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 ىيسحلاد_ىلاعتهللاىفاريةفلا ىيسالا عسفرلا ماقلاىلاعتهننا ىلا لسون لا لوقيإ#

 *(ةيزعمارصمقالوبب هب ا ع

 دا وكوت ني_تفملا تاعقاو ىف هدابع ىلع 0 : 0

 2 نيسملا ىلا ضايرت عل 1 ءارغلا ةعد رمشلا س ارغاهب توت ءاذعلا يولق عب 1

 اندس ىلءاستو ىلصتو  همركوهناسحا تنم انغّوسام ىلعهركشو همعت ع 0
 ىقعلا ءوضر و ىدهلا مون حو هل[ىلعو را ارسالاومكحلا طمهدو راونالار ود

 بهامع تاء ارهزلا ه-عاطردادبو ماوقلا ق.شرلا بالا اد هةرغت بدق (دعبامأ)

 هستيو لالدلا اسف سعرطقت (نيتنملاتاعقاو) ىمسملا نيملادقعلاوهو مالاظاا

 قاشعلان واقد4_ةحمبةقرب ل_ت<و بايلالا هثاور فطلب لم_س لاكشالا ىلع هلكشد

 ىلع اماةرودسلا ىهزواعايطىبءانالا رظو اماظأتا ردلا قاف مسن هنمهللف با.حالاو

 لسن سحأ ىلع مشلا نساك نمكلاسلا بييللاهسلان للا فقثلا بسصغاا باشلا ةمذ
 هماعتأ غئاس هأن هاناعر معنملظىف ريغصلا ىد_دلا قطصم يشل ةرضح ريسملكأ

 هصْرَع ىذأسع هب دنا عم مم 0-21 معر ماه ىلع لدعلاءا وأ عفا ر همتارو هايل ىما اوعمعو

 ايدام نانح قيقا 1 مر الا روادإا و ءايعالا ردذلا هبوط مع داقو

 مهلعجو هلا ف اا خفحو هتلوصوهتكوش ىّوقو هتلودوهمانأهللامادأ قفو مادمت م قالا
 ىربكلا ةعبطملاب * راصهلاد_سالاو سي مقلا ليشلا هسابعامسالو دا

 قنافلاهلكشو ليلخلا عيدبلا ةئارلاهعيطالومشم ةرهاقلا صم قالو عااد رمملا
 ةدولاو ةناكللاو رعلا ىذ دحوالامامهلاو دحمالا بانل اهرظانرظني لمهلاعرابلا

 ناتحرظتو ىسحاشا نس ةرضح نت فطللاهقالخ اه ءلع نم ةناطفااو
 رضخ نعأ كانا ناعما طاح نس ايست كلطالا رل.كجحو

 ماعز ملوالا كت م طبت رانا ع 1 12
 هللا هقلخ نمةرحش نم فاالادعي دحاو وةثامأث

 ىلعو هيلع سو هللا ىلص فصدو لك أ ىلع

 لَ ميسان لكو هلاوهبادكأ عسج
 ب هلاوتم

 ردن علطو

 و

 نتا

( 



224 

 | ناهسفنلامالغ ملا لاجىصولا ىنشااذا قتلا فو ف قانعلا باك نمويلعتلا لصف
 هسفنلهءارشزحأ 1مل متملاهتلع+ متمللاريخ مالغلا ناك ناوءا رشلا تزجأ ميتمللاريخ ن حلا ناك

 00 مهتملا لا ع ىرتشا ىدولزاوألا عومن مىواع فلا عما لاو هباورلا ببر ءقو

 كال يخالف كيرتشا ىدولا لاهو ىل ب رااقىلمالغلا تورتشا تنك لاق معتملا غاي الف ةحجا سه

 ع ولا ىصولاه نمضي لاملا ىو ناو تمل هلكت رلا وكم يب رلا نم
 مهل سل هنالك 1-1 ىهانالا مهأأ من هراغدلا ىلعقافتالا نوكل تال مزاحلارمئاسو ,خالاو مالا
 0 رو لا ءو ةيالولا مد.عل مك 1 ١قاو:ةكاوةفت اناولاملا ف فرصتلا هءالو

 لداخل او هول وأتو هفلاعام عما اهنعا اركرخ ؟قوداسفالاعفدهنم :ريغصلل ديالا مف ن سا

 تاك تاما رك لاو تر >ىق كاعد م_ةنلا سنح - نيذاك اذا دناراتتلا و ىراتشا

 هلع < <نادعبالا قافنالاو علا كإءال هعس ىلا حا < ناكن اوالالاوهر >2 ىف ناك نا كلج مهارد

 نمئث عب اهلفراغصدالوأو بوز نعتام (تع) هي ةيزازيلات اق ند سروال
 ف ةرمصت بابو هس( و واهريغنودةَّمفنلاىلا مم-اش كر رخااتالو

 دهشاو تملا ضرأ ىف مةماارذن عوز مش ممر اعلا نوال ىصولاو مالاوبالا
 رجالا لع اق تسلل اريخيرجالا تاك اذ ةيصنل ضرالا حاملا هنو <.لعادرقردمللو ماضدهنأ

 ىصولانا ىلع هللا تلددل عرزلا لعجاف مج ءةمللاربخ عرزلا ناو ىصولل عر زلاو 4س متملل

 عرزااف سبع ضر اق عرزو متيلا نمردبلا ضرةتسان ناومتملالامن مضارقتسالا كَم

 9 0 ارذبع رز ناوربتملا ض رآقه_سفترذب عرزناكاذكو «سفنل هعرزهنالىدولل

 نالاث اقرصتفعو وى هن رازب قدص غر هاط مب ,ركاذىفناكنأف ىسفنلا معرز لاهو متلا

 نيبأم ىلع ىديل جرءاجن الاد ضده ةصالخنتاىفو هو اناصولا باك نم ىذاقلاو ىدولاو
 تناك هنسعي لجرىآرب وأ ىدولا ىأربءاطعالا دقي لنا لاق هوطعاف هيا مسهل ىلا مهردلا

 افالخىاثلاد_:ءزوحت الدصسملا ةسسصولا ف اناصولارخآى كرك ضيف ءلطانا ةمدولا
 كلك صا عصترخ ..الهنويدم ىلع يدل ن عوضا لاول

 تسب ىلعزاج سدقملا تدل هلامثاثب ىصوأ هللا هجردمش لاو كم ني كح ال زا ةيعكلا هلام
 ىو سا.قلا فل طابو عفروغنلا هلامثلشت حو ق كلدو و هحارسىلا فرصتو سدّملا

 نعو جواناصولا باكَن معوجرلا فعوفرخآ ف ةيذاز روغنلا نيكاسمقدلءجأناصتسالا

 ىفةن زار الدملاحارسل ىدوأولو زاحدس هم.للا ف رسل هلام شاب ىصوأ هللا هجيردهت

 .م<نالفل تدصوأ لاق اذا هللا جرد ع نعةعام-نءارداو فو ٍُق اناصولا نم سمأاخلاا

 َح رخناةياخلا هيلا ل ااا نمهيصن اذافثلثل اوهورادلا هذ هن م ىبصن

 نالف. نم تعنهريغل لاق ن نمنافةمصولا فا اذا دهىفعسا او ةعلاق (م)هلامثلثن م ىيحتلا

 ثاقلا ىلع عتو سلاف كيلا تتار ,داذكي ثاثلاوهو رادلاهد.- هن نم ىدصل عجب

 نمتوملا لمة اهماكحال ةدمفلا ٌتافرصتاا( ظةف) خذ ااصولا نمنماثلا ىلصفلا ىفةءناخ رات
 0 ركع (غج) قوامه اورالتوملا ل_.قةدرولا ةزاجا يقرب عد لش ضد رملا

 قف قصر ا ماكح أن مضر اىةعقنيلودفلا عماج اق عسل ل نإ ةااق هنود لءقةثرولاهب

 ناواثلا _:ءمصنالو نهضوادد عم دهدق عب بجو نانيدلا نع ىصولااربا ةري_ثذلا

 اءاصولا باك نمىودولاو لالا تاقرصت ىف ةبزازب لكلاد_:عمساالهدقعال بو
 1 ا ا ب مع حم جلا عسب جد ب ع
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 عدوبو هلعضبم و هلاعمم ةءللرح ردلا ومو تملا نود ىشاقتافلكويو تلا لام عسب: لكوونأ

 ٍ تافرصت بانى ةينق لامهل تاك نا هلام را ىككاو هل رطف ىدؤي هللا هجرة قش وأ لاقودل

 هلام نم ضعنلا يلوم افيد لام ف نالظل ل اعمل 9 اناصولا باك مىصولاو مالاو بالا
 ثاو نمضيالوشع عطقو أ نقلا فاشن الزاونلا فو الالاو :رمضءاطعا الب عف ةدلا٠ نكماآنا

 ةيانكهيفام كرتي و ضعبلا ذخآي ناك ا هلامذخأي عفد. 4 نا فا نمضيديقلاوأ س دكا فاح

 ذخأ»كلم مهءارو تاكو ىلاعت هلوق لدأ ضعبلا عفدينأ للك ذخأ فاشن او ضعبلا عفدب د

 نيش ن 2 مو ىدولا ىلع نامضال «سفذخأ اذا ناطلسلا ام ىدولا ةداذا اذه 3 ل

 ضرعتلا كر ”ىت>نيتنملا هان اطل سلل مرغف ةمصعلادر قي لو ةكرت !!نمناطللا ناطفةمصعو
 ةبصعلا بدصن ىلعال ةكرتلا لكى ع بوس اذهف مرغاجالا ةكرتلا صاخت ىلع ىصولا ردي ماذا

 ْ لاعرملزا او 1 واه دور هيزملا تدادزا عسماولو ء.ةلاراخ#ب اييع كاوط اذا ىدول ا يه ةصاخ

 اودخأب اشملاو براخملا اذكو نعذيالهلك ذخاي نأةيدههملا ديل نا فاو لاظ ىلع يلا

 : ةوسرلا هحو عى ا نءذك ىضاَقلا باد ىلعىصولا قفن أ ى_سنلا ىواتف فو لفلان

 ٍ رد 07 اءاصولا ن هع ُنِمامْلا قةيزازب لككلارجأ ىلعدزرلاذا ةراجالا «_بو ىلعال

 تاق ضلاو ةيمادطأوأ بطاطا بايثف ريغو متباو ًاةهتملا نيو :رهداصملا3 قى هر امىدولا

 1 ناكناو فراعةموهاممةمتملاو أ متملا لامن ماهريسغودامعالا ىفةدوهعملا اءادهلاوةداسعملا

 ٌ اواكاف ماخاو نارياساو براق هالإ همدظتريغدل !لامن مةفاضدخكا (كع عق) دب اهدامهأ

 || نادصلا نمهدنع نمو ىبصلا بدر ا تاضدخلا ولاذكو هلم( مح -) فرس ملاذا نهد: ل كلذ نم

 ىحولاومالاو بالا تاذرصت بابىفة نق امهم نء2!ىربولا دجو(تبإ نيديعلا اذكو

 اههمدخم وةصولا تزاج معي مث هنأ سهل نيدأر مدخت نان ىوصو اك دن ءهلل-ر رانادولا باك م

 ءاوسلا ىلعام همدخع ةمصولا ىف لاق اذا ةمصولا لط.ئامناو ىئاوأ ناك ارك ذاممتارحمردق ىلع

 ةنازخ ةيصولا تزاجني رك ذاناكولوةم صولا لطبت نرخ رجالا رار ناهد ودك
 ةيس هردلول هتمد دعي هدب ءق تعي نان ىص وأ ل :ءانةلا قر ذو ُّج اءاصولا باك ىفنيتفملا

 تاطم ةءاوسلا ىلءامهمدخ هّمصو فل اوسدناالا 2 رد 5لءاميمدع وةهمصولاز روع

 كر تراصوة مدخلا قاكرت "سال كل دراحو) هنال ىث' :ارح - الا وارك ذهيداود 6 اذاةمصولا

 رو<الو ةمصولانودثارمملا لهل سسراصو كل دْزاحْنيسثناو |نمركذاناك اذااماقثراو !|

 مهمدخت نا ىصوأولو اهةدعذاقناتقومىلا هله همت دملا كلم ىلعةمقانا ملال هالادد م حيوزتلا

 هفقةعقلعي مو هل لها سلهنال توملا دعب قامعالا كلءالهنالدوشمعي ناالا قاعي ل رحوهمت

 طم لا نم را رخو 0 0 نمدوأادولو هوقمعد لام دعي الف طرمُسا

 دنع همم .”ل لاو لحر ٍٍق اناصولا باك نمهمدخلا __هيدبعلل د

 تنبلاو نيالا ناك ن ااولا# ةرحتنافاشغتس ىحهذه ىنباوا هى اتمدخاذا ةمسصولا
 ىدئامهمدت نير يغصاناك ناوةيراخا نت نيالا ببصن وةئيالا ح قزم ىتامهمدخت نير دسك

 قبوةنيالا تجوزتةنيريبك اناكناوانلقامدنع نوكيني ريغصلاوني ريبكلا«انغتسا تالاكردي

 امهدح أ ءانغتسا دنع قدعئالفامنغتسي جام هد لا َّط .رشنالاعيجامهمدختنالا

 امههد_-تامنافرخ الا كردي ىت>اعمجام-همدذت اما فاتح ءلردافنب راغصات أك اذكر

 فناخضاو كلوَرَع سايلا عف ودقوامّمد2ةقاعمت ناك املالةص لات اطب كلذ لبق
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 دسم فين ىألوقىالفالاو تاج ةثرولا تزاجأ نا ءلتاقا ىو ولو 7 رويزملا للان 7

 ةمصولا لت زاحانونعوااسضلتاقلا ناكن ار ةثرولا تزاج ناو وحتالرفزو فسو ونأل او

 هقح ىلا لوقىف همصولا تزاح ل: اعلا ىوسثراو هل س او داق ىو 51 از لناو

 هلخاف داو مالوأ اهلد اك ربدلو هلت اف بتاكملىضوأ ولو فس وبكل |وقفز وح الوهللاامهجردمتو
 هلثأع نع عي نأ هنومدسنع ىصوأ حب رح ٍِق روبزملا لحما ن 3 ةثرولاةزاجاءالازوعال

 ةمدل-2 قصوأ ٌ روبزملا لحما نم هللا هجر ة نى, ل وق سامقىفالطاءناكد عل تقلا
 هدمع ةمدخ ن الفل ىدو ًاولو هعوجرد.«:ةنسهمدخت دبعلا ناق يت اعنالفو نالها ةنس دمع

 باكدز هةهل د2 لئاسمىل_صفىفناخضاق هتيصو تاطبةنسلا دعي نالف مدّقف ةنسلا هده

 ارناف اهتلعدملا عفدي ورادلا او مساقلاونأ لاق تاسنالهراد "هلع ىدوأولو 0 اناصولا

 دعس أن يركب وبألادو كلذ هلزو < فاكس الإ ركب وأ لاق هسفن نك سينا 'هلغلا هل ىدوملا

 1 هىلخدياولاق لس معلا ل هال ىصو ل جر هو رويزملا ل حلا نم كلذدل سل مساقلاوبأو
 نالوريغونايفسمالك لئمةمكحلا لع نم هسف لدي الو ثد دا لله ًاوهعفلا لعأ ةمصولا

 ىدوا لحجر لضفلا ل هأضء:نعو ر ونزملال حتا نم معلا ةيلطالة فل ذتملا نوعس ءالؤه

 مالكلا بنك اهيفناكو هيتكشتفو علا بتكحص فقوبو /ءلا نماجراخ ناك ام هتك عاب نان
 ءلابتكعمفقو ىت> للعلا سن وكست ل همالكلا بكن اراهغ#ص لا مساقتلا أى لا اوبتكسف
 ودلفلةرغلا ذهل لح رؤي ولا لا نأ معلا ن ءحيراش نال عامشم ٠داكلا سدكنا باج

 هيواهتعقباوقدصت»,نا مهلزاج نيك اسمال ىهلاقوأو اتعقدوطعينا هثرولل س .ءارصنو ألا
 ليقاذافهل ىصوملالوبقةيصولاةصعل طرتثيامولعناكناهل ىدوملا نالث.للاوب ا همقفلاذخأ
 ةقدصةمقلا 0 و ةيرفااوذد :وضمملا ةقدضاا ام :وعنعنا مهل سداو ةاهكامدةفةمصولا

 انماضن اك رق ن فرب تلا لأم ضار ةاىدولا كاع الو روزملا ل ان م نيعلا عفدك ةيرقو

 هجرةسف ملح ىلإ نع ندناو 0! ى الخال الاى ع املا فاةتخاو ضارقالا كاع ئىذاقلاو

 روض اله فلا فرق تملا لام ىدولاذخأولو ىذخاقلا ةلزنعال ى هولا ةلزءع تالا نأ يضل او هللا

 ينل وق ىومتيلا لام ضرة سينا ىصولا س دل هللا هجبرد 2 نعو هلعان كلذ نوكي 3

 ساب ال“ ءانضَقلا ىلعر داق خو كلذ لعذولهنأورأفاناامأوهتلادجردت لاقو هللادجر ةفماح

 هني لقت ةثرولار كح تل :افاني دىدأ ىدو (عق 3 ىصولا تافرصت فت اضضاوا هب

 ىضولان ا لك صال او نياوضفغل ا ن نمنب ردع نماُدلا نف ةئرولا فرلحت هذة الولو

 تنلانأ ىداةبانلا تدملانيدءاضق ىدا لوالا قئاسمفالاهبعبا مفر ١

 ةعبارلا ةراخ أراغن نقد : الادد_+علعج ىدأ هنا ىدا ةثلاثلا هكيض نو امك مسا

 ميدتلا عر ىلع قافنالا دا ة سمانا ةعارزلل مصيال تقوفهضرأحارخ ىدأ هناىعدا

 قاقن الا دا ةغاشلا هفنعاهاضقف نو دهبكر هناوةراكأا ىف متل تذا هنأ ىدا ةسداسلا

 اونانمنيدلا هققر ىلع قافث الا داهم اعلا عوجبرلا دارو هلام ةمَغ لاح ه_سفن لامن مدملع

 200 ىناحلاهدل_ىعءادق ىىداةرشاعلا ارراضمناكهنأ ىدا مث مبرد و رجتلاةعساتلا

 متملا جز هنانعداةرسشعةناملا اهم ضبق لبق ةكرتلا عبب دعب هلام ندتنملا نيدعانطق ىدا
 اطداضرك دو اءاكولاَن مىاّمعلا ىواتففف نكجلاةهسم ىو هلام نما شره عقدو سها

 ىدولاو و ااضولا باك َن دما الفالامو هذ قدص هنا ةملعاطل مناك * ودلك ق اوه
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 امة ىصولا لوق لبي ثعص)
 جلا لئاسمىالا همعدب



 ةءصولا زوحنال ثحم]

 (حلاثيو

 توملا لع تفرشأ نا 46

 ضرما اذه نم

 ىد هول نأ م-كملل ثدم]

 لا ى :راصذلاءارققل
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 ا.فاك الد_عولهسصو بالا دوق الحر < /ةصصووأ نيدإةكرتلا عابول هنا الاءارمش

 0 صورك هاللز 0 .الدنأ ىدص لا (لوكأ) )لزعت عم ليقف ءولق هل: ب ضان

 اءقاك ولو لاف نامزلاةاضقداسغاهءىجشب نا جمني و هلز ازعيف يكف ذْئضاَقلا نمهسفنب ققشأ
 الا دل اولا ل 2 ىصاقللوم ءادنارك ذو ايفاكه ملام طخ د زاكر غال دءوإوهلْز ءبالدءال

 ىأ هتراوإ صولاز والو نلوصفلا ن د اسر دول هلذم ناخاذا

 ةمسصولا تقوال توملات قوش راوريغوًانراو هنوكريتعملاو توملا دع ىدوملا نمثربثراو

 ىو ّؤااصولا فت ارعضملا عما | ركاسنوكي نادعي اك طاشوا ناك ادماعل:اًعللز والو

 ماذا اهنع عججري لام ىلوالا هاباصو ىلعو هف نينسسب كلذ دعب تام أ ارب وعص معهم ص ىفاناصول

 وا 00 ع 64 ١) رةسراشطبا ده ىك ص نم تم نأ هم هصو قلاق ن 5

 نملوالا لدفلا ىف هااصو تاطنت امم رع كلذ لاف ناك ناف مريع ىراعب نيزان 07

 0 ك1 لعب ص رضي اناني لنك واءاصون ىدوت عاملا ةمال كي تابس

 اهب لمعي ىلوالا ةيصولا نع عججرملا اش كاصلا فرت ذي )تارت 02 بتكواضي ار خآاناصوب

 00 ع ثونطا : لع ورط انادتاع رد لاه نع ةحضو ىصوأ 3 اعج

 ل.ققافأنالاقةناه:عىورو هلل سرا كج كلذ .ةقافآناو ”لطابدتيصوف

 حاكن ىفا تعج ةريثك تااو رد.ةوا ارمث تقودنا فسون فأن ءوارهيدحص ناك ولاهو ةتنتملا

 يبل وقوه كىذا.قلا ىأر ىلا ضوفب لب ءىشب همف تق والدنا ىلع ىودقلاو ىرغ- هلا ىوانو

 ق-ىف قدطملا نو: انا ىلع ىوتفلافق ت.ةوتلاىلا:عادطلاتسمناو هللاد جرة ةنح

 لرد ءاككوعسا |ءهتع قفبلو 2: رآلا لوصفلا هلع لاح امل نال ة سب رققي تاقرصتلا
 هنم' يش ناكل | دهةالص ىفو ىرغصلا ىو اف ةالصىفانرك ذا عردقمنون+ ا ةالصلا فودئنس

 تامه قاف عانامز كا ذك ثكم ادوةعمراصو سوسومت هَق قر ضعدربدو هّتصول ىصوأ

 اةيطمراص تح كلذ لاطاذا ه.دارأ دع عوجرلا كاءالربب د: || نال ريبدتلاالا ةيلطا:ةمصولاف

 ًاطخلتقاذاناسنالهّتمدخع مقربا يعلو هولا تداخو وبزملا لصفلان 3 اعل لع

 ناك-كاه ديد غن مهيقةهدختارهل ىدوملا و قد ثدنرخ آد بعاهب ىرتشاو هتمقتذتأو

 ىصولا عف ةداذاو 0 ريسطتملا قف ا للك فقولا تاك ن مىقولا ىف طو رشلا لئا سم ىف

 ىآلوقىفو كلامل اوقىفةنيلابالا ةدصباالهناث م .لاركتحا احادي ملا ىلا

 لولا نيمأ لكو نيم هنالقد- مدل :هقلامسههيرشا سور فز وقاد معى أ وهناحك أود هم

 ىدوللر وع ةباد-هلاو ةسئاكنا قو 2 تانيملاوىوعدلا فاك ن مقعد همت عملوق

 اناسعتسا هنا امهجيرد هو ةقيتح ىلأمامالا دنع امهمسفن 1نيدبىيسصا!لامن هرسالاو

 هذلو لامن هراذا نالا نءرلا قءامسصوالا بدأ عاضاذان م2!ثدح طذرللا بابن ههنال

 اذهناث ثسللاونأ همقفلا اركصذو لصالاىف 0 ىصولا اذكو نهرلا مصدسفن نيديريغصلا

 7 -تهناهللا هسجرفسوب كأن ءو احن ىضولاو بالا قز وصالخا نم امقلاو ناسحسا

 ىموينامل هلو ف نه رلا باك ن من هرلا باف داولا لذى تاضضاك سايق
 نمو: .صعمك ا دنافةعسلا« ءانف ال ه ةمصععتسدل دل مم مارقفا ةمصولا نالىراصتلاءاو ةف]

 ولو و اناصولا باك ن مز زودحالاموةسسصوز زوج ام:ناكضاق امث انوكي .اهئانبىلعناعأ
 ريتقت الو فرسريسغن م طسولا نذكب انفك كالا :رمثعي وهن فكي نأب ل>رلا ىدوأ
 2010012255 222222 262222222 22 لا

> 



 نك

 | لامع أ(ءلام ىسولاعفدبد) خف قاتعلاٍب اك مريب دنلا فىواتفلا دق: ىوتتفلا هسلعو
 |زاج هنا هللا هجرد اه نعو ةيراضمد ديال هنأب راعشا همفو ةراحتلا نمو اكس بخت

 اذ_هىلعوهلرج ا الوةد_ساف هي راضم ءهنأق مب .رلا نم مم-هاردةرسشعدلن العهد ًااذاهنا الا

 10 00 الاه رولا لكان هلع نوم قدسي ري دا قساو اءقلا

 نماسشرجأتسا اذا اهيفنباغتيالةرجانن اك :- ىأدنعز و < نأى ذي هسةةلريغصلا |

 زوحولزاوالاتاراتم فو © اءاصولا باكر او[ قنا سسهق ةرعخسذلا فاكس هلام
 ولوىدهازللةشقلا فو ةيرطت هيالونال ش>افلانزوالو ريسلا نيغلاددؤارشو ىصولا عسب
 كلعال ىت- عسببلا ل طميىزورملانيب الا ءالع 200 نيغلا شحامني ىبصلا لام ىصولا عاب ْ

 عببلا تشل كلغ (تاق)عسبلا دسفي لب ىلا نيدلا مخ لاهو ضيقلاب عسبملا ىرتسشملا |
 ءاصصوال ا بدأ ىرتشملا ديقامئاك عسبملام 0 نم لكى عنوكي وضل ||

 ني رشعلاو عباسلا ىف لو ىلا ىلعتنادتسالا فيصولاثوكي نا ىجْش (ىث) عساف ْ
 حاتالو لطابعسبلافرثك أا,مهقنا نيبمةنيدلا ةعيض ىبدولا عارهاو+لا فو ٍنلودفلا نم |
 ولو 8 عسبلاف ةءاسسصوالا بدأن م ىاثلا عسبلا مدل ملا نغباينام”اهعايول فكان الا سفرا '
 تارا "وسلا وئشلاوربقستا ذو سانلا مطيو هنافودس انا تهب نأ ىدوا ْ

 وأد_هسملاءانن وأد طنقلا ىلا فرصيرع 1 اهوحو فلم !انىدوأولو ٌٍه اداصولا فلزاوتلا د
 وههإطابةمسصولا مانأَة الثسانلا عطملهنومدعبام اعط دكت ناب 2 يف لعلاةيلطا
 لول لسا مرح ل سنملا فةصالخ هلطاب ةيصولاةنالق ير قحلاصأ ىصوأ مصالا ْ

 هي زعملا ن نور ضحي ن يذلا مطيو هتافود ءنمتًاملل ماعطلاذاتكان جكوأولو 8 اناصولاب اك نم ْ

 "يي عناومد نع سوماق لوطن وجيوثاثلان مكالدز وكر ةعجواهمةفلا لاق ْ

 نافهماقمالوهتفاسهلوطدالىدالز والو ءارقفلا وءامنغالا همشى :ودس سر د معن ناكم نم

 ىذلسملار كب ىل مامالا يشْلا ن ونمط راد ناكر سول هماعطلا ن ملضف :

 قنائيضاو ةلطاد ةمصولا لاق مانأ [ةن دان سانلل هبومد_بماعطلا دخت نابىصوأل جر :

 لزعلاو ءاصدالا فهيا انا تس از اح هربد مو هدلو :مأوأ هسبتاكمل ىصوأ ٍ اءاصولا لك اوأأ

 هدسعأ ىدوأواو اناستسا لكل ازاج سفر ب دلو أ «سفن داو مالوأ هسفن بناكملىمو أولو ٌْ

 ةمضولا ىف هللاهجيرة ف. ىأد_نعالا مهاوقىفةمصولا تزاج تام ةنقلاهتمالوأن هلا

 تاكارتن :وناص| ديف دكح 1 اسنم هلام ثان هل وهنمق ا شات هماع بع : وانام هات دعي نقلل

 ءىشثاثلان 0-5 || ىلا الوهم صولا ف رصنتءلك د علاق فياس هد

 عومج فو ٍُق زوال نمشو هتصو زو نعف ل_هذ ىف ناضخاق ديعلل ل ذفلا ناك

 قدعلانةمصو ف وكنا واقلطممصن هلامثلشوإ اومصتال هلامنامعان هنيعب دمعل] ةمصولا ل ازاوذلا
 هددعل ىدوا ؟ يمت. ةةسقب ىف ىسو ندعهضعبحرخ ناو ةباعسالب هلك قم 22م نمحرخنا

 نحلاةشص اك حصقال هناعصالا ىئسنلامامالا لاق تس .راربت اندلاوأ 1 .راامهاردلا شل

 عضومىلا عضوم نم لّقنلاب و نفدلا ونفكل ا اءاصولا ع نماهظافل ىف عونفةيزازب
 قزح ولا اناصو نم ”يزطايدربق ىلعت آر هلاك َ نمىلا لام عفدب و هلعءاذبلاب وهرتقني.طس و

 عضم .وريعب و ميتيلا لام عدون ىصولا ى ذاقلا بدأ ىفو 0 زوجالاموةصولا هز وعامبا
 ضورعلا عب دةباوهو هس الف ضو تنملل نكيرلوأ ٍٍق ىحولا تافرمدتىف ةهصالخ

 ةمصولا هئال ثح#]

 لقنلاو نةدلاو ن كلاب

 نيبطنو رخآ ىلا عضومنم
0 
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 00 00 ل يل ل ا ا لا

 | 0000011 رو الالاف حافلا نيدلايبغصلا نالاراقعبالا عج نع ىئسنلا نيدلا م 4

 ُ ؛ عيسلابرار ةالاهنم قيس نا لاششف دادرتسالا دارو اذكه عقو هعبس ناهسفمب وذ 2
 َن

 ىلع ضرعونيدلا م لاك ضقاشنلله اوعدمق 2 10 كل ذ ىلعد مشو كلصلا فكل ذ بنكو لعل |

 ىداعلاو دحر بلا هللا دعني دمت دع هيلا دجع لجالا شل مهو كرام : مدع "الات اوح |
 هنا ىلع و<# كلذ لاقو. كلذ ىوعدب الا نا قالطالا ىلعامهريغو ىركرزلار رسل ١
 و نيغااتاعوأ نيغلا لأ لو تعدى ا ىوعدلاد_:عقفو ورارقالا كا دبر قي موعسلاو اطأ||

 يح مراوهو ىرعشملا اذه لعاذا ىرتشملا اذهن ءنيدلا م ثلئسو زوال حملات ا ١
 راك الا ةد-ردقهسفنل س< نأ ىرت_ثملل لهفءاضقب عئاب ءلاهدرتسا مثتنعلاورملا هر ١

 اراكا ناك امو>و ا وعن العا ما نالءاكدرت_سدوالل او لهعاارحآ بلطي و ًادلمعل

 انآو اه-وا ذهل فرعأ الو هله عل لشملارحأ قدس هناذع "الادةناو-تنأزو ملكا ا

 فرصتو ضمقلاهءلصتااذادساشلا دّمعلا ىفوا دساف عقودقعلا اذهنأ ب املا ىفامربك أ ١لوقأ

 ىذاقلائئذقاما او عسيبملا مق ىرتشملا لع بوو عم لادا دركسا كلذ عم ى ريشملا 3 كرعشملا ||

 نعهعانسم الدرلا ب هملع ىذقاذاف 6-5 !| ةد نع ىرتشملا عانس الا نهدرلا :

 عمالاعوم رخ وأ قرط ولزاونلا عوج ىفركذاذك ةلاق تلاد الك ؟نضالاب نردتملا مدل ْ

 هلال :مغدمق نأ ىدا مث ريغصلا هثبالامبالا عاباذاةدعلا عوبب فرك ذو اضن : اىواتفلا ىف ش

 ىتدريغصلان ءاس" أن بعلب ىضاقلاف شاف نيغب بالا ع لها دارا عضوم ف تد ل ا

 نبالا ىداولفرخآعضوم ف تي رو بالا ىوعد عم لوريغصلا كلتش وىركشملا ىلع دب !

 هعابدقو ةنام عابموب هممق تناكن اف شح اف نبغي ىرغص لاف :معابئدااون 1غوابلا دعب ْ

 لاخلا رلا س ناك لبالهيلععدملالاىو ىله”ىلعردو نيس دفن ن يسم ||
 لوقلوتتا افراعسألا اهنقل د" تاك تاو راعسالا اهيف ل دست امردؤةدلا" زك ملاذا 1

 ءارضلاو عملا لت ام قراغصلا ماكحأ للواةداز الَةّسئملاةنسلاَْد دامأو كذاب رشم آ

 ناو راحتساوءا رشو عسيب لك ناو ةعاشبو ةبراضمهسعفد وول ةطلاسع ذاسي نأ باللو و !

 ردو 0 كاع واف هس نيدو هنن دب هلام ع نءرو هم ةال هم حبو زيوهنق ىق احكجرو لام عدو :

 0 تراس ةمقلا عقد

 نوكيو ةنادو دصالاوءادّن ا هملعد مشي نأ شأن وهيراذم هب لمعبذا هلوهّند ندىدوملا ا

 2 152 رلاقدهش أن اف ىبصلا لام ملقا هلام سار ردكراشولاذكو ءاضق ىبصلل هاك ىرتشملا |

 تشوملاف ط رشلاالا يدم اليرال تقام هلام نأ ارردق ىلع جم. رلاف ءاضقال ة ناد قد_صالا ادأأ

 الو هريسغو لامبهنقريرحت بالل س دلوهلك كادَف ىدولاهلئاع هلىذق.الىذاقلا دنغطرشلا ||

 بئاغلاو فقولاو ميقءلا لام ضرةدنأ ىذ خاقللو وحدالا فد ضا ارقاالو ضوءد ولو هلام نأ ْ

 هديعنآهتبصوقبةكوااصون ىصوأل جر (اك) م نياوصفلا نمي ريثعلاو عباسلا ىف |
 م-هلع ىلءةثرولا فات ب وريب دن هتثرو دح وتام مدح اهم كلذ عمس م وهتومدعب رحتالقأأ

 ةياعسلاهمزلبو هلامثلث محيرك ذاك اذادمعلا قتعةمصولا باك ىفناك انعثراولارقأن او

 عمج ىف ىس وق تعي هلاع طم نيدتملا ىلءناكولا ذكو ردعال ناك اذا ثلثلا ىلعدازامف

 هني ثاثريدملاة عقممضعي لاهو انقناكولهةعقربدملاة عقيم عن لاف هتيقىاوفلتحا تهنعق

 ثىللا وأ هيقفلا لاق و كلذهتوق ل عكفدهرعّةدم نممدخت ل مكب رظم م مضي لاهو اة ناكول
 لاقو(اك ) ىفاذكههدازرهاوفورعملا عشنا رك داذكه وان تاكو لهّتمق فدزربدملا مق :

 هشعو



 ا

 ماها ةداعا ىلا جاتعالهلا- ىلع”ىدووشلاه هناكمىلا كا اناءد عيل هتسملا مارمايقلا
 ردافنيمأ هن الثءامصوالا نا عاوز اءاصولا نمنيثالثلاو ىداملا لصفلا رخا وأ ىفةيناخراتت

 هشسنعلا ع نمهملامضد ىضاقلافزجاعنيمأو هلْ ء َئَداَعلل سلفر رشي هناقدنلا ىبدو اع ماسلا لع

 سدلوإا ءاصولا ن هءاصب الا فنيشفملا ةنازخ < هماةمدريغة داق اودل: ارعبدقد.عوأرفاكوأ قسافو

 اناقالخ نقلا فاك لدعلا ىذا ةلاىدولزعهلوىفاكلا لدعلا تملا ىدولز ءبنأ ىضاقلل
 لع هللا هجر هس - وأ لاق ىدولاممتااذاىضاقلا و اناصولا باك ن مدايشأ ةمملا ف

 00 .طعورهاظل اوهوهح .ر ملا هجرف سوو أ لاقو هحرذعالو هريغهعم ىضاَقلا

 حيرخ ىذاقلا نافرحغصأ اهدلو لام ىلعه:م فيو اح بالا ناك ولو تملا ماقد تاق ىصولا

 ريغصلا حاكن :ىفهلةيالوال ىحولا هه : # ةعفشلا باكل بق ناهض كو ىضدولاف هدب نملاملا

 عم كَم :دئنمؤ-املو ىدولا هللا حاكتلاءبالا هس. || ىدو ا ءاوسةريغصلاو

 بالا نملكل ةناخللا فو اناصولا ناك نمنالا و ىدولا فرصت ل-دف طساو 3 ىفىواَتفلا

 لك ةمآ عب و رئالواءهنم لكدبع عب و 0 لكل سلو ةريغدلاوريغصلا مآ عب وت ىدولاو

 ةايضوالا بدأ م ةمنقلا ف ولثمو فسون آن عفداو رفالا ناسا امهئم لك د مع نمامهنم

 ىخاقلا ناكدسس هلس هاو تملا ىل لعاش دع دا ذأ ىصولا نأ هلت دم 2و 2 حاكنلاو

 عي هبلعةنينلا ماقت ىتدتيمللامصو ىو ذاقتلا بصب هس هل تناك تاو ةياضولا ن نءهلْزعب

 ةناصولا ىلالوالاداعأ ءاشنا وةناصولان ءاسراخ لوألا راصوا.صوراثلا ْلرتءاشنارامخلا

 هعديىذلا نيدلارادقم فتنخللامصو ىضاقلا لعب هنأ فاصاناركذو طلال
 باد رخاوأق ناكضاق ىوتنلاهم ءاعوزت اشملاذ خا دبو دب اصولا نع ىصولا حرتحالو هبحاص

 ريغصأا لام نم كل واعطلاحرشاباصو رخىرك ذ ااصولا
 نات تاك او ريغدلا لام نم لك اىنأهل رسل ىدولاو ه.لعانومضمن روكم الو --احردق ىلع

 ةقاعتملا لك املا فرش را عبالا نإ ا 0 رجأو دق لك امفكاذف: 01 هلتناكاذاالا

 هعابمناملا نم المأ لوالاو ةئامو فلابرخ الا وفلاد- سلا لامسلطاذا يف نالا

 ميتنلالام عامتسال و اباصولا نم ىفملا ةمئم عنملاودوخبا نيهنلع ىثحالكلا ١

 نا ىدولل عش اولاو ىناُملا نم "الم ىلوالاوةئامو فلاب هعامتسا رخآ ل رو فلان ىدولا نم

 *المألوالاو ةرمشءدهرحأتس رخآوة مناقب تملا لامرح اسال جر كا ذكو لوالا نم عسب

 عوسلا باك نم نمىحولا عسب ف ناخيضات فوولاقوخ كانكو لرالا سو ني
 منيل اريخ ناك اذا هللا هجر ةن.دح يبل وقف زاجهسفنا ينم !الام ىدولا ىرت_شاولو 3

 0 تناولخر !ادعالا سمت لادامراقعلا ريع قير

 راقعلا دع ريخلا ارسل و رشمعة سو ةريشع ىواسامهسفنا ىرتشي ناوةرشعب رشعةسه

 ىدو لا عسب ىفةهتلا! فصلي ميم ١١لام ٠ نم سردي نو ةمهقلا فعضن# سفنل ىرت شي تأ ض عيل

 هعس الولام ىلءوأو ىصل دمع قاّدعا ىدولل سل طوسملا فو ق هياكلا عوسن هم هنارشو

 5 وردمديعلاهئمالعجالا سد لام ىلع هن وكو( تلق ) ىصلل ض<را رضا قاّمعالا نالدسفن نم
 قامعاارخا ىءا.ضوالا بدأ امهنم لكن و< الفلام ىلع قاّتعا هسفن ن مدعم و ”قدعلا دعب

 قدسلال ىح ةنامخادهنوكيالا ذه عم ضرقأو لذ ةركذ دام ىلع ميتملا لام ضر ةدال صولا 0

 لئسلزاونلا عو# عود فرك ذ ققاباصولا باك نم سمالا لصفلا رخآ فدصالخ لزعلا |

 (ةثالثءامصوالا ثصم)

 حيات ا بالا لك اي ثم

 همحاحردق ىلعربغدلا لام نم
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 نارك

 دلاولا ناك اذاهدلاو نم تملا لامذخ اهنا هلو كالهلا فاشاذا بئاغلا ىلا بئاغلا لام ثعب نأ

 ىخاقلاءاضقز و < ناإلصفىفناضضاق متنلا غاب نا ىلا لدعدي ىلعمعضد وارذ
 ىلعمنع قفن ًاوريغصلا هداولاضرأ عاباذا فل: كليا رذملا بالا تانسملاو ىوعدلا باسم

 ىضاقلا عزنن وهبلا نمل عفديال نا بح اولا نمنكلو ةيالولا لص تو.شلزئ اف هع امأ هسنن

 مث # عوسلان م سمانا ايلا ىفىواتفا ا رهاو- فو رءملابهقفْ مث ىلاهلسن و مدين م

 0 ريغصلاراقع ع اءاذا بالا نأ ىوتفلا همشعام ىلع ميتيلا لام ىصولاو بالا عسب ىف لصاخلا

 ايم الا دم نك ناولاط او وتيسكوأ ادومت بالا ناك ادازوحكرسسزنيغ وأ ةمّلا

 فعضالائصولا عس زوال دسفملا بالا لممراقعلا عب ىف ىصولاوةمقلا فعضد ىرتشي نأ

 عابوافدحاو ىنمولاو هبالا مكح ضورعلا ىفو هنالا هلءافوال نيداوأريغصلا ةحالواّةمَعلا

 را نمزوجح ة معلا لثع ريغصلا ٌضور_عىصولاو بالا

 زو< ةياورفنتاورهمض نأ ١ ول مفباواريغصلاعاّتمع انواد_سئمناك اذابالا

 نوكيثأالا هعس روج الباور فو ملا لان امل دعب ىلععضوو و هئم نملادخؤبو

 قىئشو رتسالاراغدلا ماكحأن م ىوتنلا هيلعوه:يق فعضب عسب نايل ذو ريغصالاربخ

 ىلا ىنصوأو اراغصا دالو ا وانأ كرت هناك ناو ىرغصلا ىواملا فو خف ءارمثلاو عدلا لئاسم

 ىفءامصوالا بدأ ىتفي هوراغصلا دحوهو بالا نمةكرتلا ففرصتلا فىلوأ ىدولاف ل-ر

 انثالثاةب وسلا, مهل ةيسصولا تزاجنبا هلونيقرفتملا ثالشلا هنوخالىدوأولو عسدلا

 بال خالل لط.و مالخاللو بال خالل ةيصولا ثزاحتنب هل تناكن او نيالا عم نوتربال مسمن ال
 لطستو هنربال هنال بال خالل اهلك ةمدولا تناك تنبالو نيا هل نكي ناو: الا عمثرب هنال ماو
 زو< ال نمفوهصوزو< نمف لصق فن اضاف هنانربامملالمالخاللو مو بالخالاةمصولا

 ازيخمهاردترشعب رمش لك ءذهىرادتءلغنماورتسما هضهىفلاقوإو كو اناصولا نم
 قاذكر فقولا فلك الا ةنازخ قومدعي ىرادتفقو هلوقك افقورادلا تراص نيك اسملل

 هلوعدتو اهيف نكست هقّمعملةتلعمةرعت << ىصوأ ل جر( وج)# نوذلا همالعيت اعقاولا فو

 ىصوأول 7 اءاصولان ملوالا بالا فىواتفلا دقن َةنق .ةرلا نود كسلا. اهل ةيصوا ذهفريخلا

 هجرة غش ىلأ نعكور اهيئلئاوعس نأ هئرولادارأو اهريغ هلت يراد ل

 ةمسصولا نود ىنكسلاْ مولا نالكلذ مهلهللادجر فسو وب الافو كلذمهل سل هنأهتلا

 اهاكسدل ىدوأ اذا اذكف نشا ناعمه ناكوشانلاالا نكي مرادلا لكبدل ىصوأولو ةبقرلا

 لاطنا اممنيثلثلا عسب فو عئاشىف 2 اا احم

 ولو هو طوملاءاصو نم عيارلا ىف يسنلارمعل ل اسم ارمصح زحل فو :وعاناعق ىف كسلا ىفدقح
 تاطباوزيجم تاو رواد هزاح أ نازاحق دعي م نسهترودح اهدسع مدع نانىصوأ

 ند 2ئارةصولاو اهيلعءانيو ةثرولل ةمصولا نوذ فق دعلابةسسصولا نال قدعلا,ةمصولا
 ولو ةاباحنا, ةصول ا كص امض ىفاملاطد ثراوال ةيصولا تلطباذاف مهتزاجاالازوجحتالةرولا

 باءلوأىف ىلا طمخحلا نم مهضعي وااوهركناو زاج قتعي مث مس مهمدخم نأ ىدوأ

 ماخاف تبملا هارمامقلا ن ءزعاذاىصولا © اناصولانمةمدخلا دعيدبعلا قّدعي ة.صولا
 ىدو ىلضفلا ىوانف فو( ١ لزعن هماشمرخاامق ماه ولامألوالا لزعت. ال رخاامقا احلا
 ىلع ارداف ترص مانأ دع: ىصولا لاق مث 9 رخا .(اهقك الا ماق اف هد.عد تملا صارماشلا نعزم

 1 ا و للا ووو ور ووو وعمود



 تاكل

 ىلعنيدب ىصولارارقا هةيدامعلا نمني رششعلاو عداسلا ل_صفلا ىف ماتيالا لام عادا هءالو

 ناف جر ىلعريغصل ا قح نعوأ تب اقنع حلاصاذا ىدولا خو لطابةصو وأ نيعوأ تملا

 3 ءلقأىل 1ءى هولا 0 ا اع ىبذقناكو اة هملعو ألا انارشم هملع ىدملا تاك

 ناسناىلا عفدينا ىصوأ اذاو ةيدام_علا نمر و زملالدهلا ىف زوم كاذك نكي تارا
 روح نا ىعْس !نعمئراقلا ناك نا لاق ”رلطانةمصولا هذ هفدربق ىلءنآرقلا ًارقمل هلام نماذك
 رصخو ألا اذكو انبعمئراقلا نكت او زروال لمقو رحالا نود ةلداادحو لعهلةمصولا

 هسض ىه قوأ همك ىف لاق ل>ر و اداصولا باك نمني رش ءلاو عساتلا ل_صغلا ىفةيئاخراثت

 لوَش هللا هجرهق نحاي 2 هناهللا هجر فسوي فأن كك نالفلفثد- ىثدحنا

 مهردفلأ نالنالاكولاذكو توملا ثدح لقد :0كاز تولااندب ءكثدلتاو ةمسصو هذ هنا

 00 نهو اك أمن ممهردفان الفا لاكولو ت تو ماابمق ةركذي ل ناوةصو وهف ىئاث نم

 ةمصولارك ذد_:عكلذنوك.نأالا هضرم وأ + تكتف ذل ذ لاك لطاروهفىلام عدن رند

 نيدةكرتلا فذاك اذا جقاناصولا نمنوكمالاهفو ةمصونوكيامةناكضاق ةيصوئوكمف
 نيدلا دل نمدنع عدوي يصولا نأر انما لاوق أ هفىصولا عنصي اذام كل ذ ىلع الورلعب ى 5

 ةعيدولا دادرتسار منا هومداخ هر واللوش مث نيدلا سنحي هنمآسش عسب وأن يدلا سنج نم

 نفكو ءلوايسغ اراك ةثرولا تناك ناو © اناصولا ندىدولا فرصتى ىفملاة_نم نْغلاو

 100 لع ىثذراقعلارغنالاناساراةعلاريغ تين نا ىدوللذ ةمصوالو نيدتسملا

 / اروذ> ةثرولا ضءءن احح ن 1 لكلا ةراحا تان :اتيصتو اظفح عببلا ناك فاملاو

 لوقنملاو ضورع علا نم بئاغلا بيصن ع كَ جىدولان أف اس“ اًعيسممد>اووأاب“ اعمهضعيو

 ىلأل اوقفاضي ًارضاللاس صدت عب كل بئاغلا بدصت عسب كلماذاو ظذملا ل>ال قيقرلاو

 نأك اذاةئاثلاو ءدهامعادحالئاسمعيرأ هدهو كلم جال هسحاصدذعو هللا هجرة فمن

 كلعمل_هو لكلا دمع نيدلار د #هب عسسبلا كت ىصولا نا ةكرتلاب طسخال نيدتسلا ىلع

 لامعةمدوةكرتلا فناك اذاةثلاهلاو كاع الامددنعو كا ءهّللا هجب نر ةقشح ىلا دنعقاملا عب
 كإعمدسنعهملعدا زامعس كل لهو ةمصولا هد ف: امردقب :عسبلا كلم ئصولا نا ليس

 ريغصلا بص عسب كامب ىدولا نافريغص مهفاراك ةثرولا تناك اذاةعبارلاو ..كاعالاج خد
 كلذكفىالا ىد وقانرك ذام كوكل ءالامهدن ءومدنعاضت أ اراكلا ببصن عسب كلعو لكلا دنع

 ىدوف هم-صوىدوو ىضاقلا ىدووه.صو ىدووب الا بدلا ىدوو ه.صو ىصوف
 كلذ فاو ناك عون ىفاصولعجاذا ىضاقلا ناوهو ”هلصىفالا بالا ىصو ةلزنع ىضاقلا
 3 قناذضاف هب هلك اوفالا فا صوناك ع ونف ا.مصوال>رلعجاذا بالاوةصاخ ع وغلا

 نم ض بق ةيالوف ىلا غلبف ىدولا تامنيدلا د. شر ىواتفىفو عوسلا ٍباَّك نم ئيدولا
 ءامدوالا بدأ نم قيمنا تلا وديكور ىصولا ثراول ىرتشملا نمةيلاطملاو ىدولا هعابام

 |او.ساح نأ اودارأوراغصلار يك اذا هنالك -ىقنيدلا لالج مامالا ىضاتا ارك ذو ىصولا ءادبا ىف
 هبسسا < نأ ىضاَتلا نماوباطوالمأ ىو رءملابمهبلعىفنأ ل هاورظنسا مهيلع قنا م مهيصو

 جرا ىفهلوةلوقلاو عنشماول با سلابرب عال نكل با سهلارو , هوبلاطي نأ مسهأو ىضاشلل تاك
 لوقلوقلا اووشاقلاو شتا ةسهسيرس تادف هرقل تا وش اامذو

 ىخاقللو و ىشورتسالا نمنيرمثعلاو عدارلا لصفلا ىف انس ل عجاف نيعلا عمنيمالا
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 ريغ عاب هنأ ىرتشملاوأ عئاملا معز ويغلا دبع عاماذا هنأريغصلا عماخلا فامنيبواذهنيب قرذلا ىلا

 ىدولالزاونلا فو خو ىوعدلا باك مىعدملا وعدل طبي امبايىفنق عمستال كلاملا عا

 نمحاضنالا فو ىطانلا تاعقاو رات اوه تملا لام عجرب ست :لام. نمةصولا دفناذا

 هلام نمهففكولا ذكو لكلا نفك فو دصي ىصولا نيد هسءلعوةثرولا ىدولا مسام باد
 اذكوهلامنمهئفكو ل ثراولااذكو و عجربنا هلهلامن هدارتسشاولا ذكو كلذدلف عوج راادارأو أ

 اماعط ىصولا ىرتشاولاذكو تدملا لامىف عجرب نا هل ناك هلام نما, دىصولاو أ ثراولا ىضقول
 لوقنالدومشلاةداهش طرت_شاامناو ريغصا !لامىف عج .رثأهلدوهشلاةدابشةوسكوأةقفنلل||

 لصفلاىف ةصالخ ةنييلابالامجتم )لامع و>رلا فل.ةيال نكل قافنالا فريشعم ى دولا

 عوجرلايدهشيلو هسف:لامنمريغصلا لعق فن ىدو (مي) كف اناصولا بكن مسداسلا
 امقةسنق فالثخ اى دولا (ط) عجريملانأقفنملا ناك لو هيلع عجرينا هل قاشنالا تقو

 هك دنا تينا ىصولاز وتعالو يالا فو 0 اءاصولا باك ن نءىدولاو بالا قافثنا قلعت
 فو تفت فأل وقف حب رلابقدصٌب ولاملاسأ ارنمذ عب رو لعف نأف تملا وأمتملا لاع

 ةيراضم مدملا لامذ ابنا ىدوللو ءىديقدصتيالو مر رلا هلا ف سو ىأد:ءوهللا مهجر :

 لسصفلا نم هممتملا لام ف ىدولا فرصت ىف عون ىف ةيئاخر اش ممتملا ندد سفن حاوي نادل سلو ْ
 لعفواوز وحال متل لاعه سفن نوي دىدولا ىضقول و اياصولا باك منيثالثلاوىداحلا |؟

 كاذكاعبالاو ة_هقلا لعد سفنل تملا لامىرت_ثيناكلءال ىصولا نالزاج كلذ بالا

 صان ىخاقلا 6 5 ٍظ اباصولا باك ن نم ممتملا لام فىصولا تاف :رصن ىل_دفىف ناذيضاق
 هبال ىدوأ ( 2١ ممررلال>ال ”هلماعملا نود تملا لامىف ةكرمشلاو راحت الان ىبدولا

 وشو امهلامعىفذاك ناز :و< ىخاقلانذاثودب ا ارتومعتنلا

 اة ىلا صورملو هيرو لرتو تامل ل--ر ُّج ا 3 هيج نضع لك عد الريغص ْ

 ال ندع لتر ”احاههدصن ىف عس.لاف ةثرولا راسن ذاريغب هتنغكو همك - ماراد هنأ سعات عانق

 نمرثك اب هّتشفك ناو ميت.لا لام عج رتهل هن نكب هنفك نارظا. كاذدعب طم. نيدتسملا ||
 هلق لثملا ٠ نغكردقب عجرتامنالئاف لاف ناواضيأ لم ا نفكردقب عجرتالو عجراللثلان 5

 اذاةثرولادحأ ٍق اداصولا نم عدارلا فةصالخ نيددعلا جو ركن اش لشملان هذ وهحو

 ىصولا "با ناعيضرمفالا ه ريغةص> ناك ام نعضمدنععاضفةكر رثلا نمأ.ش ضيق |

 نينه دنع عاضق لج رددعهلهعددو وآلح 7 ىلعتيمللاي د ض قوله ةروااد واقل ضب ْ

 ضقاذا ةثرولا د-أ ىواعطلا ح رشاءاصو فو 7 ةصال1لاءاصو نمسداسا!لدفلارخآىف |[

 ريغص ةثرولا فون يدتسملا ىبعناك نافذ ةناخوأ ةبانجرتسغن 55 ادى كإ عفةك رثلا عج ٍ

 ىىف_ثورتسالاراغ_دلا ماكحأ نم نيقاملاة صحن مراح ةئرولا ولاو نيد نك ناو نءذدال ||

 نم تملا لامىف 7 ل!لهأ سدح ى كتاذادتقر كا ٍ ةعسقلا لئاسم ٍ

 ذخأب ىدولاو امصو بص ىضانقلا ىلا حالا عفرول هنا لعب وهو تدملل ىصوالو ءارملا وعسبلا :

 ىفهو ناسهسا عوهئمادهوةرو رضالزت احهفرمصدتنا ىبودذلار كيوب |ىوردسةيورلاملا 0

 رة ارقو نسرالو كايا ذا تالا ٍٍق اءاصولا نمنيثالثلاو عساتلا لصفلا ىف ةيئاشرانت :

 نعخ نيس هناو لاما ني ىرد.الوتامو <- هى ىاتملالا ومآ عضواذا و ىضاقلاو ىدولاك

 ىضاةللوهريسغعدوملانالن هضنال عد نم ىلا ىرديالو قت موقىلا ى اهلا عقدولو عدوم هنال 1

 ةنالو
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 نالمالا ىدو نمراغ_صلادالوالا الؤه ةص#< ىلوأ بالا ناك د .صولاو أن يدلل نم غرفاذاف

 ىلوأ ناك هنامح لاح فتمملاوتمملا قامهذ مفنتل ةكرتلا طفحو ة.دولا ذسةنتو نيدلاءاضق
 كر [نالاوا اهم 2 :رفاذافاتومدعنا م .صوادكت(١ زاهريغن مهقوةح مذنب

 لاق مث مالا ىىدو ىلعاذك_ةدلولا لام ىف تافرمصتدلا ىفمالا ىلع م.ةم بال اوداولا لام املا نال

 ىلءر خلا قم صاف رسمارذ منكم لاذا نعي كا ذا اعذ وم ناك اذا ىلوا الا ناك كلا ىف

 ىلا لدععدي هلام ع. ءضوبو معتيلا لام فرصتلا كاعال اذ كه ناك اذا هنافرا ىربنملوق
 اندم رس وسمو كت لا راء ريغدلا غولب تقو ىلاو أ ةجاحللاتقو
 لصف ىفناخ ضاق اند عاتخأ ع ناكولاذكو امها ره نكمل اذا ىب بدلا ةمصو زوالو#و ىذاقلا

 هرارقا نال نيدلابتيملا ىلعرقأ اذا هولا ةرعخذلا ىف 8 اناصولا نكن مةمصوز و امف
 هلمعلا رحأهلنيع وامصو ىضاَعلا بصن قلو 0 اءاصولا منثالثلاو نماثلا لصفلا قةيئاشراتت

 هيلا ىكوأ نا اذكوْنتكر لاق دف درا فر وهقاءاصولا ن مبالا تاقرمدت با. ةنقزاج
 ضلت او دمرلا نعانكتسا لبق ىبصل ىلا لاملا ىدولا عفد دوار حالا قتلمامهلافال ام هادحا ىف
 ىخاقلاىدو هه اءاصولا باك ن مسالاو م لصف ىفىواتفلا عم ىصولا نمض

 نيلوصفلا نملوالا ل_طفلا ف ضاقو كوك ى ذاقلا لعبالا لْز ءلب ال نا عش هسفن لزعول

 هتلادجبر دمعت لاماهل نك ا :لطارةضولافاهجو زىلءىذلا اهرهم نما عينك تصوأ#

 لوب وثراودلا ىرح ىتح حاكتلا مانقا ةوسكلاك حب وزلا لعفناثلاو لاملاَّس فس وأ

 مناف قوقلارئاس ىل ٍلعَدكر رتل نم م د ةنزازبلاناصونم عب راف ذخأت: فانا

 لسغقناخضاف ىوتنلا ل عرالاخت كرناوحوزلا ىلعن كلاصشابسرش

 ناك ىنجاللاهلام فطن تصوأو اهو ز تكرر بو أ هآ ارملا تن اماذا ةالصلا داكن هك

 لالا تلت دحلاب : ىذحالا نذل لاا دمل لاملا رد وزال والان قست

 ل خي قلاملاش ا يباشلللا اوهو قبامهدن حي وزلا خاب لاملا ام اث قمة عزان النالؤأ

 فص 50 ًاواو 8لاملا تيان وكف سدسلا قبس دل وهوهتيصو مانت ىبنجالا
 فمنلاوثاريملا مكحي ف صنلا جو زلل اهلام ع مج ناكى رخأ ةمدوب ص وو اهحوزلاهلام

 ىبل ىصوأ ناواءاصولا ن نمزوك ال نينو نصت مف لصف ىفناضاق ةمصولا م ع

 ىغللف هلمارأو أ مهانمز وأ منام وأ مهمات الثاو ”نلطان ىهفنوصدال سوو

 قلم تريح الاوان عار ةفللو نوصاونأك ناىئالاورك داو مهنمرعقفلاو

 مهنأفمهنوداموةئامارناك اذا مسهنأ مدعلاو اداصولا نم هههربعو براق الل ةمصولا باؤرحالا

 طم ا فو خقاداصولا باك ىفنمتفملا ةنازخن وصح ال مما كلذ نمرثك ًااوناكتاو نوص < ددع

 ودمار نسال نش لع ملا لام طل اذا ىدولا نادت هجر ف سول كأ نع ىلعملا كور

 رفا ناحل فلست كك سوال نا عاضاذا نع م ملا لاعهلأم طا>ولىدولان ا

 عباسلا ىف ىدوحطح هلل قو اله هبوعبالا ن نمضو ن مغ هلاع طلخوإو اله هن وعى دولا

 رج نملقاررحا هنا دا ْثفقولارجا اذا فةولا ىلوةماذكو داسفلا ىوعد عنعال عسبلا ىلع

ضقانتو عمستهداسف ىعدا مث عابنم لكو لثملا
 حبات اذه ىلعفانذاتسا لاك هاوعدعنعالاذهه

 را سوو بو يمر عاب وجو 7 ع م هجوم بسس وس اج بج موج روج تي نس رام

 ادك اهريسغ نم اوق(1)

 مويدنعم هارهاظوه ام ىثنأ
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 ةمسقرشاوأن م هللاههرد#دنعالاتزاج هت رو هتزاجأبئاغلاو ًاريغصلا تامولف عولبلا

 تكلااق ناوٌدرتةمسقلادعيرخ [ثراووأ ولسه فلأت وأ ثلثلايةمصوو نيد درهظ#إ هي رازبلا لا لروما

 واميرغرهظاذاامفف ةمسقلا ضقت الوانلام ند ثراولا بسر[ ةضرلاو انيدلا دوت ةنرولا تناوأ تكا 0

 ثراولا ىضراذاالا ةكرتلا نعي قاعتمههقح نال ةمسقلا ض قتل كلدمهل سدلثلشلاردل (درت

 تدر ةكرتلا ف عجريل ىدأ تار معرغلاق-ةئرولا : نمد او ىذقناف كلدبهل ىدوملاو

 113 عج ر الأ ل عناو مج رغلا مام همانقا مهلامن مىذاقلا ق-اوضق ناالاةوسقلا

 ةمسقلا باك ن م |١لصفلا ق همز رار ةعبفلا قاوم

 +( ضئارغلا باك )

 ىن الا ىلعرك ذلا لضفي الوم مب رقأمهال اوأنأوهف مالتاوخالاووخالا دالوأ ىف مالكلاامأ

 لاملا امهد._دعفمالّت> أن باومالحأ تنب هلام "هللا هجر ف سوي ىأن ءدذ اك كن ءاورفالا

 قةيداع لوصالا الذان الث أ ةباورلا كلت لع فسو فا ددعو "ناقص: لوصالاك امه

 : وأ مهو هنا هلا لهن ومس مهنمهئصةثالثف ةانصأ ماسرالا ىوذنوثر وب نيذلا متو ضار لأ ىودل نون روملا نلطم)

 برقالا نومدقد ممنالكادباو مناع اوهتنا مهجر نانأن بىسعورفزو دمتو فسورونأ أو ةفيشح (ةثالث فانصأ ماحرالا "9

 وأوداج نب ميءزو قو رسمو ىبعشلا و ةمّقلعم هولد زنتلا لهأ ومس ممن هفنصو برقالاك

 ىلدملا نولزنن منال كلدبأ اوهسدللا مهجردايز بن سملاو كيرشو مالسنب مس اهوةددسعو :اوممعت

 هنأ ارقلا لهل وق ىلعف تخ أ ةناوةنس اها كلرتاذااعذ كلذ ناس وقاقدسال اى ه.ىلدملا ”ةلزعم

 ةنئا كرتولامتل ارةعتاقصئامبتس لأملا لب زتتلا لها 1 او ىلعو برق ةأامنالتنسالا ةثاللاملا

 مهنالك ل 1 او اردو حو رسم نس مع -رلا لهانوهس ثلاثلا فذصأ او اأو

 طوسدملا نم ملا لاسأب قاقدهسالا اوس و قاقعسالا قد_ءنالاو بر ةالانيب اووس

 ةوحالا اا تاق رغتملا تاوخالادالوأ عةجاناو 0 ماحرالا ىوذبادف د

 م لوصالاربةعب هللا هجر دم دنعو ىلوأمأ اوبال ناك نمهللا هجر فسو ىأ ادمعقنيقر هاملأ

 هلك لاملا هلا دجر فسوي ىأدنعف مال تخت نب راما تأ تو مار تال تن تن كلرتول

 00 شحاساجأ نيس هلادجرد#دنعو مأوب الت خالا تنبل

 تاوخاث الت كر ةكاادرو اض و 3-5 و نالتخالا تنيلد_باجسأ هيد د الدو مالت خ الا تنمل

 سو داخل لات ومال [تنب وماوب الخ أت ذد كرتولو تافرف 2
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 نال ا ارا تاون سلا رعد اوبال الا تنم 1

 لعأهتلاو فاكلا ضئارف نم نق رم ا 0 اكبال حالا تنملا ىالو ماو

 اهفعونف ةيرازب ىفاعمللر وتم تالقي 0 ةلاكو هد  امح لاح هب اضولا

 نآوهويوزاهلاو راغصدالوأ اهلوةأر ١1تيقواذاو لاق ٍق ةلاكولا تاّكْن مالم كو نوكد

 اهيصولف سان ال يداهياعو لحر ىلا تصوأو كادريغو عاتمو تاراقعن أ اريمتك روءالؤد

 ربلا باوبأ ىف يل كا مجلعاو هبىضقياماهتكرت نم عسبتا

 .اداق



 حا
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 قع يع مكاري د دعما واه وراتسلالا تا ارعحوزلا ناكن الاف

 ناةرامعلا ن مهسصن ةَمقَدَأ ارم موعيف تارت راع كلا هيت !امداريغباشر عناك ناو اذلقام

 هارفلا تلال اهنذاالب ةأرمللاهر عولامد_:ءلقم .(واهلاهلك ةرامسعلا تاسو تءاش

 باوملالصُمَتلا اذه ىلعونييدلا مش لاق كلذ ف عوطةهوهو َةَقفنلا نمابملعئ مالو ةأرملل

 ناطم 1 |ناكنم سماخلا لصفلاىفةيناهربلا ةريخدلان م اهك المار أسو هنأ حا مرك ةراعىف

 ناو عمست الموقملا وعد :تد لخد,ث مح ارعسي اهيفامغ دا نارةمسقلا ىف طاغلا ىداولو

 مستقاا ذا عْوَةمسَقلا باك ن مىلاثلا فةيزازب اكافتا عما ضرلاال اضقلا قنا تجار

 ىضاقلا ءاضقب ه- مسدأ| تناك ناةمسَقلا فش حافلا َنغلا ارهظ مم كلذريغوأ ان اريمأسش موقلا

 نويغملل نأ لت 1000 نأ ارفعجو ا همقفلا لاك هيفاوفانخا ىضارتلا,تناكن او لكلا دنعل طبت

 ركب ونأم امالا مشل لافو هحود)ؤ لطس نا هلس دلل ئاف لاف ناو هكووزفةمسقلا ل طسنا

 ءاضون .:هسقلا تناكولاك ةمسقلا لطم تاداو نيسغلاو طلغلا نمهاوعد عمست لضفلا نى

 ىضاقلا ذو ُّق ةوسقلا ناك نمةعسقل | لخديأم لدىف ناكضاو اوهو ىضاقلا

 تناك اذا مصري غةمسقلا دعب طاغلا ىوعدنا ىضانقلا بدأح رش ىلامهسالا لالا مامالا

 حرشفرت دو ىذاقلا ءاضقب ةعدعا تناكولاك عه ءبناولاف 2 اشملا صضعاو ىذخارتلاب م

 اذا ام ًاءافمتسالاءامهتمدحاو لكرش ماذا 5 اذه لاقف ل صقلا اذه ةقيقدفىامسال |

 اهءاو ٌكلذدعلام_.ممدحاو لك نم شحافلاني-غلاو طلغلا ىوعد ععستالف كاذب رقأ

 لزعو“ هبرولا نيد مح قول دولا لصالا فو ةعسقلا نم نماثلا لصفلا ىفةريخذ بصغلا ىوعد

 ولك 00 وجحتالاراغص مهلك هثرولا تناك نا هح وأ ءسج ىلعا ذهف داو لكس صن

 ىسولل"هل.لاو عسبلاكزاجراغصلا هدالولام مسقول بالاورخ الا نمنيمتملا دسحأ لام عاب
 ىرتشما عم مساقي عرار يل تبل . نأ نشت اريغدلا ناك اذا

 رح لا داع دسلا ةدزانم قس عامل فبل ة سعر عدس اعلا 1

 زر تار روصخلا مساق برغم وضعي ووضح مهضءباراكم هلك ةئرولا تناك اذا فاثلا هجولاو

 0007 ال الفراقعلا ىفامآ اًضورعةكرتلا تناك نا ةهسقلا تزاح مودع

 0 ناثلاثلا ه-ولاو لوقنملا فال راقعلا ف بتغلاراكلا ىلع عسا هيالؤ تسلا

 هل سل ىدولا نال ضورعلا ىفاذكو ىهامراّقعلا ىف هنمسقز ز وحال ييغراكلا راراكوأ ا

 اراغص لكلا ناك و لوراغد لكلا ن اكراصف ع.ملاكب غلا راكلا ىلع ضو غلا قيد هنالو
 سصن لزعفاروض>اراكواراغصاوناك اذا عدارلا هجولاوا نهاذكف هةمسقزوتال هناانرك ذدق

 راد نو 1 هنو "زج راغصلا بدصن لزعوم- ملا هعقدفروض-ح مهو راكلا

 ىفةعستا او لكلا نيب مقو راكذا وراغصلا نددحاو لك_دد:لزعاذا سماخلاهحولاو راح

 اهفراغصلا ةصح مق لج راعسلا مصر كلا ىلا مفداذا امأ هديا

 معلا ومالا ىدوامأو راغ_دلا نيبامف ةمسقل اة لو ةصختراكداو راغصلا نيب ةمسقلاف
 ىدوالو بار يغدللن تجر , ملاذا مالا ن م اهثرو ى اللا هتالوةنمريغ_هلا اهداول مس امي خالاو

 راقعلا مالاريغن ءريغصلا هئر وام ةمسق لإ ءالو لاح لك ىلع هناراقعة هسق كا عالو بالا

 ريغص مبمفو كاملا ىهادال ةثرولا مستقا جز ةصالخلا اءاصو نمسداسلا ف اعبج لوقنللاو
 01 الا ةزاجابوأغ دابلاددب ريغصلا ارجو ًاريغصلا ىلووأ ب ئاغلاة ةزاجامالا ميصيال ين اغنوأ



 دفعات لا هج ثحعم)

 ةشيلاوأ رارقالا ىضاقلا
 (لا ص اهلا لعال

 نات
 ك0 سس سس ضخ

 اورثك ناول كلا لمف ول.فكلا سح اذكوىوتفلا ةعقاو ى مو كاذ ها لمصالاو ل.فكلا 1

 را تالز غالو دعالو ةعجلب سوا حرخكال ةناز كلتا قو هال اءاضق نم عسانلا ف ش
 هل ط_ سن الش سدو عسضوم ىف سحب نا ىعبني اولاق اذهلو نبدلا ءاضق ىلع لمسهأ ةدامعالو ِ

 فقالا فك ذو ىسخرسلا مامالا را دب هللا ما هلع لخدبالو لير 1

 نم نونكعألو نيدلا ل_جالةرو ملا ىلا حتي هنال < اعل هالاو ناريما لوخدن ع عمجال :

 ع ص هد ىتحٍبسكللا نم عن هنا مصالاوةشحولا لقتف سن اسي اليك ه عمال وطش كملا 1

 دسنعانزلاروهظ حنا لعب نابح و ءاضقلا تاك ن مسدس ف ىلسصف طساو] 1قىواتفلا :

 دود_ةارن انف كلدكو ناملاا د 8و دلق ىخاقلا لعامة نم .كلاوارارقالا ىضاقلا ١

 نآىخاقالزوال ى 59 ةعكل سد ضال نكاد ةقرسلادك لحو زعهللةصلاخلا ْ

 دود اك ن مثااثلا لصفلالوأ ىف ةماخراتل ا اوي تاو ل وملح :

 ةناملث لحرلو ل رلذك امس نيدو_درد فل هءلعنع لس َةْر رج ني ءاطع ىواتفىفو ق

 م م او دو ىضاقلا قااوسكزو“ ءأم ,رغلا عجاف م هردةثامسجسهلامو نام اير اللو

 ا نمرثودودارأن نممدغعب ودارأ م مهن هدحاو لكن يدىضقي و »لاق مك هلام مسي

 4 : امج لاملا نم هلووهنب أى رد.ال ثم < ناغ ناقه لمق هلاومأ ]و هةسعن : ىلع هب الو هل < أ ى

 لام ةيالوهل ىضاقلا نال صصحلالاملااذ_هنمم_منود ىضةين الا لاقنيدفل الاو
 عج لصق ىقىوانفلا عمت مهصص>ردش ملدا مدقفةبحاواهلك قوقحلاةاع أهو بنغلا

 ىفملا لاف ة_صالخللا ىواتفلا قو ةيزازلا نفاذكو ىذاقلا ردأ بانك نم نوي دملالام :

 نبهّللا دمع ن نعةضقالا فو امهلوقب ذخ ا ءاشناو هنا هجرة غنح ألو ةبذخ اءاشنارامخلا :

 امها ىضقي هامحاصدفلا ولو سد.ّملا فو هللا هجرة ن.نح ىآلوقيذخاءنأ جما راما َ

 نءةياورلادح ولو كلذ ةحلصمىأراذاالارخ الا لوقب ىضقيالا امهدحأ هقفاو نافءاش

 رام هضنورخ املا فلة خاولو هنىذق نب ا ملا نعد>ووهءاحصأو هللا هجرة ةينح ىلأ :

 هقفلا هوجو فرعي ناك اذا هىأرب هسفد. تن رخاملا نعد اوردح ولو كلذ. : ءادحاو

 ٌيضاَعلا بدن مثلاثلا قةناخراتت هيفهقفلا ل عارواشي و

 «(ةمسقلا نانكما#

 ةبيرقن كتل ناو لعن عةمستلا عما رظتني ةسبرقةدالولا تناكن اف لمح ا هبة سها كرو تام ||
 ل غلا ُّش ةمسقلا فنتغملا ةنازخ اريخأت كلدفنالر طسدد الق

 ىجلاولولا اهيلع عرفو سو رلاو دع ىلع ىف س 2و :الا اهدا تكنو كالا ردم لع املا ْ

 ١ ةيئاخراتتلا ةلافك ىفىهواذ- ه ىلع تقل 0 رقلهأناطالا مّرغاذا املا 0

 ددعن مرغلافا اوةاافاهئمةعتمالا ضف انا لعاو هود ”اققرغل اف.خادا هد : ادهلا ىراف ى ىوامف و

 ٍ. اها . اذادك رتشملا ضرالاىف قةمسقلا باك لوأ ىف هاشأ 0 هناا اال ولا

 انصب :ملا نم عقواش مهند ضرالا مسي ىضاقلا ناك لءا ا ع لامعا ل

  0ةمسق ىف ناضضاف كل دبهيحاص ىضراذا ةمسقل ارعانملا خأي وأ كلذ عفرينا هلذن نيمىذلا

 | مث نأ رش ى هو هنآ ص ارادر 5نع هل يقفل لتنمو 0 ةهسقلا باك ع نمنالاو ىصولا

 كرادلاو ةرامسعل ارم تلاع انش ثاريمةرامعلا نبال لادم هذهو انا ٌكرتو ل-زلا تام

 ا ع و

 لاو 3
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 اليطصا هرادف اههيمحاصدحأ لعد ناةصالّمناراد ّق ناط.ملا ب كح فةصالخ

 10 اذا مساقلاو أل اق ىرخالارادلا بحاصىلءر ضد قو اسم يدقلا ىفناكو
 نمباكلا ىفرك ذامىالخا د هو هعنم .راعللف هنلا اهرفاوح ناك ث او عنجالرا دخلا ىلا باودلا

 راخلارادبرخاذا م فرصتلا كلذ ريض ناك ناو هةنمزخ الل شالوا قا ةرصتن هنا

 نال نمضيال نيدلارعهظل اق لمطصالا حاصن هدب لشليطصالا بس تب رخال ل-عو
 أمل عمم ع نكي م اذاف باودلا لا داوهو بيستلا,نهذبامنا ن مذولف هس ملا فاضرال ناودلا لعف

 نءذمف 0 م قوسلا,هنال هند فأ ىتحوريسغ عرزوا ةيادلا قاسولام ىفالخي نمذال 0

 | موقرا دا لام طئاح قو رسشعو مداملا ناسلا نم لواالا لبسمتلا ىعاغلا تانامغلا ن

 انماضناكم هريغ نمو موقلا ن كا آو طتاخلا طقس مث مس م تار مولا سطل

 لح رة العا طرا اًدكو ولعلا لهأ ىلع ملا لهأدبمشاف عدصناوأن هراذاواعلااركلا
 داهشالا ناامهدح [نيمكسلا ىفقدرطلا ىلا الئام ناك اذا طئ اذا ف الخ ا ذهورخ الهلفسأو
 دحب [لك نمعصت قو رطلاىفوهريسغنمالكلاملا نمنوكي ناسنا كامىلا لثأملا طئاذسا ىلع

 قو مصيوأر ريو اداهمشالا دعب كما بحاص.رخ ول نانا كامىلا لئاملا طن اذا قهنا ىنئاثلاو

 ةقاطا تان انج نم طئاملاةيانحف دهشأ ىذلا نمءاربالاوريخأ: لا حصبالو ل طلاىلا لئاملا
 هنفوهل ضل 0 ةرامعلا مات لبق ناريخلا اضربةذفان ةكسقاحارتسمم ثدحأ (غ)

 ةكسفراددل ل جر ةهار ل فاك م دا كخلاو تاق رصتلا باب قةينق عنملا مهلفنيب رض
 هسقا اوقلتخا نسا | هدل- هىفاءانسرادا ل ء<نأد ارأ ةذفانريغىرخأ دكس قرادلا هذه هرهظو

 ناطم ابان رخاوأ ؟ىفناضضاق ةهكسلاهلهىفقد رط هل نكي ملاذا كل 3 نع عنج هنأ أ ميمعلاو

 هع لمحت 0 عسينا هسا هال قش ر (تق) مصلا ب ناك نم
 ثراوهل سنو ل حر تب تام بيرغ نيلوصفلا نم مسماخلا م صفلارخاوأىف هزه ىلا

 ص 51 ىفملا هش ه هسفن لعهيق دعنا هلؤريقف تنبلا بحاصوالام فاو فو رعم

 ا ةللا دمع عايهئيماوأ ضاق ىتاسحلاريغصلا عماخا فو طمقللاو قب الا

 مء امرغلل هعابو هعس ىصولا ذاقلا سولو ءام رغلا ىلع ىرتشملا عجرو نمضي لدبعلا قمتتساو

 ءامرغلا ىلع ىصولا عجرو ىدولا ىلع ىرتسشملا عجر نُمْلا عاضو ضمقلال_.ةتاموأ قدس

 ىضاقلادارأا ذاو طسحما فوق ىضاقلا بدأب م نمنيرمشعلاو نماشلا ل.غلا ليبقةيناشرانت
 ةهسقلا ىلوووإ !اذكوهريغلهذخًازوامرا دقمد- 1 ءارحأ كل ذلعذخأب ولصسلا ن كا

 هيلع بجيالامو هيلع ب جاو هنال كل ذهل سداراغصلا حاكتن ةرشاب مىرحالادخ ولو راسل

 هعس دف العلا ثذأو ذخ ولو أب مارا ا متلا لام عاباذاو هللعةرحالادخأ اراحهنرشامم

 قد_عتلاد_ه.كلاملا رصح ادا هنأالاةطقلل | ىفيل «فيأم بي رغلا تسملا لام فىذاقلا لعفم و
 عبجب لطبب لق ةوش هرلازخ اذا ىذاقلا  ءاضقلان ملاثلا فةضالخ لاملا تد د نم عفد

 ن1 ديرلا نص[ ئذأإ# اًضقلا لطس لمقو انمماقسب ملهنالو و<هؤاضق ناك ناوداداضق

 ما م ءاضقلان ال لطابءاضقلا ىلعرامتتسالاو ءاضقلا ىلعا رخا: راصةومر 10 ١
 اضقلا باك قلزاوقا تارا هريسغثودءاسْذَقلا هن لطممف هلع ب جاو وهو تاعاطلا

 ا مامزالي وهف. لااطاا همزالناو هنعلو فكما سدح وهف ةسيحاذا لمفكلا#
 رس نا دارأ ًاولاملا ب ا ىلعلدبا نهوءادالا لبق املا ذخاالوههانةلاغنكلا تأ اكن

 (نينفلاتاعفاو - 24 ])

 ةرحالاذخأ ى ذاقلل ثم

 تناك اذا لوسلا هاذ لع

 (هريغلمدخ اروح امرادةم



 ) شلت اسما
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 ىف # ءاضقلا نهنءاثاىف ىواتفلا دقن ءاضقلا ل دس ىلءال ملصلا لمت لعوه يل ءثدامو

 لاما امة لقال ة ريالا لاو مالا ىقلاو داو ؛ ىضاقىل |. كحاناك لسرا هب رقىخاقرهاوملا

 ىدملل بك اذاىذاقلا هو رويزملال خانم الودعمل_ص الادو شاك اذا لي ةيفريسلا

 0 هك كا هسلا نوتكلا ىذةي نا لبق هلا بوتكملادلب : ردت اراك
 1 ىضاقلا ناك ل صو ناعما عرفلا ةداهشب ىضقي نا لمةلصالا دهاش
 بول لرمي داو اا باك ذا ناد سدوكيتأ ب باكلا ذاقلااما و
 وأهدج مسا وهس ا مساوىضاقلا مسا ةناكك ن وكي همالعاو هلبقب ىتتىضاقلا باك هنا هلا

 لاصة«ال هدجو هن امم ءارك ذيملاذاو 0 را لا هتاسق

 00 يسر هتلسقو ا هدح م -ارك ذيلوهس أ كا دنا قافتالابفدر 5

 ىذلا مسالا ا تك هقلءا م تادعم 0 |[ ىلا سوا فن رعتلا لسخمال

 كاذب دكا هنوديفي رعلا لصحاذاو في رعت 1كلذ ىلع دازام باك نال رو

 نيلجرانيم ركزي رادح ) ا يشاتلاىلا ىخضاقلا باك لئاوأ قى اهريلا طمحما نم

 فرع لاا :ريءاننلا مك الا صاو هلا ادع نال هر ىلع مدنا

 ىفعوفةنزازب اعج امهم رحالادخاي نأ هل ناك يفاه مم رحالادخاي وا راد ىئددنا ىلع

 ةوسنو تائبامهدحالو مده انيلجرنب رادج ثاطمللا باك م كرتشملا طئاخلاةرامع

 ثدالاوأهمقفلالاقو ف : الاريصال مضعنلاق رح ..الا وماشي تأ لام ءلابحاصدارأف

 ىلع باول نوكي نأ جيني را هلاق ةرخسس [ ممن نوك.تأديالهنالريصا:نامز ف

 رجال ةرتس همصن ف د نأ ا.خمدحاو لكل نكي ثم ةهسقلا لقكترا دخلا ناك نالمصختلا

 ءانمل ان الا موي هولا اذه لل سلا لسال طنا الاصأ ؟ناكَنا و ءانيلا لعن الا

 00 11 لنا لغسل حاس م دعتاوو لصلا باك ن مناطم .11لئاوافناخضاق

 مدا اذاولعلا يحاصل س 0 ف روزملا ل حا ند ولعلا هماع ىج ل لاند هب ناولعلا

 غلس ا تال سلا ناوإعلا حاجا لاش كلل «تنا لفنلا هاس د نا رعسملا

 وذو لغسلاءانب ةمق ىطعي تح نكسينا 00 هلو ولع نبا مث لولع عضوم
 الف لف لاامأمسقي هضرأ نال طاخلا هبشيالو هيف شراك لمحتلاو ولعن كسولعل ١

 ةراعلئاسمىفىنملاة يشم هاكسولعلا بحاصلو للا ب>اصلهناالا لكل لذ _سلا فّةسو

 رضتال ةماعلا قدرطىف ول طئاد_>١ل>رلادارأ اذا 01 ةهسقلا ناك نم كركشملا طئاملا

 قحو عنملا قحنيمللاداحان مدخحاو لكل نا هللا هج ر ةقين آسهذمن مرسدعلاف ةماعلار

 قحهلس كفسووب أ لاكو عفرلا قحنود تلا ةموصلل ا نح هلادجردج دنعوج رثبأ

 اعيج عفرلاو عنملا و وح نوم ملا ع نمدحاو لكدف نيالا ضي ناك اداامأ عفرلا قحالو عنملا

 هنارقأ طفحالت ا عدلا د دح و ةعسقلا باك نمو رطلاب قلعت ل اسم ىل_ صف ىفىواتفلا عم
 سحالا هماع ندد وم.دشلا دحسانلا هظف#ىذلا تقولا ىصق أل ء < ناكف دكت قولا اذهءارو
 . نيلوصفلان هند درا اوسماخلا لسغلان 7 هراحررضمب هحو ىلءهكلم فنان الا فرصتف

 / ”الاوتخعامها دس نارادد! لحرق لوقت ام هللا هجر دج باعما ةجلاف سامح الا قوق

 رضيالءانملا ناك نالوقىفلاو ا.هلعقي رطلا قوف هل ظىبف نيإسملل قي رطامتا» وةرمس

 هعئمولفءانبلا ل ةهصاخ نا زاهمدع الد اءان ءلا دعب ههصاخنا ودبس يال قد وطلاب

 ةدالخ

 - نا
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 4 اللا دعت مق, ناف مكمل باس تو نم كلذوحنو ثرت ىح تملا ةحوزا هنو ةعننشلا
 نإ يلي القال وضرر ضر اعمو أن ءطم هل له مصخلا لاسينا هماع قي نكلو قس لوأةبي ر

 بس ىلعة خا تداق ناو دادتءالا مدعلوأةميرلا دوجول كح الوات وبث سل هنأ اذه ىف فان

 1 اذ_يفيكح > هنأ دمعي نا بيف تويثل اوهاد_هف طورشلا تاصحودسد رلاتغتاو أ ركبلا

 سلو ة- داخل ةروصا اء هىفدب ربمكحتو.كلا نا عيمصل ا بهذملا لعأ نمءاهشفلا ل |وق عم

 ةقوأ تمكب لرقنا جدتلاو طي محلا ي>اصنيدلا تاهرب لاق توجد

 هلك اذ يف تاعوأ ىدنع مدوأ ىدنعرهظلاق اذا اذكو نكي ىدنع تنث وق ةو طرشد سدأ

 انعاش ضع. لاق اذنك اذه ىلعادهل نا ىدنعتدثلاف ول ىركحإلا ىو رات اودم >2

 ةمئالاسهثو ىداهلا باص ى اعلا مصاع وأ ىضاقلا مستموس ضعي لاقو م
 ىواتففرك ذدقو انرك ذاك ةصاخةروص فنوك.نأ هلءلو هماعىوتفلاو مكح هنايىناولدا |

 مكسحلاذارا ارقالابو ا ةنسماانت ولا نا نيني نا ىلوالا ع نكل مكح ىدنءتنن وق ة نيدلادشر
 0 رباغم مكمل هس .ةقحناى ريذاَسلا لوقلاوىفارقلا لاق رارقانم ك1 فلا نس

 كال ل راغتملادح أل وص<لوقلان كعال قئاقملا رياغتعمو تومثلا
 5 اهءاملعامةس ررخ . الالوصحدنعن وكت ,نأل ةحال هيقونومريغ موزالاو ةمئالم مز 6

 مانام 7 قتلا اهنجزاتتل 1 رسل نال : مكس هناي رصتلابنيتملا لص ى ىسفتوتبن

 . اعمجيروصلا هذه ىف ى- لا توبا مطلقا تبث ضار دقموت مثل فدع 1

 ةقم .ظوو اعاجلا ةعبد د رمشلا فةررةمروصلا هذه ماكحأ لب ,مك ان اة هج نموكحءاشنا مزلتسيال

 2 ووك الاخ دضتتلا ادعامفامأ او 3 دعم أم .تاسوذمفنناوهامنارودلا هدهىف ماكملا

 عبتت ماكح ا هذه لب هلا الصأ ادا هيف عربشلا بحاص ناتتسا مكس ايه سلو لاو
 ههيشونيدلا فدي ص ةةتريغدنآ عمذ فنتلا كاخلا يلعفقيىذلا : الوأ كاس ةعْناك | اش

 امناو هريغوأ م احن ا ا سيلا عئابلا لبو تاا ونامل ودِمَعلا نيل ا

 مسفك نامسأرير كودا,تجاو رتل رست تناك اذااهياع عمش ار اروصلا فك الا ىلا حام
 ريزاعتلات أ عمري ز اعتلا ود ودلك ل اتةلاوجيراهتلا ىلا ىدؤي سائلا اهضد وفن ناك ذاةعكنالا

 رهظق هماعى ىحاوىاخلاوةبانااردقب ربزعتلاريدقت ىداهتجاو رظتىلارقّتشي ىدلا سسقلا نم

 مازل سال ةيلداق ةراوضلا وكت دقو مزاةسدالدقو مكمل مزلتسي د ةواعطق يكد اريغتوبثلانا ا

 ا عبي وك توبنلانالوقلانأو عاجل ارودف ةناس ل مدلسقت ير 55065 الدقو مكمحلا

 6 هك ىعم ىلعيلجوءالعلا مالك لد وتو ةراسعلا هذه صم صخب نب هناوا لقال روقلا

 باك زو 9 ىخاقلا ىلا ىضاقلا باك ىف ماك تظن ناني وهو

 || مالسعانمهيبف ىنذاقلا باك طئا ارش ق يفت نكم كح لك فوق الطلاوحاكدنلا ىفىذاقلا
 ئداقلا ند[ اك نب ريشعلاو عبارلا لصفلا لئاوأ فةبناخر 7 كلذريغو هيدوهشملا
 ة.ولاوقاتمااوقالطلاواكتنلاو راها لاداك هادو طق_سالامف لبقيو ق

 ١ ثاك اذالت ةلارةافولاو ةلاكولاو ةعفكاونةدوححل !ةيراضملاوةنامالاو بوصغليإو بسنلاو 1

 لبقيال(خ)# ىخاقلا باك با. فررغدوقو د ىفالراتخلا فلوقنملاكوة دارولاولاملاهمحوم ٍ
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 تدضق ىتضاقلا لوق ثدعم)

 (خلا طريشش سل تمكحوأ

 ىلا ىضاقلا باك ثعم)

 (ىضخاقلا
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 زري

 باغلالاوم, قف فرصتلاف 9١ ىوعدااوةداهشلاوءاضقلا ياك قماسشأ هماعناضضاع || لاومأ ف فرصتلا ثحم)
 تا لا غلا ضع راثا كإعءنيدلا بس سوبحملا س اذا (نف) (دوقنللاو ا (دوةفملاو يناغلا

 تأىخاقلل نا ىلعل ماد" هلك تملا ةدهو صصخلا مهد هلام ىخاقلا مسقي دشنم ةعطقنمة بلغ ١

 ىضذاعل الامل ىذا انويدملا اقف بلاطلا باعو نوب دملا سدح (كض) بن اغلا نيد ىضش

 ىخاقلات ا نعد اذهو هلام ةقئالمفك هنمذخأ كاف تاو لذ ا هر وددخ اهنا ا

 اهداسف فو بئاغاهبرو فوصلان تلك وة حيدولا (هدع) هيو دمن هبناغل ا نود ضبق :

 0000 د الا ع ةيالوىماغللا الف( مرر دوا هعبسمل ىذاشقلاىلا عفر 1

 22 .دح قا دنع هعس القراقعلاام ًاواهعسالاهو دش ىأ كش عد "دب هضو رع ع الا اعأأ

 قهضورع عسب فالدلا اذه ىلع ودضورعل عب هان أاءهنعو رهاطلا قامهلوقادكو هاجر
 الوتامولوةب رصانلاف و و نيلوصفلا ند سماخلا ىف ناّاورا٠ممعراقعلا ىفو هنأ سها ةفأ 1

 عباسلا لصفلا ىف ةماحراشت ضامعسبلاثراولار عيظولوروعهراد ىضاقلا عامف ثراو هاب 1

 00 د ىصاقلا عاف راو هيا كالو تام 0 2 0 ىذاقلا بدأ ناك نه هرم

 عسب و نيو صقل أ ن نم سمانا ىف روك قد : الا عانول هنأ ىرتالا أطنوكيوزاج ثراولا ع صوع 7

 لصف قىواع فلا عمج اهوخورامل احح بئاغا!لامنمداسفلا هلا عراستبام ى تاقااأإ]

 نا بغراك هنرولا لكودك رتفاني دىدا فا تالاركذ © ءاضقلا اكن مىضاةالزوام ||
 ناو امصو ىضاقل ابصت هلفاقلا سهذرالو قآبالىؤوتملادلب ن ءاعطقنم ةثرولا هم ىذلا دل |||

 انآ ثراولالافولو ٍش ىخاقلا بد[ اك : نم عساس هلا لصفلا فةيزازب بصير ال اعطقمدن 5 ا

 لحل نم ةكرتلا عدم نم مىذاقلا ىصننئادلا ىلا ةكرتلا رثلا سلب :مقرتلا عج االونيدلا ىضقأ دل ئ

 نيدلا ءاضقو عسملا نعراكلا ةثرولا عن مأق سده 1 ّق روبزملا ْ

 نافعسبلابة رولا سهاد لد نها اللا بصت ل يق كلا ةكر تلا انلس يدل برلاولاهو أ
 هعس وأ امصو ب صن تت « الا عبي لوهسدداذاو ندرلا ع - ىلع لا 1!لدعلاك موسحا وعنسأ

 ىناقلل عسلا ةيالوف ةنيداا,تقرغتساا ذا ةكر رار صولا بكي رح ذم زاب هس 1 الا

 اذا سد رغلا ٍق ءاضقلا قررعر رد عسلا ةيالومها وكب الفا ميفةثرولا كا مالذا (ةثرولاال :

 0000 ب ردصإ كف شلاول سعي هلله سل رد تأ ى يذاةاإ ذة الام روت ام :

 نم لاملاتس نمهلام ىذقي ثراولارضح ْثفرصولف ماّميالا ةق_فنو رطانقاا ىلا هفرمددو ْ

 مدس وأ اراقعوأ ادقنلح ردسالام كر 0 ضقانسلا لسقنيستفللا ةنازرْشىوعد 1

 انر راو كرت تملا لعبال هنايو كلذ دملاوذهقدصو تمملا هنمهيصغوأت ملا هعدو أ هل كا ذن ا لد :

 دعيلاملا تن قلعع ودلا ىدرار ةارأب تشن دما ىلإ عقديال خذاقلا نافاس“ اعانراو ل ْ

  نيلوصفلا نمنب رشعلاو نمائلا لصغلا رخآىف راطتنالاومولتلا ||

 ) مكملاوتوشاا نعي قرفلا فل صف (

 وهلوفمكحتونثلانانانلقاذاو الوأ مكح تودثلا هوت و.ثلاو مكس ا نيب قرفلاامتلقنا

 هنأ راودالعا توست اروصعسج ىف ماع لهف ني دَعَا ىلعوارهاظ همْزلمسي وأمك نيع

 هلاصةش وتعأ ديسلانا ةسملابتدثادأق م 1 اللا دنع سدسلا تويت ىلع همر 0 كرتلاولا

 "يل سم ىف ىنحأ نممتس- عاملا رشا نود اثقادسب وأ كمينيتا لك كلا غىف

0 



 عا

 ىراونهل ىدلالاقو هيلعدلا دبر شاقل لسا ٌّق تادايتلات اذن ,هةمل

 مولاهاثيإ ارالا نان اديشن اف هس ىف انا ةنيلا ةماكاهشاكم هنأ بالا رمي نا لآسو ىنع
 لمت التمداقت دقو لا ناجم 06 رهاد وىل دب . هنافمانأ ةثالثذنموأ س 80

 زامصرالو تدبلا ىف هنارلعلا هلل صح نأف مان الد . ردد. الو ىذاقلا ىأرملا ضوفمهدحو

 اذكوةرحات_لاارادلارمسو عطسلا ةهج نمىذلا بابلاو ةركسلا ةه>- نم ىذلا بامل اره
 ىفس لح هنا بابلا مح دعي مصاخا لاق تاع اسملل ةربعلاو اهيذاك اس ناكن ا هنأ ها راد
 ةنالن هبات ىلع ىدانمفن الد. ناش هاشدهمالوسرثعيفسو وألا قرض الدراد

 ساجم نالفنبنالف نودخ عمرضحا كا لوب ىض ذاقلان ان الفان را صم ثالث مون لك مانأ

 ىلأنعو ىذاقلا سولجتقونوكينا جنب نو ةندبلاهملعلبق او المكو كلانمطئالاو مكمل
 ناك هنا فسوب كأن ءواج اح ض عيكاذ عسودقف موجهلاامأو ءاذكعهشاامهجر دو ةشنح

 بابرعس نا ىضانقلل ثحم)

 هبلعم» و هلع ىدملا

 (جلادرعادا

 ثعبب . موجب ابلطو ةزتسمف ىنعىراوبهنامع 2 لادولدنا «روصرسا تت م

 هيلا تنات ماتنم '١لو-ىخاقلانا وعأ موش 0 اهل نا اوعأام_ععمنينسمأ

 ريرسلاّت تحئاموا 4 :رغرادلا نو ثفيفىضاقلانا اوعأ ل خدي مهم ريءاسلال تو ل كَلأَف

 اهمهدحا آس ف دجوفالا رشامبتس فتأهغلب نيلحر تدا ىلعم -* ه.ءىلاعتهللا ىدررعو

 أهس ًارنعراجللا طقس َ-ةردلاب اهالعواه رخ اود دملابة حان تن ىلع مدد و رخ الاثود

 ةيماعو هلع موسل !اسأب الث اسنا 0 نمداسفلا تود عدسا دا! :تاش اشملاوها ذه نعو

 صاخشالاةرأو :ءاضقلا باك مفاَتلا لصفلا قةصالخ .موخملا نوزّوحالات اهكأ

 || وهو درةملا لع صخشلاا ةنومو هي روزملال حنا نه درةملالامفمهض لاقو لملاتدنىف
 اهف لصفف ناكضأف هن م ا هس هريض> اذا لاملاثع فنوكب لمتو جملا

 رضحالاقوأ تكسوأرضحأ اللوةي نادرسقلاو ىوعذلاتط نمىذاقلا ل 0
 هنا هاربام ىلع هلاح بس> ىلع برضوأ سحب هرزع:رضحأأ ذا رض<ملواذكح تقوف

 انئامز ؤناكسلاو نمسا ةرسأو يو ىوعدلا باك .تال_دكسااو قثانثولا ةرجأ ىف نيا
 ىناقلا سال يق ءاضقلا باك ن م سدسا ىف ىواتفلاةنازخ نيدلا بر لعنوكت نا

 امههنل سم هنأ هلا هجبر فسوب فأن ءوةناورلار هاظاذعونيدحلااذكودإولا نيدؤني والا

 نينودعسملا نمال_بر ىل>ىضاقلان احم (ق) ٍ فكادسهةلاءاضق نمىغملا فاك قا

 ٍبابلا ف ىواتفلا دق: هراض-اناصسلا كلامنا لالا فرت كل خاقلاهسح
 يي امارة ىلا دا كمال ود قلاق 3 نقلا نمر

 0 ءاضقلا نعلزعو هلامز كل ذنمذ هيلع أنو رواء تيضقل !او مث ةيراضمو لاموأ

 ذفنةدلبلا كاري غىارادتدلب فهلعىدا (شفخ) © ىخاقلا بدأ ناك نم ىنطانلا

 ارىدودحم )١( (دف) ١1 لاما نام اعلا الو قرادلا 5 ءاضقلا

 قناكولو درا و ناو لاو قسيس ان ذاق نبا تاالورددو د حم ناودرك وذ

 هالو | ىو تنال د زعلو صشلا نملوالا لصفلا ف هدلقن .ةنالو

 اذكناكعاضأق هالو اذافناكملاونامزلد صصةءاضقلا 8 ىشل:اسمىفوتالا الم

 اذااهفاوذلتخاو حيال هتبالو ناكمريغىف ىناقلاءاضقو طقتلملا فو هريغفاذاق توكيل

 رصتقاودم هعل اةصاللنا ىف صصو هئاضقةعص مدعزنكلا را .ة>اف هالو رغقراقعلا ن احح

 قصاخالا أ ثم

 نددلا ةرحأو درملا اح

 24 نيدلا بر ىلعنادهدلاو

 سلودوا دودة ىدا(١)

 ردش لد ىضاتلاةيالو تحت

 ردش باح أ مكن ىضاقلا

 ىناقلا ءاضق مديال ثم

 (حلاهتيالوف سيد اقع



 ع

 ءاضقلا نهرشاعلا فةيزازب هانغ لهي حدس الرسو ٠ هنأ ىداوالامرش ؟هسباعىدا مث
 ةدم ىضمدعبالا لمقت الةرهاطلا ةباو لا قسما دعت راسعالا ىلعة تش نودللا ما أنا ُّق

 هدسدعا :هدنع عقونا ىذاقلا ىأرملا ضوفيهنا لصاخلاو ةدملا كل :فتاءاورلا تذاتخاو 0

 ناكاذا اذهو هّتاط ا زحاع هنأ دحاوروش *ماهقلبقهدع عقوذاو سا عديدرق مدار عشا

 لدو سالفالا ىلع ةنيبلا لبقي والحاعهنعىذاقلا لا س ارهاظهرقفناكن اف الكشمهسأ |
 ثودتاقثلا٠ نمهقوسلدأو هناق دصاو هناريجن تالق رسم ءلآ سيامئاوهمدخ ةرضح لمس ٠

 ك1 فرات | عمت ةداهشلا ةلشا طرتشيالو ىنك الام ف رعنالاولان اوواسفلا
 السكه نمذ_تاراسعالابريخافةدمدعن سومحنا نعىضاقلا أس ىضاعلارك ذو و ءاضقللا ||

 اند 07 ا نمرشاعلا ىفةيزازب امان نزيدلا بحاصناكن اهالخو +_سفنب
 لف هلا نعىذاقلا ف مك ةبعرشلا ةدملا سوح تك نيدلا بر باتو نيدب صد سنح |
 تاذمو هسمف سعامفع رغلا سحاذا ىذاققلا باحأ ه-ةلطبنا هل ]-هفدو>وهالر عطل 5

 ةرخدب هن ع هلا ٠ نعلاس هرهطاللا امه ناكو لهنا هظ ىلع تاغب عبث ىدأ اقلااهارةدم ْ

 قدوتنا اعممدخ ناكاذا ٠ نكلالوأ ١ ارمضاح اص ناك ءاوسدل هلال 2

 لاوسلاو :سو أ س اأو قهبادهلاىر او رمس نأ لمعاب | دقت وسلا قلل لا هل 2| الق |تيئاذا اد ١ 5 الذالا سس نأ >2 1 عا َّ

 تيناذا لاو الو ةدلأ
 كلب باكورار ةالاوأ تسلا ل 1 ا نا 6

 ىذاقلا ىلا انا تاك تاو ىلا دم ةنمل اةداعا ىدملا فلكي 0 ها ةلاىلا || م 00 | (لا تملا لامىفالا هسالفا
 ل الا اذكو لد الا دنع اودبشاع سي ناد ترد ىخاقلابدآفو © |[
 هداراوأ هن داح ىخاقلل تعقو 3 ءاضقلا نم !ارلاقةدالخ بئانل ادنعاودبمئاجىضقي ا

 داولو ا هدلق ىذلا مام لال ى د خو زاج هداولو أ هل ىذتوهدنعامدوخ ودان الل لد أوشن مىانأق ْ

 نمنا رغمدتخانا ماقلا كا معاق داك لئاس ل دسق ىفملا ةدمم زاجمامالا
 امهم مكضلا ةلزعا ذهنوكيو هراضة ميلا ةدلملا هذه له ىضاك دنع ىرخ أ هءالو لهأ
 رصبلا باهذلزعت ىذا ةلا,تاحول اصل عد رأ 0 ءاضقلا انك ن ن*عبارلا فةسدالخ
 فالخسالاب وذاقللنذأاذا ةفململا هقنيلودفلا ن ملوالا لصفلا ىف ةدرلاو لةعلاو عجدلاو
 | ودشنأا 0 ارآولو ندالا ءاضما لا ةحاعال و كلو الل لوالانذالاو ثوم فات نادل

 ءاضمالا ف عوف ةيزازب ىضذاقلا دنعرخا -1 ضاق ءاضقتاسثاكو وهف لل_دالا د:ءةقيلخلا» ءاّضق

 لوالالزعلرخ ٠ الا ضر: لو اورح ””الءاضقلا دلت مانأ هي مةدلبءاضتالحردلقا دان اطل للا م 1

 2 ا رميلاور ىداشلا لزعو لعتف عوف 0 ل رد 1

 جما ول. ق هان لزعأ الث مح ىضاقلا تومفال_د ,ءانلز ازعنا ىذاقلا ناطلسلا لزءاذا
 توعلز دال ا عرالا ةماعلا ىئانو ان اطاسلا بئان هنال ىضاَقلا لز هببئانلا ل عابالذا ْ

 لبر قءاضقلا بانك م يدا لعن عدد 0 ضد مراشاان دريك هيلعو ىذاقلا ||
 ىلع هلادهش من ةءوصلاو ى وعدلا هال ف نال رىذاقلا صاق ةدوصالا اروع نسال

 وأ لاهخةعنرا ثدم)

 (ملالزعمب ,ىذاقلا, تاز

 ىخاقال كاذب سأب الو ىضاقلا ضاندااعام_ملالنيل دعاناك ن اامتداهش تزاج ىوعدلا كلت ||
 نال هللا هر ف سو ىلأ ل وق ىلع اصودخ امسح الودمو هنا ىل لءردع دال نمو رباح وه لد :

3 3 

 ظ برذاك اذااهفو فقولا لام ديت قلو ةيزازيلا فاك ميتيلا لامىفالا ل يف كحالبو ةلط هلا 1

 هنداهش ليفت الن مف هي 0 0 طظالا٠ نك 0 :

 ةدفدت ل



 ةةيعور رمما و نارا يح

 هللا هجيررد# لوقوهس < فسو ونألاقو ىذاقلا هال هنا هجرة فحول ا هنفادسأ
 هللا هجرة فسح ىلأل وقىلا لمملا ىأر ناف ىضاقل اد مع هيفا دمتم ”هلئث#سملا تناكو برطضم
 دق الصسألا لئاسم لص: قوافل هغاحك فسو ىألوقىلا لملاىأ ًارن او هفلحت ال
 تساررضَت ه>نازا ارئاكو اس مهو هدنامو تساد ركن اربو شد هوخهناخ(١ ١ ىوعدلا باك

 (شص)ل اكو ىوعدلا باك قد 0 دنةرعس ىواتةىفم 1 ارداف ثاكنا ءانملا ىلع ريح هناق

 نمو م نيلوصفلا نم نيثالثلاو شماخلا ىف دكلمءاني ىلع ربح ال ءرملاذاريجم ال هنارامخلا
 ارادرح ىلع ىدا نارءاضقلا لاطإا ىلعن هرب نأالا هسقهدعنهاوعد عمستالهملع اضقمراص

 نالفنمءارشلاحيراخلا ىّداوأ هثروم نمءارسشلا هماعىضتقملا ىدا مهل ىضقو نهربو ثرالاد

 ةنادلانهملع ىضقوأ هلي قىدملان موآن الف. نمامث ارث ىلعهملعىدملاز هريف هل ىضقو نهرب و

 هنا مصاف ةوشرءاضقلاذخأن مو ٌّض ءاّضقلا ٠ 1 هددعا عساس لع ن هريق

 نير ملوالا لصقلا فى قيهيو (مص) همكحذ فني ال ىذقولو امضاقريصال
 لبقهقحءامتسالالوأهنا اوءانةناءةسالاو ناطلسلا باىلا باهذلا ع اشملا ضن ا ٍ

 كادهل قاطب لع اثملا ضعبو ىضاهلاءزعاذاالا هب دىجغي الدنكلا ىذاقلا,ءافتسالا نعزمعلا

 نام همزلن ىذاقلا لكومهذخايامديزأ هعياتذخاو ال واتاطانسلا ىلا تهت! و

 هيزازب هدرعرد 3 ىلعهءقاعب ىداقل ا دن عود 0 تير را يرضح->ا هللاقاذاو ةدايزلا

 ٌتعيفهرصم 2 ةءملاذاىضاقلا 8 ءاضقلا باتكح نمفاثلا ف

 صاوأ هلع ىدملا نماخو>م ل اذاامأءاضةلاريخأتب أي الرتآرصمىلا ىوتفلا
 لاهو قءاضقلا ب ناك نم ا ا متانىضاةلاف ىضاشلا حاملا لعفف صلا,ىدملا

 ارح ادهن هدرو ةح هيأت ناك اذإو نيمأ هنال )ف كعسو هل عفاف .برضوأ مجرب هيلع تدضق ضاق

 ىفالا ةاضقلاداسفا ىف هيواضبأ هناك لقب اله سابق ىلعو اطاشحا ةسحخلارومأملا نياعي ىتح

 اذا ق ى :وعدلا باك لسقتا اراشالا حرش لمست كعسوالدعاملاعو|لمق ةرورضلل مها
 امهدحا نيلح رند ةموصخلا تعقوفةدح ىلع ل2 فام نمدحا 0 تامضاف رضا قلك

 وآل اك هانابرخ الاوت ىذاف ىلا عصا ندي ريىدملاو ىرخ اها فرخ < الاول ىف

 ل الك مدت ىوتفلا هيلعوهيلعةدما] لب الدم لاوو ىدملل ةريعلا هللا هجر ف سول
 ىخاقاةريعلاف هضاق مك نا لكدارأو ةمضقىىدلب ااوىدنملا عزانت 3 و ةيدامعلان

 ىةزازب 0 ا ىدلبلا ىلع مكسملا ىد نا ىضات 0 07

 ىفام_.نم عمطنا ةلا ملا ىلانيعصخا ثعيينا ضاقت ًايالو 00 ءاضقلا ناك ن ظ عبا رلا

 اتلاف د ودموصتلا 1ءاجوكومن مصل ا ىلا !مهدرب الق كل دبامضرب لو وطد تا

 اذا هنا 0 0 620 راق ءاهققلا فخ 0 05
 احلطصي يلال.لقالملق مهعفاديو مس ءاضةلاءل بالنا مامعالا وثم وأ نا 7 مدتخا

 بدأ ىف ةمماسإللا تاعقاولا نم مه درادعلا ابكر تاكو نكل ق<ناك ناوءاضقلا نال
 لاق ناتياورهف سدا لمق سالفالا ىبعةنيسلا مأك ؟نويدملا ٍُق نيعلاةمالعب ىخذاعلا

 ىذاقلا ىرىلااض و ناش هنا هللا هجرلاه ل_بقتاهنا ع صا ىلكهذفلا مامالا
 0 ًاراسلاة نيتشملا ضراعتىفو لقي نيلهنأ لعناو ل.ةبالدر جمدنأ ىذاقلا ل_عاذا

 هسالفاسونحلا ىقاقلا و واطأ ف ءاضقلا باك نم سهلا ف لصقل ئاوأىفىواتفلا عت

 كرثو لحر رادبرخ (1)
 ىلاررضا اهب وكي هلاح ىلع

 ناريخلا

- 

 ةوشرب ءاضقل | ىلو ثععم)

0 



 ؟1

 دلال دب نمدخؤت وأ اساغمثرولادح تاك اذا ١

 تسملاةحور

 سى 0( نيشف) 0 ملصلا باك محيراخلا لسقنيتفملا ةنارح

 اهمهصننا ندع راخلا ناك و لدندرك ح راذارت.هنزنا ارمذاح تسا بتاع هنر وزاأ|

 ءاضقو !بئاغلا ةزاجا ىلع فقول لكلا نيباكرت .*«لكتلا قسم نا ىلع ةكرتلا ضعب ىلعوأو زاج مهل
 رهظ ع مهضعدةثرولا ل اصولو عَ نياوصفلا نمنيرشعلاو نماثلا لصفلارخا وأى ىتاقلا|[
 لمس ةدرولل نكي 0مهلامن مدا ذهوطع ًاومهلامن نم مول عمرا دّةم ىلع هوك اصولف نيد تملا ىلع ْش

 00 كرا نم هوطعأ ول مهايا هعانعسسمن لب ةكرتلا نمسا هدي قامذاهملع

 ةئرو لرتوهلامشلم» ل-رل ىدوأو تامل-ر روزملا لدفلا ىف .ثرالا ىلع هم مدعم هدب ْ

 اذهل ل سينا ىلعةمولعم هارد لاءةصولا نمل ىصوملا ةثرولا ضعب ملاصف اراكواراغسص |
 الو نيد ةكرتلا فنكم [ناءاوس ضعبلا ةثر ولا ضعب م اصولامو اذ هذ دل ىصوملا تح ثراولا ا

 نيدلا ثلث كهل ىدوملا نالزو < ال ل_-ر ىلءنيداهيف ناك ناو لص زو<دوقنلا نمءوش

 ناوزوحالراك 1 مصلا لدي ثمدقتلا ثاثئناكن افدةنةكرتلا ف ناكتاو ثراولا ةلزنع

 اعرتفا ناو قارتفالا لبق ملصلا لدي هلىودوملا ضيقا ذازاجدد#ةذلا ثاثنمرُك آلصلا لدي ناك
 حراختلانأةنازهنافو ملصلا ناكنملوالا لصف! فناذخضاف دقملا ف لطب ضيقلا لبق |
 ةكرتلا قنا ل را هللدودان عمانرك ذدقو نيدّةكرتلا فداك اذا لاب ْ

 0 يح راض دس نع لتس كو يوتا فرت اولادك ع امد

 ريغهنأ ل-ة>انا اودحجل ابىتفي هلام عاب جرى ودفلا فرك ذولاك اهطتارمشدوحو ىلع له وأ

 نمةعئاملا ضراوعلا نعىلاهلا لكلا بعلو قلطملا ناذاتسالاهرث ذامدمنل_طالاولقاع || اذك لات الفهوق(١1)
 ىهيزازب ضراعلادو-و ىلع ضرءتالب تش.الف(١ زلدالا وهنيدلا نعولد نا ةعصاافزاو ا ا ررحو اش ديان ىتلا لوصالا ف

 ءاف توسق قرغتس ل نيداهبفةكرت ص.( ةكرتلا صالغتسا ىف ملصلا ناك نمسداسلا || هميم ها ةرابعلاهذه
 ةظولامأ ىذاقلا دنع لج مهذخأا دا| ذهونيدلا نم هّتصح مهئم لكن مذسخ أد هناف يرغلا

 ع ا الؤسا ثوم
١ 

 .٠
 4 : تا

 نمةيصولاو نيدلا عفدو مهمسفت الهكر د> ا ةنرولل )6 هديب ام عسجهْنمْذْخُأ يهدحاب ١ 26 رثلا ص الخ ( ١

 مهلدا هل اومق ىلعنيدلا بر ريح ةكرتا صال سال هش :روهدقنق نب ديه قرغم سهول (شف) مهلام |

 نسل لوبقلا ىلع نيدلا برر بالدول ىنجالا فالخم اهوكلاعل تاو صالخسالا أ

 2 اعلاقا دنقتلاملا نكي لو دون اولاكولو ةثرولا فال ةكرتاا صالغتا ةيالو ىنجالل |
 هالوم هيدشي نحن ة”رةكهتكر تر دق ال هلك .دءاداناهص را ا ولونيدللاهعس ا

 دافنا وهني دءاضقاوامكثو هملعاوةفت اقمهلدتك و 7 قسادنب دعا دة ةئرولا تدارآ ول )نر هشران 0

 (ىإ)م ماوقىلا تفتليالو هاناصووهنب دااهع- ىدوالفاوفلتخاولو كلذ مهلفمهلام مهاناصو |

 صالتسا ةئرولا ضعيدارأولوءامر غلا ىلا هتمقءادارةكرتلا نمنيعلا صاله 000 1 ّْ
 تلا لامنيعد قلعتمةثرولا قحن ال كنف 1 ءارخ الاىلا هّتمقءادأو هسفنل ةك رثلا نمئشأ|

 َنيدهيلع (شف) 0 نل ءلوصفاان هنب رمشعلا ونماثلا ف هلمعتال < اا عقلعتمءامر 0 ق-وأ| |

 تابت نيدللهريغةصح عال نيد نمهتصا هتصح عسب هر و ند م سذاعأل9 قرف خس مسسمإ راع ا
 ر وزملالصفلا ن م قرغ سس لنيدااذارخ هيل[ تراولا ظ

 *(ءاضقل اباَك) 3#

 نكل ساما ىفالرصملا ىفةرمضاحّة نتن ىلعدملا لاق ذا نيعلا باد ىففاصغلا ىذاقلا يدق ركذ ا ْ

 هفلكجسا
 2 يف



 قا

 نه ةندبلاةماقا ل,قهكاصي ناب سأب الة نيب ةماف ادعي اصلا ىفبغ .ربال هنا م-عاذا امك اذ

 ( تنال ءمصاا فز يو ملصلا باك ننس الكا لصفلا تار ةيناهرملاةريخذلا

 : وأدرلا امحاصركنأ او ةاتاعابسددر ولة دولا تعا عدول لاقفأ بشار ١ ل--ر

 22 اع كلذدعا 'ةعيدولا بدا صوطادناف هئلغء ىئالونيعلا عمعدوءلللوقلا ناك كالهلا

 مأمُش ة:تسدوأم عدو تسلا لاق عادبالا لاملا نحاس نر ناك نس هو>و ىلع وهذ

 ىدملا معز فوىعدملا» ءر ىلع هزا وح دب حصاانال مهلوقف لصلازاج مواغمىث ىلع _لطاض

 درلانهيلاطو ةعيدولا لاملا بحاص دا ذأ ىناثلا هج ولاو هعم لص ازوذدفدو+اناص اغراض

 ىلءدهحلاصمم كالعسالا هماع دب لاملا ب اصو ًاشلق لوكس دع دولاب دوت اف

 وادرلا عدوملا ىدا اذا عدارلا -ولاو عدوملانيعلمقلصلا ناك اذا اهةىاللتا امنا

 عصررفا تددرو أت كلها ما ملسلا لب ةتلق تنك دوما لاقف كل ذدعيافا كاك م-هلوق

 نم مينو هللا هجر ف سون أل ودك لاق نم هم-منمهللا هجر ة-فدن-ى أل وق عنو رخأتملا

 لا نادكح نمىفاشلا لهفلا فةسحلاولو 2 هللادجرد_2لوقك لاق

 ئمَدكر ثلا نهرهطمت اًعلطماماعءارب ,!ًارباو ثاريملانعملاصاذا ةثرولا دحأ حيراختلا ىف ٌّ

 ْ هدهفان معآ تاو م ملصلاتقوا ارداط نكن ل

 ْ ىو عصالا اوهو كلذ 4لوةينالئاقلو كلذدل سل لوقينا لئاتل شءالاركب وأ لاق داعسملا

 ةكرتلا عدا مث قالا ةثرولا د- اًاربأولا ذه ىلعو لك ملالخاف طسقاتاراحا تان كَم

 لصقل مسقىواتفلا عمش ه_لءدرلا,نو رع وب ةكرتااناورةاولوها وعد عمستالةن رولا قادحجو

 باتكح نم سدا نم ةيزازبلا فاذكو مصل باثك ن م لدلا لدي ضررقهيف طرتشياهف
 ْ معاردلا نم؛ 2 * ىلعةكرتلا ع نم ةثرولا دح أ طاصولنيدلا د._رىوامةىفرك ذو 0 ملسصلا

 ىوعدلا صن ل سو هتعص لاح فى هوب الا ناد 5 رثلا نم اراقعىدا مث ها ردلا ضدقو

 ليغت دا عل ا راق نعحلاصا ذاامأ مصل تقو ءاصوصتمر اة علا نكمملاذا

 لام ىلع اهجوز ثاريمن ءت اص آس ا ُِق ةماشو ريسالا ن نه ني رسشعلاو عدارلا لدغلا ف

 ةكرتلا نم [مص ىف نيدلا نه ب اهلا 0 ثونيد تملا ىلعر هظ ع مولعم

 نرسل تانك 2 1

 لالتسالا هيلعلاملا بحاصيدا اذا ثلاثلا هحولاو اعيج +.مهلوقف مصلازاج م .ولعمء مث

 1 ٍح الا سوي ىنأو هللا هجرد لوقف لصلازاجئ : ىلع هلاص كلالهلاوأ | درا كدي دولا

 ١ فسو كل وق ةو5و هلوقىف طصاان ومال صأاو هللاه_جرةفن>ى لوقف اوفلد>او

 : ذوجحال اهو أ ءدرهنأ عدو: ا ا «ب ملادول هنا ىلعاوعج-أو ىو 0

 1| اد هز وال هنا ىنركلاركذ تكتب كالو دا :.دلابسامو لا

 ْ ىفرصلا اطر او ءا * لءهطلاصو هدكلو كلذ فهقد ديو عدوملاو كالممسالا

 || لاملا يحاصلوةلوقلا ناك كلذ تاقاملاملا ي> اصل اقو هللا هجر ةفنح أل وقى طصلا
 | لاله عدوتس للا ىداولو لصلا بانك نم لام_ءلا لصف ناضْضاك لصلا لطببألو
 || هجرد#لاوو هنئا هجر فسو: أل وق فز < مل مهار د ىلع لماص ناههحاصديذكو ةعندولا

 | فلتخاو نيمأهفوه:ىثلكو ةعاضيلاوةدراضملاوةراجالاوةيراعلا اذكوز اجود هللا

 (تانامالا ص لصلا ثدهم)

 (راشلا تع



 نع : وفعل نأ بالل ثدحف]

 رغصلا هس النو كح مد

 ع
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 عن هيفناكف لامس لام لامةضواعمهناللام ىبعوفعلاو .لصلا ناكل امهنال ةيدلا هلا اما

 ةرد_قةمةيدلان ال ةدلا نعاطحامل .دلا لدي ىفارصقامسمنأ ل1 نفانازئاج ملسلا عقوةريغصلا
 مقريثك !اك انها وفعم لمللارم م ١5 نكمردقملا ل دبل فلم لقلا نيغلا نءّرارتحالاو اعرش
 فلاب بلاي ليكولاكرا هفةيدلا نمضفءدر نكمل ةحوتو دعب ضايمغلا نر طاطا م

 غلسي نأ همزلي هديىف عسبمل ا كل ولو اعرم ردم نلا انالمصي) امهردن لأ ند طحو عاناذا
 باك نمةب انما نموفقعلا باف ى در سلا طبحملانم اذ_هاذكم فدهقلاماقفلان علا
 ىلع درر لا قدرا ارغسملا جال يبو دع مد نطل سنت باللو 3 صاصقلا

 درسا اعلا فاكللا نم سفنلا نودام كا ذكوهيدلا ما لئاقلا ىنعف اند لقأ
 نيم م لام ىلع هكا صفئ *ىفاق-و ا الامن اسنا لعىدا اذا ٍض ملصلا باك ن متانانللا نم

 للاكل كا دنا ورويسا قدح هماعىدملا ناك امان نكي ل ىذا كلذو هلعلاملا كلذ 17-5 هم هنأ
 وصفه نمثرالابرخا ؟ىلع جدا 1 ا منماثلا لصفلا ىف ىواتملا ةريشذ نم
 نويدملا دان لبوصو نيدلا ىدا وأهسأ ا نه دارتش ا ناك ىنايذأ هيلع ىدملا ىدا غلام ىلع
 000 اس اهوا وصال عخمسال بصأالسقءاراالاوأ ًاءافيالا اصملا

 قوعدا|باّكَن م يشع عب رلاىةي زازب .اللدقو لبق لءقءاشإالا ىلع نهرب لوصو فلو
 ماع أ هماع ىدملا نا مدا وعد: نع هل اصو أ دوخا عمداطعاةدعفل الاهل ر لع ىدا لو ُّج
 ملصلافئشن الف لبق ىلسدل لاما ىف مض.ةءنالقلاقوأ 1 رصلا ل-ةلاو ىدملانا ةشديلا

 لمقىل نكم ل هنآ ل املاءاضق و لصلا دعيرقأ ىدملاناةنملا هملعىكدملا ماق اواو ناضامءاضقلاو
 ةنيملا هملع ىدملا ماقأ تح دما ةندس ضن /ىذاقل اناكن اؤءاضقلاو لصلا لطنءىثنالف

 باى ناخصاق ىش هلع ىذش الفلاملا هذدعل طنب ::نالف لبق هل سءادنا ىيدملارارقا ىلع

 همقو لصلا تكوني عادتملاند حلا ى رحاذاو ف ىوعدلاباكن مىدملا ىوغدلطسام
 ىدملادارأف ةمم"الاىوتفي الطاب عق وزصأانا ارهظ م ىوءدلا نع دي-اصل امهم داو لكءاربا

 الفدساؤ لص ٠ نةدقىءار ,اادهنال عم تهناراتخاو قياسلا* اربالاداوعد حصن الىدا امدينا

 (( ىدولا طفله لصلا باكنم م ملصلا لدي ضبق <: و طرتشد ام لصف ىف ىوانفلا عن < لمعد

 نءميرغلا عم ىصولا حلاصيناز ز ودحالملا ةسظأ :الاوةيدامعلاوة صالقلاو هن لاو و
 ةلداعةند ىدوللو ا +-لعامضةموأ هنأ رقم مدخلا كاكا ق دخا- نملقأبّر اا تدءملاقح

 ناكمالا اردةب ضعملل لص قانلا قو روح الفؤملا ضعبيا فانتم لوالا ىفدنال زاحالا ودلع

 رودأو همضرطنلا الس كعلاسف تملا قعجدملا عمهم صامأو زوق الام رظنلا نمةمفو

 مدعلاك م لكلا فيه بقوةلداعلك مالا اص لءفةرود_ لا ةفسلاامأو دب راق ذولا
 وافدضعد ىلع هو وأ هوب أه, اصقنيددلو) (سشب) مضلا قءابسوالا بدأ ةمطفاخلاىفهركذ
 يادنعال هلئاامهجر دهتو ةغنح ىأدنعن ِمدو املا د هرضوو أ همن ارا : نيد! بحو

 نيرمشعلاو عدا سلا ف عربتللزك ل هندقا ءع اركي لولو نولا نءىرتتللا رالدكو كف سو
 ىصولل س ءادنبلا مشينا لشن ستيرادىفىوعد لحرىدا اذاطو رثثلا ناك ونلؤصفلاّخ م
 2 علا رمش كد را دولا رف ةلداعل اةشيلاع احامد_ءدوحلاضننا

 هنو .همشالودعادووهشىدمللنا ى دولا لعاذاىناولحلا ةمثالا سهشن هل را

 دعب لصلا فبغربة تيا ىدملا ماق ًاولهنا لءاذا ةضيلاة ماقال دقى دولا هكءاصالا تاو كَ



 حالصاو مهملاحالصا ىلعروصةمهناللوالا ىف ء اربالا فالخياوب اح اوداهتلسو هملعهلا ىلص

 حلاص ف هيهلاىف ةمنق ةوش راد هيلع قواسم هامفلاملا لدي وةناندهنلعق دسم مهملا

 طرعشد سل قارتفالا لبق ضيتلاف اهفصن ىلعةئام نع ا صوأ مهارد ىلعرا دوأ مرك ىو عد نع
 لطسول ضيقا ا لسةاهرتاو مهرد أم ىلعم مر دنملا د 0 0 !قىتفملاة يدم

 2 نيد ىف ملصلا با, ناسسلا باع طح.هنال ني دلا ضد ىلع عقو لص لك كلذكو لصلا

 داعم ناوئرب ل قنادازا(1) -ىرب هنأ ىلعا دغ هلع نيدفصنءادأب أ نمو غ يق ملصلا

 امتءىربوهف ةأدعهملاة دبس ل 32 5 يللا دك )0 ا

 وهفادغ قدام همطعينا ىلعهفصنن ءماربأن او (؟ 0 لعل كلافادغهعفدي/ناهنأ لعل ذف

 باك ىفةناقو هدال قسوااداو أ اذك فايس د1ناك اك رص ولع ءواوالوأق املا 9

 ىلعداس هلا ىوعدنع وصق عدلا ضيقد د عمل ا داسف هلع ىدا(مظ عق) ٌّق يعل

 0 ىلت امينا هعرغل اق ٍُق 0 0 هية وو وح متصل

 ةرشعلا نم"ىر تن ًاىلْئم ىلا اذهىامتاجسناو ًااذهىد.ةتطخنالوةيناوكاذك

 ةءاربلا قملعتةروصلاثدحن ا _هناكن او مذ لا اريد ل. هكلذلعفو 0

 ناو هءلعةراجالازوجحتال ال عرك ذو ى> اهيلعلم4.ةراجالا ىلعوإ+- ّنكمأن كسا طرمشل
 المل هند ىفىلح رىلءاواخدموق خو ةيدعاقلاةراجان 1: ا

 هدنعتالزو<الامهدنعو غش ا دنعز أحرقملا عم ملاص ى> حال دلاهملعاورهمواراوأ

 0 0تودمراك ناو دكت امهدت ءوناطاسلارع ال

 ماهركم ناك ةزانذم ىو ل ملب ناك او عاجسالا:هحصز اجو اهركمنوكي الر صم اراه تاك
 2 را ىقسنملا 8 زيجولا ىفاذكو ملسلا باك مدساششلا لصلا بابىف ىسخرمسلل طيحما
 ناو ه درك. ةنال لطان ملص طرسش بحاصو ًاىلاولا «سح ناك نا وو ةقرسةم عل ندسأ اىف

 الجرح ربو لصلا بكن هد تاما ايبا للا بايفزيجوزأ ب ملصلام ىضاقلا هسح ناك

 نمو هن رمذلان موا ةحار 1 نمهشاصنافا عمتاموأ رب نأاماواتمالذ «نم حلاسفادع

 يرام ال و ا مو دملا نموا عطتلان موأةحْشلا

 نما اا دعوم سدح حورجانار يعظدنال حلصلا لطنرث اداوم 6

 سدأتلاو ريزعتلا هلع بسحو:_بامتاو اشراالواصاصقدلع 2 الفرث اهل قس ملهنال هع

 ىرخأ اماكمتتينفهتملق ا!-وأ ضاسلا ىلا تبعت ضس افنان نم ار لع درضْنك

 نع ملصلا نال ز اولا ىلع مسصلا قب صقنو رثآ هل قيىتمو عصاإال رب
 انالخت نى أد ع ةيدلاتيجوو لسا لطب كلذ نمتامادا مف زئاج بفن 0 صقن

 ثدح امو ةسهلاع ءامشالا نءهحلاصناف تاسدلا ففرعتةصشلا ن ءوفعلا "هلم هىهوامها

 امأآو ةيارسلاو رات عاموَءاقلان عقول اتا دامت اج لعل اهم
 نالرثأ هلو 0ثمحي ه«نمأراذاالا اهلك لوصفلا ف ملصلازو< ةءانملا نعه-حلاصاذا
 نمدمعلا مدن ع ابا, قى در سس از طنحملان مه ام رت ىلا لوا ماعلا ناك

 امهو ا د 3 ادنلم لصلا بانكح

 | مصل ازاج بدلا نم لق لام ىلع ريغ_هلل صاصتلا نءاد-اصولو ريغصلا قب عربتلا ناكنلمال

 نكلا نءضاسءالاو

0 

0 
6 
 ل

 8 |لاكت عاجلا ىلا تالا ددوتلاءاربالا نالأربب للمقو هتأرب ا كاعم عسطضاف رهملا نم “رب

 2 هىأ( 1(

 قاملا نمءىرب كنا ىلعا دغ

 دود( نافأرعس ل

 هن .دداعدغلا ىف ةنا_ وسلا

 لهشو ةشنح ىلأ ادع اذهو

 د3

 فسوبى ا دنعو هللاامهجر

 ةعباتشلاودصوتت ددوءبال

 ها

 ءادالات قول ناىأ (؟)
 لو ةثامسخىلاد لاق لب
 ةروصااهذه ىف ادغلقب

 هليددعب ني دلادود منا

 رد _قلطم ءاربا هنال

 ها ةعبرشلا

 ناةروصلاهل-*ىنف )2

 ناو ىابلا نمئربل بق
 ("هشعلكلاف دغلا دود

 ادع كال للا

 هعيرشلاردص نم عاجلا
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 !اذارادلا ثا جني وهللا هز لاف ضراعتااناكملقرلاند.حاص ىلعامهد-ًاًةنس لمقنالو

 هن ضراسعت الق اطملا كاملا فدملا تحاصنس نال جراشلا ةندس ىذةيامهدح ادد تناك

 ىوعدلا ناك نملوةذملاىوءدرخ اوأقناضضاق حيرابلا :

 «(ملصلا باك )+ 0 ظ

 مصلا بكن منع لاما ىلا عد رام لصقفف عادي ددعلا وح هنالرب زعتلا نع مكاازوع وأ

 صني ملصلا قنة سن اةرمشعلا نءحاص ( 2 ) امهكقُْم ضقشإ ل (ممب مأخ 8 ْ

 باوصلابهشأ الاودوهتنادجيران ذاّسا لاق دوعنال ا ااو 0 هاانال

 1 ه ىلع و هت نيقام !|تاو>و ايض 3 ضقت هر ا

 00 رخاوأ ف ةمنق اههضقنب ضةدنيال ضع.لا طاقساو ضعيلاءاشمتسا نعم ناك اذاو ||
 )١( لطارطصلاقارم ءارشدعي لصلكو 17 لطاب الاف 00 ص لك :وعدلا باك ىف قتلافوأأ

 لعلى راش غالوأ ل ريصلا تاك نا طا لوالاو ق-ًاريخالاءارمشلافءارمثلا د_عنءارمثلاو ||

 هلوقذاتسالا مامالا ىلا لاق هتئادجبر لاك لوالا ملا 3 تاطبًاوريخالاع ءأ كلا تير كلذ ْ قارادىداىناثلا نعو(1)

 000 0 اتاتتتا دال اة 0 : لام لءةلاصق ل

 نمرشاعلا ل هفلا قنا را نوال دعب مسا ةيجارسلا و عوسلان مثلاثلا || تاو «الءلرادلا نا دلع

 ةيزازب . انا الافعال توت 00-0 مدةن-ةثامراد كس ىلع اصواذ لانا ْ اهارش ناك هنا لع : 2

 5 اق

 طرش او جدلا واع هس تااك قا با رع حامروو صلا لوأف ١ لطد لصلاليقىعدملا ند
 ناورغالةراشالا هلق

 ليدل فاع ,دتدشتالماشلا نالزسلا طا رش عمم حق أن < هازوعالف ةسعمريغ تناك ا 1 :

 اديعىدالجر مص صلا ناك ىف ىناكتسالل ىواعطلا ح رش سلا طئارم ةرامتعا ىلعالا

 ىلعهحلاصناو اكتلاهوأاءاق دمعل ناك اوسزاحدإ+ ٌوموأ ةلاحرمناندوأم- هاردىلءهطادؤ

 اع د كلا ناك نا الح وهناك ن اوان دو اناك انمءزاج قرغتلا لبقاضومةمناك نا ماعط

 ثاكنا ”هل-ْوملا باشلا ىفو نيدياس . دنوك. هنالزو الاكل اهتاك ثاو نيديزيءوهوزو< ْ

 انام نمىناثلا فةدالخ ساملال كلاهلا فو زوعاماقدنعلا

 ريغس ال صلال ادق 3 "0 مو كر ْ

 َرقأ لصلا دعب مش د تاق ؟ىْذد صخش ىلع صخش ىداو) ولما ةروصأ] رح اىعلبجر حد 4

 عيب ا
 (ملالطامن املا

 5و صذاهلديدرو فصلا

 ا ىف ادك مديالءارشل ادعي

 ةيزازبلا لص

 مصل ىف فنصدلل ةيئابهولا حرمشر كن امد يرارقالا اذهب لصلا كا ذريغتي الف هملع ىدا ناكامب | ني
 اطخلتقلا ناك ن اوا يؤرخ الاهكراشبالو راع تقام لعد كامضر ءنيملولا د_أ حلاصإف ْ داو حر ددنام لع احح
 كردحأو امه هك رس نراعو دعمت قو دهم سدس امها تح ودب دلانالا,مفهكراشد ٍْ ناكوىوعدلا كلت ةدمدعب

 داعب بج ك١ رم تلا قلاملا اماف ضيةامفهكراشي نرخ الل ناك همدصأ نع ملاصاذا نيدلا | لصااىست هلع ىدملا
 نيسينو ةئام ىلعاملطصاو
 ها دلال دو امهرد

 عفدأاللاكو لوالا ملصلا
 كلا ىلعتداز ىلا نيستا

 مصلا ناللةد ال لوالا

 لوالل لطم ىناثلا

 د ءرصأا بار ىسخرسسلل طيح نم مصلا دقعدءبالامرخ ”الاّقح باقئااناف لصلا |
 رادعي مرددصرب تسردى ل هرب 2 ؟) لصلا باك هدمعلا |

 ماحد ودص رب دندرك صا ردو ه دش ش ومارق مصناا رهملع يدمودركز انك وعد نام هداك دن ٍإ

 تساهدوبلوا ملصردكمرددصزا تدايز نمديو كي شدمادأ,ن يشب رضا دوب نيزا دعت م هرد :

 نع مأرب( (ع ىوعدلا ناك ىفةيدعاف دوبلوا طصل طبم مود صدك اريزدنا هند ْ

 سا عادطضالا فولو ةوشروهوأأرم الن اطل # سل ادنعدم_مم لبصملنيدلا :
 ديسمسيلسلللا ددس-سللا لبيس لا

 ىدئربا

 06000 ذا أ]* ]7 1 1 10

5 11 55 0 
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 ااا ااا 22 تت تت ؟١>!>ج

 ريغلا لام ن نهرب نمعف لصف ف ناخضاق ا هارلا لوقلوقلاناك هتككشفاوهتنهرام

 حيو رلا ىداف ةأرملاتناغتا هعنتساو ةأرملا ىلا عفدف ايلح ىرتسما لجر# نءرلا باك نم

 ىلعأم لا ىللسا عفد هما هس عم وزلا لوقلو لاف كم الاوأةيراعلا هح و ىلع 2

 ءاغي نع عنتما حاضرا ىرتشا#ق ىوعدلا بك ن مىلاثلا قىواتفلارهاو- ةيراعلاهحو

 ىهامكصا عب عئالالاقو صقن ىعاذاف نا. رحامملا ىلعا,تدرتشا ىرت_كملا لاهو نقلا
 طو ريشلا فن اخ ضاق هنمع عم طرشلار اكن نا عئابلا ل وقلوةلا ناك أ اتش و

 0 رحى و ماعدعي كاد :ريجالا لاو مث هظفح ىلع رحأ ملا نيعلا كله ُِض

 لصفلالسقةب زاب رجالا موزارك هنال رأت ملالوقلافرهشدع ٌكإه ا و
 هلبن 2 ومالا عوجرلا بهاولادارأفةب راج ب وهوملا ناكر ولو تاراجالا بام نمثااثلا

 هاولل لوقلاف كلدك كلاهتمهولد ال بهاولالاقو اريسخ تدادزاو تريك ةريغصا ينتبه

 0 نمد بوهوملل لوقلافامهرغوةطام طاوءانملا ىفامأةداوت مةداز لكى ازكحو

 اهحوزناة نس تماقأ نيمدانا ةندباهيفلمقتىتلا لئاسملا ف ةبهلا باكر فكرا
 اهنذاريغب ىرخأ ق سه فرم "مث برم فة م هل تنذأ | مماواعدارالا زر شءالا واف

 5س نرد !قلطتملاجلا او هلن ذات يس ظفا ىلءناك امنا فلانا حيوزلا ماكو تقلطاسملا و

 لق نكم ةاسبحاو ةثيلابلمعلا تال أ ما قلطتو نانمعلاتيشتونيتنسلا دلك لمقتى رخآ

 رطس .حرفلاة مرح باىفانلقةد-اوالان 2 منيملا نامت امهو نامسيلا ليقت ىمككح

 فالخ ىلءىلاعت هللا ودىامهقداصتف ىلاعت هللا قحاذ هنال نيمصخلا لوقا ال ةئدملا ىلا

 نااقفتاناو ان”الثلطت نيتنثاهةلطهنآتماخأو ةدحاواعقلطهنأ ماك ًاولاكريتعب ال نيتنسلا

 4 :ءقاذكوادح ناو تلق هنأ سما قطط هنأ ةش تماقولاذكوةدحاوة حالا نكي ل قدلطتلا

 لجر(و) ٍٍق قالطا باك ىفةيدعاف هللادجر ةفءن-ىأد_ةعدبعلا قاع فالختمالا

 ىهودرادرادلا نأ ل رلا ىداواه دع لح رلاناو اهرادرادلان ا ةأرملا تعداراد ىف: سعاو

 1 ليقتو اهلرادلابىذةدورادلا ىوعد ىلءةأر اش لقت ةشملا امهتمدحاو لكم اكأو هنأ سعا

 هحو لك ن منيتذساا لوبق نكعال هنالهلدجو زاهنوكب ىضقيو حاكشلا ىوعد ىلءلجرلا هن
 كك م عبارلا ف ىوانفلا دقن 0 /(ٍ قرلا ىوءدفابتنس لوبقن جد :الوهنعدبام لك ىف

 اهدمعل+ 0 واهلرادلا ناةندملا ةأرلا تماق فدعا ولحردبفف ةرادلا تناك ولو ىوعدلا

 رحدتأ ةشسملا معي لوابملا عفدو مهردفاًاب اهو هن اه ةارملاو هلرادلانأةنل ا لحرلا ءاقأو

 لجرلاو رجرلا قر يببءةندبلا تماقااةأرملا نالام ند حاكتنالو ةأرملل لجرلاورادلانىضتب هناف
 ةرورضح اكس !اورادلا فل رلاَةْس تاطبقرلاب ىضقاذاو قرلان ىضقيفةيرلسا ىلع هشسملا مقيم

 ةارملاحاكنو ل>رلاة يرعى ضَش اهلا ملاولصالا رحهناةئيبلا ماك الجرلا ناك ناو

 ىضقفةح .راخ ةأرملاو دبي >حاصرادلا قل>رلا راد حاكلاءانيضقاملانالتأ ملل ارادلالىضقيو

 0 ,وب ىلأ اوة قمح لوقف جوزالرادلا تناك امهيدبأىف راد ا و لا فاتخ اولاك اهل ارادلاب

 نمتيبلا عام نيجوزلا فالتخا ل_هفىناضضات ُ ارأاةنس ىضقي ةندسلا اماقأ اثاو

 تماقًاوهمم أ ةأرملاو هرادرادلا ناةنسملا لجرلا ماها ولرداونلا ف عاصم نءارك ذو حاكتلاٍب كك
 ناو نافصنامهْرادلافام_ميديقرادلا تسلو اهد مع لج رلاناواهلرادلا نة بلاد ًارملا

 ةبرطانام_متمدحاو لكل كح ورادلا فنيتئسلا ضراعتلهديىف كرتت امهدحادءىفتناك

 ةضبهمفليقنامثكم)

 (نيمصخلا

 ىاهاوعءدانلقولانال 68

 حوزلاةنس لوقرذعتقرلا
 ءاضقلاو رادلاو حاكتلا ىف

 نمام مالي جاو نيئنسلا
 قابتني ليقف عراشلا

 حووزلا ةنيورادلاىوعد

 نتنسلاب ال_عحاكنلاف
 نعم و ناكم الارد_ةد

 تبنحاكنلا ىوعدف هنن
 اهده وز ناكف حاكنلا

 سالهانارارقا هئماهسُن
 تاعقاولا ىفاذك اهل كولمع
 ضيا تا ةيانل
 نيعل اةمالعب
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 | قافلتشا نا اهل لوشلا هلوقح رشىف حاكسنلا باك نم ءاغك الاوءالرالا باد قئارلارخلا ||
 نءالاهيذكواوبامماذك تقوملا مهياعت ةفنافاق.قر كرت تملا نأ ىدولا عدااذا#توكس |
 نآاوعجأو ىصولا لوةلوقلا سوي ونأل اكو نيالا لوة لولا نأ داءز نب ن_لاودتلاق 1

 ىلولاو ىدولا ل" :اسهباىىف غاغلل تاناسمذ ىدولالوقلوقلا ناك ا.حأا واكو لدسعلا ٍْإ

 هنالهلوقلوةلا ناك ىنمعاض دولا لاهو ىدولا نم هلام باطفريغصلا غل ءاباذاو ىضاسقلاو ْ

 هيذكنا اهل وقل لو نا نزوى تس فاد كلام العتق لاكناو نمأ |
 نيس سة دنم م دملا لاه و نيس .رشءذنم'لونأت ام ىدولا لاقفةدملا فاشل تءاثاإو رهاظلا ١

 اطل سنا هسيفزياشملا فلتخاو ناالالوقلوقلانأ باكل فركحد ْ

 ةدنظو ىصولا لوقلوةااذ فسوب فأل وة ىلعاماو هللاهجرد_ه لوقراك !!قروك دملا ٍ

 منيلعت ةفنأو اق قررت تملا نأ ى هولا عدا اذا ةيئاثلاو 5 هذ_هاهاد_>!لئاسم عب رأأإ

 نءالالوقلوقلا هتلاام_عجبردابزننن_.اودمحش لاق نالاهيذكو اوامئاذك كقونلا |!

 | لوقلوقلا ن اكحءامح ؟اوناكولدسعلا نأ ىلعاوءجسأو ىصولا لو لولا فسو وب لاهو ْ

 هل_عجهتطعافل_رهيءاف قدأ يتمللامالغت [ىصولا ىداا ذا ةئلاشلا هل سملاو ىصولا ||
 ده لوقفو فيو نا نوف 3 دولا لوول ناك ق انالار كك .ناالاو ام-هردنيعيرأ :

 نى ءاوعجأو ىدأام ىلعةنس ىدولاىآينأالانيالالوقلوقلا هتلاام جرن ساو |
 تددآ ىدولالافاذا ةعبارلا هل ثلا اكد صمنوكيمدولالجرت رخال لاك ولدولا ْ

 دنمىفآتامامعا ميلا وم رد نيل همس لك كو تامدن نعم :روع ليَ راحارخ ْ

 اةباساخ ا م ْ

 بوجوهبلعىديمتيلا نال ىدولا لوقلوقلا هللا ه جير ف سو: كألوةىلعو ركل ركش وهوا

 نمىدولاتافربصتفلصفىف لئاسملاهذ_هىفهلوقلوقلا نوكسضركش وهو لاما ياست :
 تقف وانالعاذكوازكح فاخمانأن ا ىصولا ىدااضي أ هللا هجر دم نعو ةئاللااءاصوأ

 ىصولا لوقلوتاافقمقرلااذهلثم هنو ؟2تمملا اذهل ثم ناك نافاًوام ئاذكوا اذك مهلعأ
 ةيزارب كرة لوقا نوكتالو قءقرلا اذ هلثمهلاثم الن وكمال وداوقبالا كلذ فرعنالتاكسناو ْ

 نمر ةوه لالا يلا وأو خو ااصولا بام نمىخاسقلاو ىصولاو بالا تافرصتف عوففف |
 براضملاواضي أ هش ةشبلاو لاما برالوقلاف فرصتامدعبناكن ام ةيراضشملا ضباتلا ىداو ٌ

 ىعاغلل تانببلا عجرت ضباسقلا ىأ «بلعنامذالو هللوقلاف فرصتلا لبقو نماضأ
 رز مكرر وك تئوس نونكا | هدارعو كام | هدنس كك نداكتح لاق ةيراضملا لوأ 00 ١

 لك حور ذ دوبدكلوةلوقدوب توم ض صصردنا هك دن وك يديزوو در ا ا حيوزالاهر رمتا ماب

 اخ لوت انا لع لديامريغسصلا ماسلا اءاصوفرك ذوحيو زلالوقلوذلا نأ طقم : 7 جوزلا لايف تنامو
 ثداو-ىفنكلو ىلبانلةتاكوالا ب رقأ ىلا لاك نأ ثداوا ا ىف لا صال ا سل لاق 0 ودصعلا فتناك ةبهلا
 رولا ناىرال القت داق ىرحالاو يعج يتداخل ىدح اناس اذامأو ةدع بلادي واستم ّْ ضف تناك امنا هثرولا

 نأىزرالأو حوزلالوةلوقلا ناكح ضر ا ىفاهءوقوريغرخ [بيس ةيهلاداسفاوعداول | نملوةلوقلاتوملا

 قد سم طرش عسبلا ناك لومي دلاوذو سهلا موهدملا ىذن مهب راكلاءارمش ىداولال>-ر

 حاكتنلا ىفةيدعاق انههاذكداسفلا ىلع عئابلا ىلعةنيسلا و ىرتشا الوقلوقلاناةعججبا مون أ

 أ دبعت رار تناسب ةعرعت ءاللا ونمترلادنع كاد كلاما لاقفن 3 رلا كل دناوق :
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 |ةيوريصفع وزال! لوقلاَتلوضولا قامت افرهُش ىضفربش ىلاهلءاهلا دو أ اهتوسك اهيل

 ةأ ماو نيلوصفلا نمرمشع عساتلا ىف سيدلاوةوسكلا لوصويف ةآرهاللوةلاواهدس الا

 ولو وزلالوقلوةلافدو مشب كل دج و زل: ال حو زلا لاهو دو. شربغب نتج و زتاهجوزل تلاع
 لصالا ةأرملالوةلوةلاف ةغلادتن اوك َدج وزتحيوزلا لاو ةدصانأو دج وزتةأرملات لاف

 ةحص افلا اذا نم-وزلا نا حاكما | ىفةداهمشلا لد ف ىف اذه لم سهام ل' | ملا هده سندس ىف

 ةًأرملا ة علا عدمناك ن ا كا ذدعيو هةرهاظلا ةداهشا ةدعلا دي نملوقلوقلاف هداسفودقعلا

 قرفة لاعلل مارح "ىلع تن لاو هناكسف ةثداحة مرح تورثب رقأح وزلا ناكل عجو امس قرش
 ىافلتخااذاو ةدعلااملعواهبلخدنارهملا عبج واهب لدي منارهملا فد هملع اهل وامه

 دهعلا ةمصق عوق كاطرالا ل جلا نم دوحولاركش نملوقلوقلافحاكنا|ىلكًادود-و

 انو نحو رتاهحوزلةأرملاتلاك اذا حاكتنلا بام ن هني رمثعلاو ىداملا لصفلا نمهدا سو
 حاكناا/ىذةيوحوزلا لوقلوةاافةد ءلاءاؤةناد عكس و رثحو زلالادون الق َةَدعَع

 ل-هوحيوزلالوةلوقلاف دقعلا ة ع ىد.حيو نااود.ةعاا ةعحىف عقو فالتخالا الامن

 كلذاهعسةدعااةْضقنمتناك اماءاضقلا تقو ت اعنا اهعماح هعدتنأو هعم ماتم

 ًادتيمحاكتل امهنس تن ”ًاءاضقلاناللوالا هللا هجر فسوب يبأو هللا هجر ةغش-ىأل وقف

 ءاَضَعلا تةواهجأتلعتا و حاكما الخ ةد_علا نعةسلاخ تناكت قولا اذه ىف ى هو

 تدسلريغلا ةدّمعمو ل22 حإاحكجت || تب اما ءاضغلا تالق اق الاكل ذاهعسالةدعلا

 بتاكملافاتخااذاش مم أل لوقلوقلاف ةباكل الام قىلوملاو تايم اذا روبزملالهنان 5 ءامضقلل لع

 الاس لولا هللامهجر ىئاش كلاود <وفسو وأ لاو هللادجر ةفسح أد :ءفلاحت الو نئاكملا

 ملا تئتاكملالوق لام ىلءىنءلاكف ئامقلا ف ىروتالو صضوعا ق٠ :ءلا لعد معاذ ه نال هلوةريصتلاو نافل“

 5 عابلجرهقلا هجر ف سوي كأن ءةعامم نبارداو فو# تتاكملا ناك رخ [قتارمذم
 2 اهو هع ىلطد كلذدعد :ىلوملاء اف ىرت_ثملا ديف تامو ىرت_ثملا ىلا هلسو هسهأ اريغر هريغ

 ىر امهم! ةريخذ هلوق لة ىرصاد هعابناك لاولو ةسالا هل اوقلمشي العلا تزجأ !|نىاجصطط

 همسعل اهيقءانبلابم سم رادلا برناك ناووؤإ عوسبلا نمرشاعلا لصفلا نملؤالاعونلارخ قف

 عاب ماةش ةنيملاو رادلا برلوةلو لاف ةقنلارا دةمىفاخاتخاوءانبلا اة فتافرجالا نم

 نم ةراجالا ف ىفالتالا فةصالخ رادلا ب رلوقلوقلاف ءانبلاءرصالاوأ الار كن اناو

 لد در عمو رم هسا ةيوحاطلا تب 000 تاراجالا باك

 تاودالاوةمعوالان مّكل ذه شام لكوذا د ا وراصقأا اذه ىلءو ناحعطلل هلكفاهتاناو طساو

 0 ادعي تاكا ذادماو بالاريغاهج قز تلا ةريغصلا هي تاراجالا باكن مىلك الا هنا

 تلافاع ىهفاسم لعتبا كلملانالهلوةل ولا نافع وزلا ميد كوريخللا ىنغاي نع نعت دكا
 1 اكول تح منسقا ماس اهتم لمد الق ةروص ةمعدم تناكسفاهباع تأ لا كلما لاطداديرت

 تكردأامناويدكوهو افرك هلا همتر دج لئقو هتزؤسفون ا تكردا تل

 تي را اههد لطب لكن دكت نأ اهلزافداتسالابقدصتاللاقف تقولا ادد_هلدق

 د :رفدتسلو وقر ليرة اولولا فاك اهلوقلوةلاناق غولملا فناك ول فالتخالا ألا |

 اذااممالة قدا هتناك نااهللوقلافةغلاباهخأ ىهتعداو ةريغص م5 وزلا تدافحاكدلا

 نم هأ اهيلع دلما عوقو ةركذماالا هربخ لب ةيف تومشلا لقي هي ربخلا ناك هاه تناك



 قالطلاةأهاتعدا (1)

 ىف ذأ ركللا )0

 آرت كل اد رددألا هموت الف ةرجخإلا قرات _ءالزوقلاف ىطشماذه ساحات ||
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 ىاسعمامهتيرتسشا ليال عسفشلا لافو ادوصقمرامص ىلقن هنال ءانملا فكل ةعفش الفرخ ادع ٍ

 عمفشلا ل وقلوةلانو : ناسدسالا ىفو ىرتشملا ل وةلوقلا نوكد سامقلا فةد>اوةَعْفص

 لوقلبشي الفار تال دع هلا لن دس ماقد عنو قفصلا قرفتل“ ءاذ ملا قةعفشلار 5 .ىرتملانال ١

 ذأ ىرتشملالوقلوقلا نكت ضزالام رق غالوأ | لان تاتا اوك رام

 مو هوراخلا لاقو فصن !امث فصنا |تيركشال اقوا اذكو ءاي بلا نود ضرالاعيفشلا ١

 6 .ةنملا تناك ةشملا اماق اناذاناسعسا عسنشلا لوقلوقل !ناكدحاو دّشعب لكلا تدرت ا

 هيد , 1 لات دع رد لوف لعو تنم ىلا حاس ىلا اوه هنالدتنا هجبر ف سوي ىلا لوق ىف ىرتذملا ا

 .|ىراتلا كدا ناو عفت ا
 ممو هلع ىرتشاول وهز ةعفشلا ب 5ك . مءاعش لأ سدت رتفناخد اق ىرتشملالوقلوقلا ناك

 لئلا: ناصقنا ارو ب عج ربثأ كا اند رددت هنز وفانوز وم علا اءلاهسلا

 2 رفتمهأرتشا هنا عيتشلا داودحاودةءراعم لك ل

 باك نمل والا نابلاىفىامركلا ىو افلا رذاوح ض..ةللركش ههنال< ثم عمى رم
 حا دكرعلا كان لاكو تع اضف مهردفاأ ىنتعدوأ تنكح دقورسغا لاو ل> رز عوسلا

 اهتذخ لاك اداام فال هءلع نامد الف ىره ارغب امتذخ لاهو اهتيصغاسا كةعدوتساام

 ىيدمولاملا بحاصلوقلوقلافامصغ اهتنخأ لد اللا لا حاصلا وت ءاضفة-عيدو

 ع دوا د لي اللد رلا كا ذلاقو اهكتضر ة[لاملا بحاضلاةولو: نماضةعيدولا
 ند مج لل سملا قاف اهرلاطيخا نم ىلوالا هلم لا فال ةعبدولا ىدملوةلوقلاف ْ

 نداه :رهم تدهو ةٌ سها 37 ةءادهلارار وان م ءامشتسالا باد اك اصالمة عيدولا ناك ٍ

 هبسفتتناكما اولا تاقامف نيزكحو 0 نا اللا مك دانا تامل :

 نك.:0ناوةكردمن 5 ”لاهنا قدصتال تاكردملا ةءالعاهب تناكوأ تقولا كلذ ف تاكردملا

 القننيثالئلاوثلاثلالصفلا نم غوملبلاد-ةفرع»ىدي داسع اهلوقلوقلا ناك كاذك ||
 نالحو نلارارقانو اطتواهل لوقلافر 5 و لا (سا)إ ناديضاو ىوعدنع

 (طصف) قتعلا دذكحو اهلزوقلافر ك0 ةرهملا طوقسو ل دبلا دا مث قالطدرقأ |

 ةنب امهل سدلو عاش حوزلا ىداو باد زال رو هكدنكىتدعئقفتو رهمىوعدفز(1)
 د |١ىق مرر نا ول رةلوقوروم ىق-رددشانرلوقلوق (؟ ١ ١ ١)

 لوقلا مه_ضع.لاعرسعمانأن وبدملالاةفءادالا لعردافرسوم هوهبااطلا لاك ؤنيلودفلا ْ

 ىدالوقلاف عاملا نع و ضرلاك لاموهامعالدنامحاونيدلا ناك تا لا و نوددمللا| ىف

 حوراللوقلا ةقفنلا فونوي دمال لوقلا باك ل موهامع الدب: ار رابلا 1

 ا( ةكسدص رطل قد (ىدف) ءاضقلا ىأك ند سا ا!ىفلدفلو اى ىواتنلا عمم رسسعا اق ْ

 هضرقم_سملاق قف ىذمامرحأ يطق طشملاب ضرتللا ءاخ 2 5ةدملا تضقفةدمهظ طرح ادكناو

 د 0 رح اناا اولا ع لك شا دهفهشنعتو هّمفصو ضيقام .ردقىفضداقلل لوقلاا اولاف(ل وأ (

 ثان لصفي نأ طاف ضداق هنا عم ىرتشملا ال عئابلا قدسي هريغ عدسملا عت املا اهو ب.عب عسمملا

 لكس ىف ل سعلا قزو بوصغملا نيمعتك ضداةلإفالاو كم ا سا زلوقلا ٍ

 لصو مولا هد هن هد سها ع لع هريظت هللا هجر لاق دساقلا عدلا نمقىزلان رو قفال:“ ألا

 اهلا

0 00 
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 نأ امه قرذلا هجو نكلدسفملا هلم قدوم عملا اذلاهو ةععلل ةفانمةدوهعمةلاح
 ةعصلا هنماراكسن |ن اك امص لاح ىلا فرصتلا هتفاضاف ددرت ريغ غنماةلطم هل عرو حت ىبصلا

 نعلد د عفان فرصت نعروع < سل هنالاةاطمرو حتت سلف هلا د ملا امأركتملالوقلوقلاو

 ازهناكللفارضمنوك نأ لة< و هاعفان نوكم نآل < ف رصتلااذهو رضمفرصت

 ىذاقلا بدأ حرشرصت+ةنم اقرتفاكاذلفاراكن اداسنل ا لاحىلا ةفاضالا نكست ملاققحالا
 لاقوىرتشاوأ عانىودةريشذلا عوستافرغتمىفو داسفلا سس رخل ابان رخ ؟ىففاصخلا

 ىلا تفنتلي ل تقولا كا ذ ىفهل_ثم غلب تقوىفالوت ألاف ناف اغلان نك 1م كلذد_هبلاع م غئانانأ
 تاعقاولا عوس نملوالا بابلا ىف 71 ذانكهة سة رشعاتتاهتق وواتقوهلتقو لوهدوخح

 رك يلم محال لاحج نوكبرل نأ ةنسةرشع ىتنثا هغوالب دعب طرتشي نأ ىو ىرخأ ةقرقدان هوقو

 رقآألحر ُِض عوسلالت : امم ىسورتم ءالاراغصا ا ماكح أ ىلضغلا ىواتف ةمسقىف ةّقيقدلا هذه

 ةمقب لاهو ةعلا قرارقالا ناك هلرقملا لاف ةثرولا ةمقبو هلرقملا فاتخا ٌث تاموءئشد هثراول
 ةمحم .ةةنيبلا اعمج اماه أن اق ضرملا فناكهنأ ىدين ,ملوقلوقلان اكضرملا ىؤناك لبالةثرولا

 قسما 02 اذهل ناك ةثرولا فالس دارأو ةش هلرقملل نك 0ناو ىلوهلرقملا

 هلئابهنبععميصاغلا لوقلاق ب وصغملا ةهقىفاهاتخ ا رازقالا تاك نم رششلاو لا
 برفاتخا اذا ب صغلا نام نمدادرتسالاودرلا ل اسمىف ىتفملاةمنم ةرشعالا هتمقام

 تاك ناكر [:مستقاامدع'لاملا سأر كءلعتددربراضملالاقذبراضملا عملاملا
 لافسنل ت لوو ا نمهس_هنهديىفامذا ىديب راضملاناللاملا برلوقلوقلا

 ةنيبلا لامملا برمأت ًاةشمل ااماك تاق امهنمدحاو لكم اكقلاملا سأرهماعَد درب هنال هي راضملا

 هيلعدرهت أ لاملا ب ر 0 ةا ىلعةْسسلا براضملا ماقأ آو لاملا سآ ًارهمل : ةريلدنأ ارق 1

 امهيأ نك راتلارخ ال ىضقي قيسأ امهدحأ خب وانواع رنا هو>و ىلعادهفلاملا س

 هدسعلدرم م” تقولا كاد ىفهءلءدرب|براضملا ناكريصر [ةباسلاجلا برأ, ا

 رق نراضملا نأالا هن ءاربد رقأناولاملا برن" الفاعب اسيراضملا + راناكححاذااناو

 عيكقاو لئاسملا هده سنج ف الصأ لصياذهوتاربلا تلطن وهنا ةادرد تف كاذدعي نامذلاب

 ناحضاق كلذد هيدر متدرب هن اك لعب و براضملا ةندعس ىو ذةاقلطأوأ ءاوضام و

 ْمةتضح امهتمدخاو لك ذخأ اولاملابر ور راضملا مستقا اذاوؤو لوصملا وعد 283

 لوقا كلذ لاملا برركن او لاملا ب ررلالاملا سارت عفد تدك دة راضملا لا فافاتخا
 ادلوكو: لالا سأرض.ةءارارقا حمررلا ةهسقبل املا بر رارق نوكح.الو لاملار رلوق

 ةنا_ سهلا صولخ ندلاملا بر ىلع براضملا دياز سعي لاملا ب روقلوقلاٍِب اكلا ىف

 نراذملا ل وةلوقاافلاملا س ار نءسراضملا ةءارب و -ىفامأو ةريخدلا قو هسفنلاهضق ىلا

 لع ليل انمار لاملا رضع ناو هما نيراسدللا لك نا لكلا ىنتااهلحاذاغ 0
 نرد ا را كداشولا ف ره راضملا لام نمافغلا ن اكواضدأ

 درتفاضد !لاملا س ار مبراضملا اهضيقىتلاةئاسمدجلاو لاملا سار نم هنامسجلا ن ملاملا

 ىف لاملاسأرهلَجي ىت-لاملا برااهمرغ كاهن اكحن اوقاف تناكن ا لاسملا بر ىلع
 هب اوسمءان ا , رتشا ىرتشملا لاق ناو ةضاخراتتلا ب راضم نمنب ,سئعلاو عاسلا لصفلا

 ءانبلا تيرتشا الو اءانملا نود ضرالا و رتشا لاكو أ كل ذهب ضرالا تر رتشا مم هرد

 (نيتفملا تاعقاو با ؟١)



 (لوقلا نا ثم

 ا

00 

0 
 ةد علا فىدوتامو هتوم ض ره ىفاهتلطا هوز نأ: ها تعدا ٌّق روبزألا ل_صقلا

 اد>اؤاتقو اقووانهر ناو اهل لوقلافةدصلا قناك قالطا انا ةثرولا ىدا وثارملا اهلو
 هاثارح اوهتحوز داك وتامين داق ن1[ مس و ىلو أ ةعصلا ىفاهقالط ىلعةثرولا ةندمف
 لاعواهجوزت اهقلطدناك لعحو ىلو ؟ةمجورلا ةْس لضفلا لاف توملا ليقاهةاط ن احح
 ىعدت ىشوأأ مثرو تناك ن ا لمقو حاكتلاد- «.نوكب قالطاا نالىلو قالطلا ةنب ىدغسلا
 ىةيزازب ىدغسلاهلاكام ىلع وتفلاقالاو ى وتفلا هءلعو ىلضفلا هلافاملوةلاق نيد_ةع

 قادصأا نمهنأر | تناك اهنا هتافودعب حوزلا دا (مكلءعق)تاداهشلا باك ن م محرتلا

 هن ل-دقو ىلوأ ةعصلا ةنديفاهوم ض سى هن ,اربا امام ةثرولا ماقأ أودنس .مأق وارتدت لاح

 هذ هنا لجر ىلع هدا (عق)تاداهشلا بأكن منيتداضتملا نيم كلا ناقة ىلو ثراولا

 ةنشملااماهأ او اخرآو فةاولا نماهارتش | ىعئاتا ىدادنلا وذو اًتلطم هلع هقومديفىئلارادلا
 فققولا ةنسسفالاو ىلوأ هتنسف فقولا ىلعاهتباس اكتر انهم ااوذتدن نا 6 3 ىلو ب قولا ةنديف

 افقواذك ىلع قوهنادو دم اةديىفىذلا ةقاو ثراو لع ىدا ف قولا لوم © ىلوأ

 د_سفم فقولا ف طرسشداسفل ناك ناف فقولا دا سو ىلعد د ثراولا ماكأ اوهْس د مأق هاوادمكك

 58 ه ىلعو ىلوأ ةدصأ ا ةنيفوريسغو الحلا فيعمل ناك تاوان نارك غال وأ اداسعل !اًةشدق

 3 () روبزملاٍبايلا ف هداسفو ع.سلا ةصف ىرت ثلاوعئابلا فاتخا اذا لمسصفتتلا
 4 :ناماف اولقاعلب ىرتشملا لاو ه.صوانأ أو هوم عل ايلا نا ىرتملا ىلعءوخأ ىدافاضرأ

 ةنم وهللوقلاف هعبب تقوةقافالا دعب قمموهو هنو>-رهظولو (وعق) ىلو اهنعلا ةنمق

 هنانادهاشدهُت ةهنمرادلاع ارش دا فسوب ىبان ءو © نونلاة نه نمىلوأ ةقافالا

 اذا (ن) ىلو اعسبلا ةصصولقعلا ةئيبف القاع ناك هان ا رن اواهعاامد:ءانونم ناكح
 باف ةلق نيعلا عم ةعصأ ا عر ند اولا لع امنافهداسفو دقعل وح ىفناسعب انما فلتخا

 قادر ةفسشسو لا ع 42 نالوقلاىف ٠١ ىوعدلا ب اكن منيعبابنملا ننبفالتخالا
 كب ونودلاقو انونراصةلاهاطعأولو هلدرجأالو هلم عمهلوقل |وةلاق تددردقراصةلا لاه اذا
 دهشرك ذدناق هعببوهسل عسب هلا هالات تا نردد اة ىووك رم ءدبوثلابرلاقو

 2 وتلا ىرلا هذا هناطم دلاهملا عفدوءابق هعطةيلانوت طام1نا نا اا

 طا[ عفددنالاه ل بوثلا بر عسدو هشاطباهنأ هنمج عم طايل لوق لوةلاف قناط) ى 5

 5 حاتملاورع . الا فالدخ ا بابفىىسخرسسلازيجولا ند راصقلا كا ذكو هن اطد لدن
 لاةفأش هنمىرتشا ناسنا ناك دقو هملع ىذاقلار ور سةفاطاصناكل جر# ت تاراجالا
 نال هلعرودحنا لوةلوقلاف ىلعر حامد عب لءاللاكو كءلعرلا لبقهّميرتشات كى رتسشملا
 اهدح ني. دعا ىرتشملا ة هما ةنيملاقةنيسلا اماق 1ناف لاو->الا برقا ىلا فاضمف ثداح عسم بدمأا

 لاو رانا رسبت ا فاعلاو لاوحالا عيجب ف ىوأ ةعصلا تبث .ةش هاد هنن

 قالطالاد كتم رشا لبا :ىرتشملالافورخلاةلا- مهّنيرتشا لاف مرح اهنعقلطا ولادكو
 افا تاووالا بر 93 للا فاخنفأت درا 2 تالا و يرش لوقل وقل

 هتمأق دعاوأ هنأ عا قلط ىص مو طوسملا لت اسم لعأ هللاو هيدي ريرظت لعمل 2 قو

 ةمالا لإ ز ححو تغاب امد ب هتلعف لب ةًارملا ت تااقو ىجصان وكل ذتلعف لاق امش عابوأ

 ىلا فردت ا فاض هنال لاه لب هانرك د ىذلا ىنعملاربّدعب لو ىبصا | لوقانههلوقلاف ىرتشملاو

 هلا

 سمول نحل ل دس ل عرسك ن0 كح دج 1 دك ل 0 ل 1
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 ةمهلاث الو طوقسا اركش نملوقلوةلاناكفط ومسلا فاوقلتخاو هملعام-اوناكرهملانا

 نمحاكنلابقلعتاهفنانضاق تاقوالا برق ىلا لاحت نأ ثداو ك١ ىف لصالاو ثداح

 ةئرولا ةمقب لاقو هتعت ىفرقأ هارقملا لاقف تام مئشب هثراولر قأ (ظقف) ىوعدلا رانتكحح

 باك قنلوصق هر هولا ف.لحتملفهلةن الولو هلرقملل ةنسلاو ةثرولل لو ةلافهض ره ىفرقأ ل بال

 رغصلا ىدمل ل اوقلافربكلا فهتعبلب لاهو ىرغص ىهتعب لاعولو يو ىذرملا ماكح انمرارقالا

 باك نملوالا لصقل رخاوأ ىفةي زاب ضراعلا هتايثالركلا ىدمل ةنديلاو ل_الا هنال

 ةنس ماك نبالاو لثملا نمثب هرغص ىفاهعام هنا هب ىرتس ملا ماقاف» هداوةعضعاب ( 2) ىوعدلا

 قاهتعيىل ةنب عناب |ا اق ًاووىلو نبال انسب 6١) ىلوا ىرت-ثملا ةشسمف غولملا لاح قاهعامدنا

 هملق ضراعلا تمني هنال ىلوأىرتسشملا ةننمف عوابلا دعنا عب كنة نسب ىرتشملا ماخأو ىرغص

 ا .اهنياوحأوةجوز نعتام (ب) تاداهشلا باك نمنيتداضتملا نيتندبلا باف

 3 !توملبق كوخ آت امل. ةس>وزرلا تلاقو ثارعملا ىلفهنا تومدعب ىن تامالا لاقذ

 براقالا تومزخ راى تفاتخا ىتمةثرولانا سنا ذ_هىلصالاو (ه) ةأرملللوقلاف
 ى 0 ركح: نملوقلوقلاو ثرالاةدارزىد.نم ةْس ةنييلاف دل

 ةشس تضاعتاذاثعم) ]| تمدقراس لاو رابملاة با تسراماكا قي ىوعدلا باكن مد راوملاف فالتخالاو

 تمدقراسعءالاو راسسلا هد_عيترسعألوقي وهورسوم هنأ ىدملا ىدينأالاو تالا سل دحر ةنالراسلاةْسب

 (راسلا هن لصف ىف ماه-هلا نبا لالا تا دلل داحأ حأا ب ةنال دقت اناث مانو

 هىرض»تناموهتمأ نطد برمز هنأرخ ىلع دال جرو يداتملا ندا ناكل هم سلا

 4 نديلا ماق ًاولامأ عف 21ج دمع ادرس ف و عفدلا فهيلع ىدملا لاهو

 ةنيمق برضل اىتوملا ىبعرخ الاو هلا ىلعا نهد عل ا اعف ًآولو عدي برضلا دعب تعا مأ

 نماهارتشا هنأ ندملا لحب رماق أ لج رديفراد ف ى رفا ناكر وأقةصالخ ىلوأةحصلا
 0 ا انالفناةئدملارخآ ”ماقأو نُملاهدهقنو اهكلعوخو يهودا نلا تقرت

 املا نءاهثرو هناةنيملارخ .امافاورخ ١ الحر نمةقدلا ىلعةئدملارخ 1ماقأ اواهضقأو هنم

 ةمد جب رتوىرتشملل ىضةيدسحاو جر نم كذا اوعداوإو اعابرا مهنس ىضقي ىضاقلا ناف
 امهدح ان اعباملافاتخااذا قى :وعدلا باك مس كلملاى :وعدقناذضاق عسدتلا

 لحأ 0 طرشداسفلا ىديداسفلا ىدمناك نا داسفلاىعدب رخ "الا اوةعصلا يري

 ىدمناكن او تاناورلا قائايداس هلا ىدمةْنم ةنسسلاوةعصلا ىدملوقلوقلا ناكدساف

 رخ الاورج نملطرب ومهردفلاهمارتشا هنأ ىدا نا.دةعلا باص ىئعلداسفلا ىديداس مآ

 0 هاطق هللاهجيرةهف نى نعناَت وراك كهرد ملال ىعدب

 داسقلا عدن نملوقلوةلاهياور فو لوالا ولا ىفاكرخ" الا ةنب ةسلاو اضيأ ةمصلا ىعدي

 ةئرلت ناكح علا ناامهدحأ ىداذ اهات ناو دسافلا سا !ماكش - لصف ف نانيضاق

 رخ الا ىذاقلا فلكسو ةنسالا ةتحتلا دب نملوقلسسةيالدةىلتلارك ل. رختاالاو

 عسب كلذ سلو اذكب كم ىراد عب أىناهريسغل لجرلا لوقب نأ عسملاىفةئيَتلاةروصو
 نوكي عسبلا اذهف طرشربغ غن مرعاظلا فعسس م كلذ ىلءدهشي وةئدانو و

 هقتعاف دبعلا ىرتشملا ضيقاذا ةئحلتلا عسب ىفهللا هجر دمت نعو لزاهلا عب ةلزغ_ءالطاب

 نم امهلراشتاط رمشب ع سلا ةلزتع مكا ىهنال هركملان هىرتستملاهبشيالوهق تعامل



 حسمت مس ا

 : مدقلا ف كاذك ناكرخ الالاقو ثدحم هّتحرخ ا ىذلا طاباسلا ادهرخ ا

 أ ةشيلااماق اناف ث دهن ىددن موس ةنديلا و( خ خ)لصالاءاكسقمهنوكلا( ١ ) ىدملا لوقلاف ْ نالمد_ةااىدلىكأ 1١(

 | هنق لوالا اوه ريدتلاو نع هلل ىضر لاق هسكع ىلع(مق) اضي أ ىلو |ثدح هنأ ىدب نمةنسف ا ثاد_>الا مد._علصالا

 نأ ىلعن هرب نآس سالاوةيهار كلا باك نم ةماعلا قد رطىق تان دخن او تاف ”رمصتلا بادق
 ذأ هنأ نهربوؤ ىلوأةالاو ملاءالوفدالا اوملاءالو هملءهلورحدنا ىبعرخ الار كلا و ةر دعت عباده ْ

 امييذكن اوىلو وهذ امددحأ ديعلا قدصناق كلدك الا نهرب ودك اعوهواذدهقدعأ ْ

 امه هوالووديعلا قيدصتلرث االدكلع وهو فاانهقاّمعا لعامهتم لكن هربولو امهتسءالولاف
 | هقدص هلءزالوو لو لاما ىدمةندسفالامنيتندملا ىدحارك ذل ناو :فئأهملعامهتملكلو |

 || نمىصولا عاب (بق) ىوعدلا باّمكنم ةكرتلا فنيدلا ىوعدف عونىفةيزازب الوأدبعلا

 ١ ادودحت هيلع حداق هالوقلاف ل دعب لب ىرتشملا لاقو شحاف نيغي هعابّةثرولا تااقف امش دكرتلا|
 ا نأدَس .ىدملا ماقأ و ةمقلا لثعدمصو نمهارتشا هنا ةندملا دم .ااوذماقأف هبأ | ةهد نمانراهديف

 || ةمقلا ”يلةلةششملا مسنم هراشك | لاكو ىلو اةدايزلل ةّيشملا شيلا ليقفدملاوذهّمب ”أام ىلعتدانز ْردَنهَق

 1 ةكصرلااعاب سل منيعيابت لاني فالتشالا بابفةسنق ىلوأ |
 انآ عرعر /واو لصالا»هكسقل ى هولا وق لوقلاف كد ءلانتاكب عسلا انآ ىدولا ءزو غلا

 ا تئمهنالإ لوأ ؟ىرتشملاةْس .لمق نيغلا ناك نأ ىلع هغولب دعب ىدلاو لد اناس لع را ٍْ

 ْ ناك لريال ل ارخاواق ةيزازب ىلوأنيغلا ىنعا هللا تثمن ىلعرثك الاوةدانزلا |
 | هنا ةلس ىهتماع او اهغومب لبق هنماهوا اهح وز هنأ: اس ها ىلعةنببلا ماق أل ركَو ىوعدلا |
 : اتنس للا ةاياحش تاع سنع وليل نال ىلو | !منسف اهاض در ريغباهغوأي دعي همماهجوز 0 1

 | ىفو ىوعدلا باك معبارلالصغلا فةيحلاولو ةرورضحاكنلا داسف تش مئانامثارثك |١
 | هنادلاوذمعزو هاضرالب هغولي لاحم :ماهعامداناثاو 5 امهناهريغدي اراد متدا طمحملا ||

 | هنععفدتتل ثمان ة؛هاعدم ىلعدملاوذن ها نالللوقلاف ىدملاناالار ص متم اهعاب ٠

 / امش عانودو (مظ 0 هن رازيلاةدابش نم منماملا ىف ديلا ىذةنبج رتانهرب ناو ةموصللا ْ

 أأهنادنس د ىرتشملا ماقأو عجل رخل ءلا دعب كم هعاب ىصولا نأ ىرتسشملا ىلعةثرولا ىداف 1

 || (تج) حي راثلا قيسوءارمشلا ذافن تامثا نما هيفاملىلواءارمشلا ةشيفءارشلا تقوامصو ناك ||

 || نيشبلا باق ةينق ليكحولان ةماعلا ياللا دكر و عسسلاةش نمىلو الزعل انس وأ

 لزعلاة نيمفهعس ىلعةش و لمكولا لزع ىلعةنب تماقو اوف تادابشلا بان منيتداضتملا ||

 نمنيتداضتملا نيتنسأ | باءفرعجو 1 ارعلا تقو لبق عم سلا تقونأ الا لطان عسلاو ىلوأ ْ

 اهي تروم نادكر رتلانانعا ن هانسع ةثرولا ضءدىداقالام كرو تامل رو ةداهشلا|

 ضرملا فةمهلا ىدبنهلوقل وقلا نات ضرملا ف كلذ تاك اولا ةثرولا مشي و +_ضيقو هك ىف

 || ىسنلاركذو ريغصلا عماخلا فرك ذاذك ةعحاا ىفةيهلا ىدينمّدْس ةشيافةندسلا اوماق أت او

 اماني وزلا ىداوهلعناك ىذلااهرهمىفابتثرو وي وزلا فاتتاوتتامةٌصاىواتفلا ىف |

 ح ر)[لوقنوكي لولا نفاه وم نصه ىف تناك ةيهلا نة ثرولا ىداو هتك ىفهنمت ردو

 لولا نوكمفاس ان“ ناك امةثرولا قاع ساو وررلا ىلع لاملاةأرملاةثرو قاةكتسار كش هنال
 أ ىلءاوقداصت مس ملال هباورلا كالت ىلع داةءالاو ريغصلا عماجلا ةءاو رسلان اد_هنأالا هلوق
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 يدرج ودحاو مهلدعاذاهتناهجردت لاكو مهأوقف ذو حر ملا ناك نانثا هحرحونانثا |
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 نا دهسالاهحو ىوقأ نيسعلا كلل ب>وملا س سلا ناكمف ب>وبالز هرلاو نيعلا كإمد سفن

 نادت ق 00 هيرو ا 00

 ىدا 0 ىوعدلا باك ن رسولا دلتا تايذ ىدت راد ايوب لح ةقدصلا نمأ|
 اذكوع ءاقولا ىدمهْش ةشملاف ةئدم || (اغان] اناو عئابلل لو لاف ءافولا ع ب داملاوان اءاعس ىرتشملا

 نك وَ وأ هركلاى عدم ةشدمقد نعرح . الاىيداوع وطن ع صل اوأ عم 0 ىدااذا

 نينداص» 1 نتشسلا باب ةسنق ىوأهر كلا ةشسمفهركن عرخ  الاوعوطن ءرارقالا ىدااذا

 لافت املا دل لوقلافا بكعو انا ىرتشم او“ افو عئابلا ىدا نش ةداهشلا باتكص نم
 اواح اذكهىراخيةمأنأالا ن نيس هحاوةلو“ افولا يدل لولا نآءاد_> الا ىف يفت نكو

 1 ص2صحامهااراج دا 8 ) نيلوصفلان مرمسع ن هاثاا لصفلا رخاواىف مَمعفاوذ ِ

 كر اىدملا ةنيمفةشملا اماقأ او اره هر عسسل موس شاد دال

 ناىلو أ ةارملا ةشدمق ةنسسلااماق أوَةةلطمحب وزلا اءاعداو طرشد :رهملا نعةءاربلا ةأرملاتءداولو
 نيتداضتملانيتنسسلا نايف ةمنق نلوأ حيوزلا نس ( عف 3١ هعمعاربالا مصياخراعتم طرشلا اك
 ىذادنم ك- هعئاكلمىفدلو هلعن أ دملاوذَن هربو 0 نهرب( ذ) ةداهشلاب اكن 5
 قيل رنات لع ور ىلتملاديهدب وهلم كلملا قلق نعمصخ هنالدلا

 هنادسملا لرماهافاةنوالامّل رتوتام ل + رهو زياوصفلا نمىناثلا ىف اذهازك الكتل

 لصالا ءالوىفرك ذل صالارح ناك هنأةندملا تنبلا تماقأو هلوع ءالونأو هقدعافهدمعناك

 لعام ف ىوعدلا باك هىدملا ىوعد لطب امبان رخ تاوأقنا 1 تنئلاةث د ةنملا نأ

 لوقلاذا هن لمقنال هةسش دب مأقأ و لصال ارح هنأ ىدا نكبر اوه مالسالارادىفلصألا نأ

 َ 0 -الافةنيملا ماكأو قرلا «لعدح أ ىداول نك نبملا ىلا ة_ اح الفل
 طرقأ ب راضملا لاق واو# نيو اوصفلا نمنيثالغ :لاوعساتلا لصنلا ىف 0 ورلا ةنيملاعفد لصالا
 1 ءلع يدير راضملانال لام رالوقلا ناك ةعاضد :وأةيرا ضملاملابرلاقو
 فاتخا نوف نام ضاق ةهيراضمنم هض :رقام ةيراضمهاطعأ هناك لع براضملل ةشملاو

 ناوحيوزلالوق كلذؤل وا |ناكملهنا سديد او لكمسفناكسيىذلا تدملا فناجوزلا
 د ايلا يد همت راسا جالت ًارألا يس ىطشي ايامك اواو 1 تما
 ونأرةغ نحو لارخ الا مهحرجوامهدحأ مهلدعفنينثا كز ا ناكن اذ و ح اكنلا ناك
 هادعولاك وأ حر طاناكسف لاح ا ارهاظرمغىلا .اد ىلع دفعا هنالىلوأح رجلا هللا امهجيرف سوي
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 ردا يوري تاراس ل7 -متداهشدربالومستداهشن ىطقي القوش ىضاقلا #1
 تسب نان 'امهلدعودحاو مه-رجناوةلادعلا تنير امهادعلا رخا مهحر ,<مناوح رخلا

 مهحرجناو دحاولال اوقىفال_ ماكح الا ىفةقلطم ةحننثالا لوقنالمهلوقىف هلادعلا
 كاملا ىوعد فاك ةعاجلالوةىواس نيئثالال اوقنالىلو آحرحل ناك ة رم ءمهلدع :وتاتثا
 لبق: ال نوف ن ا يضاف ةرمدعلا بح اص رت الةرشعرخ . الاماق ًاونينثا نيمعدم ا ديحأ ماقأأ اذا

 0 ءاشناورمسلا ةمكتنيب وبن العلا ةيكرت نب عماش نا ىذاقلا ملف هّةسفل هن داوم

 (م)روبزملا لحما نم . رسسلا ةيكرتباوفتك او ةيئالعلاة بك زئاوكرتانتامز فور سلا ةبكرتب

 مالسالارادفلصالا ثحم)

 (ةيرالاوه

 دوو ةيكرتشصم)



 نئادلا ةداهشز روح ثحم)

 هند سنح نموهاعدت و دمل
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 (ةداهشلا ىلعةداهشل اثحم)

 (ةنييلا مجرتث م )
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 درر تاو 15 ولام هر ذازكححهشدسحن موهاع هنو د1 نيدلا برةداه زوو

 دعلهب ىلع و هن ' ا.حىفن ودملا لاو واع . الن يدلا نال هن داهش لمقتل هن ومدعل هن دول دمه #ش

 ا ناك اذاهنويدل ل بقتال هنأ طمحلا نعةينامهولا حراش ىحو (تاق) )ةيئالنا اك هتافو
 راسدلا عملوبقلا لصانلاو ةيئالامالكرهاظوه واسلم هناك نا ولو.قلا ىفاوالا نعل منو

 دحأ حر نمرألوةاملا عمراسعالا ةلا ف فالنلاو قاغت الا,توملا دعي همدعو قافتالاب

 برانويدملاةداهشامأو انسلةمناك اذا لوبقلاءلوقلا ىلعرمعتقا جاب نلا مامالاو نيلوقلا

 يتلا نالت (مظ) ةداهشلا ب اّك ىف ىتفملانيعم ةيئامهولا ح رشىفاك ةلوبقخنيدلا
 ليقتالن مو هتداهش لبقتنمبا.ىةنق لقت لق ولبقتاللاملااد_بيلفك هنآل-رىلع

 لامكلاو ى :وعدلا تناكىذلا لاملا ىضق هلع ىدملا نأدهش دلع ىدملا سف لفك لا

 ٍباَك نهىناثلا لهفلا نم نا ىلعةداهمدل! ف عون ىفةيزازب ريصصلا فلم_ةتالدإ_>ال
 نب رضاحلاملا هلعىذلا ولاملا هلىذلا ناكناف هنددابمش لعالح ردي رو تادابمثلا

 فا هلع اذهنالف نين المانى دنع :رقأاذ_هنالفنءنالفنأدهشألوقيداهشالادنع

 نأ هلىيش اسوأ اب اعرخ الاوارمذاحامهدحأ وأن يس ”اعاناك تاو اهتكدابشالا ناك مهرد

 داهس ال ساحمنال هي فرعي امىلاو هتلسقو هدجوهس ىلا ام_.نمتمملاوأ ااههتم اغلا بسند

 داهتسالاق طرت_ثدناكمالا ىدقايمالعالاةد اهشلاءادآىف طرت_شناكفءاضقلا سا ةلزنع

 ءارو نمد[ صارار وا ععمول لآ اهمْنسانعو ةداهسشلا ىلعةداهمشلا ف]صفرخاو آف ناخكضاو

 اه الطا باوحلا قاطً اهبلعد مشي نار < مل اههسنارك ذو ةنالفامنانانلا هدةعدهشوب احلا

 ىلعدهش نأز وه دن. اهرار ةادلا-اهصخشىاراداالا اهلعدمش ناز 0 (ث) لاقو

 تن ةيالفات آتلاقو اههحونعترمس>(صح) اههحوةيؤرالا عصمة ور طريش: اهرارقا

 نالف تني ةنالفاملا نلدعةداهشملاد دوهشلاح انك القى هرهمه ىو ْرل تمد ونالفرن الف

 نلدعةداهشىلادوهشلا حامد: .ةتتامناف اهيلاريشينأدهاشلل نكعذ اًةمح تمادام
 سانلا نم عم ةأرها ىلع تديالجر ىأرول# نيلوصفلا نم عساتلا لما رخاو؟ ىف اهمسنب

 امهلآسفحاكش ادهش (شف) دقعلانيامعب ل ناو هّتح وزامنادهشي نأهعمو هّتحو راج

 عماستبحاكسنلاب ةداهشلا اها لك هنال ل مشت امهتداهشف الإل اةفدقعلا ىفات رمت له ىداقلا

 نيس . ديوعلا نس ءاعن الاق املاء م الليقت دل و عض ضذومىناكسد امتحان انارام_ملا ىلعءاللا أ

 تدهش (ظقف) د هاذكف ل.ةتالانعمالاك وادهشولو عماستبا دهشام ما ىضاقلل

 (هدع)ىفو لبقت لءقو لب ةنال بذكلا ىلع م-هءامجاروصتال 0 نمهانعم- لاهو حاكتوأ

 ادهثنالحر ,( ةئسلا مج تاق نيلوصفلا نمرشعىلاثلاف مص لومقلا نا ةراشا
 مامالا ميشلالاه ف ترا تاهفاظ ناك هنا رخ ادرشو هنأ أرها تناك دة هذه وتامدقات الذنأ

 قالطلادوهشىدغسلا ىلعمامالا ىذاسقلا لاقوىلوأ ةمجو زلادو مم ل_ضفلا نيدهتركم وأ
 رد شا ناواعو حدعسلا قع مامالا ىضاقلا لاق حاكتلا دعب نوكي قالطل انالىلوأ

 ىوعدلا فل طفرشاوأ فنانيضاف حيو زثمث قلط هن اك لعجي هحودإةلضفلانيدمتركي وبأ

 ةيهلارخ الاو ضيقلاو نهرلا امهدحاىد ناو ىوعدلا باك نمةداهشلافلاختىتلا

 ةمهلا نا ههحوو سا..هلافىلوأةدهلا ناتاداهمثلا بك ىفرت ذو وأن نعرلا ةنيبفضيقلاوا
 ك0 يح

 ديوي



 نو

 ةمدةنملاحاكنلاةداهش فال انعضفام_ببذكر هظفمودلا هئراوودالومهناامهاوقب هثروف

 ىلوملاداحاكذ :لانودءالولا فهئراو ود هاش | لوق طارت_شا فحاكنلا نيب و ءالولا نيب قرفو

 للا نم اهريغن بحت ال لاح لك ىلعةبراو ىهفةأرملا اماق ريغ بحت < دق ل,لاح لكى بع مربال
 ءاح مث ءةلا لمآ امج امهامستقاو قرد لأ كرتوني الروك اكل ا[ ذا ّق رويزملا

 ىكلذتزح أن اكلا ىف لاق نير فاك نيدهاش كلذ ىلع ماقأ او تمملا ىلعان دهن ىداورفاك

 ةداهشلا هذه نيداا تشق ةلسملا نود رذاكلا ودقة رفاكلا ةداهش نال ةصاخر فاكس | ةصح

 هديلاطداو ملسملا ب صن: قاقكسا ق>ىفال+لعهديلاطئاورن ءاكلا بدصن قاقحسا قحىف

 ادهش (قم نف) 8 تاداهشلا باك ن مرمشع ىداحلا لصفلا فاهربلاطمحلا نم هلع
 داو اق راع ىوملا ور لح دواعي راع ىهوابمسو اهعسار سها ىلع

 ةأرملا ذهن ىردنال نكلواذك اهعساةأ سها ىلعةداهشلا انلمحتاولاكولو مهتداهشلبقتنال
 قداح ىههذ هنا ةنسلا ماتا ىدملا ىلع ناكنف ةامسملا ىلع مهتدابهش تحمال مآ تلت ىهلد

 (صف) نياوصفلا نم م عسانا ىف (ط ١ دك مت داهشتاطبق ةلاهظ ار لوالا ا ورقاذال والا

 ةنامسمك ا دهشو ىمدارش *عامم ن هن اهسهو ىقمدارش 2 5 نع هنمد "امم ست لاعواغا أ ىدا#و

 ول سس نيدلاى :وعد ىف هنأ ىلع صاد بهو طرمشد سلس ساارك ذوَةَنا امسج ف لم_ةناقلطم

 باملا ىو امفلادقت فز قاذكو (ط) قفاديوهسسو ذطرتشبالو ل قئاتلس 1 ١

 مدعا ليقتال هال تناك الاكورادلا هذه تامانأت اادهش تاداهشلا ناك نمىئاثلا

 هلانثاريماهكرتو تامه الوأ هيب اني تاكل راو ليقتارخآىناثلامامالا لاقو رخل

 الانواذكو عاجلا لمه :ماهنهروأ اهراعاوأ ادوار ءلاىدنماه رجة الا

 للان ريماهكر رتوتاماولوةدم وهبالاماالاك ولو ل لبقت تام موبهأ اد ىفو أ هبس التناك
 بوُتلاك نيعلا ىف كل .ملاعضو عماد فو مصالاوهو لقتال هنأ قل اراتخاو ىناللحلا ىلع
 (م) ى :وعدلا باتحح نمرشاعلا ىفةيزازب راقعلاو نيعلا نيب ردا طارتشا فقرفالهنأ لد
 | ىداولو ا ةتسالا,ءاربالا لوصحلاهتحال لقت ءاربالاب هلاود شو نيدلا لاصيا|نوبدملا دا

 م نامهتداهش لوقت مولعم لامع هيلع ىدملا ع مملاصحدملانأاودهشوءاربالا نوبدملا

 بابفةسمنق طاّق_سالاب ضعملان عو ءافمتسالاب ضععبلا ن ءءاربالا ل وصل 8 سنك

 لصلا ىلع نيدهاش ماخأ (مح مت)ةداهمشلا باك ن هةداهشلاو ىوعدلا نيب عق ةاولا فالتخالا
 رثكوألقاو أرهشأ ةعيسذم هناك هنا نط ا .ددحأ لاقذ حب راتلاثاس ىلإ يضاقلااههاشلف

 ناوش حافلا ف التخالا ا ذهاهاةخااملل.ةنالدد زآو أنيدس ثالثدنم هنأ ن طارح الالاقو

 ةداهمشلايف تاداهشلا نمنيدها.ملا فالتخا باىفةمنق ل

 ةفشح ىلإ ١1فالتنا (شف) امهلاق الخ هاوعدنودب ةفشح أد :ءلبقتالو لاى

 | ذااهافو هاوعدالب لة لصالارح هنأا دهشولامأ هالومةهجن زمااان

 | هللا قو >ىهو حر رفلا همر ءةداهشهمآهبر همداهشلاوهمأ هير ةداهش لصالا دب رع ةداهشلا

 دنعطرشن لا ىوعدنأ ميدصل ا( غش )مالا قمعو قالطلا فا.ةتح د.س> ليقتفىلاعت

 قالولصالاة .رحىفالةداهشلار ىوعدلا ةعص عنعال ضقاننا اواضب ل صالا ةي رحى ةفينح ىبأ

 ةمالا قدعىفو اقاثوىوعدلا نود. ة مسح نقلا دع ىلع فاحال ط١ نمراسعلا ىلا

 نلوصفلا نمرمدعفاملا ىف ىوتفلا دنعل ءاتمفال لمقو فالح لبقىوعدلا نو ديقالطلاو

 ةداهشلا ل_قنالثعم)

 ( فارع د نود نقلا دعت



 ا

 هيومناكءاوساةلط د لسقت ا ارسفم لو هتوم ىلعادهشت ا نيهجو لعءاذهفل-رتوهىلع

 لسقت فاص1نا لاق ا ل هوه تاكا نا هتومنياعت لالاقوارسسفناو نك موا اروهشم ْ:

 ليقنالا اروهشمل-حرلا تومنكم ناو جيبمصلا وهوليقتالانتاشم ضءلافوامهتداهش||

 ا اريجال ادهشاذا يؤ تاداهشلا باك نملوتالا لصفلا فة اولو عاججالاب
 ةلومقم ن نكت هتداهشن ال هنداهش لبقت /لدع ثرهشلا ىضم تح لدعيمو هتداهشترتلةرهش |

 نكي لودهشناو هتداهشل بقتال لي دعتلا ل_قاهةلط مث هنأ سهالد. عش نك لوس ةمرصتملف :
 زاوكططرشءاضقلاّت قو ىلا ةداهشلا مامقناال هتداههش تاط:ءاضّلا ل_بقارعج ار اص مث أرجأ ِْ

 رج ريغو»و هتداهشدر ل ىذاقلانأولو ءاضقلا ل.ةّقسففلدءوهو دهشولاكوهوءاضقلا ||
 الودداه ثلا د_ءاربسحأ ع نكي ناو هذاهشاا ى إد ىضقي الةراجالا ةدمتضم مت اريحا راصغ :

 موهتداهشلطس مل ىذاقلا نأولف ةداهشلا لطب ةداهشلا ىلعةراجالا ضارتعانال ءاضقلا دنع |
 درب وهن اسهال دهشولاكودو ةئاثلا هيداهشتزاح ةراحالا ةدمءاضقن اد_ءدةداهشلاداعاف لقي ٍْ

 ىلوالاهبداه_ثدر ىذاقلا ناك ولو هتداهشتزاج ةداهشلا داعأ مث امنانأ م هيداهش ىذاقلا |

 راس الا هداهش نوم (

 (هرجؤمل

 ةداهش لكو ةئداخلاهذ_هقتدرهتداهشن ال هن داهش لمقق ال هن :وشملا دعياهداعأ ع هن هنا سها 1

 لقتال ملصق قناذ>ئو ضاق ريجالا ل كلذكوادبأ كلذدعي ل.ةثالةثداحفتد دو

 اذكناكمىفأش ع:دوأ اذكموب هضرقأ هنأ ادهش( ص) قف تاداهشلا باك ن مةمهتلا هتداهش |
 لةتالاذك ناكمىفناكو نالوالا هرك ذناكمىفمو.لا كلذ ىف نكي مهنا <لع ىدملا نهربف

 ىن ضرفلاداةروصان اسثا ناكو لو نعم نادك ناكمىفناك امهلوقنال ىلا ىلع تماق امنال

 مهري هل ثراوال هثراو هنأ ادهش جو نياودفلا نمرشعى املا ف لوالا شيلا هلع تماقأم :

 مالو ىلع م<هريغد ثراوالامهلوقو اضقانتن < ا رست ترايادهدا اديش

 نم نم سل دئاَز هريغاتراو هل ُمعنالهوقنال لة هنافدباده شفرخ ١ ا اراواذع مش هريغاتراو هل

 ىف ضقان: الفال ع ملامدعءالع نازوح هنالوأ ىكم هثراووهوخأ هنأ دشن الاخول هنالةداهشلا
 املا تعداف تامثش عم) تنهريفاهحاكن داولاركن او ترملاة سها هنأ أ يما تعداف تام نيلودفلا ن مرمشععدارلا ||

 ا هدلو تدن أ ثتُنروو هنأ ىها هناداولا ٠ نهرب هتكلحأو ثراياهأ ع كح واهري_غءاسسنلا ن مهلثراوالو هن أ سها ب 0 :

 ىهو تام هلوقنال هن اها ىشو تام هنأادهشناو كدا تلاد ءارلا عذتف همدح ىفاهشاط ا ىهتنمذ هتك ىاهقالط

 ةدا لا هذه 5 ذفثرالابمكعلا ىفك هن | صا تناك الاقولا»مافارملا جاتعال ةدابز هنأ سعا ْ (حلااهدهاشال

 امهيذكروظي لو ناك حاكم ادهشام الوش 2 امهيلع س< ل ةدانزلا هدهتمدعن اولفءاوسدك رثو

 قدهغللصأاذهو ٍُق نوت ذملا لحما ن م انهاذك قالطلا لعن هرب ث .-داولا !امهقدصلب ْ

 ًاسشارك ذ مو انمكهفالدع هرهظ مح ءاضقلل مزالو هأمشاركذ ىمامسملا نيدهاشا |نيمخت

 بس هئرا لحرىدافتامولت الاوملاىلومنا حانت هفالخع رهظ م ءاضقلل هملا حاتحال

 مع رسعمو»وهفلق اق هئرار دل مكة هريغاتراودل لعئال هثراوهنأو ةالاو اع ءالودل نأ ادهشفءالولا

 دهاشلا ل ىم ثحم]

 ) ملا هفالخ ريظ

 هريغد ثراوالهثراووهالومىاثلااذهو تامو يناثلا ادهىلاوولوالا ع الو ضةنهنأرخ !نهر :

 ول رهظدنال لو الا هادوهشملاو ا نءاوالا نيدهاش || نيمضت ىف نام اري ىلاشلا ثرالانم و ا

 رار هنراووهامهلوقنأءالولا هلم مى هناس و قلعت 0

 ثرالاردل مكتال هثراو هنا الوقب لوءالولا لصام اد,ولامسهن ال ثرال بهل كلا ه:مّدو اله

 د22 باببسااالاباللللالللللال70707 2م
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 نب ماقول كلذ كحو.ادعامقمكسلا نا ىلءلديالاك ذلائدلا صصخقو عج مسهل اوقأ
 ليةتالهي_فركناو لاملابر انس غرضح أو وبدون أهناو ىلا رمصنلا نبا هنأ ينارصن

 لح رقاصخخم ةلاكو لا ىل لءةداهشلا بادى قضي رس مامالا طمحلا نم اناسدتسا لقت اسامق
 كدب عل أم داملادهشف ىرتك لاركت ا هقتعاك راشملاتأديعلا دا مى رتشملا ىلا هلسوا دمع عاب

 ىللدف قناذيضاق اسمعه ىرتملا دجوولدرلا ق-لطسسن ااذ_مسديربهنال هب دأهش لمعت م

 سا ل نمءهاركشا هنا ل جر ىدا مث ىرتشملا ىلا هلسوا دمع عاب لحجر ةمهتلل هن داهش لم ةثال نم

 وم ةليسمت نع ةدهعلا دمع. ه.ةنال هندارش لمت ال ىدملل عناب ءلادهُمق ىرتشملار 5

 دحال ب ناريمهل شارالسمت ام هنا ىنارصن ىلع نايئارصن دهش قنملا فووق روبزملا لا

 توا ةح «املفتو ةامالا ىفلبقت الهنأ اعلا: نعءو اهسيل_ءيفالوام_متداهشلمقنال

 تأم هنا ىلع نم. ارمصت ل_.ملا نيالا ن نهريفل_سمنباوىنارصن نتا ن ءىلا رصف تامولام فال#

 ىلصيو اسيل عدن خقاذاو ملا نيالا هخهثرب ولالا و-ىفلمة”ثاريملالأسو ( ادم

 ىخقو] هنال هل ىذةوالنيمئارصن ةداهمشد نار صن هما افىلارم 2 نما دبع ع اي سم ا

 ايءءدهبىرتكملادحو وهاسو هلم مهعابجلا رصتلا رتل ناك طولا ل نملابعجرل

 هدرب كارصنلا ضيق ل قمل ىلا عل "ايلا دسنع بيلا اذهبايبعم ناك هنأ ىلعنينن ارصن نهرب و
 0 هاشر هدسنع سرعلا ىلعن ظريد تح ل-ملا ىلعهدرينأ لس دأو بيعلابلا ارمدنلا ىلع

 قةحإنائارصن دهثفرادلا اذه تا دنا ردتنأ ملا هديعل لاك ى ا رص هيقو نيإسم
 زو هفرادلا هدههدبع خدنا لاف لسمو ىننلا ىلعةداهشلا فعو ف ةيزازب ليقتال 1

 دبات دهن ناينارصن دهشؤ قلاط هنأ ىعافرا دلاهذ- هديعلا ادهلخدناىلا ارصنلاوو

 ىلءةداهشلا تايقاينارصندبعلا ناك ناو ةداهشلا هذه ليقتالاسمديعلا ناك ناف نيئمهأا

 تاداهشلا باك نمرمشعىداخلا لصفلا ىف ةشناخراتت دنعلا قدع ىلع لمقت الو ةأرملا قالط
 دهشواو انكم نُئلا نأ ادهشولال لبق نُملا ضيقعئابلا نر يرحتلا د_هنئانقلا دهشولو#

 ولو لةقال هنايثاحاكن ان المكولا دهشولو ناليكولا|اذكو لمقال انعب نحن الا قو نالالدلا

 حرش هستلا نم ةلاكولاارك ذيالو حاكنلاءادهشي نأ ل-كاو لمقت هنأ سهااهنأ ادهش
 بيسةوادعلا تناكن اود.لا ةداهم لبقتالو فز اسم ةقرو ىوعدلا باد لسقفئاطللا

 فرعي لمقو هحرفب نزع هنز<# حرفي نمودعلاو (خا) نيدلا بس تناك نا لبقت واذدلا

 كإ:ىدهشفةهلعلا تاز .هلعل هيداهشت در اذادهانلا يو هداه دلا قنيسملا هنا 3 فرعلاب

 تدرفاودهشاذا ىصلاو ىب عالاو مل سم ىلعر ذاكلاو دمعلا ةعنر أى الالمسةي لة ثداخلأ

 ءاوسو هريغو ا هدر نمدنعدهءاوسو ةدالنا ىفاذك ل بقتاودهشف :عئاملا لازغ مهتداهش

 ليسوا كار رم هلع تترىتمو يو ةداهشلا ىفهابشأ ةنقلا فا مكحالوأنينسدعي ناك
 تدر ىبص 0 أ ةثداحلا فلسأر 1 قمع مهن داهش تدردمع عضاوم ةعيرأ ىفالا

 ليةتالاهداءاف دعم تدر ةهديعلىلوملاد هش ناصقلا فو لمقتءادالا اوداعاف غاب مث هنداهش

 ةداهش:لولهملا لمت لبقتالداعأو باق تدر ذاةسافولو ةعيرالا فالخع :ةداهشدودرحلانال

 ءادالاد:عىعو لمغلا دنعارب هصاولو ل لبنا دهشو امناباو غلب وق:عمج وزلاوأ ىدااوأ

 ه.فزوحتامف لقت ىمعالا ةداه باصنلا فو اهافتال.ةتالدودللاىفو ىئاثللا الخ لةئال

 نادهاشدهشاذا وه تاداهشلا باك نمىناثلا ىفةيزازب توملاو ب سنلاك عماستلا,ةداهتنا

 (نيسعملا تاعقا و 23(

 ودعلاةداهش ليقتالش مم

 (ملاهب ومد ةوادع

 ةدامش ت تدذر اد د| ثم

 ل كال ع تار للا
 َْق اللا أتمعد هن داشلا َْق

 (ملاةعب رأ

 لوام#ملا ل_هحت ثحم)

 حورلاو أى فااوةدابش

 (نام



 و .ْ

 || اهتعةرضلا عافدناوهو مالا عفن همشنال لقت الة مح امهمأ تناك نا هللاءذامعلاو تدتترا هنأ سها
 || قادصلا طاقسا فةداهشلارث اق هرارقادعقتةق :رغلا نال ليق: الكا ذ بال !ىدا نا ةّتممتناكناو

 || عفنهمضناو ةيجوزلا لاوزب هلارمذه.فناللبق:بالادحناو بالا تناكفةدعلا ةقفنو |
 ْ هداهشلا ىلع داهشالا وح و ىلا ىلعةداهشلا ف عوف هيزازب ررض بو هدوء ادد ْ

 ١ ردعالب ءادالا مصيالوءادال ا دنءرذعلا طرتشيامناو رفسوأ ضيم نمرذعءلصالاننكيملناو ْ

 | ءاهسأ اوركذين أب < عورفلادوبشؤؤةداهشلا ىلعةداهمثلا ىف ىتنلاة يشم مصالا ف لوصالا ْ
 | دهشوءادالا دا ٍش تاداهشلا نم معباسلا قةصالخ مهدجو مب أم ءاولوصالادوبشلا ٠

 ||لوقلاب رخ . الاول عفان, ئامهدح نال لبقت الدضقب رقاتادلا نرخ الاومادأ هناامهدحأ ||

 || داحتال (تابقعب وزتلارخت الا رحاكت انامهدحأ دم :واقإ# نيلوصفا | نمرسشعى دانا ىف ْ
 || نتئاموة امو نيفلا رخ الاوفاانامهدح ادهش :ولولامهووةيطعلاود هلا اذك امهانعمأ|

 ||هءامحدح ادهثفالتق راع عنا دا )ني.نعملا فالتخال(/تدرثالثو ؟نيتقلطو ةقلطو أ || ملا ةداهشلا
 ٍ قرر ع رد لين ث.ح هب رارقالاادمئاذاام فال لقتال ثدح (هيداز ةالاررخ الاو ْ

 ظ 1 ةلاالررك رار ةالاذادرتدب زةاهنارحاو هند شوالتق دا ( (س) ةذايشلا ف ىداتحالا ْ

 ا|هرا ارقابرخا الاوءادالاام_هدح دم ؟ولو ل ةتهنافمتسابر ةأهنأا دهشو هل دءاضةىداولو |

 || دهثفافلآ ىدا ىذاقل اىواتفىف 8نيلوصفلا نمرمةعىداا ىف بصغلا ىفاكدرتءاشتسالاب ||
 | نا طم افو ىناثلا مامالا لوق فى. هما ءهلغبهرار ةايرخ "الا وهلعاا فلانامهدحأ ٌْ
 عنماتسعول هدوهشملا وأب سلا فام_هفالتخلا ولوبقلا عنمالنيدلا قنيدهاش ثافالخا ْ

 ْ ' را ًاوانا [ل_-ر ىلءىداولو ٌّه تاداهسلا نم عبارلاق يارب لولا ْ

 ٍ ىفاممتداهشت :راحاولاف مرد فلان !انورارقا لعرخ ' الادهشومه هر دفا ًاهملع هلزاام هدا 5 اودلا ىدملاءارك !تعمم)

 ْ حراتحا الحر ناولواولاق ىوعدل[فلاك و حلا ةداهشلا قناحضاق هلل اهجرر سوي بأ لوق ا لطيمدوهشلاابمك رجلا

 أ اولك ًاولووهتداهش لمقتلاهومكرفمهل باودر اتسافاهارتشا ةعضيملاهدوبش حب ردع تأأىلا || (لاةدابمشلا
 ا اعجام_مفمهتداهشلبقأ الهلا هجر دهت لاهو فسوىلالوقوهوم.متداهش تاقهماعط |

 ظ 01107 ضاوت لقت هطسنو ركتجلامزأ ىنملا ةوقمهل تناكن ا همقفلا لاك ظ

 ا تاكناف مداهش لبقت نا اىعشءار لاا ةقاطأ او ىشملاةّوقمهل نك ناو هللاام-عجردمتو ١

 || لزاونمهتداهثتابقهنماولك ًافمهيلا مدّمفآ همماعطءدنعناك نكلومهلامهمنكي لماععطلا |
 || ا بساع رغرضحأو ةفوكلا ىف هلوح لكبار صن نم ةلاكو ىداام من أولو يق ةداهشلا ىف |
 || ليقت الفادوصقم للا ىلع تماك ىنارسسنةداهشدذهنال ل يقنالابن ارصنا دهاش هبلعماقاف |
 |١ نوإسلاو ,_.هرودؤ توملا ةلا-نوكح, | ءااعءاصيالا نق رفلاوةلكولاو ةءاسرا و 1

 || امأ نالطيلا نعمهقلةنامصانرك ذا مهتداهشانل فايل اغممتومد نءمهرودنورضح ال |
 || نياملاداهشا نكمذم-هرودحراخ مم وطلانواسملاواسلاتم_هرودحراخ عقتف ةلاكولا ٍ

 رشعىدال ا ل_هفلا فىفاهريلا طمحنا نم ةمذلا لهأةداه_-2لوبقىلاةر ورمذالفاهيلع ||
 (مدخرضح وة #نارصنة تع ماق ا وىلارصن ىدو هن ىدا لحجر 0 ةداهشلا فاك ند ا ةداهش ل_بقنال ثحعم)
 ١ رك ذلاب امهاوةصيصخغو اه-عاوقوهوأت ادع ا ىذع 1 امقدي ٠ اصولاب ىذقم لال ١ ملا انالفنا ىلع ارصنلا

 ١ ناسعمسالا لد اللسقو يهم «-جر هنن الوهن لعدد امعدالا 1 لقتوف ارصنلا نعلدكو

 - /حلا هنع ىد وهنأ لع

 مهاوق



 6ا١

 : حاكم /| ىلعاد م نيدلا د.بشرلاف لاكو ىشورتسالامامالل لوصنلا فرك ذ روبزملا لح ا نم

 0 للءةدارشلا امهل لع هءالامةداهش ل | هنافالال امو نب رمان ال لع داتا املا اسق

 : مالا املامماللمقت ال ل.قو عضو مى تاكسي امهانأرامهما ىلع اننوأ عماستلا ىلعءان حاكشلا

 1 ليقتال اء ءومانالدبمشنال اهوادهشولو عماستلا ىلع ءاش نا كهمشسل اهنا ىخاقلل نيس دّوعلا نياعت

 كاما الو اديشنالاهو ىذاقلا_ععادهشسول ةدعلابحاصلاكو أدين ا امهتداهش

 فال_ةخادهمف واضنا كادْرَو -فاصخلاو حصال اودوامهتداهش تراح هن قمن نه كل كنان ريخأ

 1ك وع ياللا ورسفو بسنلاو حاكذلا ىلع دهشول نيدلاريهظ مامالا لافو عاشملا

 || ةداهشلا نملوالا لصفلا ف هبا لمة قو لبةةاليذكلاا ىلعمهءاةجاروصّت ل موق
 تناول .ةنالدض فبادهشمو نمل ىفاملتخاوأ امس مْ ناو لقت لا ايعسوءارملابادهش 0

 || هريغدي ف ناكن اولبقت عنابلا دبى عسسملاودرجلاءارشلا ىلءةداهشلاو لمت نُعلا ضرب ادهش

 || هدةنواذكب تالق نم هارتشا ىدملا اذه كل موا دكدلع -عئابلا او ودهشاذا الا لمقتال

 ْ راش لودي فنار عنا اوذبش نأ لمة مسو عابد اودهش ناو هضقوءارتشاهنآوان 3

 || باك نمءارمشلاو عسبلا ىةداهشلا بايف ىسخرسالزيجولا نم لينال ليقو لبق" لق ميلستلاب

 ا الذ ناكل وّدما قدعو اة عاق الط ىلعن انا دش اذارامغصلا مم ءاَماا فن عو تاداهمشلا
 ١ كلدنوكد ناىّعشو هنعهللا ىذر لاف امهتداهشن : والا مهري انوامهتذاهشتزاجلو ماع

 اذافداهشلاهذهل طرعشن سل ىوعدا!نالءامالاو تاينورللا كاسم[ عكس هتلاولعا فا
 ||رادتلدناهدعللات# ةموتلا هتداهش ل.ةئالن هفلصففناضضا ةقسفاوراصاهورخا

 ا ققحت ىلعامهان اوأنالحرلا م مشف كا ذدبعلا لع فرح تناف امهموث تس سهو انيلجرلا نيْذه

 ْ 11 لقتال ل هفلا ق فمك ىلع اذه ثفهيوث اهسسسمو | اذهىد بعاشلك تا لاكولو ليشت لدتا
 | نا لعهد, عقتعيف لح ليقتالامهلكمناادهشفرستناقان الفوان الت تلك نا ءدشل لا
 ٍ هاضرش امهئاالا ضارقالا ا همهسلط هناادمشولو لسقت الهاضرقاامهمأادهشف ضرقت بال

 || اذك ن الف نم ضر ةّئسا هند بعاا بأول برد مفرح ىدعفنالف نمتضرقتسا نا لقت

 ْ عفاف ةيزازب هنيالبالاةداهشهمنالدبعا |قسىفاللاملا قسىفل_.ةتركش ف لاسملاو
 ىلعرخ "الا ونيةقيلطت ىلءامهد_-ادهشفقالطل !ىفافاتخاولو هسفنلءف ىلع ةداهشلا ف

 |١ هللا هج نمش شفا ل |وةىفلبةنالةعماطت ىلءرخ .الاوزيةةلطت ىلءامهد_>ادهشوا ثالثلا

 || ىلعرخ لا وةقلطت ىلعامهدحا دهم *ولولقالا ىلعامهتدابشتزاج ىلا | ىانساودام>اصلاقو

 ا ىلعام متداهشت راح ةقلطت ذو هشملطت ىلعرخ رح ل وةعماطت ىلءامدد> | دهش وأ فصنو ةقماطت

 || ليقي الد يربتنااهل لاق هنا رخ الا دمتو ةيلخ تن اهل لاك هنا امهديح ا ديتول لكلا دنعلقالا

 || امهدحا دهشولا دكوا د_-اونيظفلل ا نعم ناكن او عاشالا ةظفا ىفاغلتخا امهمال لكلا دنع
 لقتال تلكدقوان الفتك ناايقاطهبارح الاد وشر تلي ددقوراداتلخدا 01

 ظ نانيالا دهشة مدهاش ىدملا بذكيى لا ةداهمشلا باءنملوالا لصغلا فناضضاو لكلا دنع
 ٍ هسمقو لقت الق الطل!تعداناو امهتداهث ل ة:قالطلا تدحن ا امهمأ قالطب امهيبأ ىلع

 : ىوعدلا تمدعت اولؤهمدعو ىوعدلادو-و هنشىو<بسدوىلاعت هللا وح قالطا |ناف لاكش

 ل نكل ترك ذاكىلاعتهقحوهمئانلق تدجواذإادكسف لمقت

 نأامهمالادهش ٍِق ىوعدلا تمدسعاذاةدئاغلا ريع الو تتدح واذا ىوعدلاريتعّتفددعب

 اة يشل 7 3 31319 8 0

 : بجو دو مك“ هبه >بوح ب



 لل

 اًذهناللاك دهشي نأ هلل-رخ 1 لحرلحرلا اذهنم هعهنولو ىوزتلا اهل لحاهابأ هقرلطتب وأ

 !| قنيدلاريهظ ىذاقلا ا دانا واسسلاو حاكتنلا فالخدحا اولارخ تشف نيدلا بانه |!
 || ناف هتان نال-راهريتأو هتوعلجراهريش أ اذا بئاغلا ةأرما روبزملال نان : مارت ا

 ' حو زبحوزتتو دنعت نأ  هعسوال دع ناكر هزانجوأ هنو نياعهنا دش هنو عاضربخأ ىذلا تاك ا

 لصف فن اذيضاق لوا مهتدام *ةرخأتمةاملادوهش رعراتواخرأ نافاخرؤي ملاذااذهرخ | أ

 || اذا: صتخع ةداهشلا» ادآنال سرخالاةداهشر والو ٍُق قالطلا ب اّك ن هل علا لافتا ا

 0 ل نم قدح الددارشلا طعاو همم كل د لمقد .الرءاوريخ دهاشلا لاقاذا ن-ةداهشلا | ْ

 ْ قىدملا لاق 09 ٍق تاداهشلا باك ن ههيداشروالن مبا ىف سخر سلا طوسملان م ها

 : ععسأال فاش ادب ا دو ثترضحأ نا ىضاسقلا لاف هملع ىدملا نيج باطو تسمع ىدؤهش :

 ٌ محم همل ١» كاذد د ىدملا ماقأ مم هلعىدملا نك ل ْ

 ]1 باعصأ حش سر عطا ع نمهدةداهش ل 2 :الوؤؤ تاداهشلا باكن هىلاثلا نام ءلارشاوأ ىف ىواتفلا دقن ا 6 هدا شروع

 ا ةدامشل!لزاونلاى و غ 0 قل ذابت لسعقالو متناةيضاف سو ه.لعهللا ىلصهتلا لوسر ا هراصصأ نم دحأ عشر هظب

 ّْ ل را كا ناملسانأ ن كانغ نان درو :واهق رعد ال 31 سعا ىلع ا (ملسوهسلع هللا ىلص

 ٍ . 00 آو فسوف دعو ةنالفابم اةعاج داع دهشي ىحروح اللاقف ا

 هيلاو طرتشي غنم موهمهيفةعراشملا فتش اههجوتي ورطرتست ل صو ةيالفامم 1نآل رغَةَدنَع ٍ

 0 رارخمالا اقمار ا 3 لَو اونلافو ه هداُر زرهاوش مامالا لام ا

 1 ا كدمات ترو لوني زمام هل ىخر ل ءادبهش ن رطل ا

 || ىواتفلا دقن نسما ناكملا مفرينق ناكموأ نسا ناكم ىلع لا ةفرخ ادهاشبت تا حي رشأأ
 مدار وازاخسةثرزلاو تملا نيد يملا دجكاذا ف تاداهشلا تاك نم كح ىأرلا نام ١ ىف ا

 دببشولو هداك تزاج اراك هثرولا تقاكو لوهيسقت قدح هتدارعش تش ىف هر : داهم لقت الراغص

 بايسأ نمقؤتم.ّملا هتداهش لقتال نففناكضاق لاح لكىلعهنداهش تزاج تملا ىلعزي دي |

 | مهداوسريثكحتو نر اراد كس م هلسإ دو 2 رطاخ ةرالدبتيلا اركبوكر حرا 1

 لاك تاداهشلا ند هما ا ىرافلادع رو زل ةدارسشي ىلاسال هلة مو لاملا لال م هددعو ا

 : اذهل ىذق هنااندهش أ ةاضّقلا ن ماسخأف نأدشنالاقفلبرل ىضاقلا دنعا هش نيد هاش ن ولو ْ ءاضق ىلعةدامشلا ثح#]

 ا ةفوكلا ىذافنا ده كناولافو ا هوعمو قوقلان مو وأم هردفلا,لجرلا ا ده ىلع حرا ا (ىخذاقلا

 1 مكحىذلا ىذاقلا اوعس د ةداهشلاهذسهىب ا ع دن كار ا ممم

 لقت القامؤمل«مريصي ال دقاعل ا اوهدن لو هباودذهشاذاق دوهعلان مدقعءاضَهلا نال هوما و ْ

 : لعاسشلا اوهسمو لع ىلءاودمشاذا ل.عافالا عجب ىف لب هدو عضوملا | ده ىفا د _ل١ سلو ْ

 0 1 ل د ل قولا ىلعةداهشلا باب ىضاقتلا بدآ حرش لقتال ا

 ا ندا لافو هاس . ةداهش ىلع هن داهشزوعوهمأ ؟ ءاضق ىلع ل<رلا ةداهشز وال فسورونأ ا

 ادعم اشيل .2:ملاذه ىلعاذهل ىضقامهابا نا لبر ىلع لجرلا ىضاقتلاانب ادهشاذادابز :

 لصفة قناذكضاق دخأت هبولاقزوحت هنارخآ لوقايفولاق اهمبأ ًاءاضق ىلع هللا هجرة ْ

 هجرد#<© لاق ىذاقلا اما ىدملل دهشفاق- ل-ر ىلع ىدا لحر#و ةممللدب هداهم لمقت الن ف

 اهتداهش لمنال همعىدملا اذه ىلعىدملل ىضق امهادا نأ ادبشولو نش الا ةداهش لقت هللا

0 
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 ع جي سس جيه سس شل ل لىلىلىلىلىلىلىللقزورصا#2#لطل7لل7 ل آ#7-_لتلتلتل

 ةموصخا لت رفاك لكوولو#و ةلكولا باك فىسخرسلا طوسملا نم انهكاذكفةلوبقم

 نمءاسنلاةداه تبا ءلبسق سخر سلا طوسبملان م ةنيملا تاءقنيدااءنارفاكهشعد شف

 لقت مل :ءالومو ل+رلنيدلاع ىف ارمصن نوذ[ هدرع ىلع نان ارصندهش 0 تاداهشلا باك
 طا نم ادوصقمال كبر رضلا هسة هنالنيدلاب عاسب هنأق هن ررضتي لوما ناكح ناو

 ةداهش ىلءرفكلا له نهنادهاشدبشاذاو # ةلكولا ىلعةداهشلا بان مىسرسلا

 نيالا ةاضق ن د ضاق ءاضق ىلعا دهشا ذا كل ذكو ىل.ةةالرفاك ىلع ءال_سالا لهأ ند يدها
 لاقامادهريطتو امهتداهش ل بقتهنافلاعر ةاكىلءادهشول مفالختاذهو لمةقالرفاكى بءرفاكل

 ىخاقلاناف )١( تملا ىلعني دينار ةاكد مشق ل سم لحر ىلا ىدوأو تامرفاكه نادج-ردحت

 ءأ ارمشلاو عسلاهلذذأر اكد يع هلام ُ اسم ىو كتاوت يوطلا وا ا ا

 20 .علاوارفاك ىوملا تاكولو هيلعامبتداهشتيزاج ع وأءا ارش نارقاكن ادهاش هملعدهدف

 فارضن تام'هل سم( 1

 ماقاف ىنارصنو سم ءاؤ

 هلناةثشماااههنم دحاو لك

 دوهشناكن افا. ,دتسملا ىلع

 ىلارصنلادوهشو أن يةيرغلا

 نافرل_لا نيدب ادبي نييمد

 نيدىلا فرصئش لضف

 نكست نو نارمللا
 ىذلادوهشوأ امهدوهش

 تاداهم“ 1 7 ق نةليكولا لع اخ وأ ارمثرام م لكورفاك!اتأولورف اكلا ةداهش لقتالا لس نوذأملا
 6-0 0 هرعت ةرغك لا مه اا كل دبا رفاك لكواس !سمناوإو نيإسمالا ةئيبلا

 هىرتش 7 5 عسب نأ بم ىنارممنلا لكواذا هقلاامهحيرفسو وبأوَدعش-وأ لاق
 لئاسملاف هدازديؤوم ءارشلااذكوزا-كلذ دعج وهو علا ناسنا ارصن هسلعدب شف انو 0

 رفاكلاةداه- كلذ فليك ولا ىلعزيت ل عبس .وأءارشباملسهرفاك لكوولو ةداهشلابةقلعتملا

 ولو ملسملا ىلعةنيملا هذه موقت اهنافهسفنل د قاعلاك د ّةعلا قوقح ىف عسلاوءا ارمشلاءل كولا نال

 طوسملا نم هسةنلدقاعلا ةلزنعهنالل كولا ىلعرافكلا ةداهش تزاج كلذ فار 0 ملم لكو
 طيحملا نع القثةشقلا فرك ذ ف تاداهشلا با نم ءاسنلاةداهم باد ]سقىبدخرم.ال
 كاتم اهتدابنش ل عاهد[ تار وسع ردد ]سها تناك اذا ةداهشلا ف لصالا ىناهربلا

 لاجرلا طلاختالنأ طرش, ة ردن وكن هوو ماسجلا لجالوأ ابتجاحءاضةلاس تس نم حيرخت
 رح .[نم ىرتشملا هعادمت ىلارصن هعايدبع قمن ماىقو ءداهكلا نعال ىواتفلا ةديز نم

 رجهنأدبعلا ىدامم مهمدح اولسأمت ىراصن مهلك ةعاملان هديأةرشعهتلوا دن ى د خو

 وأمهلوأ لسأ أوس هئنس لهن ال هللا هجرر فزلاق ىراصطنلا نمادوهش كلذ ىلع ماقأو لحدالا

 ىدلاودرخ الا ىرتشملان اكناف سو والاقو نيا سملا ع ندا ع - مهطسوأوأم هرخآ

 ذخاويالف لملا ىلا ىهتني ىتمهنامفرُعلااوّدارتو ىضقأ أ لسأ هريغناكن اوهتن لبقأالاسأ
 ةمذلا لهأةداهش يك ةداههشلا نم 0 ةساحراتلا ةعاملاا نم هلق نمالونملادوب

 ةضاتلاو) مهللمتقفتا (م) مهئيدفال ودعاوناك اذاديرحتلا ىف رد أومةم ضب ىلع مهضعب

 حيزلاو هتارما طافت تاتا ل ا ُ رويزملالدغل الوأىف كا

 لجراهدنعدهشاذااذكورخا جي وزب حوزتتو دعت ن أها لحتأرملاد عا دههشن اول. نال بئاغ

 ىواتف تاداهشىفو اهد_:ءعرامخالاو ةداهشلاكة أرملالودنءرامخالاوةداهشا!لاكو لدع

 فو حوزتتن اهل لح اهانادقالطد وأ هتّدرب وأ اهجوزت دوعدحا وةأرملا دنعدبشولو ناضضا
 نأ ا نيلئا تك ايوزا دان ايه ايدو زنالدعاه هر خأف هنأ س حا نءلحرلا باغاذاوةريذلا

 هربخ لعدمعبامنا توملابلدعل ارابخا فو تَرَ اق سافرم ا ناكن او رخآحيوزب جوزتتودتعت

 لت ماو هريخ ىلعدةعيال كل ذير بخ فري ل قا ذاامأ هتزانج تدههشو انس اعلاف اذا

 هتدربوأ اهجوز توعةأرملا تريخأ اذا نوعلا فرك ذو ةيداعلا لوصفقلا نمرشع لالا لصنألا

 ةمزإا ل هأ:داهثثحم)

 (ةلوبقمض عب ىلع مهضعد

 اهدنعل> ردوا د !ثعم]

 هبدروا اهحوز ت 0-0
 تااهعسو اهانا هقملطتوأ

 (حاحوزتتودتعنإ



 ىلع ىد دولا هداهش ثدحم)

 ( هلال زي اج تملا

 اداةْناكلا نعءىنس )1

3 

 ىذاقلا فد ثحم)

 (دوهمثلل

 (ةمدلا لهأ ةداهش ثحم)
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 |(م) # رورزملالحنا نم ةيزازب الالاولءقتارضاحلاملا برناك الا نا كلاهانزو نك
 ةداهشلسقترهملا فاغلتخا فعلا تن ودوم لقوم هاما ور ل وشف ١

 هسفن لعفب لصح“ مد ىلع ل -رلا ةداهش با.ىف ةمنق هسفنىلا دقعلا فضد اذا اهل ىلوضفلا

 باك فَديزازب انمذاعر م هيلعودصتوأ ه.هووأءأرباهنأ ادهشةنيدلبر ىلع ل حرا أ
 مصانع ناو لزعلاد_هبولودلال ةرئئاجت ملا ىلع ىسولاةداهشو ْخق ةداهمشلا نءععوجرلا |
 ىخاقلا هجرخأ ام دعب هريغ ىلع تممال ق< ىدولا ةداهسامو ٍِق اءاكولارخ 1قرحالا قتلم ||

 تكرداامدعبترملل رك عدول د مشولا دكر ليعت الاهدل وأ 2 هو دج البق ةياصولان ءأأ

 ىصدولا ةداهشف لزعملب ىصولا لزعادا ىخاشلا نأ لع ال1 لد 1 ةدال هيرولا ا

 ضيقنال )١( زوةالراكم هلك هثرولاو تمملل ىدولا ةداهش خف ةيزازبلاةداهشن ةهلاثماو ٍْ ١

 ا ةداهشز وا راكم هلك اوناك

 | ريدتيلف تيمللنيدب ىصولا
 ' رذعتاملانئامز فو بيذ.علا فو «ةداهمشلا فىواتنلا عماج ليةتالهتلا هجر فسو ىلا دمعو 1

 نذلا ةبلغلو د1 ىلا ىأن يا هراتخا مدوهشلا فالكسا ةاضةلار اتا قسفلا ةيلغب مكر زبلا |

 خوسنم أد هاشلاو ىدملا فل حت نأ لعا فسوب ىأبا,ىف ىدركلا بقانمىفو ىهتنا ْ
 سصحااذا ناطلسلا نأ نيستفملا ةناز ارشو ىدع املا واتى د ددقوءارحخوسنملابل معلا ولطانأأ

 كئاضق 1 1كاروشلو ثاطا_ااودعش نأ ءابلعلا ىلع ب دوهثلا ف لت هتاضق ا

 0 علاد ء«دمتملا هبداهشو هملاةعيدولاونيدلا عفدي عدوملاو < رغلا اريد ىت حج هلدعب دولاو نيدلا

 لق در :هتلكو ءاضقل ا لسقو هموصألا ىلق 54 راب ثاذا يكل ف الع مصانع تاور

 قماش اهيفامرخ اىلا كطخ» ههنم مرد كلوصعناوقلاخلا طعس هياتم مرد كلوعاطأن اا سعأ

 ةقدصلاو ةبهلاو نهرلاك لعفلابهماست دمع ىلعةداهشلا نيدلارمهظ ىواتفىف ردو ةدايشلا |

 صلاو ل لاو تايب دع رعإلا تكتل اوامالا ف ل حالا اهلطم

 هىرارقالا ٍبعرخ 'الاودقعلا لءامهدح ا دهشول كلذكو امهيففالتخالا اهاطال علخلاو

 هنأ ادهش ةينشورتسالا نمرششعسماخلا ف ضبقل ايهما ناك ناو ضررا كاذكورضيال |
 ناكملا كلذ فمو.لا كلذ فنك ل هنأ لعن هريفاذك اًدكدلي ىف ذكموي تالف ن مضرقتسا ||
 ىعم ىنادك ىفناك لب هلوقو ىعدو ةر وص قل هسق نكي هلوقنال ل ةتالرخ [ناكم ف ناكل ٍ

 ةكرأ عسب وأ ةراجا كلديهيلعمزلب :لعفو لوةب هملعا دهش فاثلا ن ءردا دارك ذامدلصأو

 558 هيلعدوهشملا نريف هافصونامزو ناكم ىف صاصقو ا ل_ةقوأ ق ادعو ق الطوأ

 ناكملاكاذىفهن ةوكمدعل كلا لو سانلاد_تءرتاونا طمملا فلاوهنكل ل_.ةةالذتم 5 ْ
 ةرورضلا,بتباسثلا ب ركنمزاد هنالدمدلا م عارش ىذعهو هءلعىوعدلا عمستال نامزلاو :

 ليل انالف تأ ىلعتماك ةنس لك اذكو ىلاسثلا مالكى لا اندع كشلاو>ديالاممت .انرورضلاو

 ىدلا للا لكواذا ف تاداهشلان اج ن ا لدول ع زار رشا لع لو غ

 نالل_لا كلذ ىلعَكاذز عل ل_.لا قحلاطبا ىلعةمذلا لهن مدوهشد يشف ةمودذ>- ىف :

 نوكت :الفإ-.موهو لكوملا ىلع موقتامناةَعِيقْل | ىفةندبلاهذ هو لكوملا نع بئانلدكولا
 نم موقهيلع دهشفقلا بحاصىذااو ل.كولا وهل لا ناكو لو هيلعةح ةمذلا لها ةداهش

 بتال .كولا ناف لبكولا نود لسا بحاص ىلعةنببلا هذ#هىف مازال نال ذزاج ةمذلا لها

 قل كاهسلا ص تايقوح هملع ةمدلا لها ع نمموقدهشفلمهىلا ى دوااذأ 1 ىدلاادهش ساو

 كلذ فةمذلا لها ةداهش تناكسنةمذلا لهن مم هو ىصولا نودهتئرو ىلعو أت ملا ىلع مازال

 و
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 ضر: لأ ىلا هعفديو نعل ذخ ايوا هتءعي هملا ةعلسلا ىلدتل ىرت ثاامب ضرقملان ءاهعدي ريغلا

 اهرك ذىتلا ةئمعلا ىههل .كاهذ#هو ضرمال ع رلا لصح و ضرتلا ىلا ضرما لصف

 نءواذقاو 1 ىر < ىذلا عملا ن نمريسانئامز قةسعلا غلب 1 اشملاق وهلا هقكررع

 لصق قنا يضاف مارا نعرارفلاناك-هرحالاقو روس اح ةدسعلا لاق هنأ ف سول ىلأ

 بهذا ةيلاطملا دعب نوندملل نادل لاق (سو) عوسلا ِباَّم نمارلا نءارارفثوكمامف
 هعابول هنأ ىلع لديام (ماط ١ هسفنلءاطعالابعأ هنال لجأ سلف ةريشعر رش لك كار

 ل+وملام هلع فاسلا طورش 0 عببلا عصا ذكر مش لكميلا ىَدٌوِيبن أ عةنسللاةئامب

 ريصب ولالا ظنت هلك اذهنلحألا دكت رتلافوألحالا تلطنأ لاق وأ الاحهتلعح لاق

 هلاح ىلع ل >ٌوملاملاف لالا نهتئربلاقوأ لح الاى ىلهحاحاللاوولوالاحلاملا

 داعةفانزلاسدرولو © لوقلا ىآب نأ بلاطلل سدلوّىرب هلجأ لبق هاضق (سش صا

 دوعب الالم اقتإ اول الاداعع اضف سعسدر لحامل يذلا همم رات

 أك ن ندلل->الا,قاعّتيام با, ىفةنق نيه-ولا ف ةلافكلا دوعتال ل يفك نيدلااذبناكولو

 ةعصلا ىف نيدلا ناك اوس ضءانود“ :أم رغلا ضع نيدىضقي نأ ضي رملازوحالو# تان ادملا

 لك الا ةنازخ هؤاضقزو<فدض رم ىف .ش ىرتشاولو هض ص ق هص رقتساامالا ضر 1! ىو

 رارقالا ناكر اوأف

 *(تاداهشلاباُك ) 5

 ادهلاق نايهريغدءفنيعلاو 7 ب راسشم ل كلان علم "ديضادا نزلا وا .ربمالسالا مش دئاوذىف

 ءارسشلا عداها اوعدف ىدملا ناك ناهفمهّتعبف ىلاك2مناكل اكو أ هنم هّتعب نال ك- امنيعلا

 ضيقب يكول يدامعلا |ودقلا نم نماثلا لصفلا ف هسفنل وق ىلعةداهش هءالل قال همه

 ىفةس ادع مصاخي ن أل بق لز ءاذاالا ةموصخلاب لمك ولا فال نيدلاب هداهم زودت نيدللا

 نيدبادهشو هوخوأ ضرق ساني دىدا كو ءاضقلا اكن نمىناملا باملا نمىئاثلا لدفلا

 )ل |وقأ) ليقت هنا ميصعلا و )6 قاطعا دههشو بيسي هاعدا ننعفاك الل ءقو ليتل يق قلطم

 كلملاو هدّئاو رب قنا قلطملا هكحو ل4 ىفدئاوْزلا لة <نيعلا ناني ,دلاو نيعلا نيب قرفلا

 دئاوزلا لمع ال هنالنيدلا الخ قلطملا كامل ابهدو مشلاذكم بيس ىدملاريص.فهفالخ بيس
 ادهشواقلطماكلمىدا عمانسا ىفو كو ناومفلاو مرمسع ىدانطا نم اهنا االف

 بسلاكل كاملا كلما قاطع ىدملا مك السا لآ سب سان الا فو ال سكعلا ىفو لمي نيعم بدسد
 ةمضقالافو الصأ ءىثن ىضقيالرخ اءلاق ناو ىضق هيلاقنارخ ؟بدسمأ ادهش ىذلا
 ءارسشلا ىوعدناك اذا ليقتالامتاءارسشاك ب ساكت مىوعدلا ناك اذا قاطملا كلملاب ةداهشلا

 ةداهشلا لقت د نملاكوأ لحر نم -ٍرتشا لاه اذاامأ نالفننالفوه و مواعد لجر نع

 هصديامةدانزبةداهشهدهنالذ اوه نم هاعدان اولمقتال لق ران ولارذ و ىاطملاكلملا ىلع

 نحنالافاذا نيلالدلاو؟نيلمكولا ةداهش خو تادابشلا ٍباَكن مشلاشلا ىفةيزازب' ليقتالف
 امأ لقتال حاكتلاوأ علف اذهاذلعفن علاق عالنار ماكنات وار كلااذهاذعب

 ةداهشلا ف عوىفةيزازب لقت دكلام وأهم -وكنتماأ حاكنلاو |عسملا,ن اليكولا داب 3

 الاهو رك وهوافل اه نم ضيقدنأا دهش قتنملافو 0 تاداهشلا ساكن مهسفن لعف ىلع
 اهلا بالامس 1 طنا. طوق كن: عشا
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 )>> ؟( ٍيٍصٍحححح(؟( سس سس سسللابااتاتا؟+ط00ب0ب7سبت7تمتاتات7و

 ّ (كِحو ط)ىو زاج ىذرف بول طملا ىلعام هلنوكمل هريغن نيد ىضق (تجإ# تان ادملا باّكن م

 || نوكمينا ىلءىرت_كملا نعءاضق هلام نمنُغلا مالا علال كولا ىطعًاولو لاقوهفالذعأ|
 || ىرتشملا لعن ملا ناكوهاطعأ اع الا 0 1 وادساف اذه لعءاضقلا ناكمل نُملا ||
 ”رمفا ًاءاطعاف نويدملا نم ةرشعلا هلل ديلط 8 ُّش تاشرادملافةسنق هلاح ىلع ْ

 ١ نملقأ ااتهقناك ناو نيدلاب عسب رين ا ةيحر ماها لقد مو ا دل يع وة ا

 | ةنق امه عيب الفالا ونيدلا نما.,معق ردقباعس نوكد امولعم امهني رعسسلا اكن اذ نيدلا

 | صيشير ماعطلا هيفدلاب ام اعط ضرقتسا نكمتوق ىلع ايضارتي ناالا ثيدسملا لخدينأ ىلا ْ
 || ده نعو دليلا كل ىف هيطعمل بولطملا قثوب لب باطلا هل سدا لاغماعطلا همفدلب ىفامقتلا ن١
 || هعموجح رين[ هلع سلو ةموصللا مول قار لاهم هيلعةكعهمقاوقا رعلاباماعط ضرققدسا :
 |١ بصغو أ ام اعط ضرقأ ىاثلا نعرمشي و هضرقأ حونهتهق هيلع ىاثلا لاق و هدحال ارعلا ىلا |
 ا لاكوذخ الا ناكمىف همفوب ىت-ليثكيهنمقثوتسي صخرأو الا هيف ماعطلادلب فاقت 1
 || ناو يولطملا لوقاييفلوقلا واهب ىضقأ ةموصللا لاحدلبلا كل :ىفىتلا هّتمق ىلطام ياو فاذلا ٍ
 ٍإ | لجر# عوسلا بكن مضرتلا عوق هزاز ةمقلابىذقأ | الو هذا همزل هدي اعاف تاك ١

 1 تال امش ثوب دملان هىرتشااولاك لح لأ ارمشعةثالث اهلعجص ن أداراف مهاردةرشعرخا .١ىلعهل :

 1 || لثمو مار 1 1نعز ردا عّقمفةنسملارم عدن الشي نوددملا ن نم عسب م مرا وةرشعلا ١

 ٠ْ مهارد ل جر نم بلط لج كاذب رح هنألوهبلعىل اعتدنا ىلصهنلا لوسر نع ىو صاذه |

 ْ ٌكدمّسعد صضرقملل لوشب وص 1 يدب نير اع يصرعسسملا عض وف هدزا ودددب(١ ) هضر هبل ٍ رقع نتا نع
 ضرةيسملا] وشم عاتماذخأيوهيلا مهاردلا عفدي و ضرما ىرتشيف مهردن اع : عاتم اا ده ا :

 ا هعاتمهيلادوعي ومر دهن ؛ ام ضر: بسملل ل صحف هعس ف نب رمش عو ةئاسع عاتملا اذه ىجعب ٠

 ا صر ملا ضر سل لوشي نأ طوجالاو قثوالاوامهردنو رش عو هن أم هملع ضرقملل بك و :

 ١ هلّكسملاهذهو عاتملا عسب نادقعي مث هتكرتد_.ةفانن» تاك طرشو ةلاقم لك ”هلماعملاررقامدعب أ
 || ضرق:سملل عاسملا ناك اذاا ذه عبسلا فاطرشءافولا نكي ملاذا ءافولا عسب زاوج ىلعل ماد ||

 || ناممث ضرما ىلا ةعلسلا ل-سو ةرشعةثالثب ةعاس ض رقما نم عدت ضرما نا |
 عج ١ ىنجالا مث ىنجالاىلا هعاسسلا عقدي وة ةرمشعب ىنحأن مه ةعلبسأا عسب ءدذق ضرقت_ىملا ٌْ

 1 0000 ل د سرقت كيج روراتعلا عنج ان وقمت هي ضرشملان مكعأم ||

 هةر ضرة:سملا لع ضرةمالو ةرممعل صضرقملا ىلا ةعل 0

 عسلاوهوىناثلا عسلا لاا اس كل ذنأالا نذلا دشن لق عاام لقان عاباماررتشمناكناو |

 0 ضرفتسلا نمضرتملا عس نأ ىرخا هلو ىنجالاو ضرقتسملا نيب ىرحجىذلا 1
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 نمن |١

 ارصي 2 اان درا داك دك او ضرغتسا كاثلان ءةعا همنا ٍُق كام ادا بك نم

 مع

 1 ٍِ "هيلو هع 0 م٠ مص هم 5 .٠ 9١«

 مولع :لح أ ىلا ارشع هن الدب ةعلس ضرشتسملا ع نم ضرقملا عسم 2 ». نا ىرخأ هلو لحام

 حمم عبس بنلا لمعي صرقمسملا نام باح ع نم ص رقت مص هرم.سملا ىلا ةعلسلا عفدبو

 ا لصحة ةريشعلا ثنو ةريشعب ضرةملا ن«ضرتتسملا اهعس مئهدعب وأ ضبَقلا لمقىبن>الا

 ْ ضرع اود ةرسبعل صضرقملا ىلا ةعاسلا لصتورمسع هن الث ضرةمللهءلعو ةرسع صرقم-سهلل

 كادم ىرتشا اسم لقابوريسغ نماهعدب ضرةتسملا نان ضرقة.لاىلا ةعلسلا عف لب دول جود
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 اضراىناولا ةمم'الا س مس دو ررضلا نمدعنا لولا ادب فو مهعبأن نم م_هريغو ىروثلا

 درععدا هر ارقايهملع ىذاقلاو هد :ناودو بتكلاق 3 طرت_ثدال ١ ىةدايزانهانةءعاشملاق

 نيلوصفلا مسن ضعي ىف( ١ ْ 0 ل ا نزلا فاهركذ" لدم فل درواطد وىذاقلا ءاضعب لك لد همدصأ ف نيدلا ل-<الرارقالا

 اذاهنر ولادح أ (هقزاذكه ا عمسلو ل_بشي ةناق تملا ىلع ناك نيالا نال هرووهذب شخ نيالا ةأاذا ةثرولا د أنا ىهو

 نيدلاعمج د خوي نيداانرقأ || عقد نمهمفاسل هنداهش ل, نال نأ مزاهرارقاد :رعتجدسصت فل <نيدلاناكولو رقملااذهةدابش
 هتئأولوات دان هسصل و ل-.سق ررغرد ةيدامعلا ىف ذك ةبهظعتدّئاف هيف نافددا زلاهذ_#_ه طف < ناجع ذيلاق مرغملا

 ةثرولا نم دحاو ىلع ]| مت رفظواةص!اندخاب 5 اهاقوة دخل اءالاذخابال )١( ندهرولو ا ءانتسالا بان

 انافو ةصخلاءالادخ .ودال رسل وعساك اى نمل هلوصق هديقام .جهنمذخأب مهدحأب رفظاذاامأ ىضاقلا دنع 9
 انا يداوم حرا ذأ ظ بصغوأ بأ ةئرولا ضءدوني يدل ركااخ ةرولا د املا ٌضءبَةَعير اطىفتدآرو 2

 ا نءالقن ةدامعلا | خت دات ءدلا تيثولو عانججالابر تلمع نمنيدلا عبجب خوي بصاغتك رتلا ضعي
 زم .اشملا ضعي ّْ رضالاو قالا اذهن منيردلا عرج د خوي ب طاغتكرتلا ضعي بصغوأ مبهضعب باعم ةثرولا

 ارارقانوكم كدت - نم كل اصأ لاف ولو امم قاروأ هن الث دع: سمانا ىفةنشورتسا

 )| نوكيالامو ارا فقانوكيامبا.ىفزع-و ارارقا نوكبال كاوءدنملاقوإو رةملا ىلا ناسلاو

 ٍ نكيح هن تام م نسا رقاد هيدا كر اص صرف ضيرملادارقاف ]لدار ةالا أك نم

 ردقةابااورببدتلاوقتعلاو ةقدصلا اوةمهلاك ثاثلا نمريسعت ضد رملا تاعربتوو ضدرملا 0
 | دع مدنعافءولواطللا مدنعافعوأ هعر رغاريااذا كلذكو كالذماشامو هش سان لا ناغس الام

 | هفا وماكف توملا صمد كو اءاصولا نمنيث الثلاو املا رخاو آى ةيناغراتت زو

 ْ )وأ سارف باص ناكءا اوه ت وللا ضرع تاك تولاهنمكيلاغلا ناك اذ اهنا رسما اج

 "لخادلا حلاصملا نعز هلا شا ارفةبحاصا موك ربتعي و # تارمضملارارقارخاو نم 0
 د او ضد رملكق ا املا ةلاح قد ارماو ةج راخلا لاصملا نع زعلاهةحفو

 || فنوكسلااهمتعّب ىذلا ضرملاو توملا هي مل_.هيامتوملا ضمه ىف ريشعملاال داولا لاصفنا
 أ (اطص)لئس#قالطلا ٍباَمكْن منير شعلاو نماثلا ىف هزاز ربل هيلة سرك ديلا 6
 ا هدارقازاج تم ( ىش هسم ملعىلن نايل لافوأو زح < لاق هآرأف نيد هنراو ىلع هر

 : هنا سالو 5[ ضد سه ( تد  كعاق كر ا ماكح ا نم ةهلاٍب اك فنيل اوصق ةناندال“ ءاضق

 ا اهي ىضقو هت اهيل اهقادس ملاصا لة ةثزو تعا ع وسل متامواهقاد دن

 ا فلاباه-ورتدقو مهرد فاأ رهعه-_ضر هنآ ص الرقأ ىرغصلاةمت فو رهملا ف اهق-لطن
 || هرارتاناهمذك لع 0 وزلاهرهمتيهو اهنا ةنس تماقف تامو مسدرد
 ْ مش هنأ سمهال هناسعلا نةكبهض ص فرقأ ( صر ىوعدلا نمتاقرغتملا بافةنق اهنعرخ انملا

 || نا ىلع لديهقالطان اذه( ص) اذك ثلثا نم ةعدورذكو لو هّشّتع لطب ةنرولا هقد.ىافوررح
 فالذي هتومد د هّقد دصت ىلا ةاح الف هن ام ىف هترولا ةسقب هقدصو نيعب هثراولرقاول ضدرملا

 || نيدي هثراولرقا ضد صو ىصوملا توم دعب ةثرولا ةزاجادالا ذغنتال هناف ثلثلا ىلعدازاعة صولا
 نيلوصق هر هومدعي قد دصت ىلا ة-احالف هنأ امحىفميقيدصت ل )6 ناحأ ةثرولا هقدصق

 نُدلا ض.ةونالف نم هلع عامدنا هن وم ص مه قرقا ُِش ىضرملا ماكح أن مقدعلا باك ىف

 نمثااثلا ىف ةيزازب ثلثلاىفآلا نعلا ضم قىفال عملا فقد صه ىرتشملا هقدصوه كك ق

 || نم مصنُلا ءاغيتسايرقا مث ىنجا نمهلامنايعا نمانمع ضيرملاعانواو قف رارقالا باك

 (ضيرمارارقا ثعم)

0 



 امآوةباورلارهاظاذه(1)

 رارقالا رخآىف ىركلا

 تاك اذا هنالداولا قادصل طرشاعاو اسم مدمس تش.داولااهقددو كلذ ىلع ةأرعاتدرش ١

 دهشت ناو ةءانةعجتسلةدسحا اولا ةأرملا ةدابمشو ةمان ةعكالا بتلات شما هلاندكم ا

 هسفن ىلعْرَشب هناف هرارقانحيوزلا نمامأ مهتم سسنلا تش هنم هنااهحوزاهقد_صوتأ صااهل

 ٍباَكنمرفاكلاو كولملاولمملا بابو ىسخرسلاطوسملا نم اعمتاهنمترث هنمتئاذاو |
 ىمهضش هنا ىدا مث ىمهضيقونالفازععلا اذهتيهوفا لحررقأ ا ذاوؤاسصخل مىوعدلا

 000 ا تورت مسالا لارك ةةنوعوملا نيععباطوانذاك ضيقلا,تررقأ ىناو ا

 لوقف فاح وهتلااههجرد#تو ةف.ح ىألوقىفكبوهوملا فاحال هناةسع رازملا ف هللا ا
 ىرتشملا ند نقلا كرش رقأولاكَ ةامفايذاك ناكدنا ىدا ادا يو لت فاو فسوب ىلأ ا

 هرا ارقا فايذاكتاك هنا ىدا نةبهلا ضيتب بهاولار ةاوأ هرار ةاقايذاكث اك د عدا اذا هرغو ١

 ةسهلا تضيقدةاهللا هلبوهوملانيعبلطوأن ملا هتدقن دل هللا ىرتسشملا فالعتسا دارأو ١

 ىناشلاو فسو كلوت ىلعو دم تداولا ذاب ١

 ىفاشلاو فسوي أ الش هللا فاك ن اف را ارقالا باف فالطناركمذ كلذدل ا
 نعام هو ىوعدلا بكن منيسعلا باء فناذضاف ىيفلاوىذاقلاىأرىلا كلذ ضّوْش |
 فص رغلان ا اال نان يهد هقدر كروم ال تدفدع عا غلاقفنشا |

 ل_هفدك اي[ ثروملا ضيقوءاضةااددك ان نيدلا فدذ ض.قذا < رغلا هزمضب رقما نيل ا

 نيلوصف(١ ) هيبلاطيقةكرتلا فنيدلانرقأر ةمللاثراولان اكريد.ف ق-ريغناضبق ثروملا ضرق ا
 ضيقب نيدرح [ىلع هلت يم ىادحأ رقأ) 0 نيثالثلاو عسارلا لصففلا ن نمءالكولا ماكحأ ىف ا

 ا عجرب الف ىلامالا هب اور ىلع

 ىفادكرقملا ل-ع مير غلا

 ىلعاف داص7 ناو ضيقام فدل همخأ ىلعر ما عج ريالو ح ٠ كلف صتلاو هلك *ال هفصن هس

 ميرغلا عجريفميرغل ا ىلعهوخأ عجرل هما ىلع عجرول دنال ( مهند ) ضوم#ملا 6 6 ا ْ

 1 رثلا تناكونيش| نءتامولو ٍق اصخنلم ضي ره رارقا قررغررد كلذردَمب رقما ىلع

 ١ ندقمعا هناربك الا ارقاوهدنىفن مقدعأامهانا نار غصالار ةأوامدامستقاف نيد_.عةثوروملا 5

 ل ب رمال ركأالا نمضي اما عبار ةالاورغدالا هيذكو هتك ىف هدو ا

 ١ ةوسقلاءامهتمدحاو لكن اكفَق+انيعدرار ةالتسلو ةضواعمنوزوملاو لكم ارهغن يعل

 راع الاد فنعم رح ىلعأف داصتاسإف هدحاص ىلعاكرت اع اضوعهفصنو هة-نيعهصنذخأ

 بحق ل طايرخانةضواعملاوّرِلا ف صن رغصالا نمديعلا فصنذخ ريك الانا ىلع اهداصتدتف ||

 كا نمهستمق در هملعف هقتعل هدر نءزحعدقو هدنق ناك ىدلا دسعلا فصند َر رك الا ىلع ١

 ” ,مءاشيتسالابوأ هئروم ىلعنيدلابيرغلاو ثراولارار ةابابرخاوأ ىف ىسخرسلا ْ

 ادهش ب ح ضاك ضةيولوايطعي لورخ الهلع نيداانار ةأتممانراو 7 ثراولاوضدرألا١

 ل.ة:ملادهش ئتامهباع ىضذقولو امهريغ عوام ملء نيدلا تشي ولمقتض اك دنعنيدبرانيدب ||

 ثلاثلا ثراولاركناو اذكب نالغل ىصوأ تمملا نأب نانئاورقا# مللا ىواته تاداهشر شاع نم ا

 ىقلالأ 0 نيدلاناهتداهشك امهتداهش لبق لل دةينار ةملاتانراولا هلعده شف كلذ |

 نيداابةثرولا أر ارا ٍٍق ةشقلارخآىف نيرحاملا نمهباو>الو ةدصوصنم هياوراهفدحومل ظ

 لركوب ه:ةثرولا ضعبرقأو تنم لعاشد لحرىدا اذ ىعد (هّتصح لءقو هلك همزلب لق

 راسخالا : نكلاسامقلا وهثللاوا «بقثلا لاق نيدلا عجب قملا سمح ع نمدخؤور انيادكا

 0 انا عربا ملا لوقو نم“ نههيص امل ا دخون نا دنع

 ' ةروبلا



 ةييحوا 7

 : نش ىو

 كبر جرأ امو تسو يووم 4
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 عيسي اهانا حوزلا كملت اهلراص هنا ةأرملا تاعام كف ىوّتفلا امأ .مكحو ىوتف”ء#5ملا هذه
 ريصيال 2| مهمفاهل نكيملامو 00 م>الاوهعئمن مدعس قتذاك رهموا ةيهوأ م

 ديرت| د اوك 1 اماو تيملاةك رتكلذ نوكم وىلاعت هللا نيب وا هند امفر ارقالا اذهباكلماهل

 تاعقاولا ن م 591 والا موب لزنملا ف ناكيسحام عيم رار ةالا مكعبرأ ارقالا كلدىلءدوهشلا

 فرعيأم عمجوأ ىديىامعممجب لاو لجرلزا ولا فوق نونلاةمالعنراز ةالاىةمما سلا

 نالفاوهندكلمأ امعسجبوأ ىلام عسجب لاقولورارقااذهفنالغلو هذ ىلإ تسند ءامعمجوأ ى ىف

 مالغب رقأ نمو هر رارقالا باك ن ملوالا لصفلا قةصالخ ميلستلامالازو < الة مع نوكي

 رو م ا ص ا ع وح اهنا فورعم يسن كرملو لمسنا

 املىلوملاو ا رق بجي ريل لعبنا سف سيات الا

 حيوزلاوهوريخلا ىلع بنسنلا ليم عفت الدولاب ل يقع الو مسجلا قلو هللا ىددصتن مديالو انش

 حجوزاهأ نوى حلا ةارلا قوهاعا ادد (لوقأ) ةهلياع هءدالود_مشتوأحوزلا هقدصينأالا

 مصيةدتمعتسلوأح وز اهل ن 5 :ماد :ااماواهجوز قيدص الا داولاناهرارقا لمعي 10

 نمو#هعدرسشااردص ىئاو-ىادك دفتمف ا>دريغنود اهبسفت للعامازلا همفنالداز اب اهرار 1

 ىلع بسنأ 0 )ب سنلا ف هرارقا لشيالعلاوجللا وح نيدااولاريغ نم م

 الورارقالا درع ج5 هيمدسأ تشر ةمللا دمعدل ارشملا ناك اذا دعي رمشلار ردص ىئاوجى د« قوريسغلا

 رارقالا نم عسب ب تأ 00 الوب نر دل د هريغلا دمع ناك ولو قادس

 حوزلات ا دفادع(ل وقأ) اهل ةيصعالوةفورعملا تةبلللاملافةفورعمتنب اهلوةنب انترق ولو

 تف ة.>دحأ ىلء مازرلا الذا امهإ ل املا نوكننا يني ةدتعمالوةتوكتمن ك7 ملولام ار هاظ

 قاضيا انه تشيل ل نقوإهريغو بسنلا ىوعدىةبادهلا فرك ذام ىلعاهقحف ةرغملا ند اهممست

 (ع)هدورش لاس ىضاقلافن هربف همنا هنابانثرا ىداولو يؤ نيا وصلا نمي رمشعلاو عساتلا
 ةداهمشلاهذهلمةتالئراو هنا لوةيثروملا نمانعمس اولاعف. تساثراو ىو هكدمتسناد هدب

 ردا تام متافنبا هلو راو هنرقآول نكسلريسغلا ىلع ب سنلا له تمملارارقاب هنرا تدشيالدلا
 رةملا تامو ىيرقو»لاهول ىح< ةمصوكلدهلوقنال ةمصولا مك< هلزقمال هلام لكف ثراوالو

 تابثاق>ىقدهرار ةارشعد.ال نالت نا داو بيرق قمار قمل قايلاو ع درلا هاف أ سها كلزتو

 ها ىدوكراصف هااموهذأب نآبهاضرلهلر ةملللاملا عممشر ةلا تام مبا تامولذ تسلا

 نكلاو . ثراول مدع لاح ىنهرارقا نوكم نإ هلوقملا ىلا لالا فرمص طرش *سرلو لاملا عم

 لاقف تسلا فور_عم هلرقملاناكولو. هلرةملل كا ذنوكي ثراؤ دلو ..مو تاموَرقأ ةلاح ىأف
 ةيصولا ىعم فزيص ف هاض :رنم صان ن اولا اذكف ثراؤالو تامو ئمعْزب اوأنخ أنئااذه رمل

 ايتميحا و لكرقأ اريك واقتعافذا.صىسادا لاف 8نيلوصفلا نم .رشاعلا ل صقل تناول ق

 تعداوت تتعافى ا ىبسملا عمناكو كاذكو كلذ فاك دصي هموم الوثب سا الاثإ

 ىدلا نا ىدا مث قّدعاف ل-ر ”ىبسملا عمناك اذاام ف ال_ةاق دصن كل ةىفاهةدصو اهترا هنا

 هقيدصسالا ب سنلا تش ملاغلا,ناكواهسفنن ءري_ءي نمم ىدلا ناكناف هموت تان هنأ

 ادام هريغنم ب سنلا فوربعمداولا نكيرزو هني قها قت ناكل اذ [قويطتلا ع ترائاخاو ٌْ

 ناف فورعم ثراوامهأ نكي لنا ناز اوتيامهنكلو بسنلا تشيملاهقدصوداو,ةأرملاترقأ ش

 بسنت تشال عي (1)

 ثراولا م>اربالو هلرغملا

 قدهسا فورسعم ثرار

 الو رقملا ثا راسم هلرقملا

 رار_ةارخ ىف ءهلّمسملا

 دارس درع (5)
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 ةوكضلا مسر ثدعم]

 (اهتباك ةفصو

 مل ا

 تاممث ىب ضال

 مل اظقهرازقا عض

 !| هقددصولفمدعد رج اررقأولف ريسغلا لع سسنلا لمت هسفذا بسنلا قىفال لاملا جدىف

 3 هنمضيقديف قاك ع وقدملا ]ص ,اضقالب عفدولو امه هدام سقف كلاهك ع قدام
 ا ميلاف نمضمث و-ريسغب )سدهناّرقأ دقو ميلستلا فراخ هنال لكلا ن م هقحمسلا ع عقدبو

 ا 0 ٌرقاقدي_سلاتومدعبادإوتدإو ةيراج ىوامفلا عداج فو نياوصفاان مرن رسعلاوأ

 || نثثا نمناكو لرارقالا كا: تحو بسنلاتثقالو ثاريملا قدكرم ثيل تملا نيا هنا ةثرولا
 || فاشاقةتانرات ةداهشلا تزاجو هنتي نانثادهشولو كلذددحا ومادامةثالثوأ

 || نوكينأ «_ءلعىدملاركن افاطخ هيىل بتك هنا ىدملا لاققف الام ركشأ عر 0

 ندناسصلا ماكحأ ىف ةيداسع مصب ةداع لت ع« مناك نا ةن بسر مساع ان : كعلو بلا غولبلا ان ْ
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 ىطعد رةلافرخأ الاركسا اوخابا دج | اًرقاننيوخأك رتو تام#ؤرارقالا باك مهن رسعلاو

 ١ عصر اذك هدس امش ثلث سطع ىلمأ فأن نياد_:ءواش اص ألوقىف هدسام فدنهلر ةملاخالا

 ْ 1 هما نابر دا ادحاوناكول ثراولا ٍُق ناوصقلا ن مهب ردسعلاو عمات 0

 : لان ف ل اوعجسأو هللاامهجر ذاشلاو فسورالاقالسنت 4

 مكعالد- اواي اككنأ ىلعل دن ة باش منيطللا ن نس تاكسف 0 تا

 لولا ةيويلاملا اذه "ىلع نيل نكح و 0 انزع ط_ادهلافاملعأ انوكي ال هناله_هلع

 بتكولهنا قالطلا باك ها مرد د (دسز لاف م (فح) ادكهيلع:وثالو هلوق

 || لوقيامليوأتو. رارقالااذدكو قد_صيالؤالطلاهبوأ0لاهو هلمد فص 00

 1 هسدقناةعط طخم ةقرو ٍصْخُش تدك اذا 0 زءلوصفلا ن مرشاعلا ف مسرلا ىلعال بّكو لهن

 ىلعبتك اذاٍباحأ هملعد مشي لو هسطخق فرتعاو غلبملا دع هلع ىدا مث 0

 | ننالفاهتهذؤنا الفلا نالفنبنالفزوقي باك نو هو لاملا همزلي لوكا مسسر
 ا هنيه عمفوقلوقلاف م مرلا اله ىلع بت كب ناو هيدر ,را اذا وهف اذك انك نال تالف

 ىذاقلا نكمل ما دل دع را سلا دخأو م_هارادلاب عاب كو ةبادهلاىراق

 قتانلادنع را || ىخذاقلا فل-الاو لبق مهاردلاءناك دقعلانا هب 6-2 ندربناو هقد. صال

 2 رثاعد عوسااٍباذ 0 مرشعك لالا ع نمحاورلا عوبف را ىوتفلا «ءلعو

 نكن ناو لاير يغناك هنا هدب هلوق لستد لو هنعسق تزاحاقذا هتك تان ىحدولا م ماقو

 هناعقاو فد.يشلاردصلالاق جلابدلا وقلب مدقل د مو همعسقز يع كا و انعام

 توك : ناودو غولن ايرار ةالا خصل أ طرم لف ا طرغشي هوس ةريدنع كش "دعب هنا نيم يللا هدهسو

 نكيملنا لج سلا هدهق ني دلاريهط ىوامق فو هلم د لا نركب ل شمول <عاللاح
 هرا 0012 همة رنع قلن لإ 35و عولملا أاندر 2 هد النك ن ناداتها ع

 ةيدلاهمزلتابوةكمح وللا ىفا دهنأك لاقفان الق تا :م هلل قو نيد د دا[ و تلاحلا ل صدا

 لاف لجر كف دار ةالا ف ةيزازب ارارقان وكن ال ئاكرود.- هل لاكولو ادعلتقااءرةينأالا
 تيدر ١١ تلعناق ءاضقهرارقا هتامهت هذه أسال ل دوما عج همدكق

 3 ٍيفنانضات كمال رارقالا س ةئيقالاو كلذاهها ناك ةبه و عم مد نما بابسأ نم
 وعام عجبت ا هتصف ارقالحر الضماضت أ عدملا وعد لسطس امداد در رارقألا

 قفا أك ريشا الك نانبالالاةفاثبا كرتوتاف باش | نمهيلعام غن أ نهال هزم لخاد

 هملذ
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 دعيو نشرلا ى :وعدكراصفةنيملا امهلطيتق عئابلا ل ااوىرتشملا كلملاذا ىرتشملاو عئابلا رضع
 (شسو ( ف ( 6 اذك مك -الاريظ ةعفشلابلالاو طقف ىرتس.ثملا ةريضح طرخ- ل هضمق

 بصاع ىرك_كملاو بصاع هنال هدب ىف عسبملا نك فنار عئاسبلا ىلع ىوعدلا ةيالو قكت_سملل
 نمكلاثالاىف لع ثلا دي هنالهديىف نمعلا نكي م ناو بصاغلا ىلءىوعدلا مدنو بصاغلا
 اذه سدل عاملا لاذ لبحا بودل ةمأ عانلجر قنا فو (بسنلا ىوعدف ) نيلودفلا
 هتوعدتزاج عئابلاهاعدافر لأ ةشس نم هىلق ال ىرتشملا+_:ءتدلوف ىريغ نموهو م ليخلا |

 اهّدرب و لطابهقّمعف ى :راشملا اهقدع أو أمالا تتاممن عئابلا هاعداولو هلاداولاوت وةيراخلاتّدرو
 ناك مرشاعلا فةصالخ ماببلا ىلع ئقلا ضخ حي رب واهتم توملا فن مذي و عئابلا ىلا
 لاعتو عتابا هاعداف“ ارئملا تقوم نيا ًاةتس نم لقال تداوفةب راج عاب يعن نر ) ىوعدلا

 داولا ن1 ارايتعا هتوعدمدت ةفاخوأ ةرورضلاهتعب نكس ىنمتابحا هنأ عملا تقوتلع
 مص ىئموهلاك مث ىمدلولا سدالاقولو مو ىوعدلا ب امكن مىدملا ىوعد لطي ام بايىفةينق
 ةدالولا ناو اهاشتفداو هلدإو كو ى ع مرشاعلا في زازب مصيالءاهن م نموه لاك ولو
 ه ىلا هّبراج تداو اذااذكو ال ل عم ص ساكس ال وحد نيموبو امو. هدعنوأ

 هع ملاد دع ك3 ولادك 5 'لةدملاهذهقىوملات تكسولا ذكو مصت تك .ز هدلومأ
 امنا لعبفةضما تربت ىتحهدلومأ حيوي نا ىجشالو مو حاكنلا باك نم عسانا فةيْذاَرب
 نالزااهحت زناف اهتحاهكوزتن وكب الفىلوملان ءالباجد وكت نازاول لما#تدسل
 نموه فرن هرم هىلقال تداونأف ْكشلا,لو زي الفاس ناك حاكسنلازاوحواكش للا ف

 اهنطد فو اهحوز هنارهظ هنال ا :ىلوملا شا رذ ىلع اك قولعنا نأ ا:ة.تان ال ىل وملا

 لصح قولعلا نال حولا نموهفر وش هن سنم رثك الت داو ولو ىلوملا نمسسنلا تءانثدإو
 ىوعدف ةهخكاولو اناقامل حو را داو وهو هرارقانودعللوملا» هاعدا ناق ح هلا شارف ىلع

 ولو ىلوملا نمداولا ناك هودأو ىلوملا هاعدا للا هب راجت داوا ذاوكؤىوعدلا باك مل
 ةهشلادحلا هنعردرو بسنلا ت تشثيالد اهداوتناوف هدو ءدلاوتم راجوأ لارا لنا طو

 نان هنئمدلولا نا فول الالاف قوما هقدصت تالا بسنلا تشو الىلوملا ىلاهلح لاق ن جام

 نماموةيراخلا كا ممن ىلوملا (1) هيذكن اوالفالاو بسفلا تش اعمجس ني حالا ىفهقدص
 تملا معنبا هنا دا ) شف)# قاتمعلا نمدالمتسالا لصف فتانهضاق بسنلا تو ,رهدلا

 تباثي سل ةمسنلا هذهبهبا سنتا تالامواعمريصمل ملا ىلا مالا وبالا ةمسن 17 ذينأ ىلا جباتحي
 دملاو مالا 7 اورك ذيل واودهشو همأ ًاوهسالا وأ ا ىداهإ لعبا ناسلا طرتشيف .راشنق ىذاقلا دنع

 هس”الدوخأهنا ندرب (بك ) قتلا هسجردمترك ذدنال لمي لمقو فد ,رعتلا مدعلليةيال

 هعنراهنا ىداولامأ ًاهريغو دخلا مسارك ذ طرتشيالح الا ف(خش) ردجارك ةطرشسلا همأو
 ىف طرتشي هنأب ل_عاو نيلودفلا ن:سداسلا لصفلا رخاوأىف هدحو هس امس رك ذي نادال
 ىلالا طورش 2 ىلعالا دحلا ىف امقتلي نأىلا بسنلا ناس ”ةمودعلا كوع دو ملاونب ىوعد

 ةيوصعلا ىوعدتاسارضحتق
 10010 0 روزا 20007 ارا رطل 1500542 5587 *( رارقالا باك )*

 ذفنف لالا قاع ساررقأ ذا هرارقا بجوم ىلع د. امهعساق رخآثراو ّرقأ فورعم ثراو

 (بسلاى وعدت + +]

 هنم داولا نأ ىأ (1)
 نء لعبا ل ا

 لول هناهريسغو طوسسملا
 تشال لالالا فهقدصب



 باب 0 ثاكام ثحم)

 قا هن مترك نامل
 مل هطقسل

 ام

 || هفلح ىدملا دارو اذكواذك ىلع امّتْهقو ىلت ناك رادلا هذه +بلع ىدملا لاف هنم اههسصغ
 ا ىوتتنااومدنعق ةك رادلا يصغنا ىلعءاب رات ءاودو فاد هللا هجر 2 دنعو فاحالا

 ١ عئابلا ىلع كلاملا ىذافاهإسوهريغراد عاب 07 ىوعدلا را: تح ؤن.:هملاةبازخ "0 ا

 ْ .نيعلا نوك لاح بصاغل ا ىلع بودغملا ىوعد هتاف هدد قف سدأ 0 كاران ١

 ١ عسيلان ءذ» ل.هراقعاا نا فورع ءملا ف الهنا ىلءذهنامذدارأ ناو تحاغلا بصاع دي ا
 هرك ذرهدقو ىوعدلا صا له اه م ل 9 الأ ىلاسلاو ْ

 ١ نهرو لوضذلا عب ةزاجا ىقةروك ذملاهطئارش كلذالن حلازخاو يلاةزاجادارأن او

 ىلع ن ندربو هن مب ودغملاءاجمت ه.لعمكحو بصغلابهديىفىذلا دمعل نأ ب صاغلا ىلع <ر ْ

 هنا ذاوإو دبلا ىدىلعالا 6 "ل ىلطملاكلملا ىوعدنال لقتال هكلمد.علا نا صاغلا

 ١ ناوةسصاغلا ىل 1 ناعذلا ىوعدنأ ىرالنامضلا قسىفىوعدلا مصن هنمهسصغ ا

 | زارا ىوءدزم رع سءانلا له ةلارشاو أ بصاغلا مادي و نعل ناكحأا
 0 الو أ ىودو هلانزوو دم تملا نكي لولدض.ق وو تسلا ني ده اع نم م مدا نأ هثراوأ ف رة ا

 |١ الولو الصأ اربي ىدولا ىلا نوب دم ىدأوإو 0 رار او د ودما و ١

 |١ فو هو نياوصفلان ةنيركعلاو ىفاثلاف هصاخ همصد ن مأربو هتثرو ضعبىلا عف دف ىدو ا

 |١ هريضح طرت تن لع ىدملاه زكناوىدنعلاو انتا هلذ عنيع ا قفهنا ىذا ةريسخذاا ١

 ١ سرالاب مكحو هترضح طرتسشرالفهسف:ن ءريعتالا ردك رمد ىلا نورك نال دسم ْ
 !اادكو ةضشرا يبلطىقناو.-حطلاةرم ل الامهرعغو راجلاو :نوذربلافو نهرب ,رل

 ١ تئاغلاء ا |ةشقلاف ران الا فراصح ا ط رماد وثىقاكرحو أ دبادفاحرس داول |

 ْ ناك امو .رارلا ىوعدر مرشع س ماا لصقلا نم هنرمؤدح طركشت ن 0 ا

 ظ ا نارا انصار : 1 قطاف ل ةلافكلا ا

 نال_ةلنالاقو ىىذاقلاىلاالح 0 ر 0 نع بدغي لج 0 لوأى نا

 هصمش و هلّو-- لكى و اهيفةموصتاى اكودقو مهردفأأ ا ه ىلع ىنالفلا نالفنا

 ا ميقي ى>لاملا ىلعةئيملال !قأالهتنادجرةةسن-وأأ لاق هل كلذ ىلع هن دملا ماهو

 ا هجرد_2<لاعو ندلا ىلع ةنيملاه معي وةلاكولانىضقي "هل نيدلاو هلا حولا ىلءةادم دملا ا

 ا ل وسمح نع

 نيدلا ىل_عةنسلاةداعا ىلا جام عالو لكلاب ىذقب "لل نيدلاو ةلاك ولا ىلءةنسلا ماقأ اند ْ

 ىئاقلانأالا لك ١ ىلعةشملا ليقت هلأ هلوقر ماظ برطضمهللا هجر ف سونى أل وقو ١

 ىخكاقلاىاربولاملا ىلع سييلا ةداعا ىفا ات < الولاملابىذش مالوأ ةلاكحولاب وذم ا

 ١ اما هناهلثا هجرة نح ىلأ ن نءو ناسهسا اذ هوةضنلا ىفالءاضقلافبدترتلا ا

 ْ 0 ىرتشاولاكوهو مدخن هلام اللاملا ىلع ةنيبلا ناف سابقلا هبورو ولا سامعتلا ا

 ٍإ هيرب لالا قسرعلا تدشن ملام“ ءا ارسشلا ىلعةندسلا لمنال ءّةريناا دارا ف ام ع هند ->-وف 1

 ماق اذا ىدولا فال كلا اذه ىلعو هلوقىلءىوتغلاو سانلاة جا ناهتسالا أهلا 1

 د_:ءنيدلاوثروملا تومو سلا ىلعةشنلا ماقأ ا!اذاثراولاو "هل ةباصولاون ا كلا ْ

 ْ لسف قنا ضاق قالا ىلع ةندملا لبق” مالو أ ةموصخلا تابثا طرت_ثددهللا هجر ةغ.ن> ىلأ ْ

 مام ملا ندب عوسلال ه_ضبق لق عسملا ىفو 0 ةلاكولا باك نمةهوصلخاب لكو لا
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 بضاغلا ىلءهاوعدّن !ىربالا نامضلا قس قعمست
 بصاغدي قف نيسعلا تان داو عدن لالا

 هيلع هربولاذكو ليقي كلل نقلا اًذهَنا هلىضتلا ىلعهنمروصغملا نهرب ولو .كصاغلا
 ىوعدال ل_ةقادملا ىدريغ ىلع بصغلا ىوعد (ىللص) لمي نالق ىم همصغ ىكلم نقلا نإ

 ذا مداغلا ًاريب تقصتساف كلاما عطقت م ىحاهجدف ةاشيصغ (ح) ٌّق كلما

 ١ لص (شك) فصامهااماذهو قاقكسالا لئاس »ىف ان هماسو بوصغملا نيغ تةحسا

 تشولاذاامق (ح) الكت اب ةقذاوملا نكع (لؤقأ) هاودذقنيدلاد.عرك داركم
 | اربوًاهاوشقاهل ضغول ف نيلوصفلا نمئلاثلاف فااحالف ةنم بوصغملا كا مهنا

 ظ قدسلا نهريولو بصغامريغ همم قدعسا هنال هيصاغأر يد 0ق<سافاصقهطاةتارولوأ هنعطف

 | ةاشوأ «طخملو هعطقفانوث يصّء نمو بصاغلاًا رم ري_!اوأ بوثلاوأ هناك مسعلل انا
 ةاشىرم ولو يصغامنيع هسا هنال سصاغلا اريد قدسا مث كلاما قح عطقم ل تحاه<ذف

 ىرتشملا عمر ياهي 4 مك هلاهلك هداج وهج و هفارطأو هسأرنا لجر نهريفاهلسو هذ

 كلاملاق-هيلطس ملا هخسو اهحيذو اهمصغ نم نا ىريال ا ةاشلا لص قدس هنالن غلاب هعئان ىلع
 هلىذقث .ك كلاملا قد طق: ةمثنالارب نءطوأ هطاخوادوت عطقام فال_+ةاشلا نيعنم

 سد املا ل همه ىراتسملل عج ريق قاب معدقلا كلما اندو مدقكاعال ثداح كاع هل ىضقاعغا

 بئاغلاَك رب وىرتسشملا هن عج ربوصغملاوأ عملا قهسااذا (اط ) نيلوصفلا نمرمثع
 هلمكوو أ تالق ىدوكنا دا (م) # قاقعسالانىواتفلا دقن هقكسمملا هلودول

 هلدكووأنالفىصودهناىدملا هربوا (طر فلحالهتلاكووأ هب اصوركنآفاذكه سلع ىلو
 نياوطفلا نمرشع سما1تا ىف فالحتسالا نودةشيلا عام قحىفاهدخوإ_هحدقف لق

 فو ىلو لا نمىوعدلا عمستا ناو عسمستالهبلءفقو ضرالاهذهناىدالحر (خز

 دقو (لصشز فقولا نم عداسلا قىواتفلا دقن لوالا ىلع ىوتفلاو مدن لاه ىواننتلا

 (صذ) ىفركذامفالخوهو (طف) ركذاكر ات_سمللام<نوكي ىرتشملا نا همفح رص
 ىدملا| مدح مصي له ازياجءارشىرت_كملاو نمتراورحجاتسملل مد سدلىرتسشملا نا
 :ابلا ةرضح طرتشي هنا دنةرعس اشم نمريثكو (نيش) باجأ عئابلا :رضح الب ضيقلا لبق
 ن(عترااو نغارلا ةريض>ح طرتش: نوهرملاى وعدو اشملا فالمحا همف لصخ- طرتشتال لمقو

 ءارش ىئاغأا تالق نم هارشهنادسلا ىذ ى_ءاس ىداهقهدهدىأدو 9 اذك اقافو

 تايلا علا «_بكلعمداولاك (نيش) ىفااركح مدخوهفه سف هنع ديدملاوذوازئاج

 كلاما اهاعداق ىرتشملا ىلا اهلسومره_راد عان يف نيلوصفلا نمثلاثلا لئاوأ ف نعرلاوأ

 بطغلا هتيم دارآناو عئابلادبف تسلامال هاوعد مدتالرادلاذ_تأدارأن ا عئابلا ىلع
 نامذلاب وح وىفو نا.مخللامحومقةد:لءراقعلا صغن ف ورعملا اللا ىلغف
 عاباداو (صق) هاوعد مدن نملاذ_تآو عسسلا ةزاحادارأن او نانا ورمل ستلاو عسبلاب

 اهطنارشةزاحالا تءمهسا اذا ةزاجالا تدصكلاملاراحأو ل-+ر نمر وصغملا يداغلا
 كلاما ناكول ى-ةموصللا ليقةزاجالا نوك-:ناو هءلعدوقعملاو ىرتشملاو عفاقلا مامقىهو
 مصنال عسلازاجأ مث كلاب هلوضقد ذا ىذاقلا ندباطو بوصغملا ف ضاغلا مداخداق

 هنارخ ااعاعدا نان ا ديفرادةباورلارهاظ ىفة صدك ةزاحالا نا سخر مسا رك دو: .هتزاخغا

 ) نيدفملا تاعقاو 1غ /

 لا دلا ىذ ىلءال ا عضتال قاطملا كلما ىوعددا
0 

 فبصغلاىو_عد ثدعم]

 ليقتدءلاىدري-غ ىلع
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 || تملا ل-ءوأتمملل< رغلاو هلىدوملاو ىسولاوث راولا +. بسلا تابثا فصلنا أ

 تالا يل نكي مول 00 ةيرازباا ىوعدلئاوأ نم ْ

 || نم م ى و ١ . ه2 سللاملا تس ليكو ناهرهاظق فاصغلا ىذاقلا بدأ فك ى ءدللالكو ا
 ا ا راسا ىو وت لاو ءاضقلارخاوأ ىف تاهيمنتلا فقئارلاو دلا ا

 تامثاف مضخلا ثدعم)
 (ةسج بسلا

 ١ تيمللم 0 ودبي نا مهل سلو ىصووأثراو نم هرذعالاكلذا وقم نا عول سلف كلذ د ا

 || تام .دا بابل: ”اوأىف ىذاقلا بدأ جارم نيدتملا ىلع هلرغالو هلى هومالونيد4_.لع 1

 ْ هبلعةئارولا ىوعد زال مصنال عدوملا ىلءنيدلا ىوعد ٍّق تملا ىلع قرشا رندا ا

 ١١ ىلال> رلا مدقتاذا ف ىوءدل نانككحن هريشع عداسلا لصفلا قىناهربلا طم ان ٍ

 نافةمصولا تايثادارأ او كاد لعدن هلنازكذو هلا يود دددا اا ا

 ملا ود حاج مصخ ىلع عمستا نا ةسملا نال مدخلان همرضحعتعالا هدومي هن ىلع ا

 ىدو الجرو را راس ةوأنيده# ءاعتمملل لجروأثراولا كلاذىف

 | ىرتثملا عدا 0 ُِض ةمصوب تكن أد. ربلج رلا باب ؤىذاقلا بدأ حرش ةمصوي هل ١

 | هقدعأ ناك هنا عئاملا ن هرب :ولادكو ن كارت دو لقي عسملا ل.قعسملا قدعأناكعئابلا نا ا

 | ةتيلاهعانمنا عئابلا ىتاولاكراصةزوجعالرلا عب. نال عيبلاراكحا هنالل بقي عسلا لبق |
 | لصالارح ناكوأ هربدوأ هقتعأ اك عئابلا نادمعلا ض,ةامدعب ىرتشملالاهاذا (ن)و(خإ أ
 : نلابع جر نهرب نأف وقوم هالو سن الب هعئاءىلا ىدعتي الو هس ىلع دار ةارصتق ا

 1 نالقهقد_ صنأ تالف نمهلءقعسلابر ةآناو هربرت ىلع ن نايا علال همدسأو 1

 ْ مدطقل نا (تق) ف عوسلانم م سمات! ت املا ف ىواتفلا دقن هيذك ناالديعلا ذأ ١

 لبق ىرتشملا لا ثعمألا
 ناك عئابلا نادبعلا ضيق

 (ملاهقتعا

 ْ ذخأ بالو كاثللنا قرفلاو ةعيدولا ف ال امه ةموصخ الؤرخ رح اديفاهدح وفهم تءاَض ا
 ١ هنعلفكمنالحرللعدا 8 نلوصفلان دتاانلا ف . ةعدولا فدل 2 لوالاك علا ْ
 || هسلعنهربف ءادالا بول طملارك: او بااطا ىلا لاملا كلذ ل. فكلا ىتأواذكب بئاغلا نالغل ١
 1 هلفك ئادلا بلاط (شف) رضاخلاو بئاغلا ىلعم كو لككقي تئاع تلاجلاو لمفكلا ا

 3 الذ ثوي دما نيس روس بخل حارا نوران لسكن نور دش ا
 || ثروملان نءامدخ لصبةثرولادحأ (نذ) ف نيلوصغلا نم سماخلا ىف اذهبالانئادلا عد |
 : تشاغاولكلاق و-تدئاذأ طةفهتصح ضءقهناالا لكلا قدىفكلذر هظي وهملعو هلامف ا

 || ني رشعلاو نماثلا ف نيقاملا ق-تثيالف اهب ىذقو طةوهتصح ىداولاما هب ىذقو هاعداوأ

 1 تلايط ثحم)

 |نهريف نيدلانلفكلا
 0 لق ءاد ودكم

 ١ هلع ىضقي بئاغلاهمخأن ردت عتاب فل ادع ىلءهسالناكه نا نهر ولو © نلوصغلان م١

 || لكلا نعامصخ ةئرولا د_> أب اصّْ ال فالخالب بئاغلارمضحولا متداعا ىلا حباتتعالو لكلاب ||
 : بئاغلا ه.خأنيب ود هم ؟نمثاريمهددىف ىلا رادلانأديلا ىذ ىلعىداريغصلا عماش ىفو ١

 || ئاغلاروض> ار كيل هلا طم ارز قف حق ءاعذل لع رضاع هريقركناف |
 1 عضوو هنم عشر < ن1 تلو ءاستلا لاك ارقمدلاوذناكتاالاقو مامالادنعاةلطم ١
 || بئاغلاررضح ناو هلوقىلعهاتخاو امهدنعهنمدخؤيهناكث_الالوةنمولو لدعديىلع ||

 ٍ هسلعو تءملل اهفةيقبلا نعامدخ هئرولا دحأ باصّتالةناو لا ارداطظ ىف اهتداعا ىلا حامال ا

 ا انقبصغع ( (شف ( ىوعدلا باك لت اوأىفةيزازب ص لوالاو فاك هنا فاصل ىورو 1

 0 » لقتال ىعلمن ةلانا همصأع ىلع ن ندربهنم ب وصغملا مهل ىضقفهنقدنارخ اهم اهشلعن نعربف |

 دا



 لاذد

 تاسعقاولان م ىلوأ م_هفاعدخ نوكنل ى:+ًا وهوى دولا ب ضن ىلا ياةعامدخاونوك
 مصخلا ةقرغ لا ةكرتا' فنا نيدلا ددشر 2 2 كوذلاةهالعي ثد راوملا باف ةماسإلا
 لكشو) هبال ماع الن كل هلعةضنلا عمستو تملا فا هن الث راولاوهامنا نيدلا تامثا ىف

 بتكلا فرو كرللاوهاذه نب رشعلاو نماثلا ىفةيدانع ةامرغلا ىلعهرارقا دنقل
 "لام .هالرهظولىتس+_سذنق>فثراولااذ_هرارقا مدي له هنا بتكلا نمش فرك ذيلو
 هذهل فاحال نككجاو مصب هنا نبني و وّرقملا ثراولا بيصن نمر فلا ره نيد اوتمل را

 ا ىوعدلا باك ن مرشع عداسسلا لصفلا رخآىف ىناهربلا طسحملا نم ةسموهوملاةدئاسفلا

  امهدح ًادسرادإا ناكو لف امه دحسأ ىلع نعربف ئلماودب ىئلارادلا نأ امملعغ ىذا (شف)

 نكي مولو ةيقيلا نعامدخ بصتني ةثرولا هذا بئاغلا ىلع كح هلع مكتمل نوكب ثراد

 الو ماس الع .رضاح ادي فاما شةنوكي لب بئاغلا ىلعءاشقاذ هنوكيآل هدير ادلا لك
 نمعبأ لاق رح الا ىلعاكحام_هدخأ ىلعم كللانوكمالءا ثامهدحأدس .وأامهدس

 ىلعءاضقهملع ءاضقلاف هثرولا دحأ ىبعن 50 انمعىّدالصالا فو 1 نلوصنلا

 ىوعذلا تاكلئاوأ فة 0 هردمف هدي ف ضعبلا ناوهديىفلكت انا عما فو لكلا

 لكل او بطسز الوش حلل لع ترا اغلادنفو ةع.ضرضاحلا ديف#

 ىلءىذَقي هكلماناكو ادحاوافقواذكىلعدحاولجر فقوام_ماالاتنا نهربواذك
 تل طقفرذالا لع ىكةاقر ةدمافقو امهفقوالاق ناو ايتو تاهو

 ا نيعلا ناك اذا ىضشد امنا ايفون ةيرولا دحأ هل ةسعت دما هلعسملا ذهن ال لاكش عونةلكسملا

 ةكرتلاول لك ٠ نءامصخ لع اغا ةثرولا دح أ نأ ث م .الاوبأ صن هنافرضح أى ذلا ثراولاديف

 0 لعق ل ا

 انو تا قر ا م اعدوملاو هبر امر

 ركن ًاولامأ ار قمولا ذهل ةثارولاوأ توما ىل_عندربذالوأ هثراوتن اىردأ اللاق وأ الو
 سمتنيالعدوملا ثم ظةف (ذ) اذكءارشلا ىدلاهدخ بصتني هناقه_سفنا كالا ىداو
 تلاعلا يف ىدمللامك> بصتش دئنخ كذمهضدقب ىلع وعنا اذاالا ىرتش لل اهصخح

 ىمهقرس .ىلاذ هلاقفابوثناكو د لا ىذريغنالف ىنمهيصغىلا ذغلا» هولو ٌّج نيلوصفلا نم

 0 ةموصخلا 9ك ”ةتعدوأ ْ اغلا ان الفا ىلعةندنلا هءاع ىدملا مأق افدلاىذريغن الف

 دملا ىذ ن نء ةموصخلا عفدنتال ةقرسلا فهدازرهاوفورغملا مام الازيشلا لاكو دملاىذ

 هنارخ [هاعدا نيعهديف خو ىوعدلا باَكَن م ىخارالاورودلا ىوعد فن اكضاق انا سحتسا
 ىّداا ذا كس ئاغلا ىلعم كح هنالدملا ملستلاب صّورالهمفد لاو هقدصو سناغلا نالذ ن دهارتشا
 |مصللا ف عو فلا رو 'وءد الحي عدؤملا قدصو عدوملا نمةعبدولا ىرتشا هنا عدوملا لع
 وهو مت ىعالا عجسلال كرزالا ةسشس تا (قد) 1 هن زازيسلا ىوعدند زرع سماخلا نم
 هذال ادب زتموهو مال اقيم لن جل دور تار هل ىدوموأ نوبدمو أ ادوأ ثراو

 نيلوصفلان م نب رشعلاو نماثلا ف لح رلا كلذةرضحي ىذا قا اهات ع ةتيملا يهين: تان



 بااطب نب اللات اهج لاق

 ١ ةرابكت ف اكن اود ارهع#

 لوى اذك اركب تناك اذا

 ري دع نمر ومار اطملا با
 ىذاقلا بدأح رش
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 رجاّتسسملا ىوعدوهلدملاذارح املا ةرضحالي زك ل بصاغلا ىلعُلا لا ىوع دفهرح اسم
 أ ةرضحالب ةموضخ املذ ةراحالا دق هدا ة علا كإمذا عمستٌك املا ةرضالب ب صاغلا ىلع

 لوالاءافلسوهريغن ماهرخ ممل رنمُهَس ادرحاوإو ق نلوصفلان متلاشلاق كلانملا
 ٠ْ

 || ةراحاباّرَمدوهناكت او هماع هش تابقارضضاحر . الا ناكن ا ةراجالا ىلع ةندبلا مشي نأدارأو
 ْ قاثلأ ىلعلزالا ةن ليقت الامم عرج الأ ناكمتاو تايلاو ى-ف هناللوتاللهرارقاثالل والا

 ْ ةراجالا ىّداورح اّمسسملاءافلسو عامر اولو ىدمالاههخ نوكر الفةنام أ ديىناثلادينال

 || لكلامصخ ناك ةهسفنا كلم ا يد ىرتشملانالاس ارح الاناكت او ىرتشملا ىلع هّتْس تاق

 1 عابوهنذاريغي هدب نههعزتتا ملسوانع ناسا دنع لجر نهرولاذكو نيعلا كلذ فاح كدي نم ا

 1 همس تالق ندهرلا ىلءةنيملا ماهو ىرتشملا ن مهدرت سلا ًادارأو نهرلا ىداو نمترملاءاج مث لسو ا

 1 يلام ذانلقاسل نبترملا ىلا لستو ىرتشملا دين منيعلاذخؤتو امبءاغنهارلا ناك ار ا
 ١ تل # تاراجالا باك لئاوأىف نا خات رص ىف ةراجالالمسو تادا رافأا

 © درا ريلع علك وعدو اضا أ وزلا اذهروض> طرتشي رهاظح وزاهاتأ سا حاكم ا

 : رقاواهقادض ضيقدارأواهاضربّةغلام اادَش .هنم حرز هنأ دا ف هصختابب ًاروض> نودباهمأ ا

 ةيزازب اهروضح طرتشيالوروملا علمت جوالا مابك اكان اوخدلا عدي ملوحاكتشلاحيوزللا
 0 نجاح ذو ىوعدلا بات نمرسشعسماخنا ل_ فلا نمهروض- طرتشي ن مف عونف ْ

 هرب هجر 12135: د

 دعوتي هني اليت

 عطش اخسر احمد تب
 ب

 ١ ةسئس ىذق تئاغلا ن الفت سحاأنأتااقو ندربو هت-وكتما أ ا هيلع ىدااذا ةموظتملا ْ

 ١ اهلتوك نأزوكالىد_عاقلا ركذو بئاغلان الف: ماا اروهشمنوكي نأ الارضاخلا ||
 طرك# شت ةدمعمح اكن ىدا 0 حاككتلا باك ن هرهمع عدارلا ف بزاز نا ارهاظناح وز

 | ىوعدلا باك حاكتنلا قوعدفةيزازب .ايعجر وقد ناس انتا قلطملا يو زل ةرمضحأ|
 ْ حو لاو ذة اهنمالا تناك ناو لقتال هنأ سعا نلطو هنأ قع تن اعلان اذ ١

 ْ قد نلازب امم ”رضح مدعي ىلا الفام هاوقىلاتفغتلب الاس دكو انرمض> ولام مال لينة اا

 عفد نق (شش) ٍش قوعدااتاّكَن م ضعملا ن نع صعبلا مايك ع ول ىل_.بقرشع سماسللا| ا

 ] ىدملاركن اولوز ل هيلا لج للا كلذ مةدولومذخأ هل لهعفد.ىلوملارقأو لج رولا ةالوملام
 ا هلع عفدنمف نا ةد كنة نأدلاوذنهرب اذاالادذ أولد نهرو ىدمهنأ ىداو نَلا هد ا

 تكليف ليبرد عا اوت يساك ام عدوأ ف نيلوصغلانمثلاثلاف ىوعدلا||
 | الم أانوذأم»دبعةعيدوذخأي نأكل امال سيل ٍق ةعبدولا نمثااغلا فدي زار عدوملا نمضي

 ا دسعلل هنأ نهربن اف ديعااديفرتغلاةعبدو نوكي نأ لا >الويسكن م هنأ ارهظب و رضح ملام ا

 اهافولا توقف كمنك اهدا ىفو خف سماها لصفلا لقب زازيلا ةعيذو نم هيلا عفدي ١
 ٍْ ناك هنذا الب هدمعهعدوأ هلام هنال عدوملا نمذد نى وملل عدوملاد, ف كاهورخ ادن ءهعدوأو ا

 ا ولدسعلالاهزا عم هبالدعلاةعيدو ديعلا عدوم ىلع حدا ةبازخلاىو بصاغلا عدوك ا

 ا - 0 نوذأملافةءزازب هالومىوعد عمستالد علان مهي ءلا ةعبدولا تاضوامل هبال ١

 || عمه نهرلا اذكواعمجرجأ:_تلاورخ الا ةريضحالا ىدملا ةيسن لمقنالرعغلا ةراحا ىفةمادوأ

 2 و ل هارلاةريضح طرتشت خف ىوعدلاباك ىفىواتفلا
 ' نوكت الف هلاع طاش د كرتوتامل-ر و ىوعدلا باك لو أ قةصالخ نهراك ةراخالاو ْ

 يامال كلذفمصخ مهر اشملا ضعي لاقو ةكرتلا نموهل ظذال هلالءامرغللامصخةثرولا ||

 9  اووكي
 و
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 أارستعءسداسلا ىف ذفانر وزلا مكس لاذ انما الالف مكحلاىرتشملل)بولعسبملاتالإ]
 نأ هل ناك ة بلا قلطملا لايت اهقتستسافدضبقو ادب ىرتشا لج د # ةيزازبلاىوعدنم || ظ

 هلمنأ ةثيبلا عئاسلا ماع عناب ىلع نم لاي ى ناقل ىضقب ن أل مف عجر نأ هعأب ىلع نلانعجرب ||

 كح ملا داماك تأ ىرتشملاىلعءاضقلا يلع ايضةمراص عت ايلا نال عئاسلا ىوعد عمستال ٍ

 ماقنارظنن حاننلا ىلع ةنيبلا عئابلا ماق وأ ىرتشملا نمه عارم قدكتسملا نهارا ناكمنا

 ' ىلعة ندب كلذ عتاب ملام أف ناو قد سملل ىذاقل اءاضق لطم وهّنْس تابقو<ملا ىلعةشيلا

 اا ىذلا عد هلا نال ةندماا هده لبق الىرتشمللن خلاهلع ىذاسقلا ىذقامدعباهماقأ !ناىرتشملا |

 ناو امد نوكم 2 نمىرخشملاحر ةنىرات علل لا يضاقلا از فن ادقام مهد ىرح

 ع سلا نال عذاب انلاعتت ه١ تايقنةلايهل ىذاقلا ضعي مو عئابلا لع ىرتسملاعرامد_ءياهماكأ | ١

 ١ ناكفهنا اورلار م يل مماف امهتسب ىرحىذلا ّْ

 0 00 ان 0

 : قام ]| فص عاف ةمسقلا دم زماساو اوقاملا هقصن 2 همنا ما تل

 1 هفاضر أ ىرش * ن؟ مهضعد لّكس (طصف) نيلوصغلا نمرسعنن داسلاق ُِض 0 د رااودو ا

 ْ 3 قو نقبوت ىفاك اللاقن مم نم ةص>اهل لهراصئالا,تقعتسافركذ الب تاخذ ىت-راصتأ ْ

 أ| هنأ ةباور "لة مل هديل مْمدحاولاهو نمل | نم هاد كح ال اعدا لخدامنافراه ةعذربو :

 ظ ىطعي نأ عئابل ادا رأاولاذإو ضرالا ضءبق مسا هن اكفلقانهةمعبتلاف بايثاا فال

 0 لخديام لك ورحهشلا إل اوقأ) رعشلا ىنالخرل دم باسشتناكول كا ذولف باميلا كلت ْ
 (ىحا لعأهللاو (ُسد / ىءىيسام ىلعةدحاهل نوكب نى ضيقلادعي وحس اذا اعمل

 ا ل عر ءالاسعديدحوو اا هنهب وثق مكس اف اهيفاهلثم عاس ب ا اهلعةمأىرش ١

 ولام اع الخد ىتح علا فرشلاو ءانبلا رك ذيلولاذهوادصقالاعمت علا فلخدهنالئش
 اذكنُملا نيا طقسا هب , واو-هق " انضدقلا ليقأت افول ىحاعمتالا دصق ني عسفان اساكذ

 ظ ضرالاذخ أ ىرتكملارخعاولاه هضيقلءقءانبلا قدكسأف هن ا تايادعرت 2 )فو ) طصق) ىف

 ءانبلاكر شل و هلرا.خالو هتصح ضرالاذخ أن د هضيق عل قوعس اولو لرتو انُملاَن مهي صل

 فال ا صل اين الو لرد و 1نملا ع.محاهذخاو ضس.قلا لم .ةلاظامهعلقوأ اورتحاولو ْ

 (اطصف) ىف مام فالذاذهو )6 ىادكىرتشملا لع وهو ضل ادع كالهلاو قاقحسالا

 عجرب ل غسالا -ح هسا مثىلعالا فةسلا برن هضيقو نيغقسا ذات ىرش (شف)روزملا لحما نم !

 5 كلام اكن اوءانسلا نالءارمشل ا ىفءانمل ارك ذي ناو ىلعالا ةص<ال لفسالا ةصخ
 هريس سلاف كور تلاد لفسالاو ىلعالا قمه اولونُملان موصح هلراصوادودةمراص '

 هوو أ همانو اع اشرادلا فصن قدهسا ( هلظط رن انى ىرتسملا غرو وضوسل

 هنم قدك ساولف قمحسملا ع نُميعجرو قاب لا كل سمو أ هنت لكب عد -روقام |ادران دمع ىرتشملار يخي

 ل عجرب ودل ارا.خالفه_ضيقدعبناكو ورك داري راق ال-.قناكول هلسعل عض وم

 قاسل أدر أولو ههشصن قدس اف امركىرش (نع)ز نُلاعجريولكلادرينأ لقوى كنسملا

 (ا مصخ ملبصي نمش عم ) كن نم اراديصغ ((امصخ مصينمف ]) ِش روبزملال خانم ه 6 أ هلكأ ا د مو هدي ريت مو



 ضعل قوس | اد م ثدحم

 ال رواد تح

 ىنوس قب ىلع ةلعوجر
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 ْ نامعالا ىفةكرش ءااذا قاسلا فاسع سو قرغتلا |اذهو هءاعة قفصلا تق رة هنالر امك ايرادلا ْ
 ْ دنعلاىرتشل نوكيالو كرتءاشناودبعلا فصنب رادلا صن دخ اءاشنارانتلنا هل نوكمف سمع ا

 | سناك اهنا سمعلا ا ذهثال ةكرشلا بسعيقاملا بمعتو هماعةقفصلا تقرت ناورامكلا |!
 كل امهست ىنييالف فصنلاالا كاوال هنآ هلع عمرادلا لكك ع. .وهو هّتهجنمسلدت |

 فصتدنعلا فصتذخأ راتخاناو راسا هن 1 يعل اقع و كاان اذ هىلعو
 ئ ناك - رمال الي دشن خا وأى فاهريلا طحنا ن م انلقالرادلاىكرتشا راسخ الرادلا |
 ٠ ماها نمملاسهعتاب لع ىرتشملا عمجبرو قلطملا كلاب ىرتشملادينم بنما قهتما اذا ف ىوعدلا ا

 هدهلمقت لد ىلع نما عوجرلا كل سدلوالطانعق ةوقكسمللءاضقلا أو حاتنلا ىلعةنس عئابلا ||
 || سشراتخاو هتريضح طرتشي ىلا عت هللا دجرد متو ا ا ا ا
 هجرنيدلاربهظ ىذاك ىواتفىفرك ذاذك ةناغرش تن ىف ةااذكهو هن هنريضح ار ل هلا دعا ا

 ١ قدسملا نأنيدلا ماسح ده شلاردصلا وىسنلانيدلا مك لتس ماكحالاٍب اك ىف ركذو هللا |
 || كلذلوصو ىلعوأ حاتنلا ىلع ةنببلا عاملا ماق اق ن نُملانهعئاىلععوجرلادارأ اذاهسلع |
 || باجأ ةئيبلا هذه عامسل قهسملا ةريضح طرتشت لههوكذو أ عسب قدكسملا هج نمد لائذلا ْ
 ] امصح ىضاقلا بصنولا دهنيدلا ماس لس مترا او من نيدلا ماسح باجأ و عك 1

 ١ عسبملا درت سد ىتح ىرتشملا ىلا الس عقدم | هوو جاشنلا ىلعةددم لادده عامس رد 3

 ْ ىفيناك لاه هتنادجرنيدلا ناهربمال_سالا عش ى دج دئاو ةقو زوال لاك قسما دب نم ْ

 سعشمامالا ىذاقلا اكو قدتسملا ةريضح نوديةنبملا هذه لقت هنأ ىسخرسلا مالا سعش |
 0 ا لا لك اال تقول هلال عهد هللادجرىدت->زوالادوهتمال_بالا ْ

 || مشلا نأهتادجر ىراذلاريبكلا نيدا !ناعرب لج الا مامال ارك ذولاك ذملتلا نودذات_هالل |
 1 ى درت اخ نارا دا تح ارك اريسلا ىف هل ءسملاهذهىفركذهداز رها ودك وروما ماعلا ا
 ا لوبقل قدسملا ةرضح طتنول انيس ردو الا فسوب أل وق سايق ىلعلبتو طرخملا ||

 'آ أدهو هترضح طرتشنال هللا امهجرلوالا فدو ىلأو ةفينح يلأل وق سابق ىلءوةنيبلا هذه

 ىلإ حرا ارا ذا سيلا غااع قسما ٍض ةيدامعلا نمثلاثلا ف همشاو رهظالوقلا

 ٍ 0 هدب قكسملا نم ل ا :

 0 ةنيبلا ماقأ اذا قستسملاوهو رشع سماخلا ىهيداع ةئيبل اهده عامل قس ا ةريضح طرخ شمت :

 : ادهن او لا را اا رع را كر ىلا كلز ا ىلع ا

 لل راو تاكل لع ترام |اذه نا هعن ايلاف هعن ان عمم برنآدارأهءلععوجر ا ا

 عودبرملا عد ان نكي 0 ناو قحسملاةرض< ناك اذا ل_.ةتكلذ ىلعةشنلا ماقأو ىلععوحرلا ا

 ١ لقتال انا لعن تالادلعد قسما ماك ًاولذ هنعل أن نءامك>ىصش هنالا ارمضاح هلع ١

 | عئابلاوهناكدملا باص نر هظانهف دملا ئذةنل لقتات داك تلا ىلءزيتشسلانال |
 || بصتن ضع قصتسا (خ) ه رشعسماخلا ل_صفلا ىفةيدانع ىلوأ تنم تناكسف لقالا |

 || ىلع عجرب نأ هل س رار ال عدلا دخلا لاق تقرت قل ادع هله ةنرزل ادد 1

 نولابمعتاب ىلع عجرال كلذ لاق اذا ةنببب عسمللا هيلع و تشا اذا ىرتشملااذكوئشي ةئرولا مشب 1

 دك زا دزدحلايلعنشلا عر رلادارأ يو ةمسقلا باكن مقاقدعسالاوةوسفلا نقنايفدنق ل

 نُعلانعئابلا ىلع عجربنأ هلؤرو زباو دهشم م تاعىرتشملا لاقفرو زباو دهشدورشلاْث أت اع
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 لامتود 0 الاحهلام قد مقوس - !ىلءوارحداولا نوكي د زف ةرحامنأ ىلع هجوزت

 | ل_قداولاتامولو دا 1 ءقمعسمللءالوألو دلولاال بالا نمد جودقو غنملاو»بدسل اذاداولا

 .دلوىفاك انوهضم نكي ة.ة-اكو لم ناكسحو) داولا ذا تم نمئئ سالا ىلع سل ةموصللا

 ولو عوبسلا نمرشع عباسلا ىف ىواتفلا دقن انومضم نوكي الن أ كوأ لوا دملاريغق بصغلا
 كلدبعجرت أدار ولو مج اكرابتإلا هكياصف دمج هلق يدا رح ”[لحر هاعداخأ امش لجر ىرتشا

 | قاقحسالا تين 1 اضربلاملا عقدا دهو تش  /قافصسالا نال ردب_ةبال هعئاب ىلع

 انأىجشإ د .ة.قسملا مديعللءا ارشةنما ده نوكم ديعلا سموا يسئميلا عفدمم هل ىضقو

 ىدافارادىرتسشا لبروهواذهدي وامى نما ىوعدفو هنعل أن ىلع نُكلاعوجرلا هلنوكد

 جرف قاقتسالا دعه نم ىرتشي تأالا: ينحل ل جرا تكي ساايسسا

 ا قفتافر ةبوأاد_بعىرتشا ل-ر م هم سمانا لصفلاقةيداسع ع نُملا ف صني

 ىد>اهفلعق ليز اهمالما ىرتشا (س )ل ق قف اع حئابلا لعف 0 عجب زال ةمقسا ئامييلع

 |عوسلان مقاقعسالا بابىفةشم فاعلابو هقفنأ ام عئابلا ىلع عم - ريال تةجسسا مث تنعم

 ماهفى واراد ىرتش اولاكدازاعهعئان ىلع جوع تمارا رم و

 لك_سقريخدلا عوس ن ل ُّج عوسلا لئاوأ ىف ةيدعاق تقحسا

 موعئاملاتامدقو ةرحابا ارهظ مة راجرخ آن هىرعش ل جرن ءىدنز والا مال الا نيم

 | عجرب ىحاصصوتسمال ىذاقل ىلع لاق رمضاح تيملا عناب اريغا صوالوانراوالو ايش كر

 (ط) ٍُق رشع سمانا فديداع يملا حان ىلع عجرب تدملا ىصو مث ثمملا ىضو كاع ىرتششملا

 ةتسدملاقتراغ ا نع باعةدم م عئابلا لاةفدعتاب: نمهذع بالطق راج قجسا

 نياودفلا ع مرمع سدالعلا ف ةموصخلا عقدت يتسن نم يلم فناك هلأ عئابلا نعرف

 'عنايلا ىلع ىرتشملا عجر .رةقاقعسالاب ىذاقلا ىذةفهقحساو قد م ءاؤ اش ىرتشا حر ٌّق

 بهذم|دهوهعلاب لعن لان عججري نأ عئام ءالفدابا ىذاقلام ارلاربغ نم منا هلا عفدفنهلا

 ىلععجربنأدازأاذاهملعومكسملا 8 ع اك قى رلتنلاو هاوس ريبكلا عماجلا
 اعوسف 10 داذكه ىداقلا» ازلادالا عج ربا قتل بهاد ىوتفلاهلعودمت

 منهل هنمذ خو هيلعىذق ىجتايثالا عر دشن لو كلم ىف تمن ةيادلا هعئاب لاهل

 هنال عجربن أهل ىنم عابدنأ ةنسب حاشنلا يدم ماقاف عسبلا «_عئابز كنأف هعب ان ىلع ع -ربنأ دارأ

 س.اختا لصفلا ىفةيداسع مدعلابحاتنلاهاوعد وهلا ن لا تسث اياها تمقأال

 انآ هملعرب ؟لجر ىدا منع اضقربغب بيعي هلع تدروأ الياقت غذما دعاب (بقرق 0 0 سسع

 لاذتوديدج عب ةلاقالا نال هنمعمستالاضي أ حاتنلا د ءلاوذ ىداودكلم ىف هدنءت د: يلم

 ليقةيفقولاءاضقلا (ط) ىوعدلا باك نمعفدلا بابىةينق حاتنلا ىوعدل طبي عسبلا
 دسلاىذ ىلعاهب مكحو ضرأ ةسفقو ىلء ىلو آل! ن*ربول ىتس> ةفاك سانلا ىلع اضتن وكف
 هنأ ار [ىداول تحال لق ةو لصالاّة ب رحيءاضقك ل عفسما وعد ع مست المك ههنأرخ ؟عدا مث
 ةيئاحللا فو و سشعثلاثلا لصفلا لوأى نيلوصفلا عماجن كملايءاضقك لعش عيستوكلم
 دءلا يح اص ودملا بح اص هئماهصع وادهسنماهق رس ادامنأ يف راثىداةبادىفامدتشاوإو

 0 ل راد ةدالولا اصلا هب ىذشب كلم ىفتداوم هاذا مادي

 ىرتشمناكرادلا فصن كسا ماضي اقتودعباراذرخ 5 نم ىرتشا لجر خف ىوعدلا باتت نم

 ليزاهمالبا ىرتششا ثم)

 ىلع عسجر,ال تدع د

 اهملع قفنأ اع قضسملا

 )ع

 ة.فتولاب “ ءاصقلاث

 ( سالف صمام
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 ْ لوقىلا تةةليالك_ةنحو لاق تناعوهو فْرغدق عاملا نا ىرت_كملالاقفءاننلا دسم
 عجربال مدهلا دبس هد عئاملارم هيا قسما ىلارادلا عقدي وءانبلا مدس سود لد ارسل بملا ا

 يود هيو اقءانبلا كاك اذا هسلع برباسعا ءانبلا مشب عئابلا ىلع ىرتشملا ١
 | مدسهدقر علا ارض ناف عئابلا ىلع هلي هلو ينال ذااعاو ضقنلادخأبوعئابلا مدييف ْ

 | امعاف ءانملا ع نم قيام ةهقب عئابلا ست أب نأ ىرتسش لا ناكضعبلا قيوءانبلا هو ىرهسدللا 0

 ١ توك 20 ضن ىرتذملاءاشناو هل ضَقنلا نوكم و ءاذبلا ند قام عئاسم !امدهيفةملا هسي و ْ

 ةناورلار داطوق هللا امهجير مسوي أو شح ىأ لوقملك ذو هابل لوزا مودلا ْ

 ىرتشملا لوقي مثءاديلا وقد ن هثعمسى ذاَقلانأن سلط |لوقوهوة فضح كأن ءل4#4ىورو

 كد ءانبلا ةمقب هيلع كل ىذةدوهبلا ضقنلا هاعاسب دابلا,ترغظاذاف ضّنلا ظف-اوهضقنا ١

 | نلاب عئابلا ىلع عجب رب هناق عئابلا ىلا ضدنلا ل_سفءاميلاهماعضةناذا ىرتشملا نى واعطلا |
 رظنلاىلا برقأ اد هو نُملانالا ع- ردا عئابلاملا ضقنلا سو ناو اينيمءامملاة قبو ا

 | ءانيلاض ةناذا قمت ملا ىواسطلا ح رشتلامنك فو خو عوسلا باك نهر ورغلا قناكضاق ْ
 ضقتلالس 0 ل حو نملاءعجر هنأنة ةحهسملارادلا فىرتشملاهان.ىذلا ا

 ١ اهيف سرغذاضرأ ىرتشا لجر#و رمثع سد هانا ىفةيدانع نُملانالا هملع عجربال ل مناوديلا ١

 ضرالاب رضيهعلقناكناذر اا اقاع :راشملل لاقي ضرالا تةمتسا مردعشلا تفارصم
 اق ىد رق تتشناو كل ارصشلا نوكي واعولش مر يشل ةهقديلا ةدتت ثنا قت سما لاقب ا

 0 طم ىرتدملا علقورتشلا عاقبمسهأ داخأ كشر نات .كلنمذي ورهشلا :

 ! ناوضرالاناصقشنن منوذاعالو رصشل ا ةم#ب عجرالو نلابعئابلا ىلع عن ءبرب ىرتسشملاناف ١

 ْ رفظمم ةمقلاهاطع ا ورهشلا كسعو اعول در مشل امة ىرت_كملاىلا عفدين قه لاراتخا ا

 ْ عجربنأق هسملل نوك الور مشل ةمقب عجربالو نملاب عاملا ىلع عبري هناق عتابا دا اللا ا

 ١ وهوعسملان" كر اص هرصشلا ةيق عقدراتخل 1 هنال ضرال | ناصقنب ىرتشملا ىلعالو عاب ءلاىلع ا

 ا ىذاقلا نسا لاقو هلا امهجيررف سوي ىآود يت -كألوقهلك اذ ءورصشلا سوخئدلا ْ

 ٠ْ اذا د ءظنحاورصشلا علقا ىرتسشمللىذاشقلا ل اوعي مث ص رالافتبانلا و وقمل اسم[ ث عبي ||
 ١ عوسأا ن نمرورْغلا لك اسمى ناح_ضأو ةشاندةمشبمذخأتو هلا هلست علام !انترغط ْ

 اهداو واهدخ َّن دك ًااهدإ وأ عمت لس ,تةكسا هدالمشمانالى رداد عجدل رةعبص(ك)# 1

 ١١ قىواتفاادقن اهداوذخأ.الوةمالا الا هلر ةلاذخانالىأ اهداواهعش لسلام -ة[ناوأأ

 ْ هنأق هند .لانلبراهقستساف هدنع تااوذ د هب راج ىرت شال-ت>ر ٍُش عوسلان ندهرشع عب ١اس ||

 3 ةنيملا لجر ماع افراسُما ملعو لمخك هلل >-راذكو اهداو ذاب ل ل-ر لاهم رقًاولواهدإو واهذخ اب ْ

 ا طرت ثدالمومض هبلاق داولايءاضقلا طرخشد لهو اعمج راُملاو لمزعأ ايدل ىضقيهناف لل ختلا نأ !ِ

 | نمديالريغ_دلا عماشلا ىف هتلادجرر دم مشلاردصلا لاهو قدناوَةم_ذقالاف ركذاذكهو أ!
 هدنع تداواذاهاك اذهل>رلاّكل ذةرمضح طرتشي رخ !لحر كام ىفداولا ناكو لو داولاءءاضتتلا ||

 || هديفتناكوةنو-اطىرتشاول (وج) خ) ىوعدلا نمرسشع سماها فةصالخ هنمدلتو ا
 الب داما زخ أن مسلدنال ةنوحاطلا هلْغب ىرتشملا باطن نادل سلف وك ماهفصسا ممَةدم |

 ا انهما رخأ (صف) 0 عوسلانم رشعمداسلا بالا ىفىواتفلا دقن هلعفو همسك ن د 0

 أ هنأ جوزلا ندربي نأ الا قت سملل داولانو ام ىضقي تقم ساف تداوف كا ذ ىلع اهجوزتفةرح |!
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 هاعدا مث هعيئان عسم تااركن افلا ىلعدنُعي عجرب نا داراف قكساولو امهتمءارشلادو+و]نينُملاِ

 امه 0-00 رن عوج انأو م“ ةعيكلنا عئابلا نبا ىلعمايادعي ىرتشملا

 ىرهاط قيفوتلا هحوأل ى.فوتلارك ذيب ناو ىدتسا مث نبالا نم بالا نمىرتشا هنزاوحل

 نفل عوج رلاذا نيعسلا دحأ يسصلا ناكن او نينُملاناميلععحربتاعساتيئاذاو ىوعدلا

 قو ٌّج روبزملا لدفلا ىفنيلوصفلا عماج هم مال شل ةروسد وعول ل تيم

 انس دا اذاامىل زءاسامق هضوءىف هلع قسما عجربنيضوعلا دحا قه ماوذضاقملا

 .قاقصسالا لئاسمف نيتثملا ةنازخ هأ 00 سل كوسا عر# انيع ىلع هطاصق

 تاطبد علا قدكسا عةعششلاب عسا ةثلااهذ تود بعدا رادىرتشا (سش)ع وسلا اك نم

 ميلا اهءؤدىرتشملا نك ناو علا نالطب مل عسمفشلان مرادلا عئامل ذأ ودعفسلا

 ةمثىرخ_كملا ىلعو همَعلا كس .عمفشلا ىشوام_ مس بلك اذهفاعاموكيحلاة تا

 .اهعابول ”ااذكو ذفانهكلمرامتعابىرتثملا فرصتو ضيقلاككلعق وك سملا لدي نال :امللرادلا

 /قكينق صال عئابللرادلا ةمقن متدمعلا قدس ئابيلعح و زتوأهملا اهلسواهيهو وأ ىرتشملا

 أح رخالوهيقدصت الوهم .عوالوهعارام هنا قكتسملا لك هم اءقدسدلل( ىى )ِ قاومسالا

 واى دسم اسوا كرش( 0 8 0 نيلوصفلا ن مر الل 3 0

 2 هملاو هرصشو هعرز و مءاش مسي وهعلأب ىلعهنمي ىرتشملاعجري قتساف سرغوأ عز

 | ةعئودت ب هعئاب ىلع عجرول ىرتشملا (ش 5) رويز ملال صفلان م هيلا اهل موبامعاف اينما هته

 انهدنعو هدحو هن.بالا عجرال هللا هجرة ينح يف ا دنع امه هعاد ىلع عجري ل هع ايف هئان

 | نآىرتشمالف ناطءملاو نام .ذةلاورحشلا نودمركس | لص قصتساف امرك ىرش هامه عجربا

 ا رويزملا للا نم علقلا هوي هنالورضتبةريولول هلال نغلا عسج دوتسي و عتاب ءلا لعراصتالا ورب
 | ىرتشملانافةيراخلا تةحتسا م ىناثلا ن متداوقهريسغن ماهعابواهضيقو هيراح ىرتشا اذا قا

 ْ | لوقف داولا ةمقب لوالا عئابلا ىلع عجربالىئاشلا عئابلاو داولاةمَعب و هع ىل )عن لا -رب ىناغلا

 "| ىرتشالحرر هرقل نيش رحرورغملاداوو) عوسلا نمرورغلا ل' اسم قناطضاف ةفينح أ

 ١١ كامىلوالا نأ ارهظفادإوا هس. لكت داوفةرحا نأ ىلعةأ سها كنو علا اا كلما ؟قبعةمأ

 |( ضعب ءلا قعر ال سقررعررد ةملاءارحنيداولا ن ملكت وكن 0 ةةمأةماعا ار عاب

 1 1 ةبادلا تقعسا ئادالوأى راشملا دع هنأ الا تقام رك التبادع الجر قا

 0 ل ونةلارعت ام || ىلع ىرتشملا عجريو دالوالا عيمج

 لاقفتاناويحلا نم هريغوأ اسرف ل- ر عاناذاوق ع وسلا ِباَكن مىواتفلا عماج عئابلاة هج
 | عجريىرتملاوهدالوأ عم عسملاذخأب قحتسملاف تقحتسا م ىرتثملادنعتداوف ىلموه
 ١ لع جه ريبكن 7. هيا تلا ااا ديم مرو رغمهنالدالوال اًدعّقو نُملابعث ايلا ىلع

 / نموا عاق ين سا ا :ارادذخأ( صف) 8 ع وسلا باك ن ”قاشعتسالا قمل

 نابلافىوا لا هباربهدخال ءانبلا ةمقب ال هنهب ىرتسثملا ىلع هلا مر عسقشلا

 رات قصصا اب كوأر اذكرقسااذاد اواتفىف ناك اقركذ د عوسلان هريشع عساسلا

 عرز اوءانبلا ليو عئابلا ىلع نقلا. ىرتشملا مجرب تقتصسا مث سرغوأ هذ عرزفانتزا ترش

 هك كتلخفو اتافاينبمسرغلاو عرزلاوءانبلا ةهقباضي اي را

 متسول 5 تين نا حا ا

 -«يجت

 1 ا

 ا

 ىرتشملازخأقمهملاو بئائعئابلاوءانبلا دعبرادلا قدس نا ٍُج 00 كد

 ( نينفملاتاعقاو ب 59 ) .



 ل

 ىوعدتلزنعهبعئان ا مىفةدالولا ىوعدنال د لا بحاصا ىضقي كل مىداو هنأورخ [لجر
 ضراعت ل صفى عئادب انهازكح هلىضقي انهو هته نمُكلملا قلت هنالدكلمىفتدالولا
 اروي ملوانهربودملاىذنمهامعداناءارسثلا.عداناو جو نيتنسلا ضراتعمند وعدلا
 لسةناامهدحأ كرتناففصدنلاذخأو ل رتلا نمير امك اءاممنمالك نأ ىلعنُعلا فص افاصن أف

 تاو نقلارطشير ام كلا ذل دخ ابا كسلا دعب تاورا تسال ن ثلا لكي رج الا منخل اهل وكلا
 امهدحأ رات قيسناف اد>اواذعراناخرأوأ روي لاذ اافاصتاقد_ل اىذريغ نمءايعدا

 افاصنا امهننب هنافنيلحر نمّكلملا قلتامعدا اذاام فال دلذ طقفامهدحأخرأناو اعاجادلف

 دوهش صنو ادحاوايراناخرأولاك خرؤملا ىلعمدقضبقلا ىلع رؤملارب_غدوهش صنناو

 امهدح ًاديىؤناوثاان”دب تاكا ذا اذه قسأ امهدح زمر ات ناك ا ذاالا ضيقلا ىلع امهد.-أ
 ىلعنايعلا ضيقمدقتلالوأ ضيقلا هدوهشركذالءارخ الا خر ناسع ضيقهنالىلوأ وهذ

 مكعمناف امههدح اد,قرادلا ونيلجرنمكاملااممقلت ىوعد فال خعبراذااوربخلا ضيق
 رشعشل اثناىف قيسادملا بحاص## رانك اذاالا طقفامهدحأ خراأو أ الوأ ار حراغلا

 ودرقاقثاردملا حو هد نمثرالا يبس ول--رد.فامركىدا ُِق هي زازبلا وعد نم

 ذاىلان؛ا مك روتام فأنا غاضااةتواذكب نالفىدلاو نممركللا عااد كدحنأدلا

 ىدملل له ىدملادب فم ركل ا ىذاقلا ل عحوكالذ ىلعةشملا ةماق ا نعزعو ىريغثراوهل قل

 هنال منهللاهجر باح ىدملادجت ومدعيراممالا تالغ نم وجسااع هيلع ىعدملابل اطينأ

 كلذد_بةثداحلادّئاو زلا هب وكس هناف قداس امز ىلا دنت سي رارقا لكو هدد لصالاكلعرقأ |
 اداو ةدملا هدهىتداودقونينسذنمنا الةرقدرقأ ن هنأ ىت-هيَرقملا ل_دالا عمر ر الا

 نأةنسلال ماك لحرديقراد ف ىوعدلاباك ىةيدعاف قاقحسالا فل_ثديهناف
 ةشملا ما أىذللرادلانىضي هناف هلرادلاهذهنأةندسل ارخ ؟ل>رماف اوهنهامصعدمل |بح اص

 اضباق لودارش(ظةف) ف ىوعدلا بك نمىشارالاو رودلا ىوعدفناخضاف هلامنأ
 امهفلحساف امهاةْطالو مالا دنعىرتشملاو عئابل ارمضح اق عسا ايرشم دم اود هاعدا ىد

 فاحولو ىدملا ىلا عسبملا ملسهادأ اذاف هنهيىرتشملاذخؤبى :راشملا لكتو عئابلا فلق ك الا

 ىلع 2 ريال ا معةريعمسملا نءذفتةدكسأف تكلاهةراع )6 و رشعسداساا لصفلاق

 نآولفهتمقهنمدخ اف ةنس قدا غرسأسملاوأ عدوملاوأ نترملادبفنمعلا تكل دولو ريعملا

 نم بصاغلا عجرب الو هملع هب ىرتشمل |عجرب و هيلعةمقلاءنمترملاو عدوملاورج املا عجربو

 هفصئرخ [ىدافهارش(ى) ف روزملال دنا فنلودفلاعماج هنمقراسا! الو بصاغلا
 (شف) دع عجرف هقاق هسا دعب ةيشاكرت ثينأالائشرهعّئاب ىلع عجربال هّئمهاريشف

 نيعباملا الك ىلءىرتشملا

 سا اق

 حجر مكحو ةنس تاانثهقهسا غاضي أ هنمهارسشفرخاءاعدافمارش
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 ادمعلجر نم ىرتشاوا [ضيقوا دبع لجرلبهوولو 0 عاده نأ ملعب فيلكا العلا لكتوإلا

 ثراولانأهمفهقفلاو. يعتبلا ىلعهيلعىدملا فا همس ىدملاة سالو هدمع هنأ ل جر ىىداف

 || ىرح ملا كلذك الو ثّوولاك تاتبلا ىلع هاي ىت>نيملا فىرال ةداتلاو تملا نع فخ
 هفلخ تاتبلا ىلءنيعلا تيجو عضوم لك ىفو هريغ ن نع يئاناله سفن لصأ ناله بوهوملاالو
 تبجوولو لوكا كلذربتعيال لءلا ىلعنيعل ا نع لكن اذاو اريعمنوكياللءل اىلع ىضاقتلا
 ىضقي ه«-_:علكنوإو ىوقأتاتملانال معلا ىلع هللا هنع طقستتاثملا ىلع هاذ معلا ىلع

 ةغلابلاركبلا بأ قةىوعدلا باك مف العتسالا لصف ىفنيستفملا ةنازخ طبحملا فا دكه سلع
 نلطعنالا) جتأو ض.قلا قه قم لواهبتلخدىلاحوزلا لات اهر ععاهجو زنلاط

 لع حدا امهنالد 'الذو ىذاقلا بدأ ىف" لكتتجلاو اللاو كاد ميال هنأ فال ههنمعحفزلا

 || نيملاو هيلع ىديالاهفارك:ميالاريتعي الفءطولا نم نيكل اةرملا ىلع ىداامغا اوأسشب الا

 ىنعملا اذهدب ٌويامموهملع عدي شركش ىذلا وهو اريتعمهراكنا نوكي ركشم ىلعهج تال
 3 لاركنأ اودرلاديربو نالفةحوزامن | دا مث ةءراج ىرتسشا نمنأاهنم ماكح الا ضعد

 أ نأ نويدملاىداق هلميدض.قب الجر لجر لكو اذااهنمو فاحتسإال )علا ىلع عئابلا نيعداراف

 لطب هيزقأو ناك ناو الصأ «_ءلع نيمال هنا ليك و لاركس او هن ده: مىفوتساوأهآربا لكوملا
 ىذلاو فاحت_س ىذااركنملا ةفرعم فل صأ هناف كا فرءافانلقاملكلذو ضمقلا فهةح
 نم ىلع هانعمنافركت أ نم ىلع نيعلاو مالسل | ه.لع هلوق ن مدارملا ىلا عرب كلذو فاحتسيال

 نمهملع دما ل-ءفىلعىوعدلاتءقوت او حاكسنلا ىفةيدعات .هبلع ىديىوعدركتأ
 هذهناف ىمتضرقتسا نمترحاّسا ىنمتدرتشالافنأب هو نمريغلا ل_عف ىلءوهحو
 فيلعتلا ن !ليقدقو تاّبلا لعمار ودلاهذه فنيا موقتامنافهريغلعف ودلعفلاعفالا

 كلذ .لعل لاق اذااماف كلديىل لعال فاس ىذلا لاق اذا لعل !ا لعن وكام ريسغلا لعف ىلع

 فاح هنأف ىمةءيدولاهيدولا اص ضيقلاق اذا عدوملانآىرتالأ تاّتبلا ىلع فاح

 ضيق 5 لكوملا نأ عاملا ةأ م ىرتشملا ىلا لسو عاداذا عسلاءل.ك ولا اذكو تاتبل ىلع عدوملا

 ىلع مكولا فاح و ىرتشملا ير فالح ذافد تس عمل كولا لوقلوقلاةلكولادخح ولا

 كلذيادعهان أ ىديلكولان كلوريغلا لعف لع ها اذ#هو لكوملا ضيقدتل هتلا,تاتبلا

 لصق ف نيتفملا ةبازح تاتبلا ىلع فاجن كلذ. لعد ناكسذن أ | لكحوملا ضءقلاق هناف
 (قاقحتسالا ثعم) | ركب نمهعا.فدلاخ نمانقدبزى رش( ذ) ىف (قاقعتسالا ف ) قى :وعدلا ناك نمفالسالا

 ىلع ميقتسامنااذه و( له) ىفااذك دلةوهول اوالا هعئاب ىعديز عج رقع ديزهئمما مم

 نيبلا نمايئان“ هؤارشوديز عب حرق اهلك تاعاسلاحاسفنا بوي ق<سدلل يكل ا نآةاور
 | عيب قيسفا ها سفن بجوبال هلم ك1 نأوهو ةءاورلارهاظ ىلعاما ريغ نم عسب هنءاكر او

 مس ل ان ىلع عجرب هنكلودلاخ ىلع عووجرلا هل سيل هلا ىلع هوارشودبز

 هعئان ىلع عوجرلا هلنأ ىرتالأ عوجرلا عنمتال ةياورلار هاط نال راعتدبت(لوق را

 ىلع عجريديز ري_>ع نأ ىينيف ةعابلا لك ىنعمكح قات الاب مبك-للاو اضيأ ةباورلارهاظىف

 ديفادبعىداوإو © نلوصفاانمرشعسداسلاف هعئانامهنملك ذاركب ىلعوأدلاخ



 و4

 ملةأرملاتلاكتو ىراصنلا لوقىفهنلا نبا عسملا تاقلجرلا لات ناحو لا فلتشا اذاريبكلا
 هانعماولاقفدوهش:ةأرملا تءاجناف هت عمح وزلالوقلوقلاناكىراصنلا لوق لة:
 نافاوءمس ل ممناالا ىراصنلال وقفت لقحيو لا لافورخآ امثل د لو هللا نسا جيسملال وه

 مانأالاالمأ كلذ لاك ىردنال دولا لاق ناو ةأرملا نيبو هند ٍقّرفيو مهداهشريجي ىذاقلا

 اهريغاهعم لهم هنأ اودهش وح مهتداهش ىضاقلا ليقبال هللا نبا عيسملا هلوقريغسشهنم عمسأ

 أ هلع ىدملا قلصس اورو هنن 9/لاقاذا ض قالطلا بام ع نمقءلعتلا بان اًكضاق

 راو رشعى اثاالصفاارخا وأى ةمنشو ريشا ليقتالد#دنعو ةفش- ىأ دنع ل بقت ةنبلا

 حرش فرك ذ ةياورىفلل_قي هنافدو مشدءاجمث هلع ىدملا فا دوهش ىلا ىدملا لاق
 دهشو أ دوم د ىدملاءاجغ ةداهش ان لامدوهشلا لاو أ ةْس ىلسدل لاه اذا ىدملا نا ىواعطلا
 وهو لهي ةءاورىفو ضقانملا لمقدإل باور ىفانن اكاد عاذه لاق ىدنع ةدابمشال لاك ىذلا

 تدسن تنكودوهش ىفناكل وق ناين 0 ةوثلا نال باكل اردص ىف همل اانرم *اامولو يصلا

 نانلاقىواتماارهاواهاك انرك ذت مان ناك ةداهشانل تناك كاذك دوهشلا لو وأ

 تناف تفلح اذا نيملا باطدنعهملعىدملا لاك ىدملا أولو خقتاداههشلا باك نم تلاكلا
 لاملا,هل ىضقيو لبق قل ىلعةنيبلا ىدملا ماقأغ فاق كل عىل ىذلا لاملا نمءىرب
 او ار طا ناو لاهم الاسم لاق 0 ىوعدلان م نيسعلا با رخاوأ ىف ناضيضاف

 هنم تضرقتسا املا ةفبصغلاو ضارقتسالاهملع عدملار كنا عدملا هيلعىجتدملا
 ب اولا ىفهيلعدملالاقنا و كك رقتسا امهللاببدسلا ىلع فا[ شهنمتدصغال و اش

 اذ هك]قالو كل. .اعدلام هللابل اخس ىلع فاح هنمعو هالو عد. ىذلا لاملااده ”ىلبع هل س مس

 رثك اهملعو ىدنع لب واقالا نأ اذ_هوىلاعتهتنادجر لاق هنم"ىشالو عدبىدلالاملا

 ءامسش أ لدر ىلع جدا لج ر (ذ) ه8 ىوعدلا نمنيعلا با,لئاوأ ىف ناكضاق ةاضعلا

 عم ىذاقلافهفيلحتدارأوهملع ىدملار كن أو عامسخلاو ضورعلاو ريئاندلاومهاردلا نم

 نيدو ْرلا الا ثحم)

 هللا نا ميسملا تلق :وهلاف

 ىهتااقوىرادنلا] وة ىف

 (مللاىراصنا!لوق فلقد

 عمدف ةاسملارمصقد.قنالةد_ا واعز عهفدحا و ساحلا نالةدحاوانمع فاح ولقعكلا

 لجد © ى :وعدلا باك مرشع عدارلا بالا رخآىىواتفلا دقن اهماقبدودقملالوصح

 دارافم ” الاديدكو تقف دك تقر لك هارد شع ل هأ لقت نالسجرصأ

 ل دع مهاردةرشع كال >أ لع قفنأ | هنأ عمدا فاعب - الا نع ر وومأملا

 اصلا ركذهملع ىدملا نيجباطوالام ضد ص ىلعوأ ةر دخنة ها ىلع حدا لحرو ءاضقلا

 قتلا رك دو هلع ىدملا فاعتسي سدس هاشدعمو نيمو أ انسمأث ع ىخضاقلا نأ
 ثعبيال ىلاعت هللا هجر ة نحو لاعو هناا انسأ ثعبب ف سو نأ ل وق ىلعاف الخ همفنأ

 هتفل>- لاف ونيمالاءاذه_فذادل انممأث عب ىخاقلان ًاولف ىذاقلاى ارا كلذ ص وفم

 اًنيدت د ىلع عدا لبر قى :وعدلا نمنيعلا بابؤناذضاق دهاشالا هلوقل هال

 هلنكرخاانراو فا نأ دارأ م فاق لعل نع فاس افركسن افا د_اوانئراو رضحأو

 ىقءدازديؤم ىناثلالعيو تيملانيديلوالا ل_هبالاعر و نيملا ف نو افي سانلا نال كلذ
 فاح هلة شالو لجرهاعدافا دمعل_-رثر وول وو فاحال نمو فا نعةسقلعتملا لئاسملا

 ثراولا



 احذر
 ل 2595و

 ارو مو كلدنىب ذاقلا هلىضقف ةنببلا ماقأ او هلهنا لحرد.ىفارادوأ اعاتمىىدالحر ّق روزملا

 اوده,شنا دمت لاه همق# خالهنارقأ ىدملا نا ىلعةنس هلع ىضقملا ماقأأ !ىح هيلع ىذقملا نم ||

 هن لطس» الع ءاضقلا دعب هك هر ”اودهشناو ءاضعلاوىعدملا هن د تاطن ىذاقلا ءاضق لءقرقأ هنأ :

 كانأن ا ههه نهر 0 نعاترا هاعدا 0 لودنملا ىوعدرخاوأ ف ناكضاق ىخاقلاءاضق

 عصإ ليقو قرفوتلا لاقحال عفدلا اذه مصبال ل .ةنالف نمي رتشا نأ او هتصح قنالفن مهعأب

 نارقأ هر ومنا هسلعىدملا نهري فانرا ىدا جي نيلوصفلا نمرشاسعلا ىف مصالاوهو
 نكمل هنادد_هدوأ هثرومتومل.قثراولارارقا ىلعوأ هساعىدملا كإموهو أهل سل ىدملا

 سل هنارقثراولا نأاودهشولو اعفدهلك نك هل تسل رادلا وتامهانانا هرارقا ىلءوأ هال ُ

 ولمن هّتحص ىف ىئمه ءابو ىلهيهو هنالهسال سل ةئار ةٌثراولا نأ اودبشولالاعفد ناكه سال

 هلدب لول لمقو ا آول مول عقدا دهف ىكلم هنار ةأىدملا ثرومناهءلععدملا ن هرب

 نم هن ..دكش لطبيب هنكل هل ارقملا قي د_فقثو ديرارقالا ة- مصأ -لوالاو اعذدن وكمال

 قاتعلاو قالطلابهفلك نا هل سل هريغ فاح نادا رآل>ر (فدغلاف )8 روبزملا لصفلا

 لاول امرت هع اشمضعب ىفأهبو كاذ نس ةظلغملاناعالاو|)

 ىأرىلا ىهالا ضوففي نا ىتفملل شي ىتفتسملا لا نافاوز و لامة عاشمو مهقوق-وسانلا ||
 نالوصفا!ىفئشورتسالا مامالارك ذ كو نامالا نمّدِلظلا فيلحت ىفةيناحلا نم ىضاقتلا ||

 ىو موهاع لكن هنال لوكشلاب«_لعىذتيال لكن قالطاايهملع ىدملا فاحاذا ىذاقلا

 فالعتسالاة فيك قدرات 7 ىوعدلا داكن نولا ةسقنك لصقيفن اعرشمنع
 ناو رو :زملا للان هم هواضقدف: اللا لا ىذاقلا ىذقو لكنو قالطلابىخاقلاهفلحولو |

 فيلملا نال كاذىلا ى خاَقلا همسحالةبا ورلار هاظق قاتعلا واق الطلاب4_ةءلكت ىدملادارأ

 ةباورلار هاظ اا رو دو 0 ارحكلذوةثوأ قاتعلاوأ قالبطلاب

 هنا مصالاو لج وملانيدلا فانا شمفاتخا © ى ىوغذلا ناك َن منيملا بانؤناضضاق
 ىفبآلا فام سالو ءاضقلا باك نم عداسلا لصنلا ىفةصالخ لحالا لول لمقال

 فاقوالاودجاسملالامىففاقوالاودجاسما ىلو:ملاالو ميتملا لام ىف ىصولا الو ىصل لامأ|
 لارتكم لوأىف ىاهسالا ىواعطلا حرش نوفلكخس دش مهلعدقعلا ىدا اذاالا

 ىىتفملاةمنم لوك نانهماع ىذتي وفات سيم نوذأملالقاعلا ىلا يي تاتبلاو ىوعغدلا ||
 عضاومةعرأ ف فايف سووأو ءاضقلا باك نمقاتعلاو قالطل |ئوعد لصف
 فاح ىناثلاو بسعلا/تيضرام منان ىرت ثلا فاح بسعلابد رلا ق لوالا مسخن نلط تؤذي 0

 كو زك قلطامهتلات اح قْفْنلات ”.لطاذا ملا ؤثلاغلا 00 تاطبأامهتنايعسفشلا
 الو "تعيام هلا. دكسملا اح قاتصتسالا ىعدارلا هن ف لدنك اخامو

 اذه لءوهودهاشلا نقلت "يمسه ىلعءاذب ادهو مصخلا ب كلم نود: فاخالابعد تبهو
 هللا ثراولاو ىدولا ب ٍباطريسغ نمفاحيت يملا ىلعاش د ىدانمنا ىلءاوعجأو فالخللا
 الو ٌءلسحاضباق كل ضيقالو هيطقلمل اها لحس نمالو تملا نويدملا ن نمر دتءفو:ساام

 نر هنأ ئشالو هن لد :ءالودحأ ىلع هنمئشبالو كل ذب تاحأ الو هنم سالو #هنأ اربأ

 ريسلا لاق 1 ءاضَقلا ناك نم 1 ا فاصغلل ىذاقلا يدأىف اذه

 (فيلغلا ثعم)

 ىخاشلا ه_ةلحول ثم
 لكشف هوحنوأ قالطلا
 (هلا لوكان هلع ىضقيال

 ىذاقلا فاهتسي ثحم)
 ةعيرأ قمضللاب باطشودي

 فسوب ىلا نع طاوم

 )لا امهدنعال



 (لا ”ىلعاما ح
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 نفلا نمتانامالا باكر[ هاا ىلاعت هللا هجر دمخ لصالا نم ة#ءيدولارخآ ىفاذك ىلما
 ىلا تءفد ىلب هسلع ىدملا ل ةفاضرق ههاردةرشع كم 1 تءعفدىلارخا ىلع ىدا ّي ىفاثلا ||

 عمدتتةسإ كلذ ىلعماق أ ناف هملااهتعفددقو نالف ىلا اهعفدأ ثا ىنت سا كناالا مهاردةرمشع

 لاضصفلا. نم نيدلا ىوعدف عون فى اهربلا طمحما نم الفالاوذ_ءلا بحاصن ءةموملا ظ

 فاس اف هيدي ىذلاركنافلحرديفارادىدالجر ك) ىوعدلان مني رشعلاوثااثلا ||
 نايعدملا نماهارتشا ناك, هناةنببلا ماكأ هيلع ىنضقملا نا هاوكش هيلع ىضاقلا ىضقف قا

 نامضاف لمق:ءاضقلادعنءارم ثلا لعاهماق آن او لقت الءاضّقلا لبقءارم ثلا ىلعةنبملا ماقأ 0

 لاق حيو لا ىلع كاملا ةَشفْلا ضرف وىوعدلا باك نمىضارالاور ودااىوعد لدفىف ظ ةقفنلا كالا ضر: سم)

 | تناك لاقف حوزلاىلع
 لاقفهتثرومرهم عدا ٍق ىوعدلا تاك نمرمدع سماخلا لسصفلا نم اقر فتملاف هب زار ْ

 ءاننخالو عفدلا لطببو لبقت اهتومدعب رهملاهرارقا ىلعثراولان هريفهنع ىتارباتناكح وزلا ||
 دقو ارباع سلاجم | صامل للة نا ىع.شامماربارا ارقالاد_عب تاعلاهو عدول حو زلا نا :

 قو 0 ا معفدلا ف عونىف ةيزازب راتخا فلبقيدراو ناو عفدلا عفدناررق# ْ

 ىلاعتهتنامهجرذ ومدقتملا انعاشمناك ىلاعتهتناهجر نيدااريهظمامالا ىذاقلا ىواتف|

 عمستةدعلا شنو رهملا ىلع عادلا ىيداولو عفدلا عمسنال ضرفلا تقوىلءامارحتناكح ورا

 دمسااريصعلهأ مهوىلاعت هللا مهجردنةرعم اشم ن مني رخام 0 ندهدو عفدلا دقو دوج ٠

 عفدلا عفد ل. قو مضتريخ عف ددلا حفدو مي ىوعدأا عف ةدنا ىلعىلاعت هللا هجر عاش ىلأ مامالا ْ

 ىدا همضقالا فو ىسو رتسالا لوصفلاا ع نمرمدع ىلاثلا ىف سبلتولاسحار يظن ملام 0 ْ

 لمعي قيسأ مهد عب رانوزع, راناذ ناكن ا ةءاربلا طخ هلع ىدملاءاقكصي افلا هملع |
 نعاملخ ناو بوجولاخ, راثقيسناءاربالاوعب راسو ءاربالا ب 0 راس

 ىوعد نمرمشع عسارلا ف اسوم لع رالف رات لمع امهدحأ الوب راثلا ا

 59 0 ا لاهو هصالاءاؤم اي وأ ددصالا ًابةلافكلاءالامملعىدا كن زا يلا ٌْ

 عفدنتو مص»هاركاالا ىداول دلير ما نويدملا نا سعدقو خفدلا مصياللاملابرارقالا ىفاهركم

 ليصالا نوكي لمفكلار قي ناز اول لفك !١ةلافك نعلصفئملصالاىوعدناقرذلاو ||
 نوكنالف هراكن الل .سصالا ىلع بجسالو هرار ةالسفكلا ق>-ىلاملات شنازو<واعئاط ْ

 نم ثاريملاف عون ىفةيزازب عفدتتءاركالا اشيل فكلا ىداولف ليغكلا ن عءاعفددءقد 0

 لبقرقأىدملانا دس اوذنهريفارادىداولو كو ىوعدلا باَكَْن مر شع سماخنا لصفلا ||
 امأ مكسحلا لبق عفدلا.ىأ اولاده (لوقأ) ىدملا ةنب لطم ىل ناك امهنالافوأ كسلهنا هاوعد |
 (س ة) قلصغلا اذهرخاو ىف أيام ىلءىدملا عفدن الفا و جيني هوحكوأ همة مكلسا دعيه قول ئ

 (شف) ف نيلوصفلا نهرشاعلا ىف هعف ةريالو مكلا عنيك لانا وقمقوتلا لاقءا نم
 مكح لطب و عمس عفدلا ىذاقلا اذهدنعهملع ىدملاءاجو رخآ ض اقىلا اعفر ملام كك

 لا هريس نأ زاود-لبقيال عضا وملا ضعف مكحلا دعب عفدلا أ اوادمنو لوالا
 را مارش هرأب قيقوتلازاول مكمل لطب ال هناق رادلا فه حال هن [ىوعدلالبقرقأ ىدملا

 مشا نلطوإلا د هلوحا الق كلف كسلا تقورامملا ةدمتضم م نامزلا كاذ ىف هك ءاعرلذ
 لخغان م هعقرالو م ىلا عنه اذا مكهعالو لقي مك-لا لي قنهربولو كشد رن احلا
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 ىوعدلا باك نمرمشعس مادا ىفةيزازب قاّمسالا فرطىفال عفدلا فرطىف مدن رارقالا
 عمسلال ل قدقف هلع نهرب وهثافتساب رقاعدملان اهلعىدملا لاول نيدلا ىوعدفو

 نيدلاىوعداذ_هلأ ىف هلع ىذشب نيدلاذا قاةدسالا فرط ىقرارقالا ىوعدهنال

 نيلوصفلا نم شداسلا لصفلا ىف عمست الف قاقحسالا فرط فرار ةالاىوءدناكفذ هسفنل

 دتماهةتعاهناوز الفلةمأ تناك اهنا هملعىدملا لاقف لجرديفف ب راجىدالحر (غ) ©

 دق ةمالاب علا تنثأهنالاعفدن وكي ةشيلا, كلذ تدثأ اودرح ى هوا ,تحو زدقوهاسنزي رشع

 ديلاوذلاقودب ز يمديصغىبوثهنا ندر (ذ) ىوعدلا باك ن مىناثلاباملا فىواتفلا

 هنالاكولام فالخي اذهودب رادنلاناامهقافت الدْس 0 رص هلع حلت كلذديز هشعدوأ

 نمرشاعلا ىف اناسعتسا ةموصخلا عفدننال كلذدي زدشعدوأدملاوذلاقودب ز م هقرس ىو

 هناورخ الان الف نق هنا نقلا نهريفانس أ نمءانثر وان أم الغىلعةثرولا ىداول كف نيل ءاوصفلا
 ىنامصخ خوة هقتع طرش كلمفا ة كلما تامئاىف بئاغلا ن ءامصخريصي وليقتهر رح
 هدنعك اهو قدريغب هنمهذخأ هنا ىدا (ذ) 8 نيلوصفلان 5 ريرهلات ايا

 ايقايولو ةشرملا تعقد نا_هضلا ىديدنال ىدملا عفدن. كنا مهنال < هندخأ ىلا همصخ نهرب و
 ىدملانوكمفىدملادبس ناك هناامهقداصتلاضيأذخ الا ةنس ليت امعدا أم ىلعانهريف هديىف

 قحريغت مهرادلا هذههنمذ_تأهنا ىدا ) سكح) ىلو + ةيمفاجرأ راع دايكالا وةقمشح دياذ

 ىديعدا افاهك الهدعت انه 7 ولاذكو حي ا هنالعدملاةنس لقت ق<مذخأ هنا هد ن ٍِه ريف

 هنع تنخ ًادقوا دكه دمتءدىال ىكاتنخا ىلا نءرب ولو ىدملا ةشس ليقترك دام ىلعاهلثم

 ةمندملا لعجو(ذ) ةياور فلات ىلوالا هلمسملا (لوقأ)ةعبابملا تيثأهنالةموصحلا عفدنت

 ىعمالةربعلاو امهقداصتنممامل (ذ) هركحذامىدنعباوصااواحراخ انهو دياذ

 0 ملعأهللاو (ذ) قفاونام (شف) فدلاىذو حراما ةفرعمف صد_ةوةروصللال

 هيلع ىدملا ماقأ مةشيلابهمثأو هكلماهناارادهملع دا ( وخزش) نيلوصفلا نمرشاعلا
 ةشماانهتش ] أو اديعهسلعىدا ط١ عهست ىئم ىهاهتعأب وهنحو زنماهعامدملا ناهس

 نملك راو مادا تاراشا هملعام ىلعف بئاغلا نالفن م4. عب كي اه د هلع ىيدملا مأق اف

 ةهح نمّكلملا قلتع ديل ناو تابقاذا مث ىوعدلا عفدتو لقاها هسسا نجا ىف ىطانلا 0

 اده ْلرتو تامهنا نهرب (ذ) يو ىوعدلا نم عفدلا باب ىةبنق هاعدااذ ذا لمقتن ا ىلواف ىرتشملا

 لقتتاماهراىعدت يلا كمن ا ه_هدخ نهربو هلم كو ىل هتك رتو ى أ تتامو ىنالان ريم

 تشو :الفمكملا تت لخديال توملا نامز نالالل رق قو عقدت ليقالوأ تامهنا دتى دل

 0 ىداوق رشاعلا لصفلارخاوأىفنيلوصفلاا عماج نالفتوم لبق ةنالف تومههد>ةسْس

 تعفدونالذىلا اهعفدأن ا ىهأن و ىلا اهتعفد مذ لاقفاضرق مهاردةرشع كلا تعفد

 مضل طعن درب روبزأ ا لا نم مت عفدا دهفنهربودبلا
 ع سماحلاا لصفلا عاونأ نمنيدلا فع وىفهيزازب مفدلا عصي تءفدف نالفىلا «عفدأال

 لااهعند تمل اهاذاالا كال_هلاودرلاىوعدف عدوملالوقلا ف ىوعيلا باك نم

 ىأن الاف الخ ائامص دنع نماض عدوملاواممرللوقلاف سال ىفاجب رهيذكفهنلا اهتعفدفنالف
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 ىوعدؤاضقانت نوكمال لصلا ىلءاهمادقاوةثاملاب دع رثو لبن ل وأ ماعاهقتعا هنأ ىلعة شب

 نيعيرالا لصفلا ىف ةيدانع هتلاصنيحقاتعلا لعأل ىلا لوقت نأ تحن منالةب رملا

 هستنيب عمست الراكنا نع ملاصول“ اربالاوأع افيالا لعن هرب نيدىوعدنعحلاص (شف) ٌّه

 ملاصوءارب .الاوءاشالا عّدر لوني ديرقأولاذكو ضقتني الفنيعلا ن ءءادتفا لصلا اذ هزنال

 هحلاصفهتايثا ىلعرد_هي لؤركن ًاوءاربالاو ءامثيالا ىداوإو ل..ةتالءاربالاوأ ءاقيالا ىدا م

 ىلعنيىالدا نيملان ءءادق عقيم لصلاادهو ضقانتلا مد عا لبقتءاربالاو اءاقد الا لعن هرب ع

 لطب هيلع ء ثالث ارهظ م حلاصفالامىيدا ( (هص) لصلا لطرق هجولا اد هه لع دملا

 ندربو بسنلا نيب ودب وصعلا ىدا عفدلا ف ) # نيلوصفلانمرشاعلا لصفلا ف لصلا
 نءرب)ةيولوالا مدعو ضراعتللااطقاستالاو هب ضب غلوالا,نىذقنا هفالخ بسنلانا مدخلا

 6 :وعدلا عفدشصم)

 همالهع نبا هنابكأ (هبتمملارارقا ىلعو أ قف همالد.ع نبا هنأ عفادلا نهرب همأو هبال همعنياهنأ

 ًّ نوصعلابانأ اريمىدا)ل والا ف الخ ءاضقلابد 1 ًاتلءدعبال(ل والاعع اًضقلا ليم عددنا يع

 دمشنحن 9 ذا (ماح رالاىوذ. نم هلئاب) ىديل اوعشم(ه رارقا كلل لبقدهمد> يدينا هعقدق

 ماقأ ًافهس أ نعان اريمىداول خجىوعدلا باك مءارتسالا لصف قررعررد ضق ادن هصالك نيد

 ولو هلع قمل اةنه ليقت الىدملاهيعديىذلاريغرخا | لجرىدملاابآن اشيل هلع ىدملا

 ىدملا ماق اف ىلعالا دل ىلا ىتاسال ارك ذو هس ال تنملامع نيا هنا 0 لحب نعام اريمىدا

 ىدملا هس 'لبقت الدس الال همالنالفحأ اان أ هنامح ىف لَه ناك اذهعدملاانأتا ةئيملا سلع

 ىذلاريغرخ [تنالفن م هس .|تسن توم ىضقاضاكن اهلا هملع ىدملا ماع اذاالا هلع

 لك ولا 6 قى ةوعدلا تاكاوه ىدملاو :وعدلطيدامباب رخا وأى ناخضاق ا

 سلوهاوعدليقتامبااطل انا دا بولطملا اهب مكحو هدلاكو ىلع نهرب وللاملا ضمشب

 تقوامدص تدك ىدملا لاةفةءاربلا طءاجه لع ىدملا (شف) عفدلا مدي ضبقلا قل

 لصفاارخاو ف نيلوصفلا عماج نامذلا ةيفانمةدوهعمتةلاح ىلا هدنسأ ناله لوقلاف ءاربالا

 لمعلل ئمهسفن رح اهنادا اوعد فد ف هيلع ىدملا لاق لجردي فام رك ىدال جر (م) رشاعلا
 ىةشاح ران ىدملا ىوعدهتع عفدللا ”ةشملابةلت اول مح < عودا هذا ذك له ىفم ركلا ادهىف

 ىلا ل->ر ىلع ل_-رىداول 201 منب رشعلاو ثااثلا ل هقلا

 ىعئابلا لاقفءارمشلا ىلع ةندم ملا ىدملا ماك ًانعسلادع جم عاب ءااوادكيدمعلا ادهن :متدرتش |

 ل ا كلذ ىلع ماقأ او ب.علادبعلا اد ه ىلع تددردقكناهأ اوعدعفد

 ىىدملال اقف رقأادكهو لاق مث 8 .درخا ىلع ىدال حرر وزملا ل تان م ةداع هت .تءععمو

 سدا قةصالخ هسسسلو هر كما مم نان طرتشيالو عفدلا مصرار ةالا ىفاهر ك؟متاكهملع

 لاقفريناندةرمشعرخا ىل 00 ٌّق ىوعدلا باك ن 0 سأاالصقلان هثلاثلا

 لا نم هدلا مكن هرب و تعفددقو نالفىلا عفدا لاق و : ىلا عفدوه عفدلا فهيلعىدملا

 ناو عفدلا عمس رار ةالا ىفاهركم تنك لاق فاضي هيرقأ|اذكعو لاهو! ,دديلع ىدا#روزملا

 اذك هسلعىلهوقن ءرارقالا ىوعددرحوإهنال هيرقأاذكهوانلقامناو همسوهركملا سساركذب

 ىوعدن ا معا ا مصتتال ارارقالا ىلع ءانيلاملاىوعدنال ىوعدلا ممئالادكج ىلرقأل اكو

 22ج 22 2 2 ل شلل 222ل229لزل8لل 22522555225 2 ميما
 رارقالا
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 0 0 عراننمطتا رمال ندعم راق ولوق»نا

 لجرديفرادفصن ىذا ءاضقلا باك نمىبشلئاسم فررغررد ضقانتلا قة قيفوتلا
 سكعلا ىلعناكولو هاوعد عمستالهنا ىدنحز والا مالسالا سمثىتةأردلا لكك ذدعب ىدا مث
 نيدلا دشرركذونيداارحهظ ىضاقلا ىواتفىفرك ذاذكاعمج نيهحولاق لقت هنآ اوصلاو لقت

 ىفهلكلمالهنارار قا فصنلاه ءاوعدنال عمستالر ادلا لكىدا مم رادلا فص ىدااذ ا هاواتفىف

 ْ ثلث ىداولهاوانق نمرخ عضو هىرك ذو لبقت سكعلا ىلعو اًضقانممراص لكلا ىدا اذا لكلا

 ١ نيئلثلا ىدامثاثلاءاروامةىل سال لاوو.تلثلا ىداولوماوعد عمدت نيئاذلا ىدا ترا

 تناك اماىعدا مرن مبا درسا يف عداسلا لصفلا ىفةيداع ضقانتلا ناكمل ععستال
 رفس بالا نالع ءافحلا همفى :رعامق قعاضقانتا| نال لقت نهربوهر غدد وبأ هلاها ار_سادل

 ةمضراعلا وأهملصالا هيب راسا ىديمث عسبلاداةنبو قرلادّرقي نكراصف نيالا نمو نباللءارسشلاب

 قاتعالابلوملادر همورادىاراد: نقارعغ ص _طيصمارلا نان قؤلعلا لاحءافل ل شين هربو

 ْ هياكلا لية و لبقت داك لع وانما د ةناَكلا لديىدأاذا بتاكملاانلقاذهلو

 ظ مناف ”ىلعفقووهلافو أ اهّمُهَقو تكل اك مئاضرأ عاتق ىوععدلا باك م عفدلا فعوففةيزازب

 ةمعج ىوعد ىلع ترد فيلحتلا نال فاح نا هل سل هلع ىدملا فءلح دارا وهب هلو كس

 ْ عا وةْسِبلا تليق ةرفعجولا هنققلا لاك ةتيسلا ماكنا اوضقانتلا ن اكمل مد20ىوءدلاو
 نمةلوبقم فقولا ىلعةداههشلاو ىوعدالب ةداهمشلا تيقبو حصن ىوعدلاناهيفامرثك انال

 || هسملا لل قنال س انلا ضع: لافو ديبشلاردصلا ذخ أ هيوةمآلا قتعىلعةدابمشلاكىوعدربغ

 || اتاطمىوعدلا نودب ةدعت ف قولا ىلعةداهسشلا نارك ذامو هنعهتلا ىضرلاه" هيذخانالاكا
 || لكو ىوعدلا نودي ةدع هيلعةداهشلاةىلاعتهننا قوه فقو لكنا ميمعلاا نا ميمصريغف

 |١ ناك نم ضئاملا لوف ىواتفلا عم ىوعدلا نودي مصنال دابعلا قوه فقو ىلعةداههش

 ا لبقىلةموصخالو أن الف ل.ةىلىوعدال لاقول ىدملاذ ا لعتاءاورلا تقفنتا 0 ىوعدلا

 || تاك نمنيها|بارىف ناخضاق ةءاربلاد_عب ثداح قح ىفالاها وعد عمال حمصي تالف

 ْ هنعءاش | ىلعهمصخ نه ريف يدملاهءلع نه :راقعأ ءلاهودح ركنأف َّن ةنعىدا ٌّق ىوعدلا

 || عسبملا د علا نمث ىرتشملا ىلععئابلا ىداولو يب نيلوسفلا نمرشا ولا ضقانذتلا عمستال
 1 هملعىدملالاةفديعلا» ارش ىلعة ند ىدملا ماهاق طق كة مدمعلا تد رك ثاامه.لعىدملا لاف

 ْ اعين ادا ركل نر ذوةرعخذلا فركذا ذكض قانتلل لبقت الةنيبلا ماقأ اونعلا تيفو ىلا

 ْ اذه عمسنةلاهالا هلع ىدملا عدا غ عسبلا ىلعةنس ىدملا ماق ًافعسملار كنانرادلام دف

 اارشعىااثلاف همضنو رخأتملا فا خاءاربالاوأ نُملاءاغب | عدا نكل وةةلاه الا عدي ولو عفدلا
 || حامهبأ نمةثور ومتسملاهمخأةك 1 نماضرأ ىداف غلب ميني (بو )و شو رتسالا لوصف نم

 ْ ىانتالو مم ماقرتلا بخان مرد._صرارقال كا ذر وهظا صوصللا ىلع هلاك ماهاعدا

 || هتمااش دا لصالا لص ىفو ىوعدلا باك نممدملاىوعدل طيس ام باب ةينق امه
 تماه ناف لام ىلعاهقّدعا دقو قّدعلا لد, تدأ ماك ت راصو زاجة ام ىلع تا اصف تركن اق

 (نيسملاتاعقاو - ؟؟ )



 لوو توكس ثدعمإ)
 رارقا عسبلا دنع بسألا
 جلا 2 هلام

 نّتلا ىوعدنا ميلا )ع

 هن را ّق ةهدددع ط رش

 فاثلا ىفاذك اضآةلصالا

 ناك الفلا ئثلاتا (1)*
 ىعسأب هعص وك
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 ىداوا دبع ىرتشا هريظنو عببلا لطدو .دو بسلا تشو لقت هئامن مقلخ هنأ ىداولو ع ع

 ىداخلاقةيزازب نهلابعجربو لم ةيدر 9 .دنعلاو ةيرلا ىلع نهريفهرارقأ م ااه 5 رحنا

 هللبقا دا اذكو قرلابه مرا رقا عسبلا دنع يسنلا نوه توكس ا ا

 فالح هش الب هلم ليعلن را ىوعد عمستال م-قرلانار ارقانوكم اك اسماَعف علم م عم مق

 ةيزازملا اكن نم عسام لا هنامثا ىلا هلعقرلا ىدم حبات <« ث.حدامقنالا قي لاداام

 طرتشتالو ىوعدأا ةعص ضقانتلا عنعالو لمة. ضراعلا ىدعلا مث لصالا هبا رح. ةرلا دأ 0

 فيلعتلا قس ىفوا ديعولا ههلاف الخ( )هدنعةضراعلا ىف طرتشتو ةملصالا ةيرلا ىفىوعدلا |
 قرشا لاك ريغصلا عماسلا ىف و اءعاجا ىوعدلا طرتشت الذمالا فو اعاجا ىوعدلا طرتشت

 عئاسلا نا مت ةمضراعلاوةملصالا ةير ااىوءدلة<رح ىلاف هلوةو عمستةب را ىدا م دعا

 يبعد ءلاودرعلا ىلع عد >-ر ةعطقذمةسغاس اعتاو هلع لان عج ريهناكمامولعمو | ارم اخ

 طقفدسع ىنالاقوا قرتشا لاقولاك دسبعلا ىلع م ال فاشل مامالا لاهو هدو ب عنالا

 0 : مل اذهَناَر رق ةيزازبلا ىوعدن هس دمع ىناق ىهترالاقولاكوأ

 عمستال هناف اذكح بير وأ اقاطم مويلا كاد لية ذنم دكلم هنأ ىدا م موملا لبق هكلمىف
 ةمسقلادعام هد الاق مث امهبباةكرتامس ق نانا (مي) ىوعدلا باررخاوأ ىفةيدعاق
 هعضو بأن ا ىدا نا عم-تةندن ماقأو دو.هدركن هما ردد ارزيح نالفنيا 60 هيسرافلاب

 ةمنقلا ىوعد نم ىتدملا ىوعد لطمام_ ران ععستالا قاطمءاعدا ناو ىرغ_صلاح ىف ىهمسان

 ا ارقادعب عمستال ءاضقدق ناك هثرومنا ىدا مثراولا هقدصفاًمدَمن رتىلءىدا (مط)#

 لمصالا ناىدا مث هما انفك هس: لاملا بوجوبرقأ اذا لمفكلا ادكو لبق ةكرتلا فلاملا بوجوب
 عسبلار كن أ(هدع)روزملا لحنا نم ا اد دوهّللا هجران د اّةسا لاق ع الهاضق

 نيلوصفلا نمرشاعلا لصفلاق عفدلا ا ذ_د عمسةلاهالا عئابلا ىيداف ىركشملا هلع نهريف

 فال نيدلا نعءاربا ةمسقلا نكتلو ععستةمسقلا دعب هتروم ىلعاس د ةثرولا ضعي ىعدا (ض)

 قارادىدا ل جر م نلوصفلا نمنيرشعلاو نماثلا ف هاوعد ع مست الث حةكرتلا نمنع

 ممهسفنلالوأ ىداولاك هاوعد عمستاولاه هلع اهفق مندا قلاب اكل ذدعي ىدا م هلال جرد
 هريغا ىيداولاكه هاوعد عمستال هلابما دا مث فقوابش االوآعداناو 3 وهنا ىداوهريغل دا

 ىلع ىدالحر لزاوالا عون ىف ىضارالاورودلا ىوعدؤ ناةجضأف هسفئلا هاعدا ئالوأ

 هملعمةيو همعدملهراض-ا باطو هتاف صني راكر اع دا ل لل الا نافل الع لدر
 اد_هىدملا داق ىدملا هفصوام ضعب فا اح هباقص ضهدامالغ هلع ىدملارضحافةلا

 ادهو رك ذاذكهةندملا+_دملبقو هاوعد عمستةثبسلا هملعماق او ىلمد.علااذهلاقو ديعلا

 اضي أسس با وللا اذ هكاذكوهملعدزي لو ىلماد*لافاذاامف اننا قس تاوحا

 ىذلادمءلاوهدسعلا اذهلاقاذاامأو نيديعا.ع دمريصي واضيأ ىتامديعلا اذهلاك اداامف

 نءمرشع عساتلا لفل ىففاعربلاطسحلا نم ضقاننلا ناكملهاوءد معستالالو أ هتسعدا
 هلبقو ل قةبهلا تقودعبءارشلا ىلع نهربفةنسس لك سف تقوفةمهىدا) ىوعدلا ناك

 هنالاقفةشملا ىذاقلاهلاسفاذك تقوىمهنل ااهلسو هلاههو هنا ل-رديىفاراد عد عب /ال

 تقوليقانقو ىداوإو ليش هلع نهريف ةمهلا تقود عداتقوىداو هنمابتد رتشافةمهلا فدح

 يلا
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 انآ مساق وأحجو لاا دكواهلعالو اهقءلطسب اهجوزلالقتسال هضقانسم تناك وعلب لإ

 يوزرلا ىلع ع - رنا حالا ع أن الث اهقلط ناك هنأ ن نذر مث اهيراوهناحالاّرقأو اهئاريم هنأرعا

 ان'الئاهقملطت ىلعاونح# ا,ةمجو زباورقأ ًادقو ثارمملااهجوزدثرو تعساقةحوزاذكو ذخأاع

 |(ص)فو( ى)ىفاذك ةباكلالب ةهالومر رحت ىلع نهرب مهلدبىدأ ب ناكما ذكو لقت هع

 | هده (ص ص) لاق (د ) هتنس ل يقت هفر ءأ/وىلا ذهلاقهرشناملف لي دنموأ بار فانوت ىرشأ
 || راداذه هلل _ةفارا درج اّساوةدلب مدق مهلوقرصنت هلكسس(ص) ) ىفو كل دف الخ لا #لا !

 ا ىئبن. قش (لوقأ) ضقاننلا عمدتالهيرعأ تنك املاك ورحتسملاهاعدان كلانا راهاكر رتوتامكسأ

 | تاج ثق قفواذاامأو هقيفو نكعو اق فوت مول عنجابغضقاشلاذإ هلاثمأ ومس عمستنا

 ىللصفاا ىف فالّتخا همففقفو ل نكلو هقيفو نكمأولامأ ةةيق-ذئنمح ضقانتالدا عسل
 هس اراد :هنايالئاك ماعدا غارادربأتساوأ ىرتشاو:دلب مدق نومعلا فو كو تيلوصفلا نمرتش اعل

 و قعوفةيذازب مص لوبلاو لال قيال مامتسمالا تقودفر ءب ل ناكوان اريساهكرتو تام |إ
 ا تديز كام نالفديفىتلارادلا نانرقأ (محدع) ق ىوعدلا باك ن ملوالا لصذلا نم عفدلا

 لطي ام با, ىةسنق ديز نمكلملا قات ىداا ذا الا عمسن الام هريغلافو عمستالهسفنلاهاعدا

 || لعفلاىقمفوتلا طرتشي و ىنكيال ق فول ناكما نا ىلع لديامبو ىوعدلا ٍباَك نمىدملا ىوعد
 ١ الم هناب رق ىدملا ن ايهسلع ىدملا عفدذ نهربو هب .!نعانرا ادو د ىدا ىواّمفلا قلاقام

 ش أ ,يضعيلاكو يل 1 ا مهتيرتسش اق اوهمأ '

 ىلتلا قةولاممصبالاذهلاق 3 الامثاريمهتك رتو تنام هال اكمل هنوكي ن!ناكمالال

 ْ ىدملا نا ىراالأ '؟ امقرفو جيتس اانوادبأ رد انت ىف ا بتايلا ادهم ةوور وكحردلملا

 ْ ضااقتدحووْكمأْن مدس رتشاىن ال 6 "عملا هدهق لافو متدلابا دسار

 || هنال تراك د فال تاقنا عفدلا ةعصباذ هى زوق وعن ”أ كم آكل هنانتر رق أ اضن آت ن 1 ًاوزلدلا

 ناكما ىلع لوالا ف ت دعا ثمح نضقان دس قف مذ ت تلقناو ةحرصااتاباورلاف لا :

 أ لوالا فدمد عي لوقلا عم 00 وةلاف اضيأانهتبانكلذو .روصتلا |

 عماخلا حو رش فركيرك ذو ىنكي 6 قيفوتلا ناكمانا مال_الا زيشرانخاو لصضالا دقت
 03 05 هناكمارءافتك الا ساسقلاوناسحتسال ا ىف طرم لعفلاءقءفوتلا نأاضب ًاريبكلا |

 | ىر: كا ركذو روكحألاا ىلع توكسملا لمه ضعبلا ىفركذي لو ضعبلا فقيفوتلاركذ
 ْ 000 نمناوناكمالا نك هالو لع_ةاانقمف وتلا نمسال ىدملا ن منا ضقانتلا ناراتخاو

 ىال عفدلا ىف ة-رهاظلاوهعوقو وهدوجوناكمالا د_ةءرهاظا ا نال ناكمالا ىنكي هلع
 ندا عضد دان حو رهاللاو عناد بلع سدماو ود يدملاو واصلا

 ىعو ف ةيزازب ناكمالا راكي ا 0 ناكمالا ىكب الدو-ولادن_هةنااضدأ لاش و

 فقول ةملو ليقوأ هثرو نيب ةكرت مسق(شف) ىوعدلا باك ملوالا لصفلا نه ضقانتلا
 0 جمست ال «سفنلو م اذهناىنيسعتلاو معلا دعب ةك رتفةءاصووأ
 ةن' نهرب ولو عمستال عيسلا لب قاعرير كت ىدامةمأ عانةينق ِق نيلودفلان مرشاعلا

 قدير 2 هّشوهاوعد عمست عي 1 .قاهر رج عئابلا نا ىرتشملا ذاولومن

 ا ل 0 م رجتاللا هما داع



 تنفوأ 4

 |ناكدفعاض) ربو (2)
 نمد>-او ىلع ىداوراصق

 : ىدامت ههادو نيراصقلا

 عمستال رخآ ىلع

 م هههشو ةمواسملا هلوق(")

 | ىف اذكر هتمالكنافدعب هلوث
 قالون دباب ىلا لوصالا#

 | ريك ذتن را ءلامد* قام

 ١ مالكلاواخ وثقوملا ريهد

 مدعو روهطبامق رينا ن

 حج ريعتو ءاعملا ه هسا

 لارا هال را وذل ذل

 ىويععم ج| فرح

 روب زملاعوتلا ىف هريسغ وأ هملعىدملا نم ىدملادوقعلا هذهق.قحت باطءاوسو هريغل ||
 اواطقسا ف لعلف ةرّدعملا

 ال

 اك نم عساتلا باملارخآىىواتفلا دهن هاوعد عمست هدلاول ا.د ل جر ىلع ىدا مث سانلا
 دحاو سا2ىفنيلوقلا الكت اكن ا ماءديناسر ( )لاق ترقافنيدلا داوأو كو ىوعدلا ||
 دعيءاقبالا ىلعةشنلا ماهأو ماهداسر لاق مم سال |ادهنءاقرفت ناو ضقاننلا ل .ةيال أ
 نمضقاننلا فنشنملا ةنازخ لقت الرارقالا ليقءافيالا دا ناو ضقاننلا مدع ل.قترارقالا |

 ىعدملا ىوعد لطي ام باف عما لءارالا ىدا منيدااهاصق ليسا اذا ( عر ىوعدلا

 ردح ]لخلاف عاملا ب ناغفةذمال: هلو ل-رناكدىف امشعد وآلاف كو ةمنق اىوعدنمأ|

 هنال مذ باجأ الم[ ءاخناوهلوالا ناالو ارق ةااذا هفلحو همدان نادل ل_هرخاذءلت مهتم 1 ا

 هدش سب اعرزاكن اكد ردنا ىسك ةماج ( ؟) لاك ىوعدلا باك ةيدعاق لولا ق و-ىقاينكمراص ا

 موضعي دع دب اونشنددكسى :وعدئ ركد درب «زايدادشدنكوسو دركىوعددرك اش 0 رب تسا ا

 لاقفةلافكلا مكحالامدا هو روزملا لحنا نم مثمهضعيدنعو ةماسقلا تاس ماو
 راشعا ل الا نا ىداذ هملعةنس ماق أع را خا

 هناو ةلافكلادرارقالا ةموصخلا ماقم ىف لاصيالا ىوعد نضمن ىلوضفوهفالا 00 ا
 ةمواسملا()ة نقلا ىوعدن مىدملا ىوعدلطبام باب ضقانموهف ءادس الا ىفد ا 1

 الفدملا ىذا هنأ .رارقا م.ممالك ناف باهيتسالا و راكتسالا وَ ةراعتسالاو عادت سالاك همس دا

 لجر داو ىوعدلا ب 5006 نمةمواسملا فع ونىفةيزازب هسفتلوأ ةلاكولا,ريغل ىدا وست ْ
 وأ هلبوثلا نان نهاعلا راسا معز نالوأ ىضقو هءاعىدملا نمءارم لابدلا دهشو» .دولءارش

 0 ااذههنمهعاببوثلا اذهتدا مشل دنعلاقولو ل هنيروو4- لأ

 ماد_ءنالدل ىذقداعدلد ىلعن ةرادادلا> || ىوعدوعوستو بلا, ىضقي هنعهثثروو ىل ءيوأ ١
 اذكحول.ة:بلطلا.هلكو هبال هنأ وأ هسفنلهاعدا مث ةدايشلا ادونارال اوقالاكولو ضقانتلا |

 وأ هسفنل هاوعد لطب ىدملا نمةراعت_سالاوأ ب ارميتسالاوأ عادمتسالاو اراك سالادادجشاذا |!

 ريسصب ال يدا تضيق كنا ىدا مث هنماهتضدقو مهارد نالفىلا تعفدىنأ هءلع عدا (رتش) ٍق م

 2 ٍق ةسنقلا ىوعدنمىدملا وعد لطسس ام باف عدوملادبعدوملاد,نالاضق ام :

 اذكو داسنلا ىوعد عنمال عيبلا ىلعهمادقاو حدس ش نس يح عاش كدا عا وتوا ظ

 هداسف ىدا مث عاب در ملكيجو لثملارحا نم لقادرحا هنأ ىدا م فقولا رح ااذا فقولا ىلوم ١

 ىدامت هثراوتسالاق (صف) 3 روبزملا ]لان 2 ءاررا ر ا
 أ
 عباسلا ف ىواتفلادقن ىوعدلا ةسعص عنعال بسنلا فض قاننلاذا !ةهلساندوو هتراودنأ |

 لوقي نارهقيفو ناكمال عمست هنمانراهأعدا هس أن مءارشارادىعدا (ود) ف اناصولا نم

 ضقانملا لمعت الءارم ثلا ىدا مث ثراءالوت أ ىداولو ارهاط هر وذ هناسأ ن نعتزحعو هم رش ٌْ ٌْ

 عسل عرغص ف لحال ءارعش *ىبأنال كلم هنآرحؤملا ىلعن نهرب تارادرحأتسا ِض هقفوردعتو ١

 هسفتلربغدلا ن موريغصلل“ ارشلا,ل قس بالاناف ءاورزلا ٠ نم هيفاملضقاننلا اذه عنمالو

 تمملا معنبا هنارخآ ىلع ىدا لحر ٍق رشاعلا لصفلا لئاو ىف نلوصف هيل ل عالنيالاو

 قك4صرصالخ عمست هس نبا هنا ىداوداعولف ععستال هوه أهنا كاذدعب ىدا مث ثارملا ب ىاطو

 ةرتستنا اهلفان' الث قالطلا ىلع تهرب مشتعلة خاولو و ىوعدلا نآكنمرشاعلا لسصفلا

 لدب



١ "84 

 | نيرعتىلا ةجاحال عسبلا ىلعداركالا عئابلا ىوعد فو ىخارالاو رودلاىوءدفناخخاف ||

 لبق نيشفملا هنازخ مولا ناوعلا نيت لاا اعلا اال هركسم ا

 اهبل خدو حوزلا ىلاهكسو ةسغلابلاحرتز بالا( ضقانملا ف )إ ف رارقالا بس ىوعدلا

 لاق لبقتامنا تكلا فروك ذملافاهتزاجا لبقحاكسنلا تدرتناك اهنا ىلع تنهرب مث حوزلا

 ىوعدلا ىلع تترتقة_ملاوى وعدلا قّدضق انسمامنال لومقلا مدع يصأ| تاءعقا اولا يحاص

 مير ىلعتماق امال ل طبقالة ندملا ىوعدلا لطب ان او هنالباتكلا فرك ذاك لومقلا ميعصلاو
 امدةءلا اهد رىلءاودهش دوهشلاث ا سصالا ةياعئ وعدالمل اويقمهءاعناه ريلاوارملا رف

 جرفلا ةمرح ه_:عذتل دقعلا حاسفناب مكس هنافةزاجالا ىلعةأرملاو حوزلا قداصتو تعم“
 كا (هدع)ؤى :وعدلا باك ن م ا تا هدم ةيزازب ةزاحالاهقحلتالخوسفملاو

 عمستال ( طصفق) ا مست عوج ادلق تنطبق

 نلوصفلان مرساعلا عاذتاهاو اوعد عسا 7 الفالوأحاكنلار د ضقانمحيو زلاذا

 ولّتح ىدماا كلل اءارارقا نوكيهمعدي نم كانهو فس لوهلوقي لرد نيع (غج)
 رارقا عزانملادودو دنعىلادهسدلدءلا ىدلوقنالصاخللاو ( ظقف) لقتال هسفنلهاعدا

 ىلوهدنلا ود لاقو د هاعداول ىت- هيفن منال عزاتملا مدع د معو ةياورفال باو رفهلكملا

 ءالعىخاقلا مالسالا مش تعمسلاو قورملا ل ثان : تاناورلا اشتد ملا ىد ىوعد مك

 هملعد ميو ص قلاع سفن ىلءرقد لجرلانأاريثك اندذع عقب لوق هللا هجرىزورم اني دلا ||

 همن لقت ةنس كلذ ىلع ماه أن ا تفن نو هملعابرهضعيو ضرقلاملا نك هضء»ن أ ىديم

 كصلا فب ةكوةرشعن ادو د عاد ((عرد رارقالا اذهىلا ارطضمهنأ لعذا ت6

 ل ماعاو م ملا فهئهملع قي هنأر ةأ هنآ ىرتشملا ىلع دات نُملا ضمقي هسفن لعدسلا ؛

 ميعاد ناكل هاير حطلصي مالسالا مم ورك دامت اك تاوهمع تا ىدراتداتسا لاح
 ةميملاب هيث ًاودمفمصخلا تست سداد تل يرسل رات داتا

 عئابلا ىوعد عمست علان مع -ىسءاعم ىرخ_ثلارارقااسي اعولو انامعتب املاك ةنيملا,تءاذلاو

 با. ةدنق مصخلا قيدص عفترب ضقانملا نان (ط) قيصندةواعلام ضقانلا وكي ١

 ل | دا مث كردلاءثاسذ ا لفكو اراد عال جر ىوعدلا بكن مىدملاىوعدلطيبام ||
 مهردتةناملث ىلعنهرب (خ) ةلافكلا نملاملاةلافكلا فناضضاق ه اوعدعمتمرادلا |

 نمهريغلاتو انامل هنع طقس( افص)ل لاك هملعمدملا اذهل 5 ردنا م هماعنأر رقاّمهلمكحو |
 0 0 اناهامسءاشاةعب را ١ اطقسيمل عراشملا
 ةمأ(خ) 8 رشاعلا لصفلا طساو آف نلودف لبقتنينثالا ىلع نهرب وةعب رالا نمنينثالا

 0 تامالفةمالا هتقدصو اذه ىدبعن موهاهالوملاقفداوب تءاج

 ضقانتلا نوكيالف طرب سلحررفلا ةمرح هيفا ىوعدلا نال عمست ةرحتراصامماوىلوملا
 دعب هلام متملا ىلا ىدولا عفدادا ( اهو هينقلا ىوعدن مىعدملا ىوعدلطبيام باف اعئام

 ا مرفأ ةك مسي فتاك انعل هتموت مآ نظن ستنال

 نمو لاعو ايش ىدولا ديف كلذدعب ىدا متهافوم_سا دقوالاريثك الو ل لق نم ّىسمدتعمدلاو

 ىلع نيدلان ةحضمبل رةاولادكو تدل ا فارما وةك

 (ى :وعدلا ضفقان ثدعم]



1 

 تاّتملا ىلعهفاح لاملا نماذكهملا لصولبال لاق وهتك ناودل ئثالف عدملاهقدصناف ىأ
 يدا ( ظقف) ني رسعلا و نماثلا ىفةيداسمع ءاضقلا همزل لك ناو هملعى ل نا

 ةد_> ىلع ني-ع لكة هقرك ذيإلو "هلج لكلا ةهقرك ذوةفصلاو عونلاو سنملاةهاتحانامعأ
 0 سداسلا 3 مدعأ اوهو لاج الاب نت :لسقوليصفتلا ن مديال لمق 0
 همصح مهتم لك نمدخ اناث يرغلاءاخ تحدق قرغتسينيداهيف ةكرتإ ص) يو نيلوصفلا

 2 0 غطظولامأ ىفئاقلا د: "ل مهذخأ اذا د هونيدلا نم

 عفدلا,» سها هيرقاولفهس أن ءابراالامرخ ا ىلع ىعدا نمو شق نلوصقفلا ن منيب رشعلاو نماثلا

 ندرت جرت عقادلان ملاملاد خيا. ءاجول تح بالا ىلع ىخاقلا نماكح كلذ سلو هلا
 ةنس مقأ الل لاقد ع نكلو تامهنأو نالفنيا هنانيلءلا ىلع فاه سال لقداو ءد راناولو نمءالا

 ةماها نال فاك فا>ولف ةلاكو لاك كلذ لع فاحت دهن ا رععلاو هتيراوكناوك 1توملع

 اك رم هام_مرقاولاكراصو تومو بسفبار ةمرسصد لكتولو هتراو هناودسأ توم ىلع هما

 00 ولاملاتانثا ىلعةندملا ةماها ىفامدخ نال ىذاقلا لع الكاَذك نك يول ملا كنار

 ناف رويزم ا لصفلا فا. لاملا ىلعهفاحف هنمهذخ ًاولاملا ىلع فءلحملا قدىفاصص> هلع
 ق-اوضش ناالا ةمسقلا تدرةكرتلا ىف عجول ىتأن ار طا عرغلا قحهئرولا نمد او ىضَق
 ةيزازب ةمسقلا تضمد رتلا فعجرب ريالث أ ىلعنا و ميرغلاماةمهمامقا مهلامنمىخاقلا
 ا تابع ىدرملا 4لاغف ردا ءاعىلرح " اللا لحر 0 ةمسقلا ئنمئلاشلا ىف

 مهاردلا هملا ىدأن ا اولاق مهاردلا لع ىدملا عفدو ىدملا فل كلا اهعفدا "لعلاج

 فناكضاف لطاب طرشاد_هنالهنمدرتسيناعفادللو لطابوهف طرشىذلا طرشلا مكح
 جوزلا تامةأر 1 تركتافاهجوزتهناةأ سها ىلع كداولو ُّق كا نع يد نعزسلا

 ةأرملا تنام خركن اف لحجر ىلع حاكس 1| رم تعداولا ذكو ثارملاآهل هئارعم كدت كك

 ةصالخ هللا جرة تدان أل وقال امهلوقاد هوت ههرلا# ثارمملا هل تارملا وذل تلطو

 اهقلطدنا اهحوز ىلع ءدا ةأرعا قسملا و ق ىوعدلا باك نم م رس عق املا ل .هفلا

 1 ٍش رونزملا ل خان مه اهثروأ ل ه:ماهئاريمتماطف تاممث حوزلار كناق

 :هقودمعلا ناذش ايامنا دسافاعب هيدي قىذلا ن ند هعايهناةشيلااهممدحاو لكن الجر

 ناتسلا تنك ناوناّتعَق هملعف ىرتشملا دب ىف علا تامناف هرارقا لعاودشاذا ىنعد اهدا

 ناوُكل درغامهلى ال ونيف: ءاذ اااه دبعلا ناكن اف ضبشلاو عسبلاةلإ انعم ىلعادهش

 3 نوكد نأ قش دال ضر لاك كلرغامهلئ 'الو نيفصنهتمقادخ  اكعابت_سمديعلا ناك

 هللادجيرد# رك ذ ٍٍق ىوعدلا باك ن نملوةنملاىوعدرخاو ق ناضضاق كلذكب صغلا

 دحاو لكلام هلع للغبامهيديف اون دات سمهعم وبرطارادز ٠ رخامل م نأولريسسلا ف
 نالاملاءى ذي ىضاقلا ناني ملا ن مدس .اههدحال تت ماشؤ ىديف وىلامودل اوقنام_مم

 ًاطخنيمت لعمل ا هذ و هللا هجر ىىسخ لادا سع” لاق ةحا,هاوعد ر وذ هالدشملا ماقأأ

 نال ىذاقلا نا ىديفو كم نيمعا د“ للا نمدحاو لك لاو اذاامقهّللا مهجر اد اشم ن صعد

 ةسملا ل ومآ ىلءاذنه» صن دةفىئ مساطتاذاخ :«ىفو اكلم ناك اذالوقيو ةموصخلاه3- ِه

 ةشييلاورش ..الا ةعزانم عفدل ةنيبلا ىلا جات اموتمدحاو لكنا هوو ميدصلاو هوامهدحأ نم

 ىديىفهررةتو ىتجا نع نعدسعتمتنا كل_:فباطأ ىذا ةلللوقبو ةلومةمدوصقملاا ذها



 لاذ

 ل_دفقناذيضاف ةطقللا ةلزنع وهو قدصتي سئاغلا ريض < ناو ىوتفلا هملعو ا هىلاعق

 : ةعرازملا بأك نمابماصنذاريغن ضرالاةعارز ىف

 1 (ةع رازملاباَك ]) 1 ٍْ

 هابناعتتبن قل انس اا ولاا ضرأق اهقورعن متت لجلب :
 2:0 + قا روك 52

 :هلماعملا باب هير د اوقل اوقلاثديذك ناو هن هنرصقو رعنم

 قد ةرطشلا تاناذا ف اهاثماهح انذاريغي ص رالا ةعارز لصف ىفوة_ناخلا ةعرا ص ند

 ىذلا عضوملاهراخن ارا نِمْذَحأَو ركو هضرأ ىف ةلان لحر سرغعو أن اسن | كم

 هل (مح) ف برشلا باك نمنماشلا لصفلا ىف ةيئاخراتن هراح ضرأ نمةرصشلا هذ سس
 ضرالاب حاصلفالاو لوالل ىهفةمئاك ىلوالا تناك نافرخآض رأى اهقو رعنمحب رخ ةرش

 قورعلا هيف لخديالهنا عطقتلا عضو »نيم مواهارت_ثااذاانلقا ذهلو ضرالا نمقو رعل نال

 فقولا باك مراصتمالاب ةقلعتملا لئاسملافةسق نيلاخلا فلواللىه (تدز

  (ىوعتلا بك )

 ةصالخلا فاك تاموصللا ضءيءانئثتساو(١ )١ ناكملاو نامزلارهدسقتو هصصختز وحعاضقلا
 اهعامسهيلع بو ععستال ةنسةرسشع سب دعي ىوعدلا عامسمد.عد ناطاسل ا سحأولا ذه ىلعو

 عم تال ىأ عمتال ىدا مث عسبلا لهب راح هيراتا ضعب واراقع عان ع اًضقلا باك نمهاشا

 نم لوالا لصفلاىف 4

 ناطلسلا دلقةيزازملا ءاضق

 هلع طرشفءاضقلا الحر

 هنبع: لجر ةيضق مسالا ل أهل اواراقع عابول لاف هع ثلا ىأ ىواتف فو انههس رقلانيعبمو هاوعد

 علا مرو كلمن بلودكلم هنأ نبالا ىدا مانمز همف ىرتشملا فرصتو دياي رضاح

 اهلسواضرأ عا معشر ٍٍق ىس لدا سم ىف قىعاز ىوعدل ا هذه عمستال هنأ ىلءانخاشمقن نو

 نادا وعد عمستال دك امان ١ الا يدا مث تك اسهراجوءانيواعرزةدماهةرصتو ىرتسشملا ىلا

 ىرتشملا اهفرصتي واف هل لق ىرتشملا فرصت تةواّكاسو ميلستلاو سلا تقو ارضاح ناك

 هراتخاام فالخردقلا اذ راد ىوعد طقساللاك ماستلاو عيبلا تقواكاسناكن كلو

 امهاوعدردقلا اذهب طقست ثءحّمتك اسةرضاحه:-وزوأ هداوو ملسوع اباذاامفنو رتاتملا

 ةعيضلاوة غيم ةصرعلاماراقعلا ف ىوعدلاباك نمىدملاىكوعدلطس امراء ةنق
 قو ٍِق رشعىائلارخاوأ قةيدامع راقعلا ىلع ةعمضلا مساق الط از وح وريغال ةصر ءلل مسا

 نم دحاو ىلعنيدلا تنث مر غلاو نيدلابةقرغت م نكت لا ذا ةكضرتلا نيدلا دست رىواتف

 ىخذقيل هريغ بدصن عب ةيالوهل س دلو نيدلا نمهصختام ىنعقي وهبدصت رضاخسا سس ةثرولا

 نيرمثدعلاو نماثلا فةيدامع ةقرغت._سري_غةكرتلانالرخ الا ثراولا كاما ذ نالنيدلا

 هترولا* ابصنا لكىلانيدلا ىدعت تحن هربينا مرغلادارأ كلذ عمون بدلا ةثرولا دحأوقأ ٍّه

 ىدوملاوأ عدوملارارقا عم ضيةقلاب ل كودنا ىلعن هربب نادارأ ةعيدولا ضم ىل» .كولاك كلذدل

 داراف ملا ض,ةبرقأعمسلاب لم .كحصوااوأ ثراولارارقا عم ةصصولا ىلعن هرب نادارأثلثلامدل

 نيدلاتابثا و ىوعدلاب اك ن هعيارلارخ !ىفةيزازب ٌكلذهل ملا دقت لعن هرب تى رتسملا

 نم تايثالا ىف ةكرتلا نئئام_هديف نكي ناوزو< ىصدولاوأ ثراولا ةرمّضحب تملا ىلع

 ثارعم نم ىلائشلصب0ثراولالاقناف ر وهظلا دنع تملا لامذخ أن د منكملاوهوةرئافلا

 2 ل اك اعمل .الوط رسل يصف

 لحرلا اده لع ىخاقلا

 ناناطل_لا ىلع حف

 ا
 تأ 2



 اا

 222222222222222 تت ادهزب وت ىفةةل.كلاو ( 1(
 م رلا 000 آثد ؟اغلارضحال فرخ" الا باغوامهددسأ لعوت انغةكرش 5 ا ع تنافر

 2 لاند هكي رشة صح عفدينا كأ و حي رورضح ام دعي بتاغلا لعور ضال باغ
 قلع ُّط لا لعام“ وهد : م رلا نمام مترات ىفناك اف ىشواعج المعي نا طرمشلا ل

 اميه وهفرخ الا لعو له_عبلو امدد>- أضمن اذ اعمالعو اةدح ىلعامب:مدحاو

 هلعنال طرشلا ىلع رحالاف هتغوأ رخ الا ضرملامهدح أل عناذ ةكحر شل! ىفةصالخ

 نمي هملا ع وفدملا نم ةرغملا

 م هملا ةرقيلا اسي و مولعم

 َ ىلدملا اهنملن مدد كاد سهاد

 | ن وكف كلدريغو نعسلاو

 باىؤناكضاق امهم نال

 ةدسافلاةراحالا

 دردع ةةرالدقعلا نالرذعيغيوأ ردع لمعلا ن هرحاالا عيه ىو 1) امدهوامعك |

 د او انفراج لمعلا الدقعلا ف طرششلا مكح حب 0 هعانتسا |
 ثداخ ا نيفصت ام هنن ثداشعا نوكم |فلعلاتةرشب  رخكىلا عفداذا## ةكرع كلا باك نعال الامو | ١ فاس را اوقأ (؟)

 كلذ لع ىضءولفلاك )١( فلعلا نع نعوهملا عوفدملا لعلم 00007 ديلا ب>اصا هلك ١|
 وهفنللا ن ل ضعبلاو الصمنللا ضعيمنلا ع اد اوكا را مدعو هع رصامئاق

 مسالا لدينا هنع كاملا قد عطقت او هملا عوفدملل وهف الصمهنلا عوفدملا هدئعاافو كلا

 را ده ىلعونيللا كلذ ىل_ُدمَدَر يلا بحاصاه ملا ع وقدملا ىلعو ىعملاو||

 فصنلاب رخآل حرولاةجاجدلاوأةرقبلا عفدمسلا عوفدملانآواف امه تاضسا!نوكشلا |
 ال-ةحرسلا ىلا ةرّشبلا تعيدسملا عوفدملان أولو نماضلوالا هلا ع وفدملافهديؤتكلهف
 ةنقلافو ةراجالا باك نمن.ثالثلاو ىالا لصفلا ىف ةيئاخراتت فرعلاناكملنامذ |

 ءاوس كدر مثلا ةصحةرحأ هل عفرخ "الا نذا نودبةبلغلاهلكف قولا ليلا هرسلادسأ|| هدازئو> قكذلل
 كي رسشلا ىلعرحالا مزليال كرت ملا كلما فو لالغتسالا ةفوقومو ًامهاثس لعانقو نزاكس || .كذامفلاخعاذعلوقأ(5)

 رخ الا لوي نا فةولا لمعتسي مل ىذلا كد رسشلل سلوةراجاللا دعم ناكن او هلك لمعتسااذا
 لوف 6 اذه ىلعف ى منا ةموصلنا دعي نوك:امنا اهاهملا نال هتلمع:ساامر دقي هلمعتسا انآ ْ

 ىكسلادعبامأ أسث هملع لع نأ ب لطول كسلا ليقءانعمةرآر تالا ىحوتدسيال فاصخلا ||| كاملاف ناك ضاى رك ذ
 كرا نمهدالوأ ىلع قو نا سسةالو ل اوقحرشىفقثاراارصلا نم هلعةمحاوةرحالاف | اذااهفةنقلا قاملاقي وأ

 فصل عر زبن ا 54 رشلن ا ىلاعت هللا هجيرد_ - نع امهدسح ات نيلح رنين ضر ٍٍق ّْ

 ناكنااولاتالو أ عوز ناكىذلا فسنلا ع رزرب هناف عر زي تادا ارنا ةناثلاةنسلا فش ضرالا ْ

 بئاغلا ضح اذاف لكلا عر زين لف صةنالو رضتالو عفن الوأ :_عارزلا هعسف: :صضرالا ْ

 مءناوةلالدامضار يئاغلان وكم اذهل مم ىف نال ةدملا كا: لم هضرالاب نعش نا هل تاك ا

 0 وتلا اذهدعاست ال

 هسفما ماع رجالا بوحو

 ىككسلاالا مهل س ذا

 مو زل نقلا قاعدارملاو

 اماطدويف كا
 انوقوعس تاك لفأ فدرلا

 الا 1سصدقوه نقلا

 امو فقولا فكلذلاةينأ

 هدا ىوج نيم ضاح ناك

 هللا هجر

 نءلتس هلكسسس (ه)
 اههكسرادؤنكحو رش

 عرزنا ماس نركمال ةوقاشدب رب واه عفش م ةعارزلا كرتناكوأ ضرآلا صد عدزلانأ ا باطقةليوطةدمامهدحأ

 رادلا بر م نكس :مول هنا رمذالا فاحو امهدح [ناعاذا ةكرتشملار ادلاىفو الصأ ا سشاهنم ا هلّدمةدماهم ا

 انالوم لا (4) بتاغلا لامة نامص همفثال لكلا ن نكس نار ضاعلان راىلاعت هللا هجر 2 ن ع ا ىلعءرع لهن 5مل ت اف

 قكتلا كرد رادلا بار ىاالناكن اورادلا لك نكسيناهلىدنعو هنعىلاعت هللا ىذر ا ةرحالا عقد ىل لءوأناكسالا

 ةعفتمام ريا او بئاغلا ةعمنم نصت ىكسلا فنالا مدق“. ال كسلا نا لعيب ناك اذا || همزلب : ال باج ال مآن كساس

 نكسينا هاكاكبئاغلارضح اذاف نكساذارسضاحلا نال ىئاغلاةعْتتم كل ذكو رهاظفرضاحلا || تادنكمنا مزلالوةرحالا
 در وين اذارخلا اج نا فاجعة تح أ :عىور6 اده "مكانا ا هدا نكل نكسامردقي نكس
 راح ن نملاذخأو بئاغلارم ةحاذاو نو دست يس تاغلل ر| || لةمسملا قةاياهملا بلطاذا

 رار الخ نك تان ةملاو مقل تاوخو مناك نا ىئاغلا بدصنة:ةرضاخلا نمذي ز< ناو |كدرم هلأ بلطي نأ الا كلذهلق

 هللا مهجرانتعاش من .كساوىلاعت هلا ههبردمت نعىوراذكهو دعا هنهض عطقن ناو عطق تليف لت دق. فرادلا ةمسق

 اس 2 0 ب خت  ةءادهلائراك ةاياهملا
 ىلاعت



 ا 1١

 ل-حرىداولاذكو هكب يله -.فر رضلزت دف كلا اًكااماو عسب ىف ةراجا ةلزنع راصف عيبلا 7

 6 )ز < ل كرك عرزلا اذه فطن ىلعوأءانملا|اذهف صن ىلعهماصف ًاشامهدحأ ىلع

 عرزلا فصن عم ضرالا عيب (ص) ز< ل ضرالانودءانملان نيكي لادج] وسلا

 ولو عرزلاوةركش ءلاادكو زج م رخ . الان ذا الب ىبنج ا امهدح ا ببصت ىرم فءانامهتس ولو زك

 نيكي رشلا دا ن>لزاونلا فوق نيثالثلاوىدال اف نيلوصف زم (دب) اسكس
 امو هاطرشام ىلعف نونا قامط ا ىلا لعامرصن وا لاق رستوا مي رورخ الا لو اشتم طم

 بصاغلاك هدعب لماعلا ن مق توم اك هقايط |رييسقنت ةكرشلا ن الل ماعلا لعن وكم دهدعل لع

 ةصحنم مب. رامو هلب رطب هسفنةص- نم 2 لاملا نم هّتصح هل نمضمف نود الامل
 كر نامذلسقىل كك ل ا رمت سة

 قالحاعوط:م اد رت ردا راع فايخدح اعلا ةكرشلا تانامكن ملاعالا

 ىف ىتفملاة شم اعوطةمنوكي ثدح ْكرت_ثممركحبا رخ ىدأو ا لرَي_ثمديعهل ع قفن|اذاام
 امهنس حيرلاورخ الا نودامهدح ا لمعي نا نانعلا كرس ىف ىااطرش ناوقةك رشلا باكرخأ
 هيحاصل هعرو لماعلادنع ةعاش هملعلعالىذلا لاملان وك وزاجلاملا سا رردق ىلع
 عوفدملالاملانوكيوطرشلا ىلعاضي ازاجلاملا سأر نمرثكأ لماعلل اطرشناو أ هملع هتعمضوو
 لاملانوكيو طرشلا مصيالهلامنمرثك ا يب رلا نمعفادالاطرمشناو ةيراضملماعلا دنع
 ةكرشلا فتار ا ىلعةعمضولاو هلام مرام تمدحاو لكلو لماعلا دنعةعاضب
 سار سلا قافتا الوان دنعنانعلا ىاةكرمشلا هذهىقلاملا سار ىفةاواسملا طرتشدال 0

 لكلا ناكو أرينا درخ الا لامو .ءاردامهدح لامس رنوك,نازوحي و نيلاملا طلخالولاملا
 امهساكرتشمن وك عمل طاخلا لبقدلا عام متمدحاو لكىرتشاو ريناند و أمهارد

 ىف ةاواسملا طرشناف كلذ طرتشرال هنالثلا انا طفعدنع مع. رلا قةاوا لا طرتشت ل هوان دنع

 اطرشام ىلعام,مد مب رلا ناك امهيلع لمعلا اطرمشنا م. رلا ل_ضفام.هدحالاط رشوأ حب رلا

 ناو اضيًازاج لضفلا»هل طو رمشملا ىلع لمعلا اطرش ناو رخ آلا نودام_هدح ل .عواءيجالمع
 مم .رلافةدسافةكرش : لك نانعلا ةكرش قناخضاق زوحالاح رامولقأ ىلع لمعلا اطرش
 5 ردقتيفلاملل بات همق حلب رلا نال لضاشتلا طرش لطس و لاملا سرر دق ىلءاهيف

 ردق ىلء قاف.“ هلأ قمف تدسفدقو ةىستلا وك سامتا ةدازلاو ةعراز ا

 اياك ردنامهل ته فام منن ءام ىنر (تق) ةد رسافلاةكرشلا ىف ةءاده لاملا س

 ىهذهناالا اهتاودأو مم انين ةعاهوأو ني راقت راسل طير ارسل

 دوك تاتو ثنأ تابعي شل لولو َخ . الا عمرمعب نأ ىلع كي رشلارياهتمعوش

 ري هتمئشف اكول و امم ضرالا مسقتءار تكراصوإ مالا اذكو كك رش ىلعام ددقسصت

 ردقرىلا حاتحاو أ هنم ته مدهنا اهني ماج ىفلاهت هللا هجر دمت ن ع )ن١ هبزام لا الا
 مث َكَحَعَ ماهل نمدخوتن آهناقتئشنارخ . الللي ويري الامه أ ىلأو ةمصضوأ

 امهدحأ كرة باسشلا ن الق ناراصق (صف) ) # نينالثلاو سداسلا قنيلوصق ناوتست
 دي انا كر هر ىلا هعقدا ع نءذالئث عاضف سهدفرخ . الا يلاوباعتلا دوله

 نالحر# نيثالثلا وتلاثلا كصفلا نمراصقلا نامضىفن لوصف هك رشذخ اك امه دحأ
 ركلات ولا كت -

 (نيسغملا تاعقاو ؟1)

 10 111010101010 071011011... 0 101 10103135 772777225 1 ل 33:7 17 511711 اة متاطن

 ىرتشملاةعفنم طرشمف ذازوح الف لوالااما علقل طرشب وأ ْكرعلا طرشب هعابن أ اماوانعال

 قداواسملا طرغشم ال ثم

 (للا نانعلا ةكرش

 هد سس اك رش لك ثححما)

 1 ردق ىلعابمف حنا رلاف

 (حلالاملا



 (هوجولا ةكرش ثدعم)

1 

 الو ب (يالو ضر ةينا نيضوافتملا دال س لدنأل_عدق كو ةكر ثلا باك نمنيضواهمتملا |!
 نباودأ (خ عق) # ةروزملا عورفلا ال 1 * نما دريسعيالو قدس ||
 ىالالامعف ل اف يشامهل نكت, م اع وناس ْ
 0 نكيملاذانيجوزلا ىفاذكو 1 ة)تلانوكت ةرصش سرغول هنأ ىرتالأ هلانبعمهنوكل ١
 تسبك اهلثاك اذاالا اة نعمت ارم نوكت "وحي وزلل ىهفةريثك لاومأ امهيعس تعمجا نئشأ|
 0 وذا عمسأ تنك اذكه ردت اه لاكن اع صن امش سلك | (بك)إ اهلوهفدح ع ا
 وهف رس اركوددصسيوحورلا نطقنمهلزغتامو (مإ) نافصنام_ممد. هنأ سانلاءاوذأ نم ١
 دقنالبا رد تاور هكر خو ةكرشلا نمةقرفتملالئاملا ىفةدنق اعيجمهدنعحوزلل
 ئسلضفناف للا ل نم لص حاف ناعسف امهتهاجو سنا |
 اناهنالءوجولا ةكرشت..-(اكص) ىبفاشلا دنعزو تال ةكرشلا هذهوام ناكر تشم نوكد |
 ةلافكلا ققح ناكمالكضواهن وان انع مصناهنا وسانلا دنع ة هاو هل نم ةعيسنأ ان ىرتسشي ْ
 دقن ىفاشلاد نعل طاب وان دنعةزئ اس ىهوانانعن وكن قالطالا دذعو , تاربالا فتلك ولاو |
 نئلادقنو انسء نيكي رششلا دنأ ىرتشا اذا لس و ةكرشلا تاك ن ملوالا بايل اف ىواتفلا ١
 لا تاع دكر تناك نإ نا ةاوق لي لهتصان ههنا ءارش عدا عةكرمشلا لام نم |
 لامنمدق:ناف هند نكي ناو هلىرتشملاذاصوصخ هسفنلءا ثان رصدقعلا دنع هنأ ||
 نانعلا ىب رشدحأ أ ًايشامهدح عاباذاؤةيادهلا يراعت_ةكرمشلا ىلع ىرتشملات ةكرشلا ا
 اذا دم نعماشهلاهَقَسملا فو نُملا,ىرتشملا بلاطينارخ الا كدب رمشلل سلفامهتراكت نم ||
 ادهش انوكيملاذا عئابلا بصن نربي الو هيدصن نعئربرخ الا كد رمشلا ىلا نثلا ىرتشملا عفد |

 هب رح . الا لاطبالةرامتلا تامش, نمامهدح ا مزلاما ذكو ام اهفزت احد "الذ زاك رش |نيح
 رح ةا1لافناعاتم رتشالجر ف ةكحرشلا باك نم عرارلا لدفلا ىفةناخ رات[
 رخ ٠ اللولاملا بحاصل حب رلاف ةككك ريغ ل 0 .وهئاح رار اكل هانا
 نا ىلعةعب رأ عم كلرتشاف ةنسفس هل (ىسعق) ١ قةكر هلالوأ ف ىواتفلا ارهاوح عزدمرسأا ا

 لحاحلاو ةدساف ىهفدن هولا مس قاملاو ةنيفسلا بحاساسهلناوا مال اوهتنيفساولمعب ١|
 نيب ءاشن .ىرغصلا ىفركذو ّق ع ركل ل اواىةمتق مهلم هاش مرججأ لو ةنيذلا بحاصا ا
 0 عابولو عرزلاوةر مشلااذكو زك لكي رشنذاري-غب ىنحأن مهمهصلا د

 ناكحجوإو# ةيدامعلالوصفلان منيثالثلا لصفلا ىف زوال مءاشهرداون فو زاحدكب رش |

 الفالا رزاداسخلا نا وأ أ غلب نادك 0 رتش»عر لا
 كلرتشملا عرزلا نمدبدصت عاءل حرق ع وسلا تكن ثااثلا نم عرزلا عب ىف سنج ىفةصالخ
 او برا ع تداوسا» عنان لاو رازاع قرا ردا ىح عسب سشي نقول

 نوديدكب رش نم عرزلان م همدصل امهدحأ عابنيلبرنيباكر تشم ضرالاو عرزرلا ناك اذاو ق ]

 5 اذا عرزلا عاونًرئاسو نطقلا اذه ىلعو اكردمعرزرلا نكي ملاذاز ومال ضرالا |

 ضرالا فهن عم فصنلا عاداذا امأو ضرالان ودب همحاضصن 1

 لل :اسولا عشت | أ عئابلا ماقم ىرتشملا ماهوزاجدكي رشاضر رثخل ىب - نمو اهكد رس ند

 عابتاوز<مامهدحان م هدصل مهدحا ع ايف الثني عرزرلا ناكولو سار غلا نمهدص ا ءارعث

 ذازصمل نجا نماهءانيامهدجأ عانام م راد (لصر ٍٍق روبزملا لنا نم 000 ا

 ال
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 لاملا بر ىلعزاجول هنال عوطتموهف لقد ملوأ كيأرب ىلعا لاملا بره لاق تاكو هس سف: دنع ند

 ةلادتسالا ىفهلرثأال.” ى#ل عا هلوقو كلذ. لاملا بر رهاب ناو هملعان. دسم لاملا برراص
 مسق ماسقأ ثالث كأءالامو براضملا كلام هل ىأ هتلعبو قدي زاشملا لاا ر
 ةراعالاو عادرال اكالوأ كيأربلعاهللاق هب راشملا قاطع اء وهو اهعباوبو ةيراضملا نم

 ليقاذا كلمفاهتمنكي لناو ةيراضملا, وم سسقو نهرلاو ناهترالاوةراجالاو راكتسالاو

 الواه.قشنالو اهنم سلام ثلاثلاو هريغلاعوأ هلامع طلخلا وب راضم عفدااك كد ارب لعادل

 ريب دتلاو ةياكَلاو قّدعلاو ضارقالاو ةيراضملا ىلعتنا دتسالاك كرب لمعا هل لق ن اودكلع
 ةراصقلا نال لاملا فاكب رشريسصبالو اهرصقوأ هدنع: نمةئاعلجلاو احياسنلا ةرحاوةهلاو

 حرشفو 7 ديار اننا انا مكاعالامفو براضملا كا :امفد زازب ماك ل امنيعي تسدل

 هلع ةعيضولاو هل ميرلا ناكو ةيراضملا لام ن هذ ةيراضملا ]ف هسفن لام طلتوإو ىواسطلا

 كيارب عال ةي ماذا ذهو امه ةكر رمشلا مصتو نهض طاخسو نام ةكرمش هريغ عم 'لراشولا ذكو
 ىلع هيراضملا بدو ةصاخ هلهلام 42 رفنالاملا نيب 42 رلا مسق حلب راذاف طاخ نا هلف لةولف

 الامعفدول و 3 ةيراضملا تاناعذ بان نم براضملا فرصتقىلامعلل تانامذ اههطرش

 نيراضملا ناداليلا كا: ىرامتلا هل ماعم نأ الا كداب همف ل عا هل لن لو ل_>ررلا ةيراتم

 لثم ىف مه ف راعتلا تاغذاا اولاف كلذ فلمعف كلذ نعلاملاب روهابمبال اولاملا نوطلخ

 براضملازوعامثناضضاق ىفرعلا ىلعامهْس ةيراضملا نوكحتو نمذبال نأ و جرا ذه
 رخ الاببصن نعتكسو حب رلا نمامهدح أس يصن نين و ةيراضمالام لبزملا عفدلحر

 زو ال نراضملا بص ناس ن ءتكبس ناو ةيراضملا تراس لال بربس تان ءتكسنا

 بر لافولو براضملل نوكي لاملا برا طورمملاءاروامو اناس هازوةواسامق ةيراضملا
 لاملا برلقاسلاو ع رلاثاثبراضملا داك ههلث كلو حب رلا فصن ىل نا ىلع براضملالاملا |

 امبت» ع رلانوكي وزاجاشنس نوكي حت, رلا نمىلا عت هللا قز رام نأ ىلع لاملا بر ل كولو
 امس عرلانوكيو زاج م. رلا فناكي رشام_ما ىلءةيراضمافلا عفدولو ءاوسلا ىلع |

 هللا هجر هسوب ىنألوقفزاج حب را را اهولو ءاوسلا ىلع||
 ثاأكن :اق يدي ةيراضملاامأو 7 ةيراضملا باك ن متنادضاو هللادجر © لوقف دلع و

 ىلءىلام ضمق الأ ن نارهريغ ىلع ناك ناو تدق او هلهارتسشا امو مصن الق براضملا ىلع

 ىاذكدةعلا لبق «فنم هسفنل طرش هنالاهوركمناك ناو( ١ ) زئاجو هف ةبراضمهن لعا من الف

 اذلأبلا عفدولو م ةيراضملالتا وأ فنصمللراصبالاريواتح رشف راغغلا مم طوسملا

 ىهلاقولو ضرق ىسهذا ملاكم نهاهضمقف اهلاك ىهو لعفذاهينضرقأ ب راضملا لاَعْف ةءراضم
 اهعس ىحاضر ةنكي ل هضرقأمتاضورعتراصولو لاف (كف ضرق ىشمارهش كدنعةيراضم

 لكل كوت كامو كامل ًاراىلا عفدالاقولو هب راضم نك: ةيراضم ىه مار هبشهضرقأوو

 يرام باك نملوالا لصفلا فة اع اكلبتسملاملا نوكينأألا

 «(ةكرمذلا با :كحا»«

 ناهترالاوهملعةراحشلا نمنيدبةكرمشلا لام نمنع نهر ىأ نهرلا ناتنعلا ىك رمش د>ال سلو
 فالتخا ىف عورفلسقمامهلا نبا هكيرش ىلع نهرب و ندربنا هل ضواشملا فال هلنيدن

 براملا كاعام هاج ثصم)
 (كايالامو

 ىلءقيدضبقالاهوإو(1)

 هب راضم هبإ]عا منالف

 نهض هلك بقي نا لبق ل متو
 نمضي الدبل عاف لاهولو

 بدترتلل مث تالوا ولابادكو
 لمعلاب انوذآم نوكي الف

 فالخ لكلا ض قدعاالا
 ضبق ينك هنافواولاوءافلا
 ضع قارح ضعبلا

 لولا ىفو (لوقأ) تاريعملا
 مك | ده قواولاكءاغلا نان
 بدرتلا دست مث نالرظن

 تدرتلا دست ءاقلاو ىخارتلاو
 2 ادا[ 2 علا و

 0 لقايفذذالا

 واولا الخ هبقع تش لب
 ريغن-عجلا قلطملا هاف

 بدنرئالو ةنراقملضرسعت
 كك هقلا زهد مالك
 قاذكلعأمتاومب دود

 راصدالارب ون ح رش

 ةيراضل عصئال ثصم)
 هارتسا امو نراضملا ىلعنيدب

 (حلا هتمذفنيدلاوهل



 لامد راضملا عفدثدم) 3

 لاملا بر ىلا ةيراضملا

 الو ىوالا لطتالةيراضم

2 

 براضملادوهشناكتاف(1)
 هلف يرلا فصنب هلاودهش

 ادد تدار
 وأ مهردفنام طرش هنا

 لبملا الفاس طعس

 ْ رشعلاو عباسلا فاذك
 ةيناح .راثنلا هب راصم نم
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 لام لالهبا,ف ىدج رسل ازيجو ححجرب رالاهاتم دش ثاو هب راضملا ىلع عح راهيعيدبلا ١

 ْ لحنا تاومل(اهلطبي ف ”رمصتلا لبق) هيراضملالامىأ (هفلت) 1 ةيراضملا باك نمةيراضملا 1
 اهفانأو الحرهاطعأوأ اهةفنأو ب راضملا اهفان أولو عد هواك يمأ هنال (براضملاهيفلوقلاو) ْ

 | مامالا نعوناع جال ةيراضملا عمناعضلاو هملعانومضمراص هنالذي راضملا قست لجرلا كلذ |
 راصف ضوعلادخ أ هنالدب راذملا ىلعهءىرتشي نا هادغلت ٌىذلا نماهذخ أن ا هنىلاعتهتنادجير |!
 || ةيراضم ا مهاردلانيع هملع ضرقتسملادر مهضرقأ اذا هناىلاعتهننا هجيردحت نعو نعل ةلزنعأ|
 ْغ عمال ةيراضلا كونا خلاب رقتساىدعتلانالالاهلثمناو ىدعتلا لاو نا هلاح ىلع ْ

 ١ لمك ولا ف ةالخاشلاو ام نا“ لاملا بر ىلءعجراحدتتن ل ةكلهواهلاعىرتشاناو نامذلا ا

 || نماهلام كال هى عونىفةيزازب لاملاسأرعوماوةدحاوةس نم لاي عحرب هناقءارسشلاب ا
 | لاكو حيرلاثلثكلتط مرش مطرد ىل لاملا سار ناكل املا نر لاقولو 1 ةراجا ١

 ١ ةيراخملا لام هنأ ارقي ناغلا براضملادبىفو حن. رلافصنىلتط هرمز فلل ىلا سار الر راضملا ْ

 ظ نيملا عملاملا ب رللوقلا حب لاطرشفو دل راش لوك كار ًارفلوقلاتاك ||
 هلوةلوقلا نكن يد" ىلء وأ لحرا ةعاضد و أ ةعيدو اهنمفا 1 لاذ فالا هد : الد براضملاءاحناو

 زوعامت ل هةلسقناعضاق هريغأ هنأ هن رقأ اذا الا هد. فاعف ااعتلوت نر < لوعا ندا

 للطسنال ةيراضملاملا برىلا ةيراضا لام براضملاعفد هو هيراضملاب اك نمبراذملل

 نيالا لصفلا ىفةيزازب ةيراضاا ىلع 50 ةدللا دك د ةتاثلا مصتالوىلوالا

 رع البراضملا لاهو ةءاض املا تعقد املا ترلافولو ف ةراجألا لاي نب داجبلا

 اذكو و0 ) هنهجن مملع وكس مبررا ناللا لا بروق لوشل تاك( هردةئاعو آف صنلاب

 براضملانال لاملا نرا]وةل انك ةعاضرا !هيراضملاملا برلاقو ىّتضرقأ نراخلا لاو

 |١ برلاقولو هضرقأ ةيراضمهاطعأ هناك لعب براضملل ةندملاو لاملا كلة همم ىدب

 ا ىديلاملابرذال براضملل لوقلا ناك هيراضدلب : ال هلا عوفدملالافو كس لاما

 ا لصفة: لسقناةعضاف لاملا برة ةنبلاوهنذاءلاملا دخأ هنا ادن ١: امنع نامذلا هلع ا

 ةيراضملا ضداقلا داو ضرر ولالا فر لاول ق ةيراضملا ناك ن د براك الزوحامف

 لمقناكتاو نماضررراضملا راح ادن ةعفعلاو لاما رلز دتلافاف رصت امد.عن ناك اف

 | برن ذاناكض يقل نا ىبعاق داصت اهمال ضداققلا ىأ هملعن اعذالو هلوقلوةلاف فرصتلا
 || الق ةيراضملا نهلوالا لص فلا ىف اغلا تاناهذ ضداقلا راكنال ضرقلا تش مو لاملا
 لوم ةدسافو أ ةححك ةرراضم رراضملا ىداو ةعاضبلا لاما بر ىدااذا زيسجولان ِ

 ةعاضدوأ ةءراضملاملا برعداو) اذكو ب راضملا ةنس ةشيلاف ةشيبلا اماقأأ ًاذاو ناملا نر لوق

 ةلد .ةندنلاو لاملا بر]وةلوةلاف ةىملك عيرلانأق ىدحض هرقأ هنأ لاسملا هيدي ؤىذلا ىداو

 هراضكلأب نادهاشدهش ناو 0 ةيراصملا ناك نمرش ءعبا رلا لصفلا ىفةريذ نراضملا

 امه قات ال هنال صرَد هلا ىعدب نم هس ةشملاف كل ذريسغاسشاورسفب مو ضرةاامنا دهاشو

 لع ف ضرقلا ىلعدرتال هيراضملاو ةيراضملا لعدرب ضرتتلاو اناك نب سحالا ن اك لعجف

 ةدانزلا تايثا ضرقتلا ىدي نم ىفو هنمهضرقأ مالو ةيراضم هلا لاملا 5: نكح

 ةكرمشلا باف ىىسخ سلا طوسملا نمهملع ضرلا قاق ساو ضر انقل ضو.ةملاىفكاملاوهو
 هن اعاهلجو ادرصتف اناس ارم ىرتشا فا هعمنراضم 07 ةيراشملا تاك :رمةيراخملاو

 رع



 ( ©ا/

 ىلا هدر هنأ مشت ةنسالا همحاصولا لاملادر هنأ هتثرولوق ل.ق,الو هتك رتىف كلذ هم: راضملا
 ةبادسهلا ىراق كلاملاىلا 2 رلاولاملاتددر هيوم قلاف نراضملانأد_مشتوأ كاملا

 ا لاملا برهيذكو هلكل املا عاضف "ىلا لصودقواغل آت < ردقهضرهىفبراضملا لاقل(

 ليل كروم لمان دععدا هنال لاملا عاصم لع ىلع هتثرو فا < نأ لاملا برلق تاك

 عساتلا فىوات معلا لهن ريغلا لعف ىلع فاهسا هناللع | ىلع هفالهسا هلؤ ثراولار تك او دوخلا

 | ةعفنم#د لصتو نراضملا ىلءانيردذي راضملا لام نوكي نا لاملا بردا ارأاذا كو ةيراضملانم

 | براضملا عضمن مَ را ا :مثهملا اسي وبراضملا نملاملا ضربا ولاق حان رخل

 ا -ةيراضملا لع براضملازو عامفلسفىفناضضاق براضملاهمفلم_عيفكاذدعبا
 || رقيمل هنالهملعناهضالناس ريغ نمتاممت اننلأ مب ر هنأ هضم ىفرقأ اذا براضملا 0 ةيراضملا

 ١ تامهنالدتك رنا دوي تام هذيلا دو واغلأ ح,رهنارقآولو هديىلالاملا لوصوب
 ١١ لاكول براضملا © ىضرملا ماكح أن مةيراضملا باك ف ةيدامعل الودغلا نم ةنامالل الهم
 | اهعادب نالفركس' ولو هتثرو ىلعالو هءلءئمالفتام ئانالف هب راضملا لام تعدوأ هتوملمق

 | ناولعيالو ًاشلوةينا لق نالفتامولو ةئرولا ىلعالو هلع *الف فلما عمه لوقلاف هدنع
 1 تام مث تمرارقالاو اناهربلاءنالفىلا هعفدناو هءلعؤدصال هلوقب الا هلا هءؤددراضملا

 ١ َّسنالفو نراشملاتامولو عدوملا ىلع ءالون الكلام فان دثاك ال_هجمن الفم نراضملا

 || ىلاثلا لصقلا فةيزازن تملا ىلعالو هماعنامذالو هلوقلوقلاف هنامح ىف هءلعامتدد رلاَقف

 هك رشلان ال ناغصن مهندس حبب رلاوزاج ناكي رشامنا ىلع ةيراضماغلعفد(خ) خؤةعيدولا نم
 : ١ قىواتغلادقت حمي رلا ف هسفنل واس تراسملا املا ترلعج دقو هعللا ءاوا توا

 ةيراضملا لع فرصتلابهرهأو همحام ىلع املا براضملادر (إ  ةيراضملا نم عددارلابابلا

 ْ الع و براضملا نذان لمن هنال ب راضملا نيعملاملا بر نال هن راضملا ىلءن وكن حيرولمعفا

 | ازهازكف هللا الوقنمدلع راصىذ اب براضملا ناعتساولاك نيعم لا ىلا الوةنهراص نيعملا

 ا | ىهتوأو قر وزاالحلا نمىواتفلادقن للهعااىفبراضمللانمعمثوكي نأ لاملادرو

 ىتح ةيراضملا سنت يراضملاديىفامتاك ل املا ًارناكن ار ظني عسلاوءارشلان ءلاملابر

 ا ءاشاع ضورعلا ففرعّتيناهلوهمملمعبلاضورع ناكو لاما امصاعراصهدعرهب ىرتشاول

 ْ مهاردةبرا ملا لام صلخو مهاردل املا س ًارناكنارظن م مرينا دوأم هاردلاملاراص(١ )ى-

 | نمي ىرتشي ناهلفمهارد ضورعلا نع صاخدةوريناندناكت اامأو ةيراضملا فدقعلا سفن

 1 | (سش)ةب راضلا لئاوأ فلك الا ةنازتخ هريغ ىرتشي نأ هل س كلا أر رينج ضورعلا

 'ء اهممقريتعي ءد وأ 2 لاملا ع نمذخاي نا هلوريناندىوتسي نأ لتم-قلادارأ ثدي راض ريئاندداطعأ

 ْ فوبزلاو ةجرولام هاردلابةيراضملازوجتو انا ىفو ةيراضملا ف ةينق عفدلا مويالةمسقلا موي

 ٍْ مع ةساتعلا ىواشفلا فو سوافلاك ىهفحبورتةقوتسلا تناك ن اذ (ةقوت_لاب)زوجتالو

 | اتمقرتعادقتلاوءارشل ادعي تد.سك و لو تدفءارشلا ل بق س ولما !تد_سك ًاذادمتدنع

 || اذاو #) ةيئاخراتتلاة راض ءىفلوالالصفلا لئاوأ نم تدسكم و لاملا سار لمصخخأ
 ٍ كلتساولو هنبععم الهلا ف براشملالوقلو.ةلاوةم راش تلطب فرصتلا لب قلاملا كه

 ظ نمنامذلاذخاو تح[ ش ةيراضملا ىلع ىرتش, نا هل نكي لوريغدكلتساوأ ل املا س ًاررراخملا |

 : مهاردلا تعحر ناف ال-ر سراضألا ضرق ًاولىلاعت هللا هجر د2 نعو كاذولةذخ ناو كلبتسملا

 ىلع ةيراضم اغلا عفد باطم)

 حميرلاوزاج ناكي رشام منا
 (ملاتافصن |

 لبق لاملا لاله ثم
 ةيراضءال لطم فرصتلا

 ىف براشملالوقلوقلاو
 جلا كالهلا

 ىاذكراص-هلوق (1)
 لمعتسام اريثكو مسنلا

 مع راضملا عضوم ىخاملا

 هيععم ما ىرت

 ه«نطادقن (ةقومسلا)

 هلا رعالمو نيالا



 ا ا ىبعم قمهفالتخ | ثم

 (اعرمش ةلاوحلا

 |١ دقلاعولو ال قاعدبالل امال نماض هلشكلات ةفوكلا راو دا ْ

 ١ لاملا همزل ىفاوننأل بق باغ هيلعاللا نماضان اف كفاوي لو باغناف نالف س 2 كل تاكا ا

 || اذهفهلعامل نماضاناقدثلقا وألذ باع اة لاقولوهي كف ءاوآشأ لق باقتا لافترلا متل وهو ||
 ا بص ةلافكلا باكن هديل وكما ملست ل ئاسمرخاو [ىناخضاق ةبمغلا دعب همقاوب نأ ىلع 0

 ا 0 رقما ل املا همزلتى ل نالق 212 لدقكلاتامت لع وهنالك رة امهريسغل لاق ا

 || لطابوهفن ماضاناف كد معقد نا لاق ال_ترداوإ اويؤ لصلا ناك لقي ريهظ نيفكلا ا

 ا ىدلا ماقاق ناسذ ا هس ل فكف رحدنا هملعىدملا مءزوهديع هنا ناسا ىلع ىداول كل ذكو ا

 ١١ ىداحالصفلا رخآق دئاخراشت ل. فكحالا ىلءىئالف هلع ىدملاتافهد.عهناتشلا |

 ةلافكلا باك: هل

 || لصالا قوه 2: زازبلا نعالقن لاو ىمدازدي وم ةلاوذساتزسهي ةلانكلا تزاجنيدلكو |
 || دقو | رحرهظو أ دعلا قضتسا من ناب ىرتشملا ىلعالاع رغعئالالاحأو رخآن ما دبععاباذا ١
 ا 0 ا هلا اولا لطي هنافْئذاةلا ىلا هالااو عفر ا

 ا عئابلا لاحأوأو يةلاولاىفةصالخ ىرتشملا ىلا مل هلا لدقعسمملا كله اذا اذكوةلاوذا |

 ١ ىرتشملادب نمرادلا تّةحسا مث هللا للا ىلا ٠ تي !اىرتسشملا ىلءال-ر ْ

 ا ىرتشملا نأ ىدغسلا ىلعم ًالسالا ريس : ْنعْلْزا ونلاع وحى ركذ ن لان عحرينم مىلعىرتشملاف |

 ا نأ عماملا فو الل اد لاتحلا ىلع عرب ل»عئاسلاىرتشملار تي ل ناق هل لسق عن ابلا ىلع مجرب ا

 ا ةشلعتملا لاس اى هداز ديم مه الا ىلعع -رء اش نار ضداقلا ىلع ع :ترءاشنا را نا, ىرتشملا ا

 ا رئااصدت ل ءلئسأ 0 الا ع ن نءالقنةلاوملاب | ١

 ١ عسسملا ن ًارهظاذا باجأ لمحلا ىلعم !ضداقلا لعل عحرب ل هفتقهسا مث هضقفأ|

 ١ هيادهلاىراق لسحلا نع عا الع نمل ىرتسشللا ب نع دله دحاو ىدس ا

 ١ نيدلا لقت ضعلا ده عفهيلاطملا لقت أ آنيدلا لة: هلا اوما نأ ى هللا مهجرزع اشاا ملدا ِق ا

 | رهاوخ مامالا ةذسن ىو ريبك- ا و رشضءب فرك ذاذكهةمااطملا لدن ضعبلا دنعو ||
 دع دنعو نيدلا لن فسوي ىأدنعفهللا امهجيردتو فسوب ىأنيب ف التخالا هللا هجيرمداز ١

 ا فسوب ىأدنع”ناولا دعب نيدلا ن ءلمجلا هللا اًربأ اذاامف فالتخالا رع :رعو ةيلاطملا لقت ١

 || لما رب لبقو لاحا اذا ديرعقلا ىفو مصيدتدنعوهلعلاتحما ىلا هنمنيدلا لقت نا هنالمصباال ا
 ١ الو همشعل ا م2ل|تامناوةلاودلا قةص الخ ءىربلصالا نا ىلع .ةكولا ذكو ةث الثلا دنع ا

 || لاتحلا خف ليصالا ىلع عر هنعلسفكلا لام لا ب اصأربا مثلاملابل فكه تاك كلو ةكرت |
 ا ليس ىلا مى نيدلادوسيال اسلم هملعلاتحلا تام لاملاهيلع لالا نملسفكلا ذأ |
 ا هبزازب هللوفكملا هلأ تالا ل فكوأ هلجّوموأ لاس ةلافكل اوم ارغب وأد رماءلغكاا وس ْ

 ةلاولاىفا

 ا

 ةيراضماهبم معين ا نيدلا بحاصد ىهأفم ةردف لأ ارح لع ءهلناك نكنودلابةيراضملازوئال ١

 | لامعا نينو تاماذا براضملا هذ ةيراضملا باك لئاوأفنيتفللا نار ةيراضملازودتال |
 ةدراصلا

 د شل
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 هدرولو )١( لومقلا ىبابث ا بئاطلل سلوى ربولح الب قءهاضق (سشص) و ةلافكلا

 داعءاضقب بمعيهدرمث لس> ومان 1 دل الح و مداعةفان راب

 | ا نيهحولا ىفةلافكلا دوعت ال 0 يذلا ادهبناكولودوءبال لب اقتولو لالا

 كتم هبونوندملا نمنيدلا بعوأذا بلاطلا ف تانادملا باك نمل الاء قل ءتيام
 87 نم ةيإكلا لدفرخأ ىف اصضاو لمهكلا ةءارب قبن ”ولصالا ةمْذفنيدلا دوعي لدصالا

 | لنا وءىربويفدرلا يق تا هنمهأربآو أب ولطملا نملاملا بلاطلا بهوولو( م و قاتعلا

 ' مهنمهقخاشملا فاتخاو بتكلا نمئشىف هل ملا هذهلرك الرع لا ريب لو لسسدال
 / قةيئاحرات ل ةكلاأ 0 0 ا م[

 | ىلعهل ىتلا فلالال+ رلا اذهل تمذ دق 2 اودهشا ةعاج لاق ل-ر © ةلافكلان

 رشا و رورزملا لحنا نم ةلافكلا
 خامل تأ زد معا ة:نيمآ هناقهسالفا ارهطىدلا ى سلس اخ ملمع عر ل

 داملا نا ىلعءاسأ اعلا ةيوحأت ةفتا همانغأن كر سلعملا ادذهد.نم مانغالا ذل والا

 سداسلا لصفلا ىف ةضواعملا دقعن عض ىف ءقيلر و رغلا ناللوالا :املا نهد نا كإعالىناملا

 : كا ل 0 7 هيرازبلا ىوعدن مرمدسع

 قلاطتن آل اهو هنانةفاو رلاو هاط دوت الطلا ”ولٌكسمو لح الا ىذماذا ارد ولاعلل يااطب

 | لافولو ةرمشعلا قىفعأ ارب ولاعال السك راصا زوردهدارن الفن َ مف ةريدن(١ ١ لاق ”روشأ ادعت

 وهفرمشلا دعنءىرب هنا ىلعر مش ىلا سفن لفك (هدع) ةرشعلا دعب المفكر ريصي زورهدان (؟)

 نمنيرمشعلاوسداسلا ف ىبتنيالدنا حصالا اهيضع ىرتني ل *مانأةرمشعملا ليكوتلاو لاقاك

 ١ تانك لوقي نأ ة باو رلارهاظ ىلعتءل كاف المفكر يصيالو + سفلي ل فك, نا داراولو ف نلوصفلا
 | انإق هر داك ذا رهاظلا لاعلل الصأ اليفكريصي الف هدعبأ 1 ربان ىلعرهش ىلا هسفألا

 ارا ءلفك اذإو .نلوصملا نمنيثالعلا لسقلا ف الص لطمدب ارد تال
 عقيل ةنسلا ىلاوأ لسللا ىلا قااط تن لاك را ور د هملاطيامنافر شما ا سفن
 حصأ لو“ لاو رهشلا الجو من الا ال.ةكريصي مهضعبلادو انها كف لح الا دعبالا ق الطلا
 | باعنافنالف ساي كل تاذكرش الل اك لجر ولا ذكلا تءقول مصياعف لصف رخآفى ةمجلاولو
 1 لسثكلا هعفدم > هالوفكملا هلطيلو ةفوكلا ىلا هلوذكملا باغةهملعاملن ماضانأف كنع

 | ارب الءاربالا درنإو هلاح ىلع ل.فكلا ىلعو بوملاطملا ىلع لاملاو م ريع هذ 2

 أ فلسا م

 | نيدلاهئمارارقا 6 كالا اوقنال بلاطلا نيدن ءل.فكلا اريد هالو بلاطلا ني دنع
 ْ نويدملاَى :رب ةلافكلا دمعي ءاضقلا ىلءةنس نوبدملا ماقأ اولو ليقكلا اري الق ةلاقكلا دنع
 ظ نأ ىلعان الف عسابرخ رخ اللاق ل د لاملاتةلافكلا فلصفقناكيضاق اعمج ل يفكلا ا

 أ هده مدتال نماضأن افادد لربع كا>نا جرار ببلاقوأ ىلعو هف تار نم كر اخ

 قاذك لجراءلوق (1) | منال الا ةفهسالفار ها هلتأو )١( لجرامانأ ىد

 ١ ' ىلع با اطلاربس لاعلل هيلوففكملا )سول هنا ىرتال ل الل ليشككي سد لذا دا سلورهاظلا

 ا هناهللاهجر فسوي تن ءو باطلل لجان ةدمارك ثوري لل اا ادا فكري ولو هلوبق

 | ولو سانلا فرعي هيش أهلا هر فسوب أل وق 29 ةرشعلا ذم دعي قلطت مان ةرمشعىلا

 |١ ءىربىت ا ىلع ءلاقولا دكو فالخالب قوقل ىحعا اربر هش ىلا ةعاسلا هذه ن مدس تاقك٠ لاق

 انالق عاب رخ اللاف ثحما)

 (حلا ةلاففكلا مصتال ىلع وهف | ظ

 نمةداررند رخا فوة

 رر ل+رل هلوقدعي لحر 6 ١
 يعم ما 1

 نالفل اسفن تابق (9)

 مانأةرمشع

 مانأ ةرسشع ىتح (؟)



 غ١6

 رابجلا لصف ىفىواتفلا عمي تااطلا» رم اك رارتالاز و كاذكواسءاولطملا |
 ةفشح ىلا دنعاذهو دقعلا سلاح ىف هلو فكملا لورقبالا ةلاذكلا مصتالو يي ةلافكلان

 ىسنلاو نول دنع امهلوقرات :هاوزاجاف هغاب اذازووص فسو وألاكو ا /

 ىفى كسا نيدلاريهظ ىضاك ىواتفىفرك ذر ف ةلافكلا ىفاغب ولطقاىر ودقلارصتخ صا ||
 ولاعة قفنلا.السنكهنمذخ نأ ديرأى اوبغينا دير فورد ىداقلاب اه ةآر ماتاقفنلا ||[

 ةمدح اعكلذ نسضسأ هللاامهجر ف سو وألاكو دعب بكت /ةقفنلا نال داهل س دأ قمم ١

 !علفك هناك يصمف دعا ن مسدئامتاو لاخلا فيتم ةةفنلانالى ودفاا هملعو قش لايالسقك ا

 سنمتلا محول اذه ىلع هلع لاو ذو سانلاناةةراناسساريصفز وفا وجو ز ىلع اهلباذ |
 ولنودلار "اسىفو فسوب ىأ ل وق ىلع ةقفنلا للة سمىفىوتشلاو طم ا ةلالتكا رخآقلاهواضنأ

 0 سمهيلوفكملا مما_ستلصفرخ[ىفىواتفلا عمت سانااباقفر انسح ناك ك لد, ت فم قف 1ْ

 صار يغي بؤلطملاو بااطل ا ةرض<نيداانل حر لشكل لح رانيدهاعلجر 8 ةلافكلا ١

 لسفكلا ىداناف زان كتلافك ت هضرهللوغكملالاق مث هنعل اوذكملادءىذر وىولطملا |

 لردكت لاف كتافكي تضر ذقالو ه1 لوغكملا لاك واو هنعلوكملا ىلع هبعجريلاملا
 تدفنوتعلا كلا نال هنعلوفكملا ىلع عجرياللاملا ىدأو تزجأ دقلا وأ !تدضردقهمع ا

 ةلافكلا نملاملابةلافكلا ل هففناخضاق هنعلونجلا :زاجانريغتي الذ :لسكلام لو ١

 دخان :نارخ < ناكر ده لاك نمئربامه دحأ ىلا هعفدإم لجر سفن نيلجر ركل حرا ا

 1 .كنا لصف ىفىواتنلا عمج رخ الان عبئا ,سلامهدحأوامهيلا م استلا مزتلا هنال لسفكلا ١

 لف ل<ر ىلءلاملا,بلاطلا ل ريفكلا لاح اولقكم ول-رانيد+«لعلجر هك ةلافكلانم |
 ةصاخلفكلا ةءاربةلاوكا ىف بلاطلا طرتشي ناالا اعمج ل فكلاو ليسصالا ةربهلعلاملا ْ
 لحرس نب لفك هنأ نادهاشدجش © ةلاوخ باك قتائيضاد ليسمالا اريبالذت ف ||
 هذ ”رعثالالاهول كل ذ كو هوجو هناقرعي نع فاول هيد خاوي وزاح ههجوب لب هفر ءنال ا

 نالةلافكلان مءىرب تنأف هم طلع تقلحوهب تدب الح رى لاش و ةلافت كلادخؤي ههحول ْ

 نا را لل را نال 21 لوفكل ا نرترعنال وشل تا اغلا ||
 لولو اس" ادي لوفكملا توكي دقو هتلسقو هدلاب ىلعالو همن ىلعال هن لوفكملا لاح ىلع نوم ةيال ||
 بصغهنأ ناسا لعادبةولاكسانلا وقح لاطي !ىلا ىدؤي ةلاهألا هذه عمةداهشل هده 3 ْ

 نداعمسام.م:اف المك اك القنا مالو هتةصالوهموقانس ل ناو لبق: هتباد وأهديعاذهن :
 نمءاجلاج-الا المخ واهم القندق رههدول ناو ُك ال او !هناقر هد لح رب لفك هنا ل. 0 ْ

 ةلافكلا بات هد كلاب ةلامفكلا بانى ىسخرسلل 1 نم هناميذخا مق لفك ةهج ظ
 ىلع رع مك هنآ نست هنالل مفك 1 اهنهذفلارهلعةنبلا تماقفنالف ىلعهلاعل شكو لو |

 هيَردملافهلوقلوقلاامأ هرقيامرا دم ىف هنسس عمل فكلا لوةلوقلافةئدبلا مشت[ نا ولصالا

 هنالق نيملاامأو لوهح لاعهسنن ىلع :رقااذا م مزتلملا ردقلا فقد صدف همازتلاهمزإ لام هنال |

 مب تق عرثك أي هنعلوفكملارقأواو: عرشلا دنع عمركنملال اوةلوقلاوةدانزللركشم |
 ىفعدمهسفن ق- ىف ةرقم هنال هريغ 0 ل ااا ر ارقا نافذ شك ىلع ءقدصي ٍ

 - ةليكحا

 ناكن اوبلاطلا ةرضح هلا كلازوحت يو ةلافك !|ناكرش؟ىفةصالخ الدو منيدلاناك ١

 باك نم ةلافكلا طئا رمش ن اب لصفر [ىف عا دب ةعحال ا ىىدملا قددصرهظيالو هريغ قد



 تاكا

 أ درناو عئابلا قسىفكلذ ذرهظياللوكتلان وأ هرار ةاب ىرتشملا ىلععسمملا وكسا اذا قامحسالا

 | ضبقنا ني_هجبو ىلعفارمشل ابى كولا ديىنلا كلهاذا 5 عوببلا باكن ماس ءعاادرلا ْ

 قف هدعبوأءار | مشلا لب ة كال هءاوس ةنامأ كا يلوالا ىنفءارم كادعي وأءا رمشلا لمقن علا ل كولا

 هنكعالوهسفتلز ءالدع هئفرلءا| ثلا كا عاماو لواللو عفءارتشاف هلهنا ريس رخل وو اهي

 ءارسشلابةلاكولا ل_سفىف ىوافلا ةنازت زخ هلكوملامنموأءسفنلامنمْنُعْلا دقن نيسولوأ

 ددصسم ناكن اوكمملا |قعسلادس 18 ) ماعدصسم ناكن ا دسمو كلمني عب جوأو كلما عسب 1

 1 تدع بعام :ىرك_ثملا هماع هدر ضي ملوأأ نُملا ضيقو هعابت دع عش ل 1

 لوك ا رك لاو ةفلطم هند بلا ناله الا ىلعهدرينا هل نيعءابايوأ ةنيسب هلم !

 | درولاك لكوملا ىلعا درك ناكل مثدس <الابسع ناك ن ا ىضاقلا ءاضّي هرارقانليكولا ىلع |
 ا , لكوملا مصاةع نال ىكوللول كولا مران تدخ اسخن كو لوكس ايوأ ةننملابل كولا ىلع

 | فل_دفىناضخاك لكوملا ىلعهدر لكوملا دنع ناك معلا اذهنا لعل ولا ماق أن اف

أو هدنعن ملدكولا جرفل هنسيدعءاريشن الجر لكوولو انوعضم كاب يىناشلا
 | | هيرتشيهنا دهش

 ُ ءارمشب ليك ولا و هن دلكو ام سنج ف الذوأ هب هلكوا هرثك اب ىرت :رتشا| ذاالا مه" الا ةسغدنع كلذ

 ٍْ نما نين يري تسلل كولا كلر حب قاطألب نالفادهح راسا ءا ارشلا هع لهي لاا تس ْ

 ا حاغللتانامضلا ن 2 لوكنلاو توكسلا ناكمالهملار ام_ضمرعغوهو ةرصاق ةحرارقالا تال

 ىرتشملادارأفةفوقوم ضرأ ةعطقامف روت لكلا اهعابش نايس ا دا ا 0

 ضرأةعطقاهب رهظفةعمض || < وم ىلع دربال مك و لا مث ليك و لا ىلعاهدر,ن أهل ناكل .ليكولارقأف لمكو لا ىلعاهدربث ا ||
 (حلا ةفوقوم ا لهم ءاوس سسعلايدرلاو ادهو لكوملا ىلءاهدربن ا ليكولل ناك ة دبلن دكولا ىلع تدر ناو ظ

 || لاقو ةدحاو قفص امهعابورحود دعني عج ولاك دةيمهضعيلاف قابلا قدةعلا دسفب

 0ك ام ىلع قاف قولا نال ميمعأ اوهو قابلا ىف عسبلا د_.سذيال ىلاعت هللا مهجر اشملا ةماع

 ' زاحةدحاو هع _فصن امهعابو فقوو كامنيب عجول هنا ىلا فرك د رخلا ةلزيعال ريدملا ةلْزنع ا

 ةلكولا باَكَن م عسلا,ةلاكولا فناضضاك ليكولا نمض |
 ةلافكلا تاك

 0 (نيتفملاتاعقاو 0 (

 ١ ىرتشد نادالحر لكوولو 3 عجاريلف هيادهلا هلكسملا ماعو ةلاسرلاو ةلاكولا لئاسم بانىف ا

 ٍ ةرحامًارهظفةي راج ىرتشاناو ل.كحولا نوذي ال نة هاف هب راح ىرتشف هي راجدل ا

 رفسا!نودملادارآو ل>الا لولح ررقاذا ل-وملا نيدلا فنا اوعج تا ذنلا فةمضقالا قو :

 || حرك نا مصخت ا داراف هسهأب لاعو آل حر سفن فكل جر لصالا ىفو ل فكل اءاطعا ىلعري يال
 ا ءاداناما همل اطيب نا هل لجأ ىلا ن نكد لنا وهعنعن ا لمفكلل سل لح أ ىلا هنامذ ناك ادلبلا نم ها

 ا نانيدلا برلسل بيغينأدارآ اذان وبدم لا ىرغصلا ىواّتنلا ىفو سشنلا ماس وألاملا ١

 1 دعم ال روشة فن ىعاسامقهيلاطي تأهل نايت اهلاقول ف سوي ونألافو ليفكلا ءاّط ءايدملاطد ْ

 ا تاو ةكلارهبلاطي هاف تا اكط دهتا ىذاقلإ اقوا يدلا بز ىدنملا شق ْ

 عسب الجر لكو ثععم]

 ماعد_مسناكن اهلوق) | ْ
 دسم ناك ناودعي هلوقو | ةءادهلافو ف ةلكولا باك مءارشلاو عيبلاب لوك كولا لصف فناكضاق دسفيال صاخأ

 خسنلا عي 0 1

 ا ترس يلد كادر صح ٠ الا ىلع هدر هناقرارقانو أن يعءاناب وأ ةشيمب ىذا نقلا“ اصعب

 هحفعم ها - ا
 1 رومأملام أر ارقادتاذناك ناف 7 الا مزلف عسمملا هتسرامم مدعرايتعابهاعن عء سعلادعبل |



 اه«

 نُملا ضب هريغ لكوو ع اداذأ ع. لاب لي 0 ف ءارمشلاو عسملابلد .كوتلا ف ناضضاق هأ كو م

 حماج ةداع هباضرلل ال نمي لانس هلا عفدن مناك ى مهضعب لاو نمضي هنأ يعلاق ليكولا ١

 ضيقب الجر كت ( © ق نيثالثلاو ثلاثلا لصفا١ن لالدلاوروماملاناعذفنلوصفلا ١

 ىأرول هع هتملتب و هسح ىرب نمسح وميديا فو مهعمو مهدسنعو سانلا ىلعهلو 50 ْ

 هلكوم ىلع مهن اونهراموقنا م مسانعو مداخعمن أ هرخآى بنتكواداتك كلذ فدا بتكو كلذ ١

 نامكالو لاملاع لاتسيو لو الا "ارب هال كودي سن ع القلاع

 0 وملام نيل لا ماعلا نمذ لو صوب لاذافد هان عل كولا ا

 2 .,دعاضق ىلع ريت هرهآ لامن منيدلا ءادا,رومأملا نا ىلعلدت "لكيلا هذيف 2 ( ارك كالا ٍ

 هيلا هيءأجو همم هن اركض بقو ل! هلم .كوىلا لجلا ع ةدنلا ا سأ يملا 8 :

 هب رقموهو لك ل ل لد ولسقف ا

 هرم كلاملانأم يام هنانهةماحت لامعلاةىمالار كناولو م ل ا

 نا ىلءلد هلم ملا دهن هر . الا عرفلاو 6 اذكريج الهلاك و ىلءهلنيدالولو +ضقب ا

 تناكملمكو و لعيد لكوحلا ن 5 مول نيدلاا ادا عرس الداكوملامن هنيدلاءادار .تكجولا ١

 ضرّةّدساهريغل لاك م يدار عارلا لوقا مءالكولا ماكحا فنيلوصف ىوتفلا هعقاو ١

 الورومأملا املا مزل مم" الاو ركن او نحب الاىلا ا ّمءفدلاوو ضيقو رومأملا لعفةتالفن كال ١

 ىضرقا كل لاه ام الدنا ضرةملل لاق اذا نيعمن مضارةّسالا,لمكولا 0 0 ٠ الا لعقدصت ا

 لصتلارخآىفةيزاز لمكولا ىلع نوكيدلاسرلا هيو ىلع لقي )تاو لسرملا ىلعاضر ةنوكد ١

 د 0 مال 3 7 ملوالا 1

 1 نعو صسغعأ ١١ ىفال باك دلاغس ل قلوس ل ١

 مدعل ضرةّة.لا ىلعناكالداقلأ فر ىلا فقل اقف هيمان افافلأ هئم ضرقتدسا ىلاعت هللا ا

 0 0 تسر

 مصاخ نا ليكولا وكب الو لكولل عسنملانوكيو لكوملا مزلي الو .كولامزلع اضقريغل عسملا |

 ع و

 عم ىرتسشم نم هد ضيقبهريغ اراذا اسأل يف ةلكولا نمل .كولالزعف

رتف دس ألات ناقل دلعو علك تالدو ض-ةف |
ْ عال عسسلاب ل. تضر ري تامنلا قا ي

 

 ا فد عم بنل الد و اصلا 006 روبزملا للا نم عدوملا عدومةلزنع ضياقلا هدنعف ضداَقلا ا
 ١ ةنم هد لاهو عسملا لجرلا نرهف أ ند ىلء4 برع للحجرملا عسسملا ا

 ١ لبقف ب.عف مصوخ مث عاباذا عسسلابل كولا كو ةروكدملا هلم سسملا لسق ةيزازب ضيقلا ||

 ! ا راانال دنس لم د اكسعلا اذهنا ىلعةنيسلا ماك اوهمصاخ ناف لكوملا |
 ١ اسعتاك اذا اذهى تشملا نمدارتسا لم 11 7 وح ىف لعجفلاكالا درع ءاضقرمغب 1

 ١ تكد ع الا مزلد .هنأعوسلاتإاوررضعبؤك 3ث مشد الا دة نكن لدمثدحت |

 |١١ اهدقسعلا ناكءاوستلاهالا ةلزنم لكوملا ودفءاضقرفيدرلا الى بلا ركب وبأهمقفلادخأ | || هيو محصااوهو لكوملا تود كولا مزلب هنا نوذآملاو ةلاكو لاو نهرلاو عومسلا ت اءاورةماع
 ا ناواثيدحوأ سسعلا ناك اعدق لكوملا مزلةنسسلاءناكن اف ىضاقلا* ءاضقد لا نكاأا
 ١ للا عت هللا هجر رفز لافو ىلاعت هللا هجران ادعدنع ا ذكفىل كول لوك ءاضقلا تاك ا

 | نب وبسعلابدرلا ن اذ ىّوس وهق هرار أد 1 أزرع وهف ثد_محامت علا د تاك نا ا

0200 



 ا ىلا

 ' ل مب كنج اودع 0 ٍِق نيرشعلا فالق شار فل

 11 لافولاذكو هق- لك عج -ربنانلاطللو ها الا ىلع هضدقز :ر < لام هردالا هلك ضيقفاعمج

 ا ئ *نممرغلا ردم * نودآش رض قوافار همه ضقت : ال هامعم مهردنودام-هرد ضيقتال

 ٌ انس ال ايده الا سلول زا اع ناس ع دولا شنق ل 2 فو( (سن) ف هللا

 ١ لك وملا ىلع ض,ةلازاجلوالا كابين القى هام ضد 8 ضيةلاز < مو نهد اهمضعب ضعف

 نمءالكولا ماكح أ ىفنيلوصفلا عماج
 لكوذاو ٍُق نيثالثلاو عيارلال اصقأإ

 1ْ ناصضا ارقم_سالا

 1 انالق ضرق ل اكو اذكك نه ضرما الفن الاّةْذ لكوملا ىلا ضار ةدسالا لدكولا فاضأ

 | ناضد اق ل.كولل ضرقلا نوكي لكوملا ىلا ضار ةّسالا فضي )ناو لكوملل ضرقلا تاك اذك
 ١ هضمي هلكوولو ا دغهضيق ولف موملا ىف سءيدولا ضدقب هلكو (زع) ق ةلاكولا ب ُُ ءاوآف

 || هتلاكو تتيثاذافةعاسلا هب ىلبكو تن لاك هن اكف لمعتتلا موملا رك ذذا مولا هضدق كالالادغ

 أ هضيقالافولادكو ةلالدالواح رصالمونلا ةلكودغلا ةلاكو نم مزاد :الودر ومضت مادةعاس ||

 ومشت هضيقا لاق زاجهّتدسغي هضيقف نالف نم مرضحب هضمقا لاف عواض دعي هضيقولف ةعاضاا
 ٍ هأذد

 1 ضمقلا نعى مدا هّسمغل هكلعالثمح هم مروع ءالاد+_ضيقتال هلوقفالد مو دب هصمق

 : نيدالثلاو عنارلا ل_عفلان الكولا ماك ىفنيلوصفلا عماج هنمرضععاضرق ىئتساو

 00 ا ا ندلا ضقن 2 ص الا هاهنف عاباذا غسملا,ل كولا

 تامولاذكو نالفرضتربغب ودو شريغن نغلا ضمة. نأةلو هبه مصاالن ملا ضرق نعءامنوأ

 ا دوهشبالا عسملا نع دانوعسسلا هلكوولو نُملا ضءقق>-لم كولي عسسل دعب ن -وأ لكوملا
 م ادهعس كتاكولادولو نال :رض ةربغي ودوههشلاةريضحر يغب عسلا ٌكاَءالن الف رضعمبالا وأ

 ىدبع عيوربسغل لافوأو نم هلا ضمقو نا هلوالطا ىسبنلا ناكنْمْلا ضيةنالنا طرمب تيعلا

 | ناكضاف زحل دو شريغي عابفدوهشبالا عبتاللافولو اراج اكد بمشي لو عابفدبشأو اذه
 هيلعدر مث لكوملا هعابمهدبععس لكواذاهلناهجردمت لاه و ءاريشلاو عسلابةلاك ولا ف

 ّْ لك لكوول كلذكو وةلكولان ءليكوالاجارخا عن نوكم الوهعس نال كولا ناكءاضقب بدعل

 ا نبا ىورو ةهعسش دن ا اا ههتمدحاو لكلاف سمعت هءلعدرفامهدحا هيع ايف 0 نحر ننس

 نالدعس :نالسكولل سن بدعي هماعدرو لكوملا هعاباذا هنأ هللا هجرفسول أن ع ة_عءاوس
 ا

 حررت نكلدح .ومللزعلا نا هلا هجيردلو لزعلاكل بكر ولل هت عم مه سف مالا فرضت
 ا رمل زاجهمف لكوملا كام عدقداعا ذا لمك ولا ىلع عسبلار دعت لكوملا كامن عد بعلا

 رخآف فسوف ان ءهتلادجز ةعامسنءاهاورامان هنعس نأ ناك بهتك مكولاه عاب

 ا ىلكوملا عسر خ ناكر يغرم دلع ل تان كورا كل ذ لبق هتلاهجبردمت نع تانلأ

 اولا ىرغصلاىواتفلا نم عسلاةيهلاهيشيالو ىرخأ:سهدمهينالدكولا نك

 ) | النمل كولا عس(ذ) ف ةلاكولا باك نم لكوملا ىلعل#:

 ١١ ديغالامهدت :غمصورع وأو اهاقو نمغلا نسايم زصدسسول مرثك ال هنداهمش لقت

 1 هناالادئمدؤا ارشو هدم براضملا .هلعو ناتاورد. ةةفمح ى أن عفهتعشبولو ةفضحىلأ

 || هسفننم ل كحوا عسب هنعتأناو رلاقافتاءاضيأ هلا هجرة فش أ دنعزو< هتعشب ول

 | هيولأن نا عواد ااا زم سار ةو ايل ةطوأ

 نملسكولا عسب عسب ثعم]

 الا ميدل هندابش لبنا



 ضارقتسالا ليكوتلا ثدهم)

 "(ملامصبق

 (لا ةلكولا

 لا عيجم ىفا دكه سعأ هلوق

 ىكدعم مأ ةيهراودلاو

 ماقاف عسم ايكو و كة ام: 2 ا ل دلال ماع ١
 |١ اليك و هنوك تشي وهني ءلادده لمعت قع جو ون بل كاك كولا ىلعةسءاريشلا دم ١
 ١ نمل ري :ا عسبلا دوار ٌٍ نسا سنا ف ةداع جلا هنا ا

 ا كرا اع اذ ل !نمهلاصوأ اضوعن لاند +اوادإ- 0 ْ

 |١ ةلكولارخكفءاهقفلاةلفحت كلذ مئثز نودع الا ءهلوق ىلعو لكوملل ن مذ و ةفنحملأ |
 ْ هقددو لوسرلا ىلا هّتعفدنويدملا لاف هضيقا الحر هنو دما نئادلا لسرآفنيدرن[ىل عدل 01 ١

 لصفلا ىفةيزازب هنمج عملوسرلالوقلوقل افنئادلا هر كم اوئادلا ىلا هّتعفدلاكو لوسرلا |(
 ظ د رس عقلا ةلكولا نمل سرد ق لكوملا لاقت خذ ةعيدولا نم سداسلا ا
 |١ هللادجر فسوب فكأن عرم د رداونىفو ةلاكو لا ىف ىفملا نم ءاشنالا كاعال نيحريس أ هنال 1

 ١1 الفددنع كله نافهض.قز هر 2 ل هضد ةةبوللطملا ن مهب بلاطلا ه وذل فك لاملاءثاك ادا ا

 || نيدلا ىضاقتبل_.كوتلازوو # ةلاكولا نمعدا راسل ف ةنانراع هماعنامخ
 ] ولوبااطلاتوعلز 2 امنا ٍيولطملا توعلل_هكولا اذهلز 2 .الو مصلنا اضرريغ نمهضبق و ا

 !| رخاوأق ةدالخ ةجحتالا قدصي لهسلا هتلسو لكوملاةامحلاحلاملا تضقتنكل مكر ولالاق ١
 || حمصي ضرقلا ضيق ليكوتلا» عصيال ضارقتسالا'لمكوتلا خف ةلكولا نمشلاثلا لصننلا ا

 |١ هلكولارخآى دق ةردملا لئاسملا قةسنق حدهضب ب الجر لكون مت تضر ةألح رالوشي نان | ضرالا دسار حصبإال

 ١ ةلاسرلا لمس ىلع غلب اذاالا ضر ةيساانمق سها دلل كال دشي الضار ةةسالا ليك وكلاو ل

 0 ا رك جالا لسصنا قاسال اوكا جرو كل دال اسر لوس ١

 | هسفت لامن مادك هض :رقاهنا ضرَملا ىوعدىفرت ذبن | جيش و طم | م ىضاقلاسدأ ف ركذو ١

 هان وكي الفل كو ساوريعموريف_سضارقالا فل .كولاو ضار رقالا ىفالمكو نوكي نزوح ١

 || ضارةّسالاو ضارقالا,لمكو لاق لصف ل ف ىواذقلا عمنا ذاب ةيلاذطملا قحالو ضيقلاق ح

 ْ دنع لاملا لاله ثحد)

 أ( لطي. ءارشلالبقلمك ولا
 ْ لاثتمالا نبع دقق كهذا املا كلذمءارم 00 ويدخل لانا 0 ا
 نالرع الا ىلع ه|فثععجربو لكوملا ءارمشلا عقب ءارع كلادع كل هناو 0 ا

 لبق ثل»ناف.دعبو أءارشلا لبق كلهنأ هاباعرالد 5 م 0

 ىلع كا ميفهديف ةنامألاملا ناكو لكوملا عوف هبر وماملا نعل لثع لزعلا لق لص>ءارمشا
 ١  5قرفلاوا دبأ عرب براضا او عجرب1 ل انا كإهو ضءقناف سه" الا ىلع هن عرين ا هل ناكف سه ْ

 ١ دقاممال ةلكولا يكحالءاة.تسالا ام اضع مقل كلاما د مضقاملمكولاتا

 ل اول دم ناك ف نيد لكوملا لع ءارش *اادعب هل بو هضكلو د سعأ اءارمشلا,تبتنا ل ا :

 ندابضبق هنالءارسشلا لبق هض .قام فال_-<+ىرخاة ره ىو: ”سالةرههش<2 ىفوتسملاو سه الا عس خ 1

 ْ اها براضملااماف هيف نيم ناكبن هنملاملا ضيق نوح لكوملا ىلءهل قال هناقهسفنل الكلاملا اهيرعخامف لعل واسباب ىلا |

 ْ نوكفلاملاس ل 0 ندريسصل هنالام دان هلع هدربل ضيق د هنأق +بسملاللاملا برل4_ظيقد

 ْ ءارعشلا لق كه سه ”نالاكولو ايار ردت سدد ننام ةيراضملا ب 2 ضوبمقملا :

 ]| سم الإ ىرتشا هنا هاوعدب لمك ولا نالدلع ىلع هنسع عم سه - ال لوقلافهدعب 1 لولا لاقو

 ارمأىح نمو لزعم لاملا كالهب هيل لاعلل هفانئتسا كاعالا هأ ىكحلاملا كاله دعب

 || طمحنا نم عع كلا لوف 0 رخ الاوايع دهم ناكل اعلا هفانئتسا كاجال
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 | ةلزجوهفأش 01 اراعلل تماس او هلع 0 اا لوف #تا تالار رتل

 وهفىدملا ةهج نمالمكو ناكت او ش>افلا نودرع سلا نيغلا «-_:م لمعتسف ءا 2 ارمثلاءلمكولا |

 نيرشعلاونماثلا لصفااىفةساخرانت شحافلا علا يحل دعس تلال

 ا او دعأأ نعمان مث عسبلاب هاكوولو 3 ةلاك ولا نم

 00 يمل ساد عسا كرما“ نمسا راسب الط مل

 لافولو ةلاكولا اكن م ءا ارمشلاو عسسأاب لب كولا فناكضاق زوال ةعسنبهعامف ||

 لاقولاذكو هللا هجره فشحىف لوول نأ هناك دقنلابهعبو هعبفاده ىدبعدخ

 ند زوال هريغن مهعابق ث الف نمهعنلاكولو هريغ نمهعس نا هل اكن الف نم دوه اعلا

 تاما :لازاحرخ [ن مو هنمهعامقاسعم لحير ئم هع ناهلكوولو ٍُق رو زملال حنا ا

 روبزملا لان هناكدأق هسح-اصلوقىفز و< الو هللا هر فمنح ىألوقىفل جرا كلذا ا

 هعبلاقو المفك ذو هعب لاقولا ذكو ن2 ليفكريغي هعامفةقث يفك تالفن مهعللاعواوق |

 ايامنا لكولا نأ ىئاثلا مامالان ءوتسلاف وزو ,زملا لحما ن م كلذك الازو<الانهرذتو

 كعمل عسبللاهلزم ع ىطعتة أر اك ةحاحلا تدك اذاأق ةرامضال ةلاكولا تناك اذا ةسل ٌ

قاطملادسقت ناقد هية هيلا
 : اعاةعسناار وحن 7 صن اف عاش سعة جاما ةلالدب 

 ا دعو 5 تلاطناوهدمءز ود لمقو روح ال لّوطناف فراعت ا ل_>الاب هرو< ||

 افالخان دنع ةئدسنلا كه :عسسلا قلطع لم كولا فاكلاىفو ةعلسلا كت ففراعتملجاالاال ظ

 هعل :رو<الة مسا هعايفدقتلابالا عمت القوز سة هعابقدقنلاهعب نومعلا فو فاشل

 مالسالا حش هرك ذز وحاله ن٠ هىلقابو ضرغلا لود هفاابادقت هعايق فلارةي_بقلانا

 علا دار 2 اشملا فالتخا هرامشءافو زاوعلل طرم 0 لا اددريتءي لىواسطلاو | :

 وأن هرلاريغيهعس ز زك لمفكوأن دربالا نعش الل اكو أ لسغكو أ نهربهعبلا راو ةلاكو لا نم

 نهرب عسي نا ءسحأ ةّزةلاك ولا ن 8 ريشي عسملاب ةلاكولا باب ىف سخر مسلل طبححلا ن : ليفكلا |
 أ كد" سحا لاقولاذكو لكوملا لول ان هطارتسا قاغلت>اوإو زوحال امهنوديدعابف ةقثلمفكوأ

 || ةلاهالا كلععسبلا,ل كولا ف ةلاكولا نم عسارلا لصفلا ىفةيذاَرب هالوةلانملااذهربغب |
 نمت ءامالا أ كاانلكولاامأ 0000 :ةغمنح أل وقىفنُملا ضبقلبق |

 ٍ ةلادالا فن اًصضاق ةلاوآلا كلعال هنأ هداز رهاو ف ورعملا مامالايشلاو ىسخرمدلا ةع الا

 عسب زاك لو كر ةواق ليكولا ىوعدبا.فنيدلا دشررك ذ و عوسبلا باك م
 أ ركن او لكوملا ءاحول ثم .#ىشاقلا دنع عبلابةلاك ولا تشينا لكولاداراغ هلامناعأن منيع

 || ليكودنا عدي مث لجر ىلا نيعل !لمكولا لي تاامهدحأ تاهجودلفهراكتناىلا كل
 هلمكوهنا ىلعةنببلا يقف ةلكولا ل اعالدبلاوذلوة ف ىلا هلسف عسبلاو ضيقا هل
 || ادهلوش تأ ف اثلاو هعسفملا مياستلايد مهاب وهم كلذ ىذاقلا عتق عسبلاو مو ضيقلا

 1 كذمهضبقأالىرتشملا لوقف عببملا رضبب ره هن ضبقوهعاداذاف كم هع اتالذكلم

 4 فل صعوأ ىديفاكل اهضورقملا نوكيا مروةلاك و لاركللإ وكلاملا* عب نأ

 ةماقا تنشب و ضيقلا ىلعهربعو ملستلاو عسسلاب هلكودنا ةدبلا لمكولا قم ةىامطمفناصقن
 هلاخأو ل ءاذهدعباضي آب املا اذه فرك دشلا' هحوو(تلق) ضيقلا ىلعرب+س | هب الودنييلا

 ْ فيلا طك توتا كديىفتلا رنا 3 قسما وصدام



 كوم ىلا لا عف ورا تاوولا# هلز ركل ف ضمقلا| دل كو نعل يكر كومان

 ةيدعاف دا دة د دكولا هلعفي ام ن نعل عفو هقحتسمىلا ى اال صوأ هنالّئر ْ

 و1 قوةحلا ل ةتني لسقدت راو باغوأ ءارمشلاو اعببلا ]ل بكوتامولف ةلكولاىف

 (هدع - هلكو للةوهمصووأهتثر ون علا ضمق وذ تاق ل .كولا عابول ل قو اللبقو ٍ

 ةباور لع ةلكو أت ن كيملولو هصصووأ هثراولدرلا خا ( ١ سعيددر هلكوإت تاكل. 0 إ

 2-5 نيلوصفلان ملوالا ل صفلاىف هدرعفامصو بصب ىذاسقلا ىرخ ا ةباو رو )3 '

 رخا قوس هعامضقوسلا اذهىنالاهعمتاللاكولو زوج رخآقوسؤهعامضقوسلااذهىف ٍ

 نءادلا ىلا هعذدالاقو هن .دديىضتيلاغلل أ ءاطعأهؤةلاكولا نم عدارلا ل صفلا ف ةيذازب زوحال (

 هل ألق عفد كصلاذخأت ىحلامل |عفدت اللاهولو 0 : مو عفدف كضادخر

 هصاقت كا ذرمسالا لاو ىلاولا ةرداصم نم ىنداخ ل_جرالاق ٍض روبزملا لح نم نعد[
 مامالاو ةرداصملا فال طرم *الب عجربريسالا فلبقو عوحرلا طرشالد امبيف عجربال ل مقناسنا ٍ

 ٍ عفدب رومأملافعونفف ةيزاز يىصااوهو عودرلا طرم هال , اهييذ عسارما لع ىدحر بلا ْ

 امدخ نوكحي نمفكااثلالصفل ا ىفلمصفتلاو ةلكولا باك نمثلاثلا لصفلا نملاملا |
 هصاد موق نأ ىلع ةماعةلاكودلكو (م-عق 3 ف اضيأةيزازملا ع نب يمال اند! 1 هأأ

 ةئرولا بلاطو لكوملا تام هلو اطأ لد قاتل اش نييرلو لكوملا لامن مولد ىلع قفا و ْ

 تاهج ناس هلع سلو هوفلح ومها ناولاق اف قدصيال دع ناكَن أد هفرمدم وقفت امناسب |
 ةشدملأ ع نمدبالفعوجرادارتاوأو ةلوقلاق نا يذلا ٠ نعحورانادارأن ا (كع) قاما

 0 نانهريسغسهأ 0 ةلاكولا باك ن مقافتالا,لمك و ثلا داعم اهددنق ْ

 راك عسل لصفلا نر ومأملاف عون ىفةيزازب عوجرلا طرشالب عجرب لعففهمد |
 ليكولا ناكناف لمكولاهاضق مث ه«-سغ.ب لكوملاهاضقف هند ىختسلالامناناىلا عفداذاو وأ

 ناك ناو ليكولا نمضي, ةامبلاطلا ىلع لكوملا عج ريوهملعنامذ الف لكوملا هلءفام لعب
 ناالا ليك و لا لزعد قف هسفأب هاضقأمل لك 1 ماض :وهفهسفنب هاضق دق لكوملا نان اعد :
 همزلمف عفدلا ىفايدعتمراصفلز ءلان ل ءدشق لكوملا لعشي لعاذاق هيهلعدعبالا دياللت ل ءاأ

 اداةاك رلا عف هدب لم كولاك اذه سلو ه.اعنامد الف ىدعتلاهنمدحوب لف زعل اداو ” نامذلا ؛

 بحرا لكوملاءادابلءىلكولان هذي هنا لمكولا ىدأ مث هسفنب لك وملاىدأ ْ

 عسلاهلكو راد ةلاكولا ٍباَك نمفرصتتلاراهه دح ا در“ لهن البكولا لصففف عئادب
 د ودوهشل امض ريغد عسلا َكإءالنالفرضعمالاوأ دوهشنالا ع.سلا ن ءدامنو

 ملعأ تن لاف هسعسأ م 5 :لاقفهعاتم عسب هلكو (عق) عسبلابةلك ولاىفىواتفلا عمم نالفأ

 عوج نم ةلاك ولا نم عسلا,ةلاك ولا فةسنق قع هنود :رأا هل ةريسق> نكي هع اسفه سنك وكلذا

 س.ناالاز 5 00 اوق ىلع ودعا ناو رعاعل كرا عسب ”هلمسمىف ءاهقفلاة ضم

 مهاردلابراثردلا عس ليكولا ىواتفلا عمشةلاكو نم عسسلاب ليكوتلا لدفىف لثلانثنأ|

 خلد ومش 000 ناهلكو# مهدنعز ل سابلا ناعم لائع : عاباذا ظ

 هدنع هزمك نا هلةدملا قدم مدا“ ازفمانأةث الراكب هعابو فلأب هع كلعالنيفلأ ىلا همعقتداز ا

 انزإ تعدل ةءمسلا ل! هت تكنو اضيأءاضمالا كإمفءادتا كاءهنال 1

 ن2 0 ى 0 اداو "لاك ١١م ارأا صفلاىفةن زازب هددع هلا ذعنادل امص ناك 0



 /اغ١

 | نالهمزاهبرقأ اول عم هملعىدا نار هلع نيعالف مدضيقدةبلاطلا نا لعام لد كولا فلج

 عراشملا يداف ةعمدتلا ترن !انا ةفضخل كأم لد كولااذكوهشاساو بلاطلا عسناو 1 ولا

 عل ايلا يداق باعو بد علابىرك_كملاد ربالمك و لكو اذا ىرتشملا نيب و ن.تلعسملا نيتاهنيب قرف

 هضيقامدادرتسابأطيللا عقوول نك هك كرادتلا نال ىرتشملا فاك ىح>هماعدربمل ىرتسملا

 داورطتلا قدر طريسعد هنأءدنع مصالا ود. لاعاك كرادتلا ناكمال هدعدرينأ لمتحف عدب وأ

 | هتاواضيأرظتلار خوينا امه: ؟تمدقتى لا نيدلا هلة سمىفهلوقسادقو ىرتشملاريضح ىتحدربا
 | عوسلا بكن مقوقملا باء سقدسشلا نيدلا ماس ريغصلا عماخلاح رش ريبكن مولع ىلاعت
 |١ عسللمييلا عاملا لمحت رحةداعلاناف كلاملا نمالكو 5 ةرساسلا و عاسلا اواعجا:كاشمو

 ْ 0 درتشد و ىرتشملا ىلا عاتملا لمح ذأ" !١ناف ىرتشملا لءكوةرسامسلا وعاسلاذملتو

 مدايختاوذملتلا نعم (دركاش) ْ عضبتسملا ف عون فة زازب ىركشملا ىلع (ةيدرك اشلاو) ع 1م لا ىلعاب رسمسلاو د عاسلااولاف

 ْ دما وس لكوملا ىلا دة علا فاضأ اذاءارملاو عسسلاءىل#هكولا هو ةلاكولانم
 ١١ ةلاكوىفرك ذو هدئاوفؤىلاعتهتلا هجر ىرح ونلانيدلا فرش 0 0 ليكولاهلا
 | لاقفمه ردفان الفدمع هاىرتشي نا الحر ره ل-رراغصلا مسالا وب وأ لافرغصالا عماجلا

 ١ 0 ولا مْزل تابق ل كولا لاقف مهردفاأب لكوملا نالذ نما ذهىدمع تعب دبعلا بحاص
 | راصق لكوملا لا ولا ةدهعلا مزلي ل نعليقيناءيرمآ لكل

 | عسلابلبكولا © نيرشعلاو عداسلا ل_كفلارخاوأ ىفةيدامسعلا لوصفلا ند
 ل_.؟وبااطيال ثم ١ فال عربتم 0 ءارعشلا»لمك ولا فال هسفن لام نم 0

 ىحو ىرتشملا ىلع لكوملا لح ل دكو لل لاقي وةرحالا,نولل عي مجال عاسلاوراسمسلاولالدلا

 1 , لكوملا لع ضيقلاود ىدملاوامدخهنو كح عت: ىوعدلا هو ىوعدلا ص عيش" نيعلا

 ىلا قحلا عفدا هل لقبا اطلانمعدي رأي ولطملا لاف تاولاك كلذ فامصخ نوكيال ل يكولاف

 ا هنفلحو لكوملا عستتا مليك دا ف علوا ىلع كلنيمال ل يقةعفشل لاس لكوملانا

 | انك ددقو ىرتشملا رضع تأ كابو ,درلا كا عال لمك ولا ناف بيعااىض در دق رسلان أ

 ا تاسثاٍبابفضاقلا بدأ حرش رصتخم م ريغصلاعمامملا حرش نم عومسلا باك ىفَقرُعلا

 ا هتاقمأف ةودسادقلاملا باص اب رغلا ىداف لامضيقبال,كو لك و لجر هي ةلاكولا

 : اضر عدا ملا داق سدعتهن راحّدرب هلكو ناف أمه اعجب فاه سك لاملا بر عت و لاسملا عقدي

 1 ناك خسفلاءءاضقلا ىف أ 1 ارهظمت عسبلا خسفو) ىضاقلا نالامههن ك«ريغوهو لكولا

 ٌ كرادتلا نال ءاوسانوكي ناس دمت دنع ىتح ىلا هللا هجرة في نحنا دنعا.ضامزسمشلا

 || هتلابف اح دار ضاح ناكو ل ىرت_ثاا ف سو ىأدنعامأف نيدلا لمس ىفاك اذه ىفن كم
 | اضرلا عئابلا دا دقو ا مر لا نك هلا ارطن عدي لوأ كلذ عئابلا ىدا تدضرام

 ١١ ضيقلا نال لكوللالا هضبقز ير 00 فرسلا ا ولاد بقولو لمكولا ضيقلا

 | لعرب له ع 2 :قيكلا ف ةلكولا نم عبارلاىفةيزازب لوبقااوباجالا ةلزنعهبق
 ٌ 000 ضيقا هللا 0 ريممهنالال باح ىرتشملا نم خلا ءانتسا

 ١١ دقاعب سدل لكوملاودقاعلل ضدقلا ق>ناللكوتلا ىلا ءامامناو ضيقلارهلكو ىأ ىرخشملا
 الا ليكولالاك ف ةلاكولا ناك دب دعاك . نضيقلا قل نم صحادالا ضقااكلعءالف

 باحأ هسفن صيقل ضيقلا نع هم كلج له ىرتشملا ىلعنملا,لكو وملالاحأ مث نيعلا عابادا

 (حلاءارشلا لمكو فالخي



 انااكللا

 517 رخال الامل عفدنودلا ق ( خاةلاكولان .نبل "اضل بانا
 زيج هير لعل ىلا نيدلا ىأ هعفدا لاق ىلوضف(شف) روبزملال- للان م هتمدلخ انا | هل س

 اذكوهدرتس» نا هل 6 رسل هتبما بروس رسال تعيش 4 دله عذدقإ|

 ٍ 0 ار عمل وبدلا لم كرولا را ناوهندن دبر لا عدس لحر ىلا عف ةدول

 بوش ”ىلاثءبا نأزازبىلاالوسرثعي لحر نيثالثلاو عيارلا لصفلا ن .ءالكولا ماكحأ ْ

 ىلا ل, نا ل.ةبوشلا عاضف هريسغ عموأ وسر عمزازبلا هبلا ثعبفاذكواذكن خاذكواذك ْ

 | لوسر عمزازبلاث هدناو : ئثىقلوسرلا لعن اةالف ةباور ةأو كلذ ىلعاوقد اكدوح ١ الا ا

 تبوثلا نر لو ناك نأو ”ةمواس ما ىلع ىوثلا رضيت هلوشر نال ره ١ الا ىلع ناعذلافيصاالا |

 ةرشعب ىلا ثعدالاقو ل_جرملاالوسر ل -رأولاك انماض وكي ح١ الا ىلا بوثلا لدواذاق ٠

 امذقدق هلوسرناب رقأاذا امم نماض سه ١ الاقرم الال وسر عماجبب شعب و معلنا ففاضرق مهارد

 2 هلي 1 الدر كادكو هملا لصن ىح ص ٠ الا ىلع نامت الفوربغ هاهم ثعبناو

 نمو يفك اهذ سه » الا لوسر عم هيث عناق كا ىلىدلا نيدلادىلا ثعبانأ .الوسرنودملا لا

 || نم لكوولنيدلا ضب لم .كولاهتيناخلا ةلكو نمو موصإلاب ليكوألا لف لبق : ل1 لام
 عبا ارلا لصنناانمءالك ولا ماك !قنااوصف ةنامأ كا مماثلا دى كله لذ مصيب هلامعف

 هو ضدقلا ف سانلا تواقتلديهريغل كو نيدلا ض.ةليكول سل (ذ) نيثالئلاو |
 ند ىلال!هيضرعف هلك وول ضيقلاليكو يق كاذيلذ هلامعف سل نمهْنع ض.قب لكو منان ع تا

 ا رب .الالاو لوالا لا.عىففناثلا ناكولً ريد ل. ص: وأو نولاطملا ل ىلا

 , دع رغلاد :ربهيرىلا هشعفدوأ فلن يرغلان 0 ضدقلدكو لاق ظ
 | هسفنضشب رقأولاكىرتشملاا رس هلا هاكوم ضيقبرق اعسبلاليكو و (ح) ب كااطلا ضيقا

 | نمله فالا هله دخت منطق فلاحا ذاءارششلا:روماملا ب وزملال مان روماملا فلاناذا ثدعم)
 ْ هناق سنا ف فل ان مهرد فاني رشي نانان- ارسال رك اراد لا رسالات ْ

 ليكولا الا لمكولا ىلع ذقن رثك اءىرتشاف نذل لكوملا هل ىعساذا ليكولا و فئالادملع عجرب |
 نغلا 0-5 ولافءابشأ تاعقاولا ىفاكى مدنملا ه آلا مارك ١ ا رتشاذا هنافريسالا ء نيس

 ١ فا, هيلع عجر نيف, هادف فلاي برحلا لهأن درر نإ اجر سأ أاذاروسالا 0 كاثلا ||

 ه.لعذشت سنا ىفءارشلاب
 (لا 'لعسفالا

 آ نادرا دةعانه سلبا قرفلاو نيغلأب ىرتشا اذا فلابءا ارمثل ال. كولانيبو ادهن قرف ١

 ا اسبر رخأف ا ناكترسالا ناكرلو نيل هملع قطن قال هملع قل نارلخر مان «راصقه دلك ْ

 ا تاو - افهستمق ندرك هير ومأملاءادشلا ناك ناوىلاسعت هللا هجر ةءف شح ىأ ادنعرا>هاذغف ا

 دأب ىتحأ هنعاا دقت ىدادإ 6 عادا همزلد وهالوم ىلعزو<الانوذأما دمعريسالا ناك ُ

 رادىاريسأ ىرتشينا الجر أ ىنج ل جر 0 انههاذك قمءاذاهمزلي وهال وم ىلعزومال :

 : هولا ىففاسش لش لوأ 1 نم هرتشا لاهو أ ىل هرتشا هللا نآاما هحو أ هث الث ىلعا ل هف بر هدأ :

 هر هل رة سلل نركم نأالاال ثلاثلا هولا قومها ىلءعج ريفاثلاولوالا ١
 دقاق را 1م كولا لافي دق تكاد : الجر لكوا ذاروسأملا ودل ارمشلاب رع : الأ ا

 عجربن اهل ناكفهارتشا ىدلاو هل ولان منام ال دهفتاللامز هور نا لاك ا

 عحريالو اعوطتم ىلا || لمكولاراص لعغفف كلذ ءاد-او لذ هركشأ لم مكولالاعولو هملع ا

 ىخاقلا لاقف ىولطملا ىلع قدا تن اذاولاف نيسعلا ةمالعيري_سلا فتاسعقاو د قع 1

 فاد

 10 وفا

 يع
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 ا ضدرملارار ةا ىف ىىدخر سلا طم طرا ٠ نم لكولار ةأاذااذكذهرارقا مصيالة ملا نيددملعو

 ا . عفديومعسلا بش لجرملا عفدل جر( ) 2 ثراولاو ضدرملاتافرصت اكن منيدلا ضمقب

 / | عئابلا لاو نمل ىلا عئابلا ع ةددل لاسقف ديز نم نُهْلا ب باطقلاملا ي-اصءاقدي زىلان حلا ؛

 | ريغباعثاعئابلا ناك اهتلا هجر لضفلا نيدمتر بوب مامالا زيسشلا لاك نُملاهللاتعفدوتعي |

 ا هللا هجر ةهئمح أ لوةىفكاذكف ةرحاماعتاءناكن اد هءلعنامذالوهلوقلوقلا ناك ةرجبأ ا

 ١ ع | كلذكف ةفينحى دنع عئاب لاذع هامأ تاك عسبملاو عسنملا لدينُعلا ناله سحاصااقالخ

 ' عوساان مرشاعلا بأم |١قىواتفلادقن هيلعةنوكيال عت :اما|لوقنال ديز لعن اءذالو ا

 ظ ام-جعفلحال هناق ضمقلا بلاطل ركتأو فد زق اللا هعفديل وسر لم عفدولو

 ١  ناكامهيأ همز لكن ناف ره  الاويذ5ىذلارخ . الا فل مت( ىهدح آقدصت نأ سه - الادبال نكاو

 1 ىلا هعفداهنويدلو اهيداغللاق اذا هنافيوصغا ا تانومذملا فالخم تا امالارن اس كلذ ىلعو :

 |١ فل الانا ةلدس , الار وماملاةدصي و هلوقلوةلاق ضداةلأر كناوهعفد معزدن مث تالق

 ْ 2 هل 00 .صالقتلكرلا باكر او :

 : ىداوعلا 00 هو ناسلا ن ول هريمعتلاب رأت سملارحؤملا :

 : هملاهعفد دةهناركْذ فل جرا هعفدملالاملرلا لبر عفداذاو 0 تانامالا باك ماسشا

 1 ساق دار ةاروصاملا ىلإ عفدلا ىديعلاا لوةلوقلاف لا مادلر وماملاو سه - الا كا ذؤهيدكف

 ْ امهيلعنيعلا ب كالو م ل نعد 6 امةسيالو ضبقيل هنا هأرومألملا لوقلوقلاونامذلا نع 1

 : بديذ رج "الاس دك تواجد د سه ٠ الادنال هنالاههدح أ ىلع ب<امتاو اعيج

 ! هللاب رخ . الا فاح هناق عفدلامر وماملاقدص نان هقدصىذلا نود هيذك ىذلا ىلع نيسعلا

 هن دل ١ ال١ نعطقسو هضدق رهط لكشف ناو ضيمقلار عطب لود! د طقس ّْفلحناف ضدقام

 نافهلاهعفددقل هتلا,ةصاخرومأملا فاح هناذروماملا بذكوهضةيلهنارخ الاقدصناو

 ناب عدوملا أ الام لجر دنع عدوأول كل ذكو هل عفدام همزلنيهل ا نءلكنناوئربفالح

 لحرملا ةعيدولا عدوملا ع ةدولو و 00 قتلا اذه ىلع وهف تفددقل قف الذال ةعيدولا عفدي

 هسه. هنا هنرع عمو لوقلا آلا ةعبدولا بحاصركسأ :او يسافر ماه

 وأ نيدلا بحاصهسهاذنيدلاو أ بصاغلا دب فب وصغملاك ل حر ىلءانوءعذملاملاناكولو كلذ
 لوقلوةلاضدقأ/نالف لاووهسلا تءفددةرومأملا لاةفن الفلا هعفدينا هتف وشلل

 اذاالاناوذكلا٠ نءهسفنءاربا كلذ فنالة ةيسبالا عفدلا ىلع روماملا قدسيالو ضشر ل هنا تالق

 ضي هنأ هلم عم اوقلوقلاف ضاشدلا لعن أو دصرالو ارب دئنش ةدلا فمه ”الاهقدص

 ناف عفدهنا ملعبام هللاب )علا ىلع فاح هنا همر وماملا بلطو عفدلا ف رومأملا ه الا بذكولو ١
 ةلاكولا نى امجبسا لا ىوا بطلاحرش ناءذكلاهنع 00 نامذلاةةمدخ ١

 نمةمهلا تناك سه مسىهوف مهردفلاىن ءنالقا ىدرح . اللاق( 3)عئادبلا ةلكوفاذكو ٌْ

 عوطتم عفادلاوةبهلا فعجربنأس اللو ضداقلا ىلعالو ص ايا عرسال را الا

 عجرب ور و ماملل م ال رمذضد» و ةمهلا ترزاج لعفف نماضىلا ىلع م هردفان الفل سهلاقو)و

 1 مكولا ُِض ةلاكولا نو خد تان زاعتامفةسق عفادلا نودةيتهلا فمه ١ الا

 ل ملول نيد ىطقم سفن يدا لكوما لام فرس دل اضع ش

 0 ( نما تاغفاو 4

 اللام عفدي نأ رحأ ثحم)

 هعذد هنا دام ديزىلا ا

 هر ءاملاو رس الاركد او
 هسفن ةءاربىق هلوةلوقلاف 5:

 مدسعفف هلر ومأملالوقو :

 (لا ضيقلا

 نالغل ته رخ اللاف ثحم)

 تناك لعففمهردفاًا ىنع

 رومأملاو مم الا نم ٌدمهلا

 ىلع عوجرلا نه اللو
 (ملادخ لا



 | ضقل كولزعن ثحم)

 توع ةيراعلاو ةعيدولا

 06 لكوملا

 ْ لاك ولا لوقل سقي ثم

 !ٍ (ملا لاسم ىنالا هسا

 ل

 ىلءاعيحن 0 راك د د نوضفانا ى 1 اع :هنع لفك تنأ 1لهفامإط نه هدانا

 كعب اذاموأ ىلعفن الف .صغام هلوةكودوبوجولا بسلا فاضمهنال هجولا اذه
 نأز و< الف ةر وصلاهذ_هىفل.كولاهذ أ امامأو بصغان ان بلاطلاهذ_ثأامنال ىلعف

 هاننام ىلع ةلافكلا اب زوتال تانامالا لمكوهنأ ىلعام_هقداصتلهديىتنامأةنالهنمذد ||
 هتعيدو ضيقب هلكو ( لص) هي ةلكولا باك نمةموصتلاب ةلكولاٍبابفىجليز هعضومفف |
 لزعن. ةيراعو ةعيدو ضبقل_كو ف قد_دهلكوىلاوأ لكوملاىلا اهتعفد عدوملا لاف |
 نلوصفلا عماح دعب نمقابو قار ص يوما ل ا تع دو هبامح ىفا مضيق لادواذهلكو متوع |
 ل ولاو ثلا اهتعذد لكوملا هلاك ةعيدولا ضيقل.كو (لص) © نيثالثلا وعسارلا ىف |

 ىخاقتلابلمكوتلا# ل. كولا ىلع نامذلا مازلا ىفال هسفن نعنامخا عفدوح ف قدصر كنا

 لكوتلا فالخم اًضي صوأ ات ان "انوأ ارمضاح يوا_طملا نا تح و .زباح ضيقلاوأأ

 تك ناوواذ ا ومتوعلزعلم ل كولاف ةنشضحىأدنع ةموصخ

 هرا رقاىفام ممناكةهءاشن ا كإعالاسع ربخأذا قدي هبلادستعفد دو َك وما ةامح ىف هنض.ق أ

 ضيةيلك ولاد صي الن أى عِش نادع ه ساس ىلع (لوقأ) 4 00 ءلنادقو

 ادد دم دقو ملا هتعيدز هب اح ف هنحق تنك نا ومتومدعن رقأوإدب راعوأ ةعيدو ْ

 دعب ىدا اذان يذلا ض.ةيلمكولاالا هئمعب ه_عديامفداوتل مشب لدكولا ف روزملا ]صفا أ[
 الو |ىواتف اك ةنييبالا هلوق ليش ال هنأ هلا هتعذدو هام ف هضرق ناك دنا لكوملا توم
 000 ا فرتنا دا لكرل تودع ىدا اذا ايضالاو تانامالا فدان رك ذدقو ةلاك ولا نم ا

 لكوملا تومدعي لاق اذ *|اا ىف و لكوملاةيدكو سدأ ا همعلدل“ رعد عي لاقاذا اوفو ادوعتم خجلا

 ناك ال ل مل ارو درك تكلعم ا اهتضيقو مهردفلابنالفن مدكعت |

 ىعبارلا لصفلا نم ةلاوإولا نم لكلا اكلبتسمناك اذاام فال هنسعبامتاف عملا |
 د تك ل اوان لاقو ل والا فانك ذاكنيلوصفلا عماج فو لكوملا عمل كرا راح :

 نا يش هناثحدقو امّمتمناكفوهءاشنا كل ءالاع رنات سيل لا سا لكوم اد 0

 نيدلا ضيقب لك ولا نانامون ىتاولولا ه.قرفاملهمنش لو كاذك ةعيدولا ضبقب لمك ولا نوك

 5 انربةيال يعل | لك ولاف الاهل امان ىضقت ّك ودا دا ثدملا ىلعنامدل|باحاديرب رأأ

 ضمقلا رار لك وتلا با فزنكلاح سر ىنمتناهسسفت نعنا كلا ىنأأ

 ضسقيل كولا ةساسإ-اتاعقاولا فو ضبقدنا ضيقلا:لم ولا لوقا مف لمقال ةلاسدأا

 كالا ن1 1 لكوملا لوقلاث لكوملا هذكو ضرقملا هقدصوع د ةلاه اذا صرقتلا
 تعفدو تي رتشاو تلعفلا قف .ثهلىرتشي وأهم رغىلا عفد ل« هاردداطعأ ضي ملا 0 :

 هلكوولكاذكو هلوقلوةلانوك.ففةنامالا قدك ىدا نيم هنال ضد رملاهيذكن او لب هيلا |

 عاضلاهوأ ثر وملاىلا ه-ةعفدو نما تمفوتساو تعيلاةفتام م لاملا اذه عسب ضدرملا ||
 هقانتمسا كلَءارحأ ىحدقفتعدلاقاذاف هتلاكوإ ىلعقابهنال ةدصي امح ضد ر ما ناكن أف ن ىلا

 اكلملاملاراصو لكوملاتوعلز 0 ناقد صد الاسم ناك ناو قدصيف ْ

 اك داو موا لوقلا توكق نورك 2 مهو عسمملا نع مهة-لاطنادب ريرار ةالااذبب وهدي ولا

 صد رملا لءناكولو ركشرو وهونامذلا هملعنوعد.ةثر ولا نالقدصي اكمل سم عسمملا

 ءافمتسالاب ضي رملارةاوإو ض:رملارارقاكهرارقا نال ضد رملا هقدصناو قد_هدال جوهونيد :
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 ليصفتلاا ده ىلءو عربتم هنافةقفنلا نماهملع ثالواهلةرامعلا سلا لاق امداالباهل اهرع

 عدارلا لصفلا ندريغلا كلمىف ةرام_علا ماكح أ ىفنم نياوصف اهك المأرئاسو هنأ سها مركةراسع

 ىخاَقلا ىلا لحرهدتناو ٍ(اهييغ وعسسلاو رضمقلاو ةمودخلا,ةلكولا ف ]: نيثالثلاو
 اذهف هعمىذاقا اىلاهرضخأو ا ذهنالف ىلءىذلا هد ضيقي هلكو نالف ننالف نأ ىدا

 ةلاكولابرقاوا ةلاكولادحو نيدلا رقاوااعيج ةلكولاو نيداانعرغلار ة[نااما هحواةث الث ىلع

 هرارقان الل يك ولا ىلا نيدلا عفدبه رهاب ىضاغلافاعمجة لاك ولاو نيدلابرقأاذااما نيدلا دو
 نيعلا ضمقي ل هكولا ندب ,واذهنيب قرف عفدلا ىلعهريحض ىذاقلاف ةدينا ىلا ناكز زر اج هشنفف لب

 ةلاك ولاو ةعب دولا ىف هملع ىدملا هقدصوك نم ةعيدولا ضمه ى اكون الفلس كوانالافوءاحاذا

 قف 4 صشلا قس وشي رقأ ةعيدولا فنا قرفلاو عفدلا ىلعريجصال هنا همل كلذ ةديثا ىلا مث

 توشرقاهناقنيدلا فاما جالا ير حران رارت حدر توتا

 ىلعريحأف دارقإلا صتقاسا عال اهلاثماب ىضقتاا نويدلا نال هسفن كلم فهل ض, لاَ

 نالف ضقامهلئان نا < نأ رغلل ناك اذه لكون وكم ناركن اونلاطا ارضح نا كلا

 هيرقأولا سه أ هملع ىدادنال كلديهأاكتلاكوو لس هان رعلا ملاملا ادهىنالقلا ن الفنا

 عحريل د وهنمهذ اق نيدلانع رغلا ىلع عجر فاح ناةلوكنلا ءامر فاك ركن اذاف همزل
 و دك دا رك نأاماهحوأ ةث الث ىلعا ذهف ل_.كولا ىلعم رغلا
 هنعذل ىلاثلا هحولا ىو هنمذخأيو عجرب لوالا هحولا ىف كلهوأ ؟ضراقلا كك رتشا كلتا

 ءاضقلا باك ىفريغصلا عماخلا رشف دلئسملاهذهمامتانركذدقو الثلاثلا هحولاىفو هلثم

 يم لت نطق كلك لاس كار حارا ولالافةلكولا دح ونيدلا,رقأاذاامأو

 هللا مهجردانزنب ن- .خاودمو فسوب ولأ لاقو هللا هجر ةغشح أل وقف هماعنم# الف

 دابزنب نسملالاعو مسنلا ضعيف وو نمت ضف هوت لاظقلا نا ةتام هللا كلك
 00 فسوبول آلاقو كاين نعال لاوو عدلا دكا اك اح هرك ذفسو ولأ لاق

 ءاسر فاحتس نا جود داق همزلادب رزقا ىعم بلع قلي لك ولا تانول اوي مهأك حال
 بترتيب ىوعداا ةخو ىوعدلا ةحص ىلع ترتد نيملا نايل اوةيهتلاهجرهفشنحولأو لوكنلا
 ةلاكولابرقأاذاامأو نيملاهحوت , الف ىوعدلا مصتالفالمك وهتؤكت نش لو ال ولولا ل
 ادهىلع هشسيلا مقأ انآ لمك ولا لات نيدلا ديو هتمودصخ وهل :قءا قس لكي هلكو تلا طلا فار

 وةفاكولا ىلع شت سنبل قحلا تايئانالكونوكيالو ه:مئاذ ىذاسقلا لمقي ل قحلا
 رارق'تشاماتيثول اهدخدنوكو مصقلا نم ععستان اثنا انالداكوبف لكو م ارض
 تن "ةلاكولا لعد مشف ةلاكو لا ىلبعة ندسلا ماك ناف بااطلا قد ىف ةعح سل هزارقاو بولطملا

 مصنمهنالهرارقابتشنل ةلاكولا نال ةلاكولاءارقموه ناك او كلذ دعي هتنس قفاه دش هنوك
 ةلاكولا ىداولو كو هلك ولا تايثا باب ىذاقلا بدأح رشرصتخم نم مدسعلاك لءحهزارقا

 ,مسولو )١( اضيارتكال تكسو اهيذك ولو ملستلا ىلءرب عال عدوملا هقدضو ةعيدولا ضبقب
 ىلع عدوملا عجربالدحاوهجو وف ةلاك ولا فديذكو كلا ملارضح ناك اهدادرتسا نم نكمل

 امتاف ناك نا هنمعب هلع عج .ربهو>ولارب اس فو ناهعذلا هيلع طرتشر لو هقدصا ذا ام وهو ليكولا

 عرغاالوة.نا ناءذلاادهةرودوءالك اولا ماكح ىقةيدامعلا لوضفلا نداكلا هناك نا هييقب و

 هنال هملعان. دكا ذريصي وايتان' مذ _تانو ةلاكولا دسك ن ا نذآالن كلو هليكو تن مذ ليكولل

 ةموصخلا,ل.كوتلا ثحم)

 هوغو عسباو ضبا

 مستر ذاد (1)
 ىح هقدصي وهو لسأو
 لبق نهض! لد هدد عاض

 نمضي نا جين ناكو نعذنال
 عدوملا لمكو نم عنملانال
 عدوملان م عنملا ةلزخعه عزف

 ب>وب عدوملا 0 املاو

 هلدكو نماذكف نامذلا

 1 ةدايحل فاذا



 (جاكنلا قةلاك ولاثحم)

 (ملاابيلعزيد

/ 
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 ةلاكولا نم ةموصان اء ل_كوتلا فناخضاق ىوتفلا «بلعوىزارلاركب , ورك داعاوذخأ

 ظ ىرتشملا ىلع داو 2 . الا ءايو لالدلا باتو هللسو هعابق عسل لالدلا ًايشعفدل جر ٍق ظ

 ظ رومأملا ناهقدصن ا هباعىوعدلا كله عسبلار : 0 ]و هعسلن الغل هعفد هنأ انو ْ

 || دملاوذماكا ناو ٍبئاغلا ةه-نمدملا لصو هنا ىلع امهقداصتل هملع ى ءوعدلا كا :الهنلا عقد ||
 ْ ناس ىف اخيواطقْن ب مساقتل ماكحالا تايجوم كىدملا ىوعد فد لك رتل || ||

 | رانا ىدرلا وال كولا ِق نلوصفلا نمكلاثلاىفاذكو نوكمال نموامصخ نوكم ندأ|

 | راض و دولا لكوملا مل_بالا ةباصولاوأ ةلاكو لا نمح رخال ةباصولاو ا ةلاكو ل |
 || ىصوملاوأ لكوملا لعطرمشلا لب هسفن ىصولاو أل كولا لزع عل ظرمثد تسل ىصوملاوأ ||
 ظ ةنالقدحوزينانالصر لكواذا حاكتتل ا هةلكرل اف ١ ةششورتسالا نملوالا لسصفلا ىف ||

 ]|| يد كلذ حوزلا معي ناو ل-طبدرناوزاج حاكسا ا جوزلازاج نا نيسفلا, »اااه ذفلادأ
 || نكت الثملا ارهم سف حاكنلا لطدرناو ريغال ىهعسملا هماع ناكر زاجاناقايرامملاا ايل ْ

 || يسن اوةدان زا مرغأ انا لمكولا لا قفةدانزل ابجي وزلا ضرب ناو ىمسملا بصالاو ى 0 نملقا |[
 [ةأما حاكتلا اكن محاكدلابةلاك ولاف ل صةفناضضاف كتذدزكل حاكنلا |
 || ناحوزلامعز مث ةدسح وزلا عمتماو اقل. كولا اهحوزفمهردتتامعب راناهجوزءلالبرتلكو ||

 أ راند هلك ول ةارملاناارقمحو ورا تاكّتاف كلذ لم 1 ولاهقدصور اك, ديهتم هوز لك ولا ||

 || حاكنلا تدرتء اش ناو كل ذريغاهل سلو راني ديحاكنلا تزاج تءاش نارام نار رلا تناك ||
 || حاكنلا لطب ذاق ىمملا,تدضرتًرملا ةثتال مدقتام فال غلب اماغلاباهلممر هم هملعاهاو ||
 || ناكف دقعلا قى كاسم اان هامأف ت.ضرام ىلعدازبالل وخدلاب رقعالاب>ووأ|

 أ تيدوامتاوخاكنلا مك بت لةدعلانالةدعلا ةقفناهل سلو غابام غلا _كارهماهل ||
 || كادركنت ىهو رام ديل مكوتلا ىديحوزلاناكن او ةقفنلا هيف بتالفة بشن ءلوخدلاب|

 || دعب اهريخكو اه ىعأ أ ىلعد مشين أ ىنبني همضط انحرم اذهونيملا عماهلوق لوقلا نككلذكف ظ
 أأر وزملا لحنا ن م ليكولا ل عشب امىلعفي ةغلا,تناك اذا ىلولا اذكو اهرم5ف لا اذا دية سعلا ||

 ظ كلذ, تريخ الف ةئامخليكولا اهجوزف مهرد فاء الفن هاه<وزتب ال-ر تاكودغلا ٍق ظ

 0 تدضر نت لاةفنيدب رامالا <ةمكلن وكيالاهل لمقفر جملا نادقنل>الاده ىددتل ا

 || دع تضراذاف حاكتلادرب سل نيبالاهاوقنالحاكتلاز و < رق_عجو ا هقفلا لاق |
 0 ”امارادرع ض روزملا ل خان م ةزاحالا توحو افوقومادةعاهتنادا تةداصدةفاذ 0 هلام هنأ ص ارادرءثحح)

 ةشقنلاو اهلةرامعل نا عذاب
 ا "اد عجرو قاتلا و عوطتمرب وهو اهكلم ىلع ق سف هنزرسعتلا ىهامناكتوكشاييلا ْ :

 هلةرامعلا تناك 3 ارملا نداريسع نمده_سفملا5 :رعولو نيدلاءاضقب ر وملاك اه رم ئصل ||

 ل قيتفداضر ريسغن نمءاتما ادكلم نع حب رذت الف هكلم امم ىئب ىتلا هل الا نال
 || اهلاهرعاذاو كلذدتحو زتيلطنا م تل رذتلا :ويفهكلعوربغ كإءالغاشو ةصرعللا._صاغأ|

 ا لعفلا لقةنمّكل دباه مها هدقواهل كلملا نالا هياء نيد ةقسفنلاو اهلةرامعل اف اس مثذان هلاسع

 ظ ىق هدب الوال هبال هباهيلع عوجرلا هنوكنالو ءاشملا ف عوطتموهو | هلءانملا ناك ام داريسغب

 عدل ُِق شلت اسمىف عد ز اري هناك فهاذرب ىههتكلامذقو اهيلعل ذباح

 اب تجاهل اتت اواهل ةرامعلافامذانادرعولف انباواهكرثو تا هنآ مه اراد

 ولو اهلاهاكرمدي وةرامعلا نمهيسصن هم مرغتو هنع نت اريمدر امعلافامنذا الب هع ااهرعولو

 نيل و ىو ياي م مافل (توح
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 وو رد

 آ ريصي لدعلا فرك ذامرفعجو أه مشل لاكو زاجل معو ربك مث علا ىلعهطلسو ل ةعبالاريبك

 | الكو ريصيال هنا ىوردقو اذه ءمقفل ا لاك قا ذا المكوريصبهنأد درفملا عسملاب ليكولا فةباور

 : لدعلا" هلدسمودرفملا عسلابل كولا لمس نوك اذ -ههمشغلا رك ذام ىلعف ةلاكولاديدعبالا

 امآامهلوقلدعلا 0 :رلا باك ىفركذ امنا سخر سلا ةمئالا سعرك ذو نتياور ىلع
 ١ ليكولا "إسم ىح لا ةمعالا سعشرك ذام ىلعف قاكأ ااذاهعسزوحاال هناف ةغسنح ىلا ل وق ىلع

 ماكسأ ةريخنلا ةلاكو نم عنا رلا لسفلا ىف لبا ءذهاضي أ ىال_ لنا ىلع وكت درغملا عسنلاب
 لاق. وز اق هدوم السب ميلا لكووفورصتخلاةلكوفو ةلاكولا لثاسم قراغصلا
 ديلا غلب اذاق مج دملارومأ فهسفن له عينا هلزو ام لكب الحر  لكحو نا كاب ىدولاو

 ىلا تامولو لد كولا لزم ىصدولاتامولو لعفيناهلنكيمل كلذلك 0 نإّلسْتو
 قو روزا الن انم هلاكام قلو ىبسلا كامفف ردتلابهلكو هنالاضي أ لبك دال“

 سم الا ىلع عجر عسبملا ضدقو هلام نم ةرغلا دقن عش اذا ءأ ارمشلاء ل كولا ىرودقلارمص

 ولف كلذ هلْن ملا لجال هسح ناو سه الا ىلع كل ميسا لبق ل بكولا دي فك 2

 نم عنا عبارلا فىواتفلا دقن عملا لاله يدمج دنعو فسو ينأدنع ن هرلا لاله كل 5كم

 ىف 7 زب نه الا لعل دال هن "ومنا هلع لف عسب ىرتسشا ءارم هلال كو كي ةلكولا
 لكوملاومم هلئااضر ريغنمةموصخلا,ل.كوتلا ف ةلكولا باك نم سماها لصفلا رخاوأ
 قاولح اهمال ا امهلوش تشي ناك ث يللا وب ءرقنلاو حصيامعدنعو مصنالم دم مخك

 امهلوش ىفاءاشنا ودغنح ىأل اوعي ىتفاءاشنا "هل #.لا هد_هقريخم ىفملا ىذا لا حف

 ةلاكو لا باك نم نال لعل[ قة م الخ ىذاقلا ىلا ىأرلا نا فن نو هللا ه_-جرلاق
 موهضعل هلوق عزت, اشملا فلتخاا م مزليالاك ومزلبال مدا اضرريغب ةموصخلاءلكوتلاو

 لكوملات وكيثأالا 2 اوهوهموزل طرشوهلد :لكرتلا ةصصأل ل رخل مصلا اضراولا#
 ثنللاوأ همقفلاو رات اوهو ضيرملا ةلزنعة ردا مزلي ل منش رس ةريسسم ىلءوأ اضن سه

 انَعاَسمضعدَو )0 ءاوس كل دىف عمضولاو فيرسشلاو ( ط) ىوتفللاهلوقراتا هتئا هجر

 لبقيو كلذ نم هنكعال كحوتلا هئابا فمصللا تنهب ىذاقلا سح ان ااولأف نب خامل
 لقال ليكوتلا فديحاصن رارضالا ىلادصقلا لكوملا نمىذاقلا س- ناو هيلعلبكو تلا

 لم حرغلاو ىدويلكوملا#وةموصخنا,ةلاكولا ىفنيتذلاةنازتخ هبحاص اضرإالا ليكوتلا هنم
 ادوصقملسملا ىلع ةلاك ولا, تماق ىلا ارصنلاةداهشهد_هنال لءة:0ىراصند وشل لمكولا ءاج و

 ذخأ ل ماممرغكاذدعي رضح [ناذ ىنارصنل | ىلعتممأف امال ىلقةاين ارمصن < رغلا ناك ناف
 مكحواعمت ل_سملا م رغلا ىل لعو ادوصةم ىلإ ارصنلا لعتماق تارهلاة داك نال "2

 ةرضانب ديا ىبعىدا كو ةداهشلا باك م ةلاكولا ىلعةداهمشلا باءىف ىسخ سلا طمحمان
 ىرملا ندررولىح مسير لك وليه حل نار ةأف ةموصقلا فت اغلا لم 5 وهنأقدلكر

 ليكوتلا ةفينحو آلاف ُ ىوعدلا ناك نم معباسلا هب زار لقي /بئاغلا ىلءنيدلا

 راح ا وهو ري امهدنعو هلك ولا لوبق ىلع هضم الاس لق زروصال سل ل

 ىشو لك و ناةردل ةأرملل زوو ٍ ءاضقلا باك لئاواىف ةةاتع ءاوسورغوفي ريشلاو

 فورعملا مامالا ميلا لاق و قىزارلاركب واهرك ذاذك ا.د واترك كبلاحرلا"طلاخت ىلا
 ماشملا ةماعو اضيأ ف ال_تةخالا ىلعاملا هللادجرة فمن كأن ءسيهذملا ارهاظهدازر هاو

 ليكوتلا زوحال ثدعم)
 (جلا مدا اضربالا



 دسعلل زوحال ثم

 ا عامعلاةمأ اع ثوداملا

 (حلادم_لااهانا هاطعأولو

 اهكلعالءاشأةرسشءثصم) ١

 ] مدع ةداتلتو نوذداملا

 لات

1١ 

 | هناالا مزتلالا له أن فرو حنا دبعلاامأ همازتلا مصب الف ازتلالا لهن ءسدلر وحنا ىبصلا |
 ْ م 0 0 0 الا مصيال ا

 || دنعقادطاةن_لارثك ؟نونحلا لوهثوؤؤ را باك نمه غسل! بيسر خلا لصف ناضضا

 1 ىوهرّدقو ”رلماك ةئسد#لاقو قابطاف ”هلملو موف نمرثك أ انا <نعهباو رفو اللا آ

 هردقب موفي هن ورمشب ةباور فم امالا هردقور مشأ ةعستب ةءاور ْ
 ١ ق.فيو نحذاو ىرخأ قءوش

 ْ نمهوتعملاو#ؤنيموب وأ امو هنوئحولد_>-اةنالو هلعتش الو ةقافآلا لاح هفرصتا فل

 || لئاسةيزازب ن :رونجلاك م ثدالود مرمضيإال هنأ الارعب دتلا دساف مالكلا طاتخم مهفلا لملق ناك ||
 ا م ا 0 4 حاكبلا نك رد نماثلا ل_هفلانمنونلا

 || ىف لغدقو لمعلا مامق عم ىلقعلا وأعرمشلا بجوم فال لمعلا ىلع هلم ناسنالا ||

 || رخافررغررد لقعلا رت الخ ىلع هفارساو لأملاريذست ىلع ءاهقفلا فرع
 رهاوج نئئلارتسينادبعااف ىضريالد.سلاو نُلا عفدود.لانذاريغب اش ىرتشادبع هذ

 عوسلا باك نملوالاٍب املا فىواّمفلا |

 1 ا
 ْ لمكوأا نالل. الىل.كولا ل قوفديلا لاحنال هنويد ضءةىلوملل نوكم الن وذأ لا دمعلا باع :

 0 الا غلا طبق لكوملا ةوكت ال بأعمت عاباذا ع كا كولا هسفنل دعلاو لكوملا قرصتم ||
 || ىلعن < نااناصقنسا أري رت شلاق ذه عض قدا ىو ادنعلا ل .كولاة هج ند لمكو 7

 || ناكن اق لكوملا ى ا نُهلا عفداذا لمكولا ندى د ىضانل نيددتملا ||
 أ م ل تارا عمج ىبن :>- الاكل وملاوىلوملل الءامرغلل قا نالا ًارببال هنأف ني دهس اعاأ

 َح 00 1 دا الر رسال ا كاع سنتا مانو ٍ ةلكوا ند
 ْ اهكتطعأ لاذ ةكوامملا هّتما هنوذآ م ىلا سول ىلوملا نا ىت 0 ل - ىلعأ ردصو توكل ا

 انرصامارحواض< از نو كح, تموواهضمةفءاسنلا نملاحرلا حتا. عشت اهكتبم ووأ ||
 || نوذأملا ف ىلح ىنأةمضلا فاذك ةهمشلا هيفدملا طوقسلالا تاسنحالا نيبو اهنس قرفالو ||

 ْ هلعرعت < نا تاللالوريغصلا ىلءارق --- 2 مترو عر ناقوس ف أ

 ظ نس ا 0 اان م ميك تل ا

 سفنلابةلافكلا نوذأملا دب علا اهكللعال* امشأ ةرمش ع © نوذأملاِب 5 0 امهتوع ْ

 ا جب وزتو هسفنل هيو زتوديلاو هريغو لام ىلعوتعلاو هقدصلاو هسهلاو ضرقلاو لاملاو

 ا اهكلعأشرم كل ٍٍق صاصقلا نءوذعلاو هماع بو صاصقن ءممصلاوةمالاوديعلا ا

 ْ ذخأي وةيادلاو بوثلارعيو عضدو عدول و نهتربو ندربو ىرتسشي وحس ن أن وذاملا ديعلا :

 ا ريهسلا ىد(ي وه دمع ىلع بحو صاصقن هملاصن واهعرزبوردبلا كراتشي وةعرا نم سصرالا ا

 ا نمثمللا ىلالهقفلا ةنازخ هنمق لثعمال هنم4-ءبمزو< و همعطد نمفدضب وماعطأا نم أ

 نوذاملابّك |!

 (ةلاكولا باك )+

 ا هلاكولا ديد تريغ نمالمكوريصي له قافأ مث عسسلا ل ةعيالانو نجم لكوو أل ةعيالاس ص لكواذاو

 ||وأ ارغدلدعلا ناك اذا ندرلا باك رك 1 "هللا هذههتنا جرد ترك ذيل

 اريكص

 ط1 01

 ا



1 
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 قال كال 1 طرا نم اطناو لزهلا عم عيتاملا لدار ىلا هعوقو رتل

 نم قتلا باك نلوصف 3 كل اريب ديزاج 3 قالطلا ناك نمناركسلاود

 ثتارعملا : زعلت الا مرحصال ل عم لتقد.عو هثروملّتق ىلع لجرلا 51 ولو 31 00

 ناضضاق هللاام_هجيردمشوة:#فين- ىألوقىف هر ومن ماصاصقدورحكح هجاال_:ةةنا هلو

 مالبيبالا لءريد> -؟رفكلا ىلا داع افانا مسا تاحو .كللامالبساو ف هارك الا ناك ىف
 ىلعهرك أل جر # اا ملجرلا يريصيامبادف عباس _ناركسلا مالسا كل ذكولتقبالو

 ىاثلا فو عئاط عسب هئالرئاج عسبلا لوالا هولا نف ل<الو أ هب رمش ل ام با رشلا ناك نأ
 عسببلا ىلع رك ا#نونلا ةمالعن ع وبيلا فة ماسلا تاعقاولا نم هر كم عب هنال د ساف عسببلا

 الوهن راح - عامقهثادأ ىلع هركاو لطالاعهوبلاط# ز والذ اسنا ن ههعابف ىرتشملا مسولو

 اومكتينا الجراورداصاذا ةماتلاةداعا ذهو هن اد ال نيعتمريغ هنال عسملاز اج عس هيلا ىلعدارك |

 لاقاذاف ىللامالو ىطعأن يانم لوةيناهيفهل لدا هلام نمئثعساو راو لاما
 باك لث اوأقةي زار أهعس د 30 الفدي راسا عم 5 . ىلعاهركمراصدهف كتر اج عسلاظلا

 0 ا قدرك يرسل عدو ا فلتدعوهرك أ ُّق هاركألا

 لامذخ أ ىلعهركملاناف عطقا اي ردعل ا عا. .ةمدعل اجحرلا,هقلعاسغاو ةصخملا دنع حابب رم ريغلا لام

 ارمذاح هر ا كاك اذااذهزلنمفلا لامر حاببالرلنل نالر وجا موهق تق ىحبوصول وغلا

 ناس ام لوس ودوركملا فاكر وسع مناك نادخالا تقواب "اتناكت اف

 هركلاذاذخالا هل سيلهنم فاخال نكلو ناكوأ لوسر هدنع نكي ناو دخان أ هلو سه
 ءارك الا ىف زازب هاركالا قةكتالدن وهدوء فاي هنكلةقيق-لئاز |[

 *(رخا باك )<

 ىلوملاةرم هحو دودو نصاصقلا# هيلا عرادالا او ايل 01

 فاتاولو ىناثلامامالادنعالا طرشىلو م اةريضف هندملا هملع توق ن كلر ةي ل ناف طرت

 زارت ااا 6 ادقلاوأةيدلا حو ةءانك<رارقالا امأ ا

 ىف رازب اناا هيدخاوي و مسي نوذأ ١فو محدناللامنبعو بصقغلاو نيدلابروعح ١

 لادا ىقهيدخاوب قادم ماانتيقرماداءلاومالا ىف هلاوقايذخ والا هنادبعلا م و نوذأملا 1

 رقا ناو )ورا ىفعس ا عولبلادعيةرار أ ىلع تسي اذاالا اا ديا هيدخ اون الهناف ىصل ا فالذي

 رقااذا ادع عئاملا ماسقل لانكا ىفهمزلب موعناملا لاو زو ةيلهالا دوجول(هقتعىلارخ أ لاعدبعلا

 ل رقت امل هعدع دعت يش همزلد الفدهزقأ اذاامأو لاع لوملاربغل

 بجوباعديعلا ارقااذا عب ملاكا ف ضاصقلا ووو اا و)قرخا فررغررد هلا

 تعقأ نكلورةيملولو هر ارقا فطرمشيا تل ىلولاةريح نأأالا لاخلا ىفءامزا صاصقلاو أ دبا

 نال رح هلا عمم حرش هّللاامهجرد#وه_ةنح ىادنع طرم *ىلوملا ةرضف ةشبلا هماع

 مصةأرملا قادص ىطعملالام ضرقساار ودعا ةئاصو اواو ف اصخلم رع ا باك ىفكلملا ْ
 غواملا دسدالو لا! ىنالهيدخ اًويال هوك 0 010 ف طعب /ناوهضارق 1

 ظ نالقدعلا دعهيذخاود و لاطلاق َددْخاَوَي الكل ساوالام ضرفتسااذا روج ادعلاو

 هروم لجرلا لقول ثدعم)
 (ملاثاريملامرح ملادركم 8



 (ناعونهارك الا ثحد)

 لال

 نكع ولوملاريغلام فالتا فال_ج ىه الا ىلع عوج رالف هال وملاهف التاق ةالومىء ||
 بصغقو نيثالثلاوثلاثلالصفلا نمنقلا صغفئءاوصق تاةياور لئلا فنوكي ثا ||
 ةرّوص هر يغاهتهق يق لات! يلع ةضفءانا فلن اذااك ب. ةمرم -غابتم# مزلت ةينغمةي راج |

 ' بصغلا نمءامالاو ددسعلا فس نجف ةيزازب ||

 ب( هارك الا باك )* 0

 امسهلوق ىلع ىوتفلاوهدعوأام قمقَح ىلعرد_ةب سلغتم لكنه دارك الا قت نيمامالا دنع
 رقيلهرك ولو الطاء ناكر قأف صاصقو أد رمل هرك أول ةيئاخا ىفو يو هارك الاف ىواتفلا عمت |

 لحجر تقبوأةقرسلابر قل الجر ىضاقلاهرك ًاوأو هرارقا مصيالرق اف ة_عيدولا فالتاو ابغي |
 انوضومرقملا نكن ا لّتقوأ هديت ءطقفا دعولةقوأ هدب عطقب رقاف دمعي لجردبعطقب وأ دمعت ||

 سايقلا ف لّقلاو ةقرسلابافو رعمةقرسلادام,تهناو ىضاسقلا نم صتةبهياقو رعمحالصلاب |
 نأاننم دئاوذ ىلءىذاقلامالك لد (تلق) ىمتذااناسحسا صتقي الو ىذاقلا نم صم

 ند عصي ءاركالا نا اهنمو ىواتفللا ضعي نع _ةعص لقلي دقو عصرا لدا ركالابةقرسلاب رارقالا |
 اذاوؤءاركالا فىنملانيعم لعأ ىلاعتهتناولاوحالا ضء:ىنئارقلارايشعا اهنمو ىذاقلا
 نع امش صاصقلا ىلوه,ركحماا نوضب الو زئاجوةعلافاهعف صاصقلا نعوفعلا ىلع » | ْ

 ىلع ددعمد نم ملصلا لويق ىلع لتقل ريك اولو هارك الا نملوالا ل صم! !ىفىتاهرلا طبخما ||
 حاكتنلا ىلعهرك اذ ةؤءاركالا ىف هقفلا ةنازخ .صاصقلا لطي ولاملا هزل لل #ةفلام ||| حاكنلا ىلع ارك الا ثحم)
 وأ قلطفقاتعلاوأ قالطلا لعدرك ًاولاذكو مصيال ىفاشلالاكو اندنعهحاكن مصحوزتف || (حلاقاتعلاوقالطلاو

 وأالزاه قالطلابرقولاكعّبالرقأذ قالطلادر قمل هرك ولو . اند_:عدقاّمعوهقالط عش قتعأ |
 قداطضاق ّئثهسمزلب الكا ذبرقأف ينو عطقو أ دحوأر ذنوأ ق اعبر قمأ رك اولا مكوانذاك

 تاطلسلا نفهالاسفتو هارت الا لو زي ههرك ؟نمرطت نع هركملاتاغتاهو هارك الا باك ||
 لعفيامان لعشش ةددرهأام لعش مولد لعيرومأملا نكن ا امهدنعو اهاركا نوكيديدهتريغ ند

 هدددو أس حو ادق دعويهددهنأاما نيعوت ىلعدا 9 الامم 0 اهاركادرهأ ناك ثاطملسلا ||

 هارك الافءاضعالاو عداصالا وف كلذ هش آامو ناسلل او رصبلاو عمساكوضعفالنا وأ لتشب ||
 ه.:مرصن الق كلدوةورارتالاوةراحالاو عسلاوفلاوقالا قرهظيدمقلاو سا ددعو ْ

 ءاملافهلامحرطي نا لع سحوأ د.قدنعوهرك اوى >لاعفالا فرهظرالو تاقرصتلاهد-ه 0

 لستقلاه_.عوماركالاو اهركمنوكي ال كاذر ومأملا لعةف نالفىلا هلام عفديو ا رانلا فوأ ْ
 نا نعل جرلاهرك اذا قو ءاركالا فناض ذاع اعمجلاعفالاولاوقالا فرهظي وضعلا فالتاو |
 لقأي حاكنلا ناكن اذ لع ذفاهاثمرهم نملقاب و اهل ءفكبس ل لحر ن هةريغصلا هننبا حبو زب ||

 تناكتاو حاكسنلا مصيال نكن كي 2 ناو اهلشهرهم غلبي ناالا حاكسنلاذغن. ال ىل#كلار
 ناو درتناةأرملل ناك ءفكردغح وزلاناكَنا العفن حاكنلا لعاملوو تدرك ًافدغلاارملا

 م82 دع ناك والذ تيضرنافدرتناةأرهلإةرمداكرهعحاكمذلا نكن او دربنا ىلوال ناك ةأرملاتدضر |
 رهملا ناصتثب دربنا هل سلو ةءاقكلا مدءددرلا ق-ىلولا اههدنعو ةصاخ ةفنح كآلوقفدر | (هارك الا

 نعوفعلاو حاكتنلاوقاّمعلاو قالطلا ءارك الا عممتدتةريشع كو هارك الا باك فناخضضاقت |
 |[ زم - .٠

17 1 



 لاظن

 نم ىناخلا ناهض ىنىلاهلبا تانامذ نوذف طفح فرصقاءدومريصمف اقر علومق ل
 ءاموه-اًمنمذخ و همداخْندا ريغب دسملا ىف هلاس انج لدا (تع) كف تاراجالاتانامض

 لجرتوناح سن هذ بصغلا نمسستلا بار خ ؟ىفةمنق نمضي ددسملا طب كه الس
 لصفلا نمتاقر م11 قدرات ىوتنلا هملعام ىلعتدن اولا سراح نوذدال هةعاتمداو

 ةتدفم تمدصق عواقلاةر :رياس ةئسفس ىلع ع رلا ىوقاذا لمس كو تاراجالا بكن نمسداسلا
 حالملا لع نامخال د :احأ 1 عدو لا عواهيفاموابيقن مهقرغف ىرخأ

 ناحل ٠ رة انوتقم با رو المل احن نمحرخ 3 هيادهلاى راق تان

 مدخسانم يه رشعىداملاب الان ملوالا ل لاق ماعلا لحرلا نعضي ىش

 الفا لاسهد راذأق ن ماضوهفهنذا رغباشا ماع لجو ١ آهنادبكر وه حاح ىفهشعد 0 راع

 ىبصغلا عفانذم نون ولاق ثمحنلوصفلا عماج ىف هنح رصاكم تيل ت وكي نأالاه.دع رح

 هدازدب وم لثملارجآ ب < ىعي هلغلا دعملاو ستملالامو فقولا قناع ذلا ب ىرذي وةباو رلارهاظ

 ىفايصاتريصي همحاصنذا الب ٌكرتشملا نّلا نيكي رمشلا د لمعتسا يو سانجالا ف بصغلا ف
 1 و مسرب ةياو ر لعابص|تريسصمبالو د كا نعمأُك ته ةناور ىلعدينصت

 ةبادلا قو قطاذلا لاق تراب ايام هسا هزار رندا امههرداوت فانك

 نامضلا نامل لمضنال تاناعذلان م اوكروالجنّساورلا ىلع ايصاعريدي ةكرت#ثملا

 نكسي نارضاعلا امهدح باء ةموسق هريغرا دام مث ةكرشلا انام ع 0 9

 قالهتصح همدخس نا ل اهلكرادلا نكس هتسحر دق

 ديعهت دنا رلاة مدخلا عفدير اسخاو ذدبعلا وىكسلا ىفال روكرلا فن وو اذ س املا نال ةيادلا

 قو نهض! ماشهردارنىفو نال ت16 تاق همحاص ندا اليامهدحأ همدخسا امس

 كلرتشملا,عافتنالاف عو ىفةيزازب نمضي هكب رثنذا الب اعاتمامه د أ لجو بكراذا ةدادلا
 نيرهاظلا نمذخ أ ضعب ئتخافراعتلا نمةعاج لاومأىنىلاولا عمط تالا ب

 رهاظفة أو رملا ع امآفاعرش نيفتخلا ىلع عوجرلا مهل سبل ةصخ ادم ؟باعموعستقا لاو رادقم
 نوعحر ةصخ1اءائمل عقم ؟ءاصاامو املا باصص ا ميلعاو ل طرال ناني رمان انا

 ماظلا هكردأ ىت>لحرهذخأفلاط نمد 57 ة(شف) و ةلاكولا ع ندر ومأملا فعونف ةينازب مويلع

 2 "الا نمضي دم لوق ساق ىلعف هلام أف لجر هلدف ةيابج هنم سيعمل لا ظن هملطوأ ههرعو

 لحرمد >اف ىنتخاوأ ن اطلس ند ووو (دف) ىتش هبوةفيشح ى أل وق لعالة يبل لاالاو

 ناس ساركاو )١( ةياورلارهاطىفلادلاوذ_ الا نوذيالمرغو ذأ ىتح هسلعلدوأ
 لصفلا نمةلفلدلاو بدستلا فزيءلوصق.دشايرود تن اع د وق ساق قرد

 عاتمو هعاّمم هبف عضوم ىلع لدف عانملا ىلعلالدلا لعمرك (دف) ٍٍق نيثالكاوتلالا

 (شف) روبزم الاف نيلوصف الوأاعدوم هركملا ناك ءاوس نعذنال لكلاذخآفوريغ
 نضل هفلَتأَف هال .لام فالتاددهأولو هّدمق نهذلعفذ 1 ىلتقا هللاقو أ قانابان قس

 0 اوملام فالتابرمالانامأو لعفلا كلذ قول ع" ساذا امصاغراص ل دقو قادادد سه أي ذا سها الا

 ف(لوقأ ا)همق ل عشب للوملالامهاتملاامناو كإيملوهوهمقلا .صاعراصامتاوهلامملا.ىصأع مصل

 عجري م هالوم مرغي ل ترلام فال اردريغنقرهأول هو هفالخ ىلع لدن هلّمسسم ( طصف)

 (نيتفملاتاعقاو - 18)

 الو نقلا ىلعنامذال هناء باول نك وام_داعزاصف نذل المع: سمراص م الاذا هرهآ ىلع

 لاومأ ق ىلاولا عمطثد)

 مسجذعل تخاف ةعاج

 نامهل سدلفرهظ نممدخاف
 (ملا نيفتخلا ىلعاو جري

 ىلعف ى_سحسا ناو )ع

 دعبل اشملالوقسامق
 اكلات



 ا

 لصفلا نمل الدااوروماملا نامضىفنيلوصفلا عماج اهودبالةننمب ق دصبصاغلا ىلع دددر

 نمذد هنألصالا فرك ذاهحذفةاش ىلع كالهلا فاةولراقيلاو أ ىارلا خو نيثالئثلاوثااثلا |
 ناسناةاشت طقس( ١)ل حر ىأر ولا ذكوان استسا نهضيالهنا لزاونلا فرك ذو يذلا موناهتعق | لج رىارولهوق )1١(

 الو ةناشلا فن مضي هناىوتفلارادخلاو اناسعتسا نمضيالاولا# اه<ذقتوملا اهياعفش.خو || عيجاذك ملا تطةس
 || ْمْغلا ي-اصل اه باكَلا باو> ىلع (؟)ّمغااب>حاصوىعارلا فاشاناف ىلوالا فندضي || بطخلا وؤسنلا نم اني ديأبام
 رب د ا رلا لوقلوةلا ناك ةّتسا. مذ لو ال ىارلا لاكو ةم>- ىهوابت<تذ | هاب رعلا سرام لعل هس
 1 اوعاد خاب ادق سعشلا هم اصافدماح ن جدن هم .فوهريسع قر قشولو خوةراجحالا بكن مىيارلاوأ| رىىععم

 ْ نايا نملوالا لصفلا ىف اغلا تانامذ نم نعضيالهنا ى 2 خال ى ٍباَكَلاباوج ىلعهلوق( ؟)

 !ش لاسفهقشو أن اسنا قز فوأ رسكناف ليدنتلا طقسف ليدنقل بح عطقولو هو رع ىذا ةمدةمالعلو لا قاد

 ناذكضاق انماضناك قشامدعد لاس رك فا او مسهل اوقةفن عد هفام

 صوصلا ا هذخأو كس ند [هناف قب رطا اذه كلسا هريغل لج رلالاكاذا يف ةطقللا باك ىف
 سدح ىف لصالاو نوذاهلا< "هلعسملا قا و نسا سانا كلا هدخ او افون الاهوأو نعذال

 دقع نم ىفكاذلصحاذا ٌراغلا لعرورغملا عوجرلا قحتيثياغنارو رغلاينا لئ املا هذه ْ

 1 اذاف بط هنا ماعطلا اذه لك لاق اذا كل ذكو اصئةمالسلاةةدرورغملاراغلا نمضو أ ةضواعم
 رخاو أ ىدهازلا ىفاذكو يصغلا نمرسشع سماخلا ىف ةئاخراثت انلقام ىلعوهذ موه هود

 2 يم هاى امقرع تاق نم

 لصف لسقرردلا فو#و نيون رتل | لصفلاع نمسستلا نامتقنيلوصفلا ىو بصغلا ا :

 || تفرك غالواار كسا( صغلا دانا ىفو ةلاثكلا باك مرخ [لعنيدامهلا|| ةرذسلل لجر سرفدخأ ()
 ا نيدلا ناهرب مالسالا شبا ل بق درك صال اردوخ سساودومتاربر 9 هديساشدنوادخ ىلاراشأسرفلا بحاصو

 | ىالخم ظفحلا همازتلال نمد اهراس لدول عدوما نا ىهو هفالعة باو رلا تناك نا ونمذ هنأب || صلخت «اورخآص خش سرف

 | ىداخلا بالا نمهاثلا لصفلا ىف غاغلاتانامخ قدريغةياعسلا هلةسعاهريتعاف عدوملاريغ|| هسرف

 || لاه ءاملالءاقناكمملا | ومنا ريثك عاما عمة لمس ىف نياج :رقئوانفلا فو رشغ |
 رحال نصت ودت اناذهف قلافنافصن كد ود ىاتمنانكءاتم وا ه.-اصلام_هدسأ |. بكحار لاق ثحيد
 ا ع اًممىل ًاهمحاصاةثيفسلا

 لعفق كس و نا :و

 26 هيسقل

 لسق نانا هعاتمفصنب ىلملا عاّتمايرتشمريصيدهلا هقبرطوهسف:عامةمق فص: قلملل |
 أ هتمقن ا ىلعكاءاتمح رطا ةنيغس ف امهو هريغا لاقاذا رييكلاريسلافركذو جةلاو اراك ١

 ١ ىلاهلات انام ملعأ هناحيسدتلا وهراسخ ابدل ءفدنال(تلق) ن ماعلا لعد داق طق لعد

 ةنفسلانمىرنملاقولو ةساتعلا ىواتفلافو تاراجالاتانامذ نم حالملانامضىف

 || لسقةيناخرات نم قرغلا فوم هيحاد عاتمىرنمو لطابوهف صصا اءانماءوهف اش
 ا نمضي تفخ ىتحءملا ىفوريغةطنح مهضعب قلاف قرغلا ىلع ةنغسلا تفرشأ(ق ة)ةلاوملا ِباَك ١

 | فالتخا دنع طولخلاو(سش) خف بصغلا نمعداسلا فىواتملا دقن ةلاطا كل :ىفابتمق |

 | امناللاثمالا تاوذن نايل مال تالكللو مىتعي (ع) نفل اذكو ةمقلاءنومطمس 5
 || ىفكادقهت:ىقب نومضم كالهلا ىلع فرسشمنو زوهوأ لم دكا (تاق) لاكيال ١

 نمخيءاملا فنوزوملاو لمكملا نماههفامح الملا قلاقَق رغلا فتذخ اةرقوم ةنمخ سك تقولا
 ني؟”ىناغلل لاك واناخ هي ادن لخدل زا لا فو و بصغلا باك 0 سلا

 قسلل كح اصاهحرح 1 [ىالت ل اعف اهدحم اواهيلع لسد اهطدرق هلانهىاخنا لا ةفاهطد 1

 ىلا هتراشاو ةداعمنم ظافحتسا اهطدرأن يأ هلوقنالفان ا نمذ راقصلا لاق باصةل سلو

 لح

 ىنادك ةنفملا هلوق (4)
 ةنسملا ىرخأىفو ةخدن

 ىىكعم ما ررحو



 م

 اعانملالدىلا عفدىدغسلا مالسالا رح ميشو( مق) ب صغلا ن هثلاثلا فةيزازب رد ددوحأافاشلا

 هارعل هملعهكرتفمءا رشدبريناكاناو نعني عاضف ارم :ديربالو هلامعف سبل نمثاك دف هعضوذ

 هنال نهض تأ نم اشاان دانس لاك هعالخ ( رص) نءضيالهديىفعاتملا كاهو اق باف هريغىرياوأ

 ىلا نيعلا عفدن الن حا مالسالا حشو 266 )هي باجأ امنا الا هريسغ عدونا " سلفنيمأ

 اذكو ةلالددانو ذآ ملالدلا ن نر لستم تقر ةاخ أد هوأ هلهأم اريل ماسلا

 ةلاكولا باك ن 5 0 هم دق 0 4 رفظبو متساوي

 دب رن مىلا بوثلا عفد هللادجيانالوم لاك داع 0 نمضيالاولاكلالدلا هير غظي لو بولا

 (لا هءبهدفهءارش ناكيضاف نمذ هقرافو بولا هملا عفدادا|مأو هقراشب موبوثلاهملا عفداذان ضال اغا ىدنع

 0 5ك عضوم ىفالا طاخت اممم لكن مضي راسعسلاو عاسااوناعطلا ( ظقف)ةدسافلا ةراجالا ف

 اذاراسمسلاقنيثالث اوثلاثلا لصعلا نمتاعطأا ناهضىفنياوصف افر 8 ءوطلع :انوذامناعطلا

 لوصقلا نمي رشعلاو عباس سلاىف نوكتهلاع طاتسولو نمط هريس ناب اا طاخ

 هملا هل سد قهيحاصي رظمل كس عناكوأ همحادملا هلسلن ٍةلالالدااذخ- 2 (عق) هب هيداوعلا

 ا رجا طقم راقب ةلكولا باك ملال دلا,قاعتيامفة مق فدا انا هه .ماصي هنم عاضق

 عاضق هس حاط ابن تلتاما مح ركلة هذ رقااىلا اود عجرو اهظفصأ لجر دنعر ب لا

 راقملا ل_صفىفناكضاق الفالاو نمذ هلامعفف ظفانلا نكن 1نااولاق اجراخ ناك ام ضد

 ىبئذرةملا لك ادق 00 دمعاسراقمل ا ن نكيل نا تساهدروخ كركميداءردارواكل اك ١( 0 ( ةرايسالا ناكر هىعارلاو

 هيدالا نمضي عفدي لو ررضتر ناريسغن مسيئدلا عند ىلعر دقي نايك لوو ل ناك

 5 ةراحالا بام فن نع 00 قشو هصئاعتأب ردي النإك ناو

 هرعسغل كاك ناو ةمقلا عجب نمضي ىضاةااراج- بنذ عطقتا هنعهتلا ئذرعب رش نعو 3

 ىرغأ الجر ئطانلاركذ بصغلا نمىنالا لصفلا فىناهربلا طمحما نم ريغالناصةنلا نهد

 ىلأآل وقف نكضيو هللا هجرة فسح ىأل وق ىفن هذال ةباس .هق هو أ هضعف نان | ىلعه سلك

 نم اهلا ة يانج ف ناك ض اق هللاه جير ىسوب ىنأل وق ىوتغارا لاو هللا هجر ف سو

 بسلا بانىفةشق ن نمضي لانا سنا تاتقوةياد هنمترغنفقيرطلا فاش عضو( )قتاءانحل 28|

 ملاذ |١ عضاولان هضبالًا ش تغان ا لجر هبا د4: مترغنف اش قب رطلا ىف عضو لحرق تاناذ مان م

 قيل سارا رطىلا لثام طئاح ىلع. مش لل اك قيرطلا ف عوضوملااهمصي
 اذاطئاللا ىحاصنمضنامنا لت :املاطناللا يحاص نمذنال الحر تامَعف لجرددا دهنمترغ ةنقا

 رحاتسا (مش)# بصغلا باك ْن مرانلان ظامفناكضاف هلَدعفةءادو أن اسنا ىلع طئاذا طقس

 راعنلا نمضيت اق لجر ىلعهنميئطقسفهمده ىف ذخ ا فقير طلا ىلعودو هرادح مدهلاراخ

 هز ممم أ سعنف طاغفهم»ا هتاح فشق نآب الجر رحأ# بصغلا ٍباَك نم بدستلا باي ةينق

 قةصالخ نضال منح ىنأدنعو 0 تا شتع حالصالا لمع ماذا تا1نا نمضي نا هل

 سحب هنا دمت لاق لعيال عض مومىلا ا ميبهذو ةمصعدخ ل جر بدغلا باك متاقر 2و

 شبوة ب كو بصغلا نمثااثلا ىفةيرعهظ تنامدقاجا ملعب وأاهبىناب ىح

 بصصاغلا صاغك اربد هنم هتذخأ نم لع هنددرلا.ةفّقو رسمهنأ نيش بوق هد فو رعمل الد
 16 3 نساغلا طك اذو (هدعإة حم درست اول ,نامنا(ذ) رد بصاغل | قلعادرادا

 ايت نو يدم را اع دج ب جا 0 ردوا
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 فو ةراحالا باك نمنب ,سشعلاو نماشلا ىف ةناخراتت نمضدال هتقرحا:ل-رسوث ىلع |

 بوث ىلع تهقوف ةرارشا يف تمقب وتوناخا ىفةجرسملا كرتو حبارسلااراصةتلائنطا طوسملا |
 قهنعز ردا ناكل متقاعد _تءامأ مامالا لو |وقاده (تاقا )تفي هبوه تعطل ق 1 ْ

 نامذىف هثافطانموهنكم الوز زرلا نكح الهناللاغلا قرا ىنالخياذهو هللا |
 ثا هلا نو رسفء املا نار ظامل هن وحاطلا نمحي رخناعط و ىلا حلا تانامذ نمرادقلا ا

 | دل كانا معلا ومداخل مةعيدولا قدده نعد ةيوحاطلا نمدعيواح وفم بام !اًكر ا

 عرزتدسفوار اهنوأالملهلاسراريغ تيهذ لد .رااةبادرغصالا عماللاىفو ناعطلانامذ ىف
 نا وهننمذ المل نا ىفاشلا لاك و نيملاظاا ىلعالات ١ اودعالو هع: صرعغي هنال نا مذالوريسغ

 موب ىفكلذو اهلف ةدو »ثم ةنسف سول ءاج لج را و ةيزازبلا ياش نم عبارلا ىف الارام
 نمسدستلا فنيسةفملاةنازخ نمذبال تقر ةةتراسم ل ءلقلا لقأ للا دعب تددثنا خب َ ا

 اهم-اصلابتعق نمذ تكل هفهلزنمىفا مق هعرزو اهم 7 فدا .وثاو: 8 بصغلا باك ْ
 نمرشع سما.1ا ىفىناهربلا محا ن م انوهكمامصاغس هلا ريصنق نا دل هنال ا

 لعيب اهعضو بد_سو ىرخأة فوحاط هقوف عض نأرخآدارأر -من ىلع ةنوحاط د ْ

 "را غصة. ,ناكن او بصالا نعىلاثلا عاش ا ال ارودلةعوةعدقلا يرانا ا

 هبحاصلرضتةرانع ثدح نيف عون ىفةيزازب فاشلا عنينألواللس دلة مف املا بصشن لوالا ا
 ميو دن مناريلسا ىذأتي واماج هراددختا نوف فسول كأن نعو# ؤ ناطمخلا باك نم ظ

 ريجأ 0 نيثالثلاوعبارلا لسفلا ف ةيداع ناريللا نادل ثم ماسجلا نان دنوكيناالا ْ
 ىلع عم هد نأ لمقب ولا لعالو آت لفت اولف ق ةرخفن ول ىلع ءقوفةقدملا ه_:هتالفناراصقلا ا

 ل ةقدملا تباصأولو راصقلا نهذهدعب ولوريحالانمض اهيلعقديرّتلا ة بستم |
 دادإا خو نيثالثلاو ثلاشلا لصفللا ن هراصقلا نامضىفنلوصفلا عماج ناك ا ذماتلا ا
 قرتحاوهررشرباطتقَهق ةرطملابدي رضف ةقدملا ىلءاهعضو وريكلا ن ههتوناح فديدحخلا حي رخأأ | اذا ١

 حيرلاز تجاإَدو ةقرطملااهمر ضد ولو هتلقاع ىلعةيدلافانبعأةفوأ الجر هيل :ةناو هنمذبءىش ا

 صويدعيسم طئاح مدهة شق | ق تاناملا ن ندرانلاف عو د زاز ردهو عفاهر رمشد رباطت ١

 ازيد [طئاحمدهنا لضلا ندمت ن ءو تالا نمجخرادلا طاح قو هحالسصاو ةيوسنلاب ا

 رردؤو ناك امهنداعاب رم وياي تناك ناو هدعق نعذد صدر نماقسعوأ بسن ن م ا

 ءانبلابلقو ةمقلابذتاؤي طسحملافو ناصقتلابالءانبلاب طئاملامدهفذ_اؤيدقثلا ||
 ىورم .وقءانفق قار رف ل>ر ريشع ىداحلا ب ابلا نملو الا لدفلا ىفماغلل تانامذ ا

 هتيوسرحأ كاذك ددسملا طئاحمدهولو ناصقنلا نمضيالو هيو ستي هود هنا م سرنا |
 عتو قد ارح ٍُق ةحامالاو رظنلا نم عيبستلا فر_مفرخاو فن اذهضاك ناصقنلا نوذدالو ا

 ماذا ن ماج وهف راد رم ند قل را عطقنا ىتحاهحاص عاربغب هريسغرا دناسنا مدسهف "لى ا

 هريغطتاح مدهؤلو ناعضلا باك ,هراذلا,ن مضي امل ف ىفىوافلا ةنازخ 'رخ ناطلسلانذالعشب

 ناصقنلا ةمقهموضي او ضن :لاذخ اب ثانبو هلضقنلا ميلسل وطن السا ةمق هدممذت نيب كلام هربت ا

 سهأا ديد طئئاخلا ناك لسقو لاثمالاتاودَن م سل هنال ناك !هءانملا لعرب اهل سلو ا
 تبشخ نمناو ناسمذل | نمئربناك اموكان وبارتلا نمهريغرادج مده الالاوهنداعان |

 نارلعوأ ىتحتوافتتامالاربالرخاآ ب شخ ن سمان ناوأربب كا ذكف ناك اكبشلتان مءاننو ||

 ىناثلا ا 5-0



 ا

 ارنا و نمذناو نه رلا ل الهل دامو نمترملا ىلع عج دربال همصاءنمضنافءاش
 سيو بصغلا لك ”اوآ ىف هب زازب دحأ يعدي حجرا شنان عشا «بصاقلا ىلع ع رب

 نمثئاطمل#لاو هدنعرثاغلا نالفلام وان اريمزأ الام ناضأ اوارعشك لامن الفا لاقو لالا ىلا

 بستالو لاظتع سيلا اند داصن اكن اوا.ذاكن اكن ا نمضي ةثداحا هذهلانما ىهمّرغي

 نامضلا هماءفادمعىاسا|ناكَناو نعضدمفبذ وهو ىرضوأ ىلظهنالاكولو اضيآ نمذي

 نصغلا باك طساوأ قاذكو يصغلا باك نمثلاشلا ىفةيزازن لوقناممذهنالقتعلا دعت
 4 را ماس ع عقو ىق-هضقا لفه ل ام طئاح ىفهملا مددت ل حر ٍُق ةسنالا نم

 ذخ اءاشناو طئاخلا مق ن عضو طئادلا ضةندرءاشنا راء اراعلا نوكي و راما طنا نماض

 ةيانجف ةيئاخراتت كلذدل سل ناك اكءانملا ىلعدرمح نادارأولو تاصقنلا نمضو ضققتنلا
 الاوةركشلا ةمق نهض اشح اف ناصقنلا ناكن ا هريغ ةرصش ناصغأ عطق عْو تادانلسا نم طئ احلا

 نمو نقلا نءالةنر شع ىداملا بابلا نملوال ا لصفلا ىماغلا تانامضلا نم ناصقتئلاق

 00 7 هرم ار موكب رفرصشلا محوادلا موش تازارلا عرار ار ل

 | مهقل ثمة ءوطقما.مهق تناكن او عطقلا, ص قنا امهنمذن وّدر مشلا كم ءاشناوامهتسام

 0 ناةديِبف ساو تاعل-ر ٍٍق نصمغلارخاو قلك الا نازح حطاقلا ىلعئئال ةعاف

 وب مامالا عبس لا هدنعككل د ىج ج-نالفىلان ملا لسمو عابفن الفلا اهنت )سي وةعتمالا

 ليك ولا تافرصت فناضخاك نالفيلا مياستلاري خاب د باتل نمضيال لضغلا نبدتركب
 أ نايتس راهن راع نمبصغثمللا نأ ىواتفىف  عوسلا باكنم

 لعق نا ه:هبودخهالف لعش نا أن اف هكللملاغ رفق ع رزرلا علق بصاغلا سحاب و صضرالا

 كردا يسحدلاملا ارضح /ناوه سفن .عّلشب نا هنم بوصغملل نا هيديربدلعفي مك اس ىلا عفرولام

 نا ضرالا ناصقأ. بصاغلا ىلع عد -ربناكلامالو فورعماذ_دو بصاغلل عر زلاف عرزلا

 بصغاذا نورعلا فرك ذو# 0 10 نمرسششعثلاثلا فةريخذ هتءارزب ضرالا تصقن
 0 هات نارادلخا نمرالا ناقد تح .رذبوهوادهصتخا مث ةطنخ اهيقرشي و اصر

 موقتتو رذبا يفو ضرالا مون ةاهيفرذءلادازام هاطعاءاشناو كعرز علفادالوقي مت

 هرذي ل_ثمهاطع ا هذخ ا دارأ اذا ضرالا بح صن ا فسوب ىنأ نءىلعملاىورو رذب أهمق س دلو

 نءىورنعذي فيك ع راز || نامضل!ءاطعا كلاملاراتخا نافنيدلاريهظ ىضاكى واف فرك ذو

 موقين أو هو ه هريسع ضر فار وذيمهرذبة مق ن عض هناراتخلاوهرذب ل _ثمهيطعب هنا سوي ىأ

 قر ودعم ندب ةمقامهتس امل .ذفف ةر وديمد درو تسداذا علقلا قح هربغل اردس5 در وذبمضرالا

 عرذو ضرالاٌكلاملاراب 5 ناعقلا اهيف عرز واضرب صغنع اطرحلا ب حاصل تس هريغ ضرأ

 ىخاقلا ىلا ىهالا عض ر ولالعف لعف نال نمضبال باجأ امش بصاغلل كلاملا نوذد له 0 اشاهف

 صان ناامحاصلفاهعرزو اضرب صغ نم د نيدلاريسهظ ىضاك واف ىفبإ_ثوكا د لعفا

 عي لعب مك احلاها عفرولام لعشب ن اهم بوصغمللف لعب تان نان اهغير هَ. سصاغلا

 فماقلا نيثالثلا ىدامالصفلاقةيدامعلا ل اوصقلا نم ه«سسفت عاملا ن 3
 ولالوزعش هنال مح هن اعلا دنع نطق وا نكوطلا قا تطقتم مهاردهعمو هنو ضوحا

 ثلاشلا ل_صفل !نمةلالدلاو ببستلا ف اهكلاملعفب هنالءاملا نعدجو رختقو تطقسس
 تعقوف ةرارش تسقي اذاف تونادا ىفدكرتو حيارسلاراصقلا ا فطأولو ٍعق نيلودغلا نم نيثالثلاو



 نكن

 ماقأو اهسغودب راجوأ ادبع هنمبصغدنأ رخاىلعىدا اذابطغلا فرك ذو هءامالاودسعلا |
 لاكن افابتوةنيب )تاو اهماصىللع اهّدربو اهب ءىر تح سيو هن ,لبقت كلذ ىلعةنيسلا ْ
 رادةموانامز كلذ ىف ىذاقلا مول لاه الع ردقأالو اتعيوأ هب رااتام ٌكلذدهبسصاغلا ١
 لوتةملارادقمفلوقلاو تاس لد لع :ردشب منا داتا لام موقمنامالا كلذ أ
 نمل صف ىاضبأ هلئسملاهذهرك ذو ىوعدلا بان ملوةذملا ىوعدؤناخيضاق صاغلا |

 ةبادلا لاسرأت نمذل هذ لصفلسقاضي أ ادرك ذو تاداهشلا بانك سس 1 ا لشمال ْ

 هتقرحأ امن تلال ندا الم ضر ىف اراندقوأ (نف) © عج ارياك داق صغلا ناك نم

 ءاملا لاس ولهناف رانلاوءاملا نيب قرفودبلا تدعتر أ ناكمىفهتقرح |اماله_ةتدقو أن اكمىف ا

 ىدعتلاو دوه ارانلا عسطدا ارانلا فالح نمذ دع آش فاناق هزخ غض راك لا اطمىلا ||

 فالتالاقنالمسل اءاملا عبط نمو نعضت مذ دقوملا لعفىلا فشي لةهوحخو علا لعشب نوكي ١

 لامىلاا + تبع رلانااعي وهو عرلا م ون ىفدقو أول لصف ن هام اشم ع نمو هلعف ىلا فاضي ا

 نكل نمضيم كلذ لمهن هضرأنا لعب وهو هسقن ضر ىلاءاملالا ساولو نمكهفلسف هريغ ١

 اهلثمدقو اراندقوأن ا نمضنال هراجرادتقرحافاراندقوأ 6 39 صاب اولا اوةلط ا نءاصأ ١

 ىفاراندقوأل جر نيثالُع ااوثلاثلا لصفلا نمراملا لت :اسم ف نيلوصفا ةاطمنعذن مل © ٍ

 اهق ات راجر اد لارانلا تدهور هنن قرت-افرونتلا ل مدتن الام بطلان مهسققلاف هروثت |

 صار وقعباك هل سسغلا باك نمر اكان مكامذناضضاك رونا امورص ْ
 نامعكدإلو هنلا مدقتلا]قناكدلةةفاناسنا ضع نات هراتقم ناد رقلا لهالهذع رامهملع ٍ

 ىةينملافو هدبعل دودابشالا لبق لئاملا طئاخلاك منافذ هبلعدللا مدقتلا دعب نا هسلع ا

 ب نم دارلا لصفلا رخآ ىفةيزازب لاسم او سفنلاداهشالا دعب نمذل روثغلا طد 0

 تءداقلا بق بوصغملاو ىرخأ ةدلب فهنم بوصغملا همقافانمع لحجر بصغولو ٍُق تانانحلا ا

 صغلاذخاب نأكلاملاف رثك ًاوأبصغل ا ناكمىف ةمقلا لثمثاكملا اذه ىفةمقلا تااك نافذ ١

 تاكبصلا ناكمىف رعسلا نملق ٍناكملااذهىفرعسلا تاكّناو ةمشلارديلاطي نأ هل سدلو |

 ةدايفبصغلادخا. ىحرظتناءاشناو بصغلا ناكم ءرعس ىلعةمشلا ذخ اءا2 تارا طنا كلاملا ْ

 هني عم بصاغلا لوقلاف بوصغملا وقى افاد 0 بىصغلا باك قناضضاك كس ْ

 تاوريناندلاوأ مهاردأا نمقوسلا ف عاساهه موتي ىذاقلا ةنمضاذاو ةرمشعالا همام ا

 هتمقنهضنيدلا ناسف لصق رشق لاثمألا تاوذن ملزغلا راسخ ىئاالفامهم عام ناك :

 دنعةمقا اريتعملا نال كك دل كلامدنعدنم .ىةنيامدوق نعذ! لمقواب رو ؟مدغاكلا ةمق لبق و اكض ا

 ةماعوزمجولا فلاق و بصغلان مدرلا لد ”اسمىف ىغملا ةمنم ىذلا اره ف الت اكمملعفاتملا ْ

 قغاغلا تاناعضلا نم ىسرتنا هن عفش املا ا. وتكم مرتفدلاو كضلا ةمق نمضيهنا ىلع امعاشم ْ

 بص ءنيمضت نيب و بصاغلا نيم: ن ب كلاملاربخي يف سشع ىداحللا بابل | سوال لسنا ْ

 نيمضتلواللو عماوذلا عماج فو هعدوم نيم27نيب و بصاغلا نيم نب رخعاذكو بصاغلا ||

 كلذوإذ بوصغملاةهقفدنامهتمدحاو لكنيمذ7كلاملادارأن اف هنممذن كا ملارتخم لام نا لا
 بصاغلا نمضن ا كلا لاف بصاغلا عدومدنءكاهناو غب صغلا نمرمشع ثااثلا ىفةيئاشر انت |
 اذ_ه يلق ىلع نامضلاف عدوملا هفلنٌ ناف بصاغلا ىلع عجرب عدوملا نهةذناو هماععجرال ||
 امي نيمضتهنم_روصغملا ناك كلهفهنهروأ بصاغلاهرحاولا كو عدوملا لعن امخلارارقو ١

 ءاس



١١١ 

 ( ظؤ) هيصغمو هنهقهماعف ىم مدل ا فلنا نم (هدع) ٍُق بصغلا فا سهق تافاتخلاىف

 هجر ةفيتح أ لوقاذه ( (ثفز 0 معمق نمذا يذم تهست اش بدغ

 هه 1ع (د>) همصع موب اهتهقن هذدك الها الب تغلتولو هحجذ مودا, تمت نه امهدنعو هللا

 يدع وباع صاغلا نم كلاملاريذاهعابف نيفل أ اهتعق تراص 2 احم تدأ“ ازذفل ا مق

 ىادئعالاوه د نوفل مجالا داو :نافلأ ىشو هضرق مول اهمهق ٌئرتثماوأ ملا ىو

 نلودفلان منيث الثلاو ثااثلا لصفلا ند ىمتلا يسغىكاذك( رص) رك هللا هجرة فرح

 لب تاس لارا ق>ه عضوم فران .لانرهناءابلعلا ضعي لاو 3

 نا لمصغتلا ىلعنوكي هفتاوبلافعضوملا كل ذفرورملا ق-هلنكي ل ناو نمضيال ب رلا
 اهفناذضاك ىوتنلا هملعورهظأا ذهو نمضيال خب رلاد,تمهدناو نعذخ ةرارش هنم تعقو

 (ضف) ىربهملع هدر ءأشر >< نق نمسصءن 9 بصغلا باك ن منهضيالاموران !انن وذي

 نعحرسلا عفرك الفالاو طفلا لهأن ءعل تاكل ههلعدر ماش ىصن مبصغوإو

 ناك ولذ ىبصلا ىلا هتوق عذدف بصاغلا 7 مساولو حم هدال هنافاه هرهظىلاهداعا مث دهب ةباد درهطظ

 نءلاىلاة- 1 -همم مهفوْكهلقلا ن تيل عقدذل الفلاو مص ةراعملا فانوذام

 ا ( ف نلوصفلان مها العلاوات اروجح الائوذآم مصادنمبوصغملا

 (غ) نيلوصُفلا نيم .رشع ثلاثلا ىف بصاخلا هربوا رج املا ىلع ىعسملا يي مرج ا
 م ا كيد .اعلثملا جاف همدخو هدالوأ اوهلدا'مقولارادلج ر نكس

 لات اال هدنْطا مل ,رجأة سلا اهكسو مص رحابة مولع مةدماهرجاو متملوأ ةفوقومؤأ

 للوالا وهو كلاملا ىلع ضقام دري ن كلو ال يةكفرادلا هل نإربالا بصاغلا مزلي ل_هودل ل مق
 تفقسول تأ نءعوكلأملا ىبعهدريلب هل بيطيالو دقاعلا لا ةفدقاعلا أ كلاملل ىبسملا مزلي لسع

 رج نود, ف قولاوأ ي#تملا لزنمرجااذا لوملاوأ ىشولا ف ةراجالا باك ىفةنق هيقدصتي

 ىقلضفلا يدرك د و ءيثه#زلد الو ىنكسلادامصااهنريصي مألثملا بأ جات ا مزلي لهلنملا

 نأ دباك ىف اضع رك ذولاك هللا مهجرانم اطعلودا ىلعابصاغن روكي أس د هنا هاواتف

 ناكىدغ_ىسلا ىلعمالسالا نكرمامالا ىذاقلاو ىلةملارجأ همزلب لب ايضا روك الرأتسملا
 لثملا بأ بح ىصرادوأ ف ةورادناسنا بصغوا لاق نافع 3ج م فاصل الوش ىف

 هدسهىقلثملا رحى هندنا ىلع ىوتفلاوا دهوك طاف ركع بضل ساب

 تدلل ١ ناصقنلا نامذناكورجاّمسسملا ىف ىنكس ب لزتملا صقتتن اذاالا غاباماغلابةروصلا

 هنألصا+س اة ناصقنلا نامذ ب ذئنشل م1 تامل ناعذناكو ةعارزلا | مصقنوأ فقولاو

 ةريخذلا ىف 1 ذا كعريغدلاو فقول كلذ بحيرثكأ ناك ا. مياذ للملا رح اىلاوهناصةنىلار ظني

 نمر اقكلا ءاكحأ نيدلاريسهظمامالا ىضاقلا ى واف فونيدلا ولا ىذاقلاىواتفففو

 لكشف ا : ك1 الا ٠ اا 7-0 ٍٍق ةرابالاىلا ده

 راتخا ذا: الم ىلعى 0 0 0 ارويحم ا ديع رف

 ةمقق معلا دعب هملع بح نكلو لالا ىفىئعب 7 ٠ الا ىلعى مالو ةيداانهسسعىد هقءادفلا
 ماكس ىطانلا ماكحا لاما فهملعب<انوذامذاك ناوارو جى . الا نكن ارومأملا

 6م كالبةسالا مووهتمتفامهدنعامأو هدنع تكلا مسسااذااذكو دكلاه تناك اذا اذ هو

 صهالان اوكي ناهانعم( |

 نو عر ومالاوادع
 لاقل ل وة طا اميذع
 عوجرالو ءادشلاوأ عفدلا
 بد ولالا ىفلوالا ىلعدل

 نمل قاب معلا دعب عج رذا

 ريغهنالدمعلا ةيقوعادفلا
 اًذهو ةدابزلا عفد فرطضم
 اذكو ًاطخل تقلا ناك اذا
 لئاقلادبعلاو ادعناك اذا

 اذاامأ أطتمدعنالربغص

 صامت فك ازيك ناك
 اذ علا ورك نو هارع
 ند لاا انجن

 هنم ها ةءادهلا ]لا



 ىلبق تام عاب ثحد])

 ا هارهظو نُلاءافشسا

 تن 5_بملاهدهو بصغلا نمثويدملاو ىصاغلا5 ءارب قردفف هنا د_الاّةسناطاسالا"

 ا ءادالاء ءام رغلا ىلءناكمنويد

 تكاطل تلاد َّآ ىد>-ثراو

 (ملأ هم هيلا

 | (حاناعونبوصقملاثعم)
 ولوامهد_.ءهملع ناس كال ءانملابب هذ لس“ ءاح و رامون ةاييصاغلادنعمد- منانأف ا

 نءكبرام الارشلا ىلافرخآ هراصشأ عطقوأ رآه مده ناواءاصبا عشرات عاقوأ هاكسد فلق ا

1 
 كل ' ب

 بصغلا لئاوأ قناكضاق هنهبوصغمللر امث ناك اهل ع ىضق ىضاقلا ىلا هما ىأ ًارلاناك |
 شمشملاو ىرامكلاوحافتلاو ضسلاوزوملاك ا .كللا#

 نوسلا التو وهدا توات اريثك انوافتقدوسوقد ردا د اتا ضرمألا ١

 ناكملاىفه_:مقيحت للا ءادأن عر ,عاذاف تلوم اذكاو هند قلت كمل مل اامأ الكم قدي لفه ا

 ورع كاش رع زو تالا نك امالا تواغتب مقلا تواغتل موملا كلذ هةبصغىذلا ا

 ى.داحآ توا رام لكو ةروصاا ىف ةصقان اهنكلو ةسلاملا قل ثمل نالل_ىالا نع فاو |
 ىلزاوثلاتاراتخت امهوفو طنا را موهفتاىددعلا نمدمقلا ||
 باقو ضرالاَكإ ىف قوهردب قأ لا ضرأ عرز ل+ر ىواتفلا فو (م) خ8 بصغلا ا

 ترانلافتارذسلات نا ىدضرالا سو للشزلو | ضرالا بح ا دردب تن نالءةضرالا ا

 موقف هسفنضرأف اروديمن كلوورذب ةعقفلاث !!ىلعنوكي و ةقشح فآد_:عىااثلا وكي ١

 بحاصوهولوالا عرارلا اج ناف امهنباملضغب عجريفرذ اهيفوءوقيوابي ةردءالو ضرالا ا

 قسوس اق مون ارذيلاتنشإ نال .ةضرالا ساقو ىرخأ ةسههسسةنرذب اهم قلو ضرالا ١

 ل ا ما وذيلاّت نق ضرالا ا

 بحاصل نهض يصاغلا نأ اعبشملاباو طاوباوخلا عيشي لو ركذا ذكههررغ ضر ف اروذبم ١

 ل يرذلا ها نماعلل ضرالا نالص نعذي مث هس: ضرآ ؟ىفاروذمهرذ.ة مآ ضرالا ١

 قلآو :لرءاف كلاما عرزت ماذا اماف اًسان عرزلا نكي ملاذا هلك اذ- هريغلا ضر ف اروذ.م ا

 باقاذا تبانلا عرزلا نكن اف باقناوانلقاك باول ىناثلا تن تح باقي 0ناذ قسوهرذ ١
 نكضيو صاغلاوهف تس ا ىرخأ ة هت نال ناك ناواملا اك باو!اف ىرخ أ صير |

 لحر 00 بصغلا تام نمرشع ىدالا لصفل| ىف ةمئاخر اتت اًسانهعرز ةقكلاملل بصاغلا ا

 مءامرغلان م هنود ناطل_سلاذخاار هاظانر 0 3 ١

 نال مار ده ةناولار عطامل هنالائ ان ثراولا ىلا نويدلاءادآ امرا بعز اك ثراو هلره

 سنك ه عم 0 اضأ ةيئاكلا ع 00000 05-5 ءكولات افرصتلصفرخاو أ ةدوك ذم ||

 تن عاضاب قو ةيدلا نمذيهيامشو هلام عاضواتمم عقوفناسن هب رضف لام هسمف ْ

 توباخلاو“ ةيوحاطأ اكهلوقنهيغ تاع بوسغلاو قل تانانملا باك نءهةريغص عماج

 قف :ًمورذبلار دق عفديريغصلا عماش فو اماصقن 2و نءككو ام راسا تروا اقام ا

 هض.عش فس لىذلافزولاوأ 1 كلاك الثمن ا هفلتآوأ  صاغلادبؤماناف (لوةنهد) ||

 تو اهني ال ىدا | ىددعلا هه ههسشا امو زوار دسك نراقتملا :دعلاو خوسملاريةكر رخ ا

 هضيعس ىفىذلا "فزولاو هنو انما تايددعلاو تامعرزلاو تانا 0 ل؛هبغناو ل ئمدطعف
 مول هتعق نمش ل٠ 9 عطقتاثاو هيصغ مو ىف هيلعق لت 1 فل ناغوصلاتحررض ْ

 ًاريغف بتتو) ٍج 000 عاطقنالام .ودمو بصغلا موىاثلاو ةموصحللا ا

 تارمشملا قاك عاملا (بصغلا موي هتمق) ىب ملا نمّةملاملا ىفهداحتواغنت ام ىأ( ىل 0 0

 ادهو



 + ويعم برع جرا ويقبل وو بتعز وح

 اه سفن ن مسالا هنهرولوا هدد ن مهيطقسأم لثمامهمزل ك1 ظنا ىدولا اذكوزاح
 نس نمو

 نيدلا ضقي لام كلذ نمئث ف نهرلا ضقن غلب اذا لذطلل ساو حصهعاتمهينهرو هماعطوأ

 ريغ نمنيدلا طوقسليقنو هرملا ىف نهارلا فرصتاذا ٍُق هنامترازو عام با, فرعالا قلم

 اهوةورارقالاو ةمهلاو ةقد_صلاو ةباّكَلاو ةراحالا وعساك هلا هع اقرصت ن,ترملااضر

 نيدلا نهارلا ىشقاذاو سدا فهة>لطببالو الأن .ّترملا حف فرصتلا كاذزوحال
 نءارلا فرصت نمترملازاحأ ناو ىو احطل حرش ىفو نعارلا تافّرصت تدفنو سيلا قح لطب

 هةمابال اقرصتفرصتناو (م) هتافرمدتتدفننمترملا نذاءعادّب الاف فرصتلا ناكول
 نءارلاقدعمصو ف نهرلا نمنماثلا ىفةيئاخراتت اندنعنهرلا لطب ودفن قتعلاك مسفلا

 تاعذ نك نغرلا ةهقتذخأو الاحناهلدب تاوطارم 000 ناف هدالمتساوهريب دتونهرلا

 هدلرس لق هر نام موه“ مده مرا ودعم سارع نك تان المول هناكمانسر

 اوهرملا عسب 2 نهرلا ىفرصتلا باءرحبالا قدام عودرالب نيدلا لكفداولا مأ اوربدملاو

 رأتلا 2 ىو ا علا ق>-ن.ترملاو نهارلل سلو نمترملا ىحىدفان رغ

 رس امتسملا قد دفا: يعدراءانعمو داق هلآ عضاوملا سد: قوذفاءرت تقل لا ماو

 هنوكل 0-0 عسبلا مز: :راحالا تون يدلا ىضقاذا ىتح عئاملا قف مزال نمترملاو
 ملاذا ضقنلا كلع هنأ 2اثملاذخ اهوا 11دنعو ضَقنلا كاعامهدنءارحأت سمو انوش ىه

 هنهراموأ هضيقليقدارتشاام ( )ف قو واو ف رصلا بان متاكرفتملا ف ةيزازب املاعزك

 زوح الاموهفقو زو< ام ملل_طفىفاعسا ابيات متسارساتسلاكا ل

 كلاعب وهفاذكواذك ىلا كلام كطعأ لنا نمترملل ل اعف اون ناسثالا دنع نهراذا ُج

 رخاوأ فنلوصف نقلا ىلع هنن دب نمترملا عجمربال رح هنا نيمن مث نقهنابرقمنقلاو باعوانقن هر

 هش رز عمم ا ا تامل اي ناريعتسملا رود الاشحوأ اردقريعملا ىعسناو هيهنهربام مسد

 .روزملا لحنا

 «(نامضلاو بصغلا باك )+

 ءوشلا نكات هنأق ب هوظو توضوخلا 0 مح

0 20 -_ 

 وك قيل سل نادت ل ا هل دبع نموأ هلريغص

ةصاخ عسيبلا ىفالا هلاح ىلعنييدلاو نغرلا لطب وذغن
 أ| كلذكو عسببملا ناكمانهرنُهلا نوكي هنا

 : فقولا لطب ارمسعمناكت او اوستن هيلع تدلع وصال عل

 1 راحالا+_«عفمقولا فال وهلو زندعب هعقر ناكما مدعل نوهر | قع ف الخ هيلعامددعابو

 ا (ق+) يف نهرلا باك هزوحالامو :هرزوعامفناضضاك كلدروح الد#لاف ؟ 1

 || هملاهلسو هريغ نمهنهرف هنهربنا نهارلا نهترملل ىأ هنذأولو هو رسشعسداسلا لصفلا
 ا ير هريغلا لأم ن نهر نمفناذضاق لوالا نحرلا نمحرع

 ا مورععملا هقلطا ًااذاريثكوأ الاقي هسر ديهنهرتتاريعتسملاو ةراعال اتحوراعاف هب ديهم»هربلانمع

 نوديءانملا ن هر وأ لاع هنأق ١

 / هتمعب نالف دنع هنهرل هراعت ساولا دكوانماضريصدو روح الرخا تص واراك وأد مسام لقا

 هنهرفةفوكلا,هنهرلهراعتساوأ هريغدنع هنهرف
 ُ نَف ن#ر | نمهذخ ا ناريعمللوةرصبلا

 نءىلعنبدج أ لئس (1)
 ملا توناح ةرامع ندز لجر
 ىلا هإسوىب اطلس ضرا ىلع

 فردي نمترملا تاكو نمترملا ١

 دخانو اهرجّوب وايبق |
 لهاماوعاونينس ا .تمرحالا

 بيطإ ىلهو نزلا مصب

 رمل ارا لج | ام

 ىو نرلا مم هلال لاقف

 ا

 هللا ىخرلاقز رحل ض رالا

 عل هسكع

 هابضرال هنأ با اواو هل ا

 ىورقنالا ةعومت نم ٠ْ



 ليكي

 رخآ ناكمىلا ةعيدولا لق لذعدوملات سقرتحا (وب) ةعيدولافحاضرالاوحالصالا نم |
 اذ_هنمفرعد وهععدللا ىد رلاق رخاناكمىلا اهلقن اهظفح نم نكد نوذد ظ

 اوماقاذا قوسلا لهأ ىف هللا هجر ةلسنب د لاف ُّق ةعيدولا فةسنق تاعقاولا نمريثك ا

 اوف هونكنا منال ممريخال |نمضءقوسلا نمئثعاضفقوسلااوكرثودحاودعبادحاو

 عئادو هيواح قوةال_صلاىلا هنوناح نم ماق قوس ٍُق ةساخلاةنراضشمنمبراذمالروك

 اذ_هنوكينأال هنوط < هناريج نال هنوناح امل ع.ضمريغ هنال هيلعنامخالاهنمئش عاضف
 ةعيدولا ىف تاعقاو عض ١ عد وماذ_هنكل عدو نأ عد :ومأل سل لا ةيقناريخلا نماعادبا

 رخاالا نيعتىناثلا هجولا فو نوظفاح لكل !لوالا هجولا فنال مه رخ ىلع نامل ةدحاودعب ||
 نونلا هالغ:بصغلا قروب زملا نم المذاع ا

 (نهرلاب اك )

 ع هّتسهرىذلا وها ده لب نمترملا لاىوا ذهريغنهرلا ندارلا لاف ندرلا فاغاتخا )ق١ ١

 هتضق ندعي ديف لب الن هترملا لاو كدي فكل 5 نهارلالاقفا غل خا (م)نهترما لوقلاق
 مكح هضيقأ نأ لبق كديىفكلد نمترملا اق ناو هت ةشيلاو نهاراللوقلاف نذرلا مكي 1

 نهرلا نمسداسلاٍب املا فىواتفلا محق: نهارلاة نس ةشيلاو نهترملالوملاف نهرلا ||

 ندارلا كتفي ةرشعهّتعق تراص ّت>سوسلاهدسفافةرمثع: نوعن رأهتعق اورق ندرولف ٍٍق ْ

 نم قيدقونيدلا عب ربنود سه ورغلا نم عد ر لكن النيدلا عابرا ثالث طق سوف صنونيمدردب ||
 ةسنملاقو يق نه هرلا باك نمثلاثلا ىف هي زازن .هسعب راضيأ نيدلا نم قيسةهعارورفلا

 2 حال هتومفرعنالاس اعنها رلا نك ن اه. دذخأ وم الا ةزاحاننه هلا عسب نهترسملا ||

 ىخاقلانذارهءادداسفلا ه-.لطعف انعام نمترملا عابولو ٍُش نهرلا نمسداسلا ىف ةنزازب ْ

 ىناذكوامهفرصتف عون فن هرلا ىفةيزازب نمذىماقلا نذاالب هعابناوانهر هنمثتوكمو
 نا ىت- مناف نذرلا نكلو نهترملا ناعذ نعحيركبداعنهرلا ب صغاذا يف ةيئاكلا
 نمحرخ نمتر#ملا نهنهارلاه رح اذا امأ نهارلا ىلا هدريف بصاغغلا نمدذ_تاي نا نهترملل
 قى ىواتقلا عمج ندرلل سفن وكيهلعمادقالاق مزال دّةعد :راحالا نالادنأ دوعب الف نهرلا

 وهف ةنوهرملارادلا نهترملا نميصغ(ق) 0 نذهرلا با. ح نمنمترملاو ندارلا فرت :

 ندارلا بلاطيناهلف عافتتالاةلاحىفهنمسهغذعافتنالا هلحانأ نهارلا ناك اذاالا كالهلاك ||
 نءترملاىلا هلسام دعب رخاآدنعهنهر (قز 0 نهرلا نم عدارلا ىف ىواتفلا دقن نيدلا ْ

 َّن وكنا هليدل والا ىضخقول ىتحامهس امفاند 16 وك الدمل اهلسول والا نذاريغب ةدخأو لوالا

 نمشثلاشلا روب زملا نم نغرلا نود د.ةعلاد د عسلا نال نرلا غل فال_عهسخىلاذلل

 ءاملاداز تح نهترملازه_عفاهب عافتنالا نمترسمللحانأوارب نهرلجر ( وج) © نزلا |

 نوكي ندارلا عأريغبنوهرملارعاذا نهترملاتالنيدلاءادأد_:عنهارلا ىلا كاذك عفدي هاف
 نودهرملا ناةسلالانم لك ؟نهترمالحانأ اذا نهازلا ( وج) كف روبزملال حملا نم اعربتم
 الفةع ةنمهفاضرق نك لذ كح هنال سان الفاطورمشم نكمل اذاةنوهرملاةاشلا نيل نموأ

 هلفطدمع هل دابالانهروإو © روزملال حن انم اطورش مناك اذاام فال ايرنوكي

 راج



 ؟1/ ١

 ني->تقرسولاذكو نهذةعيدولا ىسوهباسثس دلو ل_تغاورهنلا طش ىلع هيامث عم ةءعبدولا
 ىداوإو © نيلوصفلا نمنيثال_كءلاوثااثلا نمالامو عدوملاهب نمخبامف نمضسوغنا

 فلاقناد راو ”ةلالهلا سلع ىدملا دام عادبالا لعتضم ىدملا ما اقركناف ةعيدولا
 الص تعدو ام لافولو قيل تاورعدل ىجذلا اة سات كيل ءاراكت الاو باو ا

 عدوملا عف ةدفنيد:هكرتلا ىف (ص) 3 هيدامعلا نم عياسل ا لصفلا ف ناكمالا مدعل عمال

 ةفالاو يور لاذا اذهو نعش دق +ةسمول (خ)و نم ىضاقلا هال ثراولا ىلإ لسا

 فاخخو هلزنم نعي اعل >ر ف نيلوصفلان مني رشعلاو نماثلا ف ه«:مندااءاداودخالا

 وأأَةنيمأ هنأ حا تناك ن أاما نيهجو ىلع ذهفدحن مق بلط عجرابإف ةعيدوهديىفناكو هنأ سها

 هلايعف نمد ةعيدولا طفح نا هل ن اف عمض هريغ هنال نمضنال لوالا هولا دة ههتم ةنمماريغ
 بايلا كرو عدوملاحرخ (نإ) © نونلا ةمالعب ةعيدولا ف تاعقاو يضم ىناثلا هحولا فو

 هفخ عفد(هدع) لادلا سح عمس ناكم ىف عد وما نكي لو دح ًارادلا فن كي لول ن هذاحوتعم

 نمذالاو سراح قو.سل | ىفوأ طفاح ناكدلا فول رب قرسف المل هناك ىف هكرتو هحصمل ىف اغلا
 ىءاشالا اوكحرتي نا فرعلان اكول فرعلاربّدعب لبقو اةاطمةءاريلا, غب (ط) ناك (ذإ)

 اشو ًارادلا باب كرتولا ذك هفال_© فرعلا ن ناكولالأ رد اموال سراح اب تدناونحلا

 ثلاثلالهدغلان م عدوملا هن ن هذبامفنيلوصفلا عماج اربي كاَذك مهفرع ناكواذ 1
 تولع كك فرحا 0 2 هنو طمق بأن "هلسلس طبرول عدوملاو ٍُق نيالثلاو

 0 -هلاوأدرلا ىداقروزملا لدفلاع نم عدوملا نامضىفنيلوصف ةعتمالا ههفعضو تدب

 كلاملاة نس ليقت لق ةواضي أ عدوملا ةلسإ لب ة:ل.قانهربولو عدوما|لوةلاف فالةالااهمرىداو

 ون عدوأ (ىا ِ روبزملا لدغلان معدوملا هيفقدصيامةنءاوصف نامذلات شام ال

 وهذةدملا كلل قبقال ةعيدولا كا نأ عي ةدمدعب عدوملا مدقوت عدوملا تاسف باغوزحطب و بنع

 اهك الّتساو ةعيدولا لامع سا فن: أوصف اهغلت |عدوملا لعاواهلا-ملعيالذا تملا لام فيد

 ىئاثلاديىف تكل وفا هعفدولو ىبنجال اىلا ةعيدولا عقدين عدو هلل س دلو يه روزملا ل صفلا ند

 دعت كلهناو فالخالبامهتمدحاو ىلعزامدالففاثلال والا قرا نال يق تكل هنا
 اذهو نمضن امهلوق ىلعو نعضيال سى ل وقى لعففائلاامآ ف الخالد ماضلوالافةقراغملا

 قرت<ااذا 0( ىتحان دنع عدوملا ىلع نام ذ الر دعب ناك ناقردعالب ىنجأ ىلا عقدلا ناك اذا

 لوأى د ةريخد اناس اهملعنامد القدراجلا ارم ىاهعضو و هعانم عما هجرح آو عدوملاتس

 اذكو ةنسالا قدصت الانا ذا ةعيدولاتاواق تقر +ةةنسفسلا فتنك لا ولو ُُج ةعيدولا
 دعبامذ ل دة ناضضاق ةنسالاقدصرال اناسنا ةعيدولات تاوانف ىد» قب ردا عقو لاقل

 اذهتملا عفدتمنارئاخا ناطالاهللاقفناسنا لامهديؤلجد ةعيدولا باك ن ماعم
 لاكن اواتءاضناك دن اف هنلا املا فديت اهتوسالابوظ 2: مشوا ابتدا

 لامعفدنالانماضن وكيالهملا عؤدفاطوس نيس كي رضأوأ أ لدي عطقأ لاملا ىلا عف ةدنل نادل
 قاس سوفاتلا نفاخ ىلاوتلا برضلاوأ ًاوضءفا:ف اخ نا الازو<يالرئ اذا ىلاريغلا
 (هنسمأو أ هسفنب) ةعيدولا ىأ(اهظفحهلو) قرونزملال نا نم ها ركألا ناك ىف اذه سانجأ
 ةحامالاهةقح دعو هنامالا ىةحت طرم .ذب زوما لايعلا ىلا عفدلانالءلاعو ل-ةير

 ىوتدنلا هملعوزوهلامع ىف سلو هنانمأ نمنيمأ ىلا اهعفدولو ةريخذلا فلاق الايعهنوك ىلا |

 ناملعاذأ ىنّسملا فو 00

 ل وعلا راد عقوقررحلا
 ثلاثلا ىفهيزازب الفالاودهل

 ىف اذكوةعيدولا باك نم

 ةصالخلا
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 نمكرافدلا مساقلاونأ لاق ت 00 0 ا اي 3

 ناعج ىق ىلا !تانامذ نءعذ»4 هتراعروهررمذن هود تهدم نك لولامأ 0

 ناالا نمد عدوملاديذكو ىدنعت كاهذ ىلعاهدر ع ىنحأ دن ءاهتعدو ل اقولو ل هعلدول

 امج تثع لاف ولاذكو ةنسبالا قدي الفةءاربلا ىدا مث هلعامضلا بوجوب رقأذان عراد

 نءذةلاسرلا عدوملاركسناو عدوملالوسرملا اهعفدولا ذكو كا درك .عدوملاو ىنجأ عم كلا
 ثنآالا كرداانامذدل ٠ نمذمو هلوسر هن هقدصو|لوسرلا ىلع عدوملاع ريلو كلاما قدصو

 امرلاق 3 نيدالثلاو ثلاثلأ ن نم عدوملاقة د صياهفنيلوصف 0 عوفدملانوكي

 هبلا عفد, لو هقدصي لذةمالعلا كدب لج هريخافهملا عفدافا ذك ةالعب ربح نم عدوملل ارم
 للا نداعدر ردع دولا بلطف ناوصت همالعلا كالو ,هاوسرريغقأد نأروصتن دا نمخمل

 او لسا وها نراعلاو : فالي الجر عدو لجرشيللا كأ ىواتفف قروزأا

 ىلع نامذالفهفامى ردادل اول س هلا تلده نيعحف عد دوملا لاهو همم تم ددقم ودق همف ناك هنأ

 سك ىفمها 0 12غ عدو اذا كلذكو !ء:صءهملع ديال هئالاضر أ هلع نال اوعد دوما

 ىردأ الو سد هكا تض.قدق عدوملالاقو كد تناك اهنا ىذا ع عدوملا ىلع نزيل

 لو. ىلاعت هللا ه_جراد_2 نافل نا عش ولمق نعالوهد. 00

 ةعددولان ندعم دارلا قف اهريلا طرخحلا ص هلع عمرا د-هملا ف عدوملاو :صاغلالوقلوقلا

 تعاض عدوملالاقق د _غابمحاصءاخلادغابلطا لاقف ةعيدولا كلل ب بلطاذانويعلا ف و

 ه_هزلد ىرأ ارقا لقلاق ناف ا ةأدنعر : وأ كر ارقا لل بقتءاذ ىمعدوملا لكس ةعددولا

 2 تعاضلاو اذان كك ءاضاماب مامر ارقاادغاملط هلوق نال ضقاننلل نامذلا

 كلا نأ ءاحاذا عدوملا لاه اذاكلاملا 00 ال هنال نهكالرارقالا «عيتءاضلاف ناو

 نمضي تكل هلاك ادعدم لاداعاملفادغلاةفةعيدولا باطوهملاهوخ ا ءاخ هيلا ةعيدولا عف ةداق

 لاقو هلا | مءؤد عدوملا لا ةةنالفىلا اهعفدا اهبر لاك 5 هعددولا ن را قل تلاع

 يبدد فن لار وسو عدو لا لول فهلا اههفدت لا ةنلاقو "ىلا اهعفد لل رلا كلذ

 عدوملالاقفاممرنيدىلا ةعيدولا فرصد عدوملا ره ًاولاجرو هيلا عوفدملا ىلع ن امضأا ل باعا

 ناك ام اهءرىلعهن.د قد ىتح نيدلا بر ىلعال + -ةنةءاربف عدوملا ةدصا مبرر كن اوتقرص

 نكي لضةعيدولا عامجت 2 ٍُق نيد د الملاو تلاثلا لصفلا نماهدرو ةعيدولا باطقنءلوصف

 نعضو نمر اتا العا لا فن مضي ل قو ىتنيهيوامهريغىالرم دلاورسصلتا

 لحر ّق روزملا لدفلا نماهك ال, ناوةهضولا لامعتسا ايلا عسا هال اعاطمتألا

 لحرملالاملا عدوملا عفدف عفادلا تام مث ى رااتن الفلا اهعقدا هل لاقو مرد فا أل حرولا عفد

 جقادلا ناكرلو تملا ىدو هنال عدوملا لعن امد الفورد رطلا فدخ اة ىراا.نالفىلا اهعفد» !

 اعسضت دعب امفناذضاع هءاعنامذالقهلامعىرخ رح "ل وكي نآالا لع و ل كح عدوملا نهذامح

 هرتغثراو هلو + للا هعفدق ىت اىلا هعفداق ته نا لاقو الامالحر عدوأ ق اا

 رخآف كنصد ا ع ل را داعى اهم 3 باراب امصوادب نوكمالو هسصن نعك

 ثراوىلا ةعيدولا عدوملا أ اهعفدةريخذلا فو ٍك نلوصفلا نمي رشعلاو نماثلا ل_صفلا

 ددرل نوذبال بصاغلا ىلءاهدر اذاهناق بصاغلا عدوم فال ءامرغلل ن نك ند دكرتلا فواهمر

 29 (عق)#ؤ ةعيدولا ناهد نمرغلاىلا اهعفد :اىفىل اا لضفلا تاناع هنمدخ نم ىلع

 هعيدولا



 1426ه

 02  ى[لرل سسااالالاالسدله تت 22للابب

 عسصب سدأو ل طوخ شل ذنال نكيالراملا قرم فراجلا حي رخكالمك ايش باسل ا ىلع للعدو

 ٍناَكلا يحاصءاسم عاضفاراكراعتساولو ٍُق ةيراعلا باك ن ندريعمسملا نعكدامو نا يضاف

 نماسي نكي لنا ء_-مضعب لاك عايضاارهريأ مث درلا هلدعوو عا.خلابهربخ لفدرلانهيلاطو

 الوانماضن وكي لاك ناكل قوات ان وكب هذوجو نباح .؟ناك ناوهءلعنا.هذالهذودو

 بلطلا لعل عفديلا ذاريعم ملا ىف لصق قناخضاف ضقانمهنال هنمع امضاا ىوعد له

 «( ةعيدولا باك )*

 فقدصرالو نامضللاركتمنوكي هنالثامذلا نع هسة: ةءارب نمعدبامفقدصي نيمالا
 ةيسخذ لوسرلاركنأولوس زالة وملاكربغلا | ىلعت اذا !بامعا
 ل اوقلا هدي ةنام لاما ناك عض هوم لكى نا لصاخا و يق ةلكو لا نمسماخنا لصغل ارخاوأ ىف

 الوءاشيالا ىلعهّتْس ةنيبلاف هيلعانومضهلاملا ناك ناو هش ةئدبلا اذكو نيملا عم عفدلا فلوق
 نعالدم ىوعدلا تاك نم ى ذامسالا ل اند ىواقا عمش نيعلا عم م هاوقلوقلا نوكلل
 اهضمقفهنماهضيقملالوسرهسلا لسراف مهردفاأ رخآ لارا َ ىشورتسالا لوصف

 تاماذا عد دوملا يق عدوم هنال نسم عمل وس 7 وقلوةلاق لسرملا كاذرك:اف لسرملا ىلا اهعفدو

 ةثرولا ماقأ ١ نافت ملا لامفب>اونامذلاو مهلوقلبشب هتامحىةعيدولاردقه:ثرولاقف

 نمةعددولات ره ذل اذا عدول و لمست ةعردولا تددز اسفل هنأت تمملارا ارقا ىلعةسيلا

 ىل_بةيفرودّتباعرب_تأنيمأهنال كلا لاق الخ هنسع عم هلوق لمة دو 00 نمس هذي مو لزم
 لاتولو ندضت تعاشماب هدر تت ىدب نب هبدراسمصر لانا هلوق

 امهوحنو ةضفلاو بهذا رصكاو انلاذص هرعىف ظذح الا هناك ت اى راد ىدينيب 2

 ةرشعلادخ أ و نيتساطلغه اطعاف امهردنيس# لحر نم ضرةّدسا لدحر جوالفالاواضي أن ع 1

 ةعيدو قاسلاو ضرقردقلا كاذ نالةرمشعلا سا دسأ سه نوض» قد رطل ىفتكذهف اهد 1

 اهنا نظوهو برا ىفع تتلو بردا ىف ةعيدولا مهارد قلأ © ةعبدولا باكرشاوأ ق ىداذح
 لام هع 5نماهفلت ٍض 5 نمل والا لضفلا قدصالخ نهدي تعاضف سمسا ىفتعقو

 تناَثلا ل حفلا: كة درا نا عدوملا الرخا نقوأ اريبكو أ اريغص هل لا نه عدوملا
 هنآ سهاو هيدلاووةداوك هلابعفنمىلا ةعيدولاعفد عدوملل نياوصفلان منثالسثلاو
 واو 8 روزملالصفلا نمدبلا عفدلاب عدوملا نهض! نمذ ةموايمالت ةرهاش مواد ماسمهريجأو
 ًارناعااولاق أاوهو هندي نيب اهعضوولا ذكو اربي هسنجوأ هسأر تع ةس عبدولا عضوو مان

 ادعاف أ ريد (هدع) رقسلا ىفالرضالا فن عذاعجل تم مانولامأ اد ءاق مانولىاشلا لصفلا ىف

 نمد قفرتلا دصقول همت ةعيدولا باش لعج#ق ماكر لا ىفو ضرالا ىلعهمناعضاوال
 نم عدوملا هين مضيامفنلوصف اقلطمأريب هج تت سكلا ل_عجوإ وطفل ادعو
 درلاعدااذا عدولاك هل اوقلقاهقحتسمىلا ةنامالا لاصيا ىدا نممأ لك © روزملالصفلا

 دعنوأ اه ةامح ىفناكءءاوس م-ملع فوقوملا ىلا فرصلا ىدااذارظانلاو لك ولاو
 الا ليقي لهتامح ىف هلهعقدو هضبق هنا لكوملا تومدعب ىدا ادانيدأا ضِمعب لم ءكولا ىفالا هن هوم

 هيدك اذاالا يملا عمنيمالالوقتلاإة.كساولولا فقرغلاو نيعلا ضيقب ليكولا فق ةالذخ تس
 5 امالا بكن هامش ىلوتملا اذكورهاظلا تفلاددْئاَرَةَعْمَن ف ىدولا لوق لقب الفر هاطلا

 جلا ردقلا ٌكاذنال هلوق

 سنن أ ىنعي لصالا ةمشاح
 نيسجلنا نمةرسشعلا س ادسأ
 طق ةرسعلان م اهسدسو

 هأ



 اه-ارخا نوكف .فهلوق )0(

 ىتلا ئسنلا فاذك هلاعسضت

 ١ هلىباب و قمسدقو 3 دبأب

 رك دملاررعض ثنؤي نا ارش

 هبنسلفثنوماريمضرك ذيو
 ىجع# ما
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 لصفلارخ اى فة 2 زار كود ا|ةرحأة#ملاةبادلا برضينا هلو مالغلا برضينارحأتسملل

 : هلوقفىلاعتهلئا هجر ةغنح أد نع ربي الداعم فلول ريسجالا هت تاراحالا ن مىاثلا

 عراد نياودفلان منيتالثلاو ثلاملا لصفلا ف ًاريامهلوقوهولوالا هلوةفوريخالا

 ثمح عنموأ ةعيدولا دحجاذا مى ال_ذناعضلا نع ىرب قافولا ىلا داعم ةعيدولا ففااخاذا

 نم قافولاىلا دوعلانامضلا نع ريبال هنا مصالا ةراعالاوةراجحالا ىفو كلاملا ىلا درلايالا ريدال
 تحءاصل مك عضومىلا ةنيعملا ةاطنحلا لما ةئيف سىرتك | قش ىكركلا ضءفةعيدو 1

 0 الن شن سلا ناب نال ىمسملارجالا قدسا ىرخأ ةنسفس ق دن الاكل ةةنهسلا ||

 ىادمك "0 رخاوأ ىف ةريخذ ىلاتبلاريبكلا مامالا يشلا» هركذ
 ةنمفسىفحالملا لمؤاماعط بياع محل ا.تمعب ةنسنسو ا بة.عب ةدادرجأساول 0 تاراحالا

 ةنازخ توافتلا هلم قرغو فاتام نوخاالو امان حالا هد هزاول < هغاب و ىرخأ ةباد ىلعو أى رخأ

 تاراجالا باك ن منومعلا نمةلوشنملا لئاسملا ل سقل كالا ||

 ب( ةيراعلا باك )*

 باك ىفتارعذم نب الفوغا طرشلاف نماضانأاف عاضنافكبوثوأ كاد رع لاقولو
 نءذيال هيلعام ظّفح طبضي ىصلا ناكن اف تقرسفادصدلةف بهدةدالقراعتسا يو ةيراعلا

 ىل اةبادراعتسما( ( ظقف) ٍٍق ةيراعلا لت امد نسا |اعوذلاف ماغلل تاناهك ن نسا

 نءهاهدارخآ هل سدل اعضوم مس واق وري ن نماهريسعي و* ى م صومه

 ( اهراعتسا (شف) رحاتسما فالح : عوحرلا قةبراعلا ةباذ بكري ناريعتسملل همفو رص ْ

 || (ذ) رصملا لءوهفةمدختارهل ىدوملا اذكو هتراجاو 0 رصملا ىلعوهفارج
 نءامهمحرخ مرمدملا ف لامع #سا ىلعع ةو حاب ونوأ هبا دراعدساهنلا هجر فسو فكأن عو

 فاكر صملاحي راخهل ظؤاح هنال ٠ نمل دولا قاع لع دن تار ن ضامهل تمم نارسصملا

 ىعم( ١ )هلاعيضت اهيا ا نوكف فلل ةضر ءريصت حو رثتا درعا البا دلا فنعكو رمصملا

 الة راعتسا قتنملا فو ف نيلوصفلا نمنيثالثلاو ثلاثلا ل_هدفلا ن هريعتسملا ناعضىف ْ

 اهراعتسا هماعو 1ك درا راعتسا ف.سنر ةاسولو نءذهنر ةاسفر دما وهواط |طسفق 0

 انذاامهتزاعان وكف ةداعرصملاح را لف ١ طاططخ ك5 لجلا ثا قرقلاو نمخممعتلل |
 نمذيالن ا جيني بوثلاحءارخخا هل سم سامق ىلع ةماعلا و فيسلا ف را رفسلل اا

 ع رخاى ام اضي أ بوثلا ف نامذلاهم زان ثا عش امتلك سم س امق ىلعو اضيأ امه رفسلاب :

 هقلم ًاتلفلمأتلابب ىثلا هلْغسمند وامهنس قرغي تاز وك وةريخدلا فلاق ةيراعلا ةناد

 ماما (ىث) قف هب هراعل انامضىفىلاهجبا لضفل تانامض قفوملاودىلاعتهللاو

 نيثالثلاو ثااثااى ىوتفلاهملعام ىلعنامخلا ن نع أري ال قافولا ىلا داعم فلاخولريعتسملاوأ

 داعب رطاهبُكإ سف عضو م ىلا ةبادراعة سا ٍُق نيل وصفلا نم
 ا كف نيعولو نع ةدال انس

 اهراعتسا (تق) نمئافووأ كزاسمريسغوأد_هبأولو نمي مل ءاوساناكو لرخكاقي رط
 ملاذا ناكملا كلذىلا سانلا هكلسب انتي رطناكَن أ دعب نوضي ل هذ ىد رطىأ ىفناكمىلا

 ىلا فرص. نذالا قاطمذا نهض ناكم ا كاذىلا سانلا هتحاسالاّمب رطولو اًعيرط نعي

 ةمئوكيىذلا طب رملا هلت دأف ةنو-اطا|ىلااراجيراعتسا لحجر روبزملا لحنا نم ىف راجللا

 لعحو
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 ىدثئتعضرأفعضرتلرجأتسا ناو ةراجالا بَ ند ىارلاراتسا لثا م لق ىلا ةمشم

 || ةننم قد نادجوالاوزع ادم لا فانا اهسفنن عضرتنأ هيلع طرشولو قست اهتيراج
 اهلفهعضرتلا ميراج ىلا ىدلاركظا | تعفدولو يؤ ةراحالا ناك ن نمهملعدوقعملا م لست ل: اسمى

 بانك مرئاغلا ةراجا عوف ف كرك ض يف ةاشلاوأَةَر #قيلا نيلب هع نركاذا ماا

 قو هتف رجأتساذااك زو الت اركظلا ةراجا ىف سايقلا طحنا فو تاراجالا
 درالدةعلاادهو كو الا نهر وح ندوب اف 7 نعضر نان لات هلوقاز وع ناسك ءالا

 ةراحالافلخديريملاف هب تكملاك 0 نبللا ل2 دف هب .رالا ىلعلب نيللا ىلع

 ِ ىلعن امن الف هيامثو أ ىبصلا ىلح نمئين قرم تاف عقو وأمل دي نم ىلا عاضولو 1

 رمضدأمو رجأتسملا ىلعهناةراجالا دةعىف كلذ طرت_ثرملاذا اهيلعاهتوسكو رئظلا ماعطو ريا

 ولو ٍ هنععنمال رالي و رق وارد نار ا مجورخلاوحخ ىصااب
 ناكن او رحالا اهل ازيا عسس نآدا 0 خه هنأ احا رحاّتساو هزئممىلا قيقدلا لحر 1

 ةمولعمةدم اهتوسكو اهماعطب هدأو عضرتل ارثظ راسا حو لكصالا ف. اقع ارح الاواكأ أمل

 و م طسولا اهلواهد_>بو ركظلا قان اكس ىلاصت هللا هجرة فش ىدنعزاج

 ضرتو قافتالابزاجهّْفصو ماعطل | لمك نيبوابّتُمصواهضرعواهاوط تاما سنجنولوأأ

 نداهلف نس دعب دولا تاخنتنسةدملارك ذناف ( ١١ مهلزخمىف عاضرلا طرت ثد تالا اهتس ىفداولا

 نأرئظلا حيو نزلو و تاراجالا باك مظل ةراج افنعوفد3 ضمف كادِباس رحالا

 دقو اسال ل اولف الو هنيشت ةراجالا تناكء ا ءاوس هنذاريغب تاعفنا :راحالا لطسس

 كرتتنااهل نكمل ةر ٌوظلا,ةفور عمتناك تارسغلا ىدثى سهلا دخان ال كى صلا اهفلأ
 سلو ءاوسهيف مرخناو ةبدنجالاو ىآتنااهلدا ذبفرعتال تناك ناو 2 نمالا نابنالا

 ١ ترهظوأتابحو أ اهنم ]ء قب وأيد ىلا خيال نأرذعلاو رذعيبغن ماهوح ردنا مهل

 رذعلاو مهعمحرتعالوار ةساودارأ اواناسللا هيدي وأن قلقة نّدسوأر وعملا هاظوأ ةقراس

 ( صاناو ؛ارشاارجالا ناسخ ل غرويزاا لحنا نم ماهحوز ضر ملوأ ضرةنا مهجن م

 رحالا قد سان م لرتشملاريح الا اولاق مهمهعل امه لصافعلاد1لاى ماتم ارا

 : الو دلل ىذعو سفنلاا ماسي رحالا قدحسل ندصاخلاريجالاو لمعلا هنسطت ميا سشنال لمعلاب :

 ريغنم لمعلا لبق نم كرتشملاريحال ا اولأق مهضعلو رسال قاقضسال تس فلا

 نب رشعلا ونماشلا لصفلا فاه هرب طخ 0 ند لمعلا لِمَ نم صاختاريجالاودداو |أ

 هسفنوذأملا وعن مكاهوأ هعنصالب هدي وف كادام نمذنال صاخاربجالا 1 تاراحألا 3 م

 رك عاج الادهدب تدجام ن مذ لرش ملارع>الاو هرحأ نم * شذ ضق .الوعامججالا

 ديدن ورف ةزوىلاعت هللا هجرة وأ لاق و الالاو هنعزر تلا نكمل امه دنع هعدصاليددب

 نكمال وأ بصغ وهَق ةريسك ةنشعر 7 رح  نك< أد كا هءاوس ساسق وهو نعذنال هللاامهجر

 لوقامهلوقو هنعهللا ىذر لع لوق هللا هجرة فهن ىأل وق لمقو ةيلاغةراغوأ ب لاعقرك :

 فمذلا ىلع طصلا,ىوتشلا نو رخأت لارا ةءاصصلا ف الّتشا لحالو هنعىلاعتهتلا ىذز رع
 راكنمامهو سواطوءاطعلوقهلوقل قو ةفيض- كلوب ىتذي لسقو نيلوقلاءالعاربح
 : ىف ةبو ام .نعملاءثهننا ىضر لور علوقىلاءتهنلا مهجر دو ف سوي ى لوقو نيعداتتلا

 شل © نلوصفلا نمنيثالثلاوثلاثلالصغلا ف سانلا لاودالة نايصو ىلعو رمعلاماشتحا |

 امقفف ةرعلا ناك ناو )0(

 عضرتراطلا نس انلا نيب |
 اهمزا بالا لزم ىف ىصلا

 ةصالختاىفاذك كلذ



 ْ ) رئظااةراجاثحم)

 دوةعملا ضعي فودسا هنالهدن ىفام ب تاس رحالا هملعف ةياذتلامدعارحالا ك.طعأ الرجأتسملا 1

 لكترذلابسدكلا نمةطنملا هذهحب رخأ 6 ٍش تاراعخالا ناك ن نمةراجالا اهب ض قام ا

 || عانصتسالا فىواتفلا دقن 6 0 و دوور واس نار دعما نااذك روغ ا

 0 11 ىلع راق الاه ةياكلاوأ و ةولانيب اذازاح بدكم اانقرحأتسا ف تا اراحالا باك نم ْ

 ا ميلعتلوزاجدا لصالاوأ ش انس الاون اطتحا للجان كالو ةلاقاا اذكور ' اح فمما ا

 ١ يا ملل م يان 0 ةلالعتستدمل

 منو ضرالا ل قولو هنكعال ال كلدلبق تق :رعنافرخاعرزبنا هزكعىلوالا "لعسملا3 نال ع ْ

 مواهعرزفاهعرزلاضرأ ارح[ سا لجرىواتقلا فو كالا مان بف سلا تدن ىحاهعر

 اذك اهبرشرسغ وأ اهب رشباهرج أ: ساءاوسهنعرجالا طقس عر رلا سيفا بِميةسلءاملا دع

 ا أ قعون فك كضيف ا ا هللاهجرثمللا وأ هقفلاراتخا

 ١ لاهوه_ءماهف كلاملا ن نكسوارهشارادرحا شق تاراحالا بانك ع نم عايضلاو رامتعل ةراجا

 ةعارزلا نعزعو رحت لا ضمناو يف تاراحألا باكو مثلاثلالصفلا ىفةيزازب هيلع

 لصف ىةئئاخ اردعن اوكيالهسفليع ر ريال ناك ن اف اردعنوكت هسفن .عر ابن تاك ن اذ

 || لئاسمىىفملاة تم ظ مسملا تحو وزاحن ارقلا ملعَتل )قو الثار لاو هقفلا
 ْ || بهذ االجر ل جرا يساقسااذاو ريغصلا عمادلا فو هو اهيفةراجالا مصت جلا لاعالا ||

 1 قو ناسك حالا ههل-5قان عءادواّدهم-مضعي _توو بهدف هلامعن“ ىوةرصبلاىلا

 |١ هلكسملالب ءاف الاف 5 ًارقعج لأ همم ن نعى (م)ن يمول عم هلا. ءناك اذااًدهاولاه ةئاخلا

ا عيجب بجي ءاوس ضعبلاو لكلا نوم تناك اذاامأو ددعلاناصقمب لقت ةيوملاتناكماذا ١
 

 ١ لقب عر زلاونيدقاعتملا دحأ تاماذا ق ةداحراتتلا تاراجا ن نمني رثعلاو ىدادلا ىف رحالا ظ

 ا قو داقعتالا ىلا امهة-اخلا نال لل ما رحاد كرد لقب عر زلاو ةدملات ضمناو ىو مسملا كر ْ
1 

 ١ ثنا تاعسالا قل كلا رحأب 3 0 عر زلاواهتدم تضم ىلا || 0 ءاقملا ىلا ىلوالا

 ١ لصف اعرزلا برق د_.ءءالوك دبا اهحرحالان هلال صد ىحامصتم< م ناو ا ْ

 ا ىلا تدرشا ذدعب حرش ناف اهكلام ىلا ضرالا تدرو تضف عرزرا حرت لوا مدمتضمناوأ

 الامة زار دمج ىتحام متع لولاذكو لثمارجأ هملعو عرزلا هاورذملا بحاص
 ْ كلاما تاكنارحاؤوملا ىلا هلماعم هعفدمركلا رجأتس تاراحالا فاك وه ني دتافتملا دخأ
 1 زودالرخ 0 الاقي طلاوهام "ل هاعمراصتالا عفدناو مصب نيش رطل دبع و عاكرا شالا عا

 || اضرار حأتسا ىناثلا نعو تارا الا تاك نم معداسلا لصفلا نم ىناثلا لصفاا ىف ةيزازب

 ١ ومصانع واب ءرععر رينا صام ةدملا نم ىسقبوءاملا عطقن اوةعارزلل 0 ْ

 ْ انرغعر زينأ لسن /ناو هنا مص رخالا نمصةسإو ةراجالا ضقف هل مداخن او رجالا مات مزل ْ

 ْ تاك نم عباسل ال-دفلا نم لوالا ل_عفلاىفةيزاز مصاخع لناو قرامف رجالا همزلد لأ

 ْ اهفوصو معلا نايل اذكو هرملا نوكينا ىلعربأب مركلاو رصشلا ةراجازوتالو #تاراجالا |
 || اهيلع باشا ادشىلا فرص وزاولاءلوةدنالئاةاهدازرهاوخ لاك اتا طمرهشلارحأتساولو ||

 نابل راظلا ةراحا ىف هايشالا ةراحا ند ةرغلا اهنمةدوصقملاةعفنملا نالهمدعب وةمادلاوأ

 رفاكلادلو ةلسسملا عضرتنا سابالو روف ندتداودقىتلاوأ ةرفاكلارثظلا ل لا رجأتسي نأ

 كيدعمت



 0 تت ايست 0س يي يي صدد شص22للن27صطننللللاب 22تللا1ا
 ا تل 003 2 د ٠ 1010010101: ه1 اا تاس ات تطتاتاسسا

 ىرتشما] ةعفتم طرشهف دارو الة لوالا اما علقل طرمشد وأ ٌكلرتلا طرشي هعابن ام اوذالا

 ! .رىداولادكو هكب هرمشله ذر رضلز بج لف ىلا اةلااماو عسب ىف ةراجا ةةلزتع راصق عيبلا ىوس

 نح) زم كرتشملا عرزلا اذه فدن ىلعوأ“ املا| ذه فدن لعهد اصف ًاشامهدحأ ىلع

 : 3 1 ول (صر زم ضرالانودعءانملا ن م نيكي هرمدلا دحا بيس ىرمش

 ولو هعرزلاوة رحتلا ذكور ملرخ الا نذا الب ىتج | امهدح ا بدصُت ىرمش ف ءان امه ولوزحم

 نيكي رشلا دحا ند لزاونلا فون يثالثلاو ىدالا ف نيلوصف زحمد) زاكي رش ا
 امو هاطرشام ىلعف وذا قامطاىلا لعامرصن ونا لاق رسستوا مميرورخ الا لعواشيطم

 1 لماعلا نوكمف توم اك ه قامطاب وسفن ةكرشلا نال ل ماعلا لع وكم هدعد لع

 ةصح ند © رامو 1 ند حب. رامو لاملا نمهتصحهلن مكس نوذحملالامل

 0 1 ل بصغلا وهو ثيم سدس هلوص+ هيؤودمدينونجا

 فالخاعوط: نك تك رس رس راع ةايهدح | دفنا خوة كرشلا تانامكن ملاعالا

 ّق ىفملا ةمشم اعوطةمنوكب ثدح كرت ثم مركبا رخ ىدأو ا لرت_ثمد.ههلعقفنااذاام

 امهنس معي رلاو رش الا نودامعدح | لمعت نا تانعلا ة كرش قف ىااطرشنا وهو ةكرشلا باكر خآ رخآ
 هيحاصل هكرو لماعلادنع ةعاض هماعللعالىذلا لاملان وكن وزاجلاملا سرر دق لع

 عوفدملالاملانوكيو طرشلا ىلعاضي اًراحلاملا سر نمرثك ١لماعللاط رش ناو ًاهملعهتعيضوو

 لاملاٍن وكن وط هريشلا مصتالة لامن 0 امي رلانمعفادالاطرمشناو ةيراضملماعلا دفع

 ةكرشلا فتار هضم ابرك ذام 0 هلام برا م.ممدح او لكنا ل اعلا دنع ةعاضب
 سار سهلا قافت الوان دنع نانعلا ىا ةكرشلا هذهىف لالا سار ىفةاوالا طرتشدال 0

 لكلا !ناكوارينأند 2 هر ومءاردامهدح ألام سر نوكي نازو<ونيلاملا طلخالولاملا
 اهنياكرتشمن مد كلا عمشل طاخلا لقهلا عام متمدحاو لكى را ريثاندوأم هارد

 ىف ةاواملااطرشنافكلذ طرتشيال ةثالثلا انا طعدنع مب, رلا فةاوا ملا ط رشا

 اطرشام ىعامهنس حبب رلا ناك امهياع لمعلا اطرششنا حت.رلا ل_ذفام.هدحالاطرشوأ حم.رلا

 ناو اضي أ زاج لضفلابهل طو رشملا ىلع لمعلا اطرشناو رخ آلا نودام_هد> ال عواءمجالمع
 م .رلافةدسافةكرش لكو#و نانعلا ةكرش ف ناخضاف زوالا رامهلقأ لعل معلا اطرش
 ناك ردقب ردّ ةلاملل ع فانا همق 3 رلا نال لضاشتلا طرم *لطس و لاملا سرر دق ىلءاهمف

 ردق ىلءقاق<.-الا قف تدسفدقو ةمستلاب قه ساما ةدان زلاو ةعرازملا ف ةرديلل عدات عب رلا

 اهلك تير هنامهل سه فام_ءامور (تق) ةدسافلا ةكرشلا ىف ةياده لاملا سأر
 يبهذهناالا اهتاودأو اهم انني ةعاهولو امهنهم ضرالا مسقنوةزامعلا لعرب ماسح

 نوكمف تاشولت نق فنا هكبرسشل لمقارسسعمولو رخ الا عمرمعي نأ ىلعكي رشلا ري اهنمئش
 ري هنمىثش فاول و امهم ضرالا مسقتءار تكراصوإماجلااذكو ككي رش ىلعا ددقصن

 ردقىلا ح.اتاو أ هنمتس مده امن ماج ىفىلاعت هللا هجر دمت ن ع 6ك هنراج ىلا الا

 مث كده هتلعن ,مدذخوت نا هناقتئشنارخ الللاةيو هيرب الامه أ ىلأو ةم ضو أ

 امهدحأ رت باشا ن البق ناراصق (صف) ) # نيثالثلاو نم دانس لا فنيلوصق ناوتست

 10 >ًافام_مكرشل هريغىلا هعفدين مذبالئث عاضف سهدفرخ . الا يلا باخ دولا

 نالجر#و نيئالثلاوتلاثلا ىلصفلا نمراصقلا نامضخىفنءلوصف هكب رشذخ اك امهدحأ
 مسم-لال

 (نيمغملا تاعقاو 7-0 ؟1)

 ىتاواسملا طرت الثحم)
 (حلا نانعلا ةكرش

 ةدساف ةكرش لك ثم
 سأر ردق ىلءاهف حم, رلاف
 (حلالاملا



 (هوج ولا ةكرش ثدعما)
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 الو بهيالو ضرةينا نيضوافتملا»_تالسلهنأل_عدق ةكرشلا باك نمنيضوافتملا ||
 نءاوسأ 2 عق) 5 رولا عورلا زماعملا نا امتكرش نمديادرتسعبالو قدس ١

 ىالا لامعف نالا ناك اذا بالا هلك سكلا اف ىئامهل نك لوةدسحا ودعس قناستكي ١
 ل نكيملاذانجوزلا ىفاذكو 2 راو نورك ةركش سرغول هنأ ىرتالأ هلانبعم هنوكل ا
 بسك اهلثاك اذاالا هلدئسعمةآ را اي امهمعس تءمحجا منئىش ا

 باولا عسأت نك اذكع نونا هج راو ناعم امبه ىدكلا (تكو هاو لع
 وهف رس اركوههصسيوح وزلا نطقنمهلزغتامو (مإ) نافصتام_مهن هنأ سانلاهاوثأن م
 دقن البا رد نادر كرا هكر رش هو ةكرشلا نمةقرفنملالئاملا فةدنق اعيجمهدنعحووزلل ١
 ىشلضفناف سا ل نمل ص>اف ناعسمف اممهاح و بدسل ملا ١

 امناهنالءوجولا ةكريشت..-(احص) ىبفاشلادنعزو الدكر ا ْ
 ةلافكلا قت ناكمالك ضواغ هوان انع هتامناو سانلا دنع ةداحو هل نم ةّ_مدسنا ان ىرتسشي ا

 دقن ىفاشلا دمع هلطان وأن درعة "ا ىهوانانعد وكت قالطالادنعو ناديالا ف ةلكولاو ا

 0 اادو انمع رقي ريثلا دتسأ ىريشا اذا لس ف ةكرشلا تاك نملوالا تانلا ف ىواتنلا |
 ةنس هلو نانعةكرش ثناك نا ٍباحأ هلوق ل .ةب لهةصاخ هنا ءارش ىدا مةكرمشلا لامنم |
 لامن مدّ: ناك ةنس دل نكي )ناو هلىرتشملااصوصخ هسفنلءارشلا< رصدقعلا دنع هنأ |
 0000 د أ اح ودام هكرملا ىلع قراسملاد ةكرشلا ا

 اذاد#. نءماشه لاو ىَسملا فو نُملابىرتشملا بلاطد نارخ . الا كي ريشلل سلق امرا ن ماا

 ل عئابلا ببصن نءاربد الو هس دن نعئربرخ . الا كاد رمشلا ىلا نقلا ىرتشملا عفد |

 هنرخ الا لاطب ا لةرامتلا تامعش نمامهدحأ مزلاما ذكو امس اهفزت اح كلذ ناكر شا نيح ||
 هيررس دلال اقفاعاتم راشالجر ف ةكحرشلا باك نم عبا رارستلاف باننا |
 ح ٠ اللولاملابحاصل م راف هي 0 ا تاق سنا 5 لا ا

 نا ىلعةعد هرأ عم كرتشاف ةنسةسدل (ىسعق) عوَدكر ركل لبا ق ىراتقلا هاوح هلعلشم ربأ

 نداشا و ةدساك ريفدت هو قاملاو ةنمفسلا بحادا سلوا. اوهتيفساولمعي ١
 نيب ءاش .ىرغصلا ىفركذو 7 ع رشلا ل ئاواىدينق مهل مهلشم رجال -و ةئسةسلا يحاصأ |

 ند عابولو عرزلاود :ردشلا اذكو رك ملدكت رم *نذارع_غب ىنحأ نمهسصن امه د-أ عابنيلحر

 ناكجوإو# ةيدامعلا لوصفلا ن منيثالثلا لصفلا ف زوجحالماشهرداوىفوزاجدكيرش

 الفالاوزاحداصخلا ناوأ أ غلب نادكي رشنذاريغب همرصن امهدحأ عابف نينا نيباكرت رتش»عرزلا ١
 لرتشملا عرزلا نمهدصت عاب لحر# عوببلا باك مثلاثلا نم عرزرلا عب - فس نج ىفةصالخ ا

 راملاو عرزلا عبس فناخضاف عناملالاوزازاج عرزلا كردا كد زوال ||
 نوديهكب رش نم عرزرلا ن ريفا الل وسلا رزلاناكاذاو أ

 اكر تشم ناك اذا عرزلا عاون راسو نطقلا اذه ىلعو اكردعرزرلا نكم لاذاز وحال ضرالا ا

 ندرالا فكن عما قمل عاراذا اأو ضراللا نو دن همح أسم ن ل لئلا ا

 "هلكسمىفلئاسولا عففنأ عئابلا ماقم ىرتشملا ماقو ورا رشاضر ريغب نأ ن موأهكب رش نم
 0 م هيدصل مهدحا عام ه5 كو 0 الد ناد عرزلا ناكولو سار غلا نمدص ا ءارش

 ذاز عل ىنجا نماف ناهد أ عابامست راد (لصر ٍ روب زملا لنا نم زاحام_ م ٠

 ال
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 لقاذا كلمفاهتمنكي ناو ةيراضملاب ولم سسقو نهرلاو نا هترالاوةراجالاو راكتسالاو
 الواه.شنالو اهنم سلام ثلاثلاو هريغلاع وأ هلام طلخلا وب راضم عفدلاك كدأ ارب لعادل

 ريبدتلاوةباَكَلاَو ىّدعلاو ضارقالاو ةبراضملا ىلعدنا دتسالاك كداب معا هل لق ن اودكلمت
 ةراصتلا ال لاثملا قا : رشرسصبالو اه هرصقوأ هدنعنمةئاعلجلاوأحباسنلا ةرحاوةسهلاو

 حرشفو 3 د راتخللا اك مكاعالامفو براضملا كمل :امهفدب زازب ماك لامنيعي تسل

 هبل ةعيسضولاو هل حيرلا اكو هءراضملا لام نمَح ةيراضملا لام هسفتلام طلو ىواسطلا

 0, :ًامبلعالقيملاذلاذهو 0 0 طاخو نامءةكرش * هريغعم كراشولاذكو

 نييراضملا نادالبلا كت ىفرامتلا هلماعم نأ الا كد ارب همف ل عا هلل لو ل_>ررلا ةيراتضم

 لثم ىف مهن فراعتلا اغنااولاك كلذ ف لمعف كلذ نعلا ملا برمهابمالو لاملا نوطلخ
 نراضمللزرو عام ناكضاف ىرعلا ىلع امهنن ةيراشملا نوكجحنو نعذالنأ اوحرئاد_ه

 رخ الاببصن نعتكسو حبب رلا نمامهدح أب صن نين و ةيراضمالام ل جزا عفدلجد و
 زوال ىراضملا ص: نام نع تك_سناوةيراضملا تزاجلاس لا بر سمصن ناس نع تكس نا
 بر لاكولو براضملل نوكي لاملا برا طورمملاءاروامو اناس _تازودتواسامق ةيراضملا
 لاملا براقاسلاو مب. رلا ثلث براضءلل فاك هئلث كلو م, رلا فصن ىلنا ىلع براضملا لاما
 اميه < راانوكي وز ءاننس نوكي 2 رلا نمىلاعت هللا قز رامنأ ىلع لملاٍبر ل هولو
 امن جرلانوكيو زاج مي رلا فناكي رشام_مما ىلءةيراضمافلا عفدولو ءاوسلا ىلع
 هللا هجر هسوب ىألوقفزاج ح.رلا ف كرش براضملا نوكي نأ ىلعل اهولو ءاوسلا ىلع

 ثان اق نيدب ةيراضملا امأو 3 ةيراضملاب اك ن متادضاو هللاهجر ده لوقىفدسغو

 ىلع ىلام ضيقا لاك ناي هريغ ىلع اك ناو تدق او هلدارتسشسا امو مصن الف براضملا ىلع

 ىنادكدةعلا بقة عفنم هسفنل طرش هنالاهوركمناك ناو( ١ ) زئاجوهف ةبراضمهن لعا مث نالف

 انلزمتلا لا عفدولو و ةيراضملالتاو اق ف:صمللراصدالا ربو ح رشف , رافغلا ثم طوسملا

 ا ضصرق ىسهذامتاكمن ماهضيقف هلاك ىهو لعففاهينضرقأ براضملال اعف هيراضم

 0 نكي هضرقأ م اضورعتراصولو لاك [كف ضرق ىهمتارهش كدنع ةيراضم

 زخ كويف تاس امن م عفدالاةولوةب راضم نكست غةيراضم ىعمما روشه ض هرة أولو

 ةيراشلا با نملوالا ل صفلا فة اع اكلهتسملاملا نوكينأأالا

 «(ةكرمذلا را:كحا»«

 ناهترالاوهملعةراعتلا نمنيدب ةكرمشلا لام نمزبع نهر ىأ نهرلا ناتنعلا ىي رش دال سلو

 | لاملا بر ىلعز اجو) هنال عوطتمو هذ لقب ملوأ كيأرب ىلعا لاملا بره لاف ناكو هسسف: دنع نم
 | ةلادتسالا ىفهرثأ الكير ب لعا هلوقو كلذ. لاملا بر مهآي ناو هشلعانب د ّمسملاملا برراص

 | مسق ماسقأة ثالث كاءالامو براضملا كلام هلي ىأ هتلعب وو ةيراضملا لاسعأ 0
 | ةراعالاو عادءال ا كحالوأ كيارب ل عاهللاق هن راشملا قاطع اء وهواهعباوبو ةيراضملا نم

 فالتخا ف عورفلسقمامهلانبا هك رش ىلع نهرب و نهربنا هل ضوانملا فال هلنيدب

 براضملا كا عام لل جب ثصم)
 (كاالأمو

 ىلء قيد ضبقا لاكوإو( لل

 هب راضم هيلا منالف

 نمض هلك بقي نا لبق لو
 نمضيالدب عاف لافولو
 بترتلل مث نالوا ولاا ذكو

 لمءلاب انوذآم نوكي الف

 فالي لكلا ضقدعبالا
 ضبق ىنكم هافواولاوءافلا
 ضعي قادكح عدلا

 لوقلا فو (لوقأ) تاريمعملا
 مك ا|اده قوا ولاكءاغلا نان

 بسن رعلا دف م نالرظن

 تسرلا دست ةعلاوىتارتلاو
 2 الما يق نصت 3

 ضبسقلا لبقهيفذنالا
 واولا فال هبقع تش لب
 ريغن- عجلا قلطملا مناف

 بدرتالو هنراقملضرسعت
 لا ع تاع لعر
 قاذكل-عأهتناو ىوتفلا
 راصدالارب وننح رش

 ةيراضملا

 هارتشا امو نراضملا ىلعنيدب

 (حلا هممدىفنيدلاو هل

 دال ثحم)



 لامبراضملا عفدث دعما

 ا ا الو ىوالا لطم الهي راضم
 ١ اذكو و )١( هنهجن د اوقلوعلا ناك م هردةئاسع د ا

 || براضملاتال لاملا برل] ولا ناك ةعاضد وأ ةيراضم لالا برلاقو ىنتضرقأ نراضملا لاول 1 راشملا دو شتا تان(ا)
 | برلاةولو هضرقأ عةيراضمهاطعأ 11 د امل لا و لاملاك_لةهيل عدي | 1 0
 ىديلاملادرذال براضملللوقلا ناك ةيراضدلب : الهلا عوفدملالافو كشف رقألاملا ا 1 مر

 :١امنعينامذلا هلع | و ع ا 2

 ا ةيراضملا ضداقلا داو ضرقوهلاملا برلاهوا ٍق ةيراضملا ناك ن برش الزوكامف ا 0

 || ليقناكناو نماضيراضا اواضيأ هتنبب ةسنيبلاو لاما برللوقتلا فرصت امدعي ناك نافذ | ل
 ١ برن ذاتاكض قلنا ىلعاك داصت هسمنال ضياتلا ىأ هملعن اع الودل هلوقل را رصتلا ||

 || الق: ةيراضملا ن هلوالا لصفلا ىفماغلل تانامذ ضباسقلاراكنال ضرقلا تدشن لو لاما |

 (لا هساثلا محصل

 ني رشعلاوعداسلا فاذك
 ةمناحراشتلاة ب راضم نم

 ا لام لاله باف ىسسرسلازيجو 6 هيراشملا ىلع تعج راهت.عيهبلا /

 ىأ (هفلت) 0 ةيراضملا باك مةيراذملا ١

 | مامالا نعوناعقجحالةيراضملا عمنامضلاو هيلعانومشمراص هنالةبراضملا قمت للجرلا كاد |
 ا راصف ضوعلاا د ًادتال هب زاضملا للعم ىرتتشي نا هل يقل ىذلا نماهدخأ نا هنأ ىلاعت هننا هجر ا

 ا ةيراضملاف مهاردلا نيع هملع ضرع ملا در مث هضرقأ اذا هنا ىلاعت هللا هجر دمت ن ءو نُمْلا ةلزع ا

 0 راخملا مكحونامذلاب رقتساىدعتلانالالاهلثمناو ىدعتلا لاو نلاهلاح ىلع
 ا

 | لكولا فالخم ا مم ئان*لاملا بر ىلءعجراهدش: ىلبقكلهو اهلا ىرتشا ناو 1 ْ

 1 نماهلام لاله ىف عونفةنزاز زب لاملاسأرعومناوةدحاوة صنم ملا عبر هنافءارشلاب َ

 0 لاو مي.رلا ثلث كل تطرمشو مهرد ىنل/ لاملاس آر ناكل املا برلاتولو 00 ةراضلا وك ١

 نسارلب , ال براضملا ْ

 ْ نيملا عملاملا ب رلوقلا ع ناطرشفو نيهلا عمير اضملا لوقلاملا م ًارفلوقلا تاك 0

 ا زو امفلهةلسقناكضاق هريغل هنا هيرق أ اذاالا هديفاعفدلا ىذلوقنوكيلوقاا نال ١

 | نمىلاثلا ل صفلا ىفةيزازب ةيراضاا ىلءوهو ةءاضإ عفدلااذكو م 3 ا

 يف زجولا نع
 ةعاشرو أ راض ملاملا بر ىداو) اذكو براسملا نم ةنسيلاف ةنيلا امانة اذإو لاملابرلوق ١

 | ةضةندملاو لاملا برلوقلوةلاف ىلهلك حع.رلا ناف ضرقأأ هنأ لاسملا هدد ١ىفىذلا ىداو |
 ةيراضملا با نمرشع عدا 5 بنراضملا |

 ْ اهسهس انت ”الهنال ضر هلا ىسدي نم ةنه ةنيبلاف كل ذريسغ اسشاورسسفي لو ضر ةاادن ا دهاشو ا

 ١ لعق ضرقلا ىلعدرتال ةيراضملاو ةيراضملا لعدرب ضرقتلاو اناك نب حالا نأ اك لع ا
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 ا لحن اتاوفنا(اهلطبب فرصتتلا لمقإ هيراضملا لام

 ايفل الحرماطعأوأ اهقفنأو [براضملا اهفان ولو عدوم اكن يمأ هنال (براضملل همفلوشل وز

 ١ ةيراضملالامهنأرةي نافل براضملادب قو ب. رلا فصنىلتطرشو فال ملا

 ١ هلوةلوقلا نكد" ىلءوأ لح را ةعاضد وا ةعبدو اهنماٌ لامن ىفالا هد : الد براضملاءاحناو

 ١ ةيراضملب ال براضملالاىوةعاضب ملا تعفدر املا برلاقواو و ةراجالا باك نم نبجداجل

 ا لصفة لسق نا نعضاق لاملا برة ةن لاو هنذاءلاملادخأ هنا ادن

 ١ ل ولاة ةدسافو ةصحص تب راضم رراضملا داو ةعاضبلال الا برمدا اذا

 | ةيراضملا نادهاش دهشن او ٍق

 ةدانْرلا تايثا ضرقلا ىدب نمةنب ىفو هنمهضرق مالو ةيراضمهلالاملا ود هءاكح

 ةكرشلا بادى سخر سلا طوسملا نمهملع ضرقلا قاقكتساو ضب امال ضو.ةملافكلملاوهو
 ف ,اعاهلجو أ اهرصّتف اقام 2 1 يس وراطم 0 ةيراكملا ب م ةيراضملاو



 ( 6ا/

 0 ىلا هدر هنادهشتةنسالا همحاصملا لاملادر هنأ هّتثرولوق ل ةءالو هتك رت كل ذهم:لةراضملا

 | ةيادهلاٌى راق كلاملاىلا مب رلاولاملا تددر هتومللة لاف براضملاتأد_مشتوأكلاملا
 | لاملا برهيذكو هلكل املا عاضف ىلا لصودقو اذا آت ردقهضرهىفبراضملا لاقول(حم) ؛)
 ' بسب مسمروم عاني دعدا ةوال لاملا عانض مولع ىلع هتثرو فلك نألا ملا برلف تاي

 | عساتلا فىوات معلا ل2 ريغلا لعف ىلع فا عسأ هنال لع ا ىلعهفالمكسا هلو ثراولار كن او دوخلا

 | ةعفنمهل لصدتو براضملا ىلعاني دب راضملا لامن وكر نالاملا بردارأ اذا ف هيراضملا نم

 | يراضملا عضس مث ةيراض :هنمذ_ثأيمهملا مسي و براضملا نملاملا ضرب اولا ح ابرتسالا

 أ باك نم ةيراضملا ىلع براضملازو ع امف ل سف فناخضاف براضملا همفله_عيفكاذدعلا
 0 ريل هنالهملعنامضالناس ريغ نمت ام مئافلأ مب ر هنأ هضره ىفرقأ اذا براضملا ةلراشلا

 تامهنالهسمك رن مك ذدخوي تام م هذيلا ل دوو اغلا برنار ةآولو هذد ىلا لاملا لوصوي

 1 لاهور راضملا 3 ىضرملا ماكح أن مةيراضملا بام ىفةيدامعلا لوصفلا م ةنامالل الهخم

 | اهعادبنالفركس: ولو هم :هرو ىلءالو هملعئالف تام انالف هب راضملا لام تعدوأ هتوملمق

 ظ نا ملعب رال واس لوي نا لق نالذتامولو ةئرولا ىلعالو هءلعئ *الف فلا عم4لوقلاف هدنع

 : تام مث ئمرارقالاو أن اهربلاءنالفىلا هعفدناو هءلعقدصاال هلوقبالا هلا «ةددراخملا

 ا ّسنالفو براشملاّتامولو عدوملا لعئىثالون القلامىفاني دثاك ال_هجمن الفم نراضملا

 ١ فاثلا لصفلا ىفهيزازب تملا ىلعالو هماعنامذالو هلوقلوتلاف هتاح ىف هءلعاهمتددرلاتف

 ىلعةيراضمافل عفدباطم) | , ةكرشلا نال نافصتام هن م رلاوزاج ناكي رشاممنا ىلعةيراضماغل ا عفد(خ) ؤةعيدولان نما
 حم.رلاوزاج ناك رشامملا 1 ا( قىواتفلادقن لا قةسفما ابو اس هبراضملا لاملا نر عج دقو هغللا قةاواسملا ىذتقت

 (خلاناشصن ٌ ةيراضملا لع ف رصتلابه أو همام ىلعلاملا براضملادر ( )هو هب ةيراضملا نم عدارلاب ايلا

 ل لاملا كالهئصم) | ا | لعو براضملا تدان لمد هنالبراضملا نيعملاملا بر نال هن راضملا ىل“ نوكي خير ولمعفا

 5 اللطممف 2| ا ا ازهاز كف كاش ملا الوقنمدل عراص ىىنحان براضملا ناعم اولا نيعم لا ىلا الوش: مراص نيعملا

 5 0 اضماز ةلوغلا | | ىهنوأو قر وزملا لحما نمىواتفلا دقن للهعا| ىفبراضمللانمعم توك نأ لاملاترو

 - 1 ا : ىتح ةيراضملايسفنت ب راضملا دي فاما ل املا سر ناك ن ارم عسبلااوءارسشلان ءلاملا بر
 6 الهل 1 ءاشامع ضورعلا ففرعتيناةلوهممللهءبغاضورع ناكو لاما امصاعراصهدعب هن ىرتش اول

 / مهاردةبرا ملال ام صلخو مهاردلاملا س ًارتاك نار ظن .ممونان دوأ هارد لام لاراص( الح

 || نمي ىرتشين اهلفمهارد ضورعلا نة صلخ د قوريناندناكت اامأو ةيراضملا فد قعلا حسنا
 || (سشإتب راضملا لئاو فل كمالا ناش هريغىرتشي نأ ه سلو لاملا سأر رنج ضورعلا
 أ امهقريتعي وارتعقب لاملا ع نمذخاي نا هلوريئاندفوتسي نأ هلة مقل دارأ رم راض ديئاندءاطعأ

 أ فوبزلاو ةجر ملأ هاردلا:ةيراضملازوحتو ة:ادنا ىفو ةيراضملا نق عفدلا موبالةمسقلا موي

 : من ةساتعلا ىواشتلا فو نيم ىهذحيو رتةقوّدسا| تناك ناف (ةقوت_لاان) رز زوحتالو

 | امهقرشعادقنا اوءارشل ادع تدسك و لو تد فءارشلا ل قس ولما !تد_.ك اذادمتدنع

 | اذاو © ةئاخراتَتلاَ راض ءىلوالالصفلا لئاوأ نم تدسكمولاملا سأرلمصخفل

 ا م
 ةضلاو هال ساحل 15 ا ضرق أول ىلاعت هللا هجر دم نو كلذ لذ خ أن او كاهتسمل هفطايدقن (ةقومسلا) | ا 2 0 1 0 0 0 0 |١

 ىادكراصّت-هلوق (1)
 لمعتسأم ارا

 ا



 (اعرمش ةلاوخلا

 ا تال

 صو ل فكلا باكن هدي لوقكملا ميلست لذ دام رسأو :!قناخضاف ةبمغلا دعب هبفاوب نأ ىلع ا

 ا رقما لاملا همزة ئش نالقر أم ل. فكلا تام لع وهف تالف رق امهريسغل لاق ١

 ةلافكلا باك ل

 دي( ذل اوما باد )*

 عادلا لاحأولو يةلاولسا ىف ةصالخ ىرتشملا ىلا مياس البق عسب ملا كاد اذا اذكوةلاوإلا |

 رهاوخ مامالا ةطن ىفو 0 رش ضءب فرك ذاذكع ةمااطملا لقن ضعبلا دعو ||

 ةلاولاىف ا

 +(ةيراضملا باك )+

 د. راضلل

 ْ دةلاقولو سل لامك قاعدبالل امال نماض هلقكلات ةقوكلا» نمدهعو-ردعب هلا ||

 هيلعاللا نماضاناف كذاوو لو باغافنالف سفن كِل نأ 3 ْ
 ا لاملا همزا فاول نأ ل بق باغ

 ا اذهفهدعامل : نماضان افي ئاقاوأ لذ باعن اة لاقولومي هاون أل .ةباغنا لاقولامةلزئج وهو ا

 ا لطابوهف نماضان اق كرم تالت ال_برناولوإ لصلا بانك لسقةيريهظ لكلا ا

 ا ىدلا ماقاف نا سنا هس لفك ةرحهنا هملع ىدملاا مءزوهدبع هنانا سنا ىلع جداول كا ذكو ا

 ا ىدالا ل صفلارخآق ةتاخراشت ل.غكحلا ىلعئ الق هملع ىدملا تاقهد عدنا ةثحلا ا

 ا لصالا فو هيزازيلا ن ءال ثلا اوال | قهدازدب وم ةلاوداتزاءهب ةلانكلا تزاحنيدلكو ١

 ا دقو ارحرهظو أ دبعلا قضضتسا مث نه رم هادبععاباذا ا

 || لطمتل ءاضقربغب ا ةلاوذلا لطسهنافئذاةااىلاهالااوعفرأ/

 | ىرتشملاد.نمرادلا تةحتسا مث هللا مالا نقلا ثلا ىدنأو نهلاب ىرتسشملا ىلعالبر
 ١ ا ل لل ءلزا ونلاع وف ركذ ن لاي عرب نم م ىلع ىرتشملاف ١

 ١ نأ عما ا فو ال لاو هل لاننا ىلع ععجرب له عئاسلابىرتشملاو طي ل ناف هل لمقعت املا ىلعع -رب ْ

 ا ةضلعمملا لا اسما ىف هدازديوم مه الا ىلعع ا مثلا ررضداقلا ىلع ءع>رءاشن ارا. للاى ٍإ

 ا رخااصصم و اا ,هناحرات لا عوس ن نءالقنةلاوملا ا ىعم ىفمهفالتخا ثدعم)

 ا عسسملا نر وظاذا باجأ لمحلا ىلعمأ ضداقلا ىلع ىرتشملا عحرب لف تقصسا مت هضقفو ا

 ١ ةبادهلاىراق لحما ع رعب اهلا لع نين كر قل عر و 1 حلاو ىو م ْ

 ا نيدلا لن ضعبلا دنعفةيلاطملا لقثمأ نيدلا لن هلا اوما نى هللا مهجرزت اما فلا ل 1

 ١ دع دنعو نيدلا لشن فسوب ىأ دنعف هللا امهجبردهتو ف سوي ىأنيب فالتخالا هللا هجيرمداز ٠

 | فدو ىلا دنع اوما دعي نيدلا نعل سما ها لاتحماريأ اذاانمق فالتخاالا ةرثو ةيلاطملا لن ||
 | لا لبقو لاحا اذا ديرتلا ىفو مصيدمشدنعو هب اعلام ىلا هنمنيدلا لتتنا هنالمصبال |
 || الي هيلعلا 2|تامتاو ةلاود ا قةصالخ ءى ربل.صالانا ىلعلفكولا ذكو ةث اللا دنع 0
 | لاتحمل خو ليصالا ىلع عجر هنع ل سفك | لاما ي-اصأربا لاما فكه تاك كلو ةكرت ١

 للا مدل نيا دوعبأل السماع لاتحلا تام لام هللا" ملا نم لفكلادخأ '
 هيزاز 1 لوفكملا ه)سأ الاس لغكو أ لجوموأ ةلاسةلاغكلاوم م ريغب وأ درسا. لفك اوس ئ (

 : ةيراضماهممعين ا نيدلا بحاصد هاف هردفاًارخ ىلع ءهلناك نكنودلابةيراضملازوئال ا

 : لام هاني مو تاماذا براضملا ُّش ةبراضملا ناك لآ اوأ ىفنتفملا نازح ةيراضملاروكال ْ
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 رد كك هيو نوهدملا نم نيدلا ب واذا ب لاطلا تاع .ادملا ب اكن مل الاقل ءيام د

 نكن نم ةيإكلا لصفرخا (ىفناكضات لمفكلا ةءارب قبو لصالا ةمْذ فيدل دوعي لمصالا

 قةماحرال ل 1 1 مران وة ؛ىوسلئاقلاا دهفارسال لاق نم

 نا ةهلافكلا

 نيدلابهنمارارقا ناك ٌكاذ لمفكلا لوقنال سلاطلا نيد نعل .فكلا أ رييالو بلاطلا نيد نع

 نأ ىلعان الفعيارخ الازم ُق لاملا.ةلاثكلا فرصة ناكضاق اعجب ليفكلاو

 عئابلا نا مثل سوهعابذ ةنيمأ هناف هسالفارهظىذلا ىف ءدىل-رلا ادهن م هع عير اللا

 عئابلا نا ىلعءابإعلا ةيووجأ تةفنا همانأن ناس سلقملا ادهم نممانغالا ذ لوالا

 ىف ةدملاكإ:دعيهلاطدامتاو ل (ذإ © ةيزازبلا ىوعدنمرشع

 قلاطشم [لاكول هنافةفاو لاو هاظديوتقالطلا تولع مول حالا ىذماذا ارد ولاخل فك ااطد

 وهفرمشلا دعبءىرب هنا 00 (هدع) ةرشعلا دعب المفكر راصن ْز زورهدان (2)

 نمنيرمشعلاو سداسلا ف ىبتنيالهنا مصالا اهيضع ىرتني ل *مانأةرسشعىلا لدكوتلاو لاقاك

 تانك لوين أة باو رلارهاظ ىلع لإ +13 ال فكريصيالو + سني لفك, نا داراولو و نلوصفلا
 الو «دي ال كريصو هفذار هاظلا قلاعلل ا اليفكريصي الة ءدعبأ ] ربنا ىلع رمش ىلا هسفألا

 وأ الامتاسنا ن طلتك لاو نيلوصغلا نمنيث الغلا لصفلا ف الصأ لط:هدءد اربي ثا طرمش

 ظ عتيل وأ لللا ىلا قلاط تن لاك رلاكربشلا ىدمدعي هيلاطبامنا رش ل
 ! مصأ لو“ الاو رهشىلا الجو من الا المةكريصي مهضعبلاقو انها ذك لح الا دعبالا قالطلا
 | باع اننالف سد "تل تابكرجا الل اق لجر جودا ذكلا تمقو 8 عصيامف لصف راف ةمملاولو

 ل ةكلا هعفدم هل لوذكملا هبلطيمو ةفوكلاىلا هلوذكملا باغةهملعا لن ماضانأاف كسنع

 ا

 هدرولو (م) لومقلا ىلا,نابئاطلل سلوئربد|!لبقهاضق (سشص) و ةلافكلا
  داعءاضقب س.عيمدر مث لس> ومان داابامش نوب 0 الح و مداعةفان زلا

 ا | بارخ اى ةمنق نيهحولا ىنةلافكلا ذو ا ندا ادري ناكو لودوءبالالب اقتولو لحالا

 | لناوءىربوهفدرلا يق تاخهنمهأربأو أ بولطملا نملاملا بلاطلا بشوولو( م ) # قاتعلا

 ] ارب الءاربالا درناو هلاح قع ل.فكلا ىلعو بوللطملا ىلءلاملاو مع 00 ا

 | ممم همف ل ل او بت كلا مان ل هيلز دا || ًاريب لهو لص ال

 | ىلءدل ىتلافلالا,لرلا اذهل تنمضدق أ اودهشا ةعاسجب لاق ل جر

 لمذكلا نمضي نا ليقءاضقدقناكمنا ةندملا ماك وهدملا تا ننال
 ا يواطملا رب و هنن تلبق

 ْ نوي دما 7 ةلاثكل |ادعيءاضقلا ىلءةنس نوددملا ماقأ اواو ليفكلا ًاريمالق ةلاقكلا دنع

 !( هده مدتال ٠ نماضان افا ده دمع كا دنا لحرل ل-رلاقوأ ىلعو غةنارسخ نم كياصألم

 1 مانغالاعئالاقفهسالفار عظواوفلت او( ١ لحرلامانغأ ىرتش 53 و روزملا لحنا ن 2 ةلافكلا

 1 ىلع بلاطلارب_<.لاعلل هءلويفكملا ل_بول هنا ىرتال لالا ليفكي سلفنا هانعم سلورهاظلا

فسوب لأ 6-0 باطلل لس جان ةدملارك ذوراخمل لادلل ال ةكرصي لولو هلوبق
 1 هنادهللا هجر 

 | ولو سانلا فرعي هبشأ هللا حر فسوب يألوق 6 ةرشعلا ىضم دعي قلطت مانأ ةرسشعملا

 1 ءىربنا ىلع لاقولا كو فالخالب ربشلا ىضعاربير مش ىلا ةعاسلا هذهن ره ةيس هد .تافك لاك

 | لاقولو ةرشعلا ىضعأ اريد ولاعال المكريصب زورهدارنالفنت جفربدب(١ ا لاقر مشل ادع

ْ 

0 

 (لا ةلاففكلا مصتال ىلعوهف ١

 ىفادك ل_>راهلوق | )١(

 نمةدانز ني رخاىفو ةكدن

 ررذ لجرل هلوقدعي لحر
 ىيعصم ا 1 سداسلا ل صفلايو ةضواممادقعن مش عي رو رغلا نال زوالا عئابلا نيضينا كلما لالا

 نالفل اسفن تابق 09

 مانت رد

 مانأ ةريشع ىتح (؟)
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 ناكناوبلاطلا ةرض<ةلاننكلازوحت يي ةلافك ||ناكرشاىف ةصالخ الحومنيدلا ناك |[

 راسا لصف ف ىواسلا عج يلاطلا» "ضجر هن ل قكلا رارقالاز وح كل دواس ان سول طملا ا

 ةغنح ىلأدنعاذهو دقعلا سا هللوفكملال ومالا هلا !امصتالو هو ةلافكلان م
 ىسفلاوىلوبحلا دئعامهلوةراتخن او هزاحاف هغاب اذاز وك فسوب وألا و ا ا
 ى ردع ندا رهط ىضاك ىواتففركذد ةلافكلا فا وأطقاىر ودقلارصتخخ رضع |
 وألاكةقفنلا.السنكهنمذخ [نأ اديرأ ىف اراه نادر كورد قدا ااه ذأ ارما تاعفنلا ١

 هيو عل نسسأ هللاامهجر ف سول ونألافو دعي ب م ةقفنلا نال داهل سدا فش

 ع لعك هناكر يصمف دعد ن ميخئاماو لاخلا ف بت مةقفنلانالك :ودفاا هملعو شم 1 انك ١

 سلا فدحولا اذه ىلع هلتسملا دو سانلاءاةةرانا سم اريصفز و كفا ودو زلعاهلباذ |

 ولنوددلارباسىفو فسوب فأل وق ىلع ةقفنلا ”ءل كس ىفىوتنلاو طم ل رخاآقلافواضأ ا
 311 نمه.لوفكملا ممل_ستلصفرخ رخآفىاتفلا عمت سانااباقفر 1 ديت فم قف ْ

 ا را بااطل ا ةرض<ن يدلل حر لفت لح رانيددءاعلجر ف ةلافكلا ١
 1 ةكلاىداناف زاجكتلانفكب ثدضر لوغكملالاق مث ه نعل يةكملادن ىدر ورولطملا

 لردك لاك كتلانكم تر هرذقالو "1 لوفك 1الاقولو هنعلوذكملا ىلع هبعجر ريلاملا |
 تدفنو تمل افكلان ال هنعلوفكملا ىلع عجرباللا ملا ىدأو تزج أ دقلاتوأ !تدضردقهمع ٍ

 ةلادكلا : نملاملا.ةلافكلا ل صفى ناذضأف هفنعل اونكلل 5 :زاجابريغتت , الن لسشكلا م أو ا

 دخاو:نارخ الل ناكوا ده ةلافكن مى .ربامه دحأ ىلا هعفدم لج .رسفنب ناحل لفكل حر# 1 ا

 رادكلا لدفىفىواتنلا عمم رخ الا نع ئاني سل امهدحأ ًاوامهيلا اا لانا 20 لا
 لفل حر ىلءلاملا,بلاطلا لمفكلا لاح ا ولفك ول-رلنيده«لعلجر هي ةلافكلانم |
 ةصاخ ل فكلا ةءاربةلاوخلا ف بلاطلا طرتشي ناالا اع لفك لاول سصالاُئ ءربهملعلا 1 ْ

 لحجر سنن لفك هنأ نادغاش دبش ف ةلاوح ناك قدما رد ١
 هو 'رعئالالاه وللا ذكحو هوجو هناقرعي نعى اول هيد اود وزاح ههجوب لب هقر ءنال ا

 نالةلافكلا ٠ نم*ىرب تن 0 .لعتفاجوهب تن الحر ىأ لاش و ةلافكل اادخؤي ههحو ا

 وا ارنا اا رف رك ناقل قال ل رغكمل ا نوفرعنال وتلا نا بلاغلا |
 ا 0 لو ذك ل نري دقو هيب داب لع الو هير لعل «لوفكمل الاس نع نوفةيألا |
 صغهنأ نان ا ىلعا دشولاكسانا!قوقحلاطل !ىلاىدؤب ار ْ

 نماعمسامبماف الماك القنا مالو فصالو هموقانس 0ناو لمت هنباد وأهدعاذهن 1

 نمءاحلامجالا الم .واعم-امك الفندق وههدجول هناقر ءب ال او اهناقر هد لح رب لفك هنا ع ا ا

 ةلافكلا باك نمةداهشلاب ةلامفكلا بادى ىستسرسسلل 1 نم هناسبدخا زيف لفك لاةهدا|
 لعن ومضع لفك هنأ نست هلال لفك || اهنمضفلان<ب اعّدنسلا تما نالف ىلعهلاع لثكولوق
 هيَرملا فلوق لوقلاامأديرقيامرا دقه ىف هنمع عمى فكلا لوقلوقلافةئملا م ةن1ناولمصالا ١

 هنالق نييلاامأو لوه#لاعهسفن ىلءرقا اذا < مزتلملاردقلا فقدصمفهم ازتلاب همز لامدهنال ا

 مهب رق راك أب «هنعلوفكملارقأواو عرشلاى هني عمركشملا لوةلوقلاوةداب زللركشم ا

 ىعّدمهسفن قحىف ةرقم هبال هريغق>تىفالهسفن قس ىفةح نا تالا رارقا نافةل. ف5 ىلع قدصي ١

 ناك نم تةلافكلا طنا زْشن ا ل سفرخ ىف عئادب ةحجال ا ىدملا قد -صرهظيالو هريغ قد ١

 ا تكلا



1 
4 

: 
 اتا

 أ درناو عئابلا قسىفكاذ ذرهظيالل وكلاب وأ ةدار اب ىرتشملا ىلع عسملا قكسا اذا ق قافحسالا

 ٠  درولاك لكوملا ىلعا درك ذناكه ل هثدس مالاسعن اك نا ىخذاقلاءاضّب هرارقا,ل مك ولا ىلع

 ! / لكوملا مصاخعي ن ا لكوللولمكولا مزال ثم تدع اسعتاك نآو لوكس ابوه :.يلال كولا ىلع
 : ١ فل هذى ناخضضاك لكوملا ىلعهدر لكوملا دنع ناك معلا ذهن ا ىلع ةنس لدكولا ماك تاف

 | ضبقنا نيسهجو ىلعفءارمشلاىل بكولادبىفنُملا كلهاذا عوسلاٍب اكن ماس لابدرلا

  هيرتشيهنا دهشأو هدنعنملسكولا جرفن هنسسيديعءاريش الجر لكوولو انومذم كا هيىاثلا
 ْ ا جالو سفنتلز 2 دادع هيصرل ءارشلا كاعاماو لواللو عفهارتشاف هلهنا يسرا 7

 ا ءارمشب ليك ولا و هيهلكوام سنج ف الذوأ هب هلكوا مر ثك ابىرتشاا ذا الا سه الا ةسغدنع كلد

 ا ىرتشمللال لكوملل كاملا عتب قاطألب نالفا هب ركشا ءارشل 9 ادنعل قب ماذا نيعمئش

 ارسشلابةلاكولا لطف ىفىوانمتغلا ةنازخ لك وملام نموأ<بسفنلامنمَنُملا دقن نسسولوأ

 ظ ل ود ضرأ ةعطق|ميفرهظف لدك ولا اهعايفهلةعيضعس الحر لكولجر

 هلكوم ىلع دربال مك و لا ثلمكو لا ىلعاهدرين أ هلناكك ل ليك لارقأف لمك ولا ىلعاهدريت ا

 2ك 6 اوه 0 عسل ادي شم ال قالت قل مهجر اشملا ةماع

 دصسم ناك َن اكمل |ىقعسلادس 16 م اعددسمناكن ا دسو َكإمنيب عجولو كلملا عسب

 لكسر باكن معسل ةلكولافتاضضا#ا لمآ ل
 ةلافكلا تاك

 || رفسا!نوددملا دارأو لالا لواح برذاذا لحمل نيدلا فن اوعج أت انتذنلا ىف ةيضقالا فو
 | حرذ نا مصخلا دارافهسعأب لاعوأ ل جر سفن ىلفكل جر لصالا فو ل فكلاءاطعا لعرب ال

 || ءاداناما هيلاطي نا هلل جا ىلا نك /ناوهعنعن ا لمغكلل سل لجأ ىلا هنامذ ناك ادلبلا نم
 ْ نانيدلا برسل ب يغينأدارآ اذان وبدملا ىرغصلا ىواتنلا ى ىو سفنلا اسس زالاخملا
 ٌ دععمب ال ريشة قفن ىلعاسامقءبلاطي نأهلنالئات لاول سو ونأ لاو ليفكلا ءاظعانهملاطي

 ْ | قو هدعبوأ“ رم بلا لبق ءاوسةدام كلب يلوالا ىئفءارم ادعم واهات لق 5

 || راحةدحاوةق- هلصل امهعابو فقوو كام نيب عجول هنا قتنملا فركد رك اةلزفجال ردملا لع

 ا ةءادهلا و ٍض ةلكولا ب 6 معءارشلاو عسبلاب ليك رتل صن قناضما دسفم ال صاخ

 || هل_ثثدحال ىنعبىرك_كملا هملعهدرق ضدقي وأن ملا نصيقر هحاضد دل عسل

 ا ثدح سيمعيهسلعهدرن ١ كلدتر اش الا ىلع هدر هنافرارقابو أن يعءابابو أ ةنيس ىذاقتلا ءاضقب

 1 لوكا وطب ولاو ةقلطمة+ةنييلا نال رع الا ىلعهد رب تا هل نيعءارايوأ ةننبب همم

 | رومألملامزلرا ارقاءتادناك ناف سه الا مزلف عسمملا هتسرام مدعر ايتعانهلعن ء ىغلاذُل
 1 ' تاغ تانامضلا ن م لوكنلاو توكسلا ناكمالهملار ام_ضمريغوهو ةرصاق ةحرارقالا تالا

 || ىرتشي نادالج رلكوولو مو عجاريلف هيادهلا ىفاةلكسملا ماتو ةلاسرلاو ةلاكولا لئ اسمبانىف
 ا ةرحامًارهظفةب راج ىرخشان او لكحولا نمهال نورهان را ال

 جب

 0 اول فكلاسمبلاطي هنا ىنعيسغي نادي ريان الفوب دمت ىذاقلل اكول ن يدلا بر قنا ا فو

 (نيتفلاتاعقاو - 20 )

 عسب الجر لكو ثدعد]
 ضرأ ةعطقاهبرهظفةعمض ||

 (جلا ةفوقوم ُ لهم ءاوس سسعلايدرلاو اذهو لكوملا ىلعاهدرينا ل.كولل ناك ةنملالدكولا ىبعتدرناو

 ا لاقو ةدحاو هةفصن امهعابورحو دعني 9 كدسق مهضعن لاق قالا قدقعلا دسفب

 ماعد_يسد ناك نا هلوق)

 دسم ناك ناودعي هلوقو

0 0 

 عفت ما 1
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 ظ يايات نمْنُغْلا ضيقبهريغ + لوا ذا فارسا ٍ ةلاك ولا نم لك ل

 || نملا ضيقب هريغ لكوو عاداذا حسبلا:لب 04 ش ارا وعسلاب لد .كوتلا فناضضاق هلمكو ]
 ا للعال حلال حطوا ر تاما قا جرن حولا ضداقلا دنعن ملا كالو ضعفا

 : عفد عد لا لكو (ظقف) 10 روبزملا للا نم عدوملا عدوم لزم ضاقلاهدنعف ضداققلا ١|
 ١ را هدنع كلو أ عب دسملانلجرلا بره بححأ ن نم ىلع4بضرع للحجرملا عسبملا 1

 حماج ةداع هءاض هريس انآ لاش مناك مهضعب لاو نمضي هنأ يصلاف ليكولا ١

 ضبقب الجر لكت ( (خ) © نيثالثلاو ثلاثلا لصفا ا نملالدلاو روماملا نام فنلوصقلا
 0000 بس ىوممديأ فو مهعمو مهدسنعو سانلا ىلعهل و -لك ا

 هلكوم ىلعمهلنأأ اونهربام وقنا مث تاع وم داع هنأ رخآف بتكواباك كلذ بةكوكلذ :

 نءهعانسم | لظب لذه وهلم ع نمءادالا هلع ب0 ن هيلو هور ملاذا سمان عل كولا

 هني دءاضق ىلع ري هسا لام نمنيدلا ءادا,رومأملا نا ىبعلدن”هلئسملاهذهف (خ) اذكءادالا ا
 هلا هيءأجو هنم هن اركض يقو طب هليكو ىلا لجا ع 1 اغا
 هب رقموهو ىل_دكولا ىلعنيدكلامللو اولاف ضععملا الهنا 2 ضع ىدأ و للا هليكو ولمفا
 : سم كلاملانأل- ءدام هناهةءاحكلامعلاةرمالاركنأولو هنا 0 عذد ىلعريجتم صأنو |
 ناىلءلد لكما دج ندرح . الا عرفلاو 06 اذكريجال لمكو ىلع هانيدالوأو + ضيق ١

 تناكمل.كو ىلء نيد لكوملا نكم لون يدلا ءادا ىلعربجت الدلك ايوملامنمنيدلا ادا .كصولا
 ضرةساهريغال 15 يو نيثالثلاو ع هارلا لدفغلا نمءالكولا ماكحا ىفنيلوصذ قىوقلا ةعقاوا :
 الورومأملا لاملا منزله" الادر ا :او ص ٠ الاىلاامءفدلاقو ضيقو رومأملا لعمفثالفن 1 ا

 || ىضرق أ كللاك ان الفنا ضرتتملا لاق اذا نيعمنم ضارقتسالا» لولا سهألا كا

 لص ملا نانا رس اور ةافلآ هشعسل راذكتعب © عوسلاٍب اك نملوالا |
 نال لسر !1لام نمراصلوسرلاه_ض.ةوالوس رديدملا لسرأ تاو هلام نمنوكدال بناكلاىلا

 هجردمخ نعو ضيقا ىفال باتكلا غس لس لوسر ِباَكَلا لماحوهلس مه ض.قلوسرلا ضيق ْ

 ١ مدعل ضرةّةلا لع نا ةالداقلأ فر هلا فها لاف اهيهان افافلأ هئم ضرقدسا ىلاعتهللا |

 لبقذ ب. عؤمصوخ مم ث عاباذا عسسل »ل كولا 203 زكدملا لك ملا لسق ةيزازب ضيقلا |

 || مصاخ نال .كولل ن وكب الو لمكولل تل الول .كولا مزلءاضتريغب عسمما ْ

 50 رااناله دنس لمقال 0 اكسعلا اذهنا ىلعةنسلا ماهو همداخ ناف لكوملا |
 ْ ا اذا اذهى :راشملاز مدارتشا ل 0 راك و- ىف لعصفلافالا ةلزنعءاضقريغت 1
 ١ 10 الاو 2 , هنأ ع وسلا اناو رض عدو 7 ذل ثم ثدح الا عدق ناكَن اذ هلم ثدحت ا

 | هيو مصصااوهو لكوملا تود 5 ولا مزيل, هنا نوذآملاو ةلاكو لاو نهرلاو عوسلاتاناورةماع |
 ١ اهدقسسعلا ناك ءاوس لاق الا دلع :لكوملا و-ىءاضقريسغبد رلا تال ينل نا ركب واهضفلادخأ

 ١ تاواثيدحوأ علا ناك عدق لكوملام :لةتسلا تاك نان ىضاقلاءاضقيدرلا ناك تاون كم لوأ |

 ا نام كامو وفر لاكي كاعد يجرات ادعدنعكا دكف ل. كلأ 1 ا

 ا سب وبسعلابدرلا 0 ىوس وهف هرار ار ا تدك امم سرعلا ن ناك كأ :

 تامعكالولاملاع ادانرهأ ةداهمشلا هذه ىف سالذا لطي لورلظلا انيس هنالء|مكوهن سب الفالاما

 لصتلا رخآىفةيزاز ليكولا ىلعنوكي لا نرلا هسجبو ىلع لتي ل ناو لسرملا ىلعاضر ةنوكد

 مم



 أ ىلإ

 1 9 نمل .كولا عسب ( )د١ 0 ةلاكولا باك ن ملكوملا ىلع كولاهب عم -ر بام بادىف سترسل

 1 دنغالامهدن :غمصورعس وأو هاو نيغلا نسافبالءاق ونص دل مرثك اهلها دايما

 | هناالاهئمدؤا ارشو همم براضملا . هيلعو ناتاور+. ففتح أن ءفهتمشولو ةفضحىلأ

 || ةهنانعت © ندهلد كتجولا عج هنعتاراورلا قانتاءاضيأ هللا هجرة فسح ًادنعزود هتهشبوإ

 2[ هءونأن 0 هيأ لوف عنصام زاجأو أ «ءاكومهيه رحأولوزبجحيل ويد هريسغ الن ةو اه مطوأ

 1 عماج مصراجأوأ هل هنداه لقتال 11 أل .ىولا تاكتنايهجوزوأ هتجسوزوأغلادلا هداووأ

 ا يح اد مازمم .دضرقب هلكو ُّه ني رشعلاو عدالا صفا رخاو [ق نيلوصفلا

 8 لافولاذكو هقح لكب عجربنا بلاطللو سه الا ىلع هْضدقز رك لام هردالاه لك ضيقفاعج

 0 06 *نمم رغلا ارد م ئننوداش ضدقولفاقر هم ضمقت : الءامعم مهردنودامهرد ضيقتال

 ْ انعم الايدي الحا رحلوا انام رسم ةعيرلا سات 11 2و فو( (سن)ف ”للولا

 ' لكوملا لع ضيةلازاجلوالا كإهين البق هام ض,ةؤلف ضيقلاز < مو نهذ اههضعد ضعف

 || ناضا ارقمسالانلكوت ا و خيو نيثالثلاو عد وعدازلا لصففلا نمءالكولا ماكح أ فن ياو صفلا عماج

 ا اذان ضن اهو دك كرس برسم داع تالاف كولا ناس ةّدسالا لدكولا فاضأ

 ١١ ناخد اف ليكولل ضرقلا نوكي لكوملا ىلا ضار ةّسالا فضي 0 ناو لكوملا ضرع افا اد
 هضرقب هلكوولوا دغهضيقءلف موملاىفةسءددؤلا ضدقب هلكو (زع ( ُّق ةلاكولا تاكل ث اوأىف

 || هتلكو تتيثاذافةعاسلا هه ىلبكو تنأ لاق هن اكسف لمعتلا موملاركذذا مولا هضم كالعالا دغ
 | هضيقالاقولاذكو ةلالدالواحي رصالمونلا ةلاكودغلا ةلاكو نم مزاد الور ورمض تمادةعاسلا
 آ هلذدوهشددضيقا لاف زاجهّتسغي هضيقفنالف نم هرضحمبهضرقا لاق جؤاش دعيدضبق ولف ةعاسلا

 ظ ضمقلا نعى مدا ددمغل هكلعالثمح همدرءو ءالا+_ضيقتال هلوقفال منو دي هصمق

 ا نيدالثلاو عئارلا ىل_سفل ا نم*الكو لا ماكس, نيلوصفلا عماج هنمرضحعع ادق ىثكساو

 | تال لاو ربان طعنا نما ضقن عار الاءاهنف عاباذا غسملا,ل كولا

 تامولاذكو نالفرض#ريغب ودور شريغب نا ضمة نأدلو هيه مصاالن ملأ ضمقع نعءامنوأ

 ا دوهشبالا عسا نعداهنو عسملا,هاكوولو نُملا ضءق قلم كولو )عسسل دعت ن -وأ لكوملا

 7 اده عسب كءاكو لاكولو تالق :رضخربغي ودوهشلاةريضحريغن عسلا ٌكاءالن الف رضعالا وأ

 ىديبع عيوربسغ ل لافولو نب هلا ضمة نا هلوالطأن سن || ناكَن ملا ضيةنالنا طرمشد دتعلا

 || ناكضاف زحلدوبش :ريغل عايفدوهشالا عبنالل اهولو ازياجناكدهشيو عابفدبشأ واده

 هيلعدر مث لكوملاه عاب هدبععس لكواذاهلنادجردمملاك كو ءاريشلاو عسلابةلاك ولا ىف
 لك لكوول كاذكو ةلاكولا ن نءليكوللاجا رخا هع نوكمالو عسي نا ل“ كولا ناكءاضّقب بدعي
 ا نياىورو هعس نأ |مهتمدحاو لكاف بمءن هيلع رفامهدحا هعابقهعس نلجر كفك و

 ْ نالدعس نا لمكولل سل بءعب هماعدرو لكوملاهعاناذا هنا هللاه جرف سو كان ع ةهعاوم

 | حررت كلدح ول لزعلا نا هنا هجبردمتنو لزعلاكل يكول نم عم هسفنب رهأالا فرضت
 واكل مكولا ع زاجهسف لكوملا كام دقداعا داق لم 5 ولا ىلع عب ىلا رذعت لكوملاكإم نعد علا

 رخآؤفف سوك ان ءهتلادجزةعامسنءاداورابا هنعس نأ داس كولاد- عاب

 ىداخلا ىرغصلا ىواتفلا نم عسبلاةبهلاهيشيالو ىرخأةسهدمبينا ليكولا نك
 1 ىقلكوملا عسر اكول ةيخوفع لل تكور قدا ذلبقهتلاهجردمتر عو بانلأ

 نمل كولا عسب ثدعم)
 الا ميت ها هيد اهش ل#بقثال
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 | دنعلاملا لاله ثحم)
 ا( لطس ءارمثلا ل بقلمك ولا

 (ملا ةلكولا

 لا عيجمىفا دكه سعأ هلوق

 ءىجن# 1 ةصبراودلاو

 ماهاف عسبلاب 7 رك رك ام 5 را ولع عدلا لاق اج ُ
 ْ اليكو هنوك تشي وةندب !اهذهلمشت تح -ممخو وف عببلاثالفإب ءكوونا ىبعةنمءا رشلاىدم

 || نم جلا نم ىرتسشملا ا با اذ :اعسبلالمك 2 ٌٍ نساك لصقلا قكيداع علا هن ا

 ١ داسع ل كولا ىلع زا هلك كلذفء ىلءنُمل |نمهطاصوأ اضوعن ةااند تايد ادا[

 ١١ ةلكولارخ[قءاهقفلاةفحت كلذ نمئثز ودحالا ههلوق ىلعو لكوملل نعني و ةفشحمأ |
 ؛ هقددو لوسرلا ىلا هتعفدنويدملا لاف هضيقا الر هنو دمىلا نئادلا لسرًآفنيدرن[ىل 1 1 ١

 لصفلا ىفةيزازب هع .: عملوسرلا لوقلوقل اف نئادلا هر و نادل ىلا دلك لوسرلا |!

 ْ قدصي ل سمأ هتعيدق لاو ةلاكولا ع نهد رخأدق لكوم الاف ٍ ةعيدولا مسدادلا ا

 |١ هللادهجر فسوب فن عرم د رداونىفو ةلاكو لا ف ىفملا ةشم ءاشنالا كا عال نيحريأهنال 1
 الفددنع كا هنافهض.قز 2 لهض.ةفيولطملان مهسض.ةببلاطلا ه وذلفكلاملاتاك اذا |

 نيدلا ىذاقتب ل_كر وتاارو<و 0 ةلاكولا نم عيارلالصقلا ف ةشاخراشل هماع ناد ا

 ] ولوبااطلا توعلز تن امنا بولطملا توع للك 000 .الومدخلا اضرريغنمهضبقو ١

 || رخاوأق ةصالخ ةجحتالا قدصي لهسلا هتلسو لكوملاةامحلاحلاملا تضيقتنكل مكر ولالا
 عصي ضرَقلا ضيقب لمكوتلاو مصيال ضار ةةسالا,لمكوتلا ف ةلاكولا نمثلاثلا لصفنلا | ش

 ظ ةلكو لا رخآى دق ةرشدملا لئاسملا فةسنق جدوضنقإ الجر لكوب مت نضر ةأل-رالوةب ناب | ضرقلا سوبا

 3 ةلاسرلا لمس ىلع غلب اذاالا ضرما اهف سه دلتا دش ال ضار ةةسالا لك وتلاو 1

 ظ ةلاكولا باك نم عب 9 رلا لفل ىفةصالخ اذك 1 سركيس كل تاكد اسر ل وشف
 ْ ل ةأهنا ضرقلا ىوعد فرت دينا يني طم 2 نم ىضاقلا سدرك ذو :

 هلنوك الفل.كو سلوريعموريف_سضارقالا فل. كولاو ضار هولا و كونوك. نآزوحن ا

 || ضارة سالاو ضارقالا,لمكوتلا فل صف لبق ىواتغلا عممش*|دالامةيلاطملا قالو ضيقلا قدح ١

 لبق شلع نافءدعيو أءارشلا لبق كلحنأ ماواذعالف ليك 0 0

 ا د ا د لوملور هير وماملا نُملا لعل زعلا لسق لص>-ءارمش أ

 ١ : فرغلا اوا دبأ عرب براضملاو عجرب لذ نام كلهو ضمة ن اذ سها الا ىلع هب عجرب ربنا هل ناكسن سه" ||

 دقاممال ةلاكولا م كال ءاوتسالا مكحهسفناهضيقنءا ارمثلا د «ءلاملا نم ضدقام 35 كولانا

  7 1راو فني: لكرلا لع رش ل

  0 6ندابضبق هنالءأ ارسشلا لمقدض .قام فال_<خىرخاةسصه ىو: :سلالةرمهقد - ىفوةسملاو سه "الا 0

 مناف براضملاامافهمف امم ناك هنملاملا ضرقنيد لكوملا ىلءهل قال هناقدسفنل ال كلاملا قير اهيفلعلو اس ديانا |

 | طسحلا نم مع مالا 0 وخاألا 0 لاعلا هفانئتسا كاءال

 00 نعزع دقت كلها ذاق لاما كلذمار ءا ةايرج اها دما عت ل نا 0

 نال الا ىلع هام عجريو لكوملا ءارشلا عقب ءارسثلا دعي كله ناو 0 ْ

 : نوكفلاملا س ل 0 5 ندريعبصإ هنالاسن 3 هملع هدربله ضيق : هنأق +_سفملاللاملا برلهضيقي

 ءارعشن | ل#ق كش سه "الا لاقولو ايبا ير لع كل يد وتنام ةيراضملا م 2 ضومقملا 4

 ْ 0 0-0 "الا لوقا ءدسعب لسكولالاعو



: 
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 1 |زع رولا هلم زادلا مسا 0 0 لكوف يل رادإحرىدا

 وهف ىعدملا ةهحس ع نمالمكو ناك تاو ش>امغلا نودرع سلا نيغلا <_نم لمكتمف ءا - ارمدلاب كولا ا

 ني رشعلاو نماثلا لصفا!ىفةسئاخراتت شحافأا نيغلا هته لمحتمف عسلابل كولا ةلزب

تح عما | زعدامن مث عسلاب هاكوولو ٍٍق ةلاك ولا نم
 1 0 ا رم لع عاشو ملا ضيق 

 دلي عسلا ب: هولاذكو عما ىرتشملا ندعسسملا درتسسي ىحالطاب عدلا ناك عسملا

 لافولو ف ةلكولاب اكن د ارمشلاو عناب لكوتلا ىفناكضاف زودالة كس هعامف ||
 لاو ولادكو هللادج رهف مدح ىل 1 وقى هي سني هعمل نا هلثاك دقن اب دعب دوهعيفاده ىديع نا

 2 زوال هريغن مهعابقث الف نمهعن لاكولو هريغ نمهعس نا هلناكَن الف نم دوه عل

 ا :لازاحرخ [ن دو هنمهعامقماسعم لحير ئم هع نادلكوولو 8 رورزملالحنا ِ

منح ىأل وقفل -راا كلذا
 هس-ادلوقىفز والو هللا هر د ة

 أ روبزملا للا نمناضضات

 هعيلاقو أ المفك ذو هعب لاق ولا ذكوز كمل ليفكريغي هعامف ةقث ليفكب نالف نم هعيلاقواوق

 كاياسغا ليكولات أ اثلامامالان ء قسملافو روزملا لمان م كك الازو<الانهردتو

 كعمل عسبللاهلزم 2ع ىطعتة أر اك ةحاحلا تاكا اذان ةرامخلل ةلاكولا تناك اذا ةئرسنعسبلا |

 اعاةمسنارو>ن هو ضد اف عاش سها جاما ةلالدب قاطملادسقت ناقش هيوةلسللل لا ْ

 اههدكدعو ةدملاتلاطناوهدنءز ودل دقو زوال لّوطناف فراعت ا ل_>الاب هرودع 1

 انالخاندنعةئيسنلا كل: عملاق واطع لمكر نا فاكتلا فو ةعلسلا كنق راعتم لجانالااال َ

 هعلر رول ةئيسنلا دعا. ةدقتلابالا ع "ال وز اج ةئيسن هعابفدقنلا.هعبن ومعلا فو جفاشنل

 مالسالا يشرك ذزوجصال فلن ءلقانو ضرغلالوه1 هفاابا دقت هعابقفلارةشي_تقلاب |

 عج مرات توا راو زاوعلل طرم ا كلا اذهريتعب /ىواسطلاو :

 وأن هرلاريغب هع ز<لمفكوأن ريالا نعيش الل اهو لمفكو أن نهربهعبلا راو ةلاكو لا نم

 ْ نهرب عسي نا ءسحأ زاك ولا ن م ريشي عملا ةلاكولا باي ىف ىسشرمسلل طبل ن 2 ليفكلا !

 ١ كت الاقولادكو لكوملا لول اف هطارتشا قافاماولوز وحال امن .وديدعابق عن لمفكوأ :
 || ةلاعالا كل عسلابل.كولا قف ةلكولا نمعسارلالصفلا فةيزازب هللوتلافن لاا ذهرغب |
 ١ ا :ايكولاامأولاعتدقامهجردحت وةفشح ىأل وقىفنُملا ضبقلبق |

 1 ةلاوالا فق ناهض ةلاحألا كلعالهنآهداز رهاوفورعملا مامالا ْْشلاو ىسرمدلا هم الا

 : 0000 هاواتف. نهلدكولا ىوعد با. فنيدلا دشررك ذ خف عوسملا باكن م

 ركسأ او لكوملا ءاجول ث < ىضاقلا دنع عسبلاةلاك ولا تشينا ل. .كولاداراف هلامتامعأن منيع
 | زكر ع در نسا "اولا رت تا امهدحأ تاهو زف راكم ا ىلا كيش

 ا هلمكوهنا لعل ةلاكولاىللعالد. ااودلوةف و لا اع 0 بيلاو ضمقأاب ا

 ا اذهلوقب نأفاثلاو هع فدل كاتس نورا وهم كلذ ىذاقلا عمسسف عسبلاو ضيقلاب

 ا كةمهضيقأ ال ىرتشملا لوقف عملا ضيق, هرمأي هنت ضبقوهعااذاف ْكمدعس ؟نالذّكلم

 || همفلس<وأ ىديفاكل اه ضورشملا نوكماعروةلاكو لار كش وكلاملاءىعب نأفاخاىنالا|
 ْ ةماقاءتيثب و ضبقلا ىلعوربجيو ميلستلاو عسبلابهلكودلا ةندبلا لمكولا مب ةرف نمط ناصقن :

 هلاحأ او ل :اسعاده دعداضي اتايلا | ذهقرك ةللان هحوو(تلق) ضيقلا لعرب هن الودنسلا

 1 دقو عسسلاب هلمكر تنردالا ا 0 8 قتال
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 لكوملا ىلا ل د ا كو نعل بكر كولا تال

 ظ ةيدعاف مالا ول تر .كولاهلعفي امنيعل عفو هقصتسم ىلا وَلا لصوأ هنالّئر ا

 ] ةلكوم ىلا قوقملا لتي لسقد:راوأ ب اغوأ ١» راقلاو أعلا لب ؟وتامولف 0 ةلكوا ىف[

 (هدع ت) هلكو لل قو همصووأأ هر ولن علا ضبق و تاكل .كولاعابوللءقو اللسقو ||
 || ةياور ل عهلكو لن كيمولوهيصروأ هتراولدرلا قُل (ذ) بيعيددر هلكولق تال يكو ىرش ||

 ا هعل ق نالوصفلان ملوالا ل صفلاىف رنا نم ياش ا روفر 5 :

 رخاقوسفهعامشضقوسلا اذهىفالاهعماللاكولو زوج رخآقوسؤهعاسشضقوسلااذهىف 1

 نئادلا ىلا هعفدا لاهو هني, دهب ىذةيلاغل أد هاطعأ قتلكولا نمعدارلا لصفلا فةيزازب زوجال |
 هذخأ لبق عفدف كملاذخأتىتحلاملا عفدت اللافولو ناضل دخلا «ملو عد ةدق كصلادّسو

 هصاقت كا ذرمسالالاعو أ ىلاولا ةرداصم نم ىنداخ ل_>رالاق ٍض 0 نعم[
 مامالاوةرداصملا ىفال طرم *الب عجربريسالا فملقو حودجرلا طر ثداد امييقعجريالليقناسنا ١

 0 رك رش ال : امهيق عد ->ر هنأ ىلع سر مس ل ٠
 ا مفدي رومأملاف عوف ةيزاز

 امدخ نوكحي نمفثااثلا لصالا فل .صفتلاو ةلك ولا تا ندشلاتلا زطفلا نملاملا |

 هيهاب موق. نا ىلع ةسماعةلكوهلكو (محعق) غو اًضيأةيزا بلا نمىضاقلا بدأ ب ناك نما
 ةئرولا +بلاطو لكوملا تام م هلو اطل قاتل اش نيميرلو لكوملا لامن مولد لعق فس و ١

 تاهجن اب هلع سلو هوفلح هومهتاتاولاق امف قدي الدع ناكَن أف هفرعدم وقفت امناسب ||
 ةشملا ن 0 وحلا دارنا ودلوةلوتلافناعضلا نعحجورانادارأنا (كع) قاغنالا
 ىخَش وأ هسلع قمنا نانهريسغمأ 0 ةةلاكولا باك ن مقافتالا»لمكو تلا قلعتبامعةمنق ||

 كراك تاق تان ومأملاف عوف ةيزازن عوجرلا طرشالب !عجرب لعفتدا|

 ل .كولا اكن اخ لم .كولاهاضق مث هسفنب لكوملاهاًضقف هلل د ىذةيلالام نا سنا ىلا عف ةداذاو 0 ْ

 نيكو كولا ع نمض.ةانعرلاطاا ىلع لكوملا ا الا ْ

 كالا لك وال ءلقق هسفنب هاضقامللكوملاثالن ماضوهفه سفن هاضقدق لكوملانا ءدقأ|

 2 زامف عفدلا ىفاندعتم راجت ارعلابلءدشف لكوملا لعشب معاذاف هيهيعدعبالا مصيال ل كولا لزع ْ
 اذاةاك : 0 ولك اذهسا هآو هءاعنامذ الف ىدعتلاهنمدحو لفزعت ماذاو نامذلا ||

 ةفدح دنع _بموأ لكوملا* 0 هذي هنأ ل مكولا ىدأ معه سفني لكو ملا ىدأ

 عسا, هلكو ولو ةلاكولا باك نمفرصتلاباههدح أ درششا. لهنالبكولا ل_كففف عئادب |
 ر ا ودوهشلارضخ ريسغب : عسلا كا النالفرضعمالا اوادورمشنالا ع.سلان ءدامنو

 ملعأ تن لاقفهعبسأم 3 لاقفدعاتم عسب هلكو (هف) عسسلاب ارتلاك ولا ىف ىواتنلا عمت نالفأ|

 عوج ند ةلاك ولا نم عسلاب هلاك ولافةنق قش هنود :رلا هلةريسق> نكي هعابقدع وكلذ

 س.ناالاز 000 اوقللعىوتفلا ناهو زعاعل كولا عب هلمسدف ءاهقفلا ةشم|
 مهاردلاب راثيردلا عس ليكولا ىواتفلا عتتلاكو ن معسبملاب لكو ولا رست لئلا

 يل تاو درسا مجم ناهلكو# مهدنع زوجالهيق سان ناهد الاع عاماذا :

 هدنع هزم نا هلةدملا قهتمتداز ازفمانأ اه4د ”الثراسحلاب هعابو فلاب هع كاءالنغلأ آلا هممقتداز ْ

 اقالخد عد دع عسلا لطب ةدملا تضم ىتتكسناو اضيأءاضمالا كإمفءادتا ٌكاءهنال 1

 اذاو 0 00 را لصفلا ىفةد ا د ا

 : ىدا

 001 ذا



 ا

 ' نالهمزلهبرقأول عمهملعىدانار هلعنيجالف ئمهضيقدةبلاطلا نا لعئام لدكولا فناج
 ١ , لكوملا لع ضيقلاود ىدملاوامدخهنو كح عنا ىوعدلا ةحصو ىوعدلا ةدعص عيش" نيعلا

 ' , ىلا وحلا عفداهلل_قبلا اطلانيعدي را بولطملا لاقناولاك كلذ فامصخ نوكيالل كولا

 / عراتملا دات ةعمشلا تيا ادا ةمفسل لت لك لانك هفاضمار بلاطلا عسناو ل ولا
 | هفلح و لكوملا عملا ملم .كولاىلارادلا لس هلآ ولا ىلع كا نيعال هل ليقةعفشلا مس لك وملانا

 ا دابلا ىداق باعو ب. .علابىرك_كملاد ربالمك ولكواذاى ريشا نيبو ن.تلكسملا نيتاهنيب قرف

 ْ ظ انرك ذدقو ىو رمص ل ابو ليدرلا كا عال ل كولا ناف بمعلانىضردق ىرتشملانا

 : تاسثاٍبابفضاقلا بدأ حرش رصتخن م ريغصلا عماملاح رش ن عودا باك ىفقرلا

 | هنافهافوةسادقلاملا ب -اصنا مي رغلا يدا لام ضيق السكر ولكولحر ف ةلاكولا
 ا اضر عئابلا ىداف ب.عي هب راجّدرب هلكو ناف 58 اعجب فاك بق لاملا بر عبتيو لاسملا عذدي

1 

 هضيقامدادرتسابأطخلا عقوول نام ع كرادتلان ال ىرتشملا فاح ىحهيلعدر مل ىرتسشملا

 / ناك ٍمسفلارع ءاضقلا 3 ارهظمم عد بلا حسقوإ ىذا نال امههن ك«ربغوهو ل_كولا

 |١ كرادتل انال ءاوسانوكت ناس دمتدن عن ىت> ىلا عت هللا هج رة فم اد نعامضامت نفل

 || هللابف احدا داماك :رتثاا فسو ىأدنعامأف نيدلا دلك فام اهل

 ا اضرلا عئابلا دادقو اب ا اا ارطن عّدي ملوأ كلذ عئابلا دا تدضرام

 || الفرطظتلاق ير امريتعي هنأمدنع مصالاو دم لاهم كرادتلا ناكمال هدنعدرينأ لمتحف عد, ملوأ

 | هتاواضيًارظنللر خوينا اه: ؟تمدقتى لا نيدلا هلة سمىفهلوق سادقو ىرتشملاريض<ىتحدرب
 أ عوسلا بكس مقوقملا باءل سقدسبمدلا نيدلا ماسح ريغصلا عماملاح ريش ريبك م لع ىلاعت
 |١ عسللمهلا عاتملا لمعت رحةداعلا ناف كلاما نمالكو ة ةرساممسلاو عاسلا اولعج انا شمو
 || 1دفلو هم درتشد و ىرتشملا ىلا عاتملا لمح ذل" !|ناف ىرتشملا لمكوةرسامسلا وعاسلادملت و

 : عضبتسملاف عوف ةيزازب ىرتشملا ىلع (ةيدرت اشلاو مابا لعن عا عاسلااولاف

 || دقعلاقوة- عجرباللكوملا ىلا دقعلا فاضأاذاءارمشلاو عسبلادل#.كولا هذ ةلكولانم
 ١١ ةلكوىفرك ذو هشاوفقىلاعتهتلاه_جر ىرح اناني قرش رن كب ل.كولاهلا

 || لاقفمهرد فلاي تالف دمع هلىرتشي نا الجر رحل رر اشصلا مسالا ون لاق غصالا عماملا
 آ رك ولا مزال تامقلمكولا لاسقف مهردفااأب لكوملا نالذ نما ذهىدمع تعب دمعلا بحاص
 |١ راصق لكولا يلع لبقوتنو هنود لب لأ ةداهجلاوذاب يك ا يقي اءرسأ قتل ١

 1 ْ عسلابلبكولا ف نيرشعلاو عياسلا ل_دفلارخاوأ ىفةيدامسعلا لوصفلا ند

 770 ْ فال عريتم هنالىْداَعَتلا ىلعرب الو ءارسشلا,لمكو لا فالك هسفن لام نم 9

 هسفن لام نمنءلابعسبلا 0 رعسملا لعل وللا لح ا لك ولللاش ود رحالا,نوملمعب مال عاملا وراسعملاولالدلا

 (ملءاسشلا لبكو فالخجم ألا ركل ناللبكوللالا هضنقز وبال اف ف ريصلا قالا عض لكوملا هضيقولو لدكولل ضيقا
 ا لعرب له عسسلابلسيكولا 0 ولا نم عدارلا ىفةيزازب لومقااو باح >الا ةلزنع همق

 ا ىلع ل لأ كا ضيقا هلل اشد نكلاو ع ريتمهنالال باح ىرتشملا نم نلاءاغرتسا

 |١ دقاعب سل لكوملاودقاعلل ٍضمَقلا ق>نالل.كوتلا ىلا اماما ضيقلايهلكو ىأ ىرتشملا
 أ عسلا,ليكولا لاق 0 ةلاك ولا ناك يداك .نضقلا قس ادم سحادالا ضققلا كاءالف
 (باجأ هسفنب صيقمل ضيقلا نع هم كام له ىرتشملا ىلعن ملا. لكوملا لاحأ م نيعل ا عاناذا



 اللا

 57 عفدنودلا 5 2 خاةلاكولا ن منيل! ءاضقبةلاكولا بايىفةمئق

 ريح هير لعل ل نبدا ىأد عندا لاك قول ذ) روزملا لان هم هنمدلخ انا هل س 0

 ا اذك وه ةرتسإ ناد قر زي هلعل هل هضيق نيدلا بر قسمي قلعقذا هدرتسي نأ هل س دله عدرق ْ

 : 0 هدأ" ار عمل نوب دملا لم ءكودنالهدرتس نا هلف دش ديرما هعت دما لحرمللا عفدو ا

 تبوس "ىلا قدا انا ىلا لوسر تع لكر ٍض نيثالُ لاو عب ارلالصفلا 0
 ىلا ل, نا ل.ةبوشلا عاضفهريسغ عموأ وسر عمزازبلا هبلا ثعبفا ادكواذك ن ةاذكو 011 ْ

 ل ا ام ئدفلوسرلا ىلعنادالف هءاورقاو كلذ ل عاوقد اكو ١ الا

 ا بوثلابرلو.رناكن او ةمواسملا ىلع روثلا رضدقهلوسرنال ع الا ىلع ناكل اف سه" الا ٍ

 ةرمسعل لا ثعبالاقو ل جرم ل االوسر ل سرأولاك انماض نوكي سم الا ىلا بوثلال_دواذاق

 امذقدق هلوسرناب رقأاذا اهم نماض سه ٠ الاقره الال وسر عماهببثعد و من لاقفاض 7 ةمهارد

 تعبفنيدلر يلدا ر كاذكو هملا لصن ىىح ٠ الا ىلع نامت الفوربغ هامثعبناو

 نموهفكإهذ سه الال اوسر عم هيث عب ناف ل ءلع ىل ىذلا نيدلادىلا ثعبانأ الوسرنويدملاىلا
 ١ رو وولنيدلا ضدي لم .كولاهؤةناحلا ةلاكو نمةدوصخلاب ليكوتلا لصف لق ص - الالام
 عبارلا لصناا نمءالك ولا ماكحأ 1ىنءاوصق ةنامأ كل هيفاثلا دي ىف كادولذ مصهضيقب هلامعوف

 ْ 0 سيقلا ىف ساما | تواهَمل هيدر ١ .كوب نيدلا ضقل .كولسدل 9 نيثالئلاوأ

 ] نم ىناثلا هضرةفهاكوول ضيقا ل. كوول ذءلف هلامعف سبل ن مدن ضبقب لكون عاب ع 3 ءلا ْ

 : ًارييالالاو لوالا لابعىفىلاثلا تاكو اربد ل صامو)و نولاطملا ل دما

 ا رقاولامىفال- زم م رغلا رب هير ىلا هع فدو أف اتق رغلا نم هّمْضقنيدلا ضءق لم 01 ملاك ا

 ا هسفن ضشب رقاولاكىرتشملاًا رس نم ملا هلكوم ضيقبرقأ عسبلا لب | ْ )( ىلاطل | ضمت :

 ! 0 نم هل سمىالا هلع دفن سناسا ىف فلاخا ذاع ء| روما ع روبزملا لاند 1 روماملا فلاحات ثعم)

 1 هناق سنا ىف فل اش هرد فاني راسن نانا اس ذا سعأ اذا بر اراد للا ريسالا ةحاولولا ا

 ْ ليكولا الا لم ءكولا ىلع دفن رثك ا.ىرتشأق ع نمل لكوملاهل ىم«اذا لمكولا 0 فالالانةملع عجرب

 ا نعل 0 ةلاكولا ىفمابسشأ تاعقاولا فاكى منملا ه د1 عرارتا يءارشادا هافرحلا ءارمسل :

 : فلأب هيلع بر نيا ها دف فاي برملا لهأن مهيدشب نا الحر صأ ااداريسالا قالا :5

 هءلعذشت سنا ىفءارشلا
 (جلا 'لعسفالا

 ا ناهرعأا منا دقعانه سالدنا قرفلاو نيفلأب ىرتشا اذا فئلابءارمثلان لاك ولانيب و اذهندب قرن 3
 || الحر مف امتاكسريسالا ناكول ونيغل هع فنًافاماأ هملعق شلي + نازاخ ١" 1 نايددكا
 ١١ ناواش - افهستمق نويت افرول ءادغلا تاك نا اوىلاعت هللا هجر فسح ىأ ادنعزادماذغف ا

 هررعأب ىنسأ هنعدلا دف نحاذا اك قت ءاذاهمْزلن وهالوم ىلع زوالا وذأما دمعري الا تاك ١

 رادىاريسأ ىرتشينا الجر حأ ىنجأ ل جر 0 ايفا قتءاذا همزاب وملون لعروس ال ْ
 : هولا ىففأ شلش لوأ كام نمهرتشا لاهو أى هرتشا هلاك ن اما هسوأةثالث لعاذهف بر اا

 درا م هلا الج نركي نأالاال ثلاثلا «_ولا قورهالا ىلءعجرب رفاثلاولوالا
 اةاتاذكو راح ل ريما جراد .كولا لاف هيدي ناب الجر لكوا ذا وسأل ءارمشلاره الل
 عجربن ادا ناكفهارتسشا ىذلاوهليكولا نأ اكراصنيهولا نيدهىفنالىلامن ف درسنا لاق ا

 خحربالو اعوطتم ىلا لا لمكولاراص لعمف كلذ ن ءاداوىلةيلو هرتشا لمكولالاعوأو هيلعأ
 ىضاقلا لاقف بولطملا ىلع قا تدناذاو لاق نيسعلا ةمالعب ريسسلا فتانعقاو ندد ىلع ا

 فاد



 ري
 ان نهيب مر بوصول يقيم -. .-

2-0 

 | ضرملارارقاىفىسخرسلل طيح نم لكولارقأ اذا ذك ةدر ارقا مصيالة معلا نيددملعو
 | عقديومعسلاس لجريلا عفدل>ر( (اه) ثراولاو ضدرملا تافرصت باك منيدلا ضمقب

 عئاملا لاعو نمل ىلا عئابلا ع ةديل لاسقف ديز نم نعل بلطف لاملا ي-اصءاقدي ز ىلا ن جلا

 ريغياعتارعت ابل ناك اكنادهنناهجر لضفاا نيدمتر بوب مامالا زمسشلا لاك نمل اهلا تعفدو تعد |

 | هللا هجر ةهئمنح ىألوةىفكلذكف ةرحاباعتاءناكن او هءلعناهذالوهلوق لولا ناك ةرحأ ا

 | وع | كلذكف ةفيتحى دنع عئابلا دنع هنامأ اك عسنملاو عسبملا لديْنُمَلا نالهيسحاصلاقالخ

 ' عويبلا نم :رشاعلا ب املا فىواّتفلا دقن هيلع ةحنوكيال عئابلا لوقنال ديز ىبعنامخالو |

 . امهفلحال ه اف ضمقلا ىلاطلاركنأ او ا سب وسرلا هلام عفدولو جو
 ناكامهيأ همز لكن ناقه <لاديتك تلاشت الا فل ا ههدح أ ق دصب نأس - الا دبال نكلو

 | ىلاهعقداهنويدملوأ اهمداغللاق اذا هناف بوصغماكتانومذملا فالي ل امالارء اس كلذ ىلعو :

 'قركالاةنازخ ة 4 خس الار وماملاةدصت وهل وقلوقلاق ضد ةلأر 5 : اوهعفد معزفن مث تالق

 اتا ا هاذكوهاعدااذا عفدلاهلنوذأملا خو ىواحطلا ل 0 نالت ةلكولا باكرشاوأ

 ا نذأاذا امنا ءلانمو ةدادهلاّىراقىواةفىفاك النيدلاو غلاك انوه2هناوهللوقلاف
 ىدامعلا نم ةزامسعلا ماكتب أى ىحو . ناسنلارمديالةةرحالا نمرتمعتلا حاس لا |

 | هيلاهعقد دقن ارذقلجرملا هعفدملالاملحرملا لجر عفداذاو ف تانآمالا باك ماشا
 | هسفنةءاربىفهلروماملا ىلا عفدلا ىد.ذلا لوقل اوقلاف لاملامدل ار وماملاو سم - الا كا ىهيدكف

 امهيلعنيعلا بالو مالا نع هني د طقسبالو ضيقي لهنا ةارومأملا لوقلوقلاونامذلا ن 3

 تبحيذ رح الاي ذكت وامهدحو ود دص) نمسح ٠ الادال هنال ا ههدح أ ىلع بحامتا و اعيج

 الام عفدي نأ هحأ ثحم]

 هعفدد هنا دام ديزىلا

 هلرومأملاوره ال اركسأو

 هسفنةءارف هلوةلوقلاف

 مدسعف هلر ومأملالوقو

 (لا ضعقلا
 | هللا ح .اللا ىفاحي هناث عفدلار وماملا تدص نا هقد ص ذلا نود هيذنك ىذلا ىلعهل نيا 1

 هب تر ءاطقسو هضدق رهط لكم تاو ضيقأا ارهظ وه-د طقس مفلح ناف ضدقام

 ناف هملاهعفددقل هتلابةصاشرومأملا فلح هنافروماملا بذكو هضمي لنارخ ”الاقد ص ناو

 ناب عدوملا أ الام لبر دنع عدو أول كلذكو هيلا عفدام همز) نيهل ا ن نءلكنناوئربفلح

 لحريلا ةعيدولا عدوملا ع ةدولو هو ليصفتلا اذه لعوهتتعفددةلاقف الفل ةعيدولا عفدي

 هرصايإ هناء عمدوةلوقلاق آلا ةعيدولا بحاصركنأ :او يسامرماناهض د

 و انيدلا دحاصد ص افنيدلاو _بصاغلا ديف بوصغملاكل حر ىلعانوعذملاملا ناكولو كلدب

 لوقلوَةلاه رضسقأ/نالف لاووهسلا تءفددةرومأملا لاف نالفىلاهعفدينا هين وف

 اذاالاناوذلا ن ءهنسفتء اربا كد ىفنالة مسالا عفدلا ىلع روماملا قدسبالو ضيقي هنا نالف

 00 لمع دلو قولا ضداقلا لعن أف سال اريد .ذئش عفدلا ف قمه الا هقدص

 ناف عفدهنأ لعيأم هللان علا ىلع فاح هنأق لما جروماملا بالطو عفدلا فرومأملا مه ٠ الا يذكولو

 ةلاكولا فىابسا لا ىواحأ طا عرش ناعكلاه 2 طقس لكدوأو نامضلا تسد :

 نمةمهلا تناك س عأ مبهوف مهردفلاىن ءنالفا ىدرح ٠ اللا (مق)عئادبلا ةلكوفاذكو

 عوطتم عفادلاوةبهلا فعجرين أسم اللو ضداقلا ىلعالو صح ٠ الا ىلعر ومأملا عجربالو نه اللا

 عجرب ور وماملل مم الا نوضي وةمهلا تزاحلعففن ماضل ىلع م هردفان الغل سهلافوأو

 3 مكولا ٍُق ةلاكولا نمدوكو قافن البل مكوتلابى راع امفةسنق عفادلا نودةههلا فسح ١ الا

 اعريسم ناكو نوه ه سفن لامن «لكوملا يد ىشق م هسفن يدا لكول لام فرس نيل اص 1

 نالغل ته رخ اللاف ثحما)

 تناك لعفف مهردفا اى نع
 رودماملاو سم الا نم دمهلا
 سها ىلع عج 22 ع وطنم

 ىلع عوجرلا نه اللو
 (حلادخ آلا

 2 0 ندفملاتاعئاو 5



 ضقل.كولزعأ ثدم)

 توع ةيراعلاو ةعيدولا

 ا لكوملا

 ليك ولا لوق لقي ثصم)
 6 نلت انس ىالا هل اساس 9

 ا يس ا و

 غ1١

 ىلءاعيكنوكمفذوخأملا كاذ نمضفايثا ىف 0 ااعهنعل سفك تنأ 1لهفامإ ظ ىن ير

 ْكلعِباذاموأ ىلعفن الف .صغام هود وو دول د ا فايممال هحولااده

 ثار وع كك هر وصلا هذ_هىفلدكولاهذخ أ امامأ او بصغاسنان' بااطلاهد- أ امنال للعف

 هايد ام ىلع تلانكلا ار وختال تانامالا للسكر ل ا

 هتعيدو ضبقبهلكو ( (لص) 0 0 مةموصخلاب ةلاك ولا ب راو ىايز هعضوم

 لزعت. ةيراعو ةعيدو ضيقل_كو © قد دل كوملا وأ لكوملاىلا اهتعفد عدوملالاَمذ
 ا دعي نم نانو قاسم يول نا عن دو هبامح ىفاهجضبق لادواق هلكو متوع

 لءكولاو كلا اهتعفد لكوملا لاق ةعيدولا رطبقل. 57 (للص) ف نيد :الثناو عنا هإرلا ىف

 ىخاقتلابلمكوتلا و ل كولا ىلع نامهضلام انلا ىفال سن را

 لكي هلا فالخ اضن صوأ ادت اب 8 اعوأ ارمضاح يول_طملا نإ تح و اح ضيقلاو

 ا يواطملا توعال هاكومتوعلز 0 .لكولاف ةفضحىادنع ةموص#

 هرا رقاىفام_ممناكتف.ءاشن اكلالا عريش اذا قد هر هملا هستعفدو لولا 12 دم 5

 ض..ة.لك ولا ود صي الن أ يش د هسأسق ىلع (لوقأ) ه ومدوعلز ءنادقو

 ققدصيهنآ ص دقوهلا هتعزدو هنا 0 ومتومدعن رق اولد راعو ا ةعبدو

 دعب عدا اذا نيدلا ض_ةيلمكولا الا هممت سعدي امقدلو لمش لد كولا مي ٍق روبزملا لصقلا

 ةسطساولولا ىواتف ىفاك ةنسبالا هلوق لقال 0 هملا هعقدو هن اح ىف هضبقناك هنا لكوملا توم

 ثاكو هسننل ىرتشا هنا لكوملاتومدعب ىدا اذاامقالاو تانامالا ىفهانرك ذدقو لاك ولا نم
 لكوملاتومدعي لاق اذاامذو لكوملاهيدكو سد 0 ازعد عي لافاذاامفو ادوةْنمَنُعلا
 ناك ناقد _صالدناق ع سلا ىفةثرولا هن هيف هك تا ع مهردفلابنالفن م لعل

 ل دئاو مم 0 0 || را

 ناجي هنااثكعدقو 0 لعرب ندين سا لكوملاةامح

 نيدلا ضيقب ليكولا نانامهسب ىتاولولا ب قرفامله مشت مو كلذك ةعبدولا ضمعي لم 5 وان وك

 آملا دقي لسك واف الاهل أممانىذقت نودااذادملا لعنامذلا باح ادير

 ضيقااو ةموددلاب لكوتلا با'زنكلا حرش فانتكو ىبتنا سفن نعناضلا فذ
 ضيقي لك, ولا ةصاسلاتاعقاولا ىفو ضبقهنا ضيقلا,ل.كجواا لوقا مؤ لبق ال هل أسد

 ةلاكولا باك ىفءامسشا لكوملل لولا لكوملا ههذكو ضرقملاهقدصوهّمضةلاك اذا ضرتتلا
 تعقدو تن راس داو تلعفلاةقا.ثهلىرتشي وأهع رغيىلا عدل مهاردداطعأ ضي رمللا ٍٍق

 هلكوولكاذكو هلوقلوقلانوكفةنامالا ى.ةع ىدا نيمآ هنال ضد رملاهذكن او لةنهنلا
 عاضلاة وأثر وللاىلا هتعفدو نُملا تيفوّتساو تعيلاةفتام مث لاملا اذه عب ضدرملا

 ةفاشتسا كا سحأ ىحدقف تع لاك اداف لك ىلعقا.هنال ةدصي امح نصل ا ناكن أف ن لأ

 اكلملاملاراصو لكوملاتوعلز نا هنالامئاك عسملا تاك نا دس الامم ناك ناو قدصمف

 داموا لوقلا توك نورك مهو عسمملا نع مهة-لاطنأدب ريرارقالا اذهب وهب ول

 ض رملا ىلع ناكولو ل داو وهونامذلا همعنوعد.ةئر ولان الود صبي اكل مسم عسمملا

 ءامتسالا, ضد رملارةأولو ضد رملارارقاكهرارقا نال ضد رملا هقدصناو قد_هدال جوهونيد

 هيلعو
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 ليصفتلاا ده ىلءو عربتم هناق ةقفنلا نماهملعئثالواهلةرامعلا ىقسنلال اق امذاالب اهلاهرع

 عسارلا لصفلا نهريغلا كلم ىف 0 زيلودفا اهك 7 0 رك ةراحع

 ادهف هعم ىيذ الا ىلا رت راسع نزف لمعلا نا د ضب هلكو نالف نتن الفن[ ىداف

 ةلاكولارقاوا ةلاكو لا دو نيداانر ةأوااعمجةلاكولا ونيدلانيرغلار ة[نااما هحواةثالث ىلع

 هرارقا نال ليك ولا ىلا نيدلا عفدبه رهاب ىضاقل افا عمج هلاك ولاو نيدلابرقأ ا ذااما نيدلادحو

 نععلا ضم ىل هكولا ننبواذهنيب قرف هدأ ا ىلع مريح ىاقلاف عفدينا ىلا نافزت اح هشفت بع

 ةلاك ولاو ةعب دولا ىف هملع ىدملا هقدصوك نم ةعيدولا ضعي ى ىاكو ن الفل. كوانالافوءاحاذا

 ىف 4 نصشلا قوتي رقأ ةعيدولا فنا قرفلاو عفدلا ىلعريجصال هاف هما اكلذ ةديثا ىلا مث

 توتال هاون الا عع ةدلا لعرب الفهرأر و و دما

 ىلعريح أف هرا ارقالا مصمفا_منامعادال اهلاشمانى : ذقتامغانوددلا نال هسفن كلم ىفهل ض َهلاَد

0 
 نالف ضيقام هقلاه-غا< نأ رغلل ناك اذ هلكو نوكي نار 1 او بلاطلارضح نق قدلا

 هبرقأولا عأ هملع ىدادنال كل ديهاءاكتلاكوو لسه انج رغلان ملاملا ادهىنالقلا ن الفنا

 عجريل هو هنممذ خاف نيدلابمبرغلا ىلع عجر فلح نافلوكتلا ءاجبر فاحت ير ل | ١ذاق همارل

 و اهدتعاعاق هيلا هعفدىذاا نيدلا نوكي نأ اما هجوأة ثالث ىلعا ذهفل- كولا ىلع رغلا

 هنعذل ىناُع كادحولا قو ةتمدخابو -ربلوالا ه>ولا قفكلهوأ ؟ضاقلا هكقشا اكد د

 ءاضقلا باك ىفريغصلا ل دلئسملاهذهماتانركذ دقو التل املا هحولاىفو هدم

 2 طش لك بلاطلا نأ لعتام هفنلح ل .؟ولالاقفةلاك ولا دحج ونيدلا.رقأ امو

 هللاوهجردانزْنن ن__.طاودهتو فس ول ولأ لاو هللا هجر ةغش- ىأ لوقف هماعنم# الف

 دابر نب نسحلالافو مسنلا ضعي فرك ذو نم ل طق, هلكو ىل لكلا نأ ةئام هللا كلك

 0 فسوب وأ لاقو هد م ل ا هرك ذفسو ولأ لاق

 ءاسر فاحت نا ح ول >اذاق هم ند ابرق ةأول عم 1 اع تدي لمكولا نا.نولوق وش م داك اسحال

 ترتد عوكل ة نكح ىوعدلا ةعص ىلع تترد نيملا ناءلو تي هللا هجبر همن حونأو "لوكا

 ةلكولابر ةأاذ :أامأو نيعلاه-ود الف ىوعدلا مصتالفالس ؟رتوكت نش والت ةلول لذ

 اذ_هىلع ةشيبلا مقا 1 كولا لاةفنيدلا دو هتموت ودل هقدل قد لكك هلكوسلاطلا ناو

 وأ ةلاكولا لعام قف ةسحلا قا تايئانال_.كونوكيالو هنمكلذ ئدانقلا لكل حلا

 را ارقاتشاما تدنول اهدخهنوكو م 2 لكواارشخع

 تدن"ةلاكولا لعد مشف ةلاكو لا ىلع ة ندسلا ماقأأ |ناف أ نطل ا قد ةعتت ش :لدر ارقاو نولطملا

 حت (هنالورار ةاءتشت ةلاك ولا نال ةلاكوانار ةموهن اكن از كلذ دعيه تن لقا ةنوك

 ةلكولا ىداولو و ةلكولا تايثا باب ىضاقلا بدأ أح رشرمدمك ن 3 مدلس تعلاك لعق ةزارقا

 ٍرسولو 0 ( اضي ارت الت سو اديذك ولو ملستلا ىلءرب < ال عدوملا هةدضو ةعيدولا ضب

 امتاف ناك نا هنمعب هلع عحربهو>ولار ياس ؤوناعذل اأةشع طرتشد و ةقدمصاذا اموهو ليكولا

 مرغاالوقبنا ناضلا | ذهةروصوءالكولا ماكح ىف ةيدامعلا لوضفلا نداكلا »ناك نا هّمقيو

 هلال هماعا:. دكا ذريصي وايتان'ىهذ._خانو ةلاكولا دحتكنا نال ن كلو هليكو تن من ليكولل

 ةموصخلا,ل.كوتلا ثحم)

 (اهريغو عسلاو ضيقلاو

 ميلستلا | صود لا ذاو )1(

 ىح هقدصي وهو لسأو
 لبق نمذ! لله هدي عاض

 نمضي نا يجني ناكو نعذنال
 عدوملا لكونه عنملا نال

 عدوملان م عنملا ةلزخعه عزف

 بح>وب » عدوملا ن : عنملاو

 هلك نماذكف نامعذلا

 ةيدامعلا فاذك



 (حاكنلا ىقالاك ولا ثحم])

 (لا اهملعنيد

1 

1! 
 اال

 ةلاكولا نمةموصاناءل_كوتلا فناخضاق ىوتفلا < ءاعوىزارلا اركب ونأرت دامباوذخأ

 ىرتشملا ىلع داو 7 . الا ءايو لالدلا باو هملسو هعابق هعسما لالدلا ًامشعفدل- تر 8

 ا رومأملا ناهقدصنا هماع ىوعدلا كَ ؟لدعسبلار ل 515- أو هعسلن الفل هعفد هنأ هاو

 ْ دملاوذمأهاناو بتاغلا ةهدن مهملا لصو هنا ىلع امهقداصلل هملع قوعدلا ل :الهنلا هعفد ا

 ناس ىف اغواطقن ب مساقل ماكح الا تام-وم ىدملا ى وعد عقد هلمكو ن 0 ةاكادجلا ظ

 || دراذاىصولاو ا لسكولا قو نلوصُغلا نم ثلاث لا ىفاذكو نوكمال نموامدخ نوكم نم

 رة ضو ىدولاو أ لكرملا م_عبالا ةباصولاوأ ةلاكو لا نمح رحال ةباصولاوا ةلاكول |
 || ىدوملاوأ لكوملا لعطرمشلا لد هسفن ىصولاوأل_.كولا لزع ةصعل ظرشب تسل ىصوملاوأ ||
 ةنالفدحوزينانالدر لكواذا ( حاكنلاىةلكولا ىف ) ةيفشورتسالا نملوالا لطفل ىف ||

ج حاكنلا حوزلازاجأ نا نيسا» هانا اهو يق فلاب
 ظ ىحكلدبحوزلا ليم ناو لطب درناوزا

 ناك ال املا ارهم بهذ حاكنلا لطي درناوريغال ىمسملا هملع ناك اجا نا قايرام كتان لد

 || كمزلاوةدان زا مرغأ انا لمكولا لا ةفةدانزل ابحي وزلا ضرب ناو ىمسملا دمالاو ىمسملا نهلقا |
 0 1 0 جاكتنلا باك 0 كلذددل نكن ناك دل

 أأراث 0 و ا محو ولا تكس اة كلذ ل 0 را لكولا |

 أ كلا تدر تءاشدا وكاد رعاه سلو دان دنح اكلت !|تزاج تءاشنارام 1ارةأ ارملا تاك ١

 | حاكذلا لطااذأف ىلا, تيضرترما ةمنال مد قتام فال غلب ,اماغلاناهلثمر عمه لعاهاو ْ

 0 ناكف دقعلا ف و كا تيضرامتأر اا هاماخ تدضرام ىلعدازياللوخدلاب ر ةعلان>وو ١

 | تءحواعاوحاكنلا كج 2 بلا نال علا ةق دن اهل ع ءأو علبام اغلا. ىل- دما ارهماهل |

 || كادركنت ىهو رام ديل مكوتلا ىدبح يو لا ناك ناو ةقفنلا اهيف بحتالفةبشنعلوخدلاب |

 || دعب ادربخو اه حأ ىلع مشي نأ ىئبني همفطا حرم اذهونيعلا عماهلوقل اوقلانكَكلذكف ||
 أر ويزملا لحنا ن م لدكولا لعششياملعفي ةسغلانتناك اذا ىلولااذكو اهرمآفلاخاذادةعلا |

 ظ كلذ, ت ربخ الف ةئام هي لدكو لا اهسوزف مهرد فان الفن هاه<وزتب ال-ر تاكودغلا 0

 ْ تيضرتاةفنيديرتامالا +-:مكلا نوكمالاهل لم فر جملا ذادقنل>الاده ىسعيالش لاك

 دع تدضراذاف حاكم اادرب رسل ئمهمالاهاوقنال اكس لاروع ةعحو ا هقفلا لاك

 ْ كر 1 انادرع ٍُق روزملا لان هه ةراجالا تدعو افوقومادةعابتز كا اذ ْ هلامب هنأ صارادر_ءثحح)

 | ةقفنلاواهلةرامعلا اذ
 ظ ل2 جرو قاتلالا ف عوار غوجو اهكلم ىلع سف هنرسعىلا ىهارتاكتوكيفايبلا '

 ْ الا ل هلا اع رم مح دقو اهل كلملا تالا ىلع نيد هفششنلا و اهاةراب لافامثدانهلام

 ها رافسعلا فك قل ارملا نذاريسغ ٌءنمد4_سفنا اهرعواو نيدلاءاضقب ر وملاك اه صاد_هعا

 نوكد ودكلم ىلع قيتفداضر ريغن : مءانمأ ايدك ع نع جركرإف هكلما م ىنب ىلا هل لان ال

 | اهلاهر عاذاو كل ذه و ربياطنا م غبر رغتلاصّوفدكلعدرغ كإمالعاشو ةصرعلا امضصاع

 ىف هب الوال هنال هباهيلع عوجرلا كن وكم الو ءانملا ف عوطتهوهو اهل ءانملا ناك اهنذا اراسغب

 رك ٍق ىس لد اسمىق ىعاد َز ر اري هناك فهاذرب را اكلمدلو اهيلعدا :باحا

 نس 0 هحمرغتف اهيلعنيدةقفنلا واهل ةرامعلاف ان ذابادرعولف انياواهكرتو تا هن سهاراد

 ولو اهلاهاكريسي وةرامعلا نمهيسصنةمق مرغتو هنع ثاريمةرامعلافامنذا الب هسغ نا هرعولو

 اهرع
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 راصد لادعلا كك رفعجو ا همقفلا لاو زا-لقعو ريك مثعسبلا ىلعهطلسو ل ةعبالاريبك

 لمكولا هل سم ىبسسر سلا ةمئالا سعش رك ذام ىلعف قافأ اذاهعمزوحال هناف ةسشضح ى أل وق ىلع

 ماكأ ةريخذلا د نم عنارلا ل هلا ىلا ءذهاضيأ ذا لا 6 تر :درغملا عسملا
 00 هيمو راسا ا ةءلا لكوولو رصتخلا ةلاكو فو ةلاكولا لثاسم ىفراغصلا
 ءتنلا غلب اذاق مح ةملار ومآ ىفهسفنب له عينا هلزو ام لكب البر نكح وون ناب ىدولاو

 ىلا تامولو ل كولا لزع ىصولاتامولو لعف. نادل نكي مل كلذل دك دا نالق
 قو روز ال نانم هلاكلم قلو ىبصلا كامفف رمدتلابهلكو هنالاضي ألك ران

 و الآ ىلع عر عسبملا ض.قو هلام نمنُهلا دتقنو ىرتسشا اذاءارمش ةلابل كولا ىرودقلارمد
 ولفكلذهلن ملا لحاله سح ناو سه الحلا بسب البت لكوا يؤ كتل كاهل

 نم عنا :ارلا فىواتفلا دقن عسسملا "اال نر و وادا هرلا لاله كله كله

 فس زب نه الا لعل <ال هتوعنملا هلع لذ ةئيسنب ىرتسشاءارشلا لدكو يه ةلكولا
 لكوماو مسخ اضر ريغ نمةموصخلاءل كولا ف ةلكولا باك نم سماها لصفلا رم
 ىناواذلاةعالا س ثلاف امهاوق ى عقب ناك ثلا ونأهمقنلا 7 مصيال د محك

 امهلوعب ىفاع اشناوةغنح ىألوقب قفاءاشن 0 هرب يقل يضاقلا أف

 ا ولا تاك ن مقاثلالصقلاق ةصالخ ياعالم ئوهلناد- برلاق

 مهكعل هلوق ل مزلد الاه مزلد 1 مهلا اضرريغي ةموصخل ابل كونلاو 0

 لوما نوكينأالا بصلاوهوةموزل طرش وهي لكوتلا ل مارش سل مصل اضراولا#
 0 هشضفااو راد اوهو ضدر 1| ةلزنعةردخلاو مزاين ر ةس ةريسسم ىلعوأ اكد ص

 انكعاشم ضءدو )0 ءاوس كل دىف عمضولاو فيرمشلاو (ط) ىونفالا ههلوقرا حا هلئادجر

 ليعود نس ال ىكحوتلا هئابا قمدللا تنل ىذاعلا سحنااولأف 0 رخأملا

 لقال لمكوتلا فدي-اص: رارضالاىلادصلا لكوملا نمىذاقلا س- ناو هلع ل كولا
 لم ميرغلاو ىدو(يلكوملا#ةموصخلارةلاكولا قنينننملا ةنازح ه.حاص اضربالا لمكوتلا و

 ادوصقمملسملا ىلعةلاك ولا,تماه ىنارصنلا ةداهشمد_هنال لمن ىراصند وهشل لمكولا ءاحو
 ذخ ام ماممرغكاذدع رضح [ناذ ىنارصنل | ىلع مأق املال لبان ارمدن برغل ناك ناف

 مكحواعس ل سملا م رغلا ىلعو ادوصقم ىلارم هنلا لعتماق فكارصنلاةداه 0 "3

 ةرضحاس دسئاغ ىلعىداٍكؤةداهشلا بان مةلاكولا ىلعةداهشلا باىىف ىسخ رسلا طمحم ا ن

 ىرملا ٠ 0 مصر( ةلاكولابهملع ى دمار ةأف ةموصخلا فس اغلا ليكو هناعو

 لكرة ٍُ رعاك نإ معباساا ىفةبزازب ليقي لبتاغلا ىلعنيدلاب

 راحل اوهو ري امهدنعو ةلاكولا لومق ىلع ههصخر مال ءانع .لبق زوجا مصخا اضرب

 ىشو لك و ناةردخن ا ةأرملل زوو ٍُق ءاضقلا باك لث اواقةماتع ءاوسوريغو في ريبااو

 ىنورعملا مامالا ميشا لاق و قزارلاركب واهرك ذاذك ادت راك كبلاحرلاطااخت ل ىتلا
 ماشملا ةماعو اضيأفالتخالا ىلعاملا هتلادجر ةفمن فأن ءسىهذملا ارهاطهدازر هاو

 ْ 2 ريصيال هنا ىوردقو اذه همقفل لاك قا ذا المكوريصبهنأد درشملا عسلاب لمكولا فةياور

 || دنا لمس ودرخملا عسبلاب ل كولا هلك مك وكب به هشعلا رب دام لعش هلاك ولاديدخنالا

 : امآامهلوق ةلدعلا يلع مف لعرلا للك قر داما اح لاذع الا سرك ذو نيتياور ىلع

 د ة>>- إل

 ليكوتلا زوال ثدعم)
 (جلا مصل ا اضربالا
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 || هناالا مازتلالا له أنفي م همازتلا مصب الفمازتلالا لهأ ن ساروعجلا 2 ْ
 | تونحم ا وى.لا ةلوع عاابلار اارطاروءىلاو سفن ق- فرص 0 ملا وس وهم الا عصيال

 || دنعقامطا ةنسلارثك نونملالوهثوو را باك نمهغسل اسس رخل لصف ىفناضضاق
 ١ فردت لنك ةنسد لاق و قامطاف ”ةلملو موف مرتك أ اناهنعهءاورففو ىناثلا مامالا

 ١ ق.فيو نحذاو ىرخأ قع تلةردعب : لود هن ورمشت ةاورىفمامالا هردقورهشأ ةعست ةءاور ١

 ٍْ نمهوتعملاو#)نيموا وأامو هنونحولد_-؟اةنالو 26 1 ةئافالا لاح هفرمصتا فل

 ص : امم ىقإ هد رازب نود 2 هلل دالو رخال ا الار دتلادساف مالكلا 1 < مهغلا ليلق ناك 3

 ْ ل و فاح رع 4 تال نماتلا لعدعلا ندد وم | ه

 ا ىف تلغدقو نا لقعلاوعرمدلا بجوم الذم ىلهسعلا لَع هلم<35ناسنالا ا

 1 رخا فررغررد لةعااوأ عرشلا ىذدق .هق ه8 ذ ال> ىلع هفا ءاولاملاردمت ىلع ءاهققلا فر «ءاأ

 رهاوح نملادرتسين ادبعلاف ىضربالد.سلاو نا عفدوذ.سلا ثذارعغبأب ع ىرتشاديع

 2 ودسلا باك نمل والابابلا ف ىواتفلا |

 ا *«( نوذأملا باك )*

 ١ ل.كحواانالم. كولا ل -قوفد.علا لاحئال هنود ض,ةىلوملل وكم الن وذأملا دعا تاغ ٍ

 ضب ةلكوملل نوكب ال باعت عاداذا عبلابل كولا مه سفنل دبعلاو لكوملا قرصتم ٍْ
 ا اللا نُعلا

 ا ل لد اناا أرب قرش لانه مس ضخ ىلو ًادعل اق ىل .كولاةهحن هلمكو" هه

 : 0 وما ىلا نُعلا عفدا ذا لمكولا ندى ةاشلك فد لا ل طارق نذل نيددسعلا

 ا علا لم ها الا ىنجالاكنوملاوىلومللال“ ءام .رغلا قا نال ًاريبال هناك نيد. اع 1

 || حرصناو ةعماجملا ماذا نوذ ملل زوال هنأ هلع هسنتلا بامبو يف ةلكولانم | اروصالا تح
 8 را تود

 2 م1 ةيبق مكال د هلل_> ه3 ه , |

 | اهكتطعأ لاقف ةكولمملا هّتما هنوذأ م ىلا لسولىلوملا نا تح ةدد_> ىلعا دصق وتوم || تالا ةأ نال نوداكل

 ١ افرصامار واضح انز نوكح, : اتطووامضمةفءاسنلا نملاجرلا عتاهب عتق اهكتب ه«ووأ : (حلادملااهانا هاطعأ و

املاف ىلحىحا ًادفحلا فاذك ةبمشلا همقدملا طوقسلالا تاسنحالاندبو | اهدا قرفالو ا 7 7
 ا نوذ

 1 هبلعر ِ < نا تاللالوريغصلا ىلءارذ 5: نكي تاماذأوزاجّجو أب ادلو ىصلل ك انس نذأ ف

 ْ 07 هنذا ىولاو أب الآناكناو 0 ل د .الو هنوعلطس 00 ا مكح ة ا

 سغنلا.ةلاغ 1 علا كلعالع اشاةرشع كف ن ةاا نمهنزازن  امهجوعا| 5
 مكاانود يذدلع ع نوداملاب هنزازب موع |اهكلعالء اش ةرشءثصم)

 ْ اهكلعأشرم عقب الث ٍق صاصقلا نءوذعلاو هماع ب>و صاصق نع اصااوةمالاوديعلا ْ 0 00 2

 ْ 0 (حلااهكلم

 جيو زتوهسفنله يو زتوةبالاو هريغو لام ىلع هعلاو هقدصلاو ةهسهلاو ضرقلاو لاملاو

 1 هوةيادلاو ب روثلار يعدو عضو عدول و نهتربو ن »ربو ىرخشد وعدن ن آن وذاملاديعلا ٍْ
1 

 ا ريسلا ىد,يوهدمع ىلع ب>و صاصقن هملاصي واهعرزبورذبلا ىرت_ثي وةعرا نه ضرالا ِْ

 | نمثسللا ىالهقفلا هنازح هنمق لثعمال هنمهءبرو< و +هعطي نم فرضي و ماعطلا نم :

 نوذاملا بك

 هلاك ولا ديد < ريغ نمالمكورمسي له قاذأمث ا ما د ل ةعيالاسد لكواذاو

 1 وأ اريغدلدعلا ناك اذان 5 0 2 دك "هل ةسملاهذهدهننا هجرد مر كذي ل

 اربكص
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 قفط اق طصحملا ند اطقناو لزهلا ع مصناجنا ليل باضرلا ىلا. هعوقو رقتغبال

 ف قدعلاٍب اك نلوصف م ككلاريبدت 8 م ندلتتلا كور ناركجلاو هركم لا
 ثاريملا نعلت الا مرح ال لعفف لد ةد.عوب هئروم لّدق ىلع لجرلاهرك ولو 0 ىذرملا ماكحأ

 أ ناضضاق هللاام_عجيردمشوة فيش ىأ لوقىف هر ومن ماصاصقم . تحال هلو

 مالسالا ىلعري_> -رفكلا ىلا داعنا فانا بك مهساز, اح هركملامالسساو ف هارك الا ناك ىف
 ىلع هرك الحر 3 امل !بمل>رلا هن. رمصيأم باديف حسيب اس نا ركسلامالسا كل ذكر ولتشالو

 اما ل لم اديشن مو مركلا عامفهثمان مهر كلا عمن ناوأ ا ارمْشلا اذبه برمشب نأ

 ىناملاىفو 0 اذ عع يال حتا لوالي اعد اخ يسال *اا ناك نأ

 8 اة ودلاةمداعت عيولا قت سال تايقر كم عب هنال دساق عسبلا

 البني راج عامف هم ادأ ىلع 54 لطا.لاهوبلاطعْوز وال ناسنا نهعابف ىرتشملا مسيو

 | يا دارا بانا ال10 غيشازا ير زاجعسبلا ىلعدارك
 لاقاذاف ىللامالو ىطعأن يانم لوةيتاهيفدل لماو هلام نمئدعبساو رك ذيالولاملا
 باك لئاوأ ف ةيزازب اهعس د فل. الفةي رادسا عب . ىلعاهركمراصدقف كراج عسولاظلا

 تنالد قدرك تيرس فدو نالخلادخاينأ لعمق د يعود 000 هاركالا

 كاضتسلا ىلع هركملا نافعا ايرذعل ماب .قمدعل احرلا,هقلعامغاو ةصخملا دنع حابس رب ريغلا لام

 ارمضاح هركملاناك اذاادهلظ 0 وحأموهف ل رعغلا
 نمفاخام ل ملوسرلا نمهركملا ىفاخيو هلوسرهبعمناكن اذ_خالا تقواس "ان ناكن اف

 هركلاذاد>الا هل سدل هنم فانك ال نكءلو ناكو أل وسر هدنع نكي ناو 3 خب نأ هليل سه

 ار د ءاركالا ٍقةحن الدب وهدوع فان هنكل ةق.ق-لئاز :

 *(رخا باك )+

 ىلوملاةريضحو دودلاو صاصتلاكه سف: ىلا عجربامفال اهلا وقانال هلا عفان اود روحت ا

 فاتاولو ىناثلامامالادنعالا طرشىلوملاةريضخ هنديلا هملعت مق نكلرةي ل ناف طرتشيال

 رارقاوانوذاموأ ارو مصب الءادقتا وأةيدلا حو ةبانكرارقالاامأ لاخلا ىفدذخاؤيالام
 ىفّدي زازب لالا ىف يداوي ومص نوذأ ا .ىفو مدباللامزيعو بصغلاو نيدلانر وعجل |

 لادا قهيدخاوب قمعاذا اما اةمقرماداملاومالا ىف هل هلاوقانذخ ا ٌويال من ادبعلا م 1 ثوذأملا ١

 رقاناف )ور أ | ىف عسب ف .عولبلادعبةرار و | ىلع تس ؛ اذا ال١ ادياهْذِخ اَوبالهناف ىصلا فالذي

 قع ًااذا اده عئاملا مايقل لاا ىفهمزلب موعئاملاللاو زو ةيلهالا دوجول(هقتعلارخألاجدبعلا

 هدمع ىلع ب>ومس اللوم ا ناررقتامل هةعدعئ *همزلد القدير ادةاادااماولاع قوملاربغل

 ب>وباعديعلا ارقااذا عب لاق ماس اوروبا و)8رخلا فررغررت الام

 تءقأ نكلورةي لولو هرارقا فطرمشب تسل ىلوملا ةرمذ> نأأالا لاخلا ىفهامزل صاصقل او أ دل
 نا هلا عمم حرش هللااميجردجو فس تدك طرب *لوملا ةرضف ةشيلا هلع ١

 عصةأرملا قادصىطعيلالام ضرع سااروجحا يس ايدصنأوأو ٍٍق اصخلم ردع ا ناك ىف كلملا ١

 غواملادعرالو لال قالديذخ اوبال هن هك رد اا طعبمثاو وهيضارعمبسا ١

 نالقتعلادعهذخاؤوب و لالا ىفهذخاود الكل ةساوالامضرقتسااذاروعحنادبعلاو

 هنرومل>رلا لق ولثحم)

 هك
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 نكم ول وملاريغلامفالتا فال ها الا لعع و> رالف ةالوملام التاق ة اوم ىبع

 بصغقو نيد الثلاوثل اش ١١ لصفلا نم 5 هلا صغق ني لوصف ناك ءاور لكلا قنوك ثا :
 هر وصدري غاهتهق بك ل.ثاستا اعةضفءانا فلنا اذااكأ 2. ةمرع -غابتم# مزلت ةفغمةي راج ||

 بصغلان مءامالاو دسسعلا فسح ىفةيزاز ْ

0 10 

 امهلوق لعىوتفلاوهدع :وأام قيقحت ىلع رك هب نلغتم لك قطدارت الا هدي نمامالا د دمع ْ

 رقيلهرك ولو الطا.ناكر قاف صاصقو اد ّر رقم هرك اول ةناخا فو ءاركالا فىواتنلا عمت أ

 لجرلتقبوأةقرسلابرقمل الجر ىضاقتلا» هرك وأو هرارقا جصبالرق أف ةسعيدولا فالتاوأ بصغل ||
 اقوصومر دا تاكنالتق وأ هديت عطقفا دع هلةقوأ هدب طق ,رقأف دمعت لح ردع هوا دمع||
 1 3 لتفلاو ف كاناقو رعمةقرسلاامهتهثاو ىذاسقأ | نم ص: ةةيهناقو رعمحالصلاب |
 ناافق دئاَوذ ةىلءىذاقلا مالك لد (تلق) 0 عزان استسا صتقي الو ىذاقلا نم صن

 نم حصن 0 الانا اهتمو ىواّسفلا رضعب نع _ةعص لقت دقو مصيال ارك الايةقرسلاب رارقالا |
 اذاوءاركالا ف ىذملانيعم لعأىلاعتهتلاولاوحالا ضء؛فزئارقلارايشعا نمو ىذاقلا
 ند امش ص اصقاا ىلولهركحملا نوضيالو زئاسوةعلاةافعف صاصقلا نعوفعلا ىلع ميلر ْ
 ىلعددعمدنم لصلا لوبق ىلءلتاشلاد هرك أولو هاركالا نهلوالا لصقا!ىفىفاهربلا طيخا |

 حاكتنلا ىلعهرك اذ ةؤءاركالا ىف دقفلا ةنازخ .صاصقلا لطي ولاملا هسمزلب مل _.ةفلام || حاكنلا ىلءءارك الا ثحم)
 وأ قلطفقاتعلاوأ قالطلا لعدرك ًاولاذكو حصيال ىفاشلا لاو اندنعمحاكتمصحوزتف | (حلاقاتعلاوقالطلاو

 وأ الزاه قالطلاب رقأولاكعقب الرق قالطاابر هم هرك راو 0 ةدعا||

 قذاخكضاف ئئدهعمزاب الكاذ رفا و عطقو ا دحوأ ًاردنو أ قانعب رشا هرك اولا موانذاك
 ناطلسلا نفرهالا سفنو هارك الا لو زبههرك أن مرظت نع هركملاٍباغت اكو هارك لا ظ

 لعفيامدي لعش ةيد رهام لعش مولهنأ لعبرومأملا نكن ا امهدنعو اهاركا نوكي ديدهتريغن
 هددهو أ سدحو ادق دعو هددعن أما نيعون ىلعهاركالا مث 0 ني |

 هاك الاقءاضعالاو عيباصألاو هن كلذ هبشآامو ناسللاو رصبلاو عمسلاكوضعفالت اوأ 0 ْ

 هم مصنالق كلدوةثو رارثالاوةراحالاو عسلاو كلا اوقالا قرهظيدمقلاو ساادتعو |

 ءاملا ىفهلامحرطي نا لع سحوأ دءقدمعو هرك اول ى->لاعفالا فرهظرالو تافرصتل هده ا

 لحفل اد هعوبدارك الاو اه :ركمنوكمال كلذ وألا لكسفف نالفىلا هلام عفديو ار انلا ىفوأ 0

 نا نعل سسرلاهركأ اذا ءاركألا فناض ذاع اعجلاعفالاولاوقالا فرهظي وذعلا فالتاو ْ
 ظ لف تكلا ناي نان لع فاهم راهم نملك انو الما ءنتكا «سل ل حر ن هةريغدلا هتنبا حيو زب |
 تناكناَو حاوستلا مصيال ا نكن كي :لناواهلشهرهم غل ناالا حاكسل اذن. ال ىلثملار هد نه

 ناو درتناةًارملل ناكءفكرغحوزلاناكنا العنف حاكنلا ىلعا,ملوو تدرك ًافَدْغلانةرملا
 نا كولكت تدضر ناقد رنا ةًار دلل ةرتضاةرهعحاكمتلا ناكن او دربنا ىلولل ناك ةأرملاتنضر || مست ةرشع ثحم)
 رهملا ناصةثب دربنا هل سلو ةءافكلاا مد.ءددرلا ق-ىلولل اههدنعو ةلطاخ قمح كال وقفدرب 0 ) هارك الا

 ضي ضو ا ءلاو اكسل و فاتعلاو قوام اركالا عمت :ريشع و ها 3 الا ناك ناضضاه ْ

 تافرصتل' هذهنالرذدلاونيهلاو راهظلاوءالبالاف:ىنلاوءالبالاو ةسعد راو صاصقلا |

 (ناعون هارك الا ثصد)
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 هن لني يستر
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 ليغ

 هيو ارد ران نك رسيدصتملا كا لس لس (تع) ُّق تاراجالاتانامض

 لجرتوباح سقت ٍُض بصغلا ن نمبدستلا بانر !قدينق نعذبدمسملا ط كه اق لس

 لسصفلا نمتاقر ملا ىفةيزاَزب ىوتنفلاهملعام ىلعتدن ا ا هاتف

 ةتيافستمدصف عواقلاة باس ةنسفس ىلع معي رلا ىوقاذا لمس كو تاراجالا باك نمسداسلا

 حالملا لعن امضال د :احأ 00 00 عواهيفامواههفن مقرغف ىرخأ

 ثاحلا ٠ نيكقزيسفاسوتميادلا لشو االل نا و مهب رح 3 هيادهلا راق كلذ هلعنصالذا

 مدخسانم 8 رشعىداملاب الا نملوالا لفل بانك لحرلا نعضي /ىش

 الئانلاسةدراذا6 ' نماضوهفهنذاريغب اش ملع لجوأ هّبادبكر وهّتحاح ىفهشع وأ |هريغ دنع

 قبصغلا عفا: م نوضد لولاك ث مح نيلوصفلا عماج ىف هنحرصاكمينم !|نوكين الا «.لعرحأ

 هدازدب وم لئاارا نع 5 د"هلغلا دعملاو ستماالامو فقولا فنامذلاب ذب وةءاو رلارهاظ

 ىفايصايريصي همحاصنذا الب ٌكرتشملا نّدلا نيكي هرشلا دحأ ل معتسا يؤ سازجالا ىف بصغلا ىف

 هتمدخىتامول تح ّمسرنا زر لاس علا دهث نعم ا ثهةياور ىلعدبدصت
 ةيادلا فو وطاذلا لاق مسربة باور ممعلاولز اونلا ع و ىفلاك صيدا

 ناعما ىف ىلا لمضنال تاناعذلا ن ا وكر والج نّساورلا ىلع ايصاعريدي ةكرت 2

 نكست ارضاعللامهدح باء ةموسق هريغرا دامب ةكرشلا تارا 8

 ىالهتصح همدخس نا رماعلا هدخ ىاعو دا نع ؛مداخاذكو اهلكرادلا نكسفهتص>ردق

 دبع دنا رلاةمدخلا عفدي راسخ اوذديعلا او ىكسسلا الد وكرلا ف نوبو اديس املا نال ةيادلا

 قو نهض! ماشهرداونىفو ال دك ان همحاصندا الي امهدح ا همدخسا امس

 2ر0 :عافتنالا فع وىفةيزازب نمضي هكب رثنذا الب اعاتمامهدحأ لجو أب كراذاةبادلا

 نيرهاظلا نمذخ أف ضءب نتا ةراعملا نمةعاهسلاوم,ىفىلاولا عمط و ناطبشبا تاك 7
 رهاظفة أو رملا مه امأفاع رش نيفتخلا ىلع عوج رلا مهل سلة دام ؟تاعموعستقا لاوا رادع

 نوعجر.ةص1ل اءانملءفمكب اصأامو ةبام ابدا باصعأ مهياعا وعلطيال نا نب رهاظل ا ىلا اومعفناو
 ماظلا هكردأ ى>لحرهذخأ ملاظ نمّرف(ُش ةف) م ةلاكولا ع نمرومأملا فعن ف ةيذازب مهلع

 ذخ الا نءذي دمه لوق ساق ىلعف هلامذ خاف لحجر هلدف باح هنم ضيقما ل اظ هملطوأ هسرَعَو

 لحردد >اف ىتخاوأ ن اطلس نهّرذولو (دف) ىشةيوةغبتج ال وق ىلعالة بسلا

 ناخسارك او )١( ةياورلارهاظىلادلاوذ_-> الا نوضيالمرغو ذى تح هسلعلدوأ

 لصفلا نءةلفادلاو بدستلا فنيلوصف دهايرودتناع_سرد ع اشم لوق نارا

 عاّمو هعاّممهسف هيد د ىلعد ١ (دف) © نيثالئلاوثلاشلا

 (شف) ر وبزملا لحنا فنيل اوص الوأاعدوم هركملا ناك ءاوس نعذاال لكلاذخآفوريغ
 نضل هفلتأف اف هالو .لام فالتتابدسهأولو هتعق ن ؟«25لعفق كس ىلتقا هللاكوأ قاناا نة سحأ

 (هالوملام الت ايرمالاءامأو لعفلا كلذ قول هع* اذا ايصاغتراص ل قو قانادد هيدا سه الا

 ف( لوقأ)هنقلعفبىلوملالامااملاممناو كإبيملوهوهمقلا .صاعراصامتاوهلاملا.سصأع :رمصل

 عجر مث هالوممرغي ل--رلامفال:ايدريغنقسهأول ىشو هفالخ ىلع دنهل دسم ( طصف)

 الو نقلا لعن امذال هنا, باوحلا نكت وام_طاعرادفن آثثل المعسمراص ص الاذا هرهآ ىلع

 (نيسملاتاعقاو - 14)

 نم ىناخلان اه قىلا+لاتانامض نوذف < _ظفح قرصقاعدومري_صمفاقرس ءلومق ل

 لاوم قىلاولا عمطث م)

 مس ظعل تخاف ةعاجب

 نامهل سل فرهظ نمذخاف

 (ملا نيفتخا ىلعاو هجري

 دعسالعباشملا وق سامق
 ةءاعسلاىف



 ل-رىأرولهوق (1)
 بج قاذك لا تطقس

 بطل اوؤيسنلا نم انس ديأب ام
 ٍُص ادس رعلا سرام ىلع مم

 رويكعمس

 ِناَكَلا باوح ىلعهلوق( 2١

 ةمدقم|علعل وحسنلا قاذك

 معمم ها لم اًءورع تاق نم

 ةردسلل لجر سرفدسأ (؟)
 ىلاراش أس رفلا بحاصو

 صاخ «اورخا صحت سرف
 كيورد رق

 كءاتم قل همحاصاةسفسلا

 لعفف كس وس ىاتمو

 (جلا هسقل

 ىنادك ةنفملا هلوق (5)
 ةنشملا ىرخأ ىو ةنمسن

 ريعخم ها راو
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 لصفلا نملالدااوروماملا نامضىفنيلوصُلا عماج اهتودبالةتس ق دصبصاغلا ىلءتددر

 نمضي هنأ لصالا فرك داهحذ فاش ىلع كالهلا فاخولراقملاو أى ارلا خف نيثالثلاوثااثلا

 : نا ا تطقفس(١ )لحرىأر ولا ذكوان اسعسا نمضيال هنا لز اولا فرك ذو حذلا مونابموق

 و ةاشلا قنعضي هنا ىوتفلاراتخناو اناسعسا نمذ الاولاف اه<ذفتوملا اهياعف.مخو

 0 اد 0 )د 0 والا قنمضي

 5 0 يس محدن هيد 0 ةراجالا بكن كرا

 ْ نان لان ملوالا لصفلا ىف اغلا تانامذ نم نمضنالهنا يي لا هلا ضع ذو همق

 ١ لاسفهقشو أن اسنا قز فو رس :اقلد دنقلا طقسق لي دنق لمح عطقولو ٍق رشعىداحلا

 ناكضاق انماضناك قشامدعد لاس ل فاس اكو مسهل اوقىف نمد ةقام

 صوصلااهذخاو تالة ن هاهناققن ر طل |ادهك لسا هريغل ل<رلا لاق اذا ف ةسطقللا تاك ىف

 سدح ىف لصالاو نةذاهلا< "هلكسملا قا ر مامات كا اهدخاو افون الاهولو نئدال

 | دقع نمد كلذ لصحاذا ٌراغلا ىلعرو رغملل عوجرلا ق2تش.امنارو رغلاهنا ل ال هده

 ٍ اذاف بيطهناق ماعطلا اذه لك لاق اذا كلذكو اصئةمالسلا ةفصرورغملاراغلا نمضو أ ةضواعم

 || رخاوأق ىدهازلا فاذكو بصغلا نمرشع سماخلا ىف :_.ئاخراتت اناقام لعوهفموعسمود

 ا لصف لسقرردلا فو#و نيون ارت | لصفلا ع نمسبستلا نامتقنيلوصفلاىفو بصغلا

 || تفرك غالواار يبس( ب صصغلا قةيئاملتا ىفو ةلافكم || باك مرخ [ىلءنيدامهل

 نيدلا ناهرب مالسالا شبا ل بق درك ضالخار اردوخ تس وي

 ا فال ظفملا همازتلال نمضي اهراس لدول عدوملا نا ىهو هفالخيةداو رلا تناك ن او نمضي هنأب

 || ىداحلا ب املا نمضاثلا لصفلا ىف ماغلا تانامك ق-ريغةياعسلا هلّدسعأ هريتعاف عدوملاريغ

 ا لاق ءاملا ل_ءاقناكمىلا او.تناالفريثكعاتما ءهعمة ليغ س ف نيلج .رقىواتفلاقو رشع

 0 اللا . نمد ودسافاذهفقلاةناغصن كس وى ىاتمنافَك عام وأ همحاصل ام_هدجحأ

 لسق < باحراتل هعانمف صن قلملا عاتمابرتشمريصبهنا هش رطوهسف: عام دمه ف صن قلملل

 ا هتهقنا ىلعكلعاتمح رطاةنسفسامهوهريغا لاقاذا رييكلاريسلا فرك ذو زةلاوملا باك
 ىلاجلاتانامك لعأ هناحيسمتلا وهراسخ ابدل ءفدنال/تلق) ن مالا لع داو طف ىلعلل

 : ةنفسسلا نمىرنملاف ولو هساتعلا ىواتفلا فو تا اراحالا تانانمه2 نم حالملا نامخىف

 ا لسقةيناخراتت نمضقرغلا فوم هيحاد عاتمىرنمو لطابوهف صصخاءاتملعو هف آش

 نمد تفخ ىدءاملا ىفريغةطنح مهضع َّق افق ةرغلا ىلع ةئمفسلا تق رش *1(ق)ةلاودا ب فاك

 فالتخا دنع طولخملاو ( (سش) ٍق بصغلان نسف دانلا 3 ىواتفل ارح ةلاخا كلت ىنارتعق

 | امناللاثمالا تاون تاكل تال تالكللو مىعي ()ةنفملااذكو ةمقلاءنومضم سلا
 ا ىكلذق«-:هقب نومضم ٌكالهلا لع فرمش منو زوهوأ لم كملك اذكو (تاق) لاكيال

 نءضءاملا ف نوزوملاو لم 1 نماهيفامح الملا قلاخقرغلافتذخأ [ه ةرقوم ةتسسك تقولا

ا ىفو يؤ بصغلا باك لئاوأ ىفىدهاز دهتعاس | تعق
 ْ نبأ ىناخلا لاهو اناخ هتياددلخدلزاو :ل

 ىقسلل كح اصاهحرخ 1فال لاقت مدح ةرايلعرشت# اهطلر 9 و لاند ىف اهلا لا ةفاهطدرأ

 ىلا هتراشاو ةداعهنم ظافحسا اهطن رآني اهلوةنالفان ا نمذرافدلا لاق ى-اصدل سلو

 لحق

 ت1



 لاا

 اعانمملالدىلا عفدىدغسلا مال سالا رح زيشو ( سق) بصغلا ن هثلاثلا ىفةيزازب رد ددوحافاشلا

 اريل هملعكرتفمءا رشدبربناكن او نعضي عاصف ءازم :ديربالو هلامعف سبل نمثاك دف هعضوذ

 هنال نهدي نأ س امتلاانداّتسأل اق هفالخ ( رسد) نعضيالهديىف عاتملا كاهو أقف هريغىربلوأ

 ا علا عقدت الن بح مالسالا حش دو( )هي باجأ منا ال هريسغ عدول نا هل س لفنيمأ

 دك ةلالد مانو ذآمالدلا ناكبف دو يعمد تمر أدت م2: و هيةراصن هل هوأ هلهأو اريل ماحسملا

 ةلاكولا باك ن ملالدلابق 2 هلق نمذياللالدلا هب رمظي لو مام-سملاه,بهذاذا

 بهذو لح رلا ذآ ةىرتشي شن مث همقرظنمل ءارمشلا دب ريلج رىلا بولا عفداذا بومثلا ىفلالدلا#

 هلنادجيران الوملاق ةداع ةداااًدهىقثوذامهئاللالدلا ٠ نمذيالاولافلالدلا هبرغظي مو بوثلاب

 ناكحضاو نمذ هقرافو بولا هملا عفدادا|مأو هقراشب موبوثلاهملا عفداذا ندضيالامنا ىدنع

 نوكي عذومىفالا طاخلا,مهنم لكن مضي راسمسلاو عاسااوناعطلا ( طقف) ةدسافللا ةراجالا ىف
 اداراسمد لا نيثالثلاو ثلاثلا لصغفلا نمتاعطأا نامهكىفنياوصف افر اف .ءوطل هانوذامناعطلا

 لوصفلا ع نمنيريشعلاو عداس ىف نمكنهلاع طاخوإو نمضي الرءغلا لاعناستا لام طاخ

 هملا هس نق همحاصد رفظمل كس ءناكوأ هيحادملا هلل نمل !لالدلا اخ (عق) ةيداع ءلا

 رف رباط قراقب# لكلا بكن ملالدلا قلعتياهفةمنق فدنااءامرتس طاصيهئم عاضف
 عاضف هسسفن ةحاطو أ اهتهفلذاما محب رخأ دن ةيرقااىلاود اود عجر واهظفصا لح ردنعر هيلا

 راّقبلا صف ؤفناخضاق الفالاو نمذ هلامعىف ظفاحلا نك 4نااولاه اجرا ناك ام ضد

 دمتعاسراشملا ن نكي نا تساهدروخ كركميداردارواكل اك (1) ْ ةرايالا فاتك هجارلاو

 نمضي عفدي لو ررضتن ناريس غنم بثذلا عن ةدىلعرد قب 0

 5 ةراحالا باك فهن دعاف ةمقلا فصن ىلعن املط هن هنطل قش ىقشو هيض ردي الناك ناو

 هرعسغل كاك ناو ةمقلا عجب نمشي ى حاَعلا راج تن عطقنا هتعمل ىضر عر رس نعو ٍق

 ىرغأ الجر ىنطانلارك ذ بصغلا نمىنالا لصفلا فىناهربلا طمحما نم ريغال ناصةنلا نمذب
 ىأل وقف نضدو هللا هجر نح ى للوقوف نضال ياست قرصو أ هضعذناست ا ىبعهسلك
 نم اهلا ةي انج ف ناك ض اق هللاه_جبر فسوب ىنأل وق ىوتاارا او هللاه جرف سو

 بسلا بانى ةنق نمضي لاناسنات اةقوةيادهنمترغنفوي و رطاا فاش عضو(ط )قتاءانحل 50

 ملاذا عضاولان هضبالأسش تغاتاف لحرددادهنمترغنف أش قب رطلا ىف عضو لحرق تارا كا
 فرت دلو رطمىلا لثام طئاح ىلع د. مش لل> 0 قيرطلا فع شرا
 اذاطئادللا بحاصنمضيامالئاملا طاطا ىحاص نمذبال الحر َناَنَعف لحردما دهنمت رف اق

 رجاتسا ( مث بصغلا باك نمرانلا.نمضيا_فناضضاو ِهلدعْفَدبادوأ نا فا ىلع طئاخ ا طقس

 راحتلا نمعضيت اة لحجر ىلعهنم# ىشطقسفهمدهىفذخاف قدر طلا ىنعوهو هرادح مدهلا راش

 هريغ مسا شقنف طاغف همس همتاخىفشقن نآب الحر رمح يؤ بصغلا باك نم بدستلا بام ةينق
 قةصالع نضال ةقينح ىادنءو فسوب ىأدنع حالصالا لبق ملاذا تالا هنمذن نا هل

 سد هنا ده لاق لعبال عضوم ىلا مبيهذو ةيصعدخ لجر# بدغلا باك نمتاقرغتملا

 (فح) ةناطلا مخ اذكر بصغلا نمثااثلا ىفةيرعهظ تتامدقا ارغب وأاهبىناب ىح

 ا نم ىلع هنددر لاف قو رسمدنا نيس بوت هدم قو رعمل الد

 لاق اتساعا نطاتك اذه (هدع)ة حم در تمت و ًاربامغا(ذ) رد بصاخغلا قلعادرادا|

 اذالالدلا نضال ثحم)

 (لا هيبه دقهءارش

 قيثذرةملا لك أدق )١(
 ةيدامل أ
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 مق دا كبك نمي مل كار رماشلاو ةبانراتت يحال هكون لحرس وت لع |
 0 ممل كولا يرسل لزب فر لاراستلاباقا طومسلا|
 قحهنعز :رعتلا ناكمالهزهطسفامهد_:ءام'مامالاّلو |وقاده (تاق) )تفي هيوهعضطي )لق را ١

 نامذيىف هثافطا نموه نك الو زردتلا هنككجءالهنال اغلا قرا ىنالخي اذهو نلجلا
 نأ طلاق 1 ال 'وحاطلا نمر ناسط 2 ىلاهللاتانامذ نمراصقلا |
 0 ل م صدالا هةعيدولا قده نعذ ةيوحاطلا نمدعيواح وغم ب املا رت ا

 عرزتدسفأو ارامموأ المل هلاسراريغب تهد لرلا ةدادر خصالا عماد لا فو ناعطلانامذىف ا

 ناوهنمذ المل نا ىفاشلا لاقو نيملاطأا ىلءالا ناودعالو هعن_طدرغب هنال ناهذالوريسغ ا

 موب ىفكلذو اهلف-ةدود_ثمة سف سولاءجلجر يو ةيزازيلاة يانج نم عدارلا ىف الارامن |
 نمسدستلا فنيسةفملا ةنازخ نمذبال تقر ةةتراس ع ليلقلا لقأل اد هب تندت نا 1 ا

 اهي-اصلا,تعق نمذ تكلف هلزنمىفاهس ف هعرزو أهم 7 قداددت ا باك ١

 نمرسشع سا: ىفىاهربلا طم نم انوعهضطمامصاغس كان ريصنق سما ةيالوذل دل هنأل ا

 لهءاهعطو ب سو ىرخأة نوح اط هتوف عضين أر ادارأر م ىلع ةنوحاط بولا ا

 "را غصة ناكن او سصالا نعىئاثلا حاشا اج دااغات رود: وةعدقلا هيو لا ا

 هبحاصلرضتةرانع ثدي نيف عون فهيزاز فاشلا عنج ن ل واللس دلة مقالا بصشن قود :

 هعنم مهلفهناخدن منا ريما ىذأتي واماجسهرادْذْدع ا نعف فسوب كأن نعو# ؤ ناطمحلا ناك نم ١
 ريجأ 0 نيثالثلاوعبارلا لصفلا ف ةيداع ناريدلا ناد لدم ماسجلا ناد نوكيناالا ١

 1 عقدت نأ لبقب ولا ل عالو[تتف اولف ق ةرخفن ول ىلع ءقوفةقدملا «-:هتالثن اراصقلا ا

 نءمضياناسا ةقدملاتباصأولو راصقلا نعخهدسعب ووريجالا نمذ اهيلعقديىتلاةيستمللا ١
 داداا قو نيت الثلاوثلاشلا لصفلا نمراصقلا نامذىفنيلوصفلا عماج نك امقيك ذماتلا ١

 قراحاوٌةررشرباطُتفَق ةرطملابدي رضف ةقدملا ىلءاهعضو وريكلا ن ههتوزاح قديدخلاحب رج اذا ا

 حيرلاز تاق ةقرطملا,ا همر ضي لولو هتلقاع ىلعةيدلافانبعأةفوأ الجر هيل :ةناو هنمذبىش ا

 صوي دسم طئاح مدهة نق | 0 تاءامللا ن نهرانلاف عو د زازب ردهو عفاضر رشد رباطت :

 از اطئاحمدهنا لضفلا ندمت ن ءو ناصقنلان مكدرادلا طئاس قوه>-ال_ داو هوستلاب ا

 رردؤو ناك امهنداعاب رف وياي ناك ناو هتمق نعذي صدر نماقسعوأ بشن ند ا

 ءانبلادل قو ةمقلابذ خا اوبطسحلا فد تاصقنلابالءانبلاب طئاطلامدهىفذ_خاؤيهقفلا ا

 ىورووقءانف فاير نحل جر رمش ىداخلا بألا نملوالا لغلاف خاغلل تانامض ا

 هني وست سأكاذك دسملا طئاحمدهولو ناصقنلا نمضبالو هيو ستي هود هنا م سرنا ||
 متو باح ٍٍق ةحارالاو رظنلسا نبت ل رانا تاصقنلا ٠ نءعكبالو ا

 ملاذا ن نماضوهفهراد م قل رع ىت>اهبحاص ع أريغب هريسغرا دناسنا مدسهف "لى ا

 هريغطتاح مدهون امذلا بكن ,مراثلا,ن هضيام لصف ىف ىواتفلا ةنارخ زخ ناطلسلان ذايل عفت ||
 ناصقنلا ةمقهممضلو ضن لاذ أبن انببو هل ضقنلا ماستوطن اا ةهق هممت نيد هكلامريخ ْ

 حادي دج طئاخلسا ناكنا لبقو ليتمالا تاو مسدلهنال ناك اهءانبلا لعرب اهل سدلو ا

 بشخ نمناو تامدلا نورا هوما ونار نمهريغرا دج مده الالاوهنداعاب ا

 نالعول تح تواغنتاهنالأرببالرخ آب شن مهانب ناوأربب كا ذكف ناك اكب شنان مدان و ا

 ين نيضول



0 

 را 01 رعود طعس را عجربال همصاع نهض نافءاش

 ىعس#) بصغلا لث ”اوآ ىف هن زازب كي عم عجررلف هلأ الان مشا بصاغلا لع ع رب

 نممناطملسلاو هدنعرثاغلا نالفلام وان اريمزأ الام باصأ وارعشك لامن الفا لاقو لانكا لا

 بستكالو مطاع س لهناالااك داصناك ناو ذاك اكن ا نمذي ةثداحلاءذهلاثما ىفدمّرغي

 ناعضلا هماعفا دمع ىاسااناكناو نهضدمفٍبذ وهو ئرضوأ ىلظهنالاكولو اضيآن مذ

 فصغلا ناك اهدا و1 دكا نصغلا اكن مثلاشلا فةيزازن ل ا
 50 اناس ىلع عقو تحدق فدل لذ ام طئاح ىفهملا مددت ل حر ٍٍق ةمئاللان

 دخ ا ءاشناو طئاخلاةمقن مذو طن اذا ضقت درءاشنا رام راجل نوكيو راما طئاطم ماض

 ةيانحيف ةيئاخراتت كلذدل سل ناك امءانملا ىلعهربح نادارأولو ناصقنلا نمضو ضمنا
 الا وةرمشلاة مق نمضياشحاف ناصقنلا ناكنا هريغ ةرصمس ناصغا عا طق ٍق تانانللا نم طتاخلا

 نمو نقلا نعال ةنرمشع ىداحلا نابلا نمل ألا لصغلا ىغاهلا تانامشلا رم ناَصَقْنلََف

 لضفهنمطمف ة 5 ري ان موق دارت عبرا عوقب كازادلا ل ةرحش عطق

 ا موق ل ثم ةءوطقما.معق تناكت ا وعطقلاب صقتت | امهنمذل ود مشلا كما ءاشنا وامهشس ام

 0 تاهذنإت صو تاعل-ر ٍٍق نصسغلارخاو قلك الا ناز حطاقلا ىلعئئال ةعاف

 وبأمامالا يشل لاق هدنعك لد ىج ّج-نالفىلا نع ملا لسمو عابفنالفىلا اهنت )سي و ةعئمالا

 ليك ولا تافرصت ناخذ اك نالفيلا ملستلاريخ ام د _لتلا نمذيال لضفلا نيد تركب

 ذخ أين اامحاصلفتبنواهءر ز واضرأ ا «سدغ تسلا أ ىوات ف ف عوسلا باك م
 لع نا« :هبودخغمالف لعفينا ىأناف كل عرزلا ب بصاغلا هاد و ضرالا

 كرد ى-كلامارمضح )ناو هسفنب عاقب نا هنم بوصغملا نا هيدي نري هزعشم مك اذا ىلا عفرولام
 نا ضرالا ناصقثب بصاغلا ىلع عد -ربنا كلامالو فورعماذهو بصاغلل عر لاف عوزلا

 بصغاذا نوسعلا فرك ذوق 0 ا نمرمشعلاثلا ىفةريخذ هتءار زب ضرالا تصقن

 قطاهك رءاشنا ارابخنا ض :رالا بح اصفدعي تن .ارديوه وا مدتخا مث ةطنح اهب وردا اواضرأ

 موقتو رذبا يفو ضرالا موق ةابيؤرذلادازام هاطعأءاش سداو كعرز علفا هالو مث تدشن

 ٍ هردي ل_ةمهاطع ا هذخ ادار اذا ضرالا بح اصن ا فسوب ىنأن ءىلعملاىورو رذ أهمق س دلو

 نءىورنعذي فدك عراز النامخأ اءاطعا كلاملار اما نافنيدلاريهظ ىضاق ىواتذفركذو

 موشن أو دو هريغ ضر 1فار وديمهر دبة ع5 نعضن هناا خل اوهرذب ل_ثمهسطعي هنا فسوب ىأ

 فروذسمرذ.ةمقامهنس امل ضف ة ةرودبهريغو تبنادا علقلا د هريغلر ذب ةر وذ بم ضرالا

 عرز و ضرالا كلا ملاراب”افنطقلا اهيف عرز واضرأ ب صغ نع طبحما حاصل دس 1 ريغ ضرأ

 ىخاقلا ىلا ىهالا عف ةرول العق لعقهنال نءذيال باح امش بصاغلا كلاما نود له 0 اشاهف

 صان ناامحاصلفاهعرزو اضرأ ب صغ نم د نيدلاريسهظ ىذا ىواتفىفيل_ةموكلذلعفل

 ىعي لعق مك اننا عفرولام لعشب نهم بوصغمللف لعب تال نافاهغير هب هد بصاغلا

 ماعلا خو نيثالثلا يداخلا لصقلا قتيدامعلال اوصقلا نم هسسفتب علقلا نمان انك دام
 ولالءزعشب هنال نهد هن [ة1 ل طا وللا قتطقسف مهاردهعمو روض 27

 ثلاشلا ل_صفل نمةلالدلاو ببستلا ف اهكلاملعفب هنالءاملا نعدجو رخ تق ت طقس

 تعقوف ةرارشتقب اذاف تونا ىفدكرتو جيارسلاراصقل ا فطأولو قو نيلودغلا نمنيثالثلاو



 ناكل

 ماكأو اعود راجوأ ادمع هنمسصغهنأرخ ىلع ىدا اذا بصغلا فرك ذو جيءامالاودسعلا ْ
 لاك نافابهتهةنس لن او امحاص ىلع اهدريواه * ىلإ ىح سد و هسا لبةت كلذ ىلع ةنرسلا ا

 رادةموان مز كلذ ىف ىذاقلا مول لاق اهلعردقأالو امءعدوأ هن راخل !تناه كلدنح عابصاغلا ١

 لوقةملارادقمىلوقلاو ةهشلارهملعىضقاييلعردقي )ناو ىضاقلاىلا ضوغنمنامزلا كلذ | ا

 نم ىلصفىفاضبأ هلّمسملاهذهرك ذو ىوعدلاٍب اكن هلوقنملا ىوعدفناخضاق صاغلا ١

 ةبادلا لاسرأب نمذباعق لصفلسقاضأ ًااهرك ذو تاداهشلا اح نيد ا ا لشمال ُ

 هتقرح ام نم كلاملا نذا الو ضرأ ىفاراندقوأ ( ١ ندز © عجاريلفالصقمبصغلا ٍنآُك نم ٍْ

 ءاملا لاسأولهناق را ل ل ا

 ىدعتلاو دوهلتارانلا عبطذارانلا فال ن هن دعاش فاناف هرغغ ضرأ ىلا لا فهكلم ىلا ا

 فالتالاقنالمسل اءاملا عبط نمو ن عض مف دقوملا لعفىلافضن لذدوحتو حب رلال عشب نوكد ا

 لامىلا اه. بهتررلانااعي وهو حبررلا موي دقو أول لصفن هاما شم د نمو هلعف ىلا فاضي ْ

 نكل نمضي كلذ لمعتت هضرأن ا ملعب ودو هد ولو نمكهفلشمف هريغ ٍ

 اهلثمدقو اراندقوأن ان نذيال هراجرادتقرحاماراندقو أ (دب 9 صاكباوْا اوةلطأ نات :

 ىفاراندقوأل حر نيئالئلاوثلاثلا لصفلا يراملا لث اما يياوصقا ةلطم ني 2

 اهو ردا رار الانا تدعو هنن قرت-اقروننلا ولده: الام بطخلسا ن مهسققلاف هروثتا|

 صالكر وقع بك هل غلا باك مرات متامةناضضاك روت ْ
 نامكالف هسلا مدقتلا لق ناكدلةةفاناسنا ضعت هراتق أذ رقلا لهالد ضع زرامدملع :

 قةمملافو هدم دوداهش الا لبةلئاملا طئاخلك منافذ هيلعمبلا مدقتلا دعب ناف هلع ا

 ناك نم عدارلا لصفلا رخآ ىفديزاز زب لامملاو سفنلاداهشالادعب نمذي روثلا طن ل كسم ||
 0 را ىرخ ا ةدلب فه:مبوصغملا همقتافانمع لحر بصغولو ٍُش تانانحلا ا

 صغلاذخاب نآكلامللف رثك أ وأ بصغلا ناكمى ةمّقلا لثمثاكملا اذهىف معلا تنك ناف ١

 ناكبصغلا ناكم ىف رعسلا نم لق, ن اكملااذ_هىفرعسلاناكناو َةمَعلامديلاطي نأ هل سو |
 ةدابفصغلادخاب ىدر طظاءاشناو بصغل | ناكمرعس ىلعتمتلا ذخ اءاشنا راك كلاملا ا

 هنيه عم يصاغلا لوقلاق بوصغملا ةيققافلتخا ف بصغلاٍب اك ىناضضاك .بصغلا ||
 ناوريناندلاوأ مهاردلا نمقوسلا ىف عام اممهمّوَعي تامل همخاذا و ةرشعالا هتمقاممتتا ْ
 هنعمل ن نكنيدلاءناسناك صقر لاثمالاتاوذن ملزغلا قر امخلا ىضاقللذامهم عام تاك :

 دنع ةمتلاريتعملا نال هلا كلامدنعدي موةّنيامةمق نعذ! لدقو ابو: كمدغاكلا ةهق لمقو اعد ا

 ةماعو زيجولا فلاك يو بصغلا نمد رلا لئاسمق ىفملاة نم ىذلا ارد فدان لعل 0

 قماغلا تاناعضلا نم ىسرتنأ هن عفش امال وز كموتقلاو ادسلا تت تدل لع امعاشم ْ

 بصاعنيمضت نب و بصاغل |نيمذ: نيب كلامللاريخي ُِض رسع ىدالا بامأ | ن نبال لعلا

 نيمضت لواللو عما وما عماجفو هعدوم نيمذ0 نيب وبصاغلا نيمذت نيب را ذكو بصاغلا |

 كلذهلة بوصخملاة يقف صن امهنمدحاو لكَيرضضتكلاملادارأن اف .هتممضت ااملارتخ ملام فاش لا

 اغلا نعذ نا كلاملاف بصاغلا عد ومدنعكإهناو خؤبصغلا نمرمشعُش ”لاثلافةئاخراتت |

 اذه لق ىلع نامخلاف عدوملا «فلتأ نافذ بصاغلا ىلع عجرب عدوملان ةذناو هملععجرب ريال ||

 ا زيمر يسانلا رولا كو جرم لس ناشر

 ءاس

 ذأ

 يس



١١١ 

 ( ظؤ) هبصغ مو هيث هبلعف ىب جهلا فلنا نم (هدع) ٍُق بصغلا فناء سهق تافاتخلاىف

 هجر ةفيتحى أ لوقاذه ( (ثدز كو مع نعذا يحد م تزهسف ةأاش بصغ

 هبه 1 (د) هبصغ موي رتمق ن مذدك الها الب تغار هد مويا مه نمض امهدنعو هللا

 ع مريام فصاغلا نه2كلالاريكاهعابف نيفلأ|هتمَق تراص 2-هل دم تدا: ازذفل ا مق

 ىادتعالا ه8 دو ع عضينا هلو نافل" ىشو هضرق مول همه ٌئرت ثم اوأ ل ىهو

 نلوصفلان منيثالثلاو ثااثلا لصفلا نم ىلا بسغكاذك( رص) رك ذهللا هجرة فمن

 اهقلأو أناس اكامىفرا رش تعقوفةرورملا يهل عضومقرانلاب انسه تا ءاسإعلا ضعد»لاقو 0

 نا لمصفتلا ىلءنوكي همضداو اف عضوملا كلذ فرورملا قل نكي )ناو نمتسالع رلا
 اهفناذضاك ىوتنلا هيلعو رول ذهو نمنال خب رلاد,تهدناو نهض ةرارش هنم تعقو

 (ضف) ْىربهملع هدر عا يشرخ نق نمبصغنذ# سعات ل نهذيالامورانلان وذي
 نعحررسسلا عفرك الفالاو طظذملا لهأن مىبصلا ناكول صلع هدر مش صن بلا

 ناك ولذ ىبصلا ىلا هتوق عفدف بصاغلا دكساهتساولو م هنال هنافاه هرهظ ىلا هداعا مث هب ةبادره

 نةلاىلاَد- مهلا عقدوكح هم «هذوةللعلا نيت ا عقد لالا روس 0

 اغقو بصغ( خ ) © نيلوصفلانمنيثالثلاوثلاثلا ف ١ روجشالانوذأم مص! هنمبوصغملا
 (خ) © نيلوصفلا نمرشعثلاثلا ىف بصاغلاه رول رجا: .ملا ىلع ىعسملا بي هرج اف
 لالغتساللاةةعماراد_دغوإو ه.لعلث مارح اف هفدخو مدالوأ اوهلها'فقولارادلج ر نكس
 لكملارحأال ىمسمملا همزلب سا اركحو ىمبم رجا موا عمد ماه رجا او ميتملوأ ةفوقومؤأ

 فوالاوجو كلاملا ىلع ضقامَد ةرينكلو ا ال ىتكف ةرادلا هلو ارحالا يصاغلا مزلي لهودل لق

 تفئسول تأ نءعو كلاما ىلعهدربلب هل بيطيالو دقاعلا لا ةفدقاعلا أ كلاملل ىبسملا مزليا لسع

 رج نودبف قولاو أ يملا لزنم راما لوتللز ا ىسولا و ةراجالا باك ةمنق_هيقدصتي
 ىفلضفلانيدهمرك ذ :ئىئهمزلو الو ىكسلا دامس اغريصد مأ لدملارأ حاس ا مزلي لهلشملا

 ناديت ىف اصلن دو لاك هللا عهجران افعل ودا ىلعاب_صاغنوكي نأ بجي هنا هاواّتف

 ناكىدغ_سلا ىلع مالسالا نكرمامالا ىذاقلاو ىلدملارحأ همزلد لب ايا ةنلوكلأ الرحال
 لئملارأ ب< ىصرادوأ ف ةورادن سن بصغوا لاق هنآ ةنع 33ج 3 -فاصخلا لوقب ىف

 هدهقلثملا رحى جنهنا لع ىوتفلاوا 5 مك :ظاحلاذكع بصَعلا قماتف اك اذاو

 نتملا مشن ناستنلا نامدتاكو رجاتسملا ىف ك:لزملا صقتن ااذاالا اناماغلاةروصلا
 هنأ الصاح افثادقنلا نامذ بذا هن 1تاصصتلا ناعك ناكوةعار لاا مصقنو ف قولاو

 ةريخذلا ىف ورك ذاذكه :يغصلاو فقولا كلذ برك ناك ..مياف لمار ا ىلاوهناصةنىلار ظلي

 نمر اغلا ءاكحأ نيدلاري_هظمامالا ىخاقلا ىواتفىفونيدلار م ىلا ىواتفففو

 لكفو عمنا صاالاذا سه ١ الاالزخ الا نءذريغلا لامذ ارم ىهأ(ص) ٍٍق ةراحالا لئاسم

 ديع ٍٍق نلوصفلا ن منيثالثلاو ثااثلا لدغلا لوأ ىف ره ال١ نعذي ل ىهالا عصب عض م

 راتخا ذم الوم لع هيةيدلا لئاقلا لع لاك الجر لتقىتح ( 1( اروءحلا دنع مروع

 ةمقق معلا دعي هملع بح نكلو لادا فىعي ىهالا 0 هقءادقلا
 0 قطانلاماكحا لاحلا فهملعب<انوذامناك ناواروج< ع الا نكن ارومأملا

 1 068 و م و | نأمل 2 هتمةفامهدنعامأ هدي تكلا عيسا اذا رك ووك لاهيا ذا 1 -

 صهالان اوكي ناهانعم( ( ١

 اروع اد.عروماملاو أديع

 كالا قوت طا امبلع
 عوحرالو ءادشلاوأعفدلا

 ىو لالا ىف لوالا ىلعدل
 نملقايق علا دعب جربنا
 رغمنالد معلا ةيقوءادسفلا
 اًذهو ةدابزلا عفد قرطضم
 اذكو ًاطخل تقلا ناك اذا
 لتاقلادمعلاو ادعناك اذا
 اذان أطةيدعزالوغت

 صاصقلا نك اريك ناك
 اكمل رن تاير
 نم الا هبانح ْق

 هما ماا ةءاقيلا



 ناطلسلاذ_تأ ىدثراو

 ءادالاءامرغلا ىلع ناكهنودد

 (مللا هملا

 ا (2لا ناعون بودغملا ثدم)

0 

 بصغلا لئاوأ فن اكضاق هنهبوصغملارظن ناك اعهملع ىذق ىذاقلا ىلا همن ىأ اراك" ١

 شمشملا وىرثمكلاوحافّدلاو ضسااوزو1لاك ةيراقأللا تايددعلاو تانوزوملاو تال. ملا
 ىلاقو قدوسلا وقيقدلااذكو ىلئماهلك ف روصلاو نطقلاو وريصعلا ول1لاوزيلتاوخواناوأأ

 نوسلا طلخو قءقدلا توام اريثك انوافتقيوسوقد وسنيب ال قب وسلا ىفةعقلا بحت لصالا

 ناكملافه_:مقيجت للا ءادأن عر ,عاذاف ضلااذكو همقفاندك محلا اامأ املثكمقمب 20

 صاخن هنفدمقلا بودوو نام .زالاو ه-نك امالا توا مقل توات مولا كلذ هقبصغىذلا ا

 قمداخا توام ام لكوةرودا١ىفةصقان اهكلوةملاملا فل ثم ةمقا | نال لص كالا نعماخو |

 فلزاونلاتاراتنع امهوحنو بل وءاثتلا كح مبقلا تاوذن رية طا ددعلا نمةعتلا |
 باقو ضرالاَكإ ىف قوهرْد قلو رخ ع اه هسفن ضرأ عرز ل جر ىواتفاا فو (م) و بصغلا ١

 ترانلافتارذبلات نا نا دراما او بلي لو ضرالا دس امردبتملر نا لمآ ضرالا ٍ

 موقف هسفن ضرأىف اروذبم ع نكلوهرذب ةهةىاثلا لعن وكي وةقنح ىأد_ةعيئاثلا وكي ١
 بحاصوهو لوالا عرازلا اج ناف أمه امل ضف عجريفرذباهيفو مّوقيو ابي ةردبالو صضرالا ١

 قسوب اق )وأ !ناردملا تدم نا لبق ضرالا لقو ىرتخأ ةسههسسةرذ امو قل آاوصرالا ١

 نكلوهر ذبل .بصاخلا هسيلعو ضرال !بحاصل تدنام عمقا هلكر وذبلات نق ضرالا ١

 بحاصل نوح مضي بصاغلا نأ عسشملابا وااو باوحلا عيشي مو كذا ذكعهررغ ضر قاروذيم |
 000 رديااةمق بصاخال ضزالا يد اص نس لير قار سل هلك حرا ا

 قلو لحرءافكلاملا عرزتنناذا اما انسان عرزلا نكي ملاذا هلك اذ- هريغلا ضر قاروذبم ا
 باقاذاتيانلا عرزلا نكن أف باقناوانلقأ كب اولافىناثلا تن ىتح باتي لناف قسوهرذ ١
 نءعذكو صاغالوهف تدب اق ى رخأ ةرهت شر النا ناواملقأك باوحلاقى را ل ا
 لحر 000 تضقلا ناك نمرشع ىدالا لصفلا ىف ةئاخراتت امان هعرزةقكلاملل بصاغلا ا

 | ليت ثامد عاب تحت
 ١ هلرهظملو نكلاءافتسا

 5-ما هدهاو بصغلا نمثودملاو ىصاغلا5 ءاربىفلصف فة ز تذلا م ا

 مءامر غلا نم هنويدناطل_بلا ذخائر هداظانر ا 0

 نكرل نار دهظ ثزاولار عظام هنالا تان" ثراولاىلانو هدلاع ادآءام .رغلا ىلع ناك ثراوةلره

 سنك هعم 0 اضي ا ةيئاخلا الك هلمك ولات انتر هكا فرك ا

 تال عاضام متو ةيدلا نذيهباثو هلام عاضواتسم عقوف نا سن أ هبرمضف لام ف ْ

 تواحلاوةنو>اطا احح لوقت هريغ تاعو دومغلاو و تانانملا باك نءةريغص عماج

 ولواح هدءهشعناكالءان ملاب ب هلق للسسأع ءاحو 1 . وامةف اييصاغلادنعمد- مناناق ١

 نءكرام دنارشللا كلافرخ" هراصشأ عطقوأ امارس نا ا وذدراصشأ عطقو أ هاكسد فلق ا

 قشثأ ا مورذملاردق عقدي ريغصلا عماشسا ىفو اماصقن 2 نءعذو اج راننافا ببن عرزولو "شام ١

 هصيعم ”ىساىذلا ف زولاوأ ىل- 0 امنا هةلت ًاوايصاغلا ديف فا: ناف (لوقةندو) ُ

 تراسل يدا | ئدددعلا هه هم سش ايو زوار شاك نراقملا ةدعلاو و سااريغكر راد ا

 هضيعس ىف ىذا "فزولاو هنو املا تايددعلاو تامعرزلاو تانا 00 ىلكمربغ ناو لة مدلعف ١

 مولهنعتن جد لي ملا عطقتاثاو هيصع مية يق هلعف فلتأ وأ فلئنا غوص ءاتحررخ ْ

 ريغ بدو ) ٍش 00000 عاطقنالا م .ودمجو بصغلا موك اثلاو ةموصلا ا

 اده و

 تارمشملا قاك عامالا (بصغلا موي هتمق) ىع ممل نمّةملاملا ىفهداحتواغنت ام ىأ( ىلع ما ا
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 نما نمو أه سفن نم بال ا هنهروأو امني دنمهيطةساملثمام همز كإفناق ىصولا اذكوزاح
 وك قيل لادا ىو هل دبع نموأ هلريغص

 نبدلا ضب ملام كلذ نم ىشىف نهرلا ضن : غلب اذا لذطلل ساو مص عام هي نهرو هماعطوأ

 رغنمنيدلا طوقسل,ةنوهرملافنهارلا فرصتاذا يي هناترازويامبا.فر<الا قلم

 اهو ورارقالاو ةمهلاو ةقد_صلاوةاّكَلاَو ةراحالا اوعسبلاك مسفلا هقحلياف رص نهرا اضر

 نيدلا نهارلا ىةقاذاو سدا فهة-لطببالو ال_صأ ن.ترملا زحف فرصتلا كاذزومال

 نهارلا فرصتد حر لاراحا ناوى سطل حرش ىفو نهارلات اقم هت تدغنو سلا ىقح لطب

 كلذكو عسببملا ناكمانهرنُولا نوكي هناةصاخ عسيبلا ىفالا هلاح لع نيدلاو ن*رلا لطروذغن

 هةمايال افرصت فرصتناو (م) هتافرمدتت دفن نهترملا نذامءادّسالا ف فرصتلا ناكول
 نهارلا ق دعمكو 5 نهرلا نمنماثلا ىفةيناخراتت اندنعنهرلا لطب ودفن قدعلاك مسفلا

 تاعذ نءرلا :_هقتذخأو الاحنا هندي باوطارسو مناك ن اف هدالمتساو ريب دتو نغرلا
 هدللس ىلعهنعجرو نيدلا ن . موو هنت ن نملقالا فق دعملا ىسارسعهناكناو ال>-ؤمو) هناكمامهر

 نودهرملا عسبب #!نهرلا ف فرصتلا باير الا تلم عوجرالب نيدلا لكى داولا م اوربدملاو

 رجأتسملا عسب نان تي و رأت لاكي سفلا قد نهترملاو نهارلل سلو نهترملا وسىفذفانريغ
 رجأ سلا ق- ىف ذفان ريغ هانعمو دس هْنأعضاوملا ضءب فوذفانريغمنكل ميت نوهر ماو

 هنوكب :كاشملا لعاذاو عسبلا مْزلةراحالا تون يدلا ىضقاذا ىبح عئاملا قف وزال ن<ترملاو

 ملاذا ضقنلا كلع هنأ عاشملاذخ ًادوهاش !ادذعو ضقنلا كاءامهدنءارحاتسموأ انوه ره

 هنهراموأ هضبقليقدارتشاام ( ١)فقو واو فرصلا باك متاةرغتملا ف ةيزازب املاعز 5
 فقولا لطبا ارمسعمناكت او أرمسوم ناك ن ا هلعام عفد ىلع ىضاققلا هربجص را

 ش٠ راح الاد «ءيمقولا فال وهلو رند هعقر ناكمأ مدعل نوهر اا قع ف اله يلعامقدعايو

 زوح الاموهفقو زود ام ملل_طفىقفاعسا اتلاعد- ة- قلعت مدعل رجا_ىلاىلا يلستلاو

 أ كلا ع عبس وهفاذكواذك ىلا كلام كطعأ 1 تان ترملل لاف اونناسنالا دنعنهراذا 0

 | (ند) ةنع رلا باك نمزوحالامو ه:هرزوعامةناضضاك كلذزوجالدمتلا# "ىلع
 || رخاوأ ف نلوصف نقلا ىلعهلل دد نمترملا عربال رحنا نيمن مث نق نادر قمن لاو باعو انق ندر
 ا هلا هلو هردغن 1 رق همهرب نأ نهارلا نهترملل ىأ هتذاولو و ق دمع سداسلا ل تدلا

 | رت راقس الدر ند رلا باك مريغلا لام نهرب نمفناذيضاك لوالا نهرلا نمبر
رعملا هقلطأ ا ذاريثكوأ الملقي هس ديهنهربتاريعتسملاو ةراعالا تكجهراعاف هن ديهم»ربلانمع

 1 مو

الاسنو ارد ةريعملا ىعمناو هيهنهربام مسد
ردريعتسملا هغلاخ نافهفلايناريعتسمللزو <

 ا هيه :

 هتمعي نالفدنع هنهريل هراعت ساولا دكوانماضرعصدو روخال  انفصت وارك ذأ د م- ام لقأن

 / 2 نهترملا ن مذا. نا ريعمللو ةرصبلا:هنهرف ةفوكلا,هنهرل هراعتساوأ هريغدنع هنهرف

 روزملا لحنا

 «(نامضلاو بصغلا بام )ل

 1 ظننا هاف هينا + 0 :رموهو ب -

 نعى عندج لئس (1)
00 
 ا هلسوىب اطلس صضرا ىلع

 فرصتي ن مترملا تاكو نوترملا |
 ذخايو اهرحؤي وايق
 لهاماوعاونينسا.تمرحالا

 بيطإ 0 0

 ىو نحرلا ع هداللاقذ

0 

 نوديءانملان هروالاق هنأف

 هللا ىخيلاقز 20 ضرالا ا

 00 هنع

 هابطرال هنأ با اولاو هل أ

 ىورقنالا ةعوم نم
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 رخآ ناكم ىلا ةعيدولا لق ل عدوملات» قرتح ا وز ةعددولا ف حاضد الاوحالصالا نم ْ

 نا ادلب نمفرعد و «عهللاى خرلاع رخناكمىلا اهلقنب اهظفح ند ند: اذا نومك ١

 اوماقاذا قوسلا له ىف هللا هجر ةاسن يد لاق ٍق ةعيدولا فةسنق تاعقاولان مرتك

 امق هونقثا مال ممريخالا نمكد قوسلا ن نمئث عاضف قوسلا اوك تودحاودعبا د ما

 عئادو هيوناح قوةال- صلا ىلا هناوناح ع نم ماف ف قوس 0 ةساكلاةءراضدنمبراذمللزوك

 اذ_هنوكينأال هنوظذ< هناربجنال هتوناحاملع.ض ريغ هنالهملاعنامخالاهنمئث عاضف
 ةعيدولا ىف تاعقاو عض ل عدوما ذهن كل عدوي نأ عدوملل س دللاةيقناريخلان ماعاد

 ادحاو اوماق ناونونماض مهفكاه فاك رتو ماك اذا سالخلا لهأ ندلحر 3 تونا ةمالغ

 رح . الا نيعتىن املا هولا قو نو ظفاح لك! !لوالا هولا ىفنال مهرخا ىلع نامهضلادحاودعب ا

 (ند 0

 هتضق نآدع لد. ىفلب دا / هد ها ل 00 رمال لوقا ||
 مكح هضيقأ نا لبق كدي ىفكل» نهترملا لاف ناو هتنم فيسلاو نهارلل لوقلاق نذرلا اا

 نعرلا نمسداسلاٍب املا فىواتغلاد+#ن ندا لاو ن(عرملالوقلاف نهرلا |أ
 نهارلا كتفي ةريشعهتعق تراص تح سوسلاهدسفافةرسثع نوعنرأهتعقاورتنهرولف وأ

 تن مال كاملا رن عورتا نم حر لك نال يذلا عاررا هند طق سو فصلونيم»ردب 1

 ةسنملافو 0 نهرلا ناك ن هلا !١ىف ةيزازب هعد راضي نيدلا نمقسنه-عدرورفلا ْ

 هتامحالو هتوم فرعيالاس اع نها رلا نك ادن ددخأو مك ادا ةزاحاننهرلا عسب نهترسملا ||
 ىضاققلا نذارهس ءابداسفلا ه4 .لعف انعام نهترملا عادولو ٍُش نهرلا نمسداسلا ىف ةئزازب ]

 ىفاذكوامسهفرصتف عون فنعرلا ف ةيذازب نءذىخاقلا نذاالب هعاناوانهر هنتنوكب و

 نا ىت> تاك نهرلا نكسلو نهترملا ناهض نع حير بصاعنهرلاب صغاذا © ةناثلا
 نمحرك ن(مترملا نم منهارلاهرحااذاامأن هارلا ىلاهدريفبصاغلان ل اتا

 َْق ىواتفلا عمت ن هرالاذطسفنوكي هماعم'ادقالاق مزال دةعةراجالا نالاديأدوعب الفن هزلا

 وهف ةنوذ درمارادلا نهترملا نمبصغ(قا) 0 نهرا نا :كح ْن منترملاو ندارلا فرصت :

 نشارلا بلاطتناهلف عافنتتالاةلاسىفهنم ب هغفعافتنالا هك حابأن هارلا ناك اذاالا كالهلاك :

 رولا هطسام دعب رخاد:دءهنهر (قز © ن هرلا نم عدارلاف ىواةةلادقن نيدلاب

 نوكالهلإ دلوالا ىخقوا دامس ل

 نمشثلاشلا روي زملا نم نذر هرلا نود د ةعلاد د ا ندرلا ع فال هسخ لالا

 ءاملاداز يح ن#عرملاز ء+عفاهب عافتنالا نوترسمللحانأو ارتب نهر لجر (وج) ُ نذرلا '

 نوكي نهارلا هأربسغ: نور ا ارعاذا نهترملانالنيدلاع ادادنع. ندارلاىلا كاذك ع فدي هاف

 نودرملا ناةسلالانم لك أن هترمالحانأ اذا نهازلا ( وج) يف روبزلا لحم انه اعريتم

 الفةهعةئم4_فاض ورق نكد ملم هنال ساد اسفل اذاةنوهرملاةاشلا نيل نموأ

 تطبع هش دانالاو هروإو ِج روزملا لح ا نم اطورشمناك اذاام فال“ ابرن وكت

 راج
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 ني تق ءولادكو نهذةعيدولا ىساوهداسث سلو ل_ستغاوربلا طش ىلع هبا عمةعيدولا

 ىداولو 3 نيلودفلان مندا ثلاثا نءالامو عدوملاهبن مكلاعق نهض سه-غنا

 فلاق ناد راو ”ةلالهلا هسلع ىدملا دام عادبالا ىلع نم ىدلا ماها فرك اف ةعيدولا
 الصأ تعدو املاقولو ى.فوتلا ناكمال عفدلا اذه عوسىث ىلع ساراكت الاوباو 5

 عدوملا عذدفنيدتهكرتلا ىف (ص) ةيدامعلا نم عداسلا لصفلا ىف ناكمالا مدعل عمال

 هلفالاو نّتويْلاذااذهو نمذ ةقرغتسمول (خ)و نهذىضاقلا الب ثراولا ىلا ةسعيدولا
 فلو هلزنمنعياغل+ر ف نيلوصفاانمنيرشعلاو نماثلاف «:منيدلاءاداوذخالا
 وأ ةنسمأ هن أس ها تناك ن أ اما نيهحو ىلع ا ذهف دج مق بلط عجرابإف ةعيدوهديىفناكو هنأ سها

 هلايعف نمد ةعيدولا طفح نا هل ن اق عسض هريغ هنال نمضنال لوالا هولا ذة مهتمةنسماريغ

 بايلا كرو عدوملا ح رخ (نإ) © نونلا ةمالعب ةعيدولا ف تاعقاو عضم ىناُم كاهحولا فو

 هفح عفد(هدع) لحادلا سبح عمم تاكمق عدوملا ن كيلو دحًارادلاف نكي لو نهذاحوتفم

 نةخالاو سراح قوسلا ىفوأ ظفاحناكدلا ىنولىربق ةرسف المل هناك د ىف هكرت وهحلصمل افلا

 ىفءاشالا اوكحرت نا فرعلان اكول فرعلاربتعب لبقو اةلطمةءاربلا, تفي (ط) ناك (ذ)

 تدان أ ًارادلا باب كرولا ذك هفال فرعلاا ناكولالأ اريد طقاحالو سراحالب تنن اولا
 ثلاثلا ل_دفلا نم م عدوملا هب نمضيامفنيلوصفلا ماج 00 مهفرع ناكولذ اسوم
 نوطمقلا و يحاك ف رع اريدعي هلم لو لم < هنو طمق باب ”هإ اس طئرول عدوملاو ف نب ب الغلآ

 كد .هلاوادرلا ىداق روزملا لدفلاع نم عدوملا نامذىفنيلوصف ةعتمالا هف عضو تن

 كلاملا هند .لبقت ل.ةواضي اعدوملا ةسب لع ة:لءقانهربولو عدو مما لوةلاف فالق الااممرىداو

 و عدوأ (ىز ِق روبزملا لصدغلا نم عدوملا هيفقدصيامفنياوصف نامذلاتشتامنال

 وهفنةدملاكِلَدل َق ةرئال ةعبدولا كَ نأ لعيةدمدعن عدوملا مدقمت عدوملاتاف باعو عبط: وفبنع

 اهك الّتساو ةعيدولا لامعتسا فنا وصف اهفلت عدوملا لعاو اهلا-لءبالذا تسملالام ند

 ىاثلاديىف تكلهفاهعفدولو ىبنجال اى ةعيدولا عف دينا عدو هلل س ءأو كو روبزملا لصفلا نم

 دعت كلهناو فالخالباممممدحاو ىلعنزامدالففاثلالوالا راينا ليقتكلهنا
 اذهو نمضي امهلوق ىلعو نعضيالة هش أ لوقىل !عفائلاامآ ف الخالد: ماضلوالافةقرافملا

 قرت>ااذا )0( ىتحان دنع عدوملا لعن اه ذالر دعي ناك ناقردعالب ىنجأ ىلا عقدلا ناك اذا

 لوأىف ةريخد اناس اهيلعنامذ الفدراج لزم اهعضو و هعاشم عما هجر آو عدوملاتس

 اذكو ةنسالا قدصت الانا تاةعيدولا تاواملقت قر +ةةنسسلافتنك لآ ولو ٍُق ةعيدولا
 دعبام5 لصف ف ناضضاق ةنسالا قدصرال اناسناةعيدولا تلوانف يس قى ردا عقو لاخول

 اذهتىلا عقدت نار اهلا ناطلسلاهللاقفناسنا لامدديؤ لد ةعيدولا باك ن ماعم
 لاف ناوانماضناك ع فدناف كلا لاملا عفدينا هزوجيالابر ضي رضوأ ارش تسبح لاما

 لام عفدنالانماضن وكيالهنلا عئدفاطوس نيس كير ضأ وأ أ كدي عطقألاملا ىلا عفدن ل نادل
 عآم سوفاتلاه نفاخ اوه برمذلاو ًاوضءفاتف اخي نآ الاز وك الرب انااا
 (هنسمأو أ هسفش) ةعيدولا ىأ( اهلغذحهلو) قيروزملال نا نم ها ركألا ناك ىف اذه سان
 ةحاءالاهقمح دعو هنامالا قة طرف زوجان لامعلاىلا عفدلا نالهلانتع ولة

 ىو::1|هيلعوزوهلامعىف سلو هئانمأن منيمأ ىلا اهعفدولو ةريخلا ف لاك الايعهنوك ىلا |

 نا لعاذأ ىنّسملا فو )1

 لوقلافهرادف عقوقدرحلا
 ثلاثلا ىفهيزازب 322

 ىف اذكوةعيدولا بام نم
 ةصالخلا
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 نمخرافدلا مساقلاوأ لاق ت كسفدار عدوملاو ىنحأ ةعيدولا ذخاولو رغدالا مالا و

 ناعذ ىف ىلا جلاتانامذ نءذل هتراعروهررمذن ل مولامأ 00

 ناالا نمد عدوملاه,ذكو ىدنعت ك-اهفىلعاعتر ىنحأ د ءاهتعدو أ لافولو 00 هعلدو

 5 تئعبلاعولاذكو ةنسبالا قدي الفةءاربلا ىدا مث هلعزامضلا بوجو رقأذان مريد

 نمذةلاسرلا عدوملاركنناو عدوملا لوس رىلا اهعفدولاذكو كل ذركش عد وملاو ىبتجأ عم كم 1
 ثآالا ٌكردلا نامذهل نمو هلوسر هنأ هقدصو|لوسرلا ىلع عدوملاع ريو ُكلاملاقدسصو

 اهبرلاق خذ نيثالثلاوثلاثلا نمعد وملاقدصيامفنياوصق ا عوفدملا 0

 هبلا عد. ملو هقدصي لذةمالعلا كَل جر هريشافهملا عفدافا 3 العب لربح ن معدوملل ارم

 لصفلا نماهدر وةعبدولاباطفنااو هذ ةمالعلا كدب هلوسرريغ قا, نآر وصتيذا نمض)
 ىداوهدرتساو ءاج مث نيراحلات اله. فالس الجر عدو لجرثبللا أ ىواتفف قدوزأا

 ىلع تاعد الفهفامى ردا م اولس :رلا كم تكمق عد دوما لاَوذ همت ره ددقم ودق همف ناك هنأ

 سك مها ا ردنععد واذ [كلذكو ان لع حرت الاصأا اهسلعنيعالو عدوملا

 000 سم هكلا تضيقدقعدوملالاكو كا اتناك اهنا ىذا م عدوملا لع شاراو

 ل وش قاعتهنا4-+ .راد_2 ناقما< نا ىف قبلت وليق نعال وه اعنا خالق هيفناكمك

 ةعيدولا نمعدارلا فناهربلا طرح نم هع عمرا دهملا ىف عدوملاوبصاغلالوقلوقلا
 تعاض عدوملالاةفاد_غاهمساصءاغ ادغاهلطا لاف ةعبدولا كلابملا باطاذا نومعلا ىف

 ه زاب ىرارقا لقلاقناف كرارقادعي وأ كرارقا لبقتءاض تم عدوملا لمس ةعيدولا
 اضتان”ثاكت ءاضلاق اذأف تعاضاماما هلم :رارقاا دغا ملط اهل اوقنال ضقانمال نامذلا

 كلا ىنءاحاذا عدوملا لاه اذا كلاملا ضقانتال هنال ن هذ:الرارقالا دعب تءاضلاف ناو
 نعد تكلقلاو ادغهيلاداعاملفادغل اقفةعيدولا باطوهملاهوخأ اءاك هلا ةعيدولا عف ذداف

 لاقو هملا|,ءذد عدوملالاةفنالفىلا اهعفدا اهبر لاق ق ةفيدولا هدرا ف اتدع

 ق>ىفالهسفنةءارب ودى عدوملا لوقلافدنلا اهعضدن لاهيولاقو ”ىلا اهعفد ل لح رلاكلد

 عدوملالاقفامبرنيدىلا ةعيدولا فرص عدوملا ه ًاولاججدو هللا ووقت را

 ناك م اهبر ىلعهن. د قرم ىت-نيدلا بر ىلعال ف: ءاربىف عدوملا ةدص|ممرركت او تفرص
 نا ل ا 2 ٍُق ند د الملاو ثلاثلا لصفلا : نماهدرو ةعيدولا باطقنيلودو

 نعذو نوهتر تاجر غ ول م :للا ف نمضي لق و يشد هن وامهريغىفالرم هنملاو مننا

 لحجر  روزملا لدتا ماهك الهتساوةعيدولا لاهعتساىف انام تادنال كلما 0

 لحر لا لاملا عدوملا عفدف مفادلا تام مشى رات القمل اهعفدا هلل اهو مهردفا الحرولا عفد

 عفادلا ناكولو تسملا ىدو هنال عدوملا لعن امتالفؤد ر طاا قدخ قى :راتتالقىلا اهعفد ١

 اعسضتدعيا مةناضضاع هءلعنامخالفهلامعىرخ : الانوكي نأ الا ل. و ل عدوملاز كاسح

 هرتغ راو هلو. لا هعفدف ىت ىلا هعفداف تنال اقو الامالحر عدوأ ٍُق ولا ناك م

 ا هسا عفدن نمش ثراوري ريغن الفىلا هعفدا لاعولو امصواد هب نوكي الو هسصن نعم

 ثراوىلا ةعيدولا عدوملا ىأاهعفدريخذلا ىفو ٍش نلوصفلا نمي رشعلاو نماثلا ل_صفلا

 هدر ن هذنال بصاغلا ىلءاهدر اذاهناف بصاغلا عدوم فال 2ءامرغلل نمذ نيدةكرتلا ىفواهمر

 و (عق) يؤ ةعيدولا ناهذ نمريغلا ىلا اهعفد باء لاهم لضفلا تاناعذ هنمد خا نم ىلع

 هعبدوأ ١
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 ٠ةؤ-- -  ا للللط طبعاا ا

 عسصس سلو ل كلل ذنال نكذالراملا قرم فراجلا حرت المك ايش بالا ىلع للعدو

 ٍناَّكَلا ي>اصءاس م عاضفاءاراعتساولو ّه ةيراعلا ِباّدك ندريعمسملا نعظدامو نا ضاق

 نماسن انكي م/نام_مضعب لاف عايضاارهريخأ مث درلا هلدعوو عامضلايمريخ لذدرلايهيلاطو

 الواتماضن وكم لاك ناكل اقوا وكب ذوو لما د .1ناك ناو هلع نا ذالهذو-و

 «( ةعيدولا باك )*

 فقد صيالو نامذلااركتمنوكو هنالاهضلا نع هس: ةءارب نم عدرامذ قّدصي نيمالا
 ةريسخذ لوسزلا ركن او لوسرلاىلا ةءبدولا تعفد لاق اذا عدوملاكريغلا لعن اضل |بادعا
 لوقلافهديفةنامأل املا ناك عضوم لكى نا لصاخاو خقة لاك ولا نم ساخنا لصفل ارخاوأ ىف
 الوءاشالا ىلعهنْش ةشبلاقه.لعانومضهلاملا ناك ناو هس ةنيبلا اذكو نيملا عم عفدلا فهلوق

 نعال نىوعدلا باك نم الكسالا لئاسمىف ىواتفلا عمش نيملا عمهلوقلوقاانوكي
 اهضمقفهنماهضيقملالوسره سلا لسرأف م هردفاًارخآ 0 ُّق ىشورتسالا لوصف

 تاماذا عد دوملا 5 عدوم هنال نع عملوسرلا لوةلوةلاف لسرملا كاذركن:أف لسرملا ىلا اهعفدو

 هثرولا ءاقأ 1 ناف تملا لامف بج اونامضلاو مهلوقلبقب هنام-ىفةعيدولادردقهتثرولاَقف

 نمةعددولات هذلاع اذا عدوملا يق لسة:ةعيدولا تددر هتايح لاك هنأ تمملارا ارقا ىلعةشنلا

 ىللةمفرودتيا_عرب_تأ نيم هنال كلا ملاق الخ هنسع عمهلوق لمة ا نمسهذ. لو ىلْزتم

 لاجولو نمضي تءاضفاهتدساو تقم "ني زيةنعيدولاتعضولاعاذا عجول

 امهوحن ةوةضفلاو بهذلات تصكرادلا صر ءقى طفح الا هناكن اى رادقىدينيب ا

 ةرشعلادخ ًاونمتساطلغهاطعاف امهرد نيس حر نم ضرقّدسا لجر جالفالاواضيأن عضي

 ةعيدو قاسلاو ضرقردقلا كلذ نال ةعلا سا دسأ سس نهض قد درطلافتكلهف اهم

 امنان وهو بسحلا ىفعقت ”مو بسلا ىفةعيدولا هارد قل ف ةعبدولا باكر خاو ىف ىدادح

 لامعىف نماهفلت ٍ ةعيدولا نمل والا لصفلا فةصالخ نءذي تءاّضف سمسا فتعقو

 ثلاثلالصفلا ٠ 00 عدوملاالرحانقوأ اريبكوأ اريغص هللا نهض عدوملا
 هن ساو ه.دااوو هداوك هلامع ف نم مىلا ةعيدؤلا عفد عدوملل ٌِج نيلوصفلان منيثالثلاو

 ولو © روزملالصفلا نمدنلا عفدلا عدوملا نهذ! نوف ةموابمالت ةرها ث مو ةبما سم هريجأو
 ًاربامتااولاك م !اوهو هيدينيب اهعضوولا ذكوأ اري هسمحو أ هسأر تل عيدولا عضوو مان

 ادعاف اربد (هدع) رفسلا الرضا قنءذاعخل ذم مان ولامأ ادعاق مانولىاثلا لصفلا ىف
 نمت قفرتلا دصقوإ همن» تع ةعيدولا باش لعق ماكر غسلا ىف و ضرالا ىلع همن اعضاوال

 نم عدوملا هب نضيامفنلوصف اقلطمأريب هبنح تحت سكلا ل-عجولو طظفطادصقولال

 درلاىدلاذا عدولاك وقل بقاهتستسمملاةنامالالاسيا ىدانيمأ لك روزا ا لصفلا

 دعن وأ اهةكسةامسىفناك ءاوس م-ملع فوقوملا ىلا فرصلا ىتدااذارظانلا اويزك ولاو
 الا لبقي ملهتامح ىف هلهعفدو هضبق هنا لكوملا تومدعب ىىدا اذا نيدأا ضمةب لم كولا ىفالا هتوم

 هيدك اذاالا نيملا عمنيمالل لوقا هوة 1 اولولا ف قرفلاو نيعلا ضيق ليكولا فالك هس
 سمو « ٠

 تانامالا ناك مهامشا ىلوتملا ا ذكور هاظلا ت تلات كارت: فقد لا نزله الخر هاطلا
 مساس "هم حبة بد بل ب ٠ ب س ح خس سمس سس ل بس سلسل سلب للا

 جلا ردقلا َكلذنال هلوق

 سه نأ ىنعي لصالا ةمشاح
 نيسجلنا نمةرمشعلا س ادسأ
 طقو ةرسعلان م أهسدس و

 هأ



 اهحارخانوكمفهلوق 0 ١(

 ىتلائسنلا فاذك هلاعدضت

 0 دما رض ثن ودنا اشك

 هينسلفثنوملاريمضرك ديو
 يجع# ما

 لصفلارخآىف ةي زازن بوكرلاةرحأ لا ةبادلا برضينا هلو مالغاا برضي نارحّسسملل

 ١ ند قافولا ىلا دوعلا,نامضلا نعأرببال هنا مصالا ةراعالاوةراجالا ىنو كلاما ىلادرلادالا اربيل ْ

 || ف ىركلا ضيفةعيدو ١ بحاص ل مف عضومىلا ةنيعملا ةامنحلا لمحل ةنستس ىرتك
 : لجلا فتوافتالن شن ةسلا نيب نال ىمسملارجالا قدكسا ىرخأ ةنسفس ف 5 ةطن كاك ةنفسلا

 باتكحزم نيرشعلاو سمانا لصفلارخاوأ ىف ةريخذ ىلابلاريبكلا مامالا نيشلا» هرك ذأ

 تاراجالا بام نمنومعلا نم ةلوقنملا لئاسملا لسةلكاالا ||

 باك ىفتارعخم نوض:الفوغا طرشلاف نماضانأف عاضن افك وثوأ كاد رع ل افولو

 نمهاه>ارحخاهل سدل اعضوم مسد واق وريسغ ن نماهريسعي و* 6-5 د ل صوم

 |١ اهراعتسا (شف) رحاتسملا فالح : عوحرلا قةبراعلا ةياذ بكري ناريعتس ملل همفو رص

 راما وسلا فو ٍٍض نيلوصفلان منين الث لاو ثكلاثلا لفلان هريعتسملا نامت ١

 را درت ةداعرسلا رد لستم 0 او ' نم<ممعتلل ا هلا و ا 3 ديأب

 : حارا اك اشبأبوثلا ف نامكذلا همزلد 00 امق ىلعو تالا 1

 'غ؟١

 هلوقىفىلا عت هللا هجر ةفشح ىأد نعأ ارد : الداعم فااخول ريسحالا هت تاراحالان مىانلا

 عدوملاو ل نياودفلان منيت الثلاو ثااثلا لصفلا ف ًاريامهلوقوهولوالا هوةفوريخالا

 ثيح نموا آ ةعيدولا دحا ذا ام ف ال_2ناسمضلا ع نع ئرب قافولا ىلا داعم ةعيدولا ففااخاذا

 ةئمفس ف حالملا لمة اماعطاهياعل محل اهب ةنسشسو اا هنعيةداد رح اسباوا 0 تاراحالا

 ةبازح تواعتلا ٌهلَمل قرعو فان امن وخكنالو امان رجالا هلو 2 هغلب و ىرخأ ةءاد ىلعوأ را

 +( ةيراعلا باك )*

 ْ نءذنال لعام طوح طبضد ىبصلا ناكن اف بق :رسفاسص دلقف بهدةدالق راعدما ِض هنراعلا

 : ىل اةءادراعت_با ( ظقق) ٍُج ةيراعلا لك 1 نءىاثلا عونلا ىف ماغلل تانأاهك ن 0

 || (ذ) رصملا لءوهفةمدخلارهل ىدوملا اذكو هتراجاو 0 رصملا ىلعوهفاربم
 ْ نءامهمح رخ مثرمدملا فلام عسا ىلع عقو حاد ٍولوأ هبا در اعدسا هللا هجر فسو كأن عو

 ىفاكرصملا حيراخ هل ظفاح هنالن مذ: رولا را ل ا

 ىعم(١ )هكاعسضت اهجارخانوكمففلتلاة ضر ءريصت حو ركنا درعامنالةبادلا فن عذو رسدملا

 اهراعتمسا هماعو 1س درضاله :راعتسا ف.سنر ذا دو و نءذهنر ةاسف كلا وص واط اطسف وأ

 هبفلمأتيلفلمأت !انبوثلا هلّمسمنبو امهنس قري تاز وجت ود ةريخذلا فلاك ةيراعلا ةباد

 راسنا 6 ٍٍق ةيراعلا ناهض ىفىلاهجا لضفلا تانامذ قةوملاو5ىلاعت هللاو

 نيثالثلاو ثلاثاا ىوتنفلاهملعام ىلع نامذلا ن نعأريم ال قافولا ىلا داع م فلاشولريعتسملاوأ

 كاس ف نيعولو نع ةداكان س داعب رطاهبكإ سف عض ومىلا هباد راعدسا ٍٍق نال وصقفلا نم

 اهراعتسا (تق) نمذافوذوأ كزاسمريسغوأد_ءبأولو نمك ل ءاوساناكولرخكاقي رط
 ملاذا ناكملا كلذىلا سانلا هكلسب اعقب رطناكَن أ دعب نوضي ل بهذ قد رطىأ ىنفناكمىلا
 ىلا فرص. نذالا قاطمذا نوه ناكل ا كاذىلا سانلا هتحاسالاّهب رطولو اًقيرط نعي

 ةقئوكيىذلا طب رملاءثدأف ةنو-اطااىلااراهسراعتسا لجرو روبزملا لحنا نم اا

 لعحو
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 ىدثتعضرأف عضرتلر بأسا ناو ةراجالا بَ نم ىتارلار احمسا لئام لسق ىذا ةمنم

 اهلفهعضرتلابتيراجىلا ىصلارئظلا تعفدولو ةراجالا باك نمهملعدوةعملا ميلست ل ئاسمىف

 باك مراغلاةراجا عوف فك ركض رف ةاشلاوأةرةبلانيلب هتع نرئاذاا مف الع رحألا
 قو ابك كرش 3200 ساذ منوال رئظلا ةراجأ ف سايقلا طبحنا فو تاراحالا

 دراالدةعلااددو هي الا ندروحأ نثو)  أفو 4 نعضر تاق كام هةوقاز رك تاك ءالا

 ةراحالا فلخد ريلاف هب تكلاف ارو رأسا اذا عمت نبللا لشد. ف ةسرتلا ىلع ب نيللا ىلع

 ىلعنامخالفهباشوأ ىصلا ىلح نم :قرسوأت اف عقو وأرمظلا دب نم ىلا عاضولو ا

 رسلمر رتل ىلع هنا ةراجالا دع ىف كلذ طرت. ملاذا اهملعاهتوسكو رظلا ماعطو رئظلا

 ولو و هنععن.ال رالف اكول لك انا ار محورخل او ىصااب

 تاك ناو ريل هربا عب تفاوت هزيخخل هنأ حا رجاتساو هلزتمىلا ىمقدلا لجر ل ْ

 ةمواعمةدم اهتوسكو اهماعطنهدأو عضرتل ارمظ راسا لحر لكصالا ل 4 رجالا أمل

 روعالامهدنعو طسولااهلواهد_و رئظلا فان ا_-دسا لاعتماد

 عضرتو قافن الابراج هتف صو ماعطل | لمك نيبوا تم صو اهضرعو ا هاوطو بابا اسنجنييولو 1
 نداهلفةنسدعب دولا تاق نتنسةدملارك دناف ( ١)مهلزْ ىف عاضرلا طرتشد نآالا اهتسس ىفداولا
 نأرئظلا حيو زو قتاراجالا باك مرئظلا ةراحا ف عون ىف كرك ضمة كادِباس< حالا
 دقو ةراجالاة دمت ضةناواف الوأهندشتةراجالا تناك اوس هنذاريغد تاعفنا ةراجالا لطم

 ارتتنااهل نكمل ةر ٌوظلاب ةفورعمتناك ارفلا ىدث ىلا د خأ الح < ىصل ا اهفاأ
 سلو ءاوسهيف مرختاو ةبدنجالاو آتنا اهل ذب فرعتال» تفاك ثأو رذع“ نمالا ةراجالا

 ترهظوأتامحو ااهئملَ اءّددو ايد ىلا ذخأيالنئرذعلاو رذعييغن ماهوحر نا مهل

 ردعلاومهعمحيرتخالوأر ار اواناسللا هيدي وأ قلك ة كشر أر وكل هاظوأ ةقراس

 (صاخناو ارت شللرجالا ن امض روزا لح نماهجوز ضرب لوأ ضر نا ,تهج ند
 رحالا قدس نم كرش اريح الا اولاك مهضعي مهند لصافلا د1 ىف ه0

 ريغ نم لمعلا لبق نم كرتشملاريحال ا اولأق مهضعلو رسال قاقسسال تس قرا

 نيرشعلاونماشلا لصفلا فىناضرب ط :-_- ا مصاختاريحالاود>او ْخ

 هسفنوذأملاوإعنم كل هوأ هعنصالب هدي وف كادام نمذنال صا اربجالا 0 ناراجألا نم

 ال عاج الامد تدجام ن ٍت كراشملارعحالاو هر نم# ىد ضع .الوعاجالا

 نسحلاورفزو ىلا عت هللا هجرة فين ولأ 1لافو الالاو هنعز ركل | نكم أول امهدنع هع ص الن هدن

 نكمل وأ بصع ودق ةرسك هم 0 رهلا  نك< أب كإهءاوس ساق وهو نعذنال هللاا مهجر

 لوقامهلوقو هنع هللا ىضر ىلعلوق هللا هجرة نشح ىلأل وق لبقو ةيلاغةراغوأ ب لاغقرك ْ

 فصلا ىلع لصلا,ىوتفلا نو رخأ لاراتخا ةباعصلا فالتخا لحالو هنعىلاعتهتلاىذزرع
 اك مامهو سواطوءاطعلوقهلوق لءقو ةفيشح أ لوقب ذي لسقو نلوقلاءالعاربس

 أ ةينم قست ناهجوالاوزع. املا فانا اهسفنب عضرتنأ هيلع طرشولو قست اهتيراج

 : الو ل ىذعو نيعتلا لك رحالا قدك سلا ع ندصاخاريجالاو لمعلا هس ميا ال لمعلاب :

 ىف هيو ام .منعملاعثهننا ىضر ىلءورعلوقىلا تهل مهجر دعو ف سوي ىالققو نيعداتلا

 شن © نيلوصفلا نمنيثالثلاوثلاثلالصفلا ف سانلا لاودال ةنامصو ىلعو رمعلاماشتحا

 اهقفرعلا ناك ناو (1)
 عضرترظلا نأ س انلا نيب ْ

 اهمزا الا لزم ف ىلا

 ةصاللختاىفاذك كلذ



 ْ اهعنمولا ذكو ضرالار رضلاىفهنودوأ لدم عرذةداعا نهم كاذاالا عرزلا كالددعتتدملا
 || لو ضرالا ليقولو هنكعال كلذ لبق تقرغنافرخ عر زينا هنكعىلوالا هاء سملا فال بصاغ |
 مواهعرزف اهعرزل اًمراراسا ل-رىواتعل اىفو رحالا ماق بع ةنسلا تضم ىح اهعرزب 1

 ا اذك اهب رشرغ وأ اهب رشباه رجا: ساءاوسةتعرجالا طقس عر لا س.قايمةسلءاملادخ |

 | ق عونك ض يف ءاملا عطقناف ىسرلار جا: ساولامةلزنمب هننا هجر ثمللا وأ هقفلا راتخا ||

 |لافوهماهيفكلاملا نكسوارهممارادرججا خو تاراجالا باك نمعايضلاو راقعلاةراجا |
 ١ دوةعملا صعب قودسا هنالهددىفام تاس رحالا هملعف ةياذتلامدعلرحالا كاطع الرجأّدسملا ْ

 || ةعارزلا نءزعو رحت ملا ضرمهناو خو تاراجالا باك نمثلاث)!لصفلا ىفةيزازب هيلع
 ا ل سدة ىةيئاح | اردعن اوكيالدسفل ع ر زبال ناك ناف | اردعنوكي هسفنب ع رب نتاك ناف

 || لك ذلاىسدكلا نمةطنحلا هذهحرخأ (ق) خف تاراجالاٍب امك نمةراجالا اهب ض ايم |
 || عانصتسالا قىواتفلا دقت عسلاكد حاو روغفزو<قلطأناردسفهنملاةنااذكب روغ |
 | داك ىلعراختسالا هز هياكل اوأ تقولا نيب اذازاج ب ةكملا لق رجأسا خو تاراجالا باك نم ||
 ميلعةلوزاجدايطصالل وأ سش اشتحاللو أب اطة-اللرحأّتسا هركمالو ةلامقلا اذكو زيا فصصملا ||
 لئاسمىفىتفملاةبنم ىتفيهيوىمسملا بجو وزاجن ارقلا ملعتلل.قو النآرقلاو هقفلا |

 بهذ لالجرلراارأتسااذاو ريغصلاعماشا فو خو اهيفةراجالا مصتىجلا لامعالا ||

 قو هءاس< رجالا نههل_ف قدنعءاجوادهههمضعيد.توو بهذفهلامعتءىع وةرصنلاوىلا ا

 مما ل وأن لاك هنأر عج لأ همّقفلا نع 1 (م)نيمولعه هلامعناك اذا اًدهاولاك ةيئاخلا ]
 2 ا

 عبج بج ءاوس ضعبلاو لكلا هنؤمتناك اذاامأو ددعلا ناصةنب لقت د نوم لا تناكحاذا |
 لعب عر زلاونيدقاعتملا د تاماذا خو ةناخراتتلا تاراجا نمنيرمشعلاو ىدادا ىف رحالا |
 ىو داقعنالا ىلا انهةحاخلا نال لئلا رحاب كرت لقب عر زلاو ةدملاتضمناو ىهعسملاب كرس

 نإ ناعمالا قلدكلا يأن كرد لقت عر زلاواهتدمتضمىلاشلا نعو ءاقملا ىلا ىلو الا ||
 || لضفلا عرزلا برق د_.ءءالوكاذ باس حالا نم هلد_ص>-ىتحامصت ناو امدتخا

 || ىلا تدرك اذدعب جرخ ناف اهكلام ىلا ضرالا تّدرو تذمسفعرزلا رد لواهتدم تضمناو

 توملئاسمىفةيزازب دص-ىتامدتءمولاذكو لئملارجأ هماعو عرزلاهلورذملا يحاص |

 كلاما ناكنارجاؤملاىلا هلماعم هعفد مركلارجأ سم كو تاراجالا باك ن مني دقاعتملادحأ |
 ْ روحال م رطلاوهاك "نإ داعم :راصمالا عفدذاو !نيقب رطلادح او ءامراصنالا عاب 0

 || اضرار جاتسا ىناثلانعو تاراجالا باك نمعداسلا لصفلا نه ىناثلا لصفاا ىف ةيزازب |
 ْ ةدملا تةىتح ضلت لو مصانع لو ايرغعر زينا ملصنامةدملا نهى قبو ءاملا عطقناوةعارزلا ظ

 ١ انرغعر زبن لصين او هنا رجالا نم صقْنن و ةراجالا ضةنهلمداخن او رحالا ما مز ١

 ْ تاك نم عباسلا ل_كفلا نم لوالا ل_دفلا فهي زاز مصاخع منا و قرامف رحال اهمزا»ال

 || اهفوصو غلا نايل اذكوهلرملا ن وكنا ىلعرسأب مركلاو رصشلا ةراجاز والو #تاراجالا
 اهباع باشا دشىلا فرص وزاو اءلوةينا لا ةاهدازرهاوخ لاق اتا طمر شلاح ساولو

 سابال( رتظلاةراجا ىف !هايشالاةراحا نم ةرغلا اهنمةدوصقملاةعفنملانالدمدعب وتدادلاوأ ||

 رفاكلادلو ةلسملا عضرتنا سابالو ر وذ نمتداودقبلا وأ ةرفاكلارثظنا ملسملا رعاتصي نأ

 جب بج ب ب 7 جب



 رس تس إب” | يسللا99ف؟ف؟آ؟آبب70ب7بب0بب0ببب7ب7ب7ب772ظ220209090920209090909090909090909007-2--

 رجالاف غلارب غناكو ود الر الف رح ىلعةنس مافأ لمعلا ىلع ىلوملا هريس او هل ند الو
 ب بك ع بعإ) ٍّض كلاملاريغةراجا با. ةءنق 0 رخف طيقلك هنالمالغلل نلصفلا ىف

 رشعةراجالاربغو ىذاقلا نذاريغبمؤابر 0 نأ معالو مالو بأ هل س دلريغص مش مهريعو

 هلبأال 5 . ةراحالا ام لئا وأى ةسنق اهيفدلثم 0 مهلاطينا غولبلا دعب إذ ننس

 دعبل كارجأبلط هاةراجاالب وك 0 ا ا ةلمعتسا مالو
 فعول ف ةيزازب 0 ةملارح ؟ىواسبالامةامفكلاو ورحل نم هنوطعياوناك نا غولبلا

 ْنا ىصدولادارأ اذا باصنلاوةسلاولولا فو ٍُك ةراحالا اك ن 0 !١لصفلان متاقر هدملا

 ةرحالاردقهلام نماهل بمموهت>و زنمهرحوبا.مصاغنوكدالو هسفنل ميتملارادوج اسي

 هنالمتملاراد راسن اى دولا مامالا ىذاةلا لاو لاق هفناكسوةرحالاةأرملا ىدؤَف

 نابت راس عىلكس ةراالا ىفءا.صوالا بدأ الاملاع سلام لع

 نمأسش قدسي لهو ىقدرطلا ضءدئفت 0 | اوةتسفسلات رةاسفاذك تاكم ىلا اذك هللمح

 ةرحالان مقحم! ل فانا اواباهذةمول_عمةرجأب اهيفاحالمةنمةسلا برر سا اذاورحالا

 اق ندملا فاهضعدا اوةاأفمتعاضا اوقاي ل ناقرغلا اوقع تو مهياعر هلالاهاذاو اهط_سقع

 هلربأالوه.لعنامذالاهبر عن دهريسغل ترمدكل اوأةنسؤسلاتقر غاذا ناحأ كلذ مكمل

 قءاشتاو هنا 2 هرجأ اهاطع آو فلتلا تاكم ىف هتمق هنمطءاش ناردخ كل ملة هعنس صب ناك ناو

 ىلءمرغلاف“ اقلالا لعاوضارئاذاو اهطسق ةرحالا نم ل ا الو لها ناكم

 32-05 رس سالب( ح و م ءاوسهمفمهو سفثالا ظفذ هنالسورلا

 ضعت 0 نم طق_ساملا عطقت اف مول _ءمرحا,ةمولعمٌة_هاهعامو اهتس دب وءام

 ناو ةراجالا تد_ةءاملا عطقنا ناو رجالا هلع طرشناف ةوامتالا تمول اداع 2: اس١

 دق 2 000 سفنف اناتخاناو 26 وذا اوقلاتحاطتنالاردق ال

 را ةدوومالا قو لذ تاداربأت سافر تارضم اسال ها همت

 ةن0نائةراجالا ةدمىفقب اذا رحأّ: سلا ديعلاك جرلاءام عاطقن انز نهضت ال ةراحالا ن أب

 1 كلا اع را م قباعفةراجالا هتمزلءاملاداع

 طقسر مشل | نم مانأ ةرمثعءاملا عطقتنا اذا تح -رمشلا ىفءاملا نم عطقن ام با سحب هانعم مهضعن

 ىقلاقهناقاذ_عادهش ةءاوراارهاظن ال مقالا وهادهمالسالاشلاه ثاثلارحالا نم

 وأو كاذؤهللعرجأالف :ررشلا ىذه حاملا( موهلكرهشلا عطنا اذاءاملا لصالا

 0 دو ىنكسلاةعفنمصخعامردت بجو نطل اةدعورم عماهلعادوةعم كسلا ةعفزه تناك

 2 ىتزلا كاك :روشأ ةتس دعي املا عطقن ا فةنسءام جر رجأتسان منا هحرم *قىكرودقلا

 نمهسلعف نعطلا د تسلا ناكن او قبال ئثال ورشة سارحالا هماعةنسلا تضم
 تازاخألا كك نم هرمشع ن ماشلا لصفلا ىف نطانلاتاعقاو نءالقنة نارام هتصخرسالا
 لاحةدمدعي لاق ملزما نيب وهلم لخورادلاوإ داق ناكس اههفورادن الرماس

 ةداهش زل رات لاا هفناو رحالا مزلي الن الفا ميفثا لاا م كح نالف لزنملا ني وقس

 رحاتسال <ر 0 تاراحالان مثلاثلا فهن زازب ةيلخلا دوجولا ضي يعامل خناو رهاظلا

 ولو امان رجالا هملعو ثدلسإ مو ضرالا تقرغوأ كهدف [عرزلا تباصًأةاهعر زفاهعرزيلاضرأ

 ( نيتفملاتاعقاو 11 )

 هوان رو هلوعدسا مد ثح#م)

 دعندلف رج الي نيس رس



 ب

 اذا ٍٍق ةراجحالا ناك ندد عرار لسا لت 0 اشي لعس سلا ني_هطتو بازمملا

 كلْذهشأاماذكوهجارخارحأ ملا 0 مدامر و بارتاهيفورادلا نمرحأسملا جي رخ
 اناسعتسا اهيفرطن ترج اتسملا ىلع سولف اههابش او ةعولابل امأو ضدرالا هح و ىلع رهاظوداغ

 ماهل ءام ليسمامأ واهمفوهواه رجا تساعلا حا !!لوفل اوقلافر هاظلا تارت ىفافاتخاناو

 حارخا مال لادا 00 وأو قل دلما ا داون الا لعفاغةسفو ناك ار ءاط

 اهيسطتورادلا ةراعو 0 زاج نقرسوأ بارت هاف ثدحأام

 ةراحا نمعساتلا ف رجاسسملا لغو ةثو ماها ءاملم_سمامأ ورح الا ىلعابما بازيمحالصا و

 ”لباقلاةرحأو هس ا ىلعفالا ولام هل نكن ا ىبدا| لامىف نا. 1كئاوسيدالا5 أ (مي) ةصالخلا |[ناتملا - رجأث حك /
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 لعمل رحأو ناولذا للدم( ( ١
 يعلو دا

 اسلاك امال لب اقلاراكتسا ىلعحو لاري هالو نيج ولا دن هاهاعد نم ىلع

 ا اننامزىفلدق (طخ3) سونا ىلع_< الى داقلا ٠ نكح“ نادسةرحأو( مث ) ه هءاعبا ا

 قرغلا اهياكر فا زك ه2 رةومةنيغس (كعارهل لمعي هنالنيدلا ب 3 ىلع ب «نامحسلا: أ

 ناكرلا ناكو ترجو تذخ تح باكر لاول اسج الا ضعل لة ئف ةنمس رحأتساو مهضعب حرفل
 1 عقد 3 ةرحالا هماعس < ن هبا ةماق 5 ىلوأ ةقفاوملاو رحأ“ لا ىلع ةرحالاف لءفا ع نيضار

 ماعطلا بح اصل لوةلاق حالم ار او فاعل مت ل دسقلا غابة ليكبأ اماعط حالما
 حالملل لوقلاف عفد ناك ناف هراارجالا عف ةديلاذاهباس ه رجالا د_خأب ويلك نا حالملا ىلعو

 فاشلاعونا|ىفةيزازب رجالا ن نمماعطلان هصقت:امزدقد رب يدي هاك اعلا بح اهات و
 || ةرحالا لعو ةمول عمةد.ةمدغلل ا دمءرحأ سا ف تا راحالا تاك م هرشعىداذ-ا لصفلا نم
 ْ نامخالهديؤدمعلا تامناو رو كاد الإ ا رحوم ا تامل

 ىواتفلا عمت ةدملا ن قيامةصحىأ هماعرجالادربىتحهلوقو هذخأ ةرجالاب عجريو دلع

 هتءدخ نال رجالا هلق همدخمل هيأت سا لجر ٍ تاراجالا ناك نم ىلا! !لصفلالوأ ىف

 . قناكءاوسترحالا سال هدا هنءاو هرج أ: ساولام فال اعرش هملع دمت ريغ نال

 تاق ردم لزاوملا تاراتخ 6 2 .اعّدقك سمه النمالاةمد_تنال نكي لوأ هلامع

 نوح(١ م ارم ىلعرج < ل هملا ىلا ةف.ظولا» ءادآ : نمريغصلا نأ :هماولذ د ال11 ىفو 1 ةراحالا

 ْ تكرر الر تاجا مه ىتاالامجالا له ىفىواتنلا عمت ىدبعو بنش ني و هوا -

 رادؤنكستنا اهل لدرادريغدالو ريغدداو ا هلأ سها نع ا[ بساط لتس تاو تاكد

 نال كلذاهل سل حوزاهل ناكَنا و ةحاملا مكه اذاهلح. و زاها نكي لنا لاق ريغصلا اهدأو

 ريغبابتتكس ناو لام اهل نكن اكلذكو قكللاىاةحان < نوكت الفحوزلا يلعبجا واهاكس
 ثمح ةئاكدي ريغدلا ناك نارظأ لاك ل املارجأ هيلع بت لدو من لاق ات لهح وزرلا هأ

 | متاوميلستلا دووم الا باع ا او نينسرشعداوداولا ناك نابممل# تلاو عنملا ىلعردقي

 : باو ىلءامأ 22 ثا با اوجوهو لثملارجأ هيلع ب<اريغصد اولا ناكن امةُماك دي ريغدلل ن 5-7

 إ ما ذاةلالافو عيتلاب او- ىلءىوتفلا وةمصاغت راصا مال اهملع رحاالفباكلا

 نع للملا رحال ءبدتالو حب وزاهل ناك نا وري_غصلا اهدلوراد ع نكست ن أمال زاج نيدلار 3

 اال *) 8 ت تاراحالا ل: اسم نمىشو رتساللراغصلا ماكحأ

 رحآق نمل فرك ذ هنال باوصااوه ىئابصلا ةمثأالا نكر لاك ىبصالرح الا (عق) دقاعلارحالاف
 ةراجالا تذهفورح ىلا لاعول رجالا هلفةراجالا لبق هقدعأ» الو 5ك دع ديلا ءاخك 1مم ةنسسودمع

 الو



1-3 
 روس ووو و وج او نم

 بداضارامالاورملا عسبجب ناك اريسثك ار تح رخافدد_:ءنماسارغاهسرغو اهضمقناذ
 نمهلماعملا باب ناخد لعام فهل 5 ءرأو هسارغ ةمق ضرالا بر ىبعسراغللو ضرالا
 اهيفدلاعوفدملا سرغي نا ىلع ةمولعمةدماضر أل جرا عفدمل_>ر مم ةعراز 00
 لاكول # روزملال حنا ند زاجام تب نوكي راقلاو نمارغالا نمل ص اهنا قعابشازخا
 مركىف لولو هيف: : اشملا ف اتخا ىأماذكواذك كح فلعفاىت ج- ىبرك ىف عمل عال >رل
 لمعي هنأ لعاذا الوأ عب وزتلا ظرشلم ا عت كد رينا عمط ىلع ل جر
 ةصالخ دقعلااندنع موتنا عفانملا نالع+ربالىلانيدلاريهظذ اسال لاك ضرغلا اذه
 حاكتلاف ةلالدلا ضفلا ىواتف فو ٍٍق حاكملاب رنانجصطص . نمرشع عيارلا لصفلارخآىف

 نالىش هن ولم مارح أبوجو نودي هنامززع اشم مهريغو ىفي ناك هيو رجالا بجو تال

 اهلناكتف ةلالدااءنوكت تامدقمالان وكيالحاكنلا ناف ةلالدلابموقي جاكسنلا فرهالا مظعم
 لالدلاال عاملا ب حاص نه عسيبلا ناك ناو رحالا قه -:هنافعسبلا فلالدلا ةلزعلئملارحأ

 ناسا مع ير نمو ثمالا فا ىواتفىفو © تاراجالان نمفاشلالدفلارخاوأ ىف ةضالخ
 بحاصلب لوامهردموب لك ىيطعتن االا اذهدعب كغ رثال معلا بحاصا كارلا لاا ذا

 طقتلملاىفو لاف اعاضرددنع هع مغ! بحاص كرو مهردمون لكهمزل هع مهمل رتوأش غلا

 الا نعضتال بصغلا عفانم © تا راالا نم نخاثلا لصتلا ىفةمناخراتت رودلاةراجاىفاذكو
 نكساداالا ةنوهذملالخغتسالا دعملا عفانم لالغتسالادعمل و فقولا لامو مهتما لام ث الثىف

 امهدحأ هنكساذا فقولا ىفامأو كاملا فزيكب رمشلا د هنكس تديكد ةعوأ كلف واب
 نم ىئثدميورخالا < هناة لالغتسالاوأ ىف بالا ة وقوم تاكا وسو .الانذانودب ةيلغلاب
 ىقاذك امهلعرخأ االو تكلداه_هل قيل طالب رواد ايس وز ع تال 7 ميتملا لام

 وأ كلذلاعانساذا هلةدع هريصتامنا لب اهتراحا:لالغتسالاةدعمرادلا اريصتال 0 ةشقلااناصو

 نمةنوهضمهعفانمام ربا ذا بصاغلا يف ىرتشملا قسى: دعمريصتال عت ةايلادادعابو هلاهارتشا

 ةريامنا لثملاربأ صاغلا مزليالو ل ملا رجأال ىعسملارجأ تلا ىلعف عمو وأفتو لام

 َُك ”لرتو باعوار ادرتأ شالح روق بصغلا قدايشأ نوترملا كس دقعلب اسكس نعد
 مسفلا ريربىذلا ارومشلا ضعدىفرخا :!نداهرحود نا هل .كاواهحرخ نازح الل سل اهيف هن ًارما

 نادل وةاثلادةعئت وىلوالاةراجالا حسنت ىناثلار مْسلا لخدو رييشلا كلذ تا داق

 ندالاهف د ذم ماهجوز نماهترحجاراداهلدأ سها هبفو لزاوألا فاذهرادلا نماه-رذ

 لكل ناكم هر دبر شلك هوناحوأ هراد رخال -ر# تار اراحالا نمثلاثلا لدفلا ىفةصالخ حالا

 هنأ هاف لخوروشلا مال مقرات ما يرن نأ دلا ماع دنعةراجال ا زحسف#؛ نا ام.تمدحاو

 همست نا لارا اع للا 1 ممدراجالا شتا 0 نكي اهيفهعاتمو
 ةنئترهشلا|اذهمتاذافر عدلا ماتىلقرخاناسنان مرادلا اون ممضعت لاف 5 ملا ةسغ

 لصق لسق ناك ضاق فاثلاولا مسي ورا دلل نمةأرملا  ركفةاثلادةعنتو ىلوالا5 :راحالا

 ةرايجللا فمنك اذالثملا رجأ هيلعفراكتساريغن هراصقلارحلمعتسا# هلل « ىلا ةراجألا

 اهفةفورعمةرحأر ل اذهل ناك اذا طملا فو هلنا هجر نيدلارصان مامالا دمسلل طقتاملان

 رادلا بر #تاراجالا نمةدسالا ةراجحالا ىفى والا عمت لثملا رحآجالاو ا

 حالصا ىلءربجعالو ةراجالا مسفو نا نك اسلل نكلري_< مءاللن ات غير فت نععنسا اذ

 اييفهنأ عا كرو باعو

 (حلا هجر ذينارج الل سبل

 ىلعرادلا برربج الث حم)

 ب ب ل نر

 ا يل



 ) )1١نياومهاردلاهذهدخ ١

 اصدهر

 0 مهارد ةرشعلاهد ب )2

 اذه ىددك رد

 اذ

 ند ار الوةدسافةراحاهدله نفاهتكسلاراد ضرةملاىلا مالك لتمر أهل ١

 د 0001 رود ف 9 ةعف_شثلا ل .قتاراج الارخاو أ ىفةءئاهربلاةريخذلا | ا

 رسكلالحر رجاتساوأ نزيهريخا.كباهمر :نياراد( ١ ()لاقوأاذكب عارذ لكهطتاح ىملوأ ||

 اذا هنا لئاسملاءذهسنجىف لدالا هلا هجر لضفانيدمترك ؛ ولأ مامالاشلا لاك هبطح |
 |١ بدك هملعرد شيل اعلل لمعلا قد اي ناريجالا دار أول العناكن ام لعل مان ع ا | ةيا

ْ 
 ا 00 1 1 ا هرب ل
١ 

 ١  0ا سس عر كالا موم ا ىرختل كنس: سالاقفانقو 0

 نماوبدنيامردكينيدب (؟) لاورا فاما تارت دواز وقول :دعمافلا | ا !

 ١ اتقوكاذانيب ةراجالا عصتق هماعر دق, لاعلا هب فنه أب نادار اول ال عدلى سدنالاضد ًازاح نكذب

 ةرحاشا هنالزوح الاد قو كاذاركذ. لنا نكداننم مرمر نب امردمدنيدب(" )لاولونيسي لوأ

 8 بم ىمىرديالو حب رلان موقت اعاو هنود ل ل1 نالردةياللاعلل ه.فدخ ًاينادار اول هل ا

 1 مولا كترجبأ سا لاه تارةرحالا الوقت قولارك.ذ ناني جو ىلع و هفانقول ذا نب ناو حجررلا ْ

 : ناي دعب ةرحالاركذامناو مولعملم_ءلدرح أت هنالزاجسدكلا 1 هىرذت نا ىلعم هرذدب ١

 ىرذتنا ىلع موبلامهردب كتر أّتسا لاه ناب لمعا !مالوأ اةرحالا رك ذناو ريغتي الف لمعلا

 لمعلا ناب دعب رجالا ركذ ىلا حاتامناوالو أ ةرجالا ىلع عقود ةعلا نال ارودكال سدكلا ذه

 نا طرش ىلع ءىألاعتسالل ةرحالا نا ا اك ١اذاف

 || لة ماذهىلعو زو الفةعذتملا لعدة 0 وقول تقولاركذ نكي لفرخؤد الو موملا لتي
 زو الم_هرد,باوتالا هذه هلعسملالالدوأ س 5 هاركلا اهل ىرتش.لارا سعت لحرراسمدلا

 أر دن اد ئرتتملاىب ئمىرسالوىر كملابو هب اقاولالدلا, ميال عسبلا نال ةراجالا هذه

 ذك ىلع سبا نال دي حرت وبلا كب عاجلا نادةرحالا الو تقولاركذ نا قو كلذل ْ '

 ؛ ع نا ىلع مودلامهرديك تر جاتسا لاقنانتقولا الو أ ةرحالا رك ذناو راك را ا

 للا تول عوةراجالا ت د سفاذافءاوس سدكلا ةيرذت لّمسمواذهو زوال ىرت تو ا اذك ْ

 لحر 0 ةدسافلاةراحالا فن اذكضاو لمعلا كلذ ] أى فرءلاوهام ىلعدإ مرح هلذ 37

 ىريتعملا درا بلع عاف فوك للا ند لذكر رم ناعتسا قو دل قا هلل سلال ْ

 |اريغب كلذ ل ثم نوئسءياوناكن او لما رجب < : رحأبالانونمعيالاوناكت ا قوسلاةداعلذ

 ْ ثسعل ا هىرتثملادر ىرتملانا خرحإالالالدلاذأاذا ب جم عضوم لك خه خالو حالا :

 سمانا ىقةصالخ رحالا ندد عقدام ملالدلا نمدرت بالاك ف نوكمالو أ مسفوه قب ١رطد ٍْ

 نم بحس امه عملا عسفنا م عسبلا دعب هن اجا ااذا عملا ف لالدلا 01 ثاراجالا نم

 ةيلالدلا هملعقصتسي الف لمعلا دقو لدعلاب 3 اقم ضوعرحالا نالت. لالدلا 0 تاسراسسالا ْ:

 تءاماذكو رحالاب طابخلا ىلع عد -ر ال هلاق تو" 'لا بحاصهةتف بولا طاخاذا طاش :

 الجر رجأ ساولو ا ناكضاو ّئ لام لا ىلع عر الرادلا مدهاذارادلا !

 ! ريسلا باك نمةحابالاو رظااىفة4_طالخ الويلات اورو< راكاةااوورعلا ليطلا ب رخل

و الخ اهم هرغب نا ىلع هدول عم نيلس* ءاضد .اضرالحررلا عفد
 ١ هللا يرش امنا ىلع امركوارهش

 دساةوهفاضنأ !نيفصت امها ضرالا قوم ردا عونا ممئاننيو فرجت مكوك مىلاعت

 ا
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 نم تاق رغما فعون ىف رار ضععبلا هنظاكرركم رركمري-غْدلملا 3 ذعمدقعلا ظذانااورك ذام

 أمد زاعنعال فقول فدقعو أكل مليوأب ىنكسلاو ثَو تاراجالا باك مناثلا ل_صننلا
 هعام : أو دلذان متملاوأ ف قولار ادنكسنم 07 رونزملا لحان م فقولاكمتملارادلمقولثملا

 ىفىأ ا ةاتمالا (طا) روزا الحان م عوبتملا لحرلا ىلع _.كلارحاف

 لصفلا ف ىف( ١ )لم لارج ب ىعب نلغلل دعملاو يتيلا امو فتولا فناهذإ ِءفيرةناورلار هاظ

 مولع .رجاءال-راورحأتساف تانوملا هيلع تاقُثةدلب لغأ ف نيلوصفلان 00
 ةداملا لهأ ةماعز مرحالادخ او فذ عون منع ف غضا ْضقلا عقرب و ناطا سلا ىلإ ب بهذل

 موجىفرسالا السما هلأ متن اطاسلا داب ىلا بهذول لان اك نااولاقءار ةفلاوءامنغالا نم

 نافةدمىف لصعامناو نيموب وأم وفد وهلا لص<اللا ناك ناو ةراخالات زازا و 5

 لكم مارحاهلن اكو لاحألا دس ذاوتقونلناو ى ملا لك هلو ةراحالا تزاءاّتقو ةراحاللا اومقو

 لاح لكىلعةراجالا هذ هرصتال مهض لاكو م-هعفاُ درت مي - -ممومردق ىلع: دلملا ل5أ ىلع

 اورحأتساف صم ىلعة ةاويدلا ة.ةارلاتاقث و ةدسافلاةراجالا با. تاو قف ناكضاق

 تاك رغتملاف عوف ةيئازب الالاو تشي هبوزاجت قولا اوركذ نا تاطلسل ا ىلا م 5 اوكش عفرين

 اهعابوأاهيعا صرح اف عارضا هيف ضرأ لبرل تناك اذا و ةراجالا بكن :ىناثلا لصفلا نم
 كل ذكوزاج هعاممتءذرحات امشاذخن مد ًاولوزكت ' ل زأ_ مص غاري رب ىو ئشد همس لك

 هني ادو أهم هم ربل برن ههرحبآ غهضرأ ىف المصق عرز الحر نأولو ةيريلاو لا كا ىعا ره

 نع مديهشلا مكسماعلا فاك كلْذْنمهَنب ادوأ همَعداعرام ةهقهملعو الطانثاك
 نادبالاةموصللا اوىضاقتلل ةراجالاز وختالوةدملا وك ذنودةءيدولا ض- احا زودت و
 تقول موءارم ةلاو علا الجر ا يتلو داق نمدوةعلا ىف ةلاك ولا با.فزيجو رمل

 تاراحالا ناك نمعاضيتسالاىفهيزازب الم عسمأا ل_ص-رالا مزلب وراح ت تقوناوزك< م

 قهملءدوةعملا الف ال_خاليزو الل مقو فال الا ىلع لمق ضب هلا ل .قراةعلا ةراحاو ٍٍض

 الامو ورا كةيقءانبلا كالممرضرقلا ل.ةاهك الهروصّيراقعل ادع ةتعتللاةل ْ

 نك مر بكروالف ةعفنم عس اهنا ال هرراجازو ال ضيمقلا ل_قدعس زو<
 م لا طم ند مك ع لاله ةراحالا فدق- لاخلا

 هلرادلا بر لاق ةنسلاتْضقناالفمهردهفاانةنساراد 00 ا عومساا ندضبقلا لبق عسملا

 لاد هلرادلابر ري ىركشسملاوانامز غرف لذ مهردفلابعوب 1 لع يذالاو موملا ا هتغر ونا

 رجاناس مم هع ام الع .امراد.ةمىفاهلع الو أد تاق ماشه نلادرخالا كد مسام هدزلد دل

 لاقام كلذ دعب اهتلع>الاو تقولا كلذ ىلا اهغرف نافا هلة مرحان اهلها نسا ذ_هلأق اهلذم
 وأن يدلا كم ذقن ا ىلا هذه ىراد نكس | ضر ملل لاك هو ةراحالا باث ف ن اخضاع مون لك
 لس رق ةملاناولوهدعد وأ هل.ةال ضار الا تقود لاك تا ناد ةراخاو 43 اذهىراج بكرا

 نوك:فةدسافةراجايهدذ ءناك هنال هّدمَأ ضرملا نهذبئذلا هسر ةقح رسلان اراجلا اذه

 تاراحالاع ند للملا نع تا ما ىف عوف ةيزازب هريسغىلا عفدلابنمض ةةنامأ

 هلوعتسي و هكسوأ راج ضرتلا ىلا ضر سلا لسو مهاردرخ .1نمضرةتسالزاونلا فو هو
 ملنعتسانافةدسانةراسا رع ايما 00 لع تدير املا مهاردلاه يلا ىفونىتح نب رهشملا

 نا لعذنهرلادقعك د ّقعلا لد وام اي ا و مزاد ال دم عالب ءاكرمشلا

 فقولاراد نكس نمثح*)

 رحاف هعابتاو لدانمةلاوأ

 (عوبتملا ىلع لذملا

 عم راعلا هذه عدلا 1(

 ول ةرركم ىشواهوزع

 ىيحصضمأ ب دياب ىلا حسنا



 ا شرحات سملار عطأثدعم)

 سلرادلا فى هقلا نم
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 ا قت ةراراجالا باك نإ 0 ريانا دقة اطرات عصبمنا ىلع ىوتفلا ىذاقلا
 هتاباقعتدازلا نوكدتف 6-0 رح ألا فدي زينا الا بمطيالو تارك ا رحاتسملا
 1 لا علا تا طرخت قت تاراحالا ناك ن نم هس.ءلعدوشعملا مست لئاسمرخ ؟ىفةيزازب
 ناورب الفاذك ناكمىلا مويلا ةيادلا, غاي اوأ م اال ضد ةدملا فض عا ذا

 انااا نوي عرج امورادلا هد ناؤأ امارحالا ىطعي قد رطلا ند هعودرلا هلادب

 ىحفاعي 0 ناو را لا ىلءةبادلا فلع ط دك الارجح امزلد ولكلا ىفةدساف ةراجالاف
 عصيال رجأتسنملا ىلع 0 ءاذكو هيلع سدل هن ال نوءذلال تقام

 لئاسد نم زازب رالف ةس'ان تيان نادنأ درر وأ لمد نامت طر :.ارككلو
 (| ناد سلاهضءقوةدسافةراجاارادرجأتسسا خو تاراجالا نم معساتلا ىف طرمش ىلعةراجالا
 لثاسدىفةزازب ةراحالاهده ضب نآلوذللو ام صاغتوكي الفل ئملارجأ هلاهرحاولو اهرحؤي

 نمرح آولةد_ساف ةراجارح أ: سملاو خف تاراجالا باك نمفاشلا ل_دغلا نم عو.#لا
 راد لا عقد تاراحالا فرك ذاعاول د ساو كلَ :الل قو ميمصلا فز وع ةدجةراجا هري 2

 هنالاك اتا نعذ ىناثلا كس نم رادلا مد ماو هريغ نم رحت لارجاو هلأ الو اهمرب و اهتكسنا

 ةروشملا هحو ىلع ةمرملارك ذنال ةراجا الةراعا "هل ملا كة ىف دقعلا نايهذعا وباحأ ا مانام

 ةصدكة راج اهريغن مهرج ودنا ا دساةرجأ ّةسملل س دأ لد :ح )روزملال ١ ته طرح لا

 هيك ةراحارخان هادهمرح ”انهلرحأالو همرب وهنكسيل لحر ىلا اس عقد ذامجالالدتسا

 ةراجالا تناك ولو بصاغلا ةلْزنعىلاُد لا نوكم و 11 ك6 ناكل عض تالا ناس نت
 تبصاغكر جالا قدسي رسول ن كل ةعيمصةراجا كل جالل .ةو بصاغلا ةلزغ نكي) ةدكةناثلا

 ةيئاثلا ضة:لوالا روما نأالا مدعل اود دو ازيئاج عيسسلا هلادسافرتشكمضرةدعب اهك 1< لمقو
 ىلع: ةمرملاذا ةمرملا هل 5مىفاهكمل لو عسسلا الرد ردعب سف ةراحالاذاادساف عئابلاف الذ

 نيث الث |ال_صفلاىف ةراحالا كل الربع“ - اوني راع داعم طرشلا -وىلءال ةروشملا ه>و

 ار وتكلم امشراذلا| فر اسبر واول يف نيلوصفلا ند
 ولادحكهورادلا. نمهوح -رذ نأن ارجالالو رجا اللل سياو فورءللا وهاد ةطاوالاو اندرلاو

 مالسالا ىلع ريك ن ل ةراجالا مسفنال ىلاعت هللابذامعلاودترا ناو ضو دالا ىوامهراد دعا

 قوقل ,ظأ لسحر ٍق تاراجالا ناك ن نمةراحالا ضف ا هذ ناكضاق 0 .ةىلأناف

 مامالاف فكي ل ناو را سرت ل يك تاةردعاا اب الأ هيلا مدقتي نأ فيفا
 0000 0 ادد ءهعزاءاشناو طامسلاب هدأ ءاشناود4_سحءاشنارام هلا

 ةفوكلا ىلا دادغ نهدبادىراكست ٌّ نيل الب ع رككلا فة فالس ا تامل نم

 تةعضو تمكتف عضو ىلا .ءريغب ة باد ىراكت رح . الا ىلعةيادلا فاعودا دغيدق هيلعف

 ةراجا تاءزيجو ىرخايهيااطي ناهل سلفا هتمعب ةبادلا تاكا خا ةيادب كأي نا هملعف

 لاقذىراكملاءافةلوج كاع نما, ماع ل هكا ةدلب ىلا ةءادرح أ :ساول لزا وملافو تان

 بحاو له ريغ هاسلاخ باهذإ ارحاف الذ فىركشلا هقد_صنا ةلوجلا تدجوامو تبهذ

 ارادزهر تاراعالا داك عبارلال_مهلاىفةصالخ ريغصاا عماخلا ىفاذ_هلصأو
 د نكس تدك لل ل 5 رحالا مزاد ال نهترالا اهتكسفةراجالاةّدعدى هودرغل

 ءاعحص ريشا



 م
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 5000 ما رع ,هبففقو ضرأ نع 0

 0 رأتسْاذ(ذ)م 1 كل رتل فك الا لش اارابالا ىشربال

 رحأن الةباور فزمسفت التاغولو مسعتتال ا و ةراحالا تراحى 5 اهلئمرح ا ىه

 اهفمثلوالا ىهبسملا مزاج فلا ت قر امداد .اور ف حن ودقعلا تقوريتعي 1 ملا

 ىلاف عرزا يفناكن ارد ةعلا زحف ن ك« وأو هريغن* ىلوأو هفةدانزلا,لوالارح أ سملا ىذرول هدعد

 دنءتدادزاولريشعت ةرحالا ةدابزو لع ارب تدار اادعب ولوالا ىمعسملا همزل هن دابز تقو

 هائمرحأ دازمهل_ةمرحارمرحاو (عج) ةدادزلا هد هربت عت ال اًمسعت> اودازول ى- لكلا

 ا ناالالوالا حر نا ىلو الف رح ادازولف ل قالا بجو لقا هرحاولو سعت ا

 ينور وغسل رجلا ضررا ل1 كيتا ندا 0 1

 ئىثال ل_.ةرج الب فقولارادال_رنكسأو/ ىلو ثلا (وقز ىلوأو هف ةدازلاب كسلا بحاص

 فقولل ا دالوأ :لغللرادلا تّدعاءاوسلثم ارح أ هملءنا ىلع رخأتملا ةماعو رك اسلال

 همْزلد ميةلاو فقاولا نذاالب فقؤلار اد٠ نكسولاذكو ٌقفيهبوةدسافلا عاماطاللاعطقوهْلظلا ن 2

 200 رج ب< نترملا هنكسولز جي ل تح نهر فقوىاولا اذكو غلب اماسغلا,ىلنلا رخأ

 داسؤ ىربسملا لعتاقلا ىداقورب عاق وو كوتملا لزرع مير خا لوم

 مزلي الن أ اب احح أب هذعىلالاو قى ١ الو "نزغال تدع ًءاوسلثملارجأ ىرتنملا مزلع تلا

 رعى هيف نياغتيالامر دقدإ مرج نمل قام ةاادرجا "لغالدعأولو مسيلاو هلا 2

 هدي تدل ارادت 0 0 5 1 0

 00 0 ناتو بصغ )6 لَ 1 "العلل

 لةمرحنود.ريغدل!لزخمرحاول بالااذكو هما <هزلب هلة هرجآ نودي رحاولىلوذملا (وظف)

 رأفت ودا 5 ةاّسى ىرش يعي ال طخ ادمال ا لكل سيلذاهلثم رجأ ماع هزلي

 مقال 0 َنارظ توا م4 -- وللا ق ديني تاوضدارافارتكشا

 رض ناكن او هعفر ف ذابلة فقولاورضيال ناك نا ءانلا عفر ريشلا سأر دع ةراجالا مف

 ا هكلملقأنك اهيا اعوزتموأ نب ديمهتعش مقل هةكل نا رجأت ملا ىذرذا ع هعفردل سل
 رحاب ضرالا رحأتسي نأ همح اص تا فقو ضر ىف لجرل توناح#إ صاخت ألا 'لرتمفالاو

 الاوةرامعلا عفرب موي هنائمراتسسبا مرثكصاررج ا ءلاتناك نائاهلثم

 هدنعجرلارحآ اذافىرودةلا فو 6 مؤ فاقولا باك ىلا ة#بنم رجالا كاذب مدييف كرب
 ناو ةراحالا ىلءىخذم* تتار دسسعلا ناكوزت اج هقمعف هقتعأ ارهشا ةمس ىذا 15

 مناَدِع اّمعلا ىواتفلا فودم لل ىضم ان رد نادل. نكي مزاج اذاو سف ءاش

 زاحا مةرحالا لممتسا ادمعلا رح [ني_-ىلوملا اكن اودبعلل قبامو (م) نيدد_ءاعزكي
 عاناو © ةراجالان شع ى دال ىفةيئاغرا> دم_الاهلك ةرحال ا ةقتعلا دعيديعلا
 ةيزاز ةراحالا لام: ىدود ىد>الرد_داالافو هدي نماهعرني نا هلرجأ سما ثذان 00 لا

 اهاكَسواه-وز نماهرادترحا ى :ركلا فيقتا راجالا ند عباسلا لصنلا نمىناثلا لصفلا ىف
 ١1067 رئئ777 7272711700022 22/2 >جه2

 ةمسديعرلا ثحمز

 قر وزن اح هقنعق هعم< أن

 (ةراجالا



 الةداعلا قلالدلا نال ) 1 (

 لوققفاولوقلا اذهو

 ةراجالا فا ذك ف سول أ

 ةساحللا نمةدسافلا

 نوءوذم نيد 00 اعلا دو دا ا رت رع ٍُق ةراحالا ن لوم مارلا ف

 غ١١1

 راعت_ىملا ةقفن نال ةيراع ىهفرحأ الو اهمرب واهتكس نأ ىلع هرادعفد ٍُق روز لا

 اهرحا(مب) ٍُق تاراحالان هكا !١لصفلا ىفةيزازب ةققفنلا باننمةمرملاوريعدسسملا ىلع

 كلاما ريغةراجا فةنق واس الارضح م ةرحالاذخأو نكي رمل ادحأ

 تاع هرب الا دج ورع الااهرح رايد دسلا تارت يراد ٍُق - اراك تاكد

 كاراشأ ل صدر ةرحالا كم دقاعلا نأ ىلاةراَسااذهو هنعهتنا ىذر لاك ةرسالا ف هكراشننا

 نيك رشلا نيب فالتخالا بارفةسنق صاغلاكثيغلا ةكب رشة ضع قدصت : واهكلعهنا

 رح > الا ندا نوري ةيلغلابملك فقولا ل معتسا اذاني 5 رشاادحأ 6 قا هرقل تاك م

 قو لالغتسالا ةفوقوموأ م ا اوس قل ة ضد حا هلع

 كي رشلل سلو راحالل ادعم ناكن او هلك ل هعّمسا اذا كد رمشلا ىلع رجالا ملي الا كرما كلذ

 نوكتاماةأباهملانالهتلمعتساامردةيولمعتساانارخ الل لودي نآ فقولا لمعت ىذلا

 طق_سرحأتسملادينمرادلا ب صاغبصغاذا ف فقولا نكسٍبابؤةكنق ةموصالادعب
 0 - الار حالاف تةعهسا مث كرا ادا ل تدل: دم هتعرالا

 لكس ُج تاراحالا نمثلاملا فة صال فسو تالاقال_تامهد ع هبودصتو

 نك اسلا لع يع لهو سم | عقدهسا مث سايكس وارادورشانح رنعناخضاق

 ةدعملارادلا فنااولاق طمنا ىف طمحلا بحاصرك ذدقو كاملا مكح اهنكس هنالال لاك ل#فكملارجأ
 كلذد4-:هفرع ةراجالا جو لعا مكسا ذا 00

 ه..:كسونلجرنيي توناحو!تيك الملد وآتواد_ةعلب واس ن ؟تاذااما ةلالدلا قير

 ةراجالا فىواتفلا عت لدلح تدلالان_ ءمناكَناو نك اسلا ىبعرجالا سال 1

 جوت وعلم ةاالدلا لالدلاد ادم اعلا تاك رفتم قو 3 تت تاراجالا ب اكن مهدساعلا

 قو ىدلاوىتفأ هيدمهشلاردصا لاو( ١ )ةلالدلا هنمدرتبالءاضقريغبو أ ءاضّقي بيعلايدروأ

 اسامقو م رخأك «دائملإلف هفته يح اص عابق عب ل وىدانفهعسلاب ونىدانملا ىلا عذ عفدةريخدلا

 عوسلا باك نم تاورغتملا ل دف ىف4_ناغراتت كردلا كح بحال نا كسالا ىفو

 دغءاحاذا نيمهردب رخا .نمموملا اهرحأم مم هردبادغمد ِح يتبادر لزاوتلا فو 3

 نءباورو»و ضمنا هلس هلثمللا ون أل اكو ريصنلوقىفةراجالا ضقنلوالار حام سمللف

 راح نين أ ن نمهرادرح؟ ى ههلا) ٍُج تاراحالان ا |!ىفهيزازب ىوتفلا +_ءلعوات نع

 ناكولا ذكوز جل ضرأ الب انبلارآولو حصن (/لوشلانام_هدحاد رفول ىددقعلا حوت |

 ةراجالا تزاجريغلا ةراجا كت .اهيفورادلار حاولو ز < ملءانملا رج اقاققو صر ءلاواكلمءانملا

 ملقىبنجالا نمهءان ءانملا بررح - اقرخ الةصرعلاو لحل ءانبلا اكول ( ريك ) تيبلاريغف
 زاو-ىف ل 1 اوزاح دا الية صرعلارعأتساولوزاج ةضر علا بر نمرججاولو هزاوحى د ور 0

 نب ضرأ لد ضعملا ىف عمك لكلا قدق_هدوأ مكمل اري قلي نا عاشملاةراجا

 1 د ل مهد ندولو 0 مهعبج ندد كوهرح يو سا

 ضرالانودءانملا رحاولو ف نلوصفلانهنيثالثلا وىداخلا ىف لكوملارشابولاك ةفتح

 كامو فقوةدمص هر لا ؤاكيلف اهيل رخاول !اذكو ئسنلا ىلعونأىِ مذهب وزوكردا اونااقوزخمل

 خر ٍق ةدسانلا ةراحالا فاء سهق ةصالللا ىف ىو ءهلاهلعو روح لل_ءقورخ الا

 لكس



 جيك

 للا
 ا. ا 2 تل 1 00ج ٠ و1 0 وغلا طا كل 1و توتسم "نطل 3 دج نول لل لهي ةعتوحس جم اب نصت حسك“ :هدصعم مدح حف سامعاسا مج رج جتو ١ هدو 2 جموع جوع اهدا:

 هنال ضوعلا فصن فعجرينا ضو.ءملل ناك ةسهلا هد قد«ساناو ض : ضوعلا ىف عجرينا

 كل نمام_هرد4ه بوه وملاهضوعةمهردفلا الجرل بهو ل رو ةمهلا هلل ستل هضوعامنا

 اذكو اضوعنوكم رفزلافو هتيهىف جربنا بهاولا ناكو اندنعاضوع كلذ ن كم هاردلا

 روبزملا لحنا نم !ئماّسب هضوعفارادة هلا تناكول

 نماهعي ىفل_خدءامضرالاْ-.هىفلخدبو م 0 ه( رك ذرغن مةيهلا فل ش دبا ٍعف باد *

 ملصلا ف عرزلا ل ديالو لدي اهنعوأ ضرأ ىبءلصلا ىفاذكو رك ذريغنم راحشالاو ةشإلا

 عسسلا ف لخديالورك ريغ“ قلاورارقالاو ندرلا فل-خد.عرزلا صك كذ رغم

 (ط) قلطا ا كلملابءا ذقلا فوةقدصلاوةمهلاو فقولاو حاك.ذلاو ةراجحالاو ةمسصولاو ةمقلاو
 تدسف قروورمثاهيفوركذ يما ذافرك ذريغي راجشالا ةيهىفةموقت ا!قاروالاو راتغالا ]خدك

 ىفو اهعوبشل ةلطابةيهلاو ةسبهلا فترغلا لشدتالل الهلاك ( مق ) ميلستلا عنجهنالةبهلا
 ميلستلا عنعالا مما ها غشو قدصتملل ىشوزاج ىل<و با.“ *اهيلعو مايو دصت ةيراخلا ىواتفلا

 هزار رخل + .اةرارغلا هذه تبدو تببلا ف بهاولا عا ادم ف الخ ةناب رع بتالاملال

 اهك المأ عسج اهجوزلتيدو (سع عق 3) هسسكع ىلءاذكو مها! ىفقزلا وةرارقلا لك شال

 ةمهلا باك دنق همق رهملا لحدنال

 »«(ةراجالا باك )*

 اذكو ىتفيهبو ةرحالا بك راك سارعغ نملالغتسالاةدعماضرأ عرزوأ هلغلل دعما اراد“ نكس

 رهاوح هدزا.هديةرحالا ىفر دهم حاملا نيغلا هه ةرا االالث اوأىفىفملاة كم أماج لخداذا

 رحأ نود, هةولارح[ف قول ىلو م ةصالخلا :راجأ خو ةراجالا نمل اوالا املا فىواتفلا
 را ناك لمد دزانا فتولا ةاجا قولا ب مام مل لدملا

 ناغتيامردقيو 0 حالو تملا رحاثارظني هنأرخآ ع-ضو »ىف ؤرك دو ىمسملا همت مسفي

 ىحري_سةرشعفنام_هردو رحالافدازو رخ اءاج ناو ةراحالاْسسفنال هناف هسقسانلا

 نادرا مو رمثع عساتلا باملا ف ىسامرك 00 ةرسشع»)_ةمرحأو ة#كنامب رحاول
 هيدزلد ,نينسا نكس هيف ناغتي الا_غهقوف ذو لمملا ا ودةمؤل عمو رحابة سل الغسل ة لعد

 ولو © ةراجالا باك لئاوأىةمنق لوالا ةنسلا فى هكلاؤلذسلا كادر وامفل_كلارجأ
 نافدجاوررشو صصص ةزاجالا تنات رولا د ذعر داو عرار“ لكارادلجررجأ سا

 رهش لكىفاذكهو ىناثاارمشلا ىفةراجالا همم :نافاثلا ارهشلا نما دحاواموباسهبف رحال

 (مكتوملا,ةلافكلا هذ هلطمنال وىفكلام 7 رح: ملامزلاه 5 ةرحالانالمشك رح: لاهاطعأ نافذ
 ىدأ نافىدؤي نا ل قرح لاذخأب ,نارحالاب ىل. فكل سس 1 كردلاب ةلافكتلا لطيتال

 رقأام هريخل لاكولا ذكودسماةلافكسلا تناك نا رجبأ ملا ىلع كالذي عجري نأ ها ناك ل_فكلا

 تةلزغع وهو ليفكلا كرت كلذ ناك ئشنالف هل ارقام للسفكلاتاممن“ ىلعوهفنالفكل

 ةرحالاةلافكلا هو ةلافكلا ٍباَك ن 5 لصف لسة نامضضاف كردلابةلا كلا
 ةفاضالاك ل عصف ل_تلا طرم ُُك دو أءاثي الان بص ى> اسمممءىشب لااطبالو ةزيئاج دا اولاو
 عجريال ب وج ولا لبق ءفكلا ىدأ اناوهاشام معان وجولا دعي بلاط قبوجولا ببسملا
 ةيزازن اضيأ اوه مزال هد مزول ن اف دوي -رجأتلاذخ أين الم نكلا سلو بحي تدلع

 ) نينفملا تاعقاو ( © ١



 ىالدسملاءذهلصأو )1١(

 ةعرازإ ا نا

 ل>- ىنك ةلعح ) 5 (

1 

 الل

 ْ وكي لاو + يزل لل ةتنيذ لال كاذثاالو فن بئاوحللا

 ا لدس لاو زهنال ى_ءمال ةيوصلاورلا نهحت هنالامهاقأ ضرةلاو ضر لاء نوكي دقو ةمهلاب !

 يلا ذا عقد نك مآىمو ةرو رشلار دقي ر دعس ةرو رضلاءتثبامو هلا فال أ
 ١ قهيدعاف تسادهعرا نم ناكر ديم سد نيالصا و( ١)ةيهدلء+ىلاراصيالاضارقا عفدلا اذه
 ْ راع اعلا نع ورا ىلءكلودّق- لك نمىلاح لاق 0 حاكتنلا 1

 ا 00 0 رعد ءرئاح ةلوهجملاقوقحلا نعءاربالاذا ىوتفلا هملعو ا

 ا كذمسلطأ الو كعداخ الخ اللاق خه نيرادلا واهلك تاعاسلا ىف ئربابثدلا فو ةعاسلا ١
 ١ ناع رغدمه(؟) لانو أري نيددلع 1 مدرك لعارت( لاق“ ىسل س لاذهف كاب قىلام شا

 ا ل نمثلاثلا ىف هي زازب ةهليوطلاةراجالا هت لخديالوهؤامر عرس مدرك ل حار ا 0 00

 ا ةءاربلاو قلعت هنال لطان وهف لح ىفتنأف توت تحك ءلعىلام ٍضق :منا هنود لاق لحر 1 0
 ةمصوهذهنالز ار ”اجوهف لح فتناف تماذا نيدلا برلاقولو قيلعتلا لمتالا

 |١ تاافولو

 ْ ةقدصكءلعىرهف تلا وأ ىرهم نم لح قتءًافادهك ضخ لا ١
 ٍ ىذلا نيدلا نم*ىربثنأف تمادا هنو دب ااطلا لافولو قيلعتو ةرطاخمدهنال لطان وهف ا

 | ندكذو م ءىرئانآفتمنالاعولو بواطملل ىلاطلا نمتمصو نوكي وزاجكسءلعلا ||
 اذ درملاتااقولو أ ًاريال كءلعىلاع ءى نارا تادف اهلوقك در طاخت وهذا ريال ْ

 نمتناث ىرهمن 1 1 اك تاق هقد بص لءاعىرهك اده ىذ مهن دتدنا اهو ا
 | اهرهمةأرملاةيهرخ [ىفناخضاق مدد الف ةرط اختم دهنالاهحوز ىلعاهرهمناكض رملا كلذ

 ْ نااولات هيدينيباهوعضوواادهسانلا ىدهافناتنلا ةملودْحتا لبر 2 ةمهلا باك نم

 ىبصلل ىهفناسصاا هلمعت_سي ابشن وكي وأ نادصلا بال ْممنامنصلل ا ٍْ
 1 ىدهملاىلا عجر كاذريغوأريناندوأ مهاردتب دهلا تناك ت او ةداع صال ةمه نوكي.ل منال ِْ

 ١ نمىدهملا ناك نار ركل عوحرااردعتناو ريغصلل تناكريغصلا به ىهىدهملا لاق اف ١

 ا دل نا تراحم 0 ندناحذاونالاىهتهراق او بالا فراعم ا

 ْ بالا ةبارق نمانرك ذام ىلعوهفانادهسانلا ىدهافاهجوز ته. ىلا ن تنيلا فاكزاةماو ذا

 |١ وأ ةارملا فراعمنموأ هبراق أأ جوزلا فراعمنمىدهملاناكو لاذكو مالاةبارقنموأ |
 ا فمهضذعب لاو لوك لوتلا توت انسملرأ اادهل تو دحأ ايا اذاإلا ا )ا

 ا داوللن وكت مهضعيلاقو ةماولاَدْتا ىذلاوهدلاو) )1نال لارا بهل نوكتاهلك لاو اوحالا||
 |١ دلاولانالدلاو التد دحأ | ءادهالا د_ذعىدهملا لوقري_:عيالوداولا لحالة ما اولازحا دلاولا نال

 || انلقامىلع دامعالا ار + ىدهملالوقي امرتحتاهظعالسر ناك اذاةملولا يحاصأ |
 ٍإ ةدهلا ناك نع اوف ناذضاق الوأ

 ْ اع - باقثتم_هردفلٌ ضوع طرم ثدنيلحر ند ماراد سهو مث#( ةمهلا فضي وعتلا بان)#

 | ر رسما رعصلا ىذمل اتاقرشب نمدنا نانمت هي دهاطارةصدربعىلا ثهدولو ضااقتلادعبارناح

 1 ةسهضوعلانال هيلا ىدسهملا هضوعولادكواطارقصناللاراص تح ح.العلا, بالا هكسلعالو

 ٍ ةمهريعدأل بهواذاو ٍٍق هيهأا بانك نم ضد وعتاا بابفةنق هش عوحراهلوءادملا

 || يهاولا نك ضي وعلا لطب اذاو عربت هنالز ومال ريغصلا لآمنم 6 ظ
 ْ ضوعءملاناك ةمهاا قدك“ ريا سس هتيهفعجربنا 'ء

 نا



 .ليح هني يوب

 هيي

١1١1 

| 

 ىلع طر حارقلا ضرالا ىفو ةدسافنلا طو رشلاءلطمن الة مهلا نال طرشلا لطبب وةبهلاز وق
 ةيهلل ادهم هيناكف هلنوكمف دكلم مغ ضرالا نمحيراخلا نالالوهجماضوعهلبوهوملا
 ناوةبهلا ىف عر ض وعلا حسا ناف 3 ةيهلا باك م عاشملا ةيهل صف ل سقناخضضاق أ

 أ دقو ضوعلا قدا ناو هتمقب وأ هلثععجرب ضوعلا كاهناو ضوعلا ىفعجر ةبهلا تقضتما
 فصن قحتسا ناو ضوعلا نمفصنلا ىفعجرةبهلا فصن وكس ناو عجري م ةبهلا تدا دزا|
 نم ىناثلا ىفةصالخ ةيهلادرتسيو ضوعلا نم قبامدرب ن كل ة هلا صن فعح ربل ضوعلا |

 | رضاحم سلد.علاو عدو:_بملا دبعلا بهو عدوملا نا ثا دبعجردنع عدوأ ا ذأ ف ةبهلا

 نه كإياضبق همفهلب وه :وملادد2 نا ليقدمعلا تامول ىي>ةيهلا سفن ديعللاضدأع هل ب وهوملا

 هلبوهوملا هنمضءاشناراسخلا, وهف لبر هقكسا ناف هلع نفكلا ناكى تح هل روهوملال ام

 دددةهلىوهوملا ناكنارظني عدوملا ىلع عجري هه بوهوملا هنمذناف عدوملاهنعضءاشناو ئ

 لكسر كذا دكه عجرددح ناو عدوملا ىلع هدا عج ربال ىسملا هنمضينا لبقاضبق همف
 ددح /اذا ها بوهوملا نا قرفلاو للعلا باك صئاصخ نم ىل._صغتلا ادهواولاع للعلا باك ىف
 ض.ةىفهسوهوملاو هلا ضيقاةربعلا ترقي وههلا ضب ةعيدولا ضمة ضقشاال اضيق
 ةعيدولا ناك نمرشءثلاثلا ل صفلا ىفةريشذ لع نامضلارارقنوكمفهسفنل لماعةبهلا
 دازنا لمماوداولا ف عجرال اوةيهلا ىف عوجرلا عنج الاح انس وأ حاكنداولاك هل دغنملا ةدانزلا و

 معلاررحداولاواهدلو ةمقوا هرشعو بهاولا اهذخأ اهربدناكبهاولا نا همه راخلا تاكا
 عسا ةيهلا ىأ(اهج ورخ)ةبهلانععوجرلاىأ(هعنعو) ةمهلا ناكرشاو أ ىفةس اع
 ةاشلاب ىضواف نيعلا لدبتك هنال ( هلبوهوملا كل منع) اهوحوريدتلاو قاتعالاوةبهلاو
 لج (كع) © ةيهلاىفىناتسهق ىغملا فاكنيفرطلل اف الخ فسوب ىلأ دنءعجرب مهد وهوملا
 مهلا لجام لئم هيلا ةيسطلخلا لهأ عفدوةداسعلا ىف نيملا لمح ام سذح نِمّةعَممأ هشسمطخمىلا
 || ىتلالاومالابابؤتشق مهنبامفةعزعاذهلئثمىف هلهاسملاو اوقرتفااذا هسفمهل عوجرالف
 لذ لواهبو نيم ةداعلاوهاك انمعءًاسشاهملا ثعب(مش) ف حاكسنلا باك ن متارهاصملا ىفعفدت
 بلط#ل (مضتم) هتضّوعاذا هيلا ثعبام باطل س يلفرهملا فصني هنماهسفن تعلخو اب
 اذهذخرخ آللاةلجر © روزملا لحما نم هوضّوعي )نا ضوعلا بلط هل(عقإ) ثوعبملا
 امهاندأ ضرقلاوةسهلا لمحو ضرقلا مدح ظفللا نالاضرقنوكي هللا لسس فز او لاملا
 لعففاهقفن أل اقف مهاردهملا عفدولو عرشلا ىف ناضل بس قلطملاذخالانالوهملءلمحف
 نوكم لعشف ك سفةهن سك !لاكوانوت هيلا عفدولو ككاو ىفاهفرصا لاكولاكوهو ضرقوهف
 ناذكضاق فرصتللا هيدعت هه لعد ص هلا ىلع ار ذعتا ذاق لطا, بوما ضرةنال ةبه
 شو رغب وركب هكهسفكو تسا هدا دد وخز اهحزا هرانهرابار ىوشربنز( )١ لاق ِؤحيهلا لئا وأى
 اهلاكن اءام تونك !هدرك ح رخىادخكردوتسا هتنورفىوش نكح رخ ىبادختكردو
 هلةريعم مث عاتملا عبس هلة اكوم لع امنال دئاو باح ىنادناو دهاو> ىيىوشزات عقاب
 نالف عاتملا ام انلق عاتملا نعوأ عاتملاهلدهاو لعجت اله ىل,قناف ضارقا ىلثملاةراعا وَنُملا
 هفرص:هتنذأامالفنملاىفامأو اعرشالواعضوال كلا وةبهلا نعىنبالاذهعداهاوق

 اهحوزة أ هاتطعأ( |[ (

 0 واهز اه- نم همك

 ىققوفناو اهعنواهدخ

 حيوزلا اهعامف هل ثاعلا ةنوم

 ةيلئاعلل مزلب اف قفنأو
 مقالا َةمق ةأرملا تءاطو

 المأ ب ات ل-هحووزلا نم
 2 دا
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 ١ ةمهلا تتكافا اخت طرسشلا ناكّناو طرشلاو ةبهلا تكحاذكى ضّوعتنا ىلءاذهكتهولاك |
 ٍ دنعلا اذهن القل بهو هتار ةألحر# ع وسلا باك ن هطرشب علاق ةصالخ طرمشل!لطن و ||

 ٍ ةمانةصخةسرار ةادقلطملاةبهلانرا ارقالا نالاعمج ضيقلاو ةيهلانارارقا وكي م ضعت لاف ْ

 'ْ ٍناكق ناضضات ضيةاانارارقا وكي :ال ةبهلايرارقالا نا مصالاو ضيقا دال نوكيال كاذو '/
 مك || هعس . وان اسكس ىلةعب ناكن ا هسفنب بوه وما ارغدلا صضنق 0 وح و(تح) يقدم هلا ا

 ١ ا قولة م( ط )ريغص رعغصلاة مهلا ىفتدشت عوجرلاةبالونا ن صناذ_هفهنعهللا ىشرلا# عج رلى تح

 || ئىثريغصلا بهو ةئاخلا وني دلارعهظ ىو ىف د ريغصلا ةبهل بأ رخآى ةنق نيعضوملا

 ا ا ا اوالنوكد كب وزب لهنمهضّوعولوريغصلا لامن مهضّوعي نا هصول سل ا

 ١ ءامصواالا ب دا هلامةمحةءالوامهل سلو ةبهضي وعلان ال (تاق) بالاهلثمو هل قثوكم 6 1

 ا امتآشوأ مفرد او ما وو ناتو ارا دارعو راو رستك ف سرك لاك ُّق ةمهلاق :

 | هرب اح ىصودللا هجر ةفنح ىلا دنعةيهلاز ارب مل كلذامهض.قًاونيلج رمسقيوأ نزويوأ لاكي 1

 ١ كاذزاب ةمو.-ةمهتصحام.نمدحاو لكلا لسو ضيغلا لبق كلذ د ودهتو ف سوي ىأدنع 1

 ا با.لسقناسسلا ةباع ا ا ارا وأ واو ٌ

 ١ يه ناذلا» از ملهرادفصن بهوشسللا نأ تاقر مم فو ٍق هبهلا بان تحح نم عودنا ٍ

 || ناف ةمسقلا عاطبالاريغص تنملا نوكي نأ الا هس ف صن بهوولاذكو هملاهلس وهز وع و!
 ا هدد فصت بهو قسما فو مسيو اهزرذب حز < لهمهارد فص: بهو ولو ةرئ اح هشضصت ة ده ١

 || هنباليهوولو © ةبهلاباكرخ ىف ىئانرت هلبهوامني وههس#» ملامز < ملريغصلا هبال |

 ا ىةفدن- ىلأنعوةبهلاز < ل اهيق ع نك اسبالاوارادهن. البهو وأب الل عرز هيفاضر أر يغصلا ا

 ْ ريغب نونكسي موقاهيفو أ عاما يفهلوأ نك اساهيفبالاو راديريغصلا هللا ىلع قد دة ل>ردرخلا |!
 ٍ ناكضاو هلطاةقدصلا تناكرجا,ناكساهيفناكو لوهنس الاضدأف بال اريصيو ةقدسلا تزاحرحأ 1

 / هنبال قدصتو ب هاولا عاتما يفوارادريغسملا هنبال بهو ٍق هنملا اك ن نمعاشملا همهىف ٍإ

 عاتماهيةوراديريغصلا 1
نك اسبالاوأ بالا

وتفلاهلعو روع اهق 
 ْ لوالا لصفلا هيرازب ى

 || حوزلا|اذهن مىذلاريغصلا اهنب ارسهملا تبهواهجو ز ىلعر هماهلتأ سما ةيلانأك نم

 وتبحو 3-0 50 0 ا ل ا تصض اذاالاَر دل دلا هلع ندريع ندنيدلا همه نالدم | 51 دلال هنا ا
 ١ )ع عق) و هداول دااولا ةهقناضضاك ضيقاذاداوللاكلمرم_هيوز وصف ضيقلا ىلعاهداو ٍ

 ١ ردو ةكرتلا فوةمسقلا ل.ةنويدمللني ذلا نمدن_كح ةترولاد_حآنءو 000 ١

 ا همسقلا لقتتال امك مصن ”هريغلو أثر اول نيعل أ ن نمهّتص- ةمصوهنعهللا ىضر لاق رصلاكا قا :

 || ءاضقلا لبق تاك نيددلعلحر هيلا منيدلاةيهباءفةنق اهلق<امق مصتالو ا

 نآولف نكت لوأةقر ا ل رج ا نو ذل كثراوار د! ندلا حاس هون ْ

 || امن ف الخاللقو مصيالد تلاقوةبهلا لطسو ف سوي أل وق هدر مصةيهلاّدد ثراولا ا
 فسوب ىأدنعفثراولادر 5تمملا ن نمنيدلا بهواذاا مقام فالح اانا امهدنعهدر هل ١

 || اضرارخ الب هولجر#ة هلا نمعوجرلا فلصف ل سقن انهض اق مصنال د تدنعو هدر مصب
 |١ هللاد_حرراتصلا 0 ىلع اذه وهوملاو قو عد رنماهنمحي عامنا ىلع

 || ةبهلافاحارقضرالات ناك ناو طرشلا لطم وةيهلاتزاجراصتأ وأم ر ضصرالا 3 ناك نا

 بعاولا ىلعةنهلا ضعددرهلبوهوملا ىلع طرم ُرُعلا ىفنالهتناهمرثمللاونأهمقفلا لاك هش اك
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 عوسلا باك نمةبوررلا |
 ريغبالدكرتعوحر حو #2 ةدككءانملا ف ضر نود نمو

 هيشاوةريخدلا و مامهالوأ ناتلجسكوبلا قو تجول ول هكرتفوةمهلل ةحيحصهلوق فريمذلا

 لاق مث شرخ الي هو ل-ر ير شفلا نمةيناثلا راج ضرالا نوديءانبلا ةمهنا ىعَودهتلاَو ٍ

 هللاو نس 0 رغيال ضر كال وا هّمح طق بال عوجرلا فو- تطقسأ ب هاولا :

 ضرالا الءانملا بو 8و ةبهلا باك ىف ةنصشلا نبال ةئاهولا ةمولت .وظنااحرشنم مع ىلاعت ١

 اهلعال وأ لس و أ عرزاهيفاذرأ بهو © ةبهلانمعويشاالئاسىفهيزازب زو
 لصتمبوهوملا نالزو< الرمل نودي الخ وأ ضرأأالب لذعلاوأ ضرالا نودب عررلا بهو ور

 ةلزنج ن وكيف لاصتالا ةلاحىفنكميريغام_هدحأ ضف علمتلا ناكما عمة#قلخلاصتاهريسغب

 ةملحو أل 2 ىفارقوأ ضر ف اعرز بهوةزروزملا لان هديرازب ةمسقلا لق ىذلا عاشملا

 ناو طوسملا قانس امان اس هسا ةبهلا تْزاج ذمة فددادحو هضبق فهن ذو فس ىلع ْ

 ْش فرصتداص اوذادْانالدذاامنءذن و ز<ههرضح ساحل ا ىف ضمقف ضب.ةلادد هأد ا

 ىف ندالا ىذتةيال ةمهلاباحتاو هساناو تداولا ندانالا مضي ذاع بودوملاريغرخا ئثفا|

 || هنال ضمقلا الخيم اضرنوديهرشانادان مكرف بو وملا ريغ فرصت و هواهنم س ءافرصتا|

 || ةلالد ضقلارهلانذا سها باح ان روك يبا طئارش نموهو روغوا 1 فرضت

 : هابوهوملاريغن لوغشم وأ لصتم وهامة مهبابىف ىترسلاط ىلا ن م اح رص نع ههنو ملام :

 ريغصلاهداول بهوولو(١) | ظ
 ْ ضيقا هن صانا اهب أن ماهرهمتي»دوولتنلاوز وحال ضيقا ابد سهأي مل نا وةدعلافرذوأإ
 ا هطاساذاالازوتالنيدلا هملعن ريال ع نم نيدلا ةمههملع قوثوملا هقذلا بتكضءدفو راح|

 : نمنيثالئلاوثلاثلا لصفلا ىف ضيقلامالا مصنالو هْسِقن يح هرهو هناكريصي وهسضبق ىلع ْ

 زويلاضياقت 0 ناوزاجا ضاقت نااوت هضوعينا طرشبا دبع لجرل بهو لحجر ٍُق ةيدامعلا ٍ

 رخ الاوريبك امهدنح(١ )هكنشالا راد هوربك اذا ركذوّيَو صوعلا ف لصقةرخ ىف ناضضاف |[
 ٍ لة |اةيهنال ىصلاو هو "يلطانا م امدحب ري ذوتزاجرسكلا نطيقتار

 زاجهضمقف ضَقلاهنذاو هه واذا الا مصتالسيدلا هيلع هر 9 نمنيدلا هبه ةبهلا باك نم

 ْ 0 ةملا ةبحتقيسف لولاة اتشوكلا ةيهو هضيقماةدبالا ضقمامتل ةمهلا ةرمش ادم .

 نمثلاثلا سنا ىفةيزازبامهتدابمهيو وراك || ىلا ا لاو عوستشلا ن .كمف
 ا درر كتاب لع د سر ا قالو وعلا ل ١ ِ ةمهلا باك ع نملوالا لصفلا :

 ا ل>رلا ىلعو  ىالغوأ سن: ىلعو كملع تةدصت لاقولو ىعلل هلكزاج طئاحوأ تنمو ىبل بدو

 || ناكتات تس مهضعداذافراغصلاةثال#ثكا ىنب ىلعلاقولو ريل نكي لفتببلا اذهىىناا
 ١ ريبكلا قحفف طرشلومقلان الز هم لريبكو مهفوهدالوال هراد_بهوولوؤؤءامح الل عم مهب اراج لعد ١

 ١١ لصقلا قةساتع مهلعاهب قدصتي تريمكلا ىلارادلا لبنا ”هل ساو ريبكلا ضيقت اىور و
 || ىلعدازامه ب وهوملادرشاثلا نمير الا مست بهو ضد ص(ث) خو ةبهلا باك ملوالا
 ضرملا ىفةمهلا ذا اههل ست لق هنوعمتبه لطم عملا ف م اكريخك عسلا ىفو رامخالب ثلثلا

 ْ هعايدقوت اف لامالو هنق بهو هقدجو لو ضبا ن ,هدبالف قش ةمها نكل ةمصو تناكو لو

 ْ ماكح أ نمةبهلاٍب اك لوأ ف نءاوصف هترولل نقلا ىف ولت هه نوضل لب هعبب سم مسمع ال هلبوه وحلا ٍ

 ا نبا مالم ناكنا ىلعةملكب رك ذناونا ةماكب رك ذنا لطاب طرشلابةبهلا قملعت 5-5 ظ

 شف ناكءاو ساق لطم رص

 طرتشدالو مسقالوأ 0

 ناك اذا هضمقال وهلوق

 ناد راو نوقرملا

 اهقدهعاةموسالا اهنكس

 ةيزازبلا فاكىوتفااهملعو

 ها

 طرمبة مهلا قملعت ثم

 (مللطاب



 6 نتالالاق ثحم]

 4 ا

 (كيلعال

 نذأاذا هنا لصاحلاو (1)
 هضيق 0 د 00 ضسقلاب

 | هدعبالو سانا ىفال ضدقلا
 أ ندابلولو اساقكلعالو
 ناه_ددعدم لو ضمقاارهل

 | فورءملازومرلا عسمأج

 ها ىلا: ..عقلاب

 ا ةيهلاىف ةلخلا ثحم)

 (ةمعل اوةدساناا

 فس و وأ هع هس و
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 دهاولا ضايدضيق نان لبو هوملا ةرمضح ا

 م١٠١
 ريك اريسلا (سس عق) ةحديلا ا يللا رق ةي رار لوملا كلمات | |5858 + +5ه“7“7بب7ب977“ل-وسدآدآآاةةننةةةقؤقضقضقضق"ُ"6ك6ذل»؟»؟شط
 ] ابهف كاملا تس الدوش وشر ىرس49* اما اهمحاصلامهنمد>ا رلكحوعفدي 0 ل من خ)هملا 1 عفدامدر 00 مولا تاتو ؟هملا حفدوريغوأ ضاق هريغو(كع) كاةالدوشرلا |
 ٌْ عدي ىتحاهعفدين اى افا يشأ تدب ىف ما بطخ ىزغلا ةصالخ فو اهدادرتسا عفادللو |
 ا 06 ( 0 ةيهلا ن نم ةحابالا بان ىةينق ةوشرامال عفداع عجرباهوزتو عفدق م هارددنلا ْ
 ا ولام فال_ كيلمال ماركو عفريغصلا اذه ىداو كامو هف ىلمو قحوهام عجب الا لاق ١

 م نم ةمهل ااهبدشعنتىتلا ظافلالا با ا 2 بالاديابنوكيعتو بح ىهفريغصلا نبالىرادو كلم ىذلا قوناحلاتفهنمع
 ١ لع ومد عوساحلا ىف
 ١ ىمولواناكساواسامق
 ا حرخو بعاولا ماق ناو ههند ملام س ا ا املا سل تا هسا اح ا مداال ةسهلا دعي ض.قلا نع

 | تونا ارعو | ضرال انودباعرز ب»وولو م
 ْ نذابْبهلا ضيقاذا هل بوهوملانالزاج كلذ هل بوهوملا لعففذا داو داصا اهو لكفلا

عبو سلجلا ىف هضيقمص بهاولا
نقنا هنذا نو دب نص ةناو(١) هد

 قارتقال لبق سلجم ف ض

 ١ نعاس "اع بوهوملا ناكن او الفالاو د بهاولا سان ناك ا ضدقم هلدو هوملاى صدق ىل#ق

 ١ رجلا و عاملا ة به ناضذاق الفالاو م

 ْ م لا ايلاف دسافلا عسبلا فأكل كل ادنءاشبقنوكنال ةدسافلاة هلا ىف |
 ارد رحنا هابوهوملاوبهاولا ريض نعاب اع ناكو ل بوهوملاو هتناهجرد#تد ذع ا

 ْ نا ةيلختلاو هناكم نع هلب زب ىتح ىل اهتاكقتوكأ الدنا فسوي ىنأد معو | رض..ةلايد هد ْ لس نارام تالا

 ١ ضيقلا ةيهلا متو عاشملا ةيهىف ناضضاق هضقاهللوق وها بوهوملاو ةمهلا ناب ىلا ضل مصبال سامنادعب

 || نافدكرشلولو مشي اهقالمع ..ةبال عاشمو موسق زو ىف هنالوغشمال بهاولا كلل الغاشولو | انآ اناس
 || هدعانومطمن اوكي و هوو عسلاكه يقهقرمصتذ فت الفدكلءالاعت اش دل كولو مصدلسو همسق 1 ١

 || تدفاذا عاشملاةيهوذيدامءلالوصنلا فو و ناخيذاف هركذ بهاولا فرصتي و |

 || ةيهلاةصالللا فو جملا اودو فسوب لأن ع كل ذىورب لها ض.قناوكاللاديفتال ا

 ا عصاج فو راةخلاوهف ةضيةلاردا بوهوملل كاملا تش الن أ امأو ضيقلا هيوهذم ةد_تاقلا ْ

 ا ظنا نكل ىلا ماةخادقذ ىغب هو ضيقلا,كالملا د_فتةدسافلا همهلا نا هيزازبلاو نلوصفلا ١ فضيقلاد_ىفيال ثهم)

 أ هلئاو تاريستعملا ضعت ىمداقأ اك معتلا ظفأ ٠ نادك ىودقلا ا 1 0 :

 | ةنك اس هواه وز َنماهرا دةأر لا تيهوولو ثدللا بأى وان فو ةمهلافف:دملاراسصدالا ||

 || حوزلاديىفعاتملاورادلا نماييفام عمار اا نال مصتابمفر نك اساهعمحيو زلاوةعتمأاهلواهمق |
 ْ ةمهلا ع نهفاشلا لدفاا قىواشفلا ةريخد ةيولا تدصف ىب_عمه بوعوملادب قرادلا تناكف ١

 ا ربو د تاسع

 ْ ثراولا ةصودنال مصيال نأ جني مصب لهابتهىفاهجوزلاهر «مث.هوامادضنر مان رق ا

 ْ رارةالاودلولا 0 لاو د صد 0 0 ةئرولااهتدصتنأالا عصتالف ١

 ا ةارسسو ماع كراداذضرر ىلا ٍٍج اياك

 أ فضو ٍٍق صد رملا ةمىف هيدا هل.ةالثوملا دعب ةراحالا ا رخل ا نزل يلا مصل 1

 خرش لبستلان م نيالا نحلم رك دلاد#دنعو فدو واهفصت اعمدستت .وهنن الأسش ْ
 عسي نا هقول #, 00 امور ادم د بيينادار الحر ٍق عوجرلا لصق لسقتاراشالا ١

 نعارا ارفو نوحح» ,ا..5:لدفرخاىفناكضاق لإ نع مؤللعم ن هد ةراذلا قصت

 هب وبزلا



 دوت جوبي سن بعسل <

 طقسنيدلا نالهيف عج ربناهل سل نويدملا ن هنيدلا بهوادا يؤ ةبهلا نم سماخلا ىف ةيناخراشت :

 نيدلابهولجر © ةبهلا بك نمعوجرلا لصفرخ ؟ىفناضضاك دوعلا لمح الفةمهلاب ||
 اندمع توب دملا لومقريس2 نم الا ماهللادجير ىسخرمسلا ع «الإ سعرك ذنيدلا<-لعن -

 ركذاذكعولوبقريغن ممصتا ملأ بت 4 ثيللاوبًاهيقفاارك ذاذكعو رفزلاةالخ ا

 هجر فسو كأن ءعو درت لطمت هلا لويقرتغن .مصتامنأهللا هجر يناولحلا م" الا سعم ْ

 نم عاش ا ةيهل_سقناذضاق م1 مد 0 ريغ نم مصتالامنأهللا :

 يدوولو ليصالا ىلع لمغكلا ع 0 الولمقي لول ةءاربالا مصل كلا ارب ولو ةمهلا ناك !ٍ

 ١ ليصالا ىلعهيليفكلا مرر ةنانروبقلا لاح تعا كلل دس ١ منبدلا ٍإ

 ا ل 0 قرد اةلاقك قادك ,ةلانكلا نمرشاعلا ىف ةضاخراَتت

 ءو/ ١

 ناو دراابدتر بالو لويقري-غ ند يهؤاربا و دراي درو لو شرع نم مدل تا ريدلا نع

 لوبقريسع نم محد ءةءارلا نال ىرتوهتدرلا] -.قتافمأ رار ومالا هلا حلا 1

 رابع ن نم مت ةءاربلا نالزن احوهفهنم لح قيإ_عجو فم مر اقام مناكول كاذكو درلا»درامناو 1

 لاكو هللا هجر فسون كل وقاذهو لاما ىذةيوددر ل مءبءاربالااذ_هثراولا درت اف لوبق ؛

 اذكو الخال مد ثراولانيدلا جر غلا دوولو خو اهلاح ىلع ةيضام 5 اريثاوددرلمعدالدمت ا

 مهلك هل ةبهلاةثرولا ضعبل نيدلا جرغلا بهوولو فالخالب مص نيدلان ءشثراولا ًاريآول :

 نمهل-ر ىلع هلام د هو ىل>ر ٍٍق اصخلمة هلا نم عسانلا ىف ريد طحنا ناصو لوأ ىف ٍ

 دو ل روج ع اولوزوعال ضيقا هسحأد /ناوان [سكتساْزاحهضمقب هرعأو ىل->ر

 تعص ضيقا, هنأ نااهيبا نماهرهمتيهوول تنمأ او زاحه:مهصهووأن نويدملا ن نمهعابولو

 كطعأان َّ كر عمىل ىعهنأسهاللاك 02 و ةمهلا باك ن ككاقلا سماق ةصالخ

 22 كد هملاو ةيلطان ةمهل اق تت أم ى-اهل ,عسامطعي ل حيوزلاو كل تدوةأرملاتلاةفاسرف 1

 71 كورت ىح ىمدلرهمى هه هنأ حال لاف لجر ىواشغلا فووق ر ملا ىفماكح الا ل تمريغص 1

 00 ثلا كلب فد :ملوأ اان اهحوزتي ل حوزلا نا مث ه:داهر هم بم هوفاذك ك.طعأوأ

 هرجع ارا تقدصتولو اك: لاا ند هرشع عئاسا | لدفلا رخاوأ ىف ةيناخراتت وك امايتان ١

 0 هيأ مك ١ اهل عودرالو با ماع ىرسستف النا ىلعاهحو رىلع ِ

 تزاح اه رز يه كد "أعاد تيهوف تام لبر ةس.حلاولولا ىفو قدر د #- نمةلوقملا لث املا ىلبق

 (تءعق) كف حاكتنلا باك نمرسشءنماشلا ليبقة نا راَتَت طرشي سلا نويدملاوبقنال |
 'لطاةءاريلاف امضوعد لو هس: قاد كلا تو د2 -ّمشلاو ررضلاباهاذ او هتجوز مصاخ ا

 نم اه هر4مةًرملا ةمهىفناضضات مصيال يهوف ةمهلا ىلعد رك أولو ف هارك الار اّك ىنةينق||
 نم عاشملا ةبهز ود ءوخو مال او بوثلاو ةيادلاودبعل اكح .ةيالاصفو ا
 ه.تالوأه. 0 اع بهوولو ٍق عاشملا همه قناكضاو اع. مهلوةىفهريسغو كي م

 كاملانالع جربة ذاشلا ىودلوالا ىفعج ريالالاكو ةن. -ىأد نعام يف عسر ىنجال ديعوهو

 نمديعللوةبقرلا كإموهو هجو ند ىلو ملل عقت ةبهلا تأ هلو اتولاوهريسملا ناكف قولا :

 0 0 ا 4 0

 رول لأ ىلع قيم .تبقرلغثبالا ف مالدبلا ضيقا روبسملا بهدا



 فورا ةعفشال تح
 (هيلع فوقومللالو مقلل

 (ةعفشلا ثروال ثدهم)

 (ةمهل أ ّق

 نفدو ةريقماهلع-وأ ايف لصوا د هساهلعو اهرحاوا اهبقدصتوألسو ناسنال اههوثاب

 اهعافناو ىرتشملا فرصت ضن نأدل 00 1 داس تراهقؤواب ْ
 ناثلا عسلاباهدخ اء لرالا عسلاراهذخأءاش نارام راش نعم فش !|ناكمريسغع نمراشلا ْ

 2 0 (ات) ةعوسلا سلط ىف لصف ىفناضضاق ٠
 قةعفشالو ,ىل ترا دركلا نال لاولار مش ىل 0 ا ضرالا فنوكت ىدااوةررادر كلا عسب ىف .

 ةعفشلا نمىلاثلا قىواتفلا دقن 0 ا تالوقذنملا

 ضرالا ي>اصاس ا اهنيك ىرخا اضرالترىرتشافهعفقو ىه ضرادل لحر كه
 بحاصا ناكل غساا عابولو#ؤروزملا ل حلا | 58 0ص هكا مالو كلملا نص ةعفشلا نال ةعفش ةفوقوملا

 لطفل ا ىفةريخدلا ن نمهسق ناري ارث 0 ىدراو د ٌىح ةعفشلا »د ا ناولعاا ١

 جئادسلاىفليصفتلاو ناطبملا باك نم سدا
 رشنت بردلاباوالا اذا اعيج 08 لفاسولاعل اطاسواةعدتو

 ىلابايلا ن نكي ملاذا ةعفشل ا ىننل قد رطلاىلا باللا نوكي هك دل سل ناضونا هموظنم ند

 6-0 . لارا ع اشعم _ ١ دامها وكي لف لاق قيرطلا 11 ,قيرطلا ||
 نيقللا تبلطلوق:ةعفشلاو غولبلارا.ةركملل تيثولو و فنصملا ةموظنملا حرش رش ق ةوقحلا |

 ءاكبلا اذهريصمفاخارم 2 توةعفشلا بلطت لدقو ةعفشلابل_قوراشخالاب ادور سفق م 8

 نلوصفلا ن هني رثعلاو سماخلا ىف حاكتللا درع كلااذهل عدن 2 اوةىلع حاكم كلادرا

 ل واءاضقب دخالا لبق تام مثنيبلط عسفشلا بلاطو راد واف ثروالةعم_كلاو# ا

 هيلا ملستلاءنخالا وا ءاضّقلاب اهكلم ناكول و كلذ مهل سلهذخأ ةثرولا تدارأ اوهملا ىرتشملا ْ

 ةعفلا قتل ار تروا توك ١

 ةقدص امهدحال |عجون يلحرل ادبع بهوول كا ذكوءاش نا ةبهلا ضعبىف عج ربنا بغاوللو ا

 هته عج .رناامهدحادا ارامث هلبودوملا اهمضمقو ة بهل جرا نال_-ربهو ولكلدكو ||

 ولادك وءاشنا امهدحأ ةصح ىف عج .ربثا هلاك نلحرلا._.عسوولةناحلافو كلذدلف]

 ةقددأا نددكملا عمدا هل ناكر خ آلا ىل لءمصتلا قدصتو امهد>ال علا ىصت بهو

 اذارادلا رسغىاذكوهضرأ ف عجرب .ربن أب هاولل ناك اهءانيهل ب و هر فار ديعرولو ١

 د ل دارفور قابلا ىف حجري تا هلناك عج وأمدهم ضععبلا كا رتسا

 قتنافءاضس اخرآ ارح "الي هوناو#ةبهلا باك م سمانا ىف همناحراشت قالا ةمهلا ا

 هذهنالاهنمىف عجريث اد س ءلفاهفةدابز كلذ تاكوانز "نان واتم .ىوأ الا ممةحان ا

 الصاد زديالاريقحا ريغصن وكف دقناكدلا نآلامفةدا تاك هلوقو ”هةلدتمةدانزإ|

 اهنصن عابناواهريغف عودرلا عنمج :الفاهتمةعطق ىف ةدابز كاذ دعب ةمظع ضرالا نوكتدقو !

 هلثال اهفصأ ىف عجرب نا هلاهنمأ شعس مناو عناملاردقب عانتمالا نال قابلا ىفعجر موسقمريغ ١

 وأو ةمهلا بكن هعوجرلا با, ةباده لوالا قدر طلابا هش صن ىفاذكق اهلك ىف 5 ا

 : | عوجرا نم عئاملاثحم)
 عوجرلا عم عال هلعفب الو هل بودوملا لعفبة مهلا قناصة: لاو ىسحرمسلا ةع الا سوس هه د ظ ا 1

 ادكنيعلا ىف ةمااملاةدانزلا ع وجرلان معئاملاوو عوجرلاقحدوعي ميلا ا ا

 * ةناحراتت



ْ 
1 

١١6 

١ 

 كاملا نوكف عداملا كلمت 2 دعنا 1 ىلع عا .فشااةند تابقاذاو همن تابقا ذهلفمصخل |

 هرارقاو عنف شل ةعفشلاقح توب عساه كا رق ادقو اهيرقأ ىلا ةهملا.هيلع 1

 قرت ملل لاعت دم عسفشل ةعفشلا قح ومثل بس هنأو عد دسلايمزارقا مصمف 0 :كلمف ١

 ١ هم دسلا ةعمتملا ندور اس الا املاو م 0

 عئابلا ىلارادلا ملف تاشناوش وكءلعةدهعلاو عسفشلاولا رادلا سو عسفشلان 3 نملادخو ا وأ

 عسفشلاو عام لا ىرتشملا ق دصنافعئابلا ىلعةدهعلا نوكتفعئابلا ن مرادلاعسفشلاذخآمفا ا

 ةدانزلا حصن لف و لوالان ةلاردتالا نم نك 00 ق-ى كداب زلا تدكوأو لوالان جلا

 طخانال عيفشلا ةعفتم همفلد ع 0و مدح الق ا هقطمنا امص هّق-ىف

 نعةئام ىلعرادنعملاصؤر وزملا لحن مةريحد اقرتفا اذهل ةدقعلا نعنْملا ضعبحب رخ

 امهنم لكل نال>ر ٍُق ةعفشأ ا هز ةاهاعد ١ ىدلل اها ةئييلا عيفشلا ماق اولو اهفةعفش الراكنا '

 - ىرتشم ا ٠ نماممق>نيرادلان مدحاو لك عيفشفني رادلاءاعيايتف ناهز الث مامهو راد

 احا لك اوم اطاملطفهراجرادعب يع رطىف عم“ [ىقرةعفتلا ب اك

 بتكيملو لكون ل نافدا شالا بلطا هدلب فل يكو تلا بتكي هلكوب نم د ملناف داهممالا بلطأ

 ردة. لولاللا فصنف عسلا لعق ةعفشلا باَكْن مملة نم هت)ةعفشلاباهذ خاب عام املا

 بلطت لفرخللا كغلي ىرتشملا لاق قروزملال ان م جي رص نيح د شافدامشالل حورالا ىلع

 1 وتبلطواذكت ةوواذكم وب تاعلاقولو عمفشلا لوةلاف تاعنيحتءلط عمفشلا لاقو
 ةعفشلاب ىذقاذا ىخذاقلاو 0 ا!قكيشم ر 5 |اازه :راظت وىركشمللل وعلا سآطت م قراسملا

 0 5 وصال عبشتلا هن ىضزو ىرانملا ءارتشا فال و لا نمرثك ا عسيفشلا
 اي | نمرثك ايرادلا عسيفشلا ذخاىنا ىلع امخحطصاولو لا 5 ئ
 بابل" ا ليقامعسجب همزاب ادتبملاءا رمشلا درع :لصلا ادهنوكي. .وراحىرتلا |

 هللا هجردجناف الخ ا .هدنعزاج ىرتشملا ةعنشلا رس ةعفشلا بلطي لم .كولا غو راقعلاا نعمصلا

 رادلا نأولو#ةعمشلا قح هب ل طيداعف هيسق ريغصلا ةعفش داو بالا ميلست ف ف الفنا ا دكو

 راوحوأ اهعد ريرخ الازاوحو رادلا عايراةث الب اوهدح ًاراوج نارا ناعمفاهلو تعب

 ىواحطلا حرش م ند ناف_هتامهسإ ىخقةعفشلا اعجاب اظق رادلا3 مري سرق فرحت

 ها ضرالا ق ئرتشملا تفر صتولو#ةعفشلا باك ف ىلاديسال] ا

 )١8 نيتفملاتاعقاو (

 1 رادلا قعئابل كلما تايثاىفامدخ بصت .ةيفرادلا ىفعئابلا كامتايثادبالا + اكسب يللا

 1 رخآ ىشتايثاالا كلذ تايشا ىلا ل- صوتنال اش هسفنل ىدأ نمنا عرشلا فريك لصأ ادهو

 | وهن عدل عام عداملا كاملا تايثا ىل 1-0 30 ال | ىثلا كال ذتايثاىفا مدح صنف 59 ّْ

 أاد رب صودامهقدصب نا ىأناف ىرتشملا لعةدهعلاو نلاذخأو عمفشل اىلا رادلالسكلذ ىف

 ظ ىلعةدهعلانوكم. دو هزا رقا مك ةعفشلابعت املا نماهذخأي نأ عسمنشلاناكو ؟املأ ىلعرادلا
 ىةريخد م _  مهضقأ هنا رق ىلا نا ىرتسنملا تدر عئابلا قو و عئابلا '

 ْ عيف كاف ضبقلا دعب ةدايز نعل ىف ىرتشملا دازولو و اصف ةع فشلا باك نمرشع عدا سلا لدغلا
 طخ انف طل ا نيب وةدانزلا نيب قرقو عسفشلا ق -قةدانزلارهظدالولوالان مااررادلاذخأب ْ

 دال فشلا تنث هناف عمفشلا قس لاطب| نعضمت ةدانزلا نا قرفلاو عيفشلا ق-قرهظد |

 ا عيفشلا لك وف ىرتشملا ضيقواراد عاءلبكو ٍِق ةعفشلا باك ف ةسنق هيعفس تلطن ىذمو

 يكف قد رط ىف عمم ثم ) ْ

 بلطا ات ةراجراد عب

 بلطلادحأ لك و بد وم

 (حلاداهش ا



 2 ثتحم]

 روج الم ماردلاردق تناكنافّدضفلا نم ملا قامىىلا ارطن نآس >اولاف 0 نم اهريغوأ ٍ

 نكمأل تناكتاوذ وجالفراك آتناكناوز وف نم ظ | حبلا مهاردلان تاك نر ا

 (ىلحاو
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 || نملحالا,قلع ام با. ةنق لحالا لطس ال نيدلا هل نمت ومو هةح هنال لحالا لطب نيدلا ؟
 ١ 10 دينا ةكرشلا( لام اراد ف رصنلا رسل لسجل بو خالو) )8 تانيادملا باك !

 |١ ففرصتلا) لسلاب راك دراما وعلا وآلاديتساإلا وأ عسسلاب وأاك رشدقعلا ا

 | 2 للا فاتسهق هفلملاوأ لاملاسأرىأ (هض.ةليق) انرك ذا ىند(همقلسملا ١

 *( فرمصلا باك )*

 ْ مرغيالوةدساك اهلئم هملعةشنسو لاك تدك ىلادعلاوأةئارلا سولغلا ضرةتساولو ْ
 ا ةحئارتناكمورخ ”1ىفاهتهق «بلعد < لاكو ضيقا مولا ,ميةهسءاعفسوو أ لاقو اهتمق

 ْ نى عةرسسكسملا ههاردلا ضرةتساالحرنأولو 5 فرصلا ىف ناهضاق ىوتتفا اهملعو ْ
 ٠ ةضفلا ىلحلا فسلا عسب در و زملا لنا قام لم هيلعو الطا: ناك احاعص ىدؤت ْ

 ْ لان لعينأالاز ار وحال ريملا رو أيها ردلا,ددضخنملا هقطنملا عسب وةصلاخ ةضفب ا
 : زوال ىهديدعام ءةررضدالا هحارشان كال اردوجه ف بهذ نم املح عابولادكو 5 ْ

 | باك ن : هرلا لامع. بابىف تاضضا# بهذلا نمىلحلاقامرثكأ ؟نملانوكينأالا ١
 || ىف يك ل :نخقل قاف دلو نام ردق ىوط اهيتع قو ااه. عوسلا ا

 521 نم ىد

 ظ ة.راخلاف هواق انو قوطلا فىللط:لل>] ًاىلا قوطلااهعابولو اهافو قوطلا قلطد وهيراخلا ١

 نكي 0تااهرتغ اج عم 1 .اقةضغب ةريثك ةضف ىرتسشا هو مامالا دنعدا فلا عاشو امهدسنع ا

 : ةضفلاىواست ةههقاهلناو را عسلاز وحال ةاصحوأ بارتنمفكك ةهقريسغلا اك ل ١

 ةهار تك ؛ زو هبقسانلا ناب امردق ىو اسملا نمصقناوأقوطلا كلْذْن م ةدئازرلا ١

 ليلا 0 00 هللا هج ل اركلازوح ةزوح ها ا

 ١ ةبو رضملا مهاردلا ى كا 0 حذاء ضشقملا عابينا 0

زو< ةدحاوةر وص فراصفهللادجر رز ف الخ هو اضأ ارو الق اهردقةفرعم ١
 نأ ىهو 

 اذاازه ز وح الر ودلاة مشب قو ّ هاردااوهىدلان ل نملقأ عسملاف ىلا ةضفلا نوكنت ْ

 ا ل كلرتكالاو لقالابز و لباذهىلا اتال ب هذلاتعب ولفةخقلا تعب ||

 ا شكرزملاو أ بهذلا ندعو اوزاوخا ةروص ف ضنقلا ند الان لرالا فاك ضرعلا ا

 سكرزملاوأ ةضفلا نم غوصملا ةلزنعاضيأ ا
 نأ هلاك ساو اذهىف طداصلاو مدقتام عج ىفاهنم

/ 

 | فالتخادتعو ساحلا ف ضداقتلاونزولا ف ىواستلا رشعب عسملاو نُملا سن> داحت ادنع ا

 لئاسولا عفنانم لئاسلاةباقك هد-وٍضياَقتلا ل يىواستلاريسعبالسدللا ١

 *( ةعفشلا باك )*

 اند رتشارادلا هيديؤىذلا لاو ل-رددفر ادى ةعْشش ىدا لد رعماخا قتلا هجردمت لاه ا

 ١ لاقو رادلاهبدنىف ىذلا هيدذكو وكلذ ف عمف ثلا عئاب ءلاقد_صواهع شان ًاواذكي نالف نم

 ا نه دنلا ىلعةديلا متي لو عئابلل تناكرادلا نا دمي عسفشلا ماقأ و نماتنر وىرادرادلا ا

 ١ كلذتامث | ىلا لصوّ,الرادلا فا ةح فن عدي عفش !نالدتس ليه ىذاقلاف كيلا اص ْ

 حا
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 ا

 لاقفبالا ماقمدحلا هللا هجرردمتم امأآ كلاذدعلل سا :اواناصولا دفئ ونيدلاءاضقلةكرتلا ١

 نوفل 1 ناو نر امالا نر كاد :اىدولافانأو امصو كرئاذا ا

 || ىخاقلا بدأ ىو 0 اءاصولا بام نم ىصولاو بالا فرصت ىف ىفملاة د ىذاقلاىصومت ||

 ةماعفاولاو كادد_لا سلو ةم.صولا ذمفاتو نيدلا 1 ةلةكرتلا عسب بالا ىدو فاصغلا |
 لبطوسملا فابتسم هنا« جبرا دمج ناف فاصلتا ن مايلعسملا هذه طف نا سك هنا بتكلا ||
 بدأ ىفيفاصالالوةبواولاه انرك ذاك اهنس فاصلاو همدعد:عبالا ماقمد+لاهمف ماقأ |

 ] ىأرنا لضنلا نيد مامالا شا لاق ريغصللاراقع عاباذا ىدولاوأ بالا #: عببلا فءامصوالا
 قاطولوزاج كا ذز حاف غلب مث ىرتشاو أ عاناذا ىبصلا هضقن هكناكريغصللاريخ عببلا ضقن ىضاقلا |

 عبار فقو مفهعوةول -قاتعلاو قالطلاز جال دنال ز<)غولللا دعي زاجأ مق دعأ وأ

 هل ندةزاحا ىلع كلذ فقوتسفري ب نيغب وأ ةمشلا شع عسبلا ن ناك اذاهءوقولا-زيجءارشلاو ْ

 | قاءءااوقالطااووهفق شاف زئغناك اذاامأ ىضاقلاوأ ىدولاوأ نالارضو ةرشابملا قحأ|

 ءتيلا لام ىضاقلا عم زوال ةنافنا ىفوإ) عوسلا بان منيدلاولا عب ىفناضضاف ءاوس
 1 6 مهلام هعمو ىدولا نم ممييلا لاما رش فالخج لاق مب د نمفام سالو لا

 فد عوبسلا ىف ءامصوالا بدأ هسه نمامصو ىصولا ناكناوزوكي ثدح هلي ىصولا ||

 م اهناممتملا ل اامدنا ارشزا وجو مبتملا نمهلام ىصولا ع ,زاوجىسودتزرلا ملظنن ع هيدا 5

 || هسفتنم عببلا كل عال لدكولاو ض# ل. كودهنال كلذ كا الف ىضاَقلا دوام بالا ىدوىفوه
 ا ة.ظفاحلاو ةصالخلا فو عوبسلا ىفءامصوالا بدأ هماعم موقد ن ' ءاذكُمهسقنلارشلا الو '

 ا بدأ مسه ىلع دكولا عيب زودعالو لمكولاكمنالدا ندا 0 نم عستلاىضاخلا مول ْ

 ا < و هشح اشي الن يغلا ريس هسفنا هل ةط لامعا ارشبالل(ل>) ٍٍق عوببلا قءايصوالا ْ

 ْ ىموللزاج(ص)ك اذ ىف الكر للا ( ىصش) هللا هجير دمنا الز اسرثك انولو هستمق ل-عولو ٍ

 ا هس وانام هر عي هتس عسي واق تع را رام تي ص ٍ

 ا ةرورضاوأ ةمثلا فعضاالازو<ال هنا تفي ودمَعلا لمع تملار اقع عم هل دو ىفيهن وريشع ا

 ٍ عييدلاو ها نم هلام عج بالل محو هنلغ ىلعراق_ءلا ةيومدب ربا ملج ندو 1

 ا اوةدم نم ى "عم اهلفراغصدالوأوةدوز نعتام (تعز ٍُق نالودغلا ن نمنيرشعلاو ا

 أ| فرصتبا.ؤةسنق ( رغص) تاقفتىفهسنجواهريغ نودةقفنلا ىلا بتال كحرتلا
 ]نم م نملادةنوامدانوأاروثريغصلا هداول ىرتشا لجر 5# اناصولا باك نم ىصولاو مالاو بالا |
 1 َىس نمل ادق ,لناو هلع عجريلد أولد هارتشا هنأ دههشي نأالاهدلو ىلع ن علان حجرباله سفن لام ْ

 ٍ تملا ناكناداولا اذه ىلع كل دب ةثرولا ةسب عجربال مث هيلع نيدهنال هتكرت نم نمل اذخود تام 0

 | +: الامداحىرتشا عوسلاِباَّكْن منيدلاولا عب فن اخيضاو هداولهارتشا هنآد- مشن م ا

 || هنادهشأ اذاالا هن دكهتكرت نمذخؤويءادالا لبق تامن ا اذكر ونُلابه بلع عجربالربغصلا ١

 ١ ىدولا فو نُملادشنتقو لءقوءارمشلا نو وداهشالاريثعد وهنا ىلعهنعب عجرمل هنب ال هذخأ

 ا ىلع دقنوءارمثلا تقوداونهنكا عوج رلا ىلع ده شي ملاذا هللا هجر دمت نعو الما دهشأ عجرب ١

 || لطسالو ) ملافإ) ف عوسلا نمنماثلا ف ةيزازب ةنادع وجرلا هعب ةينلاهده ||
 1 با.فناخضاو الا هنكرتنمرلسلا ديو ىتحهيلا للا توعلطبيولسلا بر توهميلجالا 1

 : هاملعن نمتوموالا-راص ل-ومرخ [نيدوأ لسه.لعوتام (طن) ٍٍق عوسلا بكن م هللا |

 (مدا عما



 ( ريغدلا لام

 فد ةمقاا و ةضقدتلد ريساولو ديعلا ةمق ىلع ت تدرو تةلاوالا نال ةضفالامهذ نكلدمعلا

 ممديعلا نبع ىلع تدروام 205 الا نال ةضفءاشناو امهذءاشنا دمعلا ةمقدرتسيو ةضفلادربنأ ٍ
 اذكو تلا الا عمم برعلابدرلا عن :ءاموهتهقو دمعلا نيبايرالوديعللالدب ىركشملا ىلع ةدقلاتو غ

 هَق وأ ىرت_ثملا عمي ىرت_كملاديىفةيراحلا تمعتناءناصةذ |١ىلا هب ٠ راذسا تريغت ناو هُو ْ

 ا 1 ال كلل ألا نعاتسوأ لوتالا نغلا لثجالي را ْ

 مصتالو تا ارعذملا و ف عوببلان يل الا يداطلا ارا را الفعل ٍ

 تع قكرتسملال اكو اذكب متم رش ام: ىنعي ىرشملا عئايلا لادول تح -ةلادالا ظامالا ةلاك الا ا

 عوسلا نمالاهالاىفةيئاخراتت عسبلا طئارش كل تف ىاريفعامجالاب عسب وهفعئابلالبقو |

 قوما ند هضيقامني_عدر عئابلا ىلع بح ضل لبق عسسبملا كله عم ذوملكفو |

 () حولا باك نم 0 ضبق لصف ىف ىواتفلا عمش ضيقام ل .ثههوكوةلافالا ْ

 ةفدحى ًادنعرخ ا اسنحوأ لقأ والو الا نذلا ن مر ىمسناولو الان هلا لءوهفالد اع 1

 ملا, ثد_>اذاالا ناصةثو ةدانزالب ثاك امهلام سأرهيلادوع.فزحسف ةلاه الا نالهلئلادجر ا

 خسف ردع: لود ةلاقالا تلطب ضِبقلا دعب ةدابز عسبملان مثدحولو لقابزو دعه بمع ٍ

 را را ا احامساعةلأق الادتنا هجر فسو بأ دنعو ةدابزلا سدس ا

 اجل اح هم الداو لوزان ةلايتلاف الانا هتادج ردم دنعو ةلاعالا ةمض عنمال ضمقلا دعب ْ

 ترجو إم نع فال جوا راك اال اقنتاو لوالا ٠ نمل ىلع ريسف :وهفاششرك ذر)وأ الجؤم ١

 امرك عاب ( (ح) © تلاه الا قىواتفلا دقت مسفلاردعتاديدج عب .وهف عمبملا ن مودانزلا 0

 | دعا 0 ككلهاذا اذكر ها 00 رت ىرتشملا لك انىراشلالادلسو ْ

 اا ل روسو ا دع دا ناقدسر أ الت لع مح الان 0 بالا عبس ْ 2 :

 رح :1ىعم عملا ذ- هضراعب مو ”ةلماك ةقفش باللذا هغولي دعب دقن هل سلفنيلؤالا راك 0

 اذاالارا دخلا اوههعوأب كدبعل هصضت ذه هلق هراقع عم زخم ثلاث !اهحولا فو ارطن عسبلا ادهناكو ا

 عمو ارطن عمسلا ادهن نكي فرخ عم ىعملا كلذ ضراعذا 213 فدك ١» عانناارخناكح ْ

 06 ىفادكىش هنو هلق فعضا ريخالولة باور ىفالل دعد ,هنث عضويو ةباورف زاجهلوقنم 1

 ناهد ولا فص همف والثالا ودمَتلا فعضن عا ولزاجد_سفملا رالاكراقعلا ع ىف ىدولا همفو

 در داما ٍُق ل مهي نيغلارب تن راقع عب نيوالا ا

 رك ذةمصولا ذسفنتو أن يدلا* ءاضقأ هكرتلا عاناذادخلاو راج ةصولاذمغنتو ؟نيدلا ءاضقلرامتعلا |

 د أ لرتو تامل بر ف عوجان ره كو ا وجل فاح ١

١ 

 عئابلا ىلعدرلا لبق كلش مم 25 الا توا اف دعلاناكو لو اررلا ىلا ىدومف صقتنتوأ دادزتف

 ةلاك الاى اغيواطقل“ هياقملاح رمش يع ينكبتاوا لم و ةلصتملاةدان زلاتكلهاذا

 عر نال ىدو) ناف ئصولاو دل ند اقر ةنيدلاءاضقل ضورعلاوراقعلا عم رة

 كلا
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 ةركم لا نمد 9 هلانال ا 0 ل لانوكي نأ ىئش ا

 الادسافلا عسبلا ىفزمسفلا عنمتالدئاوزلاو# # عوسلا ٍباَكَنم نماثلا لصفاا فةريخذ مضالا

 تبسكلاكه داوم "يل دفهناو نعسلاوريكلاك مه ار 3 داوتمريغ 0 ا

 اخد لاو لاذ عسبملا كل هناو كلرمسانا نمضي و كلها دئاَلا نمضيالو عمال داولاو ظ

 فال ىرتسشمل دّئاو 0 وزلاهذ_هووهكلهناو ”لصفنملا صغلا ||
 6 عوسلا اكن معدارلا لصفلا نم وللا عمبف عوف كرار هنمةداوتملا ٍ

 2 هلو اذكم؛ ا كل رلا لوي تأ عيبلا قةئفتلاةروص,( ةعفتلا |

 الطانفو كم :عمبلا|ذهفطرشري_غنمرهاظلا ف عس م كلذ لعد مشي و ةئرطتو هلب ةقسقحلا ف
 ذيال هقتعافدسبعلا ىرتسثملا ضيقاذا ةئيلتلا عبب ىفهتلا هحيردمتن ءو لزاهلا عب ةلزتع ||

 ارا ارقا نوكي اهث ل_طف ل بقناضضاق اكحكارا ارقا لالا اذ رم كلرق دلل 1

 رخ الاوةئحلت فاك بلا ناامهدح أ ىدافاماّدْحا ناو يو رارقالا ب كنمنئش وأئش||

 ةيادهلا بحاصلاق ع ئاباا نمدرحامثءافواض دعا( امولاعسبلا ف ) دسافلا عسبلا ماكحأ ظ

 عافشالا ىرتشملا ل < الف عمبلا الن هرلا عيبلاءادصقا مهنا لدعبسلا دع ةراجالا ىلع 6 ادقالا/

 ةلاعالا ف]) :عوببلا باك معبارلا لصفلا ن هدسافلا عيسلابلطتءامف عون ىفةيزازب هن

 ةلاها ودل قاله دعب عم هل_دفتملاوهدعب هو ضلال قةلافالا 00 ”نلدتملاةداءزلا (طن 8 |

 ماسك ولا ةلاهااذكو ءاربالاكهتئاامهجردمتو ضحى أد_هعز وجت لاا قلبك ولا

١ 
  1خال للص فنمو تناك لهدم ضقلا لبقةدانزلا تال ن يدل اءاند.قامئاوز هاون ر طنا

 ةلاهالا ىف كاملا نبال عما حرش رش ضيقلادعب ةلصتملاةدا نلااذكوهدنعةلاق الا ا

 ةلاهالا ىف ىواتفلا |

 هارك الا لل سم سا.ق ىلعلاه نم انعاش نخ لوالا ىرتشملا نمضي نا هلاكىناثلا ىرتسشملا

 ىناثلا ىرتشلنيمضتلوالا عئابلل سل لاق ند * هنغسو ةدسافلاه ب رش الا عاونأ نم معووهتاودساك ا

 وهوةد_سانثلا عوسلارئاسنيب وهركملا نيب قرفلئاقلا اذ هولوالا نيمضتهلامتاوديعلاةمق ||

 : ةبشإالو وسلا تاعقزتتما يهلك ةداوةمريغ "ل دفهناو 00 0 ا

 ١ دئاوز الخلا ىلعو كال تسالا ىفامهل اف ال نمضدال داو نا كإ,ةساو آتكلهتكاو دئاوزلا ْ

 | قناخضاق امهلرامشلا طرشو عسملااةلزع مكس | ىف هنال هركملا نم ىرتشملا هيشد الو هقاتعا

 هكا دورأ ارقاذك تملا ثراو لاق تام ندب روق الحر ف رسأتلاع ال

 ١ ل صفق ناخضاف ح الا فلهتسي و ةنييالا ةئيلتلا ىدي نملوقرلب بال هيلا ْ

 ةلاوا (تجحإزت اح ىرتشملا عملكوملاحسفواعاسباز وتالءارشن ل كولا ةلافاو امهدنغءا :

 | ناف#ز ةلافالافىدهاز ىصولاةلاقاز اوج عماجلا ف قلطأو عب امناكورو ةرباحثراولا |
 أ الاةلا الا رصتالهنالمد عز طارتلا كالا ن تحل متم تدأ) تقلا دقو ةطلل در

 ليكارلاو توللابخرل )00
 لاتحاوأ لاخر ع تملا

 ١ ىحولا
 نُملا ضبقيلاذاامهدنع أ عومبلاب 1 نمىناملا قةصالخ حصتال لاعأ م هتمقن رك ًاسشعاباذا ١( ) ىلوتملاوأ ]

 ىادتعالهطو ل نمذو | م طيخارارقان م عبب ١١ كلذ مكحدوعي و ةلاكالا عفترتهناف ةلاقالا ا انتم عبلا اليات
 ضيقولل_.كولاو فسولا 1 3 06 -- ه 0 اواو ٍُق

 همك ديل ا اقيفدشلعادوةعمناكف 1

 (!متروصوةئلتلا ثصم) ||| ف

 ١ اىالا ثدعم) 6

 ةلامالا كاع لوتملا 00

 هبهووأ ط>وأ 31 ١

 اعاجا ةلاهالا كلع ال نول

 نيرشلاو غباسلاقاذك ١



 اءنعّرم فلكل تعب (1)
 مركلا اذه نم

 اهلخدوالحراهحوزو

 ناف عسلاداسؤل ىرتشملا

 جو زئااناصقن ىرتشملا

 ملارسهملاو هلاح ىلع

 ا حو زلا لع ىرتشملا نوكم
 ا عسيبلا ماكح أ ف ناضضاق
 دسافلا

 وبلا ن هل طورمدلا فن احضاق ةمعلا الو نما همزلد ال هدّنع كله ا

 ا.ه

 |١ ىرتشملالاق © عوببلا نمسماخلا ىفةصالخ ثيللاوأ هيقفلا هراتخاادكذب ورلارامخ
 ١ لجرهوةيزازبلا ةلاكا نم ىشههزايالر سف عابف 00000 !!لاكورسخهلا ا

 ١ 00 ىرتشملا هداعاق هلق د لذ عمبلاداسفل عئابلا ىلعددرم هضقوادسأفءا رتا سكرت ١

 ١ ا ول "1 تارك اذك اهمق نا ىلع ْ
 |١ نُملا نم طسقداثوكم : الفاعس ضرالا عب ىف لثديرصشلانال كرتءاشناو نْملا ع... 1
 ا ا ريح و عسبلازاجةصقان ىرتشملا اهد_وفاّسإ 0 اهيفنا ىلعاراد عاب واذكر ُ
 ١ "لَك بيف ناكواهرامب لكلا عاب اهرامتابلع :لكاذك اذك اهينتأىلعاضرأ عانرلو هحولا ا

 ١ مود عملا ل ديل5 'رهمريغةد_اولا تناك اذافنملان ماطسق هل ارعأا نال عملا سف 5 ره هزاع ١

 ١ دسفمف ل اوه ن هب قاما ىفدقعلاءادتبا ادهن وكمف دل اوه قاملا صحت راصو عسبلا ف ا
 || نم طسقهلذننلا نال عسلادسف ةعوطقمذخفاان ماهلجر اذان ةحوذهةاشعابولاكعسبلا |
 ١ ناس عببلادسفيفالوهجقابلان ةراصْنُمْلا نمذ._هفلاّة صح سما ذاف نمل ْ

 ١ رافاذك ردر 1 مىكلا ادق تنعدم وع رح  اللاق (( ح)# عوسلا نمةدسفملا طو رمشلا

 || دنعد>اورق ةوفعسلاز وحن يني دحا اوسشنحننعلا ومهدفعام .واعمبتعلارقو 5 ْ

 ا تنعولو ريلا ةريص لام رت تمل دفا واعتو امددنع لكلا فو هللاهجرةشضح أ |

 ظ امهدنعزوك و هتنادج .رةف حى أدع ئئىعسلا ( :وحال نأ ينباولاهاساتحأ م ركنا ا

 وهاذافع نفل هنا لعمرك بع ىرش ( ظقف) سانلا ىلعاريسسامهلوقب ىفي ولكلا ىف

 نعلا رم نص ؟املاذا ىرتستمللفن مهن امعست ا!

 ] دةعلا مص( مش )كافر( )قف هيو همم لأ نعاذهىورو ايلاف علا فادح ١

 نمركا عسبك دحاو عون ن رار و ردو زدنا روكسانمراز ارد(١) (ي *) دحوامف ١

 مركلا اذهىفامهدنىرمش (تق)ز < ملنيعون نمربلا ناكو لو د-او عون نمرب هلوه_تد رب ا

 همر ىل أل وقس امق ىلعو اولاع

 ْ رت 1لق وأ نزولا كل دب هدو زاج( طصف) كلا ذكم دو ولز اج نمت ام ستسنا ىلع بنعلا نم

 ١ ملول مركلا نم بنعلاارشز وحامنا(قم) كو نيلوصغلا نمنيثالثلاوفاثلا لصفلارخاوأ ىف |
 ةراّوك اذك طرشولف ةمقلاربد قتل نومّوةملارظن .وةراوكلارك ذبامتاوتراؤك اذك طرتشي ا ىرتشال حر اتسم (؟)

 ا 2 0 0 مم ع
 1 امطمقو د_سافءارشدمأ

 نمد 1 ١

 روزملال نان م رب كراع ع نم دانا نه فن ىرش د ارخا الا ىلع ءامدد_>الع ء الق اذا ا :وصاخ دابملا نا حبوا

 ا ل ا اناس ا للك :اسمىفالاداسفاا عفتراو مزادبعقحهيقاعتادادسافلا ٍٍق ١ "ا . ١

 رحااذا اذساف ىرتشملا هصقند كملإناصدك عابولور كك نمىرت د ملا اهمذشن لو الاف امد ْ دريوعسبلا ضقنن ىضاقلا

 هريطاع ع نههعابو ىرتشملا هضيةفاه ل ة) عوبسلا قمابشأ حقزاذااذكوهضتنعئابلف ْ مرغي و عئابلا ىلعةيراخلا

 ش امو .لءفام اهلكموشغلا تزاسدو علا ن مادحاوزا- ناد مسْف» نأ داملإةدوقعلا هملع تةدارثو 1

 سل اكدت | راع ع نمديعلا عاباذاادسافءارم 0 ؟)دبعلا ىرتشم يؤ ماركالا ىفناذضات هدعل ْ زئاححاكلاواهلثمرهمو

 ءمثشالو هفلت اني جدل 0 د طدا ارش عقجاولزاج ةراوكلا تزونبب و

 وااصتاندحوولفاهددعوةراَو 0 ددسو و طرتش الامر اكل ناكاذاو قابلا نع

 دار ًاولودسعل اة مق لوالا ىرتشملا نهضننا هلاعاوىناثلا ىرتشملا مد.علاذخأب ؛نالوالاعئابلل

 قار دو ستكلا نم ءيثفلصدفلا اذه عركذ.ملكلذ ها لهدمعلا ةمقىلاثلا ىركشملا ن هكا نا

 نمضي نا عئابلا ناك دبعلا ىناثلا ىرتثملا قّدعأوهريغنمدبعلا عاناذا هر ككل نسبا

 شل
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 8 هرمشلاب دقعلا ىف قدكسف همفبوُغ ف صواذه نال هكرتءاشن او نُدلا عيم<هذخأ ءاشنا

 نارا ا تالا ا هو هنودب هبىضرام هنالري_كلا بوي هتاوفمث

 فصوتاو ري اويحلا ف ةئونالاو ةروك ذل ةلزنم همدس عيد ةعلا د سفي الف ضارغالا

 ةعبانانوكل نما نمئناسهلب قيال فاصوالا نالنملا عمم ءذخأءذخأ اذاو ةماللا
 ةفوكلاةداوماهلا ىلعةي راج ىرتشا قتنملافو كو ط تراس اسد دقعلاىف
 0 0 امالغ ىرتشاولو لضفأ ةفوكلا ةدلومنالاهّدربةرصبلا ةداومىعاذاف
 ئشا عج 0 ا - ريرذءتنافاهدربةيدنهىهاذاف ةمكرت رتاجنا ىلع

 0 3 عوببلا نم سماخلا ىف ةدالخ هللا هجرة مين ىأدنع

 هو ىلع ةنغم اهم ىلء ع ابولو هنا نعىوراذكو هه حف اد:ءدساف عيبلاف

 ادهف نبل تاذاهلا ىلعدي راج ىرتشاولو روزملا لصفل اقةصالخ رو*س علان مىرشلا

 ه>حوو انهعيبلاداسفيلوقيةثعيبلاداسفب ل 5 نتءاوستو لالا لعفاش يمس

 دملاتقو د هدو>وىردبال مصواذ- هنأالا بمملا فاصوأن ماكاو طورشملانأ كلذ

 قافتادساف عسب ءلافاذكو اذكى ا ما ىلعةاش عابولو 0 ءعسبلا قناكف
 اما ىبعلافامتاو بولحا ملا لغرف دايك وصل اهذهىفةئفصن سل طورشملانال تاداورلا

 ب>وبهطارتشافدوجولارط> ىلع لوه<هناو بولا نيللا طارتش نوكمفاذكو اذ كبل ع
 ىفةريخذ دسافدةعلافرهشدعب عضتاهنا ىلع اهارتشاولاذكوداسفلا بو رفدةعلا فار رغ
 هدجوفّكلذْن < خامطو ارامخ هنا ىلعا ديعىرتشا 0 عوسلا باك ن هعداسلا لصقللا

 ىف فمش ىلأ نعو امون ام لضم عجربنأهلتاكدرلا ليقهدنعتامو كافالي ىرتسنملا

 عئابلا ل محينا ىلع عا ولو © بيعلاناهةئيعجرب .رباعف لصق ىف ناكضاق عج رب رالةباور

 2 نُل ايدريغ ىلع عناب لا ىرتشملا لمح نا ىلع ع اب ولو عسبلا دسف ىرتشملا ىلع نا الحر

 ىلع هرادلةس ع الحر 3 نيتفملا هنازخ نم ةدسفملا طورمشلا ف اناس سازاح واسابقا

 اذكو ةعسقلا فهنا هجر ىسخيرسلا ةمالا سعئهركذ زاج ه_ءلعوالارارق هل نوكمنأ

 طورشلارخاوأ ىف ناخضاق زاج همةرورملا قح عئابلل نوكي نأ ىلع قدرطلا همر لج رع اأن اول

 ىنجال ا ع نمهيصن امهدحأ عاءنيلحر نيب دكر تشمت ناك اذا ةرحشلا قع وسلان مددسقملا

 زوج امهنم عابولوزويال هنبحاصدحأن هبيصن م هدحأ عامشنالثنيب ىهتناك ولو زوبصالا

 ةطنحلاف ىبقدلا ع وحال © عوببلا باك معباسلا لصفلارخاوأ ىف اخ زا

 هطمخل 6 نبللا ىفن مسلاو بنعلا فريصعلاو مسمسلا فن هدلاونوتتي زلا ىف تيار
 عبس كلدوةأ ونوس لا فتي زلاوة- طنا فقمقدااعس نال اهلباخ سف نويملارب اسوأ

 مساق رقدلاو بكرملل تا ةطنخلانالذ وّيْرلافتيزالو ةطنخلا ىف قيقدالهنال مودل

 الفمودعملا عبب اذ_هناكتفانودي زهنوك لاح تي زالو ةطح هن وك لاح قيقدالةقرفتملل
 نعضيادساف عسبملا عوسلا ٍباّكَن مه.لعدوةعملا ىلا عجرب ىذلاامأو لدف ىف عئادب دقعما

 هل نا ىلعانمل ىرتش اة نيلوصفلا ن منيث الملا لصفلا ىف الثمول هلثمو امهقول هضيق مون هتف

 ءافيبالاو لحما نيب قرية رعلاق ةنالزاحةمسرافللابع ادولو زوال ىرتشملا لزتم ىلا عئابلا
 هلرسل ىرت_كملا هارفدل ولو ءاذيالا ط ل تلزم لجلا ظرش توك و قرشا ةسسرافلا فو

 (نلتاذامأ

 0 ا
 (هملعولعلارارق ى>هلذا

 قيقدلا عبس زوجي البلطم)
 َْق ثا زااالو ها

 (حلنوتيزلا



 (هيولعس

 بل(
 مهعاضراو

 ١ د اوالاَد
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 ا حاكنلا نأ قرفلاو تو كسلاءال هب الولا لاقت '| دعب هتزاج ايزاجح ةالولا الا ىلا لة نامت هيدا ١

 ١ ىف عوسلانمرشاعلا فةيزازب اكلام هنوكطرتشيف كبل عسبلا وةزاجالا د فدسقةءالو||
 ١ اذك اًذك اهيفنا ىلع ةطنحو انهداذك اذكه مف نأ ىلعامسمسىرتشاولو دسافلا عسا

 ا ادسافءارش طن :-ىرتساول قدسملافو ف عوببلان مسالا فةصالخ ا ا

 ىرتشا لحجر (ح)# ةدساغلا عوببلا ماكح [قروزملا نم عئاملا قريد" د عاملا ىأو

 ٠ ا جيب دساعلا علا فو لاذع دسافعسبلافقدصتيالو اب همالوأع سال نأ ىلعا دبع ا

 ا رثبلا فوأ ضو اىفءاملاعساذكو كلولمع سل هنال لطارهن ابناريغت هضرأآ ف تئذلا الكلا 1

 ا هعس نا ىلع عامناوادساو ناكت الفن ههعس نا ىلءا دبع عاب و ل ْ

 || روح النغلادقن لبق عاباملقانعانامءارش#) عومسلا نمةدسفملا طورشلا فناخضاف زاجأأ

 ْ قدحاو سن>اممالزوعال س علا ىلعوأ لقا مهارديهارتشا مث ريثاندب هعاب ولو أب رلا ةهمشل ١

 ا لقا سولفلا,هارتشا اداو ندعم يرثلا نالزاح لقادة ضفلا ربي هارتشا مترعناندبهعايولو نما قح ا

 ا ةعلس هنالزو ام هاوق سابق ىلعو 2ك نع هنالز والىلاعت هلا هجير د2 لوق ىلع ىلل#ق ٍ

 ا ءاوسآ تضعي لامو اذه هردقيناو زوال لقان هارتسأ مث نْملا ضعي ضيقولو امهدسنع ْ

 ا عل لصف ىف دس 6ع زحل نملا فصنن ملقادفصنا|ىرتشا م نعل فن ضمقولو ا

 ١ دقن لبق هثراو نموأ هارتشا ىذإ| ٠ نمعابامملقأب عابامءارش بومعلا بابرخآىلصالا فو ٍٍق ا

 ْ نع لا سنح -نمىلاثلا نُملاو بدعي صقر مو درب م هلاك عييملاو ةلاكولا,هريغلوأ هسفنل ن لا ا

 ١ ىئرتشاف مهاردلابع ايولواند عدسة نيت دس ةميسن هارتشا م ةمس هديسن فلان عابو»ناكو أ لوالا ١

 ا لقاءل+رلا كلذ ن نمدارتشافةهوأ عسب رشا الاىلا كلملا له ١اذاو ا 1 هم ازعل ريفاندلاب ا

 ١ ندد ءسلا ص>رولو زاحمدعد وأ نملا دهن لمقلوالا ند | نمرثك أب أبو 0 زاح ا

 |١ هسفنلما هارتشاف عسمدلابالم وناكو لو رعسالةري-عءالوزت < عاام لقب هارع ارمشاترعسلاث حا

 ا ا عوببلا نمعبارلا فةصاللخ زحل ١

 ا ىلع هم كر ص ةةمف سس ادد و كلا لدم ل .ةمرتلامدروام غارت الا نال لقا هدم كرخ_ثل ا

 ا زو امهدنعو هللا هنحرةشنح نادل هنداهش لقت ال نم ءارشرو<عالو 0 صنئلادروم ا

 ا 0000 0 ا الا دما او بد ماكل الا ا

 ْ ةلزئعام»ؤارش *ريصمق كإم حو كام قة -ام.مسكىفىل اومللث ال ىتاكملاو علا فالح ا

 ا ق-ى مش اعف كدا لال دحر نمد ارش ةلزعءالؤهءارشنأهل هحو نمد أ رش هَ ا

 || ع انامءارث باف ىةرسلا طبحلا نم ةمرعللاطاشحاهحو لكنمءارشلابودااق عفانملا ||
 ا 000 8 0 نم ير ا

 | نآن مدل دا :هارألالازماعر كم عابنمىدنق ةماعلا أع نيل ا وا ل عمر
 ُ أك حسفلا قحهئرولل تنثر عاب |١تاماذا دسانتلا عسا ةلزنجاد هو رمسفلا ق-ثروبت ام ْ 6 1

 1 نيل تاداملا ىلع راحى ءسأ :عوسلاز مسداسلا ب املا ىف ىوانقلا ارهاو> ثرزلا و ا

 ا ىلع ىرتشاولاك زم احعارمشلا هللا هجررغع ونأ همّشغلا لاق همفىلاعت هللا مهجيرزع اشملا فانا ْ

 ةصالخ ىوتفلا هملعو ىلاعت هللا هجر .مشلاردصا لاف اروكاد(١ )ةيسرافلابوةزامخالا

 ١ رامخلاب ىرتثملاف هفالخي ناكو بتاكوأز اخس هنا ىلعا دبع عاننمو ُّه عوببلا نم سم اختا ىف ١

 نا
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 دءامق ل صفى ةينق 00 .علا + ةمقح فرعد قدهق-لطبب الف همل عدني ىحريسد

 الو ةفينح أل وقوه لرقوهلتا هجر فسوب ىأ لوقف برعلا كلب هعئان ىلءاهدرينأ ”لّالا ْ

 هريع ن نم هعاسهضيقوا دبع ىرتشا لحرإ) عوسلان مبورعلا قناخمضاق د# لوةفدر ا

 حبلا نال لوالا عاب || ىلع برعلا ناصع جربال ىف ا اا عئاس !اوفاشلا عئاسلا ىلع بمعلا ٍْ

1 

1 

 زاحكلاملا هنمذ ممبوصغملا عابولب صاغلا نأ >- هب جر ,قعيكلميسمد-تاذازوكاماو | ا

 ىف نلوصق عسبلا مول هده ه_:هذولال هعس راج بصغلا موب هتهقكلاملاهنمذناف هعابو ايش

 )( ندنفملاتاعقاو 5 (

 || ىلعاهدرينأهلو ببعلاءاضرنوكيالا ذهل ةموصللا رت هلا هجر مامالا نيشلا لاق علا ||

 0 ةيناثلا ةرملافلعلا دعبما دجسالا ارح مصأا ىيمخرسلالاق ُّق رويزملا لحنا نمعئاسبلا

 1 بولا طس واضرةداعإاقوفولو الاريسي ريد اوبطلابرهالاوةومشن ءاللحرلازغو اضر

 | اضركسلاءادتباو اضروهفماد:ةسالا د نعزواجاذاف الهعفرو مطسلا نم هلازاو

 ٠ ىرخ_شا(فق)# قعوربلا باك نم مسداسااىلدهلا نهدرلا عنمامف عوق كي زازب هماودال ||

 ا هدرهل سل دقهنأر ل نمهاس اتي دس للان نو لتر امالغا] *
 ٍإ (مظاط دحر هناي وسال ىلعو أ عبر ى ماذاف بعام منا عئابلا لاق ةفىج هي وهارتشاول اامفالخأا

 ( 215 ىلع دارعساو كرت ةيحرق ع مقاتل لاو مام طارثأى مر قو| رب رهظاسرف ىرتسشا ٌْ

 || ىرتشا ةاس ندم (ن) اهلاثمأ دقو مرولا هلكت درلا هل رسل مالا رم تا ارهظُمل |

 ْ ان ايمع ناك اذا هنأ يصصألاو ) ط١ درلا هلذ لعمت بدعا العب مواهبلار طيقةدح .رذ اهمةيراح

 || هارو بيعموعو عسمملا ضقت ادانزال ج١ درلاهلذالاودرلا كن وكمال سانلا ىلع ىنءالا|

 || ب.علا ناكمىلارظنإ كل كر قمل كان لف د الر ردق هنال عو-رلاودرلا نسق ل 1

 ْ سحأ هنأ ن نظبوأو» عون ىأ ن مفرءيالو مرووأ انعم نظف مرو هنوكر دقوهف -هدالو هآربو

 ا اهب ىلاثلا ىرتشملادجوفرخ نماهعاسفاهضمقوةب راجىرتشا جر عوببلان مبيعلابدرلا ا

 ْ امل كر :راشملا ماقأ او لدنعْ د>-سعلا اذه لو الا علا لاةفاهدربنأ اد اراقثدح أع :

 ْ يرتتحلا ناك لوألا ىرتشملا قع خاله هل ل :ءناكسعلا |3128 تآ ةشسلا 1

 : ناصةني عجريىلاثلا ىرتشملا ناف لوالا عناب املا دن ء ناك عد ام كا تانلادن عال ٍِ

 لوالا ىلع نام ءلاعئابلا عجربال ناش هلا عسلا* اقب عمو برعلا ناصقني عوجرلا معني ل ىناشلا ا

 ْ هريغن ماسه ءابو اهضبقوةب راج ىرت-هااذا كو عوسلاز مسمعلا ناضل .عجربامف ناتيضأق

 ا الابمع ناكنا ىذاقلاءاضقهرا رقابل تالا ىرتشملا ىلعاهدر ةاسعاهبىناثلاىرتشملادحوف 1

 : ةرفولثم ثدحت امس ناكناو ءاضقلا كاذب هعئان ىلعاهدرب ن ل والا ىرتشملا ناك لم ثدح ٍ

 ُ فاثلا عئاملا ثاالا لوتالا ع ام هلا نلغا ةرالات 35 هرارقانىذاةا اءاضقب لوالا ىرتشملا ىلع || ا

 ٍ لولا عئابلا ىلءدرب و هنن تايقلوالا عئابلا د_:عناك بيعلا ذك هنا ىلع ةنملا ماق اول ١

 أ ةزاجا,تافرم هدمأا٠ نمدفَسإ اهق ٍق عوبلا تاك مس.عاادرلا فل صفرخ اوأ ىف ناذحضاق ا

 ا دال لطابعبلاوزدم ل ىرتشما ىلا لسودك امج ههارشف ريغ كلم عاد ى هس الامودقحال ' ١

 ١ دارأو ةراحال | ىلع كلاما نهريفىلوضق عاب (شق) ٍُق نيرمشعلاو عيارلا لصفلارخاوأ ا

 | روزا لصفلا نم هنت : ضيفي هلكو ىلوضفلا نأ عدااذاالا كلذ سنلىرتشم لا نوهتتع دخل ْ

 ْ ميالة ردا هرب هيأ حيو ما داو ال هبر و م هنذا الب هس الام عاب هَ

 (درلا ننهقحلطس ل هآرو

 نمد فام بلطم)

 ةفقحال ةزاحا,تاقرصتلا

 الامو ' !
 ١ ٠١ 0 (ىث) هلي قع كف الفلم هتزووأ للبحر ل١ مضاغلاه ارشولامأ 6 ا
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 1 تل 1 1 ب داب اوم هول 1087 10 17 3010و هل: 15: هلو هنا 11

 بع ةدالولاةياورلا كا ىلعن الد رب ةيراضملا ةياو ر ىلعو رهاظ ناصقن ةدال ولا بدسن اهل نكي ب.ءةدالولا سفن ثحم)

 بدع ةدالولا سنن! ىوتغلا هءلعوادبألوزبال ةدالولا سس ل_ص<ىذلا دل مزال ْ (حلا الابل فو مدآ ىف

 ىواتفنم ىفيهيو:دازرهاو1ن ريكلا نودامفاناصقن بحويهناالاال اهلا فو مداني ىف
 | نهلوةيدرالهنكلءا اقالرهست ل طابع © ع وعلا مبيعلالئاسمىفىصاقلا ||

 ناك هي راع تشان ةروهزملا لا نم ابدل ىناقلا بدأ حرش نمنعلا باررخأ ىف

 نادحضاو عئابلا ىلعئثالتت امم ةدالولا| مصقنت لو ىرتشملا دنعتداوفهي لعمو لل_ي-اه ْ

 ا >نعو ممم عوسلاب اكن نمبسسعلا ناصقنبعج رباهفل_صفىف أ

 ءادلا فءابطالا ىلا عودرلاو لم م ايوأ ادلا ضي لا عافترا عدي لا ماهدربال اهرهط دما ةي راج

 نيس | نيه د ارال ض.خلا عافترا وةدحاولا ىنتكم وءاسنلا ىلا ليلا ىفونانث ا طرتشيو

 ” راسنا شق تقر داك نا داو رو كان ارردخ نعلم اس ىداوأف ١ تمهد أ
 مانآة سوو نار مثاورفو اللد. نملقأناكناو ىوعدلا عمست مارأ ةريش ورش ةعبرأ

 ةداعلا فءاسنلا ض.>ءادّا همل ا ىمهتني ام ىدقأ بالا فربتعبامنا ادع ولا سائلا لع بلعو

 ًايشرت 0 ناواهغولس م كم غلبملا اذه تغاب اذان هللا «-رةفينح ىلأدنعةنسةرشع عبس كلذو

 قو 0 رد حليسمب اور مالغلا فد ءتاباورلا تقلثخاو

 امهدنعو ةنسةرشع ىلا ىلع دةعاىرودةلارصّت# قودي ر ثلا قو ةنسةرمشع عستةباور .
 ةمالا لوق ةعزا لات عدورا اادأ ادهفرعبامعاو ةئس ةريشع س#+-مالغااو هب راخلا ىف

 ةعفتما م ىداؤاف ةدالخلا ىفاذكدرلا ق-ىفالنيملاهجونوى :وعدلا عامس وح ىف هنكل و
 نال لقتال عئابلا دنع ضدخملا عفت صايملا يلا ماق ولو لالا ىف عمس عئابلا دنع ضيخحلا |

 زعناو لمقتعئابلادنع ضاحك سم تناك امن' شيلا ماقول هيلع فقونال ضرحلا عاطقتا |
 هنآراك وأ: !سهاو ىل اما: 1 سا تربخ ولو مدةنا6ف دلحتلا ةيفيكو فاح ةشبيلا ةماق ا نعأأ

 كر ادد هنا عئايلا ادولف قا لعةأرملا كا لوقلةدالوةم وصلا تا مملمحال

 بويعلارابخ نم عن الامودرلا عن ءادوكح ض.فةراضراها نمراتك اكدوا ابل ا

 0 اب انام ل ملا عمل س دل ىركشملا د :عتداوفىل لح هما ا ٍُش

 سداسلا لصفلا ىف هد زازن ءارمشلا دنع ليحل, راعي لنا ةمتلا لكبالن ا عقتنل ا عجرب اهساننف ٌْ

 عحربالو دربال طنطا ىفنوكأ أمل ثم ناكن اادارتاهبف دوف ةطنح ىرتشا ع وبملا تاك نم

 راك نمل نافاس 510 دز كلذ لب يا نركب اللا ناكت او ناصةثلاب ||

 هدقدح و فاك سم ىرتشا 07 كلذ دل سد] طم دك سدو عئابلا ىلعددرب وبارتلازىنا دارأ

 ل دف ىفىواتفلاةنازرخ رثكوأ لقنُملا نم مهتصدد عئابلا ىلع دربو صاصرلا زي ءاصاصر

 صاصرلازيعنا لذاك اصاصر ه.ةدح ونا د 8ع وسلا باك ن فام ءنوكيامف
 ىفعاسيام لكلاقفالصأل' 5 سنا هللاهحرفسو وأ ل عج هته حئابلا ىلع هدربو

 ف حاسيرال كل لا ف صاصرلاو هريثكريج نأ تاكل لق ىف اسيالام لكو 2 ال هلق

 ىرتشا #إ عوسلان مبودعلا قناكضاو هد :اورلاءذيباوذأ املا ةماعووريثك زيمفولا

 عئابلا هللا قفهمداخ مثامانأ ةدوصخلا كرم ةءراحلا سعف عئاملا مصاخو اهضبقو هي راح

 أكو اوزب لهرظ ن0 ذا ىرهتخللا لا هد برع ىلع ءلطاامدعيةدملا لوطا ار

 ع
 اة
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 دوشفةعدقةحرقلانوكىفافلتخا (2) ةعوسلا نمسداسلافىواتفلادة ةباورلا
 دربو مداه لبةت هن مىرتشملا مضيق ىبلا ةدملا ف اهاممشث < الامناءابطالا نمءارصبلا

 هنوناي و رجا هولعيا رك ذارا هج ىرتشا (مي) كف عوسلا باك م بدعلا ىف ةمودخلا باىفةمنق
 عواطن ا ىئسنلا كلا دم ءلاقو ةعالاد او>ابفَرَق 2 1مل ىراخإ هم هتءقولاو هريدىف

 ناكتافطولموقلع هبل معد ادع ىرتشاوأ ممضعب تعمم (بقز بمعل قو الفالاو ب. و

 ا امفنك اسعنوكي ناقة راللا فال الفرح اءناكن او 3 لملد هنال ي.عوهفاناح

 دقوهدبنمقبافادمع ىرتشا لحجر هو عومسلا نمبويعلا بابفةنق شارما ادسفيونال
 ىألوةىفابابحد علا مادام ببعلا ناصقن عج رين أ نوكيال عئابلا دنع قدأ تك

 بسعلا ناضل ا هئمتقرسف 00 هللا هجرةهفشح

 دوعن رادع رع نأالا صقنلانعوجرلا هلس كلدعلاق تأ و تم .ءلارامخىف ناضضاق

 586 ( ٍُج يعلارابخ ندم هعنعالامودرل |عنعامع وف ةيزازب كلذكرلق ل وشي نا هلنال

 زيلهدلا ن ههسصتْنذ هلا عانت دك سددت + هعطس قوفامهدح اقامه كرش مزيلهد

 م نمراعتسااذا هنأ ةروك دماهلاح دادس و هسطس نع رد | عفربهىحأ» نأ ىرتشملل س د

 هعودح ةريريعت ملا هان نا هب راشملسدل ريعملا عام اهعضوو هملعهعود- - دولا راد

 0 الوغشمالار ادا كلعمل را نك مزال قح 4 هلَتدثو )ناو ريعتملا نال

 ىلع ت ترَع ىكلان سناك اواذهان ذاّتسا لاق هعقر نم نكس الؤاصقأن هف هقح ناكف

 عض وق هرا نذل ح روهفالخ ىلءثدللا يأ ىواَتفو ا ىلام قدا لالالا

 تاذدرتسلاو عوذملا عفر ىرتشملا ذهرادع انت هرادتحت بادرسس رفح وأ هطئاح ىلععوذ + 8

 ىوعدلا باكر خ [ىفناطملاىفةنق كاد نوكي الدكت "الذ 0 سلا ف طرم ءاذاإلا

 سعت هنال سرعت اون قرلار ا دربنا هل نكمل اماما رخا كل ةكان ىرتشا اذاو
 هنو را رامخ ناخد 5 بيعلاوةب قرلار ام درب نأ هلذاك كسلا ب رك ملول تح حبا رخالا

 ا ل 0 هاذاخ :ركياهما ىلعب راج ىرتسش اول ٍُش

 ل 5 0 وداود

 عم عئابلالوقلوقتا لد سنع ةراكبلا تيهذنر 5 مرام 0 5 :اهدحأ م
 اهيرب 3 اناسالان ك3 ز ةزءاسلااه رق ىثواتل «واتءددقل هللا هنسع

 ركب ىهناقنافءاسنل اسمي رقلاخلا قركبا منا ىديعتابلانا كانها عضونال ءاسنلا

 0 "ناواضيأ ىرتشملا مزا فاح نا عئابلا فاحيبيثن 1ةنا رعت ام ءاانءج ريغ ن درب تملا مزلد

 ءاسنلا اهي ببث ىهلو ةي ىرتشملا وركب ىع عئاملا لاقف ضلال ةاناتخاولاذكو هيلعتدر
 ناكل نم تدعم هنعهللا ىذرلاك هال مآ عمس لهكيدلاو ما هلا ضب نادكمالاو

 هب راخلاتمزل اهب قدي نمءاسنلا نم هنرمض< سدا ىضاقلا ناك اف ةرمشةملاَْهاجلا ضس

 ةصالخ ريبكس -!!عمادا ىف لكلا ١ اق نمءاسنل | نمر يسعنا نيرغو مىرتشللا

 ةرشقملا ةماجلا ضدي نة نك !كيدلاو اة مالا ضب نادكمالاوإ#) عومسلا نم سماخلا ىف
 دفنعوأ عئابلا نمال عاب ادعت داو دقي راح يرتما اذا ٍُق خوشلاو مسمامنا3 هن زازب

 ملادادربال عوساا هب اور ىلعن اد ,اورد و درنأ هلل هدقعلا تقوكلذ .ىرتشملا لعب لورخ
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 مم 00 ذه ىلءوردنلا كلذ لمه هيلعو هن ىرتشملا د خامق يلا لطبانشيصةدخوفهعرزف

 0 ا سانجأعونركيدايفناهوسددركان 1 ا قال هرب رح (
 اح

 اذكوهفناصقنلا ناكن ا 1 ل , هعلا ىلع عر تدذ هذ :مو هضرأ قهعرزذ ن و زلاردب كرس

 ا

 فلا سانحالا نمر
 ةارط ىتلبل اءامقااردبهدح وف ءائقلا رد ىرشو ا ءائقلا تش هعرزف مطءلاردب ىرشول ا

 ب
 ت.عزأ ندا نري دكدوش مول عمرك ١ ( تل .لوهعرزفاردب ىرش (دف) فر( طصف) "هل ْ روهظلامدعنالعاذا( ؟)

 تس هدول هداسو) دك (1) تن نات 1 ول صيل اردن ىرش (هدع) دريك زاناهب تسأ منك مح : ىرتشملا دخان بمعلا بدسد

 عجربال ليقو هسع صقل عجرب لق تدم وهءرزف نطقلا ب ىرش (هطق) هنمب عجرب ّْ نعل

 داسفزاندمان ريدكدوش مولعمرك2(1) تشيلو هرذيفرامك ارب ىرش(ى *) عسسملا كد هنال ادساف ناكسمنا(*)

 وادسافهناةنسهداسق تشو ير دزيحرك ادريكز ا نم تايخ | روهظتلامدعتارلءاذا( )
 عئابلا رارقا هتامثا قير ط(دف) ضال اهدج وفدا ىرشول هنأ صام هريظنو هن ا»فيلخت# نفل مل دان

 سنا فالتخالهنثذخاءو هل مىرتشملاةريءاثقلارذهنأر هظف:طدرذب ىرش (خ) هلوكتوأ || رن 1 يد لسيما ذا
 ىرتشا اذا نيلوصفلا نم نير مشعلاو سماها ىف«, عجربال عونلا فاح اولو عملا لطبق : 0

 موةفدي راخلان 02 ا ا ناموا دم هوك اقيودي راد ادع

 دسعلالدينال ةيراذارمثعي عجررشعلاهصقا كاذناكَنابععلا هنو موقد واد ديعلا
 قأنالان هلك اه وسلا نمبومعلا باب طساوأ ىف ىسخ ة وسنملا نم ةيرالا
 ريغريغص نمدجو اذا ءايشالا هذه ن ماش نافركلا ااورغدلاىفاة<ةقرسلاو شارفلا فلوسلاو

 امثداح اس عن اك خوليلا دعب هدواعناف وابل لوري واسع نوكي ادم تاك ناو اسعنوكم الزم

 هدربالر كلا ف ىرتشملا دنءورغصلا ىف عئابلادنع لص ا ذاق ام, ميس ف التخالن يفلت نانوكشف
 ةيريهظلااوفلا فو بيعلارابخ بابفر ر_غررد دق بدع هنأ ىلعءانن داءلا ىلع ىرتشملا

 مناو دربنأهلناكش ارفلا فلو.ب هدح - وفاريغصا دبع ىرتشا نمئا ىهو ةسعع هل ءسمانه 7

 ناصقن. عجرولف بيعلا ناصتقنب عج رسال راوموكت
 هذهل ةباورال خولبلاءبيعلا لاو زا ناصعنلا نم ىطعاامدرتس نا تار سل ا ْ

 الالدتساهدرتس نا ىف عش لو هللا رار ا ع بتكلا ف للا

 ناف اهد هربنا هل ثاك حب وزتاذاهدح وذةد راج ىرتشا اذا ل> رلا نأ امها دحا و ندلكسع

 درتسينا عئابلا ناك اهحوز اهنادا مث ناصةنلاب عجر اذا ناصقنلا عجررخ [ب.عيهدنعتسعتأ

 هلذاك اضي صهدحو فا درع ىرتشا اذا ةمن اثلاو يؤ هم نما دك ف بسعلا !كلذلاوز/ناصقنلا |

 درتسي نأ عاب الله هضم نمئربم عجراذافناصقنلابعجررخ ؟بيعيهدنع بيعت نافهدربنا ١

 ةاوادملارالامه غواملا و ك] ةهلفالاو هدرت_س نا هل نك, ل ةاوا دملا نمعربلا ناكنا اولاك تاصقتنلا

 ردة ل دكا لازاذا كدا الاطر تن اراب بارىفةيافكمدرتسينا هل ناكف ْ

 عئامددنعب علا ت ودح نال هد ربل عدلا هسع ىلع علطا مس عمدنعشدخ امشى :روسا | ذا

 نموٌوي ولان مسداسلا ق فوانفلاالقن عئاملالاو زب عونمملادوعلدرلازاجلازاذاو درلا ْ

 ةريصبلا لدأ ىلا عوجرلا كلذ فل. لاف ناك غلاو ىراواوناومملا ىفانطاننوكيأم بوسعلا
 دأادهونالدع كلذ ةبكناو ىوعدلاوةموصخلا قوحف سعلاتنث دحاو كادر حنا

 لاجرلا هيلارظتن.الوعاسنلا اهفرعب ىراومسا قانطاءناك امو مئابلا ىلعدر عئابلا دنع اكدت ْ

 رهاظى درا ىفالةمودللا قدىفسرعلا تن كل ذيةدث_تاوة سها تريسخأ اذا قنرلاو ترقلاك |
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 كالذالا هل نك موع ىلاد_مدالا موق يال مد اراعقلا فحب و رتريغتلا دعب مهاردلا

 ناكمودلا ١ اضيأ معلا ناصةنىف 00 37
 ا امل ىويبسا ولاذكو ىوتفلا هيلعو دمت دنع عاطقنالا لبق 5 ردلا كلت ةمقدلع

 ض.قلصف:ىفناضضاك دس الت صخر وأ تلغناو ةفس- ىلا دنع تلادبقت 15

 كان 2 ىلا د سفامهضيق ل مقا يس كو سوا لاو ىلا دعلاب عملا عقو خر عوسلا باتكَن م ْنُهْلا

 0 ا داق عوسلان مرمشع ثلاثا ىفةيزازب امهدحالراشالبال صخر وأ الغ

 جدلا لكل ادتركلا تاع 00 مناف لاا ىف عسملا ميلست عئابلا ىلعناكة نس لجأ
 هدنعرا.كنا طوقس تقو نم ل>الاريتعي رامخ عسلا فناكولا ذكر و ةفشح ى ا دنع ةمملا

 هذخانال ىواسطلا حرش قو هذخأي وهديدعدرينا ددج وفهريغ ىبعم-هارددل نم ىرغصلاىفو

 ىواتفلا ةئازح لجالا لح ىرتثملا تأمولو لجالا لطب ال عئابلا تان ةنسىملا | دبع ىرتشا يف

 ضمني ع امارات ناكواف ىرتشملا دي ىف عسمملا كلذ (س د) عوسل ابان ملمحأتلا لصف ىف

 لبقعسملا كالض(ىش) عسبلا سد ا ىرت ثمللوأو همعق ىرتشملا ىلع مزاد وعلا

 لعش كلغناو عسلا لطمإ عيل وأ علام ءا لعب وآه وامس ابرام *وأاناناعس هضيق

 سمانا لصتلا وت كلل هضوزاجأ ءاشتاو ع هيلا مسفءاشنا ىرت_كلاريس ىبلنجأ

 هقرصت العفو ل وه هراجابعمسلا دقي قر ارامخللا ناك ول(لخ )نيل اودغلا نم نب 0

 لعشب ٌسحافو روسي ناصقنو فاتك نجف لاعال لاح عسبملا ةروري هدو ةدسملا ىضعو هتوعو

 فسول ونألاقو ةيواعمدف انو عسسملا لع ثوأ أ ىنجالاوأ عت املا لعب وأ ىرت-ملا

 رابخل طربال عئابلا لعشب ىرتشملا ديو صقنو) اضيأهللا هجر دمت لوقو هىلاق .قوارخاهلئادجر

 ةدادرا لطي الا ل تاعك بلل هلل ناك ا دااغاو رورزملا 0 نم ىرتشملا

 عببلاو زل هريغوأ عام ءلالعشي وأ ةبوامسةق امديفسعتناو متاقلاىفدّعلا :زاحا هنكع

 ةدناق دون فدقعلا مازلا ىلعدا امل 1 هن انجي منول هنال ع داملا هنا تاو ارا امهدنع

 نمهمص>هملءررقن ةراوىرتشملا :امذ فات ىدلاع هزل قعسبلا + دنا ايل عرج لل راسل

 مزافدرلا د ىف ماسقلا لدق عئابلا ىلع قفصلا قير فتن مهفال قايلاّدر «+بلعرذعَتف نها

 دبعاام>ولو همفصقنءزج لوا همفمت عسبلا نال شرالابعن ايلا ىلع عجربوةر و رمذ دقتعلا

 دم_فةادرلا نعزع هناالا ىجلاءل طبل ارامل ان ال د رلا هلراخلاةدد- مى ذىهملا تعلقاةعسبملا

 طا نم درلا ءء( كح سس ءاؤقابرام, اودرلا طرشداعىهلا لازاذات ضبقاكدرلاو هو هطرش

 ا (بيلارابخف) طرشلارامخ باءنم ىناثلا لصفلا ىف ىسرمسلا

 درلا هلف قحريغب هنأ ءارسشلا تقول عد لو قحريغب هنأ رطل جلا 1 ك1 !هلواواد

 رلظوأقيرطلا ف عراش ه.نكرادلاناك ولو هلثم ّظ هناصتْي عجر واهكسماءاشناو
 ناكوأو ةمحاولا اهقوةح نم سل هن ”الرادلاّد ربل إهأ ةموص< هعفرب ىذاقلا سهاذة-ءراش

 اذهوعئابلاا وراعأ مهمأ ةن اهلهأ ماك أ ةدفانري_غدكسيف بادو مظعالا قي رطلا ىف باناهل

 ريبكلاو قب رطلا كا ذناصق:ب عجرءاشناوهد رءاشن ا ىرتشملار يهد س ىضاقلا اق قد رطلا

 تقاكناو اذه لبق قو ربشلا لب هتلسكم تارا سوافلا,ابسطاعرت اواخر وح

 ىوتشزحط» رذب هنأ لع ىرمش(غ) عوسلا نمبورعلا باب ىفةشق بودعلارئاسفال_ةعاند

 0 د



 قؤاوالا عب باطم)

 (فدحلا
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 كادكف سعةيراخلا ىفانزلا ناامو نونملا اذكوفسو وألاك ءالمالا فولاه د ةباور
 هيرو | مال زء ىرتش ا(م) يف عودبلان هد سذانملا قران ملادعت 5-5 عةبراخلاىف انزلادلو

 عئابلل لوقلافاهناتشا ناق ةيوطرلا ىف عئاب ءلادقدص نادرلا هلو س فايطرتاك نا صقنف مانا دعب ْ

 ناصقتالاب عرب ركلذروظ متامس ربا قاستلا لءحولزغلا جنو و دل نوي ور ديما ]
 ةدمدعرءاج مةضرقو هملع هنزوفانماذك اعسي ربادنم عابر 0 نإ ص دةوهعاراداام فالح

 ذآ ىلا: !نمناسقنلا ةصحدرتس الاوهلئ والف امماذك هضيقب رقأ ناك نافاصقان هن دجولاقو ْ

 هد هم بومعلا فةقرفتملا لئاسملا فةمنق نينزولا تواشتلالو ءاوهلا هنادةننكحص» 0|
 زوحال د لافو مىاراذاراسلا هلو 0 لا وك فسو ونألاك قدصقاو واول عاباذا عرف# ظ
 اغب ىلطقل ىر ود_ةلارصتخم ميمصت لطاي عيبا ةصالخا لاهو ىناقلا هلق ىوتفلاهيلعو |

 0 ا انكلا قد وفامركىرت_ثاولد © ع وبلا نكن مدي ؤرلارامخ باع ىف |
 ىلغلاتو هيفاك اذا ذكو بس“ مركلا فاش حاف ناك اذا لغلاو بورعلا فةيريهظ بيع
 الا اهيلاءاملا لصيال ةءفت صاهدحو ولو ريغلاءام لمسمو ًاريغلا ارم مركلا ناك ادااذك رار
 ةسهمداخلا مردتساول(خ) كف عومسلان ءاسعن وكنا اهف لسنا و ىراتفلا هداج زرخ بسدعر 1 ا

 راما: قى ل لطينيت قدر وهرامخلطد لة دنا كرو ضد ىلا ءاوأ )
 ىمحا هللاقول هنأ ىرتالأ م ميسا الل ولالا ضر وهف تكسفربأ, س اذلا مح ف هآر وأ

 سماخلا ىف مادا هتاعرر 7 هداو عاضراياه مف ةمأ ىرش#و اضر نجر :0 مد ١

 تار الافات آدقو ب امملاد راسعدوفأن وره م 59 نلوصفلا ن منير شعلاو ٍ

 را ةمالاو نقلا فباوملا نوم نأ يش و نُغلا لكببايثلادردلف
 د ا مرطمم 0 وأ ةاشى رش نمل لكيدرلا هلفامجب ونفت |)

 همعطأو أ داولا هن رشف أش ابهمأ نمهىرتشملا فاة-اوأا .ملعوه.إ_سراولواضركلذن ؟يمواهذر

 هصقنت :عجربودرالابعدجوفاهئبل مادرمُس9 ةرغن كرش ا

 نقلا "رلغ لك ًاولو هلك ًافرصشلار ءاولادكو هسصقم حرب ن را أ ا مش] :

 مادخسا هنا صو درلاهلةاسعد- در يرش ا دار ترافل رت (دقز درلاهزؤرادلاو ||

 بئاونلا نمةرحاها ىبعاضرأ ىرتشاولو ون يرشعلاو سماملا لصفلار خاوأ فنلوصفنلا عماج
 الار رلا نيب ري هنكلود سف,ال ناديضاق لاكو دسأف عبس لافةر<#تسل ىهوةيئاودلا |
 لحاف و طرم ةلاوعسلا ىف ىكركضمف ع رع اند اعنا تاتا انه ىلعو .

 عئابلا هبلعيناورادلا نم هيدصنب ئرتشملا لءاذازاجاذكب كيرادلا هذه نم ىبصن كذم تعدل أك
 ملعهللاامهجردتومامالا دنعز د معي )ناولوةياهف عئابلا قيدصت طرتشي ن نكل

 ىحم دق مةدلبلادقنمهاردبأ شىرتشا ف عوسلان مىلاثل|ىقىواتغلا دق ملعب وأ عت دايلا ٍْ

 عسلا ضقشإ الضق 2 حو ريناك ناوعسلا دسفقوسلا ف حو ربال نكت ا نُملاريغت :

 لطب ضمَقلا لرقتدسسكل ةسوايذب ىرتشا اذا ةرامعلا هذهبدي رخل او كلذالا عئابلل سالو
 دقعلا موب اهتمذ ىرتش ا ىلع بحي فسوب ىأدنع مث لطسال امهدفعو ةفشح ىنأ دنع عسلا

 ولو عوبسلا ن مريم عاتمل الا ق هتح اح أهو هاعملا س نار ب لو ّْ

 عسلاد.فتاراعتلا فو رئالتناكن اف تريسغتىت ّج- ضم ودل. |ادّقنمهاردبأس ىرتشا

 وو



 كل «ياهيف الهول ىف سوي أد: ةءات نوكيال هراد ف ىرت_ثنملاو عسممملا نيب عئابلا ىلُخ

 ىواتفلاةدبز ىوتفلا هماعو نر لا نم كل ع وةماك نوكي دم دنعو عئابلا لام نم

 اهنم عابف ةريظحىف كمر هال براضيأ ةيلختلا لاسم نمو عومبلا ن هاضيقنوكراسعت لصفف
 اهنيو كي تيلخ دةفامذبقاوةريظاسا لدا ىرت ث ملل لاهو نُملا ضدقو لج رلا.م.عنةدحاو

 لسنا هتلاهجرد#ئ لاك ترهذو ةريظنلا باد نم نرجو تتكةناف اهلنا ةينيغا |لخدف

 حورثلا ىلعرد_ةنالةكمرلاو قدوهعموقدواهذخأ ىلعردتتي عضومف ىرتشملا ىلا ةكمرلا

 ضب سلف عئابلا اهطمضد الو هنم تافنت نا ىلءر دقت تناكّناو .١ ض.قوهفناكملا كلذ نم

 رد_َهي ناكو أ ق شو هعم ساو قهوريغردةيالو و هواهذخأ ىل لءردقب ىرتشلا تاكو 5
 نوكال تءلفناف ناوعادعم سالودهدحو اعد أ لعردقيالو ناو عأ هعمناكنا اهذخأ ىلع

 تالفئافاهتس وهن عئابلا ىلذنوعال ولب-ريغب اهذخأ ىلعر دب ىركشملا ناكن ا واضمق كاد

 ناك اذا عيال توا فرق عوسلا ب ندع دل شيخ قوانين اضباعت ىرتشملا تاك

 اكردم ناكْن ا ضر أ الب هطس اي ا دحاول هلك

 ررضلا موزاوعو عئاملالا اول ارماسداع كرد َي مسي 0نافز وييالاكردمن ك4ناوزاخ

 هيصتامهدحأ عابنيلحر نيب 2 ةاقلا) فقس ع ا رمسب عريسا 10

 عابناو ول ل يمد تا او زو ه هكد رش ةنأو مر ىنحأ نم

 امهم عانناوز رو الامهدحان مهيددت ,هدحأ عام الثندب ولعرزلا اادكوز وزود لج امجم

 نايبامأ(تارايخلا ف عوبسلا بكن ماتلالا لصنلا نمراملاو عرزلا ف عون ىف هناي زاج

 زاج اول ىتحاهمل.ةالىرتسشملا يؤ رددءراملا تويت قو لوقنفةب ٌؤرلارامخ توست تقو
 اذ_هىةياورالدب و رلا لبق خسف كاع :لهورامملا طقسيالو عسبلا ملي :الةبورلا لق عسبلا

 نال مسفلا كه القد و رلالمقت زاحالا كإعالهنال كال يس ضعب لاق هيف ادملا فلتخاو

 هرب ملام* ارث كلو تيابري-ع هنالرابكلا ييسال مسفلا كإعاولاف مسمضعن و تش مرامخلا

 قرت ذر ةفدل ا ىناذك ةعيدولاوي راعاكمضضزو< مزالب سل ىذلا دةعلاو مزالريغ ىرتشملا

 هب و رلا ليقو خفي ةرلارامدرلانالةيؤرلاليقترلاز و<و هلوقب اقاطم ىواعطلا حرش

 ةشنحو أ لاف لقوهاذاف ىصخ هلا ىعادب يريشاووةن ىراراخ باج مسفلا ىلا برقأ

 3 رخاو أ ىناذكو عوبلان مةد_سفملا طو رشلاىفنيشقملا ةنازخ درب ,سكعلاب و دربال

 ندسلا ةريغصا منا ىلع ةمأ ىرش( ظقفإةؤاضنأ بودعلا ىف ل صفىفو ةبن احلا نمةدسفملا طور ||

 هايس ل |اوةمدخل اوهدوٌكةملاذادرلا هل سدل نسلا ةريبكى هاذاف
 ىانزلاوو نلودفلا نمنيرشعلاو سماخلا ف اهاوقّتفعذثمحةري.ك اهد_-وولدرلا
 اذاالا مالغلا فالخعامالا ف شار ذا ادصةيدقو شارغلا دسفب هن ال مالغل اىفال برع ةبراخلا
 اذكو ىلوملا ىلع هعفانمليطعت ب ورهنالاضيأ همفاسع نوكسف هل ةداعءاسنلا عاش اراصو شف
 هنالاضيأ مالغلا ىفامبع نوكيانزلا لب اثم ضعب لاقو بمعوهف <. .لعد+لا نو-ورهظاذا

 مادخسالا ىرتشي الريمكلا مالغلا نال ديس سلا ذو مدخ الف تسلا لهأ لعن ءؤبال

 عوببل ابا نمرابكلا بوب ىذلا بيعلاريسسف:ىفعئادب ةيحراشلا لا الل لي تيبلا ىف

 هذهولاك انزل ىفالان دوبعلا عسج ف ىرتشملاديفتد وانعملا طرتسشي تاراجالا ِنآَك ف ذر ذ 8

 ماخكعتل

 عويبلابوبع ثدعم)



4 

 - م سا 0 ماتم هندا 1

 ممةيهواعس ا ا ا :

 كأو تريلا 1 ل1 تذاب ض..ةلا دعب ىرتشملا فرصت نال فرصتلا ضن ال تالذك نءلادحو ا

 كب ةرمدتلا ند ضعت كاذكَنُع ُهلادحو مثهمف فرصتو عئابلا ثذا الو ن ٌملادقندعب 00 ا

 ثلاشلا فةيزازب ءادتبانذ الكو وف هن ىذرو هنذا الب هضدق عت ام ءاالعناو رد ليكم ْ

 اد !بايثلاالا ادبأ ةعيسم ةقواقتملاتا ددعلاوهملم عتسل ىلانا.ءالاو ُْ 8 هيلا ند هرمدسع ِْ ْ

 ا كبر دي لو ةمدلا ف فودوم بوت هان عىرساو انعريصت لجأ اهل برضو تؤصو ا دّدعلا ادهنالىأ 4

 ةفرعم باب زيحو عسيبلا لطببالديعلا ضيقلبقاعرتفاولو ١( اا اعل ا

 ةق اكلهو ضبقلا لبق ناك نان عملا ض«كلهاذا خف عوببلاٍب اكن منهل نمعمدملا||
 دقعلا سفن ادود_همو أنو ز وموأ ال كمناكت ايردقناصقنناصقنلا ناك ار رك ةنواعم ا

 بوثلا قسى املس هريسصعأ

 نازودكدنعلا دفاع

 مكح دحاودقعؤف -

 نمئثملب اممف هماعدو ةعمتارّدقملا نمردق ةلك نال نمل نهدتصح طة_ستوكلاهلاردّقب || ط رشد ةبولاك نيدقع

 00007 ا ا ملا ْش

 اءاشنا قابلا فرامل اء ىرتشملاو هردقب نمل طوةسوهردقفعبلاحاسفنابجوي :

 ا اكَناو هلعتق 0 اونغلان مهتصل ْ

 ىفةدوملاو ناو.1ا ىفارطأو ضرالا ىفءانيلاو رهبشلاك ةمماريغن م عسبلا فلشديام لك |
 فاصو الأ نال ملا نمت يت ىرتشا اع نعاطقسيالوالا صأ عيبا سفن لثو ز وملاولكملا |
 هبانلاو ضرقلابةدوصةمريصتا مال هب هيام طاوأض.ةلاهءلعدرواذاالان ملا نم اهاهصحالا |

 عب اظفلة به ضوسعلا
 طمخلا قالك ىعم

 نم ضيقا لق عسيسملا بيعت كرتءاشناو نع ملا عمد تاء تارا .كئاءىرت_كملاو ْ

 اهتلس عئابلا لاهو ةسأ ع قيودا دعانا كر قة عوبسلا باك نم عسبلا مكح لصف عئادبلا ْ

 تاس عئابلا لاقفامتريضح نع مس اغاراد عابول/(الاضد اق ن 0 هلا ,تضمقىرتشملا لاهو كلا |[
 نوكباهقالغاو اهلوخد ىلع رذقب لاك ناك نا هرداون ىفماشه رك ذ اهتضيقىرتشملااهوكدلا ||

 ةيلذتلا ماقيالر وص ملاذا ضيقلار وصتىتمضدقلا ماقم مايا ةملغتلانالالفالاواضيق |
 ءادآن ععنس: ناءإةىرخأةدل_ناسنا نمارادىرتشاول(خ ) ةقدصلاوةمهلا كل ذكوه.اقم | 2 (بئاغلا عب ثحم)

 لاخلا عمحج رخينأ عئابلا صؤمف لالا عسسملا مل ست عر داقربغ 0 لاعلل نُملا ||
 عدارلا با, ءااف ىواتغلا دقن كانهنُملا ضيقم وهسلااهإسوال مكوث عمو وأ ةدلملا كل '

 اضيقنوك عملا نيد وىرتشملا نيب ةم 0 رة قمن وأ لاق 0 عورلا ناكم ادع

 ىرتشم الوش وهضيقات عيبا اني وكس تءلخ عئاملا ل وهدا غدلسا ة ةثالث طن رمش

 عئامرب 6-2 نمهذخ أ ىلا لصب ثم<ى رمل ا هرم عسا ملا نوكح ناكانلاو تضيقدق عيسملا 0 5-5

 ىفةط:1اكرغلا ى هدا انك نأ وريسغلا و <لوغش ريغ انرفم عسيلان رن اتلالاءا1 0 2 ا
 هللا امهجرد_2وف دوو ف لتخاو د ةماعلا 0 ل لا ءلاقلاوح ١

 عابر -ر كلذ نمو ةدنتن 0 دل اق وةملذكن 0 الف سوي وألا عئابلار ءاارادوةيلغتلا

 ىلا لصبام ترض عئابلا لإ زخم ىف مدادلا واه ضدقافم دادنا نيب وكن تياخ عئابلا لاقفامداخ

 ىرتشملا لام نمتوتاملان مداخلا تك-اهف ضيق. ن نا ىنأ ودعا داني 3 فرتقلا لاكن اهضمق

 ولو ٍه عوسااب اكن هه عل ملا ضيق ف ناكضاو فسوب أل وقف عئابلا لامن مودك راع
 0 1 ل ا م

 ىل>-
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 : هن دإ هم رثعابو نويدملا ى هو ثلثلاردقب تراج هلع نيدالولو مئات

 || ثراولا عماذهن اكو لو كاملا دعب !الام كل مبئانلا نأ لئاسملا سع ناو معادن

 ءاهتلوتسقتب ريع وزويا هدو خنق ولو ةتواضرال الص لن ١

 اذكو فالخللا اذه ىلءوهذ ثراولا نم عابولت ملا ىدواذكو ل

 هتيقولو ةفنح ىلآد_هاعز © فالكل اذه ىلعووف ضيرملا هنرومنم ه جابر مصتص ث ثراو
 نماخا *ولامأ ىنحأن ماهارشول هلام لكن مريس عنب 0 8 )(س مة رو امذد دعو

 اذكوةثرولا ةقبةزاجا البز را هرارو ل ّ همأأ سفن (فض) زد هنراو

 هثراو نمآم- .ث ىرشولاضي ص نأ ىربالأ داهستسالا ه-و ىلعرك دو امالاز 2هعم ةاباملا

 ىف ىنجالا فلا ثراولاو ىنحأن ره كي ”اريشك ه.فةاءاحمالولزاج هنمثءاطع ودو شلال عع

 كمال 1 را ل لذا مة فالك ذيلو“ اوسام_ عفان امعّس شا مفامأ رارقالا

 لككثمادهو ةمعلا مع مع .والوأ هثرولاتزاحأز < 0ثراولا عمتاماحا (ص) لك ا دنع ثراولا

 اذا فوقوملان مو 5 ىك درملا ماكحس أ عوس ن هنيلو 239 نول دا د صن صح ىل لعلجاذاالا

 كلذ نمتامناو هببزاج حصا هلامتابعأ نه انمع هنر او نة تول صر ضي رملا عا

 ند اسمع عاب ضد ص قو فوقوملا عسبلا قناخ ضاق عسبلا لطب ةثرولاز عمو ضرملا

 ضرما هيزوهن ها واد ةغشحى ادنءزو<ال ةمقلا لثع هنراو نم هلامئامعأ

 0١ ًاريبال ىرتسشملار جنتآوا ادارح تاك هنا عئابلا ارقأ ماد ءعاب 2 دسافلا علا فناخضأق
 |١ لصفلا نة ارا نذل نعد اعالاو مرارقالا كلذ لع لو نُمْلا ن ا

 هدنع نم ل_سوه.لع هللا ىل_صيبنلارعشت اول © رارقالاٍب اك نمني رشعلاو سماخلا
 نمالكلا عبس ف عون فى رك ضف هن سأي الع امتار راع ه هاطعأو ٍ

 لاف ءابولو ةزاحا هنوك_س نكن لت بك اسرشاح و ودعا لولو © ٍُض مة

 نكيولاريسخمقلا از ة تنحأوأ ميلا ا !تةفوو [تدصأو تنس ا

 جس لوقأ اناس سا ةزاحا تدص اوتدس> !هلوقلاق ادهن نآالاع ءا: ازمساللرك ذيهنالةزاجا

 نوكي نأ يبني دجو اونئارةلا,فرعيو: ازمسا هلافولال ةزاح ا وهفا د هلاف نأق ل_عفد نا

 عسارلا نيلوطذ ةزاج جاهيلعهءقدصتلاو ىرتشملانُملا ةيهو لاك داود لصالاذا ةزاجا

 رشا ناو بأتسملا ىرتشملا أ لاقفا- ةادراجا قارادىرتشا (مق) ف نيرشعلاو
 عوببلا بكن مفوقوملا عملا ىفةينق ةزاجااذهفداب كراسم( 1)لاّقف كن راحاىف كارادلا
 روزملال ثان 5 ةزاحاوهفا دم نُلا ىرتكملا انل عفد.#بلتلاشف هتجوزهءراج عابولو ٍُق

 بغرل كا ذلعفي امناوهءارشدب ريال ن لا فرخ لج ردازق لثملا نم ًاشلجرنم ماس لحد ٍْ

 ءارسشلا بلطيم -_ساىذلا تاكّضاو هدلع ىبس ملا شااوهو هوركمكلذفةدانزلا قىرتشملا

 فروجاخو هو هممت مات ىلا ةدازلا ف 3 ىرت-ثملا بغرب ىتحديزين أ هريغل سأن الف همعق ن نملقأب

 عسسملا س د عئامللق ع وسلا باَكَن ع نءهحرخامث لصفرخاو ىف ناخ ضاق كل

 قادصلل عنملا نا حاكتلا فتنبلا ارض الوءاضتلا ساكت ىلا عسبملارم خذ هنكلا نملا ضيقىلا ||

 ناو لاخلا ءافيتسال لكلا سحهلالحوم هضعبنا اوعجسبملا لك سحهلللقنُهلا نمىق»ناوأأ
 ىناثلا دنعو برغل عئابلا هيلا اذكر و هس قد طةسدال ىركشملا نهرو ل خر. لفك

 ريغبناو هدادرتسا كإعال عم لوداريناكو أ اظفل هنذاد وأ ءاشمتسالا ليقهملسناو هلا اولا طقسي

 (نيسفملاتاعقاو ) ١١

 كراسل )1



 ْ | وهف ًايشهب ىرتشا غمارح
 ١ 0 لاو لو الا ه-ولا فالاق د_طّنا لعب الو هلم .طد رصتااوأ لاق ١

 ا م 0 ملا ارهاظفالخاذ 5 كلتا ١

 (لا هجوأ ةس+خ ىلع

 نا ا عج لاو ةلافكلاق هامشأ لالدلارورغبىرت_كملاهدر , وعئابلا

 : نوكيامف ناضضاك انا عد ىلاناكن الف سم هتءيدكلمأام عج لاولو عسيبلازاجن الف ْ

 ا ءاد_تءانهر هتكرت عئابلل لاف نع ما ضءيدقنفام_ثىرتشاولو 07 5 رار ةالا باك نما نمارارقا

 ع.بملا ضيقبان زناخضاق اض.قكلذنوكمال لد_دعةهددو ها لاَ همهم أ

 ْ مايقر ميا ستلارودةمامداعماعاف عسبملا وك عسب ةلازاو ح طرش ط 1 07 عودا باّكنم

 : ري هاو تح رش ةرا-الا فوط رش ندمل لالا ىلع ل ودخل '

 ْ عئابللت العا ُق عوبسلا بك ن مدعس زو امبابفةسنق اهتراحاَر 0 ١

 نُملا ىرت_كملا ل ساذا الا هالو الاحنُملا ا ا

 ْ ق>نيعتي نأخذ ةعسمملا فني تم ىرت أ |قحو نيدقاعلا نيب ارامل دقملاة فقد

 ْ دوةعىنانسعتيالرناندلاو مسعا ردلا نال ض.لامالا نعلا ني ددالو نملا ىف اضيأ عئابلا

 ْ ةفصلاوردقلاو سنا و-ىنانعتاعاو تدمعناوقا اقم ال | قد ىفان دنع تاضواسعملا

 | ىفدق- طقس ل محأتلاب هنال عببملا سحق ح عئابلل سداذا الجو منا ناك اذاام فال
 | ولولا+ل اءاقمتسا ىلا عسسملا سح قحهلف الحومهضعب و الا-نملا ضعب ناكولاذكو سلا
 رد سدا قس نال عسبملا عج سدح ق-لفام_هردالا لاخلا نُهْلا عسج ىرخ#شمأا لس

 ْ نال طاوس طقسإال لفك هبل فكتوأ ام ضرع ملا عئاب أ ىلا ىرتشملا عفدولو ةفملاق لاك :

 ا ندمت لالاخاوو نُلاءافتسال ا لا سدح ن ءهقح طقس الفن ملا ةقشو اذهأ|

 | باد ءانعو لب لع عال تنل النانو سما وح طقس لو لاب ىرتسشملا

 ِْ 0 ا رول رلو ونألاقاك ةياورفناتا ورهفد دنع وفسوب |
 ١ ا ىهو سلا طش دل لبر ىلع عأابلا ىرتشملا لاح ًااذاو سد1-ا قحط قس ىرعشمأأ | ْ

 ْ ار عا اذاامذ ىرتشملا ىلءالوأ نهلا عفدبوجو نماناةىذلااذهوةلاو كلان اك 1

 ْ نأ ىلع ةرسسء:بوثلا اذهك ذم تعب هرغل لاق لسحر قل طرشلارا حا ل نا ١

 ا لوالاموملا ىفامهرد مانأ ةّمس ىف ةرمث علا ىطعي هنا نمهرد نيمو لكو امهرد مون لكى يطعت ْ
 || سماخلا مويلا فامهردو عدارلا موملا فةثالثو ثلاثا موملا فامهردو ىناثلا مولا ةثالثو |
 || بستكالحر © عوسلاب اكن ملجالا قلص: فناضضاق سداسلا مولا قام_هردو |
 ا م عاملا ىلا م رءاردلا كَ عفدنأاما هحوأ ةسج ىلعا ذهو أش هبىرتا مم مارح نمالام ا

 ١ كال 0 عفدلا لبق ىرتشاوأ اهعفدومهاردلا كاب ع هدأ ا لم رش وا مهاردلا كلم هم قىرششا ا نمالامسستك | ثحم)

 مهاردلا كلت ”عفدورخ أ مهاردبىرتشا و امهاردلا عدو وأةاطم ىرتساو ًااهريسغ ع عفدو مما

0 

 ١ ل 5 : انك بسط نساطاو نرابحلا اهوا كو قيس ْ

 الفرا ناضتلابل اوقىلءمو.لاى ا نكلاهلكهو> ولا تدي تاما
 | طيح نيدديلع ضير (خ 0 ع راكب مارح لا بءارمشلا فلصفىفةناخراتت ا
 : ىلا لو ا ل حو مهلام نم مات“ عابو] هلاع 1
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 ىلا فرصاوضرةنا اذاف زاحءارّقفلا ىل_عئاوضرقنا| ذاف لاكول كلذ كو نيملسملا ءارشف ىلع قو
 لافولو قالطالاد:عءنوئيعسفمال_سالا فرسشاى وق نيلسملا ءارقذ قحنال نيل ءا أردف

 2 وملا دعبامىلا ةفاضالا ما دع الف قش ىأ دنعامأز وحال ىراصتلاءارقف ىلعفاوضرةنااذاف

 رفاكلاو ىصلا فقو هل. مى ى.ءامركلا فقوزم انَق-ىفةمدعءاذهن الفامهدنعامأو

 اراقعوأ ارادوأ هلاضرأ سومو ا ادوبي وأ ناك امئارصنة مذلا لهأ ن ملخرلا فقواذاو

 تاقزاح كادننيككحا هلل كاذرخ [لع>و اول سانتاماديأ هسضعوهل نو هداودأوو هدإو ىلع

 كلذ قرف نيك اسملا ىافلاعتم همسي ناف تاق فقاولا مهم نملاق مهن منيك اسما ءالو وهف

 لح نيك اس ىفكلذقرفناوزئاحوهذنيلسملانيك اسمى كلذ قرف نافتلق زئاجوهفمييف
 ادبأ لحوزعهلل ةفوقوم ةقدص هذه ىضذرت لعحدق لاكن تأ رآ لق مثلاعزت احوهفّدمدلا

 لهأ نيك اسمىففقولا هلْ قرش ور "اح فقولا لاق فلا اربد فقاولاو ةسذلا لغأ نيك اسم ىلع
 ا ونم كاذدزاح سوحلاوأدوملا اوأىراصنلانيك اسمى كلدقرفناف ةمذلا

 ىلع ةفوقومةقدصوهرادوأ «ضرأ ل عج للا لحرلا تد ارآتاق ٍُق ةمذلا له فوقو با

 نوكي و زئاج قولا لاف نيك اسملا ىلعمهدعب نم مث ةمذلا لهأ نم مهوهّنب ارق ىلعوأ هت لهأ

 ىذلا فقواذا لس ٍُج روبزملاٍبابلا ف فاصخ كلذ نم طرتشا ام ىلع هفقوام ىلءاهفقو

 ناك هع ثرولو هع زوج و لطادفقولا باجأ زو< ل>ةعسلاوأ ةسنكلا ىلع افقو

 ةءادهلا يراك زاحىراصتلاءار 2و ىلع عقوناو منيسسقلاو نامهرلا ىلع فقو

 *(عوسلا باك )*

 بصغلابربدملاو يتاكملا نمضي و ه سفن نمريدملا عب كلذكو اههسفن ع نماولا جا مأ عسب زوو

 ىلاعتدنتا هجر ةنح نأ _دعد_سافلا عسبلاو ب صغلابنعذتالداولا م و دسافلا عسبلاو

 لوغتملات بيلا اذهىفام يجب ىرتسما لجر نعل كس# عوببلا نملطاملا عببلا فداذضات

 ىأراذارايخلا ىرتشمللوعسبلا هج عم الف ةريسد ةلاهملا نالزت اج عسبلا با هاىله

 عراستًا يش عابولو 3 ةدادهلاىراق متابالرامخالودرءاشتاو ىذرءاشنا تديلا ىفام

 رخآن مهعس نا مثابلل ناك باعىتحنلادقلإ لو ىرت_كملاهضيقي لواتاناعس داسفلا هسبلا

 نكن نمراسخلا باف ناخيضاف كايا ءيزناكحنا وكتش نا فانلا ىلا |

 هوارشش ةصقلا ماعلا لك دسفي الك 1 عئابلا عابف أطياف نما آمل ب ه دفا ىرتشاةْ عوسلا

 ىرتشاريغصلا عماجلا 20 عوضومناصقنلاف صقنادناو هيقدصتديزابعانناف

 عوسلا بكن متلاثلا لصفلا نمتاةرغ لا ىف عون ىفةبزازب ملا هذبقلءقراغوادسبع
 دنعكاذ ىلعةنيسلا عئابلا ماقاف هناكمى ىردالو ن اادتنل ,ةىرتشملا باغفادبع عادولو 0

 عضو“ * لضفنأق هن نمبتاسغلا نيدىضذةيودمعلا عس وهيل لقي ىخاقلاناف ىذاقلا

 هركي دو 1 0 داما 2 زْخ لدعىد.ىلع

| 

 درمالا عب هركي ثحمإ
 (قساقلحرنم |



 (فقرل

 (ىدلا فقوشعم)
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 ترتر الا قب وةثرولا ند ماع فقو نم دح أ تامولف 3ك :ةرودعب دحال صوب مولءار ءا فلا ا

 همهس لعد ع ا اكل عج ءامحالا ىفمملع فقو نمةمقب مادام" هلغل اًةمدق ون ف ١

 1 سا مسا هوا 2 ًاودض م ىفاهةقو فقولا نم مهلهصحالن يذلا ه:ثرول ان“ ريما |

 ضرالا نمحي رخأ ضرالا ةمق باص امو مهتصح اءاصولا لهالفتم ةااراءاصولار ياسو فقولا ١
 دل ا وعلا فال لو ان ذنملا فول انكم لولاك مهيلعفقو نم لءافقوريصءفردقلا كلذ 1

 فقو ضي صو ىضرملا ماكح أن مفقولا باك ف نيلوصفللا ماج اناصولاةماعىلع مدعي هنا
 دلل 1 انا ققررارأ د ىرتولاك عايد فاول ضن لج طحن دعلعما ارادا|

 ةقدصهضرأضيرملالعجاذاو © روبزملا لحما نمنيلوصفلا عماج فقولا لاطباوةعششي ١
 نافزيك اسملا ىلع مهدعبن *.هو اولشادت هادي ألو مداوداوودداو لغا دبا است هللةفوقوم

 د د ع ل الل عسا , لكس هيودومتراصش اك ]| - نم حرت ضرالاهذهتناك ا

 امهل ىطعيدالوأو ناوأ ه4 ناكولونُملا| 4و ىطعيدالو ًاودحْوز هلناك اذاهنا ّيح ثاريملا ماهس

 نكي لو هبلصادالو أها ناك اذا اذهو نيش الا اخ لشمرك ذل دالوأ ني قابلا سقي وئاسدسلا | آ

 دد.ع ىلع" هزغلا مسقد هنافاهلاح 'هلّمسملا قاب ودالوالادالو ًامهعمناكناخدال اوالادال اوأمهعم ١

 نبي تمسقّك ذ نم هءلصل هدالوأناصااخ دالوالادالوك يردد لعوهملصادالوالا سور 1

 اذافةيوسلا مهد مسقيدالوالادالوأ ب اصأ امو د دب امو ىلءىلاعت هللا ضنار وىلعهتئرو ْ

 كلذ نم هب ونالالو هتبوزنوكيالو هل ذو هدالو ا دالوأ ىلع ”وزغل |تتودق نلضا ادالوأ ضرقنا :

 0 "غلا نوكت وزاح قولا ةثرولا تزاج تاق ثاثلا ن نمح رخال ضرالا هذه تناك ناو ا

 افقوةيقرلاثت اهراصو ثاثلان نم قولا راج فقولا اوزيح /ناو الا ىلعركذلا لضنو الذيوسلاب 1

 لال هلوقان رك ذىدلا اذهو ىلاعت هللا ضئار ىلع ةنرولا دل جنب هلغلا مسقتوءارقفلا ٍ

 طمحلا نم فاكسالاركب أه سةفلاو سءالاركب ىأهسقنلا ارفانصقلا اركب كا ىخاقلاو |

 قولا لضفلا ندحتر كيوأ أمامالا يشلا لا 0 نقولا ناكر مىطرملاف قوى اهلا || لاوحأ ىلءعمالكلا باطم)
 ةدصلا ناك اخ توملا دعب فقووأ ضرملاةلاخقوأ ةعصلا قنوك. نأاما هح وأ ةن الث ىلع

 طرمشد سلزارفالاو رضمةلافتوملا دعب ناك امو ةبهلاكهّتدعل اطرشن وكم زارفالاو ضيقلاف ||

 ناوّدحصلا ىف قولا مكح همكُف ضرملا ةلاح فن اكام تلا هريتعت هنأالا ةمص وةنالهممصل ||

 ضمقلا ن نمةمهلا قطرتشداماهمذ طرتسو ثلثلا ن نمريتعت ضرملا فةمهلاكثاثلان مريتعت تاك ا

 فاضملاك ضرملا فذنملا فقولا نأ هللا هجيرىواعطل ارك ذو: ضرملاف فتقول كاذكز ارفالاو |
 ىتحتوملادعبامىلا فاضملا ةلزنعمكتملا فت وا ضمه ضي رملا فرمدتنالتوملادنغنامىلا ١

 ٌتوملا ص سه ضد رملا فقو نأ ميلا هللا هجيرىبسشم دلاَةممألا سثركذو ثلثلانمرتعي |!
 نآالا ةيراعلاك موز لا هيقاعتي الو فتح ىلأ وق ىف ثرالا عنجال تح ةصقلا ىفةرشابملا ةلزنع ا

 هل ىدوملار معك. همقدل هلا اريصد وادب ,ومناك اذاامزال وكيدتش قاف ودعت وك امحىف لوس

 ىلارع هل ىذلا ففوق ضدرملا تفقو فنا ذاق توملاداعب ة صولا موزاىف مدخلا

 ل ءا ارةسفال د رخاواولسان ام اديأهدالو أ ىلعهاةعيضفقوا

 ةعمض ف قو كارم هل مال_ىالادعن قاعي مسالا اذهودالوالا سسانتاكفتقولا نال ُكلذَن مدل

 اذه نال ثلا ادله ىلع قولا اخ نيل لاء ا ارقف ىلعفاوضرقنا اذاقمدالوأدالوأو هدالوأ ىلع هل

00 



 م6

 ظ ردعتادا الا هنييلا ير طوحالا ) طف) اهب سحأ رىضاعلا فاسو تالت دال

 ىف ىدولا نوكي نأ عش ىلا نكمأولو عفرالا 0 5 2 ا ظ

 رار لا تاس هع الا ذك رانك تمن نار 0 ْ

 هدخا مث ءانملا تدك 00 نم هلام صلخت» نا ىلا ص ارم .افدلام عم هضىردلا اوهذهعفررضدامو نك اسلل

 كلع هل حم ا هلديال ذاهريغن هةراحال ا ةعك ع نداعتامهمفرحا ا ان توكالو

 0 اع م ةلالق ك1 3 ١ 2 هعذزر

 سافئثدح.سملا لام نم عمجا (كع) نيالثلاوعبا 0

 روت هند ىفادلسنيدم(ث ث) نهذبو هفقو ن و5 ب فقوو لءفولو فق :وللاراددب ىرتشي نأ معا 1

 ىرتشاولو مك الا عاب عسب وىرخشد نأ عش 01 ايقلاو ناسك اددهو 6

 َّن همجقلا تاخر كتبا. ةينق را لا ىلا برق ًاوهنةحاحلادنع عامبو لعب 0 ”هل_غلابا

 الو هبعمتنياللاحيراصوتوناحل اوووسلا تقرت_> 0 كى ةولا باك

 ري وفعقولا لطس قرت ادا طابرلا س كلا اذه ا همقول) انمح رتل تيرسا

 لا زر اصول رتل زهرة ةمواعم رقم قل عاص فاتر فوتو ل سل موأن ريم

 ا ملاو فقاولا ةثرول ل صال اف دح /ن ذارعيند هلام ن 5 م ءانيهمق ىد ودر عو لحرءاخ 0

 هن ر ةلانمد..عدو هوب عفتنيالو برفن نيمسم ماوقأ ىلع ميحص ف قو سنا اذ- 2-1 ندو ىلا |||

 فقولا باك ن 2 0 ل و 00 راع ؤدح بغرب

 دك هادو فاو ااعواقو ل ابد لا سولو فقولا توناح

 فرعدالن راك تاو تلا لِغاهمع ىَعتَس اوهنراع. نكعال < نرخ "ل اوأ هب رقلا ضودح

 سمايل لصفلا لسق ةيْزازب هن عقدت و هدم ىرتشا مريقت لع 1 رك .ةطقالاكوهف هفقأو

 لع اهحصانقو اهفقوفاهضبقو معتءار.ثراض رأى ناس ف فقولا باك ها
 ناد لعل غمزخأ و عاملا ىلع نهلابفقاولا عحرواهذخاف قسما يةمتساف نيك اسمللاهرخ

 امص قنا تلق كلمالامفقو هنأ لق 5 نمل د ةهنلع سل لات اهم ةيفاضرأ هن عاب

 ىلأ بهذم ىلءلطبيالو فقووهفابتم ءاقلاكاهنمكساامىمتسملاخاقامولعمو اناا

 فقوف ٍُق حءارخلا ضرأن ”نسرالا فل راو تاس 5 فاول

 :داوذاو لع مو ضرالا تاك لام ل ايدل ود دار ل مقةضرافقو طق ضدر 1

 ةثرولا كا ءام_هفالاو اوزاجأولةب و .لل دلولا داو نمد وباصلا داو نيب اعاملثوالوأ ةثرولا هزاجأ

 فقو اهثاثفاهاوس هللامالو تاق هنوم ىل_قهلامفاتق ثاثلا نمح رو هض سه ىفاهذقو

 ضع ىلعهض ص ىناهفقو غزا ثلث قزاج هنومدعت ةئرولا لا لص: نا ل.ةفلةولادكو اهاثلتال

 ردةفالاوفقو ىهف ثلثلا نم رخولفز حب لولو ةئرولا ضعبا هتتصوكز اج زيجأولذهستثرو
 لاعتهننا ضنارف ىلعز < امو فقولا «مفزاحام ض رالا“لغ عج مسقب ع فقو هنمح رذعام

 ىلا هلغلا نمىفقولا ةد- ىف رمدت مهأك تامولف ءامحالا فوهتمدحاو ا مهماع فوقوملا مادام

 0 اسلاءانب مكح ثعم)
 نذاال.فقولا توناخىف
 (ىلوذملا

 ٌقرتح ا فقوتونا- ثدم)

 نم حرح هن عفتني الراصو

 (ةسفقولا

 (صضِب رملا فقد ثهم)



0 

 1 3 00 يي 0 0 قد رد 1

 ْ ارادىرتشاولالحرنأ ىربالأ كلذ نم مئشاوعح رين هر وال س ءافلوال تام مث كاذدبشأام ا

 ْ صحملا| مق عئابلا ىلع عم -رب نى ىرتشملا نوكم الرادلا تقمتسا تاه وطس نيطوامصصحو ١

 0 فرتارلار 0 0 هملا ضقت سب و هضقن نأ هنكعام ةعّشب برين أه نوكرامناونيطلاو !

 ظ اا قو هدر نس م ىلع هترامعفاراادولو هل اوقح رش ْ

 ا ردق ىلع تونا ارح فدي زين اردن دا و هلام. ندهدقر 0-2 نت ادار ًاوءار ةغلا ا

 ]| ءانملا ىلءعفانالامرادقم ىلع نبيذ شل ةرحأ دي زينل ءانملا هلو راطبال هناف رحاتساام||

 ْ ركل فراغا ونا هراللا راك !ى دا متو كن واس ا د ناك ناو, ررضلا نم عقلا |
 ١ رخآ قةري_خد فقولا ةهلصم «.فنالر حالا ف ةداءزربغن م كلذ هل قلطي هنافهملعءانبلا لجال ْ

 || هسفنل لعجاذا فقاولا نا نيعبس ةنسدعب ةرهاقلا,لاوسلا عقو ( مهم عرف ولا كا
 || فقولا لادبتساليديتلار سف م ناصةنلاوةدانزلاولامدالاو حجارتالاو ,مسغتلاو ليدنتلا
 || هللا دج ردلاولا مامالا زشلاو اهب تدتفاقلاديتسالا ةبالو هنو لهو اصخص كلذن 0ك «لها

 ١١ لعلمك الس سأل | ىلعدل-ن كمااممالكل انال لاذ مال ةيالر 1 نوكي نأ كلذدة صد

 || هلعح نمىلو ا هديعبام همفهرباغل ى ىعف لعد - ةروك دا :عملل لق لد دمنلا ظفلو دك انلا

 || هموظنملاح رش مي ا ا لل فلان مان اعجأ ضعن ةقئاومى 3 ردادكوا

 || ىلع م دعت تاتو و واقر ناك هوهدالوأ ىلءاضرأ ف قو 0 فقولاَن مةنصسلا نال

 | مهلئث :الفدالوأن ع مهمدحأوتامواف ن رطب دعد أم طباودلاّونامم_هدالوًادالواو مهدالوأ

 ا دعم ل_هأ 3 م ولع ام باءىفةينق 0 طبل ن ند مادام

 ٍ نأز ومهناف دصملا ب ثخ لع نواومس ةملخا 1| ضعت وبأو لنا ىلا دهسملا ىادتواوقرتفا ا

 1 دقلا دهسا ذهىلاو أد ا لا ضعيولا هفرصيونْملا كو ىضاقلا نذاءبشلا عاب

 ١ هب علا 0 قرطلا ضعي قوهو برخ طاررىف عام ىلأ مامالا ىدمسن مزق "هلّشسملاهدهعقو ظ

 ١ كلذ نمد 2 رعفقاولا نالةراملاهب عفش رخآ طاب رولا اهفرصز و لاق قافرا هلو ةراذلا

 || لافولو فقولا بكن مسماخنا ب املا فىواتفلا دقن ىناثلا فكل خلص و ةراملا عافتنا
 || تقودحاونباالا نكمل ناومهل"هلغلا تناكرتك ًاوأ نان | هلو ب ىلعةفوقوم ةقدص ىضرأ

 ْ هللادجرلالهل اق تان .ونونهاناكولو ءار ةذلل مضت اودإ "نلعلا فصت ناك 'لغلادوحو

 ا ىفهللا هجر ةءشمنح ىلأن نعو تانيلاونينبلا لوا نيئبلا سا نال ةيوسلانمهلهلغلا تناك

 ا واوا اخ طداخن يتلا هر راو ٌْ
 ا فقولا ناك نهدالوالا ىلعفقولا ف )صفى نا كي_ضاو اعيجا اراك ا تاوخ اووخا

 ا هلو ءا ارد ل اوال سانجا مادبا هدالو ادالوأو دلو الكاسر ل الان 1

 | فقاولا طرش ىلءفقوب مولا ذكو ثانالا ىلعروكذلا لضفي الذي وسلا ىلع منن مسقذالو دالوأ
 ١ دالوالا ردت لع فقر |فةصالتخ ةبوسلا ىلع بنس مسش تانملاونينيلا لعمقولاو |

 ا قا ىلعلاو ناقتاق نيك اسمال "ول-_غااق لاق تام ك0 هلو ب ىلعلاق نافتاق مث

 ا لح .رلا باد ف فاضخ 3 اسملل ىهوتلغلا نمي. ىئالفلاع نول هلوتامم دن 0 0

 1... 00 مشل ع 9 دن ا ف! لعو هيلي ىلع ضرالا في

 | ةرو رضل هنا دةسالا ثححما)

 (زوح فقولا



 هرشزأ

 ظ اودلا ونام ديا ديز بشغل هلغلاو زئئاج ف قولا لاك ناك اسم ا ىلع هد نم مدي ز نقع لع ةفوقوم

 قبقعلا في رعت ثحم) , نوكينأالا ثانالانودر وك ذل نماودل ا واما دبا هدإو داووهداو لاف ديز بقع ندو تاقا

 (فقاولا ةرابع ناكنم لكودب ز سمع نموهفدد زا هنن انهت عجز ربنم لكشف د, زدلوداو نمثانالاحاوزأ ئ

 ظفاىف تائملادالوا لخ ديله للك مف لئاسولا عم 3 دي ز بقع نم سلف ديز داوربغنمولأ

 اه«. لفاهتمثي ل دبتسأواهع تأ ىنأ ىلعلات هاذ تياراتلق ف بقعلاو لس :لاودالوالا

 0 5 هامناو هلتوكياللاه اهني لدتسي واهعس نأ هللا ىصو اى دلل[ تاع ْ

 َّط تا 6 اهيلدمتسي واهعس ناهمصولف لاق هدعن ن مهمصو) ٌكاذ طرشن تدار ت اق

 لاديتسا ىلعمالكلا بلطم) | ب 1 تلق هيلادعتسالا مهلوزئاجط كافلاف هملا دمتسالا فقولا اذهىلو نملكلت ا

 'ه فقولا | تلق نبيل عساهم ل نققاول زا ُكلاقلاف هاو سرا يال
 هلواز اكل ذ ناكل جرا لادةسالا اهب ط رشادا مث لاق اهبلادمتسالا هل طرك تاىدلالحرللو

 هلعشي نا لكوم الفل عني نال كوالناك اخ لمكولاك هناللحرلا َكلَذا طرشام ل ط رشا نم
 تلعحام كج رخأدق فقولاءلادمتسالاهل طرش ىذلا ل+ر الف قاولا لاق نا تق هاآرأ ت

 عابولف تاق كلذ كلامك تاكا هلو كلذ ندح رخو عفلاق ع #سأا ن نسبا

 لح رلااهعابولو هع خ نمىلوأ فقاولا ع سفلاق لادبس 4 امرة ىذلا لبر فقاولا

 ْ اهل سمر وزمان م نيعسلا لور طااغاو إب فال مي فاواهعال

 نم ةفمظو نم ص #: نأو هدادز ىرب نمةغبظو ىفدي زينه فقو يف طرش را يماشي

 هحارتخلا ىري نم مه: مح ري ناوةلادا ىري نم مسهعملخدينأو فقولا لها نم ةناصقن ىرب ْ

 دعبهريغينأهل سلا دحأ ح رخو أ ادحأ ىتدأو أ: سم هصقنوأ ًايشمهنمادحأدازاذا م 0

 كلذ هآنوكينأ «نادار تاودارام ىستناد_ةفءاضم أو هاراذافدا ءاريل عف ىلع ةوهطرشن ال كلذ
 نم صقةند ناو هن دان أ زرت نم سن سه دي زب ن أن الف نبنالمنانأ ىلع لوي ابح مادامامئاد

 ىرب نم م04 هديزب وهداز نم ص ة:. نأو هناصقن ىرب نم بقه

 ةمشمدعب ةّعشمو ىأر دعنانأر ىرخأد_عنةسمدارأ ىف ا هيو

 ةلاخلا لعنفقولا أر ةةسد كا ليقتاموأ هسفنلط رشا ًايسشةيفثدحأ اذا ع ا

 اذاو فقولا لص[ ىفهلط رعشت نأالا كلذ ن م ىدهدعز هملع ىلذ ن نأ سلوهنوم موناهياعناك ىلا

 نالامح مادام اهلعش نأ هلزاح هسفنلا عطرتشي لوهدعي نمىلودملل امضعن وأرومالاهذه طرش :

1 
 رومالا هدد طرعم "ولو هل طرشام لعفىلوةمالزا»تاماذا مث هسفنا ل طرشدرتسغلاهطرش :

 هلادشسا فقولا لصأىف هل امر شولوانحوهمادامكللذىلوت.للو زا ابحوه مادام ىوتمالا

 | ةصاخمل كلذاساوىلوتملا هسنمأ ثوأ كلذ لع م نأ هل نسل سلع دز غون اصفتلاو هذان 1 ا
 ا ا
 دقسعا|تقودط .رشامالا لعش تأ هلز ودالو تس لع ولا لينطلق هااهراصتقالا|

 قرامللا طرش ثحد )

 مطر ثواب ودل لطم فىتولا || تدار اوس لاسم ف يفاعسإاللا ندب صيصخلا لصف فنا ديزهلفاا اد هاكأسو |
 7 : أ رامكلا ل طيراسمل ارهنأ ىلعا دسم هضرأ ل _«+ولو فقولا لطب رام اب هنأ ىلع هففقو ) رذع) ْ

 1 هل طو رسشملا ناكت اهدي ريهظا ا فو# نيرشعلاو سمانا لصفلا رخاوأ ق نيلوصف نوئسلملاا ل :

 11 عزننكمالو تام تاعاذجأ ايفل دأوأ مممصخخو رعبا الانةفوقوملارادلا ناطمح مر ىئكتلا

 ظ ىنكسلا هل طورشملل لاقي نكلو كلذ نمنئنذخ اةثرنوال سنلف ءانملابررضبالا كللذ نمش
 ا تنملا هر وىلا هل_غلا تفر صور ادلا ترح وأ ى أن اف كسلا كلوءانملا ةممق هتثر ول ن هذا هدعب

 (دلا فقوىف

 همت



 تانلوملا لسد تضت)

 (ةوحللا

 لاحىفافق وو و ثحم]

 نمذ_خ أب صتغاو هتك

 ما هتعقسصاغلا

 ا ردا ذددَق ف ىلاوملا لع قولا بالو أى هكانلافافوأن م فقولاىفداولال خد
 : 0 ةصولانال ير ءااول ىدوأولو هؤر ,دمودهدالواتاهماهفلخددبلا يل ا

 ١ مون ىلومناكن !سكفقولاوهدعب مهوالو ث دح:الؤهو ىصوملا تام مويىلومناك نب 2
 ا نمنودىدوملا تو عمون هداول بجو هللا .ءداول ىدوأ لقا 1 ايزدعلاو ع ا
 ا قالا صلاقول كاذكو ةنلغلا قاع موي هللا دمع داوا ناك هتنادمعدإو ى اع فةوولاو هدعهثدع ا

 1 فرو زملا ل- ىلا نم ةم-صولا همشدالو هو ريد موهدالو' ؟ثاهمأ هم لخ داود عب ةفوقوم ا
 ١ هناثوخا لعلاك هر ا كربلا و تاو كيرلا قر وك دلال حا ا
 || ةفوقومةقدص ىضرأ لاف وو روك ذملاِب املا فر وزملا نم تا اوخالاو والا هش لخدت ا
 || دعب امىلا ف قولا فاضأ هنال هب .ربدمودالوأتاهمال دولا ن م ىطعت هنافىلا م ىلع قافو دعب ْ
 ْ فقولا داكن متانا ارقلا ىلع فقولا ىف _هفرخاوأ ف ناهد اق هر ومدعد رازحا امهوتوملا ا
 | ل نوكنو را فقول ة لاو اسأ را د ل را ه"لغىرحت لاق نافتلق أ
 ا فقو مول اريتذ ناك نمىلاكلذقرظملا الواق ةرلغلا أت موهاريشف ناكن هلكل قولا ادب 5 ١

 أ ءارقفدما رق ناكولهناىرتالأ ةمسقلا عقت مو مهئاوق ىلع :هلغلا مسقتاسغاوال لاه فقولااذس ها
 ةيلغلا تءايس م لغلا ءىجن ل.قءارهفلا ك ٌءاوأ ضعد ىغتساوءانغالا ضعبر ةدفاقع انغا هبارق ارقو ١
 هتيارق ماريشف أكن أ ارظنأاغالت اك لاك ناف ”رلغلا تءاج موبار فناكن : ني ْ

 رقتفاوءار فاو ندا كتلوأ ىغتسان أف هل ل.ق غلا كات مويطعأوفقولا اذ 8 مول ا
 اا اذهواو را اونغتسادقنيذلاءالؤهىلا دلغلا مف دتنا بح كلوقىنفءامنغالا 0

 ءارقف ىلع هضرأفقوولو خف ةبارقاارك ذباب فاصانا فقو نم نولسملا هملعام يفالخ
 رسفم لام ل_,ةتال شار ةىلءةنسلا ماك أن اف الفالاو قحتسيدر ةفوهشار ةساَن ةهس ارق 8 ا

 ْ الامدل لعئال مدعمريقف هنادوهشل ارغب نا جيش هر مو لع ةسبملاع افآثاو هّنا او ْ

 احلل ىخاقلا ضرةريغباهءاغستسا كاع وريغلا لامن مدن ةزومهل نم لكو هتف همزا ادحأ الو ||
 رار 0 ذوأن هل باوزاالان؟انا اراكو ااراغص ءارةفاوناك اذا ىغلا دالوك ف قوبااذهىفدل |
 اذهىف ظل ىذاقلا ضرغب الا اهءامتسا كلعالز كلوريغلا لام نمةنوم هل نم لكو نيناحت|
 فقولا ناك مهسكنأ أرقءارق و .عءمقولا نافع راع هنم حر <محرىذكنتا ْ

 ند ل ا و هّمكح قاعضومفقو لحر و ١

 عضوم اهب ىرتشي و هته بصاغلا نمذخوي لضنلا نبدهتركب وبأ مامالا يشلا لاق تر ْ
 ادحاح بصاغلا ناك اذا لاة زوال فقولا عب سدلأ هلل .ةفلوالا طئارش لع فقويف رخآا
 || سرفلاك لا ديتسالا هن باكل مسهراصاذا لمستملا ىشلاواكلبتسمريصبة شد فقاولل ساو ||

 || ه_داعلوتسا+قو 8 فقولا ناك ملوقنملا فقول صفى ناض ذاق لتقاذالبسملا |
 | ناك اعمق عفدينابصاغلا دارو دا درتسالان ءىلوئ ل ازعوىلوتملا ندي وهش لاحو بصاغأ|

 ٍ ىلعا:ةودإ هع ةىرخ ا اضرأ هفئمذوخ املا, ىركشل م ئثىلع هل اصي وأ ةهَملاذخ ان !ىلو تملا ٍ
 ْ قناكضاو 0 و ل 9 ا ال ايا ا

 / كل هاف ةئيالو فقوا ا ىىدا ف فقول باك نمسفقولا ةراجا فل صفرخاوا

 2ع سمس بقال بال سانجالا و أوتداص ناك اذا هل بطب و زا ةموصخنا عطقا

 و

 حو

 1 ةقدص٠دهىضرألاكاذاتد اراك ٍق - رزقا هلأ ند جصيال فتقول عد

 ةفوقوم
 تق
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 اهفهضعب وأ هلكنيق تملا مولعم عطقو ةنسىف فقولاريمعت لصح ادا و فقولا باك لئاوأ أ
 ا را و لب رامتعتلاو مهر :هلغلاق مهل قحالذا فقولا ىلعام .دمهل قس

 ةدئافو 0 0 م هلم كش راقت

 مهطعبالة م كلا هذهىف مهمولعم قرصدعي شت ضاخوةناثلاةْمسلا ىف هلغلا تءاج ولهانرك ذام

 ءاقمعلل نيف سلا ن نءلضافلا فقاولا طرش ءاذاا_عتمتف ه.سادقو ا

 تيحافع ءانقتعلا مأ مهأ هساُش || ىفلضافلا ىب 0

8 
1 

 | ىلاةجاملا عدمها فرصا ذارظانلا نيمضتبانلقاذاو مل-ءأهناكسهّتناو هان ى ذالءاقتعللاا

 ه قاف 5 0 0 الوأ دوو ملل 0 0 ا

 ْ لا 07 2 ا اقرأ

 ا كك عا ا ل ىلعءاش "هلم تملا هذ هوءارم ثلاهءالودل تناك تار احاهعانمتار ادوأ||

 ْ ثدب اوحلابو حلي ل اا را واحوًاارادهّملَعَن مىرت_ااذا دصسملا .

 ْ دي شل اود سعلا لأ هينفع اشم فلة>اافقو ريصي له هنأا دعمود عسملا ىلع ةقوقوملا ا

 1 فقولا ءو لا ميقات تلا طئارشا نالاذ_هودح ىلا لتس مريصي هنكلو قحلبال هناراتخلا ١

 ْ ةريخذ 0 0 ل مئثدج ول هع الوهضسفز و ضال حت صواأ

 | ةقوقوملاهرودنمةد-اومامالا عذد تو حث بك فقولا بك رشع عساتلا لصفللا نم
 ىلعفه فذ اهاغتسلهملار رودلاهد_هلس ملا ناكوةد» اهمقن 5 اح ىلل_>رىلا هي>وىلا

 || ناك الزخءرخال>ر ٍ فقرلا ناك نم ةراجالاو مولا كساب دين لئلا رس نك اسلا |

 || ةراعؤرجأتسملا قفناو هلي وط ةراجا لج رلا اذ_تهرح .افاولساذتاما ديا هدالوأ ىلعهفقوءدلاو

 || رحاوملل نكي منا هتتادحر لضنلا نيد تركي وبأمامالا يشل لات رجب اولا هاب فقولا اذه
 || ىمملار الا رآت_لا ىلع هلثاكو امصاغ حا ومان وكت امو نكي /نادفقولا ىفةبالو ١
 | اع اعوطتم ناكمنال هري-غ ىلءالورح الا ىلعةرام_علا ىف وءئاامب :رح أملا عج ري ربالو هيدا |

 || رثك وأ ل -ككلارج اراد .كل :ناكنا ىم لا رجالا أملا ىلع ناك اءلوتمرحا يملا ناك ناو!
 متملالامو فقول ةراجا لصف فنا ا ةرامعلا ىف وفن اا عفقولا لغو رجأتسملاعجربو

 1 يضاقلا ىضقو فقرا طئار نيب و فقوا من الجر ىدا لجرديىف ضرأ#و تاراجالا باك نم
 كلا قاقتسا درع فقولاب“ ءاضّقلا نال ىددملاةن .لمقتاولاه كلما من آى داورخ "اج متفقولاب

 نب عجوأو كاملا عب زاجةدحاو قص امهعادو ءالموفقر :نيب عجول هنأ ىربال ار يركن سدلو ْ

 قو كلملاءاض ل ا تلمع فقول ءاضفلا الدد.علا عز 0 وعالةدحاو ةقنصاموعابر ديعورج

 1 ىكاذكف ريغااىلاىدعتي الودنم كلملا قل ند ىلعو هملع ىضقملا ىلعر مدت كلما اضدلأ

 ىلع فقول صالا رحل حر ىوعدلاٍب ام نمىدملا ىوعدلط_ام بانا ذاك ف قولا
 ردن ع والا 1و فقولادد_دهلبقن مهىسعل ل نلو مهقتعأن 1 ةلاوز اج فقولاق هملا 5

 ى أو اتاك اركذا رفاكوأىلوملا ناك انمٌومهّتدصوب هنومدعن تع نلو هربدمو٠دالوأت اهمأ 1

 ةهرحد سها ن 8 اودلوهلاد هعقمعأ د5 ا 0 مهل ىلومال هنالهملاومدالوأه ذ ةلخدو |

 لام عد :وملاقاشتا ثحم]

 (هب وأ ىلع بئاغلا عدرملا

 نآدحسأ |ىل اونا ثحما)

 انواع دحسملا اع عدد

 ةءالو هل تناك اذاارادوأ
 (ءارشلا



 نودب فقولارجأ ثدهم)

 (لئملارجأ

 فقولا دعب وزر ثدعم]

 (مت

 (ىوتملاالا فرصتيال

 | فقولارحافقولا لوم هإ(صخ) تاراجالا بانك مفاثلا لصنلا فسققولا ةراجا ف عونف |
 ا رب مات همزلي هل مر نودي ريغصلا لزنمر جاوا بالا اذكو لذملارحا ما همزلب د ل مارح ن ودب '

 : ْن مرجعا دبى ناكول قف فقولان مسماخلا قىواتفل ادقن طخلا ةيال واههخم لكل س دلذا هلم ْ

 ْ باي ةنقلا فاهركذ "رة عشلاملا نال ف ىنامرك“ كلاذدل سل ةدا زو ة سهلا له 1

 || رهملا هلع مزال, هنالذ وال ديعوز و < فقولاّةب راج كسلاح وزول 8 ميسقلاتافرصت |
 ٍْ فقولا لام فقولادعب انحوزوحال فتقولا ةمآن م فقولا دمع وز ولو ةهفمفتلاو ||

 ىذرأ تاعحلاهولو 2 مثااثلا لصفلا نم لوقنملافقوفع وى ةيزازب||

 : كلر ١ يدعي تان ار قفاه رجا لعجوءدالوأ لع فقو ىذاقتلارك ذو فقولا فةدعءارقفلل ْ

 نالفمهامسو هدالوأ ىلع قوولو هداوداوىلا الءارقفلا ىلا فرصب اوداماذاف قابلا ىلا فقولا ||
 00 ءأ ارّدغلا ىلا هسسصت فرص هئاق مشهد -اوتاقعءار هدأ ف !لعح و نالفونالفو 1

 ْ ىخرأ لاقولو همفنواخدبال تانبلا دالوأ لذ فناكَنا و طا ىفاذك اهلك وطنا ىلععشي |[

 ْ فقي ل<رلا با ئزيجو مهلس ئوهدأو نمت وقول لا همف ل خدي مهل سنو ىداو ىلع لاولو هدد

 ا اناناوً اوناك ار وك ذاولسانت ام أدب اداول دلو و داولا ل لاي فقولا بانك ن مهداودإو وهدلو ىلع ا

 مهدالوأ ىلعو م نمر وك ذاادإو ىلعو ىداو نمروكذلا :

 ا ل ٍق روبزملال ان هفاعشا ةسلصلا ىثالا هن :

 ١١ طرش اذا الائئاهل وك الاهجو ل نيمددعاو نينو رفاه مال هنا كورلا

 || فقو نك ياهل نوم ذ_ةمش اض أ اهلفاهح وز اةلطو تحو زتنمنأ ف قولا ففقاولا |
 | ولاذكو نيهجولا نيد ىلعو هفداع م مهضعبحرفن دليل اذهن محي رخن مالا ن الذى ىلع ١
 |١ الا؟ 1 عب نيمجو ا ندع لعومف هي لغشا م مهضعب ةلراق علا عش را داك لعامتو ُ

 فقولا باك ن مثدمل !لهأ ىلعمقولا لسقنيثغملا نازح اضدأ هل داعولهنأ ف قاول اطرتشي نأ ا

 ف اف هرم. دو ل اود مفقولا ثححم)

 | ةيزازب مكسملا طئارش تدجونا لكلا لوقىلءز وف لعاكهزاوع مككف مك امس ىلا نينس

 ْ ”لماعم اهعفدوإو رين اند سه هنم لمح ال الغت تال اا و دعما لام

 ٌْ قايل اوف_كتلاةلذد .-اوجبات الا هدلو فسدلو ىدإو نمزيحاتا ىلعةةوةومةقدص

 ْ 101 تدر سنتا درا لاكراو فقول تاكورم سا را كوالا لعدم

 ْ ماعم ا لسنلا نالمدعب قل م اوأ ف قولا موب اتولتدإ سنوهداو نم ناكن مهم لخدي يرذ ىلعوأ

 ىلا ندو عر 2 اوولك ناك. اطل

 || ىلعلاةولو ف هدالوأ ىلع فتولارك ذ باف فاعسسا روك ذلا نمداولا داو ودلولا بتعلاو

 ا الخ دالو تانالاداوو روك ذلادلو نم ناكسا اوسوز سد نم مرك دلك داو لعو تانم لاو نيثلا نم

 ١١ طفح رومام فرمملاناليىلوآ ا الاءل_غااىف فردت ال فرس مو لوم فقولل ناك ناو

 دخل مةفرخاآيصنو لز عمن مهقلارحاول وؤ فولا ىلع ةيالولا بارا ىف اعسريغاللاملا |

 |١ بابف ةسنق هسفنلال فقوللاهرح لو زءملانالروصنملا هنأ مدالاو لوزعمالرحالا ||
 فقولا ضرأل-.ةتاذا فقولا ىلوتم خف فقولا باك نما.تلغو فاقوالا ف يتلا تافرسدت
 حيف هسفنل ىضاقلا نماهليقتاذاالا دقعلا فرطىلوتيالد حاولا نالزو ال سفن نمهسفنل
 0 انسعماجلو ازيخنيقسملا طرش نول هيد داخلنا فقو نمفاعوالا ةراحأ لصف ىفنئئادةعلا

 ١ قماشأا ةيقلادح او نعلا باطم-هارخ عطومفو تك نمدهَعلا عفدي نأ الق موي :

 لتاوا
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 ا الفىلوتلاىلا ميل تابعو لهو كلذ نمرثك وأ هنذادحارناسنا اهيفربقي ناهماقواهماست
 | مهني ىلخ و نيج سملا ن مةرامللاب ااهلعحاذا كلذكو همفؤع اشم فلتخ ادق واس . اأن عدي اور

 كلد نم“ 02 نكد مل تامناو اهلعلددءد هلل ..سالفرثك أ واد -اوهنئاناهلزتاذافاهتس و

 "ل ةسمىف لاك نملوق ىلءفلصالا ىفهلنا هجردمم 4ك د ضان ىلو* ا ىلا اها ساذاوان*ا ريم

 نوكمالةريقملا نق رغلاو ناس او ةريقملا نيب قرغلا ىلا جامع ىل وتلا ماسلا ريال د ةريقملا
 نوةسفدض را قناهلعج ةباقسلا كاذكو نامللا ف الك هضقريتعي الف ةداعلا فلوتماهل

 هع ذدعب عجربن اهل سلف ىلو آملا ىلا اهلسو ناس! اهنميرشفنّوضوت ونون رشي و
 باك نمنيرشعلاوىناثلالصفلا فىناهربلا طمحملا نم هضرأ فدل« رئملاو ضوحلا كلذكو

 لاوجسم دال اوه ومصضال ىخاقلا نداريغي هضقنو ادصسملا هلغا وعاب ولدوا لهأ يوافق ولا

 اوديعم_تودوعش نارعسملا ل هال سءلرخ دسم هعنكدخ اف رح هيأت فرعبال وسع

 امر احم قولا لاد. دسأ) ىف هنو اديأرص سموه ف سول ىألوق ىلء هنالرخ ا دصسم ىفهنغب

 ىلا كلذ ف ير ل ءىغتساو برخ اذا دحمملا و نقولا ىف تما ةينم ادصسم نكي

 باك نم ضد رم افقو لس ناضضات زاجرخ دس هىلا ملا فرصو بشهللا عابف ىشاقلا
 ناك اذا لقت فقاولااو ا ذيلواذك لءعفقودودحن اذ هنأاو دهم ىرغصلا فوق فقولا

 ىلع اودهشولوءارقفلا ىلا فرصي واعدة ناك نا لس: فرصملاال فقاولا اوركذناواعدق

 ةداهشلا باك نمىناثل|ىفةي زازب هكلع وهو قولا, قأ اولاع اذا الا لقتال هقولا»فقاولارارقا
 ةماعلا وحروسلا ناله سف ىلصد ال اولاخ أ 00 .دماروس ىلع ىإ لوس ٍُق ضقانتلا فعوفف

 مامالا ندا لاوعسم ب و ةومعتدهف ةدلم || تيرلك نأ ل يدنا لتر !نوك نأ عضو

 دعسملا لصف ىفناذكضاق كو اذ هفادصسمقب رطلا لع نا مامالل نال همفةالصلا تزاح

 هنسيدصتم موي ماماوأ ندوب نْدَوَم لكى ءانقو هضرأ ل ع+ لبر ٍ ةالصأ ا م

 نذؤوملا كادونيعملاريغلت ءقو هير ةهدهنال فقولا اًدهَز وحال دعا لا لععسا مامالا زيسشلا لا

 تتكينأ !كلذىف "لس اواضي ًازوجحالاريقف ندؤملا ناكتاوزو ب الف نيت تانوكيدق مامالاوأ

 رمان او أ دصسملاا زهق نوكيريقفن دوم لك ىلءلزنملااذ_هتفغقو فقولا كصق

 0 ىلءت فقول اه اذا مز وحيذ نيل ملا ءا ارقفىلا كلذ دعب لغلاف ةرصت هذ أ نعىوخودحسملا

 هلي وطلا ةراحالاز والو قو فقولا باك ىىواتنلا عم زو< الفل وهحنوهفريقف نذوم

 ةدقعن الع 5 نالفْئنالف اا ابّكف ةقرفتمادوقعدقءابملا م>|ناوفقولا ىف

 قع فدزار 2 الال قاملاونزحجان هنالامزال ل والا دّمعلا توك فقم لع ةفاح ١

 لد وطلا ةراحال نال هلم اهذهاوشي ززع املا ضعبو فقولا نم ثا 1١ لصفلا نمدوُمعلا

 فرصته يفرحأت- ملا ئمشت لالالا فوولا لاطنا ىلا ىدوي ال. .ك فقولا ىلعز 2 لاغا

 دوقعلاننبقرفال ىنعملا اذهق>ىفو كاملا, سانلا هلدرمشت فقولارأّ_.كلاركس ا ىتخ الملا
 تاملاىف هلي وطلا ةراجالا لاطبا ىلع ىوتدملا «_.تءهننا ىذر رفعجو:أ لاق دحاولاد ةعلاو

 فقاولا ناك ناةنس قولا ىلوتملارحآ 3 ةريخسدلا نعالقن ىسامركس /| فقو نمريشع عسانلا

 ثنللاوأ همقفااهراّتخا اذكنينس ثالث 5 طرتشي/ناوز وجي الةنسرحاويالن ءاطرش

 لعو !ىذاقلا لاقو ةيسنرحرمل ١ االاهريغ فو كاذك عامضلا قريبكلا صحو: مامالا لاكوا

 ثالث نمرثك ايةراجحالا دب هعفرب عامجالاب مصب نادارأ اف تعصر _هفولو لعبنا نيالا

 نذوم ىلءاضرأ فقو ثم

 (ملاهئسعي دهم ماماوأ

 ةراجاز ونال ثحح)
 (هلي وطلا فقولا



 | مداقت ىذلا فقولا ثحم

 ةاضَعلانيوا ودؤموسرهلنوكب نأاما نيهجو ىلعاذ- 4عف هلع ْ
 قف نك وأ اههاعد عملا

 رهاطظلمادكلدنال م واود ةدوجوملا موسرلا لعىرجأ هبقعزاذتلا عقوا ذا لوالا هولا ْ

 لا هثراو تامود سحأ

 | ىفو ىلو الا ما.ةمىرخأ ضرأ هاه اركحز:مهنال فقولا لطبي ساما فكلذ ىلع دزب |
 ] مكس ا ١ىفاهماةماعاف اهنعد اوكمف فقول تنمعتىل والا ضرالا نال فقولا مصيب ناسعال | 1

 ١ ةرشاسمىلا حان عالو ,ىلوالا ماقم ماك ىلوالا طنا ارشد افقوةنالاريصت يناثلا ىرتسشاولاكوا ٍ

 ا ىرتشاو هتمقتنخأوأط خل تقاذا ناسنال + تمدخ ىصوملا دمعلاك ةيناثلا فهطورسشدفقولا أ

 |١ ذخاواطخلتقاذاربدملااذكو ديدحتري_غنمهسفةمدخل اد ىدوملا و دتدشب رخ [ديعابب |
 ا سل مث انهه كلذكف هلذيىلا لوالا مكح لقتل وهرب دمفرخ ااديعىرتشين وب هتمقدوملا ا

 | نود ل والا ف دينو طربشلاو 2000 كحاذ_هنالةثلا'“ ضرار ةيناشلالدبتس نأ
 | اهعسنأ طرشاذاف تاق خو فقولا بكن 0 رشاالئاس فناضضاق ةيئاثلا
 ٌْ ىلع تداعاجناللاقرلو تاق اللا لاق كلذدعب اهعس نأ اهل أ مق لاك ًمتاهعابفاهيلدبتسيو |

 ظ سلف اهفقوفاضرأ هن مث! ىرتشاو فقولا عاب هناكسفلوالا كام اريغ ىلع تداعاذاف ل والا كل! اربع ريغ ْ

 ١ اهعس نأ هل ضاق ءاضقب عسملا دعب بمعي هلع تدرولف هطرش هال لديلا عسب نأ هل ١

 ا اهعس تاهل س دق ضاقء اضقريغيهملع تدروأو لوالا كلا ىلع تداعدقا_مئالاهب ل دس: و ١

 ا ئرتشملا نا ىلع اهعابول توأرأ تاق لوالا كاملا ىلعدعدّو ةلافالا ةلزنعامالامملدستسو

 ! اهعس نأ هلولوالا ٌكلملا لع تداعد ةفلاك عج .كناهلىذلا لطبافرامخلاب عتايلاو راما ا

 اهنود ىرتاواهعابوأف تاق :لاك هريغب وا ءاضقب هب ورا هملعتدر ولكلذكو تاقاآ

 | دامو را ل تداغد لام ءاضقب سعيمل والا ضرالا هيلاتدرمث اهفقوفاضرأ ||
 لدم ىف لئاسولا عفن نملئاسلاةءافك هلا دباما مب عنصي فقاوال ىهفاهفقوواهارتشا ىتلا :

 سالو |
 ملك عنانتو قيناف فقول ةثرد قيل ذا هلك ان هال س ؟ءاضقل ارت ف ناس ا انهه لالالا :

 ماقم نوتات ممنالمهرارقادذ تود ئشباورقأناف اعيجبنيهجولا ففقاولاةثر ولا عجري |

 || فقول جر (و) واولا ةمالعب فقولا ىفةمماسللاتاعقاولا نم لملدلا مامقملاةفوقوم
 ا دينمحارخالاولز ءلاهسفنلطرشنا هنمدخاب نآدارأٌم ميقلا ىلاهدينهاهجرخ و هل ةعض ١

 كلا[

 ا ىبع ىدمف هنو ةرمصلل ن نمىلاو همف نولبعي فدك هماوقكأ ن نمنامزلا ن هقييسا سه هلاح ع نوموهعال ا

 1ْ 0 فقاولا طرشة قفاوم ىلع كاد نول عفن اوناكم- ا هاا كالكلذ ٍْإ
 ٍ ءاوةلل قذاوموهو هسفءافخالر هاظاضد أ اذهو تاق ةريخذلاةرابعهذهدالذ لع لمعسف ُ

 ا 00 الة قل داسولا عفنا هدازر هاو لع هتئاو مالبمالا يشيد ار ماو ةسهدملا ا

 ! دعب اهيف عج رب نأ هل س داو زاجن مل سملل ةريةمد_ضرأ لعحاذا هللا همر دمت لاك ُ فقولا ٍإ
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 نودهشي نيذلادوهشلا تامو هثراو تامو هه مداق:ىذلا فقولا ٍق فاووالاءلاديتسالا

 ا هدال هد , هىضقاقح كلذفتبن 1 نا ةفوقومل ع4 ىف املا هدسولاىفو هقول ادانهه

 لع رذعت نافموسرلا ىلا عج رب رد_تناف 01 فقاولا ةةروىلا عود-رلاناكففقاولا

 : ىلعو قف هبوكلذ ها سل د2 لوق ىلع طرت ناو ىامهفقولا ظرشن الك لذ هلم

 ١ لئسلاف ةريخذلا فرك ذ فقولا ناك نم معيارا باملا فىواتفلا دقن كلذ هفسويكألوق

 1 ىلار ل .لاك قس ىلا هفرسصاامردقوهفرام تامةثارومشمفقو نع مالسالا ع



 هني اع نم وا

 ف

 مولع فوقوملا لع نقر هد 1تخاشو يلغلا تضيقلاو م هذسمأو أىذاقلاوأ !فقاولا ىدووأ

 لاق اذا ىواحلا فوق ريشع عساتتلا بابلا ىف ىسامر 1 هنمع عم هلوقل اوةلافاو ركنأو
 ادار ازور دازداووادلأو لعا ؟افاعت قول وعشق ص نع تر همدكىا

 لكو فقولا اد مىئقو وب هل ناك داو لك ةقدصلاه ذه 'رلغىفلخدي هنافاولساثتامادبآ ىهلستو

 ”رلغلا ثودح ليقو.نمتامن مواديداولاداوو" هلغلا ثو دح لبق فقولا ادهدعي هل ث د<.دإو

 قىلفسالاو ىلعالا ن نطيلاو هتثرولكاذنوكي و همهس قسما هدعن تام ن هو هعض د نلف

 ل_ءحاذاةريخذلا ف ىسامركلا فقو نمنيرششعلاوىدام لاب املا ىف ةيوسلا ىلع لذ

 ىممناوءارقفللاهلك "لغلا تناك انامولو امهل"هلغاافديز و هللا دبع لعةفوةوم ةقدصهضرأ

 قلن 1ىامل اوءا ارقفلل هصحتراص مهدح أ تامناف مهسو 0 ىلع مهن ”هلغلا تودق ةعاج

 ىلعلافولو ءار ةفأإ "لغاا| تصن تاك امهدحأ تام نالفونالذهتلا دمعدإو ىلعلاكولو مهم

 تكسو ني الا بدصن نيب و“ قوهن , الث ىمساذا كاذكو ناثلئااورمعلنأك ثاثلاديزلوورعودبز

 نكح انت وا خلال اذذأ ًامهضعيلرك ذود عاج ىعساذا اذكو ثلاثلل قاملا تاكث ااثلا نع

 ىعسأم دسار لكل طعد تكسو ثاثلاورهءاو فصنلاديزالاهولو مس مناف املاو ى جمأم

 تف : اك ىعسام ىلع هلغلا تداز نافا.شام.نهدحاو لكنا ىممنا كلدكو تاقدت امهنس قاملاو

 مهردتثام اهتالغ مهنئا دمعل ةفوقومةقدصءذهىضرألافولو ةبوسلا ىلع امه ةدايزلا
 "هلك ملا فال امه نوكت الو ءارقفلا نوك- : ةدئازلا "لغلاف "هلغلا تدازةناش مدد لَو

 دالوأو هدالوأ ىلعاضر 5 فقول>ر ف ىسامركلا ف قو ئمنب ريشعلاوىداملا ىف لوالا

 لءروكأالا ل ضفءالودوسلاا ىلع مهن مسقدالو ًادالوًاودالوأ هلواواسانت أمادياهدالوأ

 فقولا ىف م انملادالو لودي ىذاقلا ىضق )0 نعءةينقلا فو روزا ا لحثان هان ان

 تالغو 60 ىخذمام نودل.قتسملا ”لغىفالا همكحر هظي النينس ىضمد عيدالوال ادالوأ ىلع

 ةمضاملات واو كور و ام ا ارهظالا م جح ةمودعم نينا كلت

 6 نوفا د لالا ءاادالوأ قحستة عاف ةمضاملانيخ-سلا ذل -رهملاو

 ةفوقوم ادام اعنا وخاىركلاىف ةكلاهلاةودةعاقلات الغلا فرهظن م ؟نلناتاوريغو

 عجرب نأ ب ا ةاغلادارارضاملا تامدقو ٍبئاغلا رطخ هات رش الا شنقو هس

 كراميل الغلا تناكل +ةساذاهنال عج رينأ هل ناك اسم (مق رضا ا ناكن اف همك رت هسصني

 رجاتسملا ىلع هيصنناكمقلا لغتساناو هل ”رلغلاف لغتسا نا هنال عجرب رب ن أهل نكم ,لامقنكم 7

 دل ن اهعسأ نأ ىلع فتول الص ىف لاق فةاولا ناكَن او ّق روب زملا لا نم

 لاه كلذ ىلعدرمل اواهعس لاك وأاد عام 2 اواهعس نأ ىلعلاو زانت وأ لكك س

 نى علاق هناك فقولا لاطبا ةدالو طرشاذهنال فقولا ههدسني دساف طرشلا اذ_هلاله
 اوعجسأو لي وو ل_هن كا ذنال ىرخأ ضرا.لاديتسالا طرشاذا فقولا لطبد الامغاو اهلطبأ
 كلِع و فقولاو ظرمشلا مهدد: فقولا لص[ ىفه_سفنل لاددتسالا طرش اذا فقاولا نأ ىلع
 ىناقلاالا لا دمتسالا كال هنأ ىلا ريسلاف راشأ طرمشلا نو ديضتولا لا د.ةساام أي لادتسالا

 مو ىرخأاضرأ اهنب ىرتشأو ا هع نأ ىلع فقولا ف مقاول لاهتولو كلذ ؤةحصملا ىأراذا

 همتوأف تا اولارح ذل ىكانلا تقر نع وما ةمالع تاتا يك ةادقو فقولا تاك

 دنتسا سل[ هل لق (1)

 ىح ىفنكلو 1 لاق

 اذكيكحلا تقودوجوملا

 ما ةسقلاىف



 مامالا ف الكتسا ثدعم)

 دعسملا 5 2 | | ءاعب ثعم]

 (هنلغنم

 || نم مهتةفنو دسعلاو ىضا د عس ف فارطالاوءاوهلا را ةلاصازح مل ناو اهلاعت اغقو ا

 || ضيرملا فقوولو خف فقولافلخدباملدفىف فاعسا فقاولااه كذب ناوفقولا هلع ١
 |١ لكالاةنازرخ هثلثىقنيدلا* اًضقدعب مصاطستن ك4 ناو م 2 نيددلعوهراد ١

 |١ رثك ااهفداكس نوكب تح ةسردملا قو هل غذخأز والو يو ةضو لتايس منولا ف |
 || ىواح هراد نكسوا يسمون لك ايفر قنملا عاغذخأ ها ةءإ_ةثرثك ًاوهرادؤامم
 || قكسالهتسغنام زهيف موي ةئيلشد محملا ىفمامالا فاختسا (مق) ف فقولاىفةينقلا |
 |١ نمسردملل ل عامبا,ؤةمنق ةئسلا راك 1 مأمامالا ناكنا ًاثةةمامالا فاك وأن مدقملللا ْ

 | زوصف هسفنل اهطارتش ل ار ءلغلا طرشولو فاكل !ىفلاق فقولا تام |
 ١ باب فاعسالان م فسوف الوقىلعىوتفلاولاق دة دنعز و حالو فسو كأدنع ْ

 زودعاله سفن نم فقولارادمقلا رجآ اذا لزاونلاعومت ىف دالوال تاهمأ ىلءفقولا ||
 || اذاو رم كلا فقو ند زوجال هتاكموأ هدبعن مدرحاولادكو |
 أ هسقن نار ارا روج ا ادعو مرحاول اذكو زوكالهسف: نمفقولارادرمةلارحأ ا

 || سابق ىلعاذهن وكب نأ تمني لمقو لمكولا سايق ىلعهسفن نممقلاةراجازوتالا تا لدق |
 ْ هللا هجر ةقينح أد دءزو فقولا ةعفنم همفناكتا م ىبدلا لام عاباذا ىدولا ١

 امهدنعوزوحال ةفشح كأدنعفالت الا ىلعوهفهلان موأهسأ نمرح ناو امهلاقالخ ا

 ْ همشاكمو هرب د مودم ز داو 2 ىلءفقو ناذ#و ف قولا باك ن مماوةلا تاقرصتى ةيريهظ روك ٠

 | امو امهلنوكي امهقتعدعيب امو كوملل نوكيإ امهقتعلبق داوءاوهريد[ ب حوامو زاجأ

 ىحانلا اكو نم هالولوهف زعناو هذاك قّدعناف هنوكي ثاثلاوهو بناكملا بحي ||
 || سردالموىفرلعلاةبلط نمرحالاذخأي نمثدللاوبأ همقفلا لاك ف تاريخا ىلعفتقولا لق 1
 || ةتاغراتت سرد اودباكلامال اوغةم ناك اذا ىوااىفو ازءاعن وكلا :ناآوجرأهسفأ|
 اجلا ام اروع لوتملا لع تقول ف ىوغدلا 00 0 فقول باك نم مرمدع ماعلا ْ

 سلو لالغتسالا ىذا قلا ل .كوهنالمصت ساوهفةرهاشمفقولارادرج ودنابالجر معو ْ

 ظ سللالغتسالا.نوذأملاو هّتموص ى كاملا هنذأ اذاالاهةموصخز < :ةموصخلا فنوذأمب |

 ىداناف ينيلوصفلا نمرسشعثلاثلالصفلا ف فقولا ف فرصتلا ىل,نم ىلوتملاولوتع
 هشع عدي ىدملاو هدي ”رل_غلاو فقولا نال م هلاوهفاحمقاولاذ١ ةيارقلا نذهنادحا ا

 || نوكيالوزاج امهدأ ىلع يدان امصوداناو مولا ار ال ١
 || هناىلوثملا لعند رن اف عافتتالاربسغمهل | مالهنال ن مترماك امصخف قولا باب راالوثراولا
 ىلع لمي الو الو بالون يونال ةوالاك مول «م بسن ىلع نهربب تحل قيال فقاولا بور 5

 1 مئانامز ىلا كلذاولو دي نافداطعأ رت[ انذر اوهلاءنالاولاهناف ةمومعلا كو ا

 أ| ةرانملاءانن 5 فقولا باكَن مسداسلا ىف ةيَزاْر ثارملاىفاك امهدنءالمفك د د + ودملا عقدي ||

 ةحلصمءانملا فن وكما نااما نيهحو ىلع ل 0 زو هنأرك ذ 1 زود لهدا "ولع نم ْ

 عمسأن وكينا ةحطدملاريسفتوءانبلا هلو نمهنالدبسأب الل والا هجولا ىف نكي لو دسعسملا ||
 دصسملا لخأ لكع عسي عض ومفدعسملا ب وكيناةصملا مدع :.رهسفتو ال ىناثلا هحولا فو موقلا ||

 نمهن امو هسقر فف رصتلاودحسملا ذاع باب ىفدي 01 وسن | ن0 :رانملاريغنادالا ْ

 بادروه
- 
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 اده .؟ وأو فقو هنأ اهنا مال ءارقفلا ىلا هّلغ فرص ول.ةتورع ىلع هفتوهنارخ  الادبشو

 ادمشولادكو مزال سهاد سداراوألاذا لما ”تءارقفلا هناريسن رب 017 هو هناريج ءأ ارقف ىلع فةوهنأ

 ا لبقت ةسردملا فقوةسردلد رهأدهشولاذكو لبقت هئارقفن مامهود د مءأ رف ىلع فقوهنأ

 دحدملا كلذ ها دهشود حملا لهأ ىلعوأ آر أ رقادصسم ىلعةساركلحر فقوولو

 / نها دايو ةسردملا كل .فقو ىلعةسردملا لأ ةداهشريطت دلع لا ديما اركلا فقو ىلع

 ْ فئاظولا نود _>اد اياوناكول ةسردملا له اولامتذا يفاول صفع اشملاو دا فقو ىلع -ىل |

 أ ةداثلا اذكو ل2! لدأ ىف اذكولبق:نوذخًيالاواكناو مهتداهش لمنال فقولا كلذ نم
 ْ نال يعلاوه ,لبةناهاك لثاسملاهذه ىف لمقو ليقتاله مف ىصدهاشللو بكم فقو ىلع

 ا لمة دصسملا لهأ ةداهشو لقمان لب : مز الب سد هلا ىف ل-رلا نو كوةسردملا ىفهيقفلا نوك

 ا ذأ 11 2 ٍُق يل اوصقلان مرممعت لام ١١ لصفلاق اعننةداهشلاهذهي ممسفنال وربع مسا

 ١ ح ارخالوأانبعم ضرأ ل كح ارخ ناك او ليقت الح ارحل ةدانزب مهيقايىلعةيرقلا لهآ صعد

 ش ضر ةعطقىل' ودهشة دفان لاربغلا كلا لهو هد درقلا لهأ ىسنلا ىو انف فو لبقت دهاشلل

 ١ اشدخا اللاكنار ؛لمقتالاةحهسفنل ىدان | ةذفانناو ليقتالمعكسن موأمرتيرق ةنمامنا

 ْ ىقفعو قدي زازب اقتاطم لم ةتةذفانلا ذكسل ىفلبق و اهلها د مشةس :ردملاف مق رادكو لقت

 ْ يقلل سابال ة فاتت فاق أ ادصسمة مالا ىف ةداهشلا بكن مدسفت لعق لعةداوشلا

 1 ادحاو ف قاولا نانع ءاوسرخ ا توناح هلو مهيرامعت نسايالثواجا ممبرخ كاوا طاعنأ

 |١ برخ ناواهتاغطاخع نأ اميقلل سامال ةءئاتفاعوا وأ هلد_همىربكلا ف 1 اهلتخاريشكوأ
 ١ 0 فقاولا تاك اوس دومسملل لكلا نالرخ آت وناح ع نم ةترامعب نسا لف اهتموا

 | ىفالا عما ستلانالو)#و رمشع ىفاشلا بابلا ىف ىمسام ركلا فقونم اهعمح ىءملانال اَتاَتْحموُأ
 ا ال ةداهشلانافإ ق (فقولا ئيصأو ىذاقل اهيالوولوخدلاوحاكش !اوثوملاو بسنلا

 ْ ىلا ل الودع نان اماول حر وأ نالجراهبري_خأا ذا اهيف ةزئتام 8

 ْ الففقاولا اهطرم 1 لا كا كاع ةرهتشد ف قولا لص نال هطذ ارم ة*نودذو رّقلا ضارقنا

 ا فقواد 2ك 0 هديالى اسمع را نيد ربوظ ءاعبلا تح ناو رمش

 ْ لد للا الم_متداهشىف كلذ بل تر دوجسملا ىلع

 أ م | عش الازك ىءفةوادج هنآاورك ذامدعنا فقولا طن ارش ىلع مب دا ل المهلوق

 ا 35 م6تداهش ليش: ال مهتداهشىفكل ذاولافولو اذكىلا فرصيقهتلغن ما هنأ اودهشينا

 ا اورك ذيل و فقوةع ناو هكااودهسادا 0 ا ا فاكلاىؤ

 نب اذكى لعفقواولو ةينأ طرخ شد لد لءقئالوزو< الدهلا
 1 هنداهش لمقت ع نم آر لق مامهلا

 هنارخ - الاده_ثو ةفوقومةقدصدب رز ىلع هغقو هئاامهدح اَدَهْماَذا (اك) ٍُق لقتال نمو
 ا نر فقولا لأ اوذو هلع اهي اام ىلع امهتداهش لش هنافَدفوقومةقدصورع 1

 ةمرع وس قاولا ثصم) | قحجاوم#ىاعتدلا لوجو ادصدمى لجر .  .فقولا نس عباسلا قئواتقلا دس ال
 هنراعوهفقوىذلا دصسملا | تاةمامالاوةماق الاوناذالاو ليدامةلا قءاعتوريص/ او ىراوبااطسدو هنرامعو هتمرعس الا
 رصااو ىراوملا طسيو ||| ولوؤؤةالصلا باك نمدحسملا فل. .ةىفناضضاق هيلا كلذ فىأ ران نك ل تاو كاذا اله اك
 2 : (جلاممف لكلاو ماجا ل شدي عتارا وكه فواس 5 نرطي تاماج- اهيذوا فام عيم اراد فقو

 1 رمصتامناف ةنار دعا دل اوبملاو. لاودسعلا نماهيفامرك ذوةعيضفقوولاكلسءلاورا دلل اع

 دوهتسمل ةفلد 1 فاعوالا

 (حلادحاو



 ١ هتلغنمعقجادقومدهادصسم فولا ىفهيالولا هلم ..-ىفلثاسولا عسفن [نملئاسلا ||

 تانرهاب لو همسه كا اولا 0 3 0 ”نبلابلدجا ا ١

 ٠ الم فقولا اذه مصب لدةنوهر رملا نيعلا كارلا فقواذا لكس يف فق فقولا بكن هادم ا
 | نم هعسناهلساوةنهرلا ىلعقا وهفدكش شي غنأو عبص فقووهفدكن اذ مأباجأ ا
 ْ ا هل. نك رناد الغي هياعفةولزاوتلااءاصوفو كَةيادهلا راف ىواتف ١

 ْ رحاولو ٍُق نب رمشعلا بام ١ ىقىمامر كلر لالغتسالاهل سلف 0 هلع ا

 ْ "كامب دك لع حوامل رتورحابءا ارقفلا فقوريةفوأ هملع فوقوملا ن قرارا ْ

 ْ ريحو اذ_هاذكفزا- هتح ناكل هضرأحارخ هيلع 4 لاملاتءىفقحالن هنا ىرالا ْ

 5 مراسل ك1 ا اا لا دلو ءانتام ا
 | فورم كسلا قدامهل سل كسلا ادارافاواسانةاماد.أ|هدالوأ ىلعو ه.دلو لعالزنم||
 0 ريسغيف قولا حالصا ففقولا ىلع نيد سينا يقلل سال ِق نيرسذعلا باملا ىف ىسامركلا ||
 أ اما ةنادتسالاو ضرقلا ىلا حاصق ل غفقولل نوك»النأ ةنادتسالاريسغ”و ىخاقلا سعأ |

 ْ فقولا ا ل فن لام نم قفا لح ول ثاك اذا!

 < .فاعان ا: سد ف قو ل>ر 7 فتتولا اكن مادح وراد لع< لحرلا باف ناكضام ا راد دركأ| في رعت ثحم]
 هه . . .١)

 ١ زو<الناذضاق 2 لوقنلا فقو قرصة ف ناهد رو تاتو صراو لاو زعلان ما

 ١ (هفقومكحو

 1 نرد رافرك !|ثنقو نيدلاربهط ىضذاقلا ىواتفىفو ةراجاوأ هب راعىه ضرأىف ءانملا فقو ١

 ١١ ضرالاف سكي بارترادركلاو . ضرالا نودمءان,لافتولزنع وهوزومال ضرالافقو ||
 ا هجر ىرصنلا لاله رك ذتاعقاولا فو ةريخذلا ىفةينبالا هلع سو راصمالا بيف سرغيم ||
 ١ فقوريغن مراد ركلا فقواذكو ممتا اوهوردع ل لصالا ف ةوزيغ نمءانبلا فقو هعقوؤمهللا ا

 |١ بايلا ناد يلام فراعتمريغاهتةوو لوةمءانلاورادركل انالزواللصالا ||

 || زاج فققو ضر ىفءان لا تاكتا قولة زو سال لالخ لاك هلضرأالءن, فقول 8عبارلا ||
 ١ فناخضاو روح نزوباموأ لاكب امرأ 0 ماعطلا 1 مهاردلا فقواذا هللا هجر ر فز نعو ا

 || ىلع ىوتفلا ناحأ ضرالا نود سارغل اوءامملا فةوزو< لهلئس لولا فقوؤلصفأ]

 ا الوهداولسدل هنمع: لجراهدعب نم متدداول هراد كسل عجولو كي ةيادهلا ئراف كلذدعح ١

 ١ اةحسىحوالةيراعلا نال ةراحالا نود ةءراعلا قد رطدالا اهيف هريسغ نكح دناددءانملا

 نعءؤطانااىواتفف(1)

 ىراسنالا لاذ

 فقورو< هنار رادار ره

 ليكملاو ماعطلا و مهاردلا

 وهو رجاتسملااقحيحوامناقةراجالا فال هناضأف .ضتلزاجوهوريعتسملا ْ

 ١١ لصت قفاعسا هراحازاو+مدعىدنعلاةمدخ ةصولاريظتوهو زو الفل طرت_ثيم ||
 ١١ ةداهشاذكو فقولا فةداههشلا ىلعةداهمشلا لبق" (شف) ف هدالوأ نكس لعهرادفتوأ|

 ْ ةنسنيرشعهخسنوكراعردهاشلاذا هباح 1 ءانبنلا متلك | ا نوزوملاو ل ,كملا عاياذكو

 ف.كوهل]_ءقفنوزوملاو

 اهعقدب لاه مهاردلا عصي

 لضفااب قدصسن و هةيراضم

 ٍ حاصفاو توكسنبقرفالاذاف عامسدهشي هنأ ىذاقلان ةدلمق هي نهد ”امىفقولازع رات عفدتوريناندلاوأ م-ءاردلاب

 ١ كوش او ل لت :العامسبادهشامهنأاحرسصولامماف عام هدةداهشلاه-.فزودامر“ اسفالع ْ 1 1

 ا ه.د مول ذك لقت ال اولع ناو هن انآىلعوأ اوفس ناوءدالوأ نددحاو ىلعوأ هس: ىلع فقو ّ

 ْ ديز لءهفؤو تاامهدح ادد كولو ىنجالا قد ىفالو هةحىفال لقتال ىيذأ ىلعو هسنن ىلع ّْ

 لضفلاب ىدصّتيو ةيراضم

 ثا فاعسالا

 كش و
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 ادوقفملا لامس ىئاشل هنق دو ةفملا ف علا دن ىخذاقلا ظفحي ىلا ةحاحالؤ ىعمهطغح

 ظ مو امهلامعة مشل هع هل س سدلودا سقلا اهيلع فن. تاداراقعلا ومقءقرلاو عانتملان هريسسالاو

 .ةقفتلاهميبالهبفو هش رطدا مممَةشفملا ىط ءدربن ان دوأ م هأ ردتراصف عاملا فولناهعانأ

 ' لصفلا ف نينسذم عجر 0 هن احل ولادك 0 .دءاضقلاهعابولو دفن ل_ءفناو

 ظ نيو سمانا
 ظ * اطمشللا باك ]و

 اذا )0 قه ىوعدلا باك نمسسنلا ىوعدلئاوأ فةصالخ ةناضحلا قد هيدي رتامالاهل

 َقفن :أناو عوط:مكلذ وهف ىضاةلا صأربغي قفن آنا هسفن لام نم ط.قللا ىلع طقتلملا قف

 اماما ناك أ ارهظناف هماعان_ دنوكينأ ىلع قاهغن الابد سهأ ىضاقلا ناكّن ا ىْذاَعلا هاب

 هسا ىضالاناكتاوربك اذا هلع عوجرلا قحمل ف بأ هلرهظ ل ناو بالا لع عودبزلا

 سعشرك دون اور م دذوك نأ ىلع]هي وهماعقافنالاب

 هلنااذ. اه ن ءىواسطل ارك ذوةءاورلارهاط ىف عودرلا قد نوكمال نأ تلا

 قافنالا نم ىدااف هقدصو ظرقللا غلب :اذاو ةياورلا هاظ فرك دام هالاو عوحرلاّح

 لصفلاىةيناخراتت ةنسلا طقتلملا ىلعو طمقللا لوقلوتلا نكميذكت او كاذب عجرهسيلع

 طمقللا باك ن نم ثااثلا
 حتسلا

 +(ةطقللا باك )+

 | مكح ىف هنالاريقفناك ناو هسفن ىلع اهب ةدصّ نا هلس ءاهسفنل ةطقللاذخأ اذا سءاقلاونأ لاك

 ةطقللافىواتفلا خم ءارقفلا لعام قدصتي هنكل وبصاغلا

 ب( فقولا باك )+

 نأ هر وحالثللاوأ همقفل لاك هنانفود وسما مرحفتدن اوحىدبنادعسملا ميةدارأولو

 فقوولو 3 طابرلاو ددسملا ءانت بانىف فاعسالان م 0 ضلال

 قوش ال اوسخ يمان ل دع ضولاز تلال نال

 ه.ةقوام فصن قىساولو ٍُق فقولان هلا فاعلا هدنع هنالطب وأن د_دعافوقوم

 عاشملا فقو ىف فاعسا هللا هجرد ل افالخ فسوي ىلأدنعاةقوقابلار عسسل قدشملل هب ىىضقو

 ريغيال قنريغنءتامولذ دع ع كتان نوعرملاةتوناو

 صو ملوأو هنزنع ه صوف هريغملا فتاولا ىدوأولف ميلا تام مث فقاولا تام(ذ)ة ةتامهولا ند

 فقاولا دالوأ نمدجوب مادام يناجألا نم ممقلا ا لعح الو ىذاقلا ىلا ميقلا بهن هءالوفهريغملا

 ىلعه لا ضّوفاذا الاز ليتم ف بنت ماقمدرخ بل ل ور كدا لإ نم هيلا نضهاو

 ىضاقلا(ش) ركذو فقوللا يخول فقاولا هيصن مق لزع ىضا ةللورخ آل <ىفو مومعلا لمس
 ثلاثلا لصفلاق امهئمةنام .ةاروهطتدنعإلاةيقوتلاىمرعاشب سيقس

 مهيفو ىدلوىلا اهتي الو نأ ىلءةفوقومةقدصىذرأل اك اذاتد 1 اق نياودفاا نم رع

 ةيافك هماقمراكلاماق اءاش ناوال_رريغدلا ناكم ىضاقلا لبو ناكر كلا وريغعصلا

 ) نيدفملا تاعقا و أ :)



 يملا

 هللاهجر فسوي ونأو ةلزةعاهمدعو نكسا ادوجوراصفىئكسا|نودذلملا 0 ١

 مامالل طنا نم كالا بتعب نكسة نكي ل ناف عام جالا دمعك ىلع ئكسلا حب رب
 ناكتناوهمفكئ *الفءاملاهبىرك مظعر مقل .دقلا د-وولو تانانحلا باك لسق ىلا ا

 رم لك ةفقفلا اك كور كاع ريبكلاوريغدلانيب قرفااو مهلعوهفنيفورعمموقل اريغصصربتلا |

 ناكولو مظءوهفنودجوتارفلاو ف ةعف شل اهب وك سالاموريغص وهف ةعفشلا هب ودكسإ |

 عضوملا ىلا ىرقلاو ىضارالا برقأ ىلع هيدلاو:فاسقلا تناكرهنلا نمبناج اسس لبشقلا ١
 لسقناخضاو الفالاوىرقل اوىذارالا لهآ تودلصدناكاذا لسقلا همف سنحاىدلا ا

 ناكَنافاكدم طّملاناكَناو ىواعطلا ح رش ىو ف تاانملا باك ممدلا ىف ةلاكولا لصف ا
 ةماسقلاىفةناخرا: "لاو فاما ءاكتس تاكنا ورادلاكوهفاصاخ اكله[

 + (لقاعملا باك )+

 ىأو ىخلاركب أ «ىقفاالوقوهو معلا هلةاعالمهضعنلاف دلقاعلا فنو رخاتملا فلت+ا |
 وح ضعملا لحال ضعمبلا حملت املا و ررصاشتلا دنع ”هلقاعمهعلل ىمضعب لافو كا اودنهل اروعح ا

 راسخ اوهو للا ةبلط اظكلدكو.ى راذ:ذاالكو نيب امنا بردوورعنيرافدلاو ل 0 ١

 ىناننغرملا نيدلاريهظذاةسالا لالا مامالا زحشلا تاكو معراشملا نمريثكو ىناول لا ةعالا سع

 مهوخضورعلا ةيلط وةفكاسالا عامتجاو رصانتلا ةريعلا تالرفعس ى أ هسقفلا لوقبذخأو ا
 ماصعركذ لقاعملا لوأ قاصخم ناضضاو مهثنزل تع نعل محتل همزلي كا !ا!نوكمال ّ

 أط الحر لتقاذا هل'ءلةاعال 0 نعمهللاهجرفسو فأن ءد_#كئورأ/

 تس. ىلعهإةعفالقاعال نمو رورزملا لحنا فةيناخنا نم فاما لامفنوكتلستقلا ةيدناف |
 اءاصولا باكل سقنيتفملاةنازخ نم تاداءزلارامتناوهو ىناخا لام فلسقولاملا |

 *(قن الاباك )*

 نال نيمضتلا نم «بلعىلوملا ئشالىأ(هماءالف) هد ا ئىذلا نمدعلا ىأ (هنم قداذا 0 ا

 قلو الا فولحعتسا اذا قد : الاّدار دنقلا فو داهشالا. هنتر بدق: لع ا اهدىىفتاك قد الا

 ىسعمق هن ال ىل اوملا لعد 3 ل ملال وز نعمك هم قل هسفن ة بحاح ىف ْ

 راصق لعمل ءاف تسال ىلوملا ند قد : الا سحناذخ اا ناك اذ هاوىلوملا نيالا

 تس ىلا ىرتشملا نم قيدأ كو قد الا باك نمل انبال عما حرمش عئابلاديىفكلاهلا عسملاك |
 هعضوم نءدلة نب لو همد خس /ناكن ا اضرأ هلزنه نم داق ىرتسشملا هب ريخل عئابلا ءاقعت املا 1

 ةيزازنلاقانانم نمضيال |
 تكتل

 *(دوقفملا باك )+

 سصئاذهو (تم) هتنرونمايحالا نيذتنبح )١( هلممسقيقمدامتجأ | ىو هادو 0 و يف سم
 ْ تدبلا نحاص والام فاح

 اظوف#ناكف ظفملا ق هنع ةءاندءامهد.نال ظفدادبراضهودعد ومدن قىدلا هلام ىخاقلا ٍ 8 001 ل :
 0 2 ٍ | ةسمنمقن الالئاسمفاذك

 اةرلاو دوقفملا فة نق ةحنوك الع اضقلاهسلا مس ناقل فكك رع نال اضقب هن هر وع

 دشانإلو دوقفملا فىفملا هم هدح ىهي اة لا هنارقآتومدوةفملا ت توم 1

 هظفح
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 ظ ناكىذلا ىلعنامضالفتام م نيموبوأاموبا ير جن كة رلهأ ىلا لجر هل قمر هبوح رحبدغم

 ا ةماسقلا قةمئاحراشت نماضوغهللا هجرة غش ىأ لوقس ادق فو فسو فاد ذعددب ف

 ااعالاق مئةِدْلاَو ةماسقلا اهيلعناكب رقأ امههي - |ىلاف نيدكسلاو أ نيسيرقلا نيب لسقدحو اذاو#إ 1

 ١ لاحن اك اذااماو هبتمتوسلا اس لا ناك اننا هلأ رتاعتما قوقل إ

 الملا لءفاك امنا 00 ؛ لاح(١ ١ ىاراما واناعب و ها نمةدحاو ىلعةيدلاو ةما لا بحال هنافهفمتوصلا عمس

 ملقاع ىلعةيدااودماسقلا لجرلاهفصنرا دريغصلا عمالا فدمت لاق قي ةماسقلا قةناخراتت لسقأ | هم ا

 ىدبأىف هنااا احاسناو ْ ناد كلملا تواغن نودلاحرلا سؤر ىلءوهف لدا دعو ةدامرخلا الورخ 2 ٠ الاهرشعو

 لاملا تس ىفةيدلاف نيإسملا ْش ولو 6 3 ةماسقلا ف ةماخراتت نيفصت مهندس بد ةد دلاف انث الث نينث | نيد راد دجووللسقلا

 نعوم لاذ رياكلت نم ىرا :ل2خق تامواسورجتل مك هلسقوأ 12

 نمحورلاق اهنا الح ردا كلدب لصتات 00 رخالانودىلوالا هللا ىفدح وةقمشح ||

 بحاصناك اداو هلقاك لعول صاصقلا بحوا داو الةةراصفح رحلا اوهدزعفو لعذت اداوم

 لحز ىلع يللا لهأ ىداولو و ةماسقلا باءىف ىست -رسأا مامالل طعما 2 هيلدا

 دمعلا ف صاصقلا س<لحرلا كلذ ىلعةشملااو ماك 1ناذ مهاوعدمصت مهريغن مومن

 ىوعدلا قيهوقفاومناو لحرلا كلذ ىلع ىوعدلا ىف ءاسلوالا م-جقفاونا طنا ىقةيدلاو

 ”رلحا لها ىلعبح الو هنم ل ةاادوحو اوركنث دحهؤرب ادقءاملو الا نال :هبلعبحبال

 ةماسقلا بد لحرلا كلذ فاو ةنببلا مهل نكي لنا و مهرغ لعل نهلااوش ا امض 1

 ادهم تءمسلاك ماشهرداون قو ةددلاو ةماسقلا ن نعءءاربا نوكيامل صفق عئادب "للا لها ىلع ا

 ريع نم لج رل نالفوإ ةدنأ هسا "زحل ا لهأ ماقأ اومهياعدؤاملوأ ىداو ل2 ىفل شق دحو اذا لود

 لجر لبق دلا هرئاملو آ ىدا نا ةيدللا نمن رب. لاق تامو م,تلحش ىف طقس ىحاحيرج ءاجوأ مهتلحت

 ّْ هذه لبقا الل افرخ الراو قان الف نأ ة ند لاهسلعىدملا ماقأ و كلذ ىلعةنسلا اوماقأ اوهنسعي

 رادؤالسقدجو نم هم ْ نكن لوانسدحواذاامأت ريضلاوج راو قتلا رث اديو ليتعا ا دج واذا أدهدشلا .

 (خابيغاهبراوناكابب | ا نعدملولا نيرشب رداون فو ةماسقلارخاوأآ ى ةمناخراتت هينقع ال رخو رجلاكل مقلارثأ ا

 ىلعةماسقلاو ةيدلاف بيغ اهبايراو ناكساهيفرا دف ليشتلا دجواذاو فسوب ف 1
 3 ىرادلا باير

 0 "ا ناكس ايمو الراس

 : نو راس رب سما نو الا مهناكسلاو ةيقرلا باص يه كالملا 7 0

 || وهفالستفضما رادفؤفضلادجواذاو# ع..انملانعالةنروزملال حنان م نونمترملاو
 ْ ةماسقالوةيدالفةدح ىلعتد ىالزا ناكنافسو وأ لاو ةفشح فاد تءرادلا بر ىلع

 ا نلحرن ولو #:لزاو هلاعو تن ءالقنروزملا ل خان م '”ةماسقلاو ةيدلا هيلعفاطلت #ناكناو

 ا 105 ةيدلارخا الا نمذآف سوي وبأ ١لاك احويذمامهدح دوف ثلاث [ههعم سل تدن قانأك

 ٍإ ىال كشلاهنمض الفرخ الا هل دق نوكينأل كيو هسفن لتقل دشقلا نا لة نال هنمشأ الدم

 ا : "ىف لقد جوولاك اطقاسمهوتلا ناكف هسقن لمعت التاهو انا ارهاطلا نأف سو

 : ع :,ةمرادلا تناك اذا هلا هجر فسو كأن عىودو 10 مهوتلااد هىلا تفي
11 

 ا هللا هجر ةفش- آل وةوهو رادلا برقاعلءةيدلاوةماسقلا فل .ةقابيند وف ةقاغم ى هو

 .دسحع ريثوس

 ىواتفلاةديزةماسقفاذك |

 و عج
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 || ىلوىداو اطال _ةقدنألتاقلارقأ اذا ف تادانملا نمناثلا فةصالخ اطخوهف دباصاف ||
 |١ لسقلا ىو عداودمعلا.لتاةلارقأواو لو ا 0 اقلالامىف ةيدلا تناكدمعلا لشتلا ١
 ا اعجب نيهجولا فديدلا بوو هللا ههسر ةمفش ىلأ نع رقركورو لوقا اةثرولء مد الأطختا '

 ْ داصغلاو غازيلا ىلع سداو هو تاناثمخلا اكن هدودلا بح -وىذلالتقلا ف لصف ناضضاك ا داصفلاو غازيلا نامذ ث د:

 ْ ضعب وةدلحلا نانا عطق نق متل ذأام لعةدانزا وعط ةيملاذا ةبارسلا ناهد ماخلاو 5 ١

 ْ اهلك ةفشحلا عطقناو لدع ةموكح ةءغشٍللا ضعب ىفهءلعن اك كلذ نمتع0ناةفسشملا :

 ءالوه ىلع طرشن او ةيدلا فدن هملع ناك كلذ نم تامناو ةيدلا ل65 هملعناك تءمناف ا

 َح تاو دان حو لع لمعل اراصقلا لع ط هرشولو هط رش مصنال ىراس لا نود ريصتلا لمعلا ا

 ْ 5 ةراجالا تاك ن م :راصّقلا قل صف ل سقناذيضاق هلر 0 رس 1

 ٠ ا اول ورخائادعتاك نافالوأ !تاممن ةيامإلا وأةحشلا وادتحتا اوا عيتقلا ا

 ١١ لوالاو ةيانمحلا نءتوفعلوقينااماوةب رضلاوأ ةحشلاوأ |اةحا ارخاوأ عطقلا ن ءتوفع ْ

 || حصو رب نأاما واذعال ورمل لاحو رك ذي 1 تأاماو اهتمثد<اموهعمرك ذنأاماواخال

 || تامو سفنلا ىلا ىرسسثاو اهلك لوصفلا فوفعلا مصكلذن مىر ناتكلاذنمتامنأاماو ٍْ

 لتاعلا لع ع كل ل ا ذا ظفلب وأةيانكلا ظئلبوغعلاناكن اف

 ا هللاه جرة فششح ىأل وقف وفعلا مصب لا هتهشد- كار 1 ذيلو ة_-ارخلا ظفابتاك تاو

 لامىفةيدلا بحت .وةه شلل صاصقا | طقس نا سسالا ىف قو صاصقلا ب يع نآس امقلاو َ

 نءؤعناو
3 

 تاكا ذا اذهلت داقلا لعىشالو وفعلا مصيهللا مهجر د تو فسوب ىلا دنعو دع هالزت اهلا َ

 0 ءاوسعطاقلا ىلع نا ا ل ل ادد علدتفلا| َ

 ٍْز ثاف سفنلا لا ىرسن او رك ذي وأ اهنمثدح امورك ذو 2 اراوأةب انما طولبناأححخ »

 ٍ هك لاح قوفعلا ناكَن امن َّ اضيأمصاهنمشد عامود حار اودي انحلا ظلي وفعلا تاك ||

 لاحفناك ناو هلامعبجنمرب_تعب شارف بحاصرصيرلوء ىو بهذي ناك نابحورخما |
 فض رملا عربتو ه-:م عربتوفعلا نال هلام ثاثنمهوفعريمعت شارف ب>حاصراص نأ. ضرملا 3

 تاكناو 0 الو لقاعلا ع طقس هملثقح اما ريدك را داو "ن|قاعلا ١

 هجن رةف نى أدع "لة اعلا ىلعةردلا ووفءعلا حضي لام تدع ورك ذب وةحار ما اذا ا

 ردا م ثيدحامو ةحار كان ءوأ اهب املس ن نعتوفع هلوقواذهوو فعلا هداه عودت ١

 ةلهاستلا!ى اء اض كم در :وججودعب صاصقلا طقسي امل صفى عئادب معأ هللا ودمكحانس دتو ١

 ىلعةيدلاو ةماسقلا هسضفاه-وزراد فة اوأ هماوأ < ًارادفالسق رطل اد-وولو 5 1

 ”ءلإسققل>رلاح رحاذاو ٍُق ةايماوملا تاع الالب ثاريملا نعمر عالو ”هلقاعلا ْ

 مه برص يذلا ىلعفتامىتح نئارف تحلاص لزر لو هضشف مامر نه ىردنالو را هباصاوأا ا

 || تحاصرص:مناو مهلقاوع ىلع ةيدلاو "هلحلاو هل بقلا لهأ ىلعةماسقلافةماسةلاو ةددلا ||

 ْ ةلئملاو دوابيفح رحولا "رز ا لأ ىلع همف# ىنالفتام مع 1 وتهذ اهك ناك ن اف شارف ارذأآ
 ىب> سارف 9 بحاصابنملزيلاذا شح ىلأل وق ىلع هنأركذوذل» ىلا :لمفاهفداروقاملاىف

 ا ماقالو نانمدالن تام حرتعو عدن ىناكناوةماسةلاوةيدلا ل لا لحأ ىلعفتام |

 لحراشي أه مشو ىللف أن يالوقوهوام-هلهأ ىلا ل_جاذا هضءوثال هللا هجر فس وون لادو ا

 اننيف

 افاد مس راع

 - ضن ملح 0
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 دعب اهقاسناف كلذ ءارو اهقو.س الودكلم نعاه>رخنا هلنأ ىدغ_سلا ىلءمامالا ىضاقلا

 قيرطلا فت. طعفاهحاصىلعاهدريلاهقاسناو انماضام_اءريصي هكلمنعاهج رخام

 فاروثلخدأ ف (تب) متاهلاة يانج با.ىف ناكضاق انماضناك اهلحرترمسكذاو

 هيلعدبشاف ةماعلا قب رط ىلعاشك طير (م) نمضبالاهص كإ تساوهةمبرهفافثاح وسلا

 هريس ليطصا قار ودمقلان ملح ٍُض (بق#ع) نمضي هس سكو ١-1 جوة لق 7

 تاءانللا نك نمماهملا كل تسامباءىفةمنق نمضبالرخ آلادر ول مطنو هيحا صا

 «(تاددلا باك )*

 ةموكحه.ففاديعذاكناو هملع؟ ءيثالارحناكنا برطضاو لرحو ل-ر نس ب رض لح ر

 ءادوسو ًاءاضس املا 0 مد ءااىوعدفو م تادانحلال اوأىىواتفلا عمت لدع

 لاقفعتفانسةولياماجرجأتسا ٍق روز لال خان 5 ءادوسلا ف ةيدلا ماع بحالذا

 ناكضاف ن ل١ شرأ علاقلا ن ل سلااده علي كنت ىعأامن سلا بحاص

 00 نس عاهنافد سهام علقولو و ةراجالا باك نم ىارلاوراقملا فل صفرخاوأ ف
 ال_برصعأول قر داسفلاتاعتمانل اا متلو مةصاللتلق م5 د نعال ن ا

 اذافمه الللوقل افهفافلتحا ثرخآ انس عزنر ومأملاو نسل | نيعو هباصأ عجول هنسع زي

 تاءانحلا نم ثااثلاىفىواتفلا د2: ةبم_ثلل صاصقلا طّقسو دم اع هنالهلام ف ةيدلاق فاح

 00 نمةنارات مصيالهسعأو نه ىوملا نذاري_#ب علقذ نس عاقا ماهعلل لاعدبع 7
 تافاداةئعمادصو هدصقف فدصقالاوو مالغديلاءاحداصفن ع ( طص) لكس ٍُق ةبانملا

 هلقاع ىلعه4_يدٍبت ىصلا اذكو ًاطخ هنالداصفلا هلقاع لعن وكب و نلاةهق نمضي لاق هن

 نمداصفلا ناعذىف داي لاق هنال._ستام ىت>هكرتواماند صفق نع ليسو داصفاا

 داق دحأ نون نق ذإ ذك دملج استاذ + وا الئقاذا 0 نلوصفلاتانامك

 تاموادصيصغ خو صاصقلاٍب اك فت !.هتلقاعىلعةيدلاامهيفو كا ذ ىف هماع صاصق
 هنالهيدةتلقاع نعضن ةمحب شمنوأ ةقءاص:تامتاو هيلعنامدال ىم< وأ أ هصاغديف

 ىلاىدلال_جولاولاقو(١ 2( ) عايسلاوتامملاو قعاوصلا ناكمىلا لّةنلابهةالتا ف بدست
 ى ودعلا سالاضيأ !نوذ كلدباص وصخ ناكملا ناكحاءا وأ اوآ ًاىجلاهرف ةرثكم ناكم

 ىةيزاز ءاذن لاك هزيسغو مدان توم فعن واح ءاوهلان اللب لطايهيلوقتلا نال

 أنبا عمر ماك ىفناكمتلادجر ةفمتحانأنأىود و تالي ىلع ةيانحلا

 ةمح تدعص سول - موقف نووةن ال رلاةفهللادبعنبك رشو ىروثلا نامفسو ىلبل

 ىلءتطقفهسفننعىااثلا اهعفدورخ ىلع تطق فه سفن نع اهعفدف مم ل ر ىلع

 ةيدلا بدت نم ىلعتام وهتغدلف عيارلا ىلع تطّقس تح هبسفنن نعشلاثلا اهعفدمتلاحلا

 فائلارضتلةسحلاناللوالا ن هبال فش لاق ةفشح يلب او> ىلءاعجاو ةذتأف

 كااثلاف ثيلريغ نمط وةلادهيعبا رلا ةسحلا تغدانا ثلاثلاامأ و نمكيالفاثلااذكو
 عمجش اعيجسموب وصتساف اضنآ ثلاثا نمذيالهتغدا طوقسلا دءد ةعاس تةكمناو نماض

 عجر متاطتاح باصاقالح رعرولو ِش تانانحلا نمءامقلاو قد رطلا فل_هفؤقىواتفلا

 8 عمصلاو اهحاصا هجر ذي ىتحاحاص ىلع ىدعت_ببنأ هل جيني نكلواهجر ذك نأ ل

 مدقَتن /عامسلاو هلوق 0 (

 ما اهركذ ةرامعلا لواىف

 ميودعم



 ىدااذاامقهلكأذه و(1)

 بح ولام دملادب انح نم

 نصا تيسوناموأ لب

 هناقلاملاك الت ساق امأق

 تامل 0

 دسعلاءاشتاو ىل اوملاءاش

 رقأولامستمددسأو لك نال

 ىخاقلا

 1 (اهيلعوةبادلاةب انج ثدهم)

 نافدنعلا ىلعلاملاىدا اذاامف الذم ودعا ادعبلا خا نان“ الو لاخلا فالدين يالا ذهلو |
 فقول هناالا هسفثقدفف يك لاملارهسفت ىلعديعلا زار ةانالد.علا لعهجوتبنبملا
 ةمحوملا دي انما فالخ كلذيدبعلا بلاطي قدعلا,ىلوملا قحط تقساذأ هن هنألملديىلوملاو لاخلا |
 قولا وددبعلا ىلع نيهلا نا صاصقل ةبج .ومةيانح دااذااماف(١١) هان يدا علال
 هجولا اذذ_هىفنأالا يدع: س ءلهيلعىلوملارار ةاو ميحص صاصتلارهسفن ىلع دبعلارار ارقانالا

 ىلع ىوملا فاح س لوالاهح ولا فو هسفن لعق ىلع فاكس هنال تاّلا ىلع دنعلا فاك سد ا
 معلا ىلع نيعلا بابؤفاصغلا ى داَقلا ددأ حر شرص: 2 نم هريس ع لعق ل دال ١

 ىلامسهق هلداو مو ب:اكموربدمو نقلة: رزعلن قوما ليش الى أ هكولمعداقي الواا
 دنع ضاسلا ىلةافهالومهعامف شرالا يسر هدر( دع دو فاق بح ن١ تاءانأا ىف ْ
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 0 نئالثلاو ثلاث ١ ىفنيلوصق عناب لا ىلع سرالاب بصاغلا عري رخشم

 0 ا ارك ا ل ا 00 لد

 ١  50ما ل دونم ع نملقالا نهض تاقرع 1

 قو سرالاراسخا لل داهتمالك نال (شرالان كو مرغاهب)دمسلا(ملعدقو) تافرصتلا

 فسوب كأن ءو سشرالل ارامك نكمل اهتهروً اهرجاوأ اهمطووأ اه- وزو هتايراعشا اءافتك الا |

 حنا )ةواصنلم كولمملا يانج فى اسهه ةريخذلا ىفاكملا راسا لوالاى وسام لك قنا

 ل (هتعقن ملقالا دمسلا نعضأطخدإو مأواربدم

 ةيانجف )لو زملا لا نم ىنامسهق امهلقأ بف( شرالا نمواةيانكلا فدماتوةيانحلا |
 نمذبو امشنشملا فن هذال هنافاتسم ان دشج تقلاف هع نطب ب رض نمو اهملعوةءادلا
 تانانملا اكن مني رشعلاو سماها لصفلا فنانات ةدالولا امتصق:نا ةدالولا ناصق
 اعود تقلا لك قد هظف< لف هنقهيلعدهشأف موركلا بنعلك أب ب بلك هل 2

 باكلارقعوروثلا مطنو لئامملا طئاماكح د[ ىف :فاكامف هسلعدهشأ اذان 2
 نم اهلا دكلتسيامباءىفةسنق اهلاعشلاومالاو سفنالا مده مو طفل اذا نعضمفروقعلا

 فالح نمضي )ف لنأو فذفرإبرب وأ هينذب هع هنداعو سرفر هظ ىلعهدي عضو ( حب ) تانانتا :

 ةيادلام اوةىدحا عطقؤو روزملا لحنا نمديلا عضونودس خلاب مزال بار طضالا نال س ىلا ِ

 هلسدملا 2 يدمق هلت ناك اذاريضالوك ًامناق ص تزال تاكا ذا د هاجمت كرمت ْ

 هدب طق : هلغبو ار اناج كإ مس تومعلا قو نادقملا فاح ن ل 1و عفا او ةمقلاهنمكو

 مدا بيغ ىلعتايانحلا ىف ةيزازب ا ًايشهنمضيالو«سحو أ هتهق هنمشودبلا هلسءاشنا هش وأ

 واوريعراجكل عسا اذا ناصّدنلا نهضت اهنذ 1 هضعنوأ 2 رولا ولا طماط ةيدامعلا نع

 هملعوآسش هنمضنالو هكسمأ 'ءاشناو هيلا لسوهنمَذ همحاصءاشن ا هحينب ول جرو دبع ةبدلغ 1

 ةيانللاو ءاهملا هي انف ىهتنا عطةلاكو هفءاج رعتراص ى>هبادلجر ب رضولو ىوتغلا ْ

 هعرز قدح واذاهتنا هجر ىدغسلا ىلعم امالاىذاقلالافو ىدادغبلا ماعتانامتن ماماع ١

 انماضريصي ردقلا كلذ ءار واهقاساذاف رك ءاهدر رادع ْ

 نوكيال اسف مانع _ظضومقاهقاسن ا لاق هناالا ىسودلا رصنو ألاف اذكهو قوسا | سف

 ىئبنبالدنال انماضناك حبس اهل قفاه رخاف هعرز ىدباد لجرلا دجو اذا مهضعنلاقو اماح ١
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 أ| هللا هجرد<# ل اه ةساللاقو ةيدلا هءلعالاهو هللا هجرة ةمنح فدع نمضنالاث طعوأاعو>

 تن نال ةكدااعر دحأ 2 .رنآولوةءرعهظلا فو ةيدلاهتلقاعلعولح 1

 ةيريهظلا و تاتا اكن 0 لطفل قت هيلع[ ,ةالهأقدقااهجرتششحا

 أ ولاذكو ةظاغملا ةمدلا هتلقاع ىلعف تامنأ ىلا ا رح وأٍيثلا ىف هاقلاف هطقولو
 ١ ردلاىماقلًاولو تا ىدح تاس تا ارفو ث فه سغوأ اًسمافط مث بسرف رك ىفاطمةمداَقلأ

 سمغناول هملعّئ ”الاذكو تامشنا لع ىحْئشمزلي ال هنو مالو هور خردبغوحرطلا نيد بسرق

 ْ تامو عقوأ5بسرف 9 ”را-دىفوأ ”مىفهْفْذَو َقَتمملا فو هلعردقو لوهلاحرد.لو ةامح هيواراره

 ْ فاتعلا هرك ذهزعتأ قر ءهنال هلع ىنالف تاق قرع مث ةعاس عفترا ناو ةلاغملا مدل اهتلقاع ىعف

 هحدسىلا قرغلا ةفاضال نمضي قرغفرتفو ةعاس ميسف ةحاسسسلا د ناكولاذكو طرحلا فو

 تافقدق< :ّرغهللاهجرهدازرهاوخ مامالا سان> الا فو ىدركلا هرك ذولمعيمر وذ عاطقنال

 | هنمةاحل ا هنكعناكوأ اايلاعدامهلا هنم جس ريثاكو أ املاغهل ملعب ال ال_لق ءاملاناكحنا

 17 51 ءاودع كة كب /ناءاهياعردقب واتس وخوةحاتل
 || تانامذ دعوهالاكو ف ا ذ كالهلا لاغااناكو ؟ ةأعلا
 ١ ةعيرالاءارحالار فد نم دوولو تاناناا تانامذ نم لّقلا فانصأ ىف نامعذكلاق ىلاجلا

 ] مدهلءارجا رأت ساولاكمدلا عيرردعوةيدلا عبر دحاو لك هثالثلا نمذ لة قو مستمد او ىلع

 (هيلعو ىصلاةيانجشصم) 1 ١
 5 2 : لام ةيدلاقهو م نيعيهدحأ ممس باص فاعل نومر ثا دصرك

 | ىفةيدلا بجو امن اوثسللاونأ لاك ةرسسسمىلا ةرظنفلام هل نكي )ناوبالا ىلعئثالو ىبصلا
 || دهشولو هتلقاعىلعف ةنسلا,تيئو"هلقاعىبصلا ناك اذاامأ و لاك "قاع ممقلل ىربال هنال ىبصلا لام
 ٠ْ هانأ ل دق ىبص ٍٍق را دصلا ةي امس اىف ةمنق ئشد_> أ ىلع بم ىصلار أو أ نامبصلا

 || ناكضاق ن نك 1 7 ا لعةيدلا بو ضصاصقلا ملعب ال ادع

 هملعو ىصل | هب انحف رغاس اية انحلا باي فزحجو هلت يش دح او لح 1 ا

 نمضي مشو لاك تاه بدأ قريغصلاهداو برم لحجر ٍٍق تاانملا ىفةداهشلا باف

 ىلع امد الم دلاون ذاب ٍبدوملاهبرمنولو هملع ةراغك ال سو دون لافوةراقكلا هلعوةيدلا

 ١ لّدقلا فن اكضاق فسول وأ ل كلذكو هملعةرافك الد لاعتو ةرافكلا هملعو سدوملا

 ةراجالا باك ن نهارا وراقلا ف لصف رسا د | دامت اا دوهيدلا بوب ىذلا

 ٍ ثالث هلامىفةيدلا هءلع بنو صاصقلا هملع بالا د_عددأو لاق ىل-ر ٍق اضيأه#لفم

 لفل ناك اواولعناودادحالا اك كلا بحوالدمعلا لثقن الدلعةراقك ل

 1 و و .ةرلا باتو )لبا دل ناجم ةراغكلا هملعو هتلقاع ىلع ةيدلا تيحوأ لش

 || اهفةي انج هملع ىجوأالام هائل مسا دق هلامالغنا ىدافك املا ىلا الجر مدقال برن أولو
 : لك عدازأ امنودامفوأ سفنلا ىف ةيانح دبع ىلعوأ هلل ا ىلع ئ> هنأ ىداوأسفنلا نود

 ىلعاذ_هفكاذ ىلع ىلوم لا فالكتسا دازاوادعوأ ا طخهلاملو
 ُْ ةبجوم يانج ىدان ا نيهجو

 |١ لذ وهىذلالوكتلاءاح .رلنيعلا ةمعرشن الد بعلا فاح نا هل سلوى وملا اح نآهلذلاملل

 : حصيال هنافلاملل ةبجوملا ةيامل ايد بعلا رارقااماف مص دبع ىلع لاملاءىلوملارارقاو زارقاأ

 (ديلعو



 اذاحب ولا نالانلادمق( (1١

 نما متامأ وأهنح وز ىذفأ

 1 لب هيلع نامذ الهعاج

 1 ىلا فاك طقذر 4ااهملع

 ٍ ةراهطلا ام مرد
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 1 | ةيزازب .سانجالا ىف قطانلا» هرك ذاذك ص ا.صقلا هءَقاعتبالد 7 1 هي قلعت و صاصقلا |
 || لولا كسةست تناكنائاهاضناف صاف 6 (] لخرو تريلا اك نم 'لوالاعوتلا ىف
 || ىفوطانماكحأ ةيدلا ماةودخلاهلعف لولا كسةستال تناك ناو ةيدااش ثلثو دا اهيلعف ا
 عماجلا فوه لدالاة باور ىفهلامىفةيدلا هلعناك < ا ماضفافةأ اصاب لجد 3 1 ةحأ ا

 ا در ار سس سراب حسن ردع لازاولو ”نلقاعلا ىللءنوكي ريغصلا ١

 ١١ اًضي أ ريزعتلا هلعودمعلا هيشدنالهلام ةرهملا لع تاكا اهترذعت رهذو تطةسفاركو ةسنخأ ||

 |١ تانان هكا 6 نءةيدلا بحوب ىذلا لّدعلا فرصة فناخيضاف يعمر راسل ار اتناك
 ١ نيعلاف صاصقال لو ةبهّللا هجر ةفنحو ناكها هجير د لاه ادع لبر نيعأ قف لج ٍٍق

 ا"! ضلصقلااهفناك هلقملا تمقب ورك هذن ل-حرنيءبرضاذاةد-اوتر 1 ا

 8 درت مبتلى الا لعرانادقو تاكلا رك ذام صاصقلاءاغمتسا قيرطو ديت |
 حتهنرطانتلاسا ذاك ةقرخ ىرخالا «_تبعوه_هجو ىلععضووو صاصقتلا دي ريتا نيل نه[
 || نععلاًاقفاذاهنلا هجين -11نعو تادانملا بام 006 هك, ساق
 ا "1 و ىلا هتنع نمدل رمتش ةظخت ملا هنطعو ةمهاذئقافلا ندئرمسلاو ل ىعلا 1

 |١ هنم صف: الوهرصس رضي ال كلذ ناالا ءال او>هنسع ناكل جر نيعأقفاذا نسلانعو ىعأ|]
 |١ هم .وكح اهيف ناكت ءةففدرصس رمخااديدش لوألا ناكن او هنم صدق ادعناسا اهأقففأش

 | ١ لع ىلا ناكلوح اب سل اًنسعاقفف هر صا رضي لوطا ديدت قالا نعتاك ولو .لدع ||
 ا لحل ا ىف ناكيضأق هلام ىف ةيدلا فصن هنمخءاشناو 0 ١
 ١ تاناع 1 نمثلاشلا ىقةيزازب هدف اك رست الو ضم ةنتال ثم برضلايدملا تا ٍُق ١ روزملا ْ

 ' بسط هنا هلكدل لاق اكن او نمذيال هس: .وههيرشوهيلا عفدنا تامو سلا استار ق ا

 ىناملا لصفلا : ندعو ف ةيزازب هتلقاع ىلعةءدااقهنمتاموهرحوأن او رزعل وسل ن 0 ٍ

 ا ليقامان نافداسفلابٌصرالا ف امهبعسلادخ اذان الد رحاسااوقاذنحخللاو 0 تانانلا نم ٍ

 ا ”ىسايالاوداخلالا ىلا ىادلاو فورعملاقيدنزلا!ذكونالةيوالذخالا دعبو ةيوتلا ت اقر | ؛

 ا مهلتقوهاوتفدمهجْن ب مدارب اناماكنا ل ئقو ىدم كلان مدلاز ازعمامالا ىب 2! ذك و لسقنالو ا

 1 لبقي الو نادتسإالو رحاس هنأ ٍل_عاذا لمعي راق ااوذ5تاءانحلا نم لوالا ل صفلاى ةيزازب ْ

 ١١ هنارقاولو ههدوهشلا دهشن | اذكودهمدل حدف حاس ارقااذالب ب واوركسلا كرتاىناهلوق ||

 ١١ ةيريهظ دوهشلا,كاذسئولاذكو ل تقيالو هنملبقنامزذ فم كرتدقو ارساسةدمناك |
 ْ وهةتاموالجر قنخولو ندا اك 5 :ةدحاوهحوورينك.:لا بج ورام دق ضراعّامف ا
 ا زادقموأقنخ للعمادنا امهدنع و لتقف كاداف ورعم 1 نأالاه ف صاصقالدمعلا هش ْ
 ُ (ص) صاصقلاٍب اك لئاوافزححو الفالاو صاصقلا بح تام قي نا فالا تعا 3

 ْ باننا وةساس امال اوقع 1 دك | ةفضح با دنع هئفد وقالقتاق الح رقدخ

 ١ همامهدنعورحاسلاكمنب ولعت الهديىف عقوامد.عب باتثاولّدقيالمامالاديىف عد نالسق ١

 ْ هيفقاملاةهتمنا تالا توبارادقم هنقنخ ناك نا تام م هكرتناو كَم قسمت ا ذادوقلا

 م راما حت ىفاناسنا لشد اذا طمخحا فو تاءانحلا قىدهاز الفالاوصاصقلا ||
 تايبابلا هلع قط اذا ىركلا فو ةبدلا بح امهدنعوة فتحا دنعاش نمتبالاشطع ||

 ص
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 ََن ”سسماشلا نابل كواشلا دنع هللا هجر فسوب ىل نعةهءاوروهولوملا وسال

 فضام_هادحاقنوك.نأاهادحا ثالثستا ص ىلعنيعلانامن ا (خ) تائانحلا

 ا ىنوكي نأ ةبناش او ةمقلا فصن زواتمل قرد ب كط١ىىدالا اوضوتاذلا لدب

 أ رقملاولبالاو ل لاو سر فلا وح بكر بو اهيلعل + ىتلا ئاهملاكت اذلا لدب ب رام_هادحا
 ْ ريغو وسلا تاك ااوةاشلاكم ّمعَق نم ضخم يتلا دع قنا رار نآةدلاملاو
 ىرك ذناسناناسل عطةىل-تر 0 تادانملا نمثلاثلا ىفىواتفااد: (اق) قاذككلذ

 ' عطقب ى عسل رس فانا ناطق دن فود لا ه.ف صاصقال هنأ لصالا|

 ضعبلانودمالكلا ضعن عنمناو ةيدا يف بحت مالكلا عنف ناسللا ضعن عطقناو لا

 فور-لان م نأو ةامرد_ةبةيدلا بفن اسالاب قلعت ىلا فورس 2١ ىلعن ا سللا ةيد

 | يراضلا نم ص:ةيهنانسأ ضعي رسكفال--روطا 8 تانانملا باكل ئاوأ ف ناكضاق
 رساكلا نسردقرامتعا ىلعنوكبال نسل! قص اصقلاو ةرودقمهلث امم لانوكلردقلا كلذ

 |١ كلذكف اعيروأ اثلثوأ اغصن نا نسلا نمترسسك امردق ىلع اريسكو أ اري درو سكملاو

 ْ ه.ق صاصقال وسم هريغاإمما رنا د ريما صمقي ضاسقالا عاطتسيا انو 6 انا

 | اغاغلابلان ا ءو # تانانملان مثااثلا فةيزازب شرالاهلعو

 2 قوالو-ر 1 .برضلاب ْلِر 2 ناو 0 ىلا عضومأر يد تأ كار ع 1 ىبصلان سىقللد

 ىالوح ىنأتست ىدخرساارك ذو لؤي هناىلا تادازلا ف ةراشأو غلابلا قلجويالىرغصلا ْ
 | روزملاللانم لجؤويالهناء تفي لوالادو علقلاو ورسكسلا ىف هنامن جن ريال ىذلاريسكلا
 | طاسحادا وال اوزابت عرواوءاوتساع اس2 هو كلل لسب كز كادر نكلو علاقلا نس عقبال

 | ردقلا كلذاهنمدربف بهاذلا مك ماعرو كملاىلار طاب رسكلا قومعلل اداسف ىلا ىدوي العا

 || هذهمالو-رظتناناف توك دا دبعناوهمفئ *الا رحنا ٍبرضلانن سلا تبرطضاناو

 1 ناو دادوسالكبوولارات اوه فاوفلتا ترصاناو ةردلا لاك ف تدوساو تّرجا 1

 تدوساو ترضخ نافل دعةموكحام.:مد-او لكى عبر ااه علقو تكرت نكلريغتن ل1

 ١ ةيدلا بحت ىرت تلا نانسالا نم تناكن ا تفتت ناذ غضا ا ةعفنم تتاقاذا ةيدلا تت تر 5
 ٍ مد 0 ل لاجملا توغأ

 هجرمامآلا ىذاَقلالاك لدعةموكشءادوسوأ ءاريضخ ةروسكملا نسلا تناكَناو بوجولا
 | هسقلوط نع ترسكو لام ضرع نءترسك اذادريلادرببامنا نسسلا ضعي رسسك ىفودللا
 نم دحاوْئشادهنال صاصقلاال شرالا-ب<قادلاّدوسأفهنس ضعد رسكن اوةدوكملا

 فرعو عاطتسا ناهردةب هنم صدقا اهفصن عطقنا وصتةدءاهلطتذالا عطق © رول زا لحل

 تدل «ةمامالا ن ءىوردناف طرش عوطةملارادقمىف فارطالا ق:لثامملاردقلا

 رغصأ عطاقلا نذا ناك اذا سس انحالا ىو هنمص:ةيردقلا كاذهنم صنت. نا ىلعردقد ناكو

 0 نم حاصشلا ىف عونرف ةيزازبةيدلا فدنذخ ايو صنت نأ عوطةملاف عوطةملانذا نم
 الجحر برض نانا فو ةعفدلاو ةاسولاوةزكولاو ةمطللاف صاصقالو# تادانملا نمثلاثلا
 هزرغاذاالا 4. صاصقال رانثاز صاصقلا الة يدا يع وإةةودمغلا نا

 ١ بوجوه. قلعت ءابملا فتاك لا قلعت ام لكتأل اخلاو تامّيحهضعولاذكو لمقملا ىف

 ( نيتفملاتاعقاو 4 )



 تادانملا نم تلات ١١ لصقلا : نمحاممشلا فع و لسقةوزازب لو لادودتو دعت راالا هر

 هلتقهنارخآل حر لعدد تملا ثراوماقأ و تام مث ىنلنقنالفلاقفح رجل جر قذنملا فد

 1 قاعتجا نالجرتاناندا باك منن رشعلاو نماشلا لئاوأ فةناخرات# هتنس ليقتال
 بحال هد :١لّدقىف بالا كراشاذا ىنجالاك ام_هدحا ىلع صاصٌقلا س < مواد عج رلتق

 هد ب رشوري_غصلا| عم غلامل او نونا عم لقاسعلا ميمصلا اذكوكبرمشلا لعصاصقلا |
 ناضض اك دماعلا عمن رع : :الاو عسسلاو

 لكىلع صاصة الدير كرش ًالاواصعن | ىهدحا لح .رلةةفاكرتسانالخ - رو صاصقلا باىىف

 00 ا اوف امد دسإلا ي>اص ىلءاهفصتاميياعةيدلا بصو امْمدحاو أ

 ْ خو ئطاخلا ةلزتع وهو اندنعامهيلع صاصقالهو:عموأ ىصامهدحأو حال دا ول اذكر ْ

 دسأهحرحوول-ر ىفبرَ ةعدس ' رضو هدي ةمح هتش م لجر# لقاعملارخآىفناخضاق ديماعلا 1

 : ىللكالا ةناَزَخ ظل ردهقاملاو(١ 1 ءدلا فصن نا الا ىلعةهلك ن متاممث ناسا هش هرهظف 1 ةيدلا لفت نال 6

 نهذ ماه 100 هر < رثعفد هان ل-رراد ل ر لدول ٍج تاددلا باك ىفح و رجلا ند ا سنحنمدسالاو برقعأ او

 باغفارحاس هبصغل جره تاددلان ملقاعملافروزملان مم رثاعلا نمذ ل مف صبرة ءولامأ ا لصالا نم هأ دحاو

 | ىلا هيرقوادص ب صغولو تامهنارلعي وأ ىبصلانع م ىتح سحب بصاغلا ناق هدينعىبسصلا ||
 || ءامفقرغوأ عطس م طةسنين_بعس'نباودىصو ١ رحناكَن ا هّيدهملعناك كإهفكلاهملا ||

 5 اولافانسر عصا تاكو لد هدالناكناو هن دقق د طاقتك ع نع هنال نيدلاولا ىلع“ و 00 ١

 | ىلع سلمهضعبلاكو ريد كر ةراكلاد ا مىلعو سدااولا لكن وك وكن[

 ا راقكلا لع ناكحدت. 3 هدام ند طقسناالا بصااوهو راقغتسالاالا 2 : ا! نيدأاولا ْ

 ْ دا هلقوحالجر اسال ذقت تاناغ 01 نمنذملا فالتا لصف فناخ ذاق ا
 | + هلدعفمىلا تةقاهللاكوهطقولادكو مرر لا ل لا ردو ىلل-تةلاملوىذلا ْ

 ّْ 0 طفالحر طقل-ر تايانملا باتك ل اوأىني-:فملا ١

 مولفوأ سلا ىفداقلافاسص طقولوغؤهيدلا ةسفمتح أن ءوتوع ىب - سدو ر زعل ن كل ْ

 طسو لح نممانتل ا وأو اال رك ىىواما اهنازح ةيدلا هكلقاعىلعتام ىي->دراب ا

 ١ نعنيلوصفلا فو تانانملا نءملوالا عونلاقةيزازب اجهل اذ دلح هد ةعد_لعصاصقال 1

 ١ لور دم الواكوألاو نع انام هسرف هيمن ار كس قامركلا لضفلا ىأ ١

 هعذم نو ءازحاعول نار ا ريغادكووريسءملا فاضيالذا نمي الف هلري_ ع سلق هسعتم ا

 ١ 00 باصقن م سأف تلفن اكو رشعىلاثلا بالا نم سماخلا لصفلا ىف اغنا تانآمذلا نم
 | ةأرما و مهعلل ةلقاعالهنال هلام ةيدلاو اطشوهو نمضي ناس اوضعءفاناك مظعلارمدكي ا
 ١ ند ةيطغأا نمذ ىبص ل حر قرح هنا ل غةدش نم ئش هدم بصن اف ىل_هةىرخأ اردو تطع 1

 ْ 10 0 يدلل وداولاء أولو (اف) تانانملاٍباننملوالا لغلاف اغلا تاناعض |
 ْ صاصقاا افيتسا ةيالومالواف ءافو نك لن نع ا و (اه) نَلا فكصاصقلا ءافشسسا

 ا هللا هجر همن >-آدتعصامقلا بالنقل اف ذاج متاذ ضعبا قع 9

 | ثاف ىوتسلا ةلاهل صاصقلا بعالىلوملا ىوسرخ ا هترووع او كرتو:اكملال-:ةقاذاو

 ٍ هل ساو افوْلرثو سناكملالةقناو اضل تعد + ل نص [دقلا "ادا ىلع تراوااو لولا ا

 هلاادنجند 2 لاهو فرسول ىل 1 ةفش- ىلا لوقف صاصقلا تح ىلوملاىوسرخاثراو

ِ 
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 ةعسك هاد-الديدحهيرضا دالص الا ىفرك ذو صاصقلا بمال تاغ ةربالا همشد اموأ | دمعتم

 ا بدال هنأ هلا هجرة فضح ىلأ نءىواعطلاىوروح رحم ناو صاصقلا ب «دومعلاونازملا

 ىفصاصقلا ىالح رك لور دمر عب وأرببكلااصعلانةيرضولاةح رسل اذا صاصقلا

 : طرتشيال هريغو ساهلاكد يدا هيشيامود, د11 ىف ةياورلارهاظىفو هللا هجرة فمح ىنأل وق

 لقاقلا ناكولوؤاإ لشي ال ن هفواص اصق لقي نم ل_صف فنا ضات .ضصاصقلا بو-ولحرملا

 طقسلوتقملامدضعي نعتوفءلاتولاماف رخ "الا لقي نأ لذ امهد_أ نعرىلولا اهعفنشنا
نمىناثل |لصفلا لوأى دن اع امهنع

 : لكلا طقسد صاصقلا فص ن نءرلولا افع(عق د امل ع 

 أ وأ هنرولا د> م اصولو ف تاءانللا ب 7 نم ةيانلاريغلا ىهأ باءةسنق الام قالا تا قذب الو

 ا الجرن الجر ل دقوا هلام لمدلا ىفط رشام لد :اهلا ىلع بدو ازال اعدل 1

 ىلودح امنعف نيلجر لجر لّتقوأ اذكو رخأ آلا لهب نأ هلن اه امهدحأ نءلولااغعف

 لطب للغسن او هداوداووألئاقلاداولومقملاةثرو ف تاكولو هلتة.نأرخ الا ىلولفناوتقملا
 لكس( م.) تانامللا نم صاصقا!ىفودسس نءؤلص:فناذصاق ةيدلا ىحتو ضاصقلا

 لافو توةاهسأر َمعَعْسْن!نيحار آل! نمريثكلاةفاهسأر: رزيم: اف مطسلا نم تطّةسةمدص نع
 ل

 : لهنزيموو مولد علثن :ام مث قش فار او ١ وتوعمونلاهوقسس7 ناهس

 مسمرلا حي ناح اهحاف نك لب اذا جل ناو نذاي وسلا ناك اذاال لاهم اململمأتف نمضي

 ولف هلل.ق نذالا سغنربتعاف هملعفقويال كا ذ لاقف اهلثم الع هنأ ىلع اوذأامنادلل قف

 ىوادملا ناهض باء ىواشغلا ةمنق ا نعي لهن اا 1 حالا اذهلاك ناك

 نمذالرم هبلا بهذثانامضلا طرشي سييطداو ادفاهحرجو هنسعزكولا باص تادانحللا نم
 تانانلا باك ن مفارطالا ف ثلاشلاىفَةدْزا زب فارطالا ىف ريتعينذالاو هنذانلءفهنال

 : اصاصقناثلا لقي لوالاادمعمالا خت الا لّتقمم اددعامهان  امهدج أل _.:ةمأو بالنا 3 :خ

 لوالا لصلاة اولو ةيدلا ناع اةعيس اننا رو هرض يكول“ ءصاصقلا طقسومالا

 ا فقس ول ىلا نعىورامهمارخ الاوادعامهابأ امهدح أل دق مآو بالثا وأ تامدلا باك نم

 أ نياوتقملل 1 ,ملاذان ينس الث ىف هلق ةيداموتمدحاو لك ىلعوامهنمدحاو ىلع صاصقالهنأ |
 ٌْ هنأ صادر الحر ىأر لحر ”: صاصقلا بادن نملوالا لصفل!ىفناخضاق امهاوسثراو

 ْ الجر ىأر اذا اذكو هملع# ىثالءل ةقفانزلا نع عنشي لو بر, جلف هيحاصفن .ه<و دو رخآ أ صاوأ

 ةقرسلا»فورعموهوهريغ طباخ هطلاح سة الحر ىأروأ برهيأو هنحاصفهلامقرسسد

 ا صو ادت م للا لتقولاذكوهملعو الار طلا عطاف لتقولاذكو برملوهنحادق

 هلدقفادع محربل سف دوهشلا تدكز ةناص>الاوانزلا,لحر لعدوهشلادهشولاذكو هلع

 كف 0 5 دوؤؤ تاناملا ب بأن نملوالا لصفلا ىف اغلا تان امض نمهملع شال لبر

 هداه مكنال س الاوت فافعل ه-رحناكن ا تقع ورشا تاهو هجر < ملانالفنأ

 هحرس ناك انالفقنأ ةروصلاهذهىفثراولان هربناف قدد_هصلا لاه> ال مصاف ورعد ن نكد 0ناو

 هنوند ىغتيو ثرالاماه-سهس.فىركاد هاو تملا قود صاصقلا نالل.ةنال هنم تامو

 توزعت داما كب نا تال ىنفدشي 0 هريظنو هدو هش بذك أثروملاو

 سس د دك لق ءاملوالاوفعو هوالال اودرارقا عمس

 داو لوتقملا هثرو فثم)
 (هيلتقيالل سن اولتاقتلا

 لبقءايلوالاونعشصم)
 0 اترم#



 (داولا ةيراجءطوشم + )

 نمي رخأتملا ندو لطاد
 هر

 قراسلا برضل-<ادايز
 معلا عطقي لاملاهرشب ىح

 ىواتفلا ةرص نم ها اذه

 (صاصقلا بال
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 هءاعرفزلوقوهوالوألوقبناكو هءلعد- ال هس-اصلوقوهوارخآ هللاهجرةفشحو لاق ا

 مهلوقىهياعدحالاهاضفاف عاجلا له.تال ةريغصب فز لج رقدودحلا فناضضأك دسملا |
 ناو ءاضفالاب هي دلا ثلث "و طولا ,رهملا هملعت اكل اوملا كسةستتناكت اءاضفالا فرطت هنا

 فسول ىأو ةغنح لوقف هبلع :رهمالو ةيدلا عج هسملع تاك لوسلا سقس ال تناك

 ءطولا اذهباهتنب اذاهمأ أهملع مرت الو اضيأ رهملاوهيدلا هملع هللادجرد#لاقو هللا امهجر ا

 اودارأ اذاوت ا ارمضملا فوق وبزملا لحما نم مرت فسو ولأ 7لاقو دمو مس ىأ لوقف ا

 اواعف ناث هو ري نأ نمر محر ىذ لكوداولا داووداولاو داو مالاوبالال دوعالا بلا ١
 ةيراجءنطون هىلعد الودود باك نم عب هعبارلا فةناخراتت ثارملانماومر 8 ١

 هلوةوهولمأ دع نعتأشناهأل سكس هشلا نال م "ندا تاعلا نا دار داوت اهدار ا

 هيلعوهنمبسنلا تيثيودملا قفتةمئاكهونالاو كب "ال ئالامو تنأمالسلاوةالصلا لع
 دخلا بجوب ىذلاءطولا باى ةياده ةيرامخلاةمق ١

 *(هَق ١ ل |نابكح (*

 ىضذقيفدال اومرض< ىح ىذه الدعع وه و مهأ اردةرمسع هق رمد روح مل ردعلا ىلءاودهشول و ا

 لاملا فةموصانا كاءالروجحن ا نالناعتلا,ىضةدالو ماك كاك نايك در عطقلاب ْ اذاوةيربهظلا ف لاق ( 6 ١(

 هالومناكناوالصأ ل ةنالهرا ارقا ىلءاودهشولو )1 لوملاة سعد :ءةداهشلالبقتالو ا 3م اه :ركمةقرسلابر 59

رسلابرارقالا ىلعةداهشلاو لاملا اذكسف ةنيبلاهذ#مب عطقلاب ىضةيالدنالاريضاح ا
 دو عمةق

 نوذأملا باكر خاو أ قناخضاك عمسلالقراس ا ١

 *َ تانانحلا بابكحا#

 عئادب صاصقلا طتسصاصقلا ل,اقلا ثروف صاصقلا هن متافناسنال صاصقلا ىف
 نع هتثرو ضءدافعفا دع لاق لحر ٍُق تانانملا بكن مصاصقلا طق سدامن ا .لصفف ١ ىلعدر مو وظعلا نسي و

 اولعب ناو د ل ا 0 اس اقلا ١

 ل هلامثرا مر ل 0 هلاومأر' اسكلوتقملا دثروو

 ةقدصلا قي رطيوهامتاهلام نم هقحس منال هل ىدوملا همف لثدءالو كل امل اف الخ ناجو: "'لادسقا|
 ماعلا ارح اناموصعماناسنا لتق ةقاذا#تارانملا لئاوأ ف ىرودةلا حرش ىدادح ثرالانآل

 ,ةزلوقوهوُد شح ىأدنع صاصقلا بجحال اتحا ةشلا ق.طتالئدلارسكلا نشلتاوأ ١

 بح صاصقااناف بشل اوأر اح رنات حر<لاذااذ_هو ب ىفاثلاوامهدنعو
 ىلأنءىواعطلاىورو ةياورلارهاظىفح رح لوأح رسدوةلا تكد ديدحلا فو قافتالاب |
 تناك دل ؟ىابدوقلا بالحرص ناو تناك ؟ اىايدوقلا باحر لةقاذا هتلادجر فضح |
 اصعلابةحضومالبر مث لجرؤؤ مظنلا ماكحا لعد ا وجو ٌةقرعم بان ىفى ردا فنك ١

 بحال ديد اءالحر مثهولو صاصقلا ب<الاهنهتامناف ةحضوملا صاصقلا حن اد_عاأ

 تافبش نال رح رحولو ههلل-تقد ضاصقلا < اهتمتامنافةمئاهلا ف صاصقاا ا تافيشل اع
 ناكضاق هبلتقي اهنمتامناو صاصقلا بحد. دخلا, ةعشوم الجر مشولو صاصقلا بدال 0 00

 ةربابهيرمضن او لق اهنمتاخ هل لاهي رض ناو لتر ال نوفو اص اصق لب نمف لصفر خ [ىف ا

 دمعمم ١
2 
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 دودح ند داسفلا,ضرالا فعاسفنال توعوأ هن قرهطت نآ ىلا س رح ةريغ_صؤأ هريغ نم

 نأىلا سد هلزتم نما هجرخأو هنأ ساو ل جر تنب عدن “ ةمكاولولا نءالةنهايشالا

 مسد هلت ناك ن افرزغب ةمهئ طوىواخا طلا حرش فو“ هابشالا حاكستن م اهتوم لعيوأ اهب قي

 الؤمامالا د_دع لك تاما ىرغصلا فو قرت اهنأ هنعهننا ىذرقوراغلا نعو لكؤنالو

 لبق قر الو قر لكؤ تالا لك و تالامم تناك و لاك قرحتو لكؤتال فاثل ادعو قرت
 ىرك ذوىواعطلاح رمش ةباور ىلعداقعالاوردصا١لاق اهتهقدريغان ا لعافلا نمكن و ميدل

 لاكولو هف ذودملاٍب اكن ماثلا لسغلا فةيزازب ثدحلا عطقا قارحالاوراتخما هتآمللا
 تحوي ىلا ظافلالا فن اضخاق ّدح نصح تناكن اهمااذذاك ناك ايلا داوابوأانّرلا نبا ان لخرل
 سنت ىو ةنضحت همأ تناكن ا فذاقلا دهخاانلا داو أنو هريسغللاعاذاو ذود - 1 |نفدخلا

 كنك ندع 2 1ىور ُقَدْنملا فو انزلاداو ا هلوقك نزلا نبااءىلاعتهتا هجيرد_هعلاكىرصانلا

 دودخلاب اكن مشداسلا ىفةئاخراتت هل ءدحالو دقي س هلادهنا انرلا داو اب هلوق ىف ةفنح

 لاقولو فاثلانودلوالا ىلءدحلا بع( ىتفكت ساز١) رخ الا لاتف نا زانل جرا لاول
 اركب هيراجّئطو اذا ضدرملا رارقارخآىفنيتفملا ةنازخا .,يلعد حلا بح( ش.شفك تسارك)
 | رخاوأى دب راب امنتسزتك الا بدق ةراكم ١! ناصةنؤرّق_غلاىلارطان رهملا بح لوناسنال

 هللاامهجرد_#وفسوب ق :ألوق ىلعاعيراكب لازأو ةهيشب ناسا: 3ك : راح ّىيطوولو 8 دودخلا

 ىفلقالا لخديوكلذي<يرثك |ناك ام هيأ ةراكملا ناصة:ىلاؤزكي ريسغ اهلثمر هم لارطتن
 حور ند هو تاءاننا باك ن مةيدلا يجوب ىذلا لتقلافلصفرخآف ة:ناضضاك رثكالا
 ىلاعت هللا امهجيررفُز زو ةغضح ىأل اوقاددهو دخلا هملع جال ا,ثط وقاهحاكت هالحال ةأسها

 لعناهتتا مهجر ىفاشلاو دو فسوب ى أ دنعو ةصاللاىفاذك لئلا رهمهملع ب نكل

 اهقو ا و ةسانلا لع ع جايب سلتا رحام أ ّىطاؤلا
 ذمهشلام اهلا لافو دوهشريغي و ىلوريسغب حاك ةلاكة لعد >القدماتلا ىلع مار © سل

 دحمل مع لعولهفتاو هءلعدحاللاك اهبل دف اهح اكن كلدال نغةأ صاح زتفاكلاىف

 فدحلا هيلعف كاد ل- ا دمتوفسوب وأ لافو ةفيش-ىألوقفةبوةععجوبو اضيأ

 ثالثا ةةلطملاو مراح حاكناهحاكن دل لد ال ن نمح اك دارأ ىهتنا هنممزاخ| تاون

 ةسسوجل اواهتدعىةأرملا تو سماد حاكنو ريغلاة دة عموريغلاة -وكحنمو

 امهتكلوالفالاو ب رخل ايلعاذا دحللا بح (؟)مهدنعو مارح ىعانأ تاعلاقنا وهدنعدملا
 ءطولا بابفناسلا ةناع دو يشريغتحاكنلاك دما بحال د بأتلا ىلع مارك سلا مثالاك

 دذعو هملعرهمالودحلا ب<امهلوق ىلعف مب لخدو همم مرت حور لج روق دحلا بجوي ىذلا
 دود> نمىناثلا لصفلا ىف امهلوقىلءىوتفلاودحلا نودرهملا +_دلع هللا هجر ةغبض بأ

 هيلع دحال لجان الث اهقلط ناكن ا ةدعلا ىفاهئطو منان الث هنأ حا قاطولو (اك) ةضالخلا

 اهيلعدحالاهتظوفامسضتعداذا يلقاعلا هغلابلا وق دو دا نمل والا تاب || قىواتفلا دقن

 ةيلعفةمئانوأ ةنونحو ًاةيدصي فزاذا ميدعأ علاجا راهارهمالوةدعلا اهاعورعتفو ًاةمردعا» تاع

 اننزلا ىلعمرك أ اذا لجرلاو لكلا ذمعا لعد حالانرلا ىلعةأرملا تدرك ًاولو قا هياعدخالودخ-ا

غبح اكن اوىلوملا نذاريغب ةمالاوأ ةملالك 5 هردا ىلعةمالاو
 أ بحال اذه لكى ةدوهثري

 ادهيك<تناق 06 0

 اهدك تلق )0

 ىفاشلاو امهدنعىأ(؟)

 لصالا شم اه نم ما

 (انزرلا لع ءاركالا ثحمص)



 انزلادلو 60

 ندىلاولا نوخذال ا

 (هريزعتس تام

 ا انم كك نتقرونةقرسلا باكل سة لك الانا 'رخ فضح ىلأع نءناناور رزعتلا فلاجرا ا

 ا نهر رعتلا قلك الا ةنارخ مامالاه هارامرد_ةىلعرب زعت !!قديزةثالثوأن يدنا مسن او © ف ا

 1 ىلعماقبو ةةروزملا ل خان ةلكالا ةنازخ ءاوسريزعتلا ف ىدلاوللاوديعلاوردلا هز دودنلا 1

 ْ ماقيالدوةفنحو أ لاكو فسول ىكألوقفبرشلاوركسلاد- >الادود كارت اسىئدلا ا

 ْ ىللعدالو ةيرشالا باك ن هب رشا دح لصفر [ىفناضذاق فذقلاد>الاامدح هلع ا

 أ ركساذا ل كاكركساذادح هنان سلا نعو بدأرهظ أ ناذةءاورلارغاظ رجلا سشففدلا ||
 ناركسدحو (عق مب. تع ) برشلادخ ب ا,ىفىءدقلل ىواخان م هللقيرشلكامم |
 2 ؟ارهمهد-ؤولو (تعز اطوسنيعيزأن ملقا رزعل غ نكلوددال ةحئارلاهنهدجويو ١
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 اهيفرجللاةْن ؟لمح دوولو ركسلا لوزيى-ريزعتلارخؤيالو ( م.) رزعير كسلا نودرمللا ||
 قىسفلاوةناجاءالؤهلةمىف باغلاو بلاغلا ىلع مم را ارسساو ندع
 يور دسم ه رضو قعر راع وتس( ع ] يرقتلا نانلو قدك رهاطلا لعاتف ورزعش |
 ىةينق قيسأهنلع بوجولاو لطأ هنالامهئتمئداملابر ربزعتلا ةماقانأدسوتارزعيامماف اضدأ |
 ٍ فاوةفس عى أد س:ءمامالا ىلارب زعتلا ةهاق هاورات لال طنمافو عكم] ريزعتلا بايرخآ ا

 |١ ىدلا تاو فعلا ناىدنغوىواعطلا لاق اضنآ ًاهيلاوقعلاو هللا مهجر فاشل اودمتو فسوب ْ

 ١ ربز عملا ف كاذفمامالا ىلا وفعلا ثان يدان لع راع لا تر لاك ماماللال هلع ىف ١

 ناسذا ىلع ىك ناريسع ند عورشم د>همقسدلار كفضم بكرا نادىلاهتهتلاقح بحاولا ا /

 ْ ةمدومةشحأف ىلعهريغ ىأر( م طاري زعتلاىفةسنق ناسنا ىلع جا ذااةىواسطلا هلاامو ْ

 ئخضرلاه اهنم غارق ادعي هرزعنارزعملارزعي نا بستعمللة يستحم ا نذاريسغب هرزءفرن زعتلل :

  0ظ كلذولفةشحافلانالوغشم هنوكلاحهرزءول هناىملا ةراششا اهنم غار هاادعيهرزعن ا هلوقد دعمللا

 ١ ا ىسبنلا نال ىسمتي سل غار ةلادعب و هنروماةد-> الكور كس ملا نعى كلذ نال نسخ هناو

 ى وتفب لعاالان لامولو قرب ,زعتلافةسق مامالاىلا كاذواريزعت ضءمتفروصتالئغداعأ
 ةحابالاو رظحلا نم ميستلا لصف ىفناخيضاق ر ل : الورزعي هناقءاملعلا لاك اكس هلو اءاهقفلا ا |

 ىئرالا نال دجال تدخلا هيلع ىنعقانزلاءخ ارصن ىلع ىراصنلا نم غب رأدهسش ٍ ا ٍْ

 | ىلعًارطاذا اذكفءادتاللسملا ىلعر فاك ةداهش ل بغتالو هلثراقملاك ءاضقلا ىلءدودحلا ||
 دا باق ىسحرسلل طمحملا نم صلال قام عطقيو ت< مالسالا نالواهلطد ةداومُملا ا 1

 ْ قماشأ طقسالاو همالسا.دخلا طقس مل نيإسم نس اان: زار للة افرراو ىلا ىلع :

 نالدربذلا د حو دخالد ةلسع زدت ىذلعةمذلا لهن مةعبر ادهش 3 ىنذلا ماكحأ ا

وأ اوهوامهس كرادسم لعق ىلع سماق ةداهمشلا ْ
 : قف ةداهشلا هذه لمقت وامه ند ل اوءط

 ْ ىلعدحلا بان ىدخرمسلل طمحان 3 امهنس هحصرشلل ل>رلا ىلع لمقت الفاهمالسالةأر ما ا

 ْ الورزعب(.داز مارح لاعولو 1 )ريزعمل ا!قناذضاف ريزعم لابد ال مار كادلو ال اهولوقىذلا !ٍ

 لاو ىف فدنوت لأ نءهعامنءارداوو قو ةقرسلا باك ل_سقةنزا: ار هشاللاوولا دكود< 1

 تاسؤريزعتلا ىةاملا ىلع هدازنا ةره-تذلا فو هنمذ  اللاق ىل-> رلاتاق طوس أامرز-ع

 ىعوهفاطخ سلودمعتةنأر هيام كلذ مءاح نافىلاولا ن هآطخ هنال لاما تس ىفةيدلا فضنف (

 اهحوزواهت رخ .اوناتسن اد[ سا عدخ لحرق دودخلا ناك نمريزعملا ىف هنن رانك هملقاع ||
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 هلهاب ادور مادا ةةسالا,ة بك اسملاو ثنحالنيمو وامور هس ماك هافافضوأارث ار

 ىلعءاش ةفشحى أدم عشت :4فااشلا لهأ عمهم هلع قولا نكسر لاذ ارةاسوأو ةعابفو

 قو ىواتفلا فاذهىوتفلاه.لعو يمال ولى ا دنعو هكا كلا

 فا>ل-حرلزاو ذلا ع وم ىفو فسوب ىأد نعش رغسلا ةدم نم لق فلا ار ةاسول قتنملا

 اذافاهجارخا ىفد موي نا .اعفحرذت نا تبق: 06 ةنكاسوهو رادلاهذهن كسل

 سدأو نكسمهنال هو عنو وهوع:مولاذكو مانع 21 تكاطل_ كاملا مدان تنحي ةبلاغتراص

 تحرخ نااذكهنأ | سها ض ةصاللللا ناعأ رع سداتبلا طضةلارخا نم نك

 لاكن اوامهد_:ءءاشةقدصة رم تدرألاقناوة ره لك ىلءاذهذ يلعوأ ىاضربوأقذادالا

 ةرمسع كل تدان اكو ةزرهل قايل ند نيد تسر[ تدر اا را كالا ادنأكل تنذأ

 ريغيرادلا ن:تدرخنا انذانوكال تن ذادةفاذكت اعف نا لافنا رتءاشاماهبفجرذتعال]
 نيعلا ى-نتنذ [ىت>تجرخنا ثن>نذاالب ىرخأةرهتجرخ مث تج رنة نذاف ىذا

 ىدح :- ةملكب دار ناو اضقال د ىحالا دما ىوذاو فاثلاىف نذالا طرت شي الفةىهنذالاب

 ناميالا بكن معساتلا ىفةيزازب فيض لؤالاو ظملغت هنالاضي آقدصالا

 «( رزدتاودودل بابكو

 ناوام_هرزعب و اممسح ىذاقلا ىلا ىأر !اف ىرتلاباسهتنو لف ىذاقل ا ىدينيباتاشت نامصخ

 0ك .| قسولو كو ىضاقتلا بدا بام م ىخاقلا لعفيامف لصف ىف ىواتفلادنازخ نسهافع
 قو درايلاد_هزلارب ْرعّدلا تامحوم نمو دود_طلا قناخخاقلةباقن رز_ءبارجريغصلا

 هنع هللا ىضرباطخلا نيرع نمز فة. دملا قوس ىف ةاتلمةرقدحو دقالحر نأ ىور تدقاودلا
 راهطا مالكا ادهن مذها ضو اهفّرعي وهمالكرركب وخو ةرملاهدهذتت نمل احواح د ١
 هرب لك لاقفددا مع فرعو همالك ءدّللا ىذررع عهدف س انلإ لعهتنابدوهعرووهد- هز

 ركن كأن عو دود ناك ن مرت ,/زعتلا فةستاخرات ةرداادب هرضوىلاعتهللا هضغ_ عر وهنا

 ىتحىناقتلا ىلا مالا عفربنكلو هنرمطقن هل سنيال يدالا ءاسأد عه لبر فاعلا

 هرزءينأ هلودك ولع ىلعديلسا .ةءال ىلوم اان دعو انبات وقفل اني لوقاذهو ىضاقلا بدوي

 قااهقناعوا اةماوأ نجاة ل قلد ٍق ريزعتلا قناخضاق 0 ارا برضحيوزلااذكو

 وك د 7 زعتلا فناضضاق روت هنأف حيرفاان ودامفاهعماجولادكو رز عد ةوهمشن ا مسم

 اذكل عفتك اغلب م الا هلوةينأةواعلاوءاهقفلاكف ارشالا فارم ؛أرزعتىواعطلا

 ةيقوسلاك طاسوالاربزعتو مكا1بارىلارل راو مالعالاة نقاهدلكفارشالاريزءتو اذكو
 برضلاو سد! -اورماو مالعالا سد اسف ناريز تو يطول انا باي نكلارللا ومالعالا
 نكرانالومنيد.ّتحلا ةمتاخان الوم لاق راح همفةحلصملا ىأرنالاملاذ- خايربزعتلاو هدعب

 لومخ ىف فر عامه سلعهذرب بات اذاف هعدوب والاف دس حلا نار انعم مر راوذلا ىناحتاولا نيدلا

 ندهتلج نمو هللاهجرىزراوخلا ىئان نقلوا ول مامالا هوصو مهحالسوتاغملا

 د (ىسوراب١ )أسال لاةولوؤؤدودحلا ىفهبزازب لاملاذخأب هرب زعتزو< ةعاج ارض ال

 عمءاسنلا ةداهش لوبق فو رزعتلا لصف لسقمامهلا نبا رزعي هنافةبخلالافولام ف الفخم

 هملعلخدول لالا فو ث:ح"لةئااىفوهذخ أي /ناا.سدغدهرادنالف لخدفانالف نك اسبال
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 ار لق قلاط هنآ اخ الا فوتاتعقدج النا لاق فراصقلا دخت ماي ونراصقشلا 5 ْ

 ١ دمك راضفلا سفن ىوناذاالا اراصقلا لامع ىفناك اذا ثنحالهذ_لتو ًاراصقلا نءا ىلا هعفد ١

 م رض هريغ سحاب رنا اهدم .اهرما لعج ون امالا ن مسماخنا فىواتفلا دقت ثنحأ|
 أ هنقد د رضيال فاحولاكثن< لمقام يضف هريسغ ص افاسمب رض نأ ىلع فلخلا' هلكسسمهدهف |

 ا اهضعو ا اهرعش د موأ اهضرقولو هريغ مه ًافهدإو برضيال فاحولا# ثزحاللءقو هريغ صآق ا

 | نكي لولا ذهاولاكملالا هللص< وى بلص لعفبرضل اذا اهدي مالاريصي اه افاهقنشوأ |
 ا اهفنأ أر باصأولا ذكواهملناواهد ب سمالاري_هيالاحا نما قدل فولامأحازمل ةلاحىف ا!

 ةيسرافلافلولاولات مهضعيو افرعابرمذدهيالهنال ممصااوه ثنحالاهامداق حازملا ةلاح |
 ْ ةمك رتلااذكول وقأ(طقشإا ذك ايرمض ابرمض ىعستالةمسرافغلا ناسلب امال ىل.عافالاهذ_مثن<ال
 | مهفرعف ثنحاهةنخو ا اهضعوأ اهرعشدخ اهم رضبال فاح(فج) ىدنع قل اوهاذهو ا

 || ثنحالاههجو باصّأف هيو ضغنول(طةف)مورلا لهأ فرع فشنحالاذكو( لوقألانفرعفال |

 || ى رهنالث نالاعو نو أ ةباشن وأةراححاهامرول (دن) هئنمب هدصقتب الق ايرمضفراعتنالهنال ||
 لبق و ثنح لدقاهءاصأفب رضلاداهري 'رعدمعتو ارك الا يعج ورمل اعفدا ععفذولاذكو نت ررضال ١

 ] وأف ذقن ادحأ جشيالو ف ذقيال فلوو نلوصفلا نمني «رقعلاوثلاثلالصقلا ف الأ

 ٌكرابال4 لاف رحت انك ناهدمعا لاك ن قاتعف )شو فدق هنال ث دح ادم مش 1

 ظ رتاشلا ل دل ف ىركلا ىواتنلا , نم هيلعءاعداذهانا لب مشن سءلاذهنال قدعبال كمفدتنا |
 أ هدتعدعتفقلاط هنأ س اف كد_:ءتدعقالكر خاللاهقالطلا اكن منماخلا بالا نمأ|
 || ثلاثلا لصفلا في زازن ءاشثالا ةلْرنعَدتعما دس ام لكىلعماودلا نالامث الث ت ةلطةعاسأأ
 ْ 00- قاكرادلا تا ةاقرادلا نه لشد الق عدمالد الس ي ناعالا نأك ند 1

 || ردقب لعفلاولوقلاب عنا اهرب طر شن وكي وه: فثنح لد ها كل لا ْ
 فاحولو اًثاحنوكدالرخدول ىحلعفلانودلوةلانهعتفااعللر ادلا ٠ نك: م ناو قمطدام ا

 | لعفلابعنملا كلجال هنالاراثوكي لوقا هعنقةرطنقلا هذه ىلعرعان الف عدبال نا هنأ سها قالط» ||
 لعفلاب هعنم ىلع رد ةيال اغلاءئبالا ناكَن اا ذك نأ اسعاف نالذ عم لدعت كم كرتناهْناللاهولو ا

 || ةنازخ اعيج لعشلاو لوقلابعدملاهرب طرش ناك اريغصن الان او اراننوكي لوقلابهعنم |
 ىتلافدن وهو امبانىلاءاق ل ثديالزافلحولو ناعالا ناك نمكرَتلا ىلعنيعلا ىفنتفملا ْ

 حيرلاهتعفدن او ثنحال هنأ رمعااو هدا دتحاز ادلا ف عقوفدإاحرقاز وأ ا-ررثعف ا

 ةباد لع ناكولو عانشمالا ىلعر ديال ناك اذا ثذححال هنا عيمصلاوهفا وقلة ارادلا ىفهتعقوأو |

 || اهركمن است ادا ثدآناو الفالاو ثن-ايك اسماواهعنم ىلعرد_ةم ناك ن ارادلا ىفهتلخدان ||

 لوخدلافلسةفناخيضا# ثذحي هنأ مدصااوهفا وغاتخاارانخ كل ذدعب لخدن ن» :حرقنا]

 بابلا دو ذح رادار افرادلا هذه نكسيال فا- ف سون بأن عقتنملا قو ناممالا باك د

 امانأ كلذ ىلع ماك ناو تدع لوخلا نمناطل لا هعنمو مدي ةوأ جتفلا هنكمال ثنحاقلغم ّْ

 لاقولو م محيرخأ لنا لاقولام الخ 0

 ْ عبصأ ىح حوران هنكمال لا< راصوىجلا هدو اصاقّقلاط هنأ ساق "هلال ةدلملا هذه تينا

 |١ فل>ولىوا" نلا قو ٍٍض ناعالانانتحوم ا دقاداامفال<ثذحا
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 لاملادربهرهابف سفن مصاةيالوهو همدانع اذا هريغنأ ماخال د قحاذكو اذكى ىغلح

 اهارغ نمىرتش اف كلزغ 6 ندتسلنا يو ناميالا بكَ 0 هيلع

 لخسدي ال لح اذااكذلفالاو تنحي لزغلا ف يعل فلا اكن لمقو ثذحالهسلوهصسنو

 ىرتشافا هول نم سب الإ الفالاو تن رادلا ىف عمل ناكّن الخدم هرادعابف نذكر

 ىو ناعالا باك نم مرمشع عل ارلا ف ةيزازب اهاَرْغ نفل هلا ال سلو

 لش ل رانالف تكرتنا لاك نه نالؤ لخدنالافوأىت سان الف تاخدأ نالاد ل- رىواتفلا

 صل وخدلا سفن ىلع :دنا هلوقو ه ها. لخدينا ف تاتدأ نادل أوم َقلاط هنأ ساق يد

 كرك سلا د را نال فقالا سعي لونشسدلا ىلعت كرتناهلوقفو لعب لو أ لعالو أ فااخلا

 رخاى دي رار ا هىق.هدح لوأهنذآت مودات ناوثنح ال هلثذأب د لوهان افادغان الؤ !

 مهصح ارادرف 5 1 ىدمأآ )لاق 3 كامالا ناك 2-0 5

 ماع ”ىلعلالخا ةموصخلا اها لاق ( عقتبإ  ةراجالا باك نم ثلاثلا لصفلالسقةدزازب

 اوشا تاكا تنم تاج تجول لاق يورط تدل وجال :

 نادضاو ا واتا مجيراترباقملاو ةزانح عم حرفندادغلن محيرخأ ال هئلاولاكولو

 باغ سرها عوبلعج هنال هنيه ىفثنح سيدا مونن هربا عاط تح ضي لف سيما مويملا |

 | نايا لوخدلا فنيمل !ىفلصفرخاوأةصالخ لخدّ> - هكرتدقف هعنع اولع ىفلوخدلل :

 ا ماعلا نالف 0 ”ال لاق ل-ر ٍٍق روغلا لعن وذد كب نيهلا باى ةينق الفالاو حي وردا
 ىف هنو ا

 هيرازلا ا هدر وربدعفةالصلا رمق هاد تيوز تر كارز 6 رخاذا دكممىلا

 ا 1 ا دزيصق ”الهللاودن دس >اصالاق كودم قل نامعالاد 1 نمحيوركلا ىف لصفرخ ىف

 واه مالغل فاقع ىأيالنا هتفاف مالغباهجوز تدم اسحاق قالطلا بانك مقيلعتلا ١

 ١ نيتفملاتاعقاو )

 || ىلا كم دنيشق اللاكولو حارخلا ةو انك: ملاذا ةياغلا هك بورضملا تحت لثدتال ةياغلاو |
 ا نودبو مايأ سمج نيسلا تقوهنال س ماي مولا نمسمشلا نرخت مام تنحل مان + هد (ٍ

 || مانأ ةسخ ىضم لبق ل! دنيضق اللاق هناكحرامف مانأة ه2 نوكتالسماخلا موملا |
 ١ تقوى نيدلا كل عفدا )نا لاك ولو نامالا باك نمَهتقوملا نيعلا فل صفىف ناضضاك ظ

 | نب ءذلا بوزعب ىردع ىلا نيملا باءىفةمتق تنال تورلا كل لق ءاضقن قلاطنل ارك .اذك
 || لشداوأ ا ميذفن ىدحا هركذ سمو اببعالق حرغلا نودامف هنأ حا عما الن آف لح ف هعرغو |
 ١ بابفناذضاف هعس ءضانملا ىلع هنسعنوكو و هنعىفث نحت ال لزتأو اهيتيكر ىدحا ن :رطاندرك ذ ٍْ

ل لزني )ناو ثن- حرفلااريغ وأ رغلا ىف مالغلا عماجن او ثاح الدو همشن هسد
 ا دا اراااوه هنا

 ١ اذاالا نيملادداربال هنال هنأ سها قاطتالة هما قااط هنأ سهافامارح تدنن ًانالاهل-رهقافرع

 ا قالطلا ناك مق.لعتلا فناكضاف ناودلا فاخ ب هعلاه+طان مامقاةسرفلالسا ناك

 ىناهدلع ع دلافاح(١) |[
 ثنحال/تشذكزورو ف ٌسمدخو دمى لاحادر ةءاس ى 5 ع

 0 : ناعالارخىف ةيدعاف

 لو هدد_غلا ىف ىمد> ١ قالطي ف لحو أ(؟) 1لوفثكملا كر اوتفءرءاففاالا هلعفادغ هفون لنا هنأ ىلع هسفش لفك
 موملا تاو همصخ ناي 1 ىلا مد ء نا نئادلاىراو ةفلاملارءاقفلالامو.لا هديل نا هنآ سها
 هقحهانقودلةلّئسم (؟) | ا 0 20 وكم الو هلا سي الد كو بصن نارا

 عفرين ذأ تاع ودل 0 هفاد مم هنوكلءاضقلا دغل .وةرو دملا ماكمح الا ترثتاهملا هملسوا ذه عمالم 8 ْ

 عمىذاقلادنعادغ بعدا

 ه.طعيو مك الا ىلا نهالا ١

 تع مك احم نكمل أَ

 ناسع أ نم مأ



 هيمالسالا تاعامىتا ( ( ١

 ىجوزرادتلخدنا(؟)

 اهلخدو

 'ةااطتناق
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 . 3 3و ا 1 117717115015173 117 و6 كحل وت خت طقطقة رجة دق ل 1 اطقا دافعا كس فف تلال لقا 3 كا ل لق تخت

 هن اكريصيو مصب رح ىدبعق كةقاطن ا ةدنحاللاو ٍُض اهقالطىفاذكو ناع" الا فةيد عاق

 ا 0 حصيالاث الث ل ةقلطن ااهل لادولو كَ ةلطو كة- و زتنا لاق

 هقم.اعتىفعوىتب رازب دا ناو ىلع رع رح د لكنا نك كك كح

 ا ارا بالسر تاج نك ىداطب فلك نك هنأ لعب لجر ُِج قالطلا ب اكن مكلملاب ظ

 ٍ كشلاثن .ع الفنيملا ةصحىف كش هنال ثم لة سها حي وزتف ن نك وأ نيملات قو اغلاتاك

 ْ ناقالطلا»فا-ىللاكوأ ف لح ىل لاك ٍُج قالطلا بانك نمرشع عناسلا لصفلا ىفهيناراتت ا

 1 ل ميلعت هنال ادق دعب لوقي النا ىفملا د وانذاكناك ناو ث حو تةءاط لف نادك ل عفاال ْ

 0 (لعفلا فاحف نامالا ناك نمنوكيالاموان نوكيامةةيزازب قدصي اللوق. نا هب هنذأ ١

 1 ةرافكل ا همزلب دالومتلا رفعت لعمرك عفا ل نات ا 01 مهللا كل

 كانلتم (١ دوشاو اهتلابدهشا فال- 2
 اى مدلك دع ال لعفو اذ5 لدفتا ( ميرك

 5 ىوؤاذاالا“

 نمانسنوكرامفةيزازب رف نادك جنا لاك ناك اف نركم )تاضورخملا نم حادا هنأ ْ

 رادلانأ ىهوةداعلا ةلالدب كسلا ةمسه.ددارنالفرادلخدبال فاح ٍض نامعالا ناك 1

 || دور هاظوهو قي -نوكت دقىئكسااناالا ابنك اس ضغيل لي اهتاذاردسهتالو ىداعتال
 || نوكترادؤلوخدلاثندف اهيفىف 00 || نم نكس: ف هلاك هرادلا نوكت نانتلالدن وكس
 ىريدقتلا نكسلا لل دماشلالوأ اهيفاكاسهريغتاكءاوساهيفاّك سوه نوكيالة نالغا اكلم
 ا ثنحيالا ذاك اسناكوأ هريغتأمالا س 5 دنكل ةيريهظلاوة النا ف هحرصكلملاوهو

 نكسفاذكف ضخ ارادتلخ دنا ُ لعفلا فاح بادر رعررد هريغلعفب ةمسنلا عاطقنال ٍْ

 رد ا راد يا ال مالا نكن دلل |تلخ دوى !اناد جدلا

 جدلا تنك يلارادلاتاخدناو د#تو مامالا دنع ثنحد._تاونيعتي إنا وتتيح حالا

 ْ ةبف احلا دعي هكلم نع ت>رخ نا الث ن>اهيف نكد هناالا خالا كإإم ىف ىهو نعلا دع

 هالاىفكلذكفاهلمقناو ث:عالةمسقلا دع ناان'اريمتاو حو حالا تامناو اهرهغوأ

 ١ هم زازملا ناعأ ني علا وسداخلاف ثني رغتسمنيدت يلا حالا ىلءناكسحناو

 ا ا هر تر افلا ا 2 ورد ىركي ديدن نز نينج جاردن عر هناخرل ١ 5 لاق

 | لما اناكناو عسلابه_دنعتطةسةارملا نمةها اركلا تناكناتاعقاولا فلاق(دمآ
 لاك ٍُق ناعالا فدي دعاف 50 رعتلاةًارملاىلا ةفاضالا نوكتو ثنحتدبلا نم نيم ا ىلع ا

 ٍإ فاض نكن اة رحاهنم قرسفقلاطكمافاسش ىلام ى مق رس نا هشاللاقول لر اونلاقر د ا

 باجاف فسويوبأ لس ب لذاده نعل ئسا دم ن :1ىود الفالاو تاع < رادقملاا د هنعلدب

 فسووبأالا باو ملا اذ هلئمنس<نمولاقف باوملاكلذيدمتري_اف باوحلا اددمبأ]| 2020200
 أ "لهل ان(قالطارتمهدبآامهدنان ارتكا#) َُك د | حال لاك لبر نامعالا قد دعاق | ءامواازيخكةيطعانا(؟)

 ةارما لمعتستف اهلا ى طعيالورادلا ىلازيف ناقد وأزيدنا ىرتشتل اهيل بهدلا ى طعن نأ كلذ ا

 عفدا(تانيدلا برالاف نويدم 3 ناعالال؛ اوان ىواتفلا ارهاوح اهملا ىب طعب ناريغ ند

 ا لوقف فاه اثنصال عب لس ةنيدلا هاىذل تام رحىدعف ةعجلا مو ندا ١

 1 ثنح عجل مون ىطم ى سس ةديناوربهمصو وأ هتراوىلا عفدن |افسوب وألافو هق ١

 ذخ ىذا لاملا فه مدانعال نت اطلسلا هفلح شالا فو ٍُج ةققؤملاْنيِماا فناخخاك ١

 دقفنا لوقيف كالا ىلاناسنا عموه مدقتي وم سحريغب هريغه#فع مصاخ لق قمنا لأق هم :

 ىفلس



 4 و

 نس 2020 نع بس

 وع عي تت

66 

 «(نامعألا باك )+

 هشل-ناوامزلا مو املا ناكءاوس فاذا هْي3..داف قاةعااوق الطا اد الحر فاس نم (لاق)
 الجر ل راهب فاح نيب لك لاف فسوب كأن ءريشن ىور لصالا ىف لاق فاحنا هين ةمشل اف هللا

 هللازيملا تناك اذا هفاصتسا ىذلا هب ةشلائاملاطناكت او فلاخلا ةنةسنلاقمواطتمفلاخلاو

 قاطللاو اصنوكتاهجترر 7 اهلا نكسوهتئاءلاقولو لاق 0 نامعالا فةيدعاق

 ءىراتأناذك تلعفنالاكول ىواتملا فو ف روزملال حنا نم نيولا ةصص منال ار ءالا

 عونف كر كضدف راخلاوه نيج لكلا ناضءر رهش موصوأ ةالسصلاوأ ةليقلاوأ ثار هلا ن

 هتمزلثنحو اذك لعفنا فارصنوأ ىدوهي وعلاقواو © نامعالا سأّنك ن رمنملا افلا

 انمجنوكيانمعهدقتعانا ىسشرسلا مالا سهشلاعتو عاشملا فالتخا هر شك ىفوةرافكلا
 انالافولادكو نيج وهفاذك تاعفنا ىسوحلا ن.رشان ل ادولو ارفكن وكب ارفك هدّقتعاذاو
 اذكتاعفنا ) روزملال نا نمكركضيف اذكتاعفنارافكلا كيرشوأدوهيلا كيرش
 كلانا لصنلا نمتاقرغتملا ف ةيزازب قلطتالل عم حب وزتفة سها هلسلو ىلاط هنأ صاف
 لوخدلامدقوأرادلا تاخدنا قااط ىهفاهكدمأ أس ها لكل اتولو نامالا باك ند

 لكان متعلط طرشلا +->-واذ داق سال لاعلل ةةمتحدنال كاس ناكل ضل

 راببتءادكلمىف تناك مقلطتف ظلغتلا فقدصلايقتسالا نع نام قت -ءلااذكوريغالدكلم
 لاح نامالا ام نمقالطلاو قتعلا فيلا بايىف فاك هرارقا,كلهسن مو رجالا

 كدداديكر وبس 5١ تلاقفاهنذآتسا مث قلاط تناف (موررشراو توسل لل

 وش هملع ولا نال قلطتال مانأ ةريشعن در كل“ ىو بهدف (ىتدان ززورهدىورب

 لخادب سلف مانأةرمشع نمرثك أ كان هثكملا اما ق نذاءناك ا:ههباهذلاو نذاريغي ناهذلا

 نم حرجا اييفرللا( نع هير ربكزاركاا ")لاق َ قالطلا باك ىةيدعاك نيعلا ىف

 قكن ةدلملا نمحيوركتا نأ ىلعلدت للكس زا وتل | اتعود زرت طودلا اد ضاق ذللا

 نمحرشت (ذازكن مدن. ىهر مغزاولانمورنرهشزا ندرك | غ) لاةفناجو زارا ثتاذا لاق

 حيرذن ( مشان هدنيردنا هز لاقو فاح ل حر ٌٍق نامعالا فةيدعاف قدعبال عجرم ةدليلا

 ناحضاو ريلاهسفنيملا لطسالدت: لعف لكك لذكو اثنا ناك ٠ نكسوداع م هعاتمو هل هاب

 هئمجىربة صه هعنق ىرادلوخدنمان الف نعنم اللات لحر 1 0 ناك

 ىففاحلا ىف آل نامالا نءلوخدلا لصتفناخضاف هملعئثال هعنع لو ةيئان"ةيهةارناو
 اضاف وأ ىلاط ىهفةأ سها كءلعّت جو زتنا(ت 51 ارهسنجأ +) لاك قالطلاوحاكنلا

 اةملعت سدل هنالمصي ل قملعتلا نال كائالو هذهالقلطتالة أ ص اا مءاعحوزتم اهحوزتفقلاط

 نسلعتل نالت ل ىيلعتلا الولام قلعتيامنا هنالاملققملعتلا مالا كلما

 حرز رابلع كر نا ايخ دلال .ق لبحلا,لي دنقلا قم ءاعتولدًازيكتل ا نع عزدتملا عزم

 لخدمالةرورضلا,تدنامانلق ةرورضاه-وزتب اةءلعتناكو اهحوزتدعبالانوكال اهيلع
 ىنععريصيالو ق.لعتلا مصيال قلاط تناقرادلا تاشدناة.دنجال لاحول هنا ىرتال ا يطرسشلا فدل

 ةدلبلا نمترفاسنا (1)
 كيذا ريغ نم

 ىهذتن ا لعترحأ )9

 طّقف انآ ةرمشع

 ةدلبلا نم بهذأنا(؟)
 ادكف

 ىدبعف ملا نمىصلخت ك

2 
 ةيرقااءدهق نوك أا(0)

 حاكسنلا ففاحلا بلطم)

 (قالطلاو

 ةيبنجاللاف ()
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 لافواو(كجط) ريبدتلال وق ناسا ة باغ هنامحءازسأ نمعرجرخ آى قدعي هنمتاماذا وأ
 رهاظفة فنى دنعاماهعس زو وهن ومدعي قدعبناكن ا اورب دع س ,داق رهمشل وم لبق تا ا

 زاك قلطم بدع سيل امهدتع وعببلا عنا هناوهتومل.ةرهشوهو قوما نيعلا فاضامنالا |
 هعس زوج هنأ ىلع ءاشملارثك أو اتلطماربدمراص هنال هعس زوال لدقرهش ىضماذا مث هعبس ||
 كي لل هع دج هدرا نمو ةغستح يأ ددعف ةرمشدهدعي لوما تامادامث ( طش) مصالاوهو ١

 ثاثلا نخالاولاملا عمج نمق تعي تقولا كاد فاحص ناكحصذناف هيف هلاحربتع ف تقولا ١

 لال ىفوتعنيملا دعرهش ىضماذا ىفاشلادنعو دنتسريغهلامثاثنمقتعبامهدنعو ||
 أطخ لّتقاذاريدملا ِ ريبدتلافىدهاز عاجالا قال مثلا ىىذملدقىلوملاتامولوأ

 هلديىلالوالادسعاا مكحلقتنيو هربد فرخ ا اد_.عىرتشنا ص وب هتمقىلوملادخأو ْ

 ريطتتلا قي رط ىلءهركذفقولا باك مفقولا طرش لئاسم ىف ناضضاق ||

 #37 ءالولا باك )+

 ةأسحا هنا هتصع ةيصعل نوكمالو هصعلوأقدعملا ةقامعلاءالوو (ةيريهظلا)

 ا ايا اممم حورونااهلو ْ

 ل->-رتامولو ٍٍق ءالولا باع اكنمثلاثلالصفلارخ[ىةضاخر اتت اتتصعال هتدصع هنال هسأ 1

 راو هتراودناو دك لع ءوهوت ملا ةعأدنا ةنددحاو لك ماقأو هثارمفنالحرمصتخاوأأ
 نةشو ةاوى وعدلا فا 0 ثارملا,ىضقانق ونامل تو :ؤيلوهريسغال |

 ءاداهلقلطب ًاسشنياعنيقي رغل !نمدحاو لكن أزاو 1 نتشملا ىدحا بزك» :ىذاقلا ا

 ىذقف ةةلاراشالا لعام هد ومشملاو كلذدعيدنعلا قاتعا ودعلا ف قزضتلاوهوةدامألا ١
 قيس امهادحا تقوواتقو انقونافناّتنملا تق :ودماذا اذه كالمالا فاك ناف_صئامهش ا

 ماك والو |نينعدملاداءاستاكولو انانعتيائلانةنيسلا,تباثللارابتعا امقو امهةيسال ىضق ||

 ةنيبلا ماكو ىداو رخال ىدملا اج مث هندسي ىضاسقلا ىضقو هكلع وهوتسملاقتعاهنأةتيبلا |||
 ىذقامهاوعد ىلع ةشسلا اماك اوادعداو عما احولو ىاثلل ىذه ال ىذاةلاف تدملا قّدعأ هنا ا

 ققم رك اب ا كح فر نأ ةققما يف ءالولا فىناهربلا طسما نم امس ءالولاب ْ

 بالاوةقاّعءالو ىناح لكى نالءالولا ف ناسنا + 1ىوتساهنالرالاىلاواءالولا حولا اذه
 4 ف ةنحشلانئالةموظنملا حرش ىلوأ بالا يناجنمتايثالا ناكنف ءالولا فل صالاوه

 طرعت ةماد٠عتال هنربال هنأ ال انلقاملقتعمللام_متمقدعملا ءالوف املس ىذوأ امد سم ةةعأأ[

 هشعلاقو ىشنيتلمل_هأثراونال مالسلاوةالصلا هلعلاق *لملاداعحتا اوهو ثرالا ْ

 12 ع معا

 0 فيرا ال ع د لد ثد“
 ناسنالاّس ام ءالولانوك,تاز وح و نمٌّوملارفاكلا الورفاكلانمؤملاث ريالمالسلاودالصلا | (نيت 0 1 براوس - 5

 تاممم قمعملاتوملبق امهنمىنذلا لأول ىت-ركذ يام ىلع هيثرالا طرشماد_ئال ؛ثربالوأ
 نيململا نمةيصعل_لا درعلا قتعمودىذلاىدلا ناكولا ذكو طرشلا قةدأ هبت رب ىتعملا
 هل. نكي( ناو تملا هلزنع ل_ءحىمذلا نالءالولاب ثري هتاف لهم ءنياوأ مم ءهل ناك نان

 دبعلا تام هاشدعاف ذو ل_سمنيب لسمديعناكولو#ف لاملاتد لاذ درب نيإ-ملا نمةيصع

 نا نيمسملا ن نمىذلا ةمصعنرقال رح الا ىضتلاو ملا ثريا لا نال لل هاا عا

 ءالولا باكل "او ىعءالولا ىف عئادب لانملا تش د» ىلاًدرب نكي مل ناو إسم ةبصع هل تاك

 بانكك)
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 فال_*ة مالا حيو زب و دلملا نمير خم ال نأ ىلوملا طرمش ناو رفاسي نأ هلوّةداعلا هبت رام

 راصلال ىرتشيو عبسي نا بتاكملا ها روزملا لا نم هديعسناكو زمور الهاف دعلا
 سنج ىأب وهريثكو نمل ل. لقب عمس نأ دلو ةراحلاباننم مءارمشلاو عسبلاوةرادضلا ىفانوذآم

 | هلثم فس انلا نناغتيامالا علا كإءالامهدنع وةقسشح ىلأل |وةىفةيسنلاو هدقنلابوناك

 نأهلو ةلاكولا باكل ئاسمىف ىهو قلطملا عسمملا لم .كولاكةّشسنلاءالدقنلا و رئانددلاو مهاردلاب
 | ةلزيعابس فناكف رخامعقانمودبساكمدلا حجرا بئاكللا نال م نمىركشي و عسار

 عس نأ هلنوجحال هنأالا ىنجالان مكلذز وحك هنمهؤارشوهال ِه نم هع ز وكف ىنجالا

 ةنامأ عب ةحار لا عسب ن نالهنمىرتشا امذىلوملا كاذكو نيب نآالا ة ا ىهدال وم نم دا
 بحق هحو نم ىل وملا لامك اكمل تسكو نك ءاام ناك ههش وةنامللا نع هننا.ص سحق
 راصةءاكلا دقعب هنال ني مهر دبامهرددال م نمعسب. نأ هلز ومعالو ةبشلا عفترت تح نيس نأ

 قعنادب هانس امل كلذ لو مللزوج الا ذكو ةقلطملا ةضو اع م ا ف ىبنجالاكر اصف هباكميقحأ

 الوكوملا تامتامداولام 0 ىلع ةيقاناهالزاج هن ريدم تاك اذا وؤؤ بتاكملا كإءاملصف

 ةفشح ىنألوقاذ- هو ةياكلا لام عج أنيق ىئلث فستانا نيب رام .كئابتناكاهرمغ هللام

 ىئاث نمل قالا ف ىست د لاقو راخالب لقالا ف ىست فسوب ون لافو لاف

 ةباكلاو ةباعسربغ نما تالا قت ”ءريبدتلاثال شح كلو |وق ةريمصا و ديالا ىف :اثواهتمق

 تعمل نمحي رى و وملا تاما ريبدتلا هلوانن : لام لوانتسفريي دل دعب تععقو

 ردا قحسا اذا ىعستسملاو ريبدتلاةب را ااهقاقكسال عاج الاةياع سلا اهنعتطقسو
 0 نمو 0 بئاكملارخآىىر ودقلا حرش ف تارعذم ةياعسلا «_ئعتلطد ىرخأةهج

 اقلاع ٍنينسع برأ همدضيتأ هيلعو قدعل يقف نينس عد رأى ىنمدخت نا ىلعرح تن اهدمعل

 ةفح أل وق ىلعف ىلوملا تامدقوىل وهلا ةمدخلا طرش نال ةمدخلا تاطد همدخلا لبق ىلوملا

 ةنس مدخ ناكو لو نينس عد رأ هتمدخةهق هيلعد © لوق ىلعو ه سفن ةهقد.علا ىل لع فول ىلأو

 ثالث هتمدخ ةمق هلع دم لوق ىلءو هسفنةمث عاب را هن الث هماعامهأوق ىلعف نوملا تام

 د©لوقفو اههلوق ىفه4_سفن مشب هلام فءالوملىضةدالام كرتود._.علاتامولكلذكو نينس
 مدخا 1لاقاذاو و قاتعلا بام لئاوأ ىف ناحتسالا ىواعطلا حرش ةمدخلا ةمقب ىضقي
 قاع نمنكرلا طئارش لصف ىف قتعيم نسا ماسة لبقم جدع, تا رحتنأف ةنسىدالوأ
 ىتوملا دعب هلوبقريتعي م هرد ىلا ىلع وم دعب رح تا ا هدبعل لجرلا لاقولو ٍٍق عئادبلا

 فل ىلعرح تن لاقولو ثراولا قامءانالا دعب الاولاق توما دهددبعلا ليقاداو هب اورلارهاظ

 ٌكإم ىلءقابريدملا ناللاملا همزلب ,الواربد هريصن لبقاذاو لاعلل لو.ةلاريّدعب ى قوم دعن مهرد

 افلا 7 مةفاضالاو قءلعتلا لصف فناضخاق الاممدبعىلى بوتس اللوملاؤقوملا

 اصر اولا مى الة ولا عدرا ل ا قولوهلاح ىل لءربب دل ا فهل ةع بهدفهاقريد ربدملا ىف

 7 ءلعتلاو قيلعتلا ى ا ربدتلا ناو كلا و ةصولا لط.ت تان ل>رلهتبقرب
 اوصقلا عماج ةتاضوالد تا اذاوةصصولا فالخ ع وحرب لطينالادكو نونجح
 000 3 ىكر ا ماكس ع نمقاتتعلا باك ىف

 قمعد ال ه ولا كل ذريغ نم تاماد :از تن افتقر داو ا قال كرد نادك رحل

 1 تلطم)



 تءاجاذااذ_هلوقأ (1)
 امأوادعاصفرمشأ ةّسلداولا
 تس نم لقال يتتاعا ذأ
 حاكتلا تقر ندر ا
 اذاوولا نت هيل
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 | داوتءاخ ةبراخ فزولو © قاتعلافىذملاة ف رحوهفادإو تداوف هند جوأ هد وأ
 اذاام الخ هنمتش : غب سنل اوبسنلاراتعا.داولا ةمم نال هلداو مريت الاهارتشا م ُع

 1 هدبع نمهتمأ وز ل->-ر ٍُج داليتسالا فلزاونلا تاراتخم داوتءاج ما هكام مم اهتطو

 نالحبو زلاداودلولاو بسنلايهرارقاب ودعي نكلو هنمبسنلا تشالل اوملاهاعدا داو تءاف

 ١ هلع قدعيداولا كلمت هنمتداوفهريغة يراك فز#و دال.تسالا فلزاونلاتاراتخم اشار 5 هل

 ١ تثي هاعدافداو تءا شه هنباّةي راجي طواذان الا ٌّض قادعلا ىفهيزازب بسنلا تشيل ناو

 ا ةملصأ ةجاحي س ءادنالةيراملا ةمثهلعو ةجاملا دنعنبالالامّكإَم بالانال هتمدم_سن

 | ةلزتعمقر 1 ردك اضيادخلا نمت انام بالا تاك ناو املسما رحنالا ناك اذا اذه
 ١| تطةسافهنم لماح هب 0 وم ليقرقأ( ط) دال.ةسالافلزاوئلات اراك هنوم
 || دالبتسالاٍب اف ةينق .هلدإو مأ تراص( )١ هلاك, قاخلا نيستسماطقس رهشأ ةعدرأب هنومد د
 ١١ ىمت سلفة راحت ناكن او ىموهف مالع كراج نط: ىناكن الاف لحر ٍ قاتعلا نم

 ْ ناسنالانال ةيراجو ناك امالغهنمهمسن تشر هنأ ماصعرك ذ د مشا هيي هالة تدار

 || ىوعدلا باك نمدلولاورهملا نمحاكسنل اقل عتيامف لصف فناضضاك لمامحلان طب قام ملعبال
 ١ ةنافو هداومأ و ا الا لع تدر موهفدإو كذطد ف ناكن اهّتمال لاكن مو ٍٍق

 ْ مات انو رو قدر كعب قا نا هالو نموفاكلا فرك ذه بسنلا توبثف م ا ؟ضوماعما“”

 هدازرها وت ةريتعملا

 (باكلا دعو

 ا روسو ملقالتداواذا اذه هداو مأتراصو هنمبسنلا تشي ةدالولا ىلع اه تدوشو

 .1 لفى اوملا لوقدعيت امحاما الا م> ال همزلب الا دعاصفز رش[ بسلا باو نافرارقألاّت قو نم

 || تويثفلاه َةَرَقب مه_كاوملاةياق لا رة نملقن داولا اذهاعدمىلوملا نكي

 | ةنسا نء لقال ةدالولا ىلع: تدههشف موهفداو كدي ف ناك نا هتماللاك يو بسنلا

 | لاقاذاامف هنأ ف رعتن أكل بني نكلو بسنلات وثب انقر رغ داوم ىهفرق أذ مرهشأ

 || ىملماحهذ_هلاقاذااما قيلعتلا ظفلب ى هوهةليحا سناك ا لاكو أ داو ك_تطب ناك نا

 || فس انح الا فح رصهيوهمفن ىت>نتنسىلارهش أ ةمس نمرثك الد,تءاج ناوداولا هصزلد

 ” 1 تامر ّ ىزابطلا ناك ١ نمبسسنلا تون با رخاوأ ف ناسلا ةياغ قاتعلا ناك

 ا ةفن- ىلألوقىفتيملا مهبسن تدثوول ةثرولاءاسفنونيتنس نيبو اسر دا مداوو تءاف داو مأن ع

 || ةئرولا هبرقأولو أ صا ةداهش هضلبقتفارهاط الج نوكر نآالا نيد هاش ةداهشبالا ثريلو

 ١ ارفاكىلوملا ناكن اذ َة ةلمةأ سها ةداهش لذ عج ىفليقتام هرذعو هنروو هلم همست تشن

 ْ ةداهشالا «بف لة: مة اكداولا مآوا له ىلوملا ناكتا وهج ةأسعاةداهش كلذ تلق

 | لاف لبر بتاكلاف ىوعدلا باك نمسسنلا قت لكلا هنا د ا متاع

 |١ هملع نممنيدلا همهنال هلعلاملاو قع لقأال ا ا 0

 ١ هد رنا تالدنالو علاق حق درلار 100 و درلايدترتق لوم قرع غن نمحصتنيدلا

 || لطس ملاهدرفاق وز ناكواةباكلا لدي قدكسا اذاو د ل 5 تاطقتلم ةباكلا لدن

 قدعي  اصاصر راهو لد لاا او ولو © بتاكملافنيةفملاةنازخ قتعلا

 ْ ١ لولا عر ووسع ةقوسسللا قوعتعي ىصق ىضاقلا ناك ناف قدسملاو فو زلا الخ

 الا تاعربشلان نم عع ءوتاق :رصتلا عسج ف نوذأملاك ب تاك ا رو لالا ميهاردلاب

 110975170171031: ,328 يت 1 و 7777ج ووو ب وح سجل |

 م



 هأ

 ةب رقاف لامالو هض سه ىف بتاك خش ىف سيال نةلاف هوم لمق

 ىهسنج أبو . هماعنيدالواق دص هن ضرب رقأول ع سلا فلاع هنأالا هلم( (ح)فو (ص)

 هل نب دهبلعو ادبعلربو تاملبجر ٍُج رويزملال ثان 9 هرارقاو ضد رملا

 ا عربتو أ يدان متدملاءام .رغلا اريآثاو هقيع للطس نب .دلاىفعس نافذ ال ثراولاهقّتعأف

 اذاو دالمتسالاف قاّمعلا ف ثلا !ىنال هقفلا ةيازخ هقتع دق هس دءاضقو ىنحا

 ناكءاو.لاملا عبج نما هقتعنوكيو هلداو رعت ايتاف تم تداودقدتما نا هتك

 مأ هب ران اريصاو باو 1 1كلذكفدإو اهعمناكناهض مهى كلذيرقأن او نكي لو دلواهعم

 ٍْ 0 صن (مداو اهعمنكي /ناولامملا عج نمىدعتو هلدإو

 هنمأنأ رقاواو# قاتعلا فا نمدلولا مآل ئاسمىفةيناهربلاةريخذلا نم لاملاث ا ثنمقتعتأ|

 نطيلاىفادو-ومادلو تفداصةوعدلا نال هنم همس تدئر - :أةنسلدإو تءاجم همم ىلدح

 0 ا ا هزل ريشا ةنكلت مرثك اله,تءاجتاو

 وطه ئطووأ هاو هونأ| متطونارهداو مأءطو هملع مرحؤلو ناي ةوعدلا مصتالفاهدعب هثودح

 || ةمرحلاب عطقنادقش "ارفلا نال ةوعدلابالا ب سنلا تش.الرهشأ ةتساه,تءاخابتنباوأ اهمأ

 د ةديوملا + مرخللا عم قبالةسج ا شارفكراصفةدعلا بولو ةديوملا

 لا اهداو بست ثمشإ اهةدع اوآاهدمستامولو ٍُق ةوعدلا.الا تشدال سارفلا نودي ب سنل او

 اهشار 5ك 1 كين ل هنكعالوثدعلا تمقيام قبب شارفلاوةدنعمامالقارفلا مون نم نيمدس

 الوةرملاوددت ىلا فد كسلا ”ارغب قتلا عب وزتلاب هريسغملا هلق كاع هنا لمل دية رحل

 ا هفعض فعض وهدك ك6 انيفهنع عرتسم نءارقلا نم عرشتم دل اووتفلال عد

 موصلاوا 9 ارحالاوأ سافنلاو ضا,تمرحولو هشا ارفعطقك|عالاكمدك ان دعت هيفق كلعالق

 | حاكشلا اك سارع | هي تني الفد ف لعفلا مرحامتاو لما مرتك : مهنا للوملان ملا

 ماعم صنن هلق ”ال ىرتشملا دنعتداوفلمالا عاب ٍُق دولا مت ابف ىستر سال سل

 ةوعدلا مدتالداولا قاّتءادعب وعسلا لطببو عئابلا وعدت نيماع ماه عئابلا دنع تناكو
 ظ اعاو انما ا نعلاو مداولا ةصحدربوهْباناكو لصالا اوهداولا نال مالا قامعا دعب مصتو

 ١ اصحأ نيماعن كر عئابلادنعاهتوكيو لوح فصنن ,هلقالىرتشملا دنعاهتدالو انضرف

 نملق ًاوماعمصنن 0 ال ىرتشملا دعت ءاج نان لكش أن او عئابلادنعقولعلا نوكب عطقتلا

 ْ ىرتشملا هيذكنا هتالنيماعنمرُثك الن او ىرتشملا قيدصتبالا تثيالعسلا تقو نمنيماع

 0 0 0 مي الوةوعدلا مدت 0

 اة ءاطو راجت لرئا رتل ساذلز تدار ذاك نام اذكو ةلهاازس
 ادلو 2 1إمتاو هلعقمع اهنمهداو كلمن او انادةعهلدلو مأريستهنماهدإو بسن تشب نماهكلم

 ةمئنقلافو 0 دال. تسالا فل_صفىف ناضضأف هع. نأ هلو هلاكلم نوكي هريس غن ماهل
 هداودأو ةنالالو اة هيسشلا ع ئطاولا ىدادلولا اذه عب 0 .زوحال همتداوف هسة راحو طو

 دوو تم اخي رخشل طم. تف مناو كلم ىف لخدنوكهلع قتعبف

 هماوأهبأةيرا فز ف قبقرلااكت فقئارلارحلا نم هنمهيست تيثي /ناو هياعق دعي

 (دال.ةسالا ثحم)

 (داولامأ ف يرعت ثصم) |



 (ضيرلا قد عشعم)

 © ه

 كالبب طقس الف تئافا اريل عرش فالنا نامض هنال هباو رلارهاط ىف قدعملا نمذ دعلا تام
 كلما لق لال ىو نامضهنالق تملا نمضيالةياورفو بوصغملا كاهولاك فاتلا ل
 ناعضلا بحب /ةنماضلا ىلا لقئلارذ_هتدقو هسمدعد _فعءاضقلاوأ ؟ىضارتلادالا حيال كاذإو
 دسعلل ناكنان هلعاقب 1 علا ىضتقمنامذلاردكلت هنالابه>-بحجا اوناجذأ اامهدنع و

 راصقق معلا ّسقو رند نإ يضلاازاببتك اس |! برصن كا ةهنالهسف ليلا مدام حر بسك

 دقعأ ءاشنا الة باكل الدبل ءافتسا دبعلا تومدعب ياعسل اذخ آناكفىق دعا اتقونمهلاماكم

 رك 0 اسلل] هو تاموهغ صن قتعاف هلهلكدمعلا ناكو لاكرادوهلَاَخ- ةياكَلا
 ةياعسلادخاواماكم هسصنراص ضعبلا قدءعبنال كا ذهل لق ىمعملا نمضيالا ذا هسسصق ةهقديعلا

 هل سلانكاشمةماعلاكو زا "اح تت اكملا ”هكرت نم ةياكلا لديءافمتساوةاكسلا لديءاهمتسا ةلزمع

 ديعلا ل اسس كا ماضّوتعملال اق هنافاذه ىلع لديدممق ةالطارهاطظو كلذ
 0 طل انج وب هتك ققتعلاوقدعملاتاماذاامأآو كرتي وامسك كرئاذاام نمي لصفد لو
 هلام نم ىفوتسي دهم دنعو هلام هن رو ىلع "ىكالامهدنعف هض ص ققتعلا ناك ناو هلام
 نامضلاو؟قاتعالا اوراتع نأ هّتثر ولافنيتكحاساتاماذاامأو فسو كأن 2 ,'وروهو
 كلذ مهلفناعضلا مهضعبو قمعلا مهضعب راتخان اف مر ومماتم نوعا مال هب ةناعسلا 7

 ينال ةلرنج عسل نال امهدح ىلع عانتجالا لام أ س دل ةيشمش حس ىلع نع

 ثروملا ناكو لا كو نامضل او قامعالا ىلع عامتجالاالا هيروال سدل تام ما دبع بتاكو لو هدنع

 ةثرولا نم دحاو لكك لم نأ ةباو رلارهاظه حو هتثرواذكفامهدح راسخ ا الاهل سل امح
 قتعا عامه نييدمعكراصُك ملا قرفتاذاهنال نيقا.لا مزلمال مهدح نيدعتفرخ الا كلم نعمت

 تامولو هضعددحاو لكن مضي نأ كلاملل سل بصاغلا بصاغنو يصاغااكراصو هيدصن مه دحأ

 اصمم ءاكرشلاا نيب كول مما قّدعبانىف سخر سلا طسحملا نم اذهادكف كلذهثرولناك

 ىققتعملالاحاذكو بصغا!ىفاكسدسلا هنال قانمعالا موي ةءاعسلاو نامذلا فةهقلاريشعتو
 ارسعم ناك اوئراطلاريسعلاب طقسي لو نمضي ندع دمار وعنا آس اعلا رابلا
 ريتعملا نو دبعلا ضعي قع باب ىاك دعب نم يح الفنا مضلل بس سل قدعلاف دمامح

 نمرطظنلا ل د_تعي هبنال ىغلاراسالرخ الا بصن ةمقردقلاملا نما تاوهو رست ارد

 ديعلابانقةهباده هنلاتك اشلا قد دال اوةبرقلا ن نمق دعما هدصقام رقي نيمناسملا

 نين ىراسام كلغ نيزعلانامدُف ارسوملان رات اوهونومعلا فرك ذو .هضءبقتعي
 لاف ّودبعلا ضعب قع با, فىاكدسملا باش 'وتملا عاّممو مداخللاو لزتلاىوسقدعملادبعلا

 تدترا اذادلولا مأ هناي كلك رك هر ىلمك كلارك - رك دولا ءأ قدع
 واكل ذكودلدإو مادوعتاماق ىلوملااهارتسشاو تدبس ٌمىلوم لا اهقدعاامدعي, ب رخار ادب ت مو

 هلع تقتعاهارتشاف ا رار ل عل هيلعتمددعو مر محرتا 3

 مة يراك اريصتهرغنماهلتن همت داو دقو را يا رر قاتعلا باك ىفةيدعاقلا نم

 سل حوزلا نماش تداوفالحرهيرامإلاحي ةزذاو تبلا عم» تا هلواهعس نأهلس هلهلدإو

 فناخضاف ءا ارشلاد_عيهلدو مآ تراصامد- ءدتنيلا تدلوامن الث نبلا هدسه عسب نا هل

 قد تابلاتولو قتحنال لمنور تنافى د نمش لاق( ضد رملا قع لدالتسالا
 ةئرولا ههىذرو+قررح ضي ص (عج)ضيرملاقةعفنيلوصف (طدف) اذكّدعي ىضرع
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 أ ادع 8 ريغلأ ع نعقاتءالا لصف قناخضاق ةيراحلا ماع عهالدبعلا كلمت 3

 | مسروق تعي هنأف ؟ املا ةناع مة عاق ماتا م آنا 0 عضوم مالوم

 رخاوأ ف ناذضاق ه ركملا ىلع عرب هركملا وهددعن مهركملا ةلزنع ناك وم ا ناله اول هنعق ف

 ١ لقفدح كاس ةتسا اذا هلاك 0000 دولو 1 قاعلانك نسل رالا وس

 كِإيمّدسا اذاخا رح دعس شعب نيح هل لاق ىنوملا ناك ت ارح اها دمعلا لاهو لجر هل: اك زخات

 امناوا وارحّتسمهللاك ىلوملا نكي لنا و قةعبال حان هل قتسا نمل دمعلا اقف رحانأ لمد دحأ
 ان ادنعلا لتد لامو ءاضَق قعد رحاب اهل مقتسا ن نلدمعلالامفرحاأ ل مفدحأ كايقتسا اذا هللاق

 لاكو ارح كنا ىالغل لقدريغل لاكولو رحانأ ليام قدعبال حان القهدمعالافولام قع الرح
 ناكضاق كلذ هلرومأملا للام قتضال رح تك ىضالغل لقر وتاكل لاك و لال قرح هنأ

 ققتعه سف: د.عملاراشأوارحاذه سل ًاهريغل لاك لدحر يف قاتعلا باتكن ملوالا لصفلا ف

 لجر# رو زملال حنا نمةثاماوناكناوهد سعى ّتعةرسشعمهورا رح ىدسعلاه لحرق ءاضقلا

 انا م قدعلا هن عقب ءالاعق لصف ىف هديعقدعيال قدعلاونألاعذد.ع هلوز مىلام لكلاق

 نمزيجو قتعي(دازاانك) هسراغلابد هاعدولو قةعيالرح ماعد( ١ 00 الافولو 0

 ولا ذكو همساري غب ءاعدهنالق تعي دار انماعدم رحهدبعمسانأدهشأ ل جر قامعلا باك ل 1

 اهداوىفةربدملاو ىلوملا فا اولو وق قاّمعلا فن اكضاك قةعي رحاب ماعد دازآ ةيسراشلايداعم
 لوةلافربدموهفريب دّملا دعي هندإو لب ىه ىه تلاقو قيقروهفرعب دتلا لةهبتداوىلوملا لاف

 ىلوملاوداولا ىلاريبدتلا ةيارس ىدت ةربدملا نالةربدملا نس ةئدملا او هلع ىلع« تس عمل اوملالوق

 نالةربدملا ةنب ةنسبلاو ل عف تدل ةدالولا نال هلع ىلع فلك وهنسء عمدلوق لوقلا ناكفركس 3

 وه :و قمعل | لبق هسضدإ أو ةقدعملل ىلوم لالا ةؤقشع رميدستلا ناكمناكو) و ريب ديلا تام ااهيف

 ناواهلوقل اوقلافاهدي ىف داولا ناك ا لاما همفمكح رجوهوىنعلا دعت داو تناك
 ناكمديفناك اذاواهلادهاثرهاظلا ناك اهدي تاك اذا هنالدلوةلوقلاةىلوملادي فتاك
 00 هلاد_هاشرهاظلا ناكفاهدلو اذ كف ىلوملا دام الةربدملا فال_خ+ هلا دهاشرهاظلا

 لطبيالن جم هربد كو ريب دنلا بكن مريب دنلا مكح فل صف ىفعئادب هلوقلوةلا ناكف لاح
 قيلعتلا يعم ه..فربد نااار ل - مث ناسنال هبىدو | اذاام ف الريب ؛ددلا

 تاكفلا كاك ر ةيرار ىلخ لطب ل توددلو ةصولا فال_ةيزاجو هاركالا» لطم تح
 هنالهلدإو ماتراصرخ ؟سساهكلموأ اها ارتشا مدل تدل اوقل->رةمآل حرلاح و رتاذاو 0

 ةممل اولولودكل م ىفاهداوتسا اذ ام ىلعاسامق هلدلو مأريصّتة بسنلا تدامثدإو اهتم هلو دم راج كلم
 هلداو مأرمصتالاهارتش ا مث ندلوف ةماررف- ل->ر ٌَ 0 مرداس ل ضف ل1 ١

 ثلاثلالصفلارخاوأ ىفةيريهظ ةيضعملاو ةمئزلا ناكملدلولا قدعداولا ىرتشا ناو اناسحتسا

 ناف هيف ديالا وريبدتلا نمقعلا عورف حردأ رخ < الا م ا يتلا '!قاسعلا نم

 لاحى أ (ارسوم قدعملا هذوأ» ءاحبتساوا تادرسمللا هذه همف فرصتي نأ ت كاسلا كيرششلل

 هنمض نا قدعملاو ىستساوأق دعأ ناامهلءالولاو (ارسسعمال هظحةمت) ارسومقتعملاتوك
 حاضيالاوحالصالا ن مىسءملاالولاوامشفاريقف ةماعلا وادي غمنامش ها الاعوح -رو

 نافتك الاوأ قدعملاوأدعلا تام نآاما واضالف اشكي رشلار اخ نأ لبق م ب4

ْ 

 وأىءااذههدبعللاف )١(

 هي را لاكوأ ىأاذه لاق

 لاك م ىتأ هذهوا ىتنب | هذه

 هلع وجر مصنال تمهوأ

 ىواتفلاةرسسنم ها ىدعيو
 هّقفلا هنازخ نعءالقن

 رخاهانعمدازا 00

 ٠ نيتفملاتاعقاو (



 لإ هنأ هان ل+رءاح ' (١

 ءاعتر املا 0 يذاقلا

 ىذداقلا له ةركذ هر ف ةأرملاو

 نالاقال مأءاسنل اهي ربنا

 حيو زله ةحوزلا تعدا

 مكح ىذاقلا نم تياطو

 ءاسنلا هيرب ىخاقلاف ةنعلا

 الفالاو
 ةريغصلا هّننب بالا وز( ؟ (

 لهن نع هنارهظو اغلا

 لسانا تحل
 : الءآقد رفعأ و

 هم هءتءاجادااذهو ©

 تءاجاذاذ حاكنلا نمرهشأ

 دم_سلانبا وهف لقال هب

 تف اكد_ىاق حاكنلاو
 هنم ها ريدقلا

 ناسلاهباتىفو بتكلا ن نمريشكى اذكى و الاملا اوخالاوماعالا تان كلذكو 6 ريغ

 قول رلارصلان 7 ءاناقن كالا لاش دلولقحالهنال ان وهوةلاخنادإو نم و معلا 9

 ةناضحلا

 باطنواندنع هندحو لو: ىهفةًارملا ىلا لصي حي وزلا + (نينعلا ف ةناضلا فناكضات

 تان ةلدعة ساو ءاسنلا| مربلاق يا او ءاقترامتددو لوي وهو لجأت هلا ىذاَقأا نم

 ب ررقالاق 3 درقالا مدقب ىلوأةيصعااف هب راذلا تغلب ومالغلا ئغتسا أم دعت 9و :

 ىوعدودروأ ىذاقب اردوخ نزىدره ١١ لاقامهكرتءاقتر ناقناو هلج ا ءاقترب تسل ناق

 زاودنكىتنعىوعدركا لاك ىئابدباةتانزبار وا ع ىذا تسركتم زو ساقتردكدرك
 هنامث ال ىسي ىت>درجلا قترلامكح-الدنال (ىذ ارك او دبات دنكى بت نعمكح باط ى ذاق
 ناك ٍض حاكنلا فهيدعاق تايد رستوأ فور-ع؟ كاسم رم

 ليجاتبلطق>اررد.دما نينع ىوشوتسا هدادغلاب ىوش ردباردد.سرانرتخد 5

 فق سلو تغلي اذا اهحوّرب ىذرتساعلعا ىردا الى ال لاهو د لاع (ناياعا ادد ر ذو

 هل »ىفاهةح توف فاي الوءطولا ىلا يا الا ال ررضان وغولب تقوىلااملعحاكتنلاءانقي ا

 حاكنتلاقةيدعأف ةدملا

 « (قاتعلا باك )+

 0 اع 0 رحاهدس نمتمال دوو !اودال.ةسالا ا ا

 ىراوبانوثالاهالومهلاق لامدلو هدمعقدعأل حر ٍش رجالا قم هشم# خلفا غملادلوو

 اهحرزناف 0 وس | لام را لس لصد اححاو ىلوملا“ اشدول ىادنعلا

 ب ا قد الدا مكح فو هفداو تءاخ هدإو أ ىأ

 ادساثحاكنلا ناكتاو هلشارغلان العب وزرلا نمتدثي تدسالاو نكدحملا ءلوورع ةريمل اذار
 بسنلا تيان | د الىلوملا هاعداولو ماكح الأ قد تاما كا

 تراب لج لاقرلو خو دالمتسالا ىفةيادس مه مرا ارقال هلداو مأ همأريصتوداولا قدعو و هريغنم

 ريصت قل ضعي وأ هقلخ نامتسا اطقس تطقسأف ىئم .وهفدأو نما مطب فام لاو أ واى مهده
 ىققتعلاناكن ا 0 دالمتسالا فن اضاع اند ذعهلدلو مأرب صتال نيّتسسي ناو هلداومأ

 نيدلا ن نكلرخ لاهو انسعلا ىوس 2لامالو هنمقلاهرغتس م ناكن افيد بلعو ضرما

 ةمصولا ىلعمدهةمنيدلا نال ةمص وللادر < رغلل همت عجب ف ىس قيكأو هلام قرغم_سم

 قاتعلا باك م قاتعلا م نا ,لصفىعئادب ةياعسلا بف ضقنلا لقال قتعلا ناالا
 رجلا برش ارهش ماقافرجللا ب نات رسا ل لزاونلاعومشفو
 رجلا برشدن ال3 ىلوملا تومد_عد ىاقتلا ىلا ىهالا عفرناو هقتعلطب توعن ل5

 نا ىلعرحتناهدسعالاكولو قرلا فدربْغكادد_ءيرسهلا يرش قدعلا هقىضمأو

 ناك متل لصلاة تناشراتت فرش لوأرجن ادب رشرجوهف رمنا نزمقنال
 ضبقو كلذ نالف ل_,ةفان الف لد مع نع دعت نا ىلع هل_هى راج هريغا لاه لحجر ٍِق

 ديعلاكملعءا زاب هرادللا كإ م هئال ره الا نعدمعلا نب راخلان 1 مل ةيراخلا

 ملامو علا كلذ ل صةتبالا الرسن هةىفناك اذا ك_#لقلا و قاتعالا نهقهنم

 ددو



 غا/

 فاتسهق ةناضعلانقمتسملار' تارك ريل هلال 20 !اهباط المانيا عقر هلاكلاو
 مأ ىهو اهب لبق ممالاةدديريغصلل ناكَن اف تاةذنلا ففاصفللا ركذو 3 ةناضالا لئاوأى

 فأل بق نميتاك م لك كل دكو اههها لق نم مالا بارق نم تناك ملزع تسل هذل_عفهمأ أ
 0 نا او ىستنا اهمال مق نم مالا ةبارق هلزغع سالف مالا

 هر ىانالوم لاق ىهتنا مالا ةدارشل قبلا اذهنالمالا ةبار ةنم تناك مةلزن نوكتال مالا بأ
 ةثداح تراصدةواضيأ ةلاخلا نعلبب الا مأ نعمالا بأم ًاريخأت هرهاظو هاممدقامل لدي

 اهداوةناض# حالا قة ناضاا فراصبالا ريونتح رش راغغلا عم لع أ هاوانتامزىفىوتنلا

 كلذِك -هنلاع مث بال غمالمث نيونالداولا تأ بالا م 1متاعناواهمأ ماهدعبوةقر هل لق

 هيد هركشراغ تحك ع نمو تامعلا < نهىوأ نهوّخالا تاني نمىلوأ تالا تانب وكاذكه عم

 0 00 وهدج تمكن ةدجو دع تمكلم 2 تعكس نما طقس

 ةيعم ل 1 مناف لاح رات نا -

 عفدنف علا نياوةقاتعلا ىوكمرحري+ةبصعىلا ةبيصعفدت اله حاكنلا باكن مهناضالا ىفىفملا

 ادكو عنصامىلابيالىأ ن جام قساف مركششلا ةيبصلا عفدتالو ىأن جامو سافالو مالغلا ميلا
 ملاذاو مهئسافاوواستناو ىلوأ مهد صافةدحاو ةردىفةناض1لا قعهسم م>ااداو ىصلا

 مال م بال ممأ وبال لاما ىلا م مال علا ىل م دلو ىلا مالحبالاىل عفدية بصعريغصتلل كا[
 ىوذرلافةمصع نكت /ناف ىرغصلا وامل افو ا دنع حاكنلا فتءالوءالؤهل نال :

 اذالّعس ُض ريدقلا عفىفاذك وةناضا ا ىفاغب دوملطةل ةءاشمااح رش بدرتلا ىلع تشن ماحرالا

 ناحأ اهيلاداولا لاسراب مزلب :لهاه داو هب ورىلا تقاشافاهحو را نمهداو لحرلادخا

 عنمالهارتن أت دارأ اذا ى مل اهيلاءلسرينا ىلءري حال بالا داولا داو مالا ةناضح تطقساذا

 ءانغتسالا ليةهداو: بالا حرخال عمنا فو ةيادهلائزاق هد ب ور نم بالا انكي و كلذ نم
 نا ىلع د,وهوةناض!ىفاهةحلااطدا:مالارارضالا نم هيفا هنأيحرشلا ىفهللعو 56

 نم هداوقلطملا 2 ثااذالئسةمجارسسلاىواتملا فو 4 رفسسلا هزات طقساذا امتناضح

 حرصوغوى مئادماقح دوعن نأىلاهيرفاس تأ هان اجأف هيرفاسي نا هلل هاهجيوزتل هتنضاح :

 ءاسنلا ج>حااذاو ٍُق ةناضتناراقودارلاو ىلا ند انئامز ؤفىوتفلا ةثداحىب موانلقامف

 ىنيسفملا ةنازح هلدبار ال٠ نمنع نهل قحنالكنالا اشاسح ىضاقلا هعضد حاو زأنهلو ا

 اماقباوزأ نهي نكي ملاذا مرح محب - تاو زال رح ترد ا لا و 8# ةناضلا
 ةلذملاوءافحلا هقي هنالريغصل | ن نمور < محراذاه-وز ناك اذاالا اهأ ق>الفحيوزاهل ناك نا

 تقاط تاقفقتلا قت تاروكم ءاسنت .> ىضاقلا هعضإ واسنجأ ناك اذا | مالا حو رنم

 وأو رك االيلو ق.قرلا داولانن مال اوتو ادلع الاذن 15 !!لءقتدإوةساكموأ ةمأ اوادلو مآ ىهو

 تامعلا دعب فنا اركذن لحاكم لا اك نءمةناضملا ىف ىفملاةشمىلوأى 43 ةاكل ادع تدإو 3

 مالا ةلاختامعلا دع نأ امهريسعو ريدقلا ءةوناسلا ةياغفروكذملاو ءانسلا سان 5 ١

 تاهمالا تاع نهد خبال مال ماو بال بالا ل تن مدعم بالم مالم مأوبال

 نمىلوأ حالا تاني نيسالا فو حالات اند :اضدأ فيصملارك ذيو بيدرتلا اذه ىلعءان الاو

 نمنال ةناضلا ىف ةلالناوهمعلا تانمأى ا هنا هما اوةلاختادالوأ اص دارك ددلو تامعاا

 أ الو مر ريسغهمسسصع

 (نجامقساف



 ملام مالل ةنامضلاثدعم)

 (حلادترتوأح ب و زتت
 ناب حرص نمرأ ل (1)
 ناف ةمعلاك ةسنجالا

 تناك اذااهيلا عف ةديريغصلا

 رمل

 ةمعلا ىلع ساةتالوةناضالا

 دقو هله | ىفةن_ضاحام ال
 يلعملاهذهنعلاوسلارثك
 أ الا نأوهواامزىف

 ةياضخلار# ةع رمد ةسنح َّ

 رراتام عدل لا
 نوتملارهاطو همعلا تعربت

 الو لثملار أ ذخأتمالانا
 ىلوأ ةسن>الا نوكج:
 مصل ا ىلع ةمعلا فالخب
 ةسنجالا نأ ل هندجو:نأأالا

 ةمعلان أ ارهاظلاوةمعلك

 ةنضاح لك لب اديقتسل

 اهالىلوأ ةلاخنا لب «كاذكا

 ةةف:ىفاذكمالا ةنارق ند

 قئارلارخلا
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 تحوزتولو ةناضحلااهل وكت نماهل نكي ملاذا بالا ةريغصل ناشف امهنمدحاو لكحيوزتو

 ىةينق اهتماهذخأب نب الاف بارلا ته مالا مآ اهعمةريغصلا كل#سو رخآآ احوزبمالا

 هردقومدحو ىبختسي وم دو برسشي ومدحو لك اي ى مالغلابق اة دم اومالا ٌّق ةتاضدعا

 اد ىحغاش -اهبقحأ امهاوسن هو ضد ىقحدي د راكناب وح اههو يمس هسا فاصخلا

 هلال هنالنياقاعاناك اذاراسلتا امها يفاشلا لاو ا.ذنعةيراخاومالغلا راش الو يشل

 هناعد كريب رظنلا قةوفهدها مهللا لسو ه.لعهللا ىلصىب ىلا لاك دقانلق امد هريخ 1

 اداوانرك داممادح غل ىحكلدهلسلرصملان هريغصلاهداو حر نأ وزلا دار ذاو

 جرح 2 ناالا الان امرارمضالا ن مهسقانملاض أ كلذاهل سله تم اعداون حج رنا 3 رماة ظانأ

 رغما حو زكا تدار اذاو افرعهيفماشةملا معلا ةناله_ءفاهحو زتحيو ْرلا ناكدقو اهتطوىلا

 نيبناك اذا اذهحرذخالاهنأ مص" الاو هسيفةياورلا تْدلَتْحا دةفدمف يوزتلا ناك دقو اهرصم

 كلذكوه.سأب الفد »ف تدبي وهدلو علاطي نا بالل ن كعثم<ا راقتاذاامأ تواغنتنيرمصملا

 ثيحريغصللار امث همفنال هبس أب الفرص ا ىلا ارصملاةيرقنمتاقتاولو نشير هلا نني باو 1

 اذافوؤة ناضل فتاران 2 ريغصللاررمذ هيفثالز و< ال «.كعىفو رصملا له ق الا قلتي

 حر نا تدارأفءاسنلا نمددخأ هلي < ن مضعد وأ مالا ند هب دج ىل اداولارامعأ مالا تقام

 ىذلارصملاوهرصملا كلذ ناكت او كلذاها نكمل رخارصمىلا بالا هسفىذلارصملان مداولا
 حرك نأاهل ناك اننا مالا نالةصاخ مالل قل اذهان ىضلا م 1حاكن ةدةعهشض تءقوتناك

 حوزلا نيب ىرجحاكنلا دعو رصملا كلذ فامهنم ىرج ىذلادةعلا م ك<رصملا كاذىلا داولا
 الا نمدلولاّيرك نأ اهالوم اهةمعأ اذاداولا مال س ولاَ ةصاخمالا نيبو

 الا سمش مامالا خشلا لاف دقعامهند نكي ودقعلا مك< حارخ الا ةيالو نال هريغىلاه وأ
 1 يقدس اهمال ةدحلا هلّءسموداولا مآ هلئهمتاتلمسملا نان اهظفح نأ ى عش ىئاولملا

 ىف باوصلا,لعأ هللا ال ادم ضار > نمامهو طوسملا فنا د_جوبال باّكلا ب>اص
 مالا ع فاصغلل ىذاقلا بدأ حر شر صن ن م داوهنماهلو اههوراهتاطبةأر 1 باد

 0 ددرت ملامحي وزن نال قداولادىلوأ توك امعأ

 نم لازدق غناملا نال اهيلعداولاّدر تاس ناف داولا ضرءاعر اهعمداولا سحيلف سوك

 فال عسب يوزلا لافوتسنبا هن تاتا و هيلو أ نم داولا بادى روبزملا لحما

 ةناضللا قب نازي مالا دسعفالا ونالاىلا عفد خت ساداولا نكنارطن نكاد أ ىذاقلا
 000 ا با خم 0 اهريغو ةصالخلا فلا

 ١" د تادارلا د و5 ةرحالاب بالا ب ااطتوكلذ ىأت 'تالاو مالا ن ءداولا عنم الوان احتاهلاع

 1 ادع اذهل نت ماورجأ هكا مالا 0
 س صر“ | 6م ٠

 لال هناوع دردشة مك 1! نيش رولات 0 هةقدك

 ةناضلا قةناضاافرادالاربونتح رش راغغلا مند لع ىلاعت هللاوهمجو هجوهلو ىعتا

 فامركلا فو ىلاةبلاهرك ذاك !ةاط ٠تبأ اذاهذ_ثأ ىلعماللهارك االب ىأ رتس>الب مالل

 مرحلا نءىلوأ اما ىلا ةراشا همفو د_ةةمحتربحاف مر محرر وذ4نكيماذاالا اريج الاه

 ةمعلا فاك م را ىلا هسعفدا وأهمكسما اهلل اهقن 8 7مضالا وهيلطيم مرجلاوا رجآتباطناو



 م

 تنادتساناقحووزلان 27 ضقت نأ ل بقا تدع تضقنا مندتست وأ حوزلا يلع تن ادتسا

 ىذاقلل وىذاقلا سعأب ةآرملا ةنادم_سانال كاذب حيو لا ىلءعج -رثثااءاناكى ْداَقلا ماب

 ندنع تلوأ ىضاقلا مأريغ تنادتسا اذاامأو 20 "ماك الو

 هسف ىذاسقلا بدأ ح رش ىفىناولملا ةمتالا سهلا المح وزلا ىلع كاذب عجرت لهال#صأ

 ةعالا سس ثراشأو طقشتت لإن سوع ءرداظلاو دممُسلا مامألا لالا دع كثلالاق مالكح

 ىقحكسملاو ةدعاا َةَةْفَدل اهله قاة هسا ىف سدس اولامقت لاعش لح 1 . ىلا يمخرفلا

 ملسأ اذا ىذلا نأ ىربالأ ةيلاطملاقاقحتمال سلا مامقن مّدي الف هلصلا مكح ىف ببسلا اذهب
 نم فلا لصفلا فىواتفلا ةريخذ جملا اوهوانهاذكقهنمئشب تااطرإ هسأر حبارة ملعو
 امأةدعلامامقلا-كاذ قست حاكنلا مامق لاح قفنلا قكتستاك ةأرملا م يق تاقشنلات اك
 نعةدعلات ناكناو اف حاكم !|نال قاقناللا,ى مكستا مناف جير قالط نعةدعلا تناكاذا

 ىلع لديو»و ميهارب ,١ثيدح باكا ىفرك ذو و كسنال فاشلا دنعو قدكتسزان دنعف نئادقالط

 نئابو الط نيبو ى>رق الط نيب لفي لو بت اءوهو هنأ سها قلطي ل<رلا ىفلاق هنافانسهذم

 0000 || ءامقلاح امجاوناك ام قلب تضئ ا وج قيتسالا ا

 خاكتلاو ءةدعلا قاكتدعلا ةلاسف قحستالاكنلا مامق لاح ةقفنلا ىدتستال ةأ سا لك نا
 تضقنا ىحةدعأا ىفاهتقفنةأرملا ب اطتغناف انس ىلولل ايي لاذا- ةمالاوةزشانلاو دسافلا

 قمل هل نمتوخةيافكل |!با,ن مناك امو افكلا با نذامالا قمن تطةس تناموأ مدع
 حشر فت نع هنأ زها نعي لح لا باىفهذخاب نأل بق تاماذا ءاطعلا هل نكق ملا طقس

 نال ةّشفنالو اهل ىكسالفاهتدع ىفةقلطملاترخاذا لاك هنأ لاصعلا نعرك ذو ىضاقل ابدأ

 هحو لكن م 0 ةلاحتزشنواو هجونما.قانحاكنلاناك هيفا تعا دام ا
 ةقفن بافروزملا نم الك كسلاوةقفنلا اهل نكست
 قواسم صياف ع نكسي حبو نزلا نأ الا اه :رهم اهاقو اود هاني رتلحر  ة ةرملا

 ةزشاش ت سلو ةقحمامالةة#فنلا اهل ناك هلزنم نمت حر خو همةأرملا تعنماق ىدغلا

 يسر اريصت نأ ىلا قفل اهل ناك ضسحلا عافت رانةدعلاتلاطناو ٍ ةقفتلا اف ناكضاك

 نيعلا عم اهلوق لولا ناك ضيشارةدعلاءاضقنا ةأرملات ركن اثاو ريشالا اهبل ىلا 8
 ىلع )١( ةدعلا تيحوولو اهتقفن تطةسةدعلا ءاضةنااهرارقا ىلعةنملا حج و زلاماكأ ناو

 دامو ناتنستضهناف نينسىلا قالطلا تقونمةقفنلا اهل ناك لماحاهنا تعداف ةأ أملا

 كلذ فرذعتوة فلا اهل ناك ةقفنلا تملطوةدملا هذهىلا ضحأ لو لماح ىف نظأتنكت لاكو
 اهتدعىضقنتف ةسياريصت 0 سل

 ةضورفملا ةقفنلا و حاكسن |!ٍباَّكَنمقالطلا نعةدتعملا :ةن:ىفلصةىفناكضاك ربشال
 ةظردلل ىتادفع قبايل هلا سن لرقامهقح تاق كمت ظ تنهال ع 31 3

 تاقفنلا باك قزيجو عسا هو دتال مزال كل ا فسوب ىو

 ةقفن اهل تسد لاك واعسول ىلإ ًاوةفسح ىأدنعاهانقامهدحأ تامّددم "لل دعمد ا

 ةفتلا ف لاق قافتالاءكل اهلا ةمَقدرتالو كمل ةمقدرتا ذكوهدرتذحيوزال قرامو ىضمأم

 مالا خ ( نانا ]هكتارا وا ل5 رشامهلوق يصل ىناوهسالاح رشو
 اكرتفااذاو كِلْذ لَةعتولامةيرطم تناكوأ اروع لاند :ورعمد ةريسلا يس تناك ناو ةريغصلابقحأ

 اهتعفوتمللةقفنال (1)

 دلو مت ناك اذاالا الئ
 نم ةَعفنلا اهلفلماح ىهو

 دا

 (ةناضخل | ثحم]



 هقفت ىلعرالا اريك ثحم)

 (اهدلوو بثاغلا هنا سعا

 قفا هريس غل لاق بالطم)

 ءانب فو أى داو ىلعوأ ىلع

 (حلاى راد

 (ةقلطملا هقف بلطم)

 ع
 0 ل ا

 0 ل مادا عأ كا "تأ بالا سلواهقح ضاع
 ا دكا ىلءهفهتهيلعن د ربل 0 ل دن“ :رريسعيم لح 94

 مرح رست ىتحةمجاونبالا ىلعبالا مدختن 0 سوال لعبالا دنيا

 اكو هس لزم اواو ةرهعتل أسما #ؤن الا ةجو وزُكاذكالوةمحاونوكتنأز وصف هتمدخكا

 تاقفنلا ناك ىففاصلل ارك ذ و رحال هنأ باح! ادهىفرك ذ داهتقفت ىلعخالا اريك لهرم هومخأ

 ةقفنلا لصف ىفاغيواطقل ةءاقنلا ح رش ىكسلل هلا حاتم ال )ضف لزتملا ناك اذا الاربع هنا
 ةقفن قناخضاو كب ؛ رش لوقلوالالوةلاو فاصخلا ل ود معلا ىناو_لا مالا سمت لاك

 رانك قع مالااذكو اهدلوو بالغلا هنب اة سعاةّقفن ىلع بالاربج و ( طش) ماحرالا ىوذ
 دالوأ قش ىلع الا اذكو همأ جوز ىلعا مبعجربل مالا ةَقفن لعنالا اذكو بالا ىلع اب -رعل

 ىو جبرا الا ةقفن بابلو ىدينق برثآلا باغ ذادسبالا ذك بالا ىلع اهي عجله مخأ

 طرت_ثد/ ناو سهلا ىلع عج -ر قفنأف ىلع شن اهريسغل لاك اذا ىبدرعسلا مامالل طمقللا باك

 لاقو 0 لا هاواتفىفدمبشلا ردصلا راما اهو عوج لاو نامخلا

 قفنأهلو ةو ءاضقلا بكن هثلاثلا لصفلا فةصالخ عوجرلا بوب قانفنالاب رهالا درت
 د نر تلاش نسبا ءاوس ىلع وفن هلوقو ىادءانب قوأ لها كعرأ ئداو#

 ىلعَم- ةنلا مزلتةوتلا تد_-وودهداو مأوأ هنربدمحمزاذاناسلا ةباغفو ك8 ىذخاقلا
 اهل ةمتاكملا نال ةمناكملاريغىف اذه ن نكءادورلو ساتحالاءا نة قفنلا نالالفالاو و للا
 اهنسقرغااو هنا لا تاعقلا نإك رشف ع رصدبو ةئوبتل اذج ويانا و ةففنلاو كسلا
 ىلوملا هوت ىلا جاتح الة سناكملا مادختسا ك|عالىلوملا تداولا مأ اوةريدملاو ةمالائعب و
 نا و قمقرلا حاكسن بان 0 رش ةباورلا ناس ومان ذقن لو لاحت نهنالذ
 ليت لدار دل م وقوشح سن نم نلف ةجو ل اء ادا و نيا بئاغلال ناك

 دنءناكن او مر لا اورو تنكر وت سنك اورفظ ملا اونعذدم 1

 مارد طعأدا ضو ديلا بحاصن عض: مهسفنأ ىلعاو ةقنا ىت>ىذاقلا ىهأب م هاطعاق مهريغ

 هيام " ىلع قفنسل هريغملا هعفدو ظفحلاب در 0 ا اولا صحأ

 اا تالا لدصفلا ف فراتقلاةرخذ هلام اضاننل 2 هيريسصمف ( ئىثىف ظفحلا نم سل

 اهطعب الف ئاغ :ودو هن | سها ىلطد ل_>-رلا ىف مههاربا نعركذ ذ(ةقاطملا ةقفنىف) خف تاقفنلا

 اهتدع تضقنا ىد ةقفالا باطت لناف اهيلع قفنسف هماع ىدعت لاق هلام لع ىدعة نأ ةئث
 تضقنا تس ضيقت 0 ا ىخاسقلا ضرفاذاامأ و حاكتلا مادقلا- ىفاماهلةقفن الذ

 ةعمالا سمش مامالا حشلا لاف المأ طقست ىتح توملا ىلع ساق له هنأ باَحَلا فركذيملاهتدع

 عضوملا اذ_هريغقركذي مالكه مف باكا اذ- ده حرشف ٍفاواخلا دجأنيزيزعلا بعد #توبأ

 ضرفد مواهتقشن ىف مصاخع ملاذا ةّدعملا ىخاقلا سدح رشرص: 2غ نمدقلطملا هقفن باف

 اسااغحبو نزلا ناكناو ة لات دعس كالا لمرة دا ىحأش ىضاقلا اهل

 مل والا ةفمنح ىلأل اوقوه واهاشمهقفن هيلع ىذق ةدعلاءاس ةنادخإ زمدقمت هلع تف كيسا

 آملا ةقفنلا اهل ىضاقلا ضرفَولاَماَ حاكتتلاةقفت ف اكمملع م ووتر
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 نما يلع ق شنت نأىلا تا افةدعلا نمتجرخدقو ةقاطم مى صلاناكولولاك هو روزملا

 5-5 قةيدعأف حولا ذهب هرشانابناللوالا حوررلا ع نعاهقفنتطقسامنم يذاع قرا

 عمصأا ودو عاضرالا ىلعمالا تربح لامباللو بدال نكيلاذا لاعضل الاك ُِق قالطلا

 تاقلاق َ ها ذك كلذب هيلع عجرت ثريغصلا ىلع قاننالا ىلعرب .هتاهناخ لاما لواريغسصو

 اهنالكلذلعف هسياعتعجر ريس اذا تح عاضرلا ةةسفناهل ضرغي نأ ىشاقلا نم تبلط
 تدآناولاك ٍُق ىضاقلا بدأ حرش هرصخ هناسدلا دقن بالى قف ةقفنل لا ناك سل

 تال ادا ملأت :ىلااهحرذع نا جيو زلادارأوأ هلزئمىلا اهحوز عملوحتت كَ ةأوملا

 ت.افاه هرهماهطعي /ناكتناو عنملااذهف ةهلطمم هاملالاشر يماهاطع ا دقناكَن ا اهل َدَمْدن الف كلذ

 نافحيوزلااه.ل خدم اذا اذه هل ًاامىلاهس < نأ

 لخديو اء.جنيهولا ىفاهل ةقفن الا مهلوق فو ةفش-ى أل وةفباو + كلذكفاب لخد

 ندد ةأرملا ةَقْشت باد لءقن 2 ”هلكملا ترم دقورافصلا مساقلا كألوق "وز ّةسملا هده ىلع

 ىو ايلاف رخأةدلب 0 قف و اهلل هنكجالا ترش عنب تناك اذاف كلذكسلائئامز
 ناكولو ك8 ىذاقلا بدأح رشرمدتْحم نمرهملابةبلاطملا بابىف دحايةثاغتسالا ىلعردقتتال |

 اهل ا :زشان تناك املعلودلا نءاهحوز تعناهازتمىفاهعماكاس حولا

 ءطولا نمهنك-ة لو هزم ىفةهتمتناكولو ةزشان نوكن الذ نه الزئماهل ىرتكي وأ هلزنممىلا
 ىضقامدعيحيو زلاتاماذاو ف جاكنلا بك ن مةَمْفْنلا با ؤناضضاك د
 تال_هلاو لد ةَقفنلا نال حولا تتاماذا انك ل .روهش تضهوةعفنلا هملع

 طق_سالوءاضقلا لمقام ,دريصت ىفاشاا لاقو ضل لبق توملالطمت ةبهلاك توم ايلاطنت

 وهو مذ ةممضعب لاق والمهضعي لاك قالطلا طقس لهت ومابطة سام وهدمع ض وعامالت وما
 ينال اولا عم هلل ةرلدقتسملا تاكوالا ىفاهتششنن هاهجوز ترب أولو ىواّفلا فا دكرهظالا

 رع تضع ىداهضمقت فة عفن اىذاقلااهل ٌصرو ةولوز رو< الفى سا ع وءارب

 عودا اهلفاهلام نمت ةغنأوح وزلا ىلع ةقفثاهل ى داقلا ضرفولو 2 ذااشملا قالت أدمق ١

 هناقىضاقلا سادان دهتقفنأامنوكين الا |مهدحأ توع طقس داون حوزلالامف
 اهدلو دهن ىلعو بئاغلا هبا :أ سها ةشفن ىلع بالارب كك ( طنإ) ُِش ةقثنا| قئدا د طقسال

 تاقفنلا راك ىفئدهاز هريسخ عمل ةناو باغن مف كلذ ىلعمانعالاوةوخالارختالو (كف)

 نآاما(؟) نيهحو ىلعا د هفةفئلايهتبلاطو ةعلدو هسا اىدىئف تأهل :أ عا تعداف باغل جر

 ىلعادهفار همن ناوالصأ امم ةدوصخ الفار ا ؟ هناك ناما ارةموأار كتم الا تاك .ٍ

 ةوسكوا !ماعطن محاوزالا ةَدفنىف ّتتالامريناندلاو مهاردلاريغةعيدولا تاك ن ألما نيوسق

 خا نيلوصفلا عماج دقنلا قافنا فال ان ا .كتساريمك. دم ) هىدوب سلو

 ا 5 سها ُكلرتولامهل س دأو باغاذا بالا نآانرك دامس واح هراصفنيللا فراس تاذ امال

 || انام 0ك 3 0 ميلكا و [لافو ٍ فاصغلل ىذاقلا بدأ حرشرصتخ

 قو امن ةموصخال لوالا مسقلا قف حاوزالا ةقفن ىف لصت اموأرينان دوأ مهارد تناكوأ
 ل يي رت 5 را 27222 2 22222------------

 ىدعهازال ةينقلا فو 00

 ا بايىف مالا اذك هتحاحر دقهنمذخاينادلف هملا حاتحا ىت جمالا ن الكل ذاهلفاهدإو يدك

 م كاثلااهبلسدونئانقالطن ءةدتعم تورت و ىذاقلا بدأ حر شرت ن مثاسصلا هقفت

 ةقفذلا طا ىدوللو

 مناوهسفنلاعةضورفملا

 طاخولاذكوهل كالا نذأي
 ضعب ماّيالا ضعبةَقفن

 ا وهل م,ملع اهقفنأ و

 ددعتوأ مس رز ومدختا

 اف طاخلا ناك اذا نكلو

 ما ميلا -

 اهحوزةجوزلاءارباثحم)

 (ةقفنلا نم

 اذكرللا ناكنأاما هلوق( ؟)

 انيرديأب ىتلازسنلا عسجبف
 عض وم ىذاملا عض وهف و

 هلوعتساماريثكو عراضملا

 ويحد ها



 همأ ىلع نالا قد ثحم]

 ناك اذان ارغب ةحوزتملا 5

 06 رسعمناجو لا
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 هيلعام .دتراصةَمفنلا نال ورلا لع عحرتن ا ًااهلو خارتلاو ضرفلادعد اهلام نم تقشت

 تكن امناويخنذارغب وأ ىضاقاندآباتنادنس تناك اوس وزرلا لع تءادتسا اذا 8

 ناو. تنادتسااعحوزلاىلاطن نأ ءرغللن كلو ةصاخ اهيلعةيلاطملات زاكىذاقلا نذاريغي
 ىضاقلا نا ةدئافوهنيداانهبل اطبق حيوزلا ىلعمج رغلالم ه2 نأ اهل ىذاقلا ندا تاك

 قءاوتسالاذنعو تاقفنلا تاكو مَدقْدْنلا نوح وةك اس .لصفىعئادب ةنادتسالا
 ةصالخ ملا ىكعةيتفتلاف لاو مع ليو الاله قت سار ناك حربة صر 2

 ةقفت ىلعريج الا دالوأ تداوةىلوملا ن ذا سها تتاكمو أر يدموأ دمع ح وزن 0 تاَقْعدلاَف

 الودضغ هاصداولا ةقفننالدتاكمو ا داو مأو ا ةربدموأ هم وأ ةرحمهما تناكءاوس دالوالا

 بتل اذا لاقفاذه ىلع عرف دج و نم ضوعابن 3 ةأرملا ةقشت ف الخ ءالوه ىلع ةلصلاو 3

 داولان الا هيلع دالوالا ةَعْفنفةمأ 5 ًارملا تناك اذا ام شف بحت ند ىلعف دالوالا ةققت الا لع

 || اها هثاريمو اهل هملعة يانا شراواهل همسكن أ ىرال اهل لوامملاكتاكف هاك فمالل عبات
 امهتلزنجامهدالواخدلو مأوأ ةريدم:أر 1! تناك اذااعفو اهددسعرب ا اهياعابتةفن نوكتف

 ١ ةقفنف ل-ردمأةأر ما تناك اذااعثو ةربدملاوداولا مأىلوموهوامهالوم ىلع ممششننو ف

 ْ لناولاممالل ثاكنا مالا ىلءدالوالا مْ ةرحأر | تنئساذاامفو ةمالا قوم لعدالوالا

 0 ل 5

 * صم هو

 ْ 0 ةاال سود لا رم

 نافسالا نعاهتةف:تطقس تت وزئتاذاتذنلاو حووزلا ىلعاسإ دنوكتو ضرف ده لاقو مالا

 أ تنبلا َةَقفن و تاقفنلا فى واّمفلا ةصالخ بالا ىلع ةقنلا تداعامتدع تضقناو تّقلط
 رعألا : قتله اهثاث مالا ىلعواهاثلث بالا ىلع لبقو ىشهيةصاخبالا ىلعانمز الا و دغلا

 0 .الا لع نيدّتسأ نأ صو هسأ ىلع ىلا اذهل ةةفنلا ضرفا ىذاشلل مالا تلاقإ ولو 8
 هدح ان تأ انهل سم دل تاع ىتحعجرت)نافتنادتسااههبلعتءرر سبأ ذاق كلذ لعفي ىضاقلا

 ىئاذكوبالا ىلععم -رثال سانلا نم هلكسملا نمو أ اهلام نم تةفنآ ناو مدعل وهو هّكرت نم
 ا ا الا ير تج نإ لساان شاقل تا قو لس الا فرك انك راها اسدقعت

 تالاىقو ع رجس عاتاما ها رقو انرك ذاك الةياورفناّباو رهمق ضر غلا داير د

 ىفرك درس عمان بالا لاو هنقفن ىلع سلو ىغوهنالا لاق راسلا ىفائاتخا اذا نيالا عم

 | ةقفنال ض مقتل ف ىو تفل سوا بالا د .ةشيلاوئبالال اوقلوقلانا قتلا

 ْ لصتو عامجلا تال تناكناق بالا د1 و لاتعرف تناكع 5 وس عماجتال ى لا ةريغ_هلل

 ْ ىرغشلا ىواتتلا فو ىواعطلاج رشىف هك وامملا فالذكاذهو ا اللا دعا

 : ناملاوعم تلاوتولافو بحال ننس سه تنب تناكو لو بدت نيس عسأ تلد تناكول

 ل ا ء'*مدرغملل ا اخ 5 وش ص لك ١ نود انما فانسنا

 ققودجص لن 01 لا 0 ديشأاذاالا* ءاضقا ًارممال

 ريالا لضملا هءلعهل نيد نمدمستحاو هزيخ نم همعطأو أه وثنمهسلأول اذكوءادالا

 بوثلاهسلاو ريغدلارييكلا م ا اك دا مقإ | 1 ناو ةرشعلاو
9 -- 



 دالوالا ةقفت ل ام ىتاقنا ما. تاك با ا
 0 ! سلايلا كلذ ىدٌود نأىل قحوزلات ام م تنا د ساق ةنادتسالاءاه أبل نكلو

 تاقفنلا باك نمثلاثلا لصف ىف ةيئاهربلا ةريسذلا نم قاسفتالاءالام كرت ا هلام نم
 ىضاشلاهلعف هيلع ني دّسأى تح ىف مهو هس أى عريغصلا اذه ةةقفن رفا ىضاقلل مالا تلق ٍ

 فا نممدسمأل الا ىتح هيلع عجرت/ناف هماعتعجر رسيأوهلعتنادتسااذأآُف

 نحال مسمداوامهاونامامالسالارادال_>دناسرح ٍُق تاّقفنلا فهي زازب |

 رفاكلا بالا ىلع. دولا ةقفناذكو نيسذلا هيوبأ قتل( ىلعبجتوامهدأو لءان 2

 ريغصلا َةَعْعن تناك ادأو اريغصادإو كرتو تامل-ر ز ماحرالاىوذونيدلاولا ةَدفن فناً ضاو

 16 الث أمالاود لا ىلعريغصلا عمت ناكَرم ةوفدسو ةرسوفمأرخ اصلا ناك لاق هدس> ىلع

 دحلا ىلءريغلا شقت تناك ة فيش> ىلأن ع نس ل اًةياورفو ثارملاءارابتعاةباورلارداظ

 مالا ل_«تود.لا ىلعربغسصلا ةقفن تناك ريدة ف مالا تناكت اف نادل تاكمتاكل

 ىلعهد 2 مهارد ىلعا تعفن نم ةقلطملا هنأ سعا اصل بر( اه روزملال ىلا 2 ةمودعملاك

 7 ضيم ياهتدعت كنا و كلدزاح روشالاباهتدع واه تدعى ذقت 6 اهدب يزال نأ

 ه5 ىوشأ ةرمشعق ضمت الدقونيرهش ف رزضرح ثالث ضيحدق مول_ءمريسغ ضخما نال

 دق اك نأ هرب كنار ةعشلا مرت |ىلعهتللاص و ملصل | نمثااثلا بالا ىفىواتنلا

 ضرفاذا ىذاقلاو لثملا ةقفن مزلتوةدو درهددأب زلافا از ناو مصيس الا هس قنياغسأم

 نم لقالا صخرة ةفنلا اها ضرفولاذكو ءاضقلا لطببالوةدادزلا طقست صر ةقسفنلا

 ىلعول وعح رتنااهلامفكال ردقىلع ت1 اصلصالاى فو ةدان ادزلا بتلاطتت اهل الغفم هاردلا

 ةقفن نعاهحوزةرملات تالاصوأ (اف) عد - اريلق لمصفت ه. فوتامذما|ىفةءزازب عملا هقدايزلا

 ماعطلار هسرغتاذاالاهملا تفتل.الوالوهت كلذ قيطأالحو رلا لاق ممهارد لعرب
 ىكسلان الزوال مهارد ىلعاهاس نماهجوزةنايملا تا اصناو اهبنكي كل :نودامن لاعبو
 قىواتفلادقن ضوءريغبوأ ناك ضوعب عرشلا قح طاقسا ىلعر دةنال ىهو ع رمشلا ى>

 اذا هنأاهحو زاهاطءأىلاةوسكلا لمعت ستولاذاةأرملا ف مصلا باك نمثااثلا بابلا
 نمىرخ ةوسكب ةلاطملااهلةو كل ا قرذت اداّمعف اهتلمعتساولامرا د_ةمتقولا نم ىضم
 ناوخأ هلو ةرمسوم مأ هلويغصي رتاراحالا ن نمردغلا ل تاس لصف لي ىوابفلا ولا حوزلا

 ىكبع سد. هلااسادشإ مأوبالحالاو مالا ىلعريخد لا ةقنن تناكنال حو مو بال حن ارم وم

 0 ناكداو ثاريملابا رابعا مو بالحالا ىلءس ادسالا سدو مالا

 ) ملاثاربملان تاك ناو مالنا لع عت نارب هودمالا بأ و مع هل 0( رمل

 م مالا ىلعف نا سوما بار

 مالا بة مدقتملا "هل ءسلا ىف لعجو معلا ن مبرقا مالا لعل الث ااهملع ةقفنلا ناريس
 نم عرفت ومالا ىلع اهموأ اذه عمو مالا عممالا بأ ىلعةقفنلا نوكت نآهنمعزلو معلا نمي 0

 ب نال مك نورسسو د مالا بو معومأاناك اذا امودوهسف باوحلا لكشا عرف "ل4 هذه

 علان هىلو مالا تناكمالا بأ نمىلوأ غ الاو علان هىلوأناك املءالابانأ ال ريغالمالا ىلع

 ولو براعالا هققن باء ةمنق ان" الثا ملاومالا ىل نوكين لقحيو ٍباَكَلا باو كرت كل ا

 هففنتلا نع 5 اثدم) ||“

 (ىكسلاوةوسكلاو

 ) نسفملاتاعقاو 1 /



 قالط اهغلب اداامثدحم)

 اذآامو تام
 نالحرو هنوعل>راش هريخأ

 (هتابحب

1 

 ةدعو ض -ٌثالثدَق ةرغلاتقو نمدسافلاحاك_ذلا قةدعلا ىرودقلا ارمصمت ىفو أ قالطاا

 ىةقرفااةدعىؤفحوزلا د ىد_:هتالواضبأ ض.- ثالثدسافلا حاتحجنا | ىف: اقولا

 أ ىحةدح اوةدعن ا .كقنلن ان دعلا لصالا قو ىرغصلاىوامفلا ىفاذذ د- ساغلا حاكنلا

 تضقنا ض.ح ثالث تضاخ اهقرافمم اهبل دو رح انت>وزتول نئاءق الطن هم

 ثان اة نات ضمح تضماذاف ض.ح ثالثتدتعا ةض.ح والان ت1 ناك كاأدعلا

 نيلوالانيّض» دا فاهم ةامعجرلوالا قالط ناكت اف اهحوزتي نأ هريغا سلو اهحو زن

 ىاذه مصاال ةئلاثلا ة ضرما ىفاهعجارولو استدعى ضقنت ىت>امرشالن 5 ةعحرلا تحك

 ىت>اهحوزت نأهل سلات ءاءلوالا قالط ناكر واوسخ .رسلا مامالا ةضس ىفو قمل
 ولاد»ىبعولوالا ن نفأ دع ىطا# ج- اهحورتنارخ . الإ سلامكرخآأ الا نداهدع ىذمنت

 تبدو اذاطمحلا فو ٍٍق ىقالطلا ند نماثلا ل_صغلا فةدالخ رومثلانناندعلا تناك

 نيل سدس ع ندوأ امهنس قرفو نام !||متطوفاهتدع فت حو زئاذا ةقاطلاكدحاو سنجن هثاندعلا

 ىفاشلالافو ضدحملان هكر داراكع تدع اوتاخادت ةهمشد تئطوادا اهحوراهتع قومك

 ىلوالاةروصو هنا ا ةوددعل ال ارىدمانوت : ميمصااونينثان لان دعاال>ادن دلدللا هجر

 نيةضدح تضاخ اههنس قرفوىاثلااهتطوو رخآإ 0 .-و رت ةفظ.-تضاءاذا ةقلطملا

 اهجوزتينأمرمغل سلو ىلوالا ةدعلا» ادت اجو هدأ جر زاد ل ناكك ندر هلاك

 لرالا الط تاكناو هردغ ق-ىفاثلاةدع مال قدر هءلا تقو نق يرد - تالئردع ىدح

 لوالاةدءىفاماليئاثلاق ير 0 هي ني - ضم. نأ ل .قاهعجارب نأ لوالاناك ابعجر

 ىذقن:ىلاثلا قد ردن تقو ند ض حد تدان مداح او تاثلادذ - 2 قد فدل ى - اهؤطدالو

 ىلوالا ةدعلا ىضةنتةبيشب تئطو اذا! هجوزا نع ىفوأملا يناثلا ةروصو كف اعيج ناتدعلا
 بقع هقاطملا ةمحا ريلافو روهشالا اهارت ض.-ثالُمةاث ار عورتا

 رهف ا اموي نيناعو سه ند لدى ت1 ل ىف ستلا تلاماذا ةدالولا

 بوت ا مبل_ةدودبال_هاج هريغتأ هادح ورت(ص) قالطلا باك نمني رميذعلاو نماثلا

 هري_غدأ سه 0000 طو حب ولا ىلع مردعال م-ريغلا حاكش .املاعولالةد علا

 لحر 3 نيأو اوصقلا نمنب رشعلا لصفلا ىف لا عدي لولو ةفيشح أد :ءدحالاتطوو

 ةقفنالو ةدعلا اهبلع ت ناكر غلا ةوكنما 0 وريغلاة-وكمع حوزت

 تناك اهبل خداذادوثريغبحاكسلا ىفو امياعةدعالرب_غلا ةحو 0 مما لعب ناك ناو اهل

 ىئاغلا اهحوز قالطاهغلب اذا ةأأ ارملا قؤةدّتعملا هش: لص ىف ناض ضاق لاح لكىلعةد.ءاااهءاع

 لاق الصفة ناضخذاق ريللا تقو نمالان دمع قالطااوتوملاّنق ونماهتدعرب ريدعت هيوموأ

 اهريخ أ ىذلا ناكن اف هنام < نالحرادرخأو هنوع لجراهريخ ا اذا يئاغلا5 1 ُّ ةدعلا

 ارنا اغرؤيلاذااذهح وزانود ةعقنأأ اهعسوالد ع ناكو هتزانجوأ هتومنياع هنأ دوش هنوع

 ةشان لك (م> عق) ةقفنلا ىف روزملا لان 1 دوا ءمداهشن رخاتمةاماادوهشزعب راتو

 د_عدىخاقلاناكناف براق الاة قف: بافةنق ةحوزلاالا هلي نمراسعااهيفرع_ةعب

 نالا ىلع عوجرلا ى-اهل تدشي ىىح تن ا ةنادتسالاباهسهأو دلو الا هَعْفناهل ضرفام

 قفاصملارك ذالام ٌكرتنا هلام نم آت نأاهل له هعمل هذهالا ىد وين ليقبالا تاق

 ىضاشقلا سعامد أرملا هنا دّتسا نال ريا اودوكلذاهانأل صال فركذو كلذاهل سل هنأ هتاقفت

 ىحاقللب



 ل

 اهمها لء>-ولاذكو تّتلظا ابقاهو أل اقفاهي اد_ماه أ ل عجول قّنملا فو عاقب الا نع ١

 ناكاذا قالطلا هيدر لهنأءاضقحو لا قدصب الديرعلا فو كل ىمضن تلبقتلاقف اهدم

 حوزلادربلاذا ضغلا ةلاحريغو قالطلا ةرك اذ هريغىفامأ قالطلا رك اذمو ب ذغلا لاحق

 قالطلاةركاذمو اا وأى الطلا ةينةأرملا تعداولف: يشن سلفاك الطدملاب الاب

 قالطلا رك ادموأ بضغلا هلا تابث اوما ليت هنسو عمداوق لولا راكم
 لصفااىفةصالخ كلذيح و زلارارقا ىلعةنبماا موقت نأالاالطلا ةنىفاهتش ليشنالو
 لا ماك الا ع. ىف ىهالا لزم وهذىراتخااهللاقواو ف قالطلا نم عدارلا

 ىوناوةدحاوالا عن و مصب الرب سل فو للا ااا يول 7 ىشو ددل# او

 ىراتخام ىراتخا اهللاعولو و ةيدامعلا ن منيرشعلاوثلاثلا ىف ممرالامت م

 تراتخاولامأ تاقيلطت ث ذات رمل سا فرش اساسا رانش الطلا ىو ىرامخامث

 لاقولو تلائلاوىناثلا عقي لو ةد>اوب ىلوالا,تنان ةساثلا املك نأ لق كوالاءاهسفن
 ىرخالابوىل والابقالطلاتد هون حولا لاةفاهسسفن تراّتخاف ىراخا ىرا_ةخا ىراتخا اهل

 لاك قالطلا نكن نسراملا فلك الاةئازخ ثالثب تنانوءاضقلا فقد دي راركتلا

 ناكر كلا رق ًارءاجوا هجوزت ثلوخدلا ليقةد- -اواهقلط ٌتربمدلا س ًارءاجاذا كد 0

 اهيفاهحوزت ملوخدلا لبقةدحاو عي اهقاطف ةن]!هدهىفك دب هل رع لاكولادكو مد

 فالح الا لوزال انتماقلا : نج مث ىنجأو أ اهدبب اه سه لعج 7 مامالاد.ا ءاهدس ثاك

 فا و قالطلا باك م عيدارلا لصفللا نمىلاثلا عونلا فة زاب لكوملانوا ل ولا
 حاكتلا ِباكَرَخ اوأف قل اةدنم اهقلطولة د غلا تيجو ممن“ ءامئرلاة ةواخو(ةدعلا
 ةعستامهدنعوة ينحف ادنعنا ارهش ا مقةد علاء ءاضقنا فر حا قد ضف ىتلاةدملالقأو 3

 (ةدعلاث هما أ ىف

 ىذا لصالا ىلعة فيش ىنأل وق ىلعو قد صتنيرمشعو دا ىفا ههدنع ةمالا ىفواموب نوثالثو

 كاش :ل| ىفةصالخ ناّمْضم> نورمدعورهطر عة خامو نوثالثوة دانز نب ملا

 لوالا قالطلا نيب ناك ار طه د |او مث تحو زتاداةةلطملا مي 6 قالضلا وك

 حصوقدصتالا دعاصفنار مثتاكناو حاكملا لسؤو تقدصنب رش ن ملقأ فاثلاحوزلاو

 مسفلا وأ قالطال در 251 :ةصالالا. نمدسافلا حاكسلا فيش اهلا لصقلان ا حاكنلا

 تقبعداو ءاوارغ تاموا تقر ةودسات حاكسنب وأ ةبمشد تّءطو ند اذكر صحف رقت الث

 اساكن ةحوكنملا دعو يؤ ةدعلا فرال اقدام هق تنتلط ضي>- سىس الواعالو تا

 لج اعضوو صح نال اله ةدعئاهريغو توملل ضدحلا داولا م اودمشنةءوطوملاو ادسأاف

 اهديستاموا 1 اوةريدملا نالداولا عاب. قدس اتناكت ارممالاوالدا ا

 ةأىحات :(وح) ) ةدعلا نا. فاصتلممو رارلار علان 8 ىلا.هبسالااركذاذكعامجبالاءاهيلعةدععال

 ضمح ثالث تض- نا اف مدلا ىرتال ةعضر تالق هدعبض سه ى هوةدعلا| ماع تمحو

 قوة دعلا فىواتغلا دقن عاضرالا عم مدلادب وررّوصّيدقو هةدعلا تضقنا دقواهلوقل.ةد

 ب>وىلاَهق ةقرفلاهو>-ورب اسو اخ اولا« عروب الثةقلطملا ناك قىرودةلالاق هادا

 هدهفةدععلا قاهتس ن ن2 ور لا هرت وف ىل ا دسافلاو يصل | ا :1فتدعلا

 سء”ىوتف ىحو حجوا تس ىفدتعت اد سافاحاكن ةحوكم ملا نأ ىلع ضص ل1
 نأك نمي رشعلاو نام | ىفةيناحراس“ حوزلا لزخمىفدتعتالا أ ىدن+زوالامال_ىالا



 (ىمانلاود او

 ريصبال (؟)

 ان

 يا د اب بف#

 قااطتنافرادلا 5 تاخدنا هنآ سالل اكو يو قالطلا بكن هنونلا همالعي قالطلا باف

 طرشلاب ولعب ثلاثلاو لوخدلا, قاعي فلاثلاو لوالا قال_طلاف انالقتلكناقلاطو قااطو
 وراق ت اسد الهر ند -او تفل ردا تلك ولو نش تهطل د تاخدو) فاثلا ||

 ص لوخدلا ل_.ق ظلك كوحدلا ءازح مالكلابق ال قدا للا نا الفتك تالا ءاالك

 لاق لحر ٍق قالسطلا باك ن مقيلعتلا با رخاوأ ىف ناخهذاق 5 ة١الرادلا تل

 وألاك ةدي_>-او ةقماطت تْدشدب زلافديزءاشنا نلاطان: | ىلاط تن نلاطبنا در 31 :

 دهشو فسو كألوق ىلء ودم نحى لوقف كلذكسف اعبر أت دش لاول ؛ ّىد * عقبال ى كماار ل ْ

 كاد -اوقلاط تثأ لاقولو ٍق روزملا باملا لآ اون مم اعب رأ تش لاق اذا ثالث عقب ١

 لاق نكلوةد حاول بولو ا تلتف نام تاوو فانا نان ا نادل تلد

 لئاو ف ناكضاق ةددحاوةضرادلات تلتانا اس لا راذلا تلخون | ىلاطتا

 ندع ةاطت اهبل ثدناك نافان الف تلكَ ا !اطقلاطقلاط ت:أاهللاكتا عقر وزملا بابلا
 هنالاعا اوساموغادولا11ىةد>او تةلطاهببل+خدز كملنا ومالكلاب )ات ةله دتلاتلاو لاط اق

 ناكناؤقلاطّقلاط قلاطت ثا فان الفتك نالاقولو صفي ]+ اهدضر: تاقلستلا اطعام

 تقلعتاهبلخد.4ناكتاو لاخلا ىفةئلاثلاو ةيئاثلا تءقوو مالكتلا.ىل را امبلخد
 بان رخاوأ قى سلا طوسملا نم وغاةتلاثلاو لاخلا ىفةئاشلا عقتومالكلان دلو الا |

 ىلا ثالثا فرس ان الئرادلا تلحق نأ قلاطت؛ آل اقولو ٌّق قالطلا باك ن هقالصطلا

 0 ءادهتا ف ةءرادلا ت تلح دنا اىلاط ت0 لاكوإو م

 موملااهانز تشب لنا لاق 5 ى جعفان الث ناطق بل هانز تح رلنا-هجوز لاق 71 ُْ

 قيلعتلا بارفناخضأاق 0 رم ةسعئرأب رد كلر ارقانوكي كلذ تاي او 5 الثىلطت

 ناكَنا لاك ناسنا عد هب تعمل قلاط تن فاذك عاتجادغى.ثت لنا هنأ مال لاق لحرو

 حوران ف عوف ثنا مغني لمد نأ هضر ءتاك نار ثندال ا ا

 لعف نهوةرافكللا ست 0 سىساتلاوهركملا اوزيعلا فدصاقلاو ت ةرخذلاناعان مآ دصاقلا ق الط ثحد)

 ةقيقحط را دحوا هيلع ىمغموهوولعفاذا اًذكوءاوساسانو ا هر 0 .لع ولما

 ل رعانار يشك نعت يغنا تنك ارنزىدرم ١ 4 ١( لوخدلا ىف نيعلا لصف ىف ىواتتفلا ةنازخ ٍإ

 ناهذلا ىلءةوريج آنا مهضعن ىف اون ( ؟)باجأ عاهد ,ىحالاريصي ل هراقكتلا هرسأف لد ْ

 ءاوس ثمل !ىنادماعواسسانواضر 5 طرم ثلاءنايتالادا طرت اقدح ن 1ع ه-سفني ىهدف ا

 الوال را كلت اري دنسمفت وفد رف اسئل لمأ)

 ُّط رشا دو ما هسفن تقلطت نطرشلادحا ادح و فاهتع باغوأر 5ك 0 اه أ

 ضب وغتلافقالطلا بك نم عدارلافةيزازب ىرخأ: سم عانتيالا نم نكسفتاال رش الا
 11 قالطلا الا ا ٍ

 لدش ن أل يق ساحنا ىف تلاقذ تاعفةسس ا تناكوأ تءهسفو: وأ قالطلا ىو بضغلا ٍْ

 داس ترئاذاةدحأ د توكيو ضدلطلا تي وشن ترتحادك ١ ًاوأ امون لواطتثاو ساخن ا ١

 اهيلا ضوننملا ىبنينأالو عرين أح وزلل سلو هك ا الئدارأن راو ةيندلا نكيموأ نيتنثا



 نذل

 ىدادح حاكتنلا ليزبال ىجرلانالاهتملاوسريغبو اهتم لاو ساه ةلط» اوسةدعلا ف ثارمملا

 تئرو ةدعلا ىف ىهوتام مئتادعجر هن أها قاطلجر 8 همفو قالطلا بكف
 لو ق ناضضاق اهحوزاهثر وةدعلا فر ماتت امولاذكو ضرملا فو ةحصا| ىف قالطلا ناك

 ىلا ءاشأةث الثىلار لك .تتاممئاه : ,عيعاهحوز نم تءلتخا ةضن سه ف ثرت تلا ةدعملا فل صف

 ةقنن هىف(لخ) فو( ىحم) اذك ةداءزلاالاهلقأ بح بحيفاهلام ثلثىلاو علا لدي ,ىلاواهم هثاريم

 ه3 ثراولاريغاوشو ةمصو رخ نال فكنا هقالطد رهملا صن طقسا مم لخد.ملو) 0

 عالتخالاذاثلثلان ا نم رمتجا فةصورهملا لكفةدعلا ىذمدعب تتاموا يل ثدولف ثكلثلا

 ىأدنعو ةقرفلاهاضرلاثثراو وين )حولا ذا دتو فس وى أدنعاذك ةةدعلا ف تتامولوعوت
 6 تثاعلا* نمو علشنا لدين مو هل اريش ن م للا طعب ةفضح

 ىضمنبب تواغتلا لصاحو توملا ضمه ىفاهلاو سب اهقالط ىفاعمج انلقام .رظتوه .ولقالا
 ملف ثاثلا ىلارطت اغاوثا ارملاف حوْرلا ق-ردقىلار 0 .الايضم دعت اهنضم مدعو ةدعلا

 ىلارظْ امناو ثاثلا ىلار ظن. الاهيضم لدقو هنارعم ه نمر " ًاولوعلخلا لدين مثاءلاردقحي وزلل

 ماكحأ ىف نيلوصفلا عماج ربك !هيليوالاملاث ثلث نود علفنا لدبن مهتراردقهلإسف هئاريم

 جورلاوة ع فلاب ٍق حجاريلف لي صفت هم ُةَيقَو نام كام لاو عبارلا لفلان م ىذر 1

 روزملال لانم اهدعب :وأّةدعلا قتامامهنس ث راالو رثكر [لك بلا ب زيئاج عا ناف ضي سه
 امهرخ ادنع زن نيلعفلابق ةاعملاو امهلو أ دنع لزمي نيتقوىلا فاضملا قالطلاو كو ,(ىرلعتلاف)

 18 رمي نيلعفلا حاب قلعول او دغدعي تكل طدغدعب :وأادغدل وةك نقول لادن الأ فانا و

 طل وعقب الو ألعفلا دجون ا تادا لا قو قساممأب ؛ حقي تقو و لعفب قلعملاو امه 01
 لعفلاد_> واذا نام !١ءامالا نءولعفلادجو لام عقيالالو أت قولا دجوناو تق تقولادوحو

 رخاوأ رك ذو ناممالا باك ن مثلاثلا ل صفلا ىف هب زازب اضيأ تقولا دجوب ىح عقيالالوأ
 ةٌ سعال كف تبرشن لاك ىبص نيدلا ارت مامالا ىضاقلا وات ىف قالطلا قلعت با
 ادق اضف عقارات داك ا نإ هرهمحْن امو غلان وهو حوزتف ىب_صوهو برم شف قلاط ىهفاهج وت

 مهضعب لاو ءادّسا هن ا رع عمر ارقااذهاولافن هربت سمارحىزآ ١( 4 مخل

 كلذو هيلعاق داصت ىدلا ب,سلابر ةأاعاوءادّس اةمر 53 رق منال معلا اودو هدأ سح امردتال

 000 (2) لاف قالطلا لام شورت دا راخسلا 1 لطانبيسلا

 ةيدعأف ىلمودئنرد وس قالطلو أن زتسا او>ر 5 :دنز أ رح نمربل الح م هاو>نز نم 3 ١

 خورتلا] طش . لولا قةيالق تقلط ةنافرقلاطوذاهورانارخا لك قالطلافف

 0 ىف ةنالقحوزتت ى ٍجح هنأ ها قاطتالا,مجو زتنا ةنالفوقلاط تنأ ُِه

 رعال ىشتقاطىرخ أبو زتناف ةرعو ىهتةلطةأ سها حيوزتف هنأ ص اةرعو ةرعوقااط
 رادلا دج تخدش رعد قلاط ىهفاهسوزت أسما لكا ذكو رست ىفثتش ارركشالو
 اذافلوخدلا لبق هن ها ىلع ع ةءالو لاك اك ناك !اطتنأوقااط ىهفاهحو تأ ةأسهالكف

 فقال ا سوا و ءامنأ ع صال فس علوا ار حوزتلارظ“ ني الو اهيلع عقو لخد
 اهحوزتفاهتدع تضقن افان الث قلاط ىهفاّتعجا ارنالاف مةدحاو هناساولط ]1 ٍ

 تفرصنافةعحرلا ةققحىل ةيلحا لوالا هجولا ىفنال قلطت اننا قالطل اناكولو قاطتال
 تاعقاو حاكنلاوهوازاست ةعدرلا ىلا تف "نصا لشمال تالا ب1 ل رد جوي لوهيلا

 (قالطلا قملعت ثدعم)

 هيل

 تحوزتناحوزلا لاف (؟)

 نمر لولا
 لوالا هوز قاطتةأ سها

 هماشلا نود



0 

 فالطلا عن د : لهوةريبكت ناكولاكةريغصلا ىلعالو :بالا ىلعال لاملا بتال بالا نوذب0ناونالا ا

 هاشم اتخا عاخللادةءرالا لسقناو ةريغصلا عم علينا ناك ولام عشبة ةرغصالاتاءقنا '

 نيب ادنا ناكناواهماس اك الا ناد نال عي هنأ يمتلاو ةناورلا فالتخالقالطلا عوقوف 1

 نم عادلا اكول اهنا :تنعذو ااه سفنالل ام ىلا لدءلامالا تفاضأ نا ةريغصلا مآوحوزلا 1

 عيالنا عمصا اوه. فةياورالب الا عان ىف عقباكقالطلا عب لهن عذت )وفض ناو ىنحالا ْ

 "2 علخلا فقومي لهلدملا نمد واداج :تادقاعلا ناكناو

 قو ٍق عل اانا قنا ذاق فقوله مضع»لاقواهل اومق ىلع علنا فقوش ريعتو دقعلا

 امنأ لامعا. قأهاق لطم لام ندا بهظ ىضاقلا ىران ْ

 خلا فلا الزويد نبشانلطم قالا ال ؟رااذه لذلك رمد او> دم 0

 عاذنا نالزو هنأ مصالا لق دو زوال ضوءريغب اهعلاخاذا علذلاب ل ةكاولان [ىرردعلار در

 ه0 1 نيدلاريهظرك ذو اعجام مالم كوريصف فراعّتم ضوءريغب و ضوعل

 فاثلا ل دفلا ىف قالطلارغ رخآفرصت عاذلا نالز كت اه لوح دم تناك ا اوس علذلا ||
 اهرهم تكرث نا هنأ سها عامنا الدر ل-رلا لكوا ذا دش ع نعماشههؤةيدامعلا نمنيرمشعلاو ||

 عش ار رو ةفشح ىلآل وق سان قفى عشب الان كلا كولا لاةفاضر هم ل

 تءاتخاولو##قالطلا باك هر ا شناجلا لدفلارخا وأى ها رهملاعيمجةدحاو ْ

 مدرك عا ناب( 4 لاك ولو

 مدر تخور_فودد رخوأ

 قالطلا عقب ةركشمةأرااو

 نكي ملاذا اذهو حي وزلارارقان

 قيسولف الصأ علخ 0

 ءان وهلاقف كى كاك

 لاك مي عادا نا ىلع

 لاقو عقيالذاةسالا مامالا

 فاضآوإ او عقب ىبسنلا مامالا

 | ناءلاقف علا كلذملا

 ْ ها لكلا دنع عقبال علخ

 نم تلاثلافةصراقخ

 قالطلا راك

 | وجوز عمتعلاخ (4)و
 ءأ ارمدلاو عسبلا اهعمتلع

 تاكوولوؤاد_هلا طق_سالونئاءقالط عةباهقا دص ىلعاهحوز ور ن درعت دو ىلةعت ىلا ةريغصلا ْ

 ليكولا لوبي علدلا مي وليكوتلا مصيةياور فنار اورهمفلدكولا لعق اخ اال كوةريغصلا 1ْ
 نم علذن ناك قاكقولسلا قبال لدا لك ولان هيو اذا باو رفو ةريغصلالوبقب جاك ||
 ادهباهل لس هنال ارهملا طقس ماه روم ىلع اهعلاقنامنانأ(صفق) عاذلا فناضضات ىبنحالا ْ

 طقس ليقرهملا,تعلتشاف اهتطوفادسافاهعكن ( طمف) اهعلافتّدتراول اذكوئثعللا |
 ىفمديامااهنالاغل علذت ادا طقسا الل قو ادهل عضو علخلا نال ا نع ةنانك لع علخلادا ْ

 27 ريشعلاو ىناثلا لصفلا ف فالف اذه ىلءوهفةدعلا ىف تع اتش افاهئانأ اول اذكوتاقلاحاكتلا |
 نم حاكنلا ىلعاهرب راسك نا اعلطااذهدعي إذ هر ل اهعل قف د درا( (نيشف)و نيل وصفا نم

 ل ىلع هب تمرحورذك اذهلاسقفتءاكت( صغ)رونزملا لحن ْ هور يلع (

 را ارقااد فرعنل لاققديد ىبادح نزاب 6 لحر هلآ ف ادسافاهعاخ (ذ) مركتالا 2 1ىسلا ْ: كلذي مارح ىلعتنأ ( ك

 ناديىبارحنمرب ون( ؟)لآق ماهو رت اهعلاش ع نك ىلا 1 ووفر ا علخلا

 ىهعسملا بمر ارقاهسلءتمرحاداو علخلا كلدب هيلع مارحت : الا امءاربخأ دنالمرحت لاك علخ

 نيلوصفلا نم نبيرشعلاو ىلاثلا لفلا ىف اهق-ىقدصال هنال ماب اماغلا,حاكنلا ا د_هىف (ضيرملا الط ثحمم)

 ةدعلا ىف ىهو تاما: ادا الط هتوم ص سه ىنهن أس ها لجرلا قلط اذا( ضدرملا قالطىف
 ثرتال ىفادلالاقو اهلثا ريمالفاهدعءاضقن ادعت امناوأن الئاهةلطاذا اذكوهنمتثروأأ

 كلاموىل لأن بلوق ىفالا ثرتالاجنأةدعلا“ اًضقنادعب تامادا هنا لعاوعجلأو نيسهجولا ىف

 كلذ هضم ىقتامواضر الواب :هلاؤسريغن ماهقلطاذادارملاو حي وزتتلامامهدنع ثرت ري 8 1

 0 ات اة ىاتح | اهللادو اهم تو انت ”وأان اءاهقلطفق الطلاهّتلأسا ذا امأ ةدعلا ىف ىه

 مردمال ىدحرلا نالنئامل أر ذاعاو اهق-لاطيا,تدضرا منال ثرتلةدعلا ىف ى د ١
 ت1 ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ل

 ثاريملا



 وع

 ادعو

 ليقناكءاوسرهملان ءجيوزلا ربو زئاج عادا تزاج ا وربما اهغلب نكلاهنذان نكي لوأ ةأرمل
 قلعمهنال عقاو قالطل او زيئاج عام اذ يغلب امدعب تزاجأ الود ذبن ذآ ْغناو هدعب و لوخدلا
 حوزلاو دعي ناكن ا لكتاب ولودلا لمقناكنار هملا فص حجيوزرلا ىلعتأ ارملا عجرتو لوبا

 تالا نيداقنال تالا ناك ناك ولنا ودعا اذكر نامحلا مك< بالا ىلع ل ذب عحرب
 ةريغص ىشو ابتقنت ىلعح وزلا عم ىنحالاوأ بالا علوا كاذكو ىنجالا ناكذ 5-5

 ةقسفنلا بهتو عقاو قال- لاو زئاج عاماذ عاش دعي تزاج أ الو كلا ذانذأت لن كلو:ريبكو أ

 لصفلا ىف نابمضلا تمر وعملا لعوب الا ىلعود عجرب مح و زا ىلع
 0 اسفل ىمطعت نأ ىلعقلاطتن 1 لافولو هيداوسعلا ن 0 رشعلاو ام ||

 00 ارك نال عقيل سلجم فلست 2:غناو ع مد نيدفلالاو عقم ساحجلا قتليق

 قلعدهو ذل مطعت نأ ىلع ل «:لاقولاك فلالا بوو تضتقاف ناجتسالاو باح الل

 هنال ساحملا فلوبقلا ىضذتقاف فلان قلاط سئ[ لاه ديكر اضف اهياعقلالا بوح ون قالطلا

 عقب ساحلا فتتأن ا فاأب ىف يطع ادا نا قلاطتن لاقولو ةيضواعملا ناطخ دارك

 لامجالا عقيالق الطلا نال نءمّدضو اعمواك نوكيةتاكوالا منال طرش «ةلكن ا نالالفالاو

 قالطلا باق ىدسخرمسال ا ند نتاج قعاهباوحرصةة ففي ضواعلاة يوتا هو

 الود دم ناك نان ريمصلاةلام ىلعاهتلطوأ اه رهم ىلءاهعلاخول قالطاانليكولا 5 لام ىلع
 ىرودةااركذو زوحاقلطم قاطول عل اهنال كولا اذهىلءعذ زاح نكي ناو ز روصالاب
 0 وهاك :وعب علخلا نالز ويعمتأ مص "الاوز ودعال ضوع ريغب اهعلشمول علاش لدكولانأ
 علفتاواد- هنأ !افاهقالطاهنمعانناو امجالمكو ريصنق فراعتماضيأ ضوءريغب و

 نيداولا نيذه ىهل-ةنأ طرسشباه علاش (بت) قالطلا بانك ند ند علا باءفزتحو ءاوس
 عجرب ربام هلع امهونأ قفنافى رخآهي رقىلا تدهذو ت>وزتف امهتوسكو امهتقفل نننسرذغ

 تءلت>اولو( ) © عا ادناباىىةينق هلثم (ط) قفن ا اعالةدملا كل: ىفق فن امة مب اهيلع

 نأاهلفاهداوةةفن 0 :رسسعم ىظو نثر شع اهدإوةةنةواهر نعاهحوز نما. مسفت

 امابملع هل نيدبه_:ءداولا ةَمفن طق .الاهبلع نيد عامنا لدينال داولا ةقةنيح وزلابلاطت
 هملعو هنعهللا ىذر لاق هذع ]ولا ةقفن طةسنال هاضق ىلعردةنال ىدورخا نيداهماع ها تاك اذا

 عادت ِض قالطلا ٠ ند علذلا باب فةنق طقستن أ نيتفملار اس ةيباجأ ام ىلعال داقعالا

 علطتا فلدب ارك ذناو ءاوسقالطااواذ5ةباورلار هاطظ ىف لذا فعانتسالا دا من هنأ ها

 ىلعذخ اا ذاءاضق ق دصدال هنأ هريغو ماصعرك ذءانئتسالا ىدأ مث تاق 2و اذك ىلعمل دءلاح لاقو

 اهفىخاقلاهقد_ميالاكوذخألا ق.ةحال علذلاىفلدبل اركذ ذلعجلاذ_اددا رأوالعج علخلا

 ىواتملا فو © قالطلا بكن مقدلعتلا باب رخاوأ فناضضاق هر م هقدشسالا
 لح ءر# قالطلا باك ن م سداسلا ىف ةصالخ لا عمسلال ل ارك ذاذا ىرغصلا

 لعفولىنجالا نال عليا م مل لد دال حو ةريبكة ثبالا تناك ن ااهحوز نمهستنا علخ

 5 ارملا هيزاح تا ارظني عاضيأ علخا تنعضواهقا دص ىلع بالا علاخ ناف ىلوأب الاف علخلا ميكلد

 مكان بالا ىلعحوزلا حير جوز ىعاهتا دصتاكرثتاورهلا طقس د واهتزاجا محصن

 تتناكَتاو كلدرادمم ىل_ءقز 20ناو هتزاجا نااهقادص ىلع علا هلاك: ب الان اك نا ءذلا

 ىلعحوزلا عجرب محو زلا ىلعاهقاد ص نوكي و هلوبقب عادلا مت بالا نمذناف ةريغص بالا



 (ىلوضفلا علخو علخلا ثدحم)

 لاه طمخملا ف وهلم( 1١

 علخلا هللامهجرانوااع

 ددلع هب صقل 321 قالط

 نءرث الا دروهب وقالطلا

 هساعدللا ىلصهللا ل وسر

 نياو ىلعورعنعو ل_سو
 لاهو مهمعهّللا ىذ ردوعسم

 ددع هب صقل ىفاشلا

 سامعنبالوقودوقالطلا

 ةصالخ ها اههنعهّللا ىذر

 قالطلا نمثلائ لا ىف

 م

 كءضاأال ”اوامأالل_هماسأألا كر ةاالهتلاو ل اوقوغ عب رصلافةناكو 2 را

 #بأال 0 اول اول .هاال هلو كف هناكلا اهلا هدأ مدح ع نمل نمل غال

 ران قد انك ةنالبءالبا نوكي الث لا رذبرقأالو 5 اال كسارو نار

 حارعمىفاذك كرف جرف ةسدالهللاواذكو ةنالبع الها كع هما "ذل قسملافو ةيريهظلا

 ايلومد نوكينمعلا هيدق علا اظل كو اءلودنوكم هللا ةمظءوهللاْر عولاقاذاو ةياردلا

 نوكياللاجدلا جرد : حو امر دخت نم سلا علطت دك ر ةأالهتلاو لاهولو الفالامو

 1 لمعت هبال. .اومنوكي ناسعتسالا ىفو - ءاسددو-وىج رب هنالاس قا.« أوم

 رست كيلا دنا مهلا لطي -وأ ةعاساا موقت تحكي رقأالهتتاو لاك اذااذكو ةداع

 قوضنلا ١( )عاش (عطااف)“ اليالا فةباقولا حرشة باورلاناس ىواعطلا حرش فاذك

 عقوتزاجأناف اهعغاب نذاىكرتنأألا قالشلا عشب لوزو.<الفأمىلا تشيل ونمتيزلا ||

 مصفف حوزناةهذىفقا دصلا صرع !ر<2مناو فانتخإا نم حيوزلا ىربوقالطلا

 جوزلا عم علاخادا ىلوذلا ٍض ىداوعلا ل ودق ندهن ريشعلاو ع ا ىلوظفلا

 ناو ىلوضذلا ىلععل ان ا 00 1 ل! نداريغب

 لق هدم لام سرا سرس 1اةراحا ىلع اللا فقوي نمضيولو فض

 داولا ةقفتو ةدعلا ةقفتورهملابامسق: تءام> اواو 0 روزملا لدفلا نم ا ارا لطم نا

 ةدز ةنسددإو قف ةسشب وةدعلا ةيقية قف عجرباهجو تو الثم ءانأ ة هر هداولا تام ةنس

 رهملا ىلع هلوخد لبق عا ااحود :املاتهو وةناملث اه دعم (هعقاو) عادلا لت :ادمدقىواتفلا

 0 رار زتالاعاو 1 حرب لل- هرهاا تضيق مودال وهو ى مبملا

 هنأ س هال لافول ىرغصلا ىواشملا فرك ذو يرانا لسان لوا ع هاح ملءولال

 هلعنكي د 0ناورهم هما اعناكن ا و نعةءاربلا عدت وقالشطلا عقبقأرلا تايقنل كل

 علت ارك دياقرعروك ذملاملانالر_هملا نداهملا قاسامدرا ملع بح امل اه عفدناكن ايزهم

 هي نعو عشت الب اورلار هاظ ىر_هم ا ىوس نب د ىلع ةءارعلا عقن لع عل ل

 !ااذا : ةينشورتسالالودذلا نم ل ةأراماا اذكو عمنا

 فقودالو ريغصأ 0 الفل ا الل ا ريغصلا هبا ىلع ر الا

 اا وع لع نا حورتاداو ٍض علخلا ٍباررخ ىف ناذج ضاق ا باع ل را هسلا كح

 0 نءارياه هرهم ىلعاهحوز نمتعلتخا ثرخآى جنه عدرعانلا اهحو ْررث 27 انما اهشلطم

 ىتارهذم حاكنلا اًدهة.ههتىلا ىف رقم حاصلا دعوت و علخلان الل والا قود فاثلا

 نمتعلتخا أسمها إ) علا ىفةيزازب ةدعلا ةةفئاهل «لعاهل وح لكباهعل تلو تو علخلا

 عاخلا دنعاهل اقع: نكن ل ةقشناا نالددعلا ىف ما داهةفف ل اني ةناكم لعاهل وح لك اهحوز

 بالزي غناو ةدملانيب اذا داولا كا سما ىلع م لاو ٍ , خلا تاق ناكسام

 عضرتو ةد-لانيس منا و حصاعيضرداولا تاكا قسما اىطفوأ ًااعمضرداولا ناكءاوس

 نمةبر بالا ىل 12عاا :أسهاق قالطلا باب حص نم عادنارخاوأ ىف ةصالخ نيلوح

 ريل نؤمن لع تعاتحا ناو ئكتلاا لطبيالو ةقفنلا ن ءأرد وعلذلا مت كت اودففلا

 علخلا ف رصف لسقن ناكضاو هقدتعمةهرتس2ن هو اهو رنماسإ ىرتك:نا اهيلعئ اك اهملع

 نذا.ناكاةنعنواهقادص ىلع ةربكل ما 0 عسلا ظعل

 اول
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 تعوق ل هل 7 وو ل هلل "سس يالا -ءلانرهالابىوت

 ”ىرلا لهو أامندلا لعأءاس لاك مو قالطلا باك ع 00 مىراتخا هلوقب ضي وتلا
 نيسااّةمالعبا.ىفو مال ةةايتلا نا وقاذكو ةنالب هنأ سا ىلء عقبال قلاط

 ل :وااهلهأن موو "للا هذه لها ءاسن ل !اوولو لو متاع د

 ةيرقلاءذهلهأءاسن فو هنقتناك ناتمملا اذ- 0 هنآ سات ةلطرادلا هذه
 سهلا 0 يو قالطأ 11 باك منا رصصم اكو ه لقو هلكاكوهلءقهف اوفاتخا

 الفتن ةنالق هتأرما تكن ةنالف :ن.نالف تنب ةنالف هنأ سها قالط ب رك, نأ عدرضلاو

 افنهد_>اءالود_>اجلار ايتعانةرابعلا ماقمتهقأ هامل نال هنأ سها ق تال قلاطن الفنا

 ركذو طا فلات(تاركسلا قالا فو قالطلا باك مدباََسلا 2 السطلا ف ناضضاف
 قلطقهس ًارىلا عفتراو ومجملا برش *لحر نع ناس سو هغ د مدا تاأسلاك ىدمرتاا ب زعلا دبع

 0 طي هترخاس

 : نع خد ادع سقىللسعلاو بوما نمد ىتلا ةيرشالا نممرشولو قاطتال

 0 ثلاو قالطلا ناك لث اوآقهصالخ دماف الخ ف سو ىو ةيتح ىأ

 ناركسلا مالسا 7 قدا ناك نم هلوالا لصفلا ىف ماههلا نما عر بارع هاك ا

 ىراكسلا ماكح ألو أف نءلوصف مالسالا ىلا دوعلا ىلعربح واهب هنأ سها نيدتالو هدرا

 ميج ام يتناك فال عقالطو ى.ءانلاو نوم لا لاك م ا .رلا نمد سجل و

 هناا ىلطتالهركس ف دترا اذا هناقةدرلا الا هماكح ارم اس كا ذكو قالط هقالط ناك ناركس 1

 ىقاطتال_فىلأن او هنأ سها قلطت كلذ ىلع س :؟ناف لركس ف ترغكدقكنا هللاقمف ودعي ىتح
 رصيد هلافرصصت عمرجب و ذدنلاوارملنا نمركساذا عقاوناركسلا قالطو و قالطلا ف فتن
 لصال ا ةيرش * ادهن ا ا لعوداجرد انااا تع رقرقاداذ <و

 ةماعدنع عب هنأ ها قلطاذا ناركسلا ىواعطلا حرش فو عاذلا باء لصالا قال -طىفو

 ناركسلاقال-طه_:ءهللاىضرنامعءعلاتو ادادترانوكالهناددادترا فال_عانا لع

 ىفئاشلا ىلوةدحأ و هواياحصأ نممالسردهمتو ىواعطلاو ىنركلا دذخأ هيو عقبال

 ملودسالا برشول ىوا 0 ٍٍق قالطلار اك لئاوأ فة صالش لاف

 لاا دم عقب ال قاطو اطوذسنلا ندال عاد لا ند هل_ةعسهد ى- عدصوه فاو

 ناركسلا قالط ثم

 (هيدروهمالساو

 وع طو قا كأ 1 نانا تا ارفلاىلا هنآ مااعدنار تجدر ٍٍق روبزملا

 قاد وف ثتاحد عاست ناو تح لاعاعداذا ىلم ةمسملا قدي دعاسنأ اأن دلك قلاطتنافألاو

 ال لبقو ميصلا ىف ب قلطوركسول ق الط لدكولا 8# قالطلاب داكن .٠ نيداسلاف ىواتفلا
 لدكولا قاب كال طقملعت ق الطب ل كو ذاب .اهصأ؟لوقفا اجدع ودو مدح (ث) لاق
 قلاطتن اهل لاةفرخ . الاد م قلاطى هو قل ارجل تاكو َ ال لاك نمو

 وللادولو ع هباقاطم اهقلطت ن انك لكوول لمدفغتلا ىلع نوكت نأ كش (تلقر انها 07

 لع سال الص كسول م-ةيالثأ عش الفالاو ةلاكواهتلطف هوو ة طصمتيآر

 ذا م ٠ ناركموهو هوو: نارك وهو اهةلطقق الطن هاكو ط ( آنآ :كلدذلكا وم ضرغو حاملا

 00 سناعاد» نا ا هلك وأ عيرابعب ىضر

 ليك ولاقالط ثدم)

 (ناركسلا

 ) 5-5 و



 قالطلا نوكي له ثدهم)
 0 اءعح 3

 لفت نإ 0 ثدع#])

 اهقلظإللا تاعا دااهحوز 6

 (اهنعهعنم ن عءتزعوان الث

 ١ ١ ) حاب تسسلففو 5

 امهد_:عىونناو عقد ال

 مأ ا مامالا ددعو

 راكنأ ىف عون ىف ةيزاز

 حاكنلا
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 قالطلا باك نم عسانلا لصفغلا نم لاما ىف عون ىفةيزازب رهملا فصن لوالا ىلع بع و امه
 مدنكفا حا تااكولاذكحو الواىوقلطت مدنكفاقالطتااقف اهد اها لعح(د ١

 05 عشب مدنكف اسانالفنزلا.ةءافرع قال_طلل نيسعت طظفللااهنالالر ًاىونؤلطت
 يوزن: سات اسلاك ةؤنيلوصغلا نمني ءرمشعلاوثلاثلا لسغنلا ف اهسفنتقلطامأ
 رك اوك ةلطام دعت كرم ؟اس ناكنا باحأ حوزتأو دعا | ىل ل 5ناغدقوان الث د: ىفلطدق

 رهاط ناجوزّ دا نوكم ةارهاظدنأ سها ىضاقلا كلعوف عزان هنارهاطا !ثالال هتاسلب قالطلا
 ةقفواهرهعاهةلطف كا سها قاطرخ اللا ٍ قال طااىةيدعاف لا#اد_هونطابو

 يار دا ب ااج هناا رد الا الوشدم تناك نان 1 فاكس الارك ,كالوقراتخاناهتدس ِِء

 ىفةيدعاوريخىلا فالخ هتالرو< الاوان اءاهقلطفامعر اهقلطب نأ هرمأ م

 تا رد المسخ عاجلاءاهحوزتأ ًارملل ةملاطملا قد طققسي له هولاء لاف ٍخِإ قالطلا

 ةواخن ادعي اهقلطول لاق 30 عاجلا: اتيلاطم طم دالر تاصخ تاواخا واخذ نئدعلا

 لاك عي ىالطلا كي دعاق هقيق»» سسملا لم :قالطوهفالسحأ ايعحرنوكي له 2 دبل

 هلدقتنأاهعسو هنعامسفن عنم ىلع ةأرملار دشن الوركش . وهوا الثاهةلطاه-حورنات اعدارعا

 ل انالع ءاودلا هلق نأ عملا نكاودل_:27نااهلحاسفاهعسفنن عرس كلا عقد ءتز_عامنال

 صوور ةلاط بن !لاعواو ٍٍق قالطلاىةددعأف اصاصقلءقتةحراح دل اهتلتقولا خال لمعلا

 نمقلاطا م ًادارأوإو ىلاعت هللا نيو وهند ام3نيددو ءاضقلا قيد قانو نمقال#طلا هن كل

 قلاظتن لافو حرصولو نيدي هنأ ةفسشح كأن ءو ىلاعث هلل | نيب و4 اسمت نبدي لمعلا

 نيب وهن.باهفال ءاضقلا فعقو لمعلا اذه نم دل اليات لاح و ىمباضقلا ف عشب م قانونم

 هب رازبلا قال ُّط قفادكوقالتطلا ا مقالطلاعاشابادلوأ ىف دق ةلار هنأ 4 ند هر

 ولو دة ولطت جاكت تطسفوأ طدموأأ ا ضر ثأر مارخت رصدت حال لحرلالاةرلد

 ةح”ىلءلافولاذكوىونناو عقبال صان تساللا اولافولو ىو ناو عتتيالت أسما ىلام لاق

 ولاموادهف تقدصل اقف وزب تس هلت لاقوأ ىوات هلا فو عاج الابن هوة سها لت نكن ا

 ةأ سعاد تسل ّه قالطلا تام نم تاياكسلا ف عون فكرت ض.فءاوسةأ ماب تا لاك

 ءاوتان ا ىالط وربك تسلا اهلهلو ةاذكو 5[ سهانىلت سل هن اسال جبوزلا لوة نأ ىنعد

 ضيف عقيماوو مهجىلا ىهدالاقولو و 9 © تاكل ا فررغررد اهالط نوكالالاكو )1(

 نال لاقولو عقيىونو ىدعب اهل لاقولو قالطلا باك نءتانكلافع اوف
 قازيلا ىرو_,:فن حولا لاق هنم ران تعكت دن تدك ناق أ ازيلاكة آر اا تل اقف ك : هكا

 وأ هل رافق الطا | !اةرك اذمىفلاهرلو يو رويزملا لح نم عقبال الطلا ىونو تيسر لاهو

 تكرتوأك _سفنا تةيهووأ تحرم وأ كاع ناطلسالوأ كت تنبوأ كتنأ اا 3

 1 تااقنكنأشيإ اكعانر 0 ًاوآَدَس "مساق اوك دلبسو أك قالط لمست ا كقالط

 تاناثكلا لصف ف ناخكضاف ءاضققد صا ال ةالطلاو أ [لاقناو قالطلا عقب سفن ترتخا

 ضع ناك هناو ف الطلاةنثأ ارماتعداولو ةمحلاولولا فو ٍُق قالطلا اكن نمتالولدملاو

 ل بضغلا ةلاحتايثا ىفةأرملا تنس لقت لو هلت عم اوةلوةلافقالطلا ةركاذموأ

 كآن (لعاو) كل حوزلارارقا ىلعة ثنلا م وورق لا فراس + لعام ليقتالوقالطلا

 اذاعي وزلاناف ثالثلا دن ةعححوه رد يس عتب ىفدملاب ىهالا ةلزنع راما

 ىو



 نفل

 لفلان م ىناثلاعونلا ىف ةيزازب اهدي نمحرخاهركوأ اعوطاهعماجوأ سلا نعاهماقأ
 قالطا ىمهدالطا م (١)تااكولنيدلا ماظن مالسالا ميش دئاوفىف يو قالطلا بدك نم عدارلا
 قالطا ضوهدقالطا مو هدقالطا هتااةولوةدحاو عقن مداد( ؟) لاةفهدوالطا سدد

 هاو ثالث عقب را تلاقف ىرات خاىراتخ اىراتخااهللاقولو ثالث عقيمدادلاقفهد

 اه (1)تااعولو ان”الثقلطت تقلط لاف يَلط ىتلط ىنقلط تلاعول ةريخدلا ف رك ذو فورعم

 اذكو مصالاوهو ان”الثقلطن مدركم دركم درك( غ) لاف نكقالطا م نك الطا ص نكق الط

 ميشلان نعو فرشالا مامالا دم دمسأا ناجا ذا راثلقلطنا مىواتتلاف مال ناي

 قى ةشورتسالا 1 ريخالا لاو 1 نعباجأ هنال ةد>او عت هناءارغلار كب أ نبر مع مامالا

 اهيلع عقب قلاطت نق لاطتن اهب لوخدملا هنأ سعال لاك لبر 0 نيرشعلاوىناثلا لصفلا

 000 ْك_ةةاطدقْكَ:ةاطدقلاهولاذكو ريخلاةئاثلابتد د ول لاق ناءاضقةدص:الفناقالط

 001 ” !سحال لاك لحر ُِض قالطلا بكن مناكضات ناف الط عي كةتلطدق قلاط تنأ

 ةنايدقدصاهماهفاةثلاثلاو ةمئا كلامو قالطلاىل والان تدنعلاق وقلاطت اناا ارلاط

 نماهارتشا مْنتن ةمالا هنأ سها قلطلاك ٍ رول ان الث قاطتءاضقلا فو

 اضيأ هلل ال اهارتثاوأيوررلا اهسكت مش ىلو اوملااهتطوف اهم عتضقتناولو هلت الىلوملا
 اذهناحأ اطاسحا حقيالةقالطلا ع وقوفك شلا عقواذا لاق قالطلا ب اك نم دن دعا

 عم ةم هر انمكتلان ا هتاس ىرخأ ةمرحة قمح ىف عوقولاهمزالب ةمرحة منع طاشحا

 هب دعأف ثوأ هتالام هنا ىلعاولوقت ن أو ىلاعت هلوشب مارح هناورءبالا عىلاعت هنا ىلع ل وق ةبمشلا

 قلطمث امعجروا انمار هنأ سا لكوملا قلط م هنأ سما قالطنالج لكوولو 8# قالطلا ٍباَكَف
 اوُدلَتْحا هنآ سعا لمكولاق اطقىروما عمج ف الك و لاعولو ةدعلا ىف تمادام عقب ل- كولا
 لحجر ةيئاملا فو ف قالطلا باك نم لمكوتلا ف ىواتفلاةنازخ مشتال هنأت

 عقيمالاوثالثلا عبث الثلا ىون حوزلاناكناف اناث لم هكولا اهةاطف أها واط هريغل لاق

 5 نمنيرشعااو عناس كل نم ةناحراتت ةدحاو عقي هسبحاصلوقىفوة فمش ىلا لوقف ئث

 ماتور ع اهتدعتضتن اراه ةلبفا سور ناك ا ذاق تارت مارح حوزرتلاف 1 ةلاكولا

 اس ريخ ىف قا صتق هانا هلع ريما بيذكترهظي م هنال هلوقلوقلافنالفىئةلطب ل ةأرملاتلاك
 قدح ادم رمح فازتعادقعلا لعاهمادقا نال انا ماد 5 :مصيالو هنعريخلاهيدكت

 ىضق فاو قالطلا ىوعدىهيدكو بئاغل ارضح نا عفن ا اوالاحاكنوالا ةححالو رعاظلا

 لوقلافقالطلارك حب وزلاو مهقداصسس بئاغلا حاكسن تنل هتالوخ الان وابن قّوقو اهيدل
 هقدصن اوهبمشدلوخدلا سس تدحو ىلا ا متدع ضن ماماهبرقيالو قالطلا فحوزلا لو

 فقدصالهنال ىلاشلا حاكم لل قالث الا عقا وقالطلاف حاكنلا ىفالاة أ ارملا هت ولوالا

 ىضقنت نأ ىلا الاذئمةدعلا ةَقْف:لوالا لعوت الا ذنمةدعلا اهيلعوةدعلا ةَقف:لاطلا

 ةأرملا نال لالا قترهظ ةقرفلا ومهقداص تبن دقلوالا حاكن نال وال انيبواهت» قرشي و

 ءاضقناءلوقلا مزاد ىف قدصو) هنالراكنالاو بيذكتلا فس دخ ىهو معدقتلا فهذكم

 مكحبو قالطلا عدة ترارقا فقدصي الفا تدعة عن لاطبا كل ذىفواهتد_عضعدوا اهتد#ع
 تلح عاج ار كن واهعماجفاثلا نت ريخأ © حاكنلافةيدعات رقأمقتذنمقالطلاب
 قرفي كئطوىناثلا ناك اماهحاكن دع لوال لافو ىناثلاءطو تعدا#ق البلقلا لعولو لوالل

 طعأ انالطوىل طعأ 6

 اكالط ىل طعأ اكالطىل

 تيطعا (؟)
 يقلط ىقلط ىقلط 29

 تلعف تلعف تاعف )ل

 دج ليك ولا واط تصن)
 ) قر قلطام

 كدلكو هلل اق اذا ام ثدعم)

 لطف كوعأ عج ىف

 ( هنأ سحأ



 نينحمهدكت فك ارىوش لاكص سدو قالط هسرههكت نكن زدندما سيو لص ناكد بودر

 عبارلا لصفلا فنيلوصفلا عماج رارقالا مك ثالثلا عقب سا ونب هسره تفكى وش تسد
 201 املا دبواف حوزلالوقلاف هس ذك اطرشو ًاءانئتساحيوزلا ىّداولو ض 0

 هنم عمست ملال اهناو حوزلا لوق لمقيالءانثةسأ الب قلط وأ علمنا دهمشنالات نان ع انئكسااالد

 هوغو الدلا ضيقكعلخناةعصل لد هنمرهظيتأالا ج وزلل لوقلاف قالطلاوأ علما هلك الا

 هك ل 00 1ك 0 ىلعتدا ا 0

 5 ا 0 وقدصت شئتسا اوتةلطلافوأو اق قدصيالتننتسا لاك وقلط (هظا)

 ) 0 نب رشعلاو ىاثاا لصفلا رخاىنيل اوصقلا ماج اًهامهتمروظناالا مدت ءانثتسالا

 نأ ىكفءاضق قدصر ال هريغال اوهد عم ثيحح هسفن ىف يماكت هنأربغ هللا اتا ياما وللا

 كي كارا ءاناتسالا ىدارم علو أ ولط 2 رورملا لجلا نم ةئسب هتئلدء هج

 دوم مامالا ىواملا ىفدرك ذ هيف ةأرملا ذك اذااذكو وهلوقلوقلانأىف لاكشاإل عزانم

 لداسملا نوم دحو تاق نس لالا و اءانثتسالا اريغب ا هعلاخ .وأقلط هنانهملعا دو 2 راكلا

 قالطلا ةظفلريغمنم عمست ملالاع لد ىلا لعادمش: تاق ىلا ىلعةداهشلا ابيف لمقت ىلا

 ظ ىدنحز والا مالسالا سعم دا وقىفو هلوقلوقلا 1 محا ىفءانئتسالا ىدبح وزلاو عاذناوأ

 هد.عل لاف ادادإُمو هرآ رقا.فرعادا لب ةننبلانقالطلا فرعاذا ءامثمسالا ىوعد عمستال

 ىتقلط لب تلاهوءاننتسإلا ىداول يسن ىواتفىفو قتعبالهلاءاشتاتلقو سم كتم
 كا تك قلاطتناكلتاقاهالاوولامفال_<ةنسالاحوزلا ةدص.الواهل لوقلاف

 ءانتسالاى 0 ا 0 داذاىرغصا اىواتفلا ىفو م هلوقلوقلااز عم ييقلط

 ان اشمنأ نسملاى أ مالسالا مشن ءىئسنلا نيدلا محض لقنو عا اكلام لعد لالا

 دقو هاظلا فال_خهنالةنيسالاحوزلا قدصب الن أ قالطلا ىفءانئّ:سالا ىوعداولاجا

 نودهش الدوهشل اوحالصلاءافورعملحرلا ناكت اقر ظ نا ىدتعىدااو نسال لا

 لهجو ا قسفاافرعناو هلاقب دصت عوقولا مدعن ا ما فاعدخوي نأ جني ىغلا ىلع

 كي اناث ادبشف ىاطولو نامرا اك هققاسفلا :لغل عناملا لوبد توب ال نأ جمني هلاح

 اههتداهش دخالا هعسو لوقد 00 رديال ضغادا ثيحناكنا كا يسع وهو تينئتسا

 لاكول طوسملافو 5 قالطلاب 0 هءانئتسالا لصفيف مامهلا نبا اهبذخأيالالا أو

 همف ىلاعت هللا نيب وه_سامف نيدموهفامهني ثداثلان] قود ادا تامل اطاخ انت 1

 نلطتق ءاضقلا ىف نيد. القره اظل ايو هطمل ت الو ٠ نمهنالنيدلل اين دج

 امل نيدسوهف نوه ثالثلا نأ ىو ان'الث :قلاوطْننآ عب لادم انالث لك

 عاقب ابايىمامهلانبإ املك لك واطتءاضقلا ف و ةدحاو ةدحاو لك قلطتة ىلا عتهننا نيب :

 كفى مغ رالو 1كءهتشأال والحال و آكفىلةح اال هلوقىمامالا نع و © ق ةالطلا

 ماقفزار ةئلاك_.فىل ةحاحال# هلوقف عقد ىلسل أنبا لاكو ىوناو عقال

 ةيزازب ىونناو عقيال سن راكي رام( رولر موأ كف ىل ة-اح ال لاق ١ تايكلا

 لص ىالا ماا كد لسع ةلزنع ىراتخا الدلو و جك تاكلي

 ماه دس اه سه ل عج يو دحاولا الا مصيالريمختلا ىفو دملابرمالا فثاللثلا ةيئمصيدنأ ىو

0 

 اهداف
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 ناوام هحاكن ىعامهفتطاغوأت مهووأ تبذك كلذده.لاقنافعاضرلا نم أو ىتخأ |
 رهملا فصئاهلفدم ذكن او رهم الف هّتقد هةرملاتناكناو امهني قرف تاقأم ق-وهلاق

 نملقالا اهلفهتقدصن او هّسْذك نا ئكسلاو ةَقفنلاورهملا عج اهلف اهبل خددقناكناو

 ىاهسالا رثذو عاض ,رلاىفتارهذم ير 'ئنالواهلثم هرهم نمو ىمننملا

 فصناهيطعب اهب لوخسدلا لبق تاك ن اف عاضرلابى «5أ حا هيريخأ اذا اهقلطد نأ هالضفالا نأ

 || ناحوزلل ل_ذفالاف امملوخدلا دعي ناكث او ًاسش هنمذخأت الن اهل لضفالا 2

 || الو ىمملا نمواهلشم رهمنهلقالا ذات تأ اها لضفالاو ىنكسااوةَْمْنلاو رهملا لاك اهماطعد
 هبت اع تشو وفرش عاضرلا قولارلا ارصلا نمىتنا ىكسلا الوةقفتلا زك

 ْ 5 هندجوأح وزلا مأتءاف-ةعضر سها حو رت ةاىو ُّق لاملا

 : ول ٍٍق عاضرلا ب اكن م ةضاخراتت هنخا وأ هتخأ تراصامالحيو زلا لع تمرح ةريغصلا

 ا فنال مرد 4 اهفوجر لا نيللا لوصو ىف كلا عقووةعس كر مفىفاهيدثة لح ةأسهاتلخدأ

 ةئلاثلا ةدعاشلا نم < رصقلا عاضبالا فال  ةدعاختن مدام شأ ةيحاولولا فاك اكشناملا

 |١ ىذا لفل اوهو الا ىناجىفتثن مالا يئاح ىف تدثتاعاضرلا ةمرح نعي مرا هذهو ٍ

 | نيل "هلكسملا هدهتوعس ءاهقفلاو بالا بناج ىف تثتالةمرحلا يفاشلالاقو همطوب اهنمل لزن

 الو هتو>ال حفلا دالوأو هتامعدتا تاو هتدج لسفنلا مأو عيضرلا بأ ل غلا اندنعف لحفلا ||

 ظ حاكن لعل الوهد>و كذمو ل غفل اًةؤطومح اكن الو نيمار عزتي طل

 || ةدحاو لكت عضراوهنم المح نان سها لبقلل ناكو لو هت-وكنمالو عضرملاو عسضرلا ةؤطوم

 || امه حاكلازوح ال ىا امهادحاتناكت اور الزي وخا ناع.ضرلا ناك اعمضرامبم
 ناضضا تبسنلا ع نمنيتخالانبب ,زو< الاكل حر حاكت فام عجبازوخال نش اانناكولو

 اذلز تكسر اوت رد ال و كورلا نمتداودايزْن نس كلا ح اكن ىو عاضرلالوأف

 ْ نع لا عاطقنال لدغل | نيلب ادهش س دلو ةعضرملاريغن ملجرلا اذه لبا نك دتاداولا اذا

 انأحوزلا نوكيالادإو تعضراوناللا اها لزنو 0 ف لوالا |

 لمل-الاونذالا ىف اراطقالا العر :رو>ولاو طوعسلاو و لعشتلا نيلاضي أ اذ_هسدلوداولل
 نمدنباتخأحوزتي نآزوخ م عاضرلا فةيزازب ةناورلا ارهاظةنقملا اذكر ةقئاملاو

 واءاوبأن ماناكتاهنمتئاك نابسنلان مدس مدح نادل ابعقلا نمكلدزوبحالو حلل درا

 1 اذهدجور لو لولا مرحت ةس رئاو ةسر ىهفما أ نماناكتايهنمن 1 :مناو هننب ىهف بأ نه

 وهنمثاكامّدعض رمل نيلثال هلا ن وكت الفمالهنبا تخأ ةعضرملا تنبثال عاضرلا فىنعملا
 ٍْ ىفن.دنعملا نيذهدح ادجو ملول ىحاهب لشد سها تنبب او ز مريس ى>ةعضر انلخدب

 دحاو لكاوام_منميسنلاتدثي ىدمامعدافدإو تءافس نيكد , سن ةمأ تناك نان تنس
 هنأ سها عم لحر علاخ(1) كدا كارو تب و نا اولا م او 1 او نمتط امم اينو + يت 8

 كلاكضلا ناك دمىلا ايهدو نيمنعملا نيدهدحا 1 ىقدجو ملهنال ب سنلان مهاد ,ات>اباجو زخم نيملوملا نمدحاو

 ثالث ةكاةرملاهلت اا عاضرلاٍب اك ىفاولا حرش اك اهبل دة سها تنسبالو ل تنببت سلدكي رش تنبذا
 حيوزلا لاكصلالاقذتاّقلط *ق قالطلاِب اك ) 3

 خر ولا لاف لاب ازكشإ | ظل
 علخ نزانىد ره ( 1( طق ب تكف وأ تنك قالت ناي بدك ١ لاكصالل اع( ظقف)

 هما تاقلطثالثمةك١ا

 حا هل ا



 و

 اهبذكت نم ةعسفف ناك ام .تعضرأ اهنأحاكنلا ل.ةةأرها تدهمشف ةٌأسها بطتعنأ للا ||
 اهدنعحاكتلا دع. نان سصاول-روأنالدعنالبردعشولو حاكنلادعتدشولاك

 اذا اد كف امهم عاضرلا تدثم ىذاقلا دمع تماق ول ةداهش هدهنال جوزلا عمماقملا اهعسيال |

 نأ هلناكهرارقا ىبعر مصب مو عاضرلا نمد أ اهنأ ةأصانل_جرلارقأ اذاو اهدنعتماق

 اهمسفن يوزتنا اها ناك اهرارقا ىلعرمدتملوحاكنلا ل.فةًارملا ترقاولادك وامهنس قرفّرصأن ا ىأأ امهننب قرغيالهرارقا ىلع ّرصي لوكا: حاكنل ادعي أولو اهجوزتي نأ هالحيالرمدأ ناواهجوزت

 ن'الاهحاكنزاخ هنماهسف: تور نكل اه سن: نذكت لورصتللف كاذ,ترقأ تاو هنمأ
 لدفىف ل4 اهذهت م دقواهرارقا نععوجرلاةلْزتع عوجرلا ل_قورارصالا لدقحاكتنلا ||

 ناتاقدقو عاضرلا نم أ هنا حاكسنلا لرقتررق تنكح اكن دعب ةارملا تلافولو تامرحما

 حاكنلا دعب وزار قول هلثع وامه قرفي الح اكنلا مصب ل3 كا د ,تررق أن يحق-ه,تررقأام |
 امهنس قرغي ىذاقلا ناخقحهناتاقو عاضرلا نم ىخأ املا حاكسنلا لق تررقأ تنكلاقو
 ىلعاهاوق ل قبال ءااذ ىلع ترصأو عاضرلا نماهو أو رلا نأ حاكنلا دعب ترق اول ًارملا نال
 حاكما دعب رقاولحوزلاامأ حاكنلا ليقامىلا كلا ذتدنسأ اذا كلذ كفامهْس قرش الوحي وززلا ا

 ناّضاو لعاهتلاوحاكسنلا ليقامىلا هرا ارقادنسأولا !كحوام.ْ» قرفهرار ا ىبعرمصأو ْ

 عاض رلا باب رخاف أ

 ريك لودعلل ٌردلاقن ءمدضالف 5 ةيسنواعاض در صخم ىذا نيب و

 بسنلا نمىرخالاو عاضرلا نمامها دح ا ناّمنبالدراوأ ةأسهال ناكو ل هلك سما ةروص أ

 نماهرشنب ةرملا هج نمةمرخا شنب اكردلا نال حاكسن دقءىفامهس عم ن أل ج رازوحال ا

 هلحالو عاضرلا بارخ .[ىةيشَقلا بحاصد كد ذىاثلا عرفلا اًذ_هواندنعاضي لدفلا ةهح

 اهتهطن

 0 * ةبعشل و حاضر ندر ِْ
 وهاملالماشلاذناكو ةأرملانبارسشفب اك ةمرطارشني لفل نيا نأ قياسلا تربل ىفمدسةتامل |

 تبيلااد_هىهلعدبت لارسال ىفقرتفيالمكملا وابزبعطو وةهملءطو د ا

 هتروداملاق ةينقلا ب اصوركذ انفع نءاصوصنم هنوكلربخالا عرفلا هملظنأ بوملاو |
 ناذهضاه ىواتفوةياسناافلوقأ ة صوص د ىعهو عاضرلان ا هيعمل رع ا

 نيللا اذهب تعضرأف هم تداوف هتئانذايعلاو أ اصابك ل_>رةريخنااوهب ريهظلا ىواتفلاو

 لصأ نم فرعام ىلع ةريغصلا هدهح اكن هدالوأو هان آن هل ”الالو فازلا اذ هلز ومحال ةريغص

 م وهني ون ازلا نيد ةمضعبلادوجول كلذو مر تلا هيىلعتي لسقلا نل تأ ىن هاني اككأ

 ةقيقح كاد لعيالو عاضرلا ةبهم_شا هسة هريخصو ريغص ٍُق عاضرلا ففنصملا < .ئامولا :

 زوكالوهلوقب كوب 1م: لذعد او رح نافدع اوهيريخ لا دامه ا لانى سانال

 و زاولا ىفلوالا فعقو ك1 نالاهقراشي نط وحال حاك هلادعبربخا ناو 58 .حاكنلا ا

 ىقكيزازب * انذك ناواقحناكاذليقدق + عفرلا نه ليسا عفدلاونالطبا!ىفىناثلا فو ||

 ةداهشلا تناك اذالودعلادوهشلا» عاضرلاتيثاذاو حالا لاك ٠ 0 ا لطفلا

 نملقالااهلفلوخدلا دعه ناك ن اواهلر تتنوع ,ةناكن اوامهنس ق قرفنيح وزرلا ىلع

 امنأيحيوزلا لاق ن ل ءاعدمشي لولو ىكس لاو هقفنلا هيلع سلول ارهم نمو ئ يسسملا

 ىحا
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 غوابلار اخوة نعلاو بالا. ةقر هاالوالاق الَدتْسيو ءاضقلا ىلا است اهديك ةقرف سنع

 قدعلار اب ةقرفلا ىناثلاو ناعالابو مالسالا نعحيو وزر ءانابو رهملا ناص ةنيو ةءاهنكسلا مدنعي وأ

 يا دسافلاحاكسنل ا فوهبحاصنجوزلا كامو ني رادإانيامت ود :راابوءاليالانو

 ىخاقلاىلا قي رفتلاو هنعراعلل عقد اند .قرفي نأ ىولذ*فكريغتجوزئاذا(خا حاكتلا

 قالطلانالاك الطزمسفلا نوكيالو ةنباث'حاكسناا ماك أ قرش ملامو غوململا ىفمدقتاك
 ةنأملإ ىخاقلاهلعفادا اق الط نوكياسغاحسفلا نالو حاكنلا لص مسفاذهو حاكنلا قفرمدت

 قىواتغلاد هن مدس _ةعفلوخدلاةدعلا َهَعْفن اهلوةدعل ا اماعو ىه ملا اهلفام لد

 هعفدامناىدا متاهحرةزوهتبزوج © (زاهللاىف) حاكسنلا نكن مسداسلابابلا

 لوقلا لق ةيراعبالالاكوهنمث رلاهتومدعي كلذعيو الاف واكمل تااق وهب راعاهل

 مامالاراتخاو ىدغسلاهراّتخاو ةيهاهبلا كلذ عفدةداعلاذا هيدهاشرهاطظلا نالاهلو ح وزالا]

 نالوالالوقلاىوتفلاراتخناو هتهح نمدافت م كاد نال مالا لوقلانوك ي-خردلا

 نمداكَناو ةراعالا ن عفن ايهلئثمنالبالا لوقلمةيال فارمشالاو ماركا نم بالا ناكنا ||
 رهاظا!ثحح نم لاقاهةبذكع را نالالوقلوقلان وكب ساملا طاشو]
 هر هر ل تارهجاذا ٍُض ةنمهأ اتاك ن.هداولدل اولا ةمهىف لصف ىفناحضاو

 هتحح ىف كلذوا ملا لاسو تربك امدعب وا ام قايل ىرتشا بالا ناك نافا.ممّدعسقلا توملطب !

 ةمالعب ثي راوملا باك ىفةساسللا تاعقاولا نم ةصاخةئيالل نوكيو هملع ةثرولل ل سالف
 اهب ىلا نا ل هد 1 كل ءق(مضف) نونلا

 الاو دركسد الزهح نافزيهضل اندر اان ابلاطي حو زلا ناباوتف او همفةياورال اهزهسملاهوبأ مث

 نامتسالان را .دلكلنامتسدلاب زاهشلا ممذعت رذقو اهاثم نا_ءتسد ىلع دازامدرتس |

 »(عاضرلا باك )*

 ناوةلدعتناكن او اهلوق ة هرم هرلاتدثتالام,معضرأ اما سعات دهمشفة أ سحا حدر لجد

 تدثتف ةنايدلا بادن نداهملالةدحاو ةآ سها ةداهمشدةسدر كا تشن كلاملاقو لصف تاك هود 1

 كان رعت ىالطا الع تمالك كا تشن الفحاكلنلا كإملاوز ننعتماق !

 عدرالاةداهشامهتس قرشب فاشل لافو ةوسأ عد راد شولادكو كلدكف رت

 هن الد قرفلا ٍُ نيثالثلاو عدارلا لصفاان منايبصلا ماكح أ قنيلودف دهلاوبالاريغ

 أ تاواس الك وشالا ل يق ناك نا ارهملا نمءيثاهل بالا دهلو كل ذكس لاذ_هوحيوزلا نع

 ١ تاكن او - ا اولا رت ذ يرانا 3 كل ا |

 : م ل م رم 2 هلذالاو

 ش نامتسدىلءداز امترتيالاوردقلا اذببهبلاطي حوزلاوريناندةعب راو اهمسان هريئاندهثالث
 ْ ىلصٌضرغن سل حاكنشلا با, لاملاذا5 ارم بأ ىلع يس يرالا 6 :

 ٍ دايت دع لو اوهملع مر ىدوحلا ةححب دن .ازدء ةناحئرتي ثاولاك دحاولا لوب

 دارا اذاو ٍُج حاكنلا لة كا ذك نمتداهشب مرا تدثةالو حاكسا ادعبامهس قرشنالاكو

 (داه ا ثحم)
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 نأنيدلاريهظ ىنضاقلاىواتففركذ كف حاكتنلا قةيدعاف * ددركن مارح ىوشنير
 بالا ةيالو عل توما تال كا ديبالا هلا ىصوأن اوةريغصااوريغصلا حاكم !كإال ىدولا

 مامالا نعءماش هىورو لاك هيل اهيواصي انش الفتوملا دعي تش ةباصولاو راغدلا نع

 4 وزةاسلو ىصولا ناكحوإو اهرب ةيسخذلا فو هحاكتن راج هيبالا هنلا ىدواولهنأ
 3 ةرهملا قريسسملا ن نيغلاهحاكنا ىفلمدو (تاق) اغاباذاراب ملت ةريغصلاوريغصلا

 اع فاقت الانعام راوالا عسجيف رب احس انلا هم ناغ ثمح صقل اوةداب لا نأ ةريخذلا ىف 1ك

 اذهده اجا لمعتال خول ادعب زاحأول ّت> مهحاكن زوال سانلا هم ةناغت الث مك ناك و

 ءامصوالا دازوال الافومامالا دمعة دابزلاو اطل امهتممصي هنافامهيفامأ ًادحلاوبال اريعف

 ركب ىهو غولبلا دعب اهجوز عم تصتخ اف دملاو نال اريغاهج وز ةريغص 0 ع الد

 اكل قات ناو ةنسالا اهاوقل قبال وزلااهبذكو تغاب نيح ةقرفلا ترتخا تااقذ

 اه]لوفلا-ك تتكسوادنه لبقتغلب ليالي وزلالاهتذ ةقرغلا ترتخاو تالا تغلب تاق
 كلذريسغ ونكمل حلاو ةلالدوأ اع رصاض رلانالا اهرامش ل طال غوملا]| تقواسُت تناك ناو

 تعقوادا 0 00 نم كلذريغوداولاورهملان محاكشلابى ولعب امف لصف فن اك ضاق

 ثاودأ ارملاراسخابوأ حيو زلاراشخ ان ةقر دا تعقواهلر همالف اهبل دي ناف غولبلارايخح ةقر هاا

 لت داسمقراغصلا م 1 ةارملارامسخابوأ حوزلاراسخا.ةقر هلا تءقوالم رهملا اهلفاجمىل ادد

 لبقؤوللادعبامهدحتاماذااذكورتا الا هرب ولم 00 اجور حادا حاكتلا

 مسي لاماهأطي أح وزلل لحاذها او د.ةعلا لص نأاملرخ رخ الا هرب قيرذتلاب ىذاشلا ءاضق

 لح[ نالثراوتلاوءط هولا ل حتي الث يحد سافلا حاكنلا فال امم .حاكنلا ىخاقلا

 د ل ل َّثد ان سل دقعلا

 ىشاان ال توملابررقتف م يك هو. نكامفو توملا,لطبف فوقومد.ة-علا لصأن ال ثراوتلا

 وهادافةريسك ةأ سها ىبصلا ردا 0 ءالوكلا وىلولا بانىفةباورلا ناس ررشتي هم اهتنان
 يدو وادجوأبأهلن لولو هغوامل رظتني ل حاكنلا لاطب ال ىذا. !ىلا +-ةعفارف بوست
 ةأرملا خولي ىلا نأتي لي قرشب لة دصةارملاتناكولو هنعمصاك نم ىضاقلا بصن مدان

 ىهول+رنمةريغصلاهتنبال_جرلاحيوزول © را نمل لك الا نازح
 ههوتعمت غاب نا تغلي ىّتتفقويف ىذاقلا قري بوم ل >نلا اداف نين سرمشع تأ

 ولو روك ذملال_21ىفةروز ملا ةنازنللا نم ىضاقلاقرففب الا اهتعمداخم هلاو زجربال
 اسصحوزلاناكولو ئاغلارض<امامهنس قرش الب ثاغحي وزلاو امسفن تراّتخاو تغاب

 راغصلا ماكح | ىفاذك اهعفدباعا ابنا هصووأهدلاوةرض<ن انس قرفد و هريكرظتنمال
 ىشورتسالارف_ع> ىأ ىذاقلا عماح فو يم ءافك الا وءاملوالا با»ىفقئارلارستلا نم
 ةرضالا امه قرفب ال مك الساق ةرهلا ترامْسأف هغولب لبقت كرداف ىبصن هةمسص تحرز

 بصب .امهدحأ دجوي /ناف مصخهيصوو أ دا فانوكي ل ناف ىدووأ بأن م هنناح ن موصل

 ىلعهنس نمهقرغل اىوعد]ط-ريغصلل هج هممت اطن دو ربو دنع مص اتعاب صو ىكذاقأ |

 اهفاح هلكت دارأو مهنا اه 7 ل تان ذر دا باطاهريخأتوأ غولبلا دعب حاكت اءاهاضر

 قءامصو "الا دأ ىبصلا غولب :كلراط اال مصخلا ةرضحج ماملاامهس ق قرفب ا ا

 زاحأول غولمل ارامخامهاوزاج لولا هزاجأ ثنذاالباجورتول ةسصلاوىبصلا 6 حاكنلا لصف
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 ظظ00 0 ااا أ ذأ]ذآذ|زذذذزذز 0 10 12 12 ذ ذ ] ]أذ احح 6

 دععبالا حاكنزاج ةعطقتمةممعاس اعررقالان اكن او زاحانونحتاريبكوأ اريغص ناكتن ا.ةيالولا

 لصق نمن اًدضاق نادقعلا لطد :لوااميا ًعيالو أ اعماعقوفرخ ؟لحرنمامهتمدحاو لك

 مويف بددرملا اريتعي وتنايصعلا يود اونونل اور "اغصلاو راغصلاح اك: ىءامأو الا قع اماوالا

 نالاةيالولافنياودحو انأاه !ناك اذا امهدحأ نلصففف ةالا ثارمملا فاك 3 درقالاةبرقالا

 نع

 رحمنأ لعت ءتملوالحراهسفن تجوز: سما لصالا فرك ذوو راغصلا حاكن باى ةسنق قافتالاب

 ءاِلاَو رالااهجوزناوءامو الار ام لنا نوكمفاهلرامتالحاكسنلا فدان ذا دبعهنأ ارهظ مدع مأ

 ريب ها عب وراك شو لت عوم_هدحالراشالا دبع ناكهئأاولع م دبعمأ رح أ ولعت لواضاضرب

 ال>راهسفن تحوز اذاة آر م1 نا ىلع هلت ات اَوو رام! يهل ناك دبعةنار عظم هنماهحوزف

 اذكواهلراخالءف كب ساهنارهظ مءفكب سدلوأءفكدنا ةأرملا لعت لو ةءافكل اهل طرتشم لو
 مهلريخأو أ ةءافكلا طرشناو اولعم ةءافكلامدعباواعن لواهاضرباهوجةزاذا ءاسلوالا
 فاذكم ةءافكلا لصف فن اكخضام راما م هل ناككف كرش هاو هل ءاهوجو قزف ةءافكلا

 وهف ةماريغصوهوهنبا جوز وأ ا دمع ةريغص ىهدوهشاحو زر نرمو ٍق هب زازبلاو ةصالخلا

 ىقءاملوالا خو ةءافكلا ىف لصفرخ 1 ىفماكحالا لة شمريبك نم امهلافالخ هش ىنأدنعزتاج
 ىناذك ةرشع هلوق )١( 0 راسم للا

 كداب ىلا مسنأا عج

 : اوماومل م نمةيصءاهل نكت مناف دعبالاب مح م.مبرقالاو بال علا نيا ها ىرتاكرشعاغثادودعملاو
 ريصم | ةعوأ لاحول اوت خأوأةدحوأ مااهلو م#ممدحاو اهل نكي /نافاغانأق تعا ىذلا ةقاّمعلا

 ةبالو هل رسل ند بلطم) ىألوقىفحاكتلازاج اهيلا نم رقأاهجو زنااهواماوأن هذ اهنممرس< م-رتا ذة صاوأ
 5 (حاكشا نيفاحاوناسصلاو ددسعلا مهلةيالوالر هن ة باع و زوج الد دنعو فسوب ىلأو ةغمنح

 هقفلا هنا 0 ملل ارذاكل او ةنعط قة: هةدع هيلا وذو -ىامتيفرىذلاو طقتلملاو ”ىصولاو
 | 9 0 كح وز 5

 ةَعفتلا و رهملا لع ردقي الن ةريغصلا حيو زاذا د داو بالاربغ( ق)حاكسنلا باك ف ثنللا ىلل
 1 2 0 ) ١

 رامحاهل له تدشرم

 هنال الباجأ الأ مسفلا

 نمللوأ نيالاف راسنا اهل

 تغلب اهعةريغصح قز(؟)

 نافع ءايلوالا د هب أةريغصل او ريغصلا حيو زاذا طرحا فو ٍُق ةءافكلا قىواتغلا دقن صنم

 لخأ نم + نكعم مكاو هتزاحا لعد_نالاحاكست فقّو ةيالولا له نموهوارمضاح برقالا ناك

 نيوخالاكن ايلوةريغصلاوريغصلاعمجا اذا حاكنلا بكن هرشعى داما فةسناشراتت

 اهو تاو فاغا !نوددرال ازا قاجتلا نع عاج ف ضار اندنعزاج جةزام_مياتنيمعلاو

 رامخالاوةقرفلا ترامخاو َ

 تءداخو عرشلا ىف راج

 اعلا قرذو حالا
 حوزتلا تدارأن اف امهئس

 باح العز ود له رخ الاب

 ةوشسرالب ةروصأ اهدهلثم

 ةوشرب نوكم مكح لكو
 مصا(اذاو |دفان نوكيال

 اهحوز ىلع مرتال مسفلا

 مأ

 ىلوأدحلا ةفسش- ىلا دنعواههدنععا اوسامهفحالا عمدخلا ىناثلاو تباللد# دنعوامهدتع

 نالاىفاش اص 1 ىلتللاو 07 حاكتللا بكن مراغصلاحاكنوءاملوالاةفرعم باء زيسجو

 ق>اب الاد لاقو اهععوز ورد ق> نيالا فسوبو ًاوةشينحو ألاف ةنرليملا اعتب اذانبالاو

 الانبا اكالذكو اهلامفعفرمدتلا كإ جالب الار ل و لاملاففرمهتلاكإءهنالاهحب وزتن
 كوش قثرتس ارهرعك فون (؟ ؟(لاخر حاكتلا باك مءاملوالا لصف فناكضاق لفستاو
 را .دونردن حبو زهرك هك :ارومزا ىف باح * كايدو ساقاءاررامخدشرامشهنوحداد
 رددردارب ءارهدسران ىرتخسد()(لاك)حاكش |! ىفةبدعاف *«حاكش لواردنرا رمدبل وتس

 د هوص> ىذاقبو تسرد عرش :زاسجا دركت قرف راس | دسشدم_سرن وحدادى 2
 ىكاق جهدكنأىارب ,را ىنامثنامزردباجا«ىاندوناو ردنكركيدىوشرت ادركق يزن : ىذاق

 وتاج ر د ميفازو د مئات دونت ورب كى مكحر هو دنكن :رسف توشر فتروص ني رد

 ( نينفملا تاعقاو ع



 ْ ءايلوالا ماكسحأ ثدحم)

 (ءافكالاو

 ناباواهجوزولو (1)
 هسلع هلوقاىلوأ لوالاك

 مكنأ ااذامالسلاوةالصاا

 ا كوألوتالافتاملولا
 | ل رو< الذ صدق قيقا

 بسنالادهوىناثلاحاكن

 ًاردتال ىشوةدارقلا ةيالولا
 : هرم ايلا

 نامالاكر اح 3 امهيأف

 ١ ردعتلالطب اعماح رز ناو

 | امهدحا ةيولوأ دعو عما
 رادبخالا نم ما

 ١ ناكنمىلولا نأ اعا 0

 1 نونجناو ىصلل تش الّتح

 | ةيالوالرفاكلا كلذكو ةدالو
 10 ثرءالدنال ململا ىلعدل

 رقاكل ا ىلع هلّةدالوال ملسملاو

 اقاثلا قة ذار تاكا ضراعتالفءاربالا اذكو لمح ضعبلا ضبقنال لو الا 0 ١

 ةععةمالعلاو رساارهمرهملات ا ىلولا ىلعوأ ا لعد مش نوكي ألا ةتالعلا ترث ابةالعلا ْ
 ا ردع تاكو ةدساكلا اههاردلا ىلعة سها حوزرتولو ٍٍش رهملاىفةيزازب 1

 هته بوث ىلع: سها حيوزتولاك ةرشعلا اهل لمكت ةرشعلا ن ودا عيق تناك وكلذالااهل نك[
 مهضعنلاك تدسكفةح ارلا مهاردلا ىلعاهحوزتناو ىرأ نجر وتل اهلذأك هيج ْ

 د لل 8 ةضفلاو حلا نممهاردلا ة#هةاهلرغعسو:ا همقثلا لاقو اهلثفرهمهسلعأ|

 حيوزتولاك لحملاو 7 ابجوم بلل. ال دق_علا تقوىمسملا بجو اذا حاكتل نال , يبصااودوا ٍ

 ءامجا عمن يت نتا سصاىوافلا فو كو عوسلا نم فرصلا باف ناذيضاق لثملا |

 نآاهل نك ا رادلا ىفئاكن ا اهريسغو هماكح وزرلا ||

 ةي راج عمن نكسنتناتأولو هيلاطتنا اهلداوتدالا ارادلا ىف نكمل تاو رخآتسءهيلاطت |

 نأاهل سلدحاوع 3 كلاتس ناالارثك ًاواناتءرادلا فناكولو ءاوتسانرك ذامووهفاهحوز ٍ

 هلل-رق حاكنلا تاك ع نمةارملا عمةموصاا ىف عون فكرك ضيف ح . الا نكسملان«بلاطت ١

 0 اع نال كا داول سالرخ اس تدارأو كَدَمأ عمن كسا الد ارملاتلاة5 ةماوةأ ما[

 حاكذلا تاكو مسماقا قل ىفةبحلاولو ا
 ا عل سلة ىلعاقلغو قفا مدل ل_عجوامماس اهل ىلب+ آنا هلا نمدتحأ عموأ اهترسض ا

علا نمءا ءاوالل ناكةفكر رغاهسفندأر م تدق زاذا(ءافكالاوءام اوالا |
 ١ مسقلا ق- ةيص

 ريغلاف# ةءافك !!ىفناضضاك هفدرتكت هنالىضاقلادنعالا ةءافكلا مدعي: يسفلا نوكيا ْ

 طرش عاجلا لعةرد#ةلانالز © / فور عم نيسنع ن نمةريغملا حز رولءابلوالا نمد لاو بالا ١|

 نماهسفن تحوز )6 حاكنلا فيد سءاق لولب ةقفنلاورهملا ىلع ةردقلاكءاغنكلا ا

 با,فةسنق ءادّدب الكضارتءالاقرخ - اللوني لامهدحا ىذر ةنايلواهاو( ١)“فكرغ ١

 ىلومةبصع مم ةبصءدنال ةقاسعلا ىلوملان دنع ةيالولا ( )بر اقالا نهتابصعلا دعب وود ةءافكلا ||

 رغصلا جب ور كلج ماحرالا ىودن مهريغصلاو ريغصلا ثرببي قلك ةبصعلا مدعدنعو هقامعلا ||

 ا وب نأ لوقو ماح رالاىوذاب الوالد لاك و ةفنحى أن عةباورلا هاطظىفةريغصلاو |

 ُِق ءارئوالا ف ناض ذات براضم ا

 ريدقلا مثىف اذك بسنلا تابصع ب درت لعب سنلا نمهتصع ماوه ستاودونب مث ةأ ىعا |

 ءاماوالا با, فقئارلار ا نم هريغو 1

 نا

 مكسحلا لعب اذه نك ىوّتفلا «بلعو نويداارئئاس فمك اوهاكراكلا باو < ىتفأو عجرم

 قا ضاعت واعم اونا ةيفرتكا اب ةناللعو ئشنازم مرهعاهحوزرت ٍُق حاكنلا ناك نمرش

 رهممجلاراصد الود رعلاو بوما ةمق اها ناك ضسقلا لبق كلذ كهف سولو ا دمع ىلع أ رما

 ةعالاناهربىب تاقلارد دطىوتففرك ذ اذكه كداوءأ 6 0 تلاهوأ كلذكو ثلا

 نكست نا تي أو توم رادلا فناكولو#

 فز ةقفملا قرا اح رشراسخا كلذاهلفدحاو تد .الااهيفن كلناو رخآ ا تلطتنا

 ناكنأ وقدعملا بسنلا نمتابصعلا دعب نعي ىلولا م

 هيثم برشيال هنارك ذ لحجر نمةريغصلا هننبا حز لجر

 6 م

 ار

 هنال اضيأهلةيالوالدععلا

 حرش ادك همم ,ربال

 ناسلاةياعنمىواعطلا

 م نك كار ةعجوأ ه.شفلا لاف ىذرأ الت لاهو هريعصل | تغامق امد ماس ا ا ْ

 مدعل ضر. ةريغصلادلاونال لطانحاكسلاف حالصلا هّس له ىلا تاكوركس 1 ىريشد تنيلا ا

 ثو د نأ عش وهنعهللا ىقرلاكلطان وهف اةّتعمناكف لصال الا رح فظ ل جر نم ةريغصلا 1 مسج حور لجر ُّج 9 ةءافكلا فناخضاق وك هنآ" نط لع هلم هن يزاعاو ةءاقكلا 8

 قاقق الان



 ا

 | ةيخذلا فو يف قالطلا نمنماثلا لصفلا فةصالخ ده افالخامهدنءىناثلاحاكنلا

 ا يلعب جوتسال ىو ملاذا ارتشا ما دمع نياد نكرهملا طقسو حاكم ا قسملاهح و زتركشا

 | ةأرملا الو هتماىلوملا ب وزتدالو هلوقح رش ىف ةءاردلا حارعم قانسلل# اقبوءادت | اًمنيدهداسع

 كاذك تسل ىهاذافركب اهم ىلعاهحورتو حاكذلا باك نم تامر للصف ىفاهدمع
 1 لكس

 أ اذافركب امن |ىلعاهلدم دامت نمديزاباهحوزتناو ةيثوتاارنانالدلا ىبعاه مال الجسر هملا

 1 جاتا ناك مرشح الا قزاز لسمأتملل مضاوقمفوتلاوةدابزلا بحتالركب ريغ ىه
 1 ةراكملا نال هلاك هلع بج اورهملافركبريغاضدجوفاهب لد فركب اهنأ ىلع: سها 0 ُ

 2 لثممرهمو 55 : رهملا قد. هشلاردصلا تاعقاولا نعالقن ىواتفلا عمت حاكنا رة. ةح سمريصت ال

 || ردصل طقتللا نءالقنر وزملال حنا نم اهتم ثلث ىازوالا نعوابيفة_.غرلاردق ىلعة#الا
 اذكديلءاهل نأدوبشلا ىدينيرقأ ورلا نامت اهجوزنماعرهمتيهودأ عا 7 مالسالا

 || ىندازهنأ لعل محبو تانقاذادر ارقا مصي ثدللاوأ هم هصقلال اك كلذ قاوملكت را مانكو
 ١ ا جملا ىف ةدايزلا ناللوبقلا نمد الن ا احرهملا ةبهدعت رهملا فةدابزلاواهرهم

 3 فص إو بولو هاردةرشع ىلع سها حور لحر 3 رهملا ةناكضأو ةأرملالوبقريسغ

 ْ ثوكت ناالاوش اردن اهلثاك اهيلوخدلا لبقاهةلطولو هاردت تلاوات

 1 ىرمب نا ىلع ل رنه ه_تنبا ب ةرلحر 3 رهملا ف ناك ضاق كلذاهل نوكمفرثك ١اهتعتم

 ٍ وو هس دن ماعابا حوزلاىربب نأ لعاه نة هيد الا ت-وزوأ هءلعهلىذلاهنب .دنمس الا حبوزرلا

0 

 رهملاف روزملان 2 ىرهم كلذو هثرحت نا ىلعتلاعولادكوا اهلثمر 4داهلوةزن ”احةءاربلاةاذك

اهبأ اموقنماهاةمرهماهلتم هرهمو و
ال ةءوالاموالاجي وانس دقعلا تقو

 ا ارصعوادلب ا دو

 ا ةنافو اهب اموقن ماخاك اداالااهتل ا ارهمال بااجحالاا ع نكمههدحو /نافةءاشوةراكب و

 ظقفاأ طرتشد و ند اس اوال-روأ آنيلحرلثملار عع را نك نارك قسملاقو قه رهملاف

 ! تاس ناسا ةياعىفاذكهنسم عمحو لا لوقلوقلافلودعدوهش كلذ ىلعدسو نانا

 أ رهماهاناكمهردنلاأ اهيبالحو لا بينا ىلع أها ح وزتولو ف ةناقولا حرشةياورلا
 ْ تيهينا ىلعةأ سا حوزتولو ةيهلافعجرين اها ناك ب هوناف تهموأ امل اهبال بهو لثملا

 : عحرببالا للا ىلالا عفددقواهبلوخدلا لقاها !اطئاخ اه :رهمفقلالاف مهردفا امنع اهمال

 |١ ىلعرهملا تعداف ة- وقوع ٍ رهملافناكخضاف ةهاولا ىيرفالاتل

 ١ ىلا اهلةحاحالوادهاش حاكسفلا ىف 1 .ةنرولارقأوأ لكل ارهمر دق تعدانا <-ثرو

 | تءداناو ححرالا سماها ةمرهمردقدخا:تآاهلو هراغصدالوأ هثرولا فناكت او تايثالا

 ا رات اوهامىلاعتهّتلاءاشن ا نآسسواذانيعلا اهياعو مهلة ثدبلا نمد الفءاغ ,دساواءارباةثرولا
 | هنرولل لوقلاو لمتلا,ةداعلا ترحامردق عنعاجب ىبحوزلاناكناهمقفلا لاقو نيعلا قحىف

 6-0 | أهمل هعبفهضعب سصضق ىلع ددهاش ف ةرعلا ن ك.ارهملا ىبعا دهاش ناكنا و حاكنلانالهمف

 ْ ناي لوخدلاو توملاو نوجولا فمكح حاكنلا تالاهل لولاك: ىسض دق مدعي ت>-رضادا

 داضتءانمكحنا ح ر-فهنعفاع دق ضم انال ضيقا فمك يسع |هبءانمأ او.رب ررقتلا ف ش

 تضمورا دعم ىلع ني ده اسدنعاهحو رت ىغملا ق رك دو ٍُج هملع ف ةتر_طت «سقوراكت الا

 نسحمارا دقملا كا ذ ىلعةداهشلا* ءادادوبمملان هتيلطو حوزلات ام ئادالوأتدلوو نونس

 ْ ةمعالا نادرب ىيذأ هنو طااوا ءاربالاه«هضعدو اهلك طوةسلاه >الةداهشلا“ ادامدعزع اذملا

 قم_كحمحاكنلا باطم)

 (رهملابوحو



 (ملاد تذلوو : للا هئمتدل وقدهدأت

 ١ ىلعهن عجب وهو عجوز نم درهما ند تنبات موك 0 مالا ىلا هعق انجي وززلا ةءارل كلذ ْ

 ا دملاىوسامفٍباوملا اذكو ىنجأ ىلا هعتدكات مآ ءفدواهلامىف فرصتلا اهل سندا مالا ١

 0 ناك ولواهر يم ضمت 35 كلع :الفةريغصلالامىف 1 :الي_دري_غنال ىضاقلاوبالاو ١

 ١ م هسبقادص ضءقلحر ٍق نياوصفلا منن رشعلا لصفلا ف ةلاكولاو أ ةيالولا م ك2ادقاع 1

 | ةنسالا الا قدصيالاركب ؛تناكنا ولاه تنيلا هس كو و زلاهقدصوحوزلا ىلع در هنأ ىدا ||

 ١ لوقلوقلاف اسث تناكناو هنلعدرلا كالعالهضمقب حوزلاٌىرباذار كلا قاد ص ضر كلل هنال ا

 ١ حوزلا لاقفاهجو ز نماهرهمتبلطو حوزلا اهبل شدو تكرداف ةريغصلا هتنب حور ٍُق نالا ٍ

 ا اهحور نم مرهلادخ اننا ااهاواملعت الاراز أ هنالرالا هقدصو ْر +دلاح أ ا ا

 ا ضيقا ةبالو بالل نكت قو ىفبالا ضيقتي رق و زلا دال بالا ىلع كاذب حو زلا عم -ر الو ْ

 ا 0 بااطلا هيذكو نويدملا هقدصونيدلا ضب َرقأ اذا نيدلا ضمت لد 0 ١

 ْ أك ىفىلا اعتدنا هجر قش ىلأ ن نع دايز نب نس ارك ذو و رهملااه سفن أر 1 سحق نيتفملا ا

 رحنا لعت تناكت اوه هقاهلفرحوه اذا هلاسإل_ال ىو دمع ىلء أ سها حووزئاذا فالتخالا ا

 ا ددعلا تف وزلكشم ناكوأ معت وأ كلذرلعت ىهودلو مأو أ امتاكموأ أرب دمناكن اواهاثمرهماهلف : ١

 ا ىلا هحرخ ا مدلم اق حوت( ق قا حاكن لا ناك م مرشع عداسلا لصفلا فةناحرانت هنمااهلف ا قدهيداب حور بلطم)

 ْ ْ تداوفدلب قةيدلب حوزت (ق)الفالاو قا دصلاءامسفنتسيحاذا كل ذاهلف كل ذ تب افقاتسرلا ١

 ْ للا اهح رت ناهلو كلداهلفتد امتاهحرخ اولوءانالا اهلف قامسرلا ىلا اهجر 2 نآدارأ ع هنم ١

 ١١ ىواتفلادقت باوصلاوهو رفسا|نوداملاق بير ةلاامدل لبق 5 رةقامسرلا ناكناقاّتسرلا ا

 تناكنا ةريغدلا,لودلا دارأ اذا ىرغصلا ىوادفل افو ا ا نم عسانلا باس ءلاىق 1

 ةمخضتناكتاناملاو عبسلاوت سلا واب 0 :. نار الس ا

 ةريعلاامناو نسلل ةريعال هنأ ىلع عر اشملارثك أ او ال ةلوزهم تناكتاوا مملح ديءطولا لمتكت اممم ١

 عقد ىلع بالا ريك الو ٍش حاكنلا ناك نم نماثلا قةصالخ ىصلا نام> ق3 فكلذكو ةقاطلل 1
 ١

 2 اولاجرلا لمحتاماحوزلا معز ناف لدتملا» ايا ىلءحيو نلاربعن كلوجوزلا ىلا ةريغصلا |
 8 نه ةريغصلا وز باط ٍق رهملا ف هيزازب ن.كاريشعي الوءاس الا اهيرب ىذاةلاف بالا ا

 ْ ا م مالا اردالابالاو 0 م 0 ا

 ا نعررضللاعفد عاملا لمتنا اندرو اهنا اهمشاهل ن تررذتو ها ١

 قحاوش نإف قادصلا ضيق لءقحب ورا تد ىلا ةريغصلا تمهد يؤ رهلاقروزملا ند ةريغصلا |[

 | لكض.قلبقةريغصلا ل_ساذادخاو بالا 0 ذخاءىتح حي وزلا نم تملا اهك اسمان ||
 || ليقاهلساذ اب الاوافرعالح وم نوكم هنال مزلد الر هملا لك ميل ست اًنفرع ىفو دساق مياس اةرهملا ا
 ْ بالاودادرتسالا كاعال ثدح ن ملا ضمقل مق عا درتسالا كل جرهملا ضيق |

 ٍ لبق ال ٌهَعمْدلاَو الط بمنالاب عامتالا وزان كيل ناوةرغسلا قادصةبلاطا لام ١

 ١ حور لحر ىرغ_طصلا ىواتفلاف ٍُق راغصلاحاكن قهيزاز عاش مسالا الحريصتنأ |

 ِْ روئد هلع ب امم لدين أل بقاهقلط غةدعلا ىفاهح وزت مان“ اءاهشلط اهب لش دود سحا ١

 ا ىرودقلا "هلّدسم ىدو ةدعأاأ دعك : اماعو رهمفصتد# دعو ”رلةتسمةل.-ءاهءياعو لماك :

 || قلوخدلوالاحاكنلا قلوخدلا نا ىلعءاّةدعلا نهارملع“ شالو رهملافصن هملعرفز دن و
 1ع - ِ



 نال

 ىلا هن سان هذين أل _>رلادارأ اذا قرهملافمامهلا نبا لئملارهميك< واهلكلوصفلا

 ,ىعاتمسالاو عامج الا ىلءامضارتامهنال كل ذلة ةدلملا كا ىفاهجو زتناكن ان ىرخأ ةد- 5 ْ

 ١ 2 ) مظ) ةداعراتتلا نع القن قالطلا لئاسملسقءدازدب وم ةدلملا كلت ٍإ

 ' همدق نامذلل ةزاحاوه (بق) نامذلا ةزاحا نوكمالح اكن !اًراحاف رهملا نعذ و هندارتغت

 : ىفةري خم ةأ ارااو هنامك مصر هلا ىلولا مذاذاوىرودقلارم هتك ىو ىلوضغلا حاكم بان ١

 حوزاذابالاىو احطلا رشح اكسف ع نمةملولاباءىفو ؟ : اهيلووأ ا هجو زن مرهلاةلاطم

 لكلا تلاطتن ا ةأرملل سل ةنافحي وراك 5 كولا الضاحي سد ظفللاب بالا نمضي ناو

 اريغصلا هبا ىلع عجيل عفد هنأءادالا تقودهشأ نا هسفن لامن مبالاىدأن او نك مام هرهملاب

 تدل كراصق لاا ىاملاطماش دى ءدأ هنالع جرب ن أس امقلا دههشي لولو عجرب نا هلاك 0

 أح |حوزاذا دولا عضاوملا ضعي ىفتنأ ارو سانلا قراعتل عحربال ناس سالا ىو
 لام عجربهسفن لامن مىداناو نمضي موااحي رمص ظفالاننمضرهملا#بااطن ىصولات ملل |

 ناك اذا ىنعي هلع عجرهسها.تاكَن اف ةرهملا نمذوريبكلا هشالد آاحيو زول الاو 5

 عافني هال اونامضلاباعأ نوكي ال حاكتنلايرمالاو جرب ال هش نكي 0ناودمهابناعضل | ٍْ

 لولا نامخصو ف حاكنلا لئاسمف ىشورتسالل اراغصلا ماكحأ نامذلاب | رخأ وكت ظ

أ هنراو نع هنهذ نيد لك كاذكو هبوم ص حق راو حرت اذا توملا إ
 ةريخذلا ىفأك هثراولو

 || ىنجالا نامضى هياوحرصاك ثاثلا نمتوملا ضرهىف نامذلاف هلاثراو نكي ملاذا امأو |
 ا ادقاعناكمولو هيبلاطب الرعغمل اهنا ارهمرالا نءعذ وهنأ نامذلا هعص) لوقلا نم دمفتساو /

 ْ ةمذ قرهم لات ثالرعغصلا هب حيو زولبارعملا فا ملو ةدئاف نامضلل نكمل ناعضالب همزلول هنالأ|

 ْ اهحرشوةمواظنملاق هرك ذوارسعموأ ارسومنبالا ناكءاوساندنعنالا مدت لبنالا :

 | ةدورمت نم نكي لف لاخلا ىفرهملاءاغي ا نعل اشي امنا لاملا موزلنءكفن ال حاكسنلا تاناللعم
 ا حرش إم عفدنا هيو ريدقلا خف ىفا لع لوعملاو هادهو هنعرهملا نامذه < وز: ىلعمادقالا :

 || فقنارارصلا نمىتنا نمد: لوأ نعتاهر_هعريغصلابأ ةبلاطمةأرملل نا نمىواعطلا ||
 أ هنأىناقلارذونيرهملاالكيدقعلاددج ثلا فا هسقفلانعو كي (زب) رهملا باب ١
 ا ناو(زب) دقعلا مايقلاحان دع اةدادزلاولوالا ىلعةدانزلادصقاذا الا ىناثلا بحال :

 || غكاشلا دةءنالولوالا ءاقيا ضر_#فلا نال عازن الي ةدان زا مزلد ال طاش الا حاكنلا ددسحج ١

 لالءااددج (2) رهم لاف ىواتفاادسقن (م) ىفاذك هن ذى امتيثيفيكف تنشر ١

 | ربغصلاه الام نمبالاى دو. حيوْرلا با نمر-هملا ل[ ةأرملإةأسحاري_غصلا

 ضر قام ةمضلا ىف هنأ هيدار لملاو هفدإ_بةيامىلا هفاضًأ دقو مازتلالا لهن هم هن ذأ ارهملا ||

 || ةضارم (م) رهملافةدازلاباءفةسنق اطاشحا الدان زلا لجالددد-نامزلي رهعاهاك ||
 || قةنتق اهلثمرهمىلاهوغلس نأءا ءكلوالل سلف تتامماهلثمر-همنملقأب اهسفنتحوزأ

 مامشقلال باح رهملا ضدقىفبالا ق-لطمستل هدغل ابلاركمل ادة ةواحلن ا لاق ور هملا بان[
 1 لوخدلا مات مقتلانأ ىرتالأاصن فرعاهبةدعلا بوجوورهملا ل سمكتوةراكمااو هو بنسناا ْ

 ١ فابتعحا سه كإعال ةواخلا دعب اهةلطول تح امع-راهدعب ئالطلا عوقوى :-قو نينعلاق قحفف

 - كتل نماهرهمتملطو تغلق حو زرلا نماشر عم تضدقو

 ٍ اهمآاتحوز )ح ) حاكنلا ىفةيدعاف رهملا,ة يل اطملا باف ىذاقلا بدأىف ازهرذّدعلا



 دعي تقتعاذا اده )0(

 اهالومثدا اريغ) تحورتام

 ددعل لولا اهعاباذا اما

 ا زا تا

 ا امل دتاكتا ىرتشل

 | الاو حاكتلازا+ حو 1
 لقالا جو زااذحاكن لارخ الادر م حووزلا ابل خدو هبحاصاضر نودي ة كرت ملا ةيراسلا ١ ىرتشاا ناكر ترس

 جاكتلارخ الادنى جوزلا الخد لن او 2 م” يشن الطم ضرر ل نال اب اماغلا: ثمل ا رو اهوطوهلل< الن ع
 ١ يصأا حاكنلا فرشعتا غ5 ةواجنانالاذز_هوام.لذعملوأ حوزلا اهمالخاههتمدس > اولرهمالف ا

 فو نيه>ولا قحاكتلا

 : | كللاو اًعلطمزوع دعا
 رهملانمدلولا ءآو ةريداوةمالل سامو ٍُق حاكتلا ف تار عدم مديل حاكتلا اذ هو ا

 ءارشلاب كلملاك ثرالاب

 ةيزازيلاوةصالخلا

 ) رهملا ماكحأث هم

 | دراحاكنلالطس نعي( )
 و عسل نملقالا ب<(؟ 1 ١ ىلع اه بنملقالا حو

 | حاكتلا,ةلاكولا لو ق قدام
 ا الاه مل لالا عالق يي ل ا نكي ناو 0-2 ا 5 َ 6 ]

 : تا ةيرتلا جرش و لارا عرش لسن وتب نأ لفن هلم اره 0 000-00 |

 نمعبا رلالدنلا لست ١

 ٍ ةرسشعة شاملا ةدعاقلا فءهامشحاكنلا |

 أ هرزازرب دم راب قذف ةمخشا ةرليعام 59 0 راسا عالاقل + اءناموأ عدس تنبأ[
 ا اهالوم نذاريسغب تحوزتداو مأ قط ى ارا اكن :ف)حاكم لا تاك

 || زاحاجب ل_خدناوحاكتلاز هلو قر رار لاا تامر ًااهالوماهقعأمم ْ

 1 ىفهلانذاريصي اله لو تكسف حو زخ هن ىأر وأو قط ةمالاود.علا حاكن لصف ىقةصالل+خ ا

 || هعاولاذكو حاكتل دشن قدعفنذاالب دبع مكن ظ

 ]| دفن تقتعمناهالومنذاالب )١( اهسفنتحو نافاس لا .اهناا ىفادكى رك اراحأ وا

 || حاكن انالاهلراسخ الب لازدقو لوما و 0 ىلل_هانماملال اهداكسن |
 | دع تو زتولاكتشالف رانا ببسدجو لوكا ما ملعدربلذاغنلا دعي ووتعلا عدت

 1 1 هوز اذا رمداو ةوكانع ارورغللا و رفاكسلاوىقيقرلا حاكتن باب فررغيررد ىقمعلا ظ

 ْ داونالاه الوم اهداوو ىهف هنمتداوفاهجو زتفةرحا من اء اهريغوأ ى هترخأ ذاامأةرحاهنا

 نيكي رشلادح أح ةزطمحلا ىفو ةبدعاقلا ىوعدت ناذتملا قرورغلا تش تاالا ح ريقرةمالا

 رهم فا رخ - اللوهقسقريتعمداضرو ى ٍهملا ضار هنذل ىهسملا فص نمول شمل روم فصل ند

 ىلومالنوك ةهشن را حاكش ْ فانك ىرتشلاك تراولاو
 ٍ لومللالاها نوكي ضعبلا ةقّتعموةماكملار نمو

 | نا.عبربدملاوأ بتاكملا ىلعب جامو هيفعابي ىلوملا تذانحاكشيدبعلا ىلعروملا بجواذا | جاكت نمر شاع ل 1
 ٍ حاكت فناضضاك قدعل ا دعه خاوي كلذ ع نملوملا ندا ريغي دبعلا ىلع بعام كلذفا|

 || ىنعلاب ارارقا كلذنوك«الدجت لاك ةفورعم هدم ىهوهذهتحو زتلاقلحر خو كيلامملا |
 ْ 1 فلل تاكا حو زتمصبالو# (رذاكلا حاكن ىف) رهملا فنا ذاق لطانحاكسنلا وأ
 اوال برأ: ساني اجب ىاسلاوهلا<ةلاعتناكَن ااضيأ تمقوعو بقوع عقوولو ١

 ءارشلالهأ حاكت ىفمامهلان نا هنقا هجر كلاملافالخ لقب افا نا نديم ا
 1 مهم يالا لعأ حئارذن ملوانت ابدل سب الو بركلا رادو تاك قري تأمل هر و

 ْ ةفاختوأ مهين طوتلاة هارك نءاحاكنلا اذهدها ركع همعمللا ىكر ىلع نعلوقنمكلذو ١

 ْ كلذواهنطبىف داولاو تدمسا ذا قرلل هدلو ضد رعتنمهسفاموأب نلطاوادفنانةندل قا ١

 || اذاةمذلا و ريسلا باك نميرخلا لهأ اكن فى رمل طوسملا نم حئابذلا فدجورال ا

 ا كل تنبت سو زنانار هاظا رمان وك.نأالا سفن قحاماوأ نكي الحر اهسفن تحوز |

 || ناامت املوالناك اش افاناصقناهرهم نم تدقنوأ أ مهتماغادوأ ساكت اهسفنمهريشوأ ا

 || لكولجر#و (رهملا ف)ةءافكلا فناخضاك زسسفل ابو ىل_كلارهم ماستلا سلي تلاهويلاطب ١
 هدرناو ىعسملا ب هع راج ن ااه لشد قحيعيمو 2س

 ْ نافق حاكتنلا نكن م اكنلامةلاكولا فةصالخ لدار

 ندد ند لل يد مكحهدعب وأق لطلاب قلوشسلادسب هارد تان الاسف اهلمحا

 - لوصفلا ْ
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 ا

 اهتشاح وتو لح رلا أ مات تاماذا ٌّ ةراشالا ّ 0 ابرارقالا باف ل دالارارقا
 [| ىو مويدعب ماسلا حوزتفن هاد دا كلت[ عسا رأ ها ثاك و ئاَذكَو زاج موبي
 ةدنعىف5أ سه !حيورتولو هنأ حا هملع مردعال 0: " ]سها تدنأ ع يطول ىن.نلا مامالا ىواتذ

 نم فاثلا ل -صفلا ىف ةدص دا امل | ارد ءامصادنعز وحال ثالثوأ ئاءق الط 02

 ىأد_:ءاهتد_ءىضتشنتىت-ابتخأ حوزتي نأهلز وال هداومأق تءأواف حاكنلاب تك
 حاكشال لوالا اهحوزا لال تالا اهمال تامرحلا قعلدز روح الاوو ةفشحا]

 1 وجت غاانرب 7 ءوأاغلاب ىناث أح ورلا ناكءا 2 0 ااام.لخديورخ او ١-0

 || اذاو نينسرسشعيرد_ةسنأمالسالا سمش دئاوففو هكئم عما كك اذان و: ةريغوأ
 |[اولو امتدع تضقناوىاثلااهحو زنمتناناذا لو الل تاح هما تراّوبو ناناتلنا يتلا

 || ماصوهو!ءاسفنوا ضئاح ىيهوفاثل اهتطوولو لوالا ىلع <تالاهجو زابعتاموأ هبال
 اهبل دوادسافاحاكن ىناثلااهحو زتولو هلعفىف صاع ىاثلاولو الل ل< اف ةماص ىهوأ

 || حوزلاناكولاضيأهسفو ىواعطلا حرش ف لكلا لوالا وزللل < الامافل_خديملوا
 |١ لصفلا نمللخلاف سنج نم ةصالخ عما هلة مناك اذا لوالل ل_عامناف امصخش ثلا

 | قدصيالوةمرللا تنثت ا,ةعداح لاك كن سها مان تاع فام لح رللدق كي ق الطلا ناك ندعساتلا

 هةصدلد2 6 مالا هرم را رقالا ىف ط 2 سالرارصالاو نيلزاهاوناكّتاوبذكهنالاكتا |

 ةرهاصملا دم رح شي تدشن امف

 ررةماولا عامجالاب سكعلااذك * هنبالبتالا ةبوز مارح دقعلابو
 حرخم ل ودا كاع رادقع درع اخ ا تاكرالا نلمس ىلعتسسلا لهشا ةيئابهو
 || دقعلا درءعهنأ ىهوهذه ني دا اعاضرو ام داولا همقلخديواولغسنا وهدالوأ ىلع

 اهأو نيتقلطدن وار هير مذاق ةدوفيطا عرفان»لخ ديو اولعناو هثانآ ىلع مرت |

 اهبل دورخآح و زيت جوزتع هلعتم رد هتعضراةريغصل تحو رت ْث تدد ءاقنيلهنم

 ١ دوعتالاب مت /ناودلاو أ طخ [كاذ نم تاجأ اذاهنثالثمأ ةدحاوب لوألا ىلادوعت لهئاهقلط ١

 ا 0| ٌْظذ 6 زجاك-لا ىف ةنهشلا نما عاضرلا نمدهنبا"هلمل-تراصابلال اديأهملا

 ا اتاك 'افةوهشد 5 سها هّمسم ىبص 29 ةرش اصملاهمرحت ثنا سكعل ا ىلعوأ عما هلم

 ا 0 ”عبسوا تسنا فلاكو ةرهاصملا همرحتدن الفءاسسلا عقم سا

 || ةأرملا تنباذكو الفال اوةرهاصملا ةمرحت ش عاجلا لّةعي ىبصلا ناكن رخال ِِء
 ةرهاصملا ةمرحتثنالن ينس سجين تناك ا سكعلا لغو ةورشيايم أ جر تل

 71 تا (ط) الفالاوةا,مشمةمْخض تناك اذا عسب ||تنيفادكو تدشن عستلات ايفو |

 ةوومدنل ا 0 ) طا) ترددت عاجلا لأ نم م سل ىدلاواهحر ىف ىص

 ١ حوزنجوزتلا اهل لال تح حاك- لا عيت ريالدر هاصملاةمرحو (2) مر هش نار كا

 حاكن و دهتركذ ةرهاصملاةمرحٍبا,ىفةنق انزنوكتالاهيفءطولاو ةكراتملاد._هبالارخ
 ]| لق حوزلا اهتطورل حد ف لب ؛ عاضرلاوةرهاصملا ةس مرح ةةربال حاكم !انألصالا ||

 نءرشع عساملا ىفةيئاريلا ةريخذ هم هشلعدمت سد دلوأ | ه«سلعهيتشا دحلاهتبلع بالقير دل

 0 ةصوصخمةياو رتيًارلات هومدنل س كعلا ىلعو ه4 ب أ ةأصادنل ءق ىص (مظ) رش

 ا || فىشالو طيح حاصل اكو فيما باساب ماسي ده



 ْ تيدا لوةنس لكنا وورت جوز وزاق وأ : ىبثنو هن سها ع م ا

 ْ هيلعو ثلا مهامناولوالا دالوالانوكيالل انوا ذهن ءعجرهنأ هنعو لوالادالوالا هلا هجر ا

 | اهحوزةاذواهغلي أ سهاجو ادام حاكتلا ناك مسسنلا لئاسم لصف ىفتاخضاف ىوتفلا 1
 ١ الو لوقب ةفشحو ناك امحلوالاحيوزلا ءاحمث اداوتداوو رخآ حيورب تحورتو تدتعاف ْ

 1 مةدعلا ىف توزع معجون“ هنأ سها قلطلحر ف فائلادلولا لاو عجرم لواللداولا |
 ١ داولا ف سو وأ لاك ىناثلا حاكن نمرثك وأ ارينا هتلر ىراتط نمنيشنساتداو |
 ا لوالاحبو لا ءةدعلا ءاضقناانمكك ينال الدانلع-ولاب الهلا هجرلاك مدقتام ف ال<لوالا ْ

 |١ نتنساداو تع اك ةدعلافتحو :رتغةدعلا اهتمزاو تاموااهال اوماهةتعأ دو مآ ةلزنعمكحالف ا

 ْ مهلوقف ىوملل داولا ناف اعيجسهايعداف تدو زثدنم هرهشاةمسلو قدعاوا ىلوملا تام ني ند ْ

 ١ نمادعاصق :رهش أ ةنسل تداوةىلوم ا نذاريغبتجوزت داوم ف التناك ى لد علا ناك ا

 || اهالطاهقلطولو 8 اعيجمهاوقفح وزال نوكم داولا تاف جوزلاو ىلوملا هاعداف حاكسنلا تقو ْ
 ١١ لوالا قالط نم مرهشونتنساداو تءاخىلاثلا حو لا اهقلط م ةدعلا فالحر تحو زتفابعدر ||

 | ةعجرلاءانمكك لوالالءانلعولانالى امثال توكيداولا ناففاثلاقالطنم ادعاصف رهشاةّتسو ||
 || عتتسا اذافءاشام يان عتقسي نال ناكَتح أك لماذا تامرحلا ىفإؤ روزا ا لصفلا فناضضاق ||
 ١ هلناك اهتشسأ ىرتشا ئاهتط وذ ةيراجىرتشاولو كلذدعيى رخالابعتمتسي نأ هل سدل امها دحاب ا

 | اهعرحبو هسفن ىلعىلوالا يرق مرح لام كا ذد_عب ىرخالا أطيب ناهل سلو ىلو الا طي نا ||

 ا فسو كأن ءكىورو اة اناس ماركو ءحارخالاب واجب وزتلاناما ْ

 أ دحانمةوهشلا © ىغملاف تامرخافتارمضم  ى مايا لا ا
 | حوزلاحاكن لصف لسة ىواتفلا عم ةرهاصملا ةمرحتو.ثل سملا لصف ىف كس ةنيبناملا |

 ١ ناةرهشلادو“ ف هم هرللا تدشنال نيت بوثامست» "ةاهلزتاو ةبادلا ىلعاهمكر 3 ٍ ىفاشلا ا

 1 ماودلاو مصالا ىف طرمشن سدلراشش الاوت الا ار<تامأاهيلا هملقل#ع واهعقا وت ا ىبتشي ا

 ٌ راتخاةومشبامه سفن ىلعامأ س ماو ”هليقلابرارقالا ىلعةداهشلا لمقنو طرمشل س دا سملا ىلع

 | تشو ةرهاسملا ةمرحىفةيزاز لوستلا مدع ىلضُفلا مامالاراتخاو لمت نأ قودزبلا ماما ظ

 ١ ار اوما هلع تمر رود أنها ١ ئطووأ ى> انزلابوةسمشلان ع ءطولاب هر هاصملاة مرح ١

 1 ٌّىطاولا نا لع اهعورتو اهلوصا عرشالو هعورفو لارا لوس لع ةواخولا نر 0

 || ئطاولادإو لا تاروت 2 سنك قو تام راق ىسخرتسال طبحلا نم هةساوأ]

 ْ ةيريهظلا ف رك ذ ذو امدسو مسن نال "هل ءاحمردتو (ش) اهتاهماالوةءوطوملاداو+ با ىلعالو |

 || اهلوصأ ئطاولا ىلع مرت و هعورذو ٌئطاولا لوصا ىلع ةءوطوملا مرتو لاهتفاطومضمالصا ||
 ١ لصفاا فةئاعراتت ةومش سهللاوةوهمشدحرفلا لخاد ىلار امنلا كلذكو اهعورفوأ|
 ا (هعرفةجوزو) العن اود و بالا أها نم م(هلصأ بوز مرحو)حاكسنلا ِباَكْنم عياسلا ْ

 || دقعلا سفن ن امر امتلكت أ ىلا ضر هقالطاىفو لغسناوداولا نبا والا ةأ سها نم
 ةرهاصملاةمرح بح وال دسافلاحاكنلاو يف حاكنلا فى ات هق 5 خلا قاف الخ دابادو ْ

 ١ حاكنشلا باك نم معدارلالصفلا لسقدي زازب دقعلاد هي ل مالب :

 ا دقءانأن ألعب ىحاهوطو هلل هس أ ثاريمز هه راح ىرتشا اذا ىرصانلا سنحت ىفو 0

 ١ قو 0 نم عباس كلا ندا نوي ارا اهؤطيالاتس اهو دقدونأ نكت اواب لو



 1و

 دقعت له( طشن طز ع وسلا باك ن «مدساملا عسلا,لصتامفع ولئاوأىف ةيزازب ظفلالب

 مضل طعإلا يلزم قر( راوتر سدا اثملا فاتح ا ءاطعالا اظفاد ردع اكتلا

 ١١ لاك و اىحأ مهضءبوام اهفتساو واع: لب ع اثم ضعبف ىدادرب () لاق داو( ط)هيلعاقفتم
 (طش 26 دعم . ال ماهفتسالا,نأ ىلع ل دياذهف(تاق) فرعلا فار حالا ى ءمو ةسنلارع

 ' حاكنف حاك_لا دةعلل نكن اودعوف دعولل س احنا ناكناق تسطع لاَعف اهينتطعأ لهل لاك

 || ىيرطاةافولا نعةدمعملا ةبطخلا,سادالو و حاكنلا لئاوأ قىدهازلل ىرودس لاح رش

 ةهاركلا ناك نم سداسلا فةصالخ ىواعبطلا حرش اكس: ىف مي رصتلايهركيو ضي رعتلا
 اذاةزاحالا ىلعمهتونامادةعلاوخ وسفملا نود فوقوملاَو طتةزاجالا نأ لا ةيريهظلا فو

 ا هديعبثاكلاحيوزولامةلْزع و هقلطس لب فاقوس الق“ نكي اذاامأوهدوحو نامز زيت هذاك

 ىلا ةحكنالا فة اخرا ةرشابملا تقو زينل نكم هنالز ءمدقلازاجأف قع ةأ أ

 ْ دكا طو.ةسو لطانلقلطابمأدساذ مراح ا حاكن ُّق دساغلاحاكنلا ىف ةزاحالا لع فقودال

 أ| بجو دوممئالب حاكت ف لوخدلا دقعلاة مشل دطاط وقسودسافلدقو هانتشالا مشل
 | لوخدلافهفصواذهحاكن لكودابشالا الن العالا طرتشد اكل ام ناف هدح ىف اد هنال ةدعلا

 حاكتنلا باك نمر شعل املا ىفةيزازيدساغنلا حاكنلا فبالتافولاةّدعو ةدعلا بو همف
 || قةاقولاةل- ءور نم. ثالث ةقرفلا تعوم دساقلاحاكلا ف دنحل! يروا

 : دهر اعلا اجل طو ةلاةدعؤحيوزلا تسد قدتعتالو اًضيأضح ثالثدسافلاحاكنلا

 | هضصفاهررحولو) قالطلان اك نمنماثلا ]1 صقلا فة صلت ىرغضلا ى واتفاق

 اه-اكتد ففةشاكك امن جا (ةغينسى أ دنعدسافاهحاكنفكلثلان 0 ااتةواهجورتف

 ا ثلثو اهلثسر هم أهتمق نمط أ تلت !اولثملا ارهم ىلع ا تعقن مدازامف ىجست ىهف)ىلوملا

 رشعت ىشو ا م قيامفهباعسا ا اهيلعف دسافلا دقعلا فل اوتدلاب رهملااهلذالاملا

 : لئملارهمذخانو) امهدنعةرحام ال(حاكلا اروح و)حاكنلاداسفل اهل ثاريمالو تلثلا ن 3

 ا تر هو هنروال ةيصوالذا ( ارتهت لكى يستاهل ةيصوالف ةثراو ىعو ةيصوابال (ةدامزلاال

 أ ىىعستودصاةماهئاربهواهلثم :رهمردقا_تعقن م عفرب ىأ (ترالاورهملا رده هسا حا

 ا حاكسلا عقواذا و ناري او براق الا ةيصولا لصف لس تاراشالا حرش لءهستلان م قابلا

 ا نخفف ناي ناوزدع وامر عمالقامبل> دن كي نافذ ةارملاو حب وزلانيب ىخذاقلاقرفوادساف

 أ لئملارهماهلف ىمسم دم نكد )ناو ىبعسم هم لاكن أ لل ارهم نمو اهل ىعءام لقال ا اهلفام+
 1| زوسأ ولكاوث اللا انكانعدنعامهس قل رغملا ني- نمةدعل اريتعتفةدعاا ىدنو غلب اماغلا

 ١ 0 ِِِ 1 لقا نس ا دمي نيجوزلا رع

 ُ م 00 اعلا نمدحاو لكل دسافنلا علا

 ٍ لاق (؟)ىحأ الب هحوز جاكي | باك ن ندمنيرمعلا لصفلا ىف ةريخد ضدقلا دعي كا ذهل

 ١ لصفلا قدخؤويهب و !ءقوةراجاو هلمقوةزاجان س دلوع ل .قاهيفانل هللا "داما تيل دوه

 هم وزولو ةصالللا # (ىواتفلا فو بسنلا توثق ) نيلودفلا ن مني رشعلاوعيارلا
 بالاةوعدن مىلوأ هس راجداو كلاما ةوعدو حاكسملا دسفهاعداقر مش ةمس ن مىقالتداوف

 ىزعنلا ناك مري ريشعلاو لماثلا ةتماسرراتب ىلوأ بالافاعمداعداو هيلا تناك كاف

 ( نيننماتاعقاو ؟ )

 حور ل --راهلةسسم ()
 هغلبقهنذاريغة[صاالحر |

 وأعنصام منلاقفريدلا ١

 لاكوأ اهبق اناهّلنا كرا |
 ناكتدصأ ل اهوأ تنس

 دا اراهنألعاذاالاةْز :راحا

 0 قوسدءاز مسالا

 10 ءازهتسال ا هحو ىلع

 ناذيضات هاةزاحانوكال
 حاكنلا طئارشلحففف |

 (بسنلاتوينشصم) |



 ال

 | مالك دعلاتاملجوزلا نالحاكنااد_ع ضي وفتلاريص:ةأرملا لبق نه ةءادبلا تناك اذاامأ
 || نأ ىلءوأ قااط كنا ىبعتاءةلاقهن اكراصف لاو سلا ىفامةداعا نمذش باو او تابق ةأرملا ||
 |١ قو طرمدلا ىلع حاكسنلا قل دف ف تا ضاق حالا دعباضوذ مصيف كد مالا نوكي ا
 ةمافاد_ةءاذكوحو نزلا ةريضحا طرت_ثدهنافاحاكتريغلا ةحوكس 1 ىلعىدا اذا قدما لا ||

 تماى فد ؤ احاكن ل-ر ىلع ةأر ك1تءذااذاو ىوعدلان هرشاعلا فة اخراشت ةشيلا ا

 ناك نمحلكتلاى وعدل صفق ناخعضاق هدوعت كاك ادسفال راين ضقلتسبلا ْ

 ىنةلطو ل خدو رخاآح و زنتحو زتتااتو لوالا حبو زلا تنااذا ثالثلا ةقلطملا# ى وعدلا |

 اسيفى ا ةقداصابأل والادذع عقر ا ةقن تناك أ فد ءىققلا وأ

 قطع الة أكن او اهحوزتي نلوالا حوزال لح ادعاصفر مش أ ةعيرأ كلذوتاندعلا ||

 ولو لواللاه-اكنل<قاثلا جو زلاركن اوكا د. ةأرملا تّرقأولاذكو ل_-<الناندعلا اهمذ
 دعباهحو زتلوالاناكتاو لوالل ل<الئاثلا لودر ماتركن أوكل ذيفناثلاح وزلارقأ ||

 حوزلاتحوزت تنكت !اكوأ اثلا ةدعىف تنكو ىنتجو زتتلاق ع أ ا اركاب ملوةد.د

 اهكسعن !لواللو اهلوةلهةءاللوالل للا طرا ارك هلاعت نال فل-خد.غوىاثلا

 || حاكسلا ناك نمدم را اءنيبو رلاد_تأرارقا لت قناطضاك اهلوقلقهلداحتناكت او |
 وأو ضقت الد: تشن ةزاحألا لمةلاقولذ الوقالالعف ضقنلا كلمءحاكذا!ىفىلوضذلا (ىث)

 انه فنوكبالو فقوتيىاثلا نأ (خ ل عءو لوالاحاكذالاضقن ناكة زاجالا لبقاهتش أ هجوتز ١

 هلكو © جت جب رار ل حاكتا ا ةأ 1 ارملا تسؤومىهأ الب هوز )ع *) لوالل :

 ضةنةأر ازيك ن أل بةفَدعلا ىهواهوبأ اهجوز نأب اهنذاالب واه رخل اه ْ

 | لكوملاو هلكوم مام هماسشلا ضي ا هْضقن مصل لم كولا هسا ولاذكو هضقن مص حاكتنلا لكوملا |

 ِ تاكوولو يف نير شعلاو عبارلا فنياوصف هذسف مص فوقوملا دةعلا فوك يدقاعلا دحأو أ ا

 ىولا باب رخافرر.-غررد احوزتهالاجو صه صنامن الز < ماهحو زتفاهك وزن ال-رإ

 : حاكن حصل كولا اهجوزتف ةنالف- -وزيلالجر لكو ل->ر يف حاكسنلا باكن يحلب ا

 || ناله سةنلابرتشمنوكمالو مد هسفنل ىرتهااذا هنسعدئثءارمشد لد 0 كولا
 | نال لكوملاب نم هعانمتهسسفتلهارتشا هن“ كى رتشملا عمت الا لمع لكوملا عم ءارمشلاءلمكولا ||

 ْ هنالحاكشلاءلدك ولا ىفهةيقكن كالىئعملااذهو هر ما ١

 || اهةلط غابب ل خدوارهشتأر ءمأ عم ماق الكولا تأ اولف هسفنلءارمدلا كإ:لوسرلا وريتسولوسر ||

 || باك نمةلاكولال_صف ف ناخضاق هانااهدكو رتزاح لكوملا نماهجوزفاهتتعتضقناو |
 ا ل هر دورملا نفرح ع ردح رلال اقف لحر دب ىفاه أ تاع سا يو حاكللا

 ْ اهممسنواهعمارك ذي ن اوفاصخلادتعحاكتاازوعاذك ىلع ىدي فاه حأ تاعج ةأ ها 1

 ناورو< هريغن هدأ مابا ةداهشيوأ اهريغن هدشاةداهشن سها حوزواو ٍق لراوألاتاراتخحم |

 كور لا ادع نا ارملا  هباورلارهاط فز وج اهتمهشإةداهشد وز

 دوهشللرو< وةراشالابةموا_عما رم ربنا مع طر 1 وشو زد ١١تلاّقفدهده

 ١ ةلراونل تارا ةساكعا دع تايثلا ادالاطاسحا اهءلا اورظن,واههحواوغشك نأ

 1 درة عةرعالذا ةعممنوكمال ةئنس د اذااهقلطد ناش ةأ سها حوت ند 3 حاكنلا ا



 ناسحالاو سها اركلا ناك مةقر هدملا لك 0 رثكلا '

 لحال تار ةلاةءارقدتع ماعطلا ذاع انا لصامللاف ماعنالاوأ صالخالا ةروسةءارقاوأ م كل
 م

 ةعطاقمزومال (مظ) ةال_صلا باك مني رشعلاو سماخلالصفلا ىف زازب  هركم لكألا

 هرطاخ كاد لاله ساىنو هبفةداهشاا ةيتكالواهبةقشولاة تك الو هري_غونيساختلا قوس
 زويعالذ مارح شغلا

 برااراد نمريسالاءا ارشىالا نا. الب ةشوشفملا ضور علا عسالوئادا فو زاءاطعا

 ءارش *نمىاسحلاتادقا وفامهو ةقوتسلا وفوبزلاءاطعا هلز ولع اءاطعا ىفةيناثلاو

 هايسشأ ةتاخلاءاضقىفاذكد محلا قح ىفدابتجالا هزم لهاخلا قى ىوتفلا ريسالا

 ةادرلالهداق تداولا وح الاب رخل ملاومالافىدعتت ةمرملا ٍق ةحارالاورظحلا ىف

 ند ٍُق لا ومالا باعلان برها قددنشو ةساخلا ع ند هتمرحت لعناو ه1لالح

 ثاطلا_بلاىل_خدبو هي ريهظااتارفكمىفاذك فرشو ارعاذناك اذاالا قسفهريغ هدي لبق

 ناك اذاالا ا ا مو ةرشاعه درك 0 فرشلا ىذتعريمالاولداعلا

 ىادكمارحدعولاففاقتا هي هب . ريهاتلا تا فن ىفاذك هن هنرشاعمةأرملل هر كد 1ىلسيالجو زلا

 اك اك12 هذاك اذاالا دعولا مزلد الو غاباله بأن لفها, نأهدعوةنقلافو ةريخذلا ةمحضأ

 هلعمو هخالولو مارح ةرجأ الب ميلا مادختسا لو جلي نزلا هرك ذاك ءاخوا سيف 1 ةيزازملا ةلاك

 لجرلا ىلع مارح صلاخلاريرخلا سل ةينقلا فاكدك رشراضحإلملعملاهلسرأاذاامقو همالالا

 مرحام  هدنعيرلافصااخلا ازودعألو ناسلا ةباعنمدادخا فاك" :كحوأ لق عفدلالا

 ناالوارب رح سلي ال اوارخ هس نأزو< الف ريغصلاهدإ |أونهلعف هملعم رسوإعفغلابلا ىلع

 ةولدتا 00 5 وأ طث اخاريغصلا سالحاال وهل>ر وأ ءام < هديبضخ

 اذا كاوا تارا رحت ل>دو تير هةيو دم ةمزالاالا مارح ةدنحالاب

 نم 0 ةياشلا ةرهصلاوعابضرلان متدالاالادعام :مرجلارةولشا ته ىف لث احامهتس تاك

 هلامهأحةىاعتمتنانأت 2 ىلصهلنالوسر ىدلا والا هنعل مير ةكلا ىلعتام

 ةمواظن ىفاذك ( 5 هنءارق نمبوث أن ارقلا عامتسا ف ىردر كلا بقانمىفاذكهيانمآىّت>

 هسعجم ىرأ و و هروع :راسسأم ردد 006 ١ و ةحارالا و را تا انامه ونا

 نيزتلل "لا ناقل سار نس اواو ضرفدربلاوركاهنع عقدي و

 سلدركي ورطلا ب ايُثلا سابك د © هوركمرطيلاو رشالاوربكللو حابدلمحلاو

 رهظلا طس 00 || نمي ةماعلا راةمامعلا سل فةمسلاو رفصعملاورجالاٍبوثلا

 ا اتاك ند مولكلا دكر هن بابل سقزيجو نوال عضوم ىلا ليقوربشرا د قم ل.قو
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 اذادابز نين س 57 0 70# ا

 تأ مانأ ةرمثع د عباهد ب يهالا نو كي نأ لعوأ مانأةرمثعملا قلاطاما ىلع سا حبوتزت

 لاقت حوزلا اًادباذا اذ هثنللاونأهمةقلا لاقو اهرهأكإةالو لطابقالطلاو زن 0

 نأ ىلعوأ قلاطوأ نعد بيم ىف تيوس هلة ارما تادن ا نايت !اط كنا ىلع يهح و زرت

 نوكي وقالطلا عشب وحاكنلازاج تابقل + رلا لاف تدشاْنكى سفن قلطأىدس مالانوكي

 ءاضقنمرشاعلاف (1)

 ىلاّتب رهلاق ةيزازبلا
 ىلع نمد ناك اذا هبرح

 توك واملعلخدهسفن

 هأ هسقن ظفاطابهم ادعي

 مارح مالكلا نأ لعا )0

 دوهسملا ف عضاومةعيسف

 فاخو ضي رملا دنعو
 تارقلا ةءارقدنعو ةزانملا

 عاجلادئعو هيطخلا دنعو

 مكاللاروذ>دنءو

 عرشلامكحفف ىلا

 قرابخالا باهش نم ها

 تانادنممو
 هسه حاكدلازاو> طرش
 لولارو د>ءام سا

 نحوزلااضرو ني دهاشلاو
 ءا لوبقلاو بادالاو
 هقعلا يا زخم
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 *(ناسسالا وةيهاركلا بانتكحإ

 ناو فصلا سعال ل نيدلاىفههقفي وهلعي نانسأب الفت ار ةلا ىلع مسار ةاكلا اهاذاو ْ

 "هلمقلا ةفرعل مولا لع لعتو ٍق ها اركداا لك اوأىفنيتفملا هناَرخ هسا سا ا

 امو-راهانلع-و ىلاعتوهناحسهلوق لد وآن ليقوما رحداب ناو هيسايالةالصلاتاقوأو ||
 هنانده ىهنو مهلا ىلعزاطب#ثلارعسا طا 0 كل وما املعج ىأ نيطاسشلا ْ

 نأب ىصوأ ل رة صار كلاناك ن م ماعلا دب لست عورتا .زازب ب.غلامحرنماجر ا
 ارا ا هالات نوكيدأالا هتك ن ةددن ًازوكاللت مما لاك هتك نفذ ا

 !حاصابعي +: ساوىلاعت هللا مسا اهيفو لثاس لا اههفكاكن اك نفدتناىكسشداسفأا

 قاهقلي وأ اهقر < ميلا عتدقا مسا نماهيفناك امى ع نآانملا ب>ال لاق ارد 2 النآس دو ا

 نآبحأال وان_س-كلذناكدحأ اهلا ال ةرداطض را اهنقدزاو مظعلاىراجلا املا ظ

 نعو مالسلا م-ملعتكت ددلملاو ءامسالاو ىلاعت هّلذأ مم انماهمفثاك ام علام راملا »فرح ا

 هيتك شتففلعلا بنك فقولو للا نعاج را ناك امديتك ع اشنأب ىدوأ ل راذعلا ضعن ||
 علان منوكتا لخ ملك تك نا رابقصلا مسمع ءاقلا نأ ىلااويتكن ةمالكلا بتكابيفناكو ا
 لئاسصىفناضضاف معلا نعحراخهنال عاس مالك |! بتكنا باجأة علا بتكعمفقوب ىتح |
 معنا هسفن ىلعءارقفلارب وين داراة معا ارددعم حام رقت الع هولا با" تس نم ةفانغ ا

 عوترلا عم :ءامقةيشم لضقأ هسفن ىلع قافنالافالاو ل ضف راثيالاف ةدشلا ىلعريصرونأ ا

 وادا كايتو هتالثمد كلا :.ألاوأ ورم اراكتساهركمان العلاق ةسهلا باك نمأ|
 هركم اللامع ىذ نماهسغنت رجا اذااما لزا زاونلاف 9 ذامدإ وأ 0ع ا وةسنحالاب ا

 ىواّتفلا فو تاراجالا نمة>اءالاورظلافةيزازب ىشودهوامال_اذا هركيامتاو ١
 دشلاردصلالاق ه رك دكر رمد ةلاةءارق 5 ا

 نع ىحو ىلاعت هللا هجرد_<2 لود ادا ىلاعت هللا مهجر انةءاشمو ىلإ قاسم ا

 رءاقملا لع نارقل اةءارقنا ىلاعت هللا هجرى راذلا لضفلانيدمتر كب ىلأ للا مامالا نشا ١

 ساب الف تقام امافارهجةريقملا فثآرقلا ةءارقدركتاغناواممسايالودركتالره لو نشأ اذا ||
 نأ يهارب ني دحشركي أ املا يش لا نعى ظفاحلا قهءاوبأ ه مشغل ناكو ممْحناو اهب ا

 ملورباملا فار قيال هناف اهريغامأو رهجوأ؟ ىخءاوس كاملا ةروسرناقملا ىلعأر ةنثأب سأباللاك ١

 بحس لاو هنأ ديه_سملأن ب ركب أ نءىحو درو ه.فرثالا نال ة.فاتاور هللا نيب قرش ||
 اعرق نما غلب هنافتا م عسسدح ا هتلاوهلق صالخالا ةروسةءار ةروبقلةراز دنع ا
 ىراقلاا ذهل رفغهلاروةذغمناك ناو هلرفغي هلروفغمربغتمملا كاذناكن ا تأ سه عسب. ْ

 هوا تان يالاودنعار لام دارلا فاهربلا طحنا ن م تملا نمديوودبهوو ا

 اهنالاهاكأ 1 او مانأ هن ال:ةفامضلاذامع ادرك : ول-ذفأ هالو مانت الثةيسدملا |!

 رم اناا تار ةلارش نم هراو ساجاف تام 0 ١
 تبدع .اعىيالو اهيلعتباكلاواهبح وللا قاصا وركب واهأطدالثأ طرش ا تراب زن ساب الو ||
 عوبسالادعب و فااثلا وألوالا موملا فماعطا اذان هركمو تاولالاءنيطبالو صم#الو ْ
 ءارقلاو ءاحلصلا عجبو آر دلاّدعا ارقب ةوعدلا ذاخعاو مس اوملاف رقلا ىلا ماعطلا لفن ودامعالاو |
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 امهنيدولااداعفامهركسلازاذا ن كل ناركسلا غااملاك صصيِباجأ همالسا عصبله
 لجردهشولو ةبادهلائراق الدقي لو برضلاو سام ماب الا قا دوت ظيناريخأ

 تال جاو وو مالسإلا لع ءاعالا حراس . وهو لسأ هنأ مالسالا ل»أ ن مَن آسهاو

 امهعي ىفدت سه هنال هلطابام مداه شف لسأ هنأ نامذ هيلعد مش وءاسنلا ةداهشم لدقتالاَماسفن

 قلصت ناذضاق فذقىنادودحناوناد_بعلااذكوهل_طامدترملا ىلع ىنذلاةداهشو
 ارذاك ملا لتقف هملسولةالستق تق نم مامال لاولو يؤ ةداومشلا باك م'ةلطابلا ةداهشلا
 هحالسول اوال باجح و تال الان ماهلعامواهجرسولوتقملاةءادباسلاو هيلسالناك
 عمناك ام كلَذِكَو تلم سلؤكلذادعامو هّنادو ا هطسو ىلعوأ هتبعح ف لامن سا

 رئاكلا لمحت ٍُق ممانغلا ةمسقىفلصفلببق ناش ا باس س دلق ى رخأةءادىلعهمالع

 ةيريهظلا» الصفاذكرفك الصتذاسأاىءوحلاقواو رثك المصن ىذلا ىلع لسولفرغك
 ةدرمصنال#ر فكي 0 را 8 :رفكلاىرغدلا قو

 هن زازيلا فاذكه بع قعيالو لدي هناف لبو هيلعلا_عتهلنا لص ىبنلا بس ةدرلاالا ن ناركسلا
 نيُشلا سو ىنبس رفاكتلا عاجلا ةرخ الاواثدلا ف ةلومقم هس وتف بان رفاك لك ف

 با( نالت هنافتترا اسم لك هب و لبق ذخأ اذا ةقدنزاوودأسهاولو رصسلابو امهدحأوأ

 هءالسأ تلك نمو مالسالا ىلعهركملاو لسأ اذا ىصلا واعي همالسا ناك نموتًأر-ملاالا
 3 رلامكح هوةمحتملا تاداههش فاك اعج رم نيلج رب همالسا تنث ن نمونينأ سها ول_-رةداهش

 ىلص الار فاك اكياس الا اهيضقيال لس اذا ن كل اًةلطملاعالا طبحو عجربلنالّدقلا بوجو

 كَم م هتدردعب هنعهيو ريثأ هنمعما سلا ز وع الف شي دحلان مدرك غلو هاوراملطبدو لسأ اذا

 م هيدر ىلعل لك ول تاماذاَو اقلطم هفقونالطدو اهتاطم هنأ ها ةنونس و ةبخاولولا تاداههش

 نامالا ٍ ىلصالا نمار 317 ميتأدن :رملاو باكلاك ةريقح ىف ايامناوهلملهأ ًارباقم فندي

 ْ لدقدع نياركت كلا 01 رورمض ني دل : نمهيءاجام عسبجم ىف لسو هيلعهلتا لصد قيدصت
 دوحج الا هل .هلالهأن نأ ارفكمالو ةرورذْندلان مهي تاحأ#أ شق ميول ل

 ضعءبهمفو كاذىلا عجرب .رريقكشلا ظافلأ» نمىواتفلا فاماكأ هز دام ل ضاخو هيقدلخ دام
 : هنعهللاى ذراملغلضفتآورغك امهنعلونيكشلا بس فالخهفاعت جمد ال نكل فالتخا

 امهتفالخركنأ اذارفك ىردركلا فقانمىفو ةصالخلا ىفاذكعدتبقام عمقا ىضرامويلع

 امهتفرثك ًاهنعدتلا ىك راملع بح ا ذاو امهللس و «لعىلاعتهتلا لص ىلا ةبحنامهضغب وأ

 1 هيرا ارقالا بجو امراكنادادتسريصيامنا ع سيدا! ىو ىسّتناهيدخاؤي الامهنع هللا ىذر

 ءاز مسالا هامل بتو م ملعم لا عتهّلنا تاولصءا الا نماد> او وأ + الكو أ ىلاء«آهللاركذ وأ
 راكن ا هسلتلا ع : 21كسانمدوهنو ةعامجةالصلاكل فلاب همالسا ناكو لو دترملا لمعي ها

 ليلودعلاد د !الهل ضرع الرك-ةموهو ةدرلا لاسم ىلعاودد_مئاذافةدوةدرلا
 ةدرلابةداهمشلا لبةتودل بق لاف دق(تاقناف) ريدقلا تت فاذك عوجروة دو هراكشا نال

 دترملل لا ماكحالا تيئتف يو اهراكنا وةداهشلاب هن درت روث( تاق) هن دن افاق نلدعنم

 دره ىودامتا هلضرءّيالهلوقو ة+وزلاةنوش وف قولان الطب ولاعالا طيح نمبانولو

 ملسوه.لعىلاعتهتنا لص ىبنلا بِسددَد درك ل تشي هنافدُ و لدقت الن مام ايندلا فهي قلم
 ريسلا بات نمهابش أ هانمدقاك امهنغ هلا ىضر نيكشلا بسو

 كاكا لت بلطم) ٍِ

0 ( 

 (رفكلاو



 نعد رابسعا ع نمههانمدقأم هقح ىف ريتعيال و دمراس#ع ىطعف ل صتملا ولصقنملا سس 1

 ١ نب وم مكسللاقرتشيلا ميلعفقولا ىفدالوالا قس ىف ريتعا أك اهكسحارداو ةولغل اعىحت ْ

 ا اول: ”اسولا عمن لال ودل الا رول راع طير امو نقف ونرش ُ

 ْ اذاالا لع لص النام امهدحأ اواداولأ هع ىو دي ص ق ”نلغلل قاقدسالا تقو 5 ا

 ا داولا نأ (للعا) هيلع لصي تاغامهدح ا هعم بس ملاًذاو مالسألا لمعي وهو مالسالابر أتاك ا

 ا تمدعئ او ديلا ب>اصأ اعشريتعيامدعتاناف نيدلافامهد>الوأنيواللاعشرتعب ريغصلا ا

 ا ةعسلا نار عالار ا هرامتعا نمد.الفندلا ىفالد ًاهرامتءاردعت هنالرادللاعتريتعيدملا ا

 || هعمتاك نافاذهتئاذا ىوقأدملا بحاصو-ىفةمعيتلا ”لعفامدعتا ا ذاق ىوقأ نب والا ا
 ّْ هيلع ىلديامهدح ا هعدن ك21تاو اكوا اا ارفاكنوكمقرادللالا مهلا تريتعي هب وادحأ ا

 ْ براارادؤدنللان م هللا دب ىف عقوولو نيوالا مادعتادنعرا دالا عال مراصءنالتاماذا ا

 ْ انلقامفىوتسو نيوالامادعتادنعدملا ب>اصل اع مسالا يل ال ا

 أ| ءاوقو مالسالا فصي لام نيدلا فدي و 8 ح نايل تاون ال اذا ا

 ْ الم نو كيال تال هلال لاك وا ل ل رع و دال ةقاي ردا تالا لم ١

 أ ةنمومنوكت د اسال اهتضوسم اودي راح ىرتشا اذاكلاذكو مال_سالاةءفص ل_ءد ْ

 ] هييكسوهنكت الموهللانن 6 مالساا هملعلب راج ث بد فرك ذام ناع الاد _صو ا

 و 1 : الاموملاودل_سرو :
 هريخر دق اوتوملادعي ثعمل

 ارد دكه ل اعدت ندهرمشسو
 ٠ْ تكد

 : ىبصغقري لا ىفىنشورتساللراغصلا ماك يغصلا عماملان هرب "انا لج باف رج اهذ هى

 ذأ اع كح -[سمريصي هيل 0 اف عم وأآبر ذاك راد لجر مهسف ةم ةمدغلا ن نم عتو :

 ] مالسالارادلخدأن او هبو أ نيدىلءوهفبرخلارادفتافةسصلاوأ ىبصلا بسناو هالوأ ا

 ١ نا اوثاك ام لعوهف كلذ دعبناوبالا تامناوام.مد د ىلءوهفامهدحأ او ًاءاو أ 0 ا

 ١ د لس ولو كومللوأرادالاعت السمري مد مال_بالارادل_ثدأن يح | ير او دعم كَ 1

 ا منمالسالارادفنب والا دحأ لسأولا ذكو نم زل 2 نارانإ به ىدااريس برلارادؤنيوالا 1

 نوكيام با ؤناذضاق السم ناكمالسالارادؤراصف بر اراد نم كاد دعي ىبصلا ىبس ا

 || نيإملارب اقم نفدتل مق ل مداو اهنطب فو تنام ةيئارمصن#قريسلا باك مرفاكلان هام دانا |
 ا تدشن ارمدل يؤ ذل داكرخ ىف ىجفملا ةدنم ةدح ىلعةرهقم ىف لمقو مهرب اقد ىف ل حقو 1

 داولا يذاع مهضعن حرفا مئفدف مسهعمللا ىذرةياعصلا تفاّنْحا تتاممث 00 0

 ْش قحىفداولا نال نيكرم دملار اقم قنذدت لافواهمت :احمهضعدجرونملسملارباقمىف نئدن :لافو ْ

 نيبنوكمل ةد-> ىلعةريةماهل كنت ىهاعنب ءقعلافو اهتطب ىف مادام متدعزج م 5 :

 تاع !١ىل_دقاأن 5 :رف_ملاقفاهربلا طءىل نم رافكلا ةريقمنبب و نيإسملا ةريسقم 1

 ا ا هه ذا املك ىدلااهادحا كل 0-00 اك عدرأ قط ةذاصلا ناك ع نهنثالثلاو :

 هر او الا | ادع اب مث هرغص ىف لأ 52 | أدت خل اذا هب وبال

 00 مال_سالا ىلعربست ولآ هب الدوجولا هده ىنف دير اواعالسالا لعد هركملا ةفارلا :

 اراك خاب ولف همالساءاموكح مال_بالاراد ىف طم طيقأللا اوهود_سماحاهلو دثر ما بابفا صمم ١

 نا ركسوهوإ ساد مش نع ءعىلكس 8 دولا لمثانم لتشالو نا



 ياا سيل و

 ' يلا قيرطفةس ةفنلا باون سه اللريصإ و زاج عوطآلا ةجحب هريغمأ اذإ عوطتلا فو

 دعب ناكن ا هريغنع( ١ م( :رورمملا حنأر طظنلا مضي ىذلا و # يللا باتكنمتلاثلا فةصالخ

 | مامهلان با هيلع رحت ةهاركموركم :ىيدةععأاو الكلك ا لاوذا رلا كلع هلع بوجولا قم

 ريغلا نع ريلسا بايرخآىف

 *(ريسلا باك )+

 تسون نعو دزلا لعريجالو زوج هنأمامالا : نعبر ارادفل سمن مدور عالاوا

 فز و<الداولا عابف هيلو عنتاب اقلك داك يرام ماخاذا ريع هنأىلاعت هللا هجر

 وجال نأ سافروا هتايعتحاو هىرتشاف برا اراد دسم (س) اهاكتاءاورلا

 اعئاطهعمج رخناهومن ديل ناو ءارشلابالر هلا هكلم عسسل اًذهْز اوجاوناداذا مهتكل عسبلا
 اهركمجرخأن ا هنأ ميصصلاو رسلا باك ئتم اسم رهقلاب هكلماهركمدجرتس أن او 2
 ناضضاف ى رالوأ علا اذعزا 8-2 رب عئاسملا ناكء او اوس عئاطوهوهيءاجناو هكلم
 ةيبرح تا داذاوقريسلا باك نممهرادف برا لها ن را ”لماعم ف لصفىف
 امذت جو زئاذااهنا (معا) رب رغصلا السا لت م ن.هدهو ة يمد تراصاممدّت>وزتةناماد

 د أو مهرادىلاحورشلانمعئملاو نيا ددس ملا لحاء ل ةسمدريص]

 ةعياتةأر 1 ”ااذواممدري_ديالة يسد رجح وزئئاذاو كلذ هءاشامواهضرا ع نمحارخلا

 3 وزلا نودان رادفماقملا مازتلال ةممذةأرملا نوكس -ةهيفاهل عدا سد حيوزلاو ماقملافاهجوزل

 ا اناك اذاةارملاو حوزلا نى رياأ لوب ريغسصلا ماعلا هسحر شف ثدللاوبا هس بقفلا حشوأو
 | اهقم ل رلاريصيالةماق الا ًارملا تونولو عمد ارملا تراصةماقالا حو لا ىوذف نب رؤاسم

 تاو حرخالامهدحأ تدان أو هيدلاونذا البو زغلا ىلا دولا حرتحال# نمألا ىفناسلا ةياغ

 طارغ ةبسقو حور هل نارخالا ندي لو مالا مأو بالاوب أن ذآف ناند>-و ناد_>هل

هملا نالامهنذاالب حر ةراعتلاو
 واجر قامت ىلع ”وزعلا تاد امهمال حو لا قلعت دا

 قيرطلاناكاذاالا ىلوأ ءالزو < ن الفزاج ال ةر اتا اىلا جور نالوةراخضلا وميلان علا
 5 حرال نيجاتاناكن نهتم دخلا نيجاتتريغاناك اذا اذهامهنذا طرتشفاقو
 ا رخال لا لا.لفكناوئادلا نذامالا جرذكال لاهل نك تاو هك ادآاليوزغلا ىلا حيرخالنيد

 ريسلانمةحابالاو رظلا ىفةيزازب ةصاخ باطلا ن نذانالا حرتعال هنذانال لفك ناوامذانالا
 تراسل حا ال لسع تا دعس كال طايل لك هضرأحارخىل-ج راسي هوادا ىلاولا 3

 حارخ لع نهب زدباوحارتلا فرصمل © ٍٍش كاذاو رو اناشمو هصتةخ نأ هزوحالف

 اذارداونلا ىفىلاعتهتلا هحررفسو كأن عو ةمماللنيطالسلا هلعفي ىذلارظنل اوهوهلدضرأ

 ىفَو-ناطاسللو تاطلسلا نمل 2 توك ودك زاح هسضرأ حارخل> راناطاسلا كرت
 ليقةنسلااءانثأ فشلا امر رعسلاا باك نمةملا لهأ ىف لصف ىفناضضاك حاردللا
 صفد هركذز وحال هحو رخل يقءاطعلا عب كلذكو ايش اهنم هتثرو قست لاءاطعلا حو رخ
 ءىحم لبق ةنسلا ءانث أ ىف سردملا تاماذا 5# فقولا ىف ىفملا نيعم دسافلا لصلا با نم طخما
 لفل ةيسق تةوزرتج نإ فش ل عواجان ءايدقو ضرالا ن نماهروهطظلقوهنلغلا

 ٍ هنمنوكي كرو نيتدملا ىلع مولعملا طس وهد.هنءاح نمورشاممىلاو هنرشابمةدميىلا
 |3000 ا لا يي ل اا

 لاةيوراتاو حاملا ف( 1)

 ممل ىدالةرورصلجر
 هرو راصل حر كلذكو

 ةرورصة:[ ساو ىرورصو

 ها اضن



١ 

 ةبؤرالامو نيثالثةدلب لهاماصولو مولا باك ىف هابشأ همزلت ل ةالصلا ربدتادستلا ا
 الو موبءاضق مهيلعفنيرسثعواعست ماصن 0 قرالامول نب يدعو اع ىرخ ةذلن لداو ا

 نيرشعواعستاوماصفناضمر لالهاوًرّدلب لهأ خي ةياورلارهاظىف علاطملا فالتخالةربع |
 اااذك "راما ف ناضمرل العا واراذك داب لهأن اني رشعلاوعساتلا مويلا قةسءاعبدهشفامو ْ

 ةيمسلاوةلللا كاف ىلا هلااور /لةناضءرنمنيثالثلا مون موملا اهو اوماصف موس م كليقأ|
 اودهش لةعاجا هذه نال للا هذ هفعب رارلا» كل داو ادع ردت ال ١
 ٍْ قنيتفملا ةنازخ مهلوقىلا تغتلب الفم هريسعُم ورا وكحا او مهري _غةداهش ىلعالودن ورلا ١

 موصلا باكل ئاوا ||
 م لا باك )+ ئ

 ْ تاورسسفام ىلع ههالأق ًاشرسفناهنع < نانىدو أو قار طااقتامو جاىلا جرح لجر ١
 هلتاكناوكلذا نب . هلام ثلث تاك اذاددلب ند هسنع ب < هللا جرد _ةشن> ىآدنعف ةرسش |
 ْ تامثدح نم هنع يح د#و فدو ونألاكو كم ىلا | مم رقأ نمدنع ع رح نءعذومىنانطو :

 ظ لاملاهبلا عفدو هنع .هلال_برعأ مث «_.فتامىذلا ناك ما ىصولاوهور وم ملازواجثاوأأ
 ْ يحي نأ ىدوللان 5 نمىلالاملا عدا ىمولل تملا لاق ولو اعيجمهاوتفزوجيإل ْ
 1 مولا ناك نان هسقملا ؛ يع نى موللناكد رب [وهسذع ع هنأ تملا ىدوأولو هسفنب هنع ْ
 ] اوزنص ناوزاج راكم هوةثرولازاج أن اف تملا ن ٍِء رمل تبلأ ثراولالاملا عفدوأ تملا شداو |
 قعس تأهل ثاكر 1 مال رخاذا يح ايرومأملا# لاملا,عربتلا ةلزنعاده نالزوجحال ْ

 هسفن لامن م قف ةدلس ماك أاذاو "كم لاو ةسب ملا ىلاو ةفوكلا |ىلاودا ادي ىلا تملا لأم نم
 ْ فص الالام نماقفنمر ومأملانوكم | تمملالامنم قش و لرب م جنا ناوأ ىف َّىس

 ا موب رشع ةسجةدل ماك اذا اذه دام قيم ل لاهم قيال هاضتوكدو فار طلا||

 || لامن مق فن أو لقأوأ مانأهث الثةدلب فر ومألملا ماه أ اذا دس نع ةعام-نبا ى ورو ممهنالأ|
 نمرثك ؟ماك تان امز ىف اولاف هسفن لام نم وفني كاد ندرك اماكن او هنعذيالت ملا

 ١ مان ادار هلفاقلا ودب حب ورنا نمنكسأ ال هنال ت تا لام يلة وكن دوب رع
 0 رمل ايو تملا نع 01 قل دن ف ناخذ تملا لامىف هتقفن وكمال هلفاقلا حورخدعي

 ْ ل نمث عمل ددنمح همف كك ع رعت ىدلا تقولام علمت نأىلا يللا ىلا حرتخنالامر < رك ملاذا ْ

 امرا مدع ادت البرت نعي نا مرخنادوجو مهونل ملحازو الف كلذ لبقامأ اهنع ْ

 رى الا ناك اذا اذه تامنأ ىلا ضرما مادوالجر هع جادا ضير ماكر ئاح كا دة تنامنا ١

 01 معلاو ةنامزلاكهلاوز ىربال نكن اذ كلذو و سملاو ضرلاك هلاوز حرياز ,عازحاعأا
 0 امن. اولاك همدخ امد رسأس اذا يمان رومأملا5 روزملا لحنا ن م جملا, هريغ ساي نأ ئ
 د د ردع اتاك نوره الالام نوكنال مداخلا قذف سفن مدخم نمرومأملا ْ
 ءانعاشمةرابعملتخاو رويزملا لبا نم ةلالدّ ل د نوذامدهنال سه“ الا افق ةددم

 نع يلا لصأ عقتيانئامصأ دن ءءداز ر هاوخ مامالا لا جادا ل 0 هللا هجر

 لسيد لاو سم الا نعت ميلا لصا مدرسا مامالا لاعتو ةسقشنلا با ورع لو وصامل
 ضرفلا 0 ورع لالا ا ورومأملا نع يلا طةيال هنأ هيلع



 41 همم 18 يود ا ووش ألا يم

 للا نما. اكمناكوأ اريقفهالومناك اذاالا ةمجاولا تاق دصلا ارسم سل دبعلا # روزملا
 ظ

 دسعا ا ماكح [قروزملا

 ةمرمابلا#
 ل.ةناضمرلالهاوأر وهنأ ب رمشعلاو عساتلا موملا ف ناضمر لالش ىلءد وهشلا دهشاذاو

 اةح ناك اموةيسلااوكرتممالمهتداهش لبقتالنا جيش رصملااذهىفاواكنا موس مهموص
 نملوالا لصفاا قناةيضأق همهتلا ءافتنالمهتداهش تزاحد مع, ناكم نما راح ناو مهلع

 روبزملا لحن انمةيلعاجلا له هلءذياكديلا ةراشالاهركتلالهلاةب و ردنعو كو موصلا بانك
 | هو ربرادهاشمدنعدهمشاذكدلب ىذأف نأ ىلءهدلب لهأ ار ]ضاق د_:عنادهاش د هشاذ اق

 | ءاضقن الام تداهش ىذَعي نا ىذاقلا اذهلزاج ام هتداهشد ىضاَعلا ىذق واذك هلل ىلالهلا
 ' ةماقالاو ةعصلا)ناضمر مودءادأىأ(ءادالا بوجو طرتشي و) روزملا لحما نم ىذاقتلا
 ١ ىضرةشئاعتلاقاملامهنملاستغالاال امهمدعاطقنا ىأ (سافنلاو ضسحلا نعةراهطلاو

 | طرت شيال ىنءيرحلا.(ةءانملاال) ةالصلا نودءوصلا ءاضّب ىصونف ضمن اك اهنعىلاعتهللا
 مكلهتلابتك اماوغساو ندورشا.ن الافىلاعتهلوقل ةباشلا نع ةراهطلا هئادأ بوجول
 فاثلارتلاراصاذاف رسفلا نمدوسالا طمخلا نم ض..الاط دنا مكل نيش ىتحاوب رشاواولكو

 مصاهعمهنمعرج مصاذاف ةرورضلاةدانملا عمموصلا نمعزج لص ثالثا |تارطغملاةباع

 ةماخلاب سأبالو كلملانبال عاحرش اداسفوةصحأز متيال موصلا نال هئازجأرئاس
 ريخاتوراطفالا ل عتب حسو ( ١)هملا بودممر وسلا ءاصللو ركيام با: فزيجو اصلا

 نأ هيأرربك اورحستن او ٌَماتهمودف لك ناو رهستيملر_قلا عواطف لنموروحدلا
 دةسءشلا نأ ظ ىبءرطفأوأ علاطوشو عا د ل رعقلا نأ نظ ىلعر عست ٍٍق ىذدق علاطرفلا

 رطفأولورطغبال تيرغدق سلا نأ هيارربك أناكولو هلعةرافك الو ىضقرغت وتد رغ
 ٌءاصلل قوذلا هركيو يهمل ةرامثك الو ىذق بورغلا لبق لك !هنا هير ربك ناكولو هملعءاضقال
 د ملاذا اهبصا ماعطلا غصة ناةأرملل سادالو هيرتشدل ماعطلاوا لعل قوذب هلسأبالو
 وأ هَما-رابغلاواناخدإاوأ باذلا ل>دوا امسان لك وا عماج نم خو روبزم ا لحن نم ادب هنم
 ىلا لصوف خرب نعطوأ هلي ناكن اوهنذا ىفءاملا ل شدوا قازبلا عمهعلس اف ةضمخملا دعي للب قب
 زيحو رطش ل هقلح ل_ثدف همشتسافهسأر نم هفنا فطاخملا ل دوا همفحب رلا قدو هفوج

 هلناكو اهسفن ىلع فاح اذاالا لضفا رفسلا ىفمودلا ف هرطشالامو هرطغب امبا:لوا

 وااعوطتىوناذاالا هوركمْك ثلا مويموص# رطغلااو راتخاودازلا ىفهعماوكرتسشا ةسقفر
 موصيال# اشتم ناكوأ هموصيناك اموصقةاواذاالاهرطف لفالاو يصعأا ىلع رخآ ابحاو
 ناكواح.ورلا نذاءالا اعوطت ةارملاعوصتال ىوملانذاءالا اعوطتداولا مأو ربدملاو ةمالاوديعلا

 ناك اذاالارذنلامزليال خو موصلابررضتاذارجأتسملانذادالا اوطتريجالا موصيال ارفاسم
 تامجاولا:الو ىماعملابرذنلا مصي القني عملا ىلع بجاو هسنجن ماكو بحاوبسدلو ةعاط
 هلع وشال ضئارفلا نعوةنسةالصردنولو ةدحاوة حالا ةبزاتال مالسالا هيد وأن
 رذنولو روهثملاف هسزلت ضي رسملاةدامعرذنولو برغم لا لمكيو «تمزل اهلثم ىدعناو

 ١  5نينفملاتاعقاو (

 لوش ناهنسلا نمو 00

 تنماكرو تعدد مهللا

 كقزر ىلعءو تاكو كدلعو

 زر مدع وص و برطتا
 ىلرفغاف توناضمر
 3 ترخأامو تمدقام

 ىلامسهق
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 ا نيزيفق غلب امرا دم قينا قيامىلار اظن ضعبلا قيورثك الا كاهنافحرراخلا لكك لهاذا اذه

 ظ امناوجيراخلا مدن سح كلذ نمل قأقيناو حارخلا طقسالو مهردوزيفق بح نمهردو ١

 ْ طقسال قينافّدع ارزلا ن نمديف نك, امرادقمةنسلا“ نمقسلاداحيراخلا لاله حارختا طقس ْ

 0 2 وضعمبلا_ هذناّةذ ' اورام بهذا ذا مر اكو نكي [لوالان اكلع و تا تللاا]

 ١ نب رش ءغاالناكتاو ل ا اواامهردني ريشع غلسام قباذا ضعبلا

 ا ةاكرلا ناك ن محبارخن ا ورشعلا لسة: ىفناضضاق ناطرلا ا ذكو قيام فضنرا دق بح امهرد 1

 ٍ ءادآ ىلءامزاعكالاملا تاك اذ ذاالا ارششعلاءادأ لبقاذكو حبا ارنا ءادأ لق هلغلا ن ملك الا لالوإو ْ

 | حارخلاو ا والا اورا ارسالا فو "0 زاب" نمت ا اورمشعلا قد ذا 7 0 :

 |١ نا ةرلاةرحشلاو رطفلا ةقدص هسشاف نوم هنالحءارللا ىو اكن لاك د يرق هنال رشعلا
 || الوفع اهعيشامعمنك اسملانال ىذارالا فةنئاكلا فال خا مفرسشعال راد فتناك

 ا 00 ارثخا ىف نا لاو جارح ناطلس ١ ةلرتول قر وزملا نع تارا ظ

 || ىوتنلاهملع دارو اد صواخل لعما : ر مصيف حار ااا
 ْ بر للع جارح ناكراعأو أ ةمحارها ضرالار حن او“ :ريسلا ناك نمدترملا لصف لسقراسخا

 || هلطايهتراعاو كلذ ةراجانافاغتلما ارصشوأ اءاط رو امرتاك اذاالاةعر انه اهءةدولاكض رالا

 ١ رد لا لعام دعو ةفينح ىل دنع ضرالا بر ىلعرهشعلا ناك هي رششعلا هضرأر جآولو

 ١ لسدقلاق ةهبصالخ تا اورام ةمش تح ىلأ نءةريعس ملا اهعرزفهب ردفعلا هضر اراعأ ناو

 ندرغف ةعارزلل لصتاضر أر اغتساو أر جأتساناو 3 .ةئالناو اذكوتاك لا ناك: نمرشاعلا |

 || لوققريعتسملاو اراسملا ىلع ارنا ناك ااطرا فلج اه اهيفربعت لاو رجات ملا

 : ام نم ىل“مركلا حا رخناكفامر -حح تراصا نال هلئاامهجرد تو ةمغدح أ ٠

 )ا هرتانسع نماهرج اهب رشع ضرأهلل>ر قة داك ىلا تاك نه حار اورشعلا لصف ف ناحضاف ْ

 ا َّ 1 ارحالا ل قه فسح ى الوقف ضرالا باص ىبعرشس * لا ناك

 ظ املس هناريعسسملا ىلعرسشعل و قو رعلا نم ضرالا ارت لصف ىفناضضاق حرراخلاريشعلا

 ا نمحارتناورشعلا قة زاز ةراجالكوهام_هدنعومامالا دنع صرالا نر ىلعف ارفاكن او ٍ

 ا حارخلاو رشعلاك اهانعم قامو تاكدصلا عاونأ دعب رأ ىبعلاملا تنن لام 0 ةاك نادك 1

 نمدخ  امهاثلا و الاء ارقغلا تاو دصلا اتا ىلاعتهلوق فت 0 دَىلا فراصملا ىلا ف رصنق

 |١ ىف قلاءنوُئاقتلا ةاضقلاو ع الاورطانةلاوروس1 اوتاطابرل اهز-قةمذلا لأ اراكنو ىلغت ى

 ١ ً .الأ ىث 0 مّسءعامن ا اولعاو ىلاعت هل اوقىف قو ذامىلا فرص فق نداعملاو مئانغلا سن ثلاثلاو '

 ١ ةنودأو طبقللاو وىذر اة ةفنو تاومالا نفكىلا فرصمقاهاثراوال' كر م + ام عدارل )او

 ا 0 عئامدابعلانيدؤرو زملا ل احلا م نادكلاب نعرحاعوه ندو مهح العو ىذرملا ْ

 ١ اداالا اهنمريقفا باصتءاطعا هر كو دارا الع يرانا ادا لتبؤلار عملاالا ةاك لاا ا

 ا راد ه0 5 1 باصنالك ص اعمل مسملع قر ىلا ار ورا :

 2 ٍآ دما وقفل كك 0 ةاك“ 8 هيراقأ ات لعاتشلا و ا ناك قماش ا



١ 

 ضرفلا ف ةعاسجلا اوكرتولو مامالا عم وارتلا ىلصي نأ ءلذهدحوءاشعلا ىلص (مظ)ةالصلا

 ىلصي نأ هلذ مامالا عم عب وارتلا لص لولو ةعامجلا عا بملال ةعامس عب وارتلا اولصينا مهل س د

 ىفهعش اذا اذكو رولا ىفالو عروا رتلا قه عب ال هعم ضرفلا لصبوماذا (كع) هعم رتولا

 اذااذكوهعمرتولا ىلصي عيوارتلا نمش هعم ىلداذا (تب) رتولا ف لا وارتلا ضعد

 بانىف ةينق ميمصلا اودو هعمرتولا ىلصي هنأ هلهريغعم ع وا رتلا لصادااذكو هنمْأسش كرديم

 قاهضولوورسلاهماعفاوهسناوادععوطتلا نم نيب رخالا ىفةروسلا كرتمرك ق عب دارتلا
 ةال ص ىفءادتقالاهرك يف ةالصلا باك هابشأ ىوتملا هيلعو دصسيالامهاس ضرْفلا ى رخآ

 قاذك ةعابجلايمامالا اذهب ةعكر اذك ترذنلاقاذاالاردقلا ةهللوةءاربلا ال_صوبئاغرلا

 الفاعل الادخار جي يشلا لة الساعات را ضف لصق 1 روزملا لا نم ةيزازبلا
 ناسصلا ماكس قروب 2 م:موهث الم مصت

 دب( ةاكرلا باك )*

 ْن روكي ناالا فاكلا فا :كحااهلاثمأ اوذمزلاوتوقالاولعللاكر هاو اوّىا اللاىفةاكزال

 تسل يلاراشالارامثن م عم امو اوسلاةةدص ل سقررغررد ةناخراتتلا ىفاذكةرامفنل
 57 طنب امم تاك نا لابخلا رم رك سن امو ريشعلا اهنا راكئاك رك قاد
 حءازلا وزدكلا وتر ةردراك سطل الث اكناو سجنا هسق ب ديد او ساس و
 5 راو *الودمقئ *الدحربزلاو حزوريفل او توقاملاو

 لدفلا ىف زازب , رشف ىلا عذدلا نمىلوأ نوي دملا ىلا ة ةاكررلا ع ذد و رشعلا فل صف ىفناضضاف
 خو اهري_غورفنكل وع هاو زوللك ةيودالا فرشعلا بالو 21 لا بانك نم ىفاثلا ||

 نصقنؤو د6 نلاهملا فرصتن مىلارشعلا فرم ولامن هذ ىذلاللاوراقلا ل ١

 غابصلا غيصفو هللاهجرد#ت نع ناتي اورمولاولصيلافو فال اءانإلا قورشعركسلا
 بال ق : ةاكرلارخاو آل زاونلا تاراتخ هنقاك زالنواصلاوراصقاانانشأ ف وةاكز 0

 ل ىسرافلاب صقلاورب ومصلا 0 وشدشملا ويطخلاىفال او نملاىفرشعلا| 0

 يع
 رونصاارزبو بن ةلارزبف بجو نا ذاناا او قلقا دمر كدلاكدل و ءائرطلا ىفالو لذا ْ
 ءافتسالا مسحب نأ ن اطل سالف لغلا تكردأ اذا كف ةاكرلا باك نمرشعلا لصف فن اضضاق
 و5 : ناك اذا هطةسرامن اداصخلا لمقو هطة الد هحلادعب حرراخلا لالهو حاردلا

 ةيادلا نع افلا نكع هنالالفةمادلا هتلك ًااذاأمأو دربلا ور اودازلا لك أو قرغلاو قراك
 مهردوزيفتفنيمهردو نيزيفقرادقمتا ضعبلا ق ةباذاامأ لكلا ”الهاذاادهوريغن ءالالاغ ظ

 امةعارز نماهق نكست امدمسلا نهم اذا طةسااوهءنصت سحلقأناو تعط

 ةف ايداصللالبقح راخنا كلهاذا ةفظولا حا رخىف كو ةاكرلا باك ن محار ناورشعلا ىفةيئازب
 َناَو دا لك اكمنعزارتحالا نكي اع كله ناك حبا رخخاطةددربلا اوقرغلاو قرطاكاهعفدنكعال ا

 ناو طقس داص+لا لرقحراخلا كا داذارم ا نصا هريصقت كإدهنال طقسال كاذوكإلا :
 ةمذى قيمي راك الا دصتن م ثاك امو ري لالا رس داص+لا دعب كله

 ضرالا ىحاص ىلع :ريشعلا ناك فراس ةلزغمع ضرالاراك الا سد صن ىفنال ضزالا برأ :

 قرْصملا ف رشعلا قرافباماو حيرامتا نم“ _ * ىجااولا نالرمشعلا ةلزنيةمساقملا ارو ٍْ ب 0

0 
 ل

1 000 



 قزوح ال هنأ رامدخلاو ١

 نانا اهلكمالصلا

 5 كغم ضرالا تناك اذا عيال قامرذعلاو رذعبالاةريسصقوأ هل وطةد_هدعب هحارخا

 7 ا الكل لضفلاابأ تلآس يف ةفلازءانحلا رخآى ىواتملا عمت ةعفشلاتنخأوأ |

 5 ]| زكا قواه رح ةزانملا الكف قالاعف رهام لا و- قوق _دا|لثخكفآن عدل_ج نبا ١

 ١( نأ شلل تبني فتمملا ةعافش اذهنأوه و ىعمىلا ناري شي اناكو لاق اهل تاواصلا ١١
 ْ "0 لل 1 تراس لوبتلا لا عدأ٠- عاضط توكل عضاوت ءلاىلا عضاوملاب رق ارا ْ

 1 0 ورغدنعوأ آسءشلا عولطد_:ءةزاج ىلع ىلصا ذا هي ةالصلاب اك نم ياسلا لصفلا ١
 || ةزانلا قبوكرلاءسأب الو ٍق تملا لسع لصف قناخضاق تان دابا ٍ

1 

 ضيع
 لي
 : هوك

 |[ بومحلا ق_وحامحلاو حوتلا رح واك ارةزام اامدقتي نآهر و لف رمل

 || سأبالف تل ناق ت تاع -اصوًةحئانةزانخلا عمتك ناف مدلالاسراتءاكيلانسآبالو

 هجر هاربا نعو هت ىءرك ذي هلئارك دين دارأ نافرك ذلا, توصلا عفردر 9 ْ

 أ/ نع عجربالو مكلهئارذغ هل اورفغتسا اهعم ىعوهو لحرلا لوي نآنوعركي ءاوناكىل اعتدنا ا
 || ناكملاقهنفدتمملاولمشقلا في هتسو © روزملال نا نم اهلهأ ن ذاريغب نفدلا لبقةزانملا |

 ْ تاو دك ودب ساب الفنيلسوأ ل يمردقىلان ةدلاىل قلقنناو موقلاكئاوأ ًارباقم فتامىذلا ْ

 | تامعالسلا هيلع فلوسنا ىوراخس سيال ع رخارسه »ىلا لة: ناق هكرت يحتسب ومدلب ريغىف |
 ماسلا ىلا شح نم مالسلا هيلع فسو توران لن مال_سلا هماعىبءوموماشل ا ىلا لق ةرمصمت ||
 لقو ةيئدملا نم سا ارذةعب رأ ىلع عضو تام هنعهللا ىذر صاقوى أن يدعسو نامزدعت |

 1 اذا ىرهرلا نيدلا باه ندمت لاك يف ةححا قروزملا لنا ن : هن دملا لا لارا ىانعأ ىلع ْ

 نفذو هملع ىصاخراص ب تساناو همأ عم ىفدينانسأب الاطةسناك تافاهدإو و ةأرملا تنام ||
 ة.قانذمر رذسا نال هريق ىف هريغنفدهركي ريقلا فادارتتملاراصاذاو زاحهمأ عم نفدناو هدحو||

 | دل رف دور ندم اك همقدرع ندم هم يا قهماظع اوعجناو

 | ىرقلاوراصمالا قلملدلاف(ل. ادلابفرعت) ةيعكسلا ة هج أ( ى دو) يم رانا ىفةئاخرانت

 : | ةءاقزلاحرسش داليلا اوكتذ نيح مي لاتقل كر هرعت كار درا جلا سب راسل ا

 ْ اهبوجوىففالئناامتاو قافتالاب رسح ةعكر لكى ةمعستلا : ”رلسقنا دح ٍبانىفاشان- -اول ا

 , ا 2 .اننكسلا ىف اذكىلوالا فكس« امهدنعو لالا عكار فا رح را المد هعق

 ءارصنلاز ههريغ نكمل ذا طبحملا قو ىع الاد ماماو هركنو ٍُش ةالصاا ةهص باىفاشا بوعي

 أ ىف ىصلاة ماما ناسا خم أرثك أ اروح ٍُق ىرودقلا حرشة رهوج ىلوأوهف هله ل كنا ْ

 | رمدع خلا اوتو اقننيد هو ىب<نيرصنن عءو : هر م 0 أ

 ١ | عكر مامالا دارا ذاع وارتلا 0 9 0 ةالصلا تا نمنا 3

 || سشعثلاثلا قف اهربلا طرا ن هه نيقفامملادهمشنل اوةالصلا قلبك اراهظايقنال وق :

 مهب / 3

1 4 7 7 
 ا

١ 

0 
1 

3 
2 

2 

1 

 ١ ىفدل عسور هناي فرجفلا ةئس ىلصنم مسوهملعل اعتدت هللا صلاه قاكلا ىف ىف ةالصلا ناك نم

 ْ ندرشع ىداحلا لصفلا ىفة اخرا ناعالاب هل مع وراه نب ودسا ةعزام المو هقرر ْ

 |١ عوكرلان سئ امال عفر تس نقووكن ع اروهومامالاىل ىذا ف ا 1

 0 7 مامقلاىلاو هل - ىلا ه سار مامالا عفر عم عكر عادو رد لب ا

 هه 07 هارب ال ىل_دملا ةيشمح رمش أه اقوم سمنوكي لب ةعكرلا كلما ْ

 ا



 ا مامقلا كاهل سلدوحسلاو عوكرلانمب يلا موقلا نالتأ :ةبال نافع 80غ ةسأر عفر
 | ىلا مامالا ماعاذاو ع هيءا نقال مصب : نزعة لصةفرونزاانمةال_داارخ ا فهو. داعساو

 لبق مامالا لولا ذكو عوقب م دهشنلا م : ىدتقملا ناقدبشتلا نمىدّقملا غرشي نأل بق ةئلاثلا

 ءاعدلا نمىدتقملا غرفي نأ ل مةمامالا م سولو دهشتلا حو هناف دومشتلا نم ىدتقملا غرب نأ
 لحنا نم مامالا عمرا سب هناق لسو هيلع هللا ىلصب لا ىلع ىلصي نا لبقو أ دهمُدَنلا دعب نوكي ىذلا

 هفقاوملكن :ام”الث ىدتقملا عبس: نأ لقدوم اوأ عوكرلا نم + سأر مامالا عف 2
 الث عيستلا م مهضعب لاهو ةنسلاهكرتي الف ضرفمامالا ةعب امم نال مامالا عباد هنأ جيمعلاو

 ىدتقملا غرفي تل بقرتولا ىفمامالا عكرولو ان الن ميس ملام 5 الصلاز وحل نم م ءالعلا ٠ ننال

 اذاىدتقملا (س) روزملا لنا نم ردةمالو تقوس لتونقلا نال :اًنهناقتودَقلا نم

 | درفتملاومامالا فالخدبشت ودوعل نأ هيلعذ :ماك امدعبرذف ىوالاة عال قد تلال

 هنافدمّشتلا فقوبسملا عورش ”لمقمامالا ماةذىلوالا ةدعقلا ىف كردأ نوف(مظ)ب اودي ود

 رعفلا اًعكر هنتافاذاو يق اهف رك ذلا و ةذعقلا با فة.فق اذهازك همامادهشتلاعس دش

 ىلا بح دم لاو فسوب ىأو ةشنح ى أد: ءاوعافترادعبالو نيمنلاع واط لقا تل

 امفو لاوزلا تقوىلا ضرغللاعس ىضقتو لاو :رلا تقوىلا عدلا تعفترا اذا امبضة» نأ

 فاتحاو اهدنسو تقول دعب ىتتم ةاقاهإ وش ناسا 00 ماشا فالتخا هدلعل

 (ىضقو) ةضيرفلا كاردا بانىفماكحالا لةثمريبك نم ضرفللاعمت اهم اضقىفراشملا
 | حو. ىناثلاوءاضقلا امهدح نيئشل ناس ( هعفش لق هّمقو قرهيظلا لمقىلا) 0

 نءنيتعكرلا تّوفي الفنون ملا عذوملا نعتتاف عب رالا نالنيتعك رلايدقت ريدقلا حف
 قخحالاكر هظلا لبق عيرالاك عجبا ل ا كحو ىبّتناةرورمذالب !اد_هدقامهعضوم

 فو ادوع هجوما َىموملا فرب نأ 72 اهةكمّدضد رفلا لاردا با, قئارلار صأانم

 نمير ادوسلل رصفللاو تار صغتمتاو زو سال داس سار 2 5 ١

 | نعزاج ضرال ا ىلع ةداسولا تناكّنأو لصالا نءراح لسقو عمال اع نءزاح عوكرلا

 ىقةيزازب ريثك عافترالا نالالنيدنيل لعولوز وع نيت ساو ةنبآ عدس اذا اولاقو د دوحسلا

 ل>رلا#ةالصلا د في اهف لصف فناخكضاق هركنيقرملا ىلا همك اعفار ىلصولو 5# ضيرملا ةالص
 كلكم ةامنودرخ : لاو ايلاف ءلومانأ هثالثةري_سمامهدحأن اة يرطددد_صقهىلاوةدايدصقاذ :|

 0 صن راساإك هريصم نار .عزواح اذار ةاكيملا ٍض اندنعا ارذاسمناكدعنالاق در طلا

 ا اومناكَن اد هلاملصأ انطو كل ناك ن ا كلا ذ لحال ن نطول | لا عوجرلا مزعف هنطوفآسش

 هرفس ضخرهن ال نطولا ىلا مزعلا درععامةمريصي ارا دول جو هءلهأت هنكلوهداوم ع نكن وأ همق

 حرخاذاو اهبونطولاىلا هتالدج ,اهقمدوعمفاهملاملو مانأ هن الرمس ل ثدح ماكصتسالا لبق
 رصمللاثار 2 مرواج تعبر رد امد تاكسلا ةالصلارم صد : كلدد عب رغسلا ىلا اممم

 ىذلا بنانا ناك اق رح الا نانا نمش اذه قرح ] لتر يتعتالو حيرخىذلا يناملا نم

 ظ كإتزواح ىح ةالصلازرصقي ل ”هلدتم تناك عدقلا قورصملان ع ”"نلصوعنم "ل2 حرح

 ةعر صام نك 0وةولْغردقن هلق هن ”انفورمدملا نيب ناكنا "ال را رخل

 ةولغردتهث امفورصملا نيد ةفاسملا تناكوأ ةعر زمام-ْه ناكتاو اضأ ءامفلا ةرواكريسعت

 عسالت ملا نةدامدعت و ٍٍق روزملا لحنا نم ءانفلا ةزوا<ةريتعت الورمدملا نار عوز واحربسءت

 ) رفاسملاة الص باطم)



 هباقبدصقي نأةشلا (1)

 ركححذو هياقيددقناف

 5 دعما اوهذ هناسلب

 نمىناثا ا ل_كذلا نم ما

 هصاللناةالص

 ١ داسلافةصالخ اذه ىلعر , را - علا ا
 ] لطاباذهو باكلاوةراغلا هغاتوةرآغلا همف عقتف ى طغب الهءاعو نال سه نوناصلا نأس املا ا

 ا لوق قفمقرخا ١- ًاسسراصو ةماكلابريغت د ةف لس نئلو نيلام> الاب ءارترالةراهطلاوهو لصالا نال ْ

 | ْنَد هساعالا دف ىواتفلادقت رهطانوواص ل ءبول سك ا نهدلا نأ ىلا هجيردا- أ ا

 ١) ىلع ىضجءام دج لوةالصلا ىفوهو عسملا ةدمّتضقتنااذاو ٍُق ايس نم سدأ سلاب ام ||| ١ (حسملا ؤباطم)

 ا عزتولدربلا نمء)بر ب اهذ ىناذ هنأالا مسا ةدمتضقن اذاو ٍش 6 ملا قةصالخ 0 ا

 ا عجوهينمنأةةالصلا باك ىالمارك ذ خ مساقرو هزملا نملاطنا اوسع نأ أ ازاجفلا |
 ا اهدار غل ىاهتقلط ا دقوة مهم ىهو قف حسملا ضر ميرا ل ا

 | لامعتساهنرضنح و رقوأ تاحارحهبنم هريغو عئادبلا نم هلّمسم ىلع تيبلا اذهل شادو 1
 | ىففاتخاو وي فلنا ىالتم ةدصلا تقورلامئادا لعمسملا هلْ زو عقرب #بجاهيلع عض وذ ءاملا |
 ] بحاو سلو هد_تع سدت سم هنأ علال ملا ىف يحبو ب او وأ ضر ةو»لل-» حس 1 ا

 ١ روزملال خان م اا رع لاوو تح ارامل و ْ

 ٠ ءامهتسالاو ىممةروعلا ف دكن ال هكرتي املا اعضومد_رلاذا ءامملاءاصتتسالا هسلعنم هز
 ظ ءاصضتسالا لو ىفىواتفلا عش سه الا ىلع حار جس لاو رومات ١

 | ةالصلالصأ ق .هنكل يفاشلل اف الخ ت دف سعثأ |تعلط مر جفلا نم ةعكر ىلص (قبص) ْ
 ١ صضس'ى جحاهع ال نكلو هءوضو ضني هش هقول حلا مهجر فسوي ىأو ف تلد ١

 داسو ال سول ىلأ نعف( 3 وضو ضقت ال هةهقول الص لط عدت لا ْ

 ا قىدتتملا هو ةالصلاتمقا اومىةسنق سعشلا ضستىتحاهت.ال نكلو اهلطبالصأرتلا |
 |١ ىو وءادتقالا ىو وةالصلانيمعتوةالصلا ىون نأ: ءامش [ةدعل ر اةنىلاحاتع(١ ) ةيثلا|
 ا دنعءادّتقالا ىو. نأ ل ضذالاو صامل طرمشل س دل هنا رمصااو ضعملالوقاددو هل كلا

 ١ ىلا حامحدر ةنملاو يؤ زغب ثملارثك د نءزاجمامالا فقو زحعادتقالا ىو نا مامالاحاتتفا ||
 ا دعا ازئاح ن وكب 2-هل هلا ىو و ىش هةالصتيأ هنأ نيمعتو ىلاعت هلل ةالصلا هين ىلا ءامشأ هن الث :
 اعراش ناكىلاعت هلل ةالصلا :. لوتالصلا ىون نات ةمامالا يت طرت كالو درغنملاكمامالاو لكلا ا
 | هللبةنأىوولو © ةالصلا بكن منماثلا لصفلا فةصالخ لصالا ف لكلا لفنلا ىف[
 ا ىوهحو ته>حودل اوقو ةمالعوه»لب هلق سدا بارا نال هنالسدز وك الود_ديسمنا ارح

 | ى>ركذتياوتونقلا ىسنلجر هو ناذالا باىؤناخضاق ةهلبقلاة نعنون.التالصلا |

03 4 

 را

 ا ها نولفاق هنع سان لاو زعاداالا هن كد ىو لا عراب ءاصتسالا عضومن ءةدارلا

 : )71 رايس كال فسر ندع رص ىحقرح أ اذا نق كا قل ةراهظلا ناك نع

 ا ا ىوتفلا هلعودنع هللا ى درك هر اهطإ مد

 دنع عقو 0 تاراهطلا نم مس

 ررضت هلي تاامعءادلا نم »ع هسأرب نع سأرلا نسم طهسد و

 ريك حرااوحرقلاتأتقوىلا + اتلطمرئ ايلا مساوزّوجدقو

 «ء(ةالصل ابك )+

 مع



 ع

 رم 2 سعتالو «:مءوضولاو هسفلاستغءالازو<ىرالا ىوق

 ١)ناسنا فرتغافةردعلةااذاةانقلاو أر ملاءامو ُِق محي روأ عطوأ نولي هيفةساعملا

 ا م مملاع ءام ٍُج ةساصّلا هيرو اةنواو ا همعط رت لام هاطءاملاوزاحةردعلا

 3 نمءاملا حيرت ناني ُِق هيف ىرجاعيضونلاروع للعالا عاطقإالاب رحمكح ريغتال

 ّْ 7 ءاملا اهيف عمتجا ىللاةريفخلا ءامو زاحامهس امفناساًاضوت ةىرخالا ف ل+خديوامهادحا

 الأ ناو رهاطءاملافةفملا ه. ةنييتستالارثكع ءاملا ناك ناا ميفوأ ةفمملا .لعى رحاذاءاملا ٌّق

 لبن اموهلمعتسملاءاملاو 0 ةرايطلال واف ناكضاف سك ءاملاقءاملا هل نيمتست تناك

 ْ ةفشنح ىلأل وقوه لسقو 0 ءاذهو ل رضا ولعت ل قرت

 || مان“ الاتساحلاَمتانلامعتسالا نالةيرقلا ةماقانالا المع بريصرالد مش لاهو اضيأهللا هجر

 || داسفااتششيو اضيأرثوم ضرغلا طاقسال اوقي هللا هجر فسو وأو ةيرةلابلازتاماو هيلا

 مكح | 000 ا 1 2 وضعلا لد | 2 معلا ال معتسمريص) ىتمو نيسحالاب

 ْ قوعاقجالا لبق ةراهطلا قهباده هد ةرورتمالو رو ركل ناضل

 || ىللعداكولو مز ةراهطلا ف فاك ة و رضلا تققحتفردعتم هذع بايثلا نوصنال ط رس أكف

 ةداخلا ارهاظ ىلعءاملاّرم مأوأضوفدققر ةداحاماعو لمدااو 2 ةح نق هيوضوءاضعأ نموضع

 ٍْ قةيقهتلار ٌِش ءوضولاب راف ناضضاق هن الد تزاج ىلصو امام لسغب ملوةدلس.ا عزرن مث

 حراخ ةراهطلا ضقنت ل ”وأ ناك اضرفةالصااوةراهطلا ضمنت دودسو عوكراهل ةالسص

 | ةراهطلا ل طمتالواهيفناكاملطس ةزانحاةالصفوأ ةوالتلاةد ص «ىفهةهقولو ةالصلا

 كج دهقهةلاو 5 ةراهطلا الو ةالصل !لطسال مستلاو ةراهطلا لطبالو ةالصلا لطم كدفلاو

 ْ ٌلدِضلاو ىلاعت هنا هجرة فن ىأ عن ساساهاور دنت وأ هنانسأ تدب وهسم ت وص هل

 |١ ناك ادماعةهةهقلاو توصدل سالو هنانسأودءتامسّتلاو هناريح نود هلاعومسم نوكيا ف

 لطبتاك مهلا لت و ةالصلا فناكن او لسغلاةراهط ضةنئالوءوضولا ضةنت اسانوأ

 ا لطم من لههةهقف ىلصو بنح ل ستغاولو خو 3 ءوضولا ضن امهتل_صفقروزملا نم ءوُد أ

 لطس ال نمذنملا لطري لا ذا لسغلا نع 0 هنال دعي ال لمقف هم فاتخا < وضولا ددعب و

 ١ 0 طمحلا فاذكتب و ةعّدبجاو هتداعانالءو ذولا ديعي هنأ عمل اون تملا

 قءوضولا 5# نادصلا ماكح اق مابشأ ةهقهقلا الاءوضولا ضقاوتىغاابل لكى بدلا ءوضولا
 ل ضرةلاوهو تقولا د. «يءوضولا نم لضفأ بود :متقولا

 ناكل زن أولو اًمذوتمناكن ال الا لسغهماعوهملع لسغال لزني ل نافرز عي ةعهج أ نمو ٍق

 || ءاملا و ريز ءتلا فناضضاق ناضمرىفامتاصت كنا «بلعةرافك الوّدكالو لسغلا هلع

 || سانا فلصففر وزملا نم ,منبلا نم دلوتم هنال ميمتلا وهو رهاطانلا مف نمل مسي ىذلا
 || ىماو اددح بولا نوكما نان دلم_هىفالا ىلا نم كرفاانرهطب بوثلا خف بوما بدصت ىلا
 || هناف شافها لورالا ةسحن اهلك لاواالا ق : زيكلاح رش فدا رك ذدقو ءاملاهلرب لو: بقعا

 ١ ءامدلاؤهنسقرمسكر عملا ة رو هلوك ئثلك ةراضو5 هلا لوى عملا فاتخاو رهاط

 || ىفقابلاو قورعلا ف قابلاو عطقاذال وزهملامعلل ا ىفقاسلا مدلا ودسجتلامدالا ساهل
 تحال منوولا مد راتخلا لعن اسنالا ندب ن ملسيملاموةاشلا باقمدولاسطلاودبكلا

 | دلازاءاصتتسالا ف طرت :راشي و ةراهطلا باك ن مداستأ . ةريبتع تملا نهبلا مو لمقلا عدو

 نيبنوكي نأ ىجبشو )0
 ءاملارثب نيبو ةسعولابل رب
 لادساصلا لضت الامر ادقم
 ٍناَكَلا فرد قو هامل
 كلذ ةعمسوأ ع 00

 مدع ريتعملااع امزال ريسع

 فان كل ذو ةسادأا لوصو

 ا متواخر و ضرالا ةيالصب

 ةراهطلاباك قررد ما ا
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 ١) ريحرلا نراهن امس (.

 1 هباك مككحلازتاب فينا انيدلارانمنيزو داخل هيبنلاسراب عئارم سلا نيب ىذلاهتتدلا

 ْ راصنالاو ني رحامهملا هءاححأو راسخالا هل 'ىلعو هلع ناعتدتلا لكم رانا هلع

 1 نا فل نر رئاقل ادع ريدقلاهيرةجرملا ريقفلادبعلا لوقف دعيو

 ”نلياقمو ار وصنو نح || ”لطسادروست ف تاو الااده لبق ناملا نمههر ىمدخسا|ىل

 مااشمحوش مرا 0 م "رل-آ ادربرعواهضست دعدامتنامأو ىواتفلا

 هنلعام مهعئاقو نءنيلثاسللاواجأو ىوقتلاوده فا هنيذلا مالسالا
 ا اهل هنودملاىواتفلاو ةريمعملا ب كلا نمةعقاولا لد اسملا مدخلا ءانثآ تعج ىوتغلا

 ١ تاعقاو دع نيودتلاو عما دعبابتبمتو )إ تتكلاوتانودملار 0 تكلا لعدن ع

 ْ اهلصق :ءاماشرد و اهلصان اك 55 نام ىذمو نيحدعي ع (نيتفملا

 نم لوةتملاوهامت.ةبأو تارركملااهنهت-حرطو هلباقملاىلاطل هعجارملل دا

 تانسلاوروجالا ىلاعتهنلان مام |اط تاريثعملا نمتام عملت اقف فطاو تالوادكملا

 | لوسملاو فرخ قط اول ناش اهم ىرحا ده تاياق هلياقملا كلتدعب و

 ةكسنلا هذه اهولب اةيومهضطس اوت! نأ ةئاثلاوىلوالا نمزسن مهدنعنيذلاناوخالان 1

 لومأأ  اوهاكقسطتلا فهعسولذ.و لوم كلذ لا ار مىلاعت هلئا م ةعلاأا

 *+(ةراهطلاٍباك )*
 7 0711 1 0 ا 2

 ناك ناىرالا"املااهاوقأو رتسلاءامودك ارلاءاملاوىراحلاءاملاةثالُث هءاضوت ىدلاءاملا
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 (نيتفملاتاعقاو )

 هنئقعأ او ققحا مامالل

 نبارداقلا دبع مشلاَةم العلا ققدملا

 قيل اىدننأى رد ريهشلا فس .ول

 ةجرلاءامس هملعهتنا ل سرأ

 ههوأعد

 نما

 ىئاو>نماهانطقتلاررغورردو هفشمدئاوزو هغب رشدناوفهشماوب و١

 اهيابرالةوزعماهانتشأو رممصدلا تقوان دأب تناك ىتاازمسنلا
 (عسنصلا مهاركشو عمدجلاهللا محر

 ا ل ا ل ه7 ان ص سس

 (ةممخا رصمقالوبب هيريملاةعبطملاب)
 (هب رجم 00 هنس)
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 ةبهلاف ضد وعتاابا' ١

 ١١ ةزاجالا باك : رك ذريغنمةبهلا ف لخداع بان 1
 رثطلا ةراحاف 1 ؟

 صايللاو كرتشملاريحالاناعذىف و عم

 : ةيراعلا باك ا64

 ةعبدولا باك 2١و

 نهرلاب اك 18

 نايهطلاوىدعلا نأ" 4 ١
 ءاركالا تاك

 رخخانأك 4

 نوذاملا باك ١4

 ةلاكولاب اك 1

 حاكنلا(ةلاكولاف ١غ ؟

 عببلاو ضبقلاو ةموصخلايةلاكولا ىف 4 ١
 اهريغو

 ةلافكلا ناك ١6
 ةلاوللاب اك ١67

 ةيراضملا باك اهدا

 ةكرششلاب اك 8

 ةعرازملا ب 111

 1 ' كا

 فيلعتلاف 7٠م
 قاقعسالاف ١و

 مخ اه نجو اما

 بلاىوعدق 14107

 رارقالاب اك ١ ملا/

 ضد رملارارقاىف 5

 تاني ادملا ف ١ م

 تاداهشلا باك 6
 ةنملا يحرتىف ع. ؛

 نالوقلاف ٠مم

 نيمصخلا ةْساهيفليقتىتلا لئاسملاف عام

 لصلا باك 5912

 ىدولا لصف 5

 تانامالا نع لصلا ى 201

 حجراخلاف اال

 هكرتلا صالختما ىف عم
 ءاذقلا بام

 دوقفماو ئاغلارومأق فرصتاا ىف ع

 مك-طاوتو.ثلانيبقرفلاف لصف ع+

 ىضاقلا ىلا ىضاقلا امى عم

 كاع 9 ىوعدلاب اك 0

 ضئارفلا تاك < 4 نضقاتسلاف 6

 اءاصولا باك 0 عفدلا ىف 06
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 ةقصصك

 ةراهظلا تك "

 ةالصلا باك 3

 ةاك لانك

 موصلا باك 4

 يابا ١

 ريسلا تاك ١١

 ناستسالاوةهاركلا اك 1
  حاكتاا باك ١م

 قيقرلاحاكن ف ٠
 را
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 عاضرلا باك <
 قاتلا 64

 ناركسلاق الطف
 ءالمالا ىف 1

 علطلاف "5

 ضدرملاق الطف 7

 قالطلا ىماعت ىف ماي

 ةدعلاق م4

 ةقلطملاةقشت ف ع

 ةناضلاق مه

 ننعاق م
 قاتعلا باك 8
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 دالتسالاف هأ

 تتاكملا ف كل
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