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 7 تاكل تر بش و

 تاتكلاا ةيطخ

 يفاوقلا لع لوالا نفلا

 رعشأا ضر يناثلا نَا

 ءاشن الا ُِظ ثااثلا نفلا

 تاررضاحلا لع عبارلا نفلا

 ىممملا ىلع سماّخلا نفلا

 زاغاالا مع سداشلا نذلا

 ل 0 عباسلا نفلا

 هّمْعْلا لودا نماثلا نقلا

 ريسفتلا لوصا عساتلا نفلا

 ثب دك الوصا مع رشاعلا نولا

 عو رفا مع رس ىداملا نملا

 تكامل لع مشع يناثلا نها

 ضنارغلا لع رشع ثاذثاانفلا

 تاحشانملا ع عبارلا نملا

 باسألا ٍلءرشع س ا نفلا

 هلِباملاو ربا ىلع را سدا 1

 هم.

 ةتاارقلا مع ري ندماثلا نفلا امه

 لاديلا ملغ رسشع عساتلا نقلا

 قطنملا م نو رشعلا نا ١ هي

 لع نورشعلاو ذأ 5 نفل ١15

 مالكلا

 كلما رسب دم نو رشعلا و يناثلا نْلا ؟«

 ٠8+" قو ردرعلاو ثلابللا نقلا 2]

 ع قوريتعلاو ا نا -*

 ةمكجلان ورشمااو سماخلا ندا 0

 ةيعيبطلا

 ملع نورشملاو سداسلا نقلا ١

 احلا

 ١ نورسعلاو ن4 3 نقلا 5-2 3

 ةسا رفلا

 ايؤرااريبعت نو رشملاو عساتلا نفل” 4

 موقتلا مع لو , اللا نملا 4 فوصدلا لع را آس || نمللا
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00 

 ع لم نع 0

 1 هعواطم ةحب رق

 هماو
 5 لواتلل مع 9 واحب نم

 ايرث لا نيطبلا 3 نيطرش

 فرط 3 ةرث_نف عارذف

 فشق كالا 5

 007 مكاسعتلا اهدعب ةلوش

 دعسو ىطعا د وعسلا دعس من

 مح ندا ةواوح ءامو تي 0

 هعمس قليلف ماظنلا ىف اا
 همزه 3 ةعمف نارد

 هعرا ةفرصلاةرز 3 ةهجح

 هعذل ىاقلا ىف للك الاانابزإ

 هملب دعس حئاذ دع_سودل

 هدقد مدعم هغرف هييخالا

 هعبج كن ودفاش رلاب ىمسدق

 عماسلا و هرظن رظانلاهب عتميلف .هممج لئاسملا ويع ند اند 1 خا اذهو

 اللا هظافلا وهناعم لعتالو 30 ةداقو ةنطش الا هيك كرد هنأف ٠ ةوعورص

 )ا وط 1 يي ا الاطم ةد

 نأ | مهق٠ ٠ يلأ» 1 بانطأ رع صور يف ينام الادب و

 ءودباك نم الاقوشلا ف رعبا ء يل بأ الويل همال لوقا

 تقلا ممدلا 8 امنامب نم اللا هبايصلا و

 نم سفننلا غلب ءاهيئابمو هنالك ف يصرتي

 ربلا كناف. اينانإ هاذ لاا رع

 لدومي>رلافؤرلا مركلا

 كلسر لضفا ىلع

 مهلصووهلاو دمخ

 ميسج فطاب

 يلابللا ل
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 ا او د وا كيف درا دان ووو ره همصوفاو ءلوطا انا نوع
 0041 د ها را هود هام نآبا ءامرب ه ةاهروت ريش ٠ ءامدادرتعت فام

 نورشعوةعست ةرانونوث الث ةرانلوالاخيراتلا روهشماياو.هامراديعسا.هأم

 نونالث لوااو نار رحو ن اسمو يناثلا: رشن يناثلاو ”هيؤرلا ىلع رادملا نال

 نينس ثالث” يف طابشو نوالثو دحأ 00 طايش ددعاماو نوال)

 ٠ دور ماجالا تامالعو نورشعو ةهتاوساو قونويتشعو هنا ةلاوح
 يمل ةسجخ هام راديعسأو هام نابا رحنا يف دازيون وثالث ثلاثلا ماياو

 درك كولا للا كاولا :ةمالع رزقو: رقم لمللا ةمالعو : ةقرتسلا

 ناو اهدادعأ تامالعو قياقدلاو جردلا تامالعو رشع دحأ ةم الع هل

 اهاع قياقدلا تداز ناو اجرب تراص نبرشعو ةءست ةجردلا تزواج

 اا 8 لا سن هوو ردعاللا موقتلا( ةمتاملا ) ةجرد تراص

 ةدكلا تالاصتالا .لوؤدح ىوالا“ ق عضوبو هارق ىرخالاو ةيسدش

 لودجو طسوالا ىمالا رابتعاب ىبرعلا رهشال لودجو مايالا لودجو
 "1 ا ةفانملا نعاركلا لوادجن ةميشاهدتو لدا لوك يورال

 مايالل لودج ةيناثلا يف مضوبو ابك الفا بيتر“ ىلع ةسفخاب مث نيرينلاب اهبف

 دقو تارايسال لوادج ةميسو جوربالل لودجو هيؤرلاب يبرءال لودجو
 بك اوكلا نيب راظنالا تاءالعو كلذىلع ةدابز ميواقتلا ضعب يف مضوب

 ةلباةمللو «ث » ثياثتللو ٠ ع٠ عيبرتللو ( س ) سي دستللو ( ن ) نآرعلل

 .اهل2 يف روك ذم ءايشالا هذه نم لك ىنعمو ! ق) قارتحاللو ؛!ل)

 يلو يف اممظن نلورشعو ةساع رمعلالزانمو

 06160'*560353*222]آ01*]10 01 1 11 5



 #« فو

 6 0 و ل 4 نوثالثلا نفلا ١

 اهل ضرمي امو تارابسلا بك اوكلا ةكرح رادقتم ميوقتلاب فرعيو

 ل 0 َ 0-5 ةفرعمو عوجرلاو ةءاقتسالا وح نم

 هتاحالطصاةف رعميف(أدرملا)ةمتامتو أدب« ىلع هأئين ردقو هاتوا رتل

 د تاك طلو نلك يلم> زوهدجلا باسح فرعي نا كاذ لبق يخطو

 نمو ةرشعلاو | دج اولا ءادبم دع ىلإ وم رح لال م اهماف ٠ : غفت

 00 ا اديب 1 دنع نما كان نلو

 نيغللاو ةيامستلا هابتمو تامل 1 5 د ع عظض اظ اع نما تيجو كف

 ف عس ذم لك ي م - زو ه د ج ب ااذكه ماقرالابا ترودو فلاب
 ةدودق اهنم نوكي اهنا :نيكرتلاو غظ ناب وت

 (+ )اذكه نيثالثو هنالثو( بك اذكه نيرشعو نينثاو/ اي )رشع دج
 انكهنينامثوةعدتو هناعبسو فلاو ) هق ) اذكه نيءراو ةسمخو ”هبأهو

 اذكه نافل الاف نيغلا ىلع اهددع مد فولالا ددع فءاضت اذاو( طفذغ )

 مدقم مه دنع ربك الأو ا رفس هيف ددعال يدلا لحنا يف عضوي و غبا)

 اذكه دحالامؤي نءداديمو عوبسالا مايا تامالعو ىرت كر غصالا ىلع

 يناثلا مس ر٠ لوالا عسر ءرفص ٠مر<ءهيبرعلاخيراوتلاو (ز و ه درب كا )

 مٍدعقلا و٠ لاوش ءناضمرو نايعش .بجر.يناثلا ىداجج ءلوالا دام

 ترس لوألا نررشت ةيمورلاو» اهدادعأ موقمتلايف اهمالعو» ةحطا وذ

 ٠ ناريزح ءرايا.ناسن ءراذا ٠طابش . يناثلا نوناك .لوالا نوب اك٠ يناثلا

 لا
 --ك-
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 لفطلاو ةكيسل] ل 1 ديعلا اورو ١ هرسسع اعد هقزر مورحمللو هن أمح

 بالا نم جرخم ايؤرلاو ٠ اهميقل ا اهجلو 3 ةأرألا ود 7 ميقل دال ل

 "ع لوا كلذ ناعف ةملا قةوخ دم لوح عا ئىؤر دقو ىلا لا

 تلا 21 نو. تاتع هدلول ناك ةكم لع ىلو هنا صانلا نبا دسأ ىارو
 0 ل دو 2 راد نحال وت نق نع تلد نانا لاس طور

 00 اريوا هلإ لضو ارش ناك ن اف ادانع ةيبولا ريغ لعارمم ناراعلاو

 ارباملل ينبشال هوركم ىلع ايؤرلا تلد نا مهب لاقو ٠ اهبسحاص ىلا

 امترجح يف ةطقاسلا راشالا نع اهنع هللا يضر ةشئاع تلاس ف هن ريخ

 د١ اذه امل لد ملسو هيلع هللا لص هللا د نفد الف ساءال ال لبق

 دن اي 1١ لام ما مر < ند امم ريخم لاق موضع و 0

 0 » يما لجردهل تلادف ارث هل ثالث يبرهن اكيد ا سد

 ءاملا ايؤرو دلولابو رلاب ةلوؤ» بابلا ايؤر نا ملعاو ٠ تانمط ثالث

 هي لطلا وا هن رش هن ىار ضب نسم ءاَمشو:ةبيطلا/ ةايملاب ةلوؤم قاصلا

 راجفناو هيلا ءاملا بسب نم لبق نم مهو رسع ىلع لدب ردكلا ءاسملاو

 ةوق ىلع لدب ءاملا ىلع يثملاو ةشيعملا يف صقت املا ءاملاو مه ءاملا

 0 ار نمو ٠ كمل نستغ ليط ةلوؤم اندلا ءايبلا دود اورو نوقبلا

 دنتسا, وا تاوع.هناف هءاع. تءقو وأ روزلاب دهش هتاف ةر وضم ىبت ءامتلا

 ملعا هللاو ريثكلا رطملا ىلع لدي هناف يس امناوأ ةسايرلاني هناف اهيا

 -- دقت ©2237 تتحسس
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 يؤرق ةيعوبسالا مايالا رابتعاب اهيلع مكألا اماو عسب الف رفس ىلع هايؤر

 تربع نا تبسلا مويو ةقرفتملا ءايشالاو لمشلا عج ىلع ليلد ةعئلجا موي

 0 ةرالاو لمعلا لعو مهلا باهذ 0 لد قالا 0 تعءقو ريع

 ةماجحلاو مدلل ءاثلثلا موبو ٠ حاورلاو رفسلا ديرأ ريا ىلع لدي نيئثالا

 لاقف اهنذ راتخي امو عوبسالا ماي رك ذ

 ءارتما ال تدرأ قادما ا تتكيلا مد مولا منل

 يذلا قاخ ِ ئدرلا ىدذدب 5-5 نال ءانملا كح الا فو

 ءاجتلابو حاجتنلاب مجرتس. هيف ترفاس نا نينئالا ينو

 ءامدلا قره هناعاس يففع اكثلاف ةماحأا درت ناو

 ءاسعبرالا موي هال راك اود ا ون ءيصا برش. ناو

 ءاضقلاب نذأب هللا ناف حاح ءاضق سلا موب ينو

 ءاسنلا و لاجرلا تادلؤ "٠ ندعو جيوز تاعمجا يفد

 ءانعالا+ ينسو ةوا: يمت ا ةقا وصال معلا اذهف

 ايؤرلا هيلع تصق اذا ربمعلل ىنيطب ريرعتلا ةيفيك يف ؛ثلاثلا كالسملا)

 اند اسوان ريغ وماتت رعنو نكي ريختر تمار
 ىأو نم ٠ كلذ لاشثم هب قيام سنج لك زيكو نيملاعلا بر تلدخلا

 عمسي ودع هل ناك ناو ًامالغ دلت اهناف لماح هلو ًامهرد باصأ هلا

 ودعةلودخ ىأر نمو انالا نم اهش لايراساتم ناي نام اس 0

 سرملا نفودلات ايلاف لاه وا هع وال عرز هل ناك ناو هودع اهناف
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 ىلع تفاضأ هنأ هيو نق لوشام لام هع هللا يخذد ر كب ىلا ىلا ءاج

 م ناكذ ًاطوس نيمبراب رضي لجر اذه لاف ةرمث نيع 1 ناطلساا باب
 ُة رعنيعب ر !ناطاسلا باب ىلع باص الجر ينلوقتاملاَقف نيح دعب ءاج 9 < لاق

 هذه لثم ىف يلع تمكح كلنا لاقف لاق ناكف الام_سيصب لجراذهلاقف
 تناك هللاقذ لاملا هءاصاي اهلث ءيف مكحن فيكف م ا نيعب 1 ايؤرلا
 تناكفدوعلا س مو راغلا تللاز دقو ةردمةنسلاو تّدولا كلذ ُْ كابور

 مكحب ايؤرلا نا مث راقلا تشو دوءلا يف ءاملاىرج دقو هيناثلا ايؤرلا
 ردص ُق 0 الو يلذمال ةد.كك 0 1 قف روومشثلا رايتءأب اهلع

 ىلع لد لوالا عب بر يفو شيف اضم وأ ججرفيفم هينامحاط ناك ناالا
 تطرأ ريع ع 5 نارخالا عبو ينو ةراجتلا ين يرلاو دورسلا ةدايز
 هديل هللا نم ةمحر ريخلا ايؤر رخؤتو ءوسلا ايؤر مدقتو تاجعت رش 5

 يأ كلذ ريظنو عوقولل راظتنالا ينارلا مهرثكل ىلوالا درعا لذا
 يورلا نب ١ لاق هريظن يف

 د 2 ل الو تلقو 52000 امام تأ راذا
 ادع راد وح 007 حبص,ملا  هّقاوع ىنثخم يذلا تيآد ناو

 ل . الايداج يفو ءارشلاو عببلا يف ةبغرلا لزنت ىلوالا يدامج يفو
 0و ا رثلا ليد ىلع لع بحر يفو تاظأ رْيَخ ىلع تلو نا

 وأ تحص ريملا لع تاد نا ناضمر ينو ريما بءشت ىلع لد
 55 ريذحأ ىلع وأ تاجمت رشلا ىلع تاد نالاوش ىفو حصت الف رشلا يلع
 تادزاف كرابم رهش ةجحلا وذو عشب الف رفسلا ىلع تاد نا ةدمتلا وذو
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 ةقداصلا ايؤرلاو هسفن ام ءرملا ثدحي ايؤر ةثلاثلاو ناطيشلا نم زير

 اهطابو اعرهاظ :نوكنام امو نيد ايطابو اهرهاط قرك مام

 وكتاب اه حو اندح ايطار اه وكم اه اع قركل ام ايس

 ةلطابف ناطيشلا نم زبر< يه يتلا ايؤرلا !ها وأو وركم ايطأنو 0 أه سهاظ

 كانا اجر نا درو دقو ةنعارفا ل« لح أن غار نق انط ا عال

 انأو عل ءطق دق يسار ناك ت ا.هللانلودا لاك ملسو هيلع هللا ىلصيبنلا

 50 تاَوخاو مانمل يف كي ناطيشلا سعال تدل لاك هعبنأ

 موثلاك- 4 هيد غالا داسف نمو ةراهط ريغ مونلاو ةيءستلا كرت نم نوكي

 ند اكن سا ءايشالا ىرر يومدلاو ايستام ىر امان طتاخ الا ةل

 يمخابلاو ٠ قعاوصلاو بورحلاو تارغصملا ىرب يوارفدلاو يهالملاو
 هءاع باغنمو ف واخلاوتامللظلا ى ري يوادوسااز ٠ راطمالاو راحبلا ىرب

 رمدغلا تن ىرتام يك ا ةيظوبلا وأ نشل عر 0
 ملسو هس ءاع هللا ىلص ي ىلا الا ؟ يث لك لثمَس ناطيشلاو بابثلا قيزفو

 ناف ةظقيلا يف ىلاري_سف مانملا يف يف 5 ن. مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دف

 الو رمقلاب الو سء.شلاب 5 ناطيشلا لثمت الو ٠ ىل لثعتيال ناطيشلا

 لاو قر وربما 3 تايم الو اهمال: ا

 رك دلاابلز ني انا هلق اظوشع افتس ءايسلا انجلو نام هلو |

 لابقا يف لقاكتاف اهدودأ ايؤرلا 2 يف ؛ىناثا كلسأ ) نوظفا ا1 هل اناو

 1 وا ا نابا ينو دوءلا:يف ءاملا نايرج تقوو ةئدلا

 الجرذاىوردّدف دربلا نابأ ينو ٠ اتشلا يف نوكيأم ئدزأو راعبالا
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 عج ر اسف تنأاءا دم لاقو هلهأ ىلا نوكم انامز كردتس تنااما

 ف يل 0 عراب َ 1 ل لاقو كلام تهذم يأ كرأ تهذم ل

 1 ءاع داو هع 00 هللا هجر لاق مك سمالا ناكف يب 0

 نبيها ل نيدلا مو لا هكا

 ( ايضرلاريبعت م لع نو ىثيعلاو عساتلا نفلا)

 هب دهاشأه ىلع ةيملطاتالختملا قنمتال الدتسالاة كه فرعا ' وهو

 يف هيلع لدب لاثع ةليختلا ةوقلا هتليخف سيغلا لاع نم موالا ةلاح سفنلا

 لصتا امبرو ليوأت نودب الولد ايؤرلا تقباط امبرو ةداهشلا ملاع
 مهلا وحاو صاخشالا بس لب وأتل' ذم فاتذلو مالح الا سألاب لاخلا

 ناكملاو نامزلا فالتخا رايتءابو ةءان_صلاو ةئايدلاو ةمحلاو ردقلا نم

 نائدروو كفو عج نك راكلا ل 1 ىلع ةيفاخ ريغ هتسافن نا ةلعاو

 (ةمدُملا) ٠ كللاسم ةيزاثو ةدعم 0 هأنهرو 0 صق اذا راطلاك ايؤرلا

 لوهوس ئداح لوا كلا ايع هللا يضر ةشئاع ن نع ململا اده ةلرضف يف

 الا ايْؤر ىربال ناكف ةقداصلا ايؤرلا يحولا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هالالوسر لاق لاق هنء هللا يذر ةررره أ نعو حبصلا قاف لثم تءاجح

 الإ داق نمراو كفر نم زج ةطاما الؤنزا ملسو هيلع هللا ىلص

 نيغبس نم ”هاوريفو نيءبرأنم ةءاوو يفو نيعبرأو ةسخ نم ةءاور ينو

 : كوالا كال لا١ ةأاضإا ايؤرلا ا دل ةأي 5 ين ىرشبلا م ملام هلك قو

 ةماثلاو ريل هد.رعل لاعب مذ هللا 0 قرش انعانذدا هه يغو ايؤرلا ماسقا ف

 5751001111 1 1 ذا
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 تمزعو لطاب ملءلا اذهف ريما الا هنم دهاشأ ملانأو هتءامذ ةباغ ىلع لد

 فارج ال[ تدر الق جرس أمال تاقتدحبصأ الف از>الاكل' لسف 1

 نبد# لزنم نع لاساف ىوط يذد تررصو ةك.٠ ىلا تمدق اذا هل ت

 كل تناك نبفا لاق ال تاذانأ تنك كلل و و1 لاسر لس

 وهامو تاق ةحرابلا تفاكي نك يلا لاق ال تاق ةعدوو ةمعن يدنع

 اذكي اقاعو اذكب اراطغ و اذكب امداو نيدهرزم افادت ت1 تك

 تعسويناف لزأملا ارك لاق "يش ىت لبف طعا مالغاي تاق اذكب شارفلاو

 بتكلا كلث يف يداقتءا مظمف يمفاشلا لاق يسفن ىلع تقيضو كيلع

 ذا عماملا يف يعفاشلا عم تنكو ينزملا لاقو ق> ملعلا اذه نإ تاقيلو

 دبع كل بهذ هل لَقف مق ىئاشلا يل لاَقف ماوالا نيب رود لجر لخد

 لاق كيدي هل تاقو هلا تدمف عرلا لاق هثيع ىدحاب باصم دوسا

 سإملا يف هناف ىم هل لاف هنع هلاسو يمفاشلا ىلا ءاج مث لوقت اك سمالا

 دف انربخا هل تاقف ينزألا لاق هيف وه اذاف سيلا يف هيلطو لجرلا رف

 0 والا نيد رود ديديسملا باب ن م لخد الحر كال ميل لاف اننريذ

 هتءارو 1 1 دع تناَقف مهم نادوسلا كاكاو مم هنا 0 اه بالطب

 سبأاو تاق هينيع ىدحاب باصم تاقف ى ردا نيعلا يلب« ىلا "يح

 يف ريخال ملسو هيلع هللا لص هللا لو مز ثندح تاوات ىلاق هّملع فيك

 ٠ ممم ديعلا اذه نأ ت اوأتف اوةسف اوعيش اذاو اوقرسس اوءاج اذا شيلا

 ف اشلا ىلع ميكا نبا هللا دبع نب دمحشو يلعب وبلاو اناتاحد عرأ لاقو

 قزءال لاقو كديدح يف تودتف اا يطب وبال لاقف ةءاس انيلا رظنف
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 سوقلا تتضصت نم طمس رادلا لضف ىعسلو لاوزلا 0 يذاحلا وهف

 بورغاليقابلا وهف الاوأبق رش عافترالا ناك نا قورشلا نم يذاملا قب
 معا ىلاعت و هباحم هللاو

 (ةسأرفلا ماع نوىشعلاو نماثلا نفلأ)

 )0 هتكه نم ناساالا قالخأ هنم. ف رعّش مع وهو

 000 بتم وهو ةرطابلا قلخلا ىلع نعاعلا قحاب لالدتبسالا هلصاحو

 مهفرعت نيمسوتملا 1 , آل كيذ يف نا ددحلا هءاتك يف ىلامت هللا لاق دقق

 رون رظاب هناف نمؤألا ةسارف اولا مالسلا وةالصلا هيلع لاقو ٠ مهاويل

 فك الا نوضْغيف رظنلاو رشبلا ةفايقو رثذلا ةفايق للا اذهب قحلبو هللا

 لاق هنع هللا يضر يعفاشلا نع يديللا هاك-ام كلذ نف ةهبملا ريزاساو

 طايخ اذه يفاشلا لاقف الجر انيماف ةكم نم ىهفاشلاو أ تفرح لاَ

 ”- , ىفاشلاو ناجح نالاناناو طاش تنك .لاقف ف لجرلا ت اا راحوا

 روعالا رذ>| لاق هناف املع هعورف يش معلا اذهل ل 8 ةلك ىلا أمت هللا

 ناف هتةلخ يف ناصقنو هندب يف ةهاع ه. نم لكو لوحالاو جب سعال و

 ِف نملا ل 5 امل هنا ىلاعت هللا هر هئع يح>و ةفاش ةرسع هتلمأعم

 ترص ينارصنانامز ناك اس واهتعبجو اهنيك لاق هناةسارفلا 2 يباظ

 له هل تلفف ةببجلا ينان نيئيعلا قرزأ هراد ءانف يف قاو قرط يف لجرب

 اذه يف نوكي ام ثبخأ هتمن ناعم لجرمرك أ تيأرف منن لاق لذنم نم

 ةسارفلا ملعتامف فالف شرفو يتبادل فاعو بيط وءاشعب يلا كيءبف بلا
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 برقعال ثلثو نازيمال ثلثةبونملا يف لزني مث ةلذسال ثاثو دسالل ثلثو

 ةف رعميف !ل_صف ) توملاو ولدلاو يدمجلااب اهف عجدب مث سوقا كثاثو |

 نع يلالا طذلا لجو نيديلاب عبرلا كسع قفالا نع سمشلا عافترا

 لاظب ىلفلا ةفدحلا رتت_ت ىتح اهماما عبرلا كرحبو سمشلا الث فدهلا

 ا لوقاشلاب طولا ليو ريتتسملاو ملا نيد عبر رلا هجو نوكيو اياعلا

 تقولا كلذ يف سءشلا عافترا وه عافترالا سوق لوأ نم طمحلا عطق

 ةجردلا ىلع ملت راهنلا لدم“ ة رادنع سمشلا ل يم رادقم ةفرعم يف!لصف)

 نء للا رادقمو يرملا نيب ناكاسف راهنلا فصن طخ ىلا طخلا لقت.و

 هبياغووذ تارطنهملا نم قفالاو يرملا نيبام رظنبو ليملا وه تارطنغملا

 نيترطذتم لك نيبو نوم نوكيأ٠ رثك أو مويلا كلذ يف عاضترالا

 لك نيبام را نم ناترطنقم اد لعجب دقو تاجرد تس نيئوادوس
 انف اهزق وأ ةيركميلما نسأل تال ىرلا نع

 راش نع ناك ام لاخلا و قرعشلا ليفت نيف نع ناك م وتطل

 كرم و ةجردلا ىلع مل» ا يراهلا سوقلا فص: ةفرعم يف !لصف)

 جرد نم راملا طخو طيحلا نيب اف قفالا ىلع يرملا عقب ىتح طم لا

 وه قرشثلا طخو طيخلا نيبامو راملا سوق فصن وه عافترالا سوق

 فصنونيعست نيب يذلا ردملا وهوةلضؤلا فصن ىحسو ليدعتلا فص

 عاشرالا ذ >ْؤب . راهنلا نم قايلاو يضاسلا ةفر ءم يف !ل_-صف) سوقا

 نيب اش تارطنقملا نم الا بق ىلا يرملا لّقنبو ةجردلا ىلع ملدبو

 كا اقر عافترالا ناك نا لاوزال يتابلا وه ر املا فصن طخو طيملا

 امسشممسللللا
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 رول ق1 ةظيحفلا نم ةديكلا ةقردت قيرطو ةك ةكيلاا هذه

 ازوملاو روثلاو للا يه جووبلا ءامسأ ةفرعم يف ! لصف) تالوطملا

 ولّدلاو يدملاو سوةلاو برّعلاو نازيلاو هليإسلاو دسالاو ناطرسسلاو

 1 لاهنت حالاو ةلاث اع صن لوألا ةيئاوايواكا

 لصف ةثلأثلا 'هنالثلاو فيصلا لصف ةيناثاا ةثالثلاو عسب ىلا لصف لوألا

 رادقموةجردنوتالث امم جرب لكو ءاتشلا لصف ةعبارلا 'هنالثلاو فيرألا

 ةس#و 0 هيلا أهدوع لإ لمخا ف ا 3 سما هر

 ىلاةموسوم يم ةحرد لكو ةيهوتلا هلا ىهو مول مم اموت لودسو

 3 لصف ا دكه و اوال لا نهود ا نيعس ىلا ةققيلاو ةكقد نك

 نم ئدقام فرغت نات الا قيرطكالذ: قرع نمشلا ةئئؤد ةفرعم

 عقل راو نع ةدمع قوي مالا الط دارو راودالأو هلك لا عسا زرعأ

 3 حرط 0 لقا قل ناف امو نوالث 2 لكلا عمتجما ظم_دسو امو

 دع تاتي طقس رع ىلا لع عمتجلا داز ناو مولا كلذ ف نيوشللا

 ميلعتلا يف*(لصف) ةجردلا لص ن ىو و نحل جر لكل يقابلا حرطي و

 معد هيلع طرملا مود ةلقمنملا ند ه>ردلا عضوم لآ 0 ةحردلا لع

 كنراث ةيلامشلا ةعمطقلا لع لسجل م ن< ةفطنملا أديم نا 7 كعب يرأاب

 ناط رسال نقل راما م طخ ند أمف عج ريت ازودال يمل لدحال



 4 منو

 سوقلا لوا ىلا طرخلا هيف:قلس يذلا شّخبلا نع ةرابع وه ىذلا هز 3 0

 رجلا نك را راخملا رسسالاو :ترغملاو قرتشملا طبخ

 أه نك سم ىتلا سهلا ن ء ةرابعيه يتل ثالثلا تارادملاو٠ راج لا فصن طخ

 ناطرسلا رادم رغصالاو يدألا رادم اهنم مظعالا ىمست ميرلا 0

 طخ نم ةجراخلا ةقباضتملا ةيلاوتملا يسقلا 3 ٠نازاملاو للا رادم طسوالاو

 قرشملا طخي مطاّدملا سوقلا وهو انوا وأو تارطتمملا فس قاولا رت

 قرشملا هطق نع لا رافع ف راج دنع ق رخال اطخ مطاقنو قفالا 2

 ل 1 ند ةدحاو ةطقن ٠ نم ةحراخلا | ل 0 ي.سقلاو 5 برغملاو

 ظ

 ظ

 اسوا و مآ لا ترحم ةلقللا كالت سا رع 1١ ىعس :ققزا) ةيتم رابلا

 نايمس راما فصن طخ دنع نيرادملا فرط ىلا قرش اةطّشن نم ناجراخلا

 ىدطعا نادل ةيملاو لاش ناطلا ناذإ ةرشلاو جوربلا كنف يتقطنع

 ةدّقعلاو ريصعلا طخ ىحسي يدملاو ناط رسلارادمنيد يذلا سوّقلاو ءةم و:>

 لوقاشلا ىمس طيخلا هقيلعت لقش امو يرلا ىحست طيخلا يف طب 2

 مارا ةنرتع ىلا لق ل قو تكمل نال عبرلا بناج ىلع ناندبازلاو

 هدومر تايمر يشم هبوط كبك رواهذبأاب تون يهو ةيطبقلا روهشلا

 امو ىوتسوةسغو هنادتالا اهناياو توتاقزواوءا رس ياك اك

 يدم قس عبروةسمخ قبب نوثالثانم رهش لك مايآ ددعو م وب عبدو

 نينس ”هنالث مايأ ةسخ *ينلا ماي اولءجي نا عيرلا باسح يف مهقيرطو

 ا م ع سم تم



 « ىو

 ! قامو مكمطلاو لوتلل ردع ددسلا حتتفم رصبلل دحم ةعلاثلا يف ةناتو

 ءارهصال عم اق ةماثلا يف سراب دراب هضماحو ىلوالا يف بطر دراب هول

 لامسلا يف عفنب الجو خفن هيف ىلوالا يف سباب درأب ( ريعش ) نيشلا فرح
 رصيلل ومهم ةسوبيلاو هيوطرلا يف قابعاالا ىلا ببرق وه ( مجاش 2

 ردنأ ىف سانراح (دنرت) ءاتلا فرح ٠ مهن نرقثلا لع ىصااذا هّكيبطو

 « حافت » ليبجت زب يوق نا هظيلنلاو ةيمشابلا ةقيقرلا تايوطرال جرف ةيناثلا
 مجول نكسم ( جلث ) ءاثلا فرح ٠ ةدسملاو باقل ود بطر دراب

 نم مان ةثلاثلا رخآ ىف سباب راح « موث » بصعلاو ةدعملاب راض نانسالا

 قارحا نم مفاث بطر دراب !سخ) ءالا فرح ٠ رصبال راض هايملا ريغت

 ناديدلل لئاق هنوقعلا عب رس بطر دراب ٠ خوخ » ينمال ففخ نسعشلا

 راح بابذلاب هيبش ناويح وه ٠ رارذ » لاذلا فر> ٠ ةينذالاو ةينطبلا

 لوبلا ردنو اهءلق بجاولا رافظالاو ليلاثلا ملَش نذعم فيرح نسب

 عش ٠ هلاف » نيغلا فر> رخبلل لب نص ناةفخال عفان لدتعم « يهذ»

 ةظيلغلا طالخالل مطّمم «نوهراغ » درابلاعافصلا ناشر نع رخام

 3 ىلاعتو هن أحرس هللاو مل لومسم هيوارفصلاو ”هيوادوسلاو ةيمغلللا

 وتسم لكش وهو عبرلا موسر ىف «لصف ٠ لوصف ىلع بأ ص وهو

 نيك نم هلوأو .٠ هيواستم يع نددت موس عافرالا س وو هن ط4

 0 لزاالانعالا طفلا و ءاكعاو اد رط هب ودكم ماسقالا دادعاو ٠ رظانلا
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 راح هسمو هنوطر ل 0 هولح / نول) ٠ ماللا فرح ٠ ينامر لا

 منع بارشلا لق رملا نه ةزرول نيس ناشدساو تيا ةدم وس أ

 با رق ةءابلل جيهم س ؛اي دراب هضماحو فطو دزاب هسلح «:نيل) اركبلا

 520000 _ ميلا فرح> .ةسابلا هرأ 0 هحز زءالل مفا ندمال وهم مخ ا 0

 هرَكَعَم + شاف :.ةدملا ىف لمشتو ددسلا ثرون هريثكو ريس هٌواذع

 دو#هطاخو ةسوبيلا ىلا ليامرشقملا ريغو ةسوبيلاو هن وطرلا ىف لدتعم

 ا مهارد ةيااو راك هل درسا نع عفت اذا« سجرث» نونا فرح

 لعفو هماقا 0 ادعام نينملا 5 ذهب ' لطو قحسو جرخأ 3 ةليلو أم هو

 يوارفصلا عادصالن ا مو:«ةداثاىف بطر دراب « رفول 0 ع العذ

 ٠ نيسلا فرح ٠ ةدرالا ةدعملا يوّو حايرلا ا ردا راح ا (

 لدتءم ؛ناتسيس » نطبلا لّمعب ةثئاثلا يف سباب ةيناثلا يف دراب 4 قاوم )

 دوع ٠ نيعلا فرح ٠ لوبلا ةقرح عفتيو ةلمسملا هبودالا ةدح ا

 (رينعإة دعما ع نع ةنفعلا ُة هب وطرلا هذا فصنو مهرد لزوهد'م برش و

 ةدراب « هذف » ءانلا فرح ٠ 0 حيرفتااو 3 هما هلق 3 ةيصاخ هل

 لسعلاو بدهزلا نم ذختملا « عاتف » ةكملاو برألاو افلا عفن ةسبا

 ةنوشخل نيام غمص ٠ داصلا فرح ٠ هيوافالاب حلصأ اذا ايو م

 داوملا بلم مني سباي دراب « لدنص ٠ تودملا ىنصيو نطبلا لعب ردصلا

 رمال واع( لش )راد الا عب ريس بط ر درابإ عرق !فاّقلا فرح

 نايشغلاو ؟يقلا نم مفان باقتلاو غامدلا ءاشتلو دنكلاو ةزكدنلا مفان ةيناثلا
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 ةغااعلا ف هةسوسو 227 ةرار> / حئابزار ١ ءارلا فارخ 4 عامجا ىلع ومد
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 جمدنلا ة رجلا ديدشلا ةحارلا يوقلا هنم راتخلاو يسرافلا هدوجاوةيناثلا

 ددسأح تنم ىلو الا يف ساي ةماثلا ىف راح !نارفعز )ىازلاف رح٠ قر ولا

 (روسعر) رصبلا واجي وةدالولا لمس وح ورلا رهو وم قورعلاو دبكلا

 ماعطلا ى ثدي 1 عطشو رفصلا عمق ضباقةساثلا يف س:انىلوالا يف درأب

 مهني ةيناثلا يف ساي درابإ ءانح ٠١) ءاملا فرح ٠ جناوقلا ثدحي 0

 اهدا : ةام> :بصعأا عاجو الة مان هتءغافوةيمغلبلاو ةراذاما روالا نم

 ةئيطب ةولقملاو .ةسوبيلاو ةبوطرلا يف ةلدتعم ىلوالا يف ةراح يهو ةثبدحلا

 فود يف دج وأم وه « ريشايط » ءاطلا فرح . دودلا دلون ةخاش ذل مغفلا

 هضام دتشا ايموجلو ضع هضعب كاكا دنع قرتحأ اذا يدنملا اهلا

 ناقفكلا عمت ةثلاثلا لوا يف سباي ةيناثلا يف دراب مهردلاك ريدتسم ملك

 وه « موت نيط ه ةدمملا مف باحلاو شطعلا نكسو باقلا :يوشو

 انا ل د وانك وضع عا قم مدلا سيح ةلاتقلا موعسلا قايرت

 جازملا لدتءم وهو باكلا تباكلا ةضعوىفالا شهم نم عفن و هنرطلا

 باقلا ميرفت ىف ةيصاخ هلو هتبوطر نم رثك اكد درولاو را ف
 ةمتارلا ييط فورعم ضربأ رون وه « نيمساي ٠ ٠ ءايلا فرح ٠ هتيوقتو

 عرصلاو حلافلاو ةوّللا عفن و تبصعلا قةدرالا ضارمالا نم عمت هاهدو

 نا هئع عنم نوعءاطإاهف مقودق داب ىف زاكو مخ واهب دلقت نم ٠ توقأي»

 عا باقلا هنوشو جيرفتلا ىف هتيصاخو ةدلبلا كلت لها أصا ام هييصب

 قشتنا اذا فاعرلل مطاق س ءان دراي / روذاك ) ٠ تاكا بكف كل ميظع

 هلضفاو حايرلل دراط ةئلاثلا يف سباب ةرناثلا يف راح ؛ نو ) ةرب زكلا ءاع
 1 اح سس
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 ”هيوشخو 0 نيعلا عاجوأ نيكس ةعقام نمو ةدوربأا ىلا ضايلاو

 رخآ يف دراب يربلا نامرلا درو وهو ؛(رانج ) ميلا فرح ٠ قالا

 يفبطردرأ هيطر نيد, ناسا يوش و ةثللا دش ةُقلامأا يسري نو

 ةيناثلا يف سباي يلوالا يف راح حلما ريثك و أنف. نما دراي قيما و لوألا

 لضفاو ضم .مامجاجدلا ل اضفا . جاجد : ل ١ دلا فرد ٠ لضفا طدس و" او

 يناعرلا ويلا 60 هغامدو لمعلا ف ديرب جاجدلا مو قعص» ملام كيدلا

 ةيناثلا يف سباي دراب رطمس نم هب ىني را غءص وه ( نوخالا مد إ
 هنم ( ابدنه ) ءاحلا فرح ٠ ًاقلطم ىزتلا منيو ةيمدملا تاحارجلا قصاب

 ضِءا قرولا ضيرعو معءطلا ىص رهزلا يبوجامدأ قرولا لب وط يبأتسب 0 م مم سم م سم سس لا
 قدا اذهو ديعم و ىودشعرط نانق وهز ىو ةنمو مماطلا هت رهزلا

 سري هسراي ايوامف بطر هيطرو ىلوآلا ْى درأب يف اتسيلاو |يط سمأو اقرو

 1 نق تيشو ءاع هرج من خبط اذا ؛دهده ١ ءاذحالا دم حتف |

 : 0 2 ا
 4 9 5 دي ناسسلا تحاص ءتّماع اذاهئم 2 لوقا عه ند 0

 رخل داو هيام مادآم 4م ل ماذا ف عوفولا هياع فاخن ن ه لعوأ

 0006 8 لع رخالا م.ءاخ شضَخس هج اذاوماو حلا عنم تل هش

 وهأ جو ١ واولا فرد .هيهذا نيعلا 7 تذلإتا ضابللا ف ك4مد رطقاذاو

 راح ةرارص عم معطلا فب رح ضايبلا ىلا هنول دةع هرهاظ يف تان لصا

 لك رون وه !درو ) بزجلا عاجوا عفس و لولا ردب ةيناثلا زعا فاش

 ُْق س.ايىلوالا يف دراب وهو رمح الا درولا 5 ايدي 27 لكو روعش
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 قيقدلا طملا ةأرقب رصبللو ةذيزللا ماغنالا عامسب عمسللو ةءارقلاب ردصللو
 لا رضا ا كااثلا تاطلل) ةئسحتسملا ءايشالا ىلا رظنلابو انامحا
 لالا قرح دما ”فورح لع يلزم ةدرقلا ”هيذغالاو هيودالا
 هيف يتلا خورلا طسبب هل وم باقلل حرفم ىلوالا يف راح (مسر )
 ردق يف لعب نا هقر> ةفصو اقر 5 او دكنلا و غامدلا ينو

 ندساو قو ضرع 3 رانلا ىلع عض ويف ةبقثم قطن اهنأراوظو
 لوطي تم وه4نا رثلا) ةحاطلا دنعا ]تشو انرهكمااو:قلؤلاا ع

 01 و را نوكي هطسوو ةرزكلا قرو هيبش قدو هلو عارذ ردف

 حتفم فطلم طقم ةيناثلا يف سباب راح وهو ناقد ضد قارا هيلا وعد
 برش اذا ءادوسلاةرملاو مذللا لوسيو الامحاوأب 1 1 مطلقا ند
 مش داذاءوسبو ةناتلاو ةدملل ف دماحلا مدلا لحيو حام وا نيبج ديك 1

 عاجواو وبرلا عفتبو هءام يف ساج اذا ماحرالا ةبالص هخيبط نيل رك
 ةيطر ةدراب ايخولااب ةهبش لَه ؛ 1 اسا) ةدملا مش رضبو لنذالا

 مان مقن اهلو نيسبايلاو نيراملا مرو رو غلا مل اذتلا دج لوألا يف
 عاجوأ عفنتو نطبلا نيتو زوالا نهدب تخبط ذأ ايس سبأيلا لاعسلا يف
 وهام هنم ناوحقالاب هيش وه ؟ جن وزب زعابلا فرح '”هيومدلا روظلا

 ديلا عطاسس ناك اذا دوحا لوالاو هج وهام هنمو نوللا رفصا

 هليل و بذج نود لاحم خم نيلم فطلم حتذم ىلوالا يف سإب راح

 مولا ةيحودا (نضسا) قررا د كاوا ردمو ناقريلا مهذدو ةصاخلاب



 يم م ا

 كرا وملاو ضربلاو لتيلاو ىبرشلاو كناك ايست ا ا حورتلاو

 لسااو سرقنلاو صرباو رخبااو قدلاو عرصلاو اياوخيلاملا أمم

 ماذِخاو ءابولاو يردجلاو ةب_صحلاو ةنفعلا حورقلاو دءرلاو برالاو

 ةكرطاو برشتو لكؤي امو ءاوملا ةتس هيوورمشلا تايسالا ( لعق )

 غارفتسالاوةظقيلاومونلاو نايسفنلا ةكرط اون وكلاو نايندبلا نوكسلاو

 محشلاو محالا نم ذخ وب امو سماملا ةرشع ةجزمالا تاءالعو٠ سابتحالاو

 لاءفالا وءاضعالالاعفنةيفيكوء اضعالا ةيئنو ندبلانولو رعشلاو نيمسلاو

 ةياسفنلاتالاعشالاو ةعفدنلالوضفلاو ةظقيلاومونلاو ةءدقتملا ةيءيبطلا

 لم ابةحصلا ظفح نا ملعا يلك هج و ىلع بطلا ع نى يناثلا لكلا ]

 الناو هيرورضلابابسالا ليدعت نم دبالو . دضلاب ضرملا تاوادمو

 ير ميما لوك زم نوكيا عا مورا مفادت الو ةوهشب الا لكؤي
 مهن مل رخآ ىلع ماعط لخدي الو لمفاباراح ءاتشلالوك أمو لمفلا
 يف طيلختلاكةحصلا يف ةيللاو . ناولالا رثكي الولك الانامز لوطب الو

 هك رب ىلا ردا,يفةئدرلاةدغالا رارمتسا يف الا ةداءل ةاعارص بج و. ضرملا

 ضماملاو نيللانيدالو نيللاو كمسلا نيب مم الرو ناععلا مونك جب ردتلا

 نامرلا الو سورلا ىلع بنعلا الو نبللاب زرالا ىلع قيوساا لخددالو

 رادحتا دعبالا رهللاو ريبلا ءامو زرالاو للا نيب عمجي الو ةسي رحلا ىلع

 قيرلا ىلع برشلاوماضمالا يف ماعطلا عورش دعب الا برشي الو ائهدحا

 تالضفلادلون منمت ةلدتمملا ةضايرلاو . عامل ص وصخ ةكرملا ب ةءاذكو رض
 ندءلل نوككو مخمل ا لاك دعب اهقوو ةفالاو طاشنلا ندبلا دومتو ةددرلا

 و
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 ممتجا وأ :هباغلا يف اهنوك هيف ىنتنا ام ”هطساولاو اهداضت ”هئيه ضرملاو

 د راق وأ د ةءاق يمنح يمدساو اودع ىف ىاهنيلغ انآ نادلا

 ةةكرملاوأ الا ةينفاللوأ ةدرفمال ضرع نا درذملا ضرأاو٠نيتقو يف 1

 يدام وأ جيذاس اما لوالا لادتالا قرف كم ايف وأ تلكرتلا نكت
 مسقني يناثلاو هريغ وأ مروم اما لخادملاو لخادم وأ روا اما ينفالاو
 حواس وا فيواجتتا وأ يراهملا وأ لكشلا ثيح نم "هقلللا ضرم ىلا

 ا قلو امو نامقلا واقد لا لعل ل رادعملا نفع للو اطغألا

 اهري_غوا نييعيبط اضيا ناصقتلا وا ةدايزلا ثيح نم ددعلا ضرم ىلاو

 هريدغب وأ عا هعضوم نع وضعلا لاوز ثيح نم عضولا ضم ىلاو

 اهي نوكسلاب اما ةيلع نود نا تح ان ةتملاخ عم هلاوز مدع 5

 ”هكراشمو الالقتسا يدارالا وأ يعيبطلا ىرِملا فالخ ىلع كيرحتلا

 اًميقر دلملا يف ناكاف الام رابتعاب هؤامسأ فلتخت كثااثلاو رخآآ وضعل

 ل12 دخلا يلدز واسس نينف طدرتم وا [كانح عسي طسشم

 ارسساك ىمسي ضرخلا يف ىمظعلا وحنو مداقت نأ ةحرقو هدوع برقنا

 لسلاك ضارصأ عاممجا نع ثدحتام بكرما ضرملا٠ اعداص لوطلا ينو

 اًتلطم ضرملا تاقوأو ةيرلا يف لاصتا قرفتو جازم ءوس نم ثداح هناف

 رهاظي يذلا طاطخنالا تقوو .هدادتشاهيف رهظي يذلا دبازتلاتقو٠ هعبرا

 © رحأبلا ءابتنالا تقوو٠ ديازتلا لل قباسلا ءادتبالاةقوو ءهضاقتنا:هنف

 ”هسايولا ىجلاو ”هيضخاو برأس او يردمجلاو ماذجلاك ضاصالا نم يدعملاو



 ي مؤ

 ةسو.لاو ةدوربلا ىلا جرخام اهدمانو . هبوط رلاىلاو ةدوربلا ىلا جرخأم !

 هعم وأ جذاسلا وهو بلاغ طاخ نودب نوكي نا اما لدتعملا ادسع امو

 بطردراب وهومغلبلاو بطرراح وهو مدلا ةعبرا طالخالاو .يداملاوهو

 ةدرفم ءاضعالاو ةساب ةدرا يهو ءادوسلاو. ةساب ةراح ىهو ءا رفصلاو

 انبارو هوا الا ؤنيسلاك ناتو« ليضملاك | اك سة نا

 امنوكلكلذودبكلاو غامدلاو باقلا وهو سيئر وها.ةبكرملا نممث ءسأر لاك

 ثااثلاو ب صعلا يناشلاو نييارشلا لوالا مدخمو اهمايب ين آلا يوقلل ًادبم

 عونلاءاقب يف ايلا جاتحلا ةوةللةلءاحا موكل ةيسييرلاب ناتثلالا قحاب وةدروالا

 هنوكشم ”هيراخم ةفيطل ماسجأ حاورالاو محرلاىلا ينلا ىرج اهمدخب وأضيأ

 ”هنالث ىوقلاو اهددمك اهددعو ىوَدلل ةلءاخلا يهو طالخالا ةفاطل نع

 هيذاغلا اهتموا ويملاب صتخم روعش عم اهامف نكي ملاميهوةعيبطلا ىلوالا

 ةعفادلاو ةمضاحلاو ةكساملاو هيذاللا ةيذاغلا هدو ةروصملاوةدلوملاو هيمانااو

 مدخت ”هيذاغلاو ةسوبيلاو "هبوطرلاو ةدوربلاو ةراردال تامودخ نهو

 عم اهلعف ن وكت يتلا يهو ةينافنلا ةيناثلا ٠ ةدلوملا نامدخم امهو ةيملتلا

 هك ماو اةلعاف وأ ةفيال اما هك رملاو ةكر د كار ل مسقنيو روعشلا

 نطابلا ف وا سللاو قوذدلاو مشلاو عمسلاو رصبلا يهو سهاظلا يف اما

 ةيناويملاةثلاثلا ةركفملاو ةظفاملاو ةمهاولاوةليختملاو كرتشملا سأا يهو

 ءاضعالا دعبو ناويملاب صنم امكلو روعش مم اهلءف نوكيال يتلا يهو

 رثك الابواب ذ اكدحاو لعش مثناه اهنم لاعفالاو ةيناسفتلا ىوقلا لوبقل

 ؟ةنللس اماركل 5 لاعفالا نوكيا هامل هئيه ةحصلا !لصف) داردزالاك
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 8 و يف مقاولا نال ىزجتام ىزحت الامز وكي نا مزلامم بكرتولهنالو

 رخالادب ساعام ريغ نيف رطلاددحا سامع هن ايف ساّمْلا نع نيذ رطلا بج بدت رتلا

 ااذاو أيعيبط سيل رخالاف الاون أ عبط نازيح مس نوكيالا ثحبم) مسقنيف

 نين امهنمدحاو يلا وألا وهوامهيلاهجوتي نااهاف امهنع اجراخ ناك
 | ىلاعت هللاو بولطملا وهو اني سدل رخالافامهد>ا| يلا واا.عيبط

 (بطلا مرلع نوىشعلاو سداسلا نفلا)
 ضرألاو ةحصلا يهيتلا ن زاسالا ندب 0 رع هيف ثحب ع وهو

 باطملا بلاطم ىلد اذه انباتك يف هانيتر دقواممنيبةطسوتملا ةلاأاو

 ةيعببطلا رومالاب لصف ل ىلع لمتشي يلك هجو ىلع بطلا ملع ىف

 لاءفالاو ىوقااو حاورالاو ءاضعالاو طالخالاو جازملاو ناكر لة

 هنوكساو هيف يهام ةكرا لوالا ادبملا يه يتلا ةميبطلا يللا ”هبوسخ» يهو

 بطر راح وهو ءاوملاو .ةساي ةراح يهورانلا ةعبرأ ناكرالاو ٠تاذلاب

 ةيفيك وهو جازملاو .ةسباب ةدراب هو ضرالاو ٠ بطر دراب وهو هامملاو

 ” ةدشم ماع ىف ةدوج وم ةداضتم ترابقك لغات نم ةلصاح ةضاولم

 ىفوتسا يذلا لدتمملا اهدحأ.ماسقالا نم رشع ةعبس ىلا مسقتب ءازجالا

 نع جرخام اهنانو . هب قياب يذلا ردقلا امنايفيك و رصانملا تاك نم

 جرخاماهعبارو . طّمفةدوربلا ىلا جرخأ.ءاهتلانو . طقف ةراركلاىلا لادتمالا

 جرخام اهسداسو . طّقفةسوبيلا ىلا جرخام اهسماخو٠ طقف ةبوطرلا ىلل

 امماثو ةسوبيلاو ةرارملا ىلا جرخام اهعباسو . "هب وطرلا ىلاو ةرارملا ىلل
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 كثحانلا :تايلل ف مسقلا ناف رادقملا وهو تاذلا راق اماو لبقتسملاو

 ) ثحم طخيو ةدحاو ةهح ِ وأ حطسف ني:و> 2 وأ ىميلعت مهدجف

 لعجيف هفاتحرداّمم هيلع ذراوتب دحاولا ملا نال دوج وه مهدنعرادقملا

 دةفالصتا اذا نإ آملا نالو سكس ةرانو اعارذ هضىنعو اربش هلؤط ةرات

 لصح عطقاذا ىلا اذكو رخا حطس لصح واممل ناك يذلا حطسلا لطب

 . ةيقاب هتيهوجو فئاكشبو لاخت مسجلا نال و مدعلا دعي ناحطس هيف

 ءامدعلا دتعو:ةوقلا .كنح ن ةوقلأت"وه لوا لاك ةكرللا 1 كف[

 مكسلا 2 ةكر> ماسقا ُ يهو جيردتلاب لعفلا يلا ةوملا نم 0

 اذادماحلا ءاملاكرخا 2- مامضنا ريغ نم مجملا دايدزا وهو ليلختلاب عضو

 هيلا ماي اي مسجلا دايدزا وهو وغلابو ليلختلا دض وهو تتاكتلابو لفك

 ةكر>و ٠ 0 وهو لودذلابو ةيعييط ةيسن ص هراطقا م ْق هلخادبو

 مضولا يف ةكرحو.ءلملا نخست و بنعلا د وسقك اةلاحتسا شيت وار ايكلا 3

 ردك رع لكل تحس« ةلقنلا هو نالا كرو هسفت لع كا
 فعمل ليلا فو ذك ىف 1 ئبتلا يلا قوص ولا نأل ايضا نركش فل

 عانتمال عوجرلاناريغلوصولا ناو هلبجوملا كلذكف يب | عوجرلاو هل

 نامزلاكلذف لطاب وهوتان الا يلاتت مزل ناءز امه نك ملولفاعمعامجا

 داعبالا لياقلا مكلا وهو يميلعتلا ىلعو ةئيملا لع يف هفيرعت مدش دقو

 هياهللا ريغ ىلا ةمسقلل لباق مسملاو ةعاقلا اب وزلا يلع ةعطاقتملا ةالثلا

 هراس ريغ ةئيع ربدشم لك نال ىزدش الازدا نم كرم سِنِلو مجد
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 لو صار وهو ىتم يناثلا . هصخخ ىذلا نيل ىأ ناكملا يف محلا لوصح

 ضرعت ةئيه وهو عضولاثلاثلا . ةينالا فورا اكهفرط وأ نامزلا يف

 مايقلاك ةجرالا رومالا ىلاو ضعب ىلا اهضعب ءازجأ ةبسسن ببسب "يشل
 وهو كالملا عبارلا٠ جراخلا ىلا ءاز>الا هسا فالتخا تائفصو اًةلتسالاو

 ناكملا نع زاتع اذه وهلاقتاب لعتشو هن طريحأم باادسإ يذلل ضرع" ةئره

 متاملاك ضعبلا وأ بوثلاكل كلاب أطيحو الوأ باهالاك ايعيبط ناكءاوس

 ةبسس: ىلا سايقلاب لقمت ةبسن يأ ةرركتملا ةبسنلا يهو ةفاضالا سماخلا

 ناكملا انيسن اذاف ةيسأ يهو ةونبلا ىلا سايقلاب لمعت ةيسسن اهناف ةوبالاك

 قات ناكم اذا هن وك ىلا هانينست اذاو نيالا نع ةئه لصح قكمتلل تاذ ىلا

 وهو ا مادآم قف لاك را وهو لعش نا ليوا 0 6

 امانا ١ كسل ١ هلق هيرشا ال هدادتتسا اريغو هدم[ مان ةناوحتفلا ع

 هعوب رم اللاو هناذل سل 0 نال لع يللا لع ند لفت ايإ

 لكلا كل هئاسن نال 0 الو رودلا مزاالاوهيف لح 0 الو هصخش ىف

 ضرعلامايق زوجيالو ىرخا ةبوهرخالا للا ىف لصا+ اذهل وهف 30

 مكلا ماسقاىف ( ثحبم )نيلحع موب الو نينامذ ضرعلا قبب الو ضرعلاب

 نم ءزجيا ناف راد_ةملك لصتملاوهف كرتشم دح هئازجا نيب ناك ناف

 الاو نبث زحال ”هباهع هرايتعاب 06 هباذيو هولا ةنأم وهذ ضر اذن

 لا فيينا ليداسلاب لإ رشاغلا نو تاداكا ذا كناف دعبلاكا لصتتف

 . كرتشم سما نكي ملف هنمال عباسلا نم ةيقابلا ةعبرالا ًاداف ةتسلا

 يالا نيب. ,كرتشمم نآلا نال نآفذلا رهو تاذلا ناق ريغ اما لصتملاو



 1 لا تالا د جو ل ا ف

 هبوب ءلا ةرتعلا ن 2 هيلا ةلصاولا

 (ي بطلا نميكملا | رلع نورتعلاو سماخلان فا

 ضرعم وه ثيح نم سوس ىلا مسجلا لاو>أ نع هيف ثحبب لع وهو
 يعيبطلا عامسلا٠ ءا رجا ةيانع ىلع سيلاطاط سرا هينرو.نوكسااو ةكردلل

 ملاعلاو ءامسلا ىمسيو يناثلا .ةروصلاو ةداملاك ةماعلا رومالا هيف نيبو

 نوكلا ىمسسو كلاثلا ٠ اهءئابطو رصانعلاو تايريثالالاو>الا هيفنيدو

 ”هيولعلا راث لا عبارلا ٠ دش امو نوكشام اا هيفزيسو داسفلاو

 ندايملا ريمان 0 امو جازت ءالا نم نكااوكلا لاو ه0

 ةسيفنلا ىهاوملاو تاذلفاا نم ”هءدامجلا تامئاكلا لا لاوساه ف

 ردا و23 0 سلا ريغة.مأ تا كلا لا و> 4 ةفرعوت أب :ا| سداسلا

 2 كلا ةةسايلجل سانا تاوولا لاا ف فرعيو ناو .لا عباس 1

 ةكردملاو ةكرحلا ىوَقلا هيف فرو سوسحلاو سلا نماثلا ةدارالاب

 هاننر دقو كالذالا نم ةيكرملاو ةطيسبلا ماسجالا لاو>ا تال فرعيل

 جراخلا يف تدجو اذا ةيهام ءاك.حا دن« ضرعلا !ثحبم) ثحايم ىلع

 ةمسقلاىلق نا هال ع تا ودل يف سو>:م وهو عوضو» يف تناكأ

 نا ىنءع اهاضتقا 1 ل هباذل ةبسنلا ضان ل ناف الاو مكلاف هباذل

 وهو نب.الاةعب 0-5 ةفاسقاو ةيسنلاف ريغلا ىلا س أملا ال ودعم 4م وهمم نوكب

 نع سون :ةلخأ ل اللإو يدا 0 ًَ 03 قيس ” ةرايعلا نا ربغ 0 أو

 فاصوالاوةيدمجلا اقالخالا ن م 3 0 م وه أمم يدا وف يف اع ةطاحالا

 0 يي يي | ب حييإإإيإييإيييييييبباببببببببببببببببببباااااساسااال.

 ك0 بسبب مب بدبي ب [ئب؟ رب ش س2للللللتاا””اا”جبايببااببش شسهٌه-ٌ ِمِميسلللس
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 ةرذؤا

 يف ىلعسو ةبنامو ءاقنا نشد و تَذَأ و ةليضفاذ نوكي نا كالملا بتاكل
 كد مهلاثمأو برعلا كو دا ند يدل نا رلل ًاظفاح ملعلا يف
 ا ةددعتم تاراع يف دحاولا ملا راع ر هنأ ىّت>تارايعلا يف فرصتلا
 يف قيلباموكلملادا رصف رعب هب مان سدح هلز وكب وءاشنالان رف يف كلذ تالسأ
 فشك نءنوشاحتبال مهماف سانلا تاروت ىلع ”هنامأو نيد ب>اصوتاب ا
 ىنيطو «كلذيف هللا ق كا يلع علطب 5 ١ مهمأبت امتاكم يف يف كاملا ىلع 1

 رجضت الو لالم ريغ نماهل اونيع يتلا مسهفاظ و معا مادخالا يقاب
 مدقتلا رلطتو ةرفانملاءدعو مهضعب نيب دداو هاو طابو ؟يهاظ ةعاطالاو
 ءاعدلاب هل لضفلاو ماي لا مهكلل قارتعالا ةيعزال يخباو نيمدقالا ىلع
 نم م-متأ ص بسحب هق 00 ءادأ مهيلعو مهبلق وهو ه ا مهناف ءانثلاو
 فيذصتو دئاصلاب هل م رعش حدمو ميل مدق اذا هيلع مالسلا لوما
 نيعب هيلا رظنلاو هاني قيلبام هل مهراجت ء ءادهاو لئاس 3 ضغ هل ممايلع
 لوح نا نماو ةقف_شلا نيس هتيعر ىلا رظنم نا كالحدال يغباو ٍ مارتحالا

 هتيعر نع ليوكسم عار لكو 1 مكلك ملسو هيلع هللا 0 هللا لاوسر

 راس بح رو مع رينا رقويو مان :مأ طاح ريختو م ءارقف ىلا نشحمو
 مقأ يناو اذه راهلا فار ماو ليللا ا ا بالجتسا ىلع رذاحنو

 دجوت الةلماكلا تالاطلاو ةلضافلا تافصلا هذه ميج نا راهتلا كاملا للاب
 قاض لايلس,ءافلقلا دنس مركاالا انكلمو مظعالا انناطلس يفالا
 ن. نسملا انديسو انالوم تاكرألاو تانكسلا يف ةيسدقلا حورلاب ديؤملا
 كالذ نم ليجاما ىلع لوالا مسقلا 1 ينا مث تاكر نا يع 3
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 فلل
 انيعو انذآ . ناك تبغ قا ١ ..هيولا ف .كللازاكار 2 نأ يذلا

 رارسأ ىلع عالطالا الا نديدالو باد هل نوكيأل يذلا سيلملا اما

 يف عرشب 3 هر عا هنكأ ىلع فقيل هل صالخ الا راهظاو هلا وخلا و كلما

 وه نم ىلاو كلملا ءادعأ ىلا هلّقثو سلاجلا ين ه, ثدحتلاو كلذ داسفا

 اذ_ه اننامز يف دهاشم وه م كلذ ىلع فوفولا ىلا فوثتمو علطتم

 ةمنص يف صاعهناف دالبلا ىدقأ ىلا قنلاو داعبالاو دراطلا الا ءازج هل سياف

 ميدو [ كع نإمأ هيه ىف ناو قراذص ةمد اود عيطم

 احيسللا لعش ءادئقا كلذ يفو هيلا هادسأام ركشب معي موهيلع هناطلسأ

 00 ثري كالا زاك نم ناك هناف هللا هنءا سدلبأب ىلاعتو

 دوحسلاب ىلاعت هلل 34 امو ا الا ءامسلا يف

 دو عئتماو ءايب اهنا اس ىلعو هلعوأ م ىلع همالسو هللا تاولد مدل

 ديدش هيلع ىرج انوا ةتلك 0 585 0 برق نع هدرط صالا

 هل طقو عس ل ىلاعت هللا 0 أ عم نا عم هتهلخ 100 هل اودع 4 هنن وع

 ضرالا يف داسفلا ماظعأ نم كلذ ل وقسلا يولد دنع ءاتجالاو مجأ 5 لكأ ١

 للان وب راح نيذلا ءازجامتانيلئاقلاق دصأ وهو هلو هءكح ىلاعت هللا رك ذدقو

 مهدبأ مطقت وأ اوباصي 5 التف نا اذاسف نطرالا بنود وةك

 مو ارندلايف يزذ مل كلذ ضرالا نم اوك 3 فالخ نم مهلجرأو

 .يغبا ناطلسلا مادخ لاول يف ( ةءبارلا ةلاقملا) ميظع باذع ةرخ آلا 1

 |أهجارختساو مفاذملا با وباوةفاتخلا ىضارالا عير ةفرعم يف ديت لآ وزوال

 يخبط هبانج ةلزنم هدنم هليزتلو هناطلس ىلع ةقفشلا ديزم عم اًطوصا نم
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 كفك

 هدوص#» نوكي الفأب رح دصق اذاف هتانكسوهتاكرح راس يف ىلاعت هَل ةيئلا

 لا لدلك ءالءاو ندلا ةداقاعد طق نوكي لب ةعاج لاو ةوقلاب رغاقتلا

 يذ لك رواش ءا وا هوو مصخلا لا رثعأ نع سسجتيف منع اذا مث

 11 لاطوبار هفمانبم نم نورا رقاب قامو هيبرقم ندب تاع ار

 برق اذا قاتنملا ذِغأ دب الا برعلا ىلا جرح الو هيصخلا يحتم

 1 دي دوج تدشب نأب ةع داما يف عرشب لب لاتملاب رداس الف مذا ىلا

 اليا مهيلع مجم مث ضعبا مهضمب ةنسأا ىلع ةنحاشملا ءاقلاو مهيب ةبناكملا

 بولاطملاو لاتقلل هسفنب مادقالاو شيطلا رذحيلف ةلئاقءال ىصالا ىدأ ناف
 مه رطاوخ ةلاكساو مويغ مودل عجشتو تابثلا ةلللا هذه يف هنم

 او لالا لاوجا يف ( ةثلاثلا ةلقملا) تاماقملا عفدو تالصااب مهدعوو

 عالطاو يأر اذ الدع نوكي نا ناطاسلا اال يخش هلعف مهيلع بجي

 دارك الو ييماسلا كوللاو ءانلللا مئاقوو نيضامملا ممالا داخلنا ل

 ناو ٠ هتروس هينع ريتك مغ يف ناطادلا, :ىأز اذاف فابسحو دقح اذ
 "تويم مفر رش لف وأاديف ةيشروول هيج ريل لق لع امزاع ها

 هانمدق مك ظعاوملاو مكمل نم أيش هل درسو نيرابملا لمف كلذ نا هل
 نا نو ركلمملا عم يوجلا ميهاربال مقوام رك د نم تارضاخلا لع يف

 قح مايلاو رسسلا مثكو سااهلا لظةح سلاجلا نم بولاعملا مظعأ و ىكنز

 هيرضح يف وه م هتببغيف نوكي ناو همودخم نم هلا. يذلا فوردملا

 ناي رف وال

 انا يرمالاب ىف كيرلا .نافا ١ مالا ىف كراقملا كب اجسأ ذيج

1 
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 حالصاواهرامئتساو تاوقالا لوصأ ىلع ظفتح نآبامسداس) اهبف هنم بئان
 1 مانو رده ونداعملا جارختساو رامالا صحو ةرايلل ةلياملا ضال

 هيفامل دوقنلا مهئاطعا مذع ىلع ظفاحيو محل اهكلمي لام لوصأ نه هايارس
 ىرألا تالاو دنقتلاو ثودلا راثتداب "ةياتفلا نيتك نوكلو تاما نا

 يف نا ولو هتاقدصأ نعأ كلذل سكترملا نا ولو دودملا يف ةلهاسملا كرت

 لادتءالابو ٠ ةماعلا ةحاسملل نك ضضاخا ررضخلانال هيلع ةعشم كد

 اياعع زاك نآق هيولظم ىلاو 'نئاذقا ىلا ىلع ناب نرئاسلا ٌئاوح ءاضق يف

 هفرصو لاملا ممل نولأسي امنا نيلئاسلا نم اريثكن اف هكرت الاو هناعا
 دَهاَشُم وه 6 تاحابملا يف هولذب القو تاهوركملا وأ تامترحلا عا 2

 نسا نع زارت>الابوهنرشامم هل قيل الأم ىطاعت نع ةرئااو اناعز ُْق

 ىلاعت هللا ا نا بطلا ملع ُِ هر رهئمس ام هحالع 0 رداييف هل مكاو ناف

 ع 2 دقف هريسعل ناطلشلا ةعاطأ ءانخألا عنشأ و رومالا حبقأ نمو

 نا تيشخ لاّمف كلذ نع لئسف احن ناكةأرصا قاط هنا ءاململا ضع

 رباصبلاي وذ. الا سانلاب طالتخالا يلمس و اهميطاف لطابيف ةعافشا ىدصتت

 ةلازا كلذ ءاعدتسال تاوهشلاب ذذلتلاو وهللا نم راثك ألا مدع ( اهنماث)

 ةيشنلاو دبادشلاو بورالا نع دعامتلاو ةئطلتشلا 0 نع لفاغتلاو كللملا

 صخشةلزنع مهريبصتو ممولق فيلأتو دونا راثك ااههسان) ةيعرلا داحأب

 هصالخا/اهرثاع) قرع ُ مهد لاسرتساو مهر ومأ نع هلَمْعْلا مدخو
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 لاتكبلاو نيدجيملاو ءابدالاو نيسدتمااوءاياغاالاو ةاضتتلاو ءكيقملا و. ءاكملا

 0و ةحالفلا ناك نك ةعاحشلاو الاوز ةودلا بايرأ ندهو ءارعشلاو

 |متجاحب فنص لكددء ىفو ناف اهيلا كلذ بسنيف ةفرتحلا نمو ةراجتلا لهأ

 رابخا نينا ( اهناثإ ئرخا ةدلب نمهيلا جاتحي ام رضحاف الاو كاذف هيلا

 كبس دعس نك“ مم ماسقأ 0 قلْخا 1 نال هلا ند فص لك

 هلا بدسابا ايل نع“ مومو هةسشن لع هريخ رصش نم مهو هريغل هريخ

 0-1 نع مهمو هربغأ ه رش ى دعس يذلا رمل مممو 0 الو ري اي

 1 57 فص لك ند هلو 3 لج يع كعق هسشن لع ه رس

 طبارشلهعامج: تدل نوفا الام ءاسور 0 ار م لل 'اضقلا كار اضن لعجنو

 روزيلاو راحتلل ةراجتلا لا ل دوالضفلل ةالصلا لذ نا ؛اهتلانإ ةيناسنالا

 دنحلل حالسلاو لوصالاو ةفرتد>ملل تاودالاو ةداملاو نيح> الملل تاالالاو

 نم ةفانضالا ءاشور 0 دو ءافيتساو فئص لك نوم ريدقتلاريزو نيعبو

 0 هللا ا 0 ةيدارلا تاليطمتلاب تاوا هسا كلذ نب نضارفلاو

 مولسعلا ند هتلوادمو همازنلا مولع باغامو مهدناقع ل رظنلا !اهعارإ

 مهرابخاب هءانا ذاق هلع لضاعالاو مهْنع صحفتلاب فرشملا ىمأب نأ

 هيح ةتدسلا م هن للم ماق 0 نا عرشلا لها لي 57 4. 5 بجو

 مل 52 وأ لسا هدم 2ع لع مم رع اذاف ة ةيليق || مولع ا امص م ف

 ةيسّصقش اع مهدأ اللاو كلذ اولعذ 5 مُذاح حالصاب 1 مومدم

 بصب كلذ دب رخالا نيادملا لاو>ا نع سسجتللا اهسماخ) ةمكسملا
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 اهموقتناكرأ ىلا اهجايتحا يف خالو ةعماجلا ةنيدملا نم دب الف مناص ةعنص

 ءاقلأ تانغ ىلا جايتحالا ةرورضل ةبحلاو ناطاسلاو عرشلاو رانيدلا يهو

 مع ص عل عئاص جاتحا امبيرف جايتحالا ردق يف تاءانصلا يوأست مدعو

 نكع ملف ةلماكلا ةئسلا يف ةدداو ةرمالا هيلا رخالا جنم لو موب لك 0

 ةكرتشم نوكت 'تافَدأ تاذ: شيع نع ءانع الف مياتصلاب لدابتلاب قواعتلا

 أمم نييعتوهتلباقم ُْق موافتم ناكامل 3 لوالا نكرلا وهو عيمجلا نيد

 يناثلا نكرلا وهو ءايشالا ماكحأ و ميقلا ريدقت هب فرعي نوناق ىلا جيتحا

 ملو رارضلاو ررغال هيدؤ» ةئءابتم ءاراو ةفاتخم ىوق داحالل ناك امل 3

 زواجاعر لب ردقلا كلذب ةعانّلا ةردق الو ةافاكملا ردق ةفرعم م نكي

 اة عرشلل داقنم ريغ "”هبوقعلا يف مظع دح ىلا ماقتنالا دحاولا

 ةكاوش ئذ قاطلساو أ ماكحالل اي ىلا جيتحا همكح

 مني ةبحلا نم هلدب ال عامْجا لك ناك املو ثأآثلا نكرلا وهو اهي فراع

 لا و>أ يف ! ةياثلا ةلاقملا ) عب رلا نكرلا يه و اهلا جيتحا ا 0 و هماظن

 يهو ةلضافلا ةنيدملا ةعبرأ ندملا هتيعر عم هلعف نا هل يغبأب امو ناطلسلا

 دصقم يتلا يهو ةقسافلا ةئيدملاو. ”هيرظنلاةوقلا لامكتسا اهناكس دصقم يتلا

 كلذاهمابرأدصقق يتلا يهو ةلاضلا ةئيدملاو .هيلا ليم عم كلذ فالخ اهلهأ

 ةلهاملا ةئيدملا ها رارمتساو لامكتسالا قيرطيف مهل طلغ عوقو عع

 رخا ”يشاتافتلالاو ةياكلاب كلذ نع ضارعالا انف نم دصق يتلا هو

 2 افلا ةندلا ذامخا لما نال) انو رومأ م ازا نمهلدبال ناطلسااف

 لياضفلا تابرا نم اهعاعد فرءيل اهماكش نع سدسحت ناب هكلم نادم
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 هنمس داس ميلقالا ذخأبو ٠ طرمحملا ىلا يمتتنو سادنالا دالبو مورلا دالبو

 زز> للعرعو ناجر جرحت طسو عطقو ا 1

 لامثو ةينيطنطسق دالب مث سورلاو باودالا بابو هبلاةصلا ىلعو ناقومو

 كانا تاما رغو 0 نم عباسلا 1 ىلايهتنو سلدنالا

 اهيلا يوأي ضايحو لابج ىلع م ” بوجأ»و جوجأ دالب لاهديبو قرشلا
 ٠ طرملا ىلا يهتليو هبلاةصلاو سورلاو راغب ىلع رع مث شوحولاك كا 5

 ةريزج ىلع رعو نيصلا ضرا يفرش نم يدتييف ءا وتنالا لفعل اامأو

 هواز رباز+ ىلع مث كنك لعو بوذملا لب أمم نيصلا دالبب مث نوكجج

 لابج لام ىلعو هريد رياز+ طسو ىلعو بادب رس ةزيزج بونج ىلعو

 لع لادا طبل ىلا لص نا ىلا فرتملا قاذوتس تؤتعو ةرمألا

 روهدلاو نامزالل ف ردم نهب أحس ا قام

 (ةتسانسلا لع نوسشيعلاو عبأرلا نفلا)

 اهلاو-او ةسيلدملا تاءامجالاو ةسايرلا عاون أ هب فرعي ملع وهو

 الد لاو ةلشانلا :ةناعامحأالا ةقرتم ةتفمت»و .ةيدملا باارأا هعوضومو

 00 لإ سلا اكو هلامح | ةهجو ةلاوز ةطو انيمادحاو لك ءاقيتما هجر

 2 ةلاقلا ١ ندقلاىلا ةحاملا نا يف تالامم ىلع هانمر دقو كاملا هيلع

 ماسلا سدلملا ومتطملا ىلا جا -ات# وه نانواعتلا ىلا جا انحاالا نا ككل

 0 | يطاعت عيمجم هتردق ينت ال دحاولا صخشلا 0 حكنملاو

 دلال ع ا ' دحاولا صخشلا شيع نس نا ءاركللا ضعب لاقىت> هيلا

 1 0 1 ا دوم ا م ل ل دا يو ا هااتجت 2 زر ىو او ازال [ةاقوح ا دوب هلاك 1 فق 210107. - مدر ١ تاو كحك ب هت نا كلج 4-0 ٠ 3311 فن2 د رش وف 1507 تاكل

 لوغوملا مهلعا )١(
 سس سنس
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 كينسشساةتز اا 0

 « "ماو »

 عطشو هرامم ىلالصبو 0 دالب 3 دنملا دال مظمع رك 3 نيصلا

 ىلا لصيو ةئيدملاو ةكمو فئاطلاب رعو ةمامتو دن نم برعلا ةريزج

 دالبب مث ةيقيرفأ دالب طساواب رعو برغملا ضرأ يف ْذِخَأبو رصم ديعص
 نيصلا يِقرش نم ثلاثلا ميلقالا ذِخأبو ٠ يبرغلا طيحلا يلا لصيو ربربلا
 كدا: لبازو دتيسلا نم ناثاومو راهذدتل ود لا ةكلم ط2 ون رو

 ةفوكلاوةرصبلاو طساوو زاوهالاو ناهفصأو سرافو نامركو ناسيسو
 سدقملات هو صمحو قشمدو رخو ةعسر رايدو تهوراباو دادغبو

 دالب ضع رع م هيردنكساو طايمد هيفو ربكم ضد ند رع طشو

 عبارلاذخأب و .يبرثلا طيحلا ىلا يمتتيو ةجنطدالبو ريربلا لئابق 2

 نادخدبوريمشكلابجو ربجو أطخو تدن دالم رعو نيصلا دالب يلامش نم

 روباسب و سوطوا سنو دروابو سرس و ناجهأس و و ص وا هو خلب و نب اكو

 نيوزقو ناذمهو مكوزاتسربطو ناجرجو سوقو ناتسهقو نيبارذهاو

 نيبيصنو يار زمرسولصوملاو رونرهشو ناول>و ٠ رومدو ناجسذاو

 ماشلا””رحبب ركو سوس رطو"'سولبارطو هيك اطناو باح وهيطامو طامسو

 هحئطو ا دالب لع برغملا ضرابو سدورو سرب ةرزج ىلع

 مارت ثلا دذاي ودق لك مانا ميظقالاذخأ و ١يبرغلاطيحلا ىلا يمهتشو

 هنو رمأو تادنسو ةنائرقو صشا هد كا مهسانجأ ىلع
 1 1 ا 000 5

 ماشلا رح لحاس م هذيمرا رابدو روحو مزراو>وىراخودنةرءسو

 باتكلاهيف بتك يذلا راتلاركذتيلو انه ةدراولا ءامسالا ”يراقلانرغتسي الو (1)
 ياهو (0) امانا اهلعل (4) كطسوتملا خلا قا مورلا رح( نطارطل 0١
 نيف رم اضيابدل ناش و (5) ىلقسولا ساي ايلا نا
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 ةلضاواذاو 0 ناك ل لادتعالا تغاب اذاف هنع اهدس هياغل

 نيبوعسرفيصو ا مولعمو 1 نك را بالشالا

 لا 1 ةلسف انفو نام رخو ناكر را كله تمل ع ءاتشو فص لك

 نم لوطلا ءاديمو ٠ عينر لإلعا لوآ ىلا هنطو ماتت اولادلا طضو ىلا لجلا

 ياا ةلغاو راو ندوا طيخلا سلا ل عاش وم وه لهو ترتلا

 ةل.طةسم عطق عبس ىلا 000 مس (لصف م١ ءا ا ةرشع توافتلاو

 ةعبسلا ميلاقالا ىمستءاوئسالا طخةازاوم ىلعو فققرشملا ىلا برغملا نم

 ةروصلا هده 0

 ميلاقالا يأ نئاهنرك "كردي نادللا ضو رع ةفريلم نم 4 كتلاذلا ةططمولا |
 ءادتبا مهلاقالا صوصخ فرعيو ضورعلاو مايالا تاعاس ةفرعم ندو

 نادابلا ضعب رك ذب انكل همضوم يف كلذ لصف دقو ءاهناو اطسوو

 لوطلا ينل والا ميلقالا ذخايلوقنف لاجحالا هجو ىلع اهيف ةعقاولا ةروهشملا

 دالبلا ضعبو ليوتملا رحبلا ل>اوس ىلع رعو نيصلا ضرأو قرشما نم

 سراف جيلخ ىلع م ةريزج ىلع رحبلا يف مث د:سلاودنحلا نم ةيبونملا

 رثكأ ىلعو زاجملا ضرأ نم يبونإلا فرطلا ىلع مث برعلا ةريزجو

لعم ندعو رافطوت وم رسغح>و ا نملا دالب
 هبوئلاونادوسلا دالي 

 دالب نم لوطلا يف يناثلا ميلقالا ذخابو ٠يبرغاا طيحلا ىلا ريربلا ىلع 5

7 



 هجران واو ةيكلف باسال داهوو لامح اذ مقو ضرالا نا الا

 جرخعأملاو ةيسملا هيوركلايف حدقت ال هو '” برلا ب وبهوءاملا يرجك

 ءاوذلاوتابنااو ناويملاب ىلاعت هللا نم ”هءانت ضرالا نه رهظ امدحط س نه

 يلام عير ضرالا نم رومعملا ! لصف ١ ضرالاو ءاماب سرس هرعّقم

 لضّروعلا ءادضو ةحرد نوناعو هام هليوطو.ةحزد نوتسو تساذض لو

 قفالاعطقرراهلا لدءل هيزاومضرالا ىلع ةرئاد وهو اوتسالا طخ نم

 ةئيبلا عسيمج يف راملاو ليللا نوكيف نيفصن ةيمويلا تارادملاو لدعملا هيف

 سمشلاو ةيالود هيف كالفلا ةكرحو ءاود مدنا ف لعل نباتتات

 دحاو لك رادقم ةياث كانه لوصفلاو نيلادتعالا يف ا( نت ص

 فصلا ديم ناكنيل اكن الادحا تاصو اذا سمشلا نال تاو نوح امل

 لاسم ل تاضو اذاو سارلا تءدس ذئنيح اهو

 امنا عمةدماجلا ةركلا حطس تحن يتلا ةيزاغلا ةقيطلاو نيك اربلا رك ذي م 01(

 ملل | سسك و نيئاتلا ملت ماست' (؟) قي ال مك طوبطاو عافتر الا بايسأ وأ 5

710 
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 ةسلا ريوادت ناف ةفلتخم امتاكرحف ربوادنلا يهو ضرالل ةلماش نكت مل

 3 قا نعد انشأ قرشا لا نايا ن< اهالعأ عت 2

 0 ل15 راما ىلا قرشملا نم هؤلعا كرش حفلا يوذنو تاودلل

 21 هنن هؤيا يف لو روددلا ةكر ارد وأ قرشللا ىلا برغلا
 عبدأ ىرت-ثمللو ٠ ةثلان نوءبرأو 98 راو ناو يعد ةقيفد نوستو

 نورشعو عبس خيرحالو ٠ كلاون ثالثو ناون عنو ةمقد نوسمحو

 ةقيقدز و الثو تس ةمهزالوةثلا 0 ةسان نون )1 ىدحاو ةقيقد

 اةراج رد تلت دراطعلو .. هنلا نورشعو عستو ةيان علوسخو عسن و

 رشع ةعبس رمقللو .ثلاون عيسو بأن نورشعو عبرا و قكاقد تسو
 !لصف)ةثلان ناو و تردمو ةسان نوسحو ثالثو قئاقد ثالثو ةحرد

 مم يناقوفلا هعطاقت نم ًادتبب راهلا لدعم نم سوق دلبلا لوط ىلا يف

 يناق وغلا هءطاّقم ىلا ىهتو برغملا ةهج نم ةرامعلا ا رام كورصأ ا

 فصن ةرئاد نم سوق دلباا ضرمععو يلاوتلا ىلع دلبلا راهن فصن ةرئاد عم

 لدعملا بطق امهنيب عقبالنأ طرشب سأرلا تمسو راها لدعم نيبامراهللا

 اهلكو ةلرأ رصانعلا ! لصف ) لوصف هيفو تايرصنءلا يف ( يناثلا طولا

 اوال ءاماه ءاو طافراتلا" رمعلا كلف اح نان ضمت له ةيوكا

 كذلوالا كا 00 مروص هذهو
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 هلوق يف ءالضغلا ضعب يللاوتلا

 قالا كلمتاكنرثلا وم قردشلا نم ٠٠ يدع اذا وود كارلذأ هيالا
 اصتتقا اذا ريدملا ريملا تااكللو 2لئامو يهزوج اهم ردإللف

 صتخم و قرشملا ىلا برثملا نم نوكت يت ىعو لاوتلا ىلاةكردو
 دص لا يف مم ءااب نمو نومدعتملا اهكردي مل ايلطب ةديكلو) كاوثلا كلش

 |اهردقةفرعم نع زكام ةكرحو جوربلاةقطنم نم ةسرهلا تءاوثلل دوو

 ادحاو اءزج ةئس'هنام لك يفمطقت اهلا نيبو ىطسملا بحاص ءاج نأ ىلا
 امنا ىلع مه روهمجف ن ورخاملا امآو ةنسانملا نيثالاو نس يف ةرودلا مف

 قس نسون يهو ة.سوش ةئس نيتسو ةتسم ياذا 4 0 عطش

 ةيمسمش ةذس نيّدسو 00 و ةئس ف نررشعو ثالث يف ةرودلا متفرق

 ةرودلامأو ةيسمش ةنم نيميس يف دحاولا ءزألا عل هن املا ىلع ضعبلاو

 ىاءمقلا لدم يول تالثمملابو ٠ ةس سيو ةييدعلا| تن و

 مويلا يفاهردقو سدشلل زكرملا ةركو تباوثلا كيفك رادقملاو هيهزو>

 ةلماملا كالفالابو ةثلاث نورشعو ناون نامتو ةقيقد نوسمخو عست هنليلب
 مستو قئاقد عب رآ ىرتشملاو ةثلان نوثالثو سو ناتنقد لخزل اهردتإ

 تسو ة-ةيقد نونالثو ىدحا حرمللو ةثلات ةريشع تسو ةيناث نوسمخو

 ناون نامثو ةقيقد نوسمحو عست ةريهزالو ةثااث نوع راو ةمان زل

 ةرثع تسو ةَئقدنوسمحو نامثو ةدحاوةجرد دراطملو ةثاا' نورشعو

 ةققد قو ريثعو نانلاو عراد نوؤشعو عبرا ريق ةنلاث نرش

 ىلا كالفالا اماو ؛ لصف ) ةثلاث نورشعو ناتثلاو ةيلا'ئ نوسمحو ثالثو
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 ضع تارع امو ركذام 53 رع 1 روك دملا 6 فرطبو جوربلا
 يناثلا ليملا أ ام فرءبو جو ريلا ة_ةطام نع هدعب وهو 5 وكلا

 لد_همللا نع بكوكلا دعب اهب فرعي اهايق ىتلاو لدعملا نع جووبلا كلفل

 ملاع لا اكل ةمفلاب راغضلا اودلا 4 لصف) هنع جوربلا كلغفل لوالا ليمملاو

 ركالا حولعس ىلع ةمست ىم امأ كلفلا وأ بكاوكلا زكر رودب ةمسترملا

 طيحم ىلع س.شلا زكرص ةكرح نم ةمسترملا لوالا نث اهريغ ىلعوا

 اهل ةلمالا تاطيحم ىلع ربوادتلا ز؟'ىص تاكرح نم ةءسترملاو اهجراخ

 ىمستو ريوادتلا تاطيحم ىلع بك اوكلا زكا رص تاكرح نم ةءسترملاو

 لماما ز كرم نم ةمسترملا يناثلا نموهطبح ىلع تمسترا ١| مسابةرئاذ لك

 لوح يلاوتلا فال-+خ ىلا هايار. دا كي رحت دلك ص لود دراطمل

 تو ا رلالا ركرم لوح بشلل لماطا :لكدتم قم ةئدشت راو هوك رس

 زكر لماخلا كلفلاب نايمسو هزك ص لوح يللاوتلا فالخ ىلا هل لثاملا

 ةكرح نامسق ىو ضرالا ةلماشلا كالفالا تاكرح يف ؛ لصف ) لماملا

 كلفلاب صتخنو برغملاىلا قرشملا نم نوكت يتلا يهو يلاوتلا فالخ ىلا

 دراطعر دعو 7 رش هتليل مويلا يف ةد دل م6 و ماما 3ك ص لود مظعالا

 نامتو ةّمّقد نوسخو عسنت هتليلب م وبلا يف اهردقو جيراخلا ناك ع لوح

 يف اهردقو ملاعلا زكر لود رمقلا هز وجو ةثلاث نورشعو ناون

 لئاملا كالفلابو ةثلاث نوثالثو عبسو ناو رشعو قئاقد ثالث هنليلب مويلا

 عستو ةجرد رشع ىدحا هتليلب مويلا يف اهردقو ملاعلا نك ص لود> رمقلل

 فالخ ىلا يتلا تاكرملا مظن دقو ةئلاث نوءبرآو ثالثو نا ون عبسو قئاقد
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 يو- رلاريغو ىلئامح يناثلا ينو يوحر لوالا يف كلغلا دودو لاش امه ريغ

 قرشملا ةطقتب 1 قرشملا ىلإ يتلا ىحت نيتلباقن«نيتطمنب لدعملا فصن

 طيإلاو لادتعالا ب رذمو برغملا ةطقتبأ برغملا لب يتلو لا دتغالا ماطمو
 ةميظع يهو راهنلا فصن ةرادو برغملاو قرشملا طخ امهن» لصاولا

 فصنتو برغملاو قرشأا اتش اهابطقو قفالا يطَشو ملاعلا ياش رع

 قفأ ناك نافلامشلا ةطقن ىرخالاو ىودجلا ةلعقت اهدحأ نيتطقنب قفالا

 يفخحلا بطملاق وف اهاد_>ا ناتطش امهف لئاملاو ماعلا ايطق امهف اوتنسالا

 ىدلس نيتطمتلا- "نيد لصازولا ظملاو هاظلا تاطالا تحن ةايانإو

 يش رك ةميظع يه ةيمسلا ىمستو عاش رالا ةريبادو راملا فصن طخ

 رم !نايطقت [هاطقو تلا اك وكلا 12 هاك مظعالا كافلا

 ةرادلا ها طاق يتطقن لانا بنجب قفالا ىلع ناياقثب امه لب نيسان

 ايار نعل ١ ىلا عضو# يف وز 0 بكوكتلا لامتتال كلذو هم

 نكت مل اذا اذهو تمساا ةطقن ىمست مطاقتلا يتقن نه لكو أطاطخماو
 يناثلا طسولا يف هزيسفت يب الا ءاوتسالا ظفحيف لدعملا ىلع بكاوكلا

 امه دقنيح مطاقنلا اتطَقنو لدعملا يه هعافترا ة ربادق هنف هلع نك اذاانا

 يهو تاومسلا لوأ ةرئادونيلقثنم ريغ ناتبان اهو برغملاو قرشثملا انطق

 لامثلاو بولا اتطقن اهابطقو راهنلا فصن يطق و قفالا يطق رع ةميظع

 نم جراسلا طخلا فرطبو ملاعلا يطقب رمت ةميظع يهو ليما راق

 طيح ىلا جوربلا كلذ نر ءزج دآابكوا ركع رام ماعلا

 يطق رع ة-هيظع يهو ضرعلا 2 1 ءملا ىلع اما مظعالا كالغلا
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 نيالا لادتقعا ةمنتلا/ هوو مظعالا كالفال ةف_صنملا يهو راهللا لدعم

 سمشلا امماستام دنع نيءست ضرع ادعام يف اسرقت امهاوتسا يا راملاو

 تاوثلا كلفل ةفصاملا يهو ج وربلا ةقطنمو ملاملا بطش نايمسي اهابطقو

 لماو روثلا يهو رشع ولالا جوربلا طاطا اهرورأ كاذب 000

 يد+اوسوُقلاو برقءلاو نازيملاو ةلذسلاو دسالاو ناطرسلاو ازوملاو

 عطاق ةقطنملا هذهو حو ربا طش نايمسس اهاطقو .:تاوطاو اولذلاو

 كلف ام« ةذخالا ىحست هس نيتك رتشم نيتلباقتم نيتطش ىلع لدعملا

 لدعملابطق ةهج ىلا تاكرألا يف هنايب ينآيسو يلاوتلا ىلع جوربلا ةكرح

 "هياقو قي رألا لادتعالا ةطّمنن ىرخالاو ىعمرلا لادتعالا ةاقنن يلامثلا

 ةطقن مهنم لامثشلا ىلت يتلا ىمست ان نيتطق دنع لدعملا نع ةقطنملا دع

 ةقطاللاريصتف ي وتشلا بالّشالا ةطقتبب قدا ص يلا و ىئيصلا بالشالا

 درك نمسا: ملعق نال ةعيرالا لوألا هطعبضتتااماعابرا طلقلا هن
 يطقشبواملاعلا يطق رقة راد يهوةمب رالا باطقالاب ةراملاو لصفةدم اهنم

 قفالا ةرئادو نيلادتعالا اتطقن اهابطقو نيبالةلالا ييطقبو جوربلا

 ىمسيو ىرب الام نيبو كلفلا نم ىربام نيبام لصصفت ةميظع يهو
 ةرام ةرئاد وهف قيقملا امأو مدسقلاو سأرلا اتطقن اهابطقو ًايسح اعف

 او“ ففالا زكرم نم ججرامجلا طخلاو يسحال ”هنزاوم ملاعلا زكرع

 قفالاف لدعم لع عقد كل مظعالا كالفلا اوس ىلا دش اذا هلع

 ىلعوأ لدعملا يطق ىلع مقو ناو يبالود كانه كالفلا رودو اوتسالا أ

 عسا ملاعلا ةركل رابكلا رباودلاو ةريغصف الاو ةريبكف املع تضرف

 ص000 | |1|]1 1 1 121212121212121 12121212 12121212121 121212121212 121212 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1212 يا
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 انا رد علا يتلا ادع يسن وارد روع كلل مث دراطع كلف مث ةرهزلا

 كلفو نييلفسأاب بئاكلاو دهسأاو الا دعسلاب هلقامو تتاكلاب هلق امو

 دعسلاب |هلم دامو رغد الا نس حئااوهو رجالابهليشأمو مظعالا رح لاب سءشلا

 امس 2 ن اسحنلاو ربك الا سحنلا وهو 5 اويكب لَدحو كالفو ربك الا

 لهتشتو ةرايسلاةءبسلاب نيرينلامم ةزيحتملا ةسفخلاب نيلغسلا ممو تايولعااب

 هد ىلع لمتشت ةرايسلا كالفالا نال اكبأف نرشعو ةعبرا لع ةعستلا هذه

 وه لثمم ال سمشلاف هقوف امو تباوثلا ىلف مامضناب كلذ غلب كالذأ

 نخل يف ناك ملاسءلا زكى امهزك سم نايزاوتم ناداطسدب طيح يورك مرج

 جوالا 2م ىلع لولا يحطس تدع هيحط دس تدع سامع لثمملا

 نختلا يتفلتخم نيئرك لوالا هب ري_صيو ضيضمحلا ةطقن لع اهرمّممو

 هيولعلاو.هل ةهيوحم ةيناثلاو دكا "هب واح 1 000 0 3

 0 ةلزنع جرا 0 2 ةق رد 0 هلأ رو ريغ كال يش رواد 8

 67 ججراخو لثم هل دراطعو .كلذك روادتلا يفك اوكلاو اهجراخ يف

 ردملا ن يف يناثلاو ردملا ئشو َكلَح كميل نك ف اههدحأ

 مسرلا ىلع ريودستلا يف بكوكلاو يريودتلا هنخ يف لءاملا ىمسو

 وح هل رهملاو٠ تامتم 0 ناحوا هل دئايح نوكيف و 1

 يا 2 مه نا 1 0 نا 0 6 ه4 ع 0 8
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 ٠ نيفرطلا يف ةماقتسالا ىلع زكرملا نم جرا لا ميقتسملا طخلا وه رطقلا

 ام ةطقنلا دودحو ٠ دك طاحم وهثرح نم رادقمال ضرءتةئيه لكشلا

 هنم مقتسملا ٠ طقفال وط مسقن ٠ طألا٠ةمسّلا نودةيسلا ةراشالا لبش

 نك أمهم ردتسألا رهيلا عاعش دادتما يف عقو اذا هطسو هفرطرتس ام

 حطسلا ٠ هيلا اهنمةجراخلا طوطخلا يواست ةطقن هريعقت ةهج يف دجوب نأ

 لا طارش نأ نكم ام اهتم ىوتدأل» اييرعو الوطثءاسقنالا ليش ام
 هريعش يف دو نا نكع أم هنم ردتسملا٠ ةميقتسم طوطخ هناهج عبج

 ىلعالا حطسلا وه بده لا .ءاوسلا ىلع هبناوج عيجيف هنع اهدعب ةطقن

 طوامألا رصقادعبلا ٠ لفسالا حطساا وه رعقملا ٠ ةركلا طيحم وه يذلا

 ةايللا عيج -نهنيكشا نين دعبل ىوادتا ىزاوتلا» نيكيعلا نين ةلكاولا

 كر جراخلا ىلع ةطقن دينا جوالا٠ نخنلاوةةرلابفالتخا عقب ال ثيحب

 هيف ةطسوتملا ةطقنلا وه ملاعلا زكرص ٠ هيلا ةطقن بما لطدشللا ملاعلا

 مظعالا كلفلا بدع امم ةجراألا ةميقتسملا طوطملا يواست ثيل

 .رودلا يف امتاطقن مسرت ةيعضو ةكر> ةركلا كرحن دنع ةباث ةطقن ىطقلا

 ضرش نا نكم 0 طخ هب طر وةسم حاس ارا كرا ذر طبخ

 لع قالطتو تاهلا عسيج ىادش و هيو اهي دعبلا نوكي ةطقن هلخاد

 سوقلا٠ةركلا يف رئاودلا هذه مظعأ يه ةقطنملا . ًاضيأ طبحلا طملا
 لوصف هيفو تايكلفلا يف ؛ لوالا ط_.سولا) هرئادلا طيح نم ةءطق

 كاف هتحنو مظعالاكزفلا اهالعأ ةعست دصرلاب ةتباثلا كالفالا « لصف »

 ثالف مث سمشلا كلف مث خي رملا كلف مثىرتشملا كلف مث لحزكللف مث تباوثلا
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 وقل حاكتلا ىلا لامنمو مهلا عضاوم نايشغ مهءنيو ةرورضلا الا هنع

 ايس هرارسا ىلع عالطالا نء مهنكمم الو لزأملا يف ةماب هحوزيف ةوهشلا

 مهيلع و لزأملا ءاضءاكم دخلاف ةلجابو اهكرت مثةداع مهدوعي الو مهنم راغصلا

 ا نم يف لودملا

 (ةنعلا لع نيو سلا
 كالذالا ص يبا ”هيولعلا مارجالا لاو نع هه قرحس مع وهو

 اهفالتخاللعو اهعاضوأو اهلاكشأو اهدادعا ثيح نه ىك اوكلا نم اهيفاع

 ضرالا يترك لاوحأنعومارجالاو دامبالا ريداّتمو ةهجو اردق اهتاكرحو
 ا! امم زو ادق راحيلا ةرك نعءو ردقلاو ةراعلاو 00 ثيح نه ءاملاو

 ةركلا هذه ثءابم نوطةسي اماريثكو تايولعلا عاض وأ ىالتخاب اهءزل

 نودصّتبو يدتبملا مهف نع كلذ دعبانفلا بتك نع داعبالاو مارجالاو

 تافبرعت ىف ( ًادبملا ) طاسوأ ”هنالثوأدبم لعاهانتر دقو ةيقابلا دصاقملل

 يف دادتما هل يذلا هوما وه يعيبطلا مسجلا ٠نفذلا تاحاطصم ضل

 ديلاوملا.قياتملاةفلتمماسجأ نم فلأن, 1ىذلاوه طيسبلا ٠ ثالثلا تاوجلا
 قرخلل لباق ريغ يورك مرج كلفلا .ناويلاو تابنلاو دابا يهو

 لكشةركلا٠ماثنل الاو قرخلل ةلباق "هيورك ماسجأ تابرسصنمل ٠ ةراثالاو

 ط والا يواست ةطقن هلخاد ض رش نان كمي رب دتس» حاعس هب طيح مس

 ةطقنلا هذه يه ةركلا زك ىم ٠حاطسلا كلذ ىلا من٠ ةجراملا ةميقتسملا

 ةحراخلا ط وطخلاك لت يه راطقالا فاصنا ٠ حطسلا كالذ وه ركلا طيحم

 ف
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 ليمج هنع دصنا حدمبو هنسشن ف رقتستل كلذ هبلع ر ركلاو اهدض حبش و

 سرغتيف ميلعتلا دح ىلا غلب اذا مث تهريأ حيبق هنم مقو لا مديو بغرب

 ناهَش رطف لئاضفال اطاص ناكزاف هّتيغر لثع تاءانصلاو فرملا يال هذ

 3 لئاضفلا ىلع ثأا ىلع ةلهتشملا راشالا 3 طخ لا مث برعلا ناسا مع

 يذلا ىولسالا ىلع قالخالا ملع َّ هوبا رابخالاو ةعربشلا بادالا

 ةمدخت مايقلاو ىثملا فاك ةكرملا ىلع يوق اذاف باتكلا لوأ يف هانمدق

 ةالاسملاو يلا مدع فاك تافرصتلا يف ىدب اذاف ذاتسالاو نيدلاولا

 روق هله لغا ناك ناق ه. قالا نم هنا رفا نم.هل نيغ ةيجحاشلا ىلا لاق" ذأف

 نكي نمو جوز هب دتشا ناف ةوللا نم عنم عاقولا ىلا لا» اذاف ىلوالا

 نجل اراد كلذ ملعيف فرملا نم هيلا ليع امف سدحيف لئاضفا ًاطاص
 هلاثمأ ىلع مدقتلا ىلع رذاحو ةعانصلا لمكتسيل هبسكم ىلع ليحأ هنم اش
 لدبيف ناس رملا هاير انهذا املا هجارتحالهيدلاوب ”هنانعاا ةدايز دلولا لعو

 ةروصلاىلا هَل لصوملا وهذا هذاسابو نانتما الب ناس>الاو ةعاطلا ”هباغ امل

 ذاختا دارأ نم يغش مدخلا يف !لصف) :هيدبالا ةايحلاب هل دمملاو ةيناسنالا

 نشب نمرابخاب وأ هل مادختسالاب مآ ةلضافلا هتاكملمو هاوق ربخم نأ مداخلا

 ةنطابلا تاغصلا ىلع ةرهاظلا تافصلاب سدهلاو سارفتسالاب وأ كلذي هن

 نيب ل ىرلررلاف ةيدعت_ كا اذاؤيكلار لاو ةمدختما ديرب م هدجو ناذ

 يتلاح نيد ةط_سوتم ن 17 و لكوتلا لك ردح ةئيعم ل دحاو لكل

 برضب ةيوشألا مهل ةبيهلا راهظا يف مادا نيب يوسو طن رغتااو طارفالا

 مهدارفلا نم نيكملا مدعو لاوحالا دمْفَتو سبلملاو لكأللا ينونيللا نم



4. 
 تابيلك يف اهرواشي الو هرارسأ ىلع اهءاطيالو هرتسسيلفد» لب ناف اهتبح

 !ةايملا ةيلاعو ىقالملا ايتييلوديعتمو اطر ويف /س قكو رولا
 امب اضرلاو ه-تبيغ نم شحوتلاو اهجوز روض ىلع صرألا ةأرملا ىلعو
 نأ يغبابو باتعلا هلو هل مظعتلاو هنم ةيشالاو هتمدخت مايقلاو هب اهاصوب

 زباجعلا ثعبب قارفلاب ليحتي نأ حالصالا لباق ريغ ةأرملا يف داسفب سدا

 راصتقالاواهنناج نم قارفلاناطن وكيل هريغ يف يغرتلاو هنع ريفنلاب اهل

 نلو ىلات هللا لاق دقو نيلزنم ريبدت ريسعتل نيتهم ةدحاو ةحوز ىلع

 صخشلاينذيد ولا يف !لصف ) مت رحولو ءاسنلا نيباولدعت 00

 ةارملا ىلا, نا وهو بولطملا هجولا ىلع عماجم 3 قبسام هتفطنل راتخحم نا

 هللا ءاسش نا بطلا ملع يف هرك 30 عاجل لاكشأ لضفأ ىلع اهابق يف

 بطلا يفالصغم هرك سو نينْملا ظفح ةاعارص هل ىتيذيف تامح اذاف ىلاعت

 ةعمجتسم جازملاةلدتعم ةدحاو ةعطرص هل نيعب نأ نيعتبف تعضو اذا مث

 رانيا وص ذأ يف لفطلا ادتنا اذاق ناس قارعلا ناقد طار

 هيدرلا تارابعلا عامس نع هظفحف ءامسالا فرعتو تالالا ظفحو

 اهتلازا رسب ءادتبالا يف لقطلا اهذخأ ةروض لك ناف' تاركا ةدهاشنو

 صراخو لكالا ىلع يوق اذاف ديحوتلا ةلك ةلاللا هذه يف قاب نآق يلب اذإف

 ىغصيالو ةمكملا ءاضتقاب لصفلاسابلو مويلا توق هل ردقيف سبلملا ىلع

 ترهظاذاف هتاداعم كرت ىلعةفطالملاب ةل.للا ًارعارصدناوزلا نم هيهتشيام ىلا

 قيلب ام ةئم ودضي امج رجالا ووللاداتعا نع ل فطيف ةاويشلا ةزامآ هيلع

 ةلبجلا:ةنبسللا لامفالا هل نسخت ايحتسالا هلع ترهظاذاف هلاخو هس



4». 
 جاتحام 0 4م رغد ناصقن لخدلا ردق لع جرخلا ردشا 0 هن وزمن

 هبسكم نم ةذوخام موي لك ةقفن نوكي ال نأ طرششب لماكلا ماعلا يف هيلا

 ةنمزالا فالتخاب فات ةقفتلا 00 و ريرمتلا أ ريتقالا ىلا هت دال

 نمو هب قيليام كلذ نم الك يطعيف لاو>الا نم ضراوعلاو ةنكمالاو

 دقن ناشناللا 5 نا ظحاليف لاك هللا هحو ءاعناو نا ف داوملا ث.ح

 رارسسالاو هرف مالكي نم صخشو ءايرلاو ىذالاو نما بنتي و قاب هللادنع امو

 لطعالا نوكيو: كلذ لمفل ساتلا سيحتمب ى-ضق نأ الا تولطم ةيلثعلاب

 ةلزنع ايحو راسكنابو ىلاعت هللا لام ين كاسماب لخبلا ةهج نم لجخ

 ليجمتلا ةورملا ث.ح نم ىغبط و اضع هم كابو ةعدو ضع ذأ ند

 تءح نمو ٠ هل ىدهأ كا هتيلهأو هيلا قاس ند رايتخاو ةلداوملاو

 فرس يف فرش الف فرسلا نع لسدملاو اهردق ىلع راصتقالا ةجاحلا

 ريد دن 5 1 لصف) ىذا فاكو ةيهم مفد نك ةرورضلل ناك ام هلثمو

 درجال لزتملا ماظنو لسفلا لهأتلاب باطي نأ صخشلل الوأ ىنبن, ةجوزلا

 هدر لسا زكي ةميفم جازملا ةلدتعم امنوك رومأنمةجوزلا يندبالو .ةوهشلا
0 

 نمدلا رسهخ نم نكت م اسمراقاب فرعبو ادولو بس و ءامح تاذ قبلا

 ةطرفم الو رهملا ةيلاغ ريغ اهبطاخل ةئفاكم ليما تاداتعلاب ةداتعم ”هبدؤم

 كلذ ةلازا مدعواهسفن ينهتبيه عاقبا بجي مث سسنلا يف هنع ةديعب لامجا

 ةريغلا مفدو [دمراقا ماركاو تنام زلعأ 2 امرواشع اهدادو ظفحتس 3

 تاوقالا امل رد 0 دعب هر وا ْ فرصتلاو لوملا ِق الا عتساو أمنع

 طرف فبتكحو اهدا نم نكمتبل عرشلا تاداب امدؤي مّ تاقواللاو



 1 تم رهو ةلحالاو ةلحاعلا داع 5 ن*“ نكمتيل هل زنم ف

 ننتقل عاقل امأ جرخلاو طلو لخالا» الا يدل ١ قمنا ) لردف

 تاضراءملاوتالماءملاةيفيك كرد نءلقعلار راما نوباق مازتلا ىلع

 رايتخا لعو رذيتااوهفسااو لطابلاب نناثلإلاودا للك ا يف صخشلا عقف

 نكذلا مم باستكالا يف ريصقتلا مدعو ةسيسملا ىلع ةسيفتلا تاعاضبلا

 مل ناو باستك الا ةكلم ظفحو ةفرلا ىف نارقالا ىلع ولملا ياطو

 نيلمانلا قزركو ايلا, سائلا كالا هيك ةقرالا طور دو فحل جنح

 بارضلاب هلفذح نيعتيف يش 1 نمت ناك ناف طعما ماي مهرايخ اف

 ينينيفارامع ناكناو ٠ تافاتملا نءةسارلاو بيصألا ىعرملابيعرلاو لسانتلا

 نب تاروذاقلاو ماسوألا نم هقفيظننو هه مدهبأ# ءانب ةاعارص هبف

 ىلع راصتقالا مدسع قبلي اذه لمذا دب اللا يكشلاب هلاعدازو قوات

 سا تحمل لمت ا ا 5 لعج ناب تالومتملا نم فاص

 ٌقارطف ةرا نع 3 02 10 ااا منا و هريغ قبيف

 هوقراط راكي لج و هناكز جار خا نم هيمن ١[ ةاعارص هظفح

 مدعو ةدانهو سالم هتعروا لا رطلاو هلرصتلو ول ا ١ ا

 هيلع نايتبنالاو هلع ةحرو هه رتمال نانطلاو لير الار اننا نول

 هردّش سأنلا را اخ مدعو ةلماعملاو ةراحتلاهوحو يف قّفرلا برج نأ الا

 جارخالا رابتعاب لصاملا نوكي نأ بجيو :هبالولاو ةلودلا نما ان

 بااج نم لخدبو تاج نم ءاملا هنم ع 000 هيلع لاخدالاو هئم

 ةقفاو هتقفن ثي> نم هتيفيكف جرلا امأو قيْضأ جارخالا ةبقثو رخا
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 ملسو هيلع هللا ىلص هناف قالا يف فرصتلا وه يذلا أمظاب ثءخ نم ا

 تناك م نمو ةمايقلا موب ىلا ق واب قالا يف فرست 4-أ نم اياوالاب

 طمسال اا ىنمأا فردت رهظم الا لول نر ل ذا ةعباأتملا مهمالع

 لؤيكم يزغانف 00 هنأ لاق نفع ل وصولا د2 لولا نع فياكتلا

 مسهناو مهنع كلذ طوقس تروزي مهئاو داملالا لهأو ةيحابالا مهو

 نواخدب الو ينذ مهرضيالو يهم كرت الو راب لعل ناربلاعجل

 "1 سوره سانا نك 1 ذا هيلع عمي هنالطبو ةريبك باكتراب راثلا

 كلذ مهن طقسي ملو مساقلا وبأ هللا بيح ًاصوصخ ءاينالا مه ىلاعت
 من لضفالا كرتب نوبناعي مهنا ىتح نكحأَو مت مهقح يف فيلكنلا لب

 قاع الا ىلإ للا لأنو كرلاككلا نو, ىدتسا هنا ءايلاوأالا ”نطمي نع يح

 ةيراكلا طايموع ىلا هلق هادف كلذلا اهءاعاف تاذابغلا ضارط ن
 ن.صاالا ةاعارص نع زجعلا كلذ هحوو هبرألا ولع يف كالذ عم 01

 لاك عم م-مناف ءاياوالا ىلع ءاينالا ىل_ضف رهظي هبو نيبناملا ةظحالمو
 لالا ةعابم تالا اذه نع نولهذ. الو ةءاط ىندابز واخ ال مهةارغتسا

 نمو بانملا كلذ نع لغاشاماغشي ال ثح لامكلا نه ةيسدقلا مهترضح

 باوصلا جسم نع ةلز 5 مي 2 مم

 (لزتلا رايدتم اع نو ىشعلاو ىف ةأخأأ نفلا)

 هدلووهح وزو ناالا نيد هكر لاول 4م ف رعت 3 وهو

 ناس الإ لاوس ماظنا ةتعفامو .مدخلاو لهالالاو>اهعوضومو .همدخو



> 
 نيسألا يب ال وانم ىم.ل> الاف الخان دنع ةعفاو وةراجةبالولاو ٠ هدا,ع قومحودللا

 الؤماو دونشف م دا بتول سدأو ةفاك اموركشف ةعدتمملا انو 8 ةلاوعملا ند

 يش ىلع مها لويس نيذلا مهاسؤر نم م أوعمسإ و مهشا نم

 - 8 0 ٍِح 5 5# ّ 1

 مههاربا هور زاو> دقتعا نم رفكب علا لها نك“ ىتفا نم“ بجعلاو

 نا امل ينسنلا فضنأ دقلو 5 ةرصلابو ةكع ”هيورتلا موب مهدا نا

 ضعي هباسا كح ءالوالا ضعبا ةيبكلا غرار متنا ند

 1 0 تلا لهأ كد 0 هنالولا لدال ةماركلا ليس ىلع ةداعلا

 ايدي انم لطفا هولا ناويضردتف برقو لات تاو هل

 ةالالا نود نوكت مويا دا للرلا وم لطفا فاو يحلو ىلا 7

 ةدهاشمو يحولا فرشن ةعاملا ءودع لف ةدماو يداعملا نع يبنلا ةءصعلو

 ةيفوصلا ضمبل افالخ داعملاو شاعملا ىمأ ماظنو ملاعلا لاح حالصاو كلملا
 انانال ةوددلا لع هيالولا ليضفتل لوألا هد تح ةساركلا نكح

 ن1 ةودلا نالت ةكتالاا رمش ناش سي كل
 بهذ ثيحو هماكحأ ديفنتل هاياعر ىلا كلملانأش وهاك غيلبتلاو ءابنالا نع

 نيتلاقملا نم لك داسفو العأ لب ينلا ةجرد غلي دق يلولا نا ىلا يناثلا

 نيد ليضفتلايف وه اعا هب دتمملا ف الملا من هر وهظا لاطب الا ىلا جاتحال

 .تقوبقاعتنال :هبالولاو تقولاةحاصمب ةقلعتم عيرشتلا ةوبن ن وك ةيثيح

 تءتخ ثيح ةوبنلا فالخ ةمايقلا موب ىلا ماد (هناطلس لن كقول

 0 ناو ءاسالا وه ىذلا امه رهاظ كث.ح نم ا هيلع هللا لص كمحك
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 زوج امف : عساتلا ديصارلا : الضفو 4م ةدام موق سال ادهةروريصب

 حجرو هنوس يف فاتخا نم ركذو م-هاضفأ نيسو مهددع يفو ماع

 ةيك اردالا ةروصلا نع لوهذلا وهو وهسلا م-ماع روج هنا 1 اهمدع

 ىننا ٌورما ىلا حيحصلا ثيدلا يف درو دّقف هيلا الاوزب رقتفبال ثيحب

 "0 104 علا مدع وهو نملدلا و ني ىرك هك تيس ذاق ناودك 6

 ضرملاو مم-سلا نم مهلع ىرج امو يرءشالا نسما ين خيش اةالخ

 ىش 00 و هيلع هللا ىلص هنا درو دّمَف ٠ مهسهاووظ ىلع وهف ءامتالاو

 هللا 0 اف هنع هللا يضر 1 رذ ونا لاقو : ا د

 ا لا مام لل جل 00 هيلع هللا لص

 لالا قكل هريغو ها كاور يعم ةةثالثو هلام ثالث لاقت امر تاق

 وهو نظلا ديش امئا طئارششلا عمجتساول دحاولا ريخ ذاىلاعت هللا مع ةطاحا

 ةرابلا ند مقا ولا ةفلا لعتحيف تايداقتعالا نود تاءلم-هلا يف ربتع اا

 نم ممم ىلاعت هللا لاق دقو 8 ناك نذر ينأ راع نكي م نم ةوج

 نردلا لوصأ ملع يف مدقت دقو .كيلع صصقت مل نم مهو كبلع انصصق

 هيلا تفتيب الف نايذملا نم برض ةلاسرلا نع محلب لوقلاو مهلضفأ ناب

 ناكلم نب ايلبا الو نيئرقلا وذ ردنكسا الو اروعاب نب ناقل ممم سلو

 ةوبنلا ليضفتو ”هبالولا يف( رشاسلا دصرأا ) ر وهج هلاقام ىلع 0

 0 ا ىلا تاما اطلا ص 0 هنافض و دنا 1 وه ّيل 0
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 ةزجعم نم ينال ديال ب عار لا لع يف يف هليصفت ينالا ف فراعتلا مي

 قوكي نا:طظورش الو ةوبنلا نعدا/ ىف قديش راسا ضان

 هد 01 اتاداعلا قراو> نم ن وك نأر ةماقر موّشأم 1 هللا دن نا

 نال فارس نارك نأوةوبللا يعد م ىلع سها 61 ا

 ىوعدلا لعةمدقتم نوكتال ن 00 20 اير داع ناو الو

 ! نماثلا دصرملا )هييفع قدصلاب معلا قام ةداعلا ىلاعت هللا ءارحاب لد يهو

 ةو.لا كاعد ّى تا ملسو هيلع هللا لد 11 قالا كنس ةوعالف

 ىدت يذلا نآرتلا هئازجعم مظعأو ةقباسلا طورشلاب ةزجعملا راهظاو

 مظنا فاذا بيرغلامظنلا نم هيلع لمتشا ام هزاتا هوو ضراعي لو هب

 نم ايلعلا ةحردلا ىف هنوكو هلصاوفو هعطاّدمو هعلاطم يف مه رثاو برعلا

 عم ضقانتلاب هفالتخا مدعو بيغلا نع هرابخاو اهلثم دهعي / يتلا ةغالبلا

 قطن وهسمو .: ريتك افالتخا هقاو دول للا ريغ نط نت نك را
 نوموص +“ ءادنالا راسو وهو ليتشطتلاب ريسلا ف ةراوك دم رسو ةلعادلا

 ماو وع اهزوج ىلع قوس لا هب وشحال انالخ 11 ضرر انك

 اهوهس زو لع عيبا و يءابجلا الا اهدبمت زيوت ىلع روهجلاف د

 هلك اذا ئريتبف كلذ لم اوبش نأ طرش ةمالدةقرسك اينما سا

 ةزحممال ةلالدال ذا 0 :ما مدع ىلع نورثك الافق أم ىحولا دعب

 :بتنكلا هلا ُْق ررشام اذه 00 انالخ ادع ل هكا مكح 1 هيلع

 اهوهسم ر افلا رابكلا نع نوموصعءم ماهي لأ نردبو هدقتع يذلاو

 ىلاعت هللا لعل و يفرك م-مصنل الالجا اهدسو ةوبنلا لبق اهدمو
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 0 ةكقم ظ
 لاملاومدلا نع فكلا هللا الا هلاالب ظفانلا ىلع بتر ملسو هيلع هللا ىلص
 مالسالا قحب الا مهلا ومأو مهءامد ينه اومصع اه ولاق اذاف لاق ثدح
 عم نانطلا قيدصت هنا ىلع مهري-غو ةلزتءملاو ىلاعت هللا ىلع مءاسحو

 جراو ألا دنع رفكلايف لخاد لمعلا كراتف ناكرالاب لمعلاو ناسالاب رارقالا
 دع راثلا يف دلذالو ةنإلا لخدب نمؤمو ٠ امثم دنع نيتازنملا نيبو

 0 ءازوالاو كالأمو يفاش اهلا مأم ءالاك 0 ثردمحلا ةعاو كلتا

 وادم مازلالاو ناصقتلاو ةدايزال "لاق ع نامعالاو نيماكتملا نم

 تراث اذاو ىلاعت لاقو اعاجا لطاب وهو اهس نامل ةياللاب قالا نامعا

 نا لسو هيلع هللا ىلص لاقو يبق نتمطمل نكلو اع مهتداز هتايآ مهيلع
 رانلاهبحاص لخدد ىت> نع ةنلا هيحاص لخدد ىت- ديزيل نامعالا

 نينب الا غصن د>اولا نوكيف ان ءضص و ةوق 1 قفيعو ما ن ارعاالا 1

 فواوملا يف رهظتساو ينشب 0 1 ينم الك نا عم اةداخ ملاعلا نوك 3 يلجأ 2م:

 نوكي ىتحنيّميلا مكح يف لابلاب ضيقت هتبلغل هعم رطخال يذلا ناغلا نك
 (عباسلا دصرملا) ماوعلا 0 الع نامالاءدعب م 5 موزال ًايقيقح ًاناعا
 ءاشن نم هستمحرب صخم ىلاهت هللا نال طرش يبا يف طرتشبال ةوبنلا يف

 راتخلا لعافلا رداّدلا وه ذا هتالاسر لج ثيح مل- دعنا !ردغوا هداق
 لامفالا روهظو تابيغم ا ىلع عالطالا | هيف اوطرتشا ثرح ةفسالؤلل 31

 عامسو ةر وصمةكّتالا ا ةيؤرو هل رصانملا ىلويه ةعاط نم ةداعال ةقراخلا

 ةفاتلا سوفنلا هل تداقنا مهدنع تافصلا هذه هيف تءدتجا نف مهمالك

 ام يتلا ةميرشلا رارقل ًابيس ريصيف عانتمالاو ءاب الا نم هيلع ثحايم عم



 « وو

 ٠ راقغلا ٠ روصملا ؟ىرابلا قلالا . ربكتملا ٠ رابخلا ٠ زيزعلا ٠ نميهملا

 ضفاكلا ٠ طسايلا .ضيأقلا٠ ميلعلا ٠ حاتفلا ٠ قازرلا ٠ باهولا ٠ راهقلا

 ريبخلا« فيطللا ٠ لدعلا مكمألا «ريصبلا٠ عيمسلا ٠ لذملا ٠ زعملا ٠ مفارلا ٠

 ٠ تيقملا ٠ ظيفملا ٠ ريبكلا ٠ يلعلا ء روكشلا ٠ روفغلا٠ ميظعلا ٠ ميلملا

 ٠ دو ذولا + ميكا عساولا ٠ بيهملا ٠ بيقرلا ٠ مجركللا ٠ ليلطلا ٠ بيسملا

 اديمعا ىلولا ٠ نيتملا ٠ يوملا. ليك ولا قملا .ديؤعلا + تحابلا .فيحلا

 دجانملا . دداولا. مويملا . يللا ٠ تيمملا يبحلا ٠ ديعملا يدبملا يدخملا

 رض الا لوألا. رخؤما مدعملا . ردتعملا . وداقلا ..دهضصلا ةحاللا ٠

 ٠ وذسعلا . مقتنملا ٠ باوتلا . ربلا . لاعتملا . يلاولا ٠ نطاسبلا . رهاظلا

 ينغلا ٠ عماجلا ٠ طسقتلا ٠ مارك الاو لالجلا وذ ٠ كلما كلام ٠ فؤرلا

 ثراولا ٠ عيدسبلا ٠ يداحلا . روتلا٠ مفانلا ٠ راضلا ٠ ٠ عناملا ٠ ي غلا:

 ىسااءانمالا لو ىينطا ءايسالا نيسو ررعصلا ١ ديخلا» قابلا :

 ناصقنلاو ةدايزالهلوبقو ناسعالا ةيهام يف !سداسلا دصرملا) اهب هوعداف

 قيدصت اعرشو ٠ هلوقو ربدخلا مكح ناعذا وهو قيدصتلا٠ ةنازامالا
 نم هب هئحم ةرورضلاب ملام عج 2 تاقللاب مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا

 ناسللاب رارقالا لهو ٠ ىكيصفتاا يف اليصفنو يلامجالا ين الاجا هللا دنع

 هناككأ و ةفيلح وبأف ءايلعلا نيب فالخ هتفيق> يف ٠ لخد ناكرالاب لدعلاو

 هناب اكست ناسالاب رارقالا عم بلقلا قيدصت هلا ىلع ةرعاشالا ضهبو
 انهم لع داس اناس وكت ايلف نيكي وهو نينستلا ىف ةلن لل ١

 هنا ةداهشب ”هبويلدلا ماكحالا ءارجال طرش ظفلتلا نأ سينا ور اككو



 « هدو

 ءاوضالاو ناولالاك ضارىعالا ل انا 1 عباسلا ٍ 4هه>و ىلا رظنب ند

 ضرعلاو رهاوملا نيب ةكرتشم ”هيؤرلاو ضرءلاو لوطلاك رهاو+ا ىرتو

 اهاوس (هن» كرتشمال ذا ثودللا وأ دوجولا اما يهو كلذك اهللعو

 ةل#هلا ءزج نوكيال مدعلاو مدعلا دعب دوجولا هنال اص ريغ ثيدملاو

 ةدك ةلءأ هيلع نهرب م بجاولا نيبو امهني كرتشم وهو دوجولا قب

 (عبارلادصرملا) بولطملا وهوهيؤرلا ققحتف ىلا هّمح يف ةققحتم ةبؤرلا

 فورا سنج نم تسيل هتاذب ةمئاق ةفص هللا مالكهمدقو مالكلا يف

 عانتمال ةعدق نوكت ةرورضلابف ةفالاو كنك سانت اوبال

 ةضراعم يق ةلزتتملا صن دقلو اريبك اولغ هللا ىلاعت 'هتاذب تداولا مانق

 هابتشالا لبيق نم عازنلا لحم ريغ يف ليلدلا بلطملا اذه يف يرعشأالا

 نونهرببو فورلاو تاودالا مالكلاب نوذعي مماف يلغفالا كارتشالاب

 لكو وه هنا عم مدقلاب لوقلا يف يرءشالا ىلع نوءنثيو امودح ىلع

 يفاوغلاب ثيح ةلبانلا ادعام تاودالاو ظاذلالا ثودحن نوفرتءم لقاع

 ةروك ذملا ةف-صلا نوتشال ةلزيءملاو .ةقالعلاو دلطا مدقو لب اهمدق

 هيف ةفلاغ ال ذا دعب ل اهمدق اوتبنأو اهوتأ ولو امنودح نوتيثب فيكف

 ىلاعت هللا نا ىلع مالسلا مهيلع ءايبنالا عاما يرعشالا ليلدو مهلوصال

 قفو ىلع ةزجمملا راوظاب مهقدص مدمل رودلا مزلب ىتح فقوبالو ماكتم

 ىنءع ةيطيق ون يهو ىلاعتهنامسأ يف(س مالا دصرملا) هنعرظنلا مطق عممهاوعد

 هو نوعست وةعستامم روهشملاو هيف نذإلا ىلع فقوتم هيلع اهقالطا نا

 ٠ نمْؤملا ٠ مال_سلا ٠ سودا 0 كاللملا : ميحرلا 0 نمح را 0 هللا هذه



 « اذا »

 ةيعشلا ليس لع دوج وع .دوجوم ماقالوا ىف ءاطقق ياثإل وأ

 هشاس وأدب لوقلاو ىلاعت هللا ق> يف عنتمم وهو هناذب هماق عانتما طرشل

 (.نعر دق ى ذامدي اودارا ناف ةفوصلا نم ةقالطو يراصالا نديوخ

 ثحابم يف !ثلاثلا دصرملا)هيفمهعم ماكنتيل نايبلا مهيلمفد ريغوأ هلاطبا ىلع

 ىنعع ةرخ الا رادلا يف ىلاعت هللا ةءيؤر زاوج ىلا ةرعاشالا سهذ ةنؤراا

 ينةزوص ماسترا ريغ نم يثرملا ردبلا فاشكنا نيئمؤملا هدابمل هفاشكنا

 ىلع اونهربو ٠ ة-هجاوم لوضخحو هلالثم جراخ عاعش لاصتاو نيعلا

 اهل هياع هللا تاولص ىموم لاؤس ؛لوالا) ةيلقءو ةياش هوجو كلذ

 هين آم زيمدوهنو'ثيملا مزانف الدب الام نوكي نا اهلف ةلدنتع تن ١
 ايي رج الاموزنلا لع رركاع لهاا ركنا نىك ذو الغ

 أ وه ثيح نم وهو لبملا رارفتسا ىلع اهتلع ىلاعت هللا نا !يناثلا)

 امر ىلا ةرضان دئمون هو>و ىلاعت هللا لوق ! لاثل» قاعملا اذكف نكمم

 مهد نع مهنا الك دامك هاني رع اراخإ لاس كل رق عار 1

 هلع هللا ىلص هللا لوسر نا ب بيهص ةباور ؛!سماخلا ) نون وجل ذكهوب

 لف طي زعأ ل اذ لاف ةدايزو سلا اوسع دل:

 0-10 نا يشل 1 هللا دنع مكل نا ةنإلا لهأأ دا: ىداب رانل

 ان ري وةنملا اناخدبو انهوحو ضسو اشزاوم لش 1 دعوملا اذهأم اولاق

 ةييشاوطعأ اف امبالا هدو ىلا نورطت باجملا مفريف لاق رانلا نم

 نلورتس مكنا سو هيلع هللا ىلص هلوق !سداسلا ١) رظالا نم مهلا 525

 هللا لع م-ههرأ و هلأ هحو كانو طم هور 2 نوءايضتال مكبر



 #« اذ »

 0 ااكملا رع كور هاو يدا نقلا
 ججحلا دارباب اهتابلا ىلع هب رادتقالا ثيح نم دئاقملا لع وهو

 قلع ىردح نءمولعملا هءوضومو ةذيقيلا ةلدالا نم ستكملا هبشلا عفدو

 نيرادلاينةداعسلاب زوفلا هعفونامالاب ناعالا ناقتاهتباغو ةيطيدلا داقعلا

 لومحعُق هيف فاسلانءط نم لقئامو 7 وضوم مولعلا ىف رش وه ةلابو

 10 11) ةفاحو فصاح لع انباتك ىف هانعي دقو كل ىف طوسم وه 6
 تحال هنأ ملعا ٠ هن ءا ٠ هناطاس نعو هن هنأش لجةوجولا بجاو تارئا ىف ؛لوالا

 زامل رو رت نكما وا تحاو انآ دوهولا اذه وام دووم هوجو ف

 نم هلدب الف يناثلا ناك ناو بولاطملا وهف لوالا ناكناف اء ذوجوملا

 اممنالطبو لسلستلاو رودلا مزل الاوءاهتااو ءادتبا بجاو دوج وم ببس

 بجاولا ةقيمح هنكب هيرشبلا ةقاطلا ىث لهو بولطملا تبميف مولعم

 ىناثلا ىلا ييلازغلاو مكاو لوالا ىلا ن 0 بهذ١ فالخ هيف ال 1

 لوالااما لطاب امهالكو رظنلاب وأ ةمديلاب اما هتاذ ةفرعم نا نيعئاملا ليلدو

 دملاو مسرلا وأ دملا اما كلذل ديغملا نأالف يناثلا اماو هفالخ ىلع قافتاللذ

 ديفبال مسرلاو هيلع نهر م ةطيس ىلات هتاذو كرمال الا نوكيال

 1 ناو نك د اعف ةفرمملا قرظي اضم عنم نيدو لابلدو ددسملا

 نب لولملاو داحالا ينن يف !يناثلا د-ص 0 سفنلا ةيفصتو ماحلالاب عت

 ندوجوم داحألا لد أيش ناف هريغب بجاولا كل هريغو بجاولا

 لوالا مدع وا كلا ديعو ذاب ادهم مل ايقبي ل ناو ةققحتم ةينينثالاف

 اى
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 نا يلكلاو يلكفالاو يزحف ةكرسشلاا هموهمم روصت 0 واو نا درفملاو

 باوج يف الوقم ناكنا يتاذلاو ٠ يضرعف الاويئتاذف هتاسزج ةةيقح لخد

 الو ةمناكوأ عونفةيصوصخلا عم اهبسحب وأ ينجف ةكرشلا بسحب وه ام

 ةدحاو ةميم< صتخا نا يضرملاو لصفف هءاذ يث وه يش يا باو ف

 لصفو سذج نءبكرتام وه ماتلا دمحلا ؛ لصف ) ماع ضرعف الاو ةصاخف

 مسرلاو «بيرقلا لصقلاو ديعبلا سنجلا نمبكرملا وه صقانلاو ٠ نيبسرق

 تايضرعلا نم بكرملاوه صقانلاو .ةصاخلاو سنجلا نم بكرملا وه ماتلا

 تاحن أنافبذاكوا هيف قداص هنا ِهْياَدل لاَش نأ حصي لوق ةيضقلا (لصف)

 ةصوصخو ةبااسو ةبجوم ىلا مسقنتو ةيطرشفالاو ةيلمحف نيدرغمىلا

 [يسئامو ىلا ةنئاعو اقسام ةل طا و ةماشاو ةلموداو كم ومو عر

 قدصتاذل يضتق تيحن الو بالا نيتيضق فالتخا ضقاتتلا لاهم ١

 لومحلاو عوضوملاداحما يه طورش نم هلدب الوىرخالا بذكو امهدحأ

 ( لصف ) طرشلاو لكلاو ءزطاولعفااو ةوقلاوةفاضالاوناكملاو نامزلاو

 باسلاو باجالاءاق عم ًاءوضوم لومحملاو الو عوضوملا ريبصت سكملا

 م ايابضَف ند فاّوم لو سامقلا 5 لصف ) بردذكتلاو قبدصتلاو

 0 2 2 : نيبرركملاو ينانثتساو ينارتقا وهو رخا لوق !ماذل اهع مز 6
 ةزرك دف هعرالا لاكشالل فيللااتلا ةفكو اطسسو ادد عسا 4.:.م دعم

 تاالوطملا يف



 اذ

 هائعمو ساير وةيطات (يناثلا )ماعلا ضرعلاو ةصاخلاو لصفلاو عونلاو سنا

 صضاوإايهو تادوجوملا عج ةلءاشلا ةدرفملا يناعملا هيف نيدو 2

 ةفاضالاو كامملاو ىبملاو عضولاو نبالاو فيكلاو مكلأ ةبفلاضارعألاو
 ةيفيك هيف نييمو ةرايعلا هانعمو سانيم زيداب ! ثلاثلا) لاءش الاو لعفلاو

 ( عبارلا )ةيضقريصت ىتح ةيبلسلا وأ ةيباجالا ةبسنلاب ةدرفملا يناعملا سيكرت
 ىتح اياضقلا تك ةلفك هنف نيمو سكملاب ليلحتلا هانعمو ىتبط ولوا

 نمفلؤمس اق وهو ناهربلا !سمالا ) لوهجع العديفب ليلدامم ريصي

 ام دارو عض وللا ةاتعمإو قببوط نمداسلا )نيقيلا جان ال هينيَش تامدقم

 هءهف وأ هماعرصقي نم ةبطاذع يف مفانلايل دللا سايقلا هسبف نيبو ةيلدملا
 لئاسلاو سيجا اباضقو ةيلدجلا تامدقملاانمرس رختسل يتاا مضأوملاو ناهربلا نع

 يف ةءفانلاةمنقلا ةيباطخلا تاسايّلا هيف نيس رياك د ويقي روطب رعباسلا)

 و ةيفاثلا ليملاو تارخاشملاو ؛تارواشملا لدبس' لع ر وهلا ' كابطاخع

 لاح هيف نيمو رعشلا هانعمو قيروط (نماثلا ) ةلاهسالاو فاطعتسالا

 بجوملا ليختللديفملا هيبشتلا م وامتامدةموةبرعشلا تاسايفلا

 وأ,سغالاو مذلاودملاو ب يهرتلاو بيغرتلا لوبقو ةيناسفتلا تالاعفنالل
 نيهومملا هبش ضّق هانعمو قيطسفوم 1 عساتلا مريقحتلاو مظعتلاو ردحتلا

 ةهج نمةسيقالاو دود1ا يف ةءقاولا طاخلا فانص| و ةطلاغملاتاساق ةيفنيسو

 اذهاثب انك يف هانهر دقوامم زرحتلا هحووةروص 000 نمىنءملاو ظفالا

 ىلعو نمضت هين زج ىلعو ةقباط ههانعم مام ىلع ظذللاةلالدإ لصف) لوصف يلع

 بكرف الاو درفف هانممءزج ىلع ةلالدهنزجي در. نافةيمازتلا ينهذلا همزال



 ية

 توكعلا 3 نيعالو ةنإب ريغب ةروصلا هذه ىف يعدملل تيضهف تونالل

 ن ىلإ لع لوقو 0 هللا لصهللا لوسر 4 همس وهو نبدلاو دهاشلا ائيلع

 0 1 3 2 تنايكلا ءديلع :ندللا ن دمت عمس |لف ب لااط 0

 كلذ يف هناا نم لجر ينضراعف يفاشلا لاق ٠ تكسو هوجو 0

 ءاقف اهامرف هل ارق ارك لولل )ل يف ل 3 لاك "3

 تر.هذدقو اّميقو ةد.ك مو اهمميق ىلا رظنن تاق هيلع بجي اذام اهنيع

 رظن مرح ْق كيد أصو تنأ لوقت | 7 نكلو نيتميعلا نيد أم ب أميع

 هب حاصف كساملاب ةقاذح نسما نب دمحل نكي لو لزااف ةأرصا جرف ىلا

 0 7 امال فرقا رلا غلبف هلأست ال كل لقا ملا لاقو دمح

 ه نم لجرلا لّمعنا لاق ملسو هيلع ا لاوس قانا

 00 ءاضقهيلو اذ هلال يضر هناب يفاشلا ىلا نر 5 * نيلحر لقع

 ىلرقلا يوذ مهس نم ىطعأ نق > احم ا هيف يل ةجاح ال يفاش |١لاقف

 ْ 0 هءاجحاو كب 05 ف هللا ريد ١ ديشرلا لاهف رصع

 نان نعذ يفةلصاح د م تالا بور ل 0 وهو

 ف دروص- ارا 0 مور نمد كالت ل اواو نال ا ىلا

 يداي قيدصت و ير وص" بولطم ا لصوت ا تتيح نم ةيهدصتااو

 انعم ىحوغأ مسرأ / لوالا )باو هعسا ليع سدل اطوطسرا ةسرو. أناود

 ىو ةلك ةماع 0 ثء.ح نر ةدرفملا ىناعملاو طظافلالا هش نييمو لخدملا

7 
 دونر“ يسمو



» 6 
 شئ ا ل

 ن.رجاهملا هود>و ضرياو همالك نع هييحأ نانيب در يع تاياكلاا

 ربصب 3 ءاحر ا أ نيدو ّس ناطاسلا اضع دادزيف راصنالاو

 تلقوا كلذ ىاكاس دنقلا ءانعر يرحل مث يلاسيغش لسا نادم

 هللا لوسرمرحاهمناف اهتدراأتننك ناف اهلهأمذتو ةئيدملاو دم كارأ هللادبع

 رنفدامفو يحولا لازما مهن رض رادو مدس هياع هللا ىلد
 هللا ىلص هللا 01

ا ضاير نم ةضورأ أمق لا رك ذو ةناط 7 اود و اع لسو اهل
 ةنلل

 نيذلا هراصن أو ملسو هيلع هللا لوسر بادكأ مهف اهاهأ تحاك كا نو

 تدرأ تك ا لا اوءمجو يحولا اوظفحو ل ل امالاو مالسالا أودهم

 موهلا نك ترا: ت كو ةماآلا هده ىف ة ءاياع ا لوعبأت اعاا م 0 نعد

6 دب لو تدرا نم تدءهسول كبيلع اف نأ ن كلام وهو ا الحر ا
 

 نيعلاو دهاشلاب اضَملاب هلوق داسف, تدرأو اكلام آلا تدرأ ام لاق ةئدملا

 .مكل اجر نم نيدهاش اودهشتساو ىلاعت هللا لوق فالخ ىلع كلذ ناف

 1 هر مو يذل 0 فلا تان هيعتووا يف ل 0 علا لاق

 َّلا ل ةئمالو 00 ا نيلحر قا تا كالذو 1 هلك

 نآك 7 ناح وز ةيعدب تعللا عاتم ُق 0 تاقو نيللا فاصنا هيأب نأ رادملا

 لحر يثتلفو 5 رشلل وهف 0 حاصي ناكامو لحرلل وهذ لا 0

 ةداهش لش هن[ هّ رعتسا لب هيدلأ 5 هللا سا هن تءازل 11 دحمل

 داق انواع وو |لغأ تبحاص أهاعدأ اذا فوفرلا يف تاقو ٠ اهدحو ةلاعلا

 ك0

 ساب يبإبإب)_ هه كح ل علعللا)



 #« اا

 0 هيلع 2 الو ضع لود أمذعب 8-20 ضقنلا دارباو ليلدلا باط

 امكح مصخلا ىعدي نأ الا قيدصتلا ىلع ليلدلاو ليلدلا بلط عنملا نال

 وهو ىمسالا فدرعتلا نع باوملاو تيجي نأ للعمالو عنملا دريف 2

 الو حالط_صالا ىلا عوجرلا هلامأ ذل بس هن رابع انا تا ويقلا كي

 تايهاملا فب رعت وهو قيقا 5-5 رعتلا نعو حالط_ىالا ُِق ةداعم

 تاياذلا ةفرعم هيف بج لااا هيف لخدال ذا بعص ةيجراخلا

 بهاذملاربرقتو حلا ررك ين ل : علل ماد امواهس ةقرفتلاو تامضرعلاو

 مهخلاف 0 ةماقا يف ع اذاالا 5 دك 4 اعد رو الو هل ص :اؤ

 0 5 ىحسدلف ليم ا لع هتامدقم لك 1 4.م ةئيعم ةمدعم 2 نا

 فاالخ ىلع اليلد ماقأو كندا 0 ل ناو هده ْ 3 اذا اللا م كو

 ماكحالا كلت هيف ىرجتف الامم ريصب ذقيحو ةضراعف لاعملا ىعدم

 ةماعلا راد ْق درا يسيح | لاق هنأ هئعهليأ يكرر ىفاشلا ماعالا نع

 نب دم الا هب: نئاتسا اذجا تدحو إف تراكتف سلا ف ىف ف
 ءويرضفل ديشرلا دنع يل مفشي نأ لمأو هقفلل هيلا ليمأ تنكو نسسملا

 هنا ركذو مهرادقأ ن :م مفريو هباعحأ مظعيو اهلهأو ةشدملا مدي لعجف

 هنكمي ايندلا 00 نا فرع ول هنا معزو اءاتك ةئيدملا 0 ىلع 6

 هللا يذر يفاشلا لاق هه رظانو هيلا بهذل 0 ار 2 ضعه 1

 ةئيدملا مذ ُ هوعميدس م تذوسا راصنالاو نب جامل هوجو سار 4ع

 كلت عامس 51 ف رمسا نيا ْن ل بادأ هدو>و كارو اهاهاو



 0 ا ل ل ل ا ا ل ا عي يس « اة.

 فقول ًانكسم وأ للا لا وحن ناهج ولاف كرحو كيرحتلل الباق نك اا
 نامتد» نيونتلاو ةنك اسلا نونلا ( لصف ) ريصملا و طسوتلا ةدايز امهف
 اهنودب فلخف فاخ ايلاوواولا يفو ام. نوذلاو ميملا ينو ةنغالب ماللاوارلا يف

 نايم و ايلا دن_ء امم نايا و رهظت ةتسلا قالا فور> دنعو ام نوقايلاو

 ماغدالاو راهظالا نيب لاح افخالاو فورألا يقاب دنع

 مد ثلاثلا بايلا جو

 وهو مورلا زوجيو نوكسسلا فقولا يف لصالا .فولا ماك>أ يف
 فرالا نيكستدعب نيتفشلا مض وهو مامثالا و ارخآ كل لنا كم طفلا
 هصاصتخالمورلا فالخل ط_سوتلاو رصملاو دملا يف لخدبو قطن ريش

 بودصنملاو َح وتفملايف مو رأا عنتع وةعوذرملاو ةمومضملايف نالخدب و رصملاب

 كو ا نود نا طرتشدو روروغلاو روكا ف مورا لخديو

 هنلاو ةيضواع هتكارحام الو ب ان ءاهاالاو عج ميم هيلع لوخدملا

 معا ىلاعت و هناحبس

 (ناوخلا نب اعرشع عل عساك نفلا)

 ةلدالا ةماقاو هءشلا مفد 3 ةيع رشلا جبجمإلا ررق هب دصق , لع وهو

 ءازجا دل اوه الل د لدخلا نم داوم وهو ةيفالخلا تكنلا برنو

 خيشلا هيففا او: فالحلا ملع ىحسيو ةيذيدلا ثحابملاب صصخ هنكل قطنملا

 مالك ؛ ةمدقم) تدندنو ةمد-ق# ىلع هانمر دقو يزاري_شلا قاحسا وأ

 لااتسلم لوكلا ناك ناف رئادلل وا تاشرعتلا يف عقب قالا نرظانتملا



 « ارو

 نمو اهيف ةديدشلا يف ركذ ام مدعا كلذب تيمسو ةوخرف يقابلا ناك ناو

 ( طغض صخ ظق )الءتسالا فو ر>و ىطسولا ةلاخلا ينةيمستلا هجو مع

 ةحوو ةلمي اهادعامو كلتا 5 ناسللا عافت راال كلذم تبمسو

 ناتلمهملا ءاطلاوداصلا قابطالا فور>و٠ هيلا اهب ناسالا ولع مدع ةيمستلا

 اهجرخ لعكذألا نم هازاحامو ناسللا قابطن ال كللذن تيمس ناتمدعملاو

 فورحو كذملا ىلا اهم قطنلا ةلاح ناسالا حاتشنال ةحتفنم اهادع امو

 اهم رفصي اهنال كلذت تيمسو يازلاو ناتلمهملا نيسلاو داصلا ريفصلا

 ع اهتفال طف ناعلا يذقتاا فورَحَو أه ريغ فالخ قطنلا ةلاح

 ىتح تششرفا نيشلا نا ليخشت ثيحم هطاساو اهب قطنلا ةلاح حبرلا

 تالد الا هدوو ءارلاو ماللا ةفرحنما تورو 0 ااا جر تدخ

 فيعضتلل راركتاب ارا تف قطدلا ديت نعاطولا أهفارختا

 هتلاطتسالداضلا ليطةسماونأسالا فرط داعترال قطنلا دنع أهف لصاحلا

 قطنلا ىلءء توصلا ءاوه عاسنال الا يواهملاو ماللا 2 0 ىد

 ثيحن اهلع فقولا ةلاح ناسالا لّماقتل ( دج سطق ) ةلدلقلا فور>و ٠ هب

 ترد عقد نا نها رسصقلا ودل الب كلذ دعت 8 ةربأ مب

 ناكوا عءلش وح بحاو من ةآك ُق اداك تاق مودم نسمع ريغ وأ موس ص لم

 صضعبو اهمأاي ص لصفنف ا لوا هع زمهلاو 1 يي فرد

 انَقووالصو 506 دملا فرد كعب منو اذاو روش ضعبيلاو هد ءارملا

 فذحيف نيتلك يف وأ ةماطلا وحن مزال دملاف مغ دم نكاسااو ةلكيناناكو

 ناكوا سي ون مزالف ًامخدم نكاسلا نكي ملاوأ ةالصلا ىميقملاو وحن



 « ادد

 ميلا . حتفنم لفتسم ديدش س وءهمفاكلا . لّقلَقم حتفنم لعتسم ديدش

 همجعملا داضلا ٠ لعتسم وخر روهجم ةيتحتلا ةانثملا ءايأ ٠ شفتم حتفنم

 ةدشلاوةو>رلا نيد روهجم ماللا ٠ ليطتسم قريطم لعتسم وخر روه>م

 ةديدشلاو ةوخرلا نيد روهجم نونلا ءررك»« فرح: حتفنم لفتسم

 تف لقتسم ةديدشلاو ةو>رلا نيب روهحه ءارلا» متفنم لفت_سم

 لادلا. لقدم حتفنم لفتسم ديدش روهجم ةلءهملا اطلا 1 01

 سومهم :قوف نم ةانثلا ءاتلا ٠ لقلقم حتفنم لفتسم دبدش روهجم

 لاذلا ٠ قريطم لعتسم و>ر رووجم ةمجحملا اظلا ٠ تفنم لمتسم ديدق

 داصلا.مئفنم لفتسم وخر س ومهم ةثاثملاا8ل|.مستطنم لفتسم وخرر وهج ةمحعملا

 لةةسم وخر سومهمةلءولانيسلا . ريغص قيطم لعتسم و> رس وههمةلمهملا

 قوف نم ةدحوملاءافلا . ريفص ستطنم لفتسموخر روهحميازلا٠ ريفص حئتفنم

 نءةدحوملاءايلا. حتتفتم لفتسم وخر روهجمواولا ٠ حتفنم لفتسموخ سود“

 ملا ةرغ 5 روهجم ميلا. لّلقم حتقن«لفتسم ديدش روهجم لذسأ
 عسم هتفصب فورطأ م صتخا ام لك عمج 5 لصف) , تفل لفتسم

 ل كلدب تدمس 4 صخش هثددؤ 0 !ةشومملا ةدمعسلا هحو ناد

 عانتمال ةرووجم اهادع امو اهعم سفنلا يرج ني> أم تودعلا

 "سا ةيردقلاو امتي وفتلا رعت اح توصلا دامحاو, هممت نينا

 4 توصلا عنمو اهموزاو | عءضاوم ىف اموقل كاد تدم 4 كيطق

 ةدشلاوةوخ رلانيبف/رمينل) هعمجلاءناك نا اهادعامو قطنلاةلاح اهعم ير



 « دا

 قارمع قل ضنح هنوار دحاو " هباعتو نانا عست ة:-س ناسارخ ىلا

 :اناءدهف يدادعلا ىلاغ نقيا ثزالطاو ا ايناناو ىوحتا ىردلا

 قيفوتلا هللابو راصتخالا هجو ىلع نيروهشملا مما هدو ةعشلا

 4-5 الا بايلا قم

 (لضف) لوطة لع لتشعر ويلا وا كلا دن عش موقت ايف

 فلالاوةزمدلل قالا ىصقافناتفثلاو ناسالاو قالا. هنالث فو رألا جراخم

 نصار نحمل الطاز نك هلوأو ند كا لة

 نيبو هنن هطسوو فاكلل اليلق هتودو فاقلل كنألا نم هقوف امو ناسألا

 هتفاح ةهج نم هلوأو لفسأ نم ةانثلا ايلاو نيتمجمملا نيشلاو ميجال كنذملا

 قداوةمجلاداسلا ميج انه وأ ملا وأ ىددفلا نارغألا نم اللا

 0 1 هنودو نوئلل الاق هنودو مالل هفرط ىههتنم ىلا هتفاح

 نيتلمهملا لادلاو اطلل 'ابلملا اناتثلا لودا عم ناسلا فرطو ءارال نانا

 اثلاو نيتمجمملا لاذلا و اظلل اهلعلا ايانثلا فارطأ مم هفرطو قوفنم ةانثللانلاو

 ناطابو ىازلاو نيتامهملا نيسلاو داصللايلعلا ايانثلا نيبو هفرط نيدو ةثلثملا

 ةنو واول قايطأا الب قيتمشلا ياو امال ١ للا اياثلا فارق عم ةفشلا

 (لصف) انيونت ولو نونلل ةفص يهو ةنغالو ةافخلا ن وثال موشيملاو ميملاو ءابلل

 الاو واه حتفنم لفتسموخر روهج»فلالاو ٠ لفتسءدبدش روهجمزمهلا

 .ةدددشلاو ةوذرلا نيد روهحم ةلمهملا نيعلا ٠ حتفنم لفئسم و>ر سوحه»

 وخر وهجم ةمجمملا نيذلا - حتمتس لقتسم وخر سوهنيم اا: حتقنلم لفتسسا
 روهدحم فاقلا ٠ حتمذم لعتسم ور س وءهم ةمحعملا ءاثكا 3 حطم لعتسم



 ماجا

 دحاو هبامو نيسمحو عبرا دس يوب ميغ َن ورم ىلا يمالو ترياحا

 نايبهص نب زيزعلا دبع نبو رمت نإ صفح رم وأ وهو يرودلا هدوار

 ربا وهوا ىنودلا رامهنانو ٠ نيتبامو نسم ةيدس رودن ىفوت يدزالا

 نينثا ةنس ناسارخ يفوت ليعمسا نب هللا ديع نب دايز نب اص ببعش

 يضاق يبصحيلا ىماع نب هللا دبع وه ( يبأشلا صاع نبا مامالا ) نيتبأ»و

 برعلا نه ةعءبسلا ءارقلا يفسلو كلملا دبع ن ديلولا ةفالخ يف قشمد

 نا "ادعو ”هياموةرشع يباع ةنس قشمدب يفوت هقناس ريغو هريغ

 يقشمدلا يثلر هلا ناو 0 نب ريش ناد 5 نا هَ د.ع وهو ناو 5

 يملسلا رصن نيداع نب ماشه امهنانو نيم و تيرا راو نينبا ةنس اهم 8

 ينوكلا ( مصأع مامالا ) نيتبامو را س+ ةنس ام يفوت يقشمدلا

 نامث ةنس ةفوكلاب ينوت نييدسالا ضعب ىلوم دوجنلا يبأ نب مءاع وه

 قرركلا ملاسنب شاع مار ةيعش هيوار دحاو هبأمو نيرشعو

 ةريذملان ناولسن, صفحا-مئاثو ةهبامو نيعستو عيرأ ةنس ةقوكلاب ينوت
 / ةاركلا رع مامالا»# ”ةيامو نيت نس نم امرت قوت وكلا يدسنالا
 يو ميغ حك 00 يضرعلا تان ليعمسا نب هرامع نا تييح نإ وه

 0 . هنأامو نيسمحو تيم ةنس روصاملا رفعج ىلإ ةفالخ يف ناول

 هس دادغس يو حاصلا مث لها ند رازبلا ماشه نا تكا هوا ر

 ينوكلا يفريصلاىسيع نب دلاخ نب دالخ امهيناو نيتبامو نيرشعو عست

 يوحنااهزمح نبا يلع وه 1 مامالا)نيتبامو نب رشع ةنس اهب يو

 ديشرلا 0 ههجوت لاح يرلا ىرق نم هبرق هبوبأب ينو: دسأ يي ىلوم



 م« ام »

 نمو لاصلا هذه قيطي نه هللا لوسراي تلق مظعلا نع محالا نط

 كيمكت انعا هيلع هلام اذا نيكل كف كه ط وي واللا نا كف اهتم ١

 كسفنل هركتام سائلل هركتو كسفنل يحتام سانال بح نا كلذ نم

 ةوالث نم را 1 ا نب دلاخ لاق تءاس دق 00 1

 هساحم يف رك 2 ده ةوالت نم رثكب 6م نار

 ) تاارقلا ا مع ماسلا نفلا (

 دقو ءادالا ةهح نم زيزملا تاتنكل'لا 1 نع هيف ثحب لع وهو

 نيروهشملا«ماوروةعبسلاءا”رقلا رك ذ يف / لوالا بابلا !باوبأ ىلع هاني
 تاقتص ا رم هلم ناكل سش ميم نب نمحرلادبع نب ( عفان مامالا)

 ىسع وهو نولاق هموار ا هبامو نيتسو عسل ةئاشن ةندملاب يفوبو

 نيتبامو نب رشعةئس نم ا ةنب دأب يثون نيد ىهزلا ىلومىدلا ائيم نب

 نيعسا و 0 هس رصع يفون ي ردم اديعس نس نامع وهوأشرو) امنا

 ىثوت همهاع نب رمي ىلوم يحل هللا دج اوه /| ريقك نأ مامالا ا هنامو

 دنع ندم نب 1 وهو يزبلا هموار د هنأمو نير تع ع كم

 نيمبرأ ةنس ةكع ىفوت موزحم ىبب ىلوم ىكملا عفان نب مسالا نإ هلا

 'كيعمس ْن دلاخ د نب نحرا دع نب د# وهوا لبن ) |مهنانو نيتبامو

 !ىرسلاو رم وأ مامالا) نيتيامو نينا دعب ةكع يفوت ف دولا نكمل

 نب نيصطلا نب هللا دبع ن.دامع نب العلا نب هللا دبع نبا ورم وب وه
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 « ال4 2

 ىلع هللا ا تهصو نسح قاخو ةر#و 00 مايصو ةاكزو 2

 كاست هللأ لأ اهلك جملا طش د عيسسلا ت اوشا هد كل هعيشو

 هليأ لو و للا 3-0 هلل صاخملا حلاصلا لمعلاب هل لودمشدف هبالب نسب نوقف

 4ببأق ينام ىل اع 5 ءرلا ا يدع مع ىلع هان مْ 1 كت اما ىلاعت .

 نحال بولذلا يام 0 علطملا كك ومعْلا مالع 1 يف هصلخاأ 5
 لع

 نيلوالابي ساعونكت ماع يح م ناك اع مأع هن راغ ين ع ترغل الو ةشاخ

 رغب أعا 1 يدبع ىرغ فيكف قخأو ا ملعأ ٠ نرخ الا لا

 هقخلا الو ادهم يندر مهنا بويغلا ماالع أو نوءاعال نذلا نيقولخمل

 ةئءأو تي هيلع 09 راب نوديشلا قد 1 ةعديسلا لوقتف ين أ كياعق يل

 ءاجنلا فك هللا لوصراب لاقو داعم ب ٠ نبق لهو نار

 لا كوس تا تاق نعلا ىو كح دفا ل تير ا

 ريصصش كال 8 ناك نا ذاعمأب مع لاق ضصالخلاو 5 احلا َ : هس

 لاو ةداخ نارقلا ةلد-2 ندم 1 8 ةميقولا ن اسأ مطقاف

 تورع نم هلمعتام سانلا ف ةع.قولا نع كدرإلف 00 ا الو كبونذ

 ىسانلا 2 فرع ُ كالمعب يءارتالو مهمذب ع 0-5 1 كلت

 كدنعو الجر جانت الو ةرخآلا سعأ كيسنب الوخد ايندلا يف لخدت الو

 شحفت الو ةرخ ًالاوايندلاتاريخ كنع عطقيف سانلا ىلع مظعتت الو رخآ

 كناساب سانلا قزمت الو كدلخ ءوس نم سانلا رذم يكساجم يف

 يرد" فن تاطشا ا بالك كقز هد

 رانلا يف بالك اق نهأ 0 هللا لويشراب يي و تا ينأ تاق ا نهام



 « خط

 كلملامطلوةيف ةعبارلا ءامساا هب اوزواحي ىتءةرهيو جحو موصو ةالدو

 تبحاصاناهئطب وهرهظوهيحاص هحو لمعلا اذه اوورضاو اوذق اهم لكوملا

 لم اذا ناك هلا يريغ ىلا ينزواجي هلمم عدأ ال نأ يبر ينرممأ بجعلا

 فزت امهفزت دبعلا لمعي ةظفللا دعصتو لاق هيف ىجعلا لخدأ الم

 لكوملا كلملا مل لاق ةسماخلا ءامسلا ىلا هب اوه اذا ىتح اهاهأ ىلا سورعلا

 كيم انا هقناع ىلع هولمحاو هبحاص هجو لمعلا اذهب اون رضاو اوءجرا اهم

 ىو نم مله عبو هل لثمي لمعيو ملعتي نم دسحب ناكها دما

 ةالص نمدبعلالمعب ةظفللا دعصتو لاق يريغ ىلا ينزواجي هلم عدأال أ

 ةسداسلا ءامسلا ىلا هب اوهنلا اذا ىتح مايصو داهجو ةرمتو جحو ةاكزو

 انا هبحاص هحو لمعلا اذهب اوبرضاو اوُمَق اب لكوملا كللملا مل لوميف

 رضوأ ءالث هنأتصأ هللا دابع: نم طق ًاثاننتا' حر الل ناكدتا ةجرلا تحال
 ل ني ل عدأال نا يبر ىف صان اهي تنشب ناك لب

 ةقشو مايصو ةالص نم ةعباسلا ءامسلا ىلا ددبعلا لمع ةظفللا دعصتو

 اهم لكوملا كاملا مه لاق ةءباسلا ءامسلا ىلا هب اوهننا اذا ىتح كلم قال

 يلا هباق ىلع اولفَّقاو هحراوجو هبحاص هجو لمعلا اذهب اوبرضاو اوهَق
 ىلا هللا ريغ هلمعت 801 اغا هيأ ير 3 درب ل لم لك يبر نع بد>>ا

 ىر قرصا ناانفملا ىف ظطضو ءاهقنلا دنع اكدر .ءالدلا دع ةلفي كارا

 ءاير وهف أصلاخ دن نكي مل ل لكو يريغ ىلا ينزواجي هلمع عداال نا



» 1١ 

 نادعم نب دلاخا ع نع هدأ اثعاب كداب 1 نإ نبا ىورأعماذ اا كثي دملا) هيلع همالك

 هيلع هللا لص هللا لودمر نم هت يثدح لبج نبا ذاءمل لاق هلا

 ىلإ كالرخأو لاق تكا هلا تلف نبض و ذاخم ريكف لاق ملسو

 هللا لص هللا وسر تعمسلاق 5 هناعل آو ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر

 ناو كعفن هتلظمنح تنأ نا ثيدحم كثدحم ينا ذاعماي يل لوه ملسو هيلع

 نا ذاءمأاب ٠ ةءايقلا موب هللا دنع كتح> تءطشا هظفح و هد تأ

 نال لكل لععف'ضوالاو تاومساا قلكونأ يلق 0 هيل

 نيخ ىلا عسيصب نيح نم دبعلا لمعب ةظفملا دعصتف | 1 اون اكلم ةعبسلا

 يتدلا ءاعسلا ىلإ 0 هنا تيفلل ذأ ع ملا 2, 0 رون هل يسمي

 ١ ١ هانم فو 0 اذهب اوورضا ةظفحلل كلملا لوقيف هتربكو هتك ز

 ىلا ينزوا سانلا تاتي نم لمت عداال نا ىر يف سمأ ب ةبيغلا بحاص

 :- انزاكتو هكر دنسلا لامعا نم م اص لمع ةظفملا ينأت من لاق يريغ

 اونرضاواوفقةيناثلاءامسلاب لك وملا كلملا لوةيفةناثلا ءامسلا ىلا هن تغلب اذا

 نأ ىلإ يت رسأ ايئدلا'نض ع اذييس هلمدي داو) هلا «اساهجو لدعلا اديس

 لاق مهسلاع يف ساناا ىلع رختشب ناك هنا يريغ ىلا ينزواجي هل-< عداال

 وع دقةالصو مايصو ةقدص د ون جمل ديعلا لعب ةظفألا دعصتو

 اوهَق اهب لكوملا كالملا مسهل لاق ةشلاثلا ءامسلا ىلا هب اوهتنا اذاف ةظفملا

 عيداال نا يبو. ينرمأ 0 كلامنا : ا هيو للا انين ايار ظاو

 دءصتو لاق مهسسلاع يف سانلا ىلع ربك ناك هنا يريغ ىلا ينزواجي هلم

 حبيب نم يود هلو يردلا بكوكلا وهز م وهزب ديعلا لمع ةظفحلا



 ١ اذا «#

 ||  6 4101 . 5 : 1؛ 1 0 ع

 اهان.م ندا 5 هياكحا مزعلا نم ةءاتضلا هده مامز عرشأاف ةلمجابو

 ةمدن وو ا طوهمدق ٍّ تازدقفمي ولا هجم نعل دعن مو اهانعم مكحاو

 يا 1 ختاهمأىنتجإا ة هم. املا ىصأعم ما نم * ُئق 30 يناثلا ماقملا)

 0 1 اهم هريوهطت كعب نإ ديعلا هس محاصت الو 0 ايرلاو

 ل-خب يذلاو هريغ ىلع هدب يفاع لخس يذلا وه ليخياا ذا لخبلا نم

 0 هلا ا ىلاعت هللا ةردد نا ف كلذو هريغ ىلع هللا ة هم

 00 ع د 0 هللا ىلص لاق دقو مظعا

 أم 353 م هلل ىلع وه ان ا الا ا ءووشس ةقيقألا يو ٠ ٠ بطم لا

 ا ولخ مدعل امدلا ُق ماد بادع ُ لان دي وهذ هيلع ص ارتءالا

 لاق ث.ح لئاملا رد هللو

 9 3 9 ِء

 دك ل2 / كنال 2 هل_ءف يف هللا .ىلع تا

 لاني قالا بولق يف ةلزأملا ىلط هتميقحو ين كريشلا وه ءانرلاو

 نءريثك كالهدو عبتملا قرشا نم هاملا تح نا كَ 0 هال كردي

 نرأاي لود واعمل ىلا ةمادقلا 8 هي صو نيَشلا نا درو ى_ف نافل

 وه بجعلاو ٠ عاجش كنا لاق نا تدرأ لوقيف كليبس يف تدهشتسا

 لل وماظعتسالا و زعلا نيعب هسش ىلا ديملا رظنن ن'ةتةيم>و لاضعلا ءادلا

 سدلبا لاق امانا لوقو سلاجلا يف مفرتلا هترمثو راقتحالا نيعب هريغ

 در نم م 40+ نيط نم هتءاخو ران ن< ىنتملخ هنم ريخ انا نيعللا



 «نو
>« 

 ةرشع تناكءايشالا فصن ةتسلا لعتامح ناف ةءبرا اهرْدِجْدْخْوي رشع

 رمصالا لاملا رذج نانثا قين تصققن ناو ”هنام وهو ربك الالاملا رذج يهنو
 ددعلا ىلع جيرابخلا لمحو ءايشالا فصن عقرب نأ ةثلاثلا ينو ةعبرأ وهو
 كارد وهذ ناكابو ءايشالا تصن هيلع لعضو 3 ردح دكر

 ءايشالا فصن عجريف ددعلا نم نيرشعو ءاشخأر ةماع لدم كام لقااذا
 ل عمج ةتس اهرذحو نيثالثو ةّدس نكي ددعلا ىلا مم عمجلا رشع ع 5

 هزادجا ةيناغو" هياماوهو لاما رذج ةريثع نكت اناث ءامشالا فض

 رعأ هنلاو قاع

 (فوصتلا رماعرشم عباسلا نفلا

 نيماقم ىلع هاتر دقو هاوسام راقتحاو ىلاعت هلل بالا دبر# وهو

 ىلاعث هللا ةقارم رع لفرع د امق ٠1 والا ماقملا)

 ا وا ضتارملا "هيدا الا كلذ ىأنال وا لاوحالا لام

 هبشلا بنجتو لفاونلاب مايقلا مم هيهانم باننجاو ىلاعت هللا سما وأ لاثتماو
 لجو نع دق تانج قلاع: ءاه نع نوندلاو نيصعتلا دامتعا - بيربامو

 ءانس ” ىمحاال كناح تيس سو هيلع هللا ىلص د نيلماكلا م امءأ لاق دّقاف

 لجو نع هلل ةيئلاو كاملا ضحتءو كش لع ت 5 0 كناع

 نوكيال هنا نم داقعلا لع يف هانمدقأم داقتعا عم هاقل روما ملس و
 هنع هللا يضر يمفاشلا مامالا لاق مديربام الا

 نكيمل شن م نا تشكو أع أمل ناو هكا ترام

 000 ب



 « انو »

 ايش رشع ىنثا لدمت لاومأ ةعبرأ لق اذا كبولطملا لاما رذج جرخيف
 ةعبرالاو ةمسن لاملاو رذإلا يهو ”هثالث جر ةلداعم لاملا ىلع مسقيف |

 ةساثلا يفو دحاولا لاملا ردح رششع ىتثا كلذكو نوالثو ةتس لاؤمالا

 لاملا وه هعبرصو رذلا وه جراملاف راذجالا ىلع دادعالا مسقب نأ

 لداعم مسقتف ددعا نم نيتس لدعت راذجا ةسمخ ليق اذا 5 بولطملا

 "ةنامو نوءراو ةعبرا وهو لاملا ردج وهو رسذع اننا و أماع ءايشالا

 لاومالا ىلع دادعالا مسي نأ ةثلاثلا يفو ٠ نيتسسلا لثم راذجأ ةسنخو

 نيمبسو نينلا لدءتالامرشع ةينامث لبق اذا ًارذجال الامز وكب جراخلاف

 زدطا هزعس ناقد اقلاع ددفلا هرمي نأ كو ل[ نو ددما

 نانثالا ممتجا ”هثالثل دس>أ درفنا اذا هنا مولعمو لاملا درفت نأ ةثلاثلا

 ددعلا ىلع جراما لمحو ءايشالا افصن مقري نأ ىلوالا يف لمعلاو نايقابلا

 رذإا وه يقايلاو ءايشالا فصن رذإلا نم حرطي و عمتجلا رذخ ْدْخٌوَو

 فصن عبريف ددعلا نم نيسحخو -هتس لدمب ءايسشأ ةرشعو لام لبق م

 هردجو نينا وئدحأ نك ددعلا لع لمح نيرتشمو ةلخ نكي ءاشألا

 ةتسا وهو لالا رذج يعو ةمبرأ ب ءايشالا فصن اهنم طقس ةعست

 نايصقتلابواةداي لاعانأ»ةسنانلا فو نوسرأ دساوملا لالا راسنا: عع

 هرذج ذِخؤي يتب امو ددعلا جراخلا نم حرطيو ءايشالا فصن مبرب ناب

 .| يتب هم صقن ناو ربكالا لاملا رذج ناك ءايشالا فص: ىلع لم ناف

 رشع ىبثا لدن ددعلا نم نوريقعوب لام لق اذا 6 رغصالا لاملا ردج

 4 1 ددعلا أهم حرطب نبثالثو 007 نكي ءايبس اللا 22 ح ربو اميش



 « سؤ
 تأ اهمسراف ناصقتلاب ةخ اظخلاف ةسمخم اهنع نيصقان اهدجت ةبقلا لع

 قبب اهتلثو اهفصن اهنم حرطأو رشع ةينامث نم ةيناثلا ذخمامث رشع ىثثالا
 ةيناهلا تحب ةمبرالا مسراف ةمبراب ةصقان اهدجت ةعبسلا اهم لياق ”هنالث

 حرطاو ةسا ىف درت ةبالاو ةرألا يرضع ىلا برضا مث رشع

 ليتل ل نويرلو نانا وهو قاثلا مق واعرتك نم نيلطاطاب لهل
 بولظلا وهو نوعبراو ناثلا جرخم دحاو وهو نيا ةاطؤا نين

 (تلباقللاو ريل نا .رّسع توات نفلا)

 ائاداعع ”هيددعلا تال وا جارختسا ةيقنك هئم فرع ملع رهو

 ريداقمل اهتاداعم دازت رداّوم ناكاذا هناربؤلا ىتعمو ٠ ايصخت :تامولءإ

 ةهللا يندازرو صقانلا ةدايزب ءانثتسالا كاذ عفر ءانثتما اهفو 0

 قيتعا ىدجا نم دبازلا طاقسا. ةلياقملا دم ؛ الدتعمل هريظت ىلا

 لاملا ؛ هيبلت ) لاما برض نمماقام بعكلاو ةلداعملا يف الدتميا ربا دع

 0 ىمس نيءلضلا داو 0 ىمسيو نيملضلا هيواستم ةلج لك

 هسفن يف "يذلا برض ريدجتلاو ةسفن 8 حيحصلا برض عيبرتلاو 3

 داي عزل نعادج | هنا لع معلا اذه يني كللذ تملع اذ دانا ايضح

 هل سا ال لوالاو ء اشالاو لاومالاو با ملا ىلع يف اهشرعأ قبس دقو

 ع راد راذحأو فلاستلاو ناكل ناثلا ناو نقلا اذيع ل عا دن

 "ادد لدن ودخو 5 اد لام يهو ةدرفم "هنالث اممم تورض

 لاومالا ىلع راذجالاددع مسقب نأ ىل والا يف لمعلاو ٠ ًاذدعل دعت لاومأو



 « نان

 اق اء دلل كلذ ثم حصي دد لقأ وهو * امبعم لك هيلع مسقنب ةادع

 قفوو ًادبأ دحاو اهرئصأق وف نالخادتملا امأو قفولا وهف ةمسقلاب جرخ

 ىلا نادريذ نالثامملا اع رغصاالا ىل هتم-سق نم د موه ا الا

 هيدا برضو نيلخادتملا 3 و نيلثامملا دحاب ىنانكي راع دحاو

 ةساعلادادعالاو زختالا ىف نكاتلا دجال 12 النو قا

 ةهتالثلا يف ةعبرالا ىرضاف نانثالا لهجولف ةتسو ”هنالثو ةعبراآو نينئاك

 لهجولو نيندالا لع كلذ م.قاف ةتسلا لهجولو ةتسلا ىلع لصاملا مسقاو

 لهج ولو 'هنالثلا ىلع لصاسملا مسقاو ةتسلا يف نينثالا برضاف ةعبرالا

 ةفكلاب ل.سلا قيرطو بولطملا جرخم ةسعبرالا ىلع كلذ مسقاف ”هنالثلا

 "هنأ نم" نيفكلا يدا انهو هيلا ىلع م ولعم هنا ضرفأم عضو نأ

 ىلعأ هيلا ىهتنملاب لب ايف ءاهت الا ىلا ضرغلا بس هيف لمعيو تش ددع

 ناكنأ ةنقلا وف اطخلا تك اطخأ نأو يولطاا زم ءاواس ك1

 لب وول ولع ردا ةنكللا قف ضرع 3 (مقان ناك نا ا وادا :

 قبس ام ىلع اطخلا مسريف اطخأ ناو بولطملا وهف ىواس ناف لوالاك هيف

 ىلع نيلصاللا نيب لضفلا مسيو ىرخالا اطخ يف ةفك لك برضي م

 عومج مسقيف افاتخا ناو نيصقان وأ قدا انك نانيئاطخلا نيد لضفلا

 قبو هئلثوهفصن هنم حرط لاملّق ول هلاثمو نيئاطخلا عو# ىلع نيلصامحلا

١ 

 ةفكلاضرفا مث ٠١ | ٠١ اذكهةبقلا لعةعبسلامضف وه مك ةعبس
0 4 

 أم امهم لباقف ناثلا َّى املثو اهفصن امم حرطا 7 رشعا ثا قمالؤأللا

1 



 « ا

 طدس برضا 3 هل اذكه أم لواق سد_دسو سا ةسرا َُك 6

 مث نوعسأو ةهنامست لصحم يناثلا يعاما يف نوثثالثو ”هثالث وهو لوالا

 * ولالا لص لوالا ياما ىف ورش همن وهو ناقا: طش

 دحاو جرخم ةعبرالا ةمئالا ىلع ةسمخو نافلأ وهو عومجمل مقا مث رشع

 برص نأ حرطلا قيرطو ٠ عبس سدس س خو عبس اسدسو عابسأ ةئسو

 نيلصالا نيب لضفلا مسقتمث رخ آلا مت أ يف هنم حوراطملاو حو رطملا نم الك

 ط» نا نيفرطلا دحا يف رسكلا ناكاذا برضلا قيرطو اهنمأ لع

 رسكلاةعاىل 12 تاع 3 ٠ حيحصلا ىلصاملا نرش وردكلا تاج

 سأل و رتناالا طيس ىف اهدللا طان ترض امبق ناك ناو

 طسب مسقاف نيفرطلا دحا يف رسكلا ناكاذا ةم_سقلا قيرطو ٠ امه

 ةعا يف هيرضب درغنملا حيحصلا طيس و هلع مولا طس 3 مو_سقملا

 موسقلا نم لك طسب برضاف امهنف ناك ناو رخ آلا ىناملا نم رسكلا

 موسما لصاح ىلع موسما لداح مقا مث رخ . الا ةعا يف 0 موسقملاو

 امو دادعالا نيب بسنلا ا فذ عبارلا ملعتلا) بولاملا لصح هيلع

 ةتسلاو ةتسلا ةذكلاو ٠ ةبسانتملا ةعبرالا دادعالاب لمعلاو اهم لزتخي

 "ناو. ناقئاوتمةت اسلام رالاو ٠ نالخادعمةيسلاو هنالثلاو ٠ نائم

 امهنملكدريفناقفاوتملا امأو نينمابتملا ف ىتأتي ال لازتخالاو .نانيابتمةتسلاو

 ربك | وهرامهدمي ددع ربك أ لع امهنم لك مسش ناب قدالا قفولا ءزج ىل



 م١ 3

 1 عدا دسم ير تاو 0000
 شرا

 مطقنملاو تل ٠ اذكهف عابرا هلالث 7 فرحك للطملا ضم ام

 انزال نلتك رصملا نقسم امأو لدن دكشا ةهثالث عبر ثلثك

 اكو تاو دانملا نعوم فكل كا ال 3 مطقنملاو ل 3 ادع
10 5 5 

 فرصتلافهماما لع ام درعملا طش و ل ل اذكيف ثالو فنك فلسا
 نا

 طس لحمو يناثلا ماعم ُْق لوالا طاش بترصب بستنملاو دحاو هطاس

 اذكهو هطالب لمحو كلاثلا ماقم ُْق لصاملا برصو عمتجملا ىلع يناثلا

 طسب برضي فاتخلاو ضع يف هض. ةكالا لعام برضيب ضءبملاو

 حرطب 3 فاتذلاك مطقنملا ىتثتسملاو عيمجا 2 هربغ تاماقميف مسك للك

 رمَدكلاَو حيحصلا عمتجا اذاو رثكالا 0 لقالا حرطو هنأ ا ةيماتما

 لصاملا ىلا مخي مثرسكلا ةع أ يف هيرضب طب ًامدقمسيدصلا ناك ناف

 مدقملاك هدعبأم 3 طرسيف رْخْؤملا 000 لانمو هع اناا هيلع مدقملا

 طسب عم لعجي لصح انف رخؤلاكهلبقام مم طسبيف طقف هنمذ دعا

 قيرطو .توللملا وهف ناك اقريخاتلا ىف فاَتأطَو ميدقتلا يف ضعبلاكيقابلا

 مش و را ةعأ ِ نيع وخلا نم لك طرس برت 8 00006 5

 سامخا ”هنالثو عابسأ ةتس عمجا لبق ول م ةمالا ميج ىلع نيلصاملا عومج



 #« ا »

 تح ىذلا حييحصلا جراذلا ىلا مذيف هنم رسك وهفهياعموسملا نود قب

 وهو رشع انا لصاملاف ؛* اذكه ةعبرأ ىلع نيعبراو ةينامث هلاثم طملا
١ 

 رسل علل 2 ةاران تنلاف لقاوأ ردم ايت ترقق زدمو نيوللملا

 نمو ل وأ هيلع موسقملا ناك ناف اهريغ ىلع تءسق ناف داح آلا يف اذه

 ةحاف تارثعو داحا امهم اكم وسفملا رطس يف ريخأ يف اب هربتعاف نيتلزنم

 اذ مانا ادد الصحو اهاقان تحت لاو صف وأ اهاواس لاا

 فلا هلا“ 0 مك لمع و طل دو هل 1 تع هول كف وفام ىنفأ هيف

 دال "7 "اذكم هنن رثع هتالث نع نودخو ناناو هناعالثو
1-0 

 ةدانإ ىلا ليوا كاذك هلع مقاف كر ناك ناو ليواطلا رعود

 !قاوف دامو اراتخا ناكألاو ركالا امدقم رطسا يف اهتناوبا وتم ويتكرت ىلا

 هقوف ركشملا تدناف الاو لعف حص ناف اه 0 م وسفملا مقأ و طخ

 بولطماوهف لصحاف اذكهو رخ آلا لقامىلع حيحصلا جراخلا مقأ مث 5

 روسكلا لامعأ يف ( ثالثلا ملعتلا ) تالوطملا يف ةروك ذل ةدعاق لحالو

 ثانلاو ل اذكه هتروصو ثصنلا ةرشءروسكلاو م يحصلالا<تاك يهو

 احا در دعلول ددللا رماقلاو رشا ىلا عبرلا هيلع سقو ع اذكه

 دحاوب هماقم نم 3 يهنأ ل فعلا ريغ 01 و-'_.اذكهرشع

 كيال نايلعلاو فلتلاو .نانثا' بفصتلا جرو عابرأ ةةيالثو 0 د

 تفضنو فلتك بدستنملا ايا ع ربي حبلا ةالفإو سلع :ننقو



» 10 ١ 

 طقسيف لقأ وأ يتابلا تبشبو لفسالا هنم طّمسف رثك أ ىلعالا ناكناف
 ةلزنملا ىلع دحاولا ةروصب ةرشملادازءو هيلا ةرشع مض دعب هنم لقسالا

 نم ىلغسلا حر اعتف سكعلا واايلعلا يفامتيثيف طقف ىلفسلا تاخ ناو ةيناثلا

 لا هنا عيسو رط هلاثم اذكهوةيناثلا ةلزنملا ىلع دازتو يقابلا تيشبو ةرشع
 ء .٠ : 7 .٠ "6 سه 03 5 11 - .٠

 ةءيساو هنامسم و أفلا نيتسوفىلا انا | ياذا نمنيناعو د>او هناأعيراو

 لازال أ 1ك

 سماّدلا 8 ل الان وكي ,١:7" ةروصلا هذه ىلع نيرشعو

 تدل هيف توارضملا ل وأ عضت نا 0 بورضملا ناك نا هقرطو برغلا

 هدف بورضملا رخآ يف داع هلأ برسضت 7 أطخ امهوف دعو بورضملا

 ةمث تيئاف تارشع ناكن اف ًاداحأ ناك نا طخلا ىلع هنازاب لصاأا تبثنو

 كارانم ةهج نم اهليق يتلاو هده ف تائرشعلاو داحالاتدناف مه وانام

 2 ٠ * . .٠ 2 ٠ اه 2 م . ٠ ٠
 أرقص تداف رهدص 2 ثتدارص ناف اذكهو ا 1 امف برضا ِ

 اع حا

 تدشن نااهق رطو « ةمسقلا ن ءدأ بلاد بولطماوهو 000000 ٠

 تحدتفالا دلل وأ هلخف نا أ ةنلع موسقملا ه خا تركو اح يف موسملا
2 

 لوا ىلا هيلع موسما 0 نم دعو تارشع را ربتعبو هلق يذلا

 هلصاح ىواس هلع موسقملا يف برض اذا ددع ناطيو طخ موسقملا راعس

 :ناف موسقملا ةهج نم طخلا تحت تبئيفهنم لقأب هنع صقن وأ هقوفام
 قيامدتن ع يفتدثأ هنود قب ناو ةماسقتاب عشب انمي قولا ملعيق ىواس
 ناف اذكهو كلذك ددءلا بلطو هتبتصهيلع موسملا رقهقو امفام قوف



 ا

 الاو رهصلاف فات 1 لخ نا ايهم فارما ل 0 اريل مش نأ

» 7 ١ 

 ةعسنلاو ةّتسس ريصن ةنالثلا ناف هو»# ف.عضت هلاثمو اذكهو هفيعضت دعب

 ةرشعلا ةروص وه يذلا دحاولا املع دازيو ةرشع "نسحاو: ةردكع ةنا

 قاهناسا وأ نينا لغ ددعلا "مشق هقرطو هتيصنتلا قاثلا نوح اذكم

 ا ا ل لوا ادن وا هلا دف سل رس لو ار انوا ناك قاف ناك

 فصن يقايلا فصالاف لوالا يف ناك ناف فصاملا ةلزنم يف لصاملا حيحص

 أم ىلع هسمخل لمحبي ه ريغ يف ا 1 رخا لصح ام ىلا مكي ظفحيف دحاو

 0 0 ا كح ادنملاو تدلل ن5 و«. هتلرتم ليف ىلا ةلزالااي

 0000 دل ثلا ناقه: يضخ هكدلو اذكرو يدم[ معلا رو

 ل والا يف راض ىلع دازيو اهلع نانا د 0 و نينا ةلسجلا وني

 هنن رطو عطب ثااثلا» لد اللا لوك اهلجم هللا كمت كش ه2

 تحن هداحأ نوكي ثي رخآ يف هيلا عومجملاو رطسيف عومجلا عضوي نأ

 كلا 11 لوا كلذك امبعو رخآ يبحر طخ نيود ا ذكفاو هداعا

 11 عدلا نادو اراض ملا لعقود تذيف ةاذعألا نع لحنا امهم

 تثق تارشع وا اذاحا ناك ناف ايفا عمجيف الاو كلذك رخالا يف ام

 طف تارشعوأ دعب ام ىلا داحالا هروصب تارشعلا عمجيو كلذك داحالا

 هبامسو فلا ةناعست عمجم نا هلاثمو قبس م ةرشعلا عمجم و رقص تاثيف

 نيناتو دحاو "هاهو فقالا :هثالثو فلا هناعسرا ىلا نؤرتتعو ةعبسو
 3 ا

 هقيرطو * حرطلا عبارلا 1م. 47.م اذكه لصالانوكيف_ ١ 524١ كم



 #« ااا

 وه مصالا رسكلا ٠ رسكلا هيلا سشب يذلا حيبحصلا اهائعمو ةفدارتم

 هيف نكع يذلا وه قطنملاو ةلوللا مذ امي هنع ريبعتلا نكمل يذلا

 لاا بستتنلاو ٠ دحاو ماما ىلع ناك ام درفملا رسكلا كلذ

 نم دحاولا مسال ايوستم ىاثلا هيلع تلسو ىعالا يؤ ال 22

 00 1 0 فاضي ثيح درفملا نم كلان اه ل والا ماقم

 تااوثو اهاهتنم هتادرفم تغلب ام هنم لصتملاو اذكهو ثلاثال يناثلاو

 بسقنملا نيبو هني قرشو هقالخ عطقتنملا و يعيبطلا مظنلا ىلع أماماقم

 1 0 0 جرخأ ام ىنثدثلاو .هريدامم نيد برطشتلاب

 م ا داصلاب ايس 0 دمباولا لا“ كلذ همم

 0 مضويو فاعلا درجع ةمدقتملا ماسقالا نم قلت

 هريغ يف 1 ةطيسلا دكا ةدع نه درفملا يف ام ةقرقق طسلا

 ربك الا ءانف وهلخادتلا. يواستلا وه لئاعلا هيف كرت رادتع را ا د

 وه لارج الا ٠ فخاولا اهوا نكاد تلات اعراض فارسا ل

 مك اناث كامرا ةيدن ىلاوهدمدانملا ةميرالا مادعالا نا
 . كلاكلإ يف يناثلا برك ميارلا يف اهنم لوألا برشو ايار ىلا ال
 ميلعتلارةفكلا طسو كلعا ةبقلا |. اذكهرنازيد ةروض هل ١

 برضه رطو فيهْضتلا و وهو حسي ريع[ ددعلا لأ هعأ يف (يبأثلا

 تكف رقع غلب مناف رأت فيءضتو رطسيف ا 3 نيننا يف ددعلا

 كعب هيل م ل ددحاولا ه هروصا ةرَسعلا دازلو ردص تداثيف أغلب ناو 7

 هلي ام ىلع ةرشعلا دازتو هل داحالا تبثيف ةرشع زواج ناف هفيعضت



4» 17. 

 ةلوازع ةيك فرش لع وهو ليملاوتحنلا لع( يناثلا)تالماعملا طبض

 !ثلاثلا) بتارملاباهدعب امع يننبو داحالا ىلع لدت موقرب ماسلا لامعالا

 نباطملا باسح) عيارلا ٠) لالقتسالاب هيلع ماكتلا ار ةاقلاو ىلا "

 ف امروريص كما اذا ةيددعلا تال ول جارختسا هلم فرعي مع وهو

 مهردلا باسحو اباصولا باسح كلذ, قدلبو ةيسائتم دادعا ةعبرا

 حاطصم يف ؛ لوالا ميلعتلا ١ ميلاعت ىلع لمتشي اذهانباتك يف وهو رانبدلاو

 نيتديمبلاوأ نيت رقلا هيتيشاح عوج فصن ىواسام ددعلا ٠ نفلا اذه لها

 ةيعرفلاو ٠ فلالاو 'هنأماو اممدامو ةرشعلاو دحاولا ةياصالا ءامسالا

 هكا ةلدفا ند ناك ذم :هرفملا ددشلا ءال 2111 فولألا داع انوا

 تارشعلاو داحالا ىتارص يه ةيلصالا لزانملا .هفالخن ناكام ب كترأاو

 نطل ىلا ةرقع نك تارسعلا ٠ هيد يلا د>او نم داحالا ٠ تناانإو

 داحاهذهو ةرحاب1 هوس هبدنهلا لكلا ىلا "هام ند تاكملا

 لا اذكاو تار دق طال وهو نقع هيادقت !ناف ذا رق كلان اهادجلا مقو اذا

 ةرشعلا ةروص م رو سمف كلذ ىلع وتاعث نارفص وأ رخا ددع همدقت

 انا نارا اذكه كلما ؟ةءانكش ةيدنع ةديطا ةءاوطو نكس

 لح فيصنتلا ٠ هيلع ددلا لم ةذابز فيعضتلا اذكه و رفص ةدايزب

 دحا فيعضت برشا .رثك أ وأ ةرم رخا ىلاددع مض مجللا ٠ ددعلا فصن
 ةيواستم ءازجا ىلا موسقملا لح ةمسّقلا ٠ رخآلا داحا ةدعب نيبورضملا

 موسقملا لاثمأ نم موسقملا ينام ةفرعهوأ هيلع موسقملا داحا ةدعك اهتدع

 مامالاو ماقملاو جبرخحلا ةيسزملاب هنم مظعأ رخآ ىلا نادم سا ريماللا د هلع



 9 ١ 4 ١

 رض 2 77 ا
 35 4 7 ع

 1 رف 0 دال : لو ماو يا ْ 0 : .

 تالا سلا ليام رك 117 مه ا 01 ُ 00

 1 ١
 0 ا 3 0 0

 ا 4 عل 8 0 1 3 0 ١

 >4 ١ ١

 ما| م |خانب

 (باسحلا ف شع سماح انفلأ)
 انضمي ذأوت ةقكو اهلاوعلو ذدغلا عاوت | نع هيفي تدب لع وهو

 ىلا مسقنيو اهناوخأو اههزاول ةه> نم دادعالا هءعوضو»و ضع نم

 ةيجوزلاك اهناذ يف دادعالا ق>اول نع هيف ثحببام لوالا نيء_سق

 لضم ىلا ابيض ةفاضأ دنع اهمداول نعويت كام ناتلاو ورنا

 جرختس 00 جارختساو نرابتلاو بسانتلاو لضافتلاو يواستلاك

 || عرفتو اهقحاولو ةداملا نب تادرهلا ينراظنلاب نهذلا ضاينراهتعفنمو اهم

 ةيفيكح هنم فرعي لع وهو حوتفملاباسلا ىلع( لوالا !مولع ةمئازأ هلم

 هتعفنمو قيرفتلاو محا نمةماسألا تامولعملا جا رختسال دادعالا ةلوانص

1 



 ممم سس 3 يس 7 ااا شبشب اي ابالي

 لل ني ثا 1 هكششش 0
 6 م8 0 با

. 
 56 ١ مالل 1١ ١ ما ه دج

 له د ل ل ا

 َت 5 1 تب 3 تدب

 . وى هكر

 نك 1 لح 3 03 ا
 0 ا 0 ك2 اضم امج كر مانقع م

 527 ١ بالل 3 3 ما

 نر ن1 تناف" ةققش' ًاتحاو اننبإ كوت اذا مك هتنام وا
 6 0 نا دارا نك ملا د "0 ا ل 0 ا
 .: 0 اذكه كالد مسراف خا ناو

2 



 ىفل 5 ا 0 32

0 
 ع 0[ ا
 | 0 |11 ا ةا

 ذل * نا

 ؟ نا

 ١ ١ كد

 0 ١ تت

 نيطاو باو ماو جود نع تا ناك ةقفاوم امهدو مست موا

 عر نعامادحا تتامم نوواو نينطاو ا سمعا نع جوزلا لا 9 2

 ةروصلا هذهأ لود مسراف هما ماواهيبا ما اهتدجو اهم ايبا اهدحو ناو

 لس مى ااا شط
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 تاقايط مهلك تانب ثالثو نينبثالثو ةجوز فلخول ام ةنءابم قل

٠7 : 14 

7 1 14 1 

 244 م مأ 0 ه>ح

 <,” ٠6 ف 0 0

 0:0 ٠١ ف ْ ١ ْن

 7 ٠ َق ١ 0 ا

 0 كا
 5-0 ف 00

 مسا ١ 0ه 44 7 02-0
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 سامع لع هناي كعيفباو ةلكلفلا لق ىلا تام ىلذ

 معلا تام مث معو ما نع جوزلا كلام مث تاقيّمش ثالث وجوز نع تنام

 اذكه كلذ مسراف نيتذبو نينبا نع
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 0 تملا ةمصع يف تسيل ىرخأةأ سا نممآ تناكؤتانلا ىدحأا ا

 5200 ل لءاك ىف اممدحأ برضيف نيتةيقشلا ىثاث ماَعَل نايم جوذلا

 ةروصلا هذه ىلع مسرتف ايلأسم ل ول لم اة هناا
 ىلعىناثلا مهس مسقتي ولف | ظ | اما 1 0

 ««يدضوهم عاد |2|2|>|> |>
 ثالثو نينب:هثالثو ةجوز فلخأ ظ ظ ظ ظ : ّّ | -

 بيصضتستإ +[ | | | || ٠|
 اذكم اهمسراهتوخاوهمانعا 35 ظ 31 ظ 2 ظ ا ظ ظ 3 ظ 3 ظ 3

 ةراللا 5” في

 ع 10 313 1 0 9 هج

 ياض ا  ا
 فلا 2 يس

 ١ ف ١ث نس

 نهي 0 ف ١ ن

 ا 2 هه 1 هف 7 -

 1 3 0 ٠ ف 37 7 كثذ
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 تون ..تنح مح كل هيف »ند

 #« مو

 ةسسئلاو هتلج 0 ةمسعلاف لحال 3 طاربقلا 4-7 لاف ماقملا كلذ

 هجرخم ينةلأسملا ب رضاف حمص طاريق هنم تدحامل نكي مل ناو ةيزملاب هيلا

 0 ويف ل اناسملا هنم حصت يذلا ددعلا هنااكف غل غلب اف روظي يذلا ر 8

 الوأ هعالضاو طاريقلا لع ةمسٌلاو ترضلا نم قبسام يعاربوأهظاريق

 يف رسكلا الول هعالضاو طاريتلا ىلع م قا ناك ام برض داز هنا الا

 ني ةيم لكل ديال 4 ةسمأ الا ةثرألا) هلا ةلآ-لا هدق تنارص قالا 13 6

 ةم-_سقلا لبق ثلاث تام ولف طيرقتلا لودجي ةتس ما لوانع هش نم

 ةلزنم ىناثلا ة-هماج لودج لزنيو ٠ لوادإلا نم ىناثل ل مهل لمعف

 ا هتلأسم ىلع مسشو هنم ثلاثلا بيصن دخون ثمح هيصن لودح

 تايللا:يأ نم ةوذلا وأ نينيك فتم نع ةعاج اهيرولا نك ةذاوا هلم

 ادد مهنا ريم توا ا كرا جراخ م ا 0 مهزييك ينذبف

 ها ناك نه هنرولا لودج يف مسرب نا يخبط الو الف الاو

 الع 0 ايل ةلءمالا ضعب رب وصت ْف «:ةشتسدانسلا 4 هس 1 ( د همس ر

 ةولا تم مث ام مهلك تائب ثالثو نيب ثالثو ةجوز فلخ ول اهريغ

 ةضسلا ابكت قيمي واننا نا لو كا ححصف ةءسقلا لق مهنع

 هذه ىلع لودجلا مسرأو ةمس' نم ىاتلا ةلاط لدساو اهفنةمستلا ل

 ك1 ىلع يناثلا موس ماسقنال ة روصلا
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 ةنااساو مهسلا قفو ةيناثلا سوق ىلعو ةيناثلا فو ىلوالا سوق ىلع

 ناتااسألا همم ص لصحافق هنم ىلوالا تدك امف ىلوالا سو ىلع هتمسرام

 تمص امتلج ىلوالا سوق ىلع مراف اهيا وأ د ا
 ىلوالا سو ىلع م رام برضاو مهسلا لك ةيناثلا سوق ىلعو ةيناثلا همم

 ةمماطا لودجح قوف ه.سراف ناتلاسما هنم 6 لصاحلاف هنم تحك |مف

 لطلطلا تلثأو 0 ىلع مسر امف ءايصنالا لو دج ا ل

 عو# تدناف امهف را ناك نمو ةعءالال ودع نم هيحاص لإ ص ف

 اهعوم>ع لباقو هيف ةتيثلاءامصنالا عمجا وو ودطا اذه نم هعب ص ىف ةيدصن

 ىلع ضيا همسر هجو اذهو الف الاو لمعلا حص ها واس نافذ هيلع م رام

 امصنالا نيب ناكو لمعلا اذه مت اذا ( ةعبارلا ةبثرملا ) نيباسلا نيقشلا

 هتيفيكو ٠ راصتخالا قفولل امم الكد رف جراذملا نم يث يف ةقناو.ةعم ازاو

 1 1 مسريف هعالضا ىلا لو هنم تام نك ثلث ذخَؤي ّ

 مدعم هعالْؤا هلذسأبو طاريملا مام هالعأب منو ةعماسألا لودجي زا راوم

 1 اهيرخا عالضالا هده ىلع باص لك م 3 ربك الاف ريالا

 ُ 1 روص لعب هياع ماسش الا مث حمام ل لكوةمسقلا 4. || يمال م ىلا دحأو كعب

 8-95 نك بكرألالوالا عاضلا ىلع ةمسعلا نم 0 [ة هازأ يذلا عبرملا

 نم لصحدقو بسق:م رسكف رخالاعالضالا ىلعامو طي رارقلا ددع وهف

 رخا لعام عمجم ناحتمالاو طب رارقلا نمسيصنلا وهو رسمك و حسبك هع 1

 قوفأ» ىلا جراخلا عمجو علضلا كلذ ىلع عمجم ل مشو دامحأ هن اكعالضالا
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 هيا 0 م م تحن يناثلاو م-هوأ قرف |مهدحأ ل 6 راسيلا يف ْ

 تاءبرملا هد اعوحا نياودح كرس كادبو ان كالو 0 ُّط وطخ

 هلم حرصت يذلا دد.ملاهق وذو ا.صئالا هش 3 ياثلاو هنرولا أمق موسرملا

 ةروصلا هذنه. ىاثلا تتسلل ىداحلا ميرا ناس تك

 ءارصنالا ناعلا لولا ىو جاؤاوملا قيراعب ةج رو تام رملا يفاب يو ت

 لودملا اذه قوف ددعلا انه 0 ةلالا ه4.م حصن ىذلا ددعلا م

 اذه ةعماجلا لودج ىمسي ةعبرالاب الصتم ًاسماخ الودج مث سو أطاح
 م راف مه ع مهكراش ناف مهكبوا لوالا ”هنرو يقاب يناثلا "هنرو ناكنا

 ةلاقتلا تا رملا 8 : ,قامأاو هددعب تأعب م قى لود ا ريغلا

 لودملا لفسا مر م-مود هن رأب ريغلا صخقخا ناو قيس م مهناعب رع

 نكي و و ةنارولا مهن وقاجلا ناك نا ءامزعا الا رذق ربه ىف !.ةثلاخلا هنا

 ىاقلا هلا فون هه ربع مهكر ش “ا ١ لوذلا ذم نم مم , اكىناثلا نم مهنرا

 .اغلإ م مم 1 مم الا مس "0 رءمو لوالا ةلأ ممم 4 يحصل كعب

 صيف الع مشا ناذ ةلاسملا ىلع مهمسلا 00 مدس مءايضنالاو

 قوف مم || ءزحو هاا نلود>ح قود هلع ميد لالا 4.م 5 مم

 نشلا اذه نيب قرفلل نسحأ وهو اهتامب م رخآ تحت وأ ةلأسملا سوق

 يف لكجراخ تبناو اب ثراولك بيصن هيف برضاو نيرخالا نيمشلاو
 هييصن جراخلا كا مخفالا و ىلوالا يف ثرب لنا ةعماطلا لودح نمدعب ص

 لولا نم هيض مال ةساثلا نم ثري نكذو كلدك هتنأو كولا ن<
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 نيثراوتمالو هريغو يبرحالو رفاكو ملسم نيب ثراود الو ٠ اثرا لاملا

 مكح مهمكح ءاقرالا نم ضعبملا ريغو قيدنزااو قباسلا 5 وأ آي انام

 بيصعتو ضرف يتوج عمج نءو ٠ ثريال نمضي مل ناو لئاقلاو يننملا
 ملع ىتنلاو لماو دوّفملا مكحو اها راق لون نص داع كرد
 هقفأأ نذ يف ىف هأن ر رش ا

 ثيح نمةمسملا لش ةنرولا نه< لح توه نع 4 تحب مل وهو

 ىلع بنا ص انياتك يف وهو صاخ ه>و ىلع هيرو ةيفكو هدصن هِف رعم

 تالا ةفنمت سوتلاو لودملا نم تيوعو. طوطخ ةيرا د طخ

 سماخلالودإلا 5 ىلع الا عبرلاقوفموسرملاددعلا ةعماطاو توملا ةمالع

 طب رهتلا ٠ ةميقشلا ةمالع قوهدهو ةمالع 9 ةروصلاهدهءءاتلا ةلأسم ىلع

 ا طاريقلا٠ ءاز> الا نم هيف تكرتشا امىىلا ةلاسملاو ءامصنالا در

 7 ١  0 7 8ع َ-

 ليوحم نورشعو ةعبرا هجرتخو نول ل وهو دحاولا ند اءزد نبرشعو

 طاريفقلا جراخلاف هح رع ىلع 4م تت. داطام ةميق طاريقلا 5 ةلأسملا

 نيقابلا ريمن هنري مل ناف ةمسّقلا لبق ةنرولا دنا تام اذا :/ةناتلا:ةرال)

 هنوو مسرأف الاو نكي : هن اك ىناثلا لعءح لوالا نم مه راك هنم مهمداو

 نعل ند هديك طوطخ مى لصفا مثرخ اللا عريض دحاو لك لوالا



 © هذ

 ضرفلا ناكنا هنا طباضلاو تحأو نيوخأو أو ةحوزو وهك ةداشلاو

 فلك 1وداز ناو هيلكم نود ةرخاالا تا نا ريخ ةضقفلاب نتا وا

 ةمسقلاف نيثلث ضرفلا ناك ناو نارصالا ىوتسا هيلثم اوناك ناو ريخ يقابلا

 نيكلاو كطضنلا نيب نيرتلا ناك نأو يدل لاو رك نا

 دانا اوداز نانا تحا دا تحاو أ عم ريخ ةمسقلاف نمو فصنك

 لودي مهك سدس قش ةوحاو جوزو مأو نيدو 2 ي* قد مناف

 ةوخالا تطق-سو الئاع ولو سدسلا ذخأ مآ نودب مهك هنود وأ جوز

 نا الا ًاضيأ بالا دالوأو نيونالا دالوأ عمدتجا ول ايف همكح اذهو
 طقسا ةرك د :ىقيفشلا ناك ناق ةمسقلا ىف بالا وادا لع د 0

 هع دازام كنالا كولو فصلا ةدحاوإلت او هس داو دا

 فصلا تخحالاو قاتلا دحل ا تخاو خأو نوال تعأو دحك

 نرشعو ةسيزأ نم حصتو ةتس نم دحاو وهو بالا دالوالل يتابلاو
 الد خاوا خأو نيئقيقشو دحك بالا دلول "يش الف ناثلاثلاو اهقوذ نأو

 تخأودجو مأو جوز يهو ”هبردك الايف الا د اعمتخالا ضرفب الو

 ف_صالا تخالاو سدسلا دحالو ثاثلا مالل و فصلنلا 4 زالف ما ريغل

 دعا مالا دما دال ا وادخل متقيف ةعسن ىلا ةتس نم لوقتف

 ( لصف ) نيرشعو ةعبس نم حصتف ثانلا ذخأتو نيثلثلا

 "بار نامللاب ىملا الو اناا كلو الوافلطم درا رع كرو

 نم ضرف وذ مث ناك نا نرخ الاو ف لوألا لام ل ثري الو بالا
 تبيلف الاو اوناكنا اهلاوا. دجوب مل نا لكلا وأ هنع لضافلاف مالا ةهج
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 ب و دج و مم هنناوهنبأو تالا وهو قء .ةشلا بالل خالاومالاب ةدحلاو

 بالو مهب نيوبالملاو قيقشلا نباو ءالؤهب بتال خالا نبالاو مأ ريذل
 ملاذا تانبلاب نالا تانبو ءالؤمم يناثلاو م لوألا ملا ن نباو ءالؤج

 طقستال بالا وأ نيوالا تنب نأ الا ةوخالاك تاوخالاو نبصعب
 نع تبصع نأ الاةيناثلا تددعت نأ ىلوالا بجو ضورفلا قارفتساب
 سدنلا ةبصعب ءالو هل نمو هدجو هيبأو تيملا عرش مالا دلوو اهتجرديف
 ا لطب ةيمع نيالابتش وأ ثنبلا عم مالا ريغا تخالا (لصف)
 ثرالاو سد بلا .ىلا مآلا ذر نيف الا هين اك ما ريغل خأ ناو بالا دلو
 اذكو كلذك خاككلذك معو ةكارشملا كراو تدالا بيصعتو دما عم

 نا قتعملا ثراولاف يسنلا ةرصع تدّف اذا ( لصف) بسنلا ةبصع يقاب

 كباب دما اهيعو ذو ةموقجلاو ةوحاالا نا الا تلتلاك :ةسفني هتيضفق لاك

 رع ثرتالو لالا تدب 3 ” ازكهو كلذك هتيصمف هقتعف ةدودملا ىلع

 : لا اد ا مفر كلاود نسا :لاابسن ذا ايعحألا ءالو

 ةيحاجلاو لاملا ثاث ند ناك الا هلق ضرفاوذ مهعم نكي مل ناف ةوخالا

 ةوخالا نا طءاضلاو 1 خا ةياشقلاو دجو تخأو نوخاك ىلوالاف

 تروخا فالثلا نيتحأ وا تحابوا خاك هيلثم نود اوناك نا تاوخالاو
 هسيلثم اوناك ناو رثك أ ثاثلاف امهقوفو رْثك أ ةمساقلاف خاو تخأوأ

 ناكزاو نارصالا هّدح يف ىوتسانيتْخأو خأوأ تاوخأ عبرأ وأ نيوخاك
 يقابلا ثاثو لاملا ميمج سدسو ةمساقملا نم رثكألا هلف ضرف وذ مهعم
 تخاو نيوخاو نيتطو وق هيلو كا م ل_>حو تلك وكلاب
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 ذخاتو تاوخاو ةوخا نمددعالو كاذ اهتيل نكي مل مال ثلاثلاو ٠ كلذ

 امير وأ ًاسد_س ةقيقملا يف ناك ناو ٠ نيجوز دحاو بأ عم يقابلا ثلث
 ةوخا عم دو اهدلو نم رثك اف نيتثالو نيوارثلا 4 ةلاسم ) هو

 ما ريتل تخاون نا: تلنو تابلو كلك هسا نكي مل جوز فصنلاو

 ددع الذا جوزلا ريغ فصن هضرف نم ددعتل ناثلثااو نهغع نءعتاد رفنم

 دجلاو بالل سدسلاو روك ذملا اهجوز عرف عم رثك اف ةجاوز) نآلاو هنف

 ةدِطو ٠ ةريخالا يفتاوخأو ةوخا نم هدعوأ كلذ تيملل ناكاذا ماللو

 عم بال ريك اف تعالو نأ تضبلو نيشان ل لدب م مك اذ

 عرفلا عم ضرفلاب الاثري ( لصف) مالا دلو نم درفنلو نيوبال تخأ

 هم 1 درو ىثأ نكاذا هلفط أممو هدمف دنع بيصمتلابو رروكذملا

 الا هلثم دجلاو هسال تيملا ةدجو مالا ريغل ةو>الا طقس و يتابلا ثاثل

 هل ناك ناف ةكرتلا لك رثك اف نءالا ثرب ؛ لصف ١ طاق_سالاو درلا يف

 املك ىكأ ناك 'ناف كولاك نيالا انلووب نييثناالا ظح لم رك دللف تاوخا
 نءالا دالوأ ضحمت نأ ضرغلاىلع دازامو طمتف ان دلولا ناك نا سدسلا
 هناك هس يف نم هده يف ركذلا بصعإو 3 ا ذا وك 1 د

 بجملا لصف نم ملعأ نبا يقابو سدد امل نكي / نا هيك كرف نهو

 يهو .ةكرشملا يفالا نيوبالا دالواك بالو دالو اكن يوبال تاوخالاو

 بالا ناك ولو اه.دلو كراشب قرمشلا ناف نيو.ال خأو 1 دلوو مأو جوذ

 اهصءبال تخالا ناريغ نبالا دالوأو ةالوالا عامجاك امهعامئجاو طقس

 بالاي دللاو نبالاب بجح نبالا دلو بجللا ين (لصف) اهوخأ الا
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 تام يذلا عييبملاو نوهر ماو يف :ازاو 34 ل لام زيهجتلا ل لوم ىلع هن ب

 ع اضّه م * فورعلاب زيهجتلان وعم مزال قح هل : قلعت و هئمش 0 هنع

 فردت 3 قاب كات نك“ امتامدامو ةءصولا ديقنط د "< قلطملا ندلا

 قالا ىف ثراولا

 هنباو ًاقلطم خأو هوبأو بآو ةئباو نبا ةرششع نوثراولا « لصف

 تل 2 كأن راولاو ٠ ءالو وذو م مالا اللا هاو 0 ما ريغ

 ضورفلا باحصأو ٠ ءالو تاذو ةجوزو تخأو ةدجو مأو نبا تنبو

 تانبلاو جبو 1 3 ثاايفنإ واللو ماللالا ءددللاو يالا ال وها نذ

 طقسف بالاك أضيأ ضرف ةهج هل ناكولو ”هثرولا نم هل ردقمال نم
 يف قية_-ثلاك ىاقنا نا الا ضورفلا قارغتسا دنع ةبوصعلا ةهج نم

 ضوورتلا 2ث 3 امم لضفأ 7 3 اياك ةكرتلا ثرو ٠ ةكارشملا

 يوذ ن م ةيصملا ع نكت 2 ني>وزلا احا وهو ناكوا ضرفود ن دك منا

 تاندو دال وأ و٠ نيطقاس ةهدحو لوح لك مهو م تناك ناف ماحرالا

 مامعأ تانبو مال معو مال ةوخا ونبو تلوح دال ةو>ا تانبو

 2 دعالا تر "لق لوالا نىوس م نولدمو لاوخ . آوتالاخو تامحو

 بامصأ 0 ع ة.سنلاب د مل ع مدعم 7 الخ ايلا 3 وهذالاملا تل ماظنا

 نيم دعم هماظتنا 0ع ددع ةيسنلاب ميلع دريؤ قرغتس و أمه ربغ ضرملا

 همدصتو للك فءضو ثأانو م ضورفلا ( لصف ) ماحرالا يود ىلع

 اهجوزا نكي م ةجوزاو ثراو عرف ةصاخلا هبارقلاب هتجوزا جوزا عبرلاف
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 1 ل

 ىرح 7 هموق ل ع عا موق د

 0 كاذ لدع زدمأ م

 يف ليدءتلا و ريبختلا ثااثلاو

 رعب لسفر ا 2 داق تع خا
0 

 مالا نردقو لريخو

 انالإث مصف واف صن صخشال

 دس نأ س> ىطوو رمد يف

 قل يمض انا

 امو دم لك نع هن ينعأ

 1 دار اعادت

 امدشأم ةرود يف تادع

 مصا ثالثب دج 8 هل ذاف

 |ناعحا هتنتحا ف 000

 ى ”ىطوو لييشو تيط

 ماسلا جملا ءاعد ىده

 نهد سلو ملقلاو قاما ْق

 مارحا يوذ يلباح 0

 ا لا
 بنام رد ةف رعم لا لصوام معو ثرالا قلعتملا هقفلا وهو

 معو ىونملا ع ىلا جاتحيو تاكل هةعوضوه»و ةكرتلا ِق قح يذ لكل

 دقوكالذك اهمامسوةردقم ياةض 0 ضئارفلاو باسحلا لعوباسنالا

 ةرشع لوصف ىلع اذه انءاتك يف هانبنر

 والسالاومال او حيحصلا اكتوبر هلآ ثرالانابنبا «لفنط

 ًاريدقتولو هياايلدملادوجوو يكحوأأ اريدقت ولو ثوروملاتوم هطورشو

 دعت تيرا نافارا هل ملعو ٠ هدعب هتايح ءارقتساو توملا دنع

 رادلاو نيدلا فالتخاو لتقلاو ةدرلاو قرلا هعئاومو ٠ هنوع موكحما يف

 قح رجح ريغ يف ةكرتلا نيعب قلعت اذاو يمك ا رودلاو رفكلا يوذل



 م« غو
 ا أعم رس باولو خود 55 ةءاد لاو زاسبلا ن ع فورا تنلا

 هريغل هفرصد 00 كَ م هل 0 نا فاوطلا 50 هنوكو دحسملا

 موي يمر يه اهلالث نم نينلاب امهنم لوالا لصحي ناللحت جحلل (هيبلت)

 هنامدقمو'ىصولاو حاكذلا ادعام اهب حابتسو فاوطلاو قلملا وو رحنا

 )ا دلاو اهفاوط دنس الا تلدزدلا نم نق ل الق دعاو نلت الا امل
 ا ِ : ا 11

 ار أسدع 6 هسار نك 2 رثا لع مارحالاب ن ( همل ١ قلو

 هئر دصق انع سوبلملا وأ ندبلا تيبظت ايهنه لك لعو رذمل الآ زافتلا

 يدل ريدا عمجولا سك قالا فلا نال دش نمو يبطل

 الا ةلازاوا ىايعلا هيا لاقو يونسالا هّتفاوو هللا همحر يربطلا بمجلا

 ىدبلاب لوك امال 'ضرمتلاو  ةوبنقر "هلام دقو "ظولاو ردملاالا رفظلاو

 ا ”يمر> تايئاو مرا لالحالو هريغ نمو 4م دلوتملاو يذدحولا

 (هيضرانذ ومو ارخذأ ناك 11 و 1 ةميهم ا "اا تدنما ناو رحش و

 يف يرعملا نبا ةءالهلا اهمظن دقو رمتعملاو جلا ىلع ةبجاولا ءاعدلا يف

 هذه ىو أف دا تاما

 ندد كارلا لوالاف 000 0 ءامد ةرا

 قع تنمو ير 3 ابر 00 توف عت

 هغلخأ تك وا عدوب وأ هفلدزماو تاّقبملل كرتلاو

 دليلا ىف يف انو هيف ةنالث دّقف أمد نا موا هرذاب
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 رايتعاب لثملا نمش داتعملا اهلا> ع فاعلاو دازلاو كال دو>و الامو امضو

 ىلع توبثلاو ةرجأب ولو اهعم ةأرملا جد و درو ناكلاو نامزلا

 فو هتان 3 ذهعلا يدسلا عسسل نمزو ةهشم دب ص نودب توكل

 ٠ تيمنع ص امم ةلضاف لثم ة و هطرشن سفن عيطم دوجو ةساثلا

 وهوينامز ناتاةيم كسنلل ( هببذت ) ناتلح رص ةكم نيبو هنيب بوضءم وأ

 رش لبق جاملال نيالا ةرمعللاو رحتلا دبع ردم ىلا لاو نإ ل نم جحلل

 ”هنارعملا هلضفاو للا فرط مرأاب نأ ةرمعاا ىلا ةبسنلاب وهو يناكمو

 ةهيوبنلا ةئيدملا نههجوتمللو ةكم ةكعب نمل جحال ةبسفلابو ةيدب دحلاف ميعتتلاف

 007 ملم نملا ةمامت نموةفحجلا ماشلاو ريعمو برغملا نمو ةفيلملا وذ

 هَ رطب تاةيمال نو قسع تاذ قرشملا نمو نرق زاجملاو نولا يدجي

 نم نانلح رف ًائيش ذاحن مل هيلا برتالاف نيئاّيم ىذاحزاف اهدحأ تاذام
 نيحاق امل ةينلإب هقرض علل ريشا ف مارحالا قاطأ ول (هبينت ) ةكم

 يديو ةر< باشا 9 ري-غ يف هل مرحأ ولو هلمعب 5 3 نيكسنلا

 ه-ةررطو ٠ لضفأ انددع وهو دارفالا ؛اهدحأ) هوجوب نيكسنلا نم لك

 مث رمتعي نأب ةليضضفلا يف هيلبو متقلا اهيناثو ٠ هماع يف رمتعي مث جح نا

 را يللا ريشا ىف امن انجب حرج نا وهو نارعلا ايلالو ٠ هنا لا

 ناكرأ (هبيذت) جملا لمت لمعي مث فاوطلا يف هعورش لبق جحب مث ةرمعب

 ريصقتلا وأ قاملاو يمسلاو فاوطلاو ةفرعب فوقولاو مارحالا ةتس جملا

 ةنام فاوطلا تاع يريرطادمإسل ا و مظعملا بيتزتو

 ل-ء>و سجتلا نعءو 5 الاو رغصالا تدلعا نع روطلاو ةروعلا ركس

1 
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 ةبش كاسماو 2 عض رلا رسخت اذا سيو ررضلا اسحلان اذا راطفالا

 فاكتتعالا 5ع (ةلآام) رّد-لاو اضملا نود ناضمر صاوخ نم مولا

 ةمخا ود ةمود هرك 5 و فككتتعا ولذ مودصب ن وكب 3 لسضف الاو

 ىىوونذلا يح .المافاكتعالا لما د 0 ةيردا يم لق افرع
 رلعأ َللاو كلذ ىف نيلاّمحا تكتلا

 (كسانملا ماع رة عناتلاورفلا)

 (هيبط ) تاهبلت ىلع هانيتر دقو ةرمعلاو جملا صعاب قاعتملا هَمْفلا وهو

 ا[ صو عرشلا لاب ةدحاوا قرع ارشلا ىف ةرماملاو حلا تح

 اذق 3 بضع فوخ وأ ردن قيضتلا مدعو» دعب لءقلا ىلع 1 زعلا طرش

 نراجا نع لاما يلو مر َك حصيو هنع الو رفاك نه كسلا حصياالو

 ا قا الو هلل. نذاب كانلا هدام ريبكو ازيم ناك ولو يصلاو

 ةعاطتسالا نم بوجوالو ةبرااو غولبلا نه كلذ عم مالسالا ضرف

 ا ا أ هلا نون دوحو كرالا ف طرتخ ءاريتاب وا ليتنا

 هلاوزوةجللا ىذ عباسلاوز نيبام يهو جملا مايا ةباقك مون ىف بسكي

 ةكم نيمو هب نأ ةلحارلا دوجوو لوالا رفنلا رفني مل نم ةرشع ثان

 ليدملاو لمحلا قش دوجوو يملا نع زجاع وهو اءمنود وا ناستل> م

 نعو هاباو هاهذ ةدم هلايع نؤ» نع تالضاف كاذل هررض دت-ث نأ

 ام قيرطلا نماو ا نا ىوس هءداخو تكد ه4-سنأهو هسد



 « اداه

 امفو رشع رطم وحنب 9 هقورعب برشام ! ةلاشإ ءانت هيام لك ىف من

 بج وةدملا رابتعاب طسقامهب برش امفو رشعلا فصن حضن وحلب برش

 ام بجي ضعبلا ىف ولو بملا اتناو رْمْلا حالصو ديب هتاكز

 ةكم نزويرثك اذ هضفلا نم مهرد يتئامو بهذلا نم الاّمثم نيرشع ىف

 را اك يللا نم حابملا ال هوركملاو مرحما ىو ىلا تااهرش

 رذعالب هديع موي نع رطفلا ةاكز ريخأت مرحب ( ةلأسم ) هزك ىون نأ الا

 هنع ئدؤملا] عاتق نم ظقا وو ريكس ميلس توق نم عاص ةرطفلاو

 مدش وةاك زنا بوجو عنمال ( ةلاسم) ددعتملا ف تايتقالا ةدايزب ةربعلاو

 ناكناف ةرافك مم تعمتجا ول امأ يمدأ نيد عم تمعمتجا اذا ةكرتلا ن

 حصي (ةلأسم ) ىبسلا هلق منايوتسيف الاو تمدق ادوجوم باصنلا

 موصك ابنار الفن ناك نا الا بذهملا حرش يف لاق ةقلطعم ةيأب لفنلا موص

 ناو مارح ببس الب كشلا موب موص ؛ ةلاسم ) نيبعتلا بحيف اروشاع

 يذلا م وللا وه كلا مونو هزاوج نادكالا روهج نع تامهلا قلق

 نوكت و ةعتسستلاو نارصلا«ةلادعلاب فضاولاال نم هنور هلت تلد

 رطفلا ليجعت مئاصال نسي (ةلأسم ) مهقدص ربخلا دّقتس لو ةيحصم ءامسلا
 لفي اليا هيف ىنعملاو ىلاعت هللادمحر ي ربطلا سلا يدجح لاقءام 3 نا

 0 رض دحوو ضب رأا ماص اذا ؛ لادم راثلا هتسمامال ا وح

 نالاهتحا هداسقعنا ين ماص ولف كالحلا فاخ نا رطفلا هسيلع بجو رطفأ

 ىدج هبمزج امموصلا نم جورخلاي ون ىتح رطفلا هلزوجالو ٠ يلازذلل

 عاضرلا ىلع 52 : ةلايلس ) ينارمعلاو يلوتلاهقفاوو هحور هللا حور
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 حبصأو ه هب لوزنم ريخ تنأو كي لزت هلا مهلا ٠ هن 00 كننأو 00

 هل ًاعفش كلا نييغاو كانغ 2 دقو هباذع نع ىنغ تنأو كتمحر ىلا 0

 كتم<رب هلو هنع زواجتف اسم ناك ناو هنانسحايف دوف ًاتسحم ناك نا مدلل

 نع ضرالا فاحوهربق ف هل ح_فأو هءاذعو ريقلا ةنتف هقو ٠ ءاابضَو

 م>را اي كتمحز ىلا هثمت ىتح كباذع نم نمالا كتمحرب هقلو هبنج

 هلعجا مدللا ٠ ناعالا شط هفوتذ هنن لدم اريغط ناك اذاو ٠ نيجارا

 اممزاوم هل 0 1 رايتعاو ةظعو َ رخذو الأ هيوبال طرأ رف

 انتشال دوا ا مل مدللا ةعبارا ءاعدو ٠ اءمولق ىلع ريصلا غرفأو

 قف / نم وه ديبشلاو هيلع ةالصلاو ديهشلا لسغ مرح ( امم ةهدعب

 هباصاو رفاك هلتق ناك اماضَقنا لبق رفاكلا برح ببسب ةرّتس» ةايح هيف

 ىدر 1 أمنع 100 0 هءاد هتعر و حال هللا داع 5 طخ مدس حال

 نكيمل ناو هلق ببس ملعب لو برملا هنع تفيشكتاوا رم ىف لآتثلا لاح |

 نيرشعو ةس# يفو ةاشن. رشع ىلا لبالا نم سمح يف (ةلأسم ) رثأ هبلع

 تس ىفو ناتنس اهل نوبأ تذب نيثالثو تس ىفو ٠ ةنس اهل ضاخ

 5 عيرأ ال ة يدب نكنو ئدخا فو + "نلت ارا امل تح 0

 هيام ىفو ٠ ناتهخ نيهستو ىدحا ىفو ٠ نوبل اتش نيعيسو ثس ىفو

 لكينف ٠ بجاولاريغتي رشع لك يف 3 نوبل تان ثالث نيرشعو ىدحاو

 ةئدس هل مست ربل نم نيثالثلا يفو ٠ هّقح نيس لكو نوبا تب نيعبرأ

 هيام يفو ةاش مندا نم نيعبرالا ينو ناتئس اهل ةنسم نيعبرالا ينو

 6 هن ارا يفو ٠ تلا ةدحاوو نيتام يفو ناناك نبرشعو ىدحاو
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 ًامطق ليف هيفاما ديعلا ريغ يف.اذهو زيزملا يف ىفارلل ًافالخ ازيمت ولو

 ملا هكلعو + ىلا ف:لاقس اها عدلا هلا كلذ رك

 (ةلأسمادتمملا وهو هريغويلومملا هدرو.بالا نءناك نا سايلالا درج

 دع نم لك قيكر لكلا ةلاسع) كسار سلا

 يفو 8 حاذتفالا دلك علق ل ةمكرا 0 ا نأ ىجّدالا ديعو رطفلا

 ًارقو نين لكنيد د>عو 1 لاموديدب ًامفار اس ذوملا لبق ةيناثلا

 "اره ةيشاعلاو لعآلا وأ تررتقا ةلاثلا يو ىو الا ىلا
 لجال مكر لك يعوكر نم اع وكرر فرشنكلا سمت لصعسال اتا

 ةقياك انو ونب نسشلا قوس مولد تل ردع هديزب الو الجيالا

 جيرخأ اذا 1 ةلاسم ) اهعولطبو هب رمقلا فوسك ةالص توفت م الجتالابو

 نيماسملا ماكحأ هل 0 هب ادع لتمدانك الفون وكلا

 مكحلا اذهو هربق سس ط مدعو انرباقع نذدلاو هيلع ةالصلاو زيهجتلا نم

 1 را ةزاتا لما, ةلاسع داء طولا المد. نم طرقت كرا نارا

 ىلوالا ةريبكتلا يقع ةحنافلا ةءارقو تا 1 عيرأ و رداقلا مايقو ةبنلا

 بمع تيملل ءاءدلاو ةياثلا سمع ملسو هياء هللا ىلص ينلا ىلع ةالصلاو

 انتيمو اني رضغا مهلا ٠ ةثلاثلا ءاعد نوكي نأ بحتسيو مالسلاو ةثلاثلا

 ائم طي نم مدللا :ءاناقلاو نارك دو ازا اة اساغو اندهاشو

 كديع اذه مدللا ٠ ناعالا ىلع هفوتف أذم هتيفوت نمو ٠ مالسالا لع هيحاف

 أف هاا هبوبحمو اهعءاستاو امتعسو اسدلا راد نم جرخ كيدبع ناو

 كد.ع ادت نا و تنآ الا هلاال نأ دهش, ناك هيقال وهامو ربقلا ةماظ ىلا
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 يي لا ما ىعالا ءامالا 0 والا ن 0 0 00 داّقتعا

 م. مل اذا ١١ ,ةلأس.+ ةلاجسلا 00 00 لولا سل 1 ا

 0 هَ ارملا "يب طب ناك وا ح ا:ةؤاللا 10 وحس هلأ 2 ةيانا مومأملا

 : كلارقا يذلا وهو اهنا 1 1 لا ُْق 0 00 ا يا د

 هعيشفالاو هل وط ناكرا ا نء 0 هقيس ال نا طرشن 0 انو

 مامالا عباتي و قابلاهنع طفسيف قوبسملا اما .هتافام مالسلا دعب كرادتب من

 ف رسدقلا ! 00 ةءا رقلا همز الا اعأ 0 فال 2 وحش لجدش / كل

 نأ طا كو يدروأملا 200 >إ 0 لد ر رم ثال“ نمد لقا

 نيبرغلاو نر صعلا عج زوجت ! (ةلاس) افاد رقبسلا داتمم ناكو.هل نطواال
 0 ه-ه 0 -َ

 0 وا تذو يف عم ا ةس ن 0 0 ريخأتللو اريخاتو اعدش

 بهبرتلا 2 يع 0 59 هضاثلا 3 تيفو ىلا نفدلا 0 ةعكر

 ا ورهظلا تو َْ أهع و وذو 2 2 000 ا طورش ؛ةلاسدا الاول و

 راكم الا اهاع ْ ىرغا ةعج 0 | مراقمو 5 دس 00 ةعمتع ةيل

 انطوت دسم 0 0 2 : ا ام ىل والا ُف ةعاج - اهعوقوو

 هلع هللا ص ىنلا لع ةالصو ا عل هللا 11 اماكرا ناتيطخ أهمدقت ناو

 ني:نمؤدملل ال دو اهدحاب ةمومم هنا ةءارذو ىوقتلا ة.صوو امهظفاب مو

 تقولا ينو نيتبب يع اممموك نيتبطألا طورش (ةلاسم) ةيناثاا يف يورخأب
 نيءبرالا عامساو ةنامط امس سولد>و رداؤ ماكو رثلسو رهطو ءالاوو

 يصلا هسيلب نايلولاو ةرورمذال ربرألا سبل زوج (ةلاس») ةّشاسلا ناكرالا



 د ولع

 كرذا دقق مامالا مالس لبق مرحتلا م وماما كردا اذا ؛ةلأشم ناك

5 3 ٠. 
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 نع 6

 قلطاوا طةفاهدصق ول م ةالصلا 0 مل ةءارق هعم دصق ناف باتكلا

 كيرحت ال ةمودو تايلاوته 1 اوطخ ثالث 0 59 لأ هسنمإ لطبق 00

 ريصلا ىلع ردشال كغ 1-50 نافكلا اذكو 0 ولو عبدالا نع

 0 ريفلا هس 2 ا يلصلا ىتا اذا :ةلاغسا ةيقد ايفو

 تائيهو ضاعبا ىلا مسقنت ةالصلا يف ةئسلا :ةلار كا ةنرواؤلاخ

 ىلع ةالصلاو همايقو بتارلا تونقلاو هدوءقو لوالا د_شتلا ضاسالاف

 دو ريخالا دهشتلا دعب لوالا ىلعو امهدعب ملسو هيلع هللا ىله ىلا

 نس (ةلأسم) تايه كلذ ادعامو وهسلا دوجس ربحت يتلا يهو تونقلا

 دجس اذا دك أتنو ةوالدتلا تادجس ةعورشم ةءارق عماسلاو 'يراقلل
 اندحسو فارعالا ةدحس ص ةدحس اهم سيل رثع ةعبزايشو 'يراقلا

 ليزنت ملاو لملاو ناقرفلاو محو ارسالاو لحنلاو دعرلا ةدحسو جالا

 تاور نم ردنا ارقاز قاتسلالاو مجنلاو ةدحددفلا م>و

 ناتمكروهدمب ناتنكرو رهظلا لبق ناتفكزو حبصلا لبق ناتمكر ضّئارفلا
 ةكر رثاولا ل91 ةلاتنما هدب ىولاو ءايكذلا اذ ناكر ران

 اهاضفأو هرشسع 55 اهرتكاو 00 ىعضلا لفاو هرشع دخلا 50 و

 ٠ مأم مالا 0 : بدع دعب هلاغشاو هل هرود# مرحتلا هل صو كرذيو ةعاججلا

 ةال_صلا 3 ' هي رذ سو + يذلا ىف 3 فاح ىفاشلا ىلص اذا لا

 ْى امجاو ك 3 , ماما 1 ُْق كلبا اد_ه قر كضتقا يذلا فال



» 1 

 عوكرلاو ةمكر لك ةحافلا ةءارقو م ايَملاو مارءالا ةريبكتو ةينلا رشع

 لأ م 1 اح 1 ا قل طر ايطدو>سلاو كالذك للا ءالاو ةئنأم 5

 يفو ا هلا مف تر دع اول ا را عيمجم ةينلا نرق بج

 : ا هللاو مرحتلا 0 يف لاقول هايم 00 ْق فاللخ يدلا

 لع نحول ةدكماو هيمدق ىلع مايعلا وع لعيزرألا زعول ؛ةلاسف هز

 بدهملاحرشيف هرك ذ موزالا مامالا راتخ ناهجو كالذ.همزلب له هيتكر

 همزلب نكل حصالا ىلع ءجط ضم انك د لقننلا رداقلل - ؛ةلاسم)

 دال 11 لع نا يضلل زو لهو درجسلاو جوك را دن انا

 جاما قالطاو ٠ :ا ردع نيرثك ايلا مالكو ناه> و هّقح يف. ةلفان ا

 ارقي نا بحتس ؛ةلأسم) ملابلل ةدامملا يف امايرج لمستحيو زاوبملا 0

 تناك ناف نارقلا نم ةروس ةحتافلا دعب نيباوالا نيتمكرلا نم لك يف

 ةعج وأ قأ له ةماثلاو ل 20 1 ٠ لولا ني 4ءوهج مج د ةالصلا

 اطيب لك للم اوف كيقولا قاض ىلف ةشاقلاف للعالا وأ نيقفانملاف ةمججاف

 دكان فا تايون راس ق 0 تونقلا ةلاسمإب قراملا هركذ

 لهو الو ةءامجلا هل بحس 2 كم معلا 0 أماو ًاقاطم هما 0 ا يفو

 ناك الا ناه>و٠ تونقلا نمد هغا ىف رو كعب هندم هه>و اءامحتسا مسنع

 كارمن ناجي مل هب لاصتم 'يث ىلع ىلصلا دجس اذا !ةلاسم)ا مدل عنملا ىلع

 ليدنق هدب ناكاذا اما هندب ىلع ناك اذا يوونلا لاق ماذهو هتكرح

 ةءؤد فنالاو ةبملا عجص له يلصملا كحدم اذا هادم ِء زد>الا هحولاف

 راحت يا ةهإا 0 _ك ةرصدتلا ِف لاقو لوألا جاهتملامالكى ظتعم ٠ الما
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 ا ب00000

 هضعب وأ ندد ةساجتو ةدالو وحنو سافاو ضي>وت وهو ًاجرف اهردقوأ
 عرفو د ,نيخو بطر كاووو يدوو يلنسو لو هادا هلا ماه قلقا

 ئجد آلا ىوس ل ل 01 نبلو دارجو كمسو رشد ريغ ةتيمو | نمو لك

 لاحطو دك ريغ مدو ةدعم نم يداخو ةرصو دل دصو ريغت حارق ةأغامو

 يدغتلل نبأ 7 م يص لوب ف الا لسفلاب املاز ابجيو عئام ركسمو

 ءام بص كب هناف لو وحال تدسحلل 20 هلثمو ٠ هحضأ ىنك هنأف

 املا لاعّتسا نع زجحملا هبسو رابغ هل روهط بارتب ميلا (ةلأسم) أهمعب

 :ىينألا ْممو ةينلاو.يارقلا لكن هنق ضار 00 : دا اجود
 نوع سارق عاونأ ىلع ةالصلا (ةلاسم) سوئرتلاو نيقفرملا عم نيديلاو

 يناثلاو سنلا ضئئارفلاك لوالاف ةمارحمو ةهوركمو ةنسو ةبافك ضرفو

 سماجلاو نقاملا ةالصك مبارلاو ديلا ةالصك ثااثلاو ةزانللا ةالصك

 طرتثي ؛ةلأسم) ةكم مرحب نكي مل نم امنع يبا تاقوالا يف ةالصلاك
 ندىلا ةراهطو تقولا لوخذد ةفرءمو ةل.ةلل كك ةروعلا رتس ةالصلل

 ةهتافلا ةءارقو مايقااو مارحالا ة ةيكتو ةيللااساك راو قلك لس
 يف ةنينأمطلاو نيت دج_لا نيب سولجلاو دوجسلاو لادتعالاو عوكرلاو
 هيف لسو هيلع هللا ىلص يلا ىلع ةالصلاو ريخالا دهشتلاو ةعبرالا اهلاع
 نيؤرحو فرج قلو رشبلا مالك ةالصلا دابا ةلايسإ بئرتلاو مالسلاو

 أ ىلع مزعلاو جورخلا ةينو ريثكل ١ لءقلاو رطقلاو ثدملابو امهش مل ناو

 هر وعلا ايفكاو هريأ ضرغلا فرصو يذل ةقيلعو هش ددرتلاو أهءطق

 ”هيالث ةالئصلا ناكر ةلاثسم) تال واهلا (قاروك مدرك انف ا ك8
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 ١ رار فدل دكان .و ةربقم ةرايزو ةمج ريغ ةبطخو 0 ٍ

 نادم ءلالسغو هحولا لسغو ةيثاا هّضورُف 1: هلال 00 هللا للص ين

 لادقألا هد مه سسرو نيلحزأا لسغو 0 000 حس»و نيةفرألا 3

 11 رودم فاسدا أمملايلب ؛ مايآ ا هدم نيلجرلا لسغ مأقم تيد مجم عم

 و هاو كا ذك ميقملل ةلدأو 2 .٠ ثدح 3 ادو ءأم دمعل ال مع ريغ 0

 أه روط قب ول 0 اذ ناحسءام اناره أما سدللا لعب تدطاتر 2 نك كفا

 + تو حسم 3 تت سس

 60 ةلاسم ) كلذ نكعو رفاس مث ارشح مبسم ول اق نضألا ىلغملاو

 اانا ةئااملاو قافتتسالاو ةضءضلاو نمكلا لسغو ةمسللا

 فيثكلا نقلا ليلو راثثكتسالاو فرغ ثالث أهمجو
 .٠ ضراعو ةءط نم

 ١ در عاسو سارا لك حسمو مياصالا ليلختو هجولا نع اجرخم مل ناو

 لحم سولإلاو ةلبهلل هجوتلاو ةمؤد هلسغ لمس ال امف ن ءامتلاو امهنطابو

 هرانسب نع قرضلاو هيك نع عساولا ع : نايل عضوو شاشر هيف هلانيال

 وهو ٠ 0 هاور اعءوضولا مخو را | ايلا 0 الا كارو :

 تالا هدحو هللا الا هلا الل نا 2[ لاق مل ءوّضولا ا ءاضو نك

 لخدب ةساملا ةنملا كاوا هل تحف هلوسرو هدمع 1 نا دخلو هل

 نياوتلا و ىناعجا م للا هناور 3 ىدمرتلا هيلع هداز امو ا ابن 0

 كناح.سأ 0 0 هدازو مالا هروح 1 ن روت 1 م يناع>او

 ب4 لأ كك كر |[ تو او ل دم ا اللا هلا اد نادوشا ا مدل

 317 اد نك“ و ةادكملا هش رط ن٠ اللوا هيمو 2 نك هبات للسفلا

 ةفشح لوذدو ةدعملا يف هليصفت قبسام ىلع داتعملا دسنا اذا اهمئارتو
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 رأت ىف كشلاو :نئيتم ةيناثلانف نيرهطلا دحال ثدملا مفرو هسفرإال

 هلم .ىلع رهط عاشبا هبال دي دجتلا ةئرو هدنؤيو . ديشال هنع اهدحا

 بدني ؛ةلاسم) همدقت .ىلع ةشرقلا مدعل ةثااثلا ىف رهطلا رخآت سهاظلاو

 هللا مل هتف لودو 1 هنيعؤ الوذد هراس مد نا ةحاملا يضاقلا

 كنارغغ هيفلؤش ؤاجؤرخ هنيعو ثئابخلاو تبخل. نم كلب .ذوعأ نا مهل

 نآو ٠ هقلخ نم ىقلتبا انت :ىنافاعو ىذالا ينع يهذا يذلا ّن دجلا

 هنودب نامرحو راسب اهردتسي الو ةلبقلا ليمتس الو هراس دمتعن

 امني هتروع ةيؤر منام رثك اف عارذ ىثث عفترع رتتسيو تكس

 ضغ نم عنتمم هدنع نكي ملام لدتعملا يمدالا عارذب لقاف عرذا ”هنالث

 ءاع لوبسبالو بجاو رتتلااف الاو اهرظن هيلع مرحب نم هنروع نع رصبلا

 0 الو 0 ثدا-:م 00 حبر بهمو رجح الو دك ار

 ؛ةلأسمادكت ١ ومبودنم طئاغلاو لولا نم ريتال كف م قا اك يف اع اع

 5 رآ اذا ممل يف طرتش»و لف عجبا و.بجاو نجملا وأءاملاب ءاحنتسالا

 نيعملا تحال .قاوب هيوطر هائسبل [|طاظ قوي نا سلع را

 راثيالاو رثك اف تاحسم ثالث لحما قل 3 و هيلعأ رطب الو لهش الو

 بيم لك له ءوضولا نر (ةلادهإءرابهلاب استتسالاك بود ملك

 لوالاب ام ةالص ىلع 'يضوتل بدني و ٠ هيلع فة وتبامةالصلا ون ةدارا دنع

 موكا ا ثدحملو نطو وا امين وا الك ١ داوا يتلو بحاول غدير و

 كد مسم لوخدو ن 5و ةأرقو تم سا و نهو بضغدنعو
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 اضراع ايقلخ دادسنالا ناك نا هئيع و ولو اقلطم حيتفنم وا هريد وا هلبق

 هرقم نم هدمتم نكمم مون نود زييقلا لاوزو ةدعملا تحن حتفنملا ناكو

 سوململا نكي ملو رغصالو امهْنِب ةيمرحال ىثئاو رك ذ يترشب ءاّشللاو

 نيب ضنال (ةلأسم )فكلا نطبب يدالا رف 4 سمو ) !رفظو انس 50

 يو:..الااهدرفأ ماك>أ ىثنخالو»٠ ىثاو يننخ نيبال و رك ذو ىئنخ نيب الونيشنخ

 ”هرولا يف ناكاذا ثرالا يف نّديتملا ىلع دازام فدو هماكحان يبات

 ةدم يذم ديل ومب نب مايق نم نقيتلا ىلا د ردفملا ثارإ يقومك ع

 ىلال جلا ث راو. هتوم مكو يضاقلا دّمجِيف هيف شيمي ال هنأ نظلا ىلع باغي

 ثداابمرحب ؛ةلاسمإهعم هنربهنانةينام الاو ريغ ىطمي ال ثيحلاصفنالا
 ايوسنم مادام لصفتملاهدلج ىتح فحصملا سمو فاوطلاو ةالصلا ر هل

 و عام ع ناك ناالا هل دعم قودنص وحن ىف ولو ىلوالاب هلمحو هيلا

 باق وأ هيدحأ ريئاند وجنب وأ 0 عمدا لجلب نارقلا دصقت

 عم يَ بحق رفاك ومي دك هعوذو ىذح را دوع وح ةفرو

 نيقيلاب مف مفرإ الك شلا نا يهةدعاق ىلعاهءورف : ىتتاةلاسمل يف اساك ”هيانللا

 لد ايفو ك2 وأ هوه نايرط قاكلجو اري نقم لاركات قف

 للاخ دعا نب ايهلق اخ ديضلاب ليملاف قياسلا ليج اع نقي. ضفامت ول

 ملعب والثم سمشلادءب ائَمْس 0007 و٠ديدحتلا دام رهطلا دص ىوس

 لمتحااف اهلبق رهطلا ملم زا ناظم لكي قراها مكيف اهلق ثدملا

 هنايبو٠ رهطلاب مكحيف لمتحي ل ناو ثدملاب ذئنيح مكحيف ديدجتلا عوقو

 هع ثدللا رخأت همفر ىف .كشللو نقسم ىلوالا:ةلأتمملا يف رهاجلا نإ
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 طورشدهلو دوصملااط يفد وهج لا لذ ءا الا دكر ناو ديمجأ

 ءاقنو هيف لاعتاذ ةمالعلا نوكو لا لصاب هدءاتو هيف دهني ام ددعت

 قم وا هريغ ماعطب هماعط وا هربغ نو هنوت هيكشأ ولذ 0 ءاهمنا 2ك

 طمررع لان ال دابتجالاب انهدَحا كفا, اعاف لمت ف ةرايأط 0 موس

 ةمر# وأ ا دحاهئدش هئشاول انما - هيلا لصوتلا ن ١ كو بولطملل

 00 وأ درو 0 را 1 وا هديك 00 ل ارودحم تا.دنحاب

 انيق مق ماو هام ف مي ب داهتجا الف رم لخ وا نأن' نبلب

 ريغ تاسنجاب ةنم زرع تيمسللا ولا 0 07 0 درولا هلاك ُ ا

 ناك ول ةل-ج قبن نا ىلا داههتجا الب ولو نونم محكم نا هلف تاروص#

 هربظن لع أسانق ةد_حاو 3 ايو رال 5 نوعم عنم أدتبا نم اطالة لا

 'ضولا هيلع مرح تاينجاب هتجوز وأ يوونلا هحصام ىلع ىناوالا يف

 دابتجلا نودي ذخألا هلف هلي قاواب لوت ءكئاوا دلع تاك دمة 1
 رح

 لوف يفك و ريص,لاك ىمعالاو رحبلا يف امل افالخ دحاو قس نا ىلا

 2 وبال هيعمو كيلا نينا نا ةناورلا لورتم'نايخا هامل

 داما شنرانلا هقملا انا ل5 مل دا هامش لحق نع حا

 غابساالا منعم لاعتسا از هركي (ةلأسم) بسلا نيت ىلا جاتحي الف ربخل
- 8 0 | 

 عمبطتم دا ف ا راش نك نا سوشت م عيامو هر وا هرد> ذاق

0 7 00 

 قم 2 ا 10 الا 0 ىل واللا 00 هب



 سرر هيو ا رح ب ١
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 لئاسم هنم انركذ دقو لاح لك هنع يننتسن ال فاكملاو لاوحالا مه
 الع ةليلو موب لك يف ًابلاغ لوس د الا عاملا سا تادايعلا قلت

 ملاعلا دل دع ىمس أم وهو قلطملا ءاملا يف رصحنم اندنع رهطملا ؛ ةلاسم )

 هريغرهطي الف فيرعت فرحوا هفاصوأ فصو ن. مزال دبق الب ءام ةلاح

 ردد اوه ذا هنبف مهو نل ًافالخ سلكلا وحن تاليف هتنارتلا ع
 دقت اما هن صاصتخالا نال هريغ ءاملب ساق الو همه رطشال رهطملل

 كلذو هل نول ال هنا ىلاءايكملا بهذ ىتح بيكرتلا مدعو ةفاطللا هع وا

 يدادغب لطر ةبام سم يا نيتاق غلب نا ءاملا ( ةلاسم ) هريغ يف دجوي ال

 0 الل نيتتلاب الا ةيهاطلا واق وياما ع كايتال ريثكف ارت

 حراو مطلاو نوألا ثالثلا ٌتافصلا يف قفاوملا ريغلا 1 ةياثلا يف

 ةنملا هيلع عي ضارغأ لجو كشر لن نق ا ككاعدعازا

 0 2 نم اطسو افلا هضرش ىلوالايف طّمف يع طةف ةقفاوملا

 ول هلا لع هئموالف الاو رض هريبغت ضرفنافنامر ءام مطو ريصع نولو

 هر وهط باس لياقف امهذام ناو ردقال روهط يت ٍةاَف يف لم.ةسم ءام مقو

 سجن ةاقالع هب يهاطو ل ل ذ ولو ريغ نأ هيف لمعتسم م عوفو

 0 راطاو يمسح ريغ نودب سجتتم ءاع ولو امهئان ملو هنع وعمريغ

 تناك ءاوس رييغتلاب الا سدس. الف نيتلق هنم ةءرج لك ةحاسم تغلب نا

 ةيرطاف ةيرج ةسادنل ترج ناف امهئلبن 0 زاو ةعئام وا ةدماح ةساحنلا

 ما در مل ناو ىهاط اه اهناما انو ةلامدلا مكح هل ما 70

 ال ريل را يهاط هيلع ةيشا نق ةلانما ا غل د
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 بتك مث ةزاجالاب ينهفاش مث يناوان مث عمسأ اناو هياع 'ئرق مث هيلع

 ناتكلاب ةبصولا مث ةزاجالاب ةداجولا مث اهوحنو نع مث ةزاجالاب هيلا

 ةزاجالاب الو ةماعلا ةزاجالاب ةرب_ءالو ةزاجالاب مالعالا 3 ةزاجالا

 ما ءاهس 1 ه اورلا ءايع آ هدف قشاام !قفتلاو) ١ مودعملل الو لوودملل

 الع ايدل هيف و يداجاو يول ب حلا /قرتفلاو)

 ءابالا تداتخاو ان طخ ءامسالا هيف تّقفنا| م (هءاشتملاو) اذ تغفاتخاو

 ل قولا 0 مالوم حراجاو سكيلابول

 (عورفلا رع ع يا
 ةبستكملا ةيلمعلا ةيعرشلا ماكحالا ةفرعم وهو هقفلا لب ىمسلا

 ماك> الا ضو مع ثيح نم نيفاكملا لامفاءهعوضومو» ةيامصغتلاةلدالا نم

 هللا صا وأ 1 هندي اف ود دلاوعأ قةر وك دللاةلدالا نم هدادمئساو اه

 ل 1 :ورخالاو ةيويندلا دياوغلل نالصحملا هيهاوت بانتجاو ىلاعت

 ءاشب و قرفلاو عن جلا ة 4 رعمو طا ماممم و ع ثداو ا ماكجا ماكحا هف ره

 ىو ٠6 500 د>او دال اهعامجال صعب 0 اهضعب لل املا

 قافلالاو تاتح تيما تاطااغملاو ناهذالا حيتش 5 دصق 5-5 وع لئابم

 ار جب رختسا هتئطف رحب يف صاغ الكرد رح ىف صاوغب الا هيقفلا هشأ 57
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 نوكي نا ناسالا ىعبلب لوش لجرملا نبا ناكو ارجا جرت ةريغو"

 نم هقفلاف ةلابو اكراشم مولعلا ةيقب يفو احجار لودالا ىقو اه هّمفلاف



 #« او

 طاغ شلاموه (ركتلاو) ىذكلاب هبوار عا 2 (كورتملاو)ىذكلا وه

 (جردلاو) م هولا لبيس ىلع ىوزب ام وه !كللءلاو) هتلفغ ترك وأ هوار

 تلد وأ ميدقتب هيف دنسلا ريغتام !بواقملاو) ةدايزب دان_سالا هيف ريغتأ»

 زيغتام !فحصملاو) حج 1 و يوارلا نم لادبا هيفمقوام!برطضلاو )

 ىور نم عامسلا هيواروه دام سادملاو) لكشلاب ريغتام/فرلاو) طقنلاب

 ىلا ىمتا ام«فوقؤملاو» 9 ىلص ينلا ىلا ىهتناام؛ عوفرملا ول هع

 ماللتس الا ىلع َتاَمَو مشو هيلع هللا لص ينلا يأن وهو همفرب مويباحصلا

 يباحصلا قل نموهو ىجباتلا ىلا ىهنا امإ (عوطقلاو) لذ :ءانما -ضرا.ناو

 ىمناام(قاظملاولءلاو:لهاظ ولو لد:مدنسل يب |نص عوف سم (دنسملا ور)كلذك

 :| ةيلع ةقفصيذ ماما ىلا ىنم ايام( يبسنلا ولعلاو) 0 ىلبص ي هلال

 نيفنصملا دحا ء خيش ىلا :لوتصولا يه ةقفا واو كلذ ص 7 م اظذح

 ٠ ةش رط ريغ نم هخيش خيش ىلا لودولا وه !لدبلاو) ةّشرط ريغنم
 داتا عم دانسالا رخا ىلا يوارلا نم دانسالا ددءءاوتسا يه (ةاواساو)

 (!لوزتلاو) ف:صأاكلذذيملت عم ءاوتسالا يه ؛ةكاصملاو ٠١ نيفنصملا ذخا

 لم يف ئور نمو يوارلا ةكراشميه !نارقالاهءاورو) ولعلا لباقام
 اهءاورو) رخ آلا نع نيسبوارلا نملك يوري نا (حيذملاو) قالاو نسلا

 ىلا وأ نعسلا :يف ةنود نع صخشلا :يووب قا ؛نغاصالا نع رئاكالا

 يش نع 'هباورلا يف ناثثا كرتشي نا وه/قحاللاو قباسلاو )رادقملا وأ

 غيض نمةغيص يف ةاورلا هيف تةفتاام (لسلسملاو) الح تروم مدقتبو

 تارقو ين ربخا:مثيثدحو تءمس (ءادالا غيصو) تالاملا نمةلاح وأ ءادالا



 4و
 راحملا دمحأ سايعلا ول 0 ا يخونتلا قدسا وأ انا 1 ينالهسعلا

 دوال يللا ىاااحا + يرجفلا فقول سانا ١ كل نال

 هللا حور يراخبلا مامالا انامنا يرب وُعْلا انانأ 0 ىحيستلا دم وأ 51

 0 قثاو 1 أمت لاسم حبحص مْ ه>وسف نءاردلا ُْق لوو ه>ور

 د دس اذاذ حيحصلا طميض 0 هطبذ لف لدعهاور أم «هن اذإ نسوا
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 9 ندسح يدهرتلا لوقو 0 ه ريع [-يحص ري هيف ةحصل بهل مكح هقرط

 ”هباورلاب درفنا ال وأ ةحصلا طور هيف تءمتحا له ىوارلا يف ددرتلل

 دازام؛ ظوذحلاو ١ نس> 1 0 انها ن.دانسا قات أف الاو

 ذاشلا هلباقو تاحجرملا نم امهوحن وأ ددع وأ طيضب هٍريغْلع هيوأر

 افورعم حجرملا يمس فعضب تناكناف ةدصب ةلباقْلا تءقو نا اذه

 ثردح َّق كلا ةمالعو هد مححص 2 لدم مامالا لاق كل ةلياقمو

 10 له نم م هريسغ هباور ىلإ اع ثر دحلل هّتباور عر را اذا ثا

 رك مباتملاو) ىهتا .اهتفاو 6 وأ مهتاور هتباور تفلاخ اًضرلاو

 تلايشد نا (ةعب 39 در ه ريغلا كلد نا لح كعب ه ريغ قذاو 8 ءابلا

 دافتمس وةصقانلاف هفوق نم هخ شل 1 ناو ٠ 4م ااا ىهف د ىوارال

 قعمو ًاظفلدمشب ا يباحص ثيدح نم يورإم ؛دهاشلاو) هيوقثلا ام

 هج نمراطملا !تاقشا و ةحراغملا نع ملاسلا لوبقملا وه !مكحلا ا

 (قلعملاو) حوسم مددعتملاو خسأب رخاتللاف نكي مل ناف عما ناكما 5

 طفسام /لضفملاو):6 هلم حا طقسا الل ران ور مالت ذب طبصات

 /عوضولاو) نييلاوم ريغ هلأ 4 الفا (مطمنملاو) نأ. لاوتم ل 5 : 0

1١ 
 ةيعنير بسسس



 اا

 لوع رفو حيسملا ى كعو لا :رةلاود بشقاملاو - هل ونا ىن ا ةناراخ 3 5 ١

 نال>راو ىموم ىتفو سب يف يذلا لجحرلاو نوءر : لآ ن نمؤم مهبملاو

 فول ةروس 0 ديعلاو لوءرف ةآرسعا د ىموم ءأو هال هر وود ِ

 اهف كلملاو مالغلا و

 5 له نلرصأر ل اعلا قلل

 ثدح ن 0 هيلع هللا لص هللا لوسر مالك نعءديف 6 2

 مو اء ليقو ناؤدارتمثردحلاو ربألا نا عا ١ جن اناس يف هلآ ,ماسق الا

 نرآلا قيرط ةناكح ( دانسالاو ) سكع الو ربخ ثيدح لكف قلطم
 هل نيمتب الو بذكلا ىلع مهتطلوت ةداعلا ليحت ددع هاورام ؛ رتاوتملاو)
 اهتنالا ىلا ادتبالا نه مهلثم نع هوورب نا طرش معلا لع اددنع
 هك لماع هروتسلاو ١ ملعلا ديب وهو نكمل هلا ااا نوكنو
 رذخآ ىلإ نيثنا نع نانثا هاور امال زعلاو )ضيفتسملا هللاَمو ملا ةدافا

 قاطم.ىلا مسقلمو ' دحاو صخش هتباورب درفن ام( بررغلاو ) كالا

 ام هنمو هن لمعلا بن لوبقم وه ام هنق داحا راوتملا ريغا لاقيو يبسنو

 حيحصلاو ١ ناارقلا يرانلا ماعلا د_>اولا ريذ ديش دقو دودرص وه

 هلثم نع ذاش الو للعم ريغ دنسلا لصتم طبضملا مانلدع هلقنام ؛ هناذل
 حيحص هيف ةفنصملا بكل حصأ و ٠ ض». قوف اهضعب ةبار توافشو

 هللا حسف يلم رلا دم مالسالا خيش انخبش نع هتاور قح ىلو يراخبلا

 رجح نبامالسالا خيش هخيش نع ايركذ مالسالا خيش هخيش نع هن دم يف
 1س 3  ببسبحل



 « و ه

 كلم مهماما ناكو ءاغلا حتش مكسفنا نم لوسر مءاج دسقل ءاتلا حتفو

 الف ىركسب مه امو ىركس سانلا ىرتوابصغ ةحلاص ةنيفس لك ْذْخَأ

 مهيرذ معيب أو اونما نبال نيعا تارق نم 0 ل ىنخا ام سفن 0

 يلاو ةلامالاو فقولاو . ناسح رفابعو رضخ فرافر ىلع نيئكشم

 لاق ها ءاشذاتاازقلا ملعيف اهياعماكتلا 0 ماغدالاو ةزمحلا فيو

 دخالا عفان مه وةمرسلا عج سم ءال ؤهودب ز ويباو يلع ونامع ظافحملاو

 نع ٍذخالا ورم وباو بب أسلا نبا نع ذخالا ريثك نباو عاممتتلا ينأ نع :

 كبح [ةنعبو مدام نع ذخالا ةزحو رذ نع:ديح .الامصاعو ٠ ءادردلا 5

 3 انلاو د.ةملاو قاطملاو لوؤملاولم لاو صاخل اوما لا 4

 لوضا ف تمد نيززلاو كرتشملاو يدارتملاو موهمملاو خودنلملا و

 اضل نكاد نايلا لع يف ىف ةرامتسالاو هبشتلاو, راجلاو هعقلا

 ةدم هب لومعملاو يناه هللا لع ء يف سعقلاو ةاواسملاو بانطالاو زاجيالاو

 يدب نيب اومدّمف لوسرا مت مد اذا ايل .ذلا ام 1 ىلاعت هلو ةئيعم

 يمرنالاو ةعءاس كفو د كللاط 5 نب يلع الا اب لمعي مل ةقدص 5 اوج

 بوتعيو قحساو ليعمساو مهارباو سرداو حونو مدا نارقلا ف

 ناياسودوادو نورهو _ودوهوبسعيشو ٌاصو دوهو طولو فسوبو

 ىسعو ىحو ايرك ذو عشيلاو سايلاو سأويو لفكلا وذو بوباو

 تورعر لاكش لا ا ا م-مملع همالسو هللا تاولص دمجو

 تولاطو نوراذو ساو كيمو كلامو لحسلاو دعرلاو تورامو

 ديرو زيزءو نوره اهوخاو نار اهوباومي صو عجو ناهقلو حم لاَجَو



 *« ا

 مكشيد مكل تاق ا مويلاو ديملا ىلا نامصخ ناذهو املاكب لافنالا نع

 0 أم كلذو رفسلا يفلزت ام وهو/يرفسلاو) تايرفس | مافمفاع ناو

 عا هلوق ىلا متفلا ةررض انعام رهو 1 لزن ام وهو يراملاو

 ابنا 121 0 هباو كجاوزال لق ينلا اهمأ ايو ةلبقلا ةياو 7

 فيصلاب لزن ام وذا يطا ورمدشت امكلذو الللز اموه ( يلبللاو) ت

 ا ىلإ كقالا 2 وهوءاتشلايف لزن ام !يناتشلاو) و)ةلالكلا 50 وهو

 لوسرلاو لزت ام !يثارفلاو) . ناطيشلا تاوطخ اومدتت ال اونما نيذلا

 نع يور ام (عوفرلاو) راوكلا ةروسو اوفلخ نذلا أ وهو هشارف

 لواو يعبات هاورام ؛لسرملاو) دنس الب كلذك يور أم م( عل هنملاو ) يباح

 ةرقلاو نيففطمال ليوو ةجندخ رادب رثدملاو ارح ا ءانأ نق لَو اَم

 ل مو اوةناو ليقو ابرلا هنا ليقو ةلالكلا هال ا رخاو ةئيدملاب

 لمعلا منع عمج هل امارتاوتماو)رصالا ةروس ليقواهلا يكب ليقو ةءا را ا

 انالخ دملاك ءادالا ليبق نم ولو ةعبسلا ةآآرق وهو بذكلا ىلع مهطاوت

 بوقمي ةاارق وهو دنسلا ةتصعم كلذل لصي م اماداحالاو) بجاحلا نبال

 نيعباتلا نم نيروهشملا ريغ ةأرق وهو رهشبملام (ذاشلاو) رفعجو فاخو

 نءدلا موب كالم يهو لمتلاب هنع ترن ِ و هيلع هللا ىلص يبنلا 3182 و

 .يازلاب اهزشنت ةيتحتلاب اهتم لقب الو ةيقوفلاب سفن ىزج الداصلاب طارصلا

 0 هناا سدنلا نا ءايلا ح ف لغ نأ يي نا 01 ةضون هم نه ِش

 ١ و و 0 حب نيسلا رد 2 تسردا هلو ةف هاب كبر 0 هه . عفرلاب نيملاب



 يع

 كغ رن - نم اهب امزاب ناك نا ابقي دياتطلا ريغ ىلا مزال .هريعوا هس

 معأ ّللاو الوضفم هدقتعي ل نا لوضفملاو تيملا ديلقت زوجيو

 (ريسسلا لص قمعاتا كتر
 لولا و يح ميظعلا نارعلا لاوجا نع ةنيف قسم ملعوهو

 لو هيلع هللا ىلص دم ىلع لزنملا مالكلا وهو نا رثلا هءوضومو

 ص الو مساب ةجرتملا تاماكلا نم ةاطلا يهو هنم ةروب زاجعالل

 ن. ةشاط "هب الاو تانا تالث اهلفأو سو ةللح مل 12 لوشر ا

 يف ةيناآلا عبسلا تاآرقلاب رتاوتم نارقلاو لصف اهزيع نارقلا ت الكا

 يالا ريمف مرو تايلمعلا يف داح ل 2 ةلزنع ذاش اهقوفامو اهف

 هدمقم ًاوبتيلف لعب ملاع وا هنارن ا رهلا يف لاق نم ملسو هيلع سارع هلودا

 زاحعالا باهذال ةيمدعلاب هنءارقمرحلو. دعاوقلاب لا ل ل راثلا ع

 ىنءلابو ندع مجرتب الو ةالصلا ية ردلاب ارا نع جالا 5 كاذلو

 هدصق هل بزجلا وم ةارقو هب ثيدحلا هتباور قراش هبو رك ذامل

 اذه عاونأو «ىلاعت هللا ءاش نا هقفلا يف هب قاعتب ام مم كلذ ناسك

 ةدناملاو ةرقبلا ةروس ادع ام كلذو ةرجحلا لبقلزن ام وهو/ىملا ملعاا)

 لاتقلاو باز-الاو رونلاو جحلاو دعرلاو اهبلاتو لافنالاو امهنيب امو

 ةلزازلاو ردقلاو ةمايقلاو امه امو ميرحتلاو ديدخلاو تارجحلاو حتفااو

 كلذو أهدعب 07 ّظ وه (يندااو) تاك انماف نيتذوعءملاو سدنااو

 هباو تقلا ةروس ادع ام وهو رضملا يف لزن ام وهوإيرضألاو) مدقتام ص011 ممم مما
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 ملعلا بجومو سهاظلاو صخالا ل ا ا
 هيفنخ ىلع اذه يلجو سايقلاو .نظلا بجومو لوؤملا لع تامدّقمصنلاو

 ماكحالاب نلا ليم 58 عسولا هيققلا 1 وهو دامحالا يف هي ةعاخلا»

 ةيعرشلاماك>الاب ملاعلا هبدارملاوةفدارتم ظافلا يتفملاو هيقفلاو قاطملادمتللاو

 مهفلا ديد_س القاع ًاقلاب نوكي ناب ةيليصفتلا ةلدالا نم ةطبنتسملا ةيلمعلا

 وحتلاوةغللا يف أطسوتمعامجالامقاوموهب جاجتحالاو لمعلا ليلدلا فراع

 نا هن لاو .تاتكلاب قامتي امو لوض الإو نادلأو ىنامملاو في رصتلاو

 اهدي اهداحأو اهرئاوتم اهخوستمو اهخسان اهّيداحاو ماكحالا تايآ

 مهن هللا يضر هباحصلا ريس ةفرعم اماًادرو.الوبق ةاورلا لاحو اهفيعضو

 هيف ةطورشم ريغف ةلادعلاو را ذلاو هيرخا و هّمفلا عورفو مالكلا 1

 داهحالا عوفو ند هل ةلمابالاو هل هيذتلا ىغيشام بأي ١١ اذه مهم ن

 الالد | ًأطملا ٠ نم هداهتحا ةمالسو هثعب دعب ملسو هيلع هللا ىلص دم انيبنل

 هلق نم عرش 01 ناك اهانقو م و ةالصلا لعل ةياع هنود تضخل

 لاوقأ مييلع همالسو هللا تاولص ىسيع 5 ا ًامهارباوأ جى وه ىلهو

 در ملام انل عرش انلبق نم عرش نا حيحصلا ذا خش ملام اضيأ اهدعبو

 ف مو هيلع هللا ىلص هريغل دام>الا زاوج حصالاو هفلاذام انعرش يف

 هق_فغلا لئاسم نم هيف عطاقال ايفو تايلمعلا يف بدصملاو هعوقوو هنمز

 هتاصاب دولا فاك ةراما هيلع دامح الا لق مكح لا للون دحاو

 اتافنا ةحاول :هءاضالاو يطخملا مئأيال مطاق هيف اهفو أطخأ نا رجؤيو
 الب ريسغلا لوق ذخأ وهو دياقتلا هل زوجال دمتْلاو كلذك مث رصقملاو



 #« سر و

 مكحلا 2 5 يغو ةلَعو عرشو 1 لص هناك رأو لماحلا 4

 هلح ثلدوأ ءةلملا سايتف ةمرملا يف تيفاتلا لع ترضلا ساق قءاذنألا#
 ةاكزلا يف غلابلا لام ىلع يبصلا لام سايق يف ةيلاملاو ولك هل ةبجو. ريغ

 اذا ديعلاك أيس امهرثكأي قطلاو نيلصأ نيب ددرتنا عرفلاو «ةلالدلا سايقف

 ةيسانمو هيلع قفتع لصالا تون طرتشي و .هيبشتلا سايقفهنامذ يف فلت

 هيفةلعلا تناك امةيلجو ًايفنو ًاتابلا امل مكحلاةلئامتوةلملا دارطاو هل عرفلا

 ةفئلملا تنك انةيعو انطق ر ودرع قزاشلاو ةفر سل رع وا ةس رشم

 يف ةجح ًاقلطم وهو قرافلا يفنب هيف مطقب الو لصالا مكح نم ةطبنتسم

 هيلا جاتحلا دهجلا ىلع نيعو هبافك ضرفو تالوطملا يف ىنثتسا|٠ ريغ

 هلاقال نا ند سيقملا مكح يفلاقبو امطق ًاممسمقاو وهو هيدبعتلا زوجمو
 قاطاوهو ينظف الاو ىهطةفاهاك ىلع تاس زا لكب ناكنا ءارةتسالاو هلل

 نييسمور موو صن وليصأ مدع نم لضالا نا صتساو تاعاقا |

 يناثلا نمزلا يف ا نر فرعو انلاعم ة>> هيدس دودحول عرشلا هنأ

 م.رحتلاداضملا يف ةثعبلا دعب لصالاو رييغتلل اصلا دّمفل لوالا يف هتوث

 انازمأ ىوس لغا مفانملا يفو

 ةلذالا ذأ نم سل ندد وهو لالدتسالا يف « نسال نانا وف

 ضاخلاو ماعلاو خوسنملا و خسانلا ةفرعم ىلع فو هقارطو ة.ضاملا

 ناف الاو نكمأ نا محلا هجولاف ضراعت ةلدالا يف مقو ناف ديقملاو قاطملاو

 فقولاف لمي موأ خسان رخأتملاف خيراتلا معو ص وصخ وأ مو.عب قافتا لصح

 صصخم لك موف يهجو صوصخو مو.ءهب فالتخا وا حجرألا دوجوولا

 ا



 #« اعاو

 مغل ريغ هعوص وم يق برعلا كدع لديحمملا معلا ريغ ظفالا وهو برعملا

 هلاعفاو ملسو هيلع هللا ىلص دم لاوقا يهوةنسلايف « يناثلا ايلا ه

 هديفبالاموامينيقيلا لعلاديشامليصفت ثيدملا لوصأ ينيتايسوهرارقاو

 : لام ملأ لف نا كليلع دريسام خا ىلا جتحالامو لمملايف هب جتمامو

 هلءفو انا ائيلع ةح> هلوق نأ وهو كلذ نم جد وأ ف انه مالككلاو

 1 طقذ ةيلعف ةيص وصخ وأ الع و هلع تدق ةص وصخ ريغ 0 ٍ نآكك نا

 لعف لعف وا لوق ىلع هرب رهن و ةيصوصخ ناك نا الا أنل حارب هنرق ريغ

 ةدح 4 هملع كعب هيلع ركام هدهع ف وا هن رض

 هللا ىلص دمحم ةمآ يبدع قافتا وهو عاججالا يف هي ثلاثلا بابلا

 هباحصلاب صتقخ الويويدو قى ناك صه ياىلءهءافودعب م

 0 رك لالا نطق و عريش امل انا راش ومنع هللا يضر

 دنتسم نم دد الو ةحل سلف دحاولا اما رئاوتلا ددع غل مل ناو هفلاخم

 مم هدعبو ثدح نم“ ولو اه ف ااطا رارقتسا لق قاض لاو ءاساق ولو

 نمو هطارتشا مدع حيحصلاو ريدعلا ضارقنا طارتشا يف فالألا ىلع

 بهذدمهيف مم ماما طارتشاو فالتخالا نمزلاط نا 2 دال

 ةرورضلابندلا كي نارفاك هيلع عمجمل د>احو مارح هفرذو ضخاورأا

 هللا نا ملسو هيلع هللا ىلص هلول اعرش أعنتمم ةمالا دادترا راصف رهتشاو

 ةلالض ع يتما عمجلال

 همكح ةاع يف لصالا عرف ةاواسم وهو سايقلا ين عبارلا بابلا ف



 4 ا

 كلذ نع هل ة.>ودنمال نم وهو هركملا اذكو كلذ فالخ ىلع هتردق

 هرينلوأ هتاذل لاحلاب_فيلكتلا زوجيو ٌأَضيا كلذل هن هركأام ىلع ريصلاب الا
 عورغلاب رافكلا باطخ يمد طرشلامدعدنع طورشأابو مقاو يناثلاو

 داو وهو

 4 يناثلا باتكلا

 (ةعاخو اهددع تاوأ لع لبتشو ةسلا ةيعرشلا ةلدالا يف )

 ةرااوتملا ه !ارقودراون .نابوءانعمي الانارآلاف 4 لوالا تالا ف

 ملعا و ٠ لاسااونلا ءاس قا ريسفتلا 5 راك نف يف كادي قاع أم و ةذاشلاو

 ليلي الاء رهاطظ يدم ىدام الو ناو ىف يس لاك ور و

 هياعلداع فرعملا قوط.ال ىلاقملاموهقملا ناوهتف رعع فاك لمجءاش الو

 موهفم ىمس وقطناا لحم ينال طفالا هيلع لدا. وهقطنلا ل<يف ظفللا

 كاملا رت تسع اناوأ ناك انا" ىراعملا ة كح ندر
 كارتي ل نا ةقلاخملا موهفم ىم بف هفلاخ ناو باطلا نأ ىمس ًايواسع وأ

 صيصختال ضتقأ راب ىلع ع ورخ وه رك دب مو ف را تر

 ر اتساام هناشتملاو ىنعملا حطت٠ وه 2 و بّقللا ىوس ةغا ة>> وهو

 ىف ناار كره كاأر ف ءارتملاو كالا لهل هيلع ملطي دقو هماعب هلل

 ةقيقح كلذو . زاجلاوةقيقْللاك ةزاج يناثلا نءنيينهملاةداراو ميظعلا 9

 ةبوغالاةقيةْلاو نئارقلا نع درجت اذا ىهاظو . هنع هللا يضر ىجناشلا دنع

 بلاغ ريغ مقاو زاجماو ةينيدلا ادع اهف ةيعرشلاو اقلط ناتقاو ةيقرعلاو
 اماو ٠ ليدل اللا هيلا لدع ال وةَمم ا ةلاحتسادنع كوءوم ريغو تاغللا ىلع



 كل ١

 (عبارأا )صنلا صصخم سايملاو 5 ا ا رهو باتكلا

 ةح_صب نادبزبو صيصختلا يف صاخلاو ماعلاك امهو ديقماو قلطملا يف

 سهاظلا يف/س.ءاخلا )دق الب ةيهاملا قاطملا لولدمو ديقملا ىلع لماو خسنلا

 ىلع سهالطلا لمح ليوأتلاو ةينظ ةلالد ىنمملا ىلع لدام ىهاظلا لوؤملاو

 ليادلا نظلا لمحام هدسافو ٠ ليلدلاب نرتقا ام هحيع و حوجرملا لمتحلا

 عفر خللا خوسنملاو خساناا يف ((سداسلا كد مقو أ١ هسيعلو

 امهدحأوأأمكحو ةوالت باتكلا ضع خسازوجو باطخ يعرشلا مكحلا

 اذا هلثعو امهب هخسنو سايقب اهحسنو ىرخابو هب اهخسو ةنسو باتكب

 هريغبو لد, نوكي نأ ذوو سو هيلع هللا لص هئمز ينو يلبجأ ناك
 1 رم خسف ال داحالاو

 ي ثااثلا بابلأ

 نوذلابلا يأ نوفاكملا مه نوبطاخملا مهريغو نيبطاخملا ماسقأ يف

 اعطال نمل نم ءارك الاز ءالخلا و :ةلفتلا نع اكرلاملا نولفاعلا

 وهو هلوقب ةعيرشلا عورف ضعب يف مع ىلاعتو هناحب_ هللا م

 وح انكر تكلم مطن كن ملو نيلصملا نم كنن مل اولاقنيلئاقلا قدصأ

 قفا انامااما .٠ :نيقلا اناث تح نيدلا موب بذكت انكو نيضئاحلا م

 فقوتملا لاثءا هب فلك اع نايلالا هاضتقم ذا فياكت باطخ بطاخ

 نامذبوجوو باطخ الف كلذب هماع مدع مولعمو هب تيكا ملعلا ىلع

 م ل و متسارلا فاطخ قيقا نك تاولصلا قع هتاف 11و هكا ام

 مدعل لد سصخش لع قهاش نم ىتلااك هيلا "يلا |مع هل 12 0
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 ىلع قاعي الو باتي ال م (حاب ملاو) هلق ىلع بقاعب الو هكرت ىلع باثرام

 هنا ثيح نم 0 هيلا فاضيام ةلءال فدارملا !بيسااو) هكرتو هلعف

 نم مزلي امو مدسعلا همدع نه مزلبام ؛طرشلاو) قلمتلل هريغ وأ فترعم

 هبدتعو ذوقنلا هب قاعتبام ( حيحصلاو ) هباذل مدع الو دوجو هدوجو

 (مهولاو) حجارلا فرطلا/نظلاوزهب دعي الوذوفنلاه قاعت.الام !لطايلاو)

 نيفرطلا يوتسم ؛كشلاو) حوجرملا فرطلا
  مالكلا ماسقأ يف يناثلا بابل

 مالا ىلا هفابقناو وحتلا نف يفاهنم تكرتامو ةقنرغت قيس كفو

 ىلاو ينا هللا نف يف مجدتلا و ضرعلاو ينّعلاو رابختسالاو ربلاو يملاو

 ةنيسص يف ؛لوالا) 0 يف انه رظنلاو ناببلا يف اهمأ هاو زاشأو ةنلا

 لمفلا داجتاب يصالاو هربغل درو بوجولا اهيف لصالاو لمفأ يهو مالا

 اذا الا راركتلا الو ةيروغلا يضتقت الو هلع وه فو امبو هب ىمأ |

 يف ؛يناثلا) هب رومأما دض نع يبلا ديشو ليلد راركتلا دصق ىلع لد
 نءنوكب دقوهريغل دراو ميرحتللا ايف لصالاو لعش ال يهو يبنلا ةغيص

 عال و اعرست داسفلاد يش هيزيتلاو ميرحتلا يف ةفلطمو ددعتم نعو دحاو

 هلو رصحالب هل اصال قرغتملا ظنلا وهماعلا صاخلاو ماعلا ين! ثلاثلاز دضاب

 ءامسالاو يننلا قايس ينةركذلا وام. ف رءملاهمساو» عما وماللاب حا درفملا غيص

 ش كربلا همالك مو< ّئ لخدب ماكتملاو ءاننتس الا: ةد2 راسملاو ةمهملا

 طرشلاو ءانثتسالا ةلصتمو ةلخلا ضعءب زيع صيصختلاو هلباقم ضاحلاو

 ناصصخم ةئسلاو بادتكحلاو هيلع 1 قلطملاو ٠ فصولاب دببمنلاو
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 © لوالا بابلا 4
 دو ةدادمساو 0006 هش رعنو نفل 2 صعب ر 5 د ف

 ةلايقفأو مي ا فارعنو هعضاو

 ةيعرشلاماك> الاب مل )| ؛هوفلاو) هريغ هيأع ىف (لصالا) نا (ملعأ)

 حيحصب لصوتلا نكعام (ليلدلاو ١ ةليصفتلا اهلا ني تبستكملا ةلمسلا

 2 ظ وا 0 هي باطب ىِدلاَدَر كفا ارظنااو) يربذ بولطم 16 ظنا

 هقفلا لث الد (هقفلا لومار ءاةلا م عج نع 'يشلا زيمام ( دحلاو)

 نا من هللا 0 ما مهن طافو) انتاج كدفتسم و ةداقتسا قرطو ةيلامجالا

 ؛هءضاوو) هم رعلاو مالكلا رع نم/!هدادمتساو) فن .ور>الاةداعسلا] وصأ

: ١ 

 هاضراو هنع هللا ىكر ىفاشلا || سا ردا نع مظعالا ما اماللا هل ىكتبملا

 فاكملا لعفب قلمتملا هللا باطخ !مكملاو ) ٍ ل 1 هك زج

 /ناجالار ان مئانتاو) تيلكت ناطخ ماس و كلذك وه ثيل ند

 باطما وهو (بدس لاوإ دا ا أ لعال ىغتقملا ب ناطخلا وهو

 كاملا ىفذتقملا بأ اطمألا وظو (ميرحتلاو) مزاج ريغ ءاضتقا لعقلل ىخذتمم ا

 مزاج ريغ ءاضتتقا كرتلل يضتقملا باطألا وهو ةهاركلاورًامزاج ءاضتقا

 (عضولا باطخو) كرتلا و لعفلا نيب رييختلل ىضتةملا ناطألا وهو؛ةحابالاو)

 ىلع باقملا تترثبو هلمف ىلع بايام وهو ضرغال فدارألا ؛بجاولاو)

 هلءق ىلع باشام ةللاو ةيشتدملاو عواتلل فدارملا !بودنماو) 2

 /هوركملاو) هلءف لع بقأمب وهكر لع تاشأم (مارطاو)هكر 1 بقاأعي الو
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 ةدحاو ةلك نم ددشم لكو اولواو يلواو كئاواو رور# رمضمل فضي
 يتلاو يذلاو تافو دشك فرح ةباتكلا يف هنم صقنب اهمكح يفام وا

 هلاو نمرلاو هللا نم فلالا صقنك نونلا هنه صن م رع نذلاو

 هنم فذحم وا ثباب مل ينالثلا قوف لع لكونيملع نيب ةفص نباو لجرللو
 عمو نكل ةروصب وه امو نيثلثلاو ثاثلاو كئاواو كلذو اذه وحنو *يث

 تائبلا قطصا وح ماهفتسالا عم لص ولا فلاو نال و نم ماللا

 يفنءاي امابق نكي ناادعاصف ةمبار فلالا لدبتو دواد وت واو لييرسا ايو
 تاالايفالاو ءابزع ةباقثملا ةكاثلاو الع ىح وحن يناب لف وا 5-5

 ءافلا عوق رك يئايلاو يواولا ”هفرعمو اعم ماكتملل لعفلا درو عمجاو ةينثتلاو

 لهجامو يومصلاو يوقلا نم ذشام الا ءايءاللا ناىلعلدب هناف اواو نيعلاو

 نم بتكي الو نيهجولاب الكو ءايلاب ىدل وحنو فلالابف الاو اهف ليمأ نا

 ينامعلا عمم مابا طخ ةعاخلا) ىت>و ىلعو ىلاو ىلب الا ءاياب فقوارطا

 راموتدالا:لغال فالح ةعر وتم ءاع لفتت يطب ساق الا ضال راب

 ءالاونونلاو فاقلاو ءاقلاو نيشلا الا ةلوصفموةلوصوم ةمحعملا فورا

 رك ذولا لكشنو ءالل الا لذسأ نه طقتت ةلءوملاوةلوصذم طققنتال اهناف

 : رعأ لاح هللاو معتملاو ملا بدأ لع يف مدقت قيقدلاطملا ةهارك

 (ليصدلا ىلع ىالاوللا)
 /لوالا كاتكلا) نيباتك لع. تتينموهو م هقسفلا لوصأ لعو

 ناو اهنا لع ليحل
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 هقو ةزوهلاب نبا ومن مسر لصالا اذه ىلع عرفتي امو ديز رعش ةروصلا

 يراعو فلالاب ادي. تارو ءاملابة<وواهب بتقوال اهلل ةناقؤلا نم اسما

 نودب ضاقو دحاولل انما ابر ضاكفلالاب اذاو فذحلاب ديرب ترصعو ددز

 مثو ءاه نودبو ءابع مالعوم ىلاو ماتحو فلالاب ديز اناو اهب يضاقلاو ءا

 قباوسلا يف ءايلا دوعتو تكتف ءاهلا تدصق نا الا نون نودي واود معو

 كب سمو كننءو ةلصتم ديزب وحن رللا فور>و ٠ نيريخالا يف نونلاو

 والاع اظعاينلاعو ةروض هلايقو ةصومخ هل ةزونم اللام ( ديفتلل)

 (ةكايطو ىو ايل انلاتدقكدل دان دلما تريز نافل رولات

 كلارا يلق ا نكس نا ابكرح نفق دك دهم وا انف اع فرج فردا

 الاو ةطسوتملاكف اهيلع فقولا زج مل ناف هرخآ يف وا هب ففخت امف

 لعو كارم نا ترك فرك يكرم انعكتو اهلماانا نكن نا" فوك

 اه هوولا ماسقا ةسءبرا يناثلاو قا ار رح اهدني ةارغ

 اهميشو فورملاب ةفاكلاو ةاغلملا ام لصوتف لادءالاو صقنلاو ةدايزلاو

 باردملا ايرك ز اهلع لخد الكام ر امناك ليلق امم مهاياطخام ةمحر امفوحن

 ةيماهفتسالاو مكانا | م ريخ نوفلتخم هيف مه اهف و نءوينب ةلوصوملاو

 هدم ةلوصوملا دولا انعو كلوش واو تاو امف 00-00 أمهم

 ة-.ءاهفتسالاو هلع تاق نم تورو 4ع 1 نق تدغا و نءو

 ذعموبو نفاخن اماو هولعفت الاوةيط رشلازابو اموالو تبغرنميف وحن ىف

 و رغصب م يذلا بوصنلاريغ ملعلا ورم يفواولا فلا دازب اهانغمو ةياثو
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 * ف وب )شا لكي د واع و كح تح اس١

 ياس وب

 22 8 2 اس هل ةلفح> ري_هص 0 اذأم

 نها رع ١
 ةدايزلاوةلاصالا ثيح نم ظافلالا ةءاتك' 0 نع هيف ثحبس 0

 ,همدقملا)ةتاخودصمموةمدعم ىلع لم:شو اهدادضاو لدبلاو لصولاو

 نس يماو ينهذو ينبع تادود>و عبرا ”ىشلل نا مهدنع ررش دق

 نحال فال نافاتخ الن.ذللنيلوالا لع لادلا هشاس ع لد اذو

 أ فورا ض عب ةدابزيف ظل اقلاع طولا ناك ال وأطخ و ةغل ممالا نالتحال

 داس تناول فرع امم ة-يلك دعاوق هل اولعج اهصّشن وا املادبا وا

 ف ع لع مسمر لصالا نا لعاو كلذ كييع

 امل سبل و فورا اءامسا نمةملكلا تناك ناف هيلع فقووهب “ئدا ابو
 اة. امج ع ليق ول م وه هك اهامس» اهم كصقو ا ىهيسم

 ىمسم مث ناك وا دصق مل ناف(رفمج)ةروصلا هل هبتكت كناف ءارأف

 لجو هب ىمس دقو :سب وا:ظفللا هب اداوم يح تكا لبق قاكزخلا
 ةريخالا يف بجاملا نب هراتخا ام ىلع نيساي امج ةروصلا هذه بتكتف

 ريغ يف اذدهو سي عضولا اذه ىلع ىمسملا ةروصب 02 لامر

 0000 وه ديرا ءاوس اطعم سما ةهروص مهر . اهاف ل

 حيصت لولدم اهل ناك ناف فورألا ءامسا نم ا ١ 3 سي عضولا اذهب

 قاطبنوزوم مالك بتك ظعالا ةدارا لع 007 . رق م و نيل هتلاتك

 0-5 520 كولبخو ف نك وا هلع 0 هيلع ئمشبلا
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 انال 12:7 نيلك ىلا

 ىمعملا لكشا اذا نما

 ىجاحملا كال امو. لاق نا

 ا ا
 م-هوق ل اذ أم

 ه)_ّْضف ِف اد ناي

 يذلل كللوف لدم ي

 | يللا اقاناب

 مع
 يق نايل. كا
 ةورذ اوم  نمأاي

 اردلا ندح ىوح نماي

 هئئطو بوه 0 نماي

 ةصلا  تركسا ىلا وت لثمام

 هةكفالا - ةزاكفإ" هةتلح

 كام هقيمح هلثم نم كلل ت1

 أئيبم هلضف 1 5

 شح-و راخجم

 يرسل 2 + هناكذاو

 مقتنم عمشت فلا كاخلج

 همالظ رألا احد

 خ ر شنتسا

 كش وا قدر لأ نع

 هلك ايفا نإ
 نيحارس هلاثم

 حارحر هنا كم

 اي
 هقوس سانلا يف ماقأ
 عالمم هقورذ اك 0 8

 ةورذ للك َتَقاف دحلا ْ

 بوكسا هو سحب ١ يسعي حولي امر

 كاش ربشب نايبلاو هن

 1 0017 قلم رزقا ءاكذلا د

 هيكوك رونو تالكشلا يف
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 هللا همحر هيجاحا ندهو

 ءاك ذب 0 نسما

 الطف قاف يذلا اذان

 هركف 4 نما

 يدلل كاوق ىللثمأم

 طماثلا ١ طيشسو

 تاب اذ تلردلتق نيب

 هلبضف' قئادح نمي

 اجلا تاق |[ ةهام

 لأ يف هبببلا راشد نما

 وق للشثمام انل حضوا

 يتلا تكلا هل نما

 دانزلا ىراو ىل-ضفلا يف
 اريماوط دازب ا عوج

 ليش هس 2

 نيعاطم .ل1يىربع هّتاصا رهظ

000 

 ةليعاملا ل6 راح وكانم ١ يلح ا

 ةايط| د دعللا

 هءداه رايد معلا ١ . لواس

 لجنملا ءاكذلا رد

 هيشاغلا د تيده نيب
 فعضتو هيراحم ىطخ ه

 همهم  ففكاففكاكي>اح ىحضا

 يلح ءاكتنلا "قةنرإو

 راطخالا تافأ قيصشلا ىلوق لثمام

 ةضغ راهزالا ةلولطم

 هقرابا هضفراتخا ام اجلا يذ يج

1 0" 

 ةيفاط هعاج سد يجاحمال كال

 تكنو اهب موصخلا يجشي

١ 



4» 
 ةأرمال زوجأ ٠ راع الو هيلع منا ال رانلا هكولم ىلصأ ناف ٠ هدمتعا ام

 لجأ « لدا ىلع ةأرملا بدون لهف ٠ اهلعف دحأ رظحام:. اهلدب مرضت نأ

 ىلع م الا رجحبأ ٠ هيف هل نذا ولو مثا 00 تحن نيف لوطا
 مجتيلا ذك ىلح 3 ترص نأ هل لهف روما ةلئاغ ن ايل من ٠ .روثلا بحاص

 ءاذمو هلال ولوال +اعير هند نر ل ٠ مسي أ لا م

 مر نأ روج لهوذ٠ هيناخ ل لا نك مد ىم

 لاع ناك اذا مث . ًالظ ماما نوكي نأ 00 نكي ملاذا مث

 ىرعمت ناف ٠ 00 4م 0 اذا مم ٠ هريص» هل تدسدلا قوق نك نطل

 الو هياعراكتاال ٠ راج و هزدهل ناك ناف ٠لضفلا ناونع كاذ ٠لّمعلا نم

 ناب ناف ٠ امرا ناكاذا من أسم دهاشلا نوكي نأ زوجيأ ٠ رابكا
 لبس الو هن دا مش در لب سغ 2 3 1 ناف ا ول 00 طال هنا

 فاحن ٠ قا د. أع ىلع بام ٠ ناز هلفصو وه أم هنا عفو لاف

 ناف + تتاف اذا" سفنلاب سمنلا .. تنال ةأزصا: ةاطق حرج 1 . قاحلا هلاب

 ند لوهام .هيذ نع 00 ةمكيل ميد نب افيعح لفاطأ عقلا

 عرشلا يف ينتخلا ىلع ب ا انحاو الوكت تا ادم للي قيعاق

 نأب نافذ بصغ ول 00 بهذ نءأ اق قرع ناقعدرا ةماثال مطقلا

 يراوقلا هدهش 1 دقعتلا قرشا الع ججرحال قرسلا ةارأل ظ

 امرفاحيف تدر 3 هرح لا, تاب سو سع ف لوقتام يرابلا قاّخلاوال

 قالطلا ةدع اهمزلل الو قادصلا فصن لل سك هرحسإ

 وهو ةيطلملا هلاقملا يف هرك ذم ىلامتَسلا همخر هيجاحأ نمو
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 كلذ يف لح دق ٠ تبسلا دعب مارألا يف لوقنام ٠ براشملا ىلا مهقوسي

 لخلا عسب زر تملا عيبك مارح . تيمكلا عب يف لوقتأ٠ ٠ تقولا

 ىلسع يعادلا عد زوجأ + ةقيقطا لع ووظحم ٠ ةقيقملا عسب يف لوقتام

 مالاو قلخلا كلاموال ٠ رّملاب رمصلا عاببأ ٠ يعاسلا ىلع الوال ٠ يجعارلا

 55 رفصالا يند لع قيردالا عاببأ 1 داو ن-“ هزاو ام ٠ عفاشلا

 ٠ ةيصص 0 نكلو ال ٠ ةح فرص لجزلا ع ملل . نأ زوجي .ارقتلا عنك

 كب رسثلل ينل حان > نمهدر يأ م٠. محأ رج هما ن زاف 3 ,ءىرتشا ناف

 رعيلا :ءا يب نأ لمص ءالرطسملا يف :كيرشو الوالا + ا رجالا ق

 .رفاسملاو ميقملل لح رغاكلا ةتيم يفلوقتام ٠ الفالفلا يف اناكنا ٠ ءالاو

 مع قلاطلاب ىع-ضصي لهذ 0 لودقلاب 5 وه لولا ىعح_ض نأ ذولا

 هلاحم ال مل ةاش ٠ هلازغلا زوهظ لبق ىحَض ناف ٠ قراطلا اهنم ىرشو

 ٠ ع اهلا 1 اها سبأ ٠ قرذ لب راهتلاك وه قرطلاب' :بسكتلا لحأ

 غب يف هب 3 . عيقرلا تت لقاعلا مانيأ ٠ دعابالا نيب امف روظحم

 زوجام ٠ هساةرا نع ء لج راوتش نأ زووم دهزتا حاتم وه دولا

 لأ . ةيطخ نمهن 5 .٠ ه-يابلا ربص: يف لوشتام ٠ هس الو 000

 ربلا هلعش ٠ هاا لجرلا رزنيا . ريشمسملا خلع لماو مث ٠ ريقسلا برض

 نحلل هداول رزمأ نافل هشام اني دال ثلا رمق لوكان ها ١



 كل 5

 أ لاق ٠ ةورملا لماح ةالدص حصصتا . الّوأب لم ولك وه 0 هاو

 يضع لاق ٠ وجي يلصملا بوت ىلع رطق ناف لاق ٠ ةورملا قوف لص ولو

 ا ميد مس مانع لعبرلا ماكيال زود واع الو لل الس ف

 نم مهمأ ناف ٠ ل مهنا ولو نودع ٠ فيقو هدب يف نم مهن ناف

 كالخو لد مجالا روثلا مهمأ ناف٠ ةيضأ» ممالصو هيالص هيدا هدخف

 زوجنأ ٠ دهاشلا بئانلاو ال .دهاشلا ةالص يف رصقلا لخديأ ٠ مذ

 لاق٠ نايبصلل الا هيف صخرام لاق ٠ ناضمر رهش يف رطش نا روذعملل

 ركشال» ةارملا هيف رطفأ ناف هيف لع معن ٠ هيف لكأب نا سرعملل لهف

 .حاصاو#ل طو>أ وه ٠ حبصأ امدعب ع لك أ ناف ٠ ةالولا مهيلع

 ا ل 00 الذ ايهَملل ميش .. دارا لكان ال يا

 ال ريكا مكاصلا راشتسا. اف : ءاضولا هلباو همزاب ٠ ءايضسلا

 ناف ٠ خياطملا يهاطبال ممن ٠ خياطلا حاملاب رطغب له ٠ ديصلا لحأ

 ٠ ام رض ىلع يردجلا رهظنافاهمونموص لطب ٠ اهءوص يف دارا نكت

 كلم ناف ٠ حاصاي ناتق> حابصم ”هبام ينبجتام ٠ !مترضعب ندأ نا رطفت

 ىرشاب ٠ هتميمحم يعاسال مسن اف ٠ رجابشي الو نيتاش جرم رجانخ رشم

 اوناك اذا من ٠ ازج ةاكزاا نم رازوالا ةلج قولا : 0 موب هل

 عاجشلا لتي نا هل لهف . رمتخم ناالو ال٠ رمتعي نا جاحلل زوجمأ ٠ از

 ناف . معنلا نمةيدب هيلع . مرا يف ةرامز لتقناف . عابسلا لتَق مك معن

 .م ار> الادعب ف وع ما لت نافءهلدب ةاش 0 : هل. ندع رخا قاس ضر

 معن ٠ براقلا باحصتسا جالا ع نكاد م ن* ةضبق قدصت



 « ا

 تبحسلاك رطملا لبيس هومد ْه 4 0 0-0 0 ه ىلا تراظن 10

 بصعلاو ءأ خعالا هاو ىنشنا ىت> 2 4ك .>اص م م 5 تلا و

 برطضم ريسلا ثدث> ديل م هللا صهدملا 2 ول ر اذأ مو

 0 نم و ىهأت امو دنع ة-دحعم نايل ند مواذه

 يطر لع ىبلط م ؟لادو يفدص مكن نابل ولا نحلل منطف ناف

 نعللا و دوعلا نيب زيعال نم 2 ىلع هيف راغلا ناف مهدش ناو

 (كلذ نمو)

 با وعاو اولا هحو ىلع هب نا ”هماقملا 20 !امث هللا ه>ر ص

 هاكتامل ٠ ءاصو 1 هلعش وذو ضقتتنا ٠ هلعأ رهظ سم مْ 5

 3 بدب دلوع 53 ا ىذوتملا حسو ٠ كمت نم ءوضولا ددجت ٠ درلا

 ٠«نأبر ءلأأ هم تافنأ لهو 8 نإ هثلاهف دش ءأع ءوّصوال 0-0 هيلع تو

 5 0 رلايف فوطل الحأ. ريصلا 0 بنت 0 ١" 4 ا

 0 لهف ٠ د ؛ولوال ٠ قمازم لع لسغلا ب أ ٠ عييذشلا ثردحا كلذ

 وه 8 هساف للسعي لاخلأ ناف٠ هنربالسغو 5 ٠ هنورف ل ع ننملا ّك

 اض وتلف ةممس لطب ءاضور ىارمن من نمش 10000 لسع ىغلا 3

 سا ٠ هلا ىلع دحس لاف 0 فار طاللا ىدحا ىلإ اع الل وال ٠ وداخل لع

 م صبا ٠ عارذلا لوداع“ عاركلا لع دوحمسلا زوج له ٠ هلاعش

 ةزراب 4 . اع 80 نميف لوشام ٠ تبضمملا 530 م ٠ بالكلا ا
 5 8 1-7“ ُ ١

 2 ه6 نكي ثبت يهب نك _# ذه يح سد *- دنس هس تن دس حصص الأ توتا .للاستو وج دمع

 لمح ناف ٠ 0 ”هنام ىلص ولو دعب ١ موص ا .٠ را هنا

 | ب ا ا ا 222222222222225
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 .٠ م 1-1

 ثرتكم ريغ ل قود اذحاسو

 هرذعب لظ نكد الوم ارذاعو

 ا ما اهم ام ةدلبو

 تسع اطتلا ضوخلانودقي رقو

 الا هجاور: دع اياك

 دامكفل الامل كسوف هي ووو

 ترش صلاخ راضن نم هفدكو

 7 مفديل نانا مربح و

 هحدق فو بلك يب ص اماطو

 لج ىلع اليف يرظان ىأر و

 اكتشم دبا نرد ؛ترفل و

 هيعارإ ازارك تر تنكو

 مه 0 نينيع يتاقم تار 5

 لا

 ام ليخال ضراب تاز 2و

 اقباط الفلا راطقاب تيأر 5و
 منار ابلالا يا فاشل كو

 انس ىتشي سنلو لادن و
 ينثداحف جنتسسم يناعد 0 1

 هل وللا

 برعلا ا هأرب لب ىتا ام

 بخد ىف روذعملاو فطاتلا عم

 برسم ىرجامماع يرحب ء-ءالاو

 ناتسلا ةماخ نم موشيع لي دب

 5 0 مآ ىف ئر ىع نادم

 5 طن مل لانا اهي>ا - سشن و

 بهذلا ن . م طاريق ساكملادعب

 بذغ ملف هيداعأ نم هلظا

 0 الب رون هنكلو رون
 بقلاو ل>رلا قوف كروتدقو

 سمعلالو دح ىف طق حتةشا امو

 بهشلاك نيئيع نه رظنب ودلاب

 با>ىف نائيعلاو برغلا نمير

 بش موال عرب اموب هافك
 باقلا ف رسبلا تيار ودم و

 ببص ىلا 0 وإحا ىف ريطب

 بطعلا نم وحد نمو ن دام

 عننا نى عا قلد قطع

 بدالاب تالخا الو لخا علو

 برع نمو ء2 نم تئشام لأ
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 مهعلص ءاسأم ىته نيرداقو

 مهلمانأ كلام امو نينو

 مهريسم يف ًاباقع نيسباتو
 ع تدب لم يوذ نيدتنمو

 دقو قيتعلا تيبلا رث ةبصعو

 ىلع نم 00 عر

 ةمظاكض 0 اورسنيلدمو

 ةيناغ طق سمالب مل ًاسفايو
 ان ابيها فاعريغ انش

 هك 4في 0 نابباب ابن صو

 تدصح اذا ىت> ةرذ ا

 سرف ىلع لولخم وهو اكان

 ةلحار داتش قاط دياذو

 هتيطم يوم ًايشام ا

 سرخ اذ نيفكلامذجااكئاحو

 هتماق رلا دس طاع شابو

 هب مايالا تارمسه يف ًاعاسو

 هل لاجرلا ةاجانع 0

 هتهذ دهعأاب تفو ماعز اذو

 هيل طف تنايكماامىوقاذو

 باف اوفا رضأ
 بتكلا يفطخام ارق ال و اغرح

 بايلاو ضيبلا يف مهيمكت 05

 5 رشا ىلا ام اونا ةلد

 نك را لع كال اج تدح

 بعتام ريغ نم ةمظاك ندبص

 باح يف حبلا حال نيح اودبصاف

 بقعلا نم لسن هلو هندهاش

 بشي ل نسأا ينف وهو ودبلا يف

 ببسأا نيد راحش يف هتبار

 كرطلا رتئااعلو ل ريغ ترا

 نعي كعارااط العطف
 نن ؟وغار وساموهو العث سم

 بي رنم تدر وأ يذلا يفاموهب
 بت نم قاحلا ينمكف مب ناف

 بدملا نموكمي ىنع هتفداص

 بذكلاو مظلاك امنا مه>ارفأ

 بران«قاخلا ثيد>يف هلامو

 برعلا بهدم ى هل مامدالو

 تحن ريغ 4 راك سم هيث و



 « اا

 تاذ ٠ دربلا سم زوم يف ها دهملا ىف د ةراوطا لفرو : دينك ًانايحا

 ناساب عذلت ٠ نانسا الل مفو ٠ نان ع و ٠ نانسو دحو ٠ نانعو لقع|

 قستو ٠ ضامو داوس يف لجنو ٠ ضافضف ليذ يف لفرتو ٠ ضانضن

 لع + ةعوباعم ٠ ةفلط ةابخ .. .ةعدخ :ةضكان ء ضايخ ريغ نم نكلو

 |ملصف ىتمو ٠ تلصو تعءطق اذا ٠ ةعسلاو قيضلا يف ةعواطمو ٠ ةمفنملا

 1 كيلع تانج اميرو ٠ تيرامجف هتامدع ايااط# ٠ تافشا كح

 ضوعالب اهأبا 2000 ضرفل اهينمدكتنا فلا ذه ناو: ٠ تاذلمو

 ناو ٠ هعاتم اف طواف ٠ اهع_سو الا أهقاك الو ٠ اهمفن ينتج نا ىلع

 ظ 5 راحل قايم لذيد . اهاتادتو اهداعأ م . هءاتخملااب

 ٠ اطخ نع طرف اضفالا اءاو ٠ اطقلا نم قدصاف 2 فلا ام 51

 اهلا اسف ففي املا ب سانتم اكوام :هتئهرتسأام شرا لع هتنهر

 يثطو ٠ ناس>الا يثغب ٠ نيعلا داوس هلم نراَس ٠ نيشلاو نردلا نم

 ناو ءداج دوس نا ٠ ناسالا باح و. ناسنالا يذشو ٠ ناسحتسالا

 قع ىقتستال . هاؤ, ديزتسا ىتمو ٠ دازاا بهو هوز اذاو . داجأ مسوأ

 ب داعنلو هدوج دنع وهءسو ٠هدو>وع وخس . ىنثماالا حكشي |لقو

 ٠ هتذبل .يف عمطب مل ناو هتلز عتمتسيو . هتنيط نم نكت مل ناو.هتلبرق

 نيعب رالاو ةعبارلايف هللا همحر ضيا هلو كلذ نءو

 بجملاباينونكف نايعلا نع 2 بذك الباميورأس يجاعأي دنع

 بنملاةنباينعأ و زوجعلالوب مهؤاذ-غ ًاماوقأ موقاي تيأر

 بغسأا نع ىنغت ةقر>اووتةشنا مم وق با ىعالا نه نيتاسمو

 تس اع ا اس 22------5



 ا

 ىمعملا مع ُ اهاعد نأ اناللخ ةح> اللا كامو ٠ ىهعملاو زغللا نب قاوملا

 وري ةيدعتلا يدم نع لفعو ليلجتلاو فداك هلا ندا كادر

 ثري ماهفةسالاك نولطملا دش اع سماالا لو نم حرس دما دود>و م

 عيقتسيو يرعشلا ىنعملا الا ادّسا هم مهشرال عماسلا ىلع مالكا "”ىرول م

 هنولمعتسي مهارتك كلذ ءارو وهام هجا رختسا نكي اهف ركفلاةلاجا كلذ

 هادانما ىف انالملا لق ىلاءىرالا ناقلالا قرد كالا د

 ءاتيلاب انقفتم زاك ناو: 'ضنلاو: تزري فرلاب يك ملا ان

 وهلا“ لكجالا ادمك هيلا رو نر ند راد لع

 بخالا نطقت وطلال وللا كتل عمس دق هنمو هوثلا

 ءايمعلا هديه ١ نع ىل حيف فرظهف نم نبذ فراظ وهو

 نيشار و مسا يف نحال لم كار

 فادقك ١ نس اوعلل قومك ىلا نادي سلا الا

 فر>فصخااو فرظفصنأا  *يث مسانع ينوربخف

 ةلوأااءرخا لت لءاع عا وهون يأ وشل للا سا را
 تاق ثيح هل لثم هسوكعم لمعبو

 هل لع كيذا” هك لئاطو دلما ا نادم

 نم نف لك يف زاغاالانم سانلا رثكادقاو .٠ هترك ذ اهف حرص هناف
 ًاريثك ع ةناقاع6 ف رك ذ هللا همحر يررملا نأ د .ةرووبشملا نوتشلا

 هنا لملاو ةرالا قارق هلو كلذ نث ةيححالا م 05 8 وره ا

 بخم .. :دكلا عار ورط+ دللا ةليسإ نقلا ةقيسكر ةكرتس نا

١ 
 حجل بسسس
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 رركت دق طاةتالا دماشو .٠ هاظ كلذ ع+ يف لامجالا هحوو

 ٠ كاام مسا يف يلوق باقلادهاشو . دهاوشلا نم مد امف

 مارك نادلو يش اوال ناوذرأ غصتال

 مالكا س قاع لاو زل عنسصي م

 دهاشو ٠ ”هيانكلا دهاش يف أردتم مدقت دق داقتنالا دهاشو
 38 مدق نكرتايعاش و٠ صضيصنلا دهاش يف 3 0 مدهش دق ليلحتلا

 صروح مسا يف يلوق لي دتلا دهاشو ٠ حييماتلا دهاش ق

 ادار رز فكلقلا نمد 02 نيف ا لالا راع

 اباصأ هيف هارت مكح يأ يرعش تيا لداء ااا يفوهو

 ٠ 2 ىسيع مسأ يف يلوق يبدا دهاشو

 ا ريش هملا ا الف ضاق بأ كل وهذ نمراع اذا

 هفرط ضغ نم حتالامورب 20 ين.# هيجاح تدهاش دقف

 لمعي نونلا هنم دارملا بجاملا اهف مقو اذاو ينبع ةلك صيصنتلا ناف

 رسكو هحتف دعب نيفرح ىلع ةلمتشملا ةياللا ةروصلا اهم دارملا هيبشتلا

 جا رختسالا يف تا:_لا نماذهو ىسع راصفرطلا ضفب هيلا راشملا نيعلا

 معا هلاغ - ةهللاو هاكاذ قس 6

 مسا جارختسا قيرط ام فرعب دعاوش مع وهو « زاغلالا م د

 5 كلدبو هاند 0 هأدع ع ريمتم 4ع موقت سم ءامشالا نك يد
١ 
١ 



 ١١اا«#

 ريعد ص ىف نم هرد انكر ىتاعم فها

 نا ىلع ءارتجاب اسنملاك دقلا 2 رشا

 ىلع اهعارشاو هيبشتلا لمعب انقلا رك ذ ليادب فلالا دقلاب دارملا ناف

 حيملتلا دهاشو ٠ ريثأ وهو بولطملا لص فيحصتلا لمعب ريب لثم

 ٠ دامت مسا يف يلوق

 ىرتش هياع كفا نم هاشاح 2 هتيبحا نم ضع سن دب نمأي

 اص الب دايعلل رهطتلا هنم ام هيفف هنع دعوليلخلا لخ

 ٠ بولطملا لص دع ظفل يف ناك اذاو ءاملا وه رهطتلا هنمأم ذأ

 : ميكح يف يلوق هنمو فيحصتلا دهاش يف جردنا دق هيبشتلا دهاشو

 مدنلا اشحالا عرب ل 2 يظدوج للاولا | رك

 ميلك ىلع ىثثثلا دنع لايكبا نصفك نم

 00 مسا يف يل وق يباسملا لمعلا دهاشو

 المتم و لا كر نمو ةور» تك قثونم تي

 ٠ رفعج مسا يف يلوق فيأتلا دهاشو

 يرستاو دعوا نعووو ٠ لسقل ىلا ارواج

 سي رض هاقإرمأ ذزط 0 نك 11

 اءلحتم قم له ىرعش تلاق ة ىص ماعلا يف كنمىمومدعو يلو

 كل ياللا

 هاحر ِف نسما ىلع ن* دقو 58 ءاط نم لع داج



 نلت ورسول ل ا كا 410
 فاكلا ىلع يدامعافالصو تمرزاو 2 بلطم هيفا يل نكل و مياس

 هب فاكلا لصوو ٠ : لياودسا هن يل جارخاو نا م نال
 لاج يف يلو فدا رقلا دهاشو .٠ ةيمس ١ اهامسم ةداراو داقتنا

 الطلا يذب 3 رك نم يدان مآي حبطصأ

 ال لون هذ نكح ملا هنيلف 00
 نم هيفو طاقسا نكي مل يلؤقو مدت 6 نضاصتت لج لوكاذا

 ةلارتمالا هاسشو ٠ ام وهو ابهف دارض“الن تد ذأ عريخ ايفدارألا ل
 ورم مسا يف يلوذ

 بدطتخملا هن كح : صا ذا نم

 بهذلاب يود يبرظن 0 0
 ندارتلا ل نم نيعلاةداراو ىبهذلا قالطاو .ىص هيف صيصن :دلا ذا

 ةهبانكلا دهاشو .٠ كارتشالا لمع نم فرأا صوضخ ةداراو
 انمأ ق:يلوق

 هد وار دق اودع ُْ 0 كلومس نم ١

 دم نيلعا ىرتعاو لميح ماعلا طااج

 0 ع دق مسالا و مقاولا 5 0 وهوهد> داز يذلاومسلا ناف
 هنم قييف هملع لاز لهجلا هطلاخ اذا ملاع ءلاو ٠ راركتلا يف ةدياق واذ ماس
 ا فلالا هنم قبيف هلهج لاز معلا هارتعا اذا لهاجلا اذكو . فلالا
 .بولطملا لصيف نيفرط نافلالا نوكيف طسو ميلا و نيسلا نا لع دقو
 ءري | مسا يف يلوذ فيحصتلا دهاشو
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 نود لدا هل 0 موودم ةط_ساوب نخلا ةداراو ظفا 1 (هبانكلا)

 طق ظفالا ةرود ريبغل ل ةلاشردلا ؛!فيحصتلا) ةطدساو الب 1 لوالا

 وأ طقتلا ةلازا ىلع لديام ركذب وأ يعضوف ةيلثلاب رعشت ةماكب ناكناف

 1 + راهم لدا هق رفا الق فرخ لا ةزاشألا (مسيملتلا) ىلعحف امرنا

 ةداراو دَدَع 5 !با املا لمج) 0 ثرام ةداراو ظفل 0 (هيشنلا)

 5 ومي 4و 0 م ظافلا عج (فرل انلا) ل 5 تاس < ددعلا كلذهل فرد

 جازيماب و وأ يلا لا وهو 0 لاخن 0 تالذ لص ثيح هد ل م

 نيل شا ارا - قدح ااا !يجازتمالاوهو ضءس ظافلالا ضب

 داقتالا) ةماك|ف ورد عضو رب نأ ىلع لدبام رك ذإفاقلا) هيلء لديامةلك

 ”ه زج (ليلحتلا )بولطملا مسالا 2 هولاء حو لاةراشألا

 ةدحاو عو.لاريصر|ىرخال ةلك مذ (بيكرتلا) رثك اف نيئزج ىلا ظفالا

 تاكرح ىلع لدي اب نايتالا ! يبيذتلا ) رخآ لدب ظفا لءج (ليدبتلاب

 # ما يف يلوق نف قا

 الور ١ ةايشإ ةياعأ فا ىوشطلا يد ناش

 الا سلوا 914 لش ٠ ىلاغ تيسر عدم 1

 صيصخ# يلايخ ىربال يلوش نيءلا باهذاو صيصنت عدم يلوف

 يلوذ ةيمستلا دهاشو . طاقسا الا سدل يلوقو داتا الا ول يلوقو

 ١ 1 كيرالا

 قاصنال هسنع سهلا تكد ءاذغ بدهم تيبط لخ نم ينانا

 ١ - ا 0



 افشل رمكساو ةناو مفر مث هلل دجسو ةلبقلا ىلا كلملا رادتساف

 ىمافدهبر نم ةظع وم هءاج نفث ىلاعت هلوق الثو باتكلا قزم مله مه

 نيملاعلا تا هلل دجلاو 0 فاسام هلو

 ا أذ ةلك جار ختسا امم فرعي دعاوش مل-ع وهو !ىممعملا معا

 بتريم وهو ةمياسلا عابطلا لوبق عم اهفور> يللا صرلا قيرطب لوق

 بدي داو نيلصف ىلع

 .ةثالث يهولاجالاهجو لعقياوالا هماسقأ يف « لوالا لصفلا ف

 كلا لوالاو » ليستلا لدولا و بمكتلا لمصلاوب محتل ؟لوعلا

 فدا وهن انكلا و كا رتشالاو فذا رتلا وةيمستلاو ضربت وصيصنتلا

 اطافسالاو فيلاتاا ىلا مدقنب يناثلاو ٠ باسملا لو هيبشتلاو حييملتلاو

 اماو ٠ ليدبتلاو بيكرتلاو ليلحتلاو داقتنالا ىلا مسقنب ثلاثلاو ٠ باقلاو

 تايرورذلا نم ال اناا نما ىهف لسدتلا لمعلا

 هنم لصحتشام ؛ يليصحتلا) ماسقالا في راعت يف #«ي يناثلا لصفلا

 العا لو اننا ب استلا) اير ويم لفكلت هبا 1 ل رمكتتلا)ةملكلا ةدام

 (صيصختلا) هن ولطملا فورألا رك ا هحضوو نيّشاسأا

 فرح ما رك ذ ؛ةيمستلا) ةلو.شملا تافرهتلا نم عون اهبف فرصتلا

 ل لمع ىورتك عضو (فدارتلا) سكمل وأ فاس ةداراو قاده

 هن اعمدحا ةداراو داو نعت نراك الادجاو ظفل عضو 2 ا دحاو
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 (يرعملاو

 ل راةشرو فرت يذ طح ِف هلعفو نامزلا نم تدع ديهلو

 يلتعت صقاوالاو حجاورلا عضي هلا مفا يف نازيملا ةسعيبطك

 (ىزارلا رخفلا)

 لضفمو نذه» لاضتا '” هناشعاا ىف ناف نانزلا نس

 لذرالا سذألل ةحّتنلا عب لاا لا نك عبط هارتو

 (ءالعلا وبأ )

 الودع لاجرلا مالقأب نيش امتافياتكلا يفركفو ققدو

 صضاط َُ 0 0 ما نع كح اع هقيطلا هده (مخنالو)

 نبدم نيدلا رون لداعلا كلملا عمتجا هنا نم يبصملاب فورعملا يوجلا

 نامعنلاة رع انسان ىلابتكاهل لاقوهيناكىلا كالملا تفتلافقشمدةءاش ىكتز

 نوذراقم ةارغلا لهأ لا يدنع ع كف اهلها كالمأ ميم ىلع ضرره

 هل لام هل رخآ يف هل ذهشيل كلل« يف هبحاصل مهددحأ دهشيف ةداهشلا

 روزلا ةداهش ىلع دلب لهال مب نا روصتنال هناف هللا قتا ميهاربا خيشلا

 هيلع ملعيل هيلا همفدو باتكلا بتاكلا بتكف ٠ كلذ يدنع حمم دق لاَقف

 دش وهو هتحبم 0 أر يبص اذاف

 ررضلاو مفنلا يف ًاذفان كم مادام .اولدعا

 رطخ ىلع اهنم مكلا مكتلود مان اوظفحاو

 رخلا نع ساما يسع( انيس دو النفل ل



4» ٠0١1 
4 

. : 

 نك م سانلا زيخ ٠ مهذبا مهاضفأو مهدوجأ مهدوسأو 0 موءفرأف

 عاد + |ماعطا ا ناعوت مركلاو . 5 4. -ال 33 و اماوأب قم

 ىلع لاملا 5 ىمهعلا ةبمءأ دازلا مدق نك مزاسلاو ٠ ناشطملا ءاورا و

 ىنرملا يوذ هيج

 تعيساتلا فلعل

 ؟هئع هللا يكر بلاط ها 3 6 1 ا 0 : هنر هكا 0 ْق

 كيدان لد اذا توملا نم عزج الو

 (هنع هللا ىؤر ىفاشلا مامالا)

 ليمج كي فلوقلاو الأس اهي زيام ىلع اهلججاو سفتلا نص

 لياخ كانفج ما صد كب م امج اللا سانلا نر الو

 لوز كنعىهدلا تايكن ىسع 0 0

 ليلد وهو سفنلا ريمف ىنذب و هلام لق ذا سمن | ينغ

 ليع تح لامتلاام حمرلا اذا نولتم ءسصأ دو ُ ريخ 34

 ليخ تامانلا لايحا دعو هلاع هنع .توننتنا اذا داو

 لياق تابانلا يف مهنكلو مهدمتنيحناوخالارثك اف

 (يرشخزرلا)
 7 9 .٠

 اميل
 مه

 ديالا الا ىدد ةذطوعيلا لا هيوأد ع قف اودع نرفحلا

 دلب الرا طسرمأ نان" كرغ ىو كانا ةرارشلا ينو
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 مه ما لا ٠ للعلا ع ءاصأإ لامعالا رباك يف اوناعتسا ل اق مهف او

 توملا ناك اذاو ٠ لطاب 001 هحارالقلا ناكاشا (نيرتلا» لاا ىلا

 .نيعتق رمت ءرلا ةداسخ (وطس را قحا ىلا ه1 فور ط
 رصبق هلأس !سق) هنع لأسال امج هرابخابو هب مفنبال ايف همالكةرثك
 لاف لوتتلا نك 1 نعو :هردش ؛رلاة رم لاس را
 عاب دج ناسنالا ملح لاقف محا نَءو ٠ هملع دنع ناشالا قوقو

 نو ها هيهج و ءام ناسنالا«ءاديقسا لات ةذاوزلا قاما ناو ردا

 ديل لاعن ءافشلا ب دل نوم هيما وللا ل لا لالا ا
 نءو: لمعلا ضالخاو هينا ىوشت لاف هاا قالا دعا نيو  ءزكللا

 لهجلا نم مهدعبأو ٠ ةردقلا دنع خلا نم مه را لاق ريخب كولا 0

 هتيعر نيب لدعلاب الا هكلم طب_ضرال هنا ىرب نمو ٠ بضغلا كاع

 كتيير لقت نا نوعانلا كاع ىحنوءاحلاو نال عنمال !يرشخمرلا)

 ةض رثلا نيبسلا ثم قارم نأ هيج و هام تلالعلو قاس نو كا

 نا نيق>و يءاونلا هجو يف ريخلا بياوذ نم كاذ ٠ ةقيدولا دح يف

 .راكتو لواط"

 نا انفا ناقل ىو وا نم نسما سيل اثم ١و لاول نع اك را اما

 0 عاب_شالاو ةلامالاب فور ا ”هنامأ ربلا ضل" نازل ا نم

 افورعم يدستالةوكز يف ريخال ٠ عابشالاو ةلانالاب فوهلملا "هاما ربلا

 نموت ربشلا 0 نءؤملا دبع/يصاوتلا هب لوطب

0 + 5 

 كفلا قفا : كلاوما رود نا كلموفءافورذخ يوراال ةئيل ُْى ةكر ت2

 هت 2777722277 7 يس 2 ب مس م سس ل و سس م سس سس سس سمع

 ه.ساوم هيد نك ايلا ه.ءدسأ وس قلقا نو نا 5 تكفاك مش 5 لق

1١ 
- 
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 قواد | ردم ىلا كرت نموهم ناد نم ىلإ ثا فرق حلا عنب وم

 للملا لاقف. حبق لكب كرك ذف تايزلا ةعاسلا يدنع ناكق ثاولا هللاق

 (عيبرلا ن لضفلا) هيف قا لوق نء ينهزن وي ع بذكلا ىلا هجو>ا يذلا

 دبع ) همالك عاضاو هماقم لهج اهتقو ريغ يف ةجاح يف كولا ملك ن

 ترف ارلإاو 6 "عزل ةردقلاب كح الاو نيك ناطاسلا دقن ناو رع نكمل

 ردصلاغ د راع قفا ما سانلا اومنما هحسنلل متأو ا
 ا ارم ىداالاوتلاغام كيا ايف 0 !ميكحلا نال

 يروا راف دقف اضق نمو ضقيلف لسا و 5 ءاكفو قد نذل زا

 اهنم دوز نمل ليولاو ةراجت راد ايندلاهءاسؤرلا ةرثك يف ريخال (ميكملا

 اسما

 ناسأالا بدالا ٠ هدرتست 3 "يش نك دل قضوالا نا ةحنقلا تامل

 ةمدقمو . ءايطلا تاقوعفا ةفيضقف نيك نك< ري-خ ىهعلا 5 5

 0 ره نم اذلا الو وح قهر[ ناف تيوملابا وتلرتسا/ طار هر

 الد كلا نمل ظنأل جوربلاو ناطيللا فوملا عم اننلا نه ريخ

 ةميبطلا ناف هضرأ ريقاقمب ليلع لك يوادب ٠ كلا رييدتو لاجرلا ءارأ

 كل وة تنالال هموت نك ند اهاذغا ىلا ةكذاف اهاوظأ ملا ةقطخم

 1 عفانلا نما راتك الا قف ”ريتخا راكلا نم لالقاللا "هو لاظ ةهناناح

 عسا دا رمان ال كالا لا ضر ه3 اودع نم اهالا قلخ ول

 بهذلاك هنطوم يف لملا (سورملطب)هريغ نم فصتنام هسفن نه فصنب

 هصياخت سحيم يصتلاو دكلاو بعتلاو بوذلاب الا طبنت سي الوهن دعم يف

 ناساسك الم يغش فيك هلل يق ؛رهجرزب) ررشلاببهذلا صاخم: مر كشفلاب



 و ٠0 «

 ضد الاو . ويلا ارش ةلجخ نال[ يل ا للا لالا
 1 1 ا طسنااو ضميةنملا نيم نكف ٠ ةوادعلل ةيسكم مع

 نأ هنزلث . همازكأ ىف تدرام راذقع ودفن د ةراذتم

 .يطبنلاو كولمملاو ةأرملا ٠ كوءرك 1 مهتتهأ ناو . كوناهأ ميسر

 000 و ىصخ دهزو ىدنج ىوقت ةمايقلا موي مهم هللا ًابعيال ةعبرأ

 نمت ,سانتلا مارك شاع «٠ نامت داعلا قاخال ند هيض ع ةداو
 نم هسفنل نيملاظلا ملظأ ٠ مالا ىلا بسنتف 07 ماتا تابتالو ء

 نم حدم لبقو ٠ هعقلسال نم ةدوم يف بغرو . «:ركرال نأ عضاوت

 ةوخا يف قدص نم ٠ هنارادم ىلا ت>تحا ند كيخاب سيل 5 ٠

 لح وأ دقق باد قع رذتما نم ه ةلز ماهل دو هلع 00

 : ةلمضال اع كمذي نأ اردو لعق ايف 1 ناو فا لع

 كاشااوح و رعفال نان طا ردا ناك ميثلب هنظ نسحأ نم

 نم ”كقطا د كان نمو 2 كشوأ دق كر نم هدو ع
 ةلمفل ظعز نيو اعاز راض دله يسار ود لك اص

 سيكلا.كنع لقت كيلا لقن نمو ٠ كب من كل من نم ٠ يداه نآ
0 

 داع يح كوشن ىوس لجرلا نا ول . هناشو هحضطف دقف ةس الع هظعو

 ناصقن رضيال ا هنع هللايذر دينملا) هزمغي ن٠ سانلا يف ناكل حدقلاك

 ليضفلل ) معلا ناصَقن عم دج ولا لضف رضي اعاو مع هلا للضف عب هادحولا

 سلاحملا يف ىعدا نال /يبعشلا, هردق لجرلا ةفرع» :بدالا نارا 0 نا
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 ٠ نامزلا ريغ ناطاش | ريغ 11-1 اا يد ند لك سدل 0 هناهأ ها

 مارا ل نأ كابا « رادلا لق ناطا 0 قاعلا لقي ققزلا ا نغ لخ

 0 كاباو 0 كريغ نع كلذ 5 #2 ناو مي نوكيأم مالكلا

 قعراسا نم نوملع 0 اونهو ىلا نوم نعو نفأ ىلا نمار ناف ءامكلا

 د_شاب نهجورخ سلو نييلع ىتتا باجملا ةدش ناف . نهايا كلبا

 ها ربغ نقرمال 1 ف ا نوعاع هه قثوال نم كالاخدا نه

 او 14 انكر :ةارملا ناف اهنتشن زوابلاف هن رم نم ةارلا كلمتالاو انفاق

 كاياو ٠ اهريغل مفشت نأ. يناهنمطت لو اسدقن ارتما رك دنقل و نان

 ٠ مةسلا ىلا ةحيحصلا وعدب كلذناف ةريغ عضو ريغ يف راغتلاو

 « هدخا: الع كمدخ نم نذتا نحل لمجأو ٠ :تيرلا ىلا ةئربلاو

 كحانج مهماف كت ريشع مر 1 كتمدخ يف اواكوتبالزا ىلا

 ىلا 9 لود ام يبلا كدبو ريصت هيلا يذلا كانضلو ريط" هن يذلا

 اياولاو ةلداإلاو ةلدااملا يف كل: ءاضقلا اريخ هلاسأو كافدو .كلدبو: هلا
 نوح 1107 لاك كارماق نار الار

 توكسلاو لمعلا ةظقب مالكلا اقرا هنع هللا يضر/يعفاشلا مامالا)

 دكا نرانلا ةيئاتسم همونوب هتظم ىف هل كتامارض بفك رظناف :٠ هنو

 لع اقع نما لفاطلا + دليلا هل" قمل نان كارلا ةسانلم ند
 ب ورم نم لمعت :دزانلا هامل, ترش نا ؟تملع ا ؛ مومد-م لك نع

 ِ عضا ولاو ءاخسلاو .٠ قالا نيت ناكرا ةعب "1 رألا ٠ هتبرسثام

 انامل و هنايدلا ٠ عبرا لاصخ الا اندلا يف لجرا لكيلا, كنينلاو

: 

/, 

2000 
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 هزظ 5 كب نظ نمو٠ امال ك!ذ هل ادب نا. اهلا مجرب

 نم خأب كل س أ هناف هب »و كندا « ىلع الكتا كبخأ قح نءيضتالو

 دهز نميف نيغرت الو. كب ١ 00 ل كالشأ نكي الو . هّقح ا

 19 وكنال و ٠ هتاص ىلع هنم كتءيطق لع ى وقا ك وخأ كيالو . كيف

 كيملظ نمرظ كيلع 00 الو ناسحالا ىلع كنم ىوقا ةءاسالا ىلع
 ءاوءهءوست نا كرس ن« ءاز+ سيلو ٠ كعفنو هنريغم يف ىهس هناف

 كانأ هنأ / ت'اناف ٠ كبلطي قزروه-ٍلطت قذر ناقزر قزرلا نا 5
 3 نمكلل ايعا ٠ ءانثلا دنع انآ او ةجاطا نات عوضملا حبقأ ام

 قل عزجاف كيد ن رم اغتام 0 و. كا وثني تدلصأاب

 نوكتالو.هايشاروءالانافناكدقاع ن كى مىلع لدتسا . كيلا لصي مام

 بدالاب ظعتن لقاسعلا ناف همالزأ ف تغغلااب اذا هلا هاما م1. ع

 ربصلا ماز»ب موءطلاتادراو كنع حرطا ٠ برضلاب الا ظءتال مياملاو

 قدص نمقيدصلاو بسانم يحاصلا راج دصقلا كر نم نيقيلا نسحو

 دينا برقر اموق ندا تانك نرد ملا كيا ع0

 هيهذم قاض قا ىدعت نم ٠ فتاح هل نك ١ ملام تيرغلاو ٠ ديعب ند

 بيس هب تذخأ يس هل د ا ما.نمو

 اك اودى انانرخ دقو كودع وهذ كب لاس أم ٠ ىلاعت هللا نيدو كني

 عروب هع 1 لاي ب اكله عمطلا ناكاذا

 كيش ذهنيا قل 6 5 ماددمر ىمعالا نناخاو هدصق عل اي

 دو 5 هنا نامزلا ل نمد ٠ لقاعلا ةلصل 10 لهاجلا ةعبطق 5 هئادحعت
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 ايل مادا «رملاو ا روتخفلا عم ىنغلا نم ريخ ةفعلا عم ةفره او« سانلا

 لهأ نراق . رصبأ ركفت نم . رجهأ رثكأ نم ٠ هرصن اهف عاس بر
 ٠ مارملا مامطلا سب . مدهنع نبت رشلا لهأ نيابو . مهنم نكت ريخلا

 او كر ويس ناك ناقرد نقرا نك اذار ملظلا شف فيعضلا لظو

 : حصتتساا نثغو .حصانلا ريغ حصن اعرو ٠ ءاود ءادلاو ءاد ءاودلا ناك

 ” ةيراجلا طخ لهلاو ١ ىوتلا مئاضب اهناف ىنملا ىلع لاكتالاو كاباو

 اال دا 1 نوكت .نا لبق 4 ةضارتلا ركاب . كلظذلل ١ كي رحئام ربك

 ٠ دازلا ةعامضا داسفلا نمو ٠ بوي بباغ لك الو ٠ بيصي بلاط لك

 01 اكل رفا كتان فوم كفا نسا يلو - داما ةدلخمو

 قيدصيفالو ٠ نيهم نيعم يف ريذال .٠ ريثك نم ىعأ ريسل بر ٠ رطاخم

 نما رثك "| اعز "يشن رطاخت الو ءودونتا كل لدا ىهدلا لاس نين
 همرص دنع كيخأ نم كسفن لمحا ٠ جاجللا ةيطم كب حمطت نا كاباو

 ىلع هدوج دنعو ٠ ؛هيرامملاو . فطالا ىلع هدودص دنعو ٠ ةلصلا ىلع

 همرج دعو ٠ نيللا ىلع هتدش دنعو .٠ وندلا ىلع هدعابت دنعو ٠ لذبلا

 عضت نا كاياو . كيلع ةءن وذ هنأاكو دبع هل كنك ل

 كّشدص ودع 1 ربعي هلعش لنا 0 . هعضو٠ ريغ يف كالذ

 ٠ ةحبش 8 ياك نحب ةح.صنلا كاخأ ضو .كّش دم يداعتف ٠ ًاقدص

 ناو ٠ ةبغم ذلا الو ٠ ةبقاع هنم ىلحأ ةعرج رأ مل يناف . ظيغلا عترجتو

 هناف لضفلاب كودع ىلع دجو . كال نيلب نا كشوب هناف . كظلاغ نأ

 هش تك نم هل قيكساف كيخا ةعرطق تندرا ناو ٠ نيفرطلا ا
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 ةيواع بالك اهلها امئاف امواسم نع كل تفشكتو اهسفن كل تتعنو

 اهريبك رهشو ٠ اهليلذ اهزي نع لك الو ضعب لعاهضعب ره ٠ ةيراض عابسو
 انروخ كك رو افوتغ تاضا دلك 0 هتيم حا من ٠ اهريغص

 تكلس اهميس ميسم الو اهميَش عا رانا نسل تدورفا وب ةهاع جو رس

 اوهاتف ٠ ىدهحلا رانم نع مهراصباب تذدخاو ٠ ىمعلا قيرط ايندلا م

 ٠ ام اوبعلو مم تبعاف ابر اهوذختاو ٠ اهتمعن يف اوقسمغو امتايح يف

 نم كشوب نامظالاتدرو دق ناكمالظلا رفسب ديور اهءاروام اوس :

 هيراسس هتاف ٠ راهتلاو ليللاهتيطم تناك نم نا ينبأيملع ءاو ٠ قحاب نا عسا

 غامتن نأكل انف 7 ؛ ملعاو ٠ اعدام ناكناوةفاسملا مط ًافقاو ناك أو

 ناطلا يف ضعف ٠ كلبق ناك نم لبيس كناو .كلجأ ودعت ن لو ٠ كلمأ

 + "مز رحم لمت لك الو + قوزع تلاط لك سولف: ثتديتكلا ف لحلو

 ضاتعت ن|كناف بئاغرلا اهبلاكتتقاس ناو ٠ ةيند لك نع كسفن مركأو

 ارح دلل كالي دقو كاش دنع وكت الواس لل
 فجوننا كاياو ءرسعب الا لائءال رش ورام شا الا لاش را ارك وح فو

 نركب ل زنا تريطدمل ناو مكلشا [ضلل كدر عمطلا اياطم كب

 : كيسا طئأو .+ كلك كارد كلاف فانا لسمو د لاي

 ناو ٠ هقلخ نم ريثكلا نم مظعأو مرك أ هناحبس هللا نم ريسيلا ناو

 تافامكك اردا 0 كتءص يف طرفأم كيفالثو ٠ هنم مهتم لك ناك

 تحعأ كلن دب ينام لظفحاو م اكولا فدغي اعولا قام لمحو كمامام ند

 كلا تلطلا نم: ريج سايل ةرارشو « كرم ىد ناكل 00



 «هحؤ

 كدر 4 ةلع را ا ..ةانألا لوق ىف 0 ١ <

 لا لع هدا اذاو كدارل عمس هتيدان اذاف باثملا باب كل حتفو

 هلا فوكقو . كف تاد هتشثاو ٠ كتجاحن هيلا تيضفاف

 نم هتاأسو ٠ كروما ىلع هتنعتساو ٠ كرو رك هتنفكمماو ٠ كومه

 ةكو ٠ رامعالا ةدانز نه هريغ ةلالما ىلع ردقال ام هتحر نار

 نذآ امم هتئازخ حيتافم كيدي يف لعج مث ٠ قازرالا ةعسو . ناددالا

 ترطمتساو٠ هتمعن باو ءاعدلاب تحتفتدا تكش ى ف ٠ ةلئسم نم هيف كل

 ٠ ةينلا ردق ىلع ةيطعلا ناف . هتباجا ءاطبا كنس الف ٠ هتحر سا أش

 لزجاو لئاسلا رجال مظعا كلذ نوكيل ةباجالا كنع ترخأ امبرو

 الجاو الجاع هنم اري تيناو هانؤت الف ثلا تلأس امبرو٠ لم آلا ءاطعل

 ةااله هلق هايلط دق أ براق: كلا ريخ وه ام للا كنع فن عاوا

 ٠ هلابو كنع يقسو * هلاج كل قس اهف كتلأسم يك ٠ هتبوا ول كبد

 لل ل رحال تلح اعا كلنا ملعاو . هل قين الو كل قب ال لالاف

 ٠ ةغل رادو ٠ ةعلق لزنم يف كباو ةايحال ال تومللو ٠ ءاقبالال ءانغالو

 .براه هنم 0 رط كناو ٠ ة رمكأللا لا قيئاتو

 . توملارك ذ نم رثكأ ينباي . هارت كناك كماماهلعجاف هكردم هنا دب الو

 قو كينأ كلا وسم 20

 نا كاياو ٠ كرهيف ةتغب كانا كرزا هل تددشو ٠ كرذح هن

 مع هللا كابن 57 ٠ الع مهبلاكتو اهملا اسدلا لها دالخا نمىر أع 0
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 اك! ممن نضام كريت لف. كارع نيكو كل بارما

 نحل زلت ذا ب بحت ال امك راظت الو . كسفنل ه هركت ام هل هركاو

 . كريغ نم حبقتستام كسفن نم حبقتساو . كيلا نسي نا بحن

 "لق ناو. لت الام لقال ٠ كسفن ن٠ مهل هاضرت ام سانلا نم ضراو

 .باوصلا دضناحالا نا ملعاو ٠ كل لاَ ناد اللام لقت الوم“ 3

 تنا اذاف ٠ كريذا انزاخ نكت الو كحدك يف عساف ٠ بارالاةفاو

 اش رط كماما نا ملعاو ٠ كيرل نوكت ام عشخا نكف كدصتل ترده

 ٠ دايترالا نسح نع كب ءانعال هناو ٠ ةديدش ةّقشمو ةديع ةفاسء اذ

 قوف كرهظ ىلع نامحت الف. رهظلا ةفخ عم دازلا نم كغالب ردقو

 نم ةقافلا لها نم تدجو اذاو . كيلع الابو كلذ للة نوكيف كنئقاط

 .افجبلا جات ثرح ادغ هب كففاويف ةمايقلا موب ىلا كداز كل لمح

 الف هبلطت كلف . هيلع رداق تناو هدب وزنا نم رثك أو هايا هلمحاو همتتغاف

 مون يف كادءاضق لعجيل كانغ لاح يف كضرّقتدا نم متغاو . هيد

 لقأملا نم الاخ وسخ اف تامل در 25 ق1 اهافاسا' نأ ملعاو . كترسسع

 وا ةنج ىلع ةلاحم ال كب اهطبهم ناو عرسملا نم | را ل املع ىطرملاو

 نا ملعاو . كلولح لبق لزتملا ثىطوو كاوزت لبق كسفنل دئراف ران ىلع

 كل لفكتو ءاعدلا يت .كل نذا دق ضرالاو تاودسلا نار هدس يذلا

 ( هنييو كنب لعجت لو كمسريل همحرتستو كيطعيل هلاست نا كنماو ةناجلالاب

 تاسا نا كعنع : و هبلا كل عفش نه ىلا كئحل : و هنع كب>< نم

 كيلعددشي و ةحيضفلا ثرح كدضف و ةمقنلاب كلجاعي لو ةيوتلا نم



 «هح#

 0 هف لضيو» :كياراهيق ريدتو سحأألا نم له ام

 هيلعهللا ىلص انيبن هزم ران[ هنأ بس هللا نع "يذب 0 ا نأ نا ملعاو

 نل كياو احصن كلا ] 1 ىلا ٠ داق ةأحنلا ىلاو 3 10 سو

 ول هنا ينبا 0 كل يرظن مغ امم تدّمج>ا ناو كلسةئا راذنلا يف غاب

 تف 0 ما وكلم رانا 5 < لامر كم ال كلذ 000

 دحاوكلم يف هداضيال هيف فصو مدحاو هلا هنكلو . هتافضو هلاعفا

 ءايشالا دب ارخاو . ةيلوا الب ءايشالا لبق الوأ لزب م ادن لود و
 تفسعاذاف ٠ رصب وا ىلق ةطاحاب هتنيوبر ثبات نا نع مظع . ةبامن الب

 هَ 501 فردت ةلفو هرطخ رخص يفهلعش ناكل ىغذ . م لمفاذ كلذ

 نم ةمفشلاو . هتبومع نم ةيهرلإو هتعاط بلاطيف هر 3 هة>اح ميظعو

 دق يلا يناي . حبق نع الا كبي ملو نسحن الا كرماب مل هناف هطخس

 رخأ ايو, ةررجالا ىع كتاناو اهاتحإو [طاوزو املا و امذلا قت كلا
 لس امنا . اهيلع وذحتو اهب ريتعت ١ مف كلل حر اق نطل
 م1 ال ندع لوم مهب ابل رفس موق لثكايندلا 1

 رفسلا ةنوشخو قيدصلا قارفو قيرطلا ءاثعو اولمتحاف | 32 الح

 يشن نودي سلف . مهرارق 00 مهراد ة ةعسم اوتيل معامل هيودل>و

 ا لالا جالو. اهرذم هلل نورب الود الإ كلذ ن

 لزنمب اوناكموق ل دك اين رغا نو لح و. مهل ىلا مهانداو. طرت نم

 مهدنع مظفأ الو مهبل 5 'يث سياف بيدج لزمه ىلا مومابنت بي هخ

 لعجا يباب ٠ هيلا نوريصتو هيلع نوءحمأه ىلا هيف اوناك ٠٠ ةقرافم ند



 ضن سة بم نم يبيح تيوس اي حا اذ

 00 ا | 1 | 1 <[ 1 1010[

 « هو

 كريب نم كفر ا أمىلع كلذ ماكحا | ناكف مهلعسبنلا يذلا ل ام . مهما راو

 نأ“ ت”ود>رو» كش 43 كيع نما ال أ ل 1 ل نم "يللا بحأ

 ىدحصو كلا رك كادت كيد ناو٠ كدا هش هللا كفو

 هللا ىوذلا يصو نم'يلا هب دخلا تناءام سحأ نأ ىجان رلعاو ٠ هذه

 نمزولوالا هيلع ىغم امب ذخالاو . كيلع هللا هضرتفاام ىلع راصتقالاو

 5 مهسش ال اورظن نا اوعدب م مماف . كنب لها نم ن ولاصلاو .كابا

 ذخالا ىلا كيذ رخآ مهد ر مث ٠ ركفم تنا امكاوركفو ٠ رظان تنا

 نود كلذ لبقت نا كسفن تءازاف.اوفلك / امم كاسمالاو٠ اوفرع اع

 ولعو تاهسشلا طروتب ال ٠ ملعتو مهفتب كلذ كيلط نكيلذ ٠ .اوملع امرلعت

 4 000 كملاب ةنامةسالاب كاذ يف كر اظن لبق هاو تاما

 ص ىلا كتملساو ٠ ةهش يف كتجلوا ةباش لك كرتو . كقيفوت

 كره 0 ٠ عمتجاف كيأر متو عشخف كبلق افص دق نا تنشا اذاف

 بح امك 0 تق ناو... كلل تارنف ايفاراخاف سلو 00

 «ل ءاولكملا طبخ اننا كلئا معا ٠ كركفو كرظن غارفو ٠ كلسفن نم

 كاسمالاو .. طاخ وا طبخ نم نيدلا للاط سيلو ٠ ءالظلا طروتتو

 كلام وه توملا كلام نا معاو يتيصو ينب اي مهمتف ٠ لثم كلذ نع

 وه يلبملا ناو ٠ ديمملاوه يدبملا ناو ٠ تيمملا وه قلاخلا ناو ٠ ةايلا

 ءاممتلا نم هيلع هللا اهلمجام ىلع الا رتستل نكن مل ايندلا ناو يفاحملا

 نم "يش كيلع ا داعملا يف ءازملاو التنالاو

 رثك ا ااطمو تمل مث . الهاج تقلخام لوا كناف كتلاهج ىلع هلمحاف كلذ



4» 
 نبهذت الو ٠ يتبصو مهفتو ةراختسالا ريد او ٠ نافرأطاو ءاطملا

 00 0 قر ءاو ٠ عفن ام لوقلاريدخ ناف ٠ م

 شارو ابننا تدإب دق ي :دءأر ل يا ينب يا ٠١ هملعت ند عفت

 نود ٠ لججا يب لجعب نا اهنم الاصخ كيلا يتيصو ترداب ايه ياذا

 نيس و تبصش ' مين ر ين صقنا ناو ٠ ىسفن يف اع كيلا يصقا نا

 'رل) ساي نركم ايلا ندر يرق كاع لس جيشا
 كتردابف ٠ هتلبق الا 'يث اف قتلا ام . ةيلاخلا ضرالاك ثدملا 0 امناو

 ند كليار انج نيم كبل ليتم وح كيه رص ىلإ لفدتدآلا

 اسك دقن 78 +: هج روب هع تراحتلا لها كافك دق[. سال

 هينأن انك ام كلذ نم كاَناف ٠ ةيرجتلا جالع نم تيفوعو ٠ ةبلطلا ةنؤم

 نم رمح ترم نكأ مل ناو ينا ينب يا . هيفانيلع لظا امبر ام كل نابتساو

 يف ترفسو ٠ مهرابخا يف تركفو ٠ مهطامتا يف ترظن دقف يلبق ناك

 عمت رم دق م هرومأ نم يلا ىهتن 1غ ا 1 معالغوعدعا _ مهرألا

 . هررض نم هعفنو . هردك نم كلذ ونص تفرعف ٠ مهرخآ ىلا . محلوا

 كلوا قف ردو هلي كلل تايحاتو هلاك درعا لك ندا كل ضاقت

 تءجاو .قيفشلا دلاولا ينعي أم دراما نم قادم كبح تنارإو ٠ هلوه

 ةئفوذ ىهدلا ليتم رمعلا لبقم تناو كلذ نوكي نا ٠ كبدا نم هيلع

 ةليوأتو ٠ ٠ لجو نع هللا باتك ميلعتس كئدّسا ناو ةيفاص سفنو ةميلس

 ىلا كلب كلذ زواجا ال ٠ همارحو هلالحو هماكحاو مالسالا عيارشو

 مهلا وحا نم هيف سائلا فلتخا ام كيلع سبتلب نا تّقفشا 3 ٠ هريغ
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 ي صا ض# يل 22 0 ياوه نع ينف رصو ينار يةدصف . يسفن مده

 . دكا هو هد قدلطو © لعل هب 0 د> ىلا ىب ىضفاو

 5 يبباصا كناصأ ول اثيش ناك ٠ ىلك كتد->و ل يهمل كتدحو

 تدتكف ٠ يبفن سما نم يندنعي ام ك سما نمينانعف . ينانا كاتاول توملا ناكو
 كيسوا اف تربوا كلل تدشن م ايش ٠ اك لا

 ٠ هلب“ ماصتعالاو هرك ذب كبلت ةرامعو هما موزاو يبب يا١ هللا ! ىوقتب

 يحا ه هب تدع كأننا ةللا نيدو كني بيس نم قئوا بيس ياو

 رك ذيهلاذو ةمكملاب هرونو نيّميلاب هوقو . ةداهزلاب هتماو ةظءعوملاب كبلق

 لكفو صسهدلا ةلوص مردخو ٠ امدلا عئا# هرم و انفلا هررثو ٠ توملا

 باصاامع 00 دو ٠ نيضاملا رامخا هيلع ص ضاو ٠ مايالاو يلابللا باق

 اولعف اءرظناف ٠ مهراناو مهرايد يف سو ٠ ٠ نياوالا نم كلبق ناك نم
 ٠ ةبحالا نع اولقتنا مهدت كاف . اولزنو اولح ناو ٠ اولقتنا امو

 كل حاصاف م ا دق ليلق نع كناك و ٠ ةيرغلا ر ايد اول-و

 اف ناظملاو ٠ فرع ال اهف لوقلا خد ٠ دب كيرا عج الو

 كنع 0 ناف ٠ هتلالْص تتح اذا 3 نع ةلفيشا ٠ ا 3

 هلهانم نكت ف ورعلاب صاو.«. لاوهالا سوك را. ريخ لالصلا 3

 تتارمماانضخو ٠ كديح لبق نب نايو تناوب كد نك

 0 ص ريصلا كف دوعو 0 ندلا 8 هّقشو زاكي 0 لا

 |مجلت كناف كملا ىلا اهلك رومالا يف كسسفن ءيجلاو ..ربصتلا قلحلا ماو

 مركب ناف ٠ كار رإ داع أ صلخاو ل 00 عنامو ٠ رب ر> اا
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0 
 9 طايسالا نم طيس نيسسد> .اهنماح بحا ند هللا بحا نيسح نماناو

 نيام سو هيلع هللا 016 هللا ا هيشا نسا هئع هللأ يكر ُس ند

 بءصمنعو الذ لفسانم ناك ام هب هبش نيسملاو سارلا ىلا ردصلا

 هللا يضر نيسألا ناكو لاق شام ةيعؤ ا انه نيم جح لاق

 لتق اهميمج ريملا لامفاو ةقدصلاو جملاو موصلاو ةالصلا ريثك الضاف هنع

 0 لا رك قينسو ىدجيا ةئعاار وشاعموب ةعجطجا موب هنع هللا يضر

 00 40دك اول ررتك هيلع سال وسر هيكل ع ةاارازب ةرقو قارعلا

 ةروطسم ةروك ذم تالوطملا قو ةروؤتم رثلا هقاثمو

 (تدماثلا 0

 يلع نع ميشل و لولا بابرا نع ةرداص 0 او ظعاوملا يف

 نسألا هنبال نيفص نم 00 دنع ناره كا هع را مرك

 مدتسملا ٠ رمعلا ريدم لا نامزال رفملا ٠ يتافلا دلاولا نم ٠ هنع هللا يضر

 ها نا اع اس نع 0 نك أسم نك اسلا ايندلل ماذلا ىهدال

 ةئيهرو ماسالا ضرغ .كله دقنم ليبس كلاسلا كردب ال ١ لمؤملا

 ريسأوايانملا ينمو ٠ رورغلا رجانو ايندلا دبعو ٠ بئاصملا ةيمرو ٠ مايالا

 خيرصو تاف الا بصنو ٠ نازحالا نيرقو مومحلا فيلحو ٠ توملا
 "اللا نما ناي ايف "ناقد ديانا ,٠ تازسالا ةفلحو تاوبنشلا

 كد نع يعور أم ٠ يل ةرخ آلا لابقاو ٠ سى سه دلا 00

 سانلامومه نوذ يندرفت ثيح ينا ريغ ٠ يارو اع مامهالاو ٠ ياوس أ



 «هاإ»

 هباجافدعاوملا نم كلذ ريغو هبا مايا يف ناك امم ءيشل قارعلاو زاجحلاو

 نم نيش ضال نك لع كلذ ىلع احاطصاف باطاع ىلا ةيواعم

 هللا يلصهللا لوسر لوقهناش يف درو نيعبراو ىدحا ةنسلوالا عبد رهشت

 دادس نب هللا ديعنع يئاسنلا ىورو هب نم ب>او هبحا ينا لو هيلع

 وهو ءاشملا ةالصل 1 هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع جرخ لاق هسأ نع

 هعضوف ةالصلل - هيلع هللا ىلص ينلا مدَقتف هنع هللا يذر انس لماح

 يسار تءفرف لاق املاطاف ةدجس هتالص ينارهظ نيب دجسف ىلصو ربك 5

 ىلا ينحف كحل وهو لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر رهظ ىلع يبصلا اذاف

 هللا لوسراب سألا لاق هتالص مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا ىذق الف يدوجس

 ثدح دق هنا اننظ ىتح اهلطا ةدحس كتالص ينارهظ نيب تدجس كنا

 نكي كلذ لك لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق كيلا ىحوب هناو سما
 ةدراولا ثيداحالاف ةلمجابو لزني ىتح هلا نا تهركفينلحترا يبا نكلو

 ةريملطلا سمشك هناش يف ةعاقلا نيهاربلاو ةريثك هلسف ى

 ) ةضاسلا يا ١

 نب نيس انرخ لَ و هيلع هللا ىلص هللا لودر طيس فامم يف

 اديس هوخأو 0 مسو هيلع هللا ىلص ينأا ةناحر و بلاط ينأ 3و ص

 لاق ٠ ةرجهلا نم ةعب را نبل نايعش ن«نولخ ع دلو ةنملا لهأ بابش

 دحاو رهطالا 0 ةدالوو نيسملاب لما نا نكد / 2 نب رفعح

 ينم نيسح ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق هرم نب يلبي نعو
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 ) سوفا شطلا)

 يضر نس اياكم لد و هيلع هللا ىلص هللا لوسر طبس فانم يف

 ناو لوسرلا ةناحر بلاط ينأ نا 1 نا نبس د وأ وه هنع هللا

 يلا نع ىورو ةرحطلا نمةثالث ةئس نابعش رمش فصن يف داو لوتبلا هنن

 نيعباتلا نم تاءاجو ةشئاع هنع تورو ثيداحا ملسو هيلع هللا لص

 روهش# هيف ددقو عيقبلاب نفدو نيعب راو عست ةنس 0 ةنيدملاب يفوت

 هللا لوسرءاهبش هنع هللا يضر نسالا ناكو صاعلا نب دعس هيلع ىلدو

 ةالصلا هيلع ينلا مسالا ادهم هاممو ىلعالا هفصن يف ملسو هيلع هللا ىل<

 قدصتت نا هما صاو هرعش قلحو ة-ءباس مو هذع قءو مالسلاو

 سابعلا نب مقاما عم سايعلا 1 رما ىلضفلا ما هتعضراو ةضف هرعش هنزب

 ىلاعت هللا نم يحتسا لو ناكو هعم دات براجالاو اشام 11 جحو
 نم جرخو ىرخا كسع :و لعن قدصتن ناكو هتيب ىلا شما و هأهلا نا

 0 نإ ل 1و داغذ اعوو اعبرك الح ناكو 1 ند هب هكا

 ره نم تيش ثالثل هبا لّدَق دعب ةفالحلايلو ىلاعت هلل ةفالخلاو ايندلا

 قبو هابا اوساب اوناك افلا نيعبرا نم رثكا هعيابو نيعبرا ةنسس ناضمر
 مث كلذ ريغو ناسارخو قارعلاو نملاو زاجحال ةفيلخ رهمشا ةبعس وحن

 هيلع هدج لوق راهظال هيواعم ىلا وه راسو ماشلا نم هن واعم هيلا راس

 نم نيتميظع نيئئفنيب هب هللا حلصب ديس اده يبا نا مالسلاو ةالصلا

 ةئيدملا لها نمآدحا بلطي ال نا ىلع هيلا سمالا مياست هل لذبب نيماسملا



 د

 لاهو دللو نسما هيذلو معا ةقولا يرش 1120017 رة

 "يف لغ ايكم الو ايكتن, ناو .ايندلا ايثيتالو هلا ىو ايكيصوا ال

 ا! ىرخالل امنداو فيعضلا ائبعاو متيلا امحراو قا الوقاكنع انمىوز

 وك دخت ال هللا ناثك ىاعذاماو اس مولظملاو مسخ ملاظال انوكو

 له لاقف ةرفتملا نبا هدلو ىلا هع هلا يضر رظن مث منال ةمول هللا

 كيصواوهلثم كيصوأيناف هللاةذ مث لاق كيوخا هب تيصوا ام تظفح

 ايكيصوالاق مث امهنود ًاسمأ قثوت الف كيلع امهتحمظمل كيوخأ ريقوتب

 نسحال لاق مث ه-بحب ناكاهكابا نا امملع دقو ايكسا نءاو اموخا هنأف هن

 اناف تشع ناف يبارش نم هوةساو يباءط نم هومعطاو يبراض ورشا

 هللا ل ومر تمس اف هن اواتع الوهن كو 5 تا تاو

 ان! نا نسح اي روقملا لكلاب ولو ةلثملاو 1 ابا لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 لوب مل-و هيلع هللا ىلص هللا لوسر تءمس يناف ينفك يف لاغت ال تم
 هيلا يبومتاح 1 ناك ناف نيتيشبملا نيد ىل اوشما ناقل يف اولاغت 3

 نوه ككفلا ل نطل دنع يا كفا مار 7
 ينتاق الا يب لتقب ال ال'نينمؤملا ريمأ منلتق نولوقت يدعب نيملسملا ءآءد

 هلسغو هنع هللا يضر ضبق نا ىلا ةداهشلا ةملكب الاكلذ دعب قطن و

 يف نفكو ءالا بصي ةينئنألا نب دمحو رفعج نب هللا دبعو ناطبسلا

 تناوركت مسن هيلع ريكو نسما هيلع ىلصو صيق اهيف سيل باوثا ةثالث

 هبلقنم ةنملا لعجو هاضراو هنع ىلاعت هللا يضر ىل-للا فوج نفدو

 هاوثمو هاوأمو
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 ل لا طع ىف لاز ايوا". املا راسل اش لودنو ١ تابو

 لتق دعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسم يف ةفالخلاب هل عيوبو

 كمان هل اولامق ةراد ىلا مهريغو ةباحصلا ءاج نأ هربخ نم ناكو نامء

 قبو ةفيلحلا وهف هب اوضر نُث ردد لهال كلذ اما لاقف ام قحا تناف

 هاا لا دعصق دجسملا ىلا جرخ كلذ ىأ ر ايلف يلعىلا ىتا الا دحا

 برعلاءاكح ضب هل لاق ةفوكلا ل خد الو ةحاط هعيابف ةعيابملل هيلا دعص

 هلو "اهلا كتم كيلا جوحأ تناكيهو كتناز امو ةفالخلا تذبز دقل)

 لعلدب ام هنع لقتو ةروهشم حيحصلا يف ةتبات بات جبرا وا لاتق يف

 اهف لتش يتاا ةليللا صوصخو لب اهفلتش يتلا ةنسااب هنع هللا يضر هملع

 يضر هلق ريخ نم ناكو نيعبرأ ةنبب ناضمر رهش ةنرشاع ةعجلا ةليل يهو

 نب داد-عو ىلاعت هللا هنعا مجلم نب نمحرلا دبع ةكمب عمتجا نا هنع هللا
 بلاط ينأ نب ىلع لتق ىلع اودهأعتف نينملا هللا ديع نب 3ك ريلاو دارص

 1 لقو ليل ان ميلل نإ لاق ضادلا نبورعو نايفسا نأ نيةيراتمو
 هبحاص نع دحا عج ال نا اودهامتو ورمعل نأ هدا لاقاو هنوأعل انآ

 هجوتف ناضمر نم ةرشع ةل-ل يف اودعاوتاو هنود توعي وا هلت ىتح

 هنع هللا يضر ًايلع مجام نإ برضف هبحاص هيف يذلا رصملا ىلا دحاو لك

 هنال كلذو ةروكذملا ةلبللا يف هغامد ىلا هلصوا هتمج يف مومس» فيس

 لاَمَف هنع ندرطف ههجو يف نحصف زوا هدنع ناكو اهحيح ةالقل جرخ

 هن ناطمر رش قهارشع عساتلا دحالا ةليل ينوتو 4 ون نماف نهوعد

 لسيقومايا ةثالث ليقو رهمشأ ةعبسو نينس عمرا هتفالخ ةدم تاكو نيعبرا



 كفي

 ٠ نيمالاب ةيلهاجلا يف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا وعدي شرم :تناكو

 هللا ىلص هللا لور تنب ةمطاف مطاوذللو هل لجاور عاتبب نأ هرعأو
 نب ريبزلا تن ةمطافو هنع هللا ىضر 09 1 0 تيلي ة.مطافو سو هيلع

 لاقو ٠ نيِنمْؤلا امي نمو مثاه يف نم هوم رجاه قل باطملا كا دع

 هلوسبرو هللا ىلا ةرججلا ةيرهأ لع نك هب كترسأ ام تمربا اذا لمل

 2 ملسو ةيلع هللا ىلد هللا لور هع عزج 3 كيلع يباتك مودا ا

 مههوجو ينمهاثحو اهيلع أرقو بارتنم ةضبق ذخأو ساناا مايو ليللا

 وكي وب [:هيلع لخدف سو هيلع هللا ىلص هشارف يف هنع هللا ىضر يلع مانو

 هللا ىلص هللا لوسر نا ىلع هل لامف لوسرلا هنظي وهو هنع هللا يضر

 هعم لخدو ركب وبا هّقحاف هكرداف نوميم ما رب و<قلطنا دق ملسو هيلع

 ىلا ثرتكب لو برطض ملف هلوججري مهو شارفلا ىلع يلع تابو راذلا

 مههوجويف راشف فويسلان.سهاش اولخدو هيلعاومجه ليللا ءانثا ناك نا

 اوجرخف يردأ ال لابن كيحاص نأ اولاقف مهرحن ينمهديك هللا درو هوذرءف

 يي لبريج 0 كل عل هللا ىحواو 5 مه رش هللا ذاك هر

 اهو هيلع الزنف حابصلا ىلا ةليللا هذه يف هاسرحاو يلع ىلا ال زم

 لع دكا هتكماام كب هلا ىها 0 ىلعاب كلغم نم 2 نالوش

 رجحلاوتيبلاب فاط قاخ مركاو ىصملا ىطون ريخ يس تدقو

 رسالاب لتقلا ىلع ىسفن تربص دوو يبوسل 0 ممم يعارا تثت»وو
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 يف ادمم اوسبحت نا ىرا يرتخبلا وبألاقف مهعم هولخداف :ًانسح ًايأر ينم
 اوصيرتو هبارشو هماعط اهنم ةيلالخدب ةدحاو ةّقاط ريغهل سيلقلغم تدن

 موامحتف ةريشع هلناذ يأر اذه سيل يدجالا خيشلا لاقفن ولا تير هب

 نب ماشهلاقفخيشلا قدص اولاَتف | واتاقتتف كلذ نماونكم الزنا ىلع ةيط

 نوكيف مكن نم هوجرختو ًاذورش الج هوبكرت نا ىرا يذلا ورمع
 يأ رلا سنب يدجنلا خيشلا لام هنم ن وحن رتسلو مكريسغ ده ىلع هك الم

 مهدسفيف مكريغ ىلا هوجرخنف مكءاهفس دسفا دق لسجر ىلع نودمعت

 مكيلع سانلا نءمجيل متلمف نئل هناسا ةقالطو هظفل ةدوزع مهبتتسلو

 لهج وبا لاقف خسيشلا قدص اولاّمف مكدالب نم مكجرخو مكلتاقبو امج

 0 رطب اك رن اواحلأ# قا وعنو ا هريغ يأراال يأرب مكيلع نريشال

 ادم اوبرضيف ًافيس مالغ لك ىلا اومفدتو ًاطسو امالغ شيرت نوف

 ردش الف اهاك شرق لبابق يف همد قرفت هولتق اذاف دحاو لجر ةيرض

 اوصاختو هلع هنوطعيف لقعلاب نوضريف اهلك شيرق برح ىلع مشاه ونب

 هب راشاو لاق اهف قدص دقو يأرلا وه اذه هللا هنعمل سيلبا لاقف ٠ هنم

 نيب تع ليج 5 يأر لع اوقرفتف ٠ هنع اولد الف ايأر مكدوجا وهو

 ىلص ينلا ىلا مالسلا هيلع ليريج ىلاف ملسو هيلع هللا ىلص ي الا لتق ىلع

 ناك يذلا هعدضم ُْق تير ال 9 هرعأو كلدد هريخاو و ملسو هيلع هللا

 مهن ص أب هع هلا يب ضو ل را كلذ دئهذ ةردهلا ينهلَّسانذأو هيف 2

 لص نل هل لاقو د ماني ناك يذلا هم>ضم يف هضوع ماني نأ أ و

 ًاتطابو [سهاظ هتناما ءاداو هتءذ ظفحم هاصواو ههركت ما مهنم كيلا
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 الودح ىباَّيتح ابضغم ع عوج مم 3 سدو للاط يبا نب 0 نيد

 هللا ىلص ينلا هباطف هيلع حنرلا ينس مانو هعارذ دسوتو ض ل

 نا تحاص ا مق هل لاقو هلجر,هزكوف ةفصلا كلت ىلع هدجؤف ىلسو هيلع

 خاوا لو راصنالاو نيرجاهملا نيب تيخا نحت تانغ فانتا الا ند

 يسوم نم نوراه ةلزنع ينم نوكت نا ىضوت م ءأ مهم دحا نيبو كني

 نمو: ناعالاو نمالاب تح كلبا نم الا يدسس يناآل هناا
 يناانا ريسلا لها رك ذ دقو ٠ ةيلهاج ةتيه ىلاعت هللا هتآما كفا

 ةعيبلامث ىلوالا ةبقعلا عسب راصنالا نم ةفاط عياب امل لسو هيلع هللا ىلص

 اوءباب نانارصاو الجر نوعبسو بام ثالث مهم اهف هعباب يتلا ةريخالا

 ظ مهءاسن هم نوءنمع امه هوعنع نا ىلع ملسو هيلع هللا لص هللا لوو

 | ا مونم سو هيلع هللا لص هللا لوسر راتخاف مهسشاو م

 "ركع نينمؤملا ىلع ءالبلا دتسشا انك راصف ةنبدملا ىلا اوفرصناو أبين

 محل نذأيف ةنيدملا ىلا ةرجلا يف لسو هيلع هللا لص هللا لوسر ن وذا
 يوزذملا دسالا دبع نبةماسوبا ليقاوف مهلوا نيلاستم الاسرا نوجرخيف

 مهومرك | راصنالا ىلع هدم ممم ودق دنعف ريم نإ بعصم م لوا لبقو

 نوكردشلا ع الف ٠ مهوساو مهورصنو مهووأ و مهرود ف مهولزااو

 رجاه دق ملسا نم 7 ناو ةرحه ناد نييلييءلا راصا دق هاو كل

 ىلص ينلاب نومنصي اذ أم اورظنيا ةودناا را شرق ءاسؤر عمتجا أملا

 يدجب خدش ةروص يف سيما مهانافمهمتروشم عضو» ا سو هيلع هللا

 1 رضا نا تيبحاف مكتر وشمل مكعامجا ينغلب دق مهل لاقف
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 لاق مث ٠ يتب لهأ يفو هباتك يف ينومتفاخ فيك مكلياسم ىلاعت هللا نا

 ل0 والا لاق نينمارملا سانا لاو نم سانا اي ملسو هيلع هللا ىلص

 لعد ذخأو ةءبارلا يف لاق مث تارم تالث كلذ لو, نينمؤملاب ىلوا

 90و دالاو نم لاو مدللا ءالو» لمف مالوم تنك نم مللا هنع هلا يضر
 مامالا ىورو ٠ بئاغلا دهاشلا غابيلف الا تارم ثالث املودب هاداع نم

 نب رمع نأ هنع هللا يذر فر ْن ءاربلا نعء هدنئسم يف لبن 3 دمحا

 بلاط ينأنبااي كا ائينه هللاّعف كلذ دعب الع تل هنع هللا يضر باطلا
 ىلا هدنس يدحاولا ىورو ةنمؤمو نمؤم 0 لوف ةسسماو كحل

 نم نولوالا نوقباسلاو ىلا. هلوق ريسفت يف يللا لاقو ديمس يأ

 7و انغلاق كلدب وب يلاط ىأ نا وهم ءاساالاو ردنا
 ىلا راشاو ةعيررو ردكنملان: دمتو مقرأ 00 يراصنالا هللادبع نا

 هلو ْق هنع هللا يضر 0 كللذ

 يمع ءادهشلا ديس ةزمحو -22يونصو يخأ ينل ا

 يمحو يدب يي طونم سارعو نك 1 تلو

 يملحناوا تغلبام اريغص 2 الفط مالسالا ىلا وكتب -

 ٍَظ د هلالا قلي نا ١ ليو مث ليو مث :ليوف

 ىخا ال لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يمزراوملا ايضلا لقنو
 وهو راصنالاو نيرجاهملا نم هءاحصأ نيد 85 هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نمحرلا دبعو نامْثع نيبو رمعو ركب يلأ نيبب ىخا لسو هيلع هللا ىلص هنا
 خاوي ملو دادقملاو يرافغلا رذ يبا نيبو ريبزلاو ةحاط نيبو فوع نبا



 *« و

 لاف ناببصلاو ءاسنلا يف ينفلخلا هللا لوسراي لاقف كوبت ةوزغ يف للاط

 يدب ين ايإ هنأ ريغ 02 ند نوراه ةلزنع تق 506 نا ىكرت أما

 هل رخآ يف لاق ليوطلا هلبدح يف هنع هللا يضر أضأ هنغو

 ةمطافو ًابلع لسو هيلع هللا ىلص هللا لوز اعذ م ؟ءانباو انءانبا وعدنتب الا

 مل و هيلع هللا لص هنع دروو ٠ ىلا اله فرس ايام

 ٌثعب 0 هيلع هللا ص هنأ دزوو ل و هالو ع لاق هنأ

 ع يبرر ىتح يندم ال مهلا لوي هيدي عقار وهو عمسف يلع مهف ًاشيج

 يذمرتلا يورو الع 0 نيقفانألا فرعن : يردملا كيعس ينأ نعءو

 هع هللا يدر 0 يبأ عم عم ةبوتلا ةروسل ثعب مِلسو هيلع هللا ىلص ةنا

 0 ندا لجر الا غلب نا دحال يغبشسال لاف هاعد م

 ا 0 1 هللا ص هنأ ييسر يورو ٠ أهابا هاطعاف هنع هللا يخر

 هنيدملاو ل نيد ف وهو مر دغب ماقةمسدملا ادصاقداعو عادولا ةجحجح

 لاقو ٠ ةرجاهملا تّقو مارملا م يذ نم رشع نماثلا مويلا يف كلذ ,

 تغلبدق كنا دهشل اولاق تغلب لها نولوئسممناو لوثسم يبا سانلا اهما

 سلا سانلا اهم لاق مث. تحصنو تدان دف ا ديكو لاق تحصنو

 هللآ "الا ةلا ال لآ ليكن اولاذ هينا لوشر ل اورللا لالا 9 لآ نودشل

 باتك يدع اولضتن *لهر | مكسع ناأم مكيف تذفلخ كو ىانلا أبءا ل

 دزب ىتح اقرتش مل امها ىنربخا ريبملا فيطالا ناو الا يتب لهأو هللا

 موجنلا دع هتنا ددع ايكو ىرصا نيد أَم يكدوح و ضشاوملا 09
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 نيطبسلا واو نيملاءلا ءاسن ةديس هنأ هحوزو هوخاو هتفياخو همت نأ

 نم لواو مشاه يبنم ةفيلخ لواو ٠ نييمشاه نم دلوت يمشاه ل

 هيلع هللا لص هللا لوسر هل دهلش نيئس ةرشع نبا وهو نايبصلا ن --

 وح اما أن م نا ةئيدملا ىلا ةكم نم رجاه نيح ااةفلكتماو ةنلاب سو

 كلذ دعب هّمحاب 3 هدذع تناك يت اا ااصولاو عيادولاو هتناما هنع يدؤي

 كوش الااهلك د هاش ثاارلسو هيلع 5 لص هللا لوسر عم دهشو لعفف هلهاب

 دهاشملا عيمج يف هلو ةنيدملا ىلع هفلختسا ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ناف

 رييخ موب اهنم ٠ ةريثك نطاوم يف ةبارلا ىطعا ةدوهشملا دريم 1 الا

 دحأ موي هباصا هيدي ىلع نوكي حتفلا ناب ملسو هيلع هللا ىلص ربخأ يي

 لوسر نع (هنأيو ىصو) ٠ ي أعلا لحنا ف مولعلا ن :م ناكو "هن رض رشعةتس

 نمةلج هنعىورو 8 , كح . نونامثو ة هئسو هنامسح ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 لاق ةيفنلا نب دمحو نيسألاو ندملاهثالثلا /هونبو) نيمبانلاو ٠ "هباحصلا

 بسلا نبا لاقو ىلع ةسدملا لها ىضقا نا ثدحتن انك دوم. نا

 راشعا ةعست "يلع ىطعا سابع نبا لاقو < لع ريخ ىنواس لزق د ناكل

 لاؤسوهربغ ىلالدمنإ يلع نع ءيغلاانل تيئاذا ويقابلا يف سانلا كراشو معلا

 ةريثكلا نطاوملا يف هلاوقاو هءوانف ىلا مهعوجرو هل ”هباحصلا رايك

 نمو ٠ لومعلا يوذ دنع فا ريغ هدهزو رومشم تالضمملا لئاسملاو

 ثيداحالاو بالككلا ةطلاخم ىلع ريصيلف ًاقيشاهنم دارا نف ةفيجاندلا هتالك

 نا نباديعس نعل سمو يراخب خبلا هاورام امم ةريهش ةريثك هلضف يف ةدراولا

 ينأ نإ ابلع فلخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرا ناستعتللا يضر صاقو
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 ايكو ٠ هيورلا دعب اخد مام زاوح لع 96 جاجتحالاو هدم

 مدعو يحولا يت دنع ايندلا نع هذخأو هترضحت انز وا هضفباوا هاذا نم

 هل ضراللا نوكو :ىهنش ةفاسد تعزل ةريضتو همم ةولعلا وع طر

 موو ناو سنالل هتلاسرموهو هل مياذغلا لجو ارو دل هتمالو

 هعوطتو مهلاسر مهلا لسرلا غيل مماالا ىلع هتما ةداهشو هل ةعافشلا

 سانلا نود دهشتلا يف هباطغو رذع الب ًاَكاق هعوطتك ًادعاق ةالصلا

 هلظ روهظ مدعو هياع اطلا زاوج مدغو هيوم دعب هيلا مالسلا كو

 بابذلا عوقومدعو هيلع راهظلاو البالا عوقو مدعو رمقلاو سمشلا يف

 يف هتيؤر ةيقحو هتانب دالواهلا سس هنوكو همدآ ث وغربلا صاصتماو هيلع
 هناك لي دفماو ماكلا مماوج ىلع ةردقلاو ماكل نودهلةبدما لحو مانا

 نم ال نهلاؤس لح مدعو نمل باّمعلاو باوثلا ةفعاضمو ءانلا ىلع

 ةجيدخ اهما مث ٠ لطم ءاسنلا لضفأ ةمطاف هتلبا نوكو باجح ءارو

 نومع ىلاعت هللا يضر ةشئاع م

 ا ل

 يبانب لع وه ههجو هللا مرك بلاط ين 0 ىلع نيئمؤملا ريهأ رذ 2

 مثاه نب دسا تن همطاف (هماو) يم هاحملا يش رقلا ىاطألا دبع نب بلاط
 و ء

 ةيدملا ىلا تزحاشو تلم اهشاه ا تللو ةييشاش لوا شو كفانا نا

 ودو بارت ابا لسو هيلع للا لص للا لوس هانكو ن ماوبا '!هتينكو)

١١ 
 ديس +
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 مهيلاومو هلا ىلعةيناثلاو هيلع ضرفلاو لفنلا يتقدصك تامر<و ٠ ل

 كعب اللا عردلا هعرنو هل رح ءارو نمو همسأب هادنو هيلع توصلا العأو

 يهو نيعالا تانياخو ةيطملاب راثكتسالاو اهيلا جيتحا نا ةلباقملاو ةاقالمل

 حاكن و حاكتللا يف هتهراك كليسماو ايظا فال ُ حابم لا 0

 م ناو ةرأا هتجوزو همالا ةيلوخدأ هريغ 8 ةياتكلاو هءال هال

 هك يذ لكاو هتلرف تري نإ الا اهقراف وأأ م تاكا : لد

 ىلاب ادم 0 نعم اكو :رهشلاو طخلاو سانلا هب هب عتمأم ىلانيعلا دمو

 م 0 00 0 ا 7 اهل

 3 احو باق 0 هذه ُْ 0 0 ُُق 0 0 0 2

 0 ءا ْن 1 ءاشو ىف هجن وزنو ةحا املا يذ ماعطا كا 4 ضراالا

 تناج نم ةيهلا ظملب و 3 ظفلتم دفع لودي هل ةأرملا لحو نذالا

 لبقو دوهشو يلو نودبو رهم البو اقلطم عبرالا قوف ام حاكنو ةارملا
 الب و هناك نيد هيلع مسقلا بو>و م25و مار>الا نملاحتلا

 لباضفو ءوضصو ريغ ن< مونلا كاسعي هناللصو اًفاشنا ردك ولو مارحا

 خسلاو هليع مون ف هيلو مو مدعو هنا نم هتؤر لثم هفلاخ نسوتفرلا

 عمشمو عفاش لواو مدا دلو كيسدم هلوكو هلق نم عيبارمش هابتعب رش

 سانلا لع ةحح همايقو ليديبتلاو فدردحالا نع هظفحو كارلا وه يذلا



 ١ه «
 كدعسو نذوملا لالبو نا يفد دول هتاغب بحاص ينوملا صاع نا

 يغيللا حادشنب ريكبو يئأجنلا يخل نب رج وذو قيدصلا ركب ينأ ىلوم
 حمسلاوباو هملس ما ىلومرجاهمو كيرش نب علسالاو يرافثلا رذ وباو

 نإ ينأو ريب زلاو ىلعو نامعو باطخلا نب رمتو قيدصلاركب وباإ هباتكو )
 نا مقرالاو ةملس ن دمخو نايفس ينأ نب ةيواعمو تبان نإ ددزو 6

 مقرالانب هللا دبعو ديلولا نبدلاخوخاو صاعلا نبدعسنيناباو مقرالا ينأ
 ٠ لجسلاو ةبعش نب ةريغملاو هع ن.ءالعلاو هير دبع نب ديزن هللادبعو

 ىلا هيمانبورمح ةينامث (هلسرو !هبواعمو تبأ' نبدز ةباتكمهرثكا ناكو

 بهو نب عاجسشو ةءاغلاىلا هللا دبعو لق ره ىلا ىباكلا ةيحوو ينثاجنلا

 ىلا يموزنملا هيما نب زجاهملاو يناستلا رمش يبا نب ثراخلا ىلا يدسالا

 كاع ىذشلا قواس و ردا لاا رمل و تضر ىلا

 لالب ؛ هونذؤمو )نملا ةهج ىلالبج نب ذاعمو يرعشالاىمومو نيرحبلا
 ( هايارسو ) اب ظربقلا دعسو ”هكع هرودخم وباو ةئيدملاب موتكم ما ناو

 الا لتاقب لوز ورشعو عبس ليقو نو رشعو س# !هباوزغو ) نوسو تس
 كم حتفو رييخو قاطصملا ينبو هظي رف ينو قا ردن عست يف

 انكل ةريثك (هصياصخو) ةرجحلادعب تار< عبرا رمتعاو فياطلاو نينحو

 ىحضلاو رتولاو ةيحضالاك تابجاو ماسقا ىلع كلذو اهضعب ركذن

 || اهحاكن يف بغر نم قيلطتو هيف هناسن ربختو كاوسلاو لسبللا مايقو

 ريغ ركنم ةعفرو مال>الا يوذل هترواشمو ةولصلايف هاعد نم هباجاو

 .رسعمت يم ند هؤاضَقو ودعلا نم فءضلا ىلع داز نأ هنرباصمو دياعملا



 هن

 و ءاضيبلا يغو مكحماو ةميماو يوراو ةراو هك اوت هد 2 د ادناكوز

 ترجاه همال ةز2 تخاو ماوعلانب ريبزلا ما يو ىلوألا ايل| نهم لس

 ُْى جور امو نهالوايهوة<دخ(هجاوزاو)ةروبشم اهمتصقو را ةوزغ

 مأو ةصفح مث اهريغ اركب جوزت امو ةشئاع مث ةدوس من اهريغ 5

 ءالؤهو ةيذصو ةيروحو ةنوميمو شح> تن فئزو ةماس ماو ةبيبح

 عمججو ةرشع ”هتالث. لحدف ةأرما رع ةنغ جوزتو نمنع ىفوت مسنلا

 ديز(هيلاومو) ديز تب هناحرو ةيرام ناتبرسةهلناكو رشع ىدحا نيب

 ةركب وباو نوميمو ريصقو عفيورو مادابو هقسنك وبأو نابوتو ةماساو

 دوساو حابرو نارّقش لاصو هسأو ىملس وباو .هيفص وأو ةزصوهو
 دج دلزو 5 1و معدمو مفادو هلاضذو ةيعوم وأو مفار اوراس

 دفأو وأو د_فاوو هسوب امو نامهطو ديدبعو ديز نب راس نب لاله

 نالسو ةنيفسو ةديبع وأ و بيسع وأو نينحو ريمض واو ماشهو

 نب ريمضو ديعسو الوب نب دنزو امالسو اباسو حافاو نعاو يسراقلا

 ارم واو هليس وباو نادروو ليشنو مفانو ملسا نب هللا ديبعو ريمض يلا

 ةاقعلو دمي تان ةيوينمو كرا اهلساو نعل ماو ىملسإهؤامأو)

 (همدخو) شايع ماو نيرشو هرامو هريمض ماو هءاحرو هميماو ىوضرو

 دوعسم ن هللا ديعو |امساو دنهوىملس الا ته ْن هعس روكلام 00

 هبقعو ٠ هيعارذيف امهاعج سلج اذاو اهايا هسبلا ماق اذا هيلعن بحاص ناك
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 نيدُحا لهس توصلا نسح تيضقلاوةرسلاىلاردصلا نمقيقدلا رعشلا
 يلاعاو نيعارذلاو نيبكنملا رعشا ردصلاو نطبلا اوس مهلا عياض

 امهتاش ليوط ىأ نينيفلا لكتعاأ ةظارلا حلو ,/ يارا اونو زعسلا

 |ملقت يشم اذا ةوبناا متاخهيفتك نيب نيبقعلا ملح ليلق يا ةديقملا سوهنم

 وهو هقاط يف نود-_و ضرالا هل ىوطنت امتاكو ببص نم طحنب امناك

 ين نكي ملو يفوت ٠ ردبلا ةليل رمقلا ول الت ههجو 'الاالتب ثرتكم ريغ
 :ةنس نزار وهو هنا قلقا قل كا اس ردح لو لا

 روس وف فئاخ هلل ةاولتع قش نشالا موب اهلخدو ةئيدملا لا اع 3

 تدب يف عجولا هب ادبو ٠ فالخ الب نينس ةرشع اهم ماقاو لؤالا عير

 نينثالا موب ىحض ىنونو ٠ رفص نم انش نيتليلل ءاعبرالا مون ةنوميم
 ةرحهلا نه ةرشع ىدحا ةئس 00 عسر رش نه تلك رشا ا

 اهيف سيا ضيب باوثأ ةثالث يف نفكو حصالا ىلع ةنس نوتسو ةئلث هلو

 ربقلاريفش ىلع هريرس ىلع عضو ءانكأ جردأ او « ةفام الو ضيق

 ةالص مهلواف دحا مهمؤي ال اورق اهرف. هيلع قولنا نئاثلا لفافاو

 لاجرلا سأنلا راس مث 5 راصن الام نورجاهملا مث م مشاه 006 ” سابعلا هيلع

 متقو لضفلاو يلع وسابعلا هترفح يف لزنو نفد 2 ءاسنلا مث نايبصلامأ

 مهعم يلو نب سيواو ديز نب ةماسا ناك لاو ٠ نارّقشو سابملا انبا

 أ بارتلا اولاها مْ ” تانبل مسن : امنالاَش نبللا هدأ يف 6 و دحللايف نفدو

 موال دا ف 00 25 ءاملا هلع شرو اعلي هربق لعجو هيلع

 لجحو ةبعكلا دبعو بل وأو بااطوأو سابعلاو ةزمحو ريبزلاو مقو



 « و

 قاشنتسالاو ةطمضملا ٠ دهسا يف سو سارلا يفسخ ةرشء يهو نواف

 طرالا ع رافظالا 2 اهتنماآلاو كاودلاو قرفلاو تراشلا صقو

 ا اتناو احنتسالا أدع | عار ْق يغنو ناخاو ةياقلا قلحو

 نوهركبو دوةعلابنوذوبو قبرطلا عطاقز وبلطي و قراشسلا ىف نوعطّسو

 :١ فيضلاو راملا

 (ّسعبارلا جقبطلا )

 ملسو هيلع هللا ىلص ةمحر لأ ينو ةمالا كيم بقانم نم ئىث 2 ف

 مثاه نب للطملا دبع نب هللا دبع نب دم وه هندل 0 الضف هدازو

 نإ بلاغ نب يؤل نإ بعك نب, ة رص نب بالك نإ يصق نب فانم دبعنإا
 رضم ني ناغلا قب ١ ةكردم نب هعبزخ نس هناتك نب يكمل كتالأَم نب روش

 ملسو هيلع هللا لويس ةمالاعاجا ازه كا ندع لا للعم 51 ناو نا

 ليفلا ماع مالسلاو ة”لصلا لضفا هيلع دلو فا دبع نب بهو تذن همها

 0 دلو هنأ اوةفاو هيلع عامجالا مدع لّشو .روقشملا ىلع
 00 ننالا

 قهمالاض الا الو ريصملا الو نبايلا ليوطلاب سيل هنا !هتفصو) لاوقا

 نيبكنملا نيام ديعب هجولا نسح طبسلا الو ططقلا دعملا الو مدالا الو
 هنلذا ضنا تقويو ةننذا ىدحش لا تقو: فو هيبكتم ىلا رمش هل

 س.داركلاو سأرلا مخ مياصالا ظيلغ يا نيفكلا نش ةيحللا ثك

ادها ليوط نينيعلا جعدا ريودب هه>و :
 يو هنرشم ود قلملا رمجأ امم



 مو

 رهشالا راما نوموو ايادحلا نودب-و اهلك فقاوملا نوَس اوناكو

 مناف بعك نإ برح ينب ضو مثخو يلم الا ايف نولتاقب الف مرملا

 مارألا دلبلا الومرألا رهشالا نومرحن الو نورمتعب الو نوجحن ال اوناك
 اهنال راجفلا ماع اهريغ نيبو اهني تناك ىلا فرط نكي رق تعبت 'اعاو

 مظلان ره ركب اوناكو انرجف دق اولاق اهف اولتاق ايلف مرا ررشألا نا

 مه عاش لاق ٠ مركلا ف

 ريبكلا الو ريذصلا الا همكم ملت ال 2

 رورمثلا فارطأ قلب هك لظي نم ين

 نرش نيماع' لك يي نوشكي ازؤناكو ووبلشلا بش نم ميم ناكو
 موي اولمجةنسلا هذه نم رهش يف اوجح اذا وارهش ماوعأ ةثالث لك يفو

 موب نوكيل ةجلا يذ رهشيف كلذ ةئيهك رحنلا موبو ةفرمع مو»و ةدورتلا
 ةفرع موب يف نوءيد الف ىنعزوميش و رهشاا كلذ نم را موب رحنا

 كلذب نوسمتلب ايادحلا ءامدب اهوخطلءانصالل اوحذ اذاو ىنم مايأ ين الو

 نولصيو مهانوم ن داسنو ةءانلا نم نولستغو ملا 3 يف ةدايزلا

 1 و هيلو موشو هرب ريد ىلع تيما لمحت نا مهالص قيرطو مولع

 باك نم لجر لاقو هتاكربو هللا ةمحر كيلع لوشو هيلع ينو هنساحم
 هل نب نبال ةلهاجلا يف

 البس نم كل رثكم ينظ ,  احتنكو تكلم نا ورك

 يتامم يفو تيبح نا ينأبح ماس نبال يلا فصن لءجاو
 مالسلا هيلع ميه ربا ام ىلتبا يتلا ةرطفلا تاراهط ىلعزوموادبو
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 ناف كاما ىلا ي ومو كقلخ ىنسحا ادعالا نيدأت وا دعبلا 30 , كناف

 5 نوتلطب اوناكو ءاملا 5 نكيلوا ةيماسأا انذار كيلا اذ ران عم مه

 ةقرولاا| لع الث نلط نم لوأ امهنع هللا يضر سابع نب لاق ةقرفتلا ىلع

 وهو ةدحاو اهقلطيف تاذ نولعش 1 ناكو هيلع هللا تاولص ليعاما
 لوق كلذ نمو اهنع ليبسلا عطنا ثالثلا ىف وتسا اذا يي نيانلا وعلا
 برضلاب هوددهنف اهموق هاناف هنع اهب بغرف ةارسا ع يخت ىقعالا

 ةايتاطاوا

 هقراطوداغساتلاروماكاذك 2 هفلاط كاف ىني يتراجاب

 لاتف هنا اولاّمف

 هقراب كسار قوفيلازتالزإو اصملانم ريخنيبلا ناف ينو

 لاقف ًاثالئاولاقف

 هعماروانيتنكدقةقوميصو  ةميمذ ريغجرفلاناص> ينددو

 بطخي لجر ماسقا ةسبرا ىلع ءاسنلا حاكنت يف ةيلهاجلا ىمأ ناكو

 نالفل وه تلاق تداو ناف اهيلا فلتخم ليلخ اهل نوكي ةأرصاو جوزتيف
 ةبار تاذ ةارصاو نالافل تلاق تدلو ناف ايلا فلت#ةءار تاذ ةارصاو

 دلولا تمزلا تدلو ناف دحاو رهط يف اهمقاوب مهلكف رغنلا اهلا فلتخ

 نوءهرحنو نورمتعيو تيباازوجحم اوناكو ةمسّقملا ىعدب هذهو مهدحأ

 رجملاب نوحميو ًاعوبس أن وفوطي مرحم لحم نم ريهز لاقو
 بلاط وبأ لاق ةورملاو افصلا نيب نوءسب اوناكو
 لئاحو ةروص نمامهفامو © افصلاىلانيتورأ نيب طاوشاو



 مؤ

 دم لاق“ ةلب ايي ووو ريقلا دنع توع ضيا كازدك ان كش ا

 ديجلا.نآرقلا لزن ءايشأ مرت اهلها يف برعلا ثناك يلكلا ىئاش نبا

 ٠ تامعلاالو تالاخلا الوتا لا الو تباهف ايل | نوح الانام | 6؟ رح

 ةأ مما 1 فلتخ وأ نيتخالا نيب لجرا عمج نا نوعنصي ام عسقأ ناك
 حم 0

 اموق ريعب رجح نب سوا لاق ٠ نزيضلا كلذ لف نم نومسي اوناكو هيبا
 هلوقبر خا دعب دحاو ةثالث مهيأ ةأرسما ىلع اوبوانت ةبلعث نب سوأ ينب نم

 فلس نزيض هبال مكلكف اهشا لوداواوف اهوتحكت
 تقلا هيج حح دا شرفا وم نيج انجب مج نه ل د

 نكو ف موزخم نب ورمي نب هللا دبع نب ةريغملا يتأبا هيفصو دنه نيب عمج

 ةجاح اهنف هل ناك ناف هيذب ربكأ ماق اهَدلط وا ةأرصا نع تامااذا لجرلا

 ديد> رهع هتوخا ضع اهجوزت ةجاح هل نكي ل ناو اهملع هنو حرط

 بطخيو اهمع ينب ضب وا اهمع وا امخأ وا اهيا نم ةأرملا نوبطخ اوناكو

 ناك قا لاما يوب اننا قيرمأ اهلا ناك نان ةيكلا نت يكل
 نح لوش من ًاحابص ار مهانأ اذا بطاخلا لوّشو هلثم جوز اجه

 مو ارظنو مكؤا انك

 نيدماح كيسا اهو.تصاو ةبغر ايضا 4قفانومتحوز ناف

 نم ُكاَرَملا بيرق ناك ناف نررذاع انعجر اهفرعن ةلعل انوءددر ناو

 تدنثا الو تركذاو ترسأهيلا تاماذا اهوخأوا اهوبأ امل لاق هموق

 كجوز» يك او كقلخا يلج دلو 1ع وادع كيسا لس

 ترك ةلالو تيري ال اه لق ةلرغ بتوع ل ذام هيل علي



 «ىا

 هلمالكن م لاقوةعاضق نب ةربو نب بلثلا نب ةعاطلا دبع كل خ5 ناك نمو

 ل قرت اهب يبرأ كوعداو

 هلك ريلاو دما لها كنال

 يذلا دجاملا لوالا ميدقلا تنأ 1

 ةملظ بيغ ينتللحا يذلا تناو

 مصعب ثتنشت دق 0 0

 ميو طخس لجعي ملوطلا وذو

 ملظلا يف مدآبلص نم ةملظ ىلا
 101 ككروا دقو قاشملاب رعلاكو ىلس و نر اريهز ةكلوم نمو

 هءديصق يف هلاقو كلذ دب نما مث ٠ ميمر يو ماظعلا يحبيس سال

 ملكت ل ةنمد يفواما نمأ . اهوا يف يتلا

 رخديف باتك يف عضويفرخؤي
 لياَقلا وهو يملا بابش نب فالع مهننو

 1 اا يمر واق

 لامعالا لضفاب باسملا موب
 يتاحار يعم اونفدا هدلول لوة.توملا هرضح اذا برعلا ض.: ناكو

 مشالا نب هيبرح لاقو . يلجر ىلع ترشح اولعفت مل ناف اهيلع رشحأ ىتح

 . را ضرس هاف يدا
 برقالاةاصولاخأناكيصوا ينناذ نكلها امأ دمساب

 الجار رثمي كلبأ نكرتن ال
 بوصا وه هناةئيطملا وبأو 2 ملاص ريعب ىلع كابأ لمحاو

 انكر لق ماانكرا رهط < قطن تكرشام لل كاقلو

 وا اهاريط لب امااهرحؤم ىلا اهأر اسوكم+اةقابلا اق واطب )رب اوتاكو

 منوف لحعي وا تاسح 6 ورمل

 ةعافر موب مهلا تدهشدملو

 هدبع ىزاح هللا نا تدلعو

 6-2 ديال عدصي 0 ثا يف
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 دانملا تمم يف لوش أشئاو بالا:هيلا ىداو داعا داو الو

 قرخ مهزب ايام نم مهلع ثدج ينتا ومالاو توم لاك ان

 قعصلا هناموت نم هبل - م خاصي اموب م ناف مهعد

 قاخ د كعب اده 3 ىذمق اخ مهلا ريغ لاح اوحن ىّتح

 قلخلاقرزالا امنءوديدجلاامنم مهاب يف ىتومو ةارع مهنم

 بالك نب ىحف مانصالا نعم ىلاعت هللا ريغ ةداع نع 6 نمو

 لباعلا وهو
 حم مح ع

 رودالا 2 اذا نيدأ بر تلا ما داو ارا

: ِ- 

 ْطو عش تيا ش يبا 8 اهرخا يف لوَش ةيصو هلو مهمابطخو برملا

 تيع ناك ولو ًابهاذ الا اما الو ًاعوضوم الا ًاعوفرم الو هسفن قلخ
 ام هل ليق ىت>و ىتش روم ىلا لاق عرار م هايحال ءادلا سانلا

 تاوزيملا دع تلك كلذكو انه“ ينال ةويواح تالا جر ل َىَح

 لاقو أهمرح نميف هسفن ىلع را 0 دق ناكو ضرالاو

 يلا تقام يناف اهعداناو اهتذل | ا ار ان

 ىلاعلا ياعين نم ىنارالو/ ١ اكزا د تغلاو ةذاذللا الول

 يالا ُه دجلا يذ ىتلابا وثبعيل نحاالب ا موقلا ثروت
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 اللد 05 اساذ اثيخم مغ انمسا ٠ 4>و باد>سلا قبطو اللا 2 ثمل مم -_ف

 4. 1 رعش لوش ًاعئاف دح لا لع اوفاخ ى - لعماو ايلا

 لمارالل ةمصع ىماتيلا لاث ههجو مالا قستس شبا 0

 لضاوفو ةمعن يف هدنع مهف ٠ مثاهلا نه الما هبفوطي
 ليصفت يت آلا اذه انباتك نونف دحا وه يذلا ايؤرلا لع ؛ يناثلا )

 يضر قيدصلا ركب وبأ ناكو ىلاعت هّللإ ءاش نا باتنكلا رخآ هيف مالكلا
 هيلا لوعج ريف بيصيو ةيلهاطا نمز ٍُق ايؤرلا ربعي نم هنع ىلإ هللا
 ةفاقلاو ةنهكلا هالوتب امم كلذو ءاونالا 1 ثلاثلا ٠ هنم نوربختسو

 انك عار طم لاق نم !مسو هيلع هللا للص هل وش هلا راثملا وهو مهنم

 نمؤي نم مهنف ٠ ماسقأ ىلع برعلا تناكو ( دمت ىلع ل14 رك د

 فرعي ناك نفث مئا 42 رشو ناس م : تناكو ةوبنلا رظنل ع . الامويلاو هللاب

 يوبنلا مدقملا رظتنيويفينلا 0 دقتعو نطابلا سدنلاو ىهاظلا رونلا
 اريلع نانا اهنا لوس م كلاب هوي ديا نال دل نيام دار
 تاصلا يلا نب ةيما عمسو يريغ دحا مهارإ ندع تع هيلا

 ٠ امو دشش

 روز قينملا نبد ل هللا ك6 ةمايلا مو نيد لك

 موب ٠ ةيقاو كنم سف نكت ناف٠ اطر( دز لاقر تمادص ل |[هذ

 دي>وتلا دقتعيو باسملا مود نم وي ناك نمو رشبلا عمل ءاج اذاباسملا
 نودوعتل مكناةبعكلا برو رك لاق يدايالا هدعاس نبأ سف

 دولوع سلدحاو هللا وه لبالك كي وكم نودوءلا بهذ الو دابأم
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 ه#اع همالسو هللا تاولَض لاق ثسح هب رختفا يذلا هدالوا نم رضاعلا

 كمالوا ود ومالسلاو ةالصلا هيلع ليعامسا لوالاب دارا نيحيبذلا نبا نا

 هيلا ردحتا نم رخآ وهو هللا دبع هدلاو يئاثلابو ىنتخاف روذلا هيلا ردنا

 ىلع مهحبو يئبلاو لظلا كرت, هدلو صأب ناكو روهظلا لك رهظف رونلا
 تام وكي ُ رظنلا هيلا مسورومألا تايد نع مهاب وقالخالام راكم

 رظندو ةيعكلا ىلا دنتس مزالملا دنع ةدابسو هل عض وه ناكر تح برعلا

 اذهل نا. ةهربال هلق ام همكح ةلمج نمو موقلا تاءوكح يف

 ساق ينأ لبج ىلع هدشنا امو 0 هظفحو هع بذي 7 ثنلا

 0 عنماف هلح عمس_ نع ءرملا نا مدللا

 كلام ادب مها و موييلص نبا ا

 تيادن 134 ريضاتقا و مهكر ان تنكنا

 هن ومع هبصت و هنمهللا ممتن ىت> مولظاين دلا نم جر نأ هناهل وذ نمد ىدواامو

 لاق و ركفف كلذ يفد ليقف دب وةعدبصت مل.هفنافة>مواظ لجر كله نا ىلا

 ٠ هنءاسأب '”ىبسملا قاع وهنأ تحاب نسم لا اه ى زجي راد رادلاهذهارو ناهللاو

 لوقبوهنبا هللا دبع يفحادقلاب برضي ناكها ىتح ءادبملاو داعملابلوةبناكو

 ديلتلاو ف راطلا كدنع نمدسملا“يدبملا ائيف تئاودو ىلأ كلملا تنأ براي

 بدج مهباصا|ةكم لهاا ةوبافرشو ةلاسرلا لاح هفارتعا لعل دباممو

 هللا بص فطصملا رضحاف هيلا اوعزف نيتنس باحسلا مهنع كسمأو ميظع
 ٠ ءاينلا كا هامرو ةبعكلا 4 لبهتساو طاق ف ميصر وهو ل هيلع

 مالغلا اذه قحب لوقب وهو ًاثلاثو نان هامرو مالغلا اذه قحب براي لاقو
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 نادمههو ثوم نما لبابقو ج> كيو اعاوس ليدهو اذو نود اوناك

 هاك دو شرقو تاللا فياطلاو فيقو ل عالكلا ددو قرد

 الكيبب اةكشف قار ةانم 'ناسُعو جرزخلاو سواالاو ىزعلا ميلس طهرو

 : مهاناق هيف لاق يذلا

 دعس نم ع الق دعس اتهم ١ "انليش تنشف دحض ىلا اننا

 دشرالو ينلوءدب ال ضرالا نم  ةفونط ةرخصالا دعس لهو

 فاساو ٠ ةفرشملا ةبكلا رهظىلع شيرق هتعضو ميظع منصف لبه امأو

 ٠ ةيدوهيلا ىلا لام مهْنم فئصو ٠ ة 0 و اصلا ىلع اءضوناممص هلئانو

 11 ودسلاو ةكاضلا ىلا انه ةهمو ١ ةدئار_ كلا لا لاتستلو

 دبع فنضو ٠ اذك ؤنب اارطمج] وش ناكو تارايسلا يف نيمجنملا داتا

 نودحاطلاو نوملاظلا لوق امع ىلافتو لخ هلا تان. اهنا دقتعاو ةكلملا

 ا

 هتان ةقلا

 مولعلا نم م عاونأ ةنأل ٍط ةبيلهاللا يف اوناكو برعلا ةلصخم يف

 ما الرش 378 هنود اوثاكو ةرك د مدقتملاب اننالا م اهدا

 لقتنملا رونلا لع عالطالاو٠ ملسو هيلع هللا لص هللا لاوس و دادخ/ا بدل ةفرعم

 ديس بلطملا ديع ريراسا ىلأ هيلد همالسو هللا تاولص مدا بلص نم

 يف لصفام ىلع ليفلا هل دجس روالا كاذةكريب يذلا دما ةبيشو يداولا

 حذ ردن مهلا و ٠ لسابالا لاسراو ٠ ةهربا رش ىلاعت هللا مفر نم هتصق



 «د

 اورظنب ملوا ٠ لاق ثيح مهراكا تايرورضب مهيلع لدتساو ٠ اهللحتو
 ف ضرالا قلخ يذلابنورتبكتل مكش» ضرالاو تلاوادلا :توكلم ف

 قاملاب اورقأ نم فنصو «٠ مكفلخ يذلا مكبر اودبعاسانلا اهمأ اب نيموب

 م ةضادالاو سلاما ك

 ورم مآ اي ةفارخ ثيدح ثعب م تاج

 يسل و الثم انت برضو.هلوش مع لجو نع هللا ا هيدا مهو

 نامل اوفرثتعاثيح مهيلع لد ممر يو ماظعلا يح ىحن ند لاق ةقلخ

 مه لب لوالا قحاب انييعفا ٠ ةيملوا اهأشنا يذلا اهييحب لق هلوش لوالا

 مهكلوةداعالاو قالو قلاحلاب ورقأ ممم فنص وماديدج اخ ناكل

 لوسرلا اذملام اولاقو ٠هلوقب مهْنع هللا ربخأ نيذلاوهو لسرلا اوركنا

 ارذن هعم نوكيف كلم هيلا لزتا الول قاوسالا يف يثعيو ماعطلا لكأ

 الحر الان وعم نانوماظلالاقو اهنملكاب ١ ةنجةلنوكت وازن كيلا قل اب وا

 مهنا الا نيلسرملا نم كِبق اناسرا اموهلوقب مهيلع لدتساو 00 ٠

 ل ذا اونمؤي نا سانلا عنم امو قاوسالا يف نوشميوماعطلا نولك أيل

 مهم فنصو ٠ اننودهي رشلا الوسر ارش هللا ثعب اولاق ناالا ىدحلا
 أهودبعف مانصالا مه امنا هللاملا ءاعفشلانا اودّقتعا مهنكل هناا

 كل كيرش ال كيبل مهلا كيبل مهتيبلت تناكو امل ايادحلا وحتو اهيلا جملا

 جحدمو ليذهو بلك قرف مهو ٠ كلم امو هكلمت كل وه كنرشالا

 يبو شب رقو فياطلاو فيشنو يب ريما عالكلا وذو نادمهو نما ليابقو

 باكف.ةكلم اونبوناسءو جرزخلاو س ردالاو مياس ين نم طهرو هنانك
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 داوي نإ. كيبل يبا ديز نب ةنيهج نب سدق ينب 1 ونبو نادشر وندو

 هردع ن اا و هردعنب ١ صاع ونيو٠ ةعاضق نب يفاخحلا نب لسا ن نب

 وني وهعاضق نب يفاحلا نب لسا نبدوس نب ثيل نب ديز نبميده دعس نبا
 نب هرذع نب ريثك نب دبع نب هعبض قاما كا را لا جارنا لع

 نارمنب ناولحنب بلغت نب ةربونب رْفلا نب نيسح نب صونبو ذه دعس
 تاللاديز نب ةرذعنب فوع نب ركب نب هنانك وئيو ةعاضق نب يناللا نبا

 نوطب هنانك ينبلو .ناولح نبىلغت نب هربو تن نب روث نب هديفر نبا

 هللا دبع نب ليه نب بانج يف ميلع ولبو يدع ولدو ريهر ون أمم

 ونبو بانج نب يدع نب مغمْص نب صباعلا وابو ركب نب هنانك نبا

 دبعنب لبه نب ةديبع ونبو صيلعلا يب نم غبصالاوثب وىل ل وزب و متخالا

 هرذع نب فوع نب ركب نب فوع نب ىماع ونبو ٠ ركب نب هنانك نب هللا
 برعلا نوطب تونا هربو نب بلكن ب روننب هديفر نب تاللا ديز نبا
 معأ تاو لوألا ةقيطلا كامو

 (تيناثلا ىقبطلا)

 7 فايِما مهو برعلا ةلطعم يف )

 ىهدلاو عبطاب | ولاقو داعملاو كدا و .ىلاطلا ا وركما مهنم فنص

 هلوش منع هللا ريخا نيذلا مهو ٠ كلملهملا يناثلابو عماجلا لوالاب اونعو

 ةراشا سهدلا الا انكلبي امو ىحنو توم ايندلا انتايح الا يه ام اولاقو

 اهيكرت ىلع توملاو ةايحلل ارصقو لففسلا ملاعلا يف ةسوسمملا عيابطلا يلا
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 نطب ريفع نب هدنك نب هبوعم نب عتسم نب روث نب هنواعم نب سراملا
 هبوعم نب فرم نب ادب يف نطيو هبواعم َنس ثرأا ن بهو يف

 سرشأ نإ كسكسلا ينب نطبو هبواعم نب ثراملانب شيارلا ىن نطبو

 ثوغلا ن .لباو نب كالا مهف 57 ن ريمح نوط أماو هدنك نا

 ريدم نب عيمطا نإ نعأ نب ثونلا نب ريهز نب بيرع نب نطق ن
 ثوغلا نب لياو ن: سوش دبع نب مثج نب هب واعم نب سدق نب بعرشو

 سيقنب ورم نب ور< نبنابعشونب و نواممنب سيق نب ورمتنب ناربخو

 نوورح نإ ور<نب لهس نبدرز نب رب وهو نيعرىذونبو هنواعم نبا

 يدع نب فوع نب دعس ابا تطاحاو ميمو هبوعم نب سيق نب ورم

 ونبو فوءنب دعس يبا نار>و نزاو» ينو لهس نب ديز نب كلام نبا

 كلام يا حبصو بص/رذو فوغ نب دعس نب ورمت ينبا نوسو راج

 عالكلا يذاونب مهونويعالكلاو فوع نب دعس نب ثونلا نب ديز نإ
 عازوالاو لهس نيديزنبدبز نا م انبا شيرجو نزيوزو نامالا نبا

 ديز نب بدك نبرخدالا ابس نب ةعرز نبددش نب ديزن دم ونب مهو
 جايلوا'كوللاو ةمبابتلامهو رغصاالا ايس نب ىفيص ونبو لهس نبا ديزي نا

 ناطحق نوطب تهمنا رغصالا ابس نبا قيص

 ؛ ةغاضق لباش ناو

 ْن يناحلا ن فرم نزع 3 دوهأ ن نيملا نب بنه ولد مهو

 نارق ولو ارم نإ دوهأ نب نيعلا 31 ا تبيعش ولنو + ةعاضق

 . روك ذملا يلب نب ينه ونبو ٠ ةعاضق نب يناملا نب ورم نب يلب نبا
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 ناهشبو لمت نإ لورح نإ ةعير نإ مزخا ىنبا دٍجناو ءزخ ونبو لمت

 جد نوطب ) ما نؤمتلا 7 ناهن يبا لئانو لع انطب وؤرهع نبأ

 نالبك نإ دورا نا سرع نك قروش نا اذكر ١ نا دذا نا كلام وهو

 وو دلج نإ هلع .نإ برج نب ىز ون( جحد نإ دإج نطب ) مهو

 مخل 010 ادلج نب دلع ني ترح نا ديزي محو بنج وئبو ادص

 و ةلَذ نب ورحع نإ رغاع 3 هيلع وذو دلج نإ هلع نإ ورمع 0

 (محدم نإ دارم نطبو ) دلج نإ ةلغ نإ ورمتنب بعكنإ ثراحلاو:ب و دلج
 نب ةيجان نب ةنانك نإ لمج ونبو دارم ن؛ ةيجان نإ نامور نإ نر

 نب ةريشعلا دعس نطل و ) دارع نإ نارهز نب حيانصلاو ضيرلاو ةارع

 دواو ةريشعلا دعسا نب ره اود ةريشملا دعس نإ 0 رونتإ ( حجدم

 ا 5 ريشعلا دعس نب سىعص 3 د ريشعلا دعس نإ بىعص نبا

 ددا نإ ةرم نإ ثراخلا نإ يدع نإ ورمع وهو ماذج ونب ( سداسلا

 ذؤتلا ) ماذج نب ماذح نإ ( ىصقاو نافطغ نطب ) مهو ٠ ديز نبا

 ين نطب نوطإ مهو ترا ىذدعا نب كلا وهو م 8 (عباسلا

 لرب رص يف نطلاو 2 كلتا ةراغ نب نحت ىاه نإ ( راذلا

 نب هراغ نب منغ نإ كلام نإ دوعسم نإ ث راسا نإ ورع 1 ةقفر

 يب نطبو ) ٠ مخ نب ةليزج نب بدا لرب ( هدشار يب نطبو مح

 (وعز نطبو) ملا درب ةليزح نإ شابا ٠ نب 0 نب ( سدح

 ريفع نيدوت وهو 0 0 ..ماثلا رؤعلا م نبا ةلييزح# نب رك نبأ

 نب ( ةيواعم ينب نطب ) نوط مو 0 0 نب يدع 1 ٠
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 مج ثا كلام. نب ديا نب نكباق ووو - كنا نإ مشج 8

 0 هاد ند محام و رهاع كل رة ةعداو وشنو ' 0

 نإ بعص نإ عبس انااةراشاو عيبسلاو ' دشاح نب ,شج نب كلام

 رعو فراثلا وهو ” ديغاح مشح نا كلام 7 نا

 وهو دئاصلا وو مشح نإ كلامه نا 0 نإ هلا دنع نب كلاك

 ) 06 20 ول ا مسج نا قرمع نبا لحرس نإ 6

 ةميرالا لكن ثنا نامود نب ىصص نا ةيواغعي تلاع دال

 كلأه نإ روث نإ ناوبص وس لوالا ةقرفف ٠ ةعدرو ماعدو رماعوب نوت

 ةيفرد 1 لاخلا ةقرفو ماا را وهو ةدوعل ىد وش يفاثأا ةقرفو

 (مبارلا مار ةكر نر نيو مبارلا ةقرفو ٠ كلام نبا ماعد نب بحراو

 ناله نب ديز نإ بيرعنب بخل نب ديز نب ددا نب ةمبط مهو يطنوطإ
 ) ص ينإ ةرطف نطب ( ٍِص أنا ّك هاو ةرطف ناتايبق ٍطو ف نبأ

 .بااعثلا ةليدج نوطإ هئمو ٠ ةرطف نإ دعس نب ةجرا> ونب مهو ةليدج

 ةبلعت هيخا نباو دعس نب ةجراخ نإ بدنج ن؛ نامور نإ ةبلعأ هو

 نب لهذ نإ اءدج ن؛ ةبلمت اذه ىلا نءاو نامور نإ لهذ نا

 3 اعده ني عللاما كت:  هماق نب ةبواخا "نا نه وشو“ لاس

 نيا ورع ل ةلضر نط كر ل ا
1 

 0 نب ناهي وذو ٠ ثوغلا نإ هرمع ن“ ةيلعا وهو مرجأ ونو توغلا

 راب ونب و ورحع ن:لعت نوطب نمو توغلان؛ورم نب ىنهونب و توغلا تا و رمعع

 نإ ةيواعم 0 0507 وذو ٠ لعل نإ تاما كَ نإينع كس دودع نأ نعم



 يت

 ورم نب كلام نب دناع نب دعس ونب مثو رئاشالا»و سود ن منغ نبا

 اماو ) سود نب بيهم ونبو مهف نب ميلس ونبو ' مهف نب كلام نبا
 وهو رسق ونب مثو ( ةليجحي لوالا .ذفملا ) ذافناف (ابس نب نالبك نوطب

 كرب تبن نب ثوغلا نب ورمع نب شارا نب راما نب ريع نب كلام

 ريذن نب هنيرع ونإ نوطب ملو ٠ ابس نب نالبك نب ديز نب كلام
 01 وا نيا ١ نوطب نمو: راعا نا يع [د/ نيج دن و: طق نفيا

 هك نقف ىو ةلجح :نوطيأ نمو نحل نإ مسا ني. هي ءاعم نا

 اال ا ا راغأ نيا توقلا يراني ر نشل كيرا

 ونب مثو شارا نب راغا نب لبقا وهو ( مشخ نطب يناثلا ذختلا )

 نوطل 0ترمو ٠ 0 نب فلج نب سرفغ ىنبا ناعس ونبو شهان

 نب ةفاخ ينب ناربش نوطإ نمو شهان ينبا ماجو در ونب شها

 نارهش نب بهو رشب نب كلام نب دعس نب رماع نب ةعربر نب رماه
 0 ةسار نب :هلسا :ى- دير نب كلام نب (نادعتا طل كلاتلا دبع

 ليكبو دشاح اتليبق 3 أيس نا نالبك نب ديز نب كلام نب رايخلا

 0 (دشاح نمو ١) نادم نب فون نب ناونح نب مشح نبا

 بيرعنب دير نب نايلع 5 ملدا نب روح ونبو دشاح ف مسج نبا

 دشاح نإ بيرغ نإ ديز نإ مداق نإ ربج نإ شاف ونبو دشاح نبا

 لعسأ# نب مايش ونو ' 0 2 086 نإ لكئلره نإ ظعان وذو

 قفراي نعد نا دياز“ نب كلام نا عدنجلا ون ٠ نسال نإ مشج نبا

 نب مفاد ن' ىفصا نإ مات ولو ٠ دشاح نا مشح نب كلام نبا



 و

 وْدو دزالا ََك هللا دبع ينبأ ترك قاندلع وشو دزالا هون نزام ىخا

 2 ةراللا نب ريضنا ا كلاعب نإ هللا دنع نب 1-5 ّ كراش نب نإ ةضأم

 نبا هللا دبع نيد سمك نب ترازلا نب هيك نب ارك نسا بط 1

 تراملا ننس نوي هللا دبع ن وريع هورس وو سلا  ك نك

 نبناهنع نب رغلا ونبو - دزالا“ نب رضن' نب. كلام نب هللا دبع نب بيك نا
 ءدزالا نب ريغت نب كلام نيوما دبع بده نصرا كاك ا

 نب : نارعزا" نب رمدت نب نانع نب بأ 0 مع نب نادحلا 0

 ركل ل كلام 0 هللا دبع نب ا ب را ّ 0 تن زاخا

 نب ناشرب وتب و ٠ روك ذملا ورم نب نمت نب ةلوعم ونبو © دزالا نبا
 ناهد 0 بءصلا ب ما 0 فيرطغلا نب كك ورد

 هللا دمع ف 175
0 

3 

 +: ب تراخلا ن ته نتنازل

 كلام نب 00 نب نامالس ونبو ٠ دزالا نب رصن نب كلام ن

 50 كالأم نب هل كديع ا تكا و نارهز نل

 تثراخلا نك 0 نب 00 5 هللا دبع نب ناندع نب سود وُنبو

 نب رضا اا كالا و كاع نك ارا
 : هيانس وو أنه وذو نعم ومو هك ىلإ سود نوطب نمو ' دزالا

 هبات ّ د.هارقلا وخو سود نإ 3 نب مف نب كلام وم مو

 وناو.سودرف ولو زومرخ ولبو سود نإ منع نب مهف نب كلام نبا
 طرقا

 ل ا 2 للام 7 تزال وش مو ط ١ . . 3
| 

 ذ نب كلأم نب ورمت ىنب كلامو هيواعم دلو مثو لس اسقلاو ماو

 دك
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 ديز نب نالجملا ونب مينو جرزحلا نب فوع نب ورم نإ فوع نبا

 نب ورم نب فوع نب مكي 5 ملاس وهو ىلبجلا 1 يال ![ن نإ نع نإ

 لقوق وهو زاع ينبا ةخضرم م ودوا :ةيلعت ود ) يناثلاو 1 د _ فوغ

 ( جرزلا نب ورم“ .ينب نطب ١ جرزحلا نب فوع نب ورم نب فوع نبا |

 ينبو لودنس ينبو نايهد يبو 0 يبو يدع يبو كلاع

 وذ ع / ا نب مدج يب قال 5 يبو هلام يبد 00

 0 نا ا مسح نا بسضغ 0 0 ةثراح كيع نا 0

 ند م 0 دياي ْن ةدواس نب كش ند لع ند لءعشس 0 ةاس وحدو ا

 0 ال وع 1 نركدم اه هلا ا دنع نب يح ردو عروش
 جيرزلا نر , ثرأاحلا ن ا فوع يبا ةرادخ وثو ةردخ وش ( جرزحلا

 اهو جرزلا نب 5 نب ةدعاس وش ) جرزخلا نا تك نطل 0[

 و دزالا نك ناطخ لئايق نه نوطب 1 راضنالا نوطب 81 ىهتنا 0

00 ِ 2 : 
 ورم“و ىدعو ةراهجو 2 ءحأ ود * فرش ءالوهو ) ناسغ نطإ ١

 ةثراح «, ىصقا ين د اوسو منو متحو ذئالو باطخو شلرتاو

 ون 0 ةنفيح ونبو كامسلا ءام نب رمأع نب ايقي زم قيوم ١ تنل
 ةادلا ةكرارت و < درالا نبدا نزاما نب ورم ومو 28 الروم تلا
 ةثراح نب يدع نب دعس وهو قرا وشو دزالا نفر ١ سيقلا

 ٠ ايقي زمنب رمعنب نارمع نب دزالا نب كيتعلاونبو ٠ ايقيزم نب ورمع نإأ

 دزالا نب ونهلا ونبو نارمع يف ف ونبو ٠ دزالا نب ليهش ونبد



 ا

: 0 : 0 
 نب ورم نب ناذولا ونب مثو ةرعم“ا ونا مهنءو فوع نب ورمك ونب

 3 كلام نب هب واعم وبو ٠ فوع نب ورمت نب ةبلعث ونبو فوع

 * فوع نب ؛ كلام نب دبز نب ةعيبض وابو ' فوع نب ورم“ نإ فوع

 حا فير ني ل 2 دلا ةعيدض ىخا ديز نب ةمآأ وذو

 ونبو ٠ فوع نب ور“ نب فوع نب. ةفلك نب يبحمجم ونبو ةعيبض

 للامن درك يش نطب ) :فوع: نب فرم نبي فوعا نب شح

 0 كلام ةياورم نب جرزخلا سس 5 وهو ةفظ مم ( سوالا

 لبشالا دبع ونبو ٠ كلام نب ورم“ نب جرزلا نب ثراحلا نب ةثراح
 دبع ىنبب نمو ٠ كلام نب ورم نب جرزلا نب ثراحلا نب مشج نبا

 روعز وو * لبشالا دبع نب روعز نب ةبغز نب شقو ونب لبشالا

 ا ثراحلا 0 3 نب لبشالا دبع 26 ثراخا ب -- نبا

 ونب ( سوالا نب كلام نب ةرع ينب نطب ) كلام نب ورمت نب جرزملا

 لئاوونبو ةرم نب رماع نب سيق نب ديز نب ةيما ونبو ةرم نب دعس
 نب سيف نب ديز نب طع وسو هرعت رمأع نب سيق نب ديز نبأ

 ل ةرطخ وثب ) سوااا ف كالا 3 مسج يب نطب / ةرم نب رمأع

 ونب ( سوالا نب كلام نب سقلا ئرما يب نطب ) كلام نب مشج

 مهلك اوداب دقو سيقلا ”ىرما نب مسا ونبو سيقلا ىرعءا نب فقاو

 ظ جرزألا نير“ و جرزملا نب فوع ونبف ( جرزخلا نولعإ اماو )

 دقي بكا 2 جرزألا نب ثراحلا وئبو جرزملا نبا مسج وأبو

 ملاس ونب ( لوالا ) نامسق مثد ( جرزلا نب فوع ينب نطب ) جرزلا



و ) يناثلا / ميج ل ةفيشح 3 1 ندا نبا
 0ك بسعص 0 كا ةباكع 

 5 مسهملا ةاكع ٠ ةمأ
 و تأ نأ لقد و ل و 5 ساو نب 1 نب يلع

 ء
1 

 ١

 لت هلت 0 نب نايس نو نيا دس - نب ىلا

 هل 3 د 0 ةأن ,

 : لهذ نا نانع 0 أ ديرو كلام ىنب نيشاقرلا

 سا 0 ةباكع نا ةتلع نب نا وثدبو 2 راع

 ف
 ل 0 >2 5 000 ٍِ 5 9 َّ , 4

 لا ل ل لا
 ًِ تل ُل كَ تراحلا يبو ةيلعت نب نابيش نبا

5 0 0 : 

 دال تلم نا لهذا نب ةرمأ نب ماه دالوا ثراحلاو دعسالاو ةرم

 د ل هلل د تاك : ” كا
 تا ىبو ةماعث

 يبو ماعلا ل نام ن' لهذ نب كره

 0 را نط وهيل نيا نانا ْ
 كش ىف و ل: لاميس ب لهذ 3 هر دأو رئاس و

 ةماللع نكح نجا يل 0 4

 23 50 ا ا ل للا نبا كلم

 ( نأ[

 © ا بق نوطب ركذ ) ك2 ىعم ن١ ا نبا ةعبب 3

 2 َثَ

22 1 5 !9 4 6 

 | نا فرم“ ار“ ةملعت نب ةثراح نم ةعرفتملاو راصنالا ن

 ةيلعت
 نوطإ ممم

 0 ع 2 ا 9 5 | : بيا الآ

 ند س4 ره نإ في رطفلا ةنراح نإ: ءامسلا ف 0 رمأع ل

 نال ا ىلإ .٠ ا .٠
 0 8 0 كام نإ باد 0 توغلا نا دزالا نب 07 ني

 عدو ةءاعل 0 ترا ناف ناطَد تا بارعل ا ئسل - ا نأ

 0 : لا عيل

 كلام نبفوع ونف (سوالا نوطب اماز نوط امهنم لكلو جرزحلاو 0

 وشو ثتدلا هو ام 5
 ع 5 سوال 0 كلا ؤرهع ردوا 5 لها مشد 1

مسج اونو ةرد أعجلا مو 21 نأ ياا نإ ةرم
 وذو للا ف كلانحت نإ 

 ل
 يب نطب) سواللا نأ كلام نإ سهلا هلأ

 ا تك كل م نا فوع



 ف

 لوألا نانكت و ةعصعص نب صاع 1 ةعبر هر 6 ودب مومو

 ْ 1 . ها : 5 - 8 :

 ةعبب 0و كفل ل ليقع وذ يناثلا 5 راشق نب را ةس : وش و ريش

 ونبو ليقع نب رماع نب قفتنملا ونبو ليقع نب ةدابع ونب مهتوطإ نمو
 ١ تانغ أ 3ك نر 1 نوط أماو 7 ليقع تك ورم 6 ةحافخ

 نم ءلءعو 0 رازن ف ةعدر لئابقف 5 رم نوطإ نك 0 ًّ ريغ

 ا .٠ ح 0 أ 5 هلا دبع نطب نوط و : ةعيدضو كش هيدلو

 مول ”ايك رج نا را كانك“
 ٍآ 3

 هعلدو نب نهد وس فر٠ ءالوهو رازا 0 ةعمر نإ داما 0 ةليدح

 فوع ع ورم نيف وعنبر ضعوتن.و ٠ نقلا كيع كَ ىحصقا 0 15 نيا

 5 : 22 9 .٠  8 6 0ب 5 3 .٠ ب .٠

 1 ىحكقا 0 بناه نطبو * سيلا دمع نب ىحدقا نب نش وشو نسفلاَدع

 ل قرف. 3 0 5 ةعير 2 دسأ كَ ةايدج نب ين

1 
1 

 ع
4 * 27 

 نا ءايل وهو 3 باه 1 1 نك و كَ 0 | 4

 باغ نب منغ نب ورم“ نب بيبح نب ركب يبا كلام ونبو مشج ونب
 ”الوعو :.لعرعاف نب لئاو نب ا 0 ( ةيناثلا ةقرفلا )

 1 ع ا ن؛ منع تا زاعونب مثو لئاو نب رك 00 00

 لوالا) نامسق مثو لئاو ن 00 لع دوت لئاو نت كش

 / ْن بعص ند مي نإ ةفيشح وش ص كَ ب٠|ءص 0 مي وود

 نإ يدع ونبو ميجل نب ةفينح نب ليئدلا ونب مهنمو لئاو نب ركب نبا
 اصيل ل

 هر نإ م وشو مج نا ةف.اح نب نها وشو 0 ميش نا ةعيمح



 نانطب م الو ناكلبو كلامو ملسا و ةعش ماع نإ ىعقا اوش و ىلا نبا

 ا لئابق مهف نارا نب رضع نوطل امو ) 7 أنبا نزاوهو 1

 سيق نب دعس نب رصعا نبا كالام اونب مثو ' هلهاب نطب ) نوطإ مثو ناليغ
 روصخم نا ) ميلس يب نطب )رصعا نب كلام نب نعم اونو رضه 1

 نب ةنيهم سيلا ءرما نبا رهماوش 3 ناليغ سيق نب ةفصخ نإ ةمركع نا

 0< ةئيسيس نإ دعا ءرمأ ُ فافخ 0 ةيصع اونو * روصنمهنب مياس

 اودبو ميلس نب ةئيهب نب سيقلا ءرما نبفوع نب كلأم نب لعو اونبو ٠ ميلس
 نب (روصنم نبنزاوه ينب نطب ) ملس نب ةئيهبنب تراحلا نب ةعافرنب ناوكذ

 نزاوه نب ركب نب هبنه نبىسق اونبفيقث مهنم ناليغ سيق نب ةفصخ نأ ةمركع

 ' هبنمنب ىسق نب مج نب طيطح نب كلام اونب مهنوطب نمو ٠ روصنم نبأ

 كوطب منهو 7 ةم ن وم ن 09 فوعينبا ةريغو دعس اود مثو فالخ الو

 300 نزاوه نإ 5 ؛ ةي وأهم 53 ةعصعص ٠ قب ماع نب ةعبر نا رماع ىنب

 هعصعص نب معن 8 ةعيبر نب رماع نك ةعيبر وهو ىلا اوم قرف و ٠ روصنم

 ةعصعص نإ ١ رماع نب ةعب 0 رم نب 35 ا وهؤ نيعسلا يد ١ ودو

 سراف ا ل نب رماع نإ فوع وهو زجحلا يذ اونبو
 يب نو ١ معمو ٠ ةعصعص 0 رغاعأن 7 ةعمر ع ف وره وهو |يصلا

 اونو بالك _ 8 ا اوس و ةعصعص فك ١ رماع ء نب ةعدر نا بالك

 بالك نب ب 0 وهو بايضلا وحدو بالك نب ماع نا ا لي> ولا

 ن١ رغعح ب صوخالا ا ردعج 5 نوطإ نمو ' ل نإ رفعج اونبو

 نب رفعج نب دلخ اونبو ٠ بالك نب رفعخ نب كلام اونبو ' بالك



 ينب ريهاشمو ٠ ثيل نب رءاع نب. بسك نب.فوغ قب خادشلا ني رمتل نبا
 ) 0 نبا ةَعَرْخ نوطب اماو ) ةرعك نب ليلس نب :رافغ اوه 6 ةزهح

 نب ةبلعث اونب و دسا نب نادود نب منغ اونب هلوطب نمو ةمبزخ نري دا اوئبف
 هرصاغ اوشن :نادود مو ةباع ىنب نوطب . نمو ٠ :دسا' نيا ناذود

 نب رص: اويو ةلقد نإ تراجلا نبا ةلاو اونو هيله ف كلام

 ثراحلا نب نيعق نب ورمت نب :ديصلا اونبو ةبلعث نب ثراحلا نب نيعق

 نب ثراحلا نب نيعق نب ورمت نب فيرط نبا سعقت اونبو ةبلعت نب
 نمط ردع) ىو ليزك اوتف ( الار ةكيردم قولك ناو ل0

 دعس نب مي نب .ةيواعم نب دارق اوزبو ليذه نب نانحلا اون مهنوطإ

 َناَمِسْعَح ةكردم همك جاه رنغ :( نيالا" ةلروظ 429:1 ::ليده ١

 نب دا نب سم نب ميق اونب هنوطب نمو سايلا نب ةجئاط (:لوالا.):
 مي نب ورمحت نب ربنعلا اونو ميت نب تراخلا»ب اوذي»» نف روطن و ةئئاط

 اونب مهف تاطبحلا اماو ٠ ميت ترب ورم نب كلام نب نزاه اونبو

 2 نب ةانم نب ديز نب سيقلا ءما اونو ' م نب ثراحلا
 ةعاز> هئوطب نمو سأايلا نب ةعممأ يناثلا) يت نبةانم نب ديز: نب دعبس :اويو

 مهوب وهو ةعشرب نب: لماع نب يلا اونب مث ةعازخو اهريغو رساو

 كب فوع كب رمل اونو ىلا تت اع 00 وهرمع نبان» اون

 نى 3 رماع ند ؤرهع ع (١ يم اوذو 0 نإ رماع 0 ؤرهحع

 - قلطصملا اونبو يل نب رماع نإ ورم نإ .فوع نب ةنفح اونبو

 سا ري! ورد“ 3 ك.يهش ل ناملا اونو شح : , ورم“ نإ ليعس

 ب

 يآ



 م
 ]رب ةعاضق وه ليق ةءاضقو ٠ كش .الئ ليعاسا ديو نم ناندعو

 ( ناندع لئابق نوطب رك ذ )ريمح نيكالم نب ةعاضق ليقو ناندع نب دعم

 ةنانك نبا رضنلا نب كلام نيرهف اون موا 7 نت رش قوله اما

 ٠ ناندع اكرر دعم ما راد نبءرصم ني نما ايلا ع : 0 ةَعْرَذ نبا

 كي ادو وللا ناز بلاط وبا نيالا اه كلظلا دعاس اف

 ُ انذاك نب يصق نع تفانم مثاه نب باطما لع لوا

 ازال امو + كلام نب بق نيد تلاغا نإ "يول نا بتكا نبا ةرع
 دبع ينب لفون اونبو مهتوخاو ا يب نم 0 دبع اونو بلاطملا

 ىصق ني رادلا ,ذع اونو ىصق نتا فرعا دع نت دينا اوك و فاتف

 ةرع ع هطقي نب موزخم اوذو ةرد نب مي اونبو تاك ةرهز اونبو

 بمك نب صيصه ينبأ مهسأ اونو جمح اونبو بمعك نب يدع اونبو

 ينبا براح اود و تراخا اورو قلاع: ا بو يو نب رءاع اونو

 مو شير ريغ أملمو ُر د يالا شي رق أمن ( ةنان 3 نوطإ أماو )رهف

 منغ نب سارف اونب مهنوطب ريهاشمو ةنانك نب كلام اونب ( لوالا ١ ماسقا

 ةامالا تراك نب ةبلعت نب رماع نب جرت او اهتاو كلاف نب ةنلعتا نبا

 هاك نب ءانها دع اا نك نب ناكام اوه ( يناثلا )

 .٠ َت اذ . ان ٠ 2 57 4 1

 ليئدلا 2 0 اوني ةأنمدبع نب ركب يب ريهاشمو : ةأمه دمع نبهره نبا

 ١ ّه | ٠  5و ا 0 م .
 0ك عدنح كَ 1 0 ا 3 نوطب راهاسمو ر ف هزم اوم ار نبل

 حولا اونو سل نب رءاعنب ةراوثع اونو هك سس لاعس ب ةريغ اون و ا

 دم أون و انه دنع 1 تثراغأ اونو داعم دنع كَ 1 0 مثريهأ --

 نا صن نمل



 كا

 ياس | يصر الا يسع يو ني - ه3 <.

 ٠ دوه دلو نم ىل قو حون نب ماس دلو نه ليقو ٠ ليعامسا دلو

8 
 ارنا نشا
 تارضاحلا ع

 نم لاوحالا كرساتي اهاداربا لع ناسنالا اهبردح ةكلع وهو

 2 يا ميراتلا 4.مو ٠ أممطا . تبدد أهريغو ةموظنملا رداونلا

 تاقبط ىلع بترم وهو هيضأملا مالا لاوحا

 #4 لوالا ةقبطلا 3

 رع لامتحا مدعأو ' ءام الاب 1 1 ىاأ 00 2 اا“ بأ كا

 0 ا نوكل لوا لاصكلا روك رك دا هليصقتو 2-

 ىلد 0 نب قا نب بوقعي وهو ليارسأ اونب مهنمش ٠ همدقملاك

 ىنببا اذوهي اونب َُ فيسوب اون اهماظعا 1 هنوطل و 0 هيلع ا

 بوةعل نب نيماب طبس ً ٠ لوالا طبس اددع اهأقاو ٠ بوقعي

 نوذوراخلا ادد ل لع : يواالو اذوهي دلوو هدلو نم دوههلا لكو

 فسوب طمس 0006 يوال 0 تاهاف ب نارمت 0 نوراه ىب ند

 هللا ىلع فسوي نإ ىشماونب و ٠ فسوي نب مثارفا دلو نم نويمهارفالا
 ناطخي ناندع دلو ل نوء>ريف نودوجوملا برعلا أماو : ملسو هيلع

 ٌغ د -. مب هم

 راسو مرو 22 او دوكو داعو سلدحو مسطو اروطقو مرح اماو ةعاضقو

 هج ىلع قبب لف روحات دلو ٠ طول ىلا نوبوسنللاو نيدك ميهاربا داو
 لدي ناطذ َّق ل دقو ٠ مم هلا مصب نه م ضرالا
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 ةباجالا نطاوم نو ٠ ليلخلا ميهاربا ءايبنالا يلا مام فلخ هد

 مراكم ينتقرط ذم هللاو يناو ٠ ليجلا ميطحلا كلذ اهمظعا يب

 ا هيضرلا ةك زلا كناكحا ةلذعم ىتلطو ذمو ٠ هضرملا كقالخا

 هن ”كيشل امك ءاننلا كل فصراو ٠ يداروا عم ءاعدلا كل كلير و

 نيعلا ن ند رولا 0 يدس> ند 0 ثيح 2 م |ط

 7 هلضف نم ىلوئسمو ٠ مسولا كام ايورب فرشتلا هللا مرك نب

 نلطملا اذه يل م ه]علف . ميعنلا ةنح يدنع يف كنترض

 . ريدق ءىَش 1 لع وهف 1 ا ا ه ةياغ ىوصق ىنغلبو ||

 هي 0 ها ٠ ردح قيمح ةباحالا 6 ْ

 ةعس ىلتسي مالس ٠ اذه وهو ٠ نيسلا فرح ىلع اهلك هتالك هامل ردصلا

 ددوملا نووسا ناطلسو ٠ لسان قرت ةعتم لاك 0: ينسوس أننا

ْ 2 ' 3 
 هيلسالا هب ارسل ناس * ةيسورسلا ةوطقلا مهس ٠ هيسو دقلا ةنطلساا

 عا نيعلا# .ةلداس ةوهسلا اكل هينسحلا دلما لا نا
 قي 9

 مالسلا سودقلا ةمالسلا عباس هسلا ٠ مالسالا

 -ل 1 7 بج سس



 ا

 ل تفرشاف .:ذهذابع 3 دايجا ةداعسلا ةقطنم تدلقو ٠ هدارم ارم متر 5

 تذخاف ٠ لاطملا ميسنملا ثيغلاب هدج ءامم تقرباو ٠ 000 قا

 يف معترف ٠ تنّواتو اهراهزارهزاب تلاكتو ٠ تنيزتو اهفرخذ ضرالا
 لك ةنرتوكلا ايضايح: نم عدو دعس قفوشا) 20

 دنع عرذ يذ ريغ داوب نكس نم اهس ٠ 0 وهو عملا تلا نم

 هادانو ٠ ملفمملا هليلخ ماقو 0 و ٠ مرتحلا هاب ذالو ٠ مرحللا هللا تنب

 ناب ٠ ملدملا كلاحلا للا كي هاجانو ٠ مهم سما لك يف هتوص ىلعأب

 ةيار هب تمعفترا نه لع ناوضرإ فيج 0 - :نارمعا كم ليش

 قابلت :يذتغملا - هينلا .ةلوإلا هنا ةمش ولع :تلصشاو هيلا هلا

 3 : عيف را ماقملا وه اذهو 3 نايبتب عاضلا : عيدبلا نايبلا

 يذاق ٠ ماعلاو صاخلا ذالم ٠ مالعالا ءالعلا كلل ٠ مالسالا مياشم

 ةفصتملا ٠ تاهلا تسلا نم يناثلا عبسلاب سوره ٠ مارملا هللا دإب

 هياء 00 قدقا نع انالرم“ تايدرللا ع 9 هماكحا اياضق

 واهلا عتمو همارك او هلضف لاجح هيلع ضافاو ٠ هماعتا تاقدارس

 ذا هئاقبب نايدالا فرشا ةجح واو ٠ ةيسدقلا حورلا وهف هدوجوب

 -ضرالا ليبشت دععل صالخملا هضرعل امو اذه ٠ ةيسدنملا نيهاربلاك وه

 007 اققاو لاك ال هنا ٠ ا كلذ نم هيلع بحاو وه م ةيدأتو

 ا ٠ لاو>الا رئاس يف هللا ىلا اهجوتم حربي الو ٠ لاهتبالاو ةعارضلا

 انالوم ةداعس دب أَ : دوجلاو مركلا 1 ئح و: دودولا هللا عنج

 . همالعا نعلا كوب هلا رثأ ندين ماك ديو هناا ١
- 
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 1 كاد تناك 2 0 8 هلع ف قيس 3 : رذهلاو ريضلا

 0 طأا دوعاسم 56 5 -- 0 ندر 0 ا وطسم باعكلا

 هصخأب جوتو ' نارك الا قافا هدو 07 +. ٠ ماعلا 4ب هيف رد نعد

 ةح و اردت كنار نك ٠ اريدح كلذب ناك د ناويك ماه

 هرهأقا هتوطسو 5 هرهأيلا 4ذ ل 5 ضرعلاو لوطلاب 7 ضرالا 2 هل

 : مثمالا زعالا ءانثلا تايار هدو# بصاو . 0 الا رع ا الا .كللملا ما

 كلذ لا مدو ٠ لاعفإلا ف همزعل 02 لاو اللا لطاب 4ب ضعخو

 9 ةشايضاا كددع ن : 17- رار ءأاشنا اريمخ 4 1 . اريثك طع

 هولا 0 هيكلملا ١ ا : ه لكيم قرش نسساو هيعرشلا

 هةر ا 0 كاذب هل دا فاصنالاب قف ةأضاألا رإ مهو ٠ فال

0-2 

 نهذا ارو لابجلا ريساو 017 ءامسلا روع 0

 ب مالسالا يس 17 فلاو ةدحاو ةئس هتك ام (كلذ_ىّموأ)ل

 ٠ رئاعشلا باب را هملظنت ام مظعا ناوهو هجوخ يدعس اءالوم نبا يدنفا

 0 هاذ سلق ف دعاصتي كاعد ٠ نعاشلا رشاعم يف هزاتلا اه مخلاو

 هباجالا فقوع لولقلا تام مص 33 ا دق ٠ هلا ل 2 را

 اناا اق كيل هبانمالا عقاو» ةورذ ىلا لوصولا تامفنب رطعو

 3 مالعالا ةمالا هح ل4 تدبشو . رياخملا هاوفأ يف . مالقالا ة هجن ١ هدمد

 ٠ هنافرع راونا فاسأل 50 ,اريثلا 21 ضاو َ رضاخملا غادفا هب تزرطو

 راد.ه ىلع ةدايسلا قفلزك رازعشا و هئانفار اال نار ىلا كواطاو



 دس هدد اهتا# فسأ هلل تق

 1 || مزالم هنائعا ع دع او 0 ىلعلا هناي كده

 كت سم

 م
 الآَو و ماوعالا ىذه ا هحلمو ةكيع ولت 2 ال مانا

 لاو .ضضلاو ”ةاللاو فايقو اوه ادق لان عم زعلاو ددوس

 لاو ىلضفلاو ىتتلا ىلوا العلاب ' .”هءانثعا اورصبا كذا

 لاو دحلاب هضعب اولاني ناو ىرولا ردة. هنغ يذلا دج

 ل رمل اذه 1 و اش نم هتوي هللا لاضفو دهج

 لا برج رباكي 7 را 20 ُُ : ءالأم . يمل ١ كنب

 لا دياف هذوعس تنجح دقوا ل ٠ رع ىكل ىذلا د ري
-_ 

 لمعلا 10 ارةتحاو ا|روقتسا ف 0 مهميصي ارهد ميم حب

 ْبِحاَص .دوجولا نيع' اهب تنتاك ىلا رودصلا ضعب 0 ف

 كتب كلذ نق ودل سلايل سلا ا
 يتلا قالخالا مراكم اهفحو * لدعلا ساطسق هللا اهلعج ىتلا ضرالا

 تنثاو 'ارهزلا ةيلعلا امئاصغا تايامت دمأ# اهيف تنباو ' لقعلا امنود فتي

 رظع يف درو ا فودن الو هد 45 ىذ قش ماعد 8

 سجرلا نع بهذي هللا ني رب امنا” انريك ارلش لاش هوت 0

 دره دقوت حابصم هتاكشم تقرشا ٠ اريبطت كربايو ةقييبلا# ردا
 ًمتاف ٠ هيطاف ريراسأ نه يل لتر رونب هوا تقرباو. 6٠ هيولع ةرخ

 :,ع هزأملا ريخلا اذهل نداعم ايلعحو ٠ رذلا ماع ف اهراتخا بالصا ىىلا
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 1 هءانتعا اورصبا لق ذأ رورتسلاو

 املا نادم

 > رباكي نسف برها تاو

 هدوعس

 لا نه رس ال تولع ىلع

 ةض ورا ل ا رانع

 قلخ .كنع انعلا» تسام« ناضغا

 ىلع هللا ةدص الر

 ضيبا ساكب فاط اهب يقاس
 امم دق قاس وهو فيك حارفا

 اننيب الا قفا كثي موج

 ادب دا 271 لوقعلا دب 5

 ان انا وهدما
 0 ادؤ لق ريضنلا نصع

 اد رم نيدجيلا نيع مودخي

 تقطن دق نم نيدلا لاج از وح

 مداخ ىعلا هنأيل لفشل 5 ماوعالا قىده 0 ٠

 هءأنف اومد لق لابقالا 2 زعلاو ددوسلا 5

 هباتعا 0-2 دجملاو

 دسجلاو لضفلاو قتلا يلوا ءايعلا

 هللا لضف و ْ نيذلاو دكلاب هضعل اولاني نآو تا رصقي هنع يذلا

 2 / ءاللأو ريغأ بزعلا لا اذه نك نع

 هلثم نع ىهن يذلا ٠ نس دقو 7

 اذه اوتتخاو اهمتتفاام . لك م.تيصإ 3000 يعمل دناقإرأ

 (اذكه اظن اقوا تا ٍ لمعلا

 لا ىلع فرعلا يف قافو اشن باق

 لاو قرولا قوف ءاقرولا اب تدش ١

 0 ل اسك: اندع ,ناوشن "لك

 اأو حافتلا افوحو: انيضيقرت

 لا بجواو اهصوصق نم عصر
 ناو :ارهو. نيمشلا نخافو

 الاف نوبل عيدب هفحن ردن

 انا كاذا دنع :زودتلا“ تراغو

 01 ناد ناايقلاب لج 5و
 الار لف ظننا, ريزولا- لدع  [لاطو

 لا ىلعاامم هردقو الا لها

 يسم سس ام ل صبا

 لاو مالقالاو مالعالا ةركذ

1 
1 
: 
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 لا رظان داوس وهف ةمح د: ودج- تالا هثرو دقراخث
 لا ةحود نم هناضغا تلده يذلا هءلصا عرف ركود

 لأ عب راف ::ةمعمو“ : ءرصت  ”ايز رع كلا قيتو» نظعلا ةمااخ

 لأ كفرت 0 نم هيدفا كو ني نشلا نصح يف ءايلع

 لا كلل نبأ دهاجلا كلما" ن1 لضفالا لجن فرشالا ا

 لاوناطلسلايذروصنملا كلملا ن "٠ ا رفظملا كلملا عتب

 لوألا“ كي ورسسلا كوالا ناسا ا علا ملا ميقعلا كلم

 ) اتقان ةروص هذهو

 ديوم

 طوق رملا يف :قافوءاشنءكلقلا نمار تلا اند ايداس

 ناصغالاو ٠ قزرولا .قوف افرول! اهب تدم ةضورت مننا دع ردا

 قفص اك ةةربعا نم اساك اع ناوش لك ناقش فاضل

 0 0 فاط اهب قاسلاو ٠ حافتلا اطوحو ٠ اهصيقرت ىلع هللا
 ا ل تا د حارفالا بجواو ٠ اهصوصف نم عصر

 ع هفح ردب اني ايلا قفا يف مويا ع نو سمسا رخافو

 كاَذ دنع زودنلا» تراعو لذي دان عا لوقملا هي - ايلاواررلا

 نصغلاك سام نا.٠ انقلاب لبق كو ٠ انراذا فندم نم كو ٠ ىنلاو
 .٠ مودا نصت كر دنع أناطو : اعْفشتسم ادغ دق ٠ ريضتلا

 لامج ٠ ازوجلا ىلع اهس هردقو ٠ ازجلا لها ادغ نم ٠ نيدتْلا نيع

 تاذ تما مايالاو ٠ مالقالاو مالعالا هركشب تقطن دق نم نيدلا

 هحدمو هدم اول حرب ال مانالاو . ماظنلا هاوار مسا ٍرغُت

 ا ا ل



 6 خ7 ظ

 0 0 ةفالخلا ةحود نم ةناضغأ تيد يذلا هلاك عرف ةرعق 9 دحلا

 1 ءازسلا ةرمك> ف وهو ايلعلا عيتراف ٠ هععاو هرصل نع كما ىقسو
0 

 لضفالا' لجن ٠ 'فرشالا بسانملا فرشا نم نختم نم هيدفا - اشن
 قالمة نا ١ فكما كاملا .قبا' ديكوملا"كللملا رب : دعاجلا كاملا نبا
 هدرا قاع لا نم ىلا“ مقملا كالاو ناطلسلا يذ وصنلا
 ( ةروصلا هذه يلع 1 هلو م تا لوألا قيما

 لا فرش يفرشالا في رشلا 1 || و يشنيو نمرالا كش

 لآ 0 ماس انام كل هفازإلا هردنف ١ لان هل

 اا يد اهعزاتارئاسلا م ومقال قلتو لاع نينا زوو
 ل

 ل اه.رتب تردعو اهدودخ 1 تعضإو لق اقافا ُْف كاللؤا

 ١ ماعلا كيواح اه خامه < اوتو. اغوصخو الذ » لجو
 لا لع يلدي امب ةرمثو 3 دق ةمذغ قراَس هل كرم

 لاو رع! اقع هن و سلا ىلا ةفيدجلا ةئمعلا مراكم

 : هر 0 قاسو هركف لانا < ام اينس " نع دق وهو دعا

 نم يشب ع امو قر تام 1 لوجلاا 0 كلو 0

 21 كلل لوم 00 اذ ناو  هريغ

 ا د قوم نحب «دراو» ٠ لكو ارمك كلت لاق
 لاب عجري الوم ةنم هيلفاط- ؟نرلعما 8 راكم لع بدع

22 

 ع
 .ش مايا انامل ١

 لا هإضفو د حاج أ معمم م ل 35 مهم ةييخ

 لا ان اخ هةر 0 داس هل 0 1 يذلا مح
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 ننا1تسن ضاع ع وص رع تع اس 2 7

 ا ا يي سيسبب

6 5 

 انفي رشل هتيدوبعب ٠ مركملا ريزولا نا نم سلاجلا ضعب يف انل قفتاام

 ٠ هعاصو زيا عنص اظعتسم انيلع اهارق يريرحلا نيدلا لامج ٠ مظعملا

 نئدلا 4ة>-حو يسلا 8 هي>اصو ريقفلا ل ٍِ هعلذدبو هيناعم احدا

 رااذل اهزيطس :ليقو ©. لاف اهنا عج كتل ل ماجا تان 3

 نايتالاو ٠ اهلاونم لغ ءاشنالاب دشرع نب ىسيع نب :ىرملا دع

 هيلطو ةمارام ىلا ةهيدب هباحاو ٠ هللطم اه لك ليسا ٠ احلام

 < تيدكلا يرخ نايمملاكلذ يف .انيراجصو - تيه ار ىلجلا يبا راك
 1 عججسلا ءازتلاب ٠ كلاو يكل م 7 دراعلا لع اندزو

 و ىعنيو ضرالا لقي ٠١ ةضرامملا ةلاسرلا هذهو *» رظنلا ىف ةرثكلاو

 يالا الاهم مدار: © مرده لالا كلا رشي ىرضإالا ١ تن ١

 ىرت ىتح اهضرا تارئاسلا موجيلا ماتو - لاع نرم ءازوجلا ظحالت

 الز ءالل ايرث ترتعو», اهدؤدح تعضو دق اهتأفا ىف : كاللا١

 دق ةيدعل قران هل يرشملا ليعامدا - كلمالغ ال اهضاوتو : اعوتل ١

 ابقح يف ىوتسا ىتلا ٠ ةميسجلا ةمملا مراكملا ىلع لدي امب ةرمثو

 ٠ ىنغاا هون قابس هرقف لانا امب امم ىظح دق وهو ٠ ديعبلاو بيرقلا

 0 هر اناس 0 : + ىتشي 3 امو هقرافي 1 لوا نكلو

 ذل دراج كر ا كلب لاك د ل حوش لازي

 ة.لاب مجري الو هنم هتقاط هلمحت ام رادّقم ىلع بذعلا هلهنم نم

 ولع ىلع لد يذلا ملا ٠ هلضفو هناسحا مهعيمج مهم لب دحا مهنم



 ظ

 رهزأ هر ف. 0 ةليييصو هنلاو

 ناو . تازلاب دوصقملا وه هيدي ١ ب لكلا نا تلع ب 3

 الا نالصح ال كفك ناو : ثتادللا نه دودعملا وه هبحو 5 رظنلا

 اهريخات تيبحا ٠ هليسب الا نكم ال دوصقلا لوصولاو ٠ هلوصو دع

 01 قليلا .اييدقلا ىف لسوعالا* اهريرخ تردقا نا دع

 درجلا داوجلا ٠ ىراجي ال يذلا مضخلا رحيلا ٠ ءاظظملا ديسو ٠ ءامصعلا |

 فكما ككذلاو تدالا ةمزا كل اما*- ىراي نا نكم الا ىذا

 رااقلا ٠ لئاضفلا تاتنشا عمج 0 26 37 قارشا ثمل كذلما

 00 العلا رباك ا هحوس ايفت يذلا لظلا٠ لئاسملا تاقئرا

 هيلع ملاعلا حالص رادم يذلا بطقلا ” ءايبلا كح لع عفنلاب قاف

 اغلا يذ .٠2 هلا اههجريو . هلع تادوعدلا :راتم. يذلا نكوكلا

 1 . نسح كَ دوعسم كيش اندسو انالوم ١ نامل دوبم 2 فيعتسلا

 لانا : نييلع لعاب ةيلعلا هتاحرد مقر و 9 نيضرالا ماودب هلضف 0 ١

 ٠ دصقملا اعياك نم انل متيو ٠ دلولاو دلاولاب انمتع نا ٠ دمصلا درفلا ا

 ٠ هلهأن -م درو عنم ال 0 ميركلاو ٠ هلا هس بتال يذلا تع ا وهف

 كرت هيلع وه الا هلاال ٠ هلئاسو ةلازد مفدي الو

 يملا هيض ل لمع اثدس ىلع هللا ىلصو ٠ ميظعلا شرعلا بر وهو

 نانا
 و.

 ٠ 2 2: ًِء 1 ٍِ 0 0

 ةلاَسر كلذ نقف ٠ ا|ظنو 'رثن. ارق' ىتلا لئاّسرلا ضعب رك ذ يف
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 تيا لق: للا

 اماقن ةفش

 اهب فح نكي ناو
 ىلا لق 1 لتحاف

 رترفم ىعم 1

 5 لاَ 0

 هرقل هنأ 1

 يفوهف لاه تاب نم

 م لق نواس 1

 عي ملاك

 هت5 > دق ”نالاق
7 8 

 ةراهجلا اهلنا

 طق عملا ىف كلذ

 ئديس لوطا لك

 ؟حدم كيس دبلاف

 متابه هل
 هر

 ع كولملا اهلا:

 اقيف

 تَفاَد

 ريكا ل د 0

 ردشاو اا

 رايس هدو رو' نع

 رطسالا يف اهم

 ررته يف لئانبإ

 ل

 يركج ال ا

 يعلا قى دك دقت

 رظحنملا هدو

 ويفك 0-0 دا

 جلا ف ثا رق

 7 ١ لوط تروي

 يرعشا رعش ناك

 ىطملا ماود ا

 رقمعلل مداح

 يربطلا نبارداقلا د

 ربطالا يذلا ىلع
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 قطصملا ل ليلس

 ارحلا كبل ىح ىءاح

 اذعا واع لك -نم

 ف نانا مانا ىتح

 ا ١ ىنعا

 نم يف .يبا نبا
 اهاعءا ةنح 1

 يف نيملا رو تفح

 لع هب زي هللاؤ

 ةعماج تدغ دقو

 يرتم نم هب عر

 رعلاو أظلاب مم

 يرحم لوه لكو

 يرفسم نمو نما

 رثنالا ماقملا بر

 | ىلعاب مان

 كا يلد

 كلا 2 عيا

 ىرح ويف ةئاقلا

 يري لدعال لاز ام

 3 اك

 1و ااا وول ع. ٠ را 15 1 رشا يللا
0 

 000 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ب بيبا



 تلمع نيل هنن كسل

 5-2: جس س سيجعل

 يا 8
 ةلاثملا هذه نم ريخالا رطشلااوهو < ةلؤللل "نك ايف

- 

 نللدلا ”قاناو ايل 7 سا خيرات 0

 ليج ٠ ناقه كاملا رول ةلالجلا هدب مف عش

 مات لصح ٠ عماسلا اهيا ةديصقلا نم رطش رخال ترظأ ناو

 (مزصلو ٠ راكقالا دي اتيت ةديصق اهنا ىرمتظ ٠ عباسلا وهو ةدعلا

 ةلّهم نبا سأل مو :اطاونم ىلع يرخلا يل 1+ راك ذالل يولع ف

 رصقل لضافلا اهنياع و١٠ هنانع اهيلاىوال ياورلا اهب عمت ولأ انكر

 ىف كن وا 12غ للخ رج 03 امتوالح قاذ وا ٠ هنايع ابلضف ىلع

 تلد اعغانض تمم الو انه 73 ضلاو 1021
 0 ا ناك" - هفاضلا تالكلاب اتعاب ثكعو - هكدللا

 كلذ ةرضحب هترضح ًاهزنم ٠ عيرملا ربل ًايقم ها يرش
 لاسرب اهعيفشتب ترداب و ٠ ةيلعلا هترضط اهعيشت تدراف ٠ عب را

 (هذه ٍشو) ةيرعش

 راع مالم لقا ا
 ىلع 3 ذل ف وقل رفذالا ءايظلا كسم

 ذأ ةاحرالا رطع لق

 4ب ند نيعل ىذه

 هتلاه ند حالو

 ا ب 3 1

5-9 

  يردزم اهلع م
 رونالا قيرفلا قوس

 رمل لولح ع

 هزم 2 230 وح

 يرمد لك ىلع ىرس
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 الا كولم لدع رد ياو هاما عدلا خرا دقل

 (نأ مالا رع مانالا هراير لعل هل ناف

 يناثلا لصف 0 كلان ىزعل يزألا لوالا 0 لق 1 3

 وهو ٠ لومعلا هتيب 0 07 لوالا بولساب

 ( نسحلادجو كلملافرش ِدَقل) هخيرات سرطلا .يف رطسو

 ادعام ٠ ضورفملا هجولا كلذ ىلع ٠ ضورعلا رخال لقتنل م

 ٠ نيلواك ثلاثلا لصف ٠ عرفم ذخالا هلبق ام ىلهف ٠ عرصملا طرشلا
 وهو ٠ 0 ةحع لءاف

 هلالسلا ومص رع رانا ف نويل مقا د

 (هلالك كودد ةراررلا 0 1 المئأق مف نسح ادب

 : عبار لصف ٠ يناوت ريغ نم يناتلا رطشلا لوا. ىلا ر كت 3

 ٠ .عمأ هد هتيبل نكف

 دا 00 نب كدا يس ل
 مداخو دبعو لك دعسلاكل) هخيرات دشني لاز الف

 دعإ وهو ٠ هيف سماخلا ىرتف ٠ هيلي ءزج لوا ىلا لقتن مت

 انلوق نم ريخالا رطشلا : انها جاتب هجوتل

 بيرغ مه خيرات كل ىتا دق رصنلاو زعلا بحاصاا
 (بيرق تن فيطالا كابح) هاشم انها جاتب لح

 يداسلا لي ٠ .ىلالا اذهل يلاولا ١ ٠ لوا ىلا ا 5



 ا
 نافل ركام ام تاكل
 وى 3 ودعلل ريسأ را ريمأ

 هيف مو ادب 1

 ابظ نزلنا نا ىوم ا مل

 زل
 نا

 2م 1 0 ١ 05 ا كك

 2 تت 2 6

 0 ل . 2 4ب ينعا

 0 لا ع اذ يحام

 بر أ اناكرا كدعلا 3

 0 دل 1| يداشو ماقملا ىم

 وف صاب 21 0 1

 نه نو لاه اع ا
3 ُِ 

 ٍ ا 2 كركعم ىدذي ١ ق ند رم ول

 للا 0 نوصو لَو 0 0 اا 6 كك

 | راذملا زاح نم متازعلا ىضام

 مصل و [(خل اهعرال بو ةلطرقباو لمت اهصراتاا 7

 قيرطو
 7 ِء

 -: لئاؤالا فورخلا" طوق" .٠ الإ

 وه مع 5 207 مف

١ 
 لمحا انلوق ند

 م خي راوت جارختمسا

 انا قد ريع رع 0 اعلا هل

 لقال هم اكس 1ق ُْ ١ هل [عم

 يل مظاعتلاو ل 00 0 ارمع

 لزغلاب موظنملا يبلع الد

 لع للا ذالوا فاط هب فيك

 ١ ا و ل127 م

 لزالاا 1 دك فاكر اذلو
 كر ب واتا ابا ا

 يلعو ىلعلا رصنلاو تقلا يف

 لاكلا يذ زءربالا هجات
 لح تاوفلاو تءاف ماح وا هاز

0 0 

 أو

 لا ةعقو د كك هن ا

 لطبلا ئفركلا أ

 هناي هع تامل

 للملا كسلا عادم“ كل

 (يلوشا ل2 فوتو كحتذم ماعلا
 ةكيتسملا اهظافلا نم ٠

 لاا

 يلد رولا ىر

5 
 دوعسم

 لعفنت كلذكو

 ريخالا رأ 2 وهو ' كد خيراتلا لص ا



 ا

 ةوفص ٠ هيدمحلا ةيسنلا ها ماو لا 00 را مهلا فيسلاب

 ناد يف نايبلا ناس ٠ ناسنالا نيع نم نيملا ناسنا ٠ هيمطافلا ةعضبلا

 ٠ فلاحا ركنملا نيم ٠ عاربلاو دادملا م عابلا ليوط ٠ ناسللا

 ال 204 بك انملاب بكاوكلا. .مداضم ٠ قئاحلا 0 را

 انالو ٠ تاكربلاو نْهلاو را هللا د هيلع نضام كك الار
 دال عماسلا هلل 0 . تارا ين تان 0 07

 1 م قياس نم هبهو ام ميلع ميدي نا ٠ هيدانل عماجلا

 نم هيلع ديعيو . دئاوءلا فلاوس ىلع هبرجيو ٠ مركلاو لضفلا غباس

 راملا كلت ع هل 41> ا ليو 5 دئاع ا ١ هءاضف لوصوم

 ن. هدد

 بامالاو لوقا عقوم 0 أءقاو . رار>الا 20-5 5 ا هع داو ١

 : هلاسرأا هذه 4ب ع ع ا ايل . باوثلاو 0 5 4مم 5 >>

 اتعدباو : ملا عمماوج أةعدوا لا : هلاصالاب ةدوصقلملا ةديصقلا ند

 55 ردلودجلا رو#لاك اه راوتو 5 ) ١ ار يسملا فور 0 7 رظتنم 0ع رهاوج

 هده ل : هلم عتسملا روما 10 أهرب و

3 5 2 0 َ 

 يدم هنوف 1 احو حزما وه يل مارغلا ما كا ضم لبق نا

3 

 1 الاك 0 طر ملاك تناركش 0 تا مأ
 للعلا م ىواد لوا 37 اذا ماوقلا لد دقلا فيقيم

2 

 هزل مع ةقلسلا 0 ةدعلا ”تيعالاو 1
 ا

 يئاوقلآو نازوالا“ةفلتخلا ( ؟)



 ض6

 ا كءاسلا مدق خور 5 ١ : و ٠ ةعاطتسالا 5 تالا ليصحن ل

 رع و . ةلعلا مولعلا ىو 2 ةداتسلا ماقم ّق 2 ةيببلا عابلا لوطو . ةيوقلا

 لاق نم لوقب لثمتا الو ٠ ةداعلا يف رخافتلا هب عقي امم. ةينسلا بصانملا

 عماج 7-00 ا انة اذا ميل 0 يابا َكْنلوا

 رع لوقب لثكأ لب

 لورد ةناملا سنتا حت 0 0 ا
 ارض هنظا 1 هنع نالو * ارعو هدقتعا ٠ هللا 0 ف

 برالا لي 0320
 ء دل نود ' بداللام هلو

 0 ا لاطلا ةفا هفاق ا روصت الو نط

 ارا دق ءاعصلا ةرذضصلا 0 هراركبت 0 ئرحافا

 رود هعلاب اج 7 لما كلو رع م 5 مهلا نصغ را نش

 3 ىدتيهدالخاب 1 كل هيدهال هيانك مث 5 ا 3 0100 ٠ هيأنح

 0 نا دعب رهدلا هل مشا 6 ا وهو ٠ ىدتقن نا نجي هقالخابو
1 0 | 

 1 تولقل ادع 1 تدهش نم : هرمدسل هرممأد مرحلاهدلب لفاك : هرعتوهضب عملا

 باكرإا طابا هيا تررمكف ٠ بوبر || هيو © باقر ١١ هل تءضخحو

 1 ىلع ىلاعلا , لئاوزابح يلع مف ذاركملا ٠ 0 اضملا تاعشال عماجلا

 - نعال لاو كرا ل هاو اياد كس ىلع للاعتملا : اردقوةبترءامسلا

 صوص 1 ضرعلاو لوطلاب ةطرسبلا ناطلس 4 نيطلاو .ءاملا رصانع ةوفص
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 م( صعإ لوق نسحا 1

 بسلا ىلع الاكتا ىرشتلا كرتاؤلف 7 عام ل يف هللا ىوتب كيلع

 بيطلا. ىلا 0

 يدودجب ال ترثن يدجبو 2 يب اورفن لب ترفن يوقب ال
 همدق تلز دقف٠ ربكتللاب رثكتلاو ٠ رهاظتلا رخافتلا نا نظ نمو

 لال لاق دقو فك ميخولا جلا يف من د ا يقلسملا طا كا

 ٠ بولقلا ىلا رظني لب روصلا ىلا رظني ال لان نأ

 كلا لا كلذ ةميمع نبظت الو. تملا لايجالاه الا رخلا اذ

 ا نم 0 ىزاجيو ٠ 0-1 نضفانلا' فرعي هن" 3

6 : 

 ا

 هّشح َْف لكك ا نهدو

 أ بويغلا 0 رك

 مهشفاف نيزي ام ةراوق نيكل ام رثاا نا كانبف

 دقرف ءاقئرالا دل نه

 رتلا قرع يف دنيا نان ملعاو

 اهرس ربظي رانيدلا ةليضفو
 لهاج مظعل نا ةوابغلا نمو

 سمن ع بذهب ناهين' وا

 هاضفل تيه نير ِط ىخا كلو

 نكت 1 اراع ش هي 1 ىف

 هلارق توك تاظفلا رشا ن6

 ىفلا اذاو

 ءافتذ اللاو ءري رسلا ءافصو ٠ هريصيلا ءالح ليعو

 هشبنب راثثسإ نا ىلا ففاخ

 نم ال هكح ن
 ةشز قلؤرَو ةسالف لاقصا

 دا كح "لم

 هشرف ةثرو هاناف سوردل

 . بتيع نيدربلا فوفمو

 ةأرم لا فا

 م20 اك يرانا الو اتلخ

 للوصحت رع

 هسرع



 يا
 ارا :نضصاق 0 برعلا كالما 2 2 بدالا

 [سرلا ىفو.٠ طريح ارق :انلا كا اذ ملطا امو ٠ هقرشم رونلا

 ٠ هقرشمو هل ره ها 7 هايلف ٠ روم 5

 كرات ام قساو ب ناردالا ه1 قرت اف قرا 0 ١

 هل راما فل لئاطت هس ازا دن لك ” نايالا عئابط

 3 لضفلا لع لقا + ناضل دقت ا
 فرظاا اضغب ىلصتلاو ٠ ناكمالا ردقب ٠ لهجلا لاه- نعول راذتلاو

 كسب اع لعا نمو : ناك :ناك لوقو يفرط اضع ل

 ةفرغك 59 ا نم فارتغإالا ٠ فصرو نع ا٠لغاو * فافصوو

 شوفتلا واثعامب ذا .٠ قاوذالا دهاوشب ة نع افارتعالاو' * قاوشالا

 حئارص هب تقطن 5 ٠ ةيربلا رئاس ىلع هب ماق نم زاتيو ٠ ةيرشبلا

 هب ىللد ىقواو ٠ تاجرد ضعإ نوف يكضعب انمفرو ٠ تايآلا
 ءااا نك 1 نولعاحلا ني دلاور قوزع 5 عوق لك © نورس

 : ارياوكت راطقنالا ورب يف هسمت تروكو ' روك دمام كي ل نال
 لع ينغلا عفتراف : هادا" ضوالا :تزرختو اهازاز ضورلا كلذ

 لب ٠ باسكالاب رخافتلا نكي لف ٠ ينغلا نود ىلعلا ضفخو ٠ ينعلا

 نأ ردي و ٠ تافزا مظعلاب 1 ٠ تافئلالاو مظعلا الو -. تاسلالا

 .. ليقاك ٠ رتفملا نيب رتل ملظعلا ناو - بسنتلا نود زلعلاب * بترلا ولع

 ه.سمأ نبا هل 4موي ىل 8 ىلع مم نبا د أم 0

5 
 هنن زامل لفي للا راك راب 5 رل' مظعلاب رفملا امو

 |١ ]آ]آ]آ]آث> © يي ب ببي ببي إب بيب يي ببي يي بإب # 2

  78780311يا ممم ل ايي سسس1صرر00000000  0 11111010100
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 2 لول فما 51101 ورلا  تالكلاو . نيلسلا
 5 ا كاذل هيلا يغبايف ردق ميظعل وا

 كلودلا
3 1 1 31 5 ٠ 00 ٠ .٠. 

 َ  8 0صعل نم ' يلا هتعاربب 0 4هل فارسدنل

 1-0101 دلو نم قطصلا وتصف ماعلا ٍ ملم تلا

 لاطاو٠ هرمدل هللا مادا هيما هلا 00 : رهخأ| عفادو . رع

 :ةياسلا فادصالا ةرد اهتيعس يتلا ةماقللا ن 1 نلف رمال

 محلا نكرلا هلل ( مس ) هذه 0 0 فاصوالا .ةورذ 2

 ْن

 ةاراكلا قربتاو رد ل هرادقا ميرصب مالءالا

 0 2 0 علط ناصغالا فروق ارا لاكأب

 0 ال لل قلاع اقر و اقوا قي الع للا ريصأل

 ” ةياقزو كورطا نما لضاوو + هئاقلت نم ركشلاو هينا داس

 *# اما امرا ةالكضلا ما رد ف 0 3 ىلع يلداو ٠ اليصا 0

 قطان صفا وه ذا ٠ اناماو انك 1 * ىلع ةالصلا ربنب مفرو

 ءاغلبلا مقاصم درواو ٠. [ءالك ءاريصقلا فلا نم ىلع لاو ٠ داضلاب

 0 كو ضل سو هلا 8 : 77 0 هيد ىبتصاف ٠ اماوأ

 ” ةلايقأ زانت -نيكسفملا ةباكاو عابتالا ريخ ٠ هلاونم ىلع نيجسانلا

 دل ىلطاو © ةرازقا وب 5ك مالقالا 00 قطنا يذلا 7 م

 الو ةركف لالخ الب ةعاد ةدلط ّ عابتالا ريح : هلاَق رامعل نكلاو

 كالفا يف عدباام ٠ هيام نودب ةرزملا-للجتل اًنالم امالسو ٠ هباغ



 ةهضةيات شبع "ا نضيع
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 ملأ اذ نينه :ةيس ايس دال لطللو ب هللا 207
 ” لع هلق نم عر ةا1و هل

 ه٠ لقعلا نرتقاام هباحصلا»و لالاو رم

 فلاتلا ىنرعا

 اشناالا مع

 7 7 طافلاب يفاعملا تارا ىلع تالا 7 ردتقي كله وهو

1 58 
 هم

: 

 )ع 22 ل -2 3

01 
2 

 هللا مسي هباتك نم لوالا رطسلا يف ادبي نا بتاكلل ينبني ( ةمدقللا]

 هع 0 5 0 لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو محلا نها

 0 مالس ١ ع 1 0 هللا مسا ميظعتل ةياعر ريس ضايب دب

 انتم هتجاح رك ذي مث ٠ .مالكلا لبق .مالسسلا - مالسلا هل:

 0 ديف لد لفات 0 ريخ ٠نال ةرابعلا يف طيرفتلاو طارفالا

 95 ميل هترود أم مورلا لقره ىلا مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ثا 0 ميظع لقره ىلا هلوسرو هللا دبع دم نم محرلا نمرلا

 د ةياعدب كوعدا يناف دعب امآ ٠ ىدملا عبتا نه ىلع

 لها 07 متا كيلع ناف تبلون ناف نيثرم كرجا هللا كتؤب
 كرش ةلو هللا ولا ديفا نا 5 و اننيب ءاوس ةلك ىلا اولاعت باتكلا

 اوف اولوأ تراف هللا نود نم ابابرا اضعب انضعب ذختب الو ايش هب
00 -7 

3 : 1 00 0 
 باوباو ةمدقم ىلع لقشلو ةيعيدبلا ةعانصلاو ةلازجلا اهيف , ىعارع

 ع م

 - رعُشلا نم يس جارداب ِس اب الو : ىهتنا نو اا اودهشا

 9 ةهادسمؤ ةمملا 0 ةييغلا َنَع زارت>الاو ءانثلاو ءاعدلاو ماقملاب سكه
5-6 
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 مع كلي وال جايتح الاو

 اه لعل 0 نمعلا ندحطا و

 مظعالا مسماب نيا وذ نعَحو
 همادلا .:لتم كاد اعلا ناكو

 ريدتلا ىف كلنكلا 9 ةناق

 نس كال ا

 اي

 لهسولا ادودشم

 نم ةعرسب

 ِك ا ذب أ 5

 صصخ اغاو

 دل هل وكل

 دن كا
 0” راظلملا

 ةدسو هعاطلا

 ةباصالاب راكلا انما

 ةراثآ مل ل
 اهفنعصلا و ال اول ا

 لاضعلا ءادلا عدبت يو هيلا

 الايفاللا “ا

 20 ثلا ىغبا امو 8
 مث

 لوعل راو ا 4 دعلاو

 احلا 7 لانا نارا <11

 ملغ ان ومالا هب . .؟ةئأل

 000 روا داث .دقع كاذ
 فاق 0 ولك ( ناسلا» وذو

 ةعاقم ل اغلا 1

 مدا ف 10 م

 لئاح نما علام هقعل : ا

 ا رش ثيح 1 ”راطلسال هيلع

 ٠.٠ 2 1 -ٍ اهب 1

 ةفاظم ا تال اذا

 00005( انعلا“ ”راذ

 دالا 1 فرع تفلت اذا

 1 يد و هل

 هراما ميماما

 اهفحز هذ و الع | هج

 الا للاكما در

 الاَتَملا ليدل م انا

 يف ملألا ةفر
 ةعقرلا ةدلعل

 0 ا

 ا ايبا

 لا ل نك د
7 



 د م

 2 لوالا دقعلا 00

 نوعبراو ةعست اذه تايبا

 الباقت اه ذا نايعاللاف
 هال اهنم هيلي |هف

 مظعالا ريزولا هليمب نعو

 |اهدعب هأنسو ع ةدّقعل

 ماكحوالا ةمولعملا

 رحل

 لس

 قدا

 نرحت ةعرسل ةعيس برض نه

 او ناسخ ل
 هناهرب 1 فوم طسو يف

 معمل رب رولا هراسل ٠ رعو

 انتر ا

 6-0 كاذ . لءاف حرلاف
 قذاح لح دقعلا اذه لك

 د6 يناثلا دقعلا
 0 م 5 ا
 الا خرطشلا مكح ؟حلا

 نعللا "قا هما
 طبر . اذ 2:ةدقعلا - داير

 ميِرإلا تاهجلا نم هريسو
 اظعا ريص) علا 9 و يا

 افيضو ريزولا كود همّحو

 الصو هأرت لدي لكو

- 

 3 ٌتثءح ديزملا مظعالا ف

 ىح لق 5 سلا قددو
0 

 .ْظ

 لجدولا ١ دودسما ىت اباحال

 عبرلا ميظع ق1 لخ ناو

 احح اهف كيتأت ةدجدا

 اممم قلاف ةروصأا يف قرفلل

 لرُث اظعا ريصي هلحي
 د ةمتاخلا غي

 اهعمرو ا ا لال مدر 3 اهاوس طعب مل كاذل
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 يتلا اذه نا عاف « دعبو »

 نال 1 هتلعح

 هبطاق اًرط لضرالا ”كولم َش

 ىرولا ناطاس فيرشأا ديلا

 نئملا قاوطا قانعالا قوطو

 يدبأ رصنب "ا

 ىريل اذه مظناب 1

 دال م أمناو

 8 رمد لواطتو اطل 4ب

 0 كرد نا اورصق
 ع

 ىرقلا ما ةمزعل ََى نه 2 ج لق

 نسملا ىلوملا ىلع ينبردب

 يس دمرس 18 لك ههحو

 | د نا هللا لف ناب

 الاهم ىلحا ظفحلا ثيح ظفحلا 1

 هّئاخ 5 نادةع اهدعب ند

 ىجنرا ير وقع يفاو اذه

 هةر لا

 بضنقملا عضاو نآب معا

 همار ذا هطئتسا ' هناف

 نامزلا نم ةفيطل ةظأ ىف

 هرج ينس نمفلامأع ف

0 0 

 الاكش الاو سدس أنلا يحاف

 لدتعمأتف ه'ذبأ 5 05

 برم فصرم ىف ريح

4 

 هماد كاركو راش نم

 ناضمر نماهنا انيور دقو

 هردقللا بر هللا رمان 3

 الكشإالاو ةببشلا بهذاو

 لخلاو عابطال لملا نيب



6 

 ريغأ (نأد نسحي ) حا 7 ماا فانهم ندد ندعو

 محلا 0 ناش ك1 ا م هينفوف ( اعدم هلق

 كتم 0 يلاخ هب 2 (ةتعاربا) "نأ .ىردا تنا ىلطُم

 0 ناحل ١ ناد حر ناف اللوأ هيحوم دعولاف هب 5 نافذ

 نع رييغتلا يف فرصتلا هنكما صخشا تاصح اذا ةككلملا هذهو

 نع ربعل .نا ها ١ 1 ل قب راع رك كر ريغ ند 00 اضن هذارم

 ةموظ» 5 ةدولا ةياغ ْق أمك ىتش ' تاريبعت دحاولا يحمل

 رضعلا ةالض دف ناضمر ربثغ عباس يف يل قفتاا١ كلذ نش ٠ ةمىسنم

 اهل ررا+٠ ةمادلاو حعراطشال لك اشم نف عادتبا ني نم ”قفلادل

 ليلا ىنمملا تلاذ لص ةذل ديدج لكلا ناكو عابطلا اعتفلا ثيح

 ةزوحرأ يف ةهيدب جرش 59 لاس 5 ا بضتقلاب هتيعمو نهذلا ىف

 رع الوم 0 هتلعحو ىضتقملا ملظأ يف 1 ال حرش

 ٠ فيرولا هللا لظ ٠ فيرشلا ديلا ٠ نيطاسالا كولملا ةدمعو ٠ نيطالسلا

 بئاصب انتادم رسل تعال ل كف اا ته ىلا نك تح

 : محا ماعلا دوو وه يذلا ٠ هدوجوب نامزلا هلل عم * هلبو بيص

 ٠ مهسمو .يءدبب ةينابرلا ةظحالملا نم ناكام نيكملا كلا هكلم دلخو
 ةزوحرالا هذهو . ني

 نع دما وخب ننان ماو ع اعدبا دق يذلا هللا نخل

 ءالدبسالا  هعماان ينلع )رمد لاو مشار مالظ
 لعفلاو محلوق يبباتو ل ضألا لها بامسالاو لالاو
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 ع مهماس ماحب مادع_ اوسم

 هل كاوللا روصنم مالعأ لظ يف

 ىلع رون نيواغللف تءاضا مج

 امرك هنلخ 0 نم ( هع 0

 0 تر لا هيلع ىلص

 امو نوقياسلا نولوالو كيفكي

 هب نوقباللا تورخالا هلثمو
 (ففاتحمو اه فارع ظلك

 اودهواونما نا ىوس مهيف بيع ال

 م هايح لهب موي فنزل ام
 ةردقم اوتع ىزألا ءاح اا

 نموعاطا نم(اووأس ) ملا اوعردت

 اجر هرافخ ىلع ادشا م

 (' ددع ) هفصو نم اي لسرلا ماخاب

 (ةيراتم) اربط تلقت
 اب ماق كيف يحد ( عوجر الب )
 ىلف هبه كنموجرا يب ( افطعت )

 1 نوك !١ ىسع دهع كنم يل

 ا رخال ..يريلوالا» دساب

 ( ةوراوم ) تايثك قدح تقول

 مم را (ئفَدَع)

 لغفل)

 ل ) راسفت 5 ادملا يي د و

 مديبم ر راعا

 مهأ نه نعطلا( نزو ل

 ير ناوهأب مثادع نه ىحدع نمف

 رض (اهليصقت) ابد ةوافأ نك

 مهلضش ) نكت ) جمتفلا ةروس 2

 مر ل( اهيرعت ) لزنا رك ذلاو

 مهئاثث كي دز ةعبراو حدماف

 0 2 مثادع ) مذب دك 1

 يمك" ١ نم لوهحسم )َ هعب رقت !

 ع ا ) انارشحاو ةلوهس 7

 ا عدا ىلا قدا ربك

 ملسلاو دولا ( سابتقاب ) مهنيب#

 ةالا ع مالك كد
 ا د هب بونذلا يم مذالا

 ايه قبلي

 [منل ريح ىما كل 0

 0 نم (ضارتعا) نودب 0

 مد“ م ! كيف ( يدقعو ) تنال رف

 مدقلا [1رم هيف اهنا اهتبسح



 0017 ]| |00000||900--71 اا

 فلل

 بفرح ارا ةقاظؤل 0

 تكمن نارا و
 0 موا ف عدب ٍ ل

 0 ف نيدلاب 20 1

 يف دهاحو انالعا موقال ىدع

 0 يراك دام م3

 يار ارض لا

 هب ليمتسإ سمح رحب رجب

 ةعرش نسا لضم ملاك سس نم

 ردتبم بر ا كي رمتقم لكو

 عم هعادبا ث قهز. لازام

 هل راسيلاب ليوط كا قلط

 دعوتك نمالا مالا 0

 تردص م ماهلادرو ضيبلا(باسيالا)

 لكصمو راسلا لضابسم 0

 )ع 5 ؛تلص اذا دنه ضيو

 (ةعزوم [تافادق را

 مهعياقو دوس مهعيانض 8

 موطس ( عابتتساب و ) سأب دوسأ

 مرعب توملا بير( عادياب) تضاف

 35 يف .ثيللاو فرو يف ردبلاو

 هرح : كيس هلل 1 0
 11 لك

 مءايقنا ضيف يف نيدلا ١ للعت )

 مول ضنا الو ابيف. فرعا ال

 معالم لاطبالا

 زاعلا را روكلاةل ةردشم

 ْ رم جوف يدب

 معمم هلا فيسب بوح ( مهوت
 مه ميس 0 كاذ هش ً

 مضو ىلع اياتتلا 2

 5 ١ مراصلا برمضإ ( عاستا 0 د

 مدابج قف كاد( كفا هالو

 مراعصم لك كتف (بجويو ) ارح
 م قد ( قسن هنسح يف 1

 ممل تاماحملا دج الطلا لع

 مثدوُقب 6 ةئف 1 1 لب

 ميلا نه ( ًاميدت ) بضاو هلا رح

 مّ مقلي ا ادعلا كو.فهري اي

 مهب محل ادعب هب سوفن تضاغ



 دي 75

 ((ىسفأ حا قال ترثا

 اهب هةر يف ىف ينعا ةليسولا هل

 ركع تاياب

 بك راشيل دح ال لثا ضو ىوح

 قر اعد

 هلدعب ) ناونع كن 0 نيطايشلا مر

 قاخ 2 دومحلا ىف اطال 1 -

 مرا هيف بهصول 0 كم )ا 2 01

 0 نه هنع يورت ا نك 0

 ع هددعم عل 2 ل

 ّئى
 هان هادن

 هانا تل
 5 ل دا مدع نم دافا

 أرظن هيلا قر ا لع

 د برقلا 1 0 0

 مح دزم لك. ا 0

 مهتم هيتوا أه 0 0 0

2 

 رد ل ا ١ بهاو لا م

 ىدهعر 4م ىرت 1 وه

 هدراوم 1 ايل بذعلا هاضغف

 مو ملال ا يعلو درولا  نضوخلاك

 1 0 0 اي 0 دق

 دايعاللا

 ملختنم هد فاي ىرعش ( عيرم 5

 (مهنزو) 2 يزعل رخافم _:رمو

 الالم قو ىك نء( تيزج )

 ملدقلاو 0 ون ىف ةخدام هاو

 مف ريغإ ( امو مدس وذ نحو

 مرس( طمس ) فارع نيح تالو
 منعم لآ نع تقرا دق (ذئارف)

 محدزم ريغ رافن لك زوجي
 : ا

 مس ) 006 1 دا لب وط ك

 ىلا صهوح نها هدي رع يده

 مرعلا نم الايس قدغم هزاع 1

 مدقلا ند 'ىحو اذف ( عارتخا ) ند ها اهلا هاضإ اي 0

 منتسل "0 اني ام الع را 5 رلاعا وه ةزج
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 هل قح نيرطش هل

 اهدي (نيئيشلاب :رشش هيشن)

 قش ردللاو

 هنو ردع حاف حدملا (رداون)

 ءانابقق  ةكيَح ىحيدم ( ماهنالو)

 ًانتمم هيف 0 ام ( غلاب )

 هيننك“ قلنا يف م ( قارغا )ءاشول

 هب راجيا رهدلا ول (ولغ ) الب

 ىرت تساف ( لاغياب ) م ركلا وه

 ( هل نشملا ادلع قول

 تناتثا ) دق مك ميفش ٌريذن داه
 هتدايز ( هيناعم فالتئابو )

 ةل اقم احا نانحألا د

 ليلا العا اب (ميباكا لح :

 نم ةيانملا ظوفحم نيلا' لاز ام

 هتدوم كي( ساكمناب لتس م

 (احش 8 ديب ىرولا مع

 جردنم كالمالاو سنالا نم لك

 مره روظإ ( قيرفتلاو )نييبنلا قاف

 مك كلل يسقل )

 هتلم قيرفتلاو 3 )يف يم

 مقتنمو ارصن مزتلم (ريطشت )
 ميدلاو ردلا لع ضيفلاو رولا

 ممثلا اذب مث ١ تيم اضاع

 مت رخل ل

 مع | رخازلاب هعيصأ ضافل

 مدعنمب 31 نكي : تملا

 مسخ راع ةاظعا هنن د

 مهل وذ مخاو اطعلاب ( فلات )

 محرلا ةفلإ ظفل عم هب 1

 مي نمو برع نم ( لكلا ىلع انزو )
 مثتلا ىنعملب لففللا

 مصو نم هاشاح ارثكتسم نلل

 ا

 متبلا يف يعرملا (هيد لد
 مدن اذا ضرم مرض اخا ندم

 مهلا ةفقاف

 ا هاوأ تحب

 ١ مدي مل ريغلاو

 نس طع

0 
: 

 وعش .٠
4 

 ىسح

 ماود
 ميرا ألا عيلو نح عذجلاو
 مظلا ةرسح اي هبجو ايضلا يفو

 ا
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 هب نيصلخم مبسم دولا( | م ظ

 0 35 ليك انك

 رمت ع أَو ادب نسح ةأرسم

 (الثم هلا رهاظ ملاك

 اودنم كو 3 0 اوعردت

 ةاكشم هجو نع يف مهفلا دعس ل

 ا يفاوخ

 الع اللاب بشن يوط(يظتلا] ١

 لا با نح هلا لعن 7

 همداو5 اّتروا

 هرصاني دج وذ فقئالخلا ريخ

 هنتعلا ترا لان لاا م

 الو نا 3 5 هالول نضل

 را ف هب اف 1 ااا مركا

 ل زافو ١ الكت / م راكملا 00

 هذد (تعشو رو همها 5 1

 امهنب (هيبشت) الف مانالا قاف

 ايطلس ترببآ 8 ىلا, تازعمب
 8س يبي سبي إباحي ببابك ديب مايك سس

 يات ب تت ب ببي تبت بث بث

 ىمذافو اوعار أمو يريغل نكل

 ميلا 000 ل (ملو) اع

 ضإ ىذب قرب ىنس ما(الهاجي)

 ٍّ لع ذو نم رهشا

 مدح 00 ترك ا م

 مهحدأ يغفل (امهسقز عضا / نأ

 مدس نه رحطلا ران (ةراعتسا نم)

 الآ كد راجل ( 00 0

 (مهدا طافي مارك ابا

 لح ا

 [مهقافتاب) ) ادعالا مشاه 0

 مثوزغب ( يرو ) ىدعلل همعو

 ملا
 ممرمك ب قرا داو 5 ) سحعااب

 0 مركل ع نسبا مركلا لاكش تيدا

 ا 2

 مرت 0 م هب مظعا

 ا

 ملالاو ملا ا وا فا

 العا ركزت همازع يرفض

 مزج (احيلنا 2
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 5 ىل فا ! مل مهب يعمج (ليذت)

 نم (وتفتلا) امو اولاق

 نا. كشوب كاذاي ىلا 0 5

 ال كيش دح كل اذه) تارثك ١

 ا لد ربصا نجي

 م رهن دلع

 دقو تقثو امم يل(تريخت) ذش

 5 مه م> نع يلوقأ تهزن)

 ديسف داوفلا يضرب ا ماهبأ) تقرا

 نع هتناكحي و( ابتع)سفنلا وعرت مل

 ا 8 داع ايا تقر

 مهئافص يف ى 0 فا ارطا (تا

 : مب ا دأآ ينالوب (اوعرشت)

 الم نم[ نوبل حاملا( ضرما ف

 (هبجومب !ًالوق ىوملا ولس اولا
 ( ا |يوهتشت مث جيدملا

 ذا 'مواسا فرد
 امم مهبناج تضفر

 ل مطذع ىل دب ل

 ىو يدم ئداتعاا ىرقاو يغل)

 (هللسا)

 مضي مو ارهد افص دق يذلا اذ نم

 مهمولل عفت اخف

 (ركلا عماج) ند د لأ هب عرب

 معنلا يف راعلا تاذ ل

 مهل الف

 ا قوش ةرص طا رن رحل
 يبلا يفداز ال يلق كا

 مذلا ةبرع اي مهبح كيس لاقي

 را وود نا
 لفأ ينتكت )ام 3 كيا ريدضت)

 000 تدر دار يت

 ريشلاو كا ىلا تام ا 0

 1-5 قفو يناجر مييف نال يَ

 مهتم 1 *.4 ىدذاللا نولمحو

 مدقن :مناخ يربص تاق ربطصا اولأَو

 منيب موي يأظع تلقف يرب
 مستبم رت مهنم كرغي الف

 مدالأ فركم يبابش داعو ايش

 ميعتل 0 اذاق يدجا ةيهو

 مب ممم ملأ مهف



 يم  اوبذع  موقل تاق

 2 دقو 4. يور ايف هللا لوصو لاق

 م رغم

 اومحرت اومجرا

 يلوق نماثلا نمو

 11 0 أسعف 6

 هل لمي هللا قتب نمو
 فرشا حدمب رشبلا فرشا اهئيعمو اهتمضن يلا ةيءيدبلا عساتلا نمو

 هذه يي و م

 م 0 ِيى د 060 ٍ 5 ءادك 0

 مف ولها ن نع لس و 0 مم ُ

 م6 زوفأ م رع ( تقفل)

 ند 252- ع 1 رح يمد ز.زع

 ء هترغ(بلقلا)ظافو(يظفل) ضاغ دق
 (ضصمالبا رح ىلا هال عا
 0 0 ناعنأا يبا ميت نبا( نعم

 اونعماو . دولا (اوحتوت

 ةقباس لصولا لي بحل '(درطتساو)

 نع كحضإ بورحلا اذو ىحلا ىكبب

 اهلباق برقلا لسو 0 د

 افا 7 0 ندعلا ٠ ؟مرزساو)

 0 لع

 للعلا يف (لالهتسالا ةعارب )ىدبا

 مدعبب الملا ىف اركز دق

 ىد قارا 1 يدق ىرا ل

 ىلا محلا 0 ( هفيرحت)

 لب لف(فير طت) ريح 0

 ككل ب عرب 1 هب

 0 50 ربص ليصل( ليذوا

 م قارف ل مس ناس فدكف

 مدخل كلما ل ردو لضفب
 ظسم 7 وم ) قباطف) 55

 مهت نع ددعتلا فوخو رحم ٍِش



 نيك اويل تيوس سين تي ا وون دسم“

 كل |

 ةديصقلا لوالا نم . بيلاسالا هذه عج لع 0 دقو < كسلا

 نما ءرك اذ. يت أيس امن اهريعشل نم جرطسلا تا قنالا :يف حالا

 ةئاعسأو نيعستو غسلت ةنس ةيوبنلا ةنيدملا هترظن ريشمو ةموظنملا خيراوتلا

 اذه وهو دما 2 2

 اهيدوت لاخلا يف يلا ناك فالس . - «تيدم يف الط هلأ ”عدوتسا
 رك

 امير رجلا[ ىلآل ” هتمماردق عدم نإ الا كتارا

 اعويبطم لاز 1 دادولا 0 0 نأ اللا دقلا فيهفهم

 عب رقث و ا ركفلا جتناف هقطنع يناباخ 10 تود

 هللا ءاض نأ زاغل اللاو تلا ّق ف ل 5 تلاع يناثلا ندهو

 باتكلااذه نم لواللأ 2 مق خيرات ف ةيدب يلوق عبارأا نمو ٠ ىلاعت

 اتاعللا كاك طبق لح“ اك ل16 ةنفلا
 - 3 ١

 باتكلا متهنهب * خيرات ىتا اذل

 يلوق .سماخلا نو

 ع أنف ظاحللا ند ْن ملا اثرو ارط ند ةاشر يدفا

 اع: اذه تملخ ام كناعس >> لاح قا ادي هولا

 ا 01 ىف يتاقم عمد نباع ذي ل ينالخ ىلع ارق ىوها

 كف ا هللا ةمرغم ف ىحو 2 [ هل تر



 ض0

 وا لدا وأ تفدرع امدبنم لكو ءاحلا وا نيللا فرح أما شو ١ لصو

 وا ٠ ةفدرم وأ ةدرحم 0 ةديقم ثالثو سيسأتلاو فردرأا نه درج

 هذه ٍشو بدرتلا اذه لع دهاوشلاو ٠ ةسنن وم

 (اهساتَ .ابلحت رايدلا تفع) * (بونذ لما هجولل نبا نمو !|١
 (ادحا اهب ىرئال لل ىف) * (بصان ةهما اي 7 قي

 ( ىضرعالو يلام «لوطلا يف كطعا| ملو) * ( ابك ارك الا انلع لحي )

 00 دل نيللا ريغادق )< («ةيلي ءالثلا لان اجلا

 (لاوزا رباه يعل

 (رمات فيصلا يف بالا كاين نو ,تردغو )

 دان لاو راغشلاو نيلا ]رم يلادلا:رفشلا ةيعجأ «يلطصم نمو

 لس اه لوالا ناب اهي قرغي دقو . بصنلا مدنع هفداريو . أمات

 م متعلا ع عوق 1 ريكلا 8 مفلا و نسأل | دانسلا نم

 عا ىلاعت هللاو ٠ طقف يقتسلا نم لس ام يناثلاو ٠ اهدحا

 يناثلا نفلا
 رعشلا لصرف لع

 ىتش ءاحناب هيف فرصتلاو مظناا ىلع ناسنالا اهب ردتقي ةكلم وهو

 : خيراتلاو 7" زال ألاو ةيمعتلاو ريئشتلاك ل ملا رومالا ف

 1 3 2 ٍتيدح وأ ةكح وأ ! روهشم مالك ١ نيويصتل

 ا 3 تايعيدبلا اهيلع ظنت يتلا ةعبدبلا يفاعملا 1 حبلتلاو



 ه0

 ع رع نم هش رع لا كتر 7 م سل هشفرع ند درع "0 2 ٍِ 7 - ”0 7 « .٠

 نيرخا .فئاعز انركناو * ديبع :ىتو ارفعج انفرغ

 ةصاخ لماكلا ري نم ضورعلا فالتخا وهو داعقالا ( نماثلا )

 هلوق يف سيقلا ءىرمال عقو ناو هش ىف كش الو

 ىلسر ص ا تيشمو 3 اذاصو 6 ةيناغ برأي

 لعزل ةيقح ريح ريلاو ا هب تدل ا حجما هللا

 رح ايلا لوق 4:مو 550 ةماتلاو ءاذللا ضورعلا نإ 0 ثيح

 رايطالا | كقاوع * ءانلا هجرت <تاويهز نب تللام لمن ٍ

 وايت هحوب انو تايلف #3 للاي 1 1 ناك ند

-24 

 راعمالا 3 لبق ميصلاب * هجر. ”ارشاوح ل ءاسلا

 ( مسانلا ) ةمات يقابلاو ةعوطقم لوالا ضورع لمعتسا ثيح
 لزامللو رقت يأ ٠١ ذي رجلا لخرا موق , نع دوام ةلعبملا كلل ال

 كالذو هرئاظن ع هدارفنال 1-9 رج يا م مبرضلا فالتخا هنا علا

 فارصالاو ٠ ءافك الا نم ايف دشإ ةزاجالا نا للعاو ٠ لئاقلا لو
 هلوق يف مهضعب اهعمج دقو ٠ ءاوقالا نم ابيع دشا

 امي نيم ىوياعابلع ور خخ شارف نسي ارملا ا ىارتلا

 ا 5 نيتتلاو ءاطيا * ياو ءاوقالاو افك الا اهبويعو

 يلوي مدافألا كلكو

 دامتألا ١ دس“ ولا ديري < لاويفا تالا مدس ةراذكلا

 باد يأ ةقلطل تيب [ةعسا لع درت لل فارق روص (ةلا



 هي
 رق مويلاو ضرالا تقرخت رم اتا للا اوك واذا

 نع ةرامع وهو نيعمتلا ءاذلا ٠ :ذائسلا عاونا 3 وه اذهو

 ةفبانلا لوقك ل1 ىلانلا تلا, لوألا كيلا ةفاقا قلعت

 ينا ظاكع موي باعصا منو ميت ىلع راذجلا اودرو مثو
 ىف هولا ”قدصاإ م ندهش تاقداص نطاوم مه تدبش

 قوت اما ٠ هسفن نيتببلا نم لك لالقتسا مدع هحت هجوو

 ريهز 00 يونعم قلعت وه لب نيوعتب سيلف ةيفاقلا ريغ

 رادو سوم كنا :ليقو .٠ هلكا "11 يدل بقوخلا والذ

 ليغ هنود ليغريثع نطبب هردخضرالا رب تح رغيض نم

 011 را ةزوملا نع ةذوخالا يالا ةراختلا ( دال
 هنع ديعب وه اع ىورأا فرخ نارتقا نع ةرابع ف ٠ يدعتلاو رود

 هلوقك جرخلا يف

 ال يل كلفنا ٠ دكليع < ١ ىنا ديلا رتاوضا رس يح

 ب طادملا وخر ”راج نا ع. لئاقا لاق هر ا د

 نم ذوخأملا ةلمبملا داصلاب فارصالا ( عباسلا ) رهاظ هحيق هجو
 1 ىرجلا نارتقا وه فرسلا 01 نيسلابو ٠ هقيرط 0 ىلا فرص

 هلوقك ةعم مه ةحتش نم هنع ديعإ وه

 ا كاس فاتر الو + ا را ازرع رصف
 اح ىذا اهيفصن يطا .ناف د ”كفصا اهنا .اولاقو كولا ناو
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 هعنم يذلا تلا نم أ وعلا مشلاو زيكا فالتجالا نا ألا يبق

 ةغبانلا لوقك كلذو ٠ ةياكلاب ظحاجلا
 ديلاب انتقلاو هلوانتف ١ هطاقسا درت لو فيصنلا طقس
 دقعي ةفاطللا نم داك منع هناي 3 ٍصخ ر بضخ

 ممدوقي ال اقرف اوثاج اذا موقلا دناست نم ذوخاملا دانسلا عب رلا

 عابشالا ةفلاخك يورلا لبق ثدحي بيع لك نع ةرابع وهو دحاو سيئر

 ٠ هلوقوحت

 دجاو يار نال تالاجلا لع لوزير... دحاو نب ةناب نصفك" اكو

 مهد ددصأت دارااانملا هحلشو  ”ءريع تللاخ | اخ فلذا

 ٠ هلوقك وذحلا وا

 انيبعال يدياب قيراخم مهنمو انم ائفويس ن0

 أي رج اذا ماي رلا ابقفصت رد نو 5

 هلوقك نسسأتلا و١
 مدنتب هقلت مل هباقعأك ىتفلا ىلاودي مالارودصناو

 مغارم ناوملا راد نع يلذاو اهجورف ىلع لهجت ملضرالا ذا

 ١ هلوقك فدرأا وا

 هسرت كلو ايل لسرافا "ظلسرو ةحاج ىف تا
 هصعت الو 0 روايف ١ :ئوتلا كيل عا تا نآف

 هلوقك هيجوتلا وا
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 01000 : ٌ ا

 ةلزنع هنوكل سينجتاب مد ىف ,١2 مالكلا نساحم نم لفج ثيح

 ردحاو ل نه 05 3 ركل نا أضيا ليلا نع 2 : رسول

 000 الاو ٠ اطياف ةرصايلل نيعلاو هذال نيعلا وحن ٠ ةيعمالاك

 ل ٠ مسالا عم ةقكلاك“ * الق" دقن” يهوو لهذي يضام

 قينالاك بواقملاو ٠ ركنملا عم فرعملاو ٠ عما عم درفملاو ٠ ربكملا عم

 رهتملاو روكملا 9 ةنع تز واكو هنع تدحات لماعلا م قتال

 الف ليق ام 0 ةرمشع وا مصالا ىلع تايبا ةعبس ناك نا ٠ ىنعملا

 أماو ٠ ءاطياف ابلبق وا ىرخا ةديصق ف مقاولا ةلزنم هلال هب ءاطيإ

 : هلرقك + مجوب هيف بيع الف عيرصتلا ةلك ريركت

 ةكدعلا داوفلا تانايل يضقن *  بدنج ما ىلع يبارم يللخ

 بدنجمأ ىدإ ينعفنت هكا نم + ةعاط يفا تنل مكناف

 ٠ هلثم يأ نالف «فك نالف ملوق نم ذوخأملا ءافك الا يناثلا
 لفل جرم يف هل براقم ىورلا فالتخا هب يعم

 ىورلاب بالقني رعاشلا نال بالقنالا وهو امكنالا نم وا ٠ لثاتلل

 "دال نذل اقلَح ةلامتسا دونلل زوج ال” كع رهو” ةقي طا نع

 ل
 نيزح تنانيبلا بارغ حاصو * ةريج قرافو لامحا مذ نا

 ليوصَو م #ّتاجاح ىترداوه * تبواجتو ةركخض العاب اوداني

 ناي# هلاك نم الخ اذ ذا عيرلا ىوقا نم ذوخأملا اوقالا ثلاثلا

 9 هتك 0 يورلا واخ متملاو رياكلاو مضلا ىرولا فالتخا ب
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 راظنناو يسبح لاط دق .هلا * اككام ىنع ناهنلا غلبا

 ّ 5 0و فمع تاس عبارلاو 3 دلو ثكااثلاو . ىرغص

 .٠ هللا 0 ايل نو 0 ةعطق يف عمت ع لق لوألا ةثالغاا نا ملعاو

 اجحلا كلل" تلق ىلإ اهدووت ل

 اباو ما هللا دايع ريح

 هلوق ف ماسقالا هذه يروصنلا تاشلا 0

 مث 2

 فراع لئاوالا راعشاب بترد اهدودح قا لق يفاوقلا نا

 0 ئئ
 فداركم رتاوتم اال 0 0 ةيسج 25

 اذا لصفلا

 ةعمس ىو اهويع

 هجوو ٠ يتالا ليصفتلا ىلع ةيفاَقلا ةداءا يو ءاطيالا لوالا

 يف رصق ثيح هتدأم ةلقو رعاشلا عبط فءض ىلع هتلالد ابيع هنو

 هنكلو ٠ تاداعلا يرج عم ىلوالل اوراس رشا ضاق,

 1 تو يمححلا دنع الا هلاعتسا :دلوللا زوم دكت عم

 اهريركت نا ىلا بهذ ليللا نا وه ماقملا اذه يف مالكلا ليصفتو

 هطاغو عاطقلا نبا هيلع درو ٠ ءاطبا 0 كامارو كا
 ىنهملا فلتخا اذا اطيا ال هنا نم قملا وهو . شفخالا هيلع اب لاقو

 املا ةرازغ ىلع هتلالدلو اصلا راءشا يف اريثك هعوقوا كلذو



 ةدحاو هكر هدعل ل 0 0 هسمح شو

 مئاوق ةثالث ىلع ىثثم اذا ريعبلا 0 را ا ا
 لام اذا تنلآ سواكت نم وا ٠ ءاملا لع اهماحدزا يا لبالا سواكت" نم

 ةعيرا لوألا نك انا دعب اهيف تلاوت ةيفاق نع ةرابع وهو ضع لع هضعإ
 ةاارلك 1 اذا نلمفتسم زو لع برص لك يف كلؤو ٠ هكر فردا

 هداوت ريخ عضم لجو سر عم لقثو

 00 0 اره الازتتيا تاكرملا نيك ارب قم دوج الل نك ايثملا كات
 لا ارواب لو طيلخلا نابز“هلوقك يتاكر قع ثالث اهينك اسس ناي ىلاوت ةيقاق
 نا لبق للوالل ةينانلا ةكرملا كرادت نم وخلا كرادتملا ثلانلا ( وكرت

 كا لا لك لوألا ىناتلا نك الاكراد نموا نك اسجل
 ٠ هلوقك تاكرمتم اهينك اسي يلاوت ةيفاق نع ةرابع وه ةلدافلا

 0 اطالطا نيب نيكباو مراد ىلع فق

 مطقناو ابنه ىثاج اذا لبالا ترتاوت نم ذوخ أملا رئاوجمل عبارلا
 0 يناثلا نكاد ىشلا ادع هاى 0 ءاج مث

 نخاف كلو وم اوك ام نيب لصف ةيفاق نع ةرايع وهو ٠ ةرتف امبسو

 00 لا ناماملا (نضعلا نم نوهارشلا ضع كنانحا 00
 ىقتلا" فاق نع ةرابع وهو ٠ لصف ريغ نم مباثنلا يا فذارتلا ن
 ظء 7 ا املا 1



 * ظ
 اباصا دق تداضصا نا يلوقو اباتعلاو لزاع موللا لقا

 هلوقك ةرسك وا (٠ مايخلا اهتيا ثيغلا تيقس ٠١ هلوقك ةعض وا

 اكو هلمبلاب لثو 0 لاذلاب ذافنلا ةيناثلا ٠ يبصانةمي*ا ايمهيلا ىنيياك

 وا (اهماقُش ابلعم رايدلا تفع) ٠ هلوقك تناك ةححن لصولا ءاه ةكر>

 1 1 نار 1 تاي ربا 15 5 5 ! 0 ص

 ةحوتفم ةلحبم ءأحي وهو وذحلا ةئلاثلا ( هلعت كارش نم ىفدا توملاو)

 تناك هاوس قدرا: لبق.” ىذلا فرحا مرد ناس يا

 ا ان د ع 0 0 1 ة

 عابشالا ةمبازلا ٠ .بوثلا ءاثو تيبلا هاب ةحتفك كلذك .٠

 :٠ عفدتلا 2 ىل.خدلا 7-1 قيشلا 0

 ضعبلا هصخو ملام مال 0 1و ٠ ىلواطت واو ا وا

 ف 8 00 ريت ملا نيسلاو ءارلأب وهو نمرلا 2 ٠ ظَمف ةرسسكلا

0 

 ةلدكاا نشا سلس كالوق“ نهارا هارت يا ف يذلا

 نايبلا يف هحايت>ال يف رح و فلالا ضعب اهنال ٠ ءافخا 0

 0 وهو هيحوتلا ةسداسلا٠ هاديز اب وحن فقولا لاح ف ءاملا ىلا

 ٠ هلوق نم ماللا ةرسكك ديقملا يورلا 1 يذلا فرملا

 طلتخلا مالظلا نح اذا ىتح طبتغاو مثوحن ىعسا تازام

 ٠ هلوق يفتاكرحلا يجاونلا عمج دقو

 داليا. نم قس لع" تس ١0 اهاكرخلا انك فاوقلا ذأ

 دافنو هذدعإ هر#و 1 4.> س ّ 0 ودذحو 4 عابشاو سر

 تاس هات تتل 1101  س لاا 10077111 رع



 ا

0 
 ا

 ا
| 
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 هلوقكا اهلك ةديصقلا يف مزايف ايضا ؟فلألا ع زك و

 كرا لن سانلا ىرت له يرعش تيل الا

 ال ا
 000007 اذا ائيش اناس الو ..ىشم اع كردم تسل ىلإ لادن

 - هلرقك ال ناو

 ا فلا لاق هيموملا كلت ا دل

 هبا قفل 5 6

 ملت الف ٠ هضعب الو [ريفص نبل ىورلاو :ئرخلا لع ناك اذ 6

 ٠ هلوقك 3

 مضع ينبا ىلع ةرئاد برحل ردت ملو توما ناب تيشخ دقلو

 ىدامهتيفل اذا :ريرذانلا»و اعمتشا ملو ىضرغ يئاثلا

 .لزانللاياز وحن ييسأتلا دعب كرت فرح وهو ليخدلا سداسلا

 فلعتض ال ام دعب هفالتخا اليخد هريس هجوو ٠ قباسلا تيلا يف

 . هلوق 2 0 0 لا ملل دقو ٠ ا وهو

 00 مارغ اغلا د وانا هلصوأ 0 لت فدرابو

 كا لصفلا
 اهءاكرح 2

 عا اللا يا ىرهملا نم لعفم وهو ىرجلا و تاكرح ب 0

 ا تناك ةتس ورا فا كح

1 

 : فيد هش يي

 0 7*6 1 2زذ12زةز زذ 12 1 ةذز1ةز زذ 12121 12ذ 2ةز2ةز2ز2ةز2ةزةزذز 1 1 1 121 2 ز 2 ذ 2ة4زةزةز ز 0 زةزةز ة ز ةز يا



 توظخو اتيتا داوغ ةسداعو *' الو لك هقو 1 ىنفلكت

 0-1 ديقلا مم 5

 روسأا نالم تل ضوح برف * رودكم ضو مويلا برش نا
 ريشاعدلا لالا اخ نيح 9+! ر وفضلا ن1 1

 ٠ دملا فرك تريلا فرحو ٠ اهدعبل اهبقاعت الف فلالا ماو

 توصلاهذه اهدا ينب لئاس * هتيطم يجزأا يك ارلا اهيا اب 0

 توهانا يلفا را الرق ١ اوسقلاو رذعلا اورداب : لقو

0 . 

 ايمو لع ذلطب لهل 1 اذا ©. ينستا» اذا رشا اما يرتخ
 انيوه امر دآةموق لاف ذك ىلع ا ىزذ 5

 . هلوقو

 يلو ل يما مثيب 6 ا قرم هلئج اهاذا 0

 ىلا ليخدلا امني لص ىوزلا لص كلاوه سسانلا نسماحلا

 : هلك أم ناتالا نيس نم نوحي نأ دل ولو ةعال

 لزا سقلاو لفات تنك و < لزاما كفاشلاف ىردا د7

 هأرقك ىرخا 1 15 نا ذر هضعل وا ار يمض يورلا ناك نا الا

 ال الو ريخ مىللا ف اكل اف 7# اه مولا نك قال
0 3 ْ 

 |1016 ةلئم امتع ناو + 01ش انخعا



 ا 1 ه0 رلتالاو ا 0 + لاو للف دقق ىلع تلق
 لصو دلل ام طلاقت ال + يفاوقلا رع ديجي 0 |

 امكرمل اعبات لصولا ءاه دعب مقاولا دما فرح وهو جورخلا ثلاثلا

 ل ةىج دع واو نك

 هلو دم امَسانلا ّس يقف 35 5 يللاغا ينعد يال أف

 . هارتك ةمش لاعل فلاوا

 اهةفاري هثارغ ضع قد ا 0 نم كشوي

 7 هلرقك فرك اهدخب و

 اول دلت كم يلدا: توملاو + هله يف ”ريصم قرا لك
 ةاداف ريع نك ىورلا لبقنإللاوا 0 دملا فرح وهو فدرأا عبارلا

 هتك عطضإ د م الع الصوتو ىإ خعك ىف نك

 لو

 اهلايذا ررجت هيلا * ةداقنم ةفالخلا هتنا

 املالا ملصإ كيلو + لالا لصت كنت ؟لضا 91 | لضت كري
 هونك اواو نو د لق ملا 0

 تبودترس نييهلا ةفور عم غادر دس 0 يلوح ءاوهشألا د ما

1 0 
 يلا رصعلا يف ناك نم نمعل لهو * ىلا للطلا اما احانص عءالا

 لالا ناو ( تبلل هدام 0 1 و

 بيشم ناح ضغلا بابشلا ديعب * بورط ناسملا يف بلق كب ا
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 ٠ هلحاورو ابصلا سارفا يرعو * هلطاب رصقاو 0 نم بللقلا اك

 فرح ةيلاتلا ءالا وهو لصولا يناثلا ٠ اهنم ءاملا نوكل ماللا ةيفاقلاف

 ٠ هلوقك ابلبق ام كرمتب ةيلصا ىورلا

 اهرادج يف ءايلع ةقيدح اهراكوا امئاط اهيف تيطعا

 اهراف ادعو قنا أسرفو

 ٠ هلوقك ْثيب انلوا

 دخلو ناتيلاو ءاملا“ او راطل سيل ةثالث

 هديفاف كرما نص ىف هللا ل

 ظ اهماقش اهلحرايدلا تفع ٠ هلوقكر يلا وا

 ظ ٠ هلوقك واو نرم كرمتلا ىورلا ةكرح نع 'ىثانلا فرحلا وا

 لذاع موللا لقا ٠ هلوقك تلاوة نانسحلا ف ساق كب امض

 هلصا نراك ةاوس ٠ مايالا نم ةكرابم تناك ٠ هلوقك ايوا ٠ اباتعلاو

 هلوتك اذهو 50 اللادبا ع تادبا ةكرتم وأ يا ةرمش

 يجاد تارمثلا لظم يف وه 4 رع ترك ك7 مثالوأو

 يجاو رمغلاب هسا جيت * عاق ديو رق لدا 00

 ردقموا مدقث م اضحم انكاس وه ناكوكاذ هلصانكيملاذاامفالخنامو
 أ! ىمالا الزل يذلا ناو ٠ هلوتك .ةيبنلا فاي قطتلا ناكلا كلل

 دقملا ىورلااماو ٠ ىلحتت ةياوغلا كنع ىرا نا امو ٠ هلوتك هريغو ٠ يناضقل

 2 خر للا 0 قارولا جارسلا لاق (مكهيف .لصو الف نك اسلأ يا
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 : هردك نبك نر دقو

 لعن ٠:ليسلا هطح رك دولح ديك 57 ريدم لبقم را ركم : 5 ا 2

 ٠ ريحف هلالا نيدلا ربح دق ٠ هلودك رثك ا نوكي دقو

 يناثلا لصفلا

 نال ةركقلا يهو ٠ ةيورلا نم ذوخام يورلا لوالا ةتس يو اهفورح يف
 مضي لب طاوهو ءاو لا نم لبقو ٠ لوعفم ىنعع يذلا ليعف وهف هيو ري رعاشلا

 0 لج رآل مثوق نم هوا تايبالا رخاوا رعاشلا لاصيال ءىش ىلا يش هب

 هديصقل الع ىنبت يذلا فرلا وهليق ١ هب اكيماتب تالا هنسقكل ند ارظناو

 يرود فيرعت ىفخم ال ام وهو ٠ ةيلاد وا ةيئار ةديصق لاقيف :هيلا بسنتو

 فرحلا هنا هفي رعت يف لبق ام عصاو ٠ هيلع ةفقوتملا ةبسنلا ىلع هتفرعم فقوتل

 " لوضالا نب تانبمريغدتاوز هايوا افلا وا اواو نكي مل اذا تيبلا نم ريخالا

 اهلبقام ةكرحل ةنبملا تكسللا ءاهوا :اهلبق امكرمتما ريعتلاو ثيين انل يداه وا
 3 فقولا يف فلالا نم تلدبا ةزمث وا ١هنم تلدبا تامل واانيوت وا

 امرا تادتسلا هذه دحا ناك ناف -ريمصلا تدم اواووأ + ةايوا الا

 ءاب و ٠ اعرجلا فلاو ٠ ومالا واو تاينثتسملا ةلثماو : هلبق يذلا فرحلا وه

 نباتعلاو ١ذئموي و٠ قاغو ٠ هصو ٠ دب زو ٠ هلو ٠ ةب رضو ةحلط ءاهو ىأايالا

 اكيارو ١ ليحأ ءذهو' نيفلا اهيلقيو ٠ نديعاف هللاو 1 رملعإا ل امو

 قاعالا م' ةاقو ةبور لوق بولطملا حضوي و ' همالغ وهو هن ثر رمو

 يورلا وهف دم سس 0 تسلو فاقلا تدبلا رخاف٠ نق نقرتخلا يواخ

 ٠ ريهز لوقو
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 ) يؤاوقلا 5-0 لوالا نفلا 1

 ناكو ضورملاب لصتا ناو وهو ةيتالا فال لاو>ا نع هيف ثمين مل وهو
 ف رعت مل ع يف ةرأ ىلا هيف رظانلا جايتحال فطلاو هئم قدا هنكل ء.للاك

 لو لوصف مح ىلع 0 و حا نإ ,اهلاقأم ىلع بارعالاو ةغللاو قاقتشالاو

 لوالا لصفلا

 كود معلا اهب || لآ فاضملا ة 4 فاقلا'أ رق ف فالتدالا 5 2 فاقلا عب رعت يف

 ةريخالا 'ةيلكلا والملك ةذيضقلا وا: هلاك تنبلا ىلع قلطت يتلا ةيوغللا

 عازدلل دام تسل ه دأ ةيفاقلا ةمقب : اهادع 1 ةءارق لدع عمت ثيح

 شفخالا لاق ١ 0 2 خا ول فاق ها ىلع حلطصي نودو

 ضع ونيتلك نفكر يتالا سواكتملاب درو تببلا نم ةريخالا كلا هما“

 قع دك و عات اللا وهو وُمَقْلا ن 5 اهذخامو ىرخا 1 5 اذا رعاشلا
 ها ا
 0 يب م فد :>ال ةملكلا وه وه سد داعلاو 0-5 - 05 و اوعفم بالك لوا راو تاياللا ىف اجحاعإ 1 ا

 ىلا ةءاكلا عهيه كفو كلا لوقلا ىلع ماكتلا دنع ىتايس ام وه لب اهرخا

 ليقو ١تييأا رخا يف ناذللا نافرلا ىلقو ةصاخ ىورلا فرح ليقو اهليق

 َنَع ةرايع 1 جالو * هم ريخالا ل ليقو يلا ند ريخالا ليعفتلا

 لبق 4 وح كرجتملا 0 امن 0 0 تيبلا رخآ 2 0 ند انلا

 هاومك ةلك نوكياطق كلذؤءلدالا لك
 ١ 1 ىمد ل ىّتح رجلا ىلع #3 ةايص يم نيعلا عوهد تضافو

 دحا لطه 3 أملاعم ىو 3 1

 0007 حمي يس بيبي ب يبي بي يبي بسب سمسا



 و

 ٠ اهادومو هيلع كتاووتسك

 1 اهادعا كالهاو هن مدح ءاقدما

 د

 نك همامالا ىح ّش طهر قى و

 مى ( د

 هدم مهلسل يف فري م ياو

 هلتع اك عللخا لكوب جوتم د ل 4

 هدرشلا يف الا طقرنالا ىو ام
 ها ماج فايق يف ةويثأأ رون

 0 يح ا اذا"

 ب ا 0 اذا

 سف 7

 ل عل 1 1
 4 هللا م

 4 ند َْت رضنأ اق مانالا »8 0

 نس قطصل الياس ن 06 قاس ا

 لثو جيدملا س 4يف حال أئ غلاب : 1 30

 قرا مهللا

 32ءاككا 41 ةلداعأا هتود
0 

 داَرملا 2 عرشل نا نا دقلو  ريدح

 "نيكتلا

 0 اة
 -تس| -.

 انرالا تلان مهنمو ينلا دعب

 ايضغامسلا هحو يف هللا ربظا دق

 انعم رو كلا 0 ندسح 3

 أماط اذا يفاعال رطا و 00

 اخو هوال تناك ديشتلا الول

 اقل ههد و5 ف تاعح ةمالع

 ل / :

 ايدالا مزاةساودهحو ل رظااف

 1 هلوح ند مو اردن هأرت

 0 هىل وا "ا هيانح امك يلع

 1 0 1 كاواس

 تم و ىعم >0 هدم كك

 ّ ض7 ا
 ىلق رضا هللا

 5 كيمعنو كنمو كلضف هءدل ليساو ِ 55- كدوح هيلع

 نع "تكد 9

 5 كناريج ىلع كنم 57 هلسلاو ٠ زيزكتلا نئاوش بوش كاتبا

 فرتعاو ١اهاد 0 كقوهح فرع ام.' را نك ضرالا تنل 9 هو

 لطول

 قيقح ةءاجالاب و٠ ريدق ءاثن ام لع كنا

 ٠ اهادباو هتنطلس دحوا

 ٠ .دادسلا هللاو لوقتف ٠

 ةيفاصا ا 4 راف
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 ماضي ال يذلا ربكالا
 ٠ لئاقلا

 هلا نارقلا ف هلأ نك ضرُف 5 يح هللا لوسر تيب ليف 8

 هل هل ا 1 لصي م نم

- 2 3 077 

 02077 1 ذ ا

 نا رخفلا ماقم ُك© كفك

 ٠ :الومو | ديس تاكربلاو تاريذل اد .مه هللا هلعح نه كلذب ىععا
 امي

 ا ب مرد

 - ع 1

 افرش ىرقلا م١ يف هللا ةفيلخ

 نم لضفاو ارغأا ايا مامأ

 هدب اف ناك 'اشيح .اهللا كيا": زم

 هةماه قوف نمتقفخ نم لجا

0 : 

 هر“ تانا 01 ند قحا

 وحلا كيم 43 اوب ذه نه رد>و

 6 هلاللا نكسادق 9 لدتت

 هب نور. موي يف ةححلا م

 2 ىلوا 0 هاك باف

 ّ يبنلا يفوا ذا ردحالاب زافو

 كل نا. ءارهزاا ينباي كيني

 مكدجو | 1 6 نمف

 ل ذلغا فرب اكلم ىف

 ةمطافب أموي اوظح موق ياو

 5 4م هثراو 10 9

 ف هللا هد 00 اهاج ىح

 اه دم نايس دق كلا

 ا رط هب 7 00 ةمالع

1 : | . 
 املا 4 او ع 00 عا

 ب

 0 و سعت ممح مانالا

 ا هاه بر 4 ءاوللا 0

 ١ رخفأو ء لا ةماهلا 9

 هل

 امحنلا هلا َُّق ةغر هي ىحوأ

 اننا ةعرؤلا يف متءفر ام اذا ارخف

 اب ةمادخا 0 5 راح 1

 ٠ .٠ ا 1١

 ضن انا رد ةلحاك لاول او. اها
 و

 رد هلاو ٠ هاد نا نكمي ال يذلا رهظ الا رخفلاو ٠ ى 9

 ١ كاذ 0 لعو مش أما



 حرا ري 2 فيك ٠ هفونص ريخلا يلع ءرطما ٠ هفياصت يلا, ترطخا

 نقل رامأل ةمدخ ناك ثيح : اهرك ىلإ ثداع ةردشو « اهرب ىلإ

 فيلح ٠ عازن الب ةمامالا "يلو ٠ لماكلا نيملسملا ةفيلخو ٠ لداعلا

 ىلاعل هللا نيما ٠ همرح 0 ىلع هناحمس هللا َلظ عافد ريغب ةفالخلا

 دلقم ٠ ماودلا ىلع مالسالا روم ددسم ٠ همرحو هرئاعشب مايقلا يف

 كالفالا تراد يذلا كلا ٠ ماسلا عنلاو لضفلا دئالق مابالا روحن

 رصان ٠ هدادوو هئالوو هبح ىلع كالمالا بولق تقفتاو ٠ هدارم رادم ع

 ربدم ٠ ملعلاو ملعلاب نايالا ةيولا رشان ٠ ملقلاو فيسلاب نايدالا فرش

 ٠ هلدعو ديعسلا همزعب نازحالا فشاكو ٠ هلقعو ديدسلا ةيآرب نامزالا

 كيف نيالا عفني ماها نصوصا لا لوطلا, ةطيسلا ناطلس

 ٠ نبطلاو ءاملا ٠ يرصنع ةوفص ٠ نيطالسلا زعو كولملا زع ٠ ضرالا يف

 اهيلايل روتلاب ترفسا ىتلا ةلدعملاو ٠ اهماود هللا نهبولطملا ةلودلا يحاص

 ال تالا < اهيالعاو اهدوتب نيففاكما يف تفبح نقلا تاحوتفلاو ١ ايناناو

 ٠ هسايرلا ره نست نم مظعا ٠ اهمايخو اهبابق تادوعسلا لزانب تبصن ينل
 كولملا هتبيل تعضخ رم ٠ هسارفلاب ةسايسلا رطخ مقا نم مثلا

 مالقالا هركذب تفرشتو ٠ ربانملاو توفتلا بابرا هتمظعل تعشخو ٠ رباكألا

 ةصالخ ٠ هينطانلا ةلالسلا ةوفص: 00 سلاجلا هبقانمب تفوطتو 3 رراهلاو
 لها ليلس ٠ هيمشاحلا ةعالا ل ” هل لكلا ةككشأل حابصم ' هيوبنلا رصانعلا

 ىلاعت هللا لوقب مموالو تنثو ' ايرعو اع ا مد لقوم بجو تدب

 فرشلا وه اذه نإ يرمتلف ٠ ىبرقلا يف ةدوملا الا رجا هيلع ؟كتسا ال لق
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 تنك يفاو ٠ هسدج عاونا ىلع ناسنالا هب عفت راو ٠ ةسمش اونا تمم يذلا ملا

 زاها ال٠ ءابا نودب ابصلا علخ ينع ملخو ٠ ءابعالا باعص زيبقلا يلع م

 يفالسا لهمخ» ناك ثيح ٠ هداحت لوطب الا زتعا الو ٠ هدابم لوطب الا

 + ليش لفف الش كاروللو هدير دال رز اوكمتو "1 طنا
 رفظأل ٠ هميسولا هعتار٠ تاولغ يف تلجو ٠ هميسجلا هعبارم تاولف يف

 تادّرو. ىلع رهظاو ٠ رودحلا كيت ةيبخا يف ٠ هلثامتملا بولقلا تادرجت

 ولءاو٠٠ افرق داهملا ولبا لزا ل ٠ روعشلا كيتاه ةنولاب ٠ ةليامتملا دودجلا

 نذأو ٠ هباجتلا دودخ غولبب ٠ يداولا نذّرمنذا ىتح ٠ افرش افرش داهولا
 يف الما ٠ راوكألا نوت قع 00 ٠ هباجالا رودي 00 يدانأا ندوه

 كولا ةللاوقابا داعب :رافسالا نو ع لذا ماما ل ا

 0 فايضا نم: ماركالا فانصاب ترد انا اذاف ٠ مالسلا هيلغ
 لاب لها نأ قارهملا فكاتلا نم ٠ مرملا لها نم قارملا فكاولابو

 0 ,هيدلب ت تيصخاو ٠ هتامص قووار نم يدي تدبضخ كمو

 يف اريانس٠ تلزامو ٠ رباحلاو ساطرقلل فيصتلاب 00 كا

 رد ابا كقيلم نمو ركف كسلا نيكل ل زل
 1 ابك ممجت 1 هلك د“ 0 فالص نم يترطف تاديتناو "هع

 ٠ (|هو هل مل ٠ اخف هيف نعفا نأ نطق عمو ٠ الع نيعب را هرطق

 : 3 100 يف نالا تعرشو ربغيذل | ماعلا يف لوالا هعبر دوحولا ىلا

 يدي تاذ عسوا قحتسمو ٠ هاؤادإ يلع بحي قخ هلاك ! ذ١٠ ريغلا مفادب

 ذمو . أ>و هيأ حلا ل لدو 5 احذومنا ةئاوص رهظ ١ لوا هناف 3 ا
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 حل داع دفاع 2” 57 طك افا 3 3 38 300 هاو 3 537 0 36 82 دل 1 بف

 2 2 76 27 ا 2710 7 71 0 ا 77 20 2 2 :
 رسل 11 237 / 1 7 1 / ١ / غ0 و 1 / / / 1 ١ / 1 ز/ 0 _ |

 نيعاسا كرو 1 9 0 ١

 اعلا هلزأ ةعارلا ذادم_ نم لاب 2 لئانملا نوع تلكسك ا

 كالفا قطانم جيد كلم دمحب ةعاربلا دادما نم ىلحاب ٠ لئاسرلا نايعا

 كالما قرافم جرت .ناطاس:ركشو ٠ ةيبهذلا نك كلاب ليفت

 اب ةلاصغا تلمع زتع ١ ده رجا : هيلا كارلا ف. لاذنلا

 لا حدرب ةلانفلا فتالعل ذدف ١ كش رك ٠ لئابقلا دادعا يف

 ا قاب شلال هدو هلا الا فلا ال نا شال 1 تايشلا ةلدست نبع

 ةصالخ هلودرو هديع 0 انك نا دبشاو ٠ 0 1 كالملا ةهنأز ؛ نذوت

 اودقع نيذلا هلا ىلعو هيلع لسو هللا لص ٠.زيربالا بلاوق يف كبسلا
 30 معنلا دراوش اولتعا ىيذلا ةياحصلا 8 كد مركدلا دهاوش

 زامعالا اقف 1-0 م ا 0 زامعالا ا مارص دنع رفسأ

 ٠ دوهعلا طاسوا تلح .!دونب ٠ مالعالا نانب دقعام ٠ هغالبلا م
 مثلا ناف ( دعب اما ) دوهعلاب اوفوا اونم وللا اياب ا دو

 هرمق ءالثحال - متامتلا هنع طاغام ماو ٠ رع ءانئجالا“ متاع ءلا هب طانت ام
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 تمّ ٠؛ في رشنا انالوم نيققدملا ةدمعو نققحلا ةولق 1 1
 ل١ 1 5 00

 36 71 / 9 ف

 00 ,. يربطلا ققيسللا دج نب رداتلادع 3 0
 3 هه .٠ 2 01 اي

 0 كى 3 ن0 5 / 0 ةايل + . 1 ر 2 ١

 جر - اهم اما 1 3 3
 3 0 34 لك 2 ا ٍ 4 --

 7 0 7و0 1 نير 1

 ليئاربح نع ىنطصملا هاور * ليق لك لضفا هللا باتك
 ليلا نع عيفرلا ملقلا نع * ءيش لكب طيحلا حوللا نع

 مديل دص

 الم رشع ةغبرا ىلع يوتحي يذلا يطويسلا ةمالءال ةياقالا نم هيلا فيضا دقو

 تاحورشو تاعع ضعنلنو ضورعأاو لدخلاو يعونلا لقنلاو ةحاسملا ِق لئاسر عبراو

 44 هرشلو ةعيطو هبيترت مزنلا نم ىل اعت هللإ ىلإ ريقفلل ر

 ينوريبلا ياسحلا 0 لم

151 



 « معو

 روخ فدص يف ةردك هتزانج تءفر مث يملا مرا وهو ال٠ انما

 ةودقو ةنسلا ماماب ٠ نيدلاو |يلدلا باصم ىلع ٠ عومدلا نم رحب يف

 ةديشم .ماقلاةءيفرإ رثألا ةصالخ) اهترك ذ ةريثك تافنصم هلو ٠ نيقتملا

 نمضي !لئاسرلا نارعا نم لئاسملا نويع) باك اهءفراو اهلجا ٠ ءانبأا

 ةكمب تيب مدقا نويربطلا ةداسلاو . اهلجأو اهقدا ىوح دق الع نيعبرأ

 نيممجا مهياع هللا ناوضر ابلهأب ةلزن» مظعاو

 بمهذلا ءاع كنك نا ريدج ٠ عفتأا لياملا باتكلا ان 110

 ةخسن نمض ايلع نيثالث ىلع هنم تفقو تاكو ٠ عبطلاة شاب« نع الضف

 ةدوهفملا مولهلا ةرشعلا ىلع يرحتلاو ثحبلا دعب فا ملو.ةدوهشم

 الغ رشع ةيام هلع تفضا نا دعب ههرشنو ةفيط ىلع ىلاعت هللا ترختسا

 نيمبداو ةينامث هرطق ممج ابأتك ءاجف . هرمال اهظمتو هدئاوفل اهمعت
 نم ريشك نع للاطلا ه ىنتتس فراعم ةراد نع ةرابع وهو الع

 هكا قيفوتلا يلو هللاو تالواحملا

 ياسا رمع دمت

 ينوريبلا
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 سمشااك ٠ مال. مالا ويش ءالجأ ضعب ىلع ضئارفلاو باسملاو ةيعيبطلا

 هللا راح ناو يندنلا يوارحالاو ينيب رشلا برطألاو يرعدملا ىلعرلا

 | يرمغلاوهيخأو يناصملاندلا لاجو يمزمزلاو ىلا ابايطاو مريع نإ

 !| زيتا تابنبألا ل ماس درس نم“ مهريغو يورطلاو يمنهلاو

 انك مهم زيجأو باتكلا اذه رهظ 0 هنريس نم "يش عضول بسانملا

 ندا وود غلب ىتح ةدافتسالاو ةدافالا ىلع هللا هر موادو مهنايورع

 امبصانم مفرأ زرحأو . اهتارص فرشا زاخ ملا ةيأ ناي ناكل

 . أضيا هبف :هباطخلاو مارملا هللا تيب ةماماو ٠ اضقلاو ايتفلا هل تناكف

 ٠ لماك لك همؤيو ٠ لاف لك هدرب ٠ ءالغلا لاحر طم هةر ناكو

 لع فاثلا هركش هع هللا ىذر تناذو ٠ ماحزلا ريثك بدلا دروملاو

 فرصتو هلضفناوذع تناك تك يف ٠ دراوملا سيمت و ٠ دراوشلا ديبقت

 لسرتف ٠ ىلامملا قئاقرو ٠ يناعملا قئاقد ىلع نيلمتشملا ٠ ءاشنالاو مظناب

 امنادلا 11 حسبصأف ٠ نئاسولا لل قدس كامرا ل

 ا 000 ده يف ىراجيال. ندايملا كلن يف برعلا ناساو ٠ نيدلاو

 ٠ ني-هاربلاو حجما ةماقأ ىلع ةردقلا 2 رارسالا كلن يف ىراس

 تملسأ يتلا تانسملا ةظحالم مم ٠ تانيبلاتاي الاو٠تاحجرملا ةلدالاو

 لوط يف هللا همر لازأ» ٠ هيلع مولعلا ءامحا يف تلوعو ٠ هيلا أه أ

 نيثالثو ”هنالث ةئس ناضمر خلسل ٠ مالس ساا راد هللا هنكسا ىتح ٠ ماعناو

 ءلعلا دوط ىلع نزلا معو٠ نم رلل تاوصالا تءف راف .٠ فلالا لع

 1 ند“ تاب ُْف ديعلا 532 كعب هلع قضاو ٠ مخلاو مهلا رو



 2و
 «« فاصل ةجرت

 ماو . ةنامحرلا تافصلاو ٠ ”هيدحالا تاذلا ماب ع فا

 يلصأو ٠ تأ اومسلا ىوطت وفدصلا رشا مون 0 0 |هملا ىح ا اناني ادع

 ٠ تاناكلا عيبج يف ناش ريكو . ثولو رع ولا راد طا ا

 ماع ! راوا ورا ٠ ا لصيف لهطلا 0 8 5 023 اد

 اذه ناف « دعا هاه + ةازد -او هعابتأو هباحصأو هلا لعو ٠ هناي نيعع

 مامالا ٠ هريعو 8 قولا راطعو 0 هرون 7 دس يذلا عماجلا باتكلا

 1 كلذ 00 6 : نايمتلاو فصولا نع هلذش ىنغلا ةعالا نا

 فيزشلا ديدسلا ٠ لونلا ةماهتلاو ٠ ليلطلا ةءالعلا ٠ نانجو بأ يذ
 ٠ زأ ادا مآ“ هأو ةكم بيطخ يفاش | يربدططلا يملا يف 00 ١ رداع | كيع

 ينأ اك نا ةين روكا ميل ىلا لاو دس الدلم

 مشت .ءالضفلا ءالؤه 0 نم 0 50 هل مجرا ند لك 010

 لوقأت كلذ لاعرا
 نم نيرشملاو عباسلا رام ةكع هنء هللا يضر مهشلا كلذ دلو

 رج> 5 ع سرت م اعنا ٠ ا ناعم سوو ل د ريا رهص

 هب ىلصو ٠ هيك لس نم ةئس ةرشع ين )بال هللا ناتك ظفح لك او٠ هبواأ

 ظفحو ٠ ٠ موا س سلا هلع ليلخلا مهارب أن دمس هان مب وارتلا قبلا اذه ف

 هقفلاو ف ردلاو وحلا ف اك رم .٠ ةدبدع لوذف ف هدم 2 و

 ةكطاو بطلاو بالرط_هالاو يا لاو نوزغتلاو ةعيملاو قطاملاو

 يل 2ى[ى.
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