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 ا اطيل يل لاب لا فالزملالديادك لف دعا لا ةدال |

 بانكلا .ةبطخ

 ملسو مياع هللا ىلص ىبلا ىلع ةالصلا لضف يف .ةمدقم

 اص ىبنلا ىلع ةالصلاب دبعلا اهينيحي ىلا ثارمثلا ثحب»

 ا مآ و يلع

 اهظن ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ةالصلا يف لبق ام

 ىرغصا] ةالضاا جرش
 صئاصخملا نم ملسو مياد هللا ىلص موسا يف اميف ىلوالل ةدئافلا

 موسأ نم طبينتسا اميف يناثلا ةدئافلا

 دوعسلا وبا ىتفنلا ملاق امو مال ةهج نه فرشلا لاسم ىلع فق

 ايفر ةينرفلاىرطقبلاو

 ا لملاك العلارو حلوا 0 ميلعت لاسم

 مهسنو ميرارسو مجاوزاو ماسو ميلع هللا ىلص مئانبا ىلع مالكا

 ااا
 زاؤكذملا 3 رشلل تمئاخ

 ك0 ريل قرارات 0 حرش نوضتسلا دق

 كتاولصلا ةذه 5 كح لبا, ةراعالا اف اال ةدئافلا

 دي خافم يف عتيناثلا ةدئافلا
 م ةفلالا ةدافلا

 لاسو كيل ادللاا ىلع
 مم

 ١ لع ةالصلاب نإ يلا ةردأ 1 ف هاهاخلا هدفا ل ةدئاؤ |

 ملسو مهد هللا للف

 ميلد ةالصلا ةدثاف ف فايخا هسداسلا ةدئافلا

 ميلع ةالصأ ال ةيءورشمم ضير ف معر ايلا ةدئافلا

 | يبنلا ىلءةالصلا اهيف بماطنت تلا نسطاولا ن



 ظ اهئايبنا ىلع ةالصلار 3 د يعلام تقلا ممالك ث ناك له ماعلا ةدئافلا ظ

 ةالصلا رجا ف مةضراعلا بداص ميلاق أم ةرشاعلا ةدئاؤلا

 اهلوبقب عطقي له ةرشع مةيداملا ةدئافلا

 اهيحاص لع سبح ةالصلا نأ تت ةرشع علام للا ةدثاحلا|

 مالسلا ن 2 اهدأر وأ مح ف ل ثع ةهقلاتلا ةدئثافلا |

 مدر“ ميو هريغو ءايبنال رئاسو ةكثالاا ىلع ةالصلا ,كح ين ةرشع ةعبارلا ةدئافلا |
 506 ,ىلعاةالاظلا زثكانشودارق معمق يق امور 0 افلا أ

 لع ل ىلا ا م صج .صخت مجو يف ر 1 هيفاسلا ةدئافلا|

 ميف مياع ةالصلا ريثكن |

 ةيعداو راكذاو تاواص ضعبل ارثنو اهظن ىرخا دئاوف يف ةدئاخ |

 فاليشلا هرجع رد |

 ع هنامطخا
2 

 دا سعب |

 مةيددا ةفيطل ا

 3 ا يلاعللا لوق نم ميبشتلا نابب يف لوالل ناهببنت ظ
 اهلويش عوطقم ةالصلا له ىناثلا

 درم ال ءاضقلا نا عم ءاعدلا ةدئاف ام 0

 مماسقاو ءانفلأو موقلا دنع هللا ريقف ىنعم |

 تاماثم ثالثربقلا : ِىاَذََعِي قيدتلل |

 مند زلعتي امو !ليككللا"لاونم |
 دئاوفلا نم كلذ عبتي و يد 2 دتامحو شر ءلا

 هللاب ذ ذاع لاو رس 5 غوش نا : ؟ ةيالولا ىوعد ثبوقع ْ

 مهو ىهو مدر فرع عد فرع نم كودك قلعتت ةدئاف

 1 مةقومم ميلع ةالصلا ةباتك ىلع مزلي ام



 مدا ©” دل

 - ل
9 

 جا كاسم 35 2 0 أليف اذكو

 0 : عءومجعلا ةبطخ

 !!«ايفاطرجبا عزم ضيقا ايلذ ِ هيلا 71
 / ىتالص 0 ونلا لف كيلا ايلا اضاأ ليلو

 4 31 نارا 5 هللا ث اضدأ م

 دال فراغا ىلا يناقس اضيا 0
 003 ءهللاى طر الدملا دهم هيو ترا لوم ليل كف عل ذر نو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسل اضيا هلو
 ظعاأ يلعلا . آل و3 دلو نوحال اضرا 1-1

 ربكا لاو ميظعلا هللا نادعجس اضيا هلو
 ل هللا ن راكم [ ضيا ديلإ و

 دجااو رخفلاو 1 ليفرمت ع اذاادجق اكيلإ

 امهر أ انالل وداي اضيأ -

 ببتكلا يف :يابازملل ةالص كرا اضيا ملو

 : ليدرفلا يف جودملا ىلع ةالص " اضرا ملو

 ل 1 ا اضرأ م

١ 

 نأز )

 رطولا ضقا اضرا 7

 رخافلا ىوح لوسر ىلع مآس مث لص ادبر اي اضيا ملو

 مانالا فرشأ أ تانك اضا 7-5

 دايعلا نرشأا اب أ كيلع اضا 1

 (الاباناللا) لؤدرلا كلغ لواط اعلا .ءالو
 ل تالا باع مولا يك اندعلا ىلع اولص [ضيأ 236

 152سسسسسل 22 22522222222222 أ تت



 ماك ع جه

 ىماهتلا كغ اواص اضرياملو

 دابعلا ىنرشا اف دلال كيلع ىلص اضتا علو

 ىناندعلا ىمشاهلاب اضيا ملو

 تصلاو قالاو'يناثدعلا ىفطصااب اًنضياملو
 عيا اي قلل ايطارات
 اناسحالا كلاضف نم رثك اذالوم اي اضيا ملو

 7 ريمي لاك اقر جلا
 اخفنا مطل ي ىسفت [ضرأ هلو

 00 بر 0 4

 روثلاب دج بر اضيا ملو

 0 ِق و ل 5 اضا مو

 ديوي لالالا كلذ يمارغ اضيا ملو
 مماركلاب انل دج اقرزاي 3 5

 كييف ياليج 5 اضا ملو

 ناوضرلا بوث هيك يقاليج 8 اضيا علو

 رونلا رحب اي يليج اي اضيا مل
 رخيطعل د ال لح كي أ اضيأ منأو

1 

 يشل ىح ايلودقل

 ينالبجلل يقوش داز اضيا ملو
 رالاقلا دبعا معاد وى ام اضيا ملو

 يناريخلا ما 97 اضيا ملو
 ناهر ا 5 اضدا هلو



 ارز هللا هللا اضيا ملو
 لاوثلاب دج اضرأ ملو

 مارغلا يف داز دق ىلق اضيا مل

 ىفك هس ل

 يداوف قوشللاب لاط اضيا ملو
 ميظعلا رونلا كتم يداوف لذا راتتخلاب بو اي
 | العنز را دل سانا أ دبل
 ارسالو ايافخلا ملاع اي اضيا ملو

 نيدلا ىي# ةددن اضيا ملو

 ايا كج ننال "سراج
 رثاصبلا لها اضيأ ملو

 ةادولرام باكو دين قاع د كيرادل
 انبلع لوبسم شرعلا رتس اضيا ملو

 اريثك السف نيدلا يبيح زاح دق اضيا هلو
 نايك اادابأر دليلع ىلص اسيا مل

 مقادا 3 ملل 72 راو 0

 يرعب دج يلج اي 9 مللو
 ناشلا عفر ىلع ةالاع ىكزا اضيا ملو

5000 
 ْ ظ يل ام لامكا ردب اي اضيا ملو

 يديس ياا ادعلاو ا حور اي ةدوصق كلذ نمو

 مالسسلا لمضفاو هللا ةالص ىكزا امضيا حلو
 5 ىلاعم ا جو ىلا 0 اضيا ملو



 م 30 ١

 يناس ال راتخدلا ىمشاؤلاب يناليك اي اضيا ملو
 "انوا قل لاق لاق ا دال
 دادولا قداص د انضرا”ملو

 مركو فرش بر اي ماسو لع اضيا هلو
 يزن ورشا ىفطصا ا لوسرلا ىلع لص بر اد اضيا ملو

 بمههاو! ارحب هللا نيد ى و اذ اضرا مأو

 رتشأ لاط هللا نيذ يعم اي! امضيا سلو
 7 غلب مدح 5 يخذيش اضيا ملو

 يلع فلطعءاو يفاليج اضيا ملو

 انير هللا هللا اضيأ ملو

 يوب اي يوب اي 10 اضدا ملو |

 ةدددج بق اضدا مل

 كدلو يزد اضيا ملو |

 ركذلا لضفا ىهدهللا لإ ملاال اضيا ملو

 ناشرو اي ريط اي ةريطلا فخ اضيا ملو

 هللا نيد يبيح اي يناليج اي يخيش اي اضيا ملو

 ةيردلقلا عبات اي كارشب اضيا ملو |
 5 ىلوم اي يخش اد اضيا ملو

 ولا ف طفت امضدا ملو |

 ىسو# نب يناقس انا اضيا حلو
 ىبر هب دج يلبج اي اضرا ملو

 سمتلت مدم نم ىلع ةالص ىكزا اضيا ملو

 مثاد هللا اضرا ملو

 ةردولا ىلوم اي لولج اضيا ملو ||

 ناندءريخ نم راثخأا ىلع يالص اضرا ملو | 9



 دم ١
 #0 :[لال 122222222200272 2 ل سس

 ابع ,ْق ّى 71 لا نازي ما رخفااخ د يف اهيقليف ملين الا مقاطد ماسو ميلع

 ميلع هللا - يبنلل ن ندوملا ديعلا 1 ذ لوقف ل نافيا يجر“ : ل

 لوقيف 2 نوهف تلا نسحأ امو كن.وجو نيسحأ م نم يباب ملسو

 نوك م 2 وخاد كن ا صن 251 ىلا كلداو 06 ةذهو نا كبيبن اذا

 دازم 79 كلن لع اع اذا لاق عدا 0 رع لع للا ىكص م.ضذو اهيلا

 نولوقبف ةيفاثلا ءامسلا ل هأ اهب عمسف مثام 5 كيلع هللا ىلص ءامسلا نم :

 ىلص ن ولوقيف ةيلانلا ءامدسلا لها هب عمسيف نيئئام 5 كيلع هللا ىلص

 هللا ىلص نواوقيف رعب ارلا ءاكينسلا لدا اهب عمسيف ةرم تقل اهب كيلع هللا

 للا ىلص نواوقيف .ةمساخخلا ءامسلا لها اهب عمسيف ةرم ىفلا اسهب كيلع
 قلص نواوقيف اة كالا ءاسلا لها هر عمسيف ةرد لوما ةعبرأ 5 كيلع

 ف وأوةيف معبا_سلا ءامسلا لها اهب عمسيف رم هلا ا اهب كيلع هللا

 باو اءءد لو كرابث هللا لوقيف 0 دال عم 5 كيلع هللا ىلص

 9 أرشع 2 نب ح3 ٍِى 0 نم لاق عال ملسو ميلد هللا ىلص مق

 لاق 2 ملسو ملغ هللا ىلص 7-5 ةعو مام لا مث قءافش مكر دا ارشع

 مك ملسو مييلع هللا ىلص مضعو ةمايقلا موي 07 مدي ص نم

 معو ةالص يلع م 3 2ك اهنطاو مو اهلاودا نم 2 موي مكاجعتا نأ لاق

 مو بقر قا امزاكف أرشع يلع م-لس نم لاق سد ماسو م.يلع هللا ىلص

 ايا ارب ملدللا نع يس قلي يب لاقل 7 1

 ا ةدوصالم 3 5 ا ميناق ل ميع 06 يبلا ىلع ةالصلا ن

 ا ا لل 0

 ىفكن اذا ملسو ميلع هللا ىلص ىن :ال ن2 ميمج لععبي 5 مزدلا امدنع

 ع 5 دل لوي ديبرتلا داهم نماشلا ديرالا ن ١ كش او كينذ رذغي د راي

 ىلف ةالصلا ن هم رثكأ أذاف ىلعثو كرابث ةأوس م قئشالع ن م اهئافشو نع

 لاق مذ 2 يذلا مهلا اذه يفك ب امييلع هللا ىلص 5-5 انالومو أثيبت

 يشل حرش يف ي ماذلا رالقلا دبع نب ده يديس هللاب نراعلا ميلا



 رع لودر 50 ١ امه طا م. ارهلالا كه كحل ند ئبا نع فور

 و ركذا هللا ا اورك ذا سانلا اهيأب و ١ لاقف ماقليللا عبر بمصهذ اذا اسوأ اع اللا ىلص

 مق امب كروملا ءاج ميق هد ثوم ءاج فدار | ايعبتت ةفجأر ا كءاج هللا

 تتشام لاق يتالص نم كل لعجا مكف ةالصلا رثك | يفا بعك نب ىباا لاق
 ّ ثكش ام لاق فصنلا ثلق كل ريخ وهف ثدز نأو ثنثش ام لقعبرلا كرلق

 كيه ىفكت اذا لاق كلل اهلك ينالص لعجا تلق كل ريخ وهف ثدز ناو

 م كلل لعجا مكف ةالصلا رثكا يفا هارد ي'قرذتلا لاق كلبنذرفغتو

 كيلع ةالص يءاعد نم كل لعجا مكف ءاعدلا رثكا يفا ةانعد يتالص

 ىنعلاو ءاءدلا ىنعمب اده ةالبصلا ليق ءافشلا ىلع ينشلا ةيشاح ينو

 كيلع ةالصلل نامزلا كلذ نم لعجإ مكف يسفنل ميف وعدا انامز يل نا
 يديس انذيش مبادل بتك اهمو قورز دوحأ يديس هللاب نراعلا لاق

 ماودب كيلعو ىلوالا مديصو يف مدع هللا ىضر ينرسملا بقع نب دمحا

 جارعمو مملس يهف ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلا ةرثكو ركذلا
 هللا ىلص لاق دقف ادشرم اذيش بلاطلا قلي مل اذا ىلعت هللا ىلا كولسو

 ىهتنا طارصلا ىلع رونو ربقلا ين ر وذو بلقلا يفرون يبلع ةالصلا ملسو ميلع

 ىددهاف ىمعلا لازو ةيلظلا منه ثجرخ بلقلا رونلا لخد اذاو يعبي

 ىلع يللا فئقت لب ناعمتجا ال نيدصلا نال ةيظلاىقبت الو 1 مان

 ملظلا نا امك بلقلا دنجرونلا ىلا ينو قهاز وه اذاف مغمديف لطابلا

 ذه نم عطقو «رأونالا دونجب ةدما ةدبع رصني نأ هللا دارا اذاف سفنلا ددج

 اذا مهضعب لاق افدحلا كلاسم ين ينالطسقلا مامالل لاقو «رايغالو ملظلا
 , مالا للظملا ىلع هب مالسلاو ةالصلا ةرثكب اد مارملا كيلع بعص
 يف « مثلا سنهم باتك ين يرصقلار هع نب ده يديس هللاب فراعلا لاقو

 ظ يف دكاشت ملسو ميلد هللا ىلص يذلا ىلع ةالصلا نا ملدا م مدسااب سبلتلا
 مل نوع كلذو اراهنو اليل .ةموادملا ل يبس ىلع هرما ءادنبا يف كلاسلا قح

 | نم اهريغ نود بابرالل بر نم برقلا بلطو قيرطلا ين مكولس ىلع
 ملسو ميلع هللا ىلص مناف ىلءث هللا ىلا .ةيادهلا باب م كلذ ناف راك ذالل

 قلعتلاو مب انل فرعالاو ميلع انل ليلدلاو ىلعت مديبو انديسب ةظساولا وه



 نحو رو 00+ هج 2055 0 ات عع مع 00

 10 ا ا

 رض 300 2

 2 حو ع م 700 2

 0 2 هصخ

1 

 و تك 3
 ١ 0 5 6 ىلع لبعمم 1 0 ١ + كا 4

 0 ةالصلا هنو يف # ىرب كلا فلسا دل 21 ١
 5 4 « هقيرطلا ن بف ءاشنأ نم داحا ىقلاه«ىرغصلا م 0 | 0

 4-2 4 ينادمصلا ثوغلا « هقي 15 كك اواسلا ندعمو ع

 3 ا دبهجلا فيلات « يناليجلا رداقلا دبع يديس أ ؟ 1
 هردزال ةقيرطلا بكوكو «رهشال ةمالعلا 2 |

 6 3 قيلاعت ةدع ىلعر الدملا ده يديس زيشلا وخلا | د | د2
 10 نحو ركل همللل ىرخا تاولص ىلع هل 0 5

 0 ىلع ليتشأ ا هلا اهعمج دثاوذ 7

 3 رح 2 7 هليلجلا بهاوملاب موسوملا قيلعتلا 3 5

 4 : و

 -_ ه2 مص حج موو 2 مدح هج يك مح هل
 د 9

 و

 هد 2 هج داههح هج تم هج تاهو هل 72 0 722------6
 تجلت

 ل2

0 

57 
0-2 

- 

2 

02 0 
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 ا
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 92 تاسنجو 00 دوقع يف ثمان ام نسحا نأ

 « ةراهزا و مةيحاير قاروالل ث اضور ين ثج4:|و * ةربانعو 5 'راطعأ سورطلا

 يذلا هللا لمح ب ةرايطأ ندللا بيجعب رئافدلا كراوقفص يف كمهثرثو

 طبضلا نأ نع مئالامك كمهزلتو «راكفالو لوقعلا كرد نعمئاذ كيفدع

 ناديزي و «راكبلا ةأيم ثارطق ددع نآقوفي مالسو 0 و «راصحتالاو دعلاب

 «راونالا عع ميو كنيضاق لوسر ىلع «رافقلا لامرو ءامسلا مجنا ةبيمكن ع

 ةداسلا ميد اجو ميل أ آ ىلعو «رار 0 2 مر طح نم كعبنو

 رقفا لوقيف دعب أمأ يراثكملا لصفلاو جماشللا ردقلاب نيزافلا «رايخال
 0 العملا ىفطصللا لوسرلا ةرضدح ماكو د ال_ءالا مدر همحر ملل ىرولا

 | لل يقل لاسلل نب قناتي للا يدل دجعأ ىو قف

 نأ * ىلواو لضفلا بئاحس ميلع ضافأو » ىلوالا ليدجلا لعفلل مقفوو

 ثدماو «ارهزلا اهتعلطب ثقرشا ىلا ه ىربكلا ةريخذلاو « ىرغصلا ةالصلا

 هب ىرعشلاو نيكامسلا ىلع الرس اطوولا اردزو اناحير نيقشادلل اهضور نم

 تالمو



 مالك# 7 2جوس

 ةالمصلا ىهو » ىرشبلاو ميعنلاب اهسيردنخ نم نيمبراشللا بولق ثالمو
 رحبلاو » ينادمصلا وراعلا نيشلاو » يفابرلا بطلا ميزح اهب متخقلا

 يديس نيدلا ينعم دهوبا * انذارعو انز رحو «*انذالمو انذجش «ينارودلارخازلا

 مقتاكربب انغلاد و * يناهتلار اد يف ةروصق ىلعت هللا العا يناليجلا رداقلا دبع
 اهايمح ساك نم برشو ه* ماوقالل نيب اهدادرت عاش دق هه ينامالو لامالا
 اثءارقب ثدنعاو م نايبصلاو لاجرلا اهثءارقب ثلفنحاو ه ماعلاو صاخلا
 قيرطلاو » ميلعلا بثرلا لها » ميرداقلا ةردزلا اميس : + نابشلاو خوبشلا

 روصق يف مهاياطع لزجاو * ميربلا يف مهمانقم هللا العا * ميهبلا نيل
 «ىصتي ردرج نسحاب اهلاكاو * اهرش ادوسكانأ ثدراف * مينسلا ضيفا
 « ظافحلاو ابل نيءراقلا كلذب فحتاو هم ظافلالو بميكارتلا اهنم لحاو
 ءاسجر ه« ظاكع قوس نم قفا اهقوسودغيو * طاحلالو نويعلا مهنمرقتل
 ثتالصلاب مشيوسو « باسحملاو رشح ا مدد ينزوفلاو » باوثلاو رجال
 هب نيرطانلا مب عفني نا لوثتسملا هللاو * ىرغصلا ةالصلا حرش يف ربك
 ب نولاعلل ةمحر ثيعبملا ةاجب « نيبملا عطاسلا رونلاب مهبولقو يبلق المد نأو
 ب نيملاعلا بر هلل دمحلاو * نيدلا موي ىلا نيمئاد مالسو ةالص لضفا ذل

 د ضامدقم

 لجاو * ثابرقلا مظعا نم ملسو ميلع هللا ىئصيبنلا ىلع ةالصلا نا ملعا
 اليضفنو « امي ركشو مل افيرشش اهب للا انرمأ تادايعلا عفرأو هي ثاعاطلا
 + باوثلا ليزجبب زوفلاو + بآملا نسح اهلمعتسا نم دعوو ه اميظعتو ملال
 + ثابرقلا ىظح أوه لاوحال' ىكزاو * لاوقالا سج او # لامعالا سبحتا نم يهف
 + ناوضرلاو ةداعسلا لادثو + نمدرلا انضر ىلا لصوتي اهب » ثتاكربلا معاو
 «ثاجردلا عفرا ىلا ىقتروو * تاوعدلا باجلو ثاكربلا رهظن اهبو

 رع اهبحاصل بجوثو » بونذلا ميظع نءىفعيو * بولقلا عدض ربجو
 ةدايزو » ناسجلا لوخدو » نازيملا للقثو * نمحرلا نم برقلا تادارك

 ء نازخلا .ةينابزلا نم ةاسهتلاو « نارقالل ىلع ثاجردلا عفرو هم ناميال ||
 ثبجواو * نارفغلاب مل امهراعدو »+ نادثالل نيللملا ةداهشو * نابسنلا باهذو
 ندادحا ثامارك رشم اهبف نأ نودرف نبا لاقو « نامال هللا طخس نممل



 ءاددقال .ةئلاثلاو «راتخلا ىنلا ةعافش قيناثلاو « رابجلا كلملا ةالص

 اداطخلاودم ةسماخلاو «رافكلاو نيقفانملا .ةفلاخم ةعبارلاو ه«راربالا ةكئلملاب
 ريونث .ةعباسلاو «راطرالو يثاو اولا ءاضق ىلع نوعلا .ةسداسلاو «رازوالو
 راد 0 5 ديك ايملا# 148 0 راد ن“ أ ىلا 1 0-0 3

 2 ةالصلاب ديعلا 5 قل تارمغلا يف م 0 مالسلاو ةالصلا

 لاس كمال اهيتقيو اهب سفكي لا دئاوفلاو ملسو ركاق هلاىلص هللا لور

 ةالصلا يف مكشللا .مقفاوم ملاذا . 00 مياكدلا لمسلم ةالصلاا ف
 9 رد وكلا ايفو ل رسم هديارلا .٠ لامر هيليرفلا نا عااد
 ا 5 ا ةدحاو 00 ميلع 1 ص ميلع يلصللا 3

 بيس انهنا ادي ردا ٠ مثوعد ةباجأ مل ىجرث ةنماقلا ٠ ا رص

 ا رار نارفمل يقل ابا ةرطلادلا»' لتسوابلع نلا قلشأ ءاطافلل
 رشم عةيناثلا ٠ 2 م ديعلا ميافكل ببس اهنا 8 ةرشع تيداحلا 0 بويعلا

 م : اهنا 5 ةرشسع ةلاغلا ٠ م اسو ملم لال لدص ميم ديعلا برقل ببس هنأ

 ةرشع ةساخلا ٠ 6 ءاضقل ببس اهنا ةرشع ةعبارلا ٠ اقاطصلا ماقم

 ميلا اكمل امل هعربس 5< ةرفصت تميالللا فلا ةراهطلاو نسا ةاكز

 ءرم ايقلا م 55 ل ةاجلل اببوس اهيا 8 ةرثص ةيمانلا ٠ ميكو لبق

 ءأاميلظ قلص: ىلغ لسو ميلع هللا ئاضهدرل ببن انهنا ةرهص ةعبئامتلا
 مرق يلع اه /اس يل 7 ادميلجا رك قفل عيل ايفإ زورزافم كقزللا

 ىلصلا نع جوار يفسل بلبيس ابل نورشحأاو عيئاثلا ٠ دماع ذلا م

 قئرلفبلا) 7 ؛ 6 لورا 59 ةركذ دنع ٍ فيفا اذ لطملا

 ك0 ا

 ا



 ١ ىوطخنو نجلا قيرط ىلع اهبحاصب يتاث اهنا نورشعلاو سماخلا ٠ ملسو

 يذلا ساجعلا رش نم ىجخت اهنا نورشعلاو ةسداسلا ٠ اهقيرط نع اهكرانب
 نورشعلاو ةعباسلا ٠ ماسو ميلع هللا ىلص ملوسرو هللا مسا ميف ركذي ال
 ماوسر ىلع ةالصااو مللا دمعي ىدتبا يذلا مالكلا ماسمتل بيس امها
 زاو-جلاب دبعلا زوفل ببس ابنا نورشعلاو ةنمالا ٠ ملسو اوال لل
 ةالصلاب ءافجلا نم دبعلا جرب مذا نورشعلاو ةعساسلا ٠ طا رصلا ىلع
 مللا ءاقلال ببس اهنا نيثالش ميفوملا ٠ ملسو هيلو بالا) كلش قايل
 ءامسلا نيب ملسو ميلع هللا ىلص مياد يلصملا ىلع نسا ءاففلا لك
 يناثلا ٠ لجو زع هللا محر بيبس اهنا نوثالثلاو ىدحدالا ٠ ضرالو

 ماع ماودل ببس اهنا نوثالثلاو ةنلاثلا ٠ مكربلل ببس اهنا نوثالثلاو
 مني ال ناويالا دوقع نم دقع كللذو ا.هفعاضو اهتدايزو ملسو ميهلع هللا ىلص
 ملسو ميلع هللا ىلص لوسرلا .ةبعا ببس اهنا نوثالثلاو ةعبارلا ٠ مب آل
 ةيادها ببس اهنا نوثالثلاو ةساخلا ٠ ماسو ميلع هللا ىلص ميلع يلصيل
 ىلص ميلد يلصملا ضرعل ببس اهنا ىوثالثلاو مدنا يلق ايفو[ كرطلا
 اهنا نوثالثلاو ةعباسلا ٠ ماسو ميلع هللا ىلص ةددع ةركذو ملسو ميلع هللا
 ليلقلا لقال ميلع ةالصلا ةيدان' نوثالنلاو ةعدافلاب مدقلا كيرشعل للشع
 ةقيلاعلا ماراعلع اني مهنا قبلا هللا معن ركشو ملسو ميلد هللا لص مقح نم
 نيعبرا .ةيفوما ٠ مماعنا :ةفرعمو ةركشو هللا ركذل .ةنمضتم اهنأ نوثالنلاو
 ميسبنل وهدي ةراتف لجو زح حبر نم لاوسو ءاعد ديعلا نمميلع ةالصلا نا
 , دبعلل .ةيرملا نم اذه يف ام ىفخي الو مسفنل ةراثو ملسو ميلد هللا ىلص
 ةال.صلاب ثتابستكملا دئاوفلا لجاو تارهنلا مظعا نم نوعبرالو ىدحالا

 ٠ سفنلا يف ةميركلا مثروص عابطنا ماسو ميلع هللا ىلص ميلع
 موقي ملسو ميلع هللا ىلص ىبلا ىلع ةالصلا نم راثكالا نا نوعبرالو يناثلا
 «رابخأو ثيداحا اهلئاضف يف ثدرو دقو ىهتنا يب رملا نحل ماقم
 هللا ىلص مدع يور ملسو مييلع هللا ىلص « رادخخلا ىفطصملا نع متيورم
 يربق ىلع مئاق وهف قئالملا عامسا ةاطما اكلم هلل نا لاق مذا ملسو ميلع
 نو نالف كيلع ىلص ده اي لاق لإ ةالص يلع يلصي دحاس يلف ثم اذا
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 ارشع ةدحاو لكب لجرلا كلذ ىلع ىلعتو كرابث بولا يلصيف لاق نلف

 قرشلملاب امهدح أ ناحانج 95 اكلم هلل هلل نأ لاق كا ملسو دع هللا ىلص معو

 قلخيف ضفتني مث ءاملا يب سمغنا ابح يلع دبعلا ىلص اذاف برغلاب ملا
 .ةمايقلا موي ىلا يلصإا كلاثل رفغتسياكلم مدم رطقش ةرطق لك نم هللا
 هليرا1خ عماد طيران د يف نأ لاق منا ملسو ميلع هللا ىلص مدعو
 نم اههكرس ىلا اهيتتكر نو نارفمرلا نم اهيتبكر لل أالاإ اهيمدق ن 2 5-6

 نم م اهقنع دلل اهردض نورد .ناحلا نس رم اهردص ابا اهنرس نمو ةلذنلا

 آل يدل ال لو يرون لاو نابوت 1 نأر 5 اهتهبج ىلعو رمجالا كيرالا

 جوز نأ دارأ ل لود اج ف ءدانت و هللا لوسر ندي جوابلا ف و هللا

 ملسو ميلع هللا ىلص ده لجو ةالصلا نم رثكيلف .ةدجلا يف يل ثم نيعبسب
 ا_مم كاتقس ةدحاو ةرم م ىلع ىلص نم لاق را ملسو ميلع هللا ىلص ملعو

 لع ند م لاق نحيل ملسو ميلع هللا ىلص معو دس نينامث بونذ مدع هللا

 ردم 6 ددسعب رون تا سبق عنيف ند جوخ ل لإ 306 مايل يعامل صد

 شرءلا ىلا نوجر_عيف ةكنلم سبقلا كلذ نم للا قلخيف يلع ىلسي

 9 ده ىلع هلدع يذلا لجرلا كلذ ىلم نولصي م 2و تب سركلاب نوذوطي

 نوديرتام ةكئالماب د لوقيف ىلعتو لابني زنا ل0 لحفل ميلع هللا

 مهل لوقبف 1 ف 6“ ردو ةبجلا لوخدو ان انبحاصل : 6 نولوثبف

 هللا ىلص اهلطنملا دير 0# اخ مووُنَذ تل ملسو مييلع 592

 اهناف يلع ةالصلا ن مرثكيلف متجاح ميلع تثرءسع سس لاق 92 ملسو ميلع

 نو يدوم اولا ةدع قازرالا رثكشو بور ىلاو مومغلاو بلا عت

 ةردالا تثلضف رحسلا ثقو طرت 5- اهنا اهنع اجل هللا ىضر شقاع

 ثيبلا ءاضاف ملسو ميلع هللا ىلص يلا اهيلع لمخدف جارسلا افطناو
 كاهجو اوضا ام ثلاقف ةر بالا ثدجوو ملسو ميلع هللا ىلص م.دوضا

 1 كا.و دال ن#و كنلاق رمايقلا 0 يفرد مل نأ ليو لاق هللا لوسر 5

 عمس اذا يلع يلصي ال يذلا لاق ليخجلا نمو ثلاق ليفجلا لاق .ةمايقلا

 اذ



 اضفلا المث نوتنلل ةالم ئداا اهيا مل
 ملساو ىرولا ربخ ىلع يلص' اضيا علو

 يلبجلا مامالك ادكجشم بو اضرأ غلو

 روزا كتفنل يناليج ام اضيا ملو

 قارعلا لاجرو يلبجلاب اضيا ملو

 ناوك الل ريخ نب اي اضيأ 5

 دارلا لينب دج يليج او ملو

 روصن» يبلاطلا بجأا (لبادربخا
 ترايسووع

 مع م ب 1 | دبع ديس ربك الا بم طقال ا

 مدع هللا يضر يركبلا يا يديس - تلكم

 منع هللا ىضر عئاملا يلع يدهس ميشللل 0
 ميم هللا يضر دالي يديس مشل نار كيغم ايرداقلا كيع

 ىنيسبحلا 000 ١ لواج اباب اي بياغ نيتك

 ىنيسبدلا ضعبل ممالس مث نامدرلا نم ةالص

 مدع هللا ىدراع عناملا يلع يديس اريكلا نعمل ايخيش ىلارد

 ناطلس ىلع 21 ضنا علو

 لري ل
 نيبحلا ضعبأ 9 ىبلا ىل د 5 كيف

 مع هللأ يدر رهصالا مال.سلا دبع ىديس يشل ملادقب ايلا دع

 يلزنملا مامالل نيشلل نيمالل يدا لا يلع نا
 يناليكلا نيمالا دهم يديس جبنا نيدلا, كس جالا

 نوع هللا ىضررأ تلا فران اع ل ديلا لدتا

 نوفراعلا ضعبل م جرفنم

 ازنملا مامالا رض هلل يفأ اجد م سيول



 مد ا

 ردايصلا 2 م سيول اضدا دل

 م6 هللا يبضر يببعلا دوحأ ع ردا مركال ميركلا هلل دمحلا

 | ينوبلا مساق يابس تيل كيب قاضو رست يف كثرنك اذا

28 . ٠. 

 ماخالل افهك ةاقيا

 مع هللا ص
 يي

 يالبكاا نيمال دهم يديس زيشلل نامزالا لك يف لص بر اي



 ماك ١ جوس

 يف ببسلا و» ةطساولا نافذ ميلا طسوتلاب قءلعن بل لاح دقتم مجطساولاب

 فذلا ىلس وهف 7” كرا ةلأ لزادم "0 مليسوو ميظعلا ما ىلع لوذدلا

 لصوت: ةكرشلا ملعأو لاق مث ىلعت مهبر نينو قالا نيب مطساولا مل-و ميل ْ

 ءاننعالا ةد عل لصوتد 3 ءاننعالا ةدش لاعب آل مقالخاو ملاعفأ ناستكال :

 نو ميلع ةالصلا ةردكب آلا 6-50 يف مهلانملا لصوت: و ميم ف ةغلايملاب آلا :

 هللا ىلص ىبنلا ىلع ةالصلاب كلامسلا ادب كللذلف ةركذ نم رثكا امش بحا ا

 كلاسلا اهدجي بئاجعسفنلا ةيكزثو نطابلا ريونث يف اهل ناف ملسو ميلع ||

 ءاصف:سالاو رصحلا اهنعرجأي ى لا دثا اوذلأو رارسالا نم 4 وسع م ىوس اقوذ ْ

 موس ىلع ةالصلاو ىلعت هللا ىلا ظجوتلا 3 ة دصقلا 2 كباب

 ماحب ف ئه امو اهتكرد زعبل مولتو اهقرمث © ف خد ملسو ميلع هللا ىلص

 ميلقرمع نوف مك ءاضتس رودو مع ى د عابد لإ قدر طلا اذد لزانم :

 ديحوتلا قئاقح رارسا ىلع اهراوناب علطا ملسو ميلع هللا ىلص مباع ةالصلاب
 ىلعو 32 ىلع ىل صد 0 5 ءاعد 0 0 ميلو هللا ىلص لاقو

 مييجو هللا مرك ب 00 يبا نب يلع نعو طسوال ين يفاربطلا اور د لآ
 لعذ اذاذ هيلا و ىلع ىل صد كح باج هللا نونو مل آل افا نم م

 يبو غاءاقلا كلذ 5 م لعفي مل اذاؤ ءاعدلا لكذو كنا جا ١ كلذ قرغتا ١

 ميش هللا لاس ن | مكدحأ دار دارا اذا مدع هللا َّى طر 0 نبا نت ءافشلا :

 ميلع هللا ىككص 5 :| ىلع يلصي م د ملها وه 5 ميلع عانغلاو ةدنمع) اديبلف آ
 نا لاق هللا ةماحتإا يمضاقل أ 0 مث 0 ناردجا مذاق لاتسي مث ماسو ١

 و5 مقاكر أ قدأو ناف عا اقواو بايسأو ةدكجأو ناكر ا ءامذإلل ءاطع

 هيلا ناآوزاج مشيقأوم قدفأو ناو امءادوفللا يف راط ميك جأ قفاو نأو :

 قدعتو عوشخلاو مةناكتسالو ةقرلاو بلقلا روضح مناكراف جن ميابسا ||
 راحسالا متيقأومو قدصلا دفعملاو تاءمبسالا نع معطقو هللاو بالثلا :

 ١ ملل اللا هو و ميا ميل هلا ىلص ده ىلع ةالصلا ميابساو

 م 5 اند 2 : بانر يا عاكبلا ضبا قد يف : دكا باير

 براقالا دي رألاو كلاسلا ل !اطلا اهيلا ج ايننحالل يف يوئسلو 242 كاباه 3

 ممن هيد تاسوسدم ين سس تح عع
 ا و و رح ووو 2111م



 د 0-١

 لاعبي مهم فراعلاو 3 مهر ددر أو 3 ميقرت بلاطلا ل صاولا ىراعلاو

 عف د لد راو د كاولسلا ىلع معلا بلاطلا كلق كك نأو معسيدقسلا 8

 كش 1 د كولا كلامو كرا انا لوثد نراعلاو 2 ةلوكلا م

 ف راعلاو د لاودحالا ١> 5 ديرألاو * لامعالا ميلا بيعت بلاطلا كلف

 « ةراثثما ميسكت بلاطلا ثلق ثش ناو + لازنالل تاماقم يف متيثث
 ثق ثئش ناو « ةراشالا نع مينغش فرالاو * ةرابعلاو ةدمث دورملاو

 1 رام *« مناقا اهنم رثكي ديرااو *« مئاميا اهب ىوقتي بلاطلا

 مليل اهيدل ياواسد 000 3 ةارسا 5 ضيفن 0 5 أونا - دادزت

 نم همي ددرم او 2 طاشنلا هيكل بلاطلا كألق سل نأو د ةراهنو

 ةطيلااكلا كلق 7-5 أو 0 طاعشلا ىلع اهب بدانو نراعلاو عا

 مسه نراعلاو 2 فرييتالملا بسغ 0 ءاكاظ ديرملاو 3 ففروبشلاب ةدد ود

 ةاددوت ديراارااوا اقللا ىلا دنقرقتت يبلاطلا تلق. تقفن ناواؤ كتؤربجلا ف

 !ةدشناو (ةةت ةديزت نزراعلاو 5 ىقغتلملا

 مي.ممطد اباد ركذلا ناسل لم واضو مبابص در ىفطصملا بص ايالا

 ميسا بح هللا بح رجم لع 2 ايدج ةيناف نيلطبملاب نابعت ال و

 (ريب حالا لاققوا)

 0 00 العا 0 ا نا بم 00 فركب --
 + ( نيمآ مب هللا انعفن يلحاسلا مامالل لاقو )

 ىدهلا بلاط 5 رجالل ي رجب رفن 0 ذو ىنلا 0 كتمت

 اهي اركاذ كفل مولد يلصي 2 يذلا كلاسال رادخلا نوض دل

 كافو لبق ثانجلاب رشس

 ادعقم دلخلا يف ثولا دنع رصييف * عسلطم لك يف هالما اذا اماو

 اهطقوا كلذي صيصخت ةراشب ده مع

 ادرملا اهل حازب ىرشبلا ثناك ناو ه« رظاستن ةيورك تثاراشس ثسبلو

 ىدهلاو كذامشنف فلا نم فصنلا ىفف هم هد عبي رقف ال سفنلل ىنغلا امأو

 يو
 انف



 سم يوه | رع

 !دديففلا ثم مظعف اذه اه رادلا ىلع 8 ةل مسج مرتع نوديلا مدام يو

 ىشفللا ماع ىله نينامث يلصت 2 مسءعمج مود ين رصعلا ادع دودو

 اد_بسم ءاج اذكه اماع نونامث » د حاركاذ رازوا نه رفغيف

 اديطبفلم لادجلا السان( ىلطحتإلا ء الب ماها يك ميلع لصف

 ادرسغو ندغ قوف رهط حان امو 3 ادلخاشلا ثديه فق هللا ميلع ىلصف

 ادذق دا تام مالسلاو ةالمص ىتكزاب 3 اميلالاشتب 4ع لد هللا ميلع حولتضو

 « ( نيسحلا نبا ظفاحلا لاسقو )

 أرهظلا لقثا ىلاس 55 ريفكلذو 0 أرجالاو ةبوثملا يجارلا 55 لأ

 أرط ىرولا عيفش يداهلا دجا ىلع د اكدت بظاوم ةالصلا راثكاب كيلع

 أرسسسسخف مهفرشأو 3 رياك 5 مدآ لطلا | نماغلا عولدت عاصم

 أر--شع رد اهلاق ن 5 ىلع يىلصي 2 زعبل الد لج هللا نا 00 دف

 ارجف اهقفأ 2 0 ثعلطاو 0 ىجدلا ثدج ام هللا ميلع ىلصف

 دلل تح لا-قو )*

 ماسالا اي 76 2 يضرم 2 رس -بسف 0 جدلا ىلع ةالصلا امأ

 ار كالو زازعالا اهبل ةآو و د افشزع عرالا نان 0 اهبو

 مال سو منج كل 2 3 اسمز الم 1-- لع ةالصال قك

 دوز ينلا ّ ةالصلا موق 3 مغ هه مل 1 كوبل 5/8 وزكو

 ديك افبتا مل 5 ا باع ىلص 2 ند كل يا هللا ميلع 02

 د( يرصدر فلاأرلاو نيدلا ىيع لاف قول

 هةفالوفلا دو أولا بييح 5 لبا 3 قسغ يفو مص ف 0

 دحالا دحاولا كراولض نم رشعلاب 03 امنوو نوقطادلا راعي ةالمصلابف

 + ( مدع للا يضر يمرصحلا الاانا لقرب لد

 دهم ىلع ةالصلاب ردككف « دعست نيرادلا يف ثئش ام اذا

 قط كم ىلع ةالصلاب خو 3 ادهش رجالا غباف ذ ثيلص و

 ل ىلق ةالصلاد متلكف 3 اهيني#ت اهل ل وبقلا اس ث نأو

 ةددضومل لع ةاليطنملا.ق دل 2 0 2 الا الو عصي مودع هلق
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 ظ نهي م للاخ كلفت: تيلص اذار وبارد كا يح ةايقع لال كلمفو

 د_سم# ىلع ةالصلاب كبرل » بغراو هللا عداو ليللا يف مو
 ده# ىلع ةالصلاب ىل نكو » يءاسجر عطقن ال بر اي لقو

 نابل يع ردا لل الشاب لاسفل هه دلل بيع ىو فأعملاب لجتخ
 ل كيب ل هال الااب نارام ثياب را كل ميونذ وادم

 ديدي مم ىلع ةالفلاب_كتلاس و يناسسف قدهئاخ دنع 500

 هى كد يتالابلا ابرك ل1 كا يتسللا تفمانششت 1

 ظ دك ىلع ةالصلل ابينم « مس-هيف سبل اموق ترصبأ أو

 ديو ىلع ةالصلاب ردذو 8 مسهأوس اينلطاو مهنع بنوف

 دسم ىلع ةال_صلا آل ىرت « اعيج تاكربلاو تاريخلا امف

 دام# انل عيفشللا ىلع لصو م رس_سوجو رس يت كالوم فذو

 دسم ىلع ةالصلاب رفدكت م٠ ىصحت سيل كبونذ ثناكن أو

 د يساء اعلي هاو اوما اه فرع هفراسلا تاجتا از
 دمه ىلع ةالصلاب مدرثو » ىناسسمالااب رفظتربقلا دنعو

 ديم امل لق كالا اذا « ابعر نيكاملا نم: ىشحت الو

 همسسيسس يس مس سلا

 هلا طل يطل فارق ولو انه ااوإ ب | كسكس عبثا اقح هللا لوسر

 دسم ىلع ةالصلاب مهلثو هه عا ستا كلروبقلا دحل ينو
 3 كوزكذ نم ثمدق امد رح كفزؤمنتبالقلا مد 55

 دم ىلع ةالصلاب نماث « استعي اذا باسحلا موي فو
 دسم ىلع ةالصلاب ىورتف « اساك منم برشت ضو4لا يتاثو

 دنس .# ىلع ةالصلل كظفحب * قرب 0 طارصلا ين وطختو

 ديم ىركذ نم ثفلسا امب هم« اسبيف ثود ال دج لخدتو

 دس ىلع ةالصلل اناده ه» بر لصف نم ملك اذهف

 دس اهيف انراج راد » 07----2226-و ميحنلاب معنثو

 دلسم# قلع ةالسصلل كركذي « لالجلا يذ“ كبر مجو رظننو
 دم قفا ةالطلا 0 7 ع ارسلت ةركشلوهدوكف

 مالم



 مد | جم

 5 . ع ات
 0 انديس رادخأا لوله 2 0 جرأ بسمبيص مال

 ددييبيم اد ةيربلاريخ امو »ب عدس يغش 5 مانالا يداه :

 دسم اي ةيعتلاب كصخي * يمرس ضحل لوبقلا كده ى
 ذا تيبلاب فوطي ناك منا عض هللا ىضر يىروثلا ناوفنم نف 4 دقو
 هللا ىلص دوحم ىلع يلصي وهو لل اهدق عمي الو امدق عفري ال 2 ىار
 املا سال ماسلا, ايليف سيبستلا ثكرت اذه اي لاقف مداسو ميلع

 | نم لاسقف يدش اذه يف كددع لسيف ملسو ميلع هللا ىلص يننلا ىلع |
 1 م سا ارت بلم نايفس اذا لاق هللا كافاع

 يدلاوو اننا ثجرخ لاق يرس ىلع 000 ال يلاح نع كتربخا ام

 | ا مارحلا للا عتبم ىلا از يام

 ياسنيم ىب : ةيواغ مث ار-يثك ثرهسو متيطغف مهجو دوسا تام نيعفاعرام

 نم اذدف ةعثار منم بيطا الو اهجو منم لدهجارا مل لجرب انا اذاف ثمنف

 0 ' ضيبأ يبا مجو داعف مهجو ىلع هديب رمو مهجو نع فشكو يبا
 "لي ادعس عل عسل هللا نصر يذلا كنا نف يلتف ارم
 رثكي ناكو مسفن ىلع افرسم كدلاو ناك ملسو ميلع هللا ىلص وللا لوسر دم#م
 4 كيناو موو دق يبا مجوب اذاف ثهبتناف كلذب هللا ممحرف يلع ةالصلا

 رقلاو هللا نم 0 ا لل نراقول انفي فانا ايا
 ابث نم مركاو ثوعبم ريخ ىلع م .ةسعاس لك يف هللا ةالص دهاعت
 ابنذدب مظعا ثثجابنذ كيفكيو » مفاخت مه يا امد كيفكيف

 ابه مير ىلا قري نا لبق دجي « هءاسعد ناف.لعفي نكي مل نمو

 ميلع هللا ىلص ىبنلا ىلع مالسلاو ةالصلا لصف يف ا باتك فو

 ( بع لوس ارنا نوم نا لركس ا ماع هيا و كو مصن ام ملسو
 لجر ناك منا نييدادغبلا ضعب ينربخا لاق م دبع نبركب يبا

 معفرف ادودد نادتساو رقتفاو منع .ةوعنلا ثبهذف ارسوم دادغب راجت نم

 لجاو اهبرقاف رانيد ىال آ ةثالث يف قح ميلع هل ناك نم ضعب يمضاقلا ىلا

 زع هللا ىلا عرضتلاب مبار# ىلع لبقاو فرمناف اموي نيثالث ىضاقلا مل !ز

 هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصلا رثكاو نويدلا نم هيلع ام منع ىسقي ناب لجو

 ااا وجبا ووجوب ا ك0 فرح ةااوصتا تق وج نهد
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 اد انالومو انديس مانملا يف ىار نيرشعو عبس مليل ناك اهف ملسو ميلع
 هللا لوسر اد معن لاف كاتو تيمتعا طل و وهو م ار امال حلض

 لوسر اذا مل 5 ردزولا ىسيع نب يلع ىلا بهذا 50 هللا ميضقخت لاقف

 ميهلع هللا ىلص هللا لوسر كل لوقيو كيلا ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر

 نم يبو يمانم ند ثهبتناف لاق رانيد يىياالآ تنالث ينع ضنا ملسو

 لا ق1 اذا كلف سفن ىلا ثدجر مث اللا ءاش ام رورسلاو جرفلا

 نع مويلا كلذ ىسفن ثسبحف لعفا امذ ملوقت ام قيدصت ام يل لوقيو

 ملسو يلع هللا ىلص هللا لور ثيار يناثلا .تليللا تناك الف ميلا ريسلا |
 تعجر مث ارورسم اهرف تعجبصاف ىلوال ةليللا يف مب يفرما امب ينرناو
 مبواجا مب كقيدصت ام ىلل لاقو ميلا ثيضم اذا تثلقو ةيرشبلا عبطب

 مقلاثلا ةليللا يف ناك الذ ملا ريسملا نع مويلا كلذ اضيأ ىسنن ثسبحف

 يلع ىلا ثيض»ا يل لاقو مونلا يف ماسو ميلد هللا ىلص / لوسر ثيأر

 هللا لوسر اي ثلقف كم اهو لاقف هللا لوس اي ال مل ثلقف ىسيع نبا

 مهلا بهذا تنسخ يل لاقف مبواجا مب كلوق قيدصن ام ىل لاق اذا

 ال ام ملسو ميلع هللاىلاص هللا لوسر نم ةرامالل مل لقف كلذ كلل لاق اذاف

 نم ةليلو موي لك ين يلع يلصت كلنا كلاذو نوبثاكلا ماركلاو هللا آلِإ مهلعي

 امداق كيلا كسا اذان: ردا وال لاحت ختاما عولط 2 رجفلا عولط

 باب ىلا ثجرذ مث أرورسم احرف ثهبتناف كلةدصوو كنئيد كنع يضقب

 كلا يل لاق منع سانلاضةنا اف سانلا عم ثتلخدف ىبسيع نب يلع

 كيلا ينلسرا ماسو ميلع هللاىلص هللا لوسر نا ثلقف مدم ترندذ .ةجاح
 هللا ال ف قح يردق َ و للاقف خصق ميلف ثلصصقف اذاهد لاقف

 ينا مل ثلنف كلذ قيدصت امو اذه دم يلا لسري ملسو ميلع هللا ىلص

 5-5 5 لاقف ملئاق ثناام مدسو ميلع هللا ىلص هللا لوسرل ثلق

 يلصت كنا نيبتاكلا ماركلاو لجو زع هللا ريغو ةريغ دحأ اهإلعي ال ةراماب مهعت

 ملكش نا لبق سمشلا عوملط ىلارجفلا عواط ثقو نم موي لك ين يلع
 ارورس سهتبا يس مالكلا ىسيع نب يلع عمس اف رم فالآ ةسمخ ادحا

 مآسو مهلع هللا ىلص هللا لوسر لوسرب ابحرم لاقو قا لبقو يلع لبقاو



 ملل هاا اه مدل 8 أ : اي م-أسو معلم اء هللا نلف هللا لو ٍءس قدصو ."احبص 1003

 نرد مث نأ هب د ضنأ هذه يلب ابق هر اذيأذ 5 أ د 4 نزوذ 0 الا

 هه كرد ( ا كلدال ا اعبر 7 أ هله لإ ةفر انيد كالت هثاولمت 4

 مقلك ا ناو 7 عطقنا ال 2 ا ىنفلح مث 55 رجتن هذه ُ لاقفر انيد حيال ا

 اد فلق ف 30 كتم رانيد لقوا لس ثجرخف ىجاوح "ا

 "0 و 59 لدفاد علو تدكو ىضاسقلا كدت يلدا 0 انيو قالا

 لاقو تورو“ ا لخدف سا ا رثك مل ” سلجا كلبا اكل ]| ىضاقلا 0

 كلامد لوو كلبق 0 لوو قلتعلا 6 نضاقلا هل لاقؤ ل ثعبأي ضأ ال

 ا م هللا تلال ياللا كلل تتجرخذ و مدد 0- 250015 وقدم 55

 ال كا دل لاق 53 مصقلاب مقربخأو نركلأو اع هكد موهلا ثحيصأ

 نز هب 07 تاه مالف اي كديد ءاضق ىلوثا اذا لب ىسيع نب يلعل .ةمارك

 بحاص لاقف كل'م ضبقا:نيدلا بحاضل لاق مث رانيد واللا دال طل

 هللا ياس جلا لاكو رطعذلل انبييلخاءانا لو تيضاقاو كلل ةءاركدلإل لربأللا
 كعب ملهحاو كلام ذخ يضاقلا يل لاقف مايقلاب ثحمهف لاق ملسو ميلع

 سزلو' هلل متجرخا ئ-ش يف ثءعجر ال هللاوف كديد ىلع مد نعتنسأو

 قب ىلا:تفرناو رادو قالا مقالتعلا تالذقلاف ماسو ميلع هللاىلص

 هر-يغ ملا ال باهولا ميركلا ناعبسف رانيد فلا رشع ىنثا بحاص اناو

 علقو ريراغ ملسو بركلا فشكتتو دقعلا له متكربب يذلا ىلع هللا ىلصو

 ةا 0ا

 | رسطولا رئاس ىض:ثو بونذلا وعدت هي. ..ضم نم راثخأا و ةالصلا نا

 ريايجلاعلا اذهل الينا كطيو هن« جرار الاون عز ا
 رويس مسكلاو»لاودال لت" طز مكو * لما نم ةوجري اه عرملا ثطعأ مك

 رذح فئاخ دبعل انامأ ثطعا « ددقو مانالا ّك ميكس نم ثفش مكو

 رطلاو لبولاك ةجاح اذ ناك نم + ىلع لديزجلا ريخلا نه ثضافا مكو |
 رردسسلا ندعم نم اهرداوج مظناو *« اسسهربانع ممشناو اهردازا فطقاف
 رهزلا ةضور نم اهمساون 5 « اس4همثالو رضحاو اهنزالم نكو

 رسغشبلا ينرشبلاو الما ىف هو اه الك ل ك نيب'اماأل# ليزارفظت
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 أ رسفطلاو لوما.ل بزاف مما نم هم اسسسصتتفم هللا باب يهو ال فيكو

 راب الا ىف مهل ستلاب و اولصر ناب هي ع أ نارقلا يف هللا رما دّدا||

 ظ رغم ريغ الصف زاح مل ىبوط «٠ ىكئال-.ه عم يلصا ينا لو ||

 رس فاف هللا يلصي ارشع ميله « ةدسحاو راتخلا ىلع يلصي ندمذ

 باق ءاج دق امك ادبع قتعا » نسسم ميشي وهف ارشع ملسي ندو
 ' حلاو لالصالار صول مالصلا لبا: اود. تيبعساو ماوقالا اهيا اودهتجاف

 ردت ملو اهنذ عدن مل .ةءافش ه دس سغب مكيف اعيفش نوكي يكل

 ر_.كنلا يلوا اي ابركو امفو امد » تفشك ىرولا ريخ ىلع ةالصلا نا

 | 1 جار قفل ادئاود م« تا يصاق قازرالا ةرثكم ثحضا

 رسمت كنتم لضفب زوفت ىكل « اسهل لال+ا اذاي اننقفو» نكف

 رمح مارلا ةاطءاب بر تناف * ملئانو وجرت ام لك انل بهو ||
 رسسمعلا رخآ مالخ نسعد متخاو م ا سسجرف اذرما نم انير انل لعجاو ||

 ربك وذ بنذلا نأف أهيحر ان ه ناو فاو ريقلا باذع ن*“ انجعنو ْ

 0 ابيع نب رغأ ايامي ةر اطراف عا نسون باسحلا ليغ نم ديم ابجف|

 : رسهجشلاو لكلا ىنؤدضي ةقوكشم وى فرس كل امدح يف اندكسم نكوا]

 |رويخلو غلا كاذب لوقعلا ىداوبعحم اهنسح ناسح روح نيب ام

 | رض» نم راتخملا اهبلاو العلا ردب « ةرصنه باط نم ىرولا ريخ راوج

 رعسلاو ليللا مالظ يف بكاوك *» تحل الك ميلع لض براد

 أ| رهزلاب ضورلا ءاستكال .ةءامغ » ثتسلطه املك ميلع لص بر اد

 ر-شتنم ءاجرالا ىلع عوض سمش هه تسعلط املك ميلع لص بر اي

 ربعلا نم ىرجا امو رعب جاوما * تدبراطضا املك ميلع لص بر أي

 | ر-لصضن رهزم نصغ قوف مثاوح « ثتبمعجعس اهلك ميلع لص براي

 رهزلا - الآ لثمك ضور راهزأ * ثءمستبا املك ميلع لض براي
 راجل ورلع نسمع! تقرشلاملكو عىل نعي ئاغ نع !دنأ: قيلشو
 ا هفيسلا نضحا لسب نوزئاجلا رع .ةيييطاق جصلا عيمجو ملآو

 / اراد ملاو ىدبلا يف هروتر اف امور ب .ههمطاشاوتالاب ردبلا قرشا ام
 رثآمو *« ىصعت ال لئاسضف نم ملسو ميلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ةالصال مكو
 يحس سس سس سيم هيكل | بكي يس حش سس سس
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 ا 00 اه ذآلاو 3 مداقك ةللذلا هذه ب ناف ملفلا نادع تاسودلاو 2 ىصقفتتسا ال

 كاملا ن وعد دج دوصتمللا ف 0 حورذشلا ناوا اذهو 07 ميد اهذلا كل كاذ يف عرم لا

 لوقا 0 دوبغملا

 ا 5 7 »راما ميمايسلا مرادقملا ةميظعلا جاليصلا هذه نأ ماع

 يدبس ده ورا نيدلا يبح « ينابرلا ملاعلاو م ماههلا بم بطقلاو هم مالس
 همس مذ رد » ناله جلا رداقل ا لع

١ 
 ىدحأ ى هو عاج ١ و ءاجرلا بزعل

 قولا م مامالك اسهبتر تلا تاكربلاو ث ايل تاوذ رشعلا ثاولصلا
 رمي هللا ى 52006 7" و مع نبل هللا ع نهيلا دينو فر

 هللا ءاضر 0 ءعاسفو احايص تارمرشع اهب »4 0 ند بسشرتو 1006

 عاوسالا نب ىفأ ال( ظفحلاو ةمحرلا ميلع رئاوتتو 00 ند نام الور كالا

 ةرشمعب اهنم ةرملا نأ مي ناد فام لو ملاز يدو لاق رومالا ميلع لهستو
 دع ن# مااجمل و مولا دديع 5 تعا دأ ع لل مهضعب | هدمت دقو ذل 0 7

 00“ يشللا ني ءرخاتم نواس ن :!فجلا لمح ناف كالذك سبل مش هللا

 راكد دقو ردا لا لع ىديسم شيشبلا بزد ف 0 اهنا م داقلا ل6

 خيل يركب ىف ايطظففلاىإ 1 يلو وحلاو يرامخسلا رتكر اع لما هذه
 قوزجلاو يواخسلا ددع اماو ةروذ ىفاخلل قباسلا ده اديس لسدلا لبع
 مسيملأ منع ضوعو ءاذيلا فرد فدحت هللا اعود يأ م-للا ظفلد ىهف

 ميظعلا ميلاد لعج اهئاوهللا ممحر لوزجلا زيشلا لاق ميظعنلاو ميخفتلل
ّْ 

 اهلصاودو .ةميركلا ءامسالكى ناعم عيمجل عماج منال ابلاغ ا 6 | ف
 يف ميلا ب عذر اطعلا ءاجرو هدأ ا ءاعدلا مع ,للا يرصبلا 70 |

 نب رضنلا لاقو ىلعت هللا ءامسا نم امسا نوعستو ةعسن ميف مهللا كلاوق
 نا اذه ىنعمو ىسويلطبلا لاق مئاوسأ عيمجتت ةاعد دقف م ,للا لاق نم ليوش

 ميلع لوقذ كنا ىرت الا عمجلا ثامالع نم نوكست برعلا مالك يف ميلا
 ملادلاو اولا مارنمب عضوا اذه يف م- يملا ثراصف عمجلا] م-هيلعو “ ل
 هللا مسار 5 يي تاددز كلذك ناك اف ا اوماقو أو هدر رض كلوق ة يف عمجلا كم

 يادل ا١لاق اذاؤ اهلك هللا كاف مف ةفيعوندا لو مسالا اذه ناب نذوثو روشل ا

 ميملا ثصتف كلذ لجالو ىبسحلا ءامسالمل يذلا هللا اي لاسق مناكف مهلا |
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 ص ل ل م م م ص سس م سم بص تمص م سس ست جست متصل صمت تتسم لل . تس سس ستسمح

 ديدةتقلاب نوكتل تدد شو :نوجلاضو نوهسم كلوق ين .جدقفلا ءازاب ىوكسل

 لاق م.ئ3 مدد ويسيس م و 0 00 0 0 5 9 الداعم

 ىلعت هللا ءافذلا ميا 20 0 فقضصود 1 يلا طفللا اذه

 ناك 1 عار فضصود م امنا مهضعب ناو ميق تثعوتجا 6 اال مئافصو

 هن يف لإ نوكت ال ىلا تاوصال مبشا .ةصاخ ءادنلا يف ا لمعتسي ال

 لاجالو نك الو فصول دل ءاذلا ىف آل خل ال ىلا امش 0 كللذكو

 مظعالا ميظعلا هللا مسأ منا مف ليق ءادثلا ميظع ن طفللا اذه مهوضت أ 2 1 | 35 : م 3 انكلا 1 م طفللا !نذ م ودصت +(

 ع ليق قو وه ري عوق و ىلع ءأ م كوعس اذاو نقايضلا مدر 00 اذا يذلا

 ملا الوا هللا ّالِل ملا ال وه لبقو ميظعلا ميلحلا ميظعلا يل ءلا ود ليقو مويقلا ي ٍَح ١ ىلا

 ةلداكسا كثرزأ الزارغللا ال د 0 كا اا 7 0 لبق رع

 01 تنا 4 6 غلاب بلاست قا 0 5 لبكو 5 اوفك

 يف منا ءاجو ماركالو لالجلا اذاي ضرالو كلاراشيلا عيدب نانملا نادحلاوا

 باهولا ليقوانبر لبقو نيمدارلا 0-5 اوه ليقو مالا ف كلملاك لام مهللا ملو 3|

 لق ءاعدلا عييوسس ليقو:ريصبلا عيمسلا ليقو بيرقلا ليقو رافغلا ليقو

 ووعلا نيدلا يد مادال راتخاو لبكولا معنو هللا انيسح لبقو نيثراوا ريخ

 ةالف ي نآرقلا يناليلق الل دري مل كلذلو لاق موبقلا حلا منا .ةءامج اعبن

 ةرجولا ثنعو ملوق يف مطو ناردع لآ سنتفدو ىسركلا يآ يف ةرقبلا نطاوم

 ا ملسو ميلع هللا ةلاسم 5 ءذلا نع درأو | ثيدحلاب 57-100 مويقلا ي ا

 ةذهو ناس اطاسع 7 ١لاقا 0 م.طو ناردع لاو ةرقبلا يف روس كالث يف

 وحمل سبيل مدأ مهضعب لاقو 0 مظعالا مسالا نأ ىلع م ضيم اهلك لاوقالا

 ف مهد تثوعد نيو ميلا كالت عاطقناو رل قلو .ظعا لاح مع توعد م لك

 ةاعد اذا رطضملا ب. جد نما ىلعت ملوق رهاظوهو كل) بيهتسا تلاحلا ةذه

 0 لا لاقو ملاح بسحب مظعا ريتا نينوعي 0 200 5 م لاد محو

 سيلو اهدا لامك م ا مسالا أ هللا دمعطتا تي لا زيزملا لمع يدوس



 نيعسلاو ةةيضللا ءامسالا يف ميئاعم نف جا نيوستلاو هينا 1
 نوتطك خراذلا ىف يرغب هكيشيف ناسالاركق البا ثاذإلا ركذاوو امناو
 نيئرموا ةرم لإ ةركذ تاذللا قيطت هي ليقث وهو رفصالاسالا

 تاذلا هذه ىلع ليقث كلذو ةمانتلا ةدهاشاا عم ل الل نر منال مولا 7

 اند 0 ناكو ةماعفو الالجاو بيه مالك ملاعلا عز 3 50 را

 ةركذي ناكو ةركذ ىلع ةوق 0 ةالصلا م.لقو اديبن ىلع م مار» نب ىسيع

 باقكيف كرابلا نب ديحا نم و !ا وبا منع لقناذكه# ارم ةرشع عب رأ مو ملأ يف

 نم ناوضرلاو ةمدرلا اهانعم ليقف. ةالصااىبعم يف فلتخا ( لص ) زيربالا

 ةالصو متمدر هللا ةالص ليقو سادلاو ةكنلإا نم رافغتسالو ءاعدلاو هللا

 نم ةال.صلا ىنعم نا لبقو ةمدرلاب ءاءدلا ديري مذاكو ءاعدلا ةكتلملا

 ع نمو ميظعتلاب .ةذورقم ةمدر هللا نم ةالصلا ليقو ربلاب ءاءدلا ةكشلملا

 مهظعتلاو ءانثلا مئايبناىلع مثالص ليقو ءاعدو ء عرضت 0 ريهدالا نمو رافغتسا

 ملسو ميلد هللا ىلص ميبأ ىلع هللا ةالص ليقو .ةمحرلا مهريغ ىلع مئالصو

 ةالصلا ىنعن يبميلحلا لاقو ةمحر ينلا نود ام ىلعو ةمركت ةدايزو افيرشن
 مظع دم ىلع لص مهللا اهاوق ىنعمف مميظعت ماسو يلع هلالصا وعلا ىلع

 يفو متدبرش ءاقبأو ل عب ةركذ ءالعاب ايندلا يف مميظعت دار 0 ادهم
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 لاقو دووحأا ماقلاب ميل يضف ءادباو ا يف معيفشلاو ما ودم لاز رجاد 5 5ر الا

 ميلعا مكمل ةالطز اظةك لمني م ا لايق ١ ىلع هللا ةالص ة,لاعلا 1

 ةدايزلا بلط دارملاو 05 هللا نم كلذ بلط مكر اللا ةالصو مميظعلو

 كيل يبدل ناشي عانتوالا ةالصلاب دارملا ل 2 ةالصلا لصا بلط د

 عمج حرش يف ىشكرزلا مدسعتساو يلازغلا ةاضئرا يذلاوهو مل ريخلا ةداراو
 نأ يدند 0 وخال 2 ماشه نما او اكل 2 رد مذا عماو 9

 7 هللا ىلا 2 يسن ن ىاعلا مث فاعلا وهو داحاأو ىعمدب 1 ةالصلا

 ناملعأ ةك امي لق ا كلاوزافشسلال يشب نواكولا
 ردصالأ ىب يل نو كلو اها 0 2 كا "2 مذه ىفقو 0 لفت ةالصلا

 هةوحرأاو ءاعدل | ةالصلا لاق سوماقلا ا ؛بردأ 3 !ذيلو أه درو 3ص وه يي «ءذلا

 همس جيبي بحس بيس سس يي بس سس سيسبب يسب بسسياايب



 نم اورذح دقو هدأ اعد ميلصت ال ةدنم ىلص لاقي ردصملا ها عضوي

 1رفكلا يف عقوم منا باطحلا لاق ةالصلا لدب .ةيلصتلا ظفل لامعتسا
 ةذوخام نااطعن الو ءاننالا ةالصلا لصاو دأ ىف َة ارحالا ةلصتلا نال ملماث ١

 نامظعو نيذههفلا ىلا بنذلا ينناج نم ريكا ؤ ناقرع امهو نيولصلا نم

 ىلص اولاق مث واولاب فحص | يب ثبتك اذهلو يقفل وكرلا يف ناينكي

 | ودار | اذا ا و اونح ةمحرلا أ رم 6 ؛ افطعتو ةمحر ميلع ىعتا يأ ميلع

 ادت هللا محر كلوق نم غلباو ىثراوه دهتىلع هللا ىلص كلوقف اهيف .ةغلابإا

 غلابمىنعملا اذه نع اهب ربع مث تاسوسدلا يف اهلصا ةالصلاو فطعلاو ونحلاف

 رعاشللا لاق امك اديكاثو

 فاطعتي و ميلع ودعي نم ءاعد مل ثروعد اذا ثيملا ىلع ثيلص ليق مئمو

 2 تنالض لو فن اال قالطالىلع ءاعدلا قعمب هالصلا نوكن ال كالو ميلع

 ةوحرأاو ودحلا ىتس جل ميلع كينلبف لاقي امنا .ميلع ثوعد ٍقاو لع !| ىلع

 ىلعي ظفللا يف ثيدع كلذ لجأ نمو فاطعتا لصالا يف اهنال فاطءتلاو

 قط 00 لئاقلا لوقف ها ةرضملا ىلع عم وهو اعد ىبعمب ىلصاذا لاقي الذ

 نتعاوا مظع وأ مركو و فرو كتكتلم ددع نثا موللا انعم دي اند.س ىلع

 ا نع تمسردلا ميظعتلاب و رتنقملا ةمحرلا فطلا لمجا وأ ينقل درو

 مق 5 يل مدقتي يا مموق دوهنسل يذلاوه ٍديوبْلا ) قذر ىلع ) قامشلو

 قالطاب ميلا جحاتعلا لماكلا وه لبقو ماستلا فرشلاو لادكلا لاصخ نم

 رانيا اهلوراشلات نار يذلا وه لبقو ةريغ ميلا نايا البلا ١

 وه ليقو بوثلا ديس لاقي الو مالغلا ديس لاقي اذهلو متعاط بجل يذلا

 بابلا ىدل اهديس اميفلاو مدمو جوزلا ىلع قاطيو 2-5 5 ميلخلا

 وه ديسلا سابع نبأ لاقف ريسفتلا لها امأو ديسلا يف عقللا لها لوق اذه

 .ةمركع لاقو ملا عرولا دباعلا ديسلا ةداتق لاقو لجوزع مبر ىلع ميركلا

 رهظأو ىجا ملسو ميلع هللا ىلص مث دايسو بضغ ميلغي الل يذلا ديسأا

 صيصخت الو دييقت ريغ نم ةرسأب ملاعلا دوس وبف اهيلع لدعتس و ند عسي

 يس يسمي اسس« _رأ22خلس2122 2222 -سلس_ب©؟7؟7©ب؟بً؟97ب©+7ًّْْ©ً 976َ؟6؟7771]7]آ]آ]آ]آ]آ]آ  ثآثآثآآ####آ#آ#آ#ظ#ثظثظثظث#ظ#ث#ثظث #ثيسيابييبيبربببببييببب سني بإب ببسااااابااابباابببابببباابببابتاا”اابا”(7(””ااااالااااتت -71:.



 سانلا ديس اذا ثيدحل ا يئلاق هناو تارسملا علاطم يف لاق ةرخآلاو اندلا يبو
 0 اجاب ىنيح ةريغ نع م3 ةءافقيلا اوددوسلاب ةدارفنا رو ءيظا ةمايقلا موي

 مهرخأو مهاوا نو ١ وعمناد قئالحلا عجيمجو ةأوست ن نودجع# الؤ ئللد ف ؤ سانلا

 ىو ءاقيلاو ماودلار ادرادل ١ كاتو نولسرلا ا اي بينالا مهيفو مهن جو م.يسنأو

 اناخو اقلخو اعبطو اهسن ةدايسلاب امولعم ملسو يلع هللا ىلص ناك دقو ةربتعملا
 ١ ىنعا لد كلذ لفقردب ةدجلاب ةروهظ لس مراكملا نس كلذ ريغ 5 انذأو

 ناف ممالسو ميلع هللا تاواص ربكلا ىلا رغصلا نم ملاوحا فرعتو ريطملاب

 يف لاق بلا مدآ هيف لخدي ال مذآ دلو ديس اذا هلوق اماو سانلا عيمجل
 يناسنالا عونا مد لو كيس اننا . 0 ف مدآ داود دار 1 ثارسملا علاطم

 2 مهيلع 11 ميلع نبال/ق الطا ز اج مهيأ مسأ دأووس هعامج لك كلذكو

 ةلييقلا ودأ وهو أميمث لفظي هل ميهلأ و هد لاقي انك هدال والي 5 ميم ' لاقي

 ميلع م موق يف عدصت م كلق ىن 1 ميفرع ةقيقح راصؤ خد 3 شرا هم أذهو

 رسحلو سود ىلع يبنواضفت الط ملوقو ءاطملا نواو اضن ال مالسلاو ةالصلا

 يو 23 ١ مطقل نع ديوب هللا للص ىو 0 ةبوجاب منعا ءالاوا وعلل

 1 لبق 5و اعضاوتو اب ايدا كلذ نع ىو و: حد اهنمور 5 كلذ ناو مهول نز 0-0 دنا ىلا

 يأىن ايديرافلا دوعل ١ ١ فيرعتل أقدس ملوك يف أ ضال 5 ملم كلذ ريغ

 كناقولشبألاو | 1 رشبلاو وأ مالا ريخ دينلا 6 ةالللا لها دنع مولعملا ن عملا ديلا

 مد مفناضالا ذه 32و ملعيف تاقوادأ ا عيمج ةميداد اليد ديفقي ريدقت للك ىلعو

 للا ىلص مثامسا رهشاوه ( د ) اقلطم قلخلا لضفا ملو ميلع هللا ىلص
 كندا كيبهس مل 04 59 م ا الو بالطألا لدع ةدج 2من م ماسو دلع

 ةدج ند لقت [يفاو زب / امسلف الل 56 2 قيس امك ةءاجر ىلع هللا قد

 كلف 4 ءاونل ا قل 5 فق 1 اهل ةرهظ نم ثكثجرخ رادعو نم ا نكأز شفا

 لك ىلع 0-0 اهناك كردا ع مث بيرغلاو نراو قرشلاب فرو ضرالا يف

 ترب معو < دف 5 نوغاعتي مههناك برغملاو قرشالا لها اذافروذ اهنم م قرو

 لدا ةدوعلو برغاأو قرشا لها معد قاعتي ميلص م نوكي دوأودب هللا



5-4 3 1-0 

 لوقد الئاق اضأ ملسو ميلع هللا ىلص رام تعا كرع ومس دقو ضرالو كانسلا

 هللا ءاممس دقو اد ودم م. وسف ماعضو اذاف مالا عذد نإ مسند كر اللا دق كنزااهلا

 قلخ# نا لبق لب مالسلاو ةالصلا ميلع مدآ ىلا نا لايق مسالا اذهب

 اب وتكم ةآر مدآ قبو 0 ءركاسع نبا ىورو ماع ىفلاب قلخلا

 05ْ- 1 مدجلا يف رصقو ةفرغ لك اك ىلعو تاومسلا يفو شرعلا قا 5950-6

 ليز البجلاك فار طاو ىهتنملا هر داسو ىب وط# ارجش قر 0-5 نويعل لا روجلا

 2 )ْ انابكلا له] اردو صئامز بزقاك م مذ ام كي موتا واع
 مشلاسر لدجعت ثيح ملعا لاو مل ةوبنلا عا 2 جر مهدال وأ موأ مع ىوس مئون

 ملسو ميلع هللا ىلص عاق 5 فئلتذأ داق ضن انجل - امك هج ضد مهن دع

 افيلاث ' اهيف ميحد نبأ ظفاحلا 59 | دقو ,نورع 201 افلا لكم تلا ليقف

 اضرا مق ازجر اهيف يىطرقلا هللا دبع وبأ مظنو كامن ذك ودعا ميفورك د

 .ةث هممل د ني دلع هر هاذلا يف قير دق 6 ىلا نيذلا 5 و رس ثم )'لاق 2و د :ءلا كان

 :المثو هنامعبر ا وح ايل و ةويح# ىفطصملا ءاوسأ يف قوئسملا

 او ميركلا مسالا اذه عابتلالا سعال - اهقوشاو عاسمسالل اهذلا نكلو

 0 تارسملا 0 ذا ف لاق ميظع لا لزمملا اذهب قكاقمسلا 35 51

 مع يف معلا '. ىلعت هللا ميد دأ كد مدو اهفرعأو | عصخاو 0 ماسو ميلع للا ىأيط بتامادإ

 مئو مالسلا 5 مدآ ينك مب و ديحوتلا جب ص حا وهو ٌر خالأو ايندل راع

 ى

ِ 

 ملسو ميلع هللا ىلص 2 0 5 مملو ءاوح 0 يف ىلص ميلعَو عمت

 ديفع كرف يطا ةديد كود ا يذلاو هللا دبع نبذه انا لوقف
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 8 1 ربج ا ملئو يل 0 د نوح ةر ٌّ الا 2 ءالسل ميل

 جارعملا ثيد ح يف مالسلا م يلع ميهاربأ ةدج 2اس مئو ةريغو جارعملا ثبدد

 2 527 موو حن 2 8 رز 9 وللا صقار ةوعدد ىف 14 مو دل 00 تيل كديص ةل> اك ميد. اضرا

 كو سشبق 8 أيكاي ءاوملا ىلا ثوملا كلم لدوعص ميئو لابجلا كلم هاداز

 مسد نيح ىن 1 انجلا ىزاخ ل يبس ملو ةأدمو أو ئدادن 0 ثأإ |

 شل داق 5 ملعا هللا او نالا ىنرضعب مل امقىللد هد ريغ كلان مل

 3 ئأ مث نويعلا ة ةرق ور يف ىنونطلا ةرد كيراعك ف ىماطسبلا 00

 0 سو و ل سا مسح مس هديسسشسسس ننس

 م



 ظ مسح 5-5 5 هدبع

 اواو 0 ثا 3 5 ل كلا م 070 ىلع م موب د مل سدقالا فورد ثناأ مسالا

 الا دءم ةيدلا ا-هج ن م ال لااطفا) ثاهح ند ا يف كراك اذه سان 3 عو

 انيك ىهان كك كا مدع ولو م صقن مقعايو الإ ا قولو نم ما ا

 8 إلا ناد قالطال ىف لع ص نوك الؤ ماسو ميأع دللأ ىلص رعت :رثو 4

 ليعمل سياف م مجول مذلا مقيحاد نمو مذلان 0 ود د لاهكلا 8 مد: !ؤلأ غولب

 مالكلاب ةوجت» نوكرشملا دارا (!ىنعملا اذهاو دوس 5 دم الف قة ىلع

 و راكؤ ةوجولأا نم مجول م..ضتقت ال مة 0 كاذ م6 هللا لفردص يذوالا

 مسالل اذه ناف صقدلا يف مياغلا غولب 9 نايظيلللا طءاطال لولب
 رةعقارلا ا اصق نوت م ىلع مل 06 :دالل نوطظاي هللا عايل عمجأ

 نكي م | ناصوال الا نم فصو 2 امهتيد لاَ 1 5 نيمسالا نوذه نيد

 سدغلا 2 5 ديو!|لافوها مأسو ميلع هللا ىلص ةدروص ىلع لثمت نا ناطيشلل

 ك-شندو 0 واياد دوه 0 نا 23 ١ هد همم هام همم داك ةيسلل ميلع رغأ

 ةيشأ نذولا 06 لاق 9 3 ماا مل يبل 0 عل ع

 توكدعمد أذدو دوه شردلا وذف 3 ظلم هولا نم ضر 0

 غارب ملف دوي ّلكَو رع ا قد ند محال هب أ قاقت نأ نك اذا تلق نآف

 1 َ هلمد 06 ! 1 م هللا قص ا مهضعب لاق 0 كلذ نرد 0 1

 3 ل 3 و فا ط الرس ١ ناش هين ول اك 018 قالا" ولت الرا وا طزتال قار كلل را

 د.ثاوف اتوهور ا راسك سيل مع داب م ك_ءالا ل4 يف 11-9 ايلا

 اة 8 صياصخ رع ملسو ل هللا ع 2 يو لضافالا ضعب لاف

 رقم كرا ٠ ا ةروص ىلع مقرات هندانلاو ٠ ميلا نك ناضا 2

 كوراو ّشرعلا قاق ىلع ل كه منا ةعب أرلاو ٠ ندع 0 ممسأ نرق

 اد 9 ميلع 00 ئَح رع ماربكالا قواخلا اذه نا ىلع ميسبنست

 ماسلا دورا حوا نر لربللا ايوا ننس لماما ربزا داو را
 0 ا قفاو أ هعباسلاو ٠ رع لوميا أب مالم م ملغ جوت مديفس ىرج

 رك دج زاكي ترد قاطاؤدللا قا" جييفادلاو »ل كوزملا هلق ع ططقاولا
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 هللا لا ممساب مالسلا ميلع مدآ ىلع.ينان:نيلعتردلا نا ةعساتلاو ملدا
 مالسلا ميلع مذآ نا ىوردو ميلع باتف ثتايلك مير نم مدآ ىقلتف ىلعت
 مسهللا لاق شرعلا قاس ىلع ابوتكم ملسو ميلع هللا ىلص ده مساىار املا
 يكيسلا راشا اذه ىلاو ميلع بانف يلع بوتث نا د مساب كلاسا ينا

 ملوقب متيئاث يف
 رج نيلاكلا اي هوكذا لوم رامسباثا كلزكذي علا _يردأ تار
 تس يغبل هاعد نا امل كقحب هم ا عرضتم مدر يجادي تابذ

 فرشاب يبكف ةدالوا رئاس نود دهم مساب ىثك مالسلا ميلع مدآ نأ ة,شاعلاو

 الوسر رشع ةسمخو ةنامثالث دهم مسا نم ءاهعلا ضعب طينتسا مينانلا ينك

 باس اهثددعو ميه ثلقف اهنم الك ثطسب اذاو ثاويم ثالث ميف لاقف

 لادلاو ءاجلا ثطسب اذاو نوعبسو ناتئاف انه لصحف/ىوعشتر يبكلا :لمجلا

 مهنم مزعلا اولواو ركذ ام متلمجلاف .ةعسن ءاحو نيثالثو ةسمخب لاد ثلقف
 ملوش مهءامسأ مهضعب مظن دقو مديح

 ملعاف مزعلا اواوأ مه حونف ىسيعف © مسس مالك ىسوم ميهاربأ ده

 ةعبراو فلا ةئام مهو !ةلطم ءايس.ذال ددع فيرشلا مسالل نه مهضعب طبنتساو
 نم نيميم ىلع لوتشم فيرشلا مسالا اذه نا كلذ نإاميو افلا نورشعو

 ناهيااف ريغصلا لمجلاب طسب ريغ نم بسعتف لادو ءاح ىلعو فيعضت ريغ

 اهلتم يف برضت ىورشص|تلمجلاف .تعبراب لادلاو .ةينامث ءاجلاو ةينامش

 ثايملا درقع نم ةثالث ىلع لمتشا لوالا طابنتسالا نا ثياع دقو ةئامعبراب

 !مو ثاتولخلا منال لوجتف ثمان دوقع ىدهو ثارششعلا دوقع نم دحاو دعو

 ةاصاخلا .ةئامعبر الا برضت مث بمطقلاو ءافللاك لضفلا يف مهيلي نمل اهاوس

 لصحعي لوالل طابنتسالاب ةاصاخلا ةرشعو .ةنامثالثلا يف نيرشعلا عيبرت نم

 ؤ ةرشعو .ةثامثالتلا ىلع ةدئازلا سيلا اماوافلا نورشعو ةعبراو فلا .ةثام

 هللاو ها درفلا بطنلل ادحاوو نودشارلا ءافلخلل ةراشأ .ةءبرا اهنم لعجت

 ودم وا مالسالاب ردفكلا قدح ميملا ىتعم نا موق لاق هلال ملعا ىلعت
 ' ملسو ميلع هللا ىلص دمحمب نينمولا ىلع هللا نت ميملا ليقو معبتلا نم ثآيس
 اماو رشبمو رذنم ميملا ليقو نينموملا يطمردللا| نص رصقل ىلعت بلوق عام لد

 ءاملا



 نودموي ال كبر و الف ىلعث لاق ىلعت هللا مكعب ىقلخلا نيب ممكح ليقف ءاحلا

 ةرفخمف يناثلا مهملا امو مب مشا ةايح لبقو مهني رههش اميف كومكح ىد

 ىلعت لاق هللا ىلا يادلا وهف لادلا اماو نيدحوملا يدانم ليقو منمال هللا

 هنجلا ىلا ةرخالاو ايندلا ف مهليلد وهف ارينم اجارسو منذاب غلا ىلا ايعادو
 نيب نأ د مه فقري ملتسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق نينا نم معبأولا
 ملو متدجلا انلهاتسا امب انبر نالوقيف ةدجلا ىلا امهبرمايف لجوزع هللا يدب

 ىلح ثيلآ يفاف ةنجلا الخدا يدبع هللا لوقف نجلا انيزاجي المعلمعن

 هللا لوسر نع يورو دم# الو دمحا ممسا نم رادلا لخدي ال يدسفست

 ىمسن ادحا ثبذع ال يلالجو يتزعو هللا لاق لاقزمنا ماسو ميلع هللا ىلص

 ةمايقلا موي ناك اذا ده نب رفعج نع يورو ميعن وبا ةاور راثلا يف كلوساب

 هللا ىلص ممسا .ةماركل 0 لد د اجو نم مقيل الا دانه ىدان

 م.هسأ نم مسأر أر عفرم يف ده اد ةمايقلا موب 0 ظفل ينو ماسو ميلع

 نعو ده ممسأ نم لكل ثرفغ دق يفا مكدهشا هللا لوقبف فقوملا يف د

 يف ةدوأومو وه 1 اكربث ادهم هامسف دولوم مل دلو نم لاق منا ماما يبا

 ىلعت هللا ممحر ينالطسقلا دهحا ريشلا لاقو سودرفلا بمحاص اور .ةنجلا
 ثعضو ةدئام نم ام لاق مهجو هللا مرك بلاط يبا نب قع لع اطدو

 نيثرم موب لك لزنملا كلذ هللاسدق آلا د#«#وادجا موسا ب

 نبي دبعلا فقويل ىلعت هللا نا يرصبلا نسحلا نع لخدملا ين جاحلا نب اركذو

 ىيصعت ىككست اما يدبع اف لكعتو كرابث 0 مهسأ مد دي

 مسار ديعلا سكتيف ماسو يلع هللا ىلص ده ىبيبح مسا ىلع كلمسا ثناو

 ليربج اي لجوزع هللا لوقيف تلعف دق يفا مهللا لوقيو لجو زع هللا نم ءايح

 مسا ىله ممسا نم بذعا نايدتسا يبناف مدجلا ملخذاو دبع ديباذع

 للا لوسر لاق لاق هدج نع ميبا نع اضرلا ىسوم نب يلع نعو يبيبح

 ةورهقت الو ةواذث الو ةولجب و ةورقوو ةووظعف اد متيمس اذا ماس ! لل دلال

 نب ةساثاو نءو ملسو مسبلع هللا ىلص دمحمل اني ة امل درسا

 مل دلو نم ملسو ميلع هللا ىلذص هللا لوسر لاق لاسق مدع هللا يضر عقسالا
 يف ىمليدلا جرخاو لهج دقف ادم مهنم ادحا مسي ملو دلولا نم تئالث
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 ادحا بذعا ال ىلعت هللا لاق ماسو ميلع هللا ىلص لاق سودرفلا دنسم

 ْ يف موق عمتجأ ام لاق مذا مهجو هللا مرك يلع نءورانلا يف كلهساب ىمست

 يبنا نعو مهل كراسي مل ّآلِإ ةراخدي ملف دمع ممسا مهنم لجر عم ةروشم

 رقفلا لخدو ال ملسو ميلع هللاىلص هللا لوسر لاق لاق مدع هللا يضر ةردره

 ديئاوف نمو ةرارساب هللا انعفن يركبلا ىفطصم ريشلا لاو ىمسأ مبف اتيد

 مقيور ثرثنك ةرم ندرشعو نيتثا ةليل لك ةارق نم نا ميركلا مسالا اذه
 م ىبصحت ال ميركلا مسالا اذه لئاصقف ملمجلابو ملسو ميلع هللا ىلص يبلل

 ( ةرون قلخلل قباسلا ) نيمآ مئاكربب هللا انعفن + ىصقتست نا نم مظعاو

 ناف اريثك لوعفملا ىنعمب قتلخلا قاطيو ميف لصال وهو قلخ ردصم قالا
 قباسلا يا دنع وأ يف ىبعمب ماللا ثناك يردصلا ىنعلا انه مب ديرا

 هللا ىضر ربانج ثيدح ةديويو ةروذ اهداجيا دنعوا تانثاكلا داجيا ىف

 اةطاعت "ىلع الأوان رق طعر دابلع ذل الط اهلا: لؤشز كلان لاق كنيسأعف
 قاخو ريخ لك مدم قاخ مث هللا مقاخرباج اي كيبن رون وه لاقف ىلعت هللا

 فلا ةرشد ىنثا برقلا ماقم يف مهادق مماقا مقلخ نيح عئش لك ةدعب

 مسق نم يسركلاو مسق نم شرعلا قاخف ماسقا ةعبرا ماعج مث منس

 نويلا ماقم يف عبارلا مسقلا ماقاو مسق نم يسركلا ةذزخو شرعلا ةلدحو

 حوللاو مسق نم ملقلا قاف ماسقا معبرا ماعج م دس فلا ةرشع قدثا

 فلا ةرشع قنا ىوخلا ماقم يف عبارلا مسقلا ماقاو مسق نم رتدجلاو مسق نم
 نم سمشللا قلخو ءزج نم ةكفلملا قاذف ءازجا ةعبرا ماعج مك نع

 ءاجرلا ما-قم يف عبارلا ءزجلا ماقاو ءزج نم بكاوكلاو رمقلا قاخو ءزج
 ملعلاو ملحلاو عرج نم لقعلا ق اخ ًءازجا ةعبرأ ماعج مث ةئا فلا ةرشع قدثا

 قا ءابحلا ماق» يف عبارلا ءزحلا ماقاو ءزج نم قيفوتلاو ةمصعلاو ءزج نم
 منم ثرطقف افرع روبل يرالج هيلا زع هللا رظن مث تنس فلا ةرثع

 مناحجس هللا قلخف رونلا نم ةرطق ىالآ عبراو افلا نورشعو فلا نام

 مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبفال حاورا تسفنن مث لوسرو يبن حور ةرطق لكن م |

 نم نيعيطملاو عءادعسلاو عءادوشبلاو ءاياوالل روذ مهسافنا رو نم هللا قاف

 قف (ةزييرزبكلاول ضودأب لم يسركلاو شردلاف ةمايقلا موي ىلا نينوملا

 يررد
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 نم مييعنلا نم اسهبف امو تدجلاو يرون نم .ةكشلملا نم نويناحورلاو يرون
 نم بكاوكلاو رمقلاو سدشلاو يروذ نم عبسلا ثاومسلا صكبلاو فرازن
 يرون ند لسرلاو ء ايسبنالا حاوراو يرو نم قيفوتلاو ملعلا أو لقعلاو يرو

 هللا ماقاف اباج رشع يفثا هللا قاخ مث يرو وذ اويئاعلا عم يا ءادهثملاو

 دالادرخلا) عراف بقا ىغإاهدنت لفلا ايرادخب لك»يو :مزارلا"ءزخلا يدلل اهيقافل
 راقولاو ملحلاو ملعلاو .ةفارلاو .ةمحرلاو هتليلاو ةداقبسلاو هحاركلا لج 55
 ل ف ا كلذ هللا دبعف نيقيلاو قدصلاو ربصلاو .ةنيكسلاو

 مدم عيسي ناكف ضرالا يف هللا ميكر همي نمرودلا جرخ اهلف مدس
 ضرالا نم هللا قاخ مث ماظملا ليللا يف جارسلاك برغل او قرشملا نيد ناك ام

 نم لقتني نأكو ثيش ىلا مدع لشتا مث مةيبج يف روذلا ميف بكرذ مدا

 كلا يبا لالالالا طلاس واوا ىلا ؤفاش امن ةيشياش ا مسالا ل رللا
 ينلعجف ايندلا ىلا ينجرخا مث ةنمآ يما محر ىلا مدمو بلطلا دبع نبا
 ذك نيالا نغلا)ادئاقو نيااسعلل ةمحرو نيميسنلا متاخو نياسرملا ديس

 نءو مثريس يف يثورزاكلا ملاق ام ىبتنارباج اد كيبن قلخ ءدب ناك

 تقاخ اهم هللا لوسر اي تلق لاق مذا منع هللا يضر بملاط ىببا نب يلع
 عراب لاقاف قابلا كج. نالرفا المو طبل طم النمو سيزار لورا
 يلا ىلا نفدااوا: نيسو# اناق اوبر نما تدكو هاقسلا ىلا. نيا :يارقاامل
 ءافص ىلا ترظن ا! دم اي لاقف ىن:قلخ مم برأو ثلقف نطيل ام يفر

 مل افيرشن متفضاو قدحكمحع# ع ٍقردقب مدفلخ يرون ضايب

 ثنا كان.ةاذف ما-سقا دئالث مددستف اءزبج منم ثجرذتسا قدطع كل

 يناثلا مسقلا نم كبباحصاو كجاوزا تفلخو لوال مسقلا نه كتيب لهاو
 0 داع ةتمايقلا موب ناك اذاف ثلاثلا مسقلا نم مكبحأ نم ثتقاختو

 ثتناكتاخداف يرون ىلا رونلا كلاذ ثددرو ميسنو ميسح ىلا بيسنو

 ملوقو دا دهم اب كلذب مهربخاف قدج مهبحأ نمو كياهصاو كتيب لهاو

 نم لمعت .ةبح ةنامجلا ي 0 لاق امهيف مضلاب .ةنامج عمج وه نامجلاك

 منا مدع هللا ىضر بلاط ىبا نب يلع نعو ها نادج اهمدجو ةردلاك .ةضفلا
 قاذي نا لبق ملسو ميلع وقل اه كفنوا كلر ازقروبلا نايل



 مالك 01 عم

 احونو مدآو رانلاو مدجلاو ملقلاو حوالاو يسر كلاو شرعلاو ضرالو تاوهسلا

 باج اباج رشع ع مهدت قلخو ماع فلا مهثامعب راد اعيمج ءايسسنالاو

 كاحا ا ف 0 0 0 0

 9 4 هللا ىلص ده رون سلج مث ةعفرلا باجو هايربكلا 0

 ىلا باج ىلا با نم ماقني لزب ملو نس فلا ةرشع قيثا ةردقلا باج

 78 ميلف هللا ىلص دايخ مس رن ىلعت هللا رهظا مث ظعفرلا ب اج 0 م كا

 قاس ىلع ناكف شرعلا ىلع هرهظا مث .ةئس ىنالآ عسبرا رودلاب حوللا ىلع
 عضوا غملب اذاذ ردقلاب فوطي رونلا لدعف + كيذلل 2 5 أتبثم 3 شرعلا

 لوقد ودو دس تنام ةدووعس يف يّقبف نويعس سيق دوييسلاب هللا ةرما يذلا

 داوجلا ناعجس لج هي ال يذلا ميلا نادهس لهجب ال يذلا ملاعلا ناكجس

 ا قمار "3 كدا راجت اناا لعك هيوم
 فلا مئامثسو .ةئس فلا فلاد ءايشالا عيمج لبق ناك يدمحلا رونلا قلخ

 كيو نم + ميلع دج ن١ الار ةأو أور اذا كد ةثامعيسو

 يرداال هللأ أو لاق ن تسلا: نم 5 < مآلسلا 4 ليربج ألا ل سو حلم لد

 مشيارف ةرم ديالا فنا 5 نيعبس لك,يفبربظو عبار ١١ باجلا 2 9 نأ ريغ ريغ

 ع ةزعو ليربج اد ملسو مهلع هللا ىلص ىبن ءلا لاقف ٌةرم فلا نيعبسو نيننثا

 قالجلا رداسقلا ةردق ىلع ليصتسي ال مهابشاو اذهبف بكوكلا كلذ انا

 ةروذ نأو ملسو ميلع هللا ىلص مديلوا ىلع ثااد ثيداحالا ةذه نأ نحب كا

 بحاف ايهم اردك ىلعت ناك 4 نيفراعلا ضعب لاق ءايشالا قلخ كنع قياس

 ب« اهلامكت كتزفو:ساذ هه تافصلاو ءامسالاى لا ب فثاذلا كث.4جوث فرعي نا

 كثاذلا دي ميهلالا كراذلا ثرهطاف 5 اهاالجو الامج راهظال ثصوهتداو

 عمر الادوكل او ثاماركلا 2 مهنابرلا ثافصلاو عءامسالا ثعلذو 0 مو وتنلا

 نم عيش دوجو لبق « ميدمعلا ةقيتولا كلذ نم تزربف * ميئافطصالا

 هللا ىلص ربخا ذا ع مي ورملا مميسمصلا رابخالل كلذب ثعءءاج امك « ميربلا
 لقعلا يه ةردلا كلثو ثيدحلا ءاضيب ٌةرد هللا قلخ ام لوا نا ملسو ميلع
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 م7 م قو

 ثيدحلا لقعلا هللا قلخ ام لوا ملوقب ملسو ميلع هللا ىلص مب ربخا يذلا
 ىضر رباج ةاور اهيف منع ربخا يذلا ملسو يعاب ناس دمت وزنها كلو

 رباج و تلا روذ ود لا ةذ ىلعن هللا م.ةاد عوش علوأ نع هكلاببنا 0 ةةنفبملا ْ

 ىبعم نوكيو اهباب ىلع ماللاف قواخلاىنعمب ىقلخلا لعج اذا اماو ثيدحلا

 لكن أ كش الو قلخلل هرون قبس يذلا ده انديس ىلع لص مهلا مالكلا

 داجيالل يف لصال وهذا ماسو ميلع هللا ىلصيبنلا روذ مل قباسلاف قولت“
 قلخ يرو نمو يرون هللا قاخ اهوا ماسو ميلود هللا ىلص لاق داد.اللو

 اعرذ «ميمدالا هدودلا ءاشناب مهيانعلا ند كتوم ال مهيصعب لاق عيش 51

 اثنا 5-0 ًالهاو نم مهماركلل اهلعجو د مدديدالا علال اهل زرباو 2 لصاو

 ملضف ليا ص دواسأاف +« اةدوجو ىلع الذوجو مدقف د 2 أءزج ملاعلا ملجال

 لصا« مقزر رددقتب م.ةيشم ثمكحو « مقلخب مثدارا ثقلعت إو «ةدوجو

 اليضفت « ميدحال ةرضحلا يف اهماقاو ةافطصم رةعلط هم ميدمصلا راونالا نم

 كا ايءاعلاق امو اد ولع و ايئرجو املك ملاوعلا انف عرفو * ةأوس ام ىلع

 5 مداو ير قوو متلاسرد سلراا فم هب الع ياابو ةرددقن قفوو هدكشلا

 م العالا الملاب رهظف جاورال نوبع مس كتم ا مث ه متنيط يت لدم لاق

 ارو جال الز ادروم مهل ناكف هم ا ضتفالاو كتبنلا يذل هن ىلج الر ظنا اب وهو

 * سانجالل عيمج ىلع ملاءلا سنجل ملسو ميلع هللا ىلص وهف « الالح ايذعتسم

 ةيقبس الواو تارسلا علاطم يف لاق سانلاو تادوجوملا عيمجل ربك الل بالو

 ناكر عملا موي ةيبوبرلاب اهلك ترقا ام جاورالل ملسو ميلع هللا ىلص ةرون

 مالسلاو ةالصلا ميلعو انيبذ ىلع مدآ ميبنل مناكجس ملوق ينو نيفراعلا ضعب

 ين لصالا منا ىلع لبلد لدا اضرا الو ءامس ثقلخ الو كنتقلخ ام ةالول

 لعج نم نادكجسف « ليتفلاو ريقنلا يف ىد ةطساولاو *« ليصفنتلاو لامجالا

 ملف *« ميركلا بيبحلا ىنلا .ةطساوب انهاوقو هي ميظعلا رونلا كلذ نم انددم

 ةالصلا لضفا ميدل منم ميبذ ىلعو « .سيخفلا ءانثلإو كلذ ىلع دمحلا
 كيلق قو ميلستلاو

 دوس سولا طرقب اقرشم أديق كوسم بجولا لكرون هللا قاخ

 3 يهحردقب ارثاف ادؤ نم #* دهم فعلا م.ط رون هللا قاخ



 د ١ ع
 لاو كا سس م سس سس مح ريخب انمزأ ادباء *#* -باريلاريخ روت هللا لعج

 كو سسسس ل سمسم م لكلا و ميرأ عودكرو 1 هوس دكادلل ل طا ةدايع يف اهثأق

 دست شرعو ميسرك عم م اردو اسمش مثم هللا قلخ

 5 هيلا اقف يرحم انو طرقا م داي يااا ذاف انيلع نم اهلا

 ةيشق جوملا دف لوم 8ةلعمس ب رد - أنه ملال 0س نيح

 لاس سس سس لق لضف ريغ انزف مث مس سس سس أع ريخ لكب 2 رفظو

 ةوفتحتن انجيلا ف "د 'راودأ ادبا مث « امس ارب ءلا ف ةردشم» هللا رطع

 ل بعلا 03 1 اش هلع رو أارنكو هدر اذ عاج

 تي -دزمو ةرثك نوح 2 01 عا يا معفر 5 اجر

 - سمح نير ردع حرم دل ى « اسس لئاو ىوقتلا ىلع انعاو

 ك0 و (قئاؤ كافل مو د لكيم اوكلاو ةداعسلاب ردمعلا متخاو

 دوس سس سمو كسمك يئاؤ ةرشن هب مهين يديم خ ظواو ربقلا لءجاو

 ذوسعسلا طرذو عفر توح.دق « ند .ءراد يف روصقلا انلذاو

 ١ 1 اا ران نفس اا تالا ريح يبننلا راوج ل

 دودس_.ةلاب اسئام نابلا اد ام مه مسبلع نيح لك براي لص

 ” يوي سو عكر ريخ أودغ نم *« بنس. عضو كو مجاوزا ب

 هللا ةيلصز ايد ثللا بزح رسن رثكا يف واولا تايثاو فيرعتلاب ( محرلاو )

 يوا [ سلا ديعودوأو اولا' تانثا عم ريك كيتلاد ةدمتعالا 00 ضءب ينو منع

 واو ثابثاو ريكنتلاب تاريخا لئالد سن عيمج يفو واولا تابثاو فيرعتلاب

 نوتهحسن يف يذلاو راي عر !اب اهضءب يو رجلاب اهضعب يف منا ّدِِإ فاعلا

 كفكر الل را عيشلا اهححص ف يلا جهسنلا ردو ةياهسلا جهستلاب نيتلباقم
 ده للا دبع يبا نيشلا مئذمالت ريبكل بوسنم ي هو اهيشاو> يفواه اي

 ركذ ذا نينس ياي نمي سرع 0 هللا 1 طر يل <سلارب يغصلا

 نيثسو نينسثاماع لوال عير سداس ععجلا موي وص [هليكارشما اهيتاث

 سداس هللا ممدر يفوت يلو زجلا ناميلس ند ده ينتديس ميشلاو ةثامنامثو

 ردع



 -- "| قعوم

 ْ لد د مدال رد اًظإ 4 مهو فردر هيلا امأ ٠ مثامناوثو نيعبس ما» ةرك م

 ١ :قيفطم لجالف الف فطعلا شاف أواماو أر 1 هدو افيرعت تروعدبإل 0 2 ةفاو اوم نم

 لف اع واير ذ اوشا ديلان كش. الو لوال ىلع يناثلا ثعنلا
 5ر مك ةوحرو ادد در ءيظ نوكيف عفرأ | عم م لل مع الف ريكستلا امأو ماهم

 نوييدادغبلاو نييفوكلا بهذم ىلعزئاج ك كلذ, لسيما فلا ايم ماو

 فلالاربغ لوصوم 00 ةام ىذا دقو لي يستلا يف كلام ى دآلاق سشفخالاو

 لاق ملاعل عمج مسأ ( ملاعلل ) مدر ةروهظ يذلاو ريدقتلا نوكيف ها ماللاو

 ميوضاق سنو ايدو قلل, 7 نوملاعلاو ملارعلا عمجلاو ىلا ملاعلا يرهوجلا
 مهريغو ءالقعلا يف مادع ملاعلا نال كلذكوهو ملاعل اعمج سيل نيملاعلا ناب

 ساسجالو عاوبال رئاس نع اهبزاقمي ةمالع ميف سنجوا عون لكوه ذا

 لسانجالا قف لاقي لدملا ملاعو رديطلا ملاعو ناسنالا ملاع عاونال يف لاسقيف

 صاخلاو ءالةءلاب صتخم نوللاعلاو تابنلا ملاعو مسجل لاعو ناويحلا ملاع

 امييلعذو ماش نباو كلام ندا بهذ 0 مدام معإود ا! اعمج 0 ال

 يي يذ )| ملاعلا ريسفت ف اوفلتخاأ م 0 ملاع مح مدأ كلبا نويوكلا ند ريثك

 ام وهو مهريغو ءالقعلا قلاخلا هلل ا مهضعب بمهذف عمجلا اذه

 مهو طقف ءالتقدلا ىنادصا منا ىلا مهضعب بهذو يرد دوجلا مالك ميضتنقي

 ىلع ملاع عمج نوللا_ىلاو ثارسملا 1 ذا لاق مكلملاو:نجلاو:نننالا
 5 ايل بص م عدو ةريغ نونلاو واولاب لاف عب الو سيعصلا

 ىدهسو ملاوعلا تددعت اللجوم ىلع ملالدلاب القاسم عود 1 ناك اأو مود اصر

 ملاعو سنالا م لاعو دنا 15 عناق منال ن ,وملاع ليقف ع املا 2 عون 5

 الئدلل ابيلغت نونلاو واولاب عمجو كلذري ل علاعو ميكبنلملا ملاقوب نجلا

 1 اذد ىلع و دأ مهيلع لفطت مه /م هرمغو مهي لصالا مهنالو كلملاو ا

 ملعأو فص و ماعب سبيل دال طورشلا لقوئس مل يوم مح نوكي

 جورلا 2و ءد هصيصخلت امأ٠ 3 .ةكخلا وه ملاعلا ىمسم ف ميمعتلا نم مهجعل ام 5

 رانلاو .ةنجلا لهاب وا نيطارشلا عم ةئالئلاب وا ةكئلملاو نيلقتلاب وا سنالابوا

 | ميملتعم دادعا ليتل لاهل 5 000 ليلد ىلا جاتكف نيسيناحورلاب وا

 رجلا 4 اهفصنو رولا ف ايفصت ملاع كف لا نونامث اعف 0 لاق مااوعلا ف
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 نوفرعي ال ةارع ةافح ملاع ةثامثالف الاع نوتسو .ةثامثألث ىه كافل |لافو

 امو ملاع فلارشع دينامث ميثم نبا لاقوربلا يف هئامعب راو رجلا يف دا ها

 يصح ال رابجال بعك لاقو ءارحص يف طابسك الإ بارخلا يف اهنم نارمحلا
 نم برآي اذهو وه آلا كير دواج ملعي أمو ىلعت هللا ريغ هنأ نوللاعلا 55

 كامد_م 0 يشاوح 2 يسلدنالا م-هاربأ قاعسا ودأ ميدل ةركذ

 نم ارب ءامسلا يف ىلعث هلل نا لاقف مئاقوا و ىلغت هللا ةردق نم عيش نع

 مناسكجس هللو آل راهن الو ليل نم يصمت .ةءاس نم امو هذه مكايند لم اند

 موقو كنا ىنولخدي وذو كهد طاردصو بصب نازيسو موق ىلع موقت ةمايق

 قكتديبجلا] انلاوباشنجلا »ريغ اًذهو :تءاياررلا نصل ف كاؤردا ناغلا نولهدي
 هلل نأ نيفشاكملا ضعب ىنربخا هرس سدق يركبلا ىفطصم زيها ةدئاف
 بلغت ميف ججعنلاو يروق مفيعضو فبعد م !اعلا اذه ىوق ميف املاءىلع

 ةرمأ ذفادلا ميلعلا عساولا ن ١! ناكجسف ىرج ماهو دلال تره وعم كتنفؤلا

 ةدسج روهظ مث داما دعلا نم مجورخو مهوور روهظ يتا ( م (

 ةركذ لج ىلعثو كرابت هلا نيفراعلا ضعب لاق نيملاعلل ةمحر كلذ لك

 هي مدام») ليز مهدعي ناو * مقلخ ىلا فرعتي نأ دارا 4 ةواوسأ ثسدقلو

 نم مهياع ضيفي نآو ةفرعلاب دابعلا ىلع نمي نا ميظعلا ماضف ىضتقاو

 « متيبوبر نم يقاتلا نع مهعيمج لوقءزجع ىلعت ملعو » متمدر راسب
 « متقياخ نيدو منيب طئاسو مالسلا او ةالصلا مهيلع لسرلاو ءايبنالا لعج

 امب منم منوقاتي مه متيبلا نم م-هيلع درب ام لوبقل دادعتسالا مهل لعجو

 ىلع مهل اعمج ةدابعل ةرماب منع مدوقلب و » مايصوصخ رس نم مهيف دعوا

 نداعدو «راونالا خزارب مالسلاو ةال_صلا مهيأع لسرلاو ءايبنالو + مهدحا

 « رابغالا قر نع لزال يف مهن :طاود و # مهرهأوظ ىلعت هللا سرح دق «رارسالا

 مي مدر مهلعجو « راثالاب قلعتلا نع مهدوجو 00 مهناصو

 ةأدهو



 م7 "م قي نول

 ميحأ نم برقاو « ةالاو نم رابخ مولعجو ب ةا طعم ملاوعلل نمو ع اأدهو ظ

 | مهيلا ديباتلاب دارم الك نا هاد مويلع ةرمأ نم 2 َّ ورأأ قلب د ةاندار

 ا لاز | مو دي ءادتقالاو ف ةراعملا سوهشو , لعلار ودب و لى 8 | موج كلاذل مهف

 هللا ملعج ندب مو بأدب : ثيح ند 5 ٌدآد هلا اسرلاو ةبلارما

 زاجلا يئافلا لماكلا د سلا ملسو ميلع هللا ىلص ده انيبث وهوه ىدهو .ةمحر

 ب 116 4 : يرارقلار 2 ادلا هذه يف لججملا هر ارسال 0

 هللا لاق ا نيبملا باتكلا كلذ ىلع #ط «أر ع مههثاو الضف م.مظعأو و

 ةريغ 1 اضخأ ىف ةرب 0 7 ا لاس للا 8 آلا 0

 ملسو عيلع هللا ىلص لمص انيمدق ىل ءثو كرابت ىوس دوووم 9 ملاعلاو

 ةمدرلا ن مأ اوتلخ مالسلاو ينم 1 لسا 0 عجل ةمحرلا وه

 لاق منع هلا يضر لئاشلا ينل نئاسعلا وبا سيكل اديس 2 اك
 نيملاعلل 0-00 الإ ك كانلسر 15 ىلعت هللا لاق - افشلا ىف ضايع نكح اهلا

 انس عب ' هللا نيز دقف منع فكك د كك اعئ هللا ا 0 لاق
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 ملئامش عيجو ةمحر .هثوك ن كف 37 ظديزب م .و ميلع هللا ككص ادق

 4 0 وهف 2 ءىشن مياصأ نمف قلخلا ىلع زعمحر مقافصو

 امو لوةي هللا نا ىرث الا بوم لك ىلآ امهنيف لصاولاو ةوركم لك نم
 لاق امك .ةمحر 2 و ةمحر متايح ثناكف نيااعلل دحر لل كانلسرا

 ماب ةمدر هللا دارا اذا لاقو مكر يخ ٍتودو مك ريخ ٍتايح مالساا ميلع

 نيملاءلل .ةدحر يددقرمسلا لاقو افل-و اطرف اهل ماعجف اهلبق اهيبن ضبق
 ةمدر و فاد لاو عقدي سودلل قلذل 5 لسيقو سنالو نجلا ينعي

 ماش نبا لاق تاذهلاريهاك رذالل شارو كبقلا وم نامالاب قدانلا

 ةبذكلا ممالل نم مهريغ باصا اهم اوفرع ذا نيرفاكلاو نوندوهلل ةمحر وه
 هذه نم كباصا له ليزبجل لاق ملسو ميلع هلا لص يبنلا نا يكح 5
 ملوقب يلع هللا ءانثل ثدماف .ةبقاعلا ىشخا ثن تدك معن لاق ىش ةمحرلا
 يدوس ميشلا لاقو ها نيمأ مث ؛ عاطم ىنيكم شرعلا يذ ددع ةوق يذ ىلعن

 غوار لل كابلاسرأ امو ىلدت ملوؤ ىلع متغالك يف ىرضصتلا لكلا دبق
 ناو تيالا هذه صنب ملاعلا هب موحرملا ملسو ميلع هللا ىلص وهف نيلاعال
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 دا-ببالا لوا نم ريهظت وا دوجولا يف ثرهظو ثعاش ربو رونو ريخ لك

 تارسسملا علاطم يف لاقو ملسو ميلع هللا ىلص ميبسب كلذ اهنا ةرخآ ىلا 0

 نيبااعلل .ةمحر آل كادلرا امو ىلدثهللا لاف .ةمهرلا لوسر ىلع مءالك دنع ْ

 ةمحر انا امذا ملسو ميلع هللا ىلص لاقو ميحر فوءر نينموملاب ىلعت لاقو
 .ةمحر ىلعث هللا مثعبف اباذع ثعبا ملو .ةمحر ثنعب امنا لادقو ةادهم

 نمف نامالاب نيقفانملاو باذعلاريخاتب رافكلل ىح نيلاعلل .ةدحرو مئمال

 سلاو قرغلاو فسخملاو باذعلا نم اهيف مئاجنب اهندلا يف عب مهر معبثا

 نارين ءالص نم انو هللاب ناميالاب مبلق مرو .ةيزجلاو رفكلا .ةلذو لتقلاو
 يزخلاو دلخلا باذسعلا نم ابيف متامجنب ةرسخالا يبو هللا نع ةعيطقلا

 كلملاو ريثكلا ريخلا ىلع ملوصحو باوثلا فيعضتبو باسحلا ليجعتبو دبوملا
 ارهاظ ايندوا انيد ايندلا يف دحا محر ام منا .ةمجزلا جاتقم يف لاقو ريبكلا

 مللا ىلص متعباتسو ةدنع نم جرخ امبو هيدي ىلع الإ ةرخالا ين مدري الو انطاب وا

 يرهوجلالاقداحالا نم فلات اموهو ةاصفنملا ةرمكلا ددعلا ( ددع ) ملسو ميلع

 ىمصحلا ديدع مه لاقي ديدعلاو ددعلا مسالو متيصحا ادع ئشلا تددع

 ددعردق ةالص يا يونلاردصلا نع ةباينلا ىلع بوصنموهو ها ةرثكلا يف ىرثلاو

 رماليف ىبتمو بهذ ايم ئىشلا ىصم يرهوجلا لاق بهذ بأ ( ىضتم نم )
 قلخلاب داري نا لمتحيو نمل نايب كتاقولخ يا ( كاقلخ نم ) ذفن ءاضم
 نم ظفل ذا مهريغو ءالقعلا داري نأ لمتحيو ملاعلل مءعوضوم نم نال ءالقعلا

 قلخي ال نك ىلعت ملوقك لقاعلا عم عمتجا اذا لقاعلا ريغ ىلع قلطي

 ناذهو امش نوفلخي ال عيمجلا ناف مانصالو ةكفلللاو نييمدالل لماش مناف

 والاسحلا يف ناك يا ( يتب نمو ) ملوق يف اضيا نايرج# نالامتحالا
 0 د م سس

 ةداعسلاو يردوجلا لاق ( يقش نمو مهنم دعس نمو ) لابقتسال يف نوكي

 ميل وهف ملس لم ديعس وبهف رسكلاب لجرلا دعس مدم لوقت ةواقشلا ىالخ

 دوعسم ويف هللا ةدعساو اودعس نيذلا اماو يءاسكلا ارقو ذوعسسم وهف دعسو

 فلاب ةواقشلاو ءاقشلا ضيا لاقو دوعسمب منع اونغتسا مهناك دعسم لاقي الو

 منال واو-ااب ءاج امناو غل ىبهو رسألاب انتراقش ةداتق ارقو ةداعسلا ضيقن

 ءاميلاو ءاولا نكت ملف ةياهنلا كلذكو ملاوحا لوا يف ثيناتلا ىلع ىبب
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 ةءالمو ةءابعو ةءاطَع مهلوقك | أرودهم ناكلر هرخألا ىلو يب وأو بار ءأ يرح

 رسكل' ءايواولا ثبلقنا لجرلا ى ومقش لوقت ءانبا لوس

 نايقشي لوقت مث اهلبق ام نفل افلا ثيلقنا ماتت يف ''ىقنو اهلبق ان
 هأ متغل مهتافو رسكلاب قولا نيب يقش وهف هللا ةاقشا نام نوكيل

 مم مقارذ 5 "و انهنلاو هللا كذب ديعلا س اند ةداعسلا لوصالار داو ف 3

 منع ةيجاحلا هللا نع ماغاقبلا عئاوم ا عافترا نع ةرابع ١ ةداعسلا مهضعب لاق

 ةأنمتم ىلا لوضصولا سس مو ةدصق نع بلاطلا بج ىه ةراقشملاو

 ميرعشالا ثلاقف ةراقشلاو ةداعسلا ريسفن يف اوفلتخا يدي رثاملاو ةرءاشال نا
 كلاقو نالديتي الف ناتيلزا اههو واروع يو يا «ءامملا ةداعسلا

 ملسملاو ملسي دقرفاكلا ذا نالدبتيف رفكلا ٌةواقشلاو مالسال ةداعسلا ةيديرتاملا
 ديعسلا يف مالكلاك هللا ودعو هللا يلو يف مالكلاو يبظفل ىالحلاو دري دق

 ىلهف نامي الك يف ءاننتسالا ميم منال كل عورذ نو ٠ يقحشنلاو

 نال ضي ال .ةيديرتا لا دنعو هللا ءاش نأ نموم انا سصي ةرعا اهلل 2

 ىالملاو ةئيشلاب مقيلعتل ىتعم الف ميف عازن ال ققحم نالا لصاح ناديالك
 ا رب ل تي 1 لوصحلا درج مب ديرا نا منال ىظفل

 نمف لاخلا يف ملوصحل عطق الو هللا ةئيشم ينوهف ةاجنلا هيلع بثرتي ام
 نمو يبقب نم يف ءابلا نا ملعأو يناثلا دارا ضوف نمو لوالل دارا عطق
 كلذ ىلعو رو.عشم .ةدوتفملا ءايلا نيكست ذا افيفخت اهنيكسن زوج) ىقش

 ىلآآ انادهع اذقلر سمعال '#ةارقو يالا انبولا نما م-قب ام اورذو نس ىلا ارق

 دقو اذه الصو امهيف ءايلا نيكس امزع مل دجن ملو ىسنف لبق نم مدآ
 مهلا لوقي ناب اذكه ياش هللا ىلص يذنلا ىلع ىلص نديف فلتخا
 ليال ما ددعلا كلذ ىلص ن م ناوذ مل ]نضل لهاذكددع دي ىلع لص

 مل لصحعب ل ددعلا 0 لَكقو 2 ةيئح ةللذ ىلص ن م باو ددع مل

 ممالعلا هاما للا كرو اييشرأر نم باوث ال ةدحاوةر م ىلص نيم رثكأ باو

 باثي له اذك هذ ع دهم ىلع لص ميللا لاق ول رظناو ملسم حرش يق وبال

 تقرع نبا ىحي ربشلا ناكو دادنعالا كلن غلبت ثكثردصو)ل تاو 210 ددعب

 دادءالل كلن قلع نم فاردي ةدففاو نارا م مل لوقي ظ
 كك
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 نأ ىلع متلالد ثيح نم مقلخ ددع هللا ناكجس لاق نمربخ مل دوشيو لاق

 يناسهتلا ن دا لاقو هأ ةدئاف مل نكي مل آللو يزم مل ظفللا اذهب يببستلل

 بنكي لهو دادعالا كلات ىلص نم باوث مل لصعي كلذ لثمب يلصلا نأ

 فيعضت نود مل بمتكي امناوا مركاب ىلوالّ و دو فيعستلاب ر وك ديلا ددعلا مل
 ينو هدءاوق يئمدع هللا يضر قورز 2 لاقو رابتعالل يف رهاظلا وهو

 مفيعضت عم مظفل م 3 يذلا ردقلا كلذل عماجلار "ل لك ليم

 يف لاق مكحلا ىلع م حوش يف لاقو فيعضت الب عتاب لاوقا ةوغلوا مدودوأ
 ةدمحبو هللا ناكجس لثم .ةعماجلا راكذالر كذيلف ةرمع رصق نم سورعلا جان
 تل دهسا كبد جلو 0 مشرو ةنزو مسفن اضرو مقلخ ددع

 فاتخا نأو درفا نم باوث نم مظعا مل نا دق ذا كلذب مئاف ام

 بنكي امناوام ركلاب ىلوالل وهو فيعضتلاب روك ذم لا ددعلا مل بنكي له

 ىالتخاب فلتغي كلذ نالاقي دقو رابتعالل يت رهاظلا وهو فيعضن ن 0

 لغشلا معنمي يذلاك سيل ررضلاو زجعلا معنمد يذلاف ص'خشالاو لاوح
 ةدرجلا .ةلفغلا ثعن ىلع كلذل رثوملك سيل كلذ مءنمد يذلاو 00

 نع ملسم ةاورام وه يبالل ميلا راشا يذلا ثيدحلاو راب ملعب
 نيح ةركب اهدنع نم جرخ دقو ةيرد دى لاق دعنا 1 ميلع هللا ىلص ىبنلا

 تازانم لاق رضا ا دعب مسلاح ىو عجر مث يي 37 ا

 تاملك عبرا كدعب تلق دقلل لاق معن ثلاق اهيلع كنت ةراف جلا كتلاح ىلو
 مغلخ ددع هللا ناس مهتسنزو 1 ذنم ثلق امد ترو داب هارد ثالث

 نع يورلا ثيدحلا لثم اذهو ها متاملك دادمو مشرع .ةنزو مسفن اضرو
 ميلع هللا ىلص هللا لوسر عمم ناك مذا منع هللا ىمضر ضاقو يبا نب نايفس

 لاقف مب وس ىصحو ىون ا-هيدي نيبو ةارمأ ىلع لخد نيح ملسو

 احس 1 رت لاقف ابارث نم لصناو اذه م كل ل ريس ارهاب كربخلا

 ناكجسو ضرالك ين قلخ ام ددع هللا نادجسو ءامسلا يب قاخ ام ددع هللا

 كِلْذ لدم هلل دمحلاو قلاخ وه ام ددبفب هللا .نادجتسو كلذ نينباهب ددع هللا

 هاور كل هللا رفغي كلذ لثم مللاب الإ ةرق لوح الو كلذ لم ربكا هللاو

 / ( قرغتست ضرخسلت الص ) ليفك مارملا أب ئاب ناهربو لولد ياو ليلد اذهف يذمرتلا
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 ددعلا نود .ةياهن دارإا نا لمت هاصحالل يا ( دعلا ) بعوتست يا
 لقعلا مههوتي وأ رشبلا قوط ثد# لخدي ام ةياهن وا فلاللو مثالا وهو

 ىهانتي ال لقعلا مههوتي اسديف آو ةرمثكلا ريبعتلا اذهب دوصقملاو دعلا نم

 ىبيتانم وه ( يلا قدح يا ( طيحتو ) مل ةالصلا قارغتسا نكمي الف

 كلق ىنآف ةالصلا نم نمي ام دحوا ةاهتنمو ددعلا دح دارملاو ئشلا

 كلق ةردقلا قلعتم ذافنن مزل لاو هرهاظ ىلع - اناا
 ادالص ىلا فاولبطلا ىبسم بتحلاب:دارر, نا انفال نانيجإؤ امليواتا قفدكل)
 ةالص ها نايك دامس ديا لذا ل اا تال رع يشكل
 ارح مالكلا اذه نا لاقي نا امهيناث دوجولل ةرزابلا تاولصلا ددع بمعوتست

 معذأ وأ وش لك نالفل كلملا ىطعا لوقت امك تاولصلا ةرثك يف مغلابملا جر

 قوش مل ىقبي ال ثيحب ةرفاو .ةمعن ينوه يا دحلا قوف ماعناب ميلع

 8 نعل اهثام وا اهمظعل اهقيف وعن ال منا نظي ثيح# وا اهريغ ىلا

 عاس و .ةءاس لثم ياغ معمجو ةادم عئشلا ةداغ ( اهل مةياغ ال ةالص )

 اهلدافن ال أو مان هذ ال عل ءاضقنا الو ) اهل غارف الو ءاهتنا ال يأ( ى 00 |

 1-0 يقأب يأ ( ( كلماو لو ود ةالص ) ةياهن ريغ نبا مبان ةددجكأم ى . لب

 اردبلا ةالصلا يبلع اواصق ال لاق هنا ملسو ميلع هللا ىلصيبنلا نع درو الو كناقتب
 نوكستود# لع لسردلا نول لا ةهللا لوسراب و ءار :يلا ةالصلا اموأو | اا

 رهوجلا لاق ( ملا ىلعر.): لاق دما ل [ىكو ول مهللا اولوق لب
 هللا ىلص 9 د همقل يي فلدتخاو معايتثا اضيا ام آو حلايعو ركاقا لجرلالآ

 مشاهىج و أون مهموم يقف هللا اندست كلامو 0 لا وذا ىلع ملسو ميلع

 8 120000 الأ لبلاك نلع ل1 هنيح با يسوم

 فلتخا دقو يودجلا لاق ءاحو ميجو تائيع ثالث ب بتطلع
 عنج ن ند ماددو ملم لها اهدحاأ نازك نيد( لعمال م يف ءا4لعلا

 مالسلاو هال | ميلع ملوقل طل نم 2 نقاشا ىبلا اغلاو 1 ءايقتالا مدما

 كلاثلاو اه 0 بار 4 نورثك الا ةراننخأو يق ا 9

 كيع ولدو مثا هوني شم املاو طقف مئرتع عبارلاو اع ملابس لهاو مرتع

 وهو الصفم الو نيرخاسملا صعب رابخأو يعفاشلا بهم ود امك بلطالا
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 دبع نب ثراحو ليقتو رفعجو سابعو يلع لآ بسنلا هج نم ملآ نا
 قاقدشاو اقلطم مب نمآ نم لك وا يبقث نموم لك ببسلا ةهج نمو بلطملا

 واولا ثكرد لوا ملصاو اهومحنو .تبارقب كيلا عجر اذا لوثي 0 نم لالا

 افلا ةرم<هلاو ةزمه ءاهلا كالكيلال ملصا ليقو افلا تبلقف اهلبق ام طدقباو

 ءالقعلا نم فرش يذل لإ لالا فاضي الو ناتلقتسم ناثدام امهنا يصالو
 لآ الو ايندلا ىورشرابتعابف نوعرف لآ اماو ىاكسالل لآ لاقي الف روكذلا

 او ةنيدملاو ةرصبلا لآ زارج شفخالا نو ةمطاذ لآ الو ةحمأأ
 لاو يندالا بهاوملا يف لاق ةدّئاف انه اهكريمصلا ىلا م:فاضا زاوج أأ

 مالسلاو ةالصلا ميلع ملآ لوال اسهب نوفصوي ظادفلا .ءبرأ ردهتشا دق منا
 لوآلا اماف مثرسع عسببارلاو ىير-قلا ووذ ثلاشلاو متيس لها يناثلا

 مقةدصلا مهيلع ثسمرح نيذلا نورخا لاقو متيب لها مهنا ىلا موق بهذف ||

 لها اماو ميف معبثو مئيدب نأذ نم موق لاقو سمخلا سيمخ اهنم أوضوعو

 كبقو محر يف معم عمتجا ن م ليقو ىندال هدج ىلا مبسان نم ليقف متيب

 ةريمسفلا ف ي مدحاولا ىورذ ىبرقلاوو هك اما بيس وأ بسنب مد لصتا نم

 آلِ ارجا ميلع مكلاسا ال لق ىلعت ملوق لزن ا لامق سابع نبا نع ةدنسب

 لاق مهين ومب هللا انرما نيذلا ءالواه نم هللا لوسر اي اولاق ىبرقلا يف ةدوْا

 ةريشملا اماف ميرذلا لبقو ةريشعلا ليقف مترتع اماو امهانباو ةمطافو يسع

 || متترذو لجرلا ثنب دالواو لجرلا لسنف ةيرذلا امآو نوندال لهالل ىهف

 طلي هلو ىسمعو ملوق ىلادواذ متيرذ نمو ىلعث ملوق ميلع لديو

 درالاب ركذام ىلع لالدتسال فرع نبادر و ها ميرم مما ةهج نم آل ميهارباب

 البلا ضيلقا اال يريتماة بلا ىولإ لال بال ايا شمامملاب
 | للا ممحر يددفا دوعسلا وبا لأّثس دقلو مال .تبهج نم فرشلا يف اوفلتخا

 .ةلزنمب وه لهو ال ما سيدحص وه له مال تههج نم ىرشلا ثوبث نع ىلعت |
 خس نأ م ا ةهج نم مفرش نإ لهو ال مآ بالا هج نم فرشلا

 نيروجام قا مليت ميلانو ما ةماعلا نعاهي يعي جلا ةمالعلا |

 مالا ةهج نم .فرشلا ثوب معن مصل امي كلذ نع هللا مهحر ياجالا ا
 ا

 ظفيرش اهنا ةأر مال ثبث ناف افرعو اءرش سالت هلا مه طحت قلنا ١
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 نم مىفرش ابان افارشا اثانا وا اروكذ اهنطبل امدالرا ناك بسنلا .ةيجحص
 مهعنمي الو مدرصي ال ءاقتع وا ءاقرأ اوناك ناو مهئابآ نع رظنلا عطق عم اهلبق
 اهل ثبثام ةدايسلا نم مهل ثبثيو مهندلاو ةهج نم مه:دايس توبث نم
 مهصاقتنا نم افوخ مالعلا عضوب مهل فرش ال نمم مهربغ ىلد مهزييمت نيعتو
 مل ىرشلا ثبث ةفيرش مها تناك نمف متماسعلا نيس مهنا ارثحا مدعو
 ةريثك كلذ ىلع .ةلدالو نارشالا كل يف مظتاو ميقعو ملسنو ةدالوالو
 ارش مديمج نأ و»و ا-.ضعب ىلا ةراشالا ينك 1 ماعلا اهنء قيضي
 نم زرشلا ممل ثببث اهنا اهيراغمو ضرالا قراشم يف نالا نيدوجوملا
 عقيسملا نسل نيليلجلا نيديسلا .ةهج نم ءارهزلا .ةمطاف مهتدلاو ةبج
 بج نمال امهنع هللا ىضر !هيثدلاو .ةهج نم فرشلا اهني تبث اهنا امهو
 انءاهلع نا ايفخ سيلف افارشا تيفدحلا نباك اهريغ نم ةدالوأ ناك لاو يلع انديس
 نم ابكرم لوال لكشلا نم لوالل بررضلا نم ايقطنم اسايق كلذ يف اولعج
 قايل 5 ملف ةاربك اماو مجوأ ةرشع نم انارغص نايبو ى ربكو ىرغص

 ةلاسلا هذه ثدرفا دقو نيسحلاو نسحلا فرشب انمكح اذهلو اهل تبث 7 ملل تبقي ال فيكف اهيبا نم .ةعضب مالو ماللن م ةعضب دلولا نأ مهظنر يرو
 يلالبنرشلا نسح ميشلا باجأو ةيافك هرفو فيلاتلاب اهتيظحو فينصتلاب
 فرب في رش وه ةفيرش ما مل نم معذ باوصلا ينام هلل دمحلا مصن امب
 بجاو وهف افرش كلذب ىفكو ملسو ميلع هللا ىلص يبنل !ىلا اهباستناو مما
 ةفص مل سيل يذلا مهباملا عبسن وبث كلذ عنمي الو افرعو اعرش لويقلا
 اماردتحاو مماقمل .ةناوص اهسبلبف نارشالا .ةمالعب الإ مسن ماعي ال نمو مال
 فارشالا ع يمج ىناررقمللا نمو ملسو مييلع هللا لص يبلل ميسنل اميظعتو ميسنل
 ةوخا ناّح اهنع هللا يضر ءاردزلا مطاف ةهج نم نرشثلا مهل لصح اهنا
 ها منع هللا يضر عهيفنحلا نياك ىنرشلا كلذ مهل لصحت مل مهيأ نم اهدالوا
 ينالو عرشملا يف لصا اهل سيل ءارصخلا .تمامعلاب ىنارشال ميلعت نا ملعأو
 نيعبسو كالث مدس يف تندد امو ميدقلا نامزلا 5 تناك الو سلا
 نم ةعامج كلاذ ين لاسقو نومسح نب نابعش ف رشال كلاما رماب .ةنامعبسو
 .سادنالر باج نب هللا دبه يبا لوق كللذ نمف ةركذ لوطي ام ءارعشلا
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 رسب شيب مل 5 ناش ةمالعلا نأ 2 الك و لوسرلا ءانبال اولعج

 ار صضخالز ارطلا نع فيرغلا يىنغي 1-0 - خ4 1-4 يهوجو معو يف ةردلا رون

 ىتةمدلا ميهاربا نب ديم نيدلا سوش بيذالا َلاقو

 نوار ةألا نع مالءاب ار ضعت م .نيددتم نه ثنا نايت فازطا
 كاز الا نم مهف ركل اذرد هناك مهصصخ ناطاسلا فرشالو

 فيرش نم اهدارا نم اهب عب م 2 هابم ةعدد دمالعلا ةذه سبلو مهضعب لاق

 فلق دياقلا مهباسناب نوطوبض» سانلا نال ايعرش ارمأ تسيل اهنال ةريف
 لنزوخ ةريغ نع فيرشلا زييمتل بولطم انيبنيل نأ دودسلا ىبا مالك ىض:ة:و

 مهلع هللا ىلص ةدالوا نأ ملعأو ةماعلا نيس ةر و. شم نوكن نأ مزلب 3

 | دي مرثاك أو ٠ تيقرو . بشزو ٠ ب صل ىلع دحاو دلوا عاما

 اهنع هللا يضر مجعد خذ ن“ معلكو مهنع هللا يضر ةمطافو ٠ يلم: نواكلا 'ِ

 اوتامف روكذلا اماف ملسو ميلع هللا ىلص معيرس ةيرام نم مناف ميهاربا آل |
 مهحاورا هللا سدق تديدللاب تام ميهارباو .ةكمب انام هللا دبعو مساقلا اراغص
 يمصاعلا ابأ ا_عااخ نبا اهجوزتف بشز اماف نولك نجوزتف كالا امأو

 تدلوف يدق ند فانم دبع نب سمش دبع ند ىزعلا دبع ند عببرلا نبا :

 كدلوف نافو 5 نامهثع اندش اهجوزتف بقر اماو مهميمأو رماماو الع مل

 موثلك ما اهتخا ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر مجوزف ثنام مثاللا دبع مل
 يبا نب يلع انديس اهجوزتف .ةمطاف اماو . مل دلت ملف نيرودلا اذ ىمس اذهلو

 ملسو ميل هللا ىلص هللا لوسر ةايح يف لوال ثالثلا تانبلا ثنامو .تيقرو

 دبع مث موثلك ما م وطاف مش يقر مث بشز ميلذ مث مساقلا اقلطم ملسو -

 لاقو هاربلا دبع نبا مهعجرو .ةمطاف نصربكا موثلك ما ليقو ميهاربا مثدللا |
 أوشاءول مهثال غولبلا لبق ملسو ميلع هللا ىلص ةوانبا تنام امن او نيفراعلا ضعب ظ

 للعر



 اننا 006 تح دحع مي ىصل فعل دع

 تست ا 1212 ربت 1 2 2ئت 21 25تتل ح

 ميلع هللا ىلص مهابا فبفعصو ثكمسيح هللا رابخا ينانيف اوةبند ن 1 اما غ ول هلأ دود

 مهد ْذلا ءامبنالا دالوأ نم عوبت نم ناك أوتمدد مل نأو نويئيبنلا 5 منا ملسو

 مولع هللا_لص مجاوزأو هدأ مهبولقل رسك ميفو قف ١ مييشما ا ,ثأ ارش مهيب ن ث

 ميشرقلا دليوخ كنب ماي دخ ةرشمع دكا لف هداك ١ نإ لخذد يناللا 1

 معمز كلب ةدوس م تنام ّىح هيلع مور مسأو ندالو و هو 0

 ملو :ةيببلا ميشرقلا قيدصلار 5 نبأ كنب تع مث .ةيرماعلا ظيشر هلا

 بمر ز مث ةيودعلا ةيش ةيشرقلا باطملا نب د رمع كتل ةصخح مل اهرب 2. اركب 1 ورش

 لثثم ملسو ميل للا ىلص مقايح يف تنامو .ةيرماعلا ةيلالهلا .ةميزخ تدب
 كنب دده ىهو ةيإس مأ مث مهب اهتمحرل نيك اسما ماب ومميعلا كتتناكو مي0دخ

 اديجا يد. سالا شع ج تدب 10 ايها انقرو خلان ا ,ماىبا

 مث ميفلطصملا .ةيعازمخلا رارتص ىبا نب ثراحلا ثدب .ةيريوج مث .ةديزخ
 كد ميفص م 5 م يشرقلا برح ند ن مقدس ىبا كني ميررح ما

 مهلع ناردع ند نو راد طبس نم ةيرضنلا تيلثار بالا كك لمخلا أ نبا يح

 ميلع هللا ىلص دقع دوو دور رق اعلا لالا ثراحلا كد لومي مث : مالسلا

 ةد داود ء اعلا لب واقآجرغ ن مروهشملا ف ند مل نعل عال هر ف عاب ىلع سو

 فيفختي ةيرام عبرا نونا ليقف م آو ميلع هللا ىلص ميرأرس مما وى نينم

 جوز اهنا ليقو م يضر هلا مناحي رو ماس و ملغ هللا ىلص مهيأ ميهاربأ مآ ء ءايلا

 5 اهتبهو قرغأو يبسلا ضب يف اهباصا ى ! اعل يدجو ةردوج لاعب ايدك

 هللا ىلص مذ اح ف نهنم كرام نءعيدج نع هللا يضر سشع+ كد بز

 نعد ملسو ميلع هللا ىلص قشيلعو مناعرو كمزخ كني بشز ماسو ميلف

 اقول نهلوأو نهنع هللا ىضر ةقيدصلا ةشئاع .مجيدخ دعب نيلضفا عسن

 9 ما اقوم ن هرخأو ا ا 5 ميلع هللا ىلص ملود كور مد

 اهقدصا مذا ليقف ن ايقس ا ثعنب ةديبح مال يل ن هرثاس رو يم ثيبناكو

 ا فير 8 م دبس دل أمأو مخول فالأ : مع يلا

 د عيا 0 0 عاضيب ةرعش مسأر ينو 0 مدال ل
 99 سس سس اس سس ا سس

 دس ع



 م5 3 00 دسييسل ا

 م-هجو ا ل ا ا ناك باو سادلا نسحا نم ناكو مضوتل دي رثلا

 مهسأو ىانم دبع ندا هرعت لبقاو ميحا آلل ددا ةأرد ال دقوتي لاليلاك

 رغصم ىبصق نبا ءا 5 ارمق مل لاقي ناكو ماوطل كاذب بقاو ةريغملا

 0007-55 ايريانلل ىيدمشو اعلا بكرا قابلا وينفي اش

 تش مثيطاف مما .كمضا ذا مقرديشع نع ةدعبل كلاذب بقلو ثآايلا

 بالك نب ديزي ليقو ديز مهساو ةءاضقل ميبا ثوم دعب كم نم دعس

 قيال ارا اردكا ناك منال كللذي اكلات ماللا فيفختو ىاكلار سكب

 نبا ديز موساو بعك نبا ءارلا ديدشتو ميلا مضي ةرم نب أ ميكح 257

 ءاهلا نوكسو ءافلا رسكب رهف نب بلاغ نبا لهستو ةزههلادو , ماللا مب غغول

 نوكسو كورلا رضنلا نبا ملع منال اظخمنم 4 ويح كلم نبا

 مةنانك نب سيق موساو مدسح قا مهجو ةراضنل مب بقا ةمجعلا داضلا

 مبعجلا يا .ةنانكلاك مموق ىلع ارتس ناك منال كلذب يبهس فاكلا رسكب

 مضب ةكردم نب ارغصم .ةميزخ نبا مهدنع مكربلا ميظع ناآكو ماهسلل ةرذ ةرداسلا

 ليقو رهشال با وطرد د زياقلا 1 كو ملوا

 نب ورهع مهسأو رضاهم نع لودعم ميملا مضو داضلا ستفيرضم نبا ةزمهلا ع

 0 نيح ةهايانال مب ىجهس ليلقلا وهو رزنلا نم ا

 معطاو رخو اديدش ادرف 0 ةوبنلا رون وهو مينبع نبب يذلا رودلا ىلارظنو

 ميلا 0 نبا كلذل ارازن ىمهسف دولولا قد ينززن ملك اذه نا لاقو

 ريكذتلاو فرصلا فبقثو شيرقو دعم يف رثك الو لادلا ديدشتو ةلمهلا نيعلاو

 ةزواجيال بستنا اذا ملسو مهلع نإ ناك اكو ميلع قفتملاو» اذه ناندءىنبا

 5 0 ىلص ممأ بسن أمأو ريثك ىالخ مدآ ىلا ةدعب اميفو

 ةر»ز نب مدقتملا ىانم دبع ريغ وهو فانم دبع نب بهو ثدب مدمآيهف ملسو

 يرهوجلا ملاق ءاهلا يضفو يازلا مضيف مهلا اماو ءابلا نوكسو يازلا مضب

 رون ميف ىري ناكو بلطملا دبع نب هللا دبع اهجوزت مدقعلا بالك نبأ

 مأسو ميلع هللا ىلص هللا لوسرب ثليحو بج نر يف اهيلا لقعنا د ةوبنلا

 ةكمب ميدأ دعب ملسو ملفا لوو سيحصلا ىلع لمح و»و ينفون مث

 مقرطا.عفار ادجاس ارورسم انوتخت دلوو نينثالا موي ل والا عبر ف ليفلا ماع

 ىلا
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 اهدنع ثربياو مةددعسلا مهميلح ملسو علف هللا ىلص معضرأو ءانطلا هك

 تثجرخ مث مدل صتفاف اهدعب وأن ينس عبرالا يف مهمأىلا مذ درف ةر د.ص قش قدح

 أ مودل تاهل كرب نويأ 9 1-2 ملاوخاروزت ةنيدملا 4ك قا مهل

 ثكنامو قيرطلا يف ثضرمف .ةكم ىلا مب ثعجر م ميمأ عم مضت ميدأ

 مكلمعف نيتس ثسرمعلا نم ملو كانه ثدفدو ةكم نم ابيرق ءاوبالاب

 ىصواو تام نا ىلا ملفكف كيب بلطملا دبع ةدجل مئلصوا تح نميا ما

 غلب نا ىلا ةابرو ميلا ممضف ميبال قيقش منال بلاط يبا مهع يارد

 ماشنا ىلا ةراجت ين بلاط وبا مب َج رخف ام ابيرق وا تنس ةرشع ينثا

 ةيلهاجلا رما نم م« منوصم ةنسح متلادو » منوميم ةكرابم مثاشن ثناكو

 اهتم: ماسر, ملط أهلا اش غلب لو ”ىداضا:نينالاب لةهغي امي قادت نك
 اهمالغ عم ةجيدخ ةراجت ي ىرخا ةرم مالا 6 جرخ ةنس نيرشعو

 دنيا هللا ىلضامب ضخاامو بئاجعلا ازينقا اذه هرفشل يب ةرسيمأ ىارو ةزكب

 مهثر اج يف ة اوحبر اميرو كلذ نم هآ اا انوش ادق بمهاوملا نم ملسو

 اهجوزتف ممايمعال كلذ ل ذو اهسفن نم متبطخو مجيوزث يف ثبغرذ

 اساسا اودع رس هاكر 0
 تناكو هدعب اعسنو يحولا لبق ةرشع .ةسوخ نس ني رشعو اهبرا ملسو هيلع
 5 اناقبا ءانعلا خلوا فينا ىذا وتب اوين دج كداب اسما ©
 نيثالذو اتا م سو ميلع ل أ الو ىهلالا ىحولاب رب اكد دصتو

 دوسالار جلا عضوا ف 0 شر 5و ل أردو فاوككلا ناسيني داهش 8

 امودو 5 مس 00 أ ماسو م اء هللا ىلص غلب او معفرد نديف مهعزانت نأ

 مساب ارقا نارقلا نم ميلع لزنا ام لواو اريذنو ارهثب ةفاك سانلل هللا مشعب
 مليق ناآكو ةددا هيد كل دردج مهل مهعا ءا كر راغب وهو ملعب مل ام كا كير

 كلذ ناكو مل اسيفاثث مونلا يفهاثا امبرو صخشلا ىري الو توصلا عمسي
 م نيكس كرالث ايفككاسم هلل وعدي ناكو لَّوالا سر روش ف نونثالا مدد

 نع ضرعأو رمود 5 عدصاف ىلعت موق ةوبدلا نم معبارلا دخلا ف لزن

 مل باتساف ميوقلا مديد ىلا اءدو هللا رماب عدصو هللا ىلا ءاعدلا ميلع



| 

 ا
 ا
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 الن لا ةعقا ألو ميتسملا طارصلا ىلا متياده هللا ءاش نم
 نم 0

 || .ةفسحلا ضراىلا ةرجلا يف ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر مهل نذا نيكرشأا

 ريع هللا ى عجضر نأ اع ند ناوثع مهنم ومس عبرأو الجر رشع اننا مهند رجاهف

 هللا ىلص هللا لودر ثنب يقر مجوز معمو منيدد اراف جرخ نم لواوهو

 نينبثا اوغلب نا ىلا اوعباتش مث .ةسماخلا ةدسلا يق كلذ ناكو ملسو ميلع
 قلل ا اوماقاو ةارما ةرشع يفامثو ا ائإلث را الجر نينامثو

 مهيلا مهدريل ةيده مل اولدراو مهيف شيرق مهكو لاح نسحا ىلع ةشبحلا
 اريخ اولاثي مل مهضرغب هللا مهارف متيده مهيلع درو كلذل بضغو ىباف

 نام قوالب تلا يب بعشب معيب لداو ملسو ميلع هللا ىلص رصخو

 كلذ دعبو نس نوءبراو عست ملسو ميلع هللا ىلص د راجل نع جر

 نذا مش مايا ا هدعب ةجيدخ ثنام مث بلاط وبا ممع تام رهشاب

 ارجرخف ةنيدملا ىلا ةرجهلا يف مباحصال ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر

 مهوسارو مهورصنو مهورآف مهرود يفراصنال ىلع اولزنو نيلسلستم الاسرا اهيلا

 موو هنيدإا ىلا رجاهو ا طع ملسو مهلع هللا ىلا ص مب يردأو

 © ل كاذ ذا مهخسو لوالا عسر روش يف نونثال

 وب دا دبع مهليلدو مدع هللا يضر ركب ىببأ ىلو» ةريهف نب رماعو ركب وبا

 ةديدملا تقرشاف نينشالا موي اهلخدو رفكلا نيد ىلع وهو يئيللا ط.ةيرالا

 ىمجلاو ءاتولا اهنع لازو اهب ملولحب رورسلارسو 7 ميلع هللا ىل ص ممودقب

 ةدنع ثناك ىلا عئادولا ءادال ةكمب ايلع فلخو ابو هللا دالب رثكأ تناكو

 ميلع ا ا د اهاداف ملسو مياع هللا ىلص

 ناكو لخغلا عوذج ةدمع لعدو كانه ةديعسم ىنبو بويا ىبارادب ماسو

 / لوو مينج ىلا مدكاس» ىبب مث مهل اطيشنن مئانب يف ةراجلا مهعم لقني

 ظ ماقأو رهشأ ةعبس بود يبا لزنم يف مهاقم ناو اهيلا بويأ يبا لزنم نم

 0 مثوبت ةدم ثناكف قالخ الد نينسر شع ني دملاب ملسو ميلع هللاىلص

 | نت ىبرالا( سار ىلع ثعبو ةنيدملا ْق اردصو كم ةرشع نرلت محم نبرثعو

 ملسو ميل هللا ىلص ملاوحا ليصفن دارا نمو نيس نوتسو ثالث ةروعو تامو

 قوزر» نبا مظن دقو !ذهرخز مطالتم رعب كلذ نال ريسلا بتكي ميلعف

 صح

 لل

 روببلللاللدحَتمثثتَ تنتسب سلبوا



 احس دما
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 | نم لقرد 7 0 نس هال ار ديم هنا كاسل مام نعمل هلل ىلص هدادجا

 لاقف يللا لك

 تار فراق يشك يلم ويمامك عاياعس الار لوطا لان ليني
 طبق اوشن نص“ لد نم مهلا ىلع م« 86 صالخ مر لال 0 اذذ

 8 طب ندرثع يف ادلو نيعبرأ ءارح نم نذل مالسلا مي اع مدآ فلو اءا .ادا ةدئأف

 م.م لعو فرص اب رداخمف ميدل ةأان-موف ةروسكم رى يجخم نويشمب كثي لإ

 انوا دفسخ 0 هوأغا هللا! قم 00 نوكأ 0 ديلزروللا قدما وفقت

 ادد لدسو 7 لا ير 2 5 الومعم ةيللبلا هذه 44 | ماو ءاهللا ا

 فيرشلا بسلا اذه هللا رهطو هللا دبع ةدلول مث بملطاا دبع ةهبجلرونلا

 جرخأ, و جا اكل نم نم تجرخ مال يبل ةالصلا مايل نبل هل لاا

 كاتي ها ' ادد

 ب٠عوشتت ايل ابذ..م ىفطصم ةره اطلا م اد را 1 ييطلا بالصالان م ىلقني هللا

 خلع هللا ىلص ىنلا ءانآ نأ 5 نم ْلَخويِف اهدريخ ف فة تلك آل ناتبعش

 حافس نم

 1 اميل ىلع طق ياوبا قتلي مكث ٠ :يداسلااو ةالصلا هع لاقو يافع نم

 ! رفاكلا نال رفاك مهيف سيل ءاوحو مدا ىلا مئاهماو ءايسبنالا ريغ ملسو

 ّ مهو ةردفلا لها نم مالسلا ريع لايعالؤبإ ىلا م 2 اضرأو رداط لو رامخدب

 للك ربلا نم اذكو الوسر ثعبن ند لَم ذك اكو 5 زاب ىلتخنللا 1

 ديور ةمايفا نأ ين برص اذهف نيدجاسلا ين كبيلقثو ىلعن ملوقل نيلوسر

 اذهو ملسو ميلع هللآ ىلص مل نير 0 ترف امهنال نجلا لها نم هللا

 نم ىلا اوتفدتلي مأو طظافحلا نم دحاو رق فت كيندحي ءايقءلل قحلا ود

 هللا ىلص مل ماركو امهل .ةيصوصخ مب ادماف امهايحا مللا نا يف نعط

 هيصوصلا ريغ يف ملد# ثوملا دعب عفني ال ناميالن ا لاق نم لوقو ءلسو ميلف

 اهييخم ثيل سمشلا ميلع كفو نانو ميلع 3 الد لذ يد دقو راما اركلاو

 | أريثك اهيلست مآ م معلا مييلع هللا ىلص مل ا ارك ءادارصملا لاما - تثقولا داوؤ

 - 000 هللا دبع 30 مجلي ء ضاورلا راهزا يف يرقملا لاق

 ثنعي لجو 0 هللا ن تىكلا نكتعب 2 ميلف فدو ثمب دم جمب نك

 امأر 5 ماسو منلع 0 مد انمأ 5-55--6 وبأ ماسو علق هللا ىكض نإ لوس



 دقو أري كك 3 را 7-7-2 6 ,دبعلا ن اكو مالسلاو ةالصلا ميلع مما مم+

 يولسلا 0 اها حصأ ضءب 0

 7 قوذ لعد مد ودأ ىأر م ني 0 كىور عالط نبأ نأو

 يمركم اداء ء مث مد ذو هلا دا دايعلا بر امهايحاف

 6 اذه ن ورم .عبشو أ ماسو ميلع هللا ىلص ةردق

 ممرلاس راد ىعدو نيح ةوسأ ىيحا 2 لك وا مئادأ ةردق ففانأك 1

 0 سب رثل ن

 شفخالا ددعو يباعصلاى هود بحاصل عمج مسا هد ويبَس لدعو» ( ميت #و )

 امهنيب مهضصحجب قفوو بكارو بكرك يردوج ا مرق مد بحاصا م

 ىلع ميويبس مالكو دحاولا قوف ام ىلع .ةلالدلا ىلع شفخالا مالك لمح
 مي ادموم ملسو ميلع هللا ىلص ىبثلا ىنقل نم يبا _يصلاو ةيفرعلا .ةغيصلا

 ليسوا ةاقاشلاو ةنبلا جال نم اوي ةالاب دارملاو , مال-الا ىلع ثامو
 منال ىاربريبعتلا نم ىلوا يقلب ربيعتلاو ملا مْ 11 3 امهدحا

 ءالةللاو كلش الب مرا .حص مهو نايمعلا نم لولو مونكم ما م نبا جرد

 لاح يف روكذملا ءافللا مل لصح ند يري لصفلاك انمومو سنجلاك انه

 ءايبنالل نم طقذ ةريغب نكل انموم مييقأ نم مب جرخي ناث لصف مبو رفكلا

 في ا اذه ين لخدو الو فيرش يبانبلامكلالاق مالسلاو ةالصلا مهيلع

 كلت ةرقال, نيذلا ةكتلملا الو ءارسالا مليل مب اوعمتجا نيذلا ءايبنال
 رداظ ىلع نادبالاب ناك ام وهو ىفراسعتملا ءاقللاب دارملا نال اهريغو ةتليللا |

 هءواسج نيذلا جلا دفو يف ددرؤ ةبحصلا ا قوف متابثر مهماقمو كلملا

 رظني ال نايبغبني و لاق مث الوا عيجصلا مسا مهلمشي له ملسو ميلع ا

 عم ثحب مليلعت ينو هأ مهنع ةياورلاب اه !ددكي ال منال فيرعتلا يف مهلا

 نيش لاق مل ةبدصلا ثوبث مكر متعب نأ عم لور ممالك رداظ لومش

 اهدي ميفل نم جريل مالسلا ميلع مئافو لبق ءاقللا نوكي نا دبال 1
 مهجو سو لافطالا نم مكنح نم جريل ازيمم ىقاللا نوكي نا دب ال
 طارغ ارتشالا مدعب يروم هلا باجل مزدجو ةريغو دواد يبا مالكرهاظ "

 كلذ ىلع ت كراهو ةدايز نم دب 0 م-عضعب قانطق افالخ مق ناب اف ةرئاعم

 لظنح نب ىزعلا دبعو شعج نب هللا تيعك مثدر ثامودقرا نم جرخعل

 درو



 00 ا ا رت 22 222 2 ا 2222 222 6

 عامجالل ى 1 50 0 1107 ققعت 1 00

 ددرتلا ع عو منأ لعأو | اهققحن ىنال ملقا مأو 34 كي 13 اب بيجأو

 لاق ةباحصلا نم اسيل اههناب 0 نبا مزجو مالسلا اههيلع رشح ا

 نيرشعو ةعبراو فلا ةئام نع ملسو ميلع هللا ىلص هللا 1 نول 5

 ويقال روك اهمصلا لطئارم اى زاسالا يبارك دنع فور اهلر مهلك افلا

 هللا ىضر ةبادحصلا نم دحاب عمتجان موهف يعباتلا اماو لوصوالا عماج يف

 ل ظ طرا كرمك ىدناذلاو يبباعسلا نيب قر دل يد مهنع

 يلع هللا لص ىفطصللاب عامتجالل نأ ىبادتصلا نود ىعباتلا يف عامتجالا

 | ةريغو يباجصلاب ليوطلا عامتجالت ةرثوي ال ام بلقلا م معا 5

 انموم ملسو ميلع هللا ٍ ا عمتجي ام درجمب ينارءالاف رايخالل ن

 ممدر ىناقللا لاق ( م مل مقحلط 3 ! ل

 صن أ قلاو ف 1 20 5 سلا ىتعمد ماعجو هرمكلا مال_سلاو ىلعت للا

 امأو ردصم سأ وهو ها سانلا نم ظفحلاو ةيثادلا .ةمصعلا بوجول فيعض

 لعف دكوي مح هلو( اهالست“) ملوق: انه لعفلا ذك ا امنأو ميلستلا وهف ردصملا

 هللا ناب ر ا نال 0 يف كلذك لعذ امناو ا ظفلل اعبن ةالصلا

 ناكمب فرشللا نم ملا ىلع مئالدل مدع ىنغأ بن )| ىلع نواصي متكتلمو

 اهيلسلا يا ميظعت ل نب 011 ديك انلاب مالم سلا صخ ءافثللا ىلع بابشلا لاقو

 ةالصلاو ممالك نم ةريغ ميلستك يش ل ماسي مل ندب اضي رعت اويظع

 ديك اث ريع نم [ سف يف ميظعتلا أ-هنم مهفف مالا اهيف مكراشي امم ثيسل

 لاقو ةامجلا يف .ةلهاشسإانطرعم يف وهف هكفللاو هلل تبني مل ميلستلا ناوا

 يف مالا نم 7-7 هياعر موزل نايبل دكوملا ميلستلاب نونمولا| صخ اضيأ

 مماعنالو ردو ع اك 08 ذأ. 00 م ذقنما ماسو ميلع هللا ايف سيجا م.

 اهددس 1 2 ل 7 ىل : ىلا صئاق 1 ميلستلا دا ارذلاو ريغ نم رثكا

 ةالصلا ىف ف ما كارلا كاذ "قلل مود ند مه نيذلا رشبلا ريغ مهلا

 أذهو 0 علاطم يق لاق 2 ا مد ماودلا و مقارغتسأو ددعلا نم

 تو ةدونعملا رسل نم اهريغو ميلوسلا رييسلا 0 يكدر روكذملا ظفللا
 0 6 ايي ايي -. »9

 ءاضقنا الواهل دما الو ىهتنم الو اهل ةداؤال ةالص اضا ةدمتعمللا رسسلا ضعب
5 1 3 



 0 د

 م 6 ميايعصأ 1 ىلعو كمأو دب م ها ملغ كب 51 ص | فلذ اليد

 أ مح |. لاعب اضرا 8 ملأ عاع تنلأ ضع يو كاذ 0 اريك 68 ل 1 كلاذك

2# 

 3 5 دا لا د كر نيدلا - نا كلفاقن عقاب 0 يقاو
0 

 دعس نم و ىب ندو قل 00 نم ىضم نم 00 2 000 نيملاعلل ةهحرو

 + اهل ةداغ ال ةالدص دحلاب طيعلو دعلا قرغ دست هدا ىّقش نثق مهن

 | ةلماودب 2 لا ميلع اعيبلص ىلا كنالص ءاضقنأ د اهل دمدأ ص 0

 كلذ ىلع هلل دمحلاو كلذك مقرتعو مبامحصاو مل ]1 ىلعو كلئاقبب ميقاب

 ا ميس ايي
 اءتلا تي اذركذ دق اهتمي : اهثدا ء سو اهنسح ىلعت هللا لاسن

 علا تاولصلا ىدحا تليلجلا ةالصلا هذه نا

 كرابملا قي

 00 يتلا امض ىلاوغ
 تاولصلا ةيقب ركذب ةدئافلا ميمت اندرا دقو نميلا دين فورعملا نيدلا

 | ركنا دسم دئاونو ردقلا ا ال نانا يع ايا ى دن معا
 يلا 0م ”دامصلا, لوقف رثيلاو ودرسلا داوشلاوه11“ ةيستو,ر دعا

 7 او ب وا
 | | تايمادحاب هز :لا دهم ىلع لص مهلا ةين :املا يلع رعرام جاع
 ّ لص مهللا هلال ديجم ديمح كلنا ميهارباىلف ثيلص امك متيرذو
 امك دم# لآو ده محرأو ديصم لاو دحر ىلع كلرايو دج لآ يلعو, دج

 ديه ديمح كنا ميهاربا لا ىلعو ميهاربا ىلفه ثمحرتو ثكرابو ثيلص

 ينو ند رد لاو نيلوال يف ده لآ ىلعو ده ىلع ليص مهلا هعبأر ا

 نأ ايقرما امك اد ىلع لص مهيلا ةيمساتلا نيعلا موي 1 0
 مهلا هسداسلا ميلع 00 نإ 2 ا 0 ا
 ةربق ىلعو ةاسحالا يف ةدسج ىلعو حا اورال ين دهن ا ل ل

 مهللا همنا ملسو ملآ ىلعو 0 مهللا مهعباسلا روبقلا يف
 احرف ا او تللامج ند سطبعو كلاعب نم ميلق تالم يذلا د ىلع لص

 ل ل ع لا وري دلك ل وبلا ريعسأتلا انديع ادب ردد
 أ امك ةرشاعلا ل ا ل ل ا ني فال ف



 نيماعلل ةمحرلاو ةرود ىف نادلل قباسلا دي انافيظ ىلع 2 مهللا ةددع ىه ظ

 0 ندو م ل عءس نمو ف د نمو قالا نم كي ند 26 ةرو -ٍظ

 اهل دما الو ءاهتنا الو اها را ال ةالص دجلاب طيعثو دعلا قرغتست ةالص
 كقاقيب تيقاد كنماو ل رم ةالص مم آء ثم لص 6 ١) كذالص ءاضقنا الو

 دال كلءاذلا هنغألاو كلذك مرا ححصاو ملآ ىل ارا اضقنا الو دما ال

 كلا ةروذ قالا قباسلا د ان ديس ىلع لص مهللا يواهسلا ددع اهظفلو
 ىف دس نمو مهل ممم ل عس نمو قى نو كلذ م ودم نم ا نيلاعلل |

 الو اهل دما الوءاهتنا الواهل ةياغ ال ةالص 1 ظيحتو ىغلا قرغتست ةإلط

 ها كالذ ىلع هلل كولا كلذك ميهعدو مل 1ىلعو كماودب ةمثاد ةالص ءاضقنا

 ف ل ل 0 ىروضتت ا و5 أنههو دي

 1 تبع يدوس 7 مظعالا نوغلل م

 ده مدع ىلعن نيللا 02 ينالبجلارداقلا 0

 ةالشلاايباسل هدف اهدار رفا اة رطاملا تسكر اره يورك للزألا
 هد ماسيقلاو ءااررا معالاب ما يبرألا ةكرمسو الا 7 ده براس لوا

 و اضالاو زمور لزادمب سال قرشا ا ميلع ممنملا ماودلا ىلع 0 مسبق

 ةذه ىلع ا رذلا اذه يف ميركلا مسالا اذهان واو ظييلا السلا فيرشتتل

 ميزو ةازج لاقي ةزدهلا لصوب وه اده زجاو سلوق نفاطعتسالا ةروصلا

 ىلع ميقاع وا ميف نسحا ام باوث ةاطعاف ملعف ىضتقمب ملماع يا ايثالث

 مئاق اند انك ماقيل 8ك كا 2 وم قاطي دوو مقصود ديد 6 مؤ هاذا 8

 يذلا ك ةح نم مب ماق ام ف ةم يف مطعا انم دارملاف لامكلاو ةمصعلا ماقم

 ثارسأأ عل اطم ف لاق كيلع منم رك ىضتقمب كددع 42 قككسدو مل لهاتم وه

 فرعض لوك سد أههنو هللا يضر سابع نبأنع طسوالاو ريبكلا يف هاوار

 ظ مالها ود م ادهم و هللا ىزج لاق ند ماس ميلع هللا ىلص هللا لوسر لاقلاق

 بسرغ كثب دج ناك ميلحلا يف ميعن وبا ةأور و حابص فل أ [,ثاك نيعبس بعث

 ثاهما 1 نشير ة غل 0 . هزمؤاب وبلا يناثلا زالذبلا» اليالقو
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 ماك هت. جم

 ميلوق تايبنجالاك نويل هدر نوف لاجرلا ىلع نهبجج بوجوك كلذ
 نيشلاب مبشلا نا ةدءاقلا ناوهو م ميق ميهاربا ىلع ثيلص امك ||

 نأ ررقملا مولعملاو نوكي الف الءا اماو ىندا نوكي دقو ملثم نوكي نا

 اذه رهاظب يردي فيكف ميهاربا رم لضفا ملسو ميلع هللا ىلص انيبن
 دق مبشملا نا اهنم ةبوجاب منع اوياجأ دقو ةررقملا ةدعافلا ىلع ميبشنلا

 حابصم اهيف ةاكشمك ةروذ لثم ىلعت ملوق يف امك مب مبشإا نم عفرا نوكي ١

 نإ هب كيشملاونميدارملا ناك اعل (نكلو ىلعت ةروث نم ةاكشلا رون ياو

 انه اذكو ةاكشإلاب رودلا ميبشنت نسح عما_سلل اعضاو ارهاظ ائيش نوك

 نسح فئاوطلا عيمج ددع اجضاو اروهشمم ميلع ةالصلاب ميهاربا ميظعت ناك امل
 سيل روكذملا ميبشتلاف ميهاربال لصح ام لثم ةالصلا نم دمدل يالي نأ
 ريتشي مل ام قاحلا ب نكل لماىكلات“صقانلا قاحلا باب نم
 قاسلوق ف 0 | ضع 2 تكلالا ماخ قللذ ووو 1 هد

 نيملاعلا يف ميهاربا لا ىلعو ميهاربا ىلع ةالصلا ثروظا امك يا نيااعلا

 هللا ىلص دم نود مسيهارا بتاج يف لل نيملاعلا ركذ عسقي ملل اذهلو

 يبلا ميطعا دق ريخ نم ناك امف لابقتسالل ءاعدلا نأ اهنمو ماس ميلع |[

 مييشتلا يف عقو اطناو مينبشلا ين عقي 1 ءاعدلا لبق ملسو ميلع هللا ىلص
 ىلع ةدايز ميهاربال ناك ام لثم مل نوكي نا ابلط ةدنع 3 ام ىلع دئازلا
 ةالصلا هذه نا ملعأو كلذرف ا ءلاررسلا | لرمي نيضرلا[ يصحب
 اهجرخاو ملسو ميلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريره يبا نع ها ةغبلا يف اهركذ
 نأ ةزاس نم لاق مذا: لسو سيلع 201 يبنلا نع مدع يناربطلاو دوادوبا
 هوس نلع ليغ يللا لقبا ثيبلا لها اهيلع ىلصاذا ىف 0 اب لاك

 كرابو .قلافلا ةالصلا يف ملو وذو مديرذو ملوق دعب متيسب لهاو ةدايزب ثلا
 5 م ثيطعءا ام مداد ا .ةيويندلا., ةعيدلا تاك ردا نم ضفا ةانعم ده ىلع

 يهوا امهنم ةدايزلاو امهوامنو .ةماركلاو ريخلا ةرثك ةكربلاو ةماركلاو فيرشنتلا ||

 أدم تياردعوت بئاعلا نم ةيكزتلاو ريهطتلا يهوا كلذ ىلء ثابثلا
 عاطقللا ةذه يف مالك ءا علا نيب عقو دقو ميلو فاطع ىدهوب هللا ممدر لاقد

 تمس ا ير 737 2 ئ ب77 هلل 7

 زاوجلا ىلع سيوماقلا بحاص لدتسا دقو اهز اجاريو 1 نم مهنمو ادركشا نم مه 'نؤ

 لوقب



 7 0هأ 0

 5 ماس ل هللا ىلص ةرد در الو اد يي مح نأو 4 وسو ١ مهللا در ءالا لوشب

 ىنلا لاق لاسقي الف دارفنال ىلع كلذ عنم قحلاو تارسْلا علاطم يف لاق
 0 َْن م 9 لسع معد روماملا نالخو بدال داك رجلا هللا مهحر

 سس سس

 ل نم ا لع بج م !اىبالسعمو ا لأ 2 ذالاكو ف درو ب ميلك

 ةالصال ا عبث ةزأ اوجو فد ,ردبلا ممم ضال قئاللا 2001 يظعتو مما فن ىلا ريشد اهب

 الالقتساز وجد الو اعبت زوجي دش برو ناطخلاو بانطالمجو ىلع اهوكنو
 ىنمدب وأ ةدابع ةدمحو مسقن دمح منال لوعقم ىنعمب ليعف وه ديدح صيلوق |
 دجلا نم درهم ملوق ةدابع نم تاعاطلا لامعالو مسفنل دماحلا مال لغاف :
 ىنعملاو لاضفال ةرثثك اهنم ىتلا لاعفلاو ثاذلا مركو .ت هفولاو فرشلا ودو :
 يبيك لو انلازاب اذطعاق لادا م ركلاو ليمجلا لعفلاو دمحلا لها كلنا أ
 ىلع نايزلاب نيمدقعلا يا نيلوال ين .معبارلا ةالصلا ىف موتو انءاجر ||
 وا ةمال هذه لوا دارملا وا ةيضاملا مهألا يف ناسميالا لها نم ممال ةذد ١
 نامز رابتعاب 2 لوا ثناك نا ملك اذه ةالصلا هذه لبق ناك نم دارللا |
 لوا يف ميلع لص ىنعملاو ةالصلا رابنعاب ةيلوالن وكن نا لمتحيو مهدوجو |
 ةذه مم ند :رخالا يف مي.لوسكو ميلع يلصت نعزدلا يفو ميلع يلا ن 7 :
 نيلوالا يف مدقت ام تلباقم ىلع 0 دعب فاي نم وأ اهرخآو أ ةمالل |
 اعيزاسايملا ماجن 5 يول مكشلملا لبقو ةكنمللا ىه الءاللالملا يف ملوق |
 ل ووذ وأ فارشالا نم عمجلا وا امقلطم .ةءامجلا اللاو ضرال نم العا !
 ل تنال الو كاسيو و١ حلالج نطرلللاو اكرر ناودعلا نونا وشلل
 ةمئاد ةالص يا نيدلا مري ىلا سلوق متدايز ىلع لادواعلا نم 0 ْ
 نيدن اه 5 مهأوق ممو ةازج منيدو مناد نم .ةمايقلا | موي وو ءاز 2 مدي 0
 مييشتال قاكلا ميلع ىلصن نا انثرمأ امك مسالا ةالصلا ينام وذو ناد

 سلوق كرما قفاوث ةالص ميلع لصف يا اذايا كرماك يآ ميردصم " ا

0 

 بابككسالاو بوجولا لدتع: . بلطي اك 5ئأ يبلك كصت نأ ىغبدي 0 :

 سيلوقو ابابحتساو ابوجو ملسو ميلع هللا ىلص ميلع ةالصلل ناى فخ الو
 اورالكيا جاورالا ف نها ان ديس حدر ىلع لص مهللا اهدا | ةةللا يف

 ىنعملاو نجلاو سنالا ن / م ةدموملا جاو اك كلا حاورأ يسهو اهيلع ىلصي ىلا
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 د :ةو ابيب نم مصخت ةالصب اهيف مصخ ىنعللاوا اهنلمج يف محور ىلع لص
 يسافلا ركذو اهرخآ يف ة ملسو ميحصو مللآ ىلعو ةدايزب يلوزجلا ةالصلا ةذه |

 ميلع هللا ىلص هآر ره نيعبس ملسو ميلع هللا ىلص ىنلا ىلع اهب ىلص نم نأ
 ةلدع ضو هر ىفط هللا ىلع ةالصلا لضف يف افدلا لامعا ينولاق ممانم يف مأ-و

 جاور ,اليف ده ور ىلع لص مههللا لاتق نم لاق مذا ملسو هيلع طل اللف
 دود حو هر غلب مهللار يقل هورس قر لور طمعا ىف ده ددسج ىلعو -

  4الل و ا نوه ماد !ىلعو نت دباجسلا قالنملا نيو لوقو ماعلا يف ير
 لالجلا كلالج نم مبلق ثالم يذلا ةنماثلا ةالصلا يف حاوشو مب قثوي ن
 .ةيور ل نيعلا نا امكلالجالو ةمظعلاو ةبي لا لدم بلقلاو اك الو يعمم
 كلامج ةدهاشم نم امثاذ مبلق نيع تاله يذلا ىنعملاو لاق ام لاق لامجلا
 نياءالو تنيكريغ ماهي كار. يح ناهلا دع تفشكاف دنع مسار نيعو
 ! ىلعو اروصنم اديوم احرف موق دعب للووجلا ددع ام ىلع ةالصلا هذه ظفلو

 متعساتلا ةالصلا يف سيو كالذي كفل ددمنملاو اهيل ملسو ميحسو ملا
  0 5كفطل انالو» اي رجاو تاداورلا ضعب يف ىه يرما ين كنفطل

 ميرك هللا جرف ع اهركذ نم ةالمصلا:هذه:نا:لديق يرما: ين يفخلا
 ظ مالس سالار خاذم يف ا, دل ضينانلا اركان أ كرناك اه ةدقاك مدجاح ىضقو

 هللا ىلص ىبا ! زركذف اسينع هللا يضر ةشئاع ىلع لذد اها يللا |
 ظ ماو هيلع هللا ىلص يبنلا فرش نم رابحال بمسك لاقف مدركو ملسو ميلع
 ّىح مكتلملا نما 100 لزن 2 3 رجف نم ام منا مير ىدل عمرك
 نواصيو ربقلا مهتكجاب نوبرض»و م الو معلم لع هللا ىلص ى ملار - 0

 ظ لكم اوعبطف تا الكياغاسبا اذالوح 7 ميلع هللا ىلص يننلا ىلع
 0 ليىعصو لزد نو مايق 0 ملل اذكه 2 اال أ مهيلع لخدو خح فللذ

 | ميظع ىلع اهيبنتو 0 18 ردثأو مملسو ميلع هللا ىلص مل اماركا دعي مل
 ل وسو لاق لاق امهنع هللا يض در رمد هللا كيع نو ملأ سو ميلع هللا ىلص ةردق

 2 : ىصلا ءاكب نافو+ الا 2 مكناو مسهص اوبر ضل د ملسو ميلع هللا ىلص هللا

 | ةعبراو هللا لوسر ادهم ناو هللا لل ملا ال نا ةداهش رمهشا ةعبرا دهلا
 ) تو ميلع هللا ىلص مكببل 2 ةالصاا ريشأ ةعبرأو مودلاول ءاعد رهشأ

 ةدئاغلا



 مد 0 8

 دلا“كش' بلاى مةدبملا ين تترات"ا"طاونا نر ةقانلاتلا"ةةئاقلا
 ةيىفاشملا ند ءايركز لضافلا بنابهسال ب ا ةركذ عامس تلف ماسو ميلع

 اقيرشلا ثيداحال ىضتقمو ةيكلاملا نم با-طخلا هللا دبع وبا نيشلاو

 ديعولا نم متئوضت اهل ةرك ذ دنع مأسو ميلع هللا ىلص ميلع ةالصلا بوجو

 | ميكلاملا نم 0108 وبا نيشل | لاق مبو بوجولل مزلتسملا كرئلا ىلع

 ص و 0 ١ هيفا لم“ ويارفللال ذفاكاواوأو ىسيحلا هللا دع وباو

 ا لا ا دل الا ا 0 رفعج وباو ةلبانحلا

 5 لاق ةدحاو ةرم ىفكي يأ بلك ةاركذ الور وددت اولا مأو ميلع

 لاقو مايو ميلع هللا ىلص ةركذ رركق الك بدنتت ةالصلا نا ءابركز مالسال
 اهبوجوب لاق نمم دحاو زيغاركذ اك ةالصلا بوجوب حرص ذك قو [يسلا

 ىفنملا ىجافملا دمحا _ دبا ن د01 نا الا لاقو 0 لاذع

 كك طاق حاورو ةو ةءد ربح كا ف 1 ره كس ا د ركذ 00 ميلع اولص

 ما كارص الوواع ميسو امام ركذ 23 اذا ضردف مكنالص 1 ىعف

 0 و ميق 6-2 بسم اد 3 انة ملا بش ام هللا ميَلَع ىلا

 وه ام ركذلاب دارا ناب تقرجأو لفاشسلا مزاد مك لضاؤالا ضعي دروأو

 3 نع كورد لاق كب ٍِ وودلا دولاب! يو لقنو ةربغر 5 وأ 0 دصقلاب

 ير 9 سلجم يف ةرم ملسو هيلع هللا ىلصىننلا ىلع لجرلا ىلص اذالاق ملعلا لها

 2 ريا 3الصلاو 1 5 ن: 9 رانك ساجع اعلا كلذ 3 8 0 رم

 كيملاقو وايه فكنت فيلاسلاو .بشكلا يوزكق ركف أذا لضوء لالا
 ا ةالصلاك ها عمضأو م ف 100 0 رأر 5 2 1 مأسو مياع هللا

 ل حلصي نا طاي ده الو بدالكقيرطو يشاوكلا لاقو ها ةالصلا يف ِى

 نليش 'هلنلو ديانا ناسا لك طنا , ملعأوركذ ايلك ملسو ل
 م نا :مأ 1 و كئاوقلا ع 3 ميظعتلا دصقو با هماح الأ و. 6 رقلا ل ميل د ميلع رعأ

 1 ميلع ةالصلا ءالعلا :ركدقو ملسو مدلع هللا ىلص هللا لوسر يف تتبعكتو

 11010100 ١011111111# ]01101111 و و اللا ببر 7و7

 ميلوقب وعيب اهمظن عضاوم ةرشع يف ملسو ا ءدللا



 ا ع
 ع سيب ةرهشكو بجعتو « ةرسسستع عامج وا ساطع سبذ
 عسسسيقش لجا ىلع ةالصلا اوهرك *« !سهددع ملعاف ناسنالت ةجاح وا |

 عم سيفرتلل راذقالل عضاومو * مس لقم لكاو مادح ددعوا
 ا عاصرلا ديه هللا دبعوبا جيشا ملاق ام ىلا ةراشا عربمل ةرهشكو < ود
 اهريغو سارءالا يف ةماعلا نم ردصيام يدذع اذهب قحلاي و عببملا ةرهش ركذ

 عم ماسو ميلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصااب اهبلا رظلل مهااعفأ نور شي مهناف
 ا( 6 ورا كيش" دا بعلو , علك دك لد مارتح الو راقولا مدع ةدامز

 ناف اورفك أنعم اردصق نا فرخ ظفلب نوركذي لب هللا ممخر باطحلا
 ةدئافلا دا كلذ نم هللاب ذوعن مالسلا نم نيسلا نورسكي ميم اريثك ا 5 0 ٍ
 مالسبلاو ةالصلا .ةباتك ىلع بلاطلا ظفاعيو يواخسلا ظفاحلا لاق مةعبارلا
 يك اعتب اكرر نورتي سدت الك ملم خيل رق لص دال لوس كم
 مالسلاو ةالصلا لفغا نمو الوا لصالل يف انثباث ناك ءاوس ةراركش نم ماسي الو

 ١  0لاق اذ ماسو 50 هللا ىلص ينلا نع كىرو 5 اميظع ارجا 5 22

 بادكلا كلف قدس
 نوكي نأ لمت<او ةرس سدق قورز ا لاق طسوالا يف ىنناربطلا ةأور ||

 ماد ام مل رفغتست ةكفللا لزن ما بانك يف يلع

 هاىجراو عس وا وهو .ةبوتكللا ةالصلا ةءارق وا رهظاودو ةالصلا بنك دارلا
 ةالصلاب انايا مذاكجس هللارما يف ةيكلاجلا ينايفاتخأ يع ا ا قخياكلا

 نا منادس دارا ةريسفت يف يريشقلا لاقف ماسو ميلع هللا ىلص يلا ىلع

 مهرمأف ةوعل لد ةءافشلا نم 5 مهيفاكي ممدد لد اهلوسر لع رع نوك

 ىلص نم مالسلاو ةالصلا ميلع مناسل ىلع منادجس ىناك مث ميلع ةالصلاب

 ةالصلبب دوصقلا ىميلحلا لاقو ها ثارد رشع ميلع هللا ىلص ةدحاو ةرم يلع

 ميلع هللا ىلص ىننلا ىلع ادتالص تسيل لاقف فراعملا ةرجش يف مالسلا دبع
 ْ نسحأ نم ةافاكمب انرما هللا نكلو هك عفشي اد انائم ناف | معءافش ملسو

 امل ميلع ةالصلا ىلا مللا اندغراف ءاعدلاب ةانيفاك اهنع انزجع ناف اسيلا |
 | ةالصلا ةدئاف ين فلتخا هسداسسلا ةدئافلا انيبن تافاكم نءانزجعملع
 | يلصاا نع علم وأطقف يلصإما ىلع دئاعو» لد اهعفنو ملسو ل هللا ىلص هيلع



 . هد 0

 | سع ا يللا وبأ 210 مءامج لو ال لاقف ملسو ميلع هللا ى |طوبلغ

 6 اقلا و ١ مانو :لآد لاقو قوحر# ةنوأ ميلف ىةثصو يي هرعلا ن دأ ردي وبا

 مجرإو كو 3 مم ةالصر معفر هللا ةددزد ىطر لا لاق ةريسفل يف يرش

 0 01 ال لاقي ب دقو ميد لإ مدعءافش بوجوو ةروجالاب و كالاذ 1

 يدا 0ك م دللا 5 ؟نعرا ابخارخألاو دصا ذلا دل مسيل امهذخأ

 ا يملا ا كلا 52 وعدي هللا دبع وبا مالسالا ميش لاقو ملاضفا

 عرشلا ىنرع يف يه ملسو ميلع هللا ىلص يبنلا ىل مقالا ةالاقا ىلا افلا
 6 ةداغف صم م6 مالسلابلط م هذيلا ىف هللا نم ميلع ةالصلا ب اط

 ميق نوفل مهن ا لاك كك ىلع اهب معلا :د واقو رعيام-نإ لعن هللا الط

 يف مهفالددخأ ىف ملوم م رظناف اهيلطر انل رجالالودح ف اعطق نوفلتخ الإ مهنأ ام 8 5

 عل 5 ةدئافلا د ياا جلع دئاع عفنلا نأ ف 00 اننالصب معافتنأ

 هاف ثعرش دور بلع هللا ىلمص مي اء ةالصلا خول رج ج نبا ظفاحلا لاق

 ءافنملا كلاس ف د اا بلال دلل ف نذقو ةرجملا نم :

 هدأ مع ةالصلا رهش ناك كلذلف نابعش 2 تثازن مكتمله و هللا نقي نأ

 0 لصحب م لفل ؟كرطحأزتف ن* م ف بج اهنا اهدحا

 ىناثلا .ةيكلاملا نم راصقلا نب نمس 5-3 وبا يضاقلا ةرهش يذلا وهو ةرم
 اناني 8 ىبأ ىضافقلل وهو ددعب ل اوفا ءاهتمر انكالا' نعي

 كلانا مرتك برك
 رةءامجو انبادصا نم ةءامجو يواعطلا لاق مبو ركذ الكب جث ثلاثلا
 يبب رعلا نبا لاقو لبا لع باو ميكا لل يمخللاو ةيعفاشلا ن
 ىسيف وبا هاكح ارارم ار او ةرم ساو لك يف عجار ١) طوحالا 4
 بهجت اهنا كودشلا ءاعد لك يف سماخلا ملعلا لها ضعب نع يذمرتلا
 عباسلا .ةيفنحلا انئايلد نم يزارلا ركب يبال ودو ديحوتلا رنإكأ قرم اواي
 مدع هللا يضر رقابلار ةعج يبا نعوهو للا ن تعترف نم ةالطلا فض
 نيج ةالصلارخا آ دوعقلا يف ببجت عساتلا ي نيدصلل دو ددبطتلا قابيل نع ماذلا
 مشالا ةيفاقلا معا ا يامل اماللوهو للدتلا مالسو دهشنلا وق
 ملقت يذلاو ال ما ملسو ميلع هللا ىلص مسفن دسرلا نا بجبل



 -- 51 رتعوس

 اودمجأ ل كلام ةنازلا نع ءافشبلا حرش ف يجافحلا نيدلا بناعش ظفاحلا

 57 ىلع يلصي نا ملسو ميلع هللا ىلص ىنلا ىلع بجي ال مذا ىلع

 اال قا تيحن قف النسا ناك ليفني :نإ كحل كلااذأو علك

 رطب

 ءايعلا ا لعدم اهلا ةدئافلا ها ءاهقفلا نم دحأ أب وصب ملة لاسم ْش

 مالسلاو ةالصلا مهأع مهثايبنا ىلع ةالصلاب ل ةيضاملا مالا ثناك له و

 راياالم كاذب ال لقيعلل منا. ةيندللا(عيبهاولا يف يىنالطسقلا لاق ال مآ |

 اهنا ءالضفلا ضعب لاق ميلع ىلصي نكي ماوا بابكسالاو اعل قد

 مز
 ند ركب وبأ يضاقلا لاق ةرشاعلا ةدئافلا عوقولا ميلع كلا مدع نم

 ىلص نم ملسو ميلع هللا ىلص ملوق 5 ةدفنعأ يذلا مضره يف يبرعلا :

 : نأ لب ملسو منيلد ىلص نذل اي أرهثمع اهب ميلع مالا ىلص ةدلَض يلع ١

 77 عطقي لد ةرشع ميداملا ةدئافلا ءادقبا ميلع ةالصلاب هدصق ||

 5 يطاشلا قاحساوبا ئيشلا لاق ال ما ملسو يلع هللا ىلص ميلع مالسلاوةالصلا
08 _ 

 عطق| ىلع مةباجم مل و ميلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلا ةيفلالا عدس
 1 روت ذمىعملا اذهو ليقف مسيق 06 هللا لضفب فنفقدب لاول 5 نرتقا اذاؤ

 اذا منا ابلوبقب عطملاىنعم ناد بيجاو ددحا لكل لوب يهو عتمئاحلا |

 : لضفي بير ل هلوبقم ةالصلا ؛ةراسح دجو مالسالا مةوناع نموجلا ىضق ْ

 ضعب بتكو اهاوبقب قوثو ال مناف ثانسحلا رثاس الخ ىإعت هللا ْ

 اهلوبقي عطقلا ىنعم نا اذه نم برقاو مصن ام باوجلا اذه ىلع تب راغملا |
 : ملسو ميلع هللا ىلص ىبال ىطعي نآب اب ىعادلا ءاعد لبيقي هللا نوكوه ا

 : معد عوطقم اذهو ىلعت هللا نم يلع ةالصلا لوصح وهو يادلا انهاطلاعلا ل 2 '

 ْ يلصملا نم لمعلا اذه نوككلذ مزاتسي الو :دعبو ملبقو ىإملا ةالص دنع

 | ةلملا نا درر رع عينايلا ةدث اغلا الباندا ملح يداعب عم الربقم
 || اهيف صرصخلل عمطب ال اهبحاص ىلع سبح ماسو ميلع هللا ىلص ينلا ىلع
 دشناو ةبعأاو ميظعتلا اهبحاص اهب دصق اذا اهب طورشمم كلذو مهضعب لاق

 ىلعت هللا مدر يشايعلا دوصم هللا ديع ودا جيلا

 مال د مس ص م م صص د مع م.يلع ةالض 3 ماس بيصلا رجاو ضرملا باوث

 منسحو



 دما هر 2و

 ماللي نلت بللا طملؤلا خيتي ىلا مان شل يمذ .ع اناس مل

 لد فلكا) يلب انزذم:قيبلبلا نوايا اهلل بلحن هذا انيولظلا نس
 يبطرقلا مامالك نا ىلا كلذب ريشي مالك سعبل اهنم سعبلا يفو ملرق 1 ظ

 طلال نا انل نيانم مدع للا يضر لاشمسو مايصلا باوث يف شفاز
 لولب كل + ةالتدلا ناب هيرانجأف ايم يف ذخوث ال مظنلا يف ةروكذملا
 عب رالك اماو اهبحاص ىلع سبح اهناب ثيدح اهيف درو ملسو ميلع هللا ىلص

 مخهايشا ضعب نع اهركذي قورز دمحا يدوس هللاب ىفراعلا ناكف ةبقابلا

 مازانلا بئاصإا رثاس 2 باوث ىلع سادقيو منع هللا يضر لاق مث
 : اح كلا نهيزر ال. تللذ يافا 1ذا: اطمن ارا جواب رفا لالالا

 اضيا مهضعب اهعمج دقو هللا ءاش نا

 | يلا ىلا الذم« افسبمل يلق عازر سا يسدلزبجاويظرت للالا/لأو
 باستحا يذ ضرم 5 وصلا رجاو *« اسوي ثنسحا مل نم ءاعد

 000 موي يف راثخلا ىلع هم ةالسص اذكر وجال فيعدضتو

 ةرركم رخآلا نع امهدحا مالسلاو ةالصلا دارفا ةرشع مئلاشلا ةدئافلا
 نونا لامار الما اسيل ارخآلا نع انمهادحا:دزذي /ناةهمداركلا انا
 ّ يوامجسلا كاذ ذ ىلع صن الثثمم نوكت مئافرخأ تاقو ف ملسو تق

 ددعي نم عمجا دقو يوونلا لاسق ةرمشع هعبأرلا !ةذئافلا عيدبلا لوقلا
 ريغ اماو لاق الالقتسا ءايبنالو ةكمالا رئاس ىلع ةالصلا بابعتساىلع مب

 ملاين 0 وبا لاقي الف ئادتبا مهيلع ىلصي ال مذا ىلع روهمجلاف ءايبنالا

 حصلاو نالوق .ةداركلا ىلع وا ميردتلا ىلع عملا اذه لهو ملسو ميلع

 عدبلا لها 2 هرمدسفال ب ا ههارك ةوركم منا رثكالا ميلع يذلا

 هللا مهمحر فلسلا دنو هصوصخ# ةالصلا نا كلذ ين لصالو انواع لاق

 لجوزع هللا لاقو ىلعت هللا لاق ادلوق نا امكمهيلع ممالسو هللا تاولص ءايبنالاب

 الياج ازيزع ناك ناو لجوزع رك ال امكف ىلعتو مذادج- هللاب صوصخم

 مهجر لاق ادي هانعم ناك ناو ماسو ميلع هللا ىلص يلعواركب وبا: لاقيالا

 مهلا لاقيف ةالصلا يف مهلا عبذ 1 ريغ لعج زاوج ىلع اوقفثاو ىلعت هللا

 ماسو مهعابناو مشي رذو مج اوزاو مبادصاو دمحم لآ ىلعو دم ىلع لص
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 ا يف وهادبادعدع] نم ييوجلا دوح وبأ نيقلا لاقذ مالسلا اماو لاق اهللف

 ئصرعلا اماو لاق مالسلا ميلع يلع لاقي الذ ءايبنالار يغ مد درفي الف ةالصلا

 لبد مقال_خب دعب ال نذ اذال-خ منع هللا يبضر جرا _دصلار صومعخ# ريخف

 نمو نيعباتلاو .ةباعصلا تح ين مبابعتسا روهمجلا ميلع يذلا سبحصلا
 مايمماخلا ةدئافلا مهنع هللا يضر نيحلاصلاو دابعلاو لزاما عم مهدعب
 اورثثكا ملسو مهلع هللا ىلص ملوق نم ثيداحالا يف اهبروماملا ةرثكلا ةرشع

 اديهش مل ثنك كلذ لعف نمف ةعمجلا ليلو ةعمجلا مو يلع ةالصلا نم

 ةدئافلا ةرم ةئامثالث كلاذ لقا ىكملا بلاط وبا لاق .تمايقلا موي اعفاشو
 ةالصلا نم ميف راثكال ىلع ضحلاب .ةعمجلا موي صخ ةردشع هسداسلا
 ضرءثو مكماملا ةدهش موي وهف لضفلا نم ميف امل ماسو ميلع هللا ىلص ميلع

 ةباجالا ةعاس ميفو ميلع ىلص نم ةالص ملسو ميلع هللا ىلص ميف ميلع
 منا كلاذ يف ةمكسحلا نا ميقلا نبا لاقو ملئاضف ين ركذ امم كلذ ريغ ىلا
 ميلع ةال_هللف مايالك ديس مةعمجلا موسبو مدآ دلو ديس ملسو ميلع هللا ىلص
 يف مثمأ متلان ريخ لك نآوهو ىرخأ دكح عم ةريغل ثسيل ةيزم ميق

 ايندلا يف مل ديعوهف ماسو مهلع هللا ىلص ةدد ىلع متلاذ امناف ةرخالاو ايندلا

 مهثعب ميف ناف كيبملا موي لص اهناف ةرخالا يف مها لصحتت .ةمارك مظعاو
 مهديعوهو منجا اولخد اذا مهل ديزملا موي وهو مدجلا يف مهروصقو مهلزاذم ىلا

 اهنا ملك اذهو مهلئاس درو الو مهجئاوحو مهتابلطب هللا مهفعسي مويو ايندلا يف
 ءقح نم ليلقلا ءاداو ةدمدو ةركش نوف ةدد نلع ليش مهل لعجو ةوفرع

 لاقو ه' متليلو مويلا اذه يف ميلع ةالصلا نم رثكي نا ملو ميلع هللا ىلص
 يف في رشا رهابلا رونلا لد اهيف نا امب اهمويو مةعمجلا هليل لضف نا ةريغ

 فيرشلا ةدلوم نم .ةبسن اهمويو .ةعمجلا .ةليلل نوكيف ةنمآ .ةمركملا نطب

 ملعا هللأو اهيظعتو مب احرفو هلل اركش ميف ميلع ةالصلا راثكاو اديع هذاختا نم

 «رردلاو كفاريااكرخا دئاوفب هي رصتتخأا كرابالا قيلعتلا اذه متلو ظ

 ا لجل اريكذ نبا ليل كال يملا رىدقلا لدتا اينايفللو هلال ع درطم
 ةرم ولو مةعمجلا .ةليل ةالسصلا هذه ركذ نم نا ىلعت هللا ممحر يطويسلا
 مهللا يدر ملسو ميلع هللا ىلص ىفطصملا آلِ ةربق يف ةدحاي مل اهيلع مزالو

 لح
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 ىلعو اجلا ميظعلا ردقلا يللادعلا بميسحلا يمال ىبلا ده انديس ىلع لص

 نم لاق مذا ىلعت هللا ممحر يركبلا ذاتتسالكن ع لقنو ٠ ملسو مبدحو ملآ

 هلل يدب نيد ينضبقي رانلا لخدو ةدحاو ةرم ولو ةرمع يف ةالصلا ةذه ركذ

 نيمانلا يعلي ا مئاخخلاو قلغا ا يئافلا ده اذد يس ىلع لص مهللا ىهو ىلعت

 ميادصاو ملآ ىلعو ميلع هللا ىلص ميقتسملا كطارص ىلا يداهلا قلاب قحلا

 اهنم ةرملا ةالصلا هذه نا نيفراعلا ضعب لاسق ميظعلا ةرادقمو ةردق قد

 ىبنلا ىلع ىلص نم لاق منا منع هللا يضر يلع نعو٠ ةالص فلا ئا وتس

 لاق ىتئالخلا غيمج ةالصب ميلع ىلص دقف ثايلكلا ةذهب ملسو ميلع هللا ىلص

 دهم ىلد مقلخ عسيجو ملسرو مئايبناو مدكئتلمو ىلعت هللا تاولص لوقي

 ميلع ىلص نم لاق مئاكربو هللا .ةدحرو مالسلا مهيلعو ميلع دهم لآ ىلعو

 موي ىلعت هللا ةرشح ةرم ةثام ةعمجلا مويو تاره ثالش موي لك ةذهب

 للا ىلص هللا لوسر ذخخاو ملسو ميلع هللا ىل ص هللا لوسر ةرمز يف ةماسيقلا

 ىبانءربلادبع نب رمعوبا ظفاحلا جرخو ٠ .ةدجلا ملخدي تح هديب ملسو هيلع

 222 ير 2222 222552525252522 لل يي يي

 هللا لوسر ددغ ثدك لاق منغ هللا ىضر يراصنالا فيدح نبا ناد ورفع
 لاقو ةرصب باهذ ميلا اكشف رصبلا ري رض لجر ةاناآو مدلسو ميلع هللا ىلص

 كلريخ وهف تربص ثثش نأو كروعد تش نأ لاق ىئيفاعي نأ هللا عدا

 فلذقتلا يلع قش دقو دئاق ىل سيل ملسو كيلع هللا ىلص هللا لوسر اي لاقف

 ثنا مث اضوتف ةاضيملا ثنا ملسو ميلع هللا ىلص مل لاقف ةعامجلا نع
 م.جوثاو كلاسأ 5 مهللا تاوعدلا هذهب هللا عدا مث نيتعكر لصف ليسا ا

 كسجو) قل دعب ةهدرلا ىذ مدسو ميلع هللا ىل ص دي كيك كيلا

 . طق ىمع مل نكي مل مناك انيلع لخد ىتح ثيدحلا انب لاطو انقرفث ام هللاوف

 نب دمحا نيدلا نيز ثدحلا مامالا علوا دئاوعلاو دئاوفلا باتسك يفو

 كلل نوكن ةالص ملآو ده ىلع لص مهلا موي لك لاق نم ملسو ميلع هللا

 د.ي مين ربقو ةربق نوب 8 اعل هللا “2 رم نيثالثو اذالث عادا مشكو ءاضر

 ا وسم وسو تت هس هد و سوس وس ص سسو هايس سس سس ع و موس سس سس مس سس سس حصص مو سس يس سس سوو سس سس يس سس سمبل

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 121 تت ت12 ك6
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1121111111 111 
 يمال ىللا كايطم) ارث. . نعل عط مهللا لاقف تبرك يف عقو نم ل |اق منا

 هللا جرف يلف رركيو بركلا اهب كفثو دقعلا اهب لحث ةالص يكرلا رداطلا ظ
 ىلع ةالصلا لصف يف مالسالا ريئافم بحاص ركذو ٠ برج 2 د
 ىلص هللا لو وسر لاق 0 ةريره» با نع مالمسلاو ةالصلا ميلع دمه اذديس

 نم موقي نا لبق لاقف ةعمجلا مري رصعلا ةالص ىلص نم م ملسو ميلع هللا
 00 ميدو ملأ كأتو يب 0 يلا دو انديس ام لي الا مسلس

| 

 لاق و يضر ةويدشلا رك يبا 5 ,ءروثاملا 0 كمر يف

 ىلص ى تلا درف ميلع ماسف لجر ةءايجق ملسو ميلع هللا ىلص ى لا دنع كيك

 ىضضق ايلف ممن كليا مسلجأو مجهجو قلطاو مالسلا 355 العز ميلع هللا

 لجرلا اذه ركب ابا اي ملسو ميلع هللا ىلص ىبلا لاف ضررا بألا
 منالاق هللا لوسر اد ام كلذ مبو جفن خيربل فا لهعك لهع ما كيفل عر

 لاق كاذ امو ا كوتلملا هالكلام زا لم هاخ زيل ىلا

 ىلع للمو كقلخ ند ميلع ىلص ن م ددع ى كلا 2-5 ىلع ليَص مهلا عود

 نأ انثرما ايفل ا لصو ميلع 5 1 ا انل ىخبنب امكىببنلا 05

 ىلع ىلص نم ن ١ ثيدح دو ند ىبحو ةعادو نبا 0 ٠ ميلع يلعن

 0 اعلا ععإلا 3 ءو ميلع هللا ىلص ىبنلا

 ةدجلا نم مهلزنم وأ ميبن وا مبر مانملا يف مقليل نم ىري مناف يمال بلا
 نوكي 3 ميرمالا لوصحو دأ سهخ ليا ثالثو | تا نويسصمدل يفف ةرد مل ناف

 ةذه ركذ نم منع هللا يضر ي هر كملا يالا و٠ 00 ةكفإ آلا

 انال5# اهلاق ن*و هللا يدد ن ع »# ايلا كيملدو ةروع يفر مولو ةالصلا

 انالومو انديس ىلع كرابو ملسو لص م وللا ىو هللا نم ميسفت ىرتشا دقف

 ملا ىلا 8 5 كدا ارفارهاوج دلع كين 2 . عاراؤييبلا ضرالن زت 8 ةالص ني

 اهنا ادغلب ةالصلا ةذه نيفراعلا ضعب لاقو ٠ دج ديدح كذا كلذ فاعضأاو

 ده انالودو انديس ىلع لص مبللا ىهو ةرم نيعبس ثا اريل لثالد لدعت

 ذل[ ىلعو ديم نال ومو فدل كف كالي مرو لها تاولض لدعت المص

 مداح <أو ٍ
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 ثيأر مع. هللا دعا ى.كاوعلا 0 لدقو 0 مهمالس لددو هدام مداد كأو

 لئالد أرق امن أكف ةدحاو ةرم ةالصلا هذه أرق 5و ةظلضد قف دهياقتلا صضعب يف

 ىلعو ده اند..س ىلع كرابو مرو ماسو لص ممللا 0 ةرم نم را تاريخا

 ماودب موال سيدو ةالص كيد 2 م دم ميرذدو مجاوزأو .مباودصأو غل ا

 يا ءايلوالا ضعب بق رادج يف ثيار منع هللا يضر اضرأ لاو ٠ ناب

 رظنلاب نويعلا ثاصتا ام دو اذ ديس لآىلعو دم# انديس ىلع لص مهلا

 -ِ كثيبلاي فاو رعو قاحو ىلو رهثءأو جاح عحيووراتلاب ضرالاث ف ةزذو

 نيفراعلا ضءب نع لقنو .ةالص فلا نيسمخب ةرم اهلاق نمرجلا لبقو قيتعلا

 ةةلابع فلا 0 كلر لف كلباذع ةدحاو رم خال حلا ةذدب 3ك ص نم نأ

 ىلعو 5-- اناس ىلع كرابو ملسو د مهلا ىدو ران | نم ءادف 2 كناكو

 5 نب 5-- هللا دبع كت 00 ءو٠ نايا كللاو لاعبا اذهل | 22

 ةذ-د ةدارق ىنغلل برج يف لاكن و را هللا ممديو يسوسلا يىدو# ءلا نيكل

 ىلعو يملك ىنلا ده انديس ىلع لض مهللا يهو ءاسدمو اح ايص أاعيس ةالصلا

 قلغتو ريسبتلاو اضر | كف اوبا أهي اهل هقك اة ماسو مرج *#و نيل

 نو هريصنلا معنو 100 اولا معن 01 برلا كنا ريسعتلاو رشللا باوبأ نع ام

 هامتشاا مكر املا ةالصلا ةذد ىلع ظفاك ن* أ ةرهس سدق 0-5 ءشلا

 وفو ايار قدم عملا لأ ملسو مولع هللا ىلص يبلا وانما, خلوف

 ىدقلا:ن م مسأر ثلعج يذلا دكه ان هيه قلع قل ارابو مل ماسو لص مهلا

 دهزلا نم مشئأو متءاطلا : نم مدهسو زو“ لا نس مع ؛بعو ركشتلا ن نق بايب

 لف رعسلا) (كوذيصلا ع ليوا .رلوالإ حذف ابابا ماعلا زانق
 نم ميلقو نال 0 ةردصو عا ةيسبلاول نم مددقنو عوضألا نم مانعو أضر |

 منطب و راقو ازال ند يلا منيكسلا نع معا درو هانا نم هدب و صالخالا

 رتماقةسالا نم ميرم دقو عرولا نم مدد ل يفو م موضع لأ ند مشا هد و معابقلا نم

 يبا يولعلا بطقلاو يوثبلا في ركبلا اةالص ةذهو ٠ دا م. كو ملا ىلعو

 عضرم يف ةرم ةثام ةعمجلا مليل اهلاق نم يودبلا دمحا يديس سايعلا

 لدعت اهنم ره لكو مدكسو ميلع هللا ىلص ى م )| ىري مناف سانلا و

 لف ليغ مهللا ةذه ىدو مساس ميلع هللا ىلص يبلا ىلع ةالص فال 2
 1 اوسلو دي 7 يا م 20 دا لب 200- -- و 1-هل لالا 05 + فج 6-00 ال تل كلش 205ج 7 32 قسما
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 ةيمدالا ةفاخلا لضفاو ةينامحرلا ةضبقلا مالو .ةينارونلا .ةيلصالا ةرجشلا

 يئافطصالا عيال تسول يرانا ودمر ظيينافدجلا ةروضلا علقو لاو

 ىلعو 0 كرابو ملسو ل صف ميلاو "ا م-فف مداول كف ىنوئيبنلا

 ٠ 5 ثينفا نم ثععبت موي ىلا تيصناو ثماأو تقزرو كتضقلخام ةدذع لا

 ثارمرشع ةعمجلا .ةيشع لاق نم لاق اههنع هللا يضر سابعلا نبا نعو

 بصحاصا و د ةيطعلاو ةمدرلاب نيديلا طساد ايو ةيربلا ىلع لدضفلا مئاداي مهللا

 اذ اي انل رفغاو مخ يسلب فردا ريخا #انديش واط واص مما ال شارملا

 2 ناك اذاو ةجرد فلا عقلا داما مل عفرو مة كفلا فلا ةجئام م2

 اهادها ا ةالمملا ل .هأ متبق يف لئلا ميلع ميهارسبا 8 از .ةمايقلا

 هذه يهر ىلع اذ ب نم 1 0 0 0 يال عقلا بطلا

 ربكالا كناو-ضرو تايكاز !| كان تعلو كراماثلا كنتاولص ن 0 درجو ددج مهللا

 الظ كلل مدمقا يذلا مدآي» ند ملاعلا ! !ذقا قف كلذبع !!يكاىغ مودال مالا

 مثوهظاو كت ةتمقاو كسفنل مةيفطصاو ريو ةلبق ىاغاخ كارلا مدلدج
8 

 كاضرأ يف كيهاوت اونو كرماو اتينا حارب ردو كيلجتل ىوتلسم مثرتخ او كتروصب

 م.يلعف ميلأ اذه ىف كدبع مال كناذوكم نيو كيب طساو كنذاودسو

 مهللا تاميلستلا ىكراو 0 ةالصلا لضفا كدبع نم نآلا كنم
 ردق ىلع الجآو الجاع يل عفان عدا ملعت كندا 5 كدنع 2 يب ةركذ

 لضف لك كنا يمهذ 7 مهو يللا ىلع ال كيدل ممع اردو مفروم

 ميهصو ملأ [ ىلعو ةهمم امن دعت لع هللا ىلصو ريدق ءا عايش انا ىلعو رودج

 كيهايبلا كيبايك فو نيلاطلا بتر قادت نردللا موي ىلا اريثك اميلست ملسو

 اذاف ليربج ىلع هللا ىلص دبعلا لاق اذا لإ ميلع هللا ىلص لاق رهاوجلاو

 محدد كلم لك عم كلام فلا نيعبس عم تارد جي موي لك ةربق راز كرام

 دوي يديس هللا نراعلا ناذنلو 3 ليربج حانج لظ ف ممايقلا موب ناكو

 لاق مالسلا ميلع ليربج انديس ىلع ةالصلا .ةيفيك نع هللا ممحر يشارعلا
 -_- -22للد-42222-ا #2 #]# # #ظ#ظ#ظز#آ#ذ#ذ#ذ#ذ#ذ#ذ#زذزذزذززذ#ذ## ذث# ز#]#طززذظت##تتث#]©؟©؟*“©ت©؟©؟©؟ٍ؟ٍت؟“© سل... ٠ ا... اااااا313ا37-72_7_385958978767ر7ر.3887 د7لللسكس#9 ببي
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 هللا "4 مر لاق 1 21- هللا يدر وا نتو ٠ ءالاو بارتلا >5 - ليربج

 اجر ينثي نا لبق ةهمجلا مو مامالل ملس اذا ارق نم ملسو ميلع هللا ىلص
 مدقت مدقق امل هللا رذغ اعيس 0 هد دحاأ هللا وه لقو بانكلا موف

 يو رخالا موهلاو هللاب (لفآ نم ددعب رجالا نم ىطءاو رخات امو مدد نم

 سابع نبأ نءو ٠ معلا 5 هعمجلا نم م ناطيشلا نم ازرح 5 تناك ياور ٍ

 نأ دعب لاق ند ملسو يلع نا هللا لوسر لاق لاق امهنع هللا ىضذر

 - مرام 5 هللارفغ ةرد مثئام ةدوحل و ميظعلا هللا ناكجس ةعمجلا ىضقي

 مدع هللا يبضر ة ةريره 86 دانعو هنييمدكقلا ندرشعو فيرا دلارلو 01

 48 ا-مههددحاأ وأ ميو قنا ريق 3 3 5 لع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق

 م بيزا ني ا لا د ل ١ 0 نع م لاق 3 امان يلع للا ليط

 يطا لاق لاق 2 هللا ىضر هللا دبع نب د ربأج ع نءو٠ مهل اقاع

 (| ن اك ميمو مك: ته تناموملاو نينمويإلو ايل رذغا مهللا لاق نم ملسو ميلع هللا

 لاقو ٠اس اهلاق ة نأ ىلا ح وذ ندل ن لم كيم وأىح نا لك ددعب مل

 د نأ نيتلاصلا هللا دايع انيلع مالسسلا ليل لإ - مييلع هللا نإص

 يبلل مالسلا ميلع 00 تا ءاعد 0 0 مخمو 0 نبا 4 نم

 اهاندا ةجاح يفلا نوعبس ل ملأ  ىطق ام اعد نم ماسو ميلع هللا ىلص

 ملا ال «ميحرلا نمدر 0 هللا مسسل ودو 0 يبرذثو رانلا نم قتعلاو ةرفغملا

 « ملبق ملا ال «ةدبعرصان ه« ةدعو قداص « ةدشر داب + ةدحو دحاو هللا آلِ

 *« متيفكف كيلع لكوتو » ميطءاف كلاس نوم اناعجا مهللا م ةدعب عئشالو

 ناعتساو * مدرج جاف كب راوهسأو » مةثغاؤ كب كثاذتساو عطني ديف قلبا نمو

 ميلع هللا ىل هللا لوسر لاق لاق كلام نب سنا نءو . متدعاف كب

 نلت كلا لعد ا نوبقلا (لدالرا باول ليف ىلا 5 يآ ىرموملا ارقراذل ملم



 ماك 1 جوس

 3 ف ةيلامملا تاق اذه 7” نا لعد كحاب ل بداص

 رم نم ملسو ميلع هللا ىلصفللا لوسر لاق لاق مهجو هللا مرك بلاط ي
 تاومالل ةرجأ بو مث ةرم ةرشع ضدحأ قتلا هللا وه لق ارقو ربا قم ا ىلع

 نم خاربق دنع فقي لع ن* اميدكا دروو 0 كاومالا ددعب رجالا نم يطعا

 600-9 5 عفرد و 2 فقل نيعبرأو اع [جلئاقل ىلعت هللا ةتدغكماو

 6 الو م.درجو ا ىققبس الل يذلا هلل ةيكااالو تجرد هلا نيعبرأو

 ادرذ ادحا ادحاو اهلا مل كيرش ال ةدحو هللا لل ملا ال نا دهشا مالم آل

 اردووم 5 دهشأو د.حأ اوفك ريل ني ممأو اذلو الو مبحاص ذكي مل اذولض

 نيملاعلا بر ضرالاو كاووسلا بر دمحلا هللخ ملا وه امك ملوسرو ه ةدبع

 * دع
5-5 

 ض1 اابوووححجملساللاب7جللللاا7770000000520200000000000 0و كك رلل1لبت16

 هللا كالو ا هللا ندبشي ميكا زيزعلا وهو مرالكو اولا ياء أور بكل فلو
 لوقي مث ؟ ميكحلا 1 0 لإ ملا ال طسقلاب امثاق ملعلا ان مكماماووه لل ||

 تين تعط فو مانيلا 0 يفاثا نم ءايبنال 5 5 9 ىحوأ

 مئاوق نم .ةمئاق ىلا ةءاول ثزكر ميحرلا نمحرلا هللا مسل ةرم فالآ عبرا

 كيضق - اللولو راذلا اوضوعسا قف قي 2 فلارشعو فاو دحنمر شرعلا

 نأ آل اهلي لخدي نأ م و مح تمرضرق ام توما سفن لك ىلع

 ىلص هللا لوسر لاقلاق مدع هللا ىضر يرادلا ميمث نعو ٠ ثوم م لزاد

 ةددحو هللا الامل ا الإ جا وأ ديا معلا لقط لعد لاق نم ملسو مدع هللا

 دل ني 58 !ىبلو 3 هيحاص ذكي مل ادودط اذه ادحاو اهلا ل تكفناش ال

 دس نيس.خ بونذ ثياا كلذل هللا رفغ الل ءاعدلا اذهب وعديو مناوخا

 ظ نا دارا نمو ,ةيسدقلا تاحفنلا بحاص لاق ٠ سودرفلا دنسم ين يمليدلا
 اشم كك تارب عبس رد وتكم ةالص لك الراي ارقيلف ناطرشللا مخ سوسو نءاد

 ميد دد
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 ْ دوعن |[ اهلا نئاضا نأو وردرعب لال طلخا امو لد د ج قلب تاي . كيه -

 ْ ثيار هدحت ذانكلا ا ىبل نعءو ,٠ دأ دوجأ 57 ةرو 34 ارخآ جطإ آرت هلا تلزب

 دع مهضعب اهتقوو ها ثنا آلا يعدي اد يبحاب ةرم مج

 سركلا ةياارق نم اهههنع هللا يضر يلف لاو إال لوا ةلاعا طسسلمإ بص كلا

 نوفر اعلا ضعب لاق ىرخالك ةالصل |ىلا هللا مذ نقي كرو "1 ن6 1-0

 20 ف :لاوأ اهيروماملا ثاواصلا 55 ىلع 6 نوسومخ سب ةيأ

 ناطيش مودلا لمع اهأرقب نم برد ال مذا نم ل ظ بميس و هه اند لطلو

 امتي اهل نعو ٠ نا-طيشلا ساوسو نع لاع نمحرلا ةرضح يف ناك نم نال

 مود ثاذ ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر لخد لاق منا منع هللا يضر لفرافملا

 ىلص هللا 59 مل لاقف ةماماوبأ مل لاقي راصنالا نه لجرب وه اذاف دجسأا

 ةالصلا ثقو ريغ ين دجسأا ين اسلاج كلارا ىلام تماما ابااب هل ميلع هللا

 هللا بهذا ملف اذا امالك كيلعا الا لاق هللا لور اي نويدو ينتمزا موده لاقف

 اذان هعبطيلعا اال لاقزلا لوي اي نليوهل هومز كاع 00 كوه
 لسكلاو زجعلا نم كلب ذوعاو نزحلاو مهلا نم كب ذرعا ىننا مهللا ثيسما
 لاسق لاجرلا اقل ماوخلا هيلخ نافع دعا خلال 000 م كلب ذوعاو
 !ههنع هللا ىضر رمع ن دأ نعو٠ يد ىضقو ىهه هللا بتهذاف كلذ _ تلءفف

 دلل دمحلالاةف ءالب بحاص ىر نم لاق ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر نا
 ميصي مل اليضفت قلخ نوم ريثك ىلع لضفو مب كالتبا امم ينافاع يذلا

 يف كلذ لوقي منا تاياورلا ضعب ينو شاء ام ناك اه انئاك ءالباا كلذ

 8 لاق منع هللا يضر ةريره ىبا نءو . ءالبلا بحاص عوسي ملو مسفت

 رعاه قبل 97 هللا لوس اي لافق ملسو مياء هللا ىلص ىبنلا ىلا لجر

 كرامايلا هللا تاماكب ذوعأ ةعفبيستا نيح كبلق ولااما لاق 2 درايلا ينتغدل

 رهاظ وه ثيسما ملودق هللا ممحر يبالل لاق كرضت مل قلخ ام رش 8

 رادلا لوخد ددع ةراركن كاز انحب الوب ىو اكا ءاسملا ديف, كلذ لوقيو

 - مل ءاشعلل مسواج دنع " !دلا لوهد:دئدسلاق ولاجفاو مونلا ددع 3

 59 هرب لوقي خ :.شلا ن راكف تقعو ثبكد ٍ رظناو بم ايد ملا



 يردمع يف برقعلا ىنتغدل دق ىلاعتلا دوز وبا ئيشلا لاقو لوقلاب قلي الو
 لدي يذلاوهو كلل اذوحن وا لمنلا صرق لثم آلا اعجواهل دجا ملف ثارم ثآلث

 سئافن يف لاقو ها كسمت مل لقي ملو كرضن مل لاق مناف ثيدحلا ميلع
 اهوذ اينأ برقعلاو .ةيحلا نا مهضعب نع يور نآرقلا سثارد يف ناجرملا
 نفف انلمحا اتلاق امكلوحا| الف ءالبلاو ررضلا بيس امكنا لاقف انلمحا اتلاقف
 ىلعت ملوف اههثرضم فامخي نوح ارق نمف كركذ ادحا رضن ال نأ كلل نوضن

 ناويحلا ةايح يفدللا ممحر يريمدلا لاقو ةاثرضام نيلاعلا يف ون ىلع مالس
 يفو ديصولاب مييعارذ طساب مهبلكو لاق ادحارضثال نأ برقعلا ىلع ذخا

 ةرئاد نهداف برقع كىصرق اذا ةدئاف ىلع ى خا اي كدا ىربكلا دوهعلا

 كلذ انبرج دقو لاملا يف دربي ناقرحلا ناف بيطلا ثيزلاب طئاغلا جر
 ىلع ثقصلاو ثقد اذا قرا نا هللا ممحر يرديمدلا دافاو ها ارارم

 براقعلا منم ثب رهرقبلا معشو روحا مينرزب ثعيبلار خب ذاو اهثاردا اهبتعسل

 بئثاجع ينو برقعلا عسل نم ةاربأ م رثالا ببح ند نيلاقثم برش نءو

 برق ديو رزلارججش قورع نم يش قلع اذا منا تاقولخلا
 ل ١ نع ميعدللا يبضر راسي نب لقعم نعو ٠ مدعاس نم ىرب

 اجرلان اظيعللا نم لاب ذوعا ثارم ثالث سبصي نيح لاق نم لاق منا ملسو |
 15 كلم 7 نيعبس ميوللا لكورشحلا ةروس رخآ نم تايآ ثالث ارقو

 ىبسمي يح اهلاق نمو اد يهش ثام مويلا كلذ ين ثامناف ىسمي ىئح ميلع

 للاب لاف نم لاق مذا ملسو ميلع هللا ىلص منعو . .ةلزنملا كلتب 3

 هللا ىلص منعو ٠ ناطيشلا منع ليزي اكلم مب هللا لكو ثارم رع مويلا ف

 نم اهلك ثاماقلا هللا تاهلكب ذوعا لاقف الزنم لزن نم لاق منا ملسو هيلع

 0 ف ناكر «لزنملا ك0 نم لتر و ٌقَح عوش ةرضي مل قاخ امرش

 اكربد لاق نم لوقي كدر نالبربج اي لاقف مالسلا اههيلدىسوم ليربج ىفل

 نو

 فرط و تحلو سفن 0 يدر نيد كيلا قا ىلا مهللا ٌةدحاأو 5 ةرد ةداكم

 ناك دقو انثاكك إم يثود 0 ككاو ضرالا لهاو ث كاويمسا|لهأ 55 2

 ةذخان ال مويقلا 5 وه لإ علا ال هللا ملك كلذ يدب نيب كريلا مدقا

 ا.نم سيل تكا نورةصو عبرأ راهنلاو ليلا نافذ ميظعلا ل مون دلل
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 لغتشثو روصلا يف مفدي تح ةنسح فلا فلا نوعبس مدم ىلا دعصي و لإ ةءاس
 ةثامنامث غلبف يللا ليل ايلات يانغ ضافإ» هلا ميكحلا لاق كلذب ةكئاملا
 رتثام راو ولباس امل ملم ريا الا سولاا ,يعبراو فلا فلا
 ركناملا لغتشت نا قيةعف تليلو مويل اذه فلا فلا نونامثو فلا فلا
 ةالص لكربد يسكلا ةيآ ارق نملاق مذا ماسو ميلع هللا لص منور يلاذب

 قيدص اهنا مط ئادلو كارلا ةرعجلا لوخد نم معنمي مل ةبونك
 راجو ةراجو مسفن ىلع ىل.اعت هللا مدما معضم لخد اذا اهارق نمو دباع وأ

 يف رالا ةذه ثثرق ام مالمسلاو ةالصلا ميلع لاقو ملو> تايبالو ةراج

 . نال نيب كاملا ديلا ادي الو اموي نيثالث نيطارشلا اهترجع» لإ راد
 للا ثعب ممانم دنع يسركلا ةدآ ارق نم لاق منا ملسو ميلع هللا ىلص منعو
 هيأ ارق نم لاق منا ١ ملو ميلع هللا ىلص مدعو بصي تح مسرب اكلم ميلا
 كللت نسطغلا ىلا منالس وى غوصتس! اشعل رم يدعكي اكلع دلل ضتعب“ وكلا

 هللا باتك نم تايآ عبس 7 مذا مدع هللا ىضر رابحالابمعك نعو ٠ مالا

 انني: قلألق لال ضرال ىلع تاومسلا تقبطناو لو يلابث ال نهتازق اذا

 كسسوب نأو ةيداقلا# نونمولا لكوتيلف هللا ىلعو [انالومو» انل هللا كا م الإ

 مد بيصي ماضفل دار الف ريخب كدري ناووه آلِإ مل فشاك الفرص هللا

 .ضرالا ين باد نم امو مةنلاثلا ٠ ٠ ميح جرلا روفغلا ودو ةدابع نم ءاشي نم

 يا ةعبارلا ٠ نوبه باتك ين لك اهعدوتسمو اهرقتسم ملعب و اهقزر ىلع لإ

 ىلع ىبر نأ اهتيصانب ذخآ وه لل .ةباذ نم ام مكبرو يبر هللا ىلع تلكوث
 مكاياو اهقزري هللا اهقزر لمعت ال ةباذ نم نياكو ةساخلا . ميقتسم طارص
 امواهل كسيم الف .ةمحر نم سادللدللا رسفيام .ةسداسلا ٠ ميلعلا عيمسلا وهو

 نم مهتلاس ن نعل عباسلا . ميكحلا زيزعلا وهو ةدعب نم غل لسرم الؤ كيسي

 يفدارا نادللا نود نم نوعدأل ام متدارفا لق هللا ناوةبل ضرالو ثاومسلا قاخ
 متمحر تاكسمم ن» له .ةمدرب يفدارا وا ةرض تافشاك نه لهرضب هللا
 لاق منا مدع هللا يضر لئاقم نعو ٠ نولكوتملا لكوتي ميلع هللا يبسح لق
 ىلصي ام دعب هرم .ةئام ءاعدلا اذهب عديلف .ةجاح هللا ىلا مل ثناك نم
 لئاق» نعليلف الو مدجاح هللا ىضق ناف دحا عم ملكتي نا لبق مبصلا



 ما 11 0-١

 | ل هللا 9
 د ل ميظعلا يلع 0 الة 2 لودمال "نو

 تت
 ١ نمدرلا هللا مسل اذهوهو ١ل

 5 ءاش 1 هللا لاس مث دوصاي دكا و ل 3 3 ا مثاد أ 0 اي ميلحا 3 ا

 كل ةختسأ مهللا ةر م 58-2 7 ل دعب لاق نم ديالا ضعب يف تثدجوو ا

 راهن و ا للي 0-1-0 0 الك ا اكلم عبط ةسق 2ك نم فلفلا بوثأو

 هما خرم أيأد ع 9 مس ةربق ف 1 0 قزر لأ نم اباد وعيش 84 لذ مي“ و أ

2 

 فكر 3 ةراعلا ركذو نيحلاصلاوعادبشلاو نيقيدصاا ىطعا ام ةمايقلا موي قاطع
 تئامدسمخو نيفلا ..سرتمصفا بص ل عر رئااشرلا أرق 3 نأ ةرس سدو وب ا |! يال

 5240 7- ٠

 11في واع 1 ً ناو ا ل سرع اول ا
 برجا - اقل 0 يو 03 هللا نذاب ايدج اهنا مح 1 مهولو رد ا

 ْ ضعيوك سيولد مهد امال 3 5ع 3 لاش 52309 مصب انم كرس سد كذاشلل يبكلا | يق 37 اع قل سا : اذام ْ

 ا 5 929 --- كا  هةح نزح 6 10 1 ور ةووص 2

ِ 
 ا دلاق 0500-1 3-7

 هسه هس

1 : 

 تناك ري مل ول هآر ءاوس ملباقي ثيحو سلجم يف معباصا |

 ا لوسراي لاقف ف ا لا ىلص يبن )ا ىلا ء ءاج 8 5 نا عوباضا اميه

 | كدلك 6 نك اخ : 26 ايوة يلاع هللا لص ىدلا لاقف نا ايسداارافك ل لجو ي واهلا |

 ىضرتو ه5 عتيقنو املأ اقلب نود 00100000 ,عسفت لعجأ م 5 لا' ثءاره 0

 ديياقتلا ضءب ينوه رجم ءداثكع ا اهو ىل ءللذ 2 تاعي كلذالبل كد ضر

 0 000 11[ 2 ل لا
 ىلع يه انقزرأ مهلا ل أوقد فسل عرهام] تود 2 أرق لق 0 لع دارا
 را

 أ 57 3 4 6 ٍ

 0 ايا أواص انما 0 0 هلا ب .رولصي ايتن هللا نأ 0 ملوق

 1 اوم للريح اذا مجدل يسر از ثلا كاتو اعمر بث او و ||

 | اشم ن .رأ لاعفل "الخلا كاملا ناكيس الئاق كردص ىلع ك ادد عض كيكذلا ا

 ظ اعللق هكر اكرت رفسرلل# هللا ىلع كلذ امو ديدج قلخب تابو مكبهذي

 | راتحلا ى منلا ىف دع عاطضلا ْظ ّ 02 نا اهييزاإل م

 نافرزلا يسن يلع قاذا نم نيف اهل | ضعب لاسقو ماسو مهلع هلل هلل "5 ا

 ىنأ مسهللا دو مق ن هاد مناف تارم كودلف موس 53 ءاعدلا#اذه كيل

 يديس ميشلا ركذو م اءا ال 4 كر ةءةنسأو ملع ءأ - كب 0 5 كب دوغا م

 ةطصم



 هيج 1 -

 م-أسو مع هللا ىلص ىبنلا نع 1 ىف در ل م2 دلل كور . كلل ىفطص“

 ىرديلا مدذا يف ماسقاو ىميلا فذا يف نذاف 55 مل دلو نم كاش

 |١ نع .ةجام نباو يةاسسلاو ل دوادوبا ةأور نايبصلا 3 رهط مل

 ليلطتاللا انيبحرب .نعاو هبلا | ىرداونلا هي بادهش ملا طئاون عقر يبخل

 ٍ 0 هاده نألف قير 0 0 ينل لطفا لاق منا نيحلا_صلا ضعب

 ||| نذا نمي نا ءابلحلا سان نع يورو رخآ عضوم يف لاقويم ىييرألا ]ل
 ١ تدجوو لاق ى عت هللا نذاب 0 رسول يف مالو يلا حورملا

 || منذا ين نذاف ناسال نم ناجلا جرت نأ تدزا اذا ءايلعلا ضعب ل

 || قراطلاو ءامسلاو يسركلا ةيآو قا عئافلا ارقاو تارم عيال

 ' | (ليقو راذنلا يفي ماذاك نرمي تاق اق ا لك يعباف الملا نشل هملا وول

 ١ نورس نم ليلقلا لإ اهفرعي ال ىلا ةموتكملا دئاوفاا نمو اضيا ميف
 أ مناف مومدلا رهط ىلع مماقالاو ناذالا بشكت نا رابكلا ءاململا ضعب طخب
 ىنا دبالف رفاسلا انق يف نذا نم نأ ميفو ىلغت 0 نذل انعي رس اريس

 يبا آر لاق منا منع هللا ىضر يلع ندو ميفو . ىلعت هللا نذاب عجرب

 : اف كنذا ين ناوي نأ كلها ضءب رم يل لاقف اهومهم ماسو ميلع هللا ىل رد

 || اذا اوفر منع للا يضر مدعو . ها ىنع كلذ لازف ثلعفف لاق مهلل ءاو

 كفقاخو يبناخ ي ِءذلا هلل دمجلا اثالث ريكا هللا لقف رهشلا لوا لالهلا لولا

 قكتلم اي لوقيو .ةكنلملا كلر هللا يبهابي نيملاعلل مقا كللعسو لوايم كلل دق

 يروفصأل س !اجلا ةهزرن يف اذك رانلا نم دبعلا اذه ثقععا دق ىنا اودهشا

 : لاق نم مدع هللا يضر نافع نب ا نع نابح نبأو 0 كورو

 يف الو ضراللا ين ئوش ممسا عم رضي ال يذلا مللا مساب يسمي سيح
 قون تعيب ءالب اعف ميصت مل تارم ثالث ميلعلا عيمسلا وهو ءامسلا

 الا ينو يسمو: قح ءالب ةايعذ ميصن ' مل ثارم ثألذ رملاعلر اع ج اهأاق

 بادصا اذا لاق منا مالسو ميلع هللا ىلص متعو ٠ عش ةرضب مل 5

 ةأدر امر م كرشبا ال قر اهيأل | ثارم عيب ل.ةيلف نزح دبا قا دحأ

 نم ملسو مهلع هللا ىلص لاق فرطتسملا ىف بيطخلا نباركذو . يءاسنلا

 ةرضد مل ءامسلاو نب ضرالا يف ع اسال 5-3 هللا مسأب الاب لاذع لاق



 ناقل الطلاء رانج اها مرآ لريصملا ةرسخلا قو. همر شا اه: لكلام

 ند متبافكلا تلصحو نيركاذلا رئاسل ركذلا اذه قف ةمحرلا ككفَع دقو

 1-53 4 رجع وس

 ذوءارذحاو فاخا اهمزعا هللا اعيمج مقلخ نمزعا مللا ريكا مللا لقيلف

 رش نم منذاب لْلِإ ضراللىلء عقت نا ءامسلا كاسمموه لإ هللا ال يذلا هللاب

 ن* اراج ىل نك مهللا سنالاو نجلا نم معايشاو معابثاو ةدوئجو نالف كدبع

 نو ٠ يناربطلا ةاور تاره ثالث كربغ ملا الو كراج زعو كوانث لج مهرش

 راالا“ يقتلي لاق ملسو ميلغ هللا ىلص ىن يننلا نع امهنع هللا ىضر سابع نبا

 ىلع ناقرفت :: و ميحاص سار أمهنم لك قلديف مسوملا يف ماع لكي سايلاو

 للا ءاشب ام وللا مساب للا لإ ريخلا قوسي ال هللا ءاشام هللا مساب تاهلكلا متاه
 هللا ءاش ام.هللا نمف معن نم ناك ام هللا ءاش ام هللا 3 مراملا ب نإ كرا

 مص نوح نيلاق نم سابع ندأ لاق ميظعل !يلعلا هللاب لإ ةرق الو لوح ال

 وارلالاق قرسلاو قرغلاو قران هللا مما ثارم ثالث يسمي نبحو
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 : يف يثاب اقاروو ينلرشعلاو ةيملاو ئاطيلاو قاظيملا نيو لاه ماخأاو
 نم لاق ماسو ميلع هللا ىلصى ىمنلان | سنأ ثكرددد نم 5 م ويحم

 غبت هللا نددر# .غفأ امك نقرا و عرقاف نايبصلاو جيادلاو فق 8 قرم 01

 نارقلا كاز 3 اذأ اة م.اوق ىلعت هللا جما ى ع ا 5 هأ عال

 5 ماودقو الا هللا ىبسح لقف ١ اوأوذ نافل اعل هملول 3 انلعج

 ليغ” ىذل !ىلع ناسنولا ادالث اذار ارالا هذه ميلعلا عيمسلأوهو هللا مهكيفكيسف

 را سيح ينو ٠ داىلعت هللا نذاب كلذ مدع لاز ةدساف رن ب
 ٍٍى

 نكد

 لك

 لِل ملا ال للا يببسح ىسما اذاو سبصا اذا لاق نم معفري ءادردلا ىبأ نع
 اقداص ممها اموللا ةافك تاره عبس ميظعلا شرعلا بر ودو ثلكوت ميلع وه

 ردبلا بز ىلع مدرش يف ىلعن هللا ممحر قورز ميشللا لاقو ابذاكوا ناك

 ةالص دعب يالا هللا ىبسح لقف اولوث ناف لاق قدما يف ءاج دقو

 ناو ملكوت يف : اقداص نكي مأ ن او كلذ مموي هللا ةافك تارم عبس ىصلا

 ثيدحلا منع هللا يضر يلازغلا نع لقنو بصي ىح كلذكف اسم اهلاق

 ىلع فقف لاق م 50 ةايندرما نم مههأ ام هللا ةافك ةدايزب قراسلا

 روضحلاو قدصلا ىلع ةفوقوه نوكش راكذالل نم ارديثك ناف ظبتغاو ةذه

 ا وع

 مردؤلا



 ماك ١ لجو

 : 5 8 7 بجاود ماسقي اأو اهردق ردشب اي ا ةذ-هذ لكوسلا ف د ل

 || لا ممدر يبحرشلا دئاوف ينو . ارخآو الوا انطابو ارهاظ دمحلا ىلءث ملف

 هلأ مس 525 , كراشتسا ةروذ عفردو و مب ظفحت ملئاف 5 5-5 ارابمز رد اذه ىلعت

 مللا ةردق عمم قولخل ةردق الرذحاو ىناذا امم زرحربكالل قلاسلا
 || لمح نم 3 دقو مويغلا ىمعال ةوجولا ثنعو قسع مح صعيبك ىلغت

 ظ ةكعيذ غيل دا ىشيلا هشبل كاقيط لورد كليكلا معنو هللا !|ديصحلو اِظ

 | نم . ل 4 مدع هللا ىكر ناكو اههرس هللا سدق ىفن 510

 ١ روجر يللا لايقل دلا مساب لقف ملاظ ىلع تلخد اذا مل لوقيو ملاظلا
 | ةعلخلاو ميلا عجربف 00 هياؤع للا" ةردق عم قولخا .ةقاط ال فئاخ لكا

 || يآ بتك نم .نأ ىلعت مللا مسدر يسوئسلا ريشلا دساوف يو ٠ ميلع

 || ىلا مللا لوسر دمع يآ رودصلا ىلا دما مغلا دعب نم مكيلع لزنا مث

 || ىلع هللا ةرصنو ملاوحا عيمج يف مب افوطام ناك ميلع امهتلعو ةروسلا رخآ
 (| .ة:طابلاو ةرداظلا ضارمألل ناعفني ام»و مغو مه لك منع جرفو مئادعا

 || مد ىلطيو ثيزو درو نددب ىعميو فيظن ءاذا يف نابتكي ابرشو انهد

 | بر وهو بيرق نع كلذ لوزيف رئفنلاو ثاحارجلاو ليل اثلاك ملا لكىلع

 |١ ميلا فرح صاوخ يف ىلعث هللا ممحر ينوبلا فراعلا لاقو :٠ ها

 ددعلا ةرو_سلا رخا ىلا هللا لوسر ده معم ببتكو ةرم نيعبرا ثبتك اذاو

 | كلملا ملا وع نع فشكلا ىلا .ةيفخلارومال يلع هللا ب ناسنا ملمحو روكذملا
 رثاخذلا نمو ةدئاوف ين ىلعث هللا ممحر م اةديعلا لاقودس ركل

 | بدكو ضيبا ريرح .ةقرخ يف دودو ىلع ممسا 6 نم نأ ةسيفنلا

 || كلذك هللا لوسر دمحاو ةرم نيثالثو اسمخ هللا لوسر ده مب ارودم معم

 | تازمه هافنكو ربلاو ةءاطلا ىلع ةوقلا ىلعت هللا مقزر ةعمجلا ةالص دعب

 | رظنلا مادتسا ناو دابعلا بولق يف بيه ىلعث هللا مقري ملماحو نيطايشلا

 ملسو مييلع هللا ىلص يبنلا ىلع 8 وهو سمشللا عولط ددع موي لك ميلا

 أ| لاقو مسوي بابسا تادف لا ملسو ميلع هللاىلص ىبنلل مديور ثرثك
 ىلع ىنميلا هدي عضبلف روكذلا مئارما دلت نأ درا نم نا دئاوفلا نمو اضيا
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 11 ل ا ا دة فال -تهتاوح لا متاح 0 211 اا اا س سا» كعمل هت سس ؟حاا ةو حسس خب



 عك يفء غاب رومالارب لم ايرودلا

 7 م وجو

 اعيلاغلا ادغبم قزولو اهل محب 2 رآ ىف ءانبترس قلع عزيسماو و ظمتاق ىهو اهردص

 منوكف ةارما ةذه نطب ين اقلخ 00 تدك ا مهللا اذالث ليقللوار وهلا ل

 ادرف ينرذد ال بر ماسو ميلع هللا ىلص دهن قة ظل يواساا رك

 نع ىلدت هللا ممهر يركبلا ىفطصم ريشلا لاقو . ها نيئراولا ريخ تناو

 لملف مانملا يف ملسو ميلع هللا ىلص يبنلا ىري نا دارا نم نيحلاصلا ضعب |
 رام نر 2 2 0 0-5 2 كف 3 .فللذ اند ماتت ىف ا كيأد لا رن نس فاح قنر منك

 هللا ىلص د محو ىثرأ لضفتم 5 مي لوجه أ ندد أ ثأارم ملل

 هللا اطل ور دارا نم ركل الو ل هللا ءاش نبا ةأرد مناف ماسو ميلع

 روث اي ةرم .ةقام لقيلو ءاش اه امهيف ارقي نيتععر لصرلف مانلا ىف ملسو ميلع

 امالبو تحت مالسلاو ةالصلا ميلع ده
 نص يببلا نو امهنف ءا اص نبا الوغ طيايجلشلاو نييضرعلا+لكز

 يف اردقي نيتعكر .ةعمجلا ليل يلصي ندوه ند ام لاق مذا ملسو ميلع هللا

 لوقيو مل ماسي مث قرد ةرشع سمخ صالخ الا 0 كر وسو باتكلا ةعئاف و عكر كس ْ

 مل رفغ ين آر نمو مانملا يف ىنأري مناف ىبلا ده ىلع هللا ىلص ةر م فلا

 هلا ىلدبم ىنلا ىرد نا [سنالل دار ١ اذا نيفراعلا ضعب لاقو ٠ بونذلا

 ثنا امم جرخخلاب كلنو ربخوف مهريغوأ ءايلوالل قولا نم ادحاوا ملسو ميلع

 نسمشملاو ارقأو كنئيمي ىلع ةلبقلا لبقتسم منو ةرداط ابايث سبلاو اضوتف ميف

 ذرا مهللا لق مث تاره عبس دحا هللا وه لدقو تارد عبس اهاجضو

 ا ةايللا كلان رقة كاف قود ةعباجا نع طر لوويسا اه ىمانم

 كرما نم عيشل كلذف اميشرت مل ناف ثبلط ام ةءباسلا ىلا ةةااثلا وا

 نم طخب ثدجوو ؛ ها تاقفلا نع .ةلوقنإا ةنوزخلا رارسالا نم ةذهو

 ىبنلا مللا ةارا لاوزلا دنع ةرم ةئامردقلا روس ارق 9 1

 لاق منع هللا يضر يركبلا ىفطصم لا اناا ٠ ماس و ميلع هللا ىلص

 اق/ لدا بىيلع هلا حابفتج منلا ثيارف ديدش عجو يبباصا نيحلاصلا ضعب
 آلا ةوق ال هللا ءاشام 5320 در هللا مساب د لاقو ىس ار ىلع ةدي عضو دق مانملا

 ن* اجرفو مقس لك نم 77 اهيف ناف تايكلا 9 نم رثكتسا لاق مث هللاب

 سشبلا اذ اي رهاق اي تيس ردالكنيعرالا ينو . »ا ءادءالىلع أرضنو بركلك

 ددد.ثبلا



 مد ١١ خا

 ىلع بسعكم ني فراعلا ضعب ل 3 مماق_:ا قاطي 0 يذلا نكن ددد.كبلا

 | .ةبلغو ءادعال رهقا مشقو يف برادصلا بوث 5 252000 4 ينيص ص ماج

 ظ مكرأ هو 0 دش أ كنا كاس اضرا ميسر دالا ن معبر 0 يو موصخلا

 ر.الكةالوو كواملا نم متجاح ىضقت مهلع موادللا "3 )رولا لق مقزارو

 ىلع ةرد ندرشع ةالن نو ةرم نيعبس ةأرقو بو ماطملا ةلايق فقو كلذ دارا اذاؤ

 هناي اوشا مالا دعب نوجسملا ءارق ناو ضدءارغلا مب موي اندذ قزر قيرأا

 عم نو ءافش يو. منع ع ميلت قيضملا كاذكو اربي ضيرملاو 2 رم

 منطلا لش ملا لانا عبشمم لادم هاذا ىنطز للاع_ اربط تراثا ]إو

 هاا ادماالا:» كظلفاب جل اديأق للام مفر قماش ين ارتعل لا ملدو
 ر.بكلازيزعلا ثنا مهللا لقف مي الابر انياب ندو لاباس اجلا

 بلا ميظعلا يلعلا هللاب الإ: ةوؤيالو لوح الرا ليلذالا كلفيعصلا كذومازفلاب

 تنلا امك ميلف ىل نلاو ناردع نب ىسومل رجلا ترخس اهك انالف يل رجس

 كلتتضبق يف مديصان كادذاب لإ قطني ال مناف مالسلا ميلع دوادل ديدحلا
 نماض انا رمع اد منع هللا ىضر رمعالاق مث ءاشن فيك مبلقنت كديب مبلقو

 هلي كا .٠ ىلعت هللا ءاش لا متجاح ءاضق نم بخ ال مذا انقوم املاق

 دع ينالوا قع يبسلا نسا باعك يف انيور ةراكذا ين يوونلا نيدلا

 قرتدا دق ءادردلا ابا د لاقف مدع هللا يضر ءادردلا ىباىلالجر ءاج لق

 ناو نم ء نوح تالكد كلل لكفق هللا نوال قرفعا ام لاقف قلع

 يسمي تح ةبيصم ميصن م ! هراهن لوا اهلاق ن ند ماسو ميلد هللا ىلص هللا

 8 ل مهللا مصيب قد ةبيص» ميصت ' مل را جينلا رخآ اهلاق نفو

 عش لك ىلع هللا نا ملعأ م ءظعلا نك ,علا:ننر' كنار: تتلو كنيلظ تتفاقلا

 نمو يىسفن رش نم كلب ذره ا الع عش لكب طاحا دق هللا ناو ريدق

 هللا هاش ام ميقتسم طارص ىلع يبر نا امهتبصانب ذخ كلتا كباد الكرمل

 ضءب يفو٠ ميظعلا يلعلا هللاو الإ ةوق الو لوح الو نكي ما اشي مل امو ناك

 تقرتحا دقف كراد كردا مل لوقي ميلا للجر ئ# رركت منا كتانالإلا

 لوقي ماسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر ثددسىبنال ثقرتتحا ام لوقي وهو

 ملام الو ملها الو مسفن يف ميصي مل تايكلا هذه 59 ىنبح لاق ن



 : امهنع هللا 3-2 سايع نبا نتدو ٠ 5 كتدجاح عنأو كرفس ف هللا كر أ ْ

 عبارلاو 8 ميا ثلاثلاو ناثذوعملا ينانلاو ةذاعتسالل اهلوا ناطرشلا

 --4 اء 0

 الب | أو.تناف 23 أوماقو ' اًهؤ انب ا اود هنأ لاق, مم اهيلق تك مهركد خوش
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 ليك ! معنو هللا ائمسح أو ءأوذتف ميظعلا رمال يو ا١اق مذا ملسو ميلع هللا

 : ابيت 5 طلع هللا ى 2 35 أ لاق عرعو أ نب دا نيش ند م د ودأ كورو

 :١ ا نعاني ايندلا جويلازإبا ىو 100 دأ 5 7-5 لكل نأ اما لليكولا معو هللا

 : ةديد 2 2 دنشا اذا زاك ماسو ميلع هللا ىلص ىلا نأ 5 2 هللا تو

 كلنا مخنو هللا 00 لاق 3 ءادءصلا سفنت م رع 0 ميسأو ىلع

 ْ رفا دي 3 براق مدع هللا < وااعتل أ نمحر ل يديس

 8 نياكو أ 1 ملوق أر 9 3 مث علاعأ م ير عذيكاومل الوافر ةلاع نسا

 1 صيبلا نءو بو هللا ديالا كب ّ : ميداني ةراد

 نم لديتو نوضرعم 57 مم و اهيلع نوردد ضرالاو ت اناا ف هنآ نم

 5 ت8 ىدعب ىلعت هللا ن اذ لاو ئه طيف ةر ة.ثاد نوضرعم اول

 !اظلا

 طل هع اهمال قيس 0و ءدطو د يذلا هللا م6 0 بكر اذالاق

 9 رويلقتل انير ىلا اناو لاببطمل عاق اذه ايل تكس وكلا نادكجس 2

 ةبادلا تلاق مالسلا ميلعو ده اند وس ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دينا

 نم لاق م 9 5 ميلع هللا 0 ىنن انإعول ةياد 4 نءو٠ ارد ند

 هادم

 : ا ملو تبادلا دبعلا ب بكر اذا لاق مآسو الع هللا كص يبنلا ن

 3 ِق لازي ال و نمل - لاق ء انغلا ن هوا ناك ناف 9 عقلا و ناطيشم )ا مذدر

 ىبحلا نع دوعسم ىن 2: هللا لع نع يىنسلا نبأ كورو ٠ لزش تت ملم 1

 8 هللا َداَدَع 8 دانيلف مكدحا داد كتياثنا اذا لاق 9 ملدا ماسو ميلع هللا ىل ص

 لاق مسبح اساح ةياور ينو ارصاح ضرالا يف لجو زع هللا ناف أوسيحأ |

 منا ملعلا يف رابكلا انخويش ضعب يل ىكح هللا ممحر ا دلا ىيص

 اهسبخف طلاقلف ثيدحلا اذه. قرزغي ناكو تلغب اهنظا ةباد مل ثيلفنا
 متم ثعلفناف تءامج عم ةرم انا ثنكو لاق لاحلا يف مييلع ىلعت هللا

 مالكلا اذ» ىوس ببسريغب لاحلا ا كيةفاأوف ملقف اهنع اوزجعو تمي

 مبلل قبال (ةقادبلا لزابك قي 9 نم ظفح ناسنالل اهلعف اذا ءابشا ةرشع

 كاوا



 0-١ م 4
 احح

 ةروسلارخآ ىلا لوسرلا نمأ نم ىو !هتمئاخ سماخلاو ةرقبلا ةروس لئاوا
 لك ىلع وهو دمحلا ملو كلا مل مل كلي .شال ةدحو وللا آلا ملا ال سداسلاو
 للا ركذ عباسلاو ناطبشلا نم ازرح مل كناك ةرد مثام اههلاق نمف ريدق عيش
 ماعطلاو مالكلا نم لوضفلا كرث ةرشاعلاو ةالمصلا عسانلاو ءوضولا نماثلاو
 منه لاديو مدآ نبا ىلع طلستي ناطيشلا ىناف سانلا .ةطل'غثو رظنلا كرثو
 ناطرشلا تنبك نم انظفعي نا ميظعلا هللا لااسك ةعبرالا ب اوبال ةذه نم مطرف
 سس نم. قوشولا صولا ندو هللا مهجر يبجحرللا دئاوف ينو ٠ ميجرلا
 نذاب عش ةرضد مل يالا ىينجرخاو قدص لخدم ينلخدا بر ةرش فاخي
 نييموم ىلا نالخكر لاق كولملا ىلع لوخدلا نمض, لاقي امهغو اضيا:!مجفو ءاللا
 كتل + نينمالا نف,كذا تفخت: الو :لبقأ ٠ مي رك ىلا منربكا مضار اهف
 يننا افاخت ال . ىشخت الو كرد فت ال . نيملادظلا موقلا نم توجت
 اضيأ اهيفو ٠ نولسرالا يدل كراك هل ءايفلا فه ال .٠ ىراو عمسأ امكوم

 بنكو نارفعزب لازغ قر يف نيندوم ىلا نالجرت لاق ىلعت ملوق بمتك نم نا ظ
 كولملا ىلع لوخدلا دارا اذاف دنو دوعب ةرخبو ممأ مساو دوري نم مسا همم
 مهثو ع ةرظن نع ترصقو مهتنسلا مدع ثاسرخ معم الايكلا مياطلا] ةالولاو

 مليل يف ه'دازنا انا ارق نمو . هارديخب الل مقح يف مالكلا نوعيطتسي الو
 ةجاح يف ىضهو ةبوتلارخآو تارم ثالذ يس .ركلا ةيآو ثارم ثالث ردقلا
 ىلع م واذ نمو متجاح ءاسضقب ارو رسم [ظوفصح عجر ةريغ وأ نانطلس دنع
 رقشفلا يدميو مظفحعي هللا ناف بوردكلاو بمثاصملا دنع ردقلا ةروس ةءارق
 لايتكململا 5 كترذختسأ ثارم عبس رولا دعب اها أرق نمو مينيع نوب نم

 وهو مثيمي مياتك هللا ميطعي و اروذ الالتي وهو ةربق نم جرخو رجفلا عولط

 لخدي ىتح ملسو ريل لل١ للص ىللا لوا نافعا مللا قل لالا لززلد
 بنك ةره نيرشعو اسمخ ةعمجلاةالص دعب اهتءارق ىلع ببظاو نمو. تينا

 ىللص نم باوث ملا ب ةكيو ةوزغ فلا باوثو جه فلا باوث اهب مل هللا
 لاوها نم انثمطم انمآ نجلا لخدي ىح اهورقي وهو ةربق نم جرخبو ةعمجلا
 ىجضلاب ىلوالنيتعكر يلصي و اهنوتيلف .ةلاض مل تلض نمو ةتمايقلا مدي
 نم عرذ اذاف ثارم كألث مجدئافلا دود ردقلا روس يناتلاو ةعئافلا دعب
 ل 0 10ج ب ب وصساووو اتوا 5كاا0 5و0 تت رسو هسات تاس همر سس سس سس
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 ماللع !فدرد ًّ تافالإ نم تلاضلا ظفاديو مظفحي هللا ناف مديلس بلقب

 ور 4كهدراو . ةرظن مع مولا هللا رظن تار م رشع رجغلا لاعب اهأرق ندو

 مدأر جلو :دنفلا اولو ءوونذل ٌر ذغملا ادهلؤا 2جداح قروعبس 95  ىضطقو + هحر

 نم موصعو هللا مظفح ةرم ندرشمعو ى ءدحأ بشئاضصاا لوزن دع اهارق نو

 اد اهبتك نو نيبقفوملا نيقداصلا ن 0 رباصلا ن ل طيبك م.لق فيارب عم

 نم هللا ةأافاعو ماهر هيام هيوم كبازي مل اهدرشو ءانا ىف 4 ,م ندر شعو

 4 تارم عبس ليل لك اهث ءارق 5 ىلع ظفاح ندو ٠ 8 للعلا 5-5-5

 در ميقسد و ميم ناوضر لزف قد ثعد مل ةرم ىندرشعو من اعاملا

 0 ,كااذإف اددا اددعب شاع م. ةولر ا ناير وهو توديف 2 ْس

 لو وكر و ما ايقلا ناعو لاك نم مدوظ اوك كام كفلا ميلا هللا كممد ماي ةلأ

 5 سد ال مللا ةعقح اهق عارق مزال نو ءروس د نم ىسرك كلغ ندوغلا,ل اظ 46

 دمت م مك اجل او "م مجرذو مطب و 2 4 نب رع :هعو بذكلا

 لاو اك ف رات 000 اب قطني مانجو نيتناق ماا تم .ةداصلا

 مينو هللا ناوضرد ةرثستو ر رك | ند جرخ# ىد مكمل م عذاصتو ءهقاريجو

 6 الو مهيلع ىقوروخ ا نيذلان ,م نوكيو رمايقلا م لاوها نم هللا امرك و

 نثر ادلا جالسا يف 2 نيرونلا 0 ه محرز قود 6 ردك اذ دا نوزع

 مل ربقلا يي مددعوو اعيسر دقلا ةروس مهلَع أردو لكل ربقلا بارث نم دخأ نمو

 دهمبمللا ًالإيملا ال ةيدؤب رانلا نم مشقن,يدفيبنأ.لقاع لكا ىغبني لآ

 لصحت م 0 0 00 5 مكر ىا اذ نيظفللا نيو عقب طرشبب | ملا نوعيس هللا لوسر

 لا دكا 0 نيدرم ملسو ميلع هللا ىلص ل وشن نأ ىغبني و ءادفلا

 2 : لد ددعلا اذ لا صرأ طرتشمد 2 يلع لصي | ءأف ةلضع تركذ نم ثيدح

 ميدو عارسبلا جم فلا كك دحا هللا وه لق مد دفو لقا وأ رهش ول نيموي

 أ ع هللا ضر رصان

 فلا ملسو ميلع هللا ىلص ىبلا ىلع ةالصلا ةيدفو ةعمجلا رصم ةالص دعب ةرم |



 5 ا 0-0

 فلا ليكولا معثو هللا انبسحو ميظعلا يبلعلا هللاب لِ ةوق الو لوح الو ناك
 عا كاذ برج دعآو ٠ دإ_يدم يل ىلا اللا د عاطخ دولو ساو 2 رم

 رمدبلا رد رض ناك مدار ماع نب ةبقع نع معلا هسر يق ف يريششلار ؟ ذو . ها هلل دمجلاو

 هللا درذ ءاشبد 01 فيا أ ءاعدلا مدع 5 بمرويي 5 بيرق أ ملوقب اعدؤ

 نيداضلا ضعبل تركفف مالدحالا ريثك ثنكل اق مهضهب نعو ٠ ه! ةرصب ميلع

 نم ملامف ملوق ىلا قراطلاو ءامسااو ارقاف كشارف ىلا ثيوآ اذا يل لاقف

 اها هو رع تان ف م ءراقلا روس كعك نم مب قود ند طب تدجود ||

 لذكر تو ل تعيا تيسلا قلؤب ىف ىلا ماوهلا عميمج ناف اهثامد تيبلا شرو

 ملا 3 ماس ادعام برشو اهادو ردقلا ةروس 1 ندو ىلعت هللا نألب

 كيكف متلياج ةدئاؤ ةذهو ميسدؤلا .٠ ىراجتشلا بحاص لا 5520

 ,رماي مداؤ 5 ,نيعلا 5 لشن . ءاملاب دو عاذا َِى

 1 لوسر ناعصأ سس 0 ءاكحأ نم 2ث ,صعم ميراش نم عقست مل عاما ْ

 يلعو ٠ نافع نب نامثعو ٠ ليج نب ذاعم ٠ مهو ٠ مادو ميلع هللا ىلص هللا

 .٠ بعك نب علف .:تثناث نب ديزو ٠.يرادلا ميمو ' بلاط يبا نبا

 . :نيعمجلا عيهنع هللا ئيضز:. ماوعلا نيازيسزلاو :٠ كفوعي ننن نمخرلا ديو
 متيفوصلا هقيرطلاو هع مدسلا ىبع ىلءث هللاب نراعلا ط+# دجو اممو

 موق ام نيمآ.امئاكزب نع اهيلماوللا دابغلا مرسلا ريصان باد يقدم
 دبعو ٠ ديعسو . دعسو . ريبزلاو . ةحاطو . يلهو ٠ نامثعو .رمع .ركبوبا

 دعسو ءامعيدر نب كيعشو ٠ حارجلا نب ةدوبعءوبأو ٠ فروع ند نمدرلا ْ

 . ىو زا دياولا نبا دلاذو . دمصلا دبع نب ةديسعو ٠ صاقو ىببا نبا

 0 ٠ يرمصلا مآ ند نارسمعو ٠ يدبللا ر.هع نب دادقلاو

 سابعلاو , بلطإلا دبع ند ةز-هدو . يراصنالا .ةناجد وباو . يشرقلا

 نإ . دبعو ٠ سابع نب هللا دبعو . يراصنالا هللا دبعو . سادر» 7

 رذوباو ٠ ءادردلا وباو ٠ رمع نب مللا دبعو . دو_هسم ند مللا دبعو مال

 نورد ند دودو ٠ ناسهيلا ن 1 د ةفيذحو ٠ ىسرافلا ن 3 ايلشرا ير رافغلا

 للارع اهي اموو 2 وأ نيس ١ 60 5 ب4 قود نم“ طيب دجو أهو ٠ قرم

 10 0 . ماد < 1 2 : 3

 ت11 22222 22 22222222 2 ئ م سسُاسشُشُشُشُشسُسُسُاساُسُا ل 22 22 2 و م ص م م م م م _   بببسا



 لالبو ٠ ةريرهوباو . كلام نب سناو ديز نب ةماسأو ٠ ثباث نب دوزو

 ملسو ميلع هللا ىلص هللا لودر شيج ءالوه نوعبراو ةعبر١٠ ةمامح نبا

 قدا 82017 نهيقم] قلع مدار نمو فشكي مل مسير ف مهلعجو مهبتك نم ا

 ري مل منافكا نيبوا ثيملا قنع يف مهلقعو زرح يف مهاعج نمو ىلعت هللا |
 ءامسا بتك نم نا جيسدقلا تاحفنلا ينو ىلعت هللا نذاب ربفلا .ةش.دو ||

 نيثبلا نيذاه يف ةموظنم ىهو ىلعت هللا نذاد ||

 دلك فلا ه4 يرام ىفسقف ايامك عار ار عودنا لا عب لكرالا |
 دقت رع قلنا عالاو ع ورا دل ع قطسحسلا# ةرزاظالا هايزع ملاعق
 ناوهللا نذاب ينوع ضرم يف وهو مهركذ نم هينا مثلا داهزلا ن نيمار تبلا فو ا

 لاما طوا ريقي لابن اجلا نفي هع مهبنك نمو مهعم رشح ثام |
 كاطع . ديزي نبدوسالاو ٠ مثيخ نب عمل رلاو . نايح ند مرهو .يرسبلا |

 مشع لاز 1 محد ندا :قلقاولو * ( سوءسد مل بح يف مهأهجو نبي ددملا ءاهقفلا 1

 ٍيفو ىنرقلا سد وأو عدجالاو ف ررسماو . ينالو ا اسم وباو ٠ سبق نيدللا |
 معمر رشح مهوذ دنع مم ةركقلاو ن مو مدونذ ترذغ ا نم هيساذافل !١ تاكفدلا ١

 نبأ لاقو“» ىلع هللا نذاب عورد ةريخد و 2 6 ىلع مهركذ نمو .ةمايقلا موي

 نأىلعت هللا مهجر يريشم ياا للا 2 لقت امن] ك ةقاؤد ف جاخملا

 ىلا ثيارف لاق رم م جاو كام > اديدش اضرم ضر“ تي ٍ

 نم ثنا نيا يل لاقف يداوب ام مل توكشنف مانملا يفملسو ميلع هللا ىلص :

 هللا باتك نم عضاوم هع ف 1 اذاذ اهيف 0 كثهيهتناف ءافغلا تايآ 1ْ

 م نب رباجو ٠ ليج نب ذاعمو ٠ لذاقم نب ديعسو . ديعس نب يراصنالا ةعيبر

 نب جو ٠ صاعلا نب ورمعو ٠ يراصنالل .جلط وباو . يراصنالل هللا دبع

 | ثباث نب ناسحو ٠ ي رذخلا ديس وباو ٠ يرعشال ئسوموباو ٠ عوكالك

 .رودصلا يف امل ءافشو ٠ نينموم مود رودص كفشو ناعوت ملوق يهو لجوزع

 نم لزننو ٠ سادلل ءافش ميف مناولا فات بارش اهنوطب نم جرد

 وه لق ٠ ينيفشي وهف ثصرم اذاو ٠ نييموملل ةمدرو ءافشوه ام ىناآرفلا

 ضع سيو اياب اهتللحو .ةفدص يف اهتبتكف لاق ءافشو ىده اونمآ نيذلل

 لاقف لكك نبل رن مه اهعمج دقو لاق ايكيا لاقع نم طشبد امن اكف
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 كاش 5 ع اذا دزد 25053 د7 لز--سددإو جر عافش فشدو

 س.دفذ برج أممو مضتام نوعلا يفرح 2 يريرزملل ريغصلا عماجلا 20 ن*و

 ميحرلا نمحرلا هللا مسل بكي مث تسلا ءافشلا ثايآ بنكي نا ءافشتسالل
 0 هللاو 44 ٠ ةايلعلا هللا 0 هللاو يا 0 هللاو يا ؛هللأو يا دح] هللا وه لق

 ماو٠ ه1 ٠ هللاو ال ةرهيللو دل ٠ دلوي ماو دلي مل , هللاو يا ٠ هللاو يا

 ىلع هللا ىلصو امقس رداغي ال ءافش كواذش لإ ءافش ال يناشللا ثنا فشا

 دما ىديس ريشلا هلحر نمو ٠ اميلسن ملسو مددواضر سيلا دا ب

 ا ا و كتب

 تثررسو تيرصملا رايدلا يف مب ثعمتجا نومو مصن ام يردلا رصان نب

 رايدلاب مويلا ثيننا ميلاو يرقبلا ده رئيشلا ييرقملا ذاتسالل مب عامتجالاب

 بتكذ اضيا مدم ةاندفتسا اممو لاق نا ىلا ثآارقلا ملع سائر ةيرصللا

 فردال ةذهو ملسو ميلع هللا ىل ص ىبلا ىلع ةالصلاو .ةءطقم افرحا مهتافلا

 ينام عيمج ليزت اهناف اهبرشنو ركسو درو ءامبز َخ طاهر ممل وف
 نم ثلقن لاق يرقملا ةمالعلا نمو . ىلعت هللا ةردقب عاجوالن م ناسنالا

 دبع يديس مامالا طخ! دجو مذأ يسونسلا فسوي نب ده يديس مامالا طخ

 عر » قيرلاىلءابهقعليو ليلعلا فنك ين بمتكن فورخلا هذه ىسودبعلا هلا
 ملوسبلا مهعم بنك ةرشع ىداحال/ ف وواللا ةذه 2 !لداطباول ّك ا

 يفو موقسمل فكلا يفو ثاورب ثالث يف بتكنو ضارمالا عيمجل .ةعئافلاو
 كلذ يف اودشناو كلذ ريغو ئممحلاو عادصلل .ةهبجلا

 مكاو ماكح الي وذ لوقب قثف « مسقنلاو مالالا نم عرب تقش:نا

 ملكلا يذل ىلوا ثنا فورح ىه»و *« مبتكت فكلاب ام قيرلا ىلع قءلاو

 مسيح أبرز يار تقلسا عوحام يلدا ابك املا لا :اوجلاع مه
 ظفحلل تشكو منا مدق هللا ىضر رصان نب دمحا يديسا زيقلل كلان انتفمو

 اندل نم ةانإدو ٠ اهلك ءامسالل مدآ ملعو يهو ميظعلا نارقلا نم ثايآ عبس

 بر لاق ٠ ادشر ثيءامم ىبلعت نأ ىلع كءبثا له ىسوم مل لاق ٠ الع

 ٠ يلوق اوبقفي يناسل نم ةدقع للحاو يرما لر سيو يردص يل 3 رشا

 12 2252 ا ا ا

 نويكتا ٠ ملعب مل م نامسنالا ملع ٠ ىلا الف كاثرقنس ٠ اع دز بر لقو



5-0-4 6 0 

 ريبللاو مل, ىقستو ةريغ و مزمز ءام ىجمتو رهاط يا ا

 ملي عبس اسهب رطفيو هل مففر 0 فئاغر عمس يف 1 اضرا

 قربك مهفلل ةدداف دري اقتلا ضع يف 4 تدجوو ٠ ةفيغرب مود كك الارث ظ

 3 حرش بر لاق ىلوالا يف بتكت ٠ ةدحاوب م لك رطفتو تارهث كر

 آلِإ ىمسن الفا كئرقنس مقلاغلا ينو .اهكد يفدز بر 6 مةيناثلا ينو .يردص

 مل ام ناسنالك ملع م سماخلا ينو ٠ نآرقلا ملع نوهحرلا ةعبارلا ينو . هللا ءاشام

 ىله ىسوم مل لاق ةعباسلا ينو ٠ اهع اندل نم هانملعو .ة.سداسلا ينو ٠ ملعي

 بيك - قود نم طخد تدجوو٠ ادشر ثيع اوم يناعت ن ا ىلع كعبنا

 محل رشبتل كنذامسلب ةأنر 2 اوناذ ليفار-ا ليثاربج ل اءثا ارزع ليثاكيم فكلا يف

 ٠ 0 ظفحلل كرز قيرااىلع قعليو ماقلاو ن ١ قسع مح صءيهك نيقتملا

 حرشن ملا بتكيلف ظفحلا ميلر سعت نم مهنع هللا ىضر ءاهلعلا نم .ةعامج لاقو
 لو افلا - واهس ميداق اهبرشدو' دوك و ةروسلا رخآ ىلا كرد ص ك كإ

 اذه وهو قعملا يف و امظن مو 570 م ط+د تيارو 5 ىلعت هللا عاش

 يي ةءارقلاو مولعل نم د داس رذ يكب 1 5 طفيلل ةدثاؤ

 9 سمو

 ةأوالا 0 لوح هب هللا 00 ريخ نع ةدورم

 جرسسلا نزم ميويه نم جازناف هم جرسسفلا بهام هللا ميلع ىلص

 ندي !اعلا بر كذع ند مفي 3 ناس يمال ى ةءاج هللا لوسر 3

 انيس كاس قمف لاق م هن لاق + !تييعكدول اللا سابع نباايف

 ا ا دا 0 لمح نارف درك د ل هاا ءامب عن نكت

 فاييشلا) 2 ربفوف قافلاو ىناتلاو ساناحبمكلا م عم صالخالا ةروسو

 ك0 اذح ناذدلا | يعمو ع قا سحتسم دجلا كولو م ثايآ كثنسو

 راس اح أك اذا مزمز ءام وأ زاد سي لاطلا هد 07 م عيل

 فيا نلخلا ءاملا دف ةأيملا ند 2 هلا ل اه دوحو رذعن نأو

 | كرفت ن 1 ثيح ند وز فق 2 تر - ج نيم ند اك نأ اميس الل

 اكييد نركذ ليقاثم مثال نزو د الفت نابول ءزج مق قلو

 ةاعلا قوري فاص لسع نم م لل قاما نم ةرشد نزوو

 ري ميل | هفيضن' هعقأو ه هكدا لل -كح) ريغب ك كلإا : ةروسو

8 



 0-١ ما .--

 9 عضوو أهيعطق نأ اهظفحأو لكيم طايل وس ءعطق نو 5 دق راذ ريغ

 تيس اللا اذ و ماشي نتعتلو ويلا امس سلم يق ركس نزولا اذد ليثمو

 ناييسنس مكر يلصت مدرش دعبو «» ن هس نودرو< | ثيل مد رمت ل 8

 ناو سس الب: ربع اهوركت هم ارد سبيفلا ماب ىلوالا ةعكرلا يف
 دس بيقتس اذ نمف معكر لك يف م دبزلا نو سمخ صالخالا ةروسو

 نسيم نود نم ادف امئاص سبيع د ننس ةعكرلا مام كلاعف دعبو
 كييسفا نن غست دقظملابه تحييد ايما هما لبا
 مس سبت ترص دق كتئدالب دعب « مس .يىف كءومس قرطي ام لكو

 مس تاو دلا يف كالوم نيلطتلو هم امس ذاطفلا ىلع هللا دمحكتلف

 ةالو يب .ىرس هيعللا لس ذاع نانا يع تموإ ىم الانا

 يعي ديد هلل اهيقطت ليزي الرذا يشيد لا صال ا
 ايي د رانت نك هيون وكف اهيبسسمس توابل
 ناك 5 0-0 هللا 01 ل كناك نم نأ ىطاقسالا دمحا يديس رزشلا ركذو

35 0 0 5 
 نيذه رركي و رسبت 8 ملسو ميلع هللا ىلص يبنااىلع لصيلف ةدشوا تدرك يك

 هللا ىلص هللا لوسر كريب كل  ىصقت مجاح ناف أرارم نيتيبلا

 أههو ماسو ميلع

 لوس بقا عفشملا ميجولاو » ىسجرلا ثنا ملال لوسر اي

 (اييييع كولا معن وهف رسيلا تلي هيلا. سف يف يف كانيثا دق

 نائثيبلا ناذه كلاذكو

 ليوم اهل ىوتي ال رهدلا ىدمه. « راد كيتاوزوكدلا هللا لودر كيلا

 لقعمو نصدو ةاج يل كنال * يلسجكت كب اهناوجرال ىنأو

 ناتيبلا ناذه اضيا كلذكو
 ريد دا كيد كرانا اب كيناوي ىرلا يملاغلا لب تفايص لعدملا

 اايظيدت مانالا نود يجرف ىلع مي م. اف يب 1 ب لذ ىتقلاخ ناسف

 ثتارم ثالث ناركذي ناتيبلا ناذد» اضياأ كلذكو

 يمزدبا و اهاقل يف يردص قاضو « ا -هشيجت ةدش يثرصاح مك

 جردسفلاب  ىعست ىاطلال ينث ءاج 2 ايسيدشلاو» ند تشسنا اذا وح

 ظ ل ل ل ل ل ع ع ع ع سس يي سس سس يه سس سس يوي يي ب سي سي بي

0 



 نانيبلا ناذه اصيا كللذدكو

 ٍ رح ن“ ادبا ٍ معزنت و يد ب فلدسلا ار 5 تلال ريد
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 0 لاب ا ردأ قاض اذار ات كعلم ا يف هللا داع تثرج

1 
 ميك لا اللب يرعا تكدوفو يي ف هللا م هه د ممن تمام ماض اح همك هد تكتيضر

 00 0 اين ناكل عاب ذك م ىلا سطو أهيف هللا نسحأ اك

 م..جو هللا مر رك يلع مامالل اثيب كلذكو

 لا 0 دابع الاب ١) دمدت هللا ديعوبا ىراعلا ئيشلا لاقو
 كتللدر دربلا 8 ةديصق ةءارق تامزالكو دئادشلا عف ذدا اضيأ برج اا م

 ءالأ هرمناف ان ةاقل ا !ةغب از عطف تلاع ةورلابس دسق نى ناك اهمطان؟قا

 لزنن ناقاوشلا كغيناك>دقوج# ءاز لاب اهددهاعت مزح ا ندف اوف تئاسا يف ءيلع

 كايجلاتك و لزن'دق ناسالاو آل اه 000 هف 3 اضوتاف رطقلا لهاب

 كالذل دجاف ارا ارم ةد حاولا معا لا يف اهتارق اهنَوو 7 ميلع هللاىلص هللا

 يىدو اهنم انا -_ ارقيلف اهلك اهت ءارق نعز بع نمو تكرب

 مج ا رع ند نيةدرذ ةلاو ن 3 هرم هايم هاو كلك نينرولا ليس دي

 مدس هتقم لاودالل نم لو» لكل «٠ متعءافش ىجرت يذلا بيع وف

 0 ميف اهدم ثثش اهب مكحاو * مهيب 07 راصنلا متعذأ ام عد

 كب سمل ةب قطان منع برعيف دح هم مل سيل هللا لوسر لضف ناف

 مس سس جلك هللا قلاخ ريخ منأو م« رس حس هيراشرا اعف ملعلا غلبمف

 مسطالا نم لاع نعو ع وردلا نم « ةفعاضم نع ثنغا هللا .ةياقو

 مس سس م منم اراوج ثلذو آلِإ « مب ترجتساو امميض رهدلا يماس م

 م-سسرلا قئيالا نوتم قوفو ايعس * مستحاس نوفاعلا مدي نم ربخ اد
 مسجل اهماجآ ين دلالات مقلتانأان ع اعس__كرعز هللا لوسرب نكت نمو

 مرت ريغ مم راجلا عجري وأ * مسمراكم يل ١! مرحي نأ ةاشاح
 مسسمعلا ثداحلا لواح دنع كاوس هم مسب ذولا نم يل ام قاخلا مركا اد

 فس 2 لو تقرب راد ف كنناك م 0 0 | ل.ضف يف 0 و

 5222 25ئئ 2 2525222222222 22222252[ 225225252222-22--2525-5---2

 ب كلذ - 00 اهتاكرد ةديصقلا ةذهو كتسهنف ملذاق ف ل كقرذف



 د / 2

 هكرا ىلا ةديقللا ةذهو ماقلأ ف 0 هيلع قلاش 5 )| مهضعب ىار دقو

 مح ردنش اكو لازال ب 2 دجاوت 1 5 سد لد ند ناقيرك

 00 عبار لا مينلا هللا لوسر نم“ م هك كيلايلا و 2 يسم غلا قاف يناثلا

 عا

 ىن“ 7 لاَ ف لك تزهذ نجلا لا فرت ل 0 2 3

: ّ 5 

 301 ةدربل لا صاوخ ىلع ممالكرخآ يف مالس الاد الاقوا 4و رن ضعل

 يطا هلا ىلا يزول تابع مول كلذلو ذاكرا ادشلا لوزن 30 رقت اهناف

 تكثر امو مدع هللا جرذ آلا دئادثاا لوزت لنع 2 اهأرق م دداوفلا سو

 هللا ةأذش ةدئد تكثذرق اذا ضيراا كلذكو فلعل دل ردبلا اهيلع لاه مدي فس ِف

 مكس آلا رك ا يف رؤا سم ايادح امو اناك هللا ةحيرفاا ن .ىوعسأا 5122 5

 وعلا لاق ءئف 07 4 لآ كا 0 هللابو 5 رس ٍِى ما لا روم 11 لا 5 نم

 1 ّح 6 0 كب م ا كتاممزالاب 7 هفادإلا عنز ضراا ل 0 د 1 كلاكسللا

 20 هللا يضر فو ند يلع نحل ىبأ مشو باعقل ةدرشعب ر الا ةديصقلا

 هله ا ناهربلاو كربلا ريهش 2 اهيلع يلو ا

 كابو اي ىنملا سس كرالم ل نم # اتسف كيم :اوجلا نكس نهب رشباف

 ديالا ماد ام ضوصخلا عماجلا »© ىسسسضترلا مالسلا عم ةالصلل وه

 هدفت دال ىلا ميفملا وه ميعنلا اذه « دسج اي امينه شعف داوفلا نكس

 دفرلا شيعلا مشيعف ميركلا راج *« نكي ندو بيدا شك واش حاملا

 دكننالو تاجا"! نه ياوؤمتإل و اليسار ثيخمللا راما رو

 دددس_ :ميذداوا نم كل 7 نا اف لوين" يف نكس

 دنيوح !ةدرف الك نرماصلا يفرش ا موني ءردتملا الدم دنا للا

 دمج نم دمحا راس يلع ىلتا ه اهلك مااوعلا ثيروغ ىهنلا بمطق

 هل جو نمل دوجولا مث ام ةالوأ « د-دحاووه» نم ةابح دولا حور

 دا مل اهروث وه نفاه هه * م-سيىيمج رودصلاو و مداو ىبسيع

 ظ دج نم لوا ناك مدآ مجو يف *« ةروسس ةعاط ناطيشلا رصباول

 امس لق ليك عع نيلجلاب هيه يسيل ايجي ؤئي فلل لالا هد الفا

 ظ ديس سمصلا هللا نم صيصختب آلا + :ىرستعيب الفإ لج هللا :(لامكي نكل

 | 0 0م ل ل لالالا ا ا م م ممسك آه



 ه0 6 جه

 لا رمال موي الو نيش لك ب لغي هللا وشن لكن م هللا يبسح اضيا كلذ نمو ظ
 تدجو لاق ثيبلا ل ها ضعب يفربخاو روكذ. ا كاكسلا ئيشلا اضي!لاقو عوش

 0 لل دع ل اكل ناطقا ذه كر را يك ضعب يق" شكازش
 ماضي ال ي غلا 21ج نو 00 يذلا هللا ىمح يف ىسفن 32 أ

 هللا دنج ينو « كنوهي ال ىذلا هللارسس يودع كردذ ال ىتللا هللا ةعنم يفو

 000 «ي ظرف هللا راوجو « عيضت ال ى <لا هللا عئاذو يو « عينملا

 نذاب ينترظن ن روع كد لخزم ص هللا نم ناكم ول +3 الو ع هللا لاح 00

 1 ةاططملا لوح الو ربكا هللاو هللا الل ملا الو« هلل دمحلاو هللا ناكجسو هن هللا ||

 تعفدو هللازع تدثر + هللأ مكح ذفنو هي 2 مالك هظو * هللا روذ قرش ام هللاب '

 ميلعلا عيمسلا وهو هللا مهكفكيسف هب هللاب لإ ةرقالو لوح الب ءادءال ءالبلا ||
 ُثب 7 دقو لاق 0 ملو م. بح 2و 7 ىلعو ده 2 كيس ىلع هللا ىلصو

 مياصا نم مهنم امف ءاسمو احابص مق ءارقب مهترمأو عمجل مقبتكو نصح ا اذه

 نا دككم|ثقو ين كلذ ناكو مازدم يف الو ملام يف الو مسفن يف ال ةوركم

 "فنا تاعجا لوقا ئناف هكامفعسا يناةدايز ناي ند لق ءالتباو

 75 "لاق جلا هللا ىممح يف معنلا نم م يلع هلل ام عيمجو يلامو ينامياو

 ناما منا لاقو ءايلرالل ضعب ىلع مب رتف ةركذ ظفحلا هنو 2 برج

 « ةركشو هللا دم .ةعماج تاك نم فلوم وهو ءيف ركذي يذلا ميلتالا ||

 سلا ا توك نوم عنو رطناقل لاو ا
 00 ل 57 دب 0ك اذمد ظلعركشت |

 درك كرب اولا كلذ كودألا تفاعلو كلئازل داانلو كلان |

 كل سرر ركذل !اذهرركي كلذك كلذ ىلع كلذب ركشلا كلو

 مقمزالم كولا ىلع دكاتي امم اذهو لاق رم مةثام يلا ركذلا كلاو دمحلا ||
 5 . . - ل .. 'ُغ ع 5 . :

 اذا بجوف مهياع 0 امنا ميلقالا 0 قلا 0 0 معلا قولا 1 ٍ

 اكو >أ مهميلقال ماع ماث 5 اهأ كلذب لصحل 0 لك ركذلا أذل مه مزال

 اناث نعل را عمأ .4لا يف ى طو لا نيدلاو كتاذاب لالج طافش ا ا

 ل يلصي لمع نم مه لاق 2 ماسو ميلع هللا ىلص هللا لور ند سف كل

 مث ميدي عفر 57 خرذ اذاؤ ءاذب م أمهيف أرقي نيتعكر مردلا نم 0

 ا



 فلاال امم ةددد دج 0-2 ةذ.5و ل 0 5 مهلا ثتأارم كثألت 2

 هولسلاب ةرامالا سفنلا هله ىلع ن 0 مث مأوأ ا .اطيشلاب.ب نم اهيف 5 هع ْ

 كرو لكو الإ مارك الو لالجلا اذاي ميرك اي كاضر ىللاو كيلا ىنبرقي اهب لاغتشالو

 كيج ف روم 3 لك كو همكم ىلع مئاعأو ناطيش أ م6 ل اكام ره. هللا

 ندو لأ 2 هه را ايساأ دق ناطب عملا اون 3 هل نس ىلا شاع نأو ةر ودا

 ىنتيهن امم مبسلا هذه يف تلمع ام مهللا ةدسلا رخآ ءاعد امنيا ريبكلا عماجلا
 لعد قررت ءاطلا ىلا ىدوعدو قاد همع له كتردق عم ٍِِى لذ ثلحو مضر مأو م.

 ةاضرلا لع ن“ اهيذ ايلاف - مو ميز كرفعت:سا حس داذ كلتيصعم ىلع 1 رج

 كم يءاجر عطقنلا الو 0 001 ىناكلاسا ى ينأف تيادتلا م قو دا

 لكن م اههلع ف نما 109 ل ءاعدلا اذه 5 نم نا وحرف نبال اقو ميركاي

 اذهودو كا دل ذللك ميلر مسي مدل مع حل 5 ا لأ دارا اذاؤ قردلألا 6 عودش

 الو 5 ل شرعلا ظدزو اضرلا غسأبمو ملعلا ىهتلسنمو نازيملا ءلم هللا ناكحس

 ثادانلا هللا ثاماكددععو رثولاو عفشلا ددء هللا ناعجس ميلا لإ هللا نم اعلم
 هللا آلا ةوق >< 5 لود 2 و نيمحأر لا م جرآاب 8 كك: هد رد اهلك 0 8 لك

 6 ا عود يي انين ىلع ءالأ كله صو 54 تحولا م هلو هد ميظعلا يب اعلا

 ينزاجا# دداذ ةذهو .دا ثارم رشع روكذملا م 0 امينا ملسو ميدعكو
 د هج 8 أمددعبو م علافلاو لولا للشك قا وهو مهيف دقتعي نم ضعب اهيذ

 مذاق مد نهددو ضرملا ممل برد و . ةودحفلو نع ف د قرد نيتسو ني دفا

 مءوجوم 0 لع م اذا | ردن” نأ 3 ىنتو أ ىلعت هلا ن ذاب ىلاشي

 وه لق ارق نم ّقأ ا!ثيدحلايف قادر وو للان داب ا

 نم لد الو و ا قادوا معجوو الف نم

 يملا كد تايبال هذه ظفح نم يلوزجلا ئيشلا لاقو كلذ يف ةلمسبلا
 لولدناو قوشلاب قدا ص قدصم 2 ل ثاد ى وذلا ميجولا اذه

 | مف م.طع هللا عفدأو ماك لأ داحلا هللا

 00 نالل م. نم كر كبلاو 3 ماس اسف لجا ند ره عشر ن*

 ١ هللا قويس نم لام د كا ءاضتئسم فئيسل لوسرأا نا

 نيذسه ارق نم نا تيلحلا يف ميعنوبا هللاب ىراعلا مامالل سيشنلاركذو
 أههو ري دعب وأو يحلا هللا مقزر نيئيبلا



 ا
 ا
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 : احاورا يك اذوسو امومسج مارس هب ر_ضطد نم راتخلا ىلا نيددض“ق 5 |

 --4 خ1 هد

 الديبخا) مكر ذاع نلف 2 نمو *« مدع نمو رذع ىلع انمقا انا |

 مآي نيعحر ىف 1 ن نأ 1 هللا سد مر 4-2 8 نع لقتو ْ

12 

 لق ارقيو ماسي مث ةعكر لك يف ةرم ةرشع ىدحا دحا هللا وه لقو نآرقلا ١

 ىدحا مآسو ميلع هللا ىلص يىبنلا ىلع يصدو ةرم قر ةرشف ىئدحأ دحا هللا وه ١

 أدب و 35 رشملا ىل 570 ر تع ىددا ميم كلت كانكاف فقو 0 ل م شع 8

 : كيع يديساي 46 58 | رسب ال“ مدقلا لص مث 5 متخاو نوبل مد دقلاو

 : اهناف ا اذنك ىجاح ا هللا نا لملم نأ رداقلا |

 : ع يناجلا ىسسوم نب ىسيع يدهم وبأ قلل لاقو ىلعت هللا ءاش ن أ ىضف

 || رقبلف غامد ميد رمأ نم هللا 3ع هةجاح لعل 5 نم للكف مهثاغخنسأ ف رش

 ىةنميو رداقلا ل جدو شلل اههنأ أود نق ددو ه حرمت ملأ مدل 4 هيأ

 ١ ثارم 0 ل 2 قىديس جيلا يدادلبو تاوطخ ره همنسع قرشا 2

 أ
 هداك 00 76 لصد ١ رذآقيرط يو لعن ' هللا ءاّش ن + منجادح عزاذ ا

 اح

 هللا للص يبلا 0 يبل.- صر مث ةرد ةردشع ى ءدحأ صالخال 23 كر و--و كاككلا

 0 للملا ؟ قيم م كا 37 هع ىدحا قارع علا ةويحج ماو رك مث ماسو ميلع

 جنا ند دو نك سنالا ضادر ينو ٠ ميم »أ ىلعت هللا ءا 7-2 نأ ا  ىضقن

 أريصب 8 و 512 انيلع فلام كنا مهللا 00 هد لاعب م كيلو 00 هد

 5 ميسر أ مهللا ةأرذ دال ثيح ن 9 ميليبق مةو وه 7 ركل ةتأر مَ 3 اى طم 8 ويعل :

 . ان طمس دعا و كوذع ند 0-1 5ك نم م طنقو ا نم عكست أ 0 5

 اكاءالعيمد لاقر ددق عش لكى لع كنا ل نو مل كيقعأو م مينو

 اع ءلا 8 وفرع ' لد عسأو نبأ اي 2 5 ا 2 نويعسألا قدر ٍِط ىف مود سلبا

 .ٍ دحال ذاع تاس الا ملعت ال م مل لاق ديرت 5 رك لاق 5 سبلبأ 5 ) لاق ثنأ نمو :

 رصعلا ةالص دعدو ىسمأو ءصأ ا لو ناك خف ىفشمدلا لوحكم نعو :

 ميحرلا نمحرلا هللا مسل ابنكا نيظفاحلا نيسبتاكلا نيميركلا نيلكلا ىلع مالسلا
 الإ ملا ال نا دهشأ 0 أوفكن كي 0 ماودي ءأ دمصلا هللا دحا 0 لق

 ها ئذلا نا تنهعاو ملوسر و ةدبع اد نادهشاو مل كيرش ال ةددو هللا



 الط... 0 فلا

 ظ موسيلا اذه نا مهلا 17 يف نم ثعبي هللا ري ايا حلال لب علا
 ىلع ةارج ميف ىنرت رد نسحأ ى جلانز ١ ميف ىنايمت الذ 0 قاخ

 كلب ذوعاو يلع مدضرف ام: قب افافختسا الو كديضعمل اب وكر الو كمراك#
 قبس باتكر ش نمو ملظلا نمو ىولبلاو ءالبلاو ىلازلاو غيزلا نم موي

 000 قيد يف 2مل الإ م يلع غ غليم الو ىههربكا ايندلا لمجتاال مهلا

 ميظعلا يلعلا هلا لإ ةوق الو 0 0: ديرو الإ كفاذخي ال نم يلع
 || سدق يركبلا ىفطصم يدوس ريشا لاقو دا ناكلملا مالك خ كام امف

 ىلا اذه يف

 ْ د 0 شه 1 ملاكا طوال امو ا ماوس قيل
 ةدنس ايندلا ىبا نبأ ةأور ام ىلع مدع ملا ي يضر رفا قيفرلاو ربكالا

 قيدصلا ركب وبا رضتتحا !! 1 بيسأل نب ديعس نع يشاقر انك

 اولاةف ملسو ميلع مللا ىلص ىبنلا باعصا نم سان ةرضح منع مللا ىضر

 ناولاق نءاشواإلك نفاس كارز اضاف انوقرراللا لور "يلح 0340

 || نوبل قفالل امو اولاق نيبلا قفالليف محور هللا لعج سبصيو يسمي نبح
 1١ تجر فلا موي لك هاشغت راجشأو راهناو او ضادر مبف شرعلا ثععت عاق لاق اق

 كلذ ين مدور هللا لعج لوقلا كلذ ىلع تام نوف ةدحر ةثام لاق وا

 مهم ثلعجوذ مهفلخت نا لبق مهثزيمو قرف قاكلا تياشتكل نا مهللا ناكملا

 بسيكت ام ثيلع كندا مهللا كانيصعمب ىنقشت الف اذيشرو ايوغو اديعسو ايفش

 مليعتست نمم ىبلعجاف ثيلع امم اهل صرع الف !هقلختا نا لبق سفن لك
 ءاشأ نا يل كنتيشم لعجاف ءاشن تح ءاشي ال ادا نا مهلا كتفاطب
 كندار 7 : آلِ نوش ك كر 4 الفاداج ىلا ناكر < قكنرذاقؤف كذا مهللا كيلا يبرق م

 دحاو لكل تلعجو رشلاو ريخلا تقلخ كلنا مهللا كاوثث ىف ٍيتاكرح لعجاف
 راثلاو ةنجلا ثيقاو كنا مهللا نيوسقلا ريخ نم ىنلعجاف مي لمعت الادع امههنم

 كورا "اعلن مهللا هل ناكس نم يناعجاف الها امهنف دداو لكل تلعجو

 ماهروذ ص تقيضو ملالضلا موسقب تدراو مهر ودص ثحرشو ىدهلا موقب

 وك ثتربد كنا مهللا يبق يف مهيزو ناميالل يردص حرشاف

 ص 7؟[؟©س2 2 ؟ش7ت7ق7قغ(6ٍ6ٍ1؟ ا شٌٌْ[7+4 2222شسْسٌَُسشَْس زارا 55 2 ئئ 5 يي يبي يس م ات تت آ

 ْ مهلا ةاز كلي علاىنبرقو 5 ةامح لو تثوملا ثيل قيجاف 2 لا اه هريصم



 مال 1١ ]جوس

 لوك كو يءاجرو ىنةذ ثناق كريغ ةواجرو متقث ىدسأاو رسصأ نم

 لجوزع هللا بادك يف ملط !ذهركب وبا لاق ميظعلا ىلعلا هللاب لإ ةرق الو

 منع هللا يضر ىطويسلا لالجالرودصلا جرش يف هو. هاريبكلا عماجلا يف اذك
 لاق لاق امهنء هللا نسر سابع نبأ نع فوصل ف 1 ةاهيصالا جرخا

 ا ملي ! ِق نوتعكر برغملا داعب ىلص ل ملسو ميلع هللا ىلص هللا لور

 نك وم ر م هع سمخ تلرآز اذاو قرم ةياتكلا معئافب امهم عكر 6 ارقي

 الع ان |الؤمشو 23 ةيتارذك نيسداعار كولا سارعي حجل

 : 0 منع هللا يضر يلذاثنل نسوا ملا جرا فارم افلا م

 ند سنأ ىن ءو٠ هدأ تر ١ ةيلف هر .خالاو ايندلا أو هأ نم ملسي

 مك ر ةردر» 5- 8

 وه لق ارق نم ماو: ميلع هللا نلص هللا لوسر لاق لاق مدع هللا ضر كلام |

 دائم همدان وم هللا ند كي ىرتشا ارك ةرم فلا ب دحأ هللا

 رتل رسل قلع ايلف نادإلا دضر ايفو ةمارمب يف قي للا لبق قم

 كو اه كلا هللا وه لق ارق ارد نم ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :

 ميعاللا يض يلوي زعلان راما م خلو

 تغلب مدجلا مل اجو توم مر ىلا مللقلا ميل اك يس ىف رم

 ثناكولو ركجلا ددز لثمو يلاع لمر لثم ميونذ ثناك ولو ثغلب ام مبونذ

 لاقو رونلا نم ةديدم فلا مةثام مل هللا ىبدو ءامسلا نانع ىلا ضرالا نم

 يف نمالا نيصاخلا يف صاخأا دحا هللاود لق ئراق يمسل ةكشلملا نا

 ماسو ميلع هللا ىلص ىبنلا نعو . ها نيدلا موي باذع نم ىجانلا نينمالا
 يف نفي مل ميف تومي يذلا مضرم يف دحا هللا و» لق ارق نم لاق منا

 هزيجت ىح اهفكاب ةمايقلا موي هكنلملا متلمحو ربقلا .ةطغض نه نهاو ةر
 . دا 7 يف مديعت وباو طسوالا يف ىناروطاا هاور نجلا ىلا طارصلا ن

 لق ارق ند ملسو ميلع هللا ىلص هللا لاف لاق 1 منع هللا يضر اي

 وهو ىلعت هللا نم مسفن ىرتشا دقف ةرم فلا نيرشعو ىدحا دحا هللاوه

 هللا ىضر سنا ن - ناتيالخ يعم يف ىقهبلا ىورو لجو زعاللا صاوخ نم

 ىلع 5 هللا و» لق ارق نم ملسو دمت ل هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق منع

 رشع ميعاصمو تانسح رشع فردح لكب مل هللا بك ةره ةئام ةراهط ظ

 كتائمس



 7 05 جو

 1 م 1 هنري ايل مثام 4 فاو تاجردرشع مل عفرؤ تاس

 يدر رم نين الدلو ا3الن ن 1 فهلا ارق | هذ اكو مدآ ىنب ل هذ 1 0

 شرعلا لوغ يود اهلو ناطيشللل : ارذنمو ماكل ١ ل هضدع"و كرش نم ةءارب

 »أ 1 ممل لعب مل ميلا هللا ردظن ذل ميلا هللا نظمت ل 6 22 ذي

 للا ىلىص ىبنلا ىلع ىلص نم نار وهما .ةمالعلا نع ىشبفي رحلا ع شلال ةذو
 يدو كمت اكياس ىلع ترام ةرمع ىف ْذ ةدحاو ٌةرم ولو .ةالصلا هذا 7 46 مولع

 دوجولا يف ملثم طق دجوام يذلا د الوعر انش وانيق ىلع ماسو لص مهللا

 دواوم ملثم طق دلو ام يذلا ده انالومو اينو اذديس ىلع ملسو 1 مهيللا

 هداك افي ود اراشلا عل ئاقذلا يحاول خيشللا ركذو ١ ها ميو ملا ىلعو

 ميل رماملا دمحا سابعلا يبا نع لقن لاق هللا ىلع .ةلالدلاب ىمسملا

 مهلكو ين فلا 0 يبن فلا نيرشعو .ةعبراب تعمتجا لاق منا مالسلا

 ملفت ملا للم جرافيك للاب نافل د وياط شا. انااعلا" ل ء مهلاسا
 لاةف متلاسف ملسو ميلع ع ديم ثعمتجا ىح دحا مهم يبجي

 لاسا تح يردا ال لاقف ملاسف مالسلا ميلع ليربج لاسا تح ي ردا ال
 راسا ميلع ليئارزع لاسا تح يردا ال لاقف ملاسف مالسلا ميل ليئاكي»

 يردا ال لاقف ملاسف مالسلا ميلع ليفارسا لاسأ يحد يردا ال لاقف ملاسف

 نم ىلعت لاقف ملاسف ةوامسا ثسدقتو ملالج لج ةرعلا بر لاسا ّىح

 ولا مارال ماظل | هايم فو اسلا ودا للا لوسرلا نتف يسركلا ةيآ ارق

 لكلا اهلا وه, نكاقويفانسحب 5 ملوق ىلا كلملا كلام مهللا لقو مالسالك ىلا
 فيلات يفو . نامياللباس نم نما ةالص لك ربد ةحعئافلاو نيثذوءملاو

 ارغب دجو لءهذ هكر ما لل هع 4 ثايعلا دهيع هلل ا 6 بأ ا ثلا

 03 يف تثتادجو سارصفب ّث هللا متحرر سربلال لع يدوس رسما 7

 هو معيلع هللا ىلص ى ملا ثدار دادخبب مثاقلا هللا ليع ىصاقلا ل اق كيداانأع لا

 نم ثام 1 لاقف دولار ةصأ ى كار ١ 1 ام ثلقف نوللا رذصأ وهو مانملا ف

 ايبا ء ىلع ىق لاو ناميالا ىلع نامثا مداقعأ ممسو كلفا | مدخلا قا

 ةذد لخ لأ 29 00 أونودد ا كن ها نم 0 اءديضدلا مص م ب كلف

 ىلع تثو.هي راد كئاراد نو دأب ىلا دأب نم اي اهأرق ند رويسمصلا

 ما



 ما# ؟١ جو

 ةفيحصلاب اذاف ثيبتناف منم ئيرب يناف اهلقدي ملو اهعمس نمو ناميالا

 ف دوبعلا هللا الل ملا ال نانو لك يف دوجوملا هللا لإ ملا ال اهيف بوغم

 ينوه موي لك هللا آل ملا ال نانسحالاب فورعملا هللا ْآَلِل ملا ال ناكم ل

 نو كنتمعز لاوز نم تلي 6 ءعاو نامل و ناميالك لاسن هللا آل مقلي ناش

 ميكر 5 ندحر اد رافغ او روفض 5 ناسحالا ميدق و مسبجرلا ناطيشلا رش

 ني ايدكش ىلع هللا ىلص نيااعلا بر 5 نيههرلا محرا 5 كتاوهرد امغيا

 جيشلا داروال ضرعت نيح بادكلا رخآ ايورلا ةذهركذ هللا ممحر يلالملل

 روكذلا ةدعلا نفل اكبعتا ا روكذملا هللا دبع ىدضاقلل اهدنشاو معبد هللا ا:عفن

 "11ج م.ضثو مفلاوم ضءب ميف ركذلا ظفلو نيعبسو فلا تئام ملدوركذف

 هلا لل ملا ال ناكم لك يف دوبعملا هللا لل هلا ال نامز لك يف دوجوملا هللا لِ
 نامال هللا لإ ملا ال ناش يت وه موي لك هللا لل ملا ال ناسحالاب ىنورعلا
 رافغغ و روذغ أي ناطيشلا درول ن*و ناسميالا لاوز نم كرد ةْوَمعأَو نامالا

 0 م سلا سس سس سس ا سس

 ينو ٠ نيبلاعلا بر اي نيمحارلا محرا اي كتمدرب انمحرا ميحر اد نمدر اي
 يدهس ن ءةليلق بمنك يف آِلِإ دجوت مل ةليلج ةدذا اذ ذهو .ةيسدقلا تاحفنلا

 هياتم ايرشبلابل دان لم عرار اننا تست ءىنارعشلا باهولا دبع
 مئادلا ناكجس ءاسمو احابص تاره ثالث م وي لك لاق ن م لاق منا مالسلا

 ناحجس هدمحبو هللا ناعجس موبقلا يملا ن 5 مئادلا مئاقلا ناكجس مئاقلا
 حورلاو ةكفللا بر ناجم سودقلا كلملا نع هدمت ميظعلا هللا
 نباردييقن' نموا .'تفقوت: الو ةدرث. الو كشريغ نم 0 مئاق

 انبر مهللا وهو .ةمئاخلا نسح ىلع ثومي ءاعدلا هذ ف مواذ نم يمضاقلا

 صالخالو قيفوتلا نيبو ينيب عمجا ميف بير ال موبل سانلا ا
 مهضعب طب دجوو ٠ داعيإا فلخي ال هللا نا ماتا نسح ىلع ثاسمملاو

 ةمئاخلا نسح ىلع آل تومي ال ثابإكلا ا موأذ ن ”نابدر مصن ام

 كيوظعبو ريدق اي كتردقبو زدزع اي كتزعب كلااسسأ ىن ذا مهللا ةذه يهو

 | ادعاقو امثاق ناميالاب ىنظفحانانم اي كتتمبو و نامحر | اياك ا , ميظع اد
 0 ماسو ميلع - ينلا ن ذا الاكل قعر اهفوااينإو فجل و انكارو



 ماك |١ جو

 دبع نب ده نيدلا لامج مانحلل نيرادلا حالصا ين نير كلااببةمك نكي

 ثوملا دنع نامياللع زن لوم ناماللودصنام هللاخمخر ئباطرلا نشيجلا رفزلا
 ميو حو لك يف ارقي ءاشعلاو برغملا نيب اميف نيت هكر ىلصي نا

 الث ماس اذا لو ,ةب مث ةرم ةرم نين ذوعملاو ثتارم ثس صالخالو ردقلا 5 ةروسو

 يرجي هيج مدرس ينامياو ىنيد كتعدوتسا 0
 ةعبر ١ توما ةجديغلا وهز انبيلار عيييلقو دكأو ٠ يافو دعبو ٍتأهم

 ميج الالب اهذ ىلع ىوخلا كرتو ناميال ىلع ركشلا كرث ءايشا

 شالا د لا دبع يبا نيل ءو ٠ مظفلب ها نيدلاولا قوقعو مالال

 7 نيتعكر برغملا دعب يمللصن' ن 1 ا ناميالل ظفح ةالص لاق منا ىلعت هللا ممحر

 ظ | ةلافكزيانلا وز اسرع مالا لاا ل رم دانا انو ةعئافلاب ىلوال
| 

 | امهظفحاف ى ونامياو قيد كتعدوتسا يفأ مهللا ءاعدلا اذه لوقت ديبشلا ول

 ا

 | ةريره ىبا نغو ٠ مالسلا دعب كلذكو يتاهم دعبو ٍيقافو ددعو ينايح يق ىلع

 مضرمك اليل قلمك لن لاق ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر نا مدع هللا يضر

 | ناد دهشا كدمحبو مهللا كذاضبس مسلجم نم موقي رقي نأ لبق لاقف مطغل
 ظ ١ طغللاو مسل# يف ناك ام هللا رفغ كيلا بوتاو كرفغتسا ثنا الإ ملا ال

 ظ رشببلاو ةالصلا باتك يف سوماقلا بحاص ركذو : اهفالتخاو تاوصالك ةرثك

 أ هللا ىلص ىنلا انعمس الاق مالسلا ايهيلع سايلاو رضخلا ىلا اددسم اثيدح
 وو 9 ميحرلا نمحرلا هللا مسل اولوقف اسلجم متسلج اذالوقي ملسو ميلع

 | لزازكيمني اظي م ب هللا لكوي نيعمجأ ملسو مبحصو ملآ ىلع دهم انديس
 | ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسل اولوقف متمق اذاف ادحا اوباتغت ال تح تبيغلا

 ] مكنوباتغي ال سانلا ناف ويا ملسو ميو مل [آىلعو ده انديس ىلع هللا

 لاتكت نأ بحا نم لاق مهجو هللا مرك يلع مولا ع داهنبو

 نايس مسل# نم ممالك خآ نكيلف .ةماسيقلا موي رجال نم ىفواللايكلاب
 وام م سلاو نيلسرملا ىلع مالسو نوفصي امع ةزعلا بر كير
 نم ةانمظن ام .ةيئامذو بجيل ةداريا اندرا ام رخآ اذه ,,رذيلو

 اراكذا لئاصفب ةانمتخ دقو * قيمنتلاب روطسلا دو يف لئاسأا رهاوج ن#
 درت لا نعول .راف « ءايوقالك نم ناك نمل اسيناثو هع ءافعضلا انلاثثمال ابيغرت

 ا

ْ 
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 مالك# [١ قمم

 ىلع سوفنلا لمح الو ه لاوح الا عيمج يف ميلع ثلقث « لامعالا باوث ردق

 طشني الو » باودشلا نماهل ام ةفرعم لإ « بابلا عرق .ةمزالم لاسمءالا

 متامكجس ىلوملا لاهسن مه لمعلا باوث ىلع عالطالا ّآِإ « لسكلا نم بلقلا

 هذا نسحو م لمالو 6 ليثب ازوفو * ليسلا موقا ىلا انقيفوث ىلعتو

 نيرشملايف انمأو » لمك مثر دبكر بقلا يف اقرشم اروذو + لجال روضح دنع

 رثوك ند 0 ع« لعتشا دق اهرح 0-0 م ةاجتو « لجوو برك لك

 روصق ىنبكسو « لسدلا ن رم ىلحاو نيللا نم اضايب دشا كلاسللا" ندا كذا

 ميلع م« لسرلا فرشأو 0 لضفأ راوج يف *« لد ىلعا يف ثدغ دف

 اذه ىأيذأو « لصتا اهب مئاد مالس لضفاو + لثم نم اهل ام ةالص ى
 مدقف ام مل رفغ اهب اعد نم 1 لا مالسلا ميلع 0 ةاجانمب 8
 اهب يندهشاف تما اآلإ ملاال ا الا يهلا ىهورخاث ١ مو هينذ نم

 ىهلا يءاجراي اهب ىندعساف ثنا آلإ ملا ال نأ تدهش يهلا يالوماي

 دوا تدهش ىهلا يءاطخ اهب يلرفغاف ثنا لل ملا ال نأ ثدوهش

 كهف آلِل ملا الل 0 أ تدهش يهلا يادي ثمدق ام ابد يل رفغاف فن لإ

 يل رفغاف ثنا ّآِإ ملا ال نا تدهش ىبلا يالجر ثطخ ام اهب يل رفغاف

 ام اهب يل رفغاف ثنا لإ ملا ال نا ىهلا يانيع ثرظن ام اهب

 اهلل لعجاف ثنا آلِ ملا ال نا ثدهش ىببلا ياشحا ميلع ثيوط

 حورف ند ل 1 ج خ ةرك ا نأ ثدهش يهلا يايضو يتامم

 يرد اهبل ملصاف ثنا لإ ملا ال نا ثدسبهش يملا ياود بودذلا

 ياوثم ثوملا دنع اهب مظعاف ثنا اللندلا ال نا ةادبف يلا ياوجنو

 يلا يادصخ ةعزانم دنع اهب ىننيشف ثنا آلإ ملا ال نا تدهشيهلا

 ثدهش ىهلا يابتنم ميلا نم اي اهب ىبددراف ثنا آلِل ملا ال نأ تدهش

 نأ ثدهش ىهلا يافش ىشاءملا ةحرق نم اسهلعجاف ثنا آل ملا ال نا

 ّلِل ملا ال نا ثد-هش يهلا يادمو يلاوس اهب ىنطءاف ثنا لل ملا ال

 لعجت الف ثنا آل ملا ال نا ثدهشىهلا يادءا اهب نع 0 كلف
 ااا ا م مم ممم ممم ممم م مم م مم ممممححللااا امممما7ُاجاجج7ا7ا77ج7٠ص7ُ77ُ"""77700ا0امامامامامامامامااااااااات11ة |1100 122ئ2

 أ يرخذو يزنكىه ثنا لل ملا ال نا ثدهش ىهلا ياوثم رانلا ىهلا
 ظ يبلا يايض رشصلا ف اهلعجاف 5 كنا الل ملا 5 كدهش ا يانمو



 ثدهش ىهلا يامدق طارصلا ىلع اهب ثبثف ثنا آلإ ملا ال نأ ثدهش
 فدع

 ثدهش ىبهلا ياطخ نم ثمدق اهءزراجتو يل رفغاف ثنا الإ ملا النا

 زعل هلع أ كادهش ئهلا ينالوناث قمحراو' لزفاف تننا"الإ حلا الأ نأ
 :خأ واذا ميك لازيزعلا ثنا كلذا ماع امعورواجتو مدراو رفغاف ثنا آلِ

 ف هن ردوختلاو ىمهسملا مالا هي ريهشلا باطقلا هللا كاطع نبا معد 2 وب

 لوقانف «ريتلا قرشللا ممالك انميثو ء ريطعلا مظفلب اكربق ةزييدتلا طاقنلا
 نم الئاسو * ناسحلا رداوجلا كلتب عمسلا انمعتمو م ناسللا كلذب ارطقم
 لآ ىلعو دم ىلع يىلصت نا كلاسن اذا مهللا « نادتمالو لضفلا ىلوملا

 ديه ديمح كذا نيملاعلا يف ميهاربا لآ ىلعو ميهاربا ىلع ثيلص امكده ظ

 نم انجرخأو 5 كيدو نيب نيمثادلا نمو 5 كيلا نيه ستسملا نم انلعجا مهلا

 نم ةفكملبا مهللا « كايلا نيضوفملا نم انلعجاو « كليلع وا كعم ريبدتلا

 اندوجو لبق انل ثنك امك اندوجو دعب انل نكف انسفنال ىوكن نأ لبق نم

 زييدعلا ةراظ َج رخآو كفطعو كنان: انيلع لبقاو هه كلفطل سالم امها

 كرايتخأ نسح اندهشاو « انرارسا يف ضي وفتلارون ًانيلع قرشاو «انبولق نم

 هب انسفنال اذراتح نم انيلا بحأ انل راتختو انيف ميضقت ام نوكي ىح 8

 نع مب ةكلاظ فلا عشب الل واد انقردأ امء انا ثيدمض ادب اناخغشش ال مهللا

 ماودلأو * دليلا وا فنالا خلا ياويف افلا مهللا « انه ميلاط ثنا عيش نع

 نأ آل ءافعضو « انردقن' نا لل نوزجاع كلذ ىلع اناو « كيدو نيب

 لصن نا انل ف.كو « انتثوك نأ آللائوش يف نوكن نا انل نيا سوو« انيوقث

 ادقفوف ب انعأ 0 لإ عش ىلع 0 ّ ايل ىناو 5 انتلصو ل الإ عئشنل

 ضاير انلخدا مهللا « ادئثرجز منع امع ىافكن الل ىلع اذعاو « !ثرما مب اذ

 ع ال كوم انرارسأ لعجأو اسهيفو اهب انمعتو ميلستلا ثادجو ضب رافلا

 رون نماديلع قرشا مهلا + اهنيوهو اهتديزب ال كبو هه اهذلو اهميعت

 مي ل كنتو « انرارسأ مب جسم ام ه كيلع لابقالو « كيلا مالسنلسالا ظ

 ادلع دقو « عيوش لك دوجو لبق »« عيش لك ثربد دق كنا مهللا  اسنراونا

 اذدرف « ديرث نا لإ ابل اعفان ملعلا اذنه ساو # دورا آلا نوكي ال منا ظ

 م 22 ا و ا ل ل

 معرا 1 كتياعرب ادصحو كتيا-:ءب اند.صقاو 3 كاضفب ان 3 كريخب

 ةسسسستاااتبإ؟|_ار يصاب”
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 اال تل ادخ نادل دع ف ايصماو هيلوسإلب لغا سلم ىعا
 ال كءاضقو * دناعي ال كمكح نا ان دقانا مهللا «ريدق يش - ْ

 هيف افطل كلل ا.سنف ه ثيضمأ ام عفدو هب ثءيضق ام در نع انزع دقر < دداضر

 بر اي » ثيعر نمم كلذ ينادلءجاو » ثيضدمأ اميف اد.سائو هه ثيضق

 اذيلا اهلصوف انل اهلصوم كذا .ةمسق انل ثمسق دق كذا مهللا « نيملاعلا
 راوناب اهيف نيفوفص ةبجلا نم اهيف نيناصم هي ءانعلا نم همالسلاو ءانهلاب

 اهفيضن الو كلل اهفيضنو # د 00 كل 00 :م اهديشن ةلصولا

 ةهالا | قزرو اميندلا قزر كديسب قزرلان ا مهللا « نيملاعلا نم دجال ظ

 مهيللا هب انيلع ىودجلاب دوعلاو 4 انل ةعلصملا ميف ثيع اه امهنم انقزراف

 كلل نيضوفلا نمو كيلع نيراتخملا نم اناعجت الو م كل نيراتخملا نم انلعجا
 رةعاطلا نعو # ايطءاف نرجات# كيلازنا مهللا « كيلع نيض درثعملا ند الل

 »يي كلديصعم نع ازجتو « كتءاط ىلع ةردق انل بهو هه« اهردقاف نوزجاع

 م كيلا باستنالاب ازعود كاتيهولا ماكحا ىلع اربصو « كتيببوبرل امالستساو
 عركو« اضرلا نيدايم لخد نوم اذ - فايل ويلا دنا ىلق فتح اب
 فنحتاو صيصخخلا علخ سبلاو ىفراعملا رادث نم _ ءييليتلا يشيب
 نيقتكتم « كتمدخ ىلع نيمثاد 52 ةرضح ن دودو برقلا فكي

 ميز نيذخاو مشع نوثراو مل دو ميلع هللا ىلصض كا 0 نوعبتم م كلةفرعمب

 « نيللاعلا براي ريخب كنم ادل متخاو منع ةباينلاب نيمئاقو مب نيققحو
 نيلسرملا ماهاو نيثيبنلا مئامخ ده ان ديس ىلع هللا ىلصو + نيملسيملا عيمجلو امل
 ايدل + اسمراستا مللسو ميسو هلآ[ كك رش ىقلابغلا» بنز فايجاو
 مليل هر وطسل اهذه دوقع يف ه«روثنملا ردلا مظ ظن نم غارفلا عقوو ** نيلاعلا

 نيتئامو عبرأ ![.4 نس روهش نم ها ىدامج نم نيرشعلاو ىناثلا

 5 تا رمزا تيا يلح مال نم ىرو نم ةرج» نمد» فلاو ؤ
 ناو« ميضئري و مبحب امل مهاياو ينقفوي ناو ميف امب نيرطانلاو ينعفني نا
 ميلع هللا ىلص م ميزنلارهاطلا ىفطصملا هاب م ميجتري امب لئاس لكل دوج
 نيلسرما ىلع مالسو * ميرصانو ةد.جو معي هليم» جو هه« ميعبأتو م محص هرارمن] [ىلعو

 ىبهتنا نيملاعلا بر هلل دمحلاو
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 دايقبو ى د ةالصلا حرش هللا نوعب ىهتنا

 مليسولا بزح ا ميليو تاواصلا
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 ملسو رمي وجدك و لاما د اند نع هللا ىلصو

 ديزمو ريخلا سنامو « ةالصلاو ركذلا ماودب » ثالصلا باوبا يئاف هلل دمحلا
 حاتنفم ركذلا لعادجو « ثاوعدلاو عرضتلاو ميلا ءاجتلالاب « كاكرريلا

 ماما ىلع مالسلاو ةالصلاو « نيحلاصلاو ءايلوالل عاول روشنمو » نيلصاولا

 ةديسو * معاشخ رسو نوكلا ادبم « مسنا ةرضح بيطخو » مسدق عماج

 اندقلي د دوجلاو مركلا ندعمو 2 دوجولا رار_سأ رس م رمال دفع مطتاوو

 ىلع 2 ناقل سنالا نموم ميلع ةالصلاب رمأو * مليضفلاو معافشلاب م.صخو

 عاوناب ةدمأو 2 لالجلا عاوناب ملجأ نم ناكجسف م نامز الو روهدلا رهم ا

 لقت ىجار لوقيف دعو ه«رايخالا مير اهكصو ب راىطالا سبل [ةىلاقو د ئلابنكلا

 نزأ هي من ويع مخ راسو 03 مدونذ هللا رذغ 03 ينالبكلا نيمالا ديم 7 نارثغلا

 95 فرارعؤلاب ءاندعا مل نم ىلا مداقوأ لج ددرتلا 0 يلع ةرعالا ضعب ا

 لكب زر-طملا #2 مليسولا برد ل حرشا ا ىنلاس 2 كراداسلا نع ةروذأا

 ملاعلا 2 بادتالا ءابقسلا سءرو 3 باساقالاو طال ديلا دقعل 2 مايضذ |

 غلبم ثغلب ىتلا تاماردكلا بحاص هم مماهغلا رخازلا ركجلاو « ممالعلا |

 عطقلا
4 
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 ادذاتسا هه ىنادمصلا لكيهلا + عمسلاو لقنااو ةدهاشملاب اهتوبثل هم عطقلا

 ملو.سر ةاجب هم مئاول لها نم هللا اناعج يناليجلا ردانقلا ددع ديس

 ناك مذال ء مثوالت ىلع ةبطاوملاو هم من ءارقب ةلجالا ءانتعال » مايبنأو

 لل يناطلو كلذاو هه تارضاملا عيمجو رقنلل عفاد « تاوعدلا نم ةريغ نع

 بقانملاو « ةرهابلا تاماركلا وذ * جداقلا دادزلاو يلاصلا يلولا مق ءارق

 5 ميالولا روشنم ىطءأن م *« منأوأو ةر.دع يف + مدامز لها ديس هء ةرهازلا

 يزأرا اكل هناجر اه عيلافلا راثذلا قارك 3 زاطن يب بيانفلا ولج هدب طلقت
 اندما + ىناهتلا دمحأ يديس « ينايرلا ملعلا باص « ميسنوتلا رايدلاب

 لجان م م هللا يبضر مااعج دقف هع ةرارسأو ممولعي انعفنو ب ةراونا سس هللا

 *« لضاف ديس نم مب كيهانو » مناواجو مثاولخ يف ميلع بظاوو * مئاوعد

 مذءارقب مهف 5 ىنوديرألا كلذ ف ةرذا ىفتنقأو * لضاوفلا تاتيشال عماج

 رهيب مىصقم يمليلج ةيمست اهنا يرمعلو ىنغلا عاعد منووسيو « نوعلاو

 - عم * تاوعدلا ادبم نم مثعارق يف نورصتقم مهنا درع تايسولا

 ريشلا ىلا ةدنسب اذكه ده ىناجعتلا ريشللا باور لعلو « ةالصلا ةيآبودبم
 اذه عفنف لك ىلعو +« ةانعم مل نيبثو *« هآر رسل وا « يناليجلا.رداقلا دوم

 فيلا راء اعلن قيلبق هللا ل قنات هب ريثك ةريخو + ريهش د

 دروم نع :دوذأ ثنكى أ دعب ءالدكلا ءادر ىنع تطارد لهاا بابلج يلع

 افغش ْآلِإ يراذتعا ةدزب ملف « لجأ دعب الجا مفاغسال برضاو « لسرلا اذه

 هللا ترطتساو «هتيوط نسحو «هتبن قدصا امايهو بملطلا يف اهاخلاو اهارغو
 # ءليلجلا بمهاوالا مدي هسو + لاوح الك عيمج يف اهو تشتعل لالجلا 1ذ

 لبق مدقسنلو « لوماملا غولب يف دع لوئثسملا هللاو « مليسولا بزح حرش يف
 ب كلذب اكربث « بزحلا بحاصب فيرعتلا نه اًميش * برال اذه يف دوصقملا
 « فيرعتل جاشع ال مدع هللا يضر ناك ناو * كلاسملا :مذاهل .ةمدقمو

 معو «راصمالليف عاذ دق هركذ ذا » فيلانلاب مدمجرت صاصتخاو مثرهشل
 نب ىناليكلا رداقلا دبع ده وباوه» لوقاف «راطقالار ثاس يف ةطيسبلا

 07 نب دواد نب ده نيدهازلا ىبعي نبوللا دبع نب ىسوم يلا يدا

 نسا نب لئاكلا :هللا.دبعغ نب نجلا سوم نب مزاكلا اوباادلا دبه ىلا
 سس الابل للسلم ا 97آآ؟©]آآآ]آ]آ]آ]آذآ آذآظآظآظآ#ظذ#]#]ظ]آ]آ]آ]آ]آ#آ#آ#ث### ب بث >>> تت يي يي يي يي ل يي يي يي يي يي يي يبي ب ب ل ل م بيب
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 نيبو مشيبف امهنع هللا يضر ءاردزلا ةمطافو يلع ند طبسلا ن رتل نوواوفلا

 مدتن يف يوانسملا لاق 00 دحأ ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر موضي

 عماجلاريبكلا ١ مهبراث 0 ظف ناحل مر نايا
 ا اعلا نيدلا رونو « نامزلا ةآرم يب يزوسجلا نبا طبضو « ناييعالا
 مهيلا َح وجرملا » نايعالل نم متريغو * متطبغ يف ىنالقسعلاو هب مدجح# يف

 لمحت ال لاقيو هب مدس يقاس نبا ىو ممأ مد ثامح « نادثبلا اذه ف

 لإ ل ةييرع آلا نيمامحلا يف لفعتال ايمك مرق: جرشلا اذنه يف
 نيعبسو ىدحاوا نيعبس نس ناليج ميلقا نم فين تيرقب منع هللا ىضر

 تا.قبطلا يف ىنارعشلا باهولا دبع رنيشلا لوال ىلع رصتقا تئامعب راو

 ون ىداقلا دبع خيشلا دجو يبحصلا وهو ةجهبأا بحاص يناثلا ىلعو |

 ِى ميضعب مهعمج دقو لماكلا هللا دبع يديس دالوا نم ةعبس دحأ نوجلا

 لاقف نييرداقلا ةرجش يف امك نيتيب

 ىسسيعو سورالا ناميلش هه ىسيشسسومو ميهاربا دهن
 قيقش ملامو ىبح# موخا » قيرف اقشا مئالث لك

 دج وهو ةرودأا ةنيدملاب مل عيوب ةيكرلا سفدلاب فورعم وهذ ده اماف

 بحاص نمدرلا دبع م مهنمو برغملاب تلالفتب نيميقملا يلع دالوا

 ةرصبلاب مل عييوبو السن فلخي مل ميهاربا اماو ئيراتلا يف بزغلا ةدطاس
 ناميلس اماو اهريغو دادغبب نينطاقلا نييرداقلا ا وا فاما

 مالسا راد هللا اهداعا 7 ضراب نييناميلسلاو نيفورعملا فارشالا دج وهف |

 |( كيل اينانادوعو انرعملاب مراوال دج ريك ال سيرد دال عتيق قسيؤرادا امال“
 متي رذو وه درفسنا دقو درفدمو ما نبا وهف ىبحت اماو السن فلخ# ملف

 يلم كاذاايجسح قالا ميراث ىلا اهزاوحاو اونرب دلبب ىربكلا .ةنطل لاب
 عيابي مل نا ا قل يشمل نع رانش ةلقنإ وكذا يشمل !

 وني فئاوط ثالث مهنم كلمف مبقع يف ةكربلا لعج ىلعت هللا ناو مل ظ
 زيزعوبو مشاوهااو نوجلا ىسوم نب ميهاربا دلو او مهو ةماديلا كول رضخالا
 ةاماكلا ةكربلا هللا ممحر راصقلا لاق اذه ددب عه 5 .ةفرشملا ةكم كولم

 مةوهعبل و
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 رتفالخلاو ىقيفحلا كلل بمحاص يناليجلارداغلا دبع يقالوم ماءاشنلا .ةوعنلاو
 ممل هللا يل ع فيلا مينرد م واعلو هأ رايخالا نم متيرذ 2 م و كو ةينابطقا

 رجلا لل حالف ىور نون دإ و( 0 اليم مق ١ ةراعلل رمهاقق هللا ر-يظا

 مثا مدع هللا ىضز ى محبا ١١ راوه نركب ىبا ملاصلا يلولا ىلا ةدنسب
 يأ م

 سانلا ددعو ملل دنع ةازنملا ىل طاع م يعلا ن“ لجر قارعلاب رهظي لزوس 5 ق

 هلل كلل لك ةبقر ىلع اذه 4 لودقب داد غب مكب رداقلا ليع يلا

 ل 0 نبأ كلل هدينس افيو درد منقو يدر هلا كلذ نا صع ءايلوا ١ رز نبدتو

 يف 5 لك ىلع دهعلا ذخار داقلا دعوي يرغنلا علاق معا يرومالار ىيص 7
 مالكلا رخل دو ميز ذأ آلا نطابو 1 0 ظ ي ملاعب كنرعتب ال نإ طناف

 لعد ناوك 2 ف تير صنخلا ىطعا نددو هللا نذلب " ةروطملا سدقلا ةر ةرضدح 2

 لاق م.ذأ يدادغبلا دماح نبا ا ىلا 8 ل1 مهمل اضءااىو هرو كاذ لبق ن 3 ام5 توم

 باج .ةبيهلا ريثك ةيشخلا ديدش ةعمدلا عيرس نيدلا يح ئشلا ناك
 ساذلا برقا شع لا نقع انلا دقيأ قارعال بمع ط قالخال )ُ و ةوعدلا

 ديداتلاو مدأر فب

 فنا م.ةءاض» رس :فلأو ملل أ قدصلاو مم :.دمعلا طسبلا أو مديدد سنالو ةدضاعي

 فوتلا ناكو هللا مرا تكيتنا اذا س 9 ديدش قحلا ىلا

 ناصواؤ © 0 ب رشبلابا دأو ةريهس ركنفلاو ةردزو ركذلا او متعادص

 كلذ يقي دشلا ينارتعف تازايرخ قفل
 ا! اصتو ارهاط الصأ ثفرشو هم اسس انج ثبحر دقل ثنا هلل

 اسس باكر كيصمخال مامغلا سوق » ادسغ ىد اكاش اردق ثمياظعو

 امس بانطا ملوح بنك اوكلا ردز مه تحصا ىلاعملا قراتينةتييخو

 ا_بايشو ةراضت بيشا دعي © ةداسسج قثورب ايندلا سيلم اي

 اي ميالالا تيءازدق قل ىو #* قدس يلا مج العلا راكبا ل

 اسي اطملا تدرو كيلا تيطخ « انس هل اوفك اهنانيح كنار ام
 ا-سياعص نهمأر نم نع نييداك ا يريدان ةاديباواقلا صافاببس كادقل

 اسباطذو اقثالخو امراكمو « 0-2

 اسي ايلج العلاو ةباهلا نمو « اسسسبلم نساحلا نم ميلع ىرتو
 ىقرع نب نيدبلا نزوح نيش يشمل نع نمل فئاسطا يف هللا ءاظع نبأ لآقنو

 سس سس اا با ري آآآ
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 سكي رداقلا دبع ريشلا ةسردم يف اموي ناك يلبشملا دوعسلا ابا اذا يمئاخلا

 دوعسلا وبا درف مكياع مالسلا مل لاقو مالسلا ميد وضلا ميلع فقوف اهيف

 ب لينم ال كل ام رضلا مل لاقف سنكلاب ماغش ىلا داعو مالسلا ميلع

 و لاقف رضخلا كذا د كر :ر ءدق ىل< 08 دل لاقف ىففرعت مل 32

 كرت م ا رداقلا ةكع تيا ىلا تنقتلاو دوعسلا و بأ مل لاقف 1 ىف لههتبت مل

 نع يلاكدلا 3 اص و بأ نع يورو ٠ »ا ةريغل مالضف تبلل 31 ف

 ءالسا م.لع ب هتنقل لاق رك منق هللا يض 0( ثو ىلا نيدم : 026 مج

 دمع 2 نع عل أنو اذرصع ف ؛ قرشاأو برغملا يأثم يق مها

 ةفرعملا يي حور وهو نيقراعلا ىلع ةجو نيقيدصلا ماماوه لاقف رداقلا

 . ها مثراشا ءارو نءءايلوالكبتارم فرصا 2 اوءايل والك نيب 2 رغلا مداشو ْ

 ملعلا ةءارق د.صب هئاممدراو نيدامثو نامث م رعب اسس دادغب 7 هللا - لخد

 ججهبلا راصتخا يف امانرك ذ لصق فق نيدلا ىو ىوس ماوخد مد عد

 دشرلا رضثاو ىغلا لازو قارعلا بشعاو باحسلا لهنا لبق ملوخد يفو
5 3 5 
 د2 عش مهايماورد ةءامصحو 3 تسمح ةرأركحكو رضخ مداد عف

 ا دجو اماني ااوم نم لول لاييلع يفو 0 هداسبص قارعلا ردص مس شرج

 دعر م.:لالج #0 نم برغلا يفو *« ةرو سباقم نم رون قرشا يو

 عربو نايعا# ن م هعامج ىلع مدوخف رداسب رد اظلا ملع مينع هللا يضر ذخاف

 دعب يعض مث ايو ردع _خن الد 8( ةرظانملا داعب داك نإ رواعلا و ف

 ةقيرطلا ملع مهنع ذخاف ةقيقحلا لها رباك او بولقلا بابرا نم ةعامج كلذ

 مد ىبرتو 0-2 نزدرشعو افيد ممزال سادلا داود 5 ديفبلا مذ دمع ناكو

 ججهبلا بحاص دنسبو مفامز يف ىوتفلا ملق ميلا ملسو ظعولاو .ةيسرتلاو

 متأر م ورداقلا دبع يشل شيلا يقاث 0 0 يأ ىلا

 ىقفي ناكو اهنا ارق بمقع اهييلع بتكي لب اهيلع عل ؛ظيل ىوتف هدبع تبي

 ىلع ةأو و ضرع و ا-ههنع هللا ىَّضَر ىعفاد 0 دوك مامال بمهذم ىلع

 مياود معرس نم مسوي يجعت دشأ مبا اوص نم ميبجعت ناك امف قارعلا ءايلع



 لخدف سانلا ىلع ملكتي اوي ناكو مهلا نيبست.ملا يف ابح اياج سلا ير 9

 لاقو ءامسلا ىلا نيشملا رظنفاةر

 يحس سس أج ىلع اهو خس هنأ ينا د 2 ٠6 7 يدحو ىدست 420

 0 0 م مر عجول 3 3  ك# 9 قلي ب ميركلا في

 كفيلا نادثا و | سلو ياا 0 أديدش ابار طضا س انلا برطضاف

 <« نايس ىلا جات ال مدع هللا يضر 0 [ةمف 1 ميد أر ١ لغ

 نديف ل اناقاإ لاق ِى امك الود 0 0 ناس أ 23 ل.عتاو .ةطيسبلا مع دق ذا

 لصافالا نم 227

 مسكس لك اذاال اميل يلا ىلا ل امو فيلا ءلربلا يف رز دلك
 3 2 00 0 هد ىدمح كأن 0 ر ميقانمو

 كرامأ اركاثل رتاب 6 2 ياو تامار ؟ تغلب م مال 1 دبع نب نيدلا

 و هللا ددوحلو لف رة نبأ نةو 0 هدأ مدت هللا نك يليجلارداقلا كم هيلا

 ميقانم كركذ اذا دش و رداقاأ دبع نسبا ان ه4 1 يدر | اعدجحش ناك لاق

 8-2 ل م ثدح ردبلاك د ماو املا و كك ' ا كس

 نوماغلا كايا مايل مد افو نوح ىلا مدوقو ةريصب و م عوسب يل هللا محو

 اذال-خ ٍرييصلا وه اذه هنامسمخو ,نوكسو دحام رع ليهم يفا- خللا ع سس

 ملأ نقيس مما نيثالثو قدحاأ 00-00 2 فة منأ مس ياردشلا تافيط 5 14

 اذه ف ميلا اندبس لصتنو اذه دادغبب ميسر لد مضود يف نذدو فير وا

 لصرف ةدئادما قرط نم ةراكذاو امتاؤعدو ةذار راو ةفراعتاا مباركا التَرَحلا

 ملصتم ةدحاو قد رط انه أ.نم ركذنو اا يف نيبم تا -- ىلا

 كلذي يزاجأ ل مهعيمجعأ هللا انعفي كفار ثلا دا امنىلأ ميل رات 1| ميم م

 0 ديسلا نب زدزعلا كع فيرغلا ديسلا فيفعلا حفلا 3

 خا نع دارم ديسلا ممع نبا نم يلسجلا رداقلا دبع ئيش 1[
 ةدذج ند نامثع نريسلا ةدج نع نامثع ديلا ميدأ 6 لع 0

 نع ىبك ديسلا ميدأ نع راب ىبا ديسلا موق 0 موح رلا كيع دسيلا
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 ا ويل اح لاا يرازس ةيلب اةاويباثما ديو ماسح ديسلا ميا |
 نيدلا يلوي غانضالا قام عاملا 2 كام مييسنأ ن ءزدز ىلا لديع

 دحار انلا لخدر ال نا يب هر ىلع دهعلا تذخا لئاقلا يب اجلا رداقلا

 يدر ةرءو ليج اناف اديك يبحاص نكي د مل ن ناو ةمايقلا 0 50

 مدجلا ىلا مكبو 4 قدطني ى َخح 535 يذق ن ع ىو أهم دمتم

 ةوديم اهلك اهشأر ل ج اذكه لوقا ( 0 اذا دولا 3 5 ١ لئاقلا وو

 هياباازدثم يللا نك ناو وهو مسيجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعا .ةبانكب

 الإ 0 1 ةءارقلا لاع ةذاعتتسالاد رمود ادد يراقلا نكل ةالصلا

 لسان و اطشلا جو هللاب دولعالا ارقلا تارق اذاِف ىلعت لاق

 ةوالعلا نال تكتقو 4 يو 6 5 ِق اطياب اهنأ حث نآرقلا صوص

 طاست ال ناطيشللاو ىصحب ال م بيغلا لاوحأ نم نارقلا يو ةدامع مظعا

 رمال يناني ال نآرسقلا صوصخخب نارتقالاف كلذ لثم يف لإ بلاغلا ٍف
 ثتايبآ مدضتقا امك نيلسرا او ءايبنالت .ةنس ىهو فيك ةريغ يف ةذاعتسالاب
 نم مهنمو بوجولا ىلع كالفح ن“ م.نمف اهب رمال مكح ف فادخاو رابخاو

 ْنمَدلَع لودسرلا قدح ف ةيجأو ةذاعاسالا لاق نم مالمو ةيفدقلا ىلع تيلي

 كناك ا قلطم بوجولاب عالق لاقو ةريغ قح ف 2 يككسمو مالسااو :الصلا

 أ مياوعصاو مدع هللا يضر كلام مامالا بهذدو ال 9 ةالص يف ةءارقلا

 ناضمر مايق ىف لعف يلصلا ءاش نأو اهيف لمست ال امكادتوتكمملا ف ذوعتن «

 0 هع هللا يضر يعفاشلا مامالاو مفيدح وبأ مامالا اقلطم ذودعتلا ىلعو

 ليك و ميج مجرلا ناطي مال ند هللاد ٌدوعأ بولاطاا ليقف اهظفل يف ءاهعلا فاتخا

 | ن ادطشلا ن* ميلعلا ع 0 هللاو ذوعأ ليكي ةزه>و نا طيغبلا نم ةللاف ذ دو ءأ

 ةدمتعأو راتتخلا وهو روهمجلا لوال”لوقلا ىلعو ليعامسأى ضاقلا ميلعو مح را

 نم تقتشم ةذاعتسالل نا ملعاف اذهررقت اذا هللا ممحر بزحلا بحاص
 لاقي قاصتلال امهيناثو زارتحالاو ءاجمتاال امددحأ ناينعم ميز ذوعلاو ذوعلا

 ءاقلقا عمرو هللا, لبصقب  :تقنا وضلا هانم يتاعلا ىلعر يلا وجمل

 ا

 كت : -_
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 س.يف ها "5 ذوعاب قلعتم رور-#و راج 75 ) ملوستو ناسطيشلا نم

 غر :ادسلا اهنال منالبلا ةذاعتسالا ناكرأ نم م يناثلا نكر || رود اذهو متناعتتسالل

 خاالجلا ظاو 57 اذا ءدلسمو 5 اذاءتسمو ةذاعتسالاب د قطانلا 2

 مذآ انوبازيردالا يف اسمك مد قطن ن م لواو دوجولا بوجاو كاذ ىلع م 65

 ىلع ارفوتسم م ا جورلا موف ييعش انآ سال مم هللا يذكر لاق م الملا 5

 ةدداشم 0 كلذ ين مل تاصعف ىرذالا لجرلا 1 0 اكئاو لجر
 نم اهدهاش قلارا ارسال يدود اظفل هدانحل ىلع لجوزع هللا قاطاف مت مع َّظَح

 نا ىلعتو مناصكجس ملع ف جرخ دقو هللا لاقف هللا ظفل وهو .ةيلعلا تاذلا
 0 ناسل ىلع 0 اذلف ىبسحلا مداوسا رئاس كلذكو 0_3 ىمسي
 ىلا يناعاا رار بال ملسو ميلع هللا ىلص دوجولا لاس عضو وأو 1 يفصأو

 1 00 فيطل ىلع 5ظآك أدمس نس لكي اذل كفن ةدداشملاب 2 كتلصد

 2[ لا مدق هج نم ةديقعلل فلا ميف سيل هللا ممحر مام مالكلا اذهو

 ضرعلاو ه٠ ضرع ظذل لك نال (ةفادوعلا اهظافلا ال اهيناعم مدق اهمدقب دارملا نال

 يس و ميعاد كللذو تاوصالاو طظافلالا لثم ا يبس ناك اذا 58 سال ثر . ,داح

 نب نالخ عقوو لاب ليؤدللا 20 لثم -5 تيمستلاب ص: | م فيرشثلا

 سيلو كلا مالكلا او أ 11 طا أو ال وا ىمسلملا نوع مسالا له مه ١ هريغو سيكا لها

 رعفنم ال اميف ركفلا لامعاو للقعلا لاغشأ نم ميف مالكلاف ىودج ريبك ميف
 لاق م م هللا ىضر يعفاشلا ن 3 يقورزلا ممجصتلا جراش لقنو مييف

 مالكلا لها نم اهنا ديا زظ وا سلام مسالل لوقي لجرلا تععمس اذا
 1 رام ةيسلا قع تا نرخ فاق راو 1 كيلا 3 ديلاوربد ف

 00 اول 1 - 0 مهنم ةعدب

 مسقنف ىنعملا ديرا نأو اعطق ةريغف ظفللا م الاب ديرا نأ منال عارعال ع عضو
 ةرض نو حالطصا|ب اهقيقح اعضو ظفللا 3 دو اهب ىمسملا صيصختو اعطق |

 ديزك ظفالا سفد م دار 2 لو مم سالا نأ ملع ت تاللاومعتنسالا لماثو بيكارز لا

 اهدارفأ 8 دار ِ دقو سنج ن اويلاك ىمسملا ريهام رعد داري دقو يول زالث

 جرش ف مهنعر نافعأو 5 ناسا نناقآك ا. مضوي دارب دقو كردم ن اشينالاك
 ١ ها ديالا ستيج روس" 1اس < ام اسم
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 ودو اسيا ذوعاي قلعتم ( ناطيشلا نم ) حلوو معجارف دصاسقلا | .٠ وع ب د سي م . ١ أ
 ظ
0 
 لوقب ةربع الو مهنم نكي ملو مكشململا ةفصب بفصتا ناكو نجل اوباوه ليقو |

 نجلا ةدره نم ناطيشلاو تيليلعت نمو ةذ.عتسالل ناكرا نم ثلاثلا نكرلا

 ةمحر نم ديعب نول دعب ىنعوب نطش نم قتشم وهو مههنم مذا لاق ند ْ

 قرتحاو جاه اذا طاش نم قتشم وه لبقو ةدئاز مفلاو ةيلصا منونو هللا

 روهمجأ ميلعو لوالل لونلل دهشيي عامسلاو ميف دوجوم ىنعملا اذه نا كلش الو

 يا لودفم ىنعمب لميعف نزو ىلع وهف ناطيشلل تععن هبلجزلا ل ملوقو

 نامجرتلا يمس مهمو بغارلا لاق ةراجملاب يدرلاودو مجرلا نم ذخأ موجرم

 ياا اموجرم منوكىعمو ها ةريغ ىلا منع مجزتي نم مالكب ىمري منال انامجرت
 امم ةذاعتسالاب مهم زارتحالو بمهثلا مجرب دو رطم وا هللا ليق نم اذوعلم

 ىلع م.كسو سو 24 - 0 رميهم 1 ناسنالا بلق ُُف سسوسولا نس ميقأب

 ىلف مسار عضيو ناسنالا نطب يف صوغي مذا رثالو ثيدحلا ين درو ا

 اضيا لادقو عوجلاب ميراج اوةيضف الا مدلا ىره# مذآ نبا نم يرجيل

 الآ اؤرظنل مدآىبب بولق ىلع نوموتي نيطايشلا الول مالسلاو ةالصلا ميلع

 ىوهلا مث ايندلا مث للا نع عطاوقلا مظعاوه .ةلمجلابو ها تاومسلا ثولكم
 كرتو سفنلا .ةفلامخمب ىوبلا جالعو ةذاعتسالاب ..راطيشلا جالعو فاما مث

 مب ماق امف كسفن حرا .ةيئاطعلا مكحلا يفف ملالج لج ىلوملا مب لفكت

 مندابع قح اوموقنو ميز مولق اوغرفي نأ مسهتم بلطو م-عنع مد ماقو

 مضغم نأ كييغضامل ردق ام ثيدحلا ين ءاج دقو مئافيلكت فئاظوو
 ضايقنالاب قالا جالعو لذب ملكات الو زعب ملك كيو مةضمد ناو دبال

 ضارعالاف نامزلا اذه يف اصوصخ منم دب ال اهف مهنم دعبلاو مهنع

 | قبطا دقو اسثيش كورضي نلف مهنع ضرعت ناو ىلعت لاق ةدابع قاخلا نع

 | لثم بهذتو جت ةينامسج صاخشا نيطايشلا نا ىلع ءاهعلا عيمج |
 | ىلع ةرداق .ةيئاوه ماسجا مهنا لوالنيلوق ىلع مهتابه يف اوفلتخا مث سانلا

 لكدعلا



 ادا قاع لاشلا نإ لع ةردقو ماهفاو نإ .ةد اهلو هفاتعم لاكشاب لكشتتلا

 دبع 57 نءزيربالا بحاص لاقنو زيك 53 الو ةزيككم ريغ اهنا

 اطياف“ ولا فيك كيلع يفخ اذا لاق مذا مدع هللا ىضر غابدلا زيزعلا
 ايف روصو نيراجفلا يف 00 ام لثم اهناخد ةرثكل | ادج .ةهظع ران ىلا

 معةسلاو"ناهدلا كلذ ىف ى ةروصلا ثلعج اذ ا.يلع اوقلخ ىلا اهتروص

 ءالطفلاو ريفا رس ورم ب ولا ل اهايا
 ْ منوذذتتفا ىلعث ملوقل نودلاوث مهو «نلا تاخد 00 ع

 0 ماع م سكع ض ا دع مكل مهو ى 0 2 | مشو رذو

 ريرهمزل : 01 0 مهبأذعو
110 لاق مهعبط 1 اذلا نال

 1 ايندلا يق 

 ْ ءاوبلا يف فيصلا نامز هلق اذا مهارتفا ادب دش افوخ دردلا ند ناج#

 امأو شدولا رمح رارق 53 أورذ كسه اذاف 5 در || لآ 2 درلا بوسه 0 نوفوكي

 افط ماخدب نأ 56 2 ناف ادبا ن لا 75 ماخدي الذ ءاملا

 ردم ياش ىنيذلا ءارعشلا 2 8 1 نيطاي 1 ا ا 6

 1 لا, ةتيسنلاو دس او ردخلا 3 لثم اعرش تب 11 ولا 0

 ضع ف ا ٍِى غلا ا 0 ءشلاو ىلعت ملو .ّق ملم لد ن .ىجعأا رئاسو

 ةمجرتلا 5 نأ دميوش و ا مهجر ف 0

 قذئاف ل م ِ عقوو 10 ل انما ىتوبص هك 4 ل لاق

 تم و ميثرذ كلذ 0 ءانذا ف ةاوهأ 0 نم كرام نأ

 00370 ميردلا لازغلاب ئدرلا ناكر دع رود سس نطل

 ثالقف ينم ناك يي ءْذلا 0 يا |١ ريع كك 24

 اس هوو ل يي وو شك رورو علرنا ا
 ا 1 تل عجرم اا "م 7 تجب يجوجوومج ١ نو تووججو
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 اكزا لو ا سر ىلع اي هلل سرافب نا اذاف لوقلا ف ا

 اتلسأو ال ثأثذ سدالكىق ف اد و أرجععاى د 9 3 مجوك مهجوو رم. كر ىلع

 ةدعب 1 لاقف ن 3 ب ناش اذهو نايحا مالآلل

 رورك سلا لاصو م3 ماد اذا 2 مم 00 ا 0 ىلا لالم لثمك

 مجش أ نم ريم ند ريهز لاق كم 28 ولك 2 كات 5 كم
 كي يبيببببم سس بِ يب سس سسسييايييييبسل



 هي جس

 01 ا
 تركاذتو انثداحتو اوبك“ كوحن ىوهو ابواغم كيلا ابلق ثفداص اضولا
ْ 
 تلقو عباوزلاو عباوتلا نم مهفلا# ناك نمو ءارعشسلاو ءايطملا ريل ا

 قع 7 اط ا-:جش نذاثسا 2 لاق مه م قذنا نم ءاقل ف تليق له ل

 ىح رثطلاك انب راسو مهدالا ىلع معم ثبكرف لاسق مل نذا دقو عجر مث

 لاقف رهزلا ةريطعء رجشلا عرفتم انضراك مضرا ثحاو اذوجعك ةوج تفراش

 ءارعشلا عابتا نجلا نم رافناب معمج مشرماع اا جلا ضربا تمالك ل

 مهريغو ساون ىبأو ىنستملاو ماسمث ىبأو ةفرطو سبقلا عورداك نيروجشما
 ةوزا-جاو اهرايخو را_عشالا يناعم يف ةركاذمو هر ,ظانم مهنببو مثيب تكعقوو

 ناطيسلا نا لصاحلاو ار عا : ةليوط .ةراك> يف عابلا لوط مل اوه سو

 ايناو لوك" نا دايعلا ىلع بوي ملاكي و منم يرجي ناسنالل ودع |

 لا مسل ) مدع هللا ىبسر نيشلا ا اا
 اهدعب الو اهلبقا ةبسانما نم ةلمسبلا يفام ىفخ# ال لوقا ( ميحرلا نهدرلا

 ناطيشلا سعف لاق نإ لاق ملسو ميلع هللا ىلص منا ثيدحلا ين ءاج دن

 رغصب مثاف ميحرلا نمدرلا هللا مسل لق نكلو مظاعتب مناف كلذ لقدت ال

 هللا ىلص ىنلا نأ اضيا ثيدحلا يف ءامدجو بابذلا نم لقا ريصي يح

 ميلع هللا رع لا هللا مسل ملوا ءاعد دري ال لاق ملسو ميلع
 | ةذاعتسالاب ىصاعملا باوبا اوقلغأ, 1 ا مادو

 || م-اعلا لدا نيب لمعلا ىرج منا ىلع ةيمسلاب ةءاطلا باب اودتفاو

 رم قللذ قلع ليلدلاو لئاسرلاو بببكلا 2 يف ةامسبلا ميدقت» نيفنصملاو

 أ روكذم يناعملاو ظافلالل ةهج نم اهب قاعتي اميف مالكلاو روهشم ريغو ثيدحلا

 اهلئاضف ركذ ماقملا اذه يف بسانملاو فيلاتلاب صخ مناىتح تالوطللا يف

 نآرقلا يناءإ .ةعماج اهنوك لل اهلئاضف نم نكي ملولو مارتحال نم اهل 3

 0| رصن# ةيطخ حرش يف يناقرزلا يق ايلا دع نيشلا لقت دقف ايفاك ناكل

 | اهبلا يم ملرنلا سكلا ! نبا ىدسلا ريسفت نم هللا امهمحر ليلخ يديس

 نوثالث 0 شل نواس اين م فوم ع رأو مفيعص مئام ايندلا ىلا

 ناقرفلاو روبزلاو ليجتالو ةار ودا مث ةأر وتلا لبق ىسومل ةرشع اهنمو ميهاربال ْ



 علا ىقعمو رفعت كفل يف 58 7 نارق 8أأ قس نأ كلا 3 ةأنعم 1

 عا م ىد اهانعمو اهثأب يف معومج# لودسلا ىناعمو عاملا ف قو

 ئطويسلالالجلان ءالقن ريغصلا عماجلا جرش يف يف يبقاعلا لاق نوكي امىبو

 ٍْ يلا كالا يعلق لا لكم دوست ن اههاوناناو عمجلا مجو نا

 ها دوصقملا ل ادككاذو ككرا أ بناو ديعلا قصات ىهذ قاصل 2 ءاد ءابلاو

 ىلص يب لا ا و 0 ىعفالا مياقست اه اهلئاضف نمو

 0 مل 0 1 9 0 جرخ ا ميظحلا يلعلا هللأد ذل و د

 مرا ماذجلا اهانذاب ءالبلا نم اراب نيعبسو نيدلا مده قلعت للا عفرو

 يا قار ليلا للا 0 0 كاستل نوط ا ١
 ينوينسثا 0 ةبقر ىو مالا م2 دعب ل ةروع نيعبس رهتءأو ح

 هللا تفطل زيشلا ركذ برد قايرق مئاوملا ءاضقل ىهو ها ءاذ نيعبسو
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 طف ونا اءاعط نوعاطسا ماسلا كوب رجم نم نادال
 كلذ ىلع ةريغ عانس ةذارآ ضرغ 0 ىلع دحاو ساج# .ين ةرم كفلا

 ' مهيئاشنا ةلظيلا لمجو بص برج هللا لضفب الجاع دوصقملا رع لصحعب

 ءاشنالا اهلا 00-00 ؤ لاكذالا نم يوفصلاى سرت نقلا ةأدبأ مو ةيربخ ال

0 
 يف مالكلا ررد اهراس هول ل م و

 00 ادق لاط طا سيفن مالك رو هكذا لاكشالا نتف مميدعلا ضاع وج درو كلذ

 نو | : يف ةبواطم مادو ميلع هللا ىلص ى ينلا ى اين ةالانلا ا او مالكه اذه

 || تادابعلا لضفا اهنا مولغما نمو ا

 || ةالصدلا دياب كلف دكصو مآسو 1 هللا الا :الصلاب مدد كيييضإلا ادد

 ع ا شمالا 1 ردو اكربثو اذهان كااذ 5 ان ١ بتشو هللا ناد لاق

 رو ن انهم رهشا ةلالجلا مساو هللا رمال الإ انما اهدعب م عانت :ل رمال

 ا

 يفوصلا تؤئاططلا ميلا قثو م 03 ا ميلع مالكلا نم وشب مدقت دقو

 ثند امو ثلضو لو.قعلا ضعب كثهاث اذلو يعرشلا دورجتلاو يفصتلاب

 نم ميف 1 قتشم ريغ مداروصنملا لوقلاو ريثكلا بعتلا دعب ملم عوش كَ

 ًاسييسشسسللالس 2 سمسسسسس يي -ابيِبلا سس لسسللل ةلسشسلا

 روفش مجو بزلا بحاصص ددع مظعالا مسالل وهو ىمسملا .ةماتلا .ةبسانملا



 4 | ا -

 5 .٠ ثول 3 3 3 7 : : |
 اذلو مظعالا مسالا ر ,مثاتك ةباجالا يي اريثاذ رك نأ كاذو مهدارمو ءاهلعلا ن م

 الإ يطع للا ع ردقي ال مظعالا 1 ءاعدلا يف اور رثاعأ

 ةوقو ةردرسلا ءادقصإ بسد 0 1 مهنطاو هققحلا ل لها ند ليكلا

 قدح كلل ذ نق رثكا مب قطب نم مهنمو ةرم مب قطاي ن* مينمف ش

 تقرتحاو منطاب قافنا مناذ مامست امم رثكا مب قطني نا دارأ: نم 1

 نكي لولوي محتال لج مسا لئاضفو .ةقيقحلا لها لج لاق اذك مئاذ

 دد.ال 5 ىلا ةرفك نم رفاكلا لقتني اهيبسب حلا ةداهشلا نوك الإ اهنم

 نكي مل اذا اهنال ايءاك 0 هيك نم ةريغ دعت 0 مسالا اذه نوكي نأ

 جا ىلع ناميال مل لصحت مل مج ةريغ ناك لب ةلالجلا ب اهيف

 00 ١ يضوام لقرابك ملا هب ةداهشلاب قطللا طرش يف نيلوقلا

 نأ هللا فنطا 2 .هبلا لاق ام ملئاضف صو ريفغ مجو ةفرع نبا مالا 58

 0 همر ا لاو نا بكا
 رشمعلا جراخ ىرقو .لالجلا ظفل ىلع انقسن ءاتلا تفي رشعلا ارق منكتلمو
 يذلا ماصا رابتعاب كلم عمج ةكشلملاو ةلالجلا مسآ لح ىلع اةسن امض
 تارا و طلاسرلا ىف يق |١ يكل ره قيشم تك ةديززم سيفا ريا كالط وع
 مهتقيفح يف فلتخاو سانلا نيبو هللا نيب طئاسو ةكململا نال اهعضوم

 نيماكتملا رثكا بصهذف اهب سفناب ةمئاق ةدوجوم تاوذ مهنأ ىلع قافثالا دعب

 م تلاقو فانتم لاكشاب لكشتلا ىلع ةرداق .ةفيطل ماسجا مهنا ىلا

 ةرق اهنم لقا اهباو .ةقيقملا ي ةقاانلا سوفنلل ةفلاض ةدرو رداوج مهفا

 ظ مسق تقيقحلا لها ضعب لاق امك نيمسق ىلا .نؤمسقني مهو ها الع رثكاو

 ضرال ىلا ءامسلا نم رمال ربدي 5 ةملا ةدهاشم 0 قارغتسال مهناش

 مرال مكتلم م ا مدال دوجسلاب مهنه نيروماملا نا راتخلاو

 يطويسلا لالجلا يبك بسلا نيدلا يق محجر و .ةنعبلا مومعل نوفلكت مهعيمجو

 ةرخالاو اضدلا 0-0 هوك نم عدام وأو ةريسفلا يف يليسبلا لاق لب

 أورشمحا ىلعت م 7 ميلا دشرو امك فيلكت رادد تسيل ةرخالا ثناك ناو

 مهيلع ةكنلما نا ءاذعلا قفا رما ةغيص لعفلا ةغيص نال اولظ نيذلا

 ءايبنالل ىال» صقني الو ديزي ال مهناميأو ن اوبرشي الو نولكاي ال مالسلا

 لسرلاو
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 5 ا ةياقنل ناِف ءابلو 3 2 يةصالا ا مالسلاو ةالصلا اهيل 9 لاو ظ
 ا صقسيو لامءالا ةدايزب دبزي مهنا اميا ,سانلا ماع نا يجارلاو صقني الو

 مهب لح اذاو ديزي الو صقي ميناميا بايثرالل لهاو نوقفانااو اهناصقنب ظ
 ريهض يف نورسفملا فلتخا ( ىننلا ىلع نودصي ) ةيلكلاب كببهذ. فارما

 ب كارتشال ةايجما ا اب لل نر بملأ الع ندب اوفا قا ولا
 ا 2 دداع وه ليقو نا ربخ وهف ميلعو ريمصلا يب ةريغ نيدو

 طقف ةكئاملا نع ربخ وهف ميلعو ريمضا| يف كار_شالاز اوج مدع ىلع ءا.ب

 ىنعم يف فلتخاو نولصي مسكتلمو يلصي هللا نا يا هللا نال ر بخ ردقيو

 نفور افغتسا ةكفللا نمو .ةمدر هللا نم اهنا اهنم راتخلا لاوقا ىلع ةالصلا

 عم ملسو ميلع هللا ىلص مييلع اقاوم م دارملاو ءاعدو عرضت نبي دالا

 كلعلاع ىطازثللا لبق قعاجنا ص تمايقلا موي 1 امدلا

 ل فدببم رجب عم ةدوجوم يه لب اهسفن ين فلتخت مل 0 بست

 مهلا دصقملا نال ماودلا ةالصلا ريسفت' يف ديز امناو مد قيلي ام ىلع ةقيقح

 ىفخي ال ام لصاحلا ليصعت نم ميف ذا ةالصلا لصا بلطال ةدايزلا بلط

 عرش ةكفللاو ءايبنالل صئاصخ نم مذوكل ةالصلا ظفلب ناك امذا ءاعدلا اذهو

 قرعلا قفيرانص نال ,الالومتلا مهريغل ةركذو اعبذ مهريغل زوجبو مهل اهيظعن

 نوكي :ءاغدلاف«عوبلملا اغاؤ طقن“ءايبنالك نصئاضخي زم زل تقر قل ال راق
 - يي ةزاكذا يف يوونلا لاق ةالصلا ينةءايبنالن وكراقني الو مالنسلاب '
 و أو امهناف ذر وهشملا ىلع مي رم 0 بم و نامقل 6-1 اروكذملا صب صخلا ن

 يف ةر ّ 5 الذ 82 هللا "احح 5 لاقو نم ماقم ن 6 اعفتر أ امهنكل نويت ا

 مئابثالز 8 و 35 5 . مقاقتشاو 4 اان رم ريق زمول اهداو 6
 0 لاسم تاره در ع ةلعلاور 1 000 هكا ا هاو هللا ن

 ةقاعتم يهف لامكلا توعنو لامجلا تافص نم مناهجس برلا ل 1

 ا

 هداف 3 م.يلع رسما كلا 3- ِِى 0 د ا 31 ةالصلا ظفل امهقح

 قلعتم وؤذ دا_يعلا 2ك غالب الاب رما مدل اهنود لاسرالو اهيفرط نم هللا



 4-0-5 || قع

 ظ لودرلا نا الئاق فير اهلا كلافك كيش يناثلا 0 ميقر ُّط دك نم م

 و»روظي اميف اذهو كم 3 ةوبنلا قوف وه يذلا ضاق ىدولاب 1

 ملاسرلا ىلع ةوبنلا .ةيلضفا مالسلا دبع ن يحب مزايالذا حلا

 دانيل ناك اذا آلا الودر نوكي البمتا عم يبنب سبلو الوسر اندجو اذا آل

 ملاسر 0 ةذاورنا لطفا لؤتسرلاف كللذكل /ك ثيحو سكع الو ين لوسر لك

 متيلضفا هللا مجر نيدلازع دارم لاقي نأ الإ م.للا ناماقملا مليف عمن :جا دق ذا

 ل نأو لودر )ا ف نيماسقملا عامتجا نع رظنلا عطقب ةدأر فا 00 كا

 ىلعت ملوقل مهنيب ليضفت الف ءايبنال اماو ملماث 7 لكاطاولا بين ةيببلا
 ضءعب ىلع د ليضفت ند يبذلا درو دقو | ,ر ند ا نود قرفن ال

 نبا لاق هللا رماب لب صئاصالا ميضتقن ال ليصفتلا ذا .ةسيفالو صئاصخلاب
 ىلا ديشللو 7 مك: ءايبنالا نيب .ةيلضفالا ثعقو امنا ملئاسر ضءب يف دابع

 اغلاو مسفن يف الماك مهنم دحاو لك ناك ناو ضعب ىلع ةديبع ض»ب لصفي

 نمولخي الذا يبيرقت رما ديسلاب ليثمتلاو مب قيلت ىلا ةياغلا كلذ ن

 حراش ةلاسملا متاه ققح دقو كلذ نع ةزنم ىلعت هللاو ضارغالو ثععاو 1
 دهن ائيبت ليضفت نم درو ام نا ةريغ نء الفن ميلع لصفنايذلاو موصنلا

 ميلع ديزن الو مبجومب لوةن ءايبنالل نم ةريغ ىلع مالسلاو ةالصلا ميلع
 بدال ءوس نم ميف 1 صن ابيف دري مل ذا ءاشن اهب .ةيلضفالايف غلابت 0

 نب نم يفوريبخت ال لاق مالسلاو ةالصلا ميلع ىبنلا نأ ملسرو هللا ءاوبنا عم

 ىلع مهضعب ليضفت مدع ىلع دراولا :١ فيواوبللا اذه نم دوصتقاو ءايسنالا

 ناو ماسو ميلع هللا ىلص انيبنف ىلعت هللا ىلا برقلل .ةئيشلاب وه امنا. ضعب

 ىتء نب سدويو بجلا قارتخاو قا.بطلا عسبسلا قوف ىلا مب يرسا ظ

 ددح ىلع هللا ند بر.ةلا ىلا ةيسلاب ا-مهف رادجلا رعق ىلا مب لزن نأو

 اماو قم ند سنوي ىلع ىنولضفف ال ملسو ميلع هللا ىلص لاق اذلو دحاو

 ملك دجو ناو ميف ءافخال اممف ءاسيلوالكر ئاس ىلع ءايسبنالا ةيلضفا

 نم فراع نم ردص نا وهف ءايبنالا ىلع ءايلوالل ليضفت ىلع لدي ةرهاظ

 يسب .نيابجلا ودا سيشلا 0 اذلو رفك وهف آللو لووم وهف ةقيقحلا لها

 ادا
٠ 



 ماك# ||| جو

 مالا مهيلع ء ايبنالكن اهدار مو ءايسالاب قاعللان ءةزجع كذب وكش» كددزد 5

 1 4 نيام دي ثيل ينال م اوفقوو ديدوتلا رعب اوضاخ

 مههفي ال نيفراعلا مالكف اوفقو ثيح 0 الماك ثنكولف يا'ميف

 ريب يذلا ىدلا يايروضمجلا وا ينهذلا د.علل يبنلا ين لاو مهلثم ناك نم لِ

 0 ءذالأ ا لصال/ن ال اهلصال ةاعارم 8 ةالصلا دءامناو او مكرهطا

 نيذلا اهدااي ) ) اها للا نال ماللا ىنعمب ىلع نا ليقو ىلعب اهظفا ىدوف
5-5 

 ميلع اميل ةماركب 0 ةذهل مك 6 فيرشت نابطلل اذه ف اونمأ

 لم مسيلا مالعف بسنو ناديالا مساب اودو) ثيح نم مالسلاو ةالصلا

 نيب ام ناتتشو نيكاسالا اهيايب اهبتك يف هفلاسلا مالا تياون دقو مه

 معقم ميينتلا اهو مضلا ىلع ينبه ىدانم ياو ءادذ ىفرح ايو نيباطخلا

 مماهبا ليزي ام ىلارقتفم مهبم مسا ياو ءادنلا ىنعم ديكانل اهتفصو يا نيب

 دوصقملا رصي ىح مب فصني ةأره# يرجت ام واسنج مسا مفدرب نأ دب الف

 مهفص ينو ميف لماءلاو .يفصوال مزالم وهف مسني لسا ال ذا ءادعلاب

 سانلا !اهياي لقي ملو مهرغ نود نينموملا باطخلا ماجو امناو ءادنلا قرح
 هيلا اذلف تابرقلا لجا نم ملسو ا هللا ىلص ميلع ةالصلا نال

 يبا راطللا زك نيجوسال نين قالت مولعملا نمو نينموملا

 نونفتس رافكلاف باطخلا ثمعت مهاوخدب لوقلا ىلعو ال ما ةعيرشلا عورفب
 ابنم اهيف رافكلا لخدت ال ءايغا ينيفلبلا نيدلا ملع ىنثتسا اذلو كلذ نم

 امناو اهب باطلا يف رافكلا لخدو ال زناف ثناك ىمهم اونمآ نيذلا اهياي

 | لاقولو ةمايقلا موي ىلا نمآ نم لك مدت لخدول مهمآ لقي ملو اونمآ لاق

 دنع نيلوق دحا اذهو ماو ميلع هللا ىلص ةرصع يف ناك 59 سشال متنمأ

 هلبابنلاوكليملاا ميلظ واللا ةرصع ل هاب" شطف سر ارقالاو نيل
 (.اميللسا اويلسوءةيلغ اولضا) دبالكرذ] لبا نينموملا يف ماع مهدنع باطخلاو

 لاثتمالا لص+#و بوجولل ىرصند قلطا اذار مالو رما ةغيص لعفلا ةغيص

 يااولص مللوقف اريركت يسنقي ال قلطلا رمال ا ةرورض ةدحاو ةرمولو
 مكحو هللا نم كلذ مل او ا نإ ماركالو ىفرشلاو ةمحرلا ةدايزب مل اوعدا

 " ,السلا فلو لعفلا غيصب بلطلا يب امههئاوتسال ةالصلاك رمال يف مالسلا
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 رسل

 ميلع مالسلا م يتوو :

 مالسلا اهيناذ 8 كءمو ف ك) عيالنا اددحأ مجوأ 2

 ءافشماأ يف ضايع ضاقلا لاق معلا نم ةريثك ناعم ظ

 1 الا ربتا

 اهتلذ دللأ مسأ ادم مالسلا نوكو ليفكو مل ل كتياعرو ه كلت ىلع

 امئأو 7 بيوصنم رد ص» ايدل مود 2 هدا قت الو مملاسملاى هد ملمس لآ ل

0 

 م

 0 اهب نيبطاخملا ليزنتل ناب ةدكوم .ةيمسا .ةامج طوخ كو عننا

 مالا يءازقوتلاو ميظعتلا ثيح نم مالسلاو ةالصلاعيلع هداش يف دارت !

 هللا نأ يريشقلا مامالا طلاقأا ميلعلا .ممهلا يرذ يفوصلا تاراشا نم

 ةءافشلاب الع مهيفاكي ةمدخ ذي اهلوسر دنع مالل نوك نا دارا ىلعت

 ىلص نم ملوقب ميبن ناسل ىلع مهافاك مث ميلع ةالصلاب مهرداف معن دبب |

 ءافنحلا كلاسم يف يفالطسقلا ملقن تاره رشع ميلع هللا ىلص ةدحاو يلع
 اذا لاق منا مالسلاو ةالصلا ميلع منع يور دقف ريثك ةيالا مئاه لضفو

 دنع كل طقست ال نالف اي كلم هادان يلا داوم متكتلمو هللا نا دبعلا ارق
( 

 هللا 5ر صن دف 1 1007 - را نع 50 1 تامه ةالصب مئانخ# ل

 مدع هللا يصر هيأ بقعا( م 0 .و كرادو واد لع لص مهللا ) لاق م 1

 رعبفم يف .ةبولطم ةالعلا نا عم مةتمصت يذلا رمال الا دما ةالصلا مئه
 يذلا ءافشلا يف ضايع يضاقلا لاق لاب مل اهم 8 اذهو لاد يذرما لك

 دعب بنكي امو لئاسرلا لوا يف ةالصلا ةرركني ملو سانلا لمع ميلع ى
 الف بلطلا يف لإ لمعتست ال اذلو هللا اي يا 502000 كارركلا
 لعجعت اذه لجالو ينمحراو يل رفغا مهللا لاسقي لب ميحر روفخ مهللا لاقي
 فرخ نم اضوع تدوز مهلا ميم نا راقخلاو انه امك ابلاغ ةيعدالل لوأ يف
 ميلا نينو مئيسب عم را يورط !كرفذع قلو كور ذخكلاةءاذقلا
 رعاشللا لوقك ميرعشلا ةرورصلا يف الإ ارايتخا

 1 ل توج و مهللا اي ل اه ل وقأ 2 ايي فايس كودو ام اذا منا

 م وضو وح أ ميحرلا مهللاب لوقت الذ فصود ال مسالا اذه 2 مذ ميس دنعو

 م

 ملاسلا ر "ل 0 2 مرا تمد اهنوكل م لأ 0ك امثاو ةيلصا ءاسلا

 ةقيرطلا 0 امو 1 1ك انضفاز بانه وكك ين ردشبلا فرجا لداعتل تددشو



 ماك# | قد

 نم ليمش نب رمضنلا لاق اذلو ىتسحلا ءامسالل رس ثعدج ميملا مئاه نا
 ملع ملالجلا مسا ناررقش يذلاو ها مئامسا عيمجتب هللا اعد دقف مهللا لاق
 3] كلذ نع ادرج اال ىراؤصلا م اهفاصنا رابتعاب دوجولا بجأو سراذ ا

 عادلا م-يظع نم مييوضت امل ءاعدلا ين مد مجوني نأ قرقح مسهللا ظفلف

 متفرش ام ىلع ةدايز مهركو مفرشو كيكشلم دند هللا اي ميلع ندا ةانعم لصأو

 فعلا نو .ةةعبنملا ميظعتلاب منورقاا .ةمدرلاو فطللالهجا وأ متسركو ب
 ةامس ميو ملسو ميلع هللا ىلص مئاوسا رهشأ مسالك اذهو ده ىلع ادعو
 كدادجاو كذابآ ءامسا نم نكي مأو ادهم مننيمس ململ لبقو باطإا دبعةدج
 امنا ليقو ةءاجر هللا ققةعف ضرالو ءامسلا لدا ةدمدع ناوجرا ينال لاقف
  ركضف نم .ةلسلس ناك ممادم يف ىار منا وهو اهآر ةيور) ادهم ةادمس
 قرشمملا يف فرطو ضرالا ف ف رطو ءامسلا يف فرط اهأ» 'رهظ نم ثججرخ
 نم نوكي دولومد ثربهذ اهصقف اهب نوقلعتي ساسنلاو برغملاب فرطو
 ةأممسف ضرالاو ءامسلا لها ةدمدعلو برغملاو قرشملا لها مب قاعتي ميلص
 مالسلا ميلع مدآ قاد نا لبق مب هللا ةامس دقو اذه كلذل ءاجر ادهن
 ءاجر الجر رشع .ةسمخ مب ىمست منامز برقب لإ ملبق دحا مب مسي ملو
 لئالد يفف ةميظرارسا مسالا اذه ينو مدلاسر لعجي ثبح ملعب هللاو ةربنلا
 ملظاف ليللا ىلع مدعضو يذلا مسالابو ملوق ثالسوتلا .ةلمج نم تاريخا
 ( ىلعو ترقتساف ضرال ىلعو تلقتساف تاومسلا ىلعو رادتساف راهنلا ىو
 با .جسل | ىلعو تعبنف نويعلا ىلعو ترجف راكجلا ىلعو ثسرف لابجلا
 زيزعلا دع يذادسا فطلاش زيربال ف كرابملا نبا نشأ لاق ثرطماف
 امو ميظعلا رسلا اذهب ك-هانو ها ده وه يل لاقف مسالا اذه ىلع غابدلا
 ريما ةرثك ةكربلاو مهركيتلاو: لبجتلا: نم مالسلاوزةالبلا ريا. رماو صولا
 ةيكرتلاو ريهطتلا ىهوأ كلذ ىلع تابثنلا يهوا ةدايزلاو ىلا ةةمايللا
 ريسافتلا مئابل ةحلاص يهف ةيرذلاو ايندلا يف ةدايزلا يهوا بمتادملا نم
 فيرشتلا نم مثيطعأ ام مييلع مداوا ايندلاو نيدلا تاكرب ميلو ضفا دوص#ةأو
 ىلع رةفوطعم .ةيئاشنا ةلمجلا ةذه ( ملامك عوج ىلع هللا ىلصو ) تارك
 ميلع هللا ىلص مذا ءاسفخ الوررخلا ظفل اهظفل ثناك ناو ا-هأبق ةقرخا



 مد 1١16 ةهجد

 ْ رهاظإا نم ةرغ يف قرتفا اهدجرك عمتجا هال "ترإل اكل عاونا عمج# ملسو

 ثتافصلار ءامسالا نمر ارسال 7-0 عوج وهف مع 0 صميم كوئسد او غلا ناف

 ١ يذلا ةرس نم ْآلِل نوك الف راونالل ثقرشاو 0 مد 16 يذلا 722909922 22
 رثاسل ةعماج ملاوم)و ثادوجوملا قثاقح ها مدد ركلا مثاذو ةرمأ معو ,ماق

 عماج مداتكو 0-5 هات نإ عماج ممونو راونالار قايل 6 اد رونو عفناونلا

 طايطعلا لاؤتلاو عوشلاب ةرادتسالل ةطاحالل (ملاون 3 1118
 نأ نم ملع ا نق اميز كلم طبتم ملسو ميلع هللا ىلص يننلا ناك امناو
 ناسنأ لكذ اذاييعشأو اذان دهسا معو طبترمو قاعتم تاقراضلا : نم ئح لك

 وو ١ ناك ايولع ملسو منيلَع هللا ىلص ميلا هداندسأ دامج لكو لب ن أح 51

 نوكم عمو - 2 دوجوم كا ام نوتللا دادمالاو 2 اال ا نال ايلفس

 مدلسو ميلع هللا ىلا دهن ائيبن امهيف ىمظعلا .ةطساولاو امهنم مل دب ال

 كالول تملوقر ف مالسلا ميلع مدال ناظنملا فيادخ .كلذلاةبشب ابيك

 هللآ ميكا ىركلا مامالا لاق 9 اذلو ميئيطعو

 لياييفساعم 5 لوصت ةمحر ند 3 2 نمحرلا لسرأ م

 طش شبو وأ صقخ# م لك نم هه عل 53 و هللا كثوللم ف

 0 يا لاو 0 م مسمع وين 8 كا سس سس سس سس ع ىنطممملا ميطو آلا |

 كايت قعي نم لك اذه ملعي ني |[ هلال شا .ايفيحطما

 ميلع ليربج نع ىلا الهايل فيدل 6 دهاشملا يا ( ملازنا رضد#و )
 هللا اهلسرد هلا تار هلا ل م السلاو ةالصلا ميلع منا مب دارإلاوا مالسلا
 يذلا ادهنم ةريثكر يسافي رسف دق ديسلا ( ملآو ده انديس ) ةقيلخلا ىلا
 .ءاج دقو ماسو ميلع هللا ىلص مئاسوسأ نم وهو دكادعلا ةعيقومبلا عزفي

 ديس انا هللا ممحر يذمرتلا ثيدح كلذ نمف ميلع مقالطا ثيدحلا يف

 اذه ةمايقلا موي سانلا ديسانا نوححصلا ثيدح ينو تمايقلا موي مدآ دلو

 كلذ ريغ ىلا ابداو اقلخو اعبط ةدايسلاب مولعم مل و ميلع هللا ىلص يننلا ناو

 فرعثو ريسلاب ىنتعا نم خلو فرع ةيستللك ةروءيظ البق نم مراكملا نم

 هيي سيبيبببببببب إبل حش

 ك0

 0 ل

 ديررصمول



 ه6 ا||5 جو

 مققحلا ءالع ددع مثدايس قطاذ نآرقلاو رِبكلا ل ١ارغصلا نم ملاوحا هنو

 ةانعمو سد مالسلاو ةالصلا ميلع مئامسأ نم ءافشلا يف 70 سافل 3

 عم يجراحلا دهعلا فيرعتل ميف ةفاضالو رشبلا ديس اي 06
 بهزذمف مهني رسيعل يف بفادخ“ لالاو ديس نم لدب دهتو فيرشتلا اهثداذأ |

 بلطااونب لبقو رو.شنلا وهو اولسانت ام مش ا : مهلأ مدع هللا يضر كلام

 مزاف معمأ سس [ 32 زك 1 دهيم لآ 6-22 1 مأو بهذا يق يروق لوق ودو

 زاهلا 0 تانك فق يدوهمسلا ملاق م دانسات يايدلا ةأير

 ربلا دبع نبا لاق ضرف ماسو ميلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةالعلا ناب لعأو
 ا مشو رهثم هيلا يال 00 لك ىلع ضرذ قال. هلا 0 ءاهعلا عمجا

 هللأ ىضر كلامو فم دح ونأ ماما 556 و رمعلا 2 5 حأو ةرهد وأو لصد

 ةدحاولا ىلع ةدايز لا بابحتخسا يف نالتخالا اهنأو ءاجعلا نم ريخغ مجو أههنع

 مم ديل ئ مق 0 ل 5 ةذأ كاي نم“ رج تا ديشتلا 8 اهركذ اماو

 د اطرش ابجأو ملوي ملو بوجولاب لاتؤ مهنم زاوملا نبا ذشو ةايضفلاو

 ةالصلا ناف ريك 4 دخر ىعفاشلا مامالل |ذ اذالخ مكوتو لطبت ةالصلا نا

 نأ م ةريغ مب لثاق الو اهكرتن ةالصلا لطبتو اطرش .ةبجاو ةددع دهشتلا يف

 بابلا لد 0 ظفاي .ةنيعتم تسيل ملس و ميلع هلل! ىلص ميلع ةالصلا ةيفيك

 بتل نيد مقاوم ددسب ءافنحلا كلاسم يقف عساو كللذ يف

 قلي 0 0 و | 2 يملا 7 ىنست كيلع مالسلا ان: لو

 ميهاربا ع ميهاربا ىلع ثيلص امك ده لآ ىلعو د ىلع لص مهلا اواوق لاق

 4 كلا ف م يلعتلا ةدارم م نأ أد! ند ملعف ءالضفلا شءب لاق ديو كي مدح كنا

 ميفيكلا ناكف انسفناب ميلع اواصن 1 ال ميلع ةالصلا هللا نم اوبلطن ناب

 كلاما عينصو كلذ ىلع طاذلا افلالكر مخ 5 رح رضد الو ها ف ص

 ٌةدءاق 58 اردصلا يف ِق 3 امير 07 كي كل 5 ضاق فاخلاو

 مظعأو ميكر ضفخأ نوكي و عئشنلاب مشتمل و ىمضتسقت ا ف برعلا

 ملسو ميلءاللا ىلص هللا لوسر يطع ثهبش انكر سانتا قرك نا لحل ظ
 نيدلازع ناآكو روكذملا ميلعتلا كثرد ده 2 0 مالسلا م يلع ميهاربأ ميطعب



 م5 (1 2و

 0141 قتال دحلو مسردق 00 اذه يدي هللا ممحر مالسلا دبع نبا

 يارقلا 0 ا مل هللا ضرق م قح هب ىلا امور يفغ مج منع

 لصاملا ليص#ت بلط نال .ةمودعم 3 1 هللا 7 هللا 55 طعن

 ادوجوم منوكل بلط مب قلعتي مل مالسلاو ةالدلا مياع مل لصاحلاف لا#

 مالشلا ميلع مهاربا ىلع لويضفتلا مل لصح الضام دسم ؟ذكت ى لكما

 اهكردد مل ةرخالأو تي قم ةينادر بمهاوم انئاءد لبق عقاولا نوكيف

 ةدايزلا كلن نودك كلذ ىلع ةدايز باطت ناو ملبق عايبنالا نم 32

 ريب العا مفر عاملا ا ماسلا ميلع يقازبال ىلصأجلا بارا ليم
 سد 2 رطقأا ' ني لب 0 هللا 27 يبنلا 3 ةالصلا ىف 0 4

 1 ا لا 0 يسون 27 دهم يديد 80 اهلوبش 0

 عطقلا ىنعم ناب واد مع باجالو لاق لصدم لكل ناقل نست |:ءطق اهلويق

 نالخب اهيف بورال ةلوبقم اهتنسح دجو ناميالاب مل متخ اذا منا اهلوبقي

 0 0 كنب اه ترانا ناو احولرتج قرلرخل ةراديملاىئان
 اا( بم مجو قع 0 تردص اذا عطقلا ىلع اهاوبق نا

 ىضق نأ باذعلا فيفتي ولو ةرخالا يف اهب معافتناب عطقيف ماسو ميلع

 الدك قلخلا فرشنا تبع عقوم يلعل دبوللا داما تنجو نام خار دع لو

 لا طمبعب ةرخالا يق: بلاط يببا عافتننا ىلا ىرث الإ ملو ميلخ هللا

 | فيتو ماهبالا ةر ةرفن يف مدعس يف بهل ىبا ليثمث اذكو ملسو ميلع هللا ىلص

 | ها مالسلاو ةالصلا ميلع مندالوب مثرشب ند مقتعل نينثالل موي منع باذعلا

 ىلع واو ملوق يف ةروكذملا .ةغلاسبملا زيربالل ين كراتملا نبا ا بغتو

 لمع طابحاب منسلاو باتكلا نم ترفانظن 7-2 : غلآ هناك

 نع اجرخ دقف بهاوباو بلاطوبا اما لوبقلا ين طرش نامدال ناو رفاكلا

 اعلا طرعل نع وال انههيبلع ساقي الفا نسايقلا ندب 11 كلذ

 ' طلال اوتاع دلال اهو لايعرلال نرأ ل رتطالا يورقن اع ىلع يلع
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 امءدل» لف .كلراعللا نرنا ل 0-6 ١! ةررح يذلاو اهلوبقب يبوقلا نظلا الإ ىتبي ملف
 سيل 1 وم عطقلا نا معيض هللا _ طر عابدلاوي 1 ءلأ لديع 0-7: ند ملاديلا

 ظ 7 0 ره داط 2 قعا دن اوع ثزرد اذا لإ كلذو مك ال لب ءقالطأ ىلع

 1 لاعلا ع رم مدح ن“ ج1 كمج نر ةرداطلا فراذلا ند تكجرخذ اذا 0

 ةرهاطلا تاذلا ين وش اهنم نوكي الو ادجر .ةكللعلاف امهريغو بجعلاو ءايرل
 ةالصلا لإ دودراو لوبقملا اهيف لامعالا لك ثيدح اماو ها رهاطلا 2
 نيدلا سوش ن 5و رج ندا هلاك فيعض ةدودرد ريغ مهاويقم ا-بناف يلع

 1 اذا ملوق نم ءادردلا يبا مالك نمروكذملا '! كلف نا يواخسلا

 اباد تلاد هع اذا ا كردو 00 دحا ىضقيف 5 داكن :

 لقا اهر 1 ةلوزقلاّيف ع جرأي» معل ةالصلا لوبقب عط :ا| ىلع 33

 ىغبلو 3 قيس ب ؟ رداط بلقو ةرداط كاذ نع كزرب'ذا ١ نونطلا كفاني

 هللذ نق ا لع لخادلا م ا طال ةيجوألا للعلا نم زرتع ن !عيليسلا

 لا اذا ثاريل لئالد ارقي لجرلا ىرن لاق زيربال بمححاص ةاكح ام
 بواطملا ومال روصو ةركف يف ةروص ماسو ميلع هللا ىلص ى ينل ىلع يلصي
 وه امم كلذ رو دومدلا ملدقللو ةعيفرلا ةجردلاو جالسفلا ار مل لال
 هللا نأ ةركذ يف ردقو هللا نم اول ايلاط مسفن روصو ةالص لك فر وكشف

 (بلااطلا» اذه هن ىلع مالسلاو ةالياع سينلا فول ذ يطعيو ميلءادبص
 - ديزك و رشبتسرف ميظع ع عفن ملسو مييلع هللا ىلص ى ينال منم لصح مثا نظف

 نم ةجر اذ ا-ه» سحعدو مةوص ا عفرد 3 ةالصلا يف غلابيو ةءارقلا 1

 ملاح 2 منا نظيو 2 هيظع قر عب لزندو عودجسسب راو ميلق قدزع
 مئالصب لدي الف ميظع اطخ ىلع نظلا اذه ين ودو .ةلاح اهقوف ام ميظع
 منظو ةركسف يف ةروصو منظ اهب ةقلعتم اهنال لجوزع هللا نم عيش ىلا هذه
 ميلع هللا هلو ونلا ىلع يلصاا رذمجاف قحلاب قلعتي ال لطاسبلاو مي
 نوتطظيو انع) نونطفي ال سانلا رثكا ناف ميظعلا ث اذالا هذه نم ملس

 ناطيشلا نم يبه امذاو 0 نم تنئاك مهل .هاصاملا ةرالجلار :كقرلا كلاو
 ءايرلا دياب 5 مالظلا لا ذدأ كرأاءيج.م نمو ندب نع د 0



 ( لصالاب صاب )

 0-3 ال 0

 00 سس ىفالو قد ادال 0 اخدد ال عاب رلا 1 ةانح هلو : لعل 5

 ىلصو ميل ىلع ةالصلا اي لفت كافر !| 7 ًايمهردعو و ْ

 لع 0 0 الصلب 0 م : ام اذه اننا»ز يف ة؛اندهأم - دقو مدكسو ميلع هللا

 كل 0_١ ةئلاو مضركو ه1 ةيفاعلا هللا لاسن راكذالابو مادو 2 هللا

 مورظعتو مدلسو يلع هللا ىلص ىف )| مارد مق ءأرق ىلع لماسجلا نود أ

 0 م نوكي مناف دبغلا عفن انهلع ا ل 7

 قلعتت ال ذئنيح مئالص ناف ملسو مياع هللا ىلص ىبنلا عفن هيلع 0

 مع مللا يضر زيشلا غرش مس 0 ا ل

 11 قفحت ىذاتسرلف ىلا اياكا  ىشاف هييغيسا كي ىلا )لاقت
 0 وحو'اابكمجاو ىنعا قع كل 5 الاب 3 دار ع ءادينلا يفرد

 ةربخ 2 5 هللا هد اًميايدألا ا 31 40 قرع» ريغ نك نأو مئادلا تل اكل

 في رشا اند مشؤاضأو ةدنحو هللا ىلع الا قلطي اللا 5 :«فرخملا# د2 :

 هج قرم مةفرعم 01 قرطتلا ن مو انشا 0 3 لف لاجل نبا لاكف |

 | تااوعألو ةولا كلذ ندو محل ماق اذا ناكملاب 3 | مهاوق 0 كوأ أ وإلا

 هللا كنف هللا جدر اشملاو هدأ ةأوس ند ميلا رارفلاو ةملاو يحل طارذا |

 ةثاغالا ىنعمو لودمعملا ميدقن يبلا انه رو مكك هر قرا ني تيشتستلا

 ها ->و ج2 ل ثلا تف .ث؛ثتك اذا ديعلا هللا أ لان كل 7 :لاو ن لو ا

 مالت - م جو 0 موسقلا 1: وك هذا قرأ انجودلا 0-0-0 ما اطالب ل ظ

 بلطأاب مدخو 0 ىناثلا نذر (ءل !| قويرط ذو تابسالا رذعت ل5 6

 ءافيك الو نطل ندسح باغي نيد كلو( رعد رعتلاب م.جوذ كلاكلا ةودحلاو ا

 نيضت موي ىق طخ لكرودخي .1 | عمطا يذلاو , مالم بيلا مهلع ميهأر أ لوقك م [ءلاب

 5 درم ال ءاضقلا نأ 5 ءاعدلا ٌةدئاف ام 00 6 نه ميغلا مالك ىلع

 رلاببس.ءاعدلاو .ءالبلا درا .ةلمج نم نا ملعا ا امال لاق تلقا

 ةةئاعلا

 راقتفالاب 0 فقوم 5 داتعملاب رمل :ايرجو تيكوأ أ مارشنا لذع ا

 راكذت وأ ميلعت طابس دايصلا نوكي وأ رأ رطضالاو كيحيتلا نع ايتافغ نوح ا

 | اور يبس كالو جالسا د 0 ل

 هييمسع م يس سنبنبللل 2ع

 ْ قبطنم يفاث املا ريثف ريخ نم يلا ثلزنا اني 7 "ني 0 |



 سيئاه ةفامتام ال ضيايداوزللاب ندعم ثيعتسا اذاو هللا لاساف كلاس اذا ||

اهفاد.ةيف مهسلا عفدب سرنل ١ نا امكف ضرالا 0 كنال ءأ
 1! رق اعءدالا ىكللذكف ن

 -- 4 15 قل

 لاق دقو الملا لوحي ال ن 2" مايصرقل اب ىارتعالا طرش ن“ سباو ءالبلاو

 ا 5 مث 0 مييس ردقو رمال هللارد ةف مهتعلسأو مهرذح ارانيحخايلو ىلعت

 ا اهون هدلإ 0 سابع نيف نع كثيدحلا ف عاج ) قعاف عما عملا عع ١

 كريغ نمل لد عل ع 555 قعأملاو ضعب نود عيبا ضد ف لجون

 ! ةردؤ ال اهنء زجاعلاو اهيلعرداق 58 آلا نوكن ال 4 اءالاو بااطال عاذلاو ىنيسلاو

 ( .عوقكاف: تلكرت بليلعو )اسف مث ةريغ نع الصف مسفن ظناعا ىلع مل
 1 ف دللأ ىلع داوتوالا ود نكونلا ذأ كل ث ىلع ال كيلع كيديطاولا

 ايقمقو ل اعر اهعفر 31 ثتارضملا عفد يو اهلوصح لعد اهظفح 2 وأ عفانملا

 | ىلا نوكس عم ةوسقلاو لولا نع جورخلا و» لكوتلا بيزتملا بمحاض ددغو
 سادالو هللا دنع هب مقثلا وه فيراعتلا كيك لَو لاك بايرالا بر

 نا اهنم ماسقا ثالث ىلع لكرتلا ف سانلا نا ماعأو سائلا يديا يف امع |

 1 د ا
 , -ِ ا. د ب تحج نو اح يصح حجج بصوت الحر دس تاع حاج ا سس كل دج يع حجل

 تعا اكنوكي 5 أهنمو 1 ىلع ناسنالا دامتعاك يفر ىلع نامسنالا ك.وئاعد

 كل ايفو هيل ن6 ل 6-1 ال علما ةذه بحاضصو طل اك يدب نو 0

 ف ل رسل علا يناوف باتكيف امكنيديرملا يصوب دا نما
 ليوعتلاو مقلاخ ىلا هما ناسنالا ملك ةقيقحلا لها ددع لكوتلا مجةيفح نبا

 ةقيلملا داجياب كلذ دياو اليكو لز الل يف مسفن ىمس دق ذا متلاكو ىلع
 يبنلاو رماللو قزرلاو قاحلاب لاوحالا عييمج يف اهلامكب مث اهدادماب مث

 ىهرهاظلاب هترحلاو يريشقلا لاف امك بلقلا لكوتلا 0 كلذ ريغ

 اعلا مققحت ام لوصح دعب لكوتلا 9 بلقلا يف ام فادي ال دوو بديلا

 ةريسيتبف ريت نأو ةريدقتبف عيش رسعت ناذ هللا نع نثاك ردقم لك نأ .نع
 ينغوسي ام ينم عفداو كاوس دحا ىلا ىنجوت ال يا ىنفكاف ماوقو

 يئاكاي ) سلوفقب هاجان اذلو يرضي ف عفدو ىنعفني ام نديظم نق يف ىئئعاو

 ان نبأ لاق ي ذك ىفك نم قتشم يفاكلا حلمت مهسأ | ثامهملا ىنفكا

 لئاق نمزع ملوق يف امك ةديبع هللا ىفك دقو برقا عافدلا لبيس ىلا اذه

 عشا 9 دصقلا وهو سبا عه بج ثاع-هعملاو ةدسع كفاكي هللا سبيلا

 ممسسسُسُُسٌ ممم ل ل 000ه هللايسيسلس جس اسا7 997



 4-3 16 جو

 ا 000 نأ ثممه دقل فيرشلا ثيدحلا مزمو لوفلا مدعو

 قسسعملاو كلذ ن ىو ام ملسو 8 هللا ىلص الا 0 7-5 ل نء

 نم ) لاق مث اي ا يلا فاس ا ل
 ا ا ىلا رمال ذا امهلاح يا ( ةرخآلاو ايندلازما ||

 ا! مسأ اهنا كويست 0ك ملاعلا ءا5 ّش ةدلإ مسأ منأ 0 نالو 5 اهانعم

 اندلا 0-1 ار ل امو طاشرسللا فوق“ اف 0 ءانين اع

 منراق نافذ هذدلا نم قرش اهظفلو ناكم يناثلا ىلعو ,نامز ايندلا لوالىلعو

 لاف ةركتلا اماو<ناكللاو ناترلا لما راقي مل ناو نامزف ةايحلا ظفل

 ل وا بطعم اقل ابا اجلا اوال يل جدلا يسم ||
 5 55 يسافلا ملقن كس ىنالآ عستب ايدل ا ع
 7 قلما لوجو زكا كلاب تسيقم تاكا كافي ف الا يلفملا

 || .ةبسانمل ميحرلا نمحرلا ممساو يفاكلا ممساب ةالوم ىجان امنأو اهيف ةتمافالاب

 دشري امك ةريغ ىلع ال لكوث ميلعو ناعتساو مب كاخغتسا منال ميلطل كلذ

 ىلا مجود 3 ميلط ام ميفكيل 107 ةذاهب ةادانف لومعملا ميدقت مهلا

 اءقلا رب 1ع .عاعدلا عيا نب أذ دو ءساوأأ مةوحرإ مهو 006 ةريغ م
 د

 : وعدد نوح مالسلا مب مديل ناك دقف ماس 0 هللا ىلص ىبلا م رع ملازمإل غ

 لوقو ةردج 0 1 ةركذ كل 00 م 8 28 مسأب هللا ركذي

 لا اذان لدا ريكا انآ اموطيسر انو ةرخآلاو ايدل ندخر اذ]

 معنلا لدحر م ةدايع مد هللا ثم م لوالا مسالا ىنعم ناسخ 5 1

 3 مدل ندح ىلا م امنأو اهقئاقد و م-هكلم اه ىف اغلا مسالكى نعم و

 ١ .-- م يوما ريع 3 ىلعت ةرديغ مم فصو)د اِل ميدأ ثيح نم ماعلا

 نع تللذ نال اتناتويلاا نوكرن مل تصوف ةييطلا يي لتنال ذو أكاذكلا

 ناسحالو قفرلا ىه ىتلا .ةمحرلا نم نا ةتشم اهدورفكلا يف مهتنعت
 | رتيفلبا يف ليلعتلاو ثاذلا تافص نم .ةمحرلاو رشلا عمفدو ريخلا لاصياو
 امك درطم ريغ ىنعللا ةدايز ىلع لدث فورخلا ةرثك ناب ميحرلا ىلع نمحزلا |
 ةصاخو ماع نيم ىلا م راس ةمحرلا نا ن ١مل لها لدادعو 1

 سفنلاب مهددع ىمستو اهنييعت لبق .ة يملع .ةقيقح ل جلماشلا يه اخ

 ىزنادحرلا



 مالك || 8و

 لوقو تارسضخلا ند ةرض-ح يف اهدعب ةعقاولا ىف ىناثلاو ىنامدرلا

 تمعتو داجال .ةمعن امهنع دوجوم جرخ ام ناتمعن هللا ءاطع نبا نيدلا جان

 اذجأ( راب فدنع نار لاقط مث ةماعلا .ةمدرلا ىلا ةراشا دادمال
 هللا لامك ةرضاقلا ملدودحو 0 لف ةلادلا مفقاصوأ دادعوز' ف رم 50

 2 ديعلاو مدر فرع دقن مهسفب فرع نمنال ميرل اعضاوث مشاقبو مةمظعو

 كدبع مهلوق نمذوخام كلاملاو د يسلاو برا ىواضي مسأوهو رجلا ىالخ ةغللا

 فرع نمو بر 2 نم ديعلاف عوض او دايفنالا ىو ةداع ةديبعأ هللا

 دبعلاب ةمئاق فص ةيدوبعلاف ةيبوبرلاب مدر فرع مةيدوبعلاب مسفن
 3 اهلو رادقالاب اضرلاو ىدادملا بناددجاو رماوالا لاثطفا نع سليطف

 يف ا.هتمانقا ىلع دبعلل فراص الو ناسحالا ماقم يفرُخأو مالسالا ماقم ف

 ةيودرلا ماكحاىلا اعمالستسا ىلا لدبك 10 عوبسلاو ةرامالا سفنلا آلِ اهئاماقم ا

 ناسن الا لامك يدوبعلا دوهشف ة.فوصلا ةقئاطلا قيرط 12 اهندداجمب آلا

 نامل عم ل امو ىلعت لاق داوبالا ناك اهلجالو كتراماثملا فرشا !.ماةهو

 ناكو هللا ىلا حافوشالا بحأ هللا كيع مدس ناك اذلو نودبعيل لل سد الو

 “لدم لور اصللا ترطا اننك ىتوزطنال لوقي لنا عيلطالا لوط فلا ل
 ملوه هم هلل ملسأو 0 كرات وه م ةمعسلا ملوسرو هللا كليع اولوق نكلو

 و يس ا ا يي

 دبع .ةفاضاو ىكلاه اي كبابب فقاو يا ىوذحب قلعتم كبابي ملوقو
 لاق مث باطملا ىاكل ةفاصم تافصلا نم يتايام عرج اذكر فيرششلل
 دثغللا يف ريةفلا ىنعمو تالاحلا عيمج ين كيلا رقتفملا يا ( كبابب كريقف )

 ناصو الل مكا نم هللا ىلا ر قلاب ىياصتالاو كبابب كنيكسم ملوق يف يفاب

 رقفلا :ةفص لوضخ ىلا دشري مفالكو' ىل_هث' ةارس نسمع غلا عئاضتلقال
 ريدك امال دالا ددوقازع نكن ءازاس" ورا وللاو كااطاشا
 مل لغش الو مبرب مبلق التما يذلا وه موقلا .ةقيرط ين هللا ريقفو باطخلا
 يف ءانف ماسقا ثالث ىلع ودو ءانف ناك ةزيغ ةركذ نع ىنف اذاذ ةاوس اميف

 ديره الو رداق الو ملاع الو يح ال ثافصلا يف ءانو هللا لإ لعاف ال لاعفالا

 دوجوم ال تاذلا يف ءانفو هللا الل .هقيقملا ىلع ملكتم الو ريصب الو عيمس الو

 كلذ ين اودشناو هللا لإ قالطال ىلع



 تار 3 مْفِف

 م. 00 1( 1 | نيمو عب 0 مذصد 0

 هراقتفا ناك نم نال كاوس امه رقفلا كلاسن ريبكلا مبزح يف لاق ثيح
 كلذبو تيدوبعلل ضحمتو ا ء لغشي ام قثالع مدع ثعطقنا هللا ىلا
 ةالصلا ميلعو 'هيبث ىلع ىسوم تا نيقشاعلا جاهم كروكد ىلا ميل لصحعب

 ىمحواف ريقفلا نا او ضيرملا انا او بيرغلا انآ ىهلالاقف ةالوم ىجاذ مالسلاو

 نم ضيرملاو ةبيبح يل عب ١ نم بيرغلا ىسوم 6 ميلا هللا

 وها ند ايف بيج يلثم مل نكي م ) نم ريقف لاو بيسبط يلثم مل نكي مل

 سيلو ميف لذ ال ازعو ميف ا | لذ الب زيزعلاورقف الب ىنغلا

 فصو يف يرابذورلا لوق نسحأ امو نيمخارلا مح 7 ام كب آلا كلذ

 لاق ثيح ءارففلا
 مث هن ع تانأث مع برد 5 فىاقلاو 0 شيع بككاقس ةوانفر قفلا ءاف

 مل فال 4-3 ءاقتعلا هاوج 8 دع ايس 53115 مدوك ملعي ءايلاو

 دهن رش و بقا افشو اخ هاف 2و مالبو 3 هع 5 نم م و هلع حم حار ل |او

 مثاقفر نم 5 جصالا جامد قاذع امجد جف تيلظ نأر قفلا اذه

 طيئاسيستا" نم نقولا دضق نومصم «. ىسقدلاو ةنايدلاو ةنايصلا لها
 ال انا عع الاب كفا فبعااب فض) يوفر عدلا ناوملعإو
 مهب ف قاكلالا مهدصت نيذلا مي نروهبشتاا امأو ةأوس اسمب مل لش الو

 يفاريطلا ةأو رامل مهب أوقكتلا لمع مهبحص اذاف مهليبسو مهقيرط يف نو ,نخالا

 0 متلو يايرانلا لاق مهنم وبف موقب ميشت نم نسح داعب

 ورز, نيشلا .نعي لقذو نومركي ام مكي ا نم وهو ءاسحاصلا يزب
 مهبشت ناك . مهذ سبلم وهف لمع ريغ نم مهب مبشت نم اولاق ياهلا
 لق يبلا اهداي ىلعت لاق هللا محابا دق ذا مب ساب الفررض عفدل مهب

 ةتالعأ] مثم ثخاذ نذوب ود الف نفرعي ال وأ ىذا كلؤي سلوق !| علهياورال

 ظ رملا عفدل كلذ وعذو وللاو سوراركلا ةظفوتو ةجسلاو زاكعلاو .ةقرملاز اوج
 | مهيز يف ءايلوالاب مبشتو ةيالولا ىمدا اذا اماو ها ةدئاف بلجل ال رافسال يف

 ظ كلئاس ) لاق مث هيلا ينام شي ناحلا ءرس سه رتب يذلا نم كلذ ناق

 كبابد



 م7 كين ق٠

 لعاف مسا لئاسو ضءب نود ئسنلا ضعب يف دجوت مامجلا هذه ( كبابب
 دبعلا نم عنقو ناف ىلعاللنمىندالا بلط .ةيفوصلا دنع وهو لاس نم
 ملضف نم هللا اولاسأو ىلعث لاق الذ ناك هللا ريغا عقو ناو ازع ناك هللا ىلا

 .ةفئاط يلعبي لجو زع هللا نا بيغلا سئاوف بانك يف ردا دلاشلا لاك
 بيويف لاوسلا ىلا ءالتبالاب مهدريل .ةفرعاأو ميالولا لدا نم نينموملا نم

 منابلاطي اههنال امهثح دوجلاو مركلا يطعيل مهتباجا بمب اولاس اذاف مهلئاس

 لصحعي مسأو مباجالا مهل لصحعت دقو ةباجالاب ندوملا لاوس دنع لجو زع
 دصلاو نامرجلاو .ةباجالا مدع مجو ىلع ال ردقلا قيلعتل ذاةنلاو دقنلا مها
 باكثراو رماوالك رث ين مبونذ نع شتفيو ٌءالبلا لزن اذا دبعلا بداتف

 فكنا ناف كلذل ىلعبي امنا بلاغلا ذا نطب امو اهنم رهظ ام ىهاونلا

 نازاوج لاوسلا ميدفر اذتعالاو عرصتلاو ءاعدنلا ىلا دلخبلف الو ءالبلا

 باتكلا ي اضنا لاقو .ةباجالر يخاث يف ممهتي الو ملاسيل ةالتبا نوكي

 ىنيئايسف اموسقم ناك نا ملاسا ام لك ناف هللا وعدا ال لقت ال روكذملا

 ا يضر لاق ىلاوسب ينيط»ي الف موسقم ريغ ناك ناو ملاسا ملوا مهلاس

 ةرخالاو ايندلا ريخ نم ميلا جاتحتو ديرث ام عيمج لجو زع ملاسأ لب منع

 يتلا لاق دقو دا .ةضعن ةدابع وهف مل لاوسلاب ردا هللا نال امرد# نكي مل ام

 لاق نم هللا محرو .ةباجالاب نونقوم متئاو هللا اولاسا ملسو ميلع هللا ىلص

 كاطحبش طبسأ# انيرك ابر" كتبو ب "ار يشتتسل !قواخلا لاوس نارا

 تاس هاذ ملا ال اهارت » يتاوسسللا كايند تاذل عدو

 لاف مث كاطع بابب فقاو ةرددقد فروذع#م قلعتم كبابب سلوقو

 فيسلاو قاوهلا لذلأ فمر كزغ نامي كهلقاو نفاز قلبا وللولؤال)
 ناصتغي امهناف عفرلاو ضفخلا ىالخب زازعالاكءاودالو سوفنلاب قاعتي وهو

 ارابج ناكولو مل ليلذ .ةيدوبعلا رهق ثححت ملك هللا ىوس امو بمئارملاب

 منال ةيدوبعلا قمل ءاطعا للذوهو زيزغلا بابب دبعلا قوقوف اذينع
 ءافذلا شيالجتا يجر سلنمو اذانهبو ةوفلاو:لودحلا له جرار وفلل كرا

 لب يديالاب عر ال كولللا باوبا اولاق دقف ءاطعلا ليزج قاقعتساو

 لاق نم هللا محرو جاتسلا سشنب

 0000 لاااا

 يي يي ل بي بي ل ببي ا ببحبححييبيي يي بيب جبسم ببي ببي حبسا يم بجي يب سبب سس بيبي لال__ا
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 || ل يالا دبعلا ملحم تللح « قسسح ميلع لوخدلا ثدر امو
 1 ااطبببقا لاق نع ء سفنلا كرننصو 3 كب ماؤق لع نويعلا كيضغاو

 نبا نيدلا جات لاق نيفراعلا نديدوهو رخفلاو زعلا .ةياغ ةالوإ دبعلا لذف

 كم كيلع ىف ال يلاح اذهو كيدي نيب رداظ يلذ اذه يهلا هللا ءامطع

 | ىتسحلاو كيلا كرونب يندهاف كيلع لدتسا كبو كيلا لوصولا بلطا

 ْ ةلمجلا هذه ( كبابب كفيعض ) لاق ” كيدي نوب ةيدوبعلا قدصب

 ان اة تليايب واو يا لباب روت ب نود سيلا سب يق دج
 | ةوذلا نالخ ةأنعمو شررق غل اهمضو ميمت 86 مةعل داضلا جيتافب فعضلاو

 || كدمي كفعصب قفحت نيدلا جاث لاق اذلو افيعض ناسنالل قلخ ىلعت لاق |
 يفاعملا نم ئوش لك نع فيعض ناسنالا نال م ها مثوقو ملو.عب

 ةدارم ىلع رع د نأو 2 كك مدوق- لا هللا ن بلطيف ثا-سوسحلاو

 .: لاق ىن م هللا م هجروا ةاطم ةناعالل نايسأ ميلع 000 هللا مل مل نأ ل

 ا
 ليد كامسلا نا ولو ثللض هب دسصتم لك يف كدشرب مل وه نأو

 مميشملا لاق ةوقو قفوزع نم ةيسودر لا شوا فقاصوالا مئاه دادضأو

 ةيدوسبعلل سب صن فعضلاو رقفل او زجعلا تمز :الميميع هللا ىضر يلذا ثم ثءلأ

 لاف 3 مؤ 56 قلعنو اع | مزالف وع ا ا نا اهدادضأاو

 سبجلا وهرسال( ذا كنانتما بابب سلاجو ففقاو يا ( كبابب كريسا )

 نذل ل ليم و ميئابعكو مم اخو متعاط يف (سوبع# هللا ريسأ لوقشب م.داكو

 ةءايلرا سبلا دقو نيدبالا دبا منع عطقدي ال مذاسحاو ال فيكو ةاوس
 نيدباعلا م. جو اق ناسحالاب اددو ند رعاسم مز عب اوماقف .ةبيولا سرالم

 لامكلاو لامكلا كديع وهو نامسح الأ كيع ناسنالا نال بمهاوملا نم مارب ف

 يف قارغتسالا ةيحلا نم عونلا اذه ةرمثو مكردأ ند تع رطلاب بوب

 اذه او دو :.يذبلا ف أ يح ميحاص كيلقار 0 يشب

 0 ءابخل 57 ةانإو نم 0 00-0 1 1 00 واع م

 نوكاف
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 كلانف ملك ميلا افقوشو مل ابح مثدبع لب ءوسلا ريجالا> نوكاف

 كاذب ميدل لذبا انلنإلا بفن, ما فوم دبلهلا كيضم نيإط يالباعلا

 مي 5 ندع ِك رك لب يلغشف ءغ...يعروابتسلولا اهون اه يذلا اماف

 كازا .اةسش < .ببعلل كففكف هم .مههتل لما ثنا يذلا اماو

 هلا 3 يف ديفيس حبلا نكلو « يبس... كاذ الو اذ يف دمجلا الف

 520 ف ملأ مديصعم نم انمصعي ناو متعاطل انقفوي نا هللا لاسنف
 اهرسكيو .ةودسا غل ميملا ينانب نيكسملاو كتمحو وجري فقا او يا( كباب رباب

 امد عوش ال يذلا ناكل :تيبكب ١ نبا لاقف ةاذعم يف فئلتخاو مهريغ داع

 ناقعا ريقفلا رالف 0 شيعلا نم غلب مل يذلا مناف ريقفلا الخ
 روق بلاده زاالاح الحلا نيكس :ىعمتمالا لابقز .حيقتشلا لنا الاج
 يواست هنيفسلا نال ر كلا يف نولمعي نيكاسأ ثذاكف .ةنيفسلا اما ىلعت

 ءارقفلا قح ف ىلعت هللا لاق دنفريقفلا ىالجب مهاردلا نم م ةهلمج

 لبقو ففعتلا نم ءاسينغا لهادجلا مهبسحي نقيا ة ابرض نوعيطتسي ال
 لئاط الو لو ف لاوقالو يعيمصالا لوق ىلا ليم" سفنلاو نايس امه

 نا داك اذه لم يف ىالتخالا اولاق ثيح لضفلا لها هللا محرو امتنعت
 رووقملا ليلذلا ىلع نيكسملا قاطيو ةدئاف ريسك منعت ,سيل ذا انبع نوكي

 .فرصب نكل لوالل لوقلا !اذكو اد بشلا مالك بسانم اذهو اينغ ناك ناو
 ١ لريشتارلل حور اهنا للابتوو ةرحتلاب 15 ريخ نم هللا دنت امىلا جايتحال
 هللا ىلص هللا لوسر رم لاق مدع ىلعت هللا يضر كلام نب سنا نع يور
 كيلا رظن دقف لس مل لاقف نيمحارلا محرا اي لوقي وهو لجرب ماسو ميلع

 نيمحارلا محرا مذوكي فصنب ناب ريدج هللاو كر دتسملا يف مكاحلا ةاور هللا

 هللا لزنا امل مهضعب لاق ميلا نورقتفم مةههرل نوجات# ءامحرلا عيمج نال

 نانحلاو ةةارلاو فطاعتلل اببس اهلعج شرعلاب اهةاعث دعب ضرالا ىلا .ةمحرلا
 ضرالا لها كلذ يف شاعف ملاصللا نم كلذ ريغ ىلا ل سنلاو ة.درتلاو نوكسلاو

 لها عفرو مهرما مهيلع مثو اوفطاعتو الات انهقاوسوءاهذ اوركاو لهو الئَأْلا

 مثاجانم يف ام .ةبسانم ىفخ# الو دا اوباحنتو اوفطاعتف جرد كل'ذ ين ناميالا
 ل لاعب مفيطل كيلر بتل يشن يلا قساا م رسام ا محرا اي |

 001 ل دلل طعم 21 ل 200 7 تالا 2 17 3 21713 0157 ١
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 راغلاب بذعي فيكف هدابع نم ادحا بذعي 9 نا مقح نم ميحرلا نا ||
 ٍْ مقتنملا اهنمو ةديدع هللا ءامسأ ناب ينسلا سداح ام نيمحارلا محرأ وهو ْ

 ميلع لدو ام رهظي نا مسا لكا دب الو زاده ال ةقيقح مئاسسا لكو ||

 ةمهرد الف ماتتنالاب مصخ نمو ميذعي الف ةمدرلاب مصخ نمف دوجولا مااع يف ١

 || حفصو مسا لك .ةقبقح ىلع ءاش امي ةدابع نم ءاش نم صصخت متمكحو ||

 ميلال باذعلاوه يباذع ناو ميهرلا روغغلا انا ىنا يدابع ىبن ىلع لاق |
 كعودصم يا ( كبابب كدينص ) لاق مث ار ده مالا مناكو يعيشلا ثهبف

 طاوطااملكك نا مرج الو لوعفم ىنعمب ليعف نزو 2 عيذصف كدايب فقاو

 معينابرلا .ةمكملا مدضنقا ام بسح ىلع ةروصو مقلخ يذلا وه مةعينصدللا

ْ 

 هد-هل

 ماولو  ىصع# الان[ معنلا نم ميلا دفعات مي كاسل اهم دحأو لكل ىظعأو

 دعب اروط مئدرأ مد قنا م م مدعلا لوب دايبالا اود كوس اهم ني

 !لرولاعلا _هسو اهن) سلوقت ةاجان اذلو ايفاك ناكل ةرما مانقتسا قحروط
 اعيش ملاوك ىلا عوشللا غياب وهو ةيبرتلا ىنعيب ردصم لصالا يف برلا ذا

 ريغ ىلع قاطي الو ميبري و كلم ام ظفحي مذال كلاملا مب ىمس ائيشف ||

 (قيوريسلا ال ذافل نيا ذلل هلقداببار اعادت اير رارادلا بزك اهييفما الإ ادلا
 سانجالا عيمجل هللا ةيبوبر لومشل عمجلا ةخيصو ىلعت هللا ىوس اهل مساملاعلاو
 ١ لع مدالدل) ءالقعلا عمج عمج امناو اهرساب اهنم لك دارفا قرغتسال لاو

 يش ال ذا ملاوعلا عيمجل ملوش ىفخي الو ةبلغلا قيردطب مهريغ يلعو

 ينوهو الإ تايلفسلاو ثايولعلا نم دوجولاو ناكمالل قاطن مب قدحا ||

 رارق ملرقتسا امف .ةيبرتلاراثآ عاطقنا ضرفولف .ةيبرتلل جات مئاذ دح

 نم نامز لك يف ميلع ضرفي نا هللا ةمكح نم نكل رادلا مب ثنامطا الو

 مثاطاسزع مئاش مظعا ام مئاصجس تيسرتلا يف بسادي ام معنلا عيمج

 وهو ملوصح برقي عوش يفراظتنالا عمطلا ( كابابب عماطلا ) نق ل
 عمطلا نع يبين اذلو ةضعم ةودوبعدللا يف عمطلاو الامعتسا رثكا ىنعملا اذه ين |

 اهاداحا ءايشا ةثالث ممازاتسال ميف ع ومطهلل هيدوبعو ةتسح منال هلاريغل

 | ارجو يف هركف قرفشبي منا اهينأث ميف عومطإل مهجو عماطلا لذب

 لسع



 وبر <
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 ظ بنلطلا يف لذلا نم كلذ ىلع بردي ام ابنلات
 ىلص لاق ردملا نم كاذ ثيل لص») م م م.م لغو دوصقملا لوصح لامتحا عم

 لاهس نأ نم ملريخ باطةوف مابح مكدحا ذخاد نال ملسو ولع هللا

 ىلع معنا مهجو هللا م رك بلاط يبا نب يلع لاقو مهنم وا ةاطءا الجر

 هدب 1 هاو ةريظن ند ثقش ندع ىنغتتسأو كروم نكت ثشش نم

 ثنا 1 دبعو سبآ مدم ثنا امعرح ثنا هللا ءاطع نبا لاقو ةريسأ نكن
 رعاشلا لاقو عفاط ميف
 سا م11 تل :كلزعاا كنافردب عنقأو د نسادلالا عرضت لذ هلل ىلا عرضت

 ساسبلا نع ىغتسا 5 ىنغلا أ 0 محر يذو ىبرق د لك نع نغتسأو

 هللا ىلص هللا لوسر نأ م2 هللا ىضر بادذج نب ةروس نع ثيدحلا يف ءاج دقو

 ىلع ىنبا ءاش نمف مهجو لجرلا اهب حدكب جودك ل ئاسلا امنا لاق ملسو هيلع
 درملاو »أ أدو مدم دج الرما ف وأن اطلس اذ لاس نأ الإ كرذ ءاش نو م.عجو

 دقف نيدلل دسنم هللا ريغ يف عمطلا نأ ىلع مجولا يف شيلا راقا حدكلاب

 م مدا نب ميهاربأ لاو عمطلا لاق نيادلا داس امو عرولا لاق نيدلا

 اطلا ئسنلا ضعب يفو مغلاو نزحلا ثروي منا هللا ريغ يف عمطلا .ةيصاخ

 ميلقتا يذلا ليزهلا فيعضلا دااطإب دارماف الع عماطلا ناكم كبايب

 ةرصالاو نودلا ثوغلا ذا مثرصنو منوع يف نوكيل ( نينيغشسملا ثايقراير
 امو ةدحو هللا ّالِل ةقيقملا يف ثيغم الو .ةغلابم فص ثايغو قاشملا ىلع

 مكقلخ هللاو ىلعت لاق امك هللا نم وهف اضعب مهسعب ققلخلا ةرصن نم ىري

 ا ا ب ا
 نزحلا ود مهلا حابصملا يف لاسق مب ابوركم راصف مسهلا ميلع طاس يذلا
 ىنعلاو اهيلع ةرضم ميفو ملمكتت ال سفدلا ىلع قاش لكل مسا بركلاب

 هللا ةاضق رمأ كلذو ميلطمو مهأرمل م.اوصو يع نم بو *و مودي ضنا

 نزحلاو مهلا ناب ملعأو منع كلذ فشكو جري وفعلا بابب فقاو وهف ميلع
 فوجلاو ةمايقلا لاوها يف ركفتلاب, لصاحو مهل لصأ .ةيفوصلاو ءايلوالا ددع

 7-0500 دا عا هوس هاكات عم
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 دوا مهتم حاوودجا الو ءاشد م اهيف هللا لعفي قللا قالطال ةرضح نم

 يه امكاثالن ةرركت يأ ( انالث ] ا ل امل قد حاملا فلاب
 فلا ةغللا يف نايصعلا : كنياتيي فلبصاعءانا# ا "الدلع

 مداجالا 5 كلذ دض 26 نأو د 1 مهنوكو 2 7 6 00 ساب

 لها دنعو ديعتلا قاشم ثحت مهسفنأ أورهق دق مهونع هللا ىضر مهنا ىل ع

 ين يبطاشللا قاحعساوبا لاق ةيصعم هللا نع متلفغلا طع نيلفنلا
 نيب اووسو ديعتلا قاشم ثحت مهسفنا هللا مهمحر فاسلا رهق ثاقئاوملا

 كرتلا بلط 1 ةوركمم او مردلا نونو لعفلا ب ككل 5 بوددلاو بجأو |

 كرثث وا بودذم لمع ين مهنم رصق نمف ها الاطب مسافنا رمعي مل نم اودعو
 ملل لصحو ايصاع مسقت دع هللا ركذب مسافنا نم اسفذ رمعي ملوا اهورك

 مدني ةماديقلا موي مةماددلا ثيدح اذه ين مهل لصالو ميظعلا -

 مفرعملا ناو اذه عزن نوكي ال نا عئسملا مدندو د'ادزا نوكي الي أ نسحلا

 هدر ىلا قيرطو راسكنالاو بدالل ةبءاد اهب فارتعالو سفنلا بورعب

 ةرذعملاب ورم ناسسل هللا ينفي مل منع هللا ضر ينانكلا لاق رابجلا زيزعلا

 الذ ثئروا .ةيصعم مكحلا يف نيدلا جاذ' لادقو ةرفغملا باب مل نق آل

 منع هللا ىضر نيدم وبا لاقو ارابكتساو از تثروا ةءاط نم ريخ اراقتفاو

 ريغ نمولا نم .ةيصعلا ناب ملعاو ها عيطملا .ةلوص نم ريخ يبصاعلا راسكنا

 لبق اهيلع مزعي ال سسوملاف مجوا ةنالث نم قرف امهنيب ذا رجافلا تيصعم

 اذلو مفالخب رجافلاو كلذ دعب اهيلعرصب الو اهلعف ثقو اهب حرفي الو اهلعف

 ةيبعلا متديصق ين يناليجلا ميركلا دبع مبشلا لاق

 عساسأا اهيوتعت نا اهل قدو هم اسبلوقا نوس ءارغ تكن يلو

 عتم سس رنعق ميف رمالاف اهل مبنث *« قسسافو ىلولا نوب ام قرفلا ىه

 عسسقاو وه يذلاب ىلق ربخت م« ع ءقو لبق منا الل وه امو

 عسسسلاطت لاعفلا لبق قلع هوو ابل طقازم ايفا ميشا ىىدلايوشلاف

 عوام روسالو ىنم لعفلا ىرا « اسم لبق ةدارال اهنم ىرا تع
 عدس كاضالا اهثوح راذ يف كلذل « قج##و يسفن هاوهث يذلا يي

 اذا



 ظ
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 للا ممحر مناويد يف يهامك ثبب .ةئامسمخ اهب ةليوط ةديصقلا مناهو
 رداقلا دبع ئيشلل اهبسن دقف قورز ٍميشملا مهنم لضافا اهتيسن يف طلذ دقو

 فكلق ا يليجلا طفل نم مهل ىتا طيش ةيللذك لال يناثلا
 اهلا دو لقلت دكا ايمو داي تفر والو 9 نوطوفح ءايلوالل
 ايزو اللام ولا طرح طم وا ا مهوحأأ يلوق ىلع ايف بفلتخا
 ىمست نكل ىبدلا قح ين .ةمصعلاك يلولا قح يف ظفحلا لب .ةلزلاو ةوفبلا

 اين الورأ اكل وطرد دلال , الع لل اهفايسداللب عيامرز اطنسا مال الملا
 ءايلوالكن مو لاعم ءايبنالل نم بنذلا عوقو ل ادخال قعملاو نوموصوم

 ردصي ال اهب نيفوصوم اوماد امو ةيالولا بقر نع ميبسب لوزد نكل زئاج

 يلولا نم ةوفهلاو .تلزلا عوقو نم عسم ال منا ىتنأنلا لوقلاو يش مهنم ||

 1 لئاسلا لوق .ميلعو:||
 طبت نقلا ماما لا نر ا طا يطططت كانيلم وعمان طولا

 ميش اظك ل 3 رج هيل 5 يذ 55 7 بسلا نا يدابلا ا

 اركتاويللا ها ٍِى كب الاي ةاصعلا 34 لانا مرج :

 مدم الضف ةرفغتسا نا نارقغلاب مسفنت ىلع مكحو ارافغ ناك منا مكبر

 لاو قديس ملظي وأ وس لمعي نمو لئاق نم لج لاقف .ةمحرو

 نيرفغتسملا بلاطاي ملوق يف ةاجانملا ىرج نم مهثيو اهيحر اروفغ هللا دج

 ةريثك غيص ثيدحلا يف دروو مب فردعملا نايصعلا نم مير رفغتسا ما

 لاق ملسو ميلع هللا ىلصىنلا نا يذمرتلا ةاور ام اههنم رافغتسالل 2 مقبك يف
 مهلا بوثاو مويقلا ي ملا وه لل ملا ال 1 ظعلا هللا رفغتسا لاق نم

 نم بره يأ فنلا نم رف دق ناك نآو مبونذ ترفغ تارم ثالأ
 ميلع لمحت يذلا عفانلا رافغتسال ناب 0 ودخل ابساذلا ندببللا
 بنذلا نم ملاهتباو بلقلا عرضت عم ناسللاب رافغتسالو ه ةدراولا رابخال
 منكأو كلذب انورقم نكي مل ناو لمكا ناك رارصأ مدعو .ةبوت منراق ناف

 ١ اساسا لوب ماعم كما طا ادار # ١



 ةعو
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 مثوك م )اظلا ملوقب دار او هللا مهكبق ملرتعملل انالخ ميلع بشرتي قح و

 م 1.

 وهال ١ هتان اولا لتزعإف هل 037 نيبذالار افغتسا وهف
 درجمب اج رافغتسالا ىلا ءالضفلا ضعب بدذ دق نكل رافغتسا ىلا جات

 ينعي ال اميف مالكلا وا ثوكسلا نمريخ منا مرج الو ناسللا

 بيبسي ةأند اك ب فرلا ىلا '”ةرييتكإل ارفا ارفاغ اه كبابب رقلا ) هللا مهجر

 نم مساوه ارفاغ اه ملوقو ناوفغلاو وفعلا بابب فقاو نايصعلاو ةفلاخلا
 زواجتملاو 0 رئاسلا ةانعمو مثدام نم ذوخام وهف رافغلاك ىلعت مثامسأ
 ناطيشلا وجري هللا ةمحر .ةعسلو مقلب اهركو افطل اهيلع .ةبوقعلا نع
 ىنج دق ام ملرفغيو ممعق نا ةماسقلا موي ةمحرلا معس دهاشي نيح
 لجوزع انالوم تح يف وه نارققلا ىبعم مب انررق امو اهلاثيل مقنع ليظيف
 نسل زواجعت اماو هللا لإ بونذلا رفغي نمو ىلعت ملوق ينرصحلا ميلع لدي
 .ةقلاخ#ب لإ بنذال ذا نارفغال وفعو ىفص وهف مهنم وسلا ىلع 0
 رار 1م رخلخلا تيفو. .عيوعااب قاركب اهلاغ ةرفغلا ببسو كلارا

 نيالا مرا ايديا فرحا 1 نبهذي تانسحلا
 غللبا امو نيمحارلا محرا ىنعم مدقتتو اديكات مب ىتارارقال وه ىئارتعال
 نا الها نكا مل نا مهللا وهو مدع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع مامالل ءاعد
 ينعستلف ىش لك تعسو كتمحرو ينغلبت نا لها كتتمدر ناف كتمحر غلبا
 مهترما اميف كوعاطاف اموق ثقلخ كنا مهللا نيمحارلا محرا اي كتمحر
 محرا اي كلل مهتعاط لبق تناك مهايا كةمحرف مل مهتفلخ يذلا يف اولمعو
 لعاف مسا ىوطاحلا 3 لان لل بطفاولا
 ِبِفِفَو واراعقإ هو اطخلا وه يذلا ةدض ىلا باوصلا نع جرع اذا اطخا ن

 محرش مدقش نيماعلا برو اه ملوقو اضيا بنذلا يف اطل و

 مسفنل ملاظلا اند ملاظلاب دارملا ( نيلاظلا لآماي كابي ملاطلا ) لاق مث م
 ليعتسيو ةيرشبلا سوفنلا ميش نم وهو هس كيسا عضو ملظلاو
 يأ يسفسن ىلع ملظلا تمرح ينا يداسبع اب لات زو مقح ف

 ميقعتن ب مكاح الب ابعضوم يف اسبلك لجو زع هللا تافرصتف منع ثيلاعت
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 ه7 1 جد

 ْ لاغتشالاب انسفنا ادهظ مدع هللا ىبضر يرسصبلا .وبحلا لاق امك مسفنل املاظ

 5 لابقالل كرثو اهندلا لاوداب لغتشا منا مسفن ىار مناكو هللا ريغب

 مللا نم اهبلطو مئجلاب انلاغتشاو ادسفنا انإظ هللا ءاطع نب لاقو اهقلاخ

 2 ١ 1 يفو سلا صعب يف دجوي اذكه نيلاظلا كعب ىف
 يذلا دوعولا مويلا يف هللا ىلا مهعوجرو نيبلا لا داعي ملاظ عمج نيملاظلاو

 اثم نياك للا ءاش ن اراهقلا كيحيانأ[ ىلا خل 3 دلاو يف لاسيال

 ةيدمحلا مالا 1 "ل دايصعم يف ا ةردطم الو م1
 انديس ناك نيددهملا نئس يف قاوملا لاق اهل روفغم ىلعت هللا ءاش نا .ةيجاذ
 نم انيفطصا نيذلا بانكلا انئروا مث ىلعت ملونق ولتي باطلا نب رمع
 ايإف هللا نذاب تاريخلاب قباس مهندو دصتقم مهنمو مسفنل ملاظ مهنمف اندابع
 (| اندصتقمو قباس داس لو ميم هلا لس هللا للدي 0 ةقرالتلا نم غرف
 مقفو نمو .ةقيقحلا لداو ريلاصلا فلسلا ناو اذه ها مل روفغم انملاظو جان
 أ ميلا نكر نم نالروكذملا ثيدحلا ىلع ادامتعا .ةلاطبلل نونكري ال هلا
 كش الف ما يهم باث 8 مئارومامو هللا ةاضرم قى هلق بعتي ملو

 بند ليع الب نجلا نب اط يذ ةركلا فورعم ديسلا لاق دق ف رورغم منا

 نم ةمحر يف ءاجرلاو رورغلا نم عون ببس الب مءافشلاو بونذلا نم

 5 ناسنالاب قلعتي ملظ ل اهظ ملظلا ضيينل هدأ ةلاهجو قمح عاطي اِل

 | قلعتي م اظو انه عيبشلا أنع يذلا وهو هللا نيبو مديب اميف سفن ةصاخ

 نخل ها متشلاو لتقلاب اهايا مكرضعو ةقيلخلل معياذا نم ناسنالاب
 ثتاياذالل نم كلذ ريغو فيوذتلاو .ةليجلاو بمصغلا مجو ىلع لاومال

 مكحلاو يئانلا نم ةادلل برقا لوالو مدر ىلا ضوفم ةر ما ميح اص اههالكو

 ىدهت اهداقعنا مدعودرلا قئعو بهو سبحو .ةقدص نه يناثلا ت «راعربت يف

 سانلا لاوما نم بوببنم ةديب ام عيمج ناك اذا اهيف يملا كماو اهيلع رثع
 || لاقي امو تاعربتلا عيمج يف مل باوث الو ةمذلا قرغتسم هذه .ةلاحلاو منال
 بمر نه نذالا اهيف طرتشي .ةلوادلا نال لطاناةلوادملا باوث بل نانوم
 | قئاولاو كلا ام بهذم روهشم اذه عربتلايفالو ذخال يمل نذا الوهولاملا



5-0 1 ! 

 0 مقال اعز كرد وو فيغو للام دكأق؟ا أ ملعأو :دعاوقل
 ْ معد لاقف ءام .ةدرش ىقسي له ةيرب ين كالهلا ىلع ىرشا ملاظ ند
 ظ نم ملسو ميلع هللا ىلص لاتو مهظ ىلع مل ةناعا كلذ ناف ثومب ّىح

 كلذكو ىلغث ملوق ثيدحلا ىبعم قادصدو ميلع هللا مطاس الاظ ناعا

 منع ضردد 3 كالهلا ىلع فرشا قذلا ملاظلا عاتق قفا ساذلا

 مب لزذ يذلا رورصلا وه سئابلا ( كبابب عشاملا سئابلا ) لأق ملأ
 تاوصالا ي عوشملا عقي ام اريثكو عضاخلا وه عشاسخلاو ميلع ماقاو ررضلا
 انه دارلاو نمحرلل تاوصالا تعشخو ىلعث لاسق قادعالل ين عوضملاو

 ى ريصقتلا رصاعب ماق'ىذلا رورمصاا كلا نايل" لسان عشاخلاب ْ

 ) ىديسو ياالوم او ىنمحرأ لاف 9 فجات فقاو عضاخ عشاخو ةدابعلا

 ذوخام هللا عءامسا نم مسا وهو رصانلا وه ىلوملاو رشلا عفدو :ريهابلا 8و

 هللا ناب كلذ ىلمث لاق عرشلا 2 كاقالطا ملو ىلولا ىلعت مهسأ ند

 برح نب نايفس وبا زجترا او مهل ىلوهال نيرفاكلا ناو اونمآ ن يذلا ىلوم
 ماسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مك ىزع الو ىقرعلا انلنا ملوقب دحا مدد

 اذالوم هللا مهيأ اواوق لاق اولوقن اه هللا لوسر ايد اولاقف ةوبيجا مباحءال

 ىنعملاو دئادةبلا دنع ميلا عزفي يذلا ةريغل كلارا وه ديسلاو مكل كوم ذل

 م.يلطظم ىلع مهداعاللو رصنلاب ةرمأ سراب مهحرد نأ هللا نم بلاظ 2

 زاير ةيرحار /01اياقا ( نونلا انار فاعلا كفا" نيا! )"لامس كلت
 مدقتو فيرشتلل ميف .ةفاضالاو مثادلا ثباثلا تعب دوبعملا دوجولا بجاو

 لدا نآش نمو حدر ةدابع يف ريعقتلاب مسفن رضأ مينا دوري ةرضملا ةءاسالاو ١

 ظ مهيمعقست ىلع لك اديب اومدق هللا نم اعف أوبلط_د نأ اودارا اذا ةقيقحلا

 هللا ثلاس ام مدع هللا يضر يلذاشلا نسحلاوبا ذانتسال لاق اذلو مهن ءاساو

 قاقكساب الل م.لضفب ماضل املاط نوكال يدد نبي يقءاسأ فكرسسد و آلا عنف

 ,نل نيدلا جان لاق ةباجالاب ليفك مدال لن ندع مد ىنغلا ةقكل 3 نعال

 . 0 هت دسم هع تت عدم

 ٌْ ءاطع



 2 امة جو

 0 راو يلع ةنملا كلو كاضفبف ينم نسادلا ترهظ ن أ بلا هللا ءاطع

 8-5 او ماصا فيكف يل ثاك ممل يلع مهلا كلو كاتم ىنم يواسلا

 يالوهاد يا(د (ةدجعلا انو برلا ثمنا يلا كيال هن 0 يل ريصنلا

 لك يبرأ اما مالا مئاقلار هاقلا ديسلاو كلاملا برلا تنا يهلا ايو ش

 دجوو دةفو ىنغو رقف نم لاو ,تالا عيمج ف كل ديقلا ١ ملامك ىلا عوش

 هللا مرك يلع ع ءل.ثمالا باتك نع بابحالا عم# يف لقن 5

 ند اهنم ةدحارب قاحللا نع عامطالا ع طق 17 3 ميد يرو

 نوكا نا 'ارغف 0 4 نوكت نا ادف يفافك متاجانم 9 ملوق كلذ

 2 اذا و ا 00 مهما كل 522 1 ' عاطقنالاب الإ هو

 مثردت ءافتناب ئشنلا ءافصدأأ ةرورض مد دوب علا م ةيساسن تافصلا ةذه

 ١ قد 2 فيرشلا مهفاضأ قير طب هللا ددع 00 لاقي "و لاق

 كري كك ا 0 4 انثاو للا دبع كدهنملا يصاسلل

 ةقراك دم نيعلاو عوطو 3 للذم 55 لعيم ققفراط سل نم 01 2

 ناسنالا ودو عرشبلا مكب دوع بر.دا ىلع ل'ةيوردقلاو ءاضقلا يراجا

 لاصق ةاباو هلل آلا سيل كللَذو داجبالاب كيعو معايتب أو عمد صو ل

 أديع نمدرلا كرا آلا ضرالو تاويدبلا ف نم ا ىلعت م.اوق يف

 دبعو بويا اذدبع ,؟ذاو ىلعت ملوق يف دوصقملا وهو مذا ةدايعلاو دبعو

 هللا لوسر لصق ة'اداو اهثامارمو اهنمدخ ىلع فكتتوءملا وهو اهضارعأو ايندلا

 هب ملعأو تعردلاوز انيانلا اديك لل سلو 4س يلع قلل

 || ناينعلاو ىزاجي ام يار وثكلا ْآِلِإ ىزاجي لهو ىلعت 1 ميلع اولمح

 ةداعا الو درع الف اذه دعب تاب اميف اذكو ريشلا ةرابع يف انه ناحلاص

 أ كلام 1 قليلخلا اناو كلاما ثنا نئبلا يالوم ) منع لا يضر ّلأَق 3

 وه كللاملاو يدل" لويد كلام قلعت ةءلوق زق ميو قالت مايل #لا ىلإ
 عيش لكل هللا كلمو عوش لك ىلع ميكب بلاغلا داجتالل ىلع ةردقلا وذ



 دوجوم الخ ام ناتمعت أههو 5 دادمالكو داجبالا نال راو ةريغ كيلاغوب 01 ْ

 هللا ناك اذلر كلذ ىلع هاون دال :ةردق.الو امهنم ىوكم لكل دب الو امهنعأإ
 ظ لاق 03 عوش.لك قلاخ وه لإ لك ربل يل ماع عقم لآكاو عش لكل اكلم '

 ةلصاولا تادادمالةلمج نم متمهر نال ( كلاما الإ كولملا محري لهو )

 اعلا معا امارللا نقصان لكرذا .ةراقنالاو بتموؤلعلا فتادزجوللا رفاسل
 مهحرو لفن كاعق يلغلاو رهقلاب للا جات وهف داووالاب مث داجالاب

 مهومع ىلع سيل ع لك ثعسو ىل ات ملوق ىيبنت عوش لك تعسو

 ال اذه بجومبو يالا نوقسي نيذلل اهبتكاسف ىلعت ملوقب ديةموه لب ||

 هذه يف هللا مدعل ءرظانمو روكذملا مومعلا ثحت نيعللا سيلبا لدا

 يالوم يالوم ) لآق مث موقلا بتك يف ةريهش يرتستلا لهس عم يزال

 فرد ةادانم ابلك ةثالقلا لوال ءامسالل( ليلذلا اناو زيزعلا ثنا هلا

 كراكو داعب ةيكابلا لجل ةحاو يسار ادرزكاا تاو ووذ اءاذف

 || ةراشالل وال مسالاب دارا مذا لمتحيو مناحجس مبر ىلا مئاجقلا ةدشراهظاو

 لاخلا ىلا ةراشالل ثلاغلادو لبقتسملا ىلا ةراشالل يفاثلادو ىضاملا نمزلا ىلا |

 فيرشتلل اهيف ةفاضالو اذه لثم يف ةوررقامك هيلع ةيلاونملا 2 :مزالل بسس ||

 وهز-زعلا مهاوقو ةداعا الف ءامسالا ميف تررك امم ةدعب اميف لاقي اذكهو

 عفشرملا لالجلا مظعب ةوطس يذ لك ىلع بلاغلا ةانعمو ىلعت مئامسا نم
 | تيفو ةيدافلط قكاقلل كلبا :كاردال لوضويزا تالا ءابكإلا قول ىلم
 كرو دبعلا للذن ردق ىلع ءالضفلا ضعب لاق روهقملا ناهلا يا ليلذلا

 ةرعلا كلت نم ظحلا مظعي لاوحالا عيمج يف ةالوم ةفيشم ىلا متئيشم

 لك ىلع يوقلا متوطسب بملافلا | زيزتلا ال ليلذلا محري لهو ) لاق مث
 نع الضف !هلذ نم اهذاقناو مسفن .ةمحر ىلع مل ةردق ال ليلذلا نال عيش

 لاق عافشرالو زعلل ةبجوملا ةدابعلا نم قلاخلل قولخلا لذو ةريغ تمحر

 ناديالل ةرمث كلثو مقصود كدي كفصوي قوت هللا ءاطع نب نيدلا جات

 ناو اذه هللا ريغل ديري مسفن لذي ال نمولا مالسلاو ةالصلا ميلع ملوق امأو

 مداق هللا زع ىالخب الصا مدعني و صقني و ديزي ىبسن ةرمأ هللا ريغ ينزعلا

 يملا يالوم يالوم ) لاق من ادباو الزا لدبتي الو كفني ال ٍتاذ يدبا



 1 عمو 0

 | اتاذ فعض مقحاي ال يذلاوه قورز نيشلا لانقو اهريغو ف.قاوملا يف
 ظ لاح نيب ام طسو يه ىتلا ةوقلا نم ذوخام مذا مهضعب نعو العفو .ةفصو
 لمعلا ملوق نطاب يف الوا دجوي يذلا نال ل.ة ةوقلا رهاظو ل وحلا نطاب
 ىمسي الثم ءاضعالا ب مب سحب ام مث الوح ىمسي ي وبقلا ناسمن الن م
 يفو ها ةرمآ فلاضتو مضراعم ىلع بلاغلا ةانعمف هللا قح يف اماو ةوسق
 بابسالا نم بيس ةعفادملا ىلع لدي دهاشملا يف امك مب ىلعت ةريغ ىاصتا
 ابنساللا نه: بمبتلا ىلا الور نيقم ىلا جاستن الا ةرمأ قلع بلاغة يوق وللا
 لود لإ ةعفادلا ىلع مل ةرقال يذلا يأ فرعضلا انأو اءقوالعو لج
 رجاع فيعسلا ذا | يوتا لإ فيلا مهري لمو) لأ مسث مقونو هلا
 الوو لج هللا وهو متردقو منوطسب ةرما ىلع بلاغلا يوقلا ىالخب مل ةوقال
 ميئامسا نم مسا ميركلا (ميتللااذاو مبركلا ثنا يهلا يالوم ينالو» ١لاق مث
 مل ندو مبلط نم ىلع ناسحالو دوجلاب لضفتملاوهذا هللا نم مركا الو ىلعت
 اهنعربعي و ىلدث هللا قح يف لامك فص مركلاف رفك وأ مب نمأ نم ىلعو مهلطي
 عفتنأو بلاط ءاوس قحتسملار غو قتسملا ىلا مثالا نثازخ قوست ضيفلاب
 ةازاجتو عيش ملباقم ريغ يف لذبلا ىلع اهبحاص لمعت ةرطف ةريغ قح فو ال وا
 ردقاذا مي ركلا ناصرا نمواهتار دك نم هلا كلذ ءافص ىلا عجرت بمتارم ع
 لبق امك ىبطعا مكيللابي الو ءاجرلا ىهتسم ىلع داز ىطعا اذاو ىفودعو اذاو افع

 مسح طق ميرك قوتسا امف * مسسيرك ىلع باسل: لاكياذإ
 اهنال دعت ريغ نم حالصلل نراسقملا راخلا ىدو ةماركلا ةداملا هذه نمو
 افالخ يلولل رماركلا زاوج مهنع هللا يضر رم:سلا لها بهذمو اهبحاص مركمت
 ممحر ةيفوصلا ماما لاق كلذ ىلع مهل .ةج الو اهوركنا مهناف ملزما
 نركب ءاسيلوالا نم تماركلا روظ نا ءافخ ال نئملا فئاطل يف نبل

 نا اماو تابجاولا نم نوكي نا اماف اهنم نكي مل نأ منال ثانكمملا نم |
 لاو مدم مزل ةدوجو ردق ول يذلا ود ليحتسملا نآف تاليهتسملا نم نوكي
 نوكي نأ لطابو يلسقع لاه“ ثاماركلا دوجو ريدقش نم مزلي الو يلفع
 منا ىلع ةعمجم .ةيفوصلا .ةفئاطلا ذا ابوجو ءايلوالل ىلع تاماركلا نايرج



 الو عرازتاجلا ىلع اوكا 0 أنيعتؤ ةداعلا مل قرخت مل ناواب اي يلو 1 نورك دق

 مركب نارزئاجف لقن معوقو 9 عب ا [ لقملا ماي الام كو لقعلا ملاعب

 3 ١ نوما مةضفارلا ضعب ناكو ةرينك هن اكما ىلع ةلدالو ةءايلوا -- هللا

 اراهظاو ةماركلا نع ةزجعريظيل قلخلا نم الم يف بزحلا بمحاصرد هلا دبع

 | نيتاه يف امب انربخا مل لاقو نيتموتخم نيتطي# نرتفقب ةاثاف ةدقتعم جوصل

 سادلا عمسي كل كاكلارعل ع كاذ ذأ ناكو مييسرك العا نم لزنف ن ةفقلا

 دبع مترا ريماو دعم ىبص ةذه يف لاقو امددحا ىلع هدي عضوو مهظعيو

 ودعي م“ فذ مق مل لاقو هدد كلسساف دعقم 5 اهب اذاذ اههتفي قازرلا

 ميا رما و مب مةداعال ىص مئاه 2 ف: لاقو ىرخالا مفقلا ىلع لغألا عضمأو

 اهو دعقف ددقأ ل ب قو ارههأ أ كلسماق قشمب ن0 مص اهب اذاف اكتفي

 تامو دسافلا مهداقتعا نم نورضاحلا ةضفارلا عيمج تمانع كلذ امل
 ميئللاو 5 ل سمر رجهبلا بداص كاذ لقن ةو رنالُر 0 2 نددورملا نم نم

 تافص نم ىل_هذ مب فصتا امعزجاعلاوهو مي دردكلا لباق ام انه مب دارملا

 ل وا سيح يعشلا ليخجلا وهو فراعتملا ىنعملاب ميثللا ال لامكلا
 ةيرشبلا تاوذلا عبط نم كلذ ناك ناو .ةميهذلا ناصوالا نم كلا ذ ريغو

 نم نوئءرب» مهناف ا الو ءايبنال اصوصخ كلذ نم هللا ممصع نم الإ

 لضفلا لها ىذا متملك تذفنو داس اذا منا ميئللا 1-1 نم اولاق كلذ

 مناسسل حرشو ميف ثمشنو ميادتعا ىلا يتاد راص نمب ازهتساو مدلك

 ركداو ميراقا افجو مقزر لوصو يف مهل ضرعتو مترضم بجو امد ميف

 كلذ ربغو لضفلا نم ميلا اودسأ ام يبسنو مياحصات فئخكساو مقراعم

 انينغي نا هللا لاسن مباتملا ةذبب ساثنلا نم اريثك اذه اننامز يف تيار دقلو

 رداق وهف دي اديلع مهل نوكي ال ثيح نم انقزريو مهركو منمب قلخلا نع

 مهدنع عيض» ثالث لاق منا هللا ممحر يسابعلا نوماما نع يور كلذ ىلع

 مطجسلا ضرالل ةلزدمد مناف ميثللا اماف قهحالاو ري رشلاو ميثللا فورعملا

 مناؤ قمحالا اما اماو ةرش فاس ميلا ثيد.سأ ام ىرد مناف ريرشلا امأو

 زجاعلا ( ميثللا مهري لهو ) لأسق مث ها ميلا مدعتص ام رادقم يردي ال
 ىلع دوجلاب لضفتملا ( رك الإ ( لامكلا 3 تافص نم 00 مب فسنا امع

 بلاطلا
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 مهركأ ام مذاعجسف ةزيغو قدكسملا ىلا مدالآ نئازخ قوس ةربغو بلاطلا

 يلام
 نبا لاق ىلعت اعد نم ايدالك قازرلاو قزارلا ) قازرألا الإ قرزراا |

 تاقرادتلاف قالخلا ممساو لالا ئلغت مهسا زابتءا ليبس امهليبسو ناخرإ |

 ديلاقمو ضرالو تاومسلا نئارخ ين نرد قازرالو قازرالا يف .ةنرص#

| 

 ا
 محرإ ل-»و قوزرملا اماو قازرلا تنا ينهلا يالوم ىالوم )

 ايدو ناك الك ةهلاء وجمال يد ىازرلا :يفااخلا دعب ليرالو كارلا
 ماعلاب لوقعلا دادماو ,ةيذغالاب ماسجالا دادماف مئدامو مروص مب ظفحب

 اهلصومو قازرال قلاخ هللاو تايلجتلاب اورالدادماو مهفلاب بملقلا دادمأو

 تاوقالت وهو رداظل رهاظ ناقزو قزرلا نا مث اس عستمتلل نيترقرلا املا

 عقلاضب نأ عقرتو ا طادقلاو ااقيرتلفلل عفر احلا ب وهز نر ظابط طاق (و امبالا

 ردق وبءاشي ول قوارلا طم وابكلو لي ةاوفلا الك عابابامهل ضمد, لابقزرلا

 كلذو ةنسلا لها بهذم وه امك ماردجلاو لالدجلا قزري هللا ناو اذه |
 نمو ايفخوأ ارهاظ اببس عوش لكل ىلعت لعجو .ةلزتعملل افالخ نايعالاب دهاشم

 معمو اكلاس ثعمس لاق ءامسالا حرش يف هللا فطا ريشلا هاكح ام ينناقلا

 ثعينجاو مثدصقف شاعم هج مهل فرعث ال ثبح نم نوقزري ةعامج

 قداصلا مجوعلا نمو ىغكيش ءاعد نم منا لاقف كلذ .+ل ثركذو ارارد معم

 ليلا لبا ليها ثلا يف لاق مدطاو عستج لاحلا ثقاض اذا منا ريغ

 وءدنو ةر-» والا ثالث قازرلاو جاتنفلا امدو نيفير_ثلا نويمسالا درونو

 ديسلا نم لاق وأ ةقيرطلا لها رياشم نم ءارقفلا يده هةذهوريستلاب هللا

 قوزرملا نا يرورضلا مولعملا نمو ها ةرس هللا سدق ينالبجلا ردلقلا دبع

 م (لفكسملا قازرالك نئارخ هدينونيذلا»واززلا هللا ملقززريااالز ىقفدارورال
 زعاو مناش مظعا ام ىلءثو مناحكحس اهسانجأ نالتخا ىلع تاقرلخا ا عيمج

 ريقحلا انا ليلذلا اذا فيعضلا اذا ىهلا يالوم يالوم ] لآق مث مئاطاس
 انا: للتذلااناراةيرافملا بثمناو نراشحلا «تداوززاغتفلا مطنناو هك! كلاي

 مكوقو هللا لوحب لإ مل ةوق ال يذلا مناو فيعضلا ىبعممدقش ( فئاخلا
 هذهو مب ابعي ال يذلا ةردق يف ناهلا وه ريقحلاو روقحللا نابملا لياذلاو

 ناف اهقح .ةيرشبلا سفنلل ءاطعا عوضخلاو للذعلا ىلع تلاد اهلك طافلالا
 0 ب بنس يي يي يي آخ آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ] ]آ]آ]آ#  آ آ آ  ييب يبي إب ب بي بيب بي بابل

 مسح يييييلللسساااااااااا101010100ل1773<#ف جل
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 ظ مةمحرلا ىلا قيرطو بدآلل ةيعاد كلذ لكو مبر فرع دقف مسفن فرع نم

 بنذلاب ةذخاوملا نع اريثكز واجتملا ةانعمو ىلعت مئامسأ نم مسأ وفعلاو

 جصاخلاو ةماعلا ملاصااف تيانعلا راونانمرون عمل مل نمل ةيبرثو اداشرا

 ] رايخلار ةيلركلاركابنلا يا ل افعلا اعيدزو لوقو. هللا رماوفحلا »اله اةبترعم
 رفاغلا ثناو ةدايز ملا دودو ا رطبا نم مسأ وهو ةبوقعلا نع

 القابل نمااسما انها ناتلا كننار ا نانملا ثنا لوقو .ةزفئار اذهتدانإ
 ةبحلاو دادولاو .ةمحرلا ىنعم ىلا عجري هللا قح يف ةانعمف نانحلا اماف ىلعت
 قولخلا قح ىف مدقيقح الغبي مظفل نم ةرهاظ كلذ يف .ةغلابملاو وفعلاو

 ةوقلا فعضن' قوش مببس .تلبجلاو عبطلا يف طرغملا ليملاو سفنلا .ةقر اهناف
 نادذنا | مكاو سدم متا هللا ددع ام دابعلاب مئاقلا فصولا !ذهو ملوح نع

 ةدواعملاب مسفن متيلغ اذا دبعلل لوقي ىلعت هللا نا ثيدحلا يف ءاج دقذف

 لوقيف لاق دوعيف مهلغت مث هرفغتسيف مدم ناك ام ىلع مدديو ةرملا دعب ةرملا بنذلل
 وهالو بنذلل كراث وهال معيواي محبو اي ةعبارلا وا ةينانلا ين قحلا مل

 للجو زع ةرذعف كلل ترفغ دقف ثثش ام للمعا يدبع راذغتسالا نم يكرات

 لو أمد نايثالل نع ةربععو ناطيشللا ةردع نم ةدوعب ام ةمواقم نع مفعضل

 بلطريغ نم ناسحالا وه يذلا نما نم ذوذام وهذ نانملا 2م اماو مدر

 مذا لب يعس الو ميق مهل ببس الو بلط ريغ نم مهيلع ملزنا مذال انه

 لا يللا لاهل قا يلا فقالا .زاوا جل دقوا لادطضو لاول اعلخ زيصم
 درو لعف نايثاك ميلع تبوقعلا ملعاف ىدككسي لعف ىلع بئر بنذلا ذا

 يهلا

 مسافنأ نم اسفن رمعب مل وأ ةوركم كرثوا بودام لمع يف رصق نم ىنودعي

 قالطالى له بنذلاو ةدابعلا قاشم ثدحن مهسفنا مهرهتل ايصاع هللا ركذب

 رما امب ةفلاخملا مث معاوناب رفكلا مث هللاب كرشلا اهمظعا ماسقا ىلا مسقني

 ثتادسحلل طبع امهالكرفكلاو كرشلاو .رئاغصلا مث اعطقدنع ىبهنوا امزج ملعفي

 م_دسح لمد نأو مارس ةسقحف شمبلا ناف هعراتنسلا نم امهريغ نالغب

 ةقيقحلا لهاو سلاصلا فلسلا نا مدقتت دقو عرشلا ةركناوأ منع

 كرتكتت
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 الكرد نم .لبخلا ايف .ءايلل دق هضرايسلا (ارتقذج قئاشلملا نزار ااه سعكت
 ىلع ةمالع .ةنسحلاف رتمالع امهبنلك نال سموم وهف تقيس مقءاسو ةنسح

 قو ناف ميلع ماطخس ىلع تمالع ةاعرسلاو دبعلا ىلع هللا ةاضرد دوجو

 ناو ميلع ىلوسلا انضر ىلع مةمالع منال كلذ ةرس تاسحلاصلل دبعلا هللا

 بلقو طخسلا ىلع رتمالع منال منزحاو كلاذ ةءاس ىصاعملاب لمعف ملذخ

 تاجاع ةرضه ميف ئيش عقوت فوخلاو فئاخلا اذاو لاق اذلو وخلا ميلع

 دهس مس لللتتلا

 ماوع فوخ نيمسق ىلا مسقني فوجلا هللا ممحر ةردج ىبأ نبا لاق تلجأ وا
 م مثرانلا لوذد نم مهفوخ ياهنو مواجر اذكو دود#* دح ملو نينموملا

 نينموملا صاوخ نؤوخلو كباونلا او ءاطعلا ليزج نم مهر مهدعو م نوجرب

 قراط مهدحا قرط اذا كلذلو مدمظعو ملدع نوفا مهنال مل دح ال

 | لامك عم نوكي فوملا ناو اذه متمحرب هللا مكرادي مل اذا ثام فوخلا
 | لامعال قرطي ام ءافخل ماوبق الو ملمع م حص ف - موكل دبعلا ةءاط
 ٍْ نأ يشخو بهر مبر باقع ةدشو مبنذ يف ركفت اذا دبعلاو تافالا نم

 فيعضلا اناوةدايدز فئاجلا اناو ملوق دعب يح دا ضعب يفو مديوث لبقث ال نا
 يف نادال( امال كلل ىبلا )/لابق مل دكانلل يس ضارارعت نيضاول
 روبقلا لوه نم 0 ؛علنم نيلطا ىهلا اي يا ( اهقيصو اهتإظو روبقلا

 اذا اذك نم ددز نمأ لاقي باقلا نوكس يف لمهتسي نا نامالا ف لصالو

 مئاجتلا ةرثكو مفوخ ةدش ىلا ةراشا ميفو ديكان يناثلا نامال ظفلو منم ملس

 بسحب ىفخي ال ربقلا قيضو ثيل نفد لص وهو ربق عمج روبقلاو هللا ىلا
 ناسنالل عقت ىتلا ةدشلا ملاوحا مظعاو دوحالا عضو دعب متيلظ اذكو رهاظلا
 نا ةريثك ثيداحا ثدرو دقف ميحر فدع نينموملاب هللا نكلو متطغض نم

 يطويسلا ظفاحلا ملقن ام كللذ نم مهريغ نود مهروبق يف ممل مسفي نيالا

 نع ايندلا يبا نباو يقهيبلا جرخا لاق رودصلا حرش بانك يف هللا ممحر
 ةرفح ربقلا 5 ميهلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق امههنع هللا يضر رمع ها

 كلذ نوكي فيك لاقي الو ها مدجلا ضاير نم ةضوروا منهجرفح ن
 دئاوعلا قرخ لم“ 5 ةرخالا روما لوقن انال متلاح ىلدربقلا دهاشن انذا عم

 انيلع بجيف كلذب ميلع ممالسو هللا تاودص عرشلا بمحاص ربخا دقو



 ظ قي دصنلل ءايحالكيف يلازغلا مامالكل اق دقو ةرخالا لزانم لوا ربقلاو قيدصتلا

 نيعلا هذه ياصت ال يتوآكم رما ك لاذ نا لوألا تاناقم ثالث ربقلا باذعب
 الو ملسو ميلع هللاىلص هللا لوسر ىلع لزشي ليربج ناك دقف مثدهاشمل
 روبقلا يف غدلت هولا قرابملا ناو ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر لإ ةدهاشب

 نا فاش أ ىرخا ساحب كردت يهف انلاع تايح سدج نم ثسيل

 | يف هارث ىح كيلاذع ملاتي وهو مغدلت ميد مموت ف كود مث هللا رمأ ركذتي

 | امك مب يدانيو مسفن نم مكردو كلذ لك مايسبج قرعيو 6-0 مام وف

 ١ اهريغ الو ةرح معم ىرث الو انكاس ةرهاظ ىرت ثناو ناظقيلا يداسي

 لييلاملا كما هةمافمد لكلا لتنال فاذا معن أجلا يجلاو

 ناكمال زيح يف لكلا نا قدحلاو لاق مث ثدرا نا ءابحال يف ةرظنا
 | دا بجاو ربقلا باذعب قيدصتلاو متاصوح قيضيلف كلذ ركنا نمو

 | لغتشي لب لوضفلا نم متقبقح منك ىلا لوصولاو اذه ةفرعمب لاغتشالاو

 ناطلسلا مسبح نم اذه لاثمو ميجخيو باذعلا منع عفدي امب ناسنالل

 نوكي له ركفتي مليل لوط راصو ةاجنلا نم .ةليحلا بلط لمهاف ةدي عطقبل

 تثدرا نا ةيقورزلا ةحكجصالا يف لاق اذهلو دا نيكسلاب وأ ىسولاب عطقلا

 ةرخآلا روما يف تايفيكلا بلطت الو مبشلا عبتت الف كذاقتعا يف ةمالسلا
 لاوحا .ةيفيكب لط يدعتلا نم را ىربكلا لئاسرلا نع القن مدراش لاقو

 دحا مار ىمهم منال كلذ .ةيفيك يف ميلع دمتعي يبعطق صن ال ذا ةرخالا

 ىالكلا كلذ صو ضراهتلاو ضقانتلا اهيف رهظ ةصاخ ةيفيك كلذ نيب نأ

 | لئاسلا باوج نا قحاو مابق وا طارصلا دعبوه له ضوسحلا يف عنقاولا

 قلا ةرخالا لاوحا عيمج ين لاقي اذكهو مه4غثو ميلع درتس مل لاقي منع

 نامالل نامالل كلاسا ىببلا يالوم يالرم ) لاق مث اهبف عطاق سن ال
 يرهفا و انباع ربلا يف نيكل الاول اويطإفز ريكتو واسم لاوس د
 نأ لبقو انه امك ريكنو ركنم روهشنلا امهمسأ يف فلتخاو مب ناميالث بجي

 نالاسي ناذللا اماو رذاكلا نالاسي نيذللا نيآليل مسأ نيمسالا نيذه

 لا 3 8 فئلتخاأو ادحأ ىطختي هبا لاوشوربكتو رشبه امهمساف نوما

 نولاسي ال مهنا يطويسلا ظفاحلا لاق امك باوصلا نيلوق ىلع نينموملا لافطا
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 اهنم رك ذا انا اهو ثيدحلا نم ةريثك لاوشلا توب نإع لالاديشالا ضوضتو

 رودصلا حرش باتك يف يطويسلا ظذاخلا ىور ةدئاوف اعءاج ادحاو اكيدح

 'ٍ ماسو ميلع هللا ىلص لوسر د+ش لاق منا اههنع هللا يضر سابع نبا نع

 نسلجر :نلجفا نبملا وجلب: لوزبفلا لا( زهماعر امها نم انقر “

 اف و ميلع هلا ىلص للا لوسر 0 مهسوعر ىلع ناك س

 باذغ. ند هللا ذوعا لا قف ءامسلا ىلا مفر عفر سل ةرصخل ثكدد ضرالا

 ١ اال م لابقا يف ناك اذا 0 دبعلا نا لاق مث ثارم ثالثربقلا

 | افصل يوي ةكوملا ولاا طيلواطبدلر اذنع قليل تيران بلاامالانن اة فراس َس
 || رصبلا دم منم نوسلجيف اهتوسكو ا طونح نم طونحو نجلا فت نم

 |١ ليمصت امك مسفلالسعف تكشللا# رشم مث ةرشسيف توملا كلم ادييف نيطماس

 ٍ اهعدن مل مسفقن ذخا اذا تح ثوملاك ل٠ ةرشب امب احرف ءاقسلا يف نم ةرطقلا

 , ىلا نيل تلد اهودضتعيو اهوذخ اي ىح نيع ةفرط مكململا

 يعيطا ام فيعتلالا: لودي عفر الو راكاطمنللا)/ ريق امال رالهجم 'راذاخ اجل رطم
 ١ اذاف ضبق سولا نالف سفن ةعئارلا مئاه ةكنلملا لوقتف ةعئاراا كلن

 أ كل تاج نام نيولغ اذهل ءابرسلا يازباا اسناقمتع لبعلا لانس انوإلاب
 || يلع ىكي ملمع باب نم اهب اولخد اذا قحامنم لخدي نا ىلا قاتشم

 ف ةيبطلا سفنلا ةذهب ايحرم اولق آلِإ ءامس لها ىلع نوردي الف بابلا

 ! كئلملاو ثوملا كلم لوقيف ىهتنملا ةردس ىلا اوهتنا ىح اهبر ةيصو كليق

 أ| مهنم ملءاودو نموملا نالف نب نالف حور انضبق بير اي اهيلا اوطب» نيذلا
 مهجرخأ اهنمو مهديعأ اهيفو مهتقاخ |هنم ٠ ٠ ملعا يناف ةودر هلثا لوةيف كلذب

 نيربدم منع متيلو اذا مهبديا ضفنو مهيلاعت قذخ عمسي مناف ىرخا ةراث

 باذعلا لعاب 57 هلل ةامحرلا هكقلما ندا اكلم شيالث اكلالما..ب اقف
 ةاكرلاو م.سأر كذع ماسيصأأو مياجر دنع تالا لئامهلا ظظشس٠ 2000

 ةاثا املكف ردص ىلع قلخلا نسحو ربلاو ةراسسي نع ةقدصلاو ميدي نع
 عمتجا و ا ةبزردب موقبف اصلا ملمع منع بذ ةيحان نم باذعلا كلم

 وا ةالصلا نم كفنتكا ام الول يسال ادبعلا اهيا لوقيف اهواقب مل ملى نم لها

 امكل وه اراث كربق لحتشي برص ةبزرلا ةذهب كءبرضل ةقدصلاو ةاكزلاو



 0-١ ا 3-4

 0 هللا ىلوب قفرا ميحاصل ا لوقيف ياذعلا كلم كدعصي م رخل 5

 يفيد لاق كنديد ام لوقيف هللا لوقيف ثابر نم لوق.ذ ديدش لوه نم اجد

 باتك تثأآرق لاق كيرديو امو نالوةيف ده لاق كيبن نم اوقف مالسالا

 ضرعت مةنتف دشا ىدو اهددع هنارهتنيو تقدصو مب ثنماف لجو زع هللآ

 رعدجلا نقرف نم مل اوشرفاف يدب» قددص ءامسلا نم ئداديفا نموللاىلغ

 مل اوكتفأو رصبلا دم ةربق يف اودسفأو اهبيط نب ةوبيطو !هثوسك نم“ ةوسكأو

 مون من مل نالوقي مث ميلجر دنع ابابو مسار دنع جدجلا باوبا نم اياب

 عجرا يكل ةعاسلا مقا بر لوقيف ربقلا باذع قذي ما اهتبهج يف سورعلا
 دا مجولا ضيبم ةمايقلا موي ةربق نم ثعبيف يل ثدد.ءا امو يلامو يلهاملا

 ضرالا نم اهاوطو هيلع دمتعي ىلا اصعلا اهب دارملا ةرصخمب ثيدحلا يف ملوقف

 ثيدح يف درو دقو مترصاخ ثمحعت هديب اهاعجيو ناسنالا ةرصاخ ىلا

 مهيدياب نواعجب نيذلا يأرونلا م.هوجو ىلعو ةمايقلا مود ىوتاي نورصتخأا

 نم يا مهيديا ضفنو ملوقو ةعاطلاو ةدابعلا ين مهبعت ةرثكل ةروكذملا اصعلا

 اهب قدي ةقدإ مسا لصالا يف ميملا رسكب يد ةبزرمب ملوقو نذدلا بارث

 اه ةرمثو يلها ىراو ةدجلا ىلا عوجرلاب ينعي يلا عجرا يكل ملقى اتسللا

 لوقو اميندلا يت ملعف ىلع باوثلا نم مل هللا دعا امو لاملا مب تقدصت

 رسنلا ضعب ينو ةرهاظلا امهتلاح كلذب ديري امهتقيدو مدع هللا يضر ييشلا
 ةلئاه امهتروصف لك ىلعو امهنمظع اهب دارملاف اهيلعو ةزمهلا ناكم ءايلاب اه ةبيهو

 يكبت ةرما ىآرف ةرسبقمب رم مالسلا مسيلع ىسيع نا ىبكح مالسلا امسهيلع
 ١ لاين اةينارإف عيكي كئايهلا# ربقلا لف غلاه برارغلاوربقلا ىكاسزانا لزقتو

 | اذه نم مالسلا ميلعىسيع اهل لاتف ىببجت ال كلل ام باب ريغب دحل قيضو

 ماقف ىسيعاعدف ميلا ثلاقف هللا نذاب مبيحا نا نيديرث لاق ثلاق كنم

 انا لب دلولا لاق ف و» سيلو باش يدلو ثلاقو مثركنا ةارملا مثار الف

 جاهنم نم ها ريكنو ركدم لوه اهل لاقف كريغ يذلا اه مل تلاقف كدلو
 سابع نبا نع يور اههتثيه مظع ىلع لدي ام ثيدحلا يف ءاجدقو نيقشاعلا
 رمع اي كلب فيك ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق مذا امههع هللا يضر
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 فصاقلا دعرلا اههثاوصا ناك اههرعش نارجت نادوسا ريكنو ركنم كانا

 رمعأ اي: كاسلجاف ادمهباينام ضرالا نارفحي فطاخلا قربلا اههئيفأ ناكو
 لاق ميلعانا ام ىلع ذةهوي اناو هللا لوسر ايرمع انديس لاق كالهتو كالتلتف

 كالتلتف ثيدحلا يف ملوقو هللا لوسر اي ىلعت هللا نذاب ام.بكيفكا لاق معن

 0 كاعقوا ى أ كانون ملرقو مالا ارطضالاو كريردغلا ملياتلا ذا كاكردعذ يا

 لقعلا نم ىنعي ميلع انا ام ىلع ملوقو كاعرق يل عيرتتلا ةانعم ليقو طلغلا

 توللاب ريغتي ال لقعلا نا ىلع ليلد ميف ءابحال يف يلازغلا مالسالا هج لاق
 نيل ظن, تنلقز اردو لد هبا 1م ييسر لإ كامو وارازم
 لوال ثيدحلا يف لاوسلا ةروصو مضرعو ربقلا لوط رادقم ىلع اضيا

 مض ميق جير وه امك يبرعلا ناس ال'و نيللللا نم عقأو ناو كلا --

 مموظنم يف : هللا ممحر يبطويسلا ظفاحلا ن
 يفاسس-_يرسلابرب ةلا لاوس نا #” ن اتيعلا كفرت م بيدرغ نو

 ىيقلبلا نيدلا ميداس و نضياعف ل ا قالإق اةقو

 5 ا فذقأ ملو يلو سلا لاق ق يناير_سلاب لاو ملا بمب - كيلا نأ

 لاقف رج نبا كلذ نع لشفو بير هلا 1 نم مم وظنم ِف ملعج اذلو ميضتقب

 لك باطخ نوذي 5 نآذ كاد 3 0 يببرعلا ناس الا أ مذا ثيدحلا رهاظ

 نعزيربالا بحاص ملقن ام ىنيفلبلا نيدلا ملع اوين قئفاودو 3 مذا مسلب دحا

 كسلا ظعل ةينائرشلا ناب علاقو ىذايرسلاب وكي طياز بزتلا هلطامقوف
 امذا ثيملا نا .ةقيقحلا ينو لاوسلا ةكئلم ةكئاملا .ةلمج ندو حاورالو

 باج اهنع لاز منال حاورالر ئاسكةينايرسلاب ملكتت حورلاو محور بيجت
 اوهريز دأزما ايمارجلا ياا ارهزأوم لاق ام ىلغ لاوسلا ةروصو تاذلا
 كلث ين بجوللا ماث مالك ىلع لدي باوج او لاوسلا نم فرح لك ىبعمو
 امثاو ملك يف عمجاري ميف لاطاو مههش ربسفت نع كانه مبنيو ةغللا

 امل زيربالا يف لاق مدجلا لها غل اهنال ةينايرسلاب ملكتت او اورالا ثناك

 ديعلاب مهبرقل ةدالوأو مجوز عسم اهب ماكسس ناك ضرالا ىلا م دآ 75 لزن

 ليدبتلا اهلخدف مالسلاو ةالصلا ميلعو انيبن ىلع سردا ا نمزهذا
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 هنا ل ما درع 0 و ثالغإ بررعلا اوهحا كثب لح اماو ريغتلاو

 يزوجلا نبا ةدعو اه هارت ال يلبقعلا ايقعلا لاق و ركنا دقف ىدرع نآرقلاو يبرع
 رسبقلا م ثحو ع 2 1 ىنامالا علال لا قا كك ىهلا | 00 تاعوضوملا ف

 ربعلا ةظغض نم قوش لاماحلا ملال ةدلاب دارملاو 74 ةفحارلا (ةارتماكو

 أريغص وان اك رم انابسلا ىطغت ال لاق ةذهو دا هد الا نم ل لصعي امو

 ملول سيفا للا ئيلالطادلا ل وسر ناو دلصلا:- راهن ىف: يظويبللا لالجلا لاق
 جم مل ناو متمر هسأ ةدوب أ.مف مئم اج ناتو لزاش لوااربفلا لاق

 الإ! اءعضق ارظنم فك ثيار امرا ملسو ميلع هللا ىلص لاقو يومان كن دعب أوو مزم

 مش حو نم ممالسلا ب ةنيلظو مدور منبشم هشنلا ىجان !ذلو جا مزم عضاو ءقلاو

 نيسمخ ةر |نءم ناك 00 ع ن مالا نأ امال لاس ىهلا ) لاق مل متدشو مث د.ثو :

 لكو ذود لوهم ةريثك لآو وحا ملو ةمايقلا يوه مريلا اذه: ( مس فلا م

 اهدار ةناب الا للك توقد اهمظعلو , ميسج أهر درطخو ميظع اهرمأ اهدارفناب ملاح :

 ند مفصو دال طخ اهنا 2 دارفن الاب كل م مناك موب طظفل 55 فيضأو

 كاذ فو لدفعللا ببس ةأاضءقأ ام بسد ملغ كلذي لزن نارقلاو ايان ئ

 نوس ملوط ول ةمايقلا مود كرالاك نو ىذخ اللام خخ رقتلاو ديدهتلا نم

 رميهفنلا ينوه 5 ادعو ىلوالا جهفنلا يف وه ام اهنم ملاوحأ عيتو مش كولا ْ

 جرام انا يروا ةس الباع هللا يضر حفلا اهضعب ركذ يلا ةيالا مناد ةينانلا ا

 ف مويلا اذه نوكو يهاونلاو رماوالاب .ةكنللا اهيف دعصت ىتلا دعاصلاو ||
 قعلاو اليغغلا اهب ِكِلْذو سانلا ةدعد اوم يا د مح هدف 5 نويسدمخ

 0 كلذ ناكل نأ امز يف اهعطق ردقول ثيح ةكتلإا اهد عصن ىلا جراعملا

 وهف ناك اهاياو تالاحلا نم ميفام ةرثكل وا رافكلا ىلع مثدشل وا ةقيقحلا ف

 ضر فردا ديعسونا هاور ايل الفا نينمرملا نقح يف اماؤ يرفاكلا قخاايف

 لاقف مويلا اذه لوطا ام ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسرل لبق مذا منعدلا ||
 ع نموملا غلق فيل منأ ةدلم- ىسح يذلاو مالسلاو ةالصلا ميلع

 لولا يه .ةنسلاو ها ايندلا يف اهرلصي .ةبوتك ةالص نم فخا نوكي منا

 اهيلع ىقىبدو ءاه ماللا لعج امهادحا ناتغل اهيفو ماللا مةفوذو نوكشو
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 2 اهدنع 0 ال ميش ميف اال حك 2 ' را ضرالو ثاوهسل

 تادجسر ةدجس لثم تاهنس ىلع عمجلو ةودس. ل صالاو ةيهكلا فيراصت

 اضيا ةيلكلا ففي رات اهيلع بيف اواو.اهلعج اههتيناثو .تهينس ىلع رغصتو

 نس ىلءرغصتو -- 5 .يش لثم تاونس ىلع عمت و ةونس لصالاو

 كذولاسي و ىلعت لاق ةءاسلاب يمس مويلا اذه نا ملعأو حابصلا يف ملاق
 موق النبل راايعا مسوس ىبر دنع اهلع امنا لق .ةءاسلا نع

 لاقف لئاسلا نم ملعاب اهنع لوثسملا ام ملسو ميلع هللا ىلص مل لاقف .ةعاسلا

 .ةلاعلا ةارعلا ةاف 5 ىرث' ناو اهبر ةمالل كلث' نا لاق اهتاراما نع ىنربخا
 ملوقب دارا نا ءاهعلا رثكاو باطلا لاق ناينبلا يف نولواطتي ةاشلا ءاعر
 ةيرسلا ثدلو اذا مولعمو تايرسلا ةرثك نع ةيادكاسهبر تمالك دلت

 ِك اولا نودلي ءا ءاق ةرالك موكل - ءاكرفلاا ليقو»ءعروأاكا اهلاااةابي اهدلو ن وك

 ةافلاةصرخأخاو يزاوازلم 00 0 .ةامج نم كلما مأ نوكتف
 ينو ةانشلا ءاعز ءارقنفلا .هلابعلا باسلتلا'نف ةارعلا سل. ليت ال املا

 نورخ اهني يأ ع ىارطتلا بف يزل, او 2 7 قرخا فو مهلا ءاعر مياور

 ةيدابلا لها نا نيعبرال حراش ينناقللا لاق لامك ةانعبو مترثكو ءانبلا لوطب

 دالبلا نوللميف ةكوشو ةورث لها نورسيصيو اديندلا مهل طسبث مههابشأو

 لفاسالا نوكملا ةراشأ وهف اهب نوهابتي و .ةعفترلاروسقلا نو'ديف [ماو:طوتنسي و

 ةتاينلا يططتافعممدل نمسك ةانربإ و ةنلرلا كزااكارل و
 نيرضالال اريذعت نيثرامالكن يئاه ملسو ميلع هللا ىإصركذو انسحب ال نم

 ريغ انهو ةسرارالا "ف يررخلا يرزك ةرتوطااد انيبطاو دكا خيارا لاهاللو
 رفشي موي نامال ,ىلمالا كلاسا ىلا ) لاق مث مئاظم يف مجاري كلذ
 روصلا ( هللا هاش ند الإ ضرأل نمو تاوومسلا يف نم قعصف روصلا يف

 يضر ةرير» 0 قور ماس 'هسأأ ميلع ليفارسأ ميف فني ي يذلا نرقلاوه

 نم ىلعث هللا قاخ ام لوا لاق ملسو ميلع هللا ىلص هلآ لود لامك

 ميف ىلع معضاو وهف مالسلا ميلع ليفارسا ةاطءاف روصلا تاوهسلا ىف ةاخ

 لاب وسلا امادلا كرنزباب ةعبلق ابغا +: ىدرالا» لا صر نطل ل

 ضرعك ءئراد مع نا ةديب ىسفت يذلاو ميظع لاق و» فيك ثلق نرقلا

 مت
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 00 7-0-0-2 قءصفرو بصل ُُِت هي ىلعت ملوق 5 دحأ ةايحلا َر

 رسنلا ضدد يف يو معزفو مقاعصأ مدع يا هللا ءاش نش ل ملوقو ى والا ي ه
6 

 وه عزفلاو يناثلا رمجفنلا يه ريفنلاو اهيلعو مالا ك تاوهيبلا يق نم عزفف

 روشنلاو ثكيعبلا كنع سد رتعي م بميسل كاذ ذا ناسنالل للماجلا كولا

 ممالسلاو نامالل نيشلا لاس اذلو سفنالليف ةداعلل مهقراخلا لاوهال ةدهاشمب
 قعصلاو نارفغلاو ميفاعلاب ميق هللا انلبققت ممايقلا مود ىنعأ مويلا اذه نم

 ميلع يشغ قعضو ثام اقعص قعص حاصلا يف لاق نايشغلا وا توملا
 رأر ا.لا ىلع ء ايحاليف يلازغ ا ملال مج أهر د ريغ ةيفيكو دأ معمس توصل

 لايجلا اذاف ف رئفذلا عقوو 0-- مايق هللا دارا اذاو لاق نأ ىلا كانه اهنيب

 ترو كنز سمشلا اأو ضع 2 اهض- عب رجش راحكلاو السلا لم ريست

 ملاعلا لخدو ءام ءاوملا ملا ءاليمأ ىد راكبلا تروس 2 ةديزم ءادوس تداعو

 ءامسلا ثداعو مماظن نوبت رشتنأ اذا ك اسلاك موجكلا ترشتتناو ضعب ف مع

 كالفالا علب هللار مادو تلزاز دق ضرالو ىحرلا رودكر نتةنرولا نتنإ

 ناك لاورينعا سدصذ الإ تاكو ايلا ةحاناريصلا يف الو ىييصالل ايف لقبي الف
 هن اكس نم ءامسلاو انو نم 50 اخ دقو مدور تبهذ ايناحور

 تازلز موي نامال نامالل كلاسا يبهلا ) اق مث نيدوجولا بووض ىلع
 صوصخلا اهلازازب اكرادتم ار ركتم افينع اكيرمحت تكرح يا ( اهلازلز ضرال
 نوكيو ةءارو ةياغال ديدش لازلز وهو ةغلابلا ةمكحلاو ةدارال ىضتقم ىلع اهب
 اهفوج يف ام يا اهلاقثا ضرال تجرخاو ىلعث ملوقل يناثلا رييشلا دنع

 نيبو مهيب بسن الو منع مظعا ال لازلزلا اذهو نئافدلاو تاومالل نم

 نيرا قلك ف ارتكاز زلزلا ناك زيربالل يف لاق دوهعللا لازلزلا
 قحلا. يلجت ميف ببسلاو ديمتو برطضت ضرال تثناكو لابجلا قلخ

 نامزلا رخآ ينو لاق ثنكسف اهيف لابجلا قلخو كلاذ نع اهبجع مث مناحيبس

 ها هيلع نم ديبي ىح تافج,لاو لزالزلا يف رثكت لازن لعلاج
 جس طك ءاسلا ىو موب نامأل نال كلاس يهب ] لأن م نر لات

 تيناثلاو ثالث تآارق ىد>اوه لوعفملا ءانبلاو ءاتلاب ىوطت ( باتحالل |

 ىطلا ىبعمو ءايلاو ءاتلا لدب نونلاب .ةئلاثلاو اضيا لوعفمل ءانبلاو ءايلاب ظ
 مم مم م مما غ1 ااا مماماااااااااذذ]آآذ]آ]|]1]1|1|]|1 12121 |
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 ليجسلا يطك ايط 7 رويجصلا لجسلاو ودلا و» ليقو رشنلا دض غل

 انسي اوم يف يراخجلا لاق لا> ىوذعمب .ةقلعتم بانكلا يف ماللاو

 ىلع لجسلا ىطك انعم لاق يزبطلا نءزيرباللبحاص لقنو .ةفيعصلا

 لالا لجسلا نازيرعلا دبع يديس مدهش ند لقنو تباتكلا نم ميف ام
 اهنا 1 لاق م.ظاو لاق مده سلف يذلا 20 بانلا اهيلع عئضي 'ق هللا

 كالا 1 اس 0 5-7 ٠

 نامالل كلاسا يهيلا رالف من ةريثك هانعم يف ليواقاللو .ةينايرس خاظفل
 كثفذ ح قةشنت مالصأو مامغلاب 1 ف ل ) 001 ار ءامسلا قةشتت م نامال

 مامغلا عولط ببسب يا .ةيببس مامغلاب يف ءابلاو نيءاتلا ىدحا منم
 مادغلا اذه لالخ يف عسقي و مةبابضلا لثم ضيسبا قيقد باس وهو اهنم

 دحال ميف كلم ال نمدرأل ذئتموي كلللاو لامءالا فئاحص مكشلملا لوزن

 ىلعت مل ماودلا ىلع انطابو ارهاظ ماعلا ءاليتسالو ةرهاقلا ةنطاسلا لب

 0201116 يامي نا ناقل اد ١ لاق مث
 اماو تاوذلا يف افأ نيمسق ىلا م سقني ليدبتلا ( راهقلا دحاولا هلل اوزربو

 يف امك ىناثلاو اهريغ ادولج م هان 1 ىلعت ملو3 يف 3 لوالاف تافصلا يف

 مهتآيس 0 5 ملوق فمر 00 5 اننا جقلجلا ثلدب كااوق

 نيملمتلا جدنا ىف ىضنب اكسيل ةليركلا كد الاوارل رقاب طب
 اضرا نكدشف اهنأ اهليدبت ريسفت ف عدع هللا يضر يلع ندو اههلمتعت يه

 نعو اهئاذ ف لييدابعلا نأ ىلع دشرد ودو بهذ نم زاوولسو رض نم

 دشلاو اهتافص ريغت اهنأو ضرالل كان يه صط هللا يضر دوعسم ن 1 ٍدأ

 مسلعل قاربت قلا رادلاب رادلا امو ِ مهندهع نيذلا سانلاب سانلا امو

 كىور م دوعسم ن دأ هلايطق م ىلع لديو.# الرس سدق دوعسلا وبأ نلافلست

 طسبت ضرالا كادت لامق م كييلاو ةالصلا ميلع ذأ مدع هللا يض 7 ةردرهوبأ

 ىتالخا زرت ع مهو 8 م أ 5 اجوع اهيف 9 كورت ال ىضاكعلا ميدالك دم دملو

 قا مهاامعاب مهروهظ زوربلاب دار دأ أو مل ضرالا ن .5 3 ف قلا مهثادجأ نم ١

 ىذا مس مهيلا بسن زرربلا 5 الإ اهنا نوهءزيوأ رس اهي اها اوداك

 باسحعللر | ملا دحاو | هلل مهزور ,دواهيسانل ل اكشاب 0 ,,اذيدلل مهلامعال |

 نوكي ام ةياغ ين ناك رهاظي الو بلاغي ال دحاوا ناك اذا مكحلاو مكحلاو هازل
 ا
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 ملوق ناكم مسلا ضعب قو يلقى يداك مقل لاكن اذلأو ةدشلا ن

 نامال كلاسا ئببلا) لاتق مث راببقلا دحاولا هللا ىقبيؤ لا م
 7-5 كلاي زذاكلا ا ةأدب كس ام 0 :رملا رظني م نامالا

 | نا رفاكلا دج قدا ورش وأ ريخ نم ممدق هم دداشب و ءراار ظند يا

 يف دهاشي ام مظعل ثعبس م او فلكي مل و قلخ# م 1 ايندلا :يف ابارث نوكي

 ىلع لوقلاإ ىح و ىلعت لاق 5 ما ف اقككساو لاوهالان م مويلا اذه

 5 مث مونيلا اذه ين .ةمالسلا ثلئس لاوهالل كلث مظعلو نورفاكلا

 هللا قاف ره ١ نوني ال او لام عفني ال موي نامالا نامالل كلاساىهلا) أ ىهلا )

 نم لدب ود .لا عفدبي اي 0 ىلعت م.لوق 9 ف دوعسلا ودأ لاق ( مياس املا ةلعلليد

 259 نحنا موي نال ليوهتلا ديكاتل هب عوج نوعثبب مود ام ملوق

 ءانئسالا نم ميقعل 4 اديهمذ لام م الل 0 رم لدباف 1 ةرما رشنلاو

 1 ل الو لب ةعافشلل زيلفاعب ربح اطاارناك أر نوغفبيادل 00 نك .ىلبلا

 لوي مهنم لك مالس لاو ا مهيلع لسرلا نا َىَح موهلا اذه يف ئيش عفا

 آلِل ملوقو اللا ةذاور :قاخلا' دنيش آلا ةعافشملل فحصل يبسفست ى هيف

 ةعابث ميلع نكت ماو قافنلاو رفكلا ضرم نم يا ميلس بلقب هللاىا ن

 اهلاوها نم ناو ةمايقلا مود لاوهالا كلت ةدهاشم دعب نيجانلا نم مناف

 اههنيت ن كاجو فدا اير نم تافنث .دهج نأ يل اازغلا االتج ةاكحام

 لاقيف اذه ام لاقيف قيعصتو .حالصاص اسهلو تنس فلا ةريسد قاخلا نيبو

 قح بكرلا ىلع قئالخلا و دجت» اهيقئاس يديا نم تعلفنا م

 ميلع هللا ىلص ده ءاولب ىسيعو ىسودو ميهربا قلعتي و نواسرملاو ءايبنال

 ميلع هللا ىلص دهتو اهريغ كللاسا ال بر اي ىمسفن ىمسفن لوقي مهنم لك مل 5

 ةانئبكر 14 نم فقوملا يف سيلو ال يبق انا فا جوع نقرب ب مأسو

 متنك ام نوزجحت مويلا اهباتكىلا دن ةمالك .ةيئاج تما لك ىرثو ملوق وهو ةأوس

 ربكالا عزفلا عضاوم نم ىناثلا عضوملاوه منهج ةالفناو مهضعب لاق نولمدت

 شرعلا نلب نم يالنلا ىداني موي نامالىاماع كلاس يبا ) لأق مث

 لاودا ف 0 نايا ىلا ٠ عفني الو هو كيب | مكئمو ماع عفنلا غلفافو

 ا .ةلاح ةذه ( باسملا ىلا اوه نورساملا نداو نوبنذملا نداو نوصاعلا نيا
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 مسجلا مب دارملا انه شرعلا ناسب م لاعأو ةةمايقلا موي لاوحا نم اضيا
 نال كلملارب لأ د كشملل وأ 0 ال أشر د" فب ماسجالا ر ا طيعلا

 | موسقلا كنقأو وهذ شرعلا ن طب اماو كالا ليقو 060 0 : ريسادن لاو ر ومالا ظ

 3 ةيلخلا ةادانمب نوروماملا م3 ندحدرلا عكخمنف ا - خ١ ملاوع ىلع ليتم

 قاطبلا يي ير ميمو " اذا ناطبب 2 ئشبلا ىنطب ند و -9 0 باسحلل

 رشبالاو 0 ا وكف ادب رع هللا لإ نابو رهاظ لف ول آلا دوجو» نم هه انطي

 منطاب لمعلاو 8 ةرخالا اهنطاي ايندلاف !ذكو ةأ هس عوش ,س 2ك نطا ايلا او رهاظلاو

 : اذاو رخالا نطب نيجوزلا دحاأ ردهظ ىدؤدف كلذ ري سا 0 باوثلا

 للا ميحر اجرب نيل" لاقل جوع لإ كلذك للالراةه ربطات وطي
 نوكي كلا صد لان اقام  ىضتقمبو نايعلا ف ىفخلا نع 0 دقو ْ

 نيذلا ندح ىلا مكيلم مدو ناسيعلا نع ءايفض ازاكم شرعل ١ نطبب 3 ارملا

 ممولعي ايل ةرهأ ذو منطاد شرعلا نأ ةقيقحلا يو باسحعلال سانلا نودان

 اخ ف هللا فطل خيشبا قاقاذلو مني ورأ ملهاو هللا مققو م آلا

 مهفوردهاظلا ىدعتد ل 0 0 ركفلا ريحت قاب ىنوطب نطاولاو

 ردقلاو ءاضقلا م. مدما م اهرهاوج ن مزو<بو نوطبلا روح قى صوغب صاوخلا

 مآ نم ءالقعلا ةجر 5 غلبي ل تاراشالان طاو هلا ظحو ثار ايعلا رهاوظاا ظحو

 نسحي الي صات ثادوتفلا يف نيدلا يبيح رن شيلا لصف دقو هدأ اهنف اةيش يش غامد

 داردو كلا مو دار هلو قلطي بر علا ناسل ف شرع ءلا لاق كنيد اند ةركذ

 6 10 محل نومثاقلا مه شرعلا فليك لواللىلعف ريرسلا مد

 لودرلا لعج دقو ملكايم ىلع لمعت م وأ مثاوقلا نم ميلع موق م

 ىلعت مسلوق الثو مينا ما قل يفو همر | 8 .ددلا ءاف د ةرم يف ملامح

 هللا م لاق ماع لا ا نعد شينايث لئمود 17 كبر شرد لمعاو

 الاحو اع قدر طلا لهار ا م يلبجلا ؛ ةردسبب# ن أ نع انيور مي انعفتو

 تاقواخلا لوا يدابم 2 هللا مهحر لاطاو 7 لومحلا شرعلا اففلكو

 نم جودلا يف عدوا امو ميئاكل مدلقلا رما امو مكفلمو ملقو حولو رون ب

 مضافا رونلا كلاذ ىلع ضافا مالا نأو مماسقلا م ىلا نوكي م مانع

 متت
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 رهاطظلا مسالاب يامدرلا مسالا هيلع ىوتساف شرعلا ب هنعربعألا مسجلا رهظف ميثاذ

 نيفاحلا ةكئلملارونلا كلذ نم ققلخ مث قاخلا ملاع نم رهظ ام لوا كاذف
 شرعلا فو < ف يسركلا دجوأ مث مهر دود نوكجس شرعا لوح نم

 كالفالاى سركلا 0 اح ف قاخ مث مةويبط 0لسح ند ا مق لعجو

 بكاركلاب اهنيزو زكام مدامس مدوروخب مل 5 كلف ةرع 7 كلف فوج 2 اكاذ

 ش ,رعلا 55 لوقلا 0 مث راضتخاب ممالك دأ اهر هأ ءاوشت لك في

 0 درع ند 12 0 قفاتإ لاق موب رآ ملامح 0 رس

 1 بوم ملا منا ليكن ننزل لك ةأر 01 ةروص ىلع

 نوصاعلا نيا ملوق يف نياو ها ىسوم ملاو مكبلا اذه لاقو لجعلا مدوقل

 | هب 26 0 0 ناكملا نع هب لاس ماهفتسا ةادأ 2 نوبنذملا ندأو

 ند هدقو يي 0 رقد اه ماهفسالاو ٍِيى رغصمرلا لاق 0 ا ضد أ ميئرملا نع

 طب#و م ملاع كد رذ آللَو ماهفدتسالا حقو ملجالو ىنخ الل اه هدا

 ٍْك اولاي ا اممذأو مؤنو هللا رمأ تولاقيأ“ نم لك وهو صاع عمج نوصاعلاو

 رازوالل لوصكتملا م ثالا وو بنلذم م نوبنذلاو ءالقعال ءعفص اجا نوثلاو دلو

 ظ

 غلبي اداز اوحبري ملو مهلامعا ترسخ نيذلا مه نورساخلاو ةفلاخلا ببسب
 اهمدعو اهلوبقو اءتلقو هحلاصلا لامعال ةرثكب توافتن ةدجلا تاجرد نال انمام

 لسمعلا ليلق وا مل لدع ال وا ةريغوأ صالخالا مدعل ملامءا ثدر نمف

 متنك ام ىلع ملجال اولبقا يا باسسحلال اوله ماوقو كلذ ينرساخ وهف

 كفل يراسل يف قونرافشا قلك خراز انك اناا قب قولمدت
 ةاكح ام مهيلع هللا لضف نمو ميحر فو ٌءر نينموللاب هللا نكلو هللا دار

 ةيسح دجب اهف ةمايقلا مود لجرب ىنوي منا هللا ممحر يملازغلا مالسالا هج

 كيطعي نم سمتلا سانلا يف بهذا ملل هللا لو-قيف منازميم انهي --

 مهمايطعي' نم دج الف نيملاعلا لالخ سرجهف ةدجلا اهب كلخدا .ةنسح

 قال اناف ينازيم فخ نأ" ليف : ذل لوقد ملامس ل 1 كلذ

 ثررم دقأ اوةدصحاا ةنسح لوقيف ديرت ام لجر مل لوقيف س يح اهيلا

 ف امو ىلعت هللا ثيقل دقل لجرلا مل لوقيف يلع اواخجف يا كم ام 0

 06 م 2



 -- ا أ م

 عسرا ىمرك مل ىلعث هللا لوقيو ةنسحلا ةاطعا يذلا لجرلاب ىعديف موم
 اد لاق نم ةدئأف ها مدجلا ىلا مب قاطناو كليخا دوب ذخ كمرك نم

 تلكوث ر دقو عاضق لكاو هللا ىسح قيض لكاو هللا رفغصسا تنذ ّلكلو

 .هنلا لاق ميظعلا يلعلا لاب د ندد يول طم ملال لفل ولالا
 ل لام 9 7 اذه عرق سحاو نو يهأر هلا كتاذ ىلع امعيشاج يف يناهدرلا

 انيلع ىكيو بيبطلا نم سياو نيفال رثكو نيسجلا نم قرع اذا انمحرا
 انع عطقتاو ميعنلاو بابحالك انقرافو بارتلا اناراو اذا انمحرا مهلا كيش
 ند ىوطناو انربقو | ةومسو سردذأو م ىمسل اذا اندحرأ مهللا ميسنلا

 رثامضلا ودبثو رثارم تلا 0 0 د 6 هيلا ثا انرزد ملو ركاذ انر ان كذب ملف

 العو ي 2 0 ماعت ةشدا 5 مث هدأ ند دزاوملا عضوتو ند 800 هثيدتو

 الا رولا مينالعلا ( ل يل رفغاذ 2 ف ام ملعتو ينرذهم 1 واو

 و متةرفح وأ عو كلا 007 د ايفا نالعالا فقالذ وهو مثكب ص

 سل رشا موب افاد 0 هدجو ينطا دو يردهاظ ملعت يا نابع ديزم اهل

 للاط وهف منع مو والا در.ط يف رذتعملا ميدبب امب موللا مدع بلط 00
 ماركلا مشن رم رذعلا لوبقو باقعلاو ملل ١ نم مانيلا ىك ةرذع لوبق هللا ن
 ن م رْذَع ومقو مق أ ملسو ميل هللا ىلص ىنلا رمأ دقو نءنر 5 مركا و

 ةراذدعا ليقف كد نمار ذسعم أ نس 0 تيدا يىذف أرد دعم قا

 7 دشناو ضوحلا دري مل لعفي مل ناف الطبم وأ ناك افتح
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 رت ا ل طيس سس سس ل ل ل ل ل حس ل | | ل |#

 قو سب 04 مث نس نع روك ا اع الو ايلا وسوم نراك اذا

 5 ا كاف 2 نع 2 ها #2 ايدي كلا -ةددح كىور ىعفاشلا ناف

 اك سس سس سس ا افلا دحأو رذعب قل و هس سس عدد مللا 3 انعحلا نع '

 نو اهتبكشرا ىلا كيدلا ارغغ كنم باطا يقأ مذ 3 رذغاف ملوقو

 39 ميع يافا أةيش هللا نم لع نا اهنظا امو ةدحاو رع ةمسح آل ى جذيعص

 ' لجرلا نم م ناك ام مل لوقنفا ىللاع م ىلعت هللا لوقيف احرف اهب 7

 ١ لو» لكل كتددعا اذه وهو كما لاوهأ ىفك تارم رشع مث 53 ءاعدلا

 أ( دارا لكلو اهل نالحلا تمعن لكلو اللا ءاهل ام مقرن مه لكل 7 لإ ملا ال
 || للا نايس .مووجا لكلو نوعجار ميلا اناو هلل انا .ةبيصم لكلو هلل ركشبلا
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 نيديرملا سرب عيعلا ناك !ذلو اا لم دج راع نع سيوتد ترغت ا
 لاق اء بغا داو فاك 55 يونذلا نارفغ الإ هلأ! ناو لطي ال

 اهنم روصعلاو فلاسلا بونذلل ةرفخملا ىوس لجو رع هللا نم 0 0 ميق

 يمهاونلا نع ءابتنالاو رماوالا لا و ةعءاطلا 5 قيفوتلاو مينالا مايل يف

 ءامعنلا ليزج ىلع ركشلاو ءالبلا دئادش ىلد ريصلاو ءاضقلا يرجب اضرأاو

 ماو ميلع هللا ىلص هللا لور ىأو اذه ها ريخلا .ةمئاخب ةافاوملا مث ءاطعلاو
 يل رفغا 8 لوقد وهو لقدتنا رخاث امو ميند نم مدت امل رفغ يذلا

 ةشئاع نع مههعص يف يراضجلا ةاور العال قيفرلاب 0 ينمحرأو
 ملفنا نع اضرءمل:نوكي الفاىلجلا رئاس نم ةريغب فنيكف .اهنع هللا ى
 مهيلع هللا ملم 5006 7 افملالا ن* فراعلا ناش ندو ةرفخأا ب ظلرالاك" م نع 9

 رافغتساليف الل بحرلا لاجلا مل نوكي الف ىراعلا بيغي به مهريصقتو
 هللا ريخا افك نيلكيرملاو ءايبتالك مب لقلخلا ةريه عئقرت لدإنيفراغلا باذوه ذا.

 ند ساق م ننوكسل انمحرتو انارفغت مل نلت ماوقب مالسلا ميلع مدآ اديب نع

 ىقورباخلا ند م محلك يل رفغت آللو 7 مالسلا لع جول نعو

 مديلع دوأ» ن يدلاوس 8 يل رفأ بر < قب ماسلا ميلع ميهاربا دف

 ملوقب ماسلا م مد 00 نو اوك أر رذو ا رذخ ذغتسأ خد ملوقب ماي

 رابخالا تدرو 6 مالسلاو ةال_ملا ميلع دي اماو كتمخر ف اناكواو

 ُدآد نازحالا لضارتم ناك 2

 كر ذخأ بر ةرم فام نم رنكا دحأو | ساجلا ف آخ دعب ناك كالذ

 هللا رفغ مهلو ها ندد نيكاضصلاو ءايلع 7-5 ىنيقيد لاب كلايا مذ يلع بثو

 يو ثسم عا ( لوس ىف : ؟طءاف ىدجاح 00 0 0-1 هرذو مخ اهب فد

 ميم كلذ رركدل ةرفغيلل بلاط د ١ ارضلاو 0 || ممالك نم م-يشب ي دل

 ميظعت ىلع لد كلذ ل لامجأ دعب ليصفتو ليصفن' لعد لامجا 0 يو

 هللا ىلع ملوش لاسلا ماظعأ تأب نم وهو هيدوبعلا قينذتو ةيودرلا ا

 اولاقف عيش ممطاعتي ال هللا ناف ملاسملا أو هظعاف هللا متلاس اذا ملسو 0

 ةدحوألا ءايلاب را جتلغلا ءاغلاب رنكا هللا, لاق هللا 1 ان دا



 مد ان: 8و

 اكو (راجسفلا] انلوتكلالا ةرثك نم هأهأ نابل ) مدع هللا يضر , لاق مث
 ياسلا ءافيلإل ءانم 8 امو ذل 7

 ةقيدف
 دنع لاقت دقو عجوتلا دنع لاقت جاك

 مهفلاخلا درع نم عجوتم و» لوال .ىلعف انه يلاص دس 7 و قاذشالا
 كلذ نم مسفن ىلع قفشم وه يناثلا ىلعو مثالا ب باكذرا مل ثبجوا ىقلا
 ىهنو ميرما امل ةفلاخملا وهف نابصعلا اماو مثال وهو بنذ عمج !كايشلاا
 عجوتي ال فيكف قحلا ىلع لابقالل عنمت اهتروصبو ا سفن يف ةفلاخلاو منع
 حالصلاو ريخلا لها اميس ال كلذل نزحدو مسفن ىلع قفشي الو يبصاعلا
 درج#ب ولو ةقداصلا ميوتلا اهرفكت بونذلان أو اذهردجاو كاذب كلا مهذ
 ناتيرق ثناك لاق منا مدع للا يضر دوعسم نبا نع درو ا! لعفلا لا

 ثيح تول ةاثاف ةحلاصلا ديرب .ةلاظلا نم لجر جرخف مدلاطو .ةحلاص
 ىناصم ام هللاو ناطيشلا لاقف ناظيشلاو - ميف.مصتخاف ىلعت هللا ءاش
 ىلارظني نا امهنيب هللا ىضقف بولا ديري جرخ منا كلملا لاقو طق
 ثيدح اذه قادصمو دأ يابا ميرقلا ا ترقا ةأدجوف برأ اهبمأ

 نكوبدلا رب : 5 نا ملعاو ىون ام ىورما لكل امناو ثايزلاب لامعال امنا
 قداصلا عجوتلاو ل 5 ءدللا ىضر جوودعلا معبأ كتلاق ءالضفلا م

 ىلا ضوهنلاو ا 5 ل سو ركلاسلا ثاماقم نم ماقم
 دا نيزح بلق لك بحب هللا نار ؟ محلاة ءاجاردا لاحت قكالم تافاطلاا

 رثكت 0ك ةرد رد بلا ةدياعلا ِن !(نيذاملا نر ف قاوملا م ماقن |ممو

 ىكبن لزت ملف افا كن 10007 رادلا كر اننف بأ ىلع كرم ايلكو ىفعصألاب ةعارقلا

 | ا نع ايار اد رمل اهمد أودب كافل ءاكيلا نم ادانيع سكد حد

 تدل درغ ضراب كتكصأا كلاقف كم كلك اهل أو أ !اقو اهيلع اولخدف

 اما ءاكبلا اذه مك 0 امل اولاقف بيف جف ّىض رظتدن افايضا نب يميقم

 امهرسضي ام ريخ 5 كدنع ىببيعل نكي ناك تكبلاطقف اتيدذ دق كلذو 0 تثار

 ءاكر امهدرب الفرش هللا ليع امهل نكي ناو اهندلا راد ف ا-ههنم بهذ م

 . تثاياكحو مصيق ند م ريغ وش ف هللاو ىهذ أني أوموق اولاقف اذه لوطا

 ذاسيعلاو متيو-ق ءابثذ نونألا نم نا ملعأو ةريثك اذه لثم ين نيحلاصلا
 دوس باسم وحط سما سانت ا ىلاز ىلا مالسالا 2 لاق حالصلاو بالو )| ىوعد ردو 27 وس هللاد



 هك ا 6*8

 | ةماعلا دنع مظعب امم ن ال ةمثاجلا ةوس اهتبوقع ءآر :ذالاب امها اركان اعيدلو | و ءد

 لئاطقلو 0 ىوعد ىلا موق ىههتني ىتح هللا عم لوصولا ىوعد

 عا كنا ىمهمو ماوعلا يف ةرورض مظعب اذهو ياا ديزي يباب اهيبشت

 موقي ال رمال اذهر لدجلاو ملعلا نع عوشان راكنا اذه اولوقي نا اوزجعي :
 ةرردض مظعو ةررش دالبلا ضعب يف لاطتسا امم اذهو .ةفشاكمب نطابلا ند آلا

 اولغتشي نا سائلا ىلعو لضفا هللا نيد يف ملتقف مدم ا 5
 ىنعللاب ها ملهال مالصلاو ءاهعلل م 57 اوكرتيو مهشاعم ليصعتو مهثدابعب

 قازرالا بهنا ل دمار كلاو جالصلا ىوعد نامزلا اذه ين رثك دقو

 العجال أق يلم 00 متمب مهيلعو اضيلع هللا بات سقنلا ظوظحو
 ةآ ىوبلا ىلع .ةءوبطلا ىسفذ نم 1 ةدورطإا ىسفن نم 1 /ءافعاو ملظلا

 ريغ يف ئشلا عضوا رفاولا 0 ةردكلا ( ىروهلا نم هآ ىوهلا نم

 نع ضارعالا مب ديرب ءافجلاو كيال اولا ناش نم وهو اعرش مي روماملا معضوم

 ماعقيتملارا ىوشبلا+دوجو غلا اهانعم نشفانلاو دغبلا درطلاو.ثاوضلاو:ىملا
 لثم مدلا الع لانلاقينر انين لك اهقيتح يا ملعلا سفنو رهوجلا سفن لاقي

 فاصوا نم الولعم ناك ام وه ةيفوصلا ددعو اثاس سفن مل اه ءاهقفلا لوق

 تافصلا ادبم نع اهب نوريعي ام اريثكو مقالخاو ملاعفا نم اموهذمو دبعلا

 اهرش نم صال.خلا .ةبوعصل ناسنالل ودع مظعأ ثناك كلذلو .ةمومذملا
 اوسقو اهرش نم صال-خلا .ةبوعصل اهردا نم منع هللا يبضر خبشلا ةواتو
 نم مسفن ىلع قفشم وهف اهئاوهش ىلا ليملا ىلع ىلوبجلا يا ةءوبطما

 امصيقن .علع مكحو يمايرغلا مليصعت مدعو مبلاطم ىلع هدعبو مهظ ةرثك

 يال يني يضر ةقيرطلا لها دنعررقملا نم ذا درطلاب كلذ ببسب

 مهسشن بسحب ةقيقحلا 0 رم ةريغ اهغلب ىتلا ةيلعلا ثاماقملا غلبي مل اذا

 عسجوتلا ررك امناو ءاعدلاو ةدابعلا ين ديتيكف بابسالا نه ببس ةدورطم

 مل ةبلاغ اهدجي ةفلاختاب سفدلا دهاج اهلك مذا ىلا ةراشا ىوهلا نم

 مسفن لاوحأ ىلا ظقيتم منع هللا ىضر منا ىلا دشري اذهو ميلع ةيوقدم

 ظ مسر لخد قح ملاوحا لمهاو مسفن لهج نم الهج سانلا مظعا ناف
 ني و رس 22 2 222ئت2ئئ 2 55222 22565575 212س- ل[_-[آ 67265 5 262222ئتئ

 مزاتست اهتفرعمو .ةيصعم لك لصا وهو اهنع اضرلا مزلتسي اهب لهجلا نال

 عرض



 مد ١00 جو

 بجأو عيش دل دابع نبا ميشا لاق 7-2 لك لصا و”و أاهنع اضرلا مدع

 ردقب و ا-عنع اصضرلا مادِع كاذ 0 مزليو رع هسسفسم) ةفرسملا ند“ ةينعلا كل ع

 لرميوعمو 4 دي ىف عندا 41 كه ادلع اقف . .هيلاخ صر ظسفتم مفرعم يف دبعلا
 مها سداف هللا أوهسد ىنيذلاك او هدو 5ك 5 يلم ملوق ا جا لاش

 !| مدر كلنا اديسالك ل سفنلا رما ميلع مظع او نوقسافلا مه كن 5 كلو وأ مهسفنا

 بط لدف ينثفا ( لاح ريغت دنع يثنعا انالث ثيغم غنااي ىثفا ر ملوقب
 دك ةقئاشأ ب سس لعأف م تأ فثمرهغمو مم لوعؤم ءايلاو يأ ولا نوف نونلاو

 قاشلا ىلع ةراصلاو نوعا مةئاغالو للا لإ ةةرقحولا ين ثيغمال ذا هللا ىلع
 لاق لجو زع ةدنع بوبسلا ر ومالا م دئادشلا دنع ميلطو هللا ةاجانمو

 بحا كوص م لاق ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر نأ لوصالا ر داون يف ْ

 دبع لاق نافهللا ام هللا لوسر اي اولاق نافهل دبع توص نم ىلعت هللا ىلا |[
 ملوقو بر اي لاقف هللا نم افوخ مبلق التما مبنذ ركذ املكف اهنذ باصا أ

 سفدلا عا - ةر+ قل اهددحأ نيرما كلو لمعي يلا> رسيغت ثفع ىنثغا

 ىلإ لا لون ايندلا نال ةرخآلاو ايندلا يف لاحلا |ربغت اييدنإك ىوبلاو
 2 : سانل أوربقلا اهلز ايم لازانيا ةدددع تثوالا دعب ةرخالا تالاخو ةرخآلا

 ع 00 غنم مهلاح نكي رارق مهلر قتسي مل قم ةرخآلا
 كديعانا ميللا ) هنعدللا_ىضر لاق مث ممركو ةنمب اهنمدللا اذذاعاران ىلا اماو
 ميلا طفل ىلع م الكا 0 (اثالث ريج اي رانا نم ىنرجا ئوطخلا بنذملا
 دووعلاب ءافولا لاصخ عبر ١ اهل موقلا دنع ىهو »و ميدوبعلا نم ذ دروخام ديعلاو

 10111111 دوقفملا ىلع ا دوجوملاب اضرلاو دودحلل ظفحلاو
 اطخلاو مقالا يا بنذملا مّلوقو .ةيدوبعلا قدجب امئاقاالومل ادبع ناك ناسنال

 مد واعملا نيو بنذاو اطخا دقو مكولومو ةددع عادلا منهج راث نم نملك هللا

 نيثطاخلا نييبتذلا ىلع باقعلا بئر ىلعث هللا نآرقلا مب حرص يذلا
 ميهلع رج ال ءاشب نم بذعيو ءاشد نمل رثخي ىغتو مد ا كجس نك نأو

 ارقش يا اثالث مّلوقو منهجران مباقع ءاش نم باقدل دعاو كلذ يف
 ثيغماي قنغا مدقث اميف ماوق تللذكو ءاعولا كبش 2 5 تارم كأالث



 داعلا دبع يشللا نع القد زيربالا 2 لق 7” انالت أرق اهناف

 كف

 اناث اود ةرفغملا لهاو ى عرشتلا لهاو 55 لاق ثيح زيزد :ولا مدان 3 ف كاذ تف |

 مد 1 2+
 هللا_ىضر زيز

 ولو. ض#“ مالظ مثهج ناف !يندلا رادك ةري .تاعتشم ىرث ال منهج ران نا مدع
 : ناكيدلا لثم مقرفت ريدي < ءاوهلا يف ةرمدج قرفو ةرمتلا ردق أييم جرخ

 اوةككس نمل هللا اهدعا ةديشم روصق ماهجنو لاعتشالاو ءايضلا ميف رهظي مذاف

 ' | ميد؟ »ازا ىوزازانلا د نم نيب ءاهلعلا ضعب لصف دقو ها نيملاظلا نم
 رالا ين عامجاب رفاكلاف رفاكو ندوم نيبرض ىلع سانلا لاسق ثيح متدجلا

 5 رقاب ع اهجاب يا 2 بئاتلاف ردصمو بئاث سس ىلع نءوملاو

 رثابكلا نود رئاغصلا ىلع رصملاف رئابكلا ىلع رصدو رث.غصلا ىلع رص» نيبرض

 | عاجاب رانلا يف .هف اهل لهتسم نيمسق ىلعرئابكلا ىلع رصااو عاجاب ةنجلا يف

 ينرظنلا ب ونذلا رغصاو منادجس هللا .ةةيشم يف اهمدركتب لئاقلا اهيلع رصأأو

 ا ةهنادقل ذؤ سف ساب سااوجا م اها اىنكلاةونولااريكار أ ةلمْؤْعصاةلْو 5 ردلا

 ( لها اناف ىثبذعت ناو لها تداف ىنمحرت نا مهللا ) مدع هللا يضر

ثناف ىثرذعم 58 ينمحرت 7 هللا اي يا
 ' مهرا كنال ةمحرلل لها 

 | عوس مكنم لمع نم منا ةدحرلا مسفن ىلع مكبر بمتكىلعت لاق نيمحارلا
 نلا ىنيذعن ىنأو علوقو ميحر روثغ مناق يلصاو ةدعب نم باث مث .ةلاهجب

 يقاذلا صقنلا نم ديعلا ميلع لبج امل مةدتسدو باذعلل لها اناف يا

 أ| لحو سدقلا ةرضحو قملا بناج نع داعبالو راصقالا ةياغل بسانملا

 | الدق يلا دامو اجا ركلو بشكر ل دقو 1 هاا عاجلول ملال
 !| منال ىلعت ميلا ةدابعلا عفن لبيع لاا للا 1 ةذابع نم منع ىنغ وه اهب

 (| .كلاذ لجا نم تقلاب نام (يطفااذا ةبعلا دوك بيست

 ءاسشني, نم :كذعي 11م:يف فرضت يف ميلع رنج الو مالم لكلا ع نا ىلع

 "| ةالصلا 6 انهبت ىلع ىسيع انديس لاق كلذ لجالو ءاشي نم مهردو

 هيكل رئؤملا ثنا: لئافا ىلا رفغت ناو كذانعأ هتاف ويذعت نايمالعسلاو

 لا اهانو 2021311131ؤ1ؤآؤ1آ1137 ليي ةاوجلا لفلم اما اي ) لاق مث
 نموي و مياقع ىقثي و ناب قيقحو ف نمي ا ) ند هرفاغلانايفكأ ا نيدرصصانلا

 مسد فصو دقو معاطأو معد نأ نأر مر ا قويقحو عادطيو مد



 ل7ختاتللال ك0 م م
 ا

 مكرأ ىلع مالكلا مدنقلو 4 فلا ىف مجراو ءاذخلا مادا ال انالث ١ رقد نا ْ

 00 00 و مدر 9 ةييااثل ندر منسق لاري أنأو لال اهو نيمحأر ا 5 "1 ا

 نينيعملا لضفا زال هللا لإ يق ل 38 عاد ءاللو دئادشبلا 5- لع نوعلا

 دنا 0 لضأا وهو ا ضعب 00 23 هئافا6 ال 7 مهركاو

 ا 7-7762 مدعدو ىل 9 ا 0 17 -- تس لاق مث

 املا ىلعت هللاد ماصتعالا ايلا مد كارت كر دا ةد>و هللا

 سفنلا نم سعود نع املئاق ريع م حد 1 يأ 3 رمي ءافتك الو طيبا

 0-3 ندق ن . دش 1 2 اك هللا هيعمل ايكو ا ققووللو نا طيشنلاو

 مديل لاق نيذلا ى لول هر و اهتنتو دا ف هامك عدوك ا ص مل امخلاو م ر كك

 للا انبسح اولاقو اناسيا مهدازف مهوشخاف مكل اوعمج دق سادلا نا سادلا
 00 جيل ءوس ميا هدمعمم ل مدل 0 هللا ل م م وعمد ويلكف داق لكلا معل

 ىلع لكوتي ندو ىلعت لاق ملالج 9 سيلا ككرملا لكلام
 هلا موحر ىسرملا سابعلاوبا لاق اذلو ةءابلوا اصوصخ ميفاك يأ مبسح
 3 لد 0 0 متكرات ل هأر ا أ ورع 3 علل دا هدد هللا 2 9 ليد

 اهر كد كرابتلا 56 >» لضف 0355- 0 م تينيؤفلا يف درو 5 دقو ملاتغ

 0 دق نم سو 0 دئسم ىفش اهركذي رمالاو هللا ممح 0
 نبأ نع يتورو فئاخ لك ناما لبكولا معنو هللا انبسح افوقوم سو 0
 فيك لاق ملسو ميلع هللا ىلص 7 0 ا مدع هللا يصر ييردنخلا دوعسم

 ع 7 ملاب رمود ّىم نذالا عمتسأو 0 مكن | ذم نرقلا بحاضصو مهنا |

 مهو هللا انيسح اولوق لاقف ملسو ميلع هللا ىلص اسما ىلع لقا عللذ
 ارد الزعل يذل اودي اولا مللوقو انلكرت هللا ىلع ليكولا |

 ال يذلا يا ميعلاقللا لسيعف ةيصورضادلا 3 رديصتلا معنو 53 2 هالو

 كعل ادد لا للا 2ك ملوقب ءام كد بلطلا بيقعتو الردصملا سس باغي

 مهيق ريدك 0 50 م ال لغ 35 أ ا ودق يببا# اضل و لكلا هداه

 ملعاو ١ اهل ريسفتو هللا 0 5 0 "كل اند ) 0 ما 0 ١ اق

 اهلاهدتسا 2 سان انالو عربا لفشل ااقلا 5 55 م 2 يل َّك ا

 د لا سسم بت



 -- | 4 الس ربح

 01 م لوك ِ واهركذ داك مدع ف مسيل بج 7-1 م ببسسو ىلع اعرفك

7 

0 
 )| نيح مالسلاو ةالصلا لضفأ ميلعو اف ع ميهاربأ ١ ادادم مايبسجلا ْ

 يح 1 فورعم لاقو اههنع هللا ىضر سابع نبا ثيدح يف امك رانلا يف |]

 مشي دبأ ناسسنالا اهلوسقد 85 ل دع هللا دجو ءاسحاب هللا اعد نم هللا مودحر

 ددعوربقلا يف ةلاسملا ددعو تثواا ددنعو ميلع ىغب نإو ممها الو ةايندو

 | ةللئاو نيدسلا ننسيف اولا لاقط [ردصلا ددعم !.ازيملا دنعو تابسملا

 كتمحرب 14 اق مث هللا اس نأ تلا ءلخدف 5- ليسع) كارول 5

 يريضاو قلاسم ف ىباسجا سمتلا كليجوو يا ) نبمحارأا محرا أ

 ليي 42 ير

 ممدق امو ةليسوو ةدئاز معن اهريغو ةرفغملا اهنا ربظي اميف مهلا دصقملاو

 ىيحلاصلاو ءايلوالل لاعفا ند لعف وه منايضعو مق ءاساب ىارتعالا م نيشلا

 فارتعالا مهبولطمو مهلاوس ماما اومديقي نا لضفلاو سلا لا ناش سورا

 2 ةلاجلا نم عيش مهنم ردصي مل نأو 2 صيقنو بيع لكل لها مهنأو مهتعاساب

 كلذ كدضرد هللا ناو دي رثييلا ةءيبطلا م.يضشسا#ذ اهب فنارتءاوه أهذاو

 قيدصلا فدسود ناواذه 2 فرع زامل فرع نم ثيدحلا يف 0 عاج دقف

 عربأ امو 21 زنتلا يف من ء هللا ىكح امك لاق مالسلاو ةالصلا ميلعو | ديف ىلع

 ىف لاس 1 يالا د مم -و نم ل ع أدار ٌ امال سفنلا نا ىسفن

 رثالا ردذ لضع 1 8 5ك مالسلا لمع نإ: نيدلازع نع القز ريما ناس 1

 ٍ يف ةبناحورلا ح ورلا اذ عضو من اكس هللا .رأ وهو مذصو نمسكاسد و فق

 ىلع ةااد ملئو وس و د ةفيثك يف د معدوم مهول ال هفيطا م 1 داسملا 6 ةذه

 اذه نأ ل مجوأ 8 ةرشع ن ره 31 عاقل مجهوو ميني رد مكيدأددو

 آر ةذهو كو 9 ىلاو ريدم كأأو 2:فم ناك ا! يناسنالا لكيولا

 1 ال يناثلا كردصو ريدم نم مل دو ال ملاعلا اذه نأ انلع مكرحتو
 قانلاو كيرشاال دحأو م !اعلا اذهرددم نأ انهإع جدرلاد جو دحاو دسجلاربدم

 ناك امو يالا عاملا سمور يع ا اند.سفل هللا آلِ .ةهلآ امهيف ذا نأكو و ندد

 حورلا ةداراب لل كرعتي ال دسجلا اذه ناك تناك لا
 مذاب لإ ةرذ كردتن ال مذوكين نئاك وه 1 ديرم هللا نا انها مل اهكيركتبو

 عبارلا



 4-3 |( ىلا 1-0

 ىنخي آل مد ةروعشو 0 7 لل ع ا يف كد ناك عبارلا

 بزعي ال مئادب- دكا انا قبلا و سالم رجا نالوا ج ورلا.ند ظ
 ناك ان ناقل ءاسسلا يِ الو: ضرالا يف ةرذ لاقثم منادسا ماع نع ظ

 كوش لك لبا كمي 27 0 :. 8 ئش ميف نكي مل ددسجلا
 اهدمز اَدْوِحْوَ 0000 ,ق اذودجوم حورلا ناك 1 ني دلكفلا ظ

 مقةلخ ءانف دعب ادوجوم نوكي ا 0 0 يجيه اسن اكس منا انإع

 دسجلا يف ح كلا ناك ا عباس نع رددت ه1: لاري .الو.الار امك

 0 ورااناك 17 نماعلا 0 00 0 انهم يفيك ضل لفرد ل

 الذ 3 ميفم كلا هيد للز نع سدآ#م 0 ام - - ديا كل مساعي ا فيما ف

 0 اهنم ةخ 0م اا 0 ميت 2 دوجوم ل جورأا لب كفك الو ناب فصو»د

 ناكم معز كاك م ناكم يف دوجو.م مد ني قحأ كلذكو سلا

 يدلي يبين سما قف 11مل عسأتلا نامزلاو ناكملا نعةزنتو
 د حورلا ناك ايرشاعلا كلذ نع هزم مئاصجس هللا نا انلع
 اذه يو د 5 را سيل هللا ناانإعروصلاب لام او رصبلاب كردي ال

 نأ فردعت نأ وهو ردع يرشفل ىلا 0 فرع ند ماوق ينعا ثيدحلا

 مجبر فرع مر ددوبعلاب ع فرع نم كير تافص دض ىلع كلسفن تافص

 ةيرشبلا كعب ءطلا معو ضاق ؟ 5 مهن اذص وكر لضفلا لها م لق اذلوؤق ممل ود رلاب

 نطاوم نم ناك و ةييودرألا 5 ءاطعاو ةيدوبعلا ل انيق” مهلا ف لبق

 نونا نال ةرخاواو ءاعدلا لئاوا ملسو ميلع هللا لص ئنلا ىلع ةالصلا
 نا نم مركا ىلعت هللاو .ةلوبفم ملسو ميلع هللا ىلص ميلع ةالصلا نا سجارلا
 ور سهل ملا الم نا لارا اقول سبلو عا دعنا 51 لبق
 ةالصلا ف هينلكلا ةذه ( ( ملسو مبعد و ارم | ىلعو ده نال أومو د كيس لع هللا

 ل ف ميدعك اتيدك ليص مسهللا ةال_ لا ميلعت ف دراو ١و نون :دحلا قد رط

 0 ميلعدللا ةالدط: ف ع ااا ملك ما م دوصقملا ل مدقلو حرشللا

 نوخاستلا مادفي م ىدد 0 كلذ ها لأ نأو معلم ّ ال م. .صوصخ

 مدع ىهنم منا معلص مم اود مل نوريشد و ةالصلا ظفل ِف ةراصتخالا نم

 يرتشالا مييلع 1 س مل اذا عيبلا ي بيع مناف كلذ 53 مف كاغك داجتو نأو

 مس شيل ا مسح ُِصشس سمسم يبيِبيِبإِبإِبإِبإِبإِإبإببإببال

 " . ديرو 79771 197715771111707 7755159177777! 77171159017277 1707777972717711750177777771174 اكلنا! كح
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 6 مويس طرت ب. هممدل !! لاق عر 18 ئوتفلاو لوعلا سمو درلا م بجعلاو

 ظ عميق دجوو 0 ىراتخجلا حصص 6 2 ةرع نبا ماما نير ف

 ووو ةذرب قرع نبأ عمنا حداق يرتشمم ا ميلع طب ملوراصتخالا !نده

 !ز و د ماهل نم م3 اًذرو بك وؤف دلع اما 1 روهثنلاو هه أذهو ةالدص ىلص

 فالخرفكوهف قاردالا ميد دصصق اذا اماو عاعدلا مد دصق ذا رفك الو ميف

 مدد رعب قود نم نأ هد جد -- وهو اسأر م 5

 1 4 ميل 0 د :دأو 2 !انكتنعلا قف رعو مادللا تكون

 يف ءاجدقف بولقلا ونت ملسو ميلع هللا 08 1 5 ةالصلا ناب ملعأو
 | ارما .ةيصضاخلا ءتاهلو طارصلا ىلع روذو هعمل فر رون ىلع ةالصلا ثيدحلا

 دعاوقلا ِك.قدرز سم علا) ال لق راذال نم هربذ عم 5-5 اثك الاب خيالا

 ىبنلا لع ةالصلاو معبط ةرارحل اكرم هولا مرسلا قوم راك ذا خينأ و

 دقو عئام !| مجو بهذ عءاملاك | 4 هيل سوفسلا رونسلا مدأسو اميلع هلذ ١ ىلص

 قدما ماسو ميلع هللا ىلص د 2-5 لع هل ١) لاق ثيح 7 ىلا قيدصلار اشا

 ةيانعلا لها مك مل راص روتت اذإ بملقلاو ها رادلل درابلا كاملا ند بونذلل
 نوكيو ماسو ]للع هللا كليم دا انك نم برقا ةالدصأاب بستكب 12

 اا ظر !ذه ندو مقمادخو ةديسمع طارش 32 الخادو ميلع ا وهمس“ 5 أ ودم

 هللا .ىلا ص يبننلا ىلع ةالصلا 5 ند م-غنع هللا ىضر ماعلا ويفي © مدو

 لكركز نار ظنا نطا للاع 8-0 لص و ميادهلا يف 2 اقم موقن م دف ميلع

 لل حرشلا لوا ين ةالصلا طافلا برش مدقت دقو ةيفاكلا ةكصنلا ىلع --

 منيلع هللا ىلص ىنلا , عمتجا ندم وهو بحاص عمج وهف مبحك ف

 مههنع هللا_يضر ةيانحضلا ىلع ةالصلا مكحو كلذ كم ثامو انهوم ماسو

 دقف لايضلاب م-هياع ةالصلاب عطاق صن دري م- ١ ناو بابكتسالا اذ دنع

 مللا ركشي مل سادلا ركشي مل نم الل ميلع هللا ىلص ملوق يف امومع درو

 يف مهدبج اولذبو ىنيدلا 0 ىلع اوناعا مهنع هللا ىضر مهنا بير الو

 مهاضف ر كهف نأ ةيرم الف ملاق:فنا دعب مث ملسو م.لعدلل | ىلص ىبلا ةامح

 نيعمجأ مهنع هللا يضر ةمدر ا ةدادز مهل بسب ببلطنو مهل رذغتسذو مهنع ىضرذو

 ناوخالا قالها نام ينم لوماملاو ماسلل لوقلا و ملقلا فقو اندو
 #00 //ئ 2 # سال 2121 ا ١ م صلال :



 -7 الل جل

 « ءايبفالا ةمذرش ممذ نأف ب ناسسللا تاوفه نم ميف ع.قو ام ج ام: الاصا
 لاز الف « ىنربشم مارك ىنع ثيضر اذا « ءاي ىكذالا لودذ ةدمكف

 يكتم بلقو «روهثم عمدب لاسا هللاو اهنآل يلعانابصف
 وهو كلذ يلومنا«للزلاو غيزلاو للخلاو .ءاطحلا نم انمصدي

 بح خلع انثاماو 4 هللا انافوت ليكولا معنو ىبسح
 العا ين ميعم انرشحو نيعباتلاو يياعواو ىلا

 نآعر

 بر ل 00 نا 00 رخأو ٍك

 1م[ ةمسعس ا ل

 د :ئامو نيعبسو نيدنا

 نم 00 صو و

 ىكلاص مترج
7 

 ماو
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 0. 1 هيما 55 5

 مآسو تت و جي ىلعو دم اس ىلع هللأ ىلصو

 هن ( ملاعلا مامهلا ربح أو + مامالا بيشلا لاق ) ©

 ةن ( سلا عي ماسلا ةدمعلاو م ممالعلا ١)

 ده ( هللا ديعوبأ «ةناوأو: ار )

 10 ىفسملا تنوتلا الملا دهم ئدينم ويبكلا )ه

 ع ( اس ركاب 0-0 ا ) ©

 بابلال ثهاثو ه« ملالج فاصوأ كاردا نع لوقعلا ثزجع نإ ادمح

 هللا اوقدص الاجر مقاخ نم ىفطصا يذلا هه ملامج راوذنا تاقرشم يف

 بذعأ نم م-هاورأو متبع بارش ند مهاسةسو + ملاوث ليزج# اورفظف
 « ملاسجو ملبس نوكلا مهفرصف مناوضر رات مرشد هب ملاسلس

 ىلع ةركشاو « ملاولا مئاتلا داوف اهفدارتب ثيحا مهن ؛ ىلع ًالعو لج هدمحا

 ةد حو هللا الإ 2 5 د.وشاو ب ملاجوا نم م كرفت دايا



 1 5 ١ 1 7 ءزب 7 1 هيمن زو »و ب زيا ل 2 . 3

 مد ( 11 0-1١

 ىلص « ملامكرددو دوجولا مادنخ 5 ءلاباز اذ ادهت انالومو ان ديس

 داع ناقوفي نيمثاد امالسو ةالمص يمل اةرمزو مجاوزأو ميادصأ ىلعو م.لع هللا

 دعبو.# ملابتمي لاقتلف افو نقرا عر اطسرلامر و ادرجؤلا كرت تاوذ
 ثيشتلا لوبقلا نمو » مثايفصاو هللا ءايلواب قلعتلا ةداعسلا نم ناف

 لوكلارل« لارج الو عراب قل فايترا ةرضلم ليل ار ساستا دي ضاإ دال سارق
 * نامزالل رئاس يف مهيب ذال ندهزاف دقلف « لاوعلا بئارماو ثاجردلا لهال

 يف مهيدل اضئاخ نايعاللث اداسلا ءالوه لايذاب ثبشش نم 57 رفظو

 ايساك ه» ناجرملا نداعمو ردلا نادصا ىلع اضئاغ ب نافرعلاو رسلا روع

 مبلق العاج ه«ناسللاو قطالا مهرك ذ ربنعب :هب ارطعم هنانجلاو بملقلا مهبح لاعب

 تابصق زاح ال لاو. زيبا ركب اصوصخه نآلمو ١ ارمعم داقتعالارونب

 ةرضحلا نم بيرقلاو * يناعملاو رارسالل بحاص *« نارقالل نيب قبسلا
 0 0 « ينادمصلا لكيهلاو » ينابرلا بطقلا هه ينادلاو .ةيهلال
 يديس ىنيدلا ىب ١ ىف ده وبأ مامهلا ةودقلاو مامالا ب ثلا يناروثلا

 رص نع رظمأو 8 نادجلا وص ينم فجر د هللا العا أ. نالبجلا رداقلا دبع

 « دابعلا نيبرهابلا رونلاو « داقولا ردبلا مناف مالا رونلا بئاجس

 اومس هللا ةداز  دامعلا سر :ماشو « داصقلاو نيذثاللا فهكو

 رخاوز نم انبولق ىلع ضافاو 95 انا دوجولل املام ةروذ لعجو # اعافثرأو

 دقو اذه ه* ةرسو ةروف ضيفب انع داجو *« ةرشن قباوعب انرارسأ رطعو » ةردعب

 لايذاب ثبشتلا ىلا «داقتعالو ةبسلا يداح ىنادحو *«دادولا يتاذ ىناعد

 ليلي البلا نايل 1 ةردقب قلعتلاو « ميركلا بطقلا اذه
 # ميسنلا بيطب قراعلا ميازحاو معيعداب ذذلتلاو #مب ةءىملا مطار فيلل

 « ميظنلاردلا لجلا ممظنب كربتلا ىللاو « ميقس بملق لك اهرونب يف اهيلاو

 كلاذب ايبسم لقعلا لزي ملف ع ميهبلا ليللا ين رديلاب منسح نم يرزلاو

 بلتلا راص يح ه« ميرسكلا بلقلل ادئاز قوشلا حربسي ملو * ميظعلا رمال
 0 ارد ضافو ه ةراواب بملقلا جاهو 6 مسجلاو مر ضحل الحار
 ناسللا ةأذو د ةراث مار ا,طضا او ةرح 5 قوشلا نم م مسجلا لعتشاو 3 ع

 نا.دهشاو هم ملاوهاو رشحلا برك نم اهلئاق ئفن ةداهش مل كيرش ال



 5 مد 114 98د

 ررد امظانو 2 ةراثآو متايلجلا م.قاصوأ ركذو 2 ةرادقم فصوو م.حهلم خرا

 وهس مدم ابلاط ه دردصلا كرشو لوصولا منم الئاس » دوقعلا يت محادما

 ظ نم الموم ده دوعسلا دعسي ثقولا قارشا ميم ايجار # دوعصلاو ثاماقملا

 ةروذ نم يفوسكي نا مده ادصاق « دوهشلا لينو باجحلا قرخ مثرضح

 اضئاخ لزا ملو «دوعولا زاجناو.ر ارسالا ضيفب ةرب نم ندد نآو +دوربلا ىتسأ

 فئادصلا كاذ نم اثلام هه نامزالو ثاقوالل مئم ارمعم « ناشلا اذه يف

 نم لصعلام عمجأ ن نأ ثمرف « قاددحالو ناذالا كلذب امعنم » قاروالو

 0 + دئاصتلا أو ماظنالو دع م.وييسنأ | يملا أودنلاو هه ممظننملا جادمالك لذ

 اهعصراو م مبازحاو شيشلا .ةيعداب اهللكأو # دئارفلا مظن سو رللاو وطاب
 سلا. بيئثرث عيمجلا بئراو + مبايث للح ةروث نم ىسكتل ممظن رهاوج#

 قلعتلاو « مياتعال ةمدخلا كلذب ادصاق هب مبادصاو مئارقف نم نيرك اذلا

 نم الئاس لوقاف  مباوك أو مسوُئكي ةر رس قوامحم ند ينراج شأو محب اذج عيفرب

 دوجلا وذ منا « باوثلاو رجالك لينب زوفلاو * باوصلا ليبس كولس ىلوللا

 ةريخ لإ ريخ الو ةريغ بر ال * لوحلاو ةوقااو » لوطلاو
 «ب( ةقيرطلا 5 د روذالا ملعلاو «ريكالا بطقلا مدظن - )م

 ل صبلا تحاشو 0 م ل سل لا

 ا ضيقلا# يارونل رخازلاركجلاو« ينادوصلا لكيبثاو « يفادرلا ) هم

 « ( ةرس هللا سدق ىناليجلا رداقلا ديع يديس )

 ةقرباا ريخ راتخلا ىفطصملا ىلع 95 قسيعت يكزأو ىميلستو يالص

 لاح لك يف فير صتلاب نم دقو م« ةسيبالولا ىلوم هللا ناب ثدهش

 ,ركسب تدبف اقح ىنركساو « مسسبارغ سوك نه يبر يناقس
 يلد عريلاغلا هلرليل لكون اهل يزل لعبا لح اكو قادبألا لك يك 3
 قليل آلا قاشعلا برش امو « ارثاد ساكلا ىرتث لخداف انناخ ف

 يرطب تزفو لوما ينبرتف م اهل ادع مل ايش نم ىلع ثعفر
 ةهج لك نم ثاساكلا ّك ةعيشؤلو « اهعيمج ىبضارال يف يلورخ تلاجو

 ىثوطس م لء5 ضرالاو امسلا لهاو هع ا.هسلا او ضرال يف تايار ل ىل ثقدو

 طمدرو 5 تكلا لدال ترو 1 | درذمو اقيشراس يلم شواشو



 م01 جيوشجو ئداور كتنشغدتنأ 5 #3 رمان فدل مارغلا تتاضاك تبر :

 ي-توطسل ى ا ود 0 نإ ينلواطي 2 ىو هولا مكيف ي يعدد ينم 2 ندف |

 ف

 ا مابحالا عادت : نوسوق باق يو كه روس :ب ايلعلا يف ثنكانذا

 ع

 ابل 5 دعب ةرك مهيلع ريدا *« ارضاح ناك نمل ىقاسلا انأ ثرصو

 قرص لخدا ينالبج اي تيدونو « أد-دوم يددو هللا بابب تثفقو

 ةيالولا لها لبق نع قوللا كيطع ميبفخت الو لك دأ ون اليجت اي تس دونو
 حار تيدم توحلا ناب ب ا لا م ىععارذ

 1 رد مك ضرالا لمر ملع هيمليابرم 3 ضرالا ثبن ملعا

 2 وه مكر هيلا جوم 3 دي مس--سفورح ىددا هللا ملع ملعا و

 ق--ةيقح نوفرعت ىح نذالا كار هي ايسال اره دنا اذه ثلق امو

 ”:تلسيالرلا مات يف: ىو تمناف ميكن تدل لف ل لبق[ وع تل اهو
 يستر دق فك ىلع انافوطو ارامعجب *» .يفس العاب 1 ون عم ثنك انا

 ١ ضو كاعد لل نارا تدرب امو «سراسكتل 0 غلم ميهاردأو كلو

 يق اف اعلا كيد سلوا هب انما ربذلا يف ليعامسا عم ثدكو
 6 هس ل افتر لل ةانيع كثثرد امو * مسديع وشف يف بوقعي عم كنك

 مسدج نسحا سودرفلا مةدعقاو « العلا ىقثرا ال سيردا عم تك

 يدتتوسأ يتاصء نم ةاصع ىبسومو م: مر ةاجانم يف يومو ه7

 قس وعدو آلا ةأولب تكثنثرب امو »© ديملعلا قرأ 3 بودأ عم انك

 قس مغخن ةوالحا دواد ثيطعاو « اقطان ديلا ينو ىسيع عم ثنكو

 يتاشن لبق ند نزلا ف صوص يرسو * مدآ لبق نم 3 يف:ادشن يلف

 وسلا لبق هللا رسب ىتكم « ده روس ايلعلا يف يرسو

 قدعنب أاركش روكشملا ركاشلا انا + رصكاذل اركذ روكذملا ركاذلا انا

 ءطنقا لكرلف ٍ ىينللا| عما_للا م روضم كك ف قوشعللا قشاملا انآ

 مقيرطلا ماع ىوصوملا فصاولا انا * مئاذب ريبكلا درفلا دحاولا انا

 ققطظحاب مانالا ثينفا ثثش ناو *« !سبرغمو اقرش هللا دالب تألم
 قس عام نص يف.لا كباذك لادوتم داو املا ينطتلا كينافلال اك

 قق-.كلقمي ديو نم ثبار لو امو 0 80-0 نم جوألا 2 ام رظاذو
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 ةمينغلا قلد تاداسلا ىمح لخدمو « ا_ادا عوج انأو وهب ناك ندف ٍْ

 00 ل
 راك ازالة لل رادع الو م هاد سقكر هيف: ىلو الإ دسم الو |

 ةس.كدب يلصا ينا اوماعي ملو * تانالص تكرت اذه اي يل اولاقو

 قس مظعب م حل أ باوبا ثقلغال « ىتسباس دهعلاب هللا لوسر الواو

 قم او أويكتف قيض يف ثنكاذا 7 يديرم

 مماميقلا م ايندلا ف كريمحاف د ةثأو ع 21 27 عملات نودي

 ةولبو رش لك نم مسرداو « مسسفاخي ام كيناعت يديرا انا

 متءايقلا مود نازيملار طاخ 5 « ا_تندويل اظفاح يديرم 5 كو

 ةقيفملا فطلو تايانعلا نيعب « ابل انآ ثنك نازيإا ثحعش ناو

 ةديمحلا سس رطلا ىقاعلا مكدي 3 3 يبسستا ريغ ةيضقم مكجئاوح

 ةققملا لها دنع زع بتارم « اسسهناف سوفنلا رسك مكيصاو

 مس لقالل نويع يف اريغص ةديعلا ع رس بكتب مسن مثدد ندو

 ةسس.-فئربلا عميمج مثزع هللا عم # ا عضاوتم مئالاح يف نأك نمو

 ا 2 ردلق دبع انا « ده مط هللا لور يدجف

 يب ( مب انعفتو مدع هللا يضر ممالك نمو ) #

 ءاو يرس رس يف مب اوماهف # يناسهردو يرس ثىيقلا ايلوال ىلع

 ينافرغو دوجو نم ىرايج ىراكس « قرسسمخب اوماهف يساك مهركساف
 يناممسا برلاو كالمالل ىب فوطت هم الجم ابطق لبقلا لبق ثنك انا
 يناد مس يدج قاكضت تش اهانع هم صاس قح بجلا عيمج ثقرخ

 ذاقسأ ياكل ديحوتلا 8 ةرهخ نمو ند م. جو يرو' ند ه راننسالا فشك دقو يي

 يناسطءا برأ أدر اونالا ىل ثحالف 3 "د 1 شرع ا ظرفحلا أ ترظن

 يناسملغب ى عدد ه لكلإو مهزأب انا امهر مهد دوجولا باطقا بلطق انا

 يىنالعارس ف ءامأ حارو تر اغل ني ل107 يرد ثيقلا يفناولو

 يناطلس مظع نم نارينلا كدمخاال هى امل 3 يرس ثبقلا ىننا ولو

 ينادان لاخلا ين هللا نذاب ماقل » تاسسيمل يرس ثيقلا ىنناولو
 ينادلا قع أول ا قع ٍ 1 ص ادا قع اولس ىرسللا ىف 6 و 1



 يفلان بع مرت نع راج ملاعب ارا يلف اراد
 ىانلطمجلاو رانا اهناقلا بن يفق

 ىناك هبإ | ارعسأو قانادب أوذوطو 0 راقلسملااو لل باطقالا ر ةثروم ف

 0 ردو يردو ٍنوقايو يربثو 2 يقر داوي و رفظن ىر [ جب أوصوشو

 ناوى ند 00 ناك يقيفرو ى ذأ 23 مع اا .رشن اعمج ليوالا ىلع ثكغفتقو

 2 22 هرلاو هلل مدل ع ا ل لع 00 ناك از أ: 350 كلكفو

 ا ةزمر ار نأ وثلا فا كتنيكسفو هذ ثق اقف 739 ملعلا روع# ثدضخو ظ

 ىاابر 00 يف هللا لور يدجو 2 سن اكم لاذ هللا لاجر ف ندهذ |

 ينال باد مهبزع ء هللا لودر أهو دأ هي كلل يخ تنب ءاردزلا انثدجو

 يناججت لكلا ىناةعلتللا لو در غلا[ دا اهناخ سوُ اذأي هردلا تكوذلا انآ

 0 5 نندناع اى -" ئوسأو 5 رداس ةيحدل هل ليع تثفقو ا يردلق ان دأ

 لايع 0-0 00 ةديصق ىلع مجول ةليملا ا هلا مالك نم وز #

 + ( ىناخب فط اهعلطم ىلا منع هللا ىضر ىناليجلارداقلا ) *«
 ءافشعأ م سيل ندحرلا نم 03 الأ دش دع كل بح 6 ا و الأ

 اافييلطكف سلا 0 .ك مكمع )م ِظء 3 كش عت ندح 7 | نم مك افأ اوو

 يد هاسسنملاو ركانلا نارج# * لبس ريخ مكلس دقو. هيسفيلو

 ده ل ريخ مععايثاب كيش 2 تح لق ريخ مق رط متلذ دقو

 د 1 بيغ ميظم ردق مل « الس سعللا يليجلا رداقلا دبعب

 ىهاس بي ليقللولا و ال يف مو هه رس سينام ردو لماخ م امأ

 الريس اروح 1 0 دي نمت هدا مرد 5( اودهاذ 0

 هادف كاسا : قلل رما م درك هي وسبل ىلع ةالصلاب اوهوفو

 يسهل ا١اي ةقربلاريخ ىلع « ميسو لص يتداس اولوقو

 *« ( ةفيرشللا ةديصقلا ةذهو ) *

 14 ىلع ىمالسو يقالسص م . يبلا ىلع ىهلا اي

 ماس سلع لك ىئروزل درجتو + ض ىمامذي 2 اهي داب فاط

 مادسسم ىطسبو حار .ظبعك « رسسسس رس ن ارا 3
 ماا لكل قرؤلا 0 انا ب يغش سردلاو مولعلا رشن انا
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 مآ -- تسع ف ميق كالمالا عممجو هم اقح شرعلا رت ىو ِق انآ ظ

 ماد ا دح ىلع بلق فلذا 2 مريم تاعب اعيمج ايلوالا كتلأق

 ىمالسفو ىمداخ باقل امد ع يلوق صن اوعمسأ مث اوفك قكحاق

 يم اخي فئاط ثبيلا اناو هم اعبس ثيبلاب ىوطي بطق لك

 ماس ةدو ف رضحل ىناعدو 3 ينسيعل ر وعسل بجعل ١"

 يسماقم ناك ملالا شرع دنع هع يح ا عمد روتسلا تقرتخاف

 ماس. تشخاب ا و زارطب هل رس لع كفد رش جانب ىناسكو

 ماس يبزعو لاع يباكرو 3 يداوج ص ثحت زعلا سرف

 ماسسهس اهنم ميلا راف ناك د4 ىسسمارم سوق ثبذجاام اذاو

 ماسمحلا عرفك ىصبق يف ىهو «» ىمكح ثدحت اهلك ضرالر ئاس
 ماس سمتهاب اهلقاو قوطخ 2 بورغلا ىدقا مث سمعثبلا ع م

 مارس حاو ظعفرو زعب شع د ماود-ب ىنملا كل يديرم أ

 ىسماط رعب لزان وأ برغب وأ * قرشب ىناعد اذا يديرمو

 ما-صخ لكل ءاضقلا فيس انا د ٍءايللسه قوف ناك ول م.فغاف

 ىدتساألك درد الؤ ىبر دنع < يد-نذرا عفاش رشح ا 5 انا

 .* الاد ا ةودقو باق انا هي ا ادا و ع انا

 ماود-سسلا لوطب ملآ ىلعو » ثسسقو لك يف ميلع هللا ىلص

 + ( بجلا عفر اهعلطم تلا رضشبلا ةديصق ىلفؤمجوت اضيارملو )"<

 يلال تلا ةروثب ىدبثو # يلاسعاا ءامس يف ردبلا قرشا

 لافتحاو ةهجح# بلقلا بسكي « ار طع قيبعلا ربعلا ادغو

 لاسجرلا بطق يبليجلا انخيش + اسياربلا بطق مادهلا مالكب
 "< هس“ مامهلا ك1 م م لا

 أ ا هللا ردبب مكستطن اورمع 95 دامت ريخ ف نورشاخلا اهيأ

 0 تع جالصا كاذب سرا ِش ةوسعمسأو مككيش لوق اودفنا

 لا_هكلا رودب نع بجلا عفر 0 ارو اءيمج قداس ل ةطنأ
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 «( ةفيرشلا ةديصقلا ةذهو ) ه

 لاددسياجلا لفايءاطوماسرك ع لوما, واج نما جنتكلا عذر

 يلاوسملا نيب تددسف قر دبع « يسب اوضرو مدهبتت# ينوكلم

 لاح سانلا رئاصب يف ىلحذ « يوكو 4 مهفطلب ى ذواماع

 لالد-__لاروج يف ثيبرتف ه« مهاره حا 0 0
 لاح صولاو:اًويعلاو ينومحر * يدوجو ىنفي دودصلا اودارا نا

 يلاوسلا نوكت نادك 10 ينوده منع كفتللف . اذا

 لاس واريزفلا عينا لينا + طللكوم "ريك يداط قبال
 يلا بخ نابو مكب يمهو ثام م 5 يف بييخ حلو اه

 يلالم يبح ن ١ ساكلا اوقور فاشل متم مكي قايعب

 يلاعب ىركس مانالل عيمجف « ىمادنلا نيب سوثكلا اوردداو

 ( .ةيرمخلاب ةامسملا ةديصقلا مدع هللا ىضر ممالك ندو )
 ياني ف ياا سابا ه قاتلوا سابا ليضحلا لئاتم
 يلاولا نيب ف 0 00 * سوثك يف يوكل كتاف ءد

 يلابجر متنا اوبرشاو اوميهو ه* اوسسسمل باطقال رئاسل ثلقو

 يل ال يفاولاب موقلا . هل عدرا مقا زوبر والطول »و

 00000 و يواع منان الو » يرسكس دعب نم قاضف متبرش

 5 ىلا لق يفو وك لبق رامز د8 ببسي عت رس ىلع ينرهطاو

 يلاوسس.سم ىنتاطعاو يبقدصو * اسهمج باطقالا ىلع ينالواو
 لاعب كاي يبسحو ينبلقي « يدسحو بوبعلا 5 ةنضم جيلانا

 ءزارطب ةءلخ يداسك

 رافال دع 4 رة علبا عيدج ينآلمو

 لا كي لا اك قجوتو نال

 ياو

 يل ىد عش ىلوملا ةردقب ماقل * ثيم قوف يرس تتيقلاولف

 لاشمر 1 0 ثتفتخاو ا د 1 يف يرس ثكييقلا ولو

 يلاح 0 نم ثفاطناو كلاذا دج 0 ايس طسو يرد تييقاااؤلو

 لاوز ف اروع لكلا ناكل « رامساه# يف يرش ثيقلا اواو

 ف ىلا الإ ىدطق دو ردت د رو ١ يف رووهش مهنم امو

 دما بيس سسباااااال ل سس سج يييحييييييبيبيييييييييييإ بسسس بسس سس سسساااايبيبببببلل
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 لوطسمللا يارا ةويك رم فدفع: كراج امل ورابختاو

 ال ت2 ىلع 0 + ينك طسو اعيمج اهندلا اذك

 اسس يف مهرس س اذلا لكو هه يمدق تحت ١ يكلم هللا دالب

 ليييبصماا روب ىننلا م نفقا ىلع 2 ايطار مدسسق ىلع يلو لكو

 لاجمل انجن ملل قاطك + دمام در هللاو فخت ال ىبب
 لا-.ءردقلاف اذنت ام لعفاو » ن..بغ مث ركساو بط 5

 لا كلا تثلن مب يدج ودو * يداسوع يزنك يدوس ناف

 راجح ير مل# لسالعاو 4 قبلنا بيلا ىتج لئاليجلاانا

 0006 النإا ده يديس هللا دبع يباقلا مالك لو

 كام ربلا قاقشلا هزدباوابعلا كلوت هذال و
 « | يددبس جسيشلا ت تامارك بلاغ ىلع لوتشتو قارعلا ) #

 ه* ( نيمآ مب انقذو متع هللا ىضر يناليجلار داقلا دبع )

 اراذنف اراد رايدلانعطقاو » اراسصجلا نيكراو دادغبل: لف

 ارافقلاو ةعرسب يراعصلاو » يناسيفاا لكو ىبرلا نعطقاو

 اراسلاو اطخلاب ليللا الما ه. نا ىلا رسيسلا يندجلا نلاو

 اراطمغتا دوؤلولا' لك اهاتس نم 'ج .تدنيبت دق اهزاؤنا: اراد.تلاو

 ارا_.عفلاو العلا اوزاح خويشب « اقع حوفي اهرشن أدغو

 راد ةوو ةعفرو الامكو « ارسخغو اومس اوزرحا ةداس

 ارازو مهامح نك ندزاف ..دايقع ةمئاب امز الم مدامح رز

 ىرادت ال اهب ةبثر ىوح نم « ىلسعملا ليلجلا يليجلاب ادباو
 ارا..تكنفال ريح تاءاركلاب * اسس يازالا ريهش لماك ديس

 أر نيح دا هوك ىفنقاو 5 يدن عمضر ىلع ةد يم يف ماص

 ارادتقاأقيطي ال قدصلا ىوس ند هم اسميوق اليبس اكلاس اجهان

 ازازدا_ الر هظاف كيدلاام « باستا ددع عاطقلا متلاس
 انجاب :دذ ةدودعم ىنوعبرأ * يبايث ين ةطيك يددع لاق

 ١ ةيهتمعلا للا لاف اه: عت" سلاف فيرشلا مدوث اوشتف

 أراسشتما ددزرد أرود هاك دا 0 اوودتماكو سيد لو ىلع أومارتف
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 غال ميامز يف كر ان « م.م لذ ادصاق دادغب ءاد

 اراهفرا.جفلا يذب مركاف جاص « راو_تالا مد ثفح اماع لح

 ارانس ْ ولعلا نم نيضئاخ م رابيك 3 ويش نع ملعلا 3ع

 اراطمالل تضافا بسبعس لقم هم رسصع لها نع مولعلا ضافاو
 اراةسنيحلا,اةفاوجلاارثيظي هرم م قواتفلا هباؤج ملا .لطؤتضيو

 اراد مارب مولع ادغن ه ءابكذا منادمال ثناو

 اراسطعا اذبح اي اعبس ميف » يف ىرولا عيفش ىفطصللا لفت
 ارانغم ادغ الرق ىدباف س « اسنلا ىلع ءاكن مل لاق مث
 اراسس.ختفا نابا ا1 ءايلوا «* ا.هتهوس ةلاقم اموي لاق

 ارابكا مل اونءذا اهدنع « ىلو لك قسنع قوف يمدق

 انة دن هم اشايق باي سعال نع هادو ىالوبشلا وش رفعت
 انوع جسما را لطيسا رج ايدل وادسيارؤلا ليوسفسأل
 اراصتنا كنم تلن ريشا نيد ه« دلا يي كناف ينتبيحا لاق

 اراوطا تروط ذا اهيف ناك ه« اييعصوب خت روهشللا مقثاو

 اراسشلا صخش لكف مثدرا دق « ام اوبلطا نيرضاحلل اموي لاق
 اراتخا ام ةءاج دق 0 لك © ةو-بلط ام نيلئاناودغف

 اراهج ثحاف ناطلسال تاوح ه« رمخ لادحا قيرطلا يف ىارو

 ىراسيح ءادب اودتفاف و «ب افوقو اونوك نيقثاسلل لاق

 اراجحلا يكاست ثددغاف يفق نأ « رسسماب هاف تالماحملا مث

 ارا _فعغتسا ةبوتلاب نينراق « اوس بان مو ,ةلا اذ دعب نم مث

 ارادستبا تالماحلل تراس مث هم الخ رمخلا ثداعو مهافشف
 ارا_س فو ىقرث امل هاصعب هه ابوي .ةلجد ءام در دقلو

 ارارسق ماقسل فليب مل مدم اصيمق هاسك دق سيردا نب

 قراس كس لوقءلا و الريح مث نبأ ةصق يف 00

 اراشسا ا سابدلا:ةاكح. دق ع« عالسب نم اذقنم هاذا ذاو نيح

 ايزو بيش لست جب ١ ال يبخلبلا قرثو
 ارار سال هدازو دو لمحل 5 ةاقسو ىب الإ ةءاخ ىستكاف



 -- اا[ قو

 ارا بيطالل ىار 4 كانا يف #2 ةلقورصلا مادهلا ورهعوبأو

 ىراوت ام ملاوع نم ارو « قر_تتعف ةيقاط ءاكف

 ااغ كيلا ببلاغ ديال «رايكتطي ميقسلا ار اربا دقلو

 ارا_جتساو مد اعد نم 00 « ايل برعلا ىمر مياسةبقبو

 اراسيخال قعليو ىبرد 8 هب ناب ضينلا ىلا ةأارم تثناو

 اراسبغلا لازا دقو ىمعت ام ه» ىدسسباو كولسلا رما ةاراف

 ارا-بظا ةجاجد كاذ دنع » ىسيحاف ضارستعاب منقلثو

 اراضح ثشوش ذا ثوم دعب هه اسحور ةءاددلل در اهم

 أراسطف سار عاطقناب اعدف »ل ابارث ميلع ةراف تطقسا

 اراذ دعا ىدباو اثوم ةأقمسف هب اسهوو منع رثاط لاد دقلو

 اراذنق سا ةدرف.ىناو نيخب « الاسم ةفيلخلا طخ ميدلو
 ااييبف مدلابف أرصاع امهل م« ميلع ىلا ذا نيسيك طش

 ارارسسف لقع لازف ءامدب هم ىهجو لباقت ىدتست ام لاق

 !ايبتا تاني نعي يري ىناا « مجلافم مار دقو اموي ةاناو

 اراد شا نيتحافت ةابحف مه ثسبقو ريغ يف جافتلا داراف

 ارارسعلاو ةدن موقلا قشن « ةوور يلاصعملا يبا كمددحو

 ارابحن ما امالك سلجم يف 2 « متدكسأ ةدأد مث ءاج ثيح

 ارارطضإ رع ليزي 558 يذل ى ب درك قوف نس داتتسالا ةاناؤ

 نادك كاع يذلا ورب 00 « ازناف سارلا مل ىلغ مكبو
 ارا هج نيدحكر : 00 * ءوصضو لاذو 5 ىضقف

 راس ميذم يذلا ساجلا ىلا ح «ب ازسناف منع ماهك نيشلا عفر

 ارارس م ةاول دق ءاج ام دنع « الطيخ ةاطعاذ ىقسوجلا ةداح

 اراستسلا ىتفاو مل ىمعث ام » ىد سبأ ميم عيل لح املك

 ىراس_صقلاو ةءدب رمال دجو « هانا ذا اضرلا شاي ايع نباو

 اراسيدلا حازا دق دذواهت يف ىسسسماف يلع ةرثأ ىفشقأو

 اراغتو ديالو هادكف ٠ صخش ملسا ميدي نءاهبو

 اراصتتنا دارا ذا نجلا فل « اليل دمحا نبا شاع دقلو



 “1 اا/* 0

 ارانس هس البل اهدر اهدنع ج قنب فطخ ص كيلااوكشالاق

 اراوز-سلا مقاور نم اجرع « اسانا فقس طوقس نم قوو

 ارا مصم ملجر يف ىدبتف «* ضارثعءاب ىتا دق لضفلاوباو
 ارا سا مل ةردق تحدف «٠ بادكب مل ىطساولا ىقاو

 اراس سا منيد ءافرال م ه للا لبق نم يفريصلا ةءاج

 اراطنعف !ذسدعبنم افاضيبالا ساناحلشاب قيرألا نيزئالكلل لا
 اراايمسمو نال نولا دونا ارامل هع اريك باش. احس .لاوفلا اوال
 ارار- سم ملال و ءدي انامز د » اح ربق ىدل افقاو ادفو

 ارانب 0 باهتيسماف هدد « ميلا درب ل هللا لاس

 رار طضا سح# ماو ىذغتف « ىل هلا ميعبصا صه دقلو

 اراوسننا:تيقرشا يا اءاصعب از مانت هيمو .فاناركلا نيوطاروقلا

 اراص نيرفصف انعذي ما نيح «» بلس ساكن م نيصخشلا قاذاو
 ارارسسالا اهب ارهظم ملك « يلع يل سبدعال اموي لاق

 اراسسسقو ةوبسكاو كولم نم ه« السبزج الام لاف اهاكعف

 اراد ق.بربالاو انيه اددف هب طع... حسب هاتف ممار ادغو

 ارا صعا مثوقل متفكف «.رسسسب ةبدو ىشرقلا لوان

 ىراسي الاانقيق#م ئداص لوق. « هائلا ذا دئاخل اموي.لاق
 الاسمي هعع ناكل |نابكف م كو با نجا لج ماذا
 اراد تبا دارا ا ميهتف « لسعفب بولقلا كرح اشي نأ

 ارادحو لظو ىوغ نم ادشرم «ء ظعوب نواح ىلا ىدصت دق

 اراوسسو اجلمدو اداجتسم « اجات ظعواا نداعم نم اغئاص

 اراسسجدزاو اهبنذ نم اباتمو « اسجاهتنا بولقلا المي مظعو

 اراشتنا يدبي نيرضاملا ىلعو 5 موسع راعي نمردلا جرد

 اراسسشحلا اهيلاورونلا لاح « ويسكي هللا مب سل اذبح

 اراربم ولعيو وندي ءامس نم »«» مسيل رون ليدنق هاثا دق

 اراصو ابحر يسركلا ىحضا موي هه ىلإ جت ةالالا ميلق ىلعو
 راج ال مدسح يف اظعو مج ركلاىلع موي باهولا دع غاص



 م وع قت

 اراكدا هدفي ملو عوشخ اذا درر صيسختش فلو ملف [ةيفاشبادعأ

 اراجيلبنا نضاف 9 خارصب هه اوججضف ماعط نع ثيشلاا ىكتعف

 ! يقيل لاو هطإف ىلا نما هي قو هيردلا و يقاس اهاطعاا
 اًزاوعفا ةاليبلا ع ءاوعشيل هب قدس طيستالا/ اوجلا.لابق لدم

 رض ند اداه زووتارذك هريس عشا جلابلا لع تعأؤ

 اراسملا منع ليزي ىبكابدار ه« موسي ىسيع مدع لد دقلو

 1 ك0 1 مهدفي ملف ءاسور 5 موس سق رباكالا نم تانك

 اكدت شم فو ويوباعز هي ارمسعماورفافلاو لل دلاىوللا
 ارادبا ةافف اذ منم اودصق هي موق هن ءاج نيح باطقلا فضو

 !رداوجلاب عمسلا للك
 ارامسهج باطخلا' مل ئدباف هه. فورسعلل اربق روزي اموينءاج

 راس هجبلاو اهربو الابجو م« امس رغ مث اهقرش ضرالا كللم

 قر احسالاو :ةذح رمالا غلب « نأ ىلا ملالا ةعاط يف دج

 اراسضحلا سبلاو ايلح غاض همام

 اراسو حاسز' الا ىحاوت يف ع قوه م هيسمللا

 اراردش سف اولوف اظدان ادغفا هب برش معثا.دق نيطايشلاو

 أراسهج اجص ءاشعلا ءوضوب *» يلسصي اماع نيعبرا ادغو
 ارادوا اهطا رعد نبثالثو 0 ماع سردل ىدصتو

 اراردقث ساجد يدبي نوح هم مس دع ببتكشت نيم نم عب رأ

 اراثعلا منم ليقي ذخا يدبي ه« اقح ذيمالتلاو 0

 ارا سخو ةرقش نوفاخي ال » ثوم لبق مسهل دوت انماض

 أراسضنلا ىكاعي مهجو رمسا هه فيطل فيع' نرقا رعدا

 ارايتخاو .ةعفر ريخلا يوذل م اسسقح عضاوتلاو فاعلا رثكي
 اراقتفا ىناغي ال لذبلا لذبي هم رحب دهزلا لماك فاح
 ارابكال اورثكاو دعب « رسصع لك يف حايشالل ملح للم

 اراوسم سيرضلا يف نيعستت دعب هم ىدعضاو تناك ماع داز دقلو
 ارامل لق الا نوكلا يف مع + ةاسسسستس نا مدع هللا يضر
 ايت ةاضئرأ | م سيدارفلا 5 هر ممم ئاشتلاو او عفر ةدز انير
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 + ) هللا مسار 5 ءلوا يتلا ةديصتلا م.جوت اضيا مىملو ]جس

 0 كر هدد رخاز هر مرت «# رولي مازف نر ,ءركاذلا 5

 مهطج ادا جرسافاو ١
0 

 ا

 ا
 ل

 ا
 ا

 ل
 د

 ها هيلا كالا 5 دو مام 1 ما

 هاج ريخ .ةنج يف اولانسلا «ردكذ رقوجب: كتمت اوذجتا
 هال اري هلك ورمل باز هيوم كلوا زييرتاوزعفأو
 مللا مساب ةر-كذ يف اواوقتلو »« رك ذ رهاوج نم 06 ملم

 ع«( ةذه ىهوز *

 تمجرلا ندعو |رانللت كلم #َ ,ل| مخول ملا دلل
 مشيحرلا شر اانهالاب بعل اهي ديس قالدوللازدلا 7
 اناس 44 0 , يح 502
 مدس نيخحلا لازبلا النار ةيدعتناملا عيج نم انفشاو

 داشزلا ليس كاتسا انبو «يدار_بلابادجإو ادع قفعاو

 مركاي اطعلا ليزج اي « داوم كانان» يسن فز

 نصيفلا لبس كللد نادرو هب ىعذي دعبلا عيمج نم اشو

 م-سسيظعلا باوثلا انلئاو هم ادسعلا رورش نم اندقو

 لانكا رديكاردصسم « لالجلااذاي فتلقلا ل هجاو

 ميمشلا بيط كنم ىري يبك هع لاصتخلا عيمجب مسكاو

 نوح لك انثاجاح ضقاو نا بش رود ىبيلا دج

 مةسلا يبلق فشاو اذير «» نديميلا سومك نم اذقسأو

 ا هرشنت قاع مع 0 يي - ١ تسمساكاو

 مسيخف ر دقاريخ توح .دقإ هم انسه جف رفا كف راش

 مالسكلا يي 5 الح دق اهركذ مب ما نال يف : عا كن اهروث

 م-جخ-ج8 لسلب ردد لثم ب 1 الللا لازا دق اهرون

 اتنفس هيا فردا ابا وي !ككيختالا مادا دق اهرون

 ميوحلا لاونلاب ثتاو « اسيرجا دق ناضفلا ايدو

 مسسسلظهم انما باهسل مه مساره اظلل ةملك
 هي يي 20 مم ا



 مه 1١١ جم

 مس سيظل ليمجرد دفع مامسبلا يببلا سوش يو

 راس صاب ادعلا عيمج نم #* ر-كحزذي اهل نوه 31

 مسسيظعلا باوثلا ادب وج ردا عل ىنملاب م.ماق

 انك نفقلا مدر ند تا واكل دةركاذ اول نم

 م-سيقتسالا اهظفل اوررك د انىتامافلا لادن رانلا 4

 ما-يبلا َّط درو 36 3-0 مار-بغلاب اهظفل اور اءرر

 ميلان لكي ارز هقولك اسخيإ لعل ينال 530

 يلاقلا ويارا د ند مضور د ناش ربك توح 03 0

 مسيلسلا داوفلا وضدحو ب نادسللاب اهركذ ارررك

 نسيتم لبحب اوزوفت ىك « نيرضاحلا ردعم ارررك

 مدسسيلا باذع نم اقمار يمد كيال اطيقس ب وردقو

 زيسنعلاطولا يعي اووف دورس لاو تءلا اطعلا اولاثثو

 ميركلا ملال اياطع نم ه رسمه لبوك لاونو
 ىر.س دق يذلا ا ه«« ىرولا عميمج عفا انبر

 مص يبلاةداوطفل) ٠ يوت ©« اره كاك تستم اهتاف:اذغو

 هال ليملك نيل الس نلوم ما كلطالع ىو لاعإلا ىيلاب
 ميال ياعفاش ادغو « :عيالبف) ردب لثم اضاو
 م و جلا دع قاف اهدع ب مود سس ةالص ميلعف

 مسيوق ىرصف سام املك * موس سسمعلاب ملآ ىلعو

 « ( اهلوا ىلا ةديصتقلا مجون اضيا ملو ) «

 ( ميظعلا يلعلا هللاب لل ةوق الو لود ال )

 كاش ة«فرباخو باقل اوزيل اهل نودوألا ئؤوكلخأاي

 ا نيعل ناطيش رش نم « ةسلمج 5 ماكو دقو
  بتحلا لسفلاورونلابو © اضرلانب ئزولا بر مكنعو

 يفي 5-5 بيئرث نسحب »« ةراسكذاب متهف دقو فيك

 ميسنلا بييطب حاف ةربق نم ع اسضرلا ماههلا بمطقلا سلجم يف

 ميدقلاو ثداح يف امسدق نم « ىبضترلا رداسقلا دبع كاذو

| 
 ىو



 مد ١ هجم

 ا جضاو طارص ىدل « اسدملا ليشب مئزف مكل ىبوط

 مس .يلا ران رد ن“ اونماعل #2 اهيلءاست.الو ركذلا أو رثك اف

 مي يعنلاو و رفظت ىك ةناعا د اوااسلف ىق د 6 لدو

 م--سيظعلا يل اولا نال هول آلا دب اووف الو لود ال لاو هد

 «:( ةذه ىو ) ع

 يبد بطلا نيلارب عيني بندللاب لاقت ةسحملا
 م-سيسل وذ + الح مكركذ مخ ديلا مرح «اذدا سلا اهبل

 ميمشلا يف « ماتخلا تكسم « مادملا ركذلاب » ماسقملا اورطع
 رعتلاب « كيوت وديزاز قي توياللا ملك نون يولع او

 مبلل نوف قا! ااوصلخ ا دع دارس مئاومداانسلا انويا

 مسيحرلا * نمدرلاركذ نم « نابجلا اوئلماو « ناسسللا اورطم
 مدس ذابالم ةرودذ » ةأ فالا المد هي هللا رسيسكالو ا

 ميال نع انشللا ىباورع عقلا ايل قم رالف لا ٠١

 مسسيلح اي « بوسلقلا ربجاو *» بوبيعلا رتساو * بونذلا رفغأو
 مسسسي ل السم « رودسصلا المي م روسنلاب اذل دج « رو_فغ اي بر

 مسيظع اي « بابراللبر اي * بارال يل ضقاو » باوبال يل تفا
 دك اللد ىلرلا رفا س سهران ياك دفعوا ل
 علل ينلاب م ماسيال يلرمع » ماركالوذ ثنا « مالسسع اي بر

 6-00 رك اي * قازراليل متفاو « قارشالاب يلدج « قالسخاي بر
 مسسيجرلا « ناسطيشلا دعبا د« ناشلا ميظع اي » نسسمحر اي بر
 مسيمذلا هب دزاطسملااقنكار_ ع ةيتسصتتللا غلب *« دوسسبعم أي بر

 مسسيسجلا هم راثكملا لضفلاب هه رارسالار ب نم ه« راوسنال ل قرشا
 مسي ركلا «8فيرشلا يداهلاب ه فيعضلا دبعلاب » فيطلاي فطلا

 0 مسسيجفلا يقيثولا دهعلا يذ 5 قيدصلا داب قيفوتلا انل به

 مسيظنلا » لاسستللا دقعك * لاوحالا لعجاو » لاسسمالا انغلب

 مدس يعنلا « راد ينانكساو ه« راسثكملا ريخلاب « راسمءالا متخاو
 مس سيقملا د رورسلار اد ف رو 9 عنج ىف نو مب ر وبصقأا العا يف
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 ا ميظعلا هللا رفغتسا اهلوا ىلا ةديدقلا اضيا ملو |

 * ( اهوجوت اذهو ) «

 مسسيعتلا راذ يف ناوضرلاب زوفلاو « ميسجلا ىلضفلاو رجال ليث مار نم
 مسيلسلا بلقلا رضدكسم مئاقرا « يف ةركذيلو نمحرلا ىيلف

 مسيحرلا ربلا رئاسلا راوفغلا وهف: » "ئئرولا' بر نم نارفغلا لاسي و

 ميركلا برلا نم انارفغو اوفع »+ اوسس.لاساو اوهوف ماوقال اهيا

 مسسيلا راش اونماث مانالل بر ه« نم راز والو مسئالو مب اوضحت

 مايسسيظعلا هللا اورفغتساو للذتو ه* عسسضختو ةينب ملال اوعداو

 ع« ( ةذه تو ١

 وا نم هم مس .ظعلا هللا رفغتسأ

 لاقئلاو لعفلاقلز نما لالستجلاارذ هلا رفغتألا

 اديييبالل ىفملا كفارر ط لاؤيجسملا 0 مئاف

 نينسلا نم ثقو لك ين « نسسيح لك هللا رفغتسا

 ميدقلاو بنذلا ثداح نم و يبفتلا ألفا مطب

2 9 
 مسيقسلا رئاحلا يبلق نم « اسسدصلا ىربي ملعل

 بولذلا ةوق ثبجوا دق *» بوسسذ نم هللا رفغتسا

 عيصنلا عسناولا ن ابهلا) اه كيوب ةكااوئا يب سفاف

 ىطلا 0 مين »+ ادب اعامللا رفتسا

 م-يسنلا صور قب يرفع اههييعف اطءلاباووزلا عصرو

 افلا نم داما (طحيس هاهنا خسللا رفختسا

 مسيسبلا كحاضلا ةرغثب « اسست اذ رهزلا ادغ امو
 الطافسفلاب ف م امو ردد « اسضا ام مللا رفغتسا

 ميركلا ىرولا بر لضف نم هه !بضرلاب بلقلا فعتاو

 ةلدييصسلا . عقلا ما روثلاب 5 مج ين دا هلم !اناوحللا رفغتسا

 هودقلا قئار )ا ةدقب « الس امت نصغ خ/ سامو

 السمر واو عري ساع ام ء ءاسفعبلا كلل عمتقا



 صماييييايييميميمييييييييسمسملللبب ب7 سلس يس /2 102 5,25-5-5-5تهتُتصت7تللل

 مذ ا ب ب بيبي يي || طيب بي يييييييإإ|| |! ييبييييبيبلببب

 حافو 5 رعت دقو 5 ميسنلا به دقانع

 عراسدزالاب 0 7

 ضايرلا راهزا 0 1 الأو " ه1 1 مل 2 ضاسفا لق مشلالاو

 ءاىودو * امارس غ داز »+ هللا ركذب نم زاف

 مد | 3و

 مست

 ١ ةاكس او ردح ريغ نم * داس بدزاب كلل رفسغتسأ

 امسكت ١ ع بلقلا رفظيو 1 داو فلا يف رونلا قرشيل

 ماس-.هتهأو باقلا ميني د ماودسسلاب مللا رففتسا

 ميمذ مل فصو لكو 5 ما-قس نم بلقلا ملسيل

 مقال > يرلقلا ! ىلل ي ىطعي د مي لل 2 ءثسأ

 دصق يذلا داوفلا 0 *« دق وهف مللا 0

 مسسيلحلا قزارلا قلاخلا « دحالت دحاولا مناف
 دلاو ل ةيهازلو مرسسكلا وذ هللا ردغتسا

 طعلا وذ هللا رفغتسا

 مسيجرلا سيابلا درطي و د لا يتستكي تلو

 داسس-ةئابرودلا قرشيل د دافي يقكلاو هللا رفغتتسا

 مسيسجلا رفارلا ملضف نم م دارسسماب بلقلا رفظيو

 هانا فرشا ى 4 نا ص د مال ساب لوقلا متخأو

 م-يمص يتسأر مهرخف نم مار سسكلا ةاداسلا ملآو

 اشار بنذلا رفاغو * ا

 أو ردبلا قرشا ام

5 

 رادهنلاب سمشلا مح و را هه

 رقت هلو يطال نان" ريكا هازل

 ربع 1 ميهشلا بي

 تسلا يراك يرغل « قرش ارونلاب » حوسلت دق رودبلاو
 0 دق «راكذالاب نا-سللاو « الا.هج ثداز

 رهزاكاذ لذ « ن

 ظ . مهفالردقلاو « مارك الاب أ.زوفلن'ا ى * أو-دوفو اركذ 5 ماو-قا“ 01 اهيا اوددز

 ويلا يف ب ا



 رشصحلا مودي ه* سوفنلا ىووت ام اوقان 0 هللا ردك ذ نت 0 أوبوشاف

 رونال هجولاب + ناسحلا رولا اذكو »م الزج الضف » ناسجلا يف اولاثثو

 00 رهثو «روسدو نادلو نيس + ندعراد يف م اروصقلاب ءزوفشو
 رسهبثو او.هزت » ناحدرلاب تاضورلاو * نآل-عاسمل « نام لالاب رايطالو
 رخفلا باصا «ء افولا لها لآلاو * مانالريخ « يو 0
 ربجاف بلقلاو نقانق هن يه انظفحاو م« انيلع بنو « ةاسصضول امل انقفو

 ربطت ىكل «رودصلا انم نحرشاو « ارو ةدزو «رو.لاب انبلق الماو

 رولا جلل « اسيصلاو رودلا لها « م.اركلا لها ء ا بلرالاب انعفناو

 آلا رخز الكر حبلا «رووشملا رداقنا دبع م ابازملا رسب «رودبلا ردب اذكو

 رهشال بطقلا«رادقملاىماساضرلا ه« الهلا كاذ «راودال وذ ينالبجلا
 رصعل سيل ام ع ما-عنالا لك ةداز ه« اباطعلا عم + مارك الك هللا ةداز

 رسقظنل انع « عاسقتتتالا ضافاو « اروسسنو ارس « عابثالا لك ابحو

 « ( منع هللا ىضر اضا ملو ) «

 ةد-_معو هللا ناخب « ةد..هعاو هللا ناكحس

 ةد سس بستي ومني رشلاو « ةدعسب ودب ردبلا

 هدسسقب نصغ سام ذم *« !اسةراع راص دق كسملاو

 ءاتج ةوءوددي نوكلا يف ء ارسمتتخاب 2 دقروتلاو

 ةدسفرب ادربلا مع يذلا * ىروسلا برركذي

 مارا عع“ زامل و" سقتإعلاو نا ظلوا ماجت
 دسم مكنم عمسلا *« اوذذ ل موقلا رشعم او

 ١ كو رق لك اوكجسو

 را زان او » مس تكبر ركذ اورثكاو

 ةدوسسسب نسح ملاذ * نم ىبسكي مللا بس نم

 ةد-سع ردق اورثكار + ار ور صك مث اوكجسق

 هذَرَو يدش ليااوثأو مكبر ركذ اورْركك

 ةدسجوب اوديو ركذ « ىدل م كبل أورضحخلو

 "جاهد اذ ارصخبل هه هين وتطق اول

000 



 م7 أما 6

 ةدر-س-سسسفو دوجولا ردب زم نك يي كيرلا 2 راوج

 يبين روم اياربلا قاف 5 يذلا ىضترملا ىفطصملا

 ةدسسسسشررب اناده دقو » مسيص قاحلا يي عاشو

 ةد سس سقعب رد نادزا ام « اس بنهلا ىلص ميلف

 ةدسستجو نيعباتلاو « مسسهلك بسصلاو لالاو

 ةدسعس جوأ يف لدو + ىجدلا ين ردبلا قرشا ام

 ه« ( منع هللا ىىضر اضيا ملو ) ع

 د البركذاو ليلهتلا نم نم رثكاف ه« دول او رخفلاو زعلا ليث ثش اذا
 دصتلابرفظُي كرلقلاو رولا كسيزتذ ه هيل ةداهشلا راوناب ناف
 دلخلا ةدج يف عوفدملا نمثلا يه هم اهتيص عاش ىتلا ىقثولا ةورعلا ىه
 در_طلاب نيطايشللا كالدا 2 0 ىسسظلا نم قدعتو اذازيه لقشت

 د قولا ةءظعلا راغلا نم ءادؤذ هب 23 لاكت افلا نيعبس اهلاق نهف

 دسم ررخيىئدقفل ! 7 نم دومع »« افطاس جري ميف نم اهلاق نهو

 0 نود العلا تاومسلا ىقريف + قرت ايرطض»م ضرالو انيضتلا" نإبو

 د.عهسلاو نويلا» شرعلا ثاذ زتهتف « .ةثيه ريخ يف شرعلا قاسل ىنايف

 دع لو انااا مهللا كتزعو ه« ال لوقيف 1 نكمسا مل لوقي

 دسفرلاو لضفلا بحاص اي اهلئاقل « ةرسبج بنذلا رفغت قح كقحو

 ديعلا ذل اتقن ايفا َّى كئالم « اودهشاف كاذ ذا شرعلا ملا لوقي

 0 قوشاا دئاز بلق صاادب « اهركذب اءزوف ماوقالر ثقم ايف

 درسلاو ركاذلا' نمازانك ابار فو ف 52 نوح لك اهرعذت الإ

 دسشبلا نم ذلا امعط اهل ناف «ءا :سلاو ادولق مكنم اومعت اهب

 دسسسهجلا لذاب ةرمع يف اهتزالي هب 5 ةم ةداهشلاب دوعل ىبوطف

 درولا قب'ع اهراهزا نم فطقيو ه« اس-سهمبهن ضاير يف ابلق حردسي

 || دصتلا قئاف 3 1 0 اساور اي ندا
 ةوسفبلا مظد -ا اهراوسا نم سبلب و هه« ةسسلج رخفا راونالا نم حو

 دعرلا القلاب ا ياش 14 اسف ابا لا
 ١ دشرلا ىلا لالجلا اذ اي اةدهاو دجو هم انروما ضقاو لاوحالا اذل يلدا



-- 141 0 

 دم-ةءلاك هليمتلا مظناو ورَس بمب دج 3 ااا, ةداهشلا رون انإ قرش ا

 دهاأو مةعاضرأا ف ثتقوىندل نم 2 د اييئطواطدو انحاورا تجزم لد ةؤ

 فأر ل لجا ايل 03 ىنتا اذا ليوطلا رهعلا ان متخا اهب

 دس خلل كللسو ربقلا بارث "م اذا 0( هلا فلا ما سنوم اهلعجاف ربل ٍيفو

 دو فيلا فار اد

 دسيعلاو وسلا يف ناك ام انفارسأو :م .استنوثذ رفغاورشمملا يف اذزخخت الو

 دينسعألب ناسح روح اهبا أروصق ب اهبل نينا 5 5 سودرفلا تنج يفو

 دسسإلا يفاط ادذ دق لضف رب مل « يذلا يضترملا ىفطدملا يبننلا راوج

 د.نلاو رباسعلاب يرزي نو وكلا وعلا « اذ كين لاما !كلس ةالص ميلع

 « ( منع هللا ىضر اضيا ملو ) *

 دي ند أ انالوم او 2

 فر لمشلا رديخ يبنااب

 ميلا انطعا

 اهلا ايل بجأو

 امرأ كيرا خكااو
 انليل اهبحلاب متتخأو

 يي ا كامل

 ايلياكلمسا# دأ هك

0 
 ف حاسسف دق اه در ثم

 ابل يا
 ايلاف 5, 6 كىرد دق

 ابلفجرككذي أدغ نم

 3 < نم اهلاي

 كر هدوم عدم كرذدع لو

 هرم نم م تصوم نع ح 0 أدغو

 ماعم در ن# الئان

 اطمح انعقمأ 52 0

 ناد ايدج اطءلاد

 نارسينلاب انقر ال

 ناسحالا يف انقرغاو

 ناسيحالاو ثقو لك

 ناوخالا لك عم نعت
 نأر داق ند اقيلفغأو

 نآسمضلا ب لقلا ثورا

 ناسسمزو نيح لك

 ناو-ضرلاو اياطعلاو

 نادلولاو روح نيب

 ناردقالا نيب 5 زاف

 ناوك الأ اهنم ثقرشأ

 ناسا 0 5 سدنأ نع

 نا سح الا لا 031 ارثاح

 نازسيم وأ ليك نود

 ناعم أ ميظع و

 اهو



 -- 1 ا !

 هج دس وعسل تل تطال

 ناضيكا اج اردا:لدقبس انيييشعترمع متخا انو

 نا_دسبلا 0 اهبلا يف  ه. اسسهب انربق لعجاو
 ناديدلا لكا نم ميف ه» ايئييسساوسدا نظفحأو ظ

 نازحالا يفلت انسنا ٠ «  اس_دردك يف اهلعجاو ؤ

 ناململا بذعلا اهضوح 0 نم بر أ ايلكرسفشاو

 ناسجلا الءااتكسأ ه8 اسس دبر اي اهبو
 ناوضرلا رعب العلا عقدا لو ىسفطصلا راوج يف

 نانسفز لكابف قادم + اسي هديسار م سيلعق
 اخر الاو.علسصفلا للملا وتس, يصيب ا م الاسم نلذو
 نايلون علوي ب ددومر ار هيي طس طي زئاوطو
 ناسيحيرلا رشن اشنقو #2 ىسجدلا ردب ادب ام

 ناسي نصغ ىيثعي .... »ب ١.متسس صور يف أدفو
 جي ( مدع هللا يضر اضيا ملو ) هع

 بها ةداسسسلا ءافولا لها لالاو »» بنكلا ىف حوددملا ىلع ةالص ىكزا
 بشرلا عفرا يف فرش نم لو * برسسطلاو رشبلاب ىلا عيبر ريش

 بغي م 0 يب قرشم ةردبو * تجهتباو نوكلا يف تقرشأ ةراوذأ '؛

 اب م ريق ىذا دق مياستحو 2 اسهستيم رهزلاب أدف دو م ظللرطر

 بيه اذ نمدرلا نم ىكضالضفلاو « اسجمتبم ارقالاب نوكلا 00
 نيس | نيو ردق ن رج لئاضفلا زاح 3 ن و دوم داجولا روق ةادصالا كلوامو

 بمعس اذ سيل ليلب ةايضياشلا جودا « ىد.ل ريثما ردبلاك نرويجلل ءاجوا|

 10007 ميسم لقيا لالا مهدت م اليسببك ويلا وشرع وكلا جلل
 بصال يف منم :ىكضأ سيلبا ش جو ا-_هعمجا مانصالا ةدلؤل يو

 للا كفا س نم ثدقو ام دعب نم + هد هاتفا كري كضا سراف رانو ْ

 بس .عشلاب نيموجرم نيطايشنلا لك ع تنداشغ ن كلا زيخ ةدالو نمو

 | يئيعلاو ناو اوضرلاو رونلاو نسم تحلب م ةفرخزم تنيعضأا دو داملا ظنجو
 ا
 ريشا نم 1 شرعلا ادؤ دقو 03 ترد 5 ضرأ عع ثراومسلا ل

 يبس همن رب 9 حارفاب رد راكم 3 كيراطبا م نمدرلا مكمل كتماف



 ظ

 حجومج نين نوكل اي « اهتذنور 2 دق مدعلطب مردكا

 -- ا 0

 برعلاو معلا

 بمهذلاو ردلا دقع منم ثوسين « فقره ءارغ تدغ دق تليل يا
 ا

 قدح اضرلا لك ىو نم لابو 3 مس فهمجأ نينا اهو (لامجلا راح ا

 بسسس الب نوت وهو ابيطم هم ال_كتكنو انوهدم ضرالا ىلا ادب

 برسقلاب ءاج ذا امسلاود» راشا « ال سهتبم هلل ادجاس ىدب دقو

 برال .ةسياغ عم اضرلاو العلا لك « هد لومب تلان ءتنمال ارخف
 0-5 را-عخلا دلوم اوهظعو *« اوسلفتحاو رشبلا اوددز موقللا اهباب

 برك 1 نم ادجحنو « فغمو قريفوتب دج انبر اي

 بستكلا رئاس 2 مهاد ماد 2 د نو رودبلا ردد يا وغ رام

 بسس !ذ ناك دق نمو بحس معث « | هربنع حاف ةالص ىكزا ميلع

 بصقلاو 1 ني امو مالظلا :ج يف ردبلا قرشا ام

 حودمملا ىلع ةالص ىكرا اهلوا ىلا ةديصقلا اضيا ملو ) «

 (اينوكرت انهو 000 يف

 فاعلا ىلا د ىضآي داك دق بح اف 5 تو ةد ليت ى مسد

 فطي ربل ضاركلا منع ةجلاوأ قيفدنم ن هدخلا ىلع تويعلا عمد

 فسندلا ملاولا يلف ةرارح يفطي « امب بيبحلا لصو نم تزف ينال اي

 فخكلاب مثم ل يداوف ى م اللح ىفطصالا لاون نم يستكار

 يف--خ ريغ ردقلا ميظع ي قي اذ يديس ذخ هللا لودر 5 ند

 فر عنمد ىوسالا 1 « ةزبتاج كليف ىحدوب كنم ديرا

 فصلا يف مودم ىلع ةالص ىكزا « لعتشم قاوشالاب بلقلاو لوقا

 « ( هذد عدقو )

 !فرشللاو دججللا لها بيجصلاو لالاو هه ١ فحصا| يف ودمملا ى لع ةالص ىكرا

 0 فلعل اىلا وصحفي م لك نم نمالو * فرشلاو لضفلاو ىلا ل ين تش بثق

 8 فدالا يف ضورلارهزك نيح لك يف ع ا_هرينع حاف ةالص كيلا يدها

 ف.:ذؤ مداتعا ينو 00 دصقاو + مسسعلا دم ركذأو ب لا 1



 م 2 لاودال ن م ىداو 0 8 د د قرؤلا ريخ دي 2 هلا ها ْ

 فرد-- صدأ ةمزا 5 مشمزال لقو د ى تا م غولب ث:جرد كا ديعل نو

 راك يف رهزلاك مئقو يدتغيو 0 ل دي 22 نع لوماملاب رفظي هاي

 هك رم يزكلاو كهف لو ةراثس و د اديك ةأفآو لم نورس علاطو

 لقرتغم ر بخ 00 بذملا كروب م 2 0 او كبز 2 حج لضفب ندم ف

 كالا قداص ى ينأو فصو قا 2 2 1 ا قولا 80 ل لفك ام هلل

 تيل اذ: نيكل جال خبلقأ عبق منيسادمو يفر نازل ا هئادشولا لا مركا اي
 ف.طي مدل ممم 6 مونلاف ماسي دي الو 2( يلا تس 01 ىلا دحل كيد

 فءطةةا نر اهزا نو زذ دل او # امة اا او ةانمث ام 8

 كف نم ثتدكش اهل د العلا ىرذ دق ىلا قراو 0 رد

 فو دووعلاب ن م 5 0 م مهأر دو عين اديب قوشملا ب : كش دنا 0 يد 0

 تفئسللاو] نيلعامملا يقاعا#يرورك ذولا اسقخإل انزاكب» لارلا .هلكلقب را

 فدعصلا واس يف م. لام ادع نم 58 د لح مثرمو 0 اكز ل5 ادهش 5

 ىدصا|ينردلاو ىجدلاردبب ير 2 0 الو را داوج نارقب اناثأ نم 8

 فيدلا ملاولاك مل نح عذجلاو »« اعد نيح مثلا ردب ىش مل نم اي
 فسلتلا كلا ويحب قا رومالك در 2 نع ةوعأا روح يدامةعأو ى قددع 5

 ا هللا امبرشببا 8 كك 2 يدبب ذُكَو يبلبق ل ل 1 3

 فض» مار انعماو كك خل ّق رهظ « ذا ةش ا قرد يزنكث ناو ال1110 020202000 2 2 ا يي رت ت 2لتر ريس سس تتش 252-5-2222222 2 يي جي يي 0

 فنالا يف ضورلارهز حاف امو سمش ه» تعاط !م شرعلا ملا كبلع ىلع

 فرغلا يف سودرفلا ىدل نينكاسلا هم مهعمجا 4 اذزالاو تيار قالاو

 هنن( منع هللا 5-0- اضيا ملو »

 نسههراا نب ر نم ريهعجقلا عديفش ىلع 5 از مدل سسسس 556

 راسصتع لاكدادعت

 نايعرللو درواأو مارستسسلااع 37 ىلع # ناب الا ادب ا

 رسطاع رشي جاف



  0اها ٠-3-0

 بسهذم بوثي يضرق + :راسطقال يف سمشلاو

 برم تكتريوصب و دشنت د راس يطال عنكاذو

 لا شا تكتيك لق «* ر-بنملا قوف باطخت د ناصغالا ىلع كما

 رطوم ا يئتطقست

 مارغلا طرف نمو فكلشلاف 0 ا ةرثك نم

 ماهتسملاو ادوجش نم ه» قاس_شاا اهل ويست

 رشم لك ركشت

 داسعلا ريخ يمشاهلل 3 يقود شل كتحيف دق

 ١ ةلكاللا لو ماضنو 3 روع سلاب انءاجو 0 ناروتملاب ءاج نم

 ا

 هيضدلالا/ ايار شل لمان نسم ادد عاق لس جراب ير

 . داس_ةذا تاذ ةراونا هم قرسشلاو برغلا يف

 ركدمب مل ىرولا نيب

 ثتاركلا لك ليث #*« ةالو.__عسم مصخدق

 تاءنثاكلا عيمج تفك اول د فن د تم ام عةردقو

 تتاطيفاجلا ايارلا لعل د“ فالكطيسللع هربا ءاع وللا

 ناسسسسسست» ةرس نم «ء ردركلا رهن لان نم + نافشلا عفر عسأط

 ر-بشببلا ينج ىلع

 الالب هلا كلك ذاو امرا اجلؤتسسلسعفا اليفنالاو
 . هسا 71100 جار سس سعملاب زاف دق

 ١ يسحر اولا يلح يمر تسل نزلا عالجا وسلا« يش لاء حل امه
 رسطملا دعب لص

 هن ( م.يجوث اذهو رطولا ضقا ملوايذلا سبشوتلا اضيأ ملو )

 رطفنا دق داوفلاو قرح ا دجولاو « رسسطملا#“ ىعمد ضافو داز قوشلا

 بلقلاو



 سد 117 قا

 أ رثكيلاو لثا 0 لايلرلاه عاج يفد اقفال ىشيارصلا ا ليف رانيم كاكا
 رسلا ثقو يف قفال“ موجن يرث » قيس لقمف ن وفجلا نع مانملا رف

 رفتفاو ةقيربلا يف لئاصفلا زاح « نم لسصوب زئاف ىلق ثيل اي

 رديسبسأاا ماديا بطتلا ىضئرملا مس السعلاو رخافملا زاح ئذلا كاذ

 رسسزلا لك ىدل ملئاضف ثعاش « يذلا بطقلا رداسقلا دبع نيِشلا

 رسخطمل او اؤدب نيش ةاواعررويظ للنار البلل نع نيرئاللعاو ويح بطقلا

 || روس 42 داوفلل كللصود ريمساو ا« ىسسنإلاب دج صرلا ربحا 5 اهياي

 رطولا ضقاو يديس كديرم لبقاو *« اسس.فحتم ىنع رسل روتح) ضفاو
 * ( أذ هوهو)

 رطاعلا ميسنلا اذاو « ررضلا فئأو « رداقلا دبع 5 و هب رطولا ضقا

 رداعمالا ظنوا

 رهاس ينرط ثادو « رسمزلا نيب هم رمخاز ركبك يرجي م رسيه يعمد
 رداسقلا دبع بمد يف

 ماسسمهلا شيشلا ةروزل * قاسسسسش باقلا

 ماس سف الك نيب ًأريصت هب نايس حالا أهو

 ماس.ةسلا ميل ىفتشيل 3 قالسسستلا ن غب

 رطام عمدب يي « رح بلقاا يف * رهاظ ينم ملقسلاو « رهتشا يدجو

 رالمقلا دبع بح يف

 الييردتسي ناو دكه اا ايست باشرت
 بوش يمسج يقوربص * يل سلو
 ليوا نيب ميلا ع يس سام يلق

 رماد يتم مسجلاو + ركفاا داز « رياح ينم بلقلاو » رسهس ينفج
 رداقلا لايع بح 6

 لادتسمولا مار امرهم لمص. .. ناسي ل سليدعام الا اذا
 لام يللا كعك هر فانيلا باراك كلتملاب
 لايكلا ردب اي 5 بطق او 0 ماو سسسسسسملا) لد

 رس ؤاولا لا اوتلابو د !طملاب دح هع رباصلا ىب | قاضو * رص كقولاؤ



 م اناا قم

 قيضر دصلا 2 0 دقو هب رش سمع ربصلاو

 0 د انج اعاد ني م لي اق

 رداطلا ىكزلا لصويه رسطتلا ادق هم رفا دجو لمح نعادهرديسسق امو
 كيفين ييبللا

 « ( ملس مث لص ادبراي ا.لوأ تلا ةديصقلا اصيا حلو ) هع

 « ( اههجوت اذهو رخافملا 3-5 لومسر ىلع )

 رس 5 ءرباتتعلا ايرغقسل أ قاع « رهاب 7 رونلب وهذ ثقولا قرغا

 رخاوالاو لثاوا يف اهس دق ه» نسم م ىلع مالساادو ةالمصب

 رماسءرونلاب وهذ نوكلا قرشأ ه« ةاهب نم 00 فطضفملا دمحا

 0[ م

 ردا_قلا دبع يذجش أ

 5 5 ع ىلع ثه دج قس سيلا مر

 نأ همس دسم ملا نط سامو نب 4 ع درلا نع

 ظ008 البلا لايسترلا ىلا اانا يبلق |

 | رخافلا مامالا كاذ « رشببلا نيس # رسخارلا أي اياز هلل رد ارد دالك كاذ

 ردالومفلا لمع عسفبلا

 كليم رشم نمد 2 200 به

 قف كيف عع ثادلل وفعلا د مدس سي ملا ىربسو

 ْ قس وا ولا ميسنلا يي عذب عل مسيل يبق

 رد اظلاو اند 0 رفقا مت رهاز باقر و نم تا شنا دق

 رد ة2دد ل داع نوفا

 كىرو 0-5 !| سممعل ةرأ حكم د دك ل مت -ه- جدع نم اه

 2ع ذ.| الضف ١) حو اه عى كرما أ

 أر--.ظم ا دجولاو ديه ا َتذدَد تاناو ان ةهاوسصص هام هدم لذ نيش

 دادس ماكشد ما هب رسال كداب د رعهأظ ايأرب 2 نوب هن ر----جتشأ ل

 يقبيتولا لم جنجو يف نز رس عسل 0 ىدمف

 010 تاعيبلاو اورفظل اهالسو 1 ةليدق عمرا وكز لوب كالا 5



 رهازالا سيف ضورلاو روصق يف م ندسسعءراد يف يف ميعلا اولانثو
 رض“.د كاذ يف بيلؤلاو ءاندعاد دب وس اذِقو 8 0 اوقطنأ

 ر-خافملاو اهيلاو رونلا ىوح دق »© نسم ىلع مل م لو اندر اي لص

 ر---خاز ىاقم ند عمدلاو د رسستاو مارغلاو اهذ ١

 رهاسلرللا ربج فراك( ع مازسهنا مل يربص شرجو

 رثامضلا ىدل دلع راب #*« قارتحا اذراصدق بلقلاو

 رباصب نكي م ملصو نفد ماردغ ىرولا ريخ مل
 نجما ديبلا عرش فون 1 « 2ىسطظحعي لاصولاب متيل اد

| 

 جا( 5 اه ىو ) #

 رخافملا ىو - ك واسر ىلع 2 مدس. سم أ مث لص اهير 5

 سييظارتلا هقول مث ردبك 3 واروع نيخ باقلا زرذو

 راسا داما كيس 5 3 لطم 5 قلحلا فرشا 5

 رسطاع جوفي هاذ نم ي 0 دك ءدج ءعاببنالا مركا اب

 رك _مامافملا ا 7 اياربلا فرش 5 ترزدح دو

 رصاح مادالا يف : أجصخللا 3 0 راهتشاب قالا ىدل كتعاش

 زابطان كك ستحلا وكءاشم دع , قدسللا فاو ىطملا/ قنا

 رثاس كن كم صخشللا ىرو مل 9 د رس يصل هلو ل هدط الؤ

 رهاظ كاذإ ا عإمج لطت 23 لاودط ف فتكا ثيبدحو

 رسضاح و سلاج ىلع أاقح 0 ايكيسلف رونتسملا قيلقتكو

 راسهاب حولي رود فاسو ذأ ِض روس 5 لطلا كلل

 لاما لاف اوبلاذ ١ سبا رع ىاقثاد عينا قزلل اكول
 زتهاوجللا "ل مخل دقرعلاو هى . لاطكك اء اادعلا بلا شبلاب

 رداسسسبا اذا ايانثلا نم 01 رودس حال 2200 اذا

 الدعم الفاو ردت يسال . م. دامي كليتفملا كلهرأو
 000 ا هل رد در> ند م د اساربلا فرش 5 كفك

 سس يي بيبي سس يس سس ساس سل سيل سي يي يبي سا للسبب
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 تصب راب وإ فرب دام
 يدايالو رونلا انل بهو

 ساكب ايقاس اذل نكو

 ااسمنفب "نير ولأ املا ىمص
 يدا يالو لضفلاب نمي

 لكتعسمف راخت ع ضيفي

 الاون انل به انبر اي

 رسع نود رسيلا اذل بهو
 يفاماللو دصقلا انأ بسصهو

 2 لمح انقياوتب دجو

 اعيمج ىقعلاب انل متخأو

 اداطعلاو لضفلا انل بهو

 رك اذل نكو

 طارسسص يف برانل نكو
 اروسصق دج ادل بهو

 العمل ىرولا رهخ راوج

 تق لكل اني ر أ

 |عيمج ميحد عم لالاو

 ل

 د

 انكاساننلا ىلا نبال 'نغاو

 رباج ريخ قلخغلال نوكي

 رس فاقو لماد ملضفنف

 لوايشليل ملاع مناق

 ر-فارسلا ملاع ام لضفلاو

 رف كاتو اطقاخل اغلا للكو

 رذاسحت ام لك اندءابو

 رظان ريخ بلقلا ىلا نكو

 رفاغ تنا بر انل رفغاو

 رباقملا يف رونلاو وفعلاو

 رطاعبسلا وب رانلا فرخ وكل

 راس وهو قربلا مبشنل

 رئثاح مدم لقعلا ا4اامج

 قيطماو ايهان انءاج نم

 ردكاذ ركذدادزا ام ميلد

 رسهازالاب ضورلا رطع ام

 « ( منع هللا يضر اضيا ماو )

 مالسسلا عم ةالص ىكزا *« مانالا فرشا اي كيلم

 ماسسنالا ى حال دقرونلا

 ارينم مب ىمعضا نوكلاف
 ردي بطر ران ةرشنو

 ىئدشيبت .ذقاةعسلا علاطو

 العلا ىفطصلا ةرضحل
 اياربلا فرشا العلا ردب

 ايبيارلاب ملا لعبا نم

* 

 هي

4 

 ماودلا ىلع نسيح لك يف

 مامكالل يف رهزلا لجخا دق

 مالسسسسلاو جدللاب ةأفو

 ماسبلا ىضترملا يمشاهلا

 ماتعكا الب اياربلا نيس



 تاروعم قلحلا دل: ل

 1 رطق و لمر دوك

 0 1 هللا مر ىرسأ

 لالج يف تاووسلا قر

 ا عيمج ايبنالا مذ 5

 قرات 0 هناا 5 37 ددأ

 ابرق زاد نيسوق باقك

 222 مهأر اه هةاطعأ

 - ردب نيفصن قش دق

 قارذ نم ند لق عذجلاو

 فكب تدغ دةىصحلا مص

 اة بلا علب قارا
 يش اختم رثغي, ارذكف ةدزو

 ق--فوو ىقتلاب انل دوو

 رع ءاضقنا دذع طعاو
 روسسسبق يف وفعلا رطماو
 رشح م نمالا ان بهو

 طارص يف بر ادل نكو

 ثدسقو لك بر 7 4“

 ماس دوجولا يف اهءويش

 ماسهغلا عمدا عم برثلاو

 ماس وهو ليللا يف راسف

 مارسست>أو ردقلا مةعفرو

 ماسح دزاب نيحلا يف هونأ

 مار مسسمملاو دصقلاب زافو

 ما-سسسستلاو ةرلابزافو

 مالكلا عماس [ذغادقو

 ماسستلاب مأر ام لايف

 ماسقزلاو ادغلا يف ليزلاك
 ماسلا اذ نيحلا يف راصو

 ماسه وهو موقلا مد ىورأ

 مارسسغلاو قوشنلاب نأو
 ا! كا الزا حراكإتم

 اهبل اؤراملا اهطانأم

 انشلنفي جودي اهنم رجلا

 اس سلاورعلا ةورذل

 استبا ١ذ تنقولا رو ئكل

 ماسلا نسحا انير اي

 ماسجسناب مجلا كلضف نم

 ماسح ميدل رح رش نم
 مام وهو قربلا ميشنل

 ماسسسو ينماش ةنج يف

 يماهتلا و العلا رد

 مدس سسنلاا



 امسي يس يس كتيب حييسييبسلسسلالللللا

 همسي يي يبل سيت يس سيسي سدسللل

 1 يار ظل ابنا كارلا نع بالسم اقاطسلا 2

 مه [١ وتجول

 مام ة نصغلا يثرام 8  اعيمج ميحض عم 1

 ( دابعلا فرشا اي كيلع اهلوا ىلا ةديصقلا .
 200 39 ا

 داونلا 7 ادياز قولا ل ا ا قربص لق

 داسس_بةزا طرفب قرشم ةرون ه امج رخافملا زاح لوسرل

 2 املا عوفر ى فطصملا ل اد 0 ةللا لباجلا ىرولا ريخ كاذ

 ةارطبملاو ىلا لك يف كدا قف 0 ىدسا كثح لوو ملال لوسر أ

 يدانب لياجلا كوسأب نأ ن وك 2 اىيسط ل ائاضفلا زاح الوسر أ

 اا ةكيةيفعماو كدوم مأو كد نأو ل داع يدها كلذ

 ةيفيحلا ههخحاو كىرد هلا ماما و د أل دسك شح ص كتايلع الئاق 3 ا.ئاف

 ظ
 ظ
 ظ

 دامت الغلال اعلا بط لولقل ىيعن نوما ود

 يا( ةذه ع ©

 دارا ئقنو ةالض كا 5 52 الب « داسيعلا فقرا اد كريلع

 1  ةهرف م أد ةروذو © ال_ضف زاح نم ال_عم اي قلخلا فرشا اد

 دا جت مرسلا اون نعوم قالبملا كلان قاعها قلن انواع رم لمف

 داب (براؤق شبجلاو ا مايه لابو م مارسغلاب راط دق بملقلاو

 دايدزا اذ دجولا سبصيو « قرات غل نف * قرشي نيح قربلل ندا

 دار لك ئوويلا"حرع ضخا غ مس يمش مل هع مدس ميس مكنم يا نأو

 دال ارفجلا لحكو غ يب ام داز دق « باكرلاو سيعلا يداح اي

 دالي دوخوا] عنق بشست »ع :٠ تالس ينم ماسمهلا ىفطصملا لبا غلب

 دادو_لاب ماه امرغم لص ه« 00 الروج دءاخيلا ايف ايفان لو

 يدايالو ا 0 م للام
 دال جار نمحلااة دعبول ناودفك ال1 نع رع ماظنلاب ح دملا كلل يدها
 دا ك1 ص مارهلل ميلقف هج اساربلا دل ظ اباطعلاو رسلا 5 بدق

 ذا دعلا ىضماس ايرودلاو 2 ةطاومعلا نه نم 2 كاشي ماا رفا مسكتلو

 جدل يوه كك نم # ا ءرفش نكو 2 مظ2آظءظ2ظئ ةداصق مل بعر



 ةسسسسسلا ةييييجيايتتل

 داو_فلا : 0 3 قاثشدو د قه ىكل 1 56 همس ل مصاص م ل ىلا اهب ى 7 دو

 ْ 0 كسلا ني م ااشك قطبا ةرعج ا فيلاق
 | آ_آ

 ا - 5 7 0 ه2 مدادتلا اذ ترص دق كيلا » يزدك ثناو *» يزرد تناو ىبص> تناف

 دادسسماب حاف | يهيمتل 0 ميمتلا ىكز' 5 ويسرا دووزشا 8 كلغ

 داب ةيلادأو ازاف لضفلاب 7-0 مسبارقلا يرد د ميرا_جصلاو الل ىلع اذك

 دا ل ىذل شرع مديل #* ماس الك نم 5 مادا ىلع مهيعباو

 دال-بلاو نوكلا رثأش يف » ىماستلا يوذ »+ مارسكلا ايلوال .ةلمجو
 ذا دعيعألا 0 يلبجلا 5 ا. رارملا دبل د ايلا اذ قبلا [صوصخ

 دايلطشم زيثف ةردثم)و 5 قا.علا 0-0 قارو شيول ند

 دايدزأب قلخلا فلا وهاد ف قسبعي رشنلاو * قر ----.كدو ميشال ةرددو

 تايدعقتا اذ ماد ةروذو + اماستبا ىوح ه« اين مم الس ةربق ىلا يدا
 دامك باكرألاب اددامو * ماسسمتلا ردو ١ مال_طلا سدنح يف 2 ام

 * ( منع هللا ىضر اضيا مللو ) هه

 يناندعلا لوفسرلا ف لع اولص « يفاث ددعلا لوسرلا ىف ٍإع اراض

 0 مأر كلا منلآو
 ناسشلا ليبنرانلا عريسا... 1ناوسصرلاولادل مك بر او

 ناس الكو لايملا, 315

 دانلنعلال يذ مامتلا ردب .ء :ضياقبلا لاب اان هزل

 ناوذخاو ال رذغا

 ماس عتالاب دجو انلرفغأ ه» يىفاسننلا لوسرلاو بمر و

 نافرعلاو بر ملعلاو

 كاسيو ١ و اضرلاو لصفلاو 1 ديلا هيعقلاب انل دج براي

 0 مهاب همم

 هيف سلللا اضرلاو ونعلاو د فس.طعلاب 5 دود بر 6
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 دم سس سو

 يزعل يي ةايعب بر ظ

 درا | اندايسا ظ

 3 ل 8 ذ قارعلا يرطق

 تحمتلاو 3 ةنملا 45 +

 يناليجلا اص

 نس

 راو هاا فاق هللا و جرو

 ناهربلا بحاص لصضفلا د

 قانيفالكى دل ًاديعش كنق نم « قاردعشال يح )اكل ردب

 اعلا ةفادسيبلا عربا
 عسا سق اذ مله اهلا ذأ دي عم تتأولا كاكا 8 راج

 0 للضلاو أو ف

 اضن كاملا 85 ر ريخلل

 < بز

 م

 ميهبلا ةعلطلا ودا زاندءلا 0 ا

 يلام مطل اغلارتك ىارشلا عل
 م..]عل أ اشرد 8 ناوضرلاب بر دو

 مح مس ل ملي عب [باوثا ناسحالاب : ىل بهو

 يالا تلقراطلاب ناف كبعل بهو

 ف ناميالاب ل متخاو معملا# و 1-5 8

 مسناد عل! و م ابر دج ناحير لاء و حورلاب

 مدربلا قااخ ن ل ينادلا ا برقي

 ميكا رح 1 ازكي ناسعز 9 21 22 ميلع

 هليفابمبولا مجنالا ” اممذل ا

 ها_ينلا ىلع ع اوأد

 قلا ةمردعب

 يماسهتلا ىلع ف اوأ 2 د مامالاىفط ولأ

 [اكليدتيراو اهلطعاو 0 دي

 1 نعل

 د م2 هللا ف اضيا علو

 اللعب عللانبابر اف طنا لاعالل "3

 ميطلا اهل نرقفاو :ناشلا ليني ا فادأو مه

 يللا لفظا ىلادلاالو لاو اه
 ناوكال قلاخ اي «

 ٍ او نالعالو هايف

 هييوياولا +هحرلاب نافك الار هطو د

 م.يطعلا بهاواد

 ءكراشئع !! ه
 م -

 ميلعلا مهفرغاا يف ناوضرلا تنج يف ه

 هينسلا ةبثرلا يذ ىناندعلا ىفطصإلا هم

 كاسل نينا! امراو كرالا بروح انني

 منيظز ةضور ُِى نابلا نى مغ سام ام ع

 «ب ( منع هللا وو ادا او ) »ء

 ماركلا ملآو

 مارطضا يراثلاك . يسرا رح دادز أو + مأب هلاي تثذدزو ءارغلا يف تضخ دق

 ماملا نم امعط ىنوفج قذت ملو د ماود )| ىلع ومنو نر يحب لك ةذلاو

 ماقس يف مسجلاو يدم هرقارمصلاو 0 ماسهمغلاك لود قافدذا .5 عمدل و



 م7 1١5 جد

 مال الار دي ميش ىف رولا نهب » يم

 ما يدونمل ةر أوبا #2 ماد الا يف عاش دو مع لاصو وجرأ

 ماسيتلاب زاف نف .السستعملا يلبجلا

 ماا 0 ارووشمم ترادسقتمب 1 "5 5 ما-غرلا و لم راك تاكد زاع دق

 مالكلا يب قدصلاب اع مالو #2 مايصاا ةرم ف يدب ملا ١

 مارغ اذ قدصااب ا! !ةاطأ ةليزلا و 1 3 زعلاب أر أ تاكا م دآر اانا

 ْ ماسوهبلا اذ نآك م يل م ف دبع مآ كت مث 3 رصصم َن واقل 5 2

 هاا. اوزعلاب تزاذ ع دادغب د ماس.هتلاب اهيف م رو«شلا م يكل
 فق

/ 
 3 6 داوغلا كيما اًموودب كيف دادزاو 5 مار.غلاب ماه تارا و اذ كد سك

 احل اقملا ا 5 ا امداد 5 ماسالا ثاس نع رودس تقرذاو

 آلا اذ ماعجأو لاوش عمج دجو #* م نكيف سكاف لعمار ر عيب نق ظ

 ماجاب لي 0000 8 دوو #؟ ماسلا نم يقف دما © ةوييد امكن و

 هي( 00 دللا يضر اضرا ميلو د

 1 000 ا مالا ا 3 را.تخلا ىلع ارلص
2 

 راسطءالا 0 فو د راونالا نس كحا + لآ

 را.عطالو ريسلا بكأس نوك ريغتلا تداز و

 راس شهيتسا طا 2 ايزابيل 5 0 ىو

 رادكفلا عادلا دلل ىسهسالا انكيشتا يق

 رار ىذا هلا ب , ني اونا لارا
 راطقالا يف عاش نفدملا# 0 ىن دلا بيس بطقلا

 راد ارعلا نيب. روس لكاشل لبطق

 رار.فقال اب هاف دق »« . ل ماضاب

 [ 00 9 0 قدا تطاق

 راسس.طعملا مميستا »©  دادسغب نم حاف دق

 راس.هقالا 7 سمغلاك 3 ير طقم هذيإت

 ؤادلا ,ىذ ؛يناو الصفا ع ىرشمتا يناجو

 راس ةيعسا» ميثاو هع هاذاسلا غلو
 سس سس اتسمت لسلام ا مل م م ب يي مح لس



: 
1 

 را-طوال 0  ىضقت جيب  وسسعدد مب نمو
-2 

 رادكال رئاس نه * وجنت مب ارذول
 لماة»وبارينك نب ا سيار
 زانطتيط 1 ل ا ا 5 -

 راها 58 ريغ نم سا داهم يف ماص دق

 ا

 لح ماحر 4 0 عاسطتلا مد توات

 راج ارا بكار 26 انتل تقح اونعذاو

 راح هيخالاب او مئواعسا + "اهب كو حفلا اند در 5

 وزال و راي «* رادقغ تانل نكو

 راغنخلا قزولار دخلا .« الا 0

 ااتصشو ا انيوواك

 را كك ف0 ةدانلا و ب. صلاو لآلاو

 راهتعمفب اواثكر "ل قلاع ةفنل ام

 7 اهضور يف مسا و-هزت ندغ اهو

 دافت | يبل سيكالسسل 0 5 3 كال الع ىلع
 د قناب ةيجاد ال يف رذباا ق قرش '|م « مانالا فرشا اي ملال كللع ىل اص ا

 دايدز'ب و دولا قولا ومما 0 يكزا ا 00 مع #هب أ ملا اعلا ع كَ

 3ك دودو | 100 مق ةالص ىزا 2 قأر , بكار 5 ا كلع كف

 قاد تاز لدا اهدوجو 0 كاع ىكز ١] مي تم امص و هلق ع 3

 ذاقرلل قلخلا!يداهرونلاب ءاجو « اربشب ىا نع اي ملال ك يلع ىلص
 داوفلا يف رشببلا دز فاو والا ىلا هه« كَ 1 قاس نمو 00 عل 5 لد

 لا هم 0 انذولا رهاب مظعم اواو امس نم !د ق ل08 كع ىلص

 دادولاو قوشلاب ماد رو بمد قف 7 [مطع اص ىلا 0 أ نوكلا: نا رح] 5

 هاي كم ليسوا 0 َّظ ىلق ن ىو 7-0 ينلص مآ 1 2 5 لضر | د

 1 دالبلا رثاس يف مع ن ا وعلا دو 0

 | دانعسااذ ترص دق كيلا يصح 0ك ا 00 3 ,دقلا ي

 تنذأو



 2ك م نا سيفا"
 ير

 علاو لسرلا ديس اي يزرد ثداو

 ىلقل 3 يف ١ ا 1 4 مم 1 هسا مخ غب

 سا منع هللا يضر اضيا د |

 1 ا دلل يسلملاب
0 0 

 : ناكفوطا اح ادغ وعقول

 ىناعقلا عمدلا يذراصو

 ىناندعلا لع كسيف نم

 سل +

 تسلب ]2 | اهداد و

 ينام
 يس ادلا

 1 م ىفسل

 ينال.سا كيلا

 ا َ #
 تصمد م : 12 16

 : - 5- ور فى نك

 يناز-س.حا لجا هللاب ل ا رب يل

 نأ ريل رود مهسأو

 نا يقرفلا# كلدلكو

 ظئةً ابر رسب يل دج

 د

 د

 د

2 

 ناك عال ا لل

 ضر ىل به

 نم لوني

 نارفغ'او

 ناذج 0 بدك

 نا جرملا 1 م.دوأ ِف

 .الع ١.
 ناصغالا نم م نيصغلاك

0 
 ناسهزالا لوط ىلع وهند

 عض ةدجو نم

 ناد_ليلا لك ف عاش 3

 ناو-ضر !! ردع العلا ردب

 ا ا ةذاس ريخ ١

 الوم مالم

 قالون هللا ةرضح نو“

 نايلإلا ناقل

 ناسطا أ 3-5 طق ريخ 5

 0 يبلق ل 0

 ناردالا م يدفعمل يك

 ناسمدرلا انالوم ضيف نم“



 : الما كندا تانصاح 7 95 ؟مستملا مع دسملا ا
 0 .٠ - ن ند _ ى

ٍ 

 ظ نازوالا يشسنا دق حدملا» 6 ىنادسسمزال لوطب ىنا

 | نأو 26 خالك نوب قر يدثمو 0 5 كسلا 4 58 هنأ

 نامظلا ىلق يورد 0 3 غي اذآ اقف ارم تح

 0 0 ّ 0 ١
 ناسسبلا 2 5 يه 5 د رح ههدمعم :اجب و رغنأ هللا

 ىدذو ناس زال لوط ةيحت « ىناليجلا ىنيشل يدها

 0 يمرر دب ل ع يتلو يسن اراها
 نأ ىعر_# سيلا رهز ادد أمأو 0 ناس كيرلا رشنت حاف ام

 ناعغالا ضورلا يازتوت + نذل كيفي ا 0م امو

 + ) مع هللا ى ض رز اضيأ 8

 برقا صخ ن . 4 ادر 0 لش 1 يناندعلا ىفطصلاب ا

 يبل ايدك لو 35 06 0 هيي ضئراأو 3 7و 5 55 ع ناشللا ي ءذ روع

 ١ ب ةيلسل] نائاسملا كاذك عييت ايل نايوتلا ديسو 0
 برخحلا قرشلا ي منالبجلا تع 2 برذلاو ٠ قرشا ل طا عال اوال ذآ ْ

 يعلق "ةلنايرلا بب "3 « يبسسح امث ميف ينامهدلا انذجشو |

 براد كلوغتالا يئاطانلا 0 برلا# رطاح نم اذادلا وزع نبأو

 بر ف اللاب ىف ديعل دجو ترعكلا يورفلاو ناشلا كاينف دك |

 هرعلا ديسلاو يل ادر !نسورع ندأو *  بردسفلاو روغلاو نارفسغلاو رفعلاو

 ىلادب نلجعي ناسحالاب يل دجو ه.برسغلاو اضرلاو ناميالاب .ىل متخاو ا

 ا ةيلايلبالو نابع كويت هم سحر ال ىلا هز اكلاريلو دحر"

 3 را نا ل فر 2 مالدي اع 32

 نا ل قلعت نابنالمف م لع دج ىيي كد مرك أى أ كبت علا دمدأب |

 بسقلاو دقلاب, نابلا نصغ 1 ال ا ياعم

 « ( منع هلا ىضر اضيا ملو ) ه

 نادم ايءىانح او نانسمحر.اي هللا «+ناثنءاي نانحاب نادر اي هللا

 1 اذا مدر اذل سمسار هم دوما ال غاب قوسسيعم اي هللا

 ناسمز ا ىرونلا ارشالاب 210 د قاؤو ةايهيماو 5 قالءخاي بر 5 ا

 را



 ناردالان مانجو كليف و اءراونالا ر زهكو + رادكالان م انظفحا رافغ د برا أ

 ناو اوضرلاو ر اب يللا دال 5 2 د باوثاب "و سودق اد يس 5 0 0

 نك هكهل و موقت .ِ ماعنالو دج د مارك الو لضفلاب دج مالع | 5 براي

 د ن ادهالل ف 00 رغك اذ الوم 5 اهلوا 2 | د. صق | اضأ ملو )»ب

 مس ( !ههجوت اذهو ) *
 انييهاارفع مئآللا ضرا ىلع رطماو « اسستاسحا كلاوث نم انلفا يهلا
 اذفكل ماو اص بلقلاف ىبااب دجو « ّش ار ودمح جرشأو هاو لاو ا رعبو

 انائحز فلناذ فيش يدياوكيفاو ل نموه اف: ةميربلا نر اي 0
 اءاؤشبلا:كلاوق قف 00 كاضفب ه» قساو بلقلاو لذلا فكا انطسب
 است الوم كتاف ناوضرو وفعب + دسسجو انبر او لصفلا انيلع رثكف

 يا( ةذه ىدو ١ دء

 يئن كامن« نسوديكر 2 ايييكدصا
 اناذآ يذلا انع فناو « اسنالوم اي

 لصضفلارو*: ىف ِث هءاو + لل نك بر

 انآمظلا بلف يوراو * يل.هش عمجأو
 رسضلا عيمج نم يف ؛ظفحاو م ى يرسما رس

 نادرتتت' يف وك 2 ا ا الماو
 يبل المنا كذم يطع + بر يل بس

 ناو--ضرلاو وفعلا ي 0 ىبسس.ذذ رفغأو
 اروفوم ا حضا لضف نسحو * ارو 3 نع

 ناردالل ي يلق نم لسغاو «ار باهي سلا
 ناسحالا عم لضفي دجو * ياش ٍِ 0

 نائتسبلا يكدع يربق لعجاو * نارسفغلاو
 لولا 00 ينجو #* يلوسسفق عمسأ
 ناوكالا دبا دق نماد ه» 0و بيجلاللاذاب ظ

 ىرخالاو !ددلا ين ىنظفحاو 5 ارشحس يلاجتف

 ظ نادشل بسملاو د ءلازيبعب !ةيااربلللبجلا يندز ظ



 م 00 1-0

 نزلا عيمج نم ينظفحاو « يئس هدرا بر ش 0 : ١

 نادحرلا ثيهس يذلا ثنا د 0 أ 5 5 ١

 لذ,'اب وهني الصف ىل بم» ه. ل_...تفلااذ او |
 ناريخلا ىتض-!ا باق فشاو *« لسبولا لثم |

 ارز كا ظلر و ىلرثك * قالا ثنا

 ةكيردجلا يدبدرسركجب » يبس لق رح |

 نادك أو ردلا 0 ىدوي 0 بر.هللا بذع 1

 رهعلا لوطو ل ليلا كيمو ه ربيعا دي
 00 ل يالا الفاو قر دة مفراو

 بر اد يل ىنسحلاب م
 نالسسسعالو رسلا نسحو هم. ىكس.ستذ رققأو 0

 را اقرشم ملعجاو هب يرد تبق روت

 0 0 000 هلا يف 03 1 ىو و لقن

 نارص يلا ع" هما نكس ضراو
 ردسبلا لد دلخلا راد 2 #2 33 هدف 2 را

 ناد 0 كالا هدو * يرددق عفرأو

 دللا راد يف يرصق عثراو # يدا صق غاب

 اد كلا سلال رهاب ملادج د د_جعأا يماس

 ىيع ا ىلحا يك جاين 1 ولا امه |

 ناولالا تزاح ررس يف 3 ىسكا

 راطعا اهنم 8-5 ا
 انامسسجلا ارنا نإ دققت" « راد بلال

 ناسنالا مآر دقرامب ان, ع :نان هت اولا

 ناكمسلا منم ًالضف ديزي « ناسهدرلاو

 نايرلاو سورلا انغلب م !سسسنالوم اي

 ناوضرل و



 1-3 ا[ رع

 ' ا لمالو رم موقلاو » ناوسسسسضرلاو

 راط-ءالو كساب جاف 0 تهلاب

 ءانسلاو ا ىرولا يداه را م
 ا

 بيدعلا ب ردنا ربع يدرب دب ورا
 اهطكلما طاب موكل هوو ندا ذره

 »* ( مط هاجت اهاوا قبلا ةديص-ةلا اضرا ملو ) «

 « ( !ههجوت اذهو ) »
 |( وأ مض 5 سدو ناب قرشاو د ىبسيمهابلا (:ءىوم حدملا اذه

 [ تا 3 هي 0 مامر واج اد يع ةرمخع مسن جادفو

 الا كيو ةاذك عورمأ 7-1 م ك1 5 نُ نيملا رالقلا كبعد

 اكاد هازل م ةةثزو د م 5 انير 5 الا

 ا تاعيحصم#ا ع ع در و بدو هي اذ سك ع كقفاو ةرككملا انغلب و

 رك و دم هدد دمع ل ها 2 2 مارملا ف غلبو دي راد : ليهو انبلق رونو

 سا( هله كح دي

 ندب 2705 العلا عيفش مط ةاهب

 ماودسلا ىلع عتارفملا ليك ىلقا دا

 لل د لا 1 1
 1 م ل ل ا

 اروكسيب حجم # رومالا عيمج يف اذب فاطلاو

 ماةساا فئشاو « رودصلا حرشبب يلا دجو

 مسسدقم ر يخل © مقئاو اتع فعاو انل نكو
 ماه دزأب 5 مسن قيبع رشل روخو

 اياطعلا رعب « ااربلا ملا اي ضفا انع

 ماود- كيري الدوولا عيمج نم ا

 ادن يعم نكوا# انيسبم اككف بلقلا ىلع ناب

 ما نال ردح + 0 3 ىفطصملاو

 تاسئاكلل « تاريتتيادإا» للامم



 ادع ملا 2 05 ريا ار مهقخو |

 ىمسا ه« اياسطنلا آلا 5 دج

 انكم الب 03 د دد ىنيفصت قو

 ما تكا الب د لاستا اذ ادؤ دق اذ دعدو

 قالسلا ىلا + قايتشا اذ ادؤ دق ل خت عذجو

 ما-يهلا سم د قار_تحا اذ ادغ ْذَق ميلقو

 ماسقم

5 

 درس قرذغ »+ ةرشتتك تاردعم دل ىو

 ماوددسلا ىلع + ةريطع ثحافو اف 202139 رحاب

 5714 0 ل ديفا اءافث أ دز بر 5

 قالك رع" يل «رانجلا يف ازئاف ىرأ يكل
 ماس ستتلا 5 دي نأ سم روع 1[ و ريخو

 نسيع يار يف دي نويجللا لثم قئدب ءاملاو !

 : ماس --2و راج + ن--يئخ أضن نونيع عام نم

 ضاسيحلا مدل د ضايرلا نب دشتي ريطلاو

 ماسقسلا نه ه# ضارملا بولق فاش توصلا»

0 

 دا دكا مت الب دايدزا 0 اجر سس لدفل

 ءاوديلا لغو يدايالل انيلا يدسي برلاو 0

 روتتسخغريخب + روسصتلا يف رئاد ىفطمملا ْ

 ماسسستبا مل هه رور.سلاو قرشم ةداوف

 مالس. بسلا عم ماودلا لوطب ينالص يدها

 ماسيتلا ردب م ا.نالت عيفش لوسرلا ىلا

 نءيتسلا لوسط « نيعيجأ ميد عم حلا ٍ

 ماوددصلا ىلع 05 اككشمم أرون سو 5-5 م



 # ( منع هللا ىدعر [ضيا ملو )ع

 مالا 226 ماعحلا ناس 0 دو #* ماسسمعتلا ردب 3 مأ *. ل الا ٠

 م.سيطعلاب و » يدا_بالاب انل دجو » يداوف رون 0 ا عاد

 مسا )انا نارا رودسبلا كتف عويضي «روستب فاو رد اننيشلا ينال 0

 ةيطخلا سماو » ممار سسكلاب اذل دجو « ممالسلا كلذم م 0 ل
 7 ت9 ناجح رود ريخو © نامت نيخب م نانجلا يف ادل بهو
 ميربلاريخ + لاسكاا ردب هاجب » لاسح لك يف * هال ا ادل كك

 م ( منع هللا نضر اضيا ملو ) «
 م.قهأز نرحن كداحك : 2 هيي ينتاك زعل ىسفن

 مس سقباع دوم ةمسن »مسهل نم بيييمصل م
 مسقراجلا تابقتملاو) ه« مس قيدص مهلوا
 كك ايازملاز ةاح ٠ عا ] نوم قوراس د4 دع غلا رهعو

 ماس قر اش نوح 72-0 ور اوس .بس ذأ ص نامثع

 مس.قمئارلا م اعلا يدبه *« ىسصراا يلع اذك
 1 را

 بيسقر أب روت 5ةرعء + | 11 7 1 نم لاعمسمل قيححف 5 0و ٠ 0

 ميس .ةكفيخال ماض يف ديغخ ان نم ل عس اذ تح

 قزأو ند د نأ امصغا (ىّع اعلا يذلا ةعاطو

 رن فق ةفواج لضف مالعا دي م ن رار جلا از ح

 د بس داعلا تامزعلاو #2 المعلا يذ فرع ن : 1 61

 ل را هلت ل ا اأو ملا م. 2 دغ 0 ن م رهاعو

 سعفة كناد راد ايش د ١ 1 م رسما

 مد ةفاض ند يل يف د صدا تفل ةرمحو

 مستقل طار هاقلا د رو فعجح مامألا ازد

 مي تاق بو ادلا لك د 5 ن“ سابيبعلا اذ

 نقف. ةظفاتح انل ديا 0 نم رس سكذلا ناهجرتو

 ميل عام اح راص نم و لس سس سل ره وبا اذتح
 اا سس اة

 م ب ص  امسسم ١ مع ممم - تصس مس سو سم مس سس



 قوس نلت
 ندم ءادردلا وبا اذ كت

. || 
 67 ن بعهد يدراقلاو

 ديلا ةوووولا ناو

 قَد 0 اال-ب اذك
 !ر درويش | 3

 هدفطستسلا و وي 1

 عوذص لا كسب نبا اذنك
 ٍِِي

 ةر شمل كاخ ةيلؤلا برا
 ناد

 كيك 5531 0 أودج دنع
 ى

 مأ كاس م علك

 | 20 لا ةديصقلا اضأ ملو |(

 2 يسمع و

 ساس ا لا ادغ لو نم

 لقرا ةيعاوأ 4 عواؤسسا
 رخو دن د هن هام م معسل 37 مم لاو

 ماس سس سس 5 تا ثايب مل

 مسسقراغلا رودجلا صاف

 مسسةباط جفدعبل سيل 5

 شل !| رامثلا نرح

 ةمسلا ةيماللا د ىلا

 مس 913 لصق رتإ

 هر افي ثولقلا كا

 مس أر :ناك دمع 7

 سس أ نيجعللا لم

 مستة3ذ ثناكو ابنه

 موس نه 7 ظل عي عع سس تا اذا

 مس سقفارت كار 06

 م افلا دعو مزال

 و مح دش ا دو كجطست
 يي

 دي ) ا.هجوث اذهو مهربلا قلد .4

 ةيض ايلا َر كب روثلا قرشا

 3 الا تك رابع الالي صافاو

 #2 09 باوم'ا سلا (ز انسكو

 م # ت مسأوت تبق نيح

 مسسيطعلا منم عيمجلا لاثاو

 صا هصحس صصص ةعق ك4 عل ملدو عاتتاو



 مرا ريش ىلا انقيش 2« ١ ليلاج بطر كب انّدل نيح

 موش مق َط 0 ف دا د 110 مرت ىنورمضاخلا اهيا

 ةدربلاو ا د ناس مد كج اجر اب اولوق م 17 | 57 ١

 1 ةذد ع )

 وح لا ىطعلا ل 5 ازجأو د ينمر سيخ 3 للوح هك مسدس رم !! قلاخاو

 يب كيف نق-ادو

 ملا ما ا حا د مسسهتأو ىس - دج

 ل كتقي 2 0 + و رم 6 لجو

 ل مث سد 35

 كنق ضف وب 0-1 5 لوح بي ىديح ماهتلاب برأ 5

 يب هش عمج# لجو ا ىنطعاو

 مكتللا كناطلااو قرشا لارقلا اذ يو مان اللامجلام اي
 يسع ترادر ,ىصلاك

 كتاقزال دست "يف" 5 اي كوعدا
 ةكارتماود نفجلاو #« ى-هأو ىنم ربصأاو

 مسينأأ يف ادب لاق ترون يضاق اي « يبهاج ريخ كرهاج

 مودم قفل بتمر كر انك يذفلا
 ارود-ب او ادع دق ن ايا 1 ىمفطصلاب

 معسأح يبلق سكا 7 0 لاضفالا بحاص اد

 يس و ي يطءاو

 مخحلملار ةكتل هه سوا

 مويصحتخس ام ملنا » عوسسسسسل ف لك

 مسيعلا مل يدها ب ب مسيظع ه ير ىفطصلاب

 ص دج "سس داق اسال لك سام م

 كل ١ 000100000010 دددآدزذزآزآةزآزآةزذزذزذ><«ل*111!1ذتل1تااأ#ااذأ]|]|1ذ1ذ1 ا و أذأذأ|أذأذآذآ]آ#ا )10 أ]أذأ]|أ|ل0وي/ ا

 نزور دج

 ظ



 4-0 | 1 ع

 « ( يرمارشي بر اهلوا ىتلا ةدي.صقلا اضياملو ) »

 » ( اههجوت اذهو »ب

 رسشن روخإ ميسم املا قبع دقو « رسسس طرغب دوجولا رمغ دإ

 رن طرفب بوأاقلا تفعتاو « اسياربلا ىدلر ورسلا مع دقو

 ردك ىماسلا رداقلا دبعل »م. اسد دماوءوس ذا رشببلا داز

 10 ر-سغف لكب ملال نم زافو » ايازاازاح يذلا كا ُُ

 ا

 ظ

 د ا عاشو « اب غو ارش ملضف عاشو ظ

 مسلك ىف مدفن فاطر هل ارييسكت هلا هايج لم ايرلا ظ
 رسب ىنلءاعت ال كلصوب هه يدري بايد كد جب

 يرد صرجفل باقيض صادق »*» قوشو ملو نم ثبذ يناذ ظ

 يرخذو يزنك يديس كناف هم السعأا بيطقلا اهيا ىباصف

 رس رع! يف اضئاخ اطالع اعيريم لي كالو فلا كبلات

 يرمع لوطوةءاسملاو احابص هم وسب عدا هلل لزا مل قاف

 رسبالل ببطنتلا يل يجلا لاصو هم يل به قا ملااي يدانا

 ير لك ر سدو ىنحاصاو ** بر داعم ضرت 1 مهتما

 ني( ةذه هو (*

 رس سعت ىدهم يردمأ رسب بر

 راستخ! | ىفطصمم اب يرض بير فشكاو
 راوفالا عطاسب يركف اجد قرشاو *« ردسكي ال يك يردص ررنلاب ًالماو ظ

 رار-- سالو رونلاب يبق بر الماو بير سسك 5 نم بر أي يىنظفحاو

 0 الا ناو هلع يح اي ميس راي يزكي يع
 راستكملا ككضيف نم انقذ ام لاطف + اس بنقش نخفف انقفو ادبر |

 راسستخي ام عيمج لجاعب يبلق لذا م لسئاسملا ل لئاسلا ىطعي نم اي
 1 يف دعسلاو ن رميلاب * يدسصق يل غلب دعولا قداص اي

 رازوال يل وفمخ أو حرشم يبلق حرشأو داى او سفصب يباذ رفغاو |

 رايخالل عيتت' ىك اهاذا اهنف فناو « ادافش ىل بمه اهاوه تمار ىسفن

 راكفالو بلدلا يي عطاس رولا ,دغيل هب عسم ناوملا فناو عب :انلاب يع ب



 4-3 آم قم

 ل ااا ب١١ شل لا يي يي يل بيبي سيب يبيني -سي2ياا

 راعس.جشالو لكلاب يرام مدجو ا ىودكم لك يف وذعاا وجرأ ينا

 راد نم ابيب مركا اج دق نإ ىبوط + اسجف نزحدق اج رالا يف رو او أ

 رايطالو شورلاو نابسح ام ريغ نم « ناذزاو قاسف ام نادلولا نم اهيف |
 رانسهنالا رئاس يف دشن دق ريطلاو م« دس _جربز هيف دجسع اهزادب

 رارايسالبا» اهيرراد يد ] امون جيس دوار اع همام
 راسسجالا غضوم يف ردلاب ضرالو * رسصح ام ريغ نم يرجت اهراهنا

 + ( راتخأاب بر اي اهاوأ َى جلا ةديصقلا اضيا ملو ) ي

 « ( اههجون' اذهو ) +
 راوسنالا قرشمب 2 ردبلاو *« راسطءالل بيطاب ميسنلا جاف

 15918 7 عمجلا اذه دماو + ا ميظع اذالوم ضافاو

 رايت لك ةالوم نم لان دق « يذلا نتخاز داتلااددع ندمت

 رارد سم رماه لضفب مازف 2 نكشف ماو ١._ةالك رثبعم 5 مكارشبب

 راليصلل# تاق تان ىف أ .ل لاب وتوتات ط ارفقاف
 راسحكذالاب برلل اوبرقتو ماكمالس مامالا اذه ىلا اودهاو

 يرابلل عضتتب ارللذتو ٠ , هين ضصلاخب مكضهلا ازعداو
0 

 يي( ةذه يهوز *

 دارسسلا عم « رارسالاب بر دج م داسعلا ريخ هم راستخلاب براي
 داتا اهل « راونالايف ينسغا « داوجلا ثنأ « يراسب اي انبراي
 داما كنا 2 ةيقرلا كيب ان هترع بح علك يفد ديلا لج

 داي كلا لب د اوبل يتتكب رسيخ لكي « اسنع يهلا اي دج
 داسستقتءالو ه لاسسمآلا غلنو م اسنل نكو هه لاوسحالا
 داوسفلا طسو م رسسلا هلا بهو م لاح لك يف ىرشببلا 0
 داسسسعلا موي + ينط بيخت الو * لاليبملااذايرج- ا هلا وناواو

 داز قوسشلاف ه« عفنلا ليدي دجو » بوننذلا لك مشا اذهل رفغاو
 واب ب درالاب رايي ابان" يس هن راوبشمالا قرقللو 0
 دال ناك ا يلا ع دداز اذ لاشي نم ه»* امر ام اذل ضقاو



 ظ
8 
 يبسط لجعو د كلسش ”رأا يسهنملل 00 دياتلا 8 به «© لايهس عم ل عيل ظ

 1-0-3 آ وقع

 دارا لدم 0 قيسعلا 5 بصو * ن-يح 0 ف د قييفوتلا انل بهو

 3 لوح 7 355 ن هو ل ا داش لا ادا # 4 ا لوما ع 3 _ضادال 3 ءانمعلا 0 دحو

 دانك نيم ع ىمجحالا ماقللا ي ءذو هب ماسسهتلا ردب «» ى-هسالا نيعباتلا

 دلعلا 0 0 نيكمتل يا 5 3 | 3 كلا 3-0 ددلا يه كاذو
 0 5- نا

 ٍ الو دل ع ينانفا 2 سس 3 لاجل اذ 0 4 7 داما
 ظ داسعال ن « ىف ال ةددرم ماودسلا ىلع مه ِى ىشغي ارون زاح دق

 4 5 مسيظعتلاو جدللاو 5 55 بق + ميلستلا 34 يدها

 داس ةدئالاب هم« راوسنالا تحالو » ضايرلا نيد ه«ر ايلا

 هب ( مدع هللآ ىضر اضيا ملو ) »

 يسنذ يل رفغا « روسقوأا اطعلاب هشه جرشاو « رودلاب دج بر

 يبلق يلح رشاو هي دوص-ة1ا غلب هع 2 كم يظعاو »© دوسيعع اي بر

 7 مي « رارسالو كنم « راو فال رثك « راسفف اي بر

 ظ برقلا ل 5 عم ب قارشالو كم قازرالا 0 * الصح أ بر

 ىسبرك فدل و ماركالو كدم 5 ماسعنالا نك 5 مالم 5 بر

 8 يمسأو « ناسحالا لزجاو « ناشلا ليثب دج » نسمحر اد بر

 يبيع !اهرهأو 5 0 5 حارسشالا ١ دانا هي حاف و بر

 بوآلاو او كلضوي هع دتلاولل نفسيا ءةةلنماكأ ديعل "و 2 د رفغأ

 ظ 5059 يف مسا ءلل رفغأ هع مسيانلا ظئاح اي 095 مسيأد اي بر

 برك لكو + وبلا انع تفثاو' سوتكلا ورضا سودق اه بر

 يبنذ يل رفغاو نب باوسبالا 0-0 « بابسالا لهس ه» باسهو اذ بر

 قلل عا 3 لكؤ# هع د ثرااو ىص مىاعلا « د-ييعلل رفغأ م ديعم أي يدبم اي

 الكب ها عادا راستخالا ىنلاب « رازوال لرفغا « راسعم اي بر
 جترقأا ا عاملا قيفزيلا ال بلك ه قيفرلاذاهتلا مذ نك داو كو
 يبق رونو « قواخأاب فاطلا د قرصا ميقم 5 قورافلاب بر

 برسكلا جرفو *« نامال انل به « نآرسقلا عماج « 0 0

 براي للضفلاو » بلاطملا ليثب هه بلاطال دوف ب بلاط و
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 برغر قف رش يف د١ 0 ”رالصاو 0 كو ا د ل ءنِباب بر
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 بأادلا ءراودد ى. ا و ل كاد + ني حارب 2 7-0 3 + عاردجلا ناب ١ كاع عنا : |

 و م4 مثو د نبذل 6 ناو د نع ةر رقد لذ ي نوسحلاب "بر

 يبسط مع 3 س١ اناأ ا نع دي ساكو كن ب ذرأ د سابكبغلا ل بر

 ا ور قورو 2 مآ هدَسَسَمَو رالل رُث أ د ماسلا كك 3 مدس ا اة

 بيغو رهج يف 0" لاو 03 2 لاوحاا راح عع ىسسفاببو

 2 0 د را جردفو د هع لك رفغا م ا

 ل هك قي 5 نا امر !| تطفو 2 يئن" 0 از ءأأ قد د لب 0و بر

 نإ )ا م هللا قى اتدأ ملو أ ذي

 يى ".

 ماركالو لدا اذ ا د مودتي ب 0 ذو

 مار كالو لالجلااذاو ا موس ق1“ هي

 ناوضرلاو لاول د 5 د ناس هحر أ بر ان

 ماركالو 0 ردا يك ساطع! د
 بأو هدهد ددددد : 2 اانع ما د فد ا كرا لع هو اك بر ْ

 مأر ,تإلو يك 4 5 ع هه نا ات هما نت لا روستو

 ةوضشجلا كاضفي اذإ ربما ره كود سم عم 5 براد

 مار- تحالاو لاللا اذ و ده كود دمام معا 5 مدخلا عسب تو

 رن وادثأ رف ةطساطس دسع : رفع ءغأ ده 10 اذ بر اي

 ماركالو 0 3 اذ ا د رآ هد ملا ىفطصملاب

 قاز رال | دال 3 ر-.ذك د قال. ا بر ع

 مأر- _تمالو لالا 5 خس 2 قار تال ديالا ال بهو

 ماعنالاو يع اذ و د 2 6 ع أ براب

 ماردكالو لالجلا اذ اي ٠ مارس كحالاب انل دج
 تبا اهنلع فاو هل لا اع بر د >>

 اكو لالخ ذاك 2 ”ردنشتملا رن ال يك
 يس سس سم 0 رآاب ايل سمتسأ و قه 0( ردد 1 لج ناقل

( 2 



 مد 1[ --

 تحج تحتاجي دفا قتلا

 رد هلا ىىلقل بهو

0 0 28 

 لاوس >الا نادرو

 ١ كم كرر كطفل لالا
 25 ب دصلا ىضئرالاو

 قس ل اخ بهو

 ذيك ١ سدو دظلا قاقحو

 راوطتل هال 'انل يعي

0 1 
 ا أوم أ ا

 كدودك لا بورك ع عمفدأو

 + ع ديمو يتلا 7 بهو

 لي طفسلاو زد هلاو

 تلاع فا مالك ىلسرأو

 فلا وس ما كلام اكو

 رسيشيتلا اسنل بهو

 كد عش م
 كثتابعبلا صيمرلا شنأو

 : قم ا هيدعفلو ا 57

 م اس د اهل لقو

 4 فدع سحاا | يننطوعإال

 ناوسسس ضرلأ !دسدل .بمقو

 نادي. دال مستو

 رس بقلا ى هلا روذ

 ردسقلا ي ىهلا ع فرا و

 نأ ك4 عبر !اب ر طم

 نار سيدا دعبو

 ماركالو لالجلا اذ اسي
 0 ا غسلبو 5 بر

 ماركالو لالجلااذاي
 (قسيصلا 41 نم انج و

 ماركالو عارف

 00 بمال . تالا تدع

 ماركالو لالجلا اذاسب

 رار-.سالو قف راما كمع

 ماركالو لال هام

 تو..فلا لبق انع بث
 ماركالو لالا اذ اسي
 ل-ربج 2 مك راما كد

 ماركالو لالجلا اذ ا
 كل ع و 0 عمم

 ماردككالو لالجلا اذ اسي
 ادد قدعلا» تاعملا دنع

 ا,ركالو لالجلا اذاي
 نا دهو اق الا نن“

 اركالو 1 جلا اذ اب

 اركحالو ل 0
 ناس فقل سايللا مددع

 ماركالو لاجل اد ادن
 رد كك 49 اقر 1-0 ماعجأو

 اركاليلالجلا اذا
1 

 ناأو- .ضرأا 0-2 لور 21

 م اركالو لالا اذا
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 نأ 2 هجر ا بر ا

 نبش بحل نكي

 نأو كا ص در دج يف

 0 يبيعلا 8 بصو

 هنلا انإ بهو

 ا 1 انساب

 1| ىف.طصملاب

 و -هممممممدم ا مدد ن“

 نا 22101 هحر اف ةدز

 ناو.....كالا اهب 0

 ِ - ده اكو لالأو

 تباع سلط مالس م هدر

 «يلاويا ب بيرمللا ايلوالكو

 تالسع طقالار ثا-سو

 2 ا انهشو

 ندد اضرلا الدز

 ماردكحالو 17 00 اذا

 ديبالا 8 نرثكو

 ماركالو لاجل »از ادي
 ناسا 04 هل دجحو

 ماركحالو لالجلا اذ اب
 نر ا ده بالولاز كنود لاو

 منعم لما اذ اذه

 ميركلاو ضايرلا نبب

 اركالو 1 ةءاذإب

 ل

 علا بئارملا لرب

 ماركالو 3 يلد 0 اذا كو

 1 ايديال تازجعلا 2

 ماركالو لالجلا اذا
 نامزالل ين ةالصلا ىكزا
 مار كالو لالجلا اذ 1
 ينا_اةاليقعالاو كتامو ذيلاو

 ماركالو لالا اذا
 يباب فعن( ااهاملاو
 ماركالو لالا اذا
 ىمهدحالا ىمخلاو رونلايذ

 ماي 3 04 اد --ِ اع ا

 ا لوط نيج غاهلوأ ثلا ةديصقلا اضيا حلو ) *

 نه ( اه عجول اذهو ددز ١ , نامزلا |

 ماسسسسمغ رطقسك ينبت نم يل ده 01 راي ىصلاب دج أ الا ظ

 ماسيشفو ربطتو برغ فو قرب 2 ىرلاف 3 يذلا, 5 داز دقو

 ماس سسسسقو لجا ف لطفي لحو يامح م يلبجلا وه ظ



 0 37 ديت لكل لك ايمان نع ديهراعم دقو |

 --1 ا :--

 7 د و ندر ى ديزي دونا
 هه )ا ةلد كو 7 ني

 لال هو رداد لقاوط هيك م 2 د نامزلا كط ع م 2

 كوع -- هيد 8 ل 6 1 كبف د مرد مث ىضأ ك حل 0

 دود هدد ةددسسددال 0 درطما 7 وطقك د ا ةدذلد ردد دال م

 دوس ميظعلا دجولا ند ةأرع 2 قف 5 مباسصلا رح - 2

 دردخي ةدميذرولا تالدجد» تدغ «؛ىنم لادضوز ازثاق ىلق تيل, ايف

 555950 م دل ال 1 لم ةأيدم 2 اعلاط قف ل يف منلا رد د ليخاو
- 

 كد ع 0 نم ول م أرثاغ تلاي ةردش ند يقل اال ص

 ديددش ويف ة مود ا اهكفف اهيل هر دف يلام يرزت كلا

 5 كلدو ردب اد فيكف هلأ كناق راص كل نم اقنلا ندمغو

 ددعوو مارغلاو قوم بنص“ ب يىبسناف مدل 5 يل ذاع ايف

 ى...تكءيقام ىاوالاك عيفر ماسقم هب مس نم ةرع“ يف ىضم يباقو

 دورو ماسالا لك ةردع) نمو # مسح دب ةةهاق ماوقالا مةدييلاو

 لد م هج نوثصو ايازه زا زادو © الءلاو روفلاب نادحرلا سس زانو

 كسب رف مانت ا كم م كيلا ود # أضر ا ديطلا د 0 هلا دبع ييلاو ا

 م.م ص عاش ص نيدلا ى فيلا كس 0 هلا رد

 اودع يك ماسالا ل2ث مق رشتب

 دوج عاطتسي الل ىرولا 59 اهل ب برس غمو قرش افا ثول كم

 دز و ةريخ مياع ضيفي *» ملوسس لان مما دق نم لك الا

 دس مح ةامح نم بارشب زذي «» ملاصو بارش 0 مأر نو
 كورس نيبملا رونلا ن 12 ميلع 9 افشلاب راف مهأر ضير» ىدهبصو

 كاس د زد و ىويرو دقام ةافأوو 2 مييظنال] لان أر صادم ةءاج ن*و

 دو---سل و كلا نيد ىللاب رزذب 5 ا جالصال ىعسي : عاج نو

1 

0 - 
 61 ئو43

 - ادي

 كس لل تا

 100 ُظ دج حال ماهئردبك م دول ماذا يوك يفرق اعفاو ١

 يي 0 5 0 هيي ا ا راع ناسا وو الفا ز ديشلو كا لذا لوقا ||



 م50 [1 جو

 اوذود لدلريسلا نو ةذو نكو 237 ةذرو هن وص ها 3 ازوذ ماوقالا راثعم ايف

2 

١ 

 لاس مادا نو ةردق نمو # ادسلا رهاب و روخلا ما ند 5 ا لا

 ١
 كدو---ىعص 3 هلال قوذ 1 ماق» دي م نمو ماسههلا باقلا اهبايو

 دن من نيا دبا جرابا يانج رسوم بج
 دودو نيذ اللا لحل كنداقب هي مست ق كرس رد نم ايلام نكو

 ةوسوك باهرلا ددر مل رديفرو ع مستقر فرشم كنور نورفامع

 كد دش قاذملا يفرد 0 أر يو ات -.:ج نيديرملا زبك 8 كاصوف

 دددزتو كرولا ف ومثل تك يي اغئاص ىمظن زيربأ ع تثلز ا

 قا يم ا سد طرف 5 2 كرد يك كلفصو رد نم اهعصرأ

 يحدد عَدَجَ دزم قع مك ارئاوج 2 يجترا ريخلا سايفلا كرد نو

 جن( منع هللا ىضر اضيأ أو ١

 مسارقلا ل نمالا ان بمذو »ا محددم ارمكلاب مك د اندر و

 ميسم الممل أو اخر 4 فطلللاو ا ا ا داطعلاد اندر ايل دجو

 صيدم م م6 نيا 2 ليزد د را م باقلارونو
 هيج

 ع
 مسسمأرهو ةد.صصق 0 بصهو 3 ىلس هد لو هاك رم بصو

 م دارفلا 0 ىذل 5 يك دس طاو وعي

 دضكأ سبيل دو.عقملا كباب نعف 2 يديس باقلا ممأر لوو اود نوف ا

 مسمارطضأ قدا م3 ةرحو 2 قابيتيتسا اذ أدغ يلق ناذ

 إ
1 

 دودق نودغلا تاضورب تسامو م امصلا ثثبيه ام هللا مال كايلع

 مماسغلا رطتح صيت لهند 3 ىدجرد ند ضاف لق عمدلاو

 مماظع مخم قوغشلاىرب دقو 0 المعد نع دجولاب مسجلاو
| 

 0 رثلا ىفتنيل - يامال لاثي يبق كيبل أ

 م..ها سد أ رو رسلا مي نليط 3 قى. دصتلاب بأاقلا رفظي و
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 مماركلا لها بحصلا .ةمرحو 2 يسبلا و ىفطصملا ممردع)

 الينا صفلا د مهقوراف ةأجو د مسسازأأ ل 0 ةاجت

 مس اعزلا مانا ق2 يسجايدلا ردب نامثع ةاجو

 م..ماةدسالا ندعم ةعلطو جي ل يعلس 0 ادضرلا لعام 5

 د ل عيفر لفروع 37 أبو د ار زاح يذلا ريبزلادو

 ةمأ ار.كنا نامزلا لوط ش ةخ مل 3 رك هدوسدم قرويخ 0 ند رماعو

 مطل ع وبق ةرود نم د !اودكسيهتجسا يذلا ءاي ع او

 0 العاو الضؤو ةالوم د ةأبح دو يذلا قارعلا بطق

 مسماظتنا داج دقو ا نكت 0 كابقنم ىرولا نيدزاحو

 مما رص ىدبأ نيد م.امسد أ 1 عاضر نع لك ف ماص دو

 م ازح ملع ثب يف دشو *« ق.يمع ملعر) يف ضاخو
 مدا دوجولا قيطي الؤ 2 رت لك يف عاش ةرسو

 1 5-0 ينالبج أ اهلوا ىلا ةديصقلا اضأ 8 )هع

 « ( اهبجوت اذهو ) «

 ٠ 1 ادج اجزام ىلي 3 0 نع كذع 7 ىلذاع ين الا

 لج ءادب د ص كناذ ب رودس ع اذ ةمالماب كن 0

 لضفو بسح يد 1 هلا عيف 5 د بسط بح 2 تاق ى

 لدتشب رك ا كَ دق مام» 3 ىدس هسا ىلع 0 يور ليهو

 07 العلا ندز» اجلا د اعمج بيعصلاو لالا ةامجو

 لبو رطقك مانال يف ثدازو + ا ياربل | نيب ثشف ميقانم

 + ههه ب 3 ابس دق نم ايو *» ىل عملا بطلا اهباي الا

 1 أو يدهس 5 هبل دن معسل ةردغأو كدب دره نع فاظعت

 لسبب مصتعم كيف كحدمل * نسسسيح لك ين دشنم يناف
 يل دج دصقلا لش يليج ايا » يدا سنا ادبا مئاه 97

 ارق ل ل نكرلش ىت " كتشعاا 1 |:ةجيشو

 د ةذه يهو ١

 لديلاو ىطعلاب 1 لج ىناليج و #2 لصفلاو ىنسلاب ب دو ىداليج 5
 لا 0 ا 1 ل 1 ا ا ا ا ا 1 ا ا

 عفر و



 م7 1 مدا

 50 ىلا لين مامر روسو 2 ىلنط» ند قربص نأ نايدقولا عيفر أي و

 يلاقد ىفس هبببا ناك يأ 39 أس دبا 31 ماطر < لشاب 4 ما يعل نأ

 يل: قو مأر ردا جودك كس «رطقلا بص لم قرع“ 00 نأ

 لزلا "كاد ن طسشلا يناناف « اطخ يدخ قوف اس-طخ يعمد نا

 كل ابولارطق لم ر._خاز بيبصب م رطام نيح لكرةيهأن يلد نا

 ظ رص يا لاوس هيدا لاطلا دوور دج اعلا فيولك حمللا
 لحما ف وليل 0 رككش و لازن ود ياودسفارار دب لدب وخاف يبق عينا

 لعاطلا كطسابل لا هلا كدا« رؤدكفنم | عيدض وذ ارؤؤشمم ناطق كنا
 ليوا 3 اهنجأد ىفشت موق اهل دج « ىفطلت ال اهران افيل يداوف يف

 لطم اذ نذل ال عساولا يداوفل 2 عمال دفا لاؤف عطا س رونب دج

 لسرلاريخ نب اي ريصلا ادعت فثاو «ريجلاب دج انع رسما ما
 مادا قيثو او بردقلا لينب دج » ىسسلق ذالم اي يبس-.ه ومني 01

 يل دج كلصوبو يداصلا ىلق فشاو ع يدادغب اي ١ ىنلص يداسهلا ىبلاب

 ارسلا ك5 تعي "اواللا ناو مل « قسبسلاو العلاب قلخلا نيب تزف
 لش ذه اانا دوق فب ع كريو (طباي السا رهام ١
 لبسلا يدد مث ردسلا يقل به # هد 3 ثادالاو ردةبلا ليم ان

 يل رضحا دادولاب ق.هاز يلع 0 قباعلا 'ينللاوا قراملا ]لا كرح
 للا لكااطر اراللا يجلي 2:نارادنك عالطتبا ازا كلوا قلاكو
 لا ىرثلاب را هزلا ا ٍ فر طق لا ضيفاوزددعاب لا ءاضا ام

 يي( مدع هللا ىدر اضدأ ملو ) به

 ناو-ضرلا بوث ادسكأ ب يىبنال-.--بج و

 ناب راازدلا ادهنا ف ناله كلانا ظ
 ني ايد كلا نينا عدنا ينير ردك بانل |ف
 | اجمل نا يسرق نال و لفل 1
 زان طق قااريؤد اد و ادهم انامل ظ

 3 ناك ظ
 ا 0 اديحو و د 0 اطل 2 أو



 0-١ اا 7

 ناس سحالا نم قددؤو 7-0 يداعب لص

 ن هددمدم بلار ادلإ اكيلكا 0 نيدلا ىسي اي

 نمط ايكيملا عذيلوق 5 يف لبقاو

 برشا بذع ند انقسأ د بلققلا اكوا

 ءزالك ف اريهش اي ا + كايلتلاودحاو

 رد ديقاطأا اف ندرشأو # رو

 ناقتي نا الكر للا ايف ع روب هديملا عرفا

 سالو اياطعلاو هم راوس_نالل اذ اد

 نار-.-.ةالا يف اديحو اد هم رادوكألا للف

 قاوشأ تداز دق ميف هه قايم قل

 نارسيتلا رح نم ماه م قاد ١
 »+ (رودلا رحب اي يليج اي اهلوا ىتلا ةديصقلا اضيا م

 (  اههجون اذهو ) #
 ويعترلا# نوكلا ادغو هع رور.سلاو اهبلاب ضرالا الم

 1 00 0 اسضرلا * ايازسلا رحب مامهلا ماقم نم

 اجر ب ىضعت ةامعل و يابن اذ ادغ نمل اًمينهف
 زاودلاباؤوقا د 7 الضرب اونكدا ع قايعشا ىذا ونا ببطقلا هيا
 0 الك رشي مث تعرس غب ىنايال 0 7 لاناو

 باور يل عيشسم نادال يعن ين
 رودلا رحب مفردا رولر دج مج فعلا ما-دهلا اهدا اكراق

 هن( ةذه يو ١

 ماما اي اي مانالل نيب هم روهشيمار سلا بحاص د ه« روشلا رحت اد يليج اد 5

 ماما اي 3 نم * قارحا ئ اق يفراص دق قاوشاو هذ ىناف ئنلص |

 مامأ أي و ىداقس فشاو 0 ماسه ىىل اق لصود ل يل دج # ماو اوق ةلريك م نم 5 |

 ْ ماما اي 0 مانالا نوي «رادبنلا بوت ' ىنسكشلو 3 رارسالاب يداوف 0 ظ

 ' ماما اي ماه عمدلاو « منكي الي بلت ىقوش هه مرسكالل ببطتلا اهياي ظ
 ب

 ء !



 مام اير ارعلا ةلخأل 5 ناج م 4 نيران لقيا م # ن رامزال لوط اعثاشي 5

 ءامااي قماظاب ادلاف « راردلا ىكسي هءفد يف « راطالاك ر.س ىل دج |

 7 1 ماركلا نفاه انام ان دق منمو « رارسسالا لك ارئاح اي

 ماما اي مارملا نم » ناوسسخالا عمجو !ذا « ناليجاي يبسنت ال
 ماما 7 ياك عمسا «ب الضقلاو ىرولا نيد « السع ردق مل نم اب

 ماما 5 مامذلا نع" 2 ايدالك 9 ةدرصن تقف د5 هي 0 يفز ؟كرنافذ

 ماسسما اي مامغلا رطق « ناسبسحلاو دعب تقاف « نامزاللىف ابازملا تزح
 0 م" * « ماوقالا نيب ام داز دق هم م ظعالو اف كوكب

 0 ماودللا ىلع م مير كنلاو !واربلا نيس هب مسي يظعتلا هللا كد و

 مانا اهب ماظنلا داقع هيك وفرع افاق او ةايسفال معامبفلا نا

 ءاقعإا 7 ماتم « ن زوسسلاو ديك زث « ىبذشي 0« ارك تلوال

 ماما اي ماصقمتا الب 5 مدركتلاو دءرغ نم « لستلا يدهاَم ىلا
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 ماما اي مادمخت ا ريط م ىتسسنق دق ضووب امو هم ادصغ سبر تححئر ام

 « ( ميطعلاب انأ دج 0 و اهلوا ىلا ةديصقلا اضيا ماو )

 « ( ابههجوت اذهو )
 ميلا هيابثوزط ف هك[ اهنطنولا قطابزلا طار دول ويف

 مسيربلا يف احتاف كلسملا ادغو هم ار سسينمو اسقرشم ردبلا ادغو

 مامي ا يليه اضرلا « ايازملا رعب مامال مسي رمص ن#

 مس يمشاهلا رخافااب اسمسو « براغو قرش يف اعئاش ادغ نم

 سيفك ايسر < ةفرر عدوذي دفاع بشع يائذولا لو هاف اذن

 ١ انيسيفا ءاشكلاك مينو اريج لا يعاود روب ايفااعلا

 مسيلجلا لاصتخلاب عمسلا اوثلماو # مسسسيف حدملا اورثكاو ةوحدماو
 سا بظدلاو*ايل خب يليج « اوسساوقو !تيمج يعم اودوف مث

 سا( ةذ» ىهو) *

 مسسيطعلاب انل دج يلبج اي ه مسسيطعلاب انل دج يلبجاي
 ءميكبلقلا ىف د داز لآ قد شلاق وضظ مح يطعلاب ال دج يلج اي ق

 20 مد ر صراف ن م افكار اذ و ب طفلا اهياو



 ميفخ تسيل بملقلا يف رانلاو * اسياربلا نيد ثده دف "عبار

 ىف ايبكالاو اهلل كفا مار دق « نابي اذءادغ ىلقف ة يئاص

 لابن اذااينألل برا اربسنإ .هسسهحب هاا ار لطتاشكان اذ هرج ا ةراو ايطإ
 رسطاع ةيربلا يف ةرششو « رس خاز وهو ادة رس ردع او

 مسسيرملا يف ةرهش مل نم اي « رسساز بلقلا مب رس ىل دج

 ١ طنب ااهغبجألا دق ل هلا لنا بتاك مركوم+ اوودلا لل

 تت مد ربلا 5 5رد ود مااا يف 11 كسلا 5 تغطو و

 مالم يو حاملا ف ل .جرد 3 م 2-0 8 اذ ادذ لو افنده لص

 داايبلمد داب كل نق مقار ثنأ نب دادو اا ناه نوع لو اهردغم لص

 نع ياللا كب اود امزيييك ]و + دأ كيييقلاو يفد مس ل ليف

 طسسسي فر تن 01 معك ىرح نم و 5 فطسيمإاللا ةأر :ءا ىبلقف ىف ناص

 ىث أسس دق دداز اهلاوج هع عراك مو دلاك ةدرو 5 :.طءا

 يزد ج#و 1 57 - ىنئجلمو د يزذكو رفا يرغف تنرزاق

 2 .٠ . 6 ٠ 3 ا هه يت
 مس و ل يجمع 0 ىنسكتتلف 3 قرردحو 06 يدابع تيتا

 ارديجيسااس وعفا 35 ةرشم'و + أرسسينم ىعضا نو كلا كروت

 قناراع ضذن و ل روا يرئانخا اهعار بيكي اغك الطف كلدازب كالؤم

 قينالل ضايرلار دز ميقم « قسييعلا مالسلا كيلا يدها

 مسسير سنع ثدغ ثاوسن وذ « قسيص نأ مفدو مهددم

 نصغ سامو < مسالا دف ردبلا قرشا ام

 ميسيهبلا ناتشحلا ضائرلا ئدل.و ماسلا نسب رهز د
 1 اوييسقا ١ ىنبلب

 ل ) م6 هللا 8- اضرأ ملو | د

 يسر زا---.دو ه0 ىدتقفعو ح أمذ دقو هب يس و دش ط3

 رسخأز اذلا از اا رذب 7-0 ردانسعلا ددوع علا

 ةنفلاماتت لاو لو بي هدم ِمصلاو يو يدذجو « *« يت ابس ص 5
 ف

 ريف ملابس مح زولاذقلا قرح لولا

 مس تانيماس بذر هد ا ةيفولا ردم ىللقا دجف

 سلسل تمرلذلاو 03 ما-مغاأ لغم 8 ن* * 3 ىتاسسسو عمدلا

 لصول
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 رسخازلا ايارمل رحب ه« رداسنلا دبع لصول

 اس طاقم د ا عمدلاب قدجو يف ع ني هجولاو

 ر-خازلا ايازاارممب ه٠ رداستلا ديع لاصو

 لسصيساو اهحح مينا يدل قو عمدلاو لكي وديا مسجلاو

 لولا تلاع رو روض اةالقع نصور
 لج مضو * للصف رخو نمي « يل دسج برر او

 رخارلا ايازملرح#» هو« رداقتلا دبع لصوب

 مابسسسس ذال هب حراس مثالا يف ميلق نم هب يانسسبدودفعأ

 ر.سخازلا ايازاارس# »« ردالا ديع ىمسي

 قس.-بة»و بسو * قرشا رودلاب انبلقو » قسسفوو دجو

 رسخازلا اياوماور ىلا رالقلا دبع نكةضف

 افا تسلا يربي « اماسيتعساو انسح رهزلاك اعل هش ملم بهو

 رسخأرلا ايازملا رس هه« رداقلا دبع صخب

 « ( منع هللا ىضر اضيأ ملو )د

 راس ال ايندلا 5 0 نم « نادرب لا يذ 5 يىننالسسيجعللا ي يقوش داز

 دا-صقلا ايام ل ين *+ يدادغب اد « داسسقولا رديلاك ثنا

 راال لك قءافئاغ « دايفنال ئوو داس 0 يف انثلاو

 راطعملا رشنلا اذ اي ىنبلص ه« يناف يربص *«* ىئادرلا بطقلا اهيا

 ىم ان يبا يف ىرحلاب م و ا + ينبع عمد

 راسيخالا نيب ىكزت دكاقرلا 0: در ان مهاسلار دققلا يذ ىره نم

 راو-_الاب يلق يلالما هه ناشنلا اذ اد هن مديح اديحو اد

 لئاز: فج نم ىركلاو »ب لان للاي < لفباذ يناف يمسج نا

 راسنلا قارحا يداوف يب « ل-باولا لدم ه« ليسام دع مرجعا ىنيع عمد

 رارسسالا يني طعي مديل ينانفا نم يناليجلاىنهش وج

 افهل ىدجو نم قام ىسسفطلا س 5-1 بيجاف ةاوشا راف

 راهنال بذع نم يلم دق 7 افرسص اماكن ىف قرأ 0 يذيش ىنقسا

 راثالا ىو ني ىيةجأ ه ناسمزالا 2 3 ها دلعي مورش

 اسس ا ا سا



 +. م 5 اهلو ١ ليل" 05 ..مقأأ [ضرا مو

 * 8 نجوا أذهو ]+

 كك 0 قو ا 5 3 تدازو 5 0 5 2 0 نوت دقف

 58 ليج قى دايس اللاوتقا دوزت دكا مل رش ران ع بعص ىلع اذطوف

 يقدمع ثنا ىاديس يذالم كتناؤ 30 < نكلقلإ الود لصوو ن نمو

 يع يب نوف 2 ءرخذ ا 0 كاعول 5 قل تشرك وابصلاب ى لق ناالا

 ةا.ءشالاب تقرشا سوك ارودو د دي ا هد ا - جو هيدا لهل

 ميظملطل ريح 2 4 1 يداوذ#« ا كرشرخ 5 ن“ 0 6- نكن

 2 عر مم» كنم ةرجرا يذلا ل 22 د يا ط1 نوح 13 يددا يفاف

 | ١ كيم لكتاللك كراذار ودك 4 ايستكستر هاك كلا "اق دينزلا" نكر

 ام ةهرغا] يملا اذ و 3 ايا 5 رس دا هس ةيارصلاب قفجو لوق'

 يا( ةذه 5 1
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 رداسسسفقلا لتع 5 0500 د بي ههه هلا وع 0 0 و

 يلا قابلا رونار انيبلا لايم ل 3اس افلا كم : يعاب
 باط دق نوكلا يف ةرشسن ند نال ذولا هدانا

 رس هاي مثم رودي ى ظعي + هب امندلا يف ةددرم

 رو.كشللا ى م.«.لاب م..عصخو « روستلاب كَ .لا :ء1ا سك نك و

 ل ازلا ردجااك معود د د روس علم يىذب 1 ل لبقا

 ناسيح ىولبلا ةقم نم « ناحل لك انغلا نا
 رس اعلا ا “ 0 - .تامحا يلا ير يلاو

 عسل انا ةرددو د 2 ال لا روتلاب 21 ندا و

 رو ةايلا ل لوبان 2 9 بلقال 6-3 لمصولاب

 0 م مز ىوحدح ىلق 5 2 سا انطق مي محا

 0 دايل 00 نم ملم ُْى بيضملا ما لان

 ىل كفاح 5 3 هاا دج 0 ىغبا لع دياب

 رسب ازا فيطلاب ولو ىباص 1 01 دةرون» نهب

 مما
- 

 خا حدو و ع و ع عل ع ع حد

0 



 م 0 جد

 َق 52 ىد ايندلا يف ةرشنو » قر شيلا رونلاب | دع ند اب

 ر-_هاساا نرطلاب ضمن مل د قوش دجو نم امرخم لص

 قاد امندلا ف ىرولا ند 5-0 داس _ستقولا رونلا بحاص و

 يمسه ينبع نم عمدلاو 5 يداي 5 ه نيد لك

 ر.سجاه ىكش اذ نكت الف « ىماسط ىلق لصو رسيخل
 مقالا ىفجش نم ثمرو « مقار يذاتسا نم ثمر دق

 رس ضاد ويف يداني ذأ » مس ذآ شخب مل ةديرم

 « ( ينا ريخلا ما نو اي اهارا تلا ةديصقلا اضيا ملو )

 « ( اهوجون اذهو ) »

 نمزسلا لوطلا ىقوش انمنو هم نتولا ذيذل ينبع ثرجه

 0 ةدكدحبلا 0ك بهم 2 ف 5 د اكس ىشطت ىناعد يلباخ و

 ر-باج كش أ 5 ٌباقلل د صصص لإ اعلم 5 نمطق و

 كب م ١ يقايتشأاو د نورها ذود ولا

 اذ ىللاب بميت نم 1 تنصت اان م لك ىبلق تل

 نسما العا هللا ةأيح ند د ىضعتر ىلا مامهلا ..هللا كلذ

 يذلا باقلا رداقلا دبع كاذ

 نس.سسهيلا ىضصقأو بيرد ةلا 8 رايب

 4: م مه يحور تثتجزم 00 ند أ ذاعسالا اهيا

 سيلا ءانقلاو ا ميلع د اش لا عيفر ردو ملل ن

 ين-ولا سشيعااب بلقل ازوفيل د ىسملاب 3 دجردقلا ع عفر 1

 ن-فكلا بوث يجر دا لبق د قدكطساال صو ل الا

 0 حال عماس د اد توسل نيح لك ف انأف

 يسنا ينلص ريخلا مأ نب اي 1 هانكس نوح لح يدانأو

 « ( ةذه < اا

 ينسلعلف ماهتسم 3 ولا ند و

 يتسسلص هللاب قئاش « ينا ريا 0
 انياوفو ارتخف تزحا و ء اياربلا يف باق كنا



 7 [[: قدس

 ليك ام نود ٠ اياطعلا هللا كداز

 ءالعلا جدأ قر نم اك

 نكزدو

 لوالار يما 5

 ينسي مدلاب أدغ دق د ءاسمسجر اذ 26 لص

 ىسس هاني ال ةردق « اسهاجو اهيظعن ترح

 ندعو سنا ين تعش د اداهض يف سمش ثنا

 ايده موصلا ر مخ تق ةاسيوت عضرتال 1

 ينسجت كروز نم نعت « اير نوكلاباط كنم
 ل لا مت تيا سريا يس يح ادنرب

 نس فد لاعب رع ي نكاس 1 نا لبق

 دعو دمرت مل نعروو نييرفلا باعقلا اهيا

 ناس اصح ]ادع دق وون ديسسعفعيم ردعق ملأو

 دعلإ كبف يجتري * قاستشا اذ اب لص

 * ىق' ريخ اي مقساف
 1 ردق ل نم دع ردكلا بالا اهيا

 ن* 0 ن* برغش

 ىف كسلا قي نع « 0 ملو

 يداسالا كنم ىجنري د دادو |ه] ايم لد

 ىلا 07-1 نم امئاهأو داييبلا نوب ادغدق

 انهعلاط ا د افيد سف -- قو مه ايلق 5 5

 2 ريخ وجرد 0 1 اي دشنأ نذل د

 نزح لك نم مقو دعب هدوم ظ3 نم مىكحو

 مدرك لك نم مو د ا كرس ن“ ًالماو

 ند سس م هو نود ءامثب ها مس سم“ كيف ملو

 كلج رفا. كارا ه كلاس ليو تقلعتدق

 ينسظ قيقعت ىرا يك « كلين رح نم لئاف

 اماستبا رهزلا ىنح ةقيدع اع اليمهتم تبدهأ كل
 م ةرض_علل ءاج د ماسقسلا يربي راسا :

- 

 اذِش ام



 مالا [11 جه

 ماس يغلا رطق اددو ماما ريط اذش اه

 بي 5 ىنقسلو 00 ما-سسيتلا ردب اضاو

 # ناسو هربلا رويوش اي اهلوا ىلا ةديصقلا اضرا فلو ) د

 ا( افهرت اذهو ) #

 0 رن قث و ميسن ببملو دي ناسسمتك ن رود قرشمر رول 0 دوا

 نالعا 00 رولا ىو ةروش ىوح «* ئذييلاديسلاز داقلا دبع 0

 نأ 0 1 ط ىلع ومد هر 8 5 ق 07 ال_ىءلاو لصضفلاب نامدرلا ن“ زافو ١

 ناو ضر رد اضئاخ اءايذا ل دو #* ماقيرط مم زاد لو ند 2و ْط

 يي هدح هد دأ رود ةيربلا يف رسب مثزذو 2 ل سس سلا ل مترذ : ماوقالار مءوم ف

 ناد لمح" ع هيد لصوب: او ١ .ظدتن »* مكذال لو مكذاتسا اود دماف الا

 0 أ ال 2 ا ةرهنم) كاصود 5-3 اعيمج ال د
 اسهرب فرشاز راح ارم سطوح

 سي( ةذه ىو * 

 نآس »رمل ريش اب 5 0 نا..سهربلا ريهش و

 ناسيبملب لا داوف لص د ِن ابييمربلا ريبشأب

 ودسيسيملا مقرح لثم هه رس حو رذ يلق نأ

 يناسملا يلق وفشأاف د« ر---بصأا ى منذدق يوم

 00_10 داو | كاضفيو د رسمأز !١ ى كرو هل لد

 ناسشلا عشفرا ترد 01 رخاف كلا ف شمل

 نيف ا:هامأو 2 ديد دما اءكيش كنا

 ف :ابيرلا كالعاب ماوي 302-----ج اذرف كي

 عطاسلا انرون ثنا » عسسماللا انردب ثنا
 ىلإ سح الل رخل كنا دي علاطلا اوف تسا

 ىدداسلا ادرك .ةنزأ 2 ىىكيناطلا انرعب كنأ

 ي.باعلا اجيلم كنا 5 يسسمانلا اذر ان 5

 00 د أدغ 5 ؟دذ بي الضت ىرولا يف ثرح

 يسرا افقاو 0 م ىلا قا. نلف
 د رح ع دوت - تس جت بر ل 220 2231922 292222 ا سجس وس و ع يب ب سم

 2 ساس ساس صم

 ببي يب بسس حب سس سس



 أ ةباغ متزح اًعنه مك نم د م سس كازا 50 أانويع اورق

 6 ميال ع + تحمس اب 7 اعلا ٠ كبا | ومى ل م يىستكي

 داكيطتسماب يعل « ذا-_س.تسا ريخ ثنا

 يناذا كاست نم لك + ا : ينقو

 فاسطعلاب ىلع دج »« ىفقهك ىرولا يف ثنا

 ناسسفرعلا بارش نم » ىرصلا نم ينقساو

 لكس روكا يعم لغم ططرلاب عل
 افلا نا إم رو يلمع دس خطار

 قاراشالا ينتشهدا 1 لا ينا

 نارسيلا لاعتشاب » قارخحا داوفلا يف

 نتملابزوفا يك « يسع دج لاصولاو

 نا سيكب ةرمخ « ندسسلا نم ينقساو
 ,ظعتو دئاز مس سي أ مسن كانادق

 ناسعتبلا رعز قاف 0 موس سس ظنم دوقعلاك

 مالا اا أهدو + رددتللا انل ادب م

 اييقلمفالا هعانرسوم ولسصتخمالا اهل ذوو
 « ( انير هللا هللا ابلوا يلا ةديصقلا اضيا ملو )

 ولا ري اي رضا جابر كمسدحو د انسه 2 ١ قرشا لو مك اعند

 ىدسلا را تا < رششب د اقباع 0 ٌتقواا ميدل جافو

 اذعلا عم باجلا بلقلا 5 ١

 !سدتلاو دمحلاب هاف نعزاف دقف « .ةطحل لك يف هللا ددح# اوهوفلف
 8 -ةلاو لضفلاو مادن الك ص مكدزي ني ده عل لك نع ركشبلاب مل اوهوقو

 اسس سبر هللا ل انعم اوليقو / أول سس سهو ملالا ديحو#ب هل اورقو

 «( هذه * ب

 وس سس أس يببعل ند و دش 5ك همي تمن 7 العجي هلآ

 -قةلا كدع ملا 0 مفصول و لد ناطلس
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 “4 0 جو

 مانيش و عب ب ممدلا رطماو # 5 اردبغلا عم قوش داز دق

 ردا-بقلا دبع بح نم هي ماها ةدش 7 كلنؤو

 قدس-دور رشبلا نم مل «٠ قرشم نوكلا ةروث

 رالسس..ةلا دبع ربل نم « قسبعي كسا رشنلاو

 اوس تدع" ايازلابو « اوس بشت مدم ليذلاب
 ردا سقلا ديع جدد يب كل هلت ثاب نا ىيبوط

 ةردس قب ' اولع تبلايإو مرا ب 8 ترافق دلايقب

 ىفنب الامج تداز

 اضا دق نوكلا مد نم اي م اسضرلا ديسلا اهياي

 رداسسسقلا ديخت ا يرجع اال علا العسل وكنو

 رالس.فقلا ديعب منركا هن ةر

 ةاييشللا او رجعفلا ملعنإ 0 دادوبنلا مقاش افيدم لص

 قرد 1 لا ل لصو ند 0 داي كاايراف زدعا 8

 مانالك يف رخقلا مل نم اي »«» ماسسمه اه بلقلا اهياي

 رداقلا دبع ةيشاي « ماسقسلا مذش امرغم لص

 امالاو دصفؤلا ل بمهذ + لا-صولا رعد افيدم لص

 ردا سقلا ددع ميجا د ولا ودفممللا ررح املاطذ

 ده رشا مجنأ الع 06 + ا هلع هوم لدوقم 1 نم و

 ردا سس هلا ىيعب نزف هه اسس مت ةرس ادم و

 دس ديل |ارازلا اهل طوي رم ااط ساشانوإرالا .ةجاح انيصاق نك
 ردا قلا لد عش 8 + ددسرف اد 8 بطنلا اهدأي

 قالب لطماو ىزولا ريم ونولغ لزب ا فيم الاف أوم اي
 رداضيبلال قلا ديعل اقرش م يلسم دق بلقلا كبحب

 انا ةيلذفلا ىلق ىلع

 رالسقلا دبع 65 5 « ىددظلا نم يداوف فشاو

 للابلاع د الضؤف زاح ن“ 0 .اايلايسللاو غلا يماس 5

 ردا مل! كد ىدجش 5 خ3 باج# ى وك ..عومسأ كدورم

 راسنا ىداس ادؤ نهاي اد هي رآ [_يفلاو لضفلا 5 لم 5

 لزا « ابنثلاو حدملا بحاص اي

 ه4 تتتتتت تتاح سبببببباسااباسابس



 م ا[ 0

 اضر عم لصضولا مكينم هن كا اننا يذ ذل ىنذاب دج

 رداد -قلا دبع نش اي« كالسع يف كالوم داز

 ماسملاو ريطلا دنا ام م مالسسلا كدبع نم كيلع
 رداسدةلا دبع -- 9 ماس ستبا اذ ردزلا ادغ امو

 م.شعلا عع لك ين « مسمتلا كدبع نم كيم

 رداس -قلا دبع صخ# «» مسفر سءرشعلا تةعئاف

 « ( منع هللا ىضر اضيا ملو ) *

 ميركلا ثنا « لالجلا اذ اي ه« مايظع 00 ل ظ

 ميظع يرج» « رافق عمدلاو « مهلا ران لثم قوشلاب هكا
 لسور 2 باذ م ا «# مديد هلال طراق ن عا ناش سا ارلاو

 ميدق نم يبب « داز يرام « مسيعتلا لاثو ىثلا لاف هع داو 6

 مسيدذ اي ىلا« لاط دعولاف هم ميركلا نيف منأط لاضرلا وجرا

1 
 ِِى ادخن

 مسحو قون اهكيذق ند « ماسيظع ردقب اء باقل دعاة كو و ىذدوش ١

 متيمشلا قيبع 3 د معن مح ةدلا يدلب اةيئابجلا ع 3 2#

 متيعتلا ر روح قاس تانرباكلاب #2 مسخ كبل دج راد لاك 2س 2-6

 مدس بةسلا ءاق 0 ٍءدمصلا ر ود د مدعو خف ريخ زاح نم رودسبلارد

/ 5 
 مين نم لل * ماسي ا داز 5 ميو ىلقب ى ءرجلا نا 95 ماسالا اذ اذإ :

 مار_بغلا لومار حف ا 5 ع  داز دق يبق

 مامالا ى ةطعملا 0 نم 3 ندساما 0 داز دوق يبق

 الضف ماذال قاف دق نم اي *«# ىل_عباي قلحلا ريخاي
 ماس سنلا يف 0 ىىح 2 دأ-صو لامجلا اذ إ! ٍق 8 به ظ

 دوييمافلاب ءاج لو ٍَض و 9 دوصامفشسيلاو نوكلا رودي و ظ

 مارلي كتم بيظحا عيك 2 د دو-جرخ 0 1 بقه

 اييسف اربلاو قللحلا 06 اهيا نامتدلب دارملاب صخذ كا نم أ

 ماستبا اذ تقولا ىقلا يك 2 ا-اطعلا كرك نو وجرأ

 ا

 نم اي



 لادستلاو سصخ 58 نم و

 اواو لدضفلاب ب 3

 اسوا 0 امص دو نم 5

 لالا د: قلما خير رم
6 | 

 ماسر 87

 جاسم دلاو ليلا نع ف

 ديل الابد ايل يبق
 م بالشاب كم د دو ينا

 ىقاب مم قبي م ! 00-

 داتا قلخا خ 5

 ماسة 5 3 غل 0 . 5 د: 7” ١ كلا

 ينفالسلاو لصولاب

 ةيراقملا لاعأل 5 ل لح

 ةاس يدا يىل فشاو

 راسسسقولاو ليججتلا اذ اي م راس خفلاو دجحلا جاق اي
 ما-سمتلاب دصقلا ىل لجع

 ىنامالاو دص:] او 8 لد

 راسطتلاب 'كقرلا لاط'خق
 لأ لكس صخ لو نم و

 بنان .هتلاو رشبلا قطعا يك
 « ( منع هللا ىضر اها وعلو )»

 فيما 3 ديت ا وشق ف

 ىهلا اي 8 د يس فوك فلا

 راردسسلاب ردعلا 0 ف

 © ةطسللا 00-7

 "اتا لاو ناو ,حلاو « ىمدسأ تكئجدق

 فعض وق ىهلا اي هه ىسعجيرلا كيلا

 رايتس نود عيب: ىك « يرماب . دج

 ةخاو يدبا املك « يرد ثناف

 رالو ىههلا اي هء دار

 ماوه يداوتسصدف ردأو

 ناك مزلا لوط ىنملاو *«

 فرسملار سلا سيرددخ « ينا.سنج قساو 3

 لا لثم رون ريخ « يردصب قرشا
 فيسصولا دو_مدلا كروذ * ير--بقب لعجاو

 فدالاواميف ماسقس ن

 ىدس :اهتلاب و لد

 قسح ن لاو نوذيلل 1 قسسفو بر و

 فشكلاب يلق ىري يك * قرسشملارونلاو



 داك طاب افاؤوف

 نرارإ د كحلاؤ دب م نبال ع كازا

 لدعتتا_ طلاب يباشر حلات مسججلاف

 يبس فنم ريصلاو لطا» م« ىل نفاع ]وحس

 0 راي 0 دوج + مسد رك اف

 فيساتلا راهزل انل به هب مس سس راع اهو

 يدا نبلا رودلاب امئاذ * يالوسق روت

 تو لبق نم دزو دج هع أر سس انو

 0 عمسأو يديس « يءاعد بجا

 فف يصيلا مود عيفشلاو »

 06 ادوم ىود نم * م تال

 فلفيقكصو بثتكا ف عاش داك ييسيسوابت

 افدضع ىاررلا كك فيا ةتارع ا ع ادازم عل

 جحلا تلاذ نم اهضيف + اسن يناطعإامل

 لايم حجسملا» انازيلا فذ لابي كلا راج

 .دريييللا لحك |عيلاد 25 ا رد

 نقيس و ايلا مومخ د ناس سب ص دقلا

 لاب ملوق ل د نذا حسو سما مل

 فرس لك قوقي لب » وسيع رشنلاو

 هك مح ةءرغثلاو ممعط م دسسش قيرلاو

 ىس__هاض هرب لو ي 710 1 ماو

 كه لا لير 522 هد قى >ام 1

 دويايسا وتبعا يلا لك 59 د يرور-.م لمجاو

 مدادهلاب و



 م5 لل هجم

 بنييشيبسلاب ط لذو يل 31 ميييظساة ولاد و

 نس سي وجا انو روشفإو د اهيسيتن نكو

 تكف سس م مسستعلا] انجود مل + اهييلشي اه.

 اهاكملعألا نسحأ متخأو + مارس له

 فسطقلاب ار ننمأو * ما. محلا تقو

 روتي انمهلا دج م روسسسسبقلا ينو

 ف... .تولاب اوذع أرطمم * د ةيكمللا لدم

 يفي السلا انيبكلا بيه * ميسقفادقلا 6

 فسسطاو انارديت فئاو « مساركلا عم
 ناوفشملا د أ كب دو 3 ىسس أرد ن أ

 فرصلا ساك ن“ ىنسقساو #4 ناسيا الءا

 ضابف ةعفا ِ ةايملاو 5 ضاسي نملا نوي

 ل يئالر خفلا بحاص *» لوسسرلا برق

 1 ا
 ىس_فقلملا 3 ةرتذ * كتي مادام

 مس سس أرقلاو نيعمجا « مياهلا اذك

 فسصولا نمسح نوزئاحلا 5 مصابا لى.

 نيش اهيا هيزاوتسلا
 ىف كيلاسلا مركذي ن“ +3 نرساكلا

 عاسسسسس سس شلال عجبي ءاسسس سيلوالو

 ىسي كعامل قروئاملا) ىلل_ حملا وق

 رداسقلا دبع ىمسملا « رخافلا بطقلاو

 فسملا ردص يف ادف نم « رهابلارودلا وذ

 يشق! اردقلاب امد ماو قاردبعلا برطق
 ىقردساس لالزارمه نعل قيفقاني نساكلاب



 م -72 .1٠

 هع فاو هرج د.سيرألا ي طوم

 هلاب ا كل | ىسكي

 َن و لتكح ن 1 دود ع ن--.يمضلا وه

 فلخ نود ةامح يف * نو كر مل

 لح مد ا ل كد ىو

 يقينا وري ع ويلا ا رت ماللاروحلاب
 مأ نايات نيح لك ه يالا يدها

 فر

 رسمهزلا ضور-لا 3 ادبو ه« ردللا مال م

 فس.نا لك ميش يف « رسشتلا جافو

 (#* يداوف قوشلاب ر'ط !هلوا ىلا ةديدفلا ايا ملو ) *

 « ( ا-(هجون اذهو) /!
 يعذأب قف ربلا قى مسا ةردسب داش ة نان اق رشم نوكلا 0

 دابعلا عديفش ىفطصملا دمحا « اسياربلا ردبخ لولا سدمب

 داس س.عجاو ةقردو مارغب «ر رقمك ادم دتشملا اذهيا

 ا يطالب مووقللا نمرة عسواو يعاطا كاذب ىلق نا
 يالمتعاو يثجعامو يزنك رهو # يذالم يب دوس وهو ال فوك

 2 . هس تي# لإ يفراص ميه ا ع ملكا 5 يزذنكوه

 يدانا ناسللاب خروع ع“ تل غلا دازو للا ىجح داز

 ينارطسم هارفتار قرشا انط جان يي عومدلاو الثق

 « ( ةذه ىو )

 داس شن كاني 5 بيا ققروفلاب راط

 داسبعلا زنك ادغ نم « ىل-ععملا مالا ةوفص

 دادس :هاب ىصع 0 نب اكلضق مللا ةابح نم

 يدلرال لك 'قوحو ء' ادتازتلا لككا كوخو

 دا..ب نركلا يف ةروف هم ىتحضاو جاف ةرشن

 داس يدزاب نيح لك « ملا ىقرش ادغو



 دازسايللا#لك.ءاج + «اةايلسحا ماء للعم
 ىدادر م.دسيف امن دق١ » نس ااي مللا لوسي
 ةالشسلا زنك اي كيم م« لسصو ساك نم ينقساف

 يداسي ىبسالا كلوسأاب »*» ثدسيغتسم دبعل نكد

 داز راس يخرب رطمق ب موسمي جدملا لدج

 داد_تداو لامتكا اذ « لصفب ىظعي ماع

 داسلا لوط ثبيجوا *«# بيوسسنذ نءوفعبو
 يداس.سدلا مو لئثاه باسسسه نم نمادو

 داس علا لها قرد ه رسسسيس نم ناماو

 داعي الي قول لدم + كلازايهييعتط لضرالمو
 داسقنا تاذ ثقرشا *» رو..-حو تانج ينو

 يدا_هدعاو لوس وه ن.م اي كلرا.جو
 يداعال ديك فخغي مل « كاسسج فىئاملا اذاو
 داسشرلا قرط ين لح ه« ىدسسسفاو رثاخلا اذاو

 يداص ءاج دق نم لك نما سوئتك ىودو

 داناصتلا اعاد ص مللا كيلعف

 دا كرلاو لضةفلا لها »م« ب.عصلاو لالا ىلعو
 يداو-سف قوشلاب ررط م« دسسسيرم لاق ا4إ4ك

 م« ( مدع هللا ىضر ايا ملو ) «

 ميظعلازوننلا كيم يذرف لذا مور ؟لايمظيمللاب برا:
 مسسسيسملا ريخلاب يهلادجو هه رارسالاب يل يم و

 مسيثا ناج ئطاخ دبع لكا « رازوال لكرففاو

 درك اي بوج» بلق لكل »* راونالل باب ستفاو
 مسيمشلا ردزلا اهيف ضاير نع د راهزالافطق كبس
 ميدقلاو يضاملاو بنذلا ثداح راسسفغاو ىلزنغاو

 مس يعنلاب بر اي قو الماو ا يع فرداو

 مسيقسلا يبلق انالوم اي فشاو نايطوالاوا دعو



 دابق

 رأس تس أ اندهأ و

 ةايييخالاب اهظيفاز

 راسكحاارسلا اذاي

 0 دوو أ أو

 بلا اذ ا : 5

 508 ,ظالاو ردا

 اطال يدعو يجف

 ل اعنف دلا لرعي للص

 را-طقالا نع فيولا

 00 هش ند يلع

 راط ىقفج نع ىنوذ

 1 الاب بر دج

 :تالاب هيو

 را--يغالا نع عفدأو داو

 راس شيبتساب انع دج

 راس مءالا بر متخاو
 ر ملا كو 5 اناس

 ا ءداه 0

 راصعالا لك لص

 0 امال ناعاءالاو

 نإ

 د

 لا دي طليصلا لل

 00 3 4أ مامبلا

 .بتبلا رس ف انف ا نم جفلإ

 مجيع داب 1 ددلا ُ كيقرعت مر 1

 مهجمتسي ددسألا ردا اة 2 8

 دوقلا بلل'زاح امامه و

 5 اوشا م يبق 7

 نبه 0 تقر لأ

 م--يظع ى ءرج م لئاط

 م سنا دادخب 11 قا اةننأ 2

 يف يقام
 2 ومو كلاي

 مسمي

 قىفج ن

 مسي يءاشحأ 9

 مسيتس اذ ن
 2ث 0 هبلب

 م 1 55 دوصتم ىبابا كا دأو

 00 يد 00 و

 مس يجرأ أ سب ا! !ءاينع فئناو

 0 اهلل ةيكإر ا تع دنعاب
 مسمي لظلا لوقا باع

 م وبلا 6 8

 ان هر ل

 ارهغأو . ردح ماع

 ميظعلا 7 اهف ِك انج ف

 م 06 م 86 نحل ادعيفش بلا ران

 مسيسلاب م + رق ميلع

 ىلا دو ىنتس ١م مسيو معلا ن

 هي( نالغت ام هللاو كفر | قا ةديمعقلا اضرا "5

 0 ان اذعو )جس

 الايك ىلا لع لوم ل دو 2 1 ١ 1 ا يالا ر و . ي



 ما 1| جوس

 بر-دنعث ق ةالا ف يف لاثمال مديترب 0 مسظعم باق لصو الإ د مقلا امو

 ناحل رجلا قزف ىيلمااهب م تبشن لة تةورللا نيسدوتامارك
 بصنم قير دل نيب الع دق علل يذلا يليجلار داغل هم وه

 بسه ال مباوبا ىلا دق نمف « ا.هلاو ةداعسلا ىطعت مب كيلد

 بس هلت ةبابصلا راث مئاهحاب ه» ذسثال كافاو ريثل ما نب ايالا
 بسسنا مقربا نيم كل :يناف و اننسلا ةلخلا متسكاو لاصوي دف

 بدصدكاو نيح لك ف اهارقأو «ي اةيشم ١ لا حادمالاب تلز

 بلفا تسل ىدعلا نيب ةرصن يلو « از-.ئاف ثرص مكحادما ند ىناف

 « ( ةذه ىهو)#«

 فن ام مللاو نس دبابيس اهميساذااب و « يال

 نسيهسأيلا رشت حافو ه * ياتمي تطوف ايران

 نييثلا ردلا كرمرلاو .بو " باوستننثا,رذ ضورلاو

 نعم يرج!مثند يف «» باكساوذ عمدل و

 ند ردحلا يربي مثوص» » باس ج-“اوذريطلاو

 نسسيح داقناب مل «© با.....بلال ريح دق

 نول ميف نصف سامدق هه« با بحالا ةدرفب

 نيح لك يف يلداعال » باف دق يلذامو

 نودبلا نساك نع تلقذو رو * ناححبلا 0 فلتو

 ندسيبجلا يهاب يلبجلا «٠ " بناتنا إلا هيت

 نس لد دادغب ضراب د با ةمدلل بنا رداطلا

 نيكم مآ سسس لزنف يف دي باس دولا ا

 نيجحلاصلا عيمج ىلع »© باظاللبطت وه
 نس لقتوم مهاكو 7-0 با مام :11 ةرل لالا اودم

 نحل لب انني ني« نايلي قام اج

 نوع لق بوص 3 يق د بارال شاعر الأ 0

 نيصحلا نصحلايف ثرصو ه# باسسستءالاب ثفقو
 هييبسساساال



 هس شسص

 5 557 أو 2 كا 0-0 مو الا كاس و

 نهالت اذ برص ١ كلاب ودا, ءافيكا# ىلع .ةلئاما

 نسيقيلا مهف مهل نماي م باسجتال اياب

 0 رظاح اي مب اوذوأ هع باس-باالا يوذ ايو

 ن---يرثاز ميلا اوعسأو هم با..تراا مل اوقوس

 نيمالاباقلا الفد دادو دنا يي كيا ديبطما دال اوثر وأو

 3 فا طلاب تكلا, »يلا نط الا راسم

 لايفص باراما ا دوب ين يليايدطالوملا موي ىلا

 قايصلا لاوط ىلع لو ع يي ينايط فلا انيوتأم

 لطفك افلا مق دةنافاا ره املا ايي داو

 نشيل الا عمجاف م «باط صال لآلاو
 « ( منع هللا ىصضر اضيأ ملو ) «

 نا داع الاجل امازرفعا سرا با هلال ايفا ملاع ايو

 راطمال حت قى ضاف عمدلا #2 راثلاب ىلت 121 لو قرشلا

 راما ىلع 0 ةدان ركل 5 و وج ن* اليل عيحرت مونلاو

 تاك لولا 1 0

 رادملا دعب نم ماج فبلقلاف هنا ند فول عد 11 5 هللاب

 راصعالا 5 9 عاش لضفلااب 7 ىو بقل اهذ

 رارالا رب اضرلا كلبملا + نيدلا يبيع ادازملا وذ زيشلاا

 نادقل قفافو وا بلا نردنلا .ذ ء نيلملاكيلاروذ [لطالا دوما
ّ ٍ- 1 

 #« ىدسمطظعلا تما ركلاب ناف نم

 رامبخالا لدا علاق قدصلاب خ3 لك جد ف مودص روش ماص لو

 راع -همدمم مسالا عودب 2 ةرار ال 2 ع هك طق موق تارع فينأت

 راطقالا ف ةأودس مضاخ 8 د تاكو ف ملع ردع ضاخ دو

 را-يخا ند ةردصت لها نم 2 دي ديل امولع تثرءرر م2

 5 راثخلا لوقلا رهظي نبجلا يف
 د

 هابي واسف رك ناقل ملاؤيقانا



 4-0-5 1 م

 7 امنخالا يذبد 5 رو ءص ف نإ يقادو وكعب نا لبق رهشنلاو

 راسطنالا دعب هجاجد 5 دج تاومالت ىببعي ةرهج شيقل

 ِر ,/ 6-0 سالك 0 (طاد دا ارو دا د ناس.طلسلا ردخ ةروج 3 لق

 راردسسمتساب اماع ا 0 3 ىلئط ميز مخمل ءاشيملا ربط

 نا فدكبسأت ناحتمال ةرغاج 1 اكد مارق ند ناد كللاذيلاب

 رأو اا كب اونا دد 01 ىسكي 3 ىناوضرلا 5 دب رإأ و سكي

 رارسالا ل رك. نم دير !! ىقسي 5 خانات ءلا ةردخ هيرخأالا ىقمسال

 رانكلاب | ى> لد رطل 9 01 قارشا اذ أرود ديراا ى نيطفلا

 را طنةل لا د الام 0 7 2 جاع ام اقح ديرملا ىلطدي

 راد 000 لد ريل ىرب »* نار ال( لك نم ةيوبومملا ىرد

 رازوال وسل مب وذ ءرهلل + تكيرملا لبق ن“ نماض علا

 ناطبسط والا لك مو ا 6 هنا | دع ارا علق مد انير أ

 ىلا 2 دال قيفوتب اهلذينؤ ا مال ءانماو 'ارثماو اعيمج اني فاطلاو

 راو : بر حر ا 16 د ا.عيوج مكاو 5 الا ىضلا كا انا اي ا( هدا

 #*. ( نيدلاي 5 كرد 55 ا ىلا ةدريصقلا اضرا أَو رع

 ) ( اههجوت اذهو د

 ينيمدأو |ةاللفولا ع طق 5 هر 2 و تكسي 50 56 جيش ااب 5 يناليج اي و

 قيم ةرقو يردد افش كلياو 3 اهلك دئادشبلا يف يذالم كفرنا

 يل ىك دولا هساوش «وجرأ 3 كتغؤأو كيلاللا ىلع ىبا يدع ا

 نيل برش نم يداوف كماو #4 ها / عاخ يدوس يلع علخاو

 ن.- بكسملا اذ داصو به هللاد اب معو ضخ نابل م عير كل كاك

 ندكييملعلا نم يورنكياب 8 م ورأو ةاقيرط ىف هاب كش عرش 0 و مو كللباو

 نييرادلا يف ىفجش ىنما ثناو « ىسهتلمو نبصح نصح يل كنا

 نيدلا ينيع# ي ناشد ,نامز ل كو 5 مي كيع ءوسلا ةبح) هفيكف
 ى

 د هله ىو )

 :اليجلا يذجش نيد دلا يبد هددن 0 ينالب 4 ينهش نيدلا ىيع هددت

 يرام كلاي دادغب نكاس أ 5 عنالبجلا نكس ددلا يبيح ةدند

1 

ِ 



 و نه --

 “4 1 م

 ا. لظقي 1.2 ناما ل كناكوي اتقول كات ن راطاس اد ىذيش

 0000 نيحلاصلا نيب « اسفصلا رحب نم ناسيك ينةسا
 لفشل تقلل اك للروم اك وهاي حالا ملف ايراكغبلا يلاع ان ١

 كح قاس سرد يروق نيفراعلا ن رمل 8-_ )ا ضيف ندر ىأو رالان 5 9-6

 0 زنك اد 1 0 رئبتلا ل 0 طقإو 0

 0 ينرصنا ىف ا الغ إن »« ماسقأا يلاعاي ىنوصوم اي ينهش
 ا مالاب نيتيعلا روناي « مالعال عيمجو فورعم يخركلاب
 اسيفصالا بلق رونلا رد ثنا هي ا--بسيلوالا نيب روهشم او ىذجش

 يسسسأو رث يذجش نيقيلا رع نم » ابو لع كيباكو ودصلا ردص اد

 ىيلشتإل - تاساكلا يلالما «بوبهاي ىذيش تاداسلا بمطت ا
 ىنانيعا زون اي .نينوكلا يل دهششو. عا بغا ايهما ظلما معا /

 مالسظلا حابصم ىف معلا تفل ارسل وشل ىوشأللا ب لاط
 يناسعراو يبلص نيعلا حايصم اي مال 5 نب قولُخملا ثهدن 'و
 ماس هتس يلق بص ثنا « ماسيتلا ردو اي بمظق اي ينام
 يناسصا يقشع نينوملا نيب « ماسنال ثوغ اي برقلا كيسوجر
 لاسجرلا نينب ام'لوبقم ىيلعجاو هي لاسمالت ىنفلب لوسرلا لجن اي

 كل را 0 1
 الكيلا كلون اي ةيركتسلا+ جه ىلإ هلااذل سبشفلا نا توعتم ايو
 لال يدرب ليلا ولام ليس نينا نوال 0

 يردق يل عفراو روصنم ىنلعجاو « يرسح# يل ضيف روهجلارح؛ اي
 ين ايي تككراوق نينملا قحاب : * ير دص يلب جرشاو روتسلا يب فشكاو

 فيرشللا يداهلا راتخلا لسن نم « فسينملا ر دقلاو رارسال وذ تنا

 يناسجلا ثيغتو نيبوركملا يتجنت ه فير صتلاب منم رابجلا كصخ

 قسسلص مظع تالصلا لوم اي » لاح نيز تالاحلا نيز اي

 يلاع اد

 يو م مة سس نسون سس بسس وس حسي سس سوو يصسس سس سمو بيوس سس ب سس سس مس صج ع تمس مو سس حم مس سس سم يسم سم سس بسس بيس يسسمممسم
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 يذاوسس سيد رمق نوجسملا نيب م سبر لع تاببثرلا يلاع و

 كاضر ني دوجولا بمطق اد + كار ١ ين دعسأ دوعسلا دعس اد

 ناجل فشكاو نيح لك ينلص » كاسسسقل ىتغلب دوبفملا برلاب

 ملا ن 0 مرد يلازسيي» هناسللاب د ويصل ار يللا حاتفم اي
 َن 00 لها نيلاعلا موقلاب « مللا زاب اي دجر د ريخلاب

 ارسسمملا باكر مولعلا رحب اي لماع بق اي موقلا ناطلس اي
 ينادور يل به ن ريس اي « ارسسسسمخ يقسا موي 9 ىحلاب

 قدصلاو ىقدلاب بلقلا اذهالماو هب 5 ا عفنأو تياقأ اهأ 6

 يناسبك الماو نيلصاولا نيس * قحلا تارضح نم برغلل ينبذجاو

 تالملا هطعاو هيلع فطعا يخجش « تايباليذ ىشنم ميقفلا نبال دج

 ةاطاسلا يتلا ارك ايتام ابار طق ني اليو اهطما)

 يلا ابونم 3 انغ فئناو * سيدلاو ايندلاب ثوغاو انل دج

 ينازحا ف شكاو نيرادلا يف ىنلص « نسيزحلا بلقلل ثيغفلاوه ثنا
 نقاركسملا ضرال ماقلا اذه نم » قاسبعلا كسملاك مالسلا يدهنو

 يناليكلا ينهش دو م ينعا « قارشال بحاص مامهلا ثوغلل

 ءايفصام اروزل دز | مالسسلار ادل « دالباا اذه نم مالسلا يدهنو

 يناليكلا يش نيحلاصلا ببطق « دادسملا بحاص مالسالا نيش ىلا

 نئفطبملا يفهش مامهلا ثرغلل » لزسسنلا اذ نم مالسلا يدهنو

 يناسسعلا ةهدن نيفوهلملا ثوغ هع يلعلا ردقلا يذ مارك الك ن اطلس

 مالسللا حابصم تافصلا نيز ىلا « مالسلا ىكراو ةالصلا يدهنو

 ناوسكال رون نيلاعلا ريخ « ماسمهلا دمحا تاقولخملا زنك

 لودعلا ببحلاو نايعالا 0 « لوسرلا لآ نع نامحر اد ضراو

 5 ا-ب_.سحاإلاب يل نيعم اي أي مخ :خاو«ن لوسبتلا انقزرأو نامالا ادطعاو

 » ( ناهلو كرج» نم 1 اهلوا ىتلا ةديصقلا اضيا ملو ) »

 # ايطيرتادلا 2

 يناسهنلاب انءاج ىبعلا قلط « ىناسمعإل ادئاز قرشا ردبلا
 ناسكم لجا ين متللح ام »* ىنلاب مثرفط مكارشب لاق دق



 ناري هللا قاردا مل داز + ناججشإع باقلا يف د ناري مد ثرص ةتكمو ؟اص

 دما 61 جو

 ناوضرلا ملح منبسكا نيح * ةروسسنب دابعلا بر مكدماو
 ظ ْ

 نايعالل ةداسلا نيب داس نم « ىضئرملا ماههلا ب بالا ةقيرطر

 نا..هزال رثاسو دالبلا معا# قسباع ةئيربلا نيب ةوانشو

 ناسش مظعا ةالرم نم لان دق «يذلا بمطقلا دجال يللا كاذ
 اسدسلا يدابلا قرشملا روديلا ردد

 تاليا داق انيعاوملا
 ايفل راونالو رسلاب ه محدم قفدن دق لصف ردعباب

 ناسسحالار فاوب كلنمزوفال « قرشم كبانج نم رسب ىل دج

 ناجشالاو قاوشالا ةدش نم هه تججاتو منار تثمرضا دق

 نانو دب ريذللا ىشني « اقطان رئادملاب يناسل أدعو

 ناهاولا يب ةعل ل.صولا بهو »م يديس اي ةءرس مرآب دج

 د. هذه ىو ) هع

 ناشلا لماك اد : ليج اي اي نال بلقلاو » ناهلو كرج» نم لقعلا

 نانفجا جن صاف دق « ناز يم ريغ نم هم نافوطلاك يبعمد يلبج اي

 نأربح نيل ناف 5 يل مش مدضو # ايبضونإ ههنا احق

 .رراسجلا مث سناىرولان وب *« الصف زاح نم هم ىل عملا بطقلا اهياب

 ناسفرع رحب نم ةبرشو « 50 مار دق 5 قاسفخ راض يباقف ىبلص

 ناردا ل..ك يىنع ليز *« رار_ساب ءاج هم راونا بوث يداوف سكاو
 ناسحا رحب يع ضرفت م دايشالل ديس اد هي دادغب نكافلل او كاسع

 نادرا مايجي ف مادو « داةرارونلاب « داز يذلا ردبلاك ثناف

 ناسبسح رذ نم ينلينذ « يذاسي م د نايرسا

 نازسحا لك نم 00 اديزم اروذ « اديرم يطعن يذلا تثننا

 نافكا سبلي نأ لبق نم »+ مسيوجو مل »م مدوث ثنمص يذلا ثنا
 ناس تسب راهزا مناك « ارشن باط دف « اردس ميطعت يذلا ثنا

 نادسلب لك نم اولاس نأ هم اسسماود مل ب امارس ذمالتلا ىطعت

 نازتستيم ريغ نم ينطءاف « لطاه ندا # ليا كانو عاج يناف

 م م تس سس سس ص سس نص

 تا ا ا اااااااابتثتثتثآذظآ]آ]: ”آ©؟|| | ||| طب جي يي يب يباب

 ها - إلا ب  ب-بربب-إبا-ب-بإبإبإبإإإلللبللللاا

 ىقساف
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 أ 7 ثلا رطعم 2 اص - هم 3 يسسانب ن 3 لا قسا 6

 كابي طوملا لفز وا قلد ودل ه.دراوالط سس وعرلرال
 ل تيدإ لري سرب ردك وب اسمين ايل ايدالوسلا نيخارتإالاج جهييقمللا|
 نايس لك نيووم لامك م ف يام ادزيسمت يس وبا شنولاا

 « ( منع هللا ضر اضيا ملو )
 الايس متي أر لهف رداقلا دبعل « الاه ال ٍتداس رئاصبلا لها

 الاسسحو ارس ينالوجلا مياشي © اديس رباكالل نم متملع لدو

 الاقم هالع يف فلاخلا ىقلي « الو ال... عزانم ةاهب يف ام

 ىل عت ملال شرع ىار ىتح * يقشردو رودسلا قردتخ لاز ام
 ذاب كت فكفلما دكارافاو هيساكلا لوبك كيال | ١

 ظ

 الدلك فعلا مهقاسعا م أودم 00 ابرغمو اقرش كراداسلا كم ف5

 ايل ا و رباب بواقلا امو 3 ةردضح “1 2 يايلالا مل كلذ

 اللا تت تمم كا هجو قس مام كيسبلاو د ثعصر سلاجلا للد محد هونو

 الا هوت مأر ذلا وليام د معامس دنع قو كال 9 كالي ا ىرتف

 الا_تعما نانو قوش ىود نوم * مد حك يدا 5 مم كاعد

 نر

 الالم _..جا مكمادقا ىلع أوموق وف مدان دم ف الوم متطسب اذآو

 كاكييماو ادصاقم غلبو داصو 0 انل بمد سفنلا م : 5 و وق

 الاككعم رسم كلبا ندب هع شددت دايعلا بر نم كيلعف

 لايحب راجل ف دشام هب كيدي 1 يمالس يدها

 يداو.ف يف مدم هيلا لدف د 3 0 فيس وذاقس

 يدا تدسم مم 1 ن4: مأو ليفا ملف 2 مسيعأا ساك سم مرهخلا تيبرش

 دادينعتل 5 نوفجلا ضرلوكف د 0 يفء صرخ درشو

 دا ىرولا نوب اهراونا 0 النوع مأو قافالا ميقازم كوع

 ظ يداد.فغبلا رداقلا دنع فالوب الا قيبتكف ىلق رورس اي ثلأقف

 يدانا أرىج ىجدلا ف تيعكو 4 قس عم ايبلص ا ثنبو ظ

 تاه شبلا فاي ىقوش راذ ناق د كير بيت ىف ىماي 5 دجحو



 يداز نءيرادلا يف لصولا ناف هم !ابموي لاصولا لبح عطقن الو

 يدا الا سر اكهسق وو يلق افش او 7# ينس رون اي و ا ثكثنأو

 دادعم بماق لك نم ادصلا لجاو + ه«شفختةسناكلا راوداب انرونف

 داس. ى سيفلاو ادح ام مالس «+ ىكزا شرملا ملا نم كيله

 « ( مدع هللا ىم ضر اضيا ملو ) »

 ا--سسديلا ةرظان مللا نيعو هم ابيلع لوبسم شرعلا رس

 ايدل تثداز دق حارذالو + روسك ثراد دق ىاطاالو

 اهمهسرللع تضل نق دوعسلاو هع فكرتك ثمباغ دق ءاوساللو

 ادير اهنم مللا لازا دقو * روب ثءاض دق ءاجرالو

 اسنيه بهصلا نامزلا ريصو ه« الاون اذالوع ضافا دقو

 آائعرق انيف رورسلاب « اسناما يرابلا انلاثاو

 الها ياولا هَ ةايقطمإ عارف رحوو اماداصن ذل: باطما للا عطب اننا
 اسشار دقاب رك ليزيلا » اس علا انالوا عبو

 ايلع ىمانلا كفطلب دجف هه اسيازملا يذ مطب بر

 ايس اهي د عطنا« زاك لع ايع لكر كدكا]
 نيا ندا مالا ىقلن ندا « يدسهلا اي انع فعث مل ناف

 انيله ي يمانلا كفطأب دج هب يملا اي او ىاطلال ىفاخاي

 هن( منع هللا ىضر اضيأ ملو ) «

 الد اهاج لاو مي دركلا دنع ه اريثك الضف نيدلا يبيك ز زاح دق

 ارا لاجرلا لك ىلع ادؤو هم مس هثوغو هايلو الك ماما ىعضأ

 ارسيهش اعيفر ادهم مل نأ « ابرغتو اقرش تاداسلا عمجا دق

 ار سيظن مهيف يناليكلا ديسلل « اوار ام رسلاو فشكلا لها عيمجو

 أردينم ءايض من ىسكا ىح «٠ ةسببهو ارس نادحرلا مسبلا

 أريهتسم مب ىحضا نم زوف او هه تالالستو ةراونا ثقرشأ دقو

 أر يطتسم ةرش ناك مدي ين م دغ يف ةبحالا ىمع# يذلا وهف

 اوس يعسو ابهل مهيثي مث » ةدسشو لوه لك نم ممريجو

 أرس_برحو ةنج نوئويو « مسلخ نوقاسي اقح معابثا
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 اريونت اورودثو مب اومحت »*» مسسهارتحاو مميظعت ىلع اومرد

 أر.ببكنت مكدادقا ىلع اونوق + ةرسض> يف هركذب متعمس اذاو

 أر بزف اهو ًاليزج ارس « ال به نيعلا ةرق اي مل اولوق
 ارسم زاجلل بكر دجام + .:مسث ىكنزاكالوم نم كيلعف

 «# ( منع هللا ي طر اضيأ م <

 نايعالل .ةباصلاو اعمج لالا ع نيييسللا اسك 0

 ناومك ال ديس مط اياربلا ريخ « ناشلا عيفر ىفطصللاب براي
 نا-سسمثع ىضرلاو قورافلا رمعو ه«ناوضرلا ببحاص قيدصلا ىضئرالاو

 ناسفرعلا جل ضاخ نم .ةعاطو « ناسدربلا بحاصريخلا يلع اذك
 ناردسب انل امه نم ديعس دعس »« ناشلا ليلج لضافلا ريبزلا اذك

 ناسسحالاو تامركلا رذوماعو: » نافحرلا دبع نياوهو ينوع نبا اذك
 ناسسيعا مه نيذلا ردزلا مجتنالل « ناشلا لها ماركلا بعصا رئاسو

 نامزال رثاس لوط نيح لك يف * ناسسحالاب نيعبتملا نيعباتلا

 نايس دق نود ارغو قرش + ناجسفربلا» ني رتافلا مل

 ناديحللا ىلففلا دب يلبجلا * نارسقال رئاس قاف نم ىضترااب

 « ( مدع هللا يضر اضيا ملو ) هن

 هزل 27 بايدالا تثماهف حل بىومعقتلا يف ير رارسا تكرس

 بوس سمول ةرسب مهصخو « مسيادعلا ثوغ مهحاورا
 بوسي را ىلع برلاب اوهاتف « ىلجتلا رون رئاصبلا لها

 كرايفسيالا 2 ةيقح اودهاشف 0 دونا كح قللا ةرضح 5 مهماقا

 بوس الأ ملامج ايور 0 0 قاو-سسسس هالو قوشللاب اواياهأ

 بوسع ةدجو نم مثاهو د جا سسص نوب م ةرضدح يف مهف

 بنفتيشلالا حاتفم يناليكلا نم 7 انك ةخمسنا موقلا يرذ نأ نما

 اينو ل ل سس سم لامس نم 5 ايف 2 ىرا..ب كس مدل اوكجصاف

 بوس سمجلاو موهكلا دادعتإ * ىرسس ست ميلع ىلوملا ةيعت
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 « ( منع هللا يحضر اضيا ملو ) «

 داعملاو هدبلا يف *» مسيادلا ميركلا مساب
 ةلافقف انش انبمر ناندعلا ىلع يلصنو

 دادفب نكاس ىفيش يناليجلا ىلع يضرذو

 داسيسال اي يضيش نع * رصضاح وه نم اي عمسا
 داس سفتساه للا نم هم« لأ صخ ايندلا يف مل

 داسفتسا مللا نم « ةابقو افوج ه« ابرغمواقرش هم امعيمج ضرالل مللمو

 داما ييرضمتلف هي قداص ثنكن أ يديرم

 1 يا يو يقال مسا ركذاو
 1 ل اللا ل ل
 دا.يسال اي ةرمخ نم هه« ىسنئاقس يديس انا

 داوفلا طسو نكاس ه« 9 م اوبرش

 داد_مالاو رسلاب هه ىنازج ةرب نم « ناسحالاب داجو * ىناطع يديس انا

 داصحنال ةدش يف *« رسساح يديرملانا
 دايك رادع راع ١ ركل نم مشت
 0 نم قراس د رباكالل بطق وه انآ

 باس .ع.ءالاو قالاو د نيبنذملا يف عفاش د نأت دعلا ىفطصملا يدج

 دارسسلا نتثرلو مهنم

 ب( منع هللا يضر اضيا ملو )د

 دوسسجلا رجب اي يليج اي « دولا ربحب اي يليج اي
 دوربلا ىتسا ىتسكاو دج هن دوسسجلا رحب اي يليج اي

 ال ئاس ىبعضا عمدلاو « الئاس ىعسا ثئج دق
 دوسسمرلاو قريب يمهي م لسسملاه باعسلا لئم
 داز بسلق اي يل سيلو + داز رسسجلاو امن يقوش
 دوس._صقملا اذه ام هللاب هه دال_بلا ىع تثقاض دقو

 ماسسيهلا طرف نه ثبذو هم ماسنالل نيبب ام ثده دق

 دوؤش ينع ىرولا ين لس * مار سفغلاو ىقوش دازو
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 كيدي نم اياطعلا وجرا » كيلا ابوسنم ثرص دق
 دو-مولا يلز جنا ميلا #* 3دياحت دل كيجضا ٌقونمف

 يل جلا رجخفلاب زافو » يلعر دق مل نم اي
 ديرفلا بطقلا اهياي * ىل دصقلاب يديس دج

 دوسسع لم ىمسج قرو * مأ نع ربط
 ن- بسلا رونلا بحاص 5 3 ندبيح لح يدانا ينا

 دونجا ساب فخا ملف + نسيثلا لبحلا يف ثددش
 يدهم يدصقب نكو + يدسيس يءادن بجا
 دس رإل زنك ثناف « يدسصقم لانا يكل

 »ل ( ير-سب دنج يليجإ اي اهلوا ىلا ةديصقلا اضيأ 71 5

 » ( اهبجوث اذهو ) »
 لصتم مثم رشبب ءاج دعسلاو * 2( 2 ردبلا
 لثلا م داع قيسع رشنريخ# ياه ,راهزأب كثحاف دقحدملا م طورو

 للعلا ئوربسي ميسل اهنم به دق « امك بواقلا يف رورس اهنم دازو
 لسعلا نم ىلحا ادغ دق ممعطو » مهقنور باط اعدم نيعماس اي
 قس سفدنم رسلا ر كف انويع اورق

 لمحلا ين سمشنلا لدم باطب دق تيقولاو
 لوال انراصتا ينو انيف عاش نم »م اسسنديس ريخخلا ما نبال مكحدمب
 للحلا رمخفا نم اوسكن' يبك ميابل * اودسنتساو ماوقالا اهيا مب اوذول
 يليج ايرسلاب دجو مارملاب دج *« ىتسم ليف منم مثدر اام اذا اواوق

 م« ( ةذه يهو ) *

 يرسسب دج يليجاي * يرسب دج يليج اي
 يردصرودلا المي يك. . يرسسب دج يليجاي
 كييدب نك لال ورا ل 2 كادي يصيد
 يركف كرو: قرشا كا يدل ىدضا رسلا
 ينزوو يحدم كثاشنا ىسدناو كيلع يراع
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 رسما لك يل ضقاو دج يسمو يداوف لصف

 ىدماط بذعلا ةرتعحابو ماسنالا يف امس نم أي

 رباب لباقت الو د مايه اذ افيدم لص

 ديدش ساب لح نم ع د ووملل انماض اد

 يرخذو يزنك ثناف » ديدم لصفب يل دج

 لسصوب زوفا ىكل م يل دج بلطقلا اهياي

 رخن لك ىوح نهاد » يلسمش كبرقب عمجاو
 كرشب حاف نركلاو ع كرسبقب تزاف دادغب

 ربك عىيضي يكل 0 كرسسيب يلقل نوبك

 ا رطما نفجلاو * ىعصأ ك كل ةومدلا كنج

 رشبب ىطظحال ياض ع انج رجلا ىوح نا
 ايي بازاربلل ارو عنا يانا ياوبلا يف اياساب
 ىربص لق دقف ىبلص « ا .ياطلاب ازئافو

 يزرسحو يذليعايو *» يزسسكو يذال ايف
 يريظ تثددنسا كيلا م يزسجع دنع يلوم اي

 ! كاسح كنم م دق... م كايسطقا ذلعل ىوبف

 ظ يرش حادماب قارب نا .هلازتيبول ل31 كفيف

 قالعلاب ما دست م« قاس يشا وذ هداوف

 ظ رس ريخ نم برذلاب *» قاس ريخ مل نكو
 ماعتلاردب حالام *  مالسلا ىكنا كيلع

 رمز شور يف ققدلاب » ما فلارظق
 « ( منع هللا ىضر اضيا ملو )

 مف. رثثا؛ىزشا ىفطصلا 35 ناشلا عفر ىلع ةالص ىزا

 ميزا تاماركلا لها ه نايعالل ةداسلا بمصلاو لالاو

 مس يطعلاو لضفلا لزجاو *« ناسسشلا ليب انل دج انير أي
 مييسدتسلا باوثالا نسح نم ه»» ناوسنرلا .ةلح بر اي انسكتلو

 مسج ثدغ تازجتنو * نآرسسقلاب ءاج نع ىفطصلاب

 ك1طك ااا || | ]| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[«1+||-+إ 1000000
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 ميس زملاو قدصلاب ءاج ند د ناوضرلا يذ قيدصلا مامالابو

 7 يم ع سببا

 د 7-0 نكن مل ةراوذا د ىنازوتسيللا عماج ناهي 55

 رع سام ماس - مص عم عل وهسأل مولع عم د ناس.فرعلاو ملعلا و يلع اذك

 نس دربلا نم مهيعبأتو #2 نامحرلا ةرفص بجمصلا ةامجو

 9 ماج 8 ةدريش اووح دق نم د نا م لا هربلاد نيذلا ءايلوالاو

 فيس لعلا .ةينراابزاف نم « يا لا رداقلا دبع اندهشب

 مسيهلا سوثكلاب زاذ نم « يناوسفزلا اضرلا زوزع نبانو
 يمدد طعلا رحت ليس 5 1-0 نانيشباا عب 9 يجابلا مامالابو

 لام و م مارح هنن ع مص :ربثع رمي ةراطع ءأ ا ىنابر !| العاا ردك ىبسيع ندابو

 مسي شللا ةعقبلا يف لح نم « ناسهربلا بحاص دواد نبابو

 مس ز ملا بحاص ىضتراا « ناشلا عيفر ي ريغلا مامالابو

 سن يسد ماع كرد مثر ودد 9 م مهلوح نم لكو

 مس رهوجلا ثتالاقملا يدبم + ناسهربلا وذ م السلا دضاذك

 هع رولا ىدل كتابقدإلاوذ + نار-قالا قئاف سورع نبأو

 100 تايثروب 5 نادلبلا يف عاش 5 داي ز نبا و

 مسس.زإلا سنو 8 زاح نم < ناييفرعلاو العلا رعب زر#و

 رييييتدالا نم ديرملا يدع" د ىنابرلا اضرلا بطق يلذاشلاو

 مي. ةلطلا. لعفلا مهدزو ناوسخالو ال نك مههاجب

 مس سيلع تبتر انأ بهو ه« نا-مزالل ىدم اظفاح انل نكو

 مس سي بلا كراوثاب دجو « نابسح ام ريف نم لضفب دجو
 مسيحي ربلا ورشا دمع « ناشلا عيفر ىر ولا ريخ هاج

 مسي علا عم بص لكو + ناسمزالا يف مللا ميلع ىلص

 « ( قفدتي اهرب ةالص كيلع اهلوا ىلا ةديصقلا اضيا ملو ) *

 م ( اهبجو' اذهو ) »
 قو-شتو ةدجو نم قرح مل + قسفخ .ةبابصلاب ىبلق ناالا

 قلطمو 0 نازحالا نم يعم دو 05 لصحات بايصلاب ليلع ىوسحو
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 نعي + م ايما ةدادخاف نايل الا

 قسدعا ممايقلا لوه» ن2 م ىلعل دي معرس كنذم ةوجر أ م ىلا

 اوقسلعت ميزه لايذالابو 5 رجا ي : ت0 |خ معا ماوقاللر ثعم 5

 قسفددب اهرب ةالص كيلع 03 مكعمج# ن 1 لثاق ق3 ميلع | اولصو

 م« ( ةذه ىهو) »
 | 1 فلاب ةرود مال س ىئزاو 2 قف دقي اهرمع# ةالص كيلع

 قسبعت اهلشااب ناوكالا ةرشمل ندو 1 قرش لوكا ذطصإاا ل لطم راود'ب و

 قفخب رصنلاو زملا ءاول ميلع » ماب ذولي 0 رك لور

 قس فدي ةرحب لضفب ىو د رع لاث رجخسيل ةءاج ندو

 قس __فةكم 0 ءرد ةافاوو 0 معا دا زاف مهأ ليلع ىدهؤ”و

 ق-ور رشبلا نم مو ينو ودعدو + فس تثاخب سيلف ةايلع ما نمو

 قلغن قلحلا نع ةعشول مياوياف 00 7 ملا كمر م ىطعت ةامدع ذلف

 قر_سشمو برغروتلا كاذب ءاضا 0 تقرا ملاوعلا اهنم ةراوناو

 قسحمتو ىنع بركلا عيمج لوزن « سعف نم هللا لوسر ايالا
 0 كاعن مانالار يخ ايارب 0 د ا كي كاف كباب ما وصد نو

 |: يسشلاك ةراوذا نم سبادبو + مستو قف رسب ددصقلا ل ةأسع

 قلي سيل ملضف يف نم كبيبح « دسم لولا يداهلاب بر ايف
 قدكاو لوقي أميف و امي هع نفك ميهأر ام نيكسملا كدبع لنا

 قيضردصلاف نيرادلا يف بركلا نم 7 ريف ةاحسصلا مانالا نيب ةرخت الو

 قرر--:و عاش نم يطعت كن كناف #1 7 د“ اا 2 لالحلا لاملا 3 رثكو

 قاوم وهو لاقل ني ني 0 3 ةد_هأو اوبر اي لاوحالا - و

 | قدصمللا بيبملاكاذإى رولا عيفش « .ةمحر قلخال ثاسرايذلا اجب
 | قش اهراهزا ىرولا نيبو اسهميست حاف كذم ةالص ميلع

 أوس قفا هلل لاملاو مهدوفت م« .ةسسلجا ا لا

 ماسقلا ماش يللاع يللاعملا يف ثنا هع ماسصتعا كريغ يلام لامكلا ردب اد
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 مامتلاب ردبلا كل داداغب يف راص د رود.بلا نقراشم ىوعضا ريما كربق

 ٌْ ماقس يذ لك ىبيحاو بلذلا شعنا هز يطع دا رمت كيم 2 6 ْ

 مرة زاف  ىعسب كانا 0 لك + لاوكلا ردد 4 العملا بطلا اهيا

 حول خب و نماض كفل دور
 ا 00 نكلرم مدع رسلا ضإ قو +

 ) ا فكما اهيا رس رعت ن م اين دلاو 0 رود : بايث ن م بطقريخ اي و ا:سكاف

 ماس لا اذ كر ودعي لوشبلا لعلف 4* داو م كنتم لاصوب لضف-أو

 للملا ممثل 007-05 رضيق طب د مانا اقجو ىوو-ع» ىف مفج افج دو

 ماسسقملا رظنا قح دادخب هكر 0 ماد ؛'هممل كيم 15 عادلا : ىئنيل

 ًالثإلا دهم يديس 0 نم ةانيفل ام ىهتتأ

 ' الا 0 2

 را 3 دكتوحرب 7-0 هم لرحلا» أمال دج

 » مح 2

 ةيفانقو نزو ىلع ىلا « ميميملا ةديصقلا كلذ نمف

 ةذه ىهو * مدرب مصوبلا ةدربلا

 مسسلعلا ديسلا ا(! دب يزوفو ابرق يبيندغأو دادغب لا يريس حوراي 5

 مسمهلاو ر ادقالكيوذ نم اهب ىوث + نمو قارعلا ضرا ىلع ىمالس يرقاو

 ١ صل ملعلا ربو لامكلا ردو هب يلبجلار ما نما مح لزناو

 مسلالاو قاوشالل نم بسعلا ىقلي « اسسسوب 0 يبمالس م يغلب

 ريعو لصوب يداوف د * ل قفضو يلق بودسع# لعل

 مر طضم بلقلا فاغشب قلو نم « هذقديو ىدسج نو هويللا ثلعكو

 م ةسلاو رضلا فشكب ميهئقيو « ميزي النرانمرا نم بصلا قئعيو

 مرسكلاو ناسحالو دوجلا عبنمو »« مل دافن ال لصف رب مناق
 مسسس سس لك هاقرم نعوم ده + مل ءايلوالا بطقو مانالا فهك
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 ةتسساا-ببببياسلهه كا 2227 22لسجل79797979797 ف 727272727272222 بس سس جس بسس

 0 نو برع 5 قئالحا ثوغ 2 مسح دعس ةلاح هللا رس و ىلاعملا رح

 اظلا كلاح يف ىددوي عب رون هيا حاسس سس هس د ل رياه "أ ء.ةس ارد

 22م دادعتلا 3 3 نسا 5 0 مم سسسسملو جرش ن نع معالر هيش لإ دغن

 أ مرسلا كلذ نم 85 دانس ودبي د كاست علاق قالا يف مدعلط ر ل أودأ

 -_:دكم ريف بيع“ رس منيقو د معلاط ن اوكالل ف لقد سمو

 مد _ظعلاو ةاجلا لامكل ىهتسنأ ٌقَح + د ارم ف قردو و وءدمست لاز م

 مكحلا نم 1-0 ماك ةرهع: ن ما اور ثدق لاوحالو ّ اشالا لها

 ه2 ا ينالم 0 هع: ماكو 5 اقييشعتو ينال جلل لكلا ميلا

 010 ف الع | ص ةدادعلا لل هويت كوع كبس لق مودل 2 7

 دك 8 دعءث ايف

 مست مل قأو يقي 1 كنج + تدويغول عا 1 يسئالاب

 مس سسفلا ن 0 ايناكت مهف قارو د نيا 16 كقر يذلا مامالو ه

 مسسعتلاو نيرا ادلا يف رعلاب ترفو 1 ىنملا كلت يناليكلا ىددعأ اق ثاو اب

 مس.ةنلاو كا اودالا رثآس هس نم ثوجعت 2 390 كا ارشب ينالبجلا لج اعباناد

 ادبي ١ رشجلا 4 .هتقيرط عبشي د نسمسمو ناما ايندلا قد كل مناذ

 مز سستم ريخ بصغ عفنل وهف 8 لا ظحت مة مزسلاف

 مظعلاو فيرشعتلا .ةبقر يف لح دق * ىنسحلا ديسلا بيسنلا ببيسحلاوه
 مرسكاو 0 د ىاثعلا كاذ د ةيملاف كيف ند ها دبشت مب رح

 د:لمو روثلمب دع 23 عم سد مد !ءاضف ى

 58 هيف اا تيار هده نحب ابا ا ظ
 م يرعدلا لوط قرضلا كل )»يذلا تناينالبكلل لاق افرلاوبا

 و ىلدرلا دعب طاب لهو « رسكف اهون ال ءتبثر مل ينهش
 مرسكلا نم يودع م دادغبل رظناف د ةبطاق ضرال 2 ملاور كلحاآف
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 مستر ميق رمش قدمو 55 ويبألا| صيت عن اءمكر اداشناا 5 ةروص ظ

 ع ول ةيلمو منهم ى ةشسم ىبوط » ى مود اذ ام نوديملا ةريق "الا 6
١ 

 مرسلا م )] فيرد ملا ىرذ ىف تبئرو اع تشو فز لد زج امه م اممم

 مسهعلا ةرس نم مل اعوط ناكل + ابهذ نك دودل اجلا ليجال لاق و

 عبار داعلل] ناشل ملقا ف ءاقا رم بوما ةيملب مع نب صخب ارارسا ملل ناف

 مسسمهلاو رادقالا .ةعفر نم نظن « يذلا قوف مللا لاجر ىاب ملعا 3

 ماسلا عراب مدافطصأو مهبحت * مه:طاوب ىلول| ىوس نم تفص موق

 معدل رفاو مهنع مللا غيصأف مال بلاس عت رالاازبمادبا مهناف

 مسجلا ا لكلاو 0: 1 وف مبلشلوتوالقلريفلا ما نباو مهفصو اذ

 مدسسطصم لك يف مهلوص ثيلو * مهسسسسس تلو كلو مهترضح سورع

 يج كاذ ي خا ةدلمكل 41 ىو ىودتتحاأ نم هي ووو 0 م م ::امد نسمح

 مسسعتلاو رولا ديزم نم ىرد هد ديالا ١ ىيوطر ملا ما 1 ىمتتا ن :

 يبدا ىنفطصلا ببعد ر مغاهلات م 5 رس رنمو نلوم امد ىدي 1

 مسكحلاو رولا ريب رعت دعم رار هج فال كاسقلل 0
 مهلك تاداسلا ةرئاد بطآو ه*» فرشلاو رسلا ربو لاجرلا ثوغ ظ

 مسح م ) فيرشتلا ب ماقم مل »+ اسسفثرم سادلا يف ةرادقم لاز ام

 يمع لامكلا يار ىلع دوسح لإ م اسسركني سيلف مساح تمعا
 مسالا ر ثاس يف ةرس ىرس دقو « دحاأ نم همحل ماق» 0 ْ

 سس ووافق هم قداح 59 ا قطا

 | يمدسسق اياوالل عيمج باقر ىلع » ثعضو دق يس .ركلا ىلع اموي لاقو

 متص و تادحاسلاو ردكجلاو ربلا ين + ميس نجا امو مل باقرلا اودم

 مكحلا كلاما نذاب بوردغلا فاق * ىلا عولطلا فاق نم ضرالاك لم دن

 مر ت# للك يف ذفان ةرماو *« م.ثوطس ءاش نم لزعبو يلوي

 مدطصم لك يف مب اوراهكسا دف # مس-وعمجا رارسالو بقانملا لها
 مس صح ىقولا ّى رعلا مثاو # سيتال قىودالا يسلا» كانالل

 مرد .بتجمل يماحلا عزفملا مناف « .ةسبثان لك يف ىخا ميلع لوع

 مشميسسسسيسلل

 سال بيبر با

 مسقنلاو لاودالل ىدل مهلا عزفاو » متقيرط عسبتاو انذجيش ىمح مزلاو
 ص99-9-05همميممضسسسسس7سسُُسْسا7لبللطططططماا0اهغاهخها0ا0ا0ا0ا0اااااااااااااسساا
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 ظ | يلي اان دلال هنو هي قيس ينستا ولاه ىورتملا طناف
 ْ مضي مل ينالبكلاى مح: ذلي نمو * ةرخآو ايندلا يت نيديرملا دج

 7 لكل ى ءدهالا دروملا سل ءيريجتساا ى و ميقسلا دي

 مهلحكااب و : فما نلعا دبع وح د دبرش مرارسا لإ م قمهلا ى 107 دقو

 | تاميسلللا ,ةلأآ نع تاج ميهوم زاحف د يسكت كو انناف ن 0 دورو وطب نبالو

 مر كحلاو دهجعلا لها ةلجالا مه « ىور يفرم ةرتجل نم دمو

 ممصلا نم ىقلي ام ثقولا ىف 0 # مهد اجلا ى ةدطاربل مصا د6

 مر + ردقاا ليلج يهب مركا « مسيرشم قرشلا مالع ناو اذه

 مس ستتم بابحالل وفعلاو مللاب « فسصتم ءادعالل رهقلاو شطبلاب

 مس لع ديس ماما نم مل ايف « ةعصضاخ هللا نذاب باقرلا مل

 ماكالاو بضولاو اضفلاو امسلا لها ه مفو_سعي لجرس 1

 اهيطي كوفلاو رارسالاو ملعلا عبنمو ه« مهثوغ موقلا سيئر دوجولا بم
 مسات#و لفط نم سانلا مب وعدي » لسهمتشم نافرعلاو رسلاو ر 7

 مد هول وكر 9 ودنتسم « مل نود سلاف قئالخلا اجلم
 مسسسسقي قطان اهفي سيلف ثلج » ددءابل ىصعي ال ريشللا بقاثم

 مسع اذ بلقلا نيعب ١ ىنح دال دار شب هرعلا ملا ىلجت مل

 مسسسو الب انافرع ةقيقحلا مل «ثفشكناو راتسالاو بجلاتلازف

 مسي نأ عولو ,لا قشاعلل قدو هب مك راب هللا بحب 0 4

 مساك 0 1 يا لادقو * مكي هس ام ثباط ذا رسلاب ح

 ابلاضلاب تلا ذأ امل بملق 0 مئاشت لبق نم ةرس قرس ع

 مز سبا دسا اي مو اص مسيشلاف « رسغص يف ريخلا مال ءاج ثيللاو

 يس ....ك لك راهق اهلج مناد هع هفرعتث ثسيل ىهو ثيللا ىرصناف

 مسسصو ملرارسالاو تايادعلا الوا د معد لازما قد ذهبا لف ماصو

 ” ملح ءدب يف ةدام سلا طل زي كتاف * دلعي اقدص فقوو

 مكب د نمو ةأوعدب هي مو * صرب ندو ب ام نم ا



 مد [0إ قدس

 ُّ-202و222للبب'بلبسب0000 1 ]| ]1| ]+ | | ]| | | 1 1 1| 1 1 1 1 1 1 ذ1 1 0 ز ة2ةي2 اا

 2ي2ئللاالبه<<بببب اباد با1|1|7007|||| 2111171١

 م--.سمرلا سراد نم مهاولو.ا يمه هي 700 هللا 4 ني

 7 يذ هللا نذاب ءاوهلا يو دي مسعمخاد عاملا ىل ىشمب ناكر

 ناكو

 م--هولاو راكفالا نم رودصلا ىفخت هم اسمو دامجلا عمس ميفو

 ملالا سددح ف مدغخ | فشل 331 م سسس هلا 6 نمل و مهددا هم لى وعد بنود ع

 عسللاو راصمالار دل ف وعدد 1 ْن !رودصلا َح انوه يئاول مدعقل

 م----هتؤم لك ند مد ىفني مغلاو هب بم دصو نم مدعم ا يفشيو مو 5 ىثكي

 برك نم كرشلا ضراو ىراسالل كف
 مدل سستم ردا لب نقر غملأو

 مسككم ناد لاق رمل نويمستامم هي 1[. فاح نوبت ::جلاف ةيقيقحلارو

 مسلس .ةننم لك ىن م مدئمد 5 اليد كاسم ينال كلاس نإ كي نمو

 م-سصفنم ريغ غلبت اقوثو ى ماني اين عيفيلاب كاسمتا نمو

 مركلا يذ موق اا مامال 0 ه* مب ظعي نيرادلا فرش درو نمو

 م

 )ع

0 

 م-لطلا بهيغ أهنع جازناف دادغي هع ملا ايلف رود مقاس نم نادكجس

 قنا العلا ةبترلا مذأو 5 يس اضييلا ميلا نسناف

 كلفلاو ساطرقلا نع ىماستا دقو فرش نم كيعلل امد طاب كِفكا

 مرسي مل دعسلا ءامس يف علاطب ا يزال للح سبا
 مو عبل ناصوالا لماك لا دعبل 2 ا فرش ىمحتكاو از رو ارخذ ي ءدير

 0 يي سمس سس ل تت تتآ تح:

 ل  ث #ث#ث ث خ>## 77# :::22222ا3 21202701 10000022221 ب ا

 سلا تعيب رق أبهيلف ىتحوقو 1 كيا شادو [ سم الا رداس ىلع در

 مسسلفلا يسأل كاذ حابصم رونب 2 قرش رهدلا 04 ءارهز تكتدكبصأ

 مدر يبا مدي تما م ع اا لاا لضم َ ادبا .ةظوفد

 تب د نم خشم 0 ديب دن 0 ا افولاراد دادغب
 ةةهسممسمسسسشسشيسللللللل

 مدس سس ولك لادبالا م ءابكلاو 2 اسش كف ءابقنلا كييغمب مي ع



 مد 10[ 22ه

 مهراتاب شانلاو تقولأ بحاصو:« مس هداتواو اعمج مهرانخا كاذك
 مدس طصم لك ين كب انثغتسا دق « ةلمج مل نوبعأاو انا اهو ظ

 مسسهرلا لصاواي !ةثدوع ثناف « انعم نك يناليجاي كانوعد دقو

 مرآ سسصت# ريق لص ادلع دجوسدياا نك هوو عطقمل الو انيلع فاطءاف

 مسقتلا ن» مهظفحاو كيدورم محاف « كلدلم انيدكاو اء ايسعسا يل

 مس الكيد لق نكاو ال لقث الف « انجثاوح ىصقل يك كانوعد ناو

 مبلل قالا كفره كتاف بسبعت 9 اهيضقي هللا ىلع مسقاو
 / م-مص الب ىعمس ايو ىننيع روناي * يلمااي ايو ايندلاو نيدلا ةنبز اي

 طقم اا علز دنع يراثع لقو *» يديب ذخ ىفاليجاي ا

 ل -للتللا

 مسقتيف ىربكلا ةخرصلا مب مرصا م« ادسسسي منم ءوسلاب اذل دمي نمو
 مدسعلا زيح يف اهب [ميمر .ىحضيا: ع 6-1 نم مل مو فن الف

 مس سس ملا ىبلاع اي انمحاو اذءادن « بجا ىلا عاارحباي قرشلا ملع اد

 مردكلاو 15 ولا لها ثناو »» كلب ذولي نم ظفمع» ثدعو دقف

 مس سسصفتم ريغ لب انقثو دقو » ةتسسحلضعم لك ىف كل انعزف انا

 مدسس-سهتم ريغ نكرل ناجم و + اع دصقي ءوسلاب ردتقم ياف

 مسظعلاو فيرشتلا جاد انسكو « ادمحري شردلا يذ ىرولا ةالال سف

 مديعلا ثداحلا دنع فطللا لماشب هب اس تلماعيو انع عوسلا قرصيو

 مس سس سكاف ريش ل جوي ميت وحسم ارك ةيفحلا ارقام اتقتس و

 مساس هللاو نارلا داومس نم يلتف «ب حس بفرعمو اناميأ نطاوبلا ىلمي

 مجسم كنم لضفي انيلع معنا: اس هترحو ىنسحلا كئامساب بر

 مس هنلاو وثع'ا ناعم انلع بيلا نا ام مرد بر

 ةيتمقنلاو و لاوال نم عيمجلا ين « رم نم راتخلا ىفطصااب بر اب
 مسضلاورثسلا ليمج ان لبساو م الس ماانل عطقتال نييبنلابو
 ل ثافالا نم عيمجلا محاو « دمك نم بملقلا فشا ةباوجصلاب و
 مسقتلا رئاس نم انمحاو اذعاءد » بسجا يمشاهلا ليبس نيكلاسلاب

 مكمهلاو رسلا راد ينانب فذقا ع ىليجلا رداقلا دبع زيشلا .ةمرعب

 مسسهولاو كشلا مالظ اهلد تبت « الو نسسيقيلا راوناب بولقلا الءاو
 . 7 رمت و 25 <



 م7 11 عم

 | ملظلاو عبطلا بامحس اهيلع لجاو هم يلم اي كنم رسب بولا لاا
 اهلا كلر داخل .راددع اني تفظلاو١ « يدعم ان؟"ئيفوتلا “لقب اذن كلج

 ظ مسمهلاو رادقالا فرش امل بهو « تست اي قلخلا عيمج نع انغاو

 مد سسسسستلاو لذلاب ىنا نم د « اهمظان ببنذ رفغا بمتذلا رف'غاي

 مرآب ملي داليكلا ةذاقسا باد نم ه يذلا يرداقلا مامالا ميقفلا نبا

 0م 3 مل رعشللا راحب يف مئاب « اسس فرتعم ريصقنلاو زجعلاب رق

 مدس سلتا 53 ارذع اضرلا نيعب رظنا يا ل لا وفعلا ماظن قار طاف اد

 | مسني ماعم وهو يعيأش نيح يبا وأدت كامن ردم خالو عدا مل مناف

 معنلا يلو 4 بحا نم عم ةرشحأو *# مس ستينب براد و قلاوسعأ غلب

 مرسكلاو ذولا ميظع اي اذب فطلاو « ناخذ نسحب ملو اذل متخاو

 مس صوم ريخ اي اهل نيعماسلاو » اهعبن' كو اهيراقل رفغا براي ||

 مسقلا ير# اي انخياشم مح رأو مس سس ةومجأ بابحالا عم اتيدلاوو

 مسسسهاك هللا نيدب نينولاو « اسنلمشت بر اي .ةدحر انل ثعباو
 دج هلا رداثلا دبع نيشللا اندهشو » اد دع بزح يف انتءامج رشحأو

 ا اقلا عطسللو ةوجاولا لوو هن ابتسم د قاف مالسب ةدمو

 لكلا حجل دوقسلا كعس هيب اة دشراتخا ىلع ةالصلا م

 مع نمو برع نم م قلخلا لضفاو » ا. هلدعاو امالعا ةةيربلاريخ

 مكملاو رسلاب اروئراف ةرحب نم *« اودرو دق باطقالو نيثيسنلا لك

 مدسسقب قطان اهفي سيلف ثلج « دد_سسع اهل ىصعي ال زجاعم مل

 مدصلاو نابعثلاو بتذلاو بلاك « مكب اذ راتخملل للا قطنا مك
 مسسلكلاب راتخل يبضلا يصقاو م ممل نح عذجلاو ىكتشا ريعبلا مل
 ك0 وروثنوب سا الو « اسس رباك ياو ال لئاضف مل

 مسغم لك لاذ نيسوق باق يف « م.سبرقرا ارسالاب مللا م.صصخ

 ! ماسلا مل فيرششتلا ند اماقم زاح ف لق قاسبطلا عبسلا قرخ ليل 4

 مس خس ارسل نوالا»+ كاابلطسم ا وقز ل ىلإ
 ماسح الو بير الب هآر د « مل ىليت فيك الب دابعلا بر

 مركلا نموجرو "يذلا قوف لينا دع دتسقو مالظلا سَ يف ردبلاك داعو ||



 --.1 0ع جو

 ةففوف ل مالك ىلا ثوعبم ريخ دم ١ قلع ضلراسلب رف مث ماسو ع 2

 مسلك عابتالو بيعسصلاو لالا عسا ول سيوكا

 م-غتلاب ناصغالا ىلق رويطلا حان د امو عءاييبلا اه ف دعرلا 57 7

 ليبي عم هدب فولط يكتبلار ميمسعيل داقن,الر ييجي دلل ىدجلا)

 « ( منع هللا ىضر اضيأ ملو ) »

 مار سسسكلا ملآو هم هللا لويسر ىلع م مالسسلا لمضفاو م مللا ةالص ىكزا ||
 ليت عال ىقدايفلاو هب ني سنا ناربلا يط

 لا ا لا
 ماسسيقلا رطق ام م هللا مسيلع ىللص » نسيلسرملا ماما ع رسسشنبلا رذتلا

 ةاينينوضلاو نيدلاب د تأ ععد تيعلا لبا 3

 هكا و مودلاو د دان انا قه د 5 و

 ْ مال-سالا ةلمو ديحوتلا م ممل ةاسجخلا قرطو د داشرلا ىلاىده

 ىد لاو رودلاو * قييم انءاج دق

 اذ فعن دلل رهقلاو د نقدشنمااو اذولاب و

 ماسحزلا هى يف 1 سانلا نوكي م ني اادغ انرشح يف 7 قسلخلا 0

 لا_سهكلا ةياغب « : نإبمدرلا مصخ دق

 لاوبيعلاو بصضلاو هيل ناندعي بعثلا مهلك

 مالا عشقنأو 5 ناوكال ترانف «لالضلا فشكناو 5 ناميالا مب ماق

 ن بملأ ةروثد هب عيدر يف ءاج دق

 ندع كااةزعو « عسسسس يقرأ ا ةردقو

 ماسالا رئاسل « ةأدعم ةدحرو « نييبتسملا ردلاو # ع.يدولا مئسحو

 لو
 لو سِبلاوزعلاو م« دوسسعسلا تءاجو

 ماسسمتلاب انيلع * تاريخلا تضافو * لوهجلا عطقناو « دوسحلا دمكناو

 7 دلوهد دع دو.-سهسجولا رشايت

 ,ماكالو لهسلا يف «راونال ثحافو هم رو-بحلا لماكن « حابصملا علط دق

 دق
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 موس ندع هلا 522000 مآ سس الك داو دق

 موسمها ثم لازو د 1 لن فلا ريظ لو

 مالكلا قرتسم + دراملا ىقشملا سرت « موهحلا تضقناو مانصالا تسكن ||

 انقل ا بلا دالوؤي يدع اييويويلقلا ترس دق

 انلبف يسففلا َج رفلاو د. بولا ان ءاجو

 قلخلاو « لسرلارايخ مط « بمييخلا بك أرد » بوركلا تلازو
 ند يم لاعلا عاشت هع تقاس ىقنمآ

 نس يموملا بولق ي ترقاش نم ثدلو لق

 ماظنلاو رثبلا يف دج ةاركذ انإ فقيل 7 نءيحداملا لاوقا 5 تسقار ميفو مل

 ر نييهفلا ىلع قسوسلا دك ييفنالا عسر روش

 فلا دجاملا امد سا ىفطصللب
 ردع

 ماسي الك رئاس نع 1 تماس ممايأ «روهدلا ف لاس يف »+ دلوملا مييق ناك ذأ

 5 ر-._كلا ندعمو *« م.هدرلا نيع هاج دق

 كاس ددلا لباوك. م.س.وعنلا [ةبلع ثيضاف

 مالسطلا حامصمو 7 نينوكلا تاس مسالا ىلع مترف « مسمأ |ي مك أرشب

 اسسسطللا طساب اذ هه رس يارسلا مل.ء و

 طخلا رئاسو «» رس_ئابكاا انلر فغا

 ماع ال عساو اي «ر_ئاصبلا روثو اطغلا انل فكك ه«رد'قلا دبع نشيشملا

 كيييبملا ابل عباو س جيران نزلا اناررفلغا

 بو ,وركلا فشاك 8 د :يافيلالا رست و

 ماسالا ده « مظانلا بون ذ رفغأو * بو#و هلا كرس نم * بو.سلقلا روعو

 اديشن يما ماسو ه:ميسمحبلا ايالضو

 اد :كعلا مادا ماا سيعللاا لوس يلع

 ماركلا معو * فارشالا دلو *ليئيشملا ملو « هللا قاخ )م 5

 نسسيمحارلا ريخا» هم يراسباب و ١ مهداجب

 نو هرادلا يف ىنحرأو 0 يراس نع لقا بر

 ماسخلا ن 6-3 يب براد اد انل متخأر د نيعماسلا بن 2و يراقلا بونذر فعأو

 مسلسل ذآ م ب و ص و ص



 د ا دبع يديس علا بلا زال ) »م

 ١ منع مللا يبضر ينالع جلا )

 در قافأ 7 “-ِ يبي واعلم 5 مللا رانا 58
 قوق بولقلل ىلجت ابيبح

 مسد لوتصولا ضور ىكلمو د رعب سسسسسلل رق دايعلا بر قمركاو

 مدح رىااؤو نم سكب يناقس 12 در بذعا مام ثيلط ان

 يقركسو يرامخ يفاسلا نم ناكف
 اهم اددح لب م.م ينلمجو ل | 2 5 كرام ركالاب ينفحتاو

 هلو م لك 2 1 3 ةلاج 5 د ىماسلا ىب وبصأو

 ”امسسل# كفار جراذطياعا 53 هفيبلاوعااسلا ىلاق ىلع ضافا

 ةراز ماج اسفل هضاب «كلاسوخ # ةراسسجأ 07 ما نمو

 مب عذقرو زعب ىظعي ةلوروب
 م.--قرشو دوجولا برغ يف تفرصو ري هدسقع كتوقف قيما وع

 مسقةلخ راس مللا رسب يردسو #2 معسس هسسقر مذ و يف الالي يروثو

 رسسكب ملف لاجرلا ىف يللاثم زعو « نأ ملف زارسعا باوثاب ثيسك

 ناي نك ثلق نا مللا رماد يرمأو + ناس هلو» نوديهملا رس ىلم يناف

 يقردسقو ىمكح ا رهاب لكو

 اسأ قلحلا نم ولا 0 تثدعءعو د امس شر ةبعأا ركس نم تثاليامث

 ظ اسلاج سدقملا ي داولاب .ثتحجصأو د اط# حصسمم دليلا مالعب تنبو

 يلم ترش نق هيتاراولظا لت
 بمهاو او كات يل يل 4 * او اوم ا تنمو اعل

 يلو ديوب 5 اهل ترصف

 2000 ا ا 222

2 5 

.8 | 
 تا اساس3الالاله-000010 بباب ااا | | 1 1 1|1|1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1-1-1 سس سسسكس اا ما 0 20592299

 يداوف



 "ا
 دس تسلل هلا أ - داع دفا ردع 2 قيرشو 1 مهدت نلاوادلااار | ,ديص قى ئىدوو |

 مم هموم ُداَق دوعأا ةورد ف ملع ىأف 3 مئاد مق ربلا يف كام نا.طاسو |

 7-2 00 8-52 واق اقبلإ عيفر |

 اهتدوح لالجلا 00 نع عالاخ 0 3 ا هت دق قدص» ى اللا ةدغعو 1

 ا 0 درو راع ند آلا ماعدا داو د ايثدجو ى محا ملعلا نونف كمرو

 قي اور مبيع نم لإ لقن الو
 525559599555 نولاعلا عيمج معو 3 انعافترا خودبطا قدرا ةردضح 1

 اتءامتجا ناك ءاضردبلا ةردلا ىلع دعنا :ءامش باطراونالا طسب فو

 ةيدبحالا عامتجا نوسوق باق يو

 ءض دارو هللا ىوس نع ّ و كضعهغو 3 انضقلا 5-5 ثكث.ح ىف كيلاما#

 اة رلاو 2 وللا ليفار سا ةيني اعوو 3 امض 55د دعبول لق سد !اروذ هل ترصعاف

 قردعتظب قالجلا راوفا كدهادو
 اينماواحلاو انثلا فقاصوأ ند كتزفو 2 ااسهاد# ى دال عاراعلا نلبا تكيقر

 ايهلك,تاودوشلا قوذ ام تدهاشو هن العب ةكحر هنأو ازومر كيككح

 قضبق وشف دا سرأكلاو ال

 ع ا فارع اما بط يكباب دمع با نوفل
 يح يكلم مللا دالب لكو ه قب 0 يضار ارال ف للويخ.تالابجو

 قاطو قيكاعست نماهباظاو
 عع وار نيل يدا سوط نيو فحل نازل اونازيخببانا

 + فرع م أود اهئاد ل اهترفظأ أو انييطبناطف فشك دوب أدولف سكي

 ان _تاعف كعب راصبالا الج ركفو 3 اهنتها ف وعلا ثا اهتردعو

 مطعم .طسأ ذل دود بسملا داو 6 حأو

 هاش لعد ىناهسو ملم ىفب نقف نو ةزاز 00-1 :ءأ ثلنذ 1 03 ثيبعت
 ا
 , ا
 مراتك ثرص ملعلا عيمج تافح *« ةزاسجو يرحب ماع نم الملا يف امذ ظ

 | واج نسسح يف في رشبتلا ةءلخ ىلع
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3 
 5 مسمع عام ل ماما ند تتثيذ هلاف 2 اينو بخان 000 / 77 «كوددق

 ادعاص بعلال س ح 00 ظ ا سف ب لاكفولل يناعد 526

 مر_-كحلأو دولا عسا أ مي دا مِن م-سنلا أر | 2 نا ىذحو تثوجحوو

 مسق ىلا لاق اقو ئالاس اج 6-95 5 مبا 3 ودفن وقااف الا ْ

 اسم اخ انفشك ىمخت رع م 3 أ_:.انج لخداف يناليج 5 كانبلج

 ق--هورو يبارش نم ىلهثو درف
 ول رار دلابلاو كقسق ريب عطس يس اءانسرلا كاوكاو هضيفلبل
 ثيل و اقرشاهي ثيطش «ي ة.لاهج ضرال رئاس ثبهو الف

 يروخ سئافن ند أرب و اربو
 يقلل لع لرد فيدكيسر اه تتاد لك سا ىزكلاب اماطمرفلاق

 دا 01 نم رارسالا يل ثحالف ه بسفار ةفقو هللا بابب ثفقو

 دهجو لك ند راونالا يب ثنابو
 ةرسسخت ءلخ) ىلوملا يل داجو * ةرسص» ىب هلا ملعلا ند ثرفطظ

 ةرس فشك ادب وأ ىعم ثدداشو هم ةردس قي 0 : أ 3 كاليمعت

 ثء.حدل تاديسارلا لابجلا م 5

 ا-.-هييصاو اجدلاب ينامال 8 مراف هي #1 لك اهابح يبسفنو

 اكييبم ف مث ' قفالا سمش علطتو « اس.هبيرغ يدنءرارسالا ةنونكم

 يقوسطخ لك يت مللا ضر | عطقاو
 ةر سم دعب ٌةرد يبرش ثرركو * ةرمخ بذعا لصولا ساكب ثبرش

 111 تحك قدر ين.اهبلفاررع , ةرذه كك قنعإ ندرالك عيمج راصف

 رى عرساك اعمج اهب فوطا

 ةقيرش ح ولث يراونا ثلاز امو « .س..ةينع دادولا تاروخ) ثلث

 3ةفهيقح دوجولا باطقا بلق انأ 3 -د ىزاعلاب يرو كرصافو

 يقرض> ن“ اخ فعول [ءاوالمل : 0

 ايتواب كاندجتدا هساق ورد قل | 3 1 سم يس مط 0 دادولا مال نجزم

 نأ



 3 »و 0

 ا |
 1 ااا 3 ع لولد زازعا غخأب و 07 2« دي. 1 ةييبغ معا بصلا ريةفلل نأ |

 ةدإلا لو» لك يف 5 لسوت ني ةرم لد ف فروهلللا 2 ةخرص انا ظ

 3 220 هه أر ع ءايشالا يف كنا ظ

 ا ل ا_هكلاب كدر م كاذذ 3 مس أزد :ذأ يراع ند دورم لكو

 امد اسف هيام طنا دبل اذار دعاس اظذاكنفا ماد 0 كرا أرضح فو

 دس .ةنفو رش لى نم مسحاو

 [بل بسم سيل, اوزاوكيشستلاف مد اييكوما لص نا: ةيدسلا طا فهيم
 اسبرغمو اقرش ناك ام اذا يديرم « ابر#ق» مده ثنك يناعد ىدهتو

 ةددب لت يا يف راس مام طوا هدفا

 فر شيلاوزعلا غابت يبادج» قد * فرتغا يرحب نمو ىب كسمن يدد 8

 ن1 209 د مظنلل ادشتمايف هم فرتعا عد ثوغ لك عيفر يناقم

 < اكل تل 0 هذ سورعم كانا

 ا.صخلم مدع ضعبلا ثركذ نكل او » ىصح مل لوقعلا يوت ال يردقف

 اا هلل ثقولا يرداق نكف »+ اصاخم كيرادب ىقلث نا ثئش اذا

 قس بع اقداص اديعس شرعت

 ادسبيوم ميف ثنك ارما ثيلوو *« ادوس ثحجصا ضرالا لها نيب اذا

 18 ينعا هللا لوسر يدجف + اد_جمم ماسن الا ة 800

 ق-.عفرو قزع ماد رالقلا ديع اذا

 ممم ارك موجرد مامالا ده 7 م ا ا :الكلا مداخ 1

 , مث رتل 8 دل يثنو ب عالك مثا 3/1 قكضا دقو

 قبسنو يدج هللا قلخ ريخ ىلع

 جي( منع هللا ىضر اضرا ملو ) «

 *( ىبورع) *

 يدادسي مياه لكان ا” ليثللا يهظ يف 3 ثدداف

 يداسي كديلو بجاو .*  لسبملا ساف اي:لولج

 رسيخلا مآ ةوئضاي 2 تك هك اووكف ال راد هجم ىعهشابلاب 0 يي : اليك أ

 ر-يخلا 1 ١ نبأ يديس * ن اويدلايف لاق زينا اعالي 5 3 يناد سس علو اذ و



 دالك نكدللاو كتيدداد 3 تاك. 0 و ردبلاو 5-0 2

 1 1 لا ع مكيلع أر هه دي دل فش عيمجو ل لولج

 اا ىلع ع قال حمداطنإا ةغليبب. تالف ىاراو هام وذا دلتعاا كل

 نايا قارفلا ةأر 3 ناندعلا ىنلاو كفيف كا هدأ ةذاوعلا دع .

 ليام هوب ابر ا وسيط اؤمااول هاا سجمللا نذل راجت
 فمجرد كاوهاب كلفلاو 3 يأ بهم مياد

 5 هك يجارلا انا 2 تتخلل ءن "ا 4 تثتبد الل 2 ك2 -- د 0

 | هيبتا كان لعشما يلو اي يلمش عمجاو « فا ذطناو مللاب
186 ١ 

 هه( 62 0

 ةرسسيخ دلو م 311 دي قاب كلقلا) ديس ىل

 -_ ١ ل ن
 هن افي

 ل

8 
6 2 

 ةر بك مرو موط 3 فسم ِس رسلاب ةادرأو

 با.طقالا لامس و 3 اش خلا ع لنوع لو و 3و رمل هولا ناز

 رءيمضأ لك وهز أ د يناسجار ءردس ا يلع هيض كا و هن مس سا 5 يلمش

 تايم درع ل

 دا تك جس م ابوس « رو ماو

 لبو ةدلبوح كر -يمنملا 0 فكناو 0 هل الأ وصخ

 للا قد « هر بخ ةودئض قاصو و كولا را كوسم بلآ ندز

 رشف لك رعاب 95 يناسيعاب يلو اب كتر جم ع ل كاب لد

 كوالياورو ان يقام رع رسم كيلا لوح
 كدادحا ممر عب 5- ني !! بحاص اي مللاب

 كود ١ ىسوم ل يخداو 3 كلدزإلو | ماركلاو ةر-مخ ليخداو ع كدادجا ليخدا |

 ريوس نلاو رسلاب ه يبسسناد ادي سفاكلا بولق رمع « كداسفحا ديز |



 4-5 رم

 ىلا ل

 37 طسولا .يف ميسرك 6-0 لك ين لولج

 يلا ع سارلا ىلع جاث * ناو.-الاب قفخت تايار
 يىلاسست ميف مهدنع ام # ناجلاو سنالل ىلع مك 59

 يلالز رهاسط لسن نم *« ناسطلس 1 2
 كامس يذلا قب «رهاطلا فيرشلا لسن نم ثنا ا افلبسن
 الاولا تأ اربا ستفاو ئذاوسسع نم نوك ينيعوض اي * ردا فلا دبع

 ف در |

 م..فيجخسأ ىيع عومداو * يبسعأو بلقلاو ثيدانث

 مقيظولا 17 ا ين + ىعارت ينبع تايناو

 سسوس جلف ين.( قسط يبخل 2
 مس.ةيرشلا ةريخ دلو او * ىدسعأد كيل ى

 كيف يجارت ينيع « مفطعلا نب زد 0 - ريق لح
 ريدكتلا نم اربذ + ينافحاب يلو اي كديلو يقسن « 7 5

 مارا

 قيياقحلا ماعب كلصخو « كالوس كالع لواج
 قسيالخلا كيب مهراو * كاسضرو ريخ فلات

 ا رول اي ا
 ق.ياش كاقلل بلقلاو « كاطخاب ثيزع - و ظ

 ناويدلا يف ناطاس * قيار ىبسح ىلع م الكا ثبج « قسسياش ىبق
 ام باب ساتفم هي داس / يق رديوق اباب » قسيافلا وه

0 

 يراج ىلحلا ىلع مكح بغلاو قرشلاىفديسل
 ىوا 055 035 « بلقلا ةرسمث ىفولا عيش

 ف ) يب درع ا ظ

 اا ب نيش كاليع 1 افطر ماسلا كرد هياط نا ظ
 ريظنأ 5-3 كثير ام 1 ينادي أ سرافر ”انسعلا ياب 2 ةينياوللا قوف

 27729725 ب ييججوسوو 7 وووسر هجر كردسووو وواجب د1 قا“



 م لل رج

 + وعلا

 يايياو ا ليوإب لؤلجنا "م *.بابوي ةعولبك يعاب
 صقاب دعيلا َْض تاكرا راو < «تاادحبل ريدلاو جرسلا

 صلاح مح 0 دهن" «بادد مون يتسم نمو الل

 | .نطانس ايااؤر !ءايرول عيا ضطافلاواابكام نون نيو انام يانطططحسوب
 هل يلا ما 00 امزا لوط كب يدانا يثار »ما ياذ يرسسبت

 #»*( ىيبورع ) *

 م توقأ هز يدي مب ملليسفلا لوف لواج
 افتار داء اع اننا فاضل راط

 يرد زدكاي 0 يف- تلاع : ايار يرهدزعاي انا

 رسبخلا ل# ثنا « ىنافجعت ىولا ميش اي كافاخ و لعرب _تيرغاي

 # ( ىبورع 0

 ع جاولا يلع ريحت م . موس كلاب مثال اي
 ع-جار شين ام ثاهيه «

 ع واعت ميج 8ذ29 نم م ودعم سادلا 8 ناطاس

 عسطاس نوكلا ينرودلاو * موسلعو رارساب صوصخت

 ” كطيو جرسلار اه محلب بارلار بلت ريدلا «'عببتطتي كرون
 ر-يطلا لغم قف ب ياست ايلا كنت ر ل وكرم تن عسسسصر» راذعلاو

 <( ضيورد ]+
 ال لا و ورا حسو للا كد ل
 مسلاوحا نيز برلاو « ديدانصلا قاف ديدنص

 | للم اي كيفان + هكلاجرلاو ناوسلا تمدناو هملاتملا نيز
 | بسا لك لاهس + ناخذ قلت كيت يذانأ هم و ملام لك

 ١ »( ىبورع)*

 يسمادص لصولل ناشط« حورسجم بحلاب باقلا
 ىسماس دجألا ةورذ يف © حودمد ديس ىلع يغبي

 يسالسس ببط كتاي تنم يبان لوك



 ِِى هاذ لضفل أ بحاص 5 3 هيو اس هد ريثعلاو كتسملاو

 نا_طاس | 1 ىليل 8 1 ا ءايشلا عيفرلا ردقلا بحاص أ 01 يمان كاضف

 00 .::تإا مالسلا يف جم ناس ةنيبلا يف رادزالا كنحاف ام 3 قماليس بذع

 ىلا نوب ىوغ #

 يراس ---ح دادغيلا م ا رسل او يمالس يدين

 يرأ 00 هقلأ دودو ربثع © رفذالا كلجبلا ند يكذا

 تا لمر دادعاب ه» راكب نيا كا يوبالام

 دو ع ن ىكذ دأ 3 ردطعم بمي ِط ناطاسلل معسل د د4 3 رنذكمب 0

 ا

 ىسساستلا يوقف 7-11 3 داهتؤالاب كتلاس ى

 نابيابلا يمشاهلاب 3 داق -ٍ 0 ىلع 0 ١

 اادنتلا يلزنملا 2 لكما اشيدنأ لق نأر ذغأ 3 يس انهتلاب

 ري لاب مل متخاو ىابلبسملا رولا للا نئاز وب ماس سم الا

 را ١ 00 د فردت ص عيدا اع ا غلا رظللل و أ

 كح و 00 لنيل 5 1 قاف اولا 58

 رباكالاو نيحلاصلا بطق « رداقلادبع نيدلا ىيك ثنا
 يناليج اي ثوغ اي ينعفراو * رصان لنك نيب لا يوادض اد

 تهياكيلتولاو راهفلا لوم اي « هتيربلا ينراونالا قراشاي

 يسن اليج جاي بل و ةردعو 3 يلع دج رارس افاد عش و

 كا ديفنمكلاو كرابث لا ىلاع اي و 3 لاجرلاو لادا حلا الشفا

 د تاقدج و در ارسال رعت اد اد © يلابج رش رش و كارايب 84 ىزقسأ
 يك

 داس الإ لامنرلا»بفطق ايده لداداسعلاف ا ردباي



0-4 1 1-0 

 توج
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 ظ .ينالاسايب راش اي نيبلسإرب + «ييااسلا) لامآلا+ لسا ي
 هلام _اسع ىلإ شروارسلاو كام « دالبلا ين رووشم اد ريش اد

 | ٠ ١ يسناليجاي ناطلساي كنم « داد_الاو رونلا ضرفب دج
 ب لا طلاور اطوال يل ىضتاد» يبقاسلاو سلا كيماي
 يناليجاي ا ل ء. يبخل لاو ارامل دبل دح
 ل داناولاربالا ل انجلو امتألا لئاغاي
 ىناليج اي تاجاحلا ىضاقاي 0 بارالا ىلضقاو
 "70 ىملاز * اسال موقلا ناطاس اي
 يسسناليج ايراونالا رعب اي « يبرك جرف مولظلا ثوغ اي
 000 11 ناضأا كرغ ايدج يناليكاي ب [طقالت بطقاو
 ينالس بج اي هللاب انمحاو * نامل 00 عم نك
 5 هند قد مادهلا ن م مدر 3 كاصلب ل ماظنل أ بحاص

 2س سس سس 22 222252 2 م يي سس سس

 امج

 2١ لا ؟ و ميقفلا نبا وه # ا 4 قم مامالك ديعلا

 هللا بح نم بط 8 ايقاناو 2 هللا زاباب برقلاب اناماع

 د نامل ب جاي 0 5 اذورأو 2 هللا رس ن رم باقلا اذه الماو

 فرأو ! 9 م 7 7 ضيا ؛.غل 3 فراعل ![كنذانإ سرلا لجعتاو

 ناليبخ ايربخلا ما لجن اي » فراسسعلاو لوبقلا انطءاو

 مال-.بالو ثايالا ل ىلع 63 2 هدم ممم بنل أو ةال__صلاب مخل

 ناس 1 ل1 ددوءلا دي يداهلا 5 ماس ايس كراق والا ريخ

 مسيربلا يف ىضرلا لدا نع *« ميحتلا عم ىضرلا ىكزاو

 يسنالبجلاو م 01 كيجدلاو تل 1 عم ىضترلا لآ

 ف( صنع هللا ىضر اضدا ملو 2

 | لا ير انك لش كاك يملا ليش لماذ بدل دام دج
 ءا.. نعلا 0 ماش ىرولا قوف 3 1 تح عم عل 3 مآ ها تو 5 لاس ده

 دار ك0 أ هياغ ىفطصلملا 3 0 مي ل ىلع 3 ما 0< دا ديل ديف

 ظ هادو 8 ل سا عراب يي ضرار _سفولل] نم مل
 ادكيسعفا هر ةراصبأ نرد قشو همر سص هط ثاذ نم قف



 داس يضر قلخلاا ثتالسرا 3 لاني 5 د نا | او بلا قاطنو |

 داسوملا يف شبجلا عنو ورا 2 ىس أه ءامب 2 00 اذ عباصا ترج

 دا_س قت الوراصعتا الو « دست ريقي © دشالا ىفطصملا زجاعم

 اناس جاب سدفاطراسإا + انفازدسبلا ال0 نع ىفالملا ةرصح كاران
 داس سسعلا ديس اومدلقف م ءاسيبتالاب « ءامسلا العا يف اقتلا مث

 داوجلا كلاما ةرضح يف » فوسفص مهو * فرغرلاكاذ مهب ىلص

 دار فاو برقلا ضورا هب ماس جدنا دأب ب مانا ديس ىقشرأ مث

 يدان الوزعلاب صدخاو:# امس سافش ادب. ميشلالل ئاز لدن" اند

 5 كعس ب مم رودلاو داعو » ىت بست دقو » ىبمث يذلا قوف لانو

 دام ب يسمو رضاح مدياو 5 حالرو- كيك لاو * ح ا دوجولا ف ةردثماو

 يداسسنا مكباب يف ثفقو « اسعفن مورا ىعساثثج قالا مر 17

 دار د1 تاكل ماو دصقلاب زوفلاو 3 نأ ؤايعيشرلا 006 3 10 -.-سرأا 8 لوقا

 داتسشرلا غلبم 14 يدهت «رود_صلا اهب «رودت عفن ى رأ ىسع

 داديهلا م هزد :قداؤلا سوش «رباك الى مح «رداقلا دبع 2 ا مرعب

 ذا شا علا رثاس يف عاشو 5 ىدس سه انمي ال « اهاجو عفر ىوح 7 0

 يداسدلا .ةدرص يليجلا م الضف زاحو « العث يذلا مامهلا كاذ
 . ما شط طا 2 ةروثو * لاس جرلا ىلع * لاءاسعو 2 ميماشم

 ىداثلف هاك :لاكل ىف قكر كناو © ي-سنا كاف « يبسفن رورس اي ام مهدات

 د سس ظهر - ا ند .3 مهباقر د اديببلا قتليلا أو دش 8 اوالككلر ع” ن :

 سب و : كوعاطا دقو 2 م--هيف الا ره مسس-.ميلع قلاثلا كل

 ىداعالا ىلع يرن ثناو » يزسع ثناو «يزوف ثنا موقلا ديس 5

 يداز"“تناو يردك تناوا» يرخذا ثناو'*: يرو يذتتدم تناو

 يدا هتءاو ثنا ٍيتدمعو « يندما ثكثناو © - يددنسم ثنو

 ةدايييقتاقللاب ىفتشي و * كرا قصي ماد عار قى“ يف ماقا

 يداس.ةدعا نيفرش ينغاب و + اديعم نكو « انيقي يديساب 6

 داسالا لثادناك اكل * مب ذيع دجو « م.بحالل رثاس عم "ل

 اح تكوص باقلا كرح ١ 3 ماودلا انيق 2 ىمالس يدوس 4 كيلع



 ص
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 داد-!اب فدجصلا ثطخ اه # دس. ىلع « دو ىقلاخ اي لصو

 دادو لا قداص يليجلاو هن مباجتلا يلوا « مباحصلاملآ نع ضراو
 دالس بلا يىلزنما ده « . هنعمل اد شا# ماظنلا بحاصمللارفغأو

 ظ # ( مدع هللا يضر اضرا ملو ) «

 اهفينال ديما | ىلعاوب مسظعو د# © مردكو فرش براي * م-لسو لص

 0 تاو كالعلا ماس نادم نياازلاو نافل هلع
 ناريكلا لسرلا ديس » لكلا ماما * لجالىفطصللا ىلع ه لس براي
 ما-ظعلا يرحم ىارو * قاف برقلاب «قابطلا عبسلا عير اذاوعا قاد لمرإل

 ماسمتلا ردب نع قاف *# لاسمج مل هه لا-ةم ةوعي سيل « ل'- مك مل

 ماس للك اك لق 3 مآ همممم مالا ود د مارب سيل ب دم 1 هدمسم ها 2

 مالسلا انالوم دنع «زاسف بوقلاب «زاج بجلا عيمجو «زاسح ريخلل

 ماظ لك م يرد 3 دورولا 536 ه«دورولا ضو42ا بحاص د دو--جولا رس

 ماس قلخلا يف ةردق « مماسيقلا موي + مهاسسمغلاب للظملاو + ةماركلا ىلوم

 مادقتكا ذب فترشطت 3 م.ازغلا 55 3 ملاسرلا مج مدو © ا ا 2

 مال رسلاب ةرح# 3 لوط ثوغ 2 ري بق ماين د رب 7 لد

 مانالا جنج 2ددند ه« رباك الل بطق عرداقلا دبع نيدلا ىيح# « رثاصبلا رون

 مارتحا يذ ثوغ 21 دي ناديا رمل م بلكت أودم ملو 2 باطقال/ق اذ

 يمالس يدها ل ه# يزنكو قيرخف « يزوفو يدر مدو © يىرغزائ دف

 ماسالا دمحأ 3 بر أ رذغأو 3 يررسك جرذ هك أ ةي بساق لك

 ماصنلا 0 وذ كح او * ن-يإسملاو 3 0 رضاخلا عوج و نس-يدلاولاو

 ماسسيقلا ا انرخذ 3 أرسيم اردب 3 أر يشب ٍققأنم ىلع 3 اريثك الض

 مال سالك وبا ند د مقال .ةيناوو 2 مسيلا باق اقع م 3 ماع مدس

 ماتخلا نوح اهقزراو غرارتالا - « رارسس-ةلارادانكسا د ىراب 5 مك

 5 2 هللا ىضر اضرا ار |

 تتم ا يي

 سسمسملجملل اللا -01010ا0-060-0-0-0-0-0-060----- 9-0-6 030ا00مسسبت

 مآ سس نالا لمس ىفطصملا 3 ا قس مدد 2 ىلع لص بر و

 مايه يف بحلاب ثرصو هم ماوسسغلا ةروخ نم تركم

 مآ لا ل هع ظنلار حبا ف ثعذو 3 دوف لا دلع أدجو ثهتو



 مد: [ 1 0-١

 :أ 00 كييايطتأ ىلإ 3 السصو يل برص 1 و كلقو

 مايلشنتبسلا ليلا ققوحل لالا # ئس سطر "كن كفيلا"
 قمل سس م مف هللا كلقف 2 كاو > 3و ىشاولا فى

7 55 555 

 انس دلماطلا رم هول ريب ١ يارد نوفا ص ان
 )م الصللا سدتح داكن طيش قىحرجفلا ىب 00

 :الك ةهدن اي يضش اي هه اسئوغ لوسرلا نبا اي لوقا

 اديصمعللاةوزذ وقر ان يلمس لطسبلا لتريوا ةنويطلاب

 مارس ..كلا ايلوالك ةودقو * ثيوسسسسف لك ناظلس ثناف

 ماس لك ذاتسا ثناو » بسسسلق لك حاتفم ثناو

 ماسلا اذ العا ام هلل * يلا ععتلاو زعلا كداقم

 يما ستلاو ريفلاو لضفلاو دوام او اعلا فدك

 موكل طلاب ماحلا موديلا ف واو اهعخ وقل : دثلا كرو

 ماهل كل تارك كلاياطارط ٠ ىلا نعل لدار فلاوب
 قدعلا ملاعلا 0 ربقب د هاتفا ا را دادةب

 مالا ديلا يذ بيطب هو اع هارد نم بيطلا جرات

 ناجع ولع اون اششمملا خاج روثلا 4

 مارس هدا لف م نم ' امانا" واو ةيفنط خف ا ةءاج نم

 ماو سس .لا ادم يزع وهو » يرسخ وهو يرذذ وهف

 يار -دحا مددو ىهرحو * يزو-- سف وهو يزنكو هو

 مآ ةسلا نم يعرب وهو يكس سه وهو ىنم وهو

 مالالا م ةش قلاع قت لقال ىو مس سم ملأ ند سم مك هلل

 ماسلا ةلوص نم ينمحأو * يسوم هك يخش اي مللاب



 3--- صنتاطأ كلدو 0 ىترضم 2 دار | نو سس سس يفلت هلو

 م7 1 22-

 ماس دوجولا يف ل /: دكا د ىلا _.با الل يزكي هللاو

 رع لا كحدمو 3 ىف ع أو ىشخا ع 5
 يي

 ىف أ دم ى يضرم ا ك أركذو 10 هروب ةمس 7-52 ثندأو م 1 لهو

 8 دايس مازوت ىتدمع أي ام ثناو يرهد فورم ى 0 فيكف

 ل مادلا طي قايلع اع يف سسبع روذو ىح تناو

 اعين ال لزنملا ده هنن مسسخراو 00 هفالإو
 ل يزال نراط ىحلا لو ب للا بابل ! نسلاعتاو لسو
 مادام بابوا اينذعاا دو ع ل هيما ىذ#اطرلا 2

 لا ا نع ضرأ مث
 اسستحلا نسحا انل مثخاو « استانا انل به مهدات

 « ( منع هللا ىضر اضيا ملو ) *

 يللا طم غلب ىناليكاي اطلب بمهاوملا رعب هللا نيد ىيتم اي

 يئاون ا قرشلا مالع يدانا + يبهاذم ثيعاو يلاوحاتقاض اذا
 بلاط لك ىلا ىضقت ةج مكو 3 هكذا ريع د ىلجت ةبرك مكف

 قلاوون ورا ىقيكلا يف مقرصو © ةرودسسسس سمت مدلك هلأ ا اما

( 

 برا سس.غملاو اهقرش ف مهكحو 2 امي اييعرا ذافم اولا يس

 بصاسدملا لها بابلا ملل كيلذن قو د حعس جانب نكمل مجولو

 ؟ اوما. نيب فيرصتلاو مكجلا مل 95 مس -هرسأإ ءايلوالكر يما قيماصاو

 لي مموج نم ميلا اوضمواو م-سهيأقر ضرأ لك يف مل اودمو

 بنتارإا عييمج نع وسعتو قوفش < مبثر دجااو فيرشتلا ىرذ ينمل

 بساع لع ا-هصعب ما ملاوحاو 3 ملاك يف انش لو لضف كك ل

 بقاورلا نويع نع ىماسلا ىلا 07 العلاو بنارملا 2 ىقرد 9 أ

 بكاوكلا عيمج ثباغ اهراوناب *» ملامكس مش قفالت يف ثعلط دقو

 بلا_.خم نم سلتك درف فرص د طئاب - 7 تثوملا لعد فرص

 براسغب سيل نوديلا معلاطو * ةريصبلم مص فو رغلل عولط لكو

 نم
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 برا-ش لك ىلا ىبهالل دروملاو» «« اسقثاو ناك نأ ىقثولا ةورءلا ود

 بغار لك ىلا امهفلا ةضورلا وه ه« اكلاس ناك نمل اضيبلا .ةنسلاوه
 براس لك ىلا ىوصطقلا ةياغلا ود * طبيا بيشستنمل ىلا.علا فقردشيلا وه

 براه لك ىلايماحلا عزفملا وه « اسسيقار ناك نمل ايلعلا .ةبثرلا وه أ
 بقادم نم 5 أ قافالا ماج 0 كيقيطق كعاذو فرعادم ميق أدم

 كئاردشملا ندع 0 اهييف ّ 'رابخاأو 3 اهم: درغ لالا قاصوأ نمزاحو

 فااايسعأ مدمج يوعت مئامأر 00 كيدمكمو لماك نس ممل بجعاف

 بحاص لك ىلا ىوقالل ددسلا وه هه ىدهلاو رونلاو 0 يلاو رسلا وه

 بما 2 لكل ىفصالا برشلملا وه د مذاق 20 دا رايطشي ينبطاول

 كيبيستافابغ ارضاح انيق ةأر 7-0 ياقارك 0 العاب 1

 تلشاون لا دادتشا دنع ياجلم أدو خ3 ىنملا مياغ و اياه

 ناكر ثلا يلاعلا كباب نك 3 يب-سناف يوءانم أي و ينفخ 9

 نرئابابللا 0 كاهموفلا :اهخيغ ةذنمم نود لك : انعم 0

 بئا.عأا و كيب ري طو اسسدل نةو كو لاصولاب اه

 بيطاعملا عيمج انفكاو .كلصوب « اسنل دجو ني رضاسحلا عيمج ر 1
 بكاوسكلا مث لمرلاو ىمصحلا دعب « .سظحل لك ين هللا مال كيلع
 مئايغلا ا لعب 6 2 أمو د انوفا سبع اص كلي 8 1 كل

 ىدر 7  ىصقأو ىسفب ىم م اهيفو د ق-سبحأ اهيذ دادغب ىلع ىم

 بهار 6 يناليكلا ةرضح ماب اابيشلاو ضرالا المد ام 0

 بئاوعس نم 1 0 لبنا أمو 3 قراس ا حال م هللا ةالص ميله

 نتتايحلا لها رايخالا مبادعكأو 2 ىدهلا مجنا مل !نءىضرلا ىكزأو

 بعمل داو ريخ 5 ريخلاب ان متخاو د بلطم لكاانبل راسل م4 ىمدالا

 بمهاوسل اراد كسا ىلرنم لا وه 2 انااا امحأر ىهلا اي ىندح

 يي ( منع هللا مبرد راو

 ىقاسسلاو لد ينالبجاي ك فليم 0 ىزاميثش رثشأ لاط هللا نيد ضال ايا

 اسس نااايس طش 1 ون لش 0111 ساال ةتايطا شا هلو نا كاسش ظين سين

 اى



 ما ٠# 0٠١

 قارتحا يف قويا ران نت ِي و د يءاجترا لاط قرشا مالع 5 الا

 الق لب عرطجبا ىنلارن ابن راويه هلللاو علب الك كلاظ ياللا

 ىقار-ف ىضر
 ايابج لوف ىقثو ١) كتورعب 5 حلق لوف ينا هللا م مل ؛ هللا وف

 ضر لغك ىح ك اريغل 2 مس مق سيل ادلخ وفجلا

 قاذملا رم مرو-جملا قشاعلا ىلع م« مساف قار غل ساك ىبقسن الو

 قارتحا ثاذ بمحلا يف ةداع يلو ىفلخ م منيطب نو :ةسيالعإ
 يقار.لاو اشحلا نيب ام كاوامو هم ىنلا ةياغ اي بمحلاو ىوهلا ثناو
 يف كفو يدمج» يف اذا ثناف « قبو ثيجزتماو يداوف كييك
 يقارسملاو عوق يقدر كلو الراء امقلاو دجتلاو زعلا بايث كم سل

 وايطيتطقماوابل اوال ماما ثرصو هي !هردق لج تبتر ثغلب نا ىلا
 قاس عسا مثا ايلعلا كترضحل « وس كوشي اة ةعيوهطرالو
 قار دسسسجلا ةورذ ين اهب لكف « ةبرش كرد ضيف نم اوبرش دقو

 قا-سسقرلا ىناعملاو مولعلا نوبع * مسهبوإ#و مههاوفا ىلع ثمصاؤو
 ضابكايغب ا » ثقرشأف ارون ضرالا جاجتف تالم
 قاب ويصل أو سمشلاءوضىب ةخب لهو « ةرديص) يذ ع ىنخك# ال كرسو
 قاسسس ةشو ةرف يف ادذ دوسح « لهاج كش ال وهف ميف كلش نمو

 ايادي انزال طلو لساتي و سرا طلبو اندلا نقر بطلنا جلخ
 قارتحا يف ىوهلا نارينب يداوف « مناف ين بلقلارورساي الا

 قاسنعلا لوبخلا قوف الضألا نم « رس كسب ىلا ٍقآ ىلما ايو

 يس اتعب قداس !زذمو لصون ذو صوستملبلاو ةضلا كلا لو

 7 "ايبا »وججت) فا ييوؤصا “هلا بولا كلر سزرطتلا نق ينقساف الا

 اب ةداعسلا ين يرمعل كاذف « اكسمنم مك حصا مرا نوووطف

 9 دست ادشلا دنع ىل كناو يبسثاوذ عيمج يف يذالم ثناف

 ىدسسقالاو ىوهلا ناطلس دباكأ اتكالار لصولا ىلا قاتشمل يناو

 يفاسفو مزال مث مث لوا فلاغف ب رست ثمر املك ىنظ «ارعت

 قاحتنما ميدقلا دهعلا ىلع يناو 09 سدا م كانا ام كلاوذ

 قار_سعلا ضرال ارغلا لزنلا نم *« ةرسسشن نوكلا المي امالس يدهاو

 صخا



 مد 0 جد
 م وس و هد دل لل د

 قاس ساب ميوب# نم زاف امو » قشاع نح ام ينالبكلا ىمح صخب

 قاسسمالا عمد نيدولا ىلع لاسو هم اسمسلا ثعحس اهلك ميلع يمالس
 قاسسط باب .ةيرمق ثدرف امو « رس سئاط راط الك ميلع ىمالس

 قالدلا مودو ايهادلا» لاو رش اهب #« قدا ماسلا رط اداستلا بر ايف

 قاربلاو اوللا لود ىيفطصملا ىلع « مسمالس مث هللا ةالص لكزأو

 قاسم نم اس ام اهب سمشو ه« العلا كلف يف نوميلا علاطلاوه
 ةار-للاولع يف ىقري لاز الو ه اقللا ةرضح ىلا ىرسالا ّتليل ىقر
 قا 0 "45 عبس قوذ : لصودز اذو *» لس .دورب صخ مث 55055 ادد

 ثازيبطظلا لن نيطايشلا دصو « اس ملك تاووسلا مب ثسرح دقو

 قاسش و كييعس نم دايعلا ف 2 تدصن  _ةنفافش ازجلا موي مف هركأو

 قاس سم ريخإ |[ ذلخ نوقاسي ارط مئمأو

 قالتخالا ىلعومسي امئاذ ىضر هم« مساآو ىلا باعصال يدهاو

 ىقاسس سس سفو ةرامم كرب مب « ادسغامو 0 يس ام ىبضرلا مما
 هن ( منح هللا ىضر اضا مو ) ©

 يل رسفغي نا نامحرلا لاسأو هم« يما غلب يناليك 8 ينعش

 يلجو نما نامحرلا ببطق اي * ىرولاث وغ اي يناليكاي يذجش

 يلسعلا ردقلاو راونال وذ ثنا * ىدهلا سمشاي يفاليكاد  ىخيش

 1 جلا رخفلاو رارسال ,ذ ثنا م انشلا رب اي ينالبكاي ىذهش
 لوسلا معن اي ىناتراو ىنظفحا * ىجدلا ردب اي يناليك اي يذجش
 ن!كنجو اس مدبب كسدا « ادنلا رجب اي يناليكاي ينهش

 لدازلا نم يزدك اي ينظنحاو * يب.سلطم يناير

 ظ يل.مأ ى ىقأو يبوبع ثنا 4# ق-سينم ثنا يناليكاف ى

 لاشسضيم غزو يسوغر مثنا « افش ىل ثنا يناليك اد 7 ىذيش

 ظ ىل ءاسا نمرهقلا فيس ذخ « ىمح ىل ثنا ينالب كاي يدهش

 | يلو لك قلعولعت بنر « يقثرملا ثنا يناليكاي يضيش
 ظ لسعلا ينو لوقلا يف ينديا *« ارسصان ىل نك يناليكاب نيش

 ُش رسب ناوجرا بشانلا بدع. هما .يقديسفقاو,يفا.ىنالبك 5



 م5 ا قع

 يللح سبلاو يديرم اي لذدا * فوتال يل لق يفاليك اد ى يىخجش

 الية اةعيزملا بالك 2 د سف ريخ اي اى يناليكاي يضيش

 لزال ِش لفوايسللا كلام دنع < العلا تثزح دق نايك ى يذهش

 لمكدلا لاجرلا ناطلس فكرتي هرالم فولار + ام يناليكاب ىذيش

 لسعلا بارش ُث نم م يدنع ىلحا * ر-هتشا ك كحددم يناليكاي ى يدهش

 يل لسصولاب دج كيف ماهتسم مه ىقبسشاع يفإ يناليكاي يذيش
 يل قرت له لصولا كنم وجرا » قسسئاش ينا يناليكاي ىذجش

 يلبس سوا ريخلا قيرط يف يف + كلاس ىنا ىناليكاي ينعش
 يللا بصنملا لهاب ينقحلا «. قوانق: ثنا يناليكاي ينهش

 لنيل مل كيف ىجح نأ 1 اة يكاق ىبلص يناليك اهيانغ ع 9-7

 يك لجاف نينوكلا ديس ديا هيجول ا يداسلاب ينالبكاي يع

 يلز.نملا ويعا مظنلا اذه يورثينم 05 ميقفلا نبال نك يناليكاي ىنش

 ىنطصلا لجن نيدلا ىيع ىكش

 ليي يع ما ربخ رادع دوج 1
 ليسرلاو ىرثلاو ىصحلا دع, ادس نبا لسو.بو اي لص
 ا الا يداح قغتا اإخ 0 ىدهلا ح امصد هللا لوسر نع

 يأ سبجلا نيشلاو معابثاو * مسبحو ىنلا لآ نع ضراو

 يي( منع هللا ىضر اضا مأو )د

 يلع فطعاو نيناليج 0 يلع فاطعاو يناليج

 يقال تيرا لمهاب ليلا بيب يلطار نقال
 لاس جزلا ناطلاس ثنا ٠ لاسكلاا رمعباي يذهش
 انييج طب و أيه ينمدأو د كام ----_ءك لك ية ىعم نب

 ةرمجيامرلا راب تكثنا هب رداسبقلا ديع اي ىذيش اي

 ا كا سفنلا ىلود اي و يمان ند درادلا ِ يطب 31

 قمل يخل 0 يس اعلا لها ماما و

 ىتسس يعم نك ىتاليجاي نيدلا ىدعم او ىخجش اي

 رح ص



 ما 0+
 ١ كت اتقان انقل اس طلال م ا ص مع

 ا 003 نس تس ودي هدو ,ةيلاب ىلق ًالماو

 هللا رس 1 اراب 2 هللا“ ك0 ن ةييرسلاو 5

 يبيِيِنعماتاا لها 2 اد » بسهاوملا ردع اد ىهش ظ

 ير و--سس أ رسب يناليج 3 يرور هس كنا 0 و

 ك0 2 مق ىبلعجأو «ر 7 1 فرط 1 | موي 0

 يسيبيستمو م رغ ديشاو 3 مت لاط 6 3 و

 يلع دس 24 3 الل ىدكش #2 <! مسن سا كاوها ي

 5 او أ ني م 1 3 كك عي راع يضيش :

 ا لا لك ار ا اي ل ل
 تكا ره لا ذا ةوجرت املك وب تش از هللا دند ىذيش

 يلا اب سس مس دم ل كثف مع د اة كاداسلا ب ل و

 يدا .ددسأو يفكر رع 5 يدا.هنعا كنا يح و

 لعاب تمس هن تاسع صم ,نامحرلا راوثالاب د يداو---. لق رولا ي خيش 4

 تكلا الدا يف وهدف 5 ي-سقأر تألز ايل و ا

 لسد كانت بف اليك مهثن يخبل د يقاس يعبأ 1 2 :ك أو

 ر هي ىلا حان م ل «#ر رد ل ا رع 5 ىدجش

 مي تعلا ميولأ وذ كد د رورد سس ىلا حابص» ايلا

 فايس ثنا ىنالبج 3 يءا د سل هش فثرأ :ديج

 ك0 ما رش ىنقسا او يءادسسن تتفف | يناليج

 ِي هدم مصمم درك رشم ذى يناليج 03 يسلق بوسع 0

 ىناليج

 ٌيزررسسدحنو يظفح ينالي تن يزدسكو ير ينال -

 ينم ترق يناليج * يبسسسحو يقش

 ولا ثوغ ينالبج ه5 3-0 ير 00-0 5و يرد“ ين الج

 1 000“ تسمو يدصق ى دمج 3 يل ---- قو 7-00 هر ي :المج

 يلعب 1 يل باوباف موقع بر 3 ايليا مامأ ينالبج



 يبس سسيبأط وه يناليج 3-0 وي - هسدص م هضم تنحل وه 2 2

 ريدم لاتنام شراب يأ ليسا وغلا رشلا اص

 ةقا دق هنا م 5 يسلا رعد يناليج

 يكبلا كلوا وب ناومسلاوا هن اجامل قال قرر يلج
 00 يا ماقساآلا ليلو م م....هاركلا ملوم ىناليج

 تا ياو يالا يس يح

 : ىنالبج ص هدا

 لهم ب اع دقوملا تقي رطو ري 7 لا .

 يلا هر سس سي بر * ير هد يف يثوذ يفالبج
 اهياسن اة مول ماس تطيل يتانيومل فطحل طة لقا

 مس ماا اعمل له اود نإ هك امنت ووعاو انينشم او

 قي رماتللا بنذ رفغأو « ا-_ديدلاو محرأو بر

 مس سس أذيْثأَو نمو هم نس يملسملا عي

 -.# نع ماسو * دو براي لص
 مس ربلا ريخ يداهلا هه«: دس.يوملا نيدلا بحاص

 ردد علر نسل لذكو هي الو باطيعتملزلا لأ فخ خط راو

 اي ا ا هدخأو هن لوك اخ ْ _جفلا لعف يلبجلاو

 ماس مال دمج هب ماسسسسظفلا يبيت اي رقشأو
 ما ءافيل ياسلسلل لفرعا

 ل تي د

 مس سمس ربلا ريخ ةاج)

 ديول لت ريرف قامسم

 وناعم ل 75 5 انام هج زويا يليظات
 كاسح ع ماوس اكيد

 نوزيحفلا غلبت ثمر نأ

 يلو ا هيف ح دادخب

 يل.ىلا لا ةبثر نم

 ماس ومللا ناماما اهيف

 ماسالا نيب ركشفاو مث

 تفخت ال ننو ركسا

 ردا سقلا ديعل رداب

 يلب ام ضراب مثاق

 رداسقهلا دبع يالوم

 ماسالا نامعتو ىسوم

 رالس.قلا دبع لثم نم

 دادخد



 و داسيا هتك هيدقل 3 2 هاف ده ارجع اها 00 اع لك 510 الغ رطل هدو رول اف

 !ايشستن ةولاو ميدلا راد » ا..فصلا راد يه دادغب

 دايس ىفلا ديعروتو لع رى دبس ةطضإ!ا نونو. ىضت

 لاليبخبب جلاو رخافلاراد «» لا_...هكلا راد ىه دادغب

 رداس قلاده بم روت نم_» لاس تجلازاوناب ىست
 اس هراوذا ثقرشاو م اسسسهرادقم الع دقل

 يبيع اسابيع رداس سلا ليع رس نم |
 00 هيأ زاب تزاف د هكعيييللا راد دادغب

 ردا 5 هلا لمع نئدسد 3 0_0 ثرلا داب وهسد

 د دايس يفلاو نيكملا. رب هع. -ف رس كلاراد دادغب

 رداع 0 هلا كيع ثوغلا د فراس بلقب ودزت

 انسفيسيبلا رارناب ثتزاف "- [جظظآ”ظطظ”ئآد 0 لد لم دادغب

 رالع م مصمم مح حم حم هلا ديعل ايف د اك فهئاقيم نير 0

 ىسقترا يذلا ديبسلا هع ىسس تاما راد دادغب

 رداسبسقلا كديع برقلاو 2 [فف سنبل هللا بئارم 5

 الر كس سس سس أل لحب ادي نا ب ىماست ىؤش

 ردي علا هيفي قالا ف نع وريمسكو ءافمارع
 الر أوسم فم تأ ثقردشأو 5 قرأ ةيسمم تدق ذل يذؤش

 رداس.لا دبع سانلا ف 1 ةرأر 2 ع أ تثرثشدأو

 ار معا كت رأو ا ىهخ

 رالوبسيقلا دعي فلسدا روسنا مق مادا تثو» نم أو

 اديك بلا كرتقاض مدقو | # لييخمولا داشأ مد نم و

 رداسسيتتلا دبع ىنثفأ م لسسفقو ىف ردبلا ليقتسا ظ

 ردايميكيتلا دبع ثنا عب نوب نإ يدش كلاداج ظ
 اردستك2م قيلد يف « ىرن نأ ينعش كاشاح ظ

 ردا هلا دبع يالوم,, » (:ىصرودلا يف ندهشب كرئاو



 اما 00 جو

 ردا.س..فقلا دبع ىتديشو ه« باكل فخلا فيكذ

 ماس ل جزلا م ةد.شمد خ3 ماسضا نأ © ىلا هبا

 ردابغملا هلا ماع ضويدو ادع ماقتنالا ىشخاأ فيكف

 ع د انز رد 5 انوع ثا .كيطق كملت قو مف ف

 ردا ا. ف1, شاطملل غلا دبع دال 5 يي *(  هةكانعت اا نك

 رس ضلاأ نم انعيوج د ارتي كك اولد م ندع

 داع عار لددع دموع ]بيا ع رو سس مل ايم اند نمو

 لاح لك ف انعم ن لاكشمللا بمطق 5 هللاب

 رد الا لاف م > د. "لاكش را كح سنان

 طنا محا 0 ماسسقملا ىلا اي ىدجش 8

«* 

 ردات اعلا نا الوم ابتلا 0 رضحأو

 * ( مدع هللأ ىضر اضيا ملو ) *

 روكا 3ع ىششاج ب  يو.ب و يو. و 1 5

 كايدبام باق عيشلا « اسياوال لك ناطاس
 ةرغنلا لوم لولج « ارضخلا ةراشالىلوم + ةردحلا بظق ىشاجام
 5 ةلآ ديع يالو م اع ةر 0 يل به ى ىتجش اد « رهاطلا 0 0 م

 داسقم ىلع بكار + ةداسعلاو م لا ا ا رجس
 ذم نع لوم 2335!" لولك/ ةراكلي الا لع 2 95

 ىنايقست ىم ىكجش + نلبدلا ىيه لواج # ينبع ثرق يش ثاح ام

 ردادلا دبع قديطات * سكيت كا اص او هم« رهاط ظ نساك ن

 يلاب ثهردش لواج ه« يلاعلا ماسقملا كر يىلاغلا يخيش ع4 1

 رالقلا دبع ىنخيش اد * لاو حا دقث ىغبن ه رسبابلاريةفلازع

 دمبلا كوم لؤلج هم دال غينج ثهدت ع معرجلا لوم ئشاجن ام
 ا رالقلا لع ىكجش اد 55 ريع دعا انيلع لجا 2 0 3 لدود»

 ب اذ يفاسسع ىفلي ميغان هه لا ديلا د يفا-يعأ روت يشأ 5 م

 رااسفقلا دبع يالوم يف سنت ال ىّكش أ 2# را املا ماما 2

 يفاسف بحي يبق 0 ياجولا لحي | 2 مكب 2 5 0 ظ

 تاس 0 - تح بع - 3

 وه



 ا 6

 رداقلا كابع ى جحش 5 2 يفأ - ضي 7 كلل راسل لا م وه

 [وسيواف نفل اج ا: !!هالئاسبسسلا وه لزلج.. ل: يلق .كزيث: يشاجناف
 رداسقلا كنف يالود « يسمح يلع كفاطو ار ذاسلبفلا ب رزعلا قلل,

 هاييبنعلا فم دف 6 2 يداد. غبلا نراعلا 1 يدايسأ كام ىشاج م

 ردا“ عاأ لع تع و 5 ايس ولمنفاا»# ةرمث اب أ #2 ردستعا 2 7 ةودق أ و

 يردد. يف قادم د « يرسع يف ٍقربذذو + يردص روت ى ثاح ام

 ردائاقلا لبيع يالوم 2 وي طفارصف رد لاولج 3 رسسسستادلا م اا ليوم

 ىردملب مكبلا كدعا دج ىسمحالا ملقملا و 35 اهسالا ريخ ل م

 رداسقلا دبد بوبح *« ىمري فيكحرجللاب « رسسياس ميلا فلاف
 1 ا يسال سس سس سس سس حسا سس ال

 اك هراو اهب فلفل د 1 تنسق تاعد ها 8 2 اسما م ا براي 5

 رداسفلا دبع رود نم # اييسسي است اوخالارولاو « رصانلا مركلا يعزم |

 ني يلابعلا تمر 5 9 ناسسسفلاو لو وا نسل 2 ددلاولا محرأو

 رالقلا دبع بزدح نم # ند يعمجأ انلغجاو 0 دي ام) رفغأو

 بلوس سس اعلا رو-او 3 لويس بغلا ادل ردساو 3 كنوينفسلاولا انل رفغأو

 رداءاتنلا لمع 1 هل بروس سل كلبا غسلبو برس دسم اراعلا ملاع ا

 سا ىفنطصاا 2 مآ 0 را لمعمل 3 ماس هيل هد الل عسأو 5

 رئاسلا كحد ةرثاسأو دة مآ سس مالا و 3 رهاعبلا بونذ رفغأ

 ماس مهلا لميدع#* ما سسمتلا ردب ىلع 0 ماودسسسسسسماا) لصو

 رسال مرو 3 مار ذل ا _-2لا ميل د لريصشانملا لوسرلاود

 ! يمادسلا مانقملا ليف 2 مال ظلا رو ىلع 3 مال كسلاوم بلا لضفاو

 راسسخاأو للاوا 2 م ماس هدممم تالا فرشاو 3 رخأر ىلا ارلا مولعلار حب

 ا اجر 8 3 انيس ءرجأو اع درا ضور * بيش :بلحا مدا

 رفاغ اي انل رفغاو هم ىكسس سحاب انل مثخاو © رس باقلا ةيلظ يف
 6 مدع هللا يضر 0 ملو راع

 يفا جيو فلا « دادس ب سراف « ينالسيكلا باب هه يداسيسالا ديس
 يفاس-عرأو ىنلص 0 ارقنلازع ا 3 ةرس-هولا لود اد د ءار_هزلا 0-5 5

 ياس سا كلاب هع رس شنعلا ةاجرو



 نوب ام يه افطت م يراث

 -. سيرا د قياش ةيئلقلاو

 يال كلا ابناب « قسشيالخلا كوف
 جاوا لق اناس قشعلاو براد بلقلاو #2 كوي بك جدلا

 ا بابو
 نا-مزا لح ف 0 م-ياقلا كوغلل 7 مياه باقلاو 2 م ادد

 11110011 510 هلع ردفلاو

 ينادضا ق اخلا# »باور يح ف ىلق ف ةريخ ثونص اد د« ةر_- بلا ئزاولي ا ١

 برلا!ذ او. « ةرسيشلا دقتاو

 ادالعحلا لعشتت أ« م-لاعش يران 5 مسلاجر قع د ميكا ذا و

 تاتا نورشلاوا ميال ا علت يألاو
 ينانغتم فبيناواو و داسقإ ىف يران 55 :تالوازيلع اف َ ءيبودانعسلا ةيسإاف

 نب فعلا سنت يو تلا راش لا ءكاوشلب

 نازوالا يلملم هه دي ليطاو :اي فة ىلا ترن[ ءايئشتلا معن 8

 قارييلخا مومو 8 كاعست مكافلب

 ياسندعلا مط + لكلا ماما ما(! بج اف الع طك

 نار دا مهي اان طبفلا ردك

 | ايا لج انج ميارقلا وذ اه هاياجخلا ىلا. ه.دمياستصلا انكم
 ينال__.كلا ىهجيش م« مسباطقلا يذو

 - رود * دعمت يل ردساو تو يسنذ يل رفغا * براي ميكج#وب

 انطني ةيالايمل امن ادضس عدلا
 #«يب ( منع هللا يضر اضيأ ملو ) ©

 اهلاويتانريملا ما نبا يدهس « اسهيف قرشي رونلا ةديدج مبق

 بياجع بيرغلا ىنبلا نم اهبف # بياسسلا باث
 اسهيل مقيرطلا باج يذلا وه » بياشلا باب ئيشلا اهب نوفدم
 ذدد ةأمد اهيف وفعلا ريس 0 نقر لذ ةرضخ



 انيك قطنن ليك لا 1 ىلع 0 ىمانخ ن وكي ب ر ىلع بلطنت

 --.1 الا غ2 -

 اج اج هو م تك ا ا 1 ا كيف كن ا 7

 اك 4 رود مضره سفنلاو 21 ق.فشب نضر“ 57 فلاكلا يربب

 ىض ككلتيق سمشلا يف اهتر وضخ * ىلا سس» ةرضخ

 ا يشلالاو م.يقيرذأ ياب يد 3 هدمت مالا زق افصلا لها اهدصقل

 0 لكرايزلا ىلع ا 4 مس سس ] ةرضخ

 اهيصخعت نم نيدلاا ىبي# رارسأ 1-1 مس صاد نايدم اهراز كَ

 ككل 0-0 تمد اهالوم 0 هاف 2 هدح اةرضخ

 ! عوكل سك ةممحت ودعوت ر داقلا كيع هي جي اد مهوهلا 0

 معلق الا ىلجت ميدرمز ةريضخ 2 101 ك1 دفع بر 5

 ا هيفكت وثربش ء.داشنملا مس 3 رح مم نم هدم هج دذعوب افولا هس ادالوم

 ع

 نم ا سا عا كا ناطاس اهالوم 3 دال اهروت

 اكنةبيساب اهل اهارماج ليكاز ت0 علاه ياواد دعاك

 ةرهب تلمع سمشاا يف اهتروضخ رس لش الر صخ

 انفع ءاوذالا لكلا نقلا لدا هدرتحتمو وذل راك ل اساسا

 قكفاعلا لقع يبست بعهذملاب 5 قديصخحادم اهيف

 | هي ربت م.ضروتا ا سشنلاو د قفيدعمالا مهيسيط معطر اهيف

 [ اكل يف مليوط مق ا كاع طع هانا داش

 ودم 1-7 رد رداقلا لدع يدش دلج وم اهرايز ىلع بساذ

 يراسهق دوع ديزو كلسدو ربثع هه يرا..ب اهاذشا

 هن

 5 و رد مق اكدلا تبواق ىقسلا 7 55 راش اهامد 0-5 هو عل

 رسسماظلا مالعلاو ةرهشلا ىلوه رذا كسلا هك
 ايفقيبم مكحل حالصلا يوكو »ب رس اكالاو فاذاتكلا ناطلس

 ندي و يلزنا ا بونذ رذغ او © دفيع دهسا بر

 ايش سلا مح م هعب بر رثغا 0 5 تا - يلا مظن يف ماد ام

 ناشف ميظع أ اني فاللا 4 يفأد د و 5

 اه ب عسا اهلك انيعاتحو ه نأو 1 خالو يباعءالاو لالاو

 ىمالسو ىفطدمللا ىلع ةالص نيفلاب 3 10 هاظنا مث



 مد 1 0

 #« ( منع هللا يضر اضداأ ملو )

 ادي ما ممطاف اي « رسيسي انادقا مزعي « كدسلو يزد

 ةرسيخ |ب 5 م.وطاق اد « ةرديسلا لقدوي مزدي *ننلد سلو رد

 اا ىطلا ليتم قفحي « ةربزدا نطولا ّىح ه دادس غب نم |

 22 دافلا رسلا لوم هل ان دادضا رعي عب كدعلو يزد

 را هسا نإ جييتتلمب# سلا + يلمح ناك نا * يف فرلددو

 م... مهنمللا لوسر 5 ةاجب و 3 مييسسللاو انادقأ 2 2 0 و يرد

 رديت بسشفنلاو ملعاأو 0 علما فور> تايآو 3 يعيكتمل اواكب

 مرآ سمع 8 موطأ و 5 مزاعم انادقا مرعب 5 كولو يرد

 ردبيبعبلا ىمشالاو 2 ميادلا م ركلا مسأب د تياعا ياذ

 قداس نا ميلع سيضت « يداصقا انادقا مزعي * كويل ابعرد

 رس يدنبلا ةنر نع « يداقممالكلا بيجلا « مسبذعوب ىلع
 ٍ راه سمللا . ماو 8 2 1 تدع ى ادق مزعي م تاديعلاو يزد

 تفددط شي ثحار ديكلاو د ةأ-ج ديحب ال هج 100 >0

 يداسيسا ديس لولج « يداغ نم يجي مزعي * كدا قرد

 رديييسيلل ادد ّط م 3 يداسسنا ميلف ياذ 3 / وسما للك 2

 5 دز كراجو حاامينللابق ابيب مزعي * تيل

 اييسيملا ياب جاتفم « مسلامعا لك ناطلس دم مرسسكلا ىلوم

 17 كك كاذب ادنلا لام د لو.يعم ىكيك# ا 8 كايف يرد

 رايب تبول رديط ليف ِق 3 لوكحخ دع طسو ف د ةر---هح بكار

 نازنس_لا دوع لوقت ه« داي يب مزعي تدل كرد

 '” فينش كوكل ضل نانسي علا 0 داوم » ياسبك 7
 لانيبمملا ماقملا ىلوم 2 اسجل نع ع : مزعي 3 كويلو رق

 و ممم 2 لمعتو يم يىلا_جر كتيخو انآ 3 اولا 0

 نقره مييق رونلاو 3 قرم . نم ا مزعل 2 كلل يرد

 سقما 5 2 طاق أي م مااا ىداب رودق 3 تادف يرد ع رسبشي قرب لثم يف * قفخل سار قوف نم «رسضخالا مالعلو



 م7 1 يمس

 رس سة » لك ز هدو « مسلعلا يربي لولج « ىسسسفلا اذا

 امسسمتناكرب ميوطاف اي هم اسناودا برج مزعي * نبل دانعلاو نفرد

 رسيطت لوقدلا ىهار هه اسسناقحت ىشداع ام ه مسسللاب ولق

 قاجديلشنوا ميش لالخ 5 يف را وع انانق مزعي # تبا داقلو يرد |

 راسب كسلا نرزوم ف لقارلم مالكلا كيلا ع يدنيسا عاق

 يد... ذخايو مزعي * يدوس يدوس لواج « كدسلو يزد

 ر-....بدكنلا نم اربن « يدس-بكنلا عم يهيض * ىف يلج

 م.قع ال ممطاف اد ه ملجعلاو يجي مزعي * كباس ايراد

 رداع لل لك لابو ايدام ال٠ لارا, ب يبليقملا اذأ
 ةدوسعلا لحر لواج « ةدوسجعب يجب مزعي م فلولعلو قف

 رس سسك لك رابج * ةدوسسجلاو مركلا ىلوم * مسبذه وب ىلع

 ةالميلللا ما مهطاف اود هب كيكو ىج مزعي « كدلو يزد

 رسسسسيخلاو اهلا ا ال مسح ير كاذه « اس: 0

 ارح و مهطاف 5 01 ةرةفلل ىلا ا 2 كدت يزد

 ر هدي فيك دبعلا « ةرس_ج»رثكم ىل « يد-سيس ىذا

 ناس فربلا:زئاحا اين ناوسسخالا ادق مزعزا ع كدشلو يزد
 كسلا م ردلا لضف « ناسمالل يف اواقبت «رصحعب نأ ثقو

 كدا ىةشنا ي رابلل « كتتفصو ميس لواج  ه« كدنلو يرد أ

 الا و ايلا نم ساس لالا كلام كلانا ادوبا
 لها و ظرطاف 5 كسا هذ انادقا مزدب * ةلواعلو يزد

 ربزعتلا نم ثييعأ « بسجاو للاب ئيشاي « يداسدلا ميلع

 ا ماها لصاوي « رز-ءنا ميف ثيبعا * كد_لو يزد ظ

 ريش ماقلا لود * رسصضخال مالع جردي « نبحلا يف يجب

 امج الل رقنلا ياريم عمال ملا دي اع ا بداخملاب
 رح بحلاو املا مطار او ماسظنلا بحاص وه « يلزيس ملا ظ

 « ( مدع هللا ىضر اضيا ملأو ) ©

 يربق يب ىسناىه ه« هللا الإ ملا ال «٠ ركذلا لضفاىه هدللا لإ ملا ال



 ماك ١( 92ه

 رسسلا ندعم يبه ه هللا الل ملا ال م نادجلا حاتقم يح « هللا ل ملاال
 يبيك دهم هللا لإ ملا ال مه ىقثولا ورا نيحطرلا الإ ملا ال

 ادحاقلا انستا قنا كا ها الربا الور مال علك له اهلانآي ملا ال
 | يرسمع ىنفا اهبو <« هللا الل ملا ال « ةايحلا يف ىندا ىه هللا آلإ ملا ال

 ظ ه «دللا لإ ملا ال « ايندلا يف ىسنا يه هللا الإ ملا ال
 د اهيو « هللا لإ ملا ال « ىبر يضرا انهبو « هلا لِ ملا ال

 يريح يف روث ى

 را
 يردد ين يزعئه « هللا لإ ملا ال » ىبملا ىطعا اهبو «هللا لل ملا ال

 يردسقولءي اهبو »هللا لإ ملا ال « اضرلا ىطعا اهبو ه هللا الل ملا ال
 ادريس روان ب كار لازال !كازسجلا موي محن « هللا الإ ملا ال

 ا املا قرار فل ام يدق قرنا هيو ارامل
 يرد ىفشي اهبو « هللا الل ملا ال « نازيلا جرت يه « هللا لل ملال
 رصق العا ينكست ه هللا الل ملا ال « طارصلا نم ينبجخت « هللا الإ ملا ال
 وج ودا > يللا الل ملاال » ناطين 8 ين هللا الإ ملا ال

 يرسع يف يرسب يهودا لإ ملا الل ه نارديتلا نم ىتجت « هللا آل ملا ال

 يردع يف يزنك ى » بي دللا آلإ ملا ال بي :نتاينم ع يمه «دللا الإ هلا ال

 ردا عنج يه هدللا لإ ملا ال .ء ىوقتلا تلك يه «هللا لإ ملاإل
 يردص ٍيفروذى يللا لإ ملا ال 2 ىلق >0 ىح ىه ع هللا آل لا

 يرتس يحد مقعلا يف «دللا لل ملا ال زال ىلطعا اهو « هللا لإ ملا ال
 الح يف يلط يه هللا آلِإ ملا ال ه رارسالو نالت هللا الإ ملا ال

 امرا مماع يف ع للا آل ملا ال د« ىتليلو يسوي يف + هللا آلا ملا ال
 | للا عمدا نا ايلا ينعاد لياقوزولا مهنا نضر مالا |هلإ دملا ال
 رسجفلا وضادب ام « هللا الإ ملا ال * ىجدلا ليلى جس ام جدلا الإ ملا ال
 رولا راوثا دع + هللا آل ملا ال * ىرثلاو بدلا هوبا ا لإ ملاال
 ردسسبلا روث ادو ام هللا ه الإ ملا ال « ىرولا س عا ةضوعاللا الل ملال
 ردشلاو زوصلا دع # هللأ آلا ملا ال + ثابنلا قاروا دع « هللا الإ ملاال

 ظ رولا عفشلا دع + هللا لإ ملا ال *« راسهنلاو ليللا دع هللا آل ملا ال
 | يزال ينو قري كلولالا لا رهيلاخلب جب ىتظقيو يسون يف هللا آل م علال

#000602 
 راك ا 1 1 مم ممم



 ا رسوهطلا ندعم وه ب هللا لوسر دهص » ماركالاو لالجلا وذ + هللا آل ملاال

 رهفلا بمد اص وه 3 هللا لوسر دي 3 نسيااعلا بر وه 3 هللا لإ ىلا ايل

 ردقلا مماشوه « هللا لوسر ده هه. ىروسلاكلاموه هللا آلإ ملا ال
 ب

 ركشلاو ددحلا لوم « هللا لوسر د « راستخلا لعاقلا وه هللا الإ ملا ال

 رااسبلا معلط وه هللا لوسر لاه مسيظعلا قالحلاوه هللا لإ ملال ظ

 رغلا مداعصاو ميلع لص بر اي *« دوسس-جولا ديسوه « هللا لوس ده

 رالللاو زونلا لهال ماركلا دباحتصاو ىدبلا حابصمىلع مالسلاو ةالصااو
 رزلا م نال لو ما اركلا 7 م 2 211 ىلعو 17 لص براي

 رثكللاو ا نم 8 أ انج 5 مار“ 006 54 ميه )و مدا بر ١

 ردطعلا رثوكلا نم روشنلا موي انقساو « اسطعلاو دولا اذاي روفغ او انل رفغاو

 0 ! لأ مييطلا ثا اردزلا ضاير 2 2 امر 4 8 درك أب ئ ن 0 كو 3 انعمجأو

 يردع ركاب مثخأو م || انء هأو 2 اانيحر | دنلا مكروب و تاعبتلا انع دأ

 اذه شل عسأو كك اذا يف انرشحاو

 3 0 ولا نم مآ سس مالك لوو رهبطو

 ىضر [ضرا « ( منع هللا ملو) <

 لامر

 ا ةفخ ةريظب مزعي 5 نو شرو ريطلا 5 كيدان

 مسقك ناطلس ثير ام » ناسسطلسل ىمالس يديد

 ةرسيطلا فخ ناشرو اد ريط اي ه« هةر ديب رطلا كفخ

 كرس ةودض لواج ىلع ملس ها ةريطلا فذ ن اشرواب 520 ط 5 كا و و

 ا سي رز رع

 ركسيا علا 7 ع 3 يمالس هيي او تت داريظ 8

 [ةطفلباط دادغيل مزعأ 3 ىقأو سس سس ود 3 اواج

 رالقلا ليقع ا يمالس خأي 3 ايي الط مزعا

 ةرسسيجلا لدراتخلا يمشاهلاب « رس سياح يلق ناطاساي لق

 ها يتورع م
 اباصسم ك0 يمال دأ 3 2 يش ثنك نأ ريط اي و

 ايت صصص ص 2 سس صصص فينيل!



 مالك 16 #*جو

 بصح ا مق لدع 5 مزاعم دادغيل 2

 لي د ياسا 6 ىماالس غسلب د ايس سس .بتضحو ريط

 ةر-لب رس 0 3 1 انالوم 3 تذس عم كاوه نم نم يلقولق

 دي( قرع“ ع ل

 ىمأ هاقلل بالقلاو 2 ةامسل ناطلس لولج

 يمالس يديسل داو.« دادسسغبل مزعاريط اي
 ينال ك ميلع يلا ناطاسلل « ينفك امال
 5 ها هيلا نب و باطقالا ناطلس د يمأوسسغو قو داقلا دع

 7 يد كلر /!

 دانا اذاو بلقلا يف اه هةدكس سلو ميمعلا را

 يدا 3 516 5 ف هم ةدس--يعل ةدالب يديس

 ياليسا ديس ىلا يمالس غلب لايف

 ةرب زغأ مولعلاوم كرولا ا 2 يدا و قياف رداقلا دبع

 نب يعن شلم
 1 ل ريسلا ىلع فلل و 2 رسسيط و مللاب كليصوت

 ل. جعو يمالس غلب ه ريسلا ددج مد لك ف
 1-- 2 ديد ىمالس غسأب 03 1 نس ريُط

 ةرسثمأ| دذو كلل ىلع بضح # لايسففت كلاب ناطلس ايولق

27 2 

 ردع ذل مكر نيدر وهشص ةأوهد باقلاو لايمس 2

 مس-كلابق يديسل لصو د مسسللاب كايصوت ريط اد

 سيح طع ىلا ناطلس ىلع ملسو ده اطلب ابقار بط

 ةرسيصب لك وف عياشلا نيش ريب ةياقللا راق رداقلا كب

 ا ىدالركلا

 ا اعلا 8 0
 قثخو رك ادد 9 - د ىمالس غلب هامل



 :هربيغل لاسأل ىف يشناب م 3 قشعي يلق ميف رالقلا لع

 دع( ددرا | 322

 لأم - كلا : 3 :.غبلا ىلع 3 ىمالسسك 6 ف أ

 هد 1 لك ظ يمال ا مللاو

 00 4 4مل دادخب ىرت ع 7 1 2 لا سس سس سجو ريط

 يثك مواعلاو ممم 4| 1 قف كس مهعم 1١ قلاب 2 1 يمالس غلب :

 « ( صدورع لع

 م غلب ريط اي « ناسيلم بمحلاب بلقلا
 نسلا لوم لولخ دع ناسا ى ١ مسرد

 بكار رداقلا كبع # ١ هيت 0

 هرس د مب ركلا رس نم ودنع © هدالوا رويقبع ناويدلا ناطلس

 د( يدورع )

 يلكب ى يكلم يدب بس 3 ّظ اي دهب باقلا

 قر +ج 0 رداسفةلا ليع © ىللحلا دنيغلا 8 يبمالس غسأب

 #( ىبورعز*

 مس بوق ةريطب مزءأو « لفغث كيراب ريطاي

 مسلم هقلا كيكص يف 2 لجعأو كيج قذخ

 يس ا يدي ىلع ملسو 3 مسساء هد سس شمات ري

 ةر-موض م 5 نكاس كبح ويلا ماسح ف نلبلاببظ كدبلو وأق

 نا د فل
 ::ل| د دوخو قفرص 3 0 يعل كيصونت ريط و

 در» : يديسل داو 1 هيي دادغبل 0

 نلعز 0 هه مسس م تسصس هسا ل يلا اهلصو 2 لا سم مم هم نع اصل 0 ذوخ

 ظنا لشاهلا اع شي هرمكل لا هكر سحلا بلاكازت زداقلا ابق



 دي( 0-5 ا

 ١ .  5لب ا 5
  0 8باو_بملا قيرط خدام ع ينف'-.غلازوز

 0 1 غاب هأدفلا ع ا قفردنم لولج

 بنبأ ا 3 كسا مما مبسل مزعأو 0 3 دم مدس 2 اوج ذوخ

 قول. شب دايعلا نك ه ايخا دع تارخ - خا هى رداقل ذلا كيع

 «( ىب ص 0

 م هلا مق 5 0 يي كك مدل ار يط اد

 لزنم 59 ن ٠ كلاي 2 قب بالا ىأق

 لزرع ا و فيرشلا ماقا قات *« 3 همك كسع ككاو علو روط

 ةر--د رد ضرأ ند ال كيئاي 3 نرد فس لا ماما ده واق

 ىلا يدر“ #

 كفيك د 200 حل اعلا كم 3 قزرلا | طساب 5 برا و

 قديحمفم مهلا غسأب خل قالا كفر أ ىمشاه جلا

 تاكو ةطرئانبلا ف ىمالساو 5 هو م يده

 ةريخ ٌةوئضو ثاداسلا عسيمجو * ثا.قةثلا مدادعصاو يدابلل

 «( منع هللا يض ر اضنأ ملو )

 هللا لاسر باو عنلاذيست الالب 0 ا
 ا 23 بجلاوب ه قالعلان عزمت 2 ىمجلامللذ نمد قوشلا ميسن كمه
 ةانم مقلبو « يقاعلا موده فشكاو ه امرك يفلص «يبقرش لاط يضهش اي

 يحلل لور لدبإف --- ال مللاب
 مالسلا راذ ىلا * بلل' ىبم راطو * مارغلاو و دولا تملا عييسج رضا

 هاجلاو انثلا لوم هم يفالي ا «٠ مالس ال بش يا هكر ايفا ف
 ملا ا ع ا ا حالا

 أروزلا نكاسل 5 قاوشالا ثلاطو * ىرج دق عمدلاو 5 قارفلا ى ةر ا

 ةأرد مليك 3 يناغلا 0 عقلا ي شد د فىرو هد كلا ف 8 « قالخاب 00

 هللا ا وا دا عل ل للا
 اسشنث امب مكحاف « يلكو ىجهتو « اشجلاو حو رلاو * يلع ثلكم 0



 “1 اا 4 هه

 هللا ىقالا ىند «ىناجلا لوذفلا, نيب اهب ايسييشا ىلؤبكدعا# يلوا ال هللاو

 كإلا لو ا نر و 34 9 هم 1 ال ميللاو

 ىنعلا افش ثنا « بركلا يلع ثنا *« ىناا ةياغ اي « 1 5

 هللآز 1 أ اب امال نكات 3 ايلا تجحاض/ 2 كزلاد كلاس

 يل لوسر ند أ نو قفا ليسا ا الاب

 0 نءيعلا ءايض كنأ «ردصلا ءافش رنا

 0 نيدلا قو 00 جحش ب ردبلا 7 مذ

 هللا بح ساكن م هينالبجاي ىنيقساو © نيرادلا ين ىنيمحار#يردق لءهللاب
 اعف 1 نب ام # نايس ل مالاب

 ب دابعلا ثهدذ اد هي يدادغب اي ي تجشا

 ات ا تياغاي « داوفلا ةرمث اي

 ةافش مآلصو ذا # يفأد لا بنل افشا # داز كلك تيار ذاب كيلا قوش

 ديلا كاوا نب انررواب يفاستامت ال دلل

 كلل كك ضرلا يولي و قت ضرما دع ىينتالا نزار هيوركلا تع حا
 دارا كهجوب * ناطاس اي ىنيواد « انش يف مسجلاو *« نوصا ل

 هميللا لزاما سراب ها يف تدئلال قللاو

 1 لاو ديزل وع يقايتشا دربديو « لاسقال نامز « يفالا قه يفهش
 ةأوه» ىفطي ىح « ينامالاب زوفلاو « لامالا لين ّىم ا

 0 كورا نيب اف سا ىفا_ كين ال ددالاو

 لامكلا بحاصاي « يزعو َيدرحو * لانملا يزنكو#ي مد.صق ثنا يضجش اي

 دلاب ينافجتال« ينانصا دقيرزمملا وب لالا يلادملا كفرا فر ره قيامح

 تلال لال و ادرس فلك يسد ال دعألاب
 اجقلملا ثناو «* يرد يف ..ىدمعو ني بلا هجلاب فرخة دعم ني

 ا 01 هاا نا نسم 5 ملا

 ٍْ لاصولاب ُش لجو © ىموس ل غ هللا 3 لاج نا و 6 8 3 موقلا م ءاسفمأ| كيلا

 هللإ ردع ىقيقسأو 3 يفاهرب ل وذو 3 كا تعدد مالا لبو « 5 .أو طفي



 يس سس سس سساسس_لللى يي( >2“ 22

 2 لوسر نإ داو « يناس ال مالاب

 و ![ظم سدت م لوودض و ففي 3 0ك ا 032 3 لك سس ىلع

 رات دل ام لك لو * ي ذازحا يل ككتو اطر 41 لوس اي اةدقم جوج هاو 2

 جي 0 نام اجا
 00 ل د يىر*او 3 ىلا> حالص 0 وسدجأر ا م لكل < يلاصتا م ىعت

 هللا ني دي ع أ #2 ا 5 ص 0 ا قم 2 ىلا ّ تارشلا قل

 ا ل ّ_ ند 4 3 قا هم اشم د 8 3 ظالاب

 00 0 ا 00-0 امأ 3 لآ ةفلا ِث لق د ا 2

 ىرق 0 فرقا ىبسنأ ثنا ينشب 5 3 ىرولا ةهدن 5 ار أ

 ردو اهندلاو * ي مسمر ىف يقدمعأي

 هللا ثار --- مص ةخ يف 7 يناش عفرأو و ينباع

 هيكل رول نب ايد يناس الالتللاب
 0 :سلاروذ لاو رطاع ا ميسنلا 6 | 3 0 :ىلا 5 ر و أ ه« رطاخلا 0 د

 هللا بح ثا اروخ نآس 3 7 ىنيقسا « نيك دخلا بل ايرداقا| دبع ي يجش اي

 سلا لو نبا م يئاسستال هلو

 ي

 هللا ع قراذ رمل هلأ ى مناعرأ و يدوب ذخ 2 ا اوح ضقأو * يراثع ه لقا ي 0

 ويستلا 00 دررلا 00 و 3 1 - ال مللاب

 ني كمتلاو زعلاو د ٌر ضخلا ةرا ا 2 الاعب اعلا جاذو 3 5 امأ فكنا

 نيزحلا هكيملقلا و نمد 3 ٌر َُظَذ 9 بط 1

 يهانم ضوأ هر ار_ببالا قو دقأ دا ي-جرأ عم لع «راد-قملا يم أش اي

 وس اسم دس ن* 03 50 -ه ّ المثو

 2اسللا ل ا ند 8 3 0 دا تنام ع هيف ع قل ١ اصل مللاب

 ددسزبب لاير اسووت اي ا لذ ثلقو: هي نابلا دنق ثفقو

 هللا ءأي هر 0 #3 ناوضرلا الد سبلاو 2 انجالو لخدا 2 ناجع الب ىل لق

 « ةكسنا 3 د ند و 3 1 ذك سد الل مللاب

 ا



0 83 0-1 

 سي
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 فرشلاو زغلاو ديياقلا الح سبلاو » ثفخت الو لخدا يديلو ايا ف لقو
 5 يرد: نم يددرم اي شخت ال

 دللأ سراب يلف نم نافرعلا كك درأو

 ةعدلا لوسر ند 5 2 يأس سلمت 9 للاب

 ناوخالاعم نكو بابحالا عم نكف * ن ا-بمزلا مندز اب باطقالا 20 2

 هللا روت باوثا يناوخا عيبج سك او دق ناداولاو لهالاو باحصالاعم نك ناو

 صاشالل | لور ند اب 3 يفأس_سن ال مللاب

 رس ييياكم مايو مهفم ةردقو :؛ ريبك ةاسج مل مظعم يخش انا

 هللا دنع لضفلاو ىثاعملا لها ىلع م رسسهدقلا دحاولا مدقم ماعج

 لا لوسر ند و 3 ىذاسس_سنت ال مللاب

 9 ظرخبم ةقاذ ع َ الإ رد و ما اردحاو زدو * مارس الذ ل ماقم 2 يذكش

 ةاذثربنعلاو ناهدرلا نب كذا هي مآ هيك طوخ ماى مالس قم ل

 بالاس رب نوراوسيلا نيفادا معالج الا
 ساسنلاو .دجلا يف لاهفلا مفرص *« ساسقي الر حبو لاصخ مل ينعش
 هللا دبع ردقلاو ناثملا ميظع وه # ساسطرق وحل ايل كا ل يذيش

 اموقكذالا لوسر 0 8 3 ىناسست ال مللاو

 ماسلا انه سماو مئارجلا اذا رفشا م ماسس.عنالت عساو اي متاد اي مهاجب
 3 ا مغلدو نارشغلاب ا 3 مام الك 5 مظانلا بويع رئسأو

 ملل لوسر نم 3 ىذا سلسل ال مللاو

 نيمحار !اريخاي ئناداب و اني فطلاو 03 ىنيعم اي 4 بر 5 ناسح الك عسأو ئ

 ةاججلاو انثلا رعب يناندعلاى ةطصااب * نسيعمجا اديلع يناليكلا ىفطعو
 ميشللا لوسر ندمأل و 3 ىنا سلات ال مالا

 د - تهمس سم ئشبلا دج مانالل َ روخ ىلع د تامين ملل لذ 5 م ماودلاب لصو

 ةالو ندلكو ينال-- 4 نع ضرأو 3 طال يل مآر 41 5

 رثدلالا لوسر ن: و يق قئاسشت ال مالاد

 نب( منع هللا ىضر اضرأ ملو ١

 م.ينهلا سوتكلاو ىبلا ثلن *» ميرداقلا عباث اي كارشب
 ا ل ا م رس ل اس ا سطل: نار كيال ريد ت0



 سس قيقدلا مولعلا يذ هل

 ضيا ردا كر

 9 5 دن 0 ظح مالل اعنا 5 كارشب

 مأر اه. نسف :حالاو زعلاب تزف دق

 3 2 حا 1-1 يلع "0 ) اعراث 5 كار هد

 0 هع 0 ريك م ثرزف دق

 ايفا نانا ووعمجلاب كارشب

 مار نا 1 تعلو 5 كأذ

 5 . 1 ةيزر ا طقعأ إل اعبر 8 و كارشو

 قوس هسممدعم و ا م.م تزذ دق

 تملا لك رح دق كارشب

 لا نا هبال ل

 مقبلا لأ" م و كار مل

 اسف ل كح 5و ارههف جيمايقلا يفو

 ةداراللو هر 5

 هدافي اب اهيلطملا اقف

 فايل ان

 ىزعد م

 - هدم امم هس اا اذ 25

 قثح بر :

 تاره _ كافل يانا واخد فالاو

 ندي يمجأ مب زخ نم انلعجأو

 200100 رمثاق ددقو رطب 1و

 ار. نك امالس ميلا يدها

 أرد يتسم كربق 4 قا

 زدلاولاو بر ين انمحرأو

 عقم

 ض

 هن

2 

 نإ

 ف

2 

 نإ

 ل ا وللا جا ىلع ناررغلا يفرط
 رعب هس سمس لعلا تابئثرألاو ليضفلاو

 :لاو العلا يذ ىليجلا
 مك ربلا 0 ردقلا ةعفرو

 نإ هك ةلنخل نابقلا فذ 5

 11 ل11 لالا اك تس مانالك ف روسو

 تت م ارث سلع رم 05

 لخا تاحاع نا ماص اح يطعلاد | ا ند تزفو

 2 2-هل ١) ماقملا 1 يللا

 نع ا ضر مادنالا يف مح تمشخ 2و

 للا طحستخيا جوال ثعيقر دقو

 هابل سيزعملا ىذ يلجلا

 أزوف رادلا هله ف «فيلتا لق

 ريدي كذبا

 انواع 8 1 88 5

 انسكاو

 ا ميا“ »

 ا افعل 37 اذن قوي

 ف ةأشخب

 ندب نس يمجا أن اوخا كازذ قس
 2ظهظ 113 لوح بر 8 رفغأو ا وس سس كسملار ا -ت بر

 9 1 م ىلزدملا لوجو قه مأ ! 1161 ل طظدلا 535 ودع جو

 مسقن .ةبرش ساكلاب مساو « مأ راسقع زال“ ثاقب وم مل رفغأو

 دانيولا ربك 11 يخدم ماه ريما ملئ! لاسر

 0 رع ساحات مي هع ك.ف لاح ند



 م7 5 د

 ودم اب دود ةعيتسم سمع تستول

 مقا حلا ةللاو ىبتلال 5 17 ؟ ا 21 ظرلاب هلا لمصمم

 مانخلا كاسم بميطلا يف قوفي « مالم سلا مثا ميلا يدها
 مس ريثعأا لا ن# ىف يا 3 ماود لي ع )اي ةربق 2 ناي

 أ فلاتعما فصال نم م معهرأ و 5 ماسلا رم صص ميغ لالأو

 لعب نسل 000 قتلو. اوماق نم 3 ءا تامه هر ةداسلا رثاسو

 اس باطخلا ثاقبوم انل 0 0 سا راطعلا ميرك اي مههاجب
 مسسسسيتملا مثخ دنع ىضرلاوو © ا[ راونلا الصب انل دجو ظ
 سد ضأ )اني |

 قى السي جاي اقللاو لح © ناسبلو يف وع نامهربلا ىلوم 8 ىذجش 5

 نأ 9-2 ىو 533 تردصو 3 6 - 3 نادكيطلا يي 2 جام لق

 يفأ سلا ال يديس و # ن را 8 ىلاد 2 ناريح ىقوش 08 كيكافا

 0 يناسمزا لوط -- 8 3 ناسيعال نيد 3 نآس سشو رع "3 نم أ أ

 ْ نأو 00 ضرلا كانت 5 هي نابلطكيلا رون 3 نافهللا بصلا يذل بسهف

 ْ يا ا زدولا ىلا هاي 3 قار مالظو 07 ىناردالا بلقلا نم ليف

 ١ ىداو-.-بد رهعبو ىور) 3 نالققلا رس نان دانلل رع أ الاب ئيبقشلاو

 يئاسيعأ رون أ 1 أ 3 ناسطاسلا اذ أ م ناطر شمل ا ل 071 ند يف: مل او

 يازرسسم يجرو ىتع
 َّث 1 0

 ا يقاس مل كيشو ى كج 2 نايسح 0 ف 3 نازح الاس افلا لكعدفشلاو

 . | الاي ةكيدادفو « نال مداعالل مراو
 ينأد كانا 2 3 و 0 و # نار

 5 ىنا_يغطلا لها 5 ناوديكتملا فت 0 درو

 اذا ند ىدرلاب 00 ناعيا وجر ا #2 نأ هه هلق ى 0 يديساب

 يناسب يوما برش # ن ا_-_ةطد يئس ع ناسا اود نم ىيقسأو

 | 1-1 اا ١ ف 0 را ابو 6 ناهس هلا دؤعلاب لق المتو

 ناكترا قرشلاب زق « ناوسن ىقبن «انامسسللاب كقزكذاذا
 ادعبعا مارغ 26-3 عض ناك ةوطا ى م د ناظقي يلبل 2 كبيسبأ

 ناآسرف 2 ضل كأو 3 سويد ا 3 3 0 5 ن -5

 قاسسرلا بارثثلا نب 3 نار - 3 ناسسلملا ا ا

 7 ف 1011111



 مد 1[ جو

 يفارسجلا ةايح اذك م نابلا ببيضتو « ناسسمسلا نيشلا ةمرحب ظ
 يفاعيصلا مامالا مله د ناس ديفسلاو 2 نالل-سسر يديس يلو !انو

 ينابرلا سورع ناو 2 نادوبلج ندو 2 نأ .طاسلا زرس# م لاو

 نا ةيارلاو ئسدارل و 2 نايلبملا# #2 ناس يفقس جم دايز ندأو

 يفا-جرقلاو يلذاغلاو 3 ناسطلس داك 1 نا-.صيرخو ةيدونلاو

 يناسمعنلا 0 ياا 2 ناعبشلا 5 3 ناسشوغيلا لا.هس يديسو

 يا.ههدلاو يسباقلاو #2 نار_فقشلا ع 01 ناسطلسلا كلاذص ددلاو

 ىتارس.ىشلا مامالل عم 3 نارخلمع با عج نأ 0 ىدرلا ثكيع فديو

 ينادسيرفلا كيعوق اذ5ك 2 0 | عم 3 ناس ميلس رومسلا نكاسمو

 يد داوعأو 1 ةويعلا اذك - نأ اورد سم 7 نا.طاسلا 06 والم دلال

 ىنالولا ماسالا انكي اللا نااييلع ىو نام طقلاو ديدقلابو

 ا 0 مالك عم 3 ناسخ الددو هس نا .درلاو ىششيحولا اذا

 يناسغلا ماسالا انك م ناشي ندأو 2 نايس للا ىرلاعو ثشلا]

 ىدادسلا فيلذ دعو 2 ناشلا ميظع 0 ناسسطفلا كنز يبا نباو

 راتبا 0 تال يراسل ىلا حس سوح
 يناوسجلا برغلا لهاو * نازو - ةالزحاوو جا « ناوريسقلا لا جربو

 ايبملا لا جربو « ناس عم © ناوقز ليج لاسس جربو
 يناسشجلا لا جربو + نايسال ا ساو ناو عجم لاو رضع لقاذ

 يناروسلا رسلا لهاو © ناسفقيكلا عم هم نارسسيغلا ناكس ةاجب

 ناوسخالا 0 51 َن اعيش لال دو # ن ار كيفعلاو » ىرر انلماع

 واستفي الاي ال م او 0 نامت يسعد ادذو 3 ناس تسع 5 ا معنا

 نازوالل يبشنمرفغأو * ناسصتما نود هن ناسنجلا ضوز يف انعمجأو

 0 68600 ل ةي ناسسمالا و جرو 7 ناس م دذ 51 يلزناا

 ناديدكلا لوسرلا ىلع 3 ناس هزال لك 2 راو 0 يداي ماسو ليغ

 ينال_يجلا ماسمال عم « ناوضرملا اه ناسبال بأ لالاو

 هيتس

7 



 « ( منع هللا ىضر اضيا ملو ) *
 ايفا تيدا ل سف 0 ثمحدنا انا
 0 وريف بلك ١ . لاس 3 يدا

 نايسالاو عحربلا روني » .ننالي يح طي انين
 ناردخ كي در صنعا هنود هيلا, رسلا ىلوم اي
 ا ا 1اس ملل 1
 ناويدلا ماس بصم ثناو » ناسسمدرلا رون ثناو
 نا.يغطلا لدا نم ميمحا » ناسف مومغم كديلو
 ناطيقللا نيك ىف انيبح اره هن وح او اع سييلسلو
 نال يجو دادغب لهأ نم * نأ سرفب دعنا

 بات ردخ نم ينوقسا * ىناسسبرلا لامكلا لها
 همر ةرعلادب يبق ة يلمتو * يناسسهرب يوقث مبرش
 55 انما ف و الق روناي و 03 05 ءأ رود اب يديك و

 ند هبدأد كتر كد اذأ
 الاول 3س ىث

 هاير

 ناوك الك ع --.2 0 بيغل 3 ىنال 4 مارغ 0 ا(

 #. م2 هللا يدور اضأ 7 ) #*

 0 نكاس قياسعا #» ىسوم ند يىنامفقس انا

 لسع 0 ل 2 نم 3 م. سسور كك "ا خه مورد

 دادس دف 5 6 لد رقنا 2 ةرخدلا نوم اذ ىذجش و

 داكر الك اذ اء يبجاو 2 ةر--ضد 1 نم ايلا

 دان امر 0 3 لجو #3 ىريص يفيواد ىوش

 دانا يف اتذاعم رضحأ أو * ار_قفلا عاج م نكو

 داس يسال عيمج 2و فدا ع ارمجلا 0 بكار انيجعت و

 دادحالا لج 5 يدب ممسس قي 5 ةرضسحلا ح أصم قيويلا

 ادخل نكس نم لكو د را كيعس يبا

 ا حاور ا ر وذ و 3 5 ويعا ىردأ ىذش اي

 ةايسيغو الل يفأو افو !| م 3 ىسبولطم غسأب ثوغ و



 م7 0 0-0

 |[ زنا ىلا علام 58 ةق بروم 2 0 افرهط

 دا-ك.ذالايف ىشنن كيلعو < 8 وسغرم ثنا ىذجش او

 7 م6 هذا وو ا 0 ) + ْ

 يس ةرسلا نم الماو # ىعسسس ب رقب دج يإيج !
 ا 0 ل تل علل

 ي-سسبرك جرقم ثنا « يءادلل ينءاود ثنا

 ا

 بيه مذ كم و ل بريسيح 2 5 6-6 "د عاب 11ش |

 يحن يعي عقلا 301 قي ببمسموحا : ينال اسوس مع 2 دقو

 ال2 - 230 ارهج رسلاب 53 ثحو قدجو) كتاب لل ا

 يبسط لبن َى م 3 2 كتل عطدو مارغلا نك

5 1 . ١ :7 5 9 ١ 
 | و ١ يدع رجخلا 52 لاطو 3 ىذكا وعود كرك

 ىيفيلال رون و كيلا 2 0 يدرخ كر

 يجاوب :أو 1 و نو يجارس اب اهلل ! لج 0

 !ةمللطو عفعأو 3 م قي 2 انو يءادر ا

 1 رس قلطاف 3 فنا 3 يكادتما اياطم ا جع 1 |

 ىعسبرأ ضؤأو هاي و 0 نيك تاحكل 20 لوي و كلما ض0 2

 د رد وهدد ف قير او 5 2ك معاد 1 3 ١ ا

 » يرئشالأو 3 3 2 كيم 2

 هانا لو. تدهش سد هروتات# ع

 يسبرطو ي رورس كنا ه« دارلاو ىنلا ثنا
 مس 7 0 لو 0 ١ ارا ا د

 اكسمطق 0-5 دى رولا نود 3 دال فا ب اه ميا 3

 0 ككل مق 5 ثرزدو 05 راسم الءا ثبقرر

 ابا ص ١ لا صو ب لج © ىرأ دو ىنادج و

 2 2 يق اب يزك كناف عوز ا
 ْ كيبفضلا رخذ 8-5 دأو هى ءزرد>و تت فكرناؤ ظ

 | ومقح ليعف كيم 3 ي---طسق رذوأ سب[ طا

 سه يكسو 3 ل هموت كد ا ْ



 ا : ١
 أ (ا198 بمهاؤم م3 3 مويبك ىلا بهسعكاو

 يطفل مع يودع ال 2# ىطظحب كأ هلم 3 در

 انيق در را لك ء اي طينزو مقساوإ مجدل
 كافجو ينردضأ كاوبف 22 كا دم م دصم هدم هم صأو نك 5

 سس سس سس مر در كال نقر اق

 ليفت يقوش لمحو « ليوط دجو بلل 5
 ىجبح ققرفل اهأ "0 3 عير بسسس دازو

 ىلا مارغ م ىفتشاو 5 ىس.ماأرم لادا خو )ْ

 مدبب حرام ماعسدب مآ 0-0 ماي يفناذو

 ف كا عم 5 نوتدطعبل أ 03 2 رودي 4 كم جاف 0

 : برش كتذعأ كو ل م مرد د قيل سوثك ن و

 ىماع كييذلا فرتقم « يمصاق يناف يناد ص

 يي رو دع + ىصالسخ ىهلا كبسو

 0 اود دوو ف يضيش « ىصضرأ كروثب تءاض ض

 ( ىب درك ف.شاك ثناو « ىضرسم يعز 5 شما

 أ - عسبفرلا 5 مامهلا ثنا © عسسيمس بر كالو ّخ

 | ابو هسيطعو قر ةيباؤساواد# مسستسا  هيوج كبفو
 غباس جولوجلب حدملا يف * غلاب يناف ىثوغ غ

 يسد كلق مضعيل ب غسسلاب ى مئارا م ذا

 ايف يطللا سلال معا دفين نم ردقب تزف نطيل

 ا قنوع و مجع مر مر 20 بدعي وب كلارا دفط 0-7

 قئاقحلا سيفب يل دج « ياش كابيورل يبلق ىف
 اولا وماشا دابة ِ

 سابالو ىقتلا نم ه« سالب دج يديس سس

 ظ ىر لضف نم ىنينغأو 5 ىريانلا يف مف كح اهم

 ظ شارفلاو انقل كليا 3 ىشاعم ثنافى 0-2 سس

 0 الد قطا ليف يا ديجتال قرحاادق



 م لذ 22-

 ّ ات 013013615 1 كا ةقص 5775775

 ةأس هع ايمن ءقأ لك تيكف ثيبر» -__

 سس سم اقل ا-يميظع ما [ ودا ءاينش نم اهيعاقن

 يرادي ىك ءمهوزل * يوان بابلاب ثفقو و

 قب هيويكدرو ساك نم » يور سصاق مق

 الالز اسبذم دملا ين « الاقم يشنا تلز ال ال
 ليللبطقو ثوغ ريخ نم * الانيا ىطعا يلعل

 كبس سس عص ريخ ء مبيعدو ىمشاهلا دمد

 ماسظنلا يششمب فطلاو يدارم غسسسلب براسي

 ببسنذ لك مل رفغاو « ما فاعع بالا ىلزنملا

 يي( منع هللا يضر اضا ملو ) *

 نسل لال نال واللا, هيقاون اقفل دعيم نم ىلع ةالدم ىكا
 سلغلا بهذ قىدروتلا قرشاو « مدج#ب ايندلا ثراث يذلا كلذ

 | ردداقلاو سودرفلاو دلجلا يتحلل اب ايلين اسم فيقار ةايئلخ (هعزوحلاو
 سبق ةروذ ند 5 قلخ لك 5-0 انثي ناقمافعمو اهاديم لصا مداق

 اومبل ىفطصلا رون رونلا عاخ نم هارت تع تحبلمو اعيمج ءايسبنالاو

 اوسسسلاج ام راونالا طس ينو الك « مس مةضيط . ونلاب ثيقس ام ةالول

 سئدلا رهط ّىَح برشثلا أورركو » اسحدق رعب نم اوقس نوفراعلاو

 او سسنا دق بوبحلابو ملالا ضرأ * مهب ىقسل قاخلل ةمدر اوكصاف

 سمتلم هللا لوسر نم مهلك و كبة ب يامل مل لادا مهلكف

 سرسسسطلاو مالقالا اهب طبعت الف « محئادم ثلج يذلا بتييفارد

 رسل او راجل هي كيلا راك ب اسست يع احلم ابان رهبلاكو

 !ادبتقي ماك رودصلا رودص اهنم # ماسك زنم زاح يبت ردقب مظعا

 سحبت رارسالاب ىئاقجلا قريع هب بيبا ليت اع مثلا قرذضا ىمخم

 سبتلم لالجالاو لئاهةلاولح 3 م-ه.مركاو قرواخ فرشا هاي

 ةداوم
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 هيل وس وعم روظب ق ةىلاف 2 انعم اع هرودو ايندلا رهط ةداوم

 سس ب رهلاو ةدماخ راد لاو 2 انفو ىسنكأو ىرسك ناويأ جراد

 ١ عسر ا ع .كملا مي نأو 8 مسسصو "6 م. برق موقلا م ]ءعذ

 عسر سس ك0 كالفالاو دعافملا 5 5 قرالسم لكي ير :ثتموشلا كيضتناو

 111 مص و مل رفكلا لع 7 معمم :ع)و ُُظ أل يطا عطول مظلم لاز

 سدس دومدلا قاخلاو ربلاب « .مهلئاغ لك نم ارداط اشن قدح
 سنا فور امك مفاصوأ 7-1 يي د كك كيد 2-2 م الو الكرش مل ملثم م

 سكتنم لوقلا سارو مج لضفلاو « عسس سستم رجلا ناف لراتعلا ىذ
 سس.بلفلاو رضاا ميلع ىلاوث ادبع » ثغا دوجولا فهك اي قلخلا اجاماي أ
 سوطنم ميخلاو ثروك دق سمشلاو # ماسي شاه لا فال أ ةاءادينش نكو

 سيفلا يل قارس امو نع « ثسعبن ام شرعلا ةالا كايلع ىلص

 سفن ىرج وأ ضورب رازهلا حان * اسمو حابصلا قشناو رطقلا امه امو
 اوسرتفاو رفكلا لها لمش اوددبو » مكرصنب اوساق نم ل 0

 سبق مهرون نم مل نم يليجلاو « ادسسسبا ىضرلاو مهيلع بير 5
 ليم: سعي 9 دللاب لزي مل دمد## #« اسهمظانل ىف ةسحلا .ةمئاخب متخ

 هم( ىنع هللا ىضر اضرأ مو د

 001 ل ا مس سس سس هللا

 مياق ثتادئاكلا ىلع يح « مسياد دوجولا يف انهالا
 م... تاحو دهاش ريدم *© كس رم رالق روصم

 5 واس قم نعو ليثم ندو # مسيبش نع تاذلا ةزنم

 5-5 .-حازم الوردزو الو ه«:كشيرش ملام ]م قل

 مياح ميف ماحام يكفي ال ةسكملا ةيتك و راع
 ميال هاوه يف نكن الف « بولقلا ىلا ب يللا وه
 مس سم راه 7 ةركذب « عامس نع بلا دجاوت

 مسيات ةاوس امه فرطلاو * رب ةريغ نم بلقلاف
 ميل وجا - ملوهف « سياسج ةركاذل بر
 مسسسسلاو بواقلاب مئاف « قدسسصب مكر اودحوف
 م مي



 “4-0 هلل جو

 ميا سسسق لك لذ ةرعل 3 زد زعردأ-سس-ق !.:دالا

 مسلاوعلا محل طرعت الذ 2 ناكسسم نع هللا سدة ا

 مس سي نولك ةرع# 2 0 اباربلا لئفاش ةدوج نم

 مسسخازي الو ىواقي الف « يوقرهاسسق ردتنم
 مدآسسس ص» مضر عب دلي 3 دارا 1 2 1 درد ا9ؤ

 موأددسم ةركذ لال نكف 2 3 رمل دايعلا قى

 مس يارجلا رفاق مئاف « !سعيمج هئالآب رفظت
 مناسغملاو لضفلا بهاوو *« اسسياطعلاو دوجلا عساوو

 مسسلاو ىلا 2 عاش ةركذو ل كود سس جولا ءس ةللمحعحب

 1س سو سو تع تس يروح

 مسهأو مهو ميوحي سيلو * ساقي ال لوقلا ةياغف

 محارملا بحاص ىفطصملا * لوسرلا ىلع ةالسصل 1 مل

 : كال الفلا ةداسلا م اعيمج ميحص عم لالاو

 مراكملاو لسسفلا ندعمو « ةسيربلا ةددن يليسجلاو
 مياهغ نمارطقلا ةفكاوراق ا «يارظ ءاسسس يلوالكر ثاسو

 مئاخ ناميالاب انل نكو » كاضر انل به مههاجب

 مس سهرأو او ىهالا اي ىضرلاب دج

 مدس سس سس ستاد 2 زدباإا نيم

 « ( منع هللا ىضر اضيا ملو ) »

 ةرضخلا ةراشال اذ اي هم اردزلا لجن اي ىذيش اي « ةردولا ىلوم اي لواج
 ” د يبيشالو ايش املاء راوهاتحلا ةدوابلا بركان ايت نامل حسم 1

 ردقلا ىلاع اب ا اي.« ئرزخذ اي يرمع زنك اين. يرخفزع اي لواج

 ا يللا لياؤتولشلاا ضرسك (0زو هت كازؤاما هارد لا !رباعتا

 ىنيسكت ديس كيغاب ه« ينسيع كر ةرقاب ماب اي + نيدلاى بن اب لولج

 ااا و ساكلاب 1 ينيقسأو ياعم رضحأو 0 راونالل .ةيهبا داخل

 ىبسم كدنع أدغي ىلقع « ىلق# ةرهث 5 ع و 3 وح" محا ا

 ]| دبيزلا بجواب كب ع قطع عهد اهواد دف 3 ر ا-هد كي بوس

 لادتو ثزح يذلا ثنا د 5 مياتعلا لوم 3 ةرقفلا زع اد و ناو اج ا

ٍِ 



 راع ة :_كلإ ةلضدف 5 2 رص 55 [نيري سدس 5 ب رأ ه8 4-2 ا رثاس 2

 يلاغ اي فلذ كيفاب « يلاعلاردقلا بحاص اي * ىلا» ثدرشاي لولج
 ارب عملو قوالاا رول لرش سبا راعلو اهل اودنسشألا | لسانآلثو

 ييزرحاي ىقو نضجاإا ا يرؤفءاي يلق زون از هن يز بم زعإاه كوخ
 وارسال 7 يداها ريك اين اهيستطووك ميزاس ب فا هونأانو
 رع هين كلاهياطااو والتمر انل وا نهقات انر رءيوا ووو اة ريل الج

 ر انس اج ريخ لهالاو هي ض :اوخال ن* دو 0 نك *«ر ارهمسسبال ةرذيقا اذ

 نيببلارونلابحاصاي « نيدلا ى يحن اي انضيشاي * نيعلا حابصم اي لولج

 واابسا سانا ميشا طسكاوكو !ازاطيلا ايامنا لع فيج د يعل الك .ةضوراب
 قابلا لوك ايل ايااوبنياهططإاب عيزددر عابس نافبلا ليش لنك

 راكذالا بحاسصم اي #« نافيا بزاف نم ينةيساف «ر اايدعالا داس ند

 رصاقلادبعلا اذل نكف هم رداسقلا دبع اني نيش اني طابقا فتاك

 رازوال ملرةغي ه« رفاغلا برلا مل اطار عياايتبتطللل

 ينمالسا زيشاي كيناي + يماسلا ادمن يعلو * يماسسيا ودزاي لواج
 | 200 ةاسسإ يف دع يمان دح مل سيل «ر اهل ديسطولا# لاك

 ل لوسراا ىلع م ا ل )ْ .- همم / 6 3 اد 00 رأ ةالصلا مث

 راتخأا اسناد لق سداشولا و ةواحتماب 3 رأو هيدا دال قرشملا

 ماهتلا ىلع ءابلو الاد 3 مأو 0000 اب 0 معبأ دو © أر 4 1 يكبقلاب رك

 ادا 5 رد 5 3 ماتنخلا ن هناك مهب ل به 3 ر 00 3 أوم اة نم

 هب ( منع هللا يضر اضرا ملو ) «

 يناطاسو يفهش ينالوجلا ىلع يمالس « ناندعربخ نم راثخلا ىلع 0

 ينامثجو يحورو يبق يف تيتا ىو
 ينادلا يبوبحم لصولاب يل داج الو

 السم '“كنيك طوفحلاب ماقا كاود * قياعو قاف اي مل ثاقف

 دال يمقن كثثدح 5 هللاوذ ع ينولس د.صلاو ينافجت ثنا ناف

 ىنافكا ىط ين ثجردا ىننا ولو * قبه قدصو يدو نع ثلح الو

 د ةح 2 0 2

 و مم طل رد توسل طيس هسا ارت وم لا ناس مح ص



 مي .٠
 يفاحارو يحور نيرادلا يف كاصوو 3 كلللا هما كييعي ىدوبتك كتقشد

 ياش ُ نم ىوعدلاو ةيومتلا ام كةحو 0 يف دو-م قدصب ى -" 5 2

 يفأرج#و يدعببإ مكحاف ةولس مب ىرت 0 ا رظناف ىنمهتت ن :

 ناسف معن تثرصو اريص 6 ىلع د دقي ل مد ميقملا قوشللا 1 ماد د دا

 ىل اهلا محرك اروج مش ابن 3 ةروز-ب ميم بويسحلا ل ءاج

 يازحأ لع ةكعو يلاح ىرد ةأسع 03 مس نأ فئهأ قيال رجل ثمقو

 يناجشا ثييه دادغب ادصاق ايا » ميج اياطما ودع نم ثلقو

 ىاوهيو اهيف ةأوهأ كويس ىف ِ ا ىمالس غلب ا.ةثج اذا

 1 1 لا لس ل ل جنا؛ بقاقللا مج انثلا ميظع

 70 يمي سفنلا ميرك ميلح * يد.بس لوقلاو لعفلا ليمج ليلج

 ناسهربو روني ىلولا نم ىلحت م اسسيسلاو رسلا عيبتم سيفن سيئر
 ىناسبر ملعلا رفاو 8 كن 3 زم ام كه 5 نسحلا عي د عفر

 لناقلاو سدالا يف نامحرلا مقرصو دع ا ع كيا مثاد رزاق -

 اليك اي يداني اعمج ايلوالا نم هه ةدسسس سو ل واطن ول ماده كلو

 ينادلاو ىصاقلا ىلا ثناب ةرارسأو ه» اس نخهش كثاماقم العا ام مللف

 1 ا ا ا
 ناسفرع ثاسساكب اووراف مكل امينه » م.بحصل اولوقف ىنهالا دروللا وه

 ل تامعلخب مهوسكيف اعيمج © مديعصل نيصخلا نصخحلاو ززملا وف

 ناجنأ فراكلم ىتعكف مد لسوث مدس ظعم ةأج نش رعلا بر دنع 2

 نابسعت موهضلا ي 0 يل نمو 2 ماي علمتم فقمو ةردق يباقرواجت

 ينازواو يرعشب يلاعلا مفصو ىلع م ز جاع ينا ثنقيا ذا ثكتساف
 ناسسسحاو لذبو ديباتو رصب » يعم نك نيعلا ةرق اي متيالنو

 يفاسيءا رون اي لصولاب دج ابحو » يد يس كف كقول اميظعت كدحدم

 ناس هيأو رسو قيفوتو روذو » تسب ساكب يزنك اد ىنقسأو

 يناذآ ناكن م رهقلا نويسب ذخو + معن لقف اموي ىناليك اي ثلق ناو

 ناجلا ,سنالا نم ىجات مه مل « ىدطتلا لماكلا نيئشلاوب عقئاواانإ



 ما ا. »جد

 18 ويا ١ ؟ ل
 يناسعرب قحلا ةرضدح يف ليس يلو 5 ميكن أ ويض نيرادلا يفىرا لهو

 ىنالاوو ف افسح ىلف بوبحعثو 2 سيو اهو ودع ن* - الانشلا تنيك

 يناوخا عيج عم يرما 9 رسل و 8# راسا امسإ و حبإ ادعفسا بر أي ايف

 ىقانسطجلإ هصغ لال_ءاب قوثو» ىناف ط مها ىبونذ ىل رفغا و ايو

 ناو دولا لمكا رع ضرأ بر انو 3 يديسل ىبمالسس يل غل 1 بر امو

 يفادلاوى د !ةأل ثوعبملا ىرولا ماما يي ليغ رابع نلعلا لاس 1 كفو

 ناصغأ نوب م رأسي يطال ثحان انو 2 لوس ك ذل م اد 7 ميلع ملسو

 يسصبراو ريذ 5 ريا د ابل ماخأو 3 مسهداج) اناجر 2 2 24 بر و

 نرسم مودل لإ نايا وو ه ديس هع ءايترنا لسير وسل
 « ( مدع هللا ىضر اضيا ملو ) *

 اسسرلاو ةيعتلا ىكزا يليجللو « اسمتلا المث يبلل ةالص يذاأ
 اضا دق نوكلا يف 0! عدم زوق + اهسرلا تنور يف كسار لدارمأل
 انسي كربلا هفاعع ووو م محا هلدخوم وأم ل نكنبفا

 اضرسسماو مارغلاب يمسج مسقاو * ينسكاس كرخو يقاوشا
 لكيلا 3 ورا نع ضقر رجلا ىمضاقو

 اسس اذا ىتبعلا بصلا مصعب 5

 ٍ [ىشيفتالا ملف ةاتكزلا بقرف رولا كيلا

 ى سس عم يذلا لاصؤلا ا دهع ف ثركشفو

 ىضقنأو نك يذلا شرعلا عجرب لدو 3 عسجأر أ له دهيع أ وعل كثأقف

 امسضيبا بيقتلاب داعبلا داوس ه# ىري ىكل يدوع لصولا يلايلايالا
 افدتك جتا جاك قلع فيققرأ لإ قرت ليز تيل طل
 اصضيفم دادولا ساك ىنقساف الا » فسسقاو كبابب يفأ مل ثلقو

 ىضترد و ىلاح نيرادلا ين وذصيل ُش اسسدسلاو رونلا 6 يلع علخأو

 عيسحسوم زابا#لباك ليج رنا: م طستسلوبر نوضلاازاراعللا
 ايست اني ربيههالج بقنابل ف قعود رسس ناو سلا
 اضرلاو موللاو 2غ فأر سأ كثشاعو 3 أ مقضوي طاحب اد لآ م ثكضخو



 م 5 1-6

 ظ انه ضفقلاو ةرامعلا يف رى! ورد ص ع 1 -هياقر ءايل الا لما تكتددمو

 ظ اضتسا كرو 5 نم يناليج اي و و*و الا هب ميرص عاش وأو باق ى ىرولا يِ امو

 لي جل لوز اهابويا رع عل الواو رع اهسلاو طرا ف كالع. نم نايف
 ىسضتقإو ك كماقم دصدا 5 اورقا 2 مس سس سما كيف 2 ملع غلبمف

 ىدضتناو زعلاو رهقلا تفيايلف دف 3 اليلاوم ميلا نرنك أ 250 نهدف

 ا-ضتفا ملرادتقا وذ ,.طتاسو الذ ب م عفرو اهاج نيرادلا ف ىطعءاو

 اضقاأو لصفلل سادلا 0 ب هاه 00 انيعم ايندلا يف ىل نكو

 ع لالا تأ 0 أ 26 هع الع دل بارش 1 يدارغدلو ف

 مل ار 0 نم 0 ودم ع ايف ا ب 359

 اضرعم هللا ىوس نع ىحضيلا يداوف 2 باع هملايا عوو هنلأ ضيفب ردعو

 ىلا طاع او كيم مارك الاب رفظيل 3 قناظسم ظخع يلز هلل ا بم#و

 افلا هب واض علوان مج ماضم وه .ة- حت د نيدلا بك لقا

 اضغلا قرو امصلا حر لكراج امو #2 "7 همة دع ذصت 30 م هللا مالس كيلع

 [ضموأو قرب 2 م ىفطصالا لع ني ىلا كيد نيران 1 فلا نم ةالص

 ادعم ضرأ أ 1 مالسلا ى 3و | دِعايتلو هع بام ما ع هو ىبنلا كال اغ يدهأو

 |ضا امو رف ال ام ايلوال عم # ا.فقعاضم امالس يينذ يلبجللو
6 

 # ( منع هللا ىضر اضيأ ملو ) ©

 مسظعم شيش :: ىناليجلا ىلع يضراو ع مس سلا او:ىرولا ريخ نإع يلصا

 ملاستساسعغم ىلآو دوقفم يربصو مرن رانلاو نساخلا ف 5 ثغفقو

 كيالي ل منال يكور ثقهز واو * لوسسعتا ال مدع ىنا ثمسقاو
 ليسا الو ناولسلا كالي هن ةرطمتل علف رق له يببح ثلقو
 مسدس :كحم يرسو روثسم يلاحو 95 ىوهلا فرعا ال نهذلا يل ثكو

 مسظعل ةبابصلاو قوش فءاضن *« ملامج نع يل بوبحلا فشك ذمف
 ثالث مثرهظا ةأود ثمتك

 مكارتم ىوهلاو يرس ثيشفاو « العم كلذ دنع يلاعب ثحجف
 م... كي هيلا .تيوانساب يبقو 3 اييطسقل ادب ةووبيلاو يلوذع ئار

 حصص ع و ل و

 0 م سه سب بيد ااا 1

 مسسجرتملا ناسللاو ىعم ذو ىلوحت ام

 اولاقف



 دم 8“. جمس

 ماب اعدم يفنا ىنواذعت 00 يو مزح ى ورذعأ ت كلو ربطصا أ اولاةف

 أوهح : فيرا نو“ كمم نأو 31 ص -_- مل وهذ ىبلا تنل اف ىنوعد

 مظنا او ضيرغ هلا ىف ىشنا تعحصاف 0 رع سسك“ راع نم س 17 ثبرش

 نزالمبكا يدقللا دهعلا ىلع ىناو 3 انمي ىلع يحب تقلا ال هللاوذ

 مىبلاع 'ةمو دو-جو )| يف زعو نام هأ د نينا يبق نيدلاي © كاسنيأ

 مياس فحم بلع راللا زابل ينو ِط ويب دقءرهدلا .لكلابك 5-0

 ١ 17 0 ا .رايسسعل لك يف حودمللا ديسلاود

 مر....كحا وه لبزعلاك مرك مل 3 رسس-وشأ وه سس ١» سمشلاك ٌّ كرش 5

 أومز 21 لاف ةدا.عسلا ءاميكت مثرفط 3 هز مع كو اف أولو اينولاو نيدلا وه

 مسستي نمم يلاعلا بصنملا وه « اسجرلاو دصقلاو لوماملاو لوسلا وه
 مسا نأ اديفلا ةضورلاو» » كاسمتي نمل ىوقالا ببسلا وه

 م-سظعيو لامكلا لها ىبلعولعيو « .ةسلاًالج نيفراعلا قوفي ماها

 مال سس سس ءاأ وهف مهيف ممدقو * مس.ئايلوا يف نامحرلا مفرصو

 م ..كملا وهف مهيف ممكحو « مسبح لدا ىلع ىلوملا ةرماو
 مسقرت - داعم نم سورطلا روط 5 7 ةفرستكصاو ىلاعملا جوأ لا ىفرذ

 ايس كفو صدملا جم مهلعو ق8 مس سس ساهل ر ةرضل اماوقأ لصوأو

 2 كد 5 0 ىلل "0 يدهيو آ ةركذب بواقلا ىم كك ىدهلا ماما

 مل سس قل 7 بح اهيلا شط اتا هدأي زو ويشم ةردضح 2

 اومحازت ميظعلا ثوغلا كلذ ىلع هم اعشخ نجلاو كالمالر سال اهي

 مست هلا نم ناوصر .ةعلخو * ىدسبلاو تايالولاو تاجردلا اهب
 مدسخأ يردد لوط ميفو يرعشب * ينس ناف يلع مفطد بر ايف

 مرج بنت ذلآَو ييعلا ريثك يناف « يي اجت ىبونذ يىلرثغا بر ايو

 مدسسقتا اضرلا ثاحاسل ينشب *« يبسسناف الداوفعلل نكا مل ناف
 مركم يبجشف ادورطم ثنك ىنأو « لماك يضيشف صقن اذ تدك ناو

 مس ل ةأج 2 حاجا 3م يس حل ىللخت ىأ ِن سس المع اشاحو

 ْ د مص مص 5 هللأو ين اليكلا يل ١ وبععو 3 1 يساعد“ عجأر برو 9

 مدس اذا ل ثحخاأ الف ى داقش مسح لو ىنمأ نيدلا ىي مع



 مدرثو لبزجلا ي طعن يذلا تناف ِض : وكب ا ل 2

 مس ىتتأ | 4+ اومتحلاب ع ىذز اجو 3 2

 مسظني هلأ يف لاز ال ىلزنملا وه 0 ا بوث د رفغأو بهو قاع

 معنثو ي يدسن ثلز ال يذلا ثناف 2 مس اعرب انداعيم ىلع لاو

 ع هرذو يدالاو فعل يذلا قكراف 2 اسمحرو أوقع كزذم ان انيدلاو بهو

 اسم وه نم أ ككذ انجاقم 7 مس لهو بر كيم فطلب لماعو

 ىمالس غلب "5

0 

 مسخ ىنلاو 5 بيطب مالس 5 يدديسل ي يره»د لوط

 مركحاو اردقو اهاج ى 3 كوبل هيفسف رراوعم ه 9-5 يدهاأو

 مث دل

 ب
 ني ( ملع هللا ىضر اضأ 0 3

 خقارطتسعلاة يططقااو ع (قاو يقارسلا يف ثنا

 قال :لاو دو »* قاش قاوشالاد ى "

 دبا 'كلاذءوح ج افكتجفم طاوويلا رشا
 علا عبط يف « اسديلا يداحلا أددو

 3 لا زئهأو 3 اهاعع اذ نكاسلا كرد

 َى

 قار-فل| فوخ نم + فسسبجر مد ىوثو
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 دي ا د ع تويمرسما ذوو
 قارس سس قأ اهل ام © دوسسسسمسو رورتسب

 عن ليللاو م السصو رجفلا دوعي ىك
 5 لاو 6 هلكت وس تدعضلا ذوغيو
 م ل ا ا يو لسا اد ىنوند

 ل
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 قدك كلا سل ام هه كابنسامح دنع فقاو

 قوس. هم ىتا « رداسبو لصولاب يل دج

 كييسيسششسو راا زنك 5 5 راسه للط ناوخالا ر وذ

 قاس مالا روث ب 5 أوسسسسسسو أرون مهالماو

 مالسلا ىدهأ دق هن منا سس سمسا ق الا كو

 قاتتتتتبلا زنك او #2 ردانببتفلا كيم يالوما ا

 قاسس فدناب يرجي « ما سمذ مضي ابي ام

 رور- بغلاراد يف ه« يماسسسستلا اذ'و انل نك

 تاليعيلا مدي يف ما ريخ أي انمحأو

 مس سسس سي سيشل | مرام و قد اانا لض

 قارتتتصقالا بخاص ه نيمو ىفطصاا ىلع

 نيس سيلا زوتلاو » لاسسمكلا لك ىوح ن*

 قاسهردبلا قاف * لاسمجلا يف ىهاضي ال

 < كسا 17 موحد را نيس سا ىل] ىناو

 دو سسجولا جابصم « اسد نينوكلا ديس

 قاحبحج للا عبمسلل 5 ىقو هسسسس سس سسسلل مايل و

 مارس كلا بيجصلاو » عسسفشملا لآ نع ضرأو

 قاس سس سسص رمآ لك © عسا سوو ريخلاب متخأو

 « ( منع هللا ىضر اضيأ ملو ) ©
 يلو اسنل نك ناسحالل عساو اي دع يلسيسجلا مامال انذهشب بر
 لي#يرلا ريخ راتتخاا ىفطصلا #« ىرولا ريخ ىلع لص امنبر اي

 ل.مكالميوقلا نيدلاب ءاج نم « ىددهلا رون ىلع لص اسبر اي
 لزالل يف الملازاح قذلا كاذب ىجدلا ردب قف اشير او ْ

 قاسسسلا موي يف » نيسسسسسبنذللا عيفشو

 يلعلا ردتلاو راونالاب صخ نم هه ىلا سمش ىلع لص انبر اي

 ل كال ةأدح 0س لا هن اذنك 2 انها به م هللا ميلع ىلص

| 
1 
 د



 م7 ال وجو

 يلجلا رجفلاو فيرشتلاب زاف نم هم ايضلا سال ام هللا ميلع ىلص

 لسماكو لضاف "3 قاف نم 1 ىفسطممملا تيب يداهلا 6

 يليجلا ليلجلا فراعملا سمش « ىسضترم ماما ءاج ملست نم

 5 لو لك ىلع ولعت ميثيقر هع رسم خاز رب رارسالا نم مل
 ١ 6 نضر لك يف رعبا دس.كيلو الع لوح ترق 'ملنصاب

 لس .هعلاو ملوق يف قدصم ه» مس سس ممامأ مذاب اوفرتعأو

 00 عيمج نم ةاسك دقو « مسسه.ىى سأكب انالوم ةاقس

 لزرع ىلإ مهلم مصخو # اس مثاذ ملالل نآوضر ميلع

 لبسلا يدهوزوفلا اذل بهو « اب فلا ادبر اي مهاع

 ىلع اي ءوسا لكن م انجنو مي اسبفاع عم وفعلا ابلو نو

 لزلا تاقبوم رفغاو ريجلاب « اسنل متخاو اننارخأ عم نكو
 يسسسازتملا م امالا دمحم محراو « ةسدج العا سودرفلا انكساو

 يسسسلز ١ مماك نب ها سملاو 3 ن-يدلاو لو ال مةويحرب دجحو

 م ليمكلا ةادهلا ناليفلا_ لالا ىودباط_ بط ىلع اال

 هن ( منع هللا يضر اضيا ملو ١

 رود هد ص صاج راك حادفم كناو 0 رورسلا فينا دال يسج و

 ما 1 مأ 5 2 يىمأرم عثسسأب

 ةليلش ددفلا كاماقملا اذ أ 95 دا ءالا ثوغلا اهباد

 مادام ايس رايس ليو
 لالبلا يذلا( ريتك نربا يهل | جللا صيبا ىذلا كلا

 ماما اي + يفانسط ردهلاو
 سوفستلا يفشت مب عام «* سوثكلا بذع نم ينقساف

 3 تمص نصمم 5 ا 03 ماس_فقسلا نم 5

 اس فشلا ىطتا ميد اًدطاكا ع اهتدنعلا رد ن- يه .ةسأو

 مآ سسسم | 8 03 يماض بملالاو

 عاسسش قلاش ف 0 ركذ نم # عاسسسللا ثيوغلا اهب و

 مآ تان نان م هن هنا اص حا مأ أ 0 ماسسنكا نود

 أ مج 777771217551717 176167710771772 70617577377 579773



 قاف ق 3 | ُق 5 وذو * تا مع :ركذو

 مأ 00 هما أ م مسمتلا ردب

 لزأ ١ 0 ثأذ ياديس 5 3 لاوعحشي باقلا ف كيح

 طيس يمال لوقا
 قود باق 0_1 نأ د قور# ىو شالك اح دو

 اسما ايم مالسكلا مط
 حاسطبلا ىلع ىبحضلا سمش « ساسسولا كرون قاف دق

 0 ا ئ 3 ماسمف نود ُ ١

 لاصولا نمح بو فاطءاف د لاك بصبللا الءا قود نم اي

 ما سما و ما سس هس

 اقشلا مسجلا ىلع فشكاو + اسقللاب ىدهش يل دجو

 ناطلس أي ىذغ طرف نم خ3 نار هس يليأ ف كرش

 مشتل اي م السل لجأ

 لأ الايواملفم يطل ع لال كسملا كلذ ىرأ يح
 أ مااي « يماستلا اذ اي

 مسسيقسلا يفشي ةركذو « مسسسيظع ةاج مل ند اي
 ماما اي هم ماسسقسلا نم

 ةيديجاجلا اهنع يناي 8 هيك تاخحتبم ل نفاذ

 ماسسسسما اي هم ماودسلا لوط
 نيدلاو ايندلا يف ىنظحلاو.م«نيلسمعم ىلإ نك يدبس اي

 ماسسسما اي « يماسمذ عراف

 ارضا سح يل نكو يضيش هم ارسسسسس تاز ايلا ثآ
 ماس سما ايا« ماسسمجلا دنع

 0 ل | عم اضرلابو 0 لود ولا كيم 1 لجو ش



 1100213 332 ا ل 1

 م7 083 غ2

 ماس سم و 3 ما دتاغالو

 باسسبلا كنور وينلا؟نقراوي ننايطيقمعالا قبلا قا

 1 أه م مضوم هد حض 5 أ 3 يما..ةم عفراف

 زوييعيسلللاو فاكر لديع رويدلا للاوم أ 8 نو

 مآ 4 كما ماابي هي ىدالسظ لجا

 ويمشي لا نشاط ين يم بفعلا مد انل نكو

 ماس ا 8 5 ماسس-حدزالاو

 تفاذبب#لا تفقو اعل عفشأو يابس سلا دنع ايل نك

 مصتممسما زو ا عهيسلالو
 راد ريد خ يف اروا# « راس ج زعا ايل نكو

 ما سس | 5 مدل هك 0 راد

 تا مك امح ىلا « يببسيسيفلا جثلم دبعل نكو

 ماس سما أو ماقال ود

 ماس كس هس مالا ره دوي ب مآ 4 ظنلا يلم 2 نكو

 لا ها اي * يماسظن لبقا
 ناو كايت ل تل لا وعا عمج عم نكو

 مآ ففاكم كك 8 3 مازسس.-هنالو

 ناسيعال رون اي يدهش اي » نا_زلا ثوغ اي كيلا
 ماس 2 طم مآ ا يسمالس ىذا

 نشل زلا روذ ادب امو ه« رس ظنلل نسح قارام

 ماس يمال مآ اد ماس سمكالا نم

 راس جشالا قوف ثدرغو ه« رازسملا ضورلا يت ىنغو
 ا ل اولا قبلا نو

 مالا رون يبنلا ىلع #« مدل 6-65-525 ببللاو ةالصلا م

 ما سس سما و 2 اطلت ربخ

 ماس سغرلاو ثابنلا دع مارسسكلا بجكاو لالاو

 ماس سما اي © ماسسسمغلا رطق



 حبب( يس | سس بسبب ||| || إب ||| || ب | سس با

 لت ل ل ل | | | أ أ أ أ تت تآ#آ##آت|آ

 ما ٠١ م

 حا 5 عر رشدلا قبعو 0 حالو يل قرشا م

 ماما اي ه ماسلا كا | مز (و 21- دلمسد

 #( منع هللا ىضر اضدأ ملو )

 قاسفال يف ايلوال رئاسو * يبسقار لكو * قارسسعلا لاجرو يليجلاب
 مارلاب ل

 انومك لل 4 اذا - ادقسأ ة# ىهسيعو جون د ىسومو 2 [ و ىفطصملاب

 مادخلا كردَع

 ماودلا ىلعمي ركاي اب فطلا ه«يبماستلا يلوا © مارس..كلا ايبنالر ثاسو

 مالسلا كنا

 نيمثاهلاو شروعلا لماحو 3 نديمثاقلاو 2 ىن.ةيفئاظلاو ليدربج داي

 ١ رءايقيطلا بضللاب ون ير كادالاو 4 يبا سلا بو -نيفاصلاب
 ماسسمتلا ىلع

 قيرطلا مث راغلا ين يداهلل » قايفر ريخ « قيشسع ماما ةامعب بر

 ما-س-قملا ينو

 اديها يبأ يلعبو هند رونلا دو د نديم ال ف كاذ صثح يىبابو

 ) أمال معز

 اكردض ةيالولا روثب قرشا 3 رد لهاو 2 ريشسعل نيسلمكلملا ةعسلاب

 مالظلا لدجاو
 || تلال لص. سالكوتع قييعسلاوا +(رقرجلالا ليواداجب بر

 مار-كل | ند

 م.ئيمالا ثارهاطأا سفنالاو د ةنيكسلا يلوا د مسني كلا أسبق لدا دادب

 مآرثس 0 >الاو

 ٠ ماوسسقلا ىلع
 راق 5 انالوم اههنسسكا د مهأ كب ف 7 ماسسم سم الآ عيمجو ءاهعلاب

 1 ماقسلا فشاو
 لا



 ءامسلا يوكو عاش نم « ءانشلا رحب م ءايلوالل ديس يلبجلاب

 ماسالا نوع

 عاسشللاو انمسلا ضويف وجرأ * يعاس تسا هب يعاف رلا نباو يوديلاب

 اسال
 ءال د سسسسبلاو نيسبحلاب و « ءاسبقنلاو * ءاسبجخلاو ىقوسدلابو

 ا ووعسلا للف

 يدايالا ب امعس ايلع 0 « دايعلا ثوغ م داحنسيعلاو مهرايخأ ناب

 ] يو كس ع مل زازع 3 2# 0 يكبشلابو راود» نباسو

 اييولا كلذ
 عاسفمر 3 أ نق !اه أ انيقر 23 مع لوح © يعافرلا لاخ رودهتم ةأجعب

 مآ سقم العا

 ءاضضقبلا يدم دامد را 3 ءاسفولا ىدا 0 ءافصلاو انيلا لها جانب

 مالسسغغلا ملا

 يناءلا رعب بلقلا ىلع ضفا ه يفاردابلاو * ينادمهلا فسوب يلولابو

 يسونسلاو ينبهنملاويخركلا « سي وابو * سسيق نبا ةارح هاب بر

 ماس شف ندأو

 لصضفب لالجلا اذاو يلدجو #2 06 لازجا ِظ لك به ثوغلا نيدم ىبابو

 ل
 يددقروسلاو يذركلا دجامو ب يدنبشقتلاو 5 يدروروهسلاو ىزعي ىبابو

 0 .- - سهلا ند و

 ماسقملا ع هع ف شرشم» ن 03 او * يماطسبلابو 2 مالسلا دبع ندأ ن ريدلاز عب

 مالا كيه |

 اتصا د 4 2

 نوعم نب داو ريكا ج جيشا 0 نيدلا يجو 3 د دراسلأو يلوزلا ىسسودب



 د ا 0

 مارتينا دأو
 مولعلا رحب نا ثع طيشبلاو 3 ي موزمهأ أد و 5 ىويدض جرذ ّى يلا م-اقلاب

 مال.ظلا ىلع

 ءابلا عيفر ىبولبقلابو 5 ىثاسطلا وأد 3 ءامماقم م قيممأاب بر أ

 1-0 ءرد

 ناوريقلاو سنو لهاو ن ايلا بمب يطق 3 يناعملا ربو ىجونسفمطلاب

 حراو# ع ا 5 0 املا مخ م ايل رذغأ ىلا نول اعلا فبدل هح دأو

 مار--:جا نم

 مسلس ندب اضرلاو ماج ٍ * ميخ نأ ديع © م ركلا لع ييشلا ىلبجال

 مال_سلا لبيع

 نانفلاو ىشرألاو ىخلبلاو 5 نافع ناو 5 ناريسطلا 0 نالسر هاه

 مآ فلا يفأو

 دن ز نبأ مانمالاو يقسوجلاو * ديب يشار هم لك د د وس م لاس - 6

 مناغملا ضويف اسنيلع بكسا © ميارعلا يبا مراكمو اسضراا رخص نيباو
 ماد الب

 بزعالاب ربهشلا ميهاربأو *« بيسملا ناو * برقسلا ليلجلا غابصلابو

 ماس.يقلا لها

 ر-ينك ريخ 5 انل دفا هن رسب نو ني يريشقلا مامالو يلذاشلاب

 مالنا دو

 مهدأ ندأو اضرلاني يدح نداو #3 ملسأ 0 2 ماسمو يراذجلا داب بر

 ما-مالا ملاذ

 لاهفلا ليمج 5 ال لسرأ 2 كانوكلا يلوأ 3 لامجرلا 2-1 داعب فر

 ما-مغلا ر طق

 - هكارإ اورد ا ماو 5 0 ف مسلسل ١ ودعلا عبار فر

 نوبت 8 د
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 ند دل |. نب أ ةداسل رداسسو 2 0 ىلاو 7 2س ع 257 0

 مادكالا نيب
 يدلنا نيمثاقلا 01 نيدجاولاو ص نيد جاسلاو نيكحارلاب

 ماسيصلا يلوا

 ثاببثلاو افولاب انل يمساو + ةاجلاب دج » ثتاسحلاصلاو نيملاصلاب

 5 ثسخ لك نم انترهط 3 سو كيه © 0 لك را مر ع بر

 م

 روشدلا مويزوفلا انل بهو « رون مك # روبسقلا مالظ يف انل جرسا

 ماحد ا و

 ميلا باذع نم ادجنو « مسيمح لك * مدركلا شرع ثعت انلظا
 ماس---فتنالاو

 رو-سكلا قوفردلا دئالق # روح ريخك 3 رولا كاهاق ايل بهو

 مالظلا ي ىلع

 ايناييجال منا ايدعيلا اشرد اارناط رع امالك ابنت قلجلا اوفس د
 مال سلا راد

 قفدي نيثاسبلا نيب رينلاو » قبعي رشنلاو » قرشي برقلا ةضور يف رونلاو

 ماسلا رشيبلاو

 نوعل لك مئاز دق رهزلاو * نويعلا ىدل #« ىنوصغلا قوذ دشني ريطلاو

 اكمطسااء ل

 0 انيلا # كاضر دزو * كاذ لال به انبر و

 ماودس-.لا ىلع

 ميردا.قلا انتاوخاو نك « مسيرقبعو « ميسدنس للح نم ادسكاو

 5 !فايعلا نم

 نيتعا.ضلا نم ارحبو ارد » نيبيئاسغلاو » نيرضاخلا انتارخاب فطلاو

 ماس: أ نو

 داشملب حدملا قثار ف لاز 70 - محرأ 3 د_يحأ ا لوسرلا داعب >4

 كارثي
- 



 ا 1١ 3-1

 ماسسسمالا وه
 يدادنلا موي قلخلا اجامو « داسيعلا زنك « دامسه ريخ ىلع بر لصو

 ماس نال ريخ

 | طجا [ىرزلا_عيفش بط .ه !ىلاباعلاو ع نيلستملا ذيس ىقاطصملا

 ماما
 ر-بئعو كلشي دذ رش نم 8 رطععا و ىتزا « رركم كل مدل يدها

 82 نوكلا يف

 ظ !) ودفلا الفلا مرد ت#و 2 ا 2 ل ,ىفلا هس ند اضرلا مث

 مارسكلا معن

 بقانملا ىماح ثوغلا ىبليجلا# بكاوملا نيب ه بئارملا ىلاع ٍ يشلا ىلا يدها

 | مالدسلا ئكزا 3
 ءاطعلا ليزجاي او ايل بحو # يءاعد لسبقأ م ءام هلو 2

 ماستنخلا نسح
 د ) م2 هللا 0-6 اضرأ زمنلو ١ م

 ناوكالل ربخ نب اي + نأوك الر بخ نباي

 يفال.يج أي ىباصأو *« ناوكالر يخ نب اد

 قرشلملا يف جوليو * قرش وبوس رود

 ناسمزال عينج يف + قرشي نوكلا مبو
 قرشلا وحن احثال « قريسسلا رون ادب دق

 ىتساجشا ىف 'رتعأو َِظ ىقشع يبق ف جاه

 ١ ن وي أو يداوف 0207 13 20 طرف نم كلق

 يناندعلا ام ناي و 3 يبلف قلاب فشاو

 لسرلا مكان ِ ب 2 لصولاب كذم ىل له

 ا يناليج اي ىدهش اي « لصالكر هط اي ١
 با-سحالا عيفر اي « باسنالا فيرش اب ظ
 ناسسسهربلا ميظع اي« باطقالل ماسم اي ظ
 ظ راستخلا مط نب اي «رادسسقلا عيفر اي

 فاا



 6-5 10 قو

 ين الج أ (ةللاو «رام 0 ىلاق نم ا

 دوددطتا ا لف دج #* دولار ب 8 ىايش

 يسنابرلا لامكلاو « دوهشملا لضفلا اذ اي 1

 يفالا تيار دق + ىالخالا ميرك أ :

 ن ا-فرعلا تارش ند 0 افوص يخجش ىف يقف

 ىلا هد ال ىقايتشأو 3 مدر يلق را

 5 8 55 هك ئططلا داونلل 03 قارشال ضيفب دو

 0 حالا ريوخ 9 به # ىلاعلا بصنملا اذ أ

 ناسي تك َن ميناسأو * لاسم غلب 1 جيش

 د اقلام دال ل ر أ ماهل 0 عومسألا لوقلا اذ أ

 ناطر ا
 رو-.يشأأ لضفلا اذ 5 «رونلا رحب و ىدح

 8 - أ يخش و ه« روت سا فكي دج

 ىدكايعلاو ةفايملا يق 3 ابلعلا ةبترلا اذ 5

 ىنليج يئرفيلاو + أايندلا 5 عرنك دنا

 تاون._لضلا ىكزاب » تا-سيبالا متخ م
 نم افلا 0 در يا ةسلا قسأو

 ١ دو.هعلا ماقملاو « دوروملا ضو ىلوم

 ناو-س.ضرلا بايثو « دوقسعملا ءاوللاو

 لاسطبال مياهصلاو «ء لالا نب اسضرلاو
 ناس سنالل ئفنو ملال رطق د

 ل ا

 ناسحالا ليزج اي « ىنسحلاب بر متخأو
 كاس ا يك م امالا دن كوع م--.درأ او بر

 ناسمدالاب قااددحإ مثخ او ه ديالا يداهلا ةايف

 »# ( مدع هللا ىضر اضيأ ملو ) *

 دادولاو اضرلا ساك ىنقساو * دارا لينب دج يليج اد



 مد اذ دس

 ا ماهتسألا قشاعلل 3 دل لامج حولي !7نول

 دالعتولا 8 لاعب ىثفتللذو د هك بلا لعب دقولا ىفطنيف

 0 و فشد يا َِت 3 5. ك0 0 بمهي 3

 داو 10 ى 1 كددو 3 . قاس 1 العم 7

 اعلا لمح لق قطا ملو و ١ ىتاسسس» يلع ىو هل اوم

 - 5 ثمقو 3 1 1 عقلا

 : اهروت كل ةعلخو ما .. ىلإ به وةجش 8 لوقا

 داش ىلا قيرط يف ْ اد كلسأو #2 الالز 0 0 د ىنقسأو

 ا هلا مويل وجصت سفندلاو 3 رد يديس هنأ

 لاح ا سَجلا اهلمدعد م قارع ءلا وكل 3 2 و

 ىلو ىدور كنا مف مح دع يبلق بوب“ قرنا يليج 5

 يدازو يزنكو يرخذ تذاو ىحو ىةشع ثنا ىوهااثنا

 مار----:حالو زعلاب تزفو 3 ماقع ىلعا تزح ي 2 1 كن

 دات نغلا نور ركذلا 0 , جدلسد 3 مآ كلا لوط هللا كاصخو

 رم د رلعلا ةضورلا رعفنو 3 2 ولا ا قىج تن

 ار لا لما ناظم كيلو ع يت بسحلا ملذلا ةرمثو
 مق ةجلا ردك” ل صاأو 6 تينأو 5 مقيرطلا لال ليادلا 2

 دا__.هعلا عذر أ يدي لذ وي م.سةين الا ضايرلا رهز تيناو

 ميكرلا كادقولاو ل كفلاو # ميلعلا تايبترالا بدحداص 5

 ناريكفلا ميميح و 3 اهتزربا 03 مم بحل مثا كيلا يدها

 ماسالا مي ةفلا نبأ لمع ب ماظنلا ي ميشنملا ن 5 يدي 5

 د كار اجلا م --- رهحأو 3 ءاريتلاو ى جنملاب ع لجو

 هتلا ردو لثم ةراونأ 3 مال سلا م أ 8-8 كريلع

 يدا مدر هلآ يف ةردثسلو هد ماسخلا كابيبع قاف 3 ميسيطو

 كرا__دئاكلا ل.س يبلا ىلع 3 ةةلج-طقلا ىكزاد : ماظن مخ

 ىفطصأا



 هتسا م ق2

 داه قاخلا قحلاب ءاج نم « ثت 7 يبيع ىفطصلا

 نال الا د علا # نم رملاعلا:ىرتشا قرولازبح

 داسنبعلا زنك قلخلا ةزيخذ»  نيسيفرانملا لمكا افولإ رعب
 نيلبلبطلا 0 ةدلآ ندرس نعسان طولا: سارق
 ةاليملسلا عجضيج ف ايلوالكو 3 نسج ىمجأ افلا معيعددو

 اعلا اذ اي دوجلا عساو اي # اعمال بيج اي مهاجب

 دآر 2251 | جو ا انل متلخأو 3 ايف ةنالا ةرمز 2 انرشحأ

 م دي( يديس ريشا د دئاصتقلا ند رم ةأندجو 58 ذأ # 

 نإ ) محل ابعفتو هللا مهحر يابا مامالا دم م

 ياللا بيلا هولليإم دهيم | يملإللا مل نرموفلومل
 اع يكل الاي ييقاعوع لل ا ندح مارغلاو يليلد رعت
 ا 0 دبع ابح نما« يناركا لاو نيدو
 نافارا ينامفجا الاو « يناوهب 0 ام ىرث لهاي

 ينربص يغلاخ اي ىف يربصو * يسلم ارغلاو 0
 يلا-ع# مارغلا وفرح ي َءذلا_ ناكي# ينرذ عب ىب أم ب ةأوكا ال ن

 باقلا زيزع ىلا لالمج_قشاعي «ب نب مبرد مارغلاو يليلد را

 يل افلي يشاع ام افولا رسبش « ىبرغاناو قرشلا ين ونكس اج

 ريفزفلا:ليفم يف ,عباس بيحلاو هءاز سبع ماوقلاو كل يلدزيجت
 يلاخ يلا نم رماعلا.نفرعن ال را طبعن فكيلورا هلزإ يبا اورلا
 قىحرطاو يىندول ىديسابسح نم ىن-قرح مارغلاو يل ءلداربلطت

 يلال_ ب م مونلا ذيذل ىد يندرق بيلا رثك نم عمدلاو

 ةد.ج ده ىلا لامج قشاع *« ةدسفو مارغ اأو يلياد ريحت

 يلاجلا مامح ناشرولا بهفي امك # ةدملا لوط لواج 0022

 قرفلا ليثع يف عيان ييفيانييدوي فيتا رارسسعلاو لبا دريحت

 ىلا -جريغت ىبوبصم دقف نم * ةوسسق يل ثقب الو ربص ىلال

 هداقرأ يل لناس اه ليلا و نب دانيعيم م ارغلاو يلبلد ريح

 111717 373772717777 ب اعقل ةعئما اندلع دب 1, هتك 3مل



 0 14 لي

 كاد 8 3 : ا مرغا 4 9 ا اهكقو 5-6 ١: ف مبا ران

 | يىشا-ج يف دمج ىقابرأ انكيجل دلاو 2 عشري ىوسسد 0 أصو 8 هاواربحت 2

 ةلدسح

 ىلاصيم نءو 2 طب يد يس 2ص ىالو ل 1 اج 1 بكد

 مقلملا ىلع ى 5 انامل قفا 2 ع ضدنمف ردو 9 غلاو 0

 يللابلا قيشعلا يواداودلا بميج 0 مقرطلاو انةلا ندز و قواد

 يا-سمساو ينركف يلع ثب

 ب

 اذ هع يادلا ل..يص 0 كفاد عت

 يلا تنيغب يلا !ينحب [يبلق +هب ياو اهعا سو: شازمتم كلاءاس

 مبا قلجت ءاردبن يذلا كاس ازا. اذ نش فازاو لست ل قاربست
 لا ءا ريغنب حرج ىوهلا كأر يلع ءياهسطبخال ىنميال اي و

 د مام داع لع ع 4 : كمالم مواد 3 ىنميال اد

 يلاكت موسمبلا 2 يلم ىتبت « كماظع طال خبشلا بح ناكول

 ةدخ نع ميكاسس معومد ىلخ « ةدر شال ميلخ قشع ىلا

 ىللاوز اف روذ عم مل لوقتو « ةدجو يف هحناست كيلع بجاو

 ملكت دددز روذعم ىلل لوقتو ماسن كلاو شل لعاذ اكول

 يلاجر ديدو يديس تدقف 0 ممخل تارطولس حذف ىلا

 مناع ديدش ين ىساقي ثياب هم مسذاوغ يف ميلخ قشع ىلا

 يىلاعلا م اقملا 7 ميذءوب « مناش ىلاغ ناطلس قشاع ان

 يدارمب ىبثاشو ىنرصنا ىت بح « يدانلا موب كك اننى دينب للع

 يلاقع 0 يردص يل جرشاو * 1 عم يامرغب لذهبو
 يفاولا ميظعلا لضفلاو دوجلا وذ « يفاكلا مسير ركلا 6 لول

 ىلكت 5 دارزما ع لا قيفاكطس ها فاسصهسلا اخ دعما لازجلا
 ةريسسلا نيز قلخلا عيفش ىلع « ةريتسكا ةالصاب يماظن مسخن
 يلاستلاو أو قبس دق نم ايلوالاو دم ةريمسخ ةونضو ب ميا _دحضصأو

 هن( منع 57 يضر يلزنملا مامالا علا )م

 »لإ ىدورع )*

 جأو سس سس ف لولج جا سدو روت ءايلوالا

 جاسيتحا لي زو تعاد ' ىلع جاسم ريسلل اج نم

 ةحفلاو



 ماك إو وجو

 #( بادرة أ

 ةروسسسسسسأ جاب امرصم لواج 3 دا ةوفل ييسمل دو رون ءايلو 5 |
 ةرور----سأ ى هوقدو لضف د دادزر ب جيشا م 0 نم

 أ ىةدرغ #

 يدعم لواج رعب نم © نآس سب لثم ءايلوالا

 ىسقبب رشحال ةر ةركذ نامت طم لك ىلع مك اح

 د( ه6 ولو

 رع هس م سس سل :فينلا وه لفي ع رخسمخخأز ردد 3 د 2

 لح سس ل لح مخ لخدو 3 رمل تاق راح ةأاج م

 *:( ىبورع )*

 لمس تكل 5 اج ياباب يبس دأح قوس ايلو 1

 لصيسسس سسكلح ر ممم ا د1 داب يس مأض 4 أور ميز

 أ يبورع م

 ا لا
 وجي ةسسودفا ىوذتو راسا دادز.ب بشل عبق ند

 أ( ي:درت م

 ءطو شيع ايلزال يي لواج ياباب 3 ماس
 جشم ر دادزيو ةدعس « ما. فدي جيشلا عيشي نم

 *( ىبورع )*
 هداةدصتش دك كئافوسلا» ها شالا لولكارخلا

 ةداس_عسلاو اضرلا رحب » ضا-خ وثرج عبت ,ث ىللأو
 هاا خ2 ||| //؟/|/؟آ ]آآآه آخ إي إي إب ب ب ب ب ب حي سبب سبببيببيبيااججمملل

 «( ىئباورع )*

 رس سسإش لك ىلع ايف * جا ا -جع لولج رحبا

 ةرسسسيخ دلو انثلا لوم *« جاستا لك ىور مده

 ب( ىدورع )*

 دراوو ردا ص ميلع * مس سهيل لواج رجا

 دقو ةأاج نم ل ا 03 2 ا وه 2 ولج

 همهم السا 0 ا سس



-- 1 ] | 0 

 ءايىيورد (#

 مي !امج يبطغم ضايف 3 عاذقا |[ 31 ولج رعبا

 يكل اوفا دوسلو 2 3 تتاح م مذ كس ىلا

 <( يد ]وي ْ

 ظ ل هاشم صو درأو ا ىلا كاذَط لولج را

 ردا .ق داوج لضف ند ة ىلا د ل كىور قَد

 + هد وه

 ا م اهيجحت فكاعاسو- هع عطس هت ف سومشلا

 . طا 5 ويل يح + عش كيعشل وسوش لواج

 ه*( ىبور-ع )*

 نيفين ممرب و او هع همح 0
 مسسو وقأ ممح لك نمو * علف هه أ ثءضع نم

 مسيطخلا ىعمتو مضرم * عزسسي ميف لسغ يلا
 ةكيصولا دود راثلا نم © عدسلوب ام برش ىلاو

 ةناو ىدووص

 ا ل ا ل يسال
 ل ةم الد برلاو ه8 مساس داه ةاوبد باقلا

 *( ىبورع )*

 وردص لواج رعب 3 هب زورو ميسم جاك ايلوالك
 وردم يالوم حوشأو ب ودم عل يوار خيشلاو

 عا د وارع رع

 ال
 أيت 5 لاجر دعسلا © لس دوو زاح اهراز و

 أ ي* ورع |*

 (باليقدم رشاد 0 اوأج د اسس طل لزذملا اذه

 ومايا ربغتو كلهي هم سهيل رشلا ىون يلا

0 



 م7 ا” 0-١

 كك ا
 يداسنا مياد كيباذ هع موسقلا سراف اي لولج

 يدالوا .-لمجو اذا * موس سو» 0 كواوه

 ودرع
 مالبسلاو اصلا ىكزا + مسخكبلاا ينتاب لولج

 ةر 1 ب 5 نم ثغلت ٍش يسماه عمدلاو فتيدذاق

 رايح ربك يف ثردص نول ني يي أرذ ىوت لواج

 ناك ل

 2 ةهديضطس# رداقلا قب رطو ا

 يلع ىفلت ثبب الو «» اء كاش رأ يلع 5

 يل ثسبج نأ بيع ال » كدالوا نم ان لواج

 «:( ىدورع ) +

 # ( ىبورع ) ©

 ادد قى ريص كيلاسم 3 ياس... .كب 2 اويتعت الل

 قالا مم <> داي وليلسوت 2 يأس عم مهدد مييخبد

 ودض ثير م 5 ف 36 رخال نب حس تاصاص تماما دانعلا ىلو» رودق

 د( يَ ور ا

 ةر.سمج بلقلا يف نيتلو هم ريع يبق نيتم
 ةر--سح رهظ ىلع ىفلت ها رسل ددأ يدنع شاقو

 ه ( نيبحلا سضعب مالك نمو ) هه

 ايست اللا ميرك بر 3 مس طعما مسا كيوس

 5 ا مسح وسلا ميتش ىلع كا دس و دالالا ىلص



 ماك 1 قه
 3 د وو يي

 ا يازلا ىلوم لولج هع مظنالل ثيغلا ىلع ىضراو
 امس تادو اناوذ دنع « مدخل ميفان ناطلس

 ين( 3 ورع )*

 ينانفج تيؤطأ اونا لطدمن شافيك ساناب
 يناسنسمي مياه بلقلاو + لسبب لزغ تابنا
 ناسف بحلا نم اناو + لسموهي بكاس عمدلاو

 يفارسسي تح شاب ام هم لس سففم ينم عيشلاو
 ءأ قضورعر ]+

 ظ ينبوع اي تخرص اي * داس يسال ديس اي لولج
 ينسيجت معاس 0 يقال أداب تيؤم العر أك كيبلاب
 ينعي كداقم ىرذو * دادسغبل لصون ناكول
 ىف يح اي كرواجعتو ه« دالوالو يلاسيع ىسند

 4 ء(”قتنؤرد )+

 جباضتفا كسملاك مشلا يف هه حايصم ن نيعلا ين لولج
 ءارطشختتلا ينع لوزنا + حاسس بشالاب ترن اذا

 :! قيوفلا 7 يىشدنو ص حاس كرذو يليلذ ى درو

 مطل كيوم خيشلا يف + حار-.فالا دادزتو رشبن

 ء(كورغ )+
 كل امراثلا نزاخ يف © ىمسصوي يفاب لواج

 كلاب رانلا نزاخ اي »م يدالوا بذسسعت كلاب
 كدالوا يفر ظن يل ام * باوسسجلاب قطن كلام
 كي انج مهنال 5 يباذع ماسفكا بر

 *:إ ىدورع )+
 يقوديفااي كحد نم * ولكن كلاب مللاب
 يودعاس اكبلا ىلع « اولمت كلاب اوحون

 يو.هلا اج الو بيغ « و.لكب ردبوق اباب
 يورو .كك كبح صيباقم »«» وسس لق ريشلا رياز اي

 لا

 يأ 2



 *( ىبورع )*

 ملاظ لك نم رهدلا يب » نوسمسب ةار يرداقلا
 ملاسس لاودال لك نه * نوسمامرشخلاو ربقلا يف

 +( بوودبل+
 بيافغ دجولا نم انأو « عمد نيعلاو ثيدان

 بجاوث كتهدن اذا * عمسسسيست كيفاب لواج
 بسصاح زبش اي نوكتو * عز سفثو اديلع رغبت
 بسلاف ديس يمشاملا « عسسفرالل كدج ليخدا

 *( ىبورع )*

 كيبلاب نداعت نال يبن نيالا يك وق
 ا 1 1 اا اا

 كايلام لجع ريش اس ل يمشاهلاب
 كدادجا مرحب كتلاس * يسب لبحلا عطغن ال
 كلاج يف لخد ىلآو « مسسيقدلا سوفنلا لها

 كدالز يميظ ساك نم غب مس سسيل»ا مد رش 3 دج

 كسلاوحأ نم ينديقثو هم مس نقلا يلع لهسو
 كلذك كبابحا ىلعو « يله ردع خيش اي

 ك.لايذا يف كيسا ك و * مس -بيرداقلا اهناوخأو

 ل جيغا بجست لراج ةيمئالرلا عب نراك
 هن( ىبورع )*

 ف رش ر ونلاب رشملا 98 3 مح سس ل رخ ةالوم ةاطعأ

 قسمت مد رالسقلا ىلع 38 مع سس اهيف لالطالا

 ها(: ئبوزع

 مرس كو بر هاطءاو » قاصوا ثلمك لواج



 ماك نإ خم

 هن( ىف ع

 1 لا دفا ينفر نب ماعلا كبي فايخل
 مس زم لمعي ميغاب « دسبكلا يف عافر لواج
 0 تناك نيد هيل يبقلا نم ما كاكجذ

 *( ىدورد )*

 كلا اواو كر رار للا يقرأ ل نداج
 كديف برغلاو قرشلاو م« ساسلل جاتعي شانيح

 هاب ةرعا#

 , مسمر هج م | د ةاقلب تاعاس

 الا بخ قيع قاتشت « رد يوق ابان تاعاس

 ١ »( يبورع )»
 مسمالسلا قيربط عسبت يسم لوقلا عماس اي

 م طففايقلا موي نوهضم * يسع ذوخ يرداقلا ىلع

 »نأ و حل د

 يس ماده يف يف مهر ان مد تالث ينباج لواج

 يالله لنارع رضحلاو « مسلعلا ين رحب يلذاشلا

 هن( هور دع

 لقيا الط لدم أ ع هدألوا لنه صلت ولج

 20 ا بعل 0 ةيلق ام م ةذأ اروأ جيد 0 وو

 *( ىبورع )+
 وجال هي رنل اوس شامله ةرتطش مار اة لولذي
 وهبت ثاذراعلا كم م رجل ةرسم رمعلا ف ةأر نم

 برع

 وس سحوتي كرس راوناو * للدلا كام لواج

 وحور قيضلا نم ثدف « لس.لغم و» نم كاكف

 أ تك م

 ا مابا“ ننسالتنسروتا7 يسال



 م7 1 0

 7 ِ كيا-بسلا بهذ لواج « نياش لكلا ىلع يديسو

 أ( خا »م

 ةدرد جا ةقيرط عبتما « ناطاس سنالكىلع م كب

 ةذو هج ريذ نم ةومدخو ناس 9 عم أوع ءاط سنالا

 ةدو ددسح أ ىدقتلا ردجلاو 5 نامي ميق كيم ىلا

 1ك قل م

 ها دءواغج كلما يفاو ف ياعم بر لولج

 هدر حتما جولع 3 ع افعل اجب أم هدني نم

2 2 

 يبسساما اي يثدمم اني + يبسبلقزع اي نيش اي
 يمال دعم 5 ١ ريش ان يبل دازو و ينثر ةرجهاو

 يما سردقلا عفار اي هه يبساغ كاكنف لواج
 يل ءايذلا ىقشايلاب ها بلل ينثغ مللاو

 ىلإ ك5 م

 كاس يال توب سووا وبلا
 ةدأر روس سغ ىلع ىفلي 95 يل يم لادع لواج

 *( ىدورع )+

 رأس نخل اوكا « نيزلا قشعي نم باخال

 هرادسدفقإعيدبس.ل واج « نيسعلا لحاك قدح ان

 أ ةوبووج م

 لف باستا زا نيرا هي يستر ا(لاس ا
 ليويعستاا وكلاب ةأزم هب بم !١ يل فاح 5 يطعي

 ليا اييععللا ابيع ياباب كللايخ لك ىف كاكذ

 عا يوجب ]

 يرد--صو يثيعرون اي * يبل قزم اي لولج
 يرسسيب يرسع لددو * نافيكاد كذ ىفظمملاب



 ماك 7

 ء(/ :ىئبورحاا#

 لا-جرلا عسمج قب ل ه« ةدابيسلا زاد ديس ىل

 ىلاوبييملا لابجلا ىلنو + هداسسيزلاب ينط رعب
 ورع ١ ؤ

 0 ا و سا ع ريفا لرد
 ر.-- --.:كحمو للقم مام روع يلاخ م تت

 *( ىدورع )+

 ىينك يف ىوهلا راثو « ركفن لسيللا ىف كايلا

 كيدي دوش ايام لوح ع ريض كافكا نانو
 *( ىبورع ]+

 0 را يا لاب ليلا

 نكاس دادغب ضرا ين * بو.بجحم ديس ىلع ىغبي

 ( يبورع )* 1
 باح نم عم رشحلا يف » رسشحي ساث اي دبعلا
 بسسح ساك نم ثابرش * رة اذاقس انذحاو

 ع( ىبورع )*

 عتسجلار لثوف ان كاهيه 2 كابح ساكت قاذ نم
 مب اط كيف ان 20 اي » كسب رق 3 دج لواج

 رد

 لافي ثا ةليخغ كتي + قرع باقلا ِق قشعلا

 يلا تم سار اذ للم *« قشعت كيف ان يش و

 *( ىدورع )*

 ربها لمس أل كووهلاو ا روذس عم هر قشع يلا
2 

 رئتميلا [جلي شافي 5 3 رودق بلا نقشدعي نم

 أ كر م

 ,صص##“ اميشيو هللا نم 3 ابارك دنع كيس ّش

 صر-بالو ممكالليربيو « ثام يذلا ى يحي لولج

 يبورع



 0-١ ا 7

 «#( ىورع )»

 وسم أر روغلل ىشمأو »م رود. نيشلا ىلع ركمي م

 وماتشتسب أ سحكختو كله © رور د مو لداج كاذد

 #3 يفد رعز#

 رحب سس 12 مهنم اواذخأو 3 ن-يطالسلا اوددم سانلا

 مصسسس ملا رجلا دز: ولج © قفدذيعلا ايض اه دم انحاو

 + قباوزعا)»

 تتالملاا زابلا انياطلوس»و الكب هاد حضن بر

 برس غمو ف رم نود م 8 انناميتلو ةأج طسإ و

 رورو

 ءمعاصنملا فعبطا يلا *« فراوسسلص غلب براو

 ميك ماع لك يق ضرالو 3 عنيا وديكملا 2 ام دق ىلع

 يف ( مدع هللا ىر روسألا ميلس نبا مالسلا دبع يدرس نييزللو 1#

 دال عب ابه 2 داديندسغت سراف أ

 ان! يطلسم ةرعللاب مدي يزد اين ارسم
 يب يقويعلا لمان وم هب يميل لسع كفا
 لاس مص بيسأل م فرعأو 3 م تك د محسح يضلا يع لجا

 يام سسصس حمص نص م ص ل فرد ى هأو 3 مس يأس لج ىنأر

 يناس فوط يعمد ا 15الف كر وثيف

 قاسي يوطلا:عازاب »+ لادا ما دلو اي
 ما 2 1 م ىلاج د كاريتسستللو كيب هدي

 نأ 3 دالواو *» ري عئافا لسن نم

 يناسفوط بكس 5 داد.._.خالىلع معمد

 ماس مه ةولض نه © كسيس أي كيلي ! يكشن

 5 ايال يذه يف م« ديكس ين :وداز

 ا دردي نو. ادهيرف مامح لثم

 ل يسن ارب ي و 3 داس دسالا يق براه



 خت اي هلآ
0 
 راسطلا ين اج يىقشع

 د ا عا ١ ان ا

 هدة بند راق

 مسيل لج خوناو
 مدي ندلا تدع

 مدسيحز» بنر نم اذ
 داد_-هالث ىنوددز 5

 توبصلاب كني دان

 كاييجت لا ءالق ع زفا

 ىنار اذ

 اطل اامناي عرفا
 ع كتيدان

 مير بذكلا مر

 2 د و-طتلا نم ثييع

 كف دو--س دل

 دازو

 فليقل لع كنا

 تكثديصلا روهشمم اي

 ثيلج ضارءالان م

 داس الا نم كنتيج

 نوصلا سايل اي

 فو-هلملا كاج اذا

 ةيفوشتمولاو:كيلاقن

96---- 

 ك0 نوثفو
 ا 9 5 و

 وك رت تن زو اح تح تن ع حا ل ىفطت

 مقال يلا 5 د

 تفييدصصفع واو كو لعشتت

 3 اا ىكمت

 يف اسست ب روظي

 روسكحم ىنئربجاو

 نة هس سس سس 6 ةرذ أ

 يناسسعد َق وشيلاو

 م 0 طيحاد ةريخ

 فروا
 مواللا داو يف

 ينأر-----يح يبلق
 ىس كبد كنج

 م.----...كذو عزفت

 هو ثيبلاو ك0



 ب دودو فى ا, لاو

 بوذ--...#و ريقفا

1 

 نبلقفلا ىلر دس

 عربوادلا لل يبست

 دا لا 6 ف

 صداع يخل ىصامب

 يوار_.سلا ديزو
 دلال هين ل رضع

 ليلخا نيدللا تيرق
0 

 203 زدعلا فتح 5

 يال دو جأآ كي راب

00 

 ا __ة خفيبحكاااذا

 ” 1 خلو ميرو

 2 م يرد

 ينا .ه م ص مص عصا ظاش كرماو

 نأ روع ال

 نانا ع سنالا

 راو 00 ضرأ | نادجو

 ىذا ز سس سيم سرا

 هنااا دي كاحرأ

 ناسا و روز
 ٍِ ب 53 يدللا ىو ليمسسو

 ادد فتفيرشو

 ناس يطبسف ووش

 ينأ 20000 هددل] ندا و

 نكد 3 7 ن ا 9 اسرو

 دلانفصمللا ٌثد ردو



 م7 ا 0

 ليسا 0 تر سلو

 دابق نبا تيامكو

 ةاروسلا تلواد

 سارا بلا عيسلاو

 كم رد ةيسألا 7

 كتيرا ندد ع

 ثسدو» ناكم لكو

 داتا“ فور« نطلع

 ماس نال برطق و

 مالسسالا سوش أي

 ىدسضام يديساي

 هايس البق نم

 ليوددألا ف ميان ان

 لبيلدو ادور يف

 لولا راهن لو

 دالي ال عفت

 لمدن هرلأ لع ماهن

 لفكر هلاو سفنملاو

 يش عع
 ةانيوساكأع دق 0 ديف

 نإ

0 

 ليد ل هدو درد 3 2 أرسالاو

 ىنا 0558 10

 ع 2 حلو د.ك كام ىلع

 نوب ام

 8 اهيسيمتعا نيد م

 : في ببالي يربيكلاو

 1 هذيك 0

 عسضتسسق د بيل | و

 ن د 2 كا ال 6 َُطد

 هر سهشلا رخف اي
 هر هافديا) «يشنلا

 ىداوس-خا قارفأو

 قدسسحلا بولا تيار
 يياسسسلملا منع روعت

 قرح - 315 تا

 نارهستنسمسلملا اذكو

 تدعو

 كروذبجملا عم رطقلاو

 كيونمحتملا ثتطقازا

 نا م ممم هاما طوال كود

 ىفطصم يده مبا ريشللو |

 نواكلا دان ةفسيسل لا ثا ددع د ىقس- تدعيفلا 18 قاب و

 ظ يبي سس قل و راسل د 1 ه5 ناعبو ا

 ايم صو خرم 1 3 كيرا. دقوا وهو



 بسس سفأو بخص نك ه8 من سس عم تح ف كزذه

 بيسالا ن نى روثلا يي ذو د [(ناسسناا ور وم نيعيجلبو

 انسسلفلالا وفعلا لها 3 مس سواك يباعكالابو

 بستنتمإلا الءا 0 ةارلا 2 رداطمتقلا لع ء.ةللاب

 برس غدو قرشم يف م اسيلوالل لك ناطاس

 00 معا فدرش باق 03 اد. دا كميغ فرد هأأ ثوذ

 ابي سس هم ماع همس معذو مك نم د اند ف فلا اةشلا وه

 كد كل ديعل رذغا 3 ضرس هس ةطسلا ر مودا

 يا ملا 26 ند 3 ّى 1 1 - 056 سن 2

 يبس لاطمب # داجو ف مك ىنغريخ كتناف

 مكيضصس لاا 0 - نم 2 [يكيسسو لحس ١ ا: :ملد رظماو

 نختم اوف نوف ف ويس ايما طسماو 'ةنلو#ا منج ش

 اقرا مش ةلللا اح انقو 3 ل اًذاود و

 اسم م م سل طلأ منلا ىلع ح3 |" تن صص صم هع ص ل :ةلكترإلا لمفَو |

 #( منع هللا يضر عناملا يلع يديس ييشللو )

 ئذاقلا اانا اذن ةالهيسالا ايار ه يداللالا :ا4 اسر داوسللا يفاو

 ثا.سيبلا ياب م« اب.باب لواج « تذل الصخلا“يف يفاو

 اهوامعلا لاق“ رايد نالوا لا اياقو لواع اح نافل عبفر

 تثاروخ يىناقسا *« ىضجش رس نم ناس هربو رس

 يداني كميدخ د باصا ا ثيوُع # 20 كسل باطقال بطق

 تار..صغلا دكفر ع فاقت رضدعت يب تانبلاب:تفقاو

 ثسدناب ميواتف ع« رديزف ملعلاو « ةدايسلا لاذ < "دبل ما دلو

 نلىالسسرلا هنو مياسصملا كفي * رس بسفشو حرش

 موج لك “وأ دالدسا لك قرا ةذاللا لاني موو

 ثادشم و ركود # اوس بازحا # ذآ عبدو بزد



. 

 مد 1

 د .لواخ 2 كاف اا يفأو 3 تثار أ ىلاسع 3 كعراذأ بلا كاممس

 تاننفما كك 3 لويحيد ىلوي 3 !ةيالبفلا ياب

 يالا رفغأ 2 راودالا قراش يود دج ةاعنو د راد_.قملا ىلاعب

 تايسلا لك « اسسديلف ماو هن رازوال اسسنا
 و ميثاد 2 مود دقرد م م و بحد نم #2 مووت عدمت

 يل سس سم بود 5 5 3 ناكل ثيؤم و رداقلا ليع

 0 كد ع افلا 1 امالو 6 اكييععالاو انطلا 5 ىيدح أ

 ل كليم وغلا عاقب يبن ااوتلاورودكتلاب كلدسلر ثغ

 7199099555: اسف دذا لك نم ىنيفاع © يناندعلا قالا دش ةكلدج»

 1 نزلا يلا قرط نادال رادع بها فرش
 امل ناوحا فوك سب نناليميكا راب ىلبلا !قباش .ى ىبلق

 0 1 امام 211111
 ١ عابس 1[ ةقلاد للوعني ةلديدج ىهرت

1 95 

 يو سس سس أ فصلا 0 كديلو ينأر

 8 2355 تسل نذكملت ةأر تلح 2 ع ري 0 يفسطتو بعت قدا

 ههبعم ع خا يوجتفلا رامع هم يناالعن نم ثيغن اذا لوقت كام

 ا 8 وذح ىشويخل امو 2 نل-..ءالو وردلا ف 0 يداني 3.

 2 نع تان اح ماعم هفدلجلا ا نابرعلاو م 5 3 صاقلا 22 د دابق كريخل

 لراس هن هه هه همس هد مما وتع هم قرالخلاو ير تل | ّىَح كلويعت

 نصل تي درع كدياوع مد 2 ة ان امزالك لوط بساع بر كلاعح

 1 عت ) براه يلا عاتب 2 ئداج نم دعت انآ الوققوعل هلام

 لطاصام ءاناو مص د نان ممم 1 ذأ لك نم مهيمحلو م (نازيقاو طارص فيك الرا اتي

 قنابرإ كبحي ىلل ميوث نماض لوقت ثنا

 ىلا كمامز ند فاامك د نارينلا لها نزاذخ كلام كتبلاشو هه

 _تححسع



 نم هع دع كَع مجرد اوزاح كاجال 3 قس ع اليك مه ينام نك كاداذ

 7 ويطرح سدحك اء لعب 5 يللاو نإ يناليكلا ميدخ يبمامز يف ثير م

222111111000100 
 سوا ما الا بعأو ناكجس 5 ينامع كل اوماق رباقلا يف كتيبوأن

 96 تهدد هرغصلا 2 قدصلا كيف "3 نابلالك ىشعضرت م ناضمر يف

 يوم سس » لإ رجفتت ام م ناوسلا لك ثقاسف ةريخ محري

 ماس سس وش سانلا ل أوقن لباو .« 2 اءدد اففم ءصعن ال رساب 5 !فرالصت

 000 بزمهأ 1 ةأطعءأ بر # ناهدنلا لدضف كثمسأن محص كك

 ماس سدس رج هلا !ايفيابلل مس ب 8 8 است 34 1 ىرولا 2 رالقلا لدع

 قس يع ف يراظن ود © ينادجو 0 6 عساوه كاذده

 نيام فاطعا ناطلس 5 3 فاير بواب ف يندبابب يذالم اي و

 لكان همام اس ن ماع اه عاصم ث ىجناج يدع 2 ينامبعا رون 5 ك أوم هللا عرش

 سس سس 3 داهدشل دود شب يد 2 ياللا مد لا اا لوقت تك

 وبس يا , مثاق يل اكل بيعلاب 3 ينارسشأ يلع لعدانو يخص ن

 56 00 ا 8 دادزا م يشامت 3 ِِف داقللا ثيددح يقم مز 1

 سس سس _- ماس كاضر و 3 ةنادسعللا اا و كليقن |

 بيبي ووو ٠
 00 8 لطهمب ر جدلا ل لوط 2 نكات يد يسو أراب ىبط ف م

 نم تن 2 دل مضام وجياود مهند 3 يي 200116 دارب يللل رذدب الفلا مارا

 لا اني ص 1 نمو لافآو 2 ىنامتوللا فب دصلا ل ولادعي

 1 كيب د داز نارجفلاو م ىأا امج اع ىف لاذ و همو اي نشد

 0 عدو ليلمف شاب لو 2 يناخ 5 فيقاو كيف ةدند تلدلي

 لجأ ماس اص انام حض اص نعل هرأ لا 0 خخ حورطم 3 ينال 41 بانعا ن شراع هو

 ديوس لبشر نلاخ أوأق 2 ونامل نا 8 4 هم دال

 لا م هس هام هرزعلا ىلع ىل بكر وا ىنا جيو ىلع لط كدالورشيلل

 عد دس هسا جلل ا لصوت م لبق 3 كيش ملابإلل مل كناذ ىوشن يه >جاش

 هس سس ك 0 قرد آل و 2 ناح رسلا لثم قف ١ اردح ياكل

 ل سسوس ن7ف))7)7صت7#7
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 ر هذل من مس هي ص ص اولا هن ناطفقلاو ير ىذا قم ةفليدغاو بجلد 06---

 ثنعيتمل قتال 3 !يدنالكو دي 11 ب 1 ل ءعس 4 يدر“ ةنااوقب مث

 لاو ما همس هس سس ع نضام 2000 ربا #2 قاع جلبناو 4 داليع أ أ م

 | يس ء يديس لقف زرحي « ١ يناوخأ نيم يداذلاو | د اهزد كلبا

 ة ةهل ةلقئمع ددمدلا ةريسأاو هع ناسميالاب ىتدشرد بر بلطن

 7 يل 1 درذل أو بابحالو « تاق 2 هرج ال براد

 مةههشيك ف ةلطييدما دربلا فرشأ ىلع ي م ب انثثا ةالصلاب متخل /

 طع له للا نال هي ىنالمقادغلا طط عقلال جلا اذبام
 مكي ل بس فس تاؤنملا مسمع اللو نا كبيرا رعلا لها ىلعو

 | « ( هللا. ممحر  نينبسلا ضعبلو )

 لو_كلج ابأب او » بياسغ نيثمل « لواج اباب اي » بياسف نينا
 يما طط فلفل و سيلا لزعس مسجلا جلا جن لغد ليعمل

 رداكسفتت, ىلنلاو هما دلل اء لك جادو ع ردعاو ردجهلا هن مسي خاأ يدل

 ةلسياوتلا لك طق وب ةيينلولاليشس ور دعا هيزارق ومع

 البث كلديلو 3 ربافدلا 1 ند 3 ركأي اراب « رداصفقلا لصف
 ب

 ةلئاكس اميل وافدا 2 ىكبي نديكسم 3 رسس-.دأب دعقو

 ى هم همام ههدص هج كحال دذقأ 3 رذعت تكتب ل 3 واي--كغج ثياو دير اعذنا معو :دأ

 «سال بم مجولاو ةر سس داك خد وبللق 23 هط رةءصات شاد

 كيلع را 00 ىلا د كنان دقتإ نيكسم م و-ةيمنل ايفيساو 3 بعرد 0

 ليا تحمل منيل.« ئصرت كافاح هن! باقي ناكنا
 ريباكا فم هكدالو لذ نديم بفغت ملوح تلد وغنا

 بنياغسوت :دكاواد» رمت يب «:؛فلردغ هلوذاو

 أي ةوطاءفاعببي فرامل ذل عرفا « هلل ريس صلا « ةراصخ ىدغأ |

 كيبلرج تلال لا لفعل ا ينحر قا الا اارازالا عليرست
 كري, ظالم اوعي طجلا سبل لي >لدما ل ذؤلاولا ع قيقحلا لوقن

 كيذا( سارا اكواب كرمال هلأ قاذسلميل

 تهدد دمو : ةي اجرت ندين 3 لذخم كنناو 3 م.جرذ كتسمأ



 4 "من 72ه-

 ياحب ما نايل دج 3 *« م...جو مليه

 كسير مونلا يف « م-.دزم لمعت هب صرع يانا | مدضقلا نق ْ

 بيادتك يدعو ارد الا :نكمشلق نأو * 0 فدي طفلا

 محار ف كلا يف «٠ منامال اوظعنا « مئالث راشم « مسنامض يدنع

 بئارملا اوزاح هع ىكليكح فارون نماع انادعم نينثاو

 مهتم ظفللاو ه مهكلا اوطعاو «» كردتل اورظن « مسموم خباش |

 بدار و مع 8 هةر بغص ادع اما ياسا عشا

 0 نهض ىل او 2 ءمليوولا فكيوأا م يسقي ردقلا 2 مسا مجاح ا

 ها رضا ح و كسلا ءادكضلا 3 007 قس سبيل

 ىدضر 5 أ 3 ماسه ادم 2 لصخت كوفرع 2 مسدس سيف ىلا 5:

 بواجي ردقو » مسبق دال » مهيأ لفغتو ئ

 مميش 5 كراع ام 2 مسهيت قحلا 3 معي رشنلا مكعب 7 م--يمحأ رغنا م

 بيبرجحاو 5 ابو كود بلقلا ه مد ييلع لذغت

 ل |فسلع ل مداد اداو 1 55 ناك نلع 2 ي« 0 ماوس مز 85-12 3 ىلا

 نيبال لظن او دلو ف رد زد 3 م دكا ةقيبللا

 قرد هع نوحس 4 يايبند ليكي ِ كماقم لصوت ده ان يعم غاب

 بمد اك سارلا و 2 تح جدي د ربقلا ص اهدايهتلا كاد

 قرع فيلا 3 ي-هارغ ضياه 3 ىتجش بمح يف 0 يسالك منخل

 دي( قدس كوغلاب نسوق ل .بحلا ضعب مالك ىن مو 1

 أ لها ن مءايثأو امهايشأو ىساليجلا رداقلا ديعز ب

0 
 # ةديصقلا هذه ء مهيب ادعفنو مه هللا

 ظ بمد كل شرود ال ض ايعيسص يلوق 23 يبساط نيعجلاو

 ماسيربلارب - لاسر ادب للم دعا ص ومسم د مث نامدرلا ند ةالص

 م كل عل ءاودلا برش ن م لد دقو 3 مجال بفكشألا اه ها قا اوذ ْ
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 مر ورض اهيف ةدهز ثدكاو « مثءورم ا-ندلا يف د.دزلا تثراتخاو |

 م-سصعلا ىلع ودعت ال ةرورضلا لأ

 نكي ملاذ نوكلا عيمج مارق مب « نم ةيندلا ايندلا ىلا ليمي لو

 هل نسل ند ةرورض 2 هد5 فيكو * تر م ل ةرورض م.ةعذ وأو

 مدس علا ن م امندلا جر رد 0 2 !

 نيف دال ع ءاجود» | ركل لطاو 3 قيما موهمص ند اردذد أر | ممل يل

 ل لكما و نينو 4 لامس لدا كوردي ِِء (عمسلا ا ناكو

 مج نةو برع ند نيقير هلأ ن

 دي مضر نم ا ا : ىَح داي 6 ل ىصع# م كلا

 ديب دج نال ذاف يدان ءلا رمالا - د نيس 2 ا ذك از اف مدروثو رد

 م 00 عل و ميزم الل لو ف قربا

 لاا نص اعاصاص ان ماح نان نص نسل ةعاردو نأ 0و . ةرو) ف 3و ممم ل سس نان نه ماعص حمس ءاوجشو راقولاو ا -

 م.ءافش 5 جرت ' يذ | 1 ار ع لي 6 ؛ءامج ا هح ثكثاداوش 5 5 |

 مع 0 كم لاوهالل ن م لود لكب

 | مسد راشم ل 8 درو قيدغ رحل © مس نوذثاعلا 0 7 يروق نر

 ما نوكسم:سااف هللا 8 اكد د ا مداد انذل دقو نويصدح نطدح

 مس مع لق ريغ ليحب 09 وكسوا لس

 قدس دل ردد الو مرج د د ف تدم همم ذا ىلع سه ميل م هللاو

 قلخ ينو قاخ يف نيسيبنلا قاف مه قست ىلع اهاصحا لثاضفلا لك

 م رطل 598 ملع 5 ةونادد مأو

 (سر غم رولا ضاير ف م.سرغو 3 سسبتاقم رونلا 53 دومحأ رون نم

 سس هثلم هللا لوسر نم 3 3 للم هدممم ممم 7” ريسلا لها 2 ةرس 5

 ١ كه 2-2-2 ج2وع 2 ميلا 0 د م ههدس دم جدلضق لدم سلا نودصا-5و

 : 0 مددح ل2 موددر نوثفاوو 3 م هس دس دسم هدرو لع ماع نورداصو

 مكلا هلكش نم وا ملعلا ثطقن نم



 اي روح ناز اضايس ةامسك دقو م مسرظن نين علا ىف هللا نيز دق

 مستر وصو ةانعم مث يذلا وهف * مس-.ةرطف ةفيضأا اجاب مرسمل

 0 5 راب ايييح ةافطصا مث

 مفابيلا ارادم يف مامث' ر ف اناعشن يف ل ابيع فوت ملك

 ع عع ب متأدم ف كرب درش نع ةزخه © مسخ ناس ف اردز َّق !و ميْبْطَو

 مقلم ريغ عيف هزسملا ردوجف

 مدس هظاشو ل2 اك كححا | كه ردو 2 كفالي ان ا ف لثا اضفلا لوش

 مسهيبل يف ف ىراصنلا متءدا اه عد 5 مطعم ط:اد ردك <لاك مفاصوأ 2

 مكستحأو مق اكيوف عكبكش أمد 1 و

 هه
 م ل |

ْ 

 فاخ نموا 1 ١) فلس نم 3 يب ف عت نم هللا نئسول تثبدهأ مك

 فرش ندمخ كا م هناذ | 2 بسسنأو ع كقر 1 0" نأ اهي م جدلا نم رتخاف

 مظع ند دا ا م 5 لو 55 تيسنأ و

 ماهجا فصو 1 هج نب ىوحدح دو 2 مادا 50 ندرأ ارزا فرش نمزاح لو

 رج سيل ءلالا لودر لض-ف 5 جنأ قو 3 رك ءءاكفإ لضفلا لها لضف ند أه خانقزم ء

 ميكمنش قطان 70 بر-ءيف لح

 ئيسقيط مانالا 05 متادآ رحبو * ىمه لالزلا ءام معابصأ نيب نم

 اس مظع مئايا ةردق ثرسان ول « اس.ىمظعأ مئايا نم ناك ةردقو

 ممرلا سراد و يعدد نيح موسا ى دأ

 مس داعب انذ] ذا ةمايقلا موي # مس ار د ك4 ةفف مبحر فوعر 8

 مس لوقعلا ىيعث امب انككمي مل م طش ان بحاضلا ىزشي, ايف ذال اوه

 مدس مأو كشوف ملف اديلع !صرح

 اييفيلاو نارشالا ترق باش و اسس عيادلاعلا'عيناد ةزعل

 ارد سرلف ةانعم مهف ىرولاىبيعا 5 أرعشااو فاصولا ثراح مفقصو يف

 معشتم زوخ هيف دعيلاو 27 ,رةلل |

 م يف ركجلاك يفاط ةرسو ا دوم يف دمحا لثم ام ا

 دعب نم نينيعلل روهظت سمشلاك « دد د يف راصبالا ريص ةروثو |!

 مسا نم فرطلا لكنتو ةريغم 1



 مسسستقي وط يهبل ب 0 :ملاب صخدو 40 سس علا 0 مح انالوم هللا د دق

 رع سس لالا اح اهندلا ِ 38 دو فيكو هم هيما :ةليب ىبعا مخادفاأ مأر 3

 تيل الابر دج ارابش مايذ موق

 رس ») الاو راطع موكب تح ع5 3 0 0 نق الو سوش مي]رإم م هللاو '

 روس سل قم هدأ مف ملعلا غلبمف 3 رس صق الو لوط ال انا ل ديقي

 اهبيطار ؟ذلا نفط نسا -ه4 نمو * ا بير ل قب و لو

 اسهب مار أاركلا لسرلا ىف ذأ دكا كم 3 255 :ذعا مللارس د أوم ندو

 مسساب 5 وذ نم ىرلصتا امناذ

 اس_ييهاوم ثءاج مضيف نمو حب © ايميل وم كنفح دق هللا ةرضح و

 تيقتكااك مه لضف سو دات 3 يفت <بهأ اع كرسأاق ماعد رش نو

 مسلظلا يف سانلل اهراونا نرهظي
 ادي شللاو باطقالو ن 2 عييفلا | نم 3 ادعسلا مد تءاض يذلا جارد سلاوه

 ادد ع قفالا يف مج 0 د 3 ادار ةدبغ 2 اويسنق| م.هسوش نم

 هيا» كتيحاو نيملاعل | 6

 قدسيع محرر نادج بح كدوكا 3 نقرد---_-_-_ى يلو ا لامج رمل ا

 قسسلخ مقاز عوبن ىنلك 0 زكا » قلت اهناش ام ثرهط مقالذا

 ليسوا رشيبلاب لمثشم ىن َ كلب

 فسلم زعلاو ىقتلا بايثبو * فرست غم راونالاو رسلا رعبا نف

 ايقردقبل ةرا امرك هب بان حس ىلا ماس اولا ا
 مسسسمه يف رهدلاو مرك يف رمجلاو

 ا ف :ازج 2 خباب ميلهف ١ ميول 7 عوبن هطول الط

 مس ستلا لج يف درف ردو ملاك هب ماس اب :ااطتسا يف باهم ريما الو

 مي يو ةاقلت نيح ركسع ف

 فعص يف 0 ءاج ل فلاب 8 لفقر يو دع يف دهحأ لم ام

 ميلسكتو مرد قايم ىددعم نم



 0-٠ ا 5-1

 سس سس م سس سس سس سس سس سس حماس ايبا: متم لباس

 مس تعشأ يف دودخ جا رسللو عا سسسنترغ روذ ف
200 11 : 

 ىيبحت » مشجو نويص يف ةقرشم سشلا مور لمع الالك لوقعلا دعلا وه عش : 3 : 1 0
 5 قوم ثلل و لمع ر :

 : 200 داتا امثاك

 5 , 1 لع ميس سوكا| فد ىلا. ؛ءلاد هلل ل هيا نيرادلا ف هيما علم

 : ْ 9 03 انينغ العا فظعو ةأونم هللا تءعءطو 2 0 ابرث لدعي ةطيبلم ال 1 59 ّْ ]

 مثلو مم قش دوط <

 1 تةورو # ةر توك 57 2 1-2 هديط ةر------هوج رارسأ 000-55 مص . ّّ

 3 - هد دسم كد ط 2 0 0 آب أ ةر َّط م ه5 ىد ل ه5 أ مه 2
 34 6 ن 5 7 3 2 طخ 0 ر ) ر

 .و -

 نيش 5 ب ا ( م / 21 /| لهاو باتكلا لها : 34 جب لق دلع كل مهاد ثانآ مم أود !
 ٍه موي م ميم لاز دو ىدرلا لها ناب

 دا مكررا دل كابازسو سرفلا كلمو دوهيلا كلم يحب هم رهدلا ف مدزع سرغو 22 0 كل ١ مقتلاو سوبلا لواح# اورذنا دق ٠
 لل ْ تو ع طق سده كاملا 7 ردصبق 1

 ' يو بح يف نوكلا مصاف «# فدص نص وكلا ةرد اهو ا مثنلم ريغ ىرسك باعصأ لمشب لب
 , و يف رفكلا مالظو ىفطص4ل فسا نم سافنالا ةدماخ رادلاو «* ف 0 00 هدوم

 )| 1 ممل نم نيعلا ىهاسر ,ملاو ميلع

 ذر .ثبح راف ممل بمهو كشئندو 3 اناطلا 2 ط

 #2 37 سهر يصر تثراد ان ىفطصملا دللويب ا.هتريحب ثصاغ نا ةراس ءاسو « ب

 رمح 7 اهدرأ 5 |

 - ىدأو 3 ليف اندالا لطع ّ لدطلا: دك ةرايتتلا حدا 0

 : دل ىعضأ هلا دقوو ةليلاب راع علا نلانعلا و م ءاسإلاب اكمل 1 1 نأ“ 7
 ١ مرت نم رادلاب ام ءاملاب اناد

 همهم امض نأ | نسسلا ةركذب راود أو فساوت نإ 2 فدع ااا ابك 1 يس ا يم « رةدعلابط و ارتاا يدضا ينج 2 ةفكانب نيقشكلا دج ق هانم ا

 ملك نمو ىنعم نم رببظب قفار



 م7 7 2

 0 ةقربلا يف 7 رود 201 مل 2 ماظ اهيلع كريع ىدرلا لها اصيا

 مل رثا_.عبلا نالعاف اووصو اومع © مس هدص ايفو رقو ميما مم يو

 1 مشت مل راذنالا فل عمم
 ا ميكاس ثرادذ دق كم لهداو « مهنا دم فر ءاض ميد ماش لهاو

 ْ م-هنهاك ماوقالربخا أم دعب نف © مس ئاعم اموزهم كرشلا نياعو

 مقا مل جوعملا مهنيد ن 5

 | برح يف موقلاو ثسكن مهمادضا *« برك يف ثوغاطلاو ثبجلا سبصاو
 ( بسهش ن» قفاليف اونداع أم دعيو برا 5 ناوك الأ ىفصطصملا دلوشب

 ملص نم ضرألا ين ام قفو .ةضقنم

 مرخم عسمسلا قارتسا يف مهرهاو « مرسصنم نابكلاو نيطايشلا لبح
 1 مزهنم يح ول قب رط نع ادغ ققح © مكس هم يحولاب مهعجعس ندر 8

 مزهدذم رثاوفقي نيطايشلا ن

 : معزاسب ثسبل مهر ن ءريطلاو » كيل رش مهنهد ليف لها

 (| هت دربا لاطبا ابره مهناك » حسسهمهم طسو ., ديصحك أودغ قح

 مر لوز م ىممحلاب رفعوا
 || ىمعب مسيثيع يف ىف لك بيصا « افزينم داع مط ىهر ند نسل

 : اهيضلبل ميثيل دعب مد أذيت * ىهر اال ا لوو ادام 7 ام

 مقتلم ءاشحأ نم سبسلا ذبن

 | ةد داش قدصلاب ملو مير نم *« ةدراو ميم تازجعم انل ىدبا

 1| ةدجاش راجشالمثوهدل ثءاج « ةد حاج قعلل مما ىدد دقو

 مدق الب قاس ىلع ميلا ىبعس

 ثكثيبحعسلاو ض راك ميختا نم اهقورو ه» ثبذجتاف نيذوكلا ديس اهب اعد

 ثبتك ا-إ ارطس ثرطس امناك * ثيهر امو ادخ ىرثلا دخت ثءاج

 مثلا ين طخلا عيدب نم اهعورف
 ةرجاسه ىقوي ىدك ةدجا يلع « ةرشان كالمالت ىرث اضرا لح نأ

 35 فاني طوقإ اوم ايا طاطا علا لمس ركام بغل قررا «نيلطلا طل
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 راما تح رارسالو لئاضفلابو د مل ىلع اسلا ارون مييبلا هللا

 مسسل نأ قشنلا رمتلاب ثمسقا « مسازنا برقلاو العلا ضادر فو

 مسا ةروربم بسن ميلق نم

 م.سهقتنم لك نم اهخف ميرب * مس صتعم ربخ روث راغ كبانئنا

 مردك نمو ريخ ند راغلا ىوح امو « مسسسعت ينو ةالوم ظفح يف لحو

 مسسسع منعرافكلا نع فرط لكو

 !-مصتعم سانلا عيمج نم ميرب © اسس سلا ري مل اثالث ميف ماقا
 امرد مل قيدصلاو راغلا ين قدصلاف + ىسسمعء ودعلا نيع يف هللا فذقو

 مرآ ند راس غلاب ام نولوسقي مهو

 ال_..3 ثوبكتعلا يسنل امادح اور « الم لالضلا لها نضراغلا ىلا ىتا

 نلف ,توبكبعلا اربظو مالا اودظ ب الس الء اوغلبي مل ةبيخ اوعجرف

 مسجل مأو مف مل ةقربلا ريخ

 ةةيكام مل ل[ اشعار نمأو دايعلا بر ١-5 فلل لزفإاب هاشدش

 مه _فاضم نع ثنغا هللا ةياقر « .ةسسدلا#* ين ودعب ثرتكد مل

 مسطالا نم لاع نعو عوردلا نم

 م.لقت عوس نو يردد بير ند ه مسد ثيصاعأو أيعس بايلل فيست]

 مد ترجتتساو اميض رهدلا ىماس ام هد ميل هاوم نم ضبفب زوذأ ىع

 يي مل رعت اراوج تلوم آل

 هيجي دنت او نم البزج كيلذك آل د هدب بهكاف نم البلق ثيلط الو

 قي مني قيارلذلا غو كرقينعلا الور دومه ذرارم- عروش: نما يذاللاو ارزفو
 م-اتسم ريخ نم هنزلا ظ5ظ9 آلا

 امال ىكحفد مونلاو ماظقي 2 ناكف د اشف ةاندأ يدولا نم ىروح
 روس

 57 نأ ةاثور نم ىحولا ركمت ال 3 هلدييلطوي خوش الل قداص يدان

 مسني مل نانيعلا ثمان اذا ابلق
 هك لكلا ند عذج نحو د 00“ ةاف حودلاو بسصلاو

 هوو نم عراب قر كاذف 3 ريانا (باتايإا رقم ناك

 مسد لاح ميف ركحاد سلف

 170070307317 قل 50 سسسص دعس 2 وا

 قاف



 يبميسعستح يو كك يو راف يفو 60 بمطعم يوزع ف ةقيربلا قاف

 بسس: كوب قئدحو ا هللا كرابث هلل امس وس د ايلعلا بقرلا ىللا قو

 ' ددسن دع تيد ىلع وا 3

 5 كايشما ف اهدنا نيدلا تثدعو 3 ةتحابص اني حض |[لسوفش فترقاف

 1 أر سملاب أمصو تار دأ مك طيستحأر 2 ا د سم نأ

 575 للا مقالا ابررااك يقلل

 3 قاحلا ريخت لور نك
0 0 اوغصو اذن ةربخ ميداق © 27008

 ا 

 : مسك وعد ءايبشملا مف للا :تبحأو 3 طف ءد خيلبتلاب ضرالا ثمع نق

 مسهدلا ردصعالا يف اة قدح

اييثاوعس نم كرويف مهيأ قفيماق
 أ اسدوبناوج ن قم و در ض را ثوعف 

 اقبلي جاطبلا ت تيراخ وأ داختاوب ضراعب 3 ايلي ليلا صر وشهر عركاب

 موبسلاولا وي البلا وير فل
 : هيف اد اعوبسأ رطقلا كفكوأو 3 ريف نا داعسالاب هللا فن ا لق

 || مل لاق ءاحطبلا معقو ثتكش امل » مسسسلباو ءاجرالا يف هللا ممعو

 5 مجسناو لبنا باضهااو ىبرلا ىلع
 ١ اهترضن ضور !| كَ هج يق تثزربأو 3 أ-.-هترهز ير كاذ دعب ثرهوظاف

 طه اها قرر ند ضرال كرذإف 3 امي زر بع غلا زونك ن ىو تجرخأو

 || مسسسسسعنلاو سانلل اهقلاخ نذاب

 || تييسكادق رونلاو الكلا ودص نمو ه«تشعتناو سبيلا دغب ضرال/ثرضخاف
 ْ كفيوتجيلا (س اد ةس ند ل ةعبسبلاو 3 ثد_جهتباو راهزالا الع تثيلحو

 مكالاو بصولا سوءرب امئاوع

 اسس .هدئاوف ارط مهيف ثقرفو م« اسسهدثاوع امج ىر وألذ ثلسراو

 مسسسعلاوزاطبالا ن!ءاراهبلا لغم
 ثطسبناو ءا-جرالل يف هللا بهاوم ه» ثرشتناو بصخلا ءاجو رورسلا مع
 || ثتعبناو طحقلا ءاد سانلا قرافو * ثرثك دق تارسيخلاو ضورلا عنياف

 مربلاو سكنلا سفن مراكحلا ىلا



 دردد سيل مشر هلأ كفر دنع مهاجو « دعت تيسيلف ثرالأز نب ةطصملا اضف /

 دق لوسسرلا حلا الا كد اذأ د ق6 لك رددل | 2 تزواج قا َ

 يسم ميفنمد (يرم !ىجقنم .ثتقحلا

 مهفانب ىمأ لأ ةييط 0ك ثخةجو 3 م.وجضأو 2 ىماسلا دحدم نم ثميثأ ١

 معئادم يف يواش لواعألا ]3 « -- ر يف اقيبع اكسم قافف ||

 أ : مسح 5( اهل ددشأ مل ب بدهاو هملأ 5-6
 اليسا وابتالالا ةبؤو نو رهفلا سب افلظسممر وا ذإجلا ميظع نم اننم لب ||

 اكينهديمخ فلو اذ 5 1 لقت 2 د مه ديلا يدم أديس ن 1 يعن ال

 دمش عب اذ هللا لضفل لاقي اهف ا

' 

 اللوددتام ا اوييكوللاا ترولف ايفسزكذز مالطسج خزاتلادلا لكخل لوشرلانليففا |

 ىلع مم 3 رمال ناك مباسعلا الو ١ 3 ةطسسم نيحدألا ح بحد ديزي ادد امف ذ |

 مكب يذك قطن وذف ءأ ديل! لح

 تكر---.(ج لو جدخ 006 ل د ثرهس ى ةطصملا بعت نوب ع مكف :

 كتر بظ طبل تع 5 يدم 52 ن تروهتشا الملا ن مل ىرولا ر خب جادما :

 1-0-3 5 ىلع اليل ىر ذلا ران زوهظ

 00000 اجل 5 مو طب -- الذ 3 ني و ِِق 3 نس م لع ْ ا

 مس .ظيادم وهو م دادزي ردلاف 2 ١ 41 علا مأ اددعب ند مما ميل كيهأاف :

 مسظعدم ر ِق ر دق صقشديب ن دل

 لاحم لح عوفر او ةردق الو دقو 3 هةيميصحلا اال م ةالو هانم 5 ْ

 كلا ملدا قانا ِك 0 انهما ان قيما حادملا قرلك مقصو نع :

 مسيشلاو قالخالا مرك م نم مق 8

 ةووسسلا -_ؤم ةاروثلاو ليجانالا يو 3 ةءاطملا ديل 5 هلأ ف احا ع اصوأ

 0-2 نامحرلا نم قح قئانل دع 11ج كا دلل طيبه كر 507

 مدسسقلاب كقوصضوألا رمقمص ممددق

 و كافر طلو انو 0 زل بهذت او 0 رسما و انامل رك ند كعاج

 ْ انريسبعت ضو نامزب نرتقت مل 2 اثر 5105 سدو ايف قحلا رهظنو

 3 أ نو ةأالاعع نءو ةاكهعلا نع

1 



 0-١ مم --

 زرع دسم نزال كايفايرط هو ان اديب لن كااييااامتول ليش

 ةر_..جعم لك تقافف انيدل ثماد + ةزس.سج#* لوقلا عيدب نه روسو ؤ
 مدس ما مأر كتءاجذا نيميسبنلا ند

 مس سبا شم ريش عبد ظفل نسدب ه مب اندعس ذاشراو يدهب تءاج

 مس.بش نم نيقبت امف ثامكحو مب! ىوقتلا ينم كثر.عضوافؤ

 متكح ند نيغبت الو كا يذل

 لمص: قو: ربخعء قو لالك يفو «.بركايف ىعلاب اهضرادمي ىعضا

 بفرح نم داع ل ط5 تبروح ام وي بطخذ يذو رعش قد لكث معئاو

 مسا اسلا ىقلم اهيلا يداعالا ىدعا

 الا د. لشلم يضئأر هب أوماقف 5 وق ز اقوه انك يضاف اف 80 أولزف موق غاز دق

 اسس عضراعم ىوعد اهتغالب ثدر *« اس عضراعم نع اوفارف موق ند

 مرسلا نع يفاسجلا دي رويغلا در
 ناموس دميف ةااجلو رادقمب ساق الو م« ددصي ايل رصح الي امولع ثوح

 ةفدمق هيف 0 َج ودك ناعم اهل » دهضص دحاو ند ثلزنا اهناف

 م-سسيقلاو نشيل انو ماع ف مقم

 اايهحاص راقلا لاذع ىوتييالو ه الط مالاط تاقرالو ادع ليسوا
 انوع ب واوغ اي الو نيضاايف «اييعس هيظاوم اهانعمد طحن الو

 1 ع هنيلاب رانكخالا ىلع ماس ال

 مل ضوا نامدرلا اذا ءازجلا موي *# مسسسل دعا امم اهثراقل ىبوط
 ذل بلش اهب ااقب نيعدادبلي كرف « بيع لس فر شيلا هابل سلبا

 مس-صتعأف مللا لبحت كر ,رذظ دل

 مسبثارم العأ يف لضفلا نم ىقوي © مس درا-# يف ليلب اهألث نمف

 مس ةوجولا ضربت ندوحلا اهناك هب م.بهاوم نم ضبفب ميفطصي و

 دابا هلاك ةرغاج دقو ةاصعلا نم
 اظل ل ناقاوالؤمب نيستا عرلابو + ططييدخل دقؤرسلا ل13 اهئلق رد
 املا ان ردح نم 20 | .لجلا نو يب ظفل نق انملاوف ة اهب ن اي د كارشب

 ميشلا اهدزو نم ىظلرح تافظا
 "سوو دا 2772:215738:3111187777141 77 77]2طقالل 1. ةلطفلن71:1#1ت3 1 تن3111 713310652872188 فتن تشات تنك تق لا



 4-0 ا غ٠

 داعم لماكز ملا ىقارد ف بترو 5 خد طحت رد ةقللو اهارعب اقثاو 5

 يتلا كاوا نازيملاكو طار ضااكرلا هب قاع باغ :ةيبضتلل لزت مل اهناف

 معقب معوزماد ايلا ي ف اهريف موج طسقلاف
 ٍ اس _هرمعت ىو قفلاو ف مّ اعملادو 95 هيمو ساداب بولق مكف ا

 1 ا هركني َ دو 56 نيجيعت ال دمر هركْذتو توم دعب اهيحتو

 مهفلا داخل نوع قهو الوارث

 : دسح نمو دقح نم بلقلا سندم ب دوأ 5 لك الل 7-2 تسب اما

 دا ن* سومشلا عوض نيعلاركتت دق دج لا لتس تي زكتل) و مكاو 3 عاب ْ

 معدقم 8 هه عاملا معط مفلار ت٠ هدو

 نا 1 ىأر لان لو 5 م مكسف ده عم حار 5 أ ضيفب ضافا نم

 ركع حاتف ارا م رق ريخ 5 3 مس ةحأرج أردا اهب حرت اك .|[

 م-سرلا قديالا نوم قوفو اعبض

 : رم صتخأ ىمدحالا اللوم نو ةيراكتعنل ىمسال رخفلا وه نم :

 : رمستا ضرزبكجلا مةيالا وه نمو «ر تنفس و نيدلا وه ندو ا

 مسسنتخأ ى ةلطملا يدل | 5

 مجع نمو برع نم قلخلا مركأو *« مسسن نم ا قلخ نم ريخاي
 مويسعج لما اليل مود نم كيبرس 3 موكح يفو نلوم 2 لسرلا فرشأو 3

 ملظلا نم جاد يف ردبلا ىرس امك
 || ةلماك لغبلا نودورامجلا قوف * لدار جارعلا ليل يف ثبكر

 مةييلرتم تلن نا: ىلا ئقرت ثبو « مسلما سدقلا ضرال كتغلبف

 م رك مأو كر 6 مل نيسوق باق نم

 ابيل ذأ كياونا رت فيي طق ىو. وي انقر نعسلا نرنإلا انكي طع امياؤواادقل

8 

 مد-خ ىلع مو دو ميدقن لسرلاو

 مهبئاكر يلاعلا د ا ىلا اوقاس « مسهبكاوم يف ملالت لسر كلنثا
 ماب قاب انطلا 2 يلا قر“ ين ثناو 03 مس تاردو مهالع ويلسملا 0

 ملعلا بحاص مف كوكا بكوم ف

1 

 ْ ظل 4 ءايمنالا عوج كاعنظأ د اهيعنم كرءزح لب أامثأن نذن !

 كتنلءءام



 م7 اذ تجول

 211 2 ئيئلاتا+>>3ةج7ب7بلل

 قسن يف بمجحلا لك تزواجت دقو * قبط ىلا ىقرث قبط نم ثلز ام
 قسبتسا أو أ انفي اهلين | اذا 7 3 ق-بع ف يف ::قكيشللا رشنو و ودبي روثلاو

 06 هانإلاو وفدا نم

 ذي اهلا ىماسلا كراج قرف لزج ماو 3 نه ةطاوخا كذدوف ميلعتو ملع 0

 أ ظفاضالاب ماسقم كك كضصض- 4+ 3 نافذ هعفأ اماقاأ العا 2 تيقرذ

 بج# نم 0 توند مكو 1 بس 00 تزواج مك كرد هلل

 بث قرم فيلو امر !نيطقف لجو 5 برأ ّ نامحرلا نم كتيضق مكر

 مسلس فض نما ل يو)1' كاز داوقو

 | راو
 ْ مسلعلا درفملا لثم عفرلاب ثيدوز

 ركبه يف: للا دبع نيحلا »دن ئوردهاركف الب يطظعلا علوا رابح قربا شلك

 رس تتسم يا علو وفذث اميك « رصب اذ بيرقتلا ةرضح يف ثدقو

 مسلس :_ :تحم يارسو نوب هيعلا ن

 كلسنم ريغ ماهم تصحكحاسد د هن كلاف نم تزو 41“ ليقلا عراب

 تليق سب ءراهخالك تيرصش وي كلم الوررغتيف ىوسل عوب يبت نم ام

 ميم طمادرريط لاقل للك وبلاو

 2غظخ1 ىلا عيمج يف ثلع دقل
 اعدم انا مالسال وميض امل صرف م اهنيفتفلطب نافرلارابطب قاعد

 مس هنم ريغ انكر تيانعلا نم

 عة يوافق اإل نسر ,كحالاو ب ةنافلتعبااو يداهلا اا نم نككف

 ب ءاطل'اديعاد؛مللا اعد: وب شتم تورش عاسبتاب نيمئاقلاو

 مال مركا انك 4 مركحاب
 هوب ىف ندعنإا ازز# دفا ج ةاجتظي ثوعدي ملل قئالحلا اعد
 مس اق) غاينا ادعلا بوق ند ً 3 ما كا لل ا 0( و مهاثا 4

 0 م الف كتياخلا انك

 -_ ام نم راتخلل هللا ضيق مك
 ا ةلر---:عم 2 ف مهاقلي ناز م 2 ف رذكلاو معد واعي نيدلاو

 ظ 8 .ضو ىلع لك انقلاب اوكح 2-

 10 ب0 ااا ذآ ] | 6[<[<[<1<1<[<[1[1ب“““-----111 ]1 ا
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 ةيطوفعس كارم يف 5 قاد رصنلاو 2 اههليبكاتك 2 مهيلا ىدسي لاز ام

 ا ىنوطبغي ١ يا أو 3 ميس فلا وق نم بعرب أولمذ ىح

 اقطع د داجاو تع ءاض د م اوقع الد 2 ايي نروشب ال امرجلا مهثدوأ

 اههتدع هما ١ 1 لل ع 3 6 هم دسسم تو ل مايل ند ىنوذرعي ايل

 7 جلا رهشالا يلايل نم نكن ملام

 مدس جيف امندل أ ف هللا رهظاف 3 مس هتدجص) مأر نول نوعمسيال

 مهتح اس لح فيض نيدلا امداك مسهتجأر ءادكهلا نم نودد اصل

 مرسل ق ادعلا مَ 3 مرق لكب

 ماقام رفكلا دالج 5 ةيسام ده ةلاارق ءافيه ىلع كيبل 55 نم

 ىلا عما قوف سيوخ ردع رجع 2 جحا نيدلا روببظ يق ةيداغ

 م--طتلم لاطبالا ند جوفي كفرت

 بسم صم 9 عادعالا رمز ا اوقرط دق ندا تبدع ةتدائس نسل | ةعم مه مركا

 25 ل كيذاذسلك نم 2 5 مدي نبلقلاو - ّ 2 أوماق

 مل طصم ر :كهال لمع 5 وطسد

 مس هيثاتك يف ثويل راهنلابو مدس .- ف مهارث لل نايهر

 مد يسر ملال 0 ثتدغ قدح « مسسسسيبك اوه اوم نيد ةدنج ف لد ربج

 مدح ىلا هلوضوم ايشرغ ذ دعب نم

 طلت, يزدلا الاسك نم معوفردي + كيجأي ف كربلا مالظ نم ٌةروتسم

 كلبا ا مهنم اددا 0 هتلر 5 ف ماعلا لها دنع مطظوفحم

 مهيب مل و متيم 8 لءيبروخو

 ميهتازع 5 هلل ى ضر يف أ اودحص لف © م ,موأ د اذ نم رولا ريخ ياها

 ١ و ومداصدم منع هاضخ كابل >2 ده مسجلا ءاكحيلا 2 مود ف ماقو

 مد طصم 7 2 مب قفار اذ م

 ادر ريخ ءاجمسلا تلي ارناكن + ادد__.هركالما نم هللا مهاثا

 اداحا لو أردب لاس انيدح الشو 3 ادديبى غولا 2 كو يكرشمملا 00 لق

 هاا للا لسا 77ش آآ]آ]آ]آ]آ]آ]آ |آ؟آك]]ك]آ]ك]ك]ك]|ك١|]]آ]آ]آ]آ|ككآكآك]آ]آ]آ]آ]آك]آ]ك]آكآك#كككآ#آ]آ]آزآؤآؤآثآ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ] آ]آ]آ]آ##ثثظث]ث#ث#ث#]##ث © © يي إي بيا” ب(ب)يج9 يبي سس يسسسسسيببببلبباببُب:ب

 مخولا نم ىدهدا مديل فاح لوصف

 مدولا



 ماك لا جو

 11 دق رفكلا روحت يف مهحامر بأ فاد مهبازحا يف رصنلا مهدولا

 ثدرو م لاعب اروح ضييبلا ردصملا 3 تدرج دق هللا لد يف مهثويس

 بدسم ليلا نم كوميبص لك ادعلا نم

 كيشكس ثايراجلا نويعلل مهنويع 3 ثكي اذ ام شرعلا كزرل/نيعضاللاو

 ظ تدكرت ام طخلا رمسب نييبثاكلاو * ثتسكز بويغلا مالع ددع مهلامعا

 ا مهب" ريغ مسجل ا قيقوخ مهمالقا

 مسهراه فيجا لقويس كوفي الو 3 م عيلاط دصقلا لينبزوفي الف

 مهبط اخ ءاججبلا عماج ف ماق نا *« مهبحاص ءادعاللا نم فاخ الو

 ممصلا م وص اذذا منع كماصت

 مهر ل دادعال لاَ نكت ملو 2 مهزرابي ىوشب نودف برد كويل

 م---هزيمل امش مهل حالسلا ىكاش 03 مس هز جعت عاد ءالا ةرثك الو رع

 مس. سلا نع اميسلاب زاقحي درولاو

 درصنت ءادعالا ىلع مهاتا دقو 5 مرعي نيرادلا يف هللا لءاعا دو

 مسهرشت رصنلا حاير كيلا يدهت *« مسهرطع نيلاحلا ين هللا بميطو

 يمك لك مادك الا يف رهزلا بسحعتت

 اهلي هلال حادملا اهب طيحت الف هع ابدالو فاضولا ثلك مهفصو نع

 اهيل ا هوبا مهناك « اسبجخلاو تاداسلاو ميال مه

 مزسحلا ةدش نم ال مزحلا ةدش نه
 اهلا بثق لعن ىلا ةاذه جلول م قارايبشتوا عه توو ىللال كلا مارتسالا
 اهقرذ مهساب نم ادعلا يولق ثراط 2 اكسنفاو اودنغ قَد مهلوش أوددبف

 مسسبلأو مييبلا ل قرف اوف

 مس ج# هللا لوسرل مسهلكم « مترهش برخلا يف ثدب مرق لكو
 مسا مصل هللا 0 وسرد نكت نمو # مس ثعو يداهلا معمش مههناف

 ماج اهياجآ 2 نهال عقلت نأ

 رد-(قشمول ايندلا 2 ركذلا ةرهشو 2 رد كش رف ىفطصملاب ناك لق

 رس صتنم ريغ ىل و نم ىرث نلو * رس تتسم ارتس لزب مل مناف

 ال ريغ ودع ن و ميز



 مال# 10 جو

 م.ةثةرمح كب ىرخالاو انندلاوف َ انزفف ها مح سس الك ند ساكب | تدرش دقل

 يمل د ل كلا ف ارو د 3 مسا ز هب 5 ىسكن لزخ ملو م

 لقييحلت ف ا مس ! 1 بيئالسف هلا ار لل راش
 ردكم نم هللا فلاملك كرلدح مك يي ل-اخ - لك مع هللأ لداج دق

| 

 مسسصخ 0 ناهرب !| ميعش مكو ميق

 ةزر- طم كءاج ايبسنالا ب كاف 3 از رقم ىسحلا عا يه ىرأ

 زخم ى ومالا يف مة ملعلاب اه ف كافك د ةزر--به ودبل ى احصل سشمشك انل

 مسستيلا يف بيداتلاو لهاجلا يف

 مس »أوم ضيف ن م دجأ اواا وجرأ *» ميناج «رذل ىرولا ريخ تدصق

 ةيييلسا كسقما ددود ملمدخ ع مسيباد نم دولا تاجفن أرطتتسم

 مد لاو رعشلا يف ىضم رمع بونذ
 ةينايسمالو نما ةأع نم قلعت مد ميئأر 0 تثلج يذلا لوسرلا ك كاذ

 مس يقاوع ىشخت ام ىنادلق ذا « ميناج نيلاحلا ىدل ينامح دقو

 معلا ن يده 9 ىف داك

 امظع دق بثذلا ىنمو ليلق يداز هم امط يبصاعلاب يرعتو , لبقث يلج

 امنا( ىولايللا اصلا ىف ثعمطا « امجه دق بيشلا اذهو مامحلا نا ناد

 مرضي ماثالا ىلع آلا كاعح

 ا هتراقح فرع م او يندد وهلث »م اهتراسخ يف ىعست سفنلا ثلاز ام

 اي ينراجت ىف يسفن ةراسخايف « اترامع يف صردو داهتجا اهل

 57-5 ملوا ايندلاب نيدلا رث هذا مل

 منيع ل ئامضف نم ب قدك رجل ردع بتذلا اطب رفطا ملو ىلوث' يردع

 مس لجاعي متم الجآ عبي نمو « مسلئازب ايندلا ضرع نم تلغش

 مسلس ينو عيب يف نيغلا مل نبي

 ضرتف يووبل يف حرمت سفنلاو » ضرسم اذو وهس اذ ىبلق ناك نا

 ض.مقتنمب يدع امف ابثذ ىثأ نأ » ضوع نم هللا لوسر نع ىل سيلف

 رس نتاج الوزوبلا نب
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 دن ام,اينحلا لامكلب 'تيجزتفافر هل” ىلسمرلك هللا لوسر وحن: تيهجو

 تن سس ساني شو كيم .ةعو 5 نواف 0 ىستينم | ةأدع , ىذلا ميزفلا ود

 مسمذلا قئلخلا ىثوأو هاو ادهم |

 ةسملا 3 جورلا يف يي زعمت ك6 م5 يدق: عمو يلوق ف هلل ةفيشاخل

 يي قع يداعم يف مل نكي ن أ 2 يدهن عم نمسا ةىرولاريخ تلعج

 م”يدعو ماا هلز أ لقف آلإو الضف

 مس سهو لم يلاعلا مداد يي ثمقو 2 0 وفقأ ىدهلا رود ةكيعدلا

 م سس كم و ارلا مرتك“ قا ةاشاح 3 مس سسك أرم صرأ د ب هةيفيال

 مرسستعم ريغ منه راجلا عجري وا

 ضم كا داو ايزل داو انيلع اصرح 3 راك ىددد لزب مل يذلا كاذ

 ممتد يراكفا ثمنزلا ثِدِهو 3 امان كاشد اددأ قا يناجلارتسيو 1

 ' مز ستاد ريخ يسالخ مذ لجو

 : ثيدع 60 قيفوتلا ننس هس ء,سشخ: لو 2 تثبرخ دق راونالا ند ه بوأقلا نا

 : تدر ادد ميز ىغلا تثوثب نآو 03 52557 لق مللا لوسرل اهنكل

 ملك! رامز فيي احلا و
 ١ ةيسلل كات جا قلحلا ريخ .ةيعدلو رع قم و ا فلا ءاج

 كتسنئاقا ىلا |ب اندلا ةرهز درا ملو هيف هنا دق ةاداطع راجل ندو

 5 ل ىلع ىنثا 5 رمز ادد

 1 1 0 ل نع ثنغلا رطماو 5 مس-بتأرم ف ىمداسنو الو نم 5

 هيي ولا لع 2 ىناجلا مركا اي ه« مسبناجب ذال ىذلا بيخب الو

 مسسيعلا ةيداحلا لح درع كلام
 بسكلا رث اس ين ةركذ لزي ملو * بسثرلا عفرا يف ةردق امس نم اي

 0 كداج سللا لوسر قيضي نو 2 ىسسب رك ثجرف لإ كزدصق امف

 اا م م مسبب ىلج# م ركلا ذأ

 آس هئرد آه 2 ماظن دوقعلو 0 اهترق نينعيلل نزف مل يذلا كنأ

 ايهتزتمو اهندلا كدوج ند ناف 0 !اييبيتوغ رهدلا ةوجو يف كيت ملو

 21 اما الا ماع كيم 3 ن*و
 د حد



 م7 1 0-0

 كيكمرل دو هللا لوسر بابل ن كل تدر :جا امي تراح ناو سفنلا ن أ

 تا از نى يطقت ال نش 8 3 تثعهمحر 5 ١ وم لا 2مومد يلطف. |

 اسس هصعي و قيفوتب هليل هي اسهمركي دوجلا ضيفب ميركلا ىسع
 انك جوست نيح 5 ةمحر لعل 0 اهدحردو اهنع ىضرلا عام بمصر

 مسقلا يف نايصعلا بسح ىلع ينات

 سجت نمو بير نم بلقلا لسغيو *«» سند نمو شغ نم سفنلا رهطي
 سكعنم ريغ يعءاجر ب تطرب أد سفن م ُْسىا يف ينظفعت كوجرا

 0 ريغ ىراسح لعجاو كيدل

 2 لضفلا لامك نم ايل بو 3 ملزجار ا لِيارَج نم ايل بهو

 2 3 نيرادلا ِف كديعب فاطلاو 2 ملمجا فطللا ليدج نم انل بهو

 هبت -ملس عللتتللللل

 هدمسسسشللللل

 مزمن لاودالل معد م اربص

 ةاسمثا» قالا ريخ ةبد ينو م .ةسمئاق صالخالاب انسوفن لعجاو

 ةسمثاد كنم ةالص بحس نذاو « .ةسسيئاع دوجلاو اطعلا راع ينو

 اح لهنمب عيبنلا ىلع

 است نيلاعلا يف مل وبن ىلع * اسبح ريخو ميلستو ةالص كرا

 00000 ثحنر ام « ابخلاو لادبالو بسصلاو لالاو
 مخنااب سيعلا يداح سرعلا برطاو

 وس اا الا موي * اندعسم راتخلا ىلع لص براي

 است ديس راتخملا ىلع ةالصلا مث * ان ددومو ادع ءوسلا فشاكو

 مس هالك رثاس يف ادذ عيفشلا وه

 وج تطس افلا عيمج يف هرسو ه« ارصن دق بعرلاب ي نذلا هنلا كا

 اردسمع نعو ركب يبا نع اسضرلا مث » ارسكذ ام شرعلا ملا 7 2
 ل 0 هس نو ناهثع ن 0

 مسلزني قو ةرفلا ف يبر ناوضر #3 مسس--هامشي رذعلا مامن مه ئاسو

 مسهف نيعباتلا مث بحصلاو لالاو « مسبلمعيزعلا لها بكارم ىلع

 مر-سكلاو دوج او افولاو افصلا لها



 “ا 0 جه

 رعب سس سلا مي قلخلا يولق ف 11 يلظعو 3 عا ارسل هللا لو 2 7 ن مو

 نير لانا لقال نلف انيق نانو ع امو نيدلا ةايح يف لزت ملو

 م جعلاو علا او بيرعلا نيب عاش ةر ةركذو

 اهسلا مث ضرالل يف مثروشب امس « ارتحت رهدلا لها نيب لزي ملو ظ

 اهصتعم ةالوم نم نذالاب لاقو ه« امظعلاو باطقالا كد تناد
 يسسمدق املوالا عيدج باقر واعت

 لبجلاو لهسلا يف مل باقرلا اودم * يلع لك ثاداسلا يف عضاوت مل

 !....لا رداقلا دبع قئالخلا ثوغ  ىسسسلو لك لشفلاب مل رقا دقو

 م .تحمحلاو رارسالو قئاقحلا رحب

 ث...ىس رودصلا لك ملو مسردب مه ثءمج دق كالمالو نا سنالا

 ثعلط ام نامدرلا انضر ىكزا ميلع « تعفتنا ميدهب يذلا مامال وه

 ماظلا ا ردب حال أمو سمش

 لست ناول ا ادم اك ا لوو لزالل يف دومدجلا ىلو لص بور اي
 نر سلا ايو اهيا 6 « يليجلا رداقلا دبع يشملا نع ضراو

 مرسلا عسأو و اضراب ل متخأو

 ( يببرمو # ىيكلاكسلا قودفا هم افاوأ دب رجوي مداقز كيط-: مالك نمو )

 موظنملا امداق ه6 هللا يضر يلانلا كم يدوس 2 9 نيدورملا |

 ( بطقلا بقانم ض_عبركذ ين « ملفك ةدافا لكب يهقلا + هلالكا ز

 ( للا يضر ينالبجلا رداقلا دبع نيدلا يبيح يدرس 1
 ) 0 لاق اهناشنا نم مغارف دعي -- ا ,ىظاذ بقانم 0 لق ام |

 ( اهب ظنت كلا ناك ايف لون تدارك ١١ طش! سا |
 ) دمحأ 0 5 ضرالاو هه لا ح02 5 كدهش د.ودأ أ كيف ىلع

 ( يم ةد يش هكا 11ش د هب 3ك م15: اما ةد ,عبسلا ةرو.نملا أ -جهوس |

 مسسعتلا يئاكيو يفاوي ادمح هم مرسسسكالا مي ركلا هلل دردحلا

 بتهحايصسلاو مهرؤسلاو هب ىمللا علها يالع ايفالاو

 ا ةذ-د ىعهو 0 7 ا ف حو [يعمأ سو , اهثراق 55 عفا مولا

 ظ



 ما 0 م

 مر .كتاا انذيش لضن ناي 5 مسس.ظنملا اذب دصقلاذ دعبو

 يفالتلا اننجشو اماما + ينالكلا رداقلا دبع ثءدع

 !تويص هدح لّيفارسا نياعو « اقح ملال راوذا نياع نم

 فلات قيرطلا نع مثاف « فلا نعاطل تفلت ال

 اك عيش ميلع امو ميف © اسبتك دق امو حولا دهاشتو

 000 اذدك لمزلا دعو” رددت يوغلا عا ملال منلعا

 نآز د لا تلي قاع رك كك مللا رماب ةرهاو

 ١ هس لص 9 0 حا غلممو ا تل ع غلبمف

 أر-هج منع بابذلا لزني ال « ا أرس راصو مسجلا بنهذ هك

 |( ةظيايوق ءا19 قادما سام ؛اعيس ذاع ىقس ان 1 1 نم

 مدخي ترا دق مسقت نكل + مسالا قلخ ىثا اش نإ
 اسيرش ساك نم انبر ةاقس ه« ىلا ال بوبا 0

 ىتاندعلا ىنلا ع م مرضح * يناسسحو هر مدر دنع راص دق

 ١ ش2 9 0 3 مرشأعم 5 قلوالك يق تش وا و خر اع

 يف عاش دق ةروثو ها دادكم _طلااو ماكل الك ناطاس

 نييسيعت الفا نيمواسم ايلا اونا دع ناسيحلاضلل لوو ا اذا

 2 لسيدرفلا مسج قادوا ماددخ مئثاذل باطفالا لكو

 نييناحورلاو ليفارسا ل يربج نيدرقملا ةكنالملا سلاجب

 م مانالا يف فو مدايهأا هن« اعم معءاوتجأ نويسوق باق ف

 يبسلاو يسفن ترجح مل « يسسركلا عم شرعلا مماق»

 مسح ل نع 50 ينناو هم هلضف ثعن فاصولا كردد ال

 لبجولا عم ينئثاي لف هه لمعلا نم ىلح ا يدذع واج
 ار-.-.هجو متيفخ يف ميت اي « ر_.سلا لان دق مبحا ندف

 لوردلع انهلا 5 يلع فاطو هب 1 هر ١ اذ هاد بر 5 براد

 ةر.-س يف انبراب يسمو * ةرو----ثو مساك نم يىنقساو

 يبايلاد يادس ا و 5 9 2 تانيحالا ن* 5 ينلهجاو

 راوخلالاب د كابلا قى 0 رار 0 رونلاوذ هسا



 مك تالا غم

 ىفطصملا سجو اراهج يفراذ 3 ايفؤلا ل أ داد غب انكاداو

 | لادبالل نى ميديس أب يفريصو ه« لالدال نم انهيش اد يفوادو

 ظ ءامسلاو ضرالا ين اهد ىظع* « ةاسسفولا ةظحاب ىظحالو

 ا روع اديص يدا ىباعجت نأ 5 روغنلا دلاولا اذ اي كليلع اةح

 نيصح اروص يق ءانبال يناعجت نأ نينحلا دلاولا اذاي كيلع اقح

 باطقالا عم ثيوغلاو لالاو * باسحصالاو ءايسنال قعب
 أ ْ ولا <« مامهلا رمالعلا ملاعلا 0 مامالا نيشلا مالك نمو )#*

 ب( * محيرض هللا درب ينوبلا مساق يديس لسفلا يبا سلاصلا )ه

 *( ارقث ةفيرشلا ةديصقلا مثاه « مهسف نانجلا نم منكساو )»

 ب( اهصن اذهو هللا نذاب جرذنف دئادشلا ف )*

 رسضلا كقراو ىوابلا كد ثلدو ه# رسالاكب قاضو رسع ىف فيكاذا

 أ ردسلا اهل قيضي ءاساب كتجافو: * ءادسعا اكلت ءاسو:ءاوشا كتمارو
 راييلا ارو زافو ىبسالا دضقملا ىلع يب تعطاقن يح ريسلا اياطف ثلكو

 رجهلاو بجلاو دعبلا مدع كدصو « .ةسبابص لاصولا ليف نع كبذو

 رطفلا رضاو مو.صلا ديفتسا مدمو «٠ ةبسح دهملا يف ماص نم كاد ابف

 اور امو كاذل اوداقنناف مالت عم م هدسيعل بباوجلا .الشيجلا لفادم ىلع
 ردقلا عفتراف قيقحكلاو ملعلا نم * يوري ةلوفطلا لاح ىلع راصو

 ر : 7 0 ير 01 هادا قع رقبلاا لدانوايببف وب امومه عشا طلسم او حل

 ريعض نامل سفنلا 3 دعب ندف هنا جلوس در بلطي ءارجصلا ىلا رثو

 رس فقكلا مزلي مب ارهآ ميطاخخل « ةروص ةولعت قفالل دس رونلا ىار

 رسنيف ال هج رورغلا ميطاخ# «٠ يذلا انا ثسلف بمهذاو امسخا لاقف

 اذان كابق اوناك افلا 1 قديسل ىداسقمتلاب 2م ولعلاب كثوج باجا

 ريشا عطقاو رهقلا دعب ماساف #* مسبرح نوغبد ناطيشلاو مسفسدو

 اورق مب بلس دعب نم مهباجأ مساد ج عمج ماعلا لها نم دارا

 راد يفلا ميقعل رثولاو اًشعلا ةالص 2 ةر تاج مس م سام ع مص نع يطب ىلص نيعبرا الدمو

 رس.طفقلا اهل ئضي لاوداد بيغي © رار ساب مد راكذاب ثببي

 كس بببلبلللدلدلدل اوبس سمه ممم هس سس سس سس سسسسسسسييييسبيايبيبسمييس
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 را 22201 اذبح | ا اف“ ك.نا:اهترهشو د خلا يروذ تثقافو ثلج ميقانم

 ردصلاو انا ا ا م هدسح اذه 2 هيما ةءاح 0 1 نم مكف

 ردك ادوعل الو المأ 00 مكر وم فقس بنر مكو ندخل مةبرك :

 0100 صولا مهانأو راونالا ثقر شاو 9 اميدعدا اء رجا راهنالا ثرج

 رسسقفلا عفشراو هللا رماب ثيفك « مسوي نم اي زنكلا لك 6

 اره.ذللا ا هبقعي د رصتلا شوج كلا قرب كسل مد ذات نم ثعغلا وه

 ريطل او كيللاو: قدعبلا مراصلا وه «ي ىغولا ةموح يف لهاا لور اقارع

 رملسفكلا ديكلاو مالسالا مزق ةساعطم ثاو عنيد ىبحا هللا مب

 رضلا اهب ابواق ىفاع دق هللا كب « يذلا انوجلم لكلا لصا عرف ف

 رصتلا كب: كناو !دعالاب متهاو # دصتقم لك يف رصجلا ثناو امصاا
 رك دلا يل م ادام رايغالكن ع ىنصو ققءاعو يءاد فشار يماقس وادف

 رييدتط هلا 3 ةدص الاصو ءوري * مسكديبع لب مكل ايبا ]هدوم
 رماناو ناسشللاو ناكدلسلا كلل ا قا كلك قدما (اسعا

 رشببلا كلل ىل لق ىناليج اي لماا هه يذلا بلط ينرمالا ثعفر كيلا

 ردصلاو درولاو يطل اكل اف ثينر « اه ثلنو ثيفطصأو ثيفش

 ورطي ام لكوا رهدلا قورص نم مل « اسظ.تاحو انوص ذيتلا ىلا ثسلا

 ردك ما مقوف ام هللا رمآ كرداو *« اش نم لزعتو ىلوث يذلا ثسلا

 | ىيتسبلاو ب كل_علا بتر يفايلو لوا يذلا ثسلا
 0 هم و م و سم ل

 ياو ملل دال 0 ثرأو د قدح دا 0 .كثرأ يذلا ثسلا

 رافضا أهب م | نأ انا ينمادو 3 ابق ردو يلا الكا الأ ب كفل ف ثلز الو

 | رمال كد» يف 0 نعي تلز الو « امشنث امك ةايحلا يف اهيف ثفرصلا

 رسب اي كلصف يبالبجلاب كنلاس « ىرولاكل ام اد سودق اي بر ايف
 رمصلا انمأ دق ى يطعلا نحملا ن نم اكلسايسفاعو نع ضرأو 8 5 عسوف

 ا ربل لا 1 ا رم ه اسستدالب ظفحاو رصلا اذهرشرابق

 اورسطصا اذا نقئاخلا ذالم ثناف هن اسس فاعف 2 اي كامد انلخد
 رعيق كلان اخرس اذا! ايصنت الربا وءادقستا دراكز اي واسعا! لقا لو

 رسولا ,ابزجتلاو ندلااانكياصم «الطصفنا مهدز باسكال لالا اذك

 امس سب
 نو



 مد 05 جم

 د جدلا 2 لضفالا مادؤلاو 5 لوكالا ملاعلا مالك نو

 نى( ب منوحرب هللا ةلمغت ينالبكلا نسيمالا للى يدوس # |

 هن( اهصن اذهو ةكرابملا ةديصقلا ماهو مثنج رسيعسف مزكبسأو ] ظ

 يداقؤعلا أ ويظططلا غلا نلم “يب ناحل يل يلي

 نافل 5 يوجد وحمل يما كا
 يناداي مكل ثجنسا ىنوعدا ه* ميرك اي ثلق دق يذلا ثنا
 ل ىلع بير اي ينشمأ « يب... ...هوفعت كوعدا اذا اهو
 ناوسمرلا هده ءاضحتلاب « رشي را مالا ا
 ناوبيسصحال ديس العلا مط هي. قولان و ناحل ريغ ا
 نامي الابو ىدتلا#ب ءاجا نم + لش سبرآاريخ نيقنملا مانعأ

 نابكلا لقب دحر انف اقطلاو ىف ايي كف ف 3
 ناكففلاو رورلا سدو © لسيسمالا ةايودلا
 نجلا مث سنا نم ىرولاث وغ * ينال..يجلا رداقلا دبع 0

 8-3 او ملعلاو العلا رحب م اسسعمج ا 2 ل
 اهربلا بحاص ثايف ثيغ * ىرولا قلاخ هللا نيدل ىبيعت
 5 0 !بلا رثاس يف مهباقر « ءاسسيلوال عيدج مل اودم
 ناسعال ايلوال عييمجب و * !بعيمج مب ادعفنا انير اي
 نابي رثسلا انيلع لبسأو * يبس فلا كفطاب انكرادو
 نازرال يذ ينالبكلا ده م م-ظانلا ريقفلل يددالا رفغاو
 يناثلا يمشاهلا يبن اي هاه دل تنل

 0 دا رولقلا دبع ريشلاو + يي من
 نا ءامس ف هناك ةديص5 4 اذه مد فرت أممو )*

 *( ىه ليزيربال اهدادم نوكب ناب ةيرح » اردب ضررقلا )*

 *(ر ل 1 ندم يو اردق مظعا م

 ب( خيش انالوم # ماعلاو صا [ كل دمع مانالا ةمالع هم رباد "0

 هج( زعلا جوا يف لاز ال + مجوملا نبا دمحا يديس ه مالسالا ره
 أ اجصن اذهو 3 مجورت © و



 -- ا 2

 اعلق ثنااع نيدلا ىيد متجشا
- 

 هزمستككد نوكلار ا 5 ةقلآ لا

 تاس عر 3_5 نيرينل 00 010

 فقبل 0 45 ” ةوبأ ىسوهف

 محا هس بك“ -- 1 0 1 | للا اعد

 مبأ ماو

 نيقشملا و ملع اس وقلا 7 7 فارسا

 ءذلا ديلاو نيدلا ببطقب فلبشلا

 2 سانلا 0 توب قلاعلا]

 اذكيجأاز كراحز ف تاكو سلا

 | عر ع
 ل الو مانالا قاسعا ل

 1 اقر نساقلا 1 كينذلاا

 اصلخم ن 00 0 7 رثاوذو

 ب ص أ سامبل * قلد

 كال د5 ةراضصبلل عدج - بهذ

 يذلا نراسعلا ردانقلا ديع ىخيشا

 مسسكلناو ماضأ ناراعب سبيلا ا

 ليل اص لح اح ع اذلد لج هللا 5 ميشأو

3 

3 

 0ث

 قريح 2 روجفلا كد 2 2 ىلع

 1 سك هس ءيطقلل قدام - ل ىقفغأ

 ا ال ماد داق كقيعذ

 مدربا ربك ا اةيرش هسا

 !”تسحدلا هورآ نم اهبيط او متمورأ #

 عيسلمت مزمل رزيخ رشبلاب هققاعيا ه

 الا ,ىلاو اضراب مي 00 3

 مج ليضف نم اهل اي قيس اج

 ل ا
 مهبل 00- ءاككقلا| يدنا 20

 ” سو او #7

 رو نبا . م لد ور 58

 تس 10 ميظعلاز 2 كتيرا

 را ..يحلا مالدلا رخاأ نذل نع

 يحس ةلأاإا لودحولا صالخإ 2

 مارد وابا" كلوا 0

 0 صد لك ماس دق !دصلا ناو

7 

 م

 نت

 .- ف نس ىلا مولعلا ر اونا قارشاب

 ةرا ةبهظ سمش ناوكالا ف'الالذلا دو

 لعن ل لك ف رمل نتابع

 ال عادبالاب لضفن'

 ها يسد كورش 0 ع هل 20010010 دو امرود 2 مياكو

 ةداسسسيعلا سيف هللا ذابع نوري سلا ا 2 املا لمرلا ليلو

 2016-5 ءانذتفا"و 0 انج رادصق 03 يىرج> 0 ا 00- لاى 0-0 مج أ ا

 5 لا مج أريعس قل و دا 3 3 مش ثنك نم عيل م ىفضيشا

 ِط توضح حا 0 ذود ص ىف 2 1 امو 3 5 ماض م ماع مم عع مس 0:دإ كار 5 ؟ ا 3 ك5 أَو

 25 تدل - يف رذاس هك يسمو 3 5 1 ا 8 01 عرج

1 
| 



 0 ١ اذعلا نيعب مهاعسم ظحالو ا ءطاوس تثازجيخعأاب مدياو

 0 : ج عطقا 2 ىلا د زير كي جس مهند 1 0 ناكو

 ها ا هناا 6 هللا 0 رويكذبل »ا يدع هيلا 5 ةوهصاو 500 ردسد و

 0 ءعيرشلا رصنل انادرب الالث ه٠« يذلا بكوكلا رداقلا دم مهنمف

 2 يشلا راج يفرومالا نفسو ارفع“ هريس يغل 0 العب كذل

 يداعر ىخينش نيدلا ل و يس ل # ىب هلام ب نك يلا

 ظ ل رون (وبحال ةداق مو هس للبس ماسلا كليم لا 1

 0 ج66 56 ع3:

 ل
 ب
 ىي

 0-5 مأ مل ل ند مع !! ناو 3 ةدابع م ءاش نم ىلا هلل دمجلا

 3 : الا ا 0 ك6 م هعمل يددقملاو قس ةداردب ر 1 مهما نمر اه

 ا ث
 3 ةداشرب 0 هنأ ثوعبملا 2-5 اند نع ماس م ةالصلاو هدا

 0 ع هداد:# قشاو بووكلا 6-0 0 ميلا عوجتلا نم ريخ مرر يتجح كو ا ا

 ا يم قراب 2 ام ىيمثاد اا كل 3 ةداقنعأو ىيدلا كرات قف ا وش

 لدحل هللا نوعي دزجل دقق لعد اند د هداعسأ عساطم 50 تقر 0 دق !ذو

 كوسا ُ نمو 3 قا ملا 5ك ا 4 مولد 5 نم و رجلا اذه عبط

 راع بوركلا شيج 1ذ' تورت لل 210: ع نيف الكرابلا يبس اظن

 ا ودق املا 33 خلا 0 0 نيديرأا دمج كَ ل 1 د 2

 ل
 ىنكما أم دا ه ىلع هريس و ىشولا يف ديرف ب ريظ هلا مادع عومم#

 ها راش
1 

 ن2 لع ميرو رب ءىنأ ب الذ 3 طق م معمل ىلع املا بتحط ميلاغ نأ

 مام 2ع صم

 هل رك قل هيف عوضلو 2 م.ماسث ردد ال دقو م ل وأ فيرصعت

 ريش سس ندراع قولا ينال 0 ِى 3 هييسرلا 0-8 معبطملاب

 ىلع م مدوبدلا ةرجملا نب كتعلاو متامثالثو 0 ماع ن” رونالا عبر

 60165 ير ددم

 | ثيحا# 0 بفياردتتلا "نمااميف ال عرررخل
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