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 نم هي رب تام اجر ةزانح ترضح لاق ن ن هر يالا دوأ «: عاش فاي |

02-1 0-11 3 
 رم مي.مح نم حاصلا معفرا ثام ف 35

5 2 ١ 

 ٠ ل اء ل 011 1
 اوريصح تثتيللا برافأ 0 اهماصأ عجوتلاو اهلوم

35 

 ةعمو 4.هف هئه ىف لر ددعبو ىلو ولأ

27 

 م اوم هب نونهذي مش فورعم نه جا 0 520 هذولا

 أ سوىف شورفم ريص> ىلا هناك» نه هلو> همدقملا هدار نم نهد نا دعب هنأ م . 0 . .ءارم || -! 5 2 .ءنآإ م ١
 7 5 5 8 ١

 كمن ه:حور نبل ا و هب ن طحاق ءاسنلا رض>و هللا نو 8-1
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 ىدذدل أ طغ ةع فم َت | اوص | و هعونتم
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 ر | ماغناو تاوصأ هلم ع ] ةثر تار ريص ىطغم هناريغأ

 0 ور (ةلس 2 3 السلا 15 ا مثو 0 لأ كي طظاحا دقو 000 لاقلاب مهيلءموكحناهيف |ئقلابوب ان نا تاعف

 تانقالا نوركت اوناك ةاقسلا نكل رشا نم ان
 تت 20 -_

 8 ا نإ 00 وكما وو را 211 ا

 | ٠ 4 ها[
 اسوهمكن و ان رسلا دعب

 2-1 هسا : ٠

 هاا
 دفش هطشساو 3 لعح ثديح هلإ

0 

 خقق هفس ىلا فايسلا دمعو اش
5 

 يحواافنواوهيو نوصفقري هونواعم راصو هسار اهيل ع | ا

 4ك
ِ 10 

1 0 | 
 ا 2

 را وداعو ت ملطق يصاعلا ن 3 اريف اه ىنع





 غض ؟ها/ 2

 راحتنا ىلا مثوفاسو اناثو مودشو ر ,نج ا كلت ىدد> يد اش نم دونها اهتراحب أ د لا ل ل درس ا ا

 ا هاقفرو ارم هم او و كاوا اما هوقلسف مهناطب 5 اوئسحتساو هم مثوطب رو ةقساب

 أ هن مويجتيل مثارسال ماعطل | نه ةرفاو ريداقعا اهدعب دونها ءاحو هيلا نورظني ١

 أ الذ املا اهلع .اوقباف عباس ةزيسا تعقو ضيبلا:نم ةئبارشبلا ةلكا دل ناكو |
0 

٠ ١ ١ .٠. 

 رات١ اليل مثوحنل ت الأنس نم أسما يرسالا كلوا ددهتي يذلا ر طولا 52-7

 اوعرساف كانه سار بك رم ىلا ةمالسلا لبس يف مهتريسو ةبوقثما مهفونا دوق 02 1 7 3 3 + ا 0 2 0
 0 اق وغنود مط لاقي ةفئاط دحوت ِ وغنوحلا تيم د نيب راه اولوو هِلا 1 1 ا .

 | كتونط 3-411
 0 ناسنالا ةفيدص تو دقو هكتالم رشنلا نم ضيبلا نا نودقتعي ايقيرفا ف

 تارفسلاىدحا ىف انك يزياكتالا نايرا نابرلا لاق يو اهتبارغل اهانلقن ةياكح |
 كاحلاو ةزانح نوءيشي ناكسلا اندجوف ابا اهع<ا ايقي رفا يف وغنوكلا ةيرق دنع |

 ا كك ند ايس الو كندملا اوعدوي دوب نأ مثدن :ء ةداعلا نال ميظع كانت را ف هتيعرو

 ْ دنع ل و تايقدنبلا نارين قالطاب نايعالا نم

 تلا اونفدي نا نم اوفا>و ةريخلاو فسالا ديدش يف اوناكف |

 0 جيب ةرم نيرشع رانلا اهنم تقلطاو يتيقدنب ىلا تدم ت

 ةبيرغ ةيقدنب نم ضيبلا نم ردص هنال ت لل ماركا ل مظعا هويسحو كلذب هعم

 | نودقنمي و رحبلا ءارو ةلوهجم دالب نم ينبلاورك مثو ناقثالاو كفار |
 ا اذكفو ءامسلا ءانبا :مو 3 مهنا ليلدب 2ك ابلها نوبس#و ءامسلا اهنا

 أ (مشاخ اتكاس ةزانجلا ةدهاشمل ذخاو انيلا يا نيح ةيرقلا ءالت كاح داتنعا نآك
 | لاق ) نطولا نودصقن ن :ريذلا ماركلا اهيالاقو انيدياب انذخاو ونحلاوةمحرا ارللطم ٍ

 | ناو هتدوععقوتي هخ نادل اواوق انيلات يملا اذهنودرتالا( ءامسلا ىلا اريشم اذه

 | اذه انعمس اللف ةزنعلا يذتو بايغلا هل طيختو نلعقلاك ضيا ةاشن هلدعت هئاسن
2 

 مم



 ا نإ مو ل 2 ند | 16 تر هيا 1 3
 ء نوزدحاع اننا قفر لب هل نيب ا: ذخاف هداقتعا ةب'رع نم | مال

 :م سفن لقا تبملا كلذ ىلا درن نا نعو ىقوملا ءايحا

 ملا #فسالا ديدش فساو ستي كلذ نع انزع

 ديعصلا لها لها أمس الو رصم يف لعالا

 - اين اإأ 9 0 .٠ .٠ 5 3 ٠

 تيم تاه اذاهنأ مثدنع هررقملا دعاوقلا نم ناف اخما لها بس الو لافتحالا ةياغ

 : 100 3ك 8
 ,مهروعش نوزحيف ءاسالا اماف م

 وني دضعلا 1
 اضل

 || 0 ِج م
 عملا دكا ع ومو دويع لد فو ن رسام“ موي م
 . ال

 نأ لب مثدنع نم يش نوخبطي ال م لوالا مويلا ىف الا

 ل !١

 مثدنع ةمضافلا بويعلا نمو * مهني ةلدابتم ةداع يثو هيلا نوجأ حب أم مه مدقت

 ) 1 ىنأ تيملا ل زوج الودحا ملع علطي ا ثدحي ةيفخ الا ثم 3 ادلا مويلا ما تملا

 | نيعب رالا دعب الإ او رهظي نا نر - تحاصل ارواج ناك نك َّّى

 هسا اودي داو يد يدب يهد لوبا صك يصعلا ١



 را . ميلا 6 هلأ م حج ةراغص ةدإلا 3 1

 مدئاوع نهو ىسلت ال ةوادع كلذ 2 اعر

 ةمالع قانعالاو ىدبالا ىف ةصوصخ راجخا نما دوس | دوقع ءاددلا سلي نا

 صعب دنع 4.ي.صغ سل شت دكحو مالا دنع ةنضقلا نك .٠ - ءاإ .٠ 2 1 .٠

 وغو زياكنالا تاغض 96 ثياب ةهيئش هتفص وا هتاذ تناك وا عا .

 و 1 ازرأ و نوكسلا زلكتال

 تنال اةفح أ ض- نان هج

 3 ن. اعيج دايلا لها 9



 يو
 لفط انا فق ةباسلا ديعلا ترضح دق هل وص العاب ىدان رجلا كلذ لع دعص

 ن رقلا كلذ ٠ نم ةقباسلا ةمالا فصب م * دل انر ريزوو د 01 05 ناكور راغص

 ظعيف مهببطخ موقي مث ىرثلا تحت اوراضو البلا مهكلهاو هاو توملا مهنحط فيك |

5 

8 

 مويلا كلذ يف نرثكيف ابلهاب اهبلقثو ا را تولاب 0 نيو ىانلا

 © ةلفغلاو بونذلا رودص ىلع تطانلاو تولا 53و ءاكلا

 للا ةفض نكست ةشحوتم ةيظع ةما كلشلا ها دئاوع

 2 رود ريو 0 هنودعي فوم ء ءانب , مهو داسحالا ها 5 رع مهلاجرو هيك انلاو ةيقرشلا

 ىنفارالا كلت لع ةيرصملا ة همول 21 و تاوتسا دقو هل وح نوصقر وو ةرذلار 0

 ام مهلا دفا بئارغ نمو ٠ نيدلا مهتقلي ءايلعلا ند دحا لأ -را ىلا دتجت اهنكل
 ل 01

 د وشاف ريدم يدر كلا كب ن نيسح ير ةريخأ لاق ناسنالا هدي رح رر# لضافلا هلق

 ل ذا 4ه ركحلال اح حر نم موق هعمو 35 ريدملا امنا لوح ىدلاو ناك ان |(

 78 27 3 اهالكو ريغص هل دلو فتك ىلع هدي لعج دق مره لجر

 هيضغدتشاو ةزعلا هتذخالاحلا اذه يدلاو رصبا ايلف ناثداحتب اهو هيباةلاب ذخا

 / | ء' اهو ارضأل اعب ساق هايثخ ا 1ك ميلكا
 ع

 لحرلا لاقف نالعفت ام نالعفتو ىنم ايحتست ال فيك نا نامجرتلا ناسلب اعبطاغن

 ىذلا يف لاق يدلو لاق ريغصلا اذه نم لاق يديسأي وه ا ٌ

 باع اذه اما لاق نمليا راغص وهو يندانقي

 5 لخو هنم كوبفف بيعلا ىنعم أم

 6 اىتم ءامدقل كينان 2 ىل 8 ايلا عومد نودمج نولازي ال

 وعمجل ع أهيف مهعو وهذ نوعيضجت "يلعن

 7 3 ١ 1 . تأ
 يل اهعأ ل 0 2 8 ل أهيف ل ىتأا ضارمالا ئشن اما ندقنعي و اموظفح ةنيتق

2 0 



 يي مدا و

 لون رالا 6 طانرالايف رع ايلا ل ةري رشلا تار ئانلا لك نم ابلماح طظفحتو |

 ىدانث داحمهنم لجرلامثد اذاف ( 0 )مسأب ةليبقلا ىعبتو لئابق ىلا نومسفن

 ٠ سما بز م املاطو دقحملا اوني دلا طار ارتشانو ودب اهنمناك نمةيبلف هل
 2 ام

 1 التاق نا كو ةليبقلاو ةريشملا مسالةباجا نر

 هنم أم ىلا ةلصوتل هب تجرخ مث هتمحل هتيام هتنبا نم ءاطو احر

 | هاند
 ةهزئاسمع

: 5 1 . 
 | ولأك وايت وخاو اهذلا درر عححر فوولت 2 لوئقل

 7 ل و و _

1 
 ل ناب ةعيظ 0 ةعقو يح:



 ,بءلاخانتلاب و ملالا مدقب نولوقي و ةلطابلا مهتادقنمم بسح ىلعهن راوي مهنكا

 0 0 نوه ناو 0 رخآ ف ول وه ىلا لفتت ملا حور نا قع ص.قتلاب مدنع هب

 نارقلانا نو رواش ةزمح وه ماللاو ةالصلا هيلعيبلا ناواسش نامزيفو

 ىلا هحور بهذت مثدحا تام اذاف ءايلوا 0 زودقلعي و هنع

 - ءارو ن سب ريغك ءايلوا مهل نا نومحزييو كل بلاق يف ل | تو نيصلا

 ود نا نولوقي و ىسن ل ماعلا 0

 راو نمد فطن ني راع كما نوتاي مارك موقلاءالثوه نا نولوقي و 2
 فب 0 7 ند يفاملا | نكرلا ن 5 احب 2 رعأب كالا ياء 0 مه

 : 0 ا لئقيف ةز+-هفيسىطعي مثسانلا هب ددهتي بهذ نهفيس هديب و

 ا رصخلا هجوب طرالا ةموكحو ةنوككيسملا يف بفرنصتلا ل اد ةبعكلا مده مث ا

 ىتح ءانيعالا يشأ مدئاقع نا كب نونتعي مثو مح ة ةيعر قاخلا مي راسو زوردلا

 ١١5١ ةنس يف الا مهتنايد ةقيقح ربلظت لو مهب نوقشي النيذلا مهتلم ءانبا ن

 فيو ىداو 5 اولا | ىداو 0 رصم ر أسع ن رساكر ١ اشاب مهأر ريأ مهبراح اخيح |

 نيب متنايد دينيح ات رشتناف ةيني مهبتك < اتلجن مو م طزاتم يف ذ ام هب رصل ا

 م و سا ريم مع ريصنلا دئاوع 8 ملاعلا

 نا ١ وح خحانتلاب نولو# دينا قا نو ارقي و مالسالاب نورهاظتي مهتنايد

: 

 ةيرشب داسجا رن ةيقن ةحلاص نابض تناكاذا ةيناسنالا حاورالا

 ا نومعاإ.و هرمأب م ال يف 0 رمال رخآ يفو للاق يف رصع لك يف ل ىلاعت

 || دوواد نب ناماس نامز يفو ايه نامز يفناكف بااقز رصعلك يف ىلتب ةزمح نا

 ا هدلجا مال.سلاو ةا الصلا ةيلع ( ادمم ) ناو همالكهناو يسرافلا نادك لا ئىن

 ا ممنومرتحو نيصلا : + جوج أمد عرضت ررعلظ نور ظتني و ةمايقلا رود وهو

 | بت

| 



 يف لحت ةريرش ةيقش تناك ن او هتبترم بسح ىلغ لك ميفالخو ءر رهالاو كولا"

 ندعم يف لحن هحور نافا ديدش ًاباذع قوتسإ نمو ري 9 باكلاكت اناويحلا

 نولوقيو ءامسلا ينامجن ريصتف ءافصلا بستكت نا ىلا رانلايف قر مي الثم ديدك
 مث نوراه ىلا مث ليعامما ١ ىلا تلقننا ها باهل ةيهولالا نا

 ثترقاساو بلاط يا ن 5 ,,ا يلع ىلا مث سر رطس ىراصتلا نيب فورعملا نومعم ىلا

 بكاوكلا ناو نالا ىلا سمشلا يف 8 لحوءءامسلا ىلا دعصو ةلحلاب كفللا ناهلا هيف

 نومرت<واهبورغ رغوأب اعولط نإياح س شال نورول :كالزإف هب ريصتلالا 2ع ر قاب 1 حاورا

 فنرا نولوقيو سانلا برب ةباوصلا دحا دوسالا نب دادقملا نوعدي و بن 31

 فتراو دادقملا قاخ نالس ناو ىسرافلا نالس قلخ دم ناو ا دم قلخ ايلع
 ميهاربا ىلا تلقثثا حث مدا يف تناكةوبنلا نا نودقتعيو دابعلا رئاسقاخ دادقملا
 مهسيلو رخخخاو اند ١ نوديتن و 6 دج ل انديس ىلا مث ىسعع ىلا مث ىسوه ىلا م م

 مهلع نولتي خياشل او لاقعلا م ابق ار د لع تقو لك نوعمتجي لب داعم

 ظوفحم صوص ل مهو ديع موي مويلا كلذ نع نولوقي و ليطابالا»و صصقلا
 ضرألابو دحا اهرما ىلع فقي الو مهريغ اهلخدي الدايعالا هذه ةيعمج مهتويب يف

 تدو> جيران نم صيخلتب ها هئافخاو هلق يف نوعسإ مهاف مهريرغ اباخدوأ

 سلبارط تاقحلم نم روذح ةيحان نا نيئسلا نم 2 توجو ( لوثا ١ اشاب

 ترضح كتيركشلا ١ ديف تنك (ميبف اهري همىلاتب نع واسم نعق قيقا لجال

 مئاهبنيممعتم الاجر 2 ىرا تنكق اوسلو مالسلا اوقاف ةيريصنلا ءاساور
 هيلع ىنلا ركذ الك ناكو اهب نوحي باسم مهيديابو ببجلا نيسبالو ةيظع
 ةيف تيارو هنع نوضرتي ةباحصلا نم دحا وا هيلع نولصي مالنسلاو ةالصلا

 اسلاجإمللا تي ًارف مههتاكم نم ابنكم اموي تلخدو ديجلا نارقلا ميلعتل تكنو
 عهاأرقي



0 
 06 يف مالم الا دئاوع بسح نأ كلا 5 ُك ب دالوالاو ا

 80 2 ل 0 5:
 8 ايش بر: اف ة هب رع ل 24ه ثتارف هدد رح بتر د 6 جاوزلا قوس 0

 ند اهرواح اهو هزئايلا تانب نيزان نا ثواني رب , ىف ةجب ءار قوس اوزال تلاق
31 
 آخ

 نس / كيعب متدلللع ىع ب كيع َ قا بوص لك نم نمدقي و سبالملا نسحاي ىرقلا |

 يو 1 نول ةيلرأبا نه نهرشعلاو يناثلا مويلا يف نوكي ( ل طيشام

 يلا نايشلا نيل ارشحنو ةرطنقلا زحاوح ىلع تاعكتم 6 تاعطصم ا |

 نونمواهرعش ىلهرت:نمتانبلا نأ ن جاوزلا نودي

 تحا اذاف مهفاصوا نوذرعيو نومدقي مهناف 5 را انكمواما ةأس نيي

 ملا _ - جاوزت لا مت مو ابلهاو هلدارضح ما اهعم قفتاو اهدي ذخا 5 مثددا

 ع دالب , مدقا لازال لاقي ام ىلع فو ةينيص ةعطاقم تبتلا 4 د

 ةرج لعايفابلها اهعضي اسورع راتخا اذا باشلا نا اهيفام برغا نمو اهديلاقلو

 ةدشب اهلها لتاقي نا هيلع اهذخال ءاج اذاف ىصعلاب نيهسم تحن مث ثان وعما ١

 نيبام اهب ريسيو اهلمحيو هيلا سورءلا بذجيو ةرمثلا قلستبو مهبرض لممتتو |[

 نم »6 كرتشلا جاوزلا 9« اهلها ةرهاص ار يدج نوكيالف الاو ىصعلا برض أ

 | بخت وهلم رك كالا ناف دحاو ثيب يف ةوخا ل

 تورو اعيبج اه كروكر تشيف هتوخا نبي و هني ةعاشم نوك :ف احوزتيف ة

 | ةيدم غي !دخ ةب رغ ةداع دخون هنا دنحلا دئارج ىدحا نع لينلا ةدي رج

 نس. ددفتم جاوزا كارتشا ينو دنحلا بايب دالب نما هركلاك ) تاقولم نه )ا ليهال (

«< 

 دقعتودحاو سليف ةدحاولا ةارملا ىلع لاجرلاو لجرلا دقعيف ةدحاولا ةجوزلا ف

 ا د وا 0 .ةضاللا. 1| ا[ : اه هاا
 أ مٌمدنع ةءورشم ةروصإ ةيردلا قحو عانمت الاو يلايللا ن صيصخت 7 طورشلا ميئيب أ

 !ينداسلاوو ثاإذ نم رثكأ ىلا لاجر ةعسلاو ةسجناو ةعب رالا ذأ



 يم
 00 1 00 ع

 اما هلي نك هيلي نمو أنس جاوزالا ربك ال لوالا ىذلا دلولا بساي نا مدنع

 ثدحيام يئارغ نه 6 نيصلا يف جاوزلا 96 جاوزالا ميمج ىلا نيسنيف تانبلا |

 اهغضعب ناسورعلا ىري نا نودب جاوزلا ةبطخ اودي نا مهتاداع نم نأ مهنع هب |
 ( ةفحم ) يف اهنوعضي مث ةنيزلا نسحاب اهوني زف سورعلا لها دمع دقعلا مت اذاف |

 أ اهلها ضعب اهعمو دلإلا رهاظ ىلا لاجر اباحي مث بابلا اهيلع قافيو ةصوصخم
 اهل حتمي اهجوز ىلا ةفحلا حاتفم اباها دحا سيف كانه جوزلا عم نولباقليف ظ
 د« |سنارف يف قالطلا 96 اهموقل اهدر الاو هما اهسبلا هتبجتا اذاف اهاريو بابلا |

 عرشلا هحابا يذلا قاللعلا نا دقتمت تحبصا ةيب روالا لودلا رثكا نا مولعملا نم
 هنال ناننالا تايجاحو نارمعلا تايضئقم نم وه ةرورضلا دنع يمالسال

 ناك الاو قار ملا الا | 5 ىلع ردقيال ىعاودو ثعاوب نع الا بلااغلا يف ةاشذيال ا

 0 3 ئ- طحالب راسا دقو ءانهلاو ةحارلا نم الدب ءاّوشلاو ةساعتلل ةاعدم جوزلا |

 دقو [دوقفم ناك نأ دب لب ادودح ناك نادغب ايمومع از اشننا ةيواسنرفلا |
 تلاق صوصخلا اذهيأباتك ةرهجلل ٠ ٠+ ةنستاي واسنرفلا تابتاكلآ ىدحا ترشن |
 لملم هناونبجوزل نيب لدابتم ءاضر ىلع هلعجو قالطلا م. بوجوب هيف ا

 ىتح اديدج اماظنهل ل وحس ن انوناقلالهانمتسهل !نهبلطيفاهدح حاملا نيح هبا

 جاوز للا هد اي: زا ةقيرط 0-0 ناقبتاللاب نلظنو عيمصلل ني روسيم جاوز :لاوقالطلارهصي

 هنا دئارلا ضعب ترك ذو ٠ لأ اعف قالطا !| للبس ىلي مسن يف ماتهالا اسن رفيف |

 يو قاللعلاو جاوزلا اياضق برغا نم دعت ةيضق ايلارتسواب يلديس 0 عفر |

 ةنااثلا ةءا لايف هيلا تبطخ مث ثفصنو ةدحاوأ | هَ اسلا يف لجرب تفرعت أرمأ نا

 نادعبو م 1100111011

 ةسيبكلا باباقب اذا تح رخآلا عمامدما فئات ةسينكلا هس اغيلع ىلص
 00 1 3 #0 ةللا ---



 . اهقالط سلطت ةكىلا لاه ىلا تعا >2 دقو ليس ىف د اهنه 8 فاو الصفا

 أ ىدحإ| نإ نمصلا ضعب تور ام بي رغ نم اكربما ىف قالطلا 2 86 تقلطف

 1 0 كا

 كاذوةيكر يمالا مالا ىدحايف اهجوز ىلع ىوعدتماقا دق تايكريمالا ءاسلا |

 هنا ةحمي هنيب و اهتيب قرفت نا ةمكحملا ىلا تدغرو ةرهشهال 191 ةنس طساوا يف ا
 دارس

 اان[ فخ قف عرق عكا نم 2 لوعوب دنع ( هتم> ) هلعن ماخن ال
 3 5 و م 2ص 6

 | نم ىلعالا ديعصلا يف ةدلب انسا 26 انسا ىف راكبالا 6 هنم اهتقاطو اهبلط ةءمكحلا

 لمعتست ن | وأ َن وبأ اصلاب لستغت نأ َر ملل نوحمسإ 3 مهنا اهلها كك اوع نمو رصم

 نودعي و ءاسنلا خرملا 2 كس ملت ناو | ةني زلإ نم كاذ ريغو ءانملا وأ لحكلا ا

 هوه 1 هي حا 1 ا 1 ع اه ”اءاأإ
 ديايتج مع فافزاا دنع الإ وكلا ل الو ١ ديدس ابيع كلذ نه يس نايتا ا

 اهنشقنيف تاشقانلاو كل | وللا ينأ 0 مخ يوبديللا ! اهراجداك ىت>اموي اهبلسفي و ءانسنلا ا

 نينا ذك اهجوو نيقفر 1 ما | هم مدياو نيتك ىل ماا اهم ادقإ 6 5

 فروروضي و قرزاو رفصاو رضخاو رم ا نيب ام طوطخلا ت
 ضع) ذاع نم 2 دنا يف انؤلا 00 كلذ لاثماول نو قلوس

5 
 نا )ا هب رأ ١ مه لاقي ْن نيدلا دنحلا د١ دداب ىف مانصالا دانع

 | 5 ١ |١

 أث ميس | 000 12 | ٠ |
 د و نونزيف انزتا باككراب نيئالدو نوجاوزا نهرمايف

 لاوع ٠ مما م اهع نمواعي دو برهط ةهعب اطلا ه لآ طرم لل ع الرا نوحيج مهما مدئاقع 3 ترهظ ةفئاطلا هذه نا 6 ةيطرشلا دنع انزل ىلع ١ 1

 4 ث ءلا |
 5 لج>ر يندحو ايرلا

 اهحور ىم دوار مهم ر>١ لجرو هتحور هد-عو | اون لك : لغات :اهذ لد ا اة ك1 ل

 نابش لابح نم ةمزرش قورع ىف ترس ةفئاطلا هذه دئاقع هنا
 اي ٠
 و 9 ١6

 اوعفرو مراص مرعب رهالا اذهءاإلا ل ضافاتكرادتف هعوب ند ةعرك بلا رعل ال نم

 مههيفح هازل كراج نيل كدب تيس ةوركملا نزال ىلع هيةطاح ام
 هس ب جس و مصور م يمحو حج صج ج و مو ب سجس ميج وج هج بي عسر مهرب تجب بس م تس يسمو



 د
_ 

 ره

 اذن

 اطنيصلا دالب ىف دجوت 6 نيصلا يف نوماونلا 6# بانا ن

 ةينقيعتلا دعب و نونا ً 0 ||

35 

 ةارع ءاسنلاب لاجرلا ل
0 

 | ناسنالا ةلاح نو

 * لاثتمالا وه هيلعو هتياعر ب

1-5 0 
9-9 

8 -“ 
 ا [١ 5 ا
 ولد اناكك ةهخ اع ناب اعلم

 اء ٠,م.هض ,ءناك اذا اذه هتك

 ا ١ ََ |١
 اللعلاب ل ين سس"

 02 3-086 .٠
| 

 اة تاقفنلاو نك لاب ةمزلاو ىتطلا 3 ِ ا
0 42-0 0 00 

 وهزلا اعرو كالا وه ا> اعرف ه>زر ١ و ةدرم ةفيقح نع



 ايي مدا و

 00000000000 00 101010101« اهلا

 | لك دقوي ناو بيبطب ةلحموا توبب ا ا ءلا نمو تاقفنلاب

 | ىلع ةمالع رهش لك ع مويبطي نمم توي نم ددع لع ع وع“ ةتبب ماما بايط

 ْ لئاوغ نم نويذيصلا نم 0 ريغنتو هل ايد 01 اراه

 نيبنيصلا دنع تاداعلا بئارغ نم 26 نيبذيضلا دنع تارايطلا موي وي 9« مهئابطا

 ا هب نولفتحت و هللا واخ 5 تا 8

 املا 1 1 ١
 لابجلاسئورو تاولفلاىلا مويلا كلذ سانلا ديف تارايطلا مودل د ىو

 | كلت لامتسا فِ ننفت مهلو وهللا كلذب مهموي نولغتشي و هل ةرايط قلطي لكو

 ا رظنم نوح و أه ريغو كاممالاو ت تأ اولا هيش ىللعا اهعل صبي نه مهنف تا ارايطلا |

 3 ةيملا عا اونا 96 تايتفلا او نايتفلاب ضرالجدبتو تار 3 طاب ءأم هلا ةئي ا

 ةيح نك مياجرا نم مهتتذطا ل ية نابايلا ىلاها ٌةداع نا |
 نييبروالا

|| 3 . || 0 0 |. 

 نا يف دذلا ياها ضعب ةداع و مهسوأور نع ء مهتاعبق مف مفر , مهضعب نويح نيذلا ا

 و 1 ا 1000 : ا
 70 الافن |ىلعد اولا ءاكتاب ينو 5 وبللا ةداع اما مهصعت احل لع مهديأب اوضيقي

 * أ : |

 ْنم لجر نوءفري مهناف نييليف ر ازح نآك ةداع هع عاونا تاد

 سالم د وعلا امو 3 ره رم ا لكاو ٠ اهب امنوغرمي و مههجوا ىلا هنويح

 لقي ال ةينيصلا دنحلا نم ةيقرشلا ةمجلا يف ةكلمم مانا 6 مانا يف ءاسنلاو لاجرلا

 ا

 تالا
 ل

 1 : ١
 «٠ لجزراازييمن ىلع رده ال هيف بي رغل ها نأ اهيئارغ رع نمو نيب :الم ة هتس نع اهناكس

35 

0 9 0 3 : . 9 

 لثم مههوجو ثم رعش لاجرال سيلو ةدحاو سبالم ناسبلي نينثالا نال ةارملا

 ا ر وود نود | ناريغ لجرلاو ةارلا نيب قرفالو ءاسنلا لثم مروعش نوخرب

 الف لاجرلا اماو متاوخلاو قلحلا نسبلي ءاسنلا |

 ينيب ظ
 ا

 ا

0 

 212111111111 ذل ا د
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 تثاداعلل ةيبرغلاتاداعلا ةداضم لي

 انناسن ماما يشف ا

3 ١ 
 أامحوزإ ةعضا 0 | ملا ا

0 
 )' ا متاحربتم ٌثوأسل

 . 00 ءا
 نيرحساه ماها لخدن

 را د دواوع رسل 0

 م



 26 هيقرش تاداع ب
 رز

 ءي دأأإ 15 ٠
 لوطنيدلاولل نوعصخ دال والا

 لوخ دلا دنع اي ذدحا مل

 - 34 ٠ ل ةنالخأ الب اند عم |>دت

 ماو درمم اوادصعي لاوك انلات فاق ا ةلنسعتا ل كلا

 ةرودنبلل | لم ضن
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 ِ عا خ

 مئاقو تئاجح

 أيس بن ع للعفو وقولا ىلا اوبصي وبنار هلأ 000 ا قوشتي ناس ءإ علا الا ن ىنخال

 ثداوحلاو ة هب رغلات اذ افتكا الا و ةبجح «أ| تاعا ازتدالا نه نوكلا اذه يف ثدحي | مه

 ثداوحلاررد طاقنلا |!ىفمسول لا اذب كاذل عومسملا ةبر ىلا مئاقولا و عى ةولا هيدا ||
26 

 دقو رايخالا اًمصلا :راوخا ريغ نوكأ رابخالا نيفوح ةقلدسا 5 3 نمتيمملا

 أ اهلا ليتو ىلقلا ايلا وبصن سئافنو دئاوف ةيناثلا ةعبطلا هذه يف اهيلا تفضا
 ١ مح . | ١

 9 ا سلاجتا اهرث ذب ولحو عامسالا

 26 تاعءارتخا

 ا ايم ةلاوه هديدرتو توصلا ظفح ةلاوا فارغنوفلا 96 فارغنوفلا ق3

 اهعرتخمو ةيداليم 18074 ةنس يناثلا نوناك نم ١ مويلا يف تعرتخا ةشهدم

 ظ مل اهنكك هلبق هريغ اهعارتخا ىعدا دقور ومش ل ركل ناكر ردمالا نوسيدارتسملا

 دوحولا | ملاعل ةاعفاه رهظا ان ملهاو | اهم ّح ا ناكو هيلا تاسلف هعطسا وب الا 3

 | تاوصالا 000 تراص ىتحا ريك بص | نالا ىتح ثفولا كاذ دنمو

 . ءااهمض 4 هولا
 ليلقتو | نيس تر بأبي لازيالو هب رع هفدب اهيلع ىتلت يتلا هما اسنالا

 اهعنص ضعبلا و مهلا نم ةفووع ةناواعسا 2 ل الا هذه

 اكتن ةناو لالا نع سميو باول وذ درو

 4 ةناوطس الا طغضي لقلا 57 ممم دروزاللاب فور 5 ا رافإلا َر 2

 ِّ 7 ١
 ا ءوتنلا هذهو 3 000 ( هفعضو قلما ثوصلا ٌةوق عم ايسانتم ) اطغض

 فر رطلاةعستمةب وبنا زح احلا كلذب لصتيو هناكميف تباث رولبلا نم قيفر زخات

44 10 110 
 ذاف ةناوطسالا اع شقت داري يذلا ىجراخلا توصأا ءةاتث قو | ةئمم ىحراخ 1

 0 وحتي 7 ١ َ - عع 2 5 عم
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 ف

 يك 007+
 غ1 مح صمم ع

 هبشلالا ةطساوب يبلوالا اهروهم ىلع ةيععشلا ةءاوطسالا رادن مالكلاب ملكتملا عرب

 يروابلاز :>احلا: زيففو قولا أمات وصلا تلي و ةنيعم ةدعو ءالظتناب رودت ةءاسلا ل

 ةناوطسالا طغضفدهب قصتللايدروزاللا<وتنلا 3 00 ءاو طا تى وع |
 اث

 | نم توصلا تاربن لك اهيف نزتتو هفعضو قل 1 وق عما اساننما اطوض |

"3 
| 

 ١ هر ]ل 3
 درغملاو همالك نم مكتمل ءاهتنا دنعو ارح ]دو

 ةرملاكةناواعسالا رادتمث لل الا لوح لوالا اهناكم ىلا ةناوطسالا داعت هئانغ

 أ ببلاوةرذيلصالا توصلانعفاتختال اهيف مقر 5 توصلاديءتف ةلالل ليال

 هتزهو دروزاللاءأءات رجاذا مهلا يف تعبط يتلا ضور رهلاو مالثالا ن ذأ كلذ ىف

 لوا ذخا م قوبل 11 نم توصلا جرخين ءاوحلا :مي اذهو زجاحلا دروزاللا سهو

 روظي و داري ري امردقب ةيمعشلا ةناوط بالا ةراداب ةديدعاأرا سمثوصلا ةداعا نحكي سا

 ٠ »1 ايم 7 ةيحلا : هال ||
 ناو قوبلاف نذالا ب كر رت ىلا ةر ظن هجو عر عرتخم قذاحلا نا مده امم اياج |

 | ءوتنلارةابطلاءاش غب ىعسلا نذالالخادو وه يذلا ءاشغلاك يرولبل

 تاوصالا ل هن اهعفانمواهعفانم نمرثكا ةلالا ه ليش

 ا اهمعماس براعتف ماش كعب نع يع
 أ أس

 أ اهلزايال كلذ لك نكلو ميا 0 اناصوو دادجالاو ءابالا تاوصا

 ا طابنتسالاةوق ىلعةلدالا رك دمت ةلالا هذه نا دس



 5 ف 7

 يف د 9 نعت 0 00 0 م ةلود 0 3 3

1 
 | اوللذو م نود ا ِ

 "لس 5 تس ولا علا 3 بي يل رح عارتخا الابل يلا اوجاو اومالا ةيحوت
 عض دك

 نم ِء
 ًافوفص افوفص ءافد امو وأا ارفو ار نو رخر مشدلاك اصاختتا ريبشل ا ىلإب /|

 نوب رضي و اهبوقلطي قد انبلاو 0 با ارحلا ميهيديا يفو

215 22 
 يدنح ءاقم ويم ننال م

 يرحب عارتخا 3 ىلاعت هللا ءاشأم ىل
 نا | دعو

 ٠ ره ا |هربست يتلا ةف سلا ىلع لدت 3 ةيس

 ر ا اهنكميو ريسلا ةك رح ةعبتنم اهسفنب كرت يفو ةةيقدف ةقيقد اهريس ةءرس ىلعو ا 0 ا

 طاغلا لوصح ىلا هني سرج ”قدب دوصقملا قي رطلا نع لض اذا دئاقلا ةياده

 ايف تن راروصت 7 ا د كو : 0 نا 5 ةنيفسلا تفقو اذا كلذكو

 ا ل : 00 0 يلا ل١ يعاصلا رث

 أ

 ا اعارتخا عراخا هناريبشلا 1 ردم / 1 نوسدا نع يور رامح 1 بي رغ

 ا نلروفيلتلاب توصلالقني 6 ةفاسم يش موسرلاو روصلا لقن وهو ًابيرغ

 || نيبطاختلا ةروص اهيلعا اموسرهم نود 0 نوفيلتلا باج 7 أع ةحاحز عضوب كلذو

 || نيماسرإ أ[ مظاعادحا ن 8 ا بيرغ رغ رفس )ل هتوص عسب د يسر الا اعنم لك ىريف

 ىلع هض رع اند 5 رتخأ عرتخا دق نيب وأسن رفلا

 < نانالارفاسي نا وهو 1 ةيدالبم

 تت ا تاءارتخالا عيمج ىلع يوتحيو مإ 3 رام زل اش 867”) ضر عملا اذه ةحاسم غانا 0
 وهون ذانالا مدس باج فرعا راق و رظنلا ش مهدي امم ةعونتملا فانصالاو ةثبدحلا

 يوني لخادلا نمو يران ناكرب لكش جرالا ن 2 هبشلا عقتر » ةانب 2 تاضورعملا ةإ مح

 1 سافتراا دوم 15 ىلع لوم ولا يف « ءانب »و ةيعانصلا زاونالاو ديادحلا فانصا



 7 : يئاعي نأ لج ل هدهد هع ىلا اخد هلا اذه ةعش قاعي نا عر دارا

 مر. ىوتسا اذاف اهيلا دعضيف ةئيفس هماما ىرنف

 0 ا 2 مسن اذاو ءاملاب ةفنح

 عشب و الدسم ر» ءأكم ىق هل

 نيب رم هنأو اهمع دعاش ؟ |١ | *ح أ[

 ءاماخب ٠ 1 م م1
 وبك 5 1 4 5 5 اديس ,.ء [خ>دةف4:.هسااد 1 ر ِ *ل سل ةئيمسلاب هدب لس ةهضصاغ

 2 5 ةعاس د هماللسلا

 عملإ

 عود ءا أ 00
 راوعاو مماداع جر هلا
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 »1 رصف معراش 2, و

 1 ذهن دصجج صح سيسعل و تو تعوم حجج صح وح تدوم جرم تب نع جت وع حو عمن نس صح نحب حرم مح عوج مي يس م |
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 230110122 ير سس م بل ا م م جمووي



 سسك
 [كشب

 ا
 اح ه

1 
 1 اه

 أ

 اون يك

 ههه

 ةئرضو ةيص ةهنفجح رق

 دش 2



 ا

 كا

2 
 أ
 أ ا
/ 
1 

0 
 أ
 أ
 أ

| 
 ظ

11 

1 0 

 دنحلا تاريمانم ةريمال شو ادج ةبيجت ةعاس دهاش هنا ناكريمألا حايس ريهاشم

 اهضعب قوفةعوضومناسنالا هبشل ةيعانطصا ءاضعا هب رفبو سوقات اهترئاد هاجت

 كلث ا لوالا ةءاسلا مقر ىلع كاعاسلا برقع راص ىتم بلئرت الب

 1 رهام

22 

 ليللا نه ةليعم ةءاس يف هابتنالا صخ# دارا اذا ل اب طقذ ةم , رغلا فِي .ظوأا هذهب

 تفولا ءاج ١ ةل الا لو تقول تاع ىتمو هدير يذلا 500 طب رد

| 0000 - : 000 
 5 ما فاوجا يف نا ىف زخمال 6 نا |

 ف

 رط ظانمو تاءوضمو رردو 55-086

 ا هفاوحا يفناصم هعأق َق ذ ممم كإذ 6 نأ د تابللا ند ةديدع عاوناو أ

 | غواب ىلا رصعلا اذه يف تايقرتلا تاصوت نكل هنم ءيش جار غتسا ىلا ةليسوال |

 راحلا قاعا هب ىرت اًراظنم عرتخا ) وثب ) هعما ل الاطيا 9 د كلذو مارألا |

 ا نونكل لا لعن ةلاو ءاملا يف صوخغي اك تانلاو نداع ناوي ْن ا /

8 | 
 ؤ
 ظ

 / عرسي مث كانه ةقدم هدبب ذخابف موقي لجر ةئيهب لكشنتف اهنم ةلمج ءاضعالا

 | ةيناثلا ةعاسلا تناح ىتمو فقيو ةدحاو ةبرض هب رمضيف سوفانلا ىلا :الوزإم

 | ةقدم نينثالا نم لك ذخايو رخا لجر لاثم ةيفابلا ءاضعالا كلت نم بكرتي

 | مقجيف رشع ةينانلا يهتنت نا ىلا اذكهو يلاوتلا ىلع نيتنثا نيتب رمخ ناب رضي و

 | مقل م هتبون يف سوقانلا اهب برضي ةؤدم مهنم لم لكي يفو رشع ىن الا ليثات

 | الجر فراك ةقطان ةعاس 4 تناك كة قر ءاضعا مجرتو اهميمج لثاملا

 ١ ةفاسلا تال ىلع يوتح * ةعاس عرت جحا ةريسن وس يف ف تاءاسلا ي ِملاص نم

 ٍْ تامر ةهنا ادا مضت التم: رشغ ةماسلا تراص اذاف امم ءادنلا تالا

 أ فتكت لو عبرلاو فصنلا نع اضيا ربختو تاعاسلا ةيقب 0 ةريذع ةعاسلا

 | زونك جارختسا 6 جاعزنا الب همون نمناسنالا قيفتسيف ( مونلا عدو ضهلا مق



 اي الاب

 لا نهسلا ىلا ل |دتو هنمأ اهدح روتسلو رمل ١ عاف يف يملا ن ءافدلاو
5 

 ترتر ,ديطلا ) راظنملا ىبس دقو ءاملا هحو ىلا

 قاب ريك تاصمو ةنلذع ةيرطب تالا
 يملا يفينلا ةيرصبلا تالآلا ىلع هتروص

 يذلا اها ريف

 . ..ذلا:
 ر وص عارتخالا اذه

 0 0 أس

 0 ةطساوب أ
٠.7 

/ : 
 الاو فادصالاو

 | لاقف |

 ف تعفو ةريثك حت نانويلا دالب

6 1 7 . 1 
 رم نلح# 8 اك احل م ع -

 خ و *- اين 7

 هل
 رغم جروج ركاسللا

 رر

 ءارتخالا اذه ىلا هاصوت ةيفك و دبالا ىل

 3 ,ذجناف ةفا ,غطوفلا ةيوايكلا دا ولا صعب ةيلمع

 صعب داحنا ر ونا ا اذه ردصمه ن 8

7 
2 

 55 أن دقو ءاوملا اهلذدي يد

 َه ©نيطسلف دالب يف يفةديدج 0 ددمألا
 ا



5 
 0 1 هل ةعبأ 2 نير راح تدب هير ة لخاد هنح ثن لت هلع كرا

 ل امل أ وط دحأ و رثم قدعب با ارتلا ت حك 6 000 ةنده ىلع سدقلا ءاول

 3 اك نو اهتويد ددعو ارك راه نورشعو ةئام اهضرعوارتم نوعستو

 اوابق 0 ومع م اجو ماكس / ةئسح ةعلق | امو ريجلاب ةساكم نايأ 1 لا ة ه4ئسو

 - ١ ١
 ا زات مأ ةرشع ىف (ذا اولوالا ند ن | روس ةنيد املا هذهبطيحو ديدجلازرطلا لع يل

 ا ريتك كعب 0 راثا نم ينو قرشلاةرج نم رعب 0 ددحاو باب روس لكلو

 ٌ ا كري داق ةفلتو ةئرار رح اخ هه راثا ةامح ةندملا هذه لخاد دحو دق 9و
ٌ 
ٌ ٌ 

 *  ؛ ءاأ | كل
 قراح لابايلا د زلاد

 ىلاها نا كلذ 0

 ا ا

 امظعاي ود أوعع“ نابايلا ريدر |

 طقنا مث ةءوادتم ةديدش تاراجفناتاوصا هبشي ادج
| 

 رى املاح اناخد اودهاش دقو ةناث ددجتا عاضقنا دعبو

 5 : 0-2 000 2ك أ
 7 0 0 ددي مايا هعصل دعي 3 هر وجلال ا 3 أ

 مايا ة هن الث دعبو هايملاقو

 ا



 ١ ءز> نال ميظع ريبغت طا مث برغلا ةيحان 0 ردتلاب ضففنو

 وفيا ةريزج يللاها دّقعف عاشلا ءارلا ىواس ىثح أجي ردت عفترا رااردتم تراك ١

 فاشتكال نورفاسي 0 اودهعتو مهنم ةرشع هئانثا ف مدقت 0 اعامجا

 ىلا اولصوف تاوقالا نم مههزلي ام اوامحو ةريغص ةنيفس اوب كفة دحلا هرب 7 ْ
 لس ل نع ابعافتراو تارتم ولك ه غلبب اهطيحمنا اودهاشف | داب ةنوكشملا 08 ْ

 ردها | 00 ٍِِص طمس .١ ١ .

 نم ةنيخت ةقبطب ٌةاط

2 

 لاق ءام ةريخن مقل

 ارتلا

 7 ا يضارا نم قانمتلا لت ىنوه م لل قعر تقدس «نيطسأف م

 | دبعم «راكمنا ةريغك لئال دب م مفو هتايجاحو همزاوأ ميمجيل ماك تدب
1 - . || 4 10 5 ٠ .٠ 

  2اح اهملع و نايبص ةس# داسحأ 00 ارم كدسو تبل ده ىف لحودوو نيننأ
 ي 2

 ا 0 م نراك وا تول ةلكط معا ١ |[ تن نرتع ضولا ةنقلم عن )اةماث ابلكو .لأ عاونا
 ا ايهاذ نيخابسلا ضعب نر ءهراك أ امين داليلل |او.٠ه ةئنس ب 1

 | ب رقم ىلع ر رامح لجرثزر غذا رصمد) اب يف صومأر لأ |خوط ل 0 نم خابسلا ل لقتل ا

 ا بوطلاب ةبلبم ةف 0 رغ نع تفشكلا هَ قمح روف د اهف نو رفحي يتأا ةطقنلا نم

 10 1 ب 00 ََك 8 -
 ةقصالتم ةصضصق نه ناوص عسل يو ةيضفلاو ةيهذلا ةعتمالا ا كي الو ردغالا ا

 1-2 أ أ ةللطم اهادحا ةضف 77 رسكلا ضعب ا اهيف ةضف نهقكر خا نا وض عبر راو ٌ
 ا ا

 ا ةزراب عابس | موسر اميلعةضف ةساطو لم ىف شو هي ؛ ةضف نم ءانا ءاطغو بهذلاب

 أ هافرط روس>م جاتو نياحرب نادععت لكو بهذلاب 35 الفن دال مييف نادععتو

 ا بهذلاب ةمعظم قو نيتروسكملا ةيتعطف اودحوو نامه ةروص هيلعونايلعالا

 .ءالاو ةمن ةضف نم ريغص *' كيد ةروصو نيبهذ نيحانجم ةضف ربط نمي ءامالا ءزجلاو ل
 0 م هموم يبس ب د سحل



 يا

 ار ينلخلا را امجح هئم رغصأ ة ,ةضف ةلسلس هلضف ءاطغو 0 ناري

 ١ ةضنلا نم ْن نا ةيبهذ ةرشف هلخاد دو بهذلاب مصرمةضفلا ند لاثت 0

 ضعبلاوهسفنب متاقاهضعب ةيضف ناوا ع 24

 بهذ نم ناتروسأو ةيبهذ ةعطق اا/ا

 لكش ] ا ناثلدهم به 2 ذ نم ناتروساو ناسا هجوب رويط 1 لع املاهقا كل

 ١ نابت لك ىلع بشد, ةزولباو لق كش ايف ءالهرعت
| 

 ةطساوب ضعبن اهضعب ةط ,ارثمو هلو ودعم ىه هدّوإسلسو محأ ث

 1+ ين ةراجحم هعبمج عصر» صه > ظشمو بهذلا نم ةر راعص تاقلح |

0 
 رصم ىف ةميدقلا راث الا فحنم ىلا ىدها 2 ةيدقةمالسارأث 0 نا ١ عج 0

 ني رث الانيذهدحاف ةربتعم ةيخن رات ةممث الة يمالسالا ةميدقلا راث ال

 < 2101-10-6 . / | 75 !١

 أ 1 مَع دفو ةهصملاب ةاشومو رفصالا ساحل نم ةعونصم نات

 أ عباسلا ثري رصعلا نإب ةليعتسما تاودالا نم اهم

 اهنا( ىلوملا اهيا ءاقبلاو لابقالاو رعلا كال ) ةرابعلا هذه نم
| »+ 

 ساحنلا نم ةعونصم ةباتكلا تاود ةلطومم ينفك

 ةيخي راث ةب زم اهلناالا ةليلق ندعملا ثيح نماهتيث
 هلاعتساو ىسوطلا يلازغلا 10 ىفا ماللسالا ةجح ءامالا ىف

 | يناب رلا ماءالا انالوم ةنازل ) ةرابعلا هذه اهيلع شوّنم هنا كلذ
 ١ . ع) 1 ولو لنا درو

 انه ) ءالعلا ٠٠ ٠ ٠ ماعلا ةمالع قحا ناأسل قرعلا يتغم م

 ا - )| ه 0 ١ | .ءا
 أ هده ةيثو( ىلازغلا دم مالسالا ةدح نيرح امل لضفا اف

 ل

 | يدم 3 ٠ رال ةنيك 5 رمل سماد ارضملا ١ تاعوبصمز 'ريه انو ل ةيخ نأ



6 4١ 

 كلذ ىف يف ةيب رمل ةناصونصملا نم نان رثا ىوحي ال رصمُيف ةهيدقلا راثآلا

 | ةاخؤحلا وه ةيرعلا تاعونصملا نم 32 دل ام لكف ةفلاسل اروصعلا نم هريغالو ا

 ةيخر اتةدماف ةلئؤملاهذحل نا 1 رصعلا نم تاعو دلل |

 ىنسنلا طلاب ةبوتكم اهيلع ةررحلا ةرابعلا ناف يبرعلا طخلا يشو ىرخا |
 رصعل ا كلذ ين طحلا اذه لامعتسا ىلإ ا ةاكلا يف دجوي ال |

 2ع تاءعونصم 0 ا

 لخاد انسا ةي ريدمل ةعباتلا ( وفدا ) ةدلب يف دجوي 96 ديب رغ تاعونصم روص
 أ ىلع عالطالل حاوسلا اهدصقت يارا ىو ةميدق لكايه ىلعالا رصم ديعص

 ةناععاي

 أ ةوفص يف مريب دمع يتلا ركذو ةرثدنملا عئانصلاو بيجاعالا نم هيلع توتحا ام
 ىلع رفا يف اشوقنم رييك اناويا ىر هناب هربخا ةدارب دمج ةلاحرلا نار اننعالا |

 ل كاذ ذا ةمولعملا ت اعونصملا عيمج روص هناطيح

 الا نرد ا كل تالت تاذ ل لفاوح اهيلعو ةدقمم نابضقب ديدحلا قبرط

 ىلا هتنمدتم كلس اهيلع ةدمعا ةروص ينعي يف ارغلتلا كالسلا ةروص هيف ىأر ٌ

 ا لاق ناخدلا هروص اتنخدم نم دع ءاضو تالجت تاذ ةنيفس ةروص ى ًاروذلا

 ا روص ىلع يوتحي اهدحا نا :املظع ناتيب يباربلا ةلمج يف دجوي هنأ هريغ نه تععتو

 ا  جاجز رلاب ةعردم 00 6 رخالاو تاناويحلا ا

 | ساحل ا نع اضوع جاجز لا حئافصب محل ةنيفس اوعر ,د نيبلاتي الأ ن ١ فطلقملا ّىح

 | لاقيو اهنيب نم ءاملا ذوفن عنتيل لطب | اهنولطي و ديدحلا بصي م أبص اهنوبصي
 اهيلع ءادصلا ولءو اهيلع ةدماجلا ماسجالا بوسر مدعل ساحنلا نم نسحا اهلا
 أ اهلماعم ربثا تصوا ةدحتلا تايال اول ةموكح نا 6 ءاملا يف صوغت عراود 6
 | موزللا دنع سلا يف صوفت دج ةلئاه مجحلا ةريبك عراود سمن ىلع ةيرجبلا
9 

١١ 
 دف



 اي رك و“

 د ام يتنلا ءاوملا نم اهيفو ءاملا يف ةلي وط ةدم ىتبتف |

 أهنم ددع ىلع تصوأاف ديدجلا عارتخالا اذهل 3 واسر ملأ ةمو ا تح تيمثنا دقو ا

 لد 2 مارس ب 02 7 لو دلا ن رهظبو 01 هب رحبأ ا الماعم ىف ْ

 35 2 ريك ريمالا قدح ند مغلي 2 و نه ةادمو توي 0 اضيا عاقلا مادخت |
 6٠ 1 أ

 وننفتو جاجزلا نم اهوعنص ام دعب قرولا نم اثويب نوءنصي اوعصأ مهن ٠ - ٠ .- 1 | .٠ 7 2 1 0 6 |

 ن* هنوفصإ مهناف لمرلل لافطالا نيمت نم ليس مثدنع قرولا خبص 2

 | نم ةراج هيف نومنصي ريك لمس وبو ءايشالا تالضفو شغلا
 -. هنمىنبت ىتلا تويبلاو ةئم ةلص يفو رحالا علق هبشت قرولا

1 

 هيف حبصأ نامز.ىف ا اع رو يوار لاق ةنوفعلاو قب ملا نم ناصتل ثتارب

 /  200 2ءأ [١ -. ء| ٠ |

 مفادمم اهنم نوبصي و لزانم يقرولا رجخا نم كر وين يف نونبب نويكر يمالا
 ١ ا هلا ا 35 * |[ 5 | ||

 مسالا اذهب روهشملا يناملالا لمسلا ريدم بورك ويبسملا عرتخا دعو اهب نوب راجي |
 3 م تع ةيديدحلا مفادملاكوها اذافه ١ ١ةئس اريخا برح دقو قرولا ن

*.| 

 دنا ارجلا ضعب توروبصا ١ الو بعن نود ٠0ه رهظ لعام يددجلل نكمي و

 لامعتسالاة اههس ةمعان ةفيفخ قرولا ىرم سبالم عنصإ وغاكيش لماعم دحا نا |
 | ١

 ١ 05-500 1 ١ تآل) ٠١ يك 111 . 3 8
 ام برغا نم 2 هلاه ةشا د تايفشتسملا يفىتح تاسوبلل ا هده لاهتساررقنو

 ةيسجلا ةينبالا نم ءأنب ١ مفتر نادي 3 اذا هنأ وه ةب رغلا مئانصلا قرت ىفنثدح

 وا | ةقبط اون دو هوعفرو همطق 9 وودي ل يذلا لحلا نموا فصنلا نم هوعطق

 اذاو يش هنم بار ع نا 00 و و ءانبلا ولعيف عقر ا يذلا اوداعا مث نيتقبط

 يف رعلا| ذهب ر> دقوأ اهوأش ثيح ىلا اهولقتو قيما اهومفرمتويب لقن اودارارلأ



 ني #1 وع

 2 اعطق اهذفا تأ

 للخت مهيقأو مهنع

 ٠و ةنس ناضمر ١١ خب
2-2 

 كا
 * سسعلاو 4سماك

]| 

 ليلا تال َق



 42-2 ني

: 2 8 
 ««بئاعلاب ّءا 2 أيحماد م هلمفدو اتار ب خرق عب را نييعتب اه ردأ تردصا

 3 ل رمأ دحوت ا 0 ثلا سابارط ةدي رج تور

2 

 كترالو ةمقل ةمعطالا نم لوانتن ملو ةنس رشع اثنا اهلع ىغم اكيحلب

 رهظت لف ءابطالا نم فك ,نياع دقو ءاحالا داده حل لدتا 5|

 0 نكميال يتلارا ارسالا ةلمح نم كلذ ن ذاب اوفرتعاف املاح ةقيقح

 ان ( نوما نوج ) ىعدي ارتلكلأ يف لجر دجوي  بيجم قالح 9 بطلا |

 0 | ١
 ادتباو ىموملا هلجرب لوأتت هراذع وخلا اميَحو 0 *يدعاس الب همأ نطب نه دلو

 8ك هيلع ض4 ملو ةهج 6 فداص 0 1 ف هنأ اللا هراذع هب قلع

 : 6 2 ةمور 15 ةئَس ع تام متن 'يترم حسين دقو دوسأ هفصنو ضيبأ هفصن انجح
 00 ) هدب رجنع دل دلقن 8 لاحابصةدي رج تو 36 بإ رغ رز غ دولوم د ا

 ١ ق دلو هنأب ةاردنل يف رشنت ىئ جا |

 «ا
 | نم ةارما تدلو ةيمور |

 ا راتنا نويع عبر ىأ هل | |؟ذ [دلو لص هوملا ةيالو و ىف هي ,داعلا ءاضق 3 نم ةيدوادل ا
 1 مدع وهو ل ناذ ١ ثالن ةس ار نم ناج لك ىف هلو هافشب ناتتثاو 4هحوب 3 2 1 أ 1

 | د تبا رغ ل دوأ وم دك ل لوقعلا هعنص يف 6 نم 0 نيديلاو
0 

 1 ل 0 17 مف د هنأ ريغ وللا ل زماكا .ك د (مالغ تدلو ( اسمن ةع 4 ) اناي ويف ذ ارما ||



 4 ؟/غق د

ٌّ 
 | لعجو لفطلا شعتناف امفدلقثف ابيبط هلترضحاف توملا نه هيلع هما تفاقن هإ

 دلو ةي رحم ل يفو ( ( لوقا ١) نيتفش الب هنكل قذلا كلذ نه ىذغتي

 شاعو اقث هأ قشف بيبطدل رضحاف هر ل ,ح وه ىف د بقذ الب شط رط ىف 5 مالغ

 ةك رتلا مادقا 5 هدب رح هثورأ رام بر رغأ ن م بي رغ ل |[ج د تام 5 نيتنس و

0 
 أ هيخا ىلا هنراو ىل يلاه ١ نم م زاللا اغا نامع ى عذب مخ نه ل رم باتت

 نع

 | اهذخا دق اذا نرامغ ةحوز نا ةيمور 11١ ةنس كلذو ةناتسالا ىف دوجوملا |

 ماورلاي و : "م تدبو ن | ثالثو امالغ لوالا مولا ىف تعضوف اهفئالخ دودولا ىلا زرب# تدبو

 ا ةعبس 0000 ةدحاو ع كااثلا مويلا يفو نيتنب فاش :|| مولا يفو تاب

 ا ميعجأب اوثام مهنا موب وبا لع ىلاعت هللا لضف * رهو تانب تكسو دحأو مالغ

 انثدلب ىل رضح ةيمور ١٠ ةنس يف 6 ةب رغ ةوق 0 والخل | ناوهسف |

 ا ةوهق َُق ذ اباعلا الخف همجوز هعمو لوتسإ )رك هسا ىنج الجر ماشلا سلبارأ طا

 | اذه نا كلذو رصعلا اذه لاجر ىف دوجولا ةردانلا ةئدلا اهتوف ىلع لدت لتلا

 ا روفصعلا .ضفتني 0 و 0 رهظو هردضص ( لوح 05 نيتم لبي طب 3 لدحر لا

 اهنزو ةيديدح ةركءاضغلا يف يتلي ناكهنا ةببرغلا هلامعا نمو ٠ لبحلا و
 ذخادقو مهباعلا يف ىف ا ناهلغلا ىق اك اك هنيب اهاقلت تطقس ذاف اللطر نومي

 همي وقل ىلع نيرسضاحلا نم دحا ردقي و ىوتلاف هعارز : ىلع هب رضو اليد اقف

 هلقث ا 0 ةعباصأ يىدحاب مفرو ماقئساف ةيناث ةره هعارز ىلع هب رضو هذخاف

 0 2 « فذ ١ ه0:
 ىولو هنانساب هعفرو لاجر ةنالث ليهرب ىلع سلجاو الطر :روعسو هس ا

 ىلع تعضوف هتجوز اما ٠ لاجرلا ىوقا هيل ىلع ردقيال (يديدح ابيضق هنانساب
2 | 

 ءاأ ١ ا 4 .ٍ 5 لا : |] ١
 وهو قلطاف دورابلاب اوشحم ناكو اهفتك ىلع لاجر ةعب را هعفر اعفدم ضرالا ْ

 أ 0 - « ةعإذإ ٠ 3 سك . 0

 تبر مث مهب ترادو لاجر ةنالث اهنتك لع تلمح مث عزعزتل 0 ابنت ص ا
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3 4 3# 

 | اوؤردش م ولو اهب يشملاو اهرج لاجرأا

 ا بهذ ًاناكريما ا الحر نا هصخلم امان رسأبارط هدب رجح تور 26 بي رغ

 هدالواو هنا رع ىلاع ود

 ءأ| 30
 لاه ىم ىأ صن

 و الا همون نم هني لو مانف مونلا هيلع
00 5 
 دم هني نك به هذي ورست ام داطصر.ذ موشي ن

 ١١ مص دخاف كلد نه بسسعتف اهالع لف ىد 1 *ءا: 8 3

 ان وقنال هيل حر نأ دحوف

 ن ورشع تالذ ع4 ر و. ىعج رز عتاد اف اه «تحعرأو |[ .: أ -

[ 
 ظ



 هس تب(

 نايعا نهد همالكي قوي نم ير ةربخأ ) لونا ) هأ ع نيرشع 5 ع

 2 0 تناك نيساي ٍخيشلا هل لاقي بلح يف ةسالكلا ةلحب نم الجر فرعي هنا بلح

 رهشاةعب 1 ماني و ةيالكلا فويك- نم د ةئس طب هجوتي هنأ ا

 ا هلاشعىبب ارب نا 0 36 .عكاردا 9 | اياك اهلالخي هيتني ال ةيلاوتم
 : م ع سي

 0 اك ا كتالذتدصقو 4 4. م ويتاذ تناف ةناتسالا فا ف وص اءاعما>ةقىف
 ّشس 7 ور ع سن

٠ 
 ردقيال وهو هلع كَ ام ور الا رضح كلذ لالخ و ريطلا خأ و
 > رر 0 لن

 يىيزر ور

 لظ تحن تسلج مث ةهينه ناتسبلا يف تشمتش فيج ةيناثلابوزبخ ىلوالا
 باسنا دقوالا رعشل 1 لك هَ ادتباو اهسولح ف 24 اطا 5 ف 3

 د يربو ةهيدا> تلعج امنا لب هل 0 000 أهيل افذي ىوتو ةيداث' تلمح اننا: زن هب ثترتكت لف مانع نامث ايلا

 10 0 ا 1 لك
 3 لأ نم اهيدل م ائيش هتلوانف اهنم اند ىتح كلذك ازاف يعم

55 2 2 01 | 1 5 || 

 ا نبجلالك اي راصوهمعطتو هيعالت تراصو اهروح َّق رقتسا ىتح هثخبذج 3 زبخلاو

| | 

 || مونلا اهباغ ىتح لاحلا اذه ىلع همم تبلو هب ىلوا ناك ام يدبي ال وهو زبخلا
|| 1 

 الف اتسالا ىل ىلا ابها تثجرخ نا فداصو اضيا مانو نابعتلا اهةوطو تمانف

 ١ . ا (| |٠ .

 صعبو اهوحأو اهدلاو ف تحاصو اهتوم تنقيت ةلاحلا هذه ىلع اهترصلا



 يي ا

 اهتوم ققحت لبق هبرض نم اوعنتما مهنا الا نابعثلا لئقل حالسلاب اهماعا
 طسو يف باسناو اهكرتو موقلا ةضل فاورلا نابعثلا ظقيتساو تظقيتساف
 هس هليبس اولخا قالخالا مراكم نم ناويحلا اذه عنص ام اوار ايلف تاعورزملا
 اكريمايف اهوا ةيالو نم دناليفلك ةئيدمب لصح 26 بيب رغ سرع 4 هليمج ريظن

 ناكو ىمعا لجر لزنمب هب لافتحالا ىرح دق سرعلا اذه نا وهو بيه سرع
 ةلفحلا هذه دهشو ىمعا سق لياكألا سما ىلوتو اضيا نييمحا سورعلاو سي رعلا
 أ رئاشو نايمعلا نم الوم ىتبسوملا قوجلا ناكو نايم مهلك وعدم نوسخ
 | تليد مب ام سرع وهو ٠ انا مع اوناك سرعلا يف نيدعاسملاو ةمدخلا
 كراك .رابنالاةفيص نع مسقلا اذه يف لقنا !6 بي ر رغ رحم 396 مايالا نم

 نم يفو نادوسلا دالب نم روفراد دالب يف رحسلا لاعا ىلع يوتحم تاياكح
 رباكا نع ةروكذملا ةفيحصلا بحاص اهاور دقو ةرعتلا لاعفا نع عمم ام بها
 ىلع ددرتي ناك كا رتالا نم ايدنج نا 36 ىلوالا ةياكحلا ع دالبلا كلت 0

 ملب و اهيلابهذو ىرخاب قاع هنا قفتاف ءاوهت تفاكو. مور لا يلاها ن 0
 كر بنر امي لا هنأ فكرا تاواحو هيلا تن 1

 هتذخاف ّه 1 ارهأ وه اذاف هسفن 1 يددجلا سحأ ليللا فضا ناك ا لذ 2 تفرصلاو

 دمجا دموي ( ناككو ملاحلا ىلا تن هذف جابصلا ىلا يداني ١و م ضنا لعجو ةثهدلا

 اهرما .رماو هةتبح اصراضحاب ر ماف هلاح هلا | ىكشو هسفن نع هل ١ شكو ريهشلا اشأب

 #2 ةينافلا ة ةياكخ محلا 9« رعشل ن !لبقةليغاهو ولق 3 هتداعأف هيلعن :راكا م ىلا هدم + نإ

 ىلا ادشار ار :الا نم هل بحاص عم جر رح يدنفا فسوي هعما الجرن

 هنا اذه فسوي نع معنا تنكو دشاو لاق تيم سرف ةث مب ازاتجاف دا

 لاقف هلاح ثريغت دق سرغل هلاب أنرر رع نيح هئيارف نييلادوسلا لثما 5 راص
0 



 ريغ هفلاذا م دى داطصا ينعدو اهب ١١ | رهشم ةباغلا ءارو نم ديصلا 2 بهذأ

 :فا ا مم هنأ 5 نم نركتشام ةسئارأ تاءجو راجتالا لال> تيراوت ينا

 انما اهله ل كَ ف سر ملا ىلع مهو 6 اراض دق هن رف بلاقاو بارتلا ف غرك أ

 هئيعب ىحاص و 5 اذافىرخاةر م بارتلا يف ع - ركو ب راعذاو ةهنه حر ردو مرسلا 2 ٌ

 هل ابودل هنو «زفةندماانلخد ىت انش 76 لذ انيقالث كلذ ن . ةعاس دعب و
 نالا هربق رازي نم راص دقاذه فدو و ناكلاب ينرماو 1 | اذ ىبلعي نا ا

 م ا> اغا نسح هعما الجر 0 تنيع ( ةنلاثلا ةياكحلا )ربرب ةنيدم يف | 7 ب 2 «.ياءل| < - 2
 نيسق وفن اه وجندعمو هب روه املا 2 5 ىلا .: سهدق نافودرك يف تابح ضب 3

 هيلع ىباف كلم هيلطف ىد اهلا لزنم اللا هتلئاعو 4ب قيلب الزام دج مم اب ركسع

 ا 1 هتءتمأ لقنو هجب ْن ءاناو ىخاقلا لها جارخاب هعم ند رماو بضنف كلو

 ىلا اومدق اف 0 عاتم اولقنل اوداع 5 مثوجرخاو دنإطلا سهذف هيلا هيوذو
٠ . 

 ٠
 ةيلعخا دق دح ةلب وُط سوماجلا ةماغد قةيح هل>اد ين اودجو 0 || 2 هم

1 
 صاصرلاب اهيرضاوعيطتسإ و كك وح دلا ىلع مهنه دحا رس كل بابا 0 - ار | . 1

 مو رخو دتحأف مالا اوريخاف نو مح مد دو مهضعب أ اور 1 يدجن ال هنا
_- 

 تدجفا اهم رض رضف صاصرلا لامتساالاهمسي ملفابللق ىلع مزاع وهو تبلا قا 3

 ج2 فلا اصف سلاج يناقلاو هسلج ىلا داع 0 مزتلاف هيلع
 ب

 أ ديرتام لقنب تيس نهر ءاف كنع اهتفرصو كلإ نحمس دق ينا لاق ف هل رذتعاو

 قو لاح ناككح 4 ةب رغ ةيم د ارثا ةيىل اودجب ملف اوبهذ 5 تبل ىلا

 تنك نينماوم ا ريمااي لاقف سابعلا ينب افلذ نم نماثلا ةيللا وهو م مصتعملا ىلع

 تدانف اهبحو يف ع اهمطل دف ةريسا ةي راج اهب تيأرف م ا
 للا لع فاواو كميت لم تمل ردقي لعد حا لاق امصتعم و

 ا

 ا



 كدا

 / ىلاراشاواذكه لجرلا هل لاقف ةي رومع ةرح ىا ىفو مصتعملا لاف اهرك قفاز |
 7-5 : ٍِر أ

 راجلا اهتيا كتل لاقو ةهجلا كلث كَ ههحو مصتعملا راداف .موهح
 قنا زوهح م هب

 60 3 روم ىلا هدحونو قاب ليخ ىلد سراف فلا ر شع
 الذ أهرم داخل ةءاصح

 3 2 ف الا اهضتفنام كلنا ىرن انا هل اولاقف نيمجيملا عمج اهيلع هماقم لاط

 رفسانلا لوقي ام عسي ركسعلا يف اسسجتم هليل جرفن كاذل متغاف نيتلاو بنعلا

 ىف لوقي و ليلا لان برغي ةروصلا 2 عرقا مالم هيدي نيدو دادح ة

 يك

 ل : : ١ ١ هل
 أ هذه ىلع مول اد و د ريب دت هدتعام لاقذ اذالو هلعم هإ لاقف مصتعما س ار

 م مصتعأ وت اهيفالا اد تأ ف يلا رمالا ضوف ول يعش نا رد م ةندملا

 ا 4هب هأواح جبدا اف مالهلاب الكود هلاحر ض.ءب كا هماخ ىلا فرصلاو ع

 دقوش يلا ةدايق لذ قدح هتلق يذلا لاقف سمأ ةلل تاقام ىلع كلمام لاقف

 نم ندب ىلا ءاجو ةباصالا لها مهنم راتخاو ةامرلا عمجل هالوف ةي روم هللا خف

 دوسالا طخلا كلذ بم اطخا نم ةامرلل لاقو رانلاب ماهسلا ىمخ رثكاوا رامشا
 أ

 ماهسلا هيف تلصح امدنعف جاسلا بشخلا نم طخلا كلذ ناكو هقنع تبر

 ىلع فيدلاب دلبلا مصتعملا لذدو لاجرلا تشو ندبلا مدهناف قرتحا ةيسملا

 يئاطلا ماتوبا لوقي كالذيف ونومجنلا هركذ يذلا نامزلا ىلبق كلذو قابلا لولا
 بعللاو دجلا نيب دحلا ةهدح يف # بتكلا نه ءاينا قدصا فيلا

 بيب رلاو كشلا غالج نموتم اد ينفئاوععلادوسالئافصلا صضيب

0 

 كل يف ريع هلأ لاق ةروس املا ةيراجلا دق كج هغاب يذلا لحرلا هعمو اهاخذ الف

 | جرا كلب ناكينادبسلاعم اهل كلفاهمطل يذلا جلعلارضحاهن مسد
 0 2222222 222 يبي



 دي 41

 اروصام كا /ةداوتلا لم ءىرسالا الد الخيفر 37 وي هدب دروم“ ماناو

 ةناسنالا ءارمدت مهنا م ماودلا لعنوداني نيب روالا نا ىف م ل 3 بي رغ يدا

 د ماع ه4دوب هححا رو ناسئالا يف ر ريح الل نوذدوي ال مهناو ةيدملا اف غامه هادو

 ناهرب 5 ةحصلا نع ةي راع ىوعدلا هذه نحل نايدالاو سانجالا ىلا تافتلالا
 ةيسنرفالا نوبج ةرمصتسم كي نيب وسنرفلا راجتلا دحانا ةيت الا ةثداحلا كلذ ٍِء . 1 40 1 7
 املو ةب راجت ملسإ ةرمعتسملا يلاها نم لاجر ةعبرا لماع هيقي رفا يب رغ هناي

 هوا عساف كاذب مهبلاطو مهني رق ىلا هذ لاملا نم ل يلق غلبم مث دنع هل ق

 ىضفا اممييئتشيو 9 مهو وب دخاور ركنا /| مهيلع ءددش وىباف ل ااملا يي ىتاتي امير

 رفو هلاقف ةعب راآلا دحا لع ةضاصر قلطاو ا ىسنرفلا لتساف ةعدازملا ىلا

 كئاوا اكشو ةرمعلسملا ةموكلا رقم ىلا اوت هجوت لب ىلهذ أب نك أب راه

 ىلا ةموكمحلا تلسراف ةثالثلا

 كل سلبارط 5 نويعلا بدييط يف رغملا دم جاحلا يف ير ريخأ 2 ب



 يي م10

 هنولئسي يراحصصلا ىلا دالوالا عم اوجرخو ىلاعت هللا ىلا اولمت م

 ص (نخدلا) هبشي ةرثكب ابح ءامسلا ترطما ذاكلذك مت ازييف ل نانا

 كن اوزشل قيقدلاب ٠ ءىش هشاراصف ءاملاب هوب ودو دو ةرفاو ورب داقم 4م اهالا مدخل

 هراب ينربخاو سابلا مهنع بهذاو سانلا ىنكف زبخلا نم ذلا وه اذاف هوقاذو
2 

 وزيرا دقن هد رفنفقاخ هثاو للم ىلإ نكد للم نيه رولا نعل
 كك ع

4 2 

 م راطما َةِلق تلصح : 1 هن سرب امااق ا يحال دى

 3 اوعلاق 0 رح هلو باسح ريغب هاش 0 فز ر.ع نم ناوعسفهنم ركناوهلب

8 . / 5 / | | / 035 
 نيلزانلا بارعالا ىلع عوج 8 م | و اعلا 2071 راف دادغب ةيال و رافق يح أون

 تلمح احب ر ىلاعت هللا لسراف نوثيغتسإ اوذخاف كانه

 او ضارا ىطغف سايلان ضيالا توتلا

3 
 ناش هب اوذغتو اوعاطتسا ام هنه بارعالا تعبشجل

5 

 ب 3 كل ةلفتنا وب ىر 53 أموه وكلا تت انا و ىلاب عا ب ,غنأو ويح 23

 ىف ايار ريك >3 تركسركلاب ءازر امحمد ازرع تنكر

 عا تاقولخملا لع دب :ي ام تاقواخملا نم ءاملاو ء

 فشلا هع 1ع اندلع
 ر 616 0

 | 2 ال ومحد زب ال ع كلذ ع

 ا او هله لكشو رداقلا ن

 3520 - ا
 د ) ا 3 8 علا ى ملئ هدب رح تورو ليطتسم ا مضعب و ريدةسم اضعف ت”ااع

 ناويح فلا ةئ ئع امالغلا نم غابت 0 ةريغص تانا وح دوحو 3 0 تعا ْن

- 

1 



 د ور 3

 دوب هز ]ا لا نع الق ةكرالا فران ةذيارعب ف تي ارو كرك
 3 مك

 : 0 : ١
 تاعاس ةنالث دعو ناوح٠ بالم هكعسل ةداسل هداسف دعب بيلحلا ف

 ةدلذ ا - . سلا 1
 ف نثالثو ةئأملا ىلا تاعاس عب رآ للعبو ١ 1 نثالثأا ىلا فعاضت

_ 

 7 نإةسو ةنالث غاي ةعاس نيرشعو ةسج

 دى بذي لع 5 رفا ْف دحوإ 4 بل رغ

 : ءايا سس 7
 2 ري ل توم ل ١ افلا وناسن الك او ناو مك هماما

1 6 
 !رفاسم نأ هنا حايسلا ن

 ولوو معتم . ,ابدالا اول ااولج دق ااه

 هاف 1 4 « - : 5-1
 اذدي ال ااا اذه نال مي رق ىلع مداقلا لا ند مهرارف

 ل

 01 [٠ | سصسم '
 و ناريشلك را كلا رع دارصلا اع

 ىئ

 لع ودد وهو رسما ىرع أ *ل| م

 د رغ دود ال براقعلا غدل غ د | لم اهب خود و1 براقنلا غدل داب وعز كلا لكلا فو
| | | 

 م> , صاص ر
 ى لل ر



 يي 40

 ىف ريطي 0 نم عون ىلع دنملا تاهجب هتحايس .ءانثأ يف / رتل حاوس 1
7” 

 0 0 لإ ناريط ٌةوق نع لقث داكت اال ةوقب ءاو ىلا

 كلت ىلا رفاس سورأ | يحاوس دحا نأ ىورو نيتاسبلاو ضاي رأا ىف هزنتا اوربلل

 نائكس دنع ال لاقي 6 دعا ابلصو امورءالا اذه نم بير يفوهو تاهجلا

 ىلا لذات مث ةدم ءاوملا يف ريطتو ءاملا نم جرخت ( سابانا دل كال
 دجوي 0 ةدءاسمب اهيلا تدعص راما تاذ هر يت تدجو اذاف ةبصخلا ضرالا

 | اكو حرغلاو رورسلا ةلاح يف يثو رامالا كلت تطقنلاو اهلايذاو اهنوطب تحب
 نم ف ا #3 ةداهشلا كيم 6 لبالبا ايلا دي رغتب ءيش هبشأ بيحت دي رقت

 *اا ةلك ةردقلا لقب اهيلع بوتكم ةكعس ه 7*1 ةنس لئاوا موطابلا |
 | ةيردنهشلا كلذب تربخا لاخلاف ( هللا لوسر ىزنطصملا دمحم هللا 06

 ىدي لجر عمم ةظوفحم اهلسراو ردنيهشلا اهرضحتساف مولع ؤ ةياؤعلا

 أ باج ىلع دجوي6# تي رغ تابن 0 ةرخابلا ةبعص ةداعسلا راد ىلا دممحا |

 0 نيتس هقاروا كرخل ١ م تاين دنحلا الب ىف 1
 < ا

 ةءاس وهف ةقيقدلا يف

 | توست ٍِس أ 5 تدع دنحلا اوكر دهو ةقفللا ٠ نم ايش حاص فاك ال او فشل ال ةيمان ة
 ١| نايسف ةيملا ةوق هيلا نوبسنيو تابللااذ اذه

 00 موأ ووك ) ةلايا تاباغ ىدحا ىف

 ماج ريبك“ - لت
5 

 2 © كفسألا را



5 
 ةنس لك ند ةيلاوتم رهشا ةيناع ةدم 1 ىج شو امهرد نم رشعو ةئاعب رآ هرغصأ

 يرابلامه هدعايعانصلا زل آب تانعن اك 0 1 نوت انقي ر 11 جلا كالت 0 زيخ يشنو

 ىرخا مفانم ةرجشاا هذه يفو انزبخ ريبدت يف نحن هدباكت ٠| ءانع نود نم ىلاعت

 ةرجيش 6 اهعوزج نم مهب راوقو اهروشق 00 نم مدئاوم
 ا اهقاس قش ( اهايه ) ىعس أم دنملا ُْق اهنم دحوي َه 1 يش يلا

 كارشا رع ولا ةرقلا بتلج قم راخا هن < ديملا بيل هل را هع هم
 يف رهزرت (اب ودنراسأ» ) مثدنع 2 ليز اريلا يف دحوت هر 2 يف دي نووللا |

 رثنا ضيبا نبا اهقاس ن٠ جرس و نوبللا 0 هيصط ارك رقثو طابش |

 عاوق ىف هيلع نود ىذلا ممئاذغ لجوشو ناكسلا هب ىذغتي ةيشالا سيلح

 | ةطشقلاك هبل ار ع له ةيقي رفاو ةيداه ةرح“ يف 76 ةلعشقلا ةرحبش # مهتأيح

 ا هل الو 4ب ول ريغتي الو ةنالا ف ةراخا دالبلا يي إ روهش ىقد ايمطو أماوق ا ا ا ا 8 د 5

 | لوطت لكشلا ةبب رغ ةريش لع ركسغ دم ةري زج يف فشتكا هاما ةرجبش 9“ |
 | دي زي الو اتءاق لصا ين تبان اهقروو اه. ةدتمم عورف اهل سيلو ل 5 1[ : اء م 0 ا

 رع وافقت ارابذع ام ةيلتمم ةيعيبط هرغح ةفرو لك تحب هفرو ني رشعو عيدا ىلع 25 تا :سامأ هم 20

 اهنم برشتو يحاونلا كلت لهاىوري ءاملانم ةفارشعةين امدحاولامويلا يفةرجتا |
 0 ا 5 7 ردعملاب ىذغتل ّه رحش 00 يراحتااو زوافملا كلت تأ اويخ ٌ

 ءملل عيمج نم ىذغت يو ةندعم ةر رع ىلإ |ء ايقي رفا طسو يف هنسرشع ةسمخح ا

 | همم ىذغتت يذلا ندعملاصاوخ ا نم ةمي رقلاو اهروذ+ل ةسمالملا أ : 0 - 0 3 1 3 .٠

 أ م ساحنلا ند امطق ١ مصْوَو راجالا كات نم ةرج لوح فشتكملا رفح دقو ٌ

 ىلع !ء تناك يب 1١ ةيساحن رتتلا كلن لقا انثا تعلنبا دق اهدجوف موي ٍيناثرضح ا

 ِ روظي الو ا اهبذج ةوقب ةرجتلاب الصتم مطقلا كلت نم ىابلا ناكواهنم ةبرقم.
 نإ ده



0 

 هقلؤذ يف 4 هللو 1 هصتغ يو هر
 يام

 9 ,رعو دحاوو ن

 ن « 2| ةعدلا

1 
 يف اي ل

 لاو

 ثداح بلح ةيالو نم باتنع ةيماقعاف تاق“ نه

 | ١ه
 مهلاعا ف سانلاو هئافص ف وخاو ةفرشم سك

1 
 ا 2
 وع 21
 ثاوصالا تعشحو بواقلا تاجوف 8ع 3 دادملا ةعقعق لثم هي وح هةحاص تخت

31 9 



 ي 40 ع

  قئاقد ةرشع رعشاو ماع يود ةحاصلا كلت بقعا دقو يللاهالا بعرلا معو

 مهنا اوربخاف. سانلا ىرع ام ىلا نورظني لاجر ةثالث روكذملا للا ىلعأناكو
 لئلا نم ةرحان ىلا ءامسلا نم طبه دوسا اثيش ةروك ذملا ةحاصلا بقع اوأر
 ١ ادد ارح هودجوف طباحلا كلذ طبه اودصق عورلا ىشك الف ارئاط هونظ
 ا قرت افدب وثفرطب 62 مثدحأ هدواع 95 هدم هوكرتف هس اوعيطتسإ / اراح

 | يتلا ةدي رجلا تلاق مث مهرد ةئافاثو فلا خلبف هونزوف درب ىتح أضيا هركرت مث |
 ا : ا 2 ا أ ةفالث ةفعاصلا ةئرطلا ءالع مسق دق تارفلا ةديرح ىو ةنداحلا هذه تور
 ٌ ةيرانلال ا جلاهفذقت 55 نانلا | مويغلاو دعرأا هلوزز بحي اه( لوالا ( ماسقأ ا

 أ نا نكملا نم ناو ضرالا اهبذجت ءاضفلا يف ةتباث ماسجا ( ثلاثلا )رمقلا نم |
 رن دا 2 انه ه.سانعو ( لوقا ١ثلاغاا وا يناثلا لبق نم رح اذه نوكيا ا رت أ درك و / 5 "1 ا ء| . | . 7 ا

 | قشمدبةلل ىف ءامسلا ريغ هاا؟ةنس ىف * ةب رغلا ةبوجلا ثداوحلا نم افرظ |
 راطمالا تاطه 184 ةنس يفو ٠ رياندو مهارد هيف دجوا ديد ارطم ترطماف ظ 7 ١ ا

0 1 

 | نوراه يسابعلا ةفيلخلا ىلا رضحاو عوام سار اهيف طقس مايا ةيناك دادغب يف |

 قلتو رطملاو مويغلا لالخ دلص رحم دادغب 3 طقس ؟15١ ةنس ىفو . د.شرلا

 ا بورغ لبق * ره دارجلاكأب رغو اقرش ترياطتو موحنلا تخام ؟؟١ ةنس

 | يحاون نم ةيحان ينو ءاديوسلا تمجر اهدعب يتلا ةنسلا يفو رجلا ىلا سممتلا
 | ؟*6+ ةنس ىفو 1 يرصمل اب لاطرا ةرشع كزاكف رح اهم نزوف ةراجح رصم

 ىلع تطقس اهنم ةيح ناو براقعو تاي رطملاو مويغلا لالخ رصم يف 1-12

 | راطما خلب يف تطقس 571 ةنس ينو ' اهتانقف اهيبا لزام مكس ىلع ةمان ةأتف ْ

 لزن" 8 ةنسيفو ٠ كلذل سانلا بجيش مير طقبم كلذ لالخ ينو ادج ةريزغ
 سهم 440 ةنس يفو ' ولوللا نم دقع رطملا عم ذمرت ةنيدم ين أ

 از
 ل



 اي 18 وي

 1 0 ا 211 5 :

 ءامنلا نه جنم يف تازإ 211 هةنس يو ٠ ريعشلاو ةطنملا نم ريغك هعم لوو

2 2 - 
 ا مسعسلا نم ريخك رطملا عم رسب لؤي يفو وحمص ءامسلاو ةبتلم ةرغص

 ٍ لاز ةهالا ةئس يفوجاجدو دورإم ديدح ثيفلا عم ةرصبلا يف لزن هاا/ ل |

 ا هيفدحوو مد رطل عم 0 : هال" ةنس يفو راغص بالك ق هس ةنيدميف

 ف "15 ةنس يفو ناجنذ طا عم رصم يف ىف طقس 15 ؟ يوي راعدملا

 طملا || عمسلدنالا دالب ين ىف ' , 7١ ةنس يفوفحالس رطملا عم ةيردنكسالا يف

 براقعو تايحو دارح رطملا عم بلح يف لز 0 + ةنس يفو رويطلا نم يش

 م6 ةنسيفو نارين اينامر رح ذالن لع 200 ةويسم مع؟ ةئرس يفو

 ةيندعم داومنيدايف تلزن ٠١ ةنس يفو كاهنب وك يف ءامسلا نم تي ربك طقس

 هناو ةرييل ةيامالث هلقن غلبي راح رجح ةدحتلا تايال ولا يف طقس 180377 ةنس يفو

 | هلقث 0 ار ا 1 مادقا ثالث ضرالا يف صاغف هيلع لززام كد

 | بارعالا ناو طول ةريحي ىنريثك تيربك طقس ١؟5ةنس يفو ٠ ةربيل 3

 | دقو. : لشرق فلاب نيينخي سدقلا يف هوعابو هوذخا ىجاونلا كلتل نيرواجل

 | تبضح دقو سانلا مصاف امد رشع ع عبارلا سيرا | نايا ةيدلوف ىف ءامنلا ثرطما

 | ضعب نأ الا: رارفلا ل اومزعو اوعزفف امد اهتريخت'هايم تلامتساو مدلاب ةنيدملا

 | كلذل اونكسف ءاملا ىف غارب ل الخ نم ثدحي كلذ ناب مهعور نكس مهئابطا

 | ةكلمأ |تاهج سلاف مل رم نسلوت دالب فانز مه ١١14 ةنس يفو

 ا دالوا نم اباش تباصا | سفاقص لمعب ة ةقعاص تضقنا اعقب و دعر هوت

 ٠ لاعا نموليروت ةنيدم يف ءامسلا ترطما ما*١٠5 ةعس يفو هيلع تضقفف 0

 سانلا نم ريو لوقحلاو يراربلا مع ىتح ا دج اريك ناكو دوسا المن ابلاطيا

 لوقملا



- 

 | وبا هل لاقي بلي لجر دجوي هلا هربخي قثا نم ينتثدح 36 شاع تبم
 أ رهن ىلا اموي ىتاف تاركملا طاعتي هنا الا تاواصلا ىلع ًابظاوم ناكو دشار
 ىعيالت يم هناكر اصو هيلع ىغتا كلذ بقعو هتداع بسح هنم لستغاف بلح

 هنيدنت ءاسنلا تذخاو هيلع ةحنال توملا تامالعو هلزذم ىلا هولتحاف ىش

 رشاب و لستغملا ىلع دشاروبا عضو الو امره اكيش ناكو نقم هل اورشحلا م

 | ىلطسلجو هتيشغنمقافتسا ةداعلابسح هكلدو هيلع نيذتلا ءاملا بصإ لسفملا
 لوه نم لسغلا عاتراف اذكه يب نولعفت مكلاب ام الئاق خرصإ لمجو اروف ل |ستغملا
 سانلا تلظو دحا لع ىولي ال ودعي دشار وبا صضمنو اتيم طقسو اغار م

 اداعيم لجا لكل لمج نم ناسف لسفملا تومو دشار يبا ونص نم نيبجتم
 اوه 1 ةضيه ا مها ٠ا/ 3 ف 3 هبحاصل فقو شعل 3 هادعتي ال

 ا نسح يشل هل ل 5 حالصلا ل اهأ نم لحر 1 هم يفوت ماشلا ني رطب ( رفصأ

 2 ىلا انلصو| ف هقزانج عت 1ك
 0 يشل ةلخلا جوز لماعلا | ماعلا

 هوفقوأ 100 ف ف قوى ثعنلا | :دهاشلمرلا باب ةنابح يف هللاهمحر هبأشن

 | بيغم دنعتمقولان راك ث مح وءال اوالا 3 4 حرس ذأ ىلع تيما رم هَ دنع هد 1

 | شعنلا اولماح لاطادقو سعشلا بورغ لبق تملا ن
 لل ه ير (ل٠.

 دا |
 هانئ نوم سانلاو نمعسلا

 حيرضوحنر 7 7-0-5 9 3 ا ا روب زيشلا ب ادتساف عارسالاو ىبشملا اممهنوشحسانلا راص ىتح هب فوفولا

 | ناسف لمرلا باب يف شانقد ةنينبب ةريهشلاةنينجلا هاجت نفدوهلدمملاربقلاوحنراس |
 - 26 تخيم ةريدح 6 دئاؤعلا قرخ ىلاعت هلو ء يش لكملع رداق

 ةري لا نا دئارجلا ضعب نع القت ١551١ ةنس لآو

 3 هد

 ثور 2 لسخأإا
 اضالا نم دك رسما اكريما ُّق 1
 2 ب 9 تل



 ضي
 بسب
 لامشلا لاو تقنط ةريعلا ناو نيله ةفاسم ماما ىلا تمدقلو اهعضوم ا
 نا ةعاسلا ىدي نيب نوكي امو ناكأمل هعاذالا باتك يف 00 2ع ىثم ليج د |

 يناربطلا نع كلذ ىورو اهنكامانع لابجلا لوزت نا هعاسلا تامالع ةلمج نم |
 ثداوح يف شهدملا | باتك نع لو ركشكلا يف يلماعلا ن ريدلا اهم هلق ام امكذ مث م

 ناهفصاو روبأسنو وناتسربطو ناجرجو يرلا يفلازاز لصح هنا ةيرجم ؟ غ4 ةنس

 تعطقتو الا نورشعو ةسمح ناغماد يف ك كلبف دحاو تو يف اهفالخو ناغمادو

 | عرازم قاف موق عرازم هيلعو نميلا لبج راس ىتح أضعب اهضعب نم تندو لابج
 نيزسلا هذهب لابجلا يشم نم رابخالا دئارج هب انتفاو ام لقنا ىثنا اهو نيرخا

 هرم عزعزاب وز“ "ب ةسأرف يف لبج دهوش ةرجث ملل 5*1 ةنس رخاوا يف ل .8

 أ امس ةثهدواعر 0 0 هب رِغ ةئمهم وهو هر 7 امرأ رابس م هك

 أ فخ رثم يقام ة ةفاسم عطق دقو 4ض:ه لصفتت 0 ىلا ةيظعأا ئص صلا  3أك *« ١

 ا ازعدقو : ةعساو كدب رّتأسإ ون زثانح برد >حو نررسح هقي رطب مدهو تاءاس

 لق حت نم ديعت 1 ةرآز دعب راطمالا طقاست ىلا ثداحلا اذه ناس طاوسراخرملا

 د0 تن ١ رم ثدحو اهيلع قلز هلا !اصلصلا ةبرتلا تاتا اذا ىتج ل اجلا برشتف

 لغالاب واديور ايي ور عقال ذخاو هناكرا نم عزعزتف هفوج يف مدهت كلذ

 نانبل لبج تاقحلم ن ره عابح 35 8 يفو هر ,رك ذل هتعرس ىل م|لصوت ل اعاحلا هت لا
0-5 

 | لبجلا يشم مظع يود هل مع ىر دات قاف ماا ةنس هيف لصحري 0

 / فرعي ليج لجوي 3 جلخلاو رانلا ل اج ا“ | 0 8 21 م ةفايسم هر 5 لع

 أ هىمابي رغ نمو اليسيس ةريزح نم برقلا د ضي الا الا رمملا لاوس ىل اعانتا لبي

 تافصو ةعيظف ةلاح ثيم نوكي هاش ا هنم جرخي هنا

 كك
 طاحوهو عزملذلز تو دعرلا يودك يود هل معسلو لن



» ١ 
 ةنيدماك ريما ىف دجوي 6 ءاسنلا ةئيدم دي رانلاو جلشلا نيب عمج نم ناويسف جلا

 لاجل ءامنلا ايفان دق سفن ةئايسخخو ىلا اهناكس عومجج وتاكد ىت
 امو جس حب 0 000 ءاضعاو ات دأب سئرف لاعالا عج يف ١  1ةوسل

 ا داق ءانس , ةشمارتلا نم أهي نم عيجت ةسنكلا هار نا كلذ نم ب رغالاو

 ةوشنلا غب“ ورب تيطت هوس :ار يل 1 لفاحملاىر ري ةنيدملا كلت ىفّسفط

 ةئيدمدحوت 53 2 الب ةنيدم#«لزنملا ريبدتو ل 0 | ةطالا ةمدخمهتن .حفيظو نافلاع حر لا

 ا الأف لاحر اهلاه 0 نكتود ال لاقي أي 1 ريب 31 هرواكك اهلا ة ةيلع صلا أ كوغتم مياقا ف

 88 املاد دودخلا ن هطختب وأ تاذيصلا ت تبت اديسلل حسم الو طق: ارمأ منيب دحوب

 اذا ىدح ةب روالا بوعشلا نولماعي و ةراحتلا هم نوطاعتي ةدإيلا هذه ناكسو

 ا ةليمح ةنيدملا هذه توي و مهطايعو مهناطوا ىلا اوداع أهنم ةيفاولا ريداقلا اوعج

 أاهدعب بايلا هاجت ةءوضوم م انصأ تدحو اهتاخد اذاو ةئملث#ام ابعراوشو ةْن رم

 ا وه ,مملا اذهو 2 نم رهن اي ربجلا ةعطاقم يف دجوي 6 ربحلا نم رهن 36 موقلا ا او كنا 101

 لع ريرخ الاو ةيديدح .:رداعم ىلع يوتح ضراب يرجي لوالا نير مجم

 ا لوح نب روكذلا ع نهنلا 00 دنعو صفعلا ضماحي جز جزتع 32 الم تاعقتسم

 رسج 86ربحلا دلوي ا 0 7 صفعملا ض هاحم ديدألا ج جر 7 ا ىلا ىلا ءاملإ ا

 | تدشدقفا لهاا | ناكريمالا دالب ىف تقئرا روأبلا ت نماذج لك افلا نم ا

 ا | 0 اواشنا | مهنا فحصلا ت بور دقو نوظعلا ينايملا يقسام 1 دباعملا هنم

 هءافثرا غايب ىتنيناك ةئدم نم بر كلاب زاغ عوب وه وناكت را زاغوب ل 1 | رولبلا ن

 ر ,ظي اجردأ فافشلا روليل 0 هضرا اوشرف مهنا بل رغلاو أرك رثم ال" ضرالا نع

 اي روعكيف ةرخابلا قرغ 6 5 زاغوبلا ىف هتحت امرسجلا قوف نم نيرالل |

 ١ ةنرس تكشنا » دكلملا مس أب ةيزءلكتالا ةلو دلا عراود مثانم ةعرادلا هذه |
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 تادمملا نه هب م امانفض ذا ا ذاو ةل زالكنا ةريافلا ( 7؟ةز وحن اهتا اقفنتناكو 5
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 ا لوطسالا ةنب :خ قودنص|ميفدحوي و 35 نياك 5 ه ريل نو مام غلبما لسحب تاشور ملأ

 ٌ عا 1 1 -. كلا » د
 دحاو لكن زو ناعفدما .نماعفدم رشع ةتس اهطاومحو ةرب فالإ ةرشع ىلع يوتحي

 : كات ترضح 8 ىر# "0 حسو اطباض نوسمحو ىدحا اهو 3 تان ٠ اهم 4

 6 ا ةعطق رشع هعب را عم 1٠١ ةنس ةحملا يذ ؟8 ىف ماش 0 ىلا ةعرادلا
 ا 0 0 1 5

 ا ةعسدع أع "ةاكام قعؤ عو كذا ةءرادلا كارا وود لاريفألا د ا
 1 2-32 ِ - + فر , ان الع 5

 0 هإ ء هوا ١ سس وبا |
 2 ةيإك سع يثق 100 داب لوطس د | ردص ةلكسالا نع لاما

 ةدفلالاعالا ك

 كلا احلة كاد ةرئانم كلذ نمو

 ذ ةسائرا أب روتكيف ةءرادلا

 1 |[ هدف
 ءطاب اع ءاملا م1 8 اهاعدص

 6 ا

 ب

 يد ةهيفدو ج> ةفقد رثع ةثالث



 رقم ةنيدملا هذه درب 3 ةنيدم ف رغ 36 ى سلب 1 لابن نع لولسالا عا

 هذه ىلع راطمالا ت تكسلا ضخ فلا ةئام 0 اهناكس ددعو ريمش رك

 ةبح لك نم لويسلا اهلع تعفدناو ه 1* 1 ةنس ةنيدملا

0 
١ | 

 ا و الذم 00 6 ع ءاملا عافتر نا غلب و اهعمجا أب تقرغ غو ةئيدملا ف

 >6 ماش /| قشمد يفو ماشل سلبا ارط يف نافوط دي ليلقلا ١ الا اهلها نرم جني /

 سلبارط يف ةري زغ راطما 00 ٠17 ةنس نابعش ه يف مقاولا سيما حابص 3 - 7 5 1: : ١ث 1

 ا 1 .
 نايغط اهيقعا ةعاس فصل وحن نهاد

 , ضافو هثوام الع دقو ايل - م

 لا ةلحب ىف اهل هتماسملا تويبلاو نيكاك دلا م
 - ءا م ٠ ]ل اه - | 1
 || هعرمسل ردخ+ 8 فصأاقلا دعرلو بوص هلو ربا نع

 [| ءأأ يأ 4 ايدي ما ىف
 رع ب 3 ف كلل + رمد يئ

 و يتاطلا 0 نم قمفدت ءامل ىر يبلع ا || 85 1 ا

 يتلا ةعقبل ا كلتو ةغ ابدلا ةوبق ءأملا رمع دقو ةيظع ةوقب

 4 تايث رث ن أ 35 وتلا عماج ف ءاملا غلب ود

 ا ولو ةددالملا ىلا ىغتتا و هطسو ةنئاكلا 5 ريلا

 تا مادهلا اهن» ةيسج اهناف رئاسخ
2 

 كل وهماماةعقاو 0 أةوب هلا كشكو يساطربل

75 / 2 0 2 ٠ 3 1 2 . 

 ةعتمأ ءاملا فرحو ةيظع ناردج ثتإرحو 0 راما تمعلفو راطعلا ماج

 ا ا قب وسلا نكاد ف ةدوجوملا قازرالاو ةعتمالا اما ىمخحتن ال اقازراو

 000-0 ا .- 260-11 0 ٠
 راطعلاو ةهذألا ماه نه لك فو نيحاوطلا يفو رملل ةوامعا تويبلا

 [[| ىوس سن الا يف فلي لصحي م ىلاعت هلا فطل نمو أامدع حبصا اهنم لس ام ناف ا يل تداستشل ان نك ا ا[: ءأذ |



4-0 
 كلتمل اليل ناك ولو ا راهن رهنلا نايقط ناك ذا ىلاعت هللا فطل دقو دحاو صخضخ“

 يف ىدرب ره ضافف ةي روس راطقا لك يف ماع ناضيفلا اذه ن ناك دقو ٠ كتفو

 ىلع ىع و عرذا ةنالتوان يدأ .عالا هتعم ع نع الع ىت نا ًاناضيف ماشلا

 ةراهلا ىتح ةجرملا نر. هقي رط يف ىت عا ةيمومعلا لاحلاو تدناوحلاو رودلا لك

 دطاشو «سفل يف دحأ بصي و ةربا ١ فالا | ةثالغب تردق ةيظخ رع

 تراث 1١ ةنس ةج ا يذ سداس يف 2ع برغلا سلبارط يف

 فالا ةعبساا ىلءوب ري ام للا نم تفلئاف برغلا سلبارط يف هلئءاه فصاوع

 موي ٍينأثو ةروكذملا ةنيدملا يف ةر . زغراط أدما تلطه مث ةيظع تايانب تمدهتو

 ةئيدملا هايل ترمغو ةديدجلاةروسجلا ترمدف ةنيدملا ىلع ضيفت لويسلا تذخا

 توي نم اهءاما ناك ام عيمج هلورس تذخا لوالا مسقلاف تاهج ثالث نم

 ينانلا ملا اما رحيلا ىلا ةبيجم ةوقب هلك هتءفدو نيتاسبو راحيثاو شاومو ناكسو |

 قارغاو راحينالا ماقو ينابملا فالثا نم لخي مل هنكل لوالا نم ا تقضافا

 1 5 ه0 2 ا ا *ها| | « عا ءاا |||
 (ناب زريه) عراش نم هيف هرام لويسلاتناكق ثلانلا مسقلا ام تاناويجلاو سانلا أ

 5 01 ا ها |
 روردهعي و هعاس نإيتس نيديدش مزعو ةوفب تن دماد ان ريغ اريثك رضت ملف

 محن ليسلا نال ناب رعلا نم تشالت ىتلا سوفنلاو اهيحاوض يف يتلا لزانملا ادم أ أم ةدلبلا يف ةريل ةئايسم وحنإ تمده يتلا لزانملاو ةريل فلا يف اب رئاسحلا ا

 راجيشالاب اوقلعت نييذلاو ةيلاعلا لالتلا ىلا اًدواجتلا نرذلا نا ىت> ٌلْفغ نيح ىلع ا
 ه 1811 ماع فصتنم يف 6 كبلعب ةنيدم يف نافوط 96 ليلا مذخا ةفعاشلا ||
 | ةعبس طقساف راتما ةثالث رادقم قاوسالا يف العو كبلعب ةئيدم ىلع هامل 9

 | فرح دقو نكد نوعب راو الزنم رشع ةثالث طوقسلا ىلا ىعادتو اهتمرب ر أ
 ا ا

 | ةثالث هموجم نيح فطتخاو ةعتمالا ._ليرم 2 كلا تال هرحا مع
3 



 | اص اضي | فطتخاو مهلع

 ردقامم اهريغو باودلو

 8 ٠|« ىلإ ٠ءاعا
 ءاحدو قارر2 يهعاو

 ةقيانأ < ا
 وبملا بيج ةراج

 ةبب رحةرخآب أب كر ماسر هلأ ناكو دحا ايش م نم و ةر رخابلا تقزتحاو لع
 آخ



» 1 
 دليلا فصن تقرتحاف ةنيدملا ]ء اهررشب عر

 خت تناك ىتلا ةلئاملا تاوصالا نم سانلا رثكا تفك

 ةيديدجلا 1 ةكدلعألا ككطةلو تفاح

 قيرح #3 ءام هقوف بص اذا نيذختلا دامزلا ىكا

 تبش'8؟ ١ةنس هدعقلا 5

 ( لورتيلا 0 وكدسم

 ىطغ ةقشكا ناذد هنم 00

 هيي ا 0

 افرغ يف ٍ اهم وبش ءادتبا

 ناس مادناف اق ةفرغلا باب | ىف رانلا عضوه ىل 1 نانلا ى مدتها و 0 ءاوطلاو
 تت

 ليد

 قا ءا .٠ ءااإ ه 1| ا ةثع لإ ال م |
 نه اهيفاف بمهلاف قوسلا تاهح لك ىلا هعرمسلا رانلا تدتماو بببلل

 ء يذلاو ةعاس فصن نم لقاب ىف اغشل و يولعلا ن :يقباطلا ف هيم مناصلاو

 رشلا ةهجلاب وءاو ور || قوسإ تلصنا وأ تفقرتحا ايلا تيلاوحلاو نزاخلا ددع

 تناكول اكةريبكلا نزاخلا مهن ناكو ةليمقلا قوس نم



» 
 ةاوس علا اهدادتما نه ةفخ اوسحوأ ميرسلا اهلعف سانل

 دا تاءاس ةسج وحن قب 8 دتما نا دعب و مهتءتماو مهتعاضب لد ىلا اودمت

 1 ع تيمانيدل ةوق 3

 ةياغب 35 اب هسا و اهميعص

 10 !ةسيو « فخ بكينا نيثالث ةفامروؤصل ادد

 |خاد نادالب ةي



*» 
 هوس نم جرخاو ةينامع ةربل نيبالم ةَعَس ةيهرئاسملا تردف دقو مويلا اذه

 | كفو ىحرج اصخ# أ بالا ادن نع فوني امدداو

 ١ كلت ىلعفس اثا تنكف رئاسحلات دهاشوةناتس الا ىلا ةلز الإ هذه ب قع تبجوت

 تريغو اهناكرا تعاعزو اه صدف لازازلا كهيديا أهم ثيعل ىتلا ةسيفئلا ينابلا

 نع حس 0 برغأ نمو ريكلا 0 ]وناتسا يف ررضلا مظعم ناكو اتساح
 ل

 هةسفنب مى ةراث د) تن تطقسف ماح 6 00 يي ل اح حر نال ||: ازلزلا اذه ثداوح

 1 تناك انبي 6 ةنيفس اتمواق نادكعم لي كالملاب كالملا نم اسف بِي رق مطس
 ع

 نيتئامرادقم اباشخا ةن [ ه م ةدصاق ةيعارش ةنيفس ٠نسعأ - 1 ه١ ., :. . |ه ه هر. | ١ َه 1

 |اذدي ءاملا ر

1 

 دعيت و عراوشل و

 ناب يرسلا ن رسدلو .| |

 اضوصخو ةراعلا تاجرعنم يف هقور
 فر

 ا ١
 ناف كلذ عمو رارشالا ةمداصم



00 

 ماس لا 0 يتلا 0

 ىلعنمالا عم

 ,ىلا ةنردملا اومدق الف من

 تلو ا ته

. 1 | 
 تمادو الا تاوصالا تقفتراو أَ



 يود هل قرزا رهنو رمحا ره كلذ عو# نه جرخيو هل ةاذاو هتك الانا

 هيلع يبنلا ةكربب ةنيدملا يف أب ناكو هيدي نيب لابجلاو روذصلا ذخ أب دعرلا يودك

 ٍ اعافلطنا ناكو دراب مسن مالسلاو ةالصلا
 3 باوبا هيف نادععم هدنع ناكلماكلا كلملا نا لق 4

 ىئى يئ يي >1 ب _ى ل كه ل هتمدخ فش مزه بنا هنالا لوا نم

 بدر رهش نم نيرشعلاو عباسلا يف

 صخش 3 |يللا ىضقنا اذاف ةءاس ةرمثع ىتنثا باوبالا مامت ىلا 0 ةءاسأ

 ةالصال به اتيف اتيف ملط بق رلا.(: را: لعبف

 و عن دقدب ءلاكإللا :صا

 2 وهم كلملا ا ل وق ونا

 مهام اصخس نأ عمص

 ١ 1 | ا أ |||[ .
 نب دومج ىاللل ىدها دنهأ عالقب كلولل صعب

 رضح اذا هنا هتصاخ ْن *و قرع فلا ةّميه ىلع رث

 نا

 | ثعمذ مم هيفو ماعطلا : َط الم

|| | 
 ىر ضوو كح اذاف رحت مث ءاه ام هه رحو هانع

 نع يناعلا بالقنالا

 ٍفاثلا ء:ّلا رخاوا ف ةجردملا ةلاولل قي وهو

 الاب ةمالا هتقلت ىذلا ىباسالا نو هناقلا نالعا ثقغ

 رار زولاَةع هه .اطقدف ايظع الب 3 7 نائعلا

 (اهوعو نو رمأةعاقلاو و ةناهالاب |

 0 تسقعتو ةدنجالا أ / 10 ا

9 

00 
 5 أهمعشو 3 ابللم ٠ فالح جا ع تاعمحا

 ء
 ءفاأن



 -. 1 ا 3 م. +[ ١ اق ا

 هيعمل قىوسابس حلاو روتسدلاو 7 ل ط ةينطولاو ةناسأ 3 قوقمل
 د 08

 00 نم ا تح ف ترام ٠ ٠ ةثداح ت رهط 1 قرتلاو او داحت الا

 كلا 1
 ماما ةمواقم نودب ةيع

 ةيحراخلا تانكي ى |! قاست مهيلعضوبقملا نم ىرسالا تناكو
 ني مهناثو نش دوف ى والا ريباوط نم ةدرقلا دونجلا أما ةدلبلا نع

 لاجزلا ! نم ريهاشم 8 ضيقلا قلاو نجي | ىلا اولسراو لابحلاب ٍ اأدأ| | ,. هاا ءأ سلا الف

 ١ 1 1 || أ || |

 / ذاب دومم موجرملا لنو ناطلسلا تخا نبا نيدلا جابص
 ه

 و دام ادْلا أشاب دو



 *ي ما+ دوي

 ةيدمحما ةيعجا سيئر يرورس كب فيظنو نازبم ةديرج ررحم يناتسغارلا

 كرساملا لاحر رايك نم ةعاجج . لعو ةيلاملا ةراظن يحةبساحت كب نمحرلا ديغو

 | حارسقلط مث هيف يتلا قا رو لع تطبشق را رجالا ي : لا ةريللإ الراو

١ 
 نيدللا سس سنربلا

 ةنتفلا هذه كيسربدم ىلع ةمارص لكب ذغني يركسعلا نوناقلا ذخاو ةيفرعلا
<«َ 
| | 

 ماكحالا تنلعاو ايظع ا 5 هياء ضربقلا ثدحا ثيخ

 دحأ كيل ىو 0 دس مهتم 0 مدعاو ةللزأه الم ل زانملا سشستفتب 1
 دب و ور

 ا! هإ
 دم 0 فالآاةجرا 1 ىلع ضو عراوشلا ف لوحتي نا عيطتسإ كاذذا

 ةثداحلا هذه فِي كرتشي ملهنا ديلا دبع نلعاو ءاطفسلاو رقبقثاا راصنا

 1 مهحالس اوقلا نيذلا زيدلي ىارس سرح نم دول طايض ترها>و

 هدالوا الإ اوسيل نيمجاممل نا مل العم اوماقي ال ناب ا 70 ءا مههلا لسرا ناط تأ

 رارفلاب ضعبلا هفشاك دقو هعلذ ررقملا نم تاب و مد قاري ال نا يغر ةناو
 لل' بس

 داتالا ةيعمج لاجرو ىلملا سلجلا رباخت ذخاو زيدلي رداغي ال هنا ممل دكأف
 00 ا 0 ع ل

 هن 0 4ل و هيلع طراشل يتلا طورشلا لكب دعأاو هوحن مهعطعتيو يقرتلاو

 ا 0 0
 ب نأ طرش ىلع ةينامع ةربأ نيب الم ةهرسع ةلودإ

 300 ل 5 5 0

 ف لاوأي روتسد احلم هسرع ىلع د 1

 فلأوملا يللا اجلا دقع مث ةيساق ةيعمجاو سللاتاباوج تناكف هتايح ىلع نمآوي

 نايعالا سئ اشاب : ىسةسائر حنةي رس ةسلج نايعالاو ناث روع ىلا يسلجم نم

 ةدعاقلا ىءار هك 44 الخلا شرع ىلع ناخ داشر لع هيحا بصلو ةعاذ 2 قف

 ةروص انكذ . 3 هماخ موزاب قاف ناطلسلا ليعافا هل ايم ةلئسملا 5 و

01 
 اهدحا نادفو فل ات ) مجارتاف ريععلا باجر نم يناثلا هدول رخاوأ ف ىوتفلا

 - مم 2 | ناغ داشر دمحم ناطلسلا ةلالج ماببل رخ 1 هعلخ ديلا دنع ناطلسلا مايل

 ا يدنفا نيدلا ض له م السالا خي م ىتفتساف نيل سبل ةفيلخ ملخب ةيع 3

3 



 يع
 ا مالا هيدا لعب ناكنا باج ع ماخلا ديلا دبع مب امو كالملا سرع ىلع هالتعا ْ

 ا ةماقالاب هل مي + ل ناو هتلئاغ ا لظفحت نا ىبتب هناو هبيصن نيكس |
 | ناطلسلا نيرادجبلاا يلازم رصقلا اذهو اهيف دلو: يتلا نافارش ىاربس يف |

 هل نم راوي اناطلس ديجلا دبع اهب ناك ىتلا ةدملا شو 57 ةئسا#* دازع
 كينالس ىلا هلاسرا 0 إما سلجلا يف ةلوادملا دمبو ءاقبلاو زملاو | وحلا
 ني رغصالاهينباو هناي نمةيل ا 5 راكب رصق نم اليلجرن حاف
 ف يف ماقا ثيح كينالس 0 هيف رفاس اصاخب راط ة بكر او هتيشاح ن :رم ضعبو

 ا ةلالج يدي كرب 0 فرش هناف يناثلا دفولا اما. ٠ كانه هل دعملا رصقلا

 ةوهص ىطنما رهظل املا شرعلل هئاقثرار «خهغلب و ناخ د اشرد ناطلسلا
0 

 اج تام حاف قل 2 0 ع ان !| ادا تاغ 7

 ٍ اشاب راتخم هتيعع نراكو ةيب رجلا ةراظن ىلا بار كر مثرعبلا يف 1 ةطح

 |" ةساملات نادعب و بعشلاب اونو ةلودلا ام ةع لبقتساف يزاغلا

 | مالسالا يش ماما روتسدلل ةن امالا نمي مقا 5 اناليلشو ةفيلخ هب ىدون ةيعرشلا

 | لبقتساغديعسلا هسواجي امالءاو ًايظعتو ًالالجاعفدمووفدم ةئام ذئنيح قلطاو
 | عدوتسم يو وبقب وط ىارم“ ىلا فرش اثالثلا موي ليصأو كثي رضاحلا يناهت
 | مارتحالاو ةرايزاا ضورغفب ماقو رصعلا ةالص ىداف ةفي ردلا ةيوبنلا راثالا

 ىتلا تانامالا سدقاو مظعا نم نائع ينب كولم اهيسحي ينلا ةيوبنلا راثثالل
 6 0 لح هذختا يذلا هب هملوط رصف ىلا راس مث مهضعب أب اهب كرورخافي

 تاذةيخرات تاعوقوت ثدح هِي ةلام !*؟هو ١؟؟ 5 ةنس ينعا نيتنسلا نيتاه ٍش

 هنسوبلا مامضتا اسفلا تنلعاو املالقلسا تنلعا ةيرافلبلا ةرامالان ااهنم نأش |
 2 هاا كك كك كك نوبلطي ةيظع تارهاظمب نيبدي 1 | مايق كلذ للاواني ايا كسرفام »

٠8 



 ضي عأو دوع

 لاعاب نويدي ركلا باونلا تاو نانويلا ىلا مهمعضو ةينائعلا نع مهخالسنا

 | مفئاظوب 00 رع مهوعنمف نيلسملا نيشارلا قوقح ىلع اودتعا ثيح ةيشحو
 2 2 ٌ . ءأأ 11 :

 ملاداحتالا ةدي رج تركذو نيلسملاو نمرالا نيب هنطا ةنتف تثدحو باونلا
 ع . ا 33 5

 ىادفينمرا نم قلطا حالسلوا نا هج رتلالادتعا ةدي رحنع القن 185 ددع

 رص 8 أصح كار ناك

 2م جرخ ا صاصر هبقعا

 أطسق ىعدي ينمرال جرت نم ةيصاصر /| فئاذقلا

 11 عيمجو مهوب يف ة ةنص# نمرالات 5 ذاكو ةعقولا تادنيا

 قالطات وص لع“ أمسح ةئء وكحلا ترّيتهإ دقو سالسلا * مه لح نإ ,يسملا مظعمو
 2 حب 0 لنك

 ممجي و. نيسرمو سوسرط هي ةدوجوملا ةي ركسلا ةوقلا بالحتساب قدانيلا
 ف 339 9 0000 :

 ةيفرعلا 377 ةيركشلا تنلعا ةروثلا تمدتحا اموولاسع هرق نم 0

 طغينرالا) نوينانلالا ءاثو' صفت ”يغلا وحن ن زيفرطلا نملئق هنا

 ليصحمت اهمعسو ةيلحلا ةجزدالا ىلع ةمو) 41 افوقو مدع اهبلس نا قور 9

 1 اوحنج ناب اورذناف ةدحاو ةعفد 3 ريهالا موسرلا ةفاكك

 ل وهد 37 راغم كل دحو ةيناهعلا دونجلا مهلا

 ا 1 اهفارشاو ةنات-الا ءالع لسرا كلذ

 مثودح قىدح دقو لتاقنلا نم ن اوخالاعنم يف ىفمالسالا مساب طسوتلا مهلا نيلاط

 أوحرخم الناو ةموك ا رماوال دايقنالاب مهوح صني قشمدخياشمو تاداسو ءالع

 . ا.
 ثعضوو طاونرالا ءاعز تءضخن دن ؛ادشلا ىفا ىف اهترزاو وه ىةلرم هب اوفرع ع

 ا فال تزرع موكلسلا .ى. نينالالا دلام ةلوزلا ةردقتو اهناذ الن ملا
 0 5 712 ين 22 ٠ ى ور ثر 52و ل 9

 7 ل يي يتيم ا ا ايم بلا

 دكا 5

| 
| 



 عم 0

 فاق
 8 20--7-:072:21222اْااااااباباب_ب_اأ> بباب

 مهضمب ريك د دم اهنين ١ سيزم جوخاف قيلرؤم ألا قيسنتل ةكلملا ءاحنا عيمج يف |
 تنارلاو ضي وعتلا نم ا لان مهضعبو اناتب يدا مرحو يدعاقت ننئا ر الب

 مهغمجي عرش رارقلا اذه قيدصت دعبو نوملسملا ريغ دينجت ناثوعبملا ساهم ررقو
 نم اورف ليبخرالا رئازج تيس ماورالا نا دئارجلا ةياور نم مع نك مدينجتو . م .٠ ع 5 ا ءاوهإ
|1 0 : 
 0 ةلالا ا ىلا ةيدنجلا

 تبعتف ل ادسلا ءانباو راوجلا لها ىلع ءادعلا دي دمت تعرشو |

 ريمأو رصم ىف

 | ع جلا ةي رجلا 20 4 7 7

 ر أاهنم دا رملا ناك لاين



» 
 همس 2 تل 5 تت

 1 ديدخت نا نوقفقحلا هيلع يذلاو ٠ لوقلا اذه بذكر هظف مالسلا هيلع

 هنا مالسلاو ةالصلا هيلع هس صقخمو هيلع يسارا كاندي

 ناطلس الو نيكلمة نجا | ىلع |مادنكلا اعضاو قشمد قرش ءاضيبأا ةرانملا دنع لزني

 5 الخو :لعلا هللا ضبق دقو ايشفم الو ايضاق الو اماما الو نيملسلل .ذئموي

 جوجأي نمضرالا ظني و يقرشلا دل ةلمر باب دنع روعالا لاج 0

 0 هيلع هللا ىلص دمه انديس ةعبرشل !ررقمو اطسقم كح نوكيو جوتجأمو

 5 رخثاو لبالا عم دسالا ىعري ىتح ضرالا يف نمالا هنمزب عقيو اهل | ددجيو

 أم رف الفا لوقف تب اب رع ىلا نا ىتح هنمز يف قزرلا سيو مثغلا

 برملا مضت هللا ىل اا الفةدحاو ةلكلا نيكو ضرالا يف ةكربلا نم هللا لنا

 نفدي و ثومي مث ةنس نيعب را كوش ناننز ريخ ىلع هعم سانلا نوكي و 2-8

 مك نينس عبس ميقي هنا ةيثيدحلا يواتفلا يف رمح نبا لقنو ٠ ةيوبنلا ةرجحلا
 نال ةنس نيعبرا مهقي هنا يسلايطلا ثيدح هيفاني الو لاق لسم ثيدح يف مص

 نوثالثو ثالث هنسو مفر هناف هدعب و مفرلا لبق ا عومج دارملا

 ا رومالانمو ٠ رحقلل فوسُلاو سمجلا فوسكلا 2 فوسحلاو فوسكلا 83 ةنس

 نا نم فوسحلاو فو.كلا بابسا . نم ماوعلا ةنلسلا لع رئاد وه امو ةيفارخلا

 دري مل هنا كلذ د لوقلا لمجو ةلطاع تاليختو ةلطاب ماهوا ينو اهعلتبب اًتو>

 قامته تاي! نه نائيا اهغنا اهيف ذزو اماةياغو اهعقيفح حرشي ام ةعيرشلا يف

 ةشحوم 00 فودكلا ١ ةلاح ناف سوسح رما وهو هدابع اعب فوخي |

 'يجتلت تاناويملا نم اريثكو رويطلانافتاناوحلا نم ناسنالا ريغا ىتح ةفوذم
 بعرلامثالءاهيلعتاوصاب خرصت ةشهدنم هنم ةفئاخ فوسكلا دنع اهراكوا ىلا

6 



 ا م17 و
 د ]

 3 1 2 مص

 تام موي مالسأ و ةالصلا هيلع هنع درو ام”هتاحل الو دخا تول كك الو

 أ فوسكلا دنع ا جلا و ةفأ اعلا هلعفت امو نعت ا مقارب هدلو

 0 اااااا0ا0ا0ا0ا0اا | ]1 ]| | 1 1 1 1 1 1 1 101|1 10 0 0 0 10 0 0 0 2ة2ةزة

0 2 « 

0 

 ماهوال الاوت افار ىلا نمي فدي را ولا قالطاو ة ةيساحن اىنلا ىناوالا عرف ل كوسفعاو
 -. ث

 الف أهعو 5 و ل :يكلفلا نم فاول لفزوتكلا ا نيبعت اماو ب ةلطابلا

 تحرس | ةكلف ةيبأ أس> دعاوق ىلع قيبم وه لب بيغلا 0 ءارابخا كلذ دعي

 ئدلامولغم | راصف ةكلفلا اهل زانم 2 اهلقتتو رمقلاو سيشل لاوحا ةأعارم بس

 تلح اذا هنا اندا ذا هفرعي ام ريلظن كلْذَو دغاوقلا كلت تسحب كلفلا ءالع
٠ 

 سمشلا ناو ينالفلا ىلا ثدحي وا ءاتشلا لصف لخدي ةينالفلا ةلزنملا سمتلا

 :ريكلفلا رابخا فقوتي الو ةينالفلا ةقيقدلاو اذك ةعاسلا يف دغ موي علطت

 أوايملا كلذ ببس نا ىلع اهدوجو لبق فوسخلاو فوسكلا

 #قلا هلاآلا فرصت تحن ةلخادلا ةيلقعلا تازئاجلا نم

 لع هتلاحا دعب هب ملستا نم عمي عنام الف عطاقلا ليلدلاب

 عرق ىف ببسلا نا يح 6 000 فوسكلا تقو ةماعلا هلعفت ام ببس 8“

 ذا رشا 1 امظام لع ديا اوبل قالطاو لوبطلا برضو ناوالا
 ل

 برغتسافرمقلا أ فسخ ةنالفل || د |ءللا نه 01 ةعاسلا يفهنا ك أولملا ٠ ّنَم كلل لاق ين

 5 هلبللا كلت رمقلا فسخ نا هل لاقو هسحي او كلذ مهلا ةفإ مم كلا

 كلت فيس انا كلملا نوكي نا مجنلا يشفن كقنغ تب رض الاو كئفاكأ ثركذ
 > دجوي هنا ةماعلا راذا ىف ,َةلاذ هقدصي الف اهنيع يتلا ةع ءاسلا

 كتيياذآ ىف

 اين 8 ٍِح : نا كلذ نودهاشت اح ؟بلمف ةليللا كالت يف رمقلا 0 ءامسلا

 : نمل كلملاظ اهيا كلدب هدصق نو هئم ر ف بن ءاالا ا فات ا ىلا ا < 01 : :
ٍَ 

 جلا ةظاننلا تتتا الف انا عافو وحلا ىريإ ع امان ناكول نإ
 يي



 24 فلل

00 0 0 , 5 
 برضو ساخنا عرق ىلا ةماعلا ثردايف ةع ءاسلا كلتا اان ناككلملا نإ نأ ٠

 قدص فرمقلا فوسخي هوربخاف ثدح اناركتاب وعر كلما ظقيّتساف 0

| 

 ا 1

 0 فترآلا ىتج نادلبلا رثكا يف ةي راج ةداعلا هذه ترمساو ٠ بس قاطاو محلا
 رب مدالب يف فوسخ وا فوسك < ل صحي ام دنع هنا اكريما دونه نع لن دقو
 2 1 0 7 5 د ةشحو .الاعفا اعيمج ن ولعفي و ةلئاه تا وداي ءاسنأا خرصتو تاركا د مه لاح لأ

 لقت نم : د6 يكاوكلا نارمتيف نيمدقالالاوقا 96 لفطلا (مسم نغسل < ءازأزأ 4
<2 
 | 5 1 ثم + |

 ه ماع 00 0 نأ ند نيب كلا ايروأ ءاحح قرح ام

 «دح4 |
 5 راظن | ةطسا اوبامفاسللا

 ىئ

0 
 قى تانئواخم دوحو غ

 خرعلا ن رود بات ةباد الو 4
 ل



 راث لا نم ارت لا لزالزلا بابسا يف نيرخألا لاا ن

 ضرالةرشزكر نمأب اغلقثت ضرالا يف ةكرح ةلزلزلا نا 7 ةيعرشلا
 أشنتوا رو هب كيمو ماد ل دا ناكم ىل 1 0 نم ءاملا ىف يف جوملا منن مك هلو> م ىلا

 أ| اذاف ابنطاب ىلا برست ضرالا ىلع لزن اذا رطملا نا اهنم ةددعتم بابس
 | كيدس زازتها هراوقنا نم بدحو راي ىلا هكتغب لوح ا ن اما كانه فداص 10 : 5 5 : م ا .

5 

 نا كلذ نايبو اياك و | ما ٠ راع . م 0 , لرزارت

 00 اذههطغض دادزي ل نؤملا راختلا

3 

 1 ا «( ءاملإ 0
 رارود اهمهو ٠ هلرزارلا لصح

 ظابمإ

 / أما
 مستملا ءاملا نا كلذ نايبو ضرالا نطاب ٠ يف فوب

 م بذحت ىح ردح محو د داوع -و م روح ل < رار جملا "حمو ديداخالا دك هدم رولا

 ضرالا رغمف ,امزالا يللاوت ىلع اهئاردجو فوبكلا 3 01 ف يه . ء| : 1

 تح هتغب روح أ ضقنت ن اهممو 22 2ك :هصأ . "م .ءلإ|٠ / .

 ناد بسح طع روذصلا تاقبط نم ةقبط لك ىلع طغضلا ديازتيف ارج

 | ةقبط يف لالتخاو بارطضا ىل ما كلذ نر ا ا كو

 ') ازازلا بابسا مظعا ن ا لصاحلاو هه ةلزازلا ثدمتف ضرال | 00 أ

 واقفا دن رمش واما يك دياز زتثو ضرالا فوج يف ن هروكتل تاراخب ءاكحلا
|) 

 ضر 00 0 رم بناج أهنم عدصت مغ رو بارطضالا كاإذ ٍتدحت جور ا
0 4 

 ا دل



 نأ هصخلم 1 كلذ نع ل

 ارو يللا ليلدلا ماق اذ

 تاراخلا نم ة ةلرارلل ب باسالا كلت ةراثاب اكلم
 1 501 ءاناأإاأإو ا

 ةراثابهر 0 ةهج ةلد لر دارا اذاف اهاذار ىلاعتو 4 يم كدر

1 

 3 واَشْلا ن 5 ةريث و ىلاعت هقلذغ 31
 0 - - .٠ + ايل 3و9

 د سس م ممم



 ءأ لا اودصق نيذلا عضو ند هلاثماو اذه نا

 1 د 1 8 2 3 2
 يننوققخا هدىعأ يد #ئ تورامو توراه ه4هصقف دى مهعابتاو لاسر

 ناك مالسلا هيلع سيردا ناءز وه ليق مدقلا نامزلا يف هنا ةصقلا هذه ريسفت

 ىلاعت هللا: سما ٠١ مهتةلاخ
 ا اد يل ا كل مح 1 نا دك ا

 بور ار حال م ده نحلم وراح لافف لادصا مهام ول اوناقو هد

 2 ت11
 مححو هوممسلا امهبملع ىلاعي هلل

 هلع ٠ ا [!
 3-0 مم قلاو مارش لامإو ضرالا يلا اطيبف تورامو

11 1 5 
 و ع دبعل ن لسيعنتماو ا ةر لاهي ه ارمأاب ادنفأاف ساناا نيب ا نصلا ادع ناالا تعئتماف اهالطف ةرهز ال لاقي ها رماب انتئفاف سانلا ند

 5 | ١ 5 ثا 5
 نوح و ءاهسلا كك تدعصام امم تدلعت مث العفف 0 الش وأ رم اب رسب

5 

 ايزدلا باذع نيب ارب امدكم إذ ءاهنسلا ىلا جورملا ادارا مث ةرهزلاب ىو امحن
 ت2 مث 2-0 | ردد .(ض .٠

 هركنادقف راث : الا نم كلذ ريغ ىلا اهيف نابذعي اهف ايندلا باذع اراتخاف ةرخالاو

 نورسفملا هلنو رابخالا لها ه - غ٠ نا 9 ذو ن ضايع يذاقلا ملقم يف ةعاج

 هللا لوسر نع ميححص الو مقس ال 7ىش هسنم درب . ل تورامو توراه ةصفق يف
 اس

 كلذ عيمج نا رحبلا ىف 5 00 :يشاو وه سيلو ملسو هيلع هللا ىلص

 4 رهزلا ن 0 ناكمالسلاو ةالصلا هيلع ا لوسر نا َن مي 1و يش 4: 32 1

|1 
 نا كلذ يف ةياورلا زكذ نا دعب يزارلا مامالا لاثوه اور نمل الخ رمع نبال

 ناىلب ع يقارعلا باهشلا صن ذ مهضعب لقنو ةلوم ريغ ةدود ريو هن

 وهف ةرهزلا عم | ا.تئيطخ ىلع نابذعي ن ناكلم اهنا تورأ رامو تراه يف دقلعا ن

93 
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 ل
 فتورماوي ام نولعفي و مجرما ام ا نوصي ا دكمالملا نا اف رفاك

 فاق اهل تلثنت اهناب لوقلاو ضرالاو تاومعتا هلل قاخ موي تناك ةرهزلاو

 ضاير .1رم صيخاتب ٠ ها لوبقم الو لوقعم ريغ اهناكم ىلا تدرو ناك ام

 نم ريثك يف ةنيدملا هذه ترك ذ دق 6 داعلا تاذ مر ةصق 96 ماشلا سابارط
 | لقن ام صخلمو زاجاب هضعب و بابساب هضعب ريسافللاو صيصاقالاو خيرا وتلا

 كلهو هدعب نم اكلم دادشو ديدش اهه نانبا مرا نب صوع نب داعل ناكمدنا اهتحي

 | "نيبال لاقف ةنلا فصوب منو م عيكرلعادل هل تنادو دادشل كاملا صلف: ديدش

 ةثاعست هرمع ناكو ةنس ةئامالث ةدم يف ندع يراك يف مرا ةنيدم , ىنبف اهلثم

 | اهفوتوفايلاودجرب زلا نم اهنيطاساو بهذلا نم اهروصق ةيظع ةنيدم اهاو ةنس

 فاك ىت> هتكلمم لهاب اهيلا راس اهّوانب مت امو ةدرطملا راهمالاو رحبشلا فانصا

 ىلاعثلاو يربطلا كلذ رك ذ مبا اكاوككبف امسلا نقيس ملع هللا ثعب ةليلو موي

 ةباحصلا نم ةبالق نب هللا دبع نع نولقني و نيرسفملا نم مثريغو يرشخمزلاو
 ةي واعم يا ا يما ف لمحو اهيلععقوف هللبابلط يف جرخ هنا

 تاذهرا يتلاقف كلذع نعال ابو ناالا سك نغ ثحف هيلع صقو هرضحاف

 ىلعو لا> هبج أح ىلع ريصق ر ةشا رمحا كنامز يف نيمسملا نم لجر ابل>ديسو داهلا

 كلذ هللاو اذه لاقف ةبالق ن بأ 0 لبا بلط يف جرخم ل ااذ هقنع

 يثيف ذئموي نمر بخ أهل عم + مل ةنيدملا هذهو نودلخ نب ةمالعلا لاق ٠ لجرلا

 تعا طسو يف ىف ايف تيك ل اومعز يتلا ندع يراعصو ضرالا عاقب نم نم

 ةنيدلاهذه نعلقني لو هجو لك نم هفرط صقث ءالدالاو ابقاعتم هنارمت لاز امو

 سرداوف تسرد اهنا لاق ولو ممالا نم الو نيب رابخالا نم دحا اهرك < الو رخ

 ا لوقي مهضعب و ةدوجوم اهنا مهمالك هاظ نا.الا هبشا ناكل راث الا نم



 1 ينال 3

 ةئاغ اهنا ىلا مضعبل نايذحلا يهتني دقو اهوكلم داع موق نا ىلع لع ةانب قشمد

 لج ةيندنلاو تافارخلاب هيشا اهلك مع زم روهملاو ةضاي رلا لها اهيلعرثعي امناو

 مرا ةفصااهنأ داعلا تاذ ةظفل يف بارعالا ةءانص هتضنقا ام كلذ ىلع نيرسفملا

 و

 أ روي ولا نبا ة ارق كلذ مهل حتشوي و ءانب نوكي نا نيعتف نيطاسالا ىلع داما اولمحو

 )ا هبشا يف ىت ٍجأأ تاياكحلا كلت ىلع اوفقو مث نيو ودل ريغ نم ةفاضالا ىلع هر ا داع

 أ تاىىضم ا ا ف ةلوقنملا بذكلا ىل ذا 0 يف يتلا ة ةعوضو وملا ن صيصاقالاب

 مهفصويف عدب الف نيطاسالا أهم ديرا ناو 9 مايخلا لب ةيبخالا داع 4 داهلاف الاو

 ١ هنيه نصاخ ممود نعر كك 8 مهاب ' ةئيدمىف صاخ ءانب هنا ال مهتوق نم ريشا امب مومعلا :لد نيطاساو :ءانب لها مهنأن

 ةليبقلا ىلا ةليصفلا ةفاضا ىل اءؤ رهب أا | نبا 3 رف ىف مت ةضا ناو اهريغ وأ ةنيعم

 دين لسا اذهبوا ةزورتا > ياو رازز ةعبب رو رضمسايلاو ةنانك شي رق لوق 1

 ا نع هلا ا يتلا ةيهاولا تاياكحلا هذه ل خم ال 4هب محوتل 2 تاحت يذلا

 ا ضال فرس هوب 11 "كرشا ةوبللا نم نا لا ءايروا ةصق 96 ةحتلا نع اهدعبل اهلثم

 | لالجالاومارتحالا نقلي !هالا اهيلابسني الف اهاقراو بتارألا ىبماو اهالعاو

 بتكلا ضيعب د كور. انا أماو او ىلالا اما حدقت ةعحو ل و

 (روب زااءارقي و ىلصإ ةيارم يفذاك اني مالسسلا هيلع دواد اندنس نا نم صصقلاو

| 
3 : 1 
 | اهذخايل اهيلا هدب دم بهذ نم ةمام ةروص : 2 : اطيشلا هءاج ذأ

 | ىتح اهعبتف اليلق تراطف
 ليقف اهنغ ذاب اناهعا ١ كلذ هدأ رف أهر 121 أهدلسح تاللخ ضرالا لإ اع هلظ 1[ 1

 ع

 ريمأ ناكو هتخا نبا ىلا دواد بتكف ءاقلبلا 5 :غ يف اهجوزو ايروا ةا.ءا ىث هل

 ا ىلع لع مدقملا ن ناكو ثوبا هلا طق همدشو نك ضو ١ ءاي 0 ثتعبل ناب نشل

| 
 تقف 4ب ثعبف لب مستلم احل توباتلا 4

| 

 03 هيل عل ال 1



 4-2 ل

000 : 
 ' الف للقق هثعبف اذك ةوزغ ىلا هثعبا نا هيلا بتكف كلذب دواد ىلا بتكف هل
 ال ةارتفاو نذك كلذ عيمجل : مالسلا هيلع دواد 0-0 هتحوز ةدع تضقنا

0 

 | 5 هريسفت يف يزار لأ مامالا لاقو هدا هذاقع اقنعا الو 4 رف الو هعاهم زوجي ا

 ىلع هنمتا و هّقأ ضع نمر فك ل اع هفرشو هتلاسرب 5 هتوش هلأ هصخ

١ 
 شلال م 00 0 0 هلدحو ا 05

 تت * طر كلاب نب ليس ىور امال ةوفصلاو ءاينالا ا

 ثيدحي متدح نم لاف هنا هنع 3 ىف

 اذه مالسلا هيلع عدو ادب نظي نا لئاغب

 افكأو كتأرم

 ع



 2 غم ع 23#

 2 عا

 ا برش نم هفالخو ديشرلا نوراه ةفيلخلا ىلا هنوسْني مع بجتا تنكو نيبسابعلا |
 .٠ . .: دا 1 |

 قوري م ىلع نودلخ نب ا ةمدقم ىف ترثع دقو كلذ دعبتساو هب ةرهاجلاو رمخا | |

 1 نكي رد ترتخاف ليلعلا ينشيو ليلغلا |

 3 أ | نأ
 نع كيعب ابيف جر ردد ام كلغ نا ن نبمي ىلع هلوأ دنملا صصقلاو

 ,ةقاو رجلا ديشرلا ةرقاعم نم تايا 2 امأماو ٠ هللا همحر |
 تا 2-5 ل 2 ل -- 5

 ا اح :ماذه ساو ء 2 أ ام د ع3 نامدنلا
 2 35 ا 35

91 
 ناكامو هل 4 ادعلاو ن ا ةالدا 00

 ليضفلل هتارواحمو

 ا
 ١ك و َةِلفان ةمه ر ةئام

 "ال ةالصلايف ة كلذ لثع هأ ضرعت نيح

3 

0 



 1 نم يوادتلا كاذب نودصشي ) 1 (اب هنوعسل ءايلوالا تاماقم كيابش ىلع

 تيزب يلولا كلذ فه, نم مهنمو راطخالا نم صلختلاو تاهاعلاو ضارمالا

 : ةيك يف مقو اذا هخرصتسي نم :مهنمو هحيرض هبرتسإ ًءاطغ وا هماقم هب راثيل

 3 سد كاوتش 2525

 || مارح اذهلكو كاذ ريغو بركلا نم ينجن قيضلا ن 0 هلوقب بطخ

 00 نم تاومالل مي يذلا رذنلا نا لعا الل دما يفلاق ةعبلازوجيال

 لر امس 2 | اب رقث ماركلا ءا اوال حئارض ىلا اهوو تويز لاو معتلاو ماردلا نم ذخأوي امو

 ا يتج أخ تدضق وا يضي رم يفوعو 9 0 در نا نالف يديس أ لوش ناك مهلا 05 0

 . نذل ةيرل ماسر لاب رب 35 نم او معلا نموا نارا نجلا ن :ف كلذ
 ا قولؤعلا ال لات الا نوكنال ة ةدابعل او ةدابع ندا نالوز روج ال وهو ملل

 | الا رومالا ىف فرصتييال ذا رومالا يف فرصتت الو ل نالو
 ىبئاغ تددروا ىصي رع تيعس ن اك برذدل يفا هللأ 5 لوم نا الا ىلاعت هللأ . : 2ك الا فاعلا ١ ع نحل 0[ 1

 بايب وأ ين هيلع 3 اندم تب نيذلا ءا ارقفلا معطا نا يتجاح تيضق وأ

 دقر كلا زيشلا | انديس
 شاعت

 رصح ىرتشا وأ هرس س

 رذنلاو ءا ء ارهفلل عفن هيفا ام كلذ ريغ 1 0 أعشإ موقإ نأ

 ل اذهب و مرجسم وأ هلطأب رب نيئطاقلا هل ةقسمل فرصل لح وه امنا

 : ردانلادصق اذا ءارقفلا نه مثريغل نب نازوجي وينغ ١ كلذ فرصي نأز روج الو

 و9 | روذنلا 5 ,كينا دبالو هلا نعرذ ز لاى ا خلا مطقي 1 ا هللإ هلا ىلا بر مدل

 أ يرض قوف ليدنق داقي الات زرذنول ! ما ل مثتاردلاب ةقدصلاكرذنلا 4ب

 000 ها زوج الك لذناف ةرانملايفدلوملا ةءارقرذنوا ةرانملايفوا

 كلذ ىلع نويطو د رمقلاو 0 عملا نإ نهداقتعا ( اهنم (
 مس 8

 0 ءيشاال س ماما أبعم ج نماديشأتفشك
 د



 -4 انا

 لاستغالا ا اذ ذا ةأرلا نأو كلم رملا نا نهداقتعا ( اهنم )١و ةروك ذملا ةلعلل

 يبلانا ن مهداقنعا ( أاهنم )و احكني هلاف اههحوب هل ةلبقملسم و هيف تاخدو

 ا لولا را تافش راقي نيل ا اص

 | نوللعي و ةصاخ ءاضعالا نم فنالا مذ زاوج مدع نهداقتعا ( اهنم )و سجرنلا

 ىلاعت هللا ناف لنالا ادع اتلوهسل كالا اهقلخت ناسنالا ءاضعا عينج ناب كلذ

 أ نانسالاو سارضالا سوست بابسانعنلقنيام نهتافارخ ( نمو ) هتب وعصل هقلخي

 | ةرطاف 0 لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ينلا ةافو موي تن ةافمس نا نم
 أ ةالصلا هيلع هتافول ةني زحاهماىلا ةراشا نيت ةقرو اهسسأر ىلعو اهنعيلاعت هللا ىضر
 | تدب ىتح ا ةئيهطا تالت ىلع ةاوولسلا تر امل ةمطاف ةديسلا ناو مالسلا و

 أ نا ندقتعي نهنا ( اهنمو ) سوسلا اهيلع هللا طلسف نانسالا ىلع تعدف اهذجاون
 ا نم ملسلا ريغ نا اشيا 50007 لوا رصنتي ملام همالسا حصي ال يدوهلا ْ

 | اذا ةأرملا نا نهداقتعا ( اهنمو ) لسملا 0 ناكةلم يا |

 (ةحارط) ةيشح ىلع ىثنالا ةالص نا ( ندقلعي و ) هنمقلطت اهجوز روض تصفر ْ
 | الفالاو اح اهوبا ناك اذا ةحيم ةببجلا اهيلع رقئست ضرالا نع ةعفت م
 ا 5 تفو سكلا ناو فكل ى م0 مرحي ام هقحي م رحب فحصم لفطلا ناو

 نراف ةعما موي تطاخو ريغص دلو نهادحال تام اذا هناو مارح و | ةعمججا

 ا فاللخو هتحت نيضي رم مون بست نينثالا موبفاحل ة ةفحلم ةطابخ ناو بذعي اهدلو

 | ءالعلا دحا ناولف ىنخي ال م رفك اهضعب و ةلطاب تاداقتعا و ٠ الذ

 أ صاخلا اهمبفي ةرابعب ماكحالا نم اهيلع بنرتي ام نيبو اهم ىدصن مالعالا

 | هيلع بحوتسب ليجرثا هلمعل ناكل اهرشنو ةلاسر كلذب فلاو ماعلاو

 | تفصح امك اوف وا يف تافاز 1 داثعا 9 ىبملا يف رجال ايدل يبركتلا



2 0 

 اذا

 لبدحلا اذه لع القي ايدل نود يفز 200 دوش قرشلا م

 ص دو و هجر ع

 دعبلاو شحوتلاب نوم و ةمالا 0 لع قوعتشنف راخلا بذي راجلا نودخ أ

 ايف ماوقا دوجو نم ولخت ال ةما لك نا لاحلاو قالخالا بيذهتو فراعملا نع

 بم دح وب هنأذ ندقلاو فراعملا ما أسن ف هذه تاقارؤلا داقتعاو لوجلاب نيدصتم

 تافارخلاب دقتعي 00 مهني دحوي ل اب ل لهجلاو ةطاسبللا نم ةياغ لع نينك قلخ

: 

 قفحلا 0 دقو تاقوالاب متاشتي و تادامتجاو راجح الا ريث أتبو ةلطابلا رومالاو

 كلدكو نايلطلا ناذإلب و مهئادإب نم ريثك يف دهاش هلا رابتعالا ةوهص فلكوم

 0 5 ا 0ك 2 4 0 2 : 2 تكتبو يوي يبو نيتي ست تت تتيحض_: ديدي
 قل يف ٍإسءلا معساب وا تيزلاب اليل دقوت تارانم هن ناردجلا يف ىو زيلكنالا

 ٍإ تاداج نم تاجاحلا ءاضقو تن ملا نوبلطي كلذكر و نل اوأ, م.م متايلوا ضعب ىلا
 نيب واسنرفلا دحأ نع 07 أم برغا نمو اهيف اورا لولح نودقلتعي كاما وأ

 2 00 سل ر رأي ةهح يف ل اغتشإ عانصلا دمعأ ناك ةيداليم امل“ ةدَس ف هنا ا

 , و لالا هل تشي هيبا يلا نبالا لسراف ( لق ودرب ) ةبج لغتشي
 ى

 0 7 ١ ا 50 أ
 ةفك كح ر>هي وهو قب رطلا ىف هلو هل هارتشاف ءاذح ||

 . . 1 - ا

 هل ل2 رعسلا ده لاهم ىناأب ( ١ ثللسلا ابداح .هد ذا د اهلا اذه لاقف نان كلا كلسال ايذاحم مذا
 هاا ير دول هي - ر

 !|ىلا رساو ءاذهلا هيفقاءو كاما د

 رط ىلع هفوقتوأ ولأ ارورسم به ذو ينال

 أ اقيتع ءاذ> دجوف كامل لا لعف ام ١ 0 موي

 ميدقلا هاذ#لا يل لسرا ثدح لق افاد يبا نا لاقو حر ,هف هءاذح لحم ىف هل
 | ف

|| 

 دوأوم نا ةفا اردللا مهتماع تاداقتعا ن و ٠ لمأتف ديدجلا نك ىل ع هب نيءتسال
 ا أ م

 أ
 ا موب دوأومو هجولا نالم ا موي دولومو ف نوكي دحالا مول ا



 د هوك
 6 0 دولومو د او انوش نركي * ب رألا رب ةرازمو 0 ا

 أ لفطلا ناو ةياغلل اريقف تبسلا موي دواومو ءاط ءاطعأ || ريغك ةعبطجا م 2 دولومو ةقرسلل

 لمح ةرم لوال هيدب يف نوعضي ءانب هةوف ذ سبل يذلا ىولعلا قباطلا يف دلو اذا
 مهن منا ةيفار جا م اداقلعا نمو !ديعس شيعي هنا مهمتزب راني ربكأو اًميغرو المو اغيب
 مشين لالا والو دنع ترا ءاقدسألا لع نح ةنطقو 5 نوعزوي
 اهفتك لع با ارجلا عضتو اهبارج يف هعضت انف كلن لك عي و : زكمكلا تبيطا

 ةلباقم ند نولءافتي و امسي دع نكي نم مانلايف ىرتاهنا نومعزيو ماتو نيبلا

 دعب نومري ةمبمع اهيل دل تروا ةعمجا موي ر مسلا نمو ٠ ءالوحلا 5 ار

 ةيدور ١ رم نومءاشتيو ٠ اان اققوم مهمعز ىلع نوح | نييلاب نيلءن هجورخ

 ف يلا مئاردلا نوبلقي ءاضفلا يف هوار ناو جاجز ءارو نم وا ةذفان نم لالخ
 ىلع ليلد ضرالا لع اكس طوقس نا نومعإبو ٠ ري نونو مهب وبج

 رورسلا ىلع لاهثلاو ءاكبلا ىلع ليلد فتبييلا نيعلا كح ناو بي رغ مودق
 ةلئسالا رع ماشلاىتفم يوازجلا يدنفا دوم موحرملا هب باجا ام ةروص د
 اع لاكوسلا اما ىلاع 8 دجلا 6 هليلجلا ةيلدعلا ةراظغن نم هيلا ةدراولا ةعب رالا

 ملسملا عفدق ة هك «راعال ةناعا مثراد يف ميقللا سلا رم برحلا لها بلط اذا
 رزوال هنا ( باوجلاف ) ال ما كلذيف رزو هيلعل |هف هيلا عوفدلل ةيدملا ةينب كلذ

 هنا هيلا عوفدلا لع ن ناك تاوها ون اع عقوو ةلصلا وا وا ةيدحلا ةينب عفد اذ ذا هيلع ظ

 ناطلسلا هرداص ةي زازبلا يفلاق هيلاعوفدملا |ءلالمفادلا ةينل ة ةريعلا نال ةسنكلل ْ
 أ نا يونوا ا د هع وضحا وا
 لاق مثىسخرسلا مامالا لاق اذك هاكلا نعمقي هنا حيحصلاف ةاكز كلا ادرك ْ

 1 تامل 2-7 فو ' ها هيلا عوفدملا لعل ال مفادلا ةينل دل ةربعلاو ||

 !ا/



 ن
 ريسلا نم برحلا لها ةيده باب ينو

 ىلا هةيده ةتلسو] هنع ىلاعت هلبأ ىضر باطأخلا ني رم“

 ٠ «. |١٠ا ه 51 0- 3 0 3 | ١

 يصر 11 دح أف اصنأ اياذه ايلا نلسرا ءورلا كالم و ارما ناو هريعو ابط

 لاهف فوع نب نما دبع كاذب هلع ينااعب ىلا نيتدهلا نيبام لضف هنع |

كلم ها رع ااهيلا يدهتار ظن ىتح اهيل لا يدهتلف كتبحاصل لفر رمح هل ا
 || 

 ةممح خالل ١ ل 01 | 3
 هعمج هالص برخ ملف تا و جبل تا

 :اف ةالص ءاضق هيلعالو نيديعالو

 ١ لها ىل ع هذودبو و مالسلا ءاشفا



 ع

 توات هس ع سس دسم جل

| 

 ا
ْ 
 ا

| 
 ٠

3 

 ا

 ني معإ 4

 ركتم نعيهنالو فورعمب رماهيلع الو زاج

 000 ناالو ر ,اهتلاب ؛ لاملاذذا ِك و مهنم ا 3

 تسلالو ىب ىلا ةماب جوزتلا هل سيل
 يفر *

 وأ 514 8 5 1 ةيصوي 4229
 م لل - +

 لا لذا هيلع مرحالوبرحلا لها حت

 اودأ الو ة ةعفس هيلع ق

 اج مث كانه ا 2 3 :5 اذا هيلع صاصق و رز

 هوا اذ ذا ثراو ولا دوحو عم و

05 

 زوجيةيلاملا ت تاللئماعملا نم هوزاحا م لكو : 3

 د 2 ا ا ا ا هت د ع عل ع كهل د عع ا ل مولا وجا لا دعس. تدع هد عاع لع احم وحد ع هس دعس دس محم

 هئاطغا ل ما هيلع نو ّ

 رادن 0

 هولخدي ْن |نيلس مال . ها |

1 
 الخام هلم - ل نأف مهموم كيد نال مش ةعمنم 4يف هم امس ب أ . . - ا .ىل | 7-1205 :|اىماء د 1

 ١ . : ا
 مالسالار 00 اذ جارخأ ن عا |

 ةدئافال نا 2
0-2 

| 

 لهم 21 ميقلا م 0

0 



 ليك مما و

2 
 ىصقالا دجملا نم جارعملاو رفك هركنا نف ةنسلاو باتكلاب تباث يور

 ا قسفي نكا رفكي المركنا نف ةروهشملا ثيداح الاب ت 0 تاوعتلا ىلا |

 رهاوجلا يف لاقو ( دي رملا ةفحت يف ءركذ ) دسجلاو حوراب أب ةظقي ناك هنا قحلاو |
 نار رقلا يف هيلا ريشاو ةرميوصلا ثيداحالا يف درو تبأث قح جا ارعملا ةيمالكلا

 هعامتجاو ةدحاو ةليل يف ءامسلا ىلا مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا دوعص هانعمو مب ركلا

 ةدميف لصي نام ن رك فك لبق ناومل اما ودب 0 اًقيرشت يولعلا ملاعلاب
 | لصو ةطسا و يابو ةم ةئام ىلع ديزت 2 تو ءامسلا ىلا ةليلق

 | هذهلو ٠ ءىش لك ىلع رداق ءامسلاو ضرالا قلخ ىلع ردق يذلا نا ( باوجلاف )

 كرم 1 لصوي هناف فارغلتلاب ىهسملا كالا وهو لقعال اهبرقي لاثم ةصقلا
 | مم ( ةيئاب ربكلا ) ةيكيرتكلالا ةوقلا ةطساوب ةقيقد نم لقا يف برغملا ىلا قرشا
 ا يذلا قلاخلا ةر ردشب كلاب اه زحاعلا قولذملا يديا ىلع ترهظ يتلا مئانصلا نم هنا

 | ناساو تملا ىلا حورلا ةداع ءا غي ( نوك ف نك هل لوقي نا ايش كاران )ه1

 هراق يف عضو اذا تمملا ناب دقتعن نا انيلع بجي 96 ن :اهذالل | ابرق هل لاثم

 | هنال اسف ناكلمهيثأ 0 مهب اوجلا دروب اط1لاوبفي | ام ردشب هدسد ىلا ه>ور داعت

 ناك ناف اهئاداب هللا هرما ىلا ضئارفلا نعو هيلع ناك يذلا هنيد نعو هبر نع |

 | ىلاعت هللا قيفوتب لاكرسلا نع باجإ تاحلاصلا اولمتو اونمإ نيذلا نم تيملا
35 

 ناو ميعنلاب قلطحو ةنجلا باوب 1 كن , هل حتفيو هرصب نع ء لامت هللا شف ا

 | ا ةنانعفباو ايف لوقشي اذ ذام يردي الو شهدنيفار رفاكت ملا ن ناك |

 أ

 ” كو بذي مجاب نم أياي هل حتفيف هرصب نع فشديو أ

 0 يف كك( ١ عبسلا نطب ىف راصو اربقلا يف نفد نم نيب قرفال م هني وأ بذعي 6 ا

 سا و هحور هيلا داعت تملا ناكاذا ( ليق ناف ) ريدق ءيشلك ىلع هللف رحب ا



 شك ممم

5 

 نذنلا| رش لاغم ةلكسملا هذه لهو اًديش سانلاىرت 20 يش يالفممنيوا بذعي

 م رولا مل اناهتما كلذ ةيتور نع سانلا ناضايسع هللا نا ( باوجلاف )

 أ مئانلاكلذ لاثمو ميلك اونمآل كلذ سانلا كولو 200
 أ( نوكي يذلاو ماتيو اهب نزح ًايشاو معنتيو اهب رسسي ءايشا همانم يف ىري يذلا |
 | (ةيمالكلا رهاوجلا ١) ها الصا رعشيالو كلذب ىردي ال هل ادهاشم هينإ ادعاق |

 دالا نراسانلا نم ضعبلا معزي 96 اهتاذب رثوتال ةيذغالاو ةيودالا 6 |

 أ ف ىلاعت هللا وضو يو وملا نع رظنلا علق انسه رو حورجلاو
 خا
| 9 

 بن ل يو

 اغلا ل مرت, ءاكحأ 4ب قلعتي - لففللا اذه قاللطا ىف قو تف حج رجلاو مسلا

 لاذ طلت لاقبايل اذهب لقامبابلك أاهودئاقملافالتخاب ف لتختو ا

 راسو ةيذغالاو ةيودالا نا دقتعتو يخا اي ملعتلو ةركذتلا ليذ يف

 لا امناو را ا اهتوقالو ابعبط يف ن 7

 خلاو عفنلا اهطاعت دنع ثدحب راضلا مفانلا و راتخلا لع وه ىلاعتو

 هالكلا الع هررق ام ىلع ينبم لضانفلا اذه مالكو 0 ٠

 او قر ا يفرانللر 2 1 الف اعانسم يف ةيداعلا بابسالل

 م أهم قش دقنعا نم اذكهو ملعقلا ف نكسلل

 0 قساف وهف هيف هللأ اهعدوأ ةوشب روي ابنم ايش نا دقتعا نمو |

 هك
3 

 : نمو هيف هللا اهقاح ةردقب هيراي لاعفا قلخي دب ريث انال هنادقتغا مو هف هللا اهقاخ ةردّه ةيراحخالا هسفن لاعفا قلخم دعلا نأ
 ةىلقع مزالت اهماملسم ناد و اهمدلل نكلىلاعت هيلإ و وأ امناو 7 يس ءمتلن (هانييب ةانف كل 1ك ردا ده لا انا ل

 1 كلذ هرح اع رو دحلا ةقيفح لهاج وهف ق فر ىلا رخآ دحو الثم رانلا

 || مالسلاوةالصلا ماع 0 ةداعلل ةقراخلا رومالا راكنا ىلا هنداوي دف دق

 نم الا وحن الف ماسحالا 9 ا وأ
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 ا أ نيمدقالا ءاكحلا لوق اذك و كلذ نم ءىش ىلع ةنس نيرشغو اناللث ةقلامأا

 تفلتخا اّيح هئافو بقع رسلا اذه رهظي نراك امإ عاش نينثالا زواج رس لك ْ

 لاقو ليقو لادج ىلا كلذ ىضفا ىتح هدعب ةفياخ بصن يف ماركلا باعالا

 كاذ ذا دعصي نا هل نواعملا وا نارقلا فلوم منميذلا اف نيرجاهملاو راصنالانيب |[

 ناهربلاو ليلدلاب هسفت نع برعي و ناصضملا رمشلا كلذ فشكيو نايبلازبنم .اع |

 ةقيقح لع نوعلطملا من امولقالا ىلع هلثمنم ةروسإ وا لوا هفلا ام لثم يقف ا

 لك بلاطت ناو ةرهاجملاو مايقلا نم مالسلاو ةالصلا هيلع ( دمح ) انديس ءاعدا ||

 »6 سداسلا لاكوَلاا6# نابب ىلا جاتحتالبرعلا سوغن ةزعو ةفالخلا نماحل اب ةقرف |

 قداصريغ هب وه قش ىعدي نا نع ىثاحتب و رفني لقاعلا نا ةيهدلا اياضقلا نم |

 لقع ىلع تقفتا دقو داصرملاب هل هئادعا تناكاذا اس الام ةحيضفلا نم ىشخنو ْ

 لفإلا ال بابررا هتريس نسحو مالسااو ةالصلا هيلع (دمح) انين |

 لزنم هللا مالكن ار ملا نا نع ربخا مالسلاو ةالصلا هيلع وه اهو للملا عيرجج نه

 هبئايال نامزلا رخ ا ىلا 5 فيرختلاو ليدبتلا نم ناس للا نم ظوفح هيلع

 دقو هلثم نم ةروسإ قا ادحا ردقي الو هفلخ نم الو هيدي كر ؟رم طانلا
 ال. هي ل

 يحل نذاب يف أ 0 أاهضعب مقوولبقلسملا ي ف عقن اهنال أو 5 ةريثك ءأ مش نع 2

 ا ينادصرلظنب :. اظوملم يقايز ىف ادعت يراس مابا كدصعم نكي ولف ىئاب 1

 ماق هلغم ٍصخحتا ان اوثاف كلذ فالي نوضراعلا اب أ متلق از اذاف كإذ لع مدقا |||
| 

 ٠ ربصف ىذواو ٠ رهظف اءداو ٠ رصتاف براخو "٠ ربو قفدصفر خاو ٠ زدقف 1

 ٠ رهقو أب رغو ارش هئوعد ترهظو ٠ رهش ل الب لعو ٠ رفغف هاذا نمي رفظو ||

 ا تمادو: ٠ رغصلا نم ةديجلا لاصملا عبمج يثواو ٠ رساو بولقلا كلمو |

 لان 6 ة ةظاعالام ا نيذكلا نب نآكو ٠ رشدلا ن ناب | رق رشع ةنالث نم 0 ا



 6 مسا وع

 | بدالا ناب )هعسوو ىتش رافسا نم هقفل ىذلا هعومج يف نييعوسلا ءابالا دح

 يف يريمدلا مامالا نرع فيكلا باعصا ةصق هلقن دنع ( برعلا قئادح يف
 نم نم ىلا عيصلاو )انكم فيكلا يف مخل ةدم هركذ ذ لالخ هنم يناشلا ءزجلا
 ةاعارم لقنلا طورش نم نا مولعملا نم هال يصتلا اذه نم تبهعتف ( ةسيفأم
 لقانلا لح يذلا ام لذا لذ روهشم باك نم ةلوقنم ةروكذملا ةضقلاو لصالا
 ميرمصتلا اذه ةووكذملا

 ا * اهيلع اومالو اهفصو اوععم

 هب ء) رجلا مخ فا يذل نلصفلا و <ذلا فينالا ءارجلا يف تعلاط اي ةناث ةظحالام 3

 ناس مماجلا هلقن ( هيلع ءانثلاو ىلاعت هلل صالخالا يف ) ناونع تحن

 ةيالا ضرالاو تاوعسلا قلخ هيتس نا ىلاعت هلوق ىلا ىهتن نا ام دنعو يعيشبالل

 لا ( اذكهلصفلا متخو هريغأ | نيتيب و ةيهأتعلا يبا تايباركذ ذ مث اهفذح

 ذا مو يعيشإالا فراطتسملا باتك نم هلقن لصفلا اذه نا ينعي ( يعيشبالل

 هدنع زئاج ريغلا مالك يف فرصتلا تزاكف ذحؤارصتخا | هنا ىلع لدي ظفلب

 اهفذح : لزج ياك رمان ةيصو ىلا لصو ام دنع هنا كلذ نم برغالاو
 سيو باقل اب ر ونتي كح ىلع ةلقشمو هل ةسعباتو لصنلاب ةقحلم اهنوك ةلاح
 اكليل تراك ايجي را ) ) هدلول هاياصو ضعب ين هلوق يو لقعلا اهتأهربب
 هنكلو ةتافصو هلاقفا تفرعلو هناطلسو هكلمراث | تي أرأو هلثمر كتل الكي رش
 96 ةئامزلا ىلوالا ةحناسلا 96 16 تاحناس 6 دحا هكلم يف هداضي ال دحاو هلا
 ترداغو ٠ فامحالاب انتلماعو ٠ نانرملا كمهس انيلعأت قوف دقل ٠ نامزلا اهيا

 نر انتعادصو ٠ كب وطخ شويج فدارت نم انتعجلو 0 ٠

 ُ فاك ءال انيياتيتاو ٠ ايلح انم ”لطاعلا ثدلقو ٠ "كلب :



 ض6 معا وع
 1 وا سمت حت هجم عع دما

 انيلا ترظنو ٠ لالا ءيسلا كبارسب انتعدخو ٠ لاهكلا بتارغ ا

 ٠ هاب رحلاك تنولتو ٠ ضيضحلا ىلا انم يلاعلا تلزناو ٠ ضي رأا نيعب
 5 :راظنالاال نئارقلاب الا كردت اف ٠راص.الانعتريفتخاو ٠ ءاوشع طبخ

 ٠ ةتيسلامفالا هذه تناكنم نإ ٠ كانلتاقل انك اعاجنت وا ٠ كانلباقل ايئرم اصخت

 | نم ناف ٠ ىفطلتو كموقب. نهو ٠ فطعتو كلهاب قفرتف ٠ هتيش ردغلا نآك

 ْ دعسلا اه يا تناو اك ةيدعسلا ةيناثلا ةحناسلا 6 ٠ هتريس تدم ٠ هتريرس تباط

 نييلتب كلام عمت و٠ ذيعبلا يندت تناو ىتم ىلا دي رفلاىرسلاديسلاو ٠ ديعسلا

 0-0 هلا مفرتو 'اهبلاو ةني زلا سالم يزاعلا وسكتو ٠ ديدملا دراب

 راو ٠ كسانو اص نييام كطهر تيار ٠ كلسانو كاهال دولا تصلخارا

 لعل بارآلا نم يهذلا تصلخاو ٠ بارت الا نيب مهب فاو

 ماوالا كمزاليف لالا ىلع لالارتخت الو٠ ايو ول يلا الاب كلاما

 لبحم كسَتف ٠ ردلا كلم وأو دبع دبعلاو ٠ رضلا هسم وأو رح حلا نا م لءاو

 رادلا نكساو ٠ مستو ”كدمت ءافولا كسسم يكزب كسمتو ٠ .كحا وهذا ةماقئسالا

 ةماقلسالا يراف :اعودقم ككاشو: ًاحودم عيت . اهير ا اب

 نرا 6 ةيرصعلا ةشلانلا ةحناسلا 9# ٠ ةماللا ناونع نولتلاو ٠ ةماركلا نيع

 ٠ فيل تلا ني دايم يف نوبصتخيفءاهوا مهناهذا يف موقثرصملا اذهنايش نم ضعبلا

 هايدالاو ٠ مهتافنصم يف نيفلرلا اوراجي نا نوغبب و ٠ فينصتلا ربانم نوقلرمو

 هي ام ةلفو ٠ مارملا لين نع ممدعقت مهتعاضب ةاجزم نكلو ٠ مهمظنو مترثن يف
 « دائفلا طرخ نوهشإ أم نود نا نوريو ٠ ماقملا اذه ءاقلرا نع مهبجحت مهباطو

 ملعلاو لضفلا لهاب بد برؤينيعسف ٠ داوساا نم ضايبلا ىلا بارغلا نول ةلاهتساو
 8 :باتك لاونم لع هوجن نأ مهنم نوبل نوبلطي ا عوضوم مهيلع نوحراقي و" تامالبرا



 2-2 ف

 ءاشنانوبلطي ضعبلاو' مهيلا هنوبسني و ٠ مهسفنا ىلا فلوملا تاذ نولحتني مث
 ٠ رابخالا فىص غي اهورشئيل ٠ ةيلع وا ةيسايس تالاقمو ٠ ةيبدا تاماقم
 دودح ىل- نوفي ال منا كلذ نم برغالاو ٠راصمالا يف ةرمشلا اهب نوزري و

 أ ملاعلاب مهتافلوم يف مهسفنا نوفديف :لايماو درب امنوزواحتإ لب ٠ لاوملا اذه

  اهينابم اوقثرا ام ٠ اهيناعم اوبقف ول ”فاصوا كلت ٠ ىلءاكلاربحلاو ٠ لماعلا
 5 مولعم لك نم لاذ وهو 5 مكازعلا يوذب فتحنو ! مئاعلاب فتي نهد مممو

 ىلع مح وأ * براض ضااو بورضملا با ارعاب فلك ولو ٠ موظنملاو روثنملا نع راع
 اهنكل ٠ ناكسلا نم ةيلاذ رادلا تي ار ٠بجاولاو ضرفلا نيب قرغلا نيب نا
 ةابعا نولحتب مهنا كلذ نم برغالاو ٠ ٠ ناردجلا قيوزتو فرغلا قيفتل ةيلاح

 هد .نوزردصتي و رباملا ىرذ نورت 3 ٠ باهولا كلملا يدي نيب رازوالا

 ةدراب لاعالىدصتي نم مهنمو ٠ بار ملا نيدايم يف نوبصتتي و سوردلا رودص
 مدقتل دايعالا لولح دنع نوردابيف ٠ ناب يلو وا مهتلود وأ , مبنطو يتأنال ا

 مهتيلف ٠ بصاخلا زارحاو بتارملا لين كلذب نولموبو ٠ بناجالا كول يناهتلا
 ءاركش دابعلا نمو ٠ اًرجا هللا نم هب نوبستكي عورشم يف اوفرتقا اه اوفرص
 لهجه نكل هيلا عرسي ٠ «فيلأتال اها راض هنا هنهذب ”ليخت أمدنع مهن ٠ ضعبلاو

 تمعفا يتلا مولعلا نم لع يف فيلاتل رد نق فيا ضو وي رطلا
 بتاكلا ومان ءو ميدبلاو فرصلاو ودنلا |ءريظن ٠ بتاككاو نئازخلا اهتافلوم

 ةلفمةيمورجالا آنك نم ىلا دمعن وا ٠ هخيسهف مولعلا كلت نم 0 ىلا يتايف
 رير#ل وا راصتخا ىلا جاتحتال م ولعلا ةتاه نا فاةوملا كلذ روضتي و ٠ هذسنيف

 و اه لع لك نموتاو ٠ باطولاا ودا نومدعتلا ذا ريم وا عرضا

 | عارتخالاو نننفتلا لبط هغيلأت يف كلش اذغل املا اذه ناك اذا الا مهللا ٠ ٍباطو
 ا 31



 اي م

 لضفلا باب ر ٠ نم مدق نمدي هبر ا 8 مولعلا كيداهزونك نف جرت و ا

 فيذنصتلا ةي زم ودبتو ٠ فيلاتلا ةرمروظت كاذب ذا مالكأل كانهف : عاربلاو ْ

 ءارلا ةحناسلا 6 لكولا 0 ٠ ليبسلا ءاوس ىلا يداملا هللاو
 والا ٠ن :اسشا امهم  ىدرتيال ٠ ن ان ناخب قوذلاو بيذهتلا 3 هيبذهتلا

 0 رودص يف اردق مظعي و هاوفالا يف اك ذولحيو نوبفلا يف ل راظنم |

 هاجلا طقاس مارثحالا مورحم - اوفالا نم ةظوفلم ةخضم حبص ا نهو

 كنا ٠ كلا ىنم تردص روددم ةثفن ف ٠ كيل هولتا ايف كنت“ ينعراف

 .نياطالا شا ىف هدبانو .ني لول كنك 000
 تيظحو٠ يذانلاب تفرشت اذا ىتح ٠ لابلا هتبجاوب لغشتو ٠ لاغشالا كرتلف

 ٠ لئاسولاو راطوالا لينل ٠ 0 مدخب ل ٠ يدايالا مثل هنه |

 اغشالا نم كي دلامةرثك نم ٠ لابلا قاق.ساوحلا ب رطضم ٠ لاح 0

 ٠ةعاس يس كلذ مامتاب كيلع دككوي ٠ هعاطلاو معملاب هفيلكت قاتل نا دعبو |

 كيلا هادسامقءاسل يف له ٠ فيكتلا اذه بابسا يف اركفم كراد ىلا باوتف

 ٠ لاعالا تففئاعص ىرت ٠ رظنلا ناعماو ٠ ركفلا نامدا دعبف ٠ في راعملا نم

 ٠ 'بدالاو بيذهنلا يذاع كبودحي كنكل ٠ لاونوا ةنم ةندح نم ةبلاخ

 كمت ٠ مالا ثاذ بولطم متل انيحو ٠ بلطام هماهم يف ىرسسلا مشجت ىلا
 ٠ لانملا لوبقلا نم كلاعا تلان اذا اذه ٠ نهاملا اهيا كادي تمس هلوق ماعناب

 نرم ٠ روصق ضب كنم لصح اذا اما ٠ لابقالا جور يا 0 ليو
 بين أتلا هنم عمست امبرو كنم هبجو رهغكا ٠ رومالا ضعب يف ءاطخ ع -

 ىف بهذا و أن رلا جاردا هدارفناب هذ كيت نا ول دوت د ا حارصلا
َ 
 ٠ فوبللاو بوركملا ةثاغاو ٠ فورعملا عانامصا نع ممملا طدشت ىلا لاا اذه“



 ني ماا

 1 هيدل كيعاسم بهذت لب ٠ ارثا ةنملا نم كتمدخل ىري ال نم لك ينعا لب -

 هس كل عضي .: اهاضشب هتفلاكو ةحاح ريغص هدنع كل ثدح اذا امبرو : ارده
 أ

 يلايللاو ٠ اهتفرص هاوه ىلع ينلا تاقوالا كالت ىسيو اهاضرتال لكاشم اهليبس |

 ءاضقل روطفم ٠ هخمدخ ىلع روبجب كنا قري هناك 4 اهتيمحا هرماوأ ليبس يف يتلا

 ناسحالا ةعينص ٠ ناسنالا نا هركف ليلع نعبزعدقو ٠ هنقشم لمحتو هحلاصم

 ناسللاهركشب هافو 7 نانجلا هبحأ يفاك وا ئدسا نه نا هرظن ل نع برغ 3

 انرصب ممللا . ديوس يندا ابلماعل 0 الو. ديال لاععا ىلاعت هللا رمعل نو 1 |

 د6 ءزوااذهةقاخ ىو تاقرفتم## ١ انرئاصب نع ةلغغلا باجح عفراو :انسفنابوبعب |
 رانلا ةرارح هلا ر اذ ةطساوب ريستو كرمت ةرخاباهرجت تاب رع »يدي دملاةكسإ#ا

 أ ةلهعلا امك رحب كريتلفابكر ةلا ىلا راخيلاهجتبف سوصخ زدق يف دوجوم ءأم نم | أ .٠ - .٠
 زياكلالا دالب يف ةرجحلا نم ل0 0 مثسأ ٌلواَو ريسلو |

 برضا 6 عرذا ىلا ةر رول لي وخت 36 6 لاهتسالا لرش ةيباسح دئاوف

 يش قب ناو عرذا وه يقابلاف نيتلزنم لصاحلا نم مطقاو ١7 يف ةروتلا ةيك
 »6 ريطانق ىلا لاطرالا ليوحت د عار يواسن هه . لكف نيتلزنملا نع

 ةفرعم 96ريطانق يفابلاف لاطرالا ةيك نم نيتلزنم عطقث ناوه كلذ ةروص
 مث ةئاملا ةحيارم هب برضاو غلبملا لصا عض د ةئأملا لدعم ىلع ةيونسلا ةحيارملا

 كلذ لاثم ةنس ةحيارم لصأ الاف نيعلا نم نيتلزام عطفا

 لصالا ن را انضرف ذأ ا

 ةئاملا ةحيارمو

 ةيونسلا ةحيارملا نوكتف -٠”



 04 نكي

2 

 اين ةنهث تناك اذا اذه شورغ يقابلاف لالا جرخ 5 عومجملا ىلع ار

 »6 اهن٠ يفاصلاو ةيضنلاو ةبهزلا دوقتلا تازوا 6

1 
 نا ْ

 |[ طا ريق مثرد أ

 ةيناثعلا ةريللا |

 هب رصملا 1

 04 هوو بهذلاك ةنْْغلا ءاقالا نزو م,

 ل 0 8
 غأبت تامارغ ماو لك أطاريق 2 ع 3 1

 امهرد »2 ةحيف 1

 5و اطاريق 0 »2

 هك موي نوثالث وىدحاو موي نوث الث ةيمورلا روهشلا نم ناك ام ةفرعمل ةدئاف
 أ 3 9 أ

 ١ كفابمازم رويشلاب ]زا كنب اذباو رصكلاو ةانسلا كنك ىدحاعباصا نمقبطا |

 أ نثالثو ىدحالاروهش ىلا ةراش ارصتخلاو ىلعسولاوماهبالاوهو كعباصا نم بوصنملاف ا

 ةينام ةطيسبلا فن وكي هناف طابش امانيثالثلا رومشىلا ةراشا اهنم قوبطملاو موي |

 ا أموينهرشعوةعست تاونس عب رالك نم ةعبارلاةئسلا تو سيكلاواموي نيرشعو ا

 ادكاإ



 يي مم ع

 5 سداشلا هوبا 5
 د ةيرصملا رداونلاو ةيبدالاو ةيلعلا تاياكحا يف و ةكرلا تامسنلا و“

 وي ةيلع تاياكح 9«
 سقوفملا لسرا امل 26 مالسلاو ةالصلا هيلع يننلا ىلارصم كلم سقوقلا ةيده 96 ||
 لسراو نيريسو ةي رام امهو نيتي راجلا مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىلا رصم كلم ْ

 م ىرق نم ةي رق ) اهنب نم السعو لدلد ةلغبلا هل
 ةالصلا هيلع هبلا ةيدحلا ت تلصو الف يبن وهذ ذ بيبطلا درو ةيدهحلا لبق نا لاقو

 ال انلكا اذاو عوج ا دعب الا لكأت ال موق نحن ) لاقو بييط ١/ درو اهلبق مالسلاو |[
 لاق مجلتلاو دلضلاهبلع هلاق ام سقوقلا غل ةلب الف ( بيبط ىلا ج جاتحن الف عبشن ا

 قد هلا نارقا نم بطلا طاب ا 5 يف بطلا عمج يطع يل نم هلأ
 يلما لاقق "ذاح ينارصن بييط ديشرلا نورمل ناك 6 ةيوبنلا ثيداحالا |

 نادبالا لع نابلع لعلاو :يش بطلا لع نم مباتك يف سيل دقاو نب نيسملا نب
 هباتك 0 طلا عمج دقيملاعت هللا نا يلع ءهل لاقفنايدالا معو
 مكلوسر نع دري مو ينارصنلا 0 الو اوب رشاو اولكو ) هلوق و |

 أ ةالصلا هيلع هاوق يهو ةريسي ظافلايف بطلا انلوسر عجدق لاقف بطلا ين :ينش
 | ( هتدوعام_د دب لك طعاو ءاود لك سار ةيملاو ءادلا تي ةدعملا ) مالسلاو
 أ[ برش لجر 6 بلع سونبلاب+ مكين الو مكباتك كرت ام يفارصنلا لاقف
 أ ىذا 11111
 ا نيبتي ىتح كتجوز ةجوزلا هل لاقف ال ما يتجو هز تقلطا ملعا الو رمثا تبرش

 ١ اهتمجاو دقق اهتقلط تنك ناف اهعجار لاقف يروثلا نايفسلجرلا لأسف اهفالط ا
 فذ لأسف اهمجارواهقلام لات ةزع يلا فتم | كيرش لأن كرشي الفاو ديل

 ايِظ ةيدهاهذه عم ثعب ( ريع
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 ا
 ا
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 و .ةساجن ىلع هبوث سع لجر الاد اكل ترضاو قلت ربا هلاقاام ىلا لاقف ١

 هداز اف هلسفب هرما نايفسف ةئرابط لع قاب هب ونف ال ما ءيش هباصا له لعب ْ

 نيتخا اجوزت ناوخا »6 هللفي حث هبوث ىل |- لوس نا ل

 ةيلويف ىلاعت هللا همحر ةغينح وبا ناك 26 اهجوز ريغ ىلع اهنم ةدحاو لك تفزف |

 تاعلفف نييتخا نم هنبا اهي-اص جوز دقو فارشالاو ذايلعلا اهيفو هنوكلا يف

 يفر يلع ٠ ءاضقب نايفس ىتفاف | مم لخدو اهجوز ريغ يل !ا: تاي لك كفوف ةاسنلا ا

 نيمالغلاب "يلءلاقف مامالالثسف اهجوز ىلا لك مجرتو رولا اهنم لكولع هنعع هللا |

 || اهنملكك لاقف معن الاق هدنع باصما نوكي نا اكتم لك بحيا لاقف امهب ىتاف |

 | (||| هسينيع نيب هلبقو نايفش ماقف حاكنلا ديدجتل سما مث لمفف كيخا دنع يتلا قلط |

 || وهو ةفينح يبا مامالا ىلا ةأرما تءاج 96 ةدافت ةطساو ا ١

 اهيلااهداعاو اهقشو اهذخاف رذصا اهفصنو رمحا اهفصن ةحافت هل تقلاذ سردلا يف |

 رمحا مدلا ىرت اهنا لاقق دارملا نع . لفت تسيتو اهياومللاكإلا ثلا

 ٠ هحافتلا نطابكض يبالا رهطلا ىرت ىتح اهل تلقف لستغت ىتم ه ينائستف رفص

 نا 5ث 26 قالط ةلثدمب رفعج ةريزوو اءاغغرا نوراه هب  مقو مظع لكشم 9

 ةيراجلا تي رقشا كلنا ينفلب رفعجاي ديشرلا لاق ةليل ديلا رماس يكمربلا رفعج |
 || يل اهبهلاقف نينمأوملا ريما اي اهعببا ال لاقف اهأيا ينعبف اهبلطتا ةدم يلو ةينالفلا |

 || || قالادلاب رفمج_ هادو هل اهبهيوا اهعبب مل نا قالطلاب ديشرلا فاش اهبها ال لاقف

 سبل ةمقولا هذه ديشرلا لاقف ميظع رما يف اعقو امنا الع مث هل | يه وا اهعاب نإ

 هبتنالوسرلا هءاج الف ليللا فصن كلذناكو هبلطف فسوي يبا يذاقلا ريغ اهل

 مل اهلمل ةلغبلا ةالغم كلعم ذخ همالغل لاقو هتلغب نام همؤن نم

 ةنئاجي هربرت ٍ ةساعاوبف مةدشرا للملا الف اهقيلد دو 5
 1 اياك ناكو



 هع
 اذك وهو مهع رمال الا تقولا | اذه يف كانبلط 00 ع

 نينماوملا ريمال عب رفعجاي لاق مث لوس رمالا اذه نأ نينماولا ريما اي لاقف اذكو
 اهرعا امالعفو كاذب ديشراارسف 6 ع ف نارتو ابغصن 0

 ىم كَ اهنعىل ريصال فهسوب ىف ال لاقفا اهورضحاف ب راخلا دن شر || باطف هبا

 م نرذلا نمو ء بلا ريفا كيل اا نم ك ء] ومع ينوتا فدسوي وبا ل أف ءاردسالا هده
 ا نا يل نذئا هدوي وبا لاقف اكولمم اورضحاف قنعلا مهام رحب

 ديشرلا بمتاف ءاربخسا ريغ نم تقول | اذه يف اهوطو لين لوخنلا ليتابع
 رن دقعلاب يذا ام ةنملا انذا 3 ضخ الفالو الإ نم رثكا ١ كلذ
 أ مو ل لعف اال لاقف رانيد ةئأ ه كالو اهقلط ى يي هلا هل لاق مث كولملا هلبقو حاكتلا
 ام ديشرلا لاقف لقي 5 رانيد فلا هياغ ضرع نأ ىلا عنتمي وهو هديزي لزي
 اهله بكلم لاق ةيراجلل كولملا اذه كلم 7-1 | ريما اي لاقف فسوي ابا اي ةليحلا
 اكلم ف لخد هثال قب رفتلاب 11 3 كح يضاقلا لاقف كلذ ةب راجلا كلبقو

 ينامز يف ا 5 نوكي نم كالثم لاقو هيمدق ىلع دوش رلا ماقف جاكللا خسفناف
 هعضا ءى * كعم لهي ذاقلل لاقو هيدي نيب تغرفاف به هذلا قابطاب ى 0
 أ هعب ىلا فرصلاو اهذخاف 0 رعدتساف ةلغبلا ةالخم 7 هيف
 لرد برئاو لبسا اندلاو نيدلا ىلا قبر طم ال هباعصال لاق 5 حابصلا ميصا ايف
 ةجلا ةماقا 6# ثالذ وا نيتلث #ه يف ميظعلا ملا اذه تيطعا ينلاف علا قب رط
 رءرلطو كانه هيهذم رشنو ا دصتا رهذ ن 14 م هدلا ىلإ
 هع هغأب اع هلئسو هرمغحاف يسابعلا روصنلا ةفياخلا هرما غأبف ةرظانملا سلا
 الضاف ناك ف امئاص ملاعلل نا ىلع كرصع ءايلع ىقتفتا دق نينمأومل ريما اي لاقف

 ال سن تا ا سس . ا ملاعلل نا دفا بدنا يقام ية داع ١



 ا م61 وع

 دز نض7ب_--جج2-بيبجهي يي بي
 يهني ناو ىرهدلا حن هذعاو ناعنلا ةفينح يبا مامالا ىلا ةفيلخلا لسراف عناص

 الذ ةفيلخلا ربخاو لوسرلا داعف رهظلا دعب رضحي ناب دعوف هترظانمل روضحلا ىلا

 ةفيلخلاو|بقلسافرضخ رخنا ًالوسر ةفيلخلا هبلالسرامامالا رضحي لو تقولا ناح

 لثسف نايعالاو رباك الا تعمتجا دقو ساهللا ردص يف هساجاو لالجا لكب

 ءارو ىتيب نا كلذو بدجت ا يللصح هل لاقف هئاطبا ببس نع مامالا يرهدلا

 اذاوةنيفس بقرتا انا انيبو اهربعال ةلجدلا ىلا تمحو يلزنم نم تجرذت ةلجدلا

 مث ةنيفس لكش ىلع تماتلاو ابضعب نم تإ رتقاو ءاوملا نم تطقس حاولاب
 اهعارش ترشن مث تاودالاو تادعملا ةلماك ةنيذس تراصف اهءازجا ةيقب تيكرت

 يف تلصو الو ةلجدلا يف تزاتجاف اهيلا لوزنلاب تعرساف رفسلا ىلع تمزعو

 تازنف لالا برق يسرو اهفارخ توطو اهتسارم تلا زفمالا لهباسلا ىلإ

 لوقي ام نايعالا اهيا اوهعسا يرهدلا لاقف يئاطبا ببس ناك اذبف:ترضحو اهنم

 داتملو اعيارعلا عمتجتو اهحاولا بكرت ةنقس نا ناقملا يف روصتي له مكماما

 اهرما 0 سلو ماظن ذا متا ىلع ةلجدلا زاتجتو ءاملا يف ريست مث ةنيفس

 ناب ملسل وة ةنيفس هذه مامالا لاق ف لاح اذه ابنذ وش بارو اهريس ظحاليو

 اموتاومبسلاو هتوح امو ايندلاب فيكف ربدم الو كرح الب ريستو مناص الب دجوت

 هذهو عنصلا عيدبلا ملاعلا اذه دجوي ناب ميلسلا لقعلا روصي لبف هيلع تلهتشا

 راحبلاك ا_يف امو ضرالاو لف اوكلاو ءامسلاو باوسلاو ءاوحلاك تادوجوملا

 لدت ٠ةيا هل ةيش لك يفو ' هللقب ةفيلخلا سماف باوجلا نع يرهدلا زيعف دوجوأا

 رانيدةئام ةأرما ىلا اعفد نيلجر نا ىور 5 5حلا يف ةسارغلا 6*3 دحاولا هنا ىلع

 ”رامدعإاب لج ةنمدمرايجرتو مامن نود ام 3 للا ايبندتدا ال ع ةيئاارد هعيدو 10
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 يل اَنلق هل ت تلافو ف ةميدولا يلا ىعفد داف تام دق قيفر نا ةا ل لاقو ا

 ارسل ارلطب جاع نامتسا) بلطملاب اهرعف هيضاب داما دملو لا ايففدت
 نا تلاقف ةعيدولا اهنم للطو هقيفر رضح مث هجوتو اهذخاف هيلا أ.ممفد ىتح

 مالكلا اذهل ىنصا ال انا لاقف هيلا امتعفدف تم كنا معزو يلارضح كقيفر
|| 

5 

 اهياطف لاملابيعضت ىلطو هتصق هيل ضرعو باطخلا نب رم انديس ىلا هجوتو
0 

 انيح ةرلل الق اما لجرال لاقف ةعيدخوا 1 الا اهعم كلذ العف ام نيلجرلا
 فرب يدلل الا هعفدت ال نا ل لاملا اهل اًمعفد

 2 يزوجلا نبال م السلا هيلع رضخلا لا وس د | اهر 5 نم ل ىلا تصلفختف م 4

 ما اهاسراو رمع انديس

 هعفدت ىتح كقيف 0

 و
 هسفنب بجتاف 0 6 اولا لك ىلاعت هلوق ريسفت يف يز زوجلا نبا ملكت

 مو ايف نال ا أم يزو 2 نبا اي ل سلجلا ف لجر هيلا بوف |

 2 عرش اا مويلأ ي ف رضح مث ن ليلا متخو 0 ىلا اذهل 7

 باوجلا رخاوسردلا متكن مدقتملا أو بلا 0 هانا ةي الا ريسفت
 يزوجلا نبا 0 لالا هنم بلطو موقرملا ن مهشلا هأتا ث لاثلا مويلا يفو دغل

 ا ةلمللا كلن ىازف باوجلا همبلي نا ىلأعت هل هل | لئسي وهو هتيب ىلا بهذو هرما يف

 لاقزئاسلا نم ير دنا يزوجلا نبا ايلاقف مانا يف سو ه هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا
 0 4 نواوش هلقف كاس اذافرضكا وه لاق هللينايال
 رضملا رضهف ريسفنلا يف عرشو سردلا ىلا رداب حصا الف ني رخ . 1 مضي و اماوقا
 لسو لص رضحلا هل لاقف مالسلا هيلع يب ه4 فا ال
 مال متاح نا كح 6# مصالا مت ل | 96 مان نم لع

 يدوييلارضح الف هرظانا انا لاقف ءاهلعلا بلغ ايدوهي 00 دادغب لف



 22 ل

 نرعءودابعلا نم هللا هلئسي ءيش نعو هللا نئازخ يف سبل ء يش نع اناح لاس |
 ٌءىش نغعو هللا هدأ ءىش نعو هللا دنع دجوي ال ءيش نعو ا هملعي الويب

 نئازخ يف سيل يذلا متاحلاقف معنلاق مالسالاب رقث كتتبجا نا هل لاقف هللا هلحي |
 ه داملا نم هللا هلئسي يذلاو ( ءارقفلا متن ناو ينغلا وه هللاو ) ر ثلا نه هللا

 م وه هللا هملعي ال يذلاو ( اتنح ًاضرف هللا ن ضرقي يذلا | اذ نه ) ضرقلا |

 هللانا ) لاا وه هللا دنع سيل يذلاو ادلو الو اكي رش هل لعي ال هللا ناف هدلو وا
 رانزلا كلذوه هللا هلح يذلاو رانزلا وه هللا هدقعب يذلاو )ا ا سانلا رظِي ال

 صعب يف رصح دي رهزالا ءالع م يحن ا ةداكح د يدويلا لساف هبابح نغ . 0 . 1 هالألا 056 : 2 9 1

 رءرو ةع ةلزاع هدنع راصو أاهريذز زوب متحاور صم ىلا معلا ءايلع م لجر نانبلا أ + لظعع َ || || | 5 هم

 ىلع ةرهشلا كل نوكتف رهزالا .ءالغ رظانت .نا عيطتست له ريزولا هل لاقف 0
١ 1 

 م ١) وبنب) ضرعو رهزالا ءازع ريزولا للطف و ملفا دحاو ل يفا معل ( اقف ءالعلا عم

 * |[ ه /
 اولاقف باوخلا مهنم بلطو هراس

4 0 
 اب مذ اسفهل ادد اعل اس او اقف مم مهملع ا ا | غ !

 ٍ . .٠ [| ١٠
 مهمزلاف 1 :اسللاب ال | د دوصقلملا فاعل الو سر ,حالل الإ نو ب ةراشالا

 أف ّ * ةواذ : 1 | .٠
 منيض انم 6 اومبتيل مانأ عع ةلهم اوياطف م هليل _ اوجلاب ريزولا

0 5 
 هدرو انع ىمجحلا اذه قد هس

 بشن رلا فاالجإ نم د رطس

 . 1 0 ا |
 [:ؤيس * اذ_ه هل لوقو ريزولا / :١ شهدنو ان“ ةلعجو ءاهع

 ذو يمجلا بيجي يذلا وهو
 ةماقلا ليوط في رلا فاللحا . دااهر اوارف ةهعصلا هدهم 0 ىلع اوشنفي 2 .٠ 5 ا ١ 2في زا ١ هم. ]
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 م ةبج هيلعو لي وط فخ هسار ىلع ةبحللا ريك نيفاسلا ظيلغ اففلا ضي رع
9 14 

 ناك و هوحن اون أف افولصم اضيب لك اي سلا>وهو هتبل رأ فوص .٠ م أ اجامل 0 اج | || 11 ||



 )1 م4 3

 و2

 محللاقق ةراشالاب كلكك# ام مكح ةراشالاب الا "دبا ءاكتن ال نكلو هبلغتو -
 ب

 ىلع هبيجن كلاسإ مج دحأو ىلع كلب مل ملطنو |.ؤيش كلامعن 0 اندا مع ني اساب نش

 درءرو ١يسصس 2 رو 2 هوذخاف ر ؟ىلا دنع * رك ىلو ةلثقإ هط رس ةبلط ناو هد صرعلل ٍنوذخ

 مهجر انهه ايكرتا هلاو هلاقف هبع لخاد ةضيبلا عضوو ءابق ةأأ سل | هوسالاو

 تفأ كا عوجا اانواهضيب ل : لوا او يتخر رف ةضيب أ .مالاهلخاال كتاف أاقف
 2و

 : ا م يذلا انخيش اذه هل اولاقو مهمامأ شام وهو ريزولا ىلا هب 1 2 1 0 3 . ا

 اف ررض>لرهر تعب إو هيلجر دم هناف حالفلا أما ابد اتم يمحعلا نمل هلا

 ءالجالا ءالعلا نم هلأ الول هسفن يف لاقو هيظعتسا ةلاحلا هذه لع يمحعلا . ار

56 

 ام ًاعبصا ماقاو باوجلا هنم دي ري لاوسلاب هيلا راشا ىنجعلا نا مث سلجلا رقثحا

 ٌ 0 وعلا 0-3 : ءامسلا ملا هدب ىمحعلامفرف نيعبصأ وسال هلأ مفرف الفلا ىلا كر اريشم هعباصإ نم
 و ذك هش 1

 6 هدأ ل كاع 5 || ديالا ان 00 ١
 امنه عيرجباو اهو ةبلغ نع نم ينعبلا عازخاف نتيرالا لعادنيج القل اوضوا ١و اهحن 2ع هس حاف | ]ع وهدد ص

 ىوحعل أ ىلإ اهاقلاو ةبع نم ةفلا 0 عنخ 0 ىلا هامرو اريغص اجور ١١ اهأد 1 8س | اجلا اس تكلملا ]| نأ اف َذ

 يي ينباجا لق ع العلاو ري زولل ل اًفوأ عم ةس أ ار ىبحعلا 07 كلذ دنعف
- 

 ءايلعلا * و سأ مث ءايلعلاو الفلا ,.زولا هكا أف هعابتا نم ثرص يف ذا ؟دبشاو

 م نحن هل اولاقو مهزنم ىلا هوذخار 0 حالفلا لاح حا حاصتف ضتفا نم ة ةيشد | ؛أرصنالاب

 ءابقف متنا مكيلع هراسخ اي محل لاقق هنع انريخاف:تاوملاو لاوسلا ةقيقح انفرع

 ترهل هل قع تيار: تدفق الانا: مجازاوج سانال اودرت اوفزنتا اه مشع خكلو
 أب "ىلا راشاو بضغلا هب دازو

 5 ١

 | هل عاصب كذع |

 | ةفحتيف اهعضوو اهذخاف هنم ةضينلا ذخا نودي رب, مهنا ْظ د عار الف ةدحاو ةضيب
| 

 أ الو فخت ال هل اولاقف ارعش اي ؟تريج يف انا محل لاقف هيلع اوضبقف بورألا داراو |
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 هعطا ل نان لا هناك ءاهسلا ىلا هدب مفرف هل مهةعفرو لود ىعاصب كك

 نا تدرانا 1 لوقاضرالا لدر الإ انا يدي تبطخ ه١ ملا ف ينبلص صالاو ا

 ا هيأ انىف 1 الف 8 رافع يلع َط - ضرال ظح لوقنب | .٠ يم لعفت ا

 رعاتم هناو خارف مول لكركأي هنايني رولر ريغص ل جورف ىل جرخا هيأ 6 رفاظو أ
 | يل 3

 يفا همن روا ةقولصملا ة ةضيلا رج الا انا ىبع نم هل تحر خاف برشملاو ل 6 ألا ف

 ماى يف معنتم

 ام. ارينكيناو نيققحلا ءاإلعلا نم يكميش نا ممل لاق هيلح اولخد الف لاحلا ةقيقح

 اولعبل يمجعلا ىلا اوبهذ مث هترهقو 0 موي لكقولصملا ضيبلا

 نعانربخا اولاقف لئاطب مهنم د>ا ىنبحي لف ةلئسالا هدهب مهترظأنو ءالعلا تائس

 ىلاريشا ىعباصا نم اعيصا الوا هل تءفر محل لاقف باوجلا ةئيقح نعو لاوسلا

 ىلاعت هنا ىلا ريشايدي تعفرف ناث هل ل ناريشي نيعبصا عفرف ذ دحا دحاو هللا نا

 | دج ءام لع | ضرالا طسب و ىل دي ريشلا ضرالا ىلا ىدي ضففن دمع الب ا ءامسلا عمر 5

 جرخاف 1 نم يملا جر , هللا نا هيلا ريشا جور ما اهيفو ةيلعلا هيلا تحرخاف |

 اكىمحعلا نا ذئايح اوفرعف ىف يجللا ن 0 كا

 |ءداو ىف ة حالفلاو
 ىف

 داو يف ن

 برغمو قرشم نيب نراتشا .* اب رغم 5

 | *6ةييغلا ن .عفكلاوةنامالا ظفحوتفو ا ظفلا داك ءم اهيف ةياكح د

 | لوافتصا اذالوقي الئاق همانميف ىار مال 0 ءاينالا ضعب نا ىور

 حببصأ الف هنم برها عب ارلاو هرحا ث ا ذانلاو هلكف كلبةئسي ءيش

 | لاقثما ىلع مزع مث هلك 1 نك لافو بحعتف دوما لج هلبقتسا يش لوا |

 | ل أهدجوف ايلك اف ةدحاوااةمقللاكراصىتح رغصدلك أيل هنم اند اكف نيالا

 | مث ىضمو هكرتف ائلاثو أ اذاث هتفذقف ضرالا يف هنفدف بهذ نم أتسل ام ىآر مث



 م

 اقلا

 لآ زابلا 107 لالخ هنأ ى د ىذغاريطلا لاقف زاب هفل ريط هلبقئسا

 مرا لف هل ىرتشاف قذر يع مخئالهلا

 ما عى
 1 7 هلل ىواف اذه يل نيب بر اي لاق مث 3 اهنم برهف ةفي> ىارف راسو
 مظكو هبحاص ربص اذاف لبجلاك هلوا يف نوكي بضغلا وه هتاكأ يذلا لبجلا
 0 ذا الكف ورمملالمفو ةنسملا وهبهذلا تسسطلاو لسعلاك الحو رغص هظيغ
 لاغمف رئاطلا اماو ىلاعت هللا عمم عيضإ ال هناف فورعملا لعف يف دهتجاف ترهل ,ىَظ

 بوكلا جي رقت ناف هلدوس هغلباو هرجاف كب ثاغتساو كلا ًاجتلا د نم ةنامالا

 نم 0 ةبيغلا لاثم يهف ةغيجلا اماو ةمايقلا مون لاوها فيفخت بابسا نم
 هيلع ناولس ردص ىلع ترم 26 لك نم تردص ةظعوم دك ةءيجلا نم نتا اهنال أ

 اما ةلوصلا هذه ام هللا يبناي تلاقف اءامرو اهذخاف عجطضم وهو ةلغ مالسلا |
 | قافارلف يلع ع ماظلا نم مولظلإ ذخأي رداق كلم يدي نيب فقن كنإ تع |

 ةالئاس درت ال نا طورش ةنالغب الا كنع زواجتا ال تااقف ىنع يزواجت احل لاق
 | هئعت فعف معن لاق كب ثاغتسا نم كهاج عن الو ايندلا يف ارطب كومت الو

 لاقفةعارلا 0 ناكلم قتلا نا ىور 26 ةعبارلا ءامسلا يف ايقثل || ناكلم 6 ْ

 ا الجرف الفلا دليلا ناوهو بيج ع 9 لاقف بهذت نيا ىلارخ : الل اهدحا

 قوسا نا يبر 9 ءاف مرح يف دجوت م ف كوم نىهتشا دقو هتافو تدار ١] ذاك

 الإ ةنسح لمعي | هنال كلذو اهنم دكعم هل اوداطصيل ينالفلا رحبلا نم كعحلا

 | هتوهش هغلي نا هللا داراف ةدحاو ةنسح الا هل قبب لو ايندلا يف اه اع هللا هئفاك

 بيجي ل يبر ياعب اناور الا كللملا لاَعف ة هلسوح هل سبل )و ايندلا ن و خيل |

 ةبيصمب اييلع هل هللا هثفاك الا ة ةّئيس لمعي اخلاص آل الحر ينالذلا دلل قائل م

 || يعتشاف هتافوتند دقو دحاو بنذالا نآلا هيلع ن مدلو بنآلا كالذ هنع رفكيف |
 اع



 أ
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 « مد؟ 3“

 هللا ىتايف ينذلا كلذ هنع هللا رفكي 0 تب زلأ قب را نأ يف ر.يلزماف عي ز

 7 ورثت تيحو 0 ب اذا تارافك نكانملا' نرككك ثيخو ها الما ينذاهيلع نسلو ىلاعت

 | بصو هلو ( سعت يا ١ بصأ نم نم<كوملا ببصإ ام في رشا ثيدملا يف درو

 نم هللا رفد « الإ اك اني ةكوشلا تح يفاالو كنز ,> الو مال الو( ض .ء يا)

 نوعحار هيلا أناو هلل انا ل وش و ردصلإ نا ةبيصع نا نم ع ع اق هانالع <

 أ هلا اناو لانا اولاق ةينصم مهتباصا اذا نيذلا رششب و ىلاعت هلوق تحت لخدبل

 لاقو رود 3 كلئاواو ة همحرو مهب ر نم تاولص مههلو كلئاوا نوعجار

 أ را ىور 15 ةرضم لك لمثنل : كت نارقلا يف ةبيصملا هللا ركّذ يروباستلا
 | ليقف نومجار هيلا اناو هللاثا لاقف ًافطنا 00 ةالصلا هيلع ىبنلا جارس

 ةفدصلا د ةصم وهف نموملا 1 5 يش ل معن لاق يف ةدصمأ هل الزنماب

 لئاس هيلع ففقوف 35 وسم ةجاجد هيدي نيبو 0 لحر ناك 6 مم لرخ

 5 تجوازتو ةفر ةهتحوز نو هل موف ةورأ اذ نك وانا 2 هدرؤ

 هيطعا هتحوزل لاقف فقاو لئاسب اذاو ةي وشم ةجاجد هيدي نيب و لكاي يناثلا

 كد نا لف لوالا اهحوز وه 3 هياع اهرطظن عقوو اهايا هةعطعاف ةحاحدلا

 | هتنمث ىلاعت هللا يناوخ دف نيكسملا كلذ تنك انا هللاو اهل لاقف يناثلا اهجوز

 لييئارسا يب يف ناك 6 ةنللا يف ضاقو رانلا يف نايضان )9 هلل هركش ةلقل هلهاو
 | ىلع رخآلاو اهدلو اهعمو ضرف ىلع اهدحا نيكلم هللا لسرأف ةاضقلا نم ةثالث

 | لاقويمرفتنب ةرهملا سرفلا بكار لاق هتعبتف ةزهملا ةرقبلا بحاص اعدف ةرقب ||
 | بحاصهل مفدف ةثالنلا ةاضقلا دحاىملا ابهذهث امصاختف يترقب تنب يف لبالرخآلا أ

 أ( ةوشرلا اضيا هل عفدف يناثلا ىلا ابهذ مث ةرقبلا ثنب اهناب هل مكش ةوشرلا ةرقبلا ا

 نا له الاقف ضئاخ ينا اهل لاقف ثلانلا يضاقلا ىلا امامتف ل |والاك هل كش.
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 يي مم وك

 || ٠١ ٠ رع تاياكح ل6 ةنجلا ف لال 0 هلو
 هيدي ىدحا يفو سلبا ىئ ار مالسأاو هال ىلا هيلعىسع نا 1 37 نينا 2 0

 نيباتغملا امش يف هلدحا لسعلا لاقف كلذ نع هلّئسف دامر ىرخ الا يفو لسع

 مهف اولعفي اللف سانلا مرذقتسي ءاتيالا هوجو يف رح دامرلاو اممل
0 

 فورعمو ةمس يل 8 اءكل هل لاقف م مالسلا هيلع حسون م اموي سبيل م انا معحا
 ١ اما

 | لاق لع ق ةاجلا ضنبأ ا ذاو الذ تك حون ل لاقف امهلع كاف ٌ .

 ا مدقاف مهنم تحرتسا أو 3 غو مهيلع توعد الذ

 أ يللرشإ ااياو هلدقفل ايا اه لعهتخاب لخ لب ءاقن اف
 5 ١

 8 رز ماح ءكدإو 1ع | , 4 ١ لشناف مد تدسح اف
<- 

 َئى لخبلا وكلاي اكلذ

| 

 أ لطفا

 | الا وفهم لو نب ادي طا

 - تت 1 فك لاقق سب الاق تنا ن رمهظقبا يذلا لجرلل ا لاقو | 5 أذ أحرف لجدرلا محرغف

 | اديهشتومال ىتح لاقن ةرم فلا موي لك كنعلا اناو فورعملا اذه ىعم لفت مب

 | نذا الب هيلد هلوخدأ نوعرف بضغف ماجا يف وهو نوعرف ىلع سلبا 0
 70 لاف ال ةباجا ينفرعت اما كحيو و سيلبا هل هل لاقف تنا نم هلاسو

 0 لخدو ٠ ةيلع اكحاض جرخ مث ىل اعالا مكب رانا ل اناا تسلا ىبر تناو |

 ل ل كلنا معزت 59 لاقو نوعرف ىلع ل



 د انا

 هس 2

 2 مهعيمج رحاس فلا نيعبس ىلع يا ىننا نوعرف لاق كتردقو ك كنوق ل

ثعبف مهنحتمال مرضحا سي آيا لاققادوف لك ىلع ردقا م ىف يدي ةضبف
 مهلا 

 ع قيقح تااف اولعف ناذ ىف نورا نا مثرع سيلبا لاقذ اورضُل نوعرف

 توصإ سيلبا شفنتف سلبا ىلع رحبلا نم اعون رخاس لك قلاف نوعرف مهرماف

 لاقف سيلبا هثا نوغرف ملغف فيم مر ةينأث ةرع سفنت 5 مرح عيرج لطبا

 يم انتي ر يلا ةردقلا هذه 5 ىلا لكلب
 هرعايتفلاذ هةر نم ىلاعت هللا يدر ط

ه نوعرف هل لاق مت كولئقيف كلذ نع لدعت نا كب نسحم الف كوقدتصو
 ىلع ل

 »6 ةنيدا تاياكح

١ 

| 
 ظ
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ك زج مق هل 8 رش كانْهَري تكف مدال دوونلا وهو
 ا ينل انوعر 98 لاقف كفعضو 

 ا كموقكعتواهب تدعذاو ة هيب وب رلاب ترهاظت سلبا لاقف 3 رفغتساو هيلا بوتا

ف هوخا هللا رذتعا نم معن لاق كلئمو ينم تن ضرالا هحو ا
 ا هرذو لبقي مل

 | هنافلءدق نش هل لاقي برعلا ةاهد نم 0 احر نا 5-6 24
 8 وأ بار ُ

 0 نق 8 واخ

 ضعب يف هيحاصف اهبلط ىف لئابةلاو دالإلا فوطي ناكو و همي الث ن ةعالا ا جوزتي ال

١ 

 لاقف كاما ما ىبلمحتا لجرال نش لاق رفسلا اههيلع لاط ف لجر هرافسا

 تادق عرز يلع ايئاف هنع كسماف كرا بكارلا لمحيا لهاج اي لجرلا
/ 
| 

م لهجا تب أو اف لضلا لاقف تيم ما يح ةزانجلا هذه
 لدخ هأرت كن

 تنب هل' تناكو ةلزنم' ىلا رافال ىلا لجرلا لضو الف يح وهو رباقمل ىلا ْ

 ماىنلمحتا هلوق أما تاوصلاب الإ قطن | أم تلاقف ٠ نش ثيدح امل "كنف ةقبط ىع دل

 أ

 ا
| 

 ا

 | هارت اما لهاجاي هل لاقفال ما لكا عرزلا اذه ىرتا لحرلل نش لاقف هداصح

 | بحاض قر" 5 ل ةزانح اهتلقتسا م هنع كتنسماف هلبس يف ايفاب

 |. خرزلا نع هلاوثس' اماو قب رطلا ملعفت ىتح كثدخا ما ىنثدحتا هدارش كلما |

 ” كل



 ع ١

 #« مدا
 01111000 ج7 “<ةخا طل

 نع هلاوثس اماو ال ما هنث اولغتسا هباحصا نا له .دارف ال ما لكأ
 اه اك ذهيعافدتنبا هتلاق اع انش لجرلا ثدحن ال ما مهب هرث ذ ايحي ابقع فلخ له ٠6 ( وال سا ّ

 ١ اولاق ءاهدلا نم اىلا+ او !* الف هموق ىلا اهب بهذو اهب جوز >و اهيبا نم اهيطخو

 ناىور ا اهئاكذ ن بحي ريمأ ( | نم تصلخت ربا الشم راصف ةقبط نش فاو

 ا .
 ضع.بلئسف راد مكس ىلإ قيد ة ارعار عازل رمح ىلع اموي دعص ءا ارمالا ضع

 يعدتساو اواهيحهرما> دقو ريمالا لزنف زوريف كمالغ ةجوز يش تن !اَمف ابنع هراوج أ)

 ذؤذاف با اوجلاب ةقأيو ةينالفلا دللا ىل ما هب ىضمي نا هرماو أ اناتكه اطعاو زوريفب ا

 ْ عدو جيدا الف هتليل تاب و ةداسولا تحن هعضوو هلذ ,ه ىلا | هجوتو باتكلا زوريف ا

 ُ ا 0 ا ع 5 00 8 زوراف هجحوت ب هتاف ريمالا | اما و هذس و د دق ئ جلع ل و راسو هتحوز
3 9 - 
 عرقو هراد ل ديس انا لاق بايلاب نم زوريف ةارما تلاقف افينخ اعرق بايلا فو هراد 1 | ١ 1 ل - . ||

 اج 3 1
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 تلاقفا رئاز لاقف اندنع مويلا انالوم ىرا تلاقف سلجو لخدف تحن كجوز |

 ىناتف رع كنظا ام كح وامل ل |اهو اريخ اهيف نظا امو ةراي زلا هذه نم هللاب ذوعأ أ

 5-3 مطوق يف لئاوالا كتقبس .و يالوم ب كتفرع لب كلاَقف ل 0 م : 00: . 5

 | كاذو د

 500 ا اذإ

 هيفسلا ةمهاسم ىضرَي الو

 دقفت راس ١ هناف : , ور ريف اماو رادلا ىف هت ١ يسنو جرخفإ ارم

 ا هلوصوقفاوف هرادىلا مجرف ةداسولا م هيسل هنأ 3 ذتف.هعم هدجن فب انكلا

 ا هلسر 7 , مريمالا نأ ملعو هلقع شاطف رادل يف هترجسم ددوفر ريمالا جورخ بقع

 | متاهاضةفر ,مالا ةحاح ىلإ را تانيكلا ةدلو اب مالكا دبا لع .ممألا رم كحل دل

5 



 ويك مدد 3
 رعتوحم داماس ددمسا لصل تع دعت هع كج وتحتل تح كب

 ءاسنلاب قيليام هسرتشاو قوسلا ىلا زوريف ىضُف رانيد ةئامب هيلع معناف هيلا اعد

 | اهيلعلسف هراخ ىلا ىا مث هتجوز قادص لجكوم يزاوباًقلبمو ةنسح ةيده و

 | انيلع معنا ريمالا نا لاق كاذامو تلاق كيبا تبي ةراي ز ىلا يبهذا اهل لاقو

 | اهباوحرففاهيبا تيب ىلا تبجوتو هرما تلنتماف كلذ كاهال يرهظت نا دي راو
 | اما هللاقواهوخاهيلايئاف اهجوزاهركذي مورهشدمابلهادنعتماقافهب تئاج امو

 ْ ولعفاف مكحملا متئشنا لاقف يالا ىلاناوكشف رنوا كتجوزا كرم سبس نعان بخت نا

 ا انالوم ذل ديا ةيفلا رخا لاقف ا 1 ذا ناكوىفاقلا ىلا مثرما اوعفرف

 9 ةرثم راجتاو نيعم 2 ركب نالع اخ مالغلا اذه تر رح 1 يفا ىضاقلا

 ا لئسف ةلالا هذهب يبل هدر 0 هرك 0 و هرثب برخو ةناطسمدب ا

 | نا دعب هيلا هتلسو ناتسدلا اذه نست ىننا لاتف هىوصخ هلاق اع زوريف يفاقلا ا

 ا هلوقي أم حصا يضاقلا ل أاهف ء ء يش يتم مذيب هل قب هم كفلت اه ةيعن 5 هل تمفد ا

 أم يالوم ا هللاو زوريف لاقف هدرل بسلا هنم دي را 0-0 معل لاق كصخ أ

 هيف دسالا رثأ تدجوف مايالا نم موي تئج امئاو هيف ةهارك نراتسبلا تددر |

 | زوريف اي لاقوأسلاجىوتساف اثكتمر مالا ناكو هلوخد تمرغ ىنلاتغي نا تففن |

 أ فطنقي موناتسإلالخد هللاو هناف دسالا شخت الو انئطمانما كناتسب ىلا عجرا ا

 ْ مو هتحوز داعاو هراد كل زوريف بهذف ناما غي كناعس و كنا نكف ره هنه |

 ف”رالجر نا كح 2 نوني نونه نه لفط هاد د 0 يضاقلاب رعشإ ا

 او بابلا كرت هدا نا فداصف ناتسراملا ىف اعضوف اهلقع لتخا ا

 سانلا فاخن عراوشلا يف فوط لعجو ناتسر املا نم اهدح | جرفن هجوتو |[

 فطخو نرودجلا للا عراف : 1 ذلنط 'ةلماخ 21 ماناذاو كذك م انيق رف
 هيلحرب كسماو ةراثلاو م لفطلا ىلداو كانه مماخ ةرانم ىلا هن دعصو لفطلا

 عم :



 را
 ا

 نا وزار مر توميو طقسف نونجأ هتلعي نأ نم اهدلو ىل : 0 00 11

 اميِبف لفطل اب يمري ن | ةرانملا ىلا نوجا اوه نا اوسَ>و لذللا سلخ ايف

 أ هجوتف 0 م هيل مام ىأ ارو ل ا ايفا يناتسراملاب اذاو كلذك

 قاكب الل لاقف اسلاجم ارف اضيا هحو رح نم أفو نانا نودهلل دقفتيل 3 املا

 ناو ليبس قلطا كيلع نابل ل هقيفر لعف ام هل جذل أبو يلام

 نلط طةهقيفر ى رالف رماثلا عمج ىل ب وس ابحوتو ل اعقف ررض د اب لفاطل | صاخا
 حم اج جج هححصعم ام اتا

 لاقو امتحن فم فوو ةرانملا دصفو هلك نم هإسف هل و هؤر اك أفيس نيرضاخا ند رو 3 . 5 ل 1 ءاأ

 ادهم كلب ةرانملا مطقأ داق كاو أل || ىبلبسو ةرانملا نم ل كلي و هقيفرا 3 11 5 « |. 6 . | 5

 ىنكلبتف حاد لعفتال نونا هل كاهف تفشلا نك ف 1 مار( كيو ١ وكل ل ا اعل و ا ١

 06 1[ :ةءاغع األ
 ن لعمطلا أ احنو هلم هول !خاف ةرانملا :٠ ىو

 ا 1 1
 نفق وثئسملا دحأ اندحو 8

 |قا رئاس



»”1 

 ا ارا 000 0

 ليقف هيأرب , دينسأ و هسفنب ىف هنا هفلذو كلملا تاف 7 1

 ا ا كل ًَ 5 1 1
 كاذب 0 نأ يبا نا لاقف نبأ هر 37 اعيش اءذيال

 عبطلاوابدالا لجرلا ىلع بلغ غا اهيا يع

 ةدئاملاب ك كلملااع اءدفهلصاملاعجري عرف كو وعر ةبد دالاو نا الك
/ 

 دئاإ 0
 ةدئاملا لوح قو ذأ يش اهيدياب ةاماح( رفا وه ورو وثس عمح ار ريلاندس كا مس

 ب
 ٠ ءأ ا[ ٠ ٠ ' || - ١ / ءأ 0

 رينانسلا هدهوب نأك ىئى ع هدم فىفعصو ل اطخ ريخعأ ر“

 ا 4 ١
 لاقت ةلبقملا ةلبللا ىلا باوجلا 5 يف ىنلبما مأ كلوللا ل

 و يم هأبأف هراعب هيداي هجم نب 0 تاكلوق 1 ا

 . عا 00006 | 3 «ءا.زإ “|
 ةدئاملا تعصو الذ و كلأ | :ع' ىلإ 4> وهو ةيعم اهدوداو هع

 .٠ ٠  0ا ل 0
 ثتءمنو. ايو ةرافلا ت >حر 524 اعلا ريزولا عتوف

٠-7 

 تار فك تالا, ا سرور لاق لو ا نع
 اه وح

 ناكام 5 عجرو تودض لاق

 جئاوحلا ٠ مي م جاع

 2 نم ًاصاخلا نا ىني
 أاب 13 ٠ ١!

 ةرماس 4 أيل نوضقيف ءاتشل

. ١ 
  4نم .مثدحا ل انو ةليل نيو.توم ا اك مهنا ق

 و2

0 | 
 ىو ونيحلاصلا قيرط يفماقملاباب جراخ ين ىلا ركب

 ه1 ٠ --_. 5 1 ا
 بدتاف اف ها ءللا ذه لثم ةليل ةيمتجا هذه عم ىدنع هلو ةينومام ةوالح كانه انل

 بحوتو هذخاف هموليام عيمج لزاملا بحاص .هاطعاف اهل انا لاق



 كاذ دا 6 دوضقملا لاو للا فض وح تل

 8 0 . 5 ١
 تامدقم نم ماليامو ردقلا أمله

 8 اتم عمم
25 

| 8 
 لخرلا كالذل لاقو ركلا ىف كو 39

 لا كلذ باعرا دصق

56 3 
 1 ْ رعشو تفز هسأر ىلع منضوو هنيه ريرخت ىلا دنعف رثبلا ىلا | خخ « ١ 7 ٠ 1 | 5 |

 مجم 4ب هنو لعفام لعفور 1( م هن كفل ذأ 0

/ 711 

 يلام ف 4 م .٠ نامت )ءاودهأنتف مظع ما



 يو
 لبق هناو ءكانه ةئاكرش ا نم هءاج ثيث-بلط نعباتنعل هحوت كحوز نا 1

- 

 اوراصو مهنأوشإ 5 اصخشا اوأكوو نيرصاقل ا اهدالواب و اهب 0 مهاصوا هرفس أ

 ام

 ا

 لورر 0 0 - 7 ةعض
- 

 + هدا

3 

+ 

 . . 7 ا /
 2 ول كلذ بعو باصملا

 عع افا مهو هنا اراقع عابو هييلاطم لحوتل مدقلا 31 رش عم ةبساحلاى رحاو

 - ويعد

 ٠ . هأ أ 5
 للملا عصو اور هبضعلا عم هلوادملا كعبو ةيعمجلا ا

 يد
 ها
 )ا و ةعمجا

 | لإ

 ش) نم صخ# لك عربت مث نيرصاقلل انو
 ١  1اا أ .

 دهىلع ولازي موم بح اصدلئاع ةففنل هوصصح

 , 2 2 ا
 اسف دشرلا اوغلب و دالوالا تربك نا ىلا ماوع

 5 هيلع توئحا م عم ب 1
 اى

١ 
 و

2 

 اء | ا 1 ا

 , امنا اهحاجنو متاوحلا ءاضق نا
6 

 م

 ناو رود يف اوماظتلا ةيعمج نا اضيا ىنثدحو |

 و مالا بقاوع نا ةيناثل و ةمومذم ةرطاخللا ب ةاوع

 1ع

 كاد هافو ن تاع يف رع نلاسل نع ابو >م اوررح كا]دذ ةأف ل نع هثكر ش دحا ناسل نع أب ا

 دعب 5 امل ًانيمطت اه اه هلو

1 85 0 

 ملع *روئوهب اولعحو | اهحوز هأف ذوب ذوب اهوملعاو 4 أرما راد ىلا اعيمج و ,رصخ ||

1 

 | مهد>اةهجوت كلذ ماتا ل دمدو هتوم ل 5 و مهدارف ذأ ذحا 1 لف ماقأ ا

 نول وكيل ة 0 رلاب نأ حا ااذحا دنع

 و2

 هناف هتدامل هيلع مضيو أدتو هب قدنو ينالفلا محلا ىلإ هحوتي نم ناب ىلايللا

5 
-- 

 خ
 ءا ز|» ٠ ه5 [1١ 8 1 . ل

 انا لاقو مهنم لحر بوف كاي ولحا : م ةبوممسل ام ةيعمجل مدقي ناب دهعتي |

 غاب اإف مهدم ليللاو كَ
 فارضنالا دارا ميحو هثدابل ةياع عضوو هقذو دتولا 2س رخاو

 تت

 ةيعمجا اما هيلعايشغم مقوف ةباوص بيغ بعر هلخادف هئارو نم هب وث بذجتإ
 آ

 ا
 ا

 ا
5 / 

 أ

 ا
 ا
 ا

 ظ
 ا
 ا

| 



 ىلع بايالاو ار قاعتتلا هنكم نأ نأ هز ىع نا ىف | 2

 | هتدوغ بقرتت تن 5 ث «؟ ًْ

 مدع هتفاسم ل م ال دوصقأ ا لحلاو ًاعبا انقيفر * وأ مهضعبل اولاقف لهم 00

 ناسف هقاعاف دب ل م ىرنل اوكلبف نمزلا نه ىصم ف لدم 5 هب 03 هن فا 0 / : . . هن

 ع قام مههيفر اودحوف هولحدو اح ايصماورأنا فيكل اوغلب ا 6 الل 1 1 «<ا | .

 افا ايلف هئقافاب اوفطلتو هيلا اومدقاف

 ب22 27 راما دمع صصصم دج وبسم م 2 لم ميما

. | + 
 هلَ>ا نم لجو ةيعممجا لذخادف

 م
 اولاقفهذنع ذئاح مع - مؤ هعمأ يعش مهنه ل 3 لعجو هقافر مث ما هول او مالكلاب

71-1 0 
 تعضوو دتولا تةقدن ملا اذه ىلا ترضح نا دعب ين |اقف كاهد يذلا أم هل ا: ءأأ "1

 أ ن ام رفعلاب ل ايلف اتثيب طرشلاهيلع راصايسح ةداملل هيلع 1 001 كلا كا 8 ء.أ الا

 سهذف ضرالا ىلا يناقأا ةوقب هيأا ىنبذ

 7 ذ ةققحلا اوفشكيل اومدقتف هنم

 / ل ل و م ا ل ا ل /
 ا 000 ناو اهيف هعزانا ثسلف هل ةعبضلا أذ لامع

 أ ةعيض لجال هنميندايفدعقاو ينعفرو نينمأو هلا ريمأ هب ينفرش م أقم نم موق الو هل أ

 ةدع هيف عضوو ةبوبنا م0 ابل او لاقف هنع ق قالا نعت أم عنصا يننا | لاقف ديشرلا نوراه نذأتسا الجر نا (ىلوالا ةردانلا) 6فئاطالاو رداونلا# |

]| 
 111 11 ار اولا كلا

 المل

 ا
ْ 
 ا

 ظ

| 

 1 نم ةربالا ىمري لعجو اربا هدبب ذخاو هيمدق ىلع ءاقو ضرالا ىلإ اء ابعضو مث ربا |



 0 نيب هعمج نع لثسف رانيد ةئاج هل ما مث طوس ةئام
 ا

 لوضفلا ىف ه6 كد طرف فرصال يك هتبداو هئاك ذ ةدومب

 : رابعلا هذه هي 1

 طن 0 0 ا روا ىف ءابطال دكا نا يس ) ةعبارلا

 كف هقلطاف ىف“ 3 ىد هجلاوو هراد

 ا ريشي لعج بيبطلا ل ١ باكلا ىار اميحو

 عج 5 ١
 يح

 ا 0: ع "1 1 دا ا ا ١
 تشو ( فذ فرعب أم ) هحرأبلا يق اجا هلام نم كاف ني رد يللا

 | لاقق ( لكش فيك يردم ) موبلا
0 

 ام فذ ) مهبرشاو ١ 5

١ 

 ا
١ 
 ا
 ا
| 
 ظ )ا

| 

 ْ (ةسمازلا هداج لوالار طاخ مارك |ينافلاى 4 كاعو هعمان نم يللا

 ا 6 : بمهام

 سس



 سدا
٠. 
 اهعم هفورعم ]ع4 ف  2 7ل

 || ا |8
 اامذ



 لك مد و3

 دكا
 ةنيدملا لشافاضعبا هدصقف ةبك رثلاو ةيسنر زالاو ةيب رعلا ةغللا ميلعتل | دعتسم هناو

 )م مان) لاقف نالعالا يف روت ذملا ملعملا كترضح لهدا وب اوعتحاف هوريتؤيأ

 معن يا ( هيوش فرايب مال ) لاقف ةيب رعلاب ميلعتلا ن 1 له هلاو را 1 ىنعإ

 هراج ىلع لدحر ىعدا( منال ةرذانلا ) 0 كاكا نم هرذ هللف 0 1و فرعا

 دوي ىو لحاو دهاشإ ق ف نيدهاش هنم باطف 2 5 نب الخ د 5 اضقلا , صعب دنع

 أ 8

 607 يف اي انا ”رؤرشع ةسمخ هل 1 ذدا نويدلل ى ذاقلا لاقف هريغ

 مفرف انك (ب رع فناج الا ءاينغا دال ندر | ةردانلا ) ينابلا هل

اب هيلع تككحو براضلا تبللعف ال ىدحا ىل 1 دارك ىجن رعلا
 00 ن

 2ىش اذه هل تلاَقف يدقلا ءانجلاب محلا ل ايدبت ةكحملا ن هن كي ءأا

 ناب بورضملا لا نشل ذا دا ٠ زعوأف هقح طقسف كلعع ُ نااللا نكمال

 هقح طقسإ ناىلع رانيد ةئام هل براضلا مفدف ( نوضرب ) الإ 0 نم لبقيال |[

 قرآف كدع قح ةرطوشا دهف نو وضر ؛ىل 2

 نوضربالا كذنملبق ةااللي اق لاملا اذهلوقي وهوةربلفلالا

 دينع هصخح ن اينجالا فلا لف ديالا ىلإ هضارزو هينغي زنك نوضرب نا انقطع | ل

 عىودح لب اق و هيمدق لع ٌّئ اق بصدتاف هتورم فار رعالا ججر

 هتامف م ىلع ىّر رعلا أهم 1 نوذظرب , يروه> ناسلب لاقوة عار

 يآ باهذلا لع ءزاع ىمدخ نا ةلكملل ةئيعن ل أ رعلا لاف هليس لاك بهذي ا

 ا نوضرب كل هلوقب 426 رجب فرتعا دق كوصخ نإ هل وأ ولاقف نوضرب مك هدي نا لبق ا

 ف ءيشب هبلاطم الو و ىوعد هيلع كل سيلو كنقح ثيفوتسا دقف تيلط | امسح |

 هع
 نماهافوتسا فورح ةسمح نم هك رخ هلك نع ةرابخ ن# نوغرب ناو يب رعلا مع ا

نكل لاملا نم هتاف ام لع دا هل ةغريطي ناد 5 هىصخ 3[
 هىعخ 7 لايذأب ثم دشنت ه
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 فشل اب

 ةمامأ تضل م نير فانا اذا هل تنر أمك هبرضو ةئكحما ماما هفقواو ىف :ْمْلا

 أر نع هتعبق مفرو اليلقى :هللاو أ(: عرسم

 اركحي اضيا ىبروش د كهل ة ةلادعناو' نوضربنوضرب نوضرب ينم ذخ كنم م هكا
 1 و و2

 0 0 مس :
 26 رشع ةناثلا ةردانلا غ3 ىدخ ىفتشا دقف كلاع نالا سل كنا

 يي

 لع

 ان انام يىلن هس تا هل لاقو هس

 ناتسإ موي تاذ تلؤدف هل ةبحم ةيبلم ةويصف هكيوز تاكو لعراتاب هنأ 5

 تدشنااو تكف ابحوز تركاذتو اهيبا

 تاف سهلا هناخ <. ففلال ىي انا
1 

 ُ 3 : | ١
 ا أسا صهدلا اهي| : نزح سصهدإلا اولا

0 
 27 ١

 ات ادب جوزلابوخا 3 داما 54 رت

 كلامقذ نيلوقنكيسألا | اذه ام امل الاق و أمارس اهفاخ اهيخاو اهيباب اذاو تتفنلا مَ

 ءاإ تداول دولا علا ساد
 51 هبل لف حوح هرج ملا ار

- 

1 0 1 
 انام ص دلا هياو

 اث اسا سهدلا اهيا
 ل

 4 و مدر دب خولابو م + عرلا 1 ركلا

 ةدلادلا* اناا نب ءاغ لا
 املاملا هرد املا * لاشسللا

 4 .|1١ ٠١

 هوبا لاهف يبا بد

 1 1 اذ 1 25
 ارقي نأ يضاقلا هرماف ىلوف قدص تل در

 اباشو كاسر دعب »و ابا رلاسلقلا ف لع

 اا|- 1 ا 7 | :
 ايادر هيف فىرا ال نذل قح 0 نيد نأ

 ويب نم أفحم ةحرابلا قرس هنكل نارقلا ارق ام يالوم اي هوبا لاقق |



 #« م4

 د1 اذه ةيئاخ و ةنكاملا ةيوكلألا 136 :ةروببلا هدهدتم ظفخ
 مالى دوحو مدعل بابلا لع يرامح تكرتو يل قيدص راد تلخد مضعب لاق

 5-5 تيكر هل ت اقف هلع كار ايبص تدجو تجرخ الف هظفحن ي عم

 ناكل بهذ ول تلقف كال هتظنذ بهذي نا هيلع تفخ ىل لاقف ىذا 5

2 
 وى ةعويرمد هنارفف كلب از اذه ناك نا ىن ناحاف هئاقب نم

 ءارزولا لحنا دنع رد 5 رب ىيسملا ءاست ور لدا نك 9 0 اذا ردا لق

 هل لاقف امنورقوتو ةليللا هذه نوربتعت ل ريزولل سيئرلا لاقف جارعملا

 ادساق نست ل1 لاغ الط هيج ءاينلا ىلا هب رع مالسلاو ةالصلا هلع ادع

 جرعيتلا لسا ىلع روف هباجاف ءاهسلا ىلا جرع لس يارلع هتيكبتو ريزولا ليجخت

 دلئاق ف ءارزولا لدوأ نيرىهسملا ا ورلا دحا لمد *ىه السلا هيلع ىسع ديس اهيلع

 ' غنا ماقلت مد تلا نلف 6 0
 اب ديسل نم وناشا 4باحافمل :مجوزكلا انيلع رطخمو انمجو 0 زال | مد مس هل رمش رز أمل

 هب أ

 هالسلارةالصلا هيلع دمع اند. متنا اونماف هتلاسرب قدصنو مالسلا هيلع عسملا
 ا

 ' . - 0. خر

 ١" بزاعم رخو بولهلا ىلد
 ىلا هع هيلا ذ ١ اذن هلا , 6 لا 3 الغ ء 5 6 1 4 3 . 7

 نم هطمنل وه هتنا أمل ةهيسنلاب لام 2١ نم هنرا داه ل #7 سودللا لدتع ىسلو

 دل

0 

 دهةهيغب وهودل ناصختإلا قب 7 أحوش :لأ اهئاصقن افا نع يي ةرص يدلاو م 5 . لا 1 ١



 ا اذا
 ةزراب ثيللا بوذ تيار

 2 مهيعف ينع اوثحي ناو 7 مهنع ميضاغت ينوطغسانلا نأ 1 ف 5 : 0 | لا ها

 ب
 لي و اخي ما اركلاب وراك لكو * فصلم اذكه للخ لها

 نا 000 ليلقلا نا ٠ رثعي دف داوجلا نا 2 ةيرنن لاثمأ -. 03 . : « ل> 1و 1 دب

 نم ىنمتال كنا ٠ رسنتسيال انضراب ثاغبلا نا ٠ اناك اّميح بي رغ
 ٠ كزاسل كنع تانام كفيس دمغا ١ءاه رح عا رانلاب ىل اطصللا ٠ ننعلا كل وذ

|| - 

 تخفنو مزوا اذ حرولسإ . ء مطقان ناكناوكنمك دع اسوعدجا ناك ناو كنم كفنا

 5 اعنمامناسنالا ىلا ءىشسحا ٠ دعرذا لاخ عودعو 57 د مر
 - 5 - ٠

 لقعلا 3 اذا ٠ هل نت الف هلغ كودع نآك اذا ٠ دع أسملا لق بولط طم كا 5 ا ام ا(

 اهيضةن كدب يذلا دي ةيماع لاغما 6٠ ءالكلا ع
 يذلا رج ح مانلا لكهبا ر> تفس ىذلا ٠ هعيطهمدخت كدب ىذلاو ٠ هعيب . . 2ك | ..

 ةهعبصا| يذلا لتمام رانلا
 ِى ! يي هعبصأ يذلا ٠ للا نم فاخيإ نابعثلاهضع َ 1 ا م11 ا

| 

 نيدلابجو ذك 4مل يذلا ٠ةمالسدر ,خاطرش هل وايذلا' سفتلاهدهز ,ابدبلا هكلتب يذلا

 يذإ 5 هرمحو طوطخ نع مبطحتب هرعسلا مهينحت يذلا ع ظيافلاب هد وأ عند ا 1 1

 هراسح هيف ف ىذألا * سعب ف رجتخا !|ربكي يذلا , موت مهل تا هتزد ١ ع رضخب

 ٠ هني زلاو شقنلا ةنب هلا ىلع مأق شيا ١ همه لكيت همادنع د 0
0 

 ثمأ ٠ هحاوز تيس شالو هزانج يف ل اال نبا تناو هنع كربك شي

 يملا سمتنلا يشاع كاياو مياضب بكت دعسلا عم

 ودعول |اءاق يحاصفلا 0 رححلا تح همون الو ردكب هشيع فلا "همك ىنعالو

 ريتك دحا و

 ىتت نيع فلا * مياض هعم

 0 سل ر رغ تحوزام هطوغلز فلاو ى صلي تقر خام هوعد فلا٠ ر

 0 |) َ : .. . ٠
 هبحلا ٠ نوعاط راص شذخت اذا ليقثلا ٠ ناريجلا يف دسملاو لهالا يف ضغبلا ||

 1 5 ا ل ا

 ب رس ل حو مع

 ا جي 2 22 2س 2 7777دودجا

2 



 م ل سس
 رافد ناطيملا ٠ ليسا فيك ولو لذ ل اوسلا ٠ لاقثملاب باسحلاو راطنقلاب

 ري لاه هزر رخمطقيب رار ذا 1 لع لس 1١ ٠سأنلا ه هزاع اعالو سافل )اب هقالخلا ٠ نيناحملا ا

 ريغ شوحولا يرجح تي رج نا ٠ تومت سانلا ىلبتب نافك يالا ترحات نا

 فندباا يف هلصحلا ٠ 3 تبرعض ناو عيشا ت.هطا نأ ٠ شوحتلام كقزر

 كلاب يذلا حبينلا لحلا .٠ ناير ع كلاحلاو يفاح فاك دلل ٠١ ننكللال اهريغبأم

 كايا ٠ مضّمبام هدعلاو بلطتب سفنلا ٠ هعب و دق مسا هعضرأا ٠ ميرتسي هيف |

 ءالا فرح 6٠ هلافك فاكلاو هلكو واولاو هداهش نيشلا كوشلا برق |

 هن دعم ىلا دودي لكف #* مهللاعفاو لاحرلا تولب 0 1 -

 ورمحاي كديب ال يدب ٠ صخرتو رايدلا ولغت اهناريجي 26 ةيرثن .لاثما

 ”للزقلا 0 9
 بارخالالا لإ هبومي يذلا 0 بود 2 ند "5 ةيماع لاخها

 رامح كل ىتب هلقلاو عوجلا دعب ٠ ماضعلا نم ىلخي أ. عبسلا "رب ٠ نيح دعبوأو |

 ءىشهل>ادو رههناقيطو ريك بان |٠ اهسرعب خابط راص اهحوز ناك 0 دعب ٠ هلغبو ْ

 مأني وي: سم سل! * ناي رعأي أ صيق كا تاه نامنلابلاو همحللا لادب ٠ رمعلا فصقيب ْ

 زابخاهجوزو هناعوج تتاب٠ ٠ كي ونذرتكب كضغس كب كيوي.عرتس كبح٠ ينم ا

 د6 هي رعش لاثما ءاتلا فرح

 سيلا ىلع يرجتال ةئيفسلا نا * اهكلاسم كلست مو ةاميلا وجرت
 لختلا ربا نم دهشلا نود ددالو * ةصيخر يلاعملا كاردا نب

 ٠ نغسلا يب مجشت ال امي حايرلا ايرجت اهبدشب لكاتالو ةرحلا عوجت 2 5 8 دا

 نارفعز الو لممل بارت ٠ ناوصلا لكا لتم دالوالا ةيب رت 96 ةيماد لاثما 6

 ثتحارو رونتلا ىف اهنيوع تكرت ٠نناجالاكاولماغتو 00 ٠ ةلاطبل

 ٠ ءاثلا ف رح ٠ ب رعش لاثما 26

 كياررت



 يي عدو 3“

 سلفموهو ىنثنا مث ىنغلا وري * ةح نيسمح هللا دالب يف ىون 1 0 11 ع

 ٠ مولعماب لمعلا مولعلا 14 ٠ ليج ب رف دعناو ليففص#ب يرش لأقما د
 يفنم لكن «نسحا موبلا انا لاق دتولا ىلع بوثو هيلع بو 6 ةيماع لاغما 3“
 ٠ ةميرسلا ةبادلاو ةعيطملا 0 واوظيب ةثالث ٠ دإبلا

 26  ةي رعش لاثما ٠ ميجا فرح 4

 يتبدص نم يودع اهب فرع # ريخ لك دئادشلا هلل يزح

 ٠ هنم ةوذلا ثراط سارا ىرسلا درج ٠ هناسل يف ء ءرملا لام ةيرثن ل |اثما

 و الا لحال لقلا روج هيلع هنامتلاب لع هيدب زو هي راج ةيماع لاغما 4

 اب هل اولاق هزنع لاق فلا هل اولاق هيارقلا هولعي بيدلا وباج ٠ تالا برطال ددج

 96 ةي رعش لاثما ٠ ءاحلا فرح 9* ران اهنم جرخي ال منبج ٠ يدج
 ناسنا كايح ام مهاردلا الول. * هتيحتوجرت نكت مل نم كايح

 بجو ثيح ٠ هلك ءوسو فشح ٠ هءاسرشلا نم كيسح 26 ةيرثن لاثما ا“

 نود ضي رجلا لاح ٠ لعفب ركب نا دعوب قروا نم ىلع قيقج ' تلب دجسن نا |
 ككيف كسولف طح ه6 ةيماع لاثما# ٠ ورم مااي ةفارخ ثيدح «ضيرقلا |
 رامجاي كتبسح ٠ كما جوز اهيلع يبصو كمبتب ام هجاح ٠ كماو كوبا يرثشاو |
 هعبررا اهفتك لعو هعضرمو هلبح ٠ يارك ىلع ىبأ هللاو ال لاق ياكب ىلع يبن |
 اضقاد واوقو ناطيحلا ىلع عدالوا وطح ٠ لبحتل اود بيجت لبجلا ىلع ت تملظو | ظ

 6 هيرعش لاثما ٠ ءاخلا فرح 9 ٠ هيعاوو هني زح ٠ نمحرلا |
 يبرجت دهب الا كتحصن اف * ..دحا ىلازكرتالو تنما نم فخ ظ
 نيك رو يقم طخ لل ١ يرغصاو يضيبف وجلا كلالخ 6 ةيرثن 17

 اددخ * ةريصنملا |. ىلع تناك ولو هليصالا دخن 6 ةيماه لاثما 9 ٠ ءايم ن

 ؟؟



 ص

 ءاند ٠ ين ناو ل ولا لكشم رذ 6 هي رثن لاثما 9 |

* ١ 

 0 ل تعارو تو كف العوز كلج و ةيراعسا
 أ

 لافطالا نم لافلا لح 2 ركس ساو جياملا دخ 6 هرابسخ الو

 2 35 رعش لاش لادلا ف ع
 ر

 | يجب “ ىتح هرارح : يف لسعلا ىل ٠ كنازح نكت ىتح كئايبص قوف يبصلا
 أ أ
 | أ

 | :نراوخالا فرعت ٌدئادشلا يف لب + رك ءاذزلا ىف ةقادصلا ىوعد

 ٠سوسبلا برح هور: ام نود ٠ دانقلا طرخ يهتشت | ام ن دود 26 ةيرث لاغما

 ريصلا ىهدلا اود ٠ قارفلا ل ليحعت سوفنلا يعششت الام ءاود 96 ةبماع لاغما اي

 لتموه ام ماجا ل لوخد ٠٠ تراب ولو هليصالا دخو ترادواو هرودلا رود ٠ هيلع

 6 ةي رعش لاثما ٠ لاذلا فرخ ٠ قئا>تب بلاط قفنتب نيد ٠ هجورخ
 ل

 برحالا دلحك ل ف تبيع ( 0 يي مهفانكا ىف يق شاع نب :ذلا بهذ

 ٠ هيلع بوس ءرملا

 ىنلو هد[ب د غشاما هداعسلا ناذ 7 36 ةيماع لاغما د
 ءارلا فرح 00 . هدأو

 قاقحت-ا الو قجالب مكيف * .اهتدوس ًافئاحص ىلع اودر 96 ةيرعنث لاثما

 ٠ كما هدلت مل كل خا بر ٠ هل بنذ ال مولم بر 2 ةيزثت لاثما

 : زكا ءافصور طف هءا ارو ليل قوي كرو مار ريغ نم ةيمر

بكار راجح وأر ا ةيمام لاثما«٠اباوج توكسلا
 نبيا ىلا اولاق طيح 

 غرم لاني ال هب وكرم ةيطلا هذه تناك نم هل اولاق رفاسم لاق

 ؟.ةونتكلا نادقا ىلع دربلا ثعبب انب ر ؛ ظارضلا ىلع متخي اولاق يجهب لاع

عرودب لاهعو راما بك 1 تسلل الا اناواس
 ىلع هديا ده انارو هاكر ٠ هيا

 86 ةي رعش لاثما ٠ يازلا فرح 9# ٠ جوت بطخيل حار جرحلا
خنأ لبق بارز 2 ةيرثإ لاثما د ىر" يد * هلداك اتامز

 * مرص



 4 مالا و

 | ينتجا اهراد 5 دعفا يتنب تحوز 2 ماع لاغثما د مطقنا ىتح ةقرلا ف داز |

| 

5 

 أ ضراب لضنح تعروز ٠ نيداحشلا اذرتكي ريقملل هريقفلا جوز : اهارو ةعب راو

 | نيسلا فرح دى . هلصال ع هلصف دنع كس هتيقساو يدهح تبعت ربنع

 باتملا كيلع ال لفحلا

 قيدصلا معن يفنا ملعت

 اا ع الدنا يللا قس

 ّ ناضمر صل ر وسم ك وعم ٠ تيلوُط و ليح لاو

 كباب ركس ٠ يكح لاست الو برج لس ١ بيعش يدج تلاق اهوبا نع اهولاس

 ةيبرغس ل ل

 0 1 3 7 ا[ /
 لاغم| ٠ نيشلا فرح د ٠ كراج مهتل الو

 اطلا هدش

 الاول
 7 ا

 ىلا ةحاجل 2

 1 طعاو نو
0-2-0 

 ريبلا نم قوس طرت نال طرش ٠رشع ةعب راب هتث دو 1 ١ ل هم 0

 ٠ داصلا فرح اي ٠ هبازعمو هتماش ٠ هتين رت الو دبعلا ارش | 5 .٠
 2 5 ) 1 ١

 قيدص نم كرهم دنع كلامو + ريغكا ىنغتسل نيح كقيدص

 هل 2--ء 2م ا 7 ا كقدص نم كفي لصض٠ دك نإ كشر ل رداغص

22 | 
 : يرادب اباو عءرا سِ

214 | 
 ماض * انو

 بح -و

 2 »ع ةي رعش

3 



» 
 لاثماول :قيضي مزكلا فيض: ىيا كا رثث لاثما 3 ١

 ٠اشع هلام اسملا فيض ٠همد فا ام تلاق هما | لع يمهنس نبا كمص ه6 ةيماع

 »6 ةب رعش لاثما ٠ ءاطلا فرح لك ٠ يمعتب سارلا ىلع نيتب رض
 5 يف ناسنالا رسخي دقو * هلق تدع ريغكتلا كن تيلط

 ريغ هذخاو كريط راط ٠ هناسل ىرعربخم ىتفلا فرط 6 ةيرثن لاغما

 اراب كلرمزا ىتح يل لبط ٠ هييحلاب اناجاو هبيغلا لوط  ةيماع لاغما

 ٠ ٍيناع كناخدو يناح اننا ٠ مادق نم ديا ارو نم ديا نامع اجا ورمز

 ٠ ءاظلا فرح اإل ٠ لاواعلا يلايللا نم فوشن ندب اماي لابطاناو رامز تنا !.لوط
 36 ةي رعش لاثما

 انثا 1 الا قالخالا تنك لهو * هقلخ ريغ هتفلك 3 تملظ
 ركلا لظ ٠ دقحلا نظاب نم ريخ باتعلا سهاظ 96 ةب رثن لاغما

 كلف يلاخ ناوخ نانظ ٠ فاختال اعدلا نم نوكتال ملاظ * ةيماع لاثما 9

 96 ةي رعش لاثما نيعلا فرح 6 ٠ رلظتب ملاظ ٠ ناسحالا
 هلاقم نيلب ارح ييرتشي الو * هلا ديبعلا يرشي نأ تح

 سانلل سانلا تاراعنعلخو * امباعم نع شف كسغن كيلع

 ,مسلاموقلا دمحي حابصلا دنع: قباوسلا فرعت ناه ,رأا دنع 6 ةي رثن لاثما

 ا ع لاطلا رادلا لهّأت دنع ل اسي الو لشولا كرتي راحلا دورو دنع

 | كروب ز  ارقث نم ىلع 96 ةيماع لاثما 96 + تططخ اهتدجي نبا دنعو تطقس

 | كب معسل ام قشاع١ ٠كيلجر دم كطاس دق ١ ىلع 1 رع ٠ دواد اي |

 | تباج زوجت ٠ يتخا نبا اي يتخي ءوس نم لاق يلاذ اي يلالح كشيع ٠ ريغص

 ا 0 ىلع ال كيلا حلا



 1 ف 7

 فيجلابدوسالا يضر ا * اذ كرب تابق رات ريغ

 ٠ نطو ةيرغلا يف ءرملا ىنغ ٠ كريغ نيم نم ريخ كلغ 26 ةيرثن لاثما 9“
 | ٠تيبلا صيخر الو قوسلا يلاغ ٠ عابضلات بعلو عابسلا تب اذ6 ةيماع لاثماز#

 96 ةيرعش لافما ٠ أفلا فرح 6 لاحلا لمحيب ام هبركوهبرغ
 يناع ديدحلا لوقصم لكامل * ىتفلا ىلع ليلدلا نسحلا لمجت الف
 فولا 0 يتاللا يللاعفاف * ادحاو ءاس يذلا لعفلا نكي ناف

 ليلق تابئانلا يف مهنكلو * مهدعت نيح باحصالا رثكا اف

 يف سيل ىنعم 11 لبحلا نع ينذي ام رهدلا ثداح ين 6 ةيرثن لاثما ا“
 : يدالر الو يداوف 96 ةيماض لاقمأ 96 ننذلا نسواطلا يف ام نشعناو بنعلا
 »6ةي رعش لاغما ٠ فاّلا فرح 6 دعرو قريب الاعلطيب امهككلال تم هفورعم نالف

 ديحو وهف هيلع كيدي ددشاف * دحاوب ترفظ ناف تاقثلا لق

 | نايمعلا تناك نم لض دق ٠ لالا نم ًاحوبذم ريطلا صقري دقا ةيرثن لاثما 6
 دي ةيماعلاثما 3“ لولا ريغب غيلبلا مق“ «لبلا نب واختال لمملاةوراف ٠ هيدهت

 يني واكهل ل )اق نبللا لعجفتب شيل هل لاق هترزع كرد هيف طايخلل اولاق

 لاقينفرش يباب لاق ٠ هيفظتب يملا تناك هل لاق ر ران علطي كسلا لاق :بيلح وهو أ

8 

 لهاتوق ىتحتن سا هل لاق هرامح انل ناك يبااي لاق ٠ ينفرعي نيم تومي ىتح هل | 0

 عماسلا هل لاق ران علطإ , 5 شقنم بندهل رامح ن ذا تعمم رابخالا يراق لاق :هراحلا |

 بريس اه طق ٠ بامحلا ايه بطخام لبق ٠ جطسو عما هل لاق هند قرتحا ام

 * ةير رعش لاثفا ٠ فلا تع نئرع
 ,ئاعو * مهمراكم تنام سا

 ٠ حرج كا هرج تب 0 هلا فود يف ديصلا لك د6 ةيرثل لاثما ا

 أ

 أ
 أ
 أ
 أ
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*» 1 
 لك :هدابعلا تح هداع ءيبث لك © هي ةيماع لاثما 96 رانلاب ءاضمرلا نم ريتك 1

 لك ٠ هذل هلو ديدج لك ٠ ناخد هيفو دوع لك ٠ نيمتنلاب ساملالا الا نيمضتلاب ءىش

 هرج اهلو هرج لك“ هعزنب هقلطأ لك .هلون الو هعلط لك -نوحباطلا لع بوردلا
 انيلع ىتبام انترقن كويدلا لك ٠ حايص هتلب زم ىلع كيد لك: باوج هلو مالك لك
 الو نزف لك هدب يكتب ام هضم كتل لكون شي كا هلو ىشيع اك :هربتق ونا الا

 لك ٠ لايك اهلوهب> لك  مجار هدالبل بي رغلك :هلصاب لمعنب ناسنا لك ٠ لايخ

 ظ ياا بالاك" زنزع بولطم لك ٠ ناهنم لوم لك :بوغرم بوجحم

 ةشتام سببلاو كفن يهتشلا اك يك ا الر هاك برشلوج كلك
 ور

 ع تاه اولا اهيسشاهتالو هعضرملا عم لك < سانلا
7 

 و ااونس اولا قابل صفقب ير همالك٠ تب ' ثترمجام تيرا ر 0 ٠ مارا ت
2 

 ادنس تنك ردو هيلاب نقلا اا ففيناز قوق
 [بعلا ةرحو ىوديلا ماثي فيم 9 2 2.0 ل 2

 ل

 ملا 31 0 |
 ' درطم ترص

 يلا .نف رفق نمزج 0 ف خو : ناوط ص ريغ اننا ٠

 ااغما ٠ ماللا فرح 96 كباهتب سانلالك كبابنا ىلع رك
 / ط ليالا لوطا ام * ملا لق فاو ىذويام لك .٠ 5 | ع | 3 2 ث لب
 عيلة أد 3 ءي . 7 |
 ةاللا ضع 5 دخن تت كن 15101 ا هل 00 ؛.بلأ ع «رع رهشل

 يي 00 7 يرسل ني 0

 يلاولا الو .يناقلا يبت ام + .. ىدملا :ليلس نيالا كاسر

 1 د احل لعل 'لدعلا 7 لادعلا

 و 7 الا كرا دن (ةناذ محح نعل 11 ل ا |0 لهاجل

 هامراه ريخهفناك و٠ هسراغم تباطه سراح نم نم مركلا لس وأ 2 ةماع ل || أغما
" 

 | 0 3 هي 8
 71 211 02210 ل مم - 537



 | نمو هوان سانلا لبر رغ نم ٠ هالب شاع عر كرت نم هعلع ريغ هلعب لتبا هسلح ا

| 

 / هريغلاالول ٠ ىلفقاي تنسسكتااميفاسلاي كالول ٠ يق اي تلك ام يككاي كالو :ريطلا عع

ْ٠ 
 ظ

 نعمالا سبل تاماسلا تقفتامرظنلافالتخلاالوا : داب تفك زوجت تناك دسحلاو
 6©2 هي رعش لاثمأ ٠ يملا فرح 6 هيلع جرفتو دوسا ضربالاسبلو هيلع كماورمحا

 د 1 1 دي دوت الو * اهتتاط قوف ا ا تلكم

 نايمعل تدب يف مم تلا زقاوك 0
 ريخلا ا سارلا ل |-سوكتمرشلا عر رادو * هب رسام دصخ غدز رن 0

 :ءادوس لك ام : ينل عك هاا ءاضي ءاككأم دي هي ا ما ْ

 ٠«فدصلا هل ىدهالردلاهدنع نم ٠ لقت نم مالا | هوركملا غاب ٠ ٠ هرم ءايضالك«الو

 | هريخأتب بعت سحنلا مدق نه 6 ةيماع ل لاغما يعبشي الام ع يغبني ال ام لاق نم

 ريغرشاع ن 15 باصاامو اطخا باصقلا رش هاء نم ' هرانب ق و كا دنقلا رشاع نم

 هب رديح نم ملظام هلاه كح نم. قرملاب هيلع الا هئاف نم هوجدم سانلا ر 6

 ياخ تنكراو وخال كلا نم.جلفام سنا تيد م هكلم ىلع هاج رف |

 ا لقئتسا ن دم لمتلاب:ى دااطي هرجالاذخا نم ' هرد عريب امريف اصءلانرش ىشحي ن نه |

 هتلع كتلاط نم اه لبق اهتانب تراح اهنامز اهدعسا نم هبس لبق هارإ ءاركا

 بر ماسر رج نم كل ظام هسفنب كاواس نم :همادق دحلا 1 تبسلا فاس نم .

 رك :ءنع ئضرتب 7 هبا احصلاب هتفرعم ند مدل بسالب بضغ نيفتاجلا هب تل

 ا حاورالا ضابقىلا كلام ىلا كلاه نم .جورمم بالكلا ىلع اودش ليلا هلق نم

 أ لك ام تي ربكلا عيضو هليتفلا فط تيرفع هنليل نم ٠ كراج ذعا كلا نم
 و 1 راص يناوص فص له لك ٠ 7 امج لك اني رويطلا الكا ام ٠ هرجلا ملستب هده /

 - ع

 ا ىركشاو عاب قوسل ادع ناساف لف بش نم :ماوأت ربقلا نأك ا



00 

 سدس حم الأ

 222222222222225 2222222222 ل ل ل ل

 36هي رعش لاثمانونلا فرحالاوبر مث دج ودخ لاقو هوبا باج انوبا مث انافكام |

 ْ "57 مات
 5 هني اي

 ٠ جارسلا ينط الا هنسلا نم ظفحام اوس كاعبباص لك ام ٠ يناولح

 لع 1 دهاام٠أ نم غرف ذالا و هرجتلا نم عطقيبام ٠ : ينتشحوا ةلكالا قشعلا

 يام بلاطهارو ق> عضيام : نويعلا تضيا ىت> روناي فلج ازا : ركع هتيز

 الاقوسلا حدمام ٠ يت دش تنولالا يتءمداي كتيخام ٠ هنايلم بولقلا نكل هنامر

 دوعلا ىلع نيب ام : كنفلب يذلاالا كضاغام ٠ بطملا الا مرككا يف قبام حير نم

 ارفغص قوللا باب ةيخولم لتم ٠ نريب هتيقدام نيا نم ساطنجلا لتم٠هرشقالا

 لك مفانم هلك راغل هلا تي ز لتم ٠ اهريغل بعللب ز زقلا ةدود ل 2 * قورع ابلكو

 بارحلابالارشببب ام موبلا لتم ١هاغق ىلع مهلا لماحو هارو هشمقلا رططلا شيدك

 نمرإك ا هما رجلا لتم ٠ مخ الب دادحلا لتم «فيعضلا لكابب ىوقلا كعسلا لتم

 مفئيب و هسفن قرحي جارسلا لتم : هناي رع يثثو سانلا يكتب هربالا لثم هعفن

 هلكو غراففرضلا لتم ٠ شرفلا تحت الا هبر فرغيب ام كلمكلا عاب لتم ٠ هريغ

 قوزمديعلاقدنب لثم ٠ تدم دريبامربقلالتم ٠ مومذمو لوكام ريعشلا لتم١ ير

 دقعيي أمو رهزيب هنهللا رمث لتم :٠ مسن دحاوو اولكتس هرشغ هرباربلا لتم غرافو

 1 رك 0 0 لوقاورام

 :٠ شم الا ل ل ل

 امادقالاو ركلا 4فلعو .*  اناصع تدوس ماصع سفن

 لقث ٠ مهفيال تف ميهفت نم رسيا روهظلا ىلع روضصلا لفن 0 ةي رثن لاثما 4

 نم فياخو هيما يف مان 86 ةيماع لاثما 36 نذملا لمح نم رسيا ننقلا نم روض

0 99 01 



 دي مالا
 ل770٠ يو أ

 بباب بحجحج”””"”

 انيضن هيك مايالا نزلت و #*  ةذول سهدلا قاد م نأ 7

 ٠ لظا يمدابلاو كلب هذه لداشم مالظلا يف منكن تاهبه د ةيرثت لاتما 36
 برلانم بره هلقعالا هبحعي ام ل ىلا نوئجلل تاون ا ةيماغ لاقما 6

 له ٠١ ىشغت و كخضتب ىك# اه لكو اشرط يتراجو ريك يمه ٠ تملا يف مقو
 د ةي رعش لاثما ٠ واولا فرح 9 ٠ كلمس حت, ىتح كناوه

 عباصالا جورف هستئاخ ءاملا ىلع * ضباقلثم نكي ايندلا نماي نمو
 ايعانو اريشب ىقاي نا دبالف * بئاغلك نع ناكر لادشني نمو
 ردكتي امو وفصي ام شيعلا نم * ىريذنا دبالف|يندلا يفشاعزمو
 رمتلاو رهشلا الا فسكي سيلو: * احل دادعال موجن ءانسلا فيس

 بتاكب عاربلا ىرجانم لك الو. * كراضب ماسلا ره نملك امو
 طب رلا ةدقع هب قس ه_دكلو *  هعاطقنا دنب لبخلا لضو نككو

 لل ءانسحلا بلط نمو ٠ ايقاوسلا لقلسا رعلا دصق نمو: ةيرثت لاثدا 9“
 ٠ عنلسلا رللا نم حوبذملا لأي لهو ٠ ةجاجزلا ذبن تيقاويلا كلم نمؤ ٠ ربما
 ٠ ايضلا رصبب نا شافخلل نبا نمو *دسالا كاذ نم لبشلا اذه. رمقلا ىنخي لهو
 نم رحيلاو ٠ دقعلا نسحتسيل ءانسحلا قنع يفو ٠ ضارب نامزلا نم لقملا يلو
 ٠ نيضت ماركلا ساكن م ضراللو ٠ فيجلا هركمت ال رعلاو -رردلا فذق هتاداع

 . ىلتبكس يل ءاضعالا حصعمو . ىهذلا هردكي اليمن ياو  ةبمس اهيبب انف لكو
 دحاو ٠ جرفلا بيرق اي تلانلا لاقو وفقل ينانلاو وفنن داو 6 ةيبماع لاثما غ3
 ينانلاو بطخ دحاو٠ صوقيي يناتلأو كديي دحاو ٠ هفطقيب يناتلاو نيتلا يعتشي
 د 6 ةي رعش لاثما ٠ فلا ماللا فرخ © ٠ هحياقت ال هدياضتب هو : حزن

١ 



١ 

 أ

 6# مغ د

 ل 00_40 عع

 دمالاب لحتكت مل اهلا ثلا . * . ةليحي نوفجلا لك اوسحت ال

 بذلاسارعبتا اف اهش تنكنا * اهلسرتوىفالا نذ ن :عطقن ال

 دوجلاو سابلاب وا فراظلا او لعلاب * هلئاضف ٠ نمالا ةرملا 12

ي ال 'اهتالاه نعرام ةالاجرخت ال 6 ةيرث رز لاثما
 ٠بالكلا حابن باول ارض

 ىت> كتثس بسمنال 2 ةيماع لاثما 4 ٠ يداعالا ضرا يف يدايالا عرزت ال

كر رق لخدت ىت -.-_- ُك ارهد ْن مث الءا اهلغتسن
 | * رهشأ ةحس دعب الاكمت الو مدن ال .

 ْ ٠ كريغ بضغ دنع مملح نوكت ال ٠ كوهركيب ؛ كوباو كما ىلع حاورلا رتكت ال

 3 5 27 لاغما : ءايلا ف فرح د : هعاجتلا هملعتب نابجلا ىلع ل

1 

 لبجلا ىلءقفشت السأرلا ىلع قفشا * هنهويل يلاعلا لبجلا جطان اي

 هذي رإارال 4 رم سانلا يف ينرصيو * هقارف قطا. الا رم ينقرافي

 مقلعلا لاعفلا ترمو هلوق نم ل ينسملا لسمعلاو كاقلي

لاعت لصا البرشلا لااطاي اي ةيماع لاثما 0
 هةيعش و جارساي "رصعلا دعب مت اصال 

 نم هبحو دوسل ٠ ركس توملا لع شرب < هيت لم كسا ل ٠ هعمج متعلا ىلع اي

 'نيزتي و نيدتي ٠ قرغلاب طبلا تبت ٠ثام نبه فرعي 1 يزعي : ةريغ سيك

 اوعقيو ر راغضلا اهولمعي ٠ هرم نيه نقلا نعو 9 اهضاب نيم هضيبلا نع لئسي

 | انرصتنا كب الو انرسكنا انثيل اي ٠ جرملا نابب و ملتلا بودي .رابكلا اهيف

 بلطلا دبع انديسلوق ةسامللا يف هتمعم ام عدبا نم 96 ةي رعش تابخثنم 9«
 بالا ىلعامالسإ تليبت ولو + + . ةقيشاع دما لينل سوفن ان

 لفملاىوسىو امد سيل مونلاك * انلزانم غي الازعلا لزني ال

 مهضعب لوق بجعتلا يف هتممس ام عدبا نم ا
 مى 3 1 ٠ سب ٠ ٠

 ّ روف ذ أو موقلا يدياب ضيحت * ىغولا يف مراوصلا نإ بع نمو



 ذك مالا و

 ١ ووو تورو هدو جوك ووكسوورو روسو“
 مهنكأ ةيلغلا

 * ابلك

 اذ نم بحتاو

 # تامل ىفو ةايحلا ذل ولع

 *  اوماق ني كلوح سانلا نأك

 6 ف اقل كاك

 ءافتحا وَ كيدي ثددم

 كا اوح لعشت و

 .٠ / ب 1
 نا نعضرالا هجو قاض الو

 اوبانئساو كر ريق قدما اوراص هدأ

 (ءذَخ قف ل اح لبقدا مو

 .: سس ؛اونلاىلا ت ان كك ترانتساف

 يلايللا فرص نمريجب تن

3 

 اودلا دضع | اهريخ لصو ةّيثر ىلا
 يي

 روم :نكحالاو نا جوت

 روفن وهو دسألا ديصي لازغ

 ةلودلانعرب ريزو ةيقب نب ,دمح ري يرابثالا نبا لوق يف رمل يف هتمعب امها قو أ

 آ
 ثازوعمللا ىدحا .تنا هل

 تاللضلا مايا كل

 ةالصلل مأيق

 مهلا

 ةايحلا لاحيف ثنك
 تاملا دعب م كالع ضن

 أ

 فاشل يون قافكنالا
011 

 طافحو

 ثتايملاب 5 دص

 كاذذذ

 ءاحإ

0 
2 

/ 

 سارح

 0-32 :رينسلا يف 8 اهالع

 « ال عي كمت

 ليق تنا
 1 اط هذ 2 أعف

 ىانع

 كلض 3

 كالا اني 4تدخنو

 الظاحطلا لطه فل لف ذل

 ا تاني
 داوغ 0

 ا
 5 بام د

 تدشاايف

 ةلماك :ةسس ةنيالطفاا ع )اذا لع لاق

َ 
 ا



 « مف
 تارك ودور يرو يوت دو

 هلاسف هدنعرضف نامالا, هل بتك يرلاب وهو دابع نب بحاصلاب هربخ لصتاو

 كعذج لبق را لو ) هلوق ىلا لصو الف ه دشناف هيف نم ةيثرملا كلت هل دشني نا

 زاريشب ةلودلا دضع ىلا هذفناو هاف لبقوهقتاءوهيلاب حاصلا ماقتييلا ( اهذجطق

 داياوت ضم قوقج كلملاهيالاقف يودع ةيثرء ىلعكلمحامهل لاقهيدي نيب لثمالف

 لوق ىسع يف هتمعسام فطلا نمو هاصوو هنع اعف يبلق يف نزملا رئاف تضقتنا

 يلحلا تكريذلا ينص

 (همسإ ) ىسيع لاق ماركلا برعلا نم * يبظ وهو كما ام حلا تاس

 ( ىشع ) ىسع لاف ماعط || 17 هيداوبلا يف كعينص امو تاقف

 ( ىننع) ىسيع لاقف ماللظظلا كاناب * ينداوبلا يف كسيناامو تلقق |
0 

 ىتابزع ) ىسيع لاقف ماودلا ىلع ري داف لك لاست معو تلف |

 ( ىثيع ) ىسع لاقف .مارغلا ىذل ذاي * كيداوبلا يف شيع ياو تلقف
 ىنشغ ) ىددع لاقف ماقملا ىلا كاعد بح حيصن تيصع مو تلقف

 (يبتثبع) ىسع لاقف ماوقلاو ظحلب ينم بلقلا تبلس دقل تاقف

 ىسع ) ىسع لاقف ماتلا ردب ايا لصوب 3 جمل كاسع تقف

 ( يتتبغ ) ىسع لاقف مالكلاب يناجن * ىت> كوعدي يذلا اءو تلقف

 ( يدبنع ١ ىسدع لاقف ماظنلا ىلع لوفل * ءيش لكو تقدص دقو تاقف

 ( يب شع ) ىسع لاقف مارلاب لفتو * ىلأئس تناو شيعا نب تلقف
 26 تابطاذملاو تابتاكملا ىف مالقالا بابرا اهيلارقئفت تارقفو لمج 4

 ' متو باطجلا هب 4 افاو. متخو لوقلا هب «ىدتبا ام ريخ هلا دمج ا دجلا ين# |

 ٠ سوفنلا سك 5200000 نسحاو٠ سور طلا سارع هب تلت ام نيزا ن نب

 21 00 ممم
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 مع د هلكف هب يقفاو هل لالا قال نا ١ ناسللا ةفالطو ظافلالا

 ٠ دئارخلاراكبالا دايجايف رهاوجلادوقعب ىرزب ام ظافلالا ررد نمىوح ٠ دئاوفلا

 «رايعلالا وانا قساعم ليتو : نايلالا تك ءادباب: لفكت بانك ا ةحنيمقلا

 اهنانفا ىلع تدرغ بدا ةضور وه ٠ناثدحلا بئارغ تالجمو ٠ نامزلا ارم وهف

 ٠هقراشمو هعلاطم نم مكحلا رون تسدنقاو هقئادحو هضاير ىف تئيش نك ا

 ةيس مقوملا ةلالج : عادبالا ةلبضف ىلاو ٠ زاجتالا ةجرد ٠ زاجيالا نسج ىلا عمج
 هدورب تثرو ٠ هدوةعتمظنو ٠ هجات تعصرو ٠ هجابي دتزرط ٠ عامسالاو بولقلا |

 بغ ضاي 1 كل هترشنو ' هدوفوب يسفن تجاتراو :هدوروب ينيع ترف 0

 امن عن *قراوا الاكل ملظنو اقدار رحسلاكرثن 6 رثنلاو مظنلا يف 36 ةليلكلا

 اهجيالاب هل مكحي رعش ٠راصبالاو عامسالاب لوانتي لقنو -راكفالاب ىنتجت ةضور

 | مليك مال
 | ةتديصق افرظوةحالمرطقتو ١افلعل حارلاب جزتمت ةديصق ٠ نانجلا ضورو ٠نامنجا

 د
 ف

 ا

 | ليزجردقلا ليلج باتكا6 لئاسرلاو بتكلا يف 9 هارامسا تسدقتو ٠ هاوانث |

 | سهلا رامتشا هلضف رهتشا دق امل ٠رامهللا اذه يف قذاح لك هيلا حاتري باتك

 | لاوقالا نايقع دئالقب لحتو ٠ ةحيحصلا ةفيطللا رابخالاب للجن ذ١٠ راها ةعبار

 | ىلعرحسلا يسن به امك مالك زيربالا بهذلاب كبس ءافص يف هبشي وزن ربتلاو
 | 'رسلا ثفاونك اهدروا حلم ٠رهسلا جرب دعب ىركلا معط ذلو -رهزلا قئادح أ

 (| يقاي وا :هلاونم ىلع جسني نا حان تاهيه : يناثماو ثلاثماب ترزاف ٠ يناعلا لبالب
 ا تعترو :نيغلا دقعلا عضوم هتعضوو 1 نيعلاب هتيقلتف ٠ هلاثم زيزعو هلكش ميدب ا

 060/0 ا 0لاب7": 087



 زك 020 و

 1 ةءالملا+ ءاماهنم رأ رطشو ف رطلاو للقل 0-0--- و قفلا كعب ينلاك ابمظنر رقفو أ

 أ ا
 أ ا
 مسلتو ' ,يسأ نع رخسلا نفع لالزلا او لالحلا روس وه 17 ٠:ف رظلاو |

: 1 
 ٍْ ٠ افطلاهقرسإ ءاو ءأ 01 داك ظافلا٠ نامل -- ناذالا هحمتال ٠ هب ' نع ردلا | ا

 1 دايجا ىف ردلا : نم ىعبا.لب ' نانا دوقع هناك ملظن :اقرظ اهقشعي ىوملاو |

 غيلبلا ٠ ا راك زج قو: هناجا نم نسح ام مال لسا
 5-5 ءا اع| ءاحلا
 َن نه ينج لأ : 0 هأ ترفا « اهراما يناعملا ر ١ ظافلالا

5 5 
 نائملاب هلا راسل ٠



 يع
 اهريهاز 83 اثتعون دو * تلي زاوامفرخ 9 )تذخاةقي لوس ة«اهب ىأ قاعتيامو عيب رلاو نينا

 ضور ٠ نيعالا ذإو ن سفن الا يتشتام | اهيفو' نسلالا اهفصتا6 اهتيفلا ٠ ثنو تزول

 - تيس دل
0 
34 

 اهيشاممت قارو . ايشاوحتقرقلبخ . تا ٠ هراحم| ا

 >.تدرغو ٠ اهراث اش اغأأ دل
 ور .٠

 ترهظاو.'ا اهرارسا ضرالا تت جرخاو

 دايجا يف ارئاصح در

 ١ ام يق

 06 ا م عا. .| ا | ١
 : نوت وعام لئتباو ىدلالاب مشينلا

|| 
٠ 

 روس --

 ءاق ٠ هعولض

 0 ل 1 ع
 دقو الا ءامسلاب انرعش امث٠قرإلا فيس لاما دمح نم لسو

 | بححو ٠ ثداحاف بار ملاوا اوفاك رطمب ءامسلا تداح. ٠١ ت يتفق باو تملظاو 0 ٠ ثتدعرا

 ةاثعلا عمادمو دا حالا لمان

 | أ
 اندوحأ

 || تانسح. نرمم ةليل ءرهز ةقيدح نم قنا ٠١ رع“ ىف هعم ةليللا تيضفف

 أ باعصا لم تفلا ٠ مسنلا ةيكسم ٠ يدالاةيضف «ليلع اهميسنو :ليلب اهّواوه



 | يي م6

 الها ٠ مراكملاتفانكا هل تئطوو نساعملا عوب ر هبتلهأتف دج نيك وك و: لع أ

 هي 6٠ دوعسلاو لابقالا ةروهظن لماكتو ٠ دوجولا اذه هداليم فرشت دوو

 اهتداعنم شوفت ثخرن الو٠ ةقروم اهلالجا قئادح ناصغا لازال »6 ءاعدلا

 ةقطان نسلالاو ٠ ءدعتم بك اوكب ةقرتشم مايالا ثحرب ام ةقرشم اح ابقا ءاهم يف
 ٠لابقالاو زغلاجورب يفن ةفزاب هدغس سوعم تمادام : هدم هركشب ماوذلا ىلع ا

 :هدوجوب ةمساب مايالا تلازال ٠ لالجالاو ةجوبلا جوا يف ةغطاس هدجم رودبو |[
 يلاعملا كالفا يف كدجع سفش ميدي نا ىلاعت هلثسا ٠ هدوجنو همركب ةعتم مانالاو ||
 دوقع يلال اهروحن اوقدلقام“ةعمال مايالا تاخفص لع كدعش قوربو ٠ هعلاط ا
 ٠براش اهساكل يننا 6# تارذش 9 ٠ مانخلاو ءادبملا يف مكب تجهتباف ٠ ماعنالا |[

 ٠ لغلوىسغنيب ىلا ضانر يف تدترسو ٠ لشولاب رختلا نغتعنق ١ بطاخاباجالو ||

 ديغلا نمرغلظي مل فدصلا نع ردلا دعبالولو ٠مهنم باصا امسوقلا ةقرافم الولو ||
 ٠ رازوالا نم رهاط ٠ رازالا فبفع ٠ ةماجلاك حوني و ةماهلاك يكب 'مهتسيفواب ا

 قباط ظفلو ٠ هامسنم قفاو مسا وه ٠ دجتو اذا رثكي الو ٠ دجي الام يهتشي ال ||
 رذتغا انا اه ٠ ءهركق ند داعم نم اهخرختساو ٠ هردص عيباني نم (يلفتنبا ”هانس ا
 00 المو عاذو عاش امم همر فرتعم ١ هبنذب رقم راذتعا كيلا /

 ىلاغتهللا لئاضف' ٠ هرارتشإ لوطل لوقعلا هتظناو٠ هراركت ةرثكل سوفنلا هت |[

 *اهدجم ةبارع وه“ موي نود مويب ةصت الو ' موق نود موف يف ةروصح تسل |

 راد ٠ هبايث تحت زتهب نابلا نضغو ٠ هباقن تحن 1يغي متلاردب ' اهدعس ةيارو ا

 ٠ نيك اهسلا ىلمثما هناك نالف ٠ ةيلاخ منيب تناكنا دعب ٠ ةيلاخ اهلها ند تراض دف

 ٠ نيلقتلا دبعتساو» نيقفاحلا كلمو٠ نيدبلاب نيرينلا لواثثو ٠ نيدفرفلا لعتلاو ا

 5 ق2 ناار نب قالو ننازبو ننناحلا قفا ليث - كم حاف ١
 : 2 222222 22222222 2 2 ل حل يييمسسسلا



 احلا نط نم حاف م

 كتردوم نر كتئح 2و أبا

 ه ةيوأ مم دنع موق 28 . سانلا ةلاقم يف مع ال

 اف جاو هقدص نا كفاح لاقر أنا ا 1 ال كالأم 35 واعم

 أ[ | لاقف هر 00 ١ 2 ا ىف ءانيعلا ابا |>ر

 0 دس 5 : بحعتلا اب يندر رشنو

 0 3 رح الاو نيلوالل نيملاعلا بر هللا ةيصوب

 ٠ هللا اوقثا نا ملاياو مكلبق نم باتكلا
 1 ع 000
 كلا لصوأ ام اعاد نا وأ ريزولا هباحاف

 - |١ املا هب

 هجو 1 7 ا ةالصلا هيلع 0 لا اقف هد اع ملاع

 5 1 / ٠
 0 ريثك اهل هنتي الو لاعالا ط همت ةدحاوةاصخ اهله

 ١
 هللالزنا أم اوهرك مهاب كلذ ىلاعُت لاق ىلاعت هلإ اءاضق ىلع كلن

 ٠ حراوجلالاعا نم لاخلا لاثما نم ريح بواقلا لامعا 01 : 00

 هللا دبع نب لهس مالك نه ٠ لوبقلا دوجو ىلع ةمالع لمعلا ف ةوالخلا نادحو | 5 هم 0 1

 هيلا تعراشتو باج هبلق نع فشكي مل لالخلا نم همعطم ناي مل نم - ا | ١

 ٠اهلاوزا ناما ةيعللا لعدم ٠ هتقدص الو ةموص و هثالص هعفنت الو تاب وقع

 هيلم تناكألا اهف ىلا هلا زكي ال دبع ع يت أت ماس نم ام ثب ا
 ءادردلا يبا لو نروصلا هع ليف ام نسوحأ ٠ ( ةمايقلا مول يأ هماذدبو هريس 1 - وأ ء| « | هذ ل أ

 ب8



 0 نيل

0 5 1 : 0 
 00 ام رثك 00 و مفو نانثا نانذا كاللعحامئاف كيف 5 نم كيذا كلضلا |

2 3 
 ندسحا اهودإ4: ٠ علاجا فئات مايالا ١/ ىلا قبيسي امو كايا .٠ كلاعا 1 ؟لاع

 تافرصت نم 007 هذه يف مق امىلع ضارتعالاو كايا 5 هراذتعا كدنع ناك ناو

 هذاك اقيدصتو 26 لوقا 7 ناحتمالا يوابم يف ىوبهتف ناسنالا لاعا اهس رادقالا

 طقس بايالا ىلع تمزع ايلف ةداعسلا رادف تنك ةرهشلل رم ؟ ماع يننا ةمكحلا

 اد ءابحو د>ايتةفار مدصق سارأ || تاروباب ن نمروباب عم رعسلا تركخا ىلا كيب بأ | هلل ا

بأب م رمسلا جر وهو ةصوصخلا ةرادالا
 ىلع رادفالا دب اندعاست ملف ىواسمن رو

2 

 لا نا يعادب يل ار اطخ هيلع تهزعأمب َُخ او راطوالا لي

 0 لوطيف 15 تسل روخغن

 ا

2 

 010 ناو همول يف

 نيسرم | دصاقاهرداخ مث اليل اهملع يسر ةؤذع ر

 00 1 ١ 5 ا! ءا 3 5 3 5-0-0 3

 ١ كيلو اداو امتاجراىف فوطا انا انيبف ينثداع بسح اي تجرخأ

 رفاسفرويإلا ىلا تاو هبحاص ان عدو | امم نيروبابلا ريس قافتا نم انتو
 ء| 1 :

ل كتيهتف ةنوردنكسا رغ ىلع نحنو الا ةلاز هلا هحو رف ,4هدع ل 1و البل
 ملفاهبلا جورف

 ع ل نا روز ز لبقا مثرعضح اقروز را

 «س ءإ || '
 ء.أ 0

11 3 

 تولم روبابلا ناب انتع ةقيقحلا فاشتك | دعب و رظنملا اذه انعارف ةيعص ةئيه اع
 ل ١ ور ف



 هي مذا و

 ةبقارملات مأيا ةرشعكانهىخغقيل توريب ىلا أنب رخخ ناب انروباب لع يضقي يا

 ا /_ 0 روبابلا ا مويلا كلذءاسمو ردكلا نم باكر أب كمليح مااأم لسن الو ةيحصلا ا امس[ * م 00 ا

 باقلاو روبابلا رهظ ىلإ اء لوحا ١ كلذ لالخ ع و توربب اما

 هنيبج ىلع 1 ذاو روي وبايلا ربظ نم ة ةيحان : ذيتنا 0
32 0 

 تلقو هيلع و ا تعرساف را بحعلا ينم دخاف ءادعصلا ددربي

 ىنتيهن هنع اب كلسفن تعقوا فكو انه ىلا:
 0 4 ا

 كنتيار موي ن رادسر رم يث ثلث

|») 
 يب ةوشل لقلا



 طا

 53 ل راكم مم نمالو لاخ ريغبأ دخقشعي و٠ لاخ ساكب الب

5 

 : : دوصملا رطاخلا فالغءثسال اد مو اذه ٠ ناسا ريغب نع قوعهو

 ىحا 9 مدع امحار ْن علا داو أهدادم تليحتو ف دنالا هذه تررح

 ٠ ١ . 3 دأأ |
 كح بوهعي دوعب 6 ولا ةرشأب و رينملا وكفلا

 هعمر ةسللا( همروعنوا)١ةعش( هتنحا) |



 وي ممؤ #4

 ترا كالا ا روباو :راطظنم ( 00 1 ريغض ناويح (بوركيم)
3 

 هج
 هللا

 -- 00 قع

 ع هيبط دئارفو ةيعانص 00 ةنجلا راهلا د

 ةقدنبلاردقب ارسم اروفاكز اغلا كت يف عض 2 جئاصملا ءايض ةيوقث

 لبق يذ نع فاعضا ةعبرا ديزي اص 300 ءايض ىرثف هنم حابصملا ءالما مع

 ا ريراوق ١) هذه عَ 2 كلا ن ماي 3 الذو جيبباصلا ٍنانق لثم جاجنلا 000 د ا

 ا ( قف 0 ي*“ ى 1 211 1 عضب 5 سب ا لنا مم 3 د املا أ

 كديب ذخ 96 صقللاب روايلا صق 36 ءاملا دزبب ىتح ىطغم هكرتاو رانلا نع ًاعولا |

 اهرمثل ثيحب ءام ءولم ءانا يف كيدي عضو ق يقر جاجز حول ةبناثلا ديلابو اصقم
 رسف تدرا اذا كي 0 ريم 9“ ةلوهعسل صق اعذئيح ردقتف ءاأ 5 دب |

 ديارت ي يذلا دحلا ىلا اثيز مه ٌءا> نموا اهطسو نم ةجاجز ا

 ىتح 0 لخاد 0 ع رانلا يف ديدح ةعطق يح مث هنم م |

 دا لا ةجاجزلا نا ىرتو ةعقرق لصخحت كلذ دنعو تيزلاسمالت |

 ل :هدلا عقبللةلباقلا ةشقالا نم 6 ةشقالا نع عقبلا ةلازا 6 هدي رت ي

 أ ذخأ ات نامزلي مقبلا كلت ةلازالف اهفالخو شرفلا تاضايبو سونب راملاو فوصلاو ْ

 ا مقبلا كلت اهبل سغت ٌعةطسو هلا راثال اهم رعأو ءاملا نفاارتل لع عضتو روت 3 ةرارم أ

 تاناهدلاب ةءوصملاشوقنلا ءالج#|اهءام لوزيف اعون ةبطر شو لقا 007

 ليلقو نوباص هيف ني عام الينافلا 0 ةعلعق تس | 6 حو 2 نك ةيني زأا

 0 9 دق ىتلا ة هبي نأ || تاناهدلاب ة هع وئصملا شوقنلا هب ويعم ردا حور نس

 اذن 96 هي اهلا يناوصلا ن هد 4 نيوعلا دسفت نا نودب هلا زر: سوا ١
5 

 ر
 ل رهل د :هدا مث ا دبج اقع نوياصلاب 0 ياو اوصلا



1 
 هدلا 1 2 ان للا

 6.٠ 0700 ا د
 ذالوفلاو ديدحلا طهح 6 أه اظنم

 و كرفي و ةسم قاطيال ثدحي ذالوفلا وا ديدجلا , يح
 ى



 اعلا
|0 1 

 ©ءاوحلاو رابغلان هز رثوأ اواهيل عام هب را ىتح اكرتاو | 5

 غعس هلثمو دردخ بتاعلس نم اهردنوسمج و نان 3 1 . ا

 هود و ساح ءاب ا : امن ءانا

7 
 / سنودقبلانم اقرع تقفد اذا٠ توف ت

 ةلعلا قرو نم ارادقم تفقد اذ١٠ مرا مطقني
 ل

]| 

 أ
 ا 1

 ١
 ا
 أ | 1

 دو |

 ا/ كح حدودع

 . اج
0 

 ءااع ه د ءأ: 11 0 2 1
 دأ ٠ةليلق ةهدلسك مو اربي هياف حرجا قع هتعصوو سب نا نم ليلعب هتحامو



 ضي خذ# +

 0 00 0 : : ٠
 ملاح ىلا ةراصع .٠ ناقفخلا بهدي نوسنأيلا غضم ٠ 2 مآ بهد 5 نذالا يف |

 مفلا نم رخما بهذا ببطاا زوجلا غفم اذا ٠ ءاللأط دك هكيملا بهذ 7 نا

 55 م 1 2 ا
 1 ع هب ىلستغاو لخلاب نادلا فرو خبط اذا يغلاو نأ ن ثمل ع 4 كلا باطو

 ا
 اع يظ وو لسعلا ءاع «أ 10 برش اذا ص ذءالا ى دو ندبلا دشو قر ءلا

 1ك ب لكل 7 0
 ان رضخالا زو : روب ع املو قاكيدلا 0 531106 هسا داع

 تةءاممو اهات عشا هب دو اساذأو [١ ٠ ما اق 1 دا
 23 35 يال و قلس داو هه ل طمعو ففدشسو

5 ) 
 سارا هب ىلطو ءانحلا عم شوجنزر ملل جرم اذا سول

 ا

 31 «ا لإ . || 1 || ٠

 ردصلا عاجواو تالزذلاو غامدلا فعص نم عمش سهزلا ءأم برش هعاجوا

 ءااو دع قلك ةلكلعلا ءا ||
 صعملاو جالوملا هطيلغلا ماي را و

 ُ ةداذالا نور كم ني 3 ةفيعضلا كل

 | 3 / ١ ٠

 ا ىف هلاعتسا حالصي كو هذ رابلا دالب 0

| | 



 نافهيلاضما همداخل لاق ف كالذاو | |ومععي ْن 1 زم هدنعو هوم صم اسلم : ا 00 . 4 ا هز أ

 1 هع 1 5
 همالكوهديس مل ىنعم نع كلذ دعب مداخل عرش دحأ لاسف .

 تالكلا كاتب ىلازمروهيلاىنلسرا دقوءارم الادحال مالغ ىوج يي
 ور

 ا تاقفدرا م هديسأل اقف ناع 3 ءداّللا سهذف هل لقف هر م ناو هل لش الف هتيار 0 | 0 0 .| 00 ما 1 ننرعم د

 ا 2 ل ا ١ - - >2
 لقفريمالا 0 1ناوائيش هل لقث الف ادوحوم ريمالا هالوم تب ار نا كلذب ديري

 كبي 2 يالوم مالغلل تلقف ادوحوم ريمالا را ف هيلا تبهذف يدنع رضحب هل
 -. د 1 1 7 2

 علع ارمالجرىأرذ «ةيناثلا ةيعحالا 37“ يجي نامظتسي لف ريمالاءاخر وضح ب

 يديبع ةسمخو يجوز ءالوه دحاناهل تلاقف كاذ اهيلع ركلاف لاجر ةرشع
2 

 ا م 0
 ةيراج ترتشاة ارماهذهنا ( كلذةروصو ) دحاو نظب نه مبلكو

 0 . ١ 0 7 ا 7
 اهدلواف انآ ب راخلا تيهو ص هب تحوزذتو مهم ١ دحاو كتهتعاو دالوا هدس /

 الماح ناك هماب هوباجوزرت انيح هنا لج رفح 26 ةغلاثلا ةجحالا عاد دالوا ةعب را أ
 - خ١ 5 اك

2 



4 0 

 !ملعهييا لوخدموي لعشلا اهنبا لمحل اهجوزتو هوبا أهقنعا ربك الف ةي راج تناك

 تفرشاو ديدش#ون رهظرعلا ظسوت | اك ار | 00 ةسجخ

 لافو رطخلا 0 هب لح | مهيلع ض رو | ييؤس ” نيثالغلا عمجل قرغل لع ةئيفسلا

 مهنيب عرش نأ ىلع مهعم قفتاف بولطملا لص# ملف ردا يف باكرا لاقثا تت طف

 . 0 .٠ . 4 | .ه ..عءيم مه هل 0:

 موعص م مهصعل مما مهطلخو مهعبجل رحب يف د هفدعي هةعر ملا هيلع تعفو نم لكو

 َ سلا اذهفورح بيرت ىلع ةرئاد مهفصت مثباكرلا ةمالعدوسلاو سيرأا عابتا

 رس رلا عابتا ةمال اع طوقنلا ريغ ١ لمعملا فر حلاو باك رلا ةماللع ( طوقنلا )

 ةيحالا رويدا قاروالا دفنت نا ىلا | اذكهو ابع قرت ةعساتلا ةقرولا ا

 زوسف نكمي لوف ةنالث ح ءاعوو لاطرا ةسج عسإ ءاعو ىقىوس أميعم ع ىو أ

 | ( معن باوجلا )ف اامهنم لك ذخاي ن أ لع نيئاعولا نيذ م لاطرا ةنايلا 1

 | يف هنم غرفيو ةبن نا ةرص ذي مثةسملا ءاعو يف ُُظ غرفي ولاطراةثالفلااعو الواأل |

 | ىلا يعن امددعو (1)يلا )١( نم دعلا ىف يف عرشت لاونملا اذه ىلع مهغصت نا دعب و

 أ ةعوضومت رز لاط را ةينام ا امهمو ف ُك رط ىف > اقفارت نيصخت نا ىور الي ةسماخلا ا

 | ةتضحام هم لكذخاي ناو مهني هتعمف | داراف نمل نم لكلو دحاو فرظ ىف |

 | لجرلا اذه ما نا ( باوجلا ) كلذ أتي فيكف هنبعب قدص دقو اهسرعب لعشما

 | مهنماصخت نوثالثهعموا رفاسم ناك ةنيفس سيئر نا كح 26 ةعبارلا ةيبحالا 9

 | كلذ ىلءهوقفاوفقرفلا نم حاورالا ة .ةناش ةنفرلا ق1 رحت مزاللا نم ىرا

 ةعرفلا تمعفوف ددعلار 0 ىف هيقلي مسانلاو صامتا ةيناث دعي م دو ةقلح

 أ قرونم ةقر ,ونيثالث دحات كنا ( كلذ ةروصو ) هعابنا نس و تاكرلا عمت لع

 | ةمالعرجلا ربتمتو دوس اهلثمو رمح رشع ةسم+ح ( هلواطلا) دريلا راها نموا ةدشلا ||

 ١ 0 : 0 1 2 أ

 | مهلا فرحلاف 6 ناك ثيح فضلا قزريو * رسي لكب يضقي هللا

- 



 دل ذؤخ لاو هادس ناو ةاشلا

 ذخا ُ الوا ةاشلا ذخا نا فاخي و ششحلا ةاشلال
 سس 6 ناو ةاشلا ىلع بئذلا وطسي نا شيشحلا ذخايل مجرو ءأأ

 ملت ع نكي 500 اج لعردقي الو هو عفت
 اى

 ه1 0 أ ديعي 0 رشا ذخايف عجر 5 لوا 6

 . ءامغأا عا م ءعمأ

 حالا 96 ةاشلا ذخايو دوعي مث شيش
 5 | : ٠

 ا لجر و مس ةندح وبنت ثالثو ول
 ._ رز

 رولا اوداراو رج ىلا اولصوف هتحوزو

| 1 1 2 
 056 أقف نلرهت قوس معسل ال دحاو براف

 ١

 (با وجلا اهثاقفر نمدح| هتحوزقفاري 3

 جاسملا أ ارملا قب ةيناثلا ةبجلا ىلا الصبي ل

 ا ةيناثلا ة كه ا ىلا الصيامدنعو

 0 ا
 | اهحوز ارياف اهدحو

 ا

 ذخاتف طقف ةنارصاأ



 و منو

 ةثالث لخد 6 ةنمانلا ةيجحالا را ل

 بحاصللاقو مثدحامدقثجورخلا اوداراو اولستغا ثا دعبو مامحح ىلا لاجر

 دعو بالا ىلع يذلا ةقزلسملا ىلا بهذا هل لاقف كل هعفدا ىت 0

 اذكهو كإيبسلا> ىلا بهذاو ا نيعب را ذخو اهردق مفداو هيف يت ١/ ماردل

 غلبملا لضا ف الاخ هدجوف هقودنص دقتفا ةثالثلا بهذ نا دعب و هيقيفرل لاق

 صختلا عضوف أشر ,ة نوثالثو ةسمخ قودنصلا يف ناك باوجلا ) هيف ناك يذل

 اهنمذخا أشرق نيعبس غابملاراصف ماجلا بحاص هل لاق امك غابملا اذه رادقم لوالا

 علبملا راصف اشرف نيثالث هرادقم يناثلا مضوف شرق نيئالث يفابلا نوكيف نيعب د
 9 ة 00

 جيصاف اشرق نيرشعثانلا عضو وفآشرف نورشعقبف نيعب را هنم ذخاف اشرق نيتس
 ا يحاصر ضخ هجوتو ريخالا هذخا أشرق نيعب را غلبملا

 ف رو ىلع امم م ءام أه لما و نيحانف ةنالث ل دح دي ةعساتلا ةيحالا

-. ٠ 
 و) اب 5 نم* يش حضتنإ نانودبا اهلا- ىلع ةنالثلا رفاستف ةقرولا بذجاو

 نا كلذو 36 ةيداسج ةفيطل يك كلذ متِف ةءرسل ةفرولا بذجي نا ( كالذ |

 يذالاقق ضرالا ىلع يناذ انلإ فصلاو رش لع متم فص ل

 انلثم مت رص كلا | دم ةدحاو تعلط اذا اولاق دع د رضرالا ىلع ,
 اي

 ِ اني و «باوجا فصلكددع يكفدادملا فان راش انيلا 6 5 ةدحاو تلا اذا نإ 0 ٍ 5 0

 5 5 1 ا
 1 لفسالا فصلاو و عس اعالا فصلا

 سس 7 ا

| 07 
 نم شو 2 لالاغلاو بولغملا وت كاف || نع ربخو للاطلا

0 : 7 
 م ارثم اهعافترا نوكي شالا نف ةلواظب ىت ات نا 1 :ٍ | .٠ : || | 0 ٠

 1١1110114 ا . 20
 ديدحا نه هللاح نوكتو رادحلسم اهصرق يا اهالعاو ماوق

 و2

| | 

 || نيلجر رضحا اهب لمعلا تدرا اذاف ءارغلا نم ةيكرم اهلك اهئازجا نو
 اى
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 ا
 ظ
 ظ
 أ
 ظ 0
| 
 ا

 < | يسارك ىلع هاجم أبل ا

 دق مول و

 حار اّقصلي 8 اهصرق ص اهيديا أاعضإ و اهضعب هاا, ئاذحي اعقب ناب اههرماو

 ناو مثارد وا ةءاسوا مت ريخا ند أن نداعملا نم 4ىش اهعم ن نوكي الذ را طرتشإو هب |

 م لطبلا الح نعدي تدار و ول ذا أَم هجوب اهلح ن ءاهيديأ ةلازا مدع ىلع 0

 اعقب ْن أ دعب و ف 00 ال لصح اذ د

 وا رثكا وأ عب اما عبراو ولعب اقيطل امفرابءاوق ىدحا 0 مفرت ةءاس را

 نع كئايح لااطلا ا اهلئسف بولطلا مت ل

 افلا رءالاناك اذا ل

| 

 ةعافلا هذه يفرا غم رضوي باغلاوا يد نال

 | ءإ
 اهنم لئاسلا ىربي الف ةدحاو هر و و تا ار. ثالث « اهعاوق نمةمئاق ىل

 : ا ٠ اع لاا احا
 نعدنص و.غيطللا رسلااذهر ؛دتف تبلطامن 0 2

 مهضعب لاقل ةي رعش يجاحا 96بي رمل اكش كشنايعلا ك

 0 ىقفا ل“ الد 1 لف لك 0

 ىربص ليغاهناايا ال تاقف * اربص ليعامسا ايا يلتاقف
 ا |١ +: ماا أك (: دولا )
 ةناثلاوقراطلا ا ىلوالا ليعا امأ ايوديبلا ن لاب 2 راو بن 3 ي ل 0

 مهضعن 39 3 غرف يأ ليع وهو 0 وحلا مس اوادداف رح نم ةيكر

 ةكمأ اهعما برتل- لاق

 2 يتم ىوملاوكشي ىتفتلاذ

 ةغاان ةثااثلاو ةلوصوم ةناثلاو ةيمأب م ىلوالانم

 ةي ربلا بابلاب بوعل * فهم ىظ ير

 ثلاثو ناثو مر. هنكلو . +. هتيقتلالا دحاوأتر
0-5 

 ثلاثلا ا ذتسا هع بدالاو معلا ل |ها نم ةعاج تلاس ةلخ ن نه بىلااع
 0 ديم 2

 رأالوالامرلانمدارم ١ م ضع لاقو ) لئال اطب مهنه دحا بتجي ملف لا



 دنا

 0 ا 7

 ا انيح هدق ةقاشرل هنا ثلاثلا نمو هتماق هتوحام يناثلا نمو هتحار هتوح ام وهو

 ةيناث ةماق هتماقل ليختبف لياتيأو هحر نه
 1“ ءرجلا اذه ةان يقوقي ايس اباعلا 36

 | لمعت ىتلا لوقلارذب عقنا 96 ةعاس نيعب راو نامفرظب ع ميفأبو ومب تابن <

 ا ةتالباودج اك 3 ةعاس رشع ىنثا وتريسالا ىف يف اهفالخو هلقبلا ريظن ( هتالصلا) ىف

 يلاوتلا هايقس 2 طرتشيو ماجلا لبزب هحيبست عم يفطم ريغلا رجالا يف

 أ نارفعزلا ن وهلا نم ار ادقم ذخأت 6 ناكم ىف يف ةءام ةئيه ريغتاةقي رط

 ا برشتل ىنح 7 ام اهبسمتاو نقلا نم ةحلف نع مث قرعلانم ليلق يف اهولغتو |

 | عقي صخت لكف لحلا يف ةدوجوملا حيباصملا اهب لعشاو اهنم فرط لعشا مث اًديج

 || 6 راثنودب كيرتنلا ضماح نايلغل ةقي رط 96 رضخااهنول ريصي رونلا اذه هيلع

 | ةدارب نم اليل هيلا فضو كيرتكلا ضماح نم ًاليلق ا ادقمةجاجز يف عض

 ْ هسه نم © ءذإي هنا - ىتحةجاجإلا ن من نايلغ يف ضماحلا ىرتف رغصالا سامنلا ا

 ْ تافاسنمانب ش اهادحا ىلا فضاو ءام نيتحاَجز ل رط 6

 قاباهيف ءاملا نا ىرت اههكرحو كذتلا نم اليلق ىرخلالا ىل ماو( جازلا ١ ديدحلا
ٌ 

 ريجلا لثم نوللا د دوسأ ءاملا راص ن ريتحا+ الا ءام ثحز . اذاف هنوأر ريغتي 0 ىلع

 ربحلاداءوداوسلا هذ كيلاسكو الا ضان نم اليلق ربحلا اذه ىلات فضا اذاف

 رضحاو ءام ةولمم احدق ذ 96 ءاملا هجو ىلع ةربا فيقوث 36لوالا هنول ىلع ءاه |

 كيعبصاب اهكسماو اديح تيفال ىتح خوجوأ فوص نم ةعطش اهلذداو ةربا

 ا 2 ءاملا يف رودي رو دل ةعاع قب اهناف ودهب ءاملا هحو طاهكرتاو اهيفرط نم

 رححلا ىرتف هسدع ردق ىلع نيصفح ن 0 3-3 7 رم يأ يف عض



 يي عود و“
 ءولمح دق بصلققي رط “4 اهعبم انارود رودت اهارتف ءاملا هجو ىلع اهقلاو روفاكلا 11 واول رورو
 تلاعتوراهنلا يمح اذاف ىدن هالماو احدق ذخ 96 هعسيف ضيا ءولمت رخآا ىل ا
 رقلسي و مفتري  يدتاناف اليلق اليلق ىدنلا ىلع ءامل يكساو اهلابق فق سوتلا
 نيصلا ءامداعصاو ءام ند ىلع اب ولقم غراف ساك عضو ةيفيك #3 هناكم ءاملا
 ًاساك ذخ مث ساكلا ءلم ردق ةأم هيف عضو رعقلا جطسم نص ذخ »6 ساكلا ىلا
 ادن ت - تلا اذاف ةمطقلا كلت لعشاو ةيناثلا ديلاب قرو ةعطقو ةدحاو ١١ ديلاب
 ساكلا ىلا هعيمج دعصي ءاملا ىرتف ءاملا نعص قوذ ةعرسب هبلفاو ساكلا ين ىناهعضأ
 يرو حر نق 7 دنع ءاملا اهنم بصي ةئينق ةفغص 6
 لصي ثيحي ا هاءو يف اهعضو ا دج ةقيضةليلف بوقت ايلقسارزم هرم اهبقثاو

 اهجرخا مث اعولا يف يو ع انس اهنسو ءام أهالما مث اهسأأر برق ىلا ءاملا
 اهحتفي نا 0 ءيش هنم جرخ ال اهيف ءاملا ثيليف اهدس دعب هنم
 كف الما 26 حذق سوق هبش رابظا 96 بوقثلا نم جرخي اهحتث دنع ءاملا ىرت
 | فب ءاملا كلذ جيفنت مث سم“ هلا رون هنم ذفان ةرجم يلا أم

 سوق ريظن نحن سوق نر رظانلا رهظيف هيلع امقاو ن 5 /ا رون نوكي ث

 ناكم يف هعضو هوحن وا ساحن نم اذا ذخ 26 ةرجم يف قرب راهظا غ3 0
 هلعشاو روفاكلاو قرعلا نم ارادقم ءانالا يف عض مث ذفنم هيف نوكي ال ملم ريغص
 لخدا مث روفاكلاو قرعلا قرتحي ام رادقم ربصاو بابلا قلغاو ناكملا نم جرخاو
 هنم ررض ال ناكملا يف ديدش قرب ناعم ىرتف ةدفوم ةممث كديب و ناكللا كلذ
 ابعضو اهتعاس تنب ةضيب ذخ 26 قنعلا ةقيض ةنينف يف ةضيب لاخدال ةقيرط ال«
 أ اهلخداف نيمعلاك ةنيل ريصتف هعاس رادقم رداشن هيف بيذا دق قيتع رمخ لخ يف
 مفرط »اان لا ىلا دوم اناف دراي مام ةعاياو سير قيما ةتق ل يفقفر 2



 را ء ةعرأ ىلا دعت *را كلذ ةقيرط 2 هنين ا 1 3 لاخدال |

 ١ ةدنقلا لخاد وقف ابيكرتاو ةنبنق ىف ابلذدتف ابنعة ةرهزلا لالحناو و اهداقعنا

 بذلا ذخ 6 هحاز ىلع مثاخ ةيشه 9“ اهنئيه لع تنوكتو اهت 0 ارو ربكتو

 هعض مث أ هي رب هلب و متاخلا يفرت كنارضح نم مثواو كنا تت هعضو ىناهللا

 اهقثاو مامح ةضد ذخ 6 ريططت ةضي ال6 يشع ةناف ةفرح“ ءاسلم ةجاحز ىل

مث ىدنلا نس أه هلا اهففحو اهفام غرفاو
 مع بعضو مهشلا نم ليلقب اهدس 

 اقف اهبةثاو ةضد لخ 36 ءاجخنا يف يل : هضيب ل ريطت ثيح

لا دسوأ اهب ؛ز اهلا مث اضم اهاخادبأم جرخ رخاو
 اهعضو عمش ةءعطقب بقث

 ف أ
 ىتم اهناف 0

 44 ا 0 8 : ا
 3 000 | 0 اك تءثم ةدزلا يه ىف 8 ماججلا ران تيب ب

 1 5 ُك ننآ| : م ا | ا 2 ا

 | ةيريجل | ةداملا نم املحيب لايف اهرمعاو هدي رت أم اهيلعبتك اورو ات ةضنلا |
067 

 لشاعر 0 | يمحلا ق 0 اء شن وا ستكاام هلت
 ام رهطيو |

دن 0 وهلا ريصع نم ليلقن جوزم
 ترهظ رانا ىلعا اهتيمح مث 

 : 53 2 1 ١ ب ”6

 0 ةب واستم اروح ١ أو ذاو ءادوس رهظت جازلا ا ءأ دو ءارمح ةباعكلا

 1 ١
 ٠ .٠ ءا| 100

تباتكا رهط ىف> ربح كك ناك رداذنلا مل ع *وسامفلا تان 00
  ندحسشتلاب ه

 2 تت 00

 43, رشاملا هزجلا قؤج
 *6 فولسرملا ديس باحصا ريس يف نيزحلا بلقلا حرفم 4
 ماركلا ةباحصلا ةيدمحلا ةمالا لضفاو ممالا لضفا هيدمحملا ةمالا نا ما

 ىلاعت هللا ةلك ءالع | يف مهحاورا اولذب و نيدتعملا اوعشو نيدلا اورصن نيذلا مثو ا

 دقت هتمدخ يف اوفرضو رقفلاو ةقافلا ديدش اولمحتو ”الايغو اللا كلذأ اور

 اورشلو اماقو دج ليللا اوراثاو انامل اداه

 قافالارث



 1112935252 و
 7" ءوسو رفكلا هيلع ىشخي مد لاض يففار وهف مهدحأ قح يف نءلط نمو هلل 2 ةءءم ع وع 3 أ / 0 ا 0
 ا يف اوداش دا داهت ا وه ذأ مهن بورحلا ند قرح اع ناسللا فذ بجنو هقاملا

 ا 2 لهج ابا نا يور 6 مال دلاو ةالصلا هياع ينل :لأ مع ةزمح مالس | ةمهنبد

 0 مث هللا لوسر 7-1 0 هسار ىلع بارتلا 00 هاذاف افصلا دنع هللا لوسر «

 ا
1 

 ا ديصلا ىف كاذ ذا 5م ناكو ميعم ساخ : 1 11 0

 نا نات ارما اذا ةدص نه عحر اف يك
 3 7 دعم

 هضم 0 رصقأ هةشاأ نباب ]مح وبا عب اذأم م َّظ وأ اهادحا تااقف هفلخ

 | هئشااهل لاق م 1 ةئن هىتش هب رضو سوقلا مفرو هسار ىلع ماقو لهج ىبا ا ا 3 د: ه ٠ - .٠ ِء 1 -. |

 ا
ُ ا
 

 ْ ىلع لبقاف دجسملا لذدو بضغلا ةزمح لقحاف هئربخاف كاذام لاقف اهيلا تفتلاف

 أ

 | فلاخوانتملا سبو الوقع هقس لوقي و هيلا عرضتي لبح وبأ راصف هند ىلع اناو

 هللا الاهلا ال نادهشا هللانود نم ةراحملا نودعت 5 هقفسأ نمو ةزمح لاقف انئابا

 || اولاقف لهج يبا ةريشع موزغمم ينب نم لاجر تماقق هللا لوسر ادهم نا دهشاو

 | لوسر هنا هنم يل ابآسا دقو ىنهني اهو ةزمح لاقتإت أ اص دق الا كارئام ةزجخل

 أ لوجوبا محل لاقت نيقداص مهةك نا يفوعنماف عزفاال هللاو ق- لوقي يذلو هلا
 ا سوسواهتب ىلا ةزمح عجرالمت ائيش هيخأ نبا تدعم دق هللاو يناف ةراع ابا اوعد

 | توما كابا نيدتكرتو اصلا اذه تعتا شرق ديس تنا هوقب ناطيشلا
 زعحافالاو يبن يف يي,دصت ل جاف اشر ناك نا ملل لاق مث د تمعتص ام كل ريخ

 ادهن احد زال ةسونبو ندب اهم تب 1 لاب تابف اح رخم تعقو امث يل
6 

 000 . 01 2 70 هبال ا
 0 ةماقاو 4م جرح فرعا ال مما يف تعقو يخا نبا اي لاقف هلل لوسر ىل

 هللا 00 ا ةديدش 3 0 يرداال أهىلع
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 ' اهتماتايبا لسا نادعب ل اقوها لوالا يني دىلعأن ذأو ءامسلاهتلظا ام يل نابحا م اوف

 فينحلا نيدلاو مالسالا ىلا * يدأوف ىدهنيح هللا تدمح

 فيطل مهب داسلاب ريخ * زيزع بر لزم اج نيدل

 فيصحلا ىللا يذعمد ردحت #  اتنلع 3 تلت ند

 »6 ةنجلاب 0 ةرشعلا دحا يرهزلا صاقو يبا نب دعس مالسا +

 | ةذلعلا هل له يبلا يت اف هيلع هثحو هيف هبغرو مالسالا ىلا ءدف و

 ةرشع عسل هرم نكي سر ا ذ هب هر خاف هر ضل نع هلاسو مالسلاو

 تسلاهل تلاقفاحل اميظم اهب اراب ناكو كلذ تهرك همالسا هما ملي ايو ةنبم

 أماهط تاكاالهللاو تلاقف معن لاق نيدلاولا رب و محرلا ةصب كرماي هللا نا معزت

 ) 9 رانصاه ( ةائانو امانا سمو لوي 4 ءاج مب 1 ىتد> ابارش تب ريال

 ىناف بارشلاو ماعطلا هيف نوقاي م اهأف نوفي افلح ةدم يي 4 تناكو |

 كادهاج ثراو و هيدلاوب ناسنالا انيصوو ) ىلاعت هللا لنا هيفو اهلوق لثنع |[

 لاق هنع ىلاعت هللا يضر هنعو ةيالا ( اهعطت الف ملع هب كل 0 ام يب كرشتل |||
 :يعب نآوعاالاجييصتاهبأب ىل ع اهتدجوفت رصعلا يلصا تنك 2 يما تر 1 ا

 نيدلاذهعدي وات وميىتح هباب هيلع قبطاو هسحاف ها ينعم هيلع ||

 هرم تارا برق لودشأإلا دوتال تلقون تلج ثيح نم تميوق كندا
 ا تعج رف راع انمزإلف سانلا نفيضتن ل كالزنم ىلا دع

 كزي م ناكور ,ماع يخا اب ىنريعت

 | ايلف مئات نركب الو هند قراشال نإ اعاطس

 ا نوه.تجمسانلاوأموي تئج دقلوهشحلا ىلا رحاه

 || الو امامط لكأتالو لخن ابلظيال ادهع هللا



 يك م و
 2272: للطب للملا

 أ نيلظتسنالي ما اي هللاو اهل تاقف ! مالسالا يا ) هتئابص عدي ىتح نازك ترثنا

 باع اطالانب “ مالسا 6 راخلا نم كدعقم نيئوبتت ىد نزول نياك اتالو

 تعا اشي | يورام اهرهشا لاوقا همالسا بريس يف < هنع هللأ يضر 0

 مع لاقف هلئقي لجر يااولاقف مالسأاو ةالصلا هيلع يبنلا رما ىف ترواشتف |

 يف ذر لزنم يف 1 عم ماللسلاو ةالصلا هيلع نأكو هغيسأ] نإقلم جرخو الا !

 | لا ل | اهو ضصاقو يبا:ن .٠ , كهس هب 5 اًمصلا ىلا رمش لص إو

 ١ فنكف كالذ نم

 | تابصدقالاكاراام

 هيمو ب ايخ هل ل

 7 ل هز :عةهمفلف هحخاأ ثءاغم هردص
 ا 01م ىلا ه١ ١

 ا رضا هللا ودع ا تاافو ثترصع مدا ىل

 اهو وول د ب وب اك ١ ردّ ..ع ماقو مدن .معارمعم |لف مئاص *رثاام منصاق كفنا مغر . اع
 لعاو ضلال 1



 ١ تلاق ل تلح كو 2 ىتح كنوخا ال نا ى داوملا نم كيطعاو | يلا راظنا 7

 | تعفدف رم ءاجو تيبلا بابشخ لخدف ىلا هللا يدهي نا وجر | يا معن تلاق |

 | ىلا نارقلا كيلع ارنا ام هط ميحرلا قالا لن مسإ اف اذاف ةخيعصلا هللا |

 | يغبتي رمع لاقف يرك ذأ ةالصلا مقاو يندبعاف انا الا هلا ال هللا انا يننا هلوق |

 نمجرخ رمش لوق بابخ عم ايلف دم ىلع ينولد هريغ هعم دبعي ال نأ اذه لوقي ||

 هللا لوسر ةوعد كييف تقبس دق نوكت نا وجرا يناف رمث اي رشبا لاقو تبببا ا

 لاقذ ماشه نب لهج يباب وا باظحلا نب رعب مالسالا زعا مهللا لاق ةحرابلا ||

 ع أ

 ناو هانلبق ريخي ءاج ناف بابلا هل اوهتفا لاقف هرش نم هللاب ذومن رمت اذه هللا |

 تا اما لاقف ساجو هللا لوسر هر درت طرا هليل ناطر دبر

 لاكتلاو يرخلا ينعي ةريغملا نب ديلولاب لزنا ام كب هللا لزني ىتح رمع اي هتنع ا

 | كي رشالهدحو هللا الا هلا النادهمشا رمعلاقف باطخلا نب رمعب نيدلا زعا مهللا |

 ا لاقت ةك«فرطب تدعم ةريكت رادلال ها نيكف هلو كرونة دنع كيم انآ دهشاو هل

 أ لاقف اقلام تيار دقو ليلق انارمعاي لاقف لطابلا ىلع مثو 7 ىلعنحتو ءافخالا |

*» 6# 

 .رورهطملا الا همسك 2 بانك هئاف ءا ءاضوت وا لستغاف ق قلطناف سجر كنا هل

 سطس مس تسرح تحمس طل ب: 0 هش تاج حا هون: 7 هم تحل ع حسم عدم صصص جل ل نعاج عج طمس هج د تهطل اعل ا 4 دع هت ا ل تل تنك حرص هول حج هع همس جم صدع دع لمص هدم يع عسم مص مدع

 ا رفاكو هو رمح ىلا هللا باعك نيمفدتا لاقف تايحاسلا جرخو لستغيل رم جرف

- 

 | لزنم اوتا ىتح همم ديعسو بابخ ماقِف هللا لوسر ىلا انب قلطنا بابخاي رم

 لونسرايلاقو عجرف بابلا قشيف رظنف باعصالا ضعب جرف بابلا اوقدف ةزمح |

 عماجبذخاو رادلا نحم 2 يف هللا لوسر ها فقئساف لخدف هل جتفف هانلثق رشب ءاح

 مف لاقدد دل يسفأ يذلاوىل إب لاف أثدم .>ناو انعم نا ق ىلا | ىلع انسلا هللا ل وسر 5

 2 م ناميالاب هيفتسل 0 الان رفكلابهيف 0 قبال قحلاب كعب يذأاو روع

 ىلا شي رقترظنف دونما اولخ ىحارخالا ف قرمعو اهدحايف هز نيفد يف جرخ
 رز

5 



 »# ف

 قورافلا ذئموي هللا لوسار هادف ايلثم 2 باص اف ةزمح ىلاو ردع

 ٌ سانلا 86 نم ةم ع ناك 2 هنع هللا ى ر له> يبا ع نب ةماكع مالسا 00

 ١١ هغلب الف همد يبنأا ردها م 0 كم هللا 7 اخ. و نيإسملا لعو ينال ةيذا |

 | لوسراي امو وسلا ةلعولا اىلات لسا دق تن ثئاك و هت رع تتاف بره كلذ

 ينكر نماوهل |انف هنمأف هلق ا هذ دق هلل
 | لاق لوقا م لاف صلغال 0 وفي راو ةنقس انك < د

 ىت>مهملاو برعلا هفرعت رءا اذه ناو اذه نمالات ب ره ام لاق هللا الا هلا ال لق

 نبا اي لوق'ى ًارما تئاجو يبق هللا 0 هيا ,يدلا ام يقاونلا
 كك 1 دوف كس كا ع ال سانااربخو ساناا ربا لع ند كتكد يع

 1 ١

 لاف ةاسم اناو 1 2 نال أول و 2 امو أهبرق ة لاطي لء>و أمهم مجرف هلأ لوسر

 مىبتأ أي مالسااو ةالصلا هيلع لاق

 لا لوس لع 0 يذ وي تملا بسم ناف هابأ 0 ةماكع

 ان ىنتثريذا 5 نا لاف هت>وز هعمو هيدي نيب

 ميقثو هللا وسر يناو هللا الا هلا ال نإ دشن نا ىلاوءدا لاقوعدت مالا لاقف
 اللا توءدام لاق مالسالا لاصخ لع ىد اذكو اذكو ةاكرلا قاءوتو ةالصلا ا

ْ 5 
 انةدصاتناوانوءدت نا لبق هللا لوسرأي انيف تنك دق ل |. نسح رماو 8 ا

 || 3 || / 5 / /! ١ .٠ ا
 ١ هلوسروهدبع كذاو هل كي رشال هدحو هللا ال هلا ال نا دوه يناذ لاق م انرباو ا

 دك

 ردقإ اثنشىن :اأسإ م ةم ركع اي مالسلاو ةالصلا هيلع لاف 000 ا

 لك ةمركءلرفغا مهلا ا|١ لاقف اهككيد داع ةوادع لك يي يل رفغتسا لاق ةيطعا الإ ه 1

 ١ ديلولان ٠6 ,دلاذ ىلاو هيلا ارظن اذا ءالسلا هيلعناكو هب ملكت قطنموا اهيناداع 3
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 و ةباحصلا 0 انك اهنالى | * نم تملا 00 م و 3 ل 5 جر

 ثععب 3 هنع ا ر ةشيحلا كلم يشامنلا , مالسأ دل هلوسرلو هلل ودع ىدع

 ءارا طا يأ - 50 1
 يس <« | ىلا ه'ع هليأ يحصر ير ورصلإ هيما 50 هرم هيلعىلاعت هللا ىلص هللالوسر أ

 يل

 | كلم يشجب ىلا هللا لوسر دم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب هيف اك هس د

 الملا وهال هلا ال ىذلا هلل كيا دما ىلا (

 ١ 5 هاقلا هتلكو

 حو ء نب ىندع نا دهشاو نع هللا حور رع

 رم ىبسع تامح ةيفخ يفاو دب مدا ١١ قا>اكهخفأو هح>ور ن

 1 ىذلاب نءأونو ى 9 : ناو هج ءاذ م ىلع ةالاوملاو هل كبارشد هدح

١ 
 د ذأ

 كدونجو كوعد ا ين و هللا لوسر

 ىلع ةهعض و باتكلا هيل لا لصو ايلف : ىدمللا ملا

 نتوصنو تغلب دقو لجو زع هللا ل . جز « .٠ ٍِء || |

 ! ي ٠م !ءمالسلاو
 ل ى

 3 َن سلخ (ليفمظع) جا جاع نم ف 1غ اءدو 00 5 ضر ,الا ىلع 0 هر
 1 مر بظا نيب 0-5 [لل ناك م ريخي ةشيملا لأ

 قيدصل اركب ىلا دلاو ةفاث ىلإ مالسإ إل ةسفن ةيده 00 ابأو

 لاو ةالصلا هياع ىنلا ساج دكه ىلاعت هللا تف م6
 0 صل . : ها ا |

 هرمصن فهد ند دقو هدوعي هيبابءاحو ربو 2 ا مارك 4 اصلا
]1 

 هلوحو ليلا

 ام 6 2 1 1 ا
 ركبوبالاقذ هيث اانا نوف | ىت> هتنب يف ع 1 رتالهلاقمالسأا هياء هار ايلف

 هيدي نيب هبلحاف هللا تنا

- 

 1 ابا هللا 0 انهو ماساف مج ) دخأ لاقو هردص مالأ كل 4 1

 ”رقا ناك بلاط ىلا مال.سال قحاب كعب ينلاو ركب وبالاقق هيبا م

 اهور ريغ مالسل الل هللءلاقف ةماغثلاك ءاضيب 1 هتفدو ةفأ

 7 هللإ دبعو رفعح هنباو ثراحلا نب نايفس 1 5 6 . 3



 أي ناكعاضرلا نه رار هللا لوسر معنبإ وه اننا وبأ 5 يمدز شرما ١

 نبا هناذ ةيمأ ن4 الاديعاما و هايشو هادا داع ثءبايلف ةوبنلالبق هقر انيالو أ

 | ديدش هقول لبق لاك نبع ول مأ لس مأو وخأو 0 ماليسلاو ةالصلا ةيلع ىلا

 5م <

 دكئالملا نم ةعب راو كصب يت أت مث كيلارظنا اناو هيف جرعتف ءامسلاىل | الس نوت | غ أ | جفن الهللاو هللا لوسرل أ موي لاقدقو نيس ما لءو هللا لوسر ىلع ىد ذال ا
 || لأ ةكم ادعت ةمركملا ةكم م موي 5راك الف ٠ كالسرا هللا نا نودهدي
 ا نمد امهم ا لي ناك ١ ع ص رعاف ةنيدملاو كك نيب مالسلا 4 لع يبا ايقلف

 4 طا ئددلا لم
2 
 1 هلل لوسر اي تاافو امهيف هك مادتمل | 5 ١ [ ذ راس ما نءاكف |

 لاقف ١ 0

 0 0 ٠

 26 و الف اع وحو اشطع بوك

 1 | ١
 ههحو مل ه همنا لوخدلاب هل ) نذالا رودص داع نايفس يال ههحو هلبأ ١

 ىدكر؛ ال هنأؤ نيئطاخ انك ناو 0 انياء هللأ 7 ادقل هللات فهفسوبي هوح لافام هلا لقف . ٠ .1 : ( طور وأ ٠ هد ها اااعإ

 ليس م الساو هللا دبع هعمو نايعس وبا لخدف الوق هنم نسحأ دحا نوكب نا 1. ظ |[ 0 | ٠ م 1 / - || . ٠

 ا هيلع اقذ ىل هاصو امدح ة الا هيلع لتو ىضه اع ارذتعم اثايبا نايفس وبا

 | ١ 5 :.جا | وكل هلبأ رفغي «مويلا مكيلعبي رثن ال مالاسلا
 1 نايعهسيبأ نالاعي و نإ#“اار ! محراوهو ع

 ا
 ا ول جلل ولا 3 هل ليسو لأ هنن خر



 ا اسل
 ماوه 6 يب | حومجلا ن ! ورم © مالمسأ ل6 نيدمجا مهنع هللا ى يضر فئاطلا

| 
 | هل لاقي بشخ نم هراد يف مص هءالسا لبق هل ناك ميفا ةارشاو هلس ىثب تاداس

 ْ | دلو ع لب نوتاي م أ ن* هموق ضعءب ناك و هيأأ برقثي و هءظد جاك و ءانلا

2 

8 0 

 ْ راذقا اهيف يتلا رغما ف ةنوحر 5 و منصلا نود> اف هراد 21 [[سم نكوورمت

 .٠ | ٠[/.
.- 
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 | مث ةليالا هدمه الا ىلع ادع نه مكحيو لاق م 2 اذاف ههحو ىلع سانلا

 ا | ىتالمفلا اذه رركت ايلف هل ىلا هديعي و رذقلا نم هلسني هدجب انيخ هيلع شتفي

 نافذ اذه كب م ن٠ ٠لءاأ اه هل لاق مث افي هقنع يف قاءو هبيطو هلسغو هيلا

 ا ف نللا | اوذخاو هيلا 3 وتا لللارأ -2 ايلف 3كم 525 بلا اذهف عنتماف ري ريخ كيف ناك

 ٍْ يف باكلا 8 هوقلاو هو رج مث لي هب هوأعب ر ف ايم اك 0 أ

 ا رب ا ورمح ميصا الف سانل ارذق اهيف هلبس ىنب راب ا نم ركب

 أذوع هل قاعم تل ابلكلاور ملا كلأت ىف هدحو ل 0 هيلع

 ًانايبا دشناو 1 أف هموق نم ملسأ ن 200 مجرهلاحلا هذهب ه

 57 كَ يف رأب طسو كلو تلا * ١ 5 ل ل 0

 مدقأ ب 2 امنع هللا يضر هيدعسلا هىلح جوز 0 كغ غ نب ثراحلا ماللسا د

 لوقيامثراحاي عمستوا شي رق هل تلاق ةثعبلا دعب ةكم يزعلا دبع نب ثراحلا

 نيراد هللذاو روبقلا يف نم رم ثعيفللا نا معزب , اولاق لوقي | امو ل 5 د كنا

 7 ءاصغ نم امهيف بذعي ٌ انتعامح قرثو انرمإ تتش دقف هعاطا نم أسف م
 3و

 فنرويعزيو كنوكشي كموقلو كلام ينب يا لاقو مالسلا هيلع ىبالا ىناف |

 هيلغ لاف ران وأ ةنح ىلا نوريصي ممَت توما دعب نوثعبي سانلا ن ذأ لوقت كلنا |

 كف رغأ مكدي نذخالف ىتبااي مويلا كلذ ناكدق وو كلذ لوقا انا من مالسلا ا

 يدي ينبأ ذ>ا ول ملسا نيحلوقي ناكو كلذ دعب ثراحلا ملساف هوبلا كنيدح
 زك دححضص



 ءااأ أ!!! ىاه 0 - |[. :ءالرأإ»
 ةوءغع صخ هلأف ىنلاىلااهباخ هلع علقو فدباط

 و و



 | ناو تناك امم نسحا كيلا هللا ابعحري تش نا هللا لوسر هل لاف اهايا هاراو

 | كومريلا ةوزغدهشو ٠ ةنجلا را 5 7 3: ةنجلا يف اهنء اريخ انيع تش

ح ناك و رمع انديس ةفالذ يف
 ا اورصناهللادابعاي هللاهللا لوقي و لا الار ث

 سابعلا انديس هل لاقو ىنعاراصو 1 ةئنغ تعلق م هللا كرممني هللا نيد

 صاانع هللا بهذا دق لاق للبه لءا كلوقو لاعف تم“ كلوق نيا همالسا دعب

 | تيب يف تفتخا ةكم تف موي ناكالاهنافهتجوز دنه اماو ٠ مالسالل انادهوةيلهاجلا

 | هراتخا يذلانيدلا رهظا يذلا هلل دجلا تلاقو مالسلا هيلع هتلاو لس ا مئا تحوز

 | مالسلا هيلع لاق هب ةقدصم هللاب ةنموم ةأرعا ينا داي كتمحر ىنسقل هسفنل

 اهنا تلاقف ةيراج عم ديدقو نيبوشه نييدج ةيدهب هيلا تاسرا ُ كناخ

 | هللا كراب مالسلا هيلع لاقف ةدالولا ةإيلق مويلا انمَغ نا كل ل وقلو 6 رذتمت
 . ١ - 1 2 | 0 3 ١

 ىلا تدمعم هئاعد كرر ماه اهترثك نم اني ار دقلف دنه تلات مكب يف مكل

 نص اموي تلاقو رورغ ىف كنم انك 5 ل ا م

 نماواذي نا يلا بحا ءابخ لها ضرالا ىلع ناكام هللا لوسراي هللاو هللا لوسرأ

 يشحواماو ' كئابخ لها نماوزمي نالاضلاب لها مويلاحببصا ام كاع لها

 ا كو هل ليق ضرالا هيلع تفاض نا دعبو فئاطلا ىلا* رف 34 - موي هنأف

 | ٍناالاري | م مالسلا هيلعهتنتاف ىشحو لاف هنيد لحدا لئقيال ا دم نا هللاو

0 

 أ ةءهج تلعت فنك .كلا و تت ل لاه قحلا ةدابف دين 0 ا
 هْرمح ىلثف فيل يلاسو يس>حو سل يف لا وتحا هذابسس سار 06

5 0 

 | ذخاف باذكلا ةليسم لاثقل اشيج هتفالخ يف ركبوبا لسرا ىتح لمف ام لجو

 فوفصلا قري لع>و ن شرحا 8 هجوثو ةزمح ايبا للك ى لا هن رح
 ا ممتعا نا ىل ا

 لئفا يننا اهو ةزمح كيبن مع اب تلتق ينا مهللا لاقو اهزهو ةب رخ 5 ذخاف اجل |



 رفغت نا وجراف سانلا رش اهب

 4 هيقانم ضعءب و يرهزلا صاقو يبا نب لعس ةافو 0 دب 1 نب هللا دبع هلق ىلع )

 ب 7
 تتعقوو دحا َه هوز 6

 يبا نب دعس تدث نم ناكو

 لعجو هماما هللا لوسر
 أوقيف لصن هلام مهسلا |

0 | 

 مسا هللا لوقيدللا لوسرو |

 1 3 او ةال صلا هيلع ل أ ناكو ةوعدلا باح

 ء اب 2 2 1 5008
 نش ةفركلا ةراما ىلوت رمع اندسس ةفالخ

 ا

 او ةيوسلاب
 رهف مداو هرمع لطافأب دأ

 (را' لو

 هي 40١ و

 هلاعاو هلئقف نوعلملا ةليسم اهب ىءر مث هذهب كالت يل
 ضل

 .٠ د 2
 مصعب مالسلا هلع هدم تلد نيلسملا يف همي زذ نطا

 . 0 -. 1 0 .٠

 سلع دعس لاق نيدوج ل ةامرلا نم ناكو صاقو

 ينلوائيأه نأ ىتحي 08 اوىبا ك 3 أادف مرا 0 0

 0 راف «كرعس علا لوف 1

 مد

1 
 ضأ صعب 4ب ىع

 وححا "رع :.ووعلا 44 ) هعاج اسرأف كك هيلا د كلل أ 5
 5 اأيئ "2 .٠ وى -

 همذخ ةدعس ودا هل لاقي هلع ارا

 ش) غاب الف ةيضقلا يف لدعي أ ناكنا مبللا لاق كلذ ا دعس غاب الف ةيضقلا يف لدعي
 راطؤهئسر رك و رةلفاو ىمعف نتفلإ ه ضرعو هرصب معأو هرق

 | نوتفمريقفريك خيش لوقي ةدعسابا اي تنافيكهلليقاذاذهف 5 ؤ ءامالل ض
- 

 تع

3 

 كرضن كيلعد 95 ناهناعسدللات وعد وأ هلل يق دعسرصب

 1 كا 2
 قودنك لاق كوم نمت عدم افولا هلرس

 داهشتسا دى اذه اهاوبخا 00 ردب موي نيد ر 4 1 1 : ١ : 1 3

 نارلظسل دو نذأبال ن نا ىور 6



 # ذا وف

 5-6 000 . ١
 1 رح عنطصاف هللق زوريف رعضاف ريغكب كجارخ ام هل لاقف اهركذف لاعالا |

 اذافالجر فوفصلاب لكويناكو ةالصلا ىلارمع جرخ ميصلا ناك الف هعسو ناسار

 رحنملا هدي ينوسانلا نيب 3 2 وبالخدفسانلا يفر ذ ظن وه هءا> فوفصلا ثوتسا

 رد الاىلا طقسف هتائقىتلا ىثو هت هثرس 2 نهادحا ت تاب د رض ثالثرمعع 3 برذف

 ىلضف سانلاب يلصي مدقئلف لاق معن اولاق فوعن * نمر أ ديع نيالا يفا لاقو

 لاقف ةكولأول وبا هل لاقف 4ب رض نمع هدلو لئسف هراد ىلا رم لع 5 نممحرأا دع

 هللا دبع اي ةدحاو ةدو هلل لول ] لجر دي ىلع الإ يلنق لعج / يذلا هلل دجلا |

 مم نفدأ 'ا يل نذاث له اهلاساف ةشئاع ىلا بهذ داوملسو هيلع هللا ىل ص لا

 > ىف ند هل تنذاف 1 |
ّ 

 راكبا كرف
 + يي 0 تكسو ا

 قفراو هللا قتا هل ليقف هسفن ةنسالا دص#ي نآك ةمرث 2 ل 9 ايم

 رسل دانلا كلل: ١ : لئاقا اناو مويلا فيكك مانصالا نع لئاقأ و .5

 توا 1 ٠١ 0 ا : | 7
 نع غال ايدلا له نبنم هذحاو بدذدب ولو 1 نو وشاي ن4 "دعلا روخلا

- 0 .| 

 )ا >5 معادعو مف هللا لوسراا انقدد دعلو رحقلاو

 -- نم. هورأا تح دقو انادقأ الا 5 له دا كلذكو

 مها وذ اهيهب رصو هب رح هديب و نس د ره 29 هن ركب 9 ( م 51-0 0 5 1



 الجل

 #1 و

 ا هم 1 "الجر نوثالثو ةسمحو ناتئام نيليسملا نمدهشتسا 0 ةلمحو فالا
 3 : ١ «٠ [| 5 5 1 ١ ه2: ٠ رصأ ف 1 ا

 ارب 3 الي هنع ل ىضر ير مالكوه لوقي و هيلءىشغ فحملا 3 اذا

 - -6 ١ - تلا - - غو ةدنعدايدعسأاو ردب موي نيكرشملا م ةنالش ةديبعو ىلءو ا

 5 1 : 0 أ دي
 اذديل ةدوخ ةعيبر نب ةشع نع ردب ةوزغ تنك 1 36 مهلع ىلاعت هللا ىصر

 رص

 هيخانيب جرخو هل دراب ممعتف درب يكل هسار عسأ هد وخ شيلا يف ؤدحو أف ف هسارىف

 0 نإ هلا جرد زارالا تسلط نيغصلا نب هب ففقوو نيد رشم اوناكو كل درا هاو يح
3 0 2 

 افك ١لاق راصنالا نم طهر اولاقرتنا نم ةبتع م ١ لاقفرأ

 أ 0 : 7 3
 ا نع يب نم م 4 أ انيلا جرخا لع ا م ىدان ل ْن

 ٠ 1 ه0 سحص علا انا - . كك 1 +
 يبل هب تعي يذلا 0 اولئاقف مشاه ىف أ أوموق مالاسأ و ةالصلا 0 لاح

1 

 ١ ةديبع زراب و ديلول ىلت

3 |] .- 

 3 راغلا ميلع دقعناو ه4هدحاص عم دحاو
 الج 0 0

 رص

 ا -ا
 1 4ب اناو ةهديبع



 دافتلا ةضرع داززكو

 5 او ريلاو

 -. 5 | 50 0 ١

 هللا ىصر ةفارس *رب هنراح داهسملاسأ

1< -- 0 
 | دتو انوي ةفارس نإ 0 لاق 1

. 0 
 00 0-0 ور راح وبسانحا.:»

 - | ىف 0 ف
 6-0 داهشمسما 39 هثراحاي كك 1

 ١0 ت1 0

 دس هلي هلظ:- تنطخ ل

 نذاف اهب لوخدلا ىف هللا لوسر نذاتسادحا ةعقو اهت

 "5 0 داع 1 0 ةحو

 ُ لخدف تجرؤ ءانسلا نأ اهمانم َُّق ةليللا كالت هتحور ب رف 2 لح ١

 7 5 نم ةعب راب َت اد تنييلنا االف هيلع تقبطا م 0 مم اهحوز

ْ 
 ا

 | ممله 0-5 اديهو

 4 تقلعو اي و لأب مهر رع كلذ يب ف 5 03 | لخد هناب 1

 الخل ا



 | يبيبيبيبيجم هيمو 1

 |١ هل همن 6 ور ٍِ 1 ل لق هذعلا ىلاسو م 5 هبا لوسر ىدانم ىد دان 5 لب "1 كن ىف د ّ ادبعب

 : 5 5 6-1 1 00 0 5 5 ا |[ «. ء.أ
 نايفس أيا كك ذأ ند نسما لاتق ىف وه ائيبف انح جرف يعادلل ة ةباح لبستني ل

 ا

 هارف هحيذ ديري ةلظنح هالعو حاصف ضرالا ىلع نايس وبأ عقوف هسرف برضف
 / ةكنالملا تيئار مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف هلئقف هيلع لمخ دوسالا نب دادش
 ديس اوبا لاق ةضفلا فئاعص هي نإملا ءاع ضرالاو ءامسلا نيب ةلظن> لسغت

 باوك الا دوا مال أ أ هيلع ىتلا لسراف ءام رطقي هسأ ارب اذاف هيلا ان رطو انيهذف | . . 0 0 ٠[.

 ئ م ا جرخ هنأب هل ريخاف اهلكس و هتارعا ىلا ٌ

 ه0 را وو 2 الب 10 د وب ٠ ربيخ ةوزغ ىف * ةينيطنطسقلاب هنفدو ي

 دوهيلا كلم بطخا نب يبح تنب ةيفصب سو هيلع |

 أ
 ءا

 رسأل

 اناأكو ل

 8 ا ,. 1 7 ١

 هوريخأف مخ اس نع م أسإ الوسر ولسرا هب نيرسملا ماه اها مورلا با ار اميحو

 ارك رآ ل و عجر أ لوس لل مور را لاقف يفوت ةباحصلا رباكانم اريك نا
 تب



07 

 ١ - اا[ و | .|| -
 او ةالصلا هيلع ىلا هوعذد ببونأ

 ع: 0
 نوهسف هب نوحمساسإ و نوف

 || صق ى رودجن امدنع ةيفوص
 اذ يب

 ا 3
 3 مالسأاو ةالصلا هلع نآذذو

 3 .٠ ٠ .|( ١
 هل لأ#ذ ةسولب رهعوس عم مود

 هنآ د.(



 عال

 لتاقو وهر راسب 0 وللا ل لدخأف هلع تعاطف اديدش اللانو

5 
 3 2 0 .٠ | .٠

 ل 00 ل ا ردن اه اد رجع ل ) كيف لحوو

 ١ هللا دبع لاف هنس لوي زاب هرحعو هرم 6 3 .٠ [١ ةءلذ .

 اة ذدئموي هدب يف عطمنأو 4 ١
5 

 "م



50 

 299552002 1ك 1
 نم تل نم ف نلقي ىل ةجاس

 7 هوبالئقدق ناكوةفب 1

-31 1 
 زي |مدعب ا إ ردبمويديلولا هو وخاو

 8 - : انيس ضل ل 57-2222229 ب لا لب لا :

 دعم دمج حج هجم سم
31 
 ا تغلبف فيسلاب هنجلال هتيفقل نأل
 ا
َ 

 ل

 ظ

 1-5 هع نمي همم سس صعود



 نو كا و

 ماللسلاو ةالصلا هيلع هنإ كالاذزمو ماليسلا هلع

 و
 اسزاف نافسابإ كلذ مل

 : ماسر و هباعكا راشتسا مث اسرافرشع ةنالثو هن

 انيلاى>ا ريعلا مهنه ةفئاطتلاعف ريفنلا ب ر

00 - 1500 
 . 7 ل : را هحو ريعتف ريعال اند حى انا 4

 كرما ال ضما هللالو ||

 أه انا التأقف

 5 , ىا_ غلام ع 1 ملأ علا
 ايسا و اناملا هل رعبك اك ةساعمل ايسيه سا



*» ١ 
 تيس 5

 ا امو اخو ادا * ام انلاوما ع نم ذخو تش نم اسو تئش نه لج عطقاو تش نم ا

 ا يضمافكرمالعبت انممافرما نم هيف ترما امو تكرتامم انيلا 0 تذخا |

 اناو اودع ان قلت نا هركذ امو دحاو لجر انم ثفلخ ف كفم 000 هدضفلا |

 | ىلع انب رسف كنيع هب رقث ام :ه كي ري هللا لعل ءاقللا يف قدم برحلا يرام |
/ 

 يبنلارسف كفلخ نمو كيدي. 3 ربو تل كلامشو كنف نع ن © ىلاعت هللأ كر |

 | بيصا|مل 6 هبقانم ن م ضعب و هتافو ركذ 36 ردب ىلا | هباحصاب راسو دعس لوب

 ةلظب رف يب نم ينيعرفل يت> يدع المبللا لاق اق قدنالا ةوزغ يف مهسلاب داعم نبدعس

 هو
 ءربلا براقغحر> نآك هتوعد هللا باحتساوةظيرق ين ناشىضقنا الو دولا نممثو)

1 

 را اذه ا دعما وأ قملاب 6 , يذلاو كف نحف تدرا 1 هللا لوسز اب ا

 || موق نساكلف مالا نايا بحا دحاسيل هنا ملعت كلنا مهللا لاقو هللا امدف ا

 || نليزاتي انرطلت فونت تالا رانا ل يللا فطوم وح رخاو كلوسر اوبذك

 0 : | لق ةتنك ناو كيف 0 مثدهاجا ىت 3-0 هيت 1 شب َِش برح نمققب دق ناكناف
 | كلت ترجفناف اهيف يتوم لمجال ىتحارج راف مهنيبو أتنيب برلا تعضو

 ١ لهااي لاقف رافغ ينب نم لجر ةيحل هتيخ ن م مدلا لاسو هتليل نم ةحارجلا

 و اهنم تام مد هحرح ليسإ كعس اذاف مكلبق نم انيتا 1 يذلا 1 اذهامةميخلا

2 3 

 اهمودقل شرعلا زتهاو هحور دوعصل ءامسلا باوبا تقف يذلا حاصلا دبعلا اذه

 ا ةكمالملا تدبشو تامدق هدحوف ذ ذأعم نب لدعس 1 ا مالسلاو ةا هر صلا هيلع مأقف |

 ا بهذيو ٍكعمد ءاق ريل مالسلا 4. لع امللاَقذ هغعأ تك هك لع 0 هتزانح |

تحا هما ٠ تاق دعللا ف دوعصو لو (١ هل هللا كحضي كنا ناف_كنزح ا
 ا كتبس

 ا

| 

 ِ نمدمثأي لاقف مالأس || هم ملع لير اح ءاجو هتوم ءالسلاو 5 ةالصلا هيل :ل| 2 |

3 



 ا 0
 00 0 سوم همس صسسصتت# يي

0 
 ١ يبا نا اعدوهيم دق ىل |عفقا و وهومالسلاوةالصلا هي

 لع اهازعو لجو نع هللادتع 15 7 ها

 ا 5 انرفحا رص اك كيما انيلعحوفيناكف هربق دهسأ رفح نم تككالات يردخ كي أ 1 3 2 1
0 

 ريقلا ةمض نما جان دحاناكو دعس نع هجيرفت ىلع هلا كش هل دجلا مالسلاهيلع لاق 2 0 1 دا 1
 ىلاعت هللا ىلص ىتلا ب رح ا او ا جرف ٌةمض مخ دعس اهنم اهيل

 | ا | إسو هيل
 هوبأ هأمم هللا لوسر لقاح وز نم دلو نينمأوملا م ةمد4 ن اكد و ةيلع

 هللا اس يبا أتخاو (كاوااماو مى انا موكا انا لوقور 0 نإ ناكو لس أ ادنه | ُ | : ٠ اذ

 هنال

 0و9

 طا يتخاو مماقلا ى رخآ و ةجدخ , يعاو همأ جوز

11 2 
 سانلا لغتشاف اهلا ناعيس



 هلك ا دوق

 َن , ةيمأ تاق لالب بذو نف ٠ ضدفيو وغب كاذ عم مال السالاو ل 1

 احس | ىلعهحرا طيف ةلاو ل هشظعي و هعبجنا دعب هرب اغلا تسماذإ هجر ناك فاد

 ء عضوتف ةرزخ ئصأاب رمأي م تخحضنل محل ةعظف هيلع تعضوواو لمرلا ىف هريظ

 تراب تاللا دبعلو دمحم 0 توكىت ---5 اذكهلاتال هللوقي م هردص

 ١ ةكم باعش يف هب نوفوطي و لبحب هنوطب ريف نادلولل هنوطعي اوناكو كلذ
 رو سأل 2 نام 0

 نا 0

 تناكةقا

 اهنا رص دلو ردب موي ناكالو بازعلا | ذه. نمسفلخو كيرا ان ديس ارتشا

0-0 
 ةادصل هئاقبتسا داراو فوع نب نمجرلا دبع هرساف نيك رشملا

 مام
0 

| 
 ئى

 أو
 لا

 سار اذه هللا لوسر راصناأب هتوص

 | تشخ الف هللا اوقباستف ن رم رادع

 3 ا 5 0 0
 3 كلا 7 ىلع اع ناكو هنود هنولثقي 4ب تنحل الع

| - 

 اف وكلا مظع لير ةيما ل 00 وعد مل : ايلعا اولئقف روكذما 5

| | 

 | يتحت نم فويسلاب هوالختفهعنمال هيل هيلع يسفن تيقلاف كربف
0 

 اهنم تايباب كار 5 انه دقو هراصإ 4ل اومام هاد راب ىلاعت

 لالناي كراث تكردا دقل *

 هأب رطاو لوقي رع لا لوقا هت

 ورم لئقم .5ذ 6# ءاقالا ةوالخي ثوملا ةرار
2 2 
 مييف ةوفالا ة ةرسع يف نود ملا ل مق

 ىتح انهد هسار سميال نا رذن ناكو ةنس نين كاذ ذ

 ماتا ىلع نبل هريشملا نه ةدع م هسرف ةر

 ْنس راوهشملا ناسرفلا نم نآكو ةزرابملا بلطو 1

١ 

 مالسلاو ةالصلا هيلع ل |امف هللا يناي هأ انا ل



 | لاقو هتماعب هممحو ديدحلا هعرد هسلاو راقفلا اذ هفيس هاطعاو |

 :ف نيثراولا ريخ تناو ا درف ينرذنالف ىبع ن.او ىخا اذه مهللا |

1 

 ا 3 3 4 / 1
 اللا ثالز نم ةدحاو ىلا دحا ٍينوعديال لوقت

 ناو هللا الا هلاال نأ دهشت اا مازال | ا < ب ا 1

 امهبححو رابغل

 اهرتسح# نامي ماوف ىف تفوق ايم ىراوتف اهم اولع بيسو دع انور 00 : , زؤهفلا و رع

 || هءردهتبلم اله رعادخ هل لاقف امد رطقي هفيسو نيل 1| وحن لبقا يلعبان ديس
, 

 ؛باهتب رض نيح هنا لاقفا نما ربخ عرد برعلا ىف سبل هلاف



 أو

 نك زا نأ ثدحو ل 5 كعم كسفن تدجو 0 مالسل او ةالصلا هيل اع لاقو )ا

 ل أوث ءب نذل 5 نأ ا م“ مهيلع تردفل بن

 مال.سلا 0 لاقت فالاةرشعب ورمي ةفيح ميعبس ناب هورياخو

 نيك ر شما نمد لا محتنا نم رم لق محو 07 7

 هقشف 0 هللا دبع ن 0 برضو ماوعلا ن

 كنس لكم اذار انشا ذعابأ اهل ليقف هاف لها 10 قرشا 1 ا
 26 يرماعلا ليفطلا نب رماع لئقم 84 دعاسلا اهنكلو فيسلا وه ام هللاو لاقف |

 4ب اركي نا نول رذملا ْمْرَغ برعلا نوب ثرشتناو ةوعدلا مالسلا هيلع رهظا | |

| 
 2 غ

 ىلاعت هلوقل ا ديب اث ٠ ساب لك نم هبدن هللا ظفحو مديك كارشا يف نوعقي اوناكف |

 || عم هللا لوسر ىلع دفو ليفطلا نب رماع نا كالذ نم (سانلا نم كلودعا هللاو (

 َ ةدأ نأ ع و 5 ' أ 0 4 ا
 ءاستور ةثالنلا 0 ١ راك 0 نب رابحو سيف نب دب رأ هعمو رماع ىنب |

 لجرلا ىل ع ائمدق اذأ نس نب دبرال لاقف يبا ا ردغلا ١ رمضم رماع ن ناكو موقلا

 صاع لاق ل ءاف كلذ تلعف اذاف هبحو كنع لغاش ىنافأ

 نمأوت ىتح هللاوال ماسلا و ةالصلا هيلع ل || أف كك ا اللخ ىنلعجا دمأي ا

 هر .مأ ناك أم دبرا نم رظتني و يبلا 0 أءحو هل كيب رشال هدحو هللاب |

| 
| 1 

 نا 70 هد أ
 يلام دمحاي ر 0 لاق مث فيسلا ىل ْىب يي ١ يِ اي ال دب دب راو هب ا

 كيلع ا المال هللاو اما لاقف مهيلع ام 0 نيدلسلل ام كل لاقف تاما |

 زعفللا كعني مز السلاو الصلا هيلع لاقف اسرفةل“ لكب نطبرالو الاحرو اليخ

 نب رماك ينفك مهللا لوقيو هللا وعدي أمايا سو هيلع هللا ىلص ث
 < | نس | |١ ٠ ١

 هللا لوسر ددغ نه اوحرخ ايف ةموخ دهاو هلي ءاد هد ثعباو سس اع



 اي 6
 مصحح فسم عش صخسحسملا

 0 لعأل
 ]ا هللاو يل لجن ال دبرأ لاقف ادبا مولا لعب كفاخا الدم ميا 5 اور ريغ يسفن ىلع

 1 0 ءاريغىرا ام 'ق>لجر أ! نيبو ىبب تلخدالا 4ب يقرع ١ يذلاب 0 |

 أوف يدي ناب هاف رغاف لالا نم 0 اذاف تر ط 1 ل ثدرا او في.سلاب 3

ْ 
: 

 7 ىلع هللا تعي 2 دالب ىلا نيءعحار مخلب مى ار معاتس أ 0 هتللس ول

0 3 
 6 ا راصف مو 2 رفوصوم 3 0 0-- نم ّه رم تببىلاىو ف نوعاطلا |

 ريعبلا ةدنك هدد رعا

 مس

 هحمر ذخاو هسر 0 2 در رقي يفوت ١ ل

 نع طقس ىت جد 0 ملف كانا نال ثول كلم 5 5 0

 ىلا ةيارلا ناقل 0 دمحم مالسلاو ةالصاا 9 لاقرشت# 0

 كيخا لتاق نم هللا هنكيفدي ىلع هللا جتني ربدلا ىلوي ال هلوسرو هللا بحي لجر

 ةلزام هل دحا ةباعصلإ نم نكي مل ثالذ دنعو | دوخمى مسيا>| هل اوا 5 دوهملا را

 ةرامالا تبيبحا ام لاق هنا باطلا نب رمت نعو اهاطعي نا وحر الا ىلا داع

 هج كاف 4 وحو هلل 51 ىلع ىلا مال.سلاو ةالصلا هيلع تغتلاف مويلا كالذ الا

 رصبا ال ىرت 6 دمرا ينا هللا لوسر اي لاقف دمرا 0 اذهوهاذهو 13

 تدمر اه يلد لاق عجو امعب نكي مل نات ىت> *ىربف هنيع يف ل هتف ى

 هعمنأو هلا ءدو كيلع هللا ىت> اهب ن رغمأف ةيارلا هذه ذذ

 اه. دى ٍج> يار ايغوصلال هبحوور راققلا ىذب 5 دادو هعرد

 نب يلع لاق تنا نم ل و نصحلا سار نه ىدوهي هيلع

 ا 17 0000 هيلا جرخ مث ىءو وم

 | ءاقتافيلعا أن دمس هيل ء مف ةءاجعتاب وزعم 06 و

6 



 *« 5 وك

 الو هلتق راقفلا يذب هب رخو هقياض يلع انديس نا مث لاتقلا اهنيب دتشاو ثراحلا

 اهقوف سلو نيتماهب متعاو نيغيسب دلقثو نيعرد سبل لتف هاخا نا بحرم ىأر

 لوقيو زري وهو نانسا ةثالث هناسل حتر هعمو نصحلا نم جرخ مث ارفغم

 برم لطب حالسلا 3 * بحرم يئاربيخ تلع دق

 لوقي وهو ىلع انديس هباجاف

 ةروسق ثسلو ماجا ءاؤربخ * هرديح يما ينتمس يذلا انا

 ددع ناك اباب ىل !ء لوانتف هدي نع هسرت حرطف هب رشو لع ىلع بحر لمح مث

 بحرم سرك ةقراقفلا يذب هب د رخو عر م 4سفن نع هب سركتف نصحلا

 فيسلا لصوىت> هتماه قلفو رف رفغملا قشو نيغصن هقشف سرتلا | ىلع تيسلا مقوف

 ةليسم لئقو ةينذاملا ةبيسن بقانم 6*9 همد يف روخي اليتق مقوف سارضالا ىلا

 0 نبدي ز اهجوز عم ةينذاملا ةين ثجرخ دحا ةوزغ تناكأم *6باذكلا

 هل تلاقف تيب لها كيف هللا كراب هللا لوسر محل لاقف هللا دبعو بييح اهينباو
 ثاذ دنعو ةنملايف ىئاقفر مهلعجا مالا لاقف ةنجلا يف كقفارن نا هللا عدا ةبيسن

 هب ىتسلو ءام هيف ءاقس لمحت ةرات تناكو ايندلا رما نم ينباصا ام يبلابا ام تلاق

 تفنلا ام ابفح يف مالسلاو ةالصلا هيلع لاف مث نمو هنود لئاقث ةراتو ىحرجلا

 نيام اكبر ردع ىلا ترجو نود قئاقث اهكار الا دعا موي. الايش الو انيك

 ا لسراو ة.ءاهلاب ةوبلا تاذكلا ةءليسم ىعدا امو ٠ فيسب ةبرضو شرب ةنعط

 تلعجو اهدي تعطق ىتح تلتاقف داههلل شيجلا عم تجرخ هلاتفل اشيج رك

 باوثلاو رجالا هللا نم لانتل باذكلا ةليسم لتق دي رت يو فوفصلا قرخت

 فيس نم رطقي مدلاو ايشحوو دي ز نب هللا دبع اهنبا تأر ذا كلذك يف انيبف
| 5 1 

 0 هتلم اتف لوتقم لجر بوث هي هفيس جسمي اهنباو يشحو ةب رحنمو اهنبا 1



 1 ا

 ىلاعت هلل اًركش تدهعف معن لاق هتلتقا اهنبال تلاقف لوتقم ةمليسم ثييحلا |
 الار 000 ع هللا دبع نب ر راج ةفايض رك ذا

 هيب تأ فارصنالا يف هنذ ذاغسإ ١ قدنملا رفح موي عوجلا نم هللا لوشسر ا أ

 م

 5 نوح للا لوط تيار نايا تلفو ياعال تقلر راج لاق

 مهلا تلمحو نلعسلا 3 تنوطو قانملا تدذف قانعو ريعش نم ٠ عاص يدنع تلاق

 لوسراب ١ تنا متهلح اقو هتوعدو هترراسف هللا لوسر ىلا تئجانيسما ايلف ردق ىف

 : لاقو يعباصا يف هعباصا مالسلاو ةالصلا هيلع كبشف نالجر وا لير |

 ةفايضكل عنصدق ارباج نا قدنخلا لها اي حاصو بيط ريثك ه5 لاق هل تكذفوه |
 5 سائلا مدقي مالسلاو ةالصلا هيلغراسو ( نيعرسم اوريس يا ) مكب الهخ

 ا ةرشعاولخدا مالسلاو ةالصلا هيلع لاق قف هللا الإ لعب د ال أم ءايحلا نم تيقلذ رباج

 2 رابو هيف لفتف انردق ىلإ دمع مث كراب و و هيف لفتف اني ع هل ت>رخاو ةرششع

 ءاحو قدتلال ىلا اويهذو اوماق موق غرف اكس انلا اهدرا أوتو لك او ىلاعت هللا ى

 أ ناو اوعيش ش ىتح اولكا دقل هللاب مسقأاف فلا مثو قدن : اها ردص ىت> نورخأ

 ل

 ا ل

 هللا هنعل سيلبا ةصق 6# وه امكديخيل انني ناو وه اكط غل ائردق | هطلت

 ةروصيف ردب مويءاج سلبا دام ا 21 راحاو ردب موي ةتارس ةروص

 هي

 مكك راج يفاو سانلا نم م ربل مك لاف ال كريك شلل لاقو

 هللا هنمل سيلبا ىأر نيلسملا رصنا دكمالملا هللا لسا امو هب نوكرشلا ا
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 6 ذئي>ناكو ماشهنب 1 تر احلا دب ف هدب تح زاكو ع ةر رمق ةكتالملاولإ ردح

 ارسايث راحل هل لاق أذ هدنح ةعشو هيبقع لك صك مث ث تر الإ دي نم هدد عزتناف

 يي نورت الام ىران ا 0 :ىرب ينا لاقف راج انل كلنا معزتتا

 - ِ يك!



 دي ا وع

 طقس حاب زاه رف 5 هردص يف سيلب| هبرضف ثراحلا هب ثيشنوباقعلا ديدش

 نمققب نممزهمنا نأ دعب و يتدعو يذلا كدعوم براي لاقو هيدي مفرو رحجلا يف

 تعقواو فصلا تقر ةقارساي هل اولاقف 4 - اودجو كم ىلا نيكرشما

 ام اومعمو اولس | يتح هوقدصام اف 1 قم ءىشل تاع ام هللاو لاقف ةءز :ملا اتيف

 نم صاصقلا بلط امل ةي زغ نب داوس ةصق 86 سيابا هنا اولعف ىلاعت هللا لزنا

 لدع فوغصلات لبأقثو ردب ةوزغتناك امل 26ردب موب مالسلاو ةالصلا هيلعىنلا

 وهو ةي زغنب داوسب رششي رالوهللصنال هدي يفمهسب هباحص| فوفص هللا لوسر

 ينتعجوأ هللا لوسراي لاقفداوسأي ومدالاقومهسلاب هنطب و هنعطق فصلا نم جراخ

 فشكف كسفن نم ( صاصقلا نمينكم يا)يندقاف لدعلاو قملاب هللا كثمبدقو

 فيرشلا هنطب لبقو دارا سانا لاس ننوه علب اع هنطب نعهللا لوسر ا

 ديعلارخ !نوكي نا ثدرافىئرتامْشَحمللا لوسراي لاققداوساي اذه ف ع كالمجامل |اذ ا

 وسر اذهف) ها ريخيدل هللا لوسراعدف كراج راج سمي نا كب
 ' 5 ١

 هينذ نم مدقنام هل ةغدقمىلاعت هللا نا ممم

 هلدعا ىلاعت ا ماظملا ىف |

 5 هللا لوك وهي فدل أ

 0 ةالصلا هيلع |

 ااأع انا مقلا
 7( 2.2 ماظ انآ هئعشلا مول

 لاذ 0 ىري هللا للا لوسرو هلاقف هقئاع ىلا فيس

 أاصنالا مالغلا اناو اهذ> تلق اله مالسلاو ة ا : . ا

 3 : م ل هيلعمم لب ديش رولا اف في وع نباأنا حاصو يراصنالا ديشر لمع مهو ودعي |
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 يو كلاف م كت تنك نالا تنا هل اولاق 5 اف نايبصلا ناو

 ةشكاعو يبا هللا لوسر راص انتو 0 0 ذ امئاج تنك لاَقذ ْ

 ةوزغلا كلت ىف يف اوثام مهلك انئاب |

 نالالوقي وكب جرف: ضبق ىتح مالس
 نأ . ةي راصنالا دي نإ تنب اهما 0 هسفن د 1 وبا هش

 ءاسنلاو لاجرلا ىلا كنعب هللانا هللا لوسراي تلاققمال.سلاوةالصلاهيلع هللا ل وسر

 0 بون لع وقت اردخم تاروصقم ءاسنلا 2 . و كانعشاو
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 نلف ثدف
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 ماللسلا ىلع درام هللا وف

 لوسر ىهن نم ةللنوسمحتت



 1 0 يتلا ةلاحلا ىلع لاجل ايف اتوي تدب روع ىلا
 الا 5 "ىلع تقاض دقرلاعت هللا
 ا حراص توصتسعم“ شعب 0 [زنا اف يبلا ىل ع ىلدي لف توم ١ نأ نم م يع 1

 ةرعو ىلاعت هلل ار 1 الا اس لبج لها ن
 اء 22 هلأ ءاج دق

 ا

 ا د
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 أ تنتا مع اهريغ كلمأب كارا مشل خراصل ل١ لص" 2 و ت

 00 رورسلا نم ههجو قريب وهو هيلع تلف لسو هيلع ىلادت هللا لش يبلا
 يل . 2. . ةهرق |

1 ُ 
 | ماخنا ن أ 8 يب وت نم نا هللا لوسر رأي تاقف كما كنتدلوذ م كيلو نع عون ريح

 | 8 كيلع كسما مالسلا ١! هيلع لاقف هلوسرو هللا ىلا ةقدص يلام نم |
 كتل م صعب

 ا 4 نمحرلا ديع هئبأ ىلع دحلا باطلا نإ 'رإ رمت نينمو أىملا ريما ةمأقا د 5|
 || رم نسج قامو اتح امى دك لاقا اهنع هللا يضر سابك ن 0 7

 ريما اي تلاقف هفرعاال ىنا لاقف 1 1 1 03

 مارح ما لالحيا لاقف نمحر لما 1اقو ٠
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 ٠ رمحرلا دبع كدلو يناث اف راجملا ين 1 0 0

 أ||| سابع نبا عم جرخو 0 ىجح اون أوق رمال ل لاقف رمخ ما و 5 روسملا ىل ما سانلا 5

 أ نيئمأوملا ريماو يبا تنا لاقف انا نم يب أي اب لاقف كانه هنبا دجوف هلزام ىلا ى>
 و2 نينموملاره اريما اوىدل اوكلنال ناتضرت رقم نادال كإ لاقف الا ةعاط قع ىف لاقف

3 
 :باي قدصا اهتعقاوف اره تب + أرف راجنلا ينب طئاح تلخد له لاق

 الف كلذ ناك دف لاق نيقداصلا نحت

 ١ نمةفئاط أي عباذم 0





 ليلا 9 اب نحنو لا 1 000

 لوسرلاوهللا سب برضا * لوجحلايفر
 ىنالا ىلع هللا 0 ةيشا اهنا لاق نيفصلا نجر

 هأ ىلا هأطعي مى تارم ثالث يسلا ناط ايي رميا للا

 عنصيامنر اخ هللاو ةنادداب ابا هاطعاو 0 ةينعنم هتوع نبا انا لاقو ةسفن ف بضغ

 هللا نم رصن ١ اهيفرط دحا لعابوت5 ناو *ا

 رانلا نم جني ملر ة نمو راع بر ا يف ةنابجأ ر ءأأ 21 1711-5 5 : ٠
 انو م

 + الا ايف ط ىف
 عر ص

 ىلع مم مث تولا ةباصع ةاجدوبا 0 راصنال | تااقف هسار اهم
 8 هس

 لَو و ةراجحلاب هئس فس ١ كلذ 1 اذا اكو مهبئاتك

 املف سانلا سممي ناناتيأر ةاجد وبا لا لجنه هن 00 هلا ىتح ه

 ترا هلا لبا لوسر فيس تمرد ا هنأ ل لولو فيسلاب هيلع تلمح

 ل يضر باطخلا نب

 ا نم هملع نا مي

 هبقارت نيعريماو لاو لك ىلع هل هل ناكو هداهم ىلع هع تاب نم هليعت

 هيلا قلخلا برقا يف موتي ناك لماعلا نا ىث> هدنع اهلك تاهجلا رابخا تناكف

 اياضق ىلع فقيل ةنيدملا 0-0

 سنا لاق دقل و اهيف ريصقتلاب ذخ اويف ه ا لصتال هل ةلاحدحتت ن

 | داقلفال فوطي يلايللا نم ةليل 28 نب رمع
 و
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 أ أ

 ٌ 9 ردا لاق نينالا اذه ايف لاق هلضف نم بيضا نيام أملا ريما ىلإ أ 2 ةيدايلا ْ

 اي 4 وع

 -_ تحس 5 -_

 ل

 ءاج ه4 رعي ال ل>رل -رأاو رم 0 ذ لآق قاطلا اهذذ كا

 لأ ا رجا يف كك له ىل م ط يبا نب ٠ كلب شو هتأر .ءال لاقف هلذلع ىلا

 ْ يذذ لاق تكد نأ تاق لا ا ع 0 ةأرما لانو اف تااق كلا

 | ردقلال مح بلط امم تءاجخ و محو ردقب ينيميحو ة ا رلل حلصي ام

 200 : 5 5: ا 1

 | لاثو ابحوز عم وه دعقو ةارملا دنعل يلخدا لاقف ثيبلا ىفا د هفلخ تشنو

 | اهلا ىتح ردقلا تحت اهمرضي و رانلا فني رم لؤ نقف[ ران يل تاه هل |

 | الف مالغب كبحاص رشب نينماوملا ريما اي هت ًارما تلاقف اركذ امالغ ةارملا تدلوو

 ا فلم هاتلهحا او نيو هأوملا ريما أي لاثو ا نم عاترا نينمأوملا ريمأ اب لجرلا عمم

 نس راوفأا هماشك هلو برعلا اخا اي لاقف ك.فنب لعفت اذكها

 1 ب
 3 2 الاوان رسخ مهنع ادغ ىهو هنع | هناف هريذ ومث رما ريغص

 ا او 4 5 | هت دذاف تبا بأب ىلا امامحو رانلا نع ردك ١! لذ و رم

 الف انيلا تأ دغ ينو ردقلا يف 8 ام لكو كانيب ىلا مق لجرال لاق مث ةأرلا |

 ٠ مورااكالم رصيق ناليقا6 ةنناغلا ةي <لا | 94 فرضناو هانغا امب هز يش كا صا

 | لصو ايلف هلاوقا 0 0 هلاوا ذهاكل رع ىلا الوسو َّش

 اجر خد ريما انلامغاو كلمه انل أف مككلم نيا اباهال لاق ةئيدملا نا لور

 | عضودقو ضرالا ا 6 هبل يف لوسرلا جرخن ةنيدملا رهاظ ىل

 | مقو ةلاملا هذه 01 لوسرلا ءار الف ةييخ نم طقس قرملاو هل ةدنللك كرو

 | نوحتو هتببه ن : مل رقي ال ضر ال دارا لجر لاقو هبلق ين عوش+ل

 ١ لاَ ال م هد :كلمو نيف ةلماف تدع رمح اي: كنك او ها هذه

 ىلع يارعا فقو #ب ةلانلا ةينك مل داي وحلا نيد ؟ندنا كيم ها رهام

 ا
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 ينابنب ىكأ ٠ هنللا تب زج رلا رعي : لاقو هنع هللا ىضز باطخلا نر ع
 لاك ٠ هئاعفتل هللاب مسقا ب هثيمأو

 ٠ هنئستل يلا نع نوكت : لاق
 | اذام نوكي لعفا ل ناف هنع هللا ىذر رمع

 أ لوئدملا فتاوااو ٠ هنم تابطعالا نوكت موي

 ١ كاذل اذه يعرف م هطعا همالغل لاقو رمغ 5 هنج أم او ران ىلا اما ٠ هنهنب

 رانلا ٠ نم هدي يندي هنع هللا يضر ناكو هريغ كلاما 0 رعمشل ال مو

 اهذخاي ن هالا لوغ وش ناكو 09 وريد اذه ىل ءاكل 0

0 
 2 رمعهل ل ”رعحرف كلدد

 سلو 0 ول ةءعضرم يبايثل ةلاسغ يزيل ةزابخ ىاعطل ةخابط اهناف / 1 ا عب - . هلأ ه٠ ا ا 3

 لجرلا لاقف كلذل اهلمحتا اناف مارحلا نع اهب ىبلق ىلف نكس
| 

 ةياكملا 27 8 ريسإ ةدم قت امنا ىخا يأ 1 فلز 0

 اما اه اذاو ىديلادو 1 هعمو رولا

 كدي ور تلا ءاي دك 2 7 مالسلا هيلع ثد

 2 7 1 1 ا واط
 0000 َق كلداج عل لوف 51

 الك
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 || يضر نذاتسا 26 ةسداسلا ةياكحلا هي ابمالك عمتي نا ىرحا هللاو رمعف هللا ىلا |

 ا هنراكتسيو هنلأسإ شي ل رقنم ةوساهدنعو مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا لعهنع هلا

 || كالا لوسرو رمغ لخدف باجحلا نردانت هل نذا الف هت وص ىل 3 نع ءاوصا ةيلاع

 نك يتاللاءالاوه نم تدمع لاقف ككسضي ام هلا لوسراي: او كلا ف ًاي.لاقف ١

 0 تالوعرا رم لاقذباجحلا نردابت كتوص نعم“ الف يدنع

 وسرنبم الو يننبهتا نوسفنا تاودع يا لاقف نيهلع لبقا مث ُ كنب نا قحا |

 نبا اي هيا مالسلاو ةالصلا هيلع لاقذ ديدش تنا معن نآلق هللا

 ام ريغ ايف كلسالا ا اكلاس ناطيشلا كيقلام هدبب دمت سفن |

 نم هعوجرو اهيلا رمع يسمو ماشلاب نوعاطلا

 لا نورشعو ةسمح هيف تام ساومع نوعاط ىملا نوءاطلا ماشلاب ِ

 0 الف نوعاطلا كلذ ٌةدم يف ماشلا ىلا مدق هنع هلا يذر ثتاطخلا َّك

 حارجلا .نرب ةديعوبا مهيف دانحالا « ارما هيقل ماشلا برق 0 وهؤ غرسل

 أي زاغ مهبجر .خ راصنالاو + تالا ردا كك قاكو هتلشو لاب ولا ءوراخأف

 هنع كدصي الف هللا هجول تجرخ لئافلا دل هيلع اوفلتخاف ممراشتساو معجم )ا

 2 هر رحارم رضح | مث هي هيلع مدقن نا ىرن الف ءاتفو ء ءالب هنا لئاقلا مهنمو اذه

 انلا 5 رمح ىدانف دوعلاب اوراشاو هيلعا اوفلتخ ملف م اثّنسأف شي رق نم

 نم ا ذا ةديبع وبا لاقف راط لع عم

 5 ىلا هللا ردق نم رفن معن هنم تقئثال يا |

 هلا تيعر نا سدلا ةبدجم ىرخالاو ةيضخم اههادحا ناتودع هل ًايداو

 نب نا ديع ناك ودذةلنم ردشب | ميعر ةيدجغإ ىلا تدعر ناوهنم ردقب

قو ثلا يفاث لح لسوهيلعدل اىلدىب نم عع“ هناريخاف رم 0
 ا رحم اذا هلوق ر

 1 تى
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