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 هنع رصق ام ملل اروبقلا ةنتف نموروبثلا ةوععد نموريعسلا باذع نءا|

 فنار يخ وأ كنفاخ نم ادحأ هتدعو ريخنم ينلاسو يتنهخلت لويثرأآ أ ٠

 ٌتاتمحر نم تااسإو هيف كيلا بغرا ىنافكدابع رمادا هبطمء) ٠١
 نم الا كلاسا ديدسلا رمالإو ديدشلا لبحلا اذاي ملا .نيملاعلا براي 1

 | تنم“ ءءللا دوجتلا عكرااو دوهشلا نيبرقملا عم دولخلا موي ةنجل | |و ديعولا و 01 ظ

 نيدنبم نيداهانم جا ملا . ديرتا«لعفت كنإو دودو ميحر كنا دوهلاب || ش

 نم تابحن بن كئادعال اودعو كتايلوالالس نيلضمالو نيلاضريغا| .

 ةباجالا تايلعو ءاءدلا اذه مرللا كنفلاخ نم كتاودعب يداعنو كبحا

 يربقيف رونو ياقيفا زا ميلا. نالكبلا 0 دهجلا | عع

 ارونو يلام نع اوونو يفي نك رونو ينلخ نءأ رونو يدي ناب رونو

 ارونو يرعش قارونو يرصب يف أ رونو بمس قارونو يقُك 2ارونو يقوف نم ٠ ا

 ينطعأوارون يل ظخأو يظع يفارونويديف ارونو يح يئارونو يرشب يف || ٠

 يذلا ناس هب لاقوزعلاب فطعت يذلا ناس أرون يل لعجإو 3 ١

 لضنلايذ ناش“ هلالا سيبسقلأ تبن يغبنيال يذلا ناعمس هب مركتو دجلا س

 ينعفنأ ميلا ماركاياو لالحلا يذ ناححس مركلاو دج ايناس
 نم انك هللا مرسي امرخ ١ انهو فادح قدرو قضبان يلو

 هلا يحو) اعل انخ هللا هلمج مئاكم لك هيلا جانحي ايف بفلءوملا اذه عمج

 هلوصاب عننا نيهساإو يناوخأ هب عفنو معنلا تانجزونلل اببسو مركلا



 | يئاعور نمو يناروع رتسا مهلا. يلاعو يلهأو يايندو ىنيديف ةيفاعلو
 ١ ْ يقوف نمو يلاث نرعو يني نعو ىفلخ نو ىدي نيب نع ينظفحأو

 |٠١ الو انمركإو انصقنتالو اندز مهلا . يتحت نم لانخا نا كلتيظعب ينظفح|و
 || .انع ضرإو انضرإو انيلعرثوتالو ىنرثأو انرثأو انمرحتالو انطعإو انهت
 0 نرم كلاسإو قزر يفي كرابو يراد يف يل عسوو ىبذ يلرنغا مإللا
 5 || هنم تع ام هلكرشلا نمكلب ذوعأو ملعأ مل امو هنم 00

 ش ظ باذعو ايندلا يزخ نم اذرجإو اهلكر ومالايف انتبفاعنسحإو ملاع ملاعو

 هنأ معا 1 يبلق رتل اناا تيلاسا ذ 8 ذا ممللا ٠ ةرخلالا
 : ْ الا ينبيصيال

 ْ ءاملاب ياياطخ نع لسع مهلا .يف بوست أي ةشيعملا نم نبض 7 رلسسلا

 سندلا نم ضينالا بونلا تيقن اكاياطخملا نم يباق قثو دربلإو لاو
 ظ نأ مولا . برغملاو قرشملا نيب ثدعأب امياياطخ تي دعأب و

 0 ينعش اهب ملتو كرم اهب عبجتو يلق 4 يده كدنع كوم ةهر كللاسا

 8 لا غفرتو يئاغ اب صلو

 لعب سبل انيقي واناهأ ينطعا ملل مهلا . ءونس لك نب اهب ينبصعتو ىننلا اهب ظ

 كلاسا ين مهللا ةرخالإو ايندلا يف كتمارك فرش اهب لانا ةحرورك
 ٠ءادعالا يلعرصنلاو ءادعسلا شيعو ءادهشلا لزنو ءاضفلا يق زوفلا

 0 تلت رملا تت 2-1 يله فعضو ْي اررصق نو يتجاح كلب ل رنا نأ هللا

 || ينريجت نا روعلا نييريجت كر ودصلا يفاشايورومالا يضاقاي كلاساف
 مسا



 تابلالا يلوال ثابالراهلاو ليللا فالدخإو ضرالإو تاومسلا قاخ
 كلا “ايف كانو نق ا دينحلا كلا ميللا ٠ تابالا |

 رون تنأ ديحلا كلو نهيف نمو ضرالاو تاوهسلا كلم كلادمحا |
 قح كدعوو ىف 4 تنا ديحا كلو نهيف نمو ضرالاو تأ تلا

 ةعاسلاو قح ديحمو قحرانلإو قخ ةنجإو قح كلوقو قح كءوافلو ١
 كبو ثبنا كيلإو تلكوت كيلعو ثنمأ كبو تالسا كل مهللا قح

 امو تررسا امو ترخا امو تمدق يل

 . هلابالا ةوقالو لوحالو ثناالا هلاالر خسوملا تنأو مدقملا ثنا تنلعا |
 نيثالثو اثالث هللا ناحسو ىسركلا ةيأ ةبون _ ١

 2 نيثالثو اثالثربكاهللاو ارشعوا نين الثو اثالث هلل دمحتإو ارشع |
 لعوهو ديحلا هلو كلملا هل هل كيرشال نحو هللاالا هلاالب كلذ مخيو |

 ذوعا يلا مهلا .ةروثاملا ةيعدالا نمو ٠ ءاشامبوعذي مثريدق ءيش لك |
 ظ الع نردو عبشتال سفن نمو عهسيالاءد نمو عشخمال تلق نم كلب

 كتبقن ةءاجو كتبقاع لوحتو كتمعن لإوز نم كب ذوعإو عفني
 ءاودالاو ءاوفالاو لاعالاو قالخالا تاركنمنمكلب ذوعإو كلطختت عيمجو

 كحاص نمو ءوسلا ةعاس نمو هوسلا ةلبل نمو ءوسأ| موي نم كب ذوعأو
 كلتافاعمبو كطخعن م كاضرب ذوعإو ةماقملاراذ ىف وسل اراج نمو وشل
 ىفملا كللاسإو ةرخالاو ايندلا يف ةيفاعلا كللاسا ين مهللا . كنيوقع نم |



 ذوعأو هيلع اهتلبج امريخواهريخ كلاسا ينا ممللا ةجوز ىلع لخد اذإو |
 ظ 0 ء هللاب ذوعا بمضغ اذإو هيلع اهتلبج امرشو اهرش نم كب

 |  ناطيشلا نم ينرجأو يظيغ ينع بهذإو ينذ يلرنغا مهلا 5-8
 أ 0ع | امينافاع يذلا هلل دمححا ىلتبم ىّلر اذ ذأ

 ا هللاركذ دمحان ديس لع لصوإلا هنذأ تنطااذإو ٠اليضفت قلذ نم ا

 هلل يلد هبيبحو هللا لوسر ديحم هلجرر تردخ اذإو : ند نمر يخي
 بهذي الو تناالا تانسحاب ينايال ممللا يش نمءريطت اذإو : سو 4 هيلع

 || ملا كلمساب مونلا دارا اذإو ٠ هللابالا ةوقالو لوحالو تناالا تادسلاب ظ

 يسنن ثكسم| نا هعفرا كبو ينج تعضو يبر كءمءاب تومإو ايحا

 ص : ملا: نيحاصلا كدابع هب ظنحت اب اهظنحاف اهتلسرا نإو اهحراف
 يرما تضوفو كيلا يسفن تيلسا ين ملا ٠ ككدابع ثعبت موي كباذع
 الا كنم |بنمالو اطال كيلا ةبهرو ةيغر كيلا يريظ ثأجإو كيلا

 يف قلق اذإو ٠ ثمرا يذلا كبينبو تلزنا يذلا كباتكب ثنما كلا

 ماويلل دها مويفلا يا تاو ويعلا تأدهو موجغلا تراغ ميللا هشارف ظ
 ه+باتعو هبضغ نم ةمانلا هللا تاملكب ذوعا همانم يف فاخ اذأو " ينع | ٌْ

 هدعزااينور ىأر اذإو :نورضحي نإو نيطايشلا تازمه نمو هابع رشو ظ
 اريخ ناك ن نأ مهلا مجرلان :اطيذلا نم هللاب ذوعا اثالثذ ةراسي نع لفت ظ

 اكن املا رظنو لبللا يف ظقيتسا اذإو ٠ كعبف رش ناك ن أو هبرقف |

 .تمسم
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 || نزحلا لمت تناوالهس هتلعج امالا لهسال مهلا رما هيلع بعصتسا اذإو 1 ظ

 ١ نيمعتكلي 0 اهحوتأو كلل اني | يف لا ةجاح دارا | اذأو .اللهس تن 5 ءشأ

 :كع هلهأ 0 هللا لالطا أر اذأو هةفيح كر 3 الملأو نوح

 0 قت ورا ناكل فاش ب ملدا هللا نانا
 | دشن وريخ لاله هلل كبرو يبر ىضرتو بحت قيفونلاو ماقسالا |

 ا ينك ءاجو اذكريشب بهذ يذلا هلل دمحلا كتله يالا 0 ظ

 م يل يضقنل نه ينجاح يق يلر يل: كب تهجوت 0 ىن

 ممللا يبدو يلاهو يسفن ةن لع هلل مسأي هت ثيعمديلع ترسعت اذأو ٠ يف هعفشف

 | الو ترخأ ام ليجعت بنحاال تح يل ردق ايف يل كرابو كلئاضتب سدر
 أ كنارح نع كلالحب ينفك ميللا نيد هيلع ناكاذإو ٠ تلجت ام ريخات

 ةوعاو يي ورخكإو ملا نم كب ذوعا ينا ملا كأوس نمع كلاضنب ىننغأو ||

 أ ةبلخ نم كلب ذوعأو لخلإو نيملا نم كلب ذوعإو لمكلإو رجا نسل |
 || ةكتاللل بر سودقلا كلما ناس شحوتسااذإو :لاجرلارهتو نيددلا ||

 ظ بكوكض قنا اذإو : توربج|وةزعلاب ضرالإو تاودسلاتللج 0 ىاأا

 أ |بلتقت ال ميللا قءاوصلاوا دعرلا عمس اذإو .هللابالاةوقالو هللا ءاشام |||
 اخ 1 2 هداك 0 ا كيضتسالا |



 ارا

 | الوإلا ا 5 داود نرجوا هكرو ولا علا

 2 كام 4 اريغص ا اهجافا 0 ا
 ا ذوعأو اهيفام ريخوقوسا|اذهريخكلاسا يلم الأ لاك قول الخدا ذأو ظ

 انييياهيف بيصا نا .نم كب ذوعا ينا مإلا هيف ام رشواهرش نم كب ||
 'ايلانملا او امثدمحلالاقهبجتلامىأ ىأرو.ةرساخةقفصوا عرجاف ||

 00 ىلع هل هادبح | ههركي اه ىأ اراذام ةرخالا عسبع الل ع مولا

 أرمأ دارا اذإو . غرخا انرا هلوا انتيرا اك مللار غلا ةروكاب ىأر اذ ذو.

 هبنتودكتنادوحا كل مبللا اديدج ابوث سبل اذإو . يلرتخأو يلرخ خللا

 هل عنصأه رشو عرش ن كلب ل ريخو هريخ كلأسا

 شرعلا بر هللاالا هلاال ميلا ملظععلا هللالا هلاال برك هيلع دةشنا اذإو

 0 شرعلا بر ضرالا برو تاوهسلا بر هللا الا هلال م ِ.ظعلا

 1 ىلا ينلكت ااا 1 هل ناجح ثيغتسأ كلب مويقاي

 | هلاال اعيش هب كر 0 تناالآ هل 0 0

 ؤ 00000 1 و نبأ 1 نبأ 00 انا

 | قي_هتلزناوا كلهن دب تيم كلوه مسا لكب كلاسا كءواضق يف لدع

 / ل ناك دنعبسفلا لع يفوت هرثاتساواكتلخنمادحاهتلعواكباتك
 رس 2 2اس اة لل(
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 | رافختشللا ديسو ٠ مظعلا هلل ناس هدبحيو هللا ناعسهيستلاغيص لضق

 / ملظعلا 0 3 ل 0 9 رفغا
 | قطن هءون نم ظقيتسااذإو .هيلا بوتأوم ويلا يلا وهالا هلاال يذل

 انهصاروشنلا هيلاو انتاءا امدعب انايحا يذلا هلل دمحا لاقو نيتداهشل

 1س وا هيلع هللا يلص ديح انين نيدو صالخالا ةيلكو مالسالا عرطف ل

 كلملارسبص|وانصصأ نيكرشملا نم ناك امو اهلسم افينح هاربا انيبا ةلمأأ |

 نكساءوراهنلاو ليللاورالاو قالا وهل ةمظعلاوءايربكلإو هلل دمحإو هلأ |

 كيرشال 0 0 حمام مولا: للاعب ٠
 ةلمج دهشإو كدهشأ تعصأ ينإ مهلا «ركشلا كلو دمحلا كلف ك

 كدحو تناالا كاشي كاتس ظ
 كااملال تععصا ينإ مبللا ٠ كلوسر و كدبع اديم نإو كل كيررشال
 امالا ذحا نا عيطعسأالو اروشنالو ةايسألو اًنومالو ازيخنالو اسفن يدل |

 0 إو لولا نمو هاضرتو ةبحتأ|.ينقفو ملأ ينتيقوا الا يقتاالوينتيطعأ| |
 مسأب لاق هنيب نم جرخ اذإو. مظعلا لضنلا وذ كنا كدعاط يف

 5 |ل اول لذا وا لذا نأ نم كلب ذوعا ين ميلا هللا ىلع تلكوت | |
 و 0 ىلع ىنبيوأ نب اوأ يلع لهجوا لهجاوا مظاوا ملضاوأ ١



 . د
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 ا ا دال ىف تالمأملا ةاكضو "وق ذراوب ةبيغ 5 : ةبيغلا
 || ىرلا يضتتي ةلصاوملا ماودو برشلا بجوي ةلزانملاءافوو يناعملا قوذ
 أ فاصتالا برقلاو :هنعاط نرع يفاجتاو قحا ةفلاخي سندنلا دعبلاو
 || لفاونلا لع ةبظاولاو تاضورفملا اداب تاقوالا ىلع ةموادملاو تاعاطلاب

 ١ أ ةبوتلا مدقي نإو تاوعدلإو دار والإو ركذلا لع ةظفاحلاو تابختسملو
 - [|دصرتيو هللا لور ىلع ةالصلإو هللاركذب اعد متفيو ملاظملا دريو
 ظ | هفرح مويو رحلا تقوو ةعبجلا مويو ناضءررهنك ةئيرشلا تاقرالا
 || دوجلا يفو ةماقالاو ناذالا نيبو اهدعبو تاواصلا ةماقإو رطملا طنعو

 ظ دعب ههيجو أمبب محيوديدي عفريو عوشخو عرضنب ةلبقلا لبقتسي نأو
 ' (| اعذلا يفويو محلا فلكي الو ةتفاخغإو رهجلا نيب هتوص ضنخيو هغارف
 ا نواقإم دب 0 00 والت راكذ الا لضفإو ٠ انالن

 ظ ىلع ةبظاوملاو ثيل لةأرقلا ن هرثكيو ارضحو ارفس ازاهو ليل ا ةنكمأ

 . || دع كللذ كرابت 1 اًابص ةعقاولاو سيو هبف قرقبلا ةروس أر
 لضفإو م هيلع هلا يلص بلا !ءمالسلإو ةالصلا نمرثكيو ٠ مونلا
 لكأو هللا الا هلال نأرتلا دعبراكذ الا لضفإو ٠ ةيبيهاربالا اهغيص
 | لك يلعوهو ديحلا هلو كلملا هل هل كليرشال نحو هللاالا هلا ال اهغيص
 || تينثامل ثنا كيلعءانثىصحاالكناعس ءاننلا غيص لضفأو ٠ ريدق ءيش
 أ 08٠يزم يفاكيو همعنيفإوي اد هلل دمحا دماحلا لضفإو ٠ كلسفن ىلع

 رص صل
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 دازلا غم هبلقو هداز كرات 0 | عم ةباقو دا

 1 تاماقملا نم لكوتلإو  دارملا ذهب 0-2 ظ
 قحيوفرصت عونب هيلا لصحوتي ام بادالا نم هتازانمب دبعلا هب ققحتن ام ||

 دنع هتماقأ عضوم كلاب لك |ةف فلكت ةاساقمو تلطت برضب هب ظ

 000 اقم نه يتتري نا هطرشو هَل ةضايرلاب لغتشموهامو كلذ

 ندو لكوتلا هل عكيال هل ةعانقال ن ل ذ ماكحا فومتسي
 ينعم لاحلإو ٠ دهزلا هل عجتيال هل عر وال نمو مي ا

 طسبوا نزح وأ برط نم بالنجأالو ةنم دعت ريغ نم باقلا يلع درب
 تالاقملاو بهاوم لاوحالاف سنا وأ ةبيه ىأ جاعزنا ىا 2 ضبق وأ

 نم دبعلل دبالو_قحلا تابنا عيجإو قلختا تابثاقرفلاو با

 هل ةفرعم ال هل عجال ن.وهل ةيدوبعال هل ةقرفتال نم ناف عيجتإو قرفلا | | |

 || مايق ءاتبلاو ةمومذملا فاصوالا طوقس ءانفلاو ٠ نيعتسن كايإو دبعن كايا ْ 0

 تافصلا هلعت ربظ ةمومذملا فاصوالا ن :رع ىنف نم ةدوبحلافاصو الأ

 تافصلا هنع ترتئسأ ةمومذل ١ لاصفملا هيلع تبلغ ردو ةدوهل |

 نع ىنف لاقي ماكحالا فيرادت يف ةردنلا نايرج دهاش نمو ٠ ةدوحملا

 5 رايغالا نع راثالا مثوت نسيت يالا نس نط ل ظ

 أ لع ى جما ركذ ءالتسال قحاب رضح ىتاخلا نع باغ اذ 5 ا

 | دعب ساسحالا يلا عوجر وح ىلا ٠ هبر يدي نيب هبلقب رضاحوهف هبلق ٠

1١2 
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 |دنع هللا ا ةمحر عتبأو كيلع هيردقردقب هفخو كأنم ةبرقر ننس لالا

 ١ ةللذ لالخ فسد كل ءاحر عطتت : الو 4 هيصعم كزنع هتبوتعرذحأو هنعاط

 1 : ْش |فرسلا 0 ةولانيوه هتدأر ارأو ىلاعتمللا ةردعب دوحو |١ يف عقأو 50

 1 فال عادباللال يكل صن هنعاطتسا يفق هرذق ه ةيدنقمال وهيذلا ٍ

 || بستحم»دبعلاو دلك ريغقلاخ هللاف كيدحلا 0 عادباللا مافهللا ةردق :

 ةلدة تفع هللا ةقلخ يذلا 4 00 ع تقاغيو ديعلا باثيف قاا>زيغ

1 
 ا فلئخيةنأ رانخإو باستكالا ل موف ع

 هيلع قزرلا قيض دنع طخعتبال هلكوت يف نوكي نه سانلا فالثخاب

 || دين 1 حرا هقح يف لكوتلاف قلخلا نم دحا لاوسل هبفن فرشتسنالو
 ْ باستكالافركذ اهفالخ هلكوتيف 1 نمو نمشلا ةرهاجلاو ربصلا نم

 ةيعاد 0 نلاعت هللانع قحش ع 51 رجتلا ةدارا 0 9 ندو' حرا هاح ِ

 ْ ةتعاد 0 ا ةهنع ةلغاشلا تالا 9 اول ى ةيفخ ةوهش ياسا

 |( لكوتلا ناب لوقلا ىلع اذهو ٠ ةيلعلا تاماقملا نع طاطختا ديرختلا
 داهدالإوملاعت هللاب ةقثلا وه لكوتلا ناروهمجلا دنع جارلاو بسكلا يناني
 نراك !؟بابسالا ةرشابم عم ناكوإو هيلاو ةنمرمالا نا داةئعأو ةيلع

 || دفا مسمن وغ ةينيرغسلا يف دازلا ذخإو ٠ لسو هيلع هللا لص ةلعفي
 || ملاصلا فلسلإو ةباعصإو هيلع ةءالسو هللا تاولص ينطصملا ناك دقو
 نولي مهلع ل ناوضر

 2 ليم الريخا تاينب دازا
 : | نع دازلا ىلا



 | مَ

 ظ اعمل نطايبلا ةمالسوربصلا انمار كة فاينل | ظ

 أ روصت هتاغص نم هب هفرعي امب هبر فرغ نمو . لاهخالا ةرثكو قلخما | |

 | ىلا ىنصاف هباوث اجوو هباقع فانغ هتيادهب هبيرتتو هلالضاب غبعل قيعبت

 | قمح قم ناكن الوم ةبسلاف ةنجاتم بس | وورق وا ليلا كا
 ةملا ّيلدو ٠ هذاعا هب ذاه:سانإو هاطعأ هلاس نا ايلو ثفتإو هاجر و قبو

 .نيلهاجلا ليج قوذ ليج تاكلهللا نم هيلا ةسفن ةوعدن امي يلابيال
 هللا نم ابرقو كطخع وا كنع اضرو اداسفوا كنم احالص كنوبلف |

 كبلق يف كل رطخاذإو . ايمو امعنو ٍةواقش ا ةنم ةداعس ادعب ىا
 نمجرلا نم ةئاف ةيلاردابف هب ارومام ناك ناف عرشلا نازيمب ةنزفرطاخ ||

 رافغتسالا كرت بجويالانبوأق ةلغذبدصقنل راغشنسا ىلا انوا ةغتسأ جا تح ١

 كتل نان نافل( نم ةنافافاعلا نااملاياد هنعايب نظاما ناك
 ليدي وأ لكتي ملام اهنم مللإو ىفنلا ثيدحو ٠ يلاعت هللارفغتساف هلعف ىلا |
 كميظنلا دهام كييلع بف ةرامثلا سفنلا كمن ناو : ناروفغم ب |
 ةءاجغو هبال مه اديكذم لدكيإ ذاذلتءال عاقت ل ناف باددجالا يف | ش6
 ظ فخ ملاغت هللا ةظعراضحتسالوىا هللا ةجسر نم ظودنل علفت ل ناف ثاولا أ[
 لعجإو وه الأ اهب 22100 ا

 كنعاطو كنع يعن عطقنثال نم كركشو كلنع بميغيال نإ. كنبقارم |

 نم يتسإو ةزاظلسو هكلم نع جرختال نا. كلعوضخو ةنع ىنغشمنال نأ
 تس سس سم



 الا

 ٠ قلخلا نسحو ظنعتلاب ققحت ةنسلا عابتإو ٠ ةماقتسالاو عرولاب قذحت
 . || ةعاذقلاب وتحت اضرلإو ٠ لكوتلإو ريصلاب ققحتي قلخملا نع ضارعالاو
 غب هيلا ءاجلالإو ءارسلا يف ركشلاب ققحت هللا ىلا عوجرلاو ٠ ضيوفنلإو
 ذوفنو ةيرلخلا نيبو ةمرحا .ظفحو ةيملا ولعب كلذ لصحيو :ءارنغلا
 ماقلل معلا بلط ةسخخ تالماعملا لوصإو ٠ ةيعنلا مظعتو ةيزعلا

 صخرلا كرئو رصبتلل نإوخالاو خي ا شملا ةبحصو يهانملا باننجإورمإوالاب

 يف سننلا ماهتأو روضحت داروالاب تاقوالا طبضو ظفمتل تاليوانا|و
 هتفآ معلا بلطف . بطعلا نم ةمالسلإو ىوهلا نم جورفل يش لك
 ةبحصلاةف|و ٠ ةلعاقو لصا ىلا عجريال ايقنايدوالقعو انس ثادحالا ةبحح
 سننلالع ةقفشلا تاليوانلاو صخرلا كرت ةفإو ٠ لوضفلاو رارتغالا
 ١ ١ راويلاعت لاق دقو اهتماةنس|و اطإو حا نسحب سنالا:سفنلا ماهتا ةفأو

 يلح ردا للع هب يوادت ١! ل هص|و ٠ اهنم ذخمويال لدع لك لدعت
 دنع ضرعي |م يلاعت هللا يلا ءاجتالإو بارشلاو ماعطملا ةلقب قدمها فيفخت

 || ركذلإو ةبقارملا ماودو هبف عوترلا نقتيأم فنقاوم نمرارذلإو هضورع |
 فارطإوليبللا ءانا سو 4 هيلعملل يلص يلا ىلع ةالصلاو رافغتمالاو ركفلاو

 ةيالأ سننلا ءاودو : هلاقم و هلاحي يللاعت هللا لع كلدب نم ةيحوراهلا

 ريكلاك ةمومأملا قالخالا .مرومالا فسافس نع ةهاجملاب اهعفري نأ

 | دفاع عمدا لاهحالاةلقونظلا ءوسو دسحلاو اند بضغلأو
5 



 هي ١ ا ىل زر نق ا
 هيلع نواطيالورطنضا اذا ةيعلظر وهنضرتعسا اذا ةضرقي و 2 ك0

 عيش رن الواهأر اذاةيكفلا نم هَل ىدويو ىوطأو ءوضلا هنع غنمف ءانبلاب [

 اذأ ةلمجابو هيلع ةضرعي تيبلاوحن غيبي نا دارا اذإو ليلقوهو ا ءانا |
 ءيسه تناف كومذ اذإو نسحم تناذ كيلع نوني كلناريج ناك

 ْ ةمئاخلا

 ١ جاجا بلقلا حالص اهب فرعي لوصاب م وهو فوصتلايف 1

 نم“ ةقوقولاو هيلا ةيشنلاب هزوس امكاقنحإو للا وش اعلا ل رج |

 راثالاو هنسلاو باتكلا نمهدادننسإو ٠ انطاب وارهاظ ةيعرشلا بادالا

 ةداعسلا هترثو دبعلا لاوحأ حالص هتدئافو. ةمالا صاوخ نع ةتباثلا 1

 تاروماملالاعفب ةعيرشلا عابتإو ةيسدقلا عرض ١/2ىلا لوصولاو ةيدبالا |!

 نيكل ومالا وز دكلا 0 .قوصلاو تانيا نا ظ
 لاعفا عبنت ةقيرطلاو :٠ ررضاو عفنلا فردملاو بهذلا ةنع ىوتسإو

 تالاكبو اءلاود يف احورلا ملعلاو  هتما ص يس

 : ناو متع 2: انيوكل ةيلجكو اهتي كو اهضارمأ أو اهت هاما ةفرعمو تولقلا |

 1 عب ةنسلا عابتإو ةينالعلا أو ةاس || يف هللا ىوقت ةسخ فوصتلا لوضأو

 يضرأاو رابدالاو لابقالا يف قا نع ضارعالاو لاعفالاو لاوقالا
 | هللا ىوقنف ءارضلاو ءارسلا يف هللا ىلا عوجرااوريثكلاو ليلفلا يف هللا نع

 ما دش 5 3
 1 م م م مح
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 هلوىلعدل اول | قح

 0٠2 دلا دانوب ل صخو هيرو هيدلاوب نسي
 عف :ريالو اهرذق نهرذقتلا رظي ال نإو هيف ةيصعمال أم 5 لك ف اىعيطب

 ة اهعاقدصأب ربي ن نأو حانج نيلو قفر اىبطاخينأو :ةوص ىلع هتوص

 الواهتهج نرد هنحر لصيو اهروزيو اطوعدي 0 دش ا

 را ةنجال ةعاطلاو تلا دبوب و هبراقأ >2

 رانا تح

 هلك بيرقلا لسملا ر احا ا هل ناربجحلا

 راك قحةار ل اهنا نافح هل 00 عاضروأ ب

 برقالا راجوهف عبر الا تاهجلا ن كلل ا هلكو مورفاكلا

 لاوسلا رثكي الو مالكلا هعم 0 مالسلاب ءادبي نا هقحو برقالاف
 هوقي وةبيدملا يف هيزعي و تام اذأ هعيشيو ضرم اذ 0 هلاوحأ نع

 ! هم ةكرشلا رظيو حرلا يف هينييو !ءاعط هل عنصيو ءازعلا يف هعم

 ؛تروع رتسيو هيذعوي | لك هنع "عقلا مجد فو

 «بضوب هيلع قياضيالو ههرح ىلع ع جس وحن نه علطبالو هن

 الإ الو هئانف يف بارتلا حرطيالو هبازيم يف ءاملا 2 0

 ٠ ه مداخ وحن ىلا رظنلا ميديالو هلي ايف رظنلا هعبترالو هتيرط قضي



 8 ظ

 | برقنتتنإو ىوكشلارثكتإلوموسقملابعنقتنإو قيطيالام ةناكتالو بضغ ||

 ا تنفو ائيشالو هيلع مش ام ةنم بلطت الو ىفريو بحي ١.لكبويلا

 | اهتيب نم تجرخ اذإو اماريجت ددرتلإو مالّكلا ةليلق نوكت نإو متبعالم
 عمسي نازرنحنو عجرت ينح اهنعلتة كن الملا ناف ةنيرخ جرخت الف هنذاب

 ةّئاه اهتيب روماريبدتب ةّئاق تروكت نإو اههجو ىريوا اهتوص يبنجأ

 نوكت ناو اهبراقإو امسفن ىلع اهجوز قح مدقتو اهبر ةدايعوا مالصب
 دالوالا تس نع ناسللا ةريصق مهيلع رسلل ةظفاح اهدالوا ىلع ةنفشم

 أ نإو ننس يثنتال نآو املامول املا هيلعرخافنتالو جورلا ةعجارم نعو
 أ امد نمزب بيطت الو نيزتتال ناباهع تاءاذا اهجوز. لع دمت |

 هلاو لع دلولا قح

 ا ىثنالاب نزحو ركذلاب حرفي الو هتدالو دنع هجانحي ام هل بينا

 ظ ءامسالا نرسحاب هيمسو ىرسيلا هنذأ يف ميقي و ىنملا هنذا يف نذموي نأو

 ظ صنيو هتداالو نم عباسلامويركذلل نيتاشوىفنالل ةاش جذب هنع قغلو

 ٠ عبس غلب اذاف هنو يواحوأ عرغ هكدحيو ةضف هتنزب قدصتيو مرعش 0

 ظ ةاليصلاو ةرابطلا ماكحإو طخإو ةأرقلا هّلعو قفرب هبدا رىسحا نينس|أ

 ظ غلب اذاف شارفلا يف هتوخأ نيبو هنيب قرف نينس عمت غلب اذاف اهب هرمأو

 ا ةنس ةرشع تس غلب اذاف مايصلاو ةالصلا كرت يلع هبرض نينسرشع
 ا

 ظ ةطعلاب هتوخأ نيبو هنيب يواسي نأو قونعلاب هل ببسنيالو ةجوز
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 ظ لخغ ان وكي نإورتتسي نإو ةلبقلا لبقتسيال نأ اهعادج بدإو ٠ نهيب هللا

 أ اهنم مالكلا نسح عماهلببقتو اهتبغالدو !هتبعادبب فطلتي نإو ل اخ
 | امن اطيقلا بدجو ناطيشلا انبنج ميلا لوقيو هلل ينسيو اهتسنإومو
 | لايل عبرا لك يف اهينايورذعال ثيح ةعبجلا ةليل عاملا دعتيو انتقزر
 يضق اذإو اهربذ ب اهيتاوالو امتجاحو هنجاح بسح ديزيوا صننيو

 اهتايو امذاي الا لزعبالو اهتجاح يضقن ىنح اهيلع لهت لازنالاب عرطو
 نزح اطرهظب الواهسنإويو ثدلو اذا اهب فطأتيو محو دنع اهتوهشب
 هعيطتال تناكوا هبرافأ تذاواهنذاوا اهجوز لع تنج اذإو ٠ ىننالاب

 ترا اهلف هئم ةنايخلإو ىذالا ناك اذإو ٠ اهقالط ةلف اههركي هوبا ناكوأ
 يس اهئلطبالو ٠ هنم هتذخا ام رثكا ذخايالف قفريو هنم امسفن يدنت

 فطلكي ناو ةإو ةفلط عر صنتي ناو ديف اهعماج يل ئوا شيحلا
 امضاخيالو ٠ اهقتالط دعب ةيذهب اهبلق ثبيطبو |هننعب الو اهتالط دنع اهب

 أهرس يشفيالو

 ا

 ظ
 ظ
 أ
 ا

 هنجوز ىلع جورلا قح

 ال نإو هيف ةيصعمال ام اهسفن يف اهنم بلظ ام لكيف هعيطت نا
 اهنيب نم جرختالو هنذازالا اعوظت موضنالو ةنذابالا هتيل نف اعيش لطعت
 ةبغاذملاو طاسنالاو بدالا نسم ةعم اغرشغ نسحت نإو هنذابالا

 |اذا مكن الو ةبطاخلايف ةلقرتو نيزتتوول بيطتننإواثللا تابسابو



 أ

 ١

177 

 راسل راو وابد هيلا تدجو اىمميب تاذ ذ مصت ن نأ او تاعاطلا ىلع ٠

 لكل عفشلو نظلا وس ن نم ةيلقل ةنايص متل عضاوم يف ىو هتكيسو هتروع

 ردي أ ا اضف يشل ع ذم ةجاح ل ند

 اهل 0 انيأ

 اهجوز ىلع ةجوزلا قح
 اهلاةع رصتل اهيلع اجرت . ىذالا لاهحاب ارعم عرشا لإ نسح

 هتبيه طتشقال ف ثم هايس ١ نس ”امبعا دهو امشيط داع اهيلع محو ْ ظ

 اهلئاوغينخي ينأ ارومالا يدابم نع لفاغتي الث يحب هيلع ةريغلإو اهدنع

 000 دنعاب اهيلع ةقفنلا او اهب ن .ظلأأ ءوس بابسا يف غلابيالو 'ٍ ظ

 ةللهاشتا ذأ هللا امفوكو اهني د ماكحا ند هلأ جانحتام املعيو فرس 1 :

 ةِيمسقبو نهضعب يلا ليمالو نهيب لدعي تاجوز هل ناكاذإو اهيدا

 اكارهق ةعاطلا ىلع اهلمحو اهبدا اهنمزوشنوروفن عقواذإو نهيب تبيملا
 اهالو عطن لن ناف اهفوخيو اهرذحو امظعي ناب ةالصلا كرت ىلع اهبدعوي هلأ

 مل ناف ثيبلا يف اعموهر اهرجتو شارفب اهنع درفنا وأ عجضملا يف مرهظ
 ال يدب الو اظع اطر سكي الو اهلوي ثيحب حرومريغ ابرض اهبرض عطق
 دب الف امميب ماصخ عقوو امم روفنلا ناك ناف اههجو برضيالو امسج
 قفوي احالصا اههرما ناولصيل اهلها ند محو هلهأ نم كح نييكح نم
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 ْ 0 راع . < حرفلا هل ربهظيو هتاممم نم هبأق حرب نإو هيلع لف

 1 ا أ. نوكيف ضي ام لغم هل روب نأو هر هراكملا ن نم هلاني مب نزلا
 ١ ساجللا يف هل عسوبن أو هلابقأ دنع مالسلاب أدبي نإو ةينالعو ار رس امدو

 1: نم عرفي يد .ملكت اذ اذا هل عمسإ و هم هأيق دنع هعيشبرو هناكم 0 رج ها[

 ا هجوبمفأري 54 هب 9 اع !نأ بخنأكع هلع 5 و همالك ف لذ ادتبالو هباطخ

 عيا هللا
 اللا ىلع لما ىف

 ككاءدافأ هبيتو 5 اول يق اذاولع 3

 0 اذا ههسقبتو تام اذا هعيشتو ضرم اذا هدوعتو سطع اذا هتهشنو

 ]| فكتوباغاذا بيغلاربظب هظفحتو كوصنتسااذا هل 2 او كيلو فلح

 1 ندر الو 0 راكنالارثكتالو هل عضاونتو لوقلاو ل.ل ب يذالا هنع

 هلبحتو مالسلاب هاخا ادبي يذلا اهريخو ايا ةث الث نمرثكا منه فرعت

 هناسحا لع نرسحلا نيمتو كسفنل هركت ام هل عركتو تلسفنل بحتام

 مهنه لك ىلا نستو لبغإو بات اذا هبمأو رب دال وعدن مم ءيسلل ر ةغتستو

 قلخل عيبجلا قلات و هنذابالا هلزنم هيلع لخدتال او ثمع ءطئسا أامردقب

 هاقلت نأو نايببصلا جحر ةوزماشإلا رقوت :وهنقي رطب ناسنا لك ل اعتو نسح

 واع لع 9 لد د نةوريئوت فديو وولد ذو شوش هجوب

 ب أوو مع 2 مع نم لكب .دقتعتو هنلزنم ممالك لرتعن ه:زتمو هناش



 | او رسما قاخملالا هيف عارتالف كلا هن 010 ظ
 أ : ةثالث سالإو ٠ هتنتقو رش نم ةمالسلاالأ هيف عارتالف هب سناتست
 | جا ءاودلا لثم هلثم ينانلإو ١ هع 0 + هأثم مث كح

 الو هيلا جانجتال ءادلا قم هلثم ثلاذلإو ٠ تقو نود تقو يف يلا
 عرش نم صالخلا لجال هتار 0 :دقيكلا نكل هن ستان

 هلاعفإو هلإوحأ تدهاشو هت دهاش اذا و ةمظع ةنئاذ هتدهاشم غو

 | نم ههركي كيا ناسنالا تددجا راو ةريدب لذ .و نم ديعلااذ !مينجت ةيبقلا

 نييدءوملا نع ينغتسأو هبدأ لك هريغ

 ةبيصصلا قوقح

 يف سشنلاب ةناغالإو ةحاحلا دنع هنم لضافلا لذبو لاملانراقيالا
 نايل الا ىلا هجوحم نرأ ريخ نم هحناصم ءاضت ىلا ةردابملاو تاحاما

 سانلا ةءذشمنم هءوسب ام غيلبت نع توكسلإو بويعلارتسورسلا نانكو
 كرثو هثيدح دنع ءاغصالا نسحوهيلع سانلا ءانثنم عرسي اهغالبأو هيأ

 ةنءا# ن. فرعي أب هيلع ىنشي راو هئايسأ سحاب هوعدي نإو ةيق ةاراحلا

 بذب اك هيف ملكت اذا هتبيغ يف هنعبذيو ههجو يف هعينص لع مركشيو

 هنلز نغوفميو هيل) جانحا اذا نطيزمتو تظل 'هعصن نإواةشقن نأ |
 هنا دعبو هتايح يف هتولخ يف هلوعدي نإو هيلع بتعلارثكيالو ةتونهو ||

 | هناجاح نم اعيش هفلكيال نو هتوم دعب هبراقإو هلهأ عم ءافولا نسم نو
 1 ا ل ل اي حا



 يق

 ظ ” دييئناإلا ركبوا درا امهم تيار انام هيلظي اتفانم
 ظ ناف مهتاعت الو هرشرم هللابذ تس | وهلال مكف ارش مهم تياراذإو مهلا

 | نوبسا< ةروع نورتسيالو ةلز ل ةرثع نوليقي ال سانلارثكأ

 / بائذ مهطابو با.ث مرهاظرينكلاو ليلنلا يلع نود يوريقنلا ىلع

 || امإو ٠ اريخ سانلاب نرظو ةربخلا قح هريلختل نم ةدوم ىلع لوعثالو
 طورش ةسّخ مهفربتعت نا الوا كيلع طرتشيف ءافقدصالاو نإوخالا

 , الف :قدصلاو ايندلا ىلع صرحا مدعو حالصاإو قلخا نمحو لقعلا
 , كلعفني نا ديري وهو كرضي نا هلاعفأ نسحا يذلا وهو قمحالا بعصن |

 أ وهو هقلخ ءاس نمبصصنالو . حالا قيدصلا نهريخ لقاعلا ودعلإو |
 || يلع ارصم اةساف بعت الو ٠ ةوهشلإو بضغلا دنع هسفن 7:

 | ضارغالا ريغتبريغتي ل هلئاوغ نممونال ىلامت هللا فاخيال نه نالقيصع

 | دارك كيلغ نع ليرت تاتغل ]و ىتسانلا ةلا ةموادمو 1
 لاق مس هتبعص نراف اندلا لع صيرخلا بمحسنالو ٠ ةبيقلإو ةيصعملا

 يلع ةتبعص نراف اباذك ب حتالو ٠ ةشيعملا كصغني و ةيعنلا كطفل

 | + بيرغلا كنم دعبب و ديعبلا كنم برقي تارسلا لدم هلثم ناقرورغ

 | دحاب كيلعف طورشلا نه هيف تعمتجا نم ءاقدصالا نم دجت غن :ناف

 : ك.ةطلاخم نوكت نا امإو كتمالس اهيف نافا مطورشب ةلزعلا اما نيرمأ

 ' كترخال خا ةثالث ىلع ةوخلالا ناف . مهلا كدجاحو ملاصخر دقب مهتم



 ا
20 0 

 اك

 يصالا ا ماعت هلل لاا 5 مالسلا هيلع ىسيعع لاق“ فرغلا

 نمإوسلاج لاق سلاجت نيف هللا حوراب ولا معمدعابنلا هلل ىلا|وبرثو
 ٠ هلع ده و هللا رك ذت

 لمع ىلع يناد هلل لوسيا لا 1 ىأ لجر ءاجو

 دقزأو هللا كبح ١ يدلا يف دهزا لاقف سانلا ىبحأو هلل ينحأ هتلع اذا

 ليهاجم فانضا ةثالث لع سانلا نا لعاو ٠ سان ١ كيحسانلا دنعايف ||

 ةبلاك بداق نيلوهجا م | اوعلاب تعا اذاف ٠ءاقدصأو فراعمع

 يرع ام لئاناو او مفيحأرأ خلا ءاصالا ةلقو مهينلح 'ضرتلا
 ذياب أو مع ل١ ةجاحتأو مب عاذجالا ه ةرثك نع زارتحالاو م.ظاذلا و

 ام مرذحإو مهم للقاف فراعملا اءأو ٠ لل حصنلاو فاعللاب مهم ءاركشم 1

 5 مخ :ه رقخنال ن | ملم نر طا با دل اذاف 5 نأ

 لاح قي 8 مظعتنلا نييعب م ها صا :مربح هلع ىو كناذ

 نبع نم ا لَقف ماين 8 كبلق يفي :دأ ١ لها ت ظع ىتو مايند

 ا مي ايف رغصت كناف مايل "5 ن1 :1 كلنيد ش لذبت الو هللا

 مهئانثو كلارا مماركا ل > يف ميلا نكست الو ةؤادعلاب م ا كوداع

 م 8 او 0 كيفأ اى ١ بجلال اوكوَحو يف كِلَع

 كف ىلاعت هللا ر حثاف اهاضتف ةجحاح مر . انمخا تلك اذأد هأحو

 كالو قلخلا نمريذاعملا 0 اتم ا الفذرصق نإو هيلع |



 كفن

 ا الا ثدع الو مادحالا ند هيلا نوجانكام ّك انلأ ملهإو عضاوتاا مزأ 1

 5 ةقث نع هلع

 لسحلاو لئاسلاا با
 ١ لقيو بدانملا عشاخما ا هب 55 ١ نيل س اجو هلا ؛ ماعلا | ا

 و ةلوغشم ب ه ولي ني اج لدالو يح أموق ومالكلا هيدي نإ

 ضرتعبالو هءوطختالو تل: ام فالخ ا د ف وقيفهض :راعيالو ل

 رع دحأ لئاسلا ثمالو هسلجت ىف هسيلج 'لايبالو هام فاعلا

 "ار :فالخيب كا هتبطاخم دنع مسبتيالو هسلجم يف هئاسلج

 اةيرطيف ةلاس. يف همهغتساالو ينس اذا ماما ينميالو ماق اذا هبوب لخأي

 مغتسي ولت اذا هل تصني وهلم دنت لئاملا هيل: رثكيالو هلزنمغلبي ىتح

 يف دم»إو موني ملوهو تءهف لوقءالو بد. قفرب هتلا م باوج هنم

 ملا يف ةقث ىلع هلاوس
 كلاثلا لصنلا ْ

 ظ :رشاعملاو ةحصلا بادا يف

 0 كابن ناك دج عرفي 0 5

 | قاعت لانو اناوخا هت 0 ىلا لاذ ساب نيب قفاوتلاو باهت
 ْ ريذلا هللا ىلا كبحا نااغوفرم ىورو ٠ !وقرفتالو هللا ل اويصنعأو
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 1 1 نب نوةرفملا ةمفلاب نوءواشملا هللا ١ 1 كضغبأ نإو روفل ءوب ونونلاي



 ااا
 حرس

 اع وزعي و ميديا تلبي ادحا جزاوالو موس اذا حيزا جالو ايلا
1 

 0 معنكو هيذي نيل هنوح 'رطي أع عروتيو هريغو ء ماهط نم ةنوأ 00

 كيلا مدنع شحويو ةبيغلا مهدنع جابو شيتفتلا ْن ءمغكيو شار

 ةراهطلا ملعب و مله' نم بلطلارثكي الو اليفث اره مهلكي الو 2 ا

 نسب سواح كما تدالا 0 ماكحلالا ن . ههنوج انك هو ةالمصلاو

 مملعيو م نرذاي يف :كاماماةارإلا نودتبي الو عضاوتلاب مرمي هيدي |

 مهدلاول 3 داع ءاعدلاو ١ رثلا لبق و ةذاعتلا الاب دنلا ْ

 أ ءيضولاة ءوادموراقولاو ةييطا مأ ماودو ها ىلع ةموادملا ظ

 أرجز يضاعملاو ملظلا ملة احب يدر يعلو زا ا

 ١ ةرابسأ !اوصيو لئاسلا ىلع نانيو مهلا ل برقيو ملعتملاب قضربو مث ١

 | ناوسلا دنع هتثو هني نوكتو ىرداال لوق نه ٠ فنايالو مهي ١ ديلبلل ||

 كر 00 لامع أ ركدلاا 0 ىبلإو 9 5 0 ا

 اان 7 0 نع كور ا رالاتسوأ /

 | مثريذأعم 0 7 0 دوعيو ||
- 



1 

 0 ا سس ويس سس
 ِ كلاضف باويا يل فا مبللا لاق هنم جورخلا دارأ اذإورماجلاب بميلطإ و

 ن.«ءىملا يبادا

 | حراوجلا نروكسو تيصلا مأودو ةملا ضوهو فرطلا ضغ
 ركذلا ماودو ضارتعالا ذلقو يهانملا باننجإو رماوالا لافتمال ةردابملاو
 أ| برلا مظعتو بلتلا ن وكسو تاعاطلاب حراوحلا دي.ةلو ركفلا هيزننو

 | صاخشالا ىلا رظنلا كرتو صالخالا ماودورسلا نانو بضغلا ةلقر
 ١" قدصو لمعلا ف صالخالاو قاخلا عيمج نم نسال هللا ةاضرهراثيأ.

 | مراحلا كاهتنا دنع بضخلاو برقلاو لفاونلا ىلع ةيظاوملاو لوفلا
 || فوخملا لامتسإو ءايحلا راعشتسإو بوذلإو ندبلا فيظنتو ةبيملا مإودو

 || راظنتإو هراككلا ىلع هوضولاغابسأو لكوتلإو ةقلاوءاجرلاب باقلاطبشتتو أ[
 || ةبوتلاماودو ضرفلا تإوف فوخ بلقلا شاعترإو ةالصلا دعب ةالصلا

 | لكوتلا راعشتسإو ظعولا عامس دنع راونالا ةدايز وركذلا دنع بلقلا

 | ناكمالا عم لجينريغ نم ةقدصاا جارخإو ةقافلا دنع ةقئلإو

 أ ٍ نايبصلا ملهم ليادا

 رثكي الو هسولج يف تمصلا مزاليو اهييداتوهسفن حالصب أدبي ٠.٠ ظ

 | برضلارثكيالو ةبيطإو ةبهرلاب ملل هبيدات ظعم نوكيو دالوالا يلارظنلا ||
 ظ اوطسبنيف نوندح م راي الو هيلعإو رتبت مغدامالو دالوالل بيذعتلاو ْ



115 

 وأ اماعط لكايالو ةم دخم ضيئارللا لها بفلكيالو قولا ركذي كب

 هسولج ضي 9 6-5 نأو أئيش برشي 3 7

 ماهل با
 تعغلت :| ةلقو ١ ىاأ 4 كرتوت 6 ال هيل و رصيلا ضغو ةروعلا راس

 لسغوهيف سولجأ هل ةو اباوج قل الذ ذ دحأ هيلع ماس ن ناف مالسلا كرتو ظ

 ءاملأ يضل فارسالا مدعو ميج ةرارد و ا ليف ةيبانجاررثا ظ

 لوخدلا لبق ةرجالا عضوو
 روعملا تاذأ

6 َ  ٠  50ليزيو جورخلا دنع ناسا لوخدلا ذنع 

 جتنا مللا لوقيو ىلا 3 هللا ىسيو لوخدلا اب كداب عاام كضأ

 اددحا دح دجل در 3 م 9 0 رولا اديب :

 مزأب ابو ةلبقلا لب ةتسم رسأ و نيحاضلا هلل داع يوادل بلل لاق

 يرتش الو عبي الو اهدلا مالكب ميال ةطاخلا الكوك ذلاو ةبقار لكأ| ا
 1 حالسلا 4يق يا د هيف عئرت :الو ةلاض نفي أعيش هيف ْ ا 7

 "ل لذ ديال و اعتلاو |ءأا ريغ ةعنضب هيف لغتيالو هيف ددر:لارثكي ْ

 نوناجاو نايبصلا 4. 0 00 ةساغب يما

 | تح

00 / 
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 تناالا هلال نا ديا كدحتو ميلا كلناعس سلجلا نم مايقلا هتدارا
 ظ . سلجلا ةرافك هناف كيلا توتأو كرذغتسا

 ْ نرطا ولدا ظ
 ظ هارولا ةبئح هحولاب تافتلالا مدعو رصبلا ضغو انيوطاب ينل

 .ةناعاو فوباملا ةثاغإو هللا د اذا سطاعلا تيمثتو لاضلاداشراو أ

 ركذ نم راثكالاو ركنملا نع ىهلإو فورعملاب رمالإو مولظملاو لماحا ||
 ظ . ىلاعت هللا

 ضيرملا ةدايع بادأ

 وقري وبابلا قدي تزلوت ىراذعتنالا دنع بابلا لباقيالنا
 | ,وغ تاو ةيسرضختال ناذئتنالا دنع سي نأو انا لوقيف هسفن مهبالو

 وا هنجاح ءاضق وأ مونوأ ءاودلل هبرش وأ ضيرملا لكا تقوك قيال
 ضيرملاويسناو ناك اذا الأ ةلنع سواجلا فئخ نإو هضرم دادتششا دنع

 ضلخيو هياء ةقراإو ةفنشلارهظي و لاوسلا للقي نإورصبلا نضغب نأو
 سانلا بر ملل لفبهلو دينو كلل اخ فيكل لوقي نو ءافشلاب ءاعدلاب هل
 مساب اقسر داغيالءاذشكءواغشالا ءافشال يفاشلا تنا ففشا سأبلا بمهذا

 يذ لكرشو دسح اذا دساحرش نءو كيفشي هاد لك نع كليريب هلل

 الو عزجلا نم هرذحيو ربضلاب هيلغ هنيعب و لجالا يف هل غسوي نإو نيع



 ! ذنب

 سلاحلا بادا

 هي سولجلا نوكي ناو سلجلا هب يبهتني ثيح سلجي نأ بمغسي .. ]

 سلجيالو سجل ارض راو ناو لشرق وا ا
 هساجم حا وهف عجر مث دحا ما اذإو ةقلحلا طسو اهمنذابالا نينثا نيب
 ملكت اذإو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلإو هللاركذ نمراثكالا نسيو |

 ضرعيو هل ينصيو مالحلا يف ةلجتالورذهريغ نم ابترم نكيلف مدحا |
 ٠ ينيد رمال الا ثيدحا داعنيالو طرفم بجن ريغ نم مالكلا شحن نع أ

 كثيذح شننالو ةكحضفملا تاياكحلا ةرثكو كولا ةرثك نع كلسهإو أ

 كدلوب كباجعا نم ثدحتالو ةيصعم وا ةبيغ هيف سلجم سلجتالو ساجلا |

 ثبعلاوا يطمتأ]و كعباصا كليبشت نر. ظنحتو كرعشوا كدجوزوا ْ ظ
 كننا يف كعبصا لاخدإو كنانسا ليلختو كناخو كنتيحلو كنتماعب |
 سانلا هوجو يس بءواذتلا ةرثكورذعلالا كييختلو كفاصإ عرثكو | ظ

 يس الوكمف ىلعىرسيلاك ديرظغضف تباثتأ ذاوأ ظ

 ليجت الف تمصاخ اذإو كلك ف رطب كمفرتساف تسطع اذإو هاهي |
 ىلا تاننلالأ رثكت الو كدي ةراشالارثكتالو كلن ينركذنو لبتنالو ١
 ملكتف كبضغ ده اذإو كنييكر ىلع ة كالا دع دضالم ل | ١

 كنيدص قلإو كينطع ةيزظننالو اهطاسو | كروماعيج يف لمشساو |
 || دنع لوني نأن سيو. مهم ةبيهالو ةلْذ ريغ نم يضرم هجوب كودعو |

 ا



 ةزقلا

 أرذصتبالو ا اوتار وماطأ لع بنتي نو ظ
 ا رج سلجيالو فيضملا هسلجا اذاالا نكامالا نسحابرضح اذافيضلا |
 أ هيلا راشا اذإو هفلاخيال ناكب لزنملا بحاص ما 'ذإو لزنملا 0 ظ

 | .لتيبلف هيلع |ورركاذاف عضاوتيلف ماركا عافترالاب نيرضاحلا ضع: |
 | يذلا عضوملا يلارظنلارثكيالو ءاسنلا عرج باب ةلباقم قيس سلجتالو |

 | تييلايف رظنلارثكيالو مالكلا نم لوضفلا نمرثكيالو ماعطلا هنمجرخب |
 | ١ الد انف بايلا اذهونانه ناوبالا اذه ناكول لوقيف هيف سده |

 ْ هجورخ دنع هل لاق رطفاف امئاص ناكاذإو لكلا دعب ةماقالآ ليطي
 | ١ ةككالملا مكيلع تلصو راربالا كماعط لكإو نومئاصلا كدنع رطفا
 ١ )00 ام لرملابح ام كددن ذاب فيضملا دنع مونلا فيضلا دأر ااذاو |

 ||| هغدوي وهعيشينا لزتملا بحاصل بحتسأ فارصنالا دارااذأو ءاملأو ءالبخا

 || نا لزتملا بحاصل بهتسا ةوعدريغ نم هلزنم يف هةيدص دحا راز اذإو

 أر ءاعطرث نزلا حرتقيالو فلكتبالو مامطلا .نرم كنع رست اهل مدقي |

 | .هريشنسيل اماهط كلل مدقا له لزتملا بحاص لوقيالو ارضاح نكي ظ

 .اكدجوو لخدو قنتا اذاف لكآلا ثقو دحا تب لخديال نأ يغبنيو ظ

 .:اج مهذا نا 0 اكيد اذاالا لكي الق ماعطلا |

 | ا



 ا ا ضال دال 0 اي لم ا ا نارام هفرا

 1 يذلا ل ديما هغأرف دعب لوقي ن : |و دوةرايد“ 1ك هلهأ | لع بوضغعم

 اضناب ال ولأ 57 1 . وف 3ع رادي حابم بنأ د رس 3 4 7 اتأ ارذأب ع هلعح
2 

 را 1
 ةفايضلا بادا

 ظ ةوعدلاب ديعتي و ةبو.# اة ايزيغلا مك ابر وضحياو ةياجالا

 ظ دصتيالو ةقسفلا نود هبرافإو دلهأوءارقنلاو نيحاصلاو ءاهعلاو ءايقثالا د

 | فلكيالو ةلصاوملاو بولغلا ةلافسإو هللا هجو لب رخافنلإو ةاهابماهتوعدب |
 ظ نورضاجلا هنميذات رضج اذا نم وأ ةباجالا هيلع شي هنا معينم ةوعدلاب |

 أ صخبالو ةوعدل ا وع دملا بيج نرا بتس وءاينغالا ةوعدلاب صخبالو

 رذتميو لاعتيف ةاهاجملا ديرييعادلا نا ملح اذإوريقفلا نوديفلا ةباجالاب
 ملع نافرضمب لب انام يو دعبب للعتيالو روضا نعا]

 دج ازا ماعم اذاد اًقيطنم ناك نإ رطقا م راط ا رص 9 |١
 ةروصك مرح 5006 ةيبش هيف هماعط نأ لع نم 5-5 )

 لزه وأةبيغ هيفوأ ةضفوأ بهذ نم هينا واريرح رع نوم ا لو [|١

 أ دصقي ال باجا اذإو املاظوا [ةساف وأ اري رش يادلا ناكواقيليال |
 أ رمئاويو ماعطلارراضخلا فيضلل لكاو ىغلا وا نطبلاةرلإ - هناح

 هبا | الوأ.مدنيو لكألا دنع هطساويو هسفنب هنمدزج موتو هما ْ



 ا

 ا ماعلا نم لكاب ناو لكل لوقينا هتذقر جوجالو لكلا دايز ٍ
 2 ول تاب الو تدالا قيبح مازنلا عم أت عيش هتداع نع صقنيالو هيبتشيإ ٍ

 ا ا 520 كيطلا يح

 ند ع 1 هيف ث ا دنع اهقوف هن عضي ا

 | نم عطقي الو 3 هقيفر نع هرتسو هراسيب هل و دو ماعلا نع ههجو ىغهمن '
 ظ ٠
 1 :لخلا وحن ةيمن مسدلا يف ةيتللا سمغلالو ماعطلا يف مسغي حث همنب ةهقللا ||

 كليب الو هلكا اذا الا زبخلا ىلع مللا عضبالو مسدلا يف م لكلاوخيفالو أ
 ٍماق اذإو لعب لكآلا نويشنح الكا نار | لبق ماعطلا نع موقيوا

 حو ناك اذاالا هيف 00 وحن يق ماعطلا دعب هدد لغو ١

 تسسطل كبس هعدب الودلي ةباذ مركتل ] هيل ليسغي) تيل مدقاذإو

 همالغ وحنوا ل نتابالل اقوم | ا

 الو ايعال اضم بر نأ 1 0 9 يأ ذخاي نأ

 0 زن يارد : ءانالا يي 9 طضمال 00 ٠

 0 0 هدريو 0 هيف 0 ك1 53 ٍ

 حس لبيهجبمع ءاملبأ نهم :ىكلا يف لضفام براشي) !نأو هب 3 ا

0 . 
 0 يح يح وج حس
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 امالا ةبكاتلا ن٠ لكايال نإو ةهكاف ,ن..وأ هله عم لكأي ناك ناالا هيل ظ
 طامإواطوانت تل هنهتعقو اذإو ءانالاوا ةعصقلا طسو نملكايالو جنن ||

 ذخابال ناو نضوخن اهيتطا وأ رهاط نامل امفروا اهلك اهنع ىذالا
 الو قفصيال تاو لكلا دنع هبتنش مضي نأو اهلبق ام علتبي يتح ةمقل

 الو درا بيب أراحو غب زخئاليتث ةيعطالا لداعي ناوزبخلا ةهتأ سدني ٍ

 اهدريو ل ةعضبوحت نم .لكايالو ةيهتتيولاو هنعمونيو لكألا يف فرسب ظ

 ل .انالا عضيالو الوكبيعيالو ضرالا ىلعةرغس ىلع لكاي ناو ءانالا ىلا |
 طقنلي نإو ةرورضل ماعطلا م برشلارثكي الوزيقلاب نب سبالوزبتلا |
 ندي نم هجرخب أم علنبيال او ضيضفنو هيدي 0 نإو ماعطلا تاتف | ظ
 اناني انممطأ يذلا هل د.حا هغارف دعب لوقي نإو ماعطلا نم هنانسأ |

 صااخالاو شيرف 00000 نإو نيلسم انلعجو انأوأو انانكو ظ

 ةعاجما غم لكلا ياذا ١
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 ق اولا ١باك ميدقتلا تسي " ! نم همدو ماعطلاب ديال ا أ

 ناواوعم> | اذاراظننالا مهلعبطبالن أ أو عوبتملا اوه نوكي نأالأ لضق ا

 الو نيكاصلا ضعب تاياكح وحن دحأو دعب دحإو ماعطلا يلعاولكتي أ

 ةمصقلا يف هقيفرب مهم « لك قفري ناورذف وأ عنق مالكا حازم نودكتي ||

 هطشني نإو «-لج ىلارظنلا مديال نأو هقيذر ىلع ةدايزب هسنن صخالو ||
 هيلع فلحتالو تاقرفتم تاره ثالث نع ةدايزب هيلع جيالو ماهطلا ف



 ا

 يناثلا لصفلا
 0 ةيضرملا تاداماإو ةكرلا بادالارك ذ يف

 | اعرش دبي ام لاعتساو ىنالخالا مراكب ذخالاوه بدالا نأ معا

 '!| كنودنمب قفرلإو كلثم نم ةاخاومو كفوف نم مظعتهنمو العفو الوذ
 . (] وح سانلا هبحت ينمملا اذهب بدالاف ةيعرشلا تانسهتسملا عم فوقولاو
 | هىاسنو هدالوأو لاو ينح نا ههركت بادالا نم يلاختإو هوادعأ

 َ المج اهنم را ذا انا اهو

 لك الأ بادأ

 أ ثحو لكايالو هلها غم لكاي لب ماعطب هسفن ناسنالا صخيال نأ
 | هيعطي وأ ماعطلا هل عنص نم هعم سلج نإو عوج ىتح لكايالو رذعلالا
 ع نإو هنءدخ يف متاف رخإو لّآيالو هيلا رظني رخإو لكايالو هنم
 ْ اندزوهيف انل كراب مهلا لوقي و هلبق هللا يي نإو هعبو ماءطلا لبق ني

 | هلكاب يوني نإو هنما' ؛دزو لاق انبل ناك ناف نيلريغ ناك نا هنم اريح |!
 / | ناو رذملالا اميطضمالو ايشامالو اماف لكأيالو هللا ةعاط ىلع يوذت
 ١ هذيب لكأي ن نإو اشرتفم سل<وأ ىر-لا عضيو ىنملا هتبك كر ميقي نأب س ساخي

 || :ةالثب لكاب نإو ةينللا لاخدا ةلا> همن يف هعباصا لخدبالو ينيلا
 || ءانالا قلعيالو حرمبالو مالكلا رث :الو ماعطلا ىلع ملكتي نرإو عباصا
 || ٠ لكي نإو غضملارثكيو هتلر غع, نإو ماعطلا هنم غرف اذا هعباصاب ||



 با

 .هبر هب هاصوا ام وهو قالخالا مراكم متال تعب ملسو هيلع هللا لص يبنلا ظ
 كلذلو نيلهاجا نع 0 ءاوافرولاهرءاوونعلا ذُخ هلوق يف لجوزغا |
 هيلع هللأ لَض لآق دنو ' مع ء ىتاخ ىلعل كنإو يلاعت هلوقب هيلع ىنثا ||

 | نعافعو هعطق نم 0 لها قالخ اريخ ىلع كلداالا لسو
 لبلق ءايا ريفك نوكي نأ لقا لكل يغبنيف : همر نم يطعإو هللظ

 هينعي أك لعل اريثك مالكلا ليلق ناسللا قودض حالصلاريثك ىذالا ||
 هناوخال ادوذو هبراةالالوصو هيدلاوب ارب للزلا ليلق لوضنلا ليلق |!

 أ كاشه اعونق افيفع اقوفش اةيفر اهحر الحار يكتمالاروقو اروكش ايضر ||

 ةيوطلا يفناضردصلا ملس بلقلا يوق اظيلغالواظفال انيل انيهاشاشب |[
 الو ابأيس الو ازامل الوازاهال ار وبصالوتخ اذولج اود انطق غرير لاو أ

 ادوسحالو اذوقحالو اقئاطالو ًالوحالو اًباتغمالو امامالو ايذبالو اباضع "0
 ال ادت انابحالو ار عمال انا اليغالز ارسال ايش ان وضغلالا

 ا ا .و هنامز فرعب را 1 ايجالو ًاليلذال اًمضاوتم اهفالو ًالونغ ||
 ل 0- هلل عنمبيو ل 1 يمي ة روتر و زاف (

 أنيح -هللأ قا ملَسو هيلع هلل | يلص ين لاق دقو هلل بضغبو هلل يضربو

١١ 
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 نيد ىلع :رمارشحي سو هيلعهلل يلص يبنلا لاق دقو . ماقللا ةطلافش نم
 || هنن دهجينا تييللا لقاعلا ىلع بج ٠ للاخ نم مدحارظنيلف هليلخ

 يلو لايجلا للح بستكيل هعبط بيذهتب لكلا زجف> - ممعتلاب
 ريم نك ءانعمو ايماظع نكتالو ايماصع نك اولاق دقو لاعملإو دجلاب

 ابل ةريغ 50906- ٠ هلصح نمال 00 هتمحب فرشلا لصح

 فر نارخ الو بادالإو ةدومجلا قالتالا نم: اخيوعو كابا قرشب

 وهف هسفنل اههضر مث اهركنأو اهيفف سانلا بويع يف رظن نمو
 ه.بيف لعجو ميوقت نسحا يف ىلاعت هللا هقلخ ناسنالأ ى ٠ هنيعب قمحالا
 ةبيهلا هباشيو لاو زييملاو لفعلاو ركفلا ةوقب كلملا هباشي نيتعيبط

 ملعلإو زيميتلاوركفلا ةبتر لا هته فرص نه ٠ءاذغلاو هرشلإو ةوهشلا ةوقب
 ىلعالا ٠ ءالملاب حلي ناب قيتحت ةدومحلا لاعفالاو ةنسحلا قالخالاب قلفف

 فرص نمو ٠ هتحيرع نيلو هقالخأ نسحو هتراهطل ارك كم يهسيف

 كاب ملكي ةيناويحلا ةيندبلا ةذلل ابح ةينإوهشلا ةوفلا ةبتر يل| ممل

 ىاربزنخلا6 اهرش :ةررراك ا رعرسم متاهلاب نحب ناب قيقحت ماعنالا
 ا ةاؤر وأ ريدلاك اركتموا ليخلاك انوتخوا بلكلاك احابن ايَرض
 لاق دقو ٠ مج .رلا تاطيشلاكةيقلا تافصلا قط اعماج وأ بلعتلاك
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 نمانلا بابلا
 ٍ . نشاملاو ةبعتلا نممحو بادالا قرط كولس يلا بردنلاو قالخالا نساحم ركذ يف

 لوصف ةثالن هيفو دابعلا عم

 لوالا لصفلا

 هللدلعجرونوه يذلا لقعلا ةطسإوب عرشلا نم اهدادما نا لعا

 نمو . ةيرظنلاو ةيرورضلا مولعلا كاردأ سفنلل رسيتي ةب و بلقلا يف ظ

 لصحيالف بادالاو قالخالا نسحب فاصتالا لقملانع ءاشني ام لجا
 قالخالا نسحو كادالا ملعتف ا لع لت لقعبالا كذا

 سنفنلل ةكلم ىافلإو .ةءورملاو ةملا ولع لع ليلدو لتعلا نس
 اوه 2و مودم ليج نيعون لعودو ةأوهسب لاعف 14 امعردمت

 ىلا جانت زي رغوةلبج سانلا' ضعب ْق نوت 5 ةحودملا قالخالاو :

 ملسو هيلع هللا لص هقالخا ىلارظنلا ةموادمو ملمتلاب اهيلع دئازلا ةسرام

 0 ضعب هس نوكت دق ةمومذملا قالخالإو ٠ هتريس ىلع عالطالاو |[
 قالخالاب قلختلإو ملعتلا ةسرامو سفنلا ةضايرب اهوحم ىلا جانيف ةلبح ||

 عبطلا نيب قرفلاو بردتلاو تاداعلاب هيلا ىتثزيل . تداتلاو.ةنسحلا

 بستكت دقو . لعتنمبوذجم عبطقلاو ل.هفنم بذاج عبطلانا عبطنلإو ا

 اهداسفوماركلا دوشاعم نم اهحالص ل وكيفهالخلالا جرشأعم نم قالخالا 0 ْ ١
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 ةريغصو يصاعملانما.منودامل ةيسنلاب ةريبك ةريغصلا ىستو ٠ ةريغص وا نك
 ظ دا ةنا اك ةريبك ةريغصلا لعرارصالاو ٠ !هتوفامل ةبسنلاب

 ظ تطرف ةيصعم لك نم اروف ةبونلا فلكم لك ىلع بين

 ْ 0 دبملا نيب ةيضعملا تناك ن اف ةريغص وأ تناك

 نزحت عم مدنلاو ٠ ةيصعملا نع عالفالا ٠ طورش ةثالث ةبوتلا ةعأ طرش

 ةبونلا يف قذص ناف ادبا اهلنمل دوعي ال نا مزعلإو ٠ اهلعف ىلعرسحتل|و

 طظورشلا امتكصل طرتشا يدا قح قلعنت ةيدعملا تل أو حوصنلا

 ناك نافاهنم مبئربتسي ناوا اهبادصأ يلا لاظملا دري نا اهعبار و ةقباسلا

 نافموقتألا يف اممجقو ىلتملا يف اهلثم در تجوالأو أهدر بجو ةيفاب اهنيع

 ضاقل الس ىتسملا دقف ناف . 00 8 هربخ عطقناوأ امحاص تام

 | ىأ امتع دجو اذا اهنامض ىونو ءارقفلا ىلع اهب قدصرذعت نأف نيمأ

 اهبحاص نمهسفن نكم هون وا فذق دح تناك نإو |بعفنني كدع اهاقبأ

 7 2 تناك نإو يونتلل ٍبرفاوفعلاو هتموقعلا تلط واديلع دحا ةماقال
 'ّ اهنم هاوس

 مد م 22 22-5-
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 ةئلحلا طسو سولو بيطخريغل ةعمجا موي اصوصخ باقرا| طختو
 ةغلا غبصو هتيشم يفراختلإو اليخ ماكل بايثلا ليوظتو رذعريغل

 ههجو يف همسوو هغناوا هنذا عطقك نإويحلاب ةلئمو داهجريخل داوسلاب

 ريوصتومتاهلا نيب شيرت اورانلابن أويحلا قارحإ واضرغ ناوبحلا ذاخغاو |
 هلاهتسازاج نراو طاسوحن ىلعولو ناكءيش يا ىلع حور يذ لك |
 ريغ يف ةتيلا لكاوربزخخملا مل لكاو تيبلا يف ةروصلا ذاختإو هناهتمال |

 رضم لك لك إو طاخل إو قاصبلاكرذفتسملا لكاو سجنا لكإو ةصدخم |
 هبحاصن ذا ر يغب ةنم لكابأ ريغلا ماعط لعل وخدلاوهو لفطتلاو ملاك ]

 راثكإو فيضحلا اضر ملعب ناريغ نم عبشثلا ىلع دئاز فيضلا لكأو

 بررشملاو لكامل يف عسوتلاو ورضي ثيححهسفن لام نمولو لكآلا ناسنالا |
 هبت دعب داهجل ىرلاوت نايسنو كو ناسنالا رفس وارطبو اهرش |

 داهجلا كرتو فعضلا ىلع اوديزي منا داهجلا يف فصلا نمرارفلإو |
 ذاختاو ريل لا ةروغ لع ةلالدلا او نوعاطل او نمرارفلاو هنيعت دنع |

 ركنا نع ىهلاو فورعملاب رمالا كرتو اهلع ةنهارلا لجالوا اربكت ليخلا |
 هلعف ناسنالا لوق ةفلاذعو اميلع ةردقلا عم |

 نمانلا لصنلا
 هبوتلا توجو يف

 :رييك ثبدحلا وأ نارتلا صنب عراشلا ى فلاخي لعف لك ن٠
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 وضع عطفوأ هبرض ل جال 00 ع لايصلاو ةقرسلاو هيلارطضلل ءاملأ

 راظاوالام ذخاي ملولتقي )ناو قيرطلاعطف وهلامذخا واهلئقواوبروجغلاو

 نأ وانس الأ ةبحو ةولخا ْ 1 راحلا كاهتنا عم سأنلا نيب نيحاصلا يز

 | قدصبولو ملسملا وغ لع لمشملا رعشلا ظن و اظامتو اراخقنا هل سانلا موقب

 قسافلإو املاء لهاجلا لمي ناب حدملاو رعشلا يف ءارطالإو هعاسو
 الدع رثاجأو 8

 عباسلا لصفلا

 ةقرفتم باوبا نم ةعومج رومأ يق

 نادتاو ميختلإو ةريطلإو ةفارعلإو ةناملإو هب لعبل هلعتورحبلا مرحي
 اضرلأو ضم مهنا وا ةجاحتالا ةفظل الع وخدلاو مجْنإو فارعااونهاكلا

 هعاونا عيد مظلاو لطابب مهلا ةياعسلاو ملظلا ىلع مهتناعأو مولظب

 | هليكو هنزوو هتداهشو دتباتكو هتيابجو هتاطاعمو هعإونأ رئاسب سكملاو

 هللا طخ نم ةلكب كيلو سفنلا أو هتالاج قحلا لوبق مدعوردغلاو
 أ|هررض رشتنيو !مدسفم ظمت ةيلحب مكتلا ى نيرضارلا كلوضبل ىلاعت

 ةلحأو ةياولو هظنح دعب نارقلا ناس ري ربغ نم 3 ىلع مونلأو

 فصل ةيوست مدعوعرذأ هذال أمين 5 هنيبةراسأ لصملايدب نيبرورأإو

 ديلاب روبقلا مالتسإو اهب فاطي افاطم روبقلا ذاختإو ءايحالا عافتتار يغب
 سس ل وب سس سس و
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 استنأو مسملا بم بيذكتو بذكلإو باسنالا يف نعطلا مرحيو هنعليوا ||
 را ةيينلاو براقالإو حرلا عطقو نيدلاولا قوتعو هيباريغل دما
 اهريغو هباودو كبع ةنعوم ن 0 كلاملا عانقمإو كيس ىلع دبعلا

 هلوابيداتريغل هتبادو بع ترضو ةفيطيإال اع دبعلاو ةبادلا فيلكتو

 سفننا لتقو ارفاكولو هنيعب صخت نعلو ةبادلا نعلو هنعلو ثالث قوف ||
 يرش غوس»ربغب هبرضو يذلا لئقو انإودعو ادعاملتق هللا مرح يفلا ظ

 هلا ةراشالاو هعيورتو ملا فيوختو هونشو مسب ةيسفن ناسنالا لّدقو ظ

 ملسملا رس كنهو هلذيو .يظفمل ململا تاروع عبنتو احزاهولو حالسب ٠ْ

 ةبرش نيب سواحاو هيلع عالطالا نوهركي مثو موق ثيدح ىلع عمستلاو ||

 |يمذ ولوراجلا ءاذيإو مهتسناومو ةقسفلا عم سواحتأو مهتسنإومورمخلا ||
 لال فاو ءاليخلل ةجاحلا قوف ءانباو هريغ مرحو ههرح ىلع فارشالاو ||

 قيرطلا يف فرصنتلاو او اريصب لئاسلاب 01 نعلئاسأأو يع

 ةراملا رضي امب ماعلا قيرطلا يف فرصتاأو هله نالريغب ذفانلا -

 انامض نماضلا عانتمإو هكيرش نذاربغب كرتشمرادج يف فيرصتلاو ||
 ىا هكيرشل نيكي ر شلادحا ةنايخو هيلع ةردقلا عم هنمض |هءافو نم ادبحص [[

 جانحلا ريغ لاوسو نيدللا نم هيلع اب ضيرملارارقا مدعو هلبكول ليكولا
 4 نا لع داقوهو هلاس اذا جانحلا هراجوا هبيرق ناسنالا عنمو ةقدصلل

 0 ن2 كدا تاير كلا نا و ور ا ع وو بل و محا لضف عنمو ةقدصلاب كلود اع واهلاساذارطضملا ءاطعأ عنمو هيطعي || ٠

 وس وعصام هليمع محمص م مها

 مهمه



04 

 ءاسنلل ةضفلاو بهذلا يناوأ لاعتسإو داسف هيلع بترت نا اهجوز نذاب

 ةحايتلاو ةبيصملا دنع ببحلا ىشو دخلا طلو هجولا شهخو لاجرلاو

 هعاتسإو بيبشتلا اذه داشنإو هريغ وارعشباممساعرك ذي

 ودانلا لصللا
 ةيذإو مب فانختسالاو 750 ءاهلعلا ةعاضافلكم ل 1 ' _

 سن 0 1 ةرامالا ىلوتو يوند ضرفلا هتعيب ثاكنو 0 ئ
 || يضافلاوارتيمالا وا مامالار وجو هل اهنواطعإو ال لاملا لذب و اهاوسو |

 ”انيتشا دي رد 2 يناجا ءاويأو من > ءاضق نع هباجتحأو هتيع و هةشغو

 بويع نع سانلا بويعب لاغتشالاو ينعيال ايف ضوخإو ةنم قا

 تيوكسلإو يبغا عامسو هبفناكن أوكي جكلاخا كر كد يو ةبيغلإو هسف
 000 رزيسلاو ةهوركملا تافلالايزبانتلاو راكنأر يغ نم اهيلع

 هاخأ سار ارجو نيل نإ كنزنلا ىنينأ للا 7 يذ مالكو

 577 00 22 00 رف 0 الث قوف 2

 1 تسيف ا بسينل ادب 0 لكي 0 تعسل بسبستن 00 0



 5 1| هأ“
 سب ل

 , لبق ءاسفنلاو ضئاخلا ءيطوو ةرتسريغ نم ماهحلا لوخدو هتروعل هريغ

 كرا دانا وجوز ل لا ا داسفإوروخلا ةبطخ ىلع ةباطخلاو اهاسغ
 | عرهاصم وأ عاضر وأ بسنب ةيمرخم امهيب رم ١لجرلا حاكنو هنجوز ىلع

 | لكركذي دايايجو زر ةعوزر- لجرلااشفإو اهأطي م نإو ||

 أ ماجي نأو اهتراضم ديريوأ هوحغو عامجلا ليصافت نم امنيب ع ؛امامهنم |
 ظ اهتح اهيطعي ال نأ همزع يو ار جولي ناوزيم ناسنا عرضحي هنأرما ظ

 ظ ا غنمواناودعو الظ ىرخالا لع تاجوزلا ىدحأ جتحرذو ةقفنور مم وحت نم

 ] عنموأهريغو ةقفنورهم نم هيلع اهةبجإولا هنجوز قوقح نم اتح جوزلا

 ١ ضيكيع رشرذع ريغ نم ءيطوو عتم ن نم اهيلعيذلا اهجوز قح- ةجوزلا

 د ةأرملا جورخو جوزلا اهنذاولو ةنيزتهوأ ةرطعتم أهتيب ن . ارا لا قل

 ناةارملا لاوسو يعرش رذع ريغب اهجوز .نذار يغب أ بهتيب نه
 رظنلإو اهضيح نمز يس هارملا قالطو سابريغ نم اهجوز |هتلطي

 قلحو غولبلا فعب ةأرما وا لجرلل نانخملا كرتو هريغراذ يف بتتلاوحن نم ||

 ةلاب هجولا رعش ةلازاوهو صيفتلاو مثولإو رعشلا لصوو لجرلل ةيحلا

 0 ءافتلإو هةلازاب ؛جوزلااعذأو أهيجو يقرعش ةأرلل ناكاذاالا طيك

 ” أ لمابل  ؛ر4 نب صنخم أ ف. .سنلاب لاجرلا هيبشتو ةلاب نانسالا صرفت ||

 . اندم زي اقيقر ايون ةارما شنو ذك لاك رايد يا ْ

 ْ أ روبفالاروبتلا ءاسنلا ةرايزو لاجرلا نيب اهتيشم يف اهليمو هقوف تر ظ

١ 
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 0م

 ا بعللإو هعاوناب رااو اعرش مومذملا لادجنإو مصخلارهتو دانحأ| ضم
 || دهعي امفالخنيبخلاورزحلا لع هيف دقعي بعل لكو ةلقتملاو حنو درنلا

 [أ و يننكهتمرح دقتعي نم عم خرطشلاب بعللاو باسحلاو ركفلا يلع هيف
 0 5 00 وا ةيراق نارتقا

 01 لو ةيزكلا ترقلاو ةعاهشإورامزملابرمزلاو اهعاتمإو

 الب ةداهشلا مكو كورولا ةداهشو وطةلا لكب برضلإو هعاتسإو نصلا

 هونت يف موقملاو هنعسق يف مساقلاروجو نايسكر ذع
 ظ ايا لمللا

 ةليلحو لو اهربد يف ةأرمل ان اينإو ةمجلا نايتاو طاوللإو انزلا مرحي
 جاكنودوهشالو يلو الب حاكن يف ءيطوا|و ديلاب 0 ءاسنلا ةقحاسمو

 كلاسإو هيلع ةردنلاو حاكتلا ىلا ةجاحلا غمالتبت عمورتلا كرتو ةعفمل
 درا دالوالاو ءاسنلاو لاجرلا نيب ةدايقلإو ةثايدلاو اهب ينزني نمل ةأرما

 ىلع ثنا هنجوزل لوقي ناوهورامظلاو !متعجارد لبق ةيعجرلا ءوطوو
 ةعبرانمرثك | اهعماجال نا هنجوز ىلع فلحت ناوهو ءاليالا و ياراغك

 ةنمملا جورخو ةسلا اضيف ةناوخلإو نصحلاو تانصحلا فذةوربشا
 اهوز لع رمل .دادحا مدعو يرشر ذعربعب اهمزاي يذلا اهكسم ند

 لييجلا درمالا ىلإ 2 اب ةولختإو ةيبنجالا ٌهأرملا ىلارظنلاو ونملا |
 رظن اذكو ةراخ يف ولو ةجاحريذل اهلا رظنلإو ةروعلا فشكو ةوهشب



1 0 

 عب و أبعي هو ةلقنملاو ةلشأاو درنلاوحن عانطصأو ةعينوراق هلا عانطصأإو : 0 ١

 0 كو ّو روت كا رش 5 ءاود ريغ قا مليعتسي نأ ويفالا ى ةشيشحلا

 هلمحوهنُع لكأو هءو ار هعيبو هيقسو هراصنعإو ركسملا رصعو ةرطفولو ْ

 لاعتسأو ب ذاك !نيمل اب ةعلسلا 4 و درت وكةسنأوم واهب رش ند 0 سولح و

 لكو عرذلإو نرزولإو لبكلا يف سضيلاو الماما يف ةعيدخإو ركل
 00 ينغلا لظمو ءافولا مدع يي 2 ةنادتسالاو ضرتلل اعفنرج ضر

 عامك مرحب يف اسلفولو لاملا قافنإو ميتبلالاملك|ورذعريغ نمهتبلاطم |

 ام ا اهراعت أ يتلا ةعفنلاريغ يف ةيراعلا لاهتسإو تانيقوةلا

 لاه ٠ ايهظ هيلع“ دس بصغو ابكل ام ندا ريع هريغل

 ا ريغ نم هلع نم هغارف دعب ر يجلالا ةرجاريخاتو أهونو ضرأو

 عراوشلاك مل ةحابملا ءايشالا نم سانلا عنم مرجيو هترجأ نح هصيقنت
 ناك نإو هترجا ذخإو قيرطلا نم ءيذ ءارك|و ءالكلاو ءاملإو دجأسْلاو

 ةفلاختو رمخل اناح اهذختب نا. ناكدلاوحنءارخكأو هناكد ىاهنكلم مرح

 يلا رارذالإو امطئارش ءافيتسا لبق ةطفللا ُ فرصنلاو فقاولا ظرش

 سو رم قحاهب عطنقيل سوهغلا نيملاو 9 ريغ رضبإ انك نيدب هل رو

 ةنامالاب فلحلاو اقداص ناك ن إو ناويالا ةرثكو ةبذاكلا نا ؛الإو يذوا

 ءاظعإو ةتدعاسو لطبملا ةناعاورذنلاب ءافولا مدعو هللاريغب فلحإو ||
 ةلسراقلاو يغنراإو يشارلا نيب ىسلإو اةلطم اهذخإو لطابب ةوشرلا || .



 آلم ةراجايفالا وصب ل ةلباقلا ةنسل اراد ءرجاولفنيعلا ةراجا يف دقعلاب

 رادلا 3 1 |متعفنم كلل ام اهباضقنأ لبق ةقباس ةراجا لم ىلع

 . ةراعلا يلا اهفرصي ن | يرتكملا يلع طرشو مازدلا تردقوأو اهتراع

 نايا اجئتسا الو هلم دعب داجلا ذخاي نا يلع خالسلا راجتسا_صزالو

 ردقي مو الفم رانيد رت لحل رادلا مرخاي ناالو قيقذ ضعبب وا ةلاخشلا]

 ايهاالا ناكدل أوما نير 0 ارغراهتساال او ةمولعمأ ءاريشاذل

 كر صخت راهتسا الودب لظتسيلر ادا الو اهيفرظنيل هر ا

 نيعبأب فلات يئمالكلا رك ددرتي نهفالذكبمعنال ك ثيح عاتملا

 اهبلل يشاوملا وحت ةراج | مصتالو ءيطاوت ريغ نم هلثم عرجأ هلف ناسا

 اهعبات اهنبل نوكيو ةعضرالاراجتتسا زوجيو هرازل نائسبلاراهتسا الو

 عبارلا لصفلا

 ثالماعملا باوبا نم تامرحم ع]ونا يف

 | ةسافلا تاعويبلاب لاومالا لكا مرح فلكم لك ىلع اهباننجا ب
 هيف يعسلإو هتداهشو هتباتكو هماعطإو هعإوناب ابرلا لكاو اهتاطاعمو
 ةدلاوا اقيرفتوءرعسالغ ف امطماعطللر اكذحالا م 2 ل ةناعالأو

 هب ظولي نأ. درمالا عيبو ةلوتسملا ةمالآ عيبو عببلا ٍقريغصلا اهدلو نع

 ىغو فحتملا غيبو يثرحتا جالسلا غيبو انزلا لع اهلمحي نم ةنالا غيبو
 | دوعو نوناقوراهزمو روبنطك و ةلا عانطص|ورفاكل ثيدج ب تك ||
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 ا ا ا ا سس اسس م اساس اس سس سس سجس را سسا حاسس ضال بيب

 تفانكلا واةغيضلا تدحتا اوس اتوافتم واي واسم

 ايءادبإو اهاوماب اميسك اهنيب نوكي نانثا كرتشي ناب ةصوا 3

 0 واقر رشو.٠ ةمارغ وحن نم ضرعي أم امملعو

 النلا هو امني جيرلا نوتيوةراتيف لامذل 2 لاعد
 1 نوكي نأ لو الا . ةعبرا |طورشو . نانع ةكرش ةح او ٠ ةلطاب

 فالخزيفي ل هسجي طلدخا ول ثيحيربلا ومن وريناندلإو ماردلاك ايلقم

 . ةكرشلا دتع لبق اههبي اكرتشلم نراك نأك موقحملا ف مصت دقو موننلا |
 نيب ق 0 و طاخوأ زيفيال ثيح ةعنصوأ بنج لالالا ذيع نإ لالا

 عبارلا . ةكرشلا دقع لبق نالاملا طانخي نا ثلاقلا . ةشوشغملاو ةصلاخلا

 دقعلا دسف هفالخ طرشن ناف نيلاملاردت ىلع نار ءسخإو جيرلا طرتشي نأ

 نيام اردق ىلع اميب عمرأاو هلام هلمع ةرد>أب رخلالا ىلع امم لك عجريو

 هنذابالا لاملابرفاسيالو ةئيدن عيبيالف ةحطصم ديف اهب اهم لك لمعي و

 هئاغاوا هنونجوأ اهدحا توبب زسفنتو ءاش يتم اهيضصف ا. لكلو
 ةراسلا ةل انما

 ةراجالا يف

 0 ة>حابالاو لدي لا ةمواعم ةدوصت“ ةعفنم ع لةع يف

 ل هلوتك دقع اهيف طرتشيال نأو ةرجالاو لما حلا اهطورشو" 1
 ةعفنملاءافيتسأ ايف عورشلالصتي نأ ناو اذ ا 3 ةنس ئراد كلئرخا



 ا
 كلا كالا .مسسسل 7 1 ا بت رت جروح دس م عسس ندجمح

 بح ج12 322707 سمتنس ل

 رخالا هلعني ١ م ةنيهو ة نقلا

 ةبراضملا ع

 || |ظورشو ٠ةغيصو رو لعو لماعو كلامو ل 000 ١

 |١ حل الف ا دو 00 اصأ اخ نع للملا 0 نالوا ٠ ةيناع

 الاذلا ٠ احتار ناكولو نشودشمال ها ضو

 1 ل كادي لالا كي نأ تلابلا: ايهم اعولعم لاما نوكأ
 فاح . ١١ لعلاب لع اعلا لي نا عبارأ كللااءاك هريغ كك 0

 هج 0 | هزيخيو هيل رو ار 0 نوكي

 ْ ناعم ءيش 1 ىلع صرالف لمعلا 2 هيلع ا نأ ري داخل . ةعيمو

 ا ةوصم هيف ئي لماعل فرصتي و الشم كيل كاين ا 3 ا 0

 لكلو.كلااملا لماعيالو كلااملانم نذاالب لاملابرفاسيالو ةئيسن عيبيالو

 ٠ْ يلع فنراضالو هئاغاوأ هنونحو امدح توك 2 ءاش يتم , زحل امنع

 ىدعت اذاالا لاملا فلت ف لماعلا
 :داتاةل املا

 ةكرشلا يف

 نيفرتحلاو نب راجنلاو نيلاح ةكرفك نادبا ةكرش : عاونا ةعبرا لعيف
 مس ببمسسممم



 أ بهذلا ضرعلاب وا هاردلاب هنم يرتشيو ضرع وأرد 00 :

 أل نا زئاج اذه لكو هلفج هاوس امهنمهئارش دعب هبحاصل ةكلام لضافلا |

 | ع7

 ٠ | نوتيزلا اك فاجيالو بطرب بطر عاببالف هلاكب يش لكةلئامربتعتو |

  1نجي نبجالو قيقدوازبخزبخالوزبخوأ رب قيقدي رب قيقدالونبلا|و |

 لحل وا يفاصلا نيللاب يفاصلا نيللاو نونيزلابنونيزلا عيززوو#ا '
 | اسج دقعلا عجاذأ ةدعاق انهو ٠ مصاالف ءاملاوخغب امم طولخلا اما لخملاب |

 ' اهدحا ند وا اهم نطو عون وأ اسجعيبملا فلئخإو نيبناحلا نم ايوبر ||

 | وأ ولن بوثورق دقو نيثردو ن.؛د؛وأ مثردو رم دب ثردور# دك أ

 ] يفرط دحا لاهشأ نال ٠ لطابفاهذحاب واركدرو ديجي ىدرو ديو نيد
 | امهملع رخالا فرطلا قبس ام عيزوت ىلا يدعوي نيفلاخم نيلام ل

 | ةلثالاب ملعلا مدعو ا ةلضانما ىلا يدءوي نيمخت عيزوتلإو همسنلاراجخعاب |
 ْ ل لاك ةيعاهجالا ةئيبللدافلا نأو ةقفصلا قيرفت انه ىلاتيالوأ|

 || مردلاب هردلاودملاب دملا كتعبك نما ليصفنب ةقفضلا ددعت فالك ةوسن ||

 || زرطم بوث عيباذاف ٠ ا ليصفتلا ةينو ٠ رضيالهناف
 ةضنب ثععيي اذاف لطابف بهذب بهذوزرخ و 0 وأ بهذب

 هب ةليحلا لاهتسا ههاركلا عمز وجو ٠ نامدقتملا ناطرشنلا هنحصل طرتشا |[
 هعيبي نآب الضانتم بهذب بهذ 0 هسنج يوب ا كيا |]

 : بمص وأ ابهأوتيو اهئ درزير و هحاص ايد لك ضركي ا و ١ ضباقتلا دعل



 ا

 هلكومو ابرلا لكا لو هيلع هللا يلص هللا لوسر نمل دقو ةمتاخلا ءوس ىلع
 نيضوعلا دحا ديزي ناب لضفلا ابر ٠ عاونا ةثالث ىلع وهو ثهاشودبتاكو

 . || ىهو ديلا ابر ينانلاو  ضرقمأل عفنلا هيف طرشي ناوهو ضرقلا أبر ةنمو

 ظ ىو هدسلا اب 1 كلا 00 لب دقعلا سلجم اهدحا قرافي نأ

 10 املا 0 0 ابرلا يف ةلعااو ١ اهوحنو حمو رو

 ظ | ١ايوادت واحالصا واامكفتو | انايتقا مطل دصق ام للك يفوشو م ءطلاو

 طورشةثالثهنكصل طرتشارببربوبهذب بهذا امن اففثانأ 0

 لبق دقعلا سلجم يف اهضبقو نيبناحلا نم نيلا> ناضوعلا نوكي نأ

 افلئخا نإو ٠نوزوملا يف انز وو ليكملا يف اليك انيقي امهيب ةلثاملإو قرغنلا
 ناطر هنحصل طرتشاريعشبرب و ةضفب بهذك ةلعلا يف اةفتإو سنكلا يف

 لبق سلجلا يف اهضبقو نوبناجلا نم نيلاح ناضوعلا نوكي نا طقف
 رهكةلعو انج افلئخا نإو ٠ اهدحا يف ةدايزلاو ةلضانملارضنالو قرفتلا

 | ةثوشغمة ضف عابوأو ظورشلا ةهنودب عيبلاز زاج نإوي>ح وأ بوثوأ دقن

 00 ثلا ناك ناف ةصلاخم وا اهلغم ا ظ

 | ل و سانجا ضرسبلاو ناسالاو نابلالاو ور لا
 بهذ عب اذإو ٠ نيطرشلاب نااضلا نبلبرتبلا نبلو ناضلا ملبرقبلا ||

 ءاوساجرخ ناو حتننالو مرح لوكالو نزو الب اذازج رببربوأ بهذب ||



 ل

 , ديف بلاايف كدصحوب 0 ربصلاو مؤسف نب اك رح هل يف دحوب

 ْ طورشملا ن هادرأ 09 يد وةعون وكنا ريغ 4 ل نع ل ناجبال

 هلوبق بجو
 ةئلاثلأ ةلاسما

 ضرقتلا يف

 رطضلل تحب دقو ةلكءوم ةنسوهو هلثم دربي ل ع ءينللا كلغ

 8 لوغو كل :ضرف أ وحن هتغيصو ' 4 صعم ىلع هيناعتسا ن نأ مرو

 طبضنيالام اما طبضني ام سلا هيفز وام لك ضارقأ زوو . تلبف

 هزاجأو 1 00 0 0 ضارقأز وجي معن هضارقا روجالف ا

 هدرب وأ ةداي ١ رند 0 ةعفنم رح 0- هريغو ادقن ضرفزوحي

 طرشولو . ةهاركالو ساب الف طرشالبذغص وااردق ادئاز درولف را ١١١

 قاتلا ةافرلا نسيو:هلولج لبق ةيبلاطم صرتلا وون 1 ١
 داهشالا واليفملاوأ ويش ١ ظرشل ضارفالا نو ظ

 ةعبارلا ها ْ

 ابرلا ماكحا يف

 لاحعر هلأ رابع : 0 لئاهنا مو ايار صوص ضو ىلع دقعوه

 ردت تا دو رئابكلا نكدوهو. .اهدحا وأ لدي ١١ يت ريخأت : عم وأ د

 يي 22 للا يما اا الا

15 
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 ةنءملاو نمثلا نع هرابخا يف ىدصلا عئابل
 ةينانلا ةلأسملا

 مسلا عيب يف
 ىبسي والجعوموالاح سلا ظنلب ةمذلا يف ةفوصوملا ناوعالا عيب عب

 دقن نينلا نوكي نأ اطوا ١ طو رش ةعبس هنحصل طرخشي و . فلسا غيب

 0 اراب لحال نوكي نأ اهيناثو ٠ قرفتلا لبق سلجملا يف هبيلستوأ |

 رمش يف وأ داصحلا اكل وهجت لجا ىلا لسلا جتبالف الجموم نراك
 دنع هييلست ىلع َ ردقلا اعبارو' مل تلا لحم نايب اهغلاثو الم ىداج

 ءانشلا يف بطرلات لواحأ دنع عطننم يف لسا ولف لجالا دول رو

 :اعرذ وا ادعوأ انزوو | اليك هبف ملسملاردقب ملعلا اهسءاخ 7 صب مالغم

 اهفرعي ةغلب دقعلا يف فاصوالا اك هفاصوأ ةفر ردم ءاسدانو

 لع لح قلطا ناف ةءادرلاو ةدوجلار اذا طرتشيالو دعو نادفاعلا

 نداعملاو تانإوبحلإو بوبحلك طبضنم لكيف سلا حصيو٠ ديجي

 تانوجملا_ك طبضفنبال ايفزوجيالو اهوحنوريرخلاو فوصلإو نطقلإو

 فاذخلا يف الو هيف ترثاورانلا لخدامو زيخلإو تايكراإو تاخوبطملاو

 ا طرتشيو ؛انزو حتيوادع خطبلإو لجرفسلاوحنو دولحلاو لاعنلاو

 همرجواللبو هنولوهعونركذ بيزا !ورهلاكرامللا ثوزرالإوربلاكبوبحا ||

 1و ةيف ملسلا عطقنأ ناف هضبف 5 هيف ملسملا 9 00 هقلعو



 1ك

 ١ ا دابل 1 عيب مرحو ٠ مث نأ ملا نمو دقعلا 5 الل ْ
 ارب ركب دابا يفهفدلا انلا هجانحي عأتم هعمو هب 30 00 1

 «رعسلا اذه ىرم ىلغاب 2 ردنلا يلع كل دعيلال را لجر هل لوقيف

 دللبلا يف هنوعيبي اعاتم نولمحي ةفئاط ىتلتي هناب نابكرلا يقأت عيب مرحو

 ناب 0 امس مدرس ل ظ

 ىلبق هربخ عيب ىلع عيبأ أ مرحو ةريغرضيل لب ءارش 70 ايف ديزي ||

 لوقي ناب هب يضارنلاب نمل رارقتسأ دعب هموس ىلع موسلا مرحو . هموزل ظ
 هكلا. لوقي وأ هنم انمث لقابوا هنم اريخ كلعببأ ىت> هددرأ ائيش ذخا نمل |

 اهلح كرت يللا يهو ةارصملا عيب مرحو ٠ ركاب كنم هيرتشال هدرتسا |
 ارخ قدي نمم بنعلا وحن عيب مرحو ٠ عيبلل نيسحت لكو اهنبل ةرثك ماهيال |
 مصواوهةلا ذي نم بشخا وحن عيلو الط هي لئاق ١ حالسلا عينو |

 لفاب هنم هيرتشي مث لجال نب لجرل عانملا غم ؛ ناوهو هنيعلا عيب ىركو ظ

 طرشب تراك ن ناف طرشب نكي م ناابرأا نم لس بيل لاح نمثب سلجما يف ا

 ةنتلعج وادتعلا اذه كتبلو 0 كيش صخش ىرنشا ولو مرح

 لوبقلا لبق هب لع نأ لوالا نمملاِب عيبلا ع تلبق لاقف هتيرتشا اب كل

 كتعب لاقوا هن فصن همزلو م الفم فصنلاب هيف كتتكرش لاقولو

 اه كتعب لاقوا٠ ةحارم ىتسيو م ةرشع لكأ مرد يرو تيرتشل اد
 | ىلع بجتو 'ةطاحم ىسبو ججالننرشع د[ نم داو طسو ل



 اك

 ْ 0 :دب ةليجي نأ عنو . ع وبل
 لاحافلتاوااملقءةئامو رملديلعو الف ةئامدب هزيلعفلو 6 نأك هريغ يلع 2

 |١ يف نائعيب حصنالو هيلعورمتل امرادتمبوا ديز ىلع هيلع هل يتلا ةئاملاب رع

 | ٠١ اينالا يف طرتشي و - اثم ةنسل نيقلابوا ادقن فلاب ا
 اذعبكل ةتاعجوا اذكب اذك كتعبك ةيانكوأ جرصب اهب ظفلتلا لوبقلاو

 مالك امللختي ال نإو . اذكب تكلمتوا 0 !اذه كلت وا,تيراغارا
 00 هلي ران لويشاو الا قاقعي نإو . ليوط, توكس وأ ىجا

 نا اذكب اذه كننعب لاق ولف اههقيلعت مدعو ٠ صا الغ لا
 الف . مصن مل ارهش كل ةتعب لاف ولف تيقانلا مدعو ٠ محصن ! ل الام يبا تام

 اهب دقعني هنا يوونلاراذخأو . ةاطاعملا عيبك لوبقو باجاريغب عصب
 فالخ هن سانلا دنع مولعملا منو زبخلاك اعيب سانلا تعي ءيش 0

 لوهجم ناك نا لطابف عايبلا نمرار#-الا اما .راقعلاو بإودلا وحن

 مص ءيش دا نسف ٠ 2 ماع لا يمكوأو ”ىرتشلا نيلا
 هال بع ا ع هفوقو دنع هيل بوت : كملا لوبق طرشب

 عيب الو ةيشالا لا عيب جصيالو ٠ مم مصل هز را ناهجوف نيا اق

 ىلا عيبملا لي 35 ىلع يرتشملا طرش 0 ددعلا يضنقم فلاخي طرشب
 مس ا دبعلا عيبالو دلجلاكةيعضالا نم ءيش عيب مصنالو رحت مالم هتيب

 ند اع هيطعي نآب زود رعل بحاصل هنأ ىلع اهومنو هارد | عيبالررفاكل



 1 عمن 3 و ةوحنو مك ني نم ةخي#ب وأ ةنامر 0 2 :الوركسوزراوخن نم ||

 مردب 5 0 هرد ةممب 0 00 عيبو ثردب عاص لك

 ا عمن ل 2 الف امنع تدأز 0 ةئام تكبح 1 نأ

 || ىلا هريغت بلغيال ايف دقعلا لبق ةيعورلا يفكتو نيدقاعلا ةيعور نع |

 ري ةيص رهاظك هنفاب لعل دانا 0 ضعب ةيءور قكتو .دقعلا تقو

 جذوغأ 0 1 . لجرفسو يطل تا امروت موكر هاظ فالخريعشوأ ظ

 ن 0 0 هآر يذلا هال نم 00 ربلاك لئاخ ظ

 را 0 ا 0 و .لا لصبلاوت وح عب 0 0

 هدر 00 | 0 0 2 ْ توثلا 0 اك ل 0 ْي

 م ا و 0 00 ]و فوق 0

 نيللا غيبهجملالو هحلاصم يف اهنث فرصيلا هيف فتقو || عفنال ينل 8 عوذج 4

 الو اهحيذ لبق ةاشلا يف للا عيبالو هزازج لبق فوصلا عببالو هعرض يف
 ( نبلا وحن عيب عمتنالو راقعلا ةيلخت وا لوقنملا لقنب ههاستب و هضبقي أه عيب

 ىلو نيدلا عيب الو اتلطم نيدلاب نيدلا عياالو : اذزو هفالغ عم كسلاو

 طرشب هيلع وه نمل ًالجءومولو نيدللا عبب حصاوهياءوه نمربفل الاح



 ىلوالا ةلأسملا
 عيبلا ناكرا ىف

 ٠لوبقو باجي إو نم*و نمو راشمو عئاب ةتس هناكرا هطورشو
 0 نونجلاو يبصلا عيب من الف فرصتلا قالطأا . عئابلا طورشف ظ

 الو يعالا عيبالو كيس نذابالا دبعلا عيبالو قحريغب مركم إو هفسب هيلع

 5 0 الف لسغلاب هتراهط ناّما وا هتراهط ٠ نلا طورشو :«ئارشالو ||
 1 نيحرسل|و غبدلا لبق ةن :! اذا و نيحشا تيزااو ريو ان ولا

 1 ةيحلاو برتعلاك تارشحا 0 مخصللالف هب اعفتنم نوكي,نأ يناثلا

 ١) نم هجوب هب عفتنملا امأ يد أو ددالاك أهي عفننملاريغل ريغلا عاب 0

 0 سوواطلاو لسعلل لاو هيلع لانقلل ليغنلأو نيل دهلاك

 روبنطك مرحوم ةل هَ 0 ينبحوخن عيب حالو هعبب عصمش هب

 ردكلا لجال ةضفلإو بهذلا ءانأ عيب معنو دوعو ياتو نوناقورامزمو
 توصغملا عيبالو قبا دبع عيب حبل الف هيست 7 ةردقلا فملانلا . هطرشب

 ةريغد ةكرب عي ناك اذا الا ءاملا يف كمسلا عيبالو ههاست ىلعر ديال نم ||
 ةيالولا عبارلا . هنذابالا ن.ترملاريغل نوهرملا عيبالو ءاوملا فريطلا عيبالو
 فوقوم ميدقلا هيو . كلاملا هزاجا نإو يلوضفلا عيب مصئالف عملا ىلع
 اردقو انيع عيبملاب ملعلا سماختا .الفالأو ذفن ءزاجأ نا كللالا ىضر لع

 اك ؛الو امثمق تواست نأو اميمالشم نيبونلا دحأ عم مصإالف ةفصو
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 كلانلا لصفلا
 تالءاعملا ,ماكحا يف

 لك ىلع ضرف لالا بلط نال هشاعم باستكال ايلا جيانحلا
 سأر وه يذلا هنيد ظنح 027 ٍّغ قغشي نأ ةياع تي : تا 0

 ماكحا ملعتي نا هريغوا ناك ارجات بسنكمىلك لع سو

 هنرح : >ايلع ع اهب نيعتسي يأ ا ل ايلا جانحي يبنأ هريغو عيب نم ٠ تالماعملا :

 هعين رجانلا نسحين إو هلعفيو هلوانتيف لالكلإو هبننجتت مارعلا فرت
 000 مايقلاو ا سادلا لاول .يىل ع ءانشت الا يوني ناب هز رايق همزعو

 هلم 8 نمد نك معن يونيو 33 :راجب ُِ نيدهاجلا ةلج نم هلايع ا

 ضورف نم ضرفغب هتعنص يف مايقلأ ىوني و 35 بحي أ. هل بحيو
 ةمماقا لع ةبظاوملا .. رع قاوسالا ف قنصللو عيبا هعجالو : .:

 1 ركذ يلع هقوس يف بظاوي ن نأو . رولا ١ يف ةعامجلاب تاولصل :

 صرخاديدش هتراهت يف نوكيال ناو تيك الفا غن وكيال إب

 نإو ٠ سانلار خا قوسلا نم جرخيو سانلا لوأ | هناكد ج 0 ظ
 اقداص ناكول واهح ديو هتءاس جيورتل فلم وبذكلاو شنلاب ب
 ا قشي الع هيزع لاذع ميد هلأ عاب "لف ةيجح 4. لع 4 هشأ 1 ىش نأو

 200 م تا لا هش ب | هلماعي ند كر ِ ةئاماعم 5 راجت كنا و

 لئاسم عبس انه اهو باقلا نم وجيو
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 -- يكتسح

 هللا نم فوق و : هأرت كاك مللا ديم لايدعم . تاعاطلا يف
 ٠ هرومأ عيمج كب يلاعث هلل ضيوفنلو ٠ توملاركذو . بادالا لامعتس|و
 مظنو . ةعاجشلإو . ةطبارممأو ٠ دشرأإو ٠ ةطبغلاو ٠ ىلاهت هب تيقبلإو

 د د ٠ قفراأو ٠ءاكذلاو 6 . لأ :وفعلاو. ظيغلا

 اتوا هللا ءانل ىلإ لاو ٠ هللاب س او هلا ف ضقلاو : هللا يف

 | كل ملت ةلاو ٠ ةنامالاو ٠ ءايحإو ٠ ةفعلا اال ىلا

 . هللا لع لكوتلاو لا ال ةماةتسالاو :نيدلأ ْر ةبالصلاو ردقلاو

 ا هل ىقثي ماعم ملعأ | ليصحت يفقلمنإو ٠ ةقراإو . هرومأ يف يناناإو
 هللا ركذ ماودو ٠ ىلاعت هلل ابقارع نكي نإو ٠ دسك و ٠ لقحتا . نمردصلا

 ةئىرملاو : هللا ت :ونصم ف هركتل و ٠ نوقولخملا نم مذلإو ٠ حدملا ءاوتسأو

 :ةبوفلإو ٠ ربصلاو ٠ لوهخلا بسو ٠ ةنسلا بحو' عدبلا ضغبو

 : دعولا زاجتإو ٠ دعلاب ءافولإو :هلوسر و هللا ةبحمو ٠ ءاجرا|و ٠ فوخإو

 ءاسيتلإو : ةملاو .ءانتلاو : ةيدوبعلاراظأو ٠ عضاونلاو ٠ سفنلا ةبساحتو
 ءيدم) اذإو تحت اذا لقو ٠ رايغالا قر نم ةيرإو ٠١ تاعاطلاب

 كنا ملءاال اا. كرةغتسأو ملع انو أهش كب كرشا نا كب ذوعا ين ملا

 تويغل | مالع ثنا



 اني

 هيلع هللا م لاف ال ا ؛ عام ضرم هبلق

 كف كل كسك اذأو هلك لسجل لص تيلص اذا خش دسجلا يف ناالا سو

 : 00 نم هبلق 0 3 بلعلا 3 هلك دسحا

 0 0 824 د 80 . مهم غقلا
 ا كم نم 0 . هللا ةمحر نم سايلاو . ءاضقلا طختنو . ءاليخنإو |

 هفسلاو ' فارس ا ل نيحاو :بضعلاب ليحل :دنحنا نمو

 ' اللا . هللا ل لوط بنحو. ل | بح ىلع صرخ أو

 || ةناثلان مو ٠ ةمعطالا بحيف هرشلإو . نظلا ءوسو ٠ ةوابغلإو ٠ نيقولخلاب
 0 هو٠ .ةيرذلاو لكالإو نيبلللا نب رفاكلا لاعفاب هم ١

 ,بابسالاب بلقلا قلمتو .نيملاظلا بحو: يوطا عانإو با 5
 .:نارثكو . ةحاقولاو . ىالخللا يف ةظاشنلا نمو .دئاتملا فد

 1 ا ١ ىقسا 1 -شطلاو .ريطتلاو .ةيهلا

 نزحمإو ٠ عمت عم اا. ٠ نيياصلاو ءامعلا ضغبو' ٠ دانعلاو ٠ عزجلاو* شغل ُ أو ْ

 بستحو ايندلأ ةو دب علونل أو ٠ اهباهذ لع فوخلإو ٠ اندلا نمماف امىلعأ ا

 ”لامتولا داي ةيرشلاو ب حو ل يس
 ص >ادالأو ٠ ةفرعملاو' معلا بلطب هبلق ربط ن نات حنو' مهتاردز دزاو |!

 ظ ةرها 2 دلو ٠ هللركشلاو 1 لد ةقفشلاو ٠ لمالا ريصقتو :راقوأأو 1

 1م



 ظ عد هريغل لانا: : فيايلا هع طقسا هللا تاوأ: ةروصب لحم هللا نا ا

 :١ اا: نيدلا نم ءا ءا_اعأ لأ عامس لاق قوأ را لع يف عرهالت اذلا تأ دابعلا .

 | ١ ىل لصي دبعلا_تنالاق وأ . نارقلا نمرثكا بولقلا يف رثوي ءانغلا
 / ادقتعمينالفلا مجنل عولطب انراطم لاقوأ.ة ةيدوبعأ ١ قيرطريغ نم ىلاعت 1

 "| داركذملا قه نم ةحاوب دتري وركيف . كلذ هبشا اموااريثات لنآ |
 ١" هنحورب لوخدلا لبق ةدرا[ تناك نإ ا

 ف -يف مب غن ا ةلملا عاطقنا دع يح لطبيب ل وخدلا لعب كل نافذا

 طبحو اكرر لو تدري الو ك1 0 او هحاكت عصي 0

 نذدي ال او هيلع يلصب الو لسغيالو كلذ ىلع تام نأ رانلا يندلخيو هلم

 مس او بأ 7 ناف لاحنا يف هت ؛انتسأ بجو هتدر ىلعرةيالو نيملسملارباقم يق | ١

 هضم لبق 4 هب ظنلت وا عقن عا أم ا كلارك ا كا :نأب ْ

 هكلمهيلا عجري و هنم ليف توملا لبق بات ناف٠: لتقالاو قي كر و

 هنكمأ ام !.ااريفكت يف طانحنا يتنملاوخل يف 0 :ةطنمو

 عثريال قتحم نامالا نالريفكت :لاب كيال ليوا نحمأ ين : طخ لظعل |

 نيقيبالا |

 تايضحو كل جن حس

 ا

 ع ا يو تت

 نكد 000 هام ننساك

 يناثلا لصفلا
 هيلقلا يصاعم ةفرعم ٍِق

 ' قي ناك ن هناف اطاوزب هبلق حلال اهتفرعم فلكم لك يلع بجي
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 "22 750172737 11-2155 + 2 عت خال" مج ع تسع حا توت لا سلم ا 2

 1و مجم تح ف ا بس د 7 ع اال 64 تالا« سلا 2 هت كش ك1 الل 5

 | نمر يخ دير * نم ةعص# ل7 وا نزتس | بعلو كلضلا لجال ةعاج

 | نا فتى . ايندلا نم طخب نا لجإل امالسا مث ارنك يننىا . اقافختسا 0

 || سبل ىأ٠ 10 2| يف روج ىلا ىلاعت حلا بسنوأ. . ًالالح ىلزلاوحن نوكي

 ( نريد بسوا نيلملا نمريخ دوهلا لاقوا هييدلالسرتا
 | ينغ هنأ ادصاق اذه يلف لقتال لاف رضاح هتهشف سطعوا . مالسالا ||

 |١ نابل ام ل ليقوا . كلذ لفم كل لاقي نا ةماقم ْلجيةناوا هللا ةفحر نع
 :هلوسرو هللا نم ىلا بحأ تنا هنجوزل لاقوا ٠ افانختسا يرد اال لاقف

 كدا اوا واردما انآ لاذ د ةقياع قذف ركل ةيحضارخلا

 00 م ل ةوا.اطادجاج فيلاكتلا يردا لاق وا. فيلاكتلا

 0 يان اركذلاىاةالصلا نم تعيش لاقىاء هيف لذلك وهوا

 روضحي رماوأ .تلم» .يش يأ لاقف ةيصعم لءعىأ مهح ىأ رشح رقنحأ

 5 ا معلا 0 ءيث يا لاقف للا سلجم

 يأ . افانختسا عرشلا اذبه ءين يأ لاق وا . ضرالا ىلع 0

 0 نأ دقنعا و وأ دأب فانها | ذه 3 |١يقف نع لاق

 ينف هنا لاق وأ . فيراحتلل ايفان ةيدوبعلا تلاز ةيبوبرلا ترهظاذا لاق

 تافصب تل دبت هتافص ناوا . ةيتوهاللا تافصلا ىلا هيتوسانلا هتافص نع

 لاقوا . اهافش لكي هللا نا لاقوا . ايندلا يف انايع قحا ىري هناوا قحلل ||

 ا
]| 

 ا

 نيسرللأو ظاعولا أ ءاهعل ايفيشتىأ ٠ ءازهتسا افورخ | ا
 ا ةرضح ةيرزم هع مب

 ا
ٌ 



00 

 ىأ ينلا نملضفا يلولا لاقوا . باستكالاب ةوبنلا . نأ لاقوأ هريغ

 اكلموأ ابن تاعوا . هتوم لبق ةنجلا لخدي ةناوا : هيلا يوي ةنأ ىع 1
 7 || سهلا 2 لقوا . هلاعفا نءءيغأ ًارهتساوأ بسوا وثب ةكقالال نم

 |١ ىنلاي قحاوأ٠ رذقتسم اذه لاقف 30 ةنس ةناف ماعطلا دعب كعباصا

 *ىثب ةهبش وأ . كللذب ضرع وا هلعف وأ هسفن يف وأ هنيدوأ هبسنأ ف صفن

 001 دج قبلي الامل ضلوا هنآنفل ريغصتلاو ناقتحالا قيرط لع
 مالكلا نم فخ جزيزعلا هتهج يف ثبعوأ . عرضم هل ينتوا مذلا قيرط

 ىاانض ولو رفكشلاب يضروأ" ءالبلاو نمل نم هل ىرج ام ءىثب هريعوأ

 لوقلا رخاف ءالسالا ةمك يننل رفاكلا هل لاقوأ ليال ناب رفاك ىلع راشا

 ملم نع لاقوا٠ رفكلا ىلع هللا هتبث لاقوا نابثلا هللا هقزرال لاقوا
 3 ءوىلاعتهللارماواب برس ا رفاكأ م1 لافو | هب هل ىضرناثلا هللا هبلس

 |باخد ام ةنحا يناطعاولوا هلعفا مل اذكب هللا ينرماول لاقروأ "كعوو

 ٌةرشلا وأ ضرملا نم يباعم الم ةالصلا كرتب ينذخاوأ ) لاقوأ . اذا نكسا

 | قصيت كلشمأ ةتقددام كلموا ين يدنع دهشول لافواينهظ دفف ||

 | ةابذلاةوقالو لوحال لق هل لبةىل . سو هيلع هللا لص يبنلا هب جام[
 هبش ىا ب ذكي نذكوملا نع لاقوأ عوج نم ىنغن ال لاقف كلاذوحتوأ ظ

 |برش ك مرحب يلعدللا يهسوا . ناذالاب فختساوأ .رفاكلا سوقانب هتوص
 |ينمذخو افوص ىنطعا لاقل. ةمايتلا فاخا ال لاق وأ .ءازهتسارمخلا



1 

 ١ دعم ضتتث لنا وا .الثم ارفاكن وكي ةنس دعب هنا هناسلب لوقيوأ
 يفن وأ ٠ لاعلا اذه مدق دن-اوا ٠ ًالاحرفكيف ايئارصن نوكي نالف اج ن

 || هيلع راكناك ةو 0 0 مولعملا 2 ا 5
 ينسه او ىلا كيثاوأ ١ تايرح لا لعب هنوك هنود راكنا وأ ىلاعت هتردف ء

 2 وأ دلولا وأ 00 فرااو امرها 0 وللاك هيلع ظ

 نمالاردصيال ةنا ىلع نوه لا عجا العف 0 :رخآ قولوا سمشلوا |
 د ان مزب اهلهأ عم ةسين لا يلا ىثس ناكرفاك

 يف ظعم مسأ و | يعرش مل واثيدكاوا نآرقلا نءءيث ايف ةقرو ىنلا و

 : ين ةوبن يف تكلضرإا زيتا سغب , ١ نوم دل وأ 2 ذقو ١ ةسا

 رويزلاو لضالاوة ةاروتلاك كلم يعااكل ايف كشوا اهلع عيجي

 ةاصلارتك وا هيلع مجم نر نم* ءيش يف كشوأ ركناوأ' ميهربأ فعن

 ةالصلا واحا ةفص يف لافوا . قيايال اب اهيفركتو ١ةيكلاوأ وأةكمركلاوا

 ١" عيال امة ةرتعلاو ني دل !نم رس هلع بجو ١

 زا و١ ديعلا ١| ةالصك ة مو ال نتليلا ةيعواردت لضرل كلا لاحوا

 يعرش غلوس» الب يذلا وا مسا ءاذي اة . ءوضو راغ ةالصل كا

 1 لد هيلع لا لأ 3 00 3 كنلاو عيناك الالات
 د لوا ىشرتب سيل ناز ىف نالبق فرت ةناوا

 ةنيدملاب تاموةكب تعب يئذلاو 1 أ يداللاقو | ندب ينب ةفعبزوح
 صج و تحج هج ل ادن ع صصسم هيعمس سم ل ل مس تامحسو مم صم سو جمر سومو وصمم د ممم



 سيجا يس سس هعسما

 اندر
 ةللاب ال نقاد

 ا حج سس تاسع سم ١ 1- عاو توجو تيس حسي جو هج يعج زا

 ريزانخو ةدرق ,مخنمو باذ#لا 35 ىلاعت هللا مهذع ىتس>

 ءيث نءاو-م اذأو وكرت ءيثب أورما اذا اونا ؟ ممكلوال لاق
 قيدحلا قو هصيق نم لجرلا نس 15 مهيد نم |وتلتلا ي ىتح هويكترا

 0 ال ضرف هللا نأ ملسو هيلعمّلل اللص لور اا

 ةحرءايش !ارغ ككسو اهوكمت 3 لق .شأ مرحو اهودتعت الف ادودح دحو

 نر ءااذال سو هللا لص 0000 لاقو' ابنع ايا

 ةعاطت الاب يلا هوبننجاف ءيش نع تب اذأى م :كطتسأ أم هنم أوتأف * تنل

 رطخ ع ع ىلا ةراشأ تايهملا بناجيف | 3 مو تارومأملا بناج يف
 فالخ ال ما عاطتسا اهنعدعابتل يف امب اننحأ ةلوهسو ةفلاخلا عشو ةيصعملا

 سلا اجيف ىلاف يصح يف ةقشم ىلا جانحت اهناف تا 3
 رغصل ف ردقب لات نإ 5 همر ضايعنب ليضفلا لاق ايف لخد ةلرحت 4 رجخ

 د هللا لنع رغصل كدنع ل عب امردقبو هلل دنع ضعي كدنع 8

 لوصف ةينام تالا اذه

 | نيل اعت هللاب ذايعلإو ةدرلا ماكحا يف

 5 لوك لعف وأ رنك ةينب 1 وأو مالسالار | كك ه أدق ي ٍض 9

 ”لعتم ناركس نمواو اذانعوا اداقعا وأ ءازهتسا هلا ءإوسرفكم لوق

 0 ناك ءيث يلع هلقعي وارخ هلا ىلع ناسنالا مزعي نااهعاونا نمت



١ 

 انيلاالما ىلاض بينو ايلعا ل ايسر ملبوس ع رابعا
 ةيرتقلا | ليقنيتيكر هيف لصيف دجمملابأدب دلبلا لخداذإو | ٠

 نتي ايوسر دافيالاًبول انيرل ايوتايوت لاف هله ى اروح
 | ةقناعمبحتساو هموق دنع هماعطأو ماعطلا مهرشيت اهةلفا 4 عنصي نا

 ت.هرحو رفس نم مدا ةريغل ةقئاعملا ته 00 ومداقلا ||

 هللا لبقت روكشم كرعسو روربم كح هيلع ماسي نه لوةبو ليجدردال ظ ْ

 ريو ةعاطو اريخ دادزي نا يغبنيو ٠ تكلتتفنن فلخإو ك.ذذرفغو كم ||

 اراعشالاور وربملا لا تامالع نم كلذ ناف هترايزو هججدمب اناسحإو ئ

 لوببلاب |
 عباسلا بابلا

 مراخلا نيببت يف

 رئابكلا روبط نم شحافت اهو مثأملاو يصاحملا باكترا نمريذجتلاو

 ىهللا ناوخاو نامزلا ءانبا نافرهاظلاو نطابلا قرثكالا ةالاوم مدعو ْ

 قوقعلاو - ؛أوهشلا ضرأ ىلا دو *او قوسفلا يأ دتيلغ دق نايسنلاو ||

 هدابع هللارذح دقو ٠ دول اراد نع ضارعالاو رورغلا راد يل نوكرلاو ||

 اهل ىلاعت لاق هتينادحوو هتيوير سيماون نموب مهلعا اج هتيصعم نع ||
 ا 3 هنع وهن اع اوذع املف ىلاعت لاقو مهمانقتتا انوفسأ |[

 0 ردد تكرت < يضر نادل نع هفيذحل ليق ٠ .:نيكداج



 انزل
 17717 كل ل غ

 حسم
 متست

 ملا نا ةنيدملاب هتماقأ ةلم هل بوس و . ةروثاملا ١

 اهيف هددرت رضحن و ٠ هنفدمو هناطيتما لحمو ملو هيلع هل يىلص هتر 37

 اجت هاام ةنيدملاب مو<!نأف
 هللا ل وسر ناريج ىلع لا

 3 | يلص

 سوصتس نا رو ةقلا ميظعتلا نيعب اولها يل ارظيو سو هلع
 4 هدر بحو مم خااذ ذأ أو اهراخا نموأ اهبا امجارت قم لعام اعشاهععا

 ناو وعديو نيتفكرب عئورلا رولا عضو ةني كلا .نوغارفتسلا دارا اذأو |١

 لعجت ال مهللا ٠ عرخا لوقيو مدقث ام مالسلا ديعيو سدقملاربقلا ي

 ا اليس نيعرحلا يلا ةرعلا ل سيو كلوسر مرحب ديهلارخآ اذه

 يس سيييايا-ِِبظببيبب-للل

 وج جدرج مج جي دوك حاس حتشملالا

9 
 لابو

 فرصنيو نيئاغ نيملاس اندرو ةرخالاو ايندلا يق ةيفاهل او وفعلا ٍيفقزرأو

 رك نع ةيده هعم بصنسإ نإ بخسي و ٠ ىرتهتلا شمالو ةهجو ءاقلت
 00007 اًدرسنم لتخاذإو رخافنالو بئلككريم نم اهراباالدو ةدأا
 | الكحو هللالا هلاال لوقي ئاثالث عفترم لكي لع هقيرط ةيسربك هنطو
 - لوثات نوبيأ ٠ ربدقم .يث لكل عوهو دمحا ةإو كلاما هل هل كيرش (
 زغأو نبع ردلو هدعو 2 قدص .رودماح انبرأ نودجاس نودباعا

 يتحلل

 0 هنطو را ذا هنءرثكيوكحو يا

 اذأل ردقيو٠ اليل لخديالوة هتةعل لك لخدبيالو ١ همودقب هموق ||

 ا ءأ اهيفام ريتحو اهلهاريخو اهريخ كلأسا نا ملا. دليلا ُّس

 هللا 008 اقزروارأ ارارغ ةاهبآنل لعجأ م الا ايف انرشو اههارشو اهرش نم



1 

 أ هيلءليريج ةناوطساو ٠ دوفولا ةناوطسإو ٠ هنع هللا ىضر يلع ةناوطساو |||
 ظ 80 بداب ةروصقملا لوخدب لا رهغتلا ةن :اوطسأو ' السلا ا 1
 كيو سو هيلع هلل ا ىلص يب اربي فاوطلازوجي و : فرظلا ضفاخ 1 1

 5 كويلات هع يل جرجا رادجيرمغلاو نط !اوحن قاصلا ا

 هيلع هللا ىلد هتايح يف ىضح ول و ايح نكي كعب هند دعبيو 2 1
 نم ةلهحلا هلعفي اك كابشلاب كسمنالو دجتملا يف هتوص عفربالو . لسو ا
 عيقبلا ىلا ةنيدملاب هتماقأ ةله مو ب لك جرخمنأ بحس" و١ يردالا مع ١

 3 ءاش نأ انأو نينمكوم موقر 0 داء مالسلا لوتيو ةعبجلا موي صخبو | ||
 ةرايز 0 | مللا دق رنا عيب للرتغا ل |نونحال مي | َ
 نانع نبا نافعو ملسو هيلع هللا لع هلل لوسر نبا مهارباربق هيف ||

 ىلع نب دهمو نيدباءلا نيز نيسحلا نب يلعو يلع نب نسحنإو سافل |

 ةيفص رش متو نيعججا ميلع 1 نإودذر قداصا ادي نب :رفعجو رفابلا

 صخجيو دحا يف ءادهذلاروزب نإ بني و ٠ سو هيلع هللا لص يتلا عا |
 راد ناب نأو ملسو ةنلع هلل ىلد ىبلا ع ةزجيءادبيو نيالا مو ا ظ

 نأو اق يف سيرا ر كر وزب نأو هبف يبصيو ثبسأأ مويا صخختوا ءابق |

 ةءانصيو :احرشإو و ةموررؤ اممرابالا كش أو 0 واهن ا ا ُ

 هيلع هلا يلص هلل ل وسر اهيف لص يلادجاسملا دهعتي ناواهنم برشييو |||
 0 ىايضدسسا رويس ودب قيرطيف ةعيملا رويصكا نإ ظ

 5” مااا ااا لة ةءالا]الااً | 0-2

 لة رال وو توج نر وا قوز رز قم ب احا لل اح 10 دل نلت" هش ناس تا دس ل - # لمسلم ٠ك مضختع ةفك  يترزسع روع 045 انام دك ٠ - نس ساس ها توح تدرح



 لا

 | يف يلص يبنلا ىلع ماب نادحا ءاصوااذإو لو هيلع هكا ىل م
 || ببوصيلارخاتب مث 0 نالف نم هللا لو راي كيلع مالشلا لاق

 | مالا لوقيف هنع هللا يضر قيدصلاركب يبا ىلع لسيف عارذردق هني
 ١ نع هلل كازج راغلا يف هيناثو هقيدصو هللا لوسر ينكتب ا
 |. ردت نيو دوص ىل رخأتي مث 00 سوديلع هلا صديت انديس ةما

 هللا زعا قورا ةلار معاي ا يضر رم ىلع لس ف

 | دعب مث اروخ لسو هيلع هللا يلضد.# اندسقمأ نع هللا كاز رج ماشا كل
 يتلاةنإ اوطسالاوربتلا نيب فتيف سدقملاربقلا سار يلا مدقتي هت ةرايز ما

 18 اب هسفنل وعدي و هيو ىلاعت هللا ديو ةلبقلا لبقتسيو كانه

 ةضورلا يناي ع نيملسملا رئاساو هنارخإو هخايشإو هبراقإو هيدلاولو

 بظاويو .ءاش ا وعدي وربنملا دنع فقيف ةالصااو ءاعدلا اهيفرثكيف

 الك ف اكتعالا يوني و اهيف ف ككالارنكي و ةضورلا يف تاولصلا ءادا | ىلع

 دجلا جراخ ناكاذإو ٠ ةفيرشلا عربا ىلارظنلارثكيو دجعملا لخد
 ةلإ ريما 1 كت ؛ نأ ىلع صرخ 1 ٠ ةفيرشلا م جرجا ةبق ىلا أرظنلا ىرتب

 . || كربتلا بهو .ةالصلاو نآرقلا ةوالتو اعدلإو ركذلاب |هيبحي

 ُ يلص هتالص لحم ةنإوطسل ٠ ةينامث هو فرشو لضف ا يبلا تانإوطسالاب
 ٠ ةعرتلا ةناوظسأ ىمتواهنع هلل يضر ةفئاع ةنإوطسإو ٠ سو ةيلع هل

 ريرسلا ةناواطسإو ٠ لسو هيلع هللا ىلص هفاكتعا لحم ةبونلا ةإوطسإو



 لادأ# ْ .

0 ! 
 | كلي اع مالسلا . نيعجأ قئالغكا ريخأد كيلع مالسلا ادا مماَخ 5 ش

 ١١ كجاوزأو كيب لآو كلا لعو كبلع الملا . نيل جت ارغلا دئاقاي |

 كاع عبجوأ اينالار 0 يلعو كيلع م نيعجأ كل | كباجأو كتي .رذو ١

 ا ا ىزجام لضفا انع هللا لوسراي هل هلل |كازج نييخابلا هللا

 لضفا لفاغكركذ نع لفغو نوركاذلا كركذ لكك يلع هللا صو هيما

 أ الا هللال ن | ده . نيعججا قاخلا نمدحا ىلع ىلصام بيلمأو كك
 ظ كرف قفل ا خا دق كنا دبشاو هل كبار ا

 ا ةليضفلاو ةلي 1 تاع هللا ف تدهاج اس

 ٍْ نولئاسا ه هلاسي نأ ا 1 هتاود اادويبحم 1 0 :

 نسل اذ ينالا يبنلا كلوسرو كدبعدانديس ىلع لص مهلا | 1
 || ىلع كرابو محار لا 1 | ىلع تيلص اك هتنرذو 20 ا 1
 ْ اع هل دكر دعاس ىلعو يمالا يبلادعانديس| |

 ْ ايماغذا مع :اولو لوني هلل كيوم .٠ ديجي ديمح كلنا نيلي هلا ف ١ 5١

 ظ ايحراب وت هل اد لوسراا مطر فغتسإو هلل |ورنغتساف كءو 9

 يب رز ملا كي ينذ نسل راش كاتس دقو

 مالو عاقلا نهيط ند تاطف د ةظعا عاقلاب تيقح نهريخأي

 مر كو دولا هيفوفافعلا هيف * هكا ا اربقل ءادفلا يسنل

 ْ لوسراي كيلعمالسلا هلقإو هضعب رصف ذم ظفج نارز# نو
 _ك3لبلب_را_ لس يس 0-لا 1



1 
 07: تسجل هبدعت 7 ويم ك0

 1 5 نرإاو هنم اهبقتي نإ أو هترأي 0

 فرشدبلق يف رضحتسا نأو هبا نسحأو فظنأ ا يدل هلو>د

 ١ ناو : قئالخلا ريخض تفرشت اهنإو ةكمدعب عاقبلا لضفا اهنأو ةنيدملا
 ْ ةدهاشب رك ا هيلق الإ 5 سو ةيلعملل سس هثبيه مظعت رعشتسل

 | ناو . ريخلا لوخةذدع ةقدصلارنكي نإو.' ملسو 9 ص

 و وخد دبع ةأانمدق 0 زو لخداذإو 3 قرشلا ل يربج ثأب ند

 ||| د_جملا لخد اذاف ٠ جورخلا دنع ىرسيلاو ىنملا هلجر مدقيو . ةكم

 اادصق
 رر

 ذه ىلع هللا ركش ةيحتلا ااذاف لو هيلع هللا يلص يبنلا فقوم دنعر بنل

 . || فرطلا ضفاخ ا ٠ هرادج ةيواز يثربقلا ساردنع يتلا ةي راملا

 ارضحتسم ايندلا قئال_ع نم بلقلا غراف لالجالاو ةبيهطاب أرعشتسم

 هتوصل 3 ةقه ا ا 0 هترضخ وه نعد ةلزنمو هفقوم د الد

 00 7 ينأي 0 0 ا لوسا كليلع مالسلا 3 لوفغيف

 َ مسأل انأاي 1 0 ّ ةمالا 0( كيلع مالسلا َ ةمحرأا يناي ْ

 الا دباب كلغ 00 :نيلظا دل 2: كيما

 بنجد هتملا ةيحت نيتهكرا يف لصيف ربنا او ربقلا نيبام يشو ةضو

 مااا 0
 قا لك نوت. 2 دست تلاعلا لل م سس دنس كح مع ١ مه 16 )7 ع طظ شكت 4 مال دما كفنان كتلك د جس حس ا كدتخا 7# #1 ةطقطت37770 7 -16312 1574 7 ١
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 ابنملك يف بيف لوالاليلحتلا دعب »_طووأ دسنملا ء طولا دعب اينائ أط
 لكل نيكاسم ةنس ىلع عوصا هن نا ايا ةثالث موصواةاش
 ا يال وت ارعش ثالث ةلازاب ةيدفلا لدن 5 7 ءارقف ىلع عاص فص

 | نادم ني رفظ وأ نيترعش فو ده رفظ وأ ةرهشيف <والورافظاةث الشيا

 | نهدلاو سارلا رتسو طيبخلا سيل فالخي هريغو يسانلا ندب قرفال, |[
 ظ يسانلا ىلع :ىثالف ليبقتلاو عاجاو بيللاو

 رع يناثلا لصفلا ْ ظ

 لو هيلع هللا ىلح يبلا ةرايز يف ْ

 ْ هتراي و ةنيدأا ةيس هتراي ز نستو ةبوبحم ةيحمسمو ةيولطم ةلكاتم شو |

 70 3 ن٠ هو ' مالسلا هيلع 0 نم ىلع دري يج هترخ يف وهو أب ايح

 هيلع هللا يلع لاق دقو ' تادابعلا راو لاعالا لضفأو تابرقلا مثأو.

 دعولاب تبث تبجو ىنعمو ٠ يتعافش هل تيجو يربقراز نرد ءملسو
 تقو يا يف : يف ةرآي ا لدتو ٠ هلودحو هعوقو ن١ دبال ىذلا وداشلا

 لك نم ةيولا ةرايزلا دارا نم لعوب جيل مان شار
 عم يرني ن ا ملسو هيلع هلل لص هنئسو هتقير ط فلاي“ ءيفا

 ْ الذب برتفا يو ناوهيف ةالصلاورونالا نجح *وديبحاص ةرايزهترايز

 أ( انهما هداز هيلع مالسلاو ةالصلا نم هتيرط يفرثكي نأو يلاعت هللا يلا

 مله اوةالصلانهرثك | اهنيتاسب ىارو ةنبدملا برق ىلا لدواذإو ٠ هيدا



 ل
 تركت 00

 2 و ل ل مل ل ل و ا ملا

 لوخد نع رصحا نه نيدرف يف وهو ليدعأو تميترت مد ٍنانلا ٠ هنطو يل

 اهتمقب ىرتشإو !موق اهدجيلل ناف رصحا ثيح ةأش عذب للمتبف ةكم

 أ| دن لك نع ءاش ثيح ماص د 0 نافرصحا ثيح ءارةفلل هيعطأو اماعط

 ا( كنسنلا كلذ ماقا هيلع بجو عاج هترمعوا هجح دسفأ تدو' 57

 || ل ناف نرتب اهدجي مل نافةندب هءلعو الفنوأ ناك اضرف اروف :اضقو

 || اماعطاوب ىرتشإو ةكمرعسب ةندبلا موق اهدي 0 ناف هايش عبسف اهدي

 ]| مد تلاثلا .اموي ده لك نع ماص دج ل ناف ةكم ءارقف ىلع هب قدصتو

 ا 0 ساب , اديص فلتأ نم نيدرف يثوهو ليد هنوربيخم

 3 تنيبف عرج ضرأ نءأرخت © عطبق ن نحو . ًالالح وأو ةكبم مرح ديص ناك وإ

 ١١ رم لفم هلام ديصلا نأك نا لخملا ءايشا ةثالثدحا ايبنم لكيف
 ةكعب هلثم ةمقب هءوتي وأ مرا | 5ا- ىلع هب قدصتيو لنملا خي ذيف

 أ ثيح موصي وأ مرحلا نيكاسم ىلع هب قدصتيو ٠ اءامط هتمقب يرتشب و

 هراهحو 0 رةبؤو ةندب ةماعنلا فاللتا قف .اهوي ذم لك نع ءاش

 ٠ ةأش ةمأحلا ينو شبك عبضلا يفو ةرذج عوبربلا يفوزعم لازغلا فو ةردب أ
 || ال هنلتا ىذلا ديصلا نك ناف ةاش ةريغصلا يفو عرقب ةريبك رت فو
 0 ماص وأ اًماعط هتمقب ب رخا بطراا ىشيشحإو دارجلاك هل لثم

 هر قلح نب وا ا لل 7 اي

 طرأ وا نهدب ,.عشنهدوا طبل سباو اسبر فاش لقوا و



0 
 و سب

 00 كهيعرخا نوكيل تبيلاولا عرصنو جر ا ىقاو هك

 ىأ ان ناكرا مامتأ نع رصحأ نمو : ىرقهتلا ينسالو هقأرف ىلع نزمتاك

 للم ةكم ىلا لوضولا 2 ؛ لو قرطلا ماسر ا ' عل

 دمبريصيو ' هسأر قلح مثرصحأ ثيح | مةرفو للتتا ةينب ةاش جتذ
 3 0 ناك نو هيلع :افقالق اعوطت ةكسن ناك ناف لالخ ك١
 الإو حا | هيلع بجو ةءاطتسالا طورش 00 دعب هيف ثدحو

 ا اديسللف نذاالبةجوزا]و قيقرلا مرحا ذإو ٠ ءيث هيلع

 قلم ويعسيو فوطي ناب ةرمع لعب لاخخب نأ ةفرع فوقو هتاف نم ىلع,

 ْ ناك اعوطتاروف حا ءاضق هيلع تجوو عنمتلا مدل دك مد هيلع بجحوتةمأر

 اضرفوا هم
 رشع يداحتا لصنلا

 عاونا 0 حلا يف ةبجاولا ءامدلا نابي يف

 لان ىلع 7 ددار 0 دقث مد لوالا

 ةرمجلاو حان م نم ىلغ نارغل !مدو.ةناهأ نم علوا رمشأ يف عرمملاب

 نمو ىف 3 0 نهو ىهراا كرت نمو ةفرعب ها هاف ظ

 فاوط كرت .نردو مارا ريغ نم تاقيلبا كرت نمو ةفلدرع تيبملا كرب

 قرغت ةأاش امنه ةدخاو لك ىف ف .كرف جي أ ىلا ينملارافن ندوضأ و ١|

 2 4 ايف مايا ةثال 55 نا | نكتب

0 
 يصدم 7-2700 نهج ميس مسمع وو“

 ك0 1 ا ءممد 00 دعو 53 ياو مجبل يروج سب
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 مرا رج لكل ضرعتلا مرح و ٠ ةكمب هتماقا نم فاوط ١ اارثكيو 0

 زال نار تماضسا 4.سفنل ببني اب ضرالا ف تيان لكل

 اجاح ةكم نمرغسلا دارا نم يلع بحبو ٠ ارمالواب 0
 0 0 مد هكقرآب بي 1 عادولا ف فاوط فوطب نااهلها نم وأ نأ

 دوعلا هيلع حو نيتلجرم نودن 5ك ناف فا 0 ولف

 1 رتاج ١ لصونإ إف هلع مدالف فاطو عاف ذ ىاوطل ارجل ْ

 مث*:اعدلاو مرحلا ا دبع 000 0 ل ءا 2 3 لع

 كلسلتااو كذيع 0 0 ب 1 1 7 28 عمو

 ظ كدرعنب ينتخلب و كدالبيف ئويردص ىتبح 1 ءىل تر ع أه ىلع يفت اح

 ظ اضر ينعد دزاف قع تيضر تنك ناف كك ءاضق ىلع ينئنعأ قح
 يقارصناناوأ اذهيرازمهنع دعبيو يراد كتيب نءيئانتنا لبق نال 1

 اآ  رعال) كلنع بغار الؤ كتينبالو كلب لديتسن بيغ يل تنذأ ن

 يفقزرأو يلقنم نسحأإ أو نيد يف ةمصعلإو يندب يف ةيفاعلا ينب :يككأ 1 ظ

 ءين لك يلع كنا عرخالاو أين دلا ىريخ يل عمجأو نت قب ام كنولط ظ

 غرف اذاف ٠ اعرضتم ةبعكلاراتساب قلعتيو اش نمو ءاش اهوعدي وربدق

 ظ هماتسيو دوسالا ربحا ىلا دوعب مث اهنم دوزتيو اهنم ترشيف مزعز ينأ
: | 
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 راثكالا نسو' هيلع ءيشالو تملا كر هلزوجن تيبملاهيأع قىشباص 1

  0هعحو

 رثاعلا لصنلا

 فوقولا هثاف نمو رصحلا محو ةّكمب هلعني نأ جاما نمبملطب أيف

 ' || دنع ةبمكلا لبقتسي نإو هنم علضنلإو مزمز ام نم برشلا نسي

 ٍْ اكهف يلصي ن نأ او ؟ايفاح نوكي نإو ةبعكلا ىلا لوخدلا نسو' هبرش ظ

 ىائدا نان ادا 3 او هلوخدب ادحا ىذعوي ال نأ او اهبناوج يفوعدبو ْ

 لغتشي الو عوضخمإو بدالا مزلي نأو مرحوا لوخدلا هل نك يذات

 0 0 بمخ#لاو م يلارظنلاب

 0 00 : لح ةرايزو ٠ لسوديلع هللا لصهخكسي ناكيذلا ةجيدخ
 ظ 00 هللا ص منا لع 0 ناكيذلارجت | ةراي روك 7 أي

 كيرلا اعضاوملا ةرايزو 5 ا 0 1! ظ
 بازيملات حنو مزنلملا كذنعو فاوطلايف ةباحالا ةققحلا عضاوملا 2 ءاعدلاو

 و يعسلا ينو ةورملإو اذصلا ىلعو مزمزو ماقملا دنعو ةبمكلا لخادو ||
 ىلعا قيرط يف عدملا دنعو تاريخنا دنعو ينمو ةفلدزأأو تافرع



 لا

 ايا رخا ىلا ز وجو را مويرخآ ىلاراددخلالا يف ىرمجلا يبر تقو ىق::و
 اوقيرشفلا

 اهوحنو ةرشابهو ليبقتو حان نم ءاسنلاب قاعتي مالا مارحالاب هيلع مرح

 تبملا هيلع يتبو ًالالح راصو ءيثش لكمل 7 اهنم ثلانلا لعف اذإو

 رسم يل لولد ربا را ا تا 0 و ليلا
 كعل يرأ أ تقو لخديوة هب ع أةرج 50 !انلأو ىطسولا ةيناذل ا أو فيما

 4ع طقسوزاج تورغل |١ لاف هيدر كعب يناذلا مويأ | يقرفن نأف لاوزلا

 ل 0 هلاريمابب در ل طرتشي ول موي قر وةئلاذلا ةليلل|تدبف

 : ه4شاصا قفعي نأو َى ءرملا دصتي نأد ورك د نيب 17 اثنان صح

 ىلور للا ةالص لبق يفرأا نوكي ن نإو ةلغالا نودرحت نركب نأ نشل

 اةنكايلا ير وصال كهينزع يري نم تانا اهءورب 5-2 ةلعا يراا نع نع زر

 ٠ ءادا ير مايا يف هكرادت موي فر كرتاذأو ٠ هسفل نع شري يح

 كرت نأف دحأو مد هيلع بمحو ثالثلا ملايللا َْق يع كيبل كرت نحو

 تيما َّك لرد و 8 ودعم ناك ندو نادم نييليل وأ ماعط لم هيلع بسحو ةأيأ

 هب وأ كبعتي ضيرم هلوا هلاموا هسفن لع فانك ناك وأ لبالا ءاعرك ىنم
 100000 ا

 :تدسعألاو

 اءالذلا قه نم نينثأ لعف اذإو :٠ فاوطلاو قاحلاتقوارخاال

 | نراك ءيش لك هل لح ىعسلا عم فاوطلإو قلحناورتلا موي ير يه يللا

 مل
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 خةرغ قوفولاب 'لضضشإو را ةلل ةفرغ ىلا لضوواكفوكرذمل كرت 0
 هتافف ةضافالا فاوط لجال ةكم ىلا ةفرع نم ضافاوا ةفل دز ثببملا

 ةر# ير وح أمم ذخاي نا نسا و ءيش همزلي 5-5 ف جم فيش :

 ءاسنلا مدقت ندلو : يرلا ىضح ريغ نم ىم نهوارسحم يدأو ند

 قْضتأو ماحد دزالا لق ةرمجلا أومريل ىم ىلا ليللا فصل دع ءافعضلاو

 نودصقي 0 0 مصلا |ولصي يتح لاجرلا ْ ظ 1

 9 يق لبح وهو مأر ار عششملا اولصواذاف .ةيبلتلاب ماوصأ نيعفار ىئم

 م-ااوركذيو ةلبقلا اولبةتسيو كانه |وفقي نأ نسي حزق هل لاقي ةفلدزألا

 1 أولصو اذا ةن كم وريسإ مث غراغسالا تقو ىلا اوعدي وىلاعت هللا

 عولطذعب ىنم نواخدي و يداول | ضرعإوعطقي ىت> كانه اوعرسأ رسم |

 ءادببا دنع ةيبلتلاعطقيو ةبقعلا ةرمج ىلأ ت د نومربف 0

 ربكي وهو ريع وأ هسأر قاحبو هيده حيذي مث ةيمر لك غم ربك :و ىلا

 ن٠ لضفأ ةأرلل و هوريصقتلا ن٠ لضفا لجرلل قاحتأو هبفعو قالا عم

 سارا نم تارعش ثالث هلفإو *تاروطخلا ةحابتمال نكروهو ولا

 فوطيلةكم ىلا بهذي مث ٠ هسار لع ىسوملار و ناهساربرعشالو ا نسير || '

 بأي حم جرخي فاوطلا دعب مث. هنودب 2 مني ال نكر وهو ةضافالا فاوط

 بيرت نسيو٠ مودنلا فاوط دعب يبس نكي لنايعسلا لجالافصلا || ١
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 ملا ادبا اهنع غيز |ال ةماقتسالا ل ينم هزأأو اًدبا اهكنالا ادوصن ةبوت .

 | كمارح نع كلالحب يننغأو ةعاطلازع ىلا ةيصعملا 0 ه ينقلنا

 يربقو يلقرون ملا كاوس نبع كلضنبو كتيصعم نع كدعاطبو

 يلقو يتنامإو ينيد هلل عدوتسا هلكريخما ل عججإو هلك رشلا نم ينذعأو
 نييلسألو يلابحأ عيمج يلعو يلع هب تملا ام عيجو يلمع متاوخو يندب و
 كلذ مواديو سمخلا بورغ لبق عرضتلاو اغدل ارثكي نو . نيعمجا

 33 و ةدابعلل لهاوهو هروض> ةفرعب فوقوأ ابجاوو امورغملا

 يذ نم عساتلا موي لاوزلا نيب ةفرعب هوحنوأ 3 بلطف اًراموا
 عسانلا نأ مهنظل اطلغ هنمرشاعلا مويلا وفقوولو ٠ را مويرجخ ىلا ةيأ
 عقوولف 13 ءاضقالو كعب مارشاعلا يف طلغلا نيب ءاوس مهفوقو مهازج
 ىا ليلق عمج نم طلغلا عقووا هنم نماثلا يفوارشع يداحا ين طلغلا
 ءاضقلا مولع بجو معزجيالف ةفرعريخ يف ونقوف ناكملا يف اوطلغ

 عسانلا لصفلا
 تاردجلا يمرو ينمو ةفل دزمب تييبملاو رفنلا ماكحا يف

 برغملا اهب نوعمجيو ةذلدزم ىلا هجونلا نودصتقي بورغلا دعب من
 | دمة رانووةنكسي نوريسي ل  رذاسم |إوناكن اريخاتعمج ءاشعلإو

 : 3 ليللا نم ينانلا بفصنلا نم ةظحولو اهبف ثنكملا بمجيو ةفلدزملا
 او مدهمزا اهلا دعبل اهنمرفن وأ هنم يناثلا فصنلا يف اهف نكي

 همهم مالا 202 2 لا ا عع سس 2 2 | ةتاايشلا كاي” ل
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 ايا ماسلا جاد تحس حدس عطنا 2777907 64:774 17327 -

 ٍإ / مصع دما ع زفه ده هس حصص ماع هع 17 2
 ْ ربظلا 1 ُهَف رع ىلإ نووحوتي 0 اوناك ن ناس ظ :

 ' ىلاةبكا ي مذ نم عساتلا موي لاوز نم ةفرعب فوقولا تقو لخدنو || 1 ١

 ' طرتشيالو ؛ هازجا .تقولا كلذ نم ءزج يف فتوولفرختا ةليلرخ عولط ْ

 ْ نس هل دعي ف باو رد هلا لبقرفن و نسي لبراهلاو ليالا نيب عبجنأ

 || فدومهلضفأو . هازجا اهنم 000 لكى فف فنوم ابك ةفرعو ٠ مد |[

 | لفسا يف ةفرتنملا رايكلا تارذصلا دنع ملسو ةيلع هللا لص هللا لوسر |
 ا راد كاي هلي ا ةمحرلا ل
 أ( ليلهلاو ةيبلتلإو ركذلا رثكي نإو تانلاخلا عيمج نمةبوتلإو رافغتسالا

 لون 0-2 ءاكبلإو لاذ :ا1و عوشخلاو عوضخم إو لاهتبالاو اعدللإو
 ريدق ءيش لك ىلع وهو دوما هلو كلملا هل هل كيرشال نحو هللاالا هلال

 ' ملا ارون يرصب يفوارون ي 0 يفوارون يبق يف لعجأ ممللا: لوقي نأو

 هل يذلاك دمحم كل مل ايرما يلرسإو يردص يل حرشأ ||
 11 يفر كلو يلام كيلاو ينامو يابحمو كسنو يبالص كل مهللا لوقن

 هبل رهالا تاتشو ردصلا ةسوسووربتلا بانع نم كب ذوعا ينا مهللا

 عرخالا قوةنسحايندل ايفانتاانبر مولا جرلاوب ءيبتامرش نم كب ذوعأ يفا

 رفغبال ةنإو اربفك ال لظ يسفن تلظ يف ميلا رانلا باذع انقو ةنسح
 روفغلا تنا كنا ينجرإو كدنع نرم ةرفغم يل رنغاف تناالا بونذلا

 ع بتو نيرادا| يف يناش اهب حت كدنع نم عرفشم يلرفخأ مهللا ميح 0 ظ
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 رك لل. وا

 نمانلا لصنلا

1 
 ظ ظ ظ

 ا
 سو فاط :رمسب امرحم ناك نأ ةكم ىلا لخادلا ن |رلعا

 . ١ ويلعا مرتع ناك يف لك ةلزاجوالالحراصو ةتربع تنت دقورصق وأ هسار

 5 يلا هجوتو ةككم نم مرح -!و حا يا نمانلا موي ناكاذا 17

 ٍعسو مودقلا ا ا 0-1 لخد نإو ٠ ةفرع

 ! مرح هرحم ةلكمب قبب دوج ن ناكرا نم نكرم ملا اذهو ةوراأو اذصلا نيب

 ١ يذ نم عباسلا موي وهو ةنيزلا موي ناكأ درا تامر عيج هيلع

 | ةبعكلا دنع رهظلا ةالص دعب ةبطخ هريغوا هبئانوا مامالا بطخ ةدحأ

 نسيو كسانلا مهلعيونمأنلا موي وهوةيورتل امويينميلاودغلاب اهب ةرمأي

 | ةدارا دنع عادولا فاوظ فواعب نراه مرحمريغ ايقافاولو ةكمب نمل

 0 ةالص دعب مث كلذ هل نسب الف م مرح اما . ةفرع ىلا جورلا

 | اهيف نروتيجو رهذلا ايف نولصيف ينم ىلا نمانلا موي دغلاب نوجرخي

 . ةفرع ىلا بهاذلا نيم ىلعريبك لبج وهوريبث ىلع سمشلا تقرشا اذاف

 لاوزلا تقو ىلا اهب اوماقاةفرعملا | اولصوأ ذاف ةفرع ىلا هجوتلا اودصق

 0 مل نببي نيتبطخ بيطخلا ملسط دش مهرب | روحم يلا نوبهذي من

 1 ؟' رمظلا 6 يلصب مث فقوملا يف ليلهتلاو“ دل ع مهغنكو ه1

2 22 
 مسج بسسس وس د رسب سساسس جو جو رسوب بسس

٠ ٠ 



١١16 

 عباسلا لصفلا
 ةوراإو افصلا نيب يسلا يف

 هباهذ 3 عسل نأو .ةو راب مح ّو انصلاب 0 نأ ةعل ّ هط ورشو

 دعبهيعسن وكي ن أو 0 جرح افصلا كل اين هدوعو ٌمرع ةورملا ىلا افصلا ن 2

 يعسلا للخ ا ا ' قرع ع فو ص وا ةضافأ فاوط وأ مودق 7 َْظ

 00 يعسلا 5 فوتقولا امللخت ناف ةفرعب فوق 3م ودقلا فاوطو

 ىعسلا ةداءال ند ١ ودقلا فاوط دع يعس ن»و ةضافالا فاوط

 ٌدمأَق ردققو كلا انصلا ىلع 3 رد نأ لج 0 نسيو ' ةضافالا فاو ُّط كاع

 هيئه كيفذلا ا لصاب هتباد ىأ هع قصلي نك قر“ من ٠ ىلع بجو

 || نالوا ام ىلع ل دمكإو اناده ام لعربكا هللا دمحلا هلو انالث ربك هللا ل :
 أ ريخلا كيب تيميو يبحدمحلا هلو كلملا هل هل كير شال نحو هللالا هلاالو
 ني الو ءاعدلاوركذلا فيلتي وءاش اهاوعادي مم“ يزف يش * لك ىلعوقو

 مسراورذغل بر ةورا أو افضلا ندب لوقي ناو: يسلاو فاوطلا يف ةيبال
 ةمسح ايندلا يف انتا انبر مهللا . مركالا زعالا تنا كلنا للعت اعز واجتو
 نو هتروعرتأس ةراهط ىلع ى عيل :نإوراتلا ب كا دع أنقو ةنسح ةرخلالا قو

 ةلممو داعسو يف لجرلا ىدعي نإ أو هرخأو يب سلا لوأ هنكيه ىلع 90

 1 نايا تم نب دقو بد يبلا كإ كابن كس وا

00-07 
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 تحج سو ع بدبس روج ج2 دهن 21د هم حسو
 ا ا

 نإؤرانلا ن « كلن اغلا ماقم اذهو كنمأ نال كلمرح مرحاو كل كل

 نحو نايلانينكرلا 5 نام همالتسأ دعب ني لبقيو نال نكرلا1ت--

 ءاشامبوعدب 3 وانل ١باذعانقوة هناسح هرخالا يف يثودش كا نكلا قانتا تنز 1

 1 ف مدقت 5 لك يازي ناو رارسألا نءسإو لضفا رولا ءاعدلاو

 0 دال ل 1 دنا تالللا تافاوطلا 2 لجرلا مري قار ةفاوط
 هاطخاب راقمهيشععرسينألمرلاو ْ ةنيهىلع ةيقايلا هعل رالاؤ ينمي و يس

 | 00 اهو اروذغم ابناواروربم اج هلعجا ميلا لدرلا يف لوقيان أو
 نميالا هكشم ظليت | در طسو لعج ناب لمر هيف ف اوط يف عبطضي نو

 ناو تيبلا ن ا او يف لخرلا برقي نإ وردا اهكدم لعب ميفرطو 1

 فعأو محرأو رفغأ م للا لمرلا ا ا نإو هفاو ط يلوي

 ةخسح هرخالا قو ةنسد اذول | || يق انأاير ميل ١ مر كالا زعالا تن أوملعت اع

 فلخ اميلصي لا ق نيتعك ر هغا ارف دعب 0 نإو : راجل تاع أنقو ْ

 ءاش ثيم قفني) ناف رجلا يفف قفتي : نافرحا يفف غلق فتي مناف ماقملا ْ

 ةأرقلاب رهجنإو صالخالا ةروسب اميف ةحتافلا دعب ارقي نأو مرحلأ نه
 3 نيتمكرلا نم هغارف دعب دلونمالا رجا م 1 نأو 3 رسإ و الليل أنهف

 افدأ انقنأت نم 0 بلا لا 0ص راما دارا اذا

 2 ا ل



 طرتشي ْض رف فاوط ريغ هفاوط ناك ناف نه راثكالا نسو عوطتلا

 ةرابطعلاوةروعلارتس ف انلاو.لوالا . ةطبسفوطلا طور دو ا
 ءاضوت دبق هن ا وع 0 وأ كحل ولف ةالخ م كنا نم

 فانعيدالا نسي نكل رصقوا لصفلا لاط هفإوط يلعينب و ةساجتلا لازأ وأ

 نوكي ن نأ بج وةييتحو ءاقلت يشميو هراسي نع تيب ١ لعجت نأ ثم كلااغلا

 ا نأ عبارلا . راو نو نذاعلا نع 0 ةيفكلا نع هندب لكب اجراخ

 و ١ ى تلا هجوتي ْن ١ لضفالاو ةيذديب © ”هرورع 2 ل يذاع دوسالار خلاب

 ثيك يناملا نكراا ةيج يذلا دوندالا رك اح ىلع ففي نآب هفإوط

 نينو ري غر ١ فاوط دنع نذيالا هبكدنو هنيمي نعرت - تن

 0 نأ سم هاذا ٠ هرأسإ نع تيب ١/ لعجو 0 ١ هز واج اذأف فأو ظلال

 مدع عباسلا . يس - لعولو مارح رولا 2 نوكي نأ نسما 8 ا

 نكمل ةعيه ىلع ناك اذا مونلا رضبالو يرغبلطك هريخا فإوطلا فرص

 رجأ ملتسي تاو كار فوطيف ضركر ذعلالا ةعيج يف يثملا ةنتسو

 ليبقتلا نع رزخ ناف هلع 4: مبح عضي و هلبقي نأو هفاوطل واهي د

 )ل ناف هلبق مث دوعوخب هلل: و مالنسالا نعرجت ناف تيب ىلتسا ةمحزل ||
 1 وأ همالستسأ ذنع لوفي نأف اهلبق 59 ىببلا يب ا دوع وح هعم 5

 كدهعبءافوو كباتكب اقيددصتوكلب اناهل مهللا ربك هللإو هللا مساب . هفإوط ظ
 تييلامالا الا ةهجأوم دنعو مس هياع هللا سس دمك نة اعابتأو ٠
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 أ لع ضرعتلا اهرشاعو .الفن هكسن ناك نإو خارتريغ نم اروف هتداعا

 || هريغ نمو ةنم لاوتسم لكلو لوكأم يشحو يرب ديص لكل اههنم لك
 ٠١ أ اذكو ةلككز وجال ةتيموهف ةاكذولو هفلثا اذإو هيلع ةلالدوأريفنتوأ ديصب

 ]| مرجلا 0 00 ذأ اما الالخ دئاصاا ناكواو هل ديصا
 | الو هيلع ءطولا ةلزاج كلاسملادا رجلا عاذإو ٠4 ةينخ لتالا مريخلل رو 1

 || ةمز) ضيبلا فلئاذ ذأو هن لو لوكألا يربلا ناحل ضب مرحيو نامض |

 1 ناك ولو :هلامسرأ ةمزلو هنع هّحلم لاز مر >اف اذيص كلي ناكولو هتمق ظ

0 

 ْ ل ركام يربديصأ ضرعتلا لالخإو مرخا ص عر هناض همز كلهو ١

 لكو 7 رار جت علق وأ عطق ادميلع مركو' هنايض هفالتاب همزلي 3م رخلا يف

 فقسأ رخذالاو ءاودلل وا إو دلا ف لغأ الا نويمدالا هتبنتسيال تبان [|

 مرخيو ٠تبانلا رشا نيضيو رضي الف يذوب كوش يذرجشو توبا |
 نكل امهتبان عطقو اهرجت علقو فئاطلا ىف جو يداوو ةنيدملا مرح ديص [|

 اميف ناضال |

 سداسلا لصفلا

 عاونا ةثالث وه فاوطلا ماكحا يف

 ا ا. عاجلا فاوطو يا درج دعي. ةضاقالا) كفاولظا وهو ضرف
 ف اواكوهو ق٠ رونسمو .ريتعيزدغل موولنلا كف اوطو عادولا فاوط رهو |



 رعش ف 0 قا رخل لحق ا ةهجو درفالا نهدولو هيلع 1 02

 ريغ نديلا عيج يف ناهذالا لاعتسازوجيو .ةيدفلا هيلعومرح سارلا| ١

 : رضي الف اهنطاب يف نهدلا لعجن ةج هسأر يف ناكولو ٠ ةيحلإو هجولا ||
 نملك ىلعرفاظالا ميلقثو هريغو سار نمرعشلا ةلازا اهعباسو :اهسداسو

 نا هسارو هتيحل طيشمت مرحيو : رفظوا ةرعش صقبولو ةاراإو لجرلا ظ

 7 تغتتلاف طشمت ناف رك. دءوي ل ناف رعشلا نم ءىث فتن ىلاىدا ||

 ك اذا اما لهاجإو ىسانلا ةيدنلا مزلتو ٠ ةيدفلا ةءزارثكاف تارعش |
 8 رعشلا قلح ىلا هاداف ةحارج هب ناك وأ هسأر لف راك وأ 15 ناجل

 زاجاهب ىذاتو هنغفج لخادرثكاف ةرعش هَل ثبنولو ' ةيدنلاهيلعو ةمرح ||

 الو يطغملا علق هنبع يطغو هبجاحر عش لاطوا هيلع ةيدفالو اهننت هل ||
 || ةلازا يق ها ١.ةيدفأ|

 ةئالثؤ : نادم اونم لك نم نينئاؤفودم هضعب وار ةظ وا اهضعب وأ عر ٠

 دع وا ورب ناي اممم لكل اكل دع ابن 0 ظ

 زوجتو لطابوهف ةجوزلا وأ جوزلا وأ أم 00 نراك اك لكو ْ

 نيلالحلا حاكت يفاهرحش دهاشلا نوكي نازوجيو ةهاركلا عم مرتخلل ةعجارملا |
 ىأ لبق يف امنع لك ىلع عامجلا اهعساتو ٠ مأر 0 إل ةبظخلا ىركتو

 ةويشبذيلاب سللإو ليبقتلاو ةذخاذملاك ةويشبهتامدتم اذكو ةمجولوربد

 بو لجرلا ىلع ةندبهيف بجي و عامتجاب كلسنلادسفب و ٠ كيب ءانتسالاو



 ' ْ 77 1 رسل ا اة

 نآو ءاربتسالل ةسقرخ 0 عكذ ىلع - طبرب نآو ماخلأ س 0 نإو ةقطنملاوأ

 كلاعل أي هضعبولو زا ارملا هجورتسا لاثو ' ةكتوجت لش ناكح أو هراز د

 0 ١ يلو اهتاررتلا لور اهيدب يف نيراننلا نبل الع مرو أرتاس

مأ ولف دوع وأ هية وب هنعا فاو ١ و امجوملع لدستنأو
 1 ارت ايل تان

 ٠ ةيدنلا اهيلدف دنع ناكول اما |مرخي لالاح هتعفدو أهراينخأ ريغب اههجو

 |[ةفراسسف 0 ع وا هسار رتس وأ طع طضخلا سشبلف لاجزلا فلاخولف

 ١ ناك ن اف ةيدنلا اههتمزلو امهلع مرحرذعر يغب نيزافتلا تسبل وا امهجو

 لك ببطتلا اجبار و «ةيدفلا انملعو ةمرح الذ ضرم وارخ وا ةريكرذعل

 ريغي ف وهو بط دعت أع هشارذوأ هلوُث وأ هنديأ ةاراأو لجرلا نقلك

 لدندلاو دوعلاو روفاكلاو ربنعلاو كسملاك بيطلا ةحتار دصق هيفأإ

 دصق هيف رهغبالام فال ناحيرلاو نيمسايلاو سرولإو نارفعزلإو
 ريزانالا رثاسو لفنرتلاو ينيصرادلاو جرتالاوحاذتلإو لجرةسللاك ةحئارلا أ
 بفيظت ولف اهيف هيلع ةيدفالو ا نم ءيش مرخالف قئاقشلاو جشااأو ةبيظلا

 لسغ ىكيالو هيلع هيدفالو ةمرح الف اهركم واالهاج وا همارحال ايسان
 سارلا رعش نهد اهساخو : خاسوالا ةلازال نوباص وحب توثوا هند ||

 زوج نهدو كزو نمسو كيك نهذب ىثئالأو لجرلا ن : ٠ لك يلع ةيحلإو

 ا ا 0 دنا لال 1١ نع دواراهو# 0

 سس و - دس مه ظتح عطس همس بعل
 0 ب ع رج مج مودع وووحم 0 :



 دز مولا ٠ افقاو هيدي اعفار لاق ةبعكلارصبا اذإو ٠ ىلفسلا هو ءادك ةينث

 هم نم م5 قرت قم دزو ةباهو اهركتو ايظعتو افيرشت تيلاذدم ْ 0

 | انبعفماللا كنمو مالبإ مللااربوايظمتواوركتو افينرشتعرمعأو |
 |( مظنلا هللاب ذوعأ مارح دجسملا لوتاد ددعلوقيا'نراو ٠ مالسلا بانيو ]

 ٍْ هلاد+لاو هللا مس 0 ناطيعلا ناو مدن اهناطاسو ميركل 3 اهيجوبو ْ :

 ١ يل إو مل رخال ملا مل ملاسو دي نا لعو هان ع يلص مولا

 ١ دارا اذ د اب نا د مارت ريا ا ابنا أو ٠ .تلبوسر كارلا

 1 3 ا ييبمملا هاوخبد دعب مث ةرمعلا كاي ىلا يف يأن قد 2 *رفسلا

 مودقلاف ا ذب م امرت ناك نأو ةربغ مر اكقارطعبا+ 0 مز هلا ايف رم ناك

 ظ 3 ةرايزوا ةراجتوخأ لب ل ديرهريغ 00 لوخد داوأ نيو

 مارح ريغ 0 اوخد رخو قرت وأ م اهرتخمالا 2 لخديال 1

 ءايشأ هك ه ماردلالا تنال 2ث

 م10 00 :اج لح مضض اللا لا
 أ( ار 00 هم نيط زا ةيبادعوا ةيقرح و دال 0

 1 ا ابكت هل أر ةيطغت فالخو م ا وأ ةلاطع لالظتمالك
7 

0 

. ١ 
: ١ 

2 7 
1 

0 

 رهزطلو ةيبحود درزك جن و ١ ةطايخ طب 0 اكان رضبال هناف عريغ

 ٍْ ورك كراش ءادر ورازاك 000 فالؤذوضعماوا وكسب ١ دا 4 0 'ء |



٠ 1 
 كك كاس ور -_ بس حجم

 هب دعس ا د ع ع ب بس عج

 | هلل ةب تمرحأو 43 تيون هناسلو هيلقب لوقيف ةينلاي ظفلتي نأ نسيو

 ١ ةمعنلإو دا نآ كيبل كل كيرشال كيبل كيبل ميللا ٠ كبي يلاعت
 | يدارف ارفو ةعاج 0 ةيلتلا نمرتكي و كلل كيارشال كلل كلل

 أ تيون لاق عرم 00 |اذ 01 لا تفاوطلا ىق ةيئللا نانو
 ظ مارحالل ف 0 لل كلي كيرا اناس ترمرحأإو ةرمعلا

 | سسلاو مارحالا دعب 0 7 د هيوثو هندي بيطتولسغلا ||

 | لجرلا ىلع بجي و ءانحماب نيعوكلا ىلا اهيدي بضخ اها ل ارا
 | نيلعنو نيديدج نيضيبا ءادرو ارازأ سبلي نا نسيو طبل نع عوزرعلا /

 أ[ يوني نو همارحا لبق ةهاركلا تقو ريغ يف نيتمكر رعبا ناونديزاخأ
 || ةيبلتلا نمرثكي نإو ايشاموأ ناك ايكأر هةيرطا ريسال هجوت اذا مارحالا |

 | لفملاودالا ريغت دنع ةيبلنل ا دكانتوا هرم مادام هتوص !هبلجرلاعفري نأوأأ

 || ةقفر عادجا ددعو ضنخنم يلا طوبملاوعفتر»يلعدوعصلاو لوزتلاو بوكرلا ||
 او نجلا كقو يفو راهلاو لالا لايفادعرمالصلا نم عار دنعو

 د -> اذه 0١ مرك لب اذا 0 يا 57 000 ا
١ 

 نم قم ا 2 6 كلنمأو ٠ «ينا جاو 0 الذيع

 ١  8 00ا 1 ناق دحأ.٠أ 0 علها 1
 ل | اقم ف١ "اييح .:نثةنؤخن»#

5 7 

/ 5 0 

 ا



 ا 2 1 : 82 3 د٠ ا 1 ا 6 1 0

7 4 
17 ٍ 0 : 

 2 دينمو تو ب ميس تح 2 ا ع يو م ص هي
 ا 1

: 3 7 

 3 1 ١ ارامل م 18 د 18

 غرو 7 ند كلسنلا ءادا ةيقم ناب ُّى 70

 - 4 كرا اا. ناسو تام رو 0 ناكرأ 5 ل

 فوقولأو ك١ ة لوخدلا ةينوهو مأر الع م ةكرت رت |

 0 و ' مظعملا بسيترتو قاحإو يعسلاو ةضافالا فإوطو ةفرعب | ٠

 ٠ ةفلدزو تيبملأو يمرااو مارحالا تا رن 9 تاقيملا نم همأر هل | ِ 2

 ولوةكم قرافي نم 7 ىلع ثبجإوف عادولا فاوط امأ ىنم يلايل تزييإوأ | ك :
 فاوطلإو اهيف لوخدلاةين وهو مارحالا ةسخ ةريعلا ناكرإو ٠ جاح ريغأ 0

 نرععزرختلإو تاقيملا نم مارحالا !هنامجاو و ٠ تسيترتلإو قاكناويعسلاو ||
 م رح ناب دارفالا ل والا ٠ عاون اةثالث ىلع كسنلا ءاداو“ م اردثالا تامر 1 ظ 5 ْ

 اهدحو ةرمعلاب مرح نأب 3 زانلاوةريعلاب مر < ثآمات هبيفاو ودمأيأ ينرحلاب 00

 3 مركوااعم ةرمتاوايمرحسناءنارقلاتلانلاو يجي منةماناييقايو |

 هيلعةروعلا لخدي مت جاب مرح نأ عنتم واهاعأ يعور شلبف جا هيلع لتللا 2
 ال نأ طرشب مد نراقلاوعتبملا لع بمجمو .نارقلا مث عتمتات دارفالامضفأو 9

 ا >الل تاقيمىلا 70 1 النإو مارح دجسملاى رضاح نمانوكي ١

 وب هحذ لضفالاو٠ 2 همأر مدلا بوحي وف هماع يف عتنملا جب

 0 عواج وأ :رعوااج قوتي 1 بككسلاةبف لضفالاو ٠ رخل |

 1 دوب ا نت دب كب خكتم< نيم +2>73- *- .* تتش اة يوتتاقلا هه ردك اانا نه حاج



١ 1 

 1| ميجورمتلاب مارحاللو ٠ عربع همارحا دقعتا مايالا ةهريغ يف 3 لالما ْ

 || ءادال يناكلا تاقيملاو : ناضمر يف دكانتو عرمتلا ن.راثكالا نسيو ةنسلا ||
 | ةهج يا نم لكلا يلا جرخي نااهب انطوتسم نكي لولو ةكمب نب قروعلا

 / دجا م ؟فورام لان اكملا 0 أ منهن ١ هنأر عجل ةلضفأو ١ 8 عر يق هاذ 75

 نافمد هيلعو هتازج جا ةروعب يفأو لحي يللا جرت غن "راف ةيب 1 9 ةشئاع ا

 يناكملا تاغيملاو ٠ هيلع مدالف هفإوط لبقو همارحا دعب لكلا ىلا

 5 ىهو ةفيلحا وذ ةنيدملا نم هجوت4لو : 3 سفن ايقافاولو ةك نأ 7 ْ

 5 ا عاف 0 ماشلاو برغم أو رصم لهالو ' يلعر ادب فورعمل ١ لح

 ا لهالو مله ةماهت لهالو ٠ تب رخاغبأر نم ةبيرق ةيرق ةني ا كوبتقيارط

 اذه رقرع تاذ 0 قاردلا (قررشملا نامل نقرا نول 01 ظ

 تاقيم هتاةيمف هريغ نع آبئان ناكاذا اما :هسفنب كسنلا ءادال هجوت اذا||
 ىرخأ نمد زوجو ا لوا ند ماردحالا لضفالاو ٠ كزع كيا ند دلب ْ

 || نيمرحا اتاقيم ىذا> ناف ارحيوا ارب اقيم ىلع رمال اةيرط كلس نءو أ

 . || ل ناف هيلا اهبرقا نم مرحا امهنيب هقيرط ناك نيتاقيم يذاحوا هتاذاخمأ
 ظ ٍ 3ك هلق د 1 0 5 1 ند نيتلحرم ند مرحأ اتاني ذا ا

 ْ هتزواجت ز ا ل ديرم وهو 50 غلب 0 دك ةتاقيم تاقيللو

 دارأ هنؤ واح كيت 9 كليف لي رم ريغ ناك نأو جرم واي مارحأ ريغل ظ ١

 هتدارأ 0 هتاقيمكملا ١
 ١ مح ردع بوح .دسدس يبست 0
 2 تس د ساحب سدح مساع اجت ع 72179 هده ودمما ٠ يتسم عل ا تقاوم دمع دل.



 و 00-6

 /ش  طوسرلومل هو هسفن لع قيرظلا نبأ لالا: ا الب ع وأ ا

 215 ل يلاريسلان 'اكمأ سفاسإالا ةنالسلا تبلغ ن ارخلا توكرهمزلا !| ١

 0 ادال داتعملا ريسلا نح هليق نا اه ثقولا نح يفب 06 ْ ْ

 هل رخشتلا ةداغ لع :ةقيرظ ىفةيانلا فلو دازلا وال عباسلا |

 2 | كونت اا رجا يولوفأر ١ .اعم مرتعوأ جوز جور تم ءاغأأأ ا

 00000 نس يس

- 

0-0“ 

 م

 9 وهب بسبب, - بيج تيب يعطوا جب ل يجر جا“ يدرج دع يوجب وكلا هع سب ع ب وصوت لو نسج نرمي جوس بيج سس ييجي

 ١ ىاذحأو ةأرمأ عم |هجورخ امضرف ءاد أ دا زاوج يف كيو "ىف 2 ا ا

 ا مرخو ١جوزريغب اهجورخزوجال هنأذ لفنلا ىالخ ا نا اهدحو 1 ١

 ا هبئانوأ يلو جورخوأى عدل دئاق دوحوو ١ تارتتك ة ةوسنعم وأو ١

 ١١ كم راع أب هلل طالا يناثلا عونل ٠١ ةرجاب ١ 5 هيلع قفنيل هقسإ) هيلع ْ ٍ

 00 1 : أ م هنويد امم يضش : 5 هيك نم 0 هيلع تيمزع ةبانالا | ْ ظ

 ْ نذآ البولو زاج يبنجا هلعفوأو ةنع 2 راح | نسب ةكرت ل نكت ِْ 1

 ةناهزوأ و7 5 هسفنب لا ءادأ نرخ اعلاوهو تبوضنعم ن ص ةبانالا ٍتجنو ا ا ْ '

 عرجأب امارثكاف ناتلحرم ةكم نيبو هنبب ةورب يجريال ديدش ضرهوأ ١ ا
 : طرتشيو' دل ين 2 عوط م ْو ارفسلا يف هلايعة ةنءومريغ رم هأع ةلضاف لثم' ئ

 ةضرف ىدأ نا هب اقوثوم نر تئانلا يف

 كلانا ليبللا
 يناكمو ينامز نيعون لع وه تاتكلرف

 '' مرحا ولف ةبحا يذ نمرشعو ةعتلاوذو لاوش جلاب مارحالل ينامزلاف
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 ادوات لضصفلا

 . جئاطورشف

 نأ يبصو 8مم 00 و 2 ف طتف مالمالا هنوكل 3

 هئضوبو املك فقاومل | ,.ضح وزيملا ريغريغصلا نع جرمعلا وأ ركأ يوني

 ردقيمل ناف هسفنب | هيمريل راججسالا هلوأني يبرلأ دنعو هب سي ودب 0

 2 لاعفارشابيو هيلو نذاب يونيزيملاريغصلاو ٠ هيلع ىرهل نم هنع ىر

 | ةححنع 0 ع دعي يبدا غلب اذإو هسفنب اهاك فف|وملا رضحو

 يوني قيقرلاو ٠ مالسالا ةبح نع ءءازجأ هيف وأ فوقولا لبقوا مالسالا

 |١ مالسالا طورش ةثالث : مالاسالا ةج نع هعوقول طراشيو ؛ كيس نذأب ' /1

 لق !اوغولبلاو مالسالا ظورشةسخخهبوجوا طرتشيو ' ةيرخأو غولبلاو

 !| اطودسننب جحأ عرش ذايم ةعاطتسا لوالا : ناعون يهو ةعاطتسالاو ةيرحإو

 ةيعوأو داز نف ابايأو اباهذ هن هدا هيجي ان دو لالا طفرق ةيناع

 3 اكن ١ لحم دوجووُةل ةحاصلا 0 دوجو يناثلا اهلا جاني

 ةكم نيب و هنيب نأ لثم عرجاب اراجقتسا وا ءارش هيفالا بوكرلا لعردقي

 ةقشم هقحنل ل نأ يغملا بدني نول اهل ا 0 نانلحرم

 اباهذ هتقفن ةيرلت نم ةقفن نع نيلضاف ةلحرملاو دازلا ن 5 نأ ثلاثلا

 © ريو ًالجءومولو هنيد 00 كبعو هدم نعو ابايإف

 ةلحارلا ىلع ثبلي نا ىلع اًرداق نوكي ن 5 | عبارلا ل فرص



 لذ

 ا | ةيرق 5 0 56 ٍ ايدأو طبه اذاوربكي نا ضرالا نمافرشالعأ ١
 ْ ذوعأو اهيف امريخو اهلهاريخواهريخ كلأسا ىف نا ملل لاق لزتموا داب لا ظ

 ١ تادلكبذوعا لاق ًالزنم لزن اذإو ناهض مرشوا راها ردا هكبأ |

 | ليلا لبقاا ااذأو ' قيرطلا ةعراق لزتيالو قلخ امرش نم تامانلا هلل

 || كيفامرشو كرشنم هللاب ذوعا هللا كبرو يفر ضرأأ: لاق رم
 1| ةيحو دوسإو دسا نم هللاب ذوغا كليلع بدي امرشو كيف قاخ امر |
 اضخم فاح اذا بحت#لاو : داوامو دلأو نعو دليلا كأس نعو بر

 || مرش نم كب ذوعنو مروح يف كاع جت انأ مهللا لوقي نأ هقيرط يف ًاموفوا
 هللا الآ هلا ال ا لال مياحلا معلا هللالا هللاالا

 كتمرب ١ مويقأي ياي ميركل ١ شرعلا بر :ضرالا برو تأ لأ :

 ن روغبي هللا نيد ريغفأ اهيذايف لاق هتباد هيلع تبعصتسا اذاو:تضقلا ْ

 : تتلفناذإو نوعجار هلإَو اهزكو اعولع ضرالاو تاوسلايف نم هسا هلو |

 اهارجمدللا مسي لاق ةنيفس بكر اذإو اثالث اوسجا هللا دابعايىدان هتبادأ

 هيلع 1 و٠ ةيالا هردق قح هللاوردق امو محرروفغل يبر نا اهاسرموأأ | ١
 ب ةجانحي ام لعتيو :اهتاقوا يف تاولصلا ءادا ىلعةظفاحلاوةبظاوملا| ٠
 صخرلا رئاسو مهينلإو عيجإورصقلا ماكحإو ةلبتلا ةفرعم نم ىرفسأأ ٠١

 ننال يي يو 00



 أ
 0 ا ع ب حمو طي مو مم مم حسم ل سمسم

  كلع متاوخو كنتنامإو كنيد هللا عدوتسا هبحاصل مهم دحإو لك

 لوقينإو ٠ تنك ثيحريخلا كلرسيو كبنذ رفغو ىوقتلا هللا كدوز

 ااذاو |لذاو 00 | لضان | نم كب ذوعا ينا مهللا هتيب نم جرخاذا

 لوحالو هللا يلع تلكوت هللا ماب يلع لهجيوا لهجاوا | لظاوا لظاوا

 اة ييكرأ انذأر ااذاف ٠ هجورخ دنع ء يشب قدصتي نأو 5 ةوقالو

 اذه انل رفع ئذلا .راحعس هي دعا لاق ةبادلا ىلع يوع هفأ اذاذ هللا ماب

 ال 0 ا1ةالن كا نر لق 6 للا انأو تانر 1 | انكامو

 ملا تنا الا تونذلا رفغي ال هناذيلر فغاف يسفن تدلظ ين مهلا كننادخس

 | ل يضرتر ابسحت ام لملا نمو ئوتنلاوربلا اذه انرتس يف كلأسنانا|
 ةنيلخلاو رفسأأ ا تحاضلا كنأ مولا لعل انع :وطأو انرفس انيلع نوه ظ

 ءوسو بلقنملا ةباكورفسلا ءانعو نم كب ذوعن انا مبللا لاملاو لهالا يف

 بنج ول يللا يفريسلا رثكي نأ بحت و ٠ داوأ إو لامل أو لفالا يفر ظنملا
 .طرفملا عيشلاو لكآلا ةرثك بدنحي نإو ' ةبادلارهظ ىلع مونلا ةرثك ||
 : قلخلا نسح .و قفرلا لعتسي نآو ةيتطالا نإولا فاطسلاو 0

 ف”٠وديو هريغو قيرطلا ىف سآت انلا ةححازمو ةنشاخ أو ةصاخللا بن

 ةيدلا اادلالا عيججو بودلا نعل أو ةبس ل بسلاو مثلا 00

 ةناللن 5: 00 ذاو نيا يف منع دريل سانلا عام |١ 3 بما و

 ل
 اذا تلو 0 0 شهم ا لع اوراكل

0000 
: : 

 - م ارحس هشالإ 20 دنا ءةعع سس ا ات 1 9 >- 1 ريمه وقح
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 اديسسل ل

 وب رادبطمسو» + 00 4 ١

 هذاف مسا ةكراشملا كرت نال ةقفنلاو دازلا ف هريغ كراشيال نأ بحتساو

 00 ُ ةقدحلاوربلاو ريخلا هوح وق فرهتي 1 دأ 0 نك دراشملاب حنش

 نأ قاشو ١ هتمزأ ة ءأ اربهتح نودأم لعرضنقي هب م قيسف وبال ارادحا كرام -

 هل ديرب 7 م لامجلل نيب ةبأ هاذ ا ذأو 3 ايوق ايو ْ

 الل ا ةدا معلا صال ذأ 3 ماكحا ملعتي 8 ١ بحبو 0 هيلع هيهفركساو

 يدين إو كلسانملا يف احضإو اباتكه هم بصصتسي نأ 4) بمتسسي و٠ اهفرعي 0 ظ
 ريغب عجري نا ىشخم كل ذب لخا نمو كدع ةقتحم نوكتل اهرركيو هتعلاطم

 نوعقيف ماكحالاو كسسانملا ف مضعب ن ودلقي ماوعلا نم اريثك ناف

 لاه ن٠ ةغراف كي نوكت نأ بتل و٠ شحاف ءاطخ ١ ذهو طلغلا

 هتين "صلخغلف ديالورحخا ناف تلاقلا ل ههي كلذ نال ابازإو اياهذا ايل

 ُك 8 نأ يعل ١ ياخ حادا عفنو ىلاعت هللا هجو ديري نأب ههح يف ظ

 تيسلأ مويف قثثتي 5 راف نينثالا ءويف قفتي ل ناف سيمقلا موي عرفس

 هلزنم نم جورخلا د م راهل اروكب يف نضس نو *؛ نأو

 ثو و ىو همالاس د نعت هكر يلصي نأ

 هللا لاس ناو ةرخالاو ايندلا يريخ نمرس اب باقروض<و عدي

 تؤجوتكبلا مولا ١ لاق «بولج نمضي اذافمرفسيف قيفوتلاو ةناغألا

 رفغأوىوفتلا يفدوز مولا هب منها امو ىنمث اميننكا مولا تمصنعا كبو

 لوتينإو هوعدوب وء«اةدصاو هناريجو هلهأ عدوي نا بحت“! و ٠ ينذ يل



 ةهصقو همزع رقتسأ اذاف ٠ كيف ك.شالريخ هناف لا سفن يفالرعلا واربلا

 آو منادولاو اهبايرا ىلا لاظملا درو يصاخملا عيجج نم ةئودلاب ءادب

 «يثيف ةلماعم هنيب و هنيب ناك ن هلك لتس و٠ هئاضق ُِ لكويىأ نا

 | قفنيل هب قثي نم لكويو  اهيلع دهشيو هتيصو 00

 1 جورلل بخسو :اهجوز يضرتست ةجوزلاو هيدلاو يضرب و ' هلايع ىلع

 "111 بدانلي الم اقرت هج اك ناف هيدلاو دحا هعتم نا اهب متنا

 :هليلحت دلاوللف مرحا ناف مارحالالورذسلا هلز والف اعوطت ناك نأو
 ]| اضرفاه ناك ناو اهجوز نذاب الار فاست نا طز 0 ةجوزلا امأو

 مايايف كلذ دكاتيو ةهبشلا نهاصلاخالالح هتففن نوكت نا لع صرختلو ||
 0 بتي و ٠١ فرصل لالالا لوانتي الف كلسانملا مانت ىلارححلا ٍ

 هحم بابسال هيرتشي ايف كحاميال نإو نيجانحلا هب يمأويل دازلا نم

 نيلماعلا اللا نر. نوكي نإو ردخلا يف ابغار اقفإوم اقيفر بلطب نأو
 نم رفاسملا يلعارطي | مءاوس نع هعنمب وقالخالاو 1007 جا لاعفأ ىلع منيع

 | اهنم لكل هديوهقي رطعبجيف هقيفرءاضر لع صركو ٠ قالخالا يواسم
 نمعقيام ىلع ربصي ىدسفنل كل ذىريالوةمرحوال ضفهبحاصلىري وهقيفر

 ازجعو امهلاح تردكبوماصخا خيب ل صح ناف نايحالا ضعبيفاوخم لك
 اهرودص حرشنتو اجرمارقتسيل ةقرافلا لت ال بحتسا لاحما حالص | نع
 اروربم امن وكيل ءاضغبلاو نظلا ءوبو دسحلاو دقحلا اهدع بهذي

 770 0 اديب 1



 م

 | ردقلا ةليل بلطل هنءريخالار هلا يملضقاو ناظمر يف نكات 0.
 يفاشلا انمامأ لبمو هنمراتوالا يف اهنا مسالاورهش فلا نمربخ يتلا |||
 || اهنالعو -هنمنيرشعلاو كلاقلاوانيرشعلاوىداحلاةلين اهنا هلا سس

 ظ ناكرأو ٠ عاعش ر ينك ا هيف سيل ءاضيب امص سم : عولطو دربلاورحامدغ | ١

 | نفكتعمو اربست ولو هيفةببلل او: ليوا 0 رهش» يف هنوكو ةين فاكتعالا || ||

 ظ 0 عدني وربكا ثدس نمولخاولقغلا او مالسالا هطورشو ٠

 ظ نالوا اد عابجإو سافنلاو 0 داو ةدراابورذعالاب لوجعلا

 متاصوهو فكتعي نا نسيو ٠ ءانقسالا عرشابمب

 ريدا ماجا

 ةريعلاو 00 |ماك>ا يف

 | كلا ءاحالخ اق ذ مهو كل هنلا لجال ةبعكلا دصق اه

 ٍ جحاكةرمعلا او يخارال | يلع عيلد لأ يلع نبع ضرفو ماع لك ف ةرايزلاب
 ْ اللصق رقع انناديفواهراركت نسب وعرمربملا اموال ا

 لوالا لصفلا

 هيفو رذسلا لبق هجاني اق

 1 هتريخو هنلعو ةنيدب قثي نم رواش نا أ ىلارفسلا دارأ نمل بحسب

 أ قيرطكولس فولباقلا يفول ماعلا ذه يف لا اد دا يق ىلاعت هللاربتا نإو |

 9 ص َن

 سي يبي يي. جبس 2 سجس لل يبس ذآ
 الا اج ص ومس 0 طضهام 105: 2 >7 145ه تنته ان 1 اق كسلا + الخ 1-هل كت تمت
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 را 30177779 2 ين تع هت 2< 0م سل د م ف لا تا ل بم هبت اسمع

 لردع مصحس ع سل ل بع ع مصمم 2-2-2-2 امج دع, يمس دج هنت عناع -_ رص هس هدمت ع 0 معامل ل

 0000 ا

 : هلصيناالا انايفش نمد يالا اندعلا 1 وص 7 همايصهل 4 نسيفاموي ماك و ا

 ا رفاسملاو ضئر 0 م وهو هوركملا كلااثأأ * بسم | هموصي وأ هلبق أئ ٍْإ

 ١ حوطت :اءاوةلي كك ةقشعموصلان هاوفاخاذأ مر ما زيشلاو عضرملاو ف امأو

 ١ قأ هيدي 0 دارفأو هريغ وأ ه0 لاضمر ند ضرف ءاضق هيلعو موضب

 ل يل ل حسا

 أ ةفرع موي مايصوار رض فاخ نأ 10 مايصيدجالا وا ثيييبلا ||

 (| سييخلإو نرنثالا موصوهو لفنلا مايص عبارلا : ىلوالا فالخ جإ#
 0 را يرو مرطاو ايدو 0 3 ا 00
 || موصوءاروشاعو ءاعوسات موصو ةسلأ يذ عست موصو جاحلا ريف ةفرع

 || هلكاي ام هيف دجال موي موصو نيبويراطفأو موي موصو مويرطفو موب
 |0000 كلا بقع اهسناتي سيو لاوش نم مايآ ةتس موصونابعشءوضو
 || دوسلا مايا موصو رشع سماخت إو رشع عبارلاو رشع ثلانلا يهو ضيبلا مايا

 ١ هعطقوهمامتأ هلفاعوطت موصب سبلت نمو «٠ اتو نو رشعلاو نماثلا شو

 1 ةهاركالاب زوج ور ذعر يغ نح هعطق» 9 وهءواضق سلا لب هيلع ءاضفالو

 اعوطت موصت نا ةجوزلا ىلع مرو ٠ فيضموا فيض ةسنإوكر ذعا

 ءاضر تلج نا هنذاب ال رضا اهجوو وأ
 ليسوا لمنلا
 فاكيعالا يف

 للك ةلكءوم ةنسوهو ةينب صوصخم صخمت نه رجملا يف ثبللاوه
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 . اراهت نابف عماجن يللا ءاقب نظ نم اذكو ةرافكلا نودءاضنلا هيلعف ||
 1م ار ذل هاشمر 0 رطفا ع نمو ٠ عاوجلا ها ما انا ددعت ةرافكلا ددعتتو ا

 كرادتالو هيلع منا الف ءاضنلا نهد 0 نأ 1 تاع ضيخ وشو ر فسو ا

 جرخأ ضني و تامو ءاضقلأ ن نكت ندو 0 ءاضقلابالو هي ذفلاب هتاف الي : ١

 يبنجأ وأ هبيرق هنع ماص هللا كلود قا وك موب لكل كك نم

 الوءاضق ال هنا دي لا بهذملاف ةالص ةيلعو تاه نمو : هبيرق نذاب

 ىاهنع ىللدي نا ةكرت فلخ اذا لولا مزلي هنا يدقلا يفو هيلو ىلع ةراثكا

 ٠ نيققحلا ضعب هرانخإو صوي /نإو موصلات ادم ةالص لك نع معطب

 دحأوو مثرد ةئاموهو عاصلا 0 يقارعلاب ثلثو لطروهو دم ةرافكلإو.

 مثردا |سخ عبرو مرد نس راهرد نوال 7

 عباراا لصفلا
 ةعبراوهو مايصلا عاونا يف

 ةرانكولتقلا ةرافكورامظلا ةرافكو وناضمر موصوهو ضورغملا لوا

 ةرافكو عرمجلاو أ يف نارتلإو عتمللا موصورذنلإو ادع ن ناضمر يف عامجا

 ضنالا موصو قيرشنلا مايإو نيديعلاموصوهو مرخنأ يناذلا ٠ نيهلا
 اذا ننابعش نهنينالنلا مويوهو ببسالب كشلا موي موصو ءاسفنلإو

 كف م هيلع نات نافدحا ١ ديشب و لالحلا ةيءورب سان :



 ا

 | ضئيل وهو ل عم بجأو اهوا: عاونا ةعبس ىلع ناضمرفراطنالاو

 اهلل و 'رفاسملاو ضيرملا وهوءاضقلا بوجو عم رئاج اهيناثو : هاسفنلاو

 ١١ لماحراطفالاو قيرغوحت ذاتنال راظفالا وهو ةيدفلإو ءاضقلل بنجوم

 | راطفالااهلزاج ظتفا.مسفلا ىلع اتفاخ ناف اهدالوا ىلع اتفاخنأ عضرموأ

 ناضمرنمهيلع ٠| ءاشق ريخات عم راطفالأواميلع ةيدفالو ءاضقلا اههيلعو

 || هيلعو يلانلا ناضمز مايص دعب هيضتيف ّرخآ ناضمر ءاجع يح 26 عم

 رخآ ناضمر ىلا يتح عرغسوأ هضرمر هسا نم فالخي دم موي لكأ ةيدنلا
 ءاضتلا نود ةيدنلل بجوم اهعنارو : هيلغ ةيدفالو هيضقيفانايسنىرخا وأ

 || زوجت هءورب يجربال يذلا ضيرهأو موصلا نعرجت اذاريبكلا خيشلل وهو
 | نود ءاضقلل بجوم اهسماخو ٠ اميلع ءاضقالو ةيدفلا اميلعوراطنالا اهل

 | بف عاج ريغب عرطنب يدعخلاو ةينلل يسانلإو هيلع ىغلل وهو ةيدفلا
 || اهسداسو : روف ىدعتملا ىلع ءاضتلا بجي نكل ةيدفلا نود ءاضقلا مهلع

 مسااذ | يلصالا رفاكلإو غلب اذا يصلأو نود جلا وهو أنهن ءينذ بجومريغ

 ا راجي عابخم هموص دسفأا نم اهعباسو : ةيدفالو 0

 "اقللاو راهلا ةيب كاسحالأ -وطولاو ءظ اولا ل بف |دعت نابشمر
 || اه دجيرل نافةملسةنسومةبقر قلع يفوةرافكل "ا ضنل عم *يطاولا ىلع بحو

 1 دسم لحل انيكسمن ينس ماعطاف عطتسإ /ناف نيعباتتم نيرهش مايصف

 ' ْ عامجاب هموص دسفأواضب 4 وأ أرفاسنناك نمو ٠ كلب توق بلاغن هدم
 - مصل
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فرق لع 0 ا 15 )
شن اوةبيغلا,تذكل اك !رتوء املا ىلعف نكي نا

 مالكل كو

ثو هسفنتاأوهش ك رنوويف '
نلاو نيحايرأ أوحن مث كر

 ْ ةماج] كرتواهيل ارظ

 | ةانجلانم لستفي نإو كلعلا كريو ناسللاب ماعلطلا ىرذ كرتو دصنلاو |||

و ناضمرف_ ةقدصلا رثكي نإوالا
 فتارثلا ةوالترثكي نإو ماعطالإ

يلبل مايق فر فكي نإو ديصمل ف فكي ناذركذاو
 ركذلاو ةوالتلا نم

 تلكوت كيلعو تنمأ كب و
 نارجالا تبثوقورعلا تلك ار لك

 يفر فغأ عرفغملا عسإواي ىلاعت هلا ءاد
 ظ

 ثلاقلا لصنلا

 ى ناضمر يفراطفالا ءاكحا يف

يرلل صخرتلا ةينبراطفالأز وجع
 راهنلا“ انثأ يف ضرملا أرط نأو ض

قرغس رفاسألو
 نءجرخاذا رص

فغلا لف دلبلا
موصل مرحو .ر

 ضئاخا ىلع 

ارفسلا يقموصلاو :ءاسفنلاو ||
 نسيو٠هبر رضني نأ لضف

 || ضب رالكاسالا

أ مرطفب ءاطخإ ْن
ف ربل وأ ةينلأ ىسن و

ا وأ رخل عولظ ناب
 رطف

 ناضير يق
ضمر نم هنأ نابف كشلا

هتاف اككاخت بسو :نا
 ا رفسأ موصلا نم 

 | الورخا ناضمر نابنا لبف نكي
 أ ٠١ قافااذا

 مع ||
 ينم اهونوأ سافنوأ ضيحوأ ضرم وا ||

 فتوبجنإو غلب اذا يبصلاو مسا اذارفاكلا ىلع ءاضنلا بجي |



 ينا.هلارهاطلا قيرلا عابالو هقلح يف همعط دجووإو نيعلا يف لكارضب
 ٠ جارخاالو هعلتبأو هق ع ةحجولو هنم هلاصننأ لبق هندعم 0

 ندرابغوأ ضوعبوأ بابذ لوصورضيالو هعلتبأو قير هيلعو هناسا
 تجرخ اذا هتدعته لاخدارضيالو ٠ هفوج ىلا قيقدوحن ةلبرغوأ قيرط

 ةفلابم ريغب قاشنتسإو ةضضمو أ لسغو ءوضو نم ةرامط ءأم قبسالو
 : ءاملاب سمملابولو نينونسموأ نيبجإو ءوضولاو لسغلا ناك ءاوس اىييف

 الأ هتوهش تكرح نا اهوحنو ةلبقلاو عرشابملاو سللا اصلا ىلع مرحو
 يلا ينانلارجفلا عولط نم رطفم لك نع كاسمالا تمجيو ٠ كلذدل عزك

 روتسب تبرغ نأس خلا بورغقهاشبراطفالازوجيو ٠ سمثلا تيغم
 نم مالظلا لابفإو لابجلا نع اهعاعش تاهذ ةلهاشمأب وارجوا لهسك

 /.0الزاطايحالاو ٠ لابج اهتم لخدييو هتييزاك نا قرشما ةهج
 هرابخاب وا فراع لدع نم ناذأ عامسب لحنبو سيشلا تيغم نيفيبالا

 ٠ اهوحن وا ةنقنتمةلإو دروب داهتجالاب و ةهاشم نع سمجشلا بورغب

 تاب ليللا نا اناظ رحت ولف ٠ ليللا ءاقب نظاذا ثرشلو لكآلا زوجتو
 كاسنالابجوو هموص لطب هطلغنابف تبرغ سيشلا نا اناظ لكاوأ

 يف ههوصوح لاحلانبي لو رحتوارطفافداهنجإورحنالب مجيولو ٠ ناضمريف

 فصنلالوخدبهتقو ل خديو روحا مايصلاننسو.ةراطفأ يف لطب ورح"
 ناوبسنملاقتتدعبرطنلا ل يجتوللاانينةتومهريخاتولبلل|نميالا
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 يوني نإ اهتينيك و ةيضرفلا نيت بع ور اميل علاش
 يف ةينلأ عنو اباستحإو اناهأ ةنسلا نه ناضمر ضرف ءادأ نع دغ موص

 ناضمر نم نيث النلا ةليل ىونواو ارطفم لوانتي لنا لوزلا لبق لفنلا
 ةليل ىونولو هنع عقوو م هنه ناكف هنم ناك نأ ناضمر نم دغ موص ||

 الفنالو اضرف عصا ل ناضم همر ند ه ناك نا دغ موص نابعش نم نينالنلا ||

 ة.كلابءزجو قسافوأ ةأرماواةدبعكهب ىقثي نم لوقب هنم ةنأ نظ نا الا ||

 رخل عولط ها نع عنتما وأ راهن شطملا عفدل برش وارخصتولو |

 كرت اههناثو ٠ الفم ناضمر نم موصلا «لاببرطخ ناةينلا نع افك [] .

 ىلاجوتفم ذفنم نم تالصو نيع لكاطوا ٠ عاوناةعبرا يو تارطفملا || .
 ولف ةنانمإو ليلحالاو نطبلاو نذالا نطابو غامدلاو قلحلاك فوج

 ىلا ترث احلا ج رفتوهو رهاظلا دحيف تلصحو هغامد نم ةماخغ تازن | ْ

 5 0 اهجم نعرجم اذا ام فالغئرطفا اهجم ىلعردقو اهسفنب فوجلا ||

 ؛الف ىتلا هباغولام فالخي هسفنب اياقتب نأ هو ةءاقتسالا اهيناثو

 ا ,ةتوأةرشابجعوأ كيب ينل لازتتساوهو ءاننسالا اهتلاثو

 مرعب : عاما اهعبارو ءرطنيال هناف مالتحأ ىاركفاوأ رظنبوأ هسفنب هل هلوزن

 | ارادنغ موصلل ارككذ املاع ادماع هلمفي نارطنملا طرشو ٠ جرف يف ةفشنلا
 ااهاجوااهركموأ موصلل ايان 3 وا ءاقتساى ا نفسا وا برشا لكاولف

 الو 2 ءالعلا نع اديعب ًاشنوأ مالسالاب دهع بيرق ناكو |
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 1: سن12 2-7 ع2 اي يح ور يحس دمج كك يصحو

 07 تا 6

 و

 أ ازاللل هه تبني )لد ها د مناد رم كس |
 1 ا ناب نيرفع عو ةينام ماص ءأوس معم ديع لالغأ هبف تبث ديعب ىلإ

 0 ات ناضمر ناك ن نأب نبيرشا عو ةعسل 3 ماص مأ اصقان مدنع ناضمر

 ( بمحو ١ ني :رشعوةعسلم اص: | هيلع ءاضقال مو نإ رشعوةي :أع ماصن |اموي ا

 تارانملا هي ليدانق ةيورك ناضمر توبث ىلع ةلادةرامأ ةيورب موصلا
 نم ةليللا نا بساخلاوا مهنا لوقب ذخالازوجيالو ٠ ةنفعم دلب يف |
 : مالسالا 0 3 0 0 الممل نأ نااشو رانا ٍإ

 اقنلاو 'نونجم نم نمو را ل يضودالا دعما

 0 انثي 1 0 00 رس 9
 و مونلارضيالو ٠ اموص لطب نونجوأ هدر كزم لصح وا امموصأ ٌْ

 راهلا قرغتسأ أ اذاالأ ءاغالأالو راهنلا قرغعتس ||

 نآثا ”لدعلا

1 

0 

 ا ا
 31 ا

 هننسو موصلأ ضورف يف
 ا

 ا

0 

: 
| 

 ثييبت حو بلقلا | لكمو م وب لكل ةينلا اهادحأ ٠ نائيش هضورف ظ

 0 اءاضنلا 0 ا 0
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 مرتو ' هلال لت ول سو 3 هيلع هللا ل | ىلح يبلل لخالد دعم ىلع 0 نإيعشسلا |

 ىنكبودمتول ؛ 0 0 7” ةقفنل ةجاذعحت أ.

 7 هب 0 و 5 نمي نا

 سماخلا بابلا

 ا احا يف

 لوصف ةسمخ هيفو صوصنشهجو ىلع ةينب رطفم نع كامسأ وه

 لوالا لصنلا
 ناضعر مايد يف

 نيثالنل اةليلناضمر لاله ةيءورب وأ : أموي نيثالث نابعش لاياب بحي

 ه قيوم ىيفصتيا ١ ذيع انسان وار ع نابعش نم

 ةداهشلا يف ىنكيو لدع ةداهشبوإو ةتيئور توبشىا ٠ لاله يا ير ةنأ ْ

 اذاو ٠ ىوعد ميدقت ىلا جانحتالف ةيدح ةداهش ولالا تيأر ين دهشا |

 0 فنرأو انرطفا نيثالث انمصو لحم يف لدعوا نيل دع ةداهشب ثيثأ||

 راو نيناحرم نم لقب نم يرق لع ناك نم موصل لو ٠ لالا
 0 فلاخم هب كح اذإو رثكاف نيتلحرب ةنعاذيعب ناك نم وهو ذيعبلا
 هله قفأو هني 2 ديعب لجمىل ارفاسولو 1 هاضتقمي لعلأ انمزل

 فتيمئاص ةلبلا نه يف ممردا عيب ل يوان رسال
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 ٠ ةثالث ىلا للملا ةاكر عفد روج ةثالفلا مالا نع هلقثو ينابورلا هلاف ||

 هلاب نرء ةتاكز لفن كلا زوجيالو ٠ دحإوا رطفلا ةاكز مقدزو#و ْ

 بتاكملاريغ”قيقرالو رفاك اهم يطعيالو ٠ نيقحشسملا دوجو عم اهب وجو ||

 || بسكب ينغالو يملطملاو شاه ونبالو هملول يلطعت لب ”نونجتالو يبصالو ||
 ةفصب قيقرو ةجوزو عرفو لصا نم ةئقفن ىزملا مزلت سالو ٠ قفنموأ ١

 اذكو هل اهثواطعا مرحيواهذخا اهينمتسمر يخ ىلع مرحيو نيكاسملاو"ارتفلا ||

 وأ دم ءانبل اهنم ىهءيالو ةيصعم يف اهفرصي ذخالا نا عفادلا ع اذا ||

 روغنوأ طابر |
 نمانلا لصنلا

 عوطتلا ةقدص يف

 رهاظلا لاملا ةاكر فالخارس نوكت نأ نسي و ٠ ةكءوهةنس يض |
 دعا مايإو ةجحن يذ رشعو ناضمر رهش يف نوكت نأو اهبرهجلا نسيف ظ

 تاجامحلا بل طدنعو ذاهجتإو 2 رفسأأو ضرألا دنعو نيف وكلا دنع د

 نسحالاب وبحب اهودصتي نا !لضفإوةفيرشلا نكانالإوةنيداوةكم ف وأ

 امب صخب نأو م.نم برقالاذ برقالار اجو قيدصو تيرنل نوكت نأو
 مزلت نم يلع زوجيو ١ ريسوبةقدصلا تناك ولو نيجانحلاو ريخلا لها ||

 نأ بت! لب اهذخال ضرعتلا هل ىركيو ينغورفاك ىلعو هتقفن قدصتملا |

 نم ىلع مرتو ٠ لاسوا ةفاذلا رهظا نا اهذخا ةبلع مري و اهنع عزنتي
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 كلبالو عرشع ىلا جانت نيك هب قيليشاثأو ةعتما نم هجانحي امو هتبادو.
 نيكل او :نيكاوا اياصن كلي ناك ءاو.قث الثوا نيثردالا نكي

 طشسوتولهيفكيالورتقول ةتيافك نم أعقومعتب هب قئال بسك وأ لا هل نم

 نرإو ةرشع ىلا جاتحو ةعبس تسكي نك هتقفن همزلت نم ةقفنو هتقفنل |

 ةتغنب هتيافك هتنكسمو صخشلا رتف عنيورثكأف باصنل اكلام ناك

 ل لوم بمانكلاو يلاحتإو ياسلاك اهيلع لماعلاو ٠ جوز وأ ت يرق

 ١ رة ةمالسأ ناك را تنعم ةالساو لسا نم ميبولق ةفلؤاإو ٠ ةاكرلا

 ةباتكءاقرالا نم نوبتاككا باقرلا فو ٠ عريغ مالسا همالساب عقوتي نكل

 هئافوىلع هل ةردقالو نيدلا لحو هسفنل انيد نيادت نم مراغلاو ٠ هت

 ناكولو يطعيف نيبلا تاذ حالصال نياد واهني دءافوا ةاكزلا نم 3

 نذاالب نهض وأ نويضملووهرسعا ناا-خنم منا نأدو

 ارس ءوم ناك وأ هلام نم ٠ عفدولام ٠ فالك أرسم نوعا 0 ظ

 راك ناو.هلام نم دايخ غوطتملا يزاغلا هلل هلال يبس ينو طعيالفأ] '

 ةنطوملا داب نم احابم ارفسرفاسملا ليبسلا نبأو ٠ وزغلا ىلع ةناعأ اينغ

 ىلاةلصوي ام ةاكزلا لاع نم طعيف هلصويا٠ ةعم سيلو هنطوريغ ىلاواأ|أ

 ايم لكل يرتشيف اهريع ةيافك نيكسملاو ريقنلا طعيو ٠ كصتم 0 ١ ١
 .درم دجوأم مهن بتحنو ٠ اهريغوأ ةف رحم بدكتللا وأةراهتلل هيك 1 ظ
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 الا اهردق يف لطب اهجارخا لبق هضعب وا ةاكزاا هب تقلعت ام عابولف |

 ال و ةيبتلا ةاكرلا قلعتم نال لطيي الف ةاباحمالب ةراجتلا لام عاب نأ
 | باصنلا كلم دعب لوح لاملا يف ةاكرلا جارخا ليوعت منو ٠ عيبلاب توفت |

 بوجولاةفصب كلاما ءاقب طرتشي و ٠ طقف ةلحاو ةنسل لوحلا ما لبقو

 تاموا كلاملارتفاولف لوح مات ىلا قاتحتسالا ةفصب ضباقلا ءاقبو

 كلاملااهدرتسا لوحلا ىغف لبق تاموا ةاكرلا لاجال ضبافلا ىنغتأو
 رذعتثبحو كلذ ضبانلا لءوا ةلم ةاكز امادل نبب نا ضبافلا نم
 نر.« ةاكرلاهعن الو ١ اطدب جرخي نا بحي نماض كلااف اهدا درثسأ
 نيرشعو سمخ نود اعرثكا وا ةاغجارخا ينال يزملا لالا سنج ربغ
 || جارخاالو ٠ هسكعالو ةضفلا ترع بهذلا جارخا متن الف لبالا نم
 الو ةراجتلا ضورع جا ارخآالو صلاخ نع ةشوشغملا ماردلا ذأ نيولفلا

 اب ادتن رشعلا عبر ةميق جرخف ةراجتلا ضورع ةاكز يفالأ ةميقلا جارخا

 ةضف وأ ابهذ هب تموق

 عباسلا لصفلا
 ةاكرلا مسق يف

 قو م,بولق ةفلءوملاو اهيلع نيلماعلاو نيكاسمل و ارافلا فانصا ةينايليف

 | لاناليذلاوهريقنلاف - ليبسلا نيأو هللا ليبس فو نيمراغلإو تاقرلا

 نليع .وةبأيلوةنك سم نعالضافهتيافك هاعقوم عقي كب قبلي تسبكالو هل

 ا
3 



 اا/

 نسدانلا لسنلا
 ةاكزلا جارخا 5 3 0

 ١ ردأ نان نينو لالا ووضعه كت دنعررتلا لعاه |
 ١ | هنمض لاملا فلتو نكمما دعب هادا ٠ لاملا نع هسفنب ايدعوي نادلو

 || ماهلا اهلط ناالارهاظلا نع اذكو ةراجتلا ضورعو نيدقنلاكنطابلا |
 ١ | سيلو :هلاهءوادا بجنن دعملاورملاو عورزلاو ةيشاملاوهورهاظلا نع ||
 نرءاهتواطعاو ىري الك لاملانا ملعاذا الا نطابلا نع اهبلط مامالل | 0

 لاو اهيحكتسع ىلع اهقرفي ال داع تراك نأ لضفا مامالل نطابلاورهاظلا ||

 هل !همئادا نم لضفا هسفنب اهتيرفتف ٠ ةاكرلا ةقرفت يف لكوي نا كلامللو |
 لضفا هسفنب هتيرفث و اذقنولو ٠ عب وأ اطزع دنع ةاكرلايف ةينلا بجتو ]

 لول اهعفد دنعوأ ٠ أ اذ اضيا قيرنتلا دنع اهيوني نا لضقالا
  1يلاه ضرخةنن ينكي الو ٠ةضورنللا لام ةقدص وانةقدص ضرف ||

 ٠ | ةينلايلولا ىلع بجو. اهيرفتب لكو نا كلاملاةينيفكتو يلاهةقدص الو ||

 ٠ || عفادلاىونولو  هيلعر وجت اوانونجلاوايبصلا لامنعةاكرلا جرخل اذا ||
  7نم ذخالا ناك نا عفادلا ةينب ةريعلاف ةيدبك اهزيغذخالا ىونو ةاكرللا |

  0اف رص ةاكرأ| نع عقئالو مصنالف هيئانوا اماما ذخلالا ناك اف نقسم |

 ةاكرلا ربغ ىلا ةينلا ٠ الف اهوحنو روشعلاو سوكملاوحن نم ذخءوي ام هنمو ||

 اهيف ةاكرلا ةين كلاملا عفني ٠ !هردنب ,ةكرش قلعت لاملاب قلحنت ةاكرلاو |



 ردا دعب تأه نم يلع بجتث لآوش نم ءزج كردا 8ع 0

 0 أ نا نسيو رهشلا لوا اهجا ارخازوجيو ' هلبق تاموأ كعب دلو نم
 موينع اهريخات مرحو ٠ رذعلالا اهنع اهريخات هركيو ٠ ديعلا ةالص لبق

 ىهو رسعم ىلع بجنالو 0 اهجرخلن ١ اهدواضق بجو ديعلا

 نع توقو. هتوقو هلكسم نمهمزلي اععجرطفلا يف هجرخأم لضفيال ن

 اهجوز ةينغ ةأرم اىلعالو كلذدعب رسيا نإوهمويو ديعلا 0

 | كم يلعالو :٠ فوقومدبعو أل املا يب دبع ءالو ٠ هنعاطيف يشو رسعم

 0 أ ةجوزةرطفن :الآ مزلتال نكل هتقفن همزات نم عرطف همزل هترطف همزل نمو

 | عاصب رشيأو ا عاص ضعيببرسيأ نمو ' متقفن هتمزل نإو هيب

 . || مابا مريغصلا نلو مث هنجوز مثالوا هسفن مدق ناعيصبر سبا 3
 || تاتاتتملا نم كلب توق تلاغ نم ٠ عاص شو ' هقيقر ثربْبحلا ناوهن همأ

 هنمو شاملاو سدعلاو لونلإو صيخإوزرالاو ةرذلاوريعقلاوربلاك

 وكوب ءيرجالغرلا نونا كب. ناكولف بيرو اولا
 الو كباتاع هللا ىلعار ملا نال هءازج اربلا جرخأو ال هريعشلاو رمان وتانقي

 8 | مردلاب ة ةدبقلا جارخ االوزيخلاو | قيفدلا جارخ أ ءيزج الو“ 3 ةريع أ[:

 ,ةاثو ةيآم لطرااو قارعل !اب تلثو لاطر "ا

 ةسمو ثرد ةئاتس عاصلاف مردلا عابسأ ةعبرأو 7

 مهردلا عابسأ هس امزح نوال

9 

 ك0



 ل6

 ةةاكرلا كا هل درا تناكول واو ٠ هبات دأ از أهو رشعلا عل را 7

 غلبت ل نإو ةيشاملا ةاكر تيكزالفم غلاب اصنل5نافرةوامفكهنيعأأ ١
 الكر | ةراختلا ضورع ةاكز ت كفر كشوف ةاش نيثالثو دك ْ ا ظ

 الام كر و < تواكلا ١ ةاكز تك ز ةراختلا باصن غلبت اج ندعل 00

 راو ك اذن هن :راضملا لام ريغ نم ه اهجرخأ رح ناف هكلام ّق هب ,راضملا

 بو: للملا مزلت يف ٍملانوملاك جيرلا ند تبسحةبراضملا كلام نما هجرخأ

 ىلولا "1 باطل لكل 00 1 ن 20 لاميف 01

 هل و 0 1 ا و 0 8 1

 ضب 3 عر الأ امعفد بحجيالالج» ءوم ن 1 نكن ا هضبقي يح جارخالا بجي ٍ

 نم هيطعي نأ ١ك ا ةاكرلا نمهرسعمو تت يل اء يذلا هنيد لمح نأ زوجنالو

 ىأوا ١ ةاكز 4 .اع عهجاولو ١ ط دهرش ريغ نه هنيد نع هيلااه ورب م0 ْ

 ىهدالا ن نيد ىلع ةثالفلا مك هلك ةكرتات :ق ة يدال نيدو ة انك

 سماخلل لصفلا
 ْ رطفلا ةاكز يف

 نيفلسملا ند 4: هل 4 هزلت ا و كيسان نع 0 مس لكل بح

 نممويرخأ سمش بورغب هريغول اركذ اريبك وا اريغص ادبعوأ ناك ارح
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 0 ةضلا 0 ءاويس مز دلو هلال ةريغصال تمهر" ةنيزأ ةرخغص 1 د ٍْ

 , اهيعومجم نع لدي مو ةنيزل تاريغه تابض تددعتولوالو ١لاعت ةسالأ ْ

 ا لحتز وجو ١ فرعل ارغصلاو نكلا ردو اركلأ عم تزاج ةريبكر دق ْ

 فئقسو ناردجةيلحتز و و لجرأ ا ,هلل ة هضف وأ بهذي ىنزوصملا

 ال[ ةيلحت زوجيو ةضفوأ بهذب امليدانق وأ | ةركلا ىادعتاو اولو تسللوا

 0 ةارمللال لجرأ فرسالب ة هةضفد ةقطنمو عردو فيسو خرك بر 2

 لاعتسا 1 مالا يلعةضفوأ بهذب سرفوكأ م اأو عرش لاوعت ةياحت ْ

 2 طءايوارهاظرتس حس احن وحب هٌوموأ ىذص اذاةقفوأ بهذ.ان
 ءيش هنم صحت ناف هلاعتسا امأو اهدحاب هيومتلا مرحيو :ةاكزلا هيف[

 ةقلعملاةب وقثللا ةحن ارااريناندلا اومثار دل ننلاو رح 7 ٠ زاحالاو مرح حرانلاب

 لم كأ ةجلر |١ ريغ اذكو لانطالاو 0 | ةدالق وحن تاعحأ ذأ ىرعل

 تدنووظ م مسايولو 4ُيقن هلو لجرأ ةضف ند متاخ رك نءسلو ١ طوخ

 تكلا نطب يل أم هصف نارك نأ ىنميرصنخ هسل

 عبرا لكلا
 ةراجلا ضورع ةاكز يف

 0 زال كسل ةراجتلاو قأ قى دضأو ءارشك ةرأج 3 كي ؛ ةضواعمب للعام مه ىف

 0 مونت - اناويح وا اراتع 0 تناك اوم عرإا ضرغل ةضوامملاب



 راك

 عرشع لكف مردلا عابسا ةثالثو مرد لاقثملاو٠:ةبحاسخوةبح نوسخخ || ١

 ىداهجلاب ىسملا يدومحلا بهذلا صلاخوهلاقنملاوليقاتمةعبس تارد [|| ا

 يديجلاب يملا ةضنلا لايرلاو :ابهذ نورشع اهنم باصنلاف يرطلا || |

 10 جرت رشعلا غار احل ند لوا لك اهمهلن يق بجو ٍ

 ند ةضف وأ بهذ باصن جرس نحو : هبات داز امو ادحاو نيعبرأ ١

 نم ةيلهاهلا نيفدوهوزاكرلا يفورشعلا عبر هيفوالا> هتاكر همزل ندعم |
 ةاكرلا بجتالو ٠ ءولءوللاكر هاوحلا رئاسيف ةاكرالو سيخلا ةضف وابسهذ || 1

 هوركملاو مرج يف بجتو ةضف وأ بهذ نم ةأرغل حابملا ىلحا يف ظ

 مر نأ
 الب 6 و ذا اولذ نيغلابل الح ا ةضنلأ وابهذلا ىلح ع هد

 ذاك * أو لامعتسامركو ' زاج هلاعتسا هل هازو# ن 0 هتراجأ وح دصتبوأ ادصق

 ةلكلاو أوةعاسلاو مقمتلا او ةريجملا"ءاسنلاو لاجرلل ةضفلا واج هذلا يلوا ||

 ب تكييجل 1 م وهو هنسولو متاخ اذكو اهوحنو عربالا ةربث اد لالخإو ةقعلملأو 1

 ن١ ولو يوادتلل ليهو نسو ةلغأو ا لجرأ بهذ نع“ عبصأو هصفو

 ل تحب زوكلا اطالو هعنلح الو ءانالا ةلسلس ةينالا نم سل
 | بهذب بيضملا مرحو : ةضف تناكو ءانالا ةئيه ىلع كلذ نع ءيش نكي ظ

 1 ةجا ةريبك وأ تمر <> هن ؛را ةرهجكا كلن 0 أذ ة هضش تيضللاامأ' اتلظم



 يناثلا لصنلا
 راغلإو 3 ةاكز يف

 ةرذلاو ز رالإو ريعشلاو ربلاك ارايثخا هبت اتقي تبنتسإام لك عورزلا

 ةسه !مباصنو : بيبزلإوروتلا ايضرانلاو 'لولاو صوحإو سدعلاو
 يقارعلاب ثنو لطر داءاودادما ةعبرا عاصلاو اعاص نوتس قسولاو قسوأ

 .نو رشعو ةيناثو ةثاملطر 00 لطر ةياتسو افلا نزولاب غلبت
 ةباعبسو فالا ةسفخو رب ام غلبت مرد | عابسا ةعيرأو اهرد

 ة.تئاؤلثو ةقأ ةرشع عبرأو ةئامصخ يهو ' ثرد يعبسو اهردرشع ةعبرأو
 || لكلاب ةيقنتلاو فافحلا دعب ربتعتو ٠ فراعتملا نزولا اهردرشع ةعبرإو |[

 00 د ل لارا ليشلا وا الا هج تيس نارشملا هنو
 قلعتي و ٠ ةياسحن داز امو ةفلكل جانحتام اهوحنو بالودوا حضانب تيقس
 : بحلا دادشإو بنعلاو لختار ينل حالصلا ودب اهيف ةاكزلا بوجو

 ه:.ذ ىلا قحا لقتنيل كلاملالعرزحلإو نبيختلاوهو صرخلانسيو

 كثلاثلا لصفلا
 يناوالاكالرا ةكوكصم تناك ءاوس ةضفلاو بهذلا وهو دفنلا ةاكزبيق

 هرد انئام ةضفلا باصن لوو ٠ ًالاقغم نورشع بهذلا باصن لوأو

 | اسخو تابح يناث قنادلإو قئإود ةتس هردلاو ٠ اميف شغلا نم ةصلاخ |[
 | مردلاف لاطو قد ام ةبح لك يفرط نم عوطقم لدتعمريغش نم ةبح



 ةيشاملا تاصن يف

 رشعيقو ةاش اهيفو سمخ لبالا باصن لوف منغلأو رقبلاو لب الأ يهو
 نيرشعو س خ فو هايش عبرا نيرشعيفو ها يشث الث رشعةسخ يفو ناثاش

 ثنب نيثالثو تس قو ةيناثأا يف تنعطو ةنس اط لالا ند ضان تنب

 اس تمار اذ ةنح ندبعب رأو تك ِق و ةقلاتلا ٍِق تكثنعط 7 ا اط 82 ري 3 0 ش

 يف تدعظو نرينس عبرا اط ةعذجندتسو ىدحا يفو ةعبارلا يف تنعطو | 0
 ةثاهيقو ناتقح نيعستو ىدحأ يقو نوبل اتنب نيعبسو تس قو ةسماخلا ا
 | نيعب رأ ل نيثالث 35 ةنأم يل 9 ْن و تان ثالث نيرشعو ىدحإو 1 0 ا
 ةنسفل يبت :اهيفون رول 1 رقبلأ لاصن لو واو ' هقح نيس لك يف ف ع 0

 .نوعبرا ازعمولان ا ضدغلا تاصن لوإو ٠ اذكهو نأ :سالةنس نسير[ -
 ناناش نيرشعو 0 ةثام يفوزعم ةينثواناضةعذج يجو ةاشاهتفوإ| ]|

 ةاش ةئام لك ف مع هايش عبر ١ ةياعبرا قو هايش ثالث ةحاوو نيام ه قو

 917 وار اللام طلنخا وا اهريغ وأ دقن وأ ةيشام يف الدم نات كراش

 لغإو عراأو يارلاو 3 حارملا | دحت نادحإولا للملا ةاكز ايكز

 رلاومن فيغس# عضوموناك دااووروظانلاو تلحلا عضوموبرشلاو
 نحلل ناكسو بت 0



 ا ا ايوا, ميشبل تيل لمال اعط ةعيبع بر فلو ءاقدض أو نارزج
 ماهطةعيمت تيما لهال هب و 'ةبدانو ذعتا وغ مرحو' لكلا َّق مهبلع 2

 ناكنا مرختو هتهاركل نيزعملاماعطاب ةيصولا ذفنتالو هيلا سانلا |وعديل
 ٠ اليلقولو نيد تيملا ىلع ناك وا بسئا ذكر صاق ون ةثرولا فو ةكرنلا ن»
 هنع ينكيورجقلا سأر دنع نآلملا فيو فاكملا ثيملا نيقلت بدنو

 فيرشلاربقلا الا ءاسنلل هركتو لاجرللروبقلاةرايز نسيوتيغتلاب ءاعدلا

 يلعمالسلارث ١ لوني نأ 0 "نك اضا او ءاننالا ةيتبروبف اذكر

 اعرق نإو نونحال مب هللا هاش نا انإو نوقباسل ل موفراد

 0 إو ةارتلا دعب ثيل و عدي نإو سي ةروسك نآرفلا ندرس
 ول هنم هبرقكر بلا نم برغينإو نالف ىلا هتءارق ا١ بوث لصوأ مهللا
 اين ناك

 عبارلابابلا
 ةاكرلا ماكحا يف

 يف ةاكزلا بجت انا : صوصخم هجو ع ندنوأ لام نع جرجا ٍِش

 طورشو ' قلبلاو ةراجتلا ضو رعوراثلاو اوعورز رااوةضفلاو به ذل أو ةيشأملا

 :كلميف لوحلا يضمو باصنلومانلا كللملاو ةيرحلأو مالسالا ةتساهبوجو

 لوصف ةينام هيفو ةيشاملا 0 يلوح ف
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 3 م مديعن ايف مانقلخ اهنأ ارقيو بارت نم تايثح هيديب و نحي
 1 تيضلاملو نأ اسي و نوعدي هنفددعب ةعاهج فنث نإو ىرخأ ةراث |

 ءانبو هصيصخت هركو ٠ رخو هسار دنع عضوي نإو دراب ءاهربقلا شرب | ٠

 طئاغلإو لوبلا مرحو : هيلادانتمالإوهيلع ءطواأو ينملاو ةباتكو ةبقوحن 5 3 :

 الو همده بجيو ةفوقوم ةربقم يف ءانبلا مرجو .ربقلا لعةباحتءاقلاو | ١
 ا مدقيف ءابوك ةرو رضل الاربق يف ءادتبا نانا نخدي 007

 ةرورضلالا لوالأ ءازجأ ءانف د_ب الار خا تيم هيفعضويوربتلا ىشبني |
 ا كم 0 :الا اهيف نيف ديل رخادلب ىلا ثيي 01 ]

 0 هنفدك هور رخل هنفد دعب هشبن مرجو ' سديقملا تبيبوا ةنيدللا |[

 اذإو ريغتي ل نا هشبن بهجت ةلبقلل هجوب لوا هيلعةالصلا لبقوا هربط |[

 هبحاص ضرب ل ناريغت ولو شبن بوصغم بونب وأ ةبودغم ضراب نفد |
 تيملل ءاعدلاو ربصلابر مالا و هئاقدصإو تيملا لهال ةيزعتلا نشيو |

 عزج ةشلالا هلبق اهنم ىلوأ هنقد دعب هو ةبيصملاربجب اصمألو عرفغملاب ||

 هروضح تقولف |ئاغ ناكناف توملا نم مايا ةثالنل دتمو مريصيلابمدقيف 1[

 كيم. رفغو ك.ازع نسحإو كرجا هللا ظعا لسبب لسم ةيزعت يف لاقيو | 0
 كيم هلل رنغ لسعر فاكلو كربصو كرجا هللا ظعارفاكب ملسهةيزعت يفو | ٠
 كددعصننالو كيلع هللا فاخاوغيىذلا ةيذعت لسللو كازع نسحإو | ٠

 يت و مهيزعت دارأ نم داس يف ةيزعتلل وللا هركبو

 هده سس سس سس
 07 ميج تحس



١ 

 | ورح نأ ةايكلا ةرامأ ةيقروظت ل نو هنغدو هيلع ةالضلإو هنبثكتو هلسغ
 000١| نأو لج طيضألو هنخدؤ هزائجتو هلطغي بجو هتروصو ةقلخ
 ريشا ةم دعب ةولوملا اما هأ هنف دوةقرخ هرتس نش لب ءىث هيف بخال هقلخ

 | | رانكلا ةكرعميف ل نق نموهو ديهشلإو ٠ ةايحنأ ةراما هيفرهظتل نو رييكلاكف

 . || مرحاهيسب عرقتسم ةأيح هيف فاو ١ برعم لاطننا دعت اًنيهككووأ
 .ةرفحربفلا لقا أ : اهيف تاء ينأ أ هبايثب هنينكت نسي و هيلع ةالصلاو هلسغ

 ضرالا يف دالإو ةطسب و ةماق قمعيو عسوب ن 3 ٠ عبسلاو ةخئارلا عنم
 نأو تبملا سِهال ثيحيالبلق تفقسلاا عفرب نإو قشلا نم لضفأ ةبلصلا

 لبق نملاسيو شعنلا نم ثيملا جرخي مثربفلا رخءوم دنع شعنلا عضوي

 اهبجوزونالا يفقحالاو هيلع ةالصلاب حالا ربقلا هلخدي نأو قفرب هسار
 نإو دكا اطو ىتناوا تيملا ناك ار كذ توذب نفدلا دنعربفلارتسي نأو

 ظ مس هيلع هللا | يلع هلل لو.سر ةلم ىلعو هللا مساب ربقلا من لخدي ند لوقي
 هجوو شب ةجوي )ل ناف ابوجوةلبقلل هجوي نأو هنيب ربا يف عضوي نأو

 1 ةنيلوغب نيظ دسيوربقلا رادج ىلا هالجرو ههجو كنسإ نأوريغشي عن :نأ

 8 قودنصو ةاذمو شارف هركو هيلا خي يضفيو تارتوا ةنبلوبخب هسار عفرب و

 7 اهريغب هنملضفأ ةربتملاب نفدلاو ةهاركلا تقوهنفد ىر# نإو هيلا ع

 '؛ 00( !| عفري نإ نإو ليلا ريغ يس نفدي نأ نسيو اهب ثلا هركو

 ربقلا يغش ىلع ايضا ٠ك ناب نسي و ٠ ةهبنشت نم لذا ههكستو

 د حرت



0 

 ةميل لا لسي ناو كعبانتنت الو ىرجإ انمرحمال ملا ةعبارلا يف لوقي نأو |
 همادأ نع فلختولو هردعب تغفتليالو قرسلو ةنمي نو تغئلي نأو ةيناذلا

 قوبسملاو ٠ هتالص تلطب ىرخالا يق همامأ عرش ىنح ةريبكتبر ذعالب 3 |

 هنع تطقسوءريبكتيف هعبات هتءارقمان 0 اركان ةعاللا وربك |
 نوكت نأ نسي ' همامأ مالس دعب 00 "نم قابلا كرادتو ةأرنلا ظ

 ٠ هتالص قوبسملاوي متي ىتح ةزانجلا فرت الْنأو افكت و لوس

 سيو ٠ اهلو روضح الا اهيلع ةالصلا رخءوتال ةزانجلا ترضح اذإو

 ةالصلا طورشابطو رخو اهداعاال رخا دس ةفئاط ايلي ا
 ل هربطو هجارخ >ارذعتوةرفح يقعقو ناك ويط رذعنوأف تياارهطمدقتو

 دحإو نام ام,عمجي نإو ةرضاملا ةزانحما ىلع ع مدختيال نإو : هيلع لصب

 لصوزونفادلا مثأ البق نفد ناف نفدلا يلع ةالصلا مدقن نأو ٠ مامالاك '

 حم طقستالو .ازيمم ايبص ولوركذ ةزانجلا ىل: ةالصلل ىنكي و .رينلا لع

 ةفاسمنودولو دلبلانعبناغ لعةالملا رضتو .ركذلا هوجو كا ]
 ليمارس للا نركي ناطرتي ليتل يس ا
 يقابف لغ- نإو هنباف نئالافدوب اف بنالا اهتماماب ىلوالأو هتوم تقو [هضْرُف
 زاجأ ناال مثربغل ىصوأ 0 الو ثرالا بيترابةبصعلا

 نموهو طتسلاو قالا رعو زهذلا نت ركع ماهالا فقيو نذأو ايلولأ

 تسياحو ةأيحا ة ةرامأ هيف تت راظ نأ 5 ند نيا هذ يضم لبق 4د اهنتلا
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 0 وج ور و بج رج را 2 ت77 272جم بس جب جسيم

 يول 56 !ابقع ةحئافلاةآرق عبارلا دئازلا يق هتعبأت» 0

 سداسلا ٠ ةيناثلا بقع ملسو هبلع هللا ىلص يبنلا يلع ةالصلا سماخلا
 ظ راهو مالسلا عبأ ىلا هحرأ مملاو خب ةدلاذلا بنع تيل ءاعدلا

 هردصتت عريبكت لك دعب هيدي عضوو هب كن وذح !ماريبكت قئنيذلا

 دعب ةروس هز ةالو حاتتفالا ءاعد نسبالوراردالإو 1 هلا لبق ذوعتلاو |

 || اندهاشو انتيمو انيحم رفغا مهللا .. ةقلاقلا ف لوقي ترانس و ةحئافلا

 يلع هسحاف انهم همنبحا نم ملل اناقتإو انركذو انريبكو انريغصو انبئاغو
 كيدبعنبإو كدبع اذه موللا ٠ ناياكأ ىلع هفوتف انم هتيفوت نمو ءالسالا

 اموربقلا ةسلظ ىلا اهيف احا هبوبحو اهتعسو ايندلا حور نم جرخ
 تنإو كلوسرو كدبعا ديحم نإو تناالاهلاالزا دهشي ناك هيقالوه

 فلج ىلا اربقف عص|ودب ؛ لوزنمريخ تنإو كب لزنهنأ مْللا ؛ملعا

 ناك نا مهلا الا هل ءاعنش كيلا نيبغأر كانتج دقو هباذع نع ينغ تنأو

 كاضر كلة ربهنلو هنع ز واجيف اش ناك إو هناسحل اة درف انيح

 نووسوو سير . وجو صم <

 هفلو هيبنج نع ضرالا فاجو هربق يف هل عمشإو هبا ذعوربفلا ةنتذ هقو

 نيدءارا اعرا ا( كبح كج لام | دقعبت تحك بأ ذع نو نم ءالاكتحرب

 لونيو ' اهرئاويض ثنءويو كيدبع تنبو كتم ءا كه ممللاةأرملا يف لوقيو

 اعيفشو ارخذو افلسو هيوبال طرف هلعجأ ممللا لوالا ءاعدلا عمريغصلا يف ُْث

 ا اهمرحتالو العب اىمتفتالو امبولق ىلعربصلا غرفإو امديزاومد»ب لقثو
5 

 إ

ٍْ 



 ا يعور“ ةيبوع تا نيهان ولاا رار ا 0 0. أ 1
 دجو اذإو ٠ هساررتسيالو بسيطي الف ا مع تملأ أك نأ | مارحالا رث 1 ١

 هل هيلع ىلصو ةقرخم نغك كو لسغ ل سمدنا معو تي 0

 ةالاغملا مىكوايحهلهسباز وحاب نقكي و.٠ هبعو لييقت هئاق طصإو تلا

 ] رك نافكا ةثالثركذلل هلمك |ومندب عيجرتسيبوث هلقإو هيف ||
 || ىتاللو ةءاعو صيف اهحت ديزي نارصاقوحن نكي )نا زاجو ندبلا اهنمأ] * ||

 || ضيبأ نوكي نا نرسبو ٠ ناتفافلوراهو صيمتورازا بإوثا ةسخ |
 أ نوفاكو بيطك طونح وحن تيما لعو تفئافللا نم. كا ل رقبا نأو

 ١ لدعم نإو طيتخ هيلع ىرطقانمي نادي نا فس ةفرتظا ل

 | هوس يبس
2 

 || هيلع فلت 2 طونح هيلع نطف هتبكر 3 هينذإو هي رخو هينيع ىلع

 || نسيو ٠ لاجرلاالآ ةزانحلا لمحتالو ١ ربنلا يف لحتو ةقرخت دشتتو فئئافللا ||

 ٍإ طفللا 5 نلعب امو توملا ةيسركفتلاو اهب عارسالاو اهيرقو اهمامأ يشن 3 1

 يفملاو 7 نلاعت هللا راو هير او ايندلا روما ف فيدحتاو |

 ةسعبس ةزانحلا يلع ةالصلا ناكرإو ٠ /هراجوا هبي رقلالا رفاكلا ةزانج عغ أ
 أ لع ةالصلا ة كنب ل يحي كلب هيمأر رضا كميلنأ نعت بجنالو ةينلا لوالا ْ

 ا لك :ااد معن /هقالخ نليغديلا رشي لو لوول ديرك هع ,غ ناف ثيملا اذه ْ

 أ ريك ناف م ١ قل يلا ٠ ا هىلوهرضخ اذإو ا

 | دماما دازولو لات ل دازولف تاريبكت عيراربكي نا ثلاخلا"ادعاق ىلصأأ ١
 ك0

 0سم
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 |0000 اال نم هقام برغل ىرخلا دعب جرم هنطب ىلع هراسير مو أ
 لسغيو“ هأذقل هم م ءاللا هيلع بصي نيعملاو بيلي ةّعاق عربجون ننع |]

 مثهوحنو رذ#فق نم ه هنأدب ىلعام لسغي نأو هبت را يلع ة ةفوفلم ةقرخ

 || ءوضوك هعضوي مث هيرخغ هو هنازسأ فظني و يل والأ لدب ةفيظن ةقرخ ذخاي

 طشمب اهحرسيو نوباص وارد سوني هتي هسأر لل غي مث ثيلثتلاب يحل

 نيالا هقش لسغي من هيلارعقلا نم طقاسلا دربو قفرب نانسالا مسإو
 يلا ىربظو هانذق ىلي أم نِيالا هقش لسغيفرسإالا هقش ىلا ةفرحمثرسإلا أ

 | نيعتسيو ةهجو لعهيكيالوكل ذكر سإالا لسغيف نوئالا ىلا هفرحب ثديمدق أ

 ا ليك هنليف ض ءامب هيعب مث ءامب هلب زي ٌنوياصواردسون هلك كلذ يف

 01010 نكي و كل ذك ةدلاقو هيناث نسيو  ةحإو ةلغ قهخ + روفاك |!
 اهتلازابجو ةساجت هلسغ دعب جرخولو اغيلبافيشنت هغشني م ل 5ك

 ظ رظنيال نأ نسبو ٠ هتر وع يلارظنلا ىريغو لساغلا ىلع مرحيو ٠ طقف

 هندب ن» ائيش سمنال نأو ةفرخب هبجو يطغب نأو ةجاحلا ردف الأ هن دب نم

 (| مرح كض وا نركذ اريخ ىأر ناف انيما لساغلا نوكب نإو ٠ ةقرختالا
 | 00 امام هاد ربت ناو كد

 | ه4 تفقد دعب هلآ :البلا عراست ةلسغ نم فيخو حورق هب نم فالخي

 | جوزللو . لا لسفب ىولرلاو لجرلا لسفب ىلوأ لجرلاو ٠ لسفيف
 ا ةالصلاب ىلوالا لجراا لسغب يلوالاو ٠ اهجوز لسغ اطو هنجوز لسغ



 دو هل صافم نيلتو ةباصعب هايحم دشو هانيع تضيغ تاماذاف : هنع

 وحن ليقث ءيث هنطب يلع عضويو فيفخ بوثبرتسيو أههف تاه يتلا هبأيث

 ردابيو ٠ ريرسوخت ىلع ضراا نع عفريو ارم 2 هيدا ١

 نرا ءءامرغهيلو لاسالاو لاخلا 0 ذيفنتو هنيد ءاضقب

 روطظبهتوم نقيت اذاف ٠ ريخل خللا يعلو تم لل اماركا هيلع هب أولانتكوأ هولاحي

 لغغدص ضافختإو فنأ ليمو هجوت اا مدق» ءاحرتساك هنا

 ربغت نيتي ىت>رخأ هتوم يف كش لصدح نأ نآو ٠ عزيهجت و هلسغ عرشأبك

 ىرخافم ركذب ةيلهاحلا عن فالخمهتومب مالعالاب سابالو ٠ اهوحنوأ ةحتار

 دعب هيلع ءاكبلا نكل عبو هتوم لبق هيلع ءكبلازاجو ٠ هوركم هناف

 يملا ترص عزجلاو بدن او حونلا مرحيو ' ىلوالا فالخ توملا

 ءانرااب ساب الو هجولا ديوستو هقلح وار عشل ار شنو بمجلا قشو هجول|و
 5 ءايشا ةسفخ تيما يف ةيانكلا ضرف ليبس ىلع تحبو ٠ دئاصلاب

 0 ثيملا لسغ لقأو ٠ هنفدو ٠.هيلع ةالصلإو ٠ هلقعو ' هني

 لساغلا الا اهلخ ديال ةواخ يف لسغي نأ هلمك ]و قرخىتكيالو جرم ءاملاي هندب

 ناو عفترميلع نوكي ناو لاب صيمتوحت غ_رتسي نأو هيلوو هنبعي نعو
 نإو درب وا 0 ةحام الا ادراب ءاملا ن ب نإو ىلعا هسار لمن وحب

 ىلا الئام قفرب لساغل ادسلج نإو لستغملا نع ديعب ريبك ءانأ يف ءاملا ن وكي

 ىنملا هتكرا مريظ دنسيو هاغق عرقنب هءاببإو هفتك ىلع هني عضيو هئاروأأ

 م



 ظ لثقلا خس اهتقو نع اهتجرخا نا هل لاقيو تقولا قاض اذا اهئاداب

 | دم ٍتني ) نراف بائنسيو للقلا نحت الصب ف تقولا 00 راق

 ش لئقيورجنلا علطي ىح ترغملابالو سمشلا ترغت حر غلاب لئنيالو لاق

 رجا عولطبءاشعلا يفو اهبورغيرصعلا يفو سمشلا عولطب عصلا يف
 رشع سماخلا لضفلا

 ا ريئانجلا فيس
 | هيلع بجتو نكذ نمر فكي نأو تولل دعنسي نأ فاكم لكل بتسا

 !  كلذبملط دكاتيو اهنم جورخلو الها ىلا ماظملا درو بونذلا نمفيوتلا
 1 القا ٠ ةيلءاج دهشيو ثانامالا نم نعام دريو ضيرملا نم

 ا نم جتنا الو 0 ا ةنيبوفنيي نمو هماصخا لحتتلو قوقحلأو

 1 ٠ لاوحالا ندح | ىلع هبر ىتليلةالصلا ضرف نم ائيش كرتيالو ضرملا

 1 الأ ةباصأ رضل توا | ىنمتالو 3 اودلا بير ىلع ىركي الو ضرلل ىوأ دنيو
 كاريح ةأيحلا تناكأم ىنيحا مهلا ٌلوقيف نيدلا يف ةنلف نم فاخاذ ذأ

 نميالأ ةبنجمرضنجملا عجشل نأ بانيو ' يلاريخ ةافولا تناك اذا يذوتو

 هاصمخإو ههجوو هاغق ىلع يلا ض رم ةاشوأ ناكم قيضل كلذرسعت ناف ١

 أ ةدنع لهشتي لب لقنت الو حاجا ريغ نم ةداهئلارضنفلل نئليو . ةلبقلل
 ةنراو ووفعو 1 معمر بغ نوكي نأ 0 يافا يضحاو

 || ونعوهمحري هنأب 1 فنا نجح نإو دعرلاو سي كنع 5



 ا/ا

 نا لفنلا يف لضفالاو ٠ تاعكرلا لك يف ةروسلا ارقي ن هل نش ريخالا
 ةالصك ةعامجلا هل نستام لوألا نامسق يهو ةماسنب نيتعكر لك يلصب

 الاميئانلإوناضمر يف رتولإو جيوارتلاو ءاقستمالاو تيفوسلاو نيديعلا
 كلذادعاموهو ةعاوجتا هل نست

 رشع عبارلا لصفلا
 ةالصلا كرات مكحو لفاونلاو ضئارفلا ءاضق يف

 أرهظ يضقت ةعجج تناك نإو اهركذت ىنم ةدئافلا ضئارفلا ءاضق بحي

 ريغب هنتاف ناف نايسنو مونكرذعب هنتاف نا اهئاضق ىلا ةردابملا نسبو
 فاخ نإواهب ادبي ضاحت اوف فاخ ناالا روف اهواضفق تجورذع
 ليل نمز يف اهواضق نكُيال ثيحب تئاوفلا ثرفك ناف ٠ ةعاهجلا توف
 ٠ هشاعه ىلع يسلا نم هغرفت دعب موي لك ف هنكمأ ام“ ءاضق بجو

 يف كش اذإو اذكهوربظلا مث عصلا ىضتيف تئاوفلا ءاضف ٍتيترت نسيو
 ةتقؤملا لفاونلا ءاضق نسيو ٠ هلعف نقيتب ) يذلا يضق هتافامرادقم

 ة. يخت الص ىلص نمو *!ضئارفلل بإورلاو ىتلإو نيديعلا ةالصك |
 ٠ ةعاجج هع اهداعإ هل نس تنولا يف اهيلصي نم كردا مث ةعاج قولو

 يلصيالو لسغي الف ارفك ل ةنف اهبوجول ادحاجةبودكملاةالصلا كرت نمو

 ةالصولوال كك اهتقو نع اهجرخا نمو ٠ نيلملارباقم يف نف ديالو هيلع

 بلاطينأ هقيرطو :ادح لئق ارهظ اهيلصا لاف نإوةعمجوارهظك ةحإو ظ



 هلجإو يرءا لجاع غي وا يرما ةبقاعو يشاعمو ينيد يف يلزيخرنالا اذه
 اذ رة رثلا اذه نا لعت كنك نإو هبغ يف كراب خف عسبو يل هردناف
 ينع ةفرصاف 4 لجإو يرما لجاع يثوأ يرمأ ةبفاعو يشاعمو ينيديف

 لدب هنجاح ىسي و ٠ هب ينضرأ مث ناك ثيح ردخلا ير دفإو ةنع ينفرصأو
 امهلصي نأ نسيو فاوطلا دعب نانمكر هنمو ٠ يلريخر مالا اذه نا هلوف
 لاوزلا بقع ناتمكر هنمو ٠ اراهن اههرسيو البل اب رهجت نأو ماقملا دنع

 ا دايس لق ديما ايكو تس نم عوجرادع نافكرو
 فكه اهتفوو نيياوالا ةالص هنمو ٠ ءوضولا نم هغأرف دعب ناتعكر هنمو

 اهلك]و تس لاكلا يندإو ناتمكر اهلقإو قنشلا بيغمو ترغملاةالص
 دنع ناتعكر هنمو ٠ نكمت نا لئنلا لبق ناتعكر هنمو ٠ ةعكر نورشع
 نابيكر وىلاعلهللا نم ةجاح بلط اذا نانمكر ورفسل هلزنم نع هجورتخ
 || هنمو' قرم وأ مح مارحالا ةدارأ دنع ناتعكر هنمو ٠ مالا نم هجورخ دعب

 ناتمكر هسنهو ٠ و هيلع هللا ْس يبلا دجن* نم هجورخ دنع ناتمكر

 هنمو ٠ اهيف هللا دبعي ل ضرايف ةالصلا هنمو ٠ ةجوزلاو جوزلل فافزلل
 اهيفوةيندبلا تادابعلا لضنا ةالصلا ناف هددعارصحالو قلطملا لفنلا

 00 ل ل, اهل ايسمارقت هنم ىرت ناف ٠“ ىلاطت ين أ ةأجانم
 لكو نينمكر لك يس دهشتي نا هلف نيتعكر نم رثكأ ىون ناذ ةينب هنم
 الأ دهشني ل ناف ظنف لوالا دهشدلا لبق ايف ةروسلاارقيو اذكهو عبرا



 اننث اهرتكأو ٠ ناث !لضفإو ٠ ناتمكر اهلفإو ٠ زاهلاعير ىلارامنخالا | 1
 هلضفإو ليللا مايق هنمو ٠ نيتعكر لك نم سينا نسي وةعكر غرشغأ]
 ةرشع اتنث ليقو هتامكر ددعل دحالو ةنم سءاخلإو عبارلا سدسلا||

 ةاسجت هنمو ٠ رفغتس مث اميلصي ناتعكر نوار ةعكر ْ " ١

 رمال 1 قو نا 0( 0

 ىنكتو ٠ لصفلا لطي لن 0 0 ةااوه نوكي 0 ظ

 : نرال فاوطلا لبق !ملعفف م ارا رمل ١ لخدوأ ا ا

 0 : كل "هللا

1 
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 جرخاذأ بيطقل نمنالو ٠ لوعيمملا ةيغب لغتشي الف فاوطلا رسل

 ةيمجلا ل وأ 000 ١لخد نملالو ةيظنلل هناكم

 دج 0 ءار لأ دعب اهنم لك ف لوغي تاعكر عبرا سنا ةالصانو ٠ ا

 ار جره ٍةرشع سخر بكا هللاو هللاالا هلا “0 1ْ 1

 دوشدأإو ةحارتسالا 0 سولجإو نيتدجتلإو لادتعالاو عر
 أهدعبو ةرم هرشع سس جح)ءار البق وقي ن 0 ةعط | ةهو' ارشع ظ

 : ارشع اهنيب سولجلاو نيتدج“ إو ةنم عفر راأو عوكرل | نم لكي فوا ارشع

 ينأ مرللا ٠ اهنم همالس دعب للوقي ن ناتعكر ىو ةراذكسالا ةاللص هنمو | 1

 كنافمظملا كل ضف نم كلاسإو كتردقب كردتتساو كلطعب كريذتسسا | ١
 5 1 1 5 | 0 0 هه - م

 ظ نأ ميلعت ثيم 5 د ا لأ 5 اع د 3 مءاالوطعتور دفا الور دقت ١ 3 : ١

 د ب ب ا 3 3

 0 سلا



 رقع كلادلا لضلا 1

 لفللا ةالض يف ظ

 . رفا لبق ناتعكر ناتعكر تادكءوم تاعكررشع ضئارفلل بتإورلا هن

 برغملا دعب 18 اهدعب ناتعكرو ةعيجاواريظلا لبق 0 رو

 ناتمكرةصكر غرشع اننث ةلكءومريغبتإور هنمو ٠ ءاشعلا دعب نانعكرو
 7 لإ لبق عيراورمام ىلع تادئاز اهدعب نانتكرو ةعيجباواريظلا لبق
 دعب +تةقوورتولا هنمو ٠ ءاشعلا لبق ناتعكرو برغملا لبق ناتمكرو
 هنم لك ]و ثالث لاكلا 3 ةمكر هلقإو مدقنلا عج فولو ءاشملا لعف

 ةسكر ىلع داز نملو ٠ .ةمكر ةرشع ىدح | نشكو عست مث عبس مسخ

 لصفلا هلو : طقف نيتريخالا يف نيدهشنوأ ةريخالا يف دهشني لصولا |[
 اط دهشتيو ةن رب يني غلسيو ندتعكر لك يف دهشتي نأب لس '

 يلصب نأو ناضمر نم يناثلا فصنلا يف هيف تنقي نأ نسيو ' سيو ظ

 تاو ليللا ةالص نع مرخءوي 0 ألصي غن أو هيف ةعاج هب

 يلا ءاشعلا عف دعب اهتقوو جوارتلا ةالص ةنمو ٠ ليل يف ةيناث رم نيعبال

 ولف ناضمر نم ةليل لكيف 0 ةعكر نورشع يهورجنلا عولط
 ةعاكلا يف اه دعي رتوي نإو ةعامج ايوك نسنيو ٠ محال ةيلستب اعبرا ىلع ||

 آ 0 ة الص نمو نعام ريخأتف ليللار خا هظاقيتساب قشي ناالا

 أ( قو ٠ لاوزلاىلا 231 سلا عافئرا نم اهتقو و ٠ قارشالا ةالص ىهو ا



/ 

 | ارافغتنكتلنا كرفختسن انا ملا امئاد اقبط احح الجم اقدغ اعيرم ائينه ظ
 ةينانلا ةبطفملأ كلثوم نم ةلبقلل هجوليو 00 انيلع هيبلا لسانا
 ءاعدلافيس مهدبأ نو رضاحا عفرب و ارهجو رس ءاعدلا يف غلابي ذيحوأ ١

 هكعو هراسي هنيي لعف «ءادر لوجو" ءايسلاىلا موف ةكاروظينيروشم

 ينح كلذكءادرلا نوكرتيو هلشم 1 هلفسا هالعإو

 هبئانوا ناطلسلا كرتولو ٠ |وتسي ىتح ةينيكلا ةتهرركتو ٠ ميباوث اوعرني
 دلبلاب يلإولا ناك اذا ءارحصلا ىلا نوجرخمال منك نادل 1 ءاقستسالا

 اذلورطلاب ئداولا:لاس اذا ءاضوتيولا ل فب نأ نسياوشات
 ماكآلا ىلع ملا انيلعالو انيلاوح مللا تر ولوقي رطملا عرثكب |وررضن
 رطم لوالز ربي نأ نسي و ٠ رجلا تبانمو ةيدوالا نوطبو تارظلاو
 || دنع عشب ناو هب اكربت هبيصيل هتروع ريغ هندب نم فشكي نإو ةنسلا
 هتنيخ نمةكئالملإو نييدعرلا عسب يذلا ناعسلوقينإو دعرأإو قربلا

 اهوعديو اعفاناب بص مهلا رادملا دنع لوقي نإو قربلا منصب عبنيال نأو

 بسب نكيو ». هتحيرو هلل لنب ةرطم رطل كتع لومي نأ ١
 روخوا يذامريخو اهروخشكللاسا يف لا لوقي يرلا تنصع اذإو جيلا
 ملا هب. تلسرااهرشو اهيفامرشو اهرش نم كب ذوعأو هب ثلسرأ ام

 امير اهلعجتالو احاير اهلعجا



10 

 ةالصلا تناكولو تقول رخولوةزانجلا تمدق تيملاربغن فيخو [أ
 ةانعج ا

 رشع يناثلا لصفلا ظ
 ءانستسالا ةالص يف

 درجم اهاندا عإونا ةثالث ىلعوهو ٠ ءالل ةجاحلا دنع ٌةلكءوم ةنس ٍِش

 ' ارق وأ ةعبحلا ةبطخ قر تاواصلا فلخ ءاعدلا ابدسوإو ءاعدلا ||
 ابو ة.سعاتثم مايا ةعبرا موصب هبئان وا ناطل سلا مرماي نا اهلضفإو ل
 :رفايو لاظملا دروربلا عاونإو ةقدصلإو 0 مثرمايو اهموص تحبأأ

 مخشم ةيس عفتو ةلذب بايث ةيس ءرعحلا يلا مجورخجب عيال مويا يف
 ماهو نايبصلاو خ ويشلا نوجرخيو ككاوسلإو للاب مادبا فيظنتو
 دارفنالا نم نوعنميو نوقزرتسم مخال روضحلا نم ةمذلا لها عنميالو

 ناكم يف ن وزببنل لب انب إوطلتخي نإو انعم جورذملاب مثرما عركيو موي يف |
 طخ وزيبكتلإو رهجلاب ديعلا يتعكرك نبدمكر رضح نمب مامالا يلصيو |

 رفغتسا ل وقيف ٠ رافغتسالاب ١
 ةريبكت لك لدب هيلا بوتإو مويلا يحلاوهالا هلاال يذلا ميظعلا هللا |
 هننا مكبر او رفغتسا هلوق نمو رافغتدلالا نم نيتبطخلا ءانثا يفرثكيو ||

 ةموطخلا يف لوقيو ٠ اراهاىلا اراردم يلع“ ءامعلا لسري ارانغ ناك ظ
 افيغم انيغ انقسا ميلا نيطناقلا نم انلمجتالو ثيغلا انتسا ممللا ىلوالا

1 



 | تاس واءابسلا ةروس 7-00 اي ةيزادلا ةمكرلل موقي م نيتدجتا |
 أ| وا ةئاملا ةحتافلا دعب ءارقي اهن+ يناثلا ماينلا موقي مثعكري نةيانيسخخو || ٠

 0 0 نانلأو ةياةيام ء 00 لوالا عوكرلا ليطيو ةيأ ةثام ْ 0 ١

 0 كلذك دوج لك ةيو نيس رادقب عبارلاو نيعبس رادتمب ثلاثلأو | 31 ١ ؤ

 ظ ْ يلصت نإو سمثلا فوسك فرار ثالإو فوسخلا ةالص يق رهجا ن نسيوأأ 3 ْ ||

 || ماما ملببطخي نإو ةعماج ةالصلا اط يداني نإو نعاس دعا نا 00
 أدب 20 ربخلا لعف يلع اميف ثحب نإو ةعمجلا ينطكاهدعب نيتبطخ || 0

 || ةالص توفتو :لوالا عيكرلا كارداب ةعكر ا 1 قتعلإو ةقدصلاو 00
 . | ءالجنالاب فوسخلا ةالص توفثو ةفساكاهب ورغبوا ءالجتالاب فوسكلا|| ١

 0 .اعدلا بدنيو :ريثلا علطبالو انساك بوردبال سمشلاعولطب و || ]|
 | ندبالو ةيدش خرم وبغر وإظو لزال ازااو قعاوصلا دنع عرضتااو

 : ا فوخالا مذقرثكاف نان الص عينجاولو ٠ اط ةالصلاالو عانجالا | ٠١

 عمجاوا ٠ ةزانجلا تمدق ةزانجو فوسكوا ديععمجاولف ٠ دكالا || ٠
 || عمحاوا٠ فوسكلا مدقالاو هتقو قاض نا ضرنلامدق يضرفوفوسك || ٠

 أ| ةزانج عنجاو أ ' رتولا توف فيخ نإو فوسكلا مدق رثو و فولط 0

 عمت>أ وأ ٠ ةزانجلا تمدقالاو هتقو قاض نأ ضرنلا مدفةعمج ولو ضرذو ||

 | اضرفولو اهربخو ةزانج عم>اولو هتقوؤاض ناديعلا مدق فومكو د سأ] ٠١
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 وم

 0 وحب نو 2 رتلا ة هر - 5 ىلع كا أوامنيشب ةالاغملا أو اماسحت|و

 ا أبنج 0 هع كم ةليقلا اهحمي 1 انيل "8 ل 1 0 5

 أ كايلخ ما ركن ا 7 ينم " كبار كالا مبلل

 _ 8 منغ و رذيا حيذتو امج يف ةمئاق ليالارخ 2 نأو. جيذلاب اهسأر نييبيال نأو

 . || عطقنسيو ٠ ٠ىرااو موقلحلا عطقب |هتلح يف رسبالا اهبنج ىلع ةيهعضم
 1 سارا ةهج نم*يرملأو موتلحتأ نه ةريودت ءأقب نهدب ال و نعم نيجدولا

 ١ لكاي نإو اهلكاب كربتي اهلالا اهلك اهب قدصتي نإو هترفش ذحن نأ نسيو
 ظ ا 2 200 ٠يدبجين أهل واضعي قدصتاا بمكو ا

 | ثلثلأ قوف لكايال نا ءادهالاو قدصتلاو لكلا نيب عمج نأ لضفالاو
 ؛امنلا لغ الك اهب قدصتلا بج ةروشنملا اغا هنودب 0 كو

 اهبحت نم انتل هءواطعأالو هعيبز والو هن حغتذي وا اهدلخ قدصتيو

 ظ 1 ١ ةرجأر ازخج

 زرطنح ىدامتلا لامنلا
 نيفوسكلا ١١ ةالص ُِق

 اق ارذو 1 يق ةدايذ واليك ]و ةاللصلا لا ةيقبك ناقمكر اهلفأو : 07 ف يه

 ا كرا لوا ير امر ذك كف عكر
 كعب أرقيو اهنم ينانلا مايقلا موقب م 3 ؛ مكري تاهردقوأ خركبل لأ ةحناولا لعد



 ةاشلا قه تلعج هلوقبورذنلاب بحت و ٠ نبع ةنسالاو تيبلا لهأ ددعت

 رفع هلو 00 هرعش ليزي نأ ةيح الأ دارأ ن ١ ؛و ٠ ةيعض

 جذلا نسحأ نأ هسفنب اهعبذي نأ لجرلل نسيو ٠ يح ضي م ةيلا يذ

 هنذابالاب هريغ نع دحأ جذب الوجذلا دنع اند أو هريغ 0 ال

 سعثلا عولط نم نأ طخو تناعح كرردق 1 0 ١ أتي ولو ظ

 : ديعلا ةالص دعب اهلعف لضفالاو ٠ 1 مايارخأ ىلارخغتا مدين* |

 وأاثانأ مغلإو رقبلاو لالا ىو معنلا نم نوكت 0 :لا ١ ناطرش اطو

 مدقم طنسأ 0 عذجلالا ناضلا نم ُىزجيالف ٠ انايصخوا اروكذ

 ىندل الآ زعم نم يزجيالو ٠ ةيناثلا ةنسلا ف لخدوارهشا ةتس دعب ةنانسا |

 ةنسلايف لخد اهوهو ىننلا الأ لالا نمالو ٠ ةيناثلا ةنسلا ف لخداموهو

 2يزجنالو٠ عبس نع عرتبلاو ريعبلاو دحإو نع ةاشلا يزجتو ةسداسلا

 ةفوانخلاالو اهريغوا معتوأ مل نم اهنمالوكام صقني بيعب بييعم اهيف
 ءانجتلا الو اليلق الا سرتالف عرملا يلا ىدنهال يتلا يهو.الونلا الو نذاالب |

 روعلاو لازطاو ضرملا ةنيبالو ءابرجئاالو ٠ لزنلا الش نم رغأ ةبهاذ يجو ْ

 || ضعب ةنفاف وأ نذالا ةقوتشم وا نرقلا ةروسكمر ضيالو ٠ لءاكلالو |

 أ يوني ناينلذلا طرشلا ٠ بنذوا عرضوا ةسبيلاالب ةقولخعوا نانسمالا |
 أ لكولا ةينل ةجاح الف هتين تفك مريغ لكو اذأو جيذلا دنع ةيحصالا

 ااماسنلا اييسوازيمماطسسم ركب نا سك
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 نم جرتو ليوط قيرط نم بهذي نإو اهدعبو اهتالد لبق لفننلا

 يف كسي ناو ارق نوكي ناو رطف يف اهتالص لبق لكأي نإوريصق رخا
 نسيو 'رطنلايفاليلقرخدوبوىحنالايف ةالصل ل #/ناويلصي ىنح ىضا
 ديعلا ةالصل مامالا لوخد ىلا نيديعلا يتليل ل وأ نمجاحا ريغل ريبكتلا

 ناواهريغو لزانملاو قرطلإو قاوسالا يفريبكللاب هتوصعفري ناوالاسرا
 ردع بنع ىف ةفرع 0 : وا أضرف ةالط ]5ك بعرك

 مايارخآ رصع ىل ارغآ مويرظ ل هربكي جاحنأو ' قيرشتلا مايارخا

 ريبكتلامدقيو ٠ ىكذت دنعربك ةالصلا بقعرييكتلاسنولو قيرشتلا

 00 در راك ذالا نع ىريخات نيف لسرملا امإو ديتملاف اهراكذا لع

 بهتسإو ٠ دوا هلو ربكا هللا رك اهللإو هللا لاهل الر بك" هللا ربك هللا ربك اهل

 الا ِهلاالاليصإو قركب هللا ناحسنو اريك هلل دو اريك ربكا هللا ديزي نا

 هللاالإ هلا 0 أو كبع رصنو كعو قدص نحو

 يبل يلع يلصيو نو رفاكلا كولو نيدلا هل نيصلخهايأالا دبعنالو

 ١ ءلص مهلا لوفي نأ نسحتسإو ٠ ءاش ةغيص ياب ملسو هيلع هلل ص

 انديسراصنا يلع د اندس باكا لعودمت 8 11 ع هك اك

 ور اردكأ أيل ماسود ندي دراي رك لطو د انيك جاو للعود

 نم هجذيأم ٠ ةيضالاو ٠ اريغص ينابر امكاممحرا بر يدااولو يل رنغا

 ::ا ةيافكلا ىلع ةلكءوم ةنس و ىلاعت هللا ىلا اب رقت منخل اورتبلاولبالا
 يبت ب7ب7بيبج7سا ح3
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 سرور مالو 7 الإ ةريبكتو ةينلا ةثالا ماكر 0 ميظملا ىلملا ظ
 يل امعجأو ارج اكدنع اهب يل بم :5أ ملل تن يا لعل هي 8 لوقي نأ

 دواد كدبع ند اهتايف كم البقأوا رزو ادع مفدإوا ارخذ كذدنع 0

 سمث عولطب اهتقو لخديو ةالصلا ةيقيك ناتهكر جو ةلك ءوم ةنس يه

 اردصلا يف اهلءف رحب ورا عفترت ىتح اهريخات نسي و ٠ لاوزلا لاا موي |]

 ةالصلا اطل يداني لب ةماقاالو ناذا اط نسيالو لضفا دجسملا يف اهنويكوأ] ١
 ىلوالاهمكرلا يفر بكين إو ىنج جالا ريخل ةعاج ىلصت نأ اهننسو ٠ ةعماج ظ

 ةءارقلاو اوذوعنلا لبقاسخقي ذانلا يف وةءارقلاو ذوعتلاو حاتتفالا لبق اعبسأ]

 نيتريبكت لك نب لوقي نأو ةردبكت 1 ِ هيبكنم وذح هيدي عف 0 نأو ظ

 أ ًادتبإو ريبكتلا ىنولو ٠ ريكا هللإو هللاالا هلاالو هلل دحل]و هللا .نرامخم
 ٍيولعالا كبر مسأ عسسل والا يف ةحتافلا دعب ءارقينأو هيلا دعي ل ةءارقلاب

 ١١ اعالصدعبة عاج ماما ب طخ نا نسي وةءارقلا يف 0 ثاغلا ةيناقلا

 00 والا ينربكينا نسب و٠ايننسوانماكرا يف ةعيجلا بطلا
 تالا ةيو عرطنلا ماكحارطنلا ةبطخ يف مهلعي نأو اعبس ةيئافلا تو

 ١ + بيايثسحاب نيزتلاو بيظنلاو نيديعلل لسفلا نسوي 0
 هبل ىكو ٠ ةالصلا تقوهروضح لضفالافماماللالايصلا دسيرييكشإوأ]



 ستارك 0 هو كن هدو هءامأ ريشا 3 ا

 ولف مالسلاليبق هلحمو .ةالصلا 0

 لبق دج و ايوجو همامأ ةعباتلل دل قوبسملاو اهدعب ملسو نيت دج

 دج برق نع هركذتو ايسأن م

 عموست ممم آر هأو يَ راو يراقل قلك ءوه ةن 0ك ةوالتتلا عروش و١ ايدن ل

 مايقلأ ريغ 000 ارتلالو 1 ماد 5 عمأسو

 ادنثو حا ةر و 2 نا نوي عرشع عبراو هو علت هب ارق 5 بشع هلو

 أو لهناإو نأ ناقرالاو يرمو“ ارسالاو لغو دعر ١إو فار ءالأ يف ةرشع

 رد ّض ل ص مروج هك نع لو أرق ارذزد 00 من ع هقو ةروعملا

 دوج عماسأل دكانتو. ةيدالا ةوالتر ير كترركتيو ةالصلا لخدنالركش
 موماملاو هريغ ةارنل ال 3 :ًارقل لصملا لوس وابهيف ةعاو 4١ نسيالو يراقلا

 هتاللص ك1 ١ همامأ نود نحت وأ دج ولف ذ ابوحو دهام | دوس لاوس :

 لوبال هتاللص نط 0 دو دوكتلا | نم هبسأر عقر يق هلا ادود ناعي ولف

 تلاعب هب لكك و دوج بلا دصةبةرج# ةيأ ةالصلا ية ةعبح | مص ريغ يف ءارقوأو

 رهاجمو التيمي“ ةرو |ةشنعافدنا و |ةعلدر# دنعةنس ركشلا ةرعموهت اللص

 ايطَو رشو' 8 وذات ا فال ةالصلاج راخالا ا و نايصعب

 مرد نيب و دوجتلاو ةأرقلا نب أفرع لصفلا لوطبال نأو ةالصلا طورش

 تاره عبرا لاقريبطنلا نم نكمل وارطتم نكي مل ناف يبسوركشلا

 هللابالا ةوقالو ل وحالوربكا هللاو هللا الآ هلا الو هلل ىوحلاو هللا نايس



 همايقدعب دهشدلل هماما عجرولو هتالص تلطب سلجو هفلاخولف هتعباتمأ] ٠
 همامأ كرت ولو . هتالص لطي اماع اذناغ ٍ ناف هعم ومالا عجريالفأ]

 ناز اجو ىلوالا ةرجسلا يف ةقحي هنا أ لع نأ تنقي , نأ موماملل نددن تود | 1|

 ٠ ةريبلل هماماىوه ىتحرخاتولفنيتدجتلا نيب سولجلايف هتحب هن لع أ 0
 | دهشنلا نع موماملا ماقولو نييلعفنينكرب هتاف هماما نالهتالص تلطب | .

 1 ٌمِ هلثمو 2 1 ءاعإ سأجو اكل لوا :

 دبع موماملا ماقولو . ةنزاح تاطب ةقرافملا ونيؤو 6 مولف تونقلا 0

 هراظننأو هدوع نب ريح رينا دماع تونقلا كرتو دي وال والا كرتو 00

 نيب ريخغ بجأو يلا بجأو نم لقتنا ادماعلا نااهلبق ينل أوانه نيب قرفلإو ظ

 : درا نَظ ولو ٠ هب كتعل الوغل هلعف ناف يسانلا فالخ ةيددخو دوعلا ْ ١

 | دماماهليمحت لوالا 0 ةارق مومن ى ؛ دوملاهمزل 0 مانا مالسإ

 0 ريغ 2ث 0 كرت 7 كهشلا ا 1 3 يا ١

 | نكر كك يقكلشولام فالذوبسلا دال رب همامأ امال دعب للا

 فالذووهسلل رول وهمامأ مالس دعب ةعكرب ياي هناف. ا ُ ْ
 ا اذ عل كلك ولا

 | قحنبو' مارحالا ةريئكتو ةيثا اا في كش ناالا رثو ,.الكلغلا ناد ١ ظ

 ٍ لانا «:هئاذبا ليفان هوهس مامالا ليجياكهماماوهس موقاملا

 ا اكلم تلطب ادمع هتعباتم كرت ناف اب وجو هعبات هماما دج ناف هئادتقا

 يسع

 هس تفتح ! صمدت مب



 عساتلا لصفلا

 دوهتلا ماكحا يف

 شعب كرت لوالا .ءايشأ ةعبرا ةبايسإو- 8 كوم ةن هلا د2

 تونقل اودل سوا اأو لوأالا كهشم ارو انعوا -.ةالصلا ضاعبأ ن

 ل١ ىلع ةالصلاو ه هل مايقلاو ناضمر نم ينانلا فصنلا رتوو م 1

 ا نسايفنحولو تونقلا مامالا كرتواو . ثعب هل إو سو هيلعلا ىلض

 لي وعنك |وهم تع لعب ام لعف يناثلا :ثنقواووهسلل دجنن نا

 0 ليوطتلا بلطي لحمريغ ة نيتدجسلا نيب سولحإو لادنعالا

 نكر لفن ثلاثلا ٠ هلمجر يغ ين مالسلإوةعكر ةدايزكو ل كاو مالك ليلتكو
 ” دولا ريغ يلا 0 0 أوهس مايقلا ريغ ىلا ةحتافلاك يلوق

 هللا لد يبنلا لع ةالصلا وا تونقلا وا لوالا دهشتتلا كرت يف كشغلا عبارلا

 لقالا يلع نامل 0 00 كلش أ ا :

 ةيعابر نم ةعكر يف كش ناف ةعبأرلل ههايق ىلا هكشرهسأ نا ةمن 0

 يسنولو .وهسلل دج الف ةنلاث اهنا ةئلاثلا يفرك ذتف ةعباروا ةنلاث هل

 دوجتلاب وأ برقا هيلاراصوأ مايقلاب سبلتو تودقلاوا لوالا دخلا

 ”حرفلاب سيلتب عن اف هتالص تاطباملاع ادماعداع ناف ذوعلا هيلع عشتمأ

 هلزاج ضرالا يلع دوجلا ءاضعا 7 موا عوكراا دح ىلا لصو ناب
 املا ىلع بحو لوالا دهشتلا همامأ كرنولو ٠ وهسلل دو ايلا دوعلا
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 ةا/

 0 | رتب ةركلا ربغ ناردج نير محو مان ةجاحلو هريغ دجي 1
 1 زاجو ٠ ةضفلاو بهذلا لك يبصلل هسابإ ول :هريخب ةركو ةأرم الواد ||! 0
 عرب الابزيرطنلا اما هلاثمأ ةداعردق هب فرطو ١ عباصا عبرأ اردقهبزرطا 0 ]

 طيخاذكو 1 اردلاوت رو رحل نمسابل ةكت زاجو. جوسنملاكفأ 0 1 ١

 شوبرطلا رزو هتفالعو قمصملا سكو 07 ةقيلو نانمللاو حاتنملا[| ٠

 نارفعز اب غوبصملا الأ نود | ياب , عوبصملا تيودلا نش 0 زاجو' دينعملا ىلع ظ

 ١ ايت ةيساعل ردا سعت“ نيل ال هعيش داك لإ يتلا رك مرحو أ

 ةغلابملاو ةعيطانيسحت هبىدتقي نم لعدكاتي لب دحا لكل نسيو ' ةلازالا

 ملام فارساالو طارفأ ريغ نم هءاونارئاسب سوبلم أو هفاظنلاو لمحتلا يف

 ىلعو ءاسنلاب صنم بوث سبل لجرلا ىلع - مرجو :اليخو ربك لاح |

 هرعش هب لهتو رمش 5 عبس دلج ىلع سولجأ مرحو لجرأ| بوث سب / ارلا |

 بمكلاز واجنال ثيحب تايئلاريصقن بحتساو ٠ ضرالا يلا لعج تاو
 غسرلا يل انوكي ناب نييبكلا ريصقنو لضفا قاسلا فصن يلا هنوكوأ| ٠

 نسنو ' لاسي ىتح فرعيل هسبليف كلذ فلا راعشب ا هعلا زيت ناكرذل |
 "ل نخب نأ بيست و دأب لا اعول يف لضفالاو ليجتلاو ةالصلل ةماهعلا |

 لئافربشون هيفتك نيب ةبذع



 ٌْ ىون ةيناثلا 00 همايق دعب ماهالا كردأ نمو / 000

 0 لا قفاوولو ١ ارهظ ةمامأ 00 دو ةعبجلا

 .(| كرتورملها يلا عوجرلا مزاج ديملا ةالصل ءادنلا مغلبي نيذلا ةيرفلا

 امكاردا موكماوادنلا |وعمس نإوا قو لوخد لبقةعمجا ةالصا وضح
 | نعرف لطب قو لحد اهيوضح دا نا لسلاهإو
 || رانظالا ملقتو ةهيركلا ةحتارأأ نم ندبلا فيظنتو لضفا ةالصلل هباهذ

 اهاضنإو هبايث سحاب ا طبالا تفتتو ةناعلا قلخو

 باقرلا طخ مدعو ةبطفملا تقو تاصنالإو دجسملا يلِ را ضبا

 . || يبلا يلع مالسلاو ةالصلا نمرافكالاو فبكلا ةروس ةوالتو بميطخمالا

 لا باهذلا او اهويو اهتليأ* ءاعدلا ندو ملسو هيلع هللا لص

 ىلع مر>و ريصق يف عوجبلاو ركذوا ةأرقب الغتشم ةنيكسب ايشام ليوط
 ىدي نيب ناذإلا 2 عورشلا دعب هوحنو عيبلاب لغاشتلا ةعبجلا همزلت نم

 نينفيفخ نيتعكر لصربتملا ىلع مامالإو لخد نو هلبق هركو بيطخلا
 لع تراكاضرفركذتولف ةيحللا مب لصحتو ةعمجلا ةنسوا دجملا ةيجت |

 ةالصلا هيلع تععننمأ هلوخد بتع سلج اذإو دقعنيال هب ىلا ولو هب ينايدل

 اذكو اهريغوا شرفوا سبلب ريرحلا لاعنسا لجرلا يلع مرو : اةلطم

 م ءطاسبوخن ىلع سولجازاجو ' انو اريرح ةرثكأ ن | ناكام

 لنا برح ة* اجو نإ هرم كرو هوقو 5013 ةدكريخرأ لك
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 يف ةيهنم 30 ارقو اميف ىوقتلاب ةيصولاو أنميف م اعلا ىلص يب 3 ظ ظ

 0 ةيناثلا ا ف نينموملل ءاعدلا للا والاف اهوكو اما 0

 عارم وأرب ربنم ىلع ا ا «-نأل اميف تاصنالإو امماكرا بيترتا_ننسو ظ

 دحأو نذءويف ساجي اجي مث ميلع عما سيفربنملا دعص اذأ بيطخملا لبقي نأ

 نإو امهنم ءيش يف بفتلي ال نإو ةلعسوتم ةيبغم ةغياب ةبطخلا نوكت نأو 1

 صالخالاةروسردقب امي هولج نوكي نإو اضع وأ فيس هراسيب لمح

 اةعبجحلا بجتو ٠ نيقفانملا ةيناثلا فو ةعمجلا يلو الا ةعكرلا يأ أرقي نأو

 ةعاجلا كرت يف صخر ةلرذعال نطوتم ركذ رح لقاعلاب لسم لك ىلع
 أنيلع قشيال ايكرمدجو نرا نعزأإو مرطأو ادئاق دجو نأ ىعالا مزلتو
 للحو ضيرملارضح ولف رفاسملاو ضير 0 روذعملا يلع تجتالف هب كر

 الو ةنم 00 ىلع بجتالو :٠ نريعبرالا نيستا

 جراخ نطوتملا يلعو نطونملاريغ مينا ىلع بجتو ٠ نيعبرالا
 [أةهنم صن 1 0 نيعبرا هلهأ غلبي الوءادنلا هنم عيسي لب 0 |

 | هنم عيسيال لج نطونملاو رفاسملاو يثنالاو يصلإو دبعلا ىلع تحتالو

 ىلو رفسلا مرحيو ٠ مل دقعنتالو منم عصنو تيعبرا هأهأ غلبب الوءادنلا |
 يفاهيلصي نا هنكي ناالا !همويرجش عولط دعب ةعفجا همزلت نم لعاريصق |
| 

 هتيرطيف اهلعف هيلع بج الرفاس ذاف هتففر نع هنلختي ررضتيوا هقيرط |
 يلاي ,وهمأم ا مالم كغل موق ف ةعبجلا د كردأ كدقف ةعحر مأف هالأ عم كارد ندد
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 ةعبا ةالص يق

 0 - .٠ ١ ٠

 مايأ لضفأ اوي و ةنالإ ابطو رشلإ لك لكل نع ص رد ش

 ثناك ارصم ةينبا يف اهتماقأ لوالا ٠ءايشأ ةتس اهنحص طورشو ٠ عوبسالا
 نيعبراب اهتماقأ يناذلا ٠ مايخ اهيف ناك نإو ءارعصلا يف ماقئالف ةيرقوا

 ةعاج اهعوقو عباراا .رظلا تقو يف اهعوقوثملانلا ٠ ةجاحلالا اذيصالو

 يرخا ةعج مر ا-مراقب الو اهقبسيال نأ سماخلا 3 ىلو ةمكرلا ف

 ةعبجلا تددعن ولف دحأو ناكمي ةرداغلا عامجا ردع نآاالا اهماقأ لدي

 ةالص بحو لهج ناف اهنم قبال ةعبم اف ةجاح ريغل دجاسع دل ْ

 رظلا ةالص نسيو ةحتت ايف ةعبجافةجاحم تددعتنإو اهدعبرظلا

 اهدعب رظلا ةالص مرح دحاإو ناكمب دأب قتياص نأو اطاينحااه دول

 تنقو يف أمعوقو ةعسن امطورشو ٠ !متالص ىلع نيتبطخمدقت سداسلا

 لكناكرا نبب ظعولاريغب لصفلا لوطب ال نأو نيتوبرعانوكت ناورهظلا
 فنوكي نإو ةالصلإو اهغارف نيبالو امين لصفلا لوطبال نإو اونم
 ثيحلاو ثدكلا نم أرطتم َك 0 نأو ةردقلا كنع نيف اعاق بطخلا

 نآو ةعيجلا مم دقعنت نم نيعبرأ عيسي نأو ةروءلارتاس نوكي نأو
 ىلع ةالصلإو ا.يف يلامن هللا دج ةسيخ نيتبطاا ناكرأو ٠ امهخيب سلجي



 نا ماةالا نم لضفا ةعارجلا توفي ل نارفاسمل وهورصقل اراد اعلا

 ىبتتيو ٠ لضفأ ضي ل ناهل موصل اورثكاف لحار ءثالل فرغ 1

 مايا ةعبرأ هيف ةمافالا ىون لم ىلا هلوصوبوأ | هنطو يلا هلوصوب مرفس 1 "|
 يطعم ءاضق عئوتو ةماقالأ وني ل ناف جو رخإو لوخدلا ىويراعر 5 َ ا |

 : جورخلاو لوخدلا ىبويربغ اءوي رشع ةينام صخرتلإو رصقلا هلزاج |

 هي اهدنت ءاشعلاو برغملا نيبورصعلاوررظلا نيب عيجارفاسلل زوو |
 ةبعبرا ميدقتلا عج طرتشيو ٠ ةيناثلا تفو يفاريخاتو ىلوالا تقو

 يلوالا ب عيجلا ةينو نيتالصلا نيب ةالأوملاو بيترتلا طورش
 || ءانيو

 تفوجورخ لبقعيبجا ةينريخاتلا عبجت طرتشيو ةيناثلا دتع يلا رفسلا

 || تقو رئاسل _لضتالاو ٠ ةيانلارخا ىلار نال ا اشو

 طرخشب و راما يف مدقتلا عج زوجنو ' ميدقتلا ىريغل رياتلاىل وألا

 ْ ىلوالا ند ماليا ٍدبعو امم مرحتلا دنعرطملا دجوب ناطور

 © او اذرغ لي يلعب خالصلا نوكت نإو ةعاج ةيناإلا لدت نإوامتيبو

 يونت نو لوكا يق عمد + | ةينو الواو بيترتلاو هقيرط يفرطملاب ىذاني

 ماهالأ مرت نع مارحالاب م ومأملارخاتيال نأو ةعادجلا



 نك

 عباسلا لصفلا
 رفاسملا ةالص ُق

 0 ”ريشلا قى رفس ةتئافولو ةيوتكملا ةيعابرأأ ةالصل ارصق هلزوجي

 | ٠ 3 ة.طعمربغ ف نفس نوكي نأ ل والا ٠ ةيناؤرصقلا زاوج طورشو

 : تحاص ات وأ هنع ىنب ند مث علم نيد هيلع نمو عرشالد

 |١ ةحس أهو لاقثالا لاس رثكاف نيتلح 27 ةدفاسم 6 نأ يلاتلا ٠ نب دلا

 كاانلا. ارحوأ أرب ةظحك ٍقاعطقولو ذل نوعبرأو ةيناغ ٍشوأخرف رشع

 مامتالا بمحو دا وأ متهوهأ كلشف ةقلاثل ةعامأ ماقولو ماتالا بمحو الو ١ ٍإ

 تلطبرمامتاواةمافا ةينالبام اعادماعةقلانلا لإ رصاقماقواوايهاسن اكن د ١

 ا نافوبسلل لوح * ومر 5 دنع 0 90 الهاجوأ| كا ماقولودت الص |

 ظ هت الص نم ءزج يق وأو من؟ ايال نأ نأ عبارأا ٠ مامتالأ ةينب ماقد داع مت را

 اهولعمالكعادصاقن 2 نا سداسلا ٠ ةالصلا ما يلا رفس ءاق 0 ا

 ظ معوبتم نأ اوفرعي مل نأ مثرع ١ىكالن ند ةجوزلاو ديعلاف ١

 كلذ |اوفرع ناف ني:احرم مرفس خغواب دعب الا رصقلا ش زوال اعطني 1

 روس هل ناك نا دلبلا روس ةزواجت هتمافاراد ةزوام عباسلا ٠ |ورصن |

 نكسنروصف اهيفناكن أو هنيتاسب ةزواجتالر 7 أ ناريعلاوأ أ

 داق كك ليسا 5 نااهنر وو ولوةنسل نش واةيسل اعيجيفولو | 1



- 

 ليج ةينخ ةساجغ هيلع نمو ثدحلاوزبمملا يبصلإو ديعلاورفاسملاوهوأ]

 . ١ سلو وااو اوهو 0 0 اهساخو 5 م ددعلا ئ

 ١ ةمامالا 0 ىعالا امإو قيقرلاو با هلاقر ٠ 0 0
 ١ ثيبلا نكأسءدقيو ضعالا مأمالا مدقيف ركذ املس نموهو هتمامارانخخنإ

 | هاوي 1م يذلا تتارا أمام الاف لعالاف ىلعالا هتبالو لج يلإو ل هريغ لع

 عيدخأ اذاف. : ىلإولا ولع مدع هويق فئاو || وأ واوه هالو ناف ظعالا مامالا :

 3 7 والاف ده :رالفأ ١ ارقالاف هتفالا مخ مدق ةماه اها هيف نم ةءاوع

 فئنالافأ ارك ذ نسحالاف ابشن ف ةرشالاف مالدالا ُي و نسالاف م مرد 2 مدقالاف

 وأ مامالا ةالص تاطب اذإو 5 ةجوزف اهجوف الن اتوص نسحالاف ابوث 06

 1 راي و ةعبجا رغ يففالذسالا زاج رخاتب ةمانالا نع ه4ييفقن 3 رخآ ظ

 ال ما بيرق نع دفلخال ما مانالاب ايدنقم ةفيلخلا ناك ءاوس اهنم ةيناثلا |

 ىلوالا ةعئرلا يثأمأ برق نع هنلخي ل نا ءادتقالا ةين ديدجتل نوجاذحتو

 مامالاب ١ 56 ةفيلخا ِن 0 نإ ُّط درءاستملا ٌُو فال ئئس الا بريت ةعبجا نم

 هي ديد دنوجانخحالو برق نع هناخ أو هتالص نالطب لبق

 ءارينالا



 هلقا نع هماعأ عافترا لبق انيقي ناطأو مامالل بوسحم عوكر يف ماءالأ

 ٠ بسحب ل نإو هتعباتم هيلع تجو عب اف لادنعأ يف هكرداولو ةأرقلإو
 ا ال هينع لاقت اي 9 تن وق 3 دينك راث ذالا ُِ هتعبأتم نسو

 ل يف ناك نا همايقلربك قوبسملا ماقو همامأ ماس اذاف هبلا هلاقتنار كذ

 ٠ مامالا يتميلست دعبالا مونيال نأ هل نسيو . اه كاس ماقالإو هسولج
 0 ناك نااهضعب وأ ة و ةمافلا 0 اردو مأي قل هئادتقاب و هم نع طقس و

 شنلأو او ةيرهجايث روج أو مأع ءالأ نم امس اذأ ةب رهيجلا يف و ةروسلا ةأرقو

 ٠ هلأ كمافأ ءاعدذإ نءوي لب د :ونقلأَو ما.الا 5 رز اذأ هل سولجإو ل والا

 ابمطق وم أنو هرييغ وأ ثدي هتالص نم مامالا 0 ةودقلا عطقنتو

 ةدوصقم ةنس هكرتو ماما .ليوظتو ضركر ذعلالا مزكو ةقراثملا ةينب
 عمولو لاحم هتماما مصنال نم اهدحا ٠ عاونا ةتس لع مالو "لوا دهشتك
 1 ناركسلاو زيملا ريغ يصل اوديلع يغلإو َّ ونجخلاو رفاكلا وهو دهب لهجلا

 ةساجن هيلع نمو 00 لم عج 0 ظ

 معتلا هنكمي نم اما ملعتلا امبتكي لن وت تنزالاو ىننخلالو لج ىثناال
 يرخ | يف مصنو ةالص يف هتمأم | مصتال ن هاهبارو' ةلطاب هتالصف ملعتي لو
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 ظ 7 نوع يشسقيلد 1 لبقمكروا مت نافةليوطناكرا |

 وأ مايق يف راو الإ ةست د را رثكابمماماةقبساذا ||

 ٠ قوبسملاك هتاف ام كرادت همامامالس دعب ثهيف وه |(يفهعبتدهشتلل سلاجأ

 0 ا !ةمتاف عامس 0 وأج انت الأ ءاعدك ةنسب لغتشان م0 ارقلا» ءىطب لثمو

 أ| اهعوكر دعب ةحئافلا ركذتولف هماما عوكردعب و هعوكر لبفاهركذتوةحتافلا ظ

 عيرس هه امأ | ناكولو .4: .امامالس دعبهناف امك ارادت مهمامأ عباتي لب عج نيالا ْ

 1 0 يقولو 2 انلا ملأ ولو ماها عباتي 000 اطدتعمموماملاوةءارقلا 1

 ظ هل نسل ةحئافلا عسيانمز مامالا مايقعمك ردي )نءوهوقوبسملاو 5 تامكرلا

 مكر ادإو هحتافلابءادبي لب همرحت بتعحاتنف ا ءدوذوعتكة نسب ,لفتشإالز ا

 4: :عتياطقسو“ هأ ازجأو عوكرأ اقاب وحوشعم مهخ سل غتشي ان افاهأ أرقي ؛ لوشمأم هأ 1 ْ

 فلختواذال ما ةحتافلا نم ايش ارق ءاوس عوكرلا غي هكرداولاي ةحتافلا||
 ا 0 ااه :اذ عوكرلا ند . مانلا عفر ىتح !مرتل 1 ش

 ْ ماممالأ عم هعوكر ١ كردإو 6 مان :.أف ةحنافلا ند اهردقب نوح ةمدل ٍ ْ ٍإ ِإ

 الادبعالا 2 مامالا اوهيلع 7 عرف ن ناف ةمكرأا هتتافالأ و ةعكرا | هل تييسح | 0

 4ق ةرافملا هين ثنيعل دييببلل ىوطا مأع دارأو هيلع اىغرفي ل نو هيبهف هتفأو

 ا كمعي 0 هتالصلوأ 7 0 اا امو . هيالوط تا !الأو

 ٠: قو .ملا كردا ولو ممل مايصصت ماسلا
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 اناك ناودحاو دعمكضعبل اهضعب باوبا متت ىبلا ةقصالاملادجامنلاو
 !١ راقص لك نيب امالو اهني ام ديزيال نا اضف يف طرع دحم رجب
 رهام عم طرش نئانب يف اناك ناو اهي رفث عارذ ةبا# الث ىلع نيصخش

 11 دنس ءاذج لاو تفوقوؤأ ةبدورو ارورم منهن امهنيب لئاح مدعأ|
 ارابدت-|واراروزا مامالا يلا موماملا لوصو ىلع مزلبال ناو لئاح كانه |

 ةيعكلا دنع ماقملا فلخ مامالا فقي نا نسيو .رهنالو عراش رضيالو |

 مامثلا ةهجريغ يفاهيلا برقا ممنوكرضيالو اطوح نوموداملا ربدتسي نإو |

 اتةتوواو " 'ةييج افلتخإو يكل ل خا د افقوؤل اذكو هنهج يف اهل هنم

 قلو :اش ةهج يا ىلا هجونلا هلو زاج اهجراخ م وماملاو ةبعكلا يف مامالا |
 يتلا ىلإ موماملا هجونيال نكل زان اهجراخ مامالاو اهبف مو 00
 مرح ن ع همر رخآتي ناب همامال ةيعبتلا عباسلا . ماخلا اهلا هحوت يلا

 ل او اماع ا كئاع نيلي ,طريغأولو نيل و يكأكرب هبيساالا 0
 تلطبانمب فلخلا وا 0 ١١ ث فلاخ نافرذعالب أدم هماما نع فلخ

 لبقلادنعالا عفر ءادتبإو هماما لبق عكر ناك نكرب هقبس 1 هتالص

 همامأ ةنراقم هركتو . مارحر ذعالب هنكل ةالصلا لطبت الف هماما عكر
 70 ادو قئاوشلاو . هنف هتزاقايق ةعامجا ةليضف هب توقتو لاضفالا يف

 أ ءىلطب ناك ناف.اهتأرق هيلع تحي ةحئافلا عسي انمز مامثلا مايق نم كردا
 ةنالثب قبسي ملام هفلخ اهبتيف ةحتافلا همامتا لبق هماما مكرو ةءارقلا |
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 نشل + هع 0 فصل نم اصخ# هيلا رج د

 نع فثوو مرحارخأ ءاج ناف مادالا نبي نع أمبص وأو ر ذ فقي نأ

 فطصين إو لضفااهرخانو مايقيف نارخاتي وأ مامالا مدقتي مثماهالاراسب

 مامالا تالاقتثاب هّلع يناثلا ٠ ءاسنأ| مث نايبضلا مث مادالا فلخ لاجرلا

 .!بلصم غامملا نكي ل نإو لدع غلبم توصوا هتوص عامسوأ هل ةبعورب |
 ةعيجاربغ يف مرا عم نوكت نا نسيو هعاجلاوأءادتقالا ةين ثلاثلا

 ة:؛انملاربنك راظننا دعب مالسوأ لعمنيف عباتو اهيف كشوا١مرتواف

 ةبذ بجت رطملا يف ةءومجملاو ةداعملا النمو ةعمجلا يف امأ هتالص تلطب
 اهريغ يف ةمانالا ةين نستورمرحتلا عمر الا ند. ةمانالا ةينو ءادتقالا
 تلطب ءاطخإو هنيعولف ما.الا نييعت طرتشيالو ٠ ةعامجلا ةليضف زويا

 :رهاظلا لاءفالا يفاميتالص مكن قفاوت عب ارلا ١ هيلاراشأ ناالا ةتالص ظ

 ضاقب دوم ءادستقا ميو ةزادجوا فوسكبر ظك «فالدخا عم مصن الفا

 مويتب ءيضوتم ا دتقأ 0 و سوكملاب حمل راظو لنج ضرتفموب
 يق هماشال هتقفاوم سماخل ٠١ هسكعو عجت همهو دعاقتب مجافو هيلع دا

 ال اماما لوا دهشتو ةورات ةلج 0 ةاهيف ةفلاخلا|

 مانالأ عامنجا سدس ا ةحارتسالا ل هيف 0” هول

 ةينبامملاحو ةفاسملاّت دغب نأو ءادنتقالا ص دسم ناك ناف ناكمي مولا

 عمي م)ةذفان نكت ١ نانو | ةلفتمباوبالا تناك» ءاوسدبلا ةذفانإ
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 رو جذل لرل نمو . ةالا رخل نيتكر نو
 هوخنو لخادل ادمذإو اماما هيبنتك ةالصلا هي ءيش اهببان اذا قفضت

 ظ سداسلا لصنلا
 ةعاملا ةاللص يف

 ةالاص لكك ةارملاريغ تريبل رارحالا لاجرلا ىلع ةيافك ضرف يف
 اهراعشربظي ثيحب تالحموا ل بجتو ٠ ةعيجاريغ ةادءوم ةبوتكم

 عريغ هي !هنملضفا دجتملاب هو ٠ ةيانك ةنسركذ نهريغاو اهتءاقا لخب

 هتيبيغل دجحم لطعت وأ همامأ ةعدب وحنلالا هعجر ثكام اذكو لاجرلل
 نينبخالا ةعفادمو لياب ةدراب جيرو ل حو ورظيكرذملالاكرثنالو ٠ هنع

 ضير»ىلع ةمافإو مونةبلغو موصعم ىلع فوخو رضاح ماعطلاو عوجأو

 هبسناي ناك وأ توملا هب لزن بيرقوخت ناك وأ عريغ كهعتي نم هل سيل
 جير يذ ل كو هب قثال سأبل دقفو نفس يف ةتفر نع عاطقنأ فوخو

 عريبكت كارداب ةعاملاكردتو ٠ هتبيغبوفمل اجرب ةبوقع نم فوخو هيرك
 ةمكرلا كردتو ٠ هعم ةمكر كارداب ةغيجلا كردتو ٠ مامالا عم مارحالا
 فونصلا ةيوستإ ممرمأي نأ مامالل نسيو' ماهالل بوسحم عوكر كارداب

 لوالأ .ةعبس ءادتفالا طو رشو ٠ ننسلا ةاعارم عم فننس نإو مدهعتي و
 دعاتلا يس هيبلابو ٌمانلا يف هيبقعب ناكملا يف هماما ىلع موماللا مدنت مدع

 فصلا لخدي لب هبنج نم فص نع مومأم درفني نإو هتإواسم هركو
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 ةأرق الو اهيف هسيرحت لهجوا ةالصلل ايسان ملكت | هيلا هناسل قبس لقاف
 اهريفكالو هيلع ابلغ لاعسو خت را ةأرنل او مهنتلا دصقب ةبا

 راص لاعسوحنرضي الو رهجوا توصنيست اليلوق نكرب ظفلنلارذمد|
 اءارضب مل هقير عاتباولف مٌتاصلا رطفم لكا غلاثو ٠ اريفك ناك ناو ةلع
 لكاوا علتباولف هتالص تلطب اهماع هعاتبإو ليلقولو ماعط هيف نآكاذ
 ريثكلا لعنلا اهعيارو ٠ رضي هناف رينكلا فالخرضي للايسان اليلق ايش

 فوخلا ةشريغفيس تايلاوتمتاكرح ِث الك ةالصلا سنج ريغ نه أ .

 تددعت نإو هوحنو عبصا ةكرحر ضيالو ةبثوك ةفينع ةكرح وا اوهسولو || ٠

 هندب يف امنع ىنعيال ةساجن لاصتا اهسماخو ٠ برج ةلشل فك 2

 ةر وغلا فاشكلا اهسداسو ٠ الاح اهاخف هتباصا ناالا هناكموأ ه

 ةلبقلاراب دتسا اهعباسو ٠ رضبال هناف لاحا يف اهدرف يروح 5 "1

 اهاخفو نافرح اهنم ربظ نا ةهتهتلاامماثو ٠ هردص ضعبب امنع لوخاو
 هاما قع مومالا كفاتغاهزفاعو :.اهتانثا يف .ةدرلا اهشيلوو ا

 اهرشع ىداحو ٠ امج هيلع ههدقت وارذعالب 3 ويست ربك

 خورخ اهرشع يفاثو ٠ كلذك هلحم نع هيدقتواادمخ لعف نكرري كت

 ةيصيلا رييغت وأ ةالصلا عطق اهرشع كثلاثو ١ هقرخت وأ فا 0 ثقو |[

 تع ورم ةعاوجع يار و أدرفنم ضرغلاىل هب نا اذاالأ . اهريغ يللا

 |قلطمالفن اهبلق هل نسيف ةفلاثل رقي لو ةءعابروا ةيثالث هتالص ثناكو
 نس ل ا تا 2-5



 | كرتوا قيرطلا ةعراق يفوأ ةرتسريغل ىلص نايل الملا رصق اذاالا رخا

 ْ تاهو ركمو يلصملا ريصتنل رآملا ىلع ة ةهارد ا ةمرح الذ همامأ | ة>رف

 ْ 1 ىلع مايقلإو همنةيطغتوهدوجو همر دنع هيك يفديدي لدج ةالصلا

 الب ةيهملا ةراشالاو ءامسلا وخر ظنلاو ةحاحالاب ههجوب تافنل الآو ةلحاو

 000 اسال و مانالا فلخ ريل او هنسكع ا رارمنالا ل#ةرهجلاو ةجلاح |
 | ١٠و او صيني ل نأ اهيقو ةالصلا عارشلاو هترضاخ ىلع ني عض
 ناب ءاعقالإو ايف هيذخن هنطب قاصلاو هدوجو هعوكر يف هيبنج دب دضع

 ( ةيناطلا عم تارغلار تن هدوج يقثرقني نإو هينؤر ابصان هّكرو يع ساحب

 هإ_ ةغلابلاو دحإولا ناتملاب ناطبالإاو ضرالا ىلع هيعارذ عضيإ م ناو

 ءاخرأو عباصالا كيبهتو ل والا دهقنلا.ةلاطأو عوكر 11 قب نأ أرلا ضفخ

 0 خم ما ٠ ةالصلا هركتو ٠ لجرا ضرالا ىلع بونلاورازالا ||

 ةعيبلاوةسينكلاو ةرزجناو ةلبزالا يفو قيرطلا يف و ماحنإو قوسلا يف تقولا
 ميرلا وأ نينبخالا ةعفادم دنعوروبقلل لبقتسموهو تهركو ةريقملاو ||

 هيلا نسفنلا:قونت ماهط روضح دنعو |[

 سماخلا لصفلا ظ
 ةالصلا دسفب ايف

 ادب مالك اهيناثو ٠ دصق البولو ثدحلا اطوأ ٠ ائيشرشع ةثالثوه

 1 مال كريسيرضبالو مهغم فرحوا امي ل نإو نيفرح دمع |
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 ىهس دوج ديري نرأالا ىنميلا تصنيو ضرالابرسإلا هكرو قدلي ||

 ضرالا ىلع دمعي نإو امنع موقب ةيناث لج دعب ةحارتسالا ساحب نأو
 نسير تلو يل دي عضي نإو هسواج نم همأق دنع هيديب

 زواج الو ةينخ هللاالا هلوق دنع اهبريشيف ةعسملا الا ىف نيا قي عباصأ

 باذعنم كب ذوعا ينا مإللا ريخالا دهشتلا دعب لوقي نإو هتراشا هرصب |[

 لاجدلا يسملا ةنتف نمو تاملإو ايحل|ةنتف نءورانلا باذعو ربقلا

 يح ةيئميلست يف الشو ان ههجو لوحي نأو ةنالا ةميلسنلا لا لإر
 ىلو خل ليزي نخل كب كايت الا نسبو ' رسبالإو نيالا لخ ىري

 5 نم دوعب هنوكو ةالص لكل همايق دنع ةقرك

 لا ةلاطا دنعو للغلاو ءوضولا دنعو عولا دنعو لاريغت دنعو

 ا حاصل لاوزلا دعبالا لاح لك دنعو مونلا نم مايقلا دنعو

 قلما ةيفصتو ةئللا دشوة كلا بمبطتو .. اندالا ضديبتو ملا ريهطت |هنم

 ةي 001 ءاطبإو رهاب ةبوطرا'عادقو ةنطنلاو ةحاصنلإو

 اضرو ثوملا دنع ةداهشلا ربك ذنورجالا ةفعاضمو ماعطلا مضهو رهظلا

 اصعوهتف دحي لناف دووم كر ادج ون يلصي نأ نسي و ' ىلاهت برلا ْ
 الوط همامأ اطخ طخ دجيم ناف ة داك للصم . طسبب د راف ةزورغم ١

 لئاف عرذ | ةثالع ىل دا نيبو اهندو رثكاف عارذ اذان ركذام لوطو

 انيرطراملا ديل نأو رورملا مرحواهنيبو هني راملا عفدمريفلو هل نسف ١



 أ ريجلاو ةمكر لك يف ةأرلل هنكييمابق يف
 | نيديعلاوءاشعلاو برغم يناوإو ةعجلإو عصلا يف ريجاذالعتيفراردالاو
 أ فاوطلا ىنعترو فكافتررتوو جيوارتلاو ٠اةسةسالاو رمقلا فوسخو

 | نكت ل نااليلةرهجت ةارااوركذ امربغ يئرارسالاو عي !| تقو يف و البل
 اال ةيرهجلا يف هب رهجإو ةحتافلا ةارق بقع نيمأتلاو بناجا رض

 | برهم اورصعااو ررظلايفةءبار و ةئلاثيفال ةحتاذلا دعب ةروس ةأرقوموعامو

 أ لسا لصحيو ةيناثلا يلع يلوالا ةمكرلا أرق لوطي نا نسيو ءاشعلإو
 أ نىمرصقا تناك .رإو لضفا ااكَب ةروسلإو نآرقلا نم ةيا ةأرقب ةنسلا
 أ ةيناخلا فيو ةدجسلا لا ىلوالا يف ةعمجا موي جصةةالص يف ارتب نإو ةبثلا
 ظ ىلع هباحآر عضوو عفرو ضنخ لك يف ريبكذلإو ناسنالا ىلع ىنا له

 ا | ذو اثالث مظ.لا يبر ناس لوقي ناب هيف يبستلإو عوكرلا يف هيتبكر

 ىلعالايب ون -هيقل وفي 01 هننأوهنبجمت هيدي ُ 31 ر هدوجي ُِ عض

 ةروشنم ةعباصأ مفيو هييكتموذح هدوجس يف هيدي عضي نإو اثالن

 هعوكر ِق هيذخت نع هنطبو ه.بنح نع هيدضع لجراا قاجيو ةلبقلاوحت

 يلرفغا برر نديتدجتلا نيب لوقي نأو هيمدقو هيتبكر قرفيو هدوجتتو

 لوادهغن يفو هيف شرتفي نأو ينفاعو يندهإو ينعفرأو ينربجأو ينمحرأو

 ناب ريخأ دهنن ىف كروي نإو هانم تصني وهأر سي بسعك ىلع سلي ناب
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 ١ يضتنكنأ تيضقأ» رشينقوتيطعأ ايف ىل كراب و ثياولن و ف يناوتو , ١

 | ابر تكز ا هتادلي اع م رعد تييلإو نم لذيالهنا كنيلع ضقيالو |
 أ -ملسو هيصودلا يلعو ينالا ىلا دمحانذيس ىلع ميلا لصو تلا
 07 نإو.٠ هرخا يلا اندها لوقيف عممجا ظفلب تاي نا مامالل نساو |

 ظ كل, نمتونو كيدهتسنو كرفغتسنو كنيعتسن انآ مللا ناضمور فصنرتو
 |كرتو ءلفغو كرفكت الو كركشن هلكريخلا كييلع ينننو كولع لكوتنو
 دج نيكو ىس كِللاو ا 00 ميلا كرب نم

 || عفرب نا نسيو ٠ قم رافكلاب دج نا كباذع ىنختو كتمحر

 ' :ةالصلاتناكذب «رارج مأم هأ هب ريجي ن ل تونقل نم هيدب

١ 

1 

 | لوقي نإو ا_ءدلل ارهج موماملا نمخوي نإو ةلزانلا تونق فاك ةيرسوا

 ل ننس نرد يفانلا عونلاو :اتلطم هبرسي د قتلا ام ءانثلا|| 1 ظ

 ءادتب 0 هببكنم وذخ هيدي عفر ووهسلا دوج اهكرنل عرشبال تائكيه ا

 ةلبقلا وحن عباصالا فارطا ةلامإو هنم مايقلاو عوكرلا دنعو مارحالا ةريبكت ||
 0 دس ا هع عج بيم جبس و
 م
3 : 

 هدو قوذو هردص تحت ادملعجو هلايش ىلع ىنمبلا ني عضوو اهجيرفتو

 ظ تاويسلا يلطناىذلل يجو ثديجو وحن همرحت دعب حاتتفالا ءاعدو |

 قامو ياي مو م<ساوقالصنأ نئدرشملا نانا امواهسم اغينحضرالاو | ظ

 هزت ىلف نيلسلا نمانإو رثرما كلذب وهل كيرخال يلا 00

 رالاق وبسملا هب ناي الو هيلا دعب مذوعتلا يق عرشو | يش وا ادع حانت الأ ؤ
 1 ا



 ا

 0000 و لي ديس كرابو مهلربا انديس ْ

 يناثو ٠ ديجم دي كنا نيملاعلا يف مهاربأ انديس لا يلعو ميهار اذنديس

 مك مالسلا هليكأو مكبلع مالسلا اهلقإو هبف يلوالا ةميلنلا اهرشع

 وأ أهس اكرر ضاعبا اهدحأ ٠ نيعون ىلعاهننسو ' فكي ملاعزف 0

 واف مدقثام ىلع بيترتلا اهرشع ثلاثو: مكيلع مالس .يرجنالو هللا ةحرر

 ا اور دعب هلعف افاوهسوا هتالص تلطبهعوكر لبقدع ناد 5 ادع هك /

 أ كرادتو ةعكرلا هب تمتالاو هلعفو هكرادت هلثم غولب لبق نكذت ناف وغل |
 || نم ةدجس كرت لصفلا لطي لو همالس دعبوا هت الص رخا 200

 ١ تليكةصقانلا نزال ةمكر همزا اهريغ نمو دهشت مث دج ةرخآ ةعكر |
 اا نكرلاب دصتيالزا بجيو ٠ اهقاباغلو اهدعب ىلا رم ةجخ

ِ ١ دولا وأع عوكر )| نم ةسأ ارعفرو ١ اعوكرهلع جن ةوالت دوبل مايق نمىوه  

 ا تا

 دهتنلا دعب لالا لع ةالصلاوشعب ملسو ةيلع هللاىلص ىبنلا ىلع ةالصلاو |
 نس ىيفانلا فصيلارن وو مصلا عرخا لادتعا يس تونقلاو ريخالا |

 تودنلادعب هل ىلعو ل وهيلعهللا لص ينلا ىلع ةالصنإوهلمايقلإو ناضمر
 وعر طوب ءابوك ةلز :أنإ تابوتكملا رئاسةرخ ل تونِلا نسيو ظ

 هللاياسورونغاب ىلرنغا ملل | تودنلا لفأو ' وهسلا دوج هرتل نسيالو 0

 تيفاع نيف اي ع ويف ىلذه |موللا ةليكأو : هلأ او ديحم ىلع لع[



 ةحتافلا طقستو ٠ اهردنب هناسل كرح سرخا ناك نافاهردتب فقورت |
 اهسماخخو ٠ ةحتافلاعسيانمز مامالاعم كردي /نموهو قوبسملانغاهضعب وأ | ٠

 هليكا أو ٠ انئيطم هيتبكر هيتحأر ْخ وابردق ينحني نائاقلل هلقإو عوكرلا |" 2 ١

 هب تغئاضا هَق رثل و هر كين ةيتك ر ذخأو هيقاس بصلو هقنع و ةرظ هب وسل ْ : :

 .هدوج لع اهماذاحمهليك إو هيتيكر ماما ام دتهبج ةاذاحع دعافلا فوأ| ٠١
 ضعب عضوب ةمكر لكيفنيترم دوجتلا اعباسو ٠ لاذتعالا اهسداسو 0

 أ| نيمدتلاعباصا نوطب فارطإو نيديلا نطاب و نيتبكرلاوةفوشكم ةهبجا ||

 ىلع هنهجي لماحتت نإو هيلاعا يلع هلفاسأ عفترت نأب هبف سيحدالا نم كير

 تناكول كي يلعورثأ ربظو سبكلال نطق وحن هنحت ناكول ثيحيه دوج لحم |

 نأ اهلقإو ةعبرالا ف ةئيناطلا بجتو نين دهشسلا نيب سولحلا امماثو ٠ هنت

 هأفإو ٠ هيف دبشتلا اهرشاعو ٠ . زيخالا سواحل امساتو «٠ ءواضعار قست ١

 دابعلعو ان 0 اهيا كيلعمالس هلل تايبتلا |
 هلبكاو ٠ هللال وسو زا دمحم اديشاو هللالا هلاال . نأ ديشا نيحاصلا هللا

 ةمحر ويننأا اهبا كييلع مالسلا هلل تابيطلا تاولصلا تاكرابملا تايجتا |
 هلللالا هلاالنا دهشا تيحلاصلا هللا دابع لعو 0 هتاكربوهللا |

 هللا لص يبن ١!: ىلع ةالصلا اهرشع يداحو ٠ هلوسرو نبع ادهحت نأ دهشأو

 لع 00 ا١ البكإو ٠ ديحم 0 لص الا ١ لقأو ٠ هبذ كعب ملسو هيلع .

 0 لعدم 20 ا تا د 3 لعد ديان "5
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 ديمأل
 عبارا لصنلا

 1 ةالصلا ةنص يس

 ةنرتقم نوكت نأ بجيو . باقلا اهلحمو ةينلا اطوا وار شع ةثالث ا.ضورف

 ركذيو اهنيغيو ةالصلا دصقي نأ ءايشأ ةثالث |هيفربتعي و مارحالا ةريبكتب

 نالوالا ريتعا تقوو ٍتبس اذالنن 0 ناف اضرف تناك نا ةضيرفلا

 الخمربظلا ضرف ةالص هبلتب يوني نا اهتيفيكو لوالاف اقلطم الفنوا
 لبق ىونملاب قطنلا نسيو ٠ الةمةيدعبلاوأ ةيلبتلارظلا ةنس ةاللصوأ

 هع و لابقتسالاو ىلاعن هللا ىلا ةفاضالإو ءاضقلاوأ ءادالا ةينوريبكتلا

 | نيتالص نيب عيجيالو ٠ اوبسال ادع هيفءاطخما الطبيو ٠ تاعكرلا

 ةنسكو هتنس عم رظلا ضرفك ةدوصقم ةنسو ضرف عم ةينب نيتدوصقم

 ةنسو مارحإو ةراغسإو دجعسم ةيهتك ةدوصقملاريغ اما ةيدعبلا عم ةيلبقلا

 ةظنلومارحالا عر بكت اهيناثو ٠ لفنوأ ضرف 07 فاوطو ءوضو
 اد عاق ىلص مايقلا نع ع ناف ردانل ضرنلا يف مايقلا اهنلاثو ٠ ربك هللا

 دعاق لفنلا يبدي مل ازوجنو اةلتسم رخ ناف ايوطضمف رخ ناَف

 || ةبا ةلمسبلاو ةعكر لك يف هحتافلا ةءارق اهعبار و ٠ ةردقلا عمولو |جضم وأ

 .نعرجم نافاهتادي دشتو انور ةأعارمو اهنالأومو |يترت بجو أهنم
 راف ءاعدو ركذ نم عاونا ةعبسب يتازجع ناف نارتلا نم اهردق ارق اهتعارق



 ان

 رغلا عولطب يفانلا تقو لخديو ينانلا ليللا فصنب لخدي و لوال||
 |الاشو ًانيه نبتلعيحا ةيههجو هل وو ةلبقلل هجوتلا 0 : قداضلا .

 ىلعاي راب هيف عيجرتلاو ليترتلاو ناذالا ُْ ديد 2 ا عضوو 1

 ىلاذا بي وقل او ام هعفرد مم وص ضلخ نرد الو نإت ره نيتدابشلاب

 عضشزو ورم مودلا مريخ ةالصلا نيناعيخلا دعب لوقي ناوهو وتل |
 |.عالظبمو . اهيف مايقلاو اريسي اهضفخو ةماقالا جاردإو ناذالاب توصلا |

 اكرتو نيليو 0 ١توكسب ايعطقو نونحإو :اغالاوركسلاو ةدرلا ||

 ىو هلاك دنا سدملاو فدع ساخر قو اهناهواكلو دايس ا
 1 ةمالكلاو رطبا أو ينغنااو ىصو قساف نم امعوفوو ظلغأ ةماقالا

 عرشعىدحأ ةفاقالاو عيجرتلاب ةلك عرشع عست ناذالإو .اممف دوعقلاو ||
 : 5 لب تاالاءيثلا يفالأ هلثم ل ىقي ن ١ اىعماسل نسي و ةيلك

 نا اهماقا ثالصلا تماق دق فو ثرربو تقذص لوقيف بيوثتلا |

 قرا ةماقلا ةزاضل اوذمانلا ةوعدلا تف بر ميلا لوي نإو ٠ امادأو

 يذلا وريح اناث ةلساوةعيفرلا ةعردلاو هل شنلا وما ردوا
 ةماقالاو ىنييلا دولوملا ن ذا يف ناذالا نسيو . داعيملا فلختالك ذا هتدعو

 | ةقلتخمر وصب نما ثرهظ اذا ناذالآ نسيورفاملا فلخو ىريلاف ||

 ا ةمموأ ناسنا نف هقلخ ءاس نمو نآبضغأ او عورصللاو موحلا نذأ و ا

 ٌْ ىلع رإثلا تيعملا لاخدا دنغ نمنالو ؛ قير إو نشبحلا محدزم ذنعو ا 1



 نمو . ةسمج نيلبملا بي راخش الو عرسال ةنب لسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 عارذ انلث هلوط اهنم اصخاش لبقتسإو اهحتس يلع وا ةبعكلا لخاد لص

 .|| ظق بو .زاج اهيف عرمسو)أ ةينبم ةدبشخ وأ دودرموهو امبابو اميتعكا

 فيك ىلصيف فوخنا ةنش ةالص ة لوألا . نيعضوم يف ةلبقلا لابقتسا

 ” ان را ككلذك للصين ا هللة تسريغو القت ايلا ايكارمتكما
 ةالص يف يناذلا . هعاتم قرس قراس بلطوا لئاصوأ مدهوا قيرح نم

 ناك ناف هجوت ثيح يلصيفرثكاف ليك اريصق ناك نافرفسلا يف ةلفانلا
 ةعواطم مدعل كن نإو ةمرت لاح ةلبقلل هجوت هجونلا هتكمإو ابكار

 هعوكر نء ضنخا هلعجي و هدوجيو هعوكرب يوب و هجوتلا بجيالف هتباد
 مارحالا ةر 56 000 ودوم أو عوتر | ماتا همزل ايشاه ن اكن أو

 همالسو كبشثتو هلادتعإو همايف يفالأ ينمالو نيتدمتلا نيب هسولج دنعو

 ثلانثلا لصنلا
 ةماقالاو ناذالايف

 | نسيو . ةتئافولو ةبوئكم ةالص لكل درفنمولو لجرلل ةلكءوم ةنساه
 تاولصل نذءويو أوبههذوةعاجلا هيف تويفاد جمر يغيف ناذالاب هتوصعفر

 .تفودكلاو نيديعلاةالص يف لاقيو .ةالص لكل ميو عرم هنئاف

 . || اهظافلابسيت رت وزجيونلإومالسالا امل طرتشي و. ةعماجقالصلا ميوارنلاو
 ميصلا ناذالالا تقولا لوخدو ديف ريغ ءانبمدعو ةعابجلرجإو ءالولاو



 *وضوة سو او 0 او الفنوا 0 تل نراقموأ مدقةتم 6 اهلا

 |هيف عزكت الف ع ةالصو لوشم ةيحنو ْ

 نانلا لصفلا ظ
 ةالصلا طورش

 فتبيام ةقيقرااو لجرلل هو ةروعلارسوزيدعاو مالسالا ةينام ه

 مي ا فب دعوا م اوةكرلاو نيل 7

 ةفرعمو ناكملاو بونلاو ندبلا يف سجنلإو ثدحلا نم ةراهطلإو ةلوخدب | ٠

 اهنع فرخ اولفودصلاب ة اعلا ابقلا لاب ةحسأ أو الفنو اهضرف 0 الصلا ة 4« يك

 انو هش :.ب لئاحالو ةيعكأ ةهمع كا كي ا 01 . ةتالص تلط , هرذصب 1 0

 عءعيعر ابخاب لمعي م اهدهاشب 31 لبج لعوأ ارا ربما |قناكا 7 ْ ا

 مع نع مرو ةقئ دفعأ لئاح ةسكلا را و كثي 0 وأ الع هناك ل ناف 3 ْ

 دلبب نيلسملا بيرام ةيءور كلذ ىنعم فو ةيعكلا دهاشأا انا هل اوك

 نأ ةهنكمأو ةلهأ شم نع مرب ةقث كقف ناف.ه وف راط رثكن ريغص وأ ا 1

 داهتجالا نعريعناف ضرف لكل دهتجا ةبعَملا ةلدأب افراع ناك ناب فهتجتا'

 : يلاهثلا بطتلا اهأوقإو !هتلداب افراع ةقث دلق ةريصبلا وار صبلا ىعاك
 ادع موس وأ هن وأة هرج َّق ادعم ءارهد نشيل 1 غ داهتحاب ص ندو ١

 ملعتو.داعإو ءاشةبجيا يلا دريت وا داوتجالا نع تقول قاضولوابوحو ْ ا

 يمارحم يف دهتجصالو رضحما يف ةيافك ضرفورفاسم لكل نيع ضرف ةلبقلا | 1



 000١| ورح ىلإ ةلثم ءوثلا لظريصم نمرصحلا تقوو . ءاونسالا

 || تقوو ٠ رمحالا قفشلا بييغم ىلا سمثلا بورغ نم برغملا تقوو
 ىلارهفلا نم عمصلا تقو و . يناذلارجنلا عواط يلا قذشلا بيغم نم ءاشعلا
 ْ رايتخالا يف قو . تقول ألوا تاقوالا ته ةليضنلا 6 وتلا عولط

 ' ]| ةمرحلا تقوو.. تقولارخأ يلازاوملا تقوو تقولا ثلن ىلا

 | يف ةعكر هتالص نم عقو نهو . تفولا يف ةمات اهعسبال تقو يلا اهرخءوي

 دربي رحنا ةلش ينريلظلا يف دارإلا نسي و. ءاضتنالاو ءادا الكف تقولا

 ا رهشاو ءاشعلا لبقم ونلا 08 0 وأ لوس ةءاوج 1 دأر ١ نأ راح

 الو ةالصلا تقو لخد اذإو فيض ةسنإوكريخ يئالا اهجالص دعب

 ايسال ةالصلل متانلا ظاقيا نسيو . تقولا يف هيلع مزعل او أ املعفبةردابلا

 000 اقوا يلصللا مأ هأ اًعانناك وأ تقولا قيض دنع

 !بلاخوارصعلا ةالص دعبمان اذا هظانتيا بمتنإو سمثلا عولط لبقرجتلا
 ْ 0 لجر مانو !ءامسلا يلا اجو ةيقلت كارلا دنات وأ حو تب يق

 ليلا مايتل هطظاقيا بحت و فوقولا تقوتافرعب مانو ا ةجدلعا
 مدقتم اط ببسال يتلا ةلفانلا اهيف مصنالو مرت تاقوأ ةمهخو .رجشلاو || اد

 ةالص دعبو سهلا علطت ىح مصلا ةالص ذعب ةبكمزرلخ فان راتخوا ْ

 || ىتحرارنصالا دنعو ركع فترن ينح !عولط دنعورارفصالا يلارصعلا
 || ةالصلا اما . ةعبجلا موي يفالا لوزت ىتح اهئاوتسا دنعو اهبورغ لكي .



 بوكرلا دنع نيذرقم هل انك مواذه انل رغم يذلا ناحسوقلسبلاك مرعت ل[
 م رحم ساغنلاو ضيا م رج 3 . ةيد .هملا كزنع ْن وعجأر هيل انأو : انأو

 لربما لشتح 0 08 06 ةكرلا ١ جرسلا نيب اب جالا لاب

 را ى 2 وصلا ريش
 ثلاثلا بابلا

 ةالصلا ماكحا ّق ٠ ش

 ب صوصخغ طارش ملستلاب هينؤع ركاب ةيئاشم لاعفأو لاوقا ْش ْ 1 ١

 اشعلاو برغملاورصملاو ريظلا ةليلو مويل كيف تاولص سم اهضورفمو] ٠
 رهءديو سافنو ضيح ند لاخ لئاع غلاب سم لص ىلع سس 8 جصلاو 3

 نونجلا ىلع ء.اضقالو .رشعل اهيلع برضيونينس عبسلز يملا يبصلا اهب] ]|

 اذا يدعنملا ناركسلإو لسا اذا دترملا ىلع ءاضنلا بجيو . هيلع 0 0
 يملا غابوا رفاكلا لسا اذإو اهتواضق ءاسفنإ او ضئاحل 1 ظ

 :* يب كقو © ءاسفنلاو ضناخا مدعطقناو | هيلع ي 1 0 ١

 عمجي يذلا ضرنلا عمةاللدلا قه هتمزل مرت نا تقو

 الصف رشع ةسخ هيفو . عم

 لوا للا
 تاولصلا تاقوا يف

 لظريغ هام ءىغلا لظريص. ىلا مثلا لاوز نمرظلا ثقو لوأ
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 )0011 لا دوت يم ريغ تناك ناف ةداتعما امإو ةأدنبم تناك نا
 نروكتف طاتحت نهو ريتا يفاتقوو اردن امداع تيسن ناف اتقوو

 لوخد دعب ضرف لكل لستغتو ضنا عتمتلا يف و ةرهاطك تاداعلا يف
 اهلا_لصففال ءاكارهش مث ناضمر موصتو عاطقنالا لاقحا دنع تقولا

 رشع ةينام نم ا موصنف نادوي |عباع تبي وأمويرشع ةعبرا 0 لك 0

 ءاقنلا نو ضيح لماحلا مد نادهعملاو ٠ اهرخا ةثالثو اطوأ ةثالث امو
 دعب 0 مداا وه سافنلاو ٠ ضيح هبلاغوأ ضيحا رثكا ءامد نيب

 ظ بلاغو ١ ةظح هلقأو ٠ ةغضم وأ ةقلعواو لما نمفارملا محر غار

 مد 0 .نيتس ةتزواجتو موب نوتس ناك ' اهوي نوعبرأ

 مل نازييهنلا ىلإ تدر ةزيمم تناك نافرظنيف امويرشع ةسهخ ضيحلا

 ]| نا سافنلا لقا ىلا تدر ةزيهم ريغ ثنذاك نو قيتس لعىونلاد د

 | ريثا ةنس ليما لقإو ٠ !مركذ نا اداع يلا تدرالإو ةادتبم تناك

 نينس عبرا هرثك إو رهثأ ةعسن هبناغو ناتظحو

 رشابلا لطفلا

 ه سعببجلا ةدظخو دوجتلاو ةالصلاءايشأ ةتسرغصالا ثدحلاب مرحي

 .هلاعيت ةلهح زوجت بوثك عاتم يفالا هلو ىوصلا سوو فإوطلاو

 ٠ 'رمرونبعلا زوجيو ديم يفعبتللا او رغصالاب 7 رتحام ةبانجلاب مرو

 املا ار دب ةيلولو نازل 0 اريل 3 00



 يا "الا > .|

2 1 0 

 لل

 ءاشامدب لغتني نإوأ

 عساتلا لاذصلا 000
20 : 

 لفأو. ةصوصفم تاقوا يف ارم حر ىصفأ د حرخي ةلبج مدوهوب |! ا

 نانثا ضنا نم سايلا نسو. 0 نينس عست ضبا هيف دجوي نمز || ظ

 1س هرثكاو.الصتم ةليلو موي انمز ضرحلا لق|و.ايلاغةنسنوتسو ||

 ندزفيس اعطقتم مدلا اهيلع لزنوافالصتم نكي مل نإو هلابلب امويرشع | ٠ْ
 اضيخ هلك ناك ةعاس نب رشعو ةعبرا ناكف عججو امويرشع ةسدخ ||

 لقاوعبسوا تس هبلاغو . ةضاخساوه لب ضيم سيلف كلذغلبي لناف

 1 ضيخحلإ بلاغ دعب ربشلا ةيقب هبلاغو امويرشع ةسوخنيتضيح نييرمطلا ||

 || ناب ضيحا مدل يتلا ةماقتسالا دح نع اهمد جرخ اذإو ٠ ككل دحالو
 ةداتعمو ةأدمم .ه ماسقأ ة ةعبرأ ىلع شو ' . ةيناوتسملا ايهفاموي رشع ةسهحر واج

 ةداتعموأ |ةأدعس تناك م ةزيمص تناك نافةزيمريغ وأ ريمان لكو

 فيعضلاو ضيح ىوفلاف زييفلل درت قبف افيعضو ايوق اممذ نه ىرت شو

 ناوةليلو موي نم لفأ نع يوقلا ضقني ال نا طورش ةثالثب ةضاحتسا ||

 ه ضعب لصتملا فيغضلا صتنيال نأو اهويرشع ةسهخ شكاز واجمال ||

 اد إو انول مدلا تار يتلا يهو ةزيملاريغو ًامويزشع ةسخ نع ضعبب |

 ةليلو موي ضيحلا لقا يلا درتز يملا طو رش نم اطرش ةقاف تناكوا |
1 
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 نرق بمجيو ةالصلا 2 امو هعفريال ممبتل تلا نال ثدحتا عفر يوني الو

 ٠ هجواأ نرد ءزج لوا عمم دنعاطا ار ضوغسم هجولل بارنلا لقنب ةينلا
 ىلو هحولا زعشب تباشنم ىل ١ بارتلا 0 ةجولا حمم ثلادلا

 مه ن 0 عبارلا 6 هيتفشو هفنأ لفسأ دهعتي نا بجو افيفنخ

 هجولا مسمي ناب تييترتلا سماخلا ' نيديلاو هجولل ناتلقن بحي ونيقفرملا

 لعاب ةادبلاو ىرسيلا لع ىنميل ١ ةيهسنل اهنتسو ' نيديلا من

 ىلع نيدبلا برض دنع هعباصأ قيرفتو هيف ” نعرابغلا فيفختو هجولا

 نيديلإوهجوأ| عم نبي ةالاوملاونيديلا عم دنع هعباصا ليلختو تارنلا

 ةيءوروةدرلإو ٠ ءوضولا لطبا ام لك هنالطبمو ةالصلإو رميتلا نيبو
 مهيتلا اذهب طقستال تناكو اهيف كجو ناف ةالصلا جراخ ههثوتوا ءامل

 ةوحنو قوصل وأ ةبشخ يهو ةريبجلا بحاصو ٠ لطبت الفالإو تلطب
 تناكناف هترتساعرم هيتي و ءاملاب اهيلع عمت حرجا وأ ركلات لععضوب
 ةداعالا تبجو ثذح ىلع تعضوو رميسيلاءاضعأ ريغبوأ ميتا ءاضعاب

 تذخأ وا ائيش عا نم ذخات لو رهيتلا ءاضعار يغب تناكن أو اقلطم
 ءاملادوجو هيف تلغي ناكمب ريحت ولو ةداعالا بجتال كاسين الار دقب

 تبجو دربل رميت وأ عرفسب ايصاع ناكو ءاملا دوجو هيف بلغيالوا

 "ا ةكردمل مست وأ املا دوجو هيف ُثلغيال ن ”ناكمب مهيتولو ةداعالا

 || ةزانجتا ىلع هي يلدين | هلو ادحإو اضرف مهيتلاب يفلصي بو 'ةداعالا تجنن

 يفت ادهناتإو. .مييهتتاس بوبي سم هجم ١ رو .

 هير ب



 1 ا قي ا دراب ءاللان اكولو لدعلا ريغ قيدصتوا هسننأأ

 || ةنضم ام دجو اذا اما داعإو تقول | ةمرح ىلبصو مهبت هب هنزل أه د و

 |١ ةحادلا فدل كا! نيببسلا . تقولاج رخ نإو هنيؤتتل جرشابملا ثمبجو هب

 غي هيلا ةلجاح ثناكولو مرتحم ناو وأ هنقفر نم هريخلو شطعل ءاغل |

 | ةدابسم ةيباخ وحن دجوولف اعرش هلاعتسار ذعت عبار بمبسلا . لبغتسلا ||

  ىدعوأ عبس هنيبو. الان يب لوحي ناكاسحوا اهنم ءوضولا هلزجيإل برغل |
 نم ٠ هلوانت وأ قرغلا فاخو ةنيفس تيس 1 ناكوا ةقفر نع اعاطقنأ فاخ وأ ْ

 | م لصو مهيأ ولف هلحر يف هلالضأ وأ ءاملا ىرايست ساخلا ببسلا . رجا ||

 قي ءاملا لاوتسا عانتما سداسلا ببسلا .ةالصلا داعا فجووأ عتذتأ

 ةلعلا ىلع ناك ءاوس ةلعوأ قوصل وأ ةريبج دوجول هندب ءاضعأ نهوضع |

 لبن مسوي ةبانج وح هثدح تر اك ناف مهيتو عيا لسغيفال مأ رياس ١

 دع مجيتيف بسيترتلا بجو ٌوضولل ن :اك ناو لضفأ وهو نعب والسغلا

 لجرو دك نيوهعب ثناك ناف ةلعلا وا ةريبحلا هيف يذلا وضعلا لسغ ]|

 رومذلا بارتل اوةالصلا تفو ا هطورشو .نامهبت بسحو ا

 الءا_. دخو و اهنعونعم ريغ ةساغ هب نف هندب نع ةساجتلا ةلازأ مدقنو |

 .ةسهن ةضو رفو . مهنتو اط نوت ةساجغلا ةلازإو هث دح نع هترابطل هيفحي [ ٠

 ءاوطا نمولو هحسم ديري ىذلا وضعلا يلا هلبو# يامر 054

 ربكاوأ رض نما ءاوس ةالضلا ضرف ةحاتساىوني نا دا يفاذلا



 1 الو ع 1 كيم 7 اا وخدب هنقو 0 و ةالصاارضحب |

 ةلازالو ةماو تيملا ل مغ نع لسغلإو ربكا ثدح نع يلاخارفاتلا |

 || فوقوللو ةنيدملاو ةكم لوخدلو عرمعوا عمت مارحاللو ءاغاللو ةناعلا ظ
 لكلو خاسوالاب ندبلاريغت دنعو فاكدعاللو ينب تيبمللوةفل دزأ و ةفرغب

 راج ءاجهلسغ دعبرزاف ءاج لستفب ناب مالا لوخدلو سانلا نم عيجت |
 نانا ]يعنلا
 مييبلا ماكحا يف

 رع رهو ةصوصنع طئارشب نيديلاو هجولا يلا بالا لاصياوه
 اا دلك د01. ةتبس هيايشإو . ربكأ تحمل ىراكولو نيديلاو هجيلاب |

 هبلط بجو هذوجوزوجوا باطالب مميت كف نغيت ناف هريغوأر فس
 الاهشو انيم هيلاوحرظن ءاملا ديل ناف هيلا نيبوسنملا هتقفر نم تذولا يف
 د> ىلا ددرت ل بجواةلهو كانه ناك ناف وتسمب ناك نأ اانلخو امامأو

 لجت ءام ملع ن :نأف 30 ءأم هدد ناف مس ةيم .هروخن هتقفر ثوغ هيف هن ظ

 هلام , هسفن ىلع نما نأ هنم هبلط بجو باطنحاك هنجارفاسم هلصي

 بحيالو مهي : لأ كلاذ قوذ ناك ناف ليه فصنوحن تفولا جورخو |

 .مبتلا ىل## نم لضفا هراظنناف تةولارخآ هنقيتولو ثعبل نصف |

 نيقوأ ىلإ ةدايزاوا ضرك املا ناهتسا نمو قوش ينانلا ببسلا |
 نم لع وا لدع بيبط لوق كلذ هي دمعي ورهاظ وضع يف شحاف



 0 هيل او بج هجوأ اريغب نات ف 0 ام فالخي 42 ىفع داحاب نعل لف 0

 0 اقافشلد أو ةضمخلاو هلبق 7 ضو هلبق ةساجتو انك ا ذايلأإ

 ُُغ عي رع نأب كلدااوةالاوم اورعشلاو عباصالا ليلو كل ذك رسلالا 1
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 : ذل ة.تاهاد 2م ا واو ل الار 0 8 يع 1

 أ 0 م ناك ولو . بارالاب ن غانا اعيس املسغب 0 اهم نع هلاك عفتري

 ١ «لسغو هلوأ ةيمسنلا هنلسو ' هنع ىفع هسفنل رعش كقعت او و قاما وخ ظ ظ

 ا , ماثالث نمالا هنش لسدغي غاثالت هسأر يلع ءاللا ضيفي ٠ ناب ثييلفتلاو

 ا الل 0 و و هئرس 5 هينذأو هيطبأو ةيفطاعم كيعتي و نلمح ند هنكمأ 5 ٍْ

 اءانالا ل جورتستلا بجو بناجا ناك ناف ةولخ يفرتسنلاو شئارشر فلاي ||
 ( بصلا,ةناعتدالا ك 0 ةامسوملاو هرا دع 3 م 0 ظ

 ١ الددت 10 ٍ ا 0 وو 0 3 رد 0 صضيح وك نم تساي ْ

 رك فر ملاك تاهو كدر هطورخو د يطفي 1 اف“ جرنلا يف |

 ملفي وأ ق هلك نا و ييالورت 0060 ءامبا ف ليغلا ظ

 ضيحو ةبانح لبسغلا ناضرف 0 ةاغ وك ١> ندق :امدجرخموأ و6 لكس وأ هرافظأ ٠

 هانك ةعمجو ديع ىلسفك ناتنسوأ ةعمجو ةبانجوث لسغك ةنسو ضرفؤا ||

 ْ عودا هتف 6 1 ذي و ةعمجل لسغلا ةنوئسملا لاسغالا ق٠ دحأو لسغ ظ

 ظ ل نأو ةيقيعلل و اه در وضح كب 7 نم نيفرسكلاو يشل و أهموي رث

32 
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 757 هفخ عزن نمو : هيدي عباصأ اجرغم تحن ن 00 طاىلا

 ا , لدغ همزل ةيلع ممأم هضوتموهو دسفوأ ةملا تضتنأو 0 ءيش

 ْ اا كمأو امع ونعمريغ ةساخب هلجر تثس#لوأو .طتف لكلا يق هيمدق

 ظ ههتم لطيبالو هلسغ فخلا يف اهاسغ
 عباسلا لصفلا
 لمغلا ماكحا يف

 صقخخلا ينمج ورخاطوا . بايسأةتسب ب ضرالافةنسو ضرفوف

 0 ةحئارو ابطر نيم ةحئاروا ةتلوأ قفدتب فرعيو ةرم لوأ هسفن
 ايم هنوك يس كششو ائيش هبوث لع دجوو ظتيتساولف افاج ضييلا
 8 هلسغ الم ىذموا لسغلا بمحو ينم هن هنارانخا نافريختايذم

 اربدوا نراكالبتجرف يف ةنشح لوخدب نينانخما ءاقتلا اهيناثو ٠ هيلع

 طقسو ديهش ريغ ملل توملا| غانو .لزني ملواو ةعجوأ ثيم نمولو

 ةغضموأ ةتلعلولو ةدالولا امسداسو . سافنلا امساخو . ضيا اعبارو

 ندبلا ميبعتو . ثدحا عفر وا ةبانجلا عفر يوني ناك ةينلا . نائيش هضرفو

 بجو. امطابىلا ءاملا لصي 1 نارئافضلا ضن بج وارشب و ارعش ءاملاب

 ىذت ١] هل ا ةفاق تحتام ىلإو هلك نعش تيحتاف 2 هاا لاصيا

 دنع 0 7 دف 6 ءاضقل 6 دنع ا 2 نم



 7 لصتلا
 نيا حا يف

 اهيلع ممم نا متل زوجي: ءوضولا يف نيلجرلا لسغ نع لدبوه
 دعب ثدحرخا نردقملا ءادبإو ٠ اهيلايلب مايأ ةثالثرفاسللو ةليلو اهو

 ب رفامملا جم وارفا بس مثرضحلا يف ميقملا حمم ناف ٠ نيفخلا سبل

 ىلع عملا طورشو ٠ ميقم محم اههنم لك متا ةللا |ءيئافيتسا لبق ماقأ مترفسلا

 ىلع متمملا ىتكيالاف نيرهاط اونوكو ةراهطلا لامك دعب اممسبل ةسنخ نيفخما |

 : ]بق هلسغيم 0 سلا سجل و هعبد لبق ةتيم دلج نم ذخت | فخ

 هالعا نمال هبنإوجو هلفسأ نم هبيفكب مدقلل ثريرتاس |.وكو ثدالا

 ىلو .رض ضرفلا لحم نم قرختو لف هالعأ نم مدقلا كر عسأو ىف 8

 ( ينملا عبانت نكمي نأو . رضي مل قيفص يقابلإو ةراهلغلاوا ةناطبلا تقرخت
 ] مغلللو رفاسهل مايا ةثالثلاحرتلاو طخلا دنع هنجاحترفاسم ددرنل امهيلع |

 نإو . برق نع عسنا ناالا اهييلع يثملا نكميال قيض ينكيالو ةليلو موي
 ةتالطبمو .زرلا لحمريغ ن 0 بمَضصو | مدقلا يف يلا ءاملا لوصو أعنمي

 | لسغلا موزأو مدقلا نءرتسأم ءيش ةودبو امعالفتلو عملا قم مات ةعبرأ
 سارلا صك ديذلا ىذاحلا فخلا ىلعأ رهاظ جم هضرفو . ةبانجو حن نم
 |[ ىرسيلا كي عضي ناباط ا نإو هلفسأو هالعا حمي نأ نسيو

 ظ
 | ىرستلاو هفاسرخاىلا او اا لع ينعلأو بشعلا تحت |



 ري

 !اهع صقنلاو انيقي ثالث زا ىلع ةدايزلاو ءاملا ة فارسالا تاير ْ
 0 نا للا دحا نم ج رخام اطوا ةعبرا ءوضولا اهب ىهتني يتلا ثادحالاو |
 , ايثك مالي اردان مااداتعمابطر مأافاج اسجن مالهاط اجيرمان اكانيع

 ”0 او ترويق لقعلا لع .ةسباي 0 ينل الا اهرك مااعرط |
 ساعنلاب الو سفنلا ثدح< ضننالو ةدعتم نكم مونالا مونو اركسوا |

 تتهم اع تت ناجتتيت خت ة حا

1 

 ا ةقال م اهلاثو . ههني ل ناو نيرضاخلا مالك عارس هتامالع نمو
 د نك اتيمولو سوهلملإو سماللا ءاوس اهنيب ةيمرحمالربكب يننإو رك اوركذأ

 |١ ريغصواةريغص سم الو نسا او رفظل اورعشل | سر ضيالو تيل ءوضو ضفننب

 ظ ىابسنب اورحاكن مرحام وهو ةيمرجم امني نع سملالو ةوهشلا دح اغلبي ل

 )0 رسيو . فكلا نابي ىدالا جرف سم !عبارو . ةرداصموأ عاضر

 ىلالكا بنجلا ةدارأ دنعو ةبانجوحت نم بجاولا لسغلا دنع ءوضولا ْ

 | دنعو هلجحو تيم سم نمو ةييغلا نمو بضغلا دنعو مونلا دنعوانطو ظ
 || ناذالاةدا 0 رجلا وخددنعو ملء وا ثيدح وا نارق ةءارق ةدارا |[

 | لو يلع هلل ا ىلص يبنلاربق ةرايزلو ةعيجا ريغ ةبطخ دنعو ةماقالاو |

 0 وخلا لربما نماوع ينل أو ةم نا دمبلا رعي فوقوأو يسلا كنعو

 | هديدت لرسإو لد ٠ ةبتق ندد لج من لكا دعبو نسحا درمالاو

 ةالص 1 كعب ظ

 ا
 ا
| 

 60 و ويوم دج اج ع عما

 2115 ١ تمس مسع هخ ل ا اج 1 1 الا 011“ - همس موت - _ 1



 ا
3 1 
 عموجببسس < تندووو كك 1 ص صو يحسم تدم يوصي يس مع ب ميس وح دوم دج .٠ موصول جال تحج عسي عوس ح مح مححا سس سس سوم يده سس ميسم ل حل هع

 أ ذوعإو نيطايشلا تازمث نم كلب ذوعا بير رون مالاملالاو روبط ءاملا لج
 َّق ثنتسالاوةضمت ل |وأث الث نينكلا لسغو كاوسلا اوزورضخ ن ابركلب

 لضفا أهنم لكن ءقشنتسي مم ضمفمت تأف ا أدعمجو انذلئا ندا

 عزن دريل ناف سا 0 0 او ٌحاصريغ خرغرغلاب أومف ةغلابملأو

 هسأر ىلعام لع مو مارا نمد بجام 2 ةوسنلقوأ ةماع نمهسأر لعام

 || يف هيبسم لاخدإو سارلا للبر يغ ءامب امنطابو اهرهاظ نينذالا ممحو
 عباصا ليلختو ةفيفك تناك نا هيضراعو هتيحر عش ليات و هيخارع

 ىنعلا هلجررصن# ائدأب قربا نيرصنخ نيلحرا|و تلي شنلاب نب ديلا |[!

 نمايتلاو 8 رابطلا . ثيلثتووضعلا ل سغ ةلاح 0 رصنذ : اخ ْ

 0 ؛ ال ل *هضو اأو ةلبقل ايلا 7-5 ْف او نيلجرل ىنيدبلاق ا

 ايا كدضلا يف ةناعتسالا كرتو هراشي نع قيضلأو هنيي نع عسإولا انالأ |

 دو .

 ١

. 5 0 

 1 2 0 4 ةدمرو ل

 5 , 200 قيم دين كلذ 1 1

 2222701171 ]1 1 تاكا سس هسننعشت 8 2 2و 6

 ب5 2 سس اج دس( >

 د3 ًةادبلاو هراسي نع نيعملا فتيق هيلع بسدي نكي ناعت أ نافرذعل 1

 جرغلا ةلاطإو همذقمب سارلا ىفو عباصالاب نيديلا يفوهالعاب هجولا |
 لسغي ناب الولإو درب كرذعلالا فيشتتلا كرتو ءاملا ضفن كرتو لبحتاو أإ
 نلمس, كفر نيش اللا ب كاتو كوالا حي نا نبينا رس ١
 نأ دهشأو هل كيرشال غحو هللالا هلاال نا دهثا خا لوقي نو لوب

 نيروطنملا نه يناعجإو نيباوتلا نم يناعجأ ميللا هلوسرو كبع اديحم |
 كيلا بوثإو كرذغتسا ثنا الآ هلاال نادهشا كديحيو ممللا كناجس

 /ه8 عل جيس عسب وج وحس سس



 ةفنعو براشو بجاحو ند لك لسغ بجو ٠ اضرع نينذالا

 ةسيوح نم لسرتسا ام رهاظ لسغو ٠ انطابو أرهاظ ةفيفخ ةيحنوراذعو

 لاحاهترشب ىرت ام هفيذخلإو ٠ هجولا دح نع جرخ نإو لجرل ةفيثك
 نم ءزج لسغ بحو ٠ ناضراعلا ةيحكلا لثمو اهنالخ ةفدكلاو بطافتلا

 | ٠ ادرلل عم نيديلا لسع اهناثو :ةتبقرو هينذإو هكتح تحت امو هسار

 ضعب مم عبار و ٠ قئاز ةلس عريغورعش نم اوهيلعام لسغ بجيو

 0001 لا لبخ اهتساخو : لح يف يذلا ىعشوا هرشب نم سارلا
 مدنلاو قأ قاس ١١ لصنم دنع نييبناحا نم ناقانلا ناظعلا أه 1 تيدا

 امواهملعام ةلازأو بوقنلاو عباصالا نديام لسغ بجو ٠ لجر لكل

 نراب ءوضولا لاعفا قف بيترتلاامسداسو هوحتو نو نم رافظالا تمت

 متاولف . نريلجرلا لسغ مث سارلا عمم مث نيديلا مث هجولا لسغب ادب
 لدغ ةداعإو اماسغ بجو ءاملا اهلا لصي لهيجو يف ةعمب دجوف هءوضو

 سايغنالا ماتدعب ءوض ولأ ةينب ءاميف هساغناب بيترتل | طتسيو ٠ هجول ادغبأم

 كعب امو ىربط غارنلا لبقوضعريبطت يف كشولو#ةبانجتا نم هلسغ فو

 ا 1/1 هلاف ةيلا يف كشولام فالعين و يل وضولا نمهغاوق دعبوأ
 هام نم هئوضول فرتغا اذإو»*لسغلا يف اذكو ءوضولا ةداعا هيلغ بجو

 هننسوديءأملا يف كب عضي نا لبق اثالثههجو لسغدعب فارنغالا كنا

 دسم اما 0 مد 00 نأو الو ةيا
000 

 نا ٠ دا ع سم ا فيابلالا0117| تامل اح ما و ١ صن دا عج وتال دس مم ل



 نا ءاموأ 0 نمسا 0 27 0 لفحأو تنبأ

 1 2 موو ذخالا عبتف هتالص يفوهو عاتم هل ذخا واق 6 ْ 5 1

 أأ هيزابالو ًاتلطم هنع ا هللعف ناك نا مثولاو . هنع ىنع ةساجن

 الأو مت لا عما ررض شخب منا هتلازأ تبجو فلكموهوهلعف 0

 هتءامأو هتاللص ول 4 1 هزع ىفع

 ساخنا لصنلا

 ءوضولا ماكحا ع

 مايقلا عم ثدحلا هبجومو . ةينب ةصوصخم ءاضعأ يف ءاملا لاعتسأ وهو

 مدعو زييمتلاو مالسالا اوقلطملا ءاملا ةعست هطورشو .اهومتو ةالصلا يلا

 نيطو عمتك لئاحلا مدعو ءوضولا ةلاحركذ سمو ضيحوحن نم يقانمل

 (| اهديدجت يل 0 >أ هئانثا يف عطق ولف ةينلا مأ أودو ءوضولا ١١ ةينك ة ةفرعمو |

 لوخدو :هرضأو مصيالال وا ثدحا لهءيضوتم كشولف ثدحا نقيثو
 ةئس هضورفو ٠ لوبلا سلسو ةضاوتشملا# ثدحلا مٌتاد وضويف تقولأ

 انرتقم ءىشلا دصق ابتقيقحو هجولا نم ءزج لسغ لواب ةئرتقم ةينلا اًطوأ

 لوا لسغ دنع ءوضولا ءاضعا ] غر اضحتسا اهتيفّهو باقل اااممو هلعفب ظ

 ظ ةحابتسأو اثدحلا عفر تيوب لوقي ناب اهب ظفلتلا نسيو. 0

 | .هودحولا لسغ اهيناثو ٠ ءوضولا تيونوأ وضولا ضرف ءاداوأ ةالصلا

 ٍْإ يي امو 8 اود نقذل ١١ نم نييشلا ىرنفو الاخ ا ا



 : نيرا ارانو٠ 1 000 هناا لحب ورهاطف امدرصي لو

 | 0 فرارا ند ةعشو هل ع ةءاضا ولف سجين هدامرو هناخدو 9

 اذارخخوخخإ نوجا دنلا ناخد نع ىنعو . سجن : يث ىلع ليزلارا 0

 زوجحنو هنع ينعلبزا اران يلعزبخازبخولو 1 اهوحنو بايثلا هب تر ٍ

 تريط ءاع تلسغ م 00 نيكس يتسوأو .هيف ةالصلاو هلمحو هلكا

 راط هع 9 0 وبول مل زيظ وو 9 رهاط هنطابف سجن ضيب 1 ول و

 رجاوأ ٍنآَوأهنم ذخغاو ثوروأ نيح 5 سح دامرب نيطلا طلتخاواو

 مثيزلا وحن سنو لو . هللا ههحر يفاشلا هسياع صن ةنع ىنع هب ىنبو

 يلا لصو ينح ءاملاب لسغ مث سجتنم نسوغ قيقدلا نجعوأف . ربعي
 راحه فافح دعب ءاملاب 0 9 سيتم ينباب و وح بص ول 0 5 رط هثازجأ

 اغأ . هنلاسغ ءافص نم دب الف هفانحلبق لسغ نأو هعاابع نفت ١ نأو

 مرجلا كور يد ريطي الف تيونلاوخ 9 ةريوح غبصلا٠ ءازحأ كتتاكافا

 | رف لويلا ةمداضع نه شاشر هيلع داعو ريتك ءام ةيسلابولو

 هنع ىنع ءاملا لطاصق يف لبزلا 060 وبلا نع ةعفترملا ةوغر اك

 هلوزن لاح ءاملأ جم كحور و ا اراغتم ء ءاللأ 56 ! 1و 4 عر نأ

 ينعاريغتم ناك : نإورهاطف اريغتم ن 8 ؛ غنا مانا مث ند جركامو هم ءىس

 كب ين :.أ هنع قع ديكر 5 ,هظع ربح اذأو. هب ىلتبأ نم ل

 ةسحجن ةئ هه نسا ا ىلع هتمأم 06 ةريغ الوع 1

 1-1 0و وجا وجا د د + يسمو جربت



 بلت لتباولو . هنع ينميالف ششرتودعبلا هنكمإو ةباد برق فقو نا || ١ ا

 ذوق ناف ةسامنلا نيعرتا لو ثميولتلا كعب لنا رام نال اسهتلا| 1

 ال بلك لخدا ولو . هباصا اع ىنع اناسنا باصاق ضفنتا مثرطملا تو ||

 (ش ا ال رهاط ءانالأ يقافابطر هلا هس جرار خل ءانا يق هسأر

 || لبقو بارتل ايزهادحأ اعبس ملا بلكلا ضع لحم لسغيو . اهضيب

 | تقرعو هلخاد ند عراشت ١١ نيطب هلعن سجن ولو :٠ لمح الف هنع ىشعي

 ناريغلا ثور نعو ' لحنا قرعاذ ذارج ابر يجسان معو هنع ينع هلجر ظ

 ظ05 ه ىلع ءاعو' ةساجلا هريخت لأ ءاهلل نارجا اهيف ن ..5 أ اذا ءالزملا توني ف

 ا اذإ يدالا انأ. هى تسحر تح و لياقءا هو | عئام يف تعقواذ ذا ناريفلاو خت ] ْ 0

 ا ٠ كانغ ىنعي الف لص هلمح وأ للك ءانو يف عقوو را وضل اريهتسم ناك ش ا

 ا ىن نع شعبو 3 للصم هلجح اذار ابر بجتسملا يدالا نع يشعل ليقف ٍ ٍ

 نع ينع ةرافظأ نيب لهو لتقولو ٠ هثو ر هيفو كلم هيف يلف تيز 1

 مدلاب دلل اا امالنخال هنعغ يشعل الف هعباصأ ني هلتق اذ اذا اما لِي اقلا مدلا ْ

 (| ٠ هريغو لان نم رهاط ضوبيلا عيجورهاطزقلاو لئااوخغرذبو

 أةريتق ولو يكل 0 اوي ضال ضي لك لل
 7 ولو . جالو 8 نضحروأ ماد ناك ن 8 امدراصف ضي لأ

 هن 0 نع حد رح
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 دج و و روع حت

 1 ا

 | قب ثيغاربلاو لقلا مد نع ينعيو . هريثكو هليلق نع دارس افلا
 ّْ محلا يف مدلا نعو .هب ملع نأ اهداج نعال هريتكو هليلق نبلإو ب ولا

 | ىصعوأف اريثك ول وهسفنب جرخ نأ ىلا عيأو مد نع ىف 0 |, زيط نأو

 0 اذاو ونننت ملاماهنع يفعبا مافةصمحلا امأ طقف هلبلق نع ينع

 | قلو (0 1 لوب رغ شاش نع ينعيو !ملحم اهريغ عضو هلو اهعزن

 قرز نعو . اهثور نعو لخنو بابذ وت لجرب قاعي اعو ظاغم نم
 لبزلاب تعنص ةيلخ نع ىنعيو ماحناكرويطلا ةيقباذكو طب واطووحت

 )001 نع .هيلحأ لاح بييلحتأ يف ناويحلا نم ظتسزرمب نعو.. لفل
 | غلاك ربعبلاوحترارتجا نعو . ةساردلا لاح بوبحا يف باودلا لوبو
 ْ تاق 1ك 00ام نم برشاذأو: منن هلا يري نمو لايحلا5 هب ىل لتبأ نأ

 1| .فخلازرخول او . ىربطلا هححو ةنع يفعي لييقو ءاملا سن ليقرارتجا

 ظ أعبس هلسغب عرهاظرب أم فلا ة 3 درو | هتبوطر عمريزنخلا رعشب هوحنو

 أذ ذأ يبصلا وحن ف نع ينعإ و٠ ا.زرخلا لحم نع ينعو بارتلاب نهأدحا ظ

 تقنحنو يلصي نو يصلا قلعت اذاو . اهريغ وأ همأ يد منلإو قو

 همساغ قف اذا اما . هب هقلعتب هتالص لطبتف هنع ىنعي الف همسات

 ١ اء وحلا ةلس قباع ينعيو.أ ١ _تفلطمهنع ينعي كلام دنعو . 5

 | | رعش نعو' 3 ةتيه دلج يف ليلق رعش نعو هني قنت نع زارتجالا قش

 | قيرطلاءامو نيطنعينعي و. اريثك ولو بكارلا باش ل

1 

06 



0-1 

1 7/ 

 5 ريقلاو للي هلا جدل مك ند نار رشا مب

 000 للا دن وبلا هلجر بوقرع عفري نأو أو اهر تس |

 0 7 الا هنجاح ءاضق عضوم يف ىفن “الو شاشرلا قوتي أو 4 ا
 0 ل رع ل قالو دكار ءام قالو خرم رجم تح ل ارو الو ا

 ءاهنتسالا دنع ًاليلق ىضرتسي نإو بقث يفالو قيرط يفالو طئاح لظيف |
 | نيبابدا جرخمالفءاربتسالل ماقاذإوهتداع ىلع ل هيفءاربتسالا يف هسفن دقفتي و ظ

1 

 >> مع يستر دمت 3

 ا

 نأ ان جاجنو م وينو ثورو مح اذعبال وعلا رولا ؛الو 6 مرت تو س١

 بههذأو 4: هقنم ف يتب هتذاىبق 0 ذا كل ارفغهجورخ دعب لوي | ا 1

 ! ينافاعو ىذألا يع بهذايذدلا هلل ديلا هاذأ ىف ا 000 3 2 10

 ١ كا ما نم هنع ينعي أييف 8 ظ

 ا مكوا» وأ 3 أع 9 لو أَ لك امد 1 الة هقيد نع ىف هع

 بابذلا عقواذ أو. ةريغتال نأو ة كيه حراط اهحر اذبال نأ : ا طرشب 0 || 5 1 ا

 ظ تاو كيف منا د نع ينعيو هلك هسغ نس لست ع

 ا أم درشببا ريثكو ناك اليل ةماح و دصق 8 رقو لم امد مدك اجي |يف 9 ا 0 :

 | نع - يفعل ١ ك.نز:ع رو غتسم ينجأب طانخ 2 5 هام نكي ل 3 هلحم : 7 زواجيال ن 1 ٠ ا 5 ْ 1 ١

 الو فنالأو ملا 9 مَ ليلق نعو طظاغمنم ندي كين :.|ةناضصأ | يبنجا د ليلف أ

 ا ريسأو 1 مدو نيليبسلا نم جراخا 3 نيلي ب تاكلإ 00 وم مد نع ينعي ||

 ع دهجإب دعم ع تكس
 هل: 7 يحيي . هددحأ .هععيجااو# سل ب 0



 اسس ل م

 هلا دلجو . دينعملا 1 ا ل

 ا ىفكيو . اهيلع ءاملا د تدسجنأ ضرأ يف ينكيو.غابدل ابرمطيال

 5 | ءاملاب مخي نأب شرأا ىذغتلل نإ ريغ معطي يد ]وب نس ان

 1 لس وأو
 ثلاثلا لصنلا

 ءاجيتسالا قيس

 ءاملاب لسغلاب اما نيليبسلا دحأ نم ثولع سغغ جر ا 0 نه بجي

 | ناطرشب ةفرخو رح مر * ريغ علاق رهاط دماج اثالث لما حبوا 3

 نبي عيجي نأ لضفالإو * لوبلا يف ةفشحالو طئاغلا ف ةفصزواجيال
 ىلع راصتقالا دارا نراف ءاملاب يبنتسا منالوا هب سي ناب رجتاونو املا

 طئاغوا لوب ةليقلارابدتسإو لابقتسأ مرتو . لضفا ءاملاذ اهدحا |[

 كلم 0 ٍ د ربق ىلع نامرح و اهلل دعملا ريغ ىف عرتسريغب

 عمسيال ين يتح سانلا نع داعبالا ةحاحلأ يضانل بحتتاو ٠ هنذابالا مو ظ

 + 5 او اهتاضق لبف رجا وخل وا اإل دعتسي نأ ع 1

 ذوعاينا م, الاه هللا مس هلوخد لبق ةلوتينأ 2100 ٍ ينهبلأو 1 ا

 (| نأو ءارص هي ناك نإ اضفخ الدش ىرخي نو ثئابخإو ثبخلا نم

 ْ اذإو نصرا نمولدب حدب فشكيالو هدوع لبقالامثو انيمب تغنلي 5 :
 ظ ظ ظ يلالو ةتروع ىلارظني الو هيسيجبل ا د ل و ةببعيال و تنتلئال دعق ظ

 امس امج

 دعا



 ةبجإو اهعوفملا ريغ ةساجتلا ةلازإو. سن لضفنااذاراحاوحنرعتم | 0
 واةينيع اما ام لكو هطسوتموأ ةففخوا ةظلغم اما هوءاملاب اهل

 تسيلامةيككملاو . يروا مطوا نولوا مرجاط يلا يه ةدنيعلاف ةيكحأ] ١
 رهاط : اهتلاسغو ةلحإو جرم هيلع ءاملا بص كيفن لوك كلت

 ىبدلا لوب ةففخلإو .ريزتخلإو بلكلا وحن ةساجن ةظلفملاو . ةرطمريغ أ

 س# ايف بجيت اهاوسام ةطسوتملاو ٠ م ! )يذلا

 نبع ةساجتلل نكي ل ناروهط بارنإ نهادحا تاره عبس هلسغ ةلظلغمب

 تالاسغلا نمىتبامر دقي ششرتام لسغيو لضفايلوالا يف بارتلا نوكو |
 0مل زحام ةلازا دعب ةينيعلا ةطسوتملا لسغ ش0

 فارطاب االث صرقلاو تحلا بجو اطأو زر سعت ن ذ رو نوأو عط ظ

 كح جرلاوا طقف نوللا كلذ دعب يتب ناف ةنسوهفرصعلا اما عباصالا ا 0

 ىنع هلإو زر ذعت نأف ٌنانشإو نوباصوخ ةناعتسالا بالو ة ةرابطلاب] ْ

 ا تيا دماج اك ن اف نعم وت يف ةتيم ةراض 5 ةساغ تمحقو ولو .هنعاإ ٠

 حابصتسالاز وتبو ىريبطتر ذعتو سجناعنا» ناد نإورهاط هيقابو اطوح |

 هشابدبر بطي ةتيملا دلجو. هعيبزوجالو هب باودلا نهدو نفسلا لطو ] 3

 اءأ هلسغبر بطي اسفتع عبدلا دعب دل يبي و هلوضف عزني فيرح لكب

 4 اكل شرور ني م 3 0 07 ظ

 ب ا وا ن 1 |[ بارتلاب نهادحا اعبس ءاملا ةضافأ غ انيع ةلازأ الوأ بح نيعاط اك نان 1

 كم
-5 
 أ »22

 1 ا تيسما ماكل
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 .اهرد نورشعو ةيناثوةئام اهنه لطر لك اببرقت قارعلاب لطر ةئامسخ
 : 4 الثوةقا نوثسو ا فراعتملا نزولاب اتردق ذلقو مردلا عاببسأ ةعبرأو

 اقمعو اضرعوالوط اعبرو ًاعارذ عب رملا ُخِ ةحاسملابو ةسقالا عابرا||

 يناثلا لصفلا

 ايلاراو داما كرام نم

 رايتخالا ةلاح قالطالا ىلع اطوانتمرح نبيع ا يهو

 لع وأ ندب يف اهررضلالو اهراذقتسالالو اهتمرحخالزيبمنلا ةلوهس نإ

 دنع ابلاغ جر قيقر ضيلاءاموهو يذملأو. لوبلا. د لابو.

 كاسهسا دنع جرخي ردك ضيا ءاعوهو يدولاو .ةرهشلا ناروث

 عىيغ نه ثور و ىدالا نم طئاغلاو ليلي يش له دن :عو ةعيبطلا

 آب اليتاناوت اموريزتخلاو . بلكلاو . لوكام ناوبح نمر
 ءامو .رهاطف عريغو ىدا نزرع اهربغ ينم أمأ انهنمو .رهاط ناويح عم

 ' 11| ةاموهو ةرعو . لايطلاو ديكلاالا 6 0 ربغتم حورف.

 اسما ناتالا نبلك ىدالا ريغ 0 نبلو ٠ ينلاو. عئام را لك

 رهو يدأو دارجو كس ريغةيملاو .رهاطف لكءوي ام نبلو ىدالا نب

 هتتيوك هتايح لاح نآويحلا نه لصفنملاو . ةيعرش ةامذريغب ةايحلا ةلئازلا

 0 دارحو كلهم نه ىلا هفنملاو ة.فلنلاو رعشاأو اورنظلاكي هدأ نم 0 ءاف

 ؟ ممل 0 وم عرس عي 7 ميم مج سس. سس ع حاج سم يب ياسو ل تسامح ساس صب ساس - احس م صامس مطعم مم 00 يي
 م ءءء 5 5 ا 1

 هع سس سس سمسم مول
 م مجم ١2 هجسفانم ع سن عيا هن



 : طلاب الو 0 وار هاطب هريغتر ضيالو . اهحالصال م ةنرطقم ةبرق

 ا ذا ىو باطن اريثكو ريغت رضيالوا ربسي هنعريغت ر هاط

 ظ 0 سمثملا هللا عزكو . هيف احرط نإو ىءام مو بارتنالو ينغ هنع
 أ ءام لكو ةدوربلاو ةنوخسلا ديدش اذكو ةراح ضراب ساكن يدقنلا ريع

 | سفن يف رهاطلاءانإو طول مؤقرايشوادومترايد-اك هلها لع
 اد الة ضرف لعتسا ام اه دحا . ناعون هريغلر طملاريغ | .

 أ أدراو :املا ناكو ستتم لوسشم نع ةلصؤبللاهلاسبفلاو لسفلا وتر 1
 | هبلع كي الوضعلا يلعاّددرتم مادا.ءاملإو ٠ لوسفملارهط دقوريغنيؤو
 أأ ربحو لخو نارنعرك طلاخم ينجارهاطب ريغتملا ءاملا امهناثو . لايعتسالاب
 نود نات ناف ةسائ هنئالو ادرأو نكي مل اذ ذا ءاملاو . ارينك اريغت نوباصو |[

 0 هيعط ريغت نافر كاف نينأق ناك نإوال ما ريغت اهتاقالمب قي نوع نيتلتلا ||

 ٍ رضي الو هتير هع ىلع قابوهفريغتي مل ناو سجن ًاريسيولو هحيرو اهنوأ وأ :

 ينحهريفكتب ليلا رييطت نك وذم ةبلرق هج ةعك 2 قالم 00

 ١ نوتلق غابف ليعتسم وأ سجن لبباق ءام عج ولف ربغتم ريغ نيتلق غلبي

 |ذخاو ءاريثحب ةساجملاب ريغتملا ريثحلا ريبطت يعل وأر وص راص رثكاف

 ولفريغبلا ه دطحف تهل و او نا كيعاق قابلا هنعر

 نأو اةلطم سجن اللف ٠ ءاللأ ٠ ناك 00 2 يف ةنيم ةراثك ةساخ تعفو

 ان :اناو . هتير وول يلع قابوهفروغتي مل نأو سجن ريغت ناف اريثك ناك



 ا

 لات يرابلا توبثو ماعلا ثودكجفإولا يف هني اهيف قلل فداس
 20 كتا]و رقك منا يل طخ وف اهنع اعيش ىنن نف لسا رلا ةفعبو هتافص

 1 | ينكي الف هبأق مزج ريغ نم ةحربغبريغلا لوقب ذخا نا دئانعلا

 عما ىلع هناهبا كبف هب لق مزج عم ةجح ريغب ريغ ١١ لوقبذخا نإو اعطق

 ل يلاعت هلل او دحإو تايبهتفلا يف بيصملاو .ليلدل | ملعت هيلع بن كا

 لب هيلع مث الف هءاطخا ناف هتباصاب فلكم ديتجلاو داهتجالا لبق 8

 ا وعر اعلاو ديم دلفي ال دعجلاو ٠ هَبلَطيف هيعسوهلذبل ر جدوي

 هس ى ءفاشلاك هب هذم ىلع دبعتيف هتاواسهوا هناكر دقتعي ؛ادهتجم داقب

 صخرأ أ عبنت : هيلع عنتميو لئاسأأ ضعب يف ه,رهذمريغ ديلنت هلو ل

 ظ نانا كاك
 ةراطلا ماكحا يف

 اهعاوناواهتروص ىلع وأ اهانعميفام وا سجت ةلازأ وا ثدح عفر يه

 غنادو بارت :و*ام ةعبرا ناروطملاو ٠ةساهت ةلازإو مث و لسغو ءوضُو ةعبرا
 لوصف عرشع هيفو اهسفنب الخريخلا بالقناو ةتيملا دلحي

 لوالا لصفلا
 هامملا ماكحا ىف

 ديق البام ىعس اموهو قلطملا كاملا ثبخلا ليزيو ثدحا عفريامنا

 هكا لوطب هريغت رضيالو . ضرالا نم عبن امورتلا ءامو ءامسلا ا

 ا ءاملا ناكوا تيربك هنئار و ,ضرا نم عبانكمرموأ نقم يفاجالو



 ١ لا يي ا ا 0 0 7 0 اذإ 1 000
 أ ماع لكيفةزايزال ةبعكلاءايحإو داهجاو مالسلا دروةعامجاةالصو |

 || نآرتلا ظنحو فلكم لك 00 |. ىلع دئازلا يعرشلا علا باطوأ| ٠
 أ رحاب مايقلاو هطرشب ركملا نع ىبنلإو فورعملاب رمالإو بلقرهظ نع

 || نا. ىرشلا مككنو ٠اهيلا جانحل فرحماب مايقلاو نيفلاخلا هبش عطقل ةيملعلا || 2
 || دايطصالاةمركة بوعصيلا ريغتوا سما تاولصلابوجوك ًالصاريغتيملا|

 أ يلصالا ككل بببسلا مايق عمر ذعل ةلوهس يلا يغت نأو ةميزعوهف مار ال أ 0 ٠

 || ةصخر وه رفسلا يئراطق او ةالصل ارصقورطضملل ةتيم نتا ظ 0

 أ امو ناربتسملا سايتلاو عاجتالاو ةنسلإو باتكلاةعبرا نيدلالوصإو ||
 راحوا لنعلا را هو ةلالضو ةعدبو ف ةعبرالا ته فلاخ ا

 انلأذع مهنم عقي ام رانا بوجو عم مهناش هللا يلا ضوفن بيذاجحلاكهيلعأ| ٠
 ال نينيلا ىلوالا٠ةسخخ هقنلادءإوقو .ةعيرشلا نيناوقل اظفح عرشلل| |٠١
 . 3| ذخاي ثدحلا يف كشو ةرابطلا نقيت تر ءاهلئاسم نمو كشلاب عفتري ا

 أ عيجتإو رصقلا زإوج اهلئاسم نموريسيتلا بلجت ةقشملا ةيناثلا ةراهطلاب | 200
 الئاشاىمو ةىع هدانا ةحافلا تانج ىن اءورتسلااف |||

 بوطفملادربوجوالئاسمنعو لازيررضلاةعارلا .هرثكاو ضيا لت | ٠ ١
 هيفا عرج ائاسومواهدصاتع رمال ةضاخلا 0 هلأ
 نم لت وهو دحاو تايعمسلاو تايلقعلا دئاقعلا يف بيصملاو . ةراهطلا
 : - - غصه ا ا ا ع



 ةقيقحو. 00 ءاضفلل ,لسلا 5 دئاقعب يب "3 00 جاو

 ردقلاو.لازيالامف هيلع أم ىلعءايشالاب ةتلعتْلا هل ارالا ىلاعت هتدارا ءاضقل

 ءاضقلأوأ اهاعفإو ا تأوذيف نيعم ريدقنو ضوصخت ر دق لع اهابادصيصخ :

 ا 17 اهلي هصصختردقلإو هيلع يش !م لع ءايشألاب 2 هع
 اه ةجوأو الزا ثا داز ارايلاعت هللا ن | لوالا ىلع كلذ ينعمو ا

 هءلعق قبا يلع لازب .ال امف اه دجوإو الزا اهلعىتاذلا ىلعو هتدأر 0

 قلعتملا هللا باطخ ئرذشلا 0 اهردقو اهاضق ام ىلع ع عت يبف أ ْ

 ةسنمخ ةيفيلكتلا هماسقإو اهل عضولاوأ ةحابالا وابلطلاب نيفلكملا لاعفا ظ

 هلعف ىلع باثي ام بجاولاف ٠ حابمو هوركمو مارحو بودنمو بجإو |
 ٠ هكرت لع بقاعيالو هلعف لع باثي ام بودنملاو . هكرت لع بقاعيو

 هلعف ىلع بانيالاه حابملاو ؟ هكرت يلع باقيو هلعف يلع باعي ام ماركو

 ببسلافةنإومو طو روسو اكحئالا قطو. هتاذن هكرت لع بقاعبالو |
 مزلي ام طرشلاو .هنأ ذل مدعلا همدع نمو دوجولا هدوجو نم مز زليا

 مزلي أم عناملأو ٠ هتاذل مدعالو دوجو هدوجو نم مزابالو مدعلا همدع نم |]

 بجاولإو هتاذل مدعالو دوجو ههدع نه مزليالو مدعلا هدوجو ن.

 ظ فلكم لك ىلع مزاللا وهو نوع ضرفنامسف وهو : دحأو ينعب ضرفلاو |

 لب هنيعب انلكم مزليال يذلاوهو ةيانك ضرفو . سما تاولصلاك هنيعن |]

 منال 1 7

 م اضل ا
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 يياشلا عواطو جوجامو جوجأي 0 لاجدلار وَظ ةعاسلا طارشا /

 ند مدقتاه لصداحو .٠ لما ملكت ضرألا ند ةبادلا جو رخو أمرغم ند ا

 أدع ترا ذهشإو هللالا هنلاثلا ديشا كلوق نموه كالا
 هلل 0

 نانازملا
 ماكحالا وصاةم

 0 ةداعسلا وهو 0 0 يلا ذو ر 0

 هلط ورشو ٠ يهانملا ارانتحالإ اورم أوالل لاذتمالا ف دايقنالا وه مالسالا ف

 يبركلا ىقج يفالارايتخالاو ةوعذلا خولبو ةيعيملا لالآ لكما
 نادل ةحخ هنكاو زياد اهمها ةراثااواهسدالا لا | .٠ ةفرعمو اميف دهشأ ظفلو اهتالاومو اههبترتونيتداهشلاب ناس ناو ١

 ىنعمو ٠ عياتسملا 05 تحل أ 2 ناضفر موصو ةاكزلاءانيأو ةالصلا ماقأو

 مار ءاع هلل 0 ديمح اندبسلو ةينادحولاب يلاعت هللرارقالا نيتداهثلا ||
 هيلع هللا | ىلع ىنلا هب ءاجام لكب بملقلا قيدصت ناميالا ةقيقحو . ةلاسرلاب ||

 هناك راو ٠ ردانلا نم نينداهشلاب ظفلتاابالأربتعيالو هللا دنع َّ مل و

 1 00 موبلاو هلسرو هب كو هنكلالعو هللاب ن الأ ةتس

 نيدلار وم|و . ةيصعملاب صقني 02 اب ديزي ناذالاو 0 هللا نم



 0 ب هسستسالٌام

 هللا ىلع بحيالو . اهارحوا ناكالالح هب عفتنيأم قزرلاو قازرااوه هللاو
 هبذع ءاش نأ ةئيشملا تحتومف هبلذ نم بقي لو انموم تام نمو يش

 0 ةعافشلاب وأ هلضفب ةنجلا هلخدإو هحماس ءاش نإو ةنجا هاخدي من

 اياوالا تاماركو . هئانفو ندبل |توم دعب ةيقاب حورا|و . هلجابالا دحأ

 ! راء دهتجم مزمالت 5 ىرنو ةباككلا نيب ىرج اع كلسو : قح

 ةينبو يازوالاو لبنح نبا دمحأو ةفينحأبأو كلامو ينفاشلا بلا نأ ىرنو

 مدقمةنسلايف مامأ هأ يرعشالا نسحنا ابا نأو. مهر نم ىده ىلع نيدبتجلا

 قيرط4بعو دينجلا قيرط نأو . ىديرتاملاروصنم يبا مزيغ ىلع هيف
 بجي و ضرعلاو لالأو لقعلاو بسنأ| اوسفنلاو نيدلاظنح ب حيو.موقم
 كلذ نمو ىلاعت هل هللا دنع نمّلسو هيلع هلل | ىلص ين لا هب ءاجام لكب نابالا

 < :رزولاو هان اورفخنأو ثوملا دعب تقلا لصحي ام هنعانربخأ أ

 ريغلربتلا ل ا|وسورانلإو ةنجلاو ةعانشلإو ضوحلاو طارصلاو نانيملاو
 لوخد لبق ةمايقلا موي ىلاعت قحا ةيعورو لافطالاو ءادهشلإو ءايبنالا

 مجاب نرودلخمرانلا هاو ميعنلاب ن ودلخم ةنحلا لهإو . ثعبو ةنجلا

 نوجرخي مث نهج نولخدي نيدحوملا ةاصع نم ةفئاط نإو ميقملا باذعلاو

 هيلع هللا ىلص دهحت انيبن عفاش لوا نأو هتمحرب ةنجأ نولخدي و ةعافشلاب
 لازني سيع نإو ةرورضلاب نيدلا نف معأم + لكب نافل بحوار

 نم نإو . مالسلإو ةالصلا امهلع انيبن ةعبرشب اكاج ضرالا يلا ءامسلا نم



 ل الضإو ةيادهو ءايحإو قتاماو ٍقْرَرَو مادعإو دانك هكرتونكمهأ|

 | ماذجلاو ترونجا مهتح هي ليسو ضرملاو لالخ حاكنلاو برشلاو |

 زلال رفاكلا بقوع امئإو هولعفام ||

 ا ةيسنسلا
 اصختا رخال

| . 

1 
 نتن

 1 قدصلا تافصوعي ر مالسلاوةالصلا مهيلع لسرأل بو 5 ةباثإو بيذعتو

 . يو اهدادضا هلع ل يختي . ةحاصنلا يل ةناطنلاو غيلبلاو ةثاثلإو
 ا لكآلا مهفح يزوج و ةدالبلاو هغيابش و رحال نامكلاو ةنايخأو بذكل ا

 ( بجيو .اضيأ لوسرو ىنوهنهغيلبترمأ نافدب لمعي عرش هبلايحواركذ
 | قلخلا لضنا ممابو اليصنت مهم نارقلا يفركذ نمو ةلج مب نابثلا

 مولع حونف ىسيعف يسوم مهارباف دم انيبن مزعلا ولوأ مثو ةسيخ ملضفأو

 دنع هب هللا مخ نم قلخلا لضفإو . بيترتلا اذه يلع مالسلإوةالصلا
 دبعنب هللادبع نب ديم ابنيبن عئارشلا عيج هعرش خعنوةلاسرلإو ةوبنلا
 || يقابف يلعف نافعف رعفركيوبا ماضفأو مثلا ريخ هتمإو . ماه نب بلطملا
 رماءةليبعوبإو فوع نب نمحرلا دبعو ديعسو دعسوريبزلاو ةلظ رشعلا

 ناوضرةبادصلا يقابف نإوضرلا ةعيب ل هاف دحأ لهافردب لهاف حارا نبا

 كا هبتك نم يتشلاو اديعسالذا هل هبخك نم ديعسلإو . نيعمجا ميبلع هلا
 | لعفلا ىلع حدملا ىنعمب ىلاعت هللا نم ةبحلإو اضرااو . كلذ لدبتيالو ايفش
 (| كبر ءاثولو رفكلا هدابعل يضري الف ةئيشملاو ةدارالاريغ هيلع ةبانالأو

 00 ةدارالاب ال 4 فلكم هنال 0 مرمال ه5
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 ظ ىلع كتاذو كتوص هناهمرصبيف تاوصالاو تافصلاو تإوذلاب قلع:

 يهومالكلا (رشع كلاثلا) ملعلا فاشكلار يغ فاشثكنالإو ةطاحالا هجر أ
 نام الك 0 توصالو فر#ال ىلاعت هتاذب ةُياف ةئدق ةفس ||

 دعولاو يبلإو رثالاو تازئاحإو تاليقسملاو تابجإولا ىلع لديف ةلال

 دوجوأ | وامه يل والا .ةفص ةرشع ثالث كبف .رابختسالاو ربخإو ديعولاو
 000 ك1 قليالام اهلل ةدسيلس اهدعب ةميخل]و . ةيسنن ى

 سلع 11 و: يلامملا تاسست عريخالا عيسلاو اما
 عست ١١ يناعملا تافصل ةءزالم يشوأ نيرشفلا) مام ةيونعم ىست تافص |

 "0 الكسراربم 3 يد راع رد ادا نط
 ىلباعت هيلع: ل يقسو ل اعت هل يلاعملا تافص نم اهدعب امو ةردقلا توبث |

 ثداويل ةلئالاومدعلا ور طو ثودحلإو مدعلا . هو نيرشعلاةقهدادضا

 ا 016 . لاعفالاو تانصلاو ثاذلا يف ددعتلاو صصختو لحن راتمفالاو
 00000 2 ءلتريتا ةيداملا بايحاللا ناو لاغن هلك لض نع
 تابسا يه انو اهسفناب ةعطاق نيكسلاالو ايورم ءاملالو اعبشم لكالاالو |
 | واب .الاهدنعيلاعتدلل وهةةتيقح دجوملا لعانلاواغلخت نكي ةيداع |

 00و نك ةعاطمتدوا ريع ١ دجوي ناب ةيهاركلاو ربما هيلع |
 توتي نإو مكبلاو ىتلاو مويلإو توم إوأم 0 لهما هيلع ليخسي .|
 | لك لعف ىلاعت هيلعزوجتو . م دأو ىعاأو مصأو اتيمو الهاجو اهراكو ازحاع ظ



 تب

 تاثر 1 دحأو سنح ند اهيف 5 هتافصو |هيف هلريظن الف ءازحأ نم : ١

 ضعب ىلع عرصاق ةثداح انتردقف يلاعت هتفصك ةفص دجال سياوالثم ||

 لعف يفر ثوم الف تائكملا عيمجي قلعدلا ةماع ةيدق ىلاعت هتردقو ءايشالا ||

 ةرد لا (اهنيامسو) الكل اعفالا دحوملا وه لب يلامتدأوس لاف
 ىلع همادعإو نكمم للك داجلا اهب يقاتي يلاعت هناذب ةئاق ةيدق ةفص هو |

 صصقخ يلا عت هتاذب ةَءاَق ةئدق ةنص شو ةدارالا ( اهماث ول هتدأرا قف و

 نامنو ةفصو مكعف دوحو قفل اهيلع زوعام صضعبب تانكملا اهب هللا ْ

 ةقلاعتميلا هتهتاذب ما ةيدق ةفص يهو ملعلا ؛١مساتو ) ةهجورادقمو ناكمو

 هل هام ع ةطاحالا هيد 5 ىلع ل ال يتسملاو كا اأو تايجاوا| م

 كح
 ليغ | نأ ملعيو هتافصو ةئاف يلاعتو هاريس ملعيف كك قيس ريغ 0 '

 لءرااملعي و داسنلا نم هيلع مرتي 4 هدوحو 2 ىلاعت هل كيرشلاك ظ 1 ١

 هتاذب ةّعاق ةيدف ةفص هوةايحلا ( اهرشاعو ) ةلمر ةلءرهددعو هتلمجأ|أ

 ال 5 ةددارالاك صيصخ قاعتال 5 3 :ردقلاكر ا قلعت يشب 00 لاق

 تاغصاطرش هاغإو مالكلاكةلالد قلعتالو ملعلاك ةطاحإو فاشكلا قلعت

 عيسلا (رشع ةيداحلإو ) يالا مب ففصتب نأ مصبالذا ةيودعملاو يناعملا_|_ ٠
 تاعووسملاب قلعنت حاصالو نذاالب ىلاعت هتاذب ةّماق ةيدق ةنص يهو |[

 نانجاالو ةقدحال ىلاعت هتاذبةَماق ةهدق ةفص صورضبلا (رشع ةيناثلاو ||١
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 ن الصف هيفو ماكحالا 1 وصار مالسالا دئانع ةفرعم يف

 لوالا لصنفلا

 دئانعلايف

 بجو لواف . ليد نع قتل قفاوملا بلقلا مزج بفرد
 لاك لكب فصتم يلاعت هللا نأ دقتعي ناب 3 هللا ةفرعم 0 0

 دوجولا (اطوا ) ةفص نورشع لاّكلا تانص نوف . صتن لك نع مزنمو

 0 هل يلو دوجوملا نيح دوجواا يرعششالا لاق قةحتلإو توبثلا وهو
 ) اهيناثو) نع تاج فشكول ىرت ثري اهتوبثو تاذلا قف 3 0

 ا و ل ا هدوحو نأ هأنعمو ا هدوجول ةيلوالا مدع 5 مدقلا

 رخاال هنأ ءانعمو ىلاعت هدوجول ةسيرخالا مدح 5 ءاقيلأ ء اهتلاثو 3 ملعب

 5 دار يلاعت هتنلاز )ع اعبارو )مدع هيلع ارطيال يأ ىلع هدوجحوأ

 ناكم الف خارفلا نم زق ذخأي م سيل هنأ ةأنعمو من ع هتاثأم مدع

 كلاب فصويالو تاه نم هج 2 2 مرلاب موقي صرعءب نع هل

 يلاعت همايق ( اهسماخو) كلذ فالخي هللاف كلابب ماق ام لكو رغصلاب الو |
 وللا نغتسمومف فوصومب م املا يلا جاتحت 2 ةنصب لرش ١ هنأ هأذ ذهعو 4.سفش

 00 ! 1 يف يناذيلاعت هدوحو نال ةلجوي لحوم ي ١ صصخ نعو 4 موقي لح

 نادت ) ةرايت خاب لاعت هز ء اقل َكيَدإَد 2 ند عريغ دوحو و "ريغ نع

 ةيكرمت سبل هنا دن لف 4. !اعفأو هتافصو هتاذ ُْى دذعتلا مدع اهانعمو ةينادح .أ|



 ةييفدنلا

 لئاع غلاب ملسم لك ىلع بهن 0 لك يلع ضرف 3 نارلعا |

 0 تادابعلاودئاةعلا يب يناا نيدلا ماكحا هلعتي ىقناوا ناكاركذ ||
 بلطلاب الا نلصحممالو. ملعتلا معلا تسد 0 0 1 ىامأإ

 ىلص هلا لوسر 0 قو. 7 يق ةقث نعذخالأو مزحناو ةوفلاو مزعلاو |

 هللا لص لاقو . ناذيشل . ناؤيشلا هأور نيدلا يف ههتني اريخ هب درب نم سو هيلع ٍْ

 ءالءلا لاقو. 0 ٠ لضفأ ءي شيب هلا ا ديعام مسوي

 نإوهتدابع محن ل: ةالصلاو ءوضو ايس يلاعت هللا مما

 لبس لاو .ءاملا ىلع ةبانكأ اكللعالب ةدابعلا اضيأ اناا . عفاولا 0 أ

 هل لق ىلا نم ضعأة ةيصعمب يلأعت هلل يصعأم يللأعت هل فادح -ر يرتسنلا

 مهضعب دشنأ أو لمجلاب لهجا معن : لاف لهجلا نم دشا اعيش فرعت له ظ

 يردتال كناب يردتال كنإو # يردتال كنا ءايشالا بما نمو

 َّى ردتاذآأن كن يردبنم لئاسي # يذلاب كت مو ي ءردتال تشك نأ

 يردي نم كلاوس اموي ىبعلا ءانش * انإو ,توكسلا لوط ىبعلا ماق

 سس 222272
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 دي هوبا

 (ةح

 © لا 1

 ك3 (لا |

 ل" 7 1
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 0 !مبكلا

0 
6 200 ّ 

 :0 هلا 0 5 10 يا 5 '
 هك ةيدصصتلا 0 ا مع لادعلا دارس 0 000 50 1 ا

 ةيدبجلا ةقيرطلا عابتاب دا ماكحالا 2 هقفتلل ربختاهب دارا ند قفوو

 أ ىلا اولصوف ماعثالاو ل وبقلا علخ مهلع علخت ةيضرملا قالخالاب قلختلاو
 انديَع ىلع مالسلاو 0 ةالصلا أو ماقم يئس نعل ذيذلبعتمتلاب دوصقملا

 لوتيف عبو مالعالا ةّعالا هيو هلا ىلعو ماع |! نيقتملل وه يذلا ديحم ؛

 لك هيلا جاذحياميف فلءوم اذه ىلع نب طسابلادبع ينغلا هالوم يلاريقنلا
 عا ا ةتنطتقأ هياعو هتقرعم هيلع بسك و هلبج 0

 يبطل يشرتلا سيردأ نب دمحم هلا دبعيلا دج ماالا بمهذم يلع منال
 زوفلا ايجار هتاخو باوبا ةيناثو ةمدقم يلع هتبترو هنع هللا ضر يفاشلا

 أ هيادهلاو قيفوتلا ىلاعت هللا نمو هيانعلا يوذل هيانكلاب هتبمسو هتاخلا نس
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 قيرظلا بادا ضرنلا يف ةئلانلا ةلامملا
 ضبرملا ةدايعبادا 174] ابرلا ماكحا يف ةعبارلا ةلاسملا 18

 ماحلابادا 1154| ةبراضملا يف ةسماخماةلاسملا 4
 دجملا بادا- 114[ ةكرشلا يف ةسداسلا ةلاسملا 14

 نمءوملا باذآ ةراجالا ينةعباسلا ةلاسملا 5

 نايبصلا لعم بادأ ١ا/ نم تامر عاونا يف عبارلا لصفلا 15٠

 ماعلا تادا 1ا/ا تالئاعملا بإوبا

 ملعتملاو لئاسلا بادا 117 طاوللاو انرلا مرحي سءاخما لصفلا

 ةيفصلا بادا يف ثلاثلا لصفلا اهوحنو

 خشاعملاو ًاءالعلا ةعاضامرحيسداسلا لصنلا ٠

 ةبعصلا قوتح 6 اهريغو معلا ناتكو
 ملسملا يلع ممملا قح 17| ةعوهججرومأ يف عباسلا لصنلا 7

 اهجوز يلع ةجورلا قح 10 ةقرفتم باوبا
 هتجوز ىلع جورلا قح 1174| ةبودلا توجو يف نماثلا لصنلا 151
 نلإو لع دلولا قح . 1/4[ قالخالا نساحم ركذيفنمانلا بابلا 5

 نلو ىلع دلاولا قح لوصف ةثالث هيفوةرشاعملا نحو ب ادالاو

 نراربجلا قح 14.1 قالخالا نساحم يف لوالا لصفلا 5

 فوصنلا يف ةتاخلا ١ ملا بادالاركذ يف يناثلا لصفلا
 | يلطنو . يبس اطىتلا ةيعدالا لطم لكالا بادا١ 7

 ظ ةتلطعألا ةيعدالا ٠ ةعارجلا عم لكالا بادا +1١

 . برشلا بادا

 ةفابضلا بادا 6
 0 سلاغا بادا 177



 ناضمر يف راطفالا ماكحا يف ثلاثلا لصنلا 56

 مايصلا عاونايف عيارلا لصفلا 07

 فاكيعالا يف سمالا لصنلا 4

 الصفرشع ايثا هيفو ةريعلاو جم اماكحا يف سداعلا بابلا 5

 رفسلا لبق هجاتحي أميف لوالأ لصفلا 5
 جلا طور يف ينايلا لصنلا | .٠٠4

 تانرملا يف تلاثلا لصفلا ٠٠ه |[
 اههئادا ةينيكو ةرعو ع ينم كلسنلا نايب يف عبارلا لصفلا ٠0

 مارجالا تامرجم يف سيماخجما لصألا 4
 بفاوطلا ماكحايف سداسلا لصفلا 7

 ةورملاو افصلا نيب يييلا يف عباسلا لصفلا ١٠6
 ةفرعب فوفولا يف نماثلا لصنلا 7

 تاريجا يرو ينمو هنل دزب تيبماورفنلا ماكجا يف عيبابلا لصفلا از 1|

 فوقولاهتاف نمو زصحلا كحو ةكبب هلعفي نا جابحبا نمييبلطي امفرشثاعلا لصفلا 6

 هكرح

 جنا يف ةيجاولا ءامٍدلا نايب يفر شع يداحبا لصنلا 1
 سو هيلع هللا لص يبا ةرابز يفر شع يناثلا لصفلا

 لوصف ةيناث هيفو مراخغلا نييبت يف عياسلا بابلا ٠١
 ةدرلا ماكحايف لوالا لصفلا دعت أ
 بالا يصاعم يف يناثلا لصنلا 57

 لئاسم عببن هيفو هيشاعم تاستككل اهيلا جاتجلا تالماعملا ماكحا يف ثلاثلا لصفلا | ؟5 .
 ةنيبانلا عوببلا نايبو هطورشو عيبلا ناكرا يف ىلوالا ةلأسملا
 سلا عيب يف ةينانلا ةلاسملا 4
 ديت

/ 0 
1 



 .وييس 3-32 اسس ا( سس سسما

 ةعارجلا ةالص يف سداسلا لصنلا

 رطملا يف عيجلإورفاسملا ةالص يف عباسلا لصنلا
 ةعيحلا ةالص ىف نمانلا لصنلا

 دوجتلا ماكحا يف عساتأا لصفلا
 نيديعلا ةالص ينرغاعلا لصنلا

 نيفوسكلا ةالص يف رشع ىداحا لصفلا

 ءاقستسالا ةالص يفر شع يناثلا لصفلا
 لغنلا ةالص يف رشع ثلانلا لصفلا

 ةالصلا كرات محبو لفاونلإو ضئارنلا ءاضق يفرشع عبارلا لصفلا
 رئانجلا يفرشع سماخلا لصنلا
 لوصف ةينامث هيفو ةاكرلا ماكحا يف عبارلا بابلا

 ةيشاملا باصن يف لوالا لصفلا
 رابلاو عوررلا ةاكز ين يناثلا لصفلا

 ذاختإو لامعتسا مرجي بلطبو هضفلاو بهذلا دننلا ةاكز يت ثلاثلا لصنلا
 ةضنلاو بهذلا ينآوأ

 ةراجتلا ضورع ةاكز يف عبارلا لصفلا
 رطنلا ةاكز يف شماخلا لصفلا

 ةاكزلا جارخا يف سداسلا لصنلا

 ةاكزلا مسق يف عباسلا لصنلا

 عوطملا ةقدص يف نماثلا لصفلا

 لوصف ةييمح هيقو موصلا ماكحا يف سمافلا بابلا

 ناضمر مايص يف لوالا لصنلا
 هننسو موصلا ضورف يف يناثلا لصفلا



 م ع ن6 00 9

6 

6 

44 

 و
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 نالصف هيفو ماكحالا لوصاو 0 دئانع 7 ف لوا كالا
 دئاقعلا ىف لوالا لصنلا

 ظ ماكحالا لوصا يف ينانلا لصفلا
 لوصف عرشع هيفو ةرابطلا ماكحا يف يناثلا بابلا

 ءابملا يف لوالا لصفلا
 اهلازإو ةساجنلا نايب يف ىناثلا لصفلا ٠

 ءاهتسالا يف ثلانلا لصفلا

 ءوضولا يف سماخلا لصنلا

 نيفالا ىلع جملا يف سداسلا لصنلا

 لمعلا يف عباملا لصفلا
 مهيتلا يف نمانلا لصنلا

 32 ٍن 0 لصفلا

 اللصق رشع ةسمخ هيفو ةالصلا ا فكلنا بابلا

 اماقو ١ يف لوالا لصنلا
 ةالصلا طورش يف يناثلا لدفلا

 ناذالا يف كلاثلا لصفلا
 ةالصلا ةفص يف عبارلا لصنلا
 ةالصلا دسفب اميف سماخما لصنلا
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