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 |ةقيقحلو ةيجرمشلا قرط انك نيديوء(سمسلا ةمينح اةل للا انا ده ىلا هلد نهحنا
 والا جتسو لسرل اديس ىلع هالاسلا و ةولصلا ا يفصا ياو ءالعلاو ءايبنالا ةطساوب

 باتكلاب مصتتعملا دبع لوقيفدعب ماء لدتهالا ادت قارا مويس اصماورل
 0 اقل ادهش ن أطلس نب لع ىر ايلا ميركلابمرب مجاتحاودوقلا نييرحلاو يمدفلا
 قلم امم اه مظعالا ماسالا ىلا دز دتسملا دنا تعيرش حرش و تعيطل خف اذه نا

 تانصا:نارضغلا عاونا.يلعىلاوت و نآنجلا تىرعليعسه اهغلب نامعنلا ةغينح ىف
 ملوسمؤعو م ييركب تكل كح اتغموه مائل يدي تام كام ب تاونمرلا
 هلبره ا جدركتلاو نميرغتلا ةداب سوم يل ستلاو ةؤلصلا مهظعتلا ماقم يف ليكألا

 اًنمئاق اموقرب ٌنيَدَتن انيدادل نيعو نيب ىا عرش ىنلا هنامخدو هثالا لك
 َنقتساطارصر تنمو هل ججريلا تأ دهو مرجعرف قالو جوعلصا وسلاما
 :.مو::ج لوصو ىل اهقصلا فد رّيرةورتفرعم ل وصحى اينددل لذ اصو

 * لمت رملذسلل تنساد باطتسسملا باتكل لل ايذاب نيكسمتمدغم ماكل دخمالا

 ناوغْس ىا هدجيو هلال د) نا دبيشاو اهظظعتبوكلملا ف عبس < و .عوملعنممالشلل ل ملصعن علا ,ية«ل!ا حق مدعو لامكت مام
 ميضمئاقلا يع نيهَّناديشآو تاعونصللز لاو تافصلا ل كيرغ

 هلا ومعنا ةبعدرلا فاصوا نم وقسم هللا عرب ذم طوسرمورقيدوبعلا
 هوم | تعصممل حممد ووسوس ةسيوروبوساسلاسسمس



 رئيومريست و ركيراي د نمةشيدم غيل
 يب مدر نييرلأ دسمورتمال هام امالا نما ةللع نعاس تب 4
 مطاط تزن الادب متاح هات وحيا

 ال انا د 2-5 0 نين يمول هبت معسل

 لا يسلك ها سدو مل تار واتسب هدم
 ننس ىفاشلا باك مسهل جيعسمب اا دح ىاززغ ارجل نري <<
 عمم باعد ها قلاب, ث دحد ريايسخو نيام تنس دلدم نيرا مسع نب

 0 وس طفلا ب تايد طوف عسى عكذو ظنا اللاب
 قو نيعباتلاو اساسا مارس ىيااوج نش

 هسئارتعالا ياي ىف ناصنإ/لبابر لرضعب لاقايك الار تعا
 وكول شلم بكا ك1 وح اصول للان + يها نلاريخ

 دب لو امنع ىو سم و ابل تقدا دن ء اضرار زو
 لاو ادلاع ا بقذ نوكب نادي المقفلا نع ى درب ىلا نافمقملال
 يذل ]كو ثيبدصملا ةاءر شكى جرتفصلا ٠ث نوكي نام وب
 من تيار كلا ارا تيب نيعماجازداكوامالا غش نكان م

 4 راش لد ةورباورل لو داتسالاولام» نإ ظ
 اس يزك يمساكماداواماعف اقم عمدا هاوض لان تياميولا

 7 نع
7 

 3 اباتتدس.ىقحلام هددإيميلا ةنعفشيؤمي دح
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 5 جر 20

 * "لوو اجل
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 "عمان 4

 صر
 عفوت رزه ط 3 ا

 دنع د 7 ه6 2 4 بزافلا ٠ ناي :

 ا الك وو : 2 زيبا 000
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 5 5 اس 1 2 3 0ق 1
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 ىلا مسوأت سه ازيد الا ءامس لؤ عوكل
 204 لك الاكم ىكت[مهويغو ىدوفلاو نمش هرتبعش نعاكو دزغ

 جلزايتسل) ونقد ناو صب قبمالك م نيد كتب نرد يم ظ
 لاو رتشينح ى ا ىلرب قار تتار لوي تاكديم ميج ر سيل طسفاوي ف
 ليل جرباتوه رضا اجه ان عروكذلا ىأ ةفينحبللوتب
 ةزاجلالأو جا[ 16:وث ملل حا طماؤ نع نراماعأو فندي ن نبيلعا دوسل ال نع

 افالن باطن مؤدب قلل سميث ءاوس عامرلا طع لو مع صاع تع

 ا «يزعسلا :ى تداخل عنا نام ينسف
 اهاذاةدش نمايف بخ ىاآه - مو ما زورا
 اىاملو رقت ابل عىل ضو مالالاو واصل الط ل لع! ىه.ةابل شمل ادق

 ةرليعرخ وزيدوكلاب منموم ىلإ ة يشي لمول ءاطلاو لرقنييناوأف ند
 امير كلان وراق تدمي كبدة ها فاك يلا ةصقآنم

 سلالم لاول انكسر ضير كد .ذاًاميويشح.ووص
 ف هيتيدخ وع يام تنقوماع لاكي حمس دام خ

 ظ ل11 يفي وقح اب 0
 0 مال 000 ظ - 0

6 



 ركذوةيقأبلا ةرخشالاانلو .تيئافلا ًايسلأ امل نوكي كا تيلزالا ةدارالا نهم تيفال
 مث: ل يلق عاتمد البلا فا هزفكن يزل بقت كنررطياك لآ تمل وقريت ف اىيرغبلا

 اههحيرمىرج تنمرمفط م هراوقتا نينلا نك. دايللرشب ؟ماهحممهلو
 . هف- تااناشاداريالل يخلد ادنعأ مو هلد )نع نم الثا د يه ني سل اجر افمالا
 هدا ءله خا نا نيلنم ٌءل ارضعب لآقف نيبلو ءاخر فان اكم لكلذو نسكرشما
 ءايحاالل يل سن ياك هن هه هس ل]:زاذءالبلا ثوم لف نحيوء اعلا نم ىررامف

 هس الصدد لإ وسراذاذ تّكج لاق باطن ا زب ر عن لسا بع نب ار عىرانإ لو
 ةداسو هسار تحيو ئيشر ندب وزيد ريصح لاش إو دو غىا ةيرشم ف يصل ع

 توسل زو اوضح خيدياموهوأظو يلجر نتعناوتيلأه هوشح مر !نمإ ار ويصمت

 5 بام لاقت نيكبؤ بنج غر يصحل ارث لتيبارف باها عت م لعم ملعم بهأ مسار

 ضئنأمللاّقف هد كوسرأب تنءاو فاه [ميؤرصيقو ىريسكن امس لل وسراي تلف
 و[ عمل لؤصيمنل لرسم ىامتس درع نه ىتياةراالا اش واين ىلا امل وكب نا
 تام: لك ور ايكىولبللياغو هلا ةدش ىف وهذا مسحل امد2ب كرم تجو
 :.ا هز لا يعس ىف ةيارز بملك د ان سالا ريح اةومكا هلا وراي للفن باو
 دز لع(جي عهنعي نم بضل لمن اكك ةغيطقربل ع تناكمالسلاو ةولصلا لع
 و ب يل تعاضبو ءاليلا جلع قي كل ذك انالاتذ كلدقملاشن

 كلا نمت اثلاثنمب ىا نكهه بيصتىامهل لدي هت وراس رقفو ءاتال مندور .ع
 ةدةرعل بيرل ياه درج اؤتبترلاةياغتل اسرلاو هسلل وسر تندوةباصإلا
 نم اذ خلابملاىا ةموسكل يل ادي دشقب ريذك] مذ اهني ءالب تملا هه ددسا نا
 كازو تيربو هللا قلخ نيب نميري اذه ماع تما نم يلهو ىاريخا ف

 ذم هتامراطق مطعءالبلا عاوناب نيل تم ىاركلبق 0
' ّ 3 

 هلل !زةنسسل نبهت نيل ن|منجيلا ورمل هلق للعم” للاح اذكو ىا : 1
 ”يطاق ثيدذح نص وا او هللاتتسل دج نإو اليد

 رني دو ناك أد مني ةب اذتيب ل خمالا لنمالم خر اينلالاعالب
 011111010 <ا



> 
 !أيءلليلا حربا مني د دق لع لبا ”قيمنيد ىف ناكناوطعالب ستشا الم
 خيل هيوباو ننس ف تجام نيا»او دو ةيطخر للعام ل عنعكت

507 ّ 
 ا ءايجاواءالب سائلا حشا ظنلب اعوذ مد يعس با رع تسم قدك او

 اي 2 ةءايعلا »لأ لييأم ل
 م :هءالايلاب اجر فدش 0 أك نقلوا ىتجاّمل اي لتض[يملؤاهأ
 يل الع ةيبس منان اولا مالح لبلا نا مالك للجد امل
 ايلا اببخءاوسرل ادكالل جن ىشمر لدلا انها سيكي الا اكسس اًيساءاحالاسا
 يكرهها نم وجنتو نولات كيرلا تا نوكتن تارياصبس قياراشااكملرملا
 نعيدضلا هاربا نعد اماستباى ادا .رعفيح ىادنسىا < و نوجبي
 نانا ددالص هسللوسد لاق تن ةاهنعى ا : هد لوضر سفاح
 ءايلامن + 5و نيج ىلا تيدا عل ميد ىاركشل م ياو ماللا رغب نومي

 (]طت ق]متدشيو تءءللمل ففعل ىاذ او اولادي نشتوأي
 ديانهو ين درقمأقم ف رنج 9 كَلَح عدابيتجعز كن كل أح كنرصبأيا
 د قجوز كسار قارتادهر ف ومتنمل ان مرتب اهمضتل اذا ىلإ حلا نصرتياغ ىلع

 20 2 ب جو 04 -ضتاامش 0
 ا١هن للعووخميو تسرح اذ جل ل تساو رنج أوم

 -2/ادقو ءاسبلاء اس نمزضف !ن نايل مالايو ضي بار ضر شلا .م راتبا فسح انين اد ةتاوملاج حسا راع مدل نبال
 تا مذل لاو ةراصيلالوص دج لاقولصغا طم اصلن ,لسسلل له
 تخلو وعر: ةم او نر ع تضبابىصزنج اف قجسعذ لصون بسنه
 هللاوش ا يل و | >هةداتج نب لعس نع اربطلا »أ هذكن

 . م هىتجل ملكتو هساءاقلب مولع كلذ هسان وه ربط“ "هل ركى اتيولل ”ايجالاسج زير ترول لددع لع نويت كقيرقيدطلت#غ ا.غضمأمب ىنتيا مدي ضماذ بطر كلاوسجديإ ن هرم قفاه لاق مالسلا
 قال كللل بجو هونج نيب نم حراره نحل رض نإ ماركو
 2 مدد لزص ىلا ناني .:عرلا عدمه لونعد متاع للم
 نجل |ؤاههعىلاعت هد لين ررتغتاع نك صأي ب تيا وال لع نعلن للا ةؤس

| 
0 



 0 ييبيحبي ن1 مز5 ج1 51 1
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 البلاد تسلل ؟:

 داوبسآم ىف أني هرنيل| وتم الا ةسيلعسس لمدجتل 3 0 0
 )لام لايلعاهلإو تاكا لعلك نو مهام زد
 0 0 لرسأيعن با نعتجلم نباد 5

 يخش ن اكورد ع نودجنالم]زهاووه

 2 : : هللب ولئاينلاجرش ف لئكاضفلا لمه فب طع

 لاب انعمدر تينا لتقل ىلوم لالي فلم همز ىاذ ::يقلعد
 تمدد لنهر دوعسس نبا نعآرهريغو لال نير آمل سو صاازي تا

 اها :رعرتولصءابتتا نيح

 اي مس مصب مابي مضي

 يس سد هسا ال اح
 . تلتهم ندم فد ةحضاسيرب 7 0
 اطغلوتجيرالا نك لراصصا اود د بوس 0

 مراسي نعخرمالا اح نمأيب يريح هلل شيومو يلع مالسلا ييصزع ظ

 و هد لم دويلعمالسلا

 دس د 6

 92 ْ 5 ملا ”لدأبعلأُم :

 . 1 ةراوتسالاباصصلار شعم جمل
 داس ن اكن 0 الاتصل رو اوس اوضح ةداوتسالاذلر لد

 مزركام ا تا بدوي رازكسمز كال سدر دوعيسزبلك



 .رعريأو ريف وملون يبيك يو ظمو اج نلذو تادأ الا اهم نيرصيلالآ مس ع نررصأ
 ادد هدصقاذاىادا ادارااذا طلع سالصمهلزوسر لاق لاةكيغد دعمنا

 شع ينك مدعل كرد هيض تم نيكد دول
 باينم اندسوانضُئارف تاس دما بلل

 د أريبو هلق نق ةولصلا م اعنعش.ىا © مي
 كا هبسالثلإ مف حاكا مداد ءاشيام قلبي كل يرعو ديثآوإصئلشلالا و نعرذاكلا

 ارط نوكيا | رهام لوس مومدنإ ضف اذ ةنمؤ الق نم ناك موتا كيكبذيأ
 0 عررصمو هتياعر فو أني الالض لنصر تخل وسوسو هند اره زر مومجرعأن

 0 و 0 ا
 ظ ىاكرؤتسا نإ 1ص ذدجاوروع

 بيج اع .

 قوق ةيضقر تل ازعل لص الطن للا تاس اوبرايدالتن
 لب جتسزش نول ام أمت سالما لد 4

 ر كن ظ لوّقإشلاةياورف لير نق مح كلع جمب ىدفاطستساللوأ

 ديميصتا عازل ةاد ق5 ايا هرلاث كا ذي لع كش نمهالتس
 ولعت كنا كاوس دحلا مكمل ديب امج اة كتير

 0 اكلت 22-7
 ميالتىرخابإو مدت تتت يس انت ىلوال .جاورلاو فعال لوهان

 46-0 لا ا ف
 اهيشياوير رتدعم 3 ىلا ريخ ارا مادرن ىلا ميال نامكا

 0 يا
 ماداجو 0 لاو ىديصقم قف وراسج ا ىإ فول هيرو 3
 ظ ىا ةاددارزبلإّتادر ىلا ندد نحو عيبا
 ل لما ايضيسملا وا روكنملا مالرينجى
 6-0 در اطر هتف
 0 وع كال 0



,' 
 ظ هع اءاوربب داع ركلا اتا قادقر د نإ نأ

 نقو نيس !ر صحب نيل: لذ[ يلع ؤطكأ لس اطر دقو قلة وم تارآبع
 /نيا ةداعس نما عوؤره صاد هيل زبد عسزعى نيزتلاو مك يود
 باغ اينو زجطس ال5 فا بطل 2و بدات دسار انقسإ كوش مدت هن

 :رماجيرا متو جيرارطعل رم ءاكس ضيع اقدر س انرم م قالو نقسا نم
 تملا تل دل ةدافسالاطعا بد لوقا عدل ةحالص/سسيزلنيركشلا

 هارد مرعد هكبوو ياوصلاعنييرل ةموش
 » ٠ 2 1 4 رأي 1 كلل أ ايصس زوسس ١ ءاحلأت

 2 0 2م 0 ١

 ن تاتا نعم هلل

 0 كن ل نعلق دلاوسل لبق لاونلاب ديور نآنللا
 0 دز وص ذرب و ايهركذ ف خلابيش ظ

 ملام كاب 1 2” اخ نسبعا

 ظ 0 0
 همآشملىا د اطاسم قب امدميرل حج رولي ابالعسا 5

 2 ارزعؤريد نيالا لش لقشببلي كساب فد لق ح كسارعف كسارءفر ظلها مول عفا ظ

 0 لا !قيض نيحلا|
 للعلا نموا( صوصخ يلر آي ىا برايل وقيف بتارلل عج هاراج هيغنرمورنمما

 ِ 0 نرغواايوص تعمم
 راج ا نزع هد! وقيد ناكل الخو ناشلا يا 7 لا



 دلل ترم ىف كلاس عا لهي ثين نالاد نامل 0 طلو
 اكامداو تان اقم تن لاكي ةدآشل دجدد اة طحل ةراشا دجويثلف بجي فر لل لكللت ىف سبعن كلل
 ةايوأب تاناويملان مولد تابماللعا مال[ نمرانل لله نورعا 97 يا 00
 ءافلاصه تززماجرا ادثتعم اريح جوزف تانبلاهموكتل دلانص

 ك :ععرؤز تحلصٌد نكون زملا 56 ساه راقوتل حمس اذ امي
 بج حححرب لاس اكلتىدي -

 0 م يدوبعلا راي ظالد احمكس نتا ,

 مل يلج اعلير ىنعر نقلا عير كنأه ليشريجاي كسار عفر لاق ؤ
 عم لوقيطلام نيب راي لوي عدنع هداضحأب ىا ديد عمل ةشعىالاكا ]

 نيل مللاكو دي دشلا اعلاف سيدحما نم لأمم يي 3١
 فى

 ست ا
 ا

 : : 3 يذلا قف ني ْ
 0 0 مىاآجو ىشماسوت

 5 يو ا ال تعيجلو 1ك لسمو اايولغم

 ِ ذاب ىلوالأنت كح ارم وقاىرخارتب تب دو براقعلاو تاي اع
 :صيقراتلا < مجرخي لاوصا دع عفت رمو لكاطاانسلسزا دمعات جح
 دز :امبهق ليد ىكتالل اه دع ريل ىلا 5 ةآيع | قاسومم اسوغم سبت ىا

 الكم هلع و دجصأتبي لشريج ىف | نخاف تيمالا ورلاوعي

 الآ ةح تل حرم ىلرششا '-ةةم لعل كيج يامل
 تاآرق ثالغلاةلمهو ونت قو آهركبدةددضلل آن هد ْ

 موشن
 ةسار مهر لؤلمتو كرات

 يما دن جبس يانج مح ايبجا 2 يتخلل ءالم

11 3 

 هان ىلا انج م
 فتكقأ ع 7

 2 ةقلز وعبر !ابهخذ ت



 ا ١ ىلا كيد كك ك يلع لوصلا ىا وبما :ةقيرلا حؤصأ 5 :ايلا لسدامل يل (؟:ةلخ رتل لأعي مل وعل خس ع
 از 2 اق يج بر كنل وتقل ىحتيصعل هريذكلإلت مسن نلظ برأي كبعلا| طقفحالا لا قرحآنلانم لنك و اقك طعفملذ للمت هه !لوُعِض هبر لحد جسكاىسب .هرتسورب ىبدبعلاي حي دل لاهدوع 21 رع كاعنيوملو ىف كيو
 نائم اباكرمارخلؤ وخعم كنم قاجد ع طقامل اكأ اذه .؟لرد سى اافيرح

 ل عاو ءمحر ىفأب ىكتالمأي او دبش للاعتو كدابت هلننلوقيفمالسلارادزتلخدا ورتماعل طل تجيرب ىف ية رص ذر نانلا
 00 انم يخي نمرخأ ا اوس هن عركك لق ورتيخادهؤتنج
 داك نانحاي دا 2 درجت م تنال

 0 او ياخي لبد دعا ا

 2 مدي. لاقي
 و

: 00 
 ية 3 2 يار ١ ا رديأ مق ْ هترأد سإ ع تخيل 0 هدو بسب تح دن ءسلن اص مننا 3

 8 وقيم متجابلاعسعمس لاق نجلا "هاتر ّخ ف [2تامزل علل ا دم نموهقوحاير نب ظ 55 مءاطعو ملل نعد ال الع ليج ندع تيقلالاديدغتلا يت



 : ««تيحزلل تاؤلافد 1 طسساب
 ل ركيبأ 0 اضع نم لنضا ترادأم لوقت
 2 ثيدح لا الاوان[ ةنعن و يلج ذو قعاج

 د والاطف ١ ءتيتاأم مح ديس عرض ر :

 صخب كأم سارا جلع اوامر نصر اعد لع ناني نايلمنأعلا ظ اة اممع لات هد صنت أ جو لف زنالا جرا ملتي سيان
 9 نركتف تيقوتزعال فالكل شموافوقعم قمن لمجيرخل

 ل مانجر سل يعزي| .رعؤيشلا وباجر خام نيؤبواعوفم
 أكن :دالاوايندل !نيفاعل ا ووغعل اكل ساق لاق ن ماكل كوعيس نعل نكرلا جرب هس لزكد لأ 1 طر جاع هد ل صيجلا نا دعس لنور ةريره وعد (:1 ل طا عاتق ودنسح قالا ورننسح يراود اوطتتم عم 0 اقاوم تيم .و هيل عشاؤص

 55 همهجأ 0 اهلداو لاعازئأفن يف م امي
 املواد ثان لأ ةارخلت ا

0 
20 0 0 

 ؟ييعدالك ثأر ا سال انما اتت ا اتم
 ينعدم ويلا ون لقسم لاف ةاذولا دعى
 0 - وز قلونع يدر ام قد كبف ين

 َ اددعّدحولامك عد عوربي : 1
 م 0 يا م تيطو داد ورا ديكس ف ذنع صو
 :.ال/ لا عترلوق موق سدعْءالوفت قد ذومسنياكبالنلا تيضقا هلم
 0 نادل صو دضرؤ نملاونجؤتوا نه وستمل ام ءاسقلا ب 1
 أي رت ريل طم جوراو حاككلاردجرب مريع طعامها 2 دملاي 0
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 00 ضل لجاج ل خد نافذ
 لها كماله مشا يؤ لوخرل ل ضايجدحا كأم ناوعتملااهلف
 لوم الةعاتيح لذاك ١١ يتسد

 بهذ لوعرلا وقل دول يك صنعدلد لاح حر مأ يع يبدل
 00 باجياو رتل لضم عماد اه تالف 3
 رعت اما جتحلو ىارلل راسم ات ىروشل لل وقوه مسمر بة عا له ركيممأ
 ةحكهب لخ يما وأ لاصاهل ضو طدملوةّرما وزتل جيم لكس هنادرعصنإ
 وى ةدايد اكتر مت الع اططشال و سكو الاصابْش قلص اهل ووعيمسرت لل اقف تام

 هلنالص مدل طوس ليف لأعف مرش الان :ر اتسع قعمماقق ثاريملا اهلو ةدعلا
 مذلا ياهو ع سم نباجرفف تيضقأم لغمانم ءاماقشاو تنب عهرب فكل
 هب الصواط دو ثم للوق فت جالف ق قشاو تنب عهربشيدح تبن ناةويف| هل لأق
 - لحل قي نعس ضر لع ن اكو ثاريلل اهلواهل رمال تهيمن او اسرئلع
 يلع هدداط صمم ل وسد.تنسو ىلأ عت هييدر اسك طب جومههازم ب لع لل وق لبتجالعدرب

 ا اوكا طسلا طع ىصشلا كامن ف يسلب اريج (ةطش لاك بالا
 أن تاس ععت كاعد ادب عال دج تمل 0

 د 0 :تيبضق كلن 0 ل

 اوم د 00 هيدا جدع تيثولوأس ايقمل ا ييتف ال! كوة ىحا
 ”اجيبعز ١ ع كابو ىذاشلا صيد نائل للوقلاو يدونلا
 بمال مسام لس هدد الوسر ناوعسمنب
 الصللاو و ك0 !ايقتلابب هع اقص اد ةحا'ذو ا

 : ب نويش: اكل لانأه اصقفوأ,ةدأيز لف تيس ميش ماا اع عشا
 0 لي هت زوبوو[ موف لعانلا اب لعت ضن: نينشنم لمسلا

 ةضقاسإ نيو ركود لآضالل راب نم ةيشالا نم لوصفلل ةغيصب تيتا
 ًاتهورلبقل للجو لوح مذ اذ تيضاذأف نوت (كىتالرغبأتا أن
 يل درجت كرب هداضاو ةولصل لو مالكلاوهرق لبق
 ةبسولوير كاي الهاجم ا ايسائإ سوا ةولصل لذ لككاذإ نا ٍطعاو ١ صريغت

 همم



 هب

 !نورد مالطفاب لطي تفي للاذو ثلث لدد عريولص لطسمل د أمن ظ

 دار عورنبيمب نعمل يل ايس ا ولا
 دكا قومالسل ل بقوييسلادوجس عضوم نا دع. بشلل ةريضآشل لاو قفاوبورحاظ
 ةدداولا تيد آحالأ سم وص نر ةعاوالا ىلإ لمنع موصرباو ف كمال لطب

 3 1 ءاوراكني ديلا كيدحاهل وا ثيداحا امثالثا لع لص وبس ؤ
 ةيلاهذ لآخؤرصعلا هللا مامضلا حولاص ١ 2نيشليب اؤمريميو

 0 ولأ .دياطذ لوتياكللاف دن ب وسب يل

 (نيصح سس ناعبأ تحت هب زرت لويس دمج ماك

 مشمسة نمسا 0 1

 اضل لأ بولو لدينا أوسم لم

 ااسلاو ةولصل] لجل وفأتمم ل الفرك انجب قلعت كا عشل حرش ؤ

 اغا زودتالك لاش لاق دقم نسال ينال اان خا الي رالف كلا سماورأو 'ء
 دبع تيار لاق ةفلعزعمهلمازعد : 2 0

 :>م بييذوأرق وغخ رم ف كيني - 00
 ةزي متت برشتهدد الجر تلقفء(مىابيرغقتي اهل اذا إ

 نيلام ها 0 لعل وعل كب يدتشتةيلالأ و ك

 انحلال ءاهدايكن ينبع ين نايا

 اناا ١و 5 كن

 / سطس[ مسد لإ سر تيقس دقلة ضار 4م 1

 اناره يلا ]وامل يجن ع 0 ابا فييتلاو الاطك يرشلا

 3 مداخله اقس ىدل يهب نأ ةرصعل لإ طحضلاو جتا ليلو كلذ مويرجم

 اذ يبذل ا ذيجئوإ لاذ يمت مال اذ
 كارا ادام د يلع غيني للوق ف كسلا نود ثمين غر دلاذ وعش وزع ءضوطح
 َ الامل اةدويلابدرمملو ادارتسا

 1 ا 1 يلا آ

 | نيامإ لويد هعمل ش
 "اواو با يارجاكمجنا بماعوفرم سابع 3ك

 اقماكينم مالا
 تيار كيلر دوعس من لاقفوقعسنب

 ءاه جلت ةرنل



 دك

 >4 اليصحت ناب اراعشا باش توصيف لس ريع هدد لصون ىلأ تأ
 دساارثا هيلع ىربال مو اتكب [ىماكا نم طحل مؤ يرلو بابشل ناو لف ىلوا
 :ءاسسل ا بلت نا ىلا أم لضأيب تاذ ىلا الو نيواتف اتمالأب نمأيي بأ هيلع دحا نم
 لبد لع عاطذا تاياورل اع ف هر ونارظنل لف دطاو ظنا نق اعل لل هليسأغي
 الل ]افا درها نكيمل شا نيبتخ هج هرعشلاداوس لي دش بادي لضأيب لي دشم

 هلالع اصفال_ل! نود نمر يعايمبط احط سمر تاور ىف هد[ | وسرأي كي
 اذ ةأقثلا ةد اي زاعرايتعالا ن لعق اورل رضعيداصتق او اب طخ ركتواتعق اولا
 هليعازتكالل داب نم. يلع راض الأ مالسلا كيلعو لسو هيلع هلبالص هل لزوسر
 ةاريصتت نوكيالو برقام اوددا هدد للوسرأي لاغذ باو لؤناوه لقا نأبيل

 لان د لىللعفل وفلل ململلا اعجا تمجد و ا كسلا ءاجرنن >للك شذ بد
 اذ لذ ىلا ”صيصض ظل لل اقف نويت ل قل للعشق هاد يؤ ىلا هن موق فاميلي

 منللع نزف ىا همر يفك عضو ورتبفر دس 3 لسر جلع هد عت لل ل
 "الل 5 ىلا نابل اكس لوسي يلتف [نلا ريا ود ىف ايكيا سلع هلا لس
 نيحوت دومشي و تافصو شاذ جوجوب ىا هسأب نآ لل ار ل قاون انج اني دصتوهو

 زايالا ةطمادج نوكتل رفد لد ممم للا هيمو اه حدع نيصت ينجز مزيل بكو دولمعي ءمايمهو لوقل ادمن وقيسيالنومركمدابع مهاب كعلمو تدعو صم
 ةهذ ل مو هولح ىلا هردشو هريخيردقلا ع لالا ويلادرضرصمل أيا ورل لعب ىف
 7 آي عطه صرل وفلان يهذ تققح قامو ىا تتدص لاذ :اكنقلاوطلا
 ؟ةيخم | رهتلاؤلا- نالخ بجد قيدصتولعمدعيضتقي )اوس ذا يي مناكرف دس
 * | ةداعسل اذهل لعببس ضخم ةداعل ار اخ عفو ىنل لئشل صرنا لل اعنا
 .السالا عئيارس امف لس لع هلد لؤص هدد دراقلاك

 .؟

 ل دن ىلارلماعم ىاد حئارس

 طارش وام يراباهءادا ىأ# مع هللالص هدد ل)وس علاق ماكحاا
 : .و ناطمر موصول, ة تسلا هءاطع لا اورالثلا فوري عونا تسلل هماطع عا ةولزلا كسا
 ةككاؤمنو 0 هلنلل وس, نيعناوهلاالألا الد الههشت نا مالسإل
 3 تدروزتفب الإ ةياورل )عل والبس يل امعطتسا ناتيبلاو نان سمر موصتو
 يار :ويلع ينل ليعرشلا نهال مدرعت ىف يمر اتلخد نيد هنو ياض



 _غمه
 دنياك اضن نمرمليدو ىاىرايي نا عش دصرلوقل ايه تقادص لاعب جرملا

 نايا السا لاذ ناقيالاد نات الايل زا مالةمن لاذ غ لاذ رام مت ىي
 طلهأسو كيلا ارظان هارت كناكمد طبخ دلبعت ناةدوهشللبأو ىلا ظ
 - ةدص لاق يدل ةبهش الب كاربنأاف كارب أت كيلي نيب راد عاوعمل لت

 داياورلا كال [ذالخذالثلا عضاوملاذ حق ىص ل وق نم فم زتلا قمل قفاوم وهو
 "عوقد كوب خس ادعاسلا ام ىد لاق لاعل! نم نسيلوالاؤمعوقون
 نعىاًاهنعل وسل املس لع هساطصمس لاوس لاقى دال نضل جدارلإوتمهل

 بم و اهنم)ت الر نح نم ظعأب امبع لكس لرشج نم سيل ى كتان ملأ
 آسلاد الات رطتل يحل اتسمت ده امبالا ةةديملما لهن نآيدأ تاما
 ندع كنولانسيل لاعت وه اسبسلوادأ+ م افخر وضت ولون ااييزمخلداكأ يما
 :ءدزيخأاد تأيادرلا رجس قداهببنم كيرلا تنامفاهاسرمن أيا
 ١ مهل سد للحس لات لق ىا غل لي فحدب قت تب تيدملا
 هي اًلصيمنلا انربخاف_ئال د اريج وأ يعس ل طفيل د وداو هو داتىا١ لطلاب

 عيل اور قاكملاتاىا ماج مالسإإلع ل ثربج ل يلجما لئلا كلاقف
 تبا مالسلاو ةولصإ العن لما ظلا و رعف انم ميلا جيب ىلا ةيرمفلاىا نب حملاعم

 د نع شا مثيب مضفى نلاو نابح نيراريصم قأم يبؤيالدامأ
 دديورا ليو وتلا هكذ تيرس تهت لصااو قع قحتنؤعامو ةدهتنرما

 نون عملاسم اود تيرح اراك ل دلذ اكل! ؟نطس) لاق تدلي
 مييع(عرب نبي هدر اولا ظاخلال هالتخلال6 ةدعتم# ىف 3اول لعل وه رحم 0

 ايفكاتلنو هرهزلاعممشي داما 5 وه دهاذزجتيؤملاعمأماوهد
 نمت صنلل قوكلأبنل هوغو دحاج دءذاشل بعص دهيروثلا رش عال نعاور
 ا ع عن
 ةرشكرمههانرم نيس لدقو نامل اه نمد جلا خا هلع ج الملا للاوقا
 هدوم امو نيعست نام تنس بيحد ةزعحسبسلا مودرلخ للا نسل لف ف تشلأسا
 وير دركلا نكت كرامي رعى ود نم وهو ناضج ل يدد ةوز رجب

 دلل ارا نمو. كي تكلس انملاداد !نمورني ىلا د يزاغلا دارا نم تينعر نايف
 هيو مههينيعزب نآس ىلع تلخد ىلوسخللل اة ينخيب ليآصصا !مزاليرةركأف



 ديوسلاقو+ودوسلاب ىغتوأقشلا نمو+و دوس نيغ تحج ضرأي سلا تلد
 وكل تمرق::فينحو لني رولا كدعقا نمل ولل ًاقرّيخيع نيزايفسز عديعسزب

 ماؤرآني>نيورع تيد سانلل مل عا لذه فينحو» للاخفنتخسن نمتعمل متيمل
 سو عرتبك افرع ام لوقي ليدز نيك تعمس ناجروجي ادامإسوج للا دو مهتدغ
 :ب-ابااورل لاق فر ازيد نيورع عمتفينجوباو باع ار ىيس فانك غيح اب الاركني

 2 هيأت لع ىح زا ع نمل عاالؤو_نمففا ةصبلاب تييارأم ىب معز, لل اة سلا رجالا

 هدداديع ساس نع ىورف ىجيبأب ري هدانيدزبو عاما وتنمو ؤزيولا نادنع
 ةماركلا نيعبكتل انمم امال خشم نوم وهو :حاعجث تعم و نادك نعيو بخ وركن ب

 تمسوي ىلا نعرس#ازيروه نع نسم ف يدر ىضاشلا نافيا ياش ولا حرمت
 (مسو هيلع الصمد للوسر لق لا قرم عيبا زعم انيدزي هله لد يبعز ع غينح نبل

 >الآاو ةوسيل ايه دحإ باكر ىف كلل امو( ىردونلا نكي كراذ َجح نحب لا ءالاجسإ نم نيد ارباك[ن موهو عاذوالا ورا غينج وبا عمتجا ّنيع نيللاتع ابي ة يضل يف
 سايح ةوسملااه مويلا و: طمص'نيعايبل اراكم ىادكمب نوط اراد قدوق
 ب ردا وو ا لحن يراطملاراهسي دارين أطيبال
 فكل سالو ء ابداطخل او يدابآم ةءرنضال عازم وال لكقف تيللا

 ة دارللاسىا عوورل دنع ةولصل ل مكب ىبا نوعي زا كلام. وركن اتا مزعلا
 لمالك فينح وب للمخ ءهريغو تنيدل الها هل عفياكم نم عذرل دنع .هريل ل ضاغضإ
 . 2 ةريغل نصر اس مريع ثيدح ى يشرف سيل ع دا )صم لل وسر عرضت مننا
 ءايأواطقأ تت نآني »< لصرآغتاذاو مازلال عدا »ال مالكت َولطا نا لمعلا
 :عبك) اذ ايهدحل يجرتي لاقي مو عرشل 9 نوكسل لع ةولصل/ؤبمندال ثرلا مدع
 دش لح لقو قافولا ماعم ىف جرا وهم نمر عيال يجرناى الط لؤنعى ا رصيلال
 تل عمعباتل|نرم مالعالء ال علاد نيثد عل اقفل لعل ا يشن دوعوهو كرولا
 وطنعةدر ارتنس نآضم جت. ىف تم ميوديغ غل قسوم مو ةدتق هع يور تنيكسلا
 'ًارتسةنيدللب تام مام ْبو نديعبلاتلا تادآس ن متني سل ءاهّيض ىحل كأس نعتتآمو



1 

 0 ان لاق هدا ذيعشبا ا اما بالي ارا
 ميلعسالص هد للوسر ناّيتشفو نعاداز و تآشضأتمل أنملا قتعاوجو

 فاذا يفضح اراتنجوهو رين ذاوايضأشلاراتنجوه جكس ءاذحرب لب حشر
 انعو لصف ىا حوكرل دنع وأ يك يه قاوطلتخا ناوأيِلع قضتمةنسوهو ةولصلا
 م ياداح ا تث دجو ةفينحي ىودادل لاقف سليمحا موذاشلاو كل كلام لاقرب 32 رثمعْقرلا

 عسمزا نع ايهالك دوسالأ و درملع رعوخلا اريا نع <رعشالا نآمس نبا

 هرعءاصقناو ورمارخأؤى ا ديدي عن 0 را 0 تع
 .ردب عجضربو كلة هاهؤ عؤرلا كلذ نم شل دوعيالو ةولصلا حكسف اد نصالا
 عىل |!نادريام عف ددبو تاقشل أ رتسهج لل! لب تاياقرلا

 وزلا نع كثدحل خيتعم لع كن ل ؟ىيجرت دبس يالا تأنلالزمرعم

 ةلخ تع موس اريذق عمرياورل لؤءالاجا : 0
 هيمسنحل ورتفاسسل | تن درو بيغ صرينعايهو ميهارياز 00

 نبل وطء رعانجرعم ةفينجمب للافخ اجر هدانسا ناترتطساولا ةريثكعم عدقتأم
 5 ىلقفا داح ناك ة مع ىف ةود ديزي دونر طدمج ع وضيالشاف همصقو
 ل اربا ناك رتخسلاتب ا ورب رهشباوه ناك او كرهزلا نم تيد عم

 لراغ و رفعلا معرب! تواكب دل: سذعو مدقتم ا ٍغعل يأ صبا أس ن
 1 | تهرش ىارتبصتوممن ياكتتاكن أ ولو يلاراشم ؟مكمح عب دالل تا ارص

 سالى املورلوقدنيف د وسال لا بسناب امل و قلع وعلل ا :جسنلاب اهو
 ساحب عودهاقضلا بيجر مربتكل تضعرل دو دوسالاذترههشم يؤ ريل ةبصص ل ضف

 5 نم بيبكرتلا هدو ير ينو يشم دلضه ينلا هه ادع وه حوعسم نب
 ل شيال دريل نعوم ءالتيملا ناد ريالف عش <ثع هةمعشوملاوباانارسعشد

 .[سللاءطقوا مانل الا قرط طعم قمل كلذ ف ىاذو اسكس هب ناهز ة ةريكخملا
 : دسالاولاعن يجاذ والا جد ايكد اورلإ نفيد ماملالا جرف مامدال نب لاما صنحل

 ةييعجرميراضلاهدد امنا معن نك ى نان ننعوتصنل لم
 توارقعاللباب ةلخدو ناضنالادح, نع عوخيائصاونميحأيا| علي ملربأب
 | هسارتضن رمصصلا تحاك. دروآم ميجرملا ماعم فلا زكا ليي همم



 ا
 ىفدمزتلاو ىهحا هاورعمأس نم ىعوا غلب م يبرفرعم سيكل وا سنو حمم

 0 اعوجر ا
 2 سا يعزي نسمح اخي دع نمققسلا كو أىطل ايو زوأذهمسمقفاوم

 ]يطا عدد ةمالشة بكل لو مؤهيديجف كداطنل ءيعجيلطلاف هيدا 2

 2 للم نعد نمل ماما ةيرل نريد هلو ثححي م فدنا م/اعملا نسي السلا

 201 ءاز خزخم عهود خكتم وح ك2 ورك بوتككم لا عرلصالل ماقاذاناكمالسسا
 ءاقوهو ةولصلائرم يفي مقريالو عوكرل رم مفر اذا عندو مكي ثناداراؤد ا

 0 ذدعت انتاللرز: نا للع لوى دمت اجمل اذكعفر تيد ىيسل رست اذا
 ةد نايأمزندب ان يالفرتضراعتمر ايخالأوراثالان للاعب او ديس

 مذيل هلم هدافسمسال راع ”لتاوةلتعر كات هاربا ضمك ع :
 . ام أولم اطسج لا عب دما اع كتف نيم دنع عوكل انعم دي

 تا دص هيلع اك مخ ةداسلا ب عقر نا هدد دلع صحا اوم
 هلنالصري نا لل اومالد فتم هدو دحو ب حاتم
 انا بةلع سالو دج دقو هرافساورتماق 0

 : - نآيفسركذم دماج ؛ رمح هداع] لل و لرصراعتلل اطنعمرب دخلا ز يكب

 : دال 5 5لاق د عيسرمملد ادع رع قلع نع ههلربازعد أح رع ف ينح
 بلعجلمل ار قيذ ةءاركل ال زةعؤ ىآتمقلا عوير اهدن هددا عت 0

 , التلال لجل !ملاسا ايرابتعالان لال[ يا ضو ركبولق 3 يئيرنس 0
 عمم نيع هددا جل لذ تآسللا لعن العا ملاددو سقوريالا ير
 لاو الهرم رسل | نعمك او نيش ىلا د نيا هاورجف انامل عل كلن يلقن

 هادذ !نمرمر يح زعبرسو هز دنس يلي ىل لع ور وأعوذ رهرباج نعورنم
 اندلا ىف رين امك. نيرا ان اوالا لدعباالا هند! .٠ مدزيمل لدهزاينرل إذ دزه و الع
 0 ترف دقو ةزاذلا ةاج دلاو ربت )لاو بهذا خالو

 بدع سلم دس 6 0



 _ 2 ملا لع
 ريد ا يو رم :ذ مالسفاو ةولصلا هيلعمو
 00 يدلل كك يدا لكما لاهل
 ىار تاذواركلمتااكاذا الايزرما اذ لما ةئرل ا لتق ن عل سره لصمد لص ههاطوسر

 وزةفينهبطنع_يشخرتموتلا دعس تع ةلكيرم )ت5 ةئاوضلتخاو مال)ةاذفنابج اذ هو تك
 الخال ماصقل اذ ما وآهشلا جرم ل دالاعم دلل ضو القد ثيغدنعلتت

 رم صم طك عرس كىلا عت لوف ىف ف نلاآنلا مو فلآ يدح/للقدملاهلجلابةزمباونقتد ظ
 ةقلك عيهأرب ارعد اح رع كي و ىنناكأب ىتالأو دبعل اب دبعل اور يسئ التقللف

 يعيىال يليه مد ناكفسو هيلعمشا اص هيد )وسر نأ مر ملاح معو
 غي ناكيينل للعلا عير ديس ا رجب نمج 20 قااذلع . ل 6

 ترادلا اور تمدحلاو لكان ستيح نم هلئاصف نم ورعاكم بيت ملع ومن

 ديف هت بط نم دككس تورعالادحا هعّيِفو ب طدرم نكيمزدن "ا مين ب ا2يملاو
 رص ل اق تبطال ير نماو دعو ور ط رماد[ راك ار يع 2 نهرا زبلا ملصوبا

 هينا رناووع ىراشبلا»دح ايد ةقزوطلانه نمل سويرع هند ليحمل وس
 رك كيو جلع هطا لحمد لدوسر جير نم بيطلاربنع ْ

 :نافس ع نيدو منا نس لا هلل تيكر ضنا مكس
 رى 5 مما 5 بقا اوهدر ا ير رب يرفا اقمخ



 نكن يسكر ماب لكف عكر دقق مالا
 لشمال مشا دمك الل اوةولصل لعن ا نأبح نب لدم
 نيصخإ صح ا جا هات! تلم ككركتولص
 0 و 8 دجى تام اوركشاورنالتا لسع هساودحاد
 1 وجت تاامهاعت دمت خرا تطورت أذي قيليالأام نع هوهزنت

 3 ادوونكل نتاج اوضح الا نكمل ذعولل جرم بطخ لا نه
 مو دع هلدااص رمد ناتيطخامهر الفاشل للاةورتبطتقلا

 غكيرجلو ىضاشلاو كاملة وتغيح اجدع ملا ربملا ةولصكما نإ معلا جس
 كام غينح ىلإ الأافمشن ايمو ناعوكمد ناتارقو نامقاهمت كدلكىف

 قلع .رعميهل ربا رعد نع هيوامر جدل لاو ةءاتل لج ىف أاشلاو
 ظل !فنذص هلدادص هننل) وسر زاك 0 ؛

 داكمومرةم وهزم سبظا وملاو اير للا صق ىا نيتسكر ير علا قفل 3 رح تلتملا
 لاق اكد صخ لا التت غي نح وب ادب لادا مكورصتل لبوجج نيفقتسو الباع

 ةتالشل لع ان دهيايالا لل نكىاً مع لهمرجتوركبجباد“ تالا تق ١لأمب
 3 احواز نأ 00 .لتاو بيضا قاما 0

 د وة 0 يا ١وةواصل ل لعشا 0

 لصد دن اكمالسلاو © ةولصلا هيلع ارمآيع نبا نعتجام نع 00 ةوفلا

 [سبضو زم لف لعاوا ةرىصسلاوا ةرولصلا نوز والت ضجرل لع دوديفوط
 و ازمر الا يغ ىلع ة ةولصلا.هار ككل منع يور واق انت )سف الأ وه ناكتنلد
 82 1 جملا ةد نيل لادكنتتن امان يوبعاكتا ابطل عني ةدنتمم لان
 كاوا غشا 53 نربي اللتر نيزرتا مارا عرسي ىشحاسإلا ضخاح قا ةداتعسلا بنز
 الشل ةءاجل اك ناا جريل د مسغلفا تممتاهزما الادةدكهيلادختا



 مئاحلا عنمامن امره آطأنك لب نا نعتيا هو كلي ق تسيزمنم دل اذ ّقفلابأساو
 امنع كيو رتيطفارل تف رئأطلاو دويل الق كقيقح يقي الي يوحتسل لاف عاب نس

 ب ههه رزح هلدا غم هلئل 1 0 أ ١نعميهأوب
 ”منوضرم مو :5هيلع هنئاذص ت تأمق درنهر وأ ر يعش ىااماعطى وف

 دلاقرعشت .نعدوالآنعميهلسبا نعد يسع هيو. دما لوس نأ
 راع 0 هيلع هساذص هلد ]وسر نينمّولل تاهم]شعمىا 2

 طّملت ةرعلارخا قاهدا ارزذ يبدا لع اين دلارايتخا ةحاوايا انعيمجى أ هانزتخأو
 الل ذفاتالطراينالا كلذ كلذ ىلع سطس يامل فان ماورعلا
 اا دش.انيلعك لذ دهيم لف لوسرو هسااةتخ اق رظفتلو ىراغلا اور
 2 كيم ارا لانا لرسايعنيو دوعس نيرة ةريزغلا حف
 3نياو ز زعل ديعزيعوةفينجيبل) وقوهو ثحلوزنفلط عمت يغل تراتخاولو يت
 تدبر :لاقو يعجب نيرخلطنعوتنتا ابنملط فيني لحنعن الارض لاو نآيغس

 ظ ءالوقوهو ثالثفايسنفتراتخلاذا اوةذح اورءقلط عقيجو نلاعج هراتخااذاتبأت

 رخل ن او ةحاوتفلط عقب ايسوز تراتخا اذاافا:ل عد عىود هكلاملاقسو
 ناك جاوز اللق يبلااهي ا ىلآعترلوق ربت ىف يوغبا للة رنع اهتقلطنآ بس

00 
 رجا ن كتم ملل دعا هلا ناد ةرخالار الل اومل وسمع هلا ن جرت

 ,وهيلعمد اص هسللوس مزعن ذا سيب كيوب ل لخ كلأق .ج
 مش لخلف <, الن ذاذ لاق مهنمسالن ذئيملمأبب ا ا
 هذا نإ ل احوال اج !سو هيلعملد لص بلل بوف لخلؤل نذل ورمل

 هاك ع ع رايس مل ولاا

 اني ةفتأع كااركوبا 0 7 2
 ا 5

 هديل أه تلزم اهييزمتعو ام تواالماكع ١ارهش نهزتعل
 )يضل لبحا] ره لكيلع_ز وعا نار اجا شم كاعايلاتفرتشاعب 3, ٍ

 رأي كيفا تلارتيرالا العا تف هدد للوسر أب وه مو تلاد كيبوب له
 ع نة سطشا او



] 

 ينل أب كتوم كما ضإل ن ككسساو ةزحالار طلاوملوسدو ههاراتن لبى دياريتتسا
 أ حنس كل وأتشؤم الو أنعم ىثعيبمل هللا نا [هيريخا اللا نسنمة م ئيلامت لاق تلق

 (نةوسل عن كئموي طسوريلع هن لص هلل وسر تمن تءاكرتياوريؤ وارتسجمإل

 ًاهريض هيلا وب سج اتناكو تشك اعب غسولع هلاذص هس لل وسر يرينا كاسل
 لل وسمرجيو ف جفللءدر مه ةرختالار ادلاولوسر و هساتيراتخكي تالا[ يع ارق

 رض ماوسرو سا هيرتخ' ملف ةدآت5ل اق كلذ لع ابتعيات و سو هيلع هند
 «» م

 ساوهورق ز لسن نمءاسنلا كل لحيلاللاّمذ نسيلع ءرتصقو كل خإعمسا
 .اكوايقاوه لوقبو مامالا دلضني ناكش_ركلا حلا ىربغل لريق ني ليزمملا
 قش قمسالع! نسل عو ني سلا هانم مآمارفز جاهذ ةيطخب ف ةفينح وج للة و
 بالقلا ظغجرفز نا نيدلاديع تاهقط د ناهبصا زها نم هوبا ناكو_اعيميسحو

 ور تدسلاو ثييدهح ل رحكصو ةدايعلاو ملعلا نيباعم ام ناكورفز ك

 اذا ناك امس نيميهاربا ن عزت ا. رم ان بدهع مامالارك و هريطو يعنوبا
 مو هلهع نعماقأتم دحاو هركذاذاو هي دب نهيان سل ار كدت ناطق تمل هأت 1

 )اة ىراضدأالا هنن )يع نب لين ختو هلق وخلا نا ؟نبامذ تهدد نك ركز

 ددرل نس طصاو جيرخ مد م ىفتغل ورز نم ىف ءاضقل الن ن لع رف زهركأ

 5 يع هد ا ديحسوب يسمو

 مبلاب فوت ورتئام عرش عدنس ىو ةرصبلا ءادسق ىلوت هنا اقبطل لذ هركذ ىقانيؤلذ
 داعلم لاقش امنع يور ةنس نوعبراو نونا هل ةئامو نيسخو نآْي ةنس
 تعمس لاق كرايلا نيا نعو هي لومي غيح وبان اكل قالا وق فتغبزحايا
 مسكن عو ىارلاانئزت الا ءاجاذ اغا مادام ىارلايز نان الخ ل وتقدرذذ
 لوتيوتعمس مساقلا نيرمشي نو اين دل ل1 لوزق لآمآ مو طق ءاقبل لتيبمامرفذ
 حط ملف تيب قام ءدقرفز تام املف باسل لع ىآغل ايش قوم لمي نلضا ا

 انه )اقف نآيفس عماج هيل لل مذ ةرصيلارفذز مدقأ ل لا مركك نعوم هارد الث
 ”تيمهاوتم ىاطلاد ادلاهرثذ ناآكد آيذ نب نسحلا نعو اهريغ لل يحي نمالك
 د دٌوادمابج ىبخ نب لاله نعوم نيب ئطرشزآماوةدايس ل الع ل بقومقطلا دا

 اللا ءاج الجر نا ىمونا زل اظظف ارك 5 5 .عمدغق د رذز ءابرش ليزك قمت



 اوكللاس مغ قالطلاب نقيتناق 2 ظ 70 اوولل يدا
 ل حور فذ ىلا ءايغأا سيجما :,اسلط لآق كيرش ىعلاض جحر! طرضتال لاق

 رمؤلغملا, كيرمناماد 7-5 0106 امال ليد
 "مش كيلع ليلاق كيرشأماو 0 ىدروغلا اما ورسكمهيلأب طل البق كل يلعفال غالب ناؤلثم

 : أمر.لوءا اداه تحمس ميلاحت امج أوقية يزحاب ١تمعمس ف زذىالاةهلضا
 ظ 0 ميهأرب هآربا) --- توطئاذاتناىا تكل عن الس

 ظ 1 هسا فا رسر عنه يلق هند 0
 هارب اسد ا نع هك ملام و هلجاع ملاك ةةبجولل لاوحازنآسورلكضا
 ظ :نادارا 4 و هيلع سا طصهصازوسر نأك تلاثم د ناكت 82 نعجووسألا»

 الآمذا مج بط نوكتَل ىا ةولسلا ضو ءانضوخ و ءانص ونيل ةاج بيجحوهو
 - راي عاكس ابا ئمولانمدح نامتملاخويو ةرلصلا اضوتو جرف ل سنع ىزحوهو مآني نا دارا اذا ناكرظلبرتشتاعد دجامنباو فاضلادو ؟ادوياو نكميلا هاور يدعو هلك كرتيا/ كك
 ا طسوال ؤ يباربطلا تيبارمش بانجو - ل نا
 اكو ىتبنلمهنط طخ ا لع ثي بجرم موقي ن لإ كيل هل زمج عقواذا ناك
 نانا اربع. وداطدعاءاهسامودسولال بنحوهو منين اكمللسلا !هلعتا أ مايلا ده مد واذ ليا يضساللإعىنبم هلك اذهم نو دن
 تاع غياب ايي ىاملقلا ف لات ؤسوهرعسللؤصىنلا تك ميهاربا نعداع نع ةبوو كاع نعةجامنب
 امن قيؤي تح تون | نرعد يضم رب ىدحىبصلا

 يد قف داي ١ لطظ هلانع لقعي شح ماذلار

 تام باها تأمع يع وبسم تنس نبع ف أجلا

4 



 دل اح

 ” هلا يعسءاع للهم لع دج طئن ب ملو هنطب ىف يك "لا تعقو نق ورضع
 هرانراهي هريقو قلعلا طسا و رهآظب ىيعس نذدو كن هلتقبحح!لع طلت

 يم لات .و هيلع هلالصمدهالوسبرسبحلص تأملا نيااىادضي
 1 002 تك ظ 35 0 ماس وتس 7 تحي سم هنن

 جد من عركاسلاو دا وجاد دع نيله نّير لاجل يوارسلاووا 2
 :لإ.رعو بَنِي يمرر قع لع ب يولغلا نوتيلا نع تالت عملتقلا عفر امظنلو

 ثلاعز الازع ويه ريازع داحح نعمل جحرصلا نعو ظّفيتسيل قح
 عبسكرماثاناوار وكذ ىامكدالوا نإملسو هلع هسازصمسللوسر لق تلأق
 اغاناءاشي نمل به هلبقاملريضتلاكم كد هدا بهو ركن ابوسكم لج نم ىا
 اب وكذلا ءاني نل بهو يكب ملقت ىلا ء[ماو نهلهإلة لت نمدق
 وى ذثمتلاو او يراوملاهاور ثيدح او روكت ل مكىلل داطتعاوا داهشتسا
 الوان او مكيسكهرممتلكأ أم بيطا نا ظادلب :هئاع نع ةجاسزملو كسنلا
 يبنللعان تاكرح شقاع عدونا نع ع هلو زعداس نع كيب و ركيكنم

 نموا ثتالّتيرتولالطصي يل وو رح امو

 0 ]ني باهياللذ ماعاقلطم م ةبالاقيرطاأم

 ينم 0

 ندم ةيرشاشل 05502 كير هآ لاج تداسكرل ١
 ,د ناكرتشتكعلاو ارتفينح الاى ا 7-3 حا هدناوج جذل

 ؟ تالا تامر نم ارتولا نم ىل و الألت
 آهي !اوو ت]قلاماب تيان 5 وذعالا كبد

 ادا هاه راثيبدعلاو ناحا هاوس :] 5و قوز
 هتلر[ صل ىمرتنع 3 0 اع
 هد اني لقتغاثلا اذ ىلصالأ كبر ممارجس لعالا اال لاذ
 57 أع نعني هذ صيال دياور ودحا هدداوهلقرتنل اكل ل ؤ جن مرف اك
 طر ش لع ناي لاقومكاسلا ادد نهض قالا الو /هداذو سني نبانع :ةييسلا نبا قاضلا هاور دقو ثالقرتوي ن اكؤ سو هيلعمم ديم مهازلصسللوسرن

 ةكونهرخأ ىف الام هاك ملسو هيلع هاذ هس لوس ناكت لافتا ع نع ظ



 . و# /)
 :قكضلاورتجآم نبال اعد ف ورتولا تعكر يف لسالو ثالثرتوي سو دع هه اصمدد للوسر ناكتملاقتخاع نع'مطرش لع كوع لاهو جا اد ىاض اي دد

 تمارا رعداح نعد و عوكرل )يق تبقذ وزتوي ناكمالل ا وةولصلاعي
 ا و مح عش لنصر يال زي ع نا ديزي نيدوسالا
 ارحل 4فذا وسال ئىا د ةبملا نمالا نمر ضالفممارحا لصف ى عامكتم دارا
 سس يلقن يعتسا نيعملا_ةولاوهو تاقيمعمج تيفاولإو طرغب لضفارمج إب هلق

 دعا مكيجت مكمارحل) جلالى اكل اهجعب ؟ينيغىا فكقل لدي سقي ابق نأ سفاولا
 ايحرم نمو مدقم ريحني نا هالملسو هيلع هلد اؤص مك دعي نم يبريعو دب
 غياح وذ معريغو ماشل للهاى كي هارينعنماهب) لصو نلقى اهيرعىمل
 نمودج ل هالو خيزرلاب ميلا كسلا هك نو وكسو مج مضد فكل رين 1 اريط نم ايهرع نمور موسعا م# ماش لهالورخكم اكتب

 الت قوم ل سوم يلع هنن! صمد للوسر ناس ابيع ثيدح نم نيوصملا خف كير او نوكسورسكم قرع اذ مجرططسعم نل هيا س اننا نيلاو نس يذنوكلا نم قلل طا هالومل لل قيوم املي ننال ماك اهلهارع اهم .رمو نمل لهالت سيدوامريل ليفي هل يبق دراف نيتضض رطب ناكر جوجل مهد دو مع نموموهو لزانلل ن .ةرارلا نوكسيو ناقلارتفن نرفامل هاريغنمامب
 ا نعملسمىفذ قعتاذ تيقودامآو ةكمنم لهارتح ء[شنلا تيح ىف كلذ تكرم ةرمسلاو جادادا نم نيله رينع نمر يولع ا نمو نهج ره نم !بنمل الهام لزاتلل نق دج ا هالو توجب ماشل لل هالو فيط حلا هذتنيىلل

 هدرمل ورد عةجام نإ مرخاآملع ىرخا ةمهاوروةرلل نه عفر ف ىواملا :ر ١ ةيريضو قرع تاذ نم قلرعل لهل مول اق ن لاله دلل الهلاطمحلاآت

 ود لعساْلِص نوتة رتش راع نع جوس الرع مف ناملس ىل نس داح نعد 9 عنبانع عفان نع قنمرل نبع جخلانثع تعتاذ قلعلل )هلاك تقوملدسو هيلع هدد صشارتشت اع نعد وادم! شل
 مشوى امسارو يارجل هنالوبمل زجرف يهل ءوذص ىلا معزي انايحاى



 م4
 ىلا عابجو مال اي ايلسغلا نم ىا ياش لسع نم طقي ىا اقل امضياطتعيم

 ١> اليوغح ٍلسو هيلع هدا اصونلا نادر ودقشاذ قي دزتل للم و ةتيبونتلا خم

 اهيفةياور نم يئايسام يوي وتين جب هريسفت طع عاج نوكي ن /رهظلا اأو

 هنلاوا نسوزلل أممآص هراش ثشريصي ىادجلا ءاظلا وفي لظعمش عابج نمتبآتج نمظنلب
 م 1 ذ م 9

 قي ناك ظفلي ةملس ماوزتشُم اع نعد شل لبتكل ليوا صعاو كال [مهاور ثيححماو

 اصوبصا نم نامل عاوعجادقو موصيو لستخيرش هلها نم بنج وهورغلا

 ماملادع: نعو غلا عولط ]يق لستخي ن لمكسلا ناوويصع مو صز لنج. وهو
 ازرع )طبر د عريغي هرخأ نا نس |.نعو ىنتقو كسمعيومموص لطيفا

 ١ ةثاعزعةمةلعزع هيهاربا نع هاحزع كيب و ىنمقي نوفل لعون ناكنا
 هب عاام تلقت >اطلا تداحونزل ادحيائ ا تاةنمؤملا ما قيدصل لتنب ىا

 21 اياورم لا ةملسو هيلع هس لل صعب )وسر طع اعقل ايمان و لولا
 ةاياصيلفاهمظعتل ريا واهدحو أن موا ميوح نمل وتشتت اعلاوا ةوبناّكه١
 ضع لاق نكو نالت اب قحاند للا ةرآشا ديذ سآنبالا ماقم ىف مهطامأملحا
 ١ ليعت ناني ىل ه اضم الفا! ؟تخيلل لس ه«لعمسهاذص ىلا يضر دق تب اىصلا

 داصلاو ءاا خفير صح حرر كب اي نا ددد لوسر اي تصفحو ا تشئاع تلاقف
 تللايملاوى ا وهو رس ,وماقل لؤأمإ عر دصلإوض وا رابيل لن امك يب

 220لن اكم ف تكي نا هيلع نوشلالى !١ كماقم موقي نا وركب هيفي كباب ا
 ل: ءهبنعلاركلتي نوحماكبلا هيلع يلغي وا كنآشم ماتم ىف غلخت نراسعن

 ماورد. الو هيمكرا [مايلعذ لل اق :اقيلاراد ىلإ نفلارار نم كلكتنياروصتي

 نكد يكن لوي تسوي تابحاوص جكتا نآياورل لزصجت قورقحو تالاقل ثم
 ملي ملاع امدهاو بارمحلا اقم مايقب رسانلا ماشتسالا اذرج هضتاع سدت ذامجظع
 3 75 ةوكسلملا حش تاقرلا نياك تيد جلع ملكا عطس دق

 هه

 ا ءداملا نم ىا ةولصلا عطقيايعتشت لاس ليزي نبد .ركم

 اييلاكب روتسل اك لكلا واعلا نوبعزت نييذوكل لرضجنب ت ارا قارعنلزهاأي

 ءاداصلا تيس ماذا ةولصلات وعطتي قمل ليازحوتعلل نونل دي دغتورلمبلا|
 ام هب راس رشعم انو متنرق مهوربزع لع لوقتعل لعو غييلغت هيف و ءرتس ل نك
 ا5نل عوض ىلا ركذملا ع,جر تغرصرجم لحل همه ثماو قفل كيطكل وركن اب



 3 كفا 2
 تااعامان الا نم :هيطو لتس ماعل لدا طش//مارتج ارد :لبآقلإو ةلكأغتلل قيرط ىلع

 كن بالخاأوأيف عفا نافذ اطللاجسم لع ديلاوا ةراشلالا تعطتسا تعطتسل اماقلطمرأملا
 طعاما رعطق ىف ةدراول انيبداحلالاو ْيْش كتولص عطغيالرنازرسنف يرمي ن

 لانك و هيدي نامرم ٌىذ : قرهاغ مش وشب لقلانافكيذ رسل ا ىوطت
 1 اناكناو ”ثالخل اددجتبولص لطم رامدصلل دي نيءرمول والا ءالتخاف

 رسسىملق اق فو دوسالإ لكلا ةولصلاعطقي دحللاةو دوساايلكوااراحواًاتمت

 علال ورددا نساء ارك امد ور هد عن الطبلاب لاق مجد يش يعم
 اوك يرق ن 0 اه هاو ِ :
 3 كن 18 ىلا ةولصز وع شاع ليل ديفو ١ يسب اجبت هلع راررشم ًُ

 ّ 00 ةولص ل طستةغينح هج للاةوىفاشلاو كلام هلاقاكاقلل
 0 ليتك طب اج رخا: طور شب ةييرخبو ءلدا ةكرتش مقولص ىف هأرها

 بنا نب.ةكرل مرق ماتم ف قرفالدنا سا خه َتَكَلَبْسإ منعم

 5 هرتعم نا وملسو هيلع هدا صهسلال وسر ن ناكتلاتياودلو وي نييولإسلل

 قيساأمل ةليقلا ماقم ىف يىقالذه هلبقلا نيبو مندب ىن آية سطض موا اخ +

 مدس كرب دايحرع ةيواهمورمنميوقارننزتعم 0 يح
 ةيلمه الص يلا نأ دعدش اجر بالغ :ىمعزع

 رطل كلا جليا افييل كوب لسحاذ او لل دما
 ماوا تنداك ةرحاه ريغ كيك ن وكك ةولا نعيتيآنك كنورشياموهورافلامش
 نحسكب ا بارئلاوا ملا يارجل جنس نا نالها اال كبر شكماد

 و مو يراد د دققت“ نتاداكر وشم ويك بيس حملا

 ًءاج دودأو ةربد لان عتشالتل رياشآع نعدتجام ناو قاشلاو دك ادويا

 متمأما تاور عن عتتجأم د وعم دوعسمع ربا نع قاسضلاو ناهتع

 اس حلاة لاق دوعسم نيلحبا هس طبع لاق لاَ ىلربا نعدايح نع كي

 -عمهاق بوياليلزعراي نيباطصنعزطكر احل اورو عج هن :
 ةرسلا رم لفسااموةر وعلا نمتتبكتلا قوذامل وق سوم لصسا زينا

 هسللوسرنا انجن عريبا نع بيعش نيورسصع انساءاورو ةروعلا»



 رمل
 مها ركل جن عر رتطع نعو قموعتو ىلا هتررس هلم ناذل اق لسو هيلع هساع
 لاس تاملعأو ةدوعلان م ةيكلالسو هيلع ههالص هلو لاق لاق ديجم

 كلام ددعال طن نع رتسح ةولصللف عورشم وهو عامضلاب بجو زبين ع
 ليرلا نم ةرمسلان لزعاوقضتاوفاوط لاح ىف انتهي لاق يكب وجب لاق هئاف
 لآقو ةدوعلا نم تسيل د جاو ىذآشلاو كلام لاقف ةيكرلاآماو# ةروعت تسي
 رحب اكد ناتيوبسا ليد ةرىعل للف هرتيبضاشل لوسمب لاق ددايزم ايخاغيحتبا

 داحنع كي ا ىىبس لكل نع ركتذيز و لخ لكل وق ملكك ل ذ لصا ةرهكظلا
 ه ةدح وم لارجخ د ةريرب ىرتشم كا ةدادااخلا :تداع نعد وسأل ننع نعمهارب .

 ” "بله ل١ ميلف د اييلاوم تملاقخايقعتل ةيراجم لجو ىو ألا اولا
 ول اطرعشتى ليئاطل للدم! م ملا :>يصب طرتشن نا أ اميعم

 مكثيرييضلا] ةيوصعو ٠ او مز يوصع نع جرابعو هو واولا خفي
 . 0 و ع وابو تلقا تلزوولا نوكي ناىئعللو

 شح 0
 خوفرم اخي, ىسلاو لطاي عرشلا تمل اذه ىذل ا! طرسشلا نافذ طرت ممل وا طرشمل

 خودرطم غلتغه اغلا زتشت اع نم. جلت سس بع نبا نع ىف اربطلاو همحا هماود

 نع كيف و ءاغشل اسدلءافولارقف ىف الحي يلون ةؤكش م دوما [يضعب فاست
 ران رجم املم . لع هن اؤص ىتلا كاد تا .رع مهيار نعد خ
 [ نإ هئأسن ,شاس نم سهل أى الختسا نويرشلا جو ىا شضبك هيف ىلا

 همقشلادوجولاو نمنع صسقلا طسعتتر لق ملعلمشوم ايا يدب
 فش ع يأ تاو هتاسصرحي سو قبح ااا

 8 تظن 1م ع ةررعرسم تمقذ ىدنعرماي ةطالخا ى الد ت

 ؟فلارسكب آش ارض هتشرفو ينيج و مردخي نسىامداخ يلو ةّيجحا
 6 م ضذالا و فى اءاخل ١ كير درع ومص عالطنالل شى ضياماحا

 ال وسر قافدتنم 0 كلك 0 1-7 لاذلا نوكسوةز

 كدهعم نيجي نيس ريشي ئ ال ادلا سس و رايلا منعه يب دأب : وديع شاذ
 لعئتامل ةغقاع اع تلاتىركضل!ؤو شارف ضو ميلي سس طعم ةوق

 ا ختدب يف نمر تارج فانا ت ب

 1 ن1 ييبيحبي ت1 موو هاه 0



 , سامع نيب ضرالا قهالمج د طق نبيذ مرلانييوهو جرت هل
 هللا ل يع تبريبش اف هسادبع لاق رس !لج نيب د بلطلا لا بع

 7 له سابع نب هلن »يع ىل لاقذ عشئاع تلاق ىذلاي
 وه سابع نبا لاق ”تلقرتشُم عمت مل ىنل )بولا نص

 نبب جف ع هتاع نعطسمتن او ر فو كيب نمل١بلأط ىإ نب
 ىاسا [هدحا نيلجر ىئ جرخا يف و ضل جرمو ساس عنب لضفعلا
 نابوثتو لئصغلا دعس نبا دنعو لضملاو ةماسإ مطقدادلا دنعو
 و أولا نوكسو نونلامضب ةبونو ةربرب ىرخاش نايحنبادنعو

 2 |نع اه وبن ريدتفت لسع تاياورلا نيب جاوزتما 1
 ل اريخالارجورخركا هيلعاقلا نم ةددعتم جور خددعت لاقي نأ
 مثار رجورخلوارابتعاباكا ددعتلا هيف م وصتيسامزدشئأاع تيب
 داكوهلك حاولا نه نادعبيالو نيتبراج نيتأاه دنع وخد ل واو
 لجرلا اهلا هيلاريشي ايكم طاح هيشا ثيجرلوح تيب داقتم و هعم
 نجا امدح يلع ة كن تءاكاهن اس( الا ورجشتاع لوق ةضإل
 مالسلاو ةولصلا د اعدم ء ادا ناكو انه ابنأسب هرك نت
 الع لوالاوه دمعم لاو ناجرموا لست ت نب بنيز هن ومهم تيب
 طعنو مت شم نم نمره لاح 2! ارظن للاتسلالا ف قمحلا ءاد تب الأب مج
 د اع هند اص هدد للوسرم تار ناع نعاشلاو ديحا هاوراس خيويو
 لوقااناو ىسار فاعادص بج اناو عيقبلاب ةزانج نم موي تاذقىلا

 كتلسغف لبق تمول كرضام لاق مش هاساراوان دب لاق هاساداو | رشا
 لذ تلعقول هساورب 0 تلاّقق كاتتخدو كييلع تيلصو كتنغكو |

 هدد للوسرم مسبّسف كن اش ضمب هيضتسرعاذ يب ىلا تعجددقلا ٠١
 طع رمى رودي تامه دلأ جم ف كبش ود لعسلاص
 نكيويبف تروداناعيطتساالفاهنأشا لاق لس هيلع هسالصدنا
 لييعم_اكادنط هيبا نع ةورعنب ماسه ياور فو ىل نان ذا ناائش نأ
 هرماض هل كذا ينوي ناكاملفرتشتاع تيب ماعاصرح انا نبا لوقي تأ
 | تناهر طاح ىلا يهتطاف ناايرجزلا نعويصعد انساب دعس نيزكذ



 املاعأ هفلقاو ريو نم الجخ هيام وزي هنا نط كلام كاذب تونمعلا
 ٍ ولا امج ]يفد نيالا مدين لدتا هنا د_اططئاركذ

 امويرشعي دعا ل كال ةملو رس ةدمؤنصلتخاو ءاعدر

 نما انج هيو, و ءاياةردنعل يقدس تما ليقد امهر اص ة جدال
 - َلامياع الرجه علو يصمد انساب ىقوملا حرخ ا ديزاشم ف مجدل

 داصرع كف وم لع | هن[ ىعتس هللاو جحورت اه غ اه عمر دقي
 يدك ضصايب للارظناف ا
 ظ كاضالؤوهنم هرم يف عولصلا فا ثيحو

 وباين + يبل ةدلص قومها نيل نانا ثيددح»
 هكلعمسإ

 ف كوحعلمسئيرخ ةولصلا توفص 0 0 الص هسالوس . .اجتلا وب راع 0 روج 2-6

 وديا هال سمال ا رسز نا ا وععصلا + م
 ف اونتعي نا نولسلامهو ةولصللملا 2 حرك 031 كيب رس

 و يلع هلالص و ديب ميلاراَس اقمل سو هيل عمها صءمدد لإ وسرب
 امصود نم فوض ياورؤورتسل لييكاو وي ل)خدمغجم كبولصإوق١نا

 َ تقي دصلل دال 0 مي مني ىلا كين

 4 2 نافاهضشف
 ةمالا نإ ملعا ارسح هوو رم اما نبإ ةب حرص مك

 2 لال اق و دعوا رح تمدح تن ماوس تدريش تعتعإ اذ
 ادرلا هالطلا اخدمو نهحإو كلاملاق هيورحابيجو زمو آمهرايخا

 هاوزامرح هنالعل ديآمق اهف دعو ةريدرب جود ايس
 ةسقق اع ىعدوساالا نعمج هاربا ثيدح نماطسم للسما عاجلا
 ال قريري تيبرسشا ىلا هلالوسرأي تلاقاشا ىراضيلاظفللاو

 ىتعارل داكولا اف أ هقتعا لامك امالو ن نوطرتشياهمها ناوابت مس



 تيطعاول تلاقوأبرسفن تبريخو ل اق ان قتع فاش _دضاخ تناؤ
 قابلها جسد ارح اهجوذ ناكو دوسالا لاق هةعم تتكام !اذكواإَنك

 نكذع ليام وزرحأ جيو ناكيمك/ لاق هاذد مهاب | رع انيدح نمانعيا

 اهي ةريرب جوز نإ رعيابعزبا عمرك عموم ماسالا :ءاهج لو ورام اح بع كاع
 5-5 00 ا ا اس
 : 7 دغر نمو ةريرب ثيغم ب ةلغس نم_هقضالا رشي عايرس اهلل مل سود يعمسا

 هيلع ]اًعفدهي ماتا هسللو سراي تلاففمّعجلر ىلمثل لا ءياعامل لات فأين

 اتاك تفلتخلاذاو ىوائىطل )او ميف كل ةجل ملت ملا 3 عفاشانا (زاماللسلإوةولسلا
 بق ةيرح ا اذ دم ان لوقنف قش لزها ناشبوه اك قضوتل ليحوراب

 مواطن عهنسا مك هما > ب كوخ كم ىنملا» اكدت نؤع لصف هدمت! ركتسالو »تديقرأا
 داكار مغ ىحشلاو نيرعسزب نعم يرق تدق تاهولو تقتعا اذا وم اج مالل لاّة هنا

 ِ » ىلا

 ىلا زاك نصتيمذ ناتو لملاك حم 0 ل

 [يمي 60 ذاق هدد 0
 هبسيط : منع هل هذيف نينيامهابا + ضااهإ سلاله مهتيمش بجسيىا

 د همه دم يل هاورشيي دعا وتمال لل ريغ نمتمال سللرا حو ةجع

 مقل وا . هيا اب فج باور اها سان اي اا

 تتسجيط كوشك ةنجت لباب يفإ]غتمارق

 بكام يب نم ندؤعم لالا ائسلا هي نوع ما نيرا
 2 هدد تكاد يدان عب نالت هسلإا نوعرصت

 لهنصر رعبا نع ريجيم ن يعس ١
 ىو جي «موسراتصلاو رالادار اد: دعيمام عج وتبعد



 كدلذهو هلا هضم دعب ةليل ف ىلإ لياشمج دب طوف للاعتلوقتمو فل دزه رامسإب
 رامعمت حلطت جب ق علا ة جاو مرت 4 لاقوةع نعب يصل هوقو كرتزاوج اع

 فاشل ادنعيزاجو كلام لاق هيو ميحل ل)بةرتض | ذالك اوط وجال يكليللاف

 المعرمنلا عولط سعيالا وجال روخلا عوتضلا اها لاق كيلا مصن

 يتسم ن9 لاب هزلالنإ مهرها طل خب هلها راضعنم خلقي سئل ع هدد نو صعد لل وس
 ١-2 نب امجرخا امدلحا خوف اشل لليل>و نيصم أ يا !مزنالمظفلو 2201 هاورو

 فانهيا هركذو اليلاومري ناءاعّنل لصخر واس هئيلع هلئالص ينل ن لس ايعنبا نم
 ٠ ,اشيدعاسرتباو هيفداذو تيعض لت ب نطقر ادلا ها ور والسر هءاطع نعم غنم

 نان وعامل ةنلاخلاو ةينناشلاةليلل لل عانباصا نمت اد لبحاص هليحا مركبزلا ع
 : عقر اهزلا كلذ ولت ىغللا ةليلاؤ خلا هتماور هلا نمل خ داذا مويلكير تق

 كيرووزقحاللا نودتقبأسلا ماياللةعبات ينرللذ لايللاهرابخلالا ندباعمج كلذ
 :ةيلع هدداطصمس لل وسر لاق لا3ّ سا بعزبا نعم بجزب ليعس نعدامج
 ميس نم هلق سيكاتامومم هداوف مغيب ثيجكزيزحى ا اموغممكدحا تاماذا
 ؟تاحن هلل ق ناكل ككل ه اددع نيع ضرفوه ينل كلالع لكم لالا

 و لاوحاللملاغ ىف تيافكضرفسأذ هدناطجسىف كىيسلأب :ريرص ثلا نم هلد لا

 جاو لال ٍيلطرضانعىليدل ليورو ةانحدرق لال ليلط دوع ص نيلي
 *. دام لالح ليلط ف آلاكتآم نمسا نعركاسع نب ايوذو ؛

 "نوعي نازي ا تنعل لاو رعنبا نعريبج نبك يعس نع دامح نعي مل
 ْ ءاورل وئاولا/ربظالاوهو تدر لوول انيايع توك ناو مول عملا لكتللا
 لكهخكلدنو وذ وم هنا ورهاظ اهرتشموابتأي واهراش دواي د اسواهرصاعو

 «وابهراش منحنا هلد|نرعلآعىؤر مرح نبا نع كتحلاو دودوياداور دقو وفرص

 واهم لكاوضيلا ل حلاو ةل صحا وكلما واجرصتعمو اهرصا ع وتبعا تبموأب كنا

 احنع كبو ابهرت نمار ابطبلاةهنادواد رعئحامالأ ماء ساه طع
 ريش تجر لو ثيبد ع ال وصا هلم ثاسم لول رلاةل أ بج ىف لجر نع يهرب

 ا ايا صاسصل بيوصل .نؤيملا دمام جر بج يبصر صحب بج هيي م بوجم بوب وبس جبس جج ل دس ممم محم حاجب اسوم عيد جسام 0 لا ا لالا

 و

 رس
 ثائر حده

 ف
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 ةيدمطسو هيلع هسادص هه للوسر تارغي منع كتيبدشاللها قيعس يفلت
 رع لعذ لي ب نج نآب نع اهيعف لؤر يرض اصلا دارا هلعل هنتفي نح ىللعاهيزأ
 1 0-1 ثيح ب داللتياعر هتعاكسماذتياور سي يك .و هياعمهداذص

 ةعأب يت يلا كلام غسو هيلع هساؤيص هد للو سر لام فا هاط نوكيالذإ هاط
 ههالص هلت لؤوسر ل اقف بتج 3 للاق كنا نع كلعنام و لكل عن اعد
 اماوكن مل ايالو ا هاظالت ةيفحى ١ سيت سيل مؤلل ناذأهأيا ا نطعا ىا كسيانرا
 انك حالهاضيولا ننال ق وا اي سجن هناورفاكل لتعالجع ةصوصخم ماكحاؤ كح ريت
 ام: ابيع لرسايع نب كاد كف بلوق لخهو سج نوكر ثلا[ ليا عت لوق هيللريغم

 وق هله يب ل سنع هيلع تبجو موف اص نذ توسل لرسج ه نس للا همز خخ ناكل
 نيعىنعمإر دلصم تنيتقفي ن تاواعرآضم مهل مطي نوكي ن لتر سيت -

 دامتع هلي هتان ملا ياور يف ورلوق ل ءالاديؤ جرت كو خضدو)تسكمبلا
 لوب امادانسالاذ يوارلاتلا هج نللل ء امي لحال ا دان لالخ ه ىف ورتفي ةح نع

 قيدم فس هيلع هلل لإص هه لل وسر ناَنئاة حاب معا هاو عاطتقنا لامتحا عمرض
 هد سفيالا سلا نا لس هلع ههاطصمه لإ وسر لكتف نع أيكم اخ ديلا
 كامب قرف ناوأعرش دحاو إسملاو نمولل ناةدافاةدايزدطو مدقتأم ب

 اعادا|ن وكيل لوقلالعغلا ننبب عجل والا خبيب دم وانه ملم قققحاكأ د
 دبع مللي ىغتوراهلرتفن ماه نع ىضللوا يهاب ا نعد احن ع ةهوأ ل

 دع :رعياوعلا نم اايهريغورةدناعيو دوعسم نبا عمم )يلج حبات ى تيراعكل

 تؤ وكلاب تامو ناوررمطاو نيفص دمهم ثلآط ىف نيدع دق قاطلا متاح نب
 دصهس ا ]وسر تلاس لاو زتع امتع ود نيرشع و رثام نءاوهو كاتسو عيس

 اللا ّقفد ةزعل أكل! لست ى! تعش نامه لذوسرأي تلق هنو لامعا لذم
 ةللعم تاو امم كل ذ ددعت اذاذ لكامل تكسم فديصلا تادضأ اذاو تيرجيزلا ةكاذاو تلخلشا تلسرا ىاتيلشاخا ءايشاتشالف هذ سج وينقل ليهو دحض
 هلال اددع كلذ طورت يلاله عض شل لد دع تارع ثالث ود وغينيا نع نيييرم هلق
 ل[ يجاص ل ساي تجرجاذا همت لسيف ةدحاولا ةرل اب: طع هربصت سهلا

 ١ هيلعمددا مسا تركذاذا !سو هل عهلدااصميشأ لوم لل اس انيطعم



 هلكاتالذ قركغيملو ىامدورعب باصا ناد لك مرج ىا قرح هطدا تيمض ىجرت نا
 رعديز نب تياثانربخ يع أمس! نبىسومأاشدح ىراؤغلا»هاورثيدمحم

 كيلكت لسرا اذ لاق راس هيلع هه للص يلا نع متاح نيا فعن عىجعشلا ع
 هلاخاذاو تف الع كما امن او لكأتالذ لكا نامت ل ّتقو كسماذتيمسو
 هممراذاو لتقأ هب كت كناذ لكاتالف نلتق خركسم (ة(يِلع هلا مسار كيلا بالك
 الف ماهباق عقوناو لكق كممس زال مرسيل نيموبو موي لاجيت لجو ديصلا
 كا بهدذ ايشمنم تلكأد ديصلا تن ا اذا [مؤاوفلتخل .[ملعلا نإملعاو لكان

 ,كمصاوه ثءعشلاو ىروخلا عرسو طن اطع وة يزحوب للاقمبو هيبردت ىلاماعل لها
 نست نم: لبع ك سم امأذ لكاتالذ لكا ناو مالاسلاو ةولصلا هيلع اوتو فاشل
 هلل وسر لاق لانش ةيلعفل لان عمور الكلام لاقرب وملك ف مهنجب
 هيو نم لك ت اول كت هدداصسا تركذو كيلكتلسرا اذا لس هيلع هالص

 كركا تلو تشتاع نعثر !نب ماه نعوخلاايا »ابا نعد يح

 مس هيلع هالص هلدللوسر بون نم ريا يلايعا ىتملا كلدا ىامنضي لقورارلا فب
 ههالص هه للوسر بون نمىئملا كرف طن كت لاق رتغثكع نعناوع نايك و

 ىنطقرلللاهاوروابطر ناكاذا كي لدن ه]ضاوا «سساواب د ناكاذالسو

 حش ضلال ناكمالسلاو ةولصل هيل عهنارإسم قت 5 كشيريغ نم هؤلض
 تناعنعىئطقر لللعودو هيف لسغلارثال_لظنااناو بوشلطللذ ىف ةولصل لا
 اة ةوكرءام فوز دب ىلعانراو ٍلسُو هيلع ههااليع هه لوسر يع ق كاقرسأي
 ماني بزم, | لاقفمتياص | نسكي نم يود لس ليئاو ناي هد للوسراجتلق فقئامراب

 اعاي ىئللو مكاو لاو لوبلاو طقاشلا نمر سخ نم بون لل ضي امتارايع
 لي هلك هذ ءاوسالا كتوكر قف ينلاماملاوكنيععوم دوك ادماآم

 لق هرتغينجبللوقوهو للاي هبطرو كلل ايري مسيبأي نادأ ست لل د
 ةابطلمحاو, عفان ل له نم .ومهصالاو داي وانك بطر ءامللاب, امضي كلل



 هللا ومإم نسا لاق مصااىا هس , نيريرجى اد هنا ثرأح نيم أره نع ابازع دايح نع كي ف ييصملاو مه لاذواذوقوموف اديلاؤر طن مقبل مج خا تيتا اهوذرم يود و سبع ني | عاذوق وم ىنطقر دل يورامالدتسو لل
 اثقرف ىلا لقتن| مشان امرا يكسو فوك للان اموي نيعد ناب لس هلع هسال |

 مذ هيفخلعويسو اضوترينكق لخرنع يود نييسخوى ذطحل ةنسأ ات
 مل اربد عيب اجرلا تهتك ا طع لو لسغلا نا مك ضن نبا لاحلع |! ضساذ نكمل آبيؤ و وضول نأ اناا تلزنأس لجهد يصص ناو جس هي الص هسللوسر تيار قلل قف ارفسوا|رضحهذاوجى ا كلذ نع ؟مهىا
 عمار نعد اح رع كيو ضفاورلاو جداول مؤهلا ورش لذ ىجئالفنا هنعأ ب تيفي يه لم انلامالا سل اوس /ؤ؟.هليعممملاذاوج ل عاوعمجا دقو ىنعلل ةرتاوتموهلب ير كارو /زتاوتم نوكب ناداكت غن ًاشييداحلو لللزنأامسانلا نينبل ىلإ نأ سم <عو اةدتيبم نفل م اكحالرلاوق اكمالسلاو ةولصلا هيلع ملف درج ومب لها كاف

 امنبد ةراعأبا كبد تيا نيارغصم ىار ظهور وجم مدد رتبه زخ هلداددبع نإ 0
 ذاع . ناكأه لعد امو ار دب الهش نيت دأ يشل لك نب ثدرعي ىس وال ناضداالا مع

 رادع يور لتق ىحلتاقؤمفيسدرحرساي نيرامع شامل نيمصلاموبإ
 لاح عب نييةيلاحةليإلو يو لي ىا يي عالس هلع ساطي ص مد لزوسر سوهلع هللا عهد لو سر لعمم هنا هه طبع نيرب اجو ةداعو هلاطبع
 شلع هسداطمم هس كل وسر لاهذ هجم لن للا أ ومتعي دقل لسهثلا ةيمزخ اذ اسو هيلع ههادص هد لوسرلآسرف غاب اركي ى ا نآيب نانيتسا هلكرخأ

 لا كروضح مدعي تءلهثم تح ك دنع ببر هظي تعيكا هلع سبا د
 ف ا ةسصنو :يصم قداص كنلينعلل لقى صنف ءامسلا نمي ولباس
 ناك نعقطني أملا عت وذ نمر سن ةموهو تالا الل ةلج ماله
 غل وقف ريرجوا قاريإءا لا ىفخاما طجآما يجولاذ جوي جوالأوم
 :دابهن ديلا ذاتاغتلاو نعل ا يالتن قديش لدب هتد ايش لس هبل صهلدا ليم هند
 '(مدهدد لاق نمميوهو ىايلرع ايم هناتياور قو. يح قو طب ىانيلج
 جلوسررا عمد للزئاامدودجإ لال ادد جاو اك افنو زطكدش لبا عالأ ميذ
 ةذاعتتم ين ارع الل او هورلانر أقم ىا إس هيلع هدا ط صمد لذوسير عموم

 اك

 عي دم



 ل

 امم

 1 ا 0 همدن لل وسد عم عيل كلل ذ ياقلع
 ج تدرضحأم كلنا عمد! كلذ هثاع هسادص هددكلوسرمرل ل اقن

 ' كل هذ نمراياذ ةوامربج تّج اذان ككادست.املا نم يجلابات نعل

 هع هرعتمول اكلت سلجدة داهنبمتداب زعمه لص هسل
 اهدا ثي نعم ا و هرينب ركل اذ هرخ 2 مل و ىنعي ..هيلع سالص ينالوا تا

 يذلا اسره هساؤصيئملا نم عأب اسرع نا ةيمزخ بع | رلاحب
 :م ها هبرذابعابن دركي تلج اجمشملس ههزع هدد للص ىونلللعدازن اا

 6 متنتيمزخلاقفكنماهتججلل |وةياسو هيلع هسالص يذلا عمض تباث
 سمسا كل واللة ائترضحل سو .ومرلع هللااص وبلال لاك + عال بهذا كلذ
 :ةبلجر ةداهت كظامنف لا اقل لقتال | ىقعن |- لبع كعاب دق لوغت
 اال ىنطقر كلاورككسع نيااهاو د تأم ىح نيلجر ةداهبممت دايهشسراج
 عم رارأش دملر رع خاص هوصخ نملذهو سحر ةداهسمن دهن لعج نارنع

 جدل اا ىلا آنم وغم يدر شما رما نا دع ليا ديه ورتبا ىلا رباك نم سعاد
 ومرمالك ص وض تناكولورماكحإو هللادو دح يقر زرضو لس و هيلع هلل
 اصمدد للوسر ناتياث نب .ةممزخ نعركاس عنيد ميعنوب ادفع با يودٌلق
 تيزْخ لف رف درا ا ريق نيراوس نصاسرف ينجس هيلع هلدا

 رمل ةدابهشلاءذسع كلي 0 ا يب
 اذومسر 0و ورب تدحامكتق صلاة ارتضاحأت
 نعداس نع كيو د2 دلع دهغبوا يي هده نم هدلع الص
 ةدوسللادؤسو هملع هللاذمعم در ناتشئاع نعد 1 نع ميظا]ربأ

 اههعم سا مطب مع نبا« تخخ تناكو تعيأيو أه لق تلس للؤوتعمز اتنب
 ع٠ مضابجهز تأم ةكماملق الفد ريباشلا ترجل ةضج زمر اديبج رجا هد

 ولودنيزلا كرتبىا 2 ا؟يضلط نيحت جدخ توم دجتكم دو
 را ل ناكام واخت لوقل ثبجن يس هلع هه لل صم مو رعن ن 1: نأ
 هيأ ءايلؤوا نيا هس نم جا وذا ار مكتتن الو ا
 | تتلعجو لصفيلكنر لآ ض ا هذالط اس يلع هاطوصداد ارا ةدوسس تدوم
 راه[ موآهقلط ل مالسلاو ةولصلاه يلعن ايعيجنا نكموىتنناآدكسس ذر

 وه



 تيس

 اعلاهرب
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 ةقارتنس لاوشس فرتزي ىلأب ةدوس تنك ماك رقع ناب هجن ازدابيلع
 ”داضااليس نا د ترا !نباىا مايه نعمهلرباز حنعدذي دو بيف

 ١ نوار دّومءلا بمر يخو ا ناو لدي تغنمل] مآ ايض[يضر اد م ضيضتى -

 اف د طختي ىآىلب ىاءاحنا فو ماللا نوكسو علامك ضف ميلا تل سراذ

 هرم ىارتبأ 0 ل
0 : 0 

 .ر بوذ نم ينم ايار كرها تن 1 < ضيم
 بلا ليم نايت مكظلاد اوبوثا ل لذى ا ديف لصنرمس دلع هدا طصصما
 ها ا هدغزلع هدا هرناؤتلا ابنموركتاذا .9 لرزع هلدأ

 هر ناكتلاقزتشش اع نعدوس الان عيهاربا نع دارح نع كيو لاح نعصغ
 | نواراطلا منجج طقوم ورعاوجلاعمدتولص حا رج 17[ ب هيلع هددازصمسا
 و د همم اص لطيرش عاج نمت ذئاكئبأم ول ءاصمساو رعش

 يذلا يد تورط يا بوش نا جوج لإ ةمئاناذإو ةماعتتم
 الرع لد و قضت لؤورنمهرق يي وبما
 دو إبق ناويه بعش نم ةلمرلا نيعلا نوكسيورزئجال نيشلا فن ىبحشلاب 2

 ةفوكت لها ناذآ يعش ىل ببوسفمن يقوي ىدس نحره )بجاش نيرعأع
 يمر ع ةالخ ىف سلو يفايعشس نولوق مأشل للهاوىبعشم اسلام

 ثحالا هطق نآيبل اف اداوس تيتكأم لاق ورتب[ سصلا نصرتن مس تكر> للام
 رامز ىف ثيعشاور ئامز فس ايع نبا ناك دنيع نب للادرمتظذحالاثي

 ةذوكلابىبعشلاو رتني دل طييسلل نبارتجدرار لعل يميل اة دآمز قيروثلا
 نودامت و نآنثاملثأمو عيداتنس تام ماشلاب ليكموت هو ةصيلأت نسما
 اجتامورف كلل! نرجع ملقو قدرتنا لسا ىتقثلا :هعشرب ةريخل رع

 لئايشل ا ؤ و نايفس اربي و بماوهو كؤعبس نياوهو نوسضوتل
 دب سو هيلع هلال صل وسر تاو لاق ريبا نع ةريغم جرعشللة ورع



 عمال سو هيلع هددلؤلص هدكل وسر نارثياور فو ةيفخإلع ريصو ةيج للفسا
 تلقرام كعمللاّقؤ فس ف لس هديلعمه و صيجلاعم تنكلاق دنع يداخإلا اور ىف د ةبج ل لفسا نم هي لي جرخأ3 ن ا نةينوةيماش ةبجد يلع و نيطنحلا
 لع تنعرفاذ ءاج مشد ليللاداوس قىنع يراوذ ىحمش دزحاد نع لزنؤرعذ
 .رعوركذر هلاقو ١ىلا سقيفش لئثاو ىف نع >اربا نحداحح كل 8 لئايشلا جرش ىف امر كذ لماوكل اوف نئاعز ثيدح اف رعد خت لعمال ل ةف نمل دبع ريخآت تددراذ ةريغل لال ىرخا ىو سانل عال َِِ ياا ويحل ديد د ماد نجل اطبع لس ل د زريغخ راو س هيلع هل لص يهبل كرداف ملص و كوعزي نمل طحبعاوم لاق ةاديقو ققح دعم تاقاذ لاق طسِلئاهر ف درمصلا ةواصرنع ناككلذ نا دا ادنسم اطول ىو كوش ةدزن ىف نكد كاد ىو دمحإو كلامزياود فد - :ومسارب ميسوأم لسعد ةرهلا نم لغسا نماموجرخ دج مميعار ذ 2 ١ عطت_يهملق نووص نم ةسش ةهبجد يلع د هيديد ذهجرو ل سغف ةوادلالا
 رتكىيس هيلعركشلا ةدكيز عم نيت دان مليع هلاوتشت لال يغتءاع سلام يس دهشتي تاداداىام سىح ةبمغتا ذك ا: تنآةولذ بناج نم هيراعدل ىلا :يالورت لذي يا مل سلا وهدد نللاقف ءهيلعس للص ئببلانِلعْلفان ةرضم تارذاموك لئباكيم كيتسج السلا ةداآيع نب ةداينياود يوهسا اومن سو هيلع هدد اؤص يجلاتملن :ٍلصا ذأ ان لاو دوعسم ان
 اك وزر انع وتذاد ىا هدياتجسمو ىبلا اهيا كيلع مالسلارتيلآلل تادايعل ليك :اييطلاورتجت نبلا تاعاطلاي١تا اورتيلوقلا تاوعدلاحيتجاصلاخمل اورد تتايشلا ايوجو ىل فيلد :ةلخ نم نجح ؟صلاورلو سرع مالسلا



 .١ رج ودون ازنبيح بج بوم جس جس يتم دا كج نيس

 ' اه رايجلامأنم ت اصلاسهادلابع ل عوانيِلع السلا ةريزعلا ينمو ةريثكلاين ىا
 - 0 او يم

 غذا قالا ياور فورلوسرسو هيعادب# ن لطي أوهللاالا ملا كب 7-7
 نمىئشفوعقيملورلوسرمو بع لد ناورل كييرش»ل حو هلداؤ هلا اتر

 لب كلذ ئلتخ- -اامناو مالل اهلج تسلا :يثالا ها هردوعسم نباشيب فحق رط

 0 1 و ع ا رفا. لصوه تسمايع نيني

 تاما لاه الدسم ملا لمو ايلقازز ردا نع متعوب
 لصف 9ؤتىالزلاو فالقسعلا ظفاس ا عيتو ىكامزتلا ككذ عع مح هعب ن نمو

 تشب كيزعد أ ءوسيما غايب قلعتياموأهج طب دهغ
 دع مال ل جلع مثلا نول وتداوناكم دمه باور

 ويم ىلا جاع لاكتشا ديذو مهمه ءاقلت نم نولوتوبازد كمه
 هشان اف يدهس, ازعمألا السلا هو هيلع هلام هسلل] وسر ل اقف لاق

 ملطلا كو اولصلا ادهلد تدا يتلا اولوق» 5 مالكلا هيلع ةبسامكص 930 للاوم

 !سمثلع هل للص هسه للوسرن اود قيسأ مع تهورعلالو فيغتلا خللا

 نللاور ىف و نيسامك اس ع ا ذاو 0

 ىدراخبل اشاد دوو مهثكأو مهلك رماذا وتب (صلارمتعم ىا "طلعه للوس

 هيضكتيإب أو و ىلغم السلاو ةولصل هيلع ها جوعيسربا نعت رالأور

 وب لاق مكرملا الك لدحلان قو ناضل ارم ةروسل لئمل عي يك منت
 تل و ارب |ذخ اد اح لاو دهنشل از دعو كيس نا ماسه ل زيادات تحل

 حزب هءاددع نخل قلع ل كد دس غتلازملعو ىديريقلع زخا ميعيرب ل6
 2 هيلع هدد الص هس لإوسرنخا هلد دبع لاق و لمغتل ازيطعو ى

 ةلالأدو أدلاي انيلع لح ي نآكك د كو نقلا نم ةدوسل للي كد تل نع
 1 ل ةدياور فو مالا ظفلُد دالاو ثلالأو تاولصلاو ولأي ىاماللاو

 هتاعهشإ ىنلاعم :لصادا مالسالاردص اانكد
 لكذ هتف اذاناسنلا داو ف اكمام ىراجولصل للا: لجحاذ
 منيحو] هدد ةللاسشسرءازعمالسلا ورخ الا كيجلا 00
 ب 7 012 لك 500



 كرس
 2 هرخآىلاىا تابيطلاو تاولصلاو هننتيتلااول دامت امل ظ نير ضأن كاد إوقدال اسد هيلع دنناذسص هلئاذوسد لاف لب اكيمد لي

 داق كونى فس فس هلع
 الشلف مرتجاح ىضغت ىنصضطل لل

 :اس لص ملل ةبجئاو ابر مركلااةقيضتسدرتبم
 مل هيلع بص [تلعبش ةرمخلللاق هلجل نم ى٠؟ب.ك؟قينص نم نم يعاد ذ جارخال
 ءلاءوضوت ىا هعوضو ةعوطو "ضوتف يس اك ظمىارل وارسم واد! نمرأملا ةداداعمرألا

 لحد نما م عرشيملو ير ووو وس يح“

 ايكنووع نبين مج طبع عم عب ىالصو هءونوو ناكم نم ٍمْلَصَن مش

 ع

 نوف يينمو نيعنمرف[ نم تنوير فتي شل لع بلط قلطمو يع ى ا تضيرف نو
 دوعسزب!نعنلاربخلا هاهد عيد حم وز لكدانعم فد لكل ع 3 ةبأف

 نبا ع نب ني نع ط الأ ق نااربطلاو نشا نع ىددع نياوىقبيبلاو
 ع دنعملعلاعضاوو ةدأب زن شا نعزدجامنءاد ىلع نع بيطخلاو سأب
 الام نادانونعربل اطبع نياجصنلادولءلاو هارد اراقك لها

 با ثيدح نمكضيا يددو ىملبدل للافرهلا 3 نادتيحلا ضحى لك هل
 وبوياى او يح نييوأع مو ب سدح نب .ةرمسو نأ سوتتفي نحو ب
 ىطويسلللات نابماورتم ادق تزيرشُئاعو قيدصلا تن: كثآعوةربره ب

 ةطلك قرجوا نمىودىتكدنل ل للاقو ةرئاوتلل تيدآحالاؤ اهم تبث 3
 دل وق فقبل اعبت تيعضرنايوونلكلوقري عف لاذ نسحل تيدحل اذ لاقم
 م ايللاةلقواصيصم هأنعم ناكداو تبعض هدانساور وبهم ثيب سس اذهننم

 لآق نحنا ٠ غلبت قرط نم ىور ثيدحل ا لاه يرينلا نيدل لاطفال
 ماج ىفابهئعمج اييرط نييسمل تيباد نفاذ ل ايكوه وريغصلا عماجلا ميدان
 30 يمملاوهو نآذلا ملا نم.كل هتتصمن
 ظ لوا هيلع عدلا )سو هيلع هدداؤص اذوسبر لاك لأ سابع نيان مت
 اخ جرا ع قبمبلا هأدررتي قم اذا ةنيب دحونملاي !مركيرل دملاديلعمملا ىم
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 معلم
 سجل لولا ميتال د اذ ىاّدنيبلا مياع موقت ن الا نيصل اب ىلوا هيلع سلا ظفدد
 بلع عدل الع نييلاد دلل ل لع دنيبلا اعوفمرع ىنيارن عي فمزتل لعدر لق
 رتكيا نع دِرتَمآقل ا ذالا كك نملع نيمل او هه عركاس ع نياو قبلا ناهد فد
 »)اجر ىعداك ماوع نب ساما ا طع ول لاق سو هيلع هنا دص لزوم نا
 آي هريغو قت ميلا هاو دركت | نم لع نيملا د ىرمل لع ؤبلا نك مهءامدود موق
 20 سانلاطحيول ظفلبر جام نبا نتسو نصل > تسمو نيسوصدل 3و نسح

 7 1 تثيبدعما هثبع ىيىللاع يملا نكلو مهاوماو لايجب ءامد سان ىدال

 ديعس نعداحنرع كي 8 نيعملاو قوما ساو نيجيرالا حرس ىفمالكلا دي
 اميعكل لف لسو هيلع هدد لص ىبلا ةولص نعل سالحر نارع نبا نعريبج نب

 عكر عبر ! ةبكل ل3 لص لاّقذ عادولا ةجوارتفلا ماعوهوكهلخد موياهفىجىف
 رم ىلص ا! نوكاى ١ هيفذص ينلا ناكملا فداك رياك امل د يعسى ١للقف

 ”ن !)ايج تيالأ ةياورل !ذؤكك طسول لا رنءاوطس الة تخ به ذ مثد هريغولمل
 كيلي يه واطترل وق هتمو دل ضل )ص | يبا مكي دعنج اواي اذا ءا اسك
 عكر عبرازبححل |9 لس هلع مسالص و,عنبا ناريأور يود هللا عذج
 داقمنيا ىجم ثعبذ هيخاص ىذلا نأ !يدارع نيالىار تلق دبعسى ا لاق
 هد الصويمل |عم لخ يمل معزبا ناملعارتع ندا تحج عسولا نب اوطسالأ

 ىفرتماساو وه ىكل للن للسو هيلع هدا لص شاذنع ناضل هاورايكالس
 الالي تلاض يؤ تكمو هيلع يقلغ اف حكيو نب للم عيبه ا :ىلط نب نام
 هرآسين عاجوبع ل عج لآ قف لس هل عم لص هسل ل وسر عصاطأم حور ني

 )د عارتتس ل ع نعموي تيبلا ناكو ٠ ءادو دعا الث وني نعني دومعو
 نت لرسايعنبا نعد ادوباو ىراغإلا هاهر ورب ماسالادسي دم ودل جا لص
 ماذملألا هيضثيبل للخدي نا لاما مدقا ل اس هيلع مه الص هحللوسد
 مالزالا ميدي ذو مالا اصيِلع ل يعم ساو ميصاربا ةروص جرح د تجرخل ذاهب
 دلل خد مت ططامقتسامامما|رلعدقل ههاموتنآق لس و ديلعسالصءل هه

 متاع لرمي ناي قبس ل تآنمىمهاآظ هيف ل ويملو جرخو تيب ل عاش#ب
 عربا كيينح نم مصار ةصاساءثبيدح ن للع فلا ا عمدتم تبئا»لاو

 تمس س 22011010000 1 12



 تبا تال بكرت ككل .ططاوهو مالاسلاو ةولصلا هيلع هعم ناك ةمأسا ناعم
 لعمل اه طب ترا ناوايعض تاكو مالسلاو ةولصلا هيلععم نكمل
 يلاق سأسع نبا نعبببج نيديعس نعد ارح نع كأي 5 نيصح ار صل نجرشب
 ظن ئاهذ طع كاش وهو مارح ههاتيبى ١ تيبلاب ةسو هيلع هد قص حجل انعأط
 ماج فاح وكسشي هناو نصيرم هن لآ لاو ى اهيل اح لح نصا فكل عاف مس
 عرب دنآذ نمزخللا مالتسلالا ركب ذا نيراملا ينكرل ل١ ناكرالا ظتسي نءآطب قلعت
 كب: تجب مالا هيلع ميهاربا ءانب ىلع نينكرب هلك ذفا هيببس و ةعيرالا لا جنع
 زكا اهب بجصي ناك هيل :جّوعم صعن ود دج ميج اًضفو ةلمملا عي ازوكسو يللا
 ام>يو ىراآنيلا يحك نسا ددسم و لس هل ع هال ص ىببقيو هيلااههريشيبو
 و ٌّقيىئشثب هيلاداسا نكرل لع قا لكريعب لع تاط مالسلاو ةولصل هليزع هنا

 ناعديالمالسلاو ةولصلا هيلع ناكر هيعزيا نعد واد ىل و دال تبادد ىف وب
 طم مل اسيبار ل غطا لوا نعؤ سس باهر فة فاوط لك فنامإلا نكرلا وول تسي

 2لاقّتياهدر فو ةديكا )قو هعم نك عال تسي ةلمل ردع نول
 :+دلذهو ةزحام لع كاّبوهو ةورللوافصلانبب ىىس يا ليل عدل اط ص ينل
 7 5 هنالديعسو هفاوط قةيشم مدع قمالسلاو ةولصل هل لعوهر نع نأيب

 ل دارامح ىعضلاز لرساييعزبا نعي ف مرنلا الأ يتسسلا جيرخا نكل ماركلا اني[ ع دن
 تاذوولاِسِلَو تورشيل خرسانلا هاري نال نحت عا لتسي هّيلحاد نع عاد ولات جو غسو

 الو ماظعإإ ءاشملا يشل نم مالسلاو ةولصلا هيلع هلرخلآ منام اخ لو وش سان
 ني دك نعت يتحول رع لذ نوح لاكو لذه مالعلالأ دن عربتعللا عجبا نم :

 < مكعواغصل ادع سد دا ل عض ةمركععم ةورلل هأغصلا نيب يسست ازكملس ف
 ول مزاوط ناكل ذكه لاقذ ةورلاوأفصل ادصتنالا هارب ع ايداح ل [قْدآه دعصيال
 انزل مف كلذ دل تيركذذريبح نبه رعس تيل داح لق ٍلسو هيلع هس اطعمس

 ةددجالان اكرالأسيئالثل[ش وهو لحال ع لس هيلع هسا ص س كل وسر نع ظ
 اسءدايحرع كين و دع عدمل كل غاب! نق تلح راع. همللوآغصلا نيب كآطف
 دحا ميري حدعلا يِشرَشلاو راب كباب أ ط نم ا نبا ى!صعيعز بهل طبعن ب
 ندي لب نآس مم ارلصو مهنأقثو ماطعو نيعبأت لهتءادأس ن مدتدندلل ءانبض
 (6 ةنجل ب ةسبلا ةرثسعل احا وهو صاق و فل ندعسو هوبا عزأتت هنازغشأم
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 ارشد
 ليقل تاوعرل لرآجُم ناككهدد )يبس قمم يمد نم لوااناو مالاس الشلف تن

 قضعلاب ةيصق ىف تام هتوعد بحاورممسد دب: م هللا مالسلاو ةولصلأ
 داسمنبل .ختانس عيقبل اب نذد وني كل )لل آبجرل لبق مالع ليغ تني دلل نمآيسرق
 هنعيورزذ اداتعورع هالواتوم ةرشعلا اوهوةفسز وعبسو خس هل
 طلكاز فلا م ال ضفا لل اله نيفخل م لعرمسا لف نبت لاوزتب؟ىيعلا ن مريت كق لم
 بام هد بعلاقوب رهظالأ وه وم لكتلة خببص رمال ل قيوم دعس للاعف
 عر !ءاتلم١اضمتجات دعس لاق رهطاو فظن )سلا ناطعءانج مسلك ١

 ةكرلاهرخاىا12كع لول ىاركلاقف هلو نب وهيب يجلي راانبكحيو ىارمت
 هىاعفرل لل ةو تنل [ةف صممت جرم بصله خس كدمضفا نيدلا
 0 :ل!نموتباوتكيلا نعد عيا اهل عل افزاءاسلاب تباث ىارتنس وسما
 عافتعورانالاوراضلالا ةرثكنمىارأبّيلاءوضلنم ديطواج ىحوسلاب وأن
 ؟روزئاوتلار يح ديف تاج قلاراثألا نال يضخ يعول | يمل نمل عزكلا
 رارتزما نم البز وعبس ىنتدح لة كبل سل! نع نير ا ؤ ردنا 2
 هم مأرب هه اطبع ىلوم ةدحومز يكسو ميج تفدر بج ني لع نهار ماحعهك و 5نيذن لزعرمسم مالسلاو ةولصلا هيلعناٍلسو هيلع هلال يمملا
 ناقل ا كتي دل )ةماوقب هيلارآشسا ايكت يراس ثييحرتباد ىاتلحادُ ودل اممعز ب لى !اصغ ةيوكملا ذي دم لولا ةيظحللا 5م نم رع نب هند يع بعص 5 3 م 26 8 يغتاب عاقل لاسم ناك ضاق ةكلم يت نمدتينتلاتقبط رم
 يوم ف جمر سكو واو نوكسوأي من ي ويا هناجواهتج يا جحلوللخشو
 ككرزع مرو نس ضف ثسييحب هقيطب ةراشا واما هدوعيس درع ةروريشيىا
 ارراعاهبل مرالرتولاورتضووفللا نكك ىف مطتنمر انت س!زيولا وت بوتكللال

 ةلع هلال ديفف تبتر ل غنلا نع ًامّهبةرولعل متب اد نع ؟يطءلزني ناكمناذ
 تالي ىنظ ]يل جرت وبشل ى داقتعا العن مؤ وهو بجاوزنولا ناد فمع
 هنعرعنباى ا هتلاسف دماج ل 6ىطق [يليل دنأذرتض رغم ا ةولصلا
 2-لهن ةيلام ةلاح كلل المرجو واير عاهزاوج ]يلد نعىارتلحار ذع
 هنمزءلاريغى !ًاعوظن هتاحار اعط صيؤسو هيلع لص ههللوسد نآكأ
 3 ةسكلا تمس نكمل ولو هيلا حو ناك ت يحل فاونلاو نحسل ]مف بجاولا /
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 اقسهيلزب ةلطنخ نع ىوامطلا اعورو هيدلةردرضريغ نم ىارامي اي وب ميع

 طصبلا نام عزيدو ضال ا يرتوي و ةلحاد لع يصي ن اكد نإر عن با نع ضان نع
 لاو ةولصلا هيلع هناررع نبا نع ناضشلا ب خلامأمأو تم هيلعدسا
 در نسا كلذ نوكذ :ىديفاهطم . عال احتعقأو ةنا دنع باوج اذ ريعبلا !عرتوي نات
 دبيردجْق ناكواووغضطللو نبطلار نعلرتبادل العاصي نوغلا نزع آالأ

 اول داماك برغللوةرشلاهسواكت هلوخ لامع هدا لطم عنب لاا لقول
 هريخ وسم ميصص قر وذي تيجونأم فريح جوطتل اصيواسلل ق تلزن ههمرج

 اروددي تيجونأم ثيح هتأحار لع لصد ال لاو ةولصل هلذع نآاكدنادنع
 توياو لس هلع ههالص ىنلا نأكل آو نسا نع داح نع كيد اب و ريالا نه
 ككفلار زي طب . ع ورهاظ مج _جيلازرضرلا هللا ميج نك ورجال اىرنع هسدلويعرعو
 دعتبيشت# با ىدر واه نوطخيا اكم هنا هموسّقغمور وسلا نماهربغو

 0 ةذاعتسالاو مج عيلازمجرلا هللا مب خي ناك هنا دوعييسزب هس ادييعزع
 مه ع سالبع هالو سر نكس بع نبا نع تببئأمم ضيرأعم هنكل نيحلا كل
 ىطقرالا هو ةلعالب ميحص لكقهمككحلا هاد لا يجرم
 لحس ليج يلا نمرمصتمل لاق هنائطقر اللا نعانيور لاك ريف نبا ناالا
 هن سامع بعزبا نعربل جبع نباو يوارطل لور نق كيدمسيب إف لسو
 هو ةيطع هللا ةص ياا جيكمل سابع نبا نع يذل نبللاق بيارعأالا ةيارح

 لغو ادق كالكمدي لأق كن رتب الفك عَ 0 نيل معوقو
 ركب ىباو مس هلع هسلؤص ىيبل عولخ تيلص دا نع لس يادد جيرص لما
 18 ميندربمل ميهيلازمرلا هللا ميل ةبرالرغي مس هم

 اي فانلاو رحاها هأو رج جيلازمجلا كلذ او نور يالا شاف
 - اينعثعوركبى هده مس ل سورا ما توم هدعو ريسصملا طرش
 ف !ربطل ليعور و جأم ن نبا هاو دمه جرلازمترلا هدبام 4 نوضزعر هلكت

 0 ناكمافسو هيلع هال ص هد لزومسرزا نيهازع رص ن

 مهو نايعباتلا نم مدنفت سوا يلعو نآينع رع كب اباومج_جيلازمجرلا



 زله
 التاي نيد .وهردي لان باو دوه مز, لل وقوهود دللزبا وريثطبع نيالا قد :

 سادبعو اذ _والاو ىضضلاو ىبعشلاو سس اهيلرت نسمح او مضلل نب

 ابعويا و داحس لها حو يرهزلا حرز الأ و زيزعل لديع نيرعو ةدكشو ك كوكل
 تاديزيزع عسل ايغس ىلا باهت نيزيرط رع ةفينح ويا ىو نو ساو دما

 اف مي يرلازمتلا هلام بر مجم مآما نلخ طمع دنا هييبازع ل غغمزب ههاطب

 نالسع او ولم موه رع صحل لسو دي رينا

 هقح قرن عل عوا ارض اناس لا جات رتشمايؤر ول نع نكمأ, 2

 تٍجيزيطاخ ىهو ةرره لل وق :
 ا ب ل ]
 اهات الث ةقلطللا ان سنع اق قع | تخسلا ثاتنكت ل هاب لوم قآيسأم لع

 ةزاللعزكسلااوةَقَسَنلا قصت ةيعجرلاٌةدتعملا ناملعأو ٌثدعلا مايام ارتقفنلا
 - كلم اح ركسلا [لف تالثلا تاقلطلاب ةدتحملااماذآع جا الا
 يروتل اه مفلاهىبعشلاو ءاطعو نس لإ وقوهومل عل لل هاذ كا دنعالات

 تناك الماس لة قطن الجو زل طر آفو نع لت علا امان هيمو" ةفيتح ود للأك4

 الماح تن اكن | ةكتلا نم ةقشنلا هن العن عيون منع زها ذكر عالتاحدا
 لآقف ام تكس فاوقلتخاو ىروشلاو سضلاو ىبعشلاو مرش لوقوهو عضتىت

 هيورعشتأاعو: سايعورياو لبعا لوقوهو راشت فيحدتعت لي امل يكسالين

 ئ هجر لوقو هو زكسلا ةوىنفاشل لفوق دملج نس سصكاو ءاطعلا
 هس| خديححاو صروشلاو نآبب ذسو للام لاق ديو روع زيسظبع

 داو ىيحاو طولا كللامداورآص نيدو ةغيس بالة بد جذل طرق دل
 زب قرف تاريح :. حل اقويدثذمزتلاو ييوئطلاودجتم نباوقان
 سو هيلع 4 ءنل للا ماج اهج وذ لت لير دخن: يعس ىو تخا
 ةف تلا ةقفنإلو كلم ادكسم ل كزتيمل جوز نكف لها ىلا مدحت

 وأ دوا ةغأِب تتكأذ اد - تنورشلاف تلق ّْ دالصه»لزؤوبر



 ددرذ تلق تلف ففيكلاشذ تيدوبُذ ىلص اوال سو هيلع ساطع هللا ] وسر ىاادآن
 3 لج لراتكلا غلب ىتح كتيب ف كس لاق جوز ناش. نم تبرك قئلاتصقلا هيلع
 'عىنلاض السر ا نآغع ناك ملف تلآقاٌرشعو رشا ةعبراهيفتدد ىتعان
 ءعقاكو ىلا رلوقموع باكل أب هنع للآن هدد ةيكمدرعدارم لعل و ةعش ا يربخ اذ

 نهونكساىلآ هت هلوقوةديبم شح غب نيتاين الآن بجرخيالو نس ويبب نم نم
 قغنيل ىلاعت هلوفو نيل عاوقينصتل هور اتضنالوم كو نم تنكس ك

 مرامتنسلابو ىوعملاب نهتوسكو نهر هلدولولالعو هتعس نم ةةعسون

 زجةفيكيلع نمل ناو عادولا ة.جىف ليوطلاربآج ثيدح نمدئادوباور
 : ةقضالةنعروبشلل ىقدجاو ىفاشلاو كلاملاتو تدرعلأب نمت

 نم يرازملاا لا عايل يوراملعاجالاٍج الماح تن اكاذ ٠01 ض ..ءلعواًيالت

 ير ىلا هتصص ين انالت قد ذ نعلط تلأة سيق تنيرتيطاذ نع ىدعشلا تي

 نباتي فدتعا ن لؤم ا ةقفنالو كس ىللعجيملذ مسو هيلعمد للص ظ
 ةيعضش |ثم دح لاق قصسا ىل ثيدح نم يورامانلو ثيبدحعلا م -

 لفت ق فذ الو ملى نكسالل قاس ههلع هلدادص هدد كاوسبر ن لرسيه تندب ري :
 كتمالرعل اق لنه لتر ث دع كليد لاقيو هب دبصخ ىصح نمانكدوسالا

 31 او كسلا امل تيسنما| تظنح ىر سالما لوقب انين ةخس الو هل كليات

 نترمتل اطبع ثيدح نمل سم يودامو نس وس نم نهوجرغال اظتهس لأق
 »5 ال موق ينغ ظهر كذت ناريختمطاغل آم تلة اه اتششآع نجيب انع مسالا
 نديم كام ىف ىنعت هد: ليقتنالكن ازتيط غل آم تلآق يرض ا ظغل ىف و ةنقفن الو كلل

 هسا تم كذاب اتم اع نع دوسالا ن عمجصهاريا نعد نع هب > © ةققفن

 ئملاونون ناي ىاةعتم ٌغادولا ةدج ف سو هيلعههزؤص ىلا عمّدفب دلل نم

 بم -- وو 0 :راتداداوو ةحغم
 حلا وغاب تفداتساواهرع تنعفنرفاهلرتتو ةيرمع ضفرت نا سو هيلعهشا

 مهماأبج 4 انل عرنلع بسالة ودلع

 2 عنتل لولا جت ىللحلا مضتر نس نا طسود لع هس اؤصىنللجا
 شلاق دو دوباو مسو يداضإاهاود ثيدحاواهت : دو ةرعؤاتل نجل طبع

 هركيرل نمد لاف باسل للا رج كوريب سو هيلع ههالص لززن [لتظخلب



 6م ه

 ملم [صمالك لوذ تحمس ل3 كيكبيأم لاآقذ يكتىهوملسو هيعمس لزلص
 ٌ ل مد تأنيب نم ةء را تدا امنا كر ضي الف لت لص “تلق كن آشءآمو ل5 قمعلا

 وهب لاو تبادر وقمع ميلا اهيكت نيرا هدا مسعف كا جف قوكك دلع بتكام ليع

 ةوطأ تيرسب انج تح . الا ركت الط سو هيلع هدد لؤلص هد كل وسر عمان :

 ىفا تددوت هلداو ناتفككبيام ل اعذب انا وس هلع هلد الصم ل وسد
 هللا لذه لاّقمعن تلق تدنن كلعل كلام لاقذ ماعلا تب ركأ

 :ءلتخ دقو ثيدحا ىروطت ىتح قول الن اريغ جك للعضي املأ ف مدا تانب
 هما او ادا كا ذاو خغمماةعتمتم تءاكله تلتخنلامكرش اع هب تمرحاامفأ ده

 مو ىرضْرلا نجر ميو نم همحو دحاداذو ةرعبلها نمد تلكو لادريب 3.
 اهريغع منصاك ة جزم ٍعِآب هثشاع تلهالاقي نا عملا ف لمي و أيده قس .ج

 ع تلعفف ًافعنم ةرمل لولا جحارضسفت نا ملسو هيلع هلدالص ىجنلارع م قيصلا
 فاوطلاؤعرلشقتملو نهمتاح ىضوةكم تلخدأ ل ::ةعتفم تراصوأوعنصامأ'

 :؛(ع تييرح ىلع مالكل لف فلتخاو ضايعىنم قلل أق غاب هرم ل ضي الجال

 لعج فالج انج ابهعحو ةرعل لزصفد ىف هيلع لعل لرسيل لييري نمل دبع نبا
 نعنع اج ياجا ككل مهدعب نم هزاوجءؤ نلتخا قائكضل ل9 عقو هنآخ ةرمعجما
 هيا كترع كرت! يا كترعىنصفرا هل وق نعم نوكب نللامتعكب كلذ نعراملعل
 اومل لل باور ىرملوف يوي ورتبركةريصه جل ا؟يلع لخداوا ينم لكلا كن

 زلي علا دارف انا اهدا ةعالدغ عجراو :شفاع تلات ماو هل عا نع ىا ةرمعلا
 اهلوقل ل يواتلا لله دعبتساو نينمؤملا تابعا نما هريغي مقوايكل ضف لليعل

 اول صكص لاق دح | خا ةرعا عمرا ةيجيوتسبإل عحد اواي عر اطعتياود ىف
 اطوقي كلذ ف ارك و ةدرغم تججو ةرملا تكررتشتاعنا نيؤوكل لوف يوقيت

 يتلها اذاةءرلا نإ ل عماول ىتساو كلذوحنو كّترمعمِقارتياور فوك
 قدضاع تحنص كة جم عاب لتو ةرملا ل رتت نموت ن للف تضاضخةةعتما
 ه تاه تخش اع نارب اج ثيدح نم ملسم هاورأم كل ذ ىف لاكتسإلل مذارلاو



 تن
 -برسطاذ ع تح خلص املسو هيلع هدد للص ىلا لل اقذ تنص اح كه هرسين تشاكأذأ

 اسددلاو ناب تاتفككيرعد كتي يم تللح لق ل اّقؤتسعتمو ةسككل اب تذاط

 جل اهرعاذ لآ تخجيح تيبلاب نعط]مل نامضن يف دجحا قار اسو هيلع هسا
 نمل ين وكن باقل ابيطتمجسنتلا نماهرعاا ماو ةنراق هدا ىف ا

 اب هيلع هلاذص نآكو مس ةياوردؤ عقودقو ةرتعم

 ةيبويرحل اذ !قافالا نا م[ممازبا مالكن م موميمْلاو 2 هنا هيلع ايجات ياذا

 , «ةىأط نا دعب هلخدا ناو انرأق ناك فتم ارحا يلع ل خداذ وطين لبق

 داق ناكل قالا تاط نا دعب هلخدا ناو جي مهش ل م تماوطلا ناكن اا عتنتم نات

 داعب عع نب ك للطبع نع غينجوبا يورايملمدديلعن اش ضهر نم لكو

 ِ *لت جرم تللخ ىنعمو لآق مدي ةريلاابنؤل ماملسو هيلع هلد لإص ىلا نا

 رعلا نم رج ؤزلا توبثز وجي لباب امت لبق ءآضق عب نم جورخملا هرلتسيلالك قرع
 لل ىرخالاّباورل لؤهل وق ىلا يهز نلقاه بلع نركيو ابها لب
 ماهيب نا اخامماوابهذعركشملو كلذ اطيعاه رذاذ 2قلطناو ةرعو 4توقلط

 ةنار ا رضلو ىتحنميسلل تطتملا ذا هد الل هومجعنتلا

 وزل مدعال نعل لوخارتزطتضد آمنا هتلاس نيلللا مالسسلاو ةولصلاهيلعهتوكسو
 0 0 دل عرعدوسالا زعم طاربار :ع كيو السا

 تمد تبارعشلا نم نجرعميرب ناوج ةحول طي دشتوريعللدانصلا خفت ٌتض

 ةهطقاموي تدعبر لاك ىف ل وسو ءام ل يرسغيبالذا لدع اصفرتخس نآيعبس شيع 3

 استتاو غلا تاخلا تيكد هرسهشب و را وا ا وسو

 ”سملاو -ملكق انا قانرالاب لمكي سسيلاورمسعلا فقلنا لنه قذلمو
 +لهملا سوم_لعهسداطص يبلاةشئاعى الاف هلا فتبوحاو ءلديبلا
 7 ١ هيلئاسلل ىا هل شت اعيا تررمأف ءارقن انم لئاس.اهث هؤكأ نعاهيذ مهلا

 كريغ نيرعطا بيع ا دلاقد هيلا عفدينأب
 تت هلوقوزوهغاما متبل ولت لع اوتو ا

 ن اوبييغا هي دلال يمته ا ايوا ع ل ديمشي دل اوهسغنا

 _ هند! إص ىعنلا ن لرسايع نبا نع ضي ل ايو رو عايجاللاب بضل زك لزج نا



 2غ” م
 دئاد ىلإ تاس وذاع نتج وق ضرب نكيمل نكل الل اقوهمارحا هلل يق
 للوسرأي لاخلا هذ قزب نابوشلل نيبضلا اس و هيلع هس لإص يبنللىارأل

 الكمرخال 9و همرحااكو هلك اكمل سملا ياو د فو ثيدحما ما ركذوندذعت كاد
 «و>!بالاؤةعرص تاياورلا له لقف لاقي امط نم رسل هدكل و لالح أت
 :نع ضايع ىنم امل يحد ةفينح ىبلياصص لضعبلا:ىالخات سنع مالا هرك

 ناةغيحإلابنظلاذ ءايحالل ف لاق لمحا نكومي هنظيأمو ىوونلللانوهديبرقأ هج
 نسح نات نطل [ضعب نم لذه تلق اهب لاقل هتعلبول و هغابتمل ثيداحالا له
 واما كل قيعضلاو:يميعصلا نمرتفدرمشل اشري دآحلالاب طاحاشما عنِ نلغلا
 و دباورلاب العد كييداحال !نبب هحتهاركد للعمل حو! ةمرحا طع ل ل اشي دحملا
 «ملادو يجب ىلدجا هس بع فا نعي هاربازعداح نع كيو ياكل

 معي ضنالاورعنب ةبقعوهو دوعسم نإ نعدليق ةليدج لازتجس نيدقفب نحت
 راسل ابا عل لل هاه جدنعا نب دسقيملو ةيباثلا ةبقعل المت ى بلا هل لاقيو
 روهيلإ سذذ هلزن هنالر هب ءام ىلا هنآ ناو مم لل والا و اه دبه هناليقد
 تيةنإهنعىودو تكيعبراو كح انس ل تك : هلع ةذالخ ىف تاموةةدوكلا
 للكل وازتول ايا ٍلسو هياعهساطص هدد كل وس مرتو لاق هناهاوسرينكَقلَحو
 :نولارم لىا نوكب ىد كلذ لخخأمناو ,ةكالاوهو وخاو ىرخا هطسواو ةراتىا
 :راقرَح ل)عفلاو اتقولا كلذ لاء ايل لدي دشتب كلذ ا ني سما لعاعسأو
 هرخذ موقي هن قلو ىا ليللا ايف عط نم هناريغاياوذ هيلعيجودو اياوصنأت
 ءباوخ نوكل لضف ]يللا خَأو اريخاتل ليا كلذ نأف ليل خا ؤ هزتو لعجيلف
 تاؤبشلاهاورارتو ليللإبمكتولص خود عجب ثيدح قبل نلاماددواذِضو
 و رباعي ةيقعزعىلر هلا هه اجيعزع ةيادهد ور عنبا نعدؤادوباو

 ها عم خقمث ةشبح لزمدللارجاهو ةكيملس لبر شلال ريذ نبدش | بعهد

 ةدس ةرصبل لدايهلازيرع هالو ربيخب لسو هيلع هسا لص هد لل وسمو هنيفسلا
 ن نع فالغ نم ثص ىلا ةرصبل لع لزيمل وز اوهالاىسوموباتفاذ نير
 -3 نيل ار ؤؤكل لله لطع؟يلاو ناكد اج ماقاذ.ةنوكل ل1 للتنا فب: ع ل زع
 هس كينشا ريس تآمن للا اجل زيملاف يكشل ادد ةكم ىلئىسومودللقتنا
 هسوأ كي لوا أن ايحارتويملس هيلع هساطصمسا هس لل وسر ناكال وأم!



 ها
 دنيا دعساو ىا نيت ضي اعسربولارما ىا وكيد كلذاك هرخاوان ايحإ
 2 لات هناؤسو + يعهد لم يلازع دمي قبس تيبازرب_ ” يح نع يمد ا)بع هيا .جهارباز عدا ح رع كيو نيديعتملابرحواقرض نوال
 مو المل وق ف كلام ىلع ةرجدهيفو نسيملايلوماياةشلئرطاسمللو ةليلواموي جلدك نو داره دح يعمل ز وجال هذيلا ءامجأ ةينتتلاطغلب هركذ ىف 5 نييفخا

 ' عزتي الن ازوجي ىاةضانيكسا ةإج هيفخ عزنالجفانل لاوق نمد دقلاوهو :.آتج 4 دضواهعزيرملام هلأطب امامتموأ ناكارفاسمعمسيالوسم لب خلا <
 |لاقدن نمل ارياوراتخاو مسلءا ف عرم هنا دا نع ةياور ىف روي حد ع سجل طب 3 . !ةرمءادتبإورهاط دنالاملاو ىنىجوتموهد هينتوارغإةيطرشاممسلاذ ا
 ذ نا ةليلو اموي ميقمانورم ام يلايله ا مايافنليرذاسملل نيرهاطل ريس صدأ ليا يخلع ا!ةياو رى للاسف نم ىرصبلا ىلا: واليلد جارلاوهو يوونلا
 مام قردهيس مش اههه دنع تاياورلاو ةريشكب ابل نه ىف ثييداحلالاواممهسبلب نا نمؤربطنىا اضوتاذا جلل مامي لش معمل ع راهن جال ءامإ هبه دلل ماقداد لا
 قراصم ارباكأ نم ةياّص يدش... اكد دوعسم نبا كاطع زيرعم غمذرإ ىمملا نم طن ىبو زري دابلابلهلالا مغ ىعرا نينسر هع ملاس هلعمدد للسج بلا ثيبنأ .تنكٌلاق هنم عميدملو ورمل ماس هّيلعس لص ىنل الر داو مالسالاو:يلماجا كد كلف دسالا ةلس لزب قيقشوهو لتاو كرازع هامزع كب و معلا ذل دودرذاسملل سيلا يلو ماياة شت هكلع هددالص هس لوس م عج حج عز عمل سءاور
 اطعم وسهلا ثدافل زف اضقنلا م اذألاو تاريغت نم ىلا مالسلاوه مها نلم لسد فص هد: لوس نارا ةعسمإل نع جاجا رمز تام هج تن قف اريل

 ش دا م لكى عقوتب ثهوت يجر ىاضااسلا هنمو يلا و ةمال ريغ نمءاشي :
 ا 5 الملا دمو مالسلا نا م-وللاظفلب ناب ضن نعةجرالاومل اور او ماقلاو

 و

 0 ١الف مالسلارادانلخدأو مالسنابانيرا يح مالسلاع يسب كل يل لاو حن نميفالسسل اكنمو يي ]وك لعن كيدري اماماري صمت لف ىررجل انام مشل ماركا كالجلااذاي : كرابت
 يد كش د

 5 ناو قيل رعممهاربازعياحزع كي و ماركالا لالجم اذ اي تكرابت مالك ظكلنم ” أو زلات زماهل ل] تيدا مد قم الد عقب ملمس ذا ناكمالاسلاو ةولصلمليلعهن ِ نع لاعت هه لينك اع نع ةجيرالا جل سملا ةيلور ىف خانت ماركلاانماماع تول



 ن2 (-

 مهو لس هلع هسالص هسسللوس لكاس ةشدح [رم منذ ل دو يسئ هس أح بع

 ناكاتكمالسل هليل عت ريما ةزاغزو ااصذدصي ماس اوٌؤولصل هليذع )ا ىلاو ىا طع
 انلص نعى السي لاو رمزتتف الف ملل افرك لبق ةودصلا فعن
 ةعاماقمل الدلع كلضخ ماظن زممالس لمالس قمع هنمانظ رو عسم نوجا

 كلا مارس هئاتنو دحر سوا هيد الصدد عساه اخت
 كداعإءىا!كيلع.للسلاق !كيلع. لاس لاق عتل اهلل ا فبس ىش ئئاثىا كلذامد هيلع
 0 ب1 ل امل ىلتا ف يلامس كنان جدو 3
 نحيا د نلف لعسم نبللاة مالكل ار نشو مهل لا رع ةلغتشم ىلا نيو
 الو نمنقو نكيح نيل العا ناو هموت مدح لع دلل راجعا عم
 داما لل قاصل لذ لسه جا سنا مهددا هرم ككل قيل هيذزع

 ةكسلاونعمقنملا ماكل )عاش وةركسلاب ازرماةرهتا 5 هدب موق ةحل تتح دب
 لو د ةاجودا ثراضشلالاو ومان راسا تسال لسا هلة دلذه عدتلاو

 ءارااندب لاقلسما كك ربةيواعم ةح نورلسمى ”/لقوخعسم نبازعتجام
 الصياد د قل لؤامخمس لك جيمس قف وقل رم لوو لعدة صمد وسم
 ماءالف مان (نفالع منيا, تودضااولس ف كاد ور ظنت كئاشام املا اقف
 تيادام م اويباٍف قاعد لس هثلعسالص هالو راس | ماف تكسبونكل 5 وب

 هذه نللات مثونقشلالك ينجرنعال ااا ةجالقإ قا لعمأ
 هداه رولا ايفر بكتابتها فاس نلالكن م ايفل هيالؤلسل
 ”اكيراصد اللا تعاتزب دي »رع تلال هاج ا 1 ماو

 0-0 "اسلاو ةولصلا هليل عوبلا خلق نجحمل ناكوملس نلا
 ازذاوط/ 9 ضو غلا ميرملاسلاةلجيلًارمملاءاههتف حل ناك ةنسرَوشعأ أل

 ا ةقالط ى ربتكو نزلا كرس نملوص نارك هزم تييظزيبذ

 داعيرا#_منسذستللاب تايرتكولخمنع يود نافع نمو نصل ممل
 !ةديزأي تجوزت له مللاقؤملس جلع الجو نل !لءاحن منسجم
 ”تبل اا ٌتيجّورتت رفمللعتطمل اتت ىوكاتع ةمعتست ل
 > نوكسوروتجم ليس مجيب نبه ساللةرهاملاةةضاابمم ا |

 : د ةمبهالو كتل الب ماللاي ”هلالعيشلا نوم نونلا عضوي 5م ادجو م



 هه
 .ةيقوط.اتذ ددكاس و اوف ءاغلاصطو ماللا تشد اتوضل الورتحىتغم امل دذ ةدحرول ل. روكسو ءاهل
 حش تورعاال# س هئيل ع هند لؤيص هدد لزوسرأي دييذ لاك ةدودمهوا ٌقميوصُعم تلا اه دج
 ةرزلاذةربهيشلا اما ايؤيرعتل اهؤرعت لي لاق ايهناعم باعد [بهنابم بئرغ نم تقام
 دال كيلي ارتبضش نوك نال لضخ رتنيدلا#ةنمشجا دليغلا ةهيصبرتين لبلا
 ,ىماقلإؤو نامس تيب اجيبوهنم يتخيل نا ىغبذي أطيق رييرف مثيح ح3بكنذ متينديلا

 ”يرسيشلاو ةريهشلا تيان ل3 ةوقرتيطب عب اهؤو وسم ةرببهش ةداد سيول يور ةميوس ةرهاو سارلا عطل اربي ثلا
 ةيئالولا ع ةرشلاو لرسوماقل لف دان رتلو زها ةقيوطلافةريسيلا ماد ريكلا ىنوجعلا
 ةعملا لح سي ومات يمل و تعطقلااب ان عرب علل ا طاد ق1 لك ١ ةري دما رجلا ف ةريبللف ما
 يعرجلاب هصيقلاط اتم كلاحلاب ميزا صقل بطلا ويانا بح اسالكم

 0 0 مدلك ةذكلا هل جاي نوججلاب هيل فد

 ىلا الب نق هرتيانزل اذ اذكم هزل رع عرغتششو هيل !تضتلت لازتاكي
 مو تيتا نوكس»ةمجعلا وشل اه ناآبهشل لاا ةداي رجس هنم
 ايد اتداعبطف اذكريطعت نس له د نب نابديش ىلا جيش نون نلا اهدعب

 اهنا خرسل خد للبت اريشك انام ى ةليوط ثب - ١لذ هن مفيحويا

 جوزنالو كتفع ىلا ضعه زن تن ترظفلو ةريره فب ن نعوليدلاهاور تيدعل
 :ئرداامهسلل وسراي لاق أاتوفلالو ةدبهالو ةريزطالو ةربطالو 5 ةريئسةسمخ

 دين سملاءاقمزلاف ةبملاام اوتو زيملاليوطاا خرب مشلاام ابر عمتس لاَقاميش تلق
 ناديا (-يونعللااماو ةس ملا مان ىىعلاذ ة ةددسلا اماورتعمزلا ةريصقفلاذو ةريبيلاامأو

 مجرم طويس بلل للالج انك شسم طش ريبكلاعم (يل للا نك كلرينع نم للعلا
 ةوزلزم مابا س هيلع هلع الص وبلا نإ شماغ نعدوسال نعي هارزعداحنع
 ظ لانش دب ىلا تح حور ى اش ضيق يلا تفص قلم ل وتضون مزح بنا
 اصيلظ هاب رمش دشاعل لاقتتع ايي اجا ةولسل لمرشح مذ 00 ره سون

 087 ١ 2-7 ؛ 0
 0 ماقمؤمافرتدنلاغيصالع ءاهلل نوكسب هاتخبأي اهايا اًبطانغرتبايبل |:
 الصح هلن لل وسر ىرالى تم او بلتلاب قيقررمل اذ ريبكوويت تب ىلا ةناعتسالا



 ه2 *+
 ةدّقنفل ىباو كلل نط لع واقل للي دع وار اركب قرا ازماقم قؤس دلع

 اذص هلل لل وسر سدح تس فحو تن لجمتج اذ كلانهامؤ مالسلاو ةولصاملل

 - اعذف ىعمالا اذه زفكي مل علذ يتمالك ىوقاناف مه لص عىل )سربف ع
 الامين اس رج نتنارإسو هيلع ههداطصمدد لوس ]ل اهف ةصخح ق فاو هاركذام ىا
 نكتل الف تسوي تءايحاصكى ا فس كح اوص هريغ مامي باطن لوا
 هلك كب أب لبر بابل لكه ةقيقحي كل دعب باوصلاو قحط ريف
 سا عل ع ليا ةولصلابيدوناملف مهطاماملى1 سانلاي
 «و لعا ودصل لإ ع يح لوقي نزؤئملا ن للاهل او ىاوهو هدجغو ل)9طبوهو نذّولل
 :ةوحفرا لس هيعمس الصمد للوسر لاقف ايدل ورضحلو ملا, ل هىضعلل ءايناثوا
 هح ا مينيع ةرقامهاذ ةولصللولا حورأ برا قاذ مايَقل قونيعا*ءاقمنعىا

 -نلعا تيم لق ثئتاع تلافف ل الباب انْخيأ تيدح هيلاربغي اكل المالب م
 5 يوعفر للة عت لد ادنعر ادع ىف تنا ترس انكار ل صم اركب ابا كرمايانإلا
 ةريشماهاذتعاجلا عمااشاد لف ىا ةوثصل ل9 قايحتحل مهّىلاذ ذل ىاىنيعةرق
 تلاق حايتسالاجادديمو حل ورالأ جا عماظاو ةذتكلاو حلا ندب منا ماقميلا
 بيل لال لدي دشت و يجمل اال امض تادخ هامرقورمم ادخ نم نيا ندب مقرن
 عمساماؤس ايف لاح ضعنضص لايك ن مرر” نآرشي دو نامت ىاناعدج

 ةاصلاهياعملجر توصو عكر دلئاملس ودب هلد للص هدد لل وسرد يعركيشم#
 هلدالص لوسرهيلاراشساذ ىلإ تدتزمهج امو رعورش ليف يا 6 ظ

 نمءاجن لى اركب ىناداسز عطس هقزعهدد لاص ىبنل لرش رخاتلا عد ىا - دع
 هءالحم 3 هيلعهس لطص ئينلا ناك منين عدحاولاو .ةلزنبعركيوبا مقيلو لباب
 وجا بو ةولصلا تاريبكتى اركي يدقتل لرضعن هيلعام دقتمنل دلابقىا
 نركب و له اننا: ف ن ذولل هل عنيباك غلبلإ ةثيه بع ماسو هيلع هس يبنلا

 هغسانلاب طصدمل لس هيلع هدد ]ص ينل لبا عرف ىتحملاعبت ىاركب اريك
 ينل او ماي>ككنم كلذءامدامؤ ىلا مام بودأ نراك ثوضبح ىتح- ةولصل كلت
 لص قدادصلا ن ليطايملل للاخ وشب ةجكئرتفب عدكم هياعساطص
 امد ةختاعز عل ظفللاو متاح وباو نائضشلاهاهر ثيب لوو ةرتس يمس ر سانلاب

 ؟ثث هلتملاقذ سانل اي ص يلف كبأبا ورع لاق دعج وملاس هلع هدراص همشما



 نمسانلا سالك ماقم ما اذ انميس اةياهر فد قشر ليجسكباب اانا هدد كك وسرأي ' 1

 هدد اصيل وكب ىلإ :ةولصب نولصدس انلاو سو ءٍرعمساطص جلا ةولص# سداق ضد صدر كيوب ا ن كير يب كيدجىلا هاسل جاف مبنجملا ناسلجا شلاق ورخاتلاكنا هيلا موافرخاتيل ذر كتبا هاراملذ سانلاب قصيركيودا جرهطلا ابل جر ندب دافي يزل ةضخ ءسضذ نم لجف .و هيزع هدد !زلص هند للحسيم دا مثيركبوبا مههاصف كلب قحا تنإر علان تللص ءايلاقناققدالج كيبازاك ل وسرلا هاتاذ سانلاب لصت نارك ىل لف ماس هيل عمد لؤيص هند للوسيرم السان تلات ةرحالا ءاشمعل | ةولاصلل دلع ملالص هلل وسر نع ظتن رى اذ ::ركعساتلاو تلاقدس للوسراي كنورظب مالادلق سانلاؤصاانلاغد افا ملي ءاذ ونيل ب هادف لستغاذانلعتت بضخ ا امص لاق ةولصلا نورت ممالانلق سانا الم كاقف يس داعم لاس هاللي نع نييسمل و انهسانلاب لصيف :كيأب|!و رم تمس كحل وص ننال جت َ لس هل عمد لؤص هدد لل وس كاقف تصفح تلصق سانلا هز صير نمرسانلا عويزمل كماقم ىفماق اذا, لال لو شرتصمحتلذ تلات ىداخ هدد تاع نع هرعت فو وسانلا مءاشنالا هماقم دحا قمدمرل هن لدا تنك اذؤ ايا ماعم ماق الجد ثعب ساد لبي نئلق ىف عقبمل هنااكأ مجاعة دحام ورتعج | نئل تلاقايزعى درا ضل اور ىف ثرسانل إب صيف ركبأب ا اهرهضسوج
 المنال ال !ام] نييجو نم باوجلاو مارا نيللاق ركب ىلا تل خاىش ودم محا يوث ىف مولا عم لس هدكيلعمدل الصمد: لل وسر هالص ٍةولْضْؤ الرضا .رع قاضلا جراد ميصرسح لاقو دعاة ركب ىإ تلخ ديف قون يزلامصم قملس 3ع مدد زايص ريل للص تلاقرتشٌم اح عامي نمزيل امور نكت نعاؤ لس هل .٠

 جي تك (ذ ناكمناذ دئاغر ا مشرتسلا فشكو نينثلالا موي مهيولص رنا : ا ا رعموثام اذه ئعل اذيو اينللا نم جرش حا يلص ٍةول صرخ وهو كزسلال مود نمريصل اق اس ومام أدين اكقلاو دحلالأو | تدبسلا هود :رهظلا ةولصأ ماما «3226ىلا ةولصلاخ ضراعتال يبل للات دقن اناث امآورييصتل [ؤام رعد
٠ 

 سس و يي سس
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 هع نسابعلا نبأ بف جرخ تل له خهظلا ةولص امومامركبوبااه الصولا ٍةولصلاذ

 ظ هل واطد ماضل رج بؤ يش يت هد ويصل ةدلص املا بو ناكل
 ةجات نمو ةيرينال ج كرم اة ملعلإا ون[ ع يسسساو عم انش نب ض
 سماقلا حقا صع ردم ضائتاق عشنا دخله فمورّضذاج رسوم انالغ
 السلاو ةولصلاه يلع ه.ىظلا ال ليلد ثعدعيل هاظوالفذأال اج عرش ناو دب

 سال رع ميشا ربا نعدأي نع كب 5 هيلعار داق ناكشيجرسولج/)ةريكهنا

 لالا من د ساتلأ دصصي ا مفيطحو ارايل لي دشتب هه ايغاي تلاق اهلتخت 53

 ممِنْلا كرماخ ,6 لوز ىاةء كة صاو اًعيمجى ا ةرعو بيس انلا جسر

 اهاتاامىف عرفت ىا عز «تلمث قلح معسو نواوطوهو اهليعى انت
 لسان اطلاق تفي نح نعالج رع كيو اب 0
 لكأت ن اوحضعل جهنلا نت لؤتاب هرشل لو برش كالاسم هلنإ [ص للا
 ات هن تل لبانلا مفي و لادلا كب جابي توازي تنالوكملا

 «!فمحلواين دلا ف نمزرعشمال يهود لاق 0 ا
 يره ايلا الور لاوس الظل و ناملا نيّمفي د حزاع نائبا هاورس
 و ةرحلال ا ؤركدواين دلارؤ مه انامزف اي ىاولكانالم ةضملا ثهنلا انثخب ]ل

 كلانمل!9نسلي نممناذرعرخاا اوسبلت من عس لون معن عنيزيشللدي اور

 .ددالص بنل ارش ظفلويوعم نعريكلا ىف ارمطلاءاورمو ةرضثالا فرس
 " 2ع ربحا ةكةمهذزل ارسل عضو تضل شه نلا ميش نأ ةجرشلا نكلس

 (اقانمنط ف ع 2 ا احضان ىف بيستو لاكاينلا نااعوفرهريلسما نع

 دلا فب در نرريفاع نع مهي ول | بوتي ناالا قاربطلاداز توصي ىا
 همىنمات نسل ايا ةييرب ن بمد انبعنرع املس ها بت هربداجحو :ثلثلاءاشلا
 7 ل هسمنب| منع قدرتي اولا نضيعو مايا عم ىورعمدقَتروسيشمىعيات
 اريغصتل اصلا نب دب ريوهورزبا نع ةريثكُت يد حهلفورمب
 2ل 0 ددازيإاس نيو نأ ناونورلا ةعيبعياب واه ند هثيملو :
 نضر كباتسو نيشارتنسو هرم تافايزاغ ناس ارخىلا ابزنم جرخمثد ةرصبلا

 جير ضالاقملس هيلع هدد للص جبل |! نع عاج رعيودّرّبواعم نب ديزي



 مه ١

 ' ىور ريش الحا ظمدافرخ اييرغت"هظنلوأعيوفرم ءاجر ىللا نإ نعتتجأم نياداور
 0 ا موه وريم وركسم كر عض مالسلاوةولصلا هيلعشإ لس مانرع ِدؤادوباو

 انا

 هته | ه2 | شلال هاوردقفارتاوتم كوكب ناك ما اكلت لملم مانسال
 ًذادوبأو ليحا رنا نع اسنلا دوسإو ىسنوم ىلا نعزنج امرباو قاسنلاودؤادوباو
 . (مجامنيإ و اوشة ا_معختلاو كمح اهمعنبانعتجام نو ىانلاو

 : نعت رالاد ا سلو ليحاكيادد قد دوعيسمزبانعتجلم نياعآ هرم رطبا

 املديوهو ت تافاشيلاة م يرش نمد مارج مرسل

 مااثدحامماداحو نيم نرماعنعهيو ةرحالا اهرشيمل بيرملد
 17 058]كسو هيلعددالص يبا نعد نعال مه ذيعوعتفحلا

 اهراخدا نعوعللورييضا فيغحتو ءايلا دغشب اص الأم وح نع
 0 ولاول يوكل يلا يدك ولم ايارث التفو ت13 فيلكا نع

 أًّصياةليريبنعىذمرتلا هلرمومئريفف لع رغىاةروسكأل نيسلا يخت
 ١ ”كنم لع وطلاوذعستلت الن قوق ىأنمالا مرح نعركتيزغ تنك طلب :
 ها :كظطلب نارعنلا نب ةداّنق نعدُؤ ادوياهاف ا اويضاوركل نب امرك
 انما كت 3 كل هللا قا ثرسانلا مسيل ضال قوف يباّمألا موح اوطانالتا
 1 5 ةريرهىإ نعتبوش ىبا باد قييلاو ديح ني هدد البعو دحا هآور
 زعل وفلصتو ؟ىاإ أورخداو اولكف ما بن الذ دهبأهر 'خداو ىاتمالأ مم وه نع

 "سلا ةماتلاةيهاذرلاوراخبرلابى املا بءاج د قفركيلع جمل ا
 اشفي اال قو يناضل ولكل 30 لله اايديعس وا عن هاجر
 ف تشل ازكاي ن ل مقسللا رح اة وورعط او اولك لاَمفام لح وال يعم هنا هيلا
 ع ايري نبب هلل بع نرعوأت لح ايضا دايح و غاعنع هد 9 نيئلثلاب قدمي
 .رمءاعو ىا ف رظ لك قا ويرش للا ملسو هيلع هدد ص ينلا نعهيببا

 ا ارمهويالو أنس 0 مرح
 هاافر اهشسالأ ةعرمسلا ب ابسا انه وكل :قيباسلا نو ظل لضعب ىف بيرعتلا نع

 - :؟لنذلو انمي |ةيرب رعملمسم ءاؤرمو ةيلح اج لل هال اتيعوا تناك ني '
 ١ ويرش الن اريعراعو لكذا 00 نيالا نعوح كي

 اوأنتجأ اف بن اذ رتيعوالا نيكي تنكأ ضيا ةيبرب نعرتجأم نباءالرسو ا

 هع

 مر ف
 كه



 ظ ' نادويقلا نع "ب تمن لاق هناملس هئأع هه اص ىنلا نع ةزيرب ىاةيبأ

 جايصلا,انض ىامججل نوكسو ءاملل منجد ل اول وقد الذأه ثم ورف لاش لل هب
 دوبلا ةرايز نعركتيف تاكرظذل ثرشلا نع هكودتدسم قم كاتم لا ها رسو ؟حاينلا
 هاورو | اولوقتالو ةزحاياركنن و نيعلا عمدت ىلقلا ف اضاف اه رو زذالا
 ااذآهو رّو زهر وبقلا ةرايز نعم كتيب تنك ظ ذلب هوعيسم زيا نعد جام نبا
 ا رعد يقلع, رع ميم داربا نع دا ءرع كيو ةرخالاركدت و اهيدلا دمرت

 ]نيو تاياورلا نيب عبله اظ جم وهو لزاونل لف تنقيلزيمل مالسلاوةولصلا
 لس هلع سالصمس ل وسر ناك ةربره ىإ نع يحكم ىنسب نابج نيامجرخا
 ةنعروددلا نوكي نيكو اذه موق ليعوا مقل وع دي نااالكوبصلا ةولصل لف تنقي

 كيلص هيبانع يسال قرأط نب دعس كلأم ىلا كرب دح مم دق و ةيربج هب

 نسحني صح اذه لاق يي فمزتلاوتج جرياد قآشلا هاور :ذع دباها يءاي لاق
 _-ملخ تيلص لق كنا تسااي ىلنالتملق لاق كلاما نعتجام نبا ظفل هريصم

 ةخج ة نماوغت وكلاب ليعو ناّمع حعوركب نياوس هل ع مساطص هس ل
 متوركب ىلا نعامدإ بيش فا نبا موخا و ثدحم ينب ى لاول اف توتة باشاك



5 
 ميلعسانلا نا رمبمعل ل تتقالمنلؤع عن عرجسخل وقل لؤ نودقيأ أوناكمظا تاع

 سى لامست اركي لة داند دعاة ت سل ااا

 و ىف ىبتسب اري صح هن ليزي نيدوسالا نجر يضنلا ارباع

 6-0 هيعرايداكدنس انهو مالا نبللاَو هرقل 9 اتناق يتحدي
 همع!كمالسلاو ةولصلا هيلع هلعفي ةبتاد اكول ود ةادمتنس نكمل تونّعلا ناب
 وقح 6 فلا هاذ نيل اكللا مولاة كة يسيو فله نم نمئيوضب 7

 ارلادلدعاوابّيف[ذعو ةءا فلا سبح ]هاك ل قي ناربم لس ناكل كدالتخا
 نع تدانكلا ةمهيسمزتب (مصلاة يراك نع تاق هنا مدي ل صلا وعي درم دق
 ب هب دب ىف لع اذكدرع تشق كلل لاك تبانكل لها

 ظ : 0

 باىصاهاورثيب دحن اوت اشاوا عت بابو 0و ني وم '

 بهذ ةهللو همعف مواجع كلام نع ىفاشللا ظكورتشُماع نع نغسل
 أو: . طاعحتياور هل]علاودجا نال للاق يوم رككو معش معيش

 الخ دمد ىداص هن ل ورب ىيْس ثلجي ناويفبه نس قسسعلللوقلا

 اكيبو ليصكيو هلا مهلة ساو يرهزل ل) وق سابع نبأ نع ركوهو كلذ
 00 000 نيولا زعوه لاكورشا الو هيفةراطكالاولاقو ليعإ
 8 مهأربا نعداحن ع كد و سو اطلاق ريوابتعوه
 2 3 اع ا اجدد[ ناش علص ليش لحمل غ رسب قا دنأ شعم نبلعا

 همن د علب دذاىلا ءاميا نوعيلر هيلاناوههانامس لح بعى1لامفريعايرا

 لل ا ناخذ > ىف هضجدو لون دلكأ ل -

 !ةولصلا هسلدبع ىا ارضحيمد رحيم د ىضاشإاب لاو كك تس داك ود لالق ايكتيجزع

 ايلنوحا مل اعبت تاعكر عمران او ووو ل لا

 ب ذول زل انما مزلاي لي الل تلاعكرلا لع تيخقريغ نم مقلط مانت ى ون هس
 2 سلس ىا هلق ةراسالل جونان ذاجر اع ونوليوزعلا كرت مزليلالو



 را مدر اال لعق نعي يال من نمحافأمتلقو راك الاف ةتغلابسىاأ
 ةخن قو كلانه "بنا إد تما شينكو كلذمضتمعت ىاتفالخأ لأ اق كلذ

 تالا ةينورتما>اللء ود نافع نوكب ن د عيالوآتيف الخك وأ هتعار ىافالخ ليصن
 و نرصي ىنماجرااهما نمل وا» نامعىاناكو هس اديعى الارث هلاعبت

 2 ىفناءلعاوينلا ءاوما اهل صو اامدلا بؤ قد لن ادلالأ هد ىعسو نورصت
 ديزورفسلا ةولص تيرقاذ تييتعكر ةولصلا تنصرف تلاد تشق ع نعت

 لاقرغ ل لؤ متت اعلاب اه ة ا ةولصف
 عةورعنعريصم لنسب نطق رادرلا+ جيلا جوخ قو ناّمع ل واتايكتلوانأخا

 نبااي تلاقف نيتعككت تليصولال لهذا هدر اغلا ف دصن تتاكاهإ ةشئاعم
 :رائملا# جم |عمطاقسالا نا تلوأتافل ىعلاد لع قشيالهن اغا

 . ردع د زملذ 0 ا تبتر نب
 اك تلا لاكدقو عب هضم ىحيدزيملف ن ناآمع يصوت هن /

 لين افح ناهنم اي درللضدأعموهو ماطا نيالا ةنسح ةوسادهالومد :
 رلمكحز لعل شالو مايا ينصر ماتا نيحناكيورللمامتاناَى ف وتلاومتب
 - رمنم كلذ ناكر رفسل لف متا ةتلذالطإ غريف مايارةما الصين

 ناخاعكر مير لم لصدن اديحا ١١ ٠ رامنعة كم له ايمن المش الح
 ْ وسو هسمسق او تمدقلامركب لهن نما نلعلاي لامن هيلع رسانلا

 لد ق ميلا ةواص لصيف دلي ىف لهاتنم لوقيطس ع داعم
 ب وه 5 ةربرم كال يزن بم ة دست كو هذال عدو «الزع مهام
 الس هلع هدالص جن ارذ ل عافل لبئانوه مي شبح !تيطّص أه ضلت اودت

 السنابل يمرس ةتلاكناوزيدم انتة لساق فاطاس و

 ١ اداوم هد نءامسناب ذتعاهزبخ هل مم الملاو

 اق مخ اجو مولا وس ببس قا كل هفته بلابزمل ظ

 امد هي دك[ دمدولو هلل جياكمز اًمتعادلا
 0 ال5 نالضاونق هوان اياز حتةدصلا لم قدس لذ
 ل كح نم هول مج ا تط نيف هيلعبب نواه رك الع عم هيلا عم دقتمل
 ة يلج للدخل وتيم (يتخا وضم لدأبم هيفف تي دهاناومة ىص ار ومملوقج

 ان

 انندأ

 دانا

 1 ن1 ييبيحبي ت1 موو هاه 0



 ا ب تاملو 1 انه نان تيرايتعا

 0 ىةلمالاثصلا منجم ىب هيلز هاير زعداسزع اهو عطر 6 ٍِ ة

 : - هل ليم فرك اس ىاجاحق سباب ضد ايديز نمت
 ' دة علا تاليلج ن أعباتىا ن ميش يهد ملو امن :راحوص ريدي امو رعبب

 هةر كيبل انا ضيقتل لما تاعمض مصل اقمام اذصم جس ءلاوح

 52لئ ل لضا انهن لاق و زمجلىا ثيعب نمل نعامممسلا 0
 1 نمش 2 1 [ياعو لقدر طلاع ىآتيطُت لاق !تيضف لاك مركذب قي)ياكا يع ئيانكأت .

 :تمولاببمااب الئاقمتربخاؤرع نانموم اريماي ترعاه«: ىتارحا ا :
 هسسقيةيحانل او اقلادي ىغتورسك وجو نيوشلا اأو تشو
 ل رنق وام اى اهلنا من وإما علا ءاو نعابه فييعت ى ابتلي .تطعرارل لوم اقرفاسلل

 اهتللهاذ جلا ة ةرع عما نأتسبج اذ كل (1امجمتلاو! لصمل راج اكله ف

 تعسر نم ومس تومرق كلهه تصق ْ .راكلي كلذ نمرني اةأعيمج
 نحلل امد نيتنراقم يىااعم> و ة , كيبل لوكا نقاعمس تاحيوص نس يبزو

 عالق كلذ ببس ئفآصو ذكو نكن مالص! اة هرخ للا قد عيشجرم لطأ ا
 -ب اذاوط تفطد ٌتِمزتلاو تعجرش[م ف ىا تديطم لاةتعنصا ذاق ىااذام تس :

 لثم ىإ كلذ لثم تل جر تيدب لل تع جر يا تهدعش رمل دهس تيعسو
 اضاؤ جدلا حن امك مدصا[ ير ىاا مارح تييقيرش ىق كوكس وفل لفاوط
 :و هيلع هلد اص سيخ كايدنتنسل تيده لاق يجى ا درخا ةينضاذاتح
 يلئاوىبا نعام هالك معالأو ةجامنباؤروصنم نع قاشلاو دو ادوباهاورو
 مو كين دس تحد هر لادا ع مام« كلا ه للان كحل ارم نب يلا

 شالا ؟,مموصن كتيمدحلدادسا همخأو لاد. نطقر ادلا 4 كد ىرخاويرط

 ءاصل هليلع هجن لا عسضاولا ةلداكل محا نفر عن عيصلا نعل ئاهجان
 !:نيعتياور فو كايعسىسو نيذاوط ىولط» ن راّقلان اوانارق ناكمالسلا
 فا .رقف لدي دج تل سازعملاوٌريبارصن كربع ثيب ده تنكل اق معمم
 انكمارح اما ناحوص نيديز جرماس لهاذ باطخل نسمع اسزن ف عادي دا
 نيل ل مالا عال ا ئعلايتعتل را[ واد ارفالا نا امن ظل ع ءاني ادرضم ىااحم



 هيسالدم
 اووجاب خعم اب لقنو نبل لو تاغتلا وهو مارح لى يبصا ]هاو معى نم عملا
 كوم لف لضدالاوه هجن او ةرمعب كيبل لوق نموبسا م قاني الذ عجبا درجواولا

 اوَماواَعَت لاق فلو ةرمعلا لزم نم يق اا ةجترم ناك يإو لضفللرهتزتل قدا
 انرمالكن االازخ سافل لعروس جبل اذ ةرعلا:هالنجاع اجل زوز ضل ناذ هه ةرجلو دي
 عتق كجيوي هالكى الذ ةافتاةظاللا اج بوجوه اوال وقف عورشلاب مالي
 و ظوضحريغ اذه رعت | نعلاس هلع هددالص هه للوسط لقوامودب مهب نيا
 ةعيراكمسومابا ناقآسنلاو ماس ياو ر يفامك ةرعن من اكان اهب ع عنلا ن لموسبنلا
 تهركىنكل ب [هماو هرعت لق لس هيلع سالص يلا نا طعدق عمل لاقفعتللب
 هذ ءارطابللإق موس ممطقن جا نوح ريمش كارالاؤ اممم نيت ْغماولظي نا
 ءمرعناكامارععنم ن | مهاظل لقاعتمتم ناكمالسلاو ةولصلمهللعن الط عد افتا
 امه اعاينبم ناكارهراكناو مدد ماعم صل ]فرقا نو مادبا نع[ هيي جر
 ملا خر |رقلاوهو لف دال |يزرعلا ن وكب ناًديِرب ناكؤمل عل هدا ثعاياوه ىلا نإ
 اناكأو نعىلاهت هس خم نمدأ ميجا لذ هو هريخيو وبما مارحل نم لج الينلا

 لع ويل ضف ا فالخلا نلّملااماوعتملاو نال و دارفالا ذا وجج اع ضلأ عم

 رفلاخو كلا ذه قامضبع هس اواعرر عع نامعناكشاهاك/اعمالسلاوة لل
 ن ايتعدنعاسلاج تلمكحانب ناورم نع اضل لم و3 نقف موبو هلا هركذع

 ده لسمو هيلع هلئالص هلل كوس لف عد|ءلذ اعيرجا جى لي هس و هيلع هلناذس

 يلف امثييؤيوانارق ناكلاسس .و هيلع هلئالص ىلا جنا خص اله
 1 دواد

 هيضلاق نامل هد اريل عروأ تيجدعس نفع نعم تنكلاق بناع .*ِ
 تلق تعنص نركي لاق فوإس هلع مد قص بنل سيتاذلعىضعي لاَ
 00 ا ا بلا

 مناد يفصلا 2ع شارعنا ناجا هسه ءاسوؤس جالك يف غادم :.لؤةملانانمةككل ها هع اعتب جاه ل ينعكس كي 2
 ىوملايريضين ا تطلق اسورجلاب رذا نملك ا يملا ومار اور للاخد لف
 اجددانس اور قارس نم لحام مالا ىور ل قو قحالل ل معلاب امو فمؤئآصل/وزملا

 ايفل راو انقل ايطهح لوي إس هيلع هسالص هه لل وسر تعملون ١



 نكي سيصمل لو [مرردصتيآمعد عاملا تبج قلم هيلع هل الميع هللوسد نرد ل
 000 نعىبب ناهتع نات نافكب ناينعو لع عجل اق يسلانيديعس
 :ءادعد نائعل هن دعىزتملس هثلعسس الص هه للوسر هلعطره ل1 اد زنأم
 مسد رنا سيستل ذجامميزه علة لع ىاراملف كعداناعيطتساالوا ع

 نم لضصاتننالمهداو هلايأق ام« لاص احنا وأسم لام ناوملس دنع ههالص ملا

 | تمااقتطاتومدتنا !نومدقنو عاعاتةناه مو: نضى لل للا قفب مدقن مصل لوا لاق
 6 ارح حر مج: ,عل ةورلل واغصلا ندد ىدهو تيبلاب تاط اة ممصلا دف كملن

 2 ةورلاوافصلا .و نعل تديبلاي, تتاطمش ىئ» نمالمكملا
 ىف تاون وعما تأ يكلذ تالخل انا فاماقانقا اذا :

 داك ملذا هلك (طاعانمىراجج رم خرفو تان

 مهجر ماومعحر ىااور دصأملؤ اهل ىارتعتمل 2 لعا للمسن
 هي كنا ينم كللجبمااياحوص عربى بز هل لاقذ 3مل !ؤوهو باطخغأ ارب انيمداوره

 هايأاذأم تعنص ادتعاتفتا مى ل اة عت رن دب نيمصلا ناورتعتلل
 ؟تييلا_, تفط كم تملقاملداعم يار غاب نينتموللريمااي تللهللاك

 ثاعيجمعسلاو تتاوطلل نيد ةرمهل هدر اداعصلا كاد وس ىاتْضطو نرهلل
 ةدقلل ىاتيبلابتضط مكتبنا ةلج قش :د!لاح ياا مارح تعجد
 هببلأ رتمتلامد تقمهاذرضا !موي ن ناكتج ا مارح تزكأ دعو ةورللوافصلاندبو

 تاج ترابا ىمارحا نم تجرغىاتللحا د يوغللا تمل اوهوهلعل
 هدد المص كي: خس تيد لاقو ل

 يتاحيم نب يزيد عبد نب نمل سوه خلاد هلا عتياهر قو
 نيد نملساماد اعيجامزجب عجاميا ارلاعالأك
 ا تخت اهلا نوم عمت 00 عال قاد 3

 لائاعمىاو او تموللريماشلذو ةمعلاو عا دب نزعن لمان

 ارلايكلاق 1-1 ب رام داو عايع ومدن
 تالق داهمت تدب ميسو تان دا 21

 دن ىف تهل وورللو يصلان يدب يسر هتيحخو مه كفل انوار طل او اهتجتتيببأب ظ



 آ] 7
 حذردلا موي ناكاذ اَوح يلع موحّىتن م]<يملدلاح ىاوهلئامارح مادا ماذا
 نلاباومروك نش اوضق لذ ىدش (ةداوهوا ل نايبةأش ىلا نمريستساأم
 عب : ماو غاب نردمصلان انيئمولاريم! يزيح رسل س هل لا هير عليعاولخدذ
 رحل اك اوط تعطكب تملؤأمل داذأ تحعنصمث لاو رم تعضتشا

 اهتنل ىا بجي تيبلأي تفطذ تادعمُ قرععل
 0س تا دام تحصل ---- 3

 ةورألو ا تمميحعمسرمجب

 0 ا نعم

 ظ : يسر دج م "يس انبع ىود نيف دنع 0
 لاا » ةليل نيرشعو اسمخ تبلى يقف د نهاكتا منعب تشكو مليح[ لا )لاو

 ابيهرو تعضور هدأ م وي نب ورسمت ا نيرثعو الج :تاذ دعب تعّصوا فهل
 كك هب نب دربك مال 0 نونمتطخوةلعم نوبل رق لباتسل اوبا
 مسفر ت تشو لاقف نفاكل للا قفعتلم# بدع نوكسدذح مع
 ا ةدحوم 0 0 هل

 »ود م اهلل اببظ نعام ؟سيقانيتساوار:بلاحت لو
 0 ا نول بلاس لرالئا هنا مقلي رك طك هادا اوةزعلا نم تحرف 2

 تعيس ىذتنناذ لال شعورا ةمير دع يفوت نم سي الف ثتملا ةعل ليعأ
 !تَنل لاقف مالسطم ,لعدل لوقلا كل كاني فتفراسدرعساقم ينل

 4 0 درملانم ينينذافضحاذاملوق ىف لئاقلا اطخاأ د
 تباذد بعد تسيافنعجيس نام رع نب 3 ىلا نهضسا نعةهرعنب ماش ب. ىحأ 2 و 0 -

 تفاطتذاذ ست نزرتن زاتساف ؤسو هيلع ص ىباعساف لايام هي
 :ربانعتجامنباو ٌقاشلاو دٌداد وباسم خل ءاضيانيسيصعا لو تدعو 7

 |مثارمشع عربيا سعيا عب يرصقلارآ فلا ة روس تلزنالدتنعاك اش نمأ 7#
 رمملعل !لهاثكدنعروملا مضوب اظن عفالم ام. تناكازا ا بجو ذ اهنع وتلا

 اهم



 د اراىلوطل ادعي ىيرصتلاءاسنلا# موس تاإنتووعسم نء ل اًحواسشعي ور يشاع

 4 الطلا ةموسى ىلاعت هلوق ناداراوذ اولا موس ىلوطلابو قالطلا ة موس يرمصقلاب

 هركذ !نكتعيبس ثيبد جز يالا وصخ ءايؤفلا ملعو مشل لاي عرزيش ا رعشع ره هشا جدا
 :رمو يلح ناكو لوصالأى رق موه اكمل .ةهرصيصخلا ناهيفو يىنبلا

 يعمل لحرب اه نامي فلات اطاميحل نيكحما نيم

 اميلزم ل صدمل يو ني الثاو نعيوه ىا قارعإ يلارعارقح ف ىا ّ

 ؛ةيعس الس يتلا امالصولا الذى تاص نعم
 »وملسو هيلعمدد ]ص يبنلاةولص رتيفلكباى ا

 هيلع هسرإص ىلا عملص ىردا امج عالاقف

 لحدا ةرياور قو كلان هيل دم موصتيالو كلذ نوك الئ علاو هدد بع نم
 ا مسل ازنعو عولرلاددعدهبدي عذر هثزع سؤ صىونل ليا هنارج لج نب لقا
 مانبي هيلي عقر هدادوحسم ١

 ها سس يموسسعسسب رس يس ودي وصمم

 ملل تغب هراغس4ؤ هرتم ات! هل 0 ندا ماجر ابتدا
 يهدم بلا عمدوعسم نبا ىازصدق
 نعى دتعرقلا نه في ”/نمنصعوضأرب نعماحرع نيدو
 هيلع ٍعْبْلان ' لا
 اديب 2ع داب اولا موك سلو غل هانعم ىف يبا



 دحلو لوتيد ناءلسملا هيخل موسع وسلا 8 موصداشار شل اهيلط يا اهل ماتساو أمد
 3 0 نامل قيد ماوخ كنس لئن اتلوضز ءدج ينتشل مما
 +بالل ب هانطداعل ديالا رهدحل ةوكس درعدْلِّضاهنم نمزكايكنمآهّهب_ر:شال

 اللا نباداورد يووتااءلاق |ذكن اهو هيضذ ىنورل ! العليا مدجم ناذمجي
 اهيالةربه ىل نع اضينف لور دقو قئاقح ايملع ا هساو قراشلل جم
 د جه زللة راء لطر ابارك ةيخا ةيلخ مع هايخل ةبطخ, الع لح لا يآ جي الو ملا سملا هيخل موسع
 ةاروكت ني ات وم يخل: طج إل عمكدح اب داب فلو دان ع3
 عايضازئاذا اذه ل يقرره افرلاماقم يف لب هاذ يهانل لو عمرمطان نكت ناد

 تاور لهب خن جف كل .ركيملاذاآماو نّضعلا ,5قيسملومولعم قا
 اياويوسمابأ نإ تلاَقفماس هلعمس للص بلا تتلق مخيم

 1 كي راقتس نابطاذلا ناكاذانه ليقوتم اس يئاراسو هل عسرصلاق ظ
 ةخكلو يملا لذه تغجر دنيالف احناص ىناشلا واق ساف ل واكل بطا خل ناكاذا

 اى انارحان ارجل عل دي كيبرحلا يطأ لامو رئاربسل ا يملاعا هدا هرهأت
 ليه ذ هرفاكلاوملاىلا نيب ةوضااكأ مطق ىلاخن هلدا نارطخ هر املا موسع
 ا مويغمهل نوكي الف بلانعلازبع حرخ هيخاي كيتا لولاق وعنم يبل
 رم ةضالأوهد مالوم ديدادلد هد تبق هغمك روج ذ قاللا كتايسو
 ل لاق سيصل ىلا ريتحا أملو دوصقللالصخ ا 00

 5 كايد ز وجايك ام ا ميدو يصح
 انؤملسمماورانيلاخ ل الو أت لع جو زن الى ابيض وا |ايفن لو لإ ةغصج ةئرملا
 :«بالدان_سعد ةرملا نيب عمال ظل أّصيارنع ناؤّشلا»اهرمد ةريه ى لان عطمللا
 - ذاإلا ةنبالأو امييخارتني )ايعتججلا تاك ظفلب هنعمل لري اور يف انيلاخيو ةلللل
 وتلفس ناو أهل شنبا نجبو تلعن اوريعلا نيج جاكتلاب مجاز وياك اتتلاخلا
 تاي يي ل ل .
 ؟يطولا ىف مز مجاز يالا نكو محلا ةءرطقىل اضغي كلذ نال يق
 ب تيوس هوه رص يصخت هبزوهه وبهم ثي سصئاذه لق

 ةةدمى ااًاببخ! الط يرام لطعنالع |يفو لفن لاس الورك خس وأ
 مجاسانب كح اهتخام دارملا وأ يجعذ نخاتنيح آهفارفئئشت نأ اكعألو ةغيسلا
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 يلقى ا خرا و ءافل صحو تاكلا نوكسو عواصم ل نهرح- فد كتل ملعا هدناو
 5 ار الت لصخ!ىعلإوأىّبقفن نع تزيل بشن ىلا هدزتو ف منول مادي هجوم

 عل قفن.رماضفؤلاصح ناكآ ما لريصي دن !ةيانكللهوكيذاعة بلا >اهخلد

 قرر مثيركهلمينلا هك للا هت لاقسق والاخ .وهايكىااهقز ايوه هننا نان

 حا توميال يبول يق قلن لق عي نا نمط ةزمرلا نايزت هيفو مكي
 طيس الملس هيلع هس لع صرنع حمو لق ه )جالا ءاصقعتساو قرنرلا ءاطيتسادعب

 اة اولجاو هللااوقناؤرلوه قزمرلارخا هغلبب تح تروم دبع نكيمل هتاف ةمرلا
 وزرْباح نع هلثاكك ةىقنهبلاو هدد تسم فمك هاور ما اعلزبو لالح اذخا

 ارجو هلا وه ق غم ومبطاووهزا هلوالا وما نر مامافوق ومع نع قبال ةياود ف
 ايضكر دي قس عت الدقزر نم ببمهالجر تاولزح هاتاووه ضتحشغلاب _

 ورعوذرلل خب داحلالا يلطل !ؤاوليجا و هللا ا وقت اقكلأ هنم ييره نم كملي توما
 2 ا اع مول اجل اهانركذول بابل لن هىفة دينك ف وقوملا

 اهل هق اماهام اذ كتتوأهتغج ف مج آّتخل قالط ةول لل( تالزتشُئ اع
 يي ىالطلا ةبلاط عكةزعي مولع خيم هطعتلاب كيسا هلوقف
 : ناهترض حتت ىنه يول طل او هريمتع دوعي ن مج لجرتةريولطللوزتيلاطل

 هيفرو هل :حوكنل ال عفي تح ل ويلا :خيص عى رو هفاسعم كرت الفخ
 تنمجياوعي ابتالو لات اللوق لع افطع لوهجلاوامول علل مال ةخييصبد كسل

 بابيال| نعالدي ّحكسلا قوف هيمربىا جلا ءاقلا اصجيركص عي عيالى ا بتات
 وعنلل جم عورشلا فالههئاذ ا١لوصولام اعل لو ةاج علل وللاوسالو
 ةبترملاهّيرجا خف يا ورج !هُّلَّغاَح ءلخات نادارا ىااربجا تيرجاتسا اذاد لوقعلا

 هلا مو أنسي المظغلو ةريره ىلا نع قبيل ءاور تيد او دتنو هلعر ادق
 رجاتس نمو جل ءاقلاباوصي الاي اوشجلنتالورتبطخ ل يع بان يالديحا وساع
 ةولسملا هيلع هناةرم ره ىل نعي عبر الاومل سمو نهحل و 9م وورحإ ل عطف ريجا

 او ةولصل هلع هن اديعس ىبا نهد حلك سو ةأصحم ا عين عض مالسلاو
 مهاجرا نعداع نع كفقيتح- ولا هع دل نيبتويبجلالارايّتسا نعي
 اذغلا ةداتج نيب سجوهور ذ ىل نعؤعسم نيايا هنناظبع نعل
 [مّس مالسالاؤ ام اه تاكلاقيةكم'هلقملسامهداهزيويرصلا ءدلعا وم



 لي»

 ديس م لس هلع هسا اص يبل لع ةييدملاس دق ن لل مه دنع ماقأف هةموق ىلا مرش
 .ر ممول ىف ببتالث و نيتنت تنساه تام ناموا ةديز نكس مش دخلا
 هتان يعباتلاو اّيصلا نمرينكق لح هدع ىوهرملس هدزع هدد اص ىبل انجب لبق ديبغتل
 سالف اق ى اد ساو عوكرلا كاد اهخارنكل لطي كى اا ينفر ل فاني! ةوكصادص
 اص تنارتب اصلا نم نوكي ناد عبيالو نيعباتلان م ى الجد م لادا بعىا

 لضفا ةيكلا ةييح رم ةدايعلا ةدأيذ بو
 جو ىا باور ف وةيضعلا نه ىقرءايعل انمكغ ا وةينكل انيس نماظ دايز

 لاو ةدجوللوءارئا تفد ةزبرل ابرد يبايوهتلذ بح نم ن عوز ملا يامهاربا نع
 >3 0 ا ا ب01 لا اوفس
 لدضن ىادرصت لجرلا هل لاق هتولص نعى ار ذود]رل سا ؟ملك حوجسلاو عولرلا ادهذ

 اقذ ةيلاح لج رؤس ه شلع سالص هه لل وسر تدع دك درع يفتت هج ! ةولصلا كن
 عى ا« هديا عفر ةردجع هدد سوس نم مهدمل درع هس هر تيعومراس زش ون

 ازعل ما واو ر ثي دع او دصسلا ةولص في اأهيض شكا كلزلف ةنجي لؤةجومد
 اؤمو رد اهجمل فروة ئيطخ هنعرظحيو خول بكة مسدد ىيع نم ظفلو
 [س دله حبس ىيعن مام هناف جرهسلا ماو زكتسا اًعوفرعتتم اماه نع يجاربطلا

 كير نم ظفلبرذ ا نع قايورلاو ىوامطلاد دحاءاوردو يحدامجمشامؤر
 هريغو ةجلكم حربا ه2 وة ثيطخ اهي. هتعطخو يرسد اهم! سور عريس لم و ١

 مادا صداع هيف و جيصلا نم اورثكتسظرتجمدمل مؤ وحك يساهو نما
 ىسوموجاو نامل زةفيرم-و نمل !نيعابا كيو قعسم ني هدد اطبع ناكل اق
 ء١لزنم اع مجار لس هلع سسالص هد للوس كياوص[ و صم هريغو ا يعشلالاعا



1 
 رعب ان نآلق ب مرفت نولوقاولعج ةولصلتمد ة مهريغلو امه دما

 5 .ء ابايسم مدن 3 عمسنإالاو لانك مهدديدتلا ممتن ف لذا
 5 ا ملورو نقو زعيرالأء الخلط بوربامصلا هقذا هذ لليق لم فرينصفا ناك هنالرصخ

 006 ركزي رع عوتهبلا هز طقر لاه اور ايكيكبر تبوركييب اهفمكدو ومهلاذ مكر ايؤكتم

 كو ةفص ة ' قمنجو ةليقث هليوطريغىا !رميفخ ةولعص ذتماماللىامدقتن

 نم |موت 5 مالسلاب ىاك رصد دا اياك اضيق ىادب ىرسلاو 3 ا

 0 ل ا بل قي

 هاذا اعوؤرعةرمرج لزرع ًاسشلاوجؤ ادوداوىرأخلاو كلآم يدر قو لسد
 م ذ ناف نفضل سانلا 0
 نامت نعديو ءاشبام لوطيلذ هسفنل

 0 ير كليه اب يكل ب كيد عم نبا
 تنس للذو مويكر ناكو لدندو يف هيلع /اص يدلل لعم لق ن ملام

 ظ نرعلت ماو م السلا ىف ايو ن ناكورموف ىئاعاطمة هاج !ؤائر ناوورتس
 الزنو يلا ةف الخ مالا جاد مز ملاس هل عمد لزص بلا تامامل مالسالا

 ١ نكموق .وق هنع ىدرو طع نسمع هل ]عإصو ندع |متنساه تامودفوكلا
 شل اه مرضتقم اعرب معلا نم ثلعو هل اجرمءامسا ىف ةوكشللءاص هركذ
 _هلد لليبع:مىرتشإ ةيضق ىف انباصص لاذ الهرمي ل طش الرتدد نامل
 لف اضق بلط ىلا هد طيع هانا قتفرةماوا م بعاكولمص ىآقيرم 5 مدوعبسب
 اماما يزعم ردى ا تفإلا ةرتعب كنم قيقرلا تييرتش لعاٌتعتبا ثعشلالا

 اخلاق ىيرتشللومئابلا يمنع ياو !بيقل اديدشتب دشللا
 [ةدوبم وم ى اتت ةعلسلاورذن .ىارتوب اره لحالاو ا ؟يط كدملو

 هارتيوا عيبملاءاّب يب عقلادلدا نيعا واب 00 طازنرلاحت . :

 ٍةبملاومككحاو ثآندل او دك اهوبا٠ ارو ٌكقسلا نالئاقتي يلاحل ديدن



 كدر 1202122 باج كرمال وهاب تل دمسس اد

 ل لوك ل وهلا ديب نعل تخل اذا ظفلو نع ىقبمسلاو ىنملإت اوديو ناك ردوا
 مبللوة نيام نسيل لون أعمل ا ىلتشا اذاشعتج ام نيالئاور ركاب عانت

 ناالجد هاربا نعداحرع كيو تاداتتو ا 5 مرقاة
 1 مويملس هيلع هد لا صيبنلا طخ رع يهطاطيعل اس لجيل لا
 قرم . جرجا اكمال اضأق حن ١ ةروسز فئاما هلل اقف للع اقوااماقناكما

 نبل | هيلع ءّقذ ىوارل ليال اق يصمكحلا جازتس ا ملع ءاملعا /نركذو اهدرق لال
 ليبطلا نم ههاركذد , ىاطشما ةدؤيشواراذاو لئاس للجإلاو اعروعسم

 وحسم زاىالاقامات ءاوكريواهوخوةر ب ىلا !وؤرغت ىا ابريل 1 ونصتن] هوحنو

 ءنلا ناكأ هند لاي ع لمس ضلع لاق يوغبلاريضخت قوامماقتملا هيدي دبدإب
 تسع وضبلارك هاما كوكزتو نفت ام لاق أ متاقوا دع اقطِؤيملس هلع هدداطس

 هنجموب ا موي بطيغملس هلع د للص يبنلا ناكل اق هنن ف همعإب باج
 نم لاق ةيعح يوب اح نعركأ ب لإتال باور ق5 سولبججامفيب لصتيا اذ

 هي نكك داكاسل اجيربن | لع بطني ن اكملسو هيلع هدناؤص ىبنلا ناكلت
 :.عداح. رع كبو ىرخ لطف مونيدضش سلجم اق بطني ناكمتءدمهن ذاب
 باصصا عمج باطل ز رج نأ نزمياتلا نمريغكي ا فحل وريط نعومي دآربإ
 امعااف ةز اجياعم ددع نعى دلا نع مل ؤملاس هلع هلد ال يص يببللا
 اد هيلع نص ىلا يعرب" هناجر خاورظنا للا نطو ةداملا ماقمؤ
 :لليا ةوَدِحوَف لواللؤ ءانلا اكرخلاكل نافرياولعاف اه رييكت ثاكمك
 داود تدجو امه كلذ لع ضيق رقح هاء ا: ا دعا راربكلق هئاعمدنلا

 ال هيلعاو دياتالو ىااعترأا ةرع لاق كلانح

 شالت اغا يبيح د 7 عبرالأ مالا قافتاج ةز ١ انما تاربكت

 ءعماس هيلع مدس هد ,كدوعيسصز مالاةسمخن املا ريتني دح
 ظ : ثراف مامالاربكأماهرم اسي اواو احيس واح نرخ اق اتاي ةزامجلا

 لا اعباتنمل عدر الص دازخ ماما نخل صول هقولسم لطبتملددايالع
 هن نطو يسلا نقش ويش ريغصلا عم ال هو عشت كل بأتي هنا دمحا نعو
 ءريك ةرهشلاو اًددب هبيش لق رهاب لا ا ةولصلا هع



 دع [”

 سيكا ةديدجد مزرلو عيبشل ادهن عشلا ديمو ب دس دق هيقااذاوأعست
 اج نعركاسم ارب اهدا جرا هيلعربك اكو لهذي هيمو دب قلاذادعبس

 ءاش نم لق قهسزب زيا ىا هلل :عماهاأرب ,نعداح نعهب ١5

 م | تازنت قالطلاةمروسوهواىرصقلا ءأ لا ةروس نأ هنعلاخو هتنعالىا هتلهأب
 ةعسصت اهئذ ل :تياهد قد تارع لا دعي تلا يا ىلوطل ىلوطلاءاسنلا ورع وس

 5 هدروشالاو لضيحملا نم قالطلاوا ت تافولاددع نم لع لكى الم للاد ف
 هيك د "شر نش دع نم اجيب يانملجل )امال الفا هلوقب اوني زتي |!اعرمش ىلا
 تفي 2 رمت ملقت دقو نيّقلطوا نيجاوز رنع تأمءاوسىا نباح

 تكس | قول ىايريقلخ قلخااو تطلل4يارارلارسسكب قذرلا ناو مس هكلعمس لص
 -ه<ج ةز/ةراولو هنمنسحلّق لح هتاتولخ نم ىف اهلنا ولخ نم ىو رايك س وصع
 ١ مه ةاخ هدد !اقلخ نم ىور أمل ىري قلن قلن اءوسو تمنعل ليازبوجملا ءاذملا عجب
 نسح راك ظفلب زن عزع ديدآسمد تالخلالا مراكم ىف ىلغدا زل اما رو هنم
 ءر ىريقلخادوس ناكولوأ حل اص الجر ناكل سانلا قف ينشمالجرىلخا
 ظ قولا وفرص دوعيسصزبنعطسو الاف ابطل اعود ءوس لجر نامل سادل49
 عل خدااريخ تيب لهاي ههادارااذاو شقاع عىقبيلادان موش قران -
 ا شيف نكيمل ةرذن ناو هن ازالاطق ىف نكيمل قورلا ناف قذرلا
 اس دوعيبيمزبهلن أب نا[ميلكنءدوسالاوةمتلعز عد مهارازعاح نعذي و

 .رعدجت ىا ىنليلىاءاملكلزعدارملادازلا نوكسو ةلمرملا نوعلا تعد زعل أن
 : م نوم ابكش نول لاقماس هلع هد لؤص هس كوسمنللاف ةراولا جرف ف

 همك بص لو بيلا غيبصن عدوتساو قموهظ ف © بحى افك يم هللا نضل خآص
 ءالا نادل قلو ىش/رعانولا حا هاهذو دوجملاءلاع فريظي اجا كا ظ
 !هه)نملخاو للوابينم ىلاعت هللا جية نم لع تقر هاد لولا رنم توكي يذلا
 كوحرلا ف ردق امم (3مزل طيعس ى نع أشلاه اورو ابهقلاوه اببضن ىلاعت

 ( ءاهمو اهر لد اماستي ايس هناذ تاش ناابنع ل زعل اجيرجل سم هاورسو
 ىفغلاد اولا كلذ لاق لزعلا نعل مس مالسملا) ةولصلاماييلع هنانشن اعزجلاسم



 !ذاذاولسمت ك) اذ لزعل نعل ئسملس هئاعدس للص ىبنلا نلاكا و نعمكاسا هاورو
 !احرع كي وق اولعمت ناركيلعالف تال اكيه والا هواثيم هان خل يمل رمل

 اعالج احن ةحضب لق عك تنير يغصللاب بسن هو يطع ما عمم نمع ميهلربا نعأ
 هد لوقت ىىرج لع و ادت و ينصر ل زمر تناكوم لسو هيلع هلل ل صينلا تف

 2 جهل او نيعيمجى ١ ءاستللملسو هيلعمدد كص تلا رصخر ى لل وب ارتخبيصب
 هناحرغنإا ٍ )تنم كدّهل ىح ا ضولص تاكريرروضحوأامةولصى ا نيديعلا

 لصملالا جت نمت ال ناكل قل قحرمضعيب دحاو لكتشتلت ناب دحلول كياوشلا
 : هرم لذ كت هلد للا نوعدي مهتتحاتو ٍءاجىا هلوا مني سانل لصر ع ةسل جف

 عديد اكيال4س هلع هسازص لد لو سر ناكل اقرب اج نعو نمهمذعل نيل صيال
 1 قيلدصل كيىبا نعوركاسعن باهل الأ ديعموي ف ل هانم احا

 'رعو بيش ىلا نباهاور نيديعل لال جو زم اق اطن تاج طك ع قح.لاقركىلاغ
 9 نموثش نط صخر نكيملو نب ديل لولا جرت نا قاطن تءاذ لكؤع قحلاق

 ممس نم ةريخ لاق يهاربا نع داععرع هكيبرو بيش ىلا نيام مورخا ني سيعل لالا ها/أ
 ثاسناهن تتدلود كلام نيس اويارضنلا نب كلام اهجوزتريغصتلاب ملس ما

 هذ مالساك للا رتعد و تياف كرموه ور ططوبلا (بملنف ترس اواكرمشم ان علتق
 ىو رملساام دج ىلطوياايجوزتف كمالسال اق الص كدملخلال ل جوزتا

 هثريامعزءايضحيدارملا ة تلا نعاس هلع هلا لص بنل الاس هاريثكقلخابزع
 عمر يخ لضخ ملس هلع هلد مؤلص ينل لل اّمذ لليل اد مالتحالا نم ىا لجرل

 اور ح) سغتلذ لجيل ادجيام مان لو ةّدِلا تدمتواذا ظفل رشا نعيومس هام
 ملتحطنا رب_دملواللب ىارؤ مود نصمكد حل ظةيتسا اذازتشثاع نع وروغيو ىقبيلا
 هارعقاشلاهاومو هيلع لسغالفاللب رب ملوملتحلا3 هنائاراذاةإستغ

 لاا ملزن اذ للاف فَسَع ةملا نجلس هلع هدد لؤصمدن للوسر تلاسميلس مان
 .: هيلع هللا صمدد لزوسم ةارما تلاس لق ضاع طسمد اهرمد ل تغنلذ

 93 توب اد ياو يبا

 لكن عى اههشلاو مهاربا عدا رعهيد و لست ختلخ لجرل 9 نوكبأم
 ف الهش مزرف تلا تيم ايرتغخو نوير راو نبق اهمساو ةدرم ىنإ

 اعزءابلاغ وهو نهاشملا نماص لعب امو ذكي كيتو نييويسللا عمت اشل



+ 
 تو ةروادك هد بو عمددوسوثن دمي ةبوعم نمث لوا ت تام ةهلمقعلل

 هللا سىنلاكلذ كد ضالا ةولص ىا ةولصل ]يف ةأشم#ب مانا ريآجوءاببلا
 يزهالو ةولصل لبق دعق اولا يضضالا خه ىا كنع ىو لاتفإ سو هيلع
 اب نوط عما اوبس 017 يس

 0 ممن لصت نا ظهانموي قكبيآم لوا ناءاربل نعت التلاو نا ضيفلاو
 همدؤم ماوه اماذ كل خإبق مذ نموأانشنس باص ُلقخ كلذ لعف نذ

 دجامرياو يق اسنلاو ناؤشلاو ريحا ىورسو ىذ فكلنا نر مريل هاهال

 ظ + رجم نمو أاهاك م يبل يلف لصد ن للّه ةريضا مهن ناك م ب دنج نع

 كب نعوعشلا نع دهامازعدامزع كب هرج جيلازمجلا هسا مش ينيف
 اشصالو يصل لينا ةودخلا ةولصل جورخا وصخ د مل سدا هدئالسص يبنلا نأ
 دولاب ا اذا نيرضاخملا نم ل جي زيد لاف[ طخلاو لاخلا ع املك رشالاسخو

 هلله ادد ىا ١ ني ضخ الغد نبجو خ سان ليا ةنو نكي نشدوحى ا

 ماحضا اله ارتب يذلا غتلل مل لل غرد لزص ل غدلا نو ديغرضا
 هدب اص هنن لل وسر .رعان ا كربخ لئ كلر بخ[ معزي لاف ةيانرل وان
 ةعلا درج لوقنم امرا ١" لذه لوفد و نبحورخزاجل هنا ص ىاملسو
 ملل عاج ؤركاشعلا واربصلا ةولص كسهثّترعل ةأرهاتن اكل ا ةرمسعزبا نعو
 50 هحنعا جلا :راغيو كلذ مكيرع نان يلغت دقو نمر رمل اهل ليقف

 لن ادج اسم هلداءأمإ اوعنم اللاالا آيا ع سال صعد لل وسر لوقف عنمباولاق
 دعت كراع ون أدي عسزيى كين عودهلمزباو ىراذلاوةييش كلربا 8 اوم

 ا و رد ا هنذاتش تناكداطخم | نبرع ةَرم]ل يهد ل

 ظ ميهاربا صداح نع هةبو كل م هاور معنمب نااكأ نجرخالللوتعتن
 هيلع 11 تيعف هيل احتج ضتاح هو رتارما قلط هنا ةيعزب ا نعلجم
 ابهلطاب صبح نم تيرهط أمل كرك باتعلا نم ةؤسش يف ثاع 1

 ايل مييملو اهربتع لى ضئاح يطول عمق ةواناكىلا هقيلطتل لسع
 رعجت اجو هت أ رم الملا ىلطاذ اه ةبه ادم ل حاص لاةآميدتعمريطا ىلع
 هلم امالا ن نير احل ا.طارب لاق فالطلا عقو

 كيسان, صاع ا ل وا دلل نسا دونم يعم عانس



 ظ 2
 (يصملا نبا كيدح قرا لس درع سالي هلو قل ابججاري نا 4 ةسيو ءاملعلا
 ةدهطا ذا وزي اله يح اص لاق مث: ضي كلاح ىف اقلط نوح ابعجار يلف كنيإر
 مل ذا هل نايواهطناركذ واكسس٠| ءاضناو ا هفلط ءاش ناخذ تررهط د تضاحي
 ىف ارعياورلا هاظوه لوالآو "بريا عج موا ملط ىتل لضيح /إب يذلا رهطالت
 و نضو (طلارك 5 امو دهحاو كلامور وشل إؤ ىفاشد للاقس و قاكك ! فام لع
 ذامتخسلا نم لوالا جدو :يكتفاشلل جووهو احلا قام لع فينح ىبا نع

 يت اع! ريلذ هرهرنعهدد ينجم مل لس هيل ع هدد لص هلوق نم
 عل لل تف اكس ن لل بق اهرقلطيلذ ابهقلطي نا هل خب نا وظاذ ضيغم رروطت حج
 الذ هرمرعنبا ثي رح ىف ل اس ةباور قاشلا جو و لجو نعىلاهت هساروا اك
 تاه كلا ةابسنلاب ادي شكا هدالى واللوم ىلوالا والم اح وأه اطابغلطيممش
 نع قلع ع مهارب أ رعداح نع كيو :ياردلاورنسملا قيوقاورتياورلا
 ههدد ]وسم الع ر:عوفرمو لو ملا ةغيصب عا ١ ل تلا تيدنمؤملا مازشئاع
 امثءإ سانلايإصيلق كب ايا اوره ل ادن يف ف وذ ى ذلامضرمّىا لس هُثْرَع هلا
 زج كايا ناهس للوسرأ رصفحوا شاع لئاقلا ورث |يفذ ىنمةؤالخو دع
 ١ بوه و نصل |ّوييَص إي < يا نيجلمملاداصلارسكو ءاحلا ٍةْغدريصح
 انااورم ل امد كسماقم اًمملاكماملىرب الو كلماقم هوفد نا هيلع بعصي

 كلديراكلعام وريجتتلاربخشلاب تسود تامجيوصاي سانلاي لصيلف

 هارملا ةقيفجيملعا هداو مالكك هلإع قبس لق و كانه نم لضفأ كنا
 0 مص 0 ل:ريءاطع نع ىداتسا أ ظ

 003 تيءاط نع يور ى ا معييح وأ رتمجتن تم رقو دحوف ءارلاو 2
 0 هبي د ملا هثزع هسدالص هدد رد ىداتم د لاك ةرب برم ىليأ ت

 باعتكلا :2افول وراصق تم ايا ثالثوا ةليوطتيا اهلها ةءا عيال ني ييصص ىا
 1 1 ىدقرلت ١ ضدؤلا ماقم هوهدزتجلو هاك افلا موس نسم قولو ىا

 , اانا نمدكر ةءاغلا نإ لدي انهو ةءارقبالا ةولصالك ةربره ىبا ن
 «مذاشل دنع هلكت اعكرل لفرتنيدرف يهوه دوجو ق:ىغتملاف ل صالات ا

 2 حالث ىف ةضيرف و نحت حلي صق) صنإلات- ا لح نمازمطو ةولص: عكر لو
 تالئباصسص او فيني ادنع نيتعكر يف ةنهبرف و لكلا ماقم ككل ننم اقاكللامدتع



 اح كس

 ثب وءاكرعناتعلار ىهو ةلماىل لال نه رصييفاهيرص ةرولظ مغيب ردح | ةولصلا |
 اتكآعغشلا اما قحاول نول ان ؤرضااذ اهشسص متموكذم ةولصل خركيمل يملا لاسم
 للا ايكهيف ذل لبو فق تتم ورك هيلا مآيقلاو ةدح.لع ةواصنه ةلفانل لذ
 ٠ ةرلصل اهديلع هلوقل ةعرغ/ ارو ديزاج اه اذ ةنصيزغل لق ناشلاعفشلا آس او لوا
 7 00 ككلت نع يدوست ىنعب نييرخالا3 ةعق نسيلوالاف ةءرعلا مالسلاو

 ! ظافر قيمل نمل ةولصالمظفلو تماصلا نب ة د ايع نع ناش
 هدب درمان تاالةزأتحا ةولص ىف ةحةولصل لؤ::دودرف_غاهلان لؤيع عفاشلاهد

 ا داماو ءرفأت ىلاعترل وقد تبئاقا ةدرهلا هنصر طز فينح وب للاكوزاوج لين

 هي تبيتف هلقذ ىف تببشلاتد دوش ةِصيْؤلا دي تاكد حلولاريخ ثيي دم ! لذهو

 ه:!رعاطعن ع كبد و ةواصل ل ايكىقند الا نوكيش نيليل للاب اليع بوجولا
 ةاياجا تهمل اححفر ىبهعلل مالا مضل ملا علطاخ لة ملس هي ةرملس هئلع هن ال صيىنلا نع
 مدللي ربىا 0 اي 6-0 00 يسال
 ةورثلا نم ذوخ ريغصتلاب يهوايرشل لم نمو خاايملس هيلع هسرؤص
 ظ لؤ ىلاسسطلا هاورم .و هزجىقيص عم هيكوكة تكلم يسريكلا عل رهو

 1 الم انعاشم لآق ته اعلان م عرمزلا ماي ايشلا تحعلطاذا طافلب ةررره ىبا
 نرمطس .واكارشعل 9 كلذو مصل طنعإب ثلا عولطرب ابا لص يخت ىشويسل

 07 وو نمو ضال[ دشنت نمطسو الأ شعل ل3 ايطوقسو
 اجداصعاءّقرايا ىف تاالذ سا زهرا ثبدح أأذهدارا يا ةليل

 هذي بو ةصاخابور اّملاةهاعدارابسحا تبقا للاق و اهؤرائلال تو
 ب ةوسنلك 5 هيلع هلدلليص هلل لإ وسر ن اك( اق هريه ىل نعءاطعم
 * تخحفاذاس ىماقل لؤ5ةلمرلا نيسلاتف ون ونلان وكسو م اللا
 ماس و يؤوكو ديفا ::اييست قسارل كرسبي اماه دارللو اقر سكي سةماذاو
 7 1 اذص لوسل ن أك ةربره ىلا نح .رعمب هاب يلايوشم
 (.رع قاربطلاهاورو انوا ادا 4 ا
 ًاسعنيبائاور ىفو ءاضب ةوسلكس جلب ناكمالسلاو ةولصلاهيلع هنا .

 1 دار بلي ناكرلاسعن بان علياو قوم تيطال ا نيب ةونلق سبني ا
 هلقع رام أسما كا تاكو برع لؤ تاذاتداذ 9 ةوسنلف سبيليورتيرضم ارنا لهو



 هه/د 00
 وسط لاق ةربره ىلإ نعءاطع نع كي و ليصيوهو هيدي كايرترتس العجب

 ةمظانا للثم ةريره يبا نعتياور قد موهجلا ةرظنلا نم لس هيلع هسا صمطا
 ةذسرب| يقسو هرمصب به ذأ رو هرظن دتشا الك سمسا نوع ىرظ انلاكموجل محلل ندع 4 ةكيل 5 1 1900 20000 7 ١

 ثنو دتهام مىهيل ا نماوباخ اعوفسرعنبا نع جهل فاتك غطقر اذلاوأ ل كنف
 عرس ا بع نبا نعدؤادوبا ءءاسمو ل محا ىو اوبتنامشرهلاوربلا تاهظأ ريع اعمم سابع 9 دوا ١ ةرلسمو لح ا ىو موأ منامثرلاوربلا ت أ عسكر
 نعراطعرع هي 5 داذامد زم ومسلا نصرتسعش رستشا : ارمادعرستا 1 6

 طصمدل] وسد لاة لاذ ؤةر م ىإ نعاذورصم ناملا ب كمهأم نبدعسولا 7”

 :لا ظضإبرناالأ ةربره ى نعزنجام نباوىلمزنلاو :دؤادوباوليحا ماو
 .: دح دو نق و :عجرل لل دب قتعلادؤ اد الباور قوتعجرلاو قالطلا
 : و قلط نم اعوجرهر ذ ىلا ثبب دح نم نمرل ادبع نعم ىف قانعلا
 امل اذ ىدع ني لو 5م وزغاج م فتخح بعالوهو قتعا نص واجر م "لطخ

 . بحلاهفر سيل لكل ا3 مالسلاو ةولصل هليلعرنع ةربره ىب امي

 ةياور قو ساكئلاوقاّتعلاو قالطلا هٍدع بجو دم أ رال سهم ئرلكت

 ا ةيمحأأ رنام .ةطكا 8 هع م رم جمع امم بغف نرملاو قالطلاو
 وتب ماخ تيختطم  «دعن نب ميهأر الن اك اىكولم ىأ اطيعيتلا:ملادب

رص ماهمل| ماعم يمسو مدع باوصلاو نباذد ايزب مالا نيميخ
 ت

 ل هن ىلا جاتا شارب دم هلعجىآ هربدق مارسالا ةليلز يضل هذ ةّلعفتى ا مي
 هللا ةواصمنلان اري امورعف و مهردرئا مامي ملس هلع هدد !صينلاءابفدني

 ةغينحوب أوؤس نمسو دقواماغش لبق دعببز اج نة لف سوبف
 عنيللي١ ىهلاقرب اجىرع ءاطع نع ارهالكأيو ريا نيعلايف

 0 م بورجو سو فسد 0 م يي م م يس

 نيب
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 و ةد اثقيىلا نع نيصيعصلا ىف ورمل ارث بلا ءمتلكيييزت يبت نع ملس هلع هلا

 6ك هأحيصييجيزلا يطرل اة بتال اعيمج ب طرلا بلاى لييوهزلاو نبال يلب
 :رمرا قحمد تلا يلا ة يل[ لرضجنو دح لاو مله لع دحاو لكأف كسا

 وب بيرث تاد ثحلو تري مشاري ةشا اشبو دح لبق نيطيلن ل لبرغ

 ا يو ديد تطيح هلا اكس ميريل لبر أجر يل ةارراشلا طبق
 تورد خلا تطعف نه غرعم لك ماس ديل يس اعلا
 5565 تو ورح عك ظ فاب 3 عيبصزب رع اربطلاو دم هرياجزع عماد يللا
 ورفي لح نعد ادوبا مءلسمثحا ورياجتع يراغلاودح ود
 ا املا هب قدصتاموداطو

 ص هندالحف إلا ارق فنا ةقفن كو و لي صا هي ةلرتك لها هد لعنة طن نمل سلا هقفنا
 ءلكرسايبعزب . نع خيببلا باور قىةيصعموُخ انايجت فعن رم اضدطاو
 ل رعد و ءافيللا ناع ليجملاو 00 اصب 0

 | لتعود ليوارسو ءادميعرمدحل دصيق ف يووم يو
 اجت نسم امامي ياانفعي هتوكك ب ةلقلا سوسن 2

 ركب ى احن را ميسا زعورتصخملا م اغمؤ ةدراول ارامل عسا صدسلل ويم محم

 0 جملا ىف طضناتب اتملمف بون فلص ىباتيباد
 يحس كيلرباو اوملح د , نر ةفلخ قزم الصدد لاوس اهالص ةولص حرش كا

 ةولصلا 3 دو عمرنا كعك نب يبل نلتخ لاق ىيعس ىلا نجت يل لم ل سدوباو
 رم .ز ايش نسر وني و دوعسمب لل اذ و دح اثد يد وكلاةندحا ثبذ
 لي ج2 لع هدد اص نوع تيما نم نانث اعلن نا نيوستيل هن للا قد امنمالك
 يكولرعو يكلاخأم لوقلا كانملذوعمسزياام لرسادل لن صيأمك ايف ١!نمو
 ضربا ءاورنايفانل ثم اول لبوثل اف طس دكِلع هسزؤص هدد لاوس ع طصن
 مسو هيلع هللازيصمدن للوسررعم هاعتن أنك ةنس بحاوللبوشل 9 جودصل كاَقمتعو
 ذصلاذ عت ساعشو اذاماخغتهلق باش اؤ و كلذ ناكانا ةعمصب لامفانيإ عاتي الو
 كيعكزريى ا ن لرسم رعود دس باور قرهحا نب هس اذيع هادمكرا سرغةف

 لصد قري ساي الو للاقفذ اول ليوشل او ةولصل لو افلتخا رِؤعسم بمس

 د ١



 مج ©

 ظ ' اكان !قعسم نب للاقو ةزمأج هيف ةولصلاذ حا بون قوفس هيلع هل مى

 ”:عم اقف نيدروُث ىف ةولصلاذ اهو دجواذا آما تاينلانو نياك سانلإناكاذا
 يح ديعبا قرر طبيعه اه مدوعيسز لل ازملو ني لل اقآم لوتعل للاةضربن
 :لالاّمذ دما ول لدوثلا جل جرل السمه لاوسراي لاق الجي نا ةريه ىف نع

 هدس |[ صونلا ن ارساب عنيا زع معز ع كفو نابوث مكتب ؤككو إس دئلعمس
 دتضدأت احا يأ او ةلذ انل | ةردعريجو ةيصدؤل (ؤرنعبىأ؛ ----
 اناطح _ايطالا ثيمدم نمو نيديلا يو لدوب نطبن للا قاسلا ع ءاجحإإلا

 دنس يامي و :افانل اوا كعلاّرلاجؤع لومي ل علور لس للا داتتسا لأكتب يا

 "ايل لس هيلعس طصوبتلا نأ هلاربعى سأيعنبانعاطعزع: نينا
 26 أةرمو ةيهعلو تيبلتلاملخ ىازبتم رقيق تح مارح اقءادولا

 ةيقعلاة رجم ودي لزم السلاو ةولصلا هرلع هنرارسابع نسل ضعلا

 ةعب سأي نب لوف درا ملسو هيلعههالصمنلا ن لرسا يعن. ا رعتياودن | ١
 هلا تامرسأ يياءانلاطخالي لعف ودمل مرسى انس مالغ د ناكووافل ياخه .
 و ا يول د وم + | | هنتر

 مول

 تاو 0 اقر اس ع إس يجلو سا

 سر ةلضغلاهبراقتوايهواشتىا دجلدعإ قالطا] دياكيكمع اذ .

 6 دي ا اودمحإ 0 ا 0

 :عدبومس هو موريزل نعىلاربطلا غسايعزبا نعّجامنباودؤادوباوأ ١

 ا.ريوهة للص ىبإ نع, اطعنع بدو يمول اعمر ىف ةرعرظفل قرط
 'ئ نوح ىوم وهم ذوكألا تنزل ن مديني نات ايزلا دلل تآتسل

 دلاق لاَ ةرره يفا

 ةماما يبان عاري طلاع وسو ةبزجا اذاورتصلاخصرتص اخي يلعهف بسنلاب
 الوفي اصلا المايحا سبل زعلك رموملا ن نوصح رمق طحوهورتنج مايصل] ظل



 ظ محا ظ
 .اهع ملا اعوذرمةربره ىبإ نع ن أمال عش ىف شرب! لعل وهب قّلجااذاو يل مايصلا
 لجأ نم هبارشوهماعط عّديه ب ىئرججلاذاد يلوهىلاعت هد لاق هيفءايرا»
 ت |يا تبلل ملس هلع هسرؤص هلل كوسر نا سا يعزب نع اطعزع كير

 5 ةيموججا ناك نينضفت جلا نمو دعلا و بون ولا نو د براقت عمع
 © [درءلاور افكل] ظنلاي ذ احن نكيمل ذا نينكرلا ناب لمريمل هن ليقاركككأىنس عزرا

- 
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 متزيبج نيد يعسو يرصبل سس ل لاذ هيو منيعا ف ةدالجلادابظ للم هرلا حرص
 وداد ب وملسم ىف يكيللذ تاله عدوس بلو نولمريذ مولع هن وعلطي ثي
 3 انالث عا نمإسو هيلع هدالص هس للوس,لمرد لاقرسعزب نعد جا مزباواستتلا
 ا ٠س رب نر اذا و هل شمرباج نعى ذمزملا هملسم ميخاوا عبرا ىشمو
 +55 ينااع ها: كلذوزتشبنماه ال لقت ام ىلع مدختراثالا ءه د ا ديا رم لم 27 وأ ديلع هس ل! ص يبنلا نارعلا يهاربزعن ماس ىلا نب د[حزعتفينحوباانربخا
 سعب نظف تاج رئآس نم تا ناك ن ينكرلا تدب امؤ ملمد ناب عج ركمي

 اعزب نع طع زع كد 5 تالائلا ةيقجملعا هد!واول مريم وأوشسم مل
 نمي ناو يوملسم مدىا مد نع عوم لاذ هيلعسلؤص وبلا نا
 نعل اي .ربا نع يطغلا ها ةموايلّوَأ اطوخد ىا ةدجل! اكباوت هبل هنم
 مالك ظاو يا موادورم لاق دقاع هدد [صدلن ازوسر نعسايعزب نع اطعزعكبو هس لع ورجاقراصا وأضع رت ىلا تمل وق نم رسبتقم ثيدحح او

 دول

 ااوغلباذا واكد

 0-0 مهو قاضتلا نصتتهازنو ىا ةراريهل تكوريغو ل, مم قلل حاوولورنأط دج [ىامعا بق ءاشعل اورج لى ةودغلا ةولص لعام وي نيجرا مالو نيعدرا
 .بالاب] ل صخف نيد فلكس كه ثيو ةدكجلاب زكي ن ليلاغلاذ نيبلاةدلل هؤتيرمتسااذ اندل لؤرتع اطل ةمزالملا نا تيجيرالا عى ريك العلو 000 ”* | ةجره نوكيذ هنؤشو يلج ىاكلرشلا نم ةديرب اهمنطاي تال هرهاسلع د ِ
 : صخا ماو ابطسسب لح انه سيلو ةريخكأ نيعبراللو نيعملاو ىؤوملاهنئاو

 ء,كىلاو نابح نءاورتجأم نياوّقاشل اود زؤادوباو دهح | هاورام يوي
 «ةفانلإلعةواصل ا ]مْناريصلا ور ان عل امني نيدتواصلا ندا ه ناًا عوفر ةريمه نبا



 +, ءادوتسم

 :ايكإ

 هدو
 واعوؤرم شن انعىذمرتلاهاور تي دعحاو اًومولو يهنال امم لصد نول سولو
 زم ءأرم وا 0 وو ع سوبا

 كردادتف اةسك ل بك املاك ردا نمنا اناوقاقنلا نم ةاريوراثلا

 دماج دعوسف لصور ظفيكأ مت نك قبلا ءا سول والا :ريكتلا

 0-0 اوروراتتا نم ةءاري هله اعكىلو الا ةعكرلائز :ونهدال ]يل تحجدرا

 انل نم ةءاري ناتءاري هل بتكاح ا يص تيعبرام امال عم ىلوالا ا

 نيم عالة دكا .تفرمل ظله ضاارح3 نول هع هاورتو قاقنلا نم ةداب
 دكر .ا ومو قافنلا نمةءاربورانلا مة ءارب نات ءاري دل بكام وي ندمرا ةولصلا

 ٌةيِبكَتل دل هزي ع ايج ف ةليل نير لرسم ةولصل )هس م ظطلب ةيفاعلا قاع

 رج ووري اا طين 0 هوو يام

 ماكل دافي عك لوا اف لق نينعكب كاف بزغملا ةولصز علت

 ون م جرش حا | هلا 0 نلافو نور اكلي لقد
 زبأ 6 يح ا جب ع

 ا 0

 0 ابجا/ةنابراعشامف

 ظ 0 امال تسمو جام ناو

 ةحالص بنل ا ينفد هراكىهوابج وز اهاي !ناعيركنذ52يلع هسالصدها

 8 هل بدهيلع هد ل صيبنلا د سايح نبا نع اهلا مخاةملسو
 اودكادى مخ تق ناتهراك ا يهو يهودا

 ًاهلذاوأ مضت ىف تذاتست ا نما هذي قحإ >ياأط 000

 ظ ا 0و اس حادا هي وانام

 1 .ءلكل سعى ا انالن انالث هيوضوءاضعاؤسغعما مود تايتعن ا نافع

 2:1 دع سالصم»ا 00 ..تيارازكهلاقوو 8يدج هايم تارهثالت

 كارم نمط لدلاوأتم نياوزيحاو ةتلاودئادوبا اومل مويراولاهاهرمو

 .تامهلضف اثالثري د يليع غفاذ ًاضوتر نعمل ات هه لنعر نافع تيب كاف 5

 ةلتوؤرل لانمي عا مث انالثبج : ْ

 ةالزكيلا مان الثيم سدق) ضد ساد رطسومش كلل خ مكب و ضوش
 ةحيوسم اما



 "ل
 نال اؤم اده يثوضو وعن ضانجوتيملس هلع هل لزلص هس لل وسر اتم داق
 ضود دف نايتعدن 55 لاق ناره. رعمب لنسب ةضرعلا قمجعن ْش ”عموهشذ نم (دقنا ممل خغينغام مف ث رهيلالن تعكر ايص وتس 0

 بت مخ تام هتايكلس هيلع ههاطص هدد لوس نموت لاق عفآملف نم 9
 موتاذامل م اديعلا ن للاقملع ال وجموهساادلف كح منا/نتلل ضد

 هبال الوم تناكو سيو هيلع هنن ل ص دس لل وسو ظضإح يحو دكر مسا غرسمإ

 لع داو كزنو نيسفعنياوهو لس هلع هسا لص ينل رضبق هج نياوهبحو
 باومصلا نم :عارجنع ىرو نيسخو عيرا رتخس نافع ل تق دعب هب فوتو

 امأمو ريخ اتلاؤ هل لنباو ةءهز وي ةليعف يضل | ةاودرلا امل لاق تيمجاتلا
 ١ ءاغتل اي ناكئاو ةيسأب الف سليل [(ؤاضوبقم ى اديب ائياوبرلا نما
 نياواستلاو 4سم جحا تيسفل !ؤاوبرلا ام املوقوهو ثيىدح ا ةثذص يوردقو
 طلاتباورق وتيضل لالاكاوي رال نع هرينعو ىر امل لك ة رم و تمأس | نعزتجكم
 يضف لا هيلع ال تلاخض لوقلذهو نيدل لف اويرلا ام لهب قاويراكنع

 بصهذل يهذنلا عببزوجالدن لعن ل سلل ع جاد مالا والتخا قتجللب :
 :ويانزو لتمالثمالااهيلح واهو رضمواهريتادرغنمقمولابقرولاو امهم

 م:صغل اه نلا عبذوجي هنل اعاوقفت اهريخ تبا اغا م ئش عاببالناو دس لادي
 اصب ويرف للا وماثأسادك و ةيسد مهو نيب لذي نيا ينم به نلابرتضفلاو
 ةليحا هاور آم مهتم ةريغكك لل ذ ىف ثييد احلال آو طل اورقل ا وزتطن اكل كلا

 ل! :رالشت زوي[ دزواللق دوللجتولا كم كل ا زح نلإ وعيال اع وذويه يحس
 ءاوسالل هن ُكمهزلا | وعيب المخلب ةركب ىل نع ير املأ اور انموعرس

 :كلالقو اذه تماصلان ةدايع نع؛ةامزرتلا هاو رايك د يسب لدي يأ يعش نعي
 ءلةيملوأ هظفح ثيم ارخآ نم طع مسنماسا نال علو جتتماس اشرد
 وص لاف النعاغتتمنديضجلا عيب نع ]مس ملس هلع هس لزم منلا ناكملوأ



 مو
 اذد تاكاذ لل]ضاختلا ابعت جرساتجلالا لتهل اذا زهير يضل لؤاودرلااماراسو مع

 7 تيبوه طايب هرتم نإ |زععودرم مارح لا ناكل وا تيب لرجل هلع سالم اوس كإاة لاق تا عزع (طعرزنع كد وريض تناكاذا اويرلا ايلخ د ياغ !زيب
 لد هيفورب نتفرج نس ضن قدر : قىاروطي ام واباغةد وعل ليا
 :.ععبببلا /ورهنيسب ثيل ةزعلا لفه ىف كلاما الج |ستسلا الإ ةساضلص
 و تاوصلالاه يف حفرت م (ناتيبلارسكرظفل قرمابع نب ا رعاتكن لا قوت اع
 اي نموي نتناكنس اعوذرهر اب صك لا وكسرت 4 لع وروح تادوسلاهيفنثدكت
 كاملا .ويلاو هسأي نمود ناكنمو ل اةل يلح ل تايالف خال مويلاو
 ب ناك تلاق -شئاعزع ءاطعرع كي ور ايلعر اني نامذع
 9 موس ب مثد هلها مم اجيررم لبى امالتحا يفرم بحماس هيلع ا
 كلام يشربغسصتلادريعنب ديبعرع ءاطعزرع كيو ماتلاج+ لع ىا ملكت هلزع
 لس هثلع هللا لص هد لاوسر نمز ىف ىلع كم. له كلاق يانجلاقإل مماعابا
 ارتغزن ع ىورو ب(يمل ا رم ع ارجعمس تدعي اتلارايك ف ده دعم وهو هأ+لاقي

 رم يس ايعملس هيل ع هسدازص هدد للوسر ناكأم تناقرعو اع رع نيعب احلا ن آ
 مكر لم ظذاسع داعم ىا ةدهاعم دش للماوكل !ضسلل ةلماشلا ل قاونلا
 نعد وم ادع اق يل صول ةفينح يفا تعرس دو رةح نحس لعوضا ابن الا عل
 0 انلاتجاص' نا لائم كرت  هلزاجكتفللاعجرصر اصاذاولاعل ااولاقو روما

 )العاهل متل ع رصقو وجنب نبا ءاد زكا نازل كن: لا ىؤقل وهلا
 يا هضدح .مرنلا نما نمالجد ناءاطعب و معلا مآ

 يق ادغرأبقتل ادح اج ضل يات ..رلرتجنزتحا ور نمت نبع تأ ل
 لديهش تتوم مه رذاذ ا دهاشلاو هةرنؤلا ادحاو كيد

 ج ©

 ب خف يهيج ا سدساو سم
 لحلف 2نلاوا فاه ريع دييعت ىام ؟
 اكاقفتى | ةاشل دنقف واود نس لع ل تي

 مل مدن تاهمجولعذتك' برض ىاأ يطلد هرم اي يعارلا هتريخاذاه نحو اذ
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 ةهؤماسو هيلع هدياؤص هني لل وسرت كاذركنناجهلعجإمع ىا

 *تيرض لآقو كلانهاهج مرجريغ نمءنمردصيزل للعفاايادلل
 ءادوساهلا ل اقف بجومريط رمانموم سفن. جو تمطلى ا تنمكم

 بعمري ] ى) هلدا نبا متناذىاواس هيلع هاليص مهلا اهيل ل)سر اناضأياومهاب
 حضر الل ؤ و هرهاامسلا ف يذلاوا ضرالا ملا نموها نيل كتخم كهل اوه

 رهو لبوزعلاقو هلاضدالاف و هلاءاعسلا ف ى نلاوه غالاعت هسللاَد

 :رداوجرئاسو نامزلاو ناكل نعدهزنم هن [ييسوبف الفان مرالإ ف ةبومسلا ل
 ةيلعهللؤص هد للوسر تلاقانا رز ماس هيلع طصمنل لي للا نإمودلا

 ركب و هنع نص أملةرافكى ااه قتعف ب شرها ايزفتعاذ :نمكماشا لاق
 اكزاكرلاءاس هلعمدد لص هيد لل وسر لا لا امْرع سد لوضر عنب | نعرلط
 جنبي |ةرودلاب تبني يذل ارب تبموهو هثدح لا نداعملا فا عت هللا هزكرأسم
 هيلع قلطددق هناف اه اهلها نيف دنمزارتحل ضرالا ةثلئل اب ضض
 :زضذغلا كهل ازاكرلا هل جاور ىف د ةربره ىلا نعىقبيلا ها ,تنيعب ثيبرعلاو
 رطل نم (يعزبا نعتتجأم نيلداو رغيسدحلا فو تقلخ موي ضال[ هللا قلع
 ]خا زاكل اذا عوف مؤح وبا نعرباج نعطسو ال53 ةيلعث هيلز عريككاذ

 ,!نكستلفو ةحوملا هطودلمللا نيسلا
 رم هلدا عمس لاق اذارتع احلا ماما ىاأ مأمالأ نع جءابر ىبا نبإ
 بق ف [جياوةعلاو جس اوشا ا كسلا لبق وف متنسملاو اكريماعنأمل
 اكجالوقياعيمشلاركنيالمتولل ناوّمفلا خي للوبفل اعدوبف قمجرملدم
 رم يف كل ذ لوقي ن لوس اي المعلا و يش ىاهيلعاملات نه ظكلانيراضيا

 التخاو ممالاف فاشل هن موهو هوماللومأم الا مزدب ءيجتغضو لزع عطف
 1 ل هد وب ا يال رو سقس

 ةيفوذاشلالاق هبي ضلاب موماملاو عيمشلاب غتكيف مامال اماوأمربب مي
 سم نحس يلع لبي :غينحوباو لحلو كنانه مومو هباصعرغسوراتخأو
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 101 قيرتيشلا نارك للاب رمل اواوقت قي نلمس عمم مامالالا قانا
 -) اذذ هده رطمسداعمس لاق ؟رلا ىازعكرلا وصةساو عقر املك اماما ىاملس هثلع هلا ص هس لل وسر انيؤص مما نعءاطع ى ]يورث هلوفديلاريشي
 اهل اق ةدايزلا هذه ىارلكتللا اذ نم لاق هتولص نم ىارلس هكلع سالص يِبلا زمنا |لف ديد ”دابم ابيطاربب ادعي عدازمخ انيدندمومألا نمىا

 كامءا ىسلاب قست للا زلسر لىا طقعي دل هذ لاق هه هونايان لل جرل لاق تيكا ا «تايببسلا نم نوكيا نا فان دحاهب تدرتعيمل و تاره ثالن هلاقلل ذم
 -.باكلم نيانالثواعضبىا ةغبو تدحولا مكب تعضب تبادل قرصلاو
 نعانج نباوستلاو تاضلاو دحا هاورثيبدحل ومياسح لد عوأ هب اون ةزكل كن يس ]وز . هلو الما ككل يتكرايلامخخمما تود دايتيو توعرأسقي ىا

 . و ما لف هيضاكوابم ابيطاريذك لج نى كل اند هءامةلجدلاةزتعكرلا نصسار مفرالذ هر عمال ص ملل للوسرءاسو[مويزيضاتكلاقطغل و عفار نيزنع
 معو ارو تجي لم نيثالشلا و عضد تبب /لاق اذ للجد لا قاضش ]ملكت نمل
 قايم نكيمل نا اًيلو الود تت ) وخد قس اهلراخلا تقول لذ ارهدادا مّرال 2شحلا وة” الصعيد لل خد ني دبل طايع نريصصما فو هوخليع مالكلا قبس كرشلان م ةءاربو فاغنلا نم ةءارب ناتاربمل تناكزبع اج ءاشعلا هرمي 3 نمملس ه2 اع هدا الصمد للوس ل 3 لاق س زيا .,عراطعزع كي هالو

 ظ ”ربيزل دان عمداتبسا د ىلوللوه هللاو للف الأي ايناعا ماعاد ا زيرو تع

 هيح- ولا امو نيرشع عرس تنس تام ةريثك»ءًاجرتع ىلرسو هلد اطبع
 ةررهىبا نعؤسم هاور تيد ارنم[ضويرمتد فاول لكنا ءا ضلال وجار ويالملس هيل عه الصوس للوس كا لاقرب اج نعجز ل 3! نعوئودىأ

 ءايجالاب هنع جز جريثكلاء اهلا ناملعاو هيف لابآم لاس خلاك د يعبت ءانعمورتبترل اذ سللاتبيه مش و موزجموا عوفرم [ماوهو ًاضوتي ل دين عليي مش ظفلب هاذ
 ينمي خينلاءاملاوعبت نمو فاشل طنع زعم نيتلغلارطاقم توك اهلل
 دي دقت لكزع هرطسيل ءضوم اذه نيل كلسقتم مهمل كأ + لل »نح جرخخأ جلاب
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 ارباج نعرديزل لدا نع كييو ىهتمتض الاو ءانل هل رص ناكن لكك يب أذ
 كإلس لع ههالصرينلا نعايهركذ قت نايراضنا ناليلج نب[ صد ههأ :
 م5 دق هريدي بإب تدرضتتحا رقانى لاس هيلع هلالصم يلا [صتخنيلحد

 مضقف هفرصن تحن ىا غنعتدد دلو ىا ل وبجلل غيصب تجتأها نيب ىاأم)
 نبع نيرباجل تلق لاةربيزا لو نعكي ورتعزانتم لاح ىاثينىينلااهج

 انزلاو لتقلا نمرئابكلا نوبسحت منكئش ىابىا بوجزلا نول متمتت
 هواهدقم مابغتس لليؤتْض اذآم وكي ن لطحو لكى ااكرشاهوخنو ةقرسلا
 إ وبا لعدرميفو لؤك ب ونزلا نم ايش دع انكأم ىاؤلل ا هياوججبن ايكريظالا
 تلق دالي! نيعسود )15 عك ةولصلا كج عج نم نسل لله لضج طلعو
 هيل | لصيى ا زوكلا غلبب بن ذرتب اجلال :عامبىارثمالا ةنه ىف له هه للوسراي
 ارلاوا هب كاش الئ لرشلاب و عناصلار اكئازوكلاب دارا دناكو هلام كلشلا ا اللا
 كس حارب اجر عرببزل لول نع لج زوكلا غلبي دق وهدم !لرغلا هنافايرلا كرثلاب
 ريك هياتوتم هيلع مالكلا قبس دحاو بون قيم هلع هينالص ها
 ايرل دبع ىور دقو ؤطبايغعتمو هباسٍلتم ىللعافل ا ريممنملاحنيشلا
 كرو هباوشوتم دحاو بد فم لي الطن م انيرعن ل شارح نبدوعيضزع
 بوثلاذ لحرلالصب ناأساب يريالن اكايلعن ا ةفينك زي روش نعددسم
 بيش ربا ىدثمو هيمرط ندب تلاخر قو دحلول ل يوخلا ق مصب ناكود حلولا

 لدبع ىةسوميفرط فلاخدح ظدو فليح هيلع هسادص ديلا ن لرد
 - | برو ىف لصيد للسو هيلع هد لص هدد لوس تيبأر هلل ل جبع نيرباج ت

 كوسرانُّمالاقر اع نعرتبديش ىلا نبا ى وركب ى ا ىلخرركاسع نبا داز هب
 تبدين ا نياو قإنرل اطبع ى م هربا وتم دحلو بو ق لس هيأ ع هساؤص

 روث فراس ما تيب فلس اس هلع هسالص هل للو ضارب إس ىلا نيو
 از ضدالان الاوز اوحلل ن آبل ليل د هلك ل هر مت اعل بع هيفرط اعض او ىشوم
 سلات وتكمل اريعارببزل ل9الم وقل زمعب لاقؤملعا هاو[ ةدقتامل نيش
 يارب وتل اريعو ةيوت5ل ]اة تنميل ما صولا ريغدحا كبوتباهصش وت مؤ
 مهلئالص هله د لاقرباج نع يزلا د! نعدذبو لاح ةذهجلام مالكا

 ملاوإ سمو رباج نعم عبراكا شل مو لمحه اوم: اا ادالامخ ف

 0 و
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 ةمدعرببزلا ىل نع كيدو لئايشلا جرغ ل ئانصفلا نم هل امانرل كفو دعي
 : أكرذ تماسا نيدم ولا م| عمر تنب حو ةدج امانا لصولاا
 .ابهلخدو لس هيلع هسالص يبل جوز [هجوز تاما ملف اننا
 لذ 000 ترجأهو شُئآعاعدقمي 0سم مما
 انسفونو انكم قال ابموي تلعجو لعفي الان هتلسف بق الطدادا تيب أ

 ا ا اًابقلط نيحملوقذ نيو عجيرارتنسلاوش
 هيباتناطتأ جا م غد ةيعجي زءغلطا ضل طنا نكيو قدعلا نعيش انلاتةراف

 08 اننا ناقا نا تبرع للا «لعمسالص هسلوسر نارباج ن عسيزلا ىازعأ [3
 هل اقاذاف ياور ىف اكهسلل وسر ناو ىادن الهلا اول وقي قح أ عييجدانكلا 2

 هشام ىاابحجالاملاوماو ءامد ىنماومصعابطتارشد لكلا له ىا ٍ؛

 5 , نوتايايذ ىاللمتو 211 هن انيعر ملأى قارغلا ةييرشلاق فو أمهتعامشأ 5
 اماكورةعيرالاو نايزيبتلاهاور ثيب دج اودنئمسو ءابرواقافنو يم

 هلل نعبد و تيعبرالا حيت نيتلل مالكا هيلع تطسب لقوا رئاوتم ناد
 0 لدبعيرتدثا مسو هيلع هلئامأيع هلد :دارياجيت

 كيسا ١ دلاس ىرهزلانكركيو ردن فرزنيسلو ال زجان
 كلاسم اج جا اتغ راي 0 .

 20000----< ءربرعمانانبا

 3 نعمالسباو ةولصلهلياع يف هلريشصلا عمأجناىفو هلثملسو
 0 اشلاو كلأم ىو و ةرمس رعانهبارتجيرالأو لهساو 164

 ا كاتم اب عملا عمم ضاموغم هيض عدازلاو 1
 0 يع ع يع راجل
 مكس هكيلصم الا صييجلا نا
 6 لا مقكرانيديز ٍزاعنبا
 ظ رخل طالما لش اودرلاركيلع تاخا ٌفاف نيعاصلاب يع
 ءاوكرل امين افجنام لك عزا و ديب اديك ليساباللاق لبا نهتضإلاو سيال
 ا ! يك كلام لاد ديب طيالأ دعي نر عرب عسنوجيالذاويرلا هي

 ريميل نع يرو هريغو اهتذ نم دحاو رام مد
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 كيسا نوكي نا الأ ه نم ىا قارصتلا )سلا ثريالللق لسو هيلع هس الصد هوس
 أئش ناكل ال ذا هلأ يلام ناذ هير اجى ا ةئتماوا اسم ا دبعى ا دبع كارصنلا

 اب زا اقالطا تروملادعب نخايال ثريا عش هالولل ناك ىف اموديعلا
 تلا نعرب اج نعربيزل وا نع كين و اعرش غضا ثراالن م دام قرلاذالد
 هيندام كولين ملو شل لانك فمي قح# ةىرتشينإ مهراس هيلع هلداغص
 ديو ةرملا عس نع ىم ظفر شن نعد دنسم نسا نع لاو للا
 درع متلو دو واديلاو تياور قهوه: ىتحإ]ذلا عب :نعو اببحا اذص

 ةسلإ الاى ار تهآعلا نم ماي عزميبت تحل جسلا نعووهزرتقحل فلا عم
 باثلا عيب نع ط ظطلو تباث نب دبذ ىربطلاةاواؤد ادد نتف (يصق
 كروت ن ليش ةرثلا عب نع لعن عدو 2 يب ا اس اف

 1 [مطلاعرب ورعب هخاع هدالص ىجتلا ناكل اقرباج نعرم
 .: ير يدنا تاق ل زرسدادا سل عزنا قانا
 1 اريزل لدا نع كيو هلثم تييدح لع مالكلا قيس لقو
 ” ضعجو جرا اوهوأعلفص نم ل هلئالص هلد لز وسر 3

 *ةأَش هيلعف سوم اقلاؤا نكت هيرو ةجوتباد دودرهو ]فا انهوريبمو
 هعسرت نمت لاب عرتجرت ىف ىدع نب ]م اكل لذ ةنيعب تيبدحل او الث لحو | ناك
 لاى اعوفردرياج نع هثيع هاراصوبلا نذٌعم رق ادعسزب نافع نب
 نيد اح تيجرت ىف يدع نبللم اكو هنم ههاركذ ذك رمل هن كلاقي ناييغس
 نمراشل (ؤامضن تقلااعدغض تنل تالسايعنياعتدر اعدام

 ١ اص هلم هه لل وس نيف لاق ريتا اوس نقش لعبد كبريت نع
 ١ دئاد ىلإ ةيسومييلايطلادعاد ىف ب بيا
 ةضاالاس بيض نا لس هداعد لص بلا نصي ناثحنب سابع وكلا
 لخل دريخ ا خا وأب لكا مع دنضلا نإ دذا طق نعرأس هلع هند ليص أ فماو ؛
 نعربزللالالحو امم ءاوساهلتاة ىلع ةأشل ليوجرو لسا ءا لباو د نم مي ارذ
 0 و ديلعمس صدد لاوس دلع ىوقلاةرببزل نإ نعكيفوأ نورت

 اق ةولصلاهيلعاهرسد ىالاق لاق اح كاب سلا و قير وس للى اس ١
 دامني تار عع يضلاو سلا جاط عما هرايتخ اذ هسرؤلأ هلاذل



 هبت نائلشالو قس ااونسحا نيزل للجو زعسل وق زمزو نجل اي نهامعرف

 ع مالكي ود مايل سي تق يحول لكي اوه لوااما

 !لمعجي ةليوملاو عحوىاءا حلك لاورلس هيلع هدد لص ينل نارب اجنعرسيرف لوب

 م وءاو د هلعافو لوعغمهنا يلع بصنلاب هلل ءلدل لباصااذاقاقشوام)اعىاراود

 و ةريخ لب هلك الان اذ هتد دق و ئانمقو هرماب ىناعتو فش ىاىلأاعت هللا ناي
 ع 2 د ديمو عر طسمو لها هأ عو رم ومولحو عمرصو ةحافتو

 احكى كيم دنع لعتياور فد ىلاعت هللا نذاي ع ريء لولا ءاود بصا اذاف ءاود
 انامزح و رعصنل | ثحن ىلل ن ناكاذاف ءاود لالا ءادنمام تيبل لله لبط_

 'آ «عيملءاكرلا نمضدرمل يد ءْشأم لكت ءاودلاوءلدلا تيدا عي ضرش ظ

 ةلالععقيمل ةودلا نم صير كبرش يي دي
هد لحن هللا عفن لزيدرل لير ثوم رشا فرق كالا مة ربهاد ارااداف

 

 هلع نمءهلعافش هلم لزئاالاءاد كزئيمل هلا ن ]عفر ؤعسم نب لخبي 3

 ةءرهىبا نعاطع تح نمي صم لذ 0 يتلو بنل

 حجرخا وءاقش هلهد لأ )رنا اياءاذ هس ل لانا امملمأ هءملش هشلع هدد صم لوس هد لاك

 ؟مشمل لنا الأ د هلكللئاأم ظفلب 2 هيي اروككأ الل 15 تابح نباديص

 ”وأوو كتف ءاو د ءادزكذ لعيح هسا ن بو وحج ادتخ

 (ينمزنلاه كت ننسلا اءاو دحا وذ البدل فتات طنعو ماركا و ولت

 وو رح دج ُفثمعهر كبر نيتماسا نوكأ وةيمزخ نيلو

 ,ى؟مأسلا الأظغل قف اوهودحاو ءاداأ ءاقش اطلع -داياعأ

 عسل 0 5 اهربأب 106 ل اقر اج نعيديرل ب! نع ايبود هس اديب تحلل ىلا

 رو وعين بيتو 0 ا
 تنسو !,قحل تيتا ن افالم امنح لدحلا كانه هنوك اوس الطال

 ةيروع تعنتكذ كبل طضا اذا هناجر واالل ورهدتع عنكتلاوحيالو نتيطابتلا يب

 قدح يقم مد مداغب تدإ موعد نحل نبع تحيأمرتس هناذ للاعت هلدارمس

 خ ناكفتم او هتارهاربع ىإ ساثلا نم هج -ءوكيرس ندبأم لحرلا نم مم

 نيدلاماقىصاعلا نونجلبمهلكم خاخ نيسجا ىلع اوةعللاوساتنمل
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 اافخكلا ءءريلا و هلئاب نمي ناكن ماع وفر هرب اج نعمل اكل و ىذمنل ىو ددق
 ارا ةليلح لخ ديالخرخالامويلاو هلاب نسوي ناكن صور اذ أ ينج ءايحن للخسمي
 ع هليب_ ورتيمهأنلا ةليمتا ف ةيهابلا ريكتلا نمط لا مرتدن شل! قزعلا قالطا ف
 و ءازلاب هو تقازملا نع ض هنا لسد هيلع هدللص ريشلا نعرباج نعرديزلا ىلإ
 .ةلمملا ءاعلاب يهو هلك احا ورمتلاب لضل رس ةر نإ بضرلا عب تونلاو ةةحولاب
 "يجر ار ليهو ثييدعلا قارمضم ايس زكهربلاب ضداالارلزنكا ماللا و تاقلاو
 اردازبت معسرلا عسل يق ورملاب هلبشس ىف ماعطلا عمل يش و تلشل اكمولعم بدن

 نعربسزلا ىف نع يرجح ىيعس ىف نع ناؤشما هاه مديعب كل ا وتيادبلا فا
 اهءايل اوعداولج نأ عادولا عج ف ى ا ديائصا املس هةلعس لالص ىلا نارباج
 ام نع نيويصما لذ ثيبدح او ةرمعاولسجو ع أب مرهارحا نم ابجرذيي با ءاعحلا
 سلا كلت وا املطمإ عا اباصوص*2 ن اكد ا دوب اد دع حوضمرككااذهو
 هينلا نارباج نعربيزلا ىانرع 4.3 وملع ا هاو قايركح نجلا مامالثنعد
 ازذع شضرعو بيطي يجاذا ى'مث نجل ىفا اذللاقمياصصارما لس هلع هللا
 ١نعدو ادوباو !مىود لق وهل :مارك د عونتم (و هداج نم ىآ تعيصيلف
 ميرل كيييط ايل تعيضخ هتاخ هدري الف بط: تاور قو ناجد هيلع ضرع نماعوفرم
 ءنل لك !لاقرياج نعربزل لدا نع هكيدرو نوجا نم رت لييطورمنمل اعيطخ ىا

 وق لولا غسل لل اريِشيو ةبالص احوارب اطول ىا ىلا ياورم لس هتياعسدبإ
 :ةولصلا هيلع هلوق نم جموكم نللع لد أضم و ىا صمم لماتف لكأ
 ل ل] سوهو فرعل| ءوضولا ازعل ووو! خوسنمرانلا تمس مام كانص ون مالسلا
 , اعد اىكرت ىف ذلوج ا ابل تي ده اذهواءايشو لدلابرهاا ن لا يح رم ايعوارقلا
 نكريجلل خلباو عسو اهناذ قرلا اوزنكاذ ممل حزضط ١ ذا اعوفره تبجين ااا ياور ف

 ل لاقرباج نعربيزل لوا نع كيب_و نييقلذلحا قرملاءاك ارضع مالك مو
 ”عرازمل اهو ةدحوللل ءايلاو تيجملا اذملاب ةرباذنا نعّوسو هيلع هدد ؤص هس لذ وسد
 ::عروحا هاو رمديعب ثيدحلا واهو ثم و !عيرم وا ثلث نم نيعم_ييضاطع
 |ىسينلا نع ميال ههاطيعن برب اج نعربيزل ل ها نع كده تباث نبديبز
 , تم قفواواو هل طبانوجصو ةزمهاوتخو . 0 نملاق ل5دّيلع
 !.عضتسب امه جشم جب ليعو ١ نيب ىال هل أدع واريقظة مي وربباتلل | نما ةدعتم
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 د ا تغجوربر تل لؤ ءاضغل لوفو ىارب 2
 هو ارسجم اك لجلالأ ءأدزنا 01و اوليعا تاعيط مدا يب ف قولد هذا مماعرشرنم بولطلل اك !لمعلا حذةارمسىالاذ
 ءاطلاو ا شدا ةاضرل لاما ارطعارماماذ | داضتعاوا ادا هنتس ا لسو هيلعهلدا ميلاو] 23 هر انلاو نجلا نم امرلعبةرتيامورشلاو رز رمى ا ةق لخط معمدعم

 ماقم ىل الصوم نط بسل ةؤدرطللا هل يضف ىاكبسلل هرهسينسف رحاها رصأ بتي مو نيحيوتل نلكم ىامتسحلاب دصو ءاوهنمه انام نصا عمل ايا:
 تكيلاو دولا رادل لوهو ىرخلالاةثيبتعصلا قررطعلا ىا ركستعلل هرعسي:سذ ةداعسسا اذ|!نم اا يجوم نع ضرعاو ةدامهنلا كب ىاةيسحلب بذكو هلاك ماقم ف ةنارظو دا يجز ختساو هلاك ليم .اوظيولا هنا وم_ىيياتسلا
 لاق قارس تارياج ن عتب و دره نياو ىئاربطلاو نايحنياو لسمو له طجنخا
 سمت. ىف ما هلقالام يف نير جو ريداقلل هيف تبي مخ ىشى كس الوسو
 :قارس لاق م الأ هيذ ترجووريداقملا هيف تبن ىش فلباكل اذ لمملا هيف
 اانلص هد للوسر ٌرقومل قلخ ا ليم لكق اولمع ا لوسراب نذل معن |مغف
 ايبا عربب زا لول نحضر و كاسح ورم نسف هلوق ىل لرطعا نم مافي الأ نه لس



 ع مش نموعأ ولات ادب ةيرا يريم ىأ لسوء يلع سالص هس لل وسر مه للاق
 وغلا رهل نمر غل ىف ةرمسلا نإةياه اميل زها معني لا عفذ |مناذاهابا
 ا 00 2 ينحل هزه وتتم ايصلا
 يدا دريرع هداتسا درب اج نع. ريىبععلا و ثيب رى هر هرأ ادبا اهناوج
 0 دس تابوا تحب ور يييبائكر انيب دن
 | نياعب تلا نم هل اجي ءامسا ىف قكَتل ليحاص هركذ اذك«وطعضادع
 اولا ناك باوه نسوأط نعانيدنيتع نع ىدد ىا
 1 00 دايز داق »ا 0 1 كر :حيعدموتع 0 ا

0 /: 

 امي

3 

 00 اورو هيؤوتسي قحمعي 00 و 2ع
 0 دنس ورم 6 قعحرعسالد 59

 دي ىح عمزوبيالماعطلا لش ئيش لكىد او سابع نبللاقضبقنىتح ماعطلا عيزرم
 تابح بلدنا ضلو رجا هاددامئيؤدو سايقلا بجرم هلرهغامبسجب نهد ظ

 2 اعيبم هلوق نكرم ضيقت ىتحهعبت الفاعيبم تييرتشا اذ اظفلب مخرب م
 ن مامطلابد يتلا نم همداالاؤددوإ عصيبة رش لازال العد ب
 اميب نموفمالا لاو ةولصلا هيلع هنا ةربره ىلإ نعدازبل ايو دقو رظأ ساينلا
 قييلعتلا نما اصتنلا هيلعو ةدايزلا هبحاصل نوكش ناعاّصلا هيف يرن تح

 ظ نوزوم ليكم لك هبف ل ديمض ةلابملا م دارلا : للا ريشي
 الوهم ىانم_زطعبةيم لأم عبس نال ٍقافتاواجلاغما ماعلل طي عيبلا ثابتا

 :عاتف لوقنلبا) ينم رمامع د نب ىرهاظوهو نوت ذاشلادنعاراعو
 ةرارتحا اعطل اديمف عطل ىوس أ ميز وجل وحاو كلآم لاقذ تساوي ىباو ةيؤطبلا

 طصودب للوسر ل قلا3 سابع نبا نعد يز نسرياج نعر اني د ني زعنع ذب
 : وهو طيخ ا مغ نم هتروعرتسيام ىارازا هل نديم نمؤس هيلع هسا



 وا لاعت هل نكيمل نم وأر اذ لزعجد قتفي ناالباق نكبملاذا الا هرمي ىا ةليولمس

 لفسأم[(معطقيل و نيفحج_ليلف نيلعن لجمل نما ع وفسر ربا نعد كل اكد
 مو نيقجي_بليلف نيلعن سيمل نم, ظفلورباج نع مى ثيحاو اورو نيبتكلا

 اذايادهعمل نمل يوارسل سابع نبا نعّياور ىو ليوارس سيل ظهران ادب
 امزباوىلمزرتلاو دؤاد ىلاو نيضيشلاو لهحا باور قو نيلعنل لدي مل ند منلاو
 طعنا مايد هلآ يغض اكو ليرزثبلا الورتتم املا الو صيقلا مرح رسل الر جسعز ب نع
 .رعمد ات سارك  نيبهكل ل ظسا نمانوككةحامعطقيلاو نيفخارسلبلذ
 عنمو دول دك نس واود ارَقدو دحاو واوي بكوهو هتجرتدمدقن أوس واط
 معو رس ايعنبا نع رسواطنعىور ىا ةفينح- ولأ :يصلاو يعل فرص

 6 دحل ةلابجر ضيالف لو دعم هلكرهو هيع هلبالصهسدللو راكصا ن
 و هاقكورهجو هد - اةعبساع نيم نال سوديلع سالص يلا جلو

 همدمهيل ودواهنا سو هيلع مهالص مهلا نمعمس يوارل للعتو هأملقودأتب
 عسانا ُثيوَأ ظفلي جام نباد ىاسنلاو دؤ ادوباو نائيشلاهاهرمو ملكا اذه
 ومعنا (لعلا نامل عا نيمدقلا ىإطاو تيتيكرلاو تيديلاوة ١ مظعا عبس
 هاصأ:هارطاو ناطيلاو ناتكرلاو رجول هو عورشممظعا ::عبساعجوجسلا نالع
 و هفناو ةهبج ضل ةفيزحوب لللقف كلاذ نم ضف غل اقأوفلتخاو نيلجرلا

 أاضملالا قاب فو طح ا والوقت يل يوجد جو شاشلا لاقو هلجم فارطاورباهد
 ان>ا7 لل [م.رعتتت اورلا نلتخل و لح لمهن من مروه ا وهو بجي ارهربظ ا! كالوق
 لاق لاق يعزبا نعرسواط نعكيرو ةببججلاب قلعتيسوؤلانامساقل أنبا
 جالا شت لا اول معى ا ءاحنارسكو ةرره ةفباوقحن ال سو هيلع هنداؤص هدد للوسد

 بك صدى ا ىقبامم ضئلفل ليتك ىف ابليصضنو ثييداول لدار! نم( هاب هسا بضرف
 لب ةركو ةكواتيتملا رمى ارثداجر برق لا وج انصرف ضن نال بايدا
 تشاو نهحا هاور هنيعب ثمر ىلا و ءاوسريغصلاوريثكلا ناب ءاميالل كل مهتسا

 ةفدشلياعمس يركسلا ةزموبا لمادا مدالا ةزمتوبا سابع نبا نع ىف متل وجنت
 اوان خا 34 الص هس لو سر نعد انسالاربصملا ثيدح اءاجاذ ل 0
 ”كغداذ : .] داَمل[رعااج اذاورمهيوق نم جوخ مل وانغ اهيصلا نع 5 كك



 7 نر

 فلاتئام نم ابحلو هفضبارعتسمس يذلا د هلاقدقو لاج هع غلاجر
 هيت ءازلاوفو يجن امنعن جيجل جسرلا نيس اع نيلكادؤ ادني هد ذيع تعمس لات

 :ريوراسي نبرهخ نعىورمو عاز والاد 2 ىتلاعمس تيس ء اف نوئذرشلاس
 "اذ او ىرغص ىفة م الأطق تب نكأم لونج ىنيرخ ا عم- بع نيو رعلاقزخ

 .ريثاو ةرمش ع شالث خس تامدعأ يحيا هل ىثريتبهذ نكأ ملل تلقا قب انكك للا
 يس هيغتس مر مو نيعباتلا ءارككلا نم تكردا نم ة يحال لقزيلاح لجل وق
 وم ”العبسلا اقفل طحاا قيدصلارك( ىبا ني ره نياوهو مساقللاقمينأيب نمو

 ةيباصصلا نم: ءايجرع يود هنأمز له للضك ا ناكو تيعباتلا رباك! نمزنيدللب
 . ًاناسوةذس نوعيس هلو امو ىدحل تامريغك لخ هنع وري وأعم وّرششأاع م)

 . ادن ادب لدار ارت را يف رتت اعوام ظ
 ,واطو ئامو تسرنسرني دلاب تامصتاقنو مي العو نيعباتلا تاد

 ابيباتودكمءابقف هربا نسم هزص 9 ا
 تناول وتامو يس ةنس تامريتكق طخ ع ىو افصلا نموريغو ساييعنبا عمم
 ٌَئ للاق يعاشو الل ملعم ناكو لب اكمبس نم يت اشلا هدد دبع ناو هولالو كم وتنسس
 5 | ىكمو ةرصبلاي بلا ساو: نوكلاب معشلاورتني للي سلا نباةعيراءاماعلا
 هب يالا وقالو لوحالل ومد ىتحي تتقي الن اك ايتفل ايصال كما وز ىف نكيمل
 ةمو:شعن ام نس تامرينكقلخهنعو ع اج ورعى درو بديصي د خي ىأرلاو
 :53ل ثمان نب دبز ىلهيعسوب سس اجا نياوهو ب ارسل ا وأيد نبه ا دبع
 نموا مال سما مدخكمم ا تناكو يبرر عدكتحو ةنيدلابرتنالخن مأتيقب نيتنسب
 هيرشيفاهدذ هيلع يف هما وبن للل هب هلل هن اهدن ةزس م]ميطعتف تباغامرف
 ةةمدعب ةرصبلا دق وركوب نم ناكرتئكحلا نمسح |مغلب ىذلا نا نونو قي ااك

 9 يسجنرل هايامتيور ناذ ةرصبلاب اما ورتنيدللب ايلعىقل هنليف أ عى لمدن
 نجبس حرس و ةرصبل ليلط ىلإ نيرلع م دق ندح ةرصبلاوغاهجوتم يقل لعداو ىف

 دهن و ملعو نفإ زكى قو ماماوهو نيج اتلا نصرينكق له شع ىلع ورتب (ىمصلا ن
 دقت اهعورببزلا ابا ورأي د نيورعوتنامو ةرشعمتخسس بجرم تام ةدايعو عرمو
 1 نسل ده طبع نيركبل اق ظفاعبل عال( ىس ود سال تساعد نبا ى ا ةداقو ىهركذ

 ' >نآ أم ىان ذا تعمسامةداتقلاقو ةدانق كب لو لها هن ثادادا

 راد ستقع . لا



 هتربدس دبع ور هلوق هن لبق لعلا رسح رف بال وقل يفياللاق و ريلقوأاعو
 ةّيآموعيسرةنسس تام مهريعو ناوعوبادبعش ريش ثدولإ هنعو ايهاوساقلخقرشاو

 نيل. نيرباعلارابك مرت ي/ 1 وموهواعت ا ةوأم دقت ةالوفلام مضايا هاربا اميهارب
 وروسيا نموه عرشانب كلامو يرام قلخهنعى ة/ديعساباورع
 ام را مرنعنخوي نينلا تاقثل نمو
 يارب تان ماع لقو 0 مرحأبت او نيب انناومىامهلاشما

 : هداتسا | رك ماع هدا رض دفا امشالثو ماو رأاوث
 يداعأ داى ةافيزحوب اذن 1 د قبس لقوا مجعهدد اونج هند اينجر

  ءانهتلانيس لس هيرع هللارصمه ل 0-0
 دوج ب هي 2- سنار ألا هش ديس .واراتالادعبىا

 : مس .ينعماالصس لاو عع بطئ لن بع «ةرهنيز علك يرلسادلا موقي موي
 لان 9اس لسا هنن ط ساومه ثثحل ىلا يوم ةيوؤام تعم 00

 دحيم هلك دحا مىياتتساو تيدي ةورسااماب ماللسلالا هلدا :ارعاذش

 ب لك دعي ىا لحجر لكمشد -ثراح نب يجيز ةرسابعلاو لعهتعىوم +
 , 0000 ايىاوماذاءاجو اجاخذ ىأ
 / *قسافوا اأظ ىارعاج لما ماق لجد - عنب عزت ملا موي

 هنلدنع ل بة ديس رظفلو عع نعى ا بطلا ورب اج نيك اورشبدعأ اق هآق
 *ءاج ماماىلا ماق لج مىرب اج نرعاضيا ورك دان لطم )بع نب ةزوصيقلا م 1,

 لاق سابع نب انتو كرمادو نيش ةدايبم هدقلاذجخو ف ءاضد
 لطدحرجسان او هريغدل مالا د قره اعا تيرما لس هيه الصض لاوس
 ا يس هوس اجلب

 ميلاو عوكرل ددع نيديلاب بوثلا ع جدير يراتت الن معمبا مزعل( نععدمب
 :انعتجام نياو الاه دداجوباو ميشلا اور تيد اووو ركم نيرا الو
 1 7 يي ا و هيسلص لج انا لاح

 دس ار كذ نوكسف قف نموصفا نينوتضؤرعشلاورعشلا الدب اذا كك /
 مسموم امس هلفاونضدر سايع نب

 نعومي امض اةلمملا نيسلاوقد ١ جرا
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 كا يجمل 0 0

 سابع نب /لعلورتمنغلار تاو نول رقي لفل اوسل لعنيداسلا نيب لنا
 يلع 6-1 هناوبس هلداو هلوخ درك مشا لباد الطهي دقو همجريرسنقمدادا
 اداددا اس هيلع لص هدن ل وسر/لاق لاذ سايمعزبا نعمقمرع كيو
 هاوس واقت هادو دح نم دح ىفالا مهارشعم | ككل ٍةيقاد ايشلاب دئدمل ا.داظمللب سابع نبا نع يديعزب ا هاور ثيدحلاو لاب دود ااوعفدا
 هدم ل زيطق مامالل يتبشيالو دو دح اوإسدارظفلو ؟ ماع نعقيهيلاد او ىنطقرلا
 ياا سومو 7س وفد | اعوفرم ةريره ىبا نعرتجام نيا ها رعد
 لس ا عدورئلاو لمد دا شكاع نع قب ميلا دمكأحلا وي تمزتلاورتجش ىلا نباداورسو

 يخرؤعل افطخي نأ ا هلييسلا ضف اجرضإسلل [ادجو ناذمتعطتسا
 عنب ىلوم عفان نعودأنس 1ك وقم“ لخادم
 هلع هسا وص هلل علوسر نارع نبأ نعوفأن نعيد ىأةركفؤمس

 يعور مرتو سالاب دشنو ميج | رظفو ىلوثالا عي زد يهواهلكأ نعي ا
 موزيلا طا! نعرف ظفلب ءادردلا ىلا نعم دمزتلا» 10 لبللاب
 وعن م عسي نموا اٌيكلا نم نوكب ن للمتجر سفتلاو لباب
 لغؤا لوقت نيم جا ملسلا هوخ وخل هيلامزتعا نم 5 هيلع هما اص ههاذوسم لات
 هد نعل يقيمل نمر شوفى اهرذوف هردعمنمزبهملذ هنمىذاتو هنعال د
 5 ارلا نس مريسعتراذبع ىعي ةراشبع نعي ناك وكسو ميمرففن سقم بحأص دوك لبِجيملد
 ١ ينلا جيريىأ (ايوصتم نوكي نم ايمي شر سكم بحاص يسن هن ماع هرجد

 : كو مل قي لعرشعلادخاؤ لادا ارلاو اراشنعر سكت بح اصف لس هي
 د طمقيملذ ةر نعبب هاوخا هيأ 00 ناجوج نعاضياورتجامزباهاوند
 لص هلال وسير نإ رعبا نعد فان نع هللا وسر تن با نعمان نع هدو سكم باس لش تلغيم

 هلا نمىكا 1-2 ا 00 فاح يف عرش ىلا واصل
 ماماكا ابهنت أي .هيلعربتىلا انني مط شب دح ىا ىم هيطراسشحل

 لارض رصد قيفستلا»لا ينل ريتلاماقلا كلذ مالكأ نما



0 
 ١ 4 + ااجوكمرياج نعادجا هاوردقو قموع ءرفضوص تاالماشلل نيل لاع

 00 00 ل ءاسنلل قيفص
 الطالا ههاظو ىلو 5 ورها هأنعمربجم ملت: لاق
 هاروت لطقاو ريحلاو ديلا اقلك د ل كسب نقلا 'ةرافلا مرلو ب بو يم

 اور كيلاو برقعلاو فد مرئاط ةادوللو همي ذوي نسانل لض يذلا
 وةيحلا مرح او لحم | نلت قساوف ساهل شئ اعزعتجامنباو قاضلاو
 مح ةربره ىا نعدؤادوباهاورؤ ادحاوروّقعلللكلاو ةراغلاو عقب الل ملا

 هدو برغلادانوقعل ل لكلاو ةدافلاوةارحلا خرعلاو ةيعلا الالح
 ايناابختذتقو ىا / ان
 اجؤ ونغم بانها ام لات 0

 رانكلا مل اذاكلل لب ساباكئ فال الاقدم 00 مخ ني ح برصملا 5

 2 عزاب تسبثي ئتعوان دنع السب ز ارحالاإ تسبتبال كن يغانلل كلللن١
 ًالسلاو ةولصلا هيلع هناوصو م: ادحل حا صركذ يذلا ثيدحااماو ماملانبأ 5

 م ذ انصتقماماوه انبم ف هدانس لوا كج بيبر طف بيرج اداد ىف ةعزغلا ب نعيم

 'فاتو ةناصيصماادو أ ءاخب ىزل فو د نس ضؤي لذف

 ل

 ضب

- 
 عكر ىف ارقي رتعمض ب صو يلا واع لسد لعام 1 !دبأ شح
 0 يال ىلاولطاءالا نو. اهيالجد تحس ا مل مما 2
 دل ادع موفي ناك باب يس وب اولا شبيب دامالا قف تيياشل اذ :

 السلاو ةولصلا هيلع نبظ ومو دحا ههناوص لقو نورذاكلا اهي ايلظإي ّ
 انعام دذابتس/ اعلا ايبالا _.نسم ةضللا ةسمهأ ف

 ”شاثلاو ةملا ضن ايف ىل والآن او ص الخلا موس ايظا رصاصتخالا جو لعند
 ربدلارم باج لطيحوتلاامم لصيعو لمحل جحا ط اولا هه اناا امهذ 3

 ةرأو



 نيج اعل صيء انتا نأ هنارع ريا رع منان نعةيوديباتلا ارجو

 بوب سانا سوو ةنامذ قىارلسو ىلع هللرؤص هللا
 نيل ناب صرءاضعارممضيى اءازلاو ءاضلاو :طملاءاعحاب تزفتجي نا نرمأ

 هتيارفماسو هيزعهلباؤصونملا تيتالاق ةاظنحنعريكلا حماجإف و نيسولجىف
 ناوبحا نايبلواهب ةرمووضلاوا]غنلاذ ن اكرلعلو معزوبام اوراكبزتماكلاوجرصب

 قالا دبعماور سم ع "ريناكناسايعنبانرع# ريرص ىلإ دنسم ؤئذ

 املا ' ءامساكا حاز ةرمعنب نع عئاننع4ي
 رددز أ او هنا واستو اهرتقاملاشماوريدركا دبع مدرلادبعنم اميغو ىاَنجح

 نئمتإلا ربعو هللا دبع هللاىلاءاممالا حا اًعوذ رث عنب رعةجأم تباو ىنمتتلا

 ا روصنلاوتفيرح . ودار ديعام هللا لاءامشل بحاىفارمطل ارتي اورق

 ؟مويز غل ال اوماسوميلع هلداؤإ ص هلل: )وس نإ عنب | رع ان :
 دمحأو اورق عج ةولصوضحينا دارا نها مزاكو بجاد ىار ىلا نسمع
 لكىلع بحاول مود لسغل اهظفلو ديعس ىلا نعو ٌادوب اون ازيشلاو
 ظ موي لسغل ا ظفلب دوعسم نب !نعتيلعلا لقرجملوباو نارمطلاو ١و مىمرلت#

 قمل س لكل بجاو لسغلارس ابع نب! نعى ناربطلاو اورسوةتسسم ةعئجا
 7ةادر امل بام سال رمالاو لستة غيلف عما اقاومتاورىؤو هرشو ءرعشن مأيا

 م تمفوا ينزعج وياضؤب رمايف نعرتميزخ ناو دقالشلاو

 دينع فا نع
 قى" ت”دابعلانعتيلاخروبقلاكىا اروبق اروبق كوب ىااهولستامو لفاونلا كتوم
 و نييلسملارب انفم قر كمن ااونف دا لير كف ادم ىا(هولست ال ؤعملا توكن ازكي
 سار عدارفالاف ىطقرأبلاو اورمورعنبانعئاسلاوىقمزتلاه اور نيعيشييدحنأ
 تبديز نغئرازا يامر قاينلفاوتلااوكرتتالور كتويب ىف اولص ظفإ راجع
 بونك ايأر تيب ى ءرلا ةولص ةوفصلالنضذا ناف مكتويب ف سانللا هيل ايلصتيباذ

 ارح نوسلاو تمكتعانا ترعذن يب اطال تيرمجلاةلاةر هيرب نع ضان نع أ

 اوسر تاس ت >ةاهضلاو زككا نيذهجأل ما نزف ىارتيله ام ىف
 معاعبوإ نبا هاو مو تنجم وألا ذى مزن ىنعتقم نعيوارثسوريقم هن يس هه

 عرود همام” عا حل م د م ل ا ملا

 عب

 د
. 



 :تاكرا هلنإ ا وسرايمحملقت تمت اطلس ااا ول سورميذع هند لص هقلا ل
 3 كرمذنب تمؤأو بيش ا م لاق تكتعافا تيبلاانص دشع تمكتعازإىفن

 :ننسلاقؤ زحام نئإللو دا دا الاف ىنطقرارلاو تاككعالإؤ مص اعىالتيامدا
 دصدال لوسرىةةارارجج موه لسوميلم 01م ا ب جاويكيف

 <ءقرهذارلسوريلع هنبا !صى شل! )اقذرتكتعااًموي العن امل سو ىلع هند
 املسو هيلع هللا ٠ص هلئال وس اتلاقرع تبانع م“ نعيم

 ا اهناوحملاو يش ةئالاو م حيضيالى ١ ىلا قالا تاس ئىا ب

 يلق, وسلاةبوتمعلاب وا قس جروشم اب (ميلعىزابجيو ةرخللو ايدلا فت
 تالي عابس دال اظن. الويب القفا نعقانرل دبع هاو دا

 رب نعش أن ن ايون ادت نيت امكح عِش !توميالا

 هلأ امان وهو نإ 1 ار ميعلا يذلا ب هنن ( لص
 ب طيحيلالولا عويلايف لخديو عئابلا رعب لوبيرج طابو ىرتشلاينيرحاظ
 ها دم .رعدؤادوداو لص | هاور هنيعب ثيرعلاو لوهي اك نم ناعسياتملا
 اويضخ للاق ملسو 95 هلل للوسر نار ربا نع عف اننعةيورجوا_

 اوهضخامتدبا نعيد عد 0 اوردب اذه اومل اخواتك ايمكو عشباوغبصأىا -

 ل ليطتاذ انسئابأ اىينمتخ ارش نع مك اذمكا سنا حطجمبا» اورو دوهلااوهلاخاوقرفا
 يوسوو وكس اويضتخارشنا نع يطللف مخوب اور ايلا هاهرمو عدلا نكي
 نازص هس الوسع لاق لاق رعب[ نعمف 5 هيد و ركع اكو كلج همكيأبش

 اجلا اولا تعيش مه علاحملا» وسيف ماازام ىاتمال ةهسوعري فلا

 يسع زان هت سم ملاح او دؤادوتا»اونورمب 0

 و دوت لذاوضرم ناغنالأ نحر ميج ةددقلاةن
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 هودوشنالذاودعم ناوراج امرهانلا
 ظ هرغانجاو»

 1 ن1 ييبيحبي ت1 موو هاه 0
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 23 ثلاملا نم !نقو نامزلا نس درك نيدو لذكب كلضنىنحنتم دوسبغنلا ةرنصحب
 45 ءادولا خب ؤ كلذو مايالأرخآ قاع يضمش مالسالأ حرص قيتح ايم تنأ
 اذ نعلم و عادتبالا اضم يا يي يدطصل» مير
 و ادق ولسا قيدصلاركب يل هم جاب ياوهو دتملاس لادرعك رب

 و ثالثملو نيرشعتنس تاموارخا ماشلا نكسو سه اشم ا نم ةعياموأ
 هزتق انهت هدا ةملق نم اكو مال ال/ايعمب نسب جلخ نيرشم ا ناكو نوع

 َ ثرياالقلي زعيان ديس قتعاواننديسر كيوب كل وقدر رعناكرباج لاقر دب ود لالب
 يبلؤوو نسما تكل لباي نايلت نيتللا تانتاوطسالا ى !نيدومل /إيام نيتعل
 ورتسكاللخد مالسلاو ةولصلا هيلع هن سابع نيارتياور قد ةرعارتتسإع كاذذا
 لبعم نقم تيثملاو للوخ سلا *ىت لع ل وج ام اوما هي لد مل ورتعور الأ هيجان قس
 :كاحوسو هلع هدد! ىوزلا عنص ضيكرمل تلق لا تاوغص نب هدد: يعن مت ىانلا
 تانماسا نرعو 55 حلاو ىعس نب اود ؤادويا هاود نيتعكب طصلاقرم حلا

 سر لاق لاة رعبا نع عفان نع كيه كاضلنياءاور نيتعكد تيب لذ طمع جلع مسالا صرنلا نار عدرياتكا هاون بكل اف للص مالسلإو ةولصلا هيلع
 1 !و نعم كاي نسُملاو ءاعم | تعيس ياك ا يره اكل سو هع هلدازرص هلا
 كلر وسإ م !وويرشيعب ثيدح اوروهخم ءانعموروصقمسرونموهووؤفدو /

 عتلاني رلابريذ اكل | عاضتن للايكن عرتي انكوهو عنب ا نعتجام نيا هيذمزتلا
 هادو ثهزو نمولل عاتق ىلاومصرح ةدايزىلا ةراشاو معلا يؤناصمحت
 وعون د ءايدلا نص ف سو ءلع هيي زلص مسيل وسر تلاقي نع عمانإ
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 مثد مالسالاد نص ىف ناك ذه وامه ذايتنالا نعىملادارلا اورءاريت ةرحبل

 ورظ الإ ةبرشلالا ن عيكتيط تنك جبرب نعؤسم ثيدح قف مانالل مهو مش
 ديرب نعتجام نيارتياور ىف هاركسم لير شتا" ت امي ءاعو لكى طوجرشاف مدالا
 نا نععف اننع كدر ور كسم لكاوبنتجاو او نس اذرتيعو الا نعوكت يطعم

 ْ 3 هلل[ صملد للوسيرر تيبار نانم دمسالا دوبسالا يا عا مالتسا ذر

 يسعرعو هيلعةيجاعضو وتس !ؤ ثلتخاو هلبقيو هوهو هلتس
 كنا مالذ للاق هركطنع تقول سو هيا عهد رص ينل اعار لج نع وفط
 نلت ااعاك للاق زجل نع تقوفركيوبا حض إب بش عضتال و شاكر جج
 كايمتالا» و كلبقي 25 يل عهد رص ههك وسر تيار كل و عطش المت الا 9
 تياد لاقمعيددرب سياع عود للعن لؤ ىنطقرلل اورتبيش ىلا نباهاور كتلقأم| 5

 ثيبار ىلا الول ورضتالو عضتت الرج كناملا الى اههاو أب (لاقضرجلا أ
 -و 2كغو ناشلاو ىحا ءاور لبقفاندمشم

 بأ كيم 2 ىف
 هك

 يآركري حْمصَتي عيصل بصق هرجتو علجز و فيسو نيكس نمي طقلا هد ةاكرلا نارا عاوعمجا ؟رلك ايس هيلعهددزؤص يبل هراذ
 ميمادا)ضأ لاو كلام لاقفططلا رتل ةوكرل لوقا تح اة هود



 ع *انانتسل : ايزو ا ةيصال امدح نعربيح ةوزم

 1 تيان اهز اوجناف لتمر ذانماأو الت نرجو يشحول دم
 عام 0 ناعداو للهاتكادنعم ارح ةيلمالاريغلا .تءامإو ءاملعل اذددع

 ُُ ٠ يبنلان | هريغورياج نعد ل عقفتلا ثيدعأ اذ ؟رخ ليع نال ارجل
 * | مشو نينرم ةلبقلا تضشو نيترمر الج ا موحل نعى ضسو هيلع هل
 ةيامصلا هذس ىاتنسلا نمل اقرعنبا نع ان نع نع كبو نياترمرعتملا ح6
 ملهلاإق نم هيلع هد ااض ىنلاريق بطاخنا >1 يأت نانمالانم موعبتَنَم
 اكل الوقت ش هل اد ليكات اذط كامج رمل بست هلع لذا كريظ لعبت
 دكذذ اقيصئتاماو ةرايزل لب ادا نم تنوكيام صخا لظهور اكريو سارت سو يلا اهيا
 ل اس نع دانس اكان يشن نال قمطسم كانا
 ول | اسرتي: قبس ل قومهم لذ ل طر عنيهسأربع

 دل اعدحاج أ 0 د لعنه لجسد نإ 2 نارام
 ينااالادردقلاديوتلان لانش انصديركنمو
 طا داسكد مديقعءوس نم ىامنئمتما د حإال بق ىلاقن هنا

 >العلا ئىطق ا ورز همدعلعبلاو ىلاغت هلباتمر صد درطلاب ميل

 ّى دانساركذ ا لا يك

 لعمسؤ!جيبلا جو ددنومم موفد تلا تنكر
 حاعرو ادمهاز :لدياع ةقنالضأن ايّقذ ن ناكونيعباتلارابكو رز رتل اجلس

 كيس تاعي: كال ناهد ميس ئسعنا عبس

 نشب ةدنه نينمؤلا اه ةلسرمانراسي ني مس هر يح ولأ
 ةلسوباتاماماذ لس ىفاتمع هن عمد الص د كاوس لبق تناكذ

 ٠ هه( 5
 ان 1 تا

 : اةدسلا رم لاوش نم نيف لايلذ 52 عسا إيص هلنلزوسرابجورل م4

 درااه جتراكو ميقبلاب و و نيم و عيضر همضتدس املا هج

 كمر طتنبا 1م[ تت نسم ل وبلا ةولص للاعا رفلالا



 كد
 اياامئاصم ابل اء ؤريصرو ى:لظنو هلبقأم لبد مالتحا ريغ ءاشلا
 مسديجاعسيؤص منان اكأبز هروك3 ل لعاوداتسابو هيلع م الكل :معب قيسدق
 اذ امتاصل ية إعل دف نامزلا نم هريح نعالضذ ىاكأطمر ق هءاشل لمني

 باث لصا هل ثييدحللو عايجلالاب ىركيشالاو عارجملاو للا نال نم هسنن طع رسا
 وهو لبي ناكمالسلاو ةولصلا هعهنارتشت اع نعت تمسلاو لدحا ىوردقف
 صاستنال/ وعدو نول ارضقني الأم ةءر ارسم نا لك لذ ه ىضو درجإلم

 و دو أد ,ويأو دهحا ىور دقف ميت تاذ لصا هل تبدع آو صصخ لل جاتحي 1

 لسجن شر جاوز (رضحد لبقي ناكمالسلاو ةولصلا هيلع هنإ ضياع نعأتتلا
 تن املسوخلوهو مراسي نيإئاطع .نركخو داتساركذ اطوتيالو

 نيانرعةياورلاريشك ناكني ساهر وسلا تياعج اشلا نم ةنوميم ىلومو قاسي ن
 ةسيزب طع نع حولا نوناغو عيرادلو نيعستو عيسرتتس تام سابع

 هواادو لممواولاوتغب راهولا عيي نعى ههنا ملسو هيلع هطاملص رينلا نعرع نب ان

 زعل 0 و او ماجا سووا
 ”220اهلذ والف اعوفرم سابع نب | نع ارطلط ديحا هاورايكق تع[ نلاولا نا
 00 قيعس يبانرعداسي نباطعن كيو اناجالد نضوعبالو يف
 ب :كلاظ أنا نم ناكاييد اضناكأكللام نيدعسوهد ةزعملاالادلانوكسو
 تان امو عيرارانس تام نيعباتلاو [ضملاّدح اجه نعى رم نيب تع لارا اعلاو

 هدب نولصت هنكتالمو هللا نا 5 هيلع هدد لسع هلل للعملاق ل5 عيقبلاب نضدد
 ءفوضصلا الل انعيفنغو اصلا كو رايلا فد نواه نينل !إزلع نونشيى اماللا

 كلكعم !(سلاو نابح نباوتجأم نياو دمحا هانت ذ واهوعطقياكو ا هوعاري ن
 حسم | ع ايدلا ىور دقو جر ده هدام هج مة جرك لس نموت داز

 0 اتساركد هلباعطقادص عطق نمو هلال ءطصوأغص ل صو نماعوف

 نيه يعزم لسم نب دوم بالية هز ليل دوسسارلا مي قرهزلا
 قاف ةيلاب اشم ةني لاب نيصباتلا مال الأم اىلعل اد نيث هعمل ءابيتنعل لدح لباس

 فيارب كلامو اق مهنميشكقلطماد عل انمارظن عموتميرمشل
 نعي: !نع كه يرحب ول أ رئامو نيرشعو عبرا دنس ناس رردط تام

 لامة ؤعت امتزج ا مرهو ةحملاسمل يلع هنبإؤص هلدازوسر ن لرش
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 ةموهو رياح اسو هلع هللا اص نل للوسد » ناب ابهش نبا ريخأ ةفضمبا
 لاذالخ فين امن روب دنع ةجدكت اليه كيدمان نيرلو
 لسا هلع هلوقب لدتساو لمحالان الخ مهتكن ناالهتوااضرف ا
 ناك او رتجأم نياواسنلاودؤ دي لطفام السلاو

 وارظي ناش زامل شور اطفال ًصرعت هانعم تاييما هلّؤاو ا '

 | هنلا ن ادا نع يرهزلا نعرإإفو [مولولعدلأذ يل عسي مو
 اكرهز نع كد مدقت د قو ءاسنلاةعتم ىارتعتلا نعى و هيلع هلا
 لوق ةبسشئرتكا ىا | يع بكن ملاقلسو هيلع هساؤصميِنلا ن 2

 نمهسلجمىئيتيلفى ا دعم ًاوبتيلف دنس طخواو سالى ا اديس ى الصفرا

 ةيعس مع نعانوا تيدحلا اذه ىاةفيحوب ٠١ ؟موراوبلاراجؤ؛ ىارأنل
 : موس قلخو سيزينب بكاسلاو كلام بنش اعمس ندم ائراضنالاوه

 -| [ةيلارباو ةنييعنياو يروغلإو ةبعشو سضانب كلامو ةرعنب ماشه» اثم
 | نجي ”ةرثسلاءاور ثييدح ةرنا نعتئامو كاجراو ثالْيتنس تاممه ميغ

 حور دقف ةزئاوتملا ثم داحلالا نم نع لذو ةرمتملل ب اويصلا نم نوعبس

 فادوبإ دايك ”داجيلاو ليحا او شدا نعتجام نءاو قاسضلاد ىنمرتلاو ناضيشلاو

 ..فئاط نعنيرخآ ةعاجو نعحي ثم ّرءلاورببزلا نع نجام نياو قأضلا
 بات 5 كلأم نيرا نحيي هزلا نع كيرق ناعم مب اىنمياٌريملا
 ثذ اوءانشعلا ةولصبىاإنيعلارك ,ءاشولابىدولاذالسو هيلع هلئلؤص هلد

 ةالملا قاشلا نادالاهدبد ارملاو هبقامل د يكتوسيف تقولللوخدي ىانذُؤلا

 هيه دتيشعل اذ لكوياموهر نيعلا خف ءاشعلاباو ديافخلابلا ةدافا 4
 د فلي د وبغم ثيدحلا راف[ صو لك مومو. اضرار
 أو لسمو و يبرالاو ديحاءاهرمو ءاشعلاب اولياف ءاشعلارضحو ةولصل سمي

 هلع رع تبأس نباو يداشإلا ورعب نع ناضل اجرنا نعيجام نياد لد
 يل ل لعل انا نوكب النا كلذ فنك

 اهل جوتل : دداعسإو تقولا ناكاذا الهو ٍ
 سلا بد يعس نع يزل نعذي

 انعور ءدابعلا دعتلا» كيمو يب حجمها ضضاو نيجاتلا د ظ
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 تامه ةجنيعباتلا نمريْثكو ييرهزلا هشع ىو بكى حلا نم ةريشك حاوح

 يملانيد لاقراس هيلع هلد للص ىببلا نع ةريره يبا نع نيعسنو نال نس
 لا ذي دمظفل ءررع ربا نعطسو الا قاربطلا هاهرمو

 يد ظفلب تيعضل د: سورعنبانعدؤادوداواور :

 مهملسلاة يد تصنرف اكل للقعتي دظفلب ه نعيد مرتلا او ورالزب دم
 دماعل لئاَعل للام ليال[ رمتئامركت ل | كمل ملل ةيىدلا نطلع ءاماعنا ىفتا
 داو ىفاشلاو كلام لاّمذ ةلجكمواةلاح وه لهاوضل امش هي د لإ!لدعاذا
 ديل (واتكلا ةيد ف اوفلتخاو نينس ثالث ىف لمه ةفيزوبالاقو ءلا حش

 قرف ريغ مراوس نضحلاو يعل ل3 اسملارتي دكة تيهرشينح وب لاذ يبلرصنلاوا
 مسلاةيركدنتي دذ لدعؤ م هلتقو دبع ارصنلاو ايدوسهلل ناك ظح للاقد
 مل ثيحتغينحابا قداوم نرفإ]هاظف لسمتي د نلث ناثلاو قرح اهراتخاٌوأ 3
 مب كرف وج أ رتالايملعا هساعفامل أ وا لءاذ طش اورعلا يد نيب ضيا
 لوتعماماو مة فينا لوقم ليلا )13 هربخ 2 تبموهو ءارل ديد غتو فاق:

 خي جييزعلا هي عزب كلل طي ع يساوارغصم نيم ل با 8 هلومف ةد ىلا
 دبع اج هنعواطعو َدٌحَيِكَم ىلا نياو ةهاجم نعىور مالعالا حا هيقفلإ نأ ل

 و ةرهابا سابع نادم برس ار ينكوهو_دينكد مسا ل ىلا نعيم هزلاع ع

 .قهزلا نوع نب نمرل احيعزب ساحب ص نع عر عىور دق ور هريطو مع نباأ ذل
 ”نيعباتلا ماس نمو لوقف رشفلاب نيموبشلا ةعبساءابيقغلا الحا ىشبعلا |

 ودناتنثهلو نيعشو عبسرتتس تاماوهريعو يسشلاو يرهزلا نعى ور ممالعا

 نعورين ا دعبيالو نوعٌنيذارلا نوكي ن لاتحمل لو بع وعن نإعب ؟ن

 ةبنئردع ا جيص رمل طي ىسسملا نوعباتلا نم دحارب دارا دن للتو ةريهىا تك
 رس ايلاق الجر نا امنعىوري ناي ضشلانماطقاسس ضطاعلا وكي نءلاتصمأ

 طصينلا لاقذ هب ضخ تي واراذالاي ىتكي ناب دحاول لبوتل ل حب الصيب اد صنأ <
 اصب كلوغي حر ادمورازإوكتم اكذ لطاعم !ىاتابؤد ملُكِلَو ال سو ايلعدنلا

 ءلالاسما ةيحىوا نعبيسلا نيديعسز عيب مهزلا نعد قبة قيزحابا تعمم



* | 

 الارسال سو دلع لؤص ينل لاه دح أول |روشأ لو ةولصل نع ؤسو هلع ههاؤس
 ف ا ام تالا ب

 هب تفتلااذاالاًضواصل كب ”"”دحاول ليوشلا ناذ ةرلا نعزذارتحذجرلاب

 لد إص ىثلا ناةريس لا نمزج نجر نعيرهزلا نع هد و اهاضعا عم

 فو دحلا ايم داومد ٌمغلا ماع ةياورؤد عدم ويءاضلارتست نع ظ

 انساركذ اح ايمدن وكومقيسال اى اننوكينارخا اوىزلان لإعديضت

 كملاط نب لع نب نيس نب عج ىلا نع
 1 يورو دعانبعترياجع وداعا نإ اا متر ابلاوتم سود

 ةنسةنيدلاب تامو نيسمشو تسّدسدلو ويغو ق داصلارفعج
 ا:بق ىف عيقبلاب نف دوتنس نيتسو ثالث نياوهو ةئامو ءررشع

 حول أ زضتو عسوت ىاملعلا ةسقبتي ةنالرق ايل ايحسو تيب ال هازم عمت 2

 -. 12 ير ا ا دع نجع مجم :
 + ارث :ولا تاعكر كالت تن 2 ةضع ثالث اباغاهد دعىات ١ تراك

 زتهيخو هنمام«رقل ل يللا ةولص نم ايهدعو يلا تعبر و زيكا وهاد
 ءلاهاور ثيبدحلاو 0 دليلا ةواصب ايلاض اا
 5 ودتسأع.. هادوباو

 -نح 0 ا زل تدك وزيولا سدسكر قرش

 عيسو تعنتن ا ا وا اوه
 2 اكصلاو نيتلانيدلاو ةدايعلا اودهز لاذ ملعل ندب عج دب ا دبع 5

 1 نريفطن عربع نبن اع نعكسلا نيريعنع ةقيزحوب |!تيقيلاو
 ١> سا يصب وح و» ةرشعلا نم هلد ادع ب

 : تنموي حرجة عبصا كشف ألي دحاموي هيلع سااصيبنلا ادد

 د5 ةرصبلاب نضدو تيادالثو تستن رتنسأا ربل قو ىف لتشزتح ا رج نير شعو
 دمنا هتان سدس  :بامصل اارمضعم رن ىاانر كات

 دو ةنم هلكازاوج قانعزانو ىا مرا كايد مر اكول

 - ياو مح اممم ناار شما ان -

 .1ب واع يك لاقدربتساى | ةئلكش لصقل الحر ا

 او

0 

 تمت
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 هب بوججج -_ مج جوجو

 الو هلتقب عرماالو هرمنا هلديملام ان دنع ديقم ذه و هلكأاتل ا ووح ىعأ < 41

 ايصلإ_ءلاعوم مرباج رع اسنلاو ينمتلاو دئاد ول يفاليالخا فشع ظ

 ءلاتدأصي ىف لالي لفكر كلدا صندل د ديتول مم ة,تناورككل
 ديد هقضؤجس كم | ]جالىاركلداصي لكس واري دقتلا وزع ليس

 ل ىدامجخاوروكذلل نس ميجا ارعراثالا ف ديع م يخ للود
 ههافصرأ لا اناس لاق هلد ا هيبحن ري لط نعان ]طيش انث ىح لاق دركتملانب
 مضل اقواس س اياللاق 09- دوع اس
 اق هيبازعيتلا نافع ني نمل طبع نع معوبأ هريرج ن باك سمم
 رمانذ لقإموهف نر و يلا
 هلل وسيد عمم لكلّ هلكأع نم ّيفاوف_ئاط ظّقبتس اذرعرس زف ىمأنساو لكأ

 :ر ثراع |وهد ةداتق ىان عن هكتملا نبدي ن عدي دو كةيلعمس ش
 اديس ةورارتنسرةذيدللاب تاماس هلع ههالصود للوسر سراق يانغ
 بلا أرضا نم ةرشعلا نو درتعاوبى ا طهر ىف تجف نيعيس نباوهو
 رتماعت تيلدا ةواتف نورت ريض لالح وهلا أملس هلع اص
 ياا جعش ىايرخزل تيريضأأع ًايجايزكا لكي د رعم ناويح نوتلاوغ
 ةطعاو ام ينول دانه مطتلقذ ةلجقلا نم ةنغاملف ىا طوسعا يصدأ هيك
 ب ل9! ةدلعامسملا العجب ذاق انعاوعتم مو اذ اكد غد 3

 كلل ؟ماا نعوااووع تازتف ةلالتلاو ةراشالال

 ملكا د لص أحلا الكاكا :. لخلذ ضعلل امين ا
 لاقوهتراشاورتل كدب ولو هتدعاسموه هب مساس والد :

 ا م. لحيا اهب ره لجل ذيص لالحدآص اذ جالا لا
 3 م. يسجد ل اع مت
 يلف نس لطب نوكي ن ةريطل داك يع سن انا نأ كّيطا نب لالق ثمي داهلالا نب
 : سيجري رولطل للص الع له تسي نا ىلدثلا نا كأنما مللاضد ظعو ةزت#
 ةاسلاوةولصلا هيلع هولاس ال ثاخصمل لذ [مالوعضدا علا جلطة داق يب

 هلئالص لاقفاكما ةدوجحم تناك/لاعأل خاوم نعملاس ىح هلام سيث

2 
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 اهىلفاذا اونكت لاوايالاليئاراخماو يزعج زعم بارزا ماقسو هةيلع

 ل ناد :م نعل ايام كرس مظلم هلا ضي نانا

 2ع داج 0 يا تيرسفزسملا هو ابيع مولخ دن
 ركوناكءا يدب ىطوس قوطعا ىاهينولو ازمه تلقفريا ملا نم هذخل ملذ ىل
 اوويام ثقموا هيلعمدقموربا د ثيدحضراعف مذ امرطدايطصلالا نوك فن
 لقلب كلذ تالخضتتسل لبتكلا نمارهريغ ري سيصملا ذأ وهذا هت .وْشةوقل هيل
 هب نه نياهيف نم هلاجي ف انكدءاطقناوخلاديصلامسرباج كيدي

 2 جرنمل اذ الاقهبحو اس يعوض اسسسأا-ا

 ضع لدا هرمابوا هل ديو اوسأةلطسديصلا مس سماك ةمرح ديت
 هه لازعبم نلمانتبه كموكبجو هللا مركلعمرنمدعلسل 57

 م ةمياب كنب لايخ يزل اكل ل فاعو هلا: وعر
 ضصيرل اق الاوسىا ةيفينحإلا ا لاق ناسارخ ادلب ناغم ملا ضاق

 58 ى 75 جولصلا د هو 2 ب هزذع بهذاذا هّقح

 - ضرم لا هلد لب عزرباجم ليسوا دعا قمن لاا

 : د

 , الرب نمل تامر الرمد نيب ينحل او دا

 :ييارع ب يعش نب مرعي دح نمتجلم نياو دؤادويا» أورمو العسمنباو
 ةا3ندا» للا وو لكم لت! هسللو سر ايلاقف دديع سلميا قاالجر ن
 تا (نماراكز كبك سكنا ادن ا تالاقفلامىلا جات
 0 يل هو 0



 - ١

 وح نع < 0 و و يا 3
 راه: كل خ تخاامهةريسع ن و ةزمهلإ موجب ةميما نع

 ابا7 هيلع هدم وبلا تينا تلاق ةنكاس هيتضامزع نيفاق وارل نس
 طعنا معز نع رجا ى ارو تايبنجالاو ءاضلاْؤاَصآ تسل ف ٍ

 :لاةعيبل ل ىاّحيبل [3ءاضلا غاصي الن اكمالسلاو ةولصلا
 ايو ريكو تيس هاب كرمي الن الع كنعي يايا! اجل ذا رمشلا رتلاكميأل
 كلجداد ندي نيب هيرفي تان نيتأيالو نهدالو نلتضيالو نينزي
 هصجأؤ وملح ا سوضغعمهللا نإ هلنا نطضغتساو نسمع ابن هدرعم يي تانيصمي

 1كم الما ءانلا ام ةجاسدالصرا ناكل تاع نات 0
 ها ال] ءرعأ لب ةيعم هدد لل وسرعلي تسمو تلاق اتش هللاب نكرششي
 تصب مس نعر ةصحابحيعس نبا بتلاقي اكلم

 اب ةصس نعى اريطلا اور هتعفتبل : دداجلا

 ديحاو ضا نعنابحنيادطجي فلو اًياورَو و ةعفشلاي قحارادلا راجل
 ةعفشلان ا و و هتعفتم قحار دل اراحظفلو ةرمس نعيذمزتلاهدرادودا|

 يئداشلاو كلامدنعد اهللرتعفشالو مارت اضتاب كلل ف كيرشلل تذت 1
 ارشويشاا ا ا ثراوج اير تعفشل ليغ ةفيزحوب للاح 5

 ةلمسملا اه ليصفتتو !رلاد يت هقحي طقس ناكماكأ وبلا طملا
 57 د جس كيم :لا سدي رع كقييحوب
 0 درك ل)ق ةنيدلاب ى دارا رهظلا لس هلع هس رصدها
 ءاجرع رونلا نير نع نيفاساواكمش ا لنيتعكد:فيلك نييرصعلا
 اككظيرق ىنبر جى ارباب دن اد هد لعدد اص هلل للوسرلأت ى
 -ن اربخل اب هيتايذ يزلا قلطنف قرنشلا ةو رغىف ى!بازشلا هل ا ادد
 وهيلعهدبؤصرمدلا ىا لاقف تاره تارع ثالث نايتالأو قالظدالا ولا

 10 ”ديتضلا دي رشتب يراوح هريعو مالسلا هيلع
 دي ويصاحب ناي 7 حر وام عض

 . [ذفلا نضيزستأ يد بهذي ليدنمقدنخلا موي لاق كة يلعههالص ينل ناربنلا
 سر ليكتمل ذ ان الثو ١ نيترهلعذ ملك مانا .انلا نيب نم مصر يضم ماجي سبل كر ا

 بي



 عر
 ا درينا اعداد يداموتكإ) ءوو لع ههداليص هند لوس اق ةرهرخا ىف
 ]اة لاق كلامز: سو عيركنلل ندي نعكب و .رختيدش نإ نبا هاورسو ةحم
 ياردتمدت سل انسي ةقوف نوكس نابع يال د هخاع هدرايص هند! )وسر
 لل لولا 0 هولا تانضالو التسلط بي هيلع كاعد د اد وأ 5 اومو خولبلا ع

 |نعدب رتيالا اككلا اوغلباذا ىتحى ايلا ولتباو اخت هلو رم داؤتسموهو

 ا 9 01 ا يو 0

 اصاعمو |لاع ةقفلاو تيبدحلا قاماما ناكتتامو تيمججراو شالت
 0 تنذب ىهد قرت نع يي نع هةقيئحوبا

 :بايصل ليا 0 ا ياو اهحمز اهنعدا ؟ مرج هزب نايعتلا ما
 ىلللكا ع دملاو أ محض |١ نوح ورب جريعو داون“ وأ نم

 ااناكمضال نيطلاب ١ طلت ورديلاح ليي اورءارلا 0م
 اكن ارا ادوات ةرداعبايراد 1
 قيو مهلخلا جف ..- ىلا ةولصىللا حورلادارانمى ا
 دالاىا سانسلا ناك اور قو باجي اق واق سارا لسصغيلف حاملا
 0 : مم منضدأر يع

 . تس م داهط شاملا الو نَد ذا تناك اوذفن
 كتيبب يدخ تدريثد كلام نسى ديعسر ليغ نع ذد دو

 هلاوه ه..ييصملاءاخلاو داصلارضقب بيج 2 ف رجظعى١
 6 ني باب ع اود اكزعملا وتاوضاكليارطضاو

 لاقف ليتربج واتا ظفلم ةريمه هءازعؤ سم هاو رن 1و بالو عج و
 يهاذاذ بارو ا ماعطوا مادإ هيف ءانا ءانا كت ادق جيل خ ذه هندلإوسرأ



 نيرة طلح عم يلا مهاربأ د «ييتمت هكيدو بضدالو م
 هدلزوسر عيل ءللو ةيللارصاتو نيَعْلَع نع ةستطس اباد ىاق

 راك لاكاط نبع عتنيد ملاذ تامو ق دن ادبغو .د «هيلعدللا

 ملا نع قو تاياطرل ليج ا الاب ل ,د د يلع هددالبص ملدا
 ايكو ارسم لماشلا اهرايتعا ىا تاينلاب لايعأل/امتاابنصج قورتيتلاب
 نالاورششلاوريخلا! نم حدصقام ىاىونام ىونام ماهو تاكا انعالتخلب
 دم للا رز مح تناك <. ةر>الاوايندلا دصاقم نمكه وضخ ورتعمكملاو ءادرلاو

 كيف معملاو يقعلا ف :قيقحر لوس مو ههلملا رصف اًنضاينصرم ىلا ىاراوسرو
 اندلاالمترصىأ تاك موأممدل اهماميلتواىلعلابق اءامملا مرج نا

 ديصد ةذإ هصق نمنوكل احلم احاهضارعا نم ضرعو اهضارغا نم ضرغىلا ىاا
 ةءماواى 0 ةليسواينىل 00 0

 هك ال انطع .لهو رياورايكابجو 00 0
 ظ :مدجلو مياه ث يح مالسلاو ةولصملارعنع ثيرعأ ادرس إيع منج 5

 001 را هما سجرحب نارا لال لة دللا تدار 1
 ها نم ءايجول ركن لح زاوبق مريغت موس مرت جنا ةمهرغمو وضع ماوت

 دى عر علب و ورنلا ندجرالا رش يلع الكل انطسددقو ريغونئسلا تتسلا
 نيستا ماعربلاسرلل عت هس امثعب ىا هي ”ههءاراص هنا اوس ثيل اة شه

 دملابت 0 ل

 ةي مرصع خس نيتس اياو نير عت شعبلا رمز لنعنارش

 .اركذ او نوكسو ثسالل تنسب دوبل ادي رمح 00 005
 ظهرا اع نم غمس اذ نهتتسو اسم عع ناكمرن ا موس

 3 رمت تي | .تيبجب اهم و نم اجر رممالسلاابِلعأر رقاق كلش 5

 ١ ترابا ولا,ةنسو ةزالولا تنس لاه دإاريعت 0

 2 .!ئاهشللانجرش قف لئاضفل ا لئاسولا > سلا ملعاهدداو ب لذهزؤأ د
 د نا عمضح ةجديشلا نم ين سوؤملس هيل عمها لصمهدل مغلا يك

 ا روهط لاي نه 7 هو ءاسضل ليج وا عج رو و 6

 ”ىمس لآ هذارعدتمرك نب افح ع أهفاذ ناديي تع لو تا كلذ
 ماو كة ااماوك , نوركع ةسار“



 0 /زه) لهو ماع! حدع لهأ لديو هداز ءريرجج نبا
 2 |[ لصصم لهاا همها اذلد مان زها زغو قمت لهانرطف
 34 اذهورللي نم كاره هد زِزق وم جيارلا دو د منغوم أحلل
 2 قعر هتك ن مد نلهال ها ذاحامو نهدارلا داما عاحنس ور ةيناولل
 |١ ١. ةديبع ىلا ناي“ هعيببر نع هدانسأ 3 نهنهأ
 امك ةدرمو قوز نب للا وكلام نبضها عمدت دلل ءايهض دحا ود بترا ليل وبات
 نع ةفينح ودا امو نيثالث ةنس تام ضارب كلامو ىرلا هنع
 :مقلسو هلع هسالص هلل وسر ن مرضا نع اهو املك ن عيوراى ا معشر ,
 ش 2 بويا ضيقورم يكن جتسو ثالث نبإ هنا لا او ىاوهو تهبرشلا يور ىا
 او ةولصلا اهيلع هل نيضيشلاءقفاعم لاك لعام هيفو نيبتس وكيلث نبا
 1 َت ماد "نان أمم امس نري ءاوهو لبّقف ناثعاماو مالقالأسي تد 101 اهيادعف
 اكديم دلعإو نوتسو تلثمعلا ص هلو لش هن ارم لأ ورثأه هنن يف تلتخاف

 34 2 بلا نري نععمر نعرثب 9 كاته عقو تالتخإلو ا كاذذإ انج دنوكأ
 "3| و يدوهي ىذا يو اطاسكب دهاعمإ لع هسالصوبل لق لاذ
 يع ئامتم نب قيد نمىحاانا هالسلاو :ولصلام_يلع مدل لك للآمت( ارض
 يوصل اتلس ةرالا ةراشم هيف ورتي د نخل و ابق رصاص ىف
 للا ,5نملاتسلاب كي نلاي لسلق نود كاق ذل وامي يدها علا ظفف
 3 معسل باج ال لل نككلام لاقد هل نيالاك هاعمواايمذ ميسوم
 : ع ا ردا وجاك ةحدؤتق كه فاشسات اتسسموا ةهابضاايمذ ل

2 : 
 1 + هوجو هنارنعلا و ناؤرمل اود يحوتلا نممالسالا ةرطفىا اعلا ع 0 ماكل اك د هيلعمم الصمت وسر نة

 البخل قاتلا عبطلا نص هيلع بحال ناصلالا جو ىلع نايال[ قط الاراتخا

 ىا##“
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 اوم لكمانشم ينو ا هيريغملا هلئاماهة راهم لوا صوزا ايعرتمالامبلع كرتولف

 هسا مدأص هللا ناب ةيوهوالا لح دجال غ سدا ارقالا واتس ا ةؤرعم العدل وب

 ١ تورلع مدع تم
 ايدو امل هناذيلاو اينارضو اي دويهن. المج ىاداصلاو داول لدي 3

 6 ةدايذت اياورلازصم قو باعكلا الها ن ماما عم ايبس تاره

 كلاناكا لف اي لبابرا هر طرئاسو انصالاورانلا5 دوه هاا مكي ىلا
 7 هتامرن اصل رضع لاقى اي ايش ال سيال تبا يشل
 ل بيارخاكوا بازل دلخدي 0 ٌئمذعي له يح امىا هنل]وسراب
 ليامصا تيدح ا ردص ى 9,لقو «لاعاوناكامملعاهسلااق باتعلا
 و لع دلوي دولوم لك ظفلورجيرمس ن تيدوسالا نع همههرببعو تسلا
 داع نعنيهشلا اور دقوا _يواشارصنيوأ( 3 ويضهاولاذا اس تعربج

 ا و اوباق ةطخل لإ نع دلويالأ دول ومن مآم
 كشااجرارذ نع وهيلع هسارصمدد للوسرلتس لاذ ةررره ىلا نعاممل

 ../ )وخد نم لانو رئاس مص ماعامدن ىلا نيلماعارناكايملع امها 13
 2عيوباللاعبيراتل لها نلمه للم كلذ ىدلملعل املتخ ادق ورانلاوا 1

 ها مار يقووطعل )ص اىلالطنسجارهانمليقدانمدلا زذاكرش
 ن هيلع توميو نم ويش يم ها نمش نسلاذ كثييداحل حس ورب م

 مل ادع تققوتلاب لق رانل الخد زب شارشم 01 هما 2 7
 تبدو دم ايل علقم ةفينح ىب 1! ووش موصل | د

 : © رملادبع نع ١9 :ح.كشملا حرمت 0-2 -- .
 تا 2نامر سانلا ١) ظ
 0 .هارنعملاوروبقل للهانماوسيعتساف 33 تيرا خلقا قالوا 6

 4 الل دلك اتجدو نولوقد وربقل لرسج العم ةيلع موطن و
 دسم ايزي تقرصعل لل ه١ تمل د اواو م
 كووعصلا ا نآمزلا ةدشل لاذ ماتلا اةهجرمالا اله ىا تركب تييكو هنا
 1 3 نامزلارختّىف مقاول لسيغلاراخا نم. ذه نتفلاوايالبل اليلإة كو



 اا مذ
 3 ةجاتيم تن !هناسز خيل اي لوقيف لد رلاربقب لج مد لجرلا مه ّقحرتعأسلا موقد
 نمرتل ادق تايلبلا 0 يكول
 نايورو قمح العرصياقل امني ىمني مايعموشرب|مصلا نام حرس 0 بي

 ٍتاومؤ ودبس نمل ذاهيف رمؤملا نوع نام رسانل علعقاياضيا دنع
 قت دعب ينلاوالامويالو ماعركيل عن ايالانج ا رنعوانلاور ءراوعاوديحا
 نموهو صد مداني - ناذبع 5-0

 كا ناك هللاوت ا 0 وسم
 عمساذان اك مالسلاو ةولصلا هيلع هنا عفا نإ نعريحا ىو ههابالا ةو

 لوخكل اد حالغل (لبع حج ةولصلا لع غلباذ ا ىتح لوقيام لتم لاق نذؤلل
 مهاللاو مولصت هلزعدهنا رمهاعنع اددؤادجولشيادد فو هلدابالا موكاالو

 زلصلا | عمنا رتيواعم نعنسسلا ناتياقر وانا دان كلاق كيهتش نذولل عمماذا نأك
 فه نيىلغملا نما: عجا مرلل لاق الغل !ؤع حلاق نذؤملا عمساذل ناكمالسلا
 رتوللُي اوجيإسو هيلع هلدالصدهللل وسر تحمس لاذرجسعبا نعمدد بع نع
 اءاخاو ميملاقفب تناطيشلا لطضسمرلوا ل يحك ليصتلاب قيل لل و اهءاداى

 1 ١ هاتتنالابقتيمل نا اذه صخوتوذ نم رئاي دال ئنرو نكورىبصغ 9 طغس

 ١ ”دئوازتو ليللاب كت ولصرخا اولعجا دمودقفل مبان اوذو لصف اريخ اتلاف الأ هرتشو

 ١ اًذفنر وصل ل زكا ول يللارخ 1 ازتولارخوي ناكمالسلاو 000

 أما 5: ةدابج لعب نعت يو تعاط لع يوقتزم نلا ةأطرهرس متيامم

 كمفىل ىللع انورل ببسومف ْمَقعلا تاجر داعان مايه نلا تانل نس

 عض ناول وهوعّلنالذ كرب اكاد يريدوا ديكيطسمل سيق

 نحس داس دع يو نير دولي هتك مهنا ١

 : ب م عاب نو آوترشإواولك يا دبل .
 زل نمدوسلالطرزملا نم ضيبالا طيح ا مككت بتي ةحاوير خا واو لكى ا تر لول



 * 0 كللصع

 -ءللزح دقو نذوب اهل وشد لهحا هاو أكل بطتسملاالزمرعملا : عا ددارلاوأ ء ه

 اداب تبسم اس 0 درشلاو زككملا يرح ةولصلا تلحا ذاو 2

 تد .ةيالالب ناظخلأ معزا نعؤانلاوى تمرتلاوظنثلاو ثمحهحاإ

 الظغلب دوعبستبا نعمتي اور ىو موتكم ما نبان ذكي ةحاودرمغاوا كش ليش
 مكمانة بيلو كما مج ليلب ن ذوي مخ ومرح نع لالب ناذامكدحإ كتعنم نعنمال

 تاس مسالم لور معدانا الحد نأ ربا نعس د ع نعكبيو
 «انهو كس لافت ةيلاع هلل يالا حلل ارها لعام ردا رسب

 ”الطبع كنت اكن ش اعم ونال مند مال لاو خاصلاد يلون تي
 هاد! اغلب دعول لللارظن لاح اذ هيلا حر لاتتم الا ؤتغلابس لابقتسلالأ د

 طصمدد للوسر لاك لاقرع نبا نعرانيدنيهل ادبع نع
 اكان انبلاىاىراوجاا وجوزرت ىا ناهز كول صولا ةزمال ١ ِ ١

 عصي اهاوذل لبيطاو ةدالو عرساى ااًماحرا سنا نسباف منا نسبا راغصلا ورا ة/لا

 2 هدجامنباىدردد .ةرشاعلاباب قى اةالعاودقالُمبنحاواةلاك اخ

 اماحراقّشأو اهاوف لب ذع!نضاقراكبال ايكيا وؤره دعاس نيميوع نع.
 ةِموأع ادخىاابجإق ادتيافرإف ديزو ريا ذاك يعلا نم ىارهسيلاب ىضداو
 هسالصم» لوس لاذ لات معز [رعس طبعن ع لب ل 2١ /ق طساد ىرخا
 أميد اليلذ هلعج ىاةشف للي نالماملانمؤمل خضتل# ع
 0 توذي
 ليج عى اق يطنالأم ءالملا ن نمنِمنعي لاا هزعي 0 عماش دي

 مجامدلا لم سام جمد لف ةردلالاوانيسهلاو نيدلا فت يضاعلا يل نإمإ) خس لب
 مل هنارشاحرعتازءللعقرسو درع نبا نعى نمرملاهاورمؤاعل لناس نا نم هيل

 9 0 وقيرم الئاوتلصلا

0 

: : 0 0 
 هبط ورادوسرتم (عديلعو لل خد مالسلاو ةولصلا عدنا

 7 اي دنع جاضمل) تناكوءادوصرتمايعهيلعو سانل لبطخ مالساإو



١١ 
 نئموي ىرامدلس هلع سالصع اذوسمركيملو ىراطلاةباور ف ايككلل

 اودام هللبميدوأب 000 0 ١ 7

 لضج نما كاما سا سان 0/3
 زا: <لكن اود فد اًملطم بوجولا :.الشلارمماكا نعرومبتملا /

 الد نيكل الحا دارااذا الأ ملعب ب
 هلاتقك ل صضنأصخ نمنع السلاوغولصل ل و سارحل 9 دع نو نادعبي 2 1

 واس يس حج اهلج دناىبس هلئاؤ
 فنا زوجيّئش ىاعادح ولاؤغ سلي اذ امد الوسم 0
 ؟ْيم نع عنللاماوأمملام أ 00 مو باأيلا

 امو ى ا صييقلا مر طجرل ليا سبلي اللا ةرظفح ل واورطبط ابين
 ا لئانهاهدا 0

 علا بلاد ا داكلذه 2 00 لعل مسنم ودلالاو ميك وسي ني ل خدا١ داابعلا

 طياز لرجتمل اذ لليوارمسا اكو س بالف [موسبلوامولقاذا امادداتسم اؤعابلاد
 34| ةوسنلت نونلاو ؤحولا مند سشيربلا عسا ع لجار جرخا امال عليوارسلا
 0 ايمو ا يزهو" 01 بوث اكوا 2

 ذااءا امج ةدامرم غيصايوتىشذاو ااركذ مرملا دلي اللتسملاو نرش عرنو لبيط عيون
 يأ : لاجرلا نم ىا نيل عن هلبد .ركيمل نموأ مبيع بيطلا خد بهذا
 ايبكارم لسا معطقيلوملوقبهيلاراشا اكيهريخي لبآمهلاحر ع مرسال
 قا هاور تي دحكلاو نيمدقلاطسوانه بكلاب دارنو نيعنلا ناو م اعان وكيل
 ازرع هلدادبع نع زثكي و عنب نعدنلاوك ذيمرتلاودؤادوباوأضِملاو

 ظ 0

( 2 
 ضل لما دز يللا و تل هدول ذلاو ىءلثلاو بيل ًارمعملا احلالاو بلقلا

 > ةيلع الصب ةلاقررع نياحرع هدد )يعز عرالكب و ةزماالا واني دل لذ
 اءادوسل ا رسل ا زايش المتمم ااه دلاهانلخ اءافشل !العج

 رطلا ييغوبا هاورام لع توما الأ ءاد لكن مر انشا ديف راجوسلا ة جامو سقف



 رم
 :دعلب للا هاورايكأو - اني( ءاد لكم عفن م[ از نقف اكرتمأ حلاو ثيرب د

 ملا رطللوعاءامسلاءآصو سس اهلل لغشم هد لانتت لاق نفذ لّيسل او ةريره ىفا
 هسالصربلا تياررعنبا نعمه ةيعزع كيو ادويطءامواكتايصمام نارها

 ةولصلا هيلعهنا هريغداورام ىفانيالوه و ؤسل ]9 نيف عرس لس دمي
 رفض انمي مل نم يعج ظضح نم نكت كلام مامالا عرهاظب نخل وخلا تقود نييملى ا ةموسكل ا هاقل اليادشتب تقويمل ورضا ل 2 ا
 انها ملال مايارض الذ إس هلعسس وسر ارعجم يع نع سر يعم
 | 54 لع هلدادلص عضازعمعزبا نعمس طبعز هكيوررتمل ةليلوامويد
 ذو الل, ظعارد اذ مصلا ةولصي اه طمسا رظفلو يي خ ني عفاد نعيمرادلا رمح نب ٌقبعو ىقداشلاو نناربطلاةاورمو باوتلل مظعاشادووصلاب اورغسأ
 هنع نابح نباوىكمرتلا تاور قورجالزمظعانافررصلاب اوس نعتياود
 تلا ةولصياوزسا نعرسلايطلا ياو ر قورجالا ظعا اذ فلاب اعؤسا ظعلب
 اك لكزحو رجالا ظ ع دا , حلا .متزساا|م قرط ءاجوو ملبن مقاوم مول لعرب
 ارتقّسج ءازاويس هلداو عقاشلا هحلاغ لقو /١تمام تدمج رم

 1 لوا لسو «يلعشها هسالصينلا ن ]معرب نع ساير عزع كبو
 و رارشلاوجبسلا :ةغن مانا لكلا نموا انعاج موا انتقيطن مى

 نككاح اورتجام نباو دئادوياو رح مورق هرايشلالا نما رهرينعؤلا
 ةياور ققانمريلذ نسغ نم ي نمزتلاتاود قوش غن ماتم ري ةيرهإلا
 نار طزنكا وان مر سلف اذشغ نم 3عبسزيا نعتز اؤ ميغ باو نياربطلا
 حا يكملخ ادالتيم قوسل اذ مالسلاو ةولصلا هيلع هأد بجبس كلذ
 نع هدأت سرك ذ مىمنماقلطمزضلاف الود هول ليجس هنا مما ءارشلاو عيبلا قملوقي لصالا ثي سن اذ هيلار ان اوه ىلإ نعاضتسلا
 حدك يضم عييس هلد للديع نب حو أ ىصس لها
 امهيغو سبع نياوايلع ىار وكلا ىف لد هل اوهو دول ارمكو نيسلا زغب
 مس دم ةيعالارنع ىور مكر !نيديزمو بزاع ٌنيِءاريلا عمسو يملا(
 تامو نآئعت والخ نم كياتن ل دلو ياورل ار يذكر موببخم عب انوهوىروثلاو

 ١ نعدوكث ملاك |ىعس ىلا نعمصيبح- ودار ئامو نررشعو عشتن ظ



4 
 امعبيصب لس هز مدنا صنلا ناكتسلاة تشاعزع يعشلارعدوهشل لىوا
 ءبتصيالو اذاببحا ىا مانت هلكاو اذى ا ل يلل لل وا نم هئاسن ضع عم اجى ا
 يىدذمزرتلاو دحائءقرلقو قيسامكح اطوتيالثإاب استغيالذن الا دك اوى
 اكو بجيوهو ماني اكمالسلاو ةولصلا «يلعهنارهتاعز عجل نباوأستلاو
 دعاو الست غاواشاث عاج الا يا داع ل يللا رخل زم ظقيتسا | ذاف ءاص رسم
 >بأو ةلاكلا دلاحرتمالل :صخرل الع ءاشادهو رخلإلا حام لملا هدوعربخ رص

 هلاوحا زك[ ىرم تورعام لع [نقتايكم يبو (فصوتسو ا لستغي هن لل ضع لاذ
 | هس بااط از, لع عم ناكو جزم ا د اضداءاجيز ٌتيرلا> وهو بويآ لبا نعطخ زيزي ن بس اهيعزعو صبا ةيلزع لو و لسوديلع ههاذص

 وسما بيبرق نه دو نجس مو ىدحا نساطبأم د نِضْئطَسقلاِي ت امو املكمب ورع
 ءاشسعلاو بمزعملا دصوسدّيلع هلدإامم هسلكل وسر تادعاججنعىوردب كربتي وُراَرَ
 مى جف (نثل للا _عروضسلل واذ دنع كاشلاريخات عج ءاشعلاو بهرغللا تحب عج يا

 يجشولا نيرهاقمو قحاورتماق او ناذاب عاجولا جى تفل دزم ىا عهجسعبت نم

 5لا كيرزع نم يكل فني و حا[ ثهلوزاذام مصرا شسلاوبيزغل رص سو هيلع هل مطلص هسللوسمنا هن اجيعز راج نعاذجكرب يمس نري تاساش
 +ءو نسب تماقاو نازار'ص الص ةهتنأو ءريع'ءل سمور قت بأتلل لل يوطلا باج ثسي 5

 جتءاشعلاو بوزعملا ندب )سو هيلع هدباؤص بلا عج لاق اضدز م عزب انعداشلا
 خيي ءاوراعل والدي وو امن مدحل و نالوا مندي ميد مل وتم اقابامزنمثحاو ل

 د ٌتحا ور:ماقاي ميءاشعلا تزعل لص لس هيلع هدد اا صرعنلا ن لسا معزبا ن
 ةبو اهساو نيهتماقابام مادا م[مط/ن ب اراتخاو نوتملاراتخح مهدملاو

 ظ تلاس لاق مييملامضوريلاداضملا مد ةرسيحص زب مصارع نع صس لال
 الاهذوه يجو وا باث !ىاوهقحارتولاوءاشعلا ةولصزحمجومهاعرت

 ربل :اكلؤرتضو غل جوج ووزيوتكلل ةولصلا تونك هلا -

 امس نكلو هلوجب هيلاداشا ايكىجظ ليل لب تين لب ام ْرجاصرَف نوكيل عطق
 ومالسلاو ةولصل هليل لوقب تبثي قح كلو ىالسو هيلع ههسالصءسل

 لبعض رطش افركرتي نا ماناالا نصى ا دحل الجش الك مايالا ق ةسظاوملا لع هلعفب
 8 ادوداودهحا هاهمانم سيلفر و مل نمد قحتت ىولادرردفو ىدامتعا

 هس



 وع
 : ةر ادلاو تجلم نياو ىدمّرتلاو دوادوبا هاثهسو كيري نك أمحناو

 ةولصن فم ادق لاش هكننادنأ أعوفرمتؤألت ٌثح ىرب دُجراَح نع

 دول ادب الاثنا ةداصتجسكتا هللاملمج ديول ا رس وا أمّا شرم
 3 دورت رتويملو مكدحارمصااذا( ةرره نإ نع قبلا و مكام اتياعرف

 اهو دبغتتلا انياعي تاك ..ديلعمس ؤصرنلا نعرارملا نع يصسا ىلا ن
 م.ضع اؤاب معي رك دايك ريغ نعور نع فات ظاطلاب ىور نقوم

 ب ايلا :ىف هناشب اماتيها ى١تاآرزقلا نم ةم وسن امسي يكن دخلا ان اذرتح لذا شو
 :.يوسأ 1| نع تن و تسنليكلا اص! هاوراصو دوعسمزبا نع هو

 ةروئصب ةيحي هش |. رم قانمهل ل لمي م زاس ا ثق ساما هلل ادب ع نيا هنارهاطلا ثمراع

 درع رعيسلا نع ىشم د ثييداحارتجيرا هنم مسه لاقي كلاطإنب لع

 م ناكدداد ىلا نبلدلادو ىوقلا هول ضو اتت !انرهسلاو ةره ني
 - كاتس رسم ننس فوكلاب تام. سس انل كس حا رمان ارضرفاو

 كعب هيعطو على اآودرل للك 5 هيزع هسا لصد لزوسب نمل لاق
 :ةوعسمزبا نع ابطل لعق هفرصن ىف جست نم كمانعم فو هّمطِمو هيب

 نمو صاوإ نع ل © نولعيممهو دهاثم دهياكو هداكك اوأوهرلاهلناننعل

 لو جنا ةغيصن ىلع ناآشمل ليك ١ ناكةنارديجمو هدا مك يع - .عيوجطب

 ادام كي سة نإ/ هذه رخمو عوز رأي طسج ا استقال ١

 ما مالسلا هيلع ]فريح طب باق ةيناويج وصى اّلّمْأم هِف هيرتسياموم
 -ء1ىالاذد هيرل لزنم ١هان امس .هّيلع هلدالصهيلاداتعلا هلوزنإا

 0 !امثاعم نح ىاانا لاذ نم كوع ىش د. يا ىامذع تاطباامهس هلع هللا
 9:85 هضاتيب لخ راك لعل ازعم هيد فانك سارمكلابوهو تينيرغلا
 فاق ىازرتسلاطباذ كل عريغرم كتيب ىفاتع زج ادد وريو اصت نضج

 خو ا هومع ملشلا يعملو لذ اغلا رماد عطخل و هرنشنالو هقلتالو ناو
 ادا بن ن لكما ل ووهو د ءارلا نوكسيو ميج كب درج ذه كتيب نموا
 هلا لل يربج ن !ايع يعور لس ما تيب ىنريرسسلا ثا ىف طويرهري بعلي
 هضاتيب لغد از للاقف خر مايل سمل لاقف عير مشي ملس هثمددا
 | نمشلاو (يشلاو د لع رمق 23و هرييغيو د لاسم هاو كلك الو ةرموص

 غ1 ما



 ةريوصاالو لكهضاتمب ء 111
 لطارع .وديلع هنالصده اوس ةءاربلا نعبوص- اها نعي و

 داحل ل قبس لقوتيشح ةيشحولا نعرارتحا بيضالا ى ال هالا را
 مدت لقو ةيببا نع قدّر ىل نعّوصم لول نع كيو ةينضقلانمهيَقلعي
 هلئادو لج نوعلب ءوفلابام سو و هيلع هالصم» )2 -لات لاف امهتجتن

 ١ !تولوّميدواهادتعنالذ هلدادودح كلت للع لاثلقو لاثرخ وهنيد و هدددعفا

 >>“ ضهازعلاداناث ىا كتعجادق الواىا | كتقلط رق تاره مرنم دعوا أك
 5 ىو ىبرتكلا |سابلا موعجنلا نمتفص ةاعارمو قالطلا لع ىفهساد لح نوطعي

 ؛ اذوةيعرلا ”داسلل هايعرشلا ومالا نمدحلو لج يع بترتياسو ىرغصلا
 عدام أ هش ةيزعلام ايل عت قةيرصللو داليل فري 7

 دات اى كلاريخصتلاب مئاب دوهسعلا# كالمل دبع
 تورم مهاقث 5نعيا لا ربهاشم نموهو معش لدعي ةقوكلاءانضق دع ناك

 الأف تيس دس ورا تابعو دوت هنو رجس ني راجمط ابعد

 نيزممس| نع كقيشح - وجأ تيتيمٍشاثوةنس ةئام نئاوهو: هثامو
 [ ةميدالانعىور ى أ ك]للبعو نوكفؤف نم نيو صاعد

 ١ مطير نموه زب أفا كورارلا رتفد تقلا من يطع ع
 أ همومسو (ىةيلعس ليجويتلا ى :اذ هبا مسالع نق مل ربل ا طيع نبا لاق
 تويناعداسا نانو عا لوم تغيصب انضرعلا3ٌّ هريغو دهأج هنعمىو
 فدو ملا نمةل يق هد بدي ىا ةظيرف موي دو هع هلال صمدت ل)وس اع
 د مهراخص ميسو مطرابكل تقي ماف خلا خاف ةاوطل اخيدةني نم كل وح نيكس
 ل نمو ةلتاقلل نمّدجيررالل تف خولبلادامالعى ل حاوهو هتناعزعوشلاك لا
 .٠ [هيياور قو مش اضن و رت سو ىلا هيل وقلنمو قمخسا ىلل وبيلا ةةخربصبد ىتسا
 ةاهرصباو اولمات ىااورطن لاذ لس هلع هدباز هوب لذع تنوع ةيلص ا
 : >و دحوهالف الا وقنعإودرضاخ تبنارص هوصحف يطعول نجس ساللوا نأك

 ص ةياور قو لتقاوكر ٠ ىالو ريل ةغيسج) يسد تش
 اع قاورظنو لسوء يلع ههارزص مه العم ا ا قوضرخفم_حلم جنم
 :ةمىعشلل ننئى.عضشئو راغصلاورانلا نمميسلاب قوتمحلاف تبئامل



 نباؤ جتنا لاذ 21 نسس ىلإ نعوفيو ءازلا نوكسو تالا فيا عع
 ةص ةض ةيراجى) 1 ةما الو اكولم ئى اًاديعىرتشيالىا عاتبلالل سهل .:

 هيقائنعلاب هنعهنالى ا قرل إف طير ىادقعةناذمالعى ا سكئغب طرش
 لصلارمسكم شارح نب ٍخغيو ةدحولل نوكس وءارلاتْغد جدر جدر نع للطبع نع
 اهايا كرت بيس ىتا ةرعلااييضفربرها هريرهأ اس وهيلعهلناؤصرنلا نادشئاعنرع

 لغاد مد ليوط ثيبدح قرب اج نعني صملا قواهليعناصقنلاربجى أ
 نس تلاق كناشا ماهل لاذ قبتىىوتشاعاعإس هللعهدبازصسا 0
 ىلا نوبه ني سانلاو تيبلاب فطاملو لحامل و يسانل !]ح لقو َتَّصِحْف
 دف ايها شل شغافمدآ تاني عملات هسابتكرما اذه نا لاقف نالا 0
 لل دل اقم ةو ةصلاي ورب هكلاب تفط ٌتيِرَُطاذ |ّخح تقاوملاتنةكوو

 . بلاثضطا هامل ن امسضن ف دج ىفا هلل وسر اي تلاقاعيمجكتي درعو كلو ٠

 مل متئارعتلا ماهر عا نسمرلا لمع اياه هذاف لاتدع ةحإ ترجي
 تتوج لباص نملك لف ءانمت دعي مزم جو : ات سبالٌك ترعو كت
 © رياورلا ؤاملوق ىلا ىذ رام رانا لعد راماق لقوم نسور

 ةامارا يلع شمل و كلذ ىلعاهرقاف رق كطنأو ةرعو ين وقل طنين ىيصصلا
 داص فرعي تضم ىتح ضيم فطدرل اذا اهالانهد < تلا نصاهررمعي نا
 :تلاخارترضتقباماْمْلاس ن املا مالسلاو ةولصلاهيلعذن ةنوكس ةرعلا ةضار
 و ارال يفعل عا هطاو نبا مأمالأ هققح الصاموزل مد
 ظ رع ج صوه نامل !نيةغي ذح نعبد نع كلل دبع ع
 5 0 هريعغوءادردلاوباجلعو »ربع نعى در إو ةيلع

 املس هيلع هلدإ الص هس للوسر لق لاق نينالثو سختنسهربتاهونئادلاب
 اضرب ىا ىدس نم ني نل إب أيتباصملاة يقبل ةلماشلا ماكل[ ها ىااودتقا

 ا انهو |مّفالخ صح لعل اكد وأ هرم ةسيطلا نعرابخا هيدورعورك ىبا| لعووتو
 !”دتهاو نيدشارلاءاغل ل |انسو قنسي كيل عي صدلا ىف هلوف نم حرصاو
 اب ةيواعم نوكو لعرفالخة شح ا عب ل كات ساورساين ب ىاد :

 لمبارك ورمغابلا فلا كلتت لتفيراعاي كجوماللاو خلصلاد لع هلوغلا رلتتت
 هنالقيدصلاة ناله تمم ل عدب قحاو دوعسمرب هل الب ع .وهدبعما نبا نبا



 دماريعصلاعمأوب 0 ةبعلا لع همعب ق لخد نم
 شفي نو نعتجام نياو ىنمزنلاو جا هاورررعو ك«وباو دعب نمنيذلاب
 .رباو دقي نحن عقليورلاو موعسم نبا نعىنمزنلاو اورم
 اكس انبلاد دتهاورعو كب ىل قاىوصا نم عدم 1
 ثر تريبل عك صنع كيعما نيابي
 دس يدعو ىئاطل ويت لاعب 3+ ا ءائلا ضْفو

 ظ ”انيسواو مشرتنسلج تامو ريل الزند :

 ةقيالومي !و ةيلع هدد[ لمع هدد لل وسر عمس 4

 0 : 2 نا .رمايإلث يحن نآأضغوهو :ونطو اييلانم هوغو ىنماقلا مطقدالىإ ىلإ
 لوسر نأ ىرشفت < اد يعس ىف نععزت 2 نعك الأ بع نع كي 9 نالطللاب

 3 ثلالاو نذل قو قيرمخ دلا مايا ةرالث مايصن عيت امص
 0اس هوك نو ريباك اكقيرشنلابىىس يي مايانم عببارلا
 دعلأ مور موصن كى ليعس ىف نعور عن عنيضيشلا ياورد قوايقيرشتل اد
 ياي يقولو ويب موص نعى رضا نعي سل | يطا اتياقمورغللا

 ا دلامايا 8 'ةنسلا نص ماياؤسمخ نعضرشا ع

 نعي سود نع هلدازصدلل تانيا ننسى هيو ضل
 ا يم

 كنا انمب لق روي يلم نع قرره ىلإ نع قيل اورق واش ا
 دنع كاشلا مويا لو رتمنالا عيجدنع مار ةنسلا مايالا يما منيرشتلام اياورطفلاو
 لتنلاف .دمموص صوخفلا او اي ارحيعف امل
 اديعرعدب 89 هس امس يي وز ووو اه 0

 213 ---- رمهورم ميا
 هتاف ىدبريغلسو 00 ع

 هاك ممسلس هلع ههالصدنلا ء] ببرض مرت رفريغربخأي تلي سبط عم ناك
 ومني للا ىلا رخقيفعلاب ثم مرمع هاللسا ناكابميبسدومتخ رعتخا ريحا

 هنعىئرمةنس نوعيسو عضدنملو نيسجو ىدحاةنس عيقبلاب نف
 كلل املا ةليج مى نمل من لاق لس 68



 اين الطلاوهو ليئارس لب لعمد للرتا ىنل لا رم ليقف .رملا نم)وق

 اسما اكلا هبشيرن اكك نيمضيتلا هنمواولح اكودو عصف يشل اعطقسب
 لان ملا نم عون اها دارملارميل ىل طن لل 5 و جالعريغباوفعأ مرنم الكدوجوو نم
 .ةميى نما نيبجترتلا ناكل سرس ب ىلع لزلا ىنلا ناق ليئارعس لج لعس كزن
 تصتخلافاورقسالفر علب ناكر بح نم تي ش# عنا ازعل +1 بالم

 هبت سير ىريش هباستكا تيل نل ل زص | )01 نما ذا ل يضفلا هنهةأكلا
 مماهلاعتس |قيرط قاوضلتخاو ةريصبلا ور صبلاولبي رضع )الك لاذ (متسا ناهتم

 ةني للا ل هاوملاؤةيضقلا ته اصنقنو نيعل لاذ رص ل يع تاليا مهقأضتإ
 06] 5 ىيعس ىلا نعت عزق نعك لل طبعت ةذ

 لا علطت حلا الا سال حم
 بغت تح كل نكىارصعلا ةولص لعب الو اقل طمحولصلا مكه يعولط ني
 ناو كلاو نا ضشللط هلق و ابههونرصعالا ةولص لكم َتفاجوغنيحكماو

 ممبصل 0 ةولصال طن . جام نب او دوا دود مح | ؟ريعس هازعج»

 فك نامويلا نا نه ماصي 2 مشل ليرغت ىقعرصحل ادعجة وصال مثلا عفو
 ىبىارطفلاوقيرشتلاماياوتلامايإةيقب نمعرعب اذكو تلاموي لولا

 : الأ نهاشلل الل كريس ندح داسن نا خمنيإلىا لاسرل دش

 و تلا ةيحاءاوس وانه لا دمت اوما ل. يسأل 1 اجاسم

 يسوي نعتجأم نبا+ من مرتلاواطيشلاوريحآو ةريرهىل نع جام نءاوثكلا

 رح

0 



 عز تس

 ريمسل ل 0 ىلا 9 يرد طلبو عيا نيام نارام
 تامويةحلارفا ب تانج ومال
 ا اهاورمو ملول لاعغوارنإو١نب مح دو 0
 5 قمم سل نيامويل اتالم ىددخملا
 :3 لمة اذ ا الاطنلب رعبا نع ةادوداوأت ًنعيفلإو ليا هاو ثالث قوف هل

 ةربره قل نكن أبح نباو !يلاودو اذ ىإ الرياور د معيىذ الا أيا

 نسعانماو ناضسرف يربلاوأ يلع هرمي جمع اهعموالأ ديرب الإ ؤأَس 245
 هل ايقذ لايمارشالت سمى فاربطلل م ياود و سوماقلا قف أم إعاليم

 أبع نبا نحت يميشلاو لهحا هاف مووهوهور أع نارامالث تولوقي سسانلا نا
 اذهو مر ابرعمو الل جرن يزع لخ كيال مرح عمال لا ذا ال ظفلب

 دلبوداماإعقلطمرغسلاذاىوغللا دعلاطعرغسا للمسن ااًعل طم عنللب عجرص

 ىيلاو هلداب نموت ةرمالل جيالأاعوفرم ةريره ىلا نع نيىبصعل 9و لي
 هو ةليلؤمسي ممل سم ظنل قوانيلع جماع ذ حمالا ةليلو موي سيم ذات نا
 موي ةرسيصأ لل جس ا ةههاركتعسوي 0 ةفينح ىلإ نع ىدملّدومويظفل
 ذا م حتربخب يضسلا ةدمن ودام ىلا جون ااه ح ابي هن اه نملا نكلرمرعالب
 الل هان مل .رخ . كيو ةيلملا ف امك اخ داك

 ةيحالسرمهوا »نسم ثيءزعلا نوكسايعباتوا يب اصص نوكي نا :
 لج ةسلاى َّرََل ماعو لصاخ ب 1 ٍ هلال ص مدلا

 : هباء طنب ةمقلا مدد هرصبتل معلاو هقلخ عب ىريامربشارمكلاو نيسلا
 ايضنعتمى!ل لبو ةزم# اطلارسكو نونلا نوكسو ةعيملا تو احلا نوكسو
 هم للخد هللاقيمابا عاشمالءاعد وةيلط عانتما حتمليقو ةشلل يطير

 1 اوىعمواالواىأ ىاوبالخ جرح لخداالمى ة/لوقؤرسو نعم كاف
 2! بعرع لو | رمهخت ىقايسو ا ايوخد ف

 جي لي ماشا ىالاتطس ياس الو رعي سلع
 ةسلالأريادغتب ةرالذ جوزرتا هلد 0 واشلل قيرطب ىالاقذ من لأ

 مث جموامكنمومراتشعلا ناذآ ناب وول صم هل لريملاذاابزعايف
 يا اينلاعنو اكو يعانط تأ هاند هاتأمش ًاهعمابهف 'هلافأمللق مو اضيلاتا



 ١ ااهباشن نمىا مىصلل و دوق ى ا راكوس ىالاقيش الالعا هل نب

 ا ا 0
 هلا ناؤ ةريعص تناكولو نلتمل ناب ةريسلا ا ارفاع ةموصلاؤةن ظ
 يس ةريشك ثبدامل عمد انهو نينا ةذكد لسنلا راكي اكلا نس كرش
 اننا ييرماو رانا املا ل ايد ييبادس ير عال
 نال ان سسح ن مريخ لل ويوم هلو ,ةديح نمد وأنعم ٠ نعم أريطلا
 للخدا لاقي هيد لباب عا طنبغ طقسلابة ايا ركيز اكمل
 نعودانسأ 3 كاوباوكش تن الخحادإلاتاف ادا 5

 بح ولا نيعباتلا الج نم هناورتمجرت قبس لو
 دهني نيج أ دقل تلاد انبعملاه هد اوجستتماعزع

 0 دىشتب ن وكب نال متي ,عبملعيس بس لاصحخ ىالاصخ قحىؤفى اهلا
 زد كرافت تاع نإ زميم نهلكلاصخأ اكلت دجويملاىأ

 ازيمتاباديلاد
 حري اسمراسوم لع ههالغم الحا د تاككهابا نازعمللاو بالأم
 اقِفكيل امحلرسانلا ثنا لافف لجسم مالسلاو ةولصلاهيلعهلاسلؤو نيود

 ذجهزتد|تعنو اتاذ ىااسفن هيلا نيحلو هوب لاق لاجسلا تل امِورشُس
 ايعالبا كله درو أذل و ةديلاوة بحد ةدايزمضبصت ةراكيلاث ا مىلعملاوموارك 4
 هيلع اهدّمذ لقو [هاوف لي نعا نمماذراكب اي كيستبا ارقد كبعالتو
 خلحو لتامود لنهج ديجرخأ ماس 9 راو لاعذ هءاسل صعب قمالسلاو جولصلا |: 1

 ظ .ءآج ل كربجن اى ذمنلا فد ةربوصب مالسلاه يلع لش :ربمم اة ارتجل 2
 ةرخالاو ايندل اذ كتجوز كه لاق وارض ريحت رخ ا ةيموصئمالسل

 امل لاق لقوا قيروص دعمو ركل ىباتنبأب كجوررف هن الش جلاو ١
 اجل ايل ثالث م انلا ىف كتياد نيميصصلا ف ايكمالسلاو ةولصلاهيلع

 ظ در 4 :اذ كاجو نع عشككف كنارها هذه لوي بر حن ومتفرجفل د
 تياددقلواضيبلاهاربرم !ةفش قاقذ ني تضف تقرشلاو هضم مس دنع
 ميلا اتوا اقلطمى ارانل ا هرمدح اءارامو مالسلاو ةواصلا د يلع بم
 ْ ما كايرل زم نالءانلاب دق افاو ىددعر هالو هوس .هيلعهشالم 5



 1 [ت
 اكو هريغ ةموصوأ ةصحج هت موص الع هاو نما يشكو سايعنلا ةئرروص ع

 كلدلنمعقيملو ضاع ىا 32 ل اوانامحاىا ملسلاهرعلشربب
 - داك ةلزنلل ىايألا ف ةمتلا نمةياب قحؤىا فنش تر دقلو هجاوذاش

 : ارسخاو كالافاوه ىنلا ناتنمل لذ عي نايس اق ىاماللا - كام تا

 هللا لوس مضيق لّصلو تالقفاوللو نيقفانلل نم ىاسانلا نمتاع ايجىا
 نيهجاوزاىتمربو مهلسلاو ةولصلا هيلع هتاداشاب ى ا ىتدب مل س هكا سالص
 هو ىرعس نممو نمهدبو ىندب مصل ري دقت ليعى اى ويبدو َجلبلو ماقلا كلذو
 هلإو امل اب ةند اح اوراجإلاماو مشق ذهرتشاح ندب هياورم قوام نوكسو تغب
 .هنلال خل دردصل !هيقللا تو طرنق اذلإو نقزلا نص لفسا نونلاو
 اتيالال هو اهدصو ىكتَح نيب هسامو ىفوت مالسلاو ةولصلا هيلع هنادآرللو

 _هسامو تامملس هعمل لل يص كثا قرط نم دعس نيا ومئا هك ) .جرخل
 كل نلت غتلي الذ يش نمول ذو ظفكحلا هله اك ابا م قيرط كن العرج
 اى !الاق ةربره ىلودلداحبعت ريل ياا
 | لإ ةعيصب هأ حا مم لاح. واك
 اذ عالواهنوذ ججوزتاكى 1[ يعج ايعا بو ا
 ىاىب :صلا الو تخالا تذبو لالا تنب ىدو ىرغصلا لع

 هاور ثيي فحل اد ابها تذب واهي تذواانّيل ايو اانييعو ةلرلا تدب
 عودا <2الاعوؤرم ةريره ىلإ ثي دحنماعوجم ٌقاضلاد ىكذمزنلاو دؤادوبا

 كردكلا عنتالو انيخا كد لع ةلا غلا الو انزل اخ لع هلل الو ؟يييخاتنب ليعرزملا اكواب
 دوس لا لاقرباج نعربعشلا نع ليج و كربكل الع ىرغصلا الو ىرغصلال اع
 جرجا نم ص ضيالى ا دوقلا نم ناقلاي داق مل ددلع هلئالص هللا

 < جة ىاراولاوءاتلافد رت خحتحا لا عجم وارلجا نمىا
 0 جز وياج امرك وعل ديمو 17
 هاصقلا ظضلو صاصق تاذ ىلرماصق حورجلاو لاش هلوقل ة زامل ركم ١ ن



 ةةرعفنل 5 ةواغتل لجبال نالورغصو مضعلا جيريتسمالو انامل نع ئنب

 !عهيرجو ايع ايبجح صاصقلا نكمالف ةردانايؤرصصلا نارا اؤ د 3

 از ارجاع ذو فيدتما ماعملسا عت ةيعش نب ةريعلل ن عرعشلا

 3 دممدو اعلاهريماوهوت ةئسءنتاعيس تياوهو تاس ةنستدامو

 لاو, نسل با نرفض لع مسي لس هيلع هلد الصم لزوسر تيار لاؤيرفن
 الصلاة ثم ام نوعبس قف لح لاوهن رس .« !نعلتي ومر ككل ني لالق

 قئرج ثبذح مدع كلما: تيتطل العرس دنا

 امال ةيدحل عمسمو ءاتهويمثد لاب هملس هيل عم اإيص م .ءوتياااه

 هبو ةئاللالوزندع ناكر رمالسا نالتبدح !لذه د ناكرعزتلا

 ليهنلا ةاف#لبفملسا وكلا قررطأ عوجلالا نياوهو قدر حمر عرعشلان ع
 خخ ثوعو ناّمعو رعو ركب ىلكرتب [ىصلاءرم ل ١ واع أرمصعل اكارحأ اوريلامح هثالعمللا

 اعالماع تاكمددل دبع سدلاخ جر اريشتنلا نيد ل اد مالعالا اءاردعل احا ناك

 اهبهلذ مهردإل جاتحم نثموي دوهواطلا نيثالث قورسم لل ىدم! ةرصلا
 وكلاب ت تامو5 ةريشك حاج ةنعىوراكورسممس سسيورث قرس هناااقي

 ما آمون ىلسو هيلعهالص ههل)وسر نارتشثاعنعتئامو غش عه امَدَنس
 0 قوما ةرلل راش مامجالل تي تاذذ مايك رس مويا مويتادأنم هوي ادارا

 ”ىفلاءالانمحىا ءاناكا ء رمت يرستف ةركتمو|ةدوبعم رج اذه نم ةدحنو
 رطمحااط ةرالوس نوع لسد هنس سو هيلع هنداؤص هلنللوسرم ةنموق وهراناملا
 ةينجال نعرداونلا امل كللذب انك يقورتعاس تنكمو امهكاوا سان. اكايرلاذا
 2 ووك اش اعلياهمهلضت اننا اجلا اكتر رشرمشدةر ةراك .تاكأ ةرحذ

 مكدإلص هنم انهوركيذع تيذاوطلا» نماشها ةسحا تسيلافل تيدا ةو
 تلإ والانعيو ور كم سس نا .رمانش رع هركذ ذاماني الفزاوجلا نايم لسو
 مخلا نادش :ةئاعءرعزطقر الا اىدرلفو ريم دعاذ اانا هنم اطول
 هجرت ف ضنا قم اكبؤو هنم برت تدب اناا ةرملل قي ناكلس ضلع هل

 ندالصرنلا ناككأت لاك أها :ثئئ اع ع ىاورم هنارتغبين>ىل ل محاص نس 0 ١
 ةبامشر و ايف فك اتصوتيمثد هئم ب رشد ءانثالأ أمط صيفا ارهأ ذا سد :

 دبع مك ازعمد انس|ركذميفتتهاركل دح !راعتسي الث ضرالا اعىز ظ



 رنيعنب ماقل وك نع ةفينح  وج| ندمباتلا عابت| رم هنا ماظلا
 كودا ٌئذر احنا ةلاوباوهو هرخآ ف :رطيؤاه كباريغضلاب عرش نعهركذ
 لاقف يزي نهال مالسلاو ةولصلاهيلعىكو لس هدلعسالص ماتم
 هباىصلا نأمز قل لون ترم طلقو لعاتصا ةلجا/ رم عرشو ميرشوبا تن
 نعمل قلاهشاةتعيدرلقو رمل م ضجه عانل
 :.غايلو م دا ةنالث نين معرف ارسم هيلع هلددالص مننا

 5 :لعمالمل ١ ىيس لقو ةليلواموي مق او ةلماكة رابط لع سيلا لس ثدعلا
  (ىوريس | دشناع تلاس لاق يرش نع مساقلا نك !انعدذيو ؤمدج ةرد
 »يلع هدد الص مينلا نع باث نيف[ عرمسما تلق امري عرس: ىاندغحتا

 ثعت تناكاملذ 0 ل
 اديه نصولع ارجو هكلا هينعن ؤ لاوسلا و١ كلا رما نم

 علال ا
 السلاو ةولصلا هيلع سس لان عدت هيضوطس هل عمد )صرمبلا عمؤاسيل
 تيناق ميرش لاق هريغن عالصور نضحت او يسم ةنازت شن اعادت ملو سلا ناك
 ميميلس هش عهس لص هد كل وسر تيبار نال ارضى لاف هتلاض ىاااًيلع
 .رمايرص د افتسامكوزفسلاور مسا لم انما ق الطالع ره اظو مسل ادرهايدا
 ام ءار ةذخو ةروسكم كا عع !نعدذبو بقذ ىلا ثم دعما
 هرتفاعوءامسادماوهأيا ماوعلا نبا ى اربيزلا نيبةهرع رع كلامنبا
 نك موهو ا هريغو ىزهزلاو ماشه هنياهنع ىورتدباىصلارباكا نم هريثع
 نس را اءاجح تملاو هرضداع نعدهن لل للها نمدعسملا ءانيعف لمح و نحعباتلا

 ناذاتسي دل نيض يِتحخ نوكسوتلمم نيعرتف و ف اذ مني سيعق ىإ
 اهذ العب هنم َترَتَس ناب ةنم جيتا فتشت اع لع لوخملاب ن ذاكلبدطيىا
 ةتساربلّقتب ىم نب تح ل اقذ لوخلا+ ننال مدعبو ا لوخيرللاب هل
 كلذ نمىا كلذ نك تلاَقذ ةيلاحّ اجو ءاضرلامىا كيعاناور ككالا
 00 وكبر | هشمز ارتح-ا ىفحا .ريلب ىحا هارما كتعضرا لاذ كلانهرتم وعل انذصو
 لاقفأ ملس هيلع ههاذص ههدالوس) تكلف تلاقي انتم ارع نوكنالفوريزل نيللا
 ' دالحصقلا جاوا _يلع اعلا هب دارلارسلو ريخ ا رعاتلخى ا كاتس
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 0 هيلعههزإص هيلاراشا ىلا لن ابق ح نكات بعم دعم

 امان دالك قارلا 2 ملام نمي هنا نجبوتلا ل.غتسالاب نيلعت
 0 اهدؤادوباوئّشلاو دهحا هور موبشمث يدع او بسلا نم

 8 ميج ظفِطس ابعنبانعرتجامنباو كلو !سمو ليحا اذكوزتشماع»
 :مرا اللا كتابماو لإعت هلوق كلذ لصا ثيسنلا نم يامةعانعلا وم
 ل 0 كبلز رعركحل نعيد و ةعاضرلان مم تاوخلو
 3 جو ] سرع اس هيلع هسالص هد للوسر نأ هفيزحر ع ندعباتلا
 5 سمايصلاو دس ى أدل جوع ناقد سوء هلوأا آم جاي دلاو

 ا دؤاد 7 بيصنالى ا هل
 يورذقو رح هلقالض#ن ماسلا برمملا ليام ظن ئ

 لاس فرع را وأمل وأطشلاو ليحا
 و او لَه الى نبا نعيكى |نعديو َجْش
 ةمائسكت ناك وكل لي برق نول بوهو ىءادلاب اهبل نياىإ فيلم

 0 يو تنس فاني هنو هلوار ركب انامهدأ 13
 ةفيلفح ىلا ىرفرتنمف اجقءاناب لع ا ةيداناذ بعمدلتالأ| كر

 3 0 00 0 اي تيبس ب
 قاصلل عدنا سا نعى اسلاةياهر وربما مه نلا سيل رع طوذضفلاو

 كلا نعةيو ةضاعلاو بهنلا ةسئاق برمشلاو مكي( نعوغ مالسلا 9
 مااقملسو هلع لؤص بل نع هنع هس لوط اعن عرش نعمساهلا| .؛ 9
 ةايوتسي ىاةريشل - و هل لف هجم قيسدقو ب نم موجيلم عاصرل نمي 7

 ظ موا ذوق وساكن نلاتصو الطال[ن مةدافتسمةدابإ .زلاة هوما
 ال علارو هل به نموهورتسم تجي عانمرلافاندنعريدقت لاكجوهف -

 ] .ةاطو ءاطعو اهني دوعيصر»او او يعرعر دنا رب

 0 دل و لو ديس زباوأ 5
 + رصلا فكي _رايا مانمرلا يال اور اند الاووإ ةح

3+ +0« 
 دج
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 العم تتاعض سستعن رفا لل زن !تلاقاا اةنذاع نعرلسم ىو راد انس ةدحاو

 / كلف .ر وف تاعضا رس للراص + رسخ كلذ نميرنف نمر

 م ل يا ا ماما ا
 ٠ب يصل قام قالطا اذكو كج ديشز ضن متحضر صك ا

 هع دهس لامس هجلع هلباؤصرللان (|سابعنباوعدتش مس

 تاكا انييقتلا ن(رس سابع باو دوعيبم نان( ملل نب لكْذَت تل[ رمي

 :ءكي و ملعا هساو انهي طيوحلالاوهو نالطاكؤف خش شدالرا
 لإ بلطم دبع نياوهو زي تنبا ن هي د

 طعاو تنوفا العى١نعصنلاك اوليلل ل 0
 كيطلاو محا هاور قت قتعانمل »ولا ثيدحتيبصعل ا يع ىا فصنلا ةزمحت نبا

 ابراغملاوهو ةيالولا نيوتشم دلادواولا فم ديلا ةيانبلا ف دسابعنبانع

 لاهنم ثري بسلا هيوصع نعةيخارتم“ "ربي عم
 فاكس نعل ىلا نباو ةفيئح - وذ هيلع ةولصلاوح لاماليو
 0 نآس ابعت[ نعةلمرلا نيسلارتفو ميملارمكب مشب هم رع
 لسشوا هنوزغو | هسفن ىف ىا قرنخلا لق بارخلالا !مويوهو قرذذل ا موي

 و اهباغم ىف تفيجلدحل ببسىا هتفيعن ورشا طعاذ قتلا موو

 ثؤلعو ا كلذ نعماسو هيلع هلال صد )وسر مل اريتكى االآماهدب
 ارع ذي 85 بال | يتحا الك مامتغيجن طل نم ونكملهو كلادهرل هذدأ

 < نا تف كمىعب ان نمتيناشلا قبلا نموريسنتلاأ زل اؤاماما تاكاتاه دش
 هلئالص هسا ]وسر ناك لاق سابع نبا نعد عاهدنع ىطرموالامت ةنسعد

 ؤ يطا داكن صللو نيتمكرهنوز ادلنجب ىاربقلا هذصت ماس
 اتيىمملا قو 8 قلبا تاورلا نس رم ارضاانش ماعلا انهو يرتب تالق

 ةجامنيةياود قد تيتمكر هدو نيتعكمر بظل )هل صي ناكر سعب
 تلاواذا اجراروظل ]بة لصين اك بديا ىبا د 2
 5 هع 0 لل ىثلا تلازاذا 0 لباود للوقدو

 رات :لأباكأ نم وهو ةشلث م تفخو ةلم»رسبكر اش فاي رإررسكو عم منج

 ل



 .: | ] سك ره
 ,لاد ةطحو اكسب ماد نبةلم» تدع خشو ميد

 د١2 بقورباجسل م2 1 كاي راض ىا هاربا ب نهر 5 نييداع نع
 نعدافإ !قرتقاطلالع ةدايرةقغلنلا فصد ةّعشلاو 56 لايخى !فيثكتل ' .صاناخ هسومل تل وسدن هلام ايس (هريطقليمل تايحأل وطي خ هل
 كيلا اجو كد ىاركلت ضلكتإ ريشا كل لول ون راكتل !نعانييط لاق نما
 ل مالسلاو ةولصلا هيلع هنا ناس نعدكك2تسم قمكاش ا هاور آم هديب
 مو ليزنتلا فو هل وزن .ركي"كىتح ىلا جو لحتو تينصلل ئلكتلا نع
 -!8لاعن لاق دقو امانأ امالأ استعن هدا كي 'امسإ» انام ىعنيلد هقرءر هيلع
 215 قركاسعن ما يرخلو ىتما اولاصو نلككلا نموبرب كل_!اكأ ماوعلا نيربيزل دييدح, + مرسو حفل دنهسم قد نيضطكتملانمان م ورجل نس هيدعركلاس أ ٍ

 ريع | نمرليغتال وانا ظفلب تعض نسي ىنطقر للا هجروا و نماكتلا نم !/قماوانا هظنلو راسو هيلع ههالصمنلا جوزك ده نياوهو ةلاه يل ني اهيجرخلو ناكل كما اريوتمإ اصو قام هللا ظفلب ماوعلا نيريدزلا :
 0-5 للوسر تعمس قاو تبقب سيبل تباشي ع ىوونلا ل وقذ نملكتلا ن

 "جريان ع عبرالاو مو لوح اور لذا ماد امه لوقد لس هدقاع هدا
 ص دلل وسر لاق ناقرع نب[ نعي راهن ع كبي ه8 تاع نعىدمزنلاو

 . نيبعكلا ماخىنلإرّتولاوه بوقرعلارانلانمبيقز علل ليوم سدني
 ظ ع اقدرذ تاشضالا نسومهو عيراكأ تاو د نمملدّقلاو قاسي إصخحم نيو

 جمانلانم باقعالل ليو ظفلب معرب !نعامهريغو ينل اع دموةيأنملا ل
 حجما لامحلصحاد الق و لسجمل ىنلاوضعلا! ةتالاب لفعل اب بتسعل لرصغ
 لب عتب ال !اوناك هل كلذ لاق او همام هيلا نامل يق او فاضل
 دملج امل للوصارالا وخير كلب جر !مرتل  اذاذ لاق انلو ننمولا سلجم

 ريهسطيعن قمكاح اولد ىور لف نيلجرل ع رااسيتسا
 باتراسزع م4 و رانلاد
 0-0 ءاشعل ادجدا عير لص نم

 .- نبت

 الأ نوطب باهعالل ليو هظغلو ثيراعملا
 هدلع ههالص هه ذل وسد لات لاترمجبا

 ناتتاغب لوا 0 رةغينحوبا مامال(هي لاق اكن يولمل
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 ليزنتملأو ةياور قو ببارعلالاب ور جز و كو ةياكحل ا ليع عقرلاب !
 أب 3 :عرلإؤو ىنعاردقت هيصنووهورب دقن دعدعت زوم 3

 ًاثلاتعلر كارلا فو ةيهلاكن اخ ىل ايد عاد اهيرمسكز وجو ميلارغنناحدلا
 لاو غلاب ماو نوكسلا»نمقول هادو باتكلازحاغب

 هل بتكةتالثلا هرجولاب كلما ديب ىنلاكرابتو بات 00 2
 ما ةددشم ءافرسسكو نيش طن دع :دفش و اببضجيول وامك رجا نكوا مب“

 ريعصر اتكموا ةرسم لك باكتراب 'ياكتراب دانلا هل تبجو نم هلك هتدب3مها قشعافؤش

 لله ىف تيدح اور بقل لب ال عر م ظفحو ةراجللا نم لوعفلل ةةيصبرتحاو
 رج عربا نعادوقوم ىئثرمواعوفرععقو سس 000

 ةولصقءاج ثي دحلا افهريظنو ىارل لبو نم لاّعي الملثم عوهرلا

 ؤزسلانباو قاربطلا كييرنع سحاق عى مرسلا هاهر لقو نعل
 : < : د يب يحس 0

 مد ء امن

 كأن و ىو
  2واه هكاسداضر درقا 00

 ء.ارعيراص نع كب ةييوتكلا 5 لضفأتيبلا قتاكلاد نيملا ف ظ
 اهلا زول ابدا ةلسآ نأ قيرطج ىا نيد كاع ههلإصمن

 هاودرلا نم لمتالءاضتعل ادم ةدايزلا ناؤع كدف قمازو ىانم 0

 امص هسلل وسد ن نارجكربا نع براغ نع |

 أو لس 15 حارس بان ىذ مطل كحارعي

 ظ باكا دؤاد نإ ةياعد قد ة يان ةيلزع سل دك لام ءو ظ
 لاغيلاد ليلا وح ل كازعم مالسلاو ةولصلا هيلع هنا ديلولا نيدلاخ
 ءس ود ودا لاقوت سا ا يسب: ىذلكرضووم

 مينلاف نس ريش ور هةبحرخ ليحتل كاب ساب الد هخو
 هي عربيضموي ا ا ا ا 8
 3 ل ةدنصىاأ نليخ قف نذلاو ةيلهاللمعا

 هول ةيتمزع اذارتحا ؛ ' | ةعتسزعىج و هيلع ههدازص هلدللو ير أ
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 2 مالسنإو نلصل يلع هناماسعرعىراشلاةياوسورباج نعلم ةياورل نيم
 نكبسلل ى ناكل كج )ءربخموي ىلع ساطص هدد لل وسر نأ ملازعأ هم
 :!ابعانعتجامنباددؤادوداو هو لهحا وأو نتن ابلاورفصلاعريطلا 5

 -؟ -كازعو عايسلا نم بان ىذ هع ى#مالسلاو ةولصناورلع
 سل رح عرب كى أى نعد أت .اركذريطلا نمل ىذإ

 20 يا نايعنلاو ةرهسريرباجب نع ىو ريل يلج بات هز لا ديسلا
 كدابلل نبا ةظعنمظفحو اسةقثوهو ثيدح ىتاموغدل ةركئازقب 1

 يمس ل منعنا نع ةفينحيوبااهسغد 3
 اهريرشتز وهو يتلا هيف نيمهأن يره سو هيلعمد' صون للوسمناأ
 كك اهله اذعأملاقف نيدمؤلا تامبا ىدذحب .هداهلاكلم تناك ةدوسلا
 ةاشنلا ةءل جاى :لاتاهغيد مي اهرطتعا :اههاباوعغتنإول ميطعرسأب
 ٍةيَّوِلاكهْنموا هين مس[ م وهو هلوارسكب اًفِس هولص جي اه نم هوجرخا ىا
 وب ديال جلا كلذ ىاراصوقحميؤرمماو ةدوس تيب ىاتيبلا ودع
 7/لقواقلخراص ىانونلاديرغتو يصل نيشلا با مش اغسل هللذوا
 هيلع سالصمئلادار يب عم ؤةيزخنربا
 واه سنو اثدخ غامد لان تتيم هنا هل يقف ءاقس نم اضوتت نا
 لس جر عمه امص هل ل هدأ اس ابع نبا رعت ومؤع نع لمس نعفذيو

 ايتريزنخ لدلجءاملعلا زشتس وربط نقف غب دتتوم لزج لكى ا باهاامكا لاق
 5 زج ليسا هجرخا هنيعب ثيدحاو نالخ_كا قد هتما كيج دالاورنه

 3ك لاذ ةرمس سراج عك امس نعلوفو سايعنبانعزتجام نباوأست
 دملن دعذ هددالسع هل انرضح ىا!ىبلاانيتااذا ب (ىصلارمشعم ى

 مئااذا اكمالسلاو ةولصلاه يلع هنا ىفنمرتلل لئاعتلا ف ثمل جلا ب ىقن
 قاربطلاو ىوشيل مور لقو كل لييرهاي حرس جلا هب ىرتني تي رسل ج موق ىف

 هل هل َدْسُو ناثرسلب المكتحا ىجنااذاعوفرم نائمين ريش نع ديلا
 راسا, هك امس نع يو هيبفر_ا لف دري ناكم عسوا ىلإ ظنيلفالا5_ل ملف

 تييزلا هر مسلا بلي ناكتقاهما لوس ف فملا تايزلا لا ناوككوه
 هنيإةنعو يمس فاو ة يره ىبانعىورةباورلاعساو ليلج ىعب اتدنوكلا



١١ 

 تخّملاط ىلا تنشض افابرسا ةزمل نونلارسكب واه م نعش معالا !ليبهس
 مهو ىب نب ةريبها هطخو لمآ اذ ا خرلاس هلع ههاءاص هدالوسر ناكذلع
 ًابهلخوو ةريبه نيبو ايم السا لاق طف نلساوةريبه نمبلاطوباا جوز
 واسال( ف ضيكك ةيله اجلا ىف كبحالت نكن ا هلداو تلاته (ةقلع هدباؤص ملا
 نا بعنباد لع مزمربتكق لخأارزعم - دقو كف ةبضعةأرما| نكل
 :زونأي طول موق ىء'ا اوناكى نلاركتللن /وش ئعا ىا نكس هم لل وسر يمس

 تما ار انلاب توف اونا لَ مود اهم ىامهدان ف نولعفي ى
 نورضطس و نيدعبصالا نيبامد ةذوهللل ةأصحل او ةاونلاب سانلا نومري ىا
 ب نيلاو نيزوأىلاو نيرفاسملا ل نيرالانيمىاقبطل )ها سمع -

 هلدل)وسيرأي تلاس تلا قام هظفلو دنس هريسفن ف ىوعبلا هاد
 اوناكىنلاركتللامتلقركتلل مكي دان قنوتاتوهلوق نول سددإع ههالصأ 3

 لج ناكمضا ىرربو ممن درغسو قزرطلا لها نوف نخياوناكلاق نوناي
 ءاذدوهانخ لسبسإ ذاذ دوحأ تعمق مزمل بد لكل عوع اج
 هام د ةنلث همّعيو دىكتيو ةعم مدخن اك هن ]فش هب ىلف|تاكدباصا
 ًاتكع ل ابع نوطراصِتي هد اكره نيمساقل لل اقو كل ذب ضاقمثو

 ةلمل عضم طول موق قالخا نم ناكل اذ لوكس نحو ضعب لع مواعجس فذ
 .رعرإلب 9 ةطاوللاو ننؤ اوريغصلاورازالا لحو انجب عياصالا قيرطتو

 هيلع هدا اص مه للوسرم جوزت لاذ سابع نء(نعبيج نبا نعامسأ
 تسل ابتكلا عما ءاور هنيعب ثيدحلاو مرحتوهو ثراحلا تنب ةنومي
 عياشلاوكلام لاو ٌيرسسي تتامد لالحوصواجىئدو ىداغادإز
 لاق هلوقب نافعا ن جل الاء اورام اكل رصيالد محا
 دؤادوباو لسمداز تاكو ىلا نياك سو هيلع هناا صمد لوس
 نابح نبا دس ة فاشل اذنع ا هاركل اعل ضوه يطع الو ةياطرع
 س_ وم ىلا نع ترعتسالا نما يع نعو كل امس نع هه و هدع بطي اذ

 فس لها عمت مش ةنبح لزمرا ىلا جاه هئمبامي لق لسا ارعش
 7هيلع سل صم ا هاربين لسو هيلع هدباإرص هد لوسرمو ىضعج مزنم



 ان الخ تفتح قيارض نموهايك هر وسن مرفق ملا: كا داس
 لاو س6 اهمشييدحتاو 5ىضفاشلل
 هر اجل ع هسالص نب يفاركتم اجرى خيو ةيوددو ءادهسسا ىتاجرصسأ

 امنا ًييلولاو ينعيادل لزكأ ببوجول اى انيالار كش هنوكوانغحؤو دئادق
 مينا ناكل لاَ زمسنيرب اجعل امس نع كي معلا ىلاوتل اركّش تبجي
 ملو كزيمل ىاىارلا خفت حبل حردبمل ةتولص ىاووب مصل [صاذا لاس دش لع هللاذصإ
 تلت ىادانملادي دشنب شيرت ِ حس نم ومو هناك نع لوخ

 0 ع :رعرمتالشلاوملسم :9 9 اور سدح !واهءاينم هك و ١

 اك سلا اطح الصم تجلحم نساٍجه طنط ص اذا ناكب اوةولصلا

 فسر, ف فاقمتيمالك :ءفخو ةاطخ كب شق المع 0 ظ
 و وح ب :

 للمهام نيساتلارابك دو دعموهو هقليملو هيلعساا م

 تام عساه نم و دوعسم ىياو لبج نيذاعمو طخ !نبركنع / تبا
 . هلع هسللص رذلا نا شتاع نع نيعبسو عير ؟ةن
 0000 ريحا هاور هنيعب ثيرحل والفن انيزومتاصوهورئان
 :ةادود لم 5سومئاصوهواهبقي د ناكماللسلاو ةولصلا هيلعدنلري صم لذو
 مدأصللةرشابلا نعلجد هلاس مالسلاو !و ةولصلا» يلع هناةربره ىل نع كيج
 سلال بأش هلدأش يذنلاوريْشمْلإ صخيد ينللاناذ هاييذرخل هاناو هلصغر

 «!ةانادوو درك نمايثالن اك ذا هذ !نمانرمت ع لكنما !صختل اد يفي اخ هوس

 هنبالص هددللوسر لاذ لاة يسوم ىو نعد رراملا نتنيزي نع دايز نع هد
 قمل ,ايول لك نوعاطلاو وضم سلايل تغلاما نمط يمان دلع
 .و لاةةييرطعرتغل هنأذ نوعأطلا اف ببرعلا ةءغلنمىا د شرعرذ نعطلاا

 تنم لكشح ري أ نموكت ادعاررمط ىزلافرت . ,الا نوكسوو اولا ْ
 داهرلاوءلميش نيعوتلا نضع ا ظ ىتاضاوت ى ا ةداسشالظأ

 داي ارجو كاقينح_وي | ىمزإ نعالمطلاو دج هاذ
 0 ا ا ا صدف

 لعن طع بصللاب .لضغلاو مصل ا رؤف يا ف 2. 0*2 7



 لاهو كيرش نيتماسا نعد ايز نع كيد وركزاكم اذ دل اوُددَد
 ل ريغو ةقالع نيجايزهنعىور مف هداكعو نييفوكلا ؤغني دحيلعتا

 بدابل زها ىا ٌبارعألاو هّيرصحى ا لس هيلع هددالصددد للوسم تام
 هلا نم بعل طعا مريخآ مهدد لوس اياولاَامّبل جنس لئاس ىارنول

 6 عيصوأ سمح نوكسف 9 واناإتمج نلئحلا5 للوحلالاو تتراعللاو لكايشالا

 دانحأا انه؟ و يسحطخ مالسلاو ةولصلا« يلع هلناكوهدايعؤحهمدا نتج هيف
 ءاور ثيدعلاو يظح قلخ لعل كناد قلعت هلوق هيلاريشي امك مك
 ءرعكمجش ىبا نياهاومو كيرسسربرتماسا ٠ ؟ىاورتجكم نباوواضصلاو

 / يرشد نسسح قلخ نم قلبا جرلا لع هريخ عوف تنم نم
 2 د ا هن ورب كاع عزباو هتالساسم فرق نتسا لو هموادسسح روصو ء وس بق ل جيلا

 اطيرملقوركيع نباىا ةريغلل ىعداي) نع كيد نسا 5 َ يعل ٠

 لأى
 للا ماع سلا ةولصل ىا موهي 5 ةيلع هلد البعد للوسد 1

 الطرق ههرواشلا ىا سيلا باصص ا هلل اعف هام لق تاون ىنح ه
 قئاللا4 م ذنميعا ىخاتامو كبنذنم مدقنام ,ولعللوا لوب بيتا
 اذه ناك تياود زك اورارملالا تتايسراربالأ اة سح ناذك باني
 مالك /ةبس دقو 01 6 ,عنوكا الفا لاذ ادوصغم كلعج هسا نا لاح
 كنا وديرع هزم مقال هضري دايز نع هيو همجلرذىنعمو غسدياع
 8 مال 4

 بم نع هءياور م قسم مهل -وصتاريخلا ةدار 2
 مش, اعمال :طسلقو متاع نيل لا ةشالو هلوسرلو هباتكل» |هدد دي و ا ع ألا سوا

 هنأ



 كه ١1
 لرب ةدرب ىلإ ذأ ةدانم 0

 «تيرزكلا ني رمومشلا نيمباتلادح الأ ىس ولما
 ١ < اهل زعف 00 فا اءاصق ىلع ناكأامهريعوايلعو هابا

 ةوحرهتامأ تما نأ[ سود يلع هييص اكلاك هيبازعةجري ىلا د

 توكيد ى !اين للا ضعبل مطسن كيابى ااهدياباجا دع نع مقعلاذ ىإ
 لق هل مج و لتقلاب ىرخإ ىفا ةيأور ق ىوارلاى ا داذ ىرحالا( قط ازدكم
 نعئارمطلاو كاما ىقييبلاو دؤادودا هأور ثييدح اودعد ,وااينلا ؤهلوق

 اهلخع اعاد الار انعا هله ريل نموحرهرتتسا نه تم ا ظفلب ىسوم ىف
 لاق هباوع غيري نع هي اي البلاو لسقلاو لذالزلاو دخلا ايندلاف ظ

 منار .: واق, وسلا قاشملا تسنيم ظ
 نيبيلا . ف تاكا كنت رم | ىجتمأت 7

 ل و ُددد لله ل قى ىرصماو حوبملا ن

 5 الحر ةمالأ ةةه نم لحد لك قلعت هدد لطعارةئّضلا موي تاكا ذا اص
 مخدةهجلا موه ن دارج 2 نلوم كان فهلا تيضاكلا

 لذه ه) ليقف باكل ل لجو ةموحرلا ىارتمالا ذه نم لج زك 3
 كذا ظفلب ىسومىلا نعمكا ١و ئاربطلا ةياور قورادلا ىمكل و

 نملكللالوقيفر فاكعماكلم نمّوم لكلا 3 هلدأ تحف اينّعل هوب
 هدمه نا ةياورؤورانلا نم كواطادقاتمفرز كافه كاه نمئساي

 اعيش ممسسليو ىلا تملوق هرلاراش أمك ,”نياياص لذ عة موهوب ملا



0 
 هلوقىفليق نسر .ريرخالا|ن وص اذهو ضعب ساير تبع يدر ا

 ما د اتم نمواوكقوف نمي اذ عمكيلع ث عبي نا عر دل داقلاوه لقل
 مينا ؤعرداقلاوه لقركك هر دلو :راج نعى راض يصف _

 ظ زي يغير دكسسبلي وكل جوي ذوعا مالسا» ةولصال» لع لاقمكت وفن مايل
 "| ؟هياور فورا لهو نوها الهوس هيلع هدد لص لاق ضعي سايرمكم
 يي هعنوبت تنم اطم ناذالث ث.س قاعد الا ةودصلا هيلع نجران
 سبا عيان كاسو كلذ هاطعاذنينسلابم كل بالنالاسو ظ او مو عرس ظي مهريغنماو دعهتم لع طلسي الن اهلاس د ثحأو

 2 د ةفص نعزي( نبط سعزع كيب وو كلذ هعنذض
 ا د لؤيط ىزلا ناركذ يما اراغص سموهواهد ةدكاس يمت دزمإل
 عير تنسخ وكلاب تام هنعى سو هنم عمس هك رول اجلب سملو ىف و

 «نيرع هلي اصيدلا نا نيماتلا نمتعامج هنعىور نيعبسو
 وي يصدم اير ةيذ قسوة مكب لس
 تاب لمن عدياتر عش وهتمأ لع هتمجهو هعصاوت لا يكن مان هوهنتكأع

 لعد ايو نجملزقتلا حالطص اع نهاعطقن ممله هلعمه يصون
 ية جدع لا ل ل السم نوكي نييرخاتلال
 د تلاقدش اع نع نورمسرعة الاب ىليعت د د

 وا هر الج لع (رطياحؤ ةبشخ عضيونا دحلدادااذا
 لاق 5 لع نع ذي و بطاخللا اي سوال حسافة باجمل ش
 "يسوركذف لافتات ور و كني موني درهألاِس دره ىاولاس هثاعهسرزص هرمسألا نع

 ولاا يل 810 كلذ لاثم يل اودي قلو ميرنا ةدالطلا ن دمع لت»
 ا سنغيربصاو لاهنت لاق ك ىاىسفنرجصا ن تيرم نيد

 علا ؟ي,كددعرلجكمودبجو نو جيري معلا تادغلاب مهي مرنوعلي نينلا
 00 تضاحا ىلا مرات --

 غم - تام م1 0



 دس ااا

 لا يوتا مسام هاربا

 ,1 نب
 0 0 00 هر نأ

 0 0 حطي غمازات جيتا

 : > كالخ اانا مثالي دشتب ملمس هدلعهنالصوسا ]عسل اك

 ىريظ مهام لل لهنتسمواىنزاجادحا ىلا الئام وكل اح ى اا كتم
 ع دبعلا لكاي انك كا لامف ان ايبب تعد انتسامشد ىدعقم نكت اجرت
 هيدبعاوة بر ىكلاعضاون نرعل لرمي ايكب يرش وامام دحل مفروم حفربوا
 ,ءاخالعترلوق هب هريسغترابعاوعبجا نيرسغلل ناذ تول اا نيقيلاغم تايرغح
 ل 0

 ا شيلا ولا تغصو 00 "- ١

 فب ريم نعات لهاا 0 ةادشملا
 ه١ ثدي دح ناججاتل ل3دي ىئتاطلإ وهو ةططم خفت
 0 ا م |ةهن

 هفات لاك رملذهو هرحعيج ادباىا -ىادي تهب يجب
 اسم ل عقيب ادم نمد حا طع حداق نكمل ناد هتواصص عساقوش
 .ه نيكرتحا يو نام طذاحو 0
 »اح هند ايص ههلل وسير 0 بلواشللعكا

 ةاعارعملِبِق ةيحاص ىام ومي قل س هشاصمسل يداللعا ماهذ طكدملا
 تمن ا يح ع ج2 7

 ةحايلعلج لاك دئالع هددا لصد لل وسر جو ني سيطلا لاوحلالا
 قل جدل داع د دصسا هد ل لماكأاملافةياور

 22 يل



 * معي بورصنب راد عم هعمل هيلصتا ومنح هيشلاثا هي
 0 1 تا ها ةيقلاذاوأ
 اهب 'اياايلوان هن 5 للوانذ هبامما نم الجم ّقل اذاو هنم ثي عزتي ىتلاو جز جرلا

 انخطبت سلام ىلا بقفو لماكت هسا اك تاس لاذ كامن ”** ايتارعمهارانعفيو هنعارعزني ىذلاوهلجرلا وكي ة هل عزنوملر
 هبدللوسر اصلا ىازإ 0 نم جون يامن ا يول عض

 ا 20
 كوس ول تياهر فعال هدب ىطص هدد لاوس رع نم بيضا ناك

 0 مر موا و اه ةطمىئاىوامملس هياعسلؤم

 يازع هارب نعذيبو هاشم ىف هريظاشمب دح م هانعمّق يم قيسدق
 تقليشم املا مدع ةنعىور بايد ريش كا ١ بسرد بهيبججرع

 تامل شو لييعي ن نيالا ماظن الاؤ كد دولوملواوهرم شيئ هاو نبينا
 ام نكس هتيصدووبا ل نا ةعبسو نينس نا هلد وس كلع سزؤصوبلا
 و ها« يلطف جيزلا زبه: بعلاعردذ صمح فو مند ةيوعم نمزاببيعايلا

 ظ هدنزؤصمنلا 0 ل برا هن

 هيد هد سحمع دلاو طغل اد يع ىانيرد يعل ارقي ناكدن *”ةئليلع
 هن مل د ءاعفل ا ديعيوك امو

 ١ مهي لاذ هيباوجيمهلربا رع هنو
 ! "نيوكسو نيد فن ربكم ممبانارطق ضفنا ىز:ييلادانصلارخف اخف مطتاوصأ نا
 كار ” زيحوه م )يالا ةراصعوهرو رق ببارع ا

 ..هن مب برجا قرض حرج لل ب4٠ هياط وطيط قبلا اك قوبل ةرطلا رقم ورمنل
 : عم يطا انل الها ولج هيرطقو عرسال هيغل عتشت نانمدوساعهد
 ادؤ ع مدواج ,انلا عارسا يجر نو ةنولرتشح -دو كن ارطقلا 1 ميل

 5 7-5 يل



 --- فدبيزرتىا و 7 0 1 سيريس وب

 كلين اب نجتياورلا نب عج اركيوةرمعلا و يب
 0-2 ةودصلا» يلع هزعذ تالي عض :موللاعدهرت اوفس
 مصب مر مان ىف نوطيمش م د تا
 م 1 هنا قورمسمرعةيبازعمب اراوعدي
 هبلاطد الر :مظعلا هلئايتومركلا هقالعخا ع ىأ ديجع هاذي
 امتو كرابتهس للوقي هلا جا وان لادا صغتلاهيذىانزه لا
 بج هلا يس 7 د 5 مللتع
 د15 لا لازياخ شنو ءاصلاد فيدل قتلو لكثبدحيما
 أو ْ ايالب !ةاربملا قاحص فاحصلا تزرملوقبءيلادانا امكسامساكقئسلا»

 2 جات من او نييرصبلا تاقث نموهو أية ىلا تدب تبت نغذ ىوكسف
 هني للوس,رعر سابع نبا قريه نإ نعى نيعب "تلا ءام فت نمهدقلا
 مثلا مويوهورصقلاو نلاباروش اعمويهياسح ان مزعل لاذ سو هيلع هندا

 إذ موي ةهاوموصيلف كننيبب لهاو كيراقا ىا كموقع رمال تيه
 تام ل هزيص

 ول ورح اوجطولوإوموصي نارهرمىايلسو ناو نق نكد +لاقلومم
 يلعهلداط جوبلا نا عوكل ني نعىراضلاع اتافالث فروكتم ثيدعتاد
 مل نمد لكأ نمنا لموشاعموي سادلا فى دا الجد تماس
 يف لكأنكتملا نصور سوي ةيّمب مصيلط لكأ ناكنم ناةياود دلكابإ
 هيلع ههااملبص ناك ة ريس سباح نع ويعم ريعص د لموش عمري ميلا تاذأ

 مل ناضممزورفاملذ ةننعان دهاعمو نم وشساع موهمايصم ان شيدر

 اروناهماص ءاش نم لادا صمد نمزآملؤتياورؤد ننعان دهاعت



 مم
 اقجيرلعاههاو تايثالثلا رْبىف هيلعرالول ا نطسب د ذو كول نمو

 وهو( مدان 0-0
 ردخ هددت تيس نكح

 دم دايز نم نبالو اوبر لضملاد نزوبانزو ةضضلا بة ضعلاد ةيسفلاد
 اودوقللا ن منو ذوملكأهانعم ىفو قالا ث يدا قكيسكسج اؤمن
 لفمالثمريعشلاريعشلاواوبملغلاو نزولاب وا ليكأبأم ا لئمالن تاب شمال لاب
 ظ 0 دولا واوب مزنصغلاو قمؤلاو نخدلاوُسرالاو ةطنحلا انك
 ةاور فد تامومطلا نمتاليكل عيمجذ ؟اذكداوب واريد لضفلاو لخم
 2 راوي مانضلا و كحل 2 لجلي نونو فما نسيت زوبانن قدهذلاب

 ن9 طرلاببطرلا هانعم قدر لا يرملا» اوب م)ضغلاو دبب أديب ل عب الكت طنملاب
 0 اور لش فيي ليل لاب ءزلاي بييبزلا كاشحلاب

 هنلاب بهنلا ةظذلو تماصلا نب 0
 |وبراوس لثمالشمرللاب ماو _ةلاهرملاوريعشلايريعشلاوربلابربلا وتصف
 2ث دلو دب دي ناكاذا مَع تي اسما عما اخ دس

 سشلإءلايريلا وت ضفلابةضفلاو بهذلاببهذللهنعاتلاو)سم هدايا
 لدقف دازتساو داز نه ديب تي 0 3 م 00

 هقاع هلدالصوس!فوسملات لك 0

 اشم وع اةيسمب امس 1 دم

 دما مإلاو ديعس لإ نعن مل .عنيدالش اهوار

 - كحد م ارعلوشلا دءاطشا مل, قاس

 .وضافلإر لهب: مالا ناهض عيل :صاخ يجتاز عا يشل بنمو هوب ةيربلا عيري



 جيس 7( سما

 هددت )يع جءادشب اوجرخرمد 77 ابكلانمىا مضونذي دونني نامياكا هانم

 ا ضخ عافش مم ميني دج ف جرود قوريمملا عنم اعنضو هيف

 1 تان درس ادا 2ئال دا أ نيو
 ل ةردوس عيش ةيرموسلا ةيشعلاو ةيربالا ةويح لمه ىارايلا فب كاوا هل

 ةنمجب انولخ ليمش كلذوغو ميرل انزو نوللاداوس نم هنوه هركبأم عبي
 0 ةىا ةتشلإ م يملا خغب نومسيف نيريطمادرم دوج كا

 تما لاعت هه لل تؤ اهرض مها جزعرانلانم هات الكهرب 1-3
 تسياتكلا عقرب مل كلذمب رشة يهني نا هلدا _

 ةاصعىا راثلللها نمموق هه جيلا زياو دعب دم
 ةمانشب يل لها داس ني ديف ورعارجلاوةنسا لل هرمنا
 الل ل ط نعد ةلوشراقلإو كذ» ةماعلا دباؤص

 ' دوبشنو
 : 2 بمول ؟ةمانتااولل ل 0

 و و اوديدريغتفاى د
 0 أ اراهصةاطملاندعلاو هنت تلا ع فيرسراعشلا
 ينل نولخ ديدرطق فانكو لعبها علم مس: ةديجنوم+
 م .: ””أ كلذ مرعبه ني نإزدوعدي ىأ هلبإلا نويلطيرش
 ناار ارحلالأ ص ب لاقاذل رطل كلذ قبو سراملا هي ةزجب اود 6نضو هولا
 اهكاراقتعومريذ عدل قدازوهانبمنو د وانعم ىاؤخ ةياكرعؤو امل ١
 ذل ادبعأسألا ا | ممر اكليِقام يظن برلا ىلإ ذا ضالل بتل نه سومري

 0 ,ءانهدارفيى اك ١ :ةقيشحويايكفمو

 8 ا

 و

 ١ ائامسأ ورش

 ةروكذمىه اكتب قرط ير مللو ديعسإل نعم اديعوداطش
 مهنيا ناضمريدّمَس لوعفم هن احصنلاب هلباكفيالوس هيلع هللا سر لق لاقى دان !دييسإا رعطعزع للف ةزاك/لاوحالا فق والا
 ؟كيل نم نك احا ىا سانا شما نلا عجل وصوم هو نم نم هلعافو

 لب را تاالو الينا كتالي
 كنا كازح هلعامل لاقف نورعمرحا هيبلارسح | ص عمورقو ماب

/ 0 4 4 



 دورهأ ىف هلباقمعفيام لفات هوركش ته هنمجوخ دق هناىنعللو ءانثل (غلا
 مل س انلاركشيدمل نمظفل رشا نعاستلا هى نمرتلاو د | هاورثيبدحأ
 انو هلباركشدالرساتلا كشيالرم ة سه ىا.رعىذي هرتلا ةياود ىفو ههاركش
 ةمقلا موجرسانلا عفر انا كلع هلد دْلِإ نا ديعس نا نع مضع

 هاور شما قوهقلخوحف هتااطعو هسقن ملدا قحفياع دل لداعملم
 اعلا ماسالا موعد دراي ةنالث رص طر عقاهساو ار كاش ناك تيرا دم
 نايردلا ومككسلل ةياور قوم ولظلا ةوعد دطن ٌماصلار
 ةةلصشملا امامالاو كيم الارجل لا هلظالا لحل ود هلظفف هنا هثالا

 يلانل ليحإ ديعبإ نعوق لاو كن مزاد لجو ومابائرسعشا
 ”يهلأ ةويهلدا ىليارس اتلاضغبا كداع تس ياا ةرقاو هند
 لاق اق فييعس ىف نعم نعم فريح ونأ راجع نال
 تل 2 0 ل ياسو ياو لا اجل جا اوسرر
 يب ول يد ا يوما مد
 سس 0 د تلسم لرمكا اهنادد ١ ةادوداورهحا ماورشمرىلاو
 ظ د. لضعل | نعيتجلم نياو دجال ةياور قش | ىعتيلذ يادار! نم ظفل
 هو جام انوت بو ةلانحل لرتصتو نمدرلا ضريئرق هناذ 2 ةوادارا

3 

 اد لك رمئااورجلا دام ى 0 20 7
 هال 0 هموعو للخيل وقل كمس لووس ىقنام ناويح ل جيالةن
 كمون! سابيبطن ىثرقلا افكر نمر طبع نعأكلاو د وادوياجخلاو ثيبخ
 "ا هاهو 7 نعوذ اندلا فال عع عد فصلا نكلس هيلعدها
 قمكاح اوم هدبناسم قيلايطلاو دؤادوباو
 ال صمنلا تالين ق ضل ازكأ لدديدىرننل لاذد

 اا دالاك رح اما ناويحلا لق نعول وملك
 يمل ناب كمسلااش ارا رشرغد هلك ىلا نرصنمىهاق مر :

 را دوج جر علا هز هركي ىقاطلا كيحسلاو ءامل
 و هرلوك هنعمزجو | بلا هاقلاام لاق ىلسو هيلع ههالصوس لذوسر ن

 رج 6
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 صم ف قر ل بعود ةيوشالا نب عقر هولك تالفاغطف هن تاما
 ةريكاطو ملا عسل سابع ن باو كيعو هداج بعزيرياج نع يفاطا لاكأ
 :يطالراتكف جام نبا بجوغلا ل ةوككالب دارج ا اذك كمسلا عاون لل مرمش ىرزل

 اناتنيمانل لحا لس هلع ها ليعمل للوسر لاق لاقرع أع
 ةومااةيطعتممكو لاطلاو بيكلاذ مهلا اماودا ؛؛ةكاملاةناتتيل ظ
 ءابتيج لع جوملا جوزمت اللف هيلع هلال ص منلانعئىمضن :
 نعبطعنع4ب و هانعم قيشحنو هانم ليصفت و ثيدح املأ لاح

 ببراالا علا ةولص قيىا تنرعيمل هنا خس هلل عهسالاصمن
 ةليقريغصتلاب مصل عوع يملوقي نيب اكاموق ىداعي هنا نم 0 هأموي
 رازبلا هاورمو تم نا ىلا تنهيملمُد كرخا :فئاطتييعل لل لخلا معد ناوكذو
 هيل الص هله للوسرمتنقيمل لاق هدد ادم جر ع ق[رلاو فيلر اوتييَّسالا نبا

 منعا فتونقلا نالاعل دف عيالو ]بم تنقنمل هلزمخج رسب شمالا
 هيلد للوس كاذام ضان عوريغيوئطقر للاهاوراماماو لزاوتلايديقمو
 رعى رمةيابش ناهرمراحه اين 00 ا هثلعهس
 ارا نومعزياموقن' كلام وس رمالانلق لاذ عيبا
 -هلالص هطللوس تنقامااوب :؟لاقف رِغل اذ تنقي كزيملا دلع هاص
 ١ هلاغ نع قاريطل لى قسو نيكمشا احا ن نمرايح!لعاوع ني لدحاو هايهشرلسف

 ذو ةثلغلا ةولص ىف تنقيملو نيربش كلام نب: لنع تكلل
 اذاافاعدتياكراكاس هثلعسالصينلان ا كلامنير ضرع طخ اعز

 رمهارب رعن انعام سول نيدآح نع ةفينحوباجرخ دقو ميلعاعدوا ء
 تلا > ةيرل !كلعمه |اص ده للوسيرمنا دعس ديه عوج
 نل ا ا!عوع ليرمهشلا كلجؤ تقاماو 0لعبالو كلذ لقرب مل أدحا وارسال

 كل عمل اليعمهللوسرناكلاق 5 2

 عيدحلاةوىديمزلاودجامنباوأشنلا جرخاو تت
 هل صرنلا فاخ تييلص هبا نعمت” الأقراط نيدعس كلامى نك
 و تنبةوملف ع ضل خ تيلصو تنزل ركي ىإ فلبخ تيلصو تنقيملف للهم

 تعدباه !ينبابلاقش تنضيملف ل فلخ تيلمج نق يرلذن اينع ناهس تي

 ا



"| 

 .هاربإ نع نأمل ىلا نيداجرع ةفينحو بل اذإ «نيغلات و

 ياو وزل قوس باطشلا ورعسم هنالبزي نيدو 3

 202-< هقاع هلا تمل نبأ نو
 دعو نان ةبايوا لو لاو كَل مو اان تاكو و ذالطن

 0 ماسلا ادا دا با واق رواسم
 ده ناتضيح اش دعو ناتقيلط# 00 باقة كاع

 ديا اتلاالا اكرر االانتمما لاذوك ةصسحلا» قلاب دارا ن العرض هين
 عيا 5 ءاذالس هج هدد لؤصينلا ناكر نيا نعيتيطعزع
 ابعورش ]بق ىا ةيطنع للبرج اه نسزممفا جل مي
 رد زادوا لس هلع حال هيي يبدد يدى
 - ا ذولا ءودىتحرين ل كعصاذ اوس مالفكلاو ةولصلا 5 للا

 هع هدهلاص منا )عارف هنارجسعرب
 : دل ايفو تشرح م1

 .نمري دقتلاو عض ى ذم ىاةفطنموعملاوا_ سني نوقابلا ظ

 ل ل جحد د نيبهءام سمكلخملا لا هساز اذ أامكفدعيمض
 بود رمل طق ووهواب ابنة يلوفطلا تعم جعيزم ىا ةوقضعن 2ع

 مست داضلا جفدأ رق ىراقلا ناكو ربي شوا عنة وق دعب ن ظ

 راقلاةريم كل هئاذداضصلا من 0

 و اق اهداو ةص قهنمقيسالفا
 هناك ا بي هتاتضل نعم تا
 نسا ركذد دارلا فيج ءلعاهناو دانا مد :ةيلقلانوبيمل ملا

 1 25 0 0 بابا تا تان يزيد 1

 للي ذاتساذ هيف فون ىنلا هنضرح ىيقتفخمتمرصلا ىاةغخ لإ سوهيلع هللا
 حاورلاب | عدلا جر استني رلوقوزءني دلل نعت جر اش تناكىهوآنملا جاوزلا بى ميما

 :.”اطتاوحْقيتناكو عدوا ىفعاريزظتب ول زرما نمل بام



 عضول لال ذوويور ا هدوم ,دحا ىف اخدت
 !كلذن هرتنيدل (لاوجب عطوم نوكسي) يفو نودلا ا5تهملا مطير

 لأ مولا نع ففي هزاوبس هللا ن اخعي تولل حل رت هل نم هيفىلاد
 اس هقاعهدداأأ :هنلا | ؟.باكلدب يارعو هنوم بيق هنومذش 3

 كلذ الصدد للوسر قوتمُد لوعفلا  عافللا خب لمجاذاف
 ملال خ د ىنمللوركوب ىاوبصاذ نيد صل العا زنيوش قيدصلاةبيغ قب
 ”ةاربخا نايكوه غرسمر لان موسما سان اى عنصى الع
 هيب 5 ”الا ةمثيربزل لىاعمسلاكول ملل وىاامالغكودارماذ
 -7 دتشاف نيغتامنولوقي معمم لامفءاجي بهذ د
 ملينا ع ىىبا خلبأمذ هربظخ عطقا كوتجوهوهنزح قلت شاوأ هيرج
 ا قايرطضا ى ا نوقئانلل تحبو ةباموهوو هاهي رش نم حبب
 رسعل هيجرعو اهيلعمعا اهنا نينموجارضع اكرم تحا كج انهو تهرل ادت نوع ناكولاولاقف ا انشأ رعاوملتغاو

 لا نيممجا قلخم نيب ىقبف ءايال[ اخت اواو 9 7 او نبيل
 لل صاحناو نيحل ف هحور هيلع دريهنا بس هدد نك تام نيدلا موي
 نيقفانلا ناحرا نم مظعنتف بترتي ناكوكانمؤلاز ٍّس ٌكنع محتمل

 0 : تام لوجاصخشى الجر عمسا 2 ىللاضف
 ااطلسراايكهيل )سرا اغا لوقي ناكو نميسلابرنب دّداع هلدا
 5 ناديا هدد ليل نجدأ بوق نم تلف ىددم

 نشتو فاكلارت جراورظليراعطقانا 228
 دا هب اجلس ىقلجالى تل لويس اق امهم

 5 هدربب طغمى اميه ادي دشذب هئاع ههالص

 20 لبقياهركو تش هنلثلا طهر لي لهم درع بيجو ننعبوك] وجا
 /3 ىاربطلاو ةاتيمو اي كبيط هللانا لوقيوهدربب هاجيعمك ميرلا
 نملة نيله ناو 1 يو رج ياو مدس
 هكا تناق دصمريغهوصوا هراركيو انضم توملا لمه نإ وسللو نيّتره تول
 كلاهتقشم مّسمةر قشم ةدايزل بجومأي دلاؤّرَمامالكرازكت ن”ككلذ نم لاش هلنازع



 درعا
 ولتتوللاما تيدتوم كيلعههاعمجاكىماو تناى اي لاق ىراخيلل ةباهر ىو

 هاذ لل ىبعي ناك سم سانلااهبإب امهركوب | جذرش اهم دقت
 دجر اكرمو تيقذانملل نمدرعت هيفورف اهكمهه للا ملرسلذ ىا تامل ق لد

 هنا ثد نافذ نيصلدلا نينمةملاكنيقيلا نيد ف لهغ ب
 0 روكا ارق متم اهيا ةيلزإ توج ناف تدويالةن اهرب مل

 اوضم ىالسرلا هز نم تلخلق قاخ للا هنعب وقح اهيل ىوانيب

 ادهراشمانلا لكترايتتلوهولل :قكأ خرضن لكن و دناخل مف تنياذا سلا
 موا ةداعسل لشارف لع ريع ىاتام نيإذأ هلخاد سانا لك ثابربَملاِ
 . داى اراكتالا ةزهظح ةلويل مكب امع لع مجلقن مناقدار تل! بسمع
 ل رنو نلق هد للتراب ىا ةيبقع لع هي نمو يكلا نم لم واس ىل
 .فيلاسحاو من اعياو صمام نيركشسلا هلداى ربو هع هرضي اغاف اس
 3و يدنا ناك[ علاق سدا ى ا لاق نوكيب سانل جيتك ى رايمااداز

 طن للام البا ىا طقتلا ل اكلات لبق ىلا طش كا نه ىاأه رغم
 ”لااناكلهلداو سا لاق ةياود قو ىحاللامت .ارقدىباسلاممهلكن مركب ى!ةلاغم
 ارغج_ ماك عطرسانتلااهاقلتذ :,كيودإاهالت ققحيتي اكل لوا هللا نااولجملا
 و ناكلا مضخنمكت كيانثالا ةزي)تدامو سس اى الاد اهولتنألاسانلا نم
 .:ايامويا هو تيمودو نيثلالا ةليلل اكلت ىا نيت يل مثثن عيل ىاامتف
 ةنراحنباىا فيز يرتماسان اكو هرخا ىف ىااتالّشلا موي نفدوانلشلاو
 يعورالل اصير رجم خفية وْخ نب نوكض رعب سواو هتجزب قبعنقو
 رسطلا 0 ثيبد يح اوس هةلع هسإالص هنالسعي سايعيرباى الصعلا
 ةالوم نرغشورتماساو مق همدان بع, ضخ ]منيا ساأيعلاو ليع هزسغعب 0 0 ٍ اللي شالشلاو هسلاوءامل امم اضلاو حافلا ءاللاب ىلو الأ تالسغ تال 05 هلع هدالص ل سغ دق ورمامتب هانعم_ ى تمزتلا رتخو هل ضايرلا د
 اهي/ملع ثييدعر تسلا»اسو سصرتيوصعمم يعلو ا للإ نودبصي مس هيلع هللا

 .دقييلاورازبلا هاهدهانيح كت ّسمالا روع ريالشاذ تنئااكأ
 كا نموهد تش اع ىبا نب ىس وم ىف نعمدأن
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 نيرباج نعدلش نب هللا دبع نعوسوم نع ةيهيشسحم ود] نيعباتلا
 هبط نقاىامأمأه) ناكمرم لَم  هيلعهندا لص هس لإوسر نا هه

 د هأسو ف تاهلزوحيالوة إذ ومالا لع بالف ىاد َْق هلمامالاة رض د.

 (ز هيغل اق رتيرهجلاورتيرسا ةودصلا ىف ناكماوسىنجب قالطالأ هاطأ قيس هر
 اقيلرابيا دج زاوجن ىفاشلاقلطاو كلام لاق هيورتيرسلا قرسلابةمقلا| جم
 [ربديعو عنيم نبا ةجأه نياودما هاو ر هتيعي ثيدعل او امالاو موماملا ا

 كب اج نع عوفرملي دعو طن م ىور لقد مك نيلاةراب رع ب
 نب اوىقبيبلا_ىئطقر للاكهعذرل كاوغِْقُصْلا نرتعاو تعضلقو هل

 زل لن :جلسرلا لوقيد ةفينحوبا ةرمولسر الف و لسه هناريصملا ند

 -واانام اطوم ىف نسما نب نه ىورويعم ندس هعفريتغينحلب | ن :ء

 دبلارعراج نعددش نب هه دبع نعةشئاعنب ىبوم سكان دح
 5نقو ةءارقهل ماماكاة ءرقناذ ماما ضلخإص نم لاق هتلعهسلإ /

 يا ا ا 0000 ١

 هرب |ناكو قيلف حو اصاذاو ءاضلأ دا ه._غ مامال ءاخرركزحا
 0 امال لخ ارقد

 عوتجام نبا ىلاو نيمحنيديعو دما ةيإور قوارسة ياود قدي)
 قدمكضفن ا ىفارسةد ايز ةباور ىفو نآفلاماب ال [اعفتالذ اخو را
 7 تربجاذا نقلا نم باو وتلاكتماصلا ني ودايم رعدفاد قانا ر

 ظ هب [ميلف ماملاك(عمتبوتكمىلص نس ةربره نإ نعيكااياود فو نا ماي
 دوؤاد ىبال هياور قد زجادقف نازملا ماىلا ىبننا نصو هتاتكس ف بانككأ

 “ ةدياع هلد الص هن للوسر نلخاتكل اق تماصلا نب ةدابعنعىنذمرتل

 الجال عرفاملف ةئلقلا هيلع تاقثف سو هيلعههالص هه للوسرؤ ف فلا ْش

 نأ ةولصالة نافذ باتكلا غن الااولعفتال لاق معن هلق ركمأم|تلخ.نودقن

 نادر ظل و لس هئلعهها[صىبنلا اخ رقالمر ناةياور قواه قبمل
 ىا فرضا املذ ىهتاذ ىا هأببذ هيلاراشا ىالجرهيلاامٌماوار.مجئرق هلعل

 كاذارلاننذ اسوهيلع هدد الصوب ملخ رقانا نانا لاق ةودصلا نم غرف

. 
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 ايسر بع 2 ا ال مبا كال خراشلا فاذا داو لانكوم ىنزلاازهنم ميس كتمرحل و مز 3 هلو تدصادةدابع تدل دا نا خركشم ناتفرعرم نطير مسا ءأرذ ١هظنلو نيصح رب نصل اذ يع نع مو نسم 0 مم م مااكماديفو“ طلاغ ىا نقلا اغوائعملا كلما اجعل يك م انوسرايانا :ةلاسس لج - 0-0-5000 بال
 ديب 7-0 يد نومي دموع . 0 : 0 0 ةدولاب تمانع رفع لاما عوفرم تماصلإرب ةدايعن عرج مناد نسخ

 مك يلق ةبنب نورتعا ى ادد لوسر ناو هِقن لح ويفاءامدد الاهل م نجي لقوا دو نلا الب بكيأد تلاابااها لامه ةباجإع فاح 0 0 سس ا



 2 >0 دموسمع يمسه بح

 : هل ليال ذارخا والو أ طوخ >نيتساو هلت ىا هن ام تبجو

 ظ ا قوقح نمرئايكك/لرعتاو قرستاو فن تاو

 تل رتعاسراسرند مالكملا قابيس نم مارال قالطاملا اعلن عاس تعش كسف ءاد هلا بأ( ديس م
 ةلالججنا نم لاوكلأ تنافصب توسنملا ىا ههاال هل | الت! دبش نمل امش متباوريسب
 نجلا هل تبجع لئانمحلامر اكس علئ مشل رسب وصولا هدد كأجسر قا لامب

 ا نبل تيد هالسنه هلا“ :

 بالطلاب وجا 0ع

 اسلاءابلاو ةزهطا ةيلذتب ءادثرل لوبا عيصا ىلا ظنا ؤاكك ىورلا هدد لحم
 هقنا نيرطع ١ ا لايقم ل لد هرخآىزممئويز بسلا ىاأ د

 .كاظريالككريكلا تن ولوهب ثيح جراوخلاو ةلزتعملااعدرث يدح !اؤو| .
 وحاتم جخ ا ظفلب رصتخشراددرلا ىلا نع لربطلاءاور هديعب ثيدحن

 ما كل لجلا تنارغب اعّىرس ناو ىنناو ةدج الهدهد كاملا

 يارا هي لج سامبا ادهرل لإ نعنابح ب لحا ءابسلا
 نعالمشلا محا هاوروراد اللول تنا مضر قرس او فناو ةنجيللف
 دبالاق ةنجاخدالا لذ لعام هللاالادلا لاذ ضبع نما همخ نب

 :دناو ةعبارل 3 لاك قرمس ناو فذ ناو ل5 قرمس ناو فن ناو تلف
 هلا ةكلاق نزال ميضنزرت دس نعطسو اال قلربطلا هاجر ذ ىإنه
 يأ هلا كلاق نمءادخلا ىلا نعوهلال ةياود فو قرسناد ىفذذ ناو ةس/ا اخد هطا
 ةضناو لاق قرس ناو فذ ناورادالاوبا لاق ةندج الخد هل كيرشال ثحم هلا
 نذل *ءذمزتلاو سواءا موراد حلا وات مياغب لع ةئلاث لاف انالث قوعس ناو
 لومارمنب لاذ مالسلا هيلع: مجالا اعوفرهّرذ قا نجتجام نباو نابح نبا

 اق ةرسننا اوىفن ناو لجيرمجلاي تاق ةنمجج !]خ دايس هللا ب كرسن كت دام نم هن '

 :رازبلا ءاورثيدح ١هلصق  #ليرش ناو لاك قرسس ناولذ ن راق نك

 كجم جرو ةنجئ لؤخد هد! وسارع نادديمسالا هلا كن ذ؛نمهظغل

 ومج 0 0 3



 قة حا كف
 « لديك إو هساالاملا”*”كاد بش نمطظغلباضلا نب ةدامع نعىكمرزتلاو

 2 9 و ديحوتل لله | لطعطتمرح دمياتلا يبربته اذ رانلا هيلعمددا مرح هد

 فلو هثلاالاهلا اكن ادت دحلا نمأم لبجنبذاعماي ضان عئجامنإ
 __ ذا هيي الف امه[ لوسراي لاقرانل عسا محل | هبلقنماق دس
 مى «ةحمد ءاعم هرمنا: ةياوب ق داو اذار آآ-آ26
 تهرظ ماعلا رحاب - 0

 2 نع نيا راطن ةيقفذركت
 لدي نوسلونب قل بابك ساو هرخا 9 نيعل
 , نياوييعسابا عع نرباعمس كَيعلا كلامك نلا وهو ةرصن ىلا نع :

 امةرصمملا ان هد اذ عديزبي نيديعسو ةداتققمتلارءهأ اريا_نعم مو

 املس هلع هس وص هدد ألوسر نا ىدخ !>يعس نكن ع لبا نرسل
 وإ هيلالا اهبذ لخدي ناد اكىزلا اهطرمت ىا ةولصلا تضمبوتضصول الات
 , ري كتلادمهتلاهؤسغلا نم هماتم موتيأم
 الأمد 2 0١ دعلتو

 ١ قهلوخ مإم هل اللحس تشك

200 1 
 0 ناكناوربركملاظن اظنلب مدرحلا نوك,ن لبجاولا نا

0 
 تلا!عل مشل طسحاول لسنا ١ ارملاذ نيح اصلا هللا دايعاعو

 ؟!ةولص ئزعالو لكلا ةداداو زب !قالط باي نموه وكذا

 ؟يهالكد تاياتالثوا ةروس مض نما هريغأ عم جد محامبالا
 وفشل اذالخداصق تاياثالثوا ةليوط لاذ ضفلااماواتيجاولا
 ةمكفض- قناع نعي قواسم م داماةينص افلا ةينكرب ب

 فعيام ةنينح لبا 0أ1]1]]11ذ ]ز] ز]ز] ]1
 اذو دنت 0 دل 9ْ2هلوق ىوارلطيبري ئش
 م حاقد و ضنا عم قد ةفينحمبا'ىداشاعا قدس قل

 ةيرىكاورتياتناكولو نم لا نص ىإ ٌىَشابهعمو باكل أ ا نطبالأا



 0 او راصلا اتقم ضو قفاب د يعس و نع شل اؤ نجم نباداور
 يس رو اهريعا عم رانكلا :غانبلالا ةودص كرجل ابيلسج )يِلتلاو
 مجام نبا طوباه اه موريرجن باوا فخم عتو ميش ىبل ن نباوال مو

 3 ناذ بلص ةيور ايلا بدت ميريإلفمكدحا اذا ةدازديمسدب
 3 3 ماذاو هيملقرك ا صوهسيم همك هيفكو ةبييومظعا

 5 هررمعاذر ىب نعؤلربطلا ةياهرفورستلا لج رضوا عملا ءؤجي

 ”كيتمكم) كذبا تلا ابايلهور كتله غوروبطلا ةولصلا حاتعنم
 نأ نعشد هاهربن ادزتعكم اكىف أميال نمل ةولصالو
 2 لاق لاه ليبعس ىلا نع ةرضن ىلا نعت ايغس ىلا

 رجب" ع ذع | ةعبس يع دس نادال ماقم ف اصللوان مل
 : اس ةيمدق تقمو ةيتيزمو ةيديو لدبلا 2

 رثنب ريالذ عكراذا ههقح قحىذ لك يبل ىا ةعنصوم

 معلا فمرايخا خذ ترم الل لانجةرمكل 5 حول

 د3 ةرنضد فأن -- ةكيو خوصن

 00 :ءاللا ناذ هيلحر ديالف د
 :١ ةجراكاو 1 سمه دجحا» اورو هيلجسو ةيث مدد ةيليق“ و
 وه د هْميْبَم بادأ :اعيس لع هزهم نعل اج اول ابدل

 ملل لاقرتياو اور دح ريس ةياهرةداامدقو .هأتبكر 7
 كايف 00 هيلع ههناؤ صو كوسرأ نم

 مهل: للوس مْ) 5 لاق دعس نعقرنصنىإل
7 0 : 0 

 مغص هلال بعز هس ىقانع

 رم ملك تا اح-ةيماماى ارت مما اص هل
 ظ دان بعاهمامال)ابطاذم يرن ىا لاا متم دحا ولك
 ع مئات كتمان ءَهسم| ىإةدمولإ < سيح مرفصوداداوا

 ا تلصق لج ةلصّستلا» كتمغنىا هيجل

 ان“
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 ايا 0 لهل ه سنعيد
 سد فاخر سلوق و نيعل م تن ية نس ميهاربأ ٍ

 1 ا ٌىِبلاهيلعاصو كلذريغليقواموي توعبس هلو
 جم قيود نس اتم ديومل

 3 يو ديو ونص د مه تن|مالسلاو ةولسلا
 ءامايذةولصلا ف هلع هتدءاؤص ى 13 مديهزرباهدول سمكا
 ت6 دكدمتد قت تحيا عاريا ناهد نوي دتقلإدباصصلا ىا اونظىتح
 ةموق ىارسايد ناكث عولرلا نم هسار عقرم هلوطر طقم ياما ردت
 226-2 :حوتد هتموفرلدمم ىا مايؤر لق سس مشرع 33

 ,ن عااصمخنمس ولجرلا سمك لوالاى ا هدوهس نق ناتىجلا نإ

 ْ يي اح ةلاظاك(ن مب لملاىا كلذ لتمزعتظ ةئاغلا
 17 هب نيجنالترا نسم ملا لوكيروهو هانعمف و هواك لتشاذ قبب ادهش

 آف مشل نأ, : هاو
 ا ل ا 3 تبا
 موال م ع ةواذاخ ىا كلن كن اكذاف
 اههرمخو ل جسمربا عسمر | نع وركب قليرع ا تاط ضبا يار ةولصلابرك طحت

 يمس ا هحا تبول ناذسكتاك لإ ثمنا ناطن ٠
 «ا وبدل باور قدر كباس شكلي يب يس ا مام

 هن للوسراكبع لاق قراغم
 : ليتل اههينلاهان توتا لصفقتيدلا نمو كلاتاوب ذا

 ادطصن وتيار اؤاف هر ابيع يضفي ددنا» كوني تايثألا قانا اقم تخل نوب
 1 ةعتباورؤ دعاس توكيد اممم اك

 يدم نبقو نكواوق د ضواواسد اهرب هددالعواف كلفن :ةاالارغ
 هلرلا# ١ يكل دا ملأ دحام .ءظ.ءاهتكتالؤملا اشاد اطلب وري سريتجمب



- 1 
 رتجامنبو قلسلاو نجل مغ ل يضخ قلن ميقا لذا للع هزذاجرجا ش
 ىلا تيدا شوو تا »اعطت كررشت كا زياد نقل مك لإورتهنخم ا تعا

 اهزفيث اهنباصغاعااضاصغا : نمل وانتا اصول ىتحت ل نمي
 لأ تاج تح تامل تين دا ىنتيادولو تلتهم لع ةلئعشلل
 اوعذد 2و ها امر يع راطاخ دداظو اهرانةلمش  هيطيضتجاوُ يذجا

 كك لاني رمش اخاه كما سف اّهشءتملوانسكانيادمخ لوسرأب اولاد نيوويشللا
 وب رووا أولواح وق غانم تطوان ةنيجي اسياد ؤيلاقأ ٠
 + اياءاولاةءانلا هلمارثكاتي تمي لمو عطخا م هورلاكأ ب ظنِمر املفرانلا تيم

 رات زك, لاةعاي نركب الة نمزكم لاذ وس جلع ل
 2لهلريخسل نم تياراص اا الب يا ءنكمهرلا و سدح ْخ

 8 ةياور قو ؟ عه ؤصعاتمقراسى ا هددا)وسرىقرأس تينا
 -قلورانلاب 000 ا ل

 ب هن ا ارضي هيدإ اريل جاما قراسس مدعد كادبعرانلا و صاابق
 : ههتكالاهي قلع قي دحأ هاد ليتج وسما صعوه و ملجم عفو ةلمملا ظ

 دما هلوسة يرَح -يرحتماقلا 9 ةلطبوط نولطلؤبامسئامامحأ ةلرما اهي
 هديتنا دابة يجتامإ اهلي اهل و

 ماش نمكأت نشيحورو ساتتزمل ىاآهجرتملوأه بع ميك بما طفي
 مداخل قيل هيلا اود ةاملاب ىدبب ل ثيم ماج بطما منب نينا" ظ)

 اتسم يا دوضت ا عر فدان طعوااعوج تِيامرتحا طبر قمح قدي اما تسأرؤَساعب
 منك ممتن اقرأ اقراس عيعد د نيدبع تيار بقل و ىورمل اذه قيئاديفو اهيفوءاسجمدأ

 .ةلخع امدح اننحل «؟راذلو عاتلايىا بهذي قلاع! خنت ناك خلات ا ناكذ هلوقم هبا مكب زعبل
 اذاؤ يه ذ ذهل ىؤخاذا اتي اهمقد ىرضقد هايف نموت قل نالت

 ! دورات اف هيضرمع كلام نيم ئار واود قف مقل جانا لاف
 النا دم امامالادنعد ماسلا »ةولصلا +يلعمب بعلب 0 ظ
 هلنومد ههاج جارمش تاو ههجرابالاهتبإ) بهناوم يل هوااوس اب 8
 قش ىعتمرصق نا نيدلعت لص هدليكدخنا سانام 8
 0 و ل

 تف

 ١ امي

 هل



8] 
 تق ندم تيار دقلههأ ياو لاقبغ كا يزع نيدلا تيضفو كتماكي ضو
 تيري هال مرلا ساش وركترضإو مكاني درما نم ةودالمناامصا

 ايسر ءاعنمولاسا مل دقن ملا جدل / دعا ميشا با
 د داهم ا/ديرب لهدم اج ىاملس لع هلد ااصميلا ىلإ لادرجسعرإ نع هيب

 هت ا كوباىا كانو
 هدا هس 0

 ., اهعس ايا زعاطع عي ورمجعةيبلالاو يلا دج هاور ثيل حا
 تبا 7-2 ا ُ عل هديل اق ةرشجلا ةرشعل ادحلوهو صاقو قا نب

 ب نمرع مره ىف د وعن هن :وكلاح قراجمنا ىعلاو] هلع لد ااص
 هعصتو | هفصخ تلمأالل اذ كلل ذي ىدواىاد امي ىصواهسلاوسراي تنقذ

 رجز؛ | ذاهنمل قاب ءاصيالآ توك ناىبايفىاريذكك لشلاو لاق هنتش تلشا -

 'ظ رجلا كله عيناه ال. لاو ةدسلاد بلع تار اقف دزه قفدله
 لام اعط ملام ه فكن واليد مم ع و حو

 م داىالاذ هدوم د .: هيلع هدداليص هدا لوس تارتياهر ظ

 ءاذغللىا هلكىل :تدصوامعف لاةمابصتسالاريدقتب تديصوا لس هلع هسا

 و ربل رمق هلكر امجبا نعاعتم ثاذلا 83 لع ةدايزنيصولازشملالو نياكسلا
 يسداشلا ذه هغلامو الا ةيلاعب ست اس كلع ساس
 قفزئاجيىا تلا تاشلا »دعس لوق سنع هدلعهس ل صونلا يلآق
 ل 5 املك غاؤ.ةدايزيكتاذودنع اوما ثلث هليمكم اطعانزب دمو

 اساور قو كيلا ةيسنلاب ىاريشت ثلنأ لذا ساطي نيدلاخنيعنلرإلا

 هلداإوس ٠> لاق دعس نع د. 25م لقتل فو 8ج نع هيب نعم 2
 ': ملا رمق وزلا نا ةدالاب دقت ىاندحض تدل دئزعسالس

 .[230/0اةنيصنل اه تلت بر م”ىصوا هلل ٍللوسراهت

 ا ا . 14 يمد كل

 0 اخ يا مْ + ا 7 ياا ذل كيت ىلا
 5 5207 كلاما. ةهئاونفادس بلا يعلم كيفن ناورؤ دنيا

 م
2+ 

1 





 اشااكتبح اصلا لوق ن لعل يل دينو مهنم ىكرب نأ فاس لك مدهش

 عفوا اقتامش نوع قلب قاوناكذا نيهلارما عيوزنل مقهي نيدصامسم
 هصفسل رحت افيب لاك مدقتا ل ةيوقت اس هشلع هسا لص ىلا نعى ااندع ثانباو
 ده صوصخملا ىارباىمصلا نم عمجى ا طه معمو مس هيلع سل ف
 !نسح قروسلا ف لمس ةيهل قل يمج ةوهلاد وسلا قف بألا
 ينابيع علا بتم كتل يملي ىزلعشلا سورج ادي دشن مالا
 9! اصوصخىا هللا لوسرأي كا رلعمالسلا لاف انّرفاض اير زؤس ىفدادتيونقي

 كلع هلدالصعما لوسو هيلع رد لاةاموعيا مالا فتم ىاركي
 اهكلملا برقا ى ا ىوددا ل اقف 0 دنرسحايةهمالس ىلا

 وطغوا ٌةَولسَح بيرق ىا تلتوذدوا ةٌوُدَدان دذ برقا ى اذا لاف هس كوس
 الاقمش لسو هيلع ههالصمسا لوسرلامظعم ىا ارِئَّوم لجرلا ىاذاة من
 سر لرم ةيبر قصتل ىتحاتنق كسلا. ةذ[لاتفمسالوسأب
 همدد الص هين ىلع هي دي عضو و تاياورل ا رصعب ىؤو لس هيلع هلدارص
 دارلالا نع قربخا لاقف هيدل بيداتلإرتياغعم هبلاببهتللاكل ةدارا سو
 كو ككاو هناغصوهتذب ىا ساب مزن تالاقالا+ا دب نم قلل ضغاما
 هرانذو هريثح نمرخألا مويلاوزتنج قَسّديواتعبلاواريقلابى ا هتان دؤسر
 هماورثاد صعق نمىا هلئاإ صورو ةعفتو ورهو هولح ىا هرش و مريخ ةنفلاو

 ْ تا ا

9 

 اطسسا



 علا
 2 دروالواوملاوهورتاكرالقاماكوميدهضللوسر لنهغناودم' الأ هلاطب

 )لاو تقابص هلوقل انبد تقدص لاق ثيسدح ل رسخإع مال اك ى ايما
 ينو اًسلاو ىنطابلا ةيجيرم هعيددضو ناهلالاق يقحت هياوجو ل واكل ل اولاعترا
 مدحاو ماللسا و ندريالا مووعم .عرشلارابتعالا قو ىوغل قرفان هورهاظلا

 قنايالاو |زعذم دنا لدي معد نمؤم اس ل كورا ارك )سم نمو
 الأ :ضباساو مهل الأ ماكجا ءارحإل ط رض ر ا رهالا ماو قنبدصتل ! ده معلا
 ايالنيسغى ا ناسحالا نع طربخاف لاق لاوحالاهولاعا ههاو لامكاك ماب نن

 مت ناةروهغلل ةباورلا ف و هد لبق ا ىاللل اوهام مارت ماعم قمل سالو
 ادهم ةحهاثت ىا هارت نكيمل ناف كيلإ| ظانو كي سلارضاحمأزن كلن اكن
 02غ نأ كايرلع_بجف لاوحاالا عيمج ف كلوي هنامل عاق ىأ كاريمناف لاونلل
 لا تقدص لاقر-غ لى هلع خص اَذاَو كلذ تل عف اذاةىوارلاى!للَق
 577“ ام لاذأاهعوقو تتقو نيإ ىإ هىبتنب ىتستتعأسلا نعم ٍتَأَد
 هياوس هن اذ اب ج ئأسل اك اوح-رصرحأعأمه ئىا !نميلعا

 ةةذعل رن تامالع ىعامارفأ 5 0 نك
 فول لاف رسم بيغلا ياضمريصصن ايفو اديه اتاتسا ل رس سعف:

 هيف ارتعاسلا طع هريغرت عالى ا عنعملد !ناواغتعارككو اادأببشتسا
 هلمياليا ماحرالا قاممل هدو هل تقوي تيغل لل زنيو:مايقلإ حسمت
 ضدا ىأب نض ىةتامو ليقتسن (ؤيىا عر شت اذام سنى ةنأمو هريغ

 ايلوالليبب ال نمهداد (نل مدار م ريبخويل عهسا نإ ليابترا هت ادتع تومقأ
 يل ةياغا تاهو نكما مل مضف نعىا[.يييخاداكا كت هلو ىف اك ةنافرتصاسلا عال

 رمش بترقولص لف اهءاذخل تضقإ تيك ادق
- 5 
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 : 59 7 هد ءاعوخ :. 2 ١

 خام اور 0 !نماشف ىابع - 5 ١ اني 5 2
 خو ةره لا كش وان دلا قد هز ايف ىبقلل اهرمو دف دجبتلا اين نك 0-6
 0 و ,ز>ةارويقلاةداب 3 نعي كتيب تنك نعمك ادياق و

 اني | ىانمالا موه نع مدار مجاولوتقنالو ة ةرذلاكارك د ى
 :.مامأو ايارخالن قوق هلبقامم لامقشل ل هيومن اهو رخ لت ى ااهوكسيمنا نع
 طللاعةقفشو ءازغملااعديسر املرسسوم عسويل لوا ىا

 2 اارلكش م كيملا ين ١ ةذ35لاصدإب عمسو لذ تالاوعان علل ةيوتم ةدادز

 لكاي نال نعد ال( كك متكش نا شاعلاد ازلاورخدا ىااو دوزتو راكواذن

 ملا ا5يباسم ج توكيل 1 تاريح اكو هفلق ما طفلامعطبو هلق
 قوقل اننا امر نعكتيطاتنكأ" حدي ربوع ىنمرتلارّتاور قودلعلادانو

 نعواورخداوإيط اوركل يامال دل لوط لنرمالع لوطلاو ذعستيلثنالا
 .دلحل! | تقزملاو ءارضنملا عدلا ىا منح قف بيرعشلا نكيكانيظو ىابيرسلا
 دوقنللوه تناكريقنلاوءاب سلاوريقللا نعتياود قهريقلاوهو تفئلابدفلا

 هطالض داراورمتفل ة)عم تناك وورظلا كه تأ ةعنم ةجببلاو بشن اى آ

 قتاالآى ااودرشاذ هلوشب نامت أ بمتسبالم عم دابرعنم رعت غلابلا لس هئجع
 ظ ايش ليال وظلا نافاهريغو تهورظل هده نم تك سلا
 وةدهاعلابنةد رمها 5 ل بج ودة بيصعلل ةروص ىلا رج ابا ركل لرسم بالو 1
 2 يسيط تنذ ؤبرن رع ثييدح قدرك لولو يا ركسسا» أودرمتس

 نالاهريعو تاايمرلا+ ة. نوظ كى اويرشاف 3 "يا نرورظ قالا
 17 يمل موس ل لا .ركلممر هالو تخيم قا بيش ل حبال جظلا
 : مسمي نحو ىوارمع ا ىااركسماوترشتالو ةاداعلل برق
 وبيت ولك فاو شاذ مدالا د ورظ لالا ز ببرننلال(ن كتيب تنك ة ديري

 دعا تن , تكامل نيو تاتادديو وعي



 50 ب يطرأ وب نتي تابت ل ووو عم
 ِكْمل انه وماربتف ىف سون انيضاماذاو دوزتوأمه اة مأ 2
 لاك مك ةطددامد 2 لو لا ىلا ىسئاولاىب نيا اودرشد

 ..انرانال دهرا هش لميا دج ىلا أذ : :

 انين تروم نا برق هنازعملاو لسبحمازجا عجم ىا ةيبنج نيب نم جرت 2
 ةيكرأم هدا لوسرأي نيرض ين ناصلارشعم رضى ا انلق ديري ىالا5هنز
 صو ل ىف ىبب تنناتسال او كلامي بيس مسا ى
 ْغاببس نوكيلشذا فيكح العلو لمسذا:ىاربق ىى ا يو

 كد لبا نمنع بادع فرنك أ رعاعشلا 3ةتنذاتساإركم ابد اذع ن
 ليلد لنهو هب كرمشي ن ل غنينالملا نان | ىجسملوقل نع بعمل و نذأيمل ىا
 هان ةتعا ىنلاوهو ةرلذغ ةلخادراتلا ق انها ٌةرفاكت شام هما نا جيرعع
 ركلاؤعاتمام لسع هيِلعدندا لص ندا لوسر ىدل أو دنيا

 7 اهولعتامقشدتدت ل
 ةكاع» هريلان داتتسا لاذ لير نعةفينح ىف 00 < 3
 مرقللاومكت اقبل للعم قلطناو قاد هنن ذات اريق ةدايز فهيد

 ةنظرتح هراكب دتشا مث 2 ناز ىا ةلدوط تكة هما اريق ةرايذ ىلا 8 السوي ضمد اشدلف ىاصقفد كاع منج د نوللسملا ثلة ربغلا
 00 00 كاك اامرعمل لاقف كسوهلم اذ ءاكيلا نما مال هنأ
 ةةاتساذ ىلنذاف ىئاربق ت رايز قيود تنذاتسالافاص كلينك ىا نا

 :الرجد تولسل ا 5بهرجميبطلارضتقم ىاأمط محد تسيكب ساشا ظ
 .ءافا لاقل لوف لطم ثيدحت اا هو ةهبرشل جوج ىا سدا

 ايمززعةب نبا نعرجاع نعداو » جرانل (َؤ نوب نسال هتاو را الها

3-00 

60 3 



 لسوهيذع هلدا اص ءر دنع نيسلاجى ا اسولاجات5لاق
 امل هناذ ىدوسلاازنراج دومنانياوموق ىا لقوا نوشاملاك

 ةيلح ما منوباو باوثلا قويشلاوب اورازيلاواورام لع خالثلا نري

 75-0 الم هلراجت ناقح هلراجرو حلو قحهلر اشرت الث نإ جلا اعوفرهرباج نع
 ملسمراجم ناقحمل ثلا امآوراوجل قحمل كرش مراه كاحلو قح هل ىنلاامان

 0 “1 مر[ خش قوقح ةثالظر/ىنلااماو راوجاقحو م السلال قع

 الخان يربى الاةداوجلا قحومحرلاقسومالسالا

 فىاتبولافتجمفىد بازل صئادياعؤص
 تاراجر هدا لوسر فاو هلداالا هلا الترا لوتس ل اقم هلاح نعما

 لكما هرما يف ةرايسلاكى ا هسا للرظنذ هبكب دراشلا نمريجنيو هي نم

--- 00 4 2-2-7 2 
 1 ىبى بم صلخ يأ نّمنا ىنلاهلنددحلا هلع هنازص اكف هسا

 ةياور قورانمكل لبلخ ع نرمى ا رانا ىارزتحس ىيبسب
 ما يالا نما مود ىأم هودحداذلا3 ةللاو جولصلا نأ ىأ هذا هنايرخاىا

 - ىلأ ق.الجىف ىوارلا ىالاق ىجومل انراج وه انباوصنا اركلأى ا ةباوعصال
 مالها لاغو باتنكت لها نم ناكةنالمعن لاق هلداالأ هلا تادبغتالاقن
 :لاو دوسيبلاو مجتلا ديما ياسا يس قلد تالا ةبابلال فهى

 -اكلذل هبلق ليم ىلاءاهبإ اهضو هكمربأ 2

 ء!تصوخ ثرخإ دعي ةره مالكلا ىا 4

 للا كرها ةه قعدرخا لل ةاره كال مالسلا هل عمالكى !تيءد ا ىوارلا
 هلوسرلاّعف هنناقوسر كلئاهلل بخار وهودإىا لاَ لاف هلوق للةمدقتلا

 هنمرا ءاشااليلقإ اك هيف اطول هتكوحم ود نمرونيو شوج

 ,ا وم موى اف سعت ةصاخ جهربماىموا* ندم وةلق نم هريس فيوزع
 اميز

0 



 أهعم يرمى م داو هرج اور بانتجاو هرهأقأ ب اىاهساىومت هأش كو

 ره لاقمش ن وما ا ب ا يوم
 ءانصرل نير اطىاهددا ليجس ف هين يعتسمى ا هه امج ا ورنغا

 الشم مالو يصل نيل م هد اول الك اوس قحري ضد المدد اي ىا حرص 1-6
 زل اهرب سلا اوضقنت الا ةممل !ل احلا سكب اور دف يورتمنعلا قاونونغ الما

 ام امهرينعو د تدالأو تفدالا نسمي ارطالا اوعلتقنالى ا ةثاكلا مجإوش مالو 5
 وابدي بل لاو أ ميس ظيغلا ةمايذ بجول ليابوةعفتمالثداذ تانضالاع

 عاربي لل هعنننو ىلواهرممأ ذا غولبلا نو داريغصادولوم ىا ديل واولسستالأ ع
 2 م نافذ ةدلووااناطلس نإكأ ذا ٠ك ماع ناكاذااميسل <

 محاكم |ةياور ىفو ديرب نع ةعبالاو طلسم هاود ثيدح اود | 3
 كدا عاد بلاص نوكي تال 0 اد نيالانكو 111

 هلاذاد اهدداو ميتة ديقمىهوت هاماالو دؤاد ىادازو كامأ
 6-3 9 ل نكلا نم اىا 53

 يم ابساغا اد 0

 هشاماودبعىا هلئألخ يطعل ا ا كح كو دارا ناف يصفى ارلا 1 نم دراجى شال ادام مفاد ليام 0-0 ىمحاع ارلازنإ 2 اع الا هلدأ كحام نور لت الركن ان ]ولعت الد | اولع 3
 َِت اى برها كلارلش 7 01 وك مهردع 2 فذ مهوطعاذ هقم املا نعام تان
 دم ودرست مذ رق - و دادا نافرتبا ورقوركسمب كي ا

 ابا ذدر اورلوسر ةمنأل ههلاةمذمهوطختإلا هلوسر
 02 2--- ايا مدور كم درا جن أف
 لما تونسؤملامه وراصتالا نمالج ناةدبرب نبا نعل رعايم ل
 كيسا ىاانييزح» 00 ههالصودد لوسر مةنيفملا
 ناك مركومتدامو هتفص نم راضى آل جرلان اكوا وز جس هلع مب
 ءا.ة قل | نمجير ضحي ى الوهم ةغيصب هيلا ع بج شعتوا ىنن ىؤيعطلاذا



 .ل لانا وصي +3 ناك ياوجه سم لخد 0 هراج ْزئقورتبارقو
 1 هًامدعيواهتولص قى! سس فهد ذ ا ايلصمانيزحى أ 4 ددوهانجف

 0 تنزحأم تملع له قالى ا لامفمونلاؤ تأ هاتاذ

 0 يس ص ا 0000 وهوىأما اانا كيرلس
 00 نولعا الا اللجرلاى ال لق ةيسايتساامغ!بلعمل

 2يضيكمضرع مل الاى نيذاتلإ طلو هو ةنزح ى أ 0 يو
 5 يا ناتيالكن سرما هتاف .رما هتاف نيلصملل ةولصلا تقو لوخ نب مالعالأ وهو: نيذاتلا
 هدا هتايلك حيوا ناذالزملعف اضاقوا ةسانلل ىانذؤي نا الالب اينا ٌةوكْف

 ماطقيفو نيتممهس ا اوسر لدوعتا دما نيتةرعهساالا هل كذا كدبشا كني داهطإ
 تيدا لفل ااع ىنبّترم ةولصلا لع هعبت نمو ىف اذهل ذالخ عيجتملا

 يردك نارك نمد رعاكم قال يايا ل
 داذا ل علعةل ال5 هيفوراركتلاب ىوصوملا ناذالا نم ى ا كل :جانمتتماف

 كلادورعايماوددس ]هانم ةفئاط هعيتوىداشلا هيلا هذال ذالغتمافالا
 ا ساق لق تع رردامورخاي دارلاف حالضلا لع قد يا كلذرخا

 مي نلاو ملا !|نمذ فناكرتماق الاو نا ذاك رم تيوصوللا لنه ن للا ةداشا
 1 ديم ”ةرتحاعا اعداصنالا هاذ ساني هاك مامم سان ل ضاذاحه يذلا
 ةيلماو 00 وبا و ابجا و#
 دركد د ارد مالكلا برم اموزوخ سلا, ن ذؤمإ ل صول مان غؤ ءارامدلا
 ى رس ىدا شدا 0 هنيرع هلن الص هيلالوخ سلا داراومنعمسا

 0 بابا ثا لامتاو ىا ىاردقم خلاب

 : زدايا نذاتسا نيل

 ع 0 ا 5-- انربخاخ سو



 هلأ ةيفيك

 ١ ره ىر 1 نمزلعد نا ياور قوم تد

 كو هنزهؤ كن مورانأهيطربرظ فان رمش نيزحم ارذ اسمع هسالصعال

 دلكأ نع هني بلقن ةين تر طن عىا وصناذ هعمرسانلا ىامّسضوماعطا خبرا
 /اراثانمىا اذصسلزوسر نزح نس ىاأر بطر

 ظ |هنزحاذالس هدوعاس رص هنا درو ا ءاصي ةيمسم)+دف هماسط كنق

 ةيالا ةولصلاوريصل اداوتيعّساو ىلاعت هلوق كمر ستقم ا

 هلل 0 :انان نس ذا كل نكومهائدن

 هم دعم هد ىأر لاق هنزحيبسامملخ اىال هلعسالخ

 هملعق لجل لاق الاليرماي نابرعههناَم ءاعملا و اتشلا ظاضلا سمن ا ذلالريس

 ةلتجطابتءانالو نيتلججتارابتعاب ىا |ننترهربكا لنا ا

 اسال هلااكعرمىا 00 [هللا نيتره الفا عج نيترهوولصل عب
 وهدزخأ رمابيرقىا ك كلّذحا فلاقرغد نيترمىا كلتزمادالا د لصمتد رع
 دل 9 .افاو نسانلا تاذاكث تره ةولصلاتمأ5 لاق حالف! ايعج دعب

 بابل له لس هتياعهه للص هلنللإوسر قاذىر اضل هّجناذ ناصتخلالو ةدابإ
 و !ىراضتالأهل لامفركيوداراجغالسلاوةولصلا هلع هتيب باب
 اركتمىاكل مان هلد از ص هدد! لوس مريخ اوركيد ا*لذ

 يتلاريخ 5 ىراضتا/خيهتد كل نكىا م: هنال اي
 ع 5. انربخادق | يع هدالسمعا لوسر لاف ىادىزلاب اس هيلع هل

 2 هدا ؤصينألاءالامفرتش ةشاككقبس مالسلاو ةولصلا هيلع لوؤريل

 نيس اد كلانهال عنمو تقو فس انلا نذؤيق حى ا كل ماشمالالب

 هاف لف لج نيذا بر عاين ىب نين جل بع هيف ده د زطقر لدلاماو
 يدا هسداوسرايلاقف هدداؤصوبلا ىلا نعي دز نب هس جبع انضالا د
 - !علزتنارضخل نادرب هيلعرأمسلا نم.لزت ل جي ناكمنلإف تياد

 رافقم ةمسم هنكلو ىادىنل لغم ترانعلافف الالب أهمل ة رجع مل
 0 .د تسال هناذ اسمرم عميمل نرتب عوام رس 1
 265 هرطص عانس ليت ذاعمو 5 ا يدتس ل ارعشع جبس هنن وكيع
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 ننبسلل “ييزخ نباو دواد قالو ةاورلاةّمت دبساننتعر# انهو ةرثع ق اتوا
 تعا ذه نع يعمسارب دمع تلاسيرييكلاهللع ف ى نمرتلالاقع هن

 دب كسلا نب نمل جب عرع ةيديشإلا نى دس وانه
 ظ هلدا ص نوع باصصا انت لح لاق نيرمصصلا ل) امدهلاجد مامي خيل
 ني ايلا سياسه سنا نا ياعداض هليل تهلاعتا
 نك نم نذاذ طاح ىلع ماقف نارضخ نادري هيلع ماق الجد ناكمانملإؤ تيا

 ةماداك ختم ناكذتإ لالب نعرانالا داون ىئ 0 لاك ئثمىنمماقا ْ

 ولما ءالؤه داكىح ناذايرا)“ هزم ادا اتش. اكىتنصل مهاريا نعو تامه
 ىلا نب مضلاويا لاذ 00 ةحاوامه 2

 اقم اةالإو درذا ديما ونيماق املذ كلل نكرتم اقالاو ىنثم يم ناذلاكك نا
 ظ قالا الأ رجم قالت وي و نا ديا عض لالب نأ ىر ا اع

 هناخ ىوقاانيوراغاىفخ يم كلاماج نحل انشتسا هدياور
 :دارما الئج ةيطاي لايدالا عطقفاف نادم 0 اما باول
 عاشاوركذلا عرج مساعصا دانا جما ندعو الاوت نتاوي

 اس هثالع هدد طصمصلا رعةيبار عبري نبا ١ 5 هام
 ءاهش اةراسد هيلعمس وس وءاج يا لحي قاظرج لا اعوورمهىا
 ورتيفاث ىل والام هيلع كللخاأم ىدتعام لاهفتباد نم هلمجيامهنم بلط
 95 دوجحو ذرى كلج نم لع كل داس لور ةوصومو أ ةلوصوم فاشل

 مهروبت لح ى ا مطنو ءايلا خفي نالق ىب ةرهغم ىف َك نأ جوهشم مركلا
 حم ىرل اياب قئب لاختي ا ىارتي راصتالا نماباتس تام دم د اشو :
 صر هلوسة رفرصت ىو! ثنع ىا هلريجترعم ١ ةامرلا رم ىا هلباصم

 هناؤمركلا 0
 كم[ بانل كاثي ىا ب ةاجاخمالادآودذو ةريقل ليله نخاى

 نم تيح جوايا خاب جظتولاس هيلع هد لو يوب 10د! جدلا دبل صتطمل
 ماوقلاىا لاق هدا هخاخساف مكلاه دعبل ايماس هشياعهدلوسدل
 ميولطلم دايز ات الثوا نئاتم هل تلت هبلقلان انيطالسو هينع ههرؤصمددا
 1و هدد لزم ىلا وصحت اب ى !هيبرش هريعي عىل داك مش دي وغم ةدافا ىف



 ظ ٍ كلم <
 باالاقف ئاطعريغيعارباى بلال مرلا ىا وبخلاو ىوارلاى لاق هيله اأ

 م ”نعرازبلىءور دقو هلعافكريخإ 5 |!نافقلطنا لس <ٌيطعسإ
 و هلعافكر يك عل النللاعوفرم وهسمول نعو بسس نيل يهميرع قاريطلا)
 2 اءانصق ىف اي ىلا ىبا نبأ و ديري نعانصيا وأ مهي لاسم ل هدوباو ليسا دلز

 ةفينح ىتالّخا ىا ةيآور قو ببوركملللا ناغهلزإمئاغإ حسان لرضا
 امادرككت حقا هلداو لاعق ءلتس لسو هيلع طىبزلاءاج ىاوراجالمب ثاأ
 هرم كان :د ةريقم | قلطنا كل هيلع ك]بحأ قل غتسالل نم ليز ىف نمكتع 3
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 أ

 ىنارتراضنالا نما ياش كلاتهى املا دشنو ةتلتلاوتغ لس كناذ

 | ةصفلا داضنالاراع ىا هيلع لجرلا ىا ص قد اه ريع ىا ل عدس لألم نيالوسر هلاق ىلا قيقلا َق اج ]رلاقلظاذ كلساف هليقسأف هل باص[
 هيلوسد_ساومالا هلا الى نلا هاو لجرلاىلاقد هولضساذ امام ةموكزلا

 .اجالد قلطناذ هلاربعي هاطعا5 كروتس نال ا كيل انكسر لس هدوعسالصأ *ء
 راركتنمصقملاو هلع افكريض لعل ذدلا ناف قلطت اقف لس هيلع هند لص ىلا قلذأ يزن
 دقلعرع وو هتوبديكتوثيدح ابوقتادحاو [هادومناكناف تليؤحانسالا| >2
 شمع و رئاغصلا.رمىا هلدوغغم جاحم للا هناولس هلع هلل صونلا نعال يما ب2

 ”كلذزوغورملاظمدرو موصو ةولصراضق نم كلانه هكر للنت نكمامنالا اكل ١
 ٠ ناكةناف ماعلا ءرر هنن غارق ىلا ىارمدجلا خالسنأ لا هل جاحلا ىإرقغتتسا نمل
 خام انيقلاذا وفر كلنسم قدح الف ومايا كلا: نةكم ماتش

 مو هلدوهغمهناذ هديب ل خي ن لبق كلذغَسيل نا ومآ ودحماصودب
 نمو البق مهلدانامضيف حاح !اعوفرهرتمأم | ىإن عرسو حفل ل حدسم ةيامدلا
 .و جوياجافمهاعد ادت هسطفو راعلاو جاح ا اعوفرجر شا نعمل لودرمو

 اهنتسيىدلاورتباهر قدمو نلاتملا مهلا !وّضقتااممه لع ملخيد :١
 ”قلعرع كد و سيفو ا ىلارااو أل هركل بج نم لف !اببمدحإ

 وه خريف ركل اؤ دادس مى ءالاوهو كلام نيزعامن ا ههيسيازعةدمري نم
 د, ذاك رحلوا يدرس سدد اد يعهنع ىومو سو هيلع هه لؤلص ىبنلل مجد ىزلا

 >اتاغمارخالات للاقف فس هلع مس ليصوبل !3اهلاجرءامما ىئقوكشل
 داوبزاللس ذ ضضووب ضن نعتيانكوهورتياور نايك عياالا هانعم قوز
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 ىا ةفاشلام أمد سم لع هطرارص هدد وسرم د3 لح اه لعمل اذ ليز لق هموجل
 . نا ىعا يما هلاح نعى ا هنع لاسف نحل هيلع قاف كك قرخألا نا لاقف زرت 01:10 نهسض ايكدرلاور قالا رميا كلل جؤشم هل لاف ثغفدا مج
 وصمم لى لاو اص ناك د كدلل ذوب اوظلطنا لا الأول د اهوتعمو | انوع انوه دكرف هلام ماش ىا هلقع نم نورتنم ,نيفرا ملاهي تابعصخلا
 < نوعا ا جلاب كورلا ا ت0 نعاس ءاق ءلا ةدايز رمل! صح >محلامل تاو ةرامجل الق ماقلا كلد نكل ةراوجلاب حرف لوميا رتغصب هب قالا
 5 عر مةكرتاله ىا هل يجس يلح زم لاتتؤس دوعن كلذ هل هوْلَف ىح ةراد ايوومحر3 هوعسضى 1نوراسلا هاناذ هجر ماما ديفماعف هيلا جر ىف هير ضد رمل ال يش و هز عاني وض ةداججعا از نامملل ناكملا
 شر كلا جورج لوحا نعي ورتيغقا سل بنك« جوطسإلو هوا نجت موه مكطت .٠ ارمطمي هيلع مقا امد جو لل جم !]بق هدارقا نع عجيول هنابراعشل ةيذ هزت مرتع
 مين عوجرلا ناانل و لل نإ نبالوقوههلوبق اعد ناياوردعوج وشف
 سيد راجل لدتعو انيلبق كل علا مّتسم كاملز عال مالسلاوةولصلا»عمأوقل عوحرلا مل! نّملي نا مامالل سوا نه قباسل ارارق اكأن جامالة يبسلاب اع باسلارارقالا نةبربشلا هي تس هيفدي نكي دحاسيزو قدصلا

 نم]مقو ام ىف هرتسثصب ةسغن كال بجست ى ١ هسه كلهازءام لذه
 د نلاةزاه - : تركي ناوجر انا رياوؤامك يس هملع ههادرصرنلا زم ا لئاق لاقو هما

 بك

 اةههالووككيزلا ءاقرتك هيل ل. ه:اريخجس هديلعمه الصبا هل لقفروف رمارغخلاق نعاسرمقرياج تيدح نم ىدا جار يصم قو آوتصفرياور نا ا بسم! قلظاف لاق نيس دوبق قنكدلاو هزسغ دعب ىا دي ةراصلاو نيزكتلاإ سمى 1نعكلا نصوكانومب نوعنضداممب هلا عصر لكتملا موا لو يا تخيصب ص
 مم امم اج و



 يعْذَأ لما

 :دحنمدؤادوياهاورامأماو رككو دؤادولام/اجلوريغهاورو
 سارع ةيببأ زمام زبز ديا لقا اي يجيني يدرج
 هيلع ل هرل ءاريخرلاةوزعام 3 نيصيم /فواج م دحض امج
 ِءدولص | ماو ىف انلانمىلو 'تيثللنكل هيلع هتولصق عيرص ضو
 ؛نانيصح رين ل عرس ىرا وبلا لات سيلا بجيل فرتي لسا غل يعمل

 ب 3
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 اهو اولاد هدسغ دمي ىا با

 ,ذ ءىلتق ىنعب 4 حاومتا ا هوجو تح ووو ىاأ

 ذو ءانف ن مدر جار طعيلتساو

 الح تيصا هدد اواي تلافف ءانزلا نم اح وهو إس هلع هدد بص ىيل أسما ةنيببج
 3 4للافف أ مِلع !صمش تهز يهرها مش لاق نا ىلا ملولج ثيل ين !ايعهمقاذ
 س ىلعما مسؤول ةيوت تباتلّمل ل امد تنز لقو هنا ىنأي بلع مقا

 ب هيلا نراج ن | ن ماض ا ةيوت تدجه!هومثعسول ني لما ل هان
 200 هركللام نب املا ذيع الة ب 00 1

 نذل
 نمثنو ههلاحنعياصما ىالس هل م ةع 0 3

 جلاب د عضوم مجرد مجري نا ىا ذب ١ىا ةبرهاذ لاذ كولا ه نال ديس كل ايَمع
 جاري عضوملل صياف |! ىعسل قل طناذ تيوللةيلعاطإاد ىوا ارطلما لاو
 ةاشار 12ر6 قس وومجت سأن انفو عدت ىاراتل اهي دشخب هعبتاو

 22خيلصلاو هنذد ىف هرموق نذ اذلاق هليدبسرملا

 ماكر ناكلام نيزعأم هييلعمدد زلم
 1 ايار ناهس اناكم هسضنباىا ةببهاذذ لتقلاهيلعاطيف رام

 هباهذربخىا كلذغلبذ
 دشن

 سافر ناكملصلا ناو وضل عيقب د ىلإ انقل طناف د ادىبلو
 هل هيرافموف نم رلى امرا ذدملاق نتف ف فانه نجي لصسايدارلل

 نيحعتا هنالك وانتيمل اذ ةراهج مرض ةبئالاب حف

 . هدمت اهمال

0 

 2 عجور لجن ا
 ظ بالا ةياورىو م/ انلإنممادو ١ انولقدود ىاباتدقل باتددقل مالسلاو ْ

 دلارماا ل يبو هو يدب لإ





 ا رة
 انزلا نوكلو نيّجاتلا نوناف نف للإو هيلع هولبصلاو ببطلا عاوناىا طونح او
 اىياوةنسل لله له تموهأ مكن اهل[ نم هبحلص جهل رمال رج ريغ
 مفلتذلاياورب تيرم لذه ىثقورتعرتبما نم رتلزتعلاو جاو خال افالخ
 ةبجخلامابزمهادبم دملتخان او هانعمقىا ها مو ضلبوم تارابعو

 ة:سماخ (3لبق افدنع ضويذ هلوف سعب هفصمؤ قانرلادبعو دواد وبا

 رابت)هف لاقرمجلاةريبل اؤءاشررلاو ةل كمل لذ دورل لبيغيامكصّتف لادا دهكتا لج
 لاق الالحهنإرما نمل بجحرلا ايا عل شم امارحل نم تيتا مهن لاقانزلاامأ

 يلع هدد ل لسعئبنلاعمضرجف هيرماذ كلر بت نا ديد الاةلوقلا طحنا
 ةيلعسارتس ىنلا انه ىلإ ظنا هبحاصلا ,هسحل أ وقي هباصصا نع ريل جدأ:

 ةفيعم قحتعاس هراسمثداهزعكسف بلك | جرمجو قحف سفر علت
 الامد هس للوسراي ناذ نحيالا هذ نالقو نال نيللاقن هيلجبلءاش

 عما لن مخلد للوسراي ذه نماكاي نمو للاقنر اهلا ةفيجنمالكالا3
 هت ةدجلار طا غل ناك( هنا تيب مشق ىزلاوهدم لكك كم شافت يكيخاا
 همرئجلامابنمو ةيفككلا نعدهاشلا|نكق زقلاراسفتس الع ثلا لزههطتسا 2

 * لج كلام نيبزعام ناكل اد هييبازع ل نيس خزي نيد زنن عدو ا دود
 خاذملاس +2 عمدد اص هدد لو سر تبا ىلادل لاذ ىلا نم ةيراجسب لصف
 تضعف اذ تينزن ىلا هس لل وسر ايل اعف ءاناذ كللرفغتسي نا هر عل تعضامب
 3 كنا مالسلاو ةولصلا هيلِعلمذ تارم ير !آههلاق ىتحد اعف هنعز معاذ هدد
 6ابتعماجره لاذ مهلا تا هعجا عل هل اةزنالفب لاق نمؤ تاره جرا بلف
 ؟ءاهولم سجواملذ ةرع لوا ججخاةميجري نا هيرماذ تل اقانجرشاب له لاقرعن

 د هأمرفريجب تيظوي عزتف هياىصا يع نقو سينازب هلل )بع هيقلذ لتنيجرخ
 ةغرا هلعل مسلس لاقف هل كلذركدو لس هيلع هس اؤمن اخامش هلتقا
 انقياف .جينا هيرياقيف لاق ةفدصمف انرللطبعماومو هيلعهس ل بوتيف

 -_ . الع )تساو هلتقف هسادب وربح باطن نيرع» 202

 نبدا لادن ارا دش طاتشا ل مات تح ارق رك !نامل عامشةرنزم
 !اهيلع لق تهسعلا تل جاول دتساوروشوداو ىفاشلاو كلاموأ 5

 ”انناووأم عر لليبرلو اه جاف تفرتعا نا لنه هام ليعريين ايا مالسل



 ل ع
 تراشكي هذو نوح لبا لاقف هما ف كش هنالإزعام درو ماو اعبر ازهت

 سابو ارسم ةعيرا ىف ايوكطارتش !ىاوغلتخاو جنرال طارتشا كلر اراعلا اقفايحو الا مةيراذ ةقلا 8 ظ
 اول |ماجلا ف عير » ؟ماوفتكأو هنعركذ ايف ياو ييبلدا نبا هافذو انت املاع هب
 وسجل | نمؤحي ىنالاق ةريره ىلإ عاموهو هيفرهاظ_ر.ييىصلؤأم
 هنعوم لف ينو ىف هلدللوسايلاقن لجأ لؤوهورلس شاع هنن ليص هللا

 كالبي ىتح ةنع زمر عاذ تينز ىفا هل كل وسر إب لاقف هبجوراملدرغت
 مقلع سادص هسالوساعد تادابش عيرادضب ع فدميشااملذ تاره عبرا
 هلداءاص هدب ؛ ل وسر ل معن ل تنصح, إاه لق الل اق نونحكبالاقف
 , انكر داذ بهةر اياتفلذ اانردصلابانمحرذ وهاد هباوبهذادةلع
 قهنعبطاوهرن سلق دح مثل ف ناكذنا كرهاظ اذ هدمها نبال ءانجف
 هدب! صرنا قا رعامنا قلبن نعاس صص اه ام سلا جي فبما ةدافا

 هلق عت له موق ال سرامش هدرف دخل نم ةيناشلا هات مشهدرفإإس هش
 لافانيا مرطعإ سراذ ةتلاشلا هتاذانكلاص نمل عل ا واكأ هسل عنا ماولا فاش
 ند[ ةييحا حرخاو جرد ةريغح ل ضحتبدارلا ناك لف هلٌةحيال هي ساياكفنا ههربخلذ
 " (كارسر ع عيكوأتث لح هفسنعم ف تيجيش ال نياوام 6 دسم زيوهاد بوحسا
 ]عامنا لاق كجبإلا نعى زبا نب نمتزل اب عن عرماعنعربامب نع
 هدرذ لع ترتعلف ءاج- مشد هدرف ةره كنعان او نورتعاذ ثيل ع هسا لم عونلا
 حت هجبارلا تقرع اف اذ كامحد ةعبارلا تؤرتعاول هل تلف هدرف ةئلاثلاءاجرمد
 و ةبيغ لات سوهكلا عني حرصنا يملا نب 06 ديره ذاريخلالا ضالأولاتضهنع لاس
 هوه اني دح نري قلاب نبا ىو قرا رش ومهف داع مش بيظاذا هنا نلقا!نخ
 امد كايوملل اذ نةلتب اان لاف هيلع هدد عئنل لايأكلل ام نيزعاسءاجكنمكلاق
 بجخا تلخد للافذ كلج ؤ ملام ذمياتل ا ءاتامش لاقف جرخلف طخ هيرماف نزلا امو كيني

 لمين يح رسلا جلاد لست ىف عهاظ هرك كوطي ام هريغو نأ مجري نا هيرما مسخ لاق
 هناكحاورارق |لوال(هلوق عمدو دعم هبجوراقلتونتف هلوق ناوامطعل و

 2ث انيالمنافرلا مرتجيدا فيىا تارم عبرا كلذ ناب ضحرملوقو نحل رج ى
 حسم مالعلا ن وكاماو هيلعإصت سلاجا خه لع كب داملالآتلددقو ليد

 أجبرا تق ل)ب عونم قحاو ةرماك دموي دساخلا لوقنف ةحاو قرم نغتللل
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 4 ة:لعهدناؤلصمسالوسرا مان اكةناف قاسنلاو د وأعز ادنعأم هيلعلدب

 اماوأمهيلطبمل أميفارّتعا دمج امجوول كلام ني عامورت نماغلا نانروث سس
 هس ت|َميرملهنا بابل قلي غآ جر ااه |رقا ىف عرسه لخبف رتسبارل ادد امج

 اهنا ةنسمفرازبلا ىو رهنالعتعقاولابومل ا رضعب نوف نمي شكئاورلا

 ؟ةيهناريعتم لحاء ست ىجوهذ ل لاقرشاه دربوهو تاره عيراتدّؤا

 در ازعامدر ن ًاماوّلاسضلاو دؤاد ىلا ثيدح نم هل دس داورتلا جرت

 كل خيعل ديامو جرا طع كل ؤرملع نقوتياللس نلف لقعلا قبارتسا

 نمو كلذ ننؤزتب اصملا/ذكوأ يبل جر عش مو هو ابهلغ كتل مال لا هيلع هيت
 اشلاو دك ادويإجرخا تيدعوهو نيبف اجرا اه ىق كنال لذه يمدح

 ام ف للامن نعام ناكللق هيييازعلازدهاخييتزرب نيبزي نع نحل مال
 ٠ ثيح ملاكا س هههلع هدد لؤصهددالوسر تيا لا فذ حل زم حباصأف

 ى كل ذ نمو هب تعنصامت كلاريخ نال كوبثب هترتس تنكول لازهاي مدا :

 ظغل قوتارم عيرا كسفن ىلع تدهن كلنا سابع يان عدو أد قاللن

 ب ىن, نعرلحا لدسمنم مدقتو تامهعير | مّنلَق كناسيلاهبهش نبا
 :و د هنوكأم اوك جي بارل ا فرتعا تامالسلاوةراصل اه يلع هيرضح لاق هنا | -

 ةلوقاماو اعيرارقا هنا كشالغ :وارلاراصتخا نم اشلْنوانيّيرههد دار صل ! ذل -

 ناكمنلؤع راني ءازل ل3 تارتعالاء انعف ابرجتاذ تفرتعا نا فيسعلا ٌتيمدعما|
 >كبرب ىل ثيم دحاماورتصا لا نمايبرق ناكعرملاصوصخيتب اىمملا ندب

 .ا.داامنتم نافرإقالطح طع ةئاهليواتفرت اخ لدعي هجرهنازعامداضتساأ 3

 اق هدماغلان اوت اماماواسمختنامت يي ل3 هانم دامك دال

 اني ءابحت فل ههاوإزعآم تددر يك هزت ندي زتامالسلاو ةولصلام_رلعم
 تارت سلوا ملف ىرلت ىحمهذ اذالاملاق هتلاقأ لليد حالليلدهيف سلا

 رص! تافه يرضتءقح هيعتمراذ ىهذاف لاقت سلو لخهتلاقتقرخ إي ىص

 2 !يصلا خد دف ماعطل زكا نّقو هرجرطف لقمسا ىنب ايلذه تلاقزبه ةرسك ذي

 ديلا صرب ضردلاخ هبجو دتئابهسار رك 2 يل ولا نب 0-0-2

 00 للاخ يال لاضاهايا ةيسماس هقلم

 لع

 ناببرىن

 نا

 اليم هلئللوسر نام



 2 ]| ظعد

 5 فارعإ مث راسملا عاججا هيلعمجرلا نامل عامش مل زضإ بحاص اهياتول

 م ازناوتم لس هّكيلعهلن ليص هس ل لوس خرج عوق واوركنا نا ثيعطف عامجاوه نم

 |( لصاامآ .نايسجوصخةروص ]| يصانديف داحالاورمتاح هوجو لععاج
 لوطي ثيحلاق ثيح ماب ف شكور مع م, فشوكدهلوهيف كشسالخ جلا
 ضرذ كباولضيف هلا ماتكيف ميرلادج ؛لئاق لاق قح نامزس انلاب
 أ ليحا نارا ةينبلا تساقأ ذا صحا لقد قذ نمؤعىمبحرلا ناو الوا هسااهنتإ

 2 0 زم اريع كمان هسا لاقو بطغهنادإ ؤ ادويا ىو جنلاهاور تارتعالا
 خخ ءاهانإهفمحرلازإلا هيلع لزاأ مي ناكت باتكلا هيلع لزناو قحاب مَيْلَع هسا
 هر !انل غاوطب نا تحيشخ او: دعب نمانمحر وإس هيلع هدد اصهس ال وس دمج

 ل اود اررعنا لاقي نا اول لاقد تبدع !مجرل ادم ال ئاقل لل وقيف ناصذ
 + |. زصيشلاو ىلات هلوق هدم جلاب تاهل صاحرو ىوملا ريشا ح قيعاسهتتمل هدا
 ١ زعماكج ىلا خوضم وميك حزب ز عمدا نمالاكأ بلا ا يهوجراذانز اذا ئيشلا

 .| تالثىدحايالا امام حيال اعودره دوعيسمرب نع نعريمصل اشي بدن و
 : عرع ىئمرلا ىو زورتعا لإ قراغللا هنيدل كر اتلاو سضُناب ضنلاو ىفزلا
 ميلع هلباص هلا وسر نا نولعتا هتبايمك ثنا لاقدد املا موي مييلع فرشا هنا
 مالس رج دارتراو ناصحا سي انز ثالث ىدملباا لما يالا لس و
 نحف نمزنل لاق ثييرعأل ينولتكت مالغخ لاق من ممل اولا قجريغن سن إتقو

 - الذ تحن مالا اسم ءوها ( ليال ن اع نع عرنسم ةيفاخلا هاون
 7 دمكاححلاورازبلا هاورو سفن يبس قب تقو ناصح دمنا ان كانو

 نعي راذهلا جوخاو يرأدلاو دو ةادوباويقدهبلاو نيويشلا ارش اع رس

 لص ملل! لوسر ل تقام هللاولاق ثيحرتبالقف ضشالوقنم مدلسلابب 0
 ظ بو لتقف هن ةريزجل تجد لاصخ ثالث يفالا طقلدحا هوريلغملل
 د ١ كثناكو مالسالانعتتراو هلوسروهتلابراجرجرموا اصح سدي

 ثيرملاانهف مي ممواررسح عرج لونا غاما مخ عزا هتئايتو لعد
 :ريشال ف انيالم 3ودنسلا كلد صوصجو ءقاووه ثيرح-نم ملا هيدايب

 يطق لين راك راف انا ل صال ل اطتلأب توشلإةيعطقو

 نيالا نيماسملا# اكاظفلوىنعمزياوتبإب زعلان توبجوب ياوحلات اذقاضتإلاو

 جدارا 00

 دا 00



 ] كه 1

 ميل أ ءارلعلاامأد دزتلاكرتو نيمباتلاو ةباووصلاب ا ا
 ل تال بي موقف »وا نسنلا مولع يف نيملكتلانيث او ةاورلااما

 ,لاربرعل ل بع نيرمج وباع هلو: . أ
 !اولاؤو : ةوكرلاري دانغم 7-0-0-0 مابا يلا

 / >و ماب لاقف نولسلاو لسوريلع هللا هللالوسر هزعف هنالكلذ

 هلبإصي+ ع ع ل مه هل عفاض
 بطوعتآ اقف نجس اف الحج الج بلطي يا هنيعمضبل نيالأرجر عمس 0

 >و؟لامفاريعب دشش الحر عمتم ةياهر يفد ريشبلاوالمجلا يا حدجوال دابا وأ
 هلارميا2] تينبات تينبدجاسلا سو هلداتبويب يات ويب هنأ
 ناكسو عزم هش ةسار علطا الجر نآةي أو دق واجوحنو ة هو الكلاو ١ هللاركذو

 ل 0 كالريشم يفاعدنمياءاعدنمزامذ صج ف هلخدايأع :

 تينشامل نجلا عله تينا تدجواملطسوريلعهّللإ اص
 نصا ف و رمل كلل عدن مالقف 0 00 ْ

 اعترف دمج( رتلاض دشن نم عمت ناو ظفلب رزه نيصت
 يبن جلم نبا اودوادوباو اهلسمءاودو انه ندي لدجاسلان

 لروما الك مق خدي انهو نتش اليس 0
 اعتشاينرل مالكنمكل ذود ار > ونس هع ايفلاعووبل اننع ه] نسما نهي

 لصلاختفيامز كانوا هل اشم اونايبصلا ملعتيو رحآلارثب تكلا ورتطايغلل
 ركزلإبولودجسل او مارح توصلا عفراشتاٍ لع ضوإاق قحريلع شوشو جس
 و أ

 رأألا
 -غلابمو حاحلاواعيوص عفرب ضرتتعل | لئاسلا ءاطعا مرجيمنا موضعي لاقل
 ٍ اهظت كلذ لاثماوعبطشلا لاح نو ارثشر ىلع ا

 قلاب مملارطجيااورتانت لاذ اق ديري 'نعمهلع نع ةيو
 توك تس اهلإهىنجبتمشلايال ديو 0
 هللإزوسردنعماب الا رماموي ي !موي سداد توكبىعميابو نوكتالامفو

 01 تاق شى دونما لانفف ةسوم يلع هلل :
 اهلا هجاصل يف اكريغ يات قيضن نارؤرلا موف ال يصخن ماو الامجا اي
 موعواماهاهبىذاتينم هريغوأاقسفل اوررظ اسوا وس ناريص

 2 رسل يسبب بع ابصش رم ديوتح يعش موج للاخ ل نبع بضعلدلا بألا دبس الا: تادف ##جحدح
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 همن عو , حبا يوكر نع اهريظ عن هيلعا بسر لف ترتع 00" تاسيرفلا

 داس اكول و نلوم ى ا دت سوعلاوء

 ايداع .اكنايمايف كيك ناقسلاث قاتلا داود دك“ ناينست ىسحلادأ5
 ف موش ؤبوشلا بوك نامفينح الى ا باور فو موش بيع لكن نمهاظلاورادلا
 اماذ ابهفاهعوقو دوصنت ىإةرللو سرفلاورزلا ضف !يضفءايشمالان ١ ىت
 دوس .رغلا !موشااما واهح برم عول يلهو وس :ومْف ةأرلااماوأمت ئ بماسونض

 له نعام نباو ىرافغل اوليحاو كلاممهاور ك0 وضم توحي

 ذر فلاح رع ريغو نياكي اورؤد سرغلاو رلاوداحلا فق شل يمرا طخلبربام نعى نمرتلا وملسم ور عنيا نع ناؤذيشلاو 5
 2 !هاوراهق دصتلقوأهرم لاي -رميب تمي لحد قلد | ءوس ظ

 6 عر ويس يم يصر و يس ياا
 واط وراكداورتماقا ةولصكر يم |! نم لامصح نعي ىافداط ليعوهو لنيعل نم

 هدادةنع ءرم هايا ىف اهي مايملا نع معضواهوخو تاكتعاو و اوطو ايقدمايم ْ

 اوكا يم | مهطدارللاو تياتناكلا م ارككا ىا كت الل ىلاشيو كرات هد كلاق دن
 اتش ع ماشي ا ىا ميم لمعي ناك مرج !لنمى ديعل

 الص هدد لوس لاق لاك ىسوميل نعسو .درم نءاجومخ دقوريبوط نايات ْ

 اماثم هلمددا تكرذ اسوا ضرفريخ !نممقدرط لعد بعلا ن 00 ٍلسوهي
 ث.وسالاد دان فىذمزتلا !جرخاو نوتهرينعورج رق مم لري د

 طعس يعى ا نونمر يعرج ارا هلوق فلس هكياعمه نؤ ص ىببلا نعرض ابن
 بك عتم دم ناو نيدميل ليمحاص هذ بتتكرس اع وم نيم يحاضر

 اا دز امي بمكرملف لامشل ا حاص كاسماو ندم ابحللص هل
 امورالبلاو ضرك الع اص اجلا رجل عم ةهيردط ىانياود

 ل ى
 اما ىانع

 :هلطالا5 هنعضعضلهب م اهل اوعى لصلافع نيم داد : و

 يع يا يع لاعاتظفح ىامت وذا قام ظ
 معلا نعرماذألخغلب ىلا نفح نيو كلا محا ى رم يضره



 راب«

 رئاسعربا ىورواعقما مج يع ناكام ]سر جلال سم هل ىلأهت هللا تكرخاسو
 معلا هنععفر !لامشل اب حاصل لاقي سيعل لزمرما ذا ظفل و السرم لوكتم نع
 حيرخا و هت دق |ناوهيماع قاف ليد ناكام نمحا هل بتكك يمل لمح اص لاقيو
 ءطراينمدناثا - هنن لليص هلي ال وسر تعمس سوا ني دج نع ىف اربطلا
 قي هتاذ :يلتياأم لع نست انموهم ىدايع نم لليعتيلتيااذا لوقي ىلاقو

 ف كيقاناىلا لحور عير لل وهو اياطنملانم هسارتولو م ويك هضم م
 نعد و معكهو كل خرم هل ندرتمتنكام هللورجافرتلتباو النه ىديع
 ءاضونر لس هلع هس اؤص هلل وسد ناهييا نعويرب نب ناملاس نعرقلع

 ًامبدنا هون عقدهيفو ئضولا كل ذيع دو تااطح (زعرمسم
 قلع ١ و تعري ل ضعبل اقالخرةعايجياورتتسل للها هيلع عمج ا هناوأ مدع
 للا 5 ممل د ىدو ملتفلر ع و هثيلع هدد !زيص هسا لوسر نا ايري نبأ نع
 هبا اهوا 00 تيد اداه اتماوأسلل اون ذالأو تفالا#

 هييلعر ئاصيا ثييدح قبس لقواضيا ةريخم عيبا نعى لربطلاو نإ
 السالك زاز عالي بح اراد ىلا نيهجوتلل ماركلا هبا ضعيل مالسلاو ةولصلا

 كو تسل ا ارب يش'*لو اطيل وا ولت الو ور تةمالو أو كد لاق ثيع
 ليتممدلا نمل مالسلاو ةولصلا هيلع هن ل جعرب .ا نعاسنلاو ن ائمشلاو سمح
 ا اس باو لك سامو ا ع وعدد و اب

 تلقوراصق بأ وطرومالان ا ةركتلل دع ايا ى اميككقلا هسأ نعل مس هني
 هل ءاعدىامهتعل .راكو ىنامو ريصو حلو رهو ولحورشو ربح

 مالكلا نع هتما ضورتصا كل هن ”الربص امن هددارتحد نعريعلاو أو درع
 - امد مديجو هسا مركم الع نعالعلؤقطقرأتلا ىو ردرقدمهل مالسلا نعالصفاىأ

 تك تور لعلا اعوذرهر عربا نعيكاح اد دو ادوبا ىوروايدن نيمبسن
 م قاربطلا يود دقو مور غّشالف اوتام ناومهو دوه الفاوضرم نارتمالا
 لاب نمو هدد دحرونف ديحوتلا يا ظز نقلا اعوذرهرسابع نبا نعطسمال

 0 8 ( 3 1 إ :
 امس .

 سانا ورثيو هبه هّملاب نمودمل نما عوفرم ةربرهىنا نع نسسح فد



 ماس هس لل وسر لاك لن ةدابع نب دعس نعل نع كاقمت
 00 00 ]نقم اًةقيقح ويف قينذدىا نم عصو ًاداراسو د

 لاقي تاقذرا نادوسا ناكلماتاهنانمددوام قانيالف يلج اكل
 كير نم لاهفأع,ملكوا اههدحب ىزرسلجل5 لجل ركتسوتاللو ركن حدس
 ب لأتم فح لمتكو يرى اا هلل. ولا ىا كقز روكنفلح ىدلا

 م ةاثلالاوسلاو مالسالل لاف كنبد اك حلات: كيب:نم هو لاق هريخاو

 مىيفىا ل وياتي ديج مقفل سيل ع سالصمبل اعالاذ لاذ ابهز التل لونا
 نا ال ع ىا هربك قدل

 رم قعم ةدايزتياور فو تي اسر يخل اء رمؤ نمو ةيلوعفلإ زلعبض خقعم
 ماذاهر للا للت ةهاشم قرورس لعاب ورمس سيزيفرامكلا نم نايولورانلا
 <تنوكسلاب هاه لاق كبر نم لاقف كلم! رجا ار فذاك وف لملاو!تيملاىا
 هاهتيادر فه ىليرقلعطويسلا لقناكدا ةرهنم ار رمىلوالاءاهلاو عّجو
 و يو وو ةلاح ]ب اك هلوق وملعاالىا يرد ىر دال هله

 رشلاب 0 0 الوعفم ايش نوك ناب تالا واًيشوهو ظ
 نمكللاىالوقيدتيإمدحسيلىا ب

 ١ هاه ل وقيك ليح وت 00 2

 وِ قض دادزضىا١ هريقهيلعقضن , د لصلكىرددا 7 ارقي
 جرم تاكول ةن ا نس ححعغمو 5 5 دأو أي ترتياور و رانلا نم هعقم ىري

 متنصو رربقلا مال لاو ةولصل ا هيلع هلوذنعملضهو نزح ع انزح ديزي :

 ةعمتب ىارةيرتم كلما ىا هيرضيك نار خال طح رم ّعفح وا ة نجت لزصاررلا
 ةرطمب واراثع 0 0 0

 كلذغرسالا د1 ع ايس سي ب
 بلاى هوست سا ارفمادىيغل نوفلكمرأا
 اسللادارت قياطلاو الاوهو تباشلالوقلادأ ايناس ياخ
 : ألا خيل 3 ءىو م لسرالاواظالادرجيتلاب انجل اقيدصتلا
 :ش 0 ل

 :ءاضلا و ىوغبلإججرصامكوما والو ثعبإ دنع ةرزا/ ىفو لاوس لنع



 م ظ
 كر اراد ؤ هدا يع نم اشي نم نامت او ءاطمالاو نالدخ ا و - قف نمار اسهددأ نفي باوصلاب باوجلا ىلارهقلا ىفنيةرعشلا ى ددمتالكأ 1 3 هد ضي وتعد بل لله ضمبلاذالخ ةنسل للها هيطعاوعمجا نسم ا بستن ٠ مات رووب وبلا قة رثك كلذ ىف ثييداحالاورتي'لا تباشلا لوقلاباونم أ. بلل |هلدا بكي كلنذ سوع منو هلدا بر لوقي كبر نملاقي نيحربقلا بانعو تزن لاق تباشلا لوقلاب اونم!نينلا هلدا تبني لامس هد ازيصودنلا نحلاويصت ذو ةرخالا و اينمدلا ةووح اف تياشلا لو ايلونمأ ثنا هللاتاي هول الي لس هيلع ! ١ م رديف هرنابمز > نب ملربلا ءأ ء

 : ةمهداولاو ةني زها جير اوبوكت نا هرج رح و هلع هلدا لص هلدا وسر ل5 لاذ هيبازع يد ري نبا نعأ 3
 75 5 ا .

, 

0 

0 5 5 2 

 سو جاونوكت نا تون مزتا ظفار اعوفرمجوعسمرب| نعتجأ م نباد :١ 00 ش --

 7 همن

 نير عو نو باور فو ةنجي لله طشاونوكت ناوجرال ثيب دف
 با: مالو اتريزب ةنجل!نولخدي تشو ثالثا ةثالن ىنمإ كقسنب هع ثيل نيىورواغصن ودام اهم متنا تضئامو نور عرتمّقلا موية نجت لها خا نيبال شلاو مينا تيكا لو متنا تيكا مابراةالك سانا ركل هنا عر متنا تميت هو عيسي نع نلاربطلاو دمك ياور قدافص نونا زم كاف ترش عو زئامةنج لها حوعسم نبانع او ىناربطلل ةياور قد هل لزع ”(ا مري خرتتم)نييعبسمافو رتناو كل ذئآس سانلاو اوناك متااضص نورشع 0 ل ويح هيب نع يجب زج نع حلولا ةود 3ك ةنجب ل 5رتيملا ءو ىما نمدعتت سمنوكي ناوجر الق ازباب ب عوريسعلاف ريم



 |مم
 نرخ 20 نوحي ثلثو ةنجلا نولخ يرش ار يسساب اح نوبساحي كفو
 لا الا وقدص هدد !كلوقيف هدداالأ هل الد ولو اوي هان دج ن نولوقين ةكيللا لات
 نحن 80 ن رن نبأ نعتز نعهأي هللال/هل ا للود ةنحأ مموج ْ

 د00 دعلبتيمل نم :
 7 ةنفوما قيدضو هرنعَقيَفَعْن دي نظلارسكنا ا 5

 7-0 0 زم لك يزعل لن هغرهو صقنورلظىا نركض قج بحاصدز

 ا 0 هيلع هنااومز) م نسايم دان
 كار

 زل يرحل نود نصى داو ديغقحتد» هرشعزخا ىف
 ا هرشع صن ىلا نرمو طورشب هلامرشع ةراَجتلاَقيط ف هيلع
 هلك غضب مخلل لالا |در لخاي ةحدلظ ق قّرذ ئيلااملو نعشعوب
 كلا | هذ تعا ع ب نادر عاملا وجا منباهاور ثيدحت 9
 2 بحاعأت ذمتي نم هيلع ناك هتف

 8 0 يلا راو دوجيذ اي راع
 ةيآور قبابهْش نيقراط ع نعدريغو عنلاورتمام | غبلزع سمبل ادى !ربطلا
 دم قا ءارهو د ستنال داو ادا يافا اذ ىلا نحيتاخلا نب
 'ء ةيفزازبكااداهجل

 ف هثلعهدد!ؤسونلأ اكلات ”دبرب نبا نعامملعع كب و نازل
 لا نه ناكسىارأيدلل ازهاؤعمالسل 220 ةبلاكرنأو لول جرت

 كورا جتلاوراربالللماغلا نيالا ندرايدل الهاك مالسلازنياهر ل
 ما نوفمالإتراور قد نوقحالاكب هتلاراشناانإو نينصؤللو ةيادد
 7-0-0-5 آوانلهل للاضرتقاخل !فوخن م ةمالل امل الاطع تومالواةربقلا ك وأكل انتسالاو نوغباسركل

 هزسم هنيعبهاور ثيدحاو ةرضالوايندلا قت دوقعلا نموتيليوة :
 اناو طرؤانلم تن نياود تجلب دازو بمحل اني ةزدري نعتجا منيان
 |.كلاولسل اورو قدوم االو مهرج نمر المال نوقح' يس



 ريم لاعس زيرو و دونم اان مايرلازهإ اعدت
 ا ّط هردانل مها ةد 1 وبا ولالا

 ؟اممكاتاد نهنمؤم كرا دركيلع السلا انما فشاع نع اسلاوملسل ىرخا ياو
 سايعنب اها شلززاو مؤو تبوح الكب ههاارا ذا اذإو نولجح وم أدغ نوناعوت
 انهما ا:ىضوادقو ثلا غو انضلس لكون هدفي دوله ايركيلع السلا
 اوس كلاق لاق كيري نباح رقع نع كيو نيصخ ار صحا مرش يشم 03

 اسهل ١9ىاتتدهاجاع مرح هلل ) ياس جلع ص هنن

 دوف منهما ذم نع نيفاالاوار هكا نيدما تلاع نيا: ٍّح
9 

 ٠ مشح ناعرد .

 0 توني نيدع
 .| كقحذخيى |سهاةمقلامويرل يقال اهريغدا ةيلامتناينحهّترذ2 درو

 0 ىلا راش ريع !فورتاكس هيلع عنم ودورت انسح لون ناب هن

 ل امان للا ركل دي
 بي بيسو ميوننطلا تنده قركط ىشىاخىا ع

 تيعاقللاع نيدهاجلا ارتمرحاظملب بري نعأتتلاو دإ زادوداول سر حاماو
 انسحب وسب كلهأ ف كفلخ نم نم هش ورنهمل ل ءلجج رماد مامات
 ص 0 :اراورقوركظاف ءاناممزع مناي تثشام
 فكم امو مزناهمامتوكن ادعاقل لع يدها جلا ءاسدةمرحضفلب هيبيارع

 0 : عنيف هاا ىف نيداها جملا الجر فخ نيدعاقلات
 تشامرتناتيسح نم ىسد كلها ف كفلخم/]يقفتمت
 0 ةرادفونانسجرم6زب ىرا امرك ظ قماش أمد

 عر حاج داب للهان المل علل هاو دامه للها ةوشارأجر خرم بقااعوفرحأ
 اوةرلصلا ميل اين! ستءاج ا ملعرسانلا اول دذراهن لها راجل لب تح :

 !ذ! |. ما! نيزلا اهيل قاسملوق نم نافل ههظبلليعامأةداصإ اك نموت نلف 3 هند ل دادتقف 0
 .موجولللع :مالللاليحن نحب تناو يدق: لعوب يجاوب ةدصلا( للمخ |

 يي



 ممم
 م انصرذ ناكل يق داك وسح نمد عم اد جت نم ايس اككبالعاماو
 ًامرعمل لاقف هيلج إف نماضيا هندامحالخىاهينطعو سور غ

 ف مكذاموا ني ا! قلصل ثياب وا انهزخم ىا اذه ت ةصاسب
 لي دجناترعتلوع ع 00 رويلالش
 وس ريغ لك انارتن | راواثاج نيفشك نيفخ للعرسملا ناندتبيلو بج وريغ»ىنصولا
 كانرمعل ميصتسم ايصسمو نيل ]سخر ماعلا فالتخاوه نانلؤفلا نانرم ا ناد
 7م ]فل ارتنسلات دبر حورصسملاب ن املك لزنىف اشل للوق ىتعمازهو نيتلاحت

 2 هأاورشك يدعو 0 نمامحا دك وس هيبلعنا
 ظ ءاجيرب نعتيبش حلاو قازرل لديك باور قم ةزيري نعاهريغ ظ
 لا موب ناكاملذ لس 0 للصوبلا نإ ى؛سنالا

 تا ةييازع ةايرب نبا ن قطع كيه دح يس
 ارصسم و ووضو اضع )سعى اق ٍةره قره اضونملس هيلع هدد طوب
 تإ عروب جاوةنسإسغلا ثيلثتو ةدحاولاةلاوه بجاولا نلإلءاميا ةرم
 امون ءاعوذؤرم عربا نعل جا ىورلق ةعفاشلل اذالخدحاوةرم 56

 رم نالغكم أذ سنتا اضوت نمو ابيتم لب اللا مونمولا ةغيظد كلت
 يرام متاع: ء4ج » 8 ىلبق ءايجبالا ىنصو يا

 لوما ةغيصو علأص» اق نونذ لاف ماض ميم نوكسوةلط عن دنارحج
 :باساجسانلا برت دار 2اكأ ةييضاملا لاوحالا عصاي ى ا هناىورامىا
 < و وم ا ااا اا سبح

 اثمولنت ىاانيطاوذ كنظاالىا 5: مضبكاداالن اربح يمايالانماموي ىا موت
 مح ىالامدان ترب وانتم دئرتتسج سس ىاارجخ كسل دب ,رتدناوالاانتمزالتو

 ةيمخواناتنثا ب عربإ ىلاذركيرب هلل اد بع ةيكوهو نمل اهب عابااب من ىالجا
 َ الاصخ اكلت نمىاشحلا .|ةدحا واماو مهيد ىدانت جا سحأ اشسإقلذ
 لاح ةلمج نمد كريلعو توم كيرضجيالىا نتومتاللاة نمجل ا دبعابااي
 ,لمتحا هئانمتلا هذا اوتوكتامىارتافوهل دب ىاد_ كرمت ىا عشاني دالأ

 فن مدءايرلاىفعم عيمشلا نم دكوم ىو نيعمت شالو داما للا دابعلا قب يلع سلا ذوق

 ١ 0 ءدئقلا موي تكبد عمي هن هنادرتيليلغت .ةيليلغتوا ةريطيعب ريا ةوالت نم

0 



 ينيك وسل 1 اكتمل ؤ ةيواليل لضيام سانلامدي دع ممم ىتعللاو سابع نإ ركولسمو 958 '!ىارأيارنرم هيد 0 موسبصا ف

 - اال او هو 4يلعمللا دس! اق ةع
 د م يح حم ةلبقلا )مق نمهمسا توا ههناكيبا وصلا سمىا
 مثرمقلا نم ةلبعل 00 ا يا جبماب

 هيأ ةناج نيم الن تال ل لاح ل يقلل القسم هل نضال( ن وكيف سطل ف عم
 يم قريرعسلا عضوي تايوهو لس )سي ثنعناف فاشل رهن يهاك تب
 اديللإ مالخ يبرمثيربشلا نمه يمدك عضوم.ازاب تيلبارساد توك ىقعقلا
 ْ 2اقو كلنك ل سيو ءالبسس لخنومثب هسا حنموم هالي نوكي د!كلزنك سو

 ةيركع نع اطعبورعرعتهثلااتريخللاق لوالد جو فاشل ىورلاو
 الم اانلق هسادإبق نمملسو هر عيدد | صعد لل وسم ل سلاق ساب نإ
 كوادوبا جرخا دّمو الخ ىور كلذ ىور يكد يو بيرطنم مال لاو ةولصلا
 دابا دان ول سيملو ةليقل | لبق نمربقل )خد املس هلي اهل بهار نماولصإ ني دام رعيفنصم ىف ةيجيشول نبلانلكك ليسا
 | هيلع هنا ديعس ىلإ نعمنخس ىف رجم نبا جرخ اووي ىتح ذوتكا 0

 ع ىديمزتللهاورام ةديودو الامّقتسا لمقتساو# هلأ إم

 ايهرسس هل جر مسا ةاربق البل لمد مالسلاو 0 لايام فيد
 مواز |«هيلعريكو نإ ةللمالتاهإو ال تمكنا هلداليحر لاق يي
 يعي وسيما نا تنك نب بزب يعربك لع نإتبجيشس لا نيإ جرح
 املا قت نمل اداعيراهيطربكت سابع نب ل هنتينضلا نب يعاد

 دادرول قو ,٠ قد لؤلراصيف نمللال ابنا تفاضق نمرالا نم ةدخب م تعد تال
 قشاعا حرضدرخأألاو نوي ل جيررةنيى لل + ناكو قود ا قس سلاو ةولصلا دي
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 ارض نيللا نزعاو سنو طع( دحأ هيد تامىذنلا هنوبجؤب لاق هناصاقو بل نيدعس نعل -ئور لمذا بصن ةرحولملارسكو ماللارؤفب نيللاه يلع ب ضو شضاعجام نبا مرمابع نب! نعىتمرتلاهاورريلس هلع هدد لاوكىبللا :رىلف لحل ته قبسف |مهل )سسراذمانكرت قبس ام ملذاملا ثعبنوانب مريكتسفاول ام

 زاسلاو ةولصلا هيلع هذا نعس نمت جرو هيومل سهيل عمدد لي صمنن لوس :مل
 ربل كنا 2>ىجلا مالسلاو ةرلصلا هلع هنارباجسنعصيح/ يح نبا ىو حل
 ١ لو يبارع ةقيري نبا نعت هلع رع كير 2 © ريش صرالا نموربق عن وابصن

 را تن اق ةيرشج م : |اًمشم وا هللا ؤ ص هددلزوسرل ات توم تيهاسملا نم تيمهرم ا مملس هدلعهلنزؤص

 دا دام دامضغب نول! نم ةشلف هلت ٍة
 ل انه مرتعافشب مودديص عري صي هد اجعل
 5-5 0( وا اارع ب
 | ظفإ هللا هب عزه شعزعجلم رج مني كف سسهاو ريل 19نانلوأ اا نآنغا

 ا ناتج باوبا نمهوفلتالا تنك ااوشايبمل ىلولا نمتشالث هلو توم تووؤسعرم
 1 ,٠ هومسكلا | ثيل سايعنرإن كلتاءشلا ف ىنمزنل لك مول خدءاش امي[ .رم

 انفنتي !امهيكت هسا هلحداىتم !نمناطرف هل ناك لومي لس هيلع هلدادص
 اهدنك 3 تلاقتضهوماب طرذه) ناكنملاق كاتم نمطرف هل ناك يفتشمام دل
 أ قلع عمانكل اة منح ول | ىلخماوباصي نلتمال طرفاناذ لاذ كما نمط
 | نم نيعباتلارباكا نموهوممل ىاٌلآَمْوَمَّمْلع هلاض ءارلا فد حآيموأ نب ءاطعب
 ضيا قعلازاس درو وكحلا ىئعيأن دالبب نا ىهجاي دالبب نا نىخاي ل ومد هامكوممظعا ند ان لو راكلها

 ةلطبى ا تونمىماسااولوتهد نا نوه بوو تامالاو مزح! قبرطب ىا نامل مسا ظ

 '؛ ادى تولوا سلات لات هدا اش نا كوسم ةمانا نول جلب تالا
 يم ع ل داهوذ قالط نم غنام كت
 نا نيو عللو تنبت ازهانمانسفنأ : تدتا اذاأن !نولوقي

 اوجه رماناد ل نينمؤلا
 اله حو امكوريعسا لف قيرفو نه ل قيرخ ىلاعت لادا ركتدولطمةنجلا

 لاورزينصضف نعااوسلادا تحديد ويلاياالو ,راملا الؤمهو ىلادا الود

 هلاخلان !.ةيسفاشلا مقوم ا]اةانإ ابقتسال اذ لاججالا تجرم



 | مسرب
 هيت نمؤمان لاق نمول امك نام لحب رب رمومانال اق نم اف قيق حالي ظفل

 دوج يوم لارهرطضا امه ا ناميالأو مزجلا أمي صوتيا داو نايالاؤبكاشلاو ددرتل اإل طرشي ناب هراكت ا ىا هلئابحم هتاسيلدتو زي كبل «ىا!ناطيشلا عيجج مهدوصن ىنلا ازتلاىا ثجه_ىجللب نيرا هبزحت : ءاطعى ا لاق لاوحالا:قيقجتماعا ههنا لابقتس اف تافاوم جبري لاقت
 بحول اؤطاملاو ىرهاظلا دايقنالاىا مالساكا وع هيزع هد
 ن 0 نيل برقلاورتنج ااوخ نل مطتشلا هرلعما#دلاو تالا ندم

 انت سامل سه كل عس لطصن عوريمل ثيحىا قاع هردالصءددنل
 يانا عمت رمل للامن !9اعطقوالاصا امهدب ايسر اكلت نب افا ائاوا اقح نونمقملاه تلقوا لاعت لاق لباقي ىف مسحب ادع لعاالونأه)

 ١ ا ا 00١ هام الر
 ةريىا هلنلدبو زيرمك ل

 هلن نإ يا حم 5 ومسر ظ
 نب :مةمانأ اولوقيل علا واول وهل ىارما هاتعمربخ تولومي ع

 لم نصول هندان اف كلاانص ام دوج نم كلذ مناي اك ان : اره[ .رمانااولوخب ,
 هدر لعيد نيل رلأو ءايبثاكان م ى 000 تادلا ةكمطلا نمىارتئاوص ارنا
 | ه1 ربع خف ىلا منع عوتعمم ن نكيءاوس نعيروصتيالماظلاذ رمش

 دل جكزعلاقو يبا ماللظ» كيرامد 35 اق لو هريغ كلم ف كتتا
 اذا هيلع بجمال اكس هلا نارتعاوجل اهرتتسل له للاقو نول سده عل عنيا

 تئنلاركت اكئلملا ب نعولدهها نا سعابأي ادذ صاعر بوق ءاالد عل
 م١ نيه ورط تورامو توراجوهن مدي :رزحاو ام فشاك فص حو صعمل
 'غ ةييصلا يلب لمراسلة هؤ مع ضرك ضرس جلا

 ظ «ناوت مر درت عرمتيلاقل بأم ةتاقاعإ
 0 قلم لاق شد يآ لوم غيرهم ىاله همم

 اى نايم اقف اليصق ياله 0 0 راق ها تقالام
 *2نل ليم ايلا لنه ىاآته نم نيقبلا ماهم ف ةوخا د

 لوقتنا كاي فرت لبل للهارئاسو ةلزنتعمىا ريقه نقض قبتضلا قب هر

 امس



 اها
 ددوامىآ هلداؤع تودارلا ةنيدعلطعا ىا هفداع عااد ةلثسملا لص قى امو قب
 منامها لوفي رلا هماظنو هحونمو مج هلع همام هلوسر ثب د ح قرصصو ملك
 تلاوتب اثملارتم اغ تنعلب ىلا ىض اولارةينب ىآرتغل ايلا جا هللف لق !سوهيلع هدئنؤس

 ىاتيعجار كب دطراتتن ولذ ةماللا عاجلا رتنسلاو ياتكلا نم ىللا تايثلل
 تلسلالكقفتا نذو نيرخإ رق الصو موقزتي طهر اش نككو اهيلع [دكاو اهب ضوتلاب
 نااوجسف نكيرامك يدل امو ناكملل اماثسام لس هلع هلل ل صد لوق نمدرو طع

 رش وحاب اي ضوا ىا شا ةقلعم لل اقف اخ ىضلاور يذلا نمراشيامالا كلم فك
 انت هبلإ سل )اقف رم ضملاعطقؤة راك ابىا ةبهتلا نها يولق نع يهنياحاضياىا

 اهلعمّمفو ىااهابا ميفاوأبمل' م«دهىارتعاطلاءللتىلع كتل لل د لاق

 ”يوفو ىا كلج طعمهربحو ةفلاخملا نعتمصعل اورمعاطلا ةزك ىف ابيلعمب
 1! اف نورجيام كولعفيو رهرماامدللا توصح منا روصتباكة يع كللانمم

 ث ل غدت ةريشكىآ من تاروكزلل كهوىا ةهورايطعوا لاق ينرتّملع
 'منلاذه ركشبل هللا ميل اطولف لاقمعن لاق مريلعأ بهدا معنا تأ

 نيعامرجوتداوذرتعاو الالماس سنا تثالوعاملا سا دايرايتلا
 نايس هنناكا هلت اكو ١لإنعاوربض و ركتسلا. ىإوزهلاوكلتدابعق

 زدرعشلا تييدحن ا لذه دومضمو م لا ظريغوهوركت سل وصعب مب
 42! /رعتجا ةرباد دو ادوباو دحا هاورُ مصتع جرعاموفرموزئاصملا جب نعافوقحم

 را هلنللعل نثر خاعلا نمش وستغد ىف عق كف هل تلقف بدك ب يل تيتا لا
 هو منعرنمر ل هاورتاومج) هلي دع هللا ناول لاقف ىبلق نوبه ذي

 هبال يجس ىف أبهذ لحي ازشم تقف اولو رطارعا نصيحا ريختر تناول و رطومل
 أو كييصيل نكمل كباصا [منإملختو قلاب نمت حكم هللا هلق
 | |مث كلخإنملاقف قعسصر سس ل بع تينامث لاقرانلا تلخدل ظمريغتكم
 نرصد اا ال ص يس سام

 1 حسو ءاملاتفورارلا 0 هكر( رد 7 يك .٠ مدان ظ

 5 0 نك 0 جس باودع يا
 د ةفينجمحلا عنسدوعستو تينهيلعؤلو كلام نيرشاو سابعنبا
 هاا مسح ماقو قل نب ةعس نيرعصم نعهيلاراشملاىا 7 ادبعي.رع

 ل

2 

 اممم



 لحرب لامس ةنعىور مع نياو يملأط ىلا نب ىلعو دابا ععس نيعلا قو
 جا هر لصهسالوسر لاق لاك ةنمأب ةريشبملا ةريشمل ادحلو هوما نع هربغو

 "اخ ها رللخ لام هلدابتلل قولا مدى نب نسن نم ىا سن نمامماس هج
 4 وس + 2-2 :و هتأشنءاتهناىلا هتدالكل و( سمهناشيرئاسو هنامذدإ
 ةيقالمىا قال هأمو هلع عطقنموهلعىضصتقموهلجا ىتنموهوهنأمز
 مقعلوا ةدئل | زلهأ نك ءاوس ليالل لا ثعبلاءادتبا نمنيتلاح دج -
 هيقالف الك كبر ىلا داكن ناضالا اههباي'ى ات هلوق ىلاءامما هيفو
 ب اعل اىنمتمنو باوثل لحود علا ناهنم انظراضالا نمزج ]اقف سلا حادكلا
 سل هيلا غوزطمومالا ناكاذا ىا اذ ازعل مط باككلا ان هّقبس امريغنم بابلا ااه
 ؟اعتسا#لا يغتسا لاوس له ن ملل ء ام اهل الوسرأي هر شو لملاريخ, لع ىنبم تفناتسم
 لاا يس نوروما موكل اذ لعلااوكرتمئ ا اولهعا ىلا امك مالك نمد رواليراكت الأ

 لاه لف لاعالا نم ىا هلق لخا لى دومو !لمهسم ىارسيمب طك لاوخالا نعبر
 شيف ةداقشل زها هلوقذ مار أ يصقااماو مالكذ ! م لاهو هرشو اريخ ل ابقتساكاو
 : نا اسسها ماورع ف ودامت ]هاا سا5 ةيسحلا و .هكلانرمةواشل زهاامع
 الإ: ييِتن مزعلا ةدئافون طخ تهت ىإل معلا قح ن الأ ىداضدالل اذتعاطلاو نايالا
 و هللا اع ىا نا زها نم ناكيرمصاخإ عل ىارتسم اكق اولعاتي اود ا

 و امل وحن الا ىراضناكلل اهذرأنل از هلم ناك مودع ازهأ ]عارم ا
 كاذام ظنا هنع كر لق نوهت نا تدرااذا كح ءاطعن لاق اذه
1 

 امو هيلع نم هلا ةلزنم نييك تيل ثنع هتازتم امي نادادانمددةند د يه
 بالؤقناب ىئزججرف لذك ف نيالوه مؤكد رط مرما لن هوما جوار املا نادم يغىغل ١ راربالان للجو نعمل وق نم هلل لب امك ل عكا سنن مرعل تل سإا صج لواوفعم | ١
 ميلزع ايلا هاور تيبردح او مدت اوك بز اعال[ن اف لباد دج رساكعن اج واجر هرب
 تكل ذو اد حا نممكد امملاس ه2 لع هللا لص هلدالوس,لاق ل اقرسسجو هلد

 .كبكامامانارفمش ةداعسلازها.رم ناكسماماهل قلخل ره ماكقاولكتللات

 ةقرل لفل بقامه ثيب نحن له حرش تطسب لقوتيالا غسل اجو دص د ىو
 هوت ةارمان ا سابع نبا نعد هاج ن عزز عل )بع نعش و ةوكشلا أ



1 
 5 لابرت ى»هئى !اببطشا يبو زوخاوهو اه فلو صايد هنمدلواطوىاايجوز اهجوز

 تسمو ويجب 2 و ءاومهاللا نرمرمالل هايا ىا بيسوي نا
 اج ] (]اه..رمدوكنملاىا كلذ ترك نؤملس هجالعدللا طصونلا ةّحلا تتلف
 ىا اه لوقتام لاقؤرضخر ضل ىاابيلإا ثعف ةِقلع هسا طصىبلل ىادل

 وهرم ابيه كلوانّيلاغم ف ىا ل ةولا
 قزلادةررملا ابى امو ا يي سس و

 5 ةزل[مساامسا نا سايح نيا نعىرخا ىارتاود قد

 ىا لرلا نس اهوجا يا وٌ بط ىلعتماهبإ ىارخأ لجس واهل ع ص
 مموصخ تهفارف ىاهيلا كلذ .- لتشأك

 0 م رواهفرفدأم هتك | لبان ولد

 م
 0 يشب ى ايجمز تاتا .هيزعس لق مجلات
 ا د هك ٌ بلا قرضق هميغو خيبرت نم ىا ةنمريخ

 دلو عايطخم دلو هنماهو اهجوذاو فو ةرما ناننادر قو
 اص ىلا تتاف انس فئدريغب 0 هتجوز تاما قد
 ب 0 لد لس هع داع
 و محماس دس واممزب زك «يعنرمأ مريؤوش رم
 ليس, حشا ا اه يوزول وابو نما يسضنب ىح ابيشلا نا ف
 ا ايميلك ماي يس فني ىحل ماكااط ىلإؤ كلامو لاو كلم هريلاو دوأ دوداو

 ظ -.: ه[كب مط جوزلال نم ةدوسكلا ايل هد دشتب ماكاو اًطامم اًهذاو اهضن ف نذاتست
 يا لاا ارا | ؟ملارابسجا زوالا نكوابجثوا
 ”٠ نياكو تيوِيدلع ناوالذ لوم تساوا تدعاتس هيلع كفنيف دقعلار شابت نا
 :دذاذاام هيلع ىنتياف ةراكبلا ىتهاشلا فنعوغصلا اذ هنعذ ةراكبل اوارخصلاوه
 د غابتىتح هدعاجعوزت باللزكمل علم لبه تقلطو لخ نو ةريغصللبالا
 لا قاتم اكل! نلل صاع قرغصلا جوك ىلابعو' ون هَل اددتعو ةراكملا دج
 45 انفتح و امركم قبس لّقف بيثلاامااهاضر طرتشيف بيثلاو ركبلا رصومعا

: 
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 | دج رمل م ام امال نسموتجام نباوأستلاو دؤاد بانا هركيلااما هيلع

 يي هور سم وسرتشا ؟؟نتيراه نا ساب :
 هشطع هننااص ميلا اهريخرتهراكىواهج كم ع

 هيتس يبا بو بت مدس يدق امس تضياسم

 اا تتاكانضا ها اين نادر هنا ليتنا بيت كلتوككب عله ناذمحاكت

 1 7 اناهاج ]يعم جرس ةاملاتأو تاجلاتباو م كلا ركب تناكاه ا هيفواي دعس ىف <
 در سدشلع هدبازسقبلا نا سايعن بان عفط الا خا امدايخل ملي امن التليطلاو
 ىسمإ اع لاو ةداتق ن اخ !..عزرزعل اد يع نجت و ناتهراك ايهوايجولا يكب تبدين 9
 كلن ةرصمورقلاخيى اره دلاوه هسا ناذ يقل وبستل اس هكلع هنباؤص هسدأأ

 داوحلا لزاونل ادنعمتبسنو سعرلا منت برعلا ناش نم ناكتاهنلا قش ورعتلاوأ ل,
 اولاقوىلاههلوملزب زعل باتك ق صنعرمجرلاو هركذ دقو مهؤاجا د نولوجود اد
 ليلا نامزل مسارهلاو رهدلالاانكلب مم ايد تيوماينسلا نويل 3.
 ا١؟ىاريسدمهرلا 0 ع ا ويح ول

 لاا جنتل العرب ١عقوهوبسانا !.5تاذ رايثسالا اح لعاف
 هداتسأ د م ا 2000101

 و هيتغرجدشتف , 7 |
 مبيضلاوهرتي فوت متيما تلازي م صرخلا لامك
 دورات نبايقو 986 تحع ًايلاّقفو ءايلانوكسو 71 ةطرملا نو لاف و نونلا
 م تلاق ىرجا يو تو ىنصرلا م: وههيلع هدد! !صىنلاتمعيأب مي
 0-0-2 ا 0

 3- بهل نب جمال

 ين[

 2 درهأب
 ١ طفلا مودورخلا موي بئانلاوا ةبافلاةغيصم 0 و هيلعمها



 هننإ لوسيراي ةلرما تلاّمذرعاطلاو ةدايعل اسيكراشلا ةدايز ف نهرها حوضصوب طلرنو نييلسلا [ةوعدوريذ/ !زها ةدايعديرضعيو ىاريخلا ندي واهم تاءونمن جب اذ ةولصل !نلزتعيرذ_رمماماق زنا ا عجدتح ونغم 6 سرد مط مل اراب الاكزاتسالاءارو نم تان وا ار 2راو الام هل صملل 10
 ةنزحرر ىورمو لذ ها يس نب اهروضح ة اذا ااه لتعز شاذ اا هايلج نمامجم زق. - ايما !١ لاو ! سن لوانيحا اهريعت نا ىنعبفي ىارابلرسكو ءاتتنلا منج اييسيلتل لاقهنو نيا جوزف ترام اههوغم عقريورازا ىا ميج اركب بابلج عرسي انرمل

 ةلنعنعىد/لوتسو نرارتنس لوالا عيب ملسهتسم 3. كلذو هلتقف جرحا )مص وهو: زجل راج نم جروس لماصافرجيزل نبا اهبرزكمرصاحو هركسعدزب ثوبا تف يدزي تيم رك و زيداعم تام حام ل زيملفتكم لالا رافعات نا ىلإ ةنيسملاب لزيمل نيرلا هز ضل زها نما هيض نادورنعظفم هل . مسو نين ناث هل لاس هيلع هلل نلعب ل | زعبش هان امرتنسع جنا فذ د. سلا | لامي ماقو نيتنسب ةريطل ل بزكمب دلو تيوع نب نزلا جبع تضا نإ“ يرقلا ىرهزلا نول لديعايأ قيكبتحوتغمءارف ريل ءاضلا ت د ميلاوغب مرج ري واولاتفو ميلر سك روسلل نعي اديبعرع كب و ءايفنرياورثذ اذ مدا ننديعل لذ ةرجغينح وبا ه وسور خيش غلا نسي دج كلت لل هولا كدر مسا يسر برجل مودو ناديبعل مذلَقِب ناكدنا لسو هيلعمدد| طئنلا :ري شو: نارثملا نعمل بسزب بديضزتع يبا زعرشتنلا نير م ني مهرب
 إم سمسمياصا ىدايضدالأ يول ملا هلد !>بعابلأ نكيريفتيرغلا نويكسو ةلملا ل دلل «ميبعلا ازا عد جنم نيوق اد نعيوكل ادبعؤ يش دن نعرياورثد هيد 234 هاقورتطلا : »د بقص ىحارا جل الفغم يوس ناهزيلا نعيتحأم نإ بلا مذار ىلإ نعرتجام نياواستلا و >ذاددباورابجلا هاؤربو ادحاو امهقوط ناكاذا ١ 2 ناكناولؤظتني ا جمتعفسم قحاراجملا 5 اب نعرتىدرالاو نجا اقر عوش دول ردو تع( وتولاظم لايك مأت ,رتعنشي ىحاراج الون لس هكيلع بعودن هددأ ا وسر تعمس ىف انت لصاي تيفتنكو ا 5سرص اي ىاائكيطعا .ركمردتنام قلم اطدب سانلا قاطعا ىا لور يبا تغيب .تيطع لذ لذ -5اعسباهنخ 00 ت5 هقراد عيبب صاقو ىل نياوهو دعس ار لاقرج



0) 
 تجزع تضاعلا 5 ههعلا م روي كلل ديهشانا لس هظيلحدد الص هدنيزوسر ملاامخ فحل

 ةمموناغو تمس هلو مني دملاب نجعيسو تن ةنسعمأف تاورم سك ل ادع رض

 م خل اعف هل كلمرادءارش ىاأتيب فعس حِلَع سرع اةرينكق اضن عى در
 دم تاس تيدع الق قليبنكااماةلعا اما ةناخإ ىف ضقوتتلاكومسمأب تيبلانخ

 نان قتخاىئكل كاترتخا ومي قمح مد قحا كدكلو كنميلطاامىذو ىامطقنام
 دقن 5[ هريخ نم ىامتحفشم قحأر 0 هلل [لصمللا ل وسر تعمس
 اور ىف رن وأسورتو صسلاككرتدايزكل ارز ه منح ملا عت هلدىطر لعس ضاساماو

 لوقو لعسمناريمضب بري ىاىنه لجرل لاما نعيس ليوم جها دنع وسلا ن

 نانيدب تبيطعا قل ريبنتلامملا فيم اما عسل وقم كأم عبراب تدبلا !كهنخ
 هلن رد دي ردم نع صتقناى درو : 1 *”ردأم

 كلام نيديعسرعّياو رق و نعهشب قحلراج د
 دعاني م تاعيرابور لحد مراد قصالللاى ١  مراجج طع هلاتيب 0 جا

 . هيلع هلداراصم لد للوسر تعمس وزتأام نام هي تيطعا لد لاقورتيماسلا
 6م اريجغيرتش ماعرامعل الل ّماع رشي ةعفشلا نافعا قصي قمار أمل الوعي

 3 ةيبلا قح ىف طيلغ/ مند عيبلارسضنؤ مساقي ىزلا كايرشلاوهوطبلملا تنبت ظ

 ما عغشلاان لنعفمقطلا قتفورعلا ط ورعب قصال مرا مش نيتصاخ قورطلاو
 هند ادعو ىروشلا نايفس لوقوهو بيتزلا اذه عش الخلا نم دحا
 ةعفشالد حا ٠ ضاشلاو كلام لاق عماج ف كَيزتلا عركذامك كرابللا نب

 هلم 1 وس لون لق هاد بعز يرباج عري طسس نإ نعراجلا ىقمللر 1

 ١ تفنرصو ماده تغدواذاف مسهيام لك ةعفشلاب 4 سو هيلع
 ا و يم رس اقوم اكحال زا ىتامزنلاو عوسلا قد وادود!اىورامانل

 بجسر ا ا ا ةرمس نب سسحلا نعةدات 0

 2 نساق وعم فى ارطلاو 6)نسم يريح ماورمو ١ ضاكأواراجأ ا

 قلاب يد دابدإ ارم ليف ناقرادلإةعغشب قحار اي ممظاضل لرضج ف
 صاقو ىل نيدعسإعتنقو لاق برغل ربو ورع نع هلامج امجرخ اللاكترمس تركب

 ف.وسر ىمعف اروباءاجذ اركتس ىدحا طع شي ا ا ءاجن

 امعاتبادسالاقح ىلراد قس ىنم عتيادعسايل امد لس هيلع هدبادص هلدا



365" 
 طق مدا ينم لالا در !عليبز ال هنياونعس اقف امعاشتلهداوروسم ل اقف

 لصينرا لوسر تمس ااكولو راني د تئاممحام تيطعا لّمل عفاروبا لاق
 |رمهراي عسي طعلا منهم اور ىف ةربقصد قحاراجا لوقي لس هثيلعهسا
 ا اعملله نادبيحا هايا ايهاطعاف راتب ددئام_ه امم طعا انا و مهر د تدالا

 داي لاق المي نا هبا نع برثلا نبورع رعتج ام نياو فا تلا رخا
 لثهستصب جحا راج ان اقفر اجا الا يضالو كليرش ادهف لح يل رسيل ترا هللا
 ايعيك اوفج لع ل بي اركنلاب مسقب ملام_صيضقف نادربا يشيب دس نع بييجاو
 :ةزاءاسول هر ابخالا عوفو نمانءورام عمر اهل عفشلا قامت سا ملوقو لدع

 امهب ١تيثترةمسلا نا هوتل املا بج دةعفشلالءانعفر رباك طيس م 4
 فجل نكيرشلا رمدحاو لكن مك يلم وعمر ماهيامل عيبلاكةعفشلا
 ان عروك ان لإ ةيما نبا ىامبزحل دبع نع تفينح قى دنس ىاكد و
 ب نه قوسيل نورعبمل مييموهو الجرى ادلاسو هيلع هلد (لطعوتدلا نإ
 مالسلاو ةولصلا هبعر الا لاتضاتجز بالا امه دارماواهرحزي واه ءارمو ىتسمي

 51لاقرتي دهاشل لاقابهكرالاقف بده قو سيلا لحرىار وسو هيلع هلا لجوبلا نا ةربره يل نع ريس مصل ثبب سملزو ماقلل كلذ رقسل/,يعتا هنامجع
 كتل روكر ف تلتخإل قو ىلس هيلع هل 1م ئبلاراسياهبكاررارفلا5
 ,هيسل فل اذن ميداس عمرمالا لله ق الطالب حا وهنا مصعب نعم ةلدهملا
 (”لكولصلا هيلعهناب اذه درو احلا ول يصولا وشال اس ا عوهورتيلها بلا
 اهئرينا هللاق ند ممتماي لله بوكرب س انااا اكوربكريول ورب نه بكريم

 دنعالاهيكريالوجداشلاو نباصصا لاقو لذه ؤقاراك فرتجاح هع :
 ةديؤدو كلذ ىلا لصولا تجاح نم ىارال ناكرن | اعووكنللرمالا اليحتماحلا
 بوكر نكل اسي هلل يع نيرباج هسمسلاقرديزل ال نعاس صم
 - اذا ف ورعملاباهيبكرأ لاقي لسه جلع هدداؤصىبلا تمعمسب ١5 ىرشلا
 كلدابصتنام نم 1 يا اونو ناؤمكىلل ناكل نوماهيإ
 : ةيلعذا ترصلاب سواط نع ةدوسكمءارمدريجمءازغ ممتد قزائلا لا ن 21 ييمزحلا ييعرع 4 9 كلانهإمناصتنير نمد كلذ صتف نا نعي
 "أ يي الكا هد ء ملا ة ذاب اش ناذ دماد تالنعري ملا الأ هيف سيف



 و ىوزلا ةنمورا سل سماع م ىود سوقا نيوز ١
 -.اسؤملاو اعلا قاسار ناكر اطل غم تييارامرائيد نيورعلاقوهاوس قاف

 ص5 امفايلعالاوس ىاهلاسر عنا ىلا لجدم اج لاق تام حرس تنس
 22 نل ل لاح نع فيرريخا جعللو حرلعا يا تبادآ هلامطظت» انك نمح دبع
 مع ءنوريطي وأب اردجى اتوب نوبقْس و اياوبا نوكعدو انلافقىا !انَمالغ
 هنجىاأ .ةزعكأ ىدعتلار حو لعانبايسانو ند دخايو ىاقراضالانمانتعتما
 *ك(ل كرم كاوا د ثيح جرا وا لح ةيفاكل اق لاوحلالان ماهو غم لاضفالا
 ةلزةعابلب ءاومعاهلور تنس لها به نمل افالخملظلاو بصخلاوزءةرمسلانم

 تيلازأ ١ ناسا لجولا ىلا زئكلاؤلخبيملو السالم جري هذا ف
 شبس ى امد توك بو ةاغبلا دارنا نس ىا !انيلع نول داتي نينل اليه
 والخ! بالى ا/لاق رباك ةرساكءاراو دس اذ تدالد ىواتيانلتق نوي عللوأ
 مادصاللتعلا < قس اناؤ هت هدارم فالخ قؤعفو ورهدادتجا 0
 هن عاونسيو تحاور هريغو مهنا لصاحناو معوزع تيدلا قرصقلا تير
 قلل عونيالف ىماعلاامافرزغكك بجويام لكدانمم قداكرش ىااوْسأ خيي

 محل سا اطريغب !ىلاز ذاانإوس واط لاو ءاشي طعللذ رس يان صفو ملدا نا لا زل وق نم رسبتقم هلك ذهونأا
 قناطر تييرش لذه ىا جس هج 0 ]و سورنمس لوهدو ليزعلا ماعمو
 جولَمنَف ىاووهضرف نيرخا ىارتعاججهاور نكلاهوقوم وره د تيب 25
 نرغب نلعببالو ىنعللواىنيلا ل: مر سو هيلع هدد للص هنلزوسر نع
 ةعيماى نيج نع ها نعى طْنئامو لاشملوتل ءابلا
 نبارك يمل ذل جت هنإرهالا نيريوج عمم نم قنا ىلا ىا
 تاس 0 ثيل ملاذا ممحازعتل باعيتسالاف يطب

 لولا َ م لس ه2لعم لل! ص هلد لل وسر تبر ١
 االسم فراخ كاب مولا نااهركخ قانا

 لإ مايو ني نتا رم رييلاذلا نيل جلا وس | لل
 0 ا ةياورلا ىالتخاراجءايزتيألا

 همن وكل ناذوجيالف تلزئاموخا ةدئاذلقموسناةريصبلا عرماضلا رص



 3 0 فينو مشيا
3 

2٠ 

 نعد دانساركذا
 ا البل نيماتادح لبا ١

 جزع اعتب يتلا تتنانومةنأفى اتلتع نتي
 ع :مييوسرجشب ةليو هوا فيك نأ معا 7 نضل ى كل

 ما كلاط ى موصلا ةههجر ,مدقشلا ىااهت 0 أ جا هيل وسأل 07

 ةموصلا نإ هميبذت هيذور 00 20 9 ايا
 اجصت ناو ىلاقو ناهس لوق ق الط ايلاريضي ايكةوف هل توك لل لصف ازسلا
 و نعضلا لاج طع لوز عسلا ىف موصلاربلا نم ريل كيدحاماوركاريسخ ٠
 ايا لص هللا لوسر جوخ ظغلومعماج ىف ق (نسرل لحب عوأ ود كسب لىلاو ٌئسورضلا

 ضتغىف كلذو قوبل تتناسب انور و ودا اع اعوام
 ظ الوسر دف هيلا فوم هقاتعانودجا "رن عيش ساند لرشطمت

 5 ببرعتيرمخد ساشلاو دوسي قمت اس تعي هلع هلا,

 هيلع هللا طصونلا ناكنا الل اقرفعج كسا بععتاىو يسع م5 ساتلا

 .سيشثي ةرتلحار لع وهواح سق لو جدي 0 :
 :نا كل ذ ديم غلبف برعثيمثد غي ىلع حدقلاو برق قافرلا تعج

 ظ د” كتب ةمزلاو فحيسريازةدج ا ىةرو توصاعلا دلتا ادا لاه اوم
 و نانموم يت وزغ وس قلع هدناؤص هلدا لوسر جمان ورغ لات در
 زلا امسلا ناوكذ وهو اص قل نع دمطاع كد ١ «اميجرطماذ حفلا عويد
 72: ثيراح ا تنبرييريوج ىل ومره هزت ا ريو هجر
 تم ودرتياورلا عمم او ت :انوهو ؤسهّيلعهلدنلس ىلا
 > ىلا نع 0 لييهس امتعو نيعس ق5 هرم لبا

 3عوأهجلالواوصو * دا 1 ا ا اس لسو
 ةلقشلل إو - ع دوا ا

 نلارتم ىاتنا ارهثملت تداطاإلا 5تدايليلل تاؤاملا ازدماتلا ضو تاز الع

 لبلث 'لواوهداسلا ة لهي ىاى قو ح بدع وردد مل حاطط وه
 ددمل ىسمب نييحلل نكن ا لا نمو هلدا نت هالتغ ؤعراجلإ خل بضو
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 كي ير ىف كمرتلا لاق تقال :هالاتخ مؤ نكنعلتاو )تق ن إلك سيق الوالصا يم |ومللذ نمثوت جيناك ا مضاشل لاقو هكاسما ف نوذادلايزاوجبلرصن
 «ءعيزورتفينجويالاةوابهيب حابا اف كلاملاذ الخان دنع بالكا ا عيجووكيال
 (دعمموهغمو راجل نعيلاعل للكل ا جب نا نان اق ىواتف ىفو ىقبئادوقعلا
 ' هما ثيدصأ ئه ةاوراياطلاوهدارهمنيلاذا بلك جيزاع
 ثاصدالا رم مالغ حراق هدد دبع نيرباج ىعوعشلا نعمتي نع ابن و
 |-زقب ع عوج نات ةنيوهو دي! اج للعا ميل وفد تاقلارعككب لحأ
 ع عو ىارفربف واني ل بج حم قح ؤدروكقورتنيدلملا
 أرز الع قلطيرسنج مسا نيل ل ل بوط نيد يلا ريصق قانعل| شي ناويح وهو
 0 دياممعمىا نير لف قالاو
 داهلكاي هرهاد هديب اهتلع دق /س ل عمد [لص هدد لوس حال اهم ذ اح ىارجت
 نسل ىددساو للا حارخا وه جوصقلاذا دحر ضاماكب «نلازاوح لك يفت هيف
 اذاام المج اقنخ كل كب ناويحا تيومذا نيعوزهللريغ ىاناماقلإغظلاو
 3 و ىدالا زجل ستسا نمميفاملم بريكلامم جن لاذ وح هناذ نيعوزنمانا

 قارا ارضسالا ىا حاونمي يملاتغد ةورمباميحبنذ نير اماص الحر نإرئياو د
 لحراص| تاو رى و اهلكاب فسو هيلع )ص ونا ورمأو ةرا جل ل صاوهو
 لس هلع س لؤص وبلا هماذ عاب ج نف انيجس نجر لد نحيا بنوا عطس نم
 هر هدد اديع نع كح امال ذاك املعل )تع بيزالل الك لج دنا ماعأو اهلكاب
 مامهلاو مظعلما مامالاهاورامانتجاما اهلكا اهركأما !ىلي اى نياوصاعلا نب
 رؤيا | هيلع موخل لوعسق تارهظلارب بندا |نيقت لل اق رضا نعرتعامجيا ى/ذ د متذالا
 هب الص لن كلو سر ثعض أ بن ؤر:ئلط ايا امج تدتاف امن خلاف اهنكودافاوبلغفذ
 2 !لوسر نارتيلا باتك3 انبلا قو هليتذاه نفي ءاموروب لسو هيلع
 يي داكن اومكامئاور جام نباوأنلاو دحا ىو هن ماكاو ه]بق سو هيلعملا
 عب هدد زمجونلا قاو نيتورم امم تذ نيبنراداص هنا ناوفص نيرهت نع
 :ررابح,رع3مرتلا ىورامرتضفاو نمو ليإ) ىلا نبا جاو اهلكأب هرداف اسو

 أ *لاق بيرالا ف فوقتاس هدد ل وسرأي تلق لاق مج نيرتابزخ هلسيخا نكرتشز
 يمقن هيلا مس تظفم عم مفعم مسقما سس هسا



 رس -

 دصىاىتدناهاكةسنتجا قاف لاق هلئالوسرابملو تلق لا هموحا الو هلكأأ +
 وابيرخ لع ل ليام سيل واهلك ذاوج عماهر انقتسا تمدح اان هتياضوأ ٠
 لاق يراضد"كا ىا هش ادب عزبرباج نعزس نعني نع كيد هاتمار كلو

 < ااهتجقئتقان اهاججهشلاى ا تنيبلا مقياممهرحل قزق نق نالجر مصتخاا 2
 0 م لا جيشنا الحرلو
 تاكد ان ىجلالى ا ّرقان ف لاسو هيلع هلل الصودا لوسرايتا نيلحر نارتيلور
 | هيج ووك وج ماقاو اهبَجهن اره دحا ىا لذه ماقاخ هقارتنيبلا
 2 جرف اطق ان انمراشال تيتنيبلا ناف لِي ىف ىهى نللإس هشلع سنا ص هه
 ىورعتاع نعجن عمشيملا نعكيو هكلم اما هيف لصالا نالديل
 ,ةعتم مهو ّقغلا ماع ملاسو هيلع هننالص هلا لوسر عممتملقا ا ابعللَص

 ؛!قصىبلااجماف اهرريعل ىوطت نا ثعّوملف ىا نتاع ىصدو جعارسشما ىف ةرعال يوان
 اههلارعا تكرتخ ىاأهيرع تضفرف يلا محا ىف عورمشلاب ةرعل لضفريىا لسو هي
 ىهقرخيلي ىذا تيدعحا ىف قايسامكاهضذرل تحجذو جا لاعاب تلبقتمسا

 نكيمل نعل اقرب اما ىلا جخ كزمسب سو هيلع! ليص لزنامل ياطتني
 شت اع تضاسيو الف تَهرعم ناكنم + عغيلف ةرعاهلعجينإبِجاوكَك
 هه تعمس تسلا ه اننهاي كليكبيامل اف ىبتهووسوهيلعهسالصاملعجلا
 ةارعاتما انما كلرضيالف لاقممصا ال تلاق كناشامو لاق ةرعلا مط كباصالأ

 اة رينا هدد جصف كج نوككن لع بتكآم كيلع,ه هلت كمد/تانب نم
 هشللوسر عماهجرخ تلاقرتياهد قو اثسنلاو دو ادوجاو لسمو اا ءاجرم ةرمعلام
 هللإ وسير لَع لخلف تغمطف نرسبانئ جن يح جياالارك يال سو هيلعههاذص

 مكمل ىناتن ددول قاهلناو تلاقف كيكيام لاقفكئلاناو طسوهيلعههإ
 : ربع هللا هيتكئش لنه لاق معن تلق تضحىاتتفنك لعل كلام للقخ ماعلا

 ة:طدقو ثيدحا ىبطت قح تيبلاب قوظتاكت اريخ جاجا لمنيامدضاف مدا | رمق
 هما اكاد رمنراق ما ة.حشم مل ةعتمم تن م :ناك له فلل ايكتشاعرب د تمحاامت

 !طنعىداغلا نم عادولا جف نكل تيد هاظوه جلاب تمرحااوا انه ليصخ
 ضيلليو نمل جحا داذو ةريا ل هان مف تنكو تلاق هيبازعق ةرعنب ماسه قرط نم

 دقو ةوزمم لجو ةرعلا ةةرززنششاع نا نيف )وف ىوط د اذ هو ايده سالو
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 كتر يضر باور قد كترج عدا السلاو ةولصلا هيلع هلوقب كاد
 :ازع كلني كيفزككلل ]د دسا دقو كل ىنصقازياود ىف 5 كنررعننعى اكسس

 ء « ريت نإو ىوطت ناطق تضافر تعتمتسةرمعلاب تل هاا ذا ةارملل
 يوتا ازبت نو ترس 1 دو رقع تسنسابا 5
 ظ ب ةأشملاوهذ ناكالاو اهنمريخ ةدايز لاصو حفم ةرعلا اهي هو هيلع هللا

 0 ل : !نعكيوأ
 مصل ]وس ةرم ىلا ع نحعب الا مالبحا نم د بربس مروح رع
 قلي ناد قلي د ادارملاو 00 بلبل اه دزرللا ارملاواطاغي نا ةلضف ىا لاي نا مع

 وهذ ىطوخ ل ا تقول اركارلا ىا لا ءاذاق نسف
 0 ده ثيل فل ادع ام ىلعانريغ دنعو رغم قارشعن كي ,ملاذاام لعل ومعان دنع
 243 وب هناذاريشكء املا ناكولو هناف اهبزنت نوك نا عييالوامرغ ىلا ناكاذ ا

 7 اصهسا لوسر نا اسره ل ويكم نعد ادوياىورلقو هر الطلا قرتسوسول ظ
 0 يدب او يضرم ىف لجرلا لعب نا ضواسو همم
 يويوس هم لع هنن ص هلل (لوس/ىف ظغلورياج نعام
 مسو هيلع هلدإ طصسا لوسر لاق لا5 ةرب ربرهاشيأ ن نعناىيشلاهاؤرمو
 ا 00 :باور قو هيف تِنيرش ىوب/ىنلا مثاللاءاملف

 م رلادع يوان اندلا ةرب رهابااي لعفي ثيل بنجوهو ّتلفلا»
 غب ةدهدداىضررعوركب ايا نا دو عسمربههاج يعز عز جد ن
 0 1 ليشمل واق

 لعبا ىلةرخو ناضيثلاىامزغ دهر لاو ادومس نياك تل اة ىلايل ن
 ظ اب باع شالت ىآاورذ اممم لسد هيلع هللا
 هر را ند دع يرانا لاحدى لماتفلوام/لع انما ع

 اس : - نسح حيوصباهريعوا 8
 لنا 2 ول لقي نا هيجل ىأ هرسيرم 5 هيلعهلنإ)لصىبنلا
 !نيا :رق لع نزلا ىف الا دجالواريظالاكدمم
 تا ديطسالطملا عوشو ا لمح و رتهسجرتعامج ةردضح و ميل ع بطن
 اتخصب م يطتت سكش اجرلطا عا للسرنع باع وهو وعسم نياك هل

 1 ن1 ييبيحبي ت1 موو هاه 0



 و

00-2 
 ولأ

 اهلل و اىفاماد ليللاخ!ىفاما سو هيلع هناؤصوبللابّجقرافم دج ىارعوركدلا
 دم نم ءايجالا ثدص نعد نصاب هاستسي نا هيلا امماتياب نليري ىا هنأرشب
 اللا و هيلعلونلا ىف ىاهيلارعوا عيوب دا قيسفرتباجلو ءاعرل ايورما وإذ

 لاب وما لاق هسو هيلعهلنإ اس يبنلا نأ ال يصفت ىا هريخاو الأبجا ىا ءريشبف :

 ا ةتسمارمتسم ىاائادان اما تلطتسا ننام هللا ئاع دؤ جوس منباىا لاق
 مؤ وخ لايك ىلع لدب لهو كيريالان اما رتباور قده! ديكأتو هلق اليست ل وزب
 ىلاريشي لذه لوجيلايو ىنفي اى ا ةطملا ل ةذذ اضل رتب لغنتلاصيخورتن ان
 هلعشب انهو سل اننجو كين مفارمو مقعلا مغ متبعموا دل ل دهز

 دبع ىناياور قوزؤطصملا ةليسوب ىو م ابرق دارا ثيحر تدتزم رتعفر وب ولما ب
 ةلعميرانالانياوجؤ ادى! ندوبيزه بوق اضلاو ىنمزلادهاو

 شو ركاسعن باو دارفالاىف ىتطقرادلاو نايح نباو قلن رل اذ يعو تملا
 نين علاربمااهتعج لاق عقل هنا ناو رمنب سيق نع ل ىناوتيطك/ذ
 امالي داك حرتقتنا ثبضغف هبلقرهظ نم فحاصل لؤي الجر اه كرب وتخوكلا
 .ث لاقذ دءعسسرب هثنادبع تلق كحيو ىه نمو لاقذ لبيرلا قش نإدب

 أم هاو ك جيو لاّورش اهلع ناكقلا هلاح ىلا داع وح بضغلا تعرمسدو اًمطي
 قاكك لذ نع كثب حاسومئم كل نيملعإوه لحا سانلا .ر موق ل عا

 هو هيلع هللا اص لل وسرم حزم ععم ان او ةلي) تاذ نع رم سناو نييلسللا

 وهيلع هسا لص هس لل وس ماٌعف نىيسلل قدصي متاجر اذافسمانجرخ
 ناورعس نمهاسو هيلع هدا طصههال وسر لعق نااندكامافرتارف عمتسيلأ عت

 ىع سي لعرلار سلع مث دبع ما نباة[ق ىلع رقيلف لزن ا اكابطر نلغلا لقي / : 5 5 5 ٠
 حر 0 عالضشد او تلق طمت إس لوتيب سو هيلع هلدا ىصدسا ٍ
 ثانطإو هرمكبق هيلا لقبس لقركبايات ليجوف هرمشب الفيلا تى فذ هقرشيال

 .تنكب اطال نيرع لاق لاق لسكن عركاسعن باهاهرسو هيلا بسال يي ى لا يك
 ةلئاد به انرمرف هلئاءاش نمور كيويإ عمو مسود يلع هلذا

 ام راسن وي ىنلا لذه نمي وهيلعمسإ لص هسا لوسر ل اعف
 ةلدلدنع قاف لرااكأضغ نإلؤلا لب هل بع ن !لاقف نبع مانيهس



 موقبسر كباب! تدجوف نانا طاب .هديلع هسالص ظ نا سر ناكو لكلا تانج كتانج ىف ن هيلع إعا قلو هيلعهدا ص حا ىلا ةمدفني الانيقيو لري الان امي ا كلاسا قام هلا للاةرغرببرديعاهلاسرل 7 اهلاسورلاسلا يي تحاف هلاسمثربر يعد بع قالام نسحاك لوو هب ماع
 قم ورا عز دامجس هدداو ىنتتل قاعت ىلعابلاب عجبا رس عنم اكهريبكلاعم اجا ىف دتنساو لوا _- مميسعرعأظ ىفحلاو يرغان هدرا سعربا امره اب اقايمس نأ

 ” ئا ةءاصلا3 اياورق أمرعم رح واح زر ةديطف ةمواسلاةليل قيعا .و هيلع هدد يمول ادنعارمسا منعا ه ساو عوركابا

 ٍِي رتارف غارذ لعد يجسمرباءاعد دنع هشلعملنإ فص ونلاىا >و دوهيسربأ دي ذب ما نبا هر ق لع يلف هريغو نحن سريتقريع ن دىا
 ا

 ىا ١ 5

«2 
« 

3١ 

 ب

 مفي بنراب قجىا لسد 7
 ظ اوهو نال ل ال بوط تكديلاريصق قانعلا ريشي ناويحوهو نونلادؤز ِْ

 نمهندس فد رادوباداورمنكلهلكا ام مالسلاو ةولصلا هيلعرن !لعاترص لديام ايفدلو اهىلطم قدا لع ميبضت ميداوطكاذرباىصارهاذ ننال هركنل /لع مفي
 اق هنا لس هيلع هدد لل صهنلازعرحعررب هلل جبع نع ثيريوحتل نيرلاخ ثي

 ذ اس نبا ركدور فرعا الدش بسورب لاق ثمريوح ا نبدا ع ضيغتاهم لنيزاإذ
 ىف | نا سبعا نع قبلا ىورمنا هني دو ثيدحلا لن هالا دل ترعياكو أعلا

 اهامللا عنا ضيع اها عزو اهي عمنيملواهلكايملذ بنراب هل يح ل سركيلع هللا
 كب تقمرلكا نع اوةولصل ا يلع عانتما مصول هركرتذرمجربال زي ريفع

 واللام اهراجى نلل لاق وهلصا فل الجنا ىلع ل د هلك برياصصارها تي



 امولات ٌمئاص قلل اةرعشلا رم عنادو عضل ىطتقم أ ماكانالك وكل اح كلونام
 مايالا غفت اكةلف انوه ىا عوطت لآق (هريغوا ظنوا ضني نوف ىا كم 1
 ثةمالثلا نمةرقلل اهلايلرايتعاي ابماياىاضيبلا تررتخاىاكنسف لاق َةلَصافلا
 لحي بيرالإإكزكعأ هز ماتؤ زيك( غزنصنلالا بيعزت هيذور ضع. _لل و رعشع عيرالاو
 هل اهركامن!ىليلى إن باء صلعلا نب عركنرب هللا دبع نع كح امال ةفاكءاماعل دنع

 .ابهلع موقل ل عض نار ظلارماينرا ا :ههالاق سان عت عاج اوراهموبل تجول معن
 ( دلع هدا وص هه الوسم تيدر اهي نذر ب ئىلط اباه تيتاذامت نخاذاتبكوداف
 ودواديلاظفلو هنم زكا وربه اب اَهكؤ ىداخبلاداز هلبهفاهتنداكرموب

 ىمثعبا قيوفضاينر» هدصفاقهارم ىاايغيفختو ءازل ادي دست ليو نخامثلغ تن
 /ااقذ ماس هيلع هداج مس لقى ماس هيلع هن لإ جوبلا ىلا اهزعن د طوبا هزت

 هللا لوسراي تلق لاق زج نا يح نع ىذم ثلا هاورام قذاو نمو امل و نباأ او مكاب ورم اذ لس هيلع هسا ىلع ولا قاو التورم امون ذ كيابزراداصمتا



 < ن2

 0 ازرع كل 9 تادكسلاو تاكرحا كلتاورهاشيو تاوزغل لكؤت قاوناكدينلا
 ١ .ةارلالصت ن(س يال اق هلا سايعنب هربا نعايعباتل اهدحا مون ءانع

 ا او ناتكلاوريرح إرم عود ىا
 ىدىا لصولاب سايل ت عاهل ىارياور قي وأتمرسلف انشع 0
 هاولاهللا نعل ثيب دحر مورق هع ىا سأرل سأرلايعشرب لوصوملاىاناكاذارعشلا
 رب رتل لبتكلا تتصاو ليحا هاورام لع ميوتسلاورتمخاولاوزلصوتسلاو

 |نيمماتلارباكا دحل انكر او منت يع هد » © لذ هياصو طخ ن
 و واق نوااناع يدع كافعما الو ىا ىهوأم زر عدللا ىطرنأم
 مزح اذ كدي قش اكان ٌىش ئاىازلا مور ايلاوقفبو ىازلارسكقرايل امض كنزميام
 2 هلا تحن ىارهصلا عطقن ل رمل طن ةد مها وهو ىازلإو ج. ا
 حلوت !ىاعللذ و ماظل لس ىاإ لس هيلع هلي لص هللا ل وسر نيبو ىندب

 قرد (] هدلل وسر تدب تلم كئاقايعا رونا ايدمنو لذلاوءاملوتفب

 ٌدلَقَو ماللا و ةولصلاه راع ةرلوم نم نيثلتو كلثرتنس تدل هرتيؤر هو

 ا مبانن اوى اجر با صو مالسلاو ةولصلا «يلعتاتيربكاذها هريغوراكب ني يزل
 ميس 2 ل | تناكو نهربكاب ذيز نان وزتككلا هيلع ىلا مالا

6[ 071 59 
 ع ا مخ 0 م 3
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 هرج ل رك د كنم خوهرديصا يعن
 1 باسو هيلع مهو لص للا لوسر لعفت من لاقط موثلكماىا ىتنب نآمع وذا
 بفم درطرعتنبا نأتع بطخريقو تيفوتالمنا لسع ا اهيرخا تيا مؤو نبه اللا
 0 ناو دوس اور يبا ©

 لوني نامعججوزاو كتنبا ىنجو72لاقغف هلداىبناي ممن لاق ك
 هزت ناكوايناث هيلع نعفمالوا هدررعنا كيش د راب ع تال

 ناقعةلامموامرتم عسر تنس ستامو ةرهلا نم تالث 'رتنس موثطم امنا



 و

 مانع ناول تيمسعنئنلاده3 5 مالسلاو ةولصلا <يلعذن ريزوتلاى تب

 هلبا نا ىردخا لح لله ىرخا كلتجو زر دحاو فعب ةدحلو نتموكتنب 1

 سا رم ىرعم يطا زع هيو ىكئاضفلا هاوراتكجوذا نا فيري
 ءارهوامفتجا جلا فال يصفهلاماما ىا لج قصاسو هيلعمد / رصونلا نا

6 

 ! عا ةارمأد هس واصد هيلع تهرضتف ارضأتم هني نع ضقو هن لن
 3 وألجرلا ةولصإط مت الخلو كعصلا ةاعارع ل مرلا ىآك13تلخ ةار اره

 ةعاجمةولص 0 ا 2

 اذاامهز امجلع) دف خلفان تناك ةدلصلا ذه كرها ظلاوميفانيتساوللاسيح

 سمت
 يف١

 84 امي

 زضلاف ةعارجلاةولسوبدقسنيىذلا يارا نا ومجل قواه ةيالع نكمل
 مىمالل نااكاذ للحا دنع ناالا هنيوزعم اق هوم 0 يب

 ظ عدو اكل هتساهلمل قطبتةيولش هنأث مام اراسيزعنمقوو لدملو
 ل ل د هيلعمد لعبا كلتقاد

 ميال راداك مللسلاو ةولصلا هيلع وراسي نحنعقو لقو
 "نع عفان نعمغي ةيطارعكد فاه د دامي هد ينوي هيك

 اا اوهدموف نياسو .و هيلعدلل للص

 لا, 0 ا ل ا

 با وزمىا ةنمنزو برغم ةنمدبوجرغمث هل كوتبثلا ل م فوم

 هيد اهداضنا عانطاب ةييرعشلا عد زغاوهورتيق فيزل ل دن نزال املا رت وعوخانل

 درت وق اوقضسيالا:لعاول سنا راها ظلاو : ةمهوئايعلاذإب 0
 ةبكجر از الطقس اذكلاز : ناكورقسغل 2 معدتي ناذ

 و جوعينصالف ناو :در05ا ويد هيلع ١
 اق ها ف 01 دايو ضم ماوياعة واصل يشدلا
 الجانب اجالاداةوه للم 8_1 جيوب يا ١
 اسيل ضا اب ولون هو 0 سدو لا ناكربب ايابشاماك 41
2 0 : 

 تبان ىأ هدد لزعقح هليايغئلاه نم له هاوس ق 00000



 إد ع

 و هلا ىأ و نا ه2بيعوو (لاعو ىف لن 0ذ!هرايخ لىضتقمي هيلع بجاو و |
 .!اراذ كاما هيلاريشياركايزي يرام اوبكماولو دانل اف سيجلب ى ا
 0 0 ف ثيداحالاورتيعبتلاب نيرجافلل و ةلاصالاب ني فاعل ت لع
 هيو 7 انكي زموبفمتع دباازهان ريعو 25

 2 يركن( ةيلات ا يرانا بوح اه وعي ىات اع يعن داتسا 3 0 دقو بسو سابع نبا ىلوموهور تسع كي
 ب ادرامل نواف مر |ىا يره دارو اضْيد ىاايركوا اره كيه ىاأب |ايحرجل

 ؛ يدل 2-0-0
 3 5 00 موضي نااصق لختا 2
 را نع صام ىا ع

2< 

 5 تت اوما جيجا طاوس اتا لان
 7 هديا عمرا لسد الوسرناكورتيلاعلادجولا فمالسلاو اصلا تاك ندنبالو :نهملا قم شناع لوقيماسو ايم دوسرتسعمسل هللاوف ىزتبا سادعن باع 1لاقف تيوفلاو ا ناصتخن نس هرم
 0 جل اهل نجلا لوخ اهب لذعلا قبسودع ةراشبىلل ةراشإه يك 1و
 0 1 داما ى ء.ولقك واذ اذ ةورازبستيول لان

 5اس سافاساحس
 اذ .خاربطلا هاهستنج اذ

. 0 0 

 مىا

 هلئالص هللا اجا غمد ذافأم#ولص عاف كج ىلا رج 0 انلادا نانظيىا هلو امم
 تا اكسل تايعوتي كان رارعر سلا نوتيلا لدعوذاهرخآو

 تت 0
6 
 هم

> 

 طر رت ياس



 كلش
 ,عورصبا امافايلصلق 41 كيح امه لش لان اهبانحتلالاو اننداعاى |
 يطا يضاهي ع يع هو هيلعهلئ ضدنا
 هبرك ع مح لاخزرت 0 ع بح .

 انف كساس لق نر عت راد درت لازتال نهدكلا بنا نين مهلا
 ابل هيلع ينل اممم نكد زاب نما

 اهامخاذاصملدنتفا عانتما جو نعىاامملامساميلعمااسلا ْ
 »>لفان ةيناشلاو ىارتضيز والا العحاو سانلا عمايلصو كلذاملعف
 ملصيالو اًمادالاه 0 22 ملاذا ةلفانؤ جان اضل جراشاه بف

 .|نكمشا لعلو الفن تاعكو ثلث عانتمال برغل ادى بالوربصعل ا ددبالو يمل
 - كنا لاق رعنيا نعو مامالارتغلافم وزلل ث ظل عهدأي دناو تيتسكمإلم
 الصريعمعم لصف مامالاعمر بسلا 8ةولصلا تسداخ كلها تيلصد

 ة ربمعلاو قا انمرل دبع ارم تحرر نايل صيالاص اف بدرغل ةولصد مب
 م 1 ا رخل داعا اذا لاقرن عزت هلداىنو ىلع نعم مب

 : هللاورتثل شل اذ عراصتشالان ع وا نان معوقو نص لوجو هوبي يعيشوا
 امكةولصلا ةىصلا هرش تسيل عاج ناك مدني دحاأفو

 دانلوغلاناورتعونم ةداعالا نإ ايضيضت تريك 9 رك واض بر را

 ذالا ورز اصيسمد ل! نموفم ميرا لوقلا اذكو نعيعضتن :لاىحتضاشلا
 اذه ىورلق ليئرتعفت انيذع اكحالا نيوكتإرةنيعتس ةولصلا تركي داب
 يف ىا ميلا هنو اع ملذ يطا نعم فش نعةاورلا :٠ مىلم جتيرحلا
 دسم تي كاع د بك هقزع هنا الص منا للسفر مضارع ةر م يهفازع يد مدانسا
 هراماعدوسالا نيديزي نعهمو ك كيدي الصاوان نك عر بجوهد هطلت
 20و ماهل ذل داغ هل قمكذما لصاتاظفلب شيبلاو .امككسملا اود ,ذادويا

 داباضبامنع ّتيبلاو مسنلاو ىتيمزتلاو دعا اور و ل فانا يناقمعم ل صيلف
 :اود ق5 ةلان كلا فان معمايلصف عاج سم اتينا اككا جز [ميلصاخا
 نوكيفمعمايلصؤمام اميتامثداكلاجرم و اتطصاذ) ظفل ورع! رع قبرسلل

 خر طل لصور محل ره تسر نلرتنبب نعد ةديرؤ ا ركاد يق قلاو ةاداناكل
 امان واللا ةرتواصامهتيتاذ مبعم اصرف نولصي سانلاو سيسلا قأيمندمتيب



٠. 

 لاةريولصاممتا لاق :عاولا صيغ نمو لص ىنل إذ لك عمو هتولص

 ا رايس هك بج زب ار البال جاوب اع
 لاقر ارب ناهيسرعقانلاودؤأدإلا قاماما 9 رمتميشولا نبا هه اوعى والا

 'قادييلص لق لاق معملاسه الاد ق نولصيم هو طالبلا للعرجربا تبقا
 لوم تيترمموي ىف ةولصر| ضتالل اة ف سبو هيلع هلنإ ص هلئ ]ل وسر تعمس
 نا فاننا طولا قد كالام ىو ازعاج ة ماسلا كتر نام

 ةقعوإص اذامامثالعمةولصلا تإسدمش قبب ؤدصا فا لاقق ربا
 للذافاضايلا كل نرسل تعب الاقن قاول عزم امنا لاقفمسرعتب
 نعىشىنلان العليل دع ربإ ملذه كلام لاةوراشسامّيالعجي هلئا
 .هالف ءعاجنذ قص اذ/روغلا جم لعامهتلكداراانا عراسي نب ناملس
 ١ 00 يعق اشلإوعلىغذ هيذو مايل اني الاد ىكتنا

 داع ماجر نعي 017
 ليللوإ ةانابحا ىار ا : نمرسهت لخداذا ناكملس هديا ع هلدا لا نإ

 و آم دعوه اه 9 مزيللا لوامانواانايحل ةولصلا يبا م اق
 2 00 9 وها 5 0 00

 5 00 ا
 :.حاحو لها ظكيا#يللاايحا ناضم,عرمرخاوالا وشعل | خداذإ
 انعم ف كبي اعئ لع هس لؤص ناكتل قا كاسم ثييداح قدر

 و هريغق ديال اهنمخاوالارشسل او هيغو
 + ها سد ىل نع نات لح لدن عقل طااذادارلل ناذرصتلا ىا نس.
 و ةرامالا ةرطارعك قرمالا ا ا ا
 0-0 دباذ هدايعقونفحوو هللاق قوتقحاه قلعتب !رتتامإ ةمركعلا

 ؟+ترأميلعل وف دودو رياك تنامالا اتضرعاناىلاعت ملول ضعت اوه ل لهل عاوريخ
 ف اكوءاعارل ل تارم توافتيمغرمتيعيرع رك وسمي كلمو عارركلكملسلاو ةولصلا

 1 و2 سووا وو دول 1 م



 عطف[ ىدخ راذعلاو أشم اىقوم_مهامفلا موي ىرجلانامالا ذه لوبقى
 ال عاهقاقهتساجو اعىاأهفح وس اه نخ نما عفنم بؤر سل ىإ مالو

 هربل طعلا نعتمكجو ييلولا نمىا هيلع ىزلاىداواماظواطلش
 اعلا مذ كلانهايهؤاملاف كلذ دوحو دعبتسي ىا داعرتسا م ابهغتسا كلذ ىفا
 دفقو نيعلا تغب لاعإا نحت فتح | .رعزاو, و كلاما كسعن ىربالثنا

 و أما مالا لاق هيزع هددإ لص هلار 5 >د| نك دسك ل

 ةعهلاذ ىف هلع ىنل ائداواههحر ماه دخا نم امرمملددو ىزختمعلا
 امكايع ل دي لاهو هرخات ورش ذايا اي يرتت فالتخ الا ديعب تيب دع او سذأبأ
 !وملاع :مارهخر تامل هذ دن سال ةاعتو نتتلل  ىالتخ [ؤمظ نحو مامالا طب 3
 ءاؤض ةلصمتضخو اق مضتفافابا ن الجد نع هيلع يفازعكوو دارلادارب لذا
 تعو رتفلا موي مس كلل لئن لاربكلا قيودصلا اورماع نين اعوهو ءابفإ د

 قيدصلاء نع ىو متنس نوعسنو عش هلو ةرشع نستلم ورع الخلا
 ايتعاي ىا تيرشتت 23 يحلو لسو هيلع هدا ص ولا قاركب ىلا تنبامساو
 امن ناخاول اس هلع هلبا السجون غي لاَتف ىوارل لى لاق اهرعش ةزث
 ةرابعلاماقم سماق ةراش الانس اون ىلا تببيملس هيلع هسا صونلا اءاراشآو باوج ىلا جاتيال هن مللولوا انس نايل دباىبصلاا.مامكضعي نخارل
 مبقلاارةموه ثضيسلار رق تكزنوانهرعواكوطرتي حا وود ة هدول يدعتلاف

 اهتاحرمواتلطم املاسرا نمنيامومنملا كاف طلا نيب طسوتم ارح ا هوأ كس
 ةاصلارلعتلا ربا رع ىكمرتلا ثيبدح ىفواحلاصيتساجواعامصقوأ رتب
 نعر بس ازعييفا عاذدو اهوطواينضرعب رميح نمنخلي ناكمالسلا 5-9
 انمار ىجلا موي تام ناس 4يزع هللا ؤص هللا 5 لاق ةريرج لأ ماين
 وامرصوصغوارت ندشيوا اًعلطم ىاريّقل ار اذعظدح ىا لو هلا غيصب قة 3
 ًامرملات بد نذل الاخ رب مكع رعتجلم نبيا هاوركيي لح وتعمم و يا
 1 :اًويَعل اب نع قو ناهالامتاجم مخمىملا ةليلواةسبجلا ةليلوا تعج مدي تت

 ةمجلا موي تامىنماعوفرم هل اديع نع ميفنؤياو نيلربطلاو ىذيرتلا
 ليلو اسجل موي تام نم ظغليرباج نع: مهوب هاهرموربغلا اس
 ساو عقو و ءادبهثلا عباط يلعو وعلا موي ءاجيؤ ر بقل لي لح نمديخلا هلا



 باور قو ربقلا نتن نم ؤ هوديبترجا هل بت' يجاموي تام نم تاياورلا
 !!ةليلوا ا موي تدام .نمام اعوفرورتشت اع. رعى ىمزتلاو نوض
 ”هبعزعق ورسم رج بسلا ع ماي ا ا.رع4ب ار بلاةنتن ىلاعت هللاهاقىالا
 هليل ايص هند لوس عل عطيت شطبلا او نافحلل لىضم ىق لاق دوعسم نباى
 :ناةشطبلاو ناخ لل !اوفلتخانايزلارخا ف 9 نايئابامب اليلسي 7
 1 ا و كعمل 0 تهدف لد : ّْ ىعصسبن نير لاس 5-5 كلة شطبلارشطبت : 0 اما هوو هاا ب
 1 تيا الة لاهن هللا نافماع لوس هليااعا الما عيال ل وه ن :خ |ماعلارمناؤملع هللا ]قياؤملميمل نم ]يلف ميسم لع نعل ات رشابج ضنيذ د60 تب تي همز كرنب هنم مؤ خاب د مراصاو
 لا 00 اطبااش مرق نادونيغلكتلا نماناامورج
 سك عسب رفع مل مالالةفماسو هيلعهس
 اذ ركله لاق كموق ناو مجرلا ةل درمان تب سوغاي لاقف نايغسوب اج ْ يي ع اع ومل]نءلا و رتييلاولكاو اه يذاوكله
 نودي اعرلوق ىل نيلبم راهب ءامسأ ناي هود بنر اذ مف مسهل هللا

 شبلي موي وق كلذ هغكل داعمشوأ اذا ةرخاللب للعم

 عامس ل ليد دعب تأ ايملورتعاسلا مايد بكى ناخدلا هون لاشك يعرب زمركع ىذرموةمقلاوع ىبرمكلا :شطبل شطب مورس للا
 ودع داما قد م دبا ءسابعن باكو دوهو رانلإ |ميف لق ا يبكامكن مزال دكتو م اكزلاتشي نمل نزضيو تيقذانملارانكأ

 6-0-5 يس 1 تكاخسلا ن تايلالا
 39 0 كاست ديدات يقل بقنا دراذرتي الا له التف نح لاقاولاف ثيح بقترشحلاإا سانلاةوست

 رفاكلا ماد منج بيصيف نموا ليا معي تيدا ثكب ب

 ل

9 

 هَ



 سا
 21 3061 م ىا ةدحل وال 3 1 3 7 تاء مييفلزع كد ملعا لاش ونابس اىمبس هلناومعاكأ احل عبي اك ردب سو ميك شط شطب مويرلوقانيا ايو يودو )بعل | تن مهغكف ن 0 .اواين دلل مان وج لحي نا نيحتف نانيوريوصتموخ / !تدّشفلا درعا نكو رك فالي اللاب ع لير صتا دمك متلاكتولاعركتا اليلق يي لخعل ازهشاكانا ىلاملوق ذا اريك اربسفت قرصا ةعسر الود نإ وخال هريد ومش ذو ميز نم جرت نارك دبش
 و5 زيادل للحجر عنص ١ىا ف ىششب لخدأ وقيايسجمت 2-3

 2 للا ىملاب, ىشخب لاحرمتني سلا ءاج ىا قلذ سو هع هيلع هناؤصهظل ماد راح اج < .ةدويخبل جر عرسوم اقل اشك بن زموسلاتلل
 مالا حريسواّصاطو ذاع مج نعد قل اقف لاَمُف كلذ تلاتف كانمهشاي جوعا كى ناكنماندا اذ! نامل نقف ل عرميلتزارمطلا جاهرالل 'ءاضلمل الخ و ةارمأب وزن مالساو ةولصلاهيناتيضتلا ناهس لا د ع :انواخن يح هلوسر ىف مو هل لميس جذل جما و سس تةموسا1ؤم تس ةياعرسي نكاد نهواهيرتهرعمايع اجريل ىادوعيسرب ةلسياتاحولا هلحر نا منع ىل تف !نصيي تناك ند تافتلا ءاوان برضا رمدحا ىاز بيقتوارالا ماو كتل حالا ؟مانلطد نملاة اهاحر ىقداتعلل اهلاج اع اهالام ةلحارلاب ىاامّقلا ةشاع هدد ل صدنلا لوسرزتقانلا ىلا مف اهاجن؟ ماعم ؤاباهأ بجقا دزني نمل لي ناكني اه جزم سي مل سيو هيلع هدد ل صىببلا ىناكدوعسس+ا ع نيك افي دىقم |مملامورتيكأ يفت اطلا تلق هيد نسح طبعاا هلع هللا اص هللا لوس ل همت يؤجل نام لباكس انا جمد امكاهلجر نعرطتلا زقانملا لع ةلحارلاىلطيرستدالاو -اازنبحاص ياىاريطحارلاىا 000 "7 ىالاوكزاجارم ظ . حمو وهو تلبس نعئاطلا نرسرتّي طدرلا عل تعنص كرم :,ىبشملا لجرلا د

 + ع ابا 1 ارو ذلمأ وطلاب :نياكاياماابهستم ىا ملل لاوس نينلا كاازالمر شتا يعن رع يع كيو يتلا هضفرمست تناك أ
 »+ اديس امل

١ 

 - لاَ



 دايت دابتعاب دارا متل عوعسو موموسظ فرك تناك يهامك من وطب يف ,تعقاواران نولكأي
 ايعس ل لخ «عسولخ كيس !لوبيملاو - تولصيسواماظركأا ذاهل

 تيري ل انين الاوسا1وت ناك وموت ناك مرخلت ى ال دع ب ب يسر هرعشاران ىا
 بكا اب فحم يلع قشور 0 ون مافوخى

 26 تازتئاقلطموأا

-_ِ 
 فص

 10 ونا رعب : 911 ا

 نافاكحوا فيقحركتاوخاصف ىا 0
 : 00 , 0 ةح 0

 هل 0 ظ

 1 ااا



١ 
 ةحل اواوس طلاخيض اب مضلاب ىلا نيئطمأ ومشى أن رعشة عابر تلطأ

 بلا يومي فيسوا هيلع بجأو ل لا

 .رممىامتما نم هدللوسر سيث تاو ا هنالك انصر
 ِ دعب اج نيب 0 ننسيو لنهب كبوتر ذو ياه ون
 : الجادحا مح 7 أاليرعكي د رهاّنسيب

 هند كل عر در رع كا يمص كانركلا 4

 ءاونارابتعابنبللا عمجرقبلا نابل ارركيلعل اقولس دقلع هنباطصونلا جي
 لا مضلاو جاه ليو ثنو ديهرشجمساقبلاو اد عج ابعييرنلب اسوأ ري

  55مطب سفتواهرسكو ءارلاعضن فرت ميلاف ىار جلا ممم ومالا
 0 نوما نيوكيف ىا ةرج+ لكن

 هالك ئ اسامه لالمل قبلا نبل نمزا نحال وينتمي لوعلا
 وقسم ارا اهلي اورؤؤدوبو لوقنلاو هب لوالاوه تالطاإ ماظو ةلحاذو

 سارع كيو ءاداكرماغغبوهو ملال نم مرئاهاذ قبلا نامل وكيلع ظفلب
 نك 0 2هللا لوسر 0 2

 ايامه نسلاربكوهو نيتحفب اراك قل ىنرإو ىلا عم لزناالاد
 0ث نمو :

  1١ماي ادم لالخ هئاطغا دسم 0

 95 ' ءاد ىنمارا» اذ ضعيملهدان كيلعف توم لا ماسلاو مرطأ“
 صردالا

 2 التو يهدد 1 هدد يما
 !اكمياثم فقع ك0 مارشال نجح 0 ةديساملاخاو ذوداو سلا باى بو رافش :

 و مادا -و ءاودادهمسوماغشساهياخ و لا نابل ايركيلع ظغلب
 لانك

 نكلجل هاورو رو تيولإو هوماسلاالا إم هل بجو هيلومهىلعرا



 5 هلوضو امرأ د عنمدمل لامت هللا نامظغا د اهشربق واط

 قامو لاه زيالا نايلإومكيلع بابهش نيقداط نعركاسعنبا ياثر
 :انرقماط ن عريق نعل و ماد لكد نماودوهو هلكرمت

 7 صا ياا ع اذ .و هيلع هللا
 :لالزكو لباكا هو ني(صقب ن نيلارثش لاماريبلتلاب توصلا رم

 :|..انل رقت تق ماو مبصى ا
 تارا شنامث مناد رطلاو لبا أ وعم ىددا ار .زقريشلااماورياوريفت
 نيج ا ماج ابقي فايع هموم“

 مشلاو جلا 0
 يلع هلد لزؤلص هند 5 د صر | نع قراط نعسةنع دو

 2 رع ليل رص لم ثمالة مقلخ لل
 ؛اًنلخل ل3 ىرخالاو م ةرمو لوالا ثلخلا ف ةرهنإهأظ
 تك كلر شل لط شيف كل ارش الا نمو !ء ايش الأ ن نمىاايشرمي كرشياك ممل زغيب

 دره ةرم وه ىلبأ ن نعركاسع ربا ىورمو قخ كوشتعمساو اب ىلا ناذ مخ ولسا
 غ8 اا لرش ال »بع كل غخيذ عج مودو مسجل لا . ود ررعت لايعالا ن

 ةانساركذ |ىلطصي ىتح نينه او رخا لوين اذ ءانصش اصندب تاكن يلج
 ا نبنمرل لبعىلومىءاشلاىا نمل لليع سمسافلا

 بيرم طيعلاقهريغو ل وج

 دانكرفد قاسم هدرز وقاطع مى 0

 اكدهرموك ؤاعاطم :يلهايما قاسيئر ناكورش عتنس كلذو
 دارج |(نسعدترا هد هيلع هللا ليهوبلاتاماملو مل 521

 ذ عارض لسا ع ها تامورؤ وكل الزنوج لرش الم
 اعمق سج مساوهواكولمن ىا اق يهم جوعسم سوبا نمر شئ ارد

  مانص اهتدرفاللا ىا ةررحلا اركب تدرامأالا قيقر نم للكل طو و هريغو حفلا



 !ةرشعب كد تيريشا ثعشاال )اقف هردق قانعلتخأذ هنُم ىا هلألاب

 - |هلل بعل اقفرهمد كلا ى افلا نيرشع ك تعي هسانبع ءالاقدرهرد

 اقفرتنسلاو ليداتنكلا نمىرش جوبانيييل صفي ارك تركيا يعل نجو
 امد ىنورا نونعملاو الد عابكح ىا كاست تادبو ىندب كل عج اذ ثععشالا
 20 ا : معو ىفلوقت
 ٠ دا رعيلع ١ 1 ةب كيدي سب

 قش ىف ىرتشمللو هبا
 ددافميلعو | هلامه دعا بغي ةنيب امج نكيملو هوت ملا للم
 لايره ال يارا اف تال كلذو د نهب ناك<رشلادلق قالت

 يبا نال اا ا درتي
 .ةنيبلاةماقانعا ازرع ناو طوسبللفوةد ايزلا ؤصراهالو تانالل ت :

 اعل اضلوفسا اذار خاالا وعدل ع اطمح او لكتءاح ىااضل ان الد ةدايزلا دلك
 ا ابل عداو عيبل | لص از عاقفتاامنالةدابزلاركتماع لما تاوكبن اس يل

 د و عمركتملالوققلاذ قرتشلاون ملل
 2 101 ني

 غابنيعب ةمماَق ةعلسلاو ناعياّتللنلتخا اذا مالسلاو ةولصلاهبيلعلوفوهو

 كرش تلجو ثلإبعابام هساب عئابلا تلي نا نيهلاتفصو ىعتناا داو
 : افلانرعتياجفد عب لا كاله ديرك اطل ال .رككنيذلاب هارتشاام
 ددلن [ؤ صدد [ل وسم 6 لاق ههلبعوي اج نع نم لابعى ايبا

 "2 ةدوجوم ىا دما عيبملاوههورلوارعبكيرةعلسلاو ناعبيلا فلتخا ذو راسو
 ا

 مابا ]وقل وت تور ولالا اى ا ل

 : 'ث نسال رنس تال

 سدح للوَعلاَذ ناعيبلا تلتخلاذال وع ش
 ءام وفرح نمسم نبا ني قبلا مكالاد تاشلاد دطاهوا ام كثيدلا



 "أ كس
 | > 35 ناكراتدي وامعلسلا بر لوقياموهةنيبامزدير ميل ناعيبلا تلتخا اذا
 رايخ اب عيابتملاو عئايل للوق لوقلاذ ناعيبلا تلتخا اذإمن عوقيبلاو ىلامرتلل
 3 عيبملاوةنيباصزدب سيلو ناعيبلا تلّشنا اذا رنوتجام نيالتياثرو
 ”رمرل البعى ا هيبانعمساقلا ن عمم و عيبلا ناكرتبو عئايل لل اقام لوقلاف
 نيلبس كنس :ينملس هراسو ةنيفزعم ل سرلسو هيلع هلد لإ يص هللا ىس,عراكلاقملعا هللاو دوعسمر | ةييدراو مدقتامزع ديجوهوهس لذبع
 ةغلو حوهتسم | . رعجعبرالا كتسل لراوصا هاور تيب نولاو ىرزخا مراسي نعيد

 الا اخ ضب ىرهفح هلاتجربومكيلع ملسلا هني عسي ناك الا
 بالا اخ ضمايب يري حملا زجر ومكيلع مالسلا هداسيبرعو

 ةولصلاهيلعهنا شئ اعزتيإو ر نم كلاسي نخا ام جراوهو ىدمتنتلا
 نمالا شل 1ل ]يم هبجو ءاقلت ثحلو رمإزستب ةولصللؤ سس ناكمالسلا
 شل ثراء علاجرلا تشكا لاح اقءاسنلا كو د مامالا تل لاجرلا مدختل
 رفوامحلا ربا عم رت انك يعب تناكيرمت تصخاملعلذ ىلو الا. رمرصتخا
 لعلو اهتبى راسو هيلع هدبازل جودا ل صاذ ا هيلع ندالا تسيل ةشئاعن ا
 ةياوملخملف اونل ارضع قل عفي ناكمالسلاو ةولصلا هيلعهناامزدب مها
 فيي لميا ا كلام نع غلب مد جوعسمربار ياء ,لش عت غل ل3 رتشششاع

 جن رع ةيارعمساقلا نعكيو دارملاوءملعا هساو دارفناكللاجايع شم
 2:كدعابعةراسلا ناي ىانيمل هلاعطقت ناشملا ناكىا ناكل ات هلداللم
 ديلا طق ىا مطقفلا ناكانم|رةيا ور, د رهإ رد ةرمش < سو هيلع هللا زيصدللا
 نصأقا,ققراسلا عطقدالاعوذرع رضاء رعججام نب يكرد هارد ع

 ههدالوسر انزع لاق هسا نبع رعديبا نعمساقل نر عاد و مامدةرشعأ 5
 و مساكتل زهد ل اةرتماعرتجباح ا تسناكا ب ورتجا ) ةبطخ سو ادلع هللا

 طيش نم أي الخ هلل 4 5 ا نلا انقالخ( سم ىااأنم مذا 35 نيم هللأب فانت امههو انةعالج ري لبهتست قانرهصقت رم هطغتسن و نوما حرجا ديعتسنوانل يهارئاسو يلع هركتشو نلاوحا حيتفانغإ 2 مرسم تبباث ىاهلد ل يكل اهريسكو ةزهطارتغب نآ ةاورل دحل نمريسغتوهأ ل

 وةسااكأهلا لن اديشن وى لوو ىنن رص ةل اى تاهاأم دأأل. "© 8
 عاج سب سس اضم ديمي يلا يا ايمضسلا ني ل ل للا 2 20- وم مهم ميييجع | بيحا



 هب
 . :ريزلااهياَي هايلخو بيبحو ىا همو غ:بعلرهععرا ل دهتشو هل كلير ل

 ا ةهينىينردول 0 2
 ُكْغَتِي ين( ىعس هللإب لرتو ثطاعتل للام ىقانصج ركض يب خعملا ومين ولا
 ا وقنا ىوىالالج الع ىطع بصنلاب اه مامرالا و ابفِضخو نيسلا

 لع وطعن | اعزصتعتل اب 5: ا 0

 اقاها
 هللااؤضت ااوتمانسنلا

 دحلايعأ وم هوس 2 2 02 ١
 دودذ لغو لاعالا حالصل ببس لاوقالاد لاس ناىلامأ أ
 ذهل ضدولوق فرو هددا حطي نمد لاوحالا ضب فقودعردص
 ةميرالا اور كيبل علاو اههسجافط هدوصقماعغظورللفأ ىاامظعازوو
 رلاءدجا هاورمو نسسسج ءنمرتلل لاق دوعيسمرب| .رعم هلك ناوعوا ومكاح او
 هيبارعمساقلا نع كيو تيصخلا نصحملا حرش قاب ضل ظاطلااب انصيا

 انتل ل مهو ةولص
 2 ا ا يوم 5
 هكربع ءهةيبا رعمسإقلا هيو ريامدورياهد هيلعمالهلا نيس ل فور نع

 0 33 ١ ١

 | ناسلب هطاءاشنال اذى ا جتكسسا

 :تومئاملاهقاضناو دئادوبا ءاهرعشسي د حلاو

 ظ هر لاق 1 ةيباز ع كي 9 تلاغاذا
 اتتللوا ىوارلانمكلشلا و اققاملام لاى واةرع م الع بل

 ا رماوتم نكت ن ادام يروبهشمثي دج اذهراتل رم قم ىبتوظم ارامل
 بيكا 9 قر لحلو نياريطلا و ملك او ةجرالاو|خشلاو دا هاوردتنح

 تى نكن مظفلب ةوشبملا ةرشرحلام هيذ يضل ا .رعق خةدعتم تاياو ب مجرد



 دعمكم !هاملام لاذ نم تاياءرل ارضع ةورانلا نم كعقماوتيلف لدعت
 .اك دح ةمعلع نب رلاخ نعو دات سارانلانم

 هئيلعهدلا يصىنلا رمز كرداشاٌلاّقي قانلا ةرامعابا "كرز نبا نيعياتلا
 ”زوكلا نكس وس ام.ةقنرياوصا نموهوايلع ب عصو قليمل هناالا

 ءاصلط ىاءاماعد امنع هلل اوم اع رعتنس نورشعو كام هيلعولا
 اثرالث قشذتساو اثالت ضمضموأت الّرريغسر ىلا ىاةيفك ]ف موضولا
 ضورمى لاى اميعا ذو ادالثم نحو ل سعو رات هلا مجولاوه اك ةدجايعىا
 تادعبي اليفاشلا هيل ايه ذاماثالت وهاظ ل عدلكي ا ةسارويسموانالت

 تام ذأ اًياور عى ةره سارلاوسم رمرصام قباطيل تاقوا ثالث ل عاثالب لمع
 عايش رم نيعرمؤعدر هفواثالث هيبعكىلاوا ميم سغو
 ههللا لوسر و ضو هل اومثرتيضقلان مخ ماغم ؤطئاس ةيقنلا]ب
 .نعكرلاخ نع عينح ىلالىارتي اورو ومرثونمو لثم ىامل بوةيلع هللا
 هاذ ضمطموانالث هيأ ل سند ءاماعد ةنارنعمس اوه, نعرسخ تبع
 ترسو أن الضيع | سذوانالترجم)سغو ان الث هنا ىاقشنتساو ات لث

 دس لص لن لوس صو لاه لاقرش ان الث ةيمكقزسغو قساو 1 قرئ
 ةاعارم نغلاكلا بو ىلبع ايتداىاالماك اس جلع هدد صو ونصومتغصى
 ةرم قرم حءانصعا ]اان ايحا مالسلاو مولصلا هيلع: الدهب هورتنسملا جرو

 اهلعةدايزلاف ديعو جو لب لبا ثالث طعدزرمل و نيهترم نييرهاذ ا يحا
 انابذاد ءاماعدابهِلع نع هنأتيا *ؤو راجت !عولو : ,رسالا رمداعود
 مان الرب سعد ىطعاما وهو ريخم“ ىدعم 9 ةلطم كاسب تسطوه ةءامهيذ

 رحخوريخ كيخلات احوتغم ناكءانالا نا نم قاياملو واولاهوات رمت
 .ي | عقيم لع عاطنل هيلعاراظن ىا هيلآرظنن هرجم هلدامرك ع باعص|رعتععئأ
 لاطت | ل سمت تتسيلا 20د لع قاراذ ى !ىقلاذءان الا مسحلا يب نا ذمي فل
 هيلّقت ولا حلاو ديزخ امد انالا نعاجر اخ ىداماره ثرالز ميعسم ]هي لد
 اةكسإالا# ضمنملا ن مركذ ام ى لك ماعد ققضتساو ضمغمو# ءالمذ
 هدعتمن اياور نس مصدلاوهاماعّرالصغ .ثيرجمايب ىنتاره ثالث



 داراوٌريسلاو ملل ل ماشلا اههنحى ا 8+ ) سؤ تاره تآلث ةبجل ]سرد
 ثالثابهفاوسكع ثيحرعي 3 دد هيفوا يل تنم ىا قفار يع ذ
 4 اهيمده]سغمذ ةلحاو ةرهرسارأبج ىا مسمر قير ا نخل

 راف ضكب ءاملا نخب ىا نوتتمت ناركتلاب ثالث نالث 0 1 ل دامس ظدحل لك
 وس, موه ىلإ ظني نا عرمس نم لاذمج_ تحسم ن اذوضولإ موس نم ىارثم
 وذ ةراهطل لامعتساى ا 2هءااطلامجيماسو هيلع هل اؤصهنل
 ل سغو انالث قشنتساوانالت هب :ف ءاماعد نازي ارو هلثمفا
 أدي ىفام تتكيمل و ىارف قيامدخل م انالثهبعا ارةرسغو ان الث همجو
 : ثّلَعم ىا توكسف منيب دو نيت ففن تعا الع عضوف ىارسصف )بلا نم
 ىلا( قمعش اضن كرم ام اصلا رومات تاكةبجد هندا مركزنا ةرسبإ لع

 يا ىوصقوزععبلا كان ىقرعشلا ةدامز 2

 "0 هاب يفتي آلف نقلا نم !انم هشامياعغام للان ماطيلو اميق

 3 دال لد 000 هس عى الامس مظبو درعا د 5
 جول نعيم ىو رعم نك ىاالجه ا ظنيلذ

 د هيرحسم مدن وسر نحول لاعدان د« تسمو عا لسك .ظ

 الفانالدا صوت لاقل يبارسسإ.رع عبو اورو دواهوبا لاذ أمه انبا عيش فد
 ناخذ ةدحلو ره مسملا ن ازعل سيب اهلكحامملا ن مع ميداحإ اولاقطقفأ 0

 روينا || عاوركيبملو مساري سمو اولاةواثالث ان الثؤضولا اورثذإ#
 ريع نب هه طبعات انالثوسألتي نعد اربطلاو دْؤاد لن ع 2

 مدا رعى ورعب هه اطبع ديرب قس 46 يدع لله 9 3
 رهام عداد كاتو دالحللا

 : 0 : مر سار مدعم
 "ردد قيقحا ى ىهو موصل ل3 تاعفدىاذ 0 ام كلج !ميرسإ الا

 عم دمي ليبعضورنا ىلع مي ناد عبيالو باعيتسالل ت يحك 1

 يالأرؤ ط ل يعركسلاو اه نمالار طلعي ديد مرش هزئملا أ
 ٠ لعاب عضورش ها[ لإ مسمورسار؟دقملع تحلو ادد 0 2



 ماا
 , مسار نم قراقيمل ىا كد نيا مل الملوغف لاوحالإ د ملعا هعاطرس ينال ب نمالا
 ماك . لجن المجد صفي هنا عم سارلاءام نينذللا مسيل خهيو ل ضفالا نايب
 عه |ك لل هدم ورمسارم كم مايع غني نم م اضالأ د مىعبسملا دع اوهو عباصا ثدالق عني اا
 <. |نينذالإ اممصسمرش مايهالاو عبس لاطعببو هيو اعد يفك ن طسرم ٠ رش هاقق
 5" | | ذا اف ىفاشلل ل وتهب ايكتبارهش الث ءامل نخل الو اههصو فته ورعلا وهام لع
 . | لع رمك هبجو هللا مركهلعذذ ى اى هفالسغراص دحلو عنو مالعرمبملا ةدعت
 3 اهدا عاجل اكماهبالا يكن /ونزلا تورطه اكلاهضبد دمعت قعاملا

 عابلاماوانهدارلاوهو رواقلا ا مايع غسرل ليام عازل ف نيك نزلا نرط
 .: 1 م لاييويش عوبلاكنيديلذدم
 يل عج كليواتلا ضخ هو قموص ل ّجميَمح نيترمو مسا لوايناث ميعام د ىلو
 23 | او ءامب ات التر مسم ا ذاد هق ةغرنح ىلإ نع رسم! ىارسو لذه ثيب داحاالا ندب
 ضي اوصى قب ىارنع ى 9/ىلا تيبداحا ل3 نابايلع ىا هنا ىزنالا انونسم ناك
 3 | عراد ملسو هيلعمس ! يجول للعم لق ىلبعل لا ديبز نيدوراججا دو
 ةدسعفالخ ف سراف ضرب ليقو ةرصبلا نكس ديامث سيقل دبع دفو عمفساو
 اوهورديزلا ربا ا بيعصمرب رتجراخو زعاتحنع ى ور نيرشعو ىدحل
 :ا لع ىاناإابو ثحلو ةرمناكرسملا نارعنيدساورتد دملازه نمتعبسا
 1 .رعى لقورفينحوي للات هانمدقامكا انركذام

 از ةهنايبوىورئواعتمظفللا ل اههاع باوصا ةفصرعلاب ةريئنراس هشلع هللا
 و وعسرياو ليعو ناقعم زمان الث سار ميس سو هيلع هلدؤ ص ىبنلادنا
 دن اع نعةب زرع جوا نم ىثرلتو قبل لاق مب هلداوهررهريغو
 وحيا هأنعم ن 1 فما صل اله أت تدرك رمي اممم الخ هور ١
 112 لمجن شرباعصاو فاشل مذ ام لع الار كام لعالا اكوجش رسارلا مص غسيلشت

 مصوامؤأطخا ىا رهو لمد عهاظيلميدنا عم ىااتالترسلا داوم ىاطلاف
 | /دجا يا قلخإو ىحا ىا ىلواطا غلاب ظفللل ىاوه ناكد هوا مويس و
 :سلؤ ىا تبل ملاع نيم ؤللريما عسي يلج ماماوهورتتجش طلغل قو
 طهر اور طلغ ىاوهو نبين سىملا عيجىا يل لرد عاهاظى ا انحلذاطلف
 نجربو اطاهاورراذمضومار نوكسف ةط مضر عن عكلام رعد ىلا

 ل



 الدب لاقفدد :سسأ ىف نيس“ كا رتبعش تكرح ىا قوص يع عريش د :

 هضوا _ .طلغلا ل ضهناكولةقيمع 3 ن اطل غار هو طف ع تقلع بو كلام
 لام تيث دعم اءاهقغلإوا بنس حلا نم هدطداعا ىا ووين رةغينح قا
 ةنوا نين لا نم هوجرخالو نضاسالاب ىامممعلا ةْلَعْل :نيدحضؤىا
 اهم نما ةيسشلا رمركذام ىا لنه دو نيدو جلل ضفاهناعمنيقيلا اريخ رص
 28 نإ لايسصعتلا ةمجرمكجطا عابتاو ىوقتلا جلع نم ىا عرمولا هلق نم
 | وميش هوسسي ل3 ناضاللاو ظني لق كيصي لف ماماكآن ككلذو ىولبلا

 ولع جاد ءاجصنلاو ءاطخلل ع ماللا ةذه نع عؤر/دت و سفياك م نابض نايسنلا نم

 ؛دحا توراعملا نيهلد اديع نعةمعلعرى رات رع قيمه هس ءا ماكل دش الذ 1 0 6 ا ووو دع ياس حلا وسلا ١ ذ ١ دما ملتح

 تسل
 اتت كلا ىف فاربطلاو يما هاهريشيعب ثي لح وا كح و]ةقيفح د3
 اقم (تدو و

 م طه رفكو جل 2 سس نجلا نعروكن لاى ثيراح نع ركل

 | ايلعمانجتا كلانهرن اش مظعبام كل جي وارت افصو | ىلرخ هللا تدللب
 لع اندجوذ ييرط قرفنم قادت و بيرت: ىا ىو لع دنع هان رضحا

 | ص :أ ىتد وتحل .وهوزؤ وكل روييسص بحجر ى |نوكسوءادلا خفير تح ا
 - نثري ل 1ع هيل راف اةحلاعضاو هريطإءايقلتسم هانم ور

 اامالملاو نعطلا نم ىا لك واكل نركب ب لاعلإ رك فان سوك الدنا الا

 متيم ان طةنا اضيارنح اجو تكي كج ع قاتسا مالسل]و ةولصلاهي

 اعدام اماهادأ 0 20 يحأب انهت 3 ١ هللا وعفشبو م للافم ةدرطتك ةيرططت ىذلا

 ميج | بخ #ج مع



 ١ ملأ
 قطن اف اهريِغوارتطساوبرلوسر نعوا ابولتوااييرصت

 حمرعت ىاأمرعف لاق كلذ منش نعتاورالو >2
 عما ايو

 ةدايزلاب ىلا تكنعوأماهلالاداىجدل لهو عدب ى اللعتو كراتهسان عا
 اما كل قنعتبيرض «ينعراّرشال اي هلوسر نعو هي بلان واّيواهيلعا
 كتمت ذر ى بذاك تكف اريزعت ىا زيوقع كتعجوا ضكتيؤر اك تكف اريزعت ىا زيوقع كتعجوا فعشي وموزو كدادتر ال وا
 5 لاو ا ا

 ار ارشاؤةوبنلا تامالع نم كهف هلاباطخؤعم الكر انه ماةئساو نولاجد يااب ايل
 يهب نإمظ لو ةرمس نيرباج نع 0 ع عوطرل اشي نعل اوزيعاسسلا
 رتلجو ىا نصيف تنكل اق س الج ىف رع 1س و
 نعىا اللا يعمل سد ىرتشمأ لع هيلو ىلحلامتعأو هرب طعايقلت , ةمرلاؤماندجوفايلعب انيتأذ اهظعامالك قابيشلا هللة بع نس عمم نم
 م ا مم بسوي سم صو ميسوم ل ديل ميسي يبل رم ول ايي ملل مسالا يس جوس وو ال احم ماسلا اسمع يح «,مرعوارداتك رعواههها عرج مورا لاقف كلاتهامّمفد ى ملكك كلذ مالك

 كناامالاق يبسفن ستلاد مدور" :نم.رعذ لاقل 1 اقنيلوما كقنعتدبيرضإ

 و| قع تنور مول و كققلع تيردتورإ وسم نكي ابابا نعدادف نع 0 ف
 م - هلئازؤصدلل ته يعمم اواي داكت نكت زندوقع كاننج

 ىل نع ثيراكخا ن عنو م) همم تناذأاب ارك توتاليرتساسأ لق بللي نلب

 ”ررإ| عساوت او رلاريغك موبمتم )لج عب ات دلل تايزلا ناصسلا نإوكذرذ اوبس
 1 لاي معلا 3 هاه نسي نوتلاك ذاع مانع
 هةتمال تمالك عطورلوف لوالأن بقيو حصر هاةونخ ىا ةكمرتل 00

 ىا هلع ضافاذ م يو : : .رطأ ن :

 اميل رثباذ ىادحاو بوشياع د مْثد لستعاردائعلاو أ.ه دب لع
 ١ ١ لاح وتم اهعىاباور 3 هلا جر ,ا..ها هاذ نياتعكر ىاميف

 قد قاف ءامم درخمر م ونرتم ع هو رأ 1
 نيج مالكلا بيولقمنِصن رهاظلا نيل ماك ةرهم 000 ع
 ىارهاطي طلتخا اذا ء.املان ل ؤع_ يل دءيدو نجع عقابه ةمااوزملا ظ
 ةعاشب ,ىسراتساذ الاعرجي اذاالا» هر زرل ةردلف كف ل قب نط صفد

 هج ميه يسد صوب ب افلااوج همك يوصل حبوا ل مصور دهعس سمس ووو ووحوم دج ديس



 ةولصنا لهو يضل مورفيطميال اق نيتعلر ليصمثدرب مش ونض بوشاع درد
 ةلدل ناذ ئتصوناركش ىلع رجول مجمل ا فاو ضلا تقوى هزتولصو) يملا ة

 .رعدلئامش ىف ىذمرتلاىورتو ءايحاالل اخ مالس الا جر فغس ا يكد, اع ةولص
 مسو هيلعهس ل!عودلا ى ارم لدحا ضريخااملاق ميل ىب نيم جبع
 ارجل كاسو هيلعهسل زل صهه ل وسر نا تف دحا شاذ نا هما الا يضل الصب
 .راواريغاهنم خا طفرتولص هّتارامةعكر قط ووبَض )ات غاذ كم ووف موب

 ال كملاو لئامتلا مج ةلمسلل خه تطسدقو درريسلو عوكرلاهبأ <:ى
 ىر ىف و امهريغن ميو نيتعكر نيب ىفانسلا مهوتيالف مهل ل بارا عيمجدنعهلإ ير
 وتنجح قرب قاف ءاماع دورتمال كم ف موي ءضور سهل عدس لاعونلا تأ عي
 2 او بْغذ ىفنيتعكواأ عبر |يصو هيك ىدلاع ابى ا لستعأو نيجعزلا هي

 هقاب نا هيدايزارتحا] م هايعقاو بقا م كن وك نجا ثبوتس ا خي
 0 0 كب و نبذ واى رخل ثرض ناكأ

 ون] د :غتاؤصى ا لطسو هراع هنن! اصدلل[زوس ,ىذاغم رعت لحي
 ا نكسنو مالو املا ب ظ
 ناك سيك اثيدحاتبان ىااني دح ت دج راعى ادا عربا لاذ اهنماسرق

 عدو رلاجر نوعو رطاعفا رباسبو لاش و اجحرلاح مهرضحى ام ىل |لاهم
 بوشلا نب هلل ل د بعوهو نال السمو |! نع تيرا نع هيو مطاوحا
 ةنيس ترام ةربشكك#قانم هل ورعاجدعى تدرءاذاعمو ١ رعو ؟بابا قلل هازلا

 لبجنياىااذاعم ل زال لاد نملاب ةليبق يعل دفن نالوخو نيتسونيثا
 اًمكاشاجم هاتاماشلا قشمدنمزيبرف قموسهشم غلب مسا هل وار نم

 خخ غي لح [ؤدصوس انل ل[ سسحاو يارب ورجل ]صور ر ىزلام
 هرنايؤياريغ رم ىآ دنامالاى داو بنكيمل ومالك قد صو ىال نا
 ْ 59 ااضردرتعاط مريخ رم عاطتسا ام زبعو ١ -و هوجو نزلا :رمؤرتحاذرجرت

 نو متافصرصس بتحكي قلعتيامورت اذ سيحون فى ا هلل إ3 ك شرياريغعأ ينو
 :هدارملارجسرلا ىلا ها ذاعس ىا لاقرن الاسر بمومعو ارتازج موا مجوبن: قىا تت
 | صح ارامالا اهتص 3 طرعش لاى ا . نحل شلا تمس

 اهدي

٠. 



 اهكيرا ىاىصاعل لكسر جر فيىرام لئاسا للجرلا ىللاةلاملالاحف

 تاما حورف ىا جور فل ارخس ا وا بمّئاوه معن ىارام للا لفسو
 امترشايم ىف لهقسلا ةلماعماصب* ]ماع ٍةسملاو سانل لل اوما ىالاومالا
 ناو هللاؤاهلا لن بفم هناريغ اهي ةبيغس اليرفك قيقا لال تسالا الاد
 ديملاو كشلا نم صالخملاب اين ك١ اصلن وسمو ثابع )هع
 نمىاهيلع فاخاورناماكآةاهنلا هل ىا حر اذاعم) اقتعمسلاوءادرلا ندعو
 هوراسقي نملكل 5نودامغغيورب كرنب نإ رغفيالمسدا ناذزد ا يصعبتنج
 !اةدسل له به نل ىباطللوه نبارك نرمذاعلا نعهص ىزل عا
 .رماهعمام تطيح ىتل ل مهتيبرلاى!تتاكناا هاو ىتَعل لاق نيتلأسلا ف

 ١ اهعمإعام صالخإلاعمةدامشل لوا ةدهرضيأم تاعاط رمى ا
 ةعلدز |.ىارتسلابمقف !الحر نارعز ام ذاعملاوذ تورصد امش تاركتملا نم
 5-5 ةيصحللراب نسلئاقلا يجمل كه كم ىتغلا اذكرهاظ نالل اك ايفو علا لله رم

 هفلكملا نم لحاولا ناصع |عمعفشالرعاطلا نا امكن ايالا عمرضتال
 مل ىصاعلارتاس كلذ دهب ل متو ههللوسر نيغ هلل الا هلا اكل ااذا
 نا ىبذيالف عاج ورتتسل زها نم علذالا ماممملا ومظعاالا مامالاوه انهت نإمرف تنيب وربك هلا ذب ىف ةطس هلاسملا ذه َق بمحو الصارانلا
 مالك يو اخاعلَو هلدع نس عتسمو هل ىنمرهذاعم نم مالعل اللهنارجوس
 قلل معلا اب ل لرطقلا نخل قولا ه.انشلارغ قي ودلا هكذام طعزاط ىلا نب ليع نرتيغيؤك اروع نب نس لاق نمد و له ءاجرالاب يوصل نم دح للتييمل اذا مالك ليو امل لن هنمدبالو لدب|منجك لف نياالو لل خه رانملا قا ببحاص قي ثيعي ايلكا درضر ضال ةيصعلل ناوتلا
 مص | ,هورتمحرملا نمت قرفف ةيفنحت !اماولاةرتلاضلا قل اركذ امنا! ىناليجلا
 هلوسرو هاب دفرعملاورارفالأوهنايالان| ١ تاث نب ناين فينح ىلا
 م لاقمو نا مشل لراتكإ ثوهربلاو دام لع ةلمج دنع رمءاجأمب
 ةلنلاةف علا وهن امحالا ناعم ئيشلا مالكءانش لؤريلججا لا ههرخد ا تيثرصلا

 واقي دصلايل للإ .رعؤقمحاصفرعلا كلت نوكيماوس قييدصتل لن
 | نا كشسالو قضوا ايرارضعبلا د يلعت تو انكلَقمَصلا رعتجد :

 يع

 ل 200



 ميو طر تمر ارقاكا مشكلا عزنا عيمجنعءاشي وز يجئ اوه ساب: فرعلا ةيسنلاجباقم

 عم ناكالم ريا ثلااعلو .:عاوئاوتنسل الها ءاماعلا ني الج ع

 ددورتييعل اةرنيبامكن اكرالاب امج و نان اية ئرعمو ناسللابلودن امبالا نا

 دانا جزملان اذكلل نكسب 0 دو نيلوالأ ٍطعرسصتقا .امامالأ نأىا

 لهن متعاججو جسراوخاو ةلزتعملا ةالختنل اله اقنع ناي الللاركن موه
 .منيبشلارل صحف ما املا لنه علطيال الفا نالمالكلا لاه ترك داماو ةعدبلا

 تيلعل الو صا/لذمل عتلس الله زنوج نلف ري موه مغتدرلاد
 حان أيعرلادع اوملاو دبع 0 طا ءايلرعلا عدولا

 م هرعملا نيعباتلارباكادحا لا مانا هللا يعبي

 نلىارل خان يايزحر هآث
 دودو يح يح :

 أمسلا نمزمرالا تيا رم ناركسلافينج 0 اتناؤْضاق ىواتض ىو
 تايدملامالكب لاغراص» .هالكطلتخلاذا هايحلص لاقو ةئلإ نمزجرلا الو
 اردو قيغي ناكى !سيحر سبب بى ارببرماو طوف اطىوتفلاو نإركسومف

 دع افام ىصلا ةلخد ىا صا اذا تح داوتح هدو رع ورجز قد يغض سأإلا
 هليمخ كسلا تعلوزي قحناركسا ادي الد طع عبرالا جمالا الا عامجا
 ١ نسنيحايضاة د!لموماموااريما ناكهلعلوزجوسلاب دوعيسمربا ىااع درحتلا

 |[ةلاؤراصمت نافع الخ نم يبوح و تفوكلايءاضقلا وأتت الام
 تاتقدك قعىهوطوسلاةرث ا عطقك عيقبلاب نكدوأهس تاما

 طوسرماق رحتي لحرق كلاق ىدنإلا ناّقعىل !نعف نيلي قح سرج

 لاّمذ سلريفطوس اف د هنمنبلل ل جيرا لاذ 0 هيذظوبنِجغ

 ةدرمد هي برضا لاَعذ نيطوسلا نيب طوس سيراذ لله نمدشابيرا
 كاكلاب دلع هيرضا ىا لجأ جوعيسمربلاقذ لاقف هلال نايباذ 0

 الو لل جل يع كبرضض ىف ىارضفلاب ك ب عقما ورنؤوخ
 نعملاو كيطباىامأو اً كيعسور نال اي اال سهلا مضت مطنلبت
 2 ؛اوه ةلك ]ريع عرش ىااغشاو ىوارلاى ألق طمس وتماهر مك ديور
 ءادوحكرتى|هلسس زق قلب نينا انك حرطوس برغي ى العب
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 0 2 ا قحاي ب هبخا ساب قاىنملا ز>رلاىا زيشل ل اًعفمقب 2

 امو تامدق ىتاوةقيقح د ىا قا نب هنا هلدأو جوعس حبال

 : دراسالو
 افضتيداول كنا بلاغلاوامحلاص عاطبل زمعلاوملعل اييدون ناكليلعنا نا

 *ةلعت ىتلاهشادو فح ورم ادح. بكرا نذر لا طمشاري بك سفي ناك
 !لآك هرجزي كارم اللي دابملو هرتش ن اكب قئالل ناكدابعلا قوق
 : 0 انتدحي دوعسمرلا عرش ىااشسأمش ٌىويوهد ىوارلا

 يي يي ها ظ
 لاك نيملااه ذويه ةنيباهل رشي ىارنوبل ا!ةهيلع تم 5 سو هيلع ١

 صني قلظن!املذمنيميىا حىمظخ هب اولا ميو هيلعمسا لسوإلا ىا ظ
 فلا ييمملارمو ظن قيعملاو لا يصبر ظز ياو بهذاذ | وعلو ل

 ١ تل لباب نم لوهجم ا ةغبصي اماكما 0 سدت

 هيك 0 ا ميرلا تّحس امر لعافللع د كلذ

 هللإ 31 ا ا
 4 000 وراسلا ذره عط 3 ىااذهه مسعى ا نونلللي دشقب ناك

 نإإعرتشي) ناىعنمامو لاق كيرل نزل لييسراصو بعص قا
 0 تعم دو لشمس
 ايكنامالا ع 004 فرس ناو رميا 0 6 افلا

 | هليبمس تيلخ لذ اولاق ةلزنعملاو جداوزللاةالختعايجاؤتنسإه
 اذ ىارب وهات عر مز بة]موفغم هلصىا اذه ناكالذ لاقرطتالب هتاراللي
 يلق لع تين ىا فاح هيل !اذا مامالا ناقالقؤمد نونا نلعب
 :دتشالف هطادو لح كلتىلاشرلوقل هرهاب ىا هلظعي نال نوبي الما
 دعينا ىا لا يالا هلا نيد قتفارام# نخاتالو ىلا وناصبسهلوق
 هللا .ريإف هل قبسام للا اداضتعاو ا ادامهنتسإ املاس هيلع هلل جوبلاىااليغ

 , |رفصاو مامر عع [اوعيلو ىلإ هللا قوقجؤاوزناتت 0
 مدلاَقلا |. لوح ورم هاوقا عينشت ىف زهاعملا نعوم مهلا غد ا عييشت نعاونهرعا ىا



 : 2 عومسلسا ىو ناوي ىا هب زهرمو هوعزعذو هوكرح ىا ناركسلا اورتن موهارتين الا ةيئاق وقلارسكج ةرترشيا اصر وجيسمر ما اقذ لجرلا جلع ىا تا هلرنإ نباب قاالجم نا دوعصرانرعتباود قد ىليدلاهاهرريكيخا ناطيشلا ناوعامتناد ا 2 تعبك ل اقذري كانئجام كيلومتقشم !-لعول هنا لوسراب اولاد لش ا وق ارامل نامرل لب همجو ى ع رام ىهيجوريخهيلإ ظناملف و هيلع هلل الص هدد ال وس ,ىلا لاقرع نإ نعوم ركالاو ناسحالاايأ نمو ركيودا لاو ناكأ تم رنا قلو رسل هيخا نعرفصشد علا هل هنافغي نابع نملك 9 لذ وركل هللإغي نا نوح

 اويوحت ن يع قشيب
 هيلاعؤراذام اراي(ناذمري وين الش فه زمنا باطن اءاتيدا نودلابرمع لد الذاولا5 جرش ةداداد

 - دام لاه مجتيلا لاو هدو مل لست لاق مج يوارسسورا يف قماقاف لاذ با ىربالو طيقباللا5 لج جدار ملوذا ع ايفا اراكلررضل اق ح ريملاام هجام الاي ليهم هجراو جريمريطايرضربدرخ اوكي دي جيا ,2ادال بلل لاؤرمثد تيفخ تيراص ىنعي هفضل هل تف قن نر تنل طوسم ارم لئلا نم جر خا مشد نجس للا هلد )بعيبرماذ بارش مرمتماودجد ظ هعّئرساو وومزهزهو هورتزت لاف ناركسوهد هلا نيايلجد»اتا نأ 0ع طوبا نيرلا لالجلاتئانس نشارك عمال قورتمدققنملاىا أرد ىلا يضصيل وفعيلو تدريب د قي ىلا هلو منجن ةيجو ىقح هلي ىا



 م

 «سدناأ وىفعل ل _يئوضعمللا ناهلل ادبعلاقمشةيزخ اربرتسالو بدال تدقيسكلاف
 ؟مقادح ل والاو ثدي هللا دبع امدامثررجما نال ادح قوي ناىلا ول ني
 . ءدلنإ ص هدد للوسررب 00 00

 0 هللا نإ الع قس ناكل >ا يحن أو
 انيدلا ىنأ د نباو قار ادبعماو م !يضصيلواوفعيلوأرقمثرعما5االا دج قوي
 دم نبأو 0 ا اي اومتداح ىلا نياو بضخلا مذ
 نعىروخلانايفسانت دح قازمرل ادب عن عفمامها ع نبالاق هريغو ومكاحلاو
 هلة جاني اب3لجمءاج لادا لجام ىلإ نعديو اهكاويتلاهس ادبعرباوغ

 هذ ميكتتساو جومزهزمو هوزنزت هللا د بعل اق د دو ع ضرب هدلادبعلل نا
 0 ب ماا يبا طين مفيدا ودا ينل الس هرذكلد
 ,ضعزكطعاو كلي عجراو نلجا اجلا لاق مثد ةريد تلصق يح نير كاب
 -- اجاتريخاريوها ان عسا ؛ ههرمو نلرسطلاهاور قارنا دبع قع رموهقح
 تلاكلابو 0 ىكتنا ديري اج طبع نيى حب نعر سك دعب”

 ةنااف ديب نب نيمسوت 0 ناعالتب تاس قيس بناها

 ادحلواعاوناب ا قلالعا بيلو فاعتسإو اهرش وا اركشم يحول
 ةةلاوهو طيربلاورغطشلا و يرثلا ىو تداكلا مل د داع ارامزلاو
 ضلت وبال تاو يول هس

 نك د وابذلزنيف ىرخا لل ل قتنيرما.عم لان الادعماجي ن لل يفرش حعمش
 ”اؤيص هللا لوسر ناكل عل تل ارتشت اع نع ورسم رع عفلا هاربا نعراسم

 لديبوتنكاسلا رم سبل ايهد وهن كي نصرت قل ذا لسو
 ءلدلا لا هم اص ىاتعمسام لدملا و هرج نوزحم ساتل لبر شلي دارملاواغلا املا داغلا
 دوا تنس ارلوقي قلط م]وعغمءاغّتس كافشلالءافشألل :قيقح ى!قاشلا تمل
 نيد ىلا ني. فدو نركسف منباقس كلزجالى إرادي الماشاقطمالم 9



 ل داق
 ل ىراؤاءاورشسي نىساوا

 بلا هدا س انل ليرمهللا ددو ىنملاهاديبريسوف هله از تا ظ 0
 اند طرغي : -ِ نام تب ويسهم را نععرعم رع موجسمربذببع رسل ادا ثمر
 مأ لصيد هنادحا تورعال مما اذه نافانمانقتمش تاقأ ىا قاف و اند زيرا مساقم ى ااتمسأ ملل ن اوت كي وكل احو جم ان كيل ةرخخالأ عمو ليز متةسيبارعشلاك كرتاشم لنا لانا عمانيرتشا ىزاندي نولوقت لات هنئاوسرأي كلانهرمإلا ىا كلل ذ عم 013 هانك هيلع لكن: نمناذ هاوسام لعالم دن اعالكتم ةيضلاب ياا وزتشا لاداعوؤرمى ا دوعس نبع ك5 الرجا لاف ىف اطل )يف ةزحارلا ده يحاص نم لاذ ا هبهرجرتف وع راحارلا ى امو لسد هيلع هلل هرنلا ىلا جرش ةيدملميفت اطلا تلق هلك موس ' !حا ةلحارلاّ!لاقذ ىئئاطلا قمل هلل ةنيع ىلا لآذ تفاح 2ك لرب ئحيلسو هيلاعصل 2 دلاعرا هنادي علاق رتن)و رووا دانتسإشا اكلديعب كثيره انهت نو اهلي تادعاذ ىا ةلحإرلا ىلإ تلديعاذانل اا جوعسم نبا ى!دبعمانبااورهلاة د سا ىأ ىككلاجر اولاد !ننهانل ظ رن ملأت ةلحارلاب جى ااه قااملفماسو هيلع ليك اذوسرمم ا ابهركي تاكد ارجعي اط تقدم سو هيلع هلن [ؤصدلف )ىلا بحا ارملرلاى!لاجرلا ىا قلاض ثئاطلا نعلاحر قاد ,و هيلع لاا صون

 ع

© 4 
 ١ ىإ

 <* اف

 | ء3مورياج نع ىلع نياوروومس هاورءانلا شاخماوقنا درو و دولا مامومنت اضرب ىلا” كدلولا تعز دين فيرا عنموموه جرزعلاو تشل



 35- هد * اهريدق ةءماؤا نم نوعلم ةريهجزلا نعد ادوباو
 كس شب نيا جهلا ديع - خلد

 ا نان كلردازت يكس زصالا قدم لزم دسم
 :ءاننعىور ريغ داطتملا نير عبمس دف وكلاب ندعباتب أر ابك ني موم
 ز> ولأ :نركلاب د تاورح نير شياو ىف تاسماهرينعو سسريس سيدو

 00 هورشن اع نر ع ىجشلار ماع رعت وعع
 ير جاوزاننمةدحلو قابنمةلحلو لكت سيل ثايمح ى!لاصخجعب
 : .متاسش نمالدحا جوزتيملوركباناو ىحوزت مس هئيلعهساطص
 20 00و سوو حو ملا نامولعلل نم

00 

 : حسملحا © ٍ
 ى ا و هللا ةيلع هءاج
 " !اهيجعمي وركب ىاتنباي, كح وز لق هنئانا ل غيب لاق عتب اجرت 3 ةرخالا
 :لايل ثالف مانملاف كتارا لاق مالسلاو !وةولصلاهيلعدنا نب ىيصللؤو
 ٌىفاَف كليم ن نع هثكاف كتارما عنه لوقيذررح سصتورخؤ كللالب
 ؟قاراوءاضيبلاوا نا للا ا سل

 نيزمصم سى ةدح لاق قصس ابا رح با ميتال( ربا اديع نبا هركذاعلكشي
 اس يلع هاطس دا سراحلاف اها ل خ نعرغلب هناريكحىل
 مالسلا هيلع كيج عي اجلذا كبحاصل ىيربنح نا عيطتمتا
 دن 0 لب
 هارتره تلاقذ لمه ييََيل لكل لوقف تلاق منلاق ءارتاهدل تلاقؤإمطف



 اداه تئلاذلاق.هغلاق هارجرهتلاق لسفذ ىوجسلجاذ تلاقمتنلاقف

 :كللم هللاو هناذ ىر خبات لات لاقهارت له هل تلاقغناهىدص رع كيرسح

 ناراجإ ]كري اخ هل غاي هلوق نممزلي الهناهيقو ىئنا ناطيشبر سلو

 ,داةيكءأن |اببعمو كساد ةعيدخته هسلالوسراي لاق ] ريح قلوطلاسم

 - ' |!سصد اههد نممالسلا ابيع ارقاذكتتادق ظ داذاف بارسثيوأ اعطوا

 .نمورشتاعواءاضلا بح نيسيمملا ود أياواسعن هيلا نديجا حرم تنكد
 دعو ضاشيح نم تدارااذا :عيدخلدءامي جاوز الاديصي نلدعبيالواهوبا
 صدونلا ةوس )ئاوا ف هو نإرقلا نم تاياق ارب قىا ىفت-زنوكيتينلا|

 ير تحال جي زعدلوف ىلا كتم يصح كافالي اجتياز نا ناويسر طوف 5
 كانلا رم تاعامج ام ائذ كب ىا كل.« داكوبركق ظرعو ةرغف ل تولوقيامع
 قف ىاممديد 1 :و هيلع دهن يونلاوا تاموراتشوالاجبىا

 :عا نعلدصلار دعو ةيرلا صسواموي توكسفوتفب ىرحو ىرهس نب قونو_قحبد
 -لافاهارياور قو نماه ىس ىذاكامهاهر دصولا ندتسموهو تام

 : اوزا نمدحا ؤنهتم ةدحا والد نهج جالو ا نه املاصخ عبسؤ نإ

 لمد رصت ليشيجماتاو ىريغاركجهزتيملو لوعفملا رعلاحا 5 ىئجوذت
 كس >] ةروص 2 ع * تبومدعت ىائب زنك نا

 -رمماعذ ثايداكو نعق مارب ف ىا ل زنوأباواضن هيلإ سيجا تاكئريغ
 ىرختي» ىرعس ندب قليل و ىنودقتامو كفالأ ةمج رمى اسانلا

 ىريعءجلوزا نمدحإ هريمل و نإث لوعفم هنإ لعيب صنلاب لشعب
 سرا ى | هلد اديع عرعدوعيسصر تع نب هلئادبعى ا ةييبأ

 1 هل خداذا ناكذنا مالعالا يصل ءامرق نمو ,الارساسبإ

 .لاعفالع عالطا هل ركيمل وجا وذا ى لحل نع ىزمتيب طسه كل عملبالص
 ؟فانيدلل لًدبعمارتيرل ل ]سرا هلاوحا عيمجؤ مالسلاو ةولصلا هيلع ىدتقيل



 ةتيزهىارةيمسو مسو دل الد ىا هل ههمتهرش ىرتقدطو هتريس ىاملسو هي
 :ل لدتع تسبتل لهاتلسرالاق , هللا )يع نعت قلع فجل ار نعش ايعدإ تب نايا ن نع الي ضخو اهرب ا ةيسالال* رم خلا ماقم نا هى ضاث ادة !نعام جمر خوامهيوخد 5ك مةوسبلا تديرها نمسمأو دوعيجرشربا نا نظؤول سابا حل لج نيود جو هلوحل عيجذ مف هلاعفاو هلاوقا عيمجو ىا هبدشبشنكيف انام عيا كلاكيت اهثيدس. نس ليفوا تعرسح ةولللا 1 ا هسا وفد طلاو ةردسل دردسلا نسحوراقولاو رزيكسلا نص تاسالا ' بىغلا ةلاحم نع ةرابع كش تمسلاو لدلا نان ةيابيل لؤوهتلاحو
 نوال عكر م ع رك در يولاداراوليلإ 4 000 ب 0 .وهيلعهد طعون امنع تتايؤزت 0
 مي! 1 ك0 ا



 ملاسبو هيلعهلل |ؤلصهلنالوسرل ةلحارل لمحلص ناكتبادر د م
 1 0 در كاوس بحاص ناكٌدي راك ياهو قنا“

 ةياث/قماحو نيلعتل ا محا صوىنعمو ىبمةربطم لوا تاصي تاصيللرحاصوز
 و هياضءاسلب هيلع ولي دوعيسمربا ناكريلا دبع نيالا اب

 نب ليعبر ل!ظقوي + )ستغا اذل هرتس
 ةفينتحود | نيندعلل رباكلدحا 2

 : مدل للوسر ةتلاق دركذ قبس لله مانع
 يي ع
 ان هلوق فر وكام ى ادع مالا يمس تيس
 ريل 4 ١ دماقل |! 5اليجبسلسمتاميمانيعال سجن هج ازهناكاسأت

 لوجلع نمبكرموه لاقبد يب مج بع نا
 0 يع دم هيو يبول "هوي

 ذم ناسح نياعالا عساو نبل لزصرب ىا وج ب فلل كلت ىاأبب
 نمادهتسينيو|ةيصانل اوهوهلو مسي او ذا و

 مايوكلا عفا نمت نها دارا نر هظالاد سوساقل ؤااكس ارا
 ناءامسلا متعامج نم ىاااءزم نحو ناول المان«

 اي
 تالاوءامسلا يابام اهني بيطزمت الك برغعملاو ق
 اذا البهسىا اس ناكل لاق ىلاعلاماقللىا ١

 00 ل 00

 || ةنوككملاو

 تملا
 تسيرانتسا
 راياولاَعذ

 ( در لاق
 هن ل

 0 0ك 5
 احاول نجلا عجم اركب نانا تانيهرمتسخا

 كاتم نام ويك عل 2 ع مم
 ديعسن عا مضلاو ىلاروطلا ىود دقو برغل لها ترودلى ا تءاضال



 06 ظ
 8١د هلل نمر لالا تؤرشا”تجلا اها ءاس رس ةارها ناول اعوذ رهرماع نب
 ديعسوإل نعم فنمزتلاو ريحا ىورمورقلاعرسمغلا» وص تبهذأالو كسملا
 هسللغفإ «نيدبامهل فخنتل اهيرنجلا قام شيام ناولاعوفرم ىر دنت
 ل حزتمطل ةدواسأدبف عاطارت ما !ها نم الجد ناولو لايجاو نصرالاو
 2< بهل ىلا زغلل نيدباعلا جاين موضلا ون رسثشلانعرسظا
 اح هو هداّججإو هفوخ منو رياوداك امه هوملكىروثلا ايغس باد
 يس ااضيا ك داع تلت دبا نه نمحصقزولداتسااياولاقف
 .هتلزاتم فب: لها نا ىنغلي دقو دبتجا الميك ايغس لاق
 برلا مج رمدؤد كلذ ا توننظتيق ناملا نانجلا م هئنرغدم طاف

 تاننظتىنل لرسيلؤمكس عر اوعؤرا نااو دونذ نيدجلاس نورخيف راه
 درغلاةشاكنمرضام لود ءاش نافأهجهزرحو قتمشيتير ايرويوهام

 ىجاسلا لل الج وامئام ابيسكو تمت هازيراتقاو سوب نم ]تكاذام هد
 ,ىجإ بسد نرَتَفت نال اح لقرانل  طعربص م كلام سدا ورامط نب

 هلباؤص هسا لوسر لاذ تلاذ قاهمانعرلاص نع ا عمسان عبو
 سل غمأروقذ ى ا رمسعم ناك دا ىصأقم قم لصد لش نول هيلع

 ”-ُدارصف ا اهوذره ىيعس ىلإ نعطسوالا ؤ ئئاربطل لعو رو هريَق 3
 فب اي نعتجامنياو ىراذهلا ى مو انصتعلاوكس ىر غل احس عي عببرمج
 يس ماسلا اناا هس ىرتشلا ذا ىكساح عدلا
 [5لاو حايد حامسلا عوؤرم ةريرجدإ نعيفيدلا رجع نع عافقلاىذرو
 ا اس ا نعتمبلمنبا ىزريو
 اا اى لاق تلا لهب . رع ذي و ةرخطلاو

 00 ىأحي بديع تب 0 9 ملزتشش اع اب 4

 1 ابدارلا ةرشيضق نإ 0 !
 م و وح دمعاربوكلف هريعو نا غلاملعي هيهئناف

 1من لع فرط وسو هيلع هللاطصوسد دنا اه ما نع هىلبأ ن
 انا .صّتعشانتظحال مواز - رفشاكمىاا تاج هارفاراشىا بويتاذ# :

+ 

 ” ره.

 [خناج كامي ئتئاعا كعاجااملع امليعاي لاقف زعسلاو معضل كج وجيلا



 -4 ا ش اك نا ازهزاع
 ظ 00 ا وم 4

 ليتساتسه اق طيربقلا نصتامغذ عاقري غلا تيحورلوقي ىطاشل لول فيلا
 بمأ و ضل ذى هلجا رمورتن رامبو كللئاص
 ١ ِ 5 تلاكعو !نع

 علا هاهر كي دسك : هي ظ
 اركخاقابنيذ تبا بير لاقفابت 3باصااذا لفيعتا
 ىو بنل د غيام هلما

 1 باير هل ناك ملام لااقتف ل غغارغ وراد تبق لاتخ
 اذرخا ايذ عمت ذا تي لاقفاينذ باص ,ارمثد هلئا اتمام تكمر 3

 مي اي ولج لما 3ايام لاك ال
 يسوتللإلا ديباج ل تمؤعرال»

 قم د كنيباك اناوتملب ١ لجموع هلا 1
 تا >ىءا ركترلاص عمم كي 9 ناعللو قؤوم اهلا

 هيب يباب م وب عاج نمؤمرم ا ايلسوهياعسرؤص وسم
 الطب مدغم ايتالا نم نيل للا ساكاب مد تاو ا داككدا ىلع
 دا ةداصلا ق3وضميمانتغامهمعمل للعب ميمنع لنهواظعا

 «ضلا اهراصغا هكوف ىارتنمللراغ نم لا عت كلر ابت هدئاريعطا الا هللاف وضح
 هقاعشر صا لوسر نعروكتلاداتسالايىا كبي دو اهراثاعطق
 4 منال وق نمداطتسوهو ساكن ىقرسحم ذرمويفلا موينا

 اورطنوملو ىابتب ذه ءاس لعالا ةقلا ميدتنج هارسكو ريل حمو دقو



9/1 
 .سروبصتيمرعودأن .ذاعم رع وتيهبلاو قلربطلا ءاوراهبذ هنيإأ
 ىولإ نش يعالاروصنلا بو مخلاوهو نايم الج ادحل مث 5-6

 0 ىدنسالار:لس نياقيقشوهو لثآو ىل نعرومنسر
 .طدكلاق درع مدرلاموريملو راسو هيلع لس نوبل نميز داو السل
 ابلاي يمال خرا نينسر شع نب سوه يلع هدبإ جونا شعبي نا

 قلختوع ىهو ميا سهوصخ ناك عيسعراو باطلا نمرمع منمرتي | دصلا ن
 لنور تيار لاه تفي نح رع جا وا حرصز تامة تسي نقن ندعم ا ربزكا
 فام حطيةسا كوه وبنإ لامن مقا يبلسو هيلعملاذص

 قشسلادسفأن اوسلو اهاسو هيلع ههالص هلال وسر كملاعا اق تهز
 :جاعرباو اوريو نيضخلاورةيصانيرممصو .ًانموق مالسلا/و خول صلا هيلع هنا 8

 دا ناقل .فردطابستل و هيلع هلدإ لص هناانميار
 مسير قرباج رع رعشلا عر عمو صن ورع ةبو
 د 0اس اطلت الية رد نسا وهن رهو علق

 را ا
 2 ماسلا ةراصلا يل عل وقلاذهو مامملانب لاق رتيعرلا ديقل
 يب مو شريف ىذلأو د ونجل يملا ق الامالا

 دانيا ىورمقرفعنمو هل مع إزع ببولغلاو وتعمل َىالطالزئاج قاللم
 :هللا هك لع نعاضياىهرمو ىصلا ت الط زويا سابع نبا

 00ج هلا, رك لع نعانود!ىراخأ ا قلعو ووتتلا قالطالازتاج قالطك
 الاقهن انه لاه دعي وزير نا نع ىرازياا عقد ذاتمنلا اهب ناو جلاب

 نوصتمس_ لح ىقثر لافيىفقتلا و 0
 10147111 بدا ساب لع

 0 الهنللاعيدانسال ا يرطضم عىونص :
 نمئلاخيجلو ىروثلامنم تاقثلا هلم هنالومصم كَ
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 ةزانجاعبتا نمظفل و رجلم نباهأ مو نزال نا وج ةرانج زم نسلا نملاق
 بجوم مارفل نب الاّ عديل ءاشنا ورتنسلا نمه اذ اهلكريرسل ابنا وج ف خايلف
 اضراعيد تعاسلا ضعي نوم نإ فالخن اورتبسلاوه 00006

 اناكلا ةيضلزب .وجرتبسانم تالهخ هيي ءاّسي د ورنيهرظان ا العبجب
 الرظن هيؤسانلاةثكوا رول مو محل 5-5-5

 اهلاققو ميج امن املاسري ما سم رعود اتس
 ' ا ل تاب دايس ةليق ةنبجؤن تانك
 ا ا ىدنز الاوه دينو نب
 5 اا و دب واااو ةرصبلا
 0 وريثك هاوس قلخيو تيريس نباو هاجد ىجشلا,نعقزتباومصلا
 يا اضياهيليا نبال اقيدقو نيف هركل | جيأت ن نمي والا :قطل
 *ن حلا قلطل اذاو هلوق خه نم .بحاصقفلا قموهتممامارةفوكل وضاق
 بامتاذل يلى إنياايقفلا قلطااذاومايا نونسفاتم اذىيلى نبا
 5 كامو تالعبر آو نامرتنسس تامو نيعبسسو جير امتس اذه نيخدلو

 لادلا كب نامه جاع ءنعمللا ىضر نامإلا نيزخنغفي زحعماغبضى ا تلزن

 ذب برقوتسكن ئادم ىا عادل اب برعمري)ةاكلر سرد لجالف معز -
 اهدصورةئيظعفا ةريبك ليا مهورتنيدملا عج ىلا د تاهيل تسيح

 :م الكاف ىا نيعلارسكب [:يعطق ماعطب ناقهدلاى !قاذناجمعإ هورتد
 اي ا يم و نحلعدمش
 ا 0 و اي ىلا

 0 دودج بار اجتوس نا قالا

 :ناأكاني هيبرشل ناورتضغلاو ب دنلاع رين [ق لكان نااناش

 ' 7-90 د دنم عؤلوهو خف
 يك ايانانهو رصلاخىا ةداكاؤ أن ىهوصاخليندلا قمهعاقنالى ا
 رنلا عزنا نعأ قلع ههبإ باص نيد هاذ هنووجاةلمانق ميطصامإح



 أتلاهاوررتضهلا ته نلاءاناغ
 لكل يح "وو .راوأ

 هذ 2 - ا - وذ

 رسل 0 اصو ضف ىاةكم ل يري ناضمد

 ةماصف ناضمب زك 1 ا 7
 00 ان كابا قب درطلارصعل "ةيرطلا طسإل)صوىا ىهش

 ادله نا يتليلاوخف اعولسو هيلع هنيزإ الص هلئا ]وسر عماتحجرخ

 ءاهيلإرسانلا اكشف قيرطل ارطمسرلا_ل صو ىاىعتنا
 كيل اؤ.و ةكم ق قمل طغم ليمان [ورظهاو رف ةقيضلاورتقشلا ىلا يقفو
 ' ثيل ما ورطذ ا هرطفا هل ىرخاؤ هرسيشلاز ف فا ققحارطغم لن ةرطفا

 يمتع ل ص ةجلع هنن لص مراسل اقر
 تل ا تحتل بسلل

 لإ صيدا وسير ناكلاق سا نعمل مسزع < دوم ملا ورظفا راف
 | ناكامرايتعاب اكلم ىو قتعالدبعلاىا ؛| ولمملا ةوعد بيجيب 2

 ءنماوت لامكزعل نيانهو هيحاصرعص4ناريغ رم ةتوعرب أ
 رع هدادتقا عمار ارامكضلم ىربوارهفف ناكو ىاضنرملا_ىءوعبو | _حوهبو هيارصمارع

 ةيو رام بكري ناكيويا فل ع نءازيا عود لغبلاو ةقانلاو
 اج يلف قدس نيع يغرد نم وقيد ثدحسجلا بلي رمسقل مق

 ىنهيلعسلانايرعراهكل بوب ناكالسرعرسع ن يهل اديعنب ةز
 رع يل للجبل اواو تاايوج راع تالا اهاعقرع

 رس ب ناكس ابعن بان جرس دن ىفاربطلاو نمو رايم ريدك

 ري

 ايا نيكي لف ري فار نع نيصحي إلا نع :ةفينحعوف |نييباتلارباكا نم
 لؤص هالوسر»: لاذ لعد موي ممسميأصا ىب :راضداك راما هل ء

 ١  تاورحرب كلل دبع ومو تحرج تنمئذاورتيقا مويشلا نيش

 دل[ .رعريتكق لضر تح ىوررتنس نونا هلو رةني نم ل3 كااعيسو ثنا





 : هدد اس هاه تلاقرتشتاع نجري مهمل ل مموص نمىالاسولاب
 علي قامكد حاكت سل قا لاقل صاوت كتااولاقفرطتحيلاصولا ع

 ايو ةداعلا قرخ ع رؤكيمامطرطغي الهنإ لل ةراغساةيفونجا رم ىاذيقسف ا ينم
 اهماقم بوقت ةوقمعاطللازع نيموقي هانعموااًشامةدايعا لف لاصولا نمندوكا يت

 نو تمحلا موصو مدخلا ةنل تلج ماماوتفرعملاوملعلا بج رماساةذللا نم

 :مو واّضنا عربد قاورمشم ان اكمانالا ع فمؤلكلا نعي تسمدين ا هنو مزتلي موصأ ©
 :مىوردقف الاوابيضا بويلاملك,ن لفاموص نمل تعنن نا ىلا هلوقأ كي

 تصصاعوفرم عنبا جواب ىلا ىقرسو رعجربا نعرجاو ىنمزتلا ىؤسداختل <

 هوص هركيماوملا نبال 3 تع اضم هليعم باىئسموءاعدو ةد ايعيسودو ميسَش

 .كبورجاجيوريخجلكتبإب مالكلا منع متلي ضييملكتيالو موصي تاوهو تمملا
 االسم و هل اًعيطاصيواةقعنن ناله كلا موص وركيو كلمويولو لاصولا وص
 ١ جملا رسابعنرباعرع ءرباج نر يديعسع ىدع نع4يو ةداعلا :هالخياعا

 ةنييىلل حواغوهو ديعل لرىييسى ا ذيصملا زل ديعلا موي جرخ ماسو هيلع هلل

 لصملاؤىاأه سبالو ديعلاةولصى | ةولصلا ]شاغل طم ]ف اونلا نم لصدملف
 طةنلاةهارك عزغ اسما ماهو ديعلاةواسع )بق لصلا ل فدتالورتي امه ايش
 مان عقتسل اكل ؤاكت صاغ اصلا ؤلهدجو تيبلاؤ3 يصل 3املبق
 واهس الد امإيق] صيمل ديعلا م ها صخ رخراسو هيلع هللا طسمئجلا نا
 مدل راركذو أه يعي الواط ة ل صيملف دب اا د ايس و

 ل ةولصل لب غنل انهو مارطل نب 15 ىنم تلا يسدزعذ )دس هلع هسزؤم
 اق ىهدنك اديهسإل ن عراسي نيرا طع رع جلم نباىوراملاصلاؤهرزع

 اصهلزعمإل عجو اذا امش ديعل!)مقالصي الل سوهيلعهللإ لص هلل وسد نا
 يلعن اص هيدا روس عم تيلص لاو هاربا رع يع كيو نيتعكرإ

 تع هلئ وسر عم تيلص لاك بويا ىل نع ديزي نب هلل يعكر ع ىلع

 درس ال صاواعمج ارةغلدزملاب عاجولا مج ؤءاشملاو برغلل )سو هيلعدللا
 هابلاذ سابع نبا نعرجسجن ريان : 0 ءاجنعنيصصما نع نوصل



 م
 : 0و نيللامتيرشاذا ظفلبر لس ما نعتجام نياماود تيمدحتلو اوت
 امه( يل 0

 دلو اساس كما هملو عري ردو هاب 1ْ

 ظ ايدفرآت كرم 0-0
 هلفايش اوعضورتفايضلىا 5 ا
 2-52 ارملاو ومال عوام شمدا خلوه

 اناورعالتسإ لعر دقياكى امغيسسال 'ليلقانام .:ىارتعاسرمف

 نراه ىلاهاتحذ نالفلد ةاساولاف هلاحو هريخى ام عقلا اؤ هنن آما

 اعد ىوارلا صا لاقاب] نمر ؤ رضى ا ىو ح اندصقو ل عو
 دوس ىمللا و اراننكل| ميا عفلا هدروساعستسإ اريل اهويعطا 2202 هلبازص هلا

 له ةتياليمحاص مثلضاوؤرعم هنا لق مفالأو هكا هةبمتس كلذ و نيالا نم

 ملم اككمو اهنمذريغلاةاغس خداذا بصاغلانلايع# 0 ال
 1 الجر نا هيبانعسيلكنب هاع عب اور قواهقلدصي نا هيلع بت

 منا دبر دل عنصوأ دمحم هو اعطعنتص و هيلع هند ا صلي باصصا

 ماقد هلك .دديلع هدول جوبا لطف اوك لذ اما عطراسو هيلع هلب اطيص
 هلداإؤص وبل تل هلم دعإ [جوتلاديلا
 هيفى اهينك الفيل ةللخ ورم لكلذ رمت مرىطق ا ,و ةدحولا قفدرعنصلل لس

 اعلاف امرعاتبي ىااهلكأب نا ص يزمجت ةداما ا لعةداهذ للي فم ىا لوط البوط

 لس هيلع هلد زي ئبنلا ايار املف هجوع« ا !نعشكلسماو هةفىاريذق نم

 دن. ىغ مزكأ نعانعتما ى ارنعانكسم|كاسمالاوءاّقل ٠ مرككامىاكلذ



 هي

 . .كترملا مرج ىا نامالا زها نمرانلا ىمدسا جيل اق هنا

 يمدد لوي لفت داتتغيرز لت ديم مد زسد#

 لاقعر تبا رس وتامامجن الايلخد نعطكتدا لذي د رح اليد وهو ىفعي
 111 ةلزاززو الا ىاىهاعأا : : اهداتملتل ىا .ةامارقاربأم

 ذب نل كلذ نودارفِغبو للمتدإ 0 اوال
 فاشل ثيدداحلاالا نم:عطاّقلا ةل دالا هيلع ل داك ةنم لب الامي

 ىلارين الخد هللا الاهل ةكلاق نم مالسلاوةولصلا هيلعدل قانا
 -داكورانلا نعى انامثاكل إ هانم ءوف جعتباور قعقلداكأن ب اعمميرخاول

 هللانا تلقي لاق م ا وخد

 ! نعوم فيس ان يساوي نمل ضاش ف ىاران
 تريأور قد رانلا نمةاملا متبقاع ناذ دراوغلا بلع ئدالخي ماد ىامد

 :انعلاق نينمُوملاةحىفاهعوقو ى 00 000 بزي

 ددداعا ىدوعسلاو" أهرخا ىلا ثم اركلذ اعلا له ةهاخ

 تراتيل ميعتسما و اوخلا ىار ىرا تنك اك يد زب نعايهالم
 بهلوقو نيعفاشلاةعافش مفتامف ىلاش هلوقبصغجإ تسيل ةعاضشلا| عم.
 ١ هيلع هلدإؤ سوبا !راصص زج تلاف حاطب وشل ميت نيلظلا 2
 موادرغرضعبلاب داري ن ]لمة شوهوريمضلاد ارها ريخاخ قبس كرباج منمىا 4

 أ تن النجم يدش ى الا او هباع هلل يص بلا نا ىنبلا وشم هنا 8
 5 ييمالوصلخا اكل تيمدلا يةقتاذ دساك ليه نلأو دس انل لإ ارلإ وم
 .رعريخصتلاب ميس ربا ةحولا وردجئاّر غب ةزبج نع كفقينحج ولا كلانم

 الفالغنوا انصرف ىاليص نم آ ة عمل أس هلل داق لاورك عرسه للا دمي

 ني سرال[ن عورتا لليصا انا جىبعى ار لاق ىربكك ل يعن مدان عىدوشل ٍنايغس نعهشنصمق ق |نرل طبع يوددقد باكل لرشازنؤإ ميعاد شف
 0 يدشقم «ذاوه]وق كتح ارلعمذاو عيسلاطسسطسإز الرخا ن نباابلاقن

 كتحاد اع رع داو عييسلا طسب طس ال عوفرمهنموملاىلذ تاج نباءانارو كايعبط لبأذ «



 9 2 عدس | يصد. لل وسر ناكل اقرتسيخ نب !كللام نبهلدأ جبع ثييدح نم
 5 نإ قيل الم ىغش ومد هلاب مع هلوفوأم ضايبىاذيليا رشة ىري قع هدي 0/6
 م دبع نمكايناورتجلم نيو قاضاد دؤادوداو لمحت ىكرمو 00

 نمةنسلا ترج لاةرعنب| نع ليج نع 4 ١ ةريحبلا نط وياك اكل ! 1 راو عيسل لشبارتفاو بالغلا ةّقننعىجهمالاسلاو 00
 تحوام | يطال ة يعور شم تشبث ى ارت يعض لأ ىف سو هيلع هللإ هلدؤاصملنال وسر

 نعي و ةيوبلا ثيدامالاذتمالار ه بهذ موماكاي ضنواانبه نموه

 امهم عيبفى !لْغلا فاسو هيلع هللاذص
 نع اذبشلاو نجا ىوردقد هداض بون ؤرتيحالصر هظيىاددبيف
 9 را يد بيطيقحرقلا عينج مال سلاوةولصلاه يلعن
 ودا هزت قج] غلا نعوايجلصو نبت ىنح ةركل عنخ“

 . لييييصلالو مطس جزيضو لنمسلا يرطب كا اقلحأ ا تشبك

 0 ا منك لقلة سن تاكاك ظ
 : اهاورف ١ةيبمتريع ١نالات

 : اتلاثا هال يشر مجد دهم توات حل 8 0
 || ثيرويام جب عجن الو انعم اولا نارهظالأ و رتم_ولاوهد ةشيدتو مشا

 : 31 لئاسلا نم ةيقلعتيام تطسب لقد هنعىئموهودا
 دع انور م

 تاه فد 2 اوان <]:بمللا رم رضيبا :
 والسب قو نع نع ةقيحملا ١

 ارت اكد .اعمىاةعمانعجي ىأنيصقا يبزيىا ةرعارب
 أم ءاَمااعمبهينطسوف اعتملوف 2-0 --
 - | لصف عدتفز مد رعم بوزغللآ لصو ةولصللا_تسسم ات اوماو هش ىا

 ءاشسعلا ةولصام«.داراو خا شللرطسب لاق هيورةيناذ ةماقاريعن معا نيت 1
 ه:))هنوكلالضو ارارختلا هذ دام] هيلع بصق بص ءاماع ميار فاسمميو

 :!اليوط ةودصلاوظتاندمتف مشارف بهذ ىاطجد جزم هيارصتقب ىوارشم
 -ةسا هشارذىلا هباهذد ةلفانو ابيع ةنستناهميتعكر كاانظاريشكتاسز
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 : لا ىال اقف اهكر دا ىا ةولصلا نمار ةيعابأي القمح ةللمأ
 ةددا لص هلن ]ل وسداص اكد بد شتلاب نوكنالمتيو تيفقلابام!لاقف

 اكةنلدزلاب عجانه لوقي ثيحو .هرهاظب ىداشلا قلعتو تيلص لقد راسو

 عم ل هان دنعوريذات هميدقت ءاعون نسرفاسللا عيمج لعل يت فرعم هب

 العيس لاصونلا ناع سان عتياور ق ؤمديقلاورقاسملاةنمىوتس كسن
 اثغد نيرهممل ( ثيب دمللو ةغلد | دزملاب ىنعي ءاشعلاو برغلا نيب عمج عج سو

 لاق لاقرعنبا نع يجوب ات ديعزع وج نع ةبرو معامجورباج ع
 لا تمازعةلطابلا ةلتاقلابربش ىا يسلاؤرس نم هيلع هلبإ هص هللا

 ظ 0مل بس باوبإ عبس نيك ن اذزباجالا
 اعوف نرتلس ناسف ور لقوم صرغل اذ ذاريوت با

 ىامل اتروفسلاب نرتب افينحولا نيف ديل نليلس
 روز يملا ترك دو ةزيهطارتفب ىزبا نب نمر طبعن ركن نكفاشلا رض 5
 كلارا وتقل نكس تراح اجبعني عفان ىلوه ع از اوه 7
 0لاقرف ىكلاي تامو امهريغو هلل اديبعو ديعس هانا تع ىور بيعرف لوأ تب
 ا . ؟عالللب ددومساوس هرتو قابلاغى اع يلع هلد) لص هللا نأ

 ندا هلو دحإ هللاوهلكورةناتلاقنورمألا اهي ات لفكر غافلا دعب ىلعالاةعكرلا ف أ
 :ااتاتياور قاعوفرومما نع باد :
 و2 لاىارعال كير مساوهبس ىو الأز لا ىرتولا رقي ناك اس هج
 اهيائلف نينلل ل قملوقب ىوارلاٍديريىا ىني نيد ]ف ياشلا

 مد فعمل قبطى 3<: ةأرذ قاد رخك ينل لق ىاانكمز ةبوسل ١
 ىلل نحا هاد جز مثال لؤدةزاش ىتوووزاوف ترام ةلهنم

 افرول از قي ناكدنا| ريض
 7770 5 كتالسرت وي نكي اور قو نحل هدناوهاد وو جس
 : 00 لع هدا لص هل وسد ناكتلاةانيعرككل اورام دم

 الراس هّيلعس اإل بعوبلا ناكتلاةاهعواسنلا 0و لأ 2 حض
 بلا عج الذ نكره دس ةييشب وا نإ ضنصم فد ,ريولا ا

 نت 1: ا 0 ا كلير مسا ميما هل ينل لا



 ار اكلاق سامع نبا. رعربص نيديعس نع نبط ئىودد نحأ هل
 كج ذام ماوهرخلملا طعالاكبر اديب لد الرقي شالؤرويباس ده معبمدلا

 07-5 < (يضيناككر دتسلاون نأبح نزيد ةبرالأ أ ننسل لو ىورملا تش اع يب

 52 د ةيناثل اذ و ىلعالاكببر مساربسو باتكلزخاضيرتولا نمل الا ةعئرلاذ
 0 4 لا نيم لل وهاظو نيتذوعللولحا هلداو هل هيتشلا ل لؤو نورمككلا اهي

 -_ لوطنهم وزب هنوؤع تأ اورلارئاس نهالخ وهورزتولا نم ةزخآللا ةعكرل ل3 ثملثلا
 © نم الجم ا هللاوهلقشلانلاف واو عمو اول لاقي ناد عببالؤتياتل لع ةنلاثلا
 4 5 نافاس ور اهذناولعاومامملانبللاتانايحل نيتاوعلل رم ةدحا اكبو
 00 لة يحس س انباصاركؤيملو نيتذوعلاو سالخالا ةروسمركلاشلا و مالسلاو
 052 3 دا !نعيدماأر .!نعيا رع هه ف ىور ةفينحأبا نالكلذو
 كي ٠ در مس أ جبسن مبس ىل الل ؤ رضي تالي هواس سا وياج

 كريب *» | لقتنقيو لحا ههاوجإق تملا ل لؤو نورفكلا اهيل قرتنانل ذو لعالا
 ري ندا طولا عجن اسو هيلع هلدز لص هلعذ نمو بالو عوكرلا
 -5--081 ل جو «ديعاعوفرهرب اهصالرطعب نعةيجشلا ناءاوب بت
 : .رعنزابيش نع ةعيئح ولا
 داى اررتماميل لا راصتصر هلصإ طل الوم: ول ملارصن
 ره رع مركع برجا ملا نع هريطو از و الأ و رتمركع نع ىقرمو ةداتنق ن
 ىيصنرمأت جماتست ى ديتغلا بلا ىزكبل كالا سو هيلع هنا صدد! وسر لاغلاق
 كا عاف وني وكم اهرهاماقم ماَيلإ اهانضموأتس نجوا لوميا

 م كري اور ور وانس ةحتياور ىلو ميداشذ انما 0 تع -
 00 مرصمكح فى اافذا اهت :وكسىاوبب

 اوىدمرتلاددو دىلاد 0

 ناو .يشإو ناتي ابشن تحالف / كل
 ديو تناكاركبأ هل مجدنا نمؤقموسكل اءايلا دي شنب ال لوقواتبامم
 نست ا.نياواثتلاو دوادىب ننس ؤو كهريدتؤربهشاورهظا قانا سلاف
 هلعمه ل !سونلا تلاركر راج نا سابعنبإ ك ثي لاح مام !ماماأ



 افلا نب(لاق كس و هيلع هدد /!عونلا ا هرينغ تهراكو هد ابجع ذاهاب انا ترركذن
 هللاؤص تلا نإ سابع نبا نع طقو لدلا جلو ميعمم خه سابع نياكي

 ابجل زوجيالهناملعا و ناتهر كايهد اهوبا ركل بقي اكد مسوهيلع
 لد ضعلارشابي نارابحالونعمد ىضاشللا5 الخان دنع حاكتل ل لعتفلا بلاركبلا
 اغسلاهار ابجاللا رئي الو تدوم لم نا نال ةيموتباوأ تيءاشم ادياع دقعنس
 نعال نع عر عن ابيش نعةبو ةراكبلاوفاشلاتعوأن لنه ةراكبلا
 نان ى دما عجوزيساداا اداواسو هيلعهللا [صدنلل مسد ناك لاك ةريه ىفإ
 ىلابجوزيمثدري'نكوهدا طخ ىا تنلوركتيانالذ نا لوقي ىدحب ايعىا
 اص ملا ناكل اق ةريره قلن صتتاور قدا وكس ق فو ايلعايينصرع رم
 لأ نيميارسسكب امهر لاف قارت ان: ىادحتا جوزي نادارا ىا جوزأذا لس هّيِلَع
 :اكأاو دب اور ىف داهجيوزبرش ةنالفرك ذي آناثذ نا لوقشاهرتسءاروءاجاىا

 2! ياني نمتنبا لوبيا ةخيصب
 هيو ابهتبغ وا ئافابنعوا بهذمشنالف ثيادالذ نال اقناهر دخ

 يعدل يص دن ال وسرىملاق ةربرهى نعجلملا نعوم نع نابيشن
 نووي نحن[ من نع دو قبس نقد لاسولا موس تمدلا وصنع

 قد نمور تنم. هدا ةوُفصرتت اذ ناس هلع هدد لص هلل لوس لاذ لاَ 2
 لد ىلا هيودءانمة رو زنود تيقضذ ىا لوا ةخيصيرتو [ماكق هر طضاو]رن ايس 3
 لوس مز دعت مهن عماني ام هيعتو ام مقري طببن هلامو هله لوقوركلا عاملي 4

 :هاب ديرب نع ّقاسلاد كجم ودعا هاو دوتيالا نم ها ظل وهو نيلوعفمد
 اورامإؤعدد ههنا ممصهبهتلا حم لح هل علامكىا هاعطبحرسعلا ةولصك رت

 دؤعلل مشل اهم .انب نام يلعوميو هلل ول ةولصك "نمسا بعنيإ رعئاربطا
 ؟دامملاوهو ريكس ا نممااد < لسو هيلع هللإ امسهللالوسر لاق لاق ويدي رتب أوج ,عنابيت رم كب ه هلع قررح انيإ طسولاةولصللفأ ..

 تموج ليش اما راك ,همعإ, كسلا اوعرسا ىعلاورلوا ىا تقولار وكف ىاغ
 لامس | هربخلت ف الا وميغ هيذ مويب كيقم هنا ىنالا تييدح ؤقايسو
 تينيملوردع]بق لسا غسالا ةديرب نعت ي]ور قو هك حفناف رس خس
 امخ_لااههنس جوخ ةردصب للا كلوت مشو ةني دل ركاس ناكو ناوضلا ةعبب عيابو



 بيممسلا" © © بني يممع
 الصهند لا وسد ل اق لاةدعاوجفتع ىور كاتسو نيا ةنسورم تااشايذاغ

 , دعم ىاريصعلا ةولصنناف نحراف مهغ موي قي ردصعلا غولصلا أو لو هيلع
 هليدير نع رابح نءاوجام نباودح او اور[ عطب نقف كيرلا نا نام رسخلا

 نع هد و للعطبجرسمعلا ةولص ل ,:نمناذ جفنا موج ؤةولصلاب او
 : وبس لق ون نملإؤنيماتلاالجنو ةعبسلا اقفل ادحا 1 لس نع وب
 [هاخاليبكتل طعب ىا تيملالعوصاخا هد ناك ةيلعد د اؤزص وتلا نا ةريرهإ رع
 ءةلايلادوصتلادانيئاغو انرضاح ىااترهاشبوانتيمدانيجرفغامرلا

 د ارللوان اثناو انركدد | :ضيشيو انباشامجحارلل هان ريبكو نذل عفيس نمعاانريغص
 2 اع نيصح ار صح ايلا تانمؤللو نينمؤلل عاوأ اغيّكسا
 ههارب لش اشيدح يفد مامش باق قر رهان ملال نابحتيا لحاواتشلا
 ظ 6/01 ةذانجب هيلعددبا اص هل! وسد ناكلاة هيبانع ددبلا
 |ىدم 00 9 ب ب ايري شمات ئاطواترهاشمواةيصاتيمدغا
 ارد هجم هه للص ونلا نعةريره ىل نعمل ا دبع نيل سوداما جوا تفلاو
 ظ 5 .دنامالا اعيفضومانمهتف وذ نمو هالسإلازعةيحاف انماتيل نسموللاه يح

 انستا هه لل نامي ال عرفته انم ةتيفون نمو ىرخلؤ د هم دف اهيا لتي اور
 ها ىدرق تعباتخضالد ىاضلا:داودّشم ىرنا ةديااس كوب
 0 |ىسولإ ع ربان هالظظلا كلل ب عرعنابيش نع 0

 دهاماو كلن كرساو شرف لل ةبسنىترقلا لوقيىر ديال رمد سرغلإ
 0 مامن ناعباتلاريهاشم نمو ميشل لدج وكلا ءانضماعناكتسرف ملا

 عاأو ىروشلا هنعو ةرمسن وربه هلداجسعزب ب لنج نع ىورتنوكك ل زهاداب
 7 + نع ناتو تالثنياوهو اهوغما نالت واناسةنس تامتميعش
 | كفبلظى اد ا هيلعسإالص هم لاوس عزا لاق ةررهىلا
 وش مهرها 2! رلوقبارمادادا ىنيلارماللؤ ةدوشملا قيرطد دشيرلازعةلالىلا
 0 ةولصلاهيلهلوقن مح تيدا د02

 داشررلا طعملوف ىااضيا نيبو نوكض مضي قشر ورتب اذ راوخسا
 تجر د او حيو و ند

 تام ساىوركدابعلابنهؤر هللاودأاضلا نم عويوهدد .ارلل هاقمل
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 مج *إ
 .ربروع نعمف َّ ءعقييججول هيلعربشإظاخام نساراشتساا ذااعوفرمرب 1

 جيغا وك نكب نيصح نس نارع رعى رصبل ا
 اعهاسا بكل نععا 1 دا ةلممش للف رتدتت وكس ميج غفدأ ضي

 طل اممثاض و رباصصلا الل ضف ناكدو نيسمنو نيتئارتنساد<ب تامل لل
 ١ 5لاك قوا ىل نيةر |مد و تهرصمو ءاجروبا هنعىورووبا تسي

 و هيلعاقوالاهفر ننول نكل هلبإ:ديصع مر دن ]ياكى ار ننؤسو هيلعمسأ 8
 اسننل اورمشثاع نعرجاو تعبرالاهاوررسضيعي ثي دعللو ندم خرامكدت ,

 دس لاك لات تارعرج نعربزلا برع نعفذيو نيصح سنا
 / :هراضو ابجحاه و ءاوس هللا عيطت نار ثث نم آسو هيلع هلك للص هللا

 هينرثنح عفك ل يىاةصعي الفز الفرتباور ىف ايكهلئامصعب ىاهبيصعب نار ني نمو

 هروعش قف عيمل ثج ةتادش لاجئ ادعم ىار نذنالو نيميةراذ
 ١ ايتخا اك بج هذ هناله كر الو بضغ ضف رليالوعم اوادثدجلايكرطا

 ه بضغل لف نيهلاوهوغللان ايو لات كجِرع به ذم انج ]ماو درهظا لوا هي
 هايزااكأ عتئاع نعتسر الو ىر (ضلاو لها هاور ةشعب تيب دم 5و سواطمعبب

 تين نرها ظلمت ريش نوع ىبإ نع ا فينح_ ودا بضغ ىف رنناك هته فل ل 9

 -عامج هنعو كلام. نما نعى ود يز اجئلزتقثلا وع نركب نيام

 : أ ركذمم اق هنا اذ وت ومى) ابع نان عملوالا] طلاب د شتب دلاشسم 3

 الح غل باموهداهردتكو هريئلواهريغوا :طولخم قطقولو ىاامابإق اًماطمىا| بم

 اور قداهريغ نوك<ىا بارت زكنمكسلا غلب امر لق نحو ىباركسلا غلب
 ما رعللّياورلاو مامملانيالاداهت لدي ىاأبهنيعيز

 كاوا وف لكادأ.ميداهرش همنا ييملق ديفيد قنا ماليا الاه كح
 0 : و ةدنسلا رم ةدوبمشلل كبي داحالاو باتكلا 00 ادأدافتسا

 اظفلو بارعش كر مركسلل و رّياورلام ارا للاة و لصاكلؤان : ةإكأ
 .|درو دقو ل ةركس دح لاذ لبنيه مرار اهروغ بارق لكنا فدلاوشب

 .انعتجام نياوقاضلاو دؤاجوداو ناؤيثلاو ليسا ها ”اهر مارع

 ربا رعت 0
 اهنميبوهو تافاين دل قزح ارجركس ماكو رججبكس ماكل ضلب| 3)

 راه قنا نع

/- 
 ١ه



 ركسم اكلغف :شئاع نعىنمزتلاددؤاجوباهاورامو هلاك زا هيرشي مل بتيملو

 اتم ةويلذ ىتمرتلا ظفا فك و ما هتمنقكلا لف ةرفلاهتركساامكمإ
 يا اور فو هيب و نايحنباهاقرمو يسع

 0 عهاظب قلعش» ج١

 5 11 ا و اي
 4 0 ءيوةاحلو ةرطق برش ز | ؤوركسلاب ةنجالا نوم خا ريع قلعت
 السلاو ةولصلا هيلو وقلب لحو هليلقمرح هريشكركسا ملك الخلا

 نكي هميصم ل نابحنباد لجارتياور قو اسمداور مارحركس ماكو رخبك
 دا 2 | 0 ارح كد قازرلنبع

 ريع |رةيرشالاب -- ثيداحالا كه توّش 0 ل يسم يا

 يضرب ااهريغكك امايلهاما زوجي اهتمرح توش
 2 0 يا و هع !2دتلاوهوركسل | ]صم

 9 اناهليج منضلا مهاربا نعقنا نكو ىنطقر طل جرخ !ءلتركسا قئلاتبرشل يه
 ِن رنقات بلال تبق نموههاهريشك]لا بلاغك ال ملي عنم
 _ناوداءرم برش ابارعاناهنتس قىنطفر ارلا ىو لنه هيد عقب
 يف نع انا :اميلاقف كا دان م ةتيرشامما للر عالا]اقذ حبل ورعصف هتمركسف نايبن

 :هلي لاق قراخث نب نابح نعهفيصمورتبجشإا نبا ىورمو كسلا ب كان

 امير ىلا كهارطفااملف ائاص ناكورفسؤ الجيرءاسو باطل عنا
 ف يرق نرخ لاقخ دهن عدرر تفرك مر ؤف نيني نق

 رتب اهدار عيرشالجر نا مهششلا نعوطقر دل اكس د ككل كرا مافارعدل
 :ويدوو هوب افنم لل ةييشنإ نياءاهنك اورو يلا هر كس نيف

 سابع رب دادتبرب هلذ كةيجتم كارما 5 نيام

 00 ١

 ١ :نوناف اهيوفن مكلاورمنل طز نمد ىزلا ةهمشب ريل اجل
 داود اهل للوقوهوبنمحا نعي اور ىو نيحاو كلام وقومه انهن مود
 0 4 + | لاذ قيتغدرتض عزا جنينا« ذه ناي ارولرارالا الإ
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 -و ب هلا . درك هدتتد نامل ا وهو ملاص ىل نع تيث 2 ميخم

 داوهد 5 رمجزنق از معطم نيريبج ى لوس كمنادوس نمل لييوح ربا ىاإ همت
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 للا ةدرغت كلدو مه سهكلع هلناؤم ونام يلطلبعأ <

 داسالا هلق يف عقومش هك يع ىلا آناسز تبل ىااههضو تاكل ارقفب ثكمارفاك
 نلشلاى !هناأريخخ ا اس هيلع هلل اليص هلل هلل لل وسد لل سمأذ تئاطل عي ىا

 - وو ديسصعا يووم
 الو هلدانو ثدحيوي ىارتأ املا هساعم نوعريالنب ا اسك عالق 0

 امىا كلذ لعفي نمهن يزيل هرهاب اى 0 هشامرحىقلارضنلا نولتقي
 زج شالا هرسصتلاب ىاامانا قلبا :ةلي انزل او قيل ايان ض ازنقو كرشل نكن
 دبا لل عفرتمقلا موي ب ذعلا هل در دغملاب صعيد عؤرلاو ين اب. تحاضيدم

 دلل الشللامض الى ن اعف دق ناذ ىتحو لاتاللذمى نأسف اب لملاىا هب ١
 ايلاقج ربح لزتؤ لاقرالس الاف لوخرلل ىارتصخم نماالف يفاعيجتقباسلا

 بعام عيجرفانماوركلا عازباراسو كريشان عا بات نما

 اةاناحو خو جد ةيكز و يوصو ةولص نممالس الج ىاا ل صاليج عم نامبإلا
 | ناوقرتقحااكىا تانسدتقياسلا ىا مظايسهللالدبينوتباشلا نوبئاتلاىا
 3 نايبلل زوعم نع وكس هنايهاظ لاّقيالب نما هجر بات نمل ا,ىغُ
 دثحملا خاب طءانثخسالا نال عياكم ن لقلاىل نيتك قنايعالطنع ص وعمال
 المل إل يقار بدلق نا تفئاطللا. نمفثعبامإع عالط مغرم هلق امد انتسان

 دم هو ىيراكتس مةناواهدعياترقا ناب بيجاذ ةردصلاوب قتلك ا هلوقل لاقن
 ام يس هامو هناصسملوق ئئباسل لاك. الا ايقلا
 :و ةيلعهل عؤسراف سابع ساى 1 لاقاورغكنينلا

 نا 2 هيلع ترقاملف هيلاءانثتسالا ا ب قلاىاتيأل
 هديل بعذاكي نام عماير حاصلا انفي

 00 هال بيسو نام الل امكامرش هنادديملو
 ا : قل النا ىتسخاو نانجا قتيلاعلاتامحسلل لدتيا لوصولا
 المعارع ناققحااملف تابوطظلا بانتجاو تابومالا ب اككران مربى لاصلا
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 دوش مال حمارا ا مالسالادعب | اال, عزرع/ خحشيعا ناب ىاااكمأ حلاص
 1 دلكلإ امله مقفراو صاد قنوا ى اا خه نم نبلا ىش كدت عز هد 2هيال
 هلانآ هيلعاعرقابو اهوزنب ىارتيآلا نهض يح لزنذ ىوارل اى لات ناي
 اًماو نيتيضقل لؤي ويريغي ىا اسي نل كلذ نو دام غو هب كري ن | ضغيال

 لدن امبالا طرشي تسيل ىلاصلا لايعالا ن ل لعةبعرصلارتل كسل نيل خه
 : تيب مديشلا تع ن<نايصعلا نم كر متعر دصاذاشاو ناؤرعلا ماَعمْؤمل

 ل هلي اص هسه ل ] وسر بتكذ لاق ناديدل 9 دولخر يع نم باخعل رم عود ريو

 ىلاعنو نايس هللا ىاهن الاقل تكرفاملذ لاذ ىثتح )ىلا ثعبف ديالا هاج إس
 ىا ىردا هانادءاشي نش كلد نودامؤنيورب كرمي نإغغت الدللا نا لوقب
 . اذألا تناكولو قفغملا قماش نأ يشم قالخ ا كوكل ا تؤعن بيزااماعا ال
 لعلف | كنعزمد كلانها ل ىفوا ى كلذ ناك اشي نمل ]ِقيمل و كلذ نودايزندو
 ىدابعاي لّقرتياللا لج ايوب لزنذ نيعاي كلذ رم ةطغل لباب قيىا عسو
 هنااعيج بود نلازغي هللا نا هلدازيمسد نمأ وطنقدالل ميس اوفرسا نبنل

 باعه لبا لص هللا ل وسر برد لاذ هيلع مالكل ارصع قبس م يجرلا روف خل أوه
 هاطب ىارتياللا حدهاما لاك هب تدقاملد ىتمو ىلا اههتسجوئيالا ذه ىا
 هِقال غانا او اهومعزعتباللا نا جوتنالو لسامناهريط رم عسوامخ
 537 مشالرابضلالا نا عمرا ع ايجاوريكت هرخا ىلامي كرمي نر طضيالمللا نارين اذ

 نينمؤما باطن ناكنإرةميشم )يق نم ديالا نهى جبال ذر اياك اءلاعل لد ل
 ا يل

 دلل وسر ىلا )سر اذ كاس لق ام.طرغخ اوي نا افك ري فلل لف للام مل وتل
 اةالم ىا كتاآتقل قلن ذا تمطس لق قا هدد كل وسرأي لاقف سو كيلعهللا
 ةاداولل نمر اد ؤسو هيلعهه اص هه: لوس هيل | لسراذ كترور ةدهاسعؤوا
 لاق نمو يع الما نازيررشلا ةل جل ممتقم ىا عيطتسالِللذ كبجو ىنعتتساى
 1 22ج مالسلا هيلع هلزامو )سو هيلع هسباطوبلا ماد عمندإرهاظلاو ىبع ءرنمح
 لع هنا ىو مال علالأر امل علان معيل حاسم مرعم رك ذ ماركلائباععصلإ رم سسيالخ

 نعئنطب نفي لذ ى داولإ رطبب غلجرف ةزمرسملي دحا موي جرخ مالسلاو ةولصلا
 ةتارظن مل قش ىلا مالسلاو ةولصلا هيِلِعرظنو هانذاو ضنا عجن هز نمود



 كيلع هللاتحب لافذ هنم

 ةيئع مكر بص ) ضلا عروس <يتاوخ هيلع تازنذ كناكممهنمنيعبسي لشمال
 "نب ةزمتوقلا 06 إب وخرم نيزيسلا نبا ىدروداداامت كسمادإ سم

 ةنمريمافرم لذمول تق لقوة زم لع مالسلاو ٌئولصلا د يلع تقذو ةريره ىلا نعو
 مالسلاو ةولصلا يلع هنا ماسه نبا ننعو وفصل لحل صءاور هنم هيلفل عجما ناك بأ
 ءاذاش نبا نعو اذه رم ل ظيغا طه اؤوقوم تنقداامادبا كم, باص نل لاقأ ام

 6 نمىدشا طقايكأب لسو هيلع هر اص هللا لوسر انيارام دوهسمرباثيدح نم ّْ
 | يزكلا تش اكاي قزمحأي تاريخ ٠عاذ ةزيحاي هل وسر ىساو هل لل وسرم_عاب ةزمججع
 اذالس هلع هسا ص ن اكو لاسو هيلع هه ارص هداف وسر جو نحتاذأي ةزمحام

 9 يهم ىوخبلا اور ةريكت عبس ةزهلع دريكواسرا| يل عريكه ذانجإعديصأ_ نو
 ن اذيم. ةةيراشملا لإ ةداشسا هلل ]وسر نيع لا هنآ وهي مل يسم نه باتككلا_ "لس ةزهيو لس هدم هنباؤص هه ال وس لل باذكلابرو.ينلاوهوماللا ضو يجضلا ب ِ ا ع تنك تح ىنحو تكشف ىوارلا ىا

 كلو ىاشيرقلو ضرثالا مصب عابتالل ىإ خذ ءرلا فكل ىاضالا ْ 3
 ةكمدتذ لاق لطابلا ابي يبرا ةنإرناسإ لع هلل عرجل قجتملك ن هو اهلك مزال 6-2 خلي نانو ديريذ دما رع وزاجتي ىا نو كتعياجدرق ناريغ ةضكموقلا 2 قي
 يلع هلبازص هلل لوس لع أرق املذ نالجر ماسو هيلع هللا ىيصهاد وسر ىلا 5 3

 زالة رملا لوسلاءانالوسرات االول نا يسم لو سرى انيلوسرلا لاذ باتكلا فج.
 مهولارملا هدلاممج بتتلا لاذ هللا ىطد بلاط حا نب جاع دمث اجتلتت ةداعإ 3١2 م82

 هلناواماةجرللاير تير ىبوعف هيلقل فا ص ع

 لاس اوةوبنلا ةوعه ب انك: يسم لل هاوعد ىف قداصلا ى اهل للوسر ليجرمأ ا 5 5_0
 ركذام دعب ىازصإا مايتم اوزطابلا مما ن م #نيرطىا كمل عا نمؤعمالسلا| تن

 ةدابع نم أمي نم قلغ لمي الح ابيطس ى اا هر ودراقيشحى ا هلن ضال دأن
 سانلان جامو . اينال لت داك هلوق هيبلاريغني ارك ريرفاكل اد ناينموملا نم

 ةقاعل / هلا ةيهاسلا ناار ادلادو اةفمعلإةبقاعلادوارهالاخاو ىررياملاو
 دمحم ان ييب اع هلنا لصو ىصاعلاو كريشل انمى انييقتملل يا غلارادلا )ب
 5 د نم ىالس هيلع هل لؤبص هلل وسر ىلا ةءفيسم بت ماييشحم ةلباملقلآق



 و .دنلا ةلاب دارملادا عارجلل هارب عار 1 رخا ةلاسرل لبداب قسم” كرأشلل

 كلامو مانمل ل لزغخو هه ىقيرحي سس انمللرشو سانلاريخ تلة لاتضرتم أعلا محي . ذ نم سز جعل يملؤرل بس تقب مه دودر ىف ىاداقصد ةز مد عزف ىللا يرحل
 ةرجإت اقل بجعا لوقي ناكبهيبلرب ىرعس نعو اهريغد برعسوق هسا ءانب| مع ىو

 مامهل نياق و نيزيشلا طرب عطر طلاء او رز إلا قيرغ تا وحرضينمل :
 لوقب مجرب ناكف ناوىلا نم حاشي ج زم زيدي ل زيملا شحم نا ىفغ
 بل فة ليست ىف ةليسسم تف صضتو الاه عزم اق عديل نكممل هللا نا تطدقل
 *لمهاريق نير نعةفينح أ ويش م شي نع ل بايرادتعو روطسم

 ارم رمح رمتياور دو هيلع هلي ال صرن ل ناك هن وفقت ماع ىلا ن

 طعملب !طصوبنلل ىدجن اكماعاب نكي فتن نمالججر نازيأور قداسر علب
 اهنمىارشئاودرو هت فدل يسر طا 5

 عاب دو درع هللا اص هلد للوسر لاّفذاممي "0 لا .نداع
 ايار اهي نمتساقا سذاهدخ لا كرمت انو 3 هنلا
 0 6 3 جل

 دتعما رص اعوام اتبمدامفايو ةاسوأيرأاثسف مك هللا ءوقره يش ءرمأ ن

 لل شادن. لومح نكدانتسا انهم لكأو 0

 دا») [مج وبلا نا سابع نإ ن عرابج نب ىيمسن جعار عجب هداج
 قمل ا راسا ى ا نوقف ,ىانوتذ أن لاو تملا ةروس رحم هواص نيتسكر ىاز: ها 3 أرمي ن
 ا رم تلاطم .ى رع نيطلالسم رعد شار نب لو نعمه يحول نيل ضلار

 جيزا ىل هيهرك5 نم نفياورتلا ناضمد ن مريخ الر غعع لعبأ ما رهاظلا ىفنالو نع
 ١ : الوان مامظفيو هروب نعتتحام نبإو ىذهتلاهاوروهتدابعتهانصاومدعأط
 ةس مايصدادإ ايص لدغ نرخ جرم بيدي ل بشي نامه

 3 ةدد ارالم رمرداملف نيمباتلاو .ةرارهصلا حرمتعاج رو تسماثى !ةبآ ع

 اهل (حا ذا وهلا هانعم قو ضاق عم ةاطةلابإسو هيلع هللإؤ ص هلن للوسر



 ماب حفل اهلا ناو يعن غلرارلال/ نإ ناهس هلو قو ادا: حهنوط» تولي

 اتعايوال الا ؤىارانلاق رةسايسوااعرسش نانأح ىانامصأك عاودا ىا
 انما املظى سيلا ل اوما نولكاي نذلا نالت هلونقكل اح ذا« امسا ةرشأيم

 |ةنسلاو باتنكلا نم ىامل عريش سانمل 1 ىضقيض اقامزنمو !ايهدحا ىا
 ( افلا عع ءانيلطايلاي ىا ضعي لام موضعي بىالكويدامتمذوخلملا
 ارو هلع كرب هناك[ ملاعض اد امهتمو ىأ ضاق خزهاجا هنإونعلاو لطاعل

 نافوصولل نايض اقل امان اكهق اهوخو ةوشرل /)جاكق حريب ىضقدو ه
 ملعب ىادل لب انكب ىضيج صا منيضقلل )يك تبركذ كل نذرت نهال لذ
 الاعوحلاب ىضقيىنعملاورم اكحال ةينيمقلارعنسلا دانكلا رمدلطتتسلل ةعبرمفلا
 نش اترجو لذه لعتوريناعلا ها لا ضات امز فر داناذهورتنج ا ؤوجمب

 ورانلا ف نايضاقزرتشلت ةاضقل اظفلي رعت! ن ع اريطلا هاو ر ثيس حلو هركذ
 در انلا ف ويف طعريغي ىصقض اقورانلا ني ومف قيملاب ىضج ماقتل فق

 تلاسم اورتجرال؟ نر خسل لباحح | هاورورتنجلا وهذ قحاب ىصف نص

 نو رمؤ وكلا نكسربيصم هدوب الو كا ضناكا هد اديعابا تكي نونلا مخ دجشم)
 اكعدسح ف ىاناضالل3 نا لاق ؤسو هيلع هه ا طصوبلا نع هركذ قيس
 ستخون انسمأمط عاص ايمضو مالل اخذي تيفلصاذ ا مونص مح عطقى [مغضمتةياثر

 ترقسا إذ وسال( رصد ةدليقعلا ضع لعلامالاد ذم نال ماجاك ابهيسس ا
 اللة لزغموُو لس اه ساهبرت ا ا يا :

 نال ةئلرب ىعسو بلقلا :تغضل انت ىاىوريذتل الا اياعرلا تترد ىند اهعالاز
 ذو اي ياا 0 ووو

 لا: 2ع ىلا نع _ نيعللو قفوملا هللاو نييبيرالا رش يلع مالكلا تطسب
 زينمئبلا*م ]ومي مست ل عهددإ لص هه لل وسر تعمس لوقي ناهنلا تععمسلا5
 سارل| تس اذ! نحإو دسيجإخ 3ك ميبحوم هات ى الطي دغتي مدون ف
 <« 2| هءاس قفادى أس ربتودلاك ةتكوزياو ب زانت ىل

 ل سيول دصخل مصسلا ممم اما



 |١ ةىصقموهليدي ىشتو ءاحلا متم يلو يونلا عدع ى ا نيتّتفدرببسلاب دسك قاب

 :انمئملا ]تم ظفإب ناوعنلا نعلاسمو لمح هاور هتيعي ثي لحل و ترارح5كشيو هىلاب
 كازتممغطاقو :
 : هب ناوعتلا تحمس لا ىدعشلا نعرسح !نع كيو ىحا ورببسلاب
 ديلا الدقي لس قطع هلا ص هدد لوسر تحمس اظعاو و !يطنرن وكل اح
 ىاكلذنيبو نيلسلا مدح طم فرعي ىا نيب مارح او نييعم نيبمهاظ ىا

 : 3 ل1 هبضشاهلهرتمر |! هيثسأهل ىا تاتش مروصا نيرفالا نمركذام

 اراصوىا تابهبشلا عنا رفإملعل اسمح وعيا اهرسانلا رصريغ
 ”قرتنايد ف نعطي ن ادد قيد حا ةلذاممل ةباريل ليلط ى منصر عو ةشيدلاربتسا
 تجي! دقو ىوونلل نيعبر الا ؤركذام لع عاوجلا هاو رم ولحب ثييركأ ونوره
 ]ااا اعوفره ع رع قاربطل خي نح ىف و هيلا ةراشلال تمل قاكيلع مالطلا
 هيو!( |وتجام باو ىذسمزن ايد كيبريالام ىلا كبيريامتذ كنب مارا
 ةعاموهفرنع -كسامومباتك و هباتنكؤ هلداؤحاام لالا
 د دلع لدرعح رب يصاخ 7 2 مسا ةلقل هلو ارفبآل عنب[ اهيد هس نعني رمان نع ةقيبح ودا نع

 :عورج شكر. ىو دل ١ 0 ب71 ا اركذ جباتل
 نبه يجرب هلل اديع هويام فعضرصانو يئولسل 3 اصساد ليعي نب ىجي
 ىفرتمظدحل تيبادام لاقو دو ادوبا ةنعو كلام: رعوىور ظفاح ليغن نب
 كك نيشامو نيتالثو عيرارتنس تامنيدلا نكران ةمظعي دحلان ,
 هلل وسد لاقل اذ ةرمرهىلا نعامهركؤ وبس لس ىلإ نعريشكى إ نب
 واول دس 02 هيدهاودعا خرملوس هلع

 ىرعتلاوملظلإ واطمو !قحريغب ناطل كل الع عورات وهد ىعبلا سمايندلا]
 ةلصىآةلصلا'رماينللإ ؤ :يوتم ىاآباود عريس هب عيطأ قتبرم امد قف كب لع
 كرت ىاراي للا 3مل سم لاماههضخا اذا امهشاكتب ذاكل اى عرج امل ا ريجلاو مجرلا
 لام بارحخ نعتيان كو هدو ءارعكص ىز غخلا هب دعملبلا عج قالي ا هحاصراد
 مقري ظفلو قريه ىل نعرسح انس ادق لا هاو »شي لحلو هلام ىسو
 طف م غبلإ نماياغعإعا قر يلوم جولا ةلص نمباوماجت | هيف اعتدنا
 خيار ميو عإعا يشر ملتي عزو عقاليرايدلا عيتم ةرجاضلانيهلاوم جيلا



 هياورق واهلها نم غراوفىا عئاليرابىلا عرترج اغلا نيمجلاو
 عام يفهسئدع ل عنمامو بلا ةزصن ماب اود .عاي هيف هز عمطا

 :نمامتد اور عف البرأي اعد ةرجافلا باملاو ل[: رمبوقع

 جلا ماس ا وك ب بلا دووم بج

 ةذلم ةركب ىلإ نيمككىلاو نابح ن باو ةجامن باو ىتمرنلاودو ادوداو هغرأتز
 .: اة هلرخ ديس حما ىلا وقل ءيحاصل هندسي ناد دا 5
 ويب هن هوو سيل
 هي هاولصاوناذاو دد كوم هاوما 1 اونّمف :ونوكيا تيولازها

 ا ناكلاق ِة ايه لإ نقتلسل صوخصوسأل

 دلل وسر لق لاق ةرره ىبا نع لس ى نعى بي نعيصان نع كيو هب
 ىدعنباهأورميوبهنم ثيب رولا لسعزك رعد صرف لعل لبلطوملس هتيلعدننإ لص كج
 اذ لوطا الع نيني سنعرض وسو والا 5 اريطلا رشا نعت 00

 ش دوه عيضربا ن عري كلا ىف نللربطل !ىقلربطل ا25هسابعنياورعإ 2
 نعمان نالت باور قو 00 ا حرس

 ات وكل ار يط سنصل علا عتاد ولسمو لماع جوف اعل ل رنا

 و د افببل ل الح نلؤللا هوبا
 هرون انا وو كده غغتسي !بلاطتاو

 0 يبو يوب اوس مايا :و ةريغكل قطر +
 طعن 010ريال ووو عب ٍ

 «دنعدجتاكهنا لامفزيهاتتإل] اعل لؤهدعىيرزوجاواكحامف دما مامالازئسوا كي د
 ىف انياكقن اذ ممبمل هناريوهار نبق م! لوقاذكد مصيالى!قغ بابلاخجؤأ
 ل ا يزل لاًؤورقرط ضال زممب صل قو قيعلالاقو ظهر سجنا
 فيل عو بعكن بى إ ثيدح نمانصإل ىود ىبايسلا لاق د نس ةبنردي بت
 -5 ةريره ىناو بويأ ىباو ةيج نيتيواسصمو ب كنج نيورمسو ناسي
 ثي.داعالاؤ ابهجر انه تبت لقوا همهاوتم ادد تنبرتشتاعو قيدحصلا تن

 سموا صور ىف لا لوو تيتان دل الج انغام نيش وكل ةزتاوتلل



 هلل

 ددعريشل نيردس نم ل: رجريظتش نيرينكن عةجلم نبا هجرخاو( لاَفمريرط |

 رسالات اهلكووجو نم وعم ريل اديعنباللّقو نسح.ثيدح اخ هميف

 اذ كيل حلل لفه عىوونل لتس قل عللري غصلا عماجلل حبش ىو اذهورككىذلا
 ىور ثيدحل لذه ىنلاظاملا#ةيملت لاق وري انعم ناك او تعيعض هنا

 ءزج ىفاهةعمجقيرط نييسخ هل تيد نلذ لاق اكوه رسما .ةبتر لس قرط د
 منع نا قبس لقو تلق هريخلميصدلا وهو قاشلا ملا نمتكل جت كح
 معلا لذ جدارملا نامل عامشبرت (نلرميممل رم ناشل مسل [نموبف هقرط_ضميرم
 <« ىعةنضيرؤشاداداوإةصاخ هلأ رطيام لل جل قاعلا غلابلا عسيالى نلاوه
 سفن نج ]هس هنا كرايملا نبإ رعى رتوش يانتكلا يف نم هب موقي قحرلاسم
 :لجرلا قي ناتضمر فول عل ليل ط امنا نونظت ىنلاوهربل لاقف تيد اذه
 جردبالامانهااعلابدارلا 3ديبلالاق ودل جقحنعلاسبف هنيدرعا روش
 اذ قلصل]ةيغيكو هلوسر ةوينورتن ادح ود معلا د غاصلا د ؤعك لش نعرلل
 سوفنلا تاق ارتؤرعمب صالخالا ما عوج )يه ى جر وربهسلا مينل ل اقو نيعض رش

 ارثلثورعب هي دارطا الا ةفرعم) رق و بروم ام صمالخإلا ناللاعالادسفب
 ضدخ لال كا ناك ثيبح لالا لع بلاطو ه] يقود ناطيشلا مملوك رخل ندب
 ع -تتللخننم ىش فل وخ سلاداراا ذا قالطلاو حاكتلاو ءارعشلاد ميلا طعوج] بقد

 ":| ليوا يلع مالسلالل ب ىلارسخ ارضنا ضلا عيل ط وج يق مدع بزط
 نطابل العب لطوجإّيقو لقنااوا لاكدتسالاهرظنلاب ىيحووتلا !عوه
 سك قع رع ةفينح وامل عا ىلا توهن بس ههاوانيّقي دبعلا هبدادزب
 ةسإ نيحان# او ذوهو بلاط ىل نيرفعج نع ىلو الامه أؤيد شقب د لرزلا
 ا :و اقلخ ساثلاهيشا ناكو نينسر شه حزم هيها نيك ص اكوام 3
 نعل مرينكقلخو هلل ادعم نياهن ع ىورإسو هيلع هدب صدلل ل لوس
 -وؤانس نيوهراوى دحا هلو ناش ةنستةوم موي ل)يسهثي)تق نيعباتلاو
 ب س اف كا ميس يرضو جرب ةنعط نييام ةيرنصن وعسست >ج نمل شاامق
 2طلامذ لس هلع هدبإ !صىنل لؤعاولخ> عسود رع هدد إ حصى لباعصأ
 لتحل رم ملاذ حج ةطومل ا ءاحلا دور ىتفلل اللاب نثتو ىاقلا مضاىلؤمكارا

 د <:

 ةهيمسيسم
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 الولق كاوسلا ل ايعتساؤ صو كايتسالا نموها اولأتسا نانسلالاةرغض
 الذ مترما دقذالاو ابوحو ىامسهن راكب عصرها لكك ى اقم! اعوشا نا
 لموحالاوهو رخا تاباور قاف اهتوضو دشدع ىاةولص لك فنع كاوسلاي
 الاو كاوسل للايعتس !ذنع هم د جوري ٌةولصلا دار! لس عىوضو ضغْئيالِتل
 < ىااوكاتسا اهإق لع نول كتم كارا ىلاونياور ىفو مجبل نم خامل ع نمالف
 جا ىور نكقةفاظنل لصيد دوصقملا لوزيلغلابلإ لعسفت هيفو ناكتمقو

 ةياور ف وبرلل تاضروحفللبيطمدزاذ_كلاوسلإيمكيطعاعوفرم عربا ن
 بهذي كاوسإإ شل مضشلاوسلايمكلعظغلب سنام قايل رايب :

 و ةثللا 2 كيورهمبلا لجو رغلبلا قبو نانسالا| اولد ةرهصوهو ةزنماب
 كاوضربو الل ارجو نبل ادار د ف لدزيو ةدعلا لصد درضملاب بهذي
 نجوا! ةدل ص زكى نعاولاتس نا مرةرمالىتسإ_اع شا ناالولف ناطر طخو

 تاضيشلاو لجاو كلام هاور.ةيد م اوملعا هلناو كشللوا عيوشلاوا ءوصول؟
 : نعي راضلاو دؤ ادوباو لح او ةريرهى لل نعةجام نباو قاضلاو ىدامزنلا
 قشان االول ظفلب ةريره ىلا نع عبهيلاو ىداشلاو كلا ناور فو كلاخ 2

 ظني له ىلا نع قاضلاو لجلي اور فو ىضو لكعمكلاوسلاب مر هاك م
 هاهو كلاوسن نص لكعمو ٌقْضوي ةولص كد نعم مرا ما طع قشا نا

 يباع عضرغل تما حعقش !ناالول مظفل ثاطملادبع ري سابعلا نحكم اذ
 ءرااكول يره لل نيو نادمكا ويا د ةراصج كل نعمدوجو ىاًوضولا) -!
 همديججل وفد موج ا «ىاؤسر حييل ونصولا عم كاوسلا مولعتشيؤل سا لعقشا ل

 اهكسعوا الها زعى ا قزعلا ةؤرع العدس ق لاقرمج ريا نعراملا نوكسأ
 ركعة بس لفو ةريثجملا ةرشعل أدحا صاقفؤ لإ نيدعسومههو كلام نيد عساذ اذ 4

 امو لعفلا اد هىارامناكفايلع !ثهام تلقذ نينا اعيسصمبا ع.

 0 ل ا هركنأ لذلو نجبقرع 14 تف
 ' هد تبادل اففرمتلاس ىلا ىامتتاؤ لاذ كلانهامب نورعارناف ىاأ م:
 دع . >ىلا جباتحيالذ ا ةميجو كرغلالو هلاعبتى ا نييسف مسي ل سوم يلعللا 0

 طل فو ني قلار ابنعإب ايم حوضولا رانا موضع لاقام ق اني اك هو ااه
 ةياور ىو نيف اعمسمو نيلجرل )سنع كيحام نيبم مالا سلا و ةولصلا
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 لة ده لقد نينن طوس كلام نيدعسا ذا قرغلا تيب ىا قزعلا تدق لاَ
 هلدللوسر تيارلاغدهتلاسومعاعتمدقاذ اقف هلاسضروع تملفاذا
 الءلج ةورئغل قزاعلا تصلاة لاقرب از مف و تعيس يسع سو هيلع هلاطيص

 حل صضاقو ىلإ, نيد عس تيب ارفق هرعمتعفواطو دارغبيعنمومماللاو “7

 هنو | عهورعئوجي نينسؤللريما 5 دنعسأب لذهام تلقذ نيضتك

 يي مبلل عن عءسىاأ منصامرقريخأو عتق لاق هلاضض نانمّولاربمأب كس

 كير امل --- د هنلزو تيار هزّقنل قباطلل اع قل ىا دعس قدصع

 ةاعلاةوزغاعاتمدقرعنيا رعى 0 عم :

 كل 52 رجل تسل !؛لاقذف هيلع عب ؟: اذ نفذ
 يامن

0 

 وس صأاق د ىلِأ

 -| كمعلاقفذ دعس عنمامدل د 2 0 هعجربالاك

 و عدس صلب ال 0 نيرللؤكيساوخا

 5 دارخا حو. رملالو تبوس اف غرم اد هدأت ش
 1 ع :

 ]ةولصملدأت هللانزا

 هيف ليز رسنج نم نيكي 0 21 الآ ايزل نلت 0

 ا ا 0 1 ا
 :رثيخر كل ىهةولص مك داز هللا نا لاق مالسلاو ةولصلا هيلع نعرهاع نيتبقعو

 مقر لل اد لل يطلاهاهرمور خلا عولط ىلا ءاشسعلا ناب امو وكلى هوزتويلرا عننا
 اج رعديبا نعيش ورع نكىطشر للا جرخاو سابع نبا نعت مكعع

 هل !لاقمش هيل مىنناو هلل ار انعمجاذازرها ]و ةولصلا هيلعهناهيذاوأ
 اًمغلا ضن أيإ| تعمسل اة صاعلان يو احناهاورسورتولاب انرهاذ ةولصدازإ
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 نولإ مو عولصركداز هادا هيلعهنبإ اص هساذوسر تعمس لوثي
 حياد تمزتلاو دك اوباو مكاسمإ» اهرمو يملا ةولص عوللع إلا ءامشعلا ناب ام امهولصخ

 ريكي وه ةرلسوومكرا هللا لاقف مسو هيلعمد نص هه لوسدانيلع ش
 وصي كا لاق غلا جولط ىلا ءاشصلا ناب ايفركل ل سيخ تولا ومعنا

 انيرغ ىذمرتلا لوقو رضمراغوهد ىندج ا صملا ن عويباتلا فتن هاجرذخي
 امو بيبرغ صصص سحري اسك عل لوغلا اذكه لوصال[ن م هش ىف ورع الي بئمصلا
 لع اذ صعب نمءالوف رعت عامس ورعي المل اوي هلع هنأ نم ىرازملا نعت

 نعدُو ادوداىو د دقو لخهىقللا ناكمايءاقللا ميمعلاو ىتلل ابملعل اطارتشا

 قجةىلا را سومه يلع هلدب الص هللا لوسر لاق لاق هيبا نع ديرب نبدلل دبع
 ةماوؤرتويمل نك قحرتولا فمر ملف رتويمل نذ مرتولا نم رسل زءوومل نش
 _ كدا !ص ىلا عه »ب عن عدوسالانعرازبلا جخامووكصو هاهرم
 نبتعس نحن نم رم بوم ىف نعةيو لمسك جايع بجلوزتولارلسو
 حرب نفل طعنيريل )عى ا قبوسكلا ةدسملل دب دشّقب ئئطناتك لاق كلامإ
 ىا/نقد جوكرلا لاخاه نخلب ىابكرلا مجفف مضب بكرلابانرهامتم عولرلا
 تعلراذاو ضبايدل لاق هسو هيلع لطءموبلا ن لرشا نعيم قاربطلا
 كينج نع كي دب مهراو كعباصا نيب ذو كيتبكر يع كي نيعضف

 ديرماس هل عهلبو الص ىنلا ن عر ني هلل ل بع نعت لح نمت بوق ىلإ د
 شرق وهواريما ىإدكم زها ىلا كف غب ليس[ نيتيقوطل ادي دذكي باتع
 ا يلع مالوذ نجنجلل مالسلاو ةملصلا هيلع هةجورخ مودرتغلا مويملاسا ىوسا
 «تامناىلا يلع ولا ورفادانهلع ]ماجوهؤملسو هيلع طمونبل ان 2

 لج ىلا ساريخر يمرَف تاداس نم ناكوركب ىإ تروم م يدرعتع ثالئرانتس ىف
 م/للامذ اريضن كن لل نمانل لعجا و ايلو كنىل نم انل لمجإو هيف تملزنا ب

 ين
2 

 او ىفمرتلات باور علسو عسنعو عبب ف نيطرش نعى منى نسما يت“
 ايابؤل ابحاص لاق عب ىف يع ن عه مالاسلإو ةولصلا هيلع هنأ ةريره ىلا ن
 الم الز و جيالذ يشعر. تئشو ةرشعل الفذ بموملا لذه كلتعب لوضي نا وه
 انه كتي لوقي نا ومص نمو لا دّمعلا هيلع عقيف هراتخيىدلا ملام
 :ةباط ةسيزنالو هبذا يذلا طرششلا مصئالف ةرشعب كببوؤد ىفعبت نإ يعن يبرشعب



 هإ 5
 0 اجانانهاهو نعاسو عيوو طيرشو جيب ن مون ل ولاوججن قل تالبوصف نشل (نمج
 كي قع مت قباماطرش نوكن الا نعئؤمانميا عب فاطرست ناديفيللهو جتنا
 ا ':ءاعاكللا ىف طرغلا نا ديني عه لوقب دينتلاورقفلا بتل طيزعد
 اه يمحي نكو 0 ف هارتشاا وهو نمضيم مج نعود نعوأ
 ىلاربطلا هاود ثيل اة رضشيمل

 00 مدد ك دمع رسيلام عبد عمؤ نيطرعخ
 و ل ل ايسلاول

 ةلملل اسمو م !سام
 يفد ةيلاحملججاو الفنواضرف ىا ماصوه هاني هللو ةكمتلابعنصو ظ

 جاب ىا م سجوهوتحاقل ايملسو هيعمل نصه لوس جتحلاذ
 ها وعشنا تعمل حعضوعؤجقوموّيححلا نا اعل ال عرعلا
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 هج 7 رطغميغتم ادا نريع لدي اخ هو مئتاص ةرانك بجملو
 يي ا|ماورم جاد مباحئ لطفا ثيدل ره 0 ثيح نوال الفور

 3_3 يي يفد راض يرق مدر هت با 8س فادارتموهتراحمل
 7-2 5 مالتحالاو قلاورتماجاهنمل نرطخيالا ثان ىنمرتل لعروس

 !نمانهولاةنقلمْ يدعي ظغلو سابع نبإ ثيدح نمانعبارثكا
 مهم وحا مالسلاو ةولصلاهيلعهناوريغو تامل اهو_زوادامّتجاوا :

 لاوس 0 علعم

 :لو لرش! لاقى راشلاهاهر عضل ]جا ومال
 : سةتيلع هلل! لصدي

 ناك مئاصلا لمبة ماج اذ ملسلاو ةولصلا هيلع صعبرش لله ا
 اله تاّعن <ةياجمد انو. نطئراسلاو ٌةاصوهوم خخ رسا

 اصل ماجا نوهكترت كار تا ف يدهن جاو

 مده حا قطو مج نأ سان

 ول وريرجا ىاةرجل ماحب طعا مثءّتحا كل عسا لص بلا نارتياور ف
 و هطارها ركب لاق نلحر هيذو هاأطعاامأماإ ارح ىاانيبخ ما يحارجاىانأك |ناك



 هيد

 *نبعبر هيبارع هس بع نيرنوي نعت فينحموب ماساروراسلا
 0 ةريشبوهىا عيبلزع وفا ةحولا نوكسو نيسلارتف
 لاك ننييرصملاو ه طعو : مي ةطووشعدلا

 ا 60 ييشوا صدا جا
 ع م دحمالسلا و ةولصلاهيلعدن ” يي اعءراشضلاتعتم

 موتااوربيخ تلا مويا. مرح مالسلاو ةداصلا بلع هنا نب معا 3 وعلا
 جي ارب ا اعبا هح يب تاي موحئورتعتلل كاترهامجا

 مهناد اماياشثلن ايساباع هنالزمانلا ىلإ

 هلل4 ]وسر نعانغلب لصالا ب 1 ا ا

 را لعرتشااهازغ ةازغ فر هدلارومااثالؤ تل )حا هناؤس هكلعمنلا ْ
 دا تنكر مسد, هيلع هللا اص ةنعمللسم يعم ىو ابنع ىطمشرتيورضلا امهف

 كيداحالاورتميقلا عوؤملا للذمس؛ رحل ةوماضلانم عاتمسالاو
 رعب توجب دي سابع نيد ةروط سمو ابعكق حؤم يحمل

 ع اجه كلاملاقف 0و ا دووم دعما
 بجو داخل نس مرملعا ا لاشو هناوهيسهإو طاغ كامل ةيضاملل نيالا

 :ذأو هيب . وع قفت مالا نبا ءاهالا نا نيداحدم م ”ةفيينحفا نبأ < 5
 هيب

 رسكو 35 ) ليغو فسوي يراقط قوه ل بيمساهنبا هيلع شقتو ةثمز

 مفتي "نسل ضحل لات ةقيبنحح ودأ عرولا هيلعيلاغلاناكو داير نب
 ةيضمل كنا هلئاو كيبرُس هل لاقف ةداههس هل جبع نيد يرش ىلا نامنلا نب

 هنعن اكووبا ف تابتئامو ندعبسو تستنس قون مرا يخطلاورظنل
 امليغ مالم هيفو نوساخابعامداو كلذريغورتصفو بهذ نم ةريتكعت ادد
 نعم يلالكك نمل دال ضاقلا دل لاف هتم | يات ىنماّما للا داح ها

 ب ممم يوم يوببو تيوبجس» بااوشا هوس بس

 يي
 اصح
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 امان ةفينح ىلا هتمذ ًاريتواببقاواهذ دامهل لاتفا بع ومو هل لها كنأق

 احيرتسااههدذد لك ياما هيذو ف ىقيو كلذ ىنماقل ل مغف كل بام
 غايفإوا نعانلاو ةفينح ا رعىور ىا دا هريز ىلا ابد قر هظملف
 رمصلا 1 هن دلو كم من ينمسمي نقلا فلا فد ةّيضلا نوكسودأملا

 يملا رمةعامج بهجيحدي دو اوقعماوصاجاذرتصن

 ءا!ىقرلقو نااتسةنبا هو ندعيداو سم جنسس تتام نيعباتلاو
 "ارم| تاةنج لها الا جوزتاالترا ىرها هللا نااعوفرم ةلاهى ل نب 5

 ملاميفني ةينييىنعم اجي ىاىنيناب دز نات دنا تلاتة شينتسم انتءابىا ابهتعأ

 :اللالي كشتة ىنج يوكل اح ىا ةحدشما.يضفدوازتفنخملا نونأرعم
 0 0 ف تالذ هلع ىاهرك
 انك هتان اه <قروراقلوامجزادب داصلا .أو مامعف عايجباىانلكاذا
 هد»كلسلل مايصل يهلك للا مز احا و جلس سوماأقلا

 ءعباسلاو 101 1010 ياويل ب 3-ان مارا
 ة كلما لوسرأب لاف اسد هيلع قصدت سبل نعل دنا
 كح اوتو كريما ض هللا واو أيش هيلع جزبولؤتجدأبلا !لهرتتلوم

 يأ نع هيب نع لبو هنأ سلاّىتاو سدا م ُ

 0 ارمح نير ارلا ركب هير ىفت
 اوقيذ ةبسأصلل ىاةمعّقلا ل ةنأملا
 هيأ 0 ا برأي ى ا بدىأ برد ىاك يعلاىا

 "اللاطع :كئاوسلابرالو حماك ئانهرماغنإاى أك |كءاّمل الأرينا
 0 الل ايرانالا سسدةناوةتعمس سىةدايزئغل| عما

 كلب قحايا ا 995 حس اساو هن واتت( وعلا ةنع نيدل طقس

 اف ورا: >دواجتل لءاك نع كتل للرمأ و 56 كس نمزو أم هاضلاى ا

 لو فالخ و تايدتخكلا نكس يناثلا بقعا ث.هنمىراصنالا دوعسمو لاق
 ىاب هنا هلع هسالصمد الوسر لعل ْساو هاوس قلديور يشب هدبإ هنعك 251

 1 0 و و ا يت ديس يساسس منا

0 



 تهييج
 هك 0 00 ناتالي 3

 ريل
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 ”ىراش المنبه ممن ردح نقلة ةشم لا ظ
 رم ةعامب هةنع ىو رءالقعلاوءالضفل اوءايلعلاون 221

 م بنو تاعي وانسحاب

 كن :«نآ عقوتا تق ارقي ىا ياسو 4يلاع هلد | لص هند ١
 ْ نواؤخومإتج لاق درمتراقم 3 كيفما جم امام كتي ى اكل

 م نم لا انيتئاجئارانلا م ا
 >عافشب مالسالا |هابل مى نأ لإ
 اف ةزجرمئا ديم 3م اقالوهوكذلل تافشءاقسئا دان

 .اققبارضرانلا متدهجارخاب مف ح دارط قلغاا ةلماشلا ىرجكل| ةعانش
 اه هنموةلماكلا ةويحتاره ىاءايلاو امام غب وكلا دل لانو ع نريكشو
 !كتبنيف فقرعلاوا ويلا ةغيصبةيف ن وابد اواو ةرحالاريادلا ناو
 زةابال| يوب يثقل رانسوهوريداقنلا تبن اىايبرساوخخ نونيتوانأت
 دك هلوق اماورتنجلل نولخ كيد هاوذأت الاول. يل ةغيصت:درجرضت 0

 م "جسرا هبل نيمرشتم واقل تل تا
 ادم ليذرانلا نماتتمااككم ابجاعي رابوتكم صب قي مس لاكللذ

 ْ نكاهريصي فس ةنج إله هببولت نصف موهابج نمبعس |كلذ وجي ى امن
 .رعهيبانع كب هماعل اوراس هللاو لعن اممذ كلل خوه قبس دقو منسم

 دشن عو ةرره لن عىدم 5 ف نقلا ةمرخت  لوهو سيق نبل
 رع ريغ رموا هنم كرهتك باور نبا تلاسلاة هين 0
 انو كيسا رضاك يملا مريع تموحدوسملا هلل [اناخ لامفستلا عب

 ايسإ

 كو أب يباواتساوا هلك كا ومرهةيالا اصمرعتا انمرح 2
 رخاكتهلوق .نادريالك وا سيو بل هرتياألا نا

 :2:رهيغتسان ايبا انه ندع ءافسالازاجدا ملكا ؤعل نتي



 7 نعمشا تاجوم للماق ظفلب اعوذ ر صرع رعججام د نباد قامنلاو تاذمشْلاو

 :اهرلم هلوغاببمت 00 مرصخ
 هور كك [وهوريخضتلاب عيفر نيززعل جبع يرعةيبا رع
 يعصي وع ياسو ا رس اورمرملا

 هج لامسذتعئى زمر ادا يلعوهاباعمتى قا صاق و ينإنيدعس نياوهو

 رماة اس دة عهدالص هل وس جرع ةرعشوملا ةرمشعلا 2-2-5 دعس رعمردن

 نحلل ل :ن1لذالاصيف دلكلا نالمداوب سوغنعيسو

 الز هدايهربغو قولا ]ظوةيصعللوةعاطلاىا مدام لمد قلاوماضتالو
 ا رددقعلاو ايدل ؤةيذالمىاتيقالىه ناكل و ازلامسإو دصلل

 ليالى ولع لا ههالوسراي لال ىف اهنم خور ماهو( ن الاعلاو ناالاكا
 ترمم] لق ىا هل قلخا أيه لبيس ىارعجمزكت تمزكت لبلالا, هولعلا

 نميراكرمك تمد قحىاإن تبيح ه2
 محيا 9 امعالل مت ناو ةربعلا ناؤمما < - مارح للها

 ع 0

 ءيد, يبا نع هور بام ىفاه انه لقرب انك لو إذ ةيكشلل ةةهومداام
 هيل ةيلعمما ءمدسل] وسد لاك لات انيعس قل نع قوم يطع

 او ىا دبا ورتيطع ل هاقيلع مالكل| قيس لقر ان رمد عع موب

 مع 00 5
 جر مطعتإ يل اسحالايى لا, نصوم امج ازام شل عمرباؤص هلازوس لا ةلإق
 تا .رمر اجب ىل خيضتعلاو دب دشخلاايهتروي هللا ىلضأ دب -,ةنأت تح

 هع اعنرع تجلاو نيحاو رع. ربا رعىدمرتلاو دقادوداو ا يشلاو نجا هاورخشم

 يح لولم يدع أآذام ا اسس راو

 را 0 تفقت2.لع ىو حةزهاو داب 3

 راى ا نوعبتي ام ليلا نماليلق اوداكاغةورئاعبسلوق هيلع ل لياك اليلق



1 
 سانلا.رماليلق اوناكمناوهورخالوةريضفت د نو بقرضيف ىزلا نام

 |[ثعايللا نمليلث ها ةيفانام نيازع هضجوااقاطمنوعيإل.مزاب نيفوص
 !اه/] للامهات هلوق هيلاداشااكموخو ]يلا انما كومو اذاكذا مر

 ا در ن )جه زع هلوفورتيالا هيلع دزوااليلق ةئنم صقااو ا

 فيدح | 95 كعمنيينلا صتخقاطو مثلظد هغصن ليلا ئذلة نمزدل ىتف

 مح نبا نعي لاو قاربطلا ءاهد ليلا ب اصماو نإ كيس لمح

 الاكل[ قبس تامئاشلا ةعافش تاكو كيك لامطتتا)و نيلصملا نم
 هفيانع رامي هناخةءاؤللذ مامالا هلعل ماج رع ةيبا رع عدي نعذيو '

 نمعو ومو بتسلاب 5 نوال لل نسال تايزلا توكل نإ 27

 0. 1 جو .بيغلا امن نآالوصا 00 5 ا ٠
 ىنا مراسيل عرايس دو |مايارةنتس ف ضنالأو ت اوصسلا]

 رخو دنسنملا موي لكمايا ةعبسأُي ىحىل ارعت اتيت نتن الآو لئاتعل 1 ا تجسخلا أل
 نايندلاع نس نال ةعبسا ديف ثب نم نينمئللءاصع نمرانلا نم ني

 الم تما امنس ف نالا نغئاناذ اهفرسكر ايتعانمديالذانلف
 امكص نالإرتيناُمع نوكن امن اكورد :امصرعنو اجت اهتمععد عباسل ييعت

 ملال سمتمالا كله ةزءواجم فكل نلاس, وك سلا انادي“ ةقحل ©
 ايويتفالفبش وار شرش عشا رةدس كور تنس نون لوركا نادار هنإرتصالخأ -

 9اكيلاريضأ فاو نعلاقس اهنيراع نع كلذ ىهتورنسنلا مدلك لي
 م ناريس هلوق ىف ردابتلا هاا جد د١ ,اول لل اىشلالأ ديمه نيالفنار 1 ُش

٠ 

 م .ه

0 

 00000 هناذ اباقحل امين ِهنمل ايام نيغاطللاداصره 38
 [اييسوم الار ظريلوشوادل الك دعلا نا باوجبل فريطالاف احل 4“

 ريف اة أسعد ممل ابارغش ادربابج نوقو تيال هل وقم هدحي توا تتعب

 دارلاو!اهوخنو ليدصو موظذو هي يرعاها هنا
 اداّمحا اذ نيناللاةلب ةيرانل ا لمالإ بكل طقوس اكقف ببرتلا الريشكتلا



0 - 
 ىو دلغللالا دع باقحثلل لذ سيالأىلارخ ل خد ب جونمما ذا هنا اكو هام ههاوف
 نوت صحية ل عر انلاؤ ن وتبالم نار انل )هاملعول لاذ هلل بع نع قمجرع كسلا ى د
 بز ز نعهيبا نع كيواوبز جين ومح »عز نجل هامل ءول واوحرغلا ندا
 كنهتسررلهاج ل9 لسماع ىف وكلا ىدسالا(شيج نباوهوزارللزي دقو ءازلا

 نيهلن (ديعب اص ا نمنيروهشلا ماةلارياكأ نموه ورتيس تيتس مالسال/ خو رتنس

 سيب وهم هيج دعس نع هريغو ني عباتلا نرمرينكق لمع هلل اوضررع عمسو ؤعسم
 "  [هلمدلبإ لص هليل وسر لاك لاق س ايع ني نع هرككق مسا كنيعباتلاتاداس ه

 نعد ناقل لل قاتشن اناف وصوءامج ذل دورا لامر ااسلا دبع لير يكرس
 تيبموهاككيررم ايا لزتامةليلق ىا ىلايل دج تلزناف كتابهو كتعلط

 ايو ىازتبالااتغلخ :لخ ا موازي ديا تابام هل نورهؤدام نولعغيو هما ًاسدداوتتمب ش

 نب ديعس نعّدز نعىراغبلا ٠ رنيعب ثيدح واي كيرناكامو كلذ نهب
 نه لك عتتحا ككلاو لئاقمو ةداتقو كايضلاو ركع لاو سابع نبا ن عرج

 * تعدها باضصا نوموفدلاس نيحيايو هيلع وص ىببلانعمالسلاهيلع
 طصوبلا اع كلذ ىشىتح هللامامنذا لقيملو لدغ مكربخا لاقف هورلاو ينم ئذ
 ةحابع نءاطبا لع اع هند عصملن لوسره) لاقف م ابا دعي ل ززوغن لسو هيلع هللا
 تقجاذارومال يع ىكلو قوشا تكل يربح لاقف كيلا تيقتشا جا

 طالودورضلا هل زن كلبرر اياك ل زنشمامو ىلا عت هدد كزئاف تسح اعسوحل او تسل نث

 انضاخامو باقعلاو باوشلاو ةرخاألا نساني ديا نيبام ماعلا افلم يانيبام
 :رب, طلق وهرتعاسلا مايذ ىلا تقولا لنه #روكيأ كلذ نابامواين ىلا نمتينصمام
 هرييوهتلا نييامكلاذ نسبامواين دلإمانمانغلخ امو هققعلارما نمايدلا

 ::عوزنبوهايسأت ىااينْش كير ناكأمو هلوق كلر عايق ورتتس نوعدا
 :لسإلا رعاس | نع كيو كلر اءىاك بر كيضام يا يندلاوااجنسملا

 :كرزلا ىردناسحا ناكامدإ ,يمسلا لها لاق نينسحلا نم كيرناتانمسوب
 بدشتب هرلعافيضمالجر ىاراذأ تسوي ىان أك كاملا ىالاثهنورب
 !انيدره ىاراذاو ماعطلاو ماعم نمد] كقامب ىا هيلع عسورتجوتفملا ريكا
 جوا لاساج اتى ىاراذاو هر شلفنب ىا هيلع ماق دحا هنم ليج موقي



 ا
 هل

 لزم نب كارنصلا نأ 5 ىوغبلا ريضت قوةتحاراماو ىاةتجاساضتلو
 |ؤاننا نمرهاذا ناكلاق هناسحا ناكام يدسملا دمة كينان هلوق نعلتس
 ١ ور ا ا ديا وبا 0

 ريصؤ اورشبا لوقبو ميسي ن اكن ]يك ةولصلل هلكل يللا موّدو ةدابعلا ف كدي
 نع ةيبا نع هيو امورلا لع ق نين علا نم كيزئانا فعل يقواورجؤنو

 ”غيصي مالسالا سردي لاقرتغي لح نعش ارخ ني وبر نجوجتس
 ”:ةسعاذا ىابيوشل امو سيال مالقا سرد دنيو هراثإ يكب ىلع

 نما ىقببالق نول لكشيولي و بول | رتضن معلا نيشسلا نوكسو واولإةغبوه
 نينهدحلادارلاوةاورلادحل نعش عيئاف زوو اريبلزميش ذل مالسالا كدا
 !هإ# ب سملا نم يا موق ناكلق نولوقي كاعد لا ناضل رسج نم نييعونلا
 كارلا لاق ههاالأهلا "نولوقيام نيل انلاءالوه ىا هون االأدلا نول
 : ابحت 0 يل حيرقذ سةزص لاغف

 (ةابانو رقم ناكولد كيحوتلا ده ىأ هسااكأ هلا المر عفن د ىا ىلبطا خلا يمل عاهللا
 كازا بدلا وما عال ماغت راب ومو ا نيثحاسيت ةمطل اله نالةوسنل

 0 يموصيالر مهو كفيلا مافطر ايزل نا مزالتمأم/او ىرنلالا نعت
 ”ةلوقل ىارأتلا نم انت وحل آت نوئزياكلى ا نوفق ىصدالو ن رجال نولصي
 انما هييطمهامرحتتاور قي درتنب ل لخح هلداكاهلا الا نم مالسإاو ةولصا
 ىف اب. ن وهني وا ناكرالا ذه ببوحوب نييملاعاوبوكيمل فتحا, ) ع لومشاما
 ةلاقملاواتشاتلا ةرللاؤىارتياشلا لاقمثد نارينلاموخد سين اكولد نايزلا|
 ةريثكتداياوهابلا ده قدرانملا نما, ن وجت لص ايرث وصادبب لير ةيئاثلا
 موقناكاعوفرعرشا نعىرهزلاو اسس و نهحا هاورام ابزم ةرهبيش ثييداحلو

 .نبانعاسم .و للالرب اوررؤ وهللاهلد لرصد اكاذ لاتيالىتحننعاسل تس
 ةتاكديعس ىل نعمك هاو دتسلام اورو سانملا رارش ل عالازعاسإا موتعنالا #6"

 وككقبسورع نبا ىا كلل ىبع رعذسا نعكدو تيبلا القمرة عأسلا
 :رامالا لهآ عرم موق خ ليل اث قسو هيل عهللا ليصىبلا نرعرسأب نبا نع
 لها بضع ة يقم وه اكربانملا وانا ككا نما مموهذيرانل انما مون
 00 يي ما ملا ايتماع ولا
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 2 العدس

 ل اور ادىرابلاةعامجتاناو هر ازكلارشاعمىا ضم رك ايصجر انما :

 ذامل |بمزغت 100
 .امهل ]جوز عهشل ب ضغيذ 0 ماد ليرتين
 ون عيسي و ا همر

 نس وا 1 0 ةي لح رات 37
 ار عك ْ 0

 ا دهنم دنا ك9 مك ناشسلاى 5 حاولا
 |ةغبسج ل ماقلا يدش ا لن 0 4
 كيك هيف نول غيفنج لبإي 9 0#
 غيكرتن |نولخ برش ةيليوزيذا ىلا ىذاوةةنعت
 لا هاظربلعد نامالارركتماب باطما مطعم هدزرنك/ل اذه نم
 الاؤ اطالب دولخلا نير دقمى ١ نيدلاخ تانج '!وارتنع ىااهودهداذ

 !نوعديش هكيلع وبلا ىالاقرتنج | 9نييم | نومصف
 ءنضلخ مهنمرايحمع مس هلا اذهةلازا نو

 ةأصعل ااه ى اجيك ذاب !اوهرخاذاخدبا ايف 1 ةلوميالخي !ناخيصب
 مر
 رام لسع 0 بأ

 7 0 ل اطيب اتليوو ٍلقتلاو| 00 ءللوهو ئيمقلاو
 م ناك ةاوطانخا هريسفت فىوغبل/ لاق نيلسماوناكولاوز ننلا
 ل سدد اومن هود لمقورداعملا لاس ك اممضلال اذ اندهرف املا
 هللا !يصونلا قع درعذنايا ومبوش نعى درمرانلا نم كلة مؤملا

 انلا نير انكأر 5 ةلبتل ره ا نسما ان نم معمد رانلا قرانا لل هاعمجا .

 انعم نوم كمال سلمك جونغ امفاولاق لبو !ةبقل الهانرمأ
 نءعلكرمابانحر ل صغد هللا فغيذ اهبان كخاذ بوهذانل تناكاولاق ل ظ

 ةساناكلوزك ني نب ادوي نثيحن اهنم نوم_نييفرانلا ىف ةلببغلا اها نما
 دا اصىنبلا نعبر دما ديعس ىلا نع وعل !ىارتيطعرعهيبازع هيو
 ةقدرعن منا لما كارد ىلا عب نملة ليش ل ةللرةساوف وماونا لاقإس
 الذ ىف نااداضتعاوااداهنتسا(ئكيتلاوا هجلعمدب رصونلا ارومث ىلا



2 
 : 9 نيسرغنلااذوةومو اعوذره]مت# لاق نينّمتؤلل ناءسوتملل تميل“
 ىلإ نو.عماج ف ىدمرتلاو هخضيرات قالا هاو ررنيعب

 : ءلاق هسلينمر نافع نعوكم عنب .ربا نعريرج نياورتمأم | ىل نع 5ع نياو[نيطا
 سعيمك نحل ]غدي لاقف# 0 وكنكيو ةياربص 1 رع هيلع لخ دفنا
 مبيحو فلل ماع ورق داص.:سارف نكلواللاق ههالوسنجبابحو !لاقف

 :ربالاقف الا ا ا ١

 "6 00 و كا 1
 ينلخ .و هيلعملد ا طصوئلاب نمازتعيابتلا رمىرب# ريض ادعسا 0
 دمنا ع تءاكورم لب لرتموق هللا ذوقي ناكاّكن ا انبلرك ةورتنس مس
 هد كيلا كى نلاوهرببج نسديعس لاةواحاصالجر ناكهناذاعبلا وسمع

 7 اوستن للوفي لع هللا هلباؤص هدا لوسر تحب اذ دير لوشن نسب كداب
 نم زل اهبعو ةبيشول نار وك ملا لنسب انهبا نيو آو لس ناكل ق هناذأعنت
 تي اهاسو هيلدا لاق ةريه إن عىل نعنيجشلا

 ومالا ف ناعنكنبدورغرسانلا -[اهراداقرمامنلا لعةكسل اى سلفلا يع اند سلوا ورغصالا عّررضصفلا لعكس ىامرملذ برص نم اوىنريغوأ
 دل هاضارنسلالا عبو تلا ذالا و ءارلا اهدارا هلع! وربابج و زمنلاب دور 5

 ََ برم نياوهو و بألا نيءاطع نعةيبا نع كب و جون نيم اس ن يزهو اعنإو
 لصف هلاجوءامساف ايل و عا
 6م ةربرغد ا ةريرهدا بحاصة خشلاءارلاورو 2 نعنيعبأتلا

 :رطملاو قادر ءايربكل !إاعن هلد رس از ارو حشاد

 لو زان نق عماركرأ شي نالح الر يبا ىبناتسوصخلا ناتفصى ىدازا| كدبص
 يربكلا ن اامهنب قرغل زم لو ماج قيرميقلا يظل وربكلايزشوم هنأ ىعدا نابابن 5-56
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 ةجيرباو دو ادويأو حا هاورمتيعب ثي دع آو تافصلابةمظعلا ثداذلإ» قلعتم
 كن اجرة ميقللل لي ةثذ ىظفلو سابع نبا نعانصياتج باو ةروره ىلإ نع

 دعو نموىرازاةمظعلاو قادر ءابربكل/ لاه هسا لاق ةريره لاو ديعس ىلإ د م ةاوريو هتيضد قادر ققلان نك ىلا درء ايريكلا ىلاه هس لاق ةررره ىلإ
 2 4 | نيدلاو ةدابعلاو دهزلاوملعلا نيب مجم ّتلجاو نييباتلاريهاشم نسديبكأ : هاتموةنس نوعبسو تب هلورثامو نام ةنس تام كلامو ىروثلامنمأ 26 ايمن كنلا نيرو نعوخنل اىارج هارب نعذيبا نعفيو ةفعام وش
 3 اسوكعم هلئازعجنى ا هيلحرلا نيبةس|مريكتلا نا عوفرملاركحؤ لكلا ذوق
 قلغموإ هيلع ففيرم توبات ىف هجر خغيرشسارب عفترب ناك محا سوكتم
 اذخ ةراداو هيجو سومه لب اقم ق همجد نورلالو قانا ةج خورثاةريصم
 |اهقماداىاراتل جا تيوباتملا نم جريالو قلاش لل هربك رظن عمو لخلل

 نعم داو اج كلازهاعرمن اكترا ابد نك وان امال )ها ةاصع نصصمر
 ماسو ةيلعهلالصهدازوسر لاق لاذ سابع نبا نرع كلل )بع عشب
 أعين ساالا هلا عل رايي | داكا ع تيعمجا مهلامنل كليرموذ هريسنفن إى ا ىلا عت
 + نولمياونايكرتتلا مب مم متل كيررىف ىوغبل بيسك قد سو اكد يصد وسررتنب اتييو هناوهبس هم [يكمايّصل سم ةملكلا اه قحوو نولمتن
 انهض هللالا هلا لماع اها رم لعل اة راقلا نعزي همم دمضلاةايندلا
 اال ورنا ةينذ نعلاةسيالن م وِضاَيْو عبس هلوف فان الذ ماتو غيوت لاوس
 لوط موهريدقلا موي تارا ؤ يعني |: رعت ركع اهو مالغسسا لاوس ةيدارملا اذ
 ا كمي فمك اناس نبا ىاداح رع هبا نع دياوائهضعب كول ب قاوم هين
 «ى الاميل ميهارب لاري س انما لع ناكايعريغو ىروشلاوةبعشس هع زعل
 / ره |موملا هزي لاق نيجاتيلارباكأ نم عضلاوه ميهارب|:رعزناسو نييرفصتنس ت
 ع دع امىاأيزلا 0
 اةانندارمك نس ابارعالا مج لز”دق وو تبلاوهد ىاعالاو لبجاممعلاغلا
 نال مل 0 7 ويجب م يو ا
 تمر |! موو خلصلاب قلعتلا هقفلاو ةنسلاباملاعط والا ادصلا ىف نا تلاَزقي نمناا

 رع ول يل“

 ماه

 كا ع
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 ب
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 راه «

 ةشللا انوه فله ءاكش الا يها زكي ءاهاعل ارتععي لاك اماد ءارفاصم دي حمو ذل
 5: جتا نعت اعلا تاكتسالاد» 0 ا ظ

 يعملوا اونوكيأمد لب ةبريشالي ميما تقالاز اهلل عل لها نم مانا نيبتاخا
 سلا هيلعبو رع لتعرتني ىملا ىف موتك لس هيلع ههؤص ىبنلاملخالذل ١و

 نمعللا هناكاذا وككيهناذ عاةتوكع عمرساثلا مّويِل هتاوزهغضعبل مالسلاو

 دى ن عج كاديم نعذسإ نعكب و ماع/اإلةيو هناويس هلداوه تولع
 للذي تاعي اوك ماجر عتياتكم اشلان انا لاقماس هيلع هلل) اصىبلا ع 2
 زن عفيبانعووةيلع الكلا هدفت لق ىمارحت ارحداب داك ى1!نيتس طي دتْشوأ <حر /

 امي ع سول 7 اس
 صورك ىلا ةذالخ قازغو ا ذاّسالا هنمءامسلل سيلو لس هيلع هاد[ ص ىببلا

 قةيلعدللا / طصونلا نعدوعسم ساء رعد امو تيئارتغس تاهو نهئلوانالثأ خد

 توملاوههم هلاوريككل تولى اماسلاالاءاوددل عصواالا اد عضيمل هلناننا| ٠
 2ي هرمدتنخ هيلعمالكل امدّعت نس لك نى مطلة اهاف قبلا ناب ابكي

 سب :هنامنع هلد ونور بلاط قلن .لعنكلبع نعي قلع نب كلاخ ن عذيب ن
 اس >وانالث ة.يجوإسهو انالث قشننسااواثالتضمغئوانالت هي اشف

 هللا »ذل ضو لذه لاقو انالث ىا ةيم كفا سكو اند سارووسموأدالث .

 ظ عسا نع هبا نع كي 9 قيؤوتلا لو ههاو قيقكل اوبس دو دلع
 م عماجيى | هذه لسيِصيملاسو هيلع هللا قص ليال وسر ن اكتر تساع نع

 تاكفنا ىفانياكل هو رضولل الو كضلل الى ا ءاعمصرالو ليلا )واق ةئاسشإ ماجد
 :ةيِمسأ اذاذ ءاضوتبوا ليللاذو ]سعب ناكدتذالاو انايحا مقواضيا|ثاهو موت

 هلنإو مدقتاصياتيدحلا انهو لستغاو دادااخا عامر لل ىاداع ليلاارخلا نم

 عد كاىبضلا فل بتاسلا نيءاطع رع ةورق قل نعةيبايرع كيوماعا
 / هللاان!لآق اهريضو قبلا ف ىامّلا لجع عدل وذ ف سابع نبا نق ىغقن| . حجي

 لكن من خا ملص ىلإ مهلاو ةلالهل !ىلامالل وان ! ىلا زمر ةرمسملا نا ىلا مامي 7
 هةساملازم هد ةررطاز.شو هيلعالا»واميلا هرخآو هطسوواهّلوانماريشماةرح

 !لدهة طساود ليج لع زنا هللا نا ىعلاو ليئريج للمال او ريع للمجملا 3

 دعرلاك واما ىف سابع نبا نعاوقنم انهو ىداو# ةدايزلسالاكو



 :مر ويس )نع لهعملاو كيعبس غاي ليش نيريبضلا رم يعلو درخالاوقاانهو

 ا هنأ يس هلنانا تاعطقملا فور! ريشضت ئةجيرالاءائلن
 ظ ىلل نين رم دبع نع ة دو ىلا نعدبب| رع كلمن

 :صقر !ى بارشب هاتاف كاقهد نم ناملا نيتفي لح قستسال اة ةنيعب

 دلع هنهاحص هدا وسر نا لا5 ةمجو هب يرضخ اال ذخلذ
 دفشدكإ عامعم انحيلارسكب لاهل لوإ نع هيب نعيوةضفلا هينا

 "سس و هنا دوعسم نبا نعن يتم نانديشلا فو 2

 دوسالا نجد هاري نعد ن عال زع< شايل قءاسلا كوننا ما
 <تيحت ا -تل]زوقوهتلاوركت اما قوغلل أب هللا فخاؤيال لجو عمل لل وق قرتشماع

 قةلجهناس لمع مالكة يل صيام هلداوالك اهانعمو ههناوإبى هزاثواهلبإو
 ةدح هلق هيلع دمهالا م هاوقب هديباكد معو دصو ريغ و ممالك لصل اي
 تا وكملك تيكا مكر شارب كاد ل ةلاد نما دش نمك
 ذل تلاقاهمارتشُم ةاعنعميبانعةورعنيماشه ن علام انايناىضاشملا هاهر

 كيث شمل ل هذ لذه ىلا د مضعي ةحؤرو هلباوىلبوهساع النا ضالالوق يلا
 هالخمل نيبترش قداص ناجى اعملي ناوهبو هلا خوقاشلا لاق 4بو
 ِ دلاهد ةغينخوبإا لاقديو ليو ةداتقو يلا رس او ىرهزلالوق وهو كلذ

 ممر ملل ةيضملإو نيبلاوهامزعلاةومتالو هيف قرأ
 ىدتكس لاك اذ هزوكبو تنجب اهه ت ثنحأام هلدا:نخاودالقيصعل إؤ!ناءلاوهرجم

 :2ةبيصحل طع ضان لجرلا ف دعشل للا قو اةتيكملا ةوطختدكرأ ةراغك هيل عرل
 :رهتغئاكرعندنمل اما ءاهر يدعم انا يع م ووم

 1 )ؤ يتعملاناؤةبه فم نوكيا لفه امهانربإ ةياهد نم مزلي الواّيطا نبا هركذا
 ل وبس يحج داو جإلا دوج هجم جاين بلا

 ب |وديساو كا م لوقومو اذ ةرانعكككو مبالاة هبكاميعنببا
 ني 2 داق ْن 8 ةسازع4 2 ةدانمحلا ا هفىضاشنال 3

 57 18 ةئاءاثش ]اك هيلع كوب نافع نلح مة قعسميرأ
 يعج | الصتم هاماقنالاةورذذ اذاانكو هيلع تضالخى انس تدني :

 ل
 نك نع هلادتنزر من ريا اببع ب مر وجسيربأ نكس داضني ليم“ د 3 200 >2 3

 هه.



 للكل اقو ةعولا فلا ديبمل هرب صد ملوارباص ههااشنا فس جتسىسوملاق
 لع يجو مك ؟نيريغتيالف هللا ةيضمباهلكءايشالا نالكفتلاوكيولاوكسموز

 دؤاجوباهاهر هيلع ثنمالف ههالثنللاقو ناي ىلع نلح نم السلاورلصلاهي 1
 اطبالا ؤرانذتسال/ | عطر مرسح كيل انه قيزنل للاقو ةجا نيواشتلاو كِمَدلا

 هاربا نعداهجنرعهيبانعكي ور ضيالووغ كاعسو ليقتتي مطتناولذ لاصلال
 اس نمنولؤي نيذلل عت هلوق قروكنلاوهو بيو ةزيمللب ىلو ل هؤلاقةقلع
 0 ب ردو وسو ب اةناؤربغاةعيدارسنتأ

 عل نوكي ناالاع 71155 نافاس هلوق نم ةداختتسلل هجر ىآةعوربشمانجبرا 1

 رشا ةيدرا ةرايسم ا ميدبو اا + اكوتلاهجواادهعانتماوا اههدحل ضرك عايجبإ ص غلام ىا 3
 اكداهءاليا تلطباوا اها مو تلد اميح تس جوا ابهلا تسذ لو ناب تنل ابُهيففأ 4

 نياق ىف نيم, ةرانكلا هيل عف ءافاذاذ لاح كؤعاتللا,ىغلالونب يسخلا ميهاربأ|
 : م هددانراف ىلاعت هلوقل اف اذا ةرامكلاؤ طقسا مناخ ةداتقو ميهارباو نسحا ال

 بيويا نعهيبانعكيو ةراذكلاالةيوقعلاط امس /ؤ! لذه مهريغلاةومد

 منلاهل لهش جزا صنالا سامغ نباىإ سيق نيت ات ةارما نااكسجسلا
 بيطخو ل سومهيلع هل طل صدهس ل زوسر بيطخ ن اكو ةنيلاب خس هلع هدبإ

 لأ ع ا ةرش 11 ا

 ”ءلع هللا ل عونلا] اق هلانغدارا نع نحيانكوهو ىموهلالههىمأنا عهتجلا»
 هلعج ىذلا هناتسب هيلعنيدزناىا هتبقي دي هنم نيدتغت ىانيعلتلا
 ريزا هلوقو هلابتهارك لام ملطهواضيا ضرس هيلمياقيناوض تلا

 اهبةحاحالف ىاالفةدابزلاا! لعهد لص وبلا ىإ لاد_اعفاهالعف لف
 * هلباؤص بلا تناسبك نسب تسباث ةارها ناي سلايع ربا نما طبلاداهر تي دكادأ
 ربا وحلو قلخاكو نيد ىف هيلع بيعا الريق نيتسباث ههلإوسراي تلامفرلسو
 ةتقي لاح هيلع نيجزتا لس هلع هه طص هدا لوسرلاقذ ملسالاةزركلاا

 ذمبهرملو ىتننا ةقيلطت اهتلطوة قي دع/ا]بقاماس هثيلع هدباؤص للة ممن 2
 ملك لل ادبعو هليسا هى دادوبا ىو درذ ةدتسسمو ةل]سرم تيق,نق و ةدايزلا 2+

 ظ ءاطع نع جرج نبا ازرهخ ل لاقو قززيرلا جبع دس دنا سالك يرق اوءاطعنرعا أ" ُ



 م.
 الح هيلع نيد اقفايجعزاوكغش ماس هجلعمدب قص هد لل وسر ىلا ةأردا تاج
 نمل لل فك قطر نلا ةجرخا الق ةدايزلااماو لاقةدايزبو مضتلاقامق دصاوتا
 دبعتني بديز نع تنءاكس امن نيرسيق نبت اث نارسيزلا نبا وحرخاو ريم
 تماس هيلع هلبا !صىبلا لاقِؤتهركت هتقي لحاهق لص ناهّولولس ىانإب
 ءاطددن ا طصويلال اقف ةداب شومعن تلاق كاطع/ وتلا هتقيدح هيلع ندا

 سو

 هللا اص ينال اما جو ماساو تاه اجل! مز كردازجلا ؤمالاوهرمزاح قل نب
 عمةبادعلاءامس (قركذ وز ذركلا عبات ف ده قود لق كجوفهعياببل لسد
 هن نمو [نم نييمباتلا قسيلو مس هيلع هبا ىلا يمل هناب مزارتعا
 طولع عمن او ره ا )هش نالعباتلا رم ةريشكة عاجبه نزع سووهالا ةرشعلا

 ىاهلدا دبع: ربربرح تعمسلا5 نيعشو نام ةنسةئامورئابلا زواج قح

 7 ناورتس ئاولاسو هيلع هلت! صه! لوسر لاذ لون هركذ ب لدودح

 اهكرعءاهزنمروئل ال اك ىاردبلاة ليل !مقلاازه نوران وهاظتيود ى
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 ةواسوجو اهوغ 1 شورضلا ولص ىف ر سلا عولط )بق ةولص ف ةداسلإ ويلا
 اح داب تطاول قفوي اهيلعمادنمنالركنلاباصخورهظلاوربصعلاوارصعلا
 ساو حاصلاه يلع فيري !ىئسمالكل اذايس لع مامالا نياوه داتلات اهي
 امهبيشيال تعلق . كيكو هرصحلاوربظلا ىاءاًعلا5 غلا ىأ ة خلا نيتالصلا نم
 امال تقولاب نييقتل العلو بوذا قام تيد( قاه د شتل اشعل اوبرشلاو و

 مولات هلوف هيلارهشي كن يدمؤلإ::ءاعل ابلاغ ارهد الق م فت كيماقللا ن
 ب نجمهلك ةتتابتكلا جواد لهساداور كثب دحقايشسعو ةركابجم مهكر
 اوبلغياكت ات تسانراف هتيور ىف نومانهايرقلا لاه كير نورتي كتاظن

 00 يدا ا أد راس ذأ يووغلبق ةولص عرس جولط لب ةولص 3

 "15 نيعمجا م هللا ضد ةياعصلا نعل ى د

 خدي ل هد لسة يلع هنبؤص بلا باعسانم !.نمدحل ةغينحعبأ ىاردام
 !نعئياور هز مصنمل فينحولا مم امالارصنام باجاد الما تييباتلا

 تول ةباععمل يدر وجب ومب انلاى لكن ذ كلام نساك نا بكج
: 0 

1 
 لهل مدرس نبا ذل كل اال اوسلا اذه عفس و ايعب ا عمدياككلل كد

 ماقتنس :ةوكلا.دلو هن دا 10 ا 1
 ا قوا ىلا نب هللا نبع باويصلا نمل ةمونادجو جرطأ م

 : اهدجيوا يعش" دس تامه كلام نب اذئموي ةسبلابد قاقنالأب
 دمار عرب نهري ناكو انا ىار ةغييح ىلل كا نس ابالنسب هوم هدا

 كازا هيعلا رم" ةفينحم ذا داو ر نم قف دع هد عب تقرايحا د١
 ةدواام اعلا رمت لعد [نقتاماهكرمدإ لعرمتعلإو نعم مدانسا ولا
 01ذتبذيملو تاجاتلاقبطنمراتعالا اذه وهو تاقبطلا لدعس نب
 : كلاي كيشلا وهرصبلاب داحاوماشلاب عاري والاكذ] وصال داصعالارتمثا نم
 ااا موتكنإرصيم فعربررب ثييللاو كي يزل لدلاخ نيياسمو مني هورتني للاب كلام
 نحب قف نادجملاو كلاممامالل اطول! 9تااشاغلاوُل [ةيضلالفجرشيا
 اكد ا نعمل اورال ةتارهتعلاذ!|وبقمريطلدسب ع ةغيحولمامالا



 او شامبتوتب وصلا نمي مط اا ءاطلا كرد ملا هجرك ةباررش ة

 ا د دركلالاقو لاقو ىعتنا لييفطلاوباو ديعس نبل بسو نيو ىلا نيهلئاب
 |(اسمملا دش اسالاو هوتدا هبياهصا وزب اصلا عمن اذ الما و 5031 نين لملا .رمتعاج

 ”ذدو قانلا نم لو املاعل ل دعلا تيثملاو مينم هلاوحأب تيرعا رهو كاسح ا
 معن لش اوماركلا ةباصصلا نعماماللاذياورباثي لح نوسمخ اذ هن ادنسم

 اشاازركذ ام ىلإو + هياصدنا ريغ نمر ايخالا نمد هزدراس زف نامعنلا قكفسا
 اينيعلاهسارلا طخ راسو هيلع هلبا لصهللال وسر نعانءاجام هلوقيمامالا
 ى... , | اتاك دام هللا يوتغلا ىف نيجاتل حاز نم هال اجر صف نيعباشلا نعاتماجأ
 2 | ع ببسدهو ىناوما:]ةيايكىبب اتلاد لق هناذ ىلاومملا ىوتفلا قرحازب
 58 وهو كلام نيرشنعكفينح. ويا بهاذلل راس ليعدبهلوميادقتل

 ر| همام مويهلو ثلئليّوونيبعستو سا نس ةرايمسلا حورصيلاب تاجءرم
 عر ذلت نبا هتاذومويمانالان وكيف نوع رهو مس ليو ثلتم ةنامحرمسلا

 ةيانعكى للا ناكما نإ ٍطعرصبلا ىلإ ما. د درت لفوق رش حا وأ ةدس
 اك لعةصيركما علك رلطراس هلع هاباؤصسالوسرملاق لا يعمل لع

 وسر لاك ل ايضا نع هيو قعمو ينعم قوتسم دلع مالكلا قسم
 قحاص بأ ج نسا نع جراسا واو رم ءو هل ءافكربؤ/زعلاآطلا اس دكلع هس صدم

 ١ م مصسدل ىذرايلاوركذو دوعسم ريا نعو كعس نيل بس رع اربطلاو

 2... ةفادص فهر مكة ظفلواعوفره سايعنبا عامه غفطقر لدلاهىركسعل
 فكشسسوو لسمم عصاة اذهللاةئ اغابجعمللاو هلعاموي ادعلذل

 «نيو 0 ني نيا

 هيتس ملعتجا ل ثمهافربجإع ل دن وعز دوعسم ىلع ٌكمرءل عماجو د ادى
 يك | نع اوصل ءانصن هاني لا ىلا نباو ةجيرب نع عايضلاو لعب وبادد حا هاو
 3 دقتدقوبب !نافهللاة ثاغا بحمل إو هل عامكرينك !دعالللاظليرسا

 يسوم 12 فل ءاطكونشل عل طدلا ثيدحاماومالكلاهيلعقبسومامالا نمر ا ددسب
 < اعيعطدانساب رشا ثي د ح نمرسو قل لل دسم قىهدلا روصنموبا هجرخا

 ننال وسر تعمس لاق ضان ج ونملاورعبسلاو قرشلا بانك ىف قزرعلا هلاق اذج
 اغلإو ةجرخ نم دقت ن اغمللا ةناغا بجي هللانا لوغيملاسو هيلع هبارص

 ل

0 



 نيعبسةنس نياةالللوق لبعو نيزكألا لوف له نيئاعأ <

 اراغصلا عم اهي لؤو تلق نسحو معضل ذي دشلالو عوض ومب رسلف هيلع دؤاح ىلإ 2 انينككو ٌداضمسلالاق عضولاب هيلركك قئاعضصلارجو كدقواعوفرهءادرىلاىبا كم

 ريا

 نتةدرفا لق ومارلايملعا هنناومالعاّمالا يقي نال نيدتسب ئنسامامالا نا
 اننست دلو كفينح. ولا لاق هنيعب ثيدحا فه ةربره ىإ نعانضاركس

 لو
 . ارتنمست وحلا ملاسو هيلع هلئل للص هللا لوسر بحاص نس شاريغصن |.
 ”هنم تعمسو هي |موايضعإبراضداارجامم ناكمأه دعب ,واذحلا لبإْسن نمثوهأ ك2

 - دماسوةيلع هدر اصهلئاإ وس هر تسمس ل وقد هدءمس ةنتستعيرا نبا انا

 تيد ح ءرمدؤادوداهاور تيبدعوامفالا نم مومو ءاعالا نموعب ىلا
 مه

 لهل ل)التغا ىف يطارخكاو ءاجد كل لوا نع دوا د يلو كات ف ىداخإلاو لا هاود
 ىلا ةمالار دصرك5 لقو ىعتا سنا نيل لبع نع سا يعن ياو ةدري فإن ع
 قرين | نسهللا ذيع مانا ن اىونزخلامالسالا ناهريهىلي للا ظفاح اديسلاو
 "1 همسلاةىسلايطلا دو ادى نعد انسالاب يقانملا قركذ هناىردزكلا د

 .ةاقالم ف نككم مدد ىي شلل كبحرملس هلع هللا وصلاة لاق ]وفي ةتعمس نس ةرشععيرا نبا اناو نيعستو عيراماجر سنا نمهل طيعت كليا: لع علق لوقب
 ثلا مدنا لع نوع جاوتل اهراس الها نال اكس اهب سينأ نيهلناذبع

 لسرلا ممتن طعن اورلا | رصذ ىقتنا نييتسيمامالا ة دال ف نيسمأو عيرام
 احدكتاو هيلعمسمهلا!اياضداوايغدٌئذلاي بلقلانةطيد بحا ناملعامش لماتفأ ى
 نم هنانا نولا ل !بولق رتافص تلّقلا»دكَتالتخاي ئلذتو ايلاذهيلامملا| <

 3! ورغب نيل د تلا الرمل ل وضيف نويز جن هالك مريع هوخالك ل تادانوعجسال
 الخ. ىل وللا ريغب هبلة قلت نمور ويقل ) نم عم يتنا امو دوبقم بيطلا يقي

 زاقلاعت نك وراصالا .هالاهد اذ كهراتلا ف كلاب و ىلهتو تءانصلا غم ن

 فضول لاك رود نم هلامفاروث هل هد ال عجيمل مورو دصل/ يقل



 سرا هس
 نس يشع حس نإ اذ او كاعسنو عستوا تس ةنس ول عم تح و نابأع شم

 0 ٍقفَتوم الر وكس هقلح ترام ارىهسللا -لخحاملذ
 سيرا ا نبهلل ا دبع ةقلح لاّمذ لاه نم هقلح ىال تلقف ةريكى اةمظع

 :مةدجوملارسكو ىازلارتفب سرا وزمح ا هدعب ىازلا نوكسو ميج ارغب نزح
 ملسو هيلع هللا لص هللا ل وسر تعمس لوقب هتدعمش تملقتذمالساهبعىتا
 امايندو ةْيدرما قىا هيهاامتباور فو هههسا هاعكهددا نيد هقدذ صلو

 ةلوقل بستجيال ثيح نم هقزرمو نيدلامها دحادامه مومطا )عجن مدروال
 هلا نا درو دق ثستحجيال ثبح نم هق زري واجهه هل ل عج هلل[ نم و لاق
 فرو زول ادنسمؤسلي للا هاب ست حيال ثيحن مالا نمؤلا »بع فري فاذ
 سارع خل هنا هقفل ل :كضعب هل يتانلا باتكقركدوددركلالاة لعن عىميا

 كينامو ناموا عيسوا تسولارسم ةنسرصيم تاموهونجن.ثراحلا نب تسلعوب 7 ٠ ٠ 0 ٠
 كان اب ابطل لبطخا مالكمستقيال لج اعو هتاووموي نام ىلا رست من ذا
 لوقيمعمسوهيباعمج نيح ىحهيقلمامالا نا نعسوي ىلإ نعتعامس نيىن
 معممامالا ةج نال ثب دحلا هقفت نمإ وهب مل سم جلع هلبإ وص هلدالوسر تعمس
 نسحمالسالا ناهريركذو هاقالملا قَعحيالف نيعس نوهت. سة نس تناكعللاو
 :ك؟ام بيرقالاورباورلا كمت نيعست وعش ةنس تامهنا ىونززغلا نيسك الع
 اعيع ىلإ للاى هنا هتعج اعلا ىلإ نيل الي نعهدانساي ىد ديلا روصنموبا
 .عمس) مذ ىل ضن اديرالاة ييرتام هللامذ ثراح نب هدا دبع اب هذو
 قذفت نول سم زك لج صرف ضوململا ةتاغا ل وعب و هيلع هلئاإ ص ههنالوسد
 هةودل_رسخ ريا ناكاذا ةداعل ؤ قوتاعلا عى ل لوبصلا ثيل هللا نيد ىف
 مم نيم ستلارخا قهتاذو ناكولف ناكذلا ثيح.رماماو نامزلا رموصيف هنم

 نار ن عر سكلا هاور ثييدحلا اذ هن مو ماما ةقيقكييلعادساو مالكلا هنم عمي
 رتجال يحرم ةقزرسوةتنوم لك هلداداغك هل إل عطتشا نماعودرم ريصحلا نب



 رو

 ع هالاءابقثلا نم ناك دلو ورصموم الا مدق و ىهاشملا ملعب امو ار دب
 نإبا هيلع الصد تاعيسو ناّمواعيسةنسنيدلاب أم هرمعرحإو هرميكل

 الات رمل وذىل عال !ةاقالإ ل جو صتييالذ تعدركلا لذ اهريماوهو نات عنا
 كام تاو ماعامل ]و هنالخ إعزاكالاو نيعبسوىدحا ةنس تاكمادالا
 ةفغيسب تكفزيرأم هدا راي لاقذملاس هيلع هلب هيلع هللا !صىنلا لاراشالا نم

 (تلدالم 0
 كى اراغغتسالاة زين متنا نإ لس دل عمسا_عصوئنلا ىا لاقطت
 4 زي دصلاكو ذكي ن دنا تيه ذ نيد هنع ت2 لغغئون

 حرم نوكيف ةلئاعااي ]يق امن مرتو رق لعصلاب »ا نيناصتلل نم ةدحا»
 ا اد 0 ا هربصلاب!ونيعساوأ 5-0
 دعس هل روفر اسلاك ات كلذ دب ىارافذتنالا ثك.و رقد صلات لمرل لورلا دن

 هن اوغغتسا تلّمذمالسلا هيلع جود نعي اح يلاعت ىدهلوقنمرمتقم
 ١لكو ناشو لاومارمكك ديو اراد دممكيلع املا لسر 58 100 هنا

 هقارمو أب مرضه قسنج ]كن ماجرف لكن م هل هللالعجيافذتسالا نمززلان م
 نق واممع اكو هللا زور سايح نب ن ككاو دمحا هاور بستعيالة ريح نم
 هيلع هللا ىلص هللا لوس 95 انعبأي اوشن هدتعمس لاو هلداجيبعزي راج جل هنإ اركذ

 فو ىلا نيهلل يصتعمس لان هب اسس ةووصنلاو :حاطلاو

 2 هاشلا رم ك 057 9 7 0
 ْ وهون فوك لوقم دق هيلعهنلائص هلل وسر ض يقىنحتني للاب لزت
 5 كابو عيسةنستد قلع ساؤصلزوس در اتيصا نمتفوكلاي مد نمرخلا

 ها ع .هىفارادانه ىلا ان اكد

 : لو لع هس نوكيك ناو عيسو تس ةنس كورك لاو نانا
 5. 2 ا ل ا ا هوب

 اما ىققكنيل دعك

 ب هنآ ا 00 5 ١
 :مايعانذ ا ىلايضاقلاركذو تعدم 0 ”بانيصاة اذ
 ملاذ يد حاورككو عيرلا يودع ب هلوااودح نين دلال نارضملا هوم



 ات عمرلا نب دين ع هد انسايريغصلا عامس مت ىتم جرتاثمب هنعيى بعص
 داو, وود د نم كنس س مخ نرباى جو ىفاههتث د يمل سو هيلع هن ل طصاةن

 لاق ىرهوجلا يعس نب ميهارب نعانغلب حالصلا نبإ لاق نانس عبرا نببان ا
 * 4 : نلاقرظنو نافل ارق دقو نوماملا لا لمح تيتسوعرانباايبص تيبإ

 ىإ

 م

 هيي: < ايانسرستم لو نارقلا تظفح لا فا هغصال/ روع ىا ىضاقلا .رعو عب عاجلذا
 كنيس هنا هنعى ليس لاظاطحل ا طيسركذ دقو ىو! ىنا نمماسالا عامسر كت ال ذاذ

 «ى |لوعي ناطمللا زن انا بجي هللاو هلثكرتشل زعل ادلاو ميدو سهيمشلل كب
 را نمسغمولو ل ىييسم هلل ىبب نملوِقيملس هيلع هلبإ ص هللا ل وسر تمعمس
 تر ع ماطاطقلا هاطخا و رئاط ةاطقلا ]رمكولا ءاذ اعبر كا ومملا خفي رضخفلا| ةاطق

 0 رحب نيشأب نكو نإ يذ كل ذ_لوقتا جافا قيوصرتب اكسل اد تيمسو و ظ

 كلذ موخيوول سلا بس انيذ نملالكى فالآن وكب الكتير ظتسا ىف لدجسلا
 و ةنجلا ىف اتيبهلاتعت هلل [ىنررهاظلاوهورينككلا جري ]يلقلاب بيغزنلا جرذم
 ثححرمةجام نياورذ ىإ تب دح نم هريخيو نابح نياءاور ةنيعي ثيبلعلل
 وص وببلاناراسمب ىو ةاطق دعب ابهنضيبل ةداب زب سابع نبإ نع راو شا

 ناو ةمزجام نيا هاو و هلم ةنجا ف ةل هدد يخب لن ىيسم ىند نملاق سو
 روس برم ظفلو نافع ومدجلم لو بزتلاو ىداشإلاو لحا هاقرو ليع
 هل هز ومةلل ضب رمظفليتءاما يب نع ىف ارباطلا هاورمو ةنج ؤاتيب هلهلإؤب
 ىاقلاب عقسلالان ية شل ثلا, سكب لثاو تعمس لان يدق ةنمعسوا ةنجاذاتج
 هنلا عدن هنا هل لاقي كوست ىلاز وعمل سو هيلع هدا صولا ولسا ىتيللاوهد

 ل ززمش ةرصبلا ]زن ةغصل لباصص! نم ناكو نينس تل للسو هيلع هلئااس
 غوش طالبلااهل لاقي ٍةيزفب قشمد نموفسارفتشلن لع هلزنم ناكوماشلا
 :«مس]ونتب عاج هنع ىقم ةنس تقام نياوهو اهب تامو سدقلا تيجىلل
 5قلا ىرتأعش ةليغتلا نونلاب كوت الل وقدماسو هيلعمدبا ص هلازوسد
 !عنايوصنمامتاهاظلا كل يلتيتو ههاهيفاعشملاسلا ى!كيخالة يإبلاب
 كاشلا ول بعسلل ةاعاره زفورعمزاغل لع نيعوؤرم نين طعيلالو بلا باوج
 يلتري هللا يحريذ كيخال نامذملاربطتاك غلب ةلثاو نع مزتلاءاو رثيي سلا



 لا ©

 بلعهللالص هسا ]وسر لاق لو عقسالا  يةلثاو تعمساماكل لاذ بئانللؤو
 م( َ 5

 بلا صل دعب تاعكرلا ةذه نم برقاب اق هدد اولا بيرق هنا مكدحلا نظيالمطس
 0 !بيرغتوىسدقلا ثيدحلا نم ةريره ىب نعئا#لاهاور هاتععؤو
 اق لوقت ةرجن تنبةئساع تعمسلاق كيو هيلع زمرضاا م طابحل

 ! اما هيف ضرال[ ف هقظخرنلاى ا ههادنيرتكا لس هتيلع هلبؤص سا وسر
 :رورخي هناصيس هلوق ىف هتراكى ا ةراشاو ضرالاو تبؤمس دودج هنيو ىلا هلوق

 هلى طتةقفاوم مدعل ىا هلكاال دار ارشتشس دارج مزاكشم لاجلالا نمأ لي

 للص ل رعماندرغىفوا ىلا نب هللادبع لاق دقو هكا تحي ع نوفل عجدأ <
 ضو معنود أو دؤاجوبا 5 زاخيلاه اورمو دارجل ]كاف تاوزخ عيسملسقلادعإ
 و تتولالذج الامتاد ى اهلكا ل هلوق نم مدتتامىف انيبالف اذايحل عب انعم
 ل ةققاوماماو قيورضلا ا ياؤسلا قف هكا و رض ا لع هكا مدع يعن ا داعب
 |.ايماسه لع هلبا [صىونلا جاوز !نكلاه هنا لاق رضا رعجام نباىئؤرسو

 مالسلا هيلعدلك[ لعل ديامهيف سلو اندارننلا نبا هركذدو قابطالاو دارجبلا
 رعووخو تاكربوأه فنا تتح تامءاوسدلكا ]ع ةعرالا ةمالال امش نافل
 ياح هسار تعطق نا كلام به كمصغلمو لكويمل دربلا هلشاذا لمحا
 ةلاتءاممايح دخلا ذاالا دارجلا تييملكا هركب بيسلا نب ديعس ناكمالذالا

 ار ان ن اتيللاما سلا ناّسيسانل تلحامالسلا هيلع هلوق هح مومع

 :اطقر ىلاو ققييبلاوتتجام نباو ديحاوىجفاشسلا هور لاىطلاو ديكلان نامدلااماوأ ...
 الأ ةديصاو موقنمر|ملخدلذا جاجا لق فس ايلاعلا تلتخاوأعيوف ضمنيا نعأ ني.

 هدالمالاسل ا هيلع هلوق يقيو هللا ير لكايهثل لوفر ميظعقلخ هن اللتي
 ب هنإ اعرأ غفلاةماعو هبعش_ة ىقيبلاو نئاربطلا» !ورسمظعالا هل تو مناخ ارجل
 نخلاذا 1 لال تقنملسو هيلع هللا !اص صخر و لاومالاداضا هكرت ىف ن الادلتق

 يارا نامل عمد هداضا مدع لام يع لو مخه نأب يدك م رعاوياجاو هلامأ ,.
 :ايحا ةقيزحلبل ١ يعلعاون اكمل سو هيلع لبا وص هلال لوسد باص رم ةجيرا نإ لم نجم
 : 017 يا ا 4 ول ا راو ااا ماج الا 5
 !نياوهو تام ىدحعرب دعسزب| "+

 :او نيا ةنسدكب تام نانكلاةلثاو نرماع ل يفطلاوباوتةني دلو تي اصملا رم( أ
 دعس ايس د ل ا م يي ياا ِ 7 -

 د رسم
 ادني اد

 وف 7 ٠
 وحلا +

 ب ب لل يلا ل ا مل دة بلا ا



 هل هع اننا
 ١. ترد لهما ىمتا هيلعو نصرال ا عيج وة بأ_ىصلا نم تدام نمر اوه
 ©هلادمعلا لاكن موهو تيعشو تبسماععدلاو عممامالا هج ج
 ىقلءاماان ا ةعاجركدو ىلاو عوما مالا عرب مل و دكا جوجيوم نوكي هله نا
 توم لعب ةرصيلانكسو عرجتلا تح عياب نمموهو زكا ا ب نيل قعم
 :.-< ور ةرصيلاب ل قعمىبم بسسي هيلاوملسو هيلع هسإ طصىبنلا
 هلو ناد ادب ةرصبإلاب دإيز نبهللا نبع. رمز تامة عام نس
 :رهركذ لذكة يواعم نب ينزي ماها ققددنال يق دقو ةيواعمةنالغرخل ىف

 انسمالالا ةداكه و نيعيسو كينس عيسه نس ةتوم ن وكيف ايفربلاحب
 5اللا اذه نأب بيجلوم أملا 5 دالو لبق ىناهصلا تءافو نوكيف نينا
 تاامدنإو تنيتسو 3ةَحا ةنس لل ههناوهو لقالكل وق ىلع م 2

 عامسل [قنققف تانس تس نباعامسلا ممويمامالان وكيف نئتسو عيسذت
 بداتسالاهأ نابتسااذا_عباتملا ناذ نكيأته لاسرالا ع_طجحا نا عم
 ةطساولا وجم ىقانيال عامساداتسارككو ددسا قيرطب لاقاذإو لسد
 لوقي القمم تمعمس لاقتنا بقالة ركذو عازنلاءرم عون هيف ناكناد

 اقاذا ةثلث نمّولا تامالعلوىّقولسو هيلع هلنا لص هللا لوسرت
 منكلاقاذا تلت فاتلا تامالعو ىذا نم“ اذاواذو دعواذاو ق

 اسلاو ىدامزتلاو نيؤشلا ةياهرخ و ناخنمتث اذاو تعلخ لعواألو
 روس قدا او هنم قرتساماسوه يلع هلل وص قس ةرررهىنإ

 اماعيؤمظعا نسل تسي ةبط تيح تاتةوعلايملاسو هيلع هللا ليص هللا
 هيلع هللا إ وسر هلرتايك هيفانو ذام ببسلاب لاغنتنالان كيامالعااما

 دقق ن ا علطأ مالسلا هيلع هناللام اوزا وجل عيل لنصف الا نأ عالار دج ل
 ددلاو بابسالا ام لانغتشلالاب بل قتلل الاثتما كلل ذ ناكت قرلا إلا قهس
 تلا ةلهه لع ل ومجملا سو هيلع هدد و صهها لوسد ىو انت نم سواملكو
 ءاساي ىويزغلا مالسلالا ناهريد كي كلاظ اه ادي سركذو تركك لاق
 هللا ليص هلدا لومير لاق لوي أمس آتمعمس لاح هنامامالا نع ةباهصلاىل
 ىو ة نجا لغد هيلق نماصلة م اصلاخ هللا الا هلال اق نمملاس هنالع
 أب حجبرتو اصامخاو بغت ريطلا قرض رياهكم كقزمرل هلكت قح هئداليع الكوت



 هلا”*للاةننمهظفلو ليعس با نع تنرازبلا هاور تيب دكا لذه لوقا
 هللاور اهم نعوم نادصالخاو ةباور ىفو ةنحن[ 3 لخد اصل هللا 5

 تامل او ةجام نباو ىدمزتلاو لح اهاور دف هرخااموىلاتا
 راطلا_ؤزربامكم كفرسري لكون قع دع نولكو تت مك اول ةظفإو رع

2- 
| > 

 ا

 00 5 'ي لتع نامرعماو لوصولا ةاواسلا ملعو ببارطنم
 «٠ 1 ١ + ل

 هجر يكل مان مكر دا لكوتلا قح نيلكوتيمانكو تاوفو ١ ليني ىلابم
 لت أس غلااو هيلااوعىملا بو هنلاوه لذ هو عمرالو ثيرص
 ديري اكن اف لكوتو سف لباكل اق لكوداو ديقاما نيقان لسراملس هام هلبا صلال اقام ىريطلا د ؟نورحع نا ىزتال(صق اذ هنا للك اضياهناذ هراكملاورمرعضلا مف نل نركب اموهد هيلا وع كل ريغ نو دامو هود

 انضسلاذا قموشلاهيف هقو ىنلا عوشل ابرلسو هيلع هلنإ !صىنلا ورم

 نم ءعلدغل نإ ىتين لاق نيح كلام كايلع ةّعتا هتملتلا حا كوش
 ”لعهللاإص هن ال“ ككل !رخرعلا ىذ نمْشالوالام قيفنا لالبلل لاو
 دم المل نع هلام ىلا كاسم هللا لاسسع ليك وتلا سم ناكملاس
 هرا كحلملا نعزازتحلالا مداره ناكف هريغعاماو ها وهو هلطح ىلا تضتلم



١ 
 بيب كي رؤ طي نسل ب قلل بهاذا داصلا عفدا لا بتحالاد
 ى نافميون# تضرم ا ذاوهلوقب ليل جل اراشل هيلاو ىضرمأ بيلا
 هيلع هبا صوبلاهاوكع عمرلا نيدعس نع ىاشملا عونل ا ىلا ليلا
 نب نسسحلا نا لعام صقشم اههرهانه .رم كانمه ىنه نلا هيحد ا
 نا ا ولكوتش ىلامتت هللا لاذ قكوتملا عنمين ”,وجالى وأ دتلا نابهذ دايز
 در ةغغم لاق ىؤشتام هل ليق بند لاف ركتطتام هضرهى هل بق هنا ادر كلا ىلا نع ىورام هبوتهبو قبدصلا نعركذام هيؤيو كينسئمحنل
 تبر نيحر ذ ىنالل يقو يضرم بدبطلا لاق ابجبط كوعرلتالالق
 جيلنا توعدوأ 1 لوغشل امنعلا لي تيبو لدول هانيع
 خلل عب .رلاكو ىهام هنا ل عومهام و هتلشس *.١لانامهيماج
 ١ ىكمئا ماو كود مٌئابطإ ممتن اريشكك لذ نيس انور قو ادوشو اداع تمرك مشب كللذ تدرا لأ تيبو ثول هل ليقف لذ هباصا
 ءالاكدب عوطقم ةئلنرمرضلل هليزلا بابسالا نا هيدرالكلا ميو هيلااوعديبالو بو ننمالذ يف نوذام ىو ادسلا ممل :سد ىزتشا نمو هعأابوا هيلا بلج ىذلاو ىوىادلا كلم ىلا اد و دعم عاقر عيطتسيلال هي او سو ةبطي بييطلا)! ل يفاممعزو
 راخا ا ذاذ لكوت نسح اومارح هزت ىشطعلاو عوج عف دازج تاو
 هج كم[ قماكلا لكوتلا طيف امو نوذأ لا هيعدالاب قرلاو ىلا لوو هسضطد لتقناىك نلاكامصأ ع حراما عوج تدامةجاد داق لكأللا

 نقف نيالا ثيدح ىف نيإكوتل امل بو هيلع هللا ىفص هللا لوسير هن
 هللا كا ةكعللا! عمل وانوص عمساوا روئىراتنكلاقف ويلا ىتحمهياولازيملذ لقع| هةنعهللا ىنور نيصح نب نارمخ يقر
 ثري هلعف د ادم الار اسو ةدوربلاب ةدارحأل اة ىلا عم نم بديضلا اوي! ق ابو لبهسملا برسنيو ةمايحلاو دصغلاكنونظمو باج عذري دلت نم دبي ناكأم هيلع هللاورذ بانى هير ىلا بانامد ىاع

 أيدل خيا نبال نككرش ايات انونظلل هلادمب اميرمل قاظا تح عطتعلا مدل حاوريغ نوذام هدنكل عوطقلا4ةدروما مربع دلعذو موهولا نك

 نآت



 ؟تيررهام لاق لاسو ديلعهللا ص ىنبلا ناروستسملا ثيب حت ىو هلبجلا
 نم كلبملا مالا عادجا نيود قرهالة نافرتما ىيلاب كتم اررهاولاذالا كتل نم

 امملا طعءاملا بص نيبو باشسلا نك نم بيرقعلاو ريحا عرقو تدامالأ
 لوالا ال نديلا قتبلاغلا ةرارعا لع در ايلا ارثلا بصو نكسمل 3 عئاولا
 ماكلارخ لفه نكلو موهوملا ع كاناف نونظم نوذام قاشلاو نمرذ عوطتع
 دحرلات لذه ف ئعلا نايبات لطااغاوم أمال( عر عمانبور ثيبدح نرخاى
 لا جيار_ خس اب القتشم دنع هللا ىضر تاكو ماّمملا !:هَقِشَخ ىلامان اكأرسكا
 كلتكورتباردلاريشك ياورلاإ يلق ناكمرجالف لتاكدلا ف ثيبداحاال نم
 ا غتش ارنا ديح نيعمجا / هدد مر رجو كب ىباكرتياىصلاهلاجا لاح ل 5
 ةةذلاماعلليملاطاي سس للا ني سراذ دشن القد ممتارس تسل ىتحل لاب
 اددليلقلادداو «ةيارسلاوتيانعلاذ ةيأعرلا ف نك ةياورلادت لم, تبهذ

 اوي لنط | ع توللو ةقانلل نسح هلا لاضف هرتياش هل سيل ىلاف هن
 :ةيالولا بابراوإينالا ةرمز قانرش ناو ةيايلاوتي ديلا قانعردصأ
 م مما

0 

 هو

 مرضا اضضأ مه | سعال انقنا بعت

 ولو تيدا الامل ايتاوسأ مح تجر شم لاق ءاداتتع
 / 7 ماشلاو قزعلاور ثلا لاس رلعإ
 تهوس شا هملول | م. | ى از ءالاء طيش تأ

 تاون ةيعس | 7 5
 - هي ةنإ اسي
 ”اردطا نزول لحندلع ليا | عسردمأ زكر ليي ا عش دهس يزعل
 ف 2 ا ش 5 -

 وا
 يضيع /!تيراعا

 ل٠ ةضقر دع د ؟
 مم



 ظ ل شو يس ئصئإ رق | + رواج م يدوس ريا -ا بهيسإ#]_تايتسإ#|_تاكيتطم# ظ موه 0

 ال عقزتو بيست عم ل | ع ببححج | -ه ه
 ب 00 و ص «.- بخ لك راربو ضارب 2

 0 يون
 7و دع و ع (ثعشلب ا اعل

 1 اهلعس ل مس املاو لا
 _رهمعا؛ راسو

 حر اغصمس ل روع ملا

 ارحب

 0 عسل ”ءرهب ري
 ا مالضرلو ادضو ارز ماظل ء ايد اح

 ني رشاوتنامم ا

 داش ا تو جرا

 ماا .

 ىإ 8 5 روك ةراز ثسرع

 3 2 اكرر اغ درو حروق
 ع

 ملل الاو اهلها ى ري عم فو
6 

. 

0 
 و كب ل تفكك

 د (تسلام اص 95 1 ربل اك

.> 

 سوا ” امس 3 كسول رخام مثلا ار

 - ايناس
7 

 ب
9 

 رك سم ادالو ار يع
4 

 يل نعل غانا //.و اسس

 تي نر ا 7 | عا هيفي ف هما لسةنص
 اذ ةسسضشروفلا

 تيل متاعم كو
4 

 ل
 ظ
 . راه باياص ا اعلا سم

 بدر اسس - 8 |

 ظج تاو محم ل أ نط تشر عزو هولا قرت

 ١ ا
 هر

 8 الم
 3 ا



 روع

 مو

 مسموم

 مومو

 م 'ظ رم 00 |

 مم. | مص ينسوا ومره ءاأ م وأ لصتتو ت يعمر ثلررلا
1 2 

 د مضعخ موتا طشلا سدي #

 احل مر سر ط فيل
 ب : ل نوم

 يي - 6 مو ساد ن لص طصنسخة مولا | ع و ىلا, تلح

 3 رحت تلسرحأ مه. الامد باح مع تالا
 ١ 2و نت تلاورعاوجالا جريس لع هه 6< مص يد
 وب مالا نتا صإ كيس يرس - |رنعو عوبلا تءاطنا بسس
 / فخ ارشت كا ميسور

9 

 مسرع م تسلل دع اغثلا 00 هت اعتارسار طررتع شل
© «* 1 

 س1 لام لا رهسبجلا مس بوس مج ايس )صر تدع

 525 ليد ايت | 2 | قوص اشن رسم لما
 -ِ يق اول سور لول ل لارل وسو

0 
 # مع : سلا

 منح لى نس لاغ

 دشوررابن از طبح شل
 تملي لسح

 ا

 ممسمولاوو الع ؛ س اًصخانما

#* 

 0 تنم 6 تقح ا | عم

 2 | معكم ميس نر يلع
 ما" فاس

 عم

 و

 تر ولد كرت لا ع را
 هه

 كد صحلا ءوهص 22 0[ رس
0 

 ةصالاب دلل بن نيل داع
 دوري س وللا برش سل د د
 تانك عب

 2ص

 : 4 0 م

 20و 2 / )١و حلاو (زلارلو رم وهلا ون

 ماس الا اش'نإلت
2 

 0 < ئفعص + و ورحل ؛
 لس رك اتتساو /
 تشسدود نو

 الع ٠ تصب /ىابل
 مس يعتقل

 هب_ئصلار لوي اى اتا ردعب
-_ - 7 1 -# 7 7 

 ا ني
 ل

 ا رغولا

 عزا لاو حز امس ان تملا
 هل

 ١ بس اح ع وسخ اال 2
 ارجع مش / ول 6امسلا -_-

 نتاع زن لكوتلا

 تربع و ى قرا * ى ءارتلاز اروح

 ك7

 رسول كوتلا»ىوارتلا نعأ م



 حر تسول لع و بت توصي نرش و وحوم كراع وور احر يعيتكت يروم
 2277 00 توسل روس ل هس ممل

 . ىو تعاش نوت
 9 يئراب ردن

 : اقلام ولع صبر اهنا
 ها ري ص الي

 هاه 520

 نابل او
 - نلالاراب#لعلاع رم

 . لونت/لاورييشت
 . ليسن ولا كيس

0 

 هب

 0 تالا هدبس) اذ ليش 7

 لدار اداه هسيييضت
 3 ىّياف تراي هلا

 هس ع ىتافر 7 2 سب

 . ىتاو قير
 آمر 0 تسد 2
 تيسير يس
 ل... لال لرش
 . وددإم حالتي ويست

 هو © 52

 |. ءطفام حريشس سويت راف

 وأو هان باوبالا كو

 لإ لاسر اس

 9 2 [راايضنا

 ء يئن شي ماع

 ل ل يزود

 هتشوو ,/وولا

 *لذوير هد ءأ زو /و اوي

 د يم همر

 . . تكنو .نبا
 . . . قاض وتس
 تلرتسو راد
 57 موس

 - ل يشي اطوم
 تى دلع نشأ |

5-2-0-5 

 نه #20006200

 مح, لإ وحب لاس عي

 2 0 ار

 565 بسررلا ب

 . تل رشم تلاع صوم
 . هيلدا تاعوصوع

 ءا يسم ريع

 . ١ يريد اعلا

 . تسرق درج عارم
 ء.وو رارولالاقراشم

 هد هعاه رايعالا ا كد

 2 عهوولر اح الايس إل

 يراه سرت, اس
 تيطدص ركنا: اشو امج

 رس اي 1! ثا حج

 جب ا© هك رو اهلا دي

 0 ا

 هسا تن * ” عت اييالا وع

2 
 يأ هنا + سس أ عسر أع

0 3 

 رام حوتشمي

 هيد + . يملا
 .. . . يم ل يعصصلا ام

 هليرع ندعاصلاس اياهح
 ص500 -. نص اد شعد

 .٠ يحبك
 هع باذن يشم
 ا ف دعس

 >6 سد اق دعا جرت

 ها. ةسرع قس ودك
 .-. هتتساو ىدرورت

 |... هرع ل
 . . . تتسداف ل

 2.٠١ كير
 . . .. تاز

 . . جوملا حرضم
 هحر اون رشس إسم

 2 . مريخ حرت هريس

 نر توم سس ىو
 ١ لل بي نصت
 لا للا

 ري رج خرا سر

 ٠ تيب ايلا جابر
 1 لس ال ظ

 و

 هاو # «© . راولإل مهبط

#7 
 ىو ٠. ٠

 . 6.6.6 . ريوس

 ا اهبحشملا ةضيود

 . .اسوالاظلرع



0 
 2 هت اس وم

 انج علنا نادإ تاك *  ميدل امسي عير

 # © رضا ع عاطلا

 20000 ول

 اوس روم

 سهايواه هج 8 حرب رو

 ةكسوع
37 7 
 أس د هقشتسس

 يعلا, لو وسر مييح

 رجس ا هرصن
 ا

 ل تالا
 و

 م 45و 0 حلا عدد

0 / 

/ 

 ( رومإ م يضكو
 رار
2 

5247 
. 4 

 3 مس مل 2 0-0 وو را صارم ةاراعس

9 2 

 ل
 0 تيدا

 4 امس

 دادي م نيا لل او سل حاس

 تو عمل ىو لعل عرش دسم

 دام ةييض ا ارو رادع خسر ع
 مسلمي لد ساوتض تس نارا رشي الام 0

 م ئيتايس لب تيما (سح إو الح اكسبو سدو اهلك اًكبرسلا

 3-7 دنس را رخو يس أ ( رئيس يطوي

 ل تسورباو غن تس رات تسد ليسو 7 مدل ويسر سر

 2 2 الدع 2طن شمع أ كتصمحو و لي اهديسو ساس م هيب كلذ يتيسر انزع سم 0-

 . .٠ سخان
 همها © .. جرين ياس

0 1 

 هع . تر اعفلار سس او

 .جه

 ها « ه "* تاما

 سها« 2 تاس مغ

 ل # © كراعألاثيغ

 - لل[ وص شا ىلسا
 سا ا“

 - . ٠ ريوعسس اناس حير

 و


