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 95 ء اف رل
 2 ةرخ الاقم-همت او رجرلام4 لءدع- دولا ىف هم> انلايف هللا هعاص اع ٍْ

 ا «ءالبالاع هحرشحراشلا نافمظانلا ملاك قل ا ذهو رم كلا ءالاا هت ادند
 | ةعبراىلا عج رثةفالخا ماتا ىفاسنالا عونلا اهب ل هأتي تا تالكلاو

 فأل | نم «ءلع ليسو لكلا ن مهل بعامو هناهس هشلانإ_ءلااهد- !لودا |
 3 نم ناسفالا ءءلاجا صاع لهلااهسنام'نيدلا لوصا لع كالذ لكعو دول

 ةدو#||متافصو سفنلار لعل ااهئلاث هقعلا لع كلذو قلاخاو قلل عمةلماعملا ّْ

 5 ةيورخالارومالارلعلا|وءبارةقرطلا لءكلذو بنتا ةموم ماو بستك-تا |

 :١4 | هذه نة لو ظءاوملاو قثاقرلا لع كالذو راضااوامف عفانلاوهامو
 أ مالسالا حن نيدلا مولع ءامحا تاك لامكحلااب وتس لودالاةعبرالا
 | ضرالاو تاوهملا توكل «ىفامظ ءىعر هرفاع فطن نذ هللا هجر ىلازغلا
 | ةتحكا لزاناا لبا نمروف كلذ لهن نمو قران راومال اع نر خلو

 | الامهنا ولقد وا نوعم# مهرثك أناس ست ما ىلاعت هنا لاق مث ©؟يمأ

 سناب تنافاهلئاضف لمكت اوك فنل دما المس لضا مه لب ماعئالاك

 لم لاو لوقلا نمهاسضربو هراسا قدقو تلا هللا لمس سن ناس سنا مس جلابال

 ملدو هصتو هل ا ىلعو د اند. ىلع هللا ىلهو همكو عة فاعو ريصتيف

 نيملاعلا بر هتادجناو

 ةرغف هسورخلارصم ف هقيفوت نس-و هنا دمحب ب اثكلا اذه عمط َحدق
 فرشلا هل نمةرعش نم (118) هنس نممظملا نا .عش

 ديعلا همزتمله همذ ىلع ملدو هماعهقبا ىلد مظعالا

 قال. لماحاالوه فطاملاريقفلا

 ىدادغنلا ليعامتادنسلا

 هيدلاولو هل هللارفغ

 نيل

55 

0 

 ل

 انلعجو ب

 نمآ

 (ه.ارصعهيلتءاكحلا ةعيطملا عم ٠

 || تبيص عمو ببوصعمو تتمسا[]



 : 2 :اهمامزو ثم دحلا ف كورذن ةرض* ةاماخأاو رزان :

 ّْ | .هناقالا ضاكتلاومحولق ةلاقاو مهتاضرمتاط ىفةلادعال هءقوت مةطلاذعو |
 طل فلل لعركملان  هأربام ىلعتوكسلاو متنهادم كلذ نمدلود و :
 أاكذلاق ؤنااو ةنها دااأهاند ءانيدلا من 5 مظعأ ىه وةدب دعر و رشل حا ةم ٍ

 | ١٠ لعلا نمعال ناطي .ثلااهممصتدو ةوطعلاةوسقلا ذه نكل ناءاللداضءوه أ
 .5 ناهيلا قاب نالمشلا لازبالو واح مالكو ةاونقم ةحبوأ دونما ءاعسالا

 : ل *دناىلان داعش مقيو مطل نعمه يام مل عناردو تلو

 : تاك :نأث ماد ٠ لمواع لح داذامت ة هد ادعو ةدرق ةمرملع لو دل نأ 4. ءلا

 ا ارطال او م_ملعءاننلا قصرد#و مهد ةعالو. ةمنوكمل فاطات :ونهادبو

 أ لالهو رك اله مينامشل ريو هاوه قارا ؟هرامخاو مهصخرلا نو
 ِْ اوه هو ول ةدتسال هللا دن عماد او هناحتهمفىذلا قح اي مهري_اوأو هدا

 هنأ اوعاو ناطاس !اهطااخم نعءنورفم 20 | ءاع لربما دلو موماع هلوحتد :

 | هزم لخف :اوهام هذي دنماوناصأ الام ها .ندنم اثنشد-ا سصءالنولوقيو ا

 أ الا ورذلا دعب ىبسفت تدساح مناطلسلا اذه ىلع ت احتدام هقناو موضعد لاقو |

 هللاو وهأو مةفلالاةرثكورح ا نهه.ههجاواام نور ٌمناو كردلا املعتدار ْ

 نه تذح امى عماذ-ه اءافك ش دعاوم_-ماع لوخدلان مونا ىلا تددول |

 ماا هنا يناثلا تدبلا تدحمو تن اهاموسه تنرشالواطتايسش فاين
 لوا بسس كلذو هرت-سو ىلعّمكح هيف هإلوقبهنا مهون تعدل ار لاعلا|
 ىلاددول اي هءاطت ىذلا» اهلا نم ميظعرمال عشرم تناهل لاسقف ماوعلا ةجرد |

 عونلاا بي لهأتيىت ا!تالاكدا |غول» معلا مدا أراانال كذع :راهظان سانلا :

 !| ةرومتلا تاس لاب همقاملا عار هضرا ىف هللا ن نعت نوكس نا ٍ
 || هب الانز اوراصو ةقال#ملا ماقمز احدققةسث .ةرلاهذه غلب نذةيلقملاتاسايقلاو |
 ١ مال-سأأم ماع ءانثالا» 0 ,نالا ةثوءاشعل اذاةقمقح مدآ

 || كلذي نيعج أ مهملع ىلاعت هتلا ناوضر نيفراعلا ال علاو نيدشارلاهافلخلاو ١
 ىوملقلا ىلع ءال. ا ال هةلارةيلغلاب طاطا

 م

 ازا

 (علاش) 2(
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 لوعفم ىن-هعئلر وع لعف شرما اءاملا مشرلاو راحارعغن نمديرش نرخ |

 كيرلي عثر لصحتملا لاو رد_لل نوكسلاناسعر عنك, حشرب رمخا عشر

 2:5 اسةزمهمأب راو ثمهف ىنءع ردنو حرفو مر كك العا ث و ّْ

 اواو هزمها لا دنانةوأن رااضا ىشو عفترملا هز مطاعأب راو عفترأ ى راىتعع رماللا ٍْإ

 هأرذ موق كلذريظنو ةزمهردغن ونرايراهنم لعفلاو اهقةو ءارلا مضةوب راو ْ

 ريغب هورذيهارذو مكحأ رذيوك أرذ ىذلاوه لق هذ 7 كار وسان :

 ةزمهريغب ايراق لاق مظانلانوكي نازو< و حاب رلادورذتاهذه مصاف ةزمها

 تملا ىن_عمواف ىعارال ةءثاسملااكر ع لمؤلاو يملا ماقم لدعملا ماقاو ا
 رومالار امس ايرن خلا ملاعلا نم نسح اذا هنال تعدل ادم هضق ىلع هدسل هلا لوالا

 ل .ةاذهو ىلوا لهاحلانغاماععلطملا

 املكتيناءرملابلةغيص م« اغاو ىغالرتس تعمل اىفو
 ىلاعت هّلالاقروهدم تعدل! لضفو رومالاب هل ةزيسخال نمةدحوملاب ى علا | م

 ىوغلاوذ الا فور ءمواةق دبر ما نمالا م هاودت نهري كح ىزيخال ا

 ظ هلال هءلعمدآ نا مالك لك و هل هللا لص لاقو ةعاما نين ةراسملا ش

 أ هليان نمؤب ناكن م مسو هيلع هنيا ىلص لاقؤ ركم نعام جنو ا فوزعمارعا الا 0

 انه د هجوول_ىموىراخملاهاور مديلوا اريل قءافرخ الا موملاو
 نأ م-هون لام اوهاحنا ن مايندلاو د هزلانع حال هناوإ_قاعتدلا

 راكحالاو. اررولاو كولملاىلا كابعت.ررقت هل لوقتو هسفنهرغتدقملاعلا :

 للجبل قاف رعتلاو ركنملا نع ءىبثلاو فورعملابرمالا ند نكسمتل» هاسؤ رلاو ٍ

 ىل-ءو سغنلار ورغ نم كلذ نا ىل_ءوظانلا 4. هنعسن 0 ايو هب ا
 ناك ذو افافكه دل ]2 اك ءالو مظةرطخ هدف 2
 نءنيدلابرارفلاةرخ "الل نمرثئاارئاسعملا لها الغلا لاح نمزوهسملا
 نم هنع هللا ىضرملازغلا مال_ءالاةح مامالا لاقم_جعامتاو كولملاةطلاذغ |!
 هباغاضيقتمىلاعت هللا هجو هلعن ذر رلاملاعلا نوكم ناد ورح ”الاءانعت امالع :

 امسهتطلا غم ن نءازردغه.-ماوعاو نيطال- سلا ىل-علوحدملا ع نءعضامالا :

 ولو



0 
 اًعاو سو هيلع ىلص ىئطصملا لاق [ك ةماط لكس أر امه لم تاكلهملا نم

 كلذو لقتنمريسع ىلاهد تعمم لوف هلوق نم هيلاراشا اعرادل اه -هررمذ عف دم
 اموقا تال نودعوتافا كات هتلالاقداذللامذاهوذت رثكو نمالا
 تدهصا اذا ثيدحلا قورارقلاراد ىهةرختالا ناو عاتتمايندلا ةامحاذهامنا
 || هلمكب.الاموتكردع نم ىرنالا فو حامصارظنئالف تحسم اذاوء1لاراتتالف
 هرورغو لهالا عضغماهريسمو لحالا تيار ول هكردر لا دغلمآو

 مهضعبلو ددعلا مي ناامودنال « هسافنادودعملاا هاا

 اعيج توم نانم فحخوردحا م« هضع مون لكى |.هان

 اعودخم ه-سفن نعال اغا « ةلفغل كءدتل اءاتلانا

 اهرب نجلا هلم اهطازلو © الوا كلل تساي
 5: داحاو اهلا لضافللو

 رارق رادب انئدلا هذهام « ىراح ةيرتلا ىف ةينملا يح
 رايخالا نمار ىرب ىدس 4 اريمامو ناسثالا ىرباتسس

 راةةالاوراتك الاعماوقم ير اهذيرت ئاوزذك لمجال
 رانةوذح هاملاف بلطتم .#« اهعا ريغ مادالا فلكمو

 راهريسةش ىلع ءاحرلاىتت + امناف ل_.-11توح راذاو

 ىراس لامع اه »ءرللاو «  ةدطظق ةسنملاو مون شدعلاف

 هللادجر مااماا لاق

 نارا سطوع تملا ونتج ] ىلاطقلم زارمالا قلع رسكا
 لمحلاعم ىعرتنا ثاسفنب [ راف + هلت نامذ نارمال كوكشردق

1 

 : هسامقا مهلا لري لزاض» اءارغلل ىور ومد لزتك حالز ناف هنمورسكللابلزي

 رارسالا ىلعو هل ةةصاعلاهموادراوان ىلءفطءاريم أب هلوقو رسكتلاب تالز
 || ىلا ةرازولل مهشرب نالسف لاقي كلو وكوبر ىاءلو هةر و اريمضال هن قاعتم
 | نيالا بارش نمل .اقباهدلوةأرملا عئرتنا هااو اسهل لهأتمل تالاكتلا, فرب



)3 
 يان ءاقس الوأ امض ف دقشم ل جاتو لاج راو لال اهكل منا
 : مهبولة بلج ىف حاتمحاض:أ لاح احرلاو بص وهنمىلس و بهن ناةمثمخ

 ا 1000 مون ال كلذ عم ملاقملاو لام انناسحاوةازادممملا

 ظ ةعانقلاو دهزلا قليقامموردغلا ضافوءافولا ضاغ هلوق
 ىقاحسك انما ىراعهناوو + هسفنب ”ىنغلاوه «ىنثلا نا
 قاكئثلكف تعنق اذاف «+ انفاك ةطسسلا قوفام لكام

 داحأو نم ءنبأ سبدازللو

 تودكمءر !اءاقش. دك ام 5 ه.حاص عسب موو لأب فقزرألا

 بواسم ناسنالا كلام لكو 5 هل ا

 ىربردلأو

 ايرواع.ثةعانقلا كتفك ع ماثالا فك كةشطعااذا
 ايرثلاىف هةس.هةءاهو « ىرثلا ىف هل-رالجرنكف
 املا ءامةقارانود5 « اسحلا ءام ةقارا ناف

 داحاواضن | ات

 ادكانلت تا ال شعلا رمذع

 : افطهزهدافطزأ يرّونم : , كس

 ْ رك ذ.نانهرهشاةنسلاو تاكلا ىفدهزلاحدمو عفتراودازءافل ابوفطد أةط

0 

 ْ دهعلل اللاو اسن لا رادلاب دا 2 رمق الابل خلا زاردقلا
 |ارادل تعنةلحئاوري اهوا وعاتاثو سقعلا ةيفانلا لها كرا

 | ىلافاضعهءاجراشلا م مور ىلا فاس ومد رتت فرخ هريغو |
 ظ لا واي ارا جياع ا : هحوورهأط تد. 0

 ْ اهفءاقملا لوط مهو ىذامفءاقملا لما ل وطوهامغاةع ا:ةلاودهزال ىف انما ||

 اءهو لاو صرحا نيب عم اهباضبا حان م اهمج لعتلاعال صرع

 نم



 ىذذال هلوق اينمأل هوو افك تناوهلوقاذكو كمان ف نال |فاكر ا

 ااراجما امهمف بناس :لاو لوعفمالامهعاب ىلععأ. لأمن وه همق جا ةصالو هءلع

 | هلودتو مد- خل اكرغ ةمدقملاب لوخلاو ناوال اوراصن الاوامه دعب وورش

 ًاروسادراواب هلوق ىت#عمو هنمة عت :هلودخاذا م هتموءان ادكلم ىأ اذك ها
 1 تدبلاةلقم مانالاو شدعلا ضترامل قداسسلا هلوق ىنعل بدر ةتدمأ| شدع

 لزع ىعمملا هس ]باطلا ةعمصت | اهو ه4 سفن ع نءراالاهةمصن كلذ ناالا

 ١ ناسناهسفنب ماكنا درس ناوهوهسلاةراشالا تق اكدير خلا عم هدملالهأ

 ٍْ منت لوقك هانم

 لاحت ادعسنا منا قطتلا دعس 5 لامالواهم دمت كدنعلمال

 || كءلاناسحالاةلراقه ىف امو. دهت لامالو لمخ سفنان كدنعنكيلاذا ىا
 || انكوذ. .ةوفلاءاستلا ضب اهم دهتفءانثلاو ف لان ىاقطنلابموملا نسحاف
 : مف هلوق عمو تأت علا مانأ حدم قمس دقو هم ةيصلاءأام مأأ مضل دع_سدلاف

 |١ لحدنو راطخالامهةنو لاوهالا بكحرت وذ "ال ارمبلا جك ماستقا

 ْ موقيامدأر منال لءلقلا هنم كفك تنأ وقزرلا تاط ى قاشااو تعات اى

 قخحالو ةيناسنالا تال كلا لمصةيحلا اها ةسن ل_صوتنل ناسنالاةروص هم

 ْ دهز زال دولا ةصدو امن "دل ا ىلع ضردللر هلا بوكرةراعتشا نسح نم هرفام

 ْ نم ةصملا لب تدبلا ىلعلا بو كحر عدو قراسلا هلوقل ضقانم اذه ناوأرمف

 || ىلع ل دف ىلعلا ةءثر نعاطوةسمهن ةعاسنقلا لع ىذل ا املا ن ملهالشولا

 | ءأاناةقرط لاجل اود طراز الا توكيد االواهءلاانرشاام

 || كلم هلوق ىنعمورئاصلا بايراةقيرطلواراثياواه.ةدهزلا ناوايندلا
 ْ دهزلا :ةءقحنالدهزلا ةقيرطل دكحوهتنبلا ه- ءلعى شال ةءاسن هلا

 ظ اهسفن ىفةعانقلا ناردقو قزرلان مىلاعت هللا م .ةاعباقلاةعانق

 ْ ”ىلاذهصو هعانقلا كم نالاسن :دلا ثا تاك كلذ عمو كله

 ظ ىجاتحالو هنم تبل سنا هيلع ىئنعالو اهلاوخ أ عيشي اةراشي ال هذال
 | كم دنجأضارغابل سحيم هناا نداء« قالذب مدعو ناوعالاهتسسارح
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 0 2 !ادارخال“ 1 ثلا

 مهتسايسسناف مائل اذكهو ضان ىذلار دغل اموك رثو ضاغئذلادهعلاب ٍ

 مهضعملو 4+ غراب مارك || حال_ص ناك ة هرلاب :

 أدرك م "لأثم9 |تن) ناو # 20 2000 :ًااذأ :

 ءافولا ضاغ هلوق ىنعمو ادارعا همث حراشل اهل اقام ىلوأ تدمال ريدقتلا|ذهوأ
 هّللاهعبر ىنتملابمطلا نا لوقن مثدنلا |

 مسقلاو رايعخالا ف قدصلازوعأو ل ل لا
 موك و نيعلااكرمم مسقلا :

 اردغو ارابناسانلار ع ضافوءامولا ضاغ

 ١ أر هج وأرس م هلاعفا 4« ىف ماوفالا قداطتو

 07 الو مضاايربدغعج ىفاثل ا اردغو

 000 عاوفص هنهود رث فرك يع اغصددادوىف 5 ىدأن ه قدا 1

 دال كما هتلوف كت هنن «١ ردك اهلك شع ردا واول
 لشولاةصمهتمكيفكت تناو « هيكرتر ملا ج كما مذ
 لو اوراصنالا ىلا هدف جا تح الودع .اءىثذال ةعانقل أثالم

 راساف لك الا. بارشلاو ماعطلا هب ؛زوموهمةلمهلانيلا مهروسلا

 ىنعع لك“ الاكل ودعم قمح راو قرشا 2 ءةءلافهنم قاىأ 0 مأ

 ه-عزاكم هد < ىتهءالم مان ىنعع مهرئاس نا جارلا ناك اذ هنمو لوك 1 ا

 كيرختلابردكهاك لوقو ولصق سربع ع :هنالف ادراو ب صتاماو ىرهوجلا |
 ماختقالاو اهعضن ىلوا عج هزمهلا م ذلوالاو فت:ككرمكلان ردكوهف ٍْ

 ديدشتو ماللا متورطلا قوش والو ركفربغن هرمالا ف لون دل فاسقلاب ا

 لشولاو نيتفشلاب صحلا نمةدحاولاةرأ هل ههملاب ةصملاو همظعموهطسو منا ١
 عثر ورطقاذا لشد لو لاقي في.عضلارطقلان م عمت ل.اقلاءاملا

 لج همك هوغو سوانا مب ستنال ول هب رخل نشل ٍ



 - لذعال فسلا قيسةدوهعلاىل» « مهتاسض ىف نئوث عض ناكنا

 ىت>رتك اذا ضافو ضناذا هاا ض اغلاق ,هدّض ضافو صقن ىأضاغ

 ىأءاملا ضو «:هود_عتم مزالءاملا هللا ضاغوءانالا تادقص ىلعداز
 ْ ث.عتا مهني فاسملا تدعاتتدا اراااو تعمفنا ىأ تح رغناوهللا هضاغ

 ١ مسالا مخلا»فلخناو لاوقالل ةلاخم للاعالا لب لععم لوق عم داكمال
 ْ ىذاملا فر ذكحلاك لءة:ىملا قو هف هنءافولا مدعوهو دءولا قالا نم

 ٍْ رمل مع دكو| مدعم هب لوءغم كَ دصو هني هنازدض ضامىل-ءؤناشو

 ١ ةاللاو لود قمل“ هلا ىلع ةدحوملاءاملا مش قباطو لعاقلاقاكلا

 ظذ- اورادقم ىلعاهاواساذا لعنلا عطق نيبهاذس 2| قباط لاق ةاواسلا

 مع ىنعموانزو عفذيكم او نوذلاب عمد و ضعءبباوضعد قصلاو

 ق.ساكموللا لذعلاو لاوزلاَّدْض تامّلاو همفدافأ ىأ اهنءولاو هعقت ىأ ءاودلا |
 || ىونولا مدعو سانلان نهردح ذأ نم يساكدك وم تادالا ل1

 ] ناك نم كلذ بحوبأم ىلسع ل ءلدلا نام نكس [ مولع لب وعلا لرثو مهم ١

 ّ اكاسمدصخال تقددضول قدس ازدغرلا الأن اودغلا ةرثكو ءافولا

 1 جريل لوي الثاقن اك مثلدتعملا وعملا قدأطت هنال مبلل عب هدنع

 اارد_غلاكرتو نما هنا توك ذدقو هئافو ىأ دهع ىلعتا مثو هم :_سأ مم

 || ةهراااول ماع ناردغلا كرو كلذ ىلع مهتاسش ىلا يش برق أ قات شاف ىذلا
 وهذ كيردان قب سو كلدوطس ن ماقتاخم- هدحأ مادا فنعل اءاوذحؤوبو

 ْ لقاك هعط ىلا داعكلذ نم أىتمو كل دهعب ءافولا ىلع مت اد

 قاقرلا فوم_لالا اسمةهداق * الا عزترال نارا كا

 ْ قء نق فدسلا قمسو هذ ىأ لذعال فيسلا قء 52 هلو ىنعملا اذه. نءربعو

 1 رعذل نومي اكلذ لصأورئاس ل ءهوهو ءاز ازا ءافدعب رد ةمادةرلرمح
 اذا 0 حرب و دعس ع -حرو ة امه لدأ ب اطقق ددعدودعسوأْدب|

 1 مارح ازهخدلا قثعكن تزامنا قظسضن ارث ديجي أ دعبأ لوقت السر ىأر

 ْ فيبلانمسم تليعأو دتراذكيزف نيرو ميتا



 للا
 ىنتلا لوق ىاثلا ثلا هدو

 اقاذوموملك أدق ىلاق سلو رح نان ااماذا

 اقافثالا مهكنرألو « اعاد_الا مهدورأ ف
 هقئاذ نمزئتلا مطب ةريخ مأ لك" الاو مهقاذدقو هو متلك ادق ىنافريدقتلا ْ

 0 و فوذحماادترماربع اقاذو هل هلوقف |

 نادم ميركل ار علل لل نأ ندهو 4# هيونباعف ناسنالا قب نع ْ

 تانثٌّنهداسحأ ىلع اناثذ مهلقأالاسانلا اذهراصدقو ظ

 اضأ ىنتملا لوق ثلا املا ثدملا ىنعم فو ْ ١

 ليال فكن مركمأو « سءهومن معددأر ادإاىذدو

 لثاط ىلع نول صحامو 5 اه.حىلع لاح رلاىفافت

 رئاسقلا وجل هو لايحب صناقلا ةلمهملابلا .احناو ةرحافلا رمل 0 ْ
 افوأىلاةماسلاب ةروهشملانودسع نباةدمسصق مايالاب نظلاءوسىف |

 روصلاو حارشالا ىلعءاكمل اف 35 ران يلادعت مفي رهدلا ١ ظ

 رفظلاو ثمالا تان ند ةمون نع « ةرذعم كول آال كابناكلاهنا |

 رولا ئرسابعب ةعارضاف 5 اهمتمونكاسند نم كنر هال

 رهزلانم ىناجاىلاراث ميالاك « .هنتراغت كنكل : لال د
 رهزال ىاجماءدي_ماذافراصمالا نم ىنتتقامارسثكو محلا تق أن اارمالا |

 وأ لاقام لع تدازام اهسفنامنرإاتغصوول لاق نومأملا ىكحو هلءتدنو |

 اهفسو هلوقوهوأش سار ٍ
 قرع نيكلاهلا ىف بسنوذو 95 كلاه نباو كلاهالا سا: اامو ْ

 0 ا ع تغشكت سل اءثدلان عمااذا

 1 ايل وس نير عرعر يما هكا ف كال ٍْ
 هنلاهجروظاسنلا لاق ضرالا ف هقورع َ

 للاولوقلاس فاخلاةفاسم « تحرفناوردغلا ضافوءافولا ضاغ |
 لدتعع جوعم قداطد لهو +« مهبذكسانلا دنع كق د صناشو ا
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 نا



000 < 
 د < ةمفاثلا تذل شوز ءاح خف يتغمرتأب االول ل ١

 ا هرعأ يدق ةقادصلا ن ههلرهظ اع رتخ نم لهاكلا لح رلان 21 نملوالا

 || نسح نا ثلاثلاتدملا فوم | يروم ل7 مذ مهب قوثولا مدع ىلع
 ارد 2 اذدأو لمقتسملا ىف اهب: اظءاس نم مزا < انزهتاهلامق ا دنع مايالا,ن :ظلا

 ا لوأ لوع_فمارشف مادالابىأ رمش نظف هلوقف ل اوزلا ىلا اهجعن نالاهالقنا نم
 ا نحو هلوقن هب الل ىنادلا لوعفملا ف ذحدقو ىناعلا لوعفملامايالاب و

 ْ ىاحرالا لوق نمذوحخأملوالا تدملاو مادالا,كناظ

 ءدعأ ام ةفرط نمل ىذعأو 5 هنامزإ هناودتأ لادعي

 ىنتملا بطلا أ لوق نمو
 مانالا ضعيهنا ىلعل هب ه.فطصأ ن نعف كْشأ ثرصو
 ماركلان مددحأ /اماذأ < ىو ىال نأ نم فن او

 ىرمملاالعلا ىلالو

 اًضرغ مادو فر رادخلا ل 3 20 رئاف هءاهاو ىرهدتدرح

 داحأواضا أ هلو

 اداوؤرس ىل_ع ن-مانالو ه ارشناوخالارثاس نظذ

 اراك نادتانغ تمل طال اي ىريخءازوملا مهتريجتواف

 هنا هجر ىورلا نءالو
 نامسلا نهنرثك_ةستال-ف « دافتسهُلةءيدص نمكلودع

 ناريثلاوأ ماعطلا نم نوكب « هارتامرثك أ ءادلاناف

 مهضعملو

 رزو هنودامىرولا|اذهرشو +« رزوهنودئراو ضلا عامسلارمث 1

 رش هذؤ ملاعشد ىرتامو « رشد م-هذؤم اولس رم
 اضءأرخالو ًخمارزولا

 بحاصد عبانحأص ىرايت ا لوطو .# ممىتفرعم سانلا ف فدهزو
 فاوعلا 10 الإ هيداسم م 4 قرن الس مانالا ىنرثمل- و

 سس



 هلا
 ىنعملافاضب أرخ" الو

 فال هيف سل دعو نار 3 أهدعب نم ةرمدعل ٌنءزحنال

 فاطلا اهفاطعأف هلل »+ اهلوزنل فلا قاضةرسعك

 ذر ,ًارخ ال

 الامم ب رفلا امر ب جرت 5 اهاومنم ثداوحنا غلباذا

 الج نيح ىل_ك برك 5و #* ىلو ننح كوت طخ ك3

 ىلج نحو ىلودسسا ىنعع ىفالاو هريدأ عع لوالا كوتو فرمثملا هلم عملاء لطملا ||

 اضياون< الو قالطالل فلالاو ماع يح ىأ ٍ
 نيد ”اىف فقاوعلان 0 اهستحاو تقاوعللريصت

 نيتحارلاىدحا سأنلاناف انانملابوأ انما, كحيرت
 لاذ هج هكر ىئدقجلاو

 ابانو انمرحم ىلع لاصو +« ا!نانوارفظرهدلا ثنأاذا
 ىانو كشتلا فا تانأل بد هتانعا لو ابريسص

 لد ىلعممعصأو سانلارذاخ ع هيو تقثو نم ىفدأ كودعىدعأ

 لجرىل_عاندلاق لوعالنه + اهدحاوو ايئدلال> رااو

 0 !ءالوتم نكوارش نظف | ه ةزسعم مايالات لقدطا نحو |
 أ| ه_دمو شغلا كرم ةمحعملاها او ةلمهملا لادلاء ل دلاو برقأ ىن_هعففدا |
 | ىنتناليوعتلا لصأود هع ىألوع ومكسالةديكناعأ اوذذالا
 ١ عم ميما خقب ةردخمو دازاذا لوم ْى هلا لاعبهلوق ن م0 ناود لع ٍ

 || كذظنىسس>وى هر2هواز رع سرضآ زعل زعخرد_مماهرسكو ملا ع ْ

 0 هم هاعمرإولا ثد د /| نئزعلا بسهنااه يدير نأزوصوز ع مايالاب ْ

 غب ءةح نوكمف برلل ةاضرع مهفلل ةرهطمةلاو لاو لذملاو نيعلل ل

 | سانلا هلماعم لؤالاتدلا ىنعمو لاح لك ىلع ةحوت ميما وريغال محلا ا

 ىلعذ مخه لك ىف شغلاد م نأ .كلذوم-_ممهرذحلاذ_أو مّن ع سارت الا الاب

 ١ يالا 5 لدلان هبا سناعت وعل هن لعهلوقف



 يي نهارا د اطر رثلاع ام

 رمقلاو مثلا الا فسكت س دلو #ذ اهلداد.ءال موععاءمأاىقو

 ل. |نءىتةءامرهدلاثداحف * ردصالو لا ريغافريصاف

 د_ةفاطفلرك ذا مق هه نأو اهئنالر هدلاثداوح ىلا دوعب اهل هلوق قريمذلا ٍ

 صخأا عم نام لا نم ىوكحذلا ىلع ل ديام قدسس] ىنعماه ذم. ل-ةثا|

 تافام ىلع عزجلاو قاقلاةلرثا تدم لا ىت_عمو ناثد_هلا ماك | ىلع ة 4كم 75

 ىلعموديالر_هدلا نا يرفلارطتناو تآوهام فاضيأ لامتحالا كرتأ لب
 ل.ةأك لاح

 ةدشدعت ءاخر و +« ءاخردعب ةَذش ةدرتسمىراوءلاو 4 راوعاندلاامتا

 قل قداشأو يضعملو

 ايوا ا خانأ هاك الك 5 سانأ ىلع نامزلا عضواذا

 ان.ةلاكتومماشلا قلمس 5 اوقف أ ءانب نيةماشال لقف

 داح أور“ الوهم ءآءءلرمب ىذا هروز ريعملا لك الكأ

 لات اة ل حرصلا] نأ قل :ع سفنلارب_د

 لابت-اربغي أر مابر « امرذكلاذابرومالا ف قضتال
 لاقل ل2 1 95 ءالانمسوفنلا عزتاعر

 داحأو ىنعملا فاضي أرخ" الو
 اضقلاىلارومالالكو « اضرعمكمومه نع نك
 اضفلاقاضاعروىق مضملا عسا اير

 أضر هقاوغ قهلو 4 تع مرا كرو

 تفرق ؟تالفت 5 اشبام لعق هليأ

 يذمدقأم انهم ىسا عش ' لح اع رش أف

 يدرك ”الو
 جر ااهنم هللاد_:عواعرذ 5 ىفلااج قض ةلزاندرو

 جرغتالنأن اغلا ناكو تحرف + اهتاقل- تكفا الذ تقاض



03 
 لحز نع سعثأ] 0 « بخالف فود نم قالعنأت

 يا تيسر ناك همخ دي ىذتقا مف هريغب هسفنناسنالا

 لحز و ىربغ هلءذدقاذك هلعذ نملوااناام لوقب وا ة.سصملا هءاع نوبثف هب

 هتحو عداس !اهنالاهالعأ هكافوةراسسلا عب .لاد-اوهو فور عمم

 عساز ا كإذلا ىف ىهف سعشلا عرملا تو رااىرتثملا تو ىرتشملاكِلَف

 دراطع تو دراط# ةرهزلا تحتو ةرهزلا اهتكو كالفال ادّةعةطس اوك َنوكتف
 اغنمرعك ل>از نمل دعلا عمة يلعلا نمهمفامل ف رعلا عونمل-زورمتلا
 د_نعدنال عابطلا ة نو سو قالخالاة:_باكشةلوحزلاو ةفاقال هفردامناو

 الضفه لع هولعو ديس الف هالعنأو هيود ن منا ىئعملاو سودفل اريك | نيمهملا

 اعوسف:ل هةرلست قالو سعشل ا ىلع هل.ضفت لدحر كل فولع ىذت ةيالاك

 ةقرااو ةسال_ىلا عم هلم هريغل ق فتن ل ىذلا نسحتا لما كا 2 ند هنرمو

 ةدصقلا تدب ديرفلا تدم لاا اهف نسح اةعب دي تن اكناو:دسصقلاف

 نينجا تلبلا الوقت ننوه
 ل>زنءك.نغام سلا ةعاط ىق # هبت عمم امدش حدو تد ااه

 رود ن نما ةءل:تيملا سانأ ىنة«دن : هلود فهقاس !|ها وكاد رك اتوهو

 ىتسبلا فلا نال نادل ماكح ا ىلعدلاري ت”ونامزلا
 لقسلاهحواقال_عوةفارشا 5 بدصقق لظرهدل“ نيمال

 لحزهةوفولعب دعسلا ىرتشملاف 5 اهسداقتىفا هلاك ال داو

 ريمه ىلا فاضموهووجلا مجان جدالاورادحضا ىا اكركت نث د-وع بدص

 داحاورخ الوالع لعاف عوذرم لغسلاو رهدلا

 نامل ىلءو ىذالارعصذ 95 ميل ىدد نامإلا طس نيل

 ناخدلارانلا ىلعول_هاك « ىانذلا سأرلا ىلعواعي 5-

 داحأو ىنعملا فاض ازخ“ الو

 رط* هلنهالارهدلادناعله + انره-ع :رهدأا فورصد ىذال لو



00 
 ” لرامكل رهدناىدح س فنانو 5 ةععذ تام «2|نارز توءامف

 ْ 20000 1 نياق نداهو دوحلا حاج قاطلا

 : هلوقة-اضغلا»_ضءاغلارةهاهفلاوهذض لقانو برعلا عصقأ سقو هيف لس

 : فات مورد ثان اك موق ىفال_ءو ىن:دقتهانعم تدبلا سانأ ى-: مد

 أ نماده نأ قس ومهعقنو هل-ذذ فهد لاسم كلذو الهعم تيماذاىوطخ
 مودع لود هد وهو راق الا باب

 ىلءق نمباونالا اوكي نا قى اف 01 مهل نوكي ام سانا ىنةمدقت

 ىل_>الا ةدهسق ىنَمف هلق نم 3 او- ردهنارقاءرماءازحاذه

 اوذماو- ردوءاذكحالا نار ,ةالاو 4. اعهبود نم م مدقت ىلا اذ_مسةراشالا

 ىضم نمءازح لا || ذهو ىأ ه<- ..ا|ةمسقلا نا ق.سسورهلاّةدم لجالاو

 مهدعبر جلا لوا ىنت هلذةاوقر ف لل (قيرك نذللا هلا ماوه نار دا

 ! ءال_ضفلا فسأتو هءاعمهلت همالاه> أومدقف هردق فرعن ال نهى قد ىتح 1212111017701 تح

 أ دعق نم فسأتلا ىلع مالمالو ر وه هءالضفلا مهن ارق ىلعاث دحو أس دق
 : تناك دةواس ر غامثدلا قمه دعب قب د يام .ددح مول لكح دوب ب ام> ال |: 01

 03 لذ 7 1 ديل لوب لثمتا,سأن ءواهتعهّنا ىذر ةشناع ننمؤلاما

 ٍ يردالا كلك قاع ته و « مهناكافشاع نيذلاتهذ
 | فلح مهل قاما ذاك ناواماغلاوفاك اذا مولا ةمقب مالا نوكسب فخ
 ا مهضغبلو هماقم ماقاذا هفلخم هفلختن ءامهزاكو كيرلا حلاص

 تامرك ل اوالعلا ا. 2مم سانأن ءانلا ف ناك اعدق
 ْ اونامركملاوانخماشاعدد + رهدرتخلال_هف لاغالت

 ْ سمانا ىلادو لعافلااوتامريمضو هءلع فوط مكملاو | شاعل عاف نوذلاو ةهمملارات لاو لاغ لعافرهدو هكلها ارهدريخما لعفلاغ
 ىندملا قداح او هللا هجر ىفاح الا داعلو

 لمأتا ا منا لمؤملا بحس « مهتدج وف مست نيذلا بعذ
 لحما اهيلخ) 3 2 فدك تي 3



 لوم لعىثمأولو ىوطخ ارو 0 "لولو نأكل انأىتتمدخت 0

 لعج ىأ مهليديرهدلا مهلا د دأمهلوق نمةرملا حفلا: ةلودلا لصأو زاجل ذو ِ

 ةلودلاامأو نالف ىنمل ةلودلا تناك لات ءاغلاوءالمتسالا نم ا ْ

 ْ نا ة-عرصأاو مقل ن 1 ه_عللاكر ثك أف نس | نبب لوادي املس ملأ نه م لانا

 نمد ةلودنوكمالكه دن ولو اا ا
 ) ىأو اكن هءامنغالا

 الوادم وكمال 21 ذنمونب رحاهملاءارقفلل وغلا فيصل
 وهود _عو عج ةهعملانيغلايداغوال اوءارةغلا ىلا لصد الفءامن غالا ىدرأىف :

 هريغ مدا يقل للا للملا اراشأ ىزلا ةمهلا طقاسأ
 أ دَض سانلا لذارا مهو هلفس عجمافلا عفو نيسلارسك, لعبلاو دن مامي ْ
 داجأو موضع اوسانلالضافأةلعلا
 وافاستف هناوخا ىلعاواعت + شعم نيب ىتآلا شدعفربخالو |
 ةكرحدْشأ ةوعم لا نيش مهب د .ةوالغساوراصتىأ |

 نمةدحاولاةرملا ىفو جحغلانهوطدت عج واط امهكاو اكردع قلط || يالا ظ

 ىوذ مضلانةوطخلاامأو امه مةداطدتو تاوطخ ىل_عاضنأ ا

 اهعج و لوعفم ىندع هلعف اهتم ريس ىذلاردقلل ىأ نمدقلا نيباملمسأ| 1

 همن تديلارت 0 ا لهملاواهمتب اطخو تاوطخ |

 0 ١
 دو وهو باك هيف عسا « نمهزىلاع امحاىن>أ تن 28

 كما انسنالو

 امغلذلاىف هس نم: ع ىتفلابىلو أت وملا

 ىرت ا رخا نوياهتو « اننا تكلفاذان :
 داحأو ىرحالو ق-أ ىأ نعت امهعىرحا |

 1 هاح ىلا ل5 ىت> تاهاحت <« اهشافنبانلا ف ليلا ًاراثو |[

 لضاف صق:!ارهظ 5 اغسأاوو « صقان لضفلا ىعدب كام عأوذ ٍ

 3 ها اس ريسعو + د0 8 لا هل ا :

 تومامش



 أاناندلا نع سة: لا ةنايص قمهضعمأوهن م

 ىدءد لح أ لعمركش كقحو 5 اهتنهأولىننا ىنفتان او :

 : هللا هجر ىناحرالا ىذاقللو

 1 تالا ءالحراوأر « امناوضاسقناك فى نولوةب
 ٍ امظاا لم 2 ”ىحل أ ىدقت ع نكلو ٍ ىرأدق تاق لهئماذه ليقاذا

 ا متمءاضرا تءقال نهلك الو + ىزفتسىل حال قرب لك امو

 هرم س د5 ىلذا أ | هند اه طع نسالو

 اقدصت نااولعامتعتذدصو افن>|نامز ىلع ملت نكد

 افصل | الو ءاقولاب بلاط ناام هناةلره دلاةءىرتثكنال

 ادن ناوأ ادن ن اردن ردلاف « ال_هاخهفتنك نافزضام
 أقرطتو هلا 2 همهوذ ىننأ هن هلأ

 اهرششأو ءاولملازع تاق ىتجادىرولا نعنوصأالم

 امد عسطت ال مهعمجو * ملول ريقفلاىفا مسه ل

 اف .ةىلع هاج ملقأزغ « هلة غض ىلا ف عضلار ىؤكت
 انمتاوهتاءعفناىرمعلاذه « هقلخنمه_ةزرلأسأ فكمأ
 افطاتو :مةيربل وع « هناسحاىذلاهّللاقز رثسأف

 اقركم هياوا نع اهل »5 ىوتشن اعف 0 هيلااحاو

 ىنتملالوق نمتمبلا لصنلا ل

 0 ئذرب نامحا هردابو '+ب ةلكممو انأر لامفالا' الع ىو |

 أ يرضي فكللاب ف.سلانأت نست هفكف .سلاب برحا ف تب رضاذأ
 مهضعد لوقو ]

 لطبهضعل مراص ىغمالو < كلم همحمل تتاح ىتحا اخ

 رخ ”الالاقو

 م م 5 تم
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 لاق مايالاو سعلا ىذترال لاقادهأو نعم هءضرو ئثل |ىغترا لاق

 ىلقامو كب رك ءّدوام ل -*هنزوللهريمذ فذ شدعلا ىأ ىذرا فكشف
 هدارعو لع ىلع هلوقاذكو لاحم عضوم ىف دل قم مانالاو هلوقوكالقامو ىأ
 اضيأىنعملا اذهىلاراشأد قوس شا !مانااهرانداب وبانشلا مان املا قانا
 ىرخم العلا ىأل وق نما ذه هدو تملا شدوا دراوان ةلوقءاهرت 1|

 ا ارا يت ا عكف ع ددحاملاماناوتيهدزاامو
 ةريكراعشاب اشلا مانا ىفءارعشللوىلاءلااكر م ةهعملاب قااو بحعأ ىهزأ
 هللا هجر ىرعغل اروص:ملوقاهتس>أ نم

 عرب سدلابامسم ترك ذاذا + عزا الو ىنم ةسح ىضقنتام |
 ع.دتهلامثدلا اذافىذقناىتح « هتعقهنكى ايش وأ تنكام

 لدتسردقلا صخر نءاهتلصف + اتع# ىنافرع ىبفتب لا
 لطب ىدنىفالا لمع سلو « هرهو2 ىهربنالصتلاةداعو |

 عفت راىأولغ رعسلا الغ نهديل_ءافملاةغصدالغلااها بلط ىأ ةهعملارىلاغ ْ

 لاذلا مب لذتسملاو ةفرعم اوهو ىكاغل_ءاقنافرعلاو صضئةشودضه نع 1

 ةرشاتمنءاومتنصق ىأ فوذ_ل تعنردقلا صءرورقتحلاناهملاة هعمل |
 تعنمصاذهلف ة.ظفلرد-قلا صخر هلوقىفة-فامالاو صيمتررمأ لك
 ىهزي لاقي بدعب ىأ لوعفمللءانبلاب ىهزب و ف.سسلا ل هتلاواهمةركشلا |

 هناالا ىنعملا قف لعافوهو هسفنب سقم ىأو هزعوهف لوعفمالءاندلابلحرلا
 م-مديأ ىف طةسورمالا» ىنعمهلوةهريظنو لوعفمالاءن.مالا املاغلمعتسال |
 ازا هلاوهزلا لعفدنسأ ف .سلاىلادوهريمض تئانلاوةاشلا تحتنو |[

 أمهم عبط جلا هندد لا>و هب ريم ناد دارلاو هل-ضأئث لكرهوجو

 وهذ مرككح ل جرا لطب لاة,عاجمشل اكرم لطملاو عطقب ىأ لن و
 ىتفرعمل ىدغن تاصيف ا ىنءملاواهم راثنالف ءامدلاه د: ع لطمت عارم ىأ لطب
 هتبعأدةاديج ناكوو فيسلاو فسىنال اهردق فرع ال نعاوتعت»
 برذلا عقاوع فراعلا لط,لاوهو هر, فراعدنءالا هعفنرهظالف هسفن
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 روءءنامزلاو لاح في رص هنانعنامزلا ىأب ىدعو ىدع

 روماروهالادعن نمد دحتو + فئاسح ىشتو انامل ىضقتف

 ْ ةد>ومءانمت مزللا م ةنامل عج تانأ» اناو ةثلثملاءاملاو و ةلمهمانعلاب رومع

 ا داق-الانيتا امهك فئانس 4او سفنلا ةحالا ىشو نوناهرتا) و

 ١ داحأو نا ارعطالو

 لمج للسجل ريصأا هم ةاعو # ثداح لك ىف عالما ني ءاريصف

 لددب قوس هللا نأينيسعض « ىنناكير عدس نه ن رشا
 لملَغل وأ لءاعىئثيف « هتانعتىنالا رهدلافطع دقت

 ليسنراطةساو شر طقاسأ امدعب نيحانجا صوصقم شسانربو
 ليلدحاصلارافسال اتيلع « همالظدعب ل ءالا نارتملا
 ل.دضنيناجلا تذةوهوادن + امدعرمق وخلا لالفاناو

 : لوف باهذلادعد ن م ظدلاو 5 ةماقتسا عوج رلا دعي ن ممدنللو

 ْ ةلههل ابل والا لسيلعو هب ,ونلا ىهوذلو دلاد_.ع ىأ تحتتانئمل مذ ليدي
 اا أضن :ًاوهوةسقاا قع ا ازةمورخ آو نمت :ملاتضشااوةسهل ايفان هاو

 ْ ا لا بابرأامأو عوجر ىأ لوفقوةروسكم ةزمهاه دعب ةعملا, لكلا

 ااوه له ١ الالد اها اهكرت لب لام الارصدالا مده دع سغنلا ةدح اراك

 || هإ_عءاسلمآ لاط نع نالءال لا عاونأ ىف سانا عقوأ ىذلالاضعلا» ءادلا
 : ىلاعت هلوش كلذ ن مني:هومارداذهأو هملق دكت محو سدت م 3 هدر ]ىو

 ْ اووكنالو قا . لزنامو هناك ذل دا عشت نا اونمآن يذلا نأن لأ

 مهن هريثكو مموأق يمل الهي || اونو أنيذلاك

 | رتاكتو مك :ديرخاتو ةئزووهلو تعلابثدلا ةاحملامتأاولعا نوقساف

 : ماناسنلالاقروزغلا عانمالا اند ناس 4 امو هلود ىلا دالؤالاو لاومالاق

 1 هلنادجر

 : لعل عتاودقو ىذا فد ْ 9 د 4 . . ةلقممادالاو شدعلا ضئرامل

 (لاش) 0
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 ءاناخما/نمءانت .نغالاكايذكو سانلارثك امهوتدعؤل ارقفلالاهملا ىلا ترا
 ّ لدكل لف ٌةرث هه 0 اها. نماء اور ولاول ءاص ةلاو

 | ىنغلا قجالل لاقتاريقفلا لقاعلارخافتولو اذهرةفللامس سدا لضفلا نآ ىلع

 ْ 0 نيزمؤلاريما لاق ان امري هللاىناتآام
 ههحوهلبأ

 لاملاهعللو مك ءأ 7-0 اتءفرامملا ةعس انيضر

 ْ لازمال قا 0 «. ١ بيرق نك قت لاملاتاف
 1 دماحوبا مالسالا ةحمامالا لاق ناعالا اك ىف طرشءاضقلا,هاضرلاواذه

 : نانالا» ءاضةلاءاضرلا ىأّتد د الو +-ور هللا س د5 ىلازغلا دم نيد ندم

 !| ىل_عهعلطاو رمال فار مماللا لقعال غش كو لىلاعت هللا نا مسن ةتعت
 || لو هءلءوهام نسا توكحالا او كالاارب دب ن ا ه:كعمل ةمكسحلا فئاطل

 || هللان نااعطق ل«ةورضو عفنو لهجو لعو لجاو قز ر نم كاع: هللا ةمشريغ
 ميم ءااري زعلارب دقت كالذو م> اداوم اوه

 لجحال |ةدهسف الول شدعلا قدضأ م 3 اهقرالام الان سفلا لاعا

 ا راسا و قراع :ءمل ةءاستوافأ ادا الك ن نءادكن ءال- لاق

 ةركنلاكام اللام الل تعنوارتتسالا للع |لعاف نو لاح ةللاو لام الل

 ا لام الا غول , راظتنابىسفن لاعا ىفأ ى :ءااوةهعسلا مضل ار ةهمفل أو ىنعملا

 ١ شدعلا قد ضأام لوقت ,المم كلذ لسرأ مث شعلان ماوملع قاضامأل عسسل

 01 الاف نا مهدذ نعف هلاثها ةقيرط ىلع كلذ مظانلا ىرح دوو تننلا

 ٍْآ هدام نئالو لام الاغوار اطتنا 0 همظانلاهلار اشأان كلذو مهسوف: 10

 ا .ادربأ هل ىلع ىل_ءلاهب ىدقس + اناأخ ناس قمل ميلاما

 ادعراسر ازمات نققالاوخ ١ قلل واكمل كانك وام
 مهصعملو 56

 افسا ىونلا مون اضقن | لدق تدضق 3 ىو ءاقللا داع.عءاحرلاالو

 افلث 2 ا *لو ٍ 0

 رخ الو
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 لسألو صرحا لف ىتعصو ىربص «. . ىتمزلارودقلا ةقباسم ىلع
 لدعلل ان |ناكو ماكلا نور « )|مرحا, بواطم لولا لءنول

 هانعم ىف نار غلءالو ٍ
 عسئادو نهريغ ىلامو تمرح 5 ىلااضفن ىننا ىناممظعاو

 عراشم نيدراولا, ترد. دالق 5 ةلغربغ ىدروم ىف دز ملاذا

 ىرءملاال_علاىنالو ١

 لزةمظربغب غسالا لق م ةسيتر كل ةلان نيلطتال
 لزعا اذهو جرهلاذه « امهزاكءامدلا راك اهلا نكس
 اضأهلو :

 اد'ةقلا ل_فلا عم ىورأا1 « لة ىمه با صملا ناو
 اداهولا_؛ذت او تامضلا قس « ىلا عملاردق ىلع ىطءأولو

 اًضدأ هنو
 لئابقلاك لا ارزمش ترظنوإو « لتل ةداعسلا تدطءأتنأ اذا
 لا ةملانماقعأ ىلع اهتنث « امهسأ كوخ ءادعالاق وه ناو

 هل الاف ل ءاقبعممرخ آف ذح همزحو مالا لتعم هلصاف لمت ىأ لمت
 لضاعلا ىضاةالو ىعلا لدعم ىر مهو رحأو فل الا تطقسا هلاعتس اريك لف

 نامأّن هك فواخلاف مث « اهنو.عكتافحال ةداعسلا اذاو
 نانءىهف انو ااهيدتقاو + لئام-ىهفهاقنءلااهبدطصاو

 اذاهلو

 هنانب ل_>امّتيأ 0 7”

 هبانبسدل الماخ . الار_هدلاىلاونال
 براسمعو لقعلاو علا لها ىل_علماجتلاب علو مرهدلا ناب سانلا علوأ اذك
 هناف هللا هجر ىرصملا نسحما هعضوأ دق مهمنم طاغوهو لضفلاو بدال تاررال
 رعاه ل_لق ىفالءاق ميلا نكلو ّمعزاكرمالا سيل لاسةفكالذ نع لس
 و مكحبناانعمو ليلفءانعلاو لرلقءاءنغالاو لعلاو ىنغل نيد عما ّمءلط



 كك

 لق ب ل يلاطا #* ةدئافرتسلا ىف 9 04

 ذاخاوزخ "الو
 رايدلان ع ليحرلامزعملو + ىراحعمذلاو قراحت لوقا
 ىروسلااهفرشا بهشلاناف 5 ىونتالوريساناىنرذ

 هنناهجراضد اىدغصالو

 ناحتلا فراصفراسردلاك « العلاو رخافملاترلئترفاس
 ناصقنلاةرعم هتقرافام أ  ىرسلاكرتول قفآلا لاله اذكو

 مظانلا لاق لءريغب ةرعم مهن م كسدصتق هنمو صقنلا نتلمهءةرعملا

 لغش فلاهج اب ىنع ظلاو د اعم-سم تر دازول ظ اب تءهأ

 ىله- دتوأ م4 دع مأن هم هع د مه-صقنو ىلضو اديز اهلل

 0 ا ىعاراا تاه لاقي اعمشم ب .دانوأ هلوق هدشوب « هدا دان هب ته

 لاعفال اءامسانموهف ةدحوملا نوكس باه باه انت م ملا
 طظ> لا ة.دحااضب | ىعس و اح ا لل ىدصتلا الإ صا اطحاو
 قواولاو همضارتءا هل تددانول هلوقو ظوظ##وه: عراضاا تغب افك لجرلا

 ريهضلاو لغش ناقلعةمللاوحل ابو نعوربلا نغشفوءادتبالاواو ظ<او هلوق

 ريخءازجاو طرمشلا| الح و لاهعلل منءومهصقن فو كه .:عل ىفاذكو اندلل هلعل ىف

 ] ناىقسو لضفلا لهأ ىلع زامزلا لماحت ىوكش نمنءتملا فام ىفالو لعل
 أره ىق !لعاغلانأو ”ىزا<#دانسادحوملا نم هره دما ىلا لاسعفالادا:_سا

 ْ تهم وأن اناء شل ن نات وءاش ام قا ضرالاو تاوهملا كلم هلدو ىلاءث هليا

 ريدق يلع هنااعقتنأ شي نم هلعحواناناواناركذ مهج ورب وار وك دا اشد نمل

 ينعملاقمهضعم ذو
 ماسقا.قاز راو ظوظحن : عا ه5 هتءاح نس> نم ىتفلا قزر سدلو

 57 سدل نم هفزريف ىرب 5 دةقودسخلا ىاراههرحدي لاك

 ا و
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 غولب ىوألا فرش ف ناو او هيلع هريس فاخلقثلا قزعلا نا هلوق نال ْ

 ماس ىلأ لوق لاقتنالا ىلع ثلا نمو تدملاا ىنم |
 هدب نرتغاقه.ةجاسدل « قاذع”ىحناف٠ اما لو ظ

 دمرس هلل تلو |سانلاىلا 5 جدع تيار واق اسأل

 مهضعملو

 ىرثلا تت ىرتوأ اب رثلاقوذ « ىرتاماا متاناغاسلا طرسس
 ارب نأ هل ىذق لال_هاربس + اهافماسقملاىلا ندلتال

 رخ الو
 انانرفت ملنالام ةط-س يي اسلم رالءلا قرساىن-عد

 راص وهم سانا هل ىففتادقو لاكلاو دانزلاوهو رفولا نمءاغاابرفت لنا

 الف ل اعت هلوقأت سح مالأك- || ىرتىنل' ةضارتالا لحادها غلب ن ا ١

 ملا نيب ضرتع اف يركن آرقل هنا مظع نول تول مسقث هناو موه عقاوك م قاأ ْ

 وش هضارتعالا ف ضرتعا مث مسقل هناو هلوق ةلمحت هياوجو | ]

 ناناه هتدافاامر انااف نواعتول هلوق ةلوح مظءوهو هّءةصو مقا هلوقوهو ْ

 ادهدانعزنثتحاصلا ى مما هلو ةلاز او ةعالم اد نمامبب ضرتعملاناتا#ا :

 ىنتملا لوق ةيرعشلاهده او ثرهشأن نمو خيزوالاوش-وشحملا

 امناقد اشاحواهمفام لك ىرب 5 بردغرأ اةتءاايندلا ارعيحصو ظ

 00 3 ا د هسفلاتا .ًارولكققوفعنو هلوقو :

 كراش عراق مدهاشكافكو 5 مهردب حامبأم ىدن :ءقممل هلوقو :

 ىرتملا نان و عامتالنا د اة ه>و هام همقنالا

 هللا هجر ىدؤصألو

 ىنافككلاذ ضعيف معلا ىلوو + ىوهملاملانمهاقلاىذلا ىسح
 ناةةفخحابريطب فيك نصغأب ع ةقلن :اقاذا ىدلقىلا را

 مهكعب لوقت مت لا ىواملا فرش قف ناول 1 ىنعد و
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 اكعد ا ار رثأا ثاثو نيطدلاو مطنلاب ىمدلا نماطرمشلا | ىهو ثانثو ناتتلزغرسفلا

 هن اكو نيرشعلاو ةينا اهلا لزانلا نم ثاثو نأ ةلزنم جج رب لك اهو رملارئاسس ْ

 ريدتست ىتلاةرثادلا ىهو رقااو سعثألالاةرادالفالاو هككلف لا ةراديدار ١

 25 هيملاءاطلا مضي ةوافطلان سعشلاةراد ص دقو تاتوالا ضءد فاماوح |

 بان نم نوكمف ل-# ىلا سعثلاةراددي ربنا ل < ولا لاء رمقلاةرادو

 نا هلوقوراهئلاو لمالار <« لبو نيدملا مو كلل« ل5 «هفرظ لا يىدلاة تاما

 لوعفملا ل #ىفاجنالا_دقفمف لةنلاىفزعاانا هلوقاماو نارشكياوه لعلا ظ

 سكت أ اهمال م هو ةيكمم ابن ال ةروس مأن هاهئاحراش || لوهو ىديدح ىلا! أ

 هقالو رنا نالف ىنثدسح كلوقك لوقلا بسم همن اسال لوقلا.تنكحادا |
 دئموب ىلاعت هلوق قر 4 |فرد حرص دقو لاق هناب ىالاق موه اء هسا ىلد أ

 تغب وهو ىوألا فرش ف ناول هلوقاذكو اذ جوأ كد رنأب اهراساتدح

 ول نال ولد عد رذقملا لعفلا ىلع اف لع ىف ناو رقتسساو تدئول ريدقتاا نال ر ا
 هلوقةلجو ةرصاقانه حراسشلا راسب عواريد#ةواا لعفلاالاامايال
 ىف ”د> لوقت كى ءملاد. تأت ىقو ا د 21 .ضارتعا ةقداص, ىو

 ىلعلا ىلا ثيدحتلا«دانسان ا قدعالو لصالل عرفلا ة كرت ؟قداصوهونالفأ|

 للا ةراد با هتناو هب تريخ ام سرادقلا ىن:دافا )اق هنأ كحوةراءتسا

 لح ةراد سعشلا قرافت ل ىاهسفنب ىدعتف قرافت ىن«ءحربتنيمغت ىلغاما|
 نيهجولاببرعأ دقو لجل راد سعشلا حربت ل ىا ضفاسأملا حزن ىلعاماو :

 تيراختلا نا ىجللو هصخانال ةماتحرمتفا.عءذعو ضرالاح ربان ,15 ىلاعت هلوق

 دنءزعلانالوالاءراتتالدك اتوهف لقلا قزعلا زا اقءداسصانعىنتدافا |

 نال ماما ع كصأ :هدارم“ كيد وبالاعملا

 خولب افي رش ناكولو ناكملا ىف ةماقالا ف ناول ىاتدمل افرع ىقناول هلو#إ |

 ةياغق لا ةهوهو اه ورب فرشاىف ةعقم سمثلا لت تانقالا ا هنام' ْ

 اذكوارثاسالثمراص تدملا نال لثملا لاس رانو.عيدملا هعست و نسما

 ءاعبا ناو كجم ءافجنم سباالا لانا. ا هنال حاشبالا وعي عب كيلا هرمسل تل



5( 

 ل اريع نالذالاالا 95 اهفلأ لذلا رأدب مي-قب الو

 0 جتا اذو ع هتمرب طوب رع فسخلا ىلعاذه

 ١ ةمعمءانع ف ساو تدملاداتوأ دحاوءاتل ارسسك.دنولاوراهلا نينا م وم اربعلا
 ١ ىفرةفلثملا«انلارسك فرم ولالا لسحا» ءارلامذب ةمرلاو رهقلاةلمهم نيسو
 داحأو نت يتلا جالو رع فراقك

 مالا تع 00 5 هءلعناوهلا لهس نوم نم

 ماجلا هنم فنا شع“ بر #* سدعب ليلذلا طمبب ن نعم لذ

 ىناحرالا ىذاقللو

 المس املع ذيإت هنم سلو ىلعلا سك ال الاب رتغا إو
 المااهل ىلمارهدلا ىلا! تسلق + ةجاحزعلا نم ىسقن تضقاماذا

 هللا هجر نيذءنءالورمعلا قاف لاط | ىأ ىلمأ

 ماجتام تحاروا هءودارس 4 هوحد لأ برد ما“ ءاماف

 ماركس وف:فتارس- كف « همورااماقع غلب ملاناناف
 ىنتالا لوق نملدجلاب معلا ىف ل

 دلايتاعرملا لدتا ضرابت ع ةسيرامترلا مالخك انين
 0 ثنو دج نهأهم تارم ىّيح 5 أهاحر أنأ ميد أرمص هن نه تدرط

 ١ مقسلان م يح و |نزملا نمىلق 3 اييتضم تلا ىطسلا اال

 1 مظانلا لاق لدالاةلمهءىمس سدعلاو ةرفقلا ضرالاودلا

21 
 ١ لح اةراداموب سل أسرعت ان ىن-ه عولب : ىواملا ىرش نول

 انه دوام او ناكهىلا راكم نه ةدئالا ىهو هلق عج نوم امضي رقثنلا
  لببالا ىوامالاو اولا فب وهو الل هيل اهريسغو نا سنالا ىوان ام هإ_داو لذ

 | حرمت مل ىت_ءمو نايف ءاماتك :اموهو ا غفذم يأ م ذب ةيمم عج تم أواهرم نكسف

 | همقورمش- ىب' ذا سعشلا ورب لوأ كردعة ل ءهملا» امان زملاو قراسفترلخأ

 علاط تا س> ىل_علزا: | سهو عسب رلا لصف لوا ىفهنال سعملا فرشا

| 
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 ةزكسملاو عفرلاهدضو عضولا ضف لصاو ةلوهس «:ءءاحام شعل | ضف
 تعسر لاقيريسلا نه برض هل ههملا ني لاب مسرلاو زعل اهدضو زاوهلاولذلا

 00 فر لوو مسرت لبالا

 عارسالا لوأ كلذواهقانعأ لبالا ء.فدّءريسوهو اكرم قنعلا فوف لمهذلاو
 مهنالثلب ردقلاب قون ةقان لص او ةقان عجاضن| اه رح ةوءاملا جدت قطااو

 ىلعةلقلا قورا عوز كى اسن ىلعو ندبو ةندمك قون نع ةرثكلا د اهوعجدق
 ءاملااومدقاع رمت واولا ىلعةهَضا | نمفمخاءاملا ىلع ءهضلا نال ىئنامث قونا

 فرح ىلع ةعفل اريصتلاض أءا.ل| ىل_ءةوذل ال اةك-ال قاما اولاقف نوما | ىنع
 ىنهعلولذ عج نيتمضن لاذلاوامهاة<مطانلا هلو باقل نءوهر جدك
 لذي ل ذلاةدنمناو ةلوهسلا لذا لءاو لوعفم ىنعع لوعف ةالذملااب اطملا
 ةف مذاانالذو ةيوعصلادضكاذو لول :ووف اضن أ اهرسك الذ لاذ ارك. د
 ةراعتساوةز'ةملاىهو هادي عجد.ملاو عفداىا أرداق هلوو زعلاد-ض لذ

 ىعمو وفنلاو دارشلا هإصاوة_عرممىا محنانةل:احوزاحما فروا ْ
 نعل ا مضب هضرعئش لك ناحو همئاح ىف ماق فا هضرعتالداةاأتاصراعألا

 اذه ىناشملاو ىنم ىهف هدف ةرط نمد عمد هفطع همني للا ىننثم هللا ىفا نمو

 مهوناكن وذلاو مل 3 ىنام عجال“ىرك لوعفم مساءاما أدب دشن يد عجا

 عرذو عارذك مضلا اهعج له او لدخلا مرا ىهو ما م_جمهلاوحراشلا

 ليدجاهدسحاو مدالانمو ةلودجما لبالاةمزا لدحلاو نز والاهنكسف
 الدف هلق برضور منك هل دحو هلدص لال :- لاو بضتوسضقك
 اهب هلوق فر ور لا قا الا ريس نم نالاح تارا ةلفاح هلوقو كس
 نش لا ىنسعمو نزولل هزكسف حوتفم هنأب لس اقتاض .راعك لوعقم ىناممو ا

 دج الا لصحتالابهئار حي رمل اوالعلا بلط ىلع ثا نم قس دك

 زعلاو ة-هاقالاف لذلاناقناوهلاو لذلا رطاومةةرافمو داتءالاو
 ىلا هذه ةزافملا ف ىرت ث. ل.خلا ىلعو للدالا ىلع ةا-رلابرعأو لاحترالا ف
 داحاو م-وضغملو ل |محن فطاعماسه دعت ةضراعم لال أوهده بنح

 الو



 كي ردنعت رش الاوا الاو أس. دام اندم  ةالا عاست ءاناةكالذ لكرراو لاعت هللالاق . 3
 تاقذملا ىفامندلا بقاوعاو د مسولو بطعلا باطلا اذه موهعتوااذهلو نيقتلل

 اهتاوعااهب سانلاسعتا + اهنأشاذهواندلا هذه

 ْ اهئاظقبابب ىذغ لح اهنا اولاق مالحالاو وذو

 نيتم هع ىدغرو لوقعلا مالحالاو ساأنلامىلافاضمهل٠ ضقت لعفأ تعثأ

 أ ضرالا ىاولعنوديرءالنيذللا جاء ورخ "الارادلا ثلث ىلاعت هتالاقدقو

 ىنلا ءمالسلااومملءو لو#ارئاصملا ايرارث آاذهو نيقثللةقاعلاواداسفالو
 أنا ىلعةرخ الاءاح اورث آو ىلاعملا نعءرملا مزع ىتثباهم> ناار غطلامعز

 | كلما ىف ةرح الا ىلءاورطف ا ىت>انتدلان ءاوماصو للسلاب انثدلاهاحن ءاوعنقو

 لقاك يعنلاو ريكلا
 انةفلااوذاخواندلااوقملط انطفادا.ع هتننا 1

 ايات ىنحم تيبلانبنا "م :اوكعا ل تإهتفاو رات
 : انف-أهمف لاعالا اص # اوذنماو دخلا هوك ٠

 | انئلالملا ممماجمان مروا حلا مم لوما رأي ىضقن للقعلا نأ عما ده
 أ ءارعلا ها فر نمةعاج لوا ىذ راو ند.لاوتاقال ةحارلا زم لولا ىف

 ظ ل.ةاك امرغمالافغم كلذاو أر لو هاما نع هلع (واكاناورأفو
 هرلا فوقءاس ه_:ءالفغ 5 اود تولوا تام ل

 هملةىريغلدأ ىلا ش ٠ دعلاة ذل ىف-ع ىن-لد دقؤه
 ' اضرأ لبقو

 ةملاعلا تئرلاو كاناف ٠ امو.لا نوكي دوعصإار دس
 ظ ةمفاعف كالحرو موقت 95 تامتساماذا ناكم ىف .نكو

 00 ارخآى لاق ثدخ هلوق ض.ةن ىلا هذه هتقب رط نعمظان ا|عجردقو

 1 لاقو تدنلا * هنلل دس

 ش 1 ا لقا يلاووغ ان رد

 قاصرا ار

 سس سر



00 
 000 لابالن*ع 0 ار مخزلا ل ىللادا 1

 ءأم 0 وورش 0 ا

 يذلا هلا قاصلاءا ارغالا ل -صأو الذ هءزاب ىأ هلمهمءاروةمقم نيبو 1

 ثاشم اح و غو نص < هلا مج لاقي تلهىا تدنجو ممندب اشيرغاق هدثهو
 0 لا اهل جاف لسال اود ناو هذ :مو لام ىابرضورصن وعنكعراؤملا

 530 7 ىعسالمطتسمناكن افرودملاضرالا ف تشكو ع قفنأاو

 ةرغغ عج ةمصم ارك افغلاو ضرالا اقف ' عملت ن 1 تعاند اان اف هئمو

 لق مث هيراونومرس ىا «.فامرتن .ىذلا ريشكسا!ءاملاا مل ًاوراج وَةرَمْك

 هدف ل ادلارمالا ىلعمدقملاو توملاَتا ارغ نمو ةرغركةلارمغت ةدش لكل
 ايندلاىفلاملاوءا<لا نأ ىنءملاو ءاحمل مدقتب ماعالا مادقالا دضوةءارك
 عالاحيىلوالاف ةمالسلا بح ىلا تلمناف سفنلابةراماذملا عمالا ل_هدكال

 تأسالاهذه قام الو لولا معاهنملعلقلابعانتقالاو سانلا لازت عا
 زمعلا مذواسمف لاوهالا مات ولو هدد : دلا ىلاعملا باط ىلا عسا نو

 ىذلا هحاسصل نول ل نال_ةامف هباطخو اهتعلساكتلا نعريذءلاو
 اراطخ نوكحب ناوهنلقلاع عيش و هلاطسشات ىحن املا ةقفا الط ل عطر

 ءوسادراوأب «هلوق ىف قأ اكدر ااّةخال لازمه مم ىزإاوهو هسفن

 الغلا تا انس اطخما ئذهتتلا ثا بث نسآلو ذم اموةَرادكه اك ع

 لة رع كمازذاا ع. اا يداؤءا والطفل ول
 رب د5 .اهرابداى مصب و *+ اهجالطت وش ّة_حاهظءالب

 قادفلاربالخعلا تلا نذو : للانمما تيقكَك ذكلاردق# ىرعللو
 1 اللا بلاط نم رلا صوغب المل مانت د لا مو رث

 ةلامهسإ ةقيقتتو ةيوستادلا# انما .2اوهالعلا تلطن : مظأ“ || هماع ثحامو

 عهرجةلاو ءالم س الاثنا دار الاذوغنو همهرااو ه ه- .غرلاو كلاامداس .علار ولو

 هلا“ ءامظانلا لاحق اللاوهكلذوءانثلاو دما بسك: نا خالو زدعلا

 نكحل



 حاحماقسلا هللا ىضرم « نيعأ لاا لأدخن٠نراظات
 |  -حادتقالو شررالبالست « تضرب نأ ندرأنيس> نثرأو

 أ ارماعريس قيساكىهو ةلخ عجب كثارالا مجاه دعب ل مهملاءاحناكلاحا
 لخثلا ىف :_ظع غلام تدملا نالزخي لد !الو هلوق كو ةيورضم ع+ |

 | لع ل دي اخو نولقتلا لغشب و سوغنا | له ذيام لك نعوي سنالاو ب وما ظ
 ىورىدغصلا نأ هادنأ اعذ قدمو هاعدا اعف قدا هللا هرمظانلا نأ

 1: رمش ىلاّدس نأ هب رمأقارغطلا لق 0 منعاملناطاسلا نأ هد

 ةقوفم مودي أى ماهسااو ههاحتاو فقول ماها | هومر نأ ةءاجرمأو
 ةلاحما كلت ىف دشنأ هسصرل

 عرشةدنملا كقارظأو ضو همدسد دس نه لوقأد قلو

 عضوم ةمحالا ىوهريغل هيف * ىرب له ىداؤة نع شدد هللا

 دل نون> تو.” لد نونج تانثالا اذهامىدغ_ملالاقمث ءانلا مضد ىرب

 ةرتنع لوق هدارموهريغو ىسعلا ةرتنع ىلع هيومن رك ذلاو تامثلا اذه ىف ىرا
 مهدالان امل فرب ناطشا ع اهئاكحامرلاو كتركذدقلو

 ىدنمرطقتدنهلاض.بوىنه « لهاوف حامرلاو كتركذدقلو
 هددتملا كرد قراك تعا « اهنال فو.داال_بقثتددوف

 ماللا فب مهدالا ناس أو ءاملااهم ىتس ىتاالاما ةههمنءثررشلا راطشا

 هاوعد قددد هلءؤ نال ةرثذت ىلع لارغطل اتايث ىف راااوهردسةدحوملاب و

 ىئاقلاوركصذ هباممجو ريثع سج ةنسس ادموش هللاد_جر هتافو تناكو

 ناكولاقو هلع ياو هخراتىف هللا هجر ناكاخ نند_جأ نيدلاب اهش

 «ثناويد هلو رثنلاو مظنلا ةعنصبهرصع لهأ قاف عمطلا قدقر لضفلاريزغ

 ايام مقلة بمالي ةةورعملا هت دم صق هرعش ن ساعت نمو كح

 هيرهجرلاقف هنامز وكن و هلاح فص ةئاهمخو سه ةئس

 لسكل!انكراائرغو لاعلان ء < هي>اص مهيب ةمالسلا بح
 لزتءافّومماىفانسوأض رالاف « اقفنذختاف هملاتخض> ناف

 -_-_ 1 حج < ةحومم !



 (دزا
 إ لس ةلاوهنخ اهوا نأ مثلآ نود جب . مس تماماذا ىحا هان: 8

 لقملاو فملادودقلا عد رصوضق: م. لزغقشاعالوو ىلارفغت_ءاف |
 كلام موس ماكل كما ابي كروسان ١
 ش لعن د نم ماس بوله ةلاىلا» « دنسأن م نهناوالا نودعللو-٠ :

 ىناخرالا ئذاقلا لق نم تملا ءالعتلا ةنعطلا هركاال هلوقو أ
 0 هالله ةمةرظن نود نه +« ىلا ضرعت ةالمت ةنعاط كا

 قضي اوازغت 0 2 رهو لاحل يطل همه ولناوبا |

 رخأتملاةثانب نءالف ليلا نعديوفكلا كرتلانومع

 اريغس ملحلا عدت ةركحرت « اهظاحماو أردقولوذعلات بم ([[

 اهم لح دأ تسل قد اضم ىذه" ع ىسالاوكنو دملاقو مالسملا تدق

 ىلا ىدالو.

 قاياهاوس قوللا:س- + اذاجدعب كارتالا كر
 قطنترعس هظحاولتداك < هتلماق اذلأثر مهمه ىل
 قيض فرط ها مءاقللادنع 5 عساو قا ىلا تاءاشنا

 داحأو مهضعماو
 ريسضو وب مرق لتنال + ات نا ةلارتالا ىوهشلرتا
 ربخ مخه نيعالا تقاذام « مهادو: نم دولا جرئالد.

 اضأ هلو
 اطخنأاانالانوصغتدضف « ةماقازاط# |لرثنم ةتةجأ

 انتفاخ ود مح ناسا مج "ىنأل انأغ :هنوتسو < كاما
 ا ل الو هلوتو

 لاكلا صاص+ت نءانعلاط» « ظاللا لاك لك ىحناقو
 ل تقام ىو ارم 0 او « هسادل_عت داؤقلا سدو

 ينيششل ]نيب تغنملا لالخ !ةلمهملاداصلارب ركتو ةيعللاءامارسسكم صاصخلا
 اه اج هد اش مالا يحس []



 ل
 اهةلطواى> ةثالثلا بامسالا ن :لساور انام ايم وكر ىلع

 اهثرولاهحوُر ن كولا ذكومل ا ا رلاقةف تنامو
 رافال رول ةاماو نكيلولواضد أ تاقاهعنبا نكيملولو بسنلابىأ

 راوادطأ مظان !!لوق عونلا اذه نمور. ادهن قواعثملا طد ر عطقأ كلذل »أ

 ةسيعانتماا,مئاف بوما ترزادوسالا فا مول مه و9 9 طا ر هب عمق هنأق ىدهد

 يامال القل منودددا ازفايتنخ ىنكللاةينأاييف معي
 ارشكم نيتمارب جشراارذت *« هوَ كلمأ بنك ل طولا ل
 1 كيب يااا 5 وار نودىسارود تقرال

 ارقلا زان وأ, بر زانناما يي اسلاض راش! ايضيتنالو |
 ْ مهقرامأ لجرو ل خوف كامول هنا مس أف حامرلا م مد و ةيهكم# سدا هيشولا !

 كالذورفظلاو ة-.غلاوج رب ث حالا لتاقبال ب را 0 وأ
 | ريغنم بو. لا ىلع مادقق ذا اهمف ثروت دىتلاةياغلا هيغل ب بحبا نأ ىلع لدي '
 1 هيف في تحولا .لاحومظاسنلا لاك هنودهاقلن اميذالامم |

 ع < ترزادوسالا تفخولو لوقي مظانأ | نأكو « لعب دن :ةلمرش| ابلاو :

 ١ قضعت ؛أ طارق ةاو نهالا نيدس هرام زلا ىلع مادقالال نالطبرلا عا او أهؤوح عم ٍ

 فسوب اند مس ا ل طرفااذاق

 ا االول نه مُدَقَد لوةَدْغن هني أراماو اذه: نوعديأ غيم طقت لا مالاس || هءلع :

 | لاك ارافقوالامج هيلا عطقوارامتوالمل هيلا ى ملا عأ نع ف .ك-ةركف |
 لم 'الم قات ثكءاقللان ماع لمأ ىلع قاتْس«ةبانصامو مظ ٍ

 ىلح !ىنصانو
 ىلملا ىلا بوسم .ىدو ناف اج قدحلا ىلعابعس ؟ءبررزا نأ

 قرطامبت د ولو حافصلا ضدي بترا زنع :ىبتني نادي تدث

 ىرازغلا وهو مهضعم و

 ىل-او قاشعلا نه قاب -اوف 5 لقملاوناغ>الاىكوه قتذالنا

 للا نعالا.فومس مدل "+ امو حال ملا بحرف توملاٍبيط 38



 كاهل
 ىيواضو ىضاوج نسب هوش 4 ومه ناوه.نكاسلاو اضغلا سف

 بطح هلر يصمت هلصأو هدنك اشلاو ف لوالاريعضلا ه- ءلاداعاف ناك-ااضغلاف

 رخ ”الالوةكءومش فري ءذل اداعأ هملاو لزج 1
 اناضغاون اكن او هانبعر 5 موقضر امال

 الو هلوثو هانيعر فريعضلا داعاهملاو ىعرملا ىل_ءاضدأ قاطد ورط اطااانهءامبلا

 واو نالز غلادارملا نهو ىسحم اءاسسن ةلثداحم ك رثأالوءانغه تلا لمعأ
 ىدنن ىف طة رمال را غاادوسأندا ارماوهو م ةاحر ىن -كلفأ

 ناك تنثموأ اتنُمم ناك ىدنم كغ تامحداّد|اهمأكلذو عانت *+أ قرح ىل يتق |!

 كناوءاساهنا ىل_عل دق هيرضأ هيدا ىس مول 5 .فنلاق كلوقكا ق6 |

 قو همرك-:ىل كد او ئك لهنا ىلع ءلدف هتءركأل ىنءاحونمتمملا فو هتريضأ

 ىو همرك:ل كناوءاسا هنا ىلع ل دف هدم .,ر كحال بدال لول نيرباغتملا |
 عطقلاهبئيج ارو هتيرض كناود ىو هناىل_علدهيرضأ م ىنءاجوأ هسكع |

 هلاهف كلذوهريسغعاذت هال ئشعان ما ىل عاشت لدتالو طدرالال طن رلا

 نا ذل الا نسءأ هداهم .دسلح أ ءافتنا نمش امح مز الفرتك اف نام ٍ

 ظ دن دكت

 هلع نما ةداص

 اأو ماوعلا ا كلا و ىلاعتادسا رم ومما رعاطلا هيدِيسىمأعملا ءارتا

 نك فو اءاغّدنا ضرذولةلالجالاو فول انام مهدتع هلف صاوخما ا
 ىذرر ع لوف مسقلا اذه. نمو لالالا فذ لو كمن هر هآ هنأب تا

 هصع هنن فحل وأ تيهعص د 3500 0 ه-:ههلثأ |
 ديس مس

 كمعا

 مهواولوتلموععساولو موععسال ربحت مورف هنا لعولو ىلاعت هلوق اضع ,اهنمو

 مهعمملا لفاريعت موي نا لعن مهن ك1 لوقتنأ عم 7 ءعءانهاىلوالاف نودرعم

 هنالمهضارعأو مهءاوت ىن ضن الذا طب رلا عطقا ةيئاثلاو نم :*ه ىلعا وتدل
 هيدارأ قبس مد_عوومهان | ىلاعت هعاهما مدعل تن_سموملوت ن |كلذو مقاولا

 دارملاو هع ىلع هللا هلضأ نك ادانعاور فكس مهعمسا هنا ضرفولف مهتءاده
 لامو هملقو ءرملازنب لوح هنا نال مهب واق ىلا هانعم مهمد لصوت نا عامسالاب
 بالو ىتتاا:الواو حكت و ةنارقلا بامسسا هلثرالان راس كاذ
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 هنمواعفشو راف عدم :؟هعفش هعفشأد رق تناك ن أد عدا ءفشت راض ىتد 1:

 ةسعقزلاوةماقالارتوت »و ناذالا عفم نأ هانعهللاىذر لالبرءاثءدحتا ||
 ملا اناقش رار رب مومسل اب هنقش .رلا ىف ران مو هدا اولاَو را فاقلاب :

 ءارفصوع ارج عجرغصلاو رجل اكتالدتلا عجم ةلابلتغلاو مالارسكلا, نش لاو 1

 حافصلاو ةرورض نونلا ةكرم اعامتا هل كد رحتو مدل نوكس نخل نطل ا

 ساتحا عيكملب هملا هفرطب ملراظن :لا سال_تحنا لاو ضارسعلا فوسسلا |

 لات ن مرطب كن شد نيد لاخلا ف فلا مفلا*اسذحلا تف لان اورظنلا "|
 هلالحت نم جرخ م قدولا ىرتسف ْئرق اهم ورسكل ا. لالخ اضن ًاوهوباسلا ْ

 فاكلارسكم للكل او تب ||ناب هيرتس اموهو م ايرتس عج ر اسالاو ||
 قاقت انا نسورو لاكن لادن طاصرتسسى طوي :ًاردك-لانةاكعم جا

 لاخماعاسقبا هل_مأو نكح رت لخا ك رتاالىأ رمعأ ال اوتيل وجت ١١

 لاقبالو ئنالاوركذما ىلع لطي ةدبظاادلووهو لازغع_نالزغلاو قباسلا |[
 هتهدلات «ىةباصأ هدو نم ”داوعع اسنل ال زاَعمو سعشال ال 2! هلا !ٍ

 دوسالا نكس.ءاءلانوكس ونءغلاردك ل والا لمغلاو هتياصأ اذاةسهادلا
 قسد قو ةهعملاب ىاغلاو نءتاموعصيعلا ضر وهو ةفتاملار اك الاوهو
 .ثيح نم هكلهأ هلوغ هلاغلا قب ىءارشلا هول اعجعاملا عفب ليغلاو
 1 «.فاهئافتخال قباسلا دوسالا ل .غنم هقاقت او دحا هيرعشد ال
 ةعوفشم ىأ لاحا عضوم ىف )جلا تءفشدق هلوقو رعثدال تح نماجب رع
 نسق تارانقت هلوكو لذ عمم ال اسما عضوم ىف ىندعست هل وةادكو
 ةومل ةنورقم 0 يع ا اال رك اال ىنعملاو نالزءلتعتلا
 محاسن ىلا هدم يلب ىل اهداعس أ لاح مهفو.» س فاخأ الو ةعساولا مهماسن نيعأ نه

 ةييشملانويعلاهدارمو للاب هل ةدعسملا ىححاقملا نأ واو اسالا للاخ نم
 حافصأ ره رادو ف نومعل أو ف ةومسأ نس اكرتشم» ن كلنا و حاصلا فل واهم

 زاصفزاالن وعلا فة دعا الاد لزقلا ضرع تكا ذاذا

 هّللادجر ىرتعلا لوق ةياثع



 3 : ظ افا

 ملا نك أساي هادشي ور زك كلا 0
 ا . ىدستمبع هلأرأ اذااذاو

30 
 هيدنم صولا نامدسأ ثم 0 قوُشلا حاكم
 ه.فاثاصو ىلا اللعت هنك اسنان ل ناملاىلا ناحل

 هننيكالا وا نم ىتل 5 بدق ىملا بديالسو ىذمرصع

 ىأةهمْن شو فاق 0 قر ادمان «ىأئلاوراهظالا نلوال ا هيدمم
 داحأووخأ الوددح

 ا ةانهاو [فالخأ ناك امإ ع مكب تضقت مانأ هلا ش

 3 2 ا اهدعبانل قيس لف ترع
 ىلاعق هربلا مسناهخم بدي هلو ىنعم قد.لولا نب! سه ىنالو

 سهدلااةنلا صعد ىلعسذضق ىلع « رة ىل_ع لال اهعرفف ءاردغ
 دع م ةقاخ د قرأ + "ايران كلام كرإ
 || سر لاو توملاىف اهاقابلقو ا اهاحاسشوىبلق ناك

 اع اق ةمالسلا د اهتماو تاق ان ىر

 || برضد ربغا هنولام نيل مهما سهدلاو لم 0 تالم-هملاب صع هلا
 ]| ميلا 1 ..للاهةماوواه :راوسىأ يناتلا مضي يات اياد لل
 ' هللا هجر ىومهالا هعيبرىنا نيرعأو ةلا

 قتعلا نكرلاو تماابرو « قرع تاذب تاصقارااواما
 قوذملا ىلا ن< قاتشمو « اهءرع_ُتءوفاولاو مزمز و
 وو عل [لاكاك .2|مدايد يي ىداؤفق كل ىوهحلا بدد_ةل

 لحفلانمءالا لامن نههقشرب 5 تعفثدقءالدتل ا ةنعطلاهرك اال

 اكل اوراسالا للغنم للا قمل :ضيبلاحافصلا ب اهاالو

 ليغلا ليغلادوسأىنتهدولو « ىنلزاغت نالزغب لسخأالو
 | ترق ىأ ةههملانم-ثلا ضد تعفسثو حرفك هنء تا قشلا ةعساولاءالععأ |
 وتوج دي ريس جست يي رس سو ب جر رس جو جم وي رو و مي جو وو

 يد
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 ىرهوجلا امص نءالقث هرورب د هنالك ارالا ل قنام هلو

 قاعالانيالوةيروت هفو بو. نانسا ا ميدارملا اعل ارهاوحما نعىأ
 ل ةبامصرا:تدجوف « اهب رةر< تفشرواهتل.5

 ركسلابرشوجرملااهتاوضر + ىن>اأفاههجو ةنج ثلدتدو
 ىدفصللو

 فاما فةرقلاانهتلقو « ىف ركس نمت راف مست

 ت.انهرغث ىلسعت كح « ئتكلو هاف تقذامو
 1 اضأدهلو

 ىليلغءافش هبف نموام-ةس + ىتف_ثن دع ريصلاب ىرعآأب
 0 لولهملا فشرا ا اذ ل ثءنع *« هب ىذربوأريصلا عطس نه

 نائسولا فرط نم نانسو مسمس ىداوف ازغلازغو

 ناوهثأنمفالسلاتغشرف « رج ساكمرغث نم ىلاةسك
 هّنلا هجر مظانلا ىلاقو ةرو_ط>منيسلاو فطءالوأولا نان دو هلوق

 ىلاعفعرملا مستاهتم بدي « ةيناث عزاب ةماملا لعل
 ةناثوق.سعزملاو هنراقاذائشلانملارد_صمماملالا نمةرملا ةماسملالا

 ىلع سام لكححو ىربد ىأسا..ةلا ىلع لادلا 56 بدبو ةمالال ثعن

 نءةمملاءابلا مضي ريلاو نمال|ععرلا بوه ميسفلاو اسماه بادوهف ضرالا
 اهفاضأو هل عج ماقسالا للعل او عنك !هدقغب ءارمي ضد رما ارب لاقي ضرما
 ىلاعت هللا هجر ساون ىأ لو نموهو جرتأ ىنعع لعل وق نال هسفنىلا
 : د اتناول امتع

 مقسلا قءرعلا دمك ب مولصافم ف تشقف ١ ١

 سوغنلا هيام ىنةلاو جرت_لاو ةقرلاو نسحلا نمتدملا ىفام ىنضضالو
 ىذر ضرافلا نبرع نمقشاعلا ن اطل. سلو ةحارلا مان أرك 3 نم هذ اس ةحار
 هذع هللا

 مات) 6)



 اان كا ل و

 ا يق رلابنعط ننال اهةث اقح ىلع حنا

 ثدي قد ءاةداك اه رام مه دنع :راص ىب> مهتنسلا ىلعاه رودرثك انافلا

 ةيوغللا اوه اق- نود ىزاحلا مهدارعالاءه د_:ءاهنم مهفبال اهوقلطأ اذا|

 سئكلاوأ د افدرولاو اديقلا ىل- -علجحرلاو نصغلا ل زغتلا ىفاوقلاأ اذاف
 م-ةةياكباضرلار اول سعلان م.هفداذكهو فرطلاف فيلا اوأ فدرلاف

 داحاو ممضعملو كلذريغىلا بامحتاودربلاور دل |نم هرعت

 سانلا لاو ىلع نادضاعت ٠ د هرانعوهظاحلا فوفهمو

 سانمهدغلئاج تناك 5 سجرن نهمراص:ءامدلا كس

 موضعد لور اب تن رلا ه نش نمو س .الاو سجرنلا نيد عجلان بسام

 لا او
 مادملال حام عرشلا قدص 3 نكسأو ىلع هن راومرح

 داحأورخ الو
 مادماهتق رّنارمخ د ثددح اهفطاعمن هىذنعو

 مامهلامعزالوانةذامو < لسا ئركملااهئاحنأقو ْ
 ميقتبو ةمهملا ذي ىف. ةغبانل لو لا ماما ءزالو هلوق راثأو :

 هلوقبر دما ني نامعتلاد أرباّةدردتملا فصو قةددوملا :

 دمعالاب هناثل فشأ أدر 5 33 اةماج ىمداةومل#ى

 تيتا ساو هتلامأ تكس داع سماتخ نام لاك
 ىدصلا شطعلااهةيرابرب تن « هنأ ك4 هذاملو ماما م 3

 درب نيراشدلو
 ٌكتواسملا فارطا ةدابشالا مع رعت :ةعرب غارغُت ساذلا تنطأن

 ا 0 _ ةدحاو رهدلا ف ةرمانترزدق

 ماكنا تعا رصف ا اا ورق هقيرنأب كارالاوعز



 لا
 لالا نص قاوغلا ن مو + يدار دان

 هللا هجر ىنعلا ق هلوق» داحاووخ“ الو

 0 -لسالاو ض.لاقورساهفونم 4 ةصخاشراصتالا فال: زيزع

 لجرلا فشلا لدءدونحلا قدوحلاو 4 ةل أن ىهو اوداح موقلاىلا ىف 35

 عمج دقو ا 6 1| ىو ءاذملا تغب ىناذلاو منا م ذلوالادو ا

 ءاسنلال اح نأ ساد ىورلا نيالو ف وعملا سانا للا للا سرأ عم هل
 ناسسن ناوسلاق و ا:دسنانا 4 ةرذعمناة دهعي نضقناذا

 ناد ركذال لب هانتمالو 5 هب من ملاناركذلا مزانال
 ناهذأوما 1 و دوج *« مهتعث نأ انياعلاج رلال ضف
 ناعرناصقنلا عم موق لهو 5 هن موقت ال ءانو و مهق نآو

 شاأهجرقاعاسلا نيالوقءاسلاو لاحرلا ف دو ند علا ن مو

 كانف- ١ انبي تع :ىام هلل يب هنافح ناسحا ىلا ةيمداب

 0 برح سنا ك.هاوق موتا ئتسا

 كاتمبوملقل أن نه تغلب أهمو 5 مهفوس'أبظ نع ه٠ .كطاش تنغا

 ةرقن ةلء هلا لادا ع كبة فدلاو مه-> امر ىلا فاضه ل.ضفت ل_عفا ىذمأ

 داحاو مهضعيلو هنسحت ةروص لكو شدوا |
 تامأأب مرعل ماا 0 0

 5 ءنلا تاوذ ني-ةراطال 2 ايرلا جات ىلع او رشن رمد

 : اد ا مال م َق كام 8

 0 مسنق وأ ةسادأى تارش اهله لاق 0 نحاول ةيرشثلا نونا مل او

 نيغل ايريدغلاو 8 ) انالالع فاشأا بار 31 ىعس والم لوالا

 عل 7 اهحرت ىا لم_ىل |أهرداغر ءاملان مةعطقلاةمنعملا

 ةراعد_ساىلاوعأ اخ :دإ هلوقَن !ىذالو حراش لا مهرتاك ل عاف ىنمبال لوعفع

 ىلءىلاوع !!لم<نا !ىجشو هم او برقعلالاعفان م غدالا هةمق-نال

 وج وس وسل ل زرع 2 ل م سس ب ص ص صمم



 )م ظ ظ

 ظ 3 يامل عب ارحتاو بح ا ىلام-هفاضأ اذهنو قشعلا ملحن انذلا ل
 008 مهو ىف ىناءع4 ءفرظ» ءاملا نا ارهاظلاو هن *ثانىلا عج ربا هلوق قريعذلاو :

 | هب لوءفم تيطوءأس دلاو لاح احرااعوم ةث- اناا هدارع نأ ىف حيرصر هاظ :

 | سنجلا نابل لعن مو ني> نم هلوق ف نمو رخؤم لءاق ةلودوملاأمو مدم |:
 | ىترح ناكتحخ تاب عراضمتد ديري هبال بضنلاد كى هلؤق لوا

 : ة.فاك د 06 نا ىلع ثدناتلاو ةفصولان مه.فأ 1 فرصتنال :

 ْ ءا لان ثدنأت لاق الد ةناثةلء ماقم اق ثدنأ | مول نال فرصأ! عنه ىف و

 ا تدل ” لماعل افا واق ه4 | ىلع ةفوطعم هل ما ىرةلارانو هوقو

 ١0 !|قومّتا لاك ابلا كا دوغلو اريمغلا ف لاش ]|
 | مهونو لعتلابةلصتا|تانالا ننوه نأ: لعافناباودلاو ما اركلا لاح رااأإ
 ا ىلع دو عد رسم ن 0 لاك لاثرنأتلاءاكفرحاجن | ملا :

 | ءاضنال تعنلا عضوم قةل_او ساحل ىنل ىتلا ىهكارحال هلوق قالوءاسن

 ظ ىلا نور: لعافو ىحلاها سن ىلا دوعد نأتي لعافوءاضن الا ىهم هلوق ف ةريمذل او
 || تدق: ام سدط لعل او نمل نط ناكر اك نا تلاع :؛

 | لاح رلاق نات دو#ناستاصع انممنال ةءادشلاو مركسلا نم موق سانلا

 قاهعقوأ واق عفعض عم ه ف ارحاب تناحااذا!مالءاسنلا ىف ناتهومدم

 /| تناكا ذاكلذكو هةهرك اذااهجو زبك ةفلا قوال ءلاخزت-هن 0
 5 دوما هعضومرغى ام !اغدول ا ضتاهاىل اك ور 2 ْ

 ١ ىلص ل اقدقودو كلذ رأ كشالف فارساريغ ن هنأ يالا ممل را رم

 | ىونالو كم ءلع قف فنا اههنع هللا ىذر ركب ىلا تن هدام وما ءاعهليا

 | ثي- هغالبلا ن .تايبالاذهىفام ىكالو لسهو ىراخ انيااءاورك.ءاعىومف |[

 لاما فيم حارابا عتب لك هلاحر و ى 4١ |زهءاث حدم نسب عج

 رن نأ فضلا ماركحا ةياغغو لد نأ حرام || لان اةءاغنال لائلاو

 تيطخلا ىدع | ةتاذب نسا ل وقلذيلارءاسنلا فصو نمو لبالاو ل.ل اهل
 لكلا اوغيط ىدعاف فيام م« اهمالظلا عمرو رب ىلسك

1 
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 تا
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 هداسان م تاكتفلا ا طست دا 4 هءامات لاذ «”جامجناىل و

 هداةص قرز ه-ةقمر هلافرط 5 ىثنذنانقلادمرانقلااولعح

 هداقرو هئاثحا ىلءالا « هراجنمأيو م-وليزت مح
 | ءهدازىفه_ةةلل.-رلال دق « مسه معنم ةرسظن دورت اذاف

 || نيالو قخالامةقرلا نمل كلاو جنغلاامعاهلاصن تءقسدق هلوق ىفاذكو
 داحأو ىنعملاف كلااءانس |

 لكلاو لكلا نب رمل رشنتو + لاشفو ىلح رو والت
 لسكتلا نما رمق ضوتتلالا + هامل ملاب تاك املك

 ٍ داحأورخ "الو
 لمثاط#انالسكف اطءانوطذع خْغاشلا موضوم نئاعضلا فو
 هّشاهجرمظانلالاقامباهاهأ نعضوىتلا ءاسنلا ةههملاداضا ا نئاعضلا

 لنمو نيج نم متاركلابام « اهيماركلاثرداخا تيطدازدق
 لاقلا ىلع مومَم ىرقلار او ىدرح * ديك ىف نرنمىوهلاران تمدن

 لنالاو للا مارك نورك و 5 هرئلارخال ب ءاطن اند:

 || لبلاد دضواضسلا م ركلا ل هاو ةءركح عج ماركلاومر عج ماركلا

 || نودلا ف فقع محلا مذب نين اواءم لبأاو نمحان هل. اق هنال "سنه مظاستلاذارم
 لاق ءاذسلادذ اكرم لذعأ |رفو مرك كن يو نيج لاس ةعامهشلادض ْ

 كي ىرقلاران ف الخ دي زا ىوهارانو سفتلا ىوهروصقم ىو او للان
 نتلمهلان ىَّر اود_ةاولااها ملال_ءلدق ونا عاق ةفامخل اوهو فقالا

 هل-هولابجلا سور ىهو هلة عج فاسقتلا ضب لاقلاو ةراح ااروضةمادذُدم

 هدارعو لحانلا ليذهلا هنا قيسووذن عج ةمتعملاناسضنالاو هالغأ ملك



)4 
 هيلا ارطابرخ ”الالوقو

 رشدلاو ةقالطلا عباصههيلع م تدقوت نولئاسلا هاتأاماذا
 رفةلادللا ىف نزااءانعقاوم « اهئاك ىعن فورعملاىرذ فهل

 سفن الل زعاهيدانلا ىنكس نال ىرقلاوهورضل |نونكس : ال ىأ نورضحال

 نمسا *مذ: ىلاثلاو رطل |ّمفلا,لوالار طةلاوءارعال ار هق تدم -هلودتد مدعل

 ءال ءهنأ انعمو ةرطاملا ثان ةر_عملاب متامغلاو هيرخيتت ىذلادوعلا

 فيضل ا ىدتتومل ضرالا| نمع فارع ىأ دهب ليللا قراسنلا نودقوت نيحودملا
 فيضلا مديل ىطلاباهود-ةواراناار !ارطااءافطا اذأف مملااهيىراس ||

 هللا هجردو#© باجشالو مهتوب ىلا اهب ىدتومف هئارلا

 تنكس | هذه ىل لقرأب 1 عىل فد 0 مل--تاىذد انآ ترح نا هللا

 بخام ضع دن و 0 5 ارطو اهئاعرج نمد افلا ىنذقتأ

 يتلا كب تاضنا باع لأ ةهجست اذ_ثىدتهت ىنغلاتمعد- “و

 ثدح بحلق هلوق ىفو لزنلا ةمهمل ا, ىنغااو لمرلا نم ةببا رلاءارلارءاعرم 2 |

 مهطعم ءلو هيوم ةزعو هدو. نص كف ةغلاس دناأ ىدعلا

 مرا احر اري زهلا باق #* هنود غب كلرعم < ةمارسعش و

 موه نم م لساقلا كاذوالاغ 8 0-0 هداك ادم

 رخ ' الو موه# ن مىللظو 4: موداوسلادب 15ناخدمومحلا

 ركو ىل_عءامتك ارينا موج 5 ةفوذت لك”ىحلا نود تمجدقل

 رج نعطي ثدالانيرءتمدو +« ةمقدوسالمللا مالظ تذحو
 رهأ | هفما فارطابترثسع 5 أعرودب دسلا قرب اهب مشا

 رجم ىلع لطأدق بدضقتاقف «ي ه-مالق وف ةذعصالا قلل

 رش ن ءرامثت من |نمعو كانه 5 هريع نفخ قربلا تلقو ثرمسق

 اتوبب هوتحن ىأر ذل |اوناح نيذل ادوممو ه-:مو تعطق ىأةدحوملاب دج

 ضراللا نم ةزافملا"افلابونونلا ضو قوفةانئملاءانلا مه ةفونتلاو

 لطأو عدلا ةرمهلابةماللاومدصإلا هنكم اركورسفلا كك ,ىأابجبموحيو

 ةلههلاب 2



 0 ةلاهن ممداو 5 نمءوالا ٍس ئكلاو ةك أر الات حل آ /

 سكس٠ مااا كاذهءاغفا »ع رداخ تبل ه..م دردذخ لي

 سال لوحوةلجلا لعل ممل ةةط اموال اوردحتو ادتسم ةضاردسالاو هلوقو'

 ريو هود سالاىل ادوعب هه : هلوق قريعذأ أو هن أرب قاعمم بوصنم فراظ

 لهم قوهو سدح انا ءأ لالا م هلوذ قنمورخو» ءادتسمباغومدقم

 ا هلوق قزورجمارناعضلا نمىلاحما لع ىف هلا مون هلوقو ب بتاغلتعتلا |

 | هلودو ةكحأل مخ“ 1-9لوقن نا عصب هنال ل. تلا ىنءماضب أ اسييفو نيدصاقىأ

 هدحاك ال لاضة هيلا فاض اريمغأ أو 010 !ةفص هل« اافاصن تءقسدق

 همك نوكمن اروع كازا < هلودقءأسم اود فاخامنلاحر هندار اأو“

 00 ىلءلل مامذلا راها ن ل الا مامذ ىف هلو ىفام كالو تجزع ىنعم ١

 اغلا ىحلا لاجرل دسالاةَراعّتس!نم اغا ساك_!ا لوح ةضداردسالا
 5 رةايلا نا حراتملا لوقو ّنهرو دخل ساكعلاو مهماسنلءامظلاومهتومملا

 هلودفو , | ةراهتسالا نال فدعض ندحا ناك همشتلا فاك دسالاك

 انهاناحت اروتفل اسمملاةراعتتسسأ نملكلاو نعل اي ءافاصنتنقس]
 نأءا ازعل لل ىنعمرطلا ةدْقنف هلوق قوانافجار اك و
 صعب لو اد ءطلاأاب تلد 42 نطا هاوفصن

 1 هوس تدان ز هب * تةعذان |[ د نط اك حو

 ا نمءاير علطت « عطاس د:هلارعنمجزأل |
 تاريقت .ةدو عافاعأ وي كلا ءاضلا# .انزجتاوتما داش ظ
 ءارئاناكر ع جرالاوءالا كر عرف افءامملا نمت امم ىاءاغلاو ةمعتملاء اب

 , تجراو تثار ترشتنا ىأ حرفك بر أ! سطل ير لاق ةئاراباعا ياو
 7 ارخئاو عراطمو ف عطتت ها ضا علطتو هد شا راو .هواضأة ةفئاراا
 ىردملاءالعلا ىنالو ةرخ عج تو. ءلإ

 ىض |ىقزءلادقفو نورمذ مال 5 ةيدايراندجب كو د_فوملا

 رطقلا نيراسال مامغلا تح 3 م-هدينءاتنشر اعلا ى ىدهاذا



0 

 ٍ ثلا امس :ولكدزك عْنمَقَر امال قرا فا. ءالاودهملا مامذل

 لاحناو ته رلا تسفنو ه_ةقار ترشثنا منكر فني برطلا مف: لاسقب 0
 ىدملاو بيحاءا اريدك بحل او موقلا توب ىهو ةلح ع جفاك ارك
 فاكلار ا ساخلاو عوجلا ف هلرماظنن الو ساق ريغ ىلع ودع عجب نمعلار يسكب

 دسالا نكسم ةهعملا,باغلاو هرفص مث لهرلا نم هلوحام سنكم هنال ىظاارح |
 نهنئماإل اظاغَلاو طال الاكراصن الا ن ءسىتاغلا ىععةقيتملار اهيالا نم ٠ْ
 اهفرال ناسالاةلسأهن مواهفار اطاةقدل حام رلا كرمع هام وملا لسالاو ضرالا ّْ
 ىأ مون هلوقو حامرلاهن توشرص 4| هنمذكتن تابرمالالتاراودحما ١

 ةئشان الدو لا فد انهار هسا ىو هدهد هعمل هلق ودعا ْإ

 نيو مو ىدلاوثن ىف مهاكم نا ىاايرواسةاذاءاشش .ازوهومءان لاقي ْ

 دارأ هنا ىلع ليلدلاو تاشلاة ا افاتننو ءهل نولعص وىأ ةءاحلا ىفأشني ١

 مج اردكجب عزجلاو اعيج مسوملع هيا نمد اا ملا َى 2 1لاحر ا

 مهلا ماهس لاصن ىأ اهتةرقح املا صني دارم او ىداولا ف طعنم ىازلا نوكسو |
 تةهءلاق اكرع جعلاضرأ وهولءفغلاو لوقلاف سكنلا ةهعملا مضي علا ْ

 لاحافستعم هلوقو نيءلا نوةخواعب قا داوساكر م لدكلاو نعت 4 ْ
 هناىلاةراشام ؤنلاقكنيفستعم لق,ملاغاو تأ :اعا ع كاس: لعق نو
 نمائرمح وهذ لدللا ةمذ ىق أذن رسسسك ىنعملاو ه.فاع وه هقأر +: سال همامأ همز ٍ

 ىحن اس دام ة.فمف اهتف ةءاولو ىتد رطل لالش شختالو همالظاب قد رطلا عاطق |

 ا فر ظودو رمح ىدعلا ثء>وادت. .مبلاف هوقو د مومو مب ىلا نب لمت :

 اريد_ةتوأ اظفل مل ءفلاواةمعسالا للا ىلا ةفاضالا مزالمم ذلا ىلعىن.م ٍ

 رقم سأ تح > حرب د او ديز سل> ُثدحو سلاح ديز تر تساح كلوقف ||

 رقتسالالءافاما حوفرم ىدءاف نبا كحوار 2 ىدعلا يحواىدعلا |

 ثتدح ةفاضابر وردم هنوك نس الو فوذ ار دقملا رمح ادم ل فوذمملا

 ساالف ا اعلاطالمهس ثم .-ىرتامأ رعابتل لت ااا هب رعاه. 01 :

 ارعشلا 1 د كد _- :



 هناه عج ءئااو-هف هلو- ن م 5 انتلاو مراوصلا ضد تع رئادت :

 هءاسمتنوسعلاةفراطكاذلف 3 هلهأن هلال هاج ىلعو

 هبا هجر هدنلا نءالو

 اهراروحا ىمعير_دأ | نومع قرزب #3 ةلفطءاضنب ءار# اًةاك- !افو

 اهرادسا:ءرد_خلارتس نوددن د اقدارسءاملا ةنافرانأ

 طاح | هزمو دخل | لود بورا ارئادلا قدارسلاو ةمخلا فاكلارسكمةلكلا
 كاللاءأن :س ني الواهق دارس مهي

 لحكا ةمعأ كام نمهماعراغن 5 اننافاتءرشا | اذ عي _فةدافالأ

 لهذىئ يروح لالا رعذانا اقاعم نئمط.ذاهل تبغ

 لفل ابان هديمشلا نوددالو ءابانردبك ومضات نلو

 ىراحتا قد رلا ةيعمداضو ءارلا مضي باضرااو ة.ءالملا نيل وه اية .ءادملا

 رع ةثلاثلا ةماسقملاف ىريرلا لود جيدتلادهاوشربشان وأبان“ لا نسب

 ةيدادغتلا

 شضردبالاىوندوسأ #َ رغصالا بولا روزاو ءرضحتالا شداد لا

 رجالات وملااذ ف يب قرزالاو دعلا رى * ةوسالاىداقلرا

 مهضعملو

 ءامد,ثدضحن هنأ الاثم ع :قتاقدتج ءاملاقوفن .ضخلا

 ءانضملا ةنهللا قوفءارمسملا م مدارات ضءارعشلاةدعسشلاك
 ا

 ءامسشالارئانسن م ىرتاهيذ * ارط:م نسشحا كلانيع ترداام

 ءادوسلا هل-ةلاتدءارعم 4 5 تكلا قوعءاضل تماس ١

 مظانلالاقو

 لام اىلا امد تاع .طلاةدععو 5 افسدعم ل-ءالا مامذ ىف ام , رم

 ١ لالا: نمت اغاحل ساما لوح د ةضارذسالاوادعلا ثيح باف 1

 1 ا فلا ءاسم 3 # مع .ةسد:عزجلابةثئانوفن
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 .تتطاهجعانطانء ةمورالا نود 5 هلّنعهيفاساركنادارااذا

 هللا هجر قارول !جارسالو

 1 ىنة> ىلا ىوأت سدأ ىون ةرمدش « متاح لو>- ض..لا ىثضء.ل|نم

 0 هلو>- نمو ايامك مامتاب نادر

 1 امنا ةقيحت ىركل راسم اعاونض» .ع امتظف اا ءاسد-و 9 ةريع م - ها

 أ 8 و عراسضملا تفي همر ذ.ئثلاننذلاقي اولذ ىأد اضلاباوتضذ

 | ليضب سدا ىأداضلا ةءارق ىلع نينضي سنغلا لعوهامو هدمو لك ى امسك
 !ٍ ىلاعت هللا جراد اهل او ناهكلاكءاشرلا هماءذخ أب حولا ىلع

 أرشد مدحرو 9 : ميدل امأو ابل اه ربا ديف احدلااما هبودتجو |

 0 ىرشلادساهلو-نمو 4 ايساكن مل فطلا قرسآ تح

 ا نب رعلاو دو سالا ري كح عضوم ىرشلاو هباوَدْلا يضدتريدسن عيرادنل

 ثدلو هذي رع. ل لاس: هقلأي ىذدلادسالا ىوامة:ٍرعلااذكو نيت مهلا
 قرعأم أهم سذلاو ةل-٠ .هتل مس اقر يغصت لا ةغمصب ةذي رعامأو ةداغ

 7 37 د ١ : سنار 7 22527070001

 ىونلا ىذاقالو
 تفهرتملا قدلا | نيدت دفا 5 تهد ارا ىفة دلل لو

 تيلب# فيك كد 2 امم « هن كدبحت رونورا#اروت

 بهرام ن نمأه وم هذمن ها 1 عنيا

 ىهذتال ىهذااش عامشلالاق « ةرظن فرش ني-عتتااذاو ظ

 مهضعدلو ىهذتال ىهذا اهل هاوق فطلاامو

 دمعتم كسانبت درا اذام « دوسالاراخلا ىف ةصلملل لق
 دوهمملا ناين هإ تففو ىت> - مرارا ةزاكصلل رفما ناكل

 بدالاد :كضعب ىف ترك ذةفدطل ةصق ىتنمأ |ننذو

 3+ . دايلاووهضخنلو ]
 هبا اذن ماو ير 4 الزنم ةيرماعلا ىل- راو |

 هس لس“

 دق



 وهو ةسرعربغو] هما هندأو ىذلا نيمحمل ىزر لا لاقو ةمد ل هعأو لمح مو

 هةه-نم فأر ارقالان الووبا ال هب رع هماأموهو ناسا اقل ّْ

 عرذملا 4لاقي هب ع نم فرشأ هماىذلاو مالا هجن 3 :.يفاو لمقلا ْ

 0 ثلالاقاكمان«هنازو ىلع ظ

 0 ءدلو هل 5 3 م يلهاناذا ْ

 هءاوىلوهءووأ ن نءوهف ل دنع« نازو ىل-ع 0 ا 9 ملا لاذلاب ' ْ

 مكىلوماهنم لكو أ هوناال ةب رعهماوأ نا اعاد اردخ ونايب رعداوباوأ ةس رع

 لسع أن ع ىناغا صا او ىرهوكاد_ثناو سوماسقلا ىف :

 سا موسأت هن لك ع نك !هلاو نيعيهأاودنعلا

 دس تالا الا سات هلصاو سات لوعفم' مع اوهءر أقمم هئرلأ *ىا '

 هاد عرونتلا لوق نءذو أ« أرج هلوهو ىرخأ |[

 تدالج وانا ةماوىل_كارس «+ تبيراعالا ىزفرذالانم ا

 اره دلووهو زمهلابرذؤج ع حةدودم :زمهامهئد همم ل اذو مم كرذألا ظ

 |١ ل اتوءادر|نودو راخا نم هعسوأ بوتوهو بال عج تةنالسكاو شر 1

 ضدسلاب نووح هلوق ريسظنو هريغو أ بوث نم دب ىل +امباالاسرافو ا ١

 موضعب لوقرعتلاو ْ

 لاحماو براضملا“ *الت قو 0 شرتعملا فوت ' ْ

 قوتنا طالوت يع دار زل رف فراخ
 1 ل يدك .كب لاحتاوةل..ةلاود وه ا-وملاب ل ْ

 عجئاوةكنرالااضأ ى مو هن ورضم هع ه. ءاعىذلاريرساا ىهو كرت ْ

 يلح لفمكت اولا عمت فور ءمرءاطوهوةل ةدح اواضن ا ةلحئاو كنار الا |

 ىراظو ىلحالا كل ذك ىلعف ىلءعج دجونالو ملا نوكسوءاحنارم .كحب |
 هيدشت ىذلا ل. اوهو ةغلىفاثاا نوكسو نيته نام ع. جبان امالاو

 هناك نم هعضو مه ىفدافان كو بانطاريغ ىلع عممجالو جارسلا نبا لاق ةما

 ١ هل وو و ه.لعو لف # اودرفإل د> او ظفلد للمعتسا 32 :طلانا



 ىلىوط:ضرالاتدجوالا « ارئازكتةجامهللاو ٠
 اراهن هروب ىل_ءمهتةاواراهج هسفنب رطاخن | ىلسعىوحلا دج نمممهوأأ

 1 لوهتب ث مح ىلمل نون
 قراس فاك ىن.هد لاللانم « ةئحدف م-:رزال مكةحو

 قدجاولحامرلا فارطاوىلا + فتاوه فو.كاوالاترزالو
 مظانلا لاق

 َْ لورانس كلان 00 نسا
 بفهذلاعازنأن أ ارملا هم ىلحتت اموهو ادد تماهعذن لمت ادحاواففتعءاما

 بانثلا نم مسدابامةل- عمجداسحلا م ذدللحلاو لالخ او راوسلاك ةذغلاو

 ىعلل هيهلوق فوةامر 10 اه يبول الا ةز- لام الو
 01و نوع لومفعزادغلابو وتنامحإلا لع ءلان قو ىقىن«عءاملاو لاو

 هفصامهو فوصوما ىلا ةفصا | ةفاضاب اند نءامومذ ةفاضالاو هءلع فواع<« ١

 نهروعشءاسن ىحنا كلذ ىف نذل اءام رلا كلو نومحت ريد_ةثلاو فو ذم ||

 | عاون انه تد. :ءلاىفو رجاربرسو رجأ بهذ نهىأر ج نوال-و نومل-و دوس[
 َّن ا نال شةنلاهلصاو مجابوةدحوملاب عبدتلا عم د ديلا

 ناولا ىلع لدتاظافأأ رعاش ارك ذب نانييعيدنلا حالططا|ىفو باسدلا ةعنم

 1 تالا هموت ةراوداوسلا را ذهنال ةفاتنع

 ةل>ىءادوس ةملاذ تدأر م (ثيدحتافو) انس ندسحل اديزيرجالا نال
 ىنعملاق لءتاذذو ملسو هاء هللا ىلص هللا لوسر نم مة اح ار ْ

 رجأنسحلاو نينبعلا هن قورت 1 اهضامن ىف ةرجا ماعز اع

 50 -8 لاقي ءىدرلا نم د ماو يش لكن مر اسخن |ءاسحلار 5 ايهما

 كاني مدل بهات انيع وراحت ىأرم تايقر 0 |

تاب رعهاوبا ىذلا ليفان :ناندي 0
 در ىرعهوباىذلا نمد ”ااباده



 ىناحرالا ىذا ةالو لء |ت م لفاحلا ا ْ
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 : هللا هجر ىذتملا يمال |ىالو

 بّضأو# 'اواهيو دىلاوعلا عوقو 3 ةحاحم | رادا لعق هم ىلع نوم ْ

 قامأسلا الو ىوملا هلتق ف..لال نر نادت ىرمقثاعلا نأ كالذو ْ

 ءاارالاتاد ىوللاب كرادو «ي كاعر يا هلا ةلاعر ْ

 ءاوه نمل _:ةاباوؤاك امو 03 دعم نم كموق فو.سفاخا

 مهضعملو
 مالس اوه ف ىد_:ءتودهالف 5 لَ ةريدعلا ك.ف ترذت نأو

 ماجئكلاج ىف مو لكحيىلو +« ادعلا نم ىو ءانجالا تعا لوا
 اذ أون الو توملاءاحلارمدكم ماسحناو ةمال اا ىنععمالسا |

 نوما مهل نو عقول 2 ىحناوح نيدو مس عار اىلا

 نيءطنودعلا ظاحافبص 4« مهاعطو مهءارض باسم لهفا

 هاذ ف اضع ناو ع مع نسهطو بع كى ا

 مام مالظلا ناولو ىرساو كك اوم حانت وأوريسا

 ماين ةاشولاوال- .: قرطاو '+« ا.ةرتمال مات وم ققخاو

 مارحوهو سفنلا فالت لحت « .ةومص مادقا صال نك« ملاذا
 ماقممالا كءتاهنسسالو + ةلحر نيسان هل سلا |

 ىرلاالعلا أل وق ن قير وهز قفا مدعاممات اةلارسكي ماثفلا
 لذ ا ماللفاان أوو ىرساو + مراوص حان 7

 راهطالءللا ص.ةوةرصم 4« مهةقمر ى- احدلا ليذ تءصم

 راض:ءاقرزلا ةل_ةللاب ىلا' « دعب نمت رلانأ:سوممرزو
 اضأ هلو

 انا.الو ناونعلا زد عنا هسئاالا ع ةكيغشلات أ مرات
 انيهىدنع موقااطتةتأرو « ناسمابشامل ال ردن

 لاقاذةودوعلادنءلاوهالا ناءانالا تارت مث |
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 أ نيحتا لشفلاو هعنمو مان أ لس ع ٌْ

 | معلش ثفلاريك مهآر اراوأو ةئمو حرفك ل ُتفردصمري دل لال اوىأرلافعضو

 0 ىكحاورصأ 0 جور ادنحا لئلا قورطأاو اول دعم اوعزانتالو

 داضلا مث ل ذاومب ىحي هنآل ناكمن وازانلا مهو بزعلاءامحأ |
 نمط ةلمولا فوت م ذ:لعوداووا هني لأ ضرأب ل_.ج ه- عملا ا

 هب تم هه هلوقو ةرو رب ذأ هقردق فردت الوهو ىراةدو< نوروومشم او

 ةيفانك | ةلاوءادتنالاواورح رب ىتلاو قواولاو ىّتا تعذلا ل#ىفدل- جلا
 واولاو هيمه ىذلا ئالريسفت دب رأ ىف هلوقو فراا | ىلع روصتم زا .>أو 1

 لو نهنأوهوادوهم ناك أر ىِيلان ا ىنعااو لاح اواود اج دقو هلوق ف

 7 اعتب ودرهاطب لمت هدف نيغربنا بحاءاسنلا ||
 ىلاعت هللا هجر ىومالاةعمبر نيورمعلو لمح لان ن نهدنعا]

 ال0 يرض ليلا ديف نود ع قنا نك زيا
 رول | ذك لهو هانفر ءدقد ع مهن ل و ا ٍإ

 موضعي لاق لعث ىنيىلا ىمرلا ة.سن نمءارعشلارثك دقو |
 ماهسن هةناكلاتوحاع ع ىومر دق ةناكن نم ىو ٍ

 ْ ىئارو ةس.ءار لك كومر + مهوأ لعثامو اولضتنااذأا

 ١ دا ذلاباواذتناو ماهسلاءاعو هيناثلاو هرومثملا ها سقا!ىلوالا ةنا:ك

 1 داح اورق اعاب-لا 0 عملا!
 | ١ لتك اردلااذاردبلال عمت « انر ىنفئاادا ىذفلا :؛

 ٌ لت نه فرط: ذال ةراظن ا ل -

 | دصبالو قشاعلادربالا م ىحنا نومحت:امرلا نوك ىنعاةلاحما هذه نكل ||

 : باسهاالو هلوقو تدب اهالحمنا اهل ًامسو قداصل اب علل

 ماخقايف تيلا ىنازاسغت نالزغب لاالو هلوقو تدملا ضسلا حافلا

 | هحارلاالمالو لدكلار ارا نم ل_.علارثأتس امو راطقحالا ماقعتراطخالا ظ
 ؛ فاو ءارااطرتستا وا

 تيلاهءحاص ا د

 ال ظ



 داحاورم الو
 |١ . ىو د دأكى تح مهنل ا ىلاوكشا 5 قرح ىلعأب وطم تن ةلامكح

 1 نيكه سفن ةحاح هناك 5 ه.نو.علا قرثلا لطه دق ايلا

 موك م اقاز هلم موهضعت لوق مال نبءلاةراعتسان دو

 قرزالا اهسلم كوورب ع قطنتال ءان سد>ءأسرخو |

 قرغم جدلا فاه نودع نفس لكن هن دتح و

 رخ الو
 اناس هيلع ىلا دق بطقلاو 04 فرط هام هلا تازاقو

 تامدق ه>امصن اثنا 5 ارهاوسداد< | ىف سشعن نانو

 هل ثمزخ الو
 أسةسعو لاطواروس ءةعطق ع همت هقوأت ذب رلو

 اسف: :ءام ادق ىف ناكول 0 ىنباحأف هعيصن هدو

 داحاورخ" الو

 سعس# نيد هةنحأ 8 للي جا اصلا ام

 سقم ناكشدعب * مضر كعب
 اًضنأرت الو

 اشرعتدق مأ للا لاط 1 - هيأ د احدلارب_ث:ةحارانرثلا ناك

 اًسَقنا هل ىحرب ف يكريشي ساقب 5 برغمو قرم ندد نع هارت لف

 قلاعت هللاهعتز ب رطخما ىداعتللاةنامتن الو ْ
 عناصانأامدحولاناكف تيرس« ةلءلب تناديرو_هثمةطعخو
 عف ةارءاقملانوزاف نوع #* اهن'”اكموهفأاواهاحد تحته ظ

 ظ
 1 لشفلا نءانامحارحرب ىقلاو #4 هبت ومه ىع ىلع نادل دل ولف

 لقت ندد نم: امر ءاسجدقو 5 مذأ نم ا نب

 مامتف «ندداكري ىرك سك 52 5 !اىىوغردشهدشر ا دضفلا
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 1 ناغالا تئاوذب اءصلا لءم 95 مو رب ىركلا لام ةباصعو 0

 | اا توق عر سايح با لامردصملءهأ

 ا هلوق سائق انههراعتساد قو سأرلارعشرئا دق فاوذلا لصاواهفارطأ
 ظ ةباصعلابىروو عاجلا دارعنافةباصعو هلوقب هيرو عماجسالم_مسؤ رب ْ

 |وقا رولا ملا د 0000 ًاراااهم 06

 لل ا هل ةزهاس 0 ا
 رو ترك ل مج ءاقلاروحالا دنت #* مضب لجأ

 قاهر ادئار هالو قنا, بانلامالاميقضويفدافسالا نم مرا
 4 رومألا ل دعا ىناريدقتل او غل ن نم هيمهام لعل «تناعان م ىنأمسام ىعهنال

 | نم لوهتلاةلاكالاو لاذل ام 5 : ىناذتو ريقحرما ىف ىناذخت تناو ةجطعلا :
 | تفك خلو قلص اوكا خدر دصهئاسلا مغ عبصلاو.لاعيملا لاح ٍ
 | هوقوامح لقت هلوقو هن غسصا امرسكللاب غسصلاو برضورصنو عنك عراضملا ١
 1 ماهفت_سالا ىلع لهشملوقلا اًذهو ىركلا جرم ثدرط هلوةلرعسهت تلقو :

 1 اههتمةزما فذ ل.هست أو ىنع مانت تناو كوع دأ أريد: ١١ نال ىراكبالا ['

 | ءادتبال واوا مفواولاف لحم لدللا غبصواذكو ةرهاسملانيعو هلوةاذكو ظ ٌْ ه.لاح ةلج ىنل دفق تناو هلوقو ىكمال ىنريصنتل قو هيلع: ل ىلدلل هلوق ىف ماللاو ْ ١
 | هكيرحت كارطضا!ارسكلاب موزحما لصمل لرحو فطعلاواو ل. تست هلوق ىو
 / نمم> قضالو نيزك اسلا» ءاعتلاد_:ءك.ردا ا ىفةدعاقلا ىل_عدم ذاقلل.

 | اهاعرب تاب هنافوه هرهس نع مهنا نيعو لول غج هصلا 0 1

 ظ ندوة لالالا ره
 ىنامإ عبق متع فرازام « هتاف لاخلا ىت ء ارلأستال
 ىاض» هاحد لص: مواضيب 0 ةمود تدعر ال ا

 1 ىاعم ّنهو هدكاوك 1 5 خدقر و ىدهبك أو 27

 أ هالال هلا داصلا,باشملالوصنو مونلا ف.ط ةهملاءاخابلابخا
 1 جم 0 وسما اسكت خا املاك

 2 الو



 رار_ غال اح مالدظ منج رازالا ل ضف رهثدقوراز
 راسهنلا ردنردث دس-ةرعف او د تحوصدل-و محنالاةضورو ْ

 وص لاق تءانلههأ ا تاَو مو فرملا+ ءافلارسكر ارذلاو لد امىأ حتاح (

 رأت 1| هنأ من نسالو هبرضدخ دعد هقار امآت لس  اذاىعرملا 1

 ا.طوم عدجلا اح نا ءادعاو # الزهر ولفلا مفعنا 0 امحأأ

 ىنوم يعول لطنم 576 ىَهَع 5 ىتدفتواقيقع ىمداوةزحدقف

 ق>ن نه هب وةعوىلىدا مس تاعح 7 ملا ضار ىلق ىن_>اعاو

 داجاواضن أهلو هيض بنذلا ىت+ نءىناثلاو ارجوا نملوالاىن+ ا
 5 ىررلا نسلم نال اوان غلا ىلك + اهكيازنات مى ما ءاجملا ىذه

 قدح | ىلع هيرئاز عف ةريرهزلاو اناس سدر مال.سال ضف تضقلاو

 أئءاو ةرورضال هريصق هذ :كلودوذمم نوزومتوص:رعشلا ذات اوهىذلا» ءانغلا

 مج فاقلا مغيب بضقلاو هل هملاءاطلا معنا :هلطلاورقفلادضىنغلاروصقلملا !

 ىرونلانيدلا ىدع < يشلا نعئور نماذهتةتايننياو ناصغالا مو بدضو

 نحر عشملو مدقتو عةروهملاد طا ىدعسلا هنا ل نءاامأو 9 هرمدب ن سو

 هدا ثرمشأن ذم دقت أاع.عجااماو لا خلا فا ايش دروس

 ىلا لود
 عيبلاو زابلصلاو موزناهبقشت « هن فترخلانجا ىلع ماقاىتح

 اوعرزامرا:لاواودص-امس.ملاو «  اودلوام ل-: ةلاو اركن ام ىسال

 مورلارداب نوناهرخ آو نيدهعملا مذ هنشرخو اكرم لمج عج مم 2ا,لام>ا

 ةدا->وملارسسك عد نااو ناضقو بيضقكب ءاد عمجداصلارس ؟,ناماصلاو

 رينو عسب 00 مهو قاستلاطبل عماش : هرم د ةعبب عسج

 هنئا هجر ىمابتلا لوق تدملا ل. ءبك راو فار طل لوق
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 ف لا ءارغا لاحق«: مونلاتدراطرمدقتلاو ةملا ةلملاو ةئادت !ىرذفا ١

 نهو بكرا لم لاح قو ىأ ةءاحة لج لمه بكرا او هلوقاذكو ل اان مونلا
 لٌعو برط نمد نب _عسفانم ورب لق فود َهَقل عدم نمب عع ب رط نم هلوذ

 : ىنعملاو هلت عا لو فرص: نال هنكل هات وطعم اوبرطل تعنحاصو

 الو ساعن نم هل هن مو بر اط نم هلم نه نمد أو عسل | نكلاولامدق واكمل

 عارةباثعل الا ل_عجهناف ةراعتسالا ند- نهلوالا تدمأا ىنام ىئ-
 د.٠ددرولا ىل_ع هلدال ىعارلا نمءارغا مولا ةبلغو ةعءاس رس ةناثعموثلاو

 . لاق هأ هيأت ه.حاصل هةث داك لعح زامظغالشا ىبد و عر || موس

 اقوم وحار اكابم نيف ماسلا ا ىلا كلذلا درط نيذه دعب نيدلالا

 ركسلاو موذالر *«اةراعتسا نمىناثلا تلا ام نعال ةالدكم نسحلا ةءاغف

 مد لنمو كاد 06 مهأم هى مهعج ثدح مقتل عم م #4 نمو هم. 1

 || هلوةوا.دش سأرلا لعتشاو ىنممظعلا نهوىف ابر لاق ىلاعت هلوق ةراغتسالا
 [ةقل ان ن. غلب اةراعتسالا ناك شالو لذلا حان امس ضفحخاو العو لج
 5 خاب 1 ئءأر باتو تفثقاكلوقن ءذاباهناىرتالا اضأهن تنل ن نمو ظ
 أ ناكلو بام |قرانلا لاعتشا عارساكىسأر ف بىشلاعرسا كلوق ن ع
 ا عمسا هل قوذال نم ضب نا لمق اذلو ماس قوذ مل نمالا ةراعتسالا موغبالا
 ْ ىلاعت هسا هر ماك ىلإ ا

 ْ اك ءامتب ذءةسادق امص #* ىف ::اف مال_ملاءام ىث اها
 | لهو ماهتوبأل اسقف هنأ أزوس الملا ءام ءاليلق ىف هلاقو حد هيلا 8
 ا داح أو مهضع اول ذلا حان :- نمهّشدار ا

 لال مريخ ه_-:مامهقةسسه ع ىتام<لوذعلا لو ىلا جدأ

 لاد_علاة.الم كل لوشن: نم +« ميد درو تارهز ىل ا

 داحأو ىلا_عت ناد رهمتلا نال و

 : رهنأ اة :-و قف لظ !اراث_ءعسدو # رطقلا تنش ع نع ضورارخأ مسن

 امد أو ةعلاءانما ارك لظلا

 رولاو
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 هةرري_ءدرا :ئثه-فامو 95 هريصخربسع صفانئثهءؤاخ

 6 : ' هنبادجر ىنأ تلا نيدلا فةو نيدو

 درابوهو هقرولاح مك *+ لحانوهو هرص خىف احن كف

 كع اوق نسةشاعللا_هرع هرعت هنوغ> ىذدهوانوص عدي ل

 اضن اكو
 ليوطلا ضدرعلاى ىلق عفوا « هفدر ىلدع رهشلاعالت
 ( ل هلأ الأ تاع هراسقفر * هرصحخ ىلع رح هنفدرات

 علا مذو فوفةانئملاءاتل | م ةدتعالتلا
 : نيشلا تف رعءشلا ىلا فاضم ردصمن

 ىلا قادس مانا لاةنيعلا نوم

 ٍ 1 نءرخ أو 3 * هيرطسنعيراوك الاوله ل بق

 ْ أه-رس ةي كاملا حرس لاب حراس ع.جمماسل الاس تالمهعحرسلا

 | دعتمو م مبا رست اطبع عرمو ىرقا فا اطار :.مكح

 ٍ ىنءعدرولاو نو--رسن نحو نول رب نب_> لاج أهمف مكحلو ةيدفضلا

 1 ضان .لاود اوسلا عمت تلا نيسعلا ةمصمةإ#ةلاو دوروملاءاملا ىت-ععودورولا

 ٍ كبل هدو ق._س بكر لاو اوس ساي .ةلاو سامقريغ ىلع ةعاس عج ماوسلاو
 |ءاحماب لحرااوهو فاككلا تعب روك عجراوك الاوةريس ؤةنعلئام عج مبملأ

 رسل رت قدس ائكبك ارلاتةريعلارهظ لعل هس ئذلا بتل ىأ ظ
 |مك لف عرفلادخر عظت ىلا ةفحماوهواكرم برطلان رم ل_عاق مم اءارلا

 د_:ع ل صا اءاضعالال ةئوهو حرف كه لع لمن ماض أ لءافمسا ميلا

 | هرودملا بريرورحاءاطش ىذ ىف لماع ثدراط هلوق نا ق.سو ركسلا ماك_خ ا

 | ىفاكمالل | ىنععةيونعم مونلا ماوسو ىركلا رس هلوق ىف ةفاضالاو واول دعد
 ١ ةطفلمونلا ماوس تناكلءاسفلا مسال عديرانافديز لبا. ده كلوت

 | درب نا نع ىتدعابال ردصا اديرأن ا ةظفل هتاةمدرو هلوق فو ماللاىت عع

 | ل_.الاو هلوق ىفو اولاو ماللا ىتععديونعم ىهفدوروملادرولاددي ران اق هتلقم



 ل
 6 دممالو ىرذلا رمد |رمال ليالارع ؟كيك زال ر ياطمه ارم رخل
 2 : كاف ادعو

 روشاهنماهتسح نكاردبلا ىه < ةعلطب هئم َملاردب لباقي

 رضنأ رظاونلا تحتامّن 31 « هلثم 5
 هّتاهجر مات ىأل وقةدشلا ةقرلا هح زرع همحاص هةصوريظتو

 لاطأ موقلا ف ناك !لطادوذو د اورعثو لاحراادسج نادجتاوخا

 ىلعءادشا هلو ,نيسعجأأ موملل عىل ث هللان اوضرةدادصلا هللا فصودقو

 ةهدش موقلا ماها ف نوكين يش 7 هون هرعت غيتاسررانالل]

 هقناهجررازجلا نمسا الو فعضرب غن نيو ف: عرع ن

 رابحالااهمتكق ىضمنم نع م« تأبنادق نمرينو ركل راع
 ران د_هاو :لان مز-بعو ماظ 5 براشل قرءام لانءاك ادع

 5008 موزاحمءابنالاداتسان .كلاض أ ةمعملارزوصوةلمهلابراسحالا
 هللا هجر ىننتملا بطلا ىألوق دل اقادهاو

 ىبدرغب مضل ا|ضاسوىتثناو « ىلعفش لالاداوسومهروزا |
 صلال للاو ضاسداوسو ىننامهروزأى موه سوك هس همق لد اق هنا :

 ءالانمزلالا لد او عملاوهو ءارغالا نم ةهعمنيغوءاسسلا مضب ىرغس عفش و

 ىلا فصلا لوق فطل ا امون اناداض» ءامهنالا]

 ليدسع هلام مفهقهم « انك ءامدو قوداح :

 لوع# هفدر تلقثو « لاعش هفطع تففح لو

 لوق_عءلااهوخحن ىلاىنأت + دق انقار قنا

 لو انما هام كهف #* ه-- -وان نيام لوح

 لو دلاو فطال اهب فت 5 افطع هنم صقرا رو

 ل. جراخه -ف؛درو 9 فقدت لخادهةطعذ

 امك
 ا عا لذ 2 : ار 2 ا



 5 اة اها ث ذو ةلوقوالت 2ثالذ جيد 1 نع اركذيةد- هقلارءاشلا ءاغلا

 : اذكو هل تهن لدقتعم هلوةوواولا دعب ةرعدملا برب رورم و هف طاانش ىذ درو

 ااد_ءانذلأق ريرعلل تدب ردم تمنلا اذهر دنا قالو باسهرتغ
 || سعه نوكال هر دل ل «نودعد الرعثلاءالعنآالا نمد :رالاو ةعبازا

 : تررور<اةعنرورعربغو لةوعمو ه«-.ةرعاش || ىلءراعالو عرتةعريغاقوراط ش

 | ل١ قاضملا طاطشل تعت 32 رار فطك_ارعاماز ةعارجو ه١ اقلاؤااذكو

 ا ذأ تعال نأف كع زمد_ق هلو: فالؤا أرحلا ل4 ف فاكلااف ىذ

 : 4 اك مو 4 ءاره ثم هلْز ءةقردس ورع فاتر

 | اذه لماعلاو هتنقا يلج طر كرا اهةلماعلاا مءرخأتو ةركنب

 | لقتعم ةماقلال دعم تحاد برولاق هناكىركلا- حرس تدرط هلوقوه

 ١ ةلاح قرمو حازم أ ةلاح نواح زح اعالو نامحرع_غلا د: ةعالا ىف«: .اق لم حتر

 | ةفاضالاو هرخ آىلا هءضوم: ئتلكح عض, ىألزغلاةلا>ق ق.ةر سأنلا
 ىذىأ فودوملاىلا ةفضلا :فاضاتابنم ةنظفلم دعدأمو ةهاكفلاول-ىف
 أ اتوعن اهعوق ةرلافيرعتلأ هسفامرىلا ةفاضالاا هدفتملاذهو ةواح ةهاكسف
 ّْ هنالزاسحالان مهل موقت عزازدعكتاوو فاو وام م11 ةركنال

 اش لدعم لب ,واط جرب لقتعم لدعم لد وظهدق لوقن نأ نءهن ىنغَتا

 اذكو تملا ىوضت فلن نع ذو هلوقىفقناسلاب ا: طالا سدعادل 49

 ّْ فاصوأ هي د18 نمد هم .ة عج هناف ةغالد لان فانل لاتدملا ىتدل مهجا ام ىذال

 || لزها ىأ ةهاكفلاو رار ةوالحتا ىهو ةعبرال باق: اهداضت عمةدو#

 || عم داكرالو لزغلا لاستقلا: دش ىأ سأ لاو نمللا ىأ ة ةقرانة دشلاودحلاب
 ا اذ_ه نومس عددبلا بايزاوةنوذعلاو مادعالا اذه عمءريغل كلذ لدم

 ١ هراختذ | نم ق.سام دعب روك دملا هي-اص ف صو ىق هعورشو ةلباةللانعونلا

 ؟| ىمس تافنلالا نمعون نارتسغالا لوط نهءاوكش ع ةءاقالا نهءركت# مث
 هننأ هجر ماع ىلا لوق هلع ل ةّتعم هلوقرظتو ب تاضاقاآلا

 ََ .هأم هوي يدع 5 شرعا كالا حىأ ارطاد بكرو
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 أ( لاجالا لد لطلاو هلا كرت رئاصدلاتامرا هب رط سن رط سلة ني ةيسلا بامعال 8

 أعنا 4 ا هدب ربامال هي هللا هدب ا نا ءانعمو همف 1

 تاكريلالزنت تاكر رمال لص+ح ابوك *ناك امو ل_هوردقام لوقنالو

 ظ لبق [كرغلا طةسزملابو
 بطراطقاس عذجلاكءلاىزهت 4 مرا ىوا هللا“ نار 1

 بدس هل ئث :لك نجم اوال + هزهربغد نم عدجا ىندا» ءاثوأو

 اضررن "الو
 لمآتنك ىذلااهف ىف فاعناو +. ىبتراتنك امرض»ىف ىنتافْمل

 لزان' هلبارد_ةام هك. ]و دع ةل-.ح ه->وقتطرفام هللاوذ .

 لئانوه. ىفلاوحربام لك امو +« ه.لزان فلا ىذنعام لك امو.

 لفاغوهو هنمازم ىتفلافؤنو « .قتبثي-نمناسنالا4ددسقو |

 | لكفالو باه ريغ هلع « لقتعم راردصك طاطش ىذوإ
 لزغلاةفرهنم سأ.لاةدشن. + تحزمدقدح ارم ةهاكفل وا.

 لاقاذ_ةموةماقلالاذت ءاةلم-هملاءاطلارب ركتو ةهعمللانم_ثلا خشب طاطشلا
 لاةتءالاو ه-تماقلادتءاك لدتعم خرب ىأ هل :ءلقتعم ع زارددكحص ا

 هديب هلع ولاكس ممل ام_صان دقو هناكر نيب هجر سراغلا عم هنا رلان |
 !| هل :ءارحال ن نمنال مولا ذكو ناس 2[ هةانثملاءاملا دي دست با.حلاو ّْ

 | هريغىلاهروما لكذ :ىذإ ازال اواولا مش لكولاو نر مادقالا اهم
 : جازماءافلا مدل ٠ ةهاكفلاو واولا مذب ةاكولااضنأ «سفنبهأن 0 الو ّْ

 1 و بط ناك اذا هكفوهفةهاك حرفك ليسا مكفول :

 ادجاهعضو مارك, دك ودع رمالاقددلاة.لزفادض محلا مْضّدلاو |

 هجزعبارشلا زم لاقي ألا حلاو ىازلابجزااودصقتملعف ىأر لكلاب

 مركك ازومهملجرلا سؤ لاقت ةعاصمشلا سالاوءاملابهطاختاذارصتك ْ
 ا زوالا مر تاب كسب و هفاسأب |
 مشا نان رفك لتر لزغدت قوة دوملا نونا ضوأإك ودان: داع ٍ

 رعاشلا



 ىلا لإ ةمولو الخ * ا وأ
 ىلاعو قلم ىلامالو 4 لد ىدواطت ىف الو

 هدو سنلاى همس ئانعرصقو + همهداز نم هللا قات بعئاو
 هدم لق نا. دلافشعالو « هلامل-5 نملاثدلاو دال

 هدلج بوُدلاوءالجر هبوكرتو * هش ءروسا؟ىذرب ند سانلا فو
 دس ادام را يدك 95 1. قدح نيباسماق ْنكحلو

 اروهشمالثم ل فقلايدك | ادعب ةنغأ | نم ىنعنش و لوقف تار ءاطلأ نع2دوو

 ىندللا ف ليقاك
 تانال اب همذل | نمر د ىتحقاف الاق تذٌوط دوو

 ئشاقز :رلا ن الذ .لاملاه-هدصاقم ل. فل 2 |ءالضفلا تمعاامناو تاق

 هب . الامهمشدعم مهتدب انعم نفذ ةرهالا ةمضو ةملزا ةداراب ل الاكه نه غور فم
 1 .ةاذهو ثددحلاتعنمامل ىطءمالو تع .طعأ ال عنامال

 افور رم اقل لهاح لهاحو 577 هاذمت دعا لداع لةاعم

 ايديز ريركتلالاعلاريصو « ةرئاح ماهوالاكرتىذلااذه
 راتتخلا يكمل ىلا ةمسقل اهدان ا مدعل ىىدسطلاو مها ايديز راص ىذل |اسءاو
 تلطلا اولا رئاص.لا تاير | ام باح ريش ءاشد ١» نم قزرب ىذلا هنادعس

 هلأ عتيل مايلاعت هللا لو قيددصتم ؛اون :ةياو ةمسقلانىذرلا ىلعمهسوفت أونطوو

 ترق نام أو ه تاعي ن نه هل لص الف كل ءاموا ك.الذ هجر نم سانال

 مد عوورهد مذي قارفطلاك اع «لزب للف نيدحوملان هموماقمن ءهد>رزد

 ديربأ 1 لاعف هليانأ هداةّعاو د موتا ةمالسعمهرصعلهأ ىلع ىذرلا

 ىنتللا لوقك

 نمزلا هسغن قدهخأم سدلام 5 ئغاسنأأ ذى در نه دب رأ

 نفسلاىهتشثالاعحابرلاىرحت + هكردي هرملا ىن-ةداملكام
 ىضاغاو هتيغسلاىلا 2 رلاةوهشهدانساكز احم نهزلا ىل اهدارم عمل تهدانسأف
 070000 2 اا ا ا 2 22222222 --2-25
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 دلملا نم ةجراخم ال: دئاعملاالا ةلذاسقلا لاقت الوالوفقواكر# برضو رص: 1

 سفنلارع_هض لاحم بح اصف ىنارتغالاط هلوق نم ةلاحةل-جديرأ هلوقو

 ابلاط 02 لاح بارتغالا تلطارمد |او لاطلماعلاو هلا فاضا
 قو و ةءورم موز ىأ ىلعلل ىئتهزل قو ةحءاضق ىلع اهب نيعّدسا لاتلان م ةعس

 كلو لمى عصب اك ةعسالا لطب ارتغالا هلاط اهإ_ءنامب لاح هذه

 ار , قغنملا نال فك ااةطس ىنغلان ءىنكيبوكلامارك او "كلامكم كرز
 ءادّب اال هءفواولار هدلاو هوقو ةطسل تءعندل_ملااهبنيعتسا هلوقوهفك

 باط نم عنقا ىثح اهماقب ىأ لاما سكع رهدلا نا لاحناو ىأ ة .لاحةلجلاو

 ىلا للاعفالامذهداتسانا ىنذالو ىلعالو ىلالاةافك اماس عوج رلاب ةغلا
 ىلاعت هيناوه ىمقحا لءافلاو هفرظ ىلا ئثلادان_س بأن نمزاحمر هدا

 ةءاعهمهو ها سفن اذزاك ىلاعت هللاهجرمظانلان اىلع لدي اذهو

 قاسفنالاهوج و قهفرصءل قاشلا لد وطلا د دارتغالا| ده لاما كفط ثءدح

 2 ان أةرعش نمو
 ءأ ارثتيصا نأ مهمفزرباو ع قرشسع تع قرسا ىنع_ح أس

 ءا.ضددعس ناىلاوذو هرو قةئيردلاب ة ةو-سأ ىلو

 8 ءلط ةريسعلا د: قو لأضق اللامملامو رثأاد_:ءرهظ" ا اذكو

 لابن حاير انور لامن ناكل
 هنعهلبأ ىذر ذا كلا ا:مامالو

 تاءور مال هأن 7: نيساقملا ىل-ع «ي ه-ةرفالام ىلع ىدغن عفان

 تاسصم لا ىد>|نم ىدذت دع سدلام د ىنلأس ءاحن مىلاىراذةءانأ

 خعلو

 ىلاثما هيف ىساعدعقاف « ةصاص ىص ارهد هللا
 لال | ةلةهدفر نع ىف دهةمذ د هنامز تاسان قيد ص بوذت

 كاحىندعترو رز ءىنضوتمف 5 اهمورأ اثامز 5من مافسأ أوق

 رخ الو
 1 4707 سوس سوس ست ب ب سيح يجب جيت 7722ج ج2 رس مرو حول

 ىرأ



4 
 ا

5 
 ناطوالاىاه--ةلحر نيدلل' +: هلئحز ناك ىث-ىوثلا فلا

 ىلاعت هللا هجرعا رلادم دشتي ىلاح رالاىذاةلالاقوأ)

 : مهدالابىنكوأذهةرمواذه ةرمامبنيالوادم ىأن تلمهلاءاجناوهارااوارع ْ

 ْ ةلهوملا نععلا مضي هللا هسعر نينعنبالوقوراهنلا نء بيعثالابو لدللا نع أ

 بتيشالاواهلشمهدانيبام + اهوارع لازبام لطب لاوعأو

 تبغالااب اطملا ىدنأ ىب ىلا اوصو د اع رطل ضاو 211 ى طرالاغ

 عاض الاوأ دل نمد : مان *»* الاعضمرافساىفأم ع

 عادواهلها ير # هل_2مالسبا ار عصأ 1 د

 : اضأ هلوقومكلالخ ءاوءضو "الو ضكرلا ةهعمداضو تحت ةان :ءعاضاالا ||:

 رفق هيود ندد قو رشا 5 بسسر_عهظف ,كفنال مات>و

 رعفلاانسن ءهيادوس فق شتفا“ 7-5 اك تر ات قةْسا

 اريل اوالسفلا ةرركملاةلمهملا نيسلا تفي ب سوسلاو ىتمو تح ىعع ماد ْ

 | آم أه و) رفقلااضد|ىهو "الخلا ضرالاواولاو ءاسيلادب دمتي دب ودلاوربكمت ال
 قمر انها تلا لو نمذوخأمووف ىوضن بغل ن م دوى ارغاطل|لوق ْ

 بكر لاىلذ_برعو ىو دع تغل نم 5 ىت-> تفقوو.
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 0 و ارسل ل ريفا :

 دوجلا علطمنك-!و كلكت اقف < انب موت نأ تت سمشلا علطما
 دياولانب لم لوقن مذوخأملا

 منكللاعاطمنكلاو الكت اقف + انيمو:نا ىتدتس عل |علطما

 ىل_ 3 ىلعلل قوقح ءاسضقىلع « أمنع باقك ةطسديرا

 لفقلاب بكلادعب .ةمتغلا نم ' ي ىعنقي واما نكس رهدلاو

 | وضعا فاقلاربكب ىو ءالع مج دولا لاسعار ةجل ةمسلا ا
 لفغ-ةلاوهاءءالاو تعت !ادكلاو برغملاو قرشملا ل 5 هنمو ناكم فرظوهذ ١

 لغقب و لفق.هرغس نم لغذ |لأسقب رفسلا نم هعوج رلاءافلا ىلع فاقلاميدقتب

ْ 

| 



 زادت سا هكا 1: رملك ليدي ناوغلا ليت لاطمو كرك هيف

 مماهنل لوذلايوزهلادسن ءزارتهالاب فصول حامرلاف ةفحت عمنمأ همف دو

 حاص عمن حو عض» يض توصلا حذر ةللاب ميدعلاو ةيعملاب م ىعأ اوايتقاشر

 نيغااثاثمىثاللا بغا لاق ٠ لبعوأريس نمها.ءال اكرم ةهعملا بذالاو
 اارسك,وضنلاو ب روغل نما: مامو هنموادوغلو كراس عنمو سركو م 5
 ءانملا ضقن كل ودفم يسعوفك لوزوملاربعملا ةعملاداضلانوكسو نونا
 اكرم لا ليالا باك )او ىح 0 هلعفلاو ضوقنملا ىنءع
 ركذلا عادى راط ٠ لاحر وةل>اركةيوكرم 0ك وك رع جاوملع

 لأ الا يعو هريدغتب هل هلهربك ذدف عج ىلاد:مانه لعفلاناالا ىننالاو

 1 ةليدملا ىفةوسن لاقو هنموةوسنلا تءاهو ةوسنلا» ءاحلوغت مكىناكر عج
 7 تتا احا عراضملا فب مله ةموصلا ىف جلاد .اوماق مهلا بكرا
 هصاخ لد الا تاعمأ كيد ا يلا يمكا اهمق ىداع

 راسا ا تو لسا كاملا ريعل كتم لغسأب كا حمو
 لوعدغم ل نم هلوقو همال ىأءرمصن :ك هلذع هاذعلاه لاذلانوكس سل

 ىتاصاومو ىلا عال طاخللاو عمتلا هلق ىقتلأ ان هلوةاذكو نعال
 اضأاهلحر نحو ةنردلا كف وول ولا ىلا تل-ارتنح ىتحرافسالا
 نالاّهاذفو ناكرلا قت اوع ىلءاهعذو لواهأ ءاضن | جامرروهظ تا>و

 ريسلاةرثك ىلع ىول موقلا لاطا ىّتحو هقتاع نءهاصع عضدال هناراغسالارثك»
 زا نم حامرلاوءاانوكس ل_>رلاىلا نين ادا:سانا ىنالو مه
 ةقاتشم سفنو ةقاونحو رىذ نم نوكما غائما ىلا نمنحن نال ةاكجدلا
 ىوذن هلت اسهل سغ:الن م*ثاذع ةواذا هنا ثدح ن ءةغلام .1| كلذ هدارخ

 4 ياو رح :لا يصضو هل -ارلا نمذ :- نما .هعجن عال ذكو ىلوأ لوقعلا

 عمو حو جن ذو نس ىنءمداحالةةدارتهطافلا ىهفالاود.ك [ةللوهو بانطا
 لاحرلاةرثكف لمقامجو باكراو وضننلاو ةلارلا ىنعمداحتا

 ناريجالو ل_هاالو نكس 5 3 ىوأت ال تامزعلات1ُْثهو
 ميسللا

 فاإ
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 | فا ةلاحو ةنهو فرسل جرف هيلا ىعااسنأ الو ىلق عم رتسا ىفزحهملا |

 | دحاو باق ىلعو ٍدحاو لعق نيلضاف عامج ازعل ءالضغلا اهب ىلسامارعثكو

 قبدصلااذهلئمنأ عمتدءلااوجردهنارقائرماءاز-اذه هلوق قأسو
 1 لاقاذهلو بؤاطم فرشا

 دعاسمقيدص ايثدلا نم ىمهو « ةريسشك زوهأ ق لاحر مووه

 دحاوحو رلاو ناه-جامهامسعق ص توق نب_ة-> نيب وركن وكم

 ْ رخالاقو
 لدساد_هىلاام أولاقف د "ىو ل نع س اعنا !تلأس

 ] لاق انندلاقّر-كاّناف 1 ر>لد ذي تر فظ ناك

 |اوكش نمىلاقدصلا مق هنا كلذو ميسقتلا ةدك عدلا نمتدملا اذهىفو

 | زودكف عزجما ن ءكعنعف ه.دصلاكءلعنورمو كءاعحوريقحرتلاةلاح ىف هيلا

 ل.قاذفوديزااركشلابزوف ةمتلاردقلدنع

 عبجوت وأ كءا:وأك يساوت « ةءورم ىذىلاىوك د نءدءالو

 ل.ذلاةلاسعلا ىرقواهاحرو 5 ىتاحار ّنح ىتح ىنارتغا لاط

 ىكذع بكرا حجو ىناكرقلا .« ام ععو ىوضن بغل نم عضو

 || نيدحو برغتو برتغا لاقي نطولا نع دعبل او هو ةدرغلا نم ىلاعتها بارتغالا
 أ د_:ءاهتاوصا عم رتلبالا نمكلذ ةسمالعو ملا اسماقوت ئشلا ىلا سفنلا
 | اممدوضو بتقااوهوهملالحرلا عضوا ناسنالاهدعب امل ٠ ارئاو اه دارفنا
 || ىلع قاطتو ةلوعفم ىنءعذلءاق ىو لاو بك ارلا تر يعبلارهظ ىلع لعح

 دوعن اهنا لعفلا نم ثدنأتلاءات ف ذحالوأ اهرك ذاذ هلو ىثنالاوركذلا
 || ثدنأتلا ءاتفذح هنا حراشلا لوقفمظنلاةاتاّوهبساةؤءالاريعضلا

 ْ كلذكو حامرلل فصو نيس:لههملابّةلا كعلاو هرهظ ْت لك ىرقو مهوةر ورضال

 حرا سء لاه, لباذولاععجةدحوماهابلاو ةهعملا لاذلا مذ ل.ذلا

 برطضا اذاانال_.عهمدم ف ىذلا ل.عو برظخاوزتها اذاب رضك ل يسعن,

 (امت) 5



 00 ظ
 ادارفناىادرفنم هلماطو فوذعمر دصملاغصو نوكن نااض از وح و ف.سلل
 ةانتم ىرعةلبو لوعفللهانلابادّدْسم نمعلا مضي ىّرعو فلا دارفنا كح
 (ةوقك) ىنعملا فةركتلاكهنال هل تءنواف.دسلا ن ملاح
 !ٍ ئد”ىال ل وق هناك. قلعتم - ءل ا اذه ىعمو ىدسا ميقنلا ىلع مدع و

 سانلارثكأ ن الدر جلا فسلاب هسفن همشامناوةلاحن هذه ىلءاناو ذادغس ميقا
 ا هتلحال هؤاضم هنمدارلا ناعم شوةنهءامغهءاع نكر ملاذا فيسلا ىردزت
 هبلق هيرغصارسرملان ا عم لامم نكمل اذا لضفلا لهأ ىردزت لاول كاذكف
 ىرعملاالعلاونألاقاذأو لضفلاووذالا لضفلا لهأرادةم فرعنالو هناسلو

 لئاج او.دغالا هي لااه م« هل فرش ىتفلا سلق ناكن اف
 هزع هللا ىذر فاشل ا: ءامالو

 ارثكأّن نم سلفلا ناكل سلفب ب اهعيج عاسول باسيث "ىلع
 رب هدوحو ثءح اضعناكاذا 3 هدعق الدنا ف._سلا لصئرضامو

 مذعملو
 لالج ىذئرما ىلع + راعب لوما سل
 كانللايخ كلو + قخحضرد_ةهلاوإ اف

 ىلذح ىهتنههءلاسناالو 4 ىنزحىتشمهلا قب دصالف
 حرفلااضب ااكرعةهملا لاذلاو مجاب لذجناو حرفلا د_ذاكرحم نزحما

 لاعا ىلع سناو قيدص تزو<والذجو انزرسكلاب ل ذجو نزح لاقي
 وقالو لوحال فاك امني ةرباغملاو نينونمام_عءةرو سنجلا ىتنل ىتلاال

 ىلع ةبقاب ىه لب ةدحولا ىننل ساكن وكت نارارك-:للاهلامهانم مزلدالو
 هوو مئات الوامفوغلال ىف عسفرلاةءارقفحراشلاه-ههونالافالختاهقارغتسا |

 ىنزح كش مهلا هلوقو اهمفو رب لهن فو ذعربملاو ىنعملا ف فلا ةءارقك
 لو ىلذج ىبتنمهلا هلوقاذكحو ريمخأةلاو مدقتلا ىل_عرموادّتمم
 ىعموأبمسال ناتعنام_ممالارتلمها نأ عف رااوال تلعانا بصنلانيتلما

 ْ ارك ث ااقيد_صدجأ الفا ثرح سانلا نءادرفنم ترص ىفا تددلا

 هيلا



00 
 لاقوى ماهم

 ىل<الوامفىقانالوارب + ىنكسالءاروزلاب ةماقالا مف

 كرد ع نكسلاو اهفا ارا ىااهتلم ةراروز ال كال ذب تد ءعمودأ نة ءأم# أ نءءاروزلا

 : ةماهفتسالاامواهفهلصأ يفو لاموا لهاوأر ادنهناسنالا همأان نكس أم

 مو قاح ممو نولي يقولو را :ىقاكاهفلافذح ترحاذا

 0 و عير كا وللا ١ةمرمخو هو نول كسا مو نورمثدت |[

 || هلاح فدكودي نار نع اكلوقك مالك ااردصا:ه ماهفتسالا قاقعتسال بحاو

 12 4م! هنهضو اهب ةقالعالوذا دس ب ةهاقانئش ىال ىعملاو كلاس ْ

 || ريمعتا اىلارأشافرمالا نمأر يدب نا برض» لج الو اذه ىف ىلةقانال بو رضملا |[
 : ِء ىلا ا َْع ىعدن و أم ةماقالا ىلع هسفن ااه وم كللذياهتم 1

 ْ (ىن:لالوقك ) ىنعملافوهوهسفن

 0 4 ه5 ار ف ىن» هعمل 5 هدئاح 00 قيدصازا :

 لديامم>ءانمدالث كو ب 00000

 (اضنأ هلوقكو ١
 بيطزعلا تدي ناكم لكو م تيم لدا ىو ءرغا لكو

 1 ظ لالا نعمان .ىرع ف ءدلاك « درغنم فكلارفص لهالا نعءان
 || رافصالا ترع» هنهوىلاختاداطلارمك,رغصلاوذعب فا ىاذب ىأت دمعتلا قاثلا |
 ١ حرفك تن. ءلا ارفص لاقي ددعلا عون نع ةيلاخلادادعالا تارعف تعول

 ا ىنةهن اك مايناح ملا غب ف. سا :ةءورغصهوهق ان ًارفصاوزةضوعو

 1 زد عملا ءاخم ار. كح, لا اور وظل اراقفل نافل !!هرهظامناحن اسنالا

 ١ هدعباموءانهلوقو فو.لادامغاا مب ىذفت هشوقن« نثاطد ى مواضن ااهرييكي
 هذه بصنولو ةءلاح ل4 اريصتتءاناناو هريدة:قوذ _كءادتنارانخا

 || فاكل الو لهالا نءا.ثانلوقي ن اهل تأتي هناالازاحنالاوحأ تاماكلا |
 | الئامو أ لئامىا لاحلا لع ستلاو ارفخاضن |عقرلا فد_سلاكهلوق نم



0 
 لة كمر اوراونلا

 هلزع مونأرع-هأ ىب مك 5 ئذلاوهري--هالانا

 هلضفناطاسل بمد « الولاناطا_«لازنا 2
 || ىا_وراذقفالا عبد .ل|لهأدنععونلا اذه ىم“ وهلءقاندك وم تدمااو ع

 ناو هلوكو سانا ى:هد#: هلو ةوارمععب ىلاقرع ىسفنب ىلاغ هلوقاض» أ كلذ نم 2

 | داعب لوومتلا لوقك برعلاهار «شةداع ىلع كلذو بالو ود ن مىنالع

 ا لاقثدح
 ىلداة ماركلان ااه تاقف + انديدع ل_.1ةاناانربعت
 ناد 1 الراح برع و انراحو لاق اناانريضامو

 ع ©  ىنتملا بطلاىالوقو
 درماوُتْلاام لوط قضوا 6 اثمو انةلاقح بلاس

 اودعاذا ل ءاقاو دشاذاريثك « اوءداذا قاف اوقالاذال اق“

 لاق ثم هنع ها ىذرنا->لوق سو هيلع هللا ىلص عمسدقو
 امدود نمنرطقا:ةا.ساو + احدلا ىف نط رغلا تانفم اا:

 ١ : ىدعملاةبابنلا لوقو

 ف ص

 وعم

1133 723 71 

- 

 مي
-. 

 : 01 5 اندودج واندعءاعدلاانغ و

 || ىذلا سفنلا ة.كرت نم كلذ فام فال نك-لزاول ا ىلع 2-ؤ ه 17 .1و |
 أ نع ل_ءاوهمكسفنأ ١ رك الف ىلا تمّت لاقدةو وتلا لاهان هلم قا اءال
 1 | مث هت 06 |١ ناسال اءانث الز راك زود وز لا نشرت عيزدلا ندا يصل اهلا قوت ْآ

 ١ هورك-ذ نارقالا ىل -علضةلارراهظاوراذةةالابن اكن اد ةوهاعه سقت ىلع : [1-

 ا بو. مذ هند ةءاصان اكن او قل أ ةءاخىف عقود دي دش ةهارك 1
 ٍْ مدآ دود. انا ل سو هلع هلا ىلمانم :هدن لوقكه داق ةءابحافيرعتلاك ا 6

 ىناغجا مالا هماع ف سون لوقك كاذب نيريخما ىلع هعفتدوعب أسعر .ذارةلالو |
 ْ ناىأرو مهلا لوهدعملاعلا ناكول اذكومي ءاع طفح ىف أ ضرالا نئازخ ىلع ١

 -_- 1| تلد نس هنع ملاذ >او هلام هو 5 ىلا ب رقاذر دقن فكر ءّلا 3
 همر



 1 را اوعدك ا ىدبا # تريدو سوستلا تاتا انف

 ْ ىدالاوددالا غيضلاو سو سالرملادوعلا نال ةديدش ىأ ميلا مضي ةرع سفن

 1 زود»وهو مرك-كل ج رلا وفد لاقي ب رقأ ىنعم ىف ادلاو زوم هم هلصاورقح | ىنعع

 ا أ مذ ةكلاو سن رق ىأ نادو عفوندوندب ه:مىفدوزرسة-ىأة ين دوهف ةءاند

 || ئثلاى 5 نماهريغو عردنمةلالا ل اكلاوهو ىك عج ناعمشْلا فاك لا

 ١ حام را هنمذذتير دش يملا ذيناراو لاوطلاحامرلا ىلاوعلاود رتساذا هدكب

 ْ ىنءلا قةدصصقلاربغ نم هللاهجر مظانلا رعش نمو

 صقاننميفأ اذا تاوصلامكح. + قفاوموهو ىأرلا َنرةَحال
 ماعلا ناؤه هنت طحام + ىد-ةقد ىد لج اوهو ردلاف

 ”ىسلا مغلا ىنالو

 هئارو نم ناكالارمالا نه تاو امت او
 : هنارو «بلعوطساهةءارب « ىبنأاف نامزلا فرص يبس ظءاذا

 |( ضعد مونو هنمو عراضملاوةفمري .رغالدانضلاب هضعب هس ارضذاهضع لاق

 لاق اضد اداضلاب رو تدملا ىف( ةلاشملاءاظا ننام زل هظعو هيدي ن ىل_ءملاظلا

 ١ قلاع هللادجر اع

 1 يديماللا) رلاوءاوسىأ عرش رمالا قمه لاقت : 5 6_0

 1 ا ل اباع رعلا تعم دقو راهئلارخآ ةلمهملاءاطلاب ل_غطلاو راقت

 0 غل عول._ طع نمروكملا امو اقءام“اب

 مثدودحما غلفطلا مثرصعلا ملممالا خلاوزلا م ةريوظلا م عودا مى رجلا

 اموئءريدت عرشو هءلع قوطءم ىفا هلا ىدعوادتسيىد- 0

 لاو: كلوق قواولاو فقل داراذكو :قرطلا لع نانودت#ل آو ارح
 رح اى د رمان را افىدعم نأ ىن_ءلاوءادةبالاواو

 0 لوا 0 درا مل نا ناكنب اسي قرشن ال ىزع ما اوىرمأ



 يازلاب ةنزاوملا عددنلا نم هيفوةلاصا ىلع دئاعرتت-مناصلعافو لعافلا
 لطخملا ىف ءاطلا مْزتْلا هنال مزاد الام موزلو ىنثنازو ىندناص نمد نزاو هنال نونلاو
 ةيلحو ىلعفو ىلوق ىف جاحوعالا نع ىنتنوصالمصا ان أر نا ىنءملاو لطعلاو
 قع ءلاو ةنافامالةيومندلا ضارعالا ن نع درك اد: ءى:اب زب لكفلا نم

 دنعربج تاحناصلا تأ. .ةاملاواسن دل اةأم ل 1ةنيز نون ءلاولا ا ىلاعتهثلالاق

 ةيويقمتنسلاواداكلا نمئادش اوكف (لعلا لضفاماف) المأرمو اناون كبر
 وهالاهلاالهنا قاده ىلاعتهلوقب ك.هانوةروطسم لقنلاو لقعلاب هتلداو
 الضفو فرش العلل رك اريزعل اوهالا هلاال طس ةلارامئاقيعلاولو اوةكالملاو
 اذكو علا لها وهستكن الع قئومسفنب هناخش أديداال نو الالسجاو
 مهدي ةيوستل ىف ُتء>نواع ال نس ذلاو نولعي نذلا ىوةس لهيمىلاعت هلوو

 امو سالل اس رذنلاةمالاث ءالو ىلا عنو هناصسهلوق اذكو لاهجما نيبو

 ولو ال_عولج هلوق اذكوءالعلاب هتان !مهف صصخ ث>نوملاعلاالااهاةعب

 كلا ٌدر ثدح مونم هنوطسشت د نندلا ءعل م .ئمرعالا ىلوأ ىلاو لوسرلا ىلاهوّدر
 ةالصلام ملعءاسنالا ةمترك مهتدترفءالعلا طامن سا ىلا ثداوحلاو عئاقولا ىف
 مالا لن ءاسالاه' ءوءادعلان ايسر الاتش لس لاقل السلاو

 ناو ىذمرتلاودو ادونأو اوربك | ارك اتا عز هقلالضفك ماعلا لع

 7 نر, ةرتال وتوتر قون ةسكال نارام هديه ىف نامج
 نا هل_ضف مظعنمو ءالقعلادنءاحودمم لزب لف ىارلاامأو ةبن >رلا كتل ةمئارولا
 ىلاعت ]0 سو .اعهنيأ ىلص هد د : ىلع بجو اهلاعتهلل

 ىدتتقيل ولابد انو هل هتمصع عمرمالا ىف مهرواشو مه :رفغتساو مهنع فعاق

 ىنعملاف لاق ثدح ىذتملا يطل |ىنالوق نسح أ امور وا ملا قهمسانلا

 ىناثل الحا ىهو لاف 5 ناعجشلا ةعاصث ل_.ةىأرلا

 ناكملكابلعلان متخلب <« ةرعسفنلاعّتجا ام هاذاف
 نارقالا.٠ نءاطت لق ىأرلا «يب ةنارذا ىتسفلا نعط اعرأو

 دبل فرقا ذا: + معيض ىنداناكل لوقعلا الول

 و
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 فوطق ىنديو + اهناسمقاغمهل مفي و + ابان نعابارتاهوح وا
 ك4 ةرط حرساذأ + ان اعمردص حرش وامن اعمم م ولو اهنا

 ن لا ننفالا ل ضافلاسداللا 5 3 اي |

 َترصتقاو* ةدامفملا هراعش أ نم ةل< ترتدخاو ىلاعت هللا هجر ىدفضل كنا ا :

 تبسأو تنطاو تعوأو هس ف غلب هنأ 5 ةدمصقلا حرش قاعد أم ىلع هم كاك طباع

 لعسأو مالكنلا لوضغلايذأرجو 5 مالقالا ةمعاو لاطاو برغاو تاو ١

 نود ىف ل_برتساو « نونفىلاّنْف نمدرطتساو + روغاودخناو هرعوأو أ
 رخام عماذه < ليصحتلا نعزعللامدس ليوطتلا كل ذراص تح« نوخناودحلا
 هاعب قانالىتلاهلزهتانسبهتسمنمدملا قهرءاملاقطوذحلانع فا
 ثرلو هعاعمو هتءاورةلادعلاب ل لب هعادنا هرك ذلدالامم 5 20 و

 هلماع + ارودقماردق هتلارعأ نكن كلو « ١ اروط_مناكلا ف نكي كاذ |
 | + ةحاشم اال ةمصنلانيدلاذا ملا ناب ىدص#و ةعاسااراناباو هللا

 تاكر اف ل#ااولوقلان ههاضربو هرحامل قمفوتل نادقعا كافل نموأ؟

 هتبانالا ى-.ةونامو ب. برقءاعدلا عم :هتمزا لازاو طق ن متاكدلاو' 1

 سرع لي ع ادا :

 ريو مارد ةلمق هداسزتال 1
 رومالا ىدامم ىنركفلابر اظن]اوهو انور ىأرردصمىارلاو كه ىأرلالمدأ ١

 زاخو ةياوتدك كلا ةناطغوات امو نههدألالوؤتام كلا
 ا ب ل لاو جوءأىأالطتحر َ ه.ثمو همالكىف لد“ جاحوعالا

 ةدأ نا لضفلاو ةءلتدي دش ةلاءاضب أ ىلحو ىف | هسدلأ اذا ه, امتال لاش ْآ

 نيثااَدضنزلاو تدالاو ءلاو لقعلان « هع ناس الأ هن لصف ايم ةارالا |

 لطاع هذ ىلا نعتيرعاذاحرفك أر أرماتاطعردصمنيةامهللانلطعلاو أ
 - ريريمذ ىتةناص قءاتلا ناحراشلا لوقن .كلرهاظ تدملاتار-ءاوأ
 ل ” ىلع لاد فرح أَ | لد ,مهو ناص لعاق عفر عضوم ف عع

 نتي 17 [نفدرلا 51

 23 كاالكن 51 1 5

 ا ميصللا راع ت0: :ااتاشةاانلا 1 0 مو
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 د 2
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16 
 0 يح
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 8 جججحوسعسم)

 1 وحتحسلا  ةيعتججلا) نصح حلا

 تلا م حا "وح تلا ص

 ٍْ ءاشالا ةتأىذلا 2 ناسحالاوداحالانمذمل «.ناسنملا ع رك
 | ناسنالا قلحت ناكام عدبأن اكمالا ىف سدلهنا ىّثح 4 ناسةثالاةراغ

 | ناق هرغل | لزن أو سانأل ىداش لق نمل. الاوةارول ا لزناو « نادسلا هلعو

 : بولسان رعاو ةْغل مصقأر 5 ناحماو سذالاءاغاب هيزمعا ىذلا نآرقلاوهو

 1 نم ىنطصملا ش رق نم قاما مش هاه ه نم قطصملا همان ىلع ناسل موقاو

 ّْ مهفنيءبأت لاو هباعصاو هل  ىلعو هءلع هلبأ ىلص 5 ناندع. نم قطصملا هناك

 : 2 6 هدامأ) ع نامزالاو روهدإلاتمادام ةءادةالسص #١ ناسحاب

 : مل اوةرئاسلا لاثمالا ةعماجلا # معلا ة.مالبةروهشملاةدير ةلادمصقلا

 اخ: ه4 جر تاك لا ار ءطلا ىلع نبنعسحلا نيدل ادي وم بيدالا لضاسفلا ماظن

 3 افلم اهانعم مهفىلا اوعلطتو د اهظفصءالضفل ا ىنةءادق ىل 1 هلبأ

 ٍ اهءلاطا رفستلاببارعا لكش مودع امتافل سب رغ لحب احرش اهملع تقلع دقو
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