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 هيك 5-7“



 لاك اياذ ١ ١/

 00 ظقصمت ةمق4 كتعطتست ه اكن اعد 2يداطعتا“ ءمدحمووت-

 طحصت + ءهغ جه محاتلات5 لطف ةكدس 2 ةهوععدلام 1عع. 1111 هددت هع م21

 عماو2351غ 65 ةعسق]لءللثه 1م 1نكذس 3, )56 53

 ممم عماوس أ فدزسحاتست  عدجصتست1ءانصت ةصرتاتل16 انغ طمع هزاتق 28970 ءانع-

 همر ةعللتععغ دن هقلتادغعسد 100ع هةر ءعضعمأ نمت ةص اطصعتقع 21ةاط1ءدع

 عمملت ندد 1معمص ات هت(, ءةعلعسس 30 ]آخد دنت طنععات ه0عصسلاتنتت 226 20-

 لصحعتغ : ةصفسصأت دتصح معضصاتلاص تقع 20 هدا( ]1هدنعصد © طستسو ]1ئم-

 عممع ممل ددص ءمرصرت هتنج2 مسدد طحفدعتسع 1ةعئسصأ و 1[عطولتتع 211101 رص

 ننوه عمال مصتطاتك مععاضدعامتطل15 ةوعردتةدزسع ءعاعاط ءتستمت"دسح عودت ةأ1-

 ءمرتتسل هراط1ماع5 ء6 ةعرألع185[2 ءطاتطتعاتأ و 0110 86غ ان 15105 5

 عممسستس ات عوع طلداماتتح دمت مدتتتسب 0ءعع]و عانت“ 413غ 165 م1001 ء)“

 قسوطتتست ةزمعات]هدخع دص ةامقسص ]نص عانقت ع[50132, أع صصص ع”جطتلتق دم

 1 020. 0وهط طعص تمطعتا» (نويصصعم ءاع. ه0. ©. ل. ]رعانع آانعلما م7

 1/48. (ةهطأ طعص-85هطقت»ع (ندعسعس ءاع. عل. ©. [1!. عوونوع. 18ةهلقع 3.

 2 05. 1351 1؟طقلاو طعع. ظتطا1ن معد. هل. 13*1ععا 1, 591

 3 015. ]16 5ةعرت ةماطما. ©ةسنس. ةت“. 183,222. 8هز345 هدد ءآ الدنس

 ابذولدعدغ 272 ملعططقم» ال15 ؟ه :1وقطتعمك (8هدلقو. زد 45 1, 247). 1

 لكطملتو 1١ 1. تطأ ل1 منع 1طص 111 وصح كفدطصطت 22481111132 5م 8250191554 0

 1ع.

 + 8مزاإل 1. ٠١ هنغ 2ع ةس ةنكذس ةبيرغلا لكاوفلاب درفنا

 غلابلا قيقحكتلاو ةبيككلا تاكأر لقسالاو ةقيقلدلا ثحابملاو

 خلا طرغملا عالطالاو
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 ءدرصلعسب ةعضمأجب ماتق طقاطعأت أ ممصلعس5 ها تقلتاةلتقو نتتقتطت ([104

 متم ةرممعزع 710ءوابت“. ةلدعمت ءصتس 1ماع7عواأ ةءاخع 000ع قسوطعءعو

 زم طمع ةاز0010هدئوندد ععطعلتع مز2[ ©0151, 0نا3ع [ع2270115 71:0 41:5ةان

 ممععزر تصاب ناتهع ع200135 ءتصخغر ةغواتع دز عدت 130 عت القت 210[

 موت مردعست 1081عم31 ةزطغر ناتك حاط هدصصتطات5 ماهطوغحرب عتوستسةا1 63

 طتفاما15 ةاطقولاتكقت قام

 [كجنعم» ءوسمتلعست هد ننحع 20 قسواجاسست طتقامدتمتم, ؟عءعمعةرصأتت 3

 رمعمزسل مة عمءساتسم ؟ءاعرتعسو ها ءعاعخج 10 ععطاتق معساتس ءاطأو 110110

 هووع ل3عد1هدح نستطاتق ةلطتقتص2015 هرج ءانونتتت 0عططتاتق و 5ع0 8

 طقعع جئاتسعءرنعسص نعا”وسم مجبل (هدخسست اتطت؟هدختستو ناتتاطا5 20 طقعع 2

 ردمعتاطت ع هزدان5 1155ءأو 1120م19 0هطتطاتتغ : 10عمونع 20 ءتةطت قا عملت

 ربصع ءمرتك عا صمص 000 1ص طقع 7ع جا ةهدطحصتطاتق م12ع310115 115

 ءووعمت , طقاتنل مواتعم5 ءصتصح ها عمهكن]1ةذلستم5 ]ئطدئه5و ةصقم1 عع»ع مم

 ممكن, 5عل نن00 جه ”ءاتودتك هدحصتسم ةططم ءلتغنقو طمع انصتحتتت 0100 هلع

 ننح هدافعس هع موضع تهعامت عصر 1ءاتوتتاتتط ءق3ع 510 ادوكاتت

 [لونم ةدنصح ءهم0نئعغع ؟ةهلعمتم,و (58511(0(0(0 1. ننس مهما[

 ءةدتقدوه ننمق طلع جلكعحتع متطتا ةالصعا جلئ05 ]تطعمو طجقؤ. ءمملعت»ع

 رمت ممؤم عت , ءلتأتم محمعد نصمم ةةصختطت» 0016م آله. صئاتكاتت“ : 0118

 يصعب 1م دصتساتق ءءم[6م زم طمع ]نطدخم نسقست 12 ةعءمع:135 طقادعأ ]هعمل

 م0001. حلورتح ء ت00. الد. ةسرلم طعع. 988 معتامأتتق ءقأور 1006

 رماعرع كنف ةهعاوتعمح ءأ ةعصرحاتق ن0 ]ناطعتخ ص طتععتط م100116 151

 00236 1هرخع جما 1216122ءعموعتتا7 0غ, 20116 ءلانق ععطعتق نوف 11 عالر

 1 15 ءداؤولمعم ( 8151. 5 مغمدصتس ؟ءاغعرتانست 20958 ©011ةعءمو 17, 502)

 زن 0عوعمت ط1 تنخر ىر000عرع زد 8 طمصصطو ع. م1162 77 373 طل1 15 116215 ءعغ 8ع

 رصمدع م16106ع ءمصقعأ مأان5ذ ل10 مطاط عانت“: 20عمصو2 20384281 37م0 قواطع

 ممصتأ15 لانك ل 6ن]د35 مم لم/ (!) جتعغمدخع آكجطط طعص توطتح (!) نسأ غعةطت 01:

 181جطمسصت عغن3 40ن1(. 10م ممعستو 1م5ع م5060 م هما عاو ء015عع20118223 38

 يصد عج 0هنع ةواعطوغر ءأ /متجنعأ قللطمممط (!) ةجرعلا هطقتر نتته دص /م77 11 [عاتقطت

 هرصص ع5 عروق 0عقملصستتسا. 11 هاد عاتأاو ءةدتططتمو ةمصتم عامر ان5 ءقأ 18طصدع 11 ةطقس

 عمدسس سس هنز عإ حللت. 15 ءملعع ءعورتوكتك ةنلغ ةسصم طععتنتع 988 ( 0طسمأت

 1580) انغ 11 كق1عع 1ة«ع]6111.““
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 نأ ممل عم زصعتنم 05 6هدحنسد طمتستساتاتت طحفطتاطاتق 11605 دحاتلمطح 12ط15 ءماتع

 (موطعسع ممدوعأ. طمع جعععلتغ نتم0 (ءداع [[1841 لكطقلاو ةددط 3 1مقلانف

 [طص ؟توؤس ل15قكرمانلم ءيتغمدمع طاتتتخ ءماصصس ءعطاأمتتا دعاه ءقأ 15 لع

 عم تنصح ]تطدعت نكاتدس ةصتسصتساتت[ دنت ءلانهلعدد 121ءو1 211 1011

 () نمسا عدد عه آلوهك. ءملتعع غءئاطتستر 6 7140 10ندنتططاتت, 551415 طعطع

 همدةانكت1 ممو5ع تدان وك1, تهأهذ ذص ةتطعمللتق 10ع1و دما 1870 601>-

 مععاتمصع 1س01ععاتع[أ. 0( ان3ع ةقدعوتتتل ع ءمط1ءعاات13 7201ان1

 لع 1هعزد جتمتعسص ؟ع] لسطتتو 71 ص نيتاطانتو ؟ءعاتو ءعع0ءععوصاأو *ءل

 نممختست ءصعصلمأتم دطحتطت ةدلغعسد هك 01 عئات5 ءتستسح 00 ءا[5هلسسس

 [1ديتاحل. 12ءنءرت ار وانتم هعهكت ان طمذ 10عم5 كبس 00. دق. (ةان. 30

 1430) ءمصكعسءأ : ندم دذ طسصقتطتةةزتتطتاتف و 0131201312 112111115 06-

 هدم مصدتاطسعك لزةؤءعصختمو أذ مظهعداتالك نغ ططقعمنتط 3 2ع 81ةألقطح

 زصتعتتغم نسما مدلطاتعع مانمقغ ءتت هلقعتت دمعت ودع لمعت. اة عع 2

 زاموانع هدطصصعو ةزكع ع 00. طدجتع. "ءءءمامقر ةلالع عا 1260 8660

 مممدز(هم ان مودع كتمك ص جلصما(هاتمدسعسم ءتالتعمست 0أ11ععصاتةذاطسع

 مءامصلت. 10ع ممدصسلا15 عنم 1عوزمعتن طممدطعتا1 دل ن1 عمتك 1202610 :

 معتم( نتخهتطص ءم01غ15 دط نانأاا50ةطح 2101891 هد. ع1. 0 دنياوفو

 ةلياز 66 لكاوخر 8 لكاز هاع. ع. ةهعاتتمس]1و ؟عدتقاتك 20 ة-

 او دصعتعومع مئة ءعءءمأم 015151, تصح ص 00. ةدعرمع جنتك 2طقلع ةنتأ

 هرصصتسم هم ت50 صعاتمم أكان, 0عصتواتع ؟0ءولعم ءاع. ةمكعتنلدتتط 20 ان1

 نحس دص كم0. 1ععع نطتومع 068310ءينعسكتس : ناتقع هدصستق ةعصتعأا ةطئقتقلع

 مءرماتقدع هواتك يار ةاعدتس ةزصعاملمو 1نعمو رص نستطاتق طقعع م2عقا(( تلت

 حالعحتع 1هدعدصسص ءىدعغ ةكودع ةصداتلاع. (0هم0 هلصمأدتتمصع5 اهصلعتطو

 ندحك صمد رصات]اهه هك م ةعوعساتس ذص تق 1هعق ةلتعع نتت 1 عععطاع8

 رمم:ج11 م01155ءعمغ, جئهطتأعع ءمصقعت موعتطب 1جهعاتطت قا 10م1

 1 8ةهذ [كطقللم 1. 1. ةءطمانم ه طعام هع 1ءرراقع ةلئتغفر ست ةهللمتتر ©

 صح يغلف 1طص 181 ةةس هعععان ماو ؟انعرتاتسغر 5ء0ل ننننس ةذصغ 2ععمع هل م1010

 06 وده 8ةقأذ لكط. رمعس ل مسعست 1ةنأأر 00١
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 ؟معاسست ةزعصتل ءواتمادعع ناتتااتف 11 عتجوطتس هات عو قسحطعق5 انأان21111: 83

 اوالصع يرسم عنع تدع 3ع 0ع الذدع (1110ع22> 155

 عانت هنأ نأ عئواتمم ةهعدص طاطا هأطععمع الدك. مطمل0ءنةكماأ-

 اطاتق مانمزداعر» طبصتقمت [ةاعاتت ناتق 1 122 1151 تان[: ةاكاتع هاذ ع8

 1عءامدتاطاتك معاحس انك زنك عوتاعمج طع ]جاطودنءد طمصضت ءمصقسلهطغأو 000-

 نانع بكتصح 1ص امام ةاجاطم1010هدخانس مدمعااوأع معضمماتتع طعوتنت؟عاتلطت و 2ع-

 0060 جطتسم [ءنوطأ.

 امدأنختك دتعمسف. ل07 ءررتاتت] 00“

1011411115 60111. 



411014110 1114+ 

 رى ح 200. الوزإ. 2 ح- 200. 5.

 1! فلو ةذيزمل) 2. زن خل. هطاتا[عضوكنو عاتصأ 886

 ؟هرطو. 4 لوسرلاو  ىبنلا) ظ. زم ةل. هطا1. 5 هليبس  هلوسرو) 1

 ةص ىل. هدانا. 8-8 ىضر  ىنأف 8. ذه هل. هذاثال 9-0

 هنترضعي - ىنلا) 8. ذم هل هانانن. 16 هللاو) هللابو كنا طوع. 2.

 1 :ذهز اذه ى. 2 020. 5ةماعسص 1101ج ه1غ. عل. ةحعصم10ل.

 177 نداعس1عل10 طظععتوأءع كح لعد ععمعم]ل هع. 'طةطعال. 354. 2 اهنغي )

 اهننغي ى. 18 050. ةوماؤس 310511. كاع. 23.- طوع. 8. 4 ةوع طمو

 ىعرتكانق ع 1. تعععرج1و دقات 1 ىلع دمه101عاتت م31غءدج 0111111280 ةانطخ :

 طعم 0251 ةتتغعاتط 0005 م111205 0111 11 ظ. 113 211ع1لاتطأ الل

 (0) نم ىنيجمال ءىش نم بجما تنك ول
 ردقلاو ل ءوبخكخم وو ىتفلا ىعس

 9 01311101 ط1 ؟ءدتقات5 ع« 8. 7ع6عءعم11 ةاتطأ0. 58 ةللو) لاكو مه 0

 اهديلج , 00. [آدسقم. ةطن 1"عصسقسمس كاع. ه0. 1*«ءوتامع 620.

 طوع. 4. 9 اويلسي) ادلع 43. 10 هيبضغا) هيضغاف 8. ذم ى. هطاتأ.

 14 لص ت00. هن. الهق. 51-0001 (ءدادل. 483) ندم 10عدتت طمع ©2112 3

 ةهصمادوتاسمت ةعابماتتق ءمصاتسعااتد, طقعع ؟ءدنانو عر هتلاتطأاا 1. ([01. 2) ىورجو

 ةدور ساكب ركب وبا كاقس

 ركب وبا هدشناف . ... بعك لاق

 نوماملا اهب كاقس

 تسلق اهنا هللا لوسر اي اذكع لقا مل تءاقذ



 1م

 ةبور ساكب ركب وبأ كاقس

 اكلعو اهنم نوماملا كلهناو
 20 لثاق) لتاق ى. زز. 05. 0هدطأ طعص-قمطمنم» كع. هل. 1مءوامع 11.

 25 قلخ) فلخ ى. - هو. 5. 4 مرحأ) مزحا م. 6 ءاكلا)

 داجنلا ى. : ىدل) ىذل 4. 13 ىرعبزلا) ىرعدزلا 8. ىرعيزلا

 ق3. 01. [اطص تو ءطقتس ريس هل. !5١ نوأءد1عءعا10 38, ةاندلك خصص. 81هوآ. ]ب

 ةلممأ. 11181. 71, ؟؟نماعصلعا0 180علقأ. كهع. 25. ذا. بهو ىبأ نير

 بهو نب 4. 21 ةودع- فاجرأ) ى. هك 8: 22 هنيبو هنيب)

 رى. ع5 82. 5 اهير 0عءعوأ زم لإ - 5ع. 6. 3 هذي ىف هلي عضوذ)

 هلي ىف عضوف كلل 60 ضرعد) 8. ضرعف ى. 10. لصو) لصوا خ.-

 طوو. 7. 4 مه) اويه 4. 6 لقاوسك) فلاوسك ة. 8 رمجلاك)

 ةرمجلاك خ١. 9 نيعئابلا) 8. نوعيابلا ى. 16 0. 1ذاعدملمم هيقر
 [كتاقط مهسلدغ ءكنولمهط كاع. 8منغ 1858, مدع 235. 17  هيف)

 اهترصتخا ع« 8. ءءعمأ5 طقعع ؟ءئطخ : 0عودصغ دط شع 3

 نوكنتنف) نوكيف خبال 108.8. 8 بابح) باباح "5

 15 روركلا ريمضلا) روركلا ريمض ىلإ طدع 9. 1 ردقت)

 ردقي 3. 9 [3عدد 1طم 11نكؤس ص اذطخم ممالددلسم 8[هعمتا]هطقاط نط

 0ع مدعات ءنله ءاي هعتغر طقعع طقطعأ ىعبصالا كلذ تبتا ضيعبنتلا

 خلا نويفوكلاو ليق كلام نباو ىبتقلاو ىسرافلاو. 11 اساكف)

 اساكو م4.:. 8 لوقت) لوقي 4. 19 تذقنا) تدقنأ ى.- طوع.0.

 18 ةلاقالاب) ءه 8. عع. 06عءوأ 1 ىلإ -ح 656-14 اعل -لاق) 1

 هرهنعلا ره تن", طوع. 11 3 عزاشتلا) عزانتملا قى. زن ريضالا

 ريمض 1 خلا ايصقر 8. زم. ابيرق وأ اييرك اديعب ايصقف

 ات خلا ىل امو) 8. ةيشاه ريغ 3م. 010. [[دسقم. كاع. 69.

 ]ص تل. ةتتاعمت ١1ه. (ن(ن(ن]:1711 ( دال. مدع. 451) نم ءعءاءابعستستت

 09 ل رعشلا 3 ماتا 5 ءأاتت', 112 1[05عاتا15

 "61611 (101. 5و *0) ىرقنملا مصاع نب سب لاقو

 1 000عرع 1نقعءعاتاط1اتننا ند ليحا سابعلا ىببا نع رعشلا لدعاوخ
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 ةبير ريغ نم فيضلا ديعل ىناو
 دبعلا ميش نم كلت الا ىف امو

 20 ايصق) ابصق م. 21 ةبراقأ) هبراقأ ىوذ ىلا - طوب 2.

 5 وهوز ىهو 4. 4 هيسابخ .... هيعابس) ةيسامخ ... ةيعابس .

 1. نلعاف) لعاف 4. 6 ريصتف) ريصيف لل 7-6 كك

 ىعنو 282. ىو فذح ىاك امك خل. 17 سدعمسلدحأ ؟فانس لات ص

 ركل. 5ء1مأاتق هقأ

 ىنلمدي ءارعشلاب ةراغلا كهشا دق

 او ىنييحلا ةفورعم ءادرح

 اد 4-1 ماللا  فرصحي) ماللا فر 4-0 ىورلا تفرح مىةث انطآأ 206-

 طااط]ا ءرعع20155ع نطاتقعل ت15( ؟10أ 0 0ع طمع 10ءعم 40( [15دز حانت

 1[ ءرنعمط مسمع ةصاعتتمعدتسع هاطلتكتق ءةدعصت 113 ةاتزز] علال انأ ةءداعتأات3

 معولتعسب ءمصقأوت: عا. 9 عبجي) عيت رىكك 00 اهدحا) ايهونحا| 4

 11 ةقاشرو دحلا) ةقاش ر وذحلا 8. ةماشدودخح 4. 19 لوكلاك

 لبذل 5 لويذلاو لوكتلاك م. 14 ايهيببسبي ايهريغب) 15

 ابيه ىنعب ىلإ 0 نقع لدغولا رى. 06 اوعطقر)

 خيكطع اه : سو. :سنلحلا) ةلحلا' ول كا“ مووت 14.1 ردقلل)

 ددقلل 4. 13 ةنوذييب) ةنونيب 4. 15 هيف مزتلا) هيف مونلا 4.

 17 ملستل) ملسنل 4. 1. ايهنيب) 8. اهنيب ىلا هد ةههومود-
 ةنصاصست ءتتغ 20 دخعتح طحتطت ةدلغعسب دمت ةداثك مادسمتس 0ءعاةتنحص لقسم

 [نعدس معملعتتع ع قمسصسعساأمتت0 نفع دس انطختست نما0عةلسسس اللفدعقل

 ءانحفلب ةهتمونك 4فطسصعل طعص آطةتسلعتم 1 ت0. !'هك. (1]05(0(0 ( هك
3 

 مدع. 414) 101.70 . كنال واولاب ةنونوك هلصا نأ ةنونيك وح لعيو

 حاقفناو واولا نوكس عم نوكي ناك ردصم نوكلا نم ذوخام
 لصا ىا هلصا نال لععي ال كلذك ناك اذا متملق متناو اهليغ ام

 ىنابزرملا ىسوم نبا رمع ىب هللا ديبع ىبا ةياور بلعت ىيحي ||
 الزرع نعلم ععغ لسطآغةصسفتتس طمع هرماتق 10عدج ه83ع 3ع 5[ ل بانكح

 عشلاب 01. 81[1نععا , 016م عروس. 5ءطتتاعت 0ع ق4رعوطعا 172. 18062. 6

 1 05. 83م1 1آكط3118 7,
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 تعيبتجا ةلولعيف نزوب ليلكلا دنع ةنونويك ةنونيك ظفل
 ءاي واولا تبلقو نوكسلاب ايهادذدحا تقبسو ءايلاو واولا

 هلصا تّيم ىف تيغدا امك ةنونّيك راصف ءايلا ىف ءايلا تيغداف

 ىف ءايلا تمغدا مث رم امل ءاي واولا تبلغ لعيف نزو ىلع تويم

 ىه ىتلا ةكركتملا ةيناثلا ءايلا تففح مذ تيم راصف ءايلا

 اذه مهسنا واولا نم بلقلاب تريغت امل اهنال لعفلا نيع

 مهسنوي رييغتلا ىدل فذحلاب ىناثلا رييغتلا نع رييغتلا

 مهنا الا تيم ىن ءايلا كلت تففخ امك ةنونيك راصف رييغتلاب

 عم ةبلكلا فورح ةرثكل ةنونيك  فيفختلا اذه اومزتلا

 لصاحلاو هيف ةلعلا هذه مدعل تيم ىف أاومزتلي ملو ثيناتلا

 مهمالك ىف سيل ذا فالخ الب هلصا نع ريغم ةنونيك نأ

 هنا ليلخلا مهنم نويرصبلا لاقف ةروفصعك اردان الا ةلولعف

 هلوق ىف هيلا هدوع ليلدب نيعلا نذجب ةنونيك نم ريغم

 وهو ةروعتيك ةلولعيف دوجوو هنونّيك (7) لصولا دوعي ىنح
 رعاشلا لاق بارسلاك لكضيو ةدحاو ةلاح ىلع مودي ال ىش لك

 اهنم كل ادب ناو ىقنأ لك

 روعتيخ اهبح بحلا ةيا

 مصب ةترفوك ةفونيك لصا ىا آهلصآ نويفوكلا لاق ىأ لهو
 ريغ ىا فاكلا حف مث ةعيبطلا ىو ةجوجرس تزذو ىلع فاكلا

 اواو ءايلا ريصي ال ىتح نييرصبلا دنع امك ءاي واولا لادباب

 تاغ نكت هك يعلو ريضو راض وصب
 الثم ةروريص ىلع ىقب ول ذا ليقي لاق ردصم ةلوليقلاو بيغي
 سبتليف اهلبق ام مامضناو اهنوكسل اواو ءايلا بلق مزل مضلاب
 ملو تايثايلل اعبت ءاي تايواولا ىف واولا تلعج مث واولاب

 نا ىلع تايواولا ىلا ةبسنلاب تايتايلا ىا اهترتكل سكعُي
 اعبت هلوغو خلا ريصي ال ىتح هلوقو ليققتلا نم ىلوا فيفختلا
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 ناك و !١ اذه ىنارمالا ن أ نم ليق ام تر ىلا ةراشا تايكايلل

 ةكاف ةيضلا وأ ءاي واولا لادبال نكي مل نويفوكلا هلاق ابك

 ريغ تاسيواولا ن. مم - ىك ال تايو واولا خلق لجالو . ل

 ردصم 8ةدوىيسلاو مودي ماد ردصم ةموميدلاو ا

 لا ءاف ىنعمب عوهي عاص ردصم ةعوعيهلاو دوسي داس

 21 نأ ) اهنا م. 5 ةبجوم ) بجوم قرب - 29.15. 1-2

 لنه هيفف) 8 هسنوزلأ لا 2 بكتف) بحكبف ه١. 4 نا اهادحا

 ىتات) ىتاي نا اهدحا ى. 15 ءاشنا ال ربخ) ءاشنال ربخ 4.

 ا 1017 ىقاتك) ىتاي هل 8 اًورمعو ديز) أوريع ليز كا

 طوع. 16. 6 نا. آ15ععا. ]طل1ء ععوسصس. 85ءطساعم عم ةسضوطع» طم.

 1802, مده. 249. 11 عيجو) عمج او 4. 13 ايهاذحا) ايهدحا ى.

 ا لاقت ) لوقي هذ. - طوع 12. 2 ةدحوبلا) ا 4

 12 ضارعالا) ضارغالا ىلا 3 رهدلا) رهادلا ك١. 15 نإلاو 8

 نأ ه2 16 لبثت لسفم) 8. لتي لفم هل 7 رهدو) رهدلاو 4

 19 هلنع) خل. 1ع. اهرثا. 1 فوذحم) اَقو ذح مى. 0100 ءقوعأ

 هادغمك ( لاح ةزمع ءةععماق (لماع) ةزونتلعس ءادتيالا ب

 لك ؟هءوطغو 02 ءولطح طقطعا مذطح ان 0110 ط0هطتتا3 عوام

 18-252. ]1 زتاج وهو ) زئثاجو 4. 2 هدبعتسا) ةلعبتسأ 4.

 8 ميت من 01 6 مزجُع) مزج 25 11 12 ٍ 101جم 0: ةست:0:1-

 ندت5د هل. ]لع ةا]وصع مدع. "0 نطأ اهتطعط ءقأ 0 مويلاف: 1غ 101--

 اةقدع ةللوتتتق عرموطس أل عانق هم1:عرأ ءانأ 1 رو رض 111 2222122 013

 ؟ءصتام. 5 ةواخ) ةءاج ى. 16. 6 3 قطنيلا حالصا 6ع16-

 طوجتست 1طدس-آ5ةوزالغ 05. 15"1عءا هر. 1. 160. 19 افافح) 2. ءافح ى.

 15. رثاب ىقتي) ىار اب ىقبت هك. - طوع. 19. 4 هنوك) هنوكل

 13 رمضت) رمضي ملا وع 20. 4 غقي ) ه١. 10 ةذقنتسا)

 ”لكفتتسا كل. 18 نوكت) نوكي كه. 98 رسكت) رسكي 4:

 مطوع. 21. 3 امانا نر. كدسقم. 104. 6 كينهيز 3. مسدس كيتعي#

 10 كيبابتر 120 كك انكاشب نتماطتم00 [1هعده هز ءصعص [قصلانخ 142010

 1١ . »2 ب 5 5 0 ٠

 11111213 3 بعت 061173153 70:22 ةكزسن11ه53 ؟دنوات5 ةانننآأ آآةرسؤنق. 5
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 ء( "ةصادتدع ( [ءاعدملعع ةعذ اكنقط دماتصزدغ يسحلك 11 هكاقسم ةصافتل

 "خطو ع. ظءلستن 1864 مدع 21) لحراف كد رادب تزف اذاو.

 نيسطاعتم) نيليقتسم. ىلا طوه. 22.11 ىسحت) نسحي ة.

 23 كلذل) كلذك ى. 24 مهلوقل) مهلوقك ى. 26 ةليكتلا) ةماكتلا

 مى. ن5. 113ععا هر. 1. 111. طوع 28. ]1 جاو دز الل) حاودزالل 1"

 1 قكسك) خقوكسي ه1 6 اطياطخك ءاق هتزمه) اياطخ هنزمكل ل.

 20 ايهنا) اهنا ه. م. الاق) اولاق ل. مدو. 24. 1-5  اهناق

 الو) 8. ذه ل هبتشا تايشع وا ظيق تايدع لاقي اهناف

 الو. 12 لوقت) لوقي 4. 24 اولعجف) هولعحف مه.

 25-256 ةربغم) ةريغم 4. 15 اهادحا) اهدحا ىه.

 16 ةيناثلا, ةتلاثلا) ثلاتلا ىناتلا هك. 5 اقوطر فارطا هي

 2و. 26. 2 كرنت) كرتي 4. ةروكذم ادتبمل) ادتبم روكذمل ة.

 4 ردقمل وار ردقملاو ى. 14 فيرعتل) فيرعتلا 4. 18 لصولا

 مى. ه4 8. 050. 8دصقم كن. 569. 21 لمتحت) لمتحي خ١. 29 نوكت)

 نوكي رف. 123. 2002 نوككز نوكي م 12 لوالا نمر

 لكلا ىنم ىكلد 6 رافس) اًراغس م. ءغ 8. 10عد 1طص طتفذقسص ده

 ءمدحخصت عما مت-10 ]111 هانت ىدنلا رطق : ءنصح لع تمصتستطات5 1م035

 هينا (هه4. ظئاناتماط. نهال. ةلمعدتا. لما. 168) هنا ةرخأ ناك ناف
0 | 23 . 53 216 5 

 مهقفاوي ال نم مهنمو رسكلا ىلع هئانب ىلع نميز عا قئاوي

 0. ظل ةعتكر اكاقلط همقضستلوتسعل ءاع فرصلا عمت بارعالا مزتلي لب

 8ظءلمنغ 1863, مدع. 35. 17 (ن[-. 1[ »رادع 2:0 ءنا. ةطتعقط. ][آآطرو

 21 نوكن) نوحي هي. م. ,ةانخر 331غ 8 هناا

 نا هى. ,- مده. 28:-16 نغا ناو) )8. .نغ (ذاو كلا ل رتاس)

 1 02. 8351 آ[كطقلكوب 1, 362.
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 نياس م. مو. 298. 3-2 ميغ ىلا) رمغ الا ه

 05 نميخكحتت) نصيخكي م. 22 50: 6 نابرغ ) نابزغ 1

 18 برغ) بزغ كلل 1 ردقلا) ريدقلا را ا

 9 اننلتق) انةلتق 4١ 11 تفيضاأ) فيضا ه١. 192 مزلتر مزلي 4

 14 زي ملرز زوجي :مل 4ك. 15 ةيلصالا ةغيصلا) ةيلصالا ةغيص 4.

 17 ىنغا الا ىبظلا مى. 1ع. ىغالا ىبظلا.- طوع. 39. 22 تدئتر

 نيتي ها - 25و: 35. 95 مجتك) مكتك ه2 254.34. 15 دوع)

 1هو. وع. مزث) مرت ى. 16 ذأ) اذا ى. 94 هناف) هناو د
 موج 305: 4 :لخوت) لخدي هم. 26١ ةلوقر لوَق هع 58 امهرهشا)

 امهرسا كلذ 5 ا عقب 4. 16 0. 1وامع طانو»ب طلع 11. 5.

 81 ةعرتط ءنعاستت نامضا أ ملَظ هيدعأ تنعدم مدعات '[!'هحثا. 19 لمكتف)

 نإ كف ىف. جي طوقا 36.1.4 بشستكاكه) نسسكلاك هي دع -3* نكت)

 نكي ىلا 15 ترسف) رسف كل. زان. عيمجب ) عمجب ىلا 9 لماع)

 المانع مهل كا 22 2 هو لبن ءاع.) .9[1 ه0ه0عع ءآخ. (001ةهب

 5011 ١ 955. 4 نوكت) نوكي شعاب 5 عقت) عقي ىلا 1 ةلكاز

 قرابو ) قزاب ةدياز ى - طده. 38. 6 ةيطوقلا نبا) 0

 115 ععا هرد. 1. 261, ها لع هزمعانع اهفيراصتو لاعفالا 262. 7 برطق).

 05. 1ظ15ععا هرد. 1. 65و هن 0ع 0مءدتع لعشثأو لعف تاك مقعم

 10 ليلع) كيلع م. 29 هجكت) اهجكت ى. موه. 39. 9 ةقانلا)

 ةفانلا ىلا 2.40. 4 اهبرشن) اهبرشت هل. 10. ةرتنع) ةرينع ى

 اه ماعحسوسع هس ةزينع طمع ممسعم ذه قل. ةهئاتاس» 9 لدعا)

 لزغإ ل ح 15 مول) ىمول ذل. 94: اهتاهف, تلتق تلتق)
 ايداهف تلتق م.-ذ مدمج 353-412 نيذهب) اذهب هد

 5<: اوعيجاف ... لاكسبت ىشاند >2: تيتا ) 2

 [ةيمتح ام ٠. . لاسم ملو تاي ... نينثا كا. طوب 49

 1 لثقت) لققي 4. 2 قلعتت) قلعتي مى. 9 تنض) 8. تننض 4.

 لانه 7عمطو هعععرام مدستاع» طلع ]طمس 1[1جدحصق ؟ءدتعاتف 11 خلي ءأ 5.

 معع ممص اطنق ص 8[هعمدتا]دطأاط د8 ءساس. 17 (010. ةءماعس 110
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 هن 4. 19 نيصع) ريصع م. طوق 43. 8 فورعملل ىلواو) 3.

 فورعملل هنال واوب ىلا 0 عنتمتو ) عنتميو 4. 24 بيلقلا) 1

 بلقلا ى. 25 امهكرتت) ايهكرتي 4. 26 وا واولا ىلع رصتقت

 لق ىلع) لق ىلع رصنقي "طك لا رمضت) رمضي 4

 14 18116 منددد زد الاذمأك لل ةستا اتت ءاع. مدع. 232 جالعساتت', ]1[ عاتاتتل

 هاف طغعسصتعات تمس طمع مم0ل56 ىنينعي ال لوقا مث ا 11

 اه طمطوءاسع 10 سم4 «هءدسا ةيعراضملا ف نيتلمجلا بسانت.

 15 ىذ ًءابب) ىدامب خ. 18. ةدحوملا) دحوملا. 24 رحاو)

 رخاو هنا دهب 45. 1 ناسحا.ىمر 8. ناسفالا ندا

 ”رورعملا) 2. نورقيلا 5 5 مزج اننيععص) انيشش

 مزجا ه. 0 مجرقتف) 2 م.اعمرا طويت هما كف

 ةللبو لاق) ةدلبو هيف خ. 6 ةصلاقلا) ةلصاقلاب ه. 12 اهعمجو)

 هعبجو 4. 20 كلذكو) كلْذلو ى. هو. 4+. + اهدعب)

 هلذعب م. 7 اهلوحد هجوو) 2. اهلوخدو 4. 12 فلتخكن)

 فلبخي م. 19 هنع هللا ىضر) هنع ىضر خب دهب 48

 8 كيلجر ىغفو) 2. كليحر ىفو ى. 05. 2310هلع, 8ءطسقعو

 جون 1عورصتمت زد لع 20هعءوزع لع دانعم ةسضوطعتن 40. 1 ءارفلا) ءارقلا 6

 راطماا كفو نانا 15 ىمسن) ىمسي 4. ذا. رمخلا) ربخلا

 16 ليت لوتس 00-8 خلا ارطي ام) أد حل. هك 8. 110عخس

 جازنون10 ءسعالتدوعو هك. عن خلا أرطي ام ةضراعلا تافصلا رابتعاب 1

 42 ىنعمب ىفقني ىقن) ىنغم ىفغنيإ ىفن لل. وها 9

 1 مكراج) مك اراح هك. 4 عمجت) عيجي . 10 01 2+ 8دمرت ةسال.

 وندسس. 213 هطذ هما لدجب هءل سدلمع 18 قفخ) ققح مى.

 21 فقوفشلا ) فوقشلا مي. طوب 50. 1 ىدقت) 54

 9 اهيفز هيف ىلا 6 ماه, 11, 13.14 نوكت) نوكي شب ةلالا

 ليس ره رج صدع فانت ىغب) ىقن 4.22 18 ايفو رخوملا)
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 هيف رخوملا ه. 29 بارضلاب) بارحلاب ى. 93 ىضتقت)

 ىضتقي ىلا. طوهب 52. 5 ةلخ) 8. ةلج ىلا هه2

 0529 نكي م ةليوتو) 5قيوُجو رام دك 0122

 92 ةناوطسالا) ةناوتسالا ى. 5 ىتات ام) ىتاي ام ى. 7 نم

 بالقنالا) بالقنالا ىلا 48. 17 كديعب) ليعي كا - 5228. 5

 1 ليسلا) ريسلا 4. 5 هطرفا) طرفا. 6 تفنلخإ كلك 4

 17 قف متفف كل 0 ميحاس) 8: ميهس خلا نأ طوع 56

 5 0 ليزب ررما لكيزب ترسما رج[ 11151112 لعقمر

 ليقت ه. 8اهلتمو) اهلثمبو ى. 13 ماللاف) ماللاو كد. 17

 21 لبذي) لبدي ى. 17 02. ةءماعس 0[2'هللدو. 6. 23 روغت)

 روغي م. هع. 58. 5 ليويو) ليريو ىلا دعب 9

 11 وه ايناو) وهو ايناو 4. 19 نسحا لئثس اذا ىا لئثس اذا)

 ىنسحا لمس ذأ مى. - وه. 60. 14 05. 8ماكطشتت 8ةداتط ءلتك

 8دلقو. 7111, 27, 307. 18 اهنا) هنا ل. مده. 1..61 اهنوك)

 هنوك 4. 17 لعفلاب) لوقلاب هى. هو. 62. 2 ةنز) هننز ة.

 99 ىفح) كفيه: 5 عبرا ) ةعبرأ هع رن تان...اهاوحا)

 ىتاي .. امهيذحا ه. 21 كلام نبا) كنلاجلا- نبا هن.

 طمع. 635. 5 ىذلاف) ىذلاو ى. 4 ذا) اذا ك. 8 اواو ناريصي

 ءايو) 8. ايو اوأو ريصق كله 32 ديزت) ليزي خل 0. 1[دسفف.

 هع. 405. 15 تقلخاأ ةرمه) 82. تفلمحا زيه 4. 18 برغا)

 بزعأ 4. 19 نوكت) نوكي ه8. هه. 64. 3 ءاغلاب ةقطان)

 اغلاب غةقطان ى. 9 05. 1+ طنعقم :ةخسعمان. هل. 2ء ةادصع مهع. "م

 14 رجاتل) رجاف ه١ 15. وه) وهو ىلا - طوع. 65. 1 لوقي)

 لوقت م4 رقتفت) رقتفي م هن افيرزر دف هلا 135 تيكحلر

 دركامب ىلا 7 لوقأ) 8. هرستقنا لب - طدهب 66. 1 ٠ع عيتج#

 ةيحلاز دو هل. نيبحلا عيبتكلا 2 اهقنع) اهقتع مه. 19 هنكل)
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 اهنكل هم. ط5. 267. ي-ع5 .ةننبا ع سيفنلالا28: هاف

 20 لزذ نكنزر لزي # نكي | ا يل نوكت)

 نوكي 4. 10 سيلتملا تيب) 8. سيلتيلا ىسامحلا تيب

 13 05. 1هاعمصلو» ىوذ ظدسلدع كع. 97. 292 حقتشا) هقشا ى.

 23 ولعي]) 8. ولعب حك. وع 69. 8 كاديشمر نا

 13 نا. طمعا هل. طلع 5دعر مدع. 162.ل- وع. 0.1 مميز مول 4.

 6 لقو) 8. لاقو ١109 00. 2ءونامو 20ه. ةعوط. 11,

 16 ال نأ) نا ال .ى. 17 05. ظداطقتت ةدطتط هع. 155, 97. طل

 كلذكو) كلذلو ى. 25-24 عيمجلا_ملعن الو) 188. هدن-

 هزإ لا 2م. 71. 4 افق) اقف خل. 19 زئن 8. هغ ىل. مطهماع#» ؟؟

 هس مت 1ذللم», ةوتطعملمس تمك ىف 0. كذمنأ ؟[ذسلتوم 39. دسأ

 1عيودلسص ماظع ىه. 1516 تيقيو ماللا هيلا در )

 ىقبو مالسلا در ىلا 8 كوكمي) كنوكنمي ى. 19 اديلاأ) 3.

 ديلا هل. طوعب 72. 6, ؟ فالخالا) ىالخالا 4. 12 اردصم)

 ردصم م. 20 موذت) مودي ىلا 24 وأ) و كد - ةه2 3:

 12 لق مهضعب ةاورو) 8. دق ةاورو ىلا 21-20 ىف ىضم)

 ىناضم م. 8 ةيردصملا ام) ةير د صملل امأ وامن 0

 101 نؤكف را قوكيفف] 65 ءزاحل# مورجم ) مزاج موزج#

 9 نذك) نذع م. 9 ماغدالاب) ماغذالاب مى. كس تع ماغد الاب

 هدعااتق ءتخ012 ]”هدحصق ماغدا نق عاوسكم ومدن ندعم ععفسمت هنأ أب 3

 همتستمدتاسع ماعدسومع ةطص 1نؤةسص هلدعصانطس 25 اهباوتا) اهبافتا

 م. 522ه6 75. 14 ةدقافلا) ةدياغلا ه١. 15 ضعنت) ضعب ة.

 21 هراتب) هرانب مع طوع. 76. 7 0. ظواعطشتت ةدلشا كع. 17111, 3

 12,6 ىقرشملا) ىقرشملا 4. 13 لاوغا) لايغا 4. 15 لابنب) لايني

 ى. 01. 1عطروسمس 0: ةصعماو. ءاع. الا. 17 فطعت) فطعي 4. بوسنملا)
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 8 ام. 8اسلعطقتل دل هع. 1711, 203. 14 ءام. آ1"1 ءةوعطع» 8 ءلطخ <. ةتعول

 مم هعالع. دم 1ءهتعطغع لعدم لك. 5ةعاتق. © ءوءالقعط. 0. ؟!155. (1863)

 161-160. ده. 78. 3 لوقت) لهو: لإ دوقت 8.2-- 11 هل

 قمانسل1 عل. ةسصس. 11551. كاع. 1. 46.  ظءععاتسعغ 20 ةرستتم5و ةطق 1 هانا

 ؟عرماتقو 01 طاق ةعال1 نع 1مصتعانتع هأؤ10ءعمأ 4ةسوطعو تءات عامدت 11 هطقسسم-

 ص20 ءاتطح 127155. 17. 010[8ءاعع كءااقءطتخ. 0. آل. 11. ©. 537111 2

 16 50 طسصع 1هعدصت ءات. 10300 ةصاقلعت 1"ةعزاس هاحخمجة ول كع. (نةتعض 129

 مدع. 295 1. اكطملا:اعقص هل. ؟؟نمغعدأعل0 صه. 5520, تطأ ماعم ىتلاك أ

 ىذلاك  طدهب 29. +8 كاسمالا_اماو) 0 « 2 كسمت امو

 كاسمالا اذهل اهبشم الا كلب 11 ها. ة[هطدسدل آكقسنا

 ات عاأ 92, 1معواوع طاعمر. 1, 123-122, 175غ ءعد1ء104 آزع ؟؟هطصح

 ةزامع نصل آلا حصل هندسععم دحعوط. ةاةصسع ((6ةاانصع. 1869) 20-21.

 17 ها فرظتسم ىنغ لك ىف فرطتسملا هدعامدع ها-1ةثطث (0ةن»

 ١ مط طمع 15عو ه0 ءعععوسستتس ]1 طختنست 738185 0014353 2ةعأق. 1ةععلمصعق

 رد ءععاتلت  ءمطصطم1121625 عدمت 720 6عمط تعزف ها 10*1هكوصاتفز 1ةععؤلمسعو ؟ةدو 00-

 رسصصت 1 طءعمدختمم عضوا زصعدفأ دنع (4ةطاحولع ؟' عمعزعاطس. هته. 1ةعضلم ءطت عع ]ع

 طاطا. جب ظعيعاتسم 101 عع 102, نسمات ج1عتتتنتم 11غةه (. جاغععتس ]11ءائو 1.

 0عوزوعومه»1) 5 85غءاسدءطص ء10عز0 جعععمأز ونمتطنن5ق هدصصتااتق 00عءغملموزسأ5 18

 رمتاطا1 ءع عموغقفق ةعم. 560 1همعع مدعتسدق 11415 ءطعمر نست طم» ةواسسص 0ع

 ممصست1 1115 دععاطابق محع ةلضسصمدات]أر 71123 213122 م13:511185 هدمت ع5 326علمطتقسم ]11 عت

 لس مر م عن عنان "ععم عممر1غر نان0 12عغانتت هدأ 5 2262034 طقاتل موتتعوع نسقع 7]

 001153, ع1 مممغطعأوعر ع1 طصعف م0م65دزستتس ءاتأمو دس ]1طدخنست 11:23 ءلههو

 1011ةععصطتعز نسفطغم زعلتك طعدعقعأو نعم رتسسس طسسقملتأةغغ عن 00عمسق

 مهعونوط ل كذزستتست 0طق41عئمق ةزصح ل2 715 ةزئصتقعدتع ممقونتت. 1900 ءدد

 جدامعطما ع 1ه0ع قط طمع 10مم 017 ءدنوز [قطعتت 5011م60186 86561105 ةةطغانطت 20131

 ن136ع2115 3113 0غت1نطم طم صت عر241 طقاط ءرعع 7158 عوار 02215515 هدططتتطاتف آ15 118

 ع1 1آه5ءا1515ع ؟ء1 مععات ععدغأوم !ذطرئةرت1مدختسم 111161203 51124. ]01011 005

 22021605 ءووع 7010 ص طقع ءمللعأ5 مهأع ةدعمع ماتتعأ» ]11عدنوتتنست 0182163

 ]اة عاعرخط1559 هقدعر 2060 1165 0 رهغر د لقت هغع. 5ع ررعر رددعت هع:

 طقصع مان: ءامزناتسم هدتت155ة1 هر عطتر 2151 0110 ةطططت عانت 5ع أ1118 218ع 5ع 116غ, 3ة0-

 201و12ع هدم عرج عورم عانت ءةذع كمعأ. ؟؟هعولعو ةنء. عع تطاوتع ذه ه«0ه01عع 0ع-

 ة10عدنورأ ددصدنتف 1زدصح لذ: ن3 1عافن» 12 016026 223 1:ع] 111111111 8

 ءملتعت5 هنعمل ةغع هوت عام

١ 



 الا

 1279) 11, 298, ءهغ ندنحع جلع 8عتذاكع 20 1'هدتدرط. 210د]1. 46.

 16115 سباع) سياع ل. 0ع ممعات5 [مدتنات1103153 م1

 1عيع مطاح مسلخ 8ءعصععمصععص انطعع لتع قعءاتطعأغ لعع هلك. ةتتفط»

 © ءلتعءاطاعر :(6كلقحكهلل 1812) 23, ءعأ لع دتتتم ءةهعس ءةستنلل 0

 دست ممعامع مملم جلغعت طتطدعصلت ذط. 1. هدر 0ةصقق هل. 8ةلقوم 8. ٠"

 نسعس هلصحم لمس 5هز041 8[هعطت» طقاط عا سناع, ععمل ؟عرماتطت ©5أ سباعو

 قلع. لوعم أم 6 عمو. 15 ةرتععاط عطر عل. 170ه عصقعال, 10. ال1, م. 388.

 6 لم. ةطاس وسل لئطع طدتووسو ه1 اطع ةزدع ةصعاعمأ قةسطتع ممعأا5 ءاع

 (طرمصلمد» 1820) ١من, طصصتساو. هل. اطلع ةاقصع عا, 1255 دص 0

 طمس ]تاطعوختمست طمع ءةيحصعات [صتانانا10. 60 11د جاطام01ءوخانطل 2-

 تورز. - 11 وسر 0ععم6 قوز ةتمم1عو1 طع 2عأ ىأا 120 ععاتنص هط11عر

 نم ةعمتعساتمع جمعامت5 20د عام. ]مح عتعتستاع ةناعتت ءقأ

 1. ظنفؤصع همتستمدت ط1كطحلتلو لمصاتقو ءأ 1كس عصقتسس» أع. 205ءصاتتتلب

 هرعلداتسمل جطالام2 5612م1 55 ىا 0ععاتسوطت]عز نانتق كح 18 5

 رمعععو ف هدععمط هرحاصست هصعتت 5عوستأست, د همصتسمتكتس دم طقع دع ةص نادت

 بهذزلا رودش هع (8مل. 1282) 41. - 15 <. ةادجقف4 هل(

 هام. 111, نه. - موه 82. 4 قعناف) قفناف ى. ه8. 9 اًذهبو) ة.

 ا!ذهلو» 1. - مده. 68 ليلقتلا) ى. ليلقلا» 81. 153 نكت)

 نكي ديف تناور 1غئخ تقدم طلق ذآ 00. ءأ هانا 511

 يىرصتص. صفع ذم طامتشت (طقلقو 1254) 11, 228, ةط1 ةسعست 216 ءدتاتطت

 طعصتات ءطاسس هم ىدعوم ندصيو ىداعيا بذةكيل 5ع موزأ

 11. يكلم 17 طقلتع ذعط ةنع همم ظنعطانوو نإ ىفاوز ذعط ةعطع تعط

 لرد 514 035 20953117 نأو طمع هم لعص ةتصص ]موقدع» 5011غع“ أ

 مومو اه ؟تتكصف [هسلمتمم ص 8امفاشمست لاسطتغ لحال[ دطتغ (ظدتعتن 1820)

 هدا 7. كعو هك 1”هززذستك ها-اةنوطفط كع. (8ةلقو) هبط ؟. كعوز همدع

 رات( قه, 6 1 ضرافلا ناويد عرش ءاع. (ال[دموزلاتدع 15553) 2

 ع( 0ةقطأ طعص ةمطقتع كغ. هل. 1«هرامع اذ, قا اذأ ىناو. -ح

 طوع. 83. 6 هل. 1موتامع 5عه+. آآ, 346. - 17 امأ) 32ععوإ شيز
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 زم ك5 نسمع از 20001ج110هدع لتعت قةسوطاتست هرمت010228 ةععاتأات5 511125 510

 ءانمس طظوتلقكأ كاع. ء0ل. 1"1كدءطع» آو, 262 لكخستا ءهنع. 18514 هء0 ءا

 21010ء]عع 6 ءوعاتت طاع لعد (0هدعدسفر (6ةأغخنصسع. 1560) 232, كسحص. 1. ح

 طدقب 86. 4 دق طع اههحس كم آكفستا ع. 181. -- ط. 87.5 تركذأ)

 تركذا 8. تركذ ىلر ه؟ ةهنولفحت هع 1ب 480. ![هتمسمطا. هل. طنوس
 (همانعإ 223, لكفستا ءاع. 1625 هنأ ءةيسستستق ؟ءتذات5 0100 هل-لكط ةطكق

 0 ا بولكطت ءمرسممددلازو ؟. 10800 ةساقلعت كغ. 309, نتانأ ءىأ

 ومو تلفغ ام 2 - 20 م. ]لع 5وعو خصال. 61 ةيدتاتت. 124.

 12059. 88. 2 لبعم) 82. ليعذ ىلإ. سويش لبع هزدع ةتتاتع. 3. ه. هعت-

 ردد ]21 ( 2[1ءوع) 5هأات5 ءدتتتق ءاتاذتق 2238ع20مءع هدا قةضواططع5 هاناتح

 معاد (لكسءطا تادوع لتع ظعاتوتمرد لعع ؟هدتتكا. ةسحط. طصق. 1563, 5).41

 طتصع لت ماماسسص ودع طمع همدصعتت ءعرذعأ 1-21ةسقأر (؟.١ 0ةسصاتق 8.

 ه1 ل0510 ءاكع ظءلسقعع ]كب خسس.) ندع 2000 ةانتأ هعاعانق 10 ععرتن8

 ا قوي هع. 06 نستطسق ؟. ["1ءتقعطع» ظعلات (1866) 289. ]طلع طمع

 ممرست» ع سمش لبع دزأ 1'هط15 11دسقق. ع. اودارا مهنذأ لبق

 ا لوالاو مما سيش»لبا ليقو: ةعلاظلا !سمشلا:ةذه
 نيليواتلاو نانح عم 0ع ءوتقذو جاغعرتحسم طحتصاتق 7ءطاقاست 1 عاح ]طا عال

 ردتعاو هدحعست ةطسسرم1معامكتت 202 ؟10عمو طلقت 0000 ها 106011 ممصتصع

 ةططمتسءوغو نسعسصخلتسملتطت ةلئخفستت متم 1طصضلولفتو ةعصرمع» 1ص

 صصصا1فلطط 01عءطقخرو نتح 00215 10011 ممصدعت ءووع عتدانسقطوأت 7. 11ءات-

 معد ط1ع ظطعغمدتلع لعع ةعوط. كاع. 262, هأ ءانم. 11010ءاعع 8علال ظن

 [كععطا 1. 1. ةلعرتأ دمت 8 تا013 سجش 012205113 2121101551128, 21011

 زصاغعم عواد ءح 8واومونلم هك( ءعروطخقمسم 8رتم. ممعس هدنحتمست ل3 212ط12ع

 سهدش تيب 211118 2 سمئشلا تنيد 260062 ءااتا“. 10103 20-

 رصعرب قندانن جد (ةزسع جتاتع.) جرجا0 طاطمعمت عنو مدتأعال 12 511 11155

 [ءوامصخمس» 1صقعصرم 1 هدعق ةتاطعمست ءطقعف ةزن. ( ءوعمتسمسا 51م1.

 مطمعم. ططمصاتطل. 102. 1832., 113 هو. - 9 ةيكن) ةيككش ىلإ

 ()ةدطاتق ة. بقرع ه( 8مداؤمت كاع ذط. طصصع هوم 205تطسسغ (ةانع

 طوتطح دالدهفئذت, طع 5دعرت طم“. ه0. مستمت» 140, كه 18

 مذ
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 مرممج. 1, 45ّدر هلحخ' قو لع طمع زمععضات نلنصع ؟10ع ةطاح. ظعصعتاك 1 5

 هغ 0ع ممعاتك ممصتمع 'قلوحسم ذا. 65و طمذ متع 'ةلوحسم هل كم1

 صمد عموتتوز 10(ةعدع 1. طتخؤسصح ءادطح 6 نطدتطح ءىصقسلتغ "ةلوحسد

 ج1-1”جاطا طستسو عمون ذم ممتنع ةصلم عامك (ةطأتا ”لطع طز كاع. |ء)

 برثيب ةاخأ بوش رع دوعومك 6# هب تغفو ول !دعوم كتدعو دقو

 ةزردت1 نو ؟ءعومق ؟10ععت5 ذص (0دهاطأ اع. 9. 10.  طصلسق طغعستقأت ءادانتست

 وزرع زصسصمأدغمس طقطعغ "انوه ط. طنعقسم (103050 ةساقلعت كغ. 132)

 هحسص هنأ ةيكم كنم ردغلا ناكو ترلغ. 18 دور ىدو م4ءاح

 51 لتبع) :ليبع هك 6 (31هعقم. هلت. 111, 335 هك هل ظدلصتت

 زا10.) 01غ لوغطتتا) 5 ةنماكت ليبع نامعس جلست هل مسح ط2 عأ

 0ةصقمر هع مماندك لبيع (. ظاحس ذم 2كامءط 0.12. 21. 6. 2237

 5838) ءودفعمأةمعتست ءقأ طعاتنةتعم ذدح» عم. 5, 28. 1ع "انت دنذط

 62 ه1 616.8, ةدهتفأ هع. 1,954. كت 222.89:518 6 11

 هع 11. 91 موسم ا[ ه1 طقز زانت 1ءععع نقع 0ع طمع معقد 011غ 5ات-

 زد زم ع ةدعرر ةمتط. عحستس. 358, دطأ انصب 12 مق ةريغل 1ع

 عملسس هنن وعل, طن ةلدظومومل هل. ظممف. 28.-- طوق 90,
 6 ةدرومب) 5درومل رى. 1. ع. 016110 ([13 165 ©1105 066251026 ]010-

 رج عرعازنمم 0140 جلل عرتاتسأ (برضم) هانح و 7ع ©002031:31ا11 3 0123

 مامر عمطاسسم هدتعتسعمل 010531 (دروم). 11 ]1نعانطت © (001. عأ 3

 مط طاطسدتط 1دسلقهغ 5هر78044 1غنقص كاع. ((نهت*. 1229) 1, 168. ح

 طوع. 91. 1 ءاه 8. 12ءةععمطوتتنع 8551 ةدتع 1عو ؟محصصع5 0ع5 ماتتتعلف

 جدن. ( طوق 15867) 102. - 15 هم. هطلت. طع 117. ©ه. 6

 10 رفقأو ىوشا 1. طردقتم16 11 (0هدحصعساأم دتعل15 013 ةمكعتت0؟

 هاع. (طلتوو 1822) 214. - 19 1. طتفذسس ذص ةطاسعمتلا. ه6 12 6

 نكاللا 27 انيبم | .انيمو 1ءعاو 0100 51 168 ءق5عأر طاتع

 0 0 طوع. 92. 11 طب ءه. 015م3 101

 هعد ةقووعاوع ؟ء)م1مم دة. 12 طع خلط ظلمك ؟. ©010عتطعتل

 ظءعلاسمعع 2. 0 ءوعطب عع ةمسدعطععءا ءاطتتةدصصلععت طغت لعص مقتعوط نصب

 ةزامدمعوطون.. 0. !!؟زعص. قةلكدل. (1801) 211. - 17 ع ةطآا



60 

 طع طلاس. االأر دصاع» ةرانتت105 هند ةطلعو عنوانه. - وع. 98. 0

 ىقيلاوحلا) ىقيلاوحلا نبأ ى. - 30 ها» مسقم. اع. 859, هد

 مم ىشغي ددعاتانق وأ ضل .٠ ءانهسص ليقع ا لهاوش 203

 1280) 192. - طوع. 94. 3 !ةعتد طقعع !1ععاتم طم060 الت ئةطتل

 (31تلدمودل 142) مطملم طط٠ص طلب هتكتص تطستخدت“ ل1 101[ةقذع قلص هن

 طاسئذطتل ةهعوعمت[. 16 هام. 1. طتقذخسص ط5 طعطعد لاه. ه0. ؟؟0-

 (ةدلعا0 "هدر ظدتلقك1 كاع. 1, 199 مدنهم ا طق عا ىقالا. تك

 آوهع. 95. 18 ذط 20201211026 56611115 ىنيبرشلا 12 ]خط

 رطقلا لهاوش (801.2 1283) 24, نتم 6101: ىعأار هوب لعافو 3

 1ءعءعرلمسمم هنأ ءانطط ىل. ها لاَكَك 1 ىعار ةاعأا م0 ل

 ن1 تش علا كك كد | تسمي - نا. مطاع. 1كطع طلاس. عائم )"و 8.

 19 ىنينثي) 8. 0. 1. ىنثي ىلإ طوع. 96. 10 هن. ها

 طرور. 11. 663. - طوع. 979. 8 اهمح) اهومح ىنز اذ ءاتوس

 رمرتذاف 1[جه0مكت» هرج آم ةدعوت (ناتءءعواط. هن. 111, 528 036. 25, نا

 2284. 522 ممم 4عطسممم] 1ءعالسع ةعرتتط حست ءقن ()ءابصحمات31 71

 [انوصتست طب ب سطو انةدحتص ةءد انةصتصمتس ( ال[دمؤق. ,1١ 118 17 ءاط

 ممرمرم1 ص. حصص. آياتنا ةلاساقاط ءنء. 17) هاسصلمفز طنصع 1ءععصلتسس

 655 عأ ا لع 12 ءاتعاتالل 01111110111015 5604 115 اهويح

 10 اهبح 1ءعدخفتت» مدهطتطءأ نتم0 ؟ءدتكانتت 101121112011313 31101

 نأ 0 ءيصم توعد م0 ومح 0161 2055 مح هع, 710 لل ةقثك لا ةسنل

 9, ظاسفاؤقمأ5 تاع. قه. ص - 0 ىعسملا) .٠ آلآ نداعم1 ع1 لذع (نطتنم-

 صضااععد 0. 56306 !1[ءاكاعكد ءغع. (طم2. 1561), اقص ؟. 8[ءاعاعو لآ0. 5.

 19 لحكي) م. اكفستا ع. 51, 152, 1آطص 21[ةلئاك5 طقصنإزز دن دله ل

 ©«0. ؟هلعاع 15, 11ءزقءطع» علت. صدم 2 (1864)و 205 ه6 318. ح

 20 فرظ) 0. 2. ةهووم لل - هه. 14:.98 ةكلومعم) 8. ةلوعفم ة

 21 هل. اكقستا كاع. 380 ن1 مانو تاككت قأ رجعت حا وهي

 5 ىنكي) نكت قعر .7٠ رمهنقنق همصسصتطتل زدصاتغهغم5 ص قلاع. 1ع

 طز. الا, 32.- 6 هذ. 1هطاتمت ص [طلدسقم. كاع. ةر وتلف. كاع. آكر
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 15 ربخلا) 1هيم ويخلا.  طدو. 100. 5 كنب استعمل. هلي نواعم
 221, 1ءرادع جدا. ا نتولع. 5183و. ءا 10ءنو 1010. ءتك 11 1ة1103-

 هوز رصعامدوتست ع مهمهلتعم مملسمع مسصعاتمةهكتتن, [[ةسصقف. كاع. 97 انصب 6

 1151 م10 ةارملاب :لكلا نع نونكي >6ءالا5 016 616أا1 نونكي

 ةلكلاب ةأرملا نع. طوع. 102. 7 هل. ة[وسفم. كاع. 511. 12

 رم ؟عناطو 8هملع ه0-ارثص ( م0. ؟هك. هجن. 544 101. 42 .) اذاو 2

 لعج ىلع امإ لويحم كلذ مهوُمو ةواغلا زجي مل لعفلا مدقت
 لوعفم ةروكذملا ةلمحلاو افوذحم نأشلا ٌريمض لوالا لوعفملا
 امو ىا ةلاخا امو هريدقت ملا لماو وجرا هلوقك اق
 0 2 د ىلع امإو ليونت كنم انيدل ىناشلا وارمالا لاخأ

 لوقك ًةرهظم اهب قلعت ابيك ًةردقم ءادتبالا مالب لعفلا
 خلا تيدا كاذك رعاشلا. [دسع 8دلع ج0-طلزص 5ةعماعسأتمطت 1

 ععمعدسطتم هدأ اند 'ةوثا (0ةنس. 1228) 111.- 8 هلوعفم ) اهلوعفم

 م. ح ط59.-103:-92 ل. 12500 فهاقلعكت كاع. (9. 7-2 1ع 104

 6 كلم. هل- ؟ةطتلت ذص ةلمتدصمطط. ع0. طل1عاعت. 108. - 8 هلم

 مطاط. 1طع 11. 47 18 طن 27115550 اف الا

 لا لخ ابص زد ]1دسلوحتك 1. 1لأؤؤط مودع. |. - وعم 3.

 8 لع. مطاع. 1طع طلص هز 1 ءععمطمدعع طع لتكؤم 0ع لا ةطتعم آ0101-

 رقصت كاع. (طدعت5 1869) 164 مم1. 6, 126 8دعر (نطنعو. ءاع. آلم

 433: ليل يغ ترخص ندتفب يسعصه لص ملص هتغ 6 ةسطقتت (1© -كلفز

 1 لودعمب سيل, ندمعتس ءاس. 8دلع ه0ل- طلاس طقصتنز]. ءاعي 22

 23. 7 دعب. 1006. 3 هلم. ©همج8ل3:5[11 قملطتت ةستفط ل. 5ةعطقتت

 (طم22.18562) 156. 44 تلذ رراعاط طقطع طلعات هتلز 211 ةءاطءاادء ععد

 ىدعأو طممءاأع عي ةطغعس طتعع 1ع هماطخو ءصلتع طقلاأعتر 05 ]3 ععددعأ

 وىبءملعم ةمال, 0دق5 01ع 1. 1[*هدعصح ءانعدذو 32511197 156 51م 01ع 2.“ ]”1.ل

 وع. 102. 11 هل. 1طد ظتؤؤمست 1038 طءعاعد ءاع. 4!. - دعب

 1 ءاع. 1 ءنءعماطمدع طووول ءاع. 22. - 6 1”مءوادع طعما. 1, 242 تانأ

 10 لفاطم 1ةععضملست وأ لفاطم. قتأ ]«طسسن سس (آ0200 قةسصع

 31. 149) لحنلا  ىنج هناك ثيدح نم اطاقس انلنو
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 عتافولا ءامب اجوزمم - 17 ةزطسنلا 22006 زن 01 اعضرم كل نأ

 ةنح لا ىف ةانطأ ناتأ 1ةعوصأ اعضرم ظاماعطقتت. ءاع. 11. 259.

 109. 1 كا. 20 مده. 158, 1.4.  طوهب 110. 6 ةيواعم) تاعم ىل.

 ناعم 28. هع. 1131461 دطسصصت. 5ءطب كاع. 131. 24 1[تصاتق 65356 ةع-

 هنسوامسم ل1طص 81ةل11آع 0ع طقع مع 00 ءامسقست 161 طم 71016 71 20820-

 (ةدخع مععاعرعتن لطم سم ظقفلتع نل- الاسر (101. 51 .)ز طقع 206355 0ع

 ءقةتكذو ؟هعاسمت ءىغ انك دع 1ط٠ص 'فةوثآ نستلعس لتئلتععصغعا» دمعصط  معتع+

 امدعاوو ءتتأ. - 2ع. 112. 6 كل. تدلع 5: طع. ععموتت. هل. 5]-

 عمله (طدعل. 8د1.1556) ىذذلا ءوأ 10 نيكل ل 23

 17 ءام. [ةطصمأ ءاع. 11, 21. - طوع. 114. 2 كام. طظ[ءطتععب ططغعاأماألع ءاع

 مور 77. 12 طمصسص دأدضالا هرتونمع !وعحس ةلكوعحس ؟ه «0 «011ع.

 هع 0ع طءوودمع. 1106 د. 225:17 6 78, +. كلذ نمو ...

 اك 1 3 مسار ناواضتملا ىنشير نأ (9 2: ينولتملا)
 تحجبصاف هللا لاق ميرص ليللو ميرص حبصلل لاقيف دحاو

 راهنلا نع مرصني ليللا نال ليللاك ءادوس ىاأ ميرصلاك

 ةفدس ةملظللو (ه. 8214. 11, 345) ليللا نع مرصني راهنلاو

 لبيقا اذا مالظلا ناكف ةرتسلا ةفدسلا لصاو ةذدس ءوضللو

 خراص ثيغتسللو مالظلا رتس لبقا اذا ءوضلاو ءوضلا رقس

 ثيغملاو هتتاغتسا ف 5 ثيغنتسملا نال خراص ثيغمللو

 خلا هنتباجاب رص ةزرسنا غنت عماط. عدمأفك كبس 121. طموأت5 هممح

 رعدتغو ؟. 2و ا[8اردس. 1[هموءط. 2. كسل. 11, 11". مطاط. 389.- 8 يبي)ز

 كالا ميلي 2 متفد اهل ع اكسنت! 5117299-680. 91 نق 11-

 اةصقاطا. هل. لل1ءاعر. 268. 2ةعم 1 ءاع. لل نعد هاندنع

 125وهن كا. 15. - 11 ركلتو) ركذف ى. (ههب ركن تف). كل 116

 |[ ةتاقإ) © 2. ةيلياخاول حبا 13 نع 15ورع م7131, 598

 10 طقساف) طقسف مه. طوع. 118. 2 هل. 1. 8خةةس 1235 آرب

 اع. م4, - 5 110. اك 5ءطع خصص. 1983. - طوع 119. 11 كد. كطلاال

 لطم طرز. اعرب. ح طوق. 120. 1 ءاع. اكفصتا هع. 20-60.- 11 ءلخ
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 12 عورات مانع طةوذل أع. 90, 1عخسنا كع. 387. 17 هكنيأ) هنتأ ى. زم

 معطمات]ز5 ه ]رعانم ءا 1سعوأامعب ءلتأتك نسمعو نأ 1ص م:2ءاداتمصع اصطتتلو

 ماحس. 1. طتخؤس ءععع»مأاق 1ع, 685 هللو نع. 8ةع.121. 8

 ىدم) لم ىلإ موه. 122. 17 هل. اكقسصنا هام. 116. - هع

 124. 12 كى. 1ذه 1[طفوقم نايقعلا ليالغ كع. (1277) 147. 18 ا“

 ةورتكأ هاع. ]1, 19. - طوع 1253. « كل. قطا قملأ نطقها عك ءامطسقت"

 هع. (ه لوم. 1859) ة6. - 18 ةّشيعو) 16يوم ةّسيعو. 21 ةكةسنل

 هام. 115-114. 2.196.933 هل. 0-21 ةعوتتزز هاد كاع. ب 15. ح 2.

 3 5 1م 0 12 ليم صعم لمحت 11, كتصص ءعم 5ع م515-

 عع ل ةعتموت ندع ى,1[ صءالت ءاط طقفأع 1طص طتخذس ةءاطقأ 2ك. 13 عقوعءاع

 ليمالاو أ هنأ لكاملاو ععقواجتت عاد عم و ادصح لذه 56 611عع عع 020: ءط

 طءمءاءابس عامر 11ععصفءاطدكأ جتتقد 3 00ءاععم.4© - 2 وه. 128. 8 دجا)

 اودجأ مخ. نقعع ةطالع. 1ع ط1. 114 ةصخغعت» ةماتت05 2ءانط811 مصل

 عمق: 6 ه1 تاب عم عغتت 0ءءوق1مصعتت 1016355 مةعااتتأ 38

 ءمملعسم ؟ءععودف (110. معو اقرفناف ىنيبلا لدجا طيلخلا ل أ

 ج02 تدعو ام ىركبلا ةنبا كتقلخاو. + 228.129. 4 تلدغخ)

 لع. الع ةدعج ة8[هدلادو. 0ع طرهاطت0 ((نهلتل. ءا لطلتسس.) كاع. |"ة٠هدعع معه

 131 هدل1. ١٠٠١| 1. طنؤحسم ةه0طغش» 60, تطن انص. 15 مرو كيف 1عععدلمست ءووع كنم

 مععاع طمع ه0 صمد هدحات1ا 11ءاقعط. 6 اعضوم) ع م. 13 ل. 65

 111. ع. 51 ناطا ةطصعم أ اهمامأو 0ع [هصق ليتربج ؟. 1210510 ءاكع

 كات. 0. 0. 15 ةمس. قءدع طوع 130. 13 وتوت 11. مخل ةمقع

 زعاج ةعطع تهصصدفمدءعنل, 04 طتعع هاكعدطوتع ؟مرد لعصص 10 ءاععمفءطتللع عع

 م8عءطت1للع-ةأغغر هع طصصقص هعط صتعاطغ 1*1عا5ذءعط همعمصعم اعقصصو 016 1220

 زد(. 15 همالغغ معمتوداعمدو كلج طعتوووم, قوعمالتعط ةكفصو ه.

 موعاطم» تب 0. 59. 13ءدتا1 ون.“ - طوع 131.4 0 رى,

 256 159: 4 رصخجف) رصحخيف هك. هك. 1كقستا كاع. 48, 160, 571.

 16 لم2و) لمحتو ى. كل. ةطاس. طع طلع كم. عقر هرع. 29 كعب

 1طةتطق ءهاع. ]1, 208. - طوع. 133. 3 هلع. اة[ءاطععسم طلاع 8طعأ. هع. 145

 154. 10 ءام. لع طمع ععصعتتع 82300 ةصاقلكع. ءاعب 3825-351 ذه ءاكا ع
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 ةيفلا ةماق 1001 2. ه0. 8813و. 1, 36 كاعبؤ صتتتس طاتئاتقات003 ءمده-

 رجويسوا مدعم ةصاتوات م0عاوع نكات م دك تتصأ ؟210ع 0ناطتغم. - 1ةع. 4

 15 هم. اكفصنا كم. 308-302. - ده 135. 1 16 ةمريش ىبا

 لم. 1ةاطصمأ 11, 87 ها 1هءمو 13010. 1دتت02غ05. 5 ءام. اكقستا ءاعب 256.

 21 ا. ادة م. هع. 1, 419. 7, 515. - دع. 136. 4 كلهدطصتطتل ةصحصناتح

 اةكتق ةراتساتف طنع هصعلل ةطتعم ؟هعددم اعوان ةرجدم مطل. '1ططع ال17. ءاع.
 سس مار سل

 1ع نطأ ةعتتا ءدلمس هنأ ىوض. امد 7210ع كح طلق ماك ءرلات

 ونيدحع لع ممهطتسممتتق 1صغع» جلتسعو طقاطءأ طدصع 'لطع 1001 ل. ءاع. آب

 5و, كاع. - 0 مغذي ى.) 1«ععملمسم هون مغلق. ع 1. 132. 10 تكل.

 1”عءورا. معو. ءةعولكب 491. - 17 ريصب ايأ ذ. ©. قععاتقو ان عدم 2.0-

 1100113 75 ايه وبار 112 ءد ضاينلا وبا نك ءاضيبلا وبا 111111-

 ءهدرمدخاتت, 7. 1'ةقلتطا طدتقتكم:1 مهن ةستك هع. هل. الع لوصع 12. (000ءرع

 يآ1. لع طءوزر. 88. 2 78 طقعع طقطء6: هللا ليع كيحب وبا لاق

 كلضي ءىشلا فصوي نأ بولقملا نمو ةبينق نب ملسم نبا

 مقسلا نم اريطت ميلس غيدلل مهلوقك لءافتلاو ريطنتلل كتفص

 لهنيس ىا لهان ناشطعللو (. آ[كةسنا 94) ةمالسلاب الءافقو

 .حلا ةكلهم ىهو ةاككم ىا ةزافم ةالفللو ىوري نونعي

 طدع. 138. 1 لوح) لوج ى. ها“. 1[عقسنا كع. 894. 008. دصملم ]هنت

 لدخمو ةثغ لع طمع ندد: لوح ءاوث ىف ناك دقل تارأ ه6 هدو دوغ

 ريخاتلاو ميدقتلا نيم. 2 قيطي) 11 قبطي مخ. نسمست 1ةع(10-

 1ك ا كك قبطي. معمول 11. رىآ) هنت مجاو 15

 ماعاتت طامدذ تصاقطتعب حدد ععطت عود عرب تان ةزا"ءعات حر ةمصلععصد تل عطقاتإأ

 نسلفلت ع تان ع0لعررك, 4 نانيل ىفخلحفماطمتت طعأ لولعقف طعم عا ءدسعأ

 قناني جاتقل ساعات ءاط 5 فرصنم“ الل 9 نايل

 نتعس د كلصح هنن ءيأذ 1ص (0ةسسانق م. .٠ هع طعدعتع. 1”ةحعطقأ (ال[طدهذ. 1549)

 م. يلا 8 1ماعرع ءءاعرعقم طاتتا0ق طمدصتساق 1عصصتصوم ءعاعانتتق ها آدطصق

 ندحسص (0دتذ 1 انطقتسشط لعموضلتأع دسفطقغ (123800 قضأ. 85 ةق.) ء

 كتتمد آس ج1- 1"خعتل رصعستستا ص تون ( آل. 8قلء 1280, مدع. 25)



 ا

 خلا ماه ىنبل سيق اهم 9 ام. [ءوادع قس“ 7. 182, اناا 1ععوااتتت

 مَضَقَت - 12 اهبو 1ك1115 0 ىنكي اهيبابوز لع [طاق5 ءام طدصع

 1001 2.1, 28. 14 ملعن) ملعي ىلإ - 20 تمح) تمج 4.

 طوع. 139. 6 هلم. 810104. 8و. ةهاع. 200 وو. -ح 13 ءان. 12010.

 9217. مده. 140. 9 نأ) 8. موو هن اح طوه. 141. 18 هل

 ة[ءاطسعم طلتع ططغعأ. ءاغع. ار 16, 465 تطاق 1ءعععملسست أ تدبا نامزأو

 لل اجورسم, « انكشجا لست دكا" مر ا

 3 الوقنم) لوقنم رءاطو اماورز 1 اهنأو ىلا 9 ام. كدلك.

 'لكطع ]ر0ز. 144. 11055 ؟ءرذدمقر نلاتسو اةطصع ه22عءمأ0مر ن1 طع اص اآكتأ3

 دلحخ عقصت نمنع هعءعءادتتتأو 0 دفتر 11, 2505 5ه0 دم 311

 نك تولكاد 1عدخضءتت ج1 -اكطقصوُو م5 ءمدتممد155ع ةلكر 06 تالق

 ردم"أع ننحع جلسسكم» د دمانسات] ]15 ءانصص دممانأع طصحتناتات1(. 0177 ءطقاتأو

 لم“. ]ع ط«احؤشمس 0.: خس“. هل. آنع ةاومع [(4 - ,١ ةطتلط 1115[. ةظاعاةل

 ه0. 1*1 كوءطع» 134.  اناهعنسع لتقطت» مائهع ممممكعمت "فةقثاد هالتقةءر

 ةعل طصضتساو. مدمرمع قصعراتحسس و 5دلعطم معتم ذم غتتامتو تتطاتق 8هاتح

 اهتسر ءأ تعرمعنج 011 ه1- ظولمت (81ة283. 8. 7.) َّث ((بييسعا وو

 ءاسنكلا ىخا ورمع نب رص ريغ كانهو ميلس ىفب رايد

 كم. ؟؟نداعمل. عع. ءاع. 429.  تدسقلكطك, لنعج. 0 ءمو هع. ءا للة دققت

 (ه. ,.) طسصع مممصختعسس همه11هءدصن ذص ةعصتغم»60 ططسلطقتل نمت ظستاتست

 هعوصأ ععصاأت كالمتسم. 5 ءءسصقسسلب عنوان 11ج مصاص ك005 ماتاط:05 16-

 وزفعم دصصساهلم5 نقاسمدختأ ةضطظمسصسقاط ط. 1[8ةلئلكر هرجهم آ0ة050 ثصح

 اهلك كع. 105, 62, نمل مدع. 308 ردم ةجتضنصس تدلكطس لتجتقذو مءاعنا

 نام زلا بير ىلع روبص “6 ىنناف تربص له ىنيلاست ناف

 بيرأ: ندحع معتم ءمراصتسم ةزطأ ةاتمممى116ه 71 نستفع 12068 عءاناتق

 طقاتعرت لح هز[ ناتوتناتات 06عوقا1ه 2ع مص 05113 01عان21101 3

 ءهوومهزن 816 0155ة:هرتهب - 14 هل. ةكطا]ك. طع 1017. هم. وغاب ا تح

 طوع. 143. 2 كلل ع ىا ]0 كك م 0 ه4 لقع ت0 ا

 1. 144. 5 ليق) 1”. ليق خل 18 ,,105 56 زم 01ةةولد قلنقةزانان ن6

 31تلطفستس ءل5 ه2 لعد عمدوود 2ةضول1 ءةعضمس اقيم[ عاس لتع 10عر هدد
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 عدو ١ كص قصد ععع ةصع عمسصمع 1طدسفععم هة5ةمقءطقلا ةؤلان اك“ "1.

 طوع. 145. 5 ( ةيقلتكر) معرس. 181. ىرادعمد ةرمضوعط ععات ةسسعاتع ةصععمت عقد

 هممع» ىؤعو ةينتتلا.« - طوع. 147. 14 كن. 8دهلعطقت. ءاع. 11, 258.

 20. 1غذ لتءعادسأ 1. '”خوث1 كاع. )ال عن انةدصقست ذص ءمدصتص. ةط فلق

 نانعضومع ول. دل-طلام (1 00 7.) ةعواتأ ت1, 112120 ©1115 ؟1طضب 1131255 611-

 ازا. - طوع. 148. 16 ملعنت الز ,,دملعن ال هلم هنأ ملعن الا“

 سراب كلا 90 20 1 1: هلع. لكقستل .ءاعن 18, 171ءوكا. ل107. 1و 92.

 مدع. 149. 2 اناوح) انايش ىلإ - 6 هن ىطل. 1ع طعس ءاع

 اث4: ؟ءةعط٠ق اميز ال ذم ىعا مق م6620 ءقوعطق ىرعاتللل 0ع 286 ء1عاناتتت
1 

 رس س1 هردت5 ةعمتسم طغعضطتق ءمصقرت تويض“ هك ةقطاحو. 1 ءصعتناع. اع. 101.-

 13 كي 1طكطش كع 11, ةق. ةلمستم. 11 دحز م ةماش ل16 0656٠ ةياش

 مستعمل ][معؤط. (0ةصنقم 5. 5. نممءاسم ءآع. ال7 نماعمسل. آ16 11 هاططق.

 ءاغع. 6, اذه. 6: هزسنلا1 دطحم00 ةكنم ءانوسد ةكي رراتط ءاتزد هطقاتت, ناهد

 ء«ل-]اآلأد © ءوءاط. 0. 56. 8[ءاكلعج هع. ءل. ؟!نوزعصل. [ل. - وعي 0

 2 ععلر ى. 5كرمو. ]1.6 8. اذ٠ تر. 2 طقطع ةعاط لطنت عل ماعادعج 188ةءالو

 طقأأع جطع» دقتع ]1ءادون تكصل ععوءارتت ءطعص دله 6 عيعمفدأم اح

 تفللعأ 7. 1. طعصصد موصص جتعط 016 8هعاطقأوط ءصصقسءص هت 020 ندع

 مزعط ةمدمطآ] همدهصصا1 ءطعت هله ءكاناتعطعت (ءوءابلععطا5 ةتط0و 50 أ

 لمعاح كص 50 2ةقعطغع» [نءطعععدصعب هج عدت لسعات جاتتت» 220ءانر 1

 طتعرنو هدد 1"عيحتصتستتسم جاتططص 8[جقءنلتساتتنو 225608512. لص 2 جان ءزع

 هاو لعاف لوو ريمض 202 ميغ طاصعتسع من1 ءعنعح نط ةودحتا 1 ةكك

 دانك لهق عوصعع آلآ هدتأ جت طغمتعاتعد ةعابعتسا ممتع ععععص عب 1ةسولع

 1ءاتوداتق تان ؟ءتهةؤمودعم. 21 طلع هءاعاطا# طمع تدعم 7. 10*1ععال 6 ةطصتت.

 معا. 04-2605. 0مانق كاد ( 11ان4. طم. 2) نم ءمءعءاتمدع5 ها 20-

 لتمر عطأو زد ءوصص مديصاعط اناا 3ة1طوكمتطت ننحهع ع دمطتاتا112 1[.

 [0هدخصتق يأ مما صعسأ اتت“, عقاقأ ةص هرداتطم 00. 751. آ) 55771, ءا زد

 ةعرتاط لان «ةبوبيس ةينبا ىلع كاردتسالا افك 1[ عم علامك ةدصع

 الطعن, هاتتنك ةنتعامدتلهأع هد لانم(6 دخان تأمل“ (11046 238. ملا لزدعت.

 ه8. 151. 1 تفداص) 11. فداص 4. 7 هال. ة[دمقو. كاع. 197, 38



 كالا

 ا 10ءمو ذطأ ط1هه0ه1ه5, ؟؟نمغعص آ). (ناطعوصتلك. ءاعب 329. - 9 نسوع

 ةانعام» 0ع مد. 100, 1 طتع مها, 002000 طاتع م 126811[1 13

 10111180. 19 ءابز) 1. ءابر مى. كه ةالسوودل 48. 85تمق.

 00 كوعصااتعام 7مممو, 2011و تارة 0, ١1ءلعدأعأ طقعات 1ع بزاذ 1ص

 برأ 0 (5. طردصع) و”هم- 200 نعمةع]وت"ءنع].  قةعاطملتعط ؟ءاطقل أعد

 5 زص ]0 بنام ءطعط 2 سم2 0ع 1ع 8ءنلمعد دس عع 1011 5171171719 0

 و27 مرر.““« - وع. 152. 9 عاضو) حاضو مر ورع 816 56139و 5٠

 حاضَو: ءا. مطسلسةطقمتست قفصصقلعو ع0. لادجصطهل1و 1. 1. مدقق م2101

 رن. "هز ه6 "هر عا لوعنأ5 ععموسدراط. 1! ةم[ععطاتعطرو ه0. 11! 0ةغعدقعللو

 701. [1, م. 252 1. 11 (نط1 63 كتعدختس ءوأ م10 93). 1110عمد 4

 183851 نطملكر ه0. طاطععاو 1. 111, م. 320 1. 9 حاضو معرت اد عد لمح

 ءوأ مام عاضو.“ 1: 10 كت لكفسستل 144 15 ىبا دهاوش

 ليقع هان. 46. طوع. 153. 4 هك. 1[عقخسنا كاع. 143. - 9 ةطآت#

 "1ع 1019. تاع. |ذنغ. - 18 ل. قطا. طع 1019. عامي 1

 اد ءنعدط. انعم ]آ215. لع كلؤط. هع. 231, 2. 16. 223عاع2 727138 0026 2

 طم انطرتك ةقكعحتسكم» 1ععالمصعمر جلتتعم [ةسلمصأاما» تكاتف اص لل ةق11 آكتأ

 سو ئسصأل 21-ج0دل , ظوتعمأ 1835, 213 معع ممسد دس 1131 طممبجسأتل ططتس

 رسحسطتسسفغ ه1 ةكصقص اع. 8ةلقلس. مدع. 156. طلءدتوسع 1ع ٠1ص

 1240, ةكمعلا ججمءا]دكتكرو ندعم ه وتعم ردتطت طعصعجم] داتعدنسم 1.

 مسمتتا ءمصصصتم هنت 2عععم1 (ع0. 'لدصتق. 034. 110)و 0 طظاكع طقطعأ

 تاعي ةاوسع ناصح طعس ةان ءطتسس 15 11081 ,:نسك مهل تفقذو

 ىذم ىنظلا““ 2ع. 154. 1 هلع. 1ءوننن مم. ١ ولك. 332, انآ

 ءورحأوب 2 عا1"ا2 5 مكنيب أ ىداولاو هلع. 1[8نغدسهاتطتر هل. 1801[

 2. 1 1. 19-12, ه6 اكفستل ءاع. كاما عم هرج موتك 10ا1اطر 2. 1. - 5 15

 هممممق ج27عسأب» ّدص لع 8. آل. (0.: 6 ةرورضر هنهتمي كل مدق. كلب

 هن 2310ءاعو ظءط» كاع. 40. آم ءمصدص. 3هلدسانتست ذص !نادحسص ةمدقملا

 ةيلو رجلا ([13ئ. لكطملا“ 11. 80) زغه 1دم0لمصخت» ؟كتقاتق (عم0. ظزطا. (0ةقق-

 113 6و ل |5211 ب تر الأ :نقفغنا خا ِ 34 لامب 500066 لايلا سيبلو
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 #** ىلوللو كيبرقأ برغال 6# هيفطصتو ءالعلا هب لانت# 10 ىذلا

 1 ىدعت) 1. 0. ىذقب .4١ ىلغت 82. - 20ه. 155. 4ذم 5ه0طنع

 هع 111 هع 8للبو. 7 1م ائطعو ةكدعمتلا. 1. ؟كنكؤسص طستمم 0س

 جم عغمدخعسب همصتتمهأ ' اندعنو ا. هلع ا هتتلب 5عل ةرمانل ل010 ءاععر لت ع 601 أ

 ع5 [ل. هع. (ةأؤاتصع. 1568)و كس صمط عمم. - 204.156. 7 ت1“.

 1مورتاب طور. آر, 3099. 16 8دعرب د 396. ةدهتفأز هع. 11, 194. عب

 16 كت. قطاع. (0طقه]عأك اع. 66. - 2ةعب 152. ” هاف 1

 ءاش ناف قى. 13 كل. 1تاقط د1- ةطتمأ ه0. 1713861 كاع. 11, 62.

 16 لخطصميلاو) مكطصملاو كا - هه 1538. 5 رمضخاألا)

 ةخعلأ ىلإ طوع 1539. 2 هل. [عقسنا هع 36. 1”1كمءطع» 8ك

 تس 1 (1563) 143. 85010ءلكع 0 عءوءط ع. 280. 5 كم. ]1ع 85ةعوب

 مدسسصتس. هت ١ هل. ةءع. 11, 182 مم6.5 1ط1 ها ةاطسكمودل كاع. 100 معن

 مععوسم 1ععاكادات ىبحلاو 1 عداتهدخ عن طحعات مد 1ععالم مدعم انطاوق وأ

 افلاوا. طوع. 160. 10 للن) نلت ىلإ. - 192 هال. 1ةاعدسلم

 معو اع. اذأر ةرجانل ناعم جاغعتت ؟ءتقاتف 0ععقأز 13036 531151 آل, 1

 ككلا هداف بيقاعي طق ءأن بيياعي. - 23ج. 1 نغرفي ) رب

 0 نفرطي 11.١ 011 561. ىررآل35 211701 قرط اخ ةسعاط دطتأ

 ىلع ءمدهةشتو ه. كلقلعشك 1. 8. " 2. 10.« 7 طمع صمم ذمدع 1. 11ز-

 ةؤصسم دست ةقوعأ ذم ةم0لطقمع» اع. 69, 96. 60 ىسيداشنالا)

 1 نيدواشنا مه 1“ ام. خطا. 1طع ]010. عب عع

 آدع. 163. 6 ءام. ط[ةسقم. كاع. 812. - 20 ةكه 1'ةطدقعأ 000

 (11ةسقم. هع. 513) كقدع هلأ وعلو تلقلا نم لاعفم تالقيلاو

 كالهلا. - مده. 164. 11 هل. 6ة»ةثللك. هام. 31. - طوع 6.

 5 ليغفاطم) لفاطم ملا كا 20 م32 105: ةانعم 16 و1112

 عمن ناطصلتءا» ادن ةانعم نع لاسي“ 11. 15 كك. اكقسنا كاع. 401.

 185 مكيا) ا ا 81[نكهمدول 8. | 2. 12, نسل

 رصعتمع 8ظءلاصلفعع جمع جنوط. ةممدعطاعتسلع 3. 5نعاع 5. 3239. 2. 3 8

 قسعات ط[دستسا ذص طنصندأغ هل قةوهم5985 ؟0. 1'طم»١ةععاعع 8. 144 2. 1

 عزعاتا 01ءةءاطع كدلك ةستمسعو هصقعات مكيانب هلق هةر عاذ ل
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 بوصخم 020 0ازءعأ "هد نوتفيلا -ةنتفلا عاق مكيأ عاعاأ.“ لل

 م.م. طوع. 107.3 كم. 1"1. 8ك. 1[. 3 (18606) 325 وو.ب- 38 ىرغيز

 ءام ةطاح. 1طع طلتس. ىمل' , ءغ تنص مدتتكد تدسفلعطك. الاسكدقو. 1623

 طتسع م01 عرنااسس ىرفي قلخ نم لك سيل. 19 ام. ةطاو

 كلطو طوس هاني عرب. وهعب168. 83 غباس) غباص مح هي ةقئاس)

 ةغباضا ى.!ذيا 18 قشوزا 11: ققشم مل بلا صون م5

 8دهلعطقت. هع. 11, 11-12. -  طدهعب 170. 3, 4 ةييطف) هى. 1ةلعذغ

 111, 903. 106 5ةعوج (نطنعدأ. طخ. هاع. 11. ادا ١هغ 4945 1ءوع ءاتقطم

 2دسصاكعطك. لعرب. عمو. !!4-- "هر سطات مده ونح ا وأ ىنيعلا , أ

 عدن ءانوطتل 0 ًةيحاض أ ةييطن كا أ ةميطفو نامل ص ع«0-

 لعرص لبعزرج. 212 ةاوأ ةميطغ 1جعاتلت ءقأ هآط مجعاستات, - 12 تهل

 لكفخستا هع. 342.ل- 16 قه. 8دلكطقس. 11, 1285 طع "ءعوزر1علأ قا

 هق-ةدافست .٠( ةدسك هع. 11, 39) 6# انيلع الو كاذك انيلاوح

 مامغ نم كرش هللا انافك. 18 ا“ ىطاح». طع 2س. عيوب وزن.

 طوع. 121. 13 كك. 1[1كقءطعتب ةهطق تحتل هلحفس عفت كاع. كت. 0. آل. 11.

 511, 66-65. 16. هام. 81010ءاعع (©ءوعطب 0. 0. 22.- 25ه

 2 8للاتساتك جععسسدلع ةسصانتأ 8810. 1, 292, 202 55 ليبس . 0 75

 1ععاتمصع مت51 ععصمعتت5 طحققعءا]ل.ز 10عصد 1310. ةصخعت . ععال مطلة نيتتستل

 0 ةيعامسعو جاكت ءاتقص لونا هلع ظقلعدستو ندع 101885

 حمد ممستسدغ 1. طتذؤؤست نلف 1طاعلل 5ءماعتت 0111 70321111 5

 1وعدصح مم2» هطاصعأ. 12 كس. 1ططص 1هقتلن ءاع. هال. 9 بهذو)

 11. بهذ ل. طوه 176. 5 مهيلع) 191 هيلع م. 7 َنوُعَسَي)
 نوعسمد 1 نوشعي ىلإ 13 هلل. اكةسصتا ءاع. 813, 340.

 طوع. 112. 5 ءظع.1)ء ةدعر ظساط. دست. ؛١2. 85 هل. 152 ءال

 261. هلع. 9 10. - 2282. 128.2 6 هلم. 831039. ءاع. 1و 16و

 هات ءهاع. ه0. [0عواوهعب اال. - 16 رزتسي) زرنب 52 رز و كح

 90 :ةظتا "مدع "اخت 8م 19 نلق ىلوالاو يمك 12. مكحلا

 ىلوالاو كيلا نسحا كلوق لقم ىف اى. - 20 هت. 81 وءطعم علا
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 د سول 1 ة651 سوخومو اخ ا مومو 80 يلكتلو برعلا ءاحعف

 ال لطلشتما همن 1[ عمر, 14 هت قبعو ت7 نإ هلق ووو مام اا تح

 طوعت 181 3 عا ةددعطم 1. ه1-1"ةسن ءهاع. 153.- طه 1821 5 ىقيأ)

 مى. 1ع نقتا. ل وع. 188. 8 5 11. هلعل خل - 5تنمو.

 ك1. ى.. . . الاهم وما1]غع طتعتع قه 2 ءاةلعاملع لعل2» >وعط 72.9 156 8

 تع دص لكعص ظعمماعغود ةعاطو: عع ءطغءعغع ج11ععس عءاص ع ©ءاطمغو ء«0عا-

 مصاتغطتعب تجد ىةءعتص نصل تح طقصلعءاسو هد لععامع» 566عل1م 0ع [01ةصق

 هم ةاوسلاع ةتتدعععم«هءطغعس 716 ععتوملع طتععو نصل 05 ةمالغع كس 25 اقع

 رصوعاتعاط ةءلصو ه1 0163م3 ةص٠ لعيد عمماطعغعم ععاعطاءاع (عءاطمغ طتعتت

 نطوضاطختترمأ ؟ه:11ععغ2 1 عاط طقاطع قطعت ععقعاطت ءالعد ةلعل لو ملقم

 مايتهعالل 120 ميظعتلل كا نتف قف معا أم ممعاط تصح

 اطعواتس داعم ععسةعطأع رمال 12 نلعصح 1عءاقعم صاعد عدج ام رمال

 :فنأ وريصقو قمرعوانا. مدمج. هل. 1عءعيندع 11, 5. 450 مت. 143. 1

 زد 156 دمرت[: ىره05 عملنعمت (مدنصلع (طم7 ةلصع ءوتتقح) طقأغ 011

 ععزس ص ظصمرحات عع ععطمغع 180ءاضستأا جم تطعم“ - مقصاتعات اتتن 03-

 نسعط 016 ؟ عمم ءطغسصع ععجوطسلت ءطغع» 8[ءمدءطعس ءطءصلقجت 0 تدخءات

 مدعم مهئاتسإت ءطعص 5ءاج]سدد هدد لعدط (ةددعرت ةنتك 035 1ك1 عزم عتع عمم

 عاما ع» قاتف21070عاعع2.“ 10 معو 1ءعبع ع يمل 4 226.6 - ٠

 2 ان. ]لع 5وعو 8اماتعع ةستع آنهط10 اع. 1295-1285 ممدصتطتا ةمن13118-

 خ55 ]د10 ؟ءتكاتف ةدسك. آ1آ, 262. 000. ءما]1. 0ع طور. 1. 2 84 م طقعع
 2 5 . أ 3 93

 طق أ: كللات وع امنا هللا مسب لبشع وبا لاق دازيد مسالاو تا

 كبر كرابت ىا كبر مسأ. طوع 185. 3 هلم اكفسنا كع

 174. - ١ 16 ىناثلاو) 3 ىناقلا ىبنا - طوو. 186. 7-9

 امهياف - هل) 2. امهياف هل ى. 8. 11 رامضالا) رامضا ك.

1 3 : 5 0 

 12 ط. ءه. وه ديزي مدس عت م10 ماتانمت ءمصت ]م هدزأاسصو .٠ آلع 53ع97 01.

 قة. 1, 268, نا 30260[حصلاتتت هوز طقعع ممطتسو 2012151 © 74

 هامان, ةيلعف ةلمج ىرسومدزن. - طوو. 188. 10 نومانت مل)
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 اوماني مل 8. نوماني امك خ. 11 اهنيعب ) 121. اهينيعب م. -

 طوق. 189. 1 هل. 1من. »07. 1, 687, ©2595. 6 لبق) 2. 6عهغ

 4. كنع) 2. 0عءوه كل. 4 بوصنم) فو لحم همز عا. 11. ح

 :1225:190٠ 5 عاد ؟بفلطاركت اا لئطغع :اططددك. عون عوز 222101

 ©طهلعل كعب ةت6.- 83 رينعلا) رينعل 1:1 رمتنعل 3. 18. ءقن ةطات#

 "1ع ]ن1 هع. اهو 7. 0ع ]115 5 0 28111. كاع. "4. - 2ةع.

 1 فرظلا) مل. فرظ همدزء 4.171. 2 وأ)و ى. 8 :دشنا) 2. دشنا)

 هم. 2ده. 192.135 نا لكذرسيا لد عزا 5ك 2595 5

 قمار. 1ططع للا. كاع رتب - وع. 194. 1 ]ععع ناتقع 0ع 1706 0

 معاعص '1'ةطصعت ط[طدسقق. 392. (000. ءما1. 0ع طعورت. ]'. طقعع طقطءأت

 عاجتلاو ناوعفالا بصنف خلا تايحلا فلاخ لق رخالا لاقو

 نالوعفمو نالعاف. 8 بوصنم ) 1/6 12عد1 ك0 1 10

 12. ]1ع خس ط. ططقإز, نسعصص 1001هدصت ءتلغتك 3م 5ع ق0[6:عات

 مروطعم ةعقلسسأاب 1هعع لكععاطا 0. 0. 8عل. كعي 227 هه. ءغ اتطعمو 15. ]ةاتح

 لقخمودر مص ءاتقس آ؟ ن5 عماعإل0 طلتع (نطءود. قع. 1, 1. تفؤسص 1058 ادعت.

 ه0. 11 نكاعصسلل ه. ه5. نسمع عع خوصقدعت اتا 1اطذتطتق اع. 11, 101. ؟' كانو

 خلا (بئاوسلا) ةبياسلا بيسر ع 0هد:ةم0 (1!, 102) 0617848: 81111[,

 20 ءام. الك ةست1 4“, 6 ح11 ةهأد طاتسصع ها ءءاع0ه5 0ع [كةنطو اة

 مرور عال هتك 701005 معضم طلع طآوسسسعا» طاعة. اع.

 5945. طمين“,196. 2 اهنطب' نر ١.8نادلو انهنطت ف 05
 10 ءاس. اكخسصتا 8545 10ءمدع ح]افعضدس طغعتصتوأ. دقاتت مونت“ 2 1001

 كم 54. - طوق. 198. 3 مهتبار) 0. 2. مهتيار ى. 12 اهانعمو)

 اهانعم ل. موه. 199. 16 هام. 1. 1عطهل]ناك.. هع. ءل. 777 نداعمك

 مصب 246. - 25د. 200. 20 عي مطاع. طع 1019. رعب. - 2و2 1

 13 ذاذ لل. 8. آرمعد5 00. (5, 59) بأ خلا ةلذا هنوبديو هبي موقب...

 تطن ةلذأ هدأ درغم هك مكنويك هدأ ل آمي. 203. 2 ءان“

 قمطاح. كاطع طلع. هع. ها. 16 كن. ظدسقم. ءاعب 152, 93-92, 171705( ءدأ

 آ1عو. 231. - : 2ع. .204. 5 كل. م38. ٠
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 (طررصعم ل105 01135 1"1ةةقعءطعاتاتق لذ م10 عت !ئطانأ موتعاعاتت [2328. | - 9و
 رز[ ع1] ننحع ةهد20 1521 700116, 20 طمع ةتمطقطلت و115 11الوب آل. 065142351)

 "11 ل 1 لي 17 11,2 مطتاا مضت مكي 1 مركب

 1, 99 وضم 1. ءوبخم. 0, 9 مهيينل 1. مهيبنلو 17 !ذه 1. اذه

 "9 الم ] الوقفو 1 ىّدعلا ىّذعل 18: ,٠١ 5 اهقارض 1

 اهتارَص 1. ,"٠ نّيمزأ ! 0 ام, 22 قيلعتلا ٠١ قلعتلا

 1 18, 15.ثيمو ليش 1. .تيمو ليس 1:1 8 ةارمإ 1 1

 0 0١ ل 1 سما و 38 مهلوقل 1١ مهلوق 1. ,٠ 5 مزلي 1

 مزلي 18 مهلتُبأ ١ اهلبتأ 24 طرشا 1 طرش 1” 0

 19 افافح 1. افافخ 18.: 24 هم. ءافتتسا 4 1 0 ٠

 6 لوطيم ابك .1٠ لوطيم عزانت امك. "ء, 4 عقي 1. عقتر ايوصنم

 1. ةبوضنم: 17 ىنيتيالا 1. نيتيالا 1.0: 20 فشي 1. فشي 5

 م نأ كيلتتهي“ 1 ”كنيهي 12: 20 كّيابت 1:”كنباابن( 18 ماهر

 15 كفو ١ لقف 19 ناكو ل ناكف. "ع, 4 ذيقسأ هيتس 1.

 20 !ذإ1 تا: 18 هلبق 1 'اهلبق. "هر,14 ى 1. ىنم 1 9و

 17 مهيد ١ مهيد 1 ب20 ىو مارح ا ا تلف

 تليعا 1. ه11,,8 .هبحاح 1. دبجاح .. سام, 4 نيل 1. نيياز

 ه0 لا ١ فلتخحا» متع 156 مّرَتلا مْرَن 1١ موتا مرت 3

 20 ىسامح 1. ىسامحز 21 نوزهجي 1. نوزجي 1 9, 17 اذا 1

 نانا سون 91 ىكفا 1١ ىككأ. ن1, 12 ربع ]1. ورمع. + 5 نات

 1 0 حرج ا ٍ رجلا 8: 1 18 كيري 1. ليزي 86 او

 5 ايهلعجف 1. اهلعكف. عاب 1 هيفا .٠ نيريبضلا:

 15 ةاياهم 1 ةاناهمإ 5. اس 8 ىؤاو 1 ةالواو 2:-17 ناعنمبو
 ٠١ ناعنتمتو 1: 25 ايهكرتت نا 1١ امهكرتت ناو 1. 4, 20 راع
 !. زاغ. 61 [5 كلذ 1.. كاد. هءر 8 كنم 1 عتع. ها. 9 ع 1

 ىلعز 3 اهتاوخاو 1. اهتاوخاو 7 ه8, 16 هعطحت .1٠ هتطخت ا“
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 5 5 لاتخاف نان 4 اهحاو كا و17 .: 54, 5 ىنأت 1.

 ىناي_ 1: و لعا 1.:دنيعاو 135 امهل 1 مهلا هك 4 كترجألا ١

 ةقرجأل 17 ىشافلا 1..ىسافلاو 8 فق 1. ميت 7.: 24 تخحا

 [مكثمصقإ|. هيو 11 ءايو ]اهو 32: همورو ضاتلا ىناتلاو. هلو

 0 ىناثلا. ,9٠ 6 ةتلث 1. ةعبرا 86 40 2 ةنز 1 ىلع

 غنز. 1, 20 ةليبقملا 1. ةليقملا. 0, 15 يقم اهلقم

 17 اذا 1. نأ 7. ه١, 5 طكم 1 اطكمو 21 امض" مم 1

 " 12 بوصلا 1 باوصلا ,١١ 4 عيجي عيج: 11 مب
 ا

 مث 18.: 158 كودكمي هل كنوحتني ال: مر ولل 3و 1518

 7 تلوغت 1. لوغت: 9, 13 ليذه ليذهلا 1. ليده ليدهلا آت.

 20 0 3 8 رن. 25 تيخايلا 1] تعحالا © 0

 1 1 7 1 00 1 عراضم. ١4 4 ةماع امل 4

 كا !ذهلو. 192وا 1 و. ةفر 4فتع ]1 نيخشا مهنع :

 مالحالا 1. مالحالاو. مح, 10 برثيب 1 برشيب . 44, 19 مق

 1 0 4", 19 نبال 1. ىبال هو 19 ليا ١ ليك

 4 فاوص 1. ىناوصو 13 لاخي 1. لات . 19, 5 لشفلا 1. لشفلاو:

 11 ام 1. امو. 48, 19 هلوف 1.>كلوق. 419, 15 ءادتبالا 1: ءاذتجالا

 ةبود : 15ربخلا ربخلا. ٠٠ه, 8 ليتك ]. ل اءالو 16 ْمهَحاَمَر

 1 مهَحاَر اء1و 0 تييمسو 1 تيَسَو االؤ5 قودتسإلاو 1

 ىريدقتلاو. ,١1١ 4 ' ىنمعطا 1 انمعطا. امس, 8 َرْذَك 1 را

 امهر 18 ةشيعو 1 ةشيعو ٠ مل ىداض ملل امر, 15 نم

 ٠١ نم. اه, 9 عاضو 1. ُلاَضَو. اه, 18 ْمِهَل 1. مهل. ه4
 1 ىرِب ] . ىرب. 4| 17 لطتقتا 1 نايبللا. اهو 12 مباو 1

 5و ن2و

 باو. 0 2 حلو 1 ا ااذغو 16 3 1 ثيويو. اذلكو

 15 نقيا 1. نقتا.

 كلارا 5 ةنونيك 1. ةنونوك 1“ 21, 17-15 فولت ٠ ءعوأم 61مم



 مؤ«

 ال لعب ديكوتلا نون اذو مب هز لع لفي ىلع ردصملا

 ةيذانلاو ةيهانلا |ىنم لوعفملا ةغيصأ ض[ك4 حرب هن

 مرزض م. ٠٠١ نايعالا ها لويعم ميزقت

 ٠١١4| 90 فطعلا واوا هلا لوعفملا مي لقت 4 بلع ردصملا

 معو معرب اهتدايز ( وع هبارعأ سووع زاب ا"

 9 واوسلا ناكسا| ىنيلوعفملا فذح نيبو هنيب لصفلا

 ام. ٌةزمه اهلادبإ |نطظ باب ىف اون دلويعم

 مو م4 ءاي اهبلق [194 هود اهتاوخاو |فرح تاكرح

 4 ا دوديملا رصق 9-47 ةعراضملا

 مب ءادتبالا واو وع نما »9 !١ فاضملا نذح

 هم لاحلا واواررسو مسرع س١ نمأ 98 زو مق هر

 مره + فقولا مص ماض هماكتأ

 وه 1ع ءايلا ناكسا عه صوقنملا نيكست ١١ «تداعأ

 ٠ع اهفيفخت ٠ امهم ىلع فوطعملا مي لقت

 2 افلا اهبلغ 04 فوصوملا فذح ٠٠5 هيلع فوطعملا

 ىنيلتم ذات لادبا ماد عم +

 اهو ءاي | ٠٠١ لكوملا فذحا| ١١ فوطعملا فنذح

 بسنلا ىدءاي فنذحأ 4 ةيدنلا| نع درفملا ةخبانأ

 مو اس بيسنلا 1٠ ١١ه ىنثملا

 ةيبنتلا وأ ءادنلا اي مءإ تعنلاالاعفم ٠١١ ليعافم

 ها مو نونلا جرخ ا

 هع ليعافيا ١ع ١94 اهنذح ٠١١ لعفمو لعفم

 سس نيياأز وع م١ ديكوتلا نوذا مم ةلعفم ةلعفم



 معو

 4 لوقلا فذح ماب ىوع لعف فلتخميلا فطع

 سرس فاكلا رامضا ١مم لعف 1١ ىنعملا ال ظفللا
 ١١) ١١١ لكأ «» لوعفم ىنعمب لعف |ىلع ءاشنالا فطع

 لار مك [9 لعف عيَج نالعن امله مء [ه ربخ ا

 نو روع باس امك ؛هو للعت ا ىكع ةنيسالا فطع

 844 ىلا تاك 4 لولعت |ف-!ه ةيلعفلا

 05 سنخلا ىفنل ال ٠م ةلولعفا 1و نايب فطع

 04 41 ةولعف اذ نع

 من ديكاتلا مال مم ىلعف مز م. لفع

 5 ماللا ماحتا| )م. لعق عيج لوعف| ضوعملاو ضوعلا عمج

 و, ومالا مال فذح ام. لوعف له هلع

 هم-و؟ ندل )م ضم ليعفغأ ١ ضوعلا فذح

 5م-9 ىدل|لوعفم ىنعمب ليعن |موع ريغ

 بو سرا وكلا »وعزم همس سر سو ورا و[ ل اللا

 م. مل م١ ليعف اهنذح ؛ اهتدايز

 45ه امل | ةلعفم ىنعمب ةليعف مز سو

 ا 0 وع لعافلا بارعا

 ده نإ لفضايتك عيج لعاوف ٠ لعافلا ركذ كرت

 ضحوا ام م.. سر» |لوعفم ىنعمب لعاف

 ٠ ةيبحعتلا ام| ا ةلوليف ةلولعين و ا

 7 ةيزاخما امإ| ه2 اهطاقسا ا ىف مرض لئاعف

 ماس رتاوتملا نوع نإ ةيفاقلا ١١ش ىلعاف ىم لاعف

 نلمح قبلا ”ةبانا امو مادق | ٠٠١ ىّنعمب لعفو لعف
 ١١4 درفملا ظ امم بلاقلا 00-

 م.م 48 ,دصملا | »ه5 ىنايبلا بلقلا ٠مم لعذ

 11 خ١ ةعبدح ادد |هوع ْ 1 لعفو لعت

 و



 امر

 نر سو سم ١١ ةرورضلا| ةيطرشلا ةلمجلا عوقو امه ١١14 ىنقملا

 4 ١" ميظعتلا عمج ىو الاح

 ١٠ عراضملا 8 ةلمجلا ضارتعا

 14 ااه 1| ربخلا ١5 ةيطرشلا ةلمجلا

 15 ١1 اهفّذح اه

 ند ا
 وو سرس م. كنلعن

 - ع راوجلا ضفخأ ١٠4 ىالتم عراضم

 || هم باوجلا تلح

 مر ومرم ربو ممر لاحلا

"| 

 اى ءاعىلا

 نم مأك | زنز نوع رءرس روض دع

 ةئطوملا لاخلا 4

 [41 ه+ ةفدارتملا 4

 :١11٠ لخ ا لتيلا

 مهنه ٠٠ لاخلا لماع

 كانتا كك كاضصتك

 م4 ءارلا جرخك

 | .وع عوجرلا

 مو كوع عجحلا

 معو ع فرصلا عنم |عر (,عو معو

 |[4. مهن ||وع معرس لاحلا بحاصب طبرلا

 نيكو ةفصلا 10

 امحأاا اهفصو نع لاككفلا عوشو

 ىلا افلهستفاقا ١ | موادنإلا فاضيلا

 944 فوصوملا 16٠ الاح ىضاملا عوقو

 همالاح عراضملا عوشو

 ممن[ ةهبشملا ةفصلا | الاح اهلويعمو

 | ا ميس 9

 لك اخا ااا ةنح دلع

 [ءز |همع

 م" هزر/ 4٠ 41 ريمضلا

 رار

 ةزييمتلا ىلع ةدوع

 رهاظلا ىلع ةدوع

 4 هكذم لدييلا

 مس نيريمضلا لاصتا

 4 رتامضلا بسانت

 ١(- ناشلا ميمض

 44 |ء" ةخلح |(ءانن

 نسمع رهاظلا غدانا

 |٠ه ١" رمضملا

 |مو |... 8 فرظلا

 هليمع | 4و 40

 مموع ||| +4 14 ١١)

 4 "+ هيف لمعلا

 2 ردع

 3 كاملا :تنح

 لس مم لصفنملا

3 

 ىنعملا كع فطعلا

 |موع

 لكم ىلع فطعلا

 | قليلا

 دنع



 ا( به. ةتسلا | ءايتسالا

 ااا

 ىلع 4 ناكملا ءامسا

 امهر كلصملا ةغيص

 ل

 111 ىزاجلا دانسالا

 1 عابشالا

 ١٠١ لاغتشالا

 44 مامشالا

 اى م١ خفاضالا

 ىانلا نيب ضارتعالا

 نيب 1: ىفنملاو
 11 هيوكحخمو فرح

 عراتصب أ بارعا

 م٠ نونلاب ب

 نم لعَم عيج لع

 مذ ٌلعفأ

 مع ةلوعذا

 4 هه راضتفالا

 مهرس اهت دايز 40 4 لآ

 د| نعاهتباين مووعج

 نسع رطل تيا ١

 نب محرلا فاضهملا

 ملا ةلوصوملا لا

 ه,عع عم تافتلالا

 نإ

 ارارخلا

 ينكاسلا ءاقتلا

4 

 ١٠١م و4ه ءاغلالا

 [1 وم ءايفلالا بلغ

 ؛هو فلالا فنّذح

 م :ىوواللا٠ىوقتللا
 نوع وس معو نآ

 |[ ةيلطولا" ىأ

 م1146 مل :

 نار

 ىوع مع وى - ؟٠4 نأ

 هرتكلا ردا

 ىأ ١١١

 ||4ى ٠١ه لا“ هه ف ءابلا

 ىرس هم و اهتدايز

 ا

 ماس سو بود لدبلا

 م 4وع زد )روع ح

 ١م طيسملا

 نايب

 ا

 ءابنلا .فللح..|ع

 اا انوع

 أ
 4| ديركلا

 ||“. ريقكلا

 ريكذت معإ ريكذتلا| نينك

 ىلا لنسملا لعفلا

 تنوكملا رهاظ

 أه ىزاكلا

 ا عيصرتلا 1

 لاح بيبشتلا

 مب مو مع هيبشنتلا

 177 ع

 1١ لكويلا

 لي لدشتا١ دليدشتلا

 :نبنش :كلأ

 |وع» الا ريثكتلا

 ىنيبيضتلا 512[

١84 44 

 هو هؤ-هه بجعتلا

 ٠١٠١ وه قيلعتلا

 |[ ريسفتلا

 م.م لاعفت

 ك1 اننا 9 عزانتلا

 را

 ١ع نيونتلا فذح

 1 رطاو كا اود

 نع «نيانأ |هء عمج ا



 ماما

 ديعاوم داعيم اما مم تاها 2 ١168 ساكنا سكن

 ما 1م-9) دوعوم ٠١ ةماهأ لهتم لهنا ٠١ لهن

 ةعلو علاو علو علو سو ىجحأو موب

 ١" ناعلو |موجو مجاو مجو ١4 عون
 م1 ىلوم ماضو 4١ بئان 4١ بون
 ٠١ بيو | نيجو | مع مو ءانجو حون حونت تع ان

 اهما ليو +« ليو وع داح نذحاو ١١[ ليونت

 ه١ هيليو اهيليو ||ه لخو لدخي لخو سو به

 ١ لي |معرع ليخو ةنجكم نيجف ةنجق

 ٠١١ يكنريأاه4 اه فرو كزؤأ بوو مروع

 149 روسيم انو رسي 4 قرا ١٠١ لينه

 امه تارسي |ىسعشو ةاشو شاوأ ام ىدع

 ؟هعافي ١45 عفاي عفيا ايشو ةياشو ىشي | ٠٠ع ليلهت للع
 ١15 عناي عنيا 44 ١197| ىنأو دنه لتدهم

 )ارب 9 مويا مع وات داعيا لغو مع نس

 تاحالطصالا تسرهش

 ١|| عز ليضفتلا مسأ|ض)١ سو صوع م اذأ 4 ةركنلاب ءادتنالا

 نم مس َلَعْفأ نم عرس مرسو 14

 د0 لويس لعف |كتايتي" "فاتسسسا| نع نزلاب رابخألا

 4 1 ىوخنو اءك | رهاوجلا

 4١ علالا ءامسأأ 1 ٠١4 ءانثتسالا 14 14ه راصتخالا

 19٠-4 نامزلا ءامسا 8١ مو-مه ةراعتسالا هس لخالا

 ردصملا ةغيص ىلع ديت ضو ماغدالا
 ا( | م ١١ ناكسأ ميسؤمو نأ



 مث

 بو 2 2
 ا ٠١ تئكبن تكئينأ ا4ه ثيل |. |ع1 ميخ

 ثا ليبانت لابنت ١١١ ننعم ل سح

 ٠١ ءاجن ةاجن اجن
 ٠9 تايح

 ليقم لثم لَثَمإ لّبكم لبك ل بك لبك
 ؟. ليثامت لاثمت مم إل«

 مو زم لوطكم لك لك
 م| لككأ

 ذا حاسمت 00 تدك 208

 موعا" رمي رمأ

 ثا

 |وعو ركام

 اى ةعزانم كسا ..كتينيت كتسم| قو فقشكا فن

 17و ةلفيكتلا مى م. بلكم

 | ىسما وع ٠ ملك

 ورع ٠و ىشم ىشم 1 حاك جك

 شام ىشمأ ىشم ١ موو شوب

 اوه ةيشام شمم نابل ةنابل نابل
 مو ةحصام|ى نبل ١١ تانابل

 ف دا لل
 لوليم | هال ةلم لدم

 لقا تدلع لملم
 ةلالم لالم للم

 ا نابل |4

 اه) فحلات

 نعم خقحأل

 41 محلي محلا محل

 ه١ ةلم ةَلَم مإ نايم

 ع ىناما ةينما بع ةخيريطل

 ١م الاهما الهم ٠١ اعل

 هايم هاوما عه ءام هز عفلت عافل

 عا ىوام ىءام م.م ءاقلت

 ءاليم 119 رهو ليما |" قل قاهل قهل

 ممم ليم || ىه هتيهلا ىهلا ىهل

 [44 51 ةتول

 هم: هللا كاسن

 ثوو 0

 ما مسنم ١

 نوفصن فاصنا

 ,ئنره فصان

 7 لصنم

 انك ع

 اع 0 7

7 
 ١494 ةاعن نوعان عان

 ]نع لمان

 عو-مم ىفني ىغن

 |“ بقنت

 |هأ عقن

 نا

| 14 

 نس لركن ءالذكن



 منوع

 ريصاقت ةراصقت ما مصفأ|"» بلغ ءابلغ

 من. |ةموعف ةماعف معق معَ 11

 اااه مصق انو معفم |, ةّنغ َنُع ءاّنغ ّنغا

 |اسم مصقت ام رقتفا ريقف رقت ه١ راغم راغا اة روغ

 ةبطاق بطق باطق ود درقفأ ضو راغ

 49 04 حالف ناليغ لوغ ١١ لوغت

 م.ض جطق| (وسسو» لولغم لفغالوغ ٠٠ ١4 لاوغا

 مء) ءاعفت سمع سقنلف 1179

 مع ىفق 15 مغا بويغ بئاغ بيغ

 4 بلقا نود لَك سو رهف 13

 نعسروس تلق امم تأف اس

 نه تالقم ها ضافا ١٠١ لوتغم

 مو ةصلاق سو لقق نود
 ههه

 ع» ءاونق ىنقا ىنق ارو اقم ردتقا ردقأوتف نايتف ةيتف ىتف

 )سو دوق ءادوق دوقا مسن ريدق موو حزم ىف

 اهم روق ةراغ انعم نفذت 111 ةوقف

 سوقأ سووفق سوف م4 ىف ةأذدف ىذقأ ١ ةعيجف عجف عجن

 ١١٠١| ىسف ىذق ىذقا ىّذق ٠" ىداف ىف ىدف

 اد ١١١ !١! لبق لاق 00 دراف دوق دوغ دوق

 اا )٠١ه ا لوق او نأرقأ م١ درفم نأدرف كيرف

 ام ةلاقم لاقم اود بارقا برقا طرق طراق طرف

 ا.ه ليواقا لاوقا مسد نادرغ دارغ طرفا نإ وع طرف

 11 موك رات فرقم نو نوع نإ نو

 ا تان لست 1م نر 4 ىَرْقأ ىرخ

 ١١ ءدوبق ١[ داق لكيقا باصتقا بصق 1 لسصفنم لصفم

 4 اوليقأ م٠ امو راصقتأا ٠١١ لصافم مس



 مانت

 ١٠١ بيقاعي بوقعي ةرفاّلع رفاذعغ ا قيرط

 0- 1| |ءال/ ميعاطم ماعطم

 |[ لوقعم | ند تاوم.ع ةاذعا ١١ ىنيعاطم ناعطم

 لبعد م هن ناتعلا م.م درع ١م ايغط

 لولعم رسوب كسب |[ ةسيرع سيرع ١٠١١ ليفاطم لفطم

 لولعي سو لعم |ةضراع ضراع اا ميلط ملط

 هع ليلاعي | موع سرس 0 سويط سمطبي سيط

 | 14 موجع معو ضرع م دا سماط

 14 موكلع زوال ةضرع |وع» |ةء ةبيط

 ١1 مالعا ملع اشو ءافرع ١" ريط

 رمق ةتليع 000 ماد م1 بوقرع للظ ١١١ لظي تلملظ

 ٠١١ ناذوع ذوع لئاع ناينرع 1٠١ ندرع اا

 ع+ ةناريع 7-1 نينارع ميلظ سوع مولظ مْلَظ

 1“ شيعا ليزاعم لا زعم لزعا ١م نايلظ

 ةمدقعا 15  |ةلاكبعع !لبع لجع

 هو رميدغ [وعإت يسع لاهم 4ع

 ايادغ ةيدغ ةادغأ 44 روسعم اان: رسع مه تالبع

 مبيع مع قو ليعغ ١١١ لبتقا شع: لوعسع ٠١١ ت15 قي دكت

 ىدغ هع ةيداغ منن نإ ٠١ قافع

 م ١1١ ةبصعاأ١٠ لوجغ ١١ لجعلا

 مو برع م.م مصعي ا تاياجع ةواجع ةياجع
 |وعإت زراغ زرغي زرغ ليضع لضعم لضعأ ع

 ا رو ضغ سو < )ب ةيّذع ةوّذع ودع

 سلع نيلغييا نع بسس لطيعأإ و [عو ىّذع

 ةبلغ بِلغي بلغ 4 ملظع ه١ تايداع
 شاد مز نكرلك 4 روفعم رفع أ ةرفاةكيع

 * مو



 ران

 4 ىّرصأ 74 قرشم 144 ىعس ةياعس ,ىعس

 ” رفصلا 1 جنرطش عع لغ هل رف 008

 4ه فاوص ةيفاصأ رهو عاشعش عشع |عرع ىفسأ

 ها"باصا ه»-ه١!بوصا لوغشم لغشي لغشا كتسا ءاكس ككس

 اهأ 0 راس مو[

 ناعبض عابض عبض ا١4 ققشم |عوع نكس

 !4ه نيعابض م.م م.. كش "١ ىماس

 ممراخ نو. ردو -- ١١ تايدتن 17 تدّش

 ه١. ىكضا |م٠ لئامش لامش م.م دوس دوسأ

 مخاض ةماكخض ا 5م ةرواسأ

 مخاضأ مخاضا |لاليش للمش |طيس طوسي طاس

 مس ماخض ..(هو.ةلمش ليلمش 4١ طوس

 3١ ةوأرض هم طاش فاسنسا فاس

 !4| مغيض مغض مو مقص 110١ فاوس فيسي

 4. ليلضت لالض 04 تفعل 4 كر

 4من ؛ويض ! ه4 بخطصا 7 رتاس

 94 نمضأ ه4 لخطصا دضكأ 917 انفيس

 |" ةفيضم ةفوضم 4 مكطصا ميش مم ميش مبش

 | ه٠ ىوضي ىوض 41ه ءارص معو

 م. يطا 0 |روع طارص مكي جشي عش

 14 نيلصم فرايص فريص دو مع ني ا

 فرصط طمع فرطأ ؟هه» ٠١١ فيرايص 4م لشا َكَشا !١4 كش

 | ءافرط فوربط [ه مردصم# "وه فيسا حش



 مانا

 سرب ةحار حاير حار 0 حذم ذيوخت ذوخ ذوخ

 حايرا حاير جر : | وعر لجاوذ لباذ | معو

 : 4 حاورا / رفذ رفذا رقذ ىرغذ 4 تعا

 رتاز رثز ريثر رتزم راز راغذ تايرغذ ١م |لوخا لوخا لوخت

 4٠[ ةراز اه ىرافذ لات

 "34 قرز | ةركذم وعربي روع نوبتاو

 ١7 حالو معز محفل مع دآر ناوهيكتاب يق ناوضك

 4 ةماعز |معع بوبرم| | نوخ ةنوخاأ

 م. معز رعهزا لاجرا لجو لجار ١1 روعتيخ

 ١و ليلاهز لولهز 19 ليجارأ 1١ سيخ

 ام* روز وو. ءاجرأ 19ه ءافيخ فيخا

 ا: اولوز لوزي لاز ل4 بيحرأ 9-910ه لاخا لاخ

 لازي 146 1914 ه١ لاز ١١ نيحر| سير د ناسرد سرد

 ليي رش ليز لاز 45 ةوخر 4

 ار لاسرم ةلسر 41 عردم عرد

 |عو ع+ مجز ٠١١ ليسارم اوه ءامرد

 ماض ةانما تاسأ امم نسرم ٠١٠5 ميهارد ماهرد

 مو غباوس غباس 5 عضارم عضرم | وس

 مرو وع ليبس اهم ىضر ٠م مث دم

 ميال قي قعسا لس ا|!ةتاكذ ليباعر لبعر اع رفد مار د رغد

 )"وو ليبارس كك اما/ دعري دعرأ |*14 د

 |عإ 00 جرس مرو طقرأ ||وع ىلفد

 مب[ ىرس ىرسي كرعس لفقر لاقرإ لقرأ ا1غ4 جلدا

 نوع قت ةيراس 11 لاقرم ١ ىنمد ءامد مد

 " جرطس ضكر ضكري ضكر م.م نايمد

 |رع» فعس |4.- 8 عع ءاود

4 



 نإ

 4ه ةلومح | بانج ةينجأ كيحلا ها" هنارمأ ىلع ىذب

 54 ىيحلا| 114 ةبنج ةبانج 1 2

 191 ةومح ١" روج| .٠" هع ضيب ضيبأ

 ع ناصح ةينكك ندع ارش نوح هع ءاضيب

 ةلوحا لاوحا لاح انا - ١0 نبيب ع ناب

 يزف إل سو لآيجانايبت ٠ ةنونيب

 لاوخا لاوح لوح !4 هيفنأ فتح مو

 ١٠١ ىلاوح ىلوح |بدحا بّدح بدحا| ١١ لبتا لوبتم لبت

 مم ىككتسي ىككسا ١4 ءايدح هءرجت رج رجاق

 ١14 4٠ رداخ ردح ىبارح ءايبرح 4١ ىقارت ةوقرت

 4م منكم 4 ةءابرح ١-4 قتا 1

 ىذخي 6م ىذخح نص» ناترح ٠١ ميك ميت مات

 ٠٠عم نايذه ىذخ مسرد فريح 0 6 ليكاا تم .كاكتف

 4م ليذار 35-9 لدرخحأ ةزحأ نازح شيز رسمت ركبكت هؤامخ رم رمت رم

 م١ بونرخ [ ه٠ رامثأ

 مع جصخا #4 موؤيح ميزح العم لبجح لبكح لكبح

 ١ ءم لصخ ةلصخ سو صحا 51 بدانج بدنج

 4١ مصخ مصخح م١ ناقح |بذج بذج بذج

 4م ةئيطخ 1+ فلاح | عد

 ٠١ مطخ| قلاح ةقلح قلح|م.إ (18» لودجم

 0" 3 فلخا ما وم رس ةلادج

 ام قلك نكنار ليلاحلا لملحا ل درجتم

 غلخ مر هبحمن ةلخأ عب مسقلا 3 7-00 عيزاج# 53-6

 نسم ليلخ ملاح مدل الحا 5 نعم للجد

 روع ةيلخك ٠ع مَلَح ملح 7-0 ين مد ءالج 0 كر

 م46 ملح ٠٠ه ءانخ ىنخا . مي امه



"4 

 ىنيععلااغضلا باتك عبيتكتللا ورق

 ما ىناجرجلل

 ةسابحلا حرش

 ةيا
 ثيدحلا بيرغ حرش

 في.طللا دبعل
 منوع مدس

 |هأ |ءزل الو “م

 طا ض. موطأ

 مش ماطأ موطأ

 ماكأ (هء اعد ل 35

 | ماكأ ةيكا مكأ

 لومام لما 91١ لمالا

 وسم لموم لما

 ١١م نافنا

 ٍلالص ىكنبقلا

 امه ىركسعلا

 رس وره و١ نارقلا
 نس دريبلل لماكلا

 لسلارح اري او رو

 نحف بيبللا ىنغم د جاجزلل

 ئورض ٠.١ 4ع ماشع ليلخفل نيعلا باتك

 ىنومشالل مهنملا : 8

 45 | 1١١ بلعتل زيضفلا

 راّبخلا نبال ُةَياَهْتلاا تْلَعْمَأَو تْنلَعَف باتك
 4 مو برطقل |

 دامتادلا ©: د

 44 غضب سو ىلصا

 مطإما حاط ىطتا يملا بايا بوأ

 عدوه | تحوات هادي تاووا

3 

 سيا سيا سأأ
 ١هإ سييات

 موسوس غلا

 1 ندا

 ١١ ليدبت لّذب
 |عإ جرب ءاجرب جربا

 |وعإ ليطرب

 اوه زب

 ماا مس مسنبأ مسب

 ؟. :ليطابا لطاب

 م.. لاطبا لطَب

 ليغبشت ١١|

 (4ه للقأاد 4١ه هد لقبأ

 مقب 11١

 ركم 4و ركب

 ةراكب راكب ةركب
4] 

 ٠١١ غلب غلب

 |معو روزلا تانيا



 -_ 2-2-2 هع ]

 | 1 ىنم ٠٠١٠| ةييبطخا م رافس

 5 ُقعْوَيْلَأ م حُلَت 44 ماَّشلأ

 ١١ ُلنهلا سو َناَنْبَل عفو ٌةَماَش

 ل 3 اعف ٌةَنَكك 4 359

 14 راو 1 1 ُةَنيِدَمْل 5 فئاطلا

 ال٠ ٌةَرِجَو او ن4 امو ٌلِيِفَط

 11 برت 4م مالسلا نيم 4 لَقاَع

 44 ح4 َبرْثُي 3 ناجهاشلا ورم 14٠ 4 رع

 ها/ ليدي [وء ةقلدزم أو َتاَمَوَع قرع

 مل عو اي 4 عقم اع نوقع

 انو وعفا نهر وعم كم | يم هاش و طاخكغع

 ىإهن | 81 47| 4484| ١44

 26 0 ا نب 3 5 - 27

 مع تياثل هز زم :تكيكسلا

 نبال ٍةَعاَنِصلا ٌرِسةفحتلا باتكأ نبال ٍلاَعْمَألا باتك

 1 ئنح 1١ ىردنكسالل سو ةيطوقلا

 ٠١| "ا هيوبيس باَتِك ٍثئآَوَقلا ليهست كلام نبال ةّيفلالا

 [ ن1 ١٠١١ كلام ىبال ||«

 مم ةديس نبال |سوع معا



 ارك

 11 يوك نب 32 ١١ 41 معو كنا ١ سر ننئاوك وبا

 مو َةَيِواَعم نب كيري ك9 س ةريسلا د”

 ١١ بكرم مَلَع ليزي لايجح ماش ىبا هبطو ىبا نب ةريَبع

 نبق وعسج عقب | 6 وللا |ا9 |" وه 9٠ 4َُنْهْل
5 5 0 

 اى" بوقعي 0 ماشع ىبا |"

5 || 0 6 ١ 
 نبا وص بوععي ىركسعلا ٍلالع بأ ا ليدص ونب

  9ريك للا
2-0 ١ 3 

| 
 اا د

 مه
 0-هل 5

 ع بوععي وب : ا
 ضي معو مو ما لنه ١|| © ىفوُكلا ماشع 7-08 5 و ه2 1-2

 كر م9 سفويإ 116 ه وساد ا

 معو توُمرضَح م.م راَشعت ١١ ُلِمْثالا

 هو نم 3-0 626

 ٠١ نينح ١ ةفكحلا اها رْذَب
 2 يت -

 4 مْضَح هه راقجلا 1٠ رْلَب
 6-2 ؟9 © 97

 سو انعىلا |[ه+ ع معإ ةرصبلا

 0 قرع تاَذ مسا وج ١٠١ ثاعب
 ما 00 ل

 ١عو زاكملا وذ ٠١ 11 زاجحلا م.م كاربت

 ١14 ناتمار 11 نصح او كوبت



 م4
 هو كو تدل ضاع 0-2 3 7

 سمع لبقم نبأ اس هع م١ لمحت ا4 ةعيبر نب ْذيِبَل

 اها ١١ ْناَدَقِيْلا | قا ىبا وه دمك وع

 لارا ىنيبل

 موب رس 19 ىناَيحكلا

 ١ ملسم|9 «» 4 كِلاَم نبا
239035:191- 5 5 

 ىبا وا باّشكلا

 مه ىكم نبأ نبا وه نمكم وبا

 ىو هير 0ع

 [هء نويكملا

 ةزةةساْلا بعالم

 وه روصْنم وبأ

 ىقيلاوحلا

 اا" ٠١1 نو 48 ىسوم
 5 لن ]م

 .٠ لو تشو ن

 م4

 44 ها ىَم «٠١ ريبزلا نب بعصم مز زهر وره وإ ىو كن

 |م غن رضم أاما/ أه 14ه |: ([*وع

 5 تاع ونَدح

 لان يضم نيا اراس رإ 4 معمم دريملا

 أن جوه 3

 48 ىزرطملا امه ززو مزاض ورع 1]

1 
 مه 9 4 ةيواعم 4

 25 2 9 2عر و ٠غ

 سر لعم| م. مع نورخاتملا
 ند هع ني < وه

 19 ع ىرعملا | اسإ 44 4١ سيلتملا
 هو 3 نيم مو ةدج

 4 3 طعم نجا ||وع وعوع ىينتملا

 5 نب س0

 |ءإ ىو سرع مرع ْععَبَم
00 ُُ 0 34 

 هع ىدعجلا ٌةَعِباَنلا

 سرع رصَت وبأ

 9 تدعو 3 - م ةيرت ,٠ هج َّس 0-00 ع

 ا" بيصن ا ىب رارض ىنب لقعم ,١١ ىدبعلا بقثملا

 4ع لهاَحت
 ح0 ةدح يف نإ و

 "م1 نامعن



 ماو

 رجلا فخ 3 6 4# 131ج 2 0 هم

 ممرض 14 مه ىتاسكلا هك ىسافلا 4 ىحكل 5 وريع

 1 5 ل 5 0 ن0

 امك 141+ |نبا اوه ميرعلا*ووإ ءالعلا نج اورمع وبا

 سوء بعك بنج موإ |نوع عم [6

 925297 2 ن0 - من _هع 0 4

 م م | ريحمز نب بعك م مع مو مع ءارقلااوه ورمَع وبا

 ممتد ةليع ه نع لاررد اضاف روم و ىنابيشلا

 هل ع

 ىانن معرب وعوع مك موع امك )844 زهع 8 م" ورمع مأ

 20 اك 03 8
 ةزهايم رك فاس وم اور | نرقي عورجوقإ ندزرفلا ه1 ةريبع

 3 هاد روبور 5سم هع

 ممنوع عمر مى وو وت 44 4. زض» |[ىنب ورمع نب ربتعلا
 ا 12 - 7 3 -

 موو وسم ضرب مك فه ٠١١ ىرازفلا 11١ ميهثأ
 طا 159 95 ك5 هدم 5 ومعاه ع

 هع كلاتنب لب ةعغك 44 سعقخ||4| ٠١ ع. تان ةرتنع

 مو بالك م, ىبتقلا 1 14
 ني ا صا كه هد 1

 م١ ىبلكلا نبا 1490 ٠١ 44 ٠١ شير 4 ةَرَنَع

 تيمذل ْ انرركييتح ترحل نس ُتْيَمْكلأ 5 د: عيقل وفدا كلا

 َّت وه - ا

 معرب م41 (مع ؟ نويفوكلا م2 ىماطقلا م نك

 ©؟5 5 -

 15 0259 ل براق ااذ14 ميرم نبا ,ىسبيع

 1م 1ع خ4 مه م« الأ مسن ةيط موقلا 6ك 3- مسأ قردعلا

 امو ضو مموع |ءم 9 41 سيك| اا |! سراق نبا
 1-0 ٠ع

 امه هأ 1 ناسيك ىبا م1 تر مسأ رايق امور مة ىسرافلا / 2 1 : - 0 3 23

 ٠١ رامع تنب ةّشيكأ| |". كب كو معوع مهوب

 ٠ءه يسن مسأ ْلَبلا 1 «» ريقك نبا مرو 4و زوز عرسرع

 |ءرض و14 و ريتك اها ٍضراَعْلا نبا



 ان

 عسعتلا

 ٠١ رماع نبا

 نحخا ٍرِماَع نبا

 وعقسلا ءاّرقلا

 !موع

 َناَمْيَلَس نب ناَبَع
]| 

 ذاب نواتع# نما

 دربملا وه سابعلا ودا

 0| هس لن |

 نب سمش لبع ونب
 ه-

 0-0-5 0 -_م

 ١١ ةبلعت

 - 3-5 09 تاد

 نسي" كللحطلا ,قبع

 أ هس لوعلا

 ها" سيقلا كبع ونب

 مدع

 سرع مم فيطللا ُقَبَع

 ايا هلا اما .ةوعا ىرذ

 اما 1216 226

 44 اها اهلل

  55هللا ١١

 ىس افلا

 تت و 02 و

 ا" بلطملا لبع

 نبا وه كليملا دبع

 مخ+ 6«

 ٠٠١١ ليقع نبأ

 ن م5

 مص لليقع ونبي

 ايل

 مءدعع

 1 ةمركع وبأ
 م

 ٠١ ىعجشالا ُةَيَقْلَع ا بحاص ماشه 0-0-9

 ةريسلا

 5 0 د

 معا منح
 ه5

 اها م١ ليبع وبأ
 و

 مس ماد ةَّديبع وبا

 ام ِكيَو نب ىِدَع
 ىرزا# ا

 4ع م بوقرع

 نب هلل ناكنع

 يِلاط ىبا نب ىلع

 اه*+ له م

 ١ يتفافتصالا را

 ىنيبوطشلا

 نوامع
 ٠ ْةَقِلاَمَعلا قيلاَمعلا

 7 باطلا يب رع

 ل سر

 30 ا .نزا 37

 ١ ةعييرب نب ربع
 اهال ريع ىبا

 نو نع وِرِمَع هو َةَنِيَذا نب ةورع

 م

 ماض و الزع

 نو هع
 اء ه ىزعلا

 ه9 16 36
 مءانن موقلك نب ورمع



 مون
5 3 

 0 ىعفاشلا )وعرب معرس مرض وعو |نبرع كو كو ك) كو.

----00 

 مرسو ا ىبا 9 معو |. [ىرس

 معا 14 يرحل نبا ٍلَدَدَج نبا الس 5-1 َْك

 قوس وم مك. |عوع |[وو مسزت ى ع زف ريعقز

 مه ىركشلا غافلا او. زوم زك

 ٠ ٌىِنيِيوْلَسلا |ريهز لاو ىَمْلُس وبا| ىراصنالا وه ِنّيَووبا

 اا 0 ْحاَمَّشلَ 00 امر ىناتسكتلا

 اا كرسملا لال ا ل هه ميك

 حزن وعو ممنوع ٌيَناَبْيَشلأ هع حئسلا وب ٠١ ميت ونب

 موا |لعم نوع ل ا لآ رس د جرَسلآ ىبا

 ه5: 59060 2

 م١ قوفعص | "ثم “| "خم دورس اه 55 14141

 م افصل نوع الإ 4 كوع وجرب [معإ ججَرَس

 , حالصلا ىنيااازن» :١) وم ورض سو |مو مب عر تاعس

 مسرب 32 مىوع موعو مسوس ممر )لو لهو ).94 هو

 7 بِلاط وبا( 994 ز4ه 48# 4 |

 ىويعلا' بلاط وبأ 4 الو ال١ 19 |وه تاَداعسلا وب

 [ 4 هت ديلا ىبا ىرحتلا ىبا

 ا, ٍرِهاط نانا مرد ليس ضل م ليس كوكس وبا

 ا)4 ه4 ةوارطلا ىبا مك. هن ىعيصالا

 5 تا دك هةر و خخ
 لارسال ا رارس ةفرط [نإ ىذفاريسلا داس 1 ىكاكسلا

 سم م. ليقط| ا ىبطاَشل ا | سوع ١ تيكسلا ْنْجا

4 



 ارا

 0ه- و 2 25 5 300

 14ه مو 1 ليرد ىبا مامحلا نب ىنيصخلا | اس. نب زن نإ نإ 4

 4 نكد |عا6 معو ([ىغا ( نب

520 -41 5 

 مهم ٌلعىإ ممسو مم م ةلبطخحخلا|ا )06 14٠ [هز" [ه٠
 2و © هد 0

 4 داود وبا اررع صفح نس نو متاح

2 00 2 ّ 5 6 5-2 

 | نايند وذبإوو 0ع | ىساملا وسع متاح 0

 كن حس و 5 27 0 باَييَش ىب لهذ وني وإس ممر (ءم مو وس ناتسكتلا

 14 اناا الز ريمح 4 نجاحا نك

 اًهاض 0 5 00 و 7

 اهو مه ةغمرلا وذ ١١١ للاخ ه١ ثراح

 +١ ١44 بييو د وبا لاس لل زابكلا ىبا 47 نش نويزاجحلا

 ااه سوفا ةعيبر | اع ٠٠١ ه1 ٍفورَح نبا - رع
 ع -أ

 - ا 0 هه 0 أ كالا ع 2

 حامر ىب ةعيبر ا جرز لأ نهاد ةغب لح

 مىى مان ىزن 44 باطتخملا وبأ كس ىريرخلا

 | ىِشاَيِرلا م٠ نو روع نورس ليلخلا او. 9

 "5 ىرعبزلا ىبا |ىرع [ءزخ وم تبات قاب نو اسم

7 0 0 2 3 0 9 

 اهم ئىديبزلا| ١45 كلام نب مراد | )0 نس عرس وعر م.
 وه 31---

 اها ريبزلا م٠ دواد |

 |انس ريبزلا ىنبا| ا م مسأ ناربذلا معوع ىرصُبلا نكسحملا

 نو نإ نإن سو جاَجَرلا 091 يبد تاس

 نك معو مه ؟ ىرَشْتكرلا باطخلا شفغخالا



"1 

 و هع 20

 نىك مم وع نويرصبلا اإل هزت ملعالا

23 0 
 مه م٠ الإ 4م 4٠ هم مره غمامأ

 غو ن

 00 ل ا ا ره انا ورسإ

 امى |ظو |نو |". ا ند اج انج

 اءك أ 0 وبا مرو عوعزت سم
11 

 | ءا/ مأ ا

 مصاَع ُنيِيْلِي ركب وبا | ىراَبْاْلا نبا ركبوبا

 امه موع ممثوع () مله

 76 موع مج َيِراَبَْأْلا

 0 َ ا

 امو ركب ونب|||انع ||| نإ ىراصنالا

 5 لالب
 و ن و نآّغ

 لارا ٌىواَصْيَمْل م[ ءابلع نب سو

 امه

1 

 م1 هوع عب سمع َىَرِمِربَتلا م١441 ا

 معز وعم عزم |0111 ٠١ ه ع ريح

 )از الآل ىراخجلا

 مم 147 114 ألو

 ٠١ ىذمرتلا ثم سإ كلام

 5 ناهرب ف

 باني 0

 |هاه 4و معو ميت "وع ىَربْل

 ني 5 9و نا

 4 تاللا مين

 ل ثبات

 نإ رعس زنا بَلْعَت

 ا
 19 باجل

 موس م ليِتَرْبَجا 4 |

 مزن ماج

 مىزت مت مصرس مو درج

4 114 

 لالا َنَرَجْلا نبا

 ليغو لمحت نب رفعج

 لاراب قداصلا هل 2 ااا

 نإ نرش 9 ىذج ىبا اما اهم زعم |ععو |خع)'

 |4ه |4]" |.+ء مع

 نس وم َيقيِلاوَجْلا

 رعو ضو "و ٌىرَمْوَجْل



| 

 اهع هب كيري 1 ال راح اي او ندرأ لهو

 س ىتفلا ىعسي اذ4 اذبح اي م تيلب لهو

 سمور مشي 06م ع اغراص اي اها أودرو مهو

 41 مايكلا قشي ا وروع اي ١١ نم نعو

 ممن, فرطلا ضغي او ىنيبل اي وم فوقو ندعو

 عم اسار بلقي ١ نورهطتي اراك ف كوخوو
 1١ ىجار لوقي مسمع نم نوزدي ما* ترقع مويو

 مر هكسمي داكي ا١١ ىلع ضحيأ 9 نيركب ركب اب

 1٠ نكرت امود ١5١ نينح كين.كذي ا برحلل سوب اي

 لكئابقلاو ءاسنلاو لاجرلا ءامسا تسرهف

 0 َيعوبرمْلا وسأل |( ريغص يغصلا ُشَمْخَألا هللا ليلخ مير

 اع ا ا 0 مَآ دا

 ذا فوم ألا 1 كرمز 1١ ميهربإ

 4 ىِناَهَفَصِإلا ا ىِلَدُهْلا اع مهم سيلبإ

 مز ع ٠١11 يعمصالا 3 ام 11 قحنإ امل وعملا ني ةمحأ

 نعي نعإ رس. نسم | سع ُكِصْومْلا قحتإ انعم لَطْحَألا

 معا 47 11] ]هال ٠9 9س 55 نيا |وعو مسوس مم ُشَمْخَألا
 5 ر .ّعومد 6

 ١ ىبارعالا نبا جاجزلاوه قحنإ وبا[ رس وب ورع هرس نم
 د ع 1

 )ثا 92 1١ ىشعالا 49 44 ليسأ ونب|["" 1١٠١| 4م مل

 اوه زر عسر ل١ ىرلنكسإلا||و4 اهرع |ضا [لع
 م 3 م 1 5 ا 0

 ١٠١ ةلهاب ىشعا ١١١ ليعمسإأ |[



 ٠ ىشمأ اناو

 زى هاقا ناو

 نم كوتا ناي

 ١٠١ ىذلا ناو

 ٠١١ اني دح نأو

 ٠١ ىتافش ناو

 ا١ م نأ ىنأو
 ١١ لبعل ىناو

 ام م9 ملحلا ضعبو

 موب ةصلاق ةدلبو

 ه٠ مهتولبو

 ا١١ نيعب وكشتو
 مم. هيف فرعتو

 مسه مهتللاجو

 15 ىتويب تلحو
 وع ىقلا ءافيخو

 م. تمعزو تصرخ
 ٠١ رفق ةيودو

 1 ابطع 0

 1 مراكملا اوترو

 مو كارواك لمرو

 هم قانعاب تلاسو

 وه لحلا اندهاشو

 44 ناكو تالعو

 )سو ضرالا ىلو

 ١١١ هللا لاقو

 آم

 4| تدعج لغو

 الا تلعج كقو

 ١١ ىنأ تهعز لقو

 ه1 كل تمعز لقو

 | وع أومعز لقو

 معوع عبرب تغفو

 مسم اهب افوقو

 ١" اهل لوقو
 انهض وه الوقو

 سرس ةراف ناكو

 مب اسانا اوناكو

 مم اذا تنكو

 سو لأ تنكو

 اا ىشمأ تنكو

 411+ اهارا الو

 او مهيف بيع الو

 41 ىرغت تنالو

 مو ةءابع سبلو

 وعوع رما دقلو

 اهم كنينج لقلو

 "ا" تلؤذ دقلو

 سر ام تيقلو

 [41 نم ىنكلو

 و١ اتيتح ىلو

 ١١ رزتسي ملو
 عم نا ولو

 اشو مكنود ىلو

 ؛هرع لاملا سيلو

 ١ ىذب سيلو

 14 ىردا امو

 هرم نا اكو

 7 تلاز امو

 نى. ىبارشت لاز امو

 مو يلع ا

 س. ناك امو

 !ءاض تنك امو

 جاع امو

 ناس ىف ىفنعمو

 ٠إ ايجاحو ةلقمو

 ٠١ ةكلمو

 س اعد نمو

 || ع

 / دذي ال نس#و

 م لزي ال نحو

 ١ عناصي ال ناو

 م باه نمو

 | برتغعي نو
 " كف نمو

 |هه ]"ه ةيدهمو

 "وع انالوم رصنخنو



 مسمع نوحي مك

 امو ىنيدرلازهك

 11 نبلطت ال

 04 نرتكت ل

 هدا قيك نخل

 روما رتكتت ال

 هز ينيب ملص ال

 ام لول مهل

 ٠١ ىراتي ال

 أها نوحرفي ال

 4 قفخت تيبل

 ه موي ىدل
 0 ىءاخالا اعل

 44 تملع دقل

 "5 قرف دقل

 مم ناك دق

 هم اداخا لكل

 |" عفلتت مل

 "١ ريغ قبي مل

 [1 اوبكرد مل

 ٠١ 11 اشحوم ةيمل

 موو وعإ اهارمغ انل

 م[ رلالتا قاهل

 عدو مترصتخا ول

 4 ايح نا ول

 ا”

 37 ملعت ول

 اوع تيلع ول

 ٠١ ىدنع ناكول

 م بجعا تنكول

 و١ هالالا الول

 مون بارغلا تبل

 5١ رثعب ثيل

 امرع ىفساب سيل

 عال ع ىيمتن سيل

 ؛5ه نأ تلخ ام

 14 تلز ىنتلخ ام

 ادخل موي تلز ام

 ما نيم ناك ام

 57 ءاور ءام

 ١١ تدعوأ ىنم

 ثا ندرت ىنم

 02 كحلاتفا ام ىتم

 سو ناك ةعشعشم

 [وعال نمز ىضم

 اء ىف ىنيعاطم

 |[ ٠١١ راكبا ليفاطم

 س ءوسلا ةلاقم

 37 كورتني نم

 ١١| و١ لعفي نم

 مهرب سعت اههم

 ١١١ ىلاوخا تبن

 مو ءاهش موجع

 مهرب اوناست ىواشن

 م4 امف انرصن

 44 ةاعنلا ىعن

 م.رض اماه قلفن

 4 ميهار للا ىفن

 4ع خنبأ حوذ

 اب اهعدو ةريرس

 ضرع ريم تقرع

 او" فرعت له

 سو لعالا مكن

 ما نوواللا مهد

 ؟هاتفن ابه

 عع مابلق رخأو

 ١ تللح اذاو

 ١ تلحس اذأو

 م٠ تبرش اذاو

 مم توكع اذاو

 م١ اين اذاو

 ١ مهسوفن نيعتابلاو

 14١ اهلوق ىفلاو

 م ام ءرجلاو

 ١١١ ماعنلا الاو

 ١ نيعاب نيرظانلاو
 ٠١ تبني لخلاو



 اء برش نا ىلع

 مسه ول ةلاح كع

 !!! ىذ لك ىلع

 م بهذم ىلع

 ه9 عدو ةريمع

 ١سم ىبظ اهدنع

 ؛ء.س ام كتدهع

 ا!!! لش هب ىدهع

 مم تفط ةادغ

 7” مث تلفغ

 م ىتوكس شخاف
 سن نم روزاف

 ها انولحعتساف

 مم مكراج مجبصاف

 م مللا عماسلاف

 ١4 مهدعب ىنيعلاف

 اذ ريغ كتيفلاق

 ورع ١ل تيلاف

 ا١ برشا مويلاف

 تفل ىاف

 ٠م انيلصت ناف

 ننس ءاج ناف

 ١54 تفلح ناف

 1 ' ةنيلكس نزناف

 ا" تءاكش ناف

 "١ كناضب قعناف

 [مءال

 سم قحلا ناف

 ١٠م لعبت مل كناف

 ٠ه باتكلاو كناف

 1 25 كي ناف

 194 نكي ناف

 ١44 ىتبانج نتبف

 4 ابوكورم هاقلتف

 اشو هللت مل ىقف

 امس )ساد ىرتشي ىف

 ١19 عفدم ىنلعج

 اهد» ةسفنب تيلخ

 ه ريعز ىنبددف

 ها كرايد ىقسف

 ا جمرلاب تككشف

 ١4 تننعطف

 .٠ تسلف اهقلطف

 س. ةاهط لظف

 4 مده لعب تربغش

 ١م الك ندغذ

 من, فرطلا ضخغن

 3 تقر افف

 |ا/٠ كابس تلاقف

 سرس مم قيرف لاقف

 انو تبيح لقف

 ممول تلقف

 ١١١ نيتماشلل لقف

 ٠١ اعل الف

 ها" ىسنال تسلف

 م.رس ىلع انسملف

 ؛انإ تقتااملغ

 م.عع 4م انا ولف

 اسر تنك ولف

 4 كي نوث

 اه افسا وق

 ه١ نم كل ايف

 !؟١4 انا وتف ىف

 اه4 عدافضلا اهيف

 مرو نس بكرا لق

 !ام لهشا لق

 ١١ اومسقغأ لق

 اوع ملاس لق

 1 اييرك ايصق

 3 لك

 ٠١ رايدلاب فق

 98 باوبل تلق

 5١و |مب ةكم انطاوق

 3ر1 ناك

 دم نتق (قاك

 مما بوق ناك

 همك تاك

 اء" تبدأ كاذك

 09 قكقنا لك
4 

 دفاعا



 م

 اذ لاجر ىدياب | )سمع ىنيككلاو دبعلا

 ٠ ىملعت ملأ

 4 لمأي ءرملا

 1 نيهركملا

 | لوخلا نا

 ه هللا ىلا

 ١٠١٠١ ءالش تدسمأ

 ١١١ ىبنلا انا

 مما ذل تنك ىا

 ال١ اهابا نا

 تع ىلا نأ

 عم نيتاتشلا نا

 امد طيلخلا نا

 4 لوسولا نأ

 م” ىميلس نأ

 ١5١ بابشلا نأ

 4 عدافضلا أ

 م١ نويعلا نا

 ضف د1 نأ

 | مويلأ عم 1

 وع ناص نم نأ

 !هو ريتا ىنا

 7 3 ا

 ١١ ذب ايا

 174 ىنلتقيا

 معو ثلث نتناب

 [وع ات ناك لطي

 و ىشغي طظاكعب

 .٠ انيوادت لكب

 مءاخ يقبتسا ترخات

 ٠١ ندي 9 هللا

 4 كداوف تيماق

 مو ل ند

 4 نم تلايك

 هويابنلا انت
 | وعر ىلوؤذ اهنوخت

 مل ام ا

 ا١4 كولملا ىرت

 ١١ كليل لواطت

 متر 55 ففيطت

 ه نأ تيلاعت

 14 ىيهسج ريغت

 ١١ انكلس لوقت

 مع ميش اي لوقت

 [4ه اهب ىدتمت

 ممن ىاتنبا ىنهت

 اه الازغ ا

 | حانت اهادب ىفنت

 9 ةفالخلا ءاج

 | موع مهانقحل يح

 ئإ

 ١4 انل تفلح

 ١٠١ ضراب تلح

 هاه ةيشعلا ىح

 4 اجوع كتلخ

 44 بط له ىليلخ

 هان امنا ىنيرذ

 1 الجر تار

 م.,ع امل كتيار

 اضوراف بر

 عم ىو تحر

 ؛4ه باطق بيحر

 ه١ ءامش ءابز

 ١4 اخش ىنتمعز

 ١ نامعن انتدايز

 ؟ اهب كاقس

 (14 ناكامسلا نكس

 ا موههلا لس

 2٠13 ةحامس

 ادع امو ىفيس

 اها" مهل تدهش
 1418 روش حاص

 اها كل تيكك

 اماه بحي مكض

 سم ةبحاضب

 ١4 هللا اهضاع

 1١ رصقي لاع



 ل تار ناأ

 44 زيجارالابا

 م١ انالنقي انابا

 ١م١٠ الا نتيبا

 سرس [موي ركذتا

 ام ايش فرعتاأ

 موعإت انتراجأ

 4( انا ثراحأ

 سه. نم بحاأ

 ١م لحام خا

 مم ىوحا نفاانإ

 مم ءرملا اذا

 م” شحولا اذا

 ١4 ءاج اذأ

 م» ىرج اذأ

 بع تقذ اذا

 4 درع اذأ

 بع انماق اذأ

 مم تاق اذا

 م رمأ ناك اذا |
 ما راد ىف تنك اذا

 4١ هتعسل اذا

 هو ماقل اذا

 ١4 مالغلا ام اذا

 ١١١ ىكب ام اذا

 !! تعنص ام اذا

 مرسإ ملط مافن اذا

 414 شيعلا قمرا

 |امعإ ن.لبأ نامزأ

 سو ام نغتسا

 بو دل ىعسا

 "ع ميغصلا باشا

 |هه ىعرا للظأ

 ا[ لامهنا ىنظا

 "7 ةيامرلا هبلعأ

 منوع عل لوقا

 9و4 5 لوقا

 1١ رفقاو ىوقا

 اهم ىنب أوميقأ

 هال ىتلخ اغليا الأ

 م ىنع اغلبا لا

 ١٠5 انيع نا الا

 ار الذبح الا

 ها» نلاق الا

 ه4 مبق الإ

 او 2 تيل الأ

 و يه الأ

 د

 ىيلسأ اي الا

 معو لنه اي

 ؛ه ابص اي الا

 ٠٠١ ةلخك 5 الأ

 ١مه دلل ليحلا

 ار



 مىوع

 انيعردخ ا طوب و انك يكتم

 اوِرْمَع ْنَع سيق اَي َسْفَنلآ َتْْبِطَو ٌتدَدَص

 وهو اًروصقم ةَليعَتسا لعاف امدلاف ثَك نم ةائثملاب ىوريو

 لاق ٍناّيَمَد ةينثتلا ىف ليق هيلعو هيف ْلّْصلا
 نيَيلا ربكلاب ناَيَمَّدلا ىرج اَنْيَُذ رَجَح ىلع انأ وَلَق

 ليلهت .ةينثتلاو دارفإلا ىف هّمال ُفَنُحت ريثكلا لامعتسالل نكلو

 00 1 ال لوقي هنع رخات اذا ءىبشلا ىنع لله ردصم

 قلعتم نعو .ٌصختو اهنع مهريغ رخآت اذا توملا ضاّيِح

 رخآ اذهو .كلذ ىف لوقلا ىضم دقو اًردصم ناك نإو ليلهتلاب
 اهحرشب تلفطت لقو ةكرابملا ةديصقلا جرش 3 مصل 6

 0-50 ب ب 3 2 كح

 نم رفوبو ىدصق معي كيو ىِيَِنَذ رِفْغَيو ىبلق مصي نا ىجر
 نأو ىنجرد ىش 3 ملصيو ىتقلز رفغي ناو ىدج هناسحإ : ٍِ 2 20

 نييلسملا ةفاكو ىتابحاو ىلعا عيمجب كلذ لعفي

 نييلاعلا بر هلل ٌدبحلاو هِمَرَكو ِهَيَمِب
 امو 5 17 1

 ريبيطلا هبحصو هلآو

 .نيرهاطلا

 تت 2

 2 ٍِع كر 0 و
 نييرصبلا ىار ىع ءانب تيبلا اذه 6 8 لكاز لا لعجح ١

 نوصقت (نإءانصيا ليتك بوصنملا زيمملا ريكنت بوجو ىف

 .كلذ ْمَلْعاف ٌتدّدَصل الوعفم َسْفَنلا
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 ىتْذلَو رومخلا ىبارشت لاز اَمَو

 ىدلتمو ىفيرط ىِقاَقْنِإَو ىعيبو
 هنع هللا ىضر لاف .ءانلا رسكي

 و 0-9 - د 0 2و2

 ليلَهَت ٍتوَملا ٍضايح نع مهل اَمَو

 نوم دقي لب مروهظ ىف نعطلا َعَقْيَع نومزمهني ال مهناب مهفصو

 اذه َدَسْنَأ امل هنأ يور .مهروخن ىف نعطلا ْعَقَيَق مهتآدعأ ىلع

 نم ىلا ناوضرلاو ةيكلاو مالسلاو ةولصلا هيلع رظن تيبلا
 5 5-0 3 نع و

 مايكلا نب نيصحلا لوق كيرلا نك
 3 5 3 - 0 0 7 ير

 لجا ملف ةويحلا ىقبتسأ ترخات

 انمْدعَتا نا لت نك

 اَمُموَلُك ىَمْذَت ٍباَقْعَأْلا ىلع اَنْسَْلَم
 ت5 0 و1762 د 2 نحل ٍ
 امذلا رطقت انمادنا ىلع نكلو

 ةرخأ ل
 2ك 5 فا ا د 26 ١

 املظاو قعا اوناك ْمهَو انيلع

 لاقي هنال هب لوعفم امإ مدلاف وع نم ةانتملاب رطقت ىورب

 ىلع زييمت امإو مدلا مولكلا رطقت ىنعملاو ةترطقو مدلا مطق
 ع

 هلوقك دكار ماللاو فلآلا نأ



 قئرلاو ةرشبلا ضايهبو قلخلا مظعو ةماقلا دادتماب مدفصب

 وهو رهزا عمج رعزلاو .ددوسلاو راقولا ليلد كلذو يشملا 8 000 2 00

 ىشمو .ٌباَرْعَأ ال ٌبَرَعو ديبع ال تاداس مهّتأ ىنعي نْمَيْبَألا
 ردصم ةفص نع كان لصألا ىف وو عوفلل نّيِبُم ردصم

 0 ىواس كذمو عتمي مصخلو .٠ يشم لثم ايقم ىأ فو لكم

 ىنم ةهيبتي ىنعملاو كا ةليجلاو ايلا نم ىنمصعي لبج

 عمج دوسلاو ..ةياورلا ةذهل ىنعم الو .ىهتنإ برط دارأ

 وهو 8دئآز هيف ءاتلاو لاَبْنِت ٌدرفملاو راصقلا ليبانتلاو َدوسأ

 رثكالاو حاسمتلاك رسكلاب ٍلاَعْفَت ىلع ءامسألا نم ءاج ام دحأ

 راصقتلاو ءاقلقلاو نيعضومل راشعتلاو كاربتلاو رصقلاب حسمت

 ايهعيجو انما ةراصقت لاقيو ةقنكلاب ةهيبشلا ةدالقلل

 ريغ ل لوألا مجند وهف اردصم لاعفتلا نك اذاو .ريِصاَقَت

 هللا لات كانلقلاو  نايبثلا نيتبلك الإ كاوطتلاو لاوجتلاك

 ةلوق امو َءاَقِل .ىا ءاقلت ةثيقل لوقتو ءىش لكل انايبت ىلاعت

 ىلع هباصتناو ءامسألا باب نم وهف رانلا باككا ءاقلت ىلاعت

 هلوق ْلِشْني نم ىطخ دقو ةيفرظلا



 رن

 كلذ نوكي امّنِإو ضعب ىف ٍقَلَحْلا ضعب لاخدإ انه هب ثارملاو
 َتَقْيَض ىا ةلمهملا نيسلاب تّكس ىوريو .ةقعاصملا عرّذلا ىن

 قّيَصلا ككّسلاو اهنيب قّيض لق عردلا قلح نا ىنعي

 اذا نذألا ٍتْكَتْسا مهلوق نم ةقيضصلا ىهو تلا ١

 ناذاك فوُث اهل ْنيِبَي ال ىتلا ءاكسلا نذالا ابّنِإ ليقو تّزتسا

 0 يمس او ليبارسل ةتلاث ةفص ةّيلعفلا ةلمجلاو .ريطلا

 سايقلا ريغ ىلع ناكسالاب ٍةَكْلَح عبمج نيكافب قّلخ او قلخل

 رسكب ٌقَلِح لاقف عبج لا ىف ٌِعَمصألا َفلاَحَو يحعلا وه اذه

 درفملا ىف وِرمَع وْبأ فلاخو عّصِقو ةعصقو ربو ةَرْذَّبك ءاح ا

 مالكلا ىف سيل ىِناَبْيَشلا 1 2 لاقو فلاب ةَدْلَح لاقف

 ءاف اهدعب فاقب ءاَعْفَقلاَو .ٍقِلاَح ْعْبَج اَّلِإ كيرحتلاب ةَعَلَح

 د هب ضرألا هجو ىلع طسبني رجس ةليهم نيع اهدعب

 تدقق ةيفو  .ةعنصلا 'مككنلا لوديكلاو "عوردلا قلك

 نمو ججصف زئاج وهو درفبلاب فصولا ىلع ةليجلاب فصولا
 هنع همللا ىضر لاق .هنوبحيو مهبجي موقب هللا ىتاي ىلاعت هلوق

 َرَهَظ اذاو َحَّرَملا مهيلع رَهظَي ْمَل مهوُذَعِب اورفظ اذا لوقي
 ربكو ةعاجشلاب مهفصي عزجلا مهل لصخي غل وُذَعلا مهيلع

 عيج عيزاجملا .بوطخلاب ةالاّبملا ةَّلِقو شا ةّدشو ةّدهلا -



 موو

 نيس عبتل لادككأ ا نْنِفاَوَعْلا- عش

 ُليِباَوَس اَجْيَهْلا ف َدْواَد مسن نم

 ءامدلا ةدنع ْلْطْبَم ىذلا وهو ٍلَطَب عمج ُلاَطْبأْلاو .فنالا وهو
 ٠ ٍِع 5هوهعه و حب ع ذل 21

 نم سبلي ام ماللا متفب سوبللاو .هيلا لَصوُي الذ ليخلا

 ملسو هيلع همللا ىلص جبنلا ْدْواَدو جوسنملا حسنلاو .حالشلا

 هنع هللا

 قَلَح اَهَل ثّكش ْلَك ٌعِباوَس ضيب

 لوُذْجَم ءاَعْفَقْلا قدح اًَهناك

 ةيفاص ةَوْلُجَم ضيب ىّتعمو ليبارسل ناتفص غباوس ضيب

 لابرسلا 0 باسو 0 امهدّرفمو ةماق لاوط غباوس ىنعمو

 ةفص نوكي نأ اهنم َلّياسم ىف َلِعاَوَف ىلع 28 ُلِعاَقو ركذم

 هلوقك ُلَقْعَي ال امل

 .ْعلاَوَص موجَنلاَو اَهاَرَمَت اَنَل
 هلوق هنمو ءىشلا ىف ءىشلا لاخدإ كسلا لصأو

 هس هس
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 وده عود
 سرت ال ىذلا وهو فشكا عيج نيتّيضب فشكلاو .ُءَلَفَس

 اص امهنم لك ناينعم هلو َلّيْمَأ عيج ليملاو .برحلا ى هعم
 نسي ال ىذلا ىناثلاو هعم فيس ال ىذلا ابهدحا انه

 اموق وْجُخَي ريرَج لاق ل ىلع رقتسي الو ٌبوكرلا

 اوُمِرَه اَم َدْعَب الإ ليلا اوُبَكْري ْمَ

 ْليِم اَهِياَمْحَأ ىَلَع لاقت ْمُهَ
 راج َةَعْفَد هيناعم وا ِهْيَيَتعم ىلع ِكرَتْشُملا َلْيَح ْرْوَجُي نمو
 هلوأ مضب لعف ليم نزوو .اكم نيينغملا ىكع لبكلاةَلَنَع

 ليزاعملاو .ضيِبو شيع هلثمو هآيلا ٌمَلْسَتِل ةّضراع ٌةرسكلاو

 لاق ُلَوْعَأ ْلْجَر روهشملاو ةعم حالس ال ىذلا وهو ٍلاَوْعِم ٌعمج

 لع رخو دب لني تلعب دبوتب ارما قلم ال لك 1
 نحال اولاتو .:هنذحف ناشلا نكلو ىاددكل 0
 ابك هعم مُر ال هتأل ْلَرْعَأْلا كاَمِسلا ءايسلا ىف نّيَكاَمَسلا
 َىَرَعَملا َلْوَق َنَسْحَأ امو حمارلا كامّشلل

3 َّ 
 ْلَْعُم طَح رْيَعِب ْعيِلَبْلا ْمَلَع ٌةَبْنُر آظَح رْيَقِم َنَبْلطَتاَ سس 0 ني دع درسا 5-5

 لّوْخَأ اًذهَو ُمُمْر هَل اذه امها بسلا ٍناكاَمِسلآ َنَكَس
 ىنعملاو قمحالا فيعضلا وهو لازعمل اًعمج نوكي نأ زوجيو

 ةاَيوْغأ مه لب و نم مهيف سيلو كم ىنطب نم اولاز

 هنع هللا ىضر لاق .ءاقّللا دنع ناسرف حالس ووذ
 هل“ طش هنأل هلتك ام هيك ُلَمْعَي ال نا مسالا كَم نوكيا م ن2

 قل
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 كت 50000

 ءاي 5 آو اوُلدْبُي نأ مهّقح ناكف ٍلوُعُم ىلع ىو هلصأ نآل

 ةمد لج وع نمو اذ ةناهرتعدكو

 لات زرع لاك نت مب نأزلف

 ىو ٍةبصع ىف ترص .اخيش ناك نإو ميركلا ا 3
 فرظلاو . نيعبر الاو ةر ءلا .نيب ام سانلا نم ةعابجلا

 ل

 رمح لكاقلا اذهو .ةبصعل وا ةّيّثفل ناتفص ٌةّيلعفلا ةلمجلاو

 ىلإ َّمَكُم نم اوُلِقَتْنا اولوزو ..هنع هللا ىضر باطَضْلا نبأ

 ةنع هللا ىضر لاق :ةرجكلا كلذ ىنعي ٍةَنيِدَمْلآ

 تقلل ا َلاَر اَمَها ا

 ُلِيِزاَعَم ليم لو :ءاقذلا دنع

2-0 

 0 0 ل ىو يل اوبهَد اهانعمو مات ةذه 3

 0 عيتجأ لقو - ا يع ١ تيبلا 0

 نم ايهكسيي ام ىا كحآ نم ابهكسما نا اتلاز نّملو الوزت

 ىهت وا ىَفَن َبْعِب الإ عقت الو لازي لاز ىهف ٌةصقانلا اًماو دحا

 ع 2 0 0 ك د فط هلوقك



 م مس ماع تس 0 2 3

 ب ءاصتسي فعيسل لوسرلا نإ

 ل 1

 ىف هلام فاش مهلوق نم فيسلا قاقتشا 3 نبا لاق

 فانا فورعبلا نال رظن هيفو كالهلا بيس فيسلا نال كله

 كله واولاب فوسي لاملا فاسو هلام َكَلَع اذا فيسُي ٌلِجرلا
 أ ل فاوسلاب هللا دامو اضيا ىكدو بوَقْعَي هاكح

 .واولا ىلع اَقَقَتاو مضلاب فاوسلاب ىعمصالا هاكحو كالهلاب
 ؟و تيا

1 . 1 2 
 كك هب ىلنهي ىنعي هب ءاضتسيو .فويسلا لضفا دنهلا

 نيينايبلا حالطصأ نب !ةذهر] -تهتنإ) ةراعتساا اكي ل

 مدنع ةراعتسالا طرش ْذِإ ًةراعتسا ال اًدّكوم اًهيبشت يس اَمَنِإ
5 

0 339 

 تاس دو

 ىوريو .ةبشملا ىط
 .كللا فويس نم ملسو هيلع دللا كلص ىبنلا لال 00

 هنع هللا ىضر لاق

 عليا لاك شيم نيرة
 اولوز اوملسا امل ةكَم نطيب

 وو ياخ

 وقغلاو نايتفلاو ةيتفلاو .لولسمب قلعتم وا رحآ ربح ةيتف ىف

 نالوالاو 5- عمج يصعلاو ىصعلاك هرسكبو لوا مضب ىقفلاو

 ناش ثلاثلاو .ةنايتفل لاقو هتيتقل لاقو ىلاعت هللا باتكاق
 مو
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 بكت بنرالا نا ىنعي ءاعمالا نم لكتت ىهو اهراتواب ىلا

 .اهنطب ىف نْيَلْقِن تاذ كبح نطب ف هذه ىن اهنطب
 نا

 لجر عم «بح بح د ماعْذأ عبج د لاجُرأ 7-0 كت 0

 هيك اللا يفر كابل: يكا

 هلوق ةلزنمب لاز ٍرَبَح طّسوت قا تيبلا ! ذه

 كيلا حق يم راد يعنينا ا اَي لأ

 0 0 0 0 الَو

 0017 علا فرق حرطمو هتعاجتتب 0 5 انه هب
 ٌرَبلاو .اضيا ةركت وهف ًةضحم تسيل سرطم ةفاضإ نآل ًةركن 0-1-8

 رسكلاب سرد عنج لوالا د -- ل زبلا 0

 لتمر سود لق حو تخل بونلا ىأ 00 وو اضيا

 و 1

 هنع هللا ىضر لاق .ةقث وخال هيفا عفط



 [4هه

 اهيضصق نسجت ا هرّنلا اهب شيم

 مُيَنم نينو تاَذ 0 نطَب أك

 فلئتخك لَو اهريهازا نول ةقلتخ ىا ام ضو فرو ىأ

 دّسألا رتب ترطم انهنِإ ىا'نسالا تيللاو كفيلا 00 ا

 نيدشتلاب ىَّشَمو ىَنقْمَأ لاقي ةريثكلا ةيضاملا ُبحاص نادل

 لاك هتيشال 30 اذا

 نونَم اَيْنّذلا نع َهكْضَتَس «ىضماو ىرتأ إو 0

 عفياك شام رثكالا نكلو عهس لقو شمم هنم فيصولا سايقو

 لكاس وهن ا لد 0 وهف 0 3 عناب مه

6--- 

 نم د الو .هتيشام تيعد ىذلا تءاسو ةيشائيلا م

 ميقتسي الو رْشَتَو فل تب تيبلا ىف نأ مرصم لك ى جا فاَصم ريدقت

 9 تع 3 0 2

 كلل 0 بذر د الأ 0 لاىدلاب ءامر دلاو كلام 7

 ير

 وهو ءاجنف 1 3 0 2 3 5 هلام ىف 1

 اصلا نادك او فاقلا م 0 بِصقلاو .اهلقت نم اهنك 0
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 اَمَعْمَشلآ َعاَحَتلآَو ناوغتألا اَمَدَقْلا ُهْنِم ِتاّيَحلآ مل اس دس 0
(َ 6 - 

 اًمزرِض | رومص نيترق هلو

 0 لعف 0 امإ 0 قولا تايحلا ع ىَورِي

 الف كا بصني ىوريو ١ نعم 0 ل اًطفل اعوفرمم

 00 دنم لعام امدقلا ليق ىنم ناوعنالا لادبإ ى َلاكَشِإ
 اًعم لوعفملاو لعافلا ٍبّصَن ىلع ءاج هّنإ ليقو ةرورضلل هثون

 هلوقك كلّذل ايهغفر زوجي امك ساّبْلإلا نم ِةَبْمأ
 ل ل ربا

 موتو ناقعقع داص نم يك مو 1 داص 5 نإ

 0 اضيأ نسللا أ لذع 1- ب زوجي 0

 يعفو 7 ةعبرأ لوما لعافلا بوغإ عج 0 أ

 ا ا
 5 -_-- 2 9 تن هد 0-0 0

 هعارذ اهيف ثيللا ىقلا دعو
 ن و ©0) ظ4ي ح

 رو شام 0 تءاسو تكرم

 اًماركتسأ انك لطاغلا َنوكي ع ةءاضقيب رورجملاو

 ل فولد لأ ظوفلم بيرش لماع ىع ل لوذعلل

 لاهنمز لاف امدقلاو تايحلا نم لك ةكر 000 لعلنا



 ممفيس نأ َرْيَغ مِهيِف َبْيَع الو
 بئاتكلا عارف نم لول نهب

 ا 56

 ةَوِماَص حلا عابس ّلَطَت نم

 ليجارألا ديداوب ع 0

 دكا ةرشألاو .ةناك ناجل دولا نآب َنَسألا |ذعع َفضَي

 0 وكجلاو 0 يشملا نع ةعنتمم 0 هتبيه ىنم

 1 ا لجرل ١١ 00 لاقي 8 هلل ىاز لاو 6

 ها اني

 محا فصبي 1 كاك زومصو “5 ديف م 0 تع

9-5 

 3 ٍشَحَو
 ا 9و

 تلا ةييطلا 0 ةبكعملا .لاذلاو ةليهملا 3 ةاَذعلا

 نم د امو لنكم هءاضقب نيضعتم ةومأو تأو لع 2 لاو

 لاقر | ةلويكملا ند 2 َلَصْفُي د نرطتنمم اَعلعَتَم

 ىَعْنَأ فصي زجارلا

 َرَدُم نإ هب لصفلا ْمَرْلَيو َيِبَتْجَأِب امهنيب ىَتْوُي ال ىا ١
 ربا

 وأ عب د 0 - ل اقَلَعَتم 2 ( اكلا
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 2606و

 ىقلم ىأ روفعم ٠ 1 ذي محل اهثوق كك ثوقلا انه شيعلاو

 تلذرخ لاقي عطقلا ليذارخلاو .ُبارَقلا وهو نيتحكتفي رفعلا ىف

 .اراغعص هتعطق اذا ةليهملا لادلابو ةيجكيملا لاذلاب محلا

 ل ل ال م رواسي اذا

 لودجم وهو الإ نرقلا كرتي نا

 ةعاجت ىف كل 0 فاقلا 1 0 0 د

 ال 0 0 نم 0 3 0 0

 |3 هيفو .ةيلع مرحب هناك ىتح كلذ »ل ىتاتي ال ىا هل لج

 ىوربو ارا ىهو ةلادجلاب ىتلملا لو كحيملاو .رهاظلا

 مكظمللا نم ايناذ* ناك" إو ٌبَرَعَم ير هنأ حج الا ١ 0

 َىِعْذأ نإ ءايلا نع اًضَوِع اهثوك مصيف روكا هاه امو راوسلا

 نسم درو ام نأ عامسلا كلل ْنَهْشُي ملو ل 6 هب ريواَسأ

 5 ا ثا و هت و 35

 َلاكشِإ الف ةقدانزلا اًمأو تدوم عمج لك نآل ثيناتلا قيقحتل

 . قيدانز هعبج ىف مهلوقل ضوعلل هيف ءاهلا نوك
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 الو فرظلا ىف ال اًنيش ْلَمْعَت ال تالآلا ءامساو ناكملا ءامشاو

 .فّلكت هيفو كلذ مَع ليغ ناكملا اذه نم هنكسم ناكم ىا

 لعاف ىناثلا ليغو .ةّيربكلاو ةّيلاحلا ُليَتْكَيَف نطبب ىَورُيو
- 

 ضال

 ليغل ةفص ةلمجلاو فرظلا ُةرَبَح أكتبم وا اةفص هنأل فرظلاب
 و

 2 ا ا - 0 0 اننا لس لس
 .هنواسفو هشحوتل لشا كلذو ةمجا لخاد ةمجا ىف هنإ ىا

 نسم لك مغيضلاو نلسالا ءارض نم مغيض نم ىورتدو

 0 ال ل ع 7-03 ن

 اَهبات َمُظَعْلا ْعَرْفَي اَهاَمِهِبْعَصَل

 َىرَض مهلوق نم وهو ٍةاَمرو مارو ةاعسو عاسك ةاَرُص هعبج

 هنع هللا ىضر لاق .هب علو اذا !ذكب

 9120 90ه

 ريذ ولغي

 اذه ُبَهُْذَي لوقي ةوارضلاب هب َهّبَسُملا َنَّسَألا اذه ْفصَي
 .اًمحل اهْيِعْطْيَف هيَدلاول اديص ُبّلطتي راهنلا لوأ ىف ُثسالا

 .هتيحلا ىعيضالا ىكحو ابحل هتيعطا ىأ هتمحل ٌةعايجلا

 .فوصوولا ىلع هدابتعال هلابعإ مَعَ أ

 7 مو
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 نيغلا رسكب ليغلاو .لاح 3 ةباطوومما ف يعوق

 تيبِل لاقيو دسالا عضومل تاك كلك هفليررل ةبجكيلا

 ةرَنَع لاق ل 0 0 نمو د كك ال نم ةفصلاو

 رت آ 0 عع ع

 ا ةنلتملا ديوشتو ةليهملا خفب رثعو .ءادعالا ضرأب ىا

 لعفلاب ٌصاخلا نزولاو ةّيملعلل فرصلا نم هغانتماو ناكم
 85 تنام

 لاق ناكملا مضخ 0 ىلع ةيتالا 0 نم ةريظنو

 اَمَضَح اَنَكَس اَم ةالإلا 1
 س0 س6

 .مهنم مضَح نذل 0 0 ىا مَضَح داب انك اع ريدقتلا

3 -- 

 201 1 نيو نييدتملا تيبل ةيميلاب ملشو كامل مسأ ردو
 و سا 7

 لاق عك حلاو ريعز ر ع ىارشع عن «2.. كب علل
707 

 لاح 0 رثَعِب ع

 .اًنَذَص هناَرقَأ نع 3ك كبللا ام

 ليغ نم نا أ ع فو لكمب قلعتي ىنطب نم لوقو

 نامزلا ءامسا نال هنكسمب قلعتي الو هل ةفص لصالا ىق ناكو



 [خ14

 َلَعْمَأ نيب لصفو .كيد ْنِم ىَعْرأو نْيَيْحْبلا ِتاَذ نم ُلغشأ

 ٌلَمَتْيَو ُلَعْفَأ نِهّلْماَعو ٍلاَخَو نامز فرظو ناكم فكرظب نو

 نُيئياورلا فالتخأ ىلع ةيقكأوا قبتكي ناكل نيالا

 تونناسو .مّدقتم لوقلا نآل ريدقت لك ىلع ةيكحم لاح او

 هيَذي نيب ثلثم امل ىا كبَسَت نع لوثسم ىا لوثسمو

 اًيع كيلكاشتو .كتح» كام فا كلقو ليشكل ليد ند
 ال نإ نيبضت هيفو .لصح ام بهرلا نم ىل لصح كنع لق

 دل ملكا ذا ىريربتلا لاقو .5دعب تيبلاب الإ ىتعملا ُمْنَي

 لالا واو 0 كنا ليقو ىخ واولا اذكو لاحلا عضوم ىف

 . ىهتنإ ا ابوسنمو اًمْلَكَم ىدنع بيعها كاَذَل ريدقتلاو

 اهذحأ ْجْوَأ ةتلث نم ضَرَتْعُم وهو هباتك ن فيطّللا ُنْبَع 1

 ةيلكأر فرط ْنِإ لم ٍلاحلا ىلع نصَتنني سيل 000

 نوكب ةَقلَعَتِم قنا الاح ْمِإ نوككال هنا يناثلا» لا

 ثلاثلاو ِةّنُلا نم الاح نوكي ال نامزلا نآل لاجلا ٌوُه بوصنم

 لج الوميسمو ايوسنم اهريدقت سيل واولاب ةنوركيلا 1 9

 هنع هللا ىضر لاق م توست كنإ ىل الوقم اهريدقت

 ةنكسم نسألا ِتوْمَل نم ٍرِداَح ْنِم
052 

5 9 

 ليغ ةّتود ليغ رثع نطب نم

 ىا ةليهملا لادلاو هكا هاكلاج وهو رداخ ثيل : نم ىا

 ةنكسو رداخل ةفص فرظلاو .ُةَمَجألا وهو رذخلا ىف لخاد
 م



 لكلا

 ٌبِرْصَي مت 31 ِتاَمِلَكو ةملك 0 ةيقن عيج فناقلا
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 ليقلاو .ملعي ملعكو انم نومقنت له هنم أويقن امو ليلدب

 لوق ميرم نبا ىسيع كلذ ىرُش دقو ىنعمد لوقلاو لاقلاو
 َناّمَشلا لوق ةثلثلا عْجْوَألاِب ىورو قحلا لاقو قحلا

 اَهَجاَك لكادالم ٍنيعب رْكْشَتَو

 قفا موَعْلا" أ ىِداَتْمْلا َليِقَو

 ىف اوراس اذا موقلا َحَلْذَأ لاقي تاور كازا كنللا اقف ىو

 موقلا َحَبْصَأ «لوق عم جالذالآب ْرْمَألا ْعيِتْبَي فيكف ليللا لأ

 ةرمو َنومانت ْمِل موقلا حبصا م ىداتي ناك أ باوح او

 ءابيإو رم اهنيعب وكشت اهّنأ نيعب وكشتو ىتعمو ىجِلْدَأ

 ىنعمب لوعفم امو اهَلوَح 55 لْجال مالكلا ىلع رِدْقَت ال اهتأل

 دكا ليج ليقلا ىليع لوقو ام رئيسلا» ىلع ةعفاو ءيفو قاذلا

 0115 دركي هبا نقلا لولقلاب ةلوق ىتعملاو.تانقفا ذل عم

 هنع هللا ىضر لاق .اًيضام

 ك5 قلتم نينا كاد
 2 0 مه

 ا نودستعم كن 0

 كح 9

 مهلوقك 0 لعف م م 5 7 امهالكو بهرا



 أ4ا/

 راص ىنعيب لظو .ْوَلِب اهدعب ىذلا باوجلل ٌةطبار ُماَللأ

 لظن.هلوهو .ةلغاف مسي خل اماني ناو لج لاا

 ٍضَنْقَي مَ َدِعْرَأَل لاق ولو هّماوَدو لعفلا توبث ىِضَتْقَي دعري
 ةةةتئزرد) ىلع ةعرا لا لوعفملل ىنبم هدرو» .كلذ
 نوكيب اهَقَلَعُم نأ اهذحأ ِهْجْوَأ ةثلث ماللا ن كلو .ُةَدْعَرلا

 يعل هاا شط ايت عترو ا رذماح هنأ حا ١

 اهقّلعت نأ ىناثلاو رَبَح نييقابلا نيفرطلا دكا ناونكرتكملا

 ريدقت -- 01 ىلع امإ بوصنم فوذحم رارقتساب

 - ناَصْقَتلا و 0 يلقن ىلع ةيلاحلا هدا ناصقتلا

 0 !ذهلو ٍلْعِفْلآَو 0 لَكَ
 هه و س0 77 - و عغسو

 ُنِيِذَع مهل انيلع اًبلظ ُذيِزَي نم يلاوكل ت.دسن

 ريثكو نو لم ةلماحا مللجأل الوعفم نوكيا نو 002 نينا

 0 د ميدقت عَتميَف انه نع ل سانلا ىنم

 هل فوات كب عي نينلا ب لك طال ل
 ةيبطعلا ل .ليونتل 0 لضألا ىف وهف ا فورظلا

 كذع هللا ىضر لاق .ناَمألا انه هب دارملاو

 متم لمل
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 ناف هب عمساو هب ىرا ىأ اماقمل ًةقلاثو ًةيناث نيتفص ارّذك

 شمالا نافل ناد طعس هرعأا زيلع نش الاح ىرار ذك

 تيبلا ىف هلوق ىآل ةئلاثلا ولو ةيناثلآ ول راك < سداسلاو

 ارجع لطم لارا ٌباوج دعري لظل ةهدعب

 ىف ةعئاولا ةثلاثلا ولو ىرَأ لومعم ةلص ىف ةرّذقملا ةيناثلآ وَ

 | ارا جو خيش لوصتمز عيال مسا لوعقمةلص
 0 عصا ةدعب ٌةليجلار. ةّيناكملا' ةّيفيظلا كنع اماقع ٌناصتنأف

 لعافلا ىف عزانت عمسيو موقي نيبو .ءابلا زورجم امهنيب طبارلاو
 ءاَرَقْلا لاقو ةريمض َرَحآلا تيطحا تلح ١ كانا ليعلا وهو

 ىف انريشأ َلْوَألا انلبغأ اذا ٌِئاَسِكْلا لاقو اًعم امهل ُلَمَعلا
 يناثلا انلمعأ اذاو ةقيقحلا ى ركّذلا َدْعَب ُرامْضإلا هثأل ىناثلا

 رايضإلا نم نويرصبلا ٌةاَرَي ام ْريي ام هّنأل لوألا ّلعاف انفذح

 ىلع نُيلماعلا دراَوَت نم ءارقلا هزيجي ام الو ركّذلا لبق

 سلا .نمات تدح تيبلا ىغف هلوق كلعو .لخاو لوبعم

 سيل ذأ عبسي ول ام وهو لوعفملا ىف عزانت عمساو ىرا نيب

 لظل 0 ا كرا دا ملا ل ليثلا دعيس ولام ىرا دارملا

 01 يفت كيبلا دعري لظل ةعيَس ول ام عمسأو لعرب

 هنع للا ىضر لاق 7 تيلا 0 2 باوح ا

 5 ةث لي هد ٍِن و تي 64
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 هلوق اًمأو ٍبَلّطلا ىلع فَطْعُي ال ربخلا ندر عي لما

 هريس اوُيِشَي ْمَل ٍلاَجر ىديأب
 تلس نيح اَهِب َكَنَقْلا رثكت الو

 امْنِإَو ناتيربخ نيتليجلا ّنآل فطعلا نم ظفللا ىف عنام الف

 ىف مهقريس اوديِْعُي ْمَل مهّنَأ ْناَرْملا نإ ىنعملا ُناَسَك غناملا

 سيلو مهترثك توبث ةلاح ىف لب: اهب ىلتقلا ةرثك ءافتنا ةلاح

 طْرَش ترثك ناو هلوقو .!مهالتت ةّلِقب مهنع رابخإلا ٌدارملا

 مّلقتملا نأ ال ىنذخات ال هلوقب هيلع ٌالولدم ةبارج َكِذُح

 ليواقالاو .”نيّينركلاو ِدْيَر ىبأو ٍدرَبملل افالخ باوجلا وه

 هنع هللا ىضر لاق .لوغ عيج لاوقالاو لاوُشأ عمج
- 

 د 5و را رو و يصل |: ل حس

-_ 

 لدقل نآل ٍمَسَق ٌةلمج اهذحأ روما ةعبس فذح تيبلا اذه ىف

 هللا كرثآ 0 وغ ظوفلم مَّسَقل اباوج الإ نوكي ال

 50 كرا ى ا وأ لوعفم ىناثلآو اماقم موقا ىَتإ ىوريو

 نإ ,مهساو ىرأل نالوبعم ا ةبارلاو 0 ليفلا هارب

 59 حدملا دوعي اذه 9 نا اهب ع هسا لقو
 و ووخس و

 00 هل طرشلا نال محيشل رولا مهيطخب امن م



 اموع

 اقينعلا العلل اذهل هن هيلوخلا لإ

 رَدَتْعَأ ِدَقَف اًلِماَك اَلْوَح ِكْبَي نَمَو
 نوكي نأ ىلع نآرقلا ٌبصن زوجيو .ايكيلع مالسلا مث ىا

 ( اتكاسسلا ءانعلال لي ةداضإلل سبل لفات نم: نيوفتلا فلج

 دوسالا ىبا لوق ىف امك

 اايلق اَّلِإ هللا َركاَذ الو .نتغتسم َرْيَغ ٌهَديِقْلَاَم

 ايناث الوعفم اًمإو تمدقت الاح امإ كئئيح ةلفان نوكيو

 نم هيلا جاَقَحي امل نييبت ىا ليصفتو هلوق .لدب نارقلاو

 هنع هللا ىضر لاق .داعملاو شاعملا يَرمأ

 - رو هم 2 ع َ

 ملَو ةاَشولا ٍلاوقاب ىنذخاق ال

 ليواقالا ىِف ثرثك ْنِإَو بذذأ

 6 انك نونلاَق (ةكاو جهت ال حرصتو لاوس ئنلتحانت ل

 ةلوق ىف نونلاب ءاعذلا لعف كِلاَم نبا

 اَتّيَلَص آلَو اَنْكَّذَصَت الو اَنْيَدَتْهاأ اَم تْنا الول مهل
 2 2 16 لا ا ل ا - -

 .انيقال نإ مادغالا تبَتَو انيلع ةنيكس نلزناق

 اندكت ةلكلا قوز نم ٍلاوغاب ىمد ميبتست ال ىذعملاو

 ةفوطعم ٌةليحلا تسيلو بنذم ريغ ةاشولا لاوقاب ىنذخات

 فوطعملا قئقاوتل اًَبَلَط ةفناضإلا نم ةلئسملا اولعجي مل ا
 .ريكنتلا ىف ةيلع فوطعملاو



 مخ

 ظعاوملا نم هيلع لمتشا اامواليرنعلاب ارارقالا ةعبارلاو

 هلوق نم ليزنتلا ىف ءاج امب ريكذتلا ةسماخلاو .. ليصفتلاو

 ىورو .نيلهاجلا نع ضرعاو فرعلاب رماو وفعلا ذخ ىلاعت

 َليِئَرْبَج ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لأس تكُن امل اهتأ

 عجر ّمُث ىضيف َلَأْسَأ ىتح ىرْذَأ ال لاقف اهنع مالسلا هيلع

 ْنَم َيطْعُتو كعطق نم َلِصَق َناِعَكرَمَأ كبر نإ ْذّمَحَت اي لاقف

 هنع هللا ىضر ٍقداَضلا ٍرَمْعَج نعو َكَمَلَظ نبع َوُفْعَتَو َكَمْرَح

 سيل, ليف قالخألا مراكمب يبن ,ىلاعت هللا 0012

 ناردلا لييكو .اهنم نالخألا مراكيل َعَمْجَأ يآ ليزنتلا ىف

 لّرنملا باتكلا هب ثارملا امّتإو ىشب سيلو ةءاّرقلا نآرقلاب

 .اًراوتم اَلْقَك هنع لوقنملا فحاصملا ىف ُبوتكملا لوسرلا ىلع

 ىف ىتتعبب وأ تإيت ع اعلن نارقلا ةلفان ىف ةفاضالاو

 هَحْقُم فاضملا أ نارقلا دكاوف ةلفان ىا ٍفاَضَم ريدقت ىلع

 اًمهوبا شيعي نا ىاتتبا ىنمَت

 رضم وأ ةعيبر نم الإ اَنأ لهو

 اًمُكرْبَأ َتوْمّي نأ اّمْوَي اك ناف

 [اقيضع يرمي
 هدمه علا هرَمْلا وه الوقَو

 ردع اليا[ ةفوشلا ناَح الو داك
 # موع
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 ْنِم فاطعتسالاو ٍفاطعتسالل مييتت ٌهَدعِب امو تيبلا اذه

 ةاتآلار هب قفرلا ْبَلَط نم هيلع ليتشا ام اهادحإ تاهج

 نع َبيِذأ ردصم وهو الاَهُمِإ هلصاو الهم هلوقب هرْمَأ ىف
 هلوق ى َءاَعّذلا ٌةيناثلآو .فلألاو ٌةربهلا هادثآر قِْذُحو هلعف

 هللا َرَقَع 51 و ىّنعم ةاعدو اًطفل ربح هذأف ىذلا كاده

 .١بلطلا ةقيص نم ْعَلْبَأ وهو ِنَّبَحُم ىلع هللا ىّلصو كل
 0 ١ كلذ( لكيلا هيلع ىاعع اللا عقب ريكشا ةقلاقلاو
 ةيعنلاب ريكذتلا ىلع هلامتشا هجوو .ةيعنلل اًوُكُش وفعلا ىلا
 كلذ ىضتقاف ىَّدَه كداز كاَذَه ىّتعم نأ ع نارمأ

 ةلفان هلوق ىف ىناثلاو 255-- ىّدس 0 اًقباس قله

 كتنلا خلا يكازتسز قلع معنا ىلاعم هللا »ىأ ىلا ةراسغإ نارغلا

 ةدايز َباتكلا لعجو اهاّيإ ُهَمْلَع ةميظع ِموُلْعِب ملسو هيلع

 نينا مث ىلاعت هلوق ىف رهظي ام ْنَسْحَأ اذهو مولعلا كلت ىلع

 مّلعلا ىلع ًةدايز ىا نسحا ىذلا ىلع امامت باتكلا ىسوم

 كلذ هتدارإ ىلع َلَذ ىئذلاو ةقنرف َنَمْيَأ ىأ هتسحأ ىذلا

 اهريغ ىلع ًةدايز اهب عّوطتملا ٌةّيطعلا ٌةلفانلا نإ ةلفان هلوق

 هللا لاق ٌةلفان تادابعلا نم ضئارفلا ىلع دير اَمِل ليق هنمو

 ندالا ندا ىتسي كلاكلو اكل ةلمات هبادصكتت ليلا نمر لاشك

 .ةلفان بوقعيو قحسا هل انبهوو ىلاعت همللا لاقو ًةلفان

 .ءاعّذلا عوقو ققحت ىلع لَآ هنال اذه ١



 اليل

 5 ا ا

 36 2 3 0 تو ْنِإَك

 اهدعو رانلا ىلاعت هلوقك اَدِّيَقُم ّرشلا ف دعو ُلَمْعَتْسُي امّنِإو
 ىلض هللا لوسر ركذ ةداعإ تيبلا ىو .!اورفك نيذلا هللا

 َدْنِعِب ىَنَأ اذهلو ميظعتلاو ميخقتلا راهظإل ملسو هيلع هللا
 وع جل : سرع ٍِع ع

 للا ىاصادللا لسور فا خجلا نأ رتا د ل

 .رِفْغَيو رفعي نكلو ةييسلا ةييسلاب ىَرجَي ال هنو ملسو هيلع

 راركت هيف نآل رييضلا ىف سيل ام همسأ مميرص ركذ ىفغ

 .ىضرل ٌبِيِحَكَسمو وْفَعْلَل ضَمْقُم وه ىذلا ةلاسرلاب فارتعألا

 لاق تيبلا اذه َعيَس اَّمَل ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ركّذيو

 هنع هلئا .ىضر لاق. مك .ءللا َقْنَع وْدَعلا

 ءاوسلا ىلع نْيَيَنعملا ف ليعتْسُي هنأ دّرِصْحلا ىف ليقو |

 ًةَدعو اَذْعَو هدعو لاَقُيَف ردصملا وه امَنِإ ايهنيب قرافلا ّنإف

 هلا باتك ىن ٌبَلْعَت لاق .رشلا ىف اًدِيِعَو هدعوو ريخلا ىف

 تلك ىيحلا ركَذَ مل 0 ارشو اريخ لجرلا تدعو

 .اذكو 8 ه«تدعوا تلق رشلا ركذت مل اذاو



 ٠مأ|

 العر | هللا لوس نأ تنبأ
 ا ا ل 512 2 060 065 00-5

 لومام هللا لوسر دنع وفعلاو
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 - 0 و تارا ل 2025 : و او هو وو 6 5 و 2 2

 ُقَّلَعَتَي ال هثأ ايهدحأ نْيَرْمُأل انه لعافلا ركذ َكَوَتَو ةانعيب

 اذار سلكلا ىف اوكتفت مكل ليق اذا هلثمو ضَرَع هنييعتب

 فاطعتسالا ماقم نأ ىناثلاو ةيككثب متيبح اذاو اوزشنا ليق

 222 دو ١6 و د و 2 و

 امك اضرعم هب ىتوي لب ديعولاب ربخحلا ققحي ال نا هبساَتي

 لصألا وهو ءآبلا ريدقت ىلع اّمِإ اهثلصو ّنَأو .اذك ور ُلاقُي

 ا  ةخالب امإو ملعب ىنومجذ مهئامساب مهتبنا 007

 دعولاو .١'ىراو ْمَلْعا ىتعم ابد وا اَبْنأ نيمضت ىلع نيلوعفملا

 ىف بَرَعلا ءاَكَعُف ضعب لاق اذهلو ّرشلا ىف داعيإلاو ريخلا يف

 اهلا لاق. اهكعيهعزا 1315 قو كو 1ذ[:قَعزاَي : هكافو

 هتدعو وأ ةثدعوا ْنِإ ىَنِإَو
 ىِدِعْرَم ْرِكُمَو ىداَعيِإ فِلْحَل

 نا علوم ماع وةةراوع نع ذل و بدكو

 لوعفبلل ةينبم ليعتسُت نا ىرا ىرِجم تَيِرَجا ىتلا لاعفالا ىف

 اضيا لمتكف لعافلا ركذ كرت امو .فيفختتلا نم هيف امل

 عّرقلا ميظع نم هل لصح ام ىلا ًةراشإ هنم فوخلل َنوكي نأ

 .ةبِساَنَي ماقملاو
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 ٍبَّدْحَأْلا ثينأت ءابدحلاو .اهب ْلَمْعُي ىتلا ٌةاَدَأْلا تلاثلأو

 نم ُبَدَكلا هنمو ةعفترملا ليقو ةبعصلا ليق انه اهانعمو

 اهفيقارح تَدَم اذا كبذح كاك مهلوق نم 9 ليقو ضرالا

 لصأو كلذ ىف ءاَبْذَحملا ةقانلا ُهبْسُت اهيلع ُلَمْحُي ىتلا ةلآلا نآل

 هيلع َبِدَح صخ#ت ىلع ََطَع ْنَِل مهلوق هنمو ُلْيَملا بدلا

 نالومعم نافرظلاو .دل ضفختاو هيلا لام ىا لادلا رسكب

 طرشلا ْباَوَجو .ضرتعم ربخلاو !َدَتْبِملا نيب امو لك ربخل

 كلا اها نا اناو هلو لح ربح هَّدَسَم ٌّلس فوذح

 لاخلا واو ةفاجج لاه :لاول كد كرر ع

 - ةلومعم ةفوذحم لاح ىلع ةفطاع - باوصل

 لرمكت :لضالا رك 0 ايهدحأ ريحا ليك 0

 نم نوكين ةتمالس تلاط نإو لاح لك ىلع ءابدح غلا ىلع

 ترص ْنِإ لصألا َنوكي نأ ىناثلاو ماعلا ىلع ٌصاخلا فطع

 مل نإو ىتتيتا نإ كنيكأ لونك اكك تلاط نإو تلال 00

 اهيف طرش اذا الاح عمت نأ ةيطرشلا ةليجال زوجيو 0

 ىذلاو .ثكم نإو بهذ نإ ُهَتَبِرْصَأَل ون ةْضيقنو ءىشلا
 اكانعل ةطاع اهم :ةيناقثا ؛ىإ لولا ةّيطرشلا َفّْذَح غوس

 ٍدوُجَو ريدقتت ىلع م مكحلا تبْنَأ اذإف هتوبتل ٌةَبِساَنُم لوألاو محلا

 لوألا باب ىنم بيِياَتَم روع ىلع هقوبت ىلع لك ىفاتملا

 هن نم اول 1 تا ىتمو رّدَقْملا كلذ يدع 56 َلَدَو

 هنع هللا ىضر لاق .ىنعيلا قي ةوحأو تيبلا
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 اليوط انمز شاع ّنِإو ىقنا ةكنللو نم كالا اك اذا لوقي

 كت ْعَرَجْلا مه توملاأ نم ل كح الف 0 8 >5

 .انيقل 0ك نوتم ال 1 2 و 0 امد تييماقلل لْقَف

 هيلع َلَشْنَأو نكت هركذ ُشْعَّنلا اهذحأ ناعم ٌةثلث ةلاللو

 ىف اََقْلُم هللا همحر َيِبِطاَشلآ لوق َنَسْحَأ امو َتيبلا اذه
 53 لا

 وو تاز هع 2 5

 ميظن ءامسلا ىف ايش فرعتا 5 5 مك ل 5(

 5 ا ك0 تا 0 جلا رك 0 ا د -

 اح ءاَقْلَكَ 00 هاَعْلَتَ

 دودو هك هاو 00 0 د و م

 هبرذ ةركيو ىوق لا لع ضحي

 01 ل هع ّ

 روز 0 ب ف نك

 لاق ىّنعمو 7 ند ديا اقر نابراقتم 0

 .ةلادجلاب د ٍجاَعْلا َكِرْكأَو و ةلآلا َنْعَب ةلاآلا نيكو ْلَق



 ااا

 ريظن ّْىْفَت داري نأ لوألا ٌةجوو مذلاو حدملا نع ًةيانك ُلَمْعَتْسُي

 ِبَسَّتلا لوهجم هنأ َداَري نأ ىناثلا هجوو هيأ يفَتِب ودمملا

 اوُنْعُي مل امل مِهَّنأل ٌمضاوف ىناثلا اَمأ انف ِناََبَتْحُ ناّيتعملاو

 ىلعف لوألا امأو مهل اًماذ ةليبس ةَيلْكَتِب ضرما انش هلخ

 رمألا لَلَعَملاَو ليلا ءانلا " لكف هلوقو ١. ءارهتسالا هجو

 نئكاعو ىذّلا ىّتعمب وا "ءىش ىتعمب امو ضارتعا امهنيب امو

 هانعم نمْحَرلاو .َرَّذَك ٌلوعفم وهو فوذحم ةفصلا وا ةلصلا
 ِناَرَبَّدلاك مالُعَألاب ةقكتلم ةبلاغ ٌةفص وه لعو ةَمْحَرلآ غساولا 5 2-2-0-6

 ٍنْبآو ٍمَلْعَأْلا رايتخآ لوألا ٍناَبْضَعلاك ٌةَضْعَع فص وا ٍقوُيَعلاو

 ٌةفص ال هل ٌةفص ميحرلاو ُلَدَب ِةَلّمْسَبلا ف وهف هيلعو ِكِلاَم

 ررهبجلا لوق ىناثلاو ِتْعَّنلا ىلع ُلَدَبلا ْمَنَقَعَي ال ْذِإ هلل

 روهشملا ٍلاَوُسلا ْناَرِبِإ ْمصَي نئَِيحو ناتفص ميحرلاو وهف هيلعو

 متقُب نأ فرلأملا امتإو ْعَلْبَألا فصرلاب دب َمِل لاقي نأ وهو
 كدذلو شاي ٌداَوَجو ُلِساَب ْعاَجِشو ٌريِركَي ٌمِلاَع َكاَقْيم هب
 هنع هللا ىضر لاق ايت ىف ةروكذه ٌةَجوْحأ

 نع بونت فلألا نأ ال فلألا ىلع ةرّدقم ٍتاكرحب ُهََّسلا 5

 .موقل اًقالخ تاكرحلا
 5 غامد

 .رهاظلا ىف حدملا ليتحا نإو مْذلا ىلا ىنعملا َلووَيَق ١

 .اهدعب ايب ُفَصوُت ًةركن نوكي نأ ىلع ىا ٠
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 ةلرنم قوصوملا اولؤن مهّتأو اا تكلا
 ةافانم لصا وقاموا هتكراشملو هتفصب هلوطل فاضُملا

 هل آيل [ك فور افحاو كمل أو كرفا لتعم

 ال نولوقي مُهّنَأو ًةفاضم تناك اذا الإ فورحلاب ُبَرْعُت ال ةّنسلا

 ءىشلل هيبشلا نآب امهنع ُباِجْيِو نونلا نوفذحيف ُهَل َىَماَلُخ
 بهذو .ريخلا ريدقت ىلا جاكي نيلوقلا ىلعو ارح ٍراَج

 ا 10 دعب يأ ىلا ةوازغلا قنآز نزكتج نلآ» دراما
 مسآ نأو عوفرم فوذح نوكب قّلعتيف ربح اهرورجعو اهثأو
 ُلوُقُي نَم ٍةَعْل ىلع ءاج هّنكلو ّىنبم ْدَرْفُم ال

 ,ملوخ :ينانغلاو برعلا ٌعيمج ديزل ابا ال لوقي ىذلاو برَعلا

 مالك هل ابا ال مهلوق نأ ْمَلْعَاو .نونلا فذحب ُهَل َيَماَلْع ال

 رك قانا 9 نان“ هوو يفنملا رابتغابف ُبضتلا اَمأ ١

 ىف هل ٍدوهعملا ىلع ىنبم وا اهب ٌبوصنم اهْيسآف نإ ىَرْجك
 ٌمفرلا ومو اًعم اهيسآو ال لحم ىلعف عفرلا اّمآو بصنلا

 هل ابا ال وحن ىف ال مسآ نال ةفصلا ءآَنِب زوجي الو ءآدتبالاب

 :بق ال مهدنع برعم

 ًذوذش نونلا فذح ىلع درو دق هّنأِب يناثلا نع باجيو م
 هامسألا َبَرْعُت نأ ىهف اذه َلّيَبق اهيلا زاشملا ةغللا اَمأو



 اه

 اهيلع انا ىتلا ٌةقيرطلا هذه دارُملا نآل طَلقف كيبس هذه

 معَل لالدتسإلا اذه مص ولو ليبسلل ةراشإلا تسيلو ىكيبس

 ةيحر اذه لاق ىلاعت هلوقب ٌةَرَكْذم ةيحرلا نأ ىلع ٌلالدتسالا

 ا لشرلا ليبس اوزي ناو ريكذنلا ةّلدا نمو .ىبر نم
 ليلد الو اليبس هرذختي ىغلا ليبس اوري ناو اليبس ةوذختي

 نآل عفرلاب ليبس نيبتسيلو نيرَخآلاو ِرَْب ىبا ةءارق ىف
 .هرهاظ ىلا ِدَنْسُملا ٍلْغفلا ريكذت هعم زوجي ىزاجحلا كيفاف

 برعم وهو اهبسا اباو سنحلل ةَيِناَن ال مكل ابا ال ةلوقو

 ةفاضإلا ىتعم دنيكأتل دكار ماللاو هيلا فاضم ميملاو فاكلاو
 3 0*3 ع حض

 انكراتم نئكياطسلا لك ءىتشب قلع لذ

 5 ت0 تما 5- كاوا و

 ةروصل 0 ماللا لين 0 0 فاضي ال ا . 0

 ل

 برعم اهلبق ام نأ وهف دادتعالا مدع هجو امآو ةفاضالا

 وا اًماَصُم ناك اذا ال ُمسآ ُبَرْعْي امّكِإِو فلألا, تيا

 مهيلع ُلكْشُيو روهيجلاو ِهّيوَبيس ٌلوق اذه فاضملاب اًهيبش

 اذا 0 تسلا حا 0 تا الو 3 3 ني
 نع 00

 1 بالل ةفص اهيرششتر انهت ةلكاز ريغ ماللا 5 ىلا

 مرت



 نوع

 رعاشلا لوقو
 5 ىنميقت ل نكات 06

 تْرِسُك فانئتسالا ةقيرط ىلع ناك ناف ليلعتلا عضوم ىف امو

 دقو تكتف ماللا رامضإ ىلع ناك ْنِإو لادبإلا هجو ىف امك َّنا

 .ليلضت مالحالاو ىنامالا نا هلوق مرش ىف اًحورشم اذه ىضم

 هنع هللا ىضر لاق

 ىلا 3 كيش اولح تلقت

 005 الر هقيرط اودع نأ عهرمأ هئالخأ ةرضن نم سيَه امل ا

 اعببل 00 هيلع هللا ىلص ّئبنلا ىّدي نيب لّثمتلا نع

 للاعت هللا ةرذق ءيش لك نأ َتَنَقْيأ لق ةسفن ناف همكَح هيف

 ربتقتملاو .:كزقلا عمرا: ةيدغتلا نموما ارح . عقاو وهف

 ىو لعف ىلع 3 ىو نزولا ىو ىذعملا ىف ناقفتم قيرطلاو

 نزولا ى الإ اهلثم ظارِصو ناكسإلاب عيجلا نع فيفخت زاوج

 ليبشلا تينأك ِةَّلدآ نمو ثينأتلاو ريكذتلا ةثلثلا ىف زوجيو

 ريِثك نبأ ةءارق ىف تيمجبلا 120 ىلاعت هّلوق

 ليبسلا عفرو لعفلا ثينأتب ٍصْقَحو وِرْمَع ىباو ٍرِماَع نباو
 00 لاح هلوقب ريسفتلاو ةغللا لها نم ريثك لالدتسآ اًمأو



 ْمرَح اَلَو لام ْبِيآَع ال ُلوُفي
 ُليِلَح مالسلا هيلع ميِهرْبِإ انيبأ قح ىف مهِلوق ىف اوزوجو

 ْهرْيَح ْلُمآ ىا هلمآ هلوقو .هللا ريقف ىتعمب نوكي نأ ِهَْللآ

 ٌتضَنا ٌةليحلا :كنيهلا الا ةلوع و! .لموعرال تفارقنا "ىألا تنوع رأ

 ىلع رثنلا ىف زئاج وا ةرورض نونلاب فيكوتلاف ةَيِفاَن الو لوقلاب

 سايق هّذإف ةيهانلا ال دعب ديكوتلا فالخب مّدقتملا فالحل

 نيكوتلاف انه َكّبَيَرأ ال مهلوت نح ىلع ةيهان ال نك 00

 ىنعمو .ةحرش ىضم لقو تنم ام كنرغي الف .ةلوق ىف هلثم

 َكَيَلَسأو كيلع ُهَلَهَسَأ نب هيف تنا اًمع َكَتَلَعْشَأ ال كنيهلا ال

 هنع ثيهَل لاقي .اًئيش كنع ىِنْغَأ ال ىتإف كسفنت لّمْعآَف

 لقافتز هنع ٌلَعاَشَم ل ةةنَع لاكن ءّيشم للا ال111

 .هترضحب ام لك نع َىِهَل َنْوُملا َعِيَس اذا رْيَبْرلا نْبأ ناكو

 هتْيَهْلا تلقف لقنلا ةزيه هيلع َتْلَحْدَأ هتيدعت َتدَرَأ اذاف

 لوعفم مسا لوغشمو .يذاكتلا مكاهلا هنمو هذع هتلغشأ ىا هنع

 كنعو قلحلا .فرح لجأل ابهيف متفلاب هْلَعْشَي هلغش نم

 ىلاعت هلوقك كنيهلا نم ُلَدَب امِإ هالومعمو ّنإو .:ب قلعتم

 مولعم ٍلعِف نم ملكتملا ىلع ةيهانلا ال لاخدإ ىلع ىا ا

 .ليمق وجو



 مان

 و2 ومس و ن.و

 هلما تنك ٍليِلَخ لك لاك

 مِهْلُمَأَي ناك نيذلا هِناَوْهِإ ىلا أجتلا ٍديعولا اذهب َعِيَس ابل

 ااد12 ند ارجو هتمالس ىم انام ديم اواربتك ةكوج دو
 امك ةغلابملل انه لك ٌةيلكو .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 انتايا ةانيرا لقلو ُهلثمو نالف نع مهّلك سانلا ضَرْعَأ لوقت

 لكل وا ضفخ اهغضويف ليلخل ةفص هالوبعمو ناكو .اهلك

 مويعلا ةدافإل ْلُخَْث امّنِإ الك َّنأل َلْوُأ ُلَوَألاو عفر اهعضومف

 ةلوق اًعيعض ناك ْمَثت نِمو اهضوفذ ةقيقحلاب هيلا ُلَدَسُْمْلاو

 ِناَدَقرَعْلآ الإ َكيِبَأ رْمَعَل ةوُحأ ُهقِراَقُم خأ 5

 ءانثتساإلا ناكمإ عم ًةفص الإ لابعتسا ايهدحأ نّيِهجو نم

 ةهلا ايهيف ناك ول ىلاعت هلوقك هر نعت دنع كلذ ْنْسْكَي ابّنِإو

 نإ اَْبِلْعَل ٌليز الإ َلْجَر انعم ناكول مهلوقو اندسفل هللا الآ

 ىدنع هل غ أددع تناك اذا زوجي امثإ ةركنلا نم ءايسسألا

 ىنءاج وحن َنيِيْعّنلا ٌكيفُت ةفصب ًةفوصوم وا ادحاو الا ةرشغ

 ام وحن باجيإلا ريغ ىف تناك وأ مهنم ادحاو اَّلِإ كودآج لاجر

 هنأ ىناثلاو كلذ ادع ابيف زوجي الو اديز الا ىنءآج لجر

 5 معبلا له" قآل اهضرمحع قسيت نأ ةقح ناكر الك فق
 ليلخلا نوكيو ةقاَدّصلا ىهو مضلاب ةّلُخلا نم ٌليعَف ليلخلاو

 َرْيَعُر لوقي كلذ ىفو ةجاحلا ىعو خفلاب ةّنَحلا نم ريقغلا ىنعمب



 اا

 اهيلا َنْوَعَسَي ةاَضولا نا ىا .انهفضو ىتلا ٌليسارملاو قاتعلا

 5 3 تا 6

 ىأ 31 نم لاح وأ حديلل صلخنلل ةفناتسم ةاشولا

 و ربح هدعب ٌةليجلاو -1لدتبالاب عوفرم اهدعب امو لاخلا وأو

 هللا الا كلا ال ىلَوَم كلوقك طبار ىلا جاَمَح الف !دكتبملا سفن

 ىلا ْحاَنْكَي الف ةلمج ناك نإو !دتبملا ْنْيَع انّهه َرَبَحْلا نإف
 بان ٌردصم هتأ ىلع واولا دعي ام بصنب ئَوريو ..ريمضلا

 ذوغأو هُحْبَسَأ ىتعيب هللا ًداعمو هللا َناَحْيس لثم ِهِلْعِف َباَتَم

 فعضيو فطعلا ْواو اذه ىلع واولاو نولوقيو َنْوَعْسَي ىا هب

 َنوُكَتل نولوقي مهو لصألا نأ َرَذَقُي ىّتح لاحلا واو نوكت نأ
 اعفر مهليقو ىوريو .ةّيبسالا ةلمجلا ىلع ًةلخاد واولا

 نبا.اي هلوقو ..ًةَلاَقَمو الاقمو ُاَلاَكو اًليقو الوَق لاق لاقي اًبصنو
 9-26-922 تح

 هتونب بسنو اهربخو نإ مسآ نيب ةَصرتعم ةلمج ىبلس ىبا

 مالسلاو ةولّصلا هيلع هلوقك هَل

 :بيطملا ِدْبَع نبا انأ - بِذك ال ٌبَنلا انآ

 ىبلس ٍبّرَعلا ىف سيلو ىزيربتلا لاق نيسلا ٌمضب ىَمْلْسو
 كنا هّلثمو لققلا ىلا رتآصل ىا لوتقمل هلوقو .ُهْريغ ٌمضلاب

 هذع هللا ىضر لاق



 اا.

 هوما فص يتم ور راو تيباعلاب .اهفنا: ةفيانج ناطخ

 ىَشْعَأْلا لوقي ِهيوَبِيِس ريظنو انركذ امك رهاظ هيف ماهُبإلاو

 لَم اكو ْليِم ال ةَمْيطُف َْبْنَج ٌةَيِحاَص ٍوْئِْلآ مْوَي شراَوقْلا ْنْمَ
 اهُموق لتاقو اهتانب عم ثدعقف ةأرمأ ليقو ُلَبَج ُةَمْيطُم

 لب ةأربلا وأ لبجلا ىلا هتفاضاب نابنج ٌضَتْخَي ْمَلو .اهيلع

 هل َضَرَع امّتِإو ماهبإلا هلصأ ىأل هماهُبإ ىلع ٍناب وه
 قلطي ال امم زادلاو دجتملا فالخب بيكرتلا ق:ضاصتخالا

 ىوريو .ضوصخم ِنّيَعُمل ِهِعْضَو ٍلْصأِب وه لب عضوم ّلك ىلع

 ةلاوحو لوح اودعق لاقي اهيبانج ىّتعيب وهو اهيلاوح
 ةلوح ام تءاضا ايلق ىلاعت هللا لاق ِةّيَلاَوَحو ةيَلوحو ةَلاَوْحَأو

 رعاشلا لاقف

 اكلاَوَح َلَأَّذلا ىِشْمَأ اَنأَو

 لاقو
 هيلوَح ىصَنو ءاور ام

 فو نحت انه لماعلاو اَنيَلَع الو اَنْيِلاَوَح ملل ثيدحلا ىو

 ِسْيَمْلا ورمأ لاقو انيلع هلو الو انيلاوح َمَطَمْلا ٍلرْنَأ 2

 ىحضاق َكَنِإ هللا َكاَبَس ْتَلاَقَف

 ىلاوخجلا سلتناورامسلا فج وسلا

 ريبضو .تيبلا اذه ىن الإ ىنعملا اذهب لاوحا ْعَمْسُي ْمَّلو

 الا اهَضْرَأ هغلبي ال هنأ َركَد ىتلا َداَعْسل اهيلاوح وا اهيبادج
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 هلزكب اهيَباَمَح ةاسمزتلا' عنق

 3“ لت زكا نيرا ههنا

 اذا ةياعنس ناطلشسلا ىلا ب "ىعس مهلوت نما

 هنمو اذع اذا اًيَعَس ىعس مهلوق نم وأ هب ىنشو

 هلك نام را ٠ نوكت' عتخاو اهواك” الق ةرلصلا م3
 مج ةاشولاو .دللا ركذ ىلا اوعساف دنمو هاتأ اذا هيلا ىَعَس

 هب ىَشَو ٍلعاف مسا ىشاولاو ةاضقلاو ةازغلاو ةامرلاك ٍشاَو

 نوي مِهَنَأل كلذب اوّمس هب ىعس اذا اًيَشَوو َةَي دو ىشيب
 و © 5ع ة5سمدلاس 5

5 

 ٌةَبَجَأ ةعمجو موقلا ةلح برق امو ءافلا رسكب ءاَنِفلا ميجلا

 موقلا ُباَنَج َبَصْخَأ لاقي ٍةَمِعَطَأو ماعطو ٍةَلْذْقَأو ٍلاَذَك لثم

 َباتَحلا عوط ٌسَرَف مهلوم .اًمآو ةيتيحان ىا ةيباتج اوراس

 متفلاب بانجلا لّثِمو داّيقلا لهس هانعمو ميجلا رسكب هنإف

 ىداولا ةبنج لزن لاقُي ةيحانلا اضيا ايهانعم ةَبْنجلاو ةباتجلا

 قدزرفلا لاقو هنم ًةيحاف ىا

 هنآ مهبم هل ةيناكميلا ةيفرظلا ىلع اهيبانج ٌباصتناو

 ابيه هيوبيس ةلتما كو ةعضومو هللا لكبع َناكم وو هعضوم



44 

 تبتك ىن اهّلثم ةناعتسألل ءآبلاو .ريمضلا نع ٌةبتآن هيف لأ

 صيبيقلاك رّكذم وهو. اهّصيبق اهعردو ةارملا عردمو .ملقلاب

 ىفو عباس عرد لوألا ىف لاقي ٍةَقلَحلك تدوم ديدحلا غرد امو

 ىقارتلاو .اًريثك اَقَش قوقشم ىا قّقشمو .ةغباس ىناثلا

 ْةدْلْعَم اهثزوو أطخ وهو اهنومضي ةّماعلاو ءانلا خفب ٍةَوْقَرَت عج

 ليباعرلاو .ةدالقلا اهيلع ْمَقَي ىتلا ردصلا ماظع ىهو
 و دست ل 7-5 هم

 لاق هتازجو هتعطق اذأ محلا تليعو نم عطقلا نيتليهملاب

 ْهَلَبْعَرَم ُهَلوح َكوُلُملا ىرَك

 ةققَسم اهيفكب اهردص برضَق اهَّنأ ىنعملاو .قالخأ رامطا

 اهلبق ام ناك نإ ةعبات لطيعل ىَرُخأ ٌةفص ةّيلعفلا ةليجلاو

 اًعبات اهلبق ام ٌرْذَق ءاَوَس بصتلا وأ عفرلاب ةعوطقم وا اًعبات

 لاح امإ ةّيمسالا ةلمجلاو ةحاون ريمض نم لاح وا اًعوطقم وا
 نالاحلاف ةحاون ريمض نم الاح ىرفت ناك ْناف ىرفت لعاف نم

 لوقي امك  قعشمب 8 ةقلعنا 5 نعو .ةزاوج

 ةرمتلا ٍنَع مامكلا قشي

 نكعبلاو كقلات"تبتك ّلثم: ةلآلا آب ليقو نع ىتعمب ءابلا
 هنع هللا ىضر لاق ام
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 هل ام ىلع لوقعم هل ام مهّلوقو هيف رسوي نمز ىلا هيف رسعي

 لقعلا ءافتنا لقعنملا ءىشلا ءافتنا نم مَرْلَيو لوقعم *ىش

 ءابلاف يالا امو 0 ءافتنا بورضملا ءافتنأ نم مزلي امك

 0 ريتك ل نع نأ تيبلا ىنعمو .!كتبملا ىف 0

 قفشت سليف لقع اهل قبو هك ءاهذلو توفي دك ١

 ىف ىتأيس امك اهيديب امهّقْذَتو اعردصو اهَرَْنَم اهريفاظأب

 هنع هللا ىضر لاق .ةدعب تيبلا

 كا اهينكي نابل 3
27 5 

 ىنعملا ىذو تييبلا انيك تاوذلا ى نوكيو عطقت ىرغت

 ٍْيَعُي لوقك
 ىرْمُي ا ال ث قلك موَقْلا ضعَبَو تْفَلَح اَم ىِرْمَت 5

 0 2 زوككيو ك.سفن 1 0 5 2 3 ىا

 وده

 لاق ردصلا ماللا خفب ناجللاو .حالصإلا ةهج ىلع هتعطق
 22 9 رس سس ل لس

 اسرف فصي ةرتنع

 مُكَحلو ةربعب 3 ىَكَشَو هنابلب انقل: عشو نم وراك

 نا
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 ذيَِكْلآ َبْلِخ اَيَو ِنْيَركَي َرْكِب اَي
 ْذْضَع ْنِّم ِعاَرْذَك ىَتِم َتْحَبْصَأ

 ةّرْفلا فصرلا اذهب هل ْتِبْثُذ نيركب نْيَوَبَأ ركب اي ىا

 لَذَهلا ٍبْيَوُذ ىبأ ٌلوق ٍلبالا ف كلذ يجن نمو ةبالصلاو

 الا الم لثع ءامي ناشي: اهجااقي قيوَح راكبا ليئاكم

 لابجلا -نيب ةبلص عضاوم ىف ىرجت ةاّيم لصافملا ءامب ثارملاو

 نم ْدِحَي مَلَف هانعم لأسي ّةَّذَم ماقأ هنأ ةَبَلطلا ضعب ىل ركذو

 نم ىلا هّنإف ءابلا خفب ركَبلا امأو .روهشملا وهو هدفرعي

 عان عم نوعانلاو .ةراكبو راكب عيجلاو ةركب ىنثألاو لبإلا
 اهلبق ام روسكملا ءايلا ىلع ُةمَصلا ٍتَلِقْتْتَساَف نوُهعانلا هلصأو

 نيتكاسلا .ءاقتلال ايلا ننذحت نانكاسلا ىقتلان تقذكت

 نوعارلاو نوضاقلا هلثمو عبجلا واو لجل نيعلا ِتّمْص مَن

 ٌريِرَج لاق اًعامَسو اًساَيِق ٍةاَعُف ىلع رَسَكَيو

 ان نيس رمل دما ٌةاعْنْلا ىبعَت

 ةغيص ىلع ثءاج ىتلا رداصملا دحأ وهو لقعلا لوقعملاو

 مكياب ىلاعت هلوق ىف نوتْفَملاو روسُيَملاو روسعملا هلقمو ٍلوعْفَم

 هيوبيِس ركنأو ءاّرقلاو شَنْخَألا هلاق ٌةنتفلا مكّيَأ ىا نوتقملا
 هروسعم نم غ3 مهّلوق لوك انزحتولا ةزب رداصملا يي

 نيمز نم ه«عد ىأ فولحت نامزل فص هنأ ىلع ةروسيبم 1
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 :هلرق ىف ًثلثلا ُْمْجْوَألاو -ئنغأ ريدقتب بصنلاب وا ًةفوذح

 نال ةركنلل ًةفص َعََك نأ زاج امنإف ضفخلا ىلعو ةوخر

 عيضلاو .ةيخرتسملا ةوخرلاو هجولا نسكحمك ةيظفل اهتناضإ

 خارسفأك ني ايف ع ىلع عابشأ هىبجو نضَعلا ءايلا 1

 2 00 !| 0 ءاب ىلا 8 7 9 نعءضي

 ةريغ عوفول عقيس عراك املف ول 2 لاق 7 فرح هيوبيس

 نيبو اهنيب عمجأ ةريغ عوقول عقو ىذلا رمألل ىهف امل امو

 هعبَكو َنيِح ىتعمب فرظ جاَرَسلا نبأ لاقف ركْذلا ىئول

 3 ىِدْبَعلا ٍبِلاَط كا ىنج نبأ هذيملت «عرنخ ىسرافلا :ٌليِيَْلَت

 2وغ 00 32 5 نوم ل 2

 لاقبو ىقنا وأ ناك اركذ اهدالوأ وأ ءابلا مسك ملأ ركبو

 لاق اضيا كلاوللو وكب ملل 9 و 2

 انهيفإ لاعلا) أل تاحاو ذإ ىتعيب كلام نايل

 ةلمجلا ىلا ةفاضإلا ةمزال اهّنألو ىضاملا ىلع َلْخْنَك نأ

 هلوق ليويو اَذإ ىتعمب يهنيلا ىف ئذومشألا اهلعجو

 هفعضيو ا ىلع ةّيلعفلا ةليجلا ىلا ةفاضإلاب ةّضتخم ابهنم
 .ىضايلل اّمَلو ٍلَّبْقَتْسُملا نامزلل اذا نأ سن ع 0 5

 حا

1 



 وع
 ول مد - 110 ل تالمظا "وكل وإ ت02

 رعاشلا

 توه ىذلا ىراثيا ثيلع هَل

 تقلا لع اًيفشم اهنم تنك ام

 .ةريثك ْنالوَأ اهل تام ىتلا ىا لكّتلا ةريثكلا ىهو ٍلاكْتم

 اعارذ ريسلا ىف اهتعرس ىن ةقانلا هذه ىعارذ ناك ىنعملاو

 َنْدَقَف ءآَسِن اًهَبَواَجو اهَدَلَو ْتَدَقَم ايل مطللا ىف ةأرملا هذه

 مدا كلذ ناك اهتيواح اذا ليكاشلا ءاسنلا :نأل_نعدالوا

 َكتالرا ٍةَدَعاَسُمل ةحاينلا دنع اهيّي عيجرت ىف طَشْنَأو اهنزحل

 َيِدْبَعْلا ٍبْقَتَملا لوق ٍتيبلا اذه ريظنو .اهل

 ٍنَمْدَمْلا ىَصَح قوت اَهِموْرْيَح ىَلِإ اَهْيَدَي ْبْوَأ ْنَأك َناَ
 يَلِجيْلا ةعيار هبذنت ِكِلاَه َلَع نوجلآ ِةَنْبَآ حوت

 مازكلا هدلع لشي ام وهو ردصلا طسو ميركلاو موزيكلا

 ةحئانلا دي ىف نوكت ِدْلِح نم ةعظِق ميملا رسكب دلُجحلاو

 هنع هللا ىضر لاق ْمُث .اهّهجو اهب َمْطْلَت
2 

-_ 

 اهلي سيل ىيعبصلا ةوخر ةَحاَوَد

 تك ةارملا تحان نم ٍلعاف مسآ ةحئانلا ىف ٌةَعَلاَبُم ةحاون
 نعل اًربخ عفرلاب وا لطيعل ًةفص ضفخلاب ىهو اًحامنو اه



 سارع

 امو ةَلْهكلاو ةّباَشلا نيب ىتلا فصنلاو ةليوطلا لطيعلاو

 يسابحلا َلْوَق َنَسْحَأ

 اهل تيِعذ ْنِإ اًروجَع نككنت ال

 ابره اًنعيم اهنم كَباَيِث ٌْعَلْخَأو

 ٌفَصَم اَهَنِإ اوُناَعَو َكوَنَأ ْنَِو
 اَبَهَذ ىذَلا اَهْيَقْضِن َلَثْمَأ َنإَت

 فاصنأ اهعيجو ةفص اهتأل ءاه ريغب فْيَصُت فصنلا ريغصتو

 نوفصن بوقعَي ىّكحو تاكا لاجرو فصن لجَر اضيا لاقيو

 ْفَضَنلا نوكيو ءانلا ُلَبْقَي ال هَتّنَوم نأل بيرغ وعو اضيا
 دكتلا .ىّنعمو اًنزو مّدَكلاو مداكلاك وهو فصانلل اًعمج

 مككلا ىو ءاّذكت ةدحاولاو للَو نِهل شيعي ال ىتاللا قونلا

 اهل ىَقْبَي ال ىتلا ىه ليقو نبللا تاريزغلا ٍلِبإلا نم ُنْعَنلا

 تيِبْكْلا لآاتو كلو

 همنا ٍةاَمَعْلأ ينضح كف رص

 3 بح 0
50 3 

 0 21 نبللا تازيرغلا هلصأ َ ىل رهظيو ىهتنا

 0 ال نا ذا مي ال 1 اهنبل ةرثكل هآدكن ٍتالقم لُكو كلو

 تالعبلا (قافتشاو :ةينابلل :نييلو لصا تالقبلا ى ءاهلار امل
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 او عطاقلا َلاذلاو ءاخلا ماجعإو ميلا رسكب مدخلا

 نيكتفب مَتَكلا رجش ٍةَمَجَعْبلا ءاظلابو ةليهملا نيعلا رسكب

 عافترأ ف هته ىا ةريغو ُبْيَشلا هب ْعَبْصُي ىذلا وهو

 ىبأ دنع ةلصأو .همدب ةسأرو ةردص بقخت دقو راهنلا
 ساس نس س5

 ىلاعت هلوق ىف ٌلشآلا ىف معزو 0 نم لكاف 3قَشأ ة3َّيَبَح

 وهو ١ةدايزلا فذح ىلع نشأ عبج هنأ هدشا غلب اذا ىتح

 ٌلْشآو نش اذه ىلعف زاهنلا لش هلوقب كهشتساو َنَش

 لاقو قاَريِسلا وق ْنَحَأ !اذهو بوو بأ ىعرَملل مهلرن لم

 ىلع ءاج 2 وجا لاقو معو ة ةيعنك ٌةلِش اهثدحاو ةيوُبيِس

 ٌنحاو ال عبج ىنزاَملا لاقو معذاو ةمعذ ىف امك ء ءاتلا نذح

 ىلع راهنلا كش ' ءاضيخاو . قأريسلا ىلوخ ىم ىناثلا وهو هل

 ابك عافترالل اند فق ناك ناف ءىش فذح ىلع ةيفرظلا

 نوكيو راهنلا عافترا َتْقَو ىا فاَضُم فوذحولاف روهشملا وه

 ابك َنَشأ هذصأ ناك ثا 0 0 كُننِح 0 باب نم
2 

 نإ 508 فذح ىلع وهو انمدت امك ّن تا اعارذ

 .لطيع ىعارذ ْبوا تالاحلا هذه ىف اهُيَعارذ 1 1 ناك ىنعملا

 لققأ لع ْعَمْجُي ال لَعْفَأ نأل فلألا قذح طرَتْشِإ ١
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 نفرفي ىصحلا نضكوي ىتعمو .َكّنَقلا ىلع َلْوْنَي ال لجحلا نآل

 هلوقك عرش هانعمو لعل

 ١ىنلقثي ثمث ام اذإ تلعج ْنَكَو

 قيتلا يراَشلا صصضهَت ضَهْنأَف ىبوت
 و 5 1[ 2 3-32 5 هس 1 2

 ضهن باوصلا لاقو ههضعد كلذ درو ىنويوكلا *قيستا (لنكا

 كديمس نوت ل ا
 كنا نع رخا لك

 .جحص نيداشنالا َنِم لكف ناتديصق امِهَّنأ ُباوصلاو
 كو تب 5 سم صصص وع

 للا ىضر لاق .لوقلاب ةيكحكك ةليحلاو ةلئاقلا نم رمأ اعليقو

 ْفَصَن ٍلَطْيَع اَعاَرْذ راَهَتلا نش

 لَسكاَتَم نكت اهيواكف تيماك

 ل 00 هام 52 ا | ها

 ٌةرتنع لاق ىكضلا قش

 مخ 5 ة3يدتحلا ىناص تم د 3 1 مث حمرلاب نعل -

 هه .هم - تامحلا 1- 0 ساعي ا هل

 ملظعلاب ةسارو نابللا بضخ ايناك راهنلا لش هب ىدهع

 نَنسم ءاشنإلا لْعِف ناف َلَعَج دقو لاقي نا مالكلا جو ١ ؟5هه هو 3
 ُلَدَب هتأ ىبوت ىف ليقو ملكتملا ىلا ال ةقيقحلا ىف بوثلا ىلا
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 هس ع هن 5

 ىريركُلاو ىرهوملا نّكللا ىف هَّذَع ْتَدَع ىنعمبو ناضلاو

 ةلعاف مسي ْمَل ام ِءآَنِب ىلع ٌُتَضِكَر باوصلا اولاقو امهريغو

 اهاباو ىه تضكرو ةبادلا صك مّكَكحلا ىف ةَديِس نبا لاقو

 رماطلا ّضكر مهلوقل زاوجلا ىدنع باوصلاو .ىهتنا مهضعب

 لاق ِِناَرِيط ىف عرسا اذا اًضكر

 بابشلا قاري ىلع ىكبي ٍلَدْنَج نب ةمالس لاقو

 بيشلل ِتاَذَل اَلَو لَلَك هيف
 9512ه 29 0و تايم تل هد تا

 هعيتني بيشلا اذهو انيتقح ىلَو

 كا وهي 5ور هو < هد

 بيقاعيلا ضكر كردي َناك ول

 5 0 م 5

 فب مجقلا كد اهوا ناينعم هلو بوقعي عمج بيتاعيلا

 لجحلا وهو ميج اهدعب ةَدّحوملا ءابلا ناكسإو فاقلا
 نع 5 5أا2 5 0-17 0 7

 لكشناو مهضعب ةرسكذ بيرغ وهو باقعلا ىناثلاو نيكتنفب

 ٌبوُقعَيلا ُهَنوُذ رَصَمِي ٍلاَع 0-2-9502 و هبا مدي

 ةَيِناَع ميعريال نكوَت امي
 2ك تلا ار دب
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 ًةمض ا واج قال 0 !أي قْرَأ 4 .ءاجلا نم لا

 تيبيب ا وقنو باتكلا تيب 05 اّمآو ولد انه و نم

 جاحجكلل 2-00
3 - - 

 َبَلَع مث ةيناثلا ميبلا قَد ماَتحلا ىيحلابْلصأو ءاقرو نَف

 فلالا فَّزْخُي ايك ةرورضلل فلالا فذح لب ليقو كاي فلآلا

 ال ىف اولاق امك ةءاي فاعلا لو ا 0 دودهيلا

 ليقو ىورلا ميسعتو ةبسانملل ميملا رسك مث كييرو ال َكِيَرَو
 ىو اهحتفبو لادلا مضي ٍبَلُدِج ٌعمج 52 0

 ةيوبيس لنع ا راعصلا دار للا ىه ليقو دارجلا نم بر

 هثلاث جتضو هلوأ مضِب لَلْعُم مالكلا ىف ةهدنع سيل ذا ةلكآر

 ىلعف رح ظافلأو .بَلُكظو .بدْنْج ى.ُشَمْحَأْلا كلذ َتَيْنَأ

 عع ةضاحختسالا ثيدح ىفو 5 0 .لصإ 3 هلوغ
 7 - 4 م 3 5-5

 1 هيلجرب 0 اهَعَمَد هانعم نآل اَضْكَر 2

 مل تنإأو ريسلا ىلع ايل ىنعمب لعج ىتح كلذ َرْثَك ّت

 ليماوع باقتعا دنع رّيغتتف بارعإلل ٌوُلَد اذه ىف ٌةّيضلا ١

 .بصنلاو ضفخلا

 م



 أ

 همس سنن 5 5

 ثلملم ةماس نم لاقيو اضيا ليلمو لولمم زبخلا كلذل لاقيو

 ةليلاف خفلاب ًءلَمو َةَلالَمَو الالمو اللم خفلاب لما ةرسكلاب

 هر ١ ل

 لاق .ةربحلا لَّمُك امك كلام نسشتلل اذن زوب ام ناك نقع ةلاف

 كياجعس ْلَكَو ةييداح موَقْلِل َلاَقَو

 اوليغ ىَصحْلا نضكري بِداَتْل قرو

 ام نصت فوطعملا لمح عفلت دقو هلوق ىلع ل داولا

 واو تلعجب دقو هلوق ىف واولاو .اهيلع قوطعملا لاحلا َبَصَت

 ُنْبَع لاقو مهيداح هلوق وا لوقلا ُلَعِف لاحلا لماعو لاحلا

 لاحلل ٌواولاو عفملت كقو هلوق ىلع فوطعم ثيبلا اذه ِفيِطَللا

 هيفو يزيربتلا مالك ىم لوقنم وهو .ىهتنا نيعضوملا ىف

 داوسلا ىلا رصْخالا وهو َقروا عمج قرولاو .ارهاظ ضقانت

 ةرارحلا ٌةيرقلا ٍةَشِحوُملا رافقلا ىف فْنَّصلا اذه نوكي امن

 اولا ّناف ىَرْخأ فطعللو َدَّرَم لاحضل اولا ِهِلْعَجل وهو ١

 لاحلا نيب طبرلا نم ُليِفُث امل ةفطاعلا نم ةدلوتم ةّيلاحلا

 .فطعلل ثسيل اهّنكل اهيحاصو



 اهل

 اعف لطتسا نع امر م دٍََ مع نأ ؟تارو وخلل 2 ال

 انك ءاحلا 3 ةزمهلا رسكب مضا هل تُمَرحَأ ْنَمِل َحْضِإ

 ةرمهلا نوحتْفَيف َنوُنَدَكُملا امو هزيغو ُىِعَمْصَألا هطبض

 .َىحَت نم هتاف لوألا ٌباوصلاو ىَكْكَأ نم ءاحلا نورسكيو

 ىحض دقو فِقْوَملا ىف ِلَّذَعُم َنْب َدَمْحَأ تيأر ٌيِشاَيِرلا لاق

 هيف قلتخا لق م اذه هل ثْلُقف رح لا ةديدش ىعقو سمشلل

 اضيف 0 تك ولغ

 هع

 اصلاق غمامقلا 2 و ىقفأ أ لظلا اَذِإ

- 0 | 

 دك

 اَصفقاَت َىِحَح را ! اجرح ا 9

 ملاع دهاز ىكلام َىرْصَب ةيجتيلا لاذلاب لذعبلا نب ْنيحا

 عقوو .روهشملا ٍرعاشلا لّزَعْمْلا نب ٍنَمَصلا نبع وخبا وهو

 لكاتقلا لعج 5206 نابهو انه فيطللا دبعل

 وه امّدِإو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل تمرحا نمل تو

 ربتخ هنأل بوصنتق نكطصيلاو. لاق هنأ ىناقلاو رَمْع د!

 هلوقو .لظي رَبَح وه امّدِإو ىحضا تيبلا ىن:سيلو ىكشأ
 اَهّلُمَأ خفلاب رانلا ىف ةزبخلا ْتْذَلَم نم لوعفم ٌمسآ لولمم

 راحلا ُناَمْرلا ةلملاو مييلا خفب ةَلَملا ىاهتليع' اذا الم ٌحضلاب

 ىلعو اهسفن ةرفكلا ىه ديَبَع وأ لاقو نيرتكألا لنع

 ا



 ه4

 رك 05 دكيو ٌرَصْخَأ لظلا ىف وهو 5-2 - 5 :اولأ نرلتمو

 كر الف ةرجتتلا ق 7 علي هنأ 0 ف لَم | ُبَرْضَي بو

 ناوذ وبا لاق رَحآ اًفاس ُكِسْمُي الا

 ' .ناحلالل ءابرح لاو ةءابرج > ىتنالاو ىبارح ءابرحلا عيجو

 َلَكصَأ لاقي ءابلعلا ةلقمو ءاهلا كفاك و 2 كلذلف ساطرقب

 00 اذا ةيجملا ءاحلاو ةنيتلتاوملا لاذنلاو ةأنضلاب كج
 دحارتس | م 50و كر
 ءاتلا تلِدبا لعتفا وهو دكخطصا اضيا لاَقيو سيشلا ركب

 اًمكآق بصتنا ىنعيب مييلاب مكطصا لاقيو ربطصاك ءاط

 ٌبخطصت ناَرْذْغْلا يف َعِداَمَصلا نإ

 0 هذ 6 او فّككو

 00 1 ودا لاق 0 0 بخطصت لاقف

 ةليهنلاب :بحطضق وه اّثِإ ديعَس ابا اي ناتيكل ِتْوَص ّىأ

 سيشلل هنم ىكت ام هيحاضو .امويل ةفص ٌةليجلاو .رَواَجَكَت ىا



 |هه

 اًقلطم موش هليقو 3 لأ مالكلا ف الوبقم هنوك ىلا لحاف 22 م5 و 9 ت7 الا 02

 افيطن ارايتحآ َنِّمَصَت نإ لاقج م هُضِعَب لسكر اعلطم 000
 ه مسخو 2

 جاّككلا ٍنْب ةَبوَر لوق لوالا نمه الف الو لب ه-
 وامس عضرَأ نول أك ةواجْرَأ بفم همم

 هيبشتلا سكعف هضرأ نول, اهتربغل هئآمس 8 2 ىا

 هلوق ىناثلا نمو ةغلابملل

 .قيطا ام الإ كولا امو ىاَمَو ىسْفَت دِسْفَنِب تْيَدَع

 هنع هللا ىضر لاق

 ىنعم نم نك ىف اَمِل وا بوالل وا عفلت ةلوقل ٌفرظ اهوي

 اذا ترد اذاو مويلا كلذ ىف لصاح َهْبَشلا نإ ىا هيبشتلا

 اذا نم اَلَدَب اموي ْرَّدَقَف كلذ ٌتدرأ نإف ةّيعبتلا ليبس

 ختفلاب لظيو .لّمَعلا ىف هتوقلو هبْوقل ىلوَأ لعِفلاب قّلعتلاو

 ةارما تلاق اليل لخع |[ 10

 وها ةويخلا نفك قم تويلاو ." نككأ ُتيِبَأَو قا لأ



 5 | وع

 ٍقِهاَشلاب اولا رمق رقَرَك امو نحكي انك اَمَو ىِفْيَس
 مَبْنَأ نكمل 1 1 نر 99 ناثلا ريسفتلا ىلعو

 هلو ىنيمضتلا

 قلل ل نكقلا وم لامي ةنلعات لايلا سيل

 يِصَقْلِلَو هبيرمأ برأ ةئهتْنَيو العلا هب كيري

 ملو ةدحاولا ةيلكلاك ايهو هتلصو ٍلوصوملا نيب عقو هذإف
 017 !شنسألا بكَذو بويعلا ى نينطتلا ليل لا ٍركْذَي

 ماثللا َلْثِم مكالل راص بارسلا نأ ىّتعملا ٍذإ ٌبلقلا هيف

 ٌةَعِباَتلا لاق امك َبَّلَقَف ٍليقاسعلاب زوقلا تعفلت دقو لصالاف

 هنع هللا ىضر 2

 ا ىدعت ْمُهاَنْقِل ىتح

 5 ْعَمَْي قف ْنْعَر اَنَنّأَك
 نويوحنلا ناقيرف بلقلا ىف َفَلَتْحا دقو لآلا ُهْعَفْرَي ىا
 ذأ معزو هر تلاد ةصخخ نم مهنوق نودوخلا ا نوينايبلاو

 و اهلو الإ ةرورض ْنِم ام ذأ كساف 55 ةيرانلا 0 2
 تلا -

 فخ نم مهنمو 0 كلذ كح صن 0 و 5

 01 0 ضَهْنَت ال 0 هعافم نا ام ىلاعت هلوقب

 تْلَحْذَأ مهلوقبو ًةلقاثتم اهب ضهنت ىَتَلا يه ٌعبصعلا لب
 نوينايبلا اماو .١ةقانلا ىلع ىلإ تضرعو ىسأر ىف ةرستلقلا

 ككتش ا متاخلا ل ةلمو ١



 الدارس

 ةرورفسلل ةّدبلا تتذخ هثكلو ريناصعك ليفاسع :لصاف

 ةرجاه لك يف ىَصَحْلا اَهاَذَي ىِفْنَت
 نا سس ني

 ٍفيِرايصلا داَقْنَت ميهار َّنلا َىَفَت
 ءايلا تدّلوتن ةرسكلا َعَبْشَأ فريص ٌعمج فرايصلا 400 دس دس 0

 لاحلا واو واولاو .معنر للا يف ةنغل اعد عيجن ميعاردلا اّمأَ

 هلوقك ْهّبَشَأ ىَنْعَم نم ّنأك ىف ام لاحلا لماعو

 اَسِياَيَو اًبطر ريطلا بولُت ناك

 ؟كاَمْلا ْفَسَشأَو فاننا اَهرْكَو و
 ن مس نب 5 اا

 ًةيلاخ تر لق 1 اذأ أ اها دحإ ل تيبلا ني قل

 ىفعم نم ن َّنأَح ىف ام وا ٌبوالا اهلماعف طرمت ثلا ينعم نم

 نتنيح ىسه لعو رّوقم باوجلاف الا و 3 الو هبيبشتلا

 ٌةيناثلا .مدقت فالخ هيف باوحلا لغعف وأ طرشلا لعفب ةبوصنم

 7 تيبلا توكي .ىأ وحتي نيفضتلاب ئيمسفلا دو

 تيبلا ةيفاق قيلعت وه موق لاقو اًمزال اًراقتفا ةدعب ام ىلا

 ةّلوق كلذ ىلع ناقيرفلا َنَشْنَأر ىناثلا تيبلا ٍلَوُأِب لوألا

 ىَنِإ ظاكع موي ْباَحْكَأ عن ميمت ىَلَع َراَفِحْلا اوُدَرَو مو

 ىّتِم قولا قذصي ْمُهُثْيَتَأ . ِتاَاَص َنِطاَوم ْمُهَل تدهش
 ٍرَحآلا لوف

 الراس 0 2 و 5 كم ناس م

 ىقناع ل ام 226 2 ةريلعاف ى يذخبد لص ل



 [ن

 0 دو . عبار لا 3 0 ال ٌثلاثلا 1 والا 2 تيبلا ى

 ةرجاهلا تنقو 50 ةيانك تقرع اذاو ا عوفرم اّطغل ضوفخت
 مس و5

 ها ا تقَو اهيدي كك ةعرس وأ اهيدي 6 ناك 5 أ

 لطيع اعارذ كلذ" نعب# هلذق ىق روكذم هب ملا رجلا

 رَهُظَي امتإ بارسلا نآل تقولا اذهب ٌةيبشتلا نّمَح امّنإو

 فكتك عاقللا ىنم وهو ليتشا عفلتو .سمشلا رح وق لذع

9 

 فككَتيو كب عَفْلَتي ام عافللاو باقنلا خ بقذتو فاحللا نم

 ١بَلْعْلا يف ل نع ن1 نعت ملَو 0 امم 0 قلق ع

 لاق ةراق عيج روقلاو .قست ْملِو ىوربو
 روقلا ىذ غب َراَذلا ْفِرْعَم ْلَه

 روفكم داَمَر ريغ تسرد لق

 وهو ايهدحأ ناينعم ليقاسعللو .زيغصلا ُلَبَجلا 5 0
2 
 نا نا

 ىناثلاو 5لحاوي عيسأ مل ىرعرجلا لاق باج لا انه 3 2

 اهل لاقي كا شيبلا رابكلا ةأايكلا ىو ةأبكلا نم برض

 _نع همم تا 7 56-

 ردوا تاَنِب نع كتِيِهَت ْلَقَلو 0 يك 51 ْلَقْلَو

 اإل 50 نم لعد 0 اهيف ندر 56 ل 3006
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 د ربل ْف يصلان ع د ىلوألا نك نكت الو

 وط ةركذ ثروب كلاش «يذ عنملا و 5 لو فوصل فلا ىلهو

6 

 ا



 اهأ

 ثتوص ممضلا نا ىناثلاو ٍلبالا فافُحَأ فالخب ةراجحلا تفداص

 ا رابغ 0 أ ثلاثلاو ٍلبالا ال ليخلا فاوجا نم جرخ

 توص اهل م عيس ريسلا ىف اهسفقت تهمحا اذا ليآلا ناك حا
 ةراجحلا ا ءقنلا هبشي 0 ا ذو 8 أ 35 د

 نولوقي اوناك اذهلو 0 اوهبش دا لوا ىف عيج نم

 تلون ةيندم ةروسلا ىأن اوكتحاو رهخت 0 6

 ةنع هللا ىضر لاق .داّدقيلل سرفو ري

 سا تت

 نافدارتم نانا ازاوتتم 5 عج أ انك ناعم ةعبرأ بوالل

 رطملا ىناثلاو .مهبايا انيلا نأ هنمو ٌباَيِإلا تغيلا 5

 ليي باعكلا نأ نومعزي مهتأل اًعجر ا ايك كلك ةدلل

 دل لافتا ا | دارآ وأ اهيلا * عجب َّ 0 اخي نم ءابلا

 لاق ايفو امو هعجرب ىلاعت :للاأ ل 3 بوالاو عوجرلاب

 تايبا نمو رطملا تاذ ىا عجرلا تاذ ءامسلاو ىلاعت هللا

 يلعرف دا ماضيإ

 .لَبَسلاَو بولا الِإَو ُباَصَتلا اَلِإ اَهَيّنُقِل ىوأَي ال ءاَمَش ُءاَّبَ
 كام لاقي ريسلا َُث نيلجرلا و نيديلا بيلقت ةعرس « ثلاقثلاو

 9“ مو ب



 [ةء

 60 ا و 0 5

 تدعأ اذهلو مايقلا نم روصقم ردصم هناي ميق نع بيجأو

 د لاح لاقي ايبح معا هيروفتم ريغ نك ولو ةنيع

 مُكألا ةيناثلا ةلئسملا ١. ىَشَر لجر لاقي امك هب صو

 ىلع رمت عبج ةريظنو قانعأو ع لاقي امك ماكأ ىلع مكألا

 ىرهوجلا امهركذ قانعاك رامتا ىلع رمت عمجو بتكك رمت 02

 .ةيبرعلا ىف أريظن امهل فرعا ال دو هادا نع ىناثلا ىكحو

 اا 1 دناو نمو متع عللا ىصر كع بهذ ةئلاثلا ةلتسفلا
 عي دارملا ناو اهيلع محي ىتلا ليلا تايداعلاب دارُملا

 ّةكَم لها اذع نم نا كلذو اهب سانلا عابتجال ٌةغل دزملا

 ناكو مالسلا 0 ءايبنالا فقوم اهنال تافرعب نوفقي اوناك

 مهعم اوعيتجا ةفرعب نوفقاولا ا اذاف 0 لا قو وك

 9 0 0 0 0 كللا رمأف انة 3

 اذا را انلا دقت 8 ود 0 0 0 00 رمأ
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 ةعيشلم ىِديِبْرلا نات نب ةيح ركب وب عمالعلا داز

 .ةَبيط ىبس را ىف ةبنع 5 1



 | ع4

 - ن ه2

 ركم ىنَم َدْنِه ْنْنِع اي ىيَلَسآ اَي الأ

 رهذلا ّرِجآ ىَدع اًناّوخ َناك ْنِإَو

 كر اهو ظافلأ امهيلع 3 دقو .رسكلاو مضلاب ىوري

 ْ ٍرَحآلا لوق ىفو عينا اذه ىف امك قرفتم ىنعمب

 ٍةَدِحاَو َرْيَع ٍلاَيَل َتْلَت تاب

 امي ل 1 , ٍراَكْلا ىذب

 3 اق 2 قوس زاجملا وذو ٍتابنلا قرفتم ىا

 علا ا *لاشملا تالا ٠12 اًهلثمو ني ةيلهاجلا

 نوع انبم ارهش ةنس لك ىف َدَكَم ةيحانب ماقت تناك

 ميملا فب ٌةَنَجَم كلذكو نور ةيو رعشلا نو ةقاتا

 لاق ةّيلهاجلا ى َةَكَم نم ٍلايمأ ىلع قوس هيف ماقت تناك عضوم
 تلال غ2

 نع هايم اموُي 5 َدرَأ لهو

 . ليِفَطَو ماس 1 نوبت لهو

 5 و هَ

 ةليهملا تاضلا + مضضب ىور هتكم لاط ىذلل ىَرص ءام ىناثلاو

 9 كثلاثلاو .ءادعالا يتعمب ناك اذا ١ امهب ى ىّدع ىور انك اسزيولا
 بأ 00

 8 2 ىنعمب ىوس 1 9 .اميف انيد مهضعب ع ْف ميش

-- 5 
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 اقياطي علف ىّرص 2 اك 0 00 مهلوش لليلدب ايهب

 0 ضرأب تروس لوقت امص هعحاعتلا ىذ فوصوهملا

 مو



 اع

 ةلوق 0 00 اهب تبعا ىتلا ةليجلا 8 ْتَفِطُع لآ

 هنع هللا ىضز لاق .

 0 - 00 اَياَحْعْلا 0

 عمج ميجلابو ةلمهملا نيعلا مضب 0 تاياحعلا

 0 ٌةَلِصَّنم ا يعَمْصالا دنع ىهو ةواجعو ةياجع
 ناتياجعلا ىرهوجلا لاقو نِسرِفلا ىلا ريعبلا ةبكر نم ٍرِدَحملا

 رافظالاك تانف اييم له سرفلا ىَدَي نطاي ى نابصع

 ىريربتلا لاقو ةياجع رفاحلاب ٍلِصتم بَصَع لكل لاقي

 متفو ىازلا رسكب ميزلاو .ليخلاو ٍلبإلا متآاوق بصع ةياجعلا

 ددكلا قرت َصْرألا اَهْيُطَو ةّدِشل اهّنِإ ىا قّرفنملا ءايلا

 0 8 ىَقح اهنإ ىأ نيتمضب مكألا نب فمش 9

 لوألا ر 0ك لع ىلوألا ل اا .لعتلا ىلا رقتفَتف

 لاقف تافصلا ىف امو علضك ءابمألا بريك اعلا متفو

 خخ هب فَصوُي َلَثْعم فرح ىف الإ ًةفص ءاج مَلْعَت ال هيِوُبِيِس

 8 8 ا مل لاق بوُقعَي لاق اذكو .ىهتنا ىّدع ف وعلو

 لاق ءاآدعأ وأ مام ع ىأ ىدع مو لاقي ٌلحاو فرح لِ توعنلا

 مهن 5 ىّدع موق ٌْث 52 اَذإ

 ٍبْيَطَو ِثيبَح نم تفلح اَم َلْكَم ظ
 ُلْطْخالا لاقو



 | عال

 اهشورع ىلع ةيواخ ىو ةيرغ ع م ئولاكي وا ىلاعت

 ىب نوعفشتسي سانلاو نمر ىضم

 .عيفش َةاَذَعْلا َكْيَل ىلإ ىف لَهت
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 ف 0 اهيحاصو ريغ 0 لال ةاولاع :يهال ىور نمو

 ربحي 3 نا 2 لياذ 0 لباو ن ا 3[

 00 هر 5 ا تار 1 ًّةفص

 و 00 و

 ىنهسم ن م نيبيلا 0 نم ليلصتلا 5 5

 لعفيف ُهَدَلْعْفَيل ءىشلا ىلع ن .راسنإلا فل ايك ليل ضرالا
52-7 - 

 بح رص رت هاا اةدوسع ص ل دسبلا ةهئَم

 7 21 ج لاق ملقا لَك الا ا سايت لل نم 0

 للا 7 0 3 لوقي ىلاعت هللا ن 1 كلذو ةلقلا نع ا

 للعت هللا زر ربج ام رادقمب الا 55 ال رانلا نأ ىنغملاو اهدراو
2 

 الإ َمُهْللا 2 مسك ال ةليجلا نآل رظن لوقلا اذه ىنو ُهَمَسَك

 بيف لاح ا ىذ ٍريكنت مهضعبا لعج لغو ليج ةَنعَم ءامب

 ”باوصلاو ملعأ دل . ندع هنع ىتغتسم كلف ا هعمل رخو

 مدس 0 ]|

 الباو ن نوكي الو 0 ل لعفلا بشت ةفص  اهناف ا

 .تيملع امك لمعلا 0 اهب !ةديملا ىه نم الاح



 ع
 5 0-هل 5 0

 الا ا لوا 2 0 امإ ىو 0 نمو ا . نع لئاغ

 مكل رش وهو اًئيش 0 نأ ىسعو مكل ريخ وو 3 اوهركت
 تارسي ىهو ةركنلا نم لاحلا ييجم ٌعوَسو لاخلا واو ىه وا

 هلوق هلثمو اواولاب اهنارتقأل ةّيفصولل ةليجلا ةّيحالص ْمَدَع

 2 او ولا 0 ىلا 0 نمو ىرشخ 2 بهذ 4

 00 ىلع كد 00 ل ١ ملَعِإ .ةلئسملا هذهب

 ناكل ةحاأص" ىل لصالات [دتبملا 0 هب موك را 0

 ركن نم 0 لرهجم ىلع مكي ال ذا فيرعتلا 50 7 _ مم ليز ا

 1 1 يفلان 0 0 موهمعلا و ا صوصخلا نم عغيوست

 ةلتفت ام اهل ضرع اذ فتاك عئصلا اهّلصاف لاحلا امأو

 ناك ام ىلع فوصوملا 0 حم 0 هنأ َنِيَعَت اهنود لالا

 سو

 ىضنقملا 0 دحام سل دارس و تسلا 0

 اًبكار ا كلوق هاد ىلوالا لكارم 56 ىلع كل : فيرعتلل

 لاحلا 0-0- 0 فوصوبيلا رو ةفصلا 1 00 00

 0 0 ىلع واولا ُلْخْدَت ال نأ 5 ةكرتشم كح

 مسا - و هه 2-00

 ءالوه وح اعم ةركنو ةفرعم نع لاحلا ىتاَث نا ةقلاقلاو اهب

 .ةركنلاب ُْتَعْنُت ال ةفرعملا نأل َنيِقِلْطْنُم هللا ُفبعو سانأ

 باب ىم لعج تا اًذيدح متاخ اذه وح كلذ ىف |

 تروم هذمو لاحلا فالخب ةّقتشم الإ نوكت ال ةغفصلا نآل لاحلا



 اعد

 اذحو ذخي ذخوو اًناَيَذَحو اًيّْذَح رسكلاب ىِذْتَي نّيّتحوتفم

 ىتعبب ةثلثلا بيلاقتلا هيف تَليْعُتَسآ !ذيوحت نوي هّوَكو

 نمو ةقيراصت اهنم لك لابكتسال اًبولقم اهنم ٌنحاو سيلو

 ٍرَحآلا بولقم امهدحأ 2 ْذبجو بذج ىف لاق ْنَم يطخ

 تارسيلاو .ااَلْبَج ُلِبْجَي َدَبَجو اًبْذَج ُبِذْنَي َبَّنَج مهلوقل

 مكاوقلا اهتأ ىرهوجلا لوق ا متاوقلا ع ىزيربتلا لاق

 3ر2 لا 0 لصاح وهو 0 سَملا نم اهقتاقتشاو فافحلا

 ٌبجاوحلا ضيرع مهلوقك ٍةَيِنَنَك عضوم ىف انه ا نم

 اا ةفيفخلا ىا يا سال .ٌنكانمل

 ةصاخ 0 تافص نعم كلذو ليلك ضال نيسك 4 د

 لوق 6 صضصَماَنَت كلذ ىلع لي مل 1 5 ىناقلاو

5 2 

 هلوقل هل مزال قضفاكعلا قامت ٌلَقو ضحنلاب تفذق

 نا باجيو ةظيلغ اهفارطأ 0 هانعم نإ اهديقم معلش

 محللا ةَّلِق زر علا ماظعلاو باصعألا ظّلغ ةموعفلاب دارُملا
 الو ةلعز 0 مل محلا ةليلق مئاوقلا تناك اذاو . ناَمَت الف

 نبع ىورو ءاهطستو 'مقارف عفرلا عرسأ: كلذ لاكوا ةّيِجرتسلا

 اهّنَأ ىنعبلاو هيلع لاكشإ الو ةقحأل َلَدَي ةيضال اقيطللا

 نيتيجعيلاب ىذخلا اماو لاذلا ماجعإب نيخولا ةّيبرعلا
 .عاّرسإلا ىتعم نع ٍلزعمبق

 هَنَْلَك نمو ىرهوجلا بهذو تيكسلا نبأ بهذم - |

 .لوالا ٌمصآلاو بلقلا نم هذأ ىلا



 |وعوع

 ع مهضعب 0 اهيترح 2 مهذع «للا ىضر ا

 هنأل اهانذا امه ملسو هيلع هللا ىلص لاقف مهضعب تكسو

 َناَب اهيّذدخ ةلوهسو اهّيَنذأ ىلا ٍلِبإلاِب ريصبلا رظن اذا
 : يقلك“ كا ءاونق 3َكَنَب ءانجو ىورجوأ .اهمر 2 ىأ اًهقتع

 01 تي مرج ىلا ةياورلا ىه 0 يقسم ةيبظع

 لق فصولا اذه | راو اهيلع مَرَلَي أ اهفعضيو فيطُمللا

 نع ام 00 تيل: 0 0 000 ف 5

 ا م1 "0

 ار 1

 للغس ا ع ال نيب قيل

 00 0 يفق 1 د د

 لك 5

 كد روي 2 هىشلا ءافلا رسكو فناقلا مفي ا لوزمهملا

 ةيبستلا هل ةحبوو 0 ءاودلاب نأ 7 ىبصلاو فصلا

 ىو .رادلا 1 0 هأيإ ا ليعمل نوريصي مهتأ

 : كرملا بوداججل و .نكسلا ْعبشُمَل ل حن هام كل 5-5 تيا

 ىفنع هللا ىضر لاغ

 ١ نيتيحعملاب 58 لاقي ريسلا نم برض نيك دلو ىذتلا

 ىف سيلو ليخولا هلشمو ةلمهملا لادلاب هنأ فورعملا ١



 |وعرس

 ىلاحيراَو لوزن اَهَنِوَك

 نأ زوجيأ بَلْعَت َلِيْسو .اهمحلو ةقانلا هذه مه صقنت 2
 ابتإ هنأ ؛اهّمضو ءاخلا رسكب ناوحْلا وهو هيلع لَكوُي اَمِل لاقي

 كلذ سيل لاقن صقنتي ىا هيلع ام نوعي هنأل كلب مش
 0 هل قاقتشا الغ 00 هنأ ررهشملار ,يوتفا نيكي -

 دّيعتلا ىنعمب نوفتتلا ا صقنت 5 فو 2 5 وأ

 ىأ ا ةماسلا ةفاَك ا 0 ناك توفل -0-ب

 ياس ٍِع ىش لعب 1 ىأ 0 َلَوخَأ 0 ا نم

 ذبل نم يللا يي 0 دصعلل - ةليهملا ءاح اب

 منع هللا ىشر لاق 3 نع هيَ
 اهيرو تكلل اًهيترح وك

 ليه نيد ََو نيبم قْنِع
9 ١). 

 وكثو ىصعلا نزوب ىنقلا نم اهقاقتشاو ىيذت قالا ثوم ءاونقلا

 ىركشلا ىَوَر دقو نانذألا ناترحلاو .فن فنآلا قف باديس

 ناوخاآلا سرا نك ىكحو تيكسلا ىبا اهاكح ٌةّيضلا أ

 ةتوخآلاو ةَرْثَكلا ىف نوملاف عيجلا امأَف ةروسكم ةزمهب اَضيأ
 .ةلقلا ىف



 مع“

 - - د + ست و

 ٍلَصُخ اذ ٍلْكخلا ٍبيِسَع لثم ريث
 5 نتي دم

 كد هنوكت كل د ٌّى

 لك 0 0 ةفص لقمو . 0 هلا م نم

 ناف صوخجلا :هبلع تبني مَ ىذلا ليرج لكلا بيسعو لشم

 0 ا 0

 لاسم د بويل ب م ١ 00 نابي اَنِ باتوا

 تملقت 27 :ل ٌةفص لصالا ىف تنذاكو هنم لا لّثمو لوعفملا وه

 املتم ىلع ىنعمب ىو .رعشلا نم ةَلصْحخ عيج لصملا كلغ

 رعاشلا لوقو لخخلا عوذج ىف ىلاعت هلوق ىف

 َت ع2 5

 دك ا تكامس ا لطم

 لعجو عرض ىلع ىا َعْرَضلا هب دارملا نيِقَرطلا ْمَجعُم زراغلاو

 ١ مضلاب رِرْعَت جتفلاب ةقانلا ِتَرَرَع مهلوق نم َّلصا ىزيربتلا

 هلصا هنوختو .لصالا اذه ىتعم ام ىرذأ الو اهْنَبَل َلَق اذا

 هصقتنا اذا ىَقَح نالف ىننوضت لاقي هصقنتت ىا ةَنوَصَتَت

 دييِبَل لوق هنمو

 .مضلاب ال ,سكلاب زرغت لاقي ١



 [وع[

 اَجَرْبَأ اًمْرَطَو اَناَّوَب َرَعَأ اَجْكَقُم اًككاَو 000

 0 0 اًمِحاَقَو 0 اَبِجاَحَو َةَلَقَم

 0 لجرو ا ةخذبب 00 ل ة«يرم لاقي 2 يش 3

 فو عيسي لو : جورتلا دحاو جربلا نزوب 5 امهعمجو

 ىلع ةانعم ىف ةغللا لها فَلَتْحَف جاجتلا لبق 3 قنالا

 نس هثأ ىناقلاو قدردلا 0 هنأ اهذحأ لاوقا ةثلث

 وه وة

 3 جاج 00 لامع ا 0 اجعلا تيب ىف الا

 0 دارا كلذ لاقف معن تءلاقف 000 ىذعب تاور * !

 2- ل ب

 1 صخي رس ا ريسفت هت 0 نيا ثيح نم
 در

 غيحللا 0 ثبَنَك ناذللا نامظعلا ماللا مجتفب نايحلاو
 رسكب ليطربلاو ٠ ناويحلا ةّيقب نم كلذ ريظنو ناسنإلا نم
 1 قع 0 رجح اضياو كيدح ىنم لوعم ءاملا

 هنع هللا ىضر لاق . ةمظعو أو لا
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 .شحولا َرْيَع اهتبالص ىف ةهيشملا ةليهملا نيعلا فب ةناريعلا

 ضحفلاو .ريثكتلل ديدشتلاب تفّذُق ىورُيو تّيِمر ىا تفذق

 ةضيخ ةأرمأو ىّلعمو اًنزو محللاك ةمكثملا داضلاو ةلّمٌهملا ءاحلاب

 لكيلا شن يفرغلاو :مهلاب تقلق :ىوريور ةوحللا ةريثك

 نم محللاب تيمر ىا ةيحانلاو بناجلا ةيناثلا ناكسابو

 لوقي ضارتعألا ضرعلاو ىزيربتلا لاقو .اًهيِحاَوَتو اهيِناَوَج

 لاق روزلاو .اَهِعَتْرَم ىف ُضرَتْعَت اهتأك ضارتعا نع َتَنِيَس اهنأ

 ىرعوجلا لاقو ةطسو فيطللا دبع لاقو زدصلا ىزيربتلا
 نا ىل الصألا نم هبا لصَتَي امو هلوح ام ةتانْبو .ةالغأ

 راَح الو طغاض اهُييصُي ال ىهف اهردص نع فاج اَهَقَقِرَم

 هنع هللا ىضر لاق تلد مَمْذِمْلا لوتفملاو

 اس 0 هس 0 ل

 ليطري يلا نمو 0 نم

 ةلوق زيخملاو 02 0 كعضو ىذلا ىنعمب 5 ايناك ىف م

 ذولا ىعبصألا لاقو م لقت ةأانعم ورمَع 3 لاق تاكو . .ليطرب

 حذملا نم عطقنا ام وه لاقو ةهبجلا الا نْيَئيَعْلا كاف هلك
 | دي ىلع فطعلاب بوصنم هس نمو .نينيعلا تافو

 ثرو فئألا نيِبع 5 لاق مطخلاو دلكلاو رحكنملاو عدلا

 عَقَي ىذلا عموفلا 0 فنالاب ُضَنْكي ال هتاف كلذ هيلع
 عضوملا مهتيبست ا اريغوأ كنالا ليف ماظل بلع

 لوقك ىمدالا ف لييحش لقو اًنِسِرَم نسرلا هيلع عقي ىذلا

 ةأرمآ فصي جاتكلا
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 7 َُو
 ع اهم ٍْط م هدب ا

 سْلَمَع ٌليِس 55 7 طَو
 لايج ءامرعو يلف طق

 تا ستيلا عورسسم ل لحالا مك

 لذي رج اي احلا الو هددت

 تيبلا ىف ليماو دئاوفلاو مكحلا ةريثك دئاصقلا ِرَوُع نم ىهو

 ذا مكب ملعا وه ىلاعت هلوق 0 10 2 ىنعبم لوا ف

 ا ةيسلاو 0 ةقل !ذه 0 هل فص لصالا ىف

 نأ زوجي الو 0 نم 1 وهف 57-2 نم لامجلاو عبصلا

 ُلَدَب 5لعب امو ليسو م ةر كن هليش امو ِمَلَع هال انابيب َبَرَعَي

 اهقأ عم ىنونلاو قواولاب 1 عج زاجو ىنولها ل لبصفغت

 نم ماقم اًهَماَقأ هو ةروكذملا تاناويحكلا ىو لقْعَي ال امل

 هنع هللا ىضر لاق .ةيلعالا ف لقعي

 ىف سو دس 0

2 0 2 

 هيف منكي الف 0 دوصقم هسفنب لقتسم لبا 7

 . ىاببلا فطع فالك | ريكنتو اًقيرعت عوبتمل !| قباطُي 5
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 كاس هاجر و افابل [هضقلا | - ةينوت ءاوك لوح اذا ناك قع

 َمَجَو هنم لاقي مالكلا قيطي ام ىتح نزحلا ديدشلا مجاولا

 انكي فون ةضلاو ناكللا كغ ثدز نايف .اًموجو متفلاب

 000 دل له ناك ليح وهك ناَتب َتْلُقْف هثآب ناكسإ

 ءامسا نم مسأو نب اهل ةرجاش ىف ىَنْب تلق نه

 ِليْيَو نب َىِدَع لوق هنمو ير كلذكو ءآسنلا

 اا لك نيرهت ىذلا ن , ا زان 5

 اَراَعْلاَو َىِدْنِهْلا ْمَصْفَت اَهُقُمْرَأ ٌتيِراَم بَ

 اراَصْقِت ٍديِحْلا ىف ٌنِقاَع اَهْرْوَنُي ىَبَط اَهَدْنِع

 هل رجشلا نم عون راغلاو ْلُكَأَت ةمجعملا داضلا تغب مضغتو
 َسيِلُبِإ ةنبآ مسا ىنيبلو ةدالق ءاتلا رسكب راصقتلاو نفد

 نزوسب برق 0 رصاوَح ىأ بارقاو 3 00 اهبو

 ابح نيتمضب برق اضيأ هيف يس نيكلو يع برقلا

 ف اعومسم كلذ ملعَت الو مضلاو نوكسلا 5 #0 َى عيس

 كلذ زاجأ ىنيتيضب الفق لفق وكن ىف 0 نمو دعبلا ٌكض

 لم ةانعمو اًعم بارقاو ن لل ةفص ليلاهز هلوق .هيف

 اس اس ن

 برعلا ةيمالب ا ةهنيمال ىف ىرعشلا لاق ٌلوْلْشُ لدحاولاو

 ئكيطم روض م 2 ابيكا

 ْلَيَمَأَل ْمْكاَوم موق ىلإ ىذا

 لحراو اياطخم تامطلا تْوشَو



 انرسضن

 نم مهيرتف ةيساقنل ليوم لافح رح ف ااهليسا ل ١
 ةيآلا ىف نم ليتحتو هللا ركذ ا نع ىرخدثأ ءَدَتْوِيَو كلا

 مهدنع ُهَللا ّركذ اذا مهتأل هركذ لجأ نم ىا ةّيببسلا
 نورك مدا حقفب ن ناسك 00 مُهْبرلق ثدادزأو اوَُأَمْشآ

 وهو اهخوتفملا اًماف ٌةَِلَثْكُم نهيناعمو اهّيضو اهرسكب
 ليقو ردصللا ْطَسَو ليقو ردصلا ليقف تيبلا ىروكذملا

 رفاحلا ىذ نم رهصلا ليقو ةريغو ناسنالل نوكف نإ
 هلوقك ًةراعتسا انه ٌةركذ نوكي اذه ىلعف طقف

 ىَنَباَرَق تْفَرَع اًيِبَص تنك لَك

 ارِياَشَمْلَآ ْميِظَع ىَِر َنِكلَو
 وه لاقي عاضرلا وهف ا امو ريعبللا ٍرَفَشَملا امثِإو

 ممم ا يسسلا اا نَّبَلِب لاقي الو 5 ناَبِلب ةوخا

 الكلم املا لع تدز نإف رذتكلاب 8 ْعْمّصلا

 مككلا بحاص لاقو ةريغو ىرهوجلا قلطأ اذك ةجاحلا ىهف

 5 ّ 06 2 ل ه2 2 12-5 3 00

 هئعجش َكَّنِكل لصالا نا نكل مسآ فذحو ُىَدْرَرَقلا هلاق ١
 .نزولا ةرورض هيلع

 .ريَغ ال ٌبَرْشي ىذلا وه َنبللا نإف ٌبوُقعَي هلاق ٠م



 مرض

 و ا هه ذآ
 ةبعو 1 كا مل 5م

 و 2 نلا 5

 ميِيرَظ د تنب هولك ل ىنض

 - هَ

 يقل نيد ر ىَوضَي ْلَقَو ىوضيف

 يلشلاو. 0 كك م ءادوق ل 6 كوسم نيل
 ر ليلجشلا 0 ف نو 0-20 دوشأ رب كرولا

 56 «ننز ا توفت : المل عاني ل اذميلو 0 0

 ةهنع :للا ىضر لاق .هب

 ةقلري مث اَهْيَلَع نارَقلا ىِشْمَي
 هه # و 0

 ليَلاَهَر بارق 3 ناجل اهنم

 اهيلع تاتا 0 اهنوسل 56 اهدْلج نأ نعي

 َرِكَُذ ولف ولف َتْيَبْلا موطا نم اهدلجو هلوقل ديكأت اذهو
 مالغلاك نادرِقلا ٌدحاو دارقلاو .قَيْلأ نا اكل هبيناج ىلا

 0-لا ىنعم انهيد_نسيلو اييقرتلا "درصملا مو .ناَملغلاو

 هلوق ى اًهلثم
 0 تحكش ينْيَدرلا ِرَهَك

 هم َُت ِبيبباَتَأْلا ُْث ىرج

 نالزالا ان اهيلع دارقلا يشم ٌلواطت 3 ١١ سيل نا

 نامز نع ممرلا سااشطا 36 دارمل ملا سيل 24 ابك اهنع

 امإو 2255 21لتبال اما انه نمو م 8 جهلا ن نايرج

- 



|| 

 ل لاقف ىض ذاقلا ةَمرِبَش نجأ ىلا ءاج اييارعا 0 للا نمو

 طخو 3 0-00 ينفلخو تام ىبأ ن 0 لاقف تاه لاقف

 انيكحعس فلخو لاق 6 مث نيرواجتم نيطخ ضردلا ف ععبضأب

 لاملا مسْفأف انريغ فلخي و لاق مث اديعب رح طخ طخو

 مُهفَك ُ كّيأك هللا ناك لاقف يو 0 وه لاق اننيب

 ُتِرَيَأ لاقف لوالك كال اهنا اعّذعأ ناقد ةلشت ١

 كنالاَح 5 هللاو تبلع دقل لاقف معذ لاف ُْث 1 اك نيككلا

 ىناثلا .اًيش هللا دنع كلذ ىنّرضي ال لاقف ١ ةليلق اَنْهَّدلأب
 مئاركلا 8 نوكي امنإ نال ليالا ى حدم باسنإلا بر ءاقك نأ

 2 مذ وهو هانمع انك اهعونل اًطفح ضعب ىلع اهشعب لمت

 أووضَت ال اوُبِرَتْغِ تيّدحلا ىو فعضلل 55 مصيف هنال سانلا

 داضلاب ىوصلاو دلولا ىف ىوضصلا 0 بئارقلا جوزت نأ“ ىا

 02 ىَوضَي 0 َىوَص ردصم ى ىوهلا نزوب ةمجتيلا
 كلذ نقيلفتم نوح لمي كلذلو لا رهلاو فعضلا ىنعمب

 رجاو لوكا

 ىلعلا لان ٌفرقم تقو مك ىا فونت نئتيح ْرْيَمَملاو ءادتبالا
 ىنعملاف فوصوم نم ل اهتأل ةج تككلاد ءادتيالا غوسيو

 6 و2

 0 لجر

 نباح انها 0 نال اذهو كلذل حلاو نيمتلا نم

 0 0 لنع 0 اهلا نوكسو لاى3لا متفب

 هم



 ممنوع

 اهوبا اهوخا هلوق ةروص هَدَرِكْذَك ىف ىِسراَقلا لاق ةقانلا هذهب

 امو خت:انلا هن تنأف اهيلع يقلاف 0 39 هما و

5392-2 

 رع 7 مع هنأ الا كلاخو 0 هاد 1

 كتيِنا نم كاخأ كّمأ 37 محلا 0 ىَرْخأ ةروص ٠ م

 يلع 8 ريسغت قبطني الو .ىهتنا 2 ىنم 2 وخأ كَنأل

 هذان فّئصملا لاق ام ٍفالخب تيبلا ىف ركذ ام ىلع هللا همحر

 ا( لب نيبستلا دحاي ةقانلا فصيل رعاشلا نأل قبطيي
 ختان 0 ىأ 0 دجاهملا ةنك هم نم 0 0

 ددرمأ *يبنت داش ”نيذاربلا طلفع قلل ظّلغ ةنجكلا

 كار 0 هر 0 0 50 0-0 0 14
 لاق فاق

 ل مهيأ نلت نسعتلكلاو نيجكْلاَو نعل

 1 لاقو
 كعضو لَك 26 مهركو كعلا لات ِفرْقُم دوب مك

 الْمَح زييمتلا ىلع بصنلاو مك ةفاضاب رجلا فرقم ىف زوجي

 ١نيفياَضتملا نيب لصفلل ةيهارك ةيماهفتسالا ىلع ةيربخخل
 ها يع

 ىلع عفرلا اضيأ زوكو .رعشلا باب نم لاتملا ن 6 كلو |



 ارا

 ىسضر لاق را ا 0 نحلل زيتي ةوكان وأ اذهو

 ةنع هللا

 لديفلمست 21395 اهلاك اَهمَعَو

 هدوكر ع ىأ فوانتكل اريح وا ليتعحم فرح هلوق

 ةخئعطقلا ىو لّيح لا فرح ةدارإ نيينعمل ليقتو ةرفا ذعل 50

 فرح ةدارإ !و ةبالصلاو ةوقلا ىف ةلثم اهنا ىأ هنم ةجر اهلا

 ريداعت ةغلغل لمتدكمو ةقرلاو رومضلا ىف ةلثم اهنا ىا حلا

 8 ىناقلاو هيبشتلا ىنعم ىف ةغلابملل فاكلا رامضإ اهْذَحَأ

 : اهكق ريمض الف ابهيلعو ًةغلابم فرحلا سفن اهلعج نوكي

 ةلوزهمبو لو لوألا ىنعملا ىلع ةبلصب فرح لا َلووي نا ثلاثلاو
 لوا قش ك1 ريمض هيفف كلذ مع ذاثلا ٍىنعملا ىلع

 ْذَيَو كلوق و ا ىف ةقلثلا ةجوالاو هيك 5 5 قتشملاب

 نيينعيل لبتكم تونلاتح 0 اهوبا اهوخا هلوقو 0

 هبشي اهّمعو مركلا ى اهابا بشي اهاخا نا هيبشنلا ايهدحأ
 يي 0 لبإ نم اهتأر قيقكلا 0 كلذ 0

 ؟9 و

 فيعض بهذم ىلع الا ًاريمض ضحكلا لماحلا لُمكي ال (

 .ةربغو ىتاسكلا ىلا بسني نعل



 عم

 ىَكْفَت رسكلاب تّيحض نم لعاف متسأ ةيحاض: هلوق + لاوس

 ةعيبر نب رمع لاق سيشلل تزرب اذا خفلاب

 تضراع سيشل اذإ ا الجر تأ

 مصخيف يشعلاب امنا ىَكْضَيَف

 اهيف ٌومظت ال كنأو 6 الو 05-5 الا كل نا ىلاعت هللا لاقو

 ام 0 30 ندع ئد 00 ىنيننهملا هلوق ا نكست لو

 .سمشلل ايلم م 2/0 ام نأ ل 0 ةدسج 0 ٠ ينشأ

 2-0 2 2-0 5و

 4 0 لإ 0 1

 لوم ءانسسلا ةيحاشضب 0

 لاق نييعلا 1 3 كلذ ريظنو

 | مهيطم ع ري اهب اَم

 هتفلعم ىارع نأل دلو لام هثأ الإ كلذك ْةَقَوَط لاقو
 اهّدعب ةويفم ينونب ودنو سأَوُد يبأ 1 انه نو دو لا

 سان نم نال 3 ةفرعم ال ىنم ضعَب 0 ابك ةزمه ال 2

 هرهظ قلك سوفت باو ذا هل ناك هذال ذل 7 ٍكرخ اذا نرمي
 - 0اس

 لامي ءاَنَبْلا نلدحلال يي د تف

 سو 0 دوسالا لاقو



 راسو

 0 2 0 لعبلا نم ع دلحلا هيبشت ىف امب

 2 ااا 0 هوطألا درفم وشكرا شح سا

 ْ :عمجو محطسم عجرم تيد لك ٌليقو ةراجماب ىنيملا نصحلا

 0 رلاع نع ةلقلا

 م .زوصقلا مالا نول نإ م اقر موطالا ريثكلاو
 رك راس ل امك 9 لاقي هيف رثودو هللذي ىأ ةسلدؤوم

 سيِلَتِملا لاق هللذو هني ىأ! اسييأت :ةسياو لذ لالا تكمل
 5 ام ماَيَأْلا هب فيطت

 رسكب وهو هسّيوي ّلعاف ملط لوقو .ريَعَتَي الو رَثأَتَي ام ىا
 00 علطلاو لطلا :لصأو خلط اضيا لاقيو دارقلا ءاطلا
 ناكيلط ةقانلا كل تر تلاق اهريغو لبالا 0

 0 ةقانلاو ةناعلا كك 0 د ِنْيَكيِلط دحأ
 :2عهم د5

 اَهَعْلَح ني د ا 0

 .اهريِفَرَو اهشاقثأ امل ءادهس

 نم لاح وأ اهدلخ نات ربخ امإ 6 هسيوب ام ةليحو

 ريدقت ىلع هيبشنلا ةهج 4 ةقئاتسم وأ فروظلا ريمض

 ةلالدل فوطعملا فذح نم وهو ىناثلا ليوأتلا فورعملا ١



 لرد

 0 41 م

 ال امآلا عفر 0 ىلع تدّهشتسا امنإو ةعوشرم ىناوقلاو

 هنع هللا ىضر لاق .فّرصتي مل هنأ معزو «رخ مهو نييرصبلا ضعب

 ُةسْيَوُي اَم موطأ نم اَهْذْلِجَو

 ٌلوُرَمهَم نْيَنْمَمْلا ة ةيحاضي ِط

 اهتماخضو اهنمسل ةسالهلا 06 3 اعَدْلِج قالا

 6-5 د 0 ات 0 م 0 3 ٌةلاغ

 3 ةزمهلا متفب وهن 1 ع 7 انهت عال
 0 ةيركلا فانا هب 00 نأ زر لب كاع ام نُيعَتَي

 نإ قمع نيك هّنإف 0 ىنعمب انتا 2 ريتك

 ةوركلي مل ذخغللا لها نم اريثكو مكحلا بحاصو ىرهوجلا

 ولو ْلْبَأ اهب هيبشتلاف را ةافحسلا محل ةسالم نأ ىانلاو
 . ناك 0 36 ذخفأ رزلا دْلجب ا 3

 0 قرع د ليلا اني احلام

 لاعتلا اهب فصختو. نْيِلاَبَحل فاقخلا اهنم ُلَكَتُيِو سّلمألا

 0 2 كلذ تيس !اهتإليقو رقبلاو .ذفنقلا موطالا ليقو
 نم اهدلجو ريدقتلاو .ىهتنا اهدلج ظلغل كيسلاب هيبشنلا

 تيبلا ىف. موطالا نآب فيطللا ُنْبَع ْمَوَجَو . . موطا دلك دلج
 ءافخ الو .ىهتذا هدوقل نوصح لاب اهدلج هَّبَسش لاقو نيتّيضب

 .ةراعتسالا هنه اَمَوَط ”هيذ كرتشي ام ىا أ
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 تفع ة

 اهماقيف اهلحم رايدلا
 ُهَّنأ بسك نْيَجِرَفْلا الك ْتَدَعَت

 اَهُم ماما اهنلح هءاكلا لع
 :للا 00 ةلثمو 1 اقنج 0 1 وحلا اعضوم رغتلاو هب د

 ةلعب 1 000 00 ا 2 وظو , تدل ل فرط 5

 ا ل 55

 2 3 ع 5-5 1 ةري لقت يو ربخ امإو «ةياو ربخ

 كهنع هللا

 ىشلا ىلع هتلالّذل فرظلا نع الك بوني نأ ىلع اذه ١
 0 ىلع لك بصنب ديربلا لك تْيَشَم لوقت امك ةّيلكلاو

 .لاحلا واو فذح تيبلا ف نئتيح نوكي ال هنأل محجرتيو

 طبارلاف الاح 00 وهو اليك نيجرفلا الك نوكي نأ ىلعو

 0 انلق ْنِإ ماللاو فلألا وهو روكذم امإ لاحلا ىذب

 ريمضلا طبارلا وا 0 نيجرفلا الك ىا رّدقم وا ريمضلا نع
 نقل يربط نم هتمالسل مجرأو نسحأ اذهو بست ىف
 06 هرعت نأ اهفلخ ىف كلو .طبرل ١١ ىف لصأالا وس ريمضلا

 تراص ىتعمب ًةصقفان تدغ ريدقت ىف 7 الو ندكلا الك نم

 ام ىلع طابترالا نا اهل اربخ ةليجلا ْلُْخَأَتف نهجيحا

 .اًقنا ترسغ



1 

 ريغ ٍظَلِغل بلغلا راعتسي دقو .انُه ظّلِغلا ىنعمل ّلخدم الو
 راصتالا بلغ اهتإ“ ىلإ الغ 0 ىلاعت هللا لاق ا

2 

 لصالا ن 1 كلام ل 27ه 0 5 1 0 ضعبد

 ماقاو ىلاعت هلوق ىن ابيك ةفاضالل ءاتلا تفلح مث مهتبلَع

 لوقو ةولصلا

 06م جي

 و دوعن نمل 3 طْيِلَخلا ا

 اوْلذَعَو للا“ رْمألا 55 كرنلخات

 قرط ىأ نيتةنجولا ةييظع ىا 0 هلوغو ١. هنع 2

 را نم 1 ام وو نيجول أ نم ةبلص اهنا و 3 جول

 07 هيف ىوتسيو ليالاب ٌصَنْكَيو اف لب لش ىا كا -

 | طع 3 0 3 3 20 0 0 1

 0 را ام ىلع 5 اهيصن ع فو لحم ىه نع

 نع - ةبانإ هيفو اهينج ىا ةللمهملا لادلا 0 اهفد

 ناكو نيسلا جف وه ةعس هلوقو .ىرغذلا ىف م ابك نيننألا

 ىنيع اوكتف امدر مهّتكلو ةبهلاو ةنزلاو د نايقلا

 2 رو ةعَضلاو ةعسلاك عراضملا ىف اهكتفل را اذه

 ةهنع ربحت نم قبس ام ىلع ةدامننعال فرظلاب لعاف وأ رخوم

 ىف زوجبو قْنْعلا لوطب اهفصَي ليم اهمادق هلوقو .فوصوم وأ

 - ذم الا 3 0 ا

0 



 ازغلا

 ىنعيب قأَملا تيبلا اهقلخ ىف هلوق ١. ةظعو رجاوزب عابسالا
 اردضم ناك ْنِإو ليضفتب ةَقَْلَعَتُم ىسو ىلع ىنعمب نعو ةقلخلا

 ْمَدَقَتَي ال ردصملا 0 ْنَمَو لعفلاو نآل الجم سيل هّنأل

 قسامخلا لوف نم ماللاف 58 ىو معاو وهف اَعَلظُم ُةَلوُمْعَم
 َناَعْذِإ ةلذلل لَهَا كنع مْلِجْلآ ضعَبَو

 ىضر لاق .ِرَّذَقُم َرَحآ ٍناَعْذِإِب ال روكذملا ْناَعْذِإب ُةَقْلَعَتُم
 هنع هللا

 0 ا

 ةركلم 0 ٌءاَنَجَو ا

 ليس 5 0-5 اهفد 8

 2 ل اههعيجو نَلْخَأ ركذملاو ةظيلغ ىا ءابلغ :لوق

 هظلغ عم قّنعلا 2 بِكَعلا 00 4 لاق اضيأ 3 ْى

 ّرَصِقلا هب ا 0 روج الو انفك تايمر قب افك 000 لثآملاو

 ليم اهمادق هلوق عم لَصَقاَتَتَي اّلّمِل ركآ فصو عم الو ُهَكْحَو

 ةلوقك ىذاثلاو تلبس امك اهقنُع لوظ نع ٌةيانك هتاف

 ىِيَلَص ىولا ِنْيبْلا موي ثْلز ام
 بَلْعالا َلَثِم ترص ىَّدَح سول
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 2 فرح ىلع اًمهاتلصاف



 م

 لخدم ىبعتلا بر ع اًماكمو دعا انتاسمإ تشو ىأ ىأ

 جرو ُهَتيِدَمْلا قدص لخدم ن ا 8 ا ردا قل

 اهدلقم بعك لوق ةنمو .راصنالا ريصنلا ناطلسلاو ةكم قدص

 يناي ىنالثلا لوعفيلا ميسا نك 5 وبأ معزو اهديقمو

 دول الو َلوُقْعَم هل ام مهلوقك عومسم هّنكلو ار كم اضيأ

 ىلع ع ظَشلا اد ليتشا ةيناثلا ةلئثسيلا .نل الو ل2 ال ىا

 ب اهدلقم ىف كلذو ُساَنجلا اهذحأ ا نم عاونا

 هاا َِك 00 تفلاخت نأ 500 رهغ س ساَنِج 30

 رول 1 ليخلا ثيدحكلا ىو هنع نوانيو هنع نوهني 0

 وحن اًقحال اسانج اَيَراَقَتَي ْمَل اذاربريكلا اَهيِصاَوَتي

 حاصيإلا ُبحاص هب َلَثَم امر ةزبت ربه لكل ليو
 ناسلاو هاون )2 2 نما نم رما دلل 1 دي

 ءاج ام عيدب نمو ا 0 وعو عيصرتلا ثلاثلاو

 عرقيو هظفل رهاوج عاجمالا عاو# وهو 0 لوق هنم

 0 "هنوف ع لاقي نأ ةجرلاف هيلع هم ٠ هاني 0 عاون

 هفرط نم نوفلاو روج ل لاق رهشالا وه 2 م
 ىا فرط هلوق .لخدأ رهظل هينالي ارلاو 2 اولعجا ت13

 . ناشللا فيظ



 اه

 0 ضنك 00 ىلا ل 6 ع ضو

 2 6 رلا طظلغي عا 0 كرا ا نم ةدآلقلا

 مك امنذإو 00 9 أَطَح اذه ٌيعَمْصأْلا لاقف كلذ َبْيُغ

 باتك ىف ىر َسعلا لاله وبا لاق هعبذم قدي ام بئاجلا

 ٍرْيَهَز نب بعَح لونق فصول !| طخ نم نيتعاتصلا

 . يهتنا حجيذملا قلب فصوت ع اضيلا 2 اهلكلقم مكاض

 ىلع ءايلغ 5 لعد تيبيلا 3 لاك نأ فصولا 55 رك لقو

 اهدلقم مكاض 0 هبارعإ اهديقم لبيع ةلوق 2 ام

 1 يا ىوعتلا 0 سرفو ىتعمو اَنْرَو مكضلاك لبعلاو

 ةلبع ىَنْنألاو ةماخض مكَضك ةلابع مضلاب ل لقو متاوقلا

 كرد هر تاليع اضيا ةلبعلا عمجو لايع اًنهعيحا

 ايهلعفك مضلاب 56 ىتعمو اًنزو لبعلاو مكخضلاك وهو معف

 معقم 08 اولاقو هتالَم ةنمَعْمأو ةموعفلاو ةماعفلا هر لصمو

 اههتقيقحو ةَيضار ةشيع نا ما ىلع نفخ

 0 0 ع

 هلوغو .ةيضرم ةشيعو وليم ل 4م هنا ال رسكلاب م معقم 0

 تناك اذا اهنأ كلذو اهنم ديقلا عضوم ىا اهديقم لبع

 لئاَسم انهعو ويسلا ىلع اهل كرك كلذ ناك ًةظيلغ اهفارطا

 ع ار للصم ى تأت ةقلت ىلع داز امم د ةغيص 5 ىلوألا

 :لوقك اًنامزو قيزمت لك ىا قزمم ل لك مهانقؤمو

 انككصمَو اناسمم لل نيا



 لازإح

 ًاهلهآ ملاظلا ةيرقلا هذه نم ون اهدلقم وهو ركَذُمل :دانسإل
1 

 ع كلذو ربحا 3 ا ةلعافو ادتبم) نودي ّ 0

 ريغ نم ناَدْيَرلا داق ةزاجإ ى نييفوكلاو ىن نسل 1 7

 -و ةلرقف هحرألا نه نم كتلاثلا دجْؤلا 2 ىلتعو نامتعا

 ىلع بصن وأ ةرفاذعل ًةفص عفر عضوم ىف اّمِإ ٌةَلْبْج اهدّدقم
 ىلع ةرفاذعل وأ اهظفل ىلع :ةحاضنل ًةفص ضفخ وا لاكلا

 ىنءاج ام لوقت امك ةرفاذع ِرْيَغ اهعلبي ىنّلو ىنعملا ذا اهانعم

 ةعامجو ٍفوِرَح 8 هزاجأو وربيع ضفخحب ورمعو لير الإ

 ا لحب شايفلا ايعوجأ نْيَرْمَأِب اًخّسَمِك كِلاَم نبا مهنم
 0- هم د5

 لاق الإ ىلع اَلَْح عفرلاب ووُمَعو ٍدْيَو ريغ ىنءآج
 هسا 0 ب -

 تلفنم ر ريغ ديت ريغ قبي مل
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 ديرطل نص ةضرف هيناتا ةتلعافلا ىلع ةعوفم وألا
 افطع ضوفخم قثومو دم الإ ىتعم ىلع لمحلاب اهعفر كورو
 ىلع افطع 0 ذعملا 38 اًفطع : ةعغر كورد ديروط ل

 هلوق نم 7 ام ىدانلاو .ىنعملا داسغل ريغ

 ةمايح الإ قوشلا اًذه م امو

 اَهْدوُمك ٍرْمَش ارشح ىلَع ْتَنَعَت
 ايهنإ اهالجر اهدّويقب دارملاو .ةمامدل ةغص ريس ضفخ نميث

 باجأو .اهذيقم معف ٌبْعَك لوقي اذهلو دويقلا عضوم
 سكعلا زاوج اَّلِ ىلع ردغ ِلْمَح زاوج نم 1 ال هدأ اا
 اهدويقب دارملا ن 56 اج ضخل 00 هلا

 ةرواكل 550 تكل دا ةفص و أ ضرالا 8 0 ا



 امن

 ءاضلا مضناو مُكَض ةيوغل ىوألا لاسم ل كيش مكاض هلوخ

 لاقيو ىنعمو انزو اًطَلغ 0 ل داضلا رسكو اهكتفب اًمكض

 نا ا ا هنم فصول اأو ةماهشك ةماخض انكم

 را 6

 نزوسبي : -- 0 دو برر ٍ نزود كفو ريحا نزوب

 ولا ةّينب َلَصَوَو قالطإلا فلآ ع مث ففوللا َدَّذَش
 0-1 الغ 9 الب امكضلا 2 0 اًمَكِضِإلا در

 ب.سخو

 ةيونعم 0 تيب 3 ةماضضلاو 0 مثال ناكسإلاب ٍتامكحض
1 

 0 1 50 مخاض كذ ع ةيبارعإ ةيناثلا لجسم

 4 اميم 3 00 0 نأ د ةعبرأ 0 0 امان

 كنا ةلوصوم 5 نإف فقؤلا 3 0 3 ىلا

 صنع ملبق ل للا موب 0 الف 1 ليعي 1 .فقول 7

 1 ا ١

 ءآ 00 هيلع اول دَناَعَي ا َّث أوعبتتو را ىف ف

 قيصالا تالكخ عيمحلا ىف 3 - كلا لّيلق أآض مظنلا ف ريقك

 وم نسح دع ٍث َوْذَت 5

5 5 6 



 م

 لت ةنزوف عمِج ا ليق انا هبت .اعَم 7 09

 بالقنألا ىنم هواي 0000 ةرسك هئثيض كلون نكلو يس :ااي

 نككنتع  ليتحا نَرعَم اك ليق اذاو سيعو ضيب 8 0

 نوكي ل ىناثلاو كلك نوكي 7 املا َنقيهلَو ةدوببس

 كيدو ليغ وحن ىف ةدذع زوجي كلذكو رهاظلا ىلع رسكلاب العف

 2ع 2 < نو ع 0 5

 َةَلعْفَم وأ َلعْفم نوكت نا ةشيعم ىفو العف وا العف َنوكي نا

 و 0 5 اج | م 9 0

00- 

 ا اَعَذ ىراَج اَذِإ َتْنْكَو

 7 م ناتسلا 2 1 1

 وبار قشي ىذل 1 ا ةفيضم كسه ن ناكو ا

 0 كيد 1 8 بِجويو 00 ةذوضيلا 20 ةشوعم 0

 ةبضلا َلَعُم امّنِإ لوقيو رهاظلا ىلع اهثزو نوكي نأ ةشيعمو

 ىتلا تافصلا ىو سيعو ضيبك 0 باب ىنوكنلا اذه ىف

 هنع هللا ىضر لاق .نتقولا اذه ريغ ىف اهب كنظ امف

 اَهْدَيَقَم ْلْبَع اَهْدَلقُم م مَ



 اا

 ةراعتساب سيلو :بستنلا ةادأ كرننل خيلج «ةبيمستن اذهو ٠ . هنفخو

 0 008 روت 1 .هنينشتلا 0 0 ىلع هلابتشال

 نيهجو داسحأ ُتَحَتُف ْنِإو اهرست ءاهلا و 1 يعل -

 ٍلاَكِهْناَك هو َضاَهَل :
 َ ا لاقو

 طيقانلا قَّمَللا عم اًيفطو 0١ دات ماعتلا الِإَو

 2 نم رع قَحلا كك ءاعلا ع خارف ةلمهيلا 2 تا

 ةردع 0 نم ُلَوَب وهف اذه ىلعو د لثنع اهحوتفم

 نم ةفص نوكي نأ ىنانثلاو ةركن نم وا 1 لك ني لك لك

 6 0 قول وهذ 50 0 ا 0 مهلوق

 اقعن ناك اذاو اًنْمَض 0 ةثدافإ تناكو 2 قاهللا

 هيب ىازو 0 ءاَكك د 3 1 قو هتداغفإ 0

 لمرل ١ نم دس ا ىده 5 عيج 0 0

 0 7 ىشب سيلو رصبلا ى هلم د ى للا ليبيلا دارملا ليقو

 ا عمج لييلا ىدادغبلا فيطللا ليعو ىزيربتلا بيطحخلا

 6 0 فورعم ضر د3 الا نم ليملاو ىريربتلا داز ءاليمو



| 

 علا 0 0 نومعو 0 0 0 ا ىف ب + قرش

 ٍ ير ًلدتساو روبل لوعف ةّيبر 0 سيل ؛ هنأل اًّدج

 هك نسم 0 00 أ مم هتوييس كلذ ت6

 درغم و يع ثم نيتيعب ىأ درغم ىتيعب هلوقو ندتكاللا

 فص أ فوصوملا ةناكَعأَو اهدعب نيقياضتملاو خفصلا ل

 رخالا لوق هريظنو فوذحملا ىناثلا هيلا فانّملا
 اًنيِحَت اًديح َةَرَجَو نيعأب ٍيرْلُقَْلا َداَيِطْصآ اَلِإ َنْئْيِبَأ

 ناكسإو 1 2 د ا ءابظ نيم لثم نيب ى 5

 كشاف ىوقيو ل 0 ليقنح و هبا نع قرأ

 :ليووقو جورف لوقتف ةزمع لا واولا لادبإب 5200

 يعم بيشو لع ىلع 0 سوق عيج 8 ا لاقيو

 000 0 لا 0 دخلا مومضم بلقلاو ىنيواول |

 .ةدحاو ةبلك ف تعيتجا كفو سايقلا



1 

 شيكط 3 ُ اف هيلا ةرورض عْذَت مل كلذ أ ىناثلاو هبحاص

 انمَّق اك عذر لاب قيرطلا سمط اولاق ىّذعتي 71 ىّدعتي

 ةمالعلا وهو ملع عمج مالعالا هلوق . قيرطلا .قيرطلا عيرلا ِت تَّسْمْطو

 ةمالعل مالسلا هيلع سمع تاو ىا ةعاسشلل ملعل هنأو ىرشو
 هب ملعي ام ةيَقسَت اههجوف ةعايج ا ةءارف 8 ةعاسلا 0

 9 مالكلاك مالعالا ىلا سماط ةفاضإ ىف ءالكلاو ابتلع

 5 شماظل فص 0 تا . ىرغذلا ىلا ةخاضن ع

 ال ربخلا ع اربح كر 3 نقأ م انه لوهج# سماط لك 0

 كد ف 0 ذر ةلكافلا لت نآل !نكوم ول

 هَل تفرح اَهَفْلَح نم ىكب اَمَاَذإ

 لوصف ْمَلاَمَدْنِع قِشَو قِشب

 ةركنلاب ىدتبأو ةدكوم ةيلاح ةلمج د ملو ربخ فرظلا ن /

 0 نم ركا لجر نالجر ندا كك اليصفت اهعوقول

 اذا هب قشلا 0 ربخلا لوحت ملو ٌةفص اندنع نوكي الو ١ هتنكأ

 لاحلا نالخب اًدحوم نوكي ال ربخلاو لوح ريغ ناك ةدنع ناك
 هنع هللا ىضر لاق .باوصلاب ملعا هللاو

 لوالاو بيغ وأ 0 لهاشك بئاغ عيج امإ ودعا 0

 لّصالا ىف بيغلا نا : راج هنأ عم يناثلا الإ 0 وأ ملو' لوا

 رئاغلا ىلع روغلا ا نداعلا 31 قل مذ باغ ردصم

 ةردقم ةفصب فوصوم [لتيملاف امهنم لجر ردا ١

 .صوصخلا غيوستلا عجرمف
54 
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 < هو ظنك نزال وذ ضرس

 اًدْدِج تدّدْعا ْنَك هللا َلاَقَو

 ءاقللا اَهتضِرَع ء ٍراَضْنأْلا َنْم

 اهفحا نيهجو تيبلا ىف [هتضرع ردستلا 86 ىردربتلا ر كو

 ةضرع نالغو ةيلع ىوق ىا رفسلل ةضرع ريعب مهلوق 0 هنأ

 هل هتبصن ىا اذكحل ةضروع هتلعجو هيلع ىوق ىارشلل

 ةضرع هللا اولعذ الو ىلاعت هلوق هنمو عنميو ضرعي ام ىناثلاو

 نأ مكل اًعنام اًضرتعم هللاب قلحلا اولعجت ال ىا مكتاميال

 ك5 نّييَنْعبل نُيَّده 0 كحاول عاسم الو ا

 دوقعم ىأ فاضم ريدقت نم ل ال و .تركذ ام ىلع 2

 الول أكتبملا نال ارابخإلا - مل ا اذه الولو اهتم

 م ىا هللا دنع تاجرد مه هريظنو ربخ لا ريغ ريدقتلا اذه
 قيرطلا سمط نم لعاف مسأ نيماط هلوقو .تاجر د ووذ

 0 اذا اسويمط 2 سيطي 000 رد مينلا 0-0

 ىنعمب ى 1 0 بععلا "د امهدحا نيهجول

 يلع لا انتف نوينايبل ! امو لبنا عر ,كلاو ِ ٠ نس 5

 ىلع م. موك ربخلا نأ اهذم نب د الو ةيشلاتنملا 0 انو أ

 "ل ىقدصي . بحذف !كتنيملا



 اا

 رت مل كلذ الولو ٌةّيظفل ةناضإ ىرفذلا ىلا ةحاضن ةفاضإو

 درغم ل 0 مسأو ىاو لك تنافخو ال نا اكينلا لك 5

 أ 3 : تانج كيشلالا ريظنو .ةفرعم بانكلا ! اذه

 هسأار شط م لكب ها لس

 بدباندعو

 سيعنم ةبهص طَلاخم 0

 نيودنلا ةيذ 3 هنا رك تناك اهل 0 ىطعم 0 لك تاما“

 ترو ناقنم للف هبكرت ريعبب كومه لس دةانعمو بصنلاو م

 رّذَق ناو ةخاضنل فرظ اذا هلوق ٠ ةرمح ا ىلا ةضايب برضي

 اذا ىا فولد باوج وأ اهطرش اهلماعف طيش رشلا ىنعم اهيف

 ةييسالا ةلمجلا وهو روكذم باوج وا اهايرف ةذ نخاضن تقرع

 0 0 تفلح 5 8 ىلع اهدعب

2 

 :نالتتم+ هللا لتف زفات ف

 0 تي هيدقتلا ةيناك 0 4 ذأ كلذ 1 لادلاو

 ةليملا ٍرَدَقَت مل ا اذاو ءادتبالاب ال 6 - ةعوفرم ريدقتلا 0

 0 ةفانلل ةينات ةغص ىهف اًباوج تيبلا ىف ةيمسالا

 ا ِن يم لوق هنمو اهتمع ىأ اهتضرع ءلوش 8 1 وا

 ١ هنع هللا

 ردا لعفي نم سابعلا ىبا لنع ردصلا ةياورو |

 ءاوبس اقلطم ءافلا_فنذح زيج ال هنال تركشي نيحرلاف

 .عْذَت مل وا ةرورض هيلا تَعَد
4 
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 هلوقك نحاولا نع نينثالا ةبانإ وفو !ذهسكع مهمالك قو

 اَماَرِحلا هْيَرَهْبَأ وذ ْعطَقَي
 هلوقو ٍدكأو رهبا 3 امنإو

0-0 30 00 7 00 

 ىنفاس ل وخلا 0 م اَذِإ

 اا ٌرَمَقْسأ ِهْيَقْثَأ ٍفاَرْطَأب

 نيقنا نيرخأيلا يمس هنأ ليد كلذ نم نوكي نأ ليتكف
 كو ة«تمهدش اذا ةفوسا م لاقيو لكلا 0 ا ة هب

 نم 0 ةيغثا فتح تام اولاق نا :ايكلا ىبال ةياهنلا

 رعاشلا لوق كلذ

 0 00 6 2 َي

 00 ف م 0 كلذك ةينثتلا 31 اوم ثرفملا

 .عيدحا لقو بجاوحلا ضيرعو تكاطقتلا ميظع لجر اولاقف

 يللا 8 3 0 نع 6-1 لحاولا ةبانإ

 مدس 0 |

 عمْذَت 0 هم 05 كح

 هنأ ىلع ٌنكل هب لوعفم هنأ ىلع اهلوبعم بصتني الف ىّردعتلا

 .5ب لوعفملاب ة«يدش



 ا|ه

 بصن كل ْق ىرغذلا سو ءاي نع يلقتم ا نال

 0 0 لح مق 8 ا لصالاو ملل

 ا شا ما ىرفذلا ياو ختانلا ريبض تت ىرض ذىللا

 ريس نع لأ تبينأو فوصويلل ا هت ١ كي لوعفملاب

 ةفاضإ مز فيطُللا ليغ معز امك 2 نع ةفاضالا 00

 هرئاظنو مكملا نسح وكان ىف تكلا أذكو هسفن ىلا ءى

 ِنَسَحو 1 ركمابي تروم لوقت كنا اًعطق كلذ ىلع كك 3

 انأ اهقذوشو 0-00 اذا فصلا رخدي ١ | 2 ان

 2 00 لاقي 0 عين ليلد الف انه ةقشكلا ثيفنأك

 مئاق درغم ىرغذلا هلوغو : فونصوملا تينا هل ىرفغذلا ثينأت

 هريظنو ةدحاو ىرفذ ال نايرفذ اهل ةقانلا نا ةينثتلا َماَقَم

 ساو موي نسال انيعك د
 5 هيا

 ثومحل اهعمد ىراجب كدكَع

 ييبتلا ىلع تبصتتأل ًةركت تناك ولو ةفرعم اهتأل كلذو ١



 || ع

 3 ا

 ءىشلل هنعيبطب < 2ىش غةبسانم لاحملا نمو داو نفيا

 رمل لعق ىلع لعف ةييلاب 0 نم 3 0

 لدَع ةولعو ةكنم 0 ءانب 8 لكالخا د ةامهملاب م

 58 ألا ٠ 0 0 0 1 2 نفر كجرف 0-0

1 

 3 علَح 6 ّك رقنلا ىو ةيكعمل ١١ لانلاب ىرغذلا هلوشو

 00 5-0 ايهنم فراس ام لد ىو ريعبلاو ةخفانلا

 ناسو كرسخألا تناك ًةبيط ٌْك رهاظلا ةحشأر رلا وهو نيحاتي

 بح ل ىأ رفد 1 ىنايلا نمو كذآ كتم 5 لوألا

 درك يتلا وهف ءافلا ناكسإو لادلا لامعاب رفذلا اماو عير
0 2-- 

 لوقو ٍراَعَد 3ك تنس اذا دلل امنت تن ىا هل ارف3 مهلوق هنمو

 ا ايندلا ةينك ىف مهلوقو ةارف رفداو. ةنع ةللا عر رم

 هي الل 0 فلا رّدقي ب رعلا رّثكاو رغد 1 ةخبها للا

 مهضعبو ةنونم ريغ كيسا ىرْغَذ هذه لوقيف 'غ ىركذلا ةقلاك

 1 ماهب ىو اال 00 مهردب قاحلالل اهرّدقي

 بيِطلا وبا لاق رفدلا ىلع ةيعادلا يف ٍرَضَقفي لغو ١
 مت ىنتنلا رفللا ةهحرش تت ىدحاولا لاقو ركع َنَكَتَكَو

 ىهتنا اهتبحل ةيهاذلا هب ىمس

 هباشو :ةّييلعلا :عامتجال نثتيح. نيونعلا اهنغ لزتخُي ٠

 .ثيناتلا فلا هبشت قاحلاإلا فلا نا ثينأتلا



 النااس

 ريغصلا شقخألاو جاَرَسلا نّباو ْدرَبْمْلا معز ىتح نم ىلع
 ىلعو .هيلا عجري يناعملا نم اهل َرِكَذ ام ركآس نأ ييْيِمَسلاو
 و ل ل هجوأ ةنلخ ا ايل ةقلثلا :جوالا

 ؛ٍلماعلا ة رَشاَبِمب اعفر نود ىناثلاو رغاذعل ًةفص اعفر

 ا : ا يلة
 ةخاضن هلوق .فصولاب نصفك نع اهنأل ة رفا ع نم ب

 ناتغلابم اهيفو ةخاضن ةقان لك نم ىأ | فيدخل نم
 اع 1| لعاف نم لوك اهنألف ذا لا ا ٍةداملاو ةن رلا ىتهج

 ةيصعملا, ءاحلايدهضتلا نالك ةداملا اّمأو ةغلابملا رريثكتلل

 0 ةليهملاب حصنلا او اولاق !اذهلو ةليهملاب ميضنلا نم رك

 اذه .ءاملاب م ناتراوف هانعم ناتخاضن ىلاعت هلوق ىف اولاقو

 عضاوسلا نأو قاقتشألا لها قاّذُح لوق هيلعو تورحبل د
 كلذو فيعضلل قفيعضلاو ٌىوقلا ىنعبلل ّيوقلا فرحا حتت ضي
 ءىشلا رسكل ديدش فرح وه ىذلا فاقلاب مُصَقلا ا
 ثلا رسكل وْه ب فرح وه ىذلا ءافلاب ٌمصفلاو يبي ىنح
 0 َبوَقعَي 1 مامإلا َلَوَاَت اذه ىلعو نيبي نأ ريغ نم

 ايساعتم يناعبلا فورحلا نيب ّنأ َناَمْيَلَس نْب ِداَبَع َلْوَ

 رهاظ ناسف عِقوُم هرهاظ 9 :ليح 8 اننايعست

 نوجلاك نيذاضتملل عَصوَي ظفللا نا اهنم ةَّلِدأِب كلذو

 الف ًةفص فرظلا نوك ىلع امأو فوذكلا ادتبملا كيري ١
 ىف ّليع ام اهلماع نا روهيجلاو هيوبيس بهذم ىلع ةرشابم

 .اهعوبتم
 ةيآلا ريسغت ىف ىراخجلا لاقو ىواضيبلاو َةَدْيَبِع وبا هلاق

 هعنا.ناتضايف نافحلاشت
0 



 ا

 1 كنب نسير لدتا لع فظل فبع لاق لكنا :لوق
 لّوالاو .ىهتنا ةخاضن ةقان لك ىه ىتلا ىا سّنجلل ةَْيِبَم

 لكحل ةكشناد هنأ 6 هنأ هل لقف جرانلا انمار

 هو غد

 اس خم لس سس

 * سا ةييببلا م َذَعَتَي : نب ال هثأل زوجي ال هنأ قيقحتلا نكلو

 ىلاعت هلوق ىف ابك هل اًنايب اهرورجمو نم َنوكتف 100 ىَرْذي ال

 نينا مولعم انه مدقت ىذلاو نآترالا نم سجرلا اوبنتجاف
 لك ىف 'ىعلااىا اون ىف هلوق مت ةرماذعلا ةقانلا وهو

 رسفت ال ةركنلاو ةركف ىهو ةرغا لع رسفملا نال لكشم ةخاضن
 ال ةاسمنا نم لاقي نأ باوضلا ناك امنإو ةدوعملاب

 بهذ نم رواسا نم اهيف نولحي ىف اولاق ابك ٌةليج مسفيلا
 ىه رواسا نم ىنعملا نا سدنس نم ارضخ ابايث نوسبليو
 00 نردلتمي مهنا هرغ ىذلاو سدنس ىه ابايثو بهذ

 ناتوالا نم سجرلا اوبنتجاف ىلاعت هلوقب اًبلاغ ةّيسنجلا
 رسفملا ن ال كلذك هوردف ايتو ناثوالا وه ىذلا نولوقيو
 .كلذك رَّنَقُت اكاد. ةنيبملا نا ةفرعم ةريسفغت اورلقف ةفرعم

 ا دال نوكت نا وهو ركذ انم رهطا اًنلات اهجو. نم لمَتْكَتو
 ةقان لك نم اهذاجيإو اهُقْلَح ىدتجأ ةرفاذع ىا ةياغلا

 بلاغلا ىنعملا وه ةياغلا غ[لتباو لصالا مَرَكِب اهفِصَي ةخاضن

 . مصالا



 ا

 اذا لمجلل لاقيو ةميظعلا ةبلصلا ةقانلا ىو قضافلا محكم

 جاسم فيأك :فلاو لوا مفي ةَرِفاَذَع اهعيمجو رِماَذَع كلك ناك

 ف عيتجا لغو فو لص كيلذ ىلد درفملا 28 تكا ىنلاب تشيلو

 000 نم 0 0 ود 8 6 ام ريسكتلا اذه

 هل ات ذآ

 هلك نيكلا "8 1 38 520 عم ىنعمب ىعو ف

 را 0 3 ن 5 قيحاو ليعمسا 2 كع - بهو -

 8 0 3 3 3 3 7 1 ةنم ىّتبي الو ِز

 عنكم 0 لاقر لاو ةقانلا كلف ريعبلا لق 2 54

 لاقرم اولاق اررتك ح اذاف ءان ريغب ُلِقْرُم ٌةَقاَن لاقيو بّيَحلا
 هلوق . ناوعممو ءاوهمو ءاطعم لثم ليلت لعُف 2 نم ٌلاَعْقِمو

 :تأكو ةجحدَصلاو قنعلا نيب فدلقحا علق ع وه 0

 ىف هلبت امل. ليكات تيبلا |لهو :ةنوشل لاعبا بس

 ةفان الإ اهغلبي ال 3 هلع 3 ةانعمو ةفاسملا لعب ةداغإ

 نم 0 نا اذا اهتفص نمو ٍوْذَعْلا ةعيرس ل 2000

 ايف 0 اكل نم ىنيعونلا نيه ا كلذ 6 تراس رولا

 هنع للا ىضر لاق 8 مل اذا اهب كنظ 0 كتل

 نسم هنود تل نيققحملا نكشه مجارلا 2 ىناثلاو ا

 ١ك



||١ 

 طشوتل دحاو ريبضب نيتليجلا ىف ىفتكا اله تلق ْنإف
 اضرب نينيَسلا نبي 3 نأ اهنأش نمو امهنيب وأو 5

 ال .تادرفملا نيب كلو مارلا 17 ايَنِإ تلق كحاولا ءيشلاك
 كليز براض ناذع 00 زوجي 5 ىرذ الأ 0 نيب

 لاق 2 20 نان كرت اًديز َبِرمغَي ناذه عنتميو كرات

 غوسملا ن نا نمي وو ىث كوكل تلا ةيواعم نب م هاشم

 عم 4-5 هد نأ هتمركأ 0 ماق 0 0 8 بصنللا

 ب 3 َدِرَفَت ا ىهف تلق 8 9 ىرت انيك نيملمملا نيب اهتأ

 ريدقت عيبجلل ا هلق تلق ْنإف .اانر كَ 56 بلع تا

 ريطُي ىذلا اوزاجأ ىتح ءافلا 5 ةدحاولا ةليحلاك ندا
0 

 امو اهدعسبد م ةيببسلل اهتال تيلت بايذلا ليز 01

 ةليكلا مححا 2 امهو ءأ ارحلاو طر 0 يَتَلمَج غلا ذمب اهليق

 لا هوه

 و م 0 4 0 5 ا هنأ ل الأ اولا

 هنن 0 تمر 3 هري لقت 12000 9 بوصخم هنأ 3 9

 هنأ ريغ .اهلبق 1 خيلعفلا ىرغصلا ىلع ةفوطعم ةيلعن ةليح

 ام الإ [كدتبملاب اهطبري دئاع نم اهب ريحا ةليكل ّنِب ال

 مزل ةفوطعملا ىف طبارلا ليقف ناف ىنعملا ىف !كتبملا سفن ناك

 لافتا ءىشلاك 9 تراطصلا عم رج بصتل ءافلاب اهنارتقأ

 نورتثكالا ا الا را اذه د دع نع اهطبارب ءانغتسا

 ةقطعلا بجو ال ذأ ةيعلالا 3 ديالك رهاظف كلام 6 اًمأو

 ْ 5 فطعلا عنمي ال هذا 0 موهفم لب ةلئسملا



)| 

 فيراَيّصلا ُداَقْنَت ميِهاَرَدلآ ىفَت

 ه«فاف ميهار كلتا امو فّريَص عيج هنأ فيرايصلا ىف دهاشلا

 لاق مهر د ىف ةغل ماعر د عيج

 مارح كنج 8: 15 تعتبال ماهرِد اَنَناِم ىِدْنِع َناَك ول

 ىنوكي ةلمرل !| نسم ليكلا 0 2 لاق لصافملاو

 اذ اًيفاص وكف كلف. اك جرف راَعِص ىصحو ضارضر امهنيب
 قكيز

 َّث 0 يي 0 ناهجول !( - 3 كل

 عن حض

 مجر مح لقش 00 وأو 3 را 0 نإ 6

 وك جورخ رددتسلا 56 8 ل داَعِسل زيمضلا

 إل فطعتلااو 1 ىف لصالا ل ءوكلا أ ٍينامبو يو

 ندم كاملا ِبْساَنَت نالف ىنايبلا انآ تانعشسالا
 8 ىف هيفذقأ نا ىلاعت هلوق 8 ىرشخمزل ١! لاق "3 اهرف 05-8

 20 دج لحاسلاب 1 كايلي ميلا ٌّث 0 يايا

 ا : نإيف ا 0 نم 5 1 2ك بلا

 5 0 ام تلق توباتتل ١١ ره 0 ىلا ىَقلْملاو روق 86

 اه



 اء

 ىلاعت هللا لاق ههيدكم زوكيف بّعَكمو عضرمك كقومللد

 ِبُيْوُذ وبا لاقو عضارمل رملا هيلع انمّح

 ديكو ا 12 فوم اينو يحم را

 نان م

 ٍلِفاَطم ٍذوُع ناَبْلأ يف ٍلْكَخلا ىَنَج

 اهْجاَمف تيِدَح راَكْبَأ َليِفاَطَم

 ليو تلا هام لثفإ امي باعد

 ٌةبيرقلا نكاعلاو ٍلوحو ٍلئاك ذئاع عيج ةمجعم لاذب نوعلا

 نا دوم كاع - ليخلاو لبالاو ءابظلا ىم جاتنلاب لِهعْلا

 3 مايا ةرشع ا اتاكف ناروحو رثاحو نامعرو عار لتتم

 ال هد تقدمت 0 ىهف ٌرَشَع ل وأ اهجاتن مود

 ١عءابشإ ءانلاب لي أو 1 اهعبجو اهلفط اهعم

 :لوقك

 مرا اهنم كرا 0 ةقكلم 3 0 2 فذحبي

 18 ةمومبضم مهم اهلو ١ خفص 56 2 ةادموأ 0 ف1

 نم [قوكي قنا لمتكف يالا كت 6 امأو . عل تسم يح 3

 00 ني ا ع

 اّمَأو مهتار ا عجرب 8 اح نا ل 0 صبلا بهذم

 - ل 5 لاس ىش ءابلا ةدايز نوزو جيف“ وخلا

 00 ىف كلام



 |ءال/

 قيتعلاف م ىلعو لصالا ميركلا امهريغو ليخلاو لبالا

 قيتع سّرَف ساّهٌعلا ىفو ىَنْعَمو اَنْزَو ماركلاو مدركلاك قاتعلاو
 ىأ قوتك مخ وا مهلوق نم وهف اذه ىلعو ىهتنا عئار ىأ

 ركب وْبَأ 2 !ذيهتو ليغ بويعلا نم قتع 0 نسح

 ىلص هلوقل ليفو ههجو ا ىضر قيوصلا
 ىذ دمرقلا . 1 3 هللا قيتع 00 مد 3 هيلع هللا

 6 ال 0

 ىتدحعحخ تلا والظ |ذهو .رييزلا نت رع بف# هلاق ئد تاعي 2 ىش

 ليخلاو دلل 0 قيبتعلا احل ك + ام ع كي

 0 عيج 0 00 َُث نامل عجر ةعب 2 رس 8 اذا

 اف : ليعاَقَم ىلع 3 ماعطم

 يف ميِعاَطَم اَكيَهْلا 5 نيعاطُم :

 ذل يصقلا 56 3 بعك لاقؤو

 محام تلات اذإ َنوحَوْفَي ال
 اولين اَذإ اًعيِزاَج اوسلو اًموَع

 ىريسكتلا نم ميبلاب ٌةءوٌلبملا ةغصلا 0 امذإو

 ركن هك لهو و 0 ٍلوعْفَم نزو 37 را 5 ا

 باس 5

 هداك ا 1 5 نم نكشحسوو 0

3 

 ىرقل ا

 .هةقعيرسلا ال 0 ةلهسلا اهتأ رو مهشملاو |

 قلاطم ىلع 6-5 ةاحنلا ضعب ركد ن لق 5 ملعا م



|] 

 ع يفعل 2 دو

 كلوق ىف تاع برعم ودو يكسر 0 0 جدنرالا

 مهنيب انقرف ىأ مهنيب د انليزف هنمو هتقرف ىنعمب هتليزو تلز

 مل تلف نات وس لا ّلَصولا انعطقو

 وْبَأ زاجأ لضر رطيبك َلَعْيمل لمع ُهَّنَأ عم لعق ْهَنَأب َتُسَرَح
 ىف مهلوقل ُتْرَكَذ ام ُباوصلا تَْلُق نيهجولا هريغو ءاَقْبْلا
 رهمضلاو 001 ْةَلَيَو اولاقل َلَعْيَف ناك ولو لييزتلا ةردصم

 مالا نأ ليلذَع 00 اهنأل ضرالا ىلا دكآع غّلبيب ُلصَتملا

 نوكي الو ُةَصْيَرَأ اهريغصت ىف مهلوقو ءاشي نم اهئروُي هلل

 تال وم اكل ودق راو اق لقبا ف قاع ل

 َمْضَي ال رووجكلاو راجلا ضل ًةَفَتأَتسم 05 الو اهب اهطبري

 رابخإلا َعَتَمُمآ انه نمو ضراب نونثاك سانلا عيمج ذا ةّيربخملا
 فصو اذا - موي ىف ديز كلوش وكان ىف ةتحلا نع نيمزلاب
 قاتعلاو .ٍبّيظ موي ىف كيز كلوقك ةَدّيَقَم ةفصب نامزلا

 ريدقت نم نب ال ذا (اًريدقت لعافلا نم َلَكَيِو اًطفل لعاف
 عم ءانكتسا رح ءىَش اهغّلبي ام ىا هنم ىَتْثَتْسملا

 ردنو ْفْنِه الإ ىنءاج آم رثك اذهلو اللا ةاعارم رثكالاو

 ةبيركلا ىهو ةبيج عيج تابيجكخلاو لن الا اع ام

 نم قيتعلاو .تاعيرسلا ىا ةدّدشملا ءايلاب تاّينلا ىورسو

 ل ل

 قاتع اَهْعْلَبُي ال لوقت ابك اَمِع الا اَهُعَلَبُي اللوقي هناف ١

 نكت مل كلذ لولو ىّمعم ةتباث اهّنَأ َر بقاتطتل همام الاف

 . ءىّشب ءانثتسالا نم ةليسلا



 توبت دييقتل َن 28 9 ايقدحا نيهجو لي تسمأ هلوق

 ىنيبلا اادغ 57 ىلع كَلُذَو تا نمزب مسد 50 ربخلا

 ةديعب ضرأب تسماو ٌةَوُدَع تلخترا اهنا ىنعملاو ةودغلاب

 اليسا نايل سلا 2 تا

 ديل كنع حار و نلاناهتتع نحل

 َش م هع رد َيِطْعَأ ِهَّنأل داع نْب َناَمْقَل رسْنَأ رخآ

 ريضملا م عيا رهاظ ُداَعْس هلوقو .اليوط معي رسلا
 نفح ةلقع فيعلا 4 هريمض ركذ دعب تيبلا اذه ىف ُهْرْكْذَو
 داعس امو لاق مث اهرثا مّيتم ةديصقلا لوا ىف هلوق ى هنم

 رهو مالكلا نم رح عون ٌفانئتسا ع انه هثأل 7

 فصو نم كلذب َلِصَتَي ام ركذو دْعبلاب َداَعُس ٍضرا فص

 ىبرغلا بذاجب تنك امو ع 00 ءابلا ضراب هلوق .ةقانلا

 3م نوكحكم .ن ايا نيهجو لمتحكي اهغلبي هلوقو

 عك نياوعتت كلا« لكنيح ىَذَعَتيِف عَ د ىنم فيعضتلاب

 00 لوالا لوعفملا َفْذَح مث اهييغِلبي :ام 0 ةلسملا

3 

 ىيشيك - تالاف تقلا رض صاقلا َّث ىّنعمب ا 1 ارك

 لاق ىشمو

3 



 [.مع

0 

 وفد ءاجو 3 ام لعب ليودلا لوصح نط ىفني َنآ زاج

 عيتمب الف ا  ىش ال ناكيش لقونعلا ٍ ةثومل | تثلخ ةدوملا

 اي انذاك ل ايي ىلع اهلاوذ نم هعمل 0 ةَدوَت 3

0 

 مدخلا دوعي ًةَقولام ٌةقيرط ءارعشملا ن اف كلذ | انو

 دام 5

 ىذ كلذ ىهسبو ةريخلاو شهدلاب اًناذيإ ضقنلاب 58 ام ىلع

 هلوق كذمو 58 عيدبلا ملع

 0 عاام“

 0 00 3 ا فق

 378 سا دي

0 
 ةلوكو

 ِدهعَتم ىلع 0 تك كْناَم

  2 1ل ١
 : هلوق اماو

 وهمه يدع

 اند اذإ ٌبحملا نأ اومعز كَقَو

 نم ىَفْشَي َىَأَنلآ َنَأَو لمَ
 كنب اما ف شو لَو افيدك لكَ

 ٍدْعُبْلا نْمرْيَح راّذلا بِرُق نأ لَع
 ايا ان

 عاتي َسيِل راَذْلا بروش 3 كف

 ع ءِذِب سل ةأوهَت نسم ناك اَذِإ

 صيصختلا ع ىنم وه امناو ممثو نيل امدح كلذ ىنم سيلف

 ريخ ال أ ىلا اهل ىدانلا تيبلا َرْذَص نأ كلذو دييقتلاو

 ىضنتقا املو هرجع ىف ةركذ ايد دس الا د دل

 َّث ركذ امب كر لقسا لاح لك 3 0 0 ن 03 اذه
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 ريمض أ ناطيشلا ىلع !ةَعاَع دقي نا هليبقو وه مكاري :نأ

 مبهكصتسوب ةءارق كن ديوي اممو قر انالشل ناش تلا

 3 لصالاو عباتب عبتي ال ناشلا 1 بصنلاب ةليبقو

 هلعافو 0 0 ةقتاعسم 0 5 6 : ياو رجا

 ةقتاتسم ىو هلعافو لاخأ 5 ةيلاح 0 8

 ىف ٍتَبْثُملا عراضملاك امب ٌيفنملا عراضملا نآل ةّيلاح ال اضيا
 2 2 18 : نم 5 فرجت بوجو

26 

 اَمّيَتَم ابص بيّشلا َنْعَب كَل امك

 ءاكلم لاا ترق نا اهل 0 الو ليون كنم انيدل ةعبارلا

 وأ ةليعم تروق ن ننصتلا اهلحو ةفاتسم نلةنيح اهنال

 ىلع نيلوعفملا ض52000- 0 ةء لالا ىلع ناث لوعفم اهنأل ٌةَقْلَعَم

 سايقلا لوقأ امر تْمَقَأ رخأتملا ساما تا لاق
 لماعلا اهنَع ٍقْلَعَملا ةلبخ ا لح ىلع فطعلا زاوج ىضتقي

 هذهو .ةانعمبب ىهتنا هيلع اصوصنم كلذ تير ّت ِبَصَتلاِب

 ىف لماع ريغ قلعملا ن ١ نييوكلا لوق نم ةرهاظ 3

 زاوج اضيا اوحرصو كلذ لوقي ل لحلا ىف لماع وهو ظفللا

 ريتك لوقك هب عامسلا ءاجو بصنلاب فطعلا

 ب ام َهَّرَع َلْبَك 00

 ل نإ ا لح 597 بطلاب ايو

 ناقءارقلا هعم معي ام لصالا ىا |



 اء“

 العا يفوبحا» تاكا قاك "للاخ كالاتع» نا» وحلا ! مدلل ةيالؤلا

 زئاج كلذ لك ل مأ ل مأ ةلَمْعْم تيبلا ىل لاخأ

 وّدصتلا اهنع لازأ اهمّدقت اهل ىتانلا ن | ءاغلإلا ام

 1 م قت 56 ءاغلإ لّهس ا ءاغلإ لّهَسف محلا
 ىسامحلا لوقو قلطنم ليز تننظ ىتم ىف

 و هس -

 تلح نم َراَص ىتح تبدأ كاَذ 3ك

-_- 
1 

 5 ةميشلا كالَم ا طل

 لاخأ ردقتو ةيمسالا ةليخ ا ىلع ا ىقانلا ريدقت ىلع وأ

 لصالا ن 1 ىلعف نيدعتلا امو كاس امهنيب 0

 امج قيلعتلا ىقبو ثف لح مث ماللاب لعفلا ل ١ اذ كلت

 | الا ندب حلا ى يذإ لاخاو ىذهلا لوق ىش مَلَقَت

 امل 0 نيذلا ردَب لك كلام نأ كد مود لايعإلا 2

 5 تبع سس

 را ثلا | ريض فذح نيمو ا امو لصالاو 9

 يت سيلو ا -65-5 9 عع ديز كب 3 3

 لَو ل كنإ راسل نوكي زوج لك «كيلخلا اكشخ اى

 اداتملا ىلع ةدوعل 0 0 َج را ناسلا دم نإ نذل

 ةريغ ناكمإ عم «م هيلع ليلا ىغبني ل ل را

 ١ هلوق نم ن ناب بوصنملا ريمضلا 0 ناك اك اذهلو

 ع ع ع ركل كو 0

 3ع اتت 0 نال هجولا اذع ندا ضعب لقتناو |

 ءاغلإلا هيف َنّيعَتَي الف 00 تيب اًمأو فنملا ال تّبّتملا

 . كن 0000 الف اًضيا قيلعتلا لممحا لذ



 اا

 ليونت ىف لماعلا ءادنبالا ال 0 ,ارقتسال ١ اَضيا هجولا 57

 امذإو دانعم وأ ع لعفلا اهيف 1 اينإ لاحلا ن

 لاحلا -لماع نالتحا ةكحص ىلع ءانب ةهجولا اذه 7

 هذه نإ ىلاعت هلوق ىف لاق اذهلو هيوبيس لوق وهو اهبحاصو
 لويعم 26 3 «م مكتمأ ىنم لاك ما 0 ةدحاو ذخما ار نأ

 رعاشلا ل لوك 3 لاقو ةراش شالل 0 لاح لاو نإل
2 5 0 

 للرلط ا ةيمل

 ىلع للط عافترا زين ال هنا عم للط نم لاح اشحوم نا

 ىناثلا فرظلا ربخلا رّذق اذاو ذاو !فرظلا دامتعا مدعل ةيلعافلا
 1 هيلع هييدقت زاجو ىب م لوالا ا نا

7 

 ليز اسلاج لوقت ال لاحلا ؛ 98 كلذ زوجي الو ٠ ا ةليجلا

 وه امذا نالحلا ناو كلذ ىلع عامجإلا عافك لقتو رادلا ف

 كعذصمو --- ريخملا نمبو ٍرخوملا ف فرظلا نيب طسرفلا َّف

 - 0 ةوعباتمو 1 هزاجأو 1 ا

 رسحكلاب 0 بصنب 000 -- 0 هله

 ىف شَفْخألا لوقل ةلّسملا ىف َعامجإ ال ليقو فلاب ةصلاخو
 كلانه ىف ناَهرَب نبا لوقلو لاح ءادف نا ىبا كل 2[دف

 ىف هل ظَح ءادتبالاب وه ايا ع تحاضص  عافترا و

 ريغ نم د ليَ 5 0 الاف مناقت ل لوألا

 .لاحلا ف عاستالل !دتبم ليونت لعج اذا تايتعا
1-5 
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 ١ ْعَمْجَأ َرْهَّذلا ِكَدْنِع ىِداَوُم َّنِإَق

 !ذتبملا نع رحاتلا طرشب الإ ُهْلّبحتي ال ُهَّنَأ فورَح ْنْبَأ معزو

 ميسعلاو ردحاك وا مَّلَقَت 0 ل ال 0 ٍنورخآ معزو

 رعاشلا لوق 8 ىنج 8 لاع مد نمو لوالا

 0 خللا ٌةَمَحَرَو كيلع ٍقِررِع تأ ند 206 5 3

 امعب 00 د

 ٌصْلَخَ لاف 5 هيلع دري دلو ِمَنَعْلاَو اوس لجو تروم

 ٌليَتُْت تيبلا نأ ُهَضَرَع نأل فيعض و رح ىلا فيعض هجو نم

 نم . 4 0 :ا) ىلع فطعلا نال ةيذ ليلد الف

 9 معز نم معن رعشلا ىن الا عقي ال هَذا فوطعملا ميدقن

 مزل مّلَقتلا عم 0 ال وأ اًقلطم اريمض 0 ال لا

 قتانغعلا 1 .فوطعملا مي لقت نك كيبلا نوكي نأ 5لئخنع
262 

 بفرطلا نأ ىلع ليونتلا ,سفن تأ لاخلا قكلصإ هم ىنم

 ىلع هلماعو هنم الاح راص همّدقت ايلف هل ًةفص لصالا ىف ناك

 ةيكرح اذن ,كععألا عمجا عفر نودي الع رةمص.ىرخكلا ١
 «عفار ىف الا ريمضلا رقتسي الو ا عوسفرملا ريمبضلل

 .فذحي ال دّكؤملا ن 6 فو نحت ريمضلا 3 لوقت نأ كل سيلو

 ١ لحللا لخ لرا مسال اًهيكوح نوكي. نأ ماشع نبا عنمو
 .لاز دق وهو ملا 21لتبالاو ءآدتبالا لكلا اذهل بلاطلا

 .ىنغملا ىف هيلع صن
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 1 8 تلذ ىب 6 ام 0 أ راما 5 اًبهسثنأ

 هريظنو لاج لاجر لاي ٌصتخم موقلا أ ىلع ليل 1 الأ تيبلا كو

 نم 6 الو ل لاق مذ مو نم مود ) بكسي ال ىلاعت هلوق

 < م سل

 امهوت ىناثلا تيل دلا َّث انما 2 نسانلا نم ريثكو 1

 3 لآ ريبض مسالا امّنِإَو ربخلا ٍتابضو مسالا هنأ مهنم

 لا نصح لا كي نإف ىا لاح تابت ربخ ءامشلا)

 .تاّجوَرَتِملا رئاسك 0ك ىلا نية نمل قحف تابيذك

 ج لو الأ 0 هنع - ًاكتبم 0 نأ ا --

 وا هب - اَمإ ىناثلا فرظلاف لوالا ٌربخلا رُّق اذاو هصخي

 فرظلل لّمَعلا نأ يف روهشملا فالخلا ىلع فوذكلا ِهِقّلعَتم
 لاخلا بحاص كو : فوذكب ُقْلَعَتَتَم لاح امو رارتتساابا

 53 لوالا فرظلا 2 ”رقعسملا ريمضلا 5 ايمو ناهجو

 رارعتسلالا هونغ ويلا لعَتفَم 0 َْمَحَتَي ع ا 5 سه اي

 الب ربخلا دّذعت زاوج قف جعحصلا هذيلا 8 اذهو ١
 نييرصبلا رايتخا وهو لعق امإ فوذكلا قّلعتمل .فطاع

 . نييفوكلا 0 0 مسا ٍِ
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 عم ءاي اهفلا بّلقيو براو هقِف هيدل كلوق وحن ىونعملاو
 هيف اهتّدوم هلوف َلعَب كنم هلوقو .روهمجلا ةغل ىف رييضلا

 نايف دبعن كايا ىلاعت هلوقك باطخلا ىلا ةبيغلا نم تافتلا

 كنرغي الف ىن باطخلا نع اًنافتلا لمآو رجرا ا

 اناهجو ا 5 كل ليوذت 00 .٠ ناتفتلا ١ تيبلا ىف

 فرظنلا 0 ف 0 ل تأ 0 ضَقْمَألا لوق
 يَ كلذ ل نأ روهمجلا ل كالا امو لاكشإ الف 0

 0 18 0 ل5 3 اظلا نودي 0 زود 0

 ىناثلا تلَمْعَأ نإو اًفافْثا ىناثلا ف لعافلا تْرمْضأ لالا

 لكك 1 تاكو 8-2 نييرصبلا لخع لوالا كك ترمضأ

 ماق ى. لوقت ابك ء ءارقلا ٠ لنع نحو :الا ةبنف 00 ىتاسكلا

 نيلماعلا نيب نوكي ن ١ عزانتلا ةك م طش ل 8 لعشو

 نإف 5-2 ب 8 1 َنَعَت 7 زود الفخ 0

 رعاشلا لوق تْلُك ّيفنملاو ىفانلا
 ًةَمِلاَظ لاك اَهاَرَأ اكو

 1 وكت ةحرق هل ثنحت

 ا ركع ملو 6 ىدىل تَدرَفَت 56 صكاصخب نك ثَدِرقَتو

 .ةلاطإلا وح امهل
 .همدعل ٍبعَك تيب ىف عزافتلا عنتماو طابترالا ةلزنمب ىا |



4 

 7 َلكَسَم 5 3 ءاتلا ني ماي امو 9

 فالخب ملعت تيلعك رسكلاب لِعَم عراضم خفلاب لعفت ىف

 نمو 0 2 0 0 0 هيضام ا 0

 - لاقو

 اَهْراَد ميَذَل باَوَبِل تْلُق
 - - 95 ل 35 2غ

 اياك ل
 اَهْلَمَع ىقَيَو اَهَقَذَحَو ماللاب بطاخحلا لعافلا َرَمأ نَدُعَتِل أ

 ملعت كنا ىعسملا يف لوقي اًيودب ثعِمَسو عراضملا لوا ْرَسَكَو

 :يماكتلا تونك تعرب 0 ءاّثلا ٍرْسَكَب مَلْعِن ال ام

 ٌىرْشو 2-5 قلطنت رت لصول أ ةزمهب اأءو لبم

 ك رسك نكي كو نيعتسند داو هي ثوستو هك كا دقي

 00 لك 6 ب اههبش وأ عر اكل داش 5-8

 7 ها ]أ

 رح ُلوُعَق ةعواطملل ايهتأل لعفنا ىلع لعفت اوليح

 00 مل امذإ م َرَسَكْنأ فيفخكلاب قرب كو و رسكتف ديدشتلاب

 و اهالتق اذا وزوج ديكو اهيللع رس لا لقتل كالا رسك

 2 .لجيي َلِجَو وحن داب اهيل لاح املس

 م لنعل ةفدارم يآ مح «علاو نك ى د ةغل فريظ عل ليف

 .ءايلا دعب واوملل اًهاركتسا كلذ اودعف اهَّنِإو ١
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 لاثمو .اهب ٌةَعَلوُم ُباَبَصلاو ةبلصلا ضرالا ىهو ةيذُك عبج
 هلوق ءاغلالا

 داضتآلا 0 0 0 ٌباوصلاو يمال ةديصقلا

 ف 0 ل يلج ام ام

1 

 ليل شتو ةلمهملا 0 مدضب محلا ىتعمو ذو 20 ىنيضلا

 ىردأ لاخأ فوسو ىردا ام هلوق ضارتعالا نمو .ةروسلا وأو |

 ا ها ىنإ لاخاو ١ هلوق قيلعتلا لاثمو :تندلا

 0 اا 0 ١) ةهجوو ىنإ نم 0 - 0 يح

 نش م قت
 ا مح خف

0 

0١ 1 

 رو 0 9 ُث

 أ لعفلا اذه 0 3 ةعر ايلا فرح 0 7 0

 اتنااح 3

 راصتخألا نم 2 نيلوعفملا كع تلخ ل ام 15 ١

 لعفلا عوق درجحب اًنالعإ راصنتقالا ىنمف لخي عيسي نم امو

 3 نورك و ةيئالا 0 هعذم 1 00 ا نع
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 نم ْفَحَأ ءايلا نأ عم مسالا ىف رثثلا ىف ءايلا ناكسا ءاج دق

 ِلَيَكك نب ٍرَفَعَح ل لعفلا نم 8505 وهن مسالا واولا

 ىلاومل !! تفخ ىنأو اضيا ع ٌّقرَشو مكيلاعا نومعطت ام طسوا ىنم

 ةنكاس ءايب اذهف فاوص اهيلع هللا مسآ اوركذاف ىئارو نم
 ابهر نظا نعمت لاخا هلوقر هلل صلاوخب ىإ ساد

 امهتللصو نأ وا 5 لس زاوجو نُيلوعفنلا بصن ىف ناّيس
 قا 0 ٍرّخأتلاو طّسوتلل ءاغلإلا زاوجو ابهّدسم

 اي ضارتعالاو 4و يم نيلصتم نيرييض لوعفملاو

 ردص كلا ا ضارتعأل قيلعتلا بوجوو هبولطمو فرح نيب

 ةدافإل اًراصتقأو ٍليلدل اصتخا نيلوعفملا فذحو مالكلا

 ةلوق نيلوعفم اهبصت لاثم . هثو لحو لعفلا دّذَجك

 1 .اارك ص ومما ىعار دب ب لاَ

 ايم اهريغو ليلا جفلاب ةلومحلاو ضرال آلا نم عفترا ام عافيلا
8-08 

 ىلذهلا 1 اهذسم ركذ انقلش لاقمو .هيلع 3

 اس ان تن

 | و م65 قف

 ىّدَحلاو ءاسلبلا ءامصلا ةرخصلا ةلمهملا داصلاب ءاّرصلا

 .لوالا لوعفملا لحم ىف رورجكلاو راق رثَكلا ىف ٌقهاشلا ١
378 

201 



 ا ل 5-6 0
 ا 6 اولاق !ذك ةعاضرلا متي نا دارا نيل ٍدِهاَجم ارك

 01 نو للا نوكي 0 كلذ و ةلماع اهنا ىلع جري

 0 ند 0 و لثم 5 0-5 اع دامح 5

 3 لاق - ةمضلا ا ءاولا كلغ ةحتفلا 2

 1 ىلا لوقك 1 0

 ادم ىغالث 0 اَقَح نِم 0
 ىلع نينالث هلصا نوكي نا زوجيو ملسو هيلع هللا ىلص
 ىف اهبطاخ هنأ هل ُدَهْشَيِو باطخلا ىلا ةبيغلا نم تفنلا هنأ

 هلوقب ةّدعب تيبلا

 مشاه نْبآ باَب َدْنِع ىخاَتت ام ىََم
4 

 اَذَك علضاوف نم ىقلقو ىخاوت

 35-5 الأ 31 دج َّف ُلَجوي ل د ال تافتتألا نأ 00

 لب 2 اذ لقع 02 5 وفعيد 0 5 3 ضعب ةءارقك

 5 يي ابيب لعفلا ٌكْيَعَتَي لقو 0 0 وو

 ىهن 'ننلا نم 0 3 ىنعأ ًةيضاق ال 0 00 3 :الك

 . اريل قنو نان مهلنع لي



 وس

 مهنا عم ريق اولاق مهتأ ْمَلْعَي 1 نم ٌلوق لما ٌةقثلا هعمسي
 نوكل اريقف ٍ : عَنِمي ارت رققفا نولوقي اًهناوأ: رقَك اولوقي مل

 ىلاعت هلوق .يىف هب درو نارقلا ن ا عم رقف ةعيسي ْمَل ةقثلا

 أم ا تن 20 نم ىلا تلا امل 0 برو 0

 هلي 0 هلا صا وز أل ب الل

 ىف ندرو .كنيلا 0 لع ءىبدك ىلع الدتسي كَ نيمتامإلا

 .رحآ رعاش َلْوَع لشُنأو ىقيلاوج ا كلكم لب ةديصقلا هذه

 ةيوبيس لوغ ىلع ليمنعا رقف عيسي مل ذأ ققرجتلا نيا لوقو

 000 ةغللا مد و 0 نأ ِكِلاَم نبأ 8 نت لاو

 اطل 00 ىلا 1 الفا ملوح 3 1 نع تا

 ىف باطحلا ناك نإو لوبتم مويلا ىبلقن دهلوق ىف هب [دب

 هلوقو .امهنم دحاو ىف تافتلا الف ةهريغل كنرغي الف هلوق
2 2-0 3 0 3 7 8 

 ال 0 لوبعم فذحو ئناثلا ليعاف نالعف هعزانت ريزبل# نا

 مف لح ىلع ىناثلا ع فذحو لوالا ليلا لاقي نأ نسكت
 0 اويل مه اذإ نير ظانلا يَشْغَي غي ظاّكعب

 د ام يلج“ لح ف الف 7 00 كلذ نال رخل لما

 0 0 ا 1 ليغ 0 5 55-5

 قا ام ىلع آل 2 نيرثكالا دذع لابعإلا غوسيو |

 مس
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 مالابو 0 عشو ام ةئيطخلاب تارد 0 اكمال رظن هيفو

 للعاف نم قا ةلبحلا َتْرُذَت الك َتْلُق نإف .اًدِيَع عقو ام

 ثبلس نإ تلث فطعلا ىف لصالا ةفلاخت نم ْمَلَسَتل وجرا
 نأ ل ْق 00 ذإ را ملام 3 0 كلذ 0

2 2-2 

 0 اند 0 0 ا واولاب نرتقي ال 0 الاح 5 اذا لق

 لمآو انه هلوق ىو .نوهبعي مهنايغط ىف مهذميو وحلو
 هلوقو هيض تا ل لَخالانْؤا) قابس اميف هلوقو

 لاقي امك هذا ىلع ليلو و هللا لوسر كنع وفعلاو

 ب فيفختلاب دلما لاقي كلذك وهف ميوسلا هتلما

 5 ن م 9 5ك

 00 --- فيفخكخلاب لما ةقتلا هعيسي نأ الا 0

 نوما 0 و , هنقعي هللا ' 2 ل هكا

 ساو

 ضرعتو 0 قرمشلا ى نبا كالا 5 ا بتكو

 نا الإ ًالومام زيي ال هنأ هلوقو لاق مذ لهجلا ىلا هبسنو راَون نبال

 كح امو امافتا عذّتمم هله ةلاحلاو ًةطبار وأو ولاب ن .,.ايثالا ا

 ىلع اك نإ و ريثك عئاشف ّةَلكوم لاح لا عيجت مَ لوو هنم

 1 فالخ



4 

 اهفلاخو تقرت اهداوسل ايون تيفال: 37 نع ا 0

 06 0 لوق ىف 5 ةداّتتملا 9 زوجو

 روُقعلا ركذ ةنيرقل لالا ٌرهاظلاو فئاخلاو ٍلِمألا ىنعمب ةدوك

 ام اا 3 نأ اهدحا 0 0 00 ةيآلا 0

 نم هغوَسي ام طارتتلا > 1 رلاب و رم درك َ

 و غو
 ا اذه دار ا ىلع تايعر كلاي رفاكلا رمود كل ناميإلا

 وه لمألا لمآ ةلوق .فوخلا ىنعيب ءاجرلا نوكي نأ ثلاثلا
 ىكيبلا 86 نوكي هال هيلع 0 امذإو ليق ءاجرلا

 قرفلا 56 امذإو قلع نكببلا صخ ءاجرل أو ليكتسملاو

 اظفللا فالتخا فطعلل مكعملا امثإو ءاجرلاو ىتمتلا نيب

 ه«لوقو او ا فعض و ملقا ليبس 0 ل اكل اونو 5

 ككالوا كتلقلا لا ع ىنب وكشا امنا ءامسالا ىف هلثمو

 انما الو اجوع اهيف ىرت ال ةيبحرو مهجر نم تاو 10 مبدع

 2-2 قر
 انْيَمو اًبذك اَهَلْوَق 8

 5 كِلاَم ْنْبآ لاقو واولاب الا مونلا اذه فَطْعُي الو

 اهدا ةتيطخح نشسكي نمو لاعت ةلرق ىف ظغللا فاش

 ىف هنم درو ام ُكّرَبْملا َلَواو تيكأتلا غونلا اذه كيفُيو ١
 .هلثم ىف هل اراكنإ نارقلا
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 رعم الا نع مهل ايف ىلاعت هلوق ىف ايكربخلا ةلكاف

 2 ىلا لح لَثملا القم هلوق كل اهقلعتف-ايهيلعو

 0 كلا 8 0 1 3 نمو ايش هب تيكاح

 500 هبرضم - لكلا كسلا لوقتلا ى 0 ةيبشو 589 ةبش

 كلل 2 للا تلاثلا .اينك اذهب ىإ ءاملغلا َفَّنَص دَكَو

 عرزك ليجالا ىف مهلثمو ةيروتلا ىف مهلثم كلذ ىلعالا لثملا
 ىذلا لثمك مهلثم نوقتملا لسعو ىتلا ةنكلا لثم يالا

 ةديعاوم ىوريو ةأرملل ريمضلا اهديعاوم هلوق .اران لقوتسا
 ٌىض و 0 عمج ليا هلوقو 0 0 ىا

 ه3 ةريظنو 5لحاو سايق 2 ى اع عبج وو ( قحلا

 هنع للا 0 لاق . ضير اعَأو ضوربعو تيواخا

 اَهثدَوَم و 55 نأ لماو و 5 جر

 ليونت كن 3 َلاَحِإ امو

 0ك

 ةليسع راتشي اصخقتت فصي 50 0 ةيظع هلل 00

 لحنلا عسلب ىلابي ال وهو
 اًهعسل جرب كل لكلا هتعسل اَذإ

 لساوع بوسذ يب 6 اَهَقَلاَحَو
 لس © 5

 وو لحكنلا تونلاو اناح ا ةليهملا اا كاتم اانهقلا
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 هدفهم يمسي 0 نال زد الو .ةعطخلا كتيهسف ويلا

 ىهسو برثي نولوقي ملسو هيلع هللا ىأص ىبنلا لوقل َبِرْثَي
 اّمأو بيرثتلا 8غ نام نم هال مسالا 0 رك 522 ةنيلدملا

 . نيقفانملا نم هلاق نبيع ةياكحف برقي لها اي ىلاعت 2:

 ناكب َقَلَعَتَت نأ اهدحأ هجْوَأ ةثلث ماللا ليتحت اهل هلوق

 لو 0 وعو ثدحلا ىلع ةلالّد اهل نأب وعلا 9

 ءاننتمآل انيحواب الو ابجعب مالا قلعت ال نأ 0 ا
 0 ىلع ا ا 00 هيلع 0 0 3

 1 ريوقت ىف سيل 0 ا 1 1 “0 0 "1 يل

 ىف كلذ 1 دلو نطل ف اي ا 6 ديزل كلوق

 جر حلا لوعفملاو لعافلا 8 ههليبع 5 ح دق ن ناو ترخأ ى ءليع

 مصو لق لق عضوملا اذعو دعا اصئار يف لَمعَي فرب 0 0

 . ناعذإ 0 ره َلْذِع 2

 هاجك ف هل ةفض' ناك هنأ ىلع التم نم الاصح نوكت نا
 هلوق لح ىلع هيلع

 .ةلصلا ليوأت ىف سيل هَّنأل ميدقتلا هيف طَرَمْشُي الف ١
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 2 داع 0 لجر 000 0 تاقدواو 1

5 26 5 

 5 تك نم 00 كلذ كك 2 1 0-0 0 بوقرع وأ

 اننام لكلا علظَأ اذا ىنتا لاقو هلخن دريت هل احا دع

 - اندلع 3 اذا لاق 2 ل 0 نأ اذا لاق ا 3

 فالخالا ْف لَكَملا هب رع 37 7 0 ل نم لح
 لاما 2602

 َيعَضالا ةيقلع لاقو بوقرع نم كلا و ءهلاقف

 ىف

0071 

 يك كنم كلا 8 7 َتْلَعَو

 هس © 5

 ١. برتيب ها بوُقِرع َليِعاَوَم

 ءاقلاب تيبلا اذه ىف َبرْثَي 0 ساملاو ىزيربتلا ٠ لاقو

 ةحوتفملا ءارلاجو ةانتملات وه امنإو روسكملا أ ارلأو ةتلثملا

 00012 ىلسو ةينعاذللا ص 0 ةنيدلم برقي عضرم
 اس 0 ]|

 لاق كلذ َ اًقلوخ لقو ةليرع وبا اًضيا هلاقو كلك يبْلَكْلا

 هد م 5 5

 ىلع - 6 ىم وه ليقف ودرع ىف اوفلتخا كيرد ا

 ادعت ند نيف ارو سكتملاب» ةثلغملاب وكي نأ اذه

 ءاالا نم تناك قيلاتعلا"نأل ةحوتفيلابو ةانتملاب نوكيت

 ةنيدملا ىف اضيا قيلاَمعلا' تناكو لاق .كانه بوقَيو ٍراَبَو 0
 ٌةنيدملا ِتَيَيْس ةّيحد ْنْبآ باطخلا وُبَأ ظفاحلا لاقو .ىهتنا

 نب بري وهو قيلابعلا نم اهلزن ىذلا لجرلا مسأب َبرْثَي

 مهب ا سلا اردكش سشاكلال ىف ليبع رثبو ليبع

 - 5 ن ]م #ى

 نإف اعوبج# ارَدصَم يعاوم ئيجع ىلع هيلا تيبلا كو أ

 0 لومعم داحأ ةلوش



 ما/

 اَهَدَلَو ت0 0 4

 1 اذإ ! ىتح تعّقر عام 0

 الاب

 الَثَم 6 0 ذيعاَوَم تَداك

 ياو را

 ا 5 2 0 ا 3
 ءابه تناكف اسي لابحلا تسبو و رح ىلا فصو نم اينما

 3 3 7 مترصو 8 ءأ ةثلث اجاوزا "7

 0 0 هيلع - سيل ينعملا 5 دوعوم خيجال نازيم

 ىتنعهمب د د نوح نأ 0 0 نا نإف 0

 ردان وأ مودعم امإ ٍلوعفم ىلع ر دصيلا * ىجم يل دعولا

 روفصعك هلوا ةمضب بوقرغو يسايت ريغ ردصنلا حو
 9 وهدد 9 وه

 )هيغل ف وار خو نقوفعص الإ خفلاب لوُلْعَ ببي !| َْق سيلو

 اهبقع ق قوش ىنخأ ام ورظو لجرل !| بوقرغ نم لوقنم ملَع وهو

 هيلع ىذلا رئبلا دومع وهو قوذرزلا ليبقلا اذه نمو ا
 .تابكلا ةياكح ىاز لا رلا ضو ةركبلا

3 



19 

 0 ام 0 النديم امو اهربخو نإ مسأ نيب ْةَضرَتْعُم

 وق لو الل دهشِيو هيلع درعا رد خلالذل نأ ربخ فذحو

 3 غري دمْلاب 0 1 نيف

 ا 2 راهقو ى فاق

0 0 5 

 اَمْثْنَو ىِنإَن بط ْلَه َكيِلَح

 ناقند ىَوَهْلاِب احوُبَت مل نإو

 مهضعب 000 ةذمو 0 دحاولا يع 0 ال هنأ ليلدب

 0 00 8 ع 57 نا م 0 ىكصي هللا
 200 00 عنا 0 1 لوالا 0 كغ 7-0-0 لقو

 ليق اذهلو 00 3 6 لعد ملا قي لاطبإو

 هعّيض ىا هيبا َكْلُم َلَلَص هثأل ُليَثَصلا كِلَملآ سّيقلا ا
 مد ىا هللا لنع تاجرد مه مد ةلقامو ١ ليلضت تاوذ يي

 قاب 0 عمت دع را 8 8 ال ةتسلا 01 97 يعل

 و 7 01 0 0 طارةشا 0 لح . مهلنع

 بر : نجر ا 2 ل | تنييح |ذهو نيطظفللا نيب 0 ف ةطالسلا .قيحخل
 .قفوملا هللاو َرَبَمعا امب فطعلا ىن رْيَتعي

 .نيّيرصبلا بهذم وه ايَناو فاضملا فذح ىلع ىا ١



 مه

 تاهاعلا ىف بلغي نزو هّنأل رسكلاب مِلَح هلع ةبقتتو دلجلا
 نب ورمع لاق َنِعَرو قيك ةنطابلاو مقّسو ضرمك ةرهاظلا

 نع نينموملا ريمأ ىلا بتك دقو ةَيواَعُم بطاخي كقاكلا

 يد لإ ٍباتكلاو َكَّنِاَق

 8 50 ةعباَذَك

 عيمج اييفلاخو ابق لدزو كن وق مس الا 5

 ديف ٍرثَكَي م عر انه كل اقلطم' كلذ اوعنهف ني

 اًعيمج نيمسألل 7-5 نوكأ 0 ثيح فالخلا اينإو مهولا
 رئاجر انذلا ىف ةرافاعو اًديز نوح امو نابهاذ ليزو كنإ [وحن

 اوداه نيذلاو اونمأ نيذلا نا ىلاعت 8 نمو قافقاب

 ذإ مداجلا عشر اذا هنع هللا 2 ٍبَعَك ثيبو نوئباصلاو
 هس 9

 ايا هقوف امو دحاولا نع هب رابخالا 2 ردصم ليات

 لد ىلع فوطعم نودوكلا لاقف 502 جرخت 3 نالخلا

 ةليككاو ةربخ فذ 0 امإ وعد نويرصب صبلا لاقو ' سألا

 دراوت نم صلخت الف اذه ىلعو ءادتبالاب عفرلا وسو ١
 نوُيرصبلا َلَدَعَف دحاو لومعم ىلا اددبملاو نإ امهو نْيلماع
 0 ل فتصملا انه ايهركذي نيليو ّق ىلا

 ضعب ىلع "تنوطعملا ملقتلف لوالا 0 اننا اكن نم

 فوذكلا ىلع رّحآتملا ةلالدلف ىنانثلا امو هيلع فوطعملا
 نييسالل ربخللا هيف نوكي ال اييف لوقم ا!ذهو .ةلبق امين
 0 رابخالا نم بلا ىّدوي ايم ارارف عفرلا عنتما الإ ا

 اذل)



 مو

 اوقتا ىوط سدقملا ىداولاب كنا كيلعن علخاف نيرباصلا

 كغ !قنيهمف نا محفو .مهحرل ١١ ربلا وه هنأ ةوعدن لبق نم

 ف نمهجولاب 00 تكد 0 ا ةلعلا 3 ا

 و - ن2

 ةلمج ال 00 نةديح الكل نذل 00 ا كل

 0 دييقتللا 0 أك ِف ديل 3 ىو ءآنثلا قالطإ

 نهناي فيفتتو 0 5 يياَشأل ةلقمو يفت ع ىناثالاك

 اوبلق م 3 ا بر ل لو 4 ا ةبنمأ 00 زئاج

 ا عمح وه مالحالاو 5 ةرسك ةمضلا اراد 00

 نزود 00 مَلَح :لعفو اتآنلا هاري د ام وو نيتيضب وأ 0

 يل هلغفو اونا 0 ل 00 00 - عار

 22252207 2 ام كلا اننقح' نإ كتأل كلذو |
 ىف وا عقاولا يف اَمإ لاوس ريدقت نم اهل ّنَب الف نيّينايبلا
 ةريغ عضوملا 00 ال نا ىداشلا ىل الأ انه نوكي الو هبيس

 نّيعتف ىلا ديحلا نإ َتْلُقَف َكِتَيِبْلَت بيس امو كل ليق هّتكف

 كلل 31 قككح ابك نيدروكذملا نسييسللا 5 انكإب ةلفغلا اول
 ىالطإلا 0 ةلعلا 0 رددت 9 0 يك

 4 ه ه© سو



 مغ
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 ىلا 0 0 امناف قفذح اذاف ىوحكخلا لنع ”ةطقلاو

 الو 00 ًالَبصَتَم ةانعم ىوتسي هناف تيبلا ىف 0 امو

 روي لا نع باجي اذهبو ا كم هريلقنتب توفي

 رْذق نإ هنأ 0 نوقفني انتر ٍاممو ىلاعت هلوق وحن 86

 ةبترلا يَدِحْحُمْلا نيريمضلا لاصتا فّْذَح مزَل هومهانقزر اممو
 5 5 نم

 نيو اصربخ و نت بيها يريم ليل ١ كلذو

 اة ليح مزل هايا ماغقزر ردع ن و ليلقتلا ىلع ليزنتلا 0

 ال لصفنملا دئآعلا نأ 0 نع ُباوجلاو لصننملا دثآعلا
 هله ام يف كل تدعو امو هلوق .قالطالا ىلع هذذح عِنَتِمَي
 هللا مكذعو وخ نينثأل ىَدَعَتَي اضيا َدَعَوو ٌةثلثلا 0

 مدا ام اضياأ رهوقتلاف او ل 0 هان لعو نينا مناغم

 م " ذلكم ريع ليت 3 عا

 ريخلل ٌلعولاف د مكدعي ىذلا ضعب

 لاق رشلل داعيالاو

 قدمو أ هتدعتا نار تل
 ىدعوم زجامو ى ىداعيإ فلكل

 ليلعت هنأ ىلع نا ةزيه رسكب ٌةياورلا ىنامالا نا لوو

 لآ مهلاوسا ارزكات الو ىَهّنلا لييلعت ى:ةلثمو 0|
 نا مهيلع لصو رمالا ليلعت ىو اريبك ابوح ناك هنإ مكلاوما

 عم هللا نا ةولصلاو ربصلاب اونيعتسا مهل نكس كتاولص

 . لبق نم ةدوجو ىضتقي فذحلاو لاصتالا ىا



 ما“

 هلصاو َتَّعَف َتََنَم نزوو لاتللا ىلع فرح اهتأآل ا

 تَبلقَم اهلبق ام "فلا ءايلا ِتَكَرَكَف تَدَعَف ىلع ْتَيَنَم

 لاق نّيتتأل نعتم وهو تق ذك نانكاسلا ئقتلاف اَمْل

 اََناَ ردرَج اي كباب قَعْناَت
 لم ءالخلا ف كسْنَك كنتم اس سم ن هت

 000 الا اما تلعح اذا ريدقتلاف تيبلا ىف نافو ذم امهو
 الف ىا َلَصَولا كتنم ام اًفرح ْتَلِعَح اذاو هاّيا كتنم وا
 ذئتيح ىناثلا ىف رّدقت ملو لصولا كايا اهتَيِنِمَت كنرغت
 لوتس ا|ذهبو ءايسألا ىلع الإ مو ال ريمضلا نال أريمض

 0 دوعب ةلوصوملا 1 ةيبكعتلا امو امهم ةيبسا ىكع

 اَدْيَر 0 3 0 ب انتاق 5 0 0 ف 0

 لوعفملا ريدقت 0 0 تلق تف .هاقو 0 نر

 هاييا 1: 0 ِك لوفنملا قكاعلا ٠ ا 0 ىلع
 ل سد ها

 2 00 لإ فذحل ا 0 لاثبلا ىف هنّذح نأل

 لاثملا مآ هاَدذع امع هيفن دارملا امذإو روكذملا نع لعفلا

 ٌينايبلا دنع ٌصاصتخالا ُليِفُي هيف ريمضلا َلَصَف ّناف لوالا

 .ايهنم وِهَس وهو اًمسا كب وباو. ضنخالا هلاك
 ىلع وبأ مهنم ةفئاطو يذزاملاو شّفْحألا بهذم اذه

 ْلْجَرلا ىنءاج نسا ىبا نئتع' :لاثجلا ريدقتو تيوولشلا

 ال وهو فوصويلا 520 هدول هنأ ريغ لاق اذك كالا

 .مالكلا ناكرأ نم هنوكل ليلدلا عم الإ فلي



 48أ

 ذآ ىرستا ولو لئم 0 بطلاب ل
 ةسفغنل امإو | نيهجرو لا 3قَحا ىلع مهسورو تيكا نومركلا

 سيفا يرْمَأ لوقو سفن آي كلوق :لثمو 0 ةقيرط ىلع
 طلغ نمل ١ اًنالخ رجح نب سيقلا ٌىرمأ ال سباع ا

 نُشرت ملَو 0 ماَنَو ديثألاب َكْلُيَل َلَواَطَم

 تنم ام هلوقو - عطوم مس 7 ميملا عضو 0 ا ٌليثالاو

 عقب اييدبا وصوم نوكن نأ اهذحأ اهْجْوَأ اه: ليك
 ف م نييرعملا صعب ارك ةيلعافلا ىلع , عفر اهعضومف ىدذلا

 86 بارعالا رك دودرم عفر 2 8 ينلصو مآ كلذ ل

 لضفا وه 1 ْمَقَمْلَو اماق ىناذللا ا ِك / ق لوصوملا سفن

 ق1 ل ف[ اك نر دنلا 17 م أ ليقع ىنب لوقو
 لاق ا نورد ا ليذه

 0 ل 0 0007

 اهل 06006 نوكي الو عفر 5 8 0 ىه َنْرَكَف نا

 .نبحمل الاوساو لكل ثاطخلا لعش نأ
 ىف ٌرِسلاو طلغلا اذه ىلا هآَنَمْلا اَبأ ٌكرَعْألا شتا!
 ةدحاولا ةيلكلاك هتلصو ا نأ كلذ معز نم احلا

 اهتلصو: لآ ىف الا هجول ١١ اذهب ّيبسالا ىن ُذَتْعُي ال هَّنأ ريكعلاو
 .لوعفملاو لعافلا ىّمسا ىلا ماللاو فلالا ُباَرْعإلا ىطَخيِف

 انك لأ ةليكجلاب ةفوصوم ىا ال
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 اهلبَق ام نال طرشلا باوج ىف ةعقاولاك ةفيسلا ضخلت ءاغلا

 ىلع ْعَتْمُم رخل ىلع امعدحأ فطعو بلَط اهدعب امو رح

 لعفلاف ةيهان الو .هلوقب بغت الف بذاك كيز ٌةلثمو ادرك

 0 0 نو ا هّدكلو 310 3 2 اهىدعد

 6530- 9 د اج 2 ا 0

 ةفيفحلا ا 00 "لالا 50 اريدقت فش 3
 هش 0 ةلونمب هلي لشلاو اينات لعفلا ةَداَعِإ غلا 0

 ةليدشلا نم َةَمَفَك ةفيفخلا تسيلو ليلا هلاق اقلاخو

 رثنلا ف ا 1 لعب لعفلا ٌليكوتو د امال

 الفاغ هللا نيس الو و 0 ًةيهان 6 نإ ! قافقأب مظنلاو

 نإ روهمجلا دنع رعشلاب دا كنف ا ريس كد

 رهاظب اكُسِمَك رثنلا ىف ابهْرْيَغَو كلاكل حا: يطع نا ةراجأو

 5دونجو ناميلس مكنمطحي ال مكنكاسم أو | كلخكخدأ ىلاعت هلوغ

 فاكلاو اح مكنم اويلظ نيكولا ىنبيصت ال خنت اوقتاو

 در مزقت لغو 5رببغو 2 0 نبأ ةيبلت رافصلا هزاجأ أ 3

 .روهبجلا ٍلوقل اَقاَقو ه زيت الف رد نحاآ امأو

 رايتخاو هب ةبنتف كي ةلابملا لنع بلع اًعينكك كلذ سبجلو /

 نمي هك 0 0 : ند بهم وه امنا" هال 3-7

7 0 
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 ريدم اههاو اكس واح

 ايدي تك نم عشنا اذإ

 ىءاكرسش كا كا نوبعزت متنك نيذلا ىءاكرش نيا ىلاعت لاقو

 مكعم ىرن امو رخآ ن راكم ْف 2 لق هلو هانركذ امل

 فاكلا امك هلوقو ماكر مكيف مهنأ متمعز ىنيذلا مكءاعفش

 رورجحلاو راجاو رج عضوم ىف اهتلصو ىو ةيردصم امو ةراج
 فوذح ردصمل ثعن اًمِإِو كسمت ردصم ريمض نم لاح اّمِإ
 ىف ةياغلا رد ءانثتسالا اذهو كاسمالا !نهك الا ىا

 يبي ىتح مهلوشو طانيخلا مس: ليخلا لدا عح لال هلوق

 اجرخ ةزتع نم نالجر اًبْهو ناطراقلا َبووَي ىَنَحو 2
 فالخالاب ءاسنلا مهْفَصَو رك دقو .اَعِجَرَي ملف ظرقلا ناينجت
 ٍيرْكلا ٍجاَرَسلا نبآ ٌلوق .هنمو

 00 ٌلوَُك ال َِ امل: تعلخ

 سيقتل ارا 0 اَهّنَأكو 0
 رخآلا لوقو

 امدهع ىانلا لكني 3 تح نإَف

 نك نافل يبوضخلا 0

 3 0 ىبرعلا لوقو

 اهقمر كل !قك نو تنال
 روعتيح اهبح بلا هيأ

 :زيمكوفملا رمعلاو منكتملا اكاد وو للكضم لطاب ىا
 ىضر لاق ل ندم ةانتم مت تحت نم ةانتم امهنيب

 ه«نذع هللا

 ا
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 ميعز هب اناو ىلاعت لاق امك هب تمعز ىدذلا ريدقتلاو ةماعزلاو

 ءلوقو
 .اعتِإَو ف 0 اَتَْلَم لوقت

 لَ وهو ١ انما 000 ل 0 د تلاق قيرعمب امإو
 سنو

 ىف هلابعت :لاعتسا | بلغو لطايلاو ل لمتد ىعَّذْمْلا ه هيع لِي

 هلل !نىف اول لاقف أوثعبي ينل أ اورفك ىيذلا معز هنمو لطابلا

 تِبطاَي ٍبِلاط ىيأ َلَوَق قحلا ىف ءكامعتشا نمو مهيعزب

 ملسو ةيلغا هللا لص ل لوسر انديس

 حصا َكَذَأ تبعَرَو 0

 اتيما 5 تنكو َتَقَدَص َنَقَلَو

 00 اذا كلذ ل امذإو ليلا معزو ةيوبيس لوقيو

 رددتتلاو وق عج ارلا ناكو لوقلا اذه ىف فلوخ لق يبخل

 تيعز ىذلا وأ دب ىفق اهتأ اعلا ىذلا هجولا 56 ىلع

 نأ ا نيغلا بح أابصا ن ف لو لوالاو ا هايل

 نيمسألا ىلع ةعوُقَو نأو اهتلصو نأ ىلع معز ٌحوقو بِلاغلا
 هلوقك لد ا

 رسكلاو ِدَسَأ ةغل مضلاو زاجحلا لها ةغل 0 ليقو ١



 ا 0 اج را آ ىنذعملا ىرعوجلا لاقو

 هل ىلاعت دلوقو قودرس ١و اهنع نوعّذصي هز ىلاعت هلوقب

 ىف هجيج ىف ىراَكبْلا 0 نوفزني اهنع مم الو لوغ اهيف

 امو .انكركلا معو ىهتنا نطَبلا محو وعلا ةيالا 0

 ىض هركذ لنع ىلاعت كلا ءاش ْنِإ ةريسفت ىتآيف ليغلا

 :هتع هللا ىضر لاق .ةديصقلا

 تس

 تمعر ىِذلا دهعلاب كسمت لَو
 د تاعاموملا ب دل ها

 ليبارغلا ءاَملا كسمت ايك الإ

 ءاتلا مضب امِإ كتمت ا اهف ىلع فطع كس ال هلوق

 0 1 ديوسلاب 00 0 0 لإ ىنيسلا 9

-_- 
1 

1 06 

 ا 18 2 0 حقا ع ىرشو 4 جا ءاتلا

 مو | ذو لا ىنعم ديدشتلا ىو:ليق .كسيتسا لكك

 اًعوضوم ُلْعِفْلا ٍنَكَي ْمَل اذا ٌريثكتلا ذيدشتلا ْلهِفُي امن
 ىلا را ةخةيلدعت ةداف ال 8 ملو رديشنوإ ثذّح ىف امك هيلع

 7 ءلعتلا ل دلا تا 9 هتحرف 0 0

 لإ
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 . ينوقسأ ةماهلا لوقت ثيبح كبرضا

 ةيينابجتلا رمقلا لزانم نم مج طقسي نأ وهو ءونلا اهنمو

 ةعاسلا كلت ىف 0 رجلا عولط عم برغلا نم نيرشعلاو

 تافارخلا نسم رحا روماو رطملا ىتايف قرشملا نم هلباقي رخآ

 ءون الو ةماه الو ىودع ال ثيدحلا ىو اهنم ءىشل ةقيقح ال

 ءارعشلا ضعبد لاقو ملسم

 ةثقلاث ءاقنعلاو لوغلاو دوحلا

 ىعجاضم ىفرشملاو ىنلتقيا

 عب ىننعطيف حمر ىذب سيلو

 لابنب سيلو فيس ىذب سيلو

 ىذب سيلو هلوغ لوعفملا نم لاح ىعجاضم ىقرشملا هلوق

 ىلع لاح فطعت ال ذا لاح ا واو واولاو لعافلا نم لاح حمر
 .اردحتمو نقم ةهتيقل لاقي ال اهبحاص 98 اهل ةفلاخت ىرخأ

 لاصنلا قرزلاو فراشملا ىلا بوسنملا فيسلا ميملا ححفب

 يناثلا تيبلا ىف ىئوتساو .اهتلاقصو اهترضخل ةقرزلاب اَهَفَصَو

 ناسرفلا نم سيل ىنعملاو لثقلا تالآ نم روهشملا ركذ
 .ىنيمريف ةاّمرلا نم الو فيسلاب ىنلتقي وا ممرلاب ىننعطيف

 . 1 1 وشق -

 ىا لوغ اهيف ال ىلاعت هلوقو سوفنلا لوغ برحلاو ملحلا لوغ
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 َسّجْوأَف ىلاعت هلوق نم ءاهلاك !ةّين مّدقتم اظفل رخاتم ىلع

 ىف هلوقو نولت هلوق نم دافتسيو .ىسوم ًةفيخ هسْفَم ىف

 .لاحلا ثينات اهب هلوق نم كيفتسا امك لوغل ١ ١١ ثينات 0
 انه داربلاو هكلْضأف ناسنالا َلاَثْغأ ىش لك مضلاب لوغل
 اهنال كلذب تيّمس نيطايشلا ثانا ىهو ىلاعَسلا نم 5
 مهلوق نم تقو لك ىنولتت اهنال وا مهلاتغت اومعز اميف

 ةقيقح ال اهبعزت روما برعللو .فلتخا اذا دالبلا ىلع تلوغت

 مهل نولصتو تاولفلا ىف. مهل ىارتت لوغلا نا اهنم ا]
 ناك حرف هنا اومعز ليذهلا اهنمو .قيرطلا نع مهلضتو
 عيمج نأو حراوجلا ضعب هداصف مالسلا هيلع حون دهع ع

 لاق ةمايقلا موي ىلا هيكبت مامحلا

 لوحعلا نينح كينركَذي

 ليذعه وعّلت ةمايح لا توصو

 أومعز رف رقص ةصلا اهنمو .ليالا ىنم اهدلول 8غ لقافغلا معلا لوجعلا

 ىو هقيسار بشن عوج ا لكنع ضعت ناسنالا فوج ىن ةيح هنا

 َةَلعاَي 2 لاق ىنطبلا ىلع فرش ى ةلا عالضالا فارطا

 هبقري ردقلا ى امل ىَراَتَي ال

 ماعط كاردإل هسفن سبي ال ىا هب ماقا اذا ناكملاب يأت لاقي
 7 نم 0 4 ا 00 ا 0 .ةلكايل 0

 ىلع ةدبعلا مّدقت نا لعفلا تاقلعتم ىف لصالا نال كلذو ١

 وه امنا انه بيترتلا فالتخاب ءىكلا ىلا ثحابلاو ةلضفلا

 ةيفاقلا ليصح ىا ىظفل رم

 ا
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 هلوق ىف كلذ زيجا دقو ايمسا الوصوم امو ةراج فاكلا نوكت

 ليقف هلآ مهل امك اهلإ انل يلعجا ىسوم اي اولاق ىلاعت
 ةراج فاكلا نوكت نا ثلاثلا مهل ةهلآ وه ىذلاك ريدقتلا
 هلوقك ةمزال ريغ ةدكئاز امو

 معز هللا همحر هيوبيس لاق انهه كنا ابك قح اذه مهلوش

 ىجحي نا َةَصاَرَك فذحت ال اهنا الا وغل ام نا ليلخلا ىنعي

 هلوقك رجلا

 لهشم مود ىنزخي مل لدجام خا

 .مسقلا اذه لطباو انه كلذ كن ةيمسالا نوعا ةير لصملا

 01 يحلل ةخاتلا ءاعلا. تف دعت ىوناقت:هلصا!نولك ةلوقو

 .اومميت الو ىربلا ةءارق ىف امك اضيا كلذ اهيف تبث ىلوالا

 فاعلاب رج عضوم 2 اهتلصو امو امل ةلص لوغلا ىنولت هلوشو

 لد فوذحم ردصمل اًمعن بصن عضوم 3 اهرورجمو فاكلاو

 لاق هناكف نولتم ةلاح ىلع مودي ال ىذلا نال هالبق ام هيلع

 لوقعيبلا هيبشت نم وهو .لوغلا ٍنولنك انوملت نولتم



 نا

 امّبرو لاوماو لامك لاوحا عمجلاو نييزاجحلا ةغل ريكذتلاو

 قدزرفلا لاق ةلاح لاقي دقو ىنايحللا ةاكح ةلوحا اولاق

 هداك عوعلاوو اول علاج قع
 متاح ءاملاب نضل هدوُج َلَع

 ىلع لماكلا ىف دربملا ةأو وزو تيبلا اذه ةياور ىف روهشملا اذه

 .ةدوج نم ءاهلا نم الدب ضوفخع تيبلا ىف متاحو ةعاس

 ناكم ةزمهب ةلا ةلاحلا ف لاقي لقو .بيرغ وهو رمتو ةرمت

 ةلادجلاب زجاعلا 0

 ضرالا ىلا هأامر ىا 5 0 لاقي 00

 اهظاو ع يع نودكت هلوفو

 0 0 ةجو ىلا ءاح اًذَك 0 ل الاح

 0 ىلع ىنعمب و 0 : --- قاصلالل

 ف 0 لقم ىنعمب اهنال ادبا 7 فناكلا 3 5 28

 امك ؛ ُدِرَتو .ةير ةعولا 1 01 6 ا سلا نبالو هلو ءامسالا

 فناكلا 6 0 0 ام اهدحا 0 ةسمخ كع 0 86



 كر

 هوركبب هباصا اذا هعَجَت زردصم وه عجن هلوق .ةلدالا نيب
 علو رّدصم وه علو هلوق .بتاصملا نم عّجوا ام ةعيجخلاو
 ىدانسالا زاجحلا ىلع علاو علو اولاق امناو بذك اذا متفلاب
 ب َلَكو ا علو علاولا 7-5 بجاع كيلو اا ابح

 لاق ناكسالاب علولا ىيذعمب كير كلاب ن اعَلَو لأو

 نيذه نم نكمل نهناردق ول فالخإلا لها نم ىأ

 ناسنالا قلخ هلثمو امهب نهفصو ىف ىف ةغلابملا ىلع نيفصولا

 لحكمعءلا ليغو نوليكتست الخف هدعي نأ 5 ليودو لجمع نم

 لجحعلاو ايلا نبي تيعت رلكلاو

 اهمنذب 000 ل5 7 همه 7 تيببلا ىذعمو ليو ل

 لي كدبتو دعولا 3 فالخالاو ربح ا 2 بذكلاو هوركملاب عاجيالا

 لاق .اهنع :لاوز 8 عيط ال اهل ًةيحم كلذ راصو رخآب ليلخ

 هنع هللا ىضر

 نك ةيحب 5 اًمملف ىا ةيببسلل ءافلا مودت امف هلوق
 ةصقان ال ةمات مودتو لاح ىلع مودت ال ليدبتلاو فالخالا
 عراضملا ظفللب اهنالو ةّيفرظ ال ةيفان اهيلع ةمزقتملا ام نال

 ىلع هلوقو .حيحعلا ىلع ىيضاملا ظفل ىلع ةلماج ةصقانلاو
 نم هيلع ناسنالا ام لاح او ناو ا مودتنب 6-0 لاح

 اهريكذقت نم رثكا تيبلا ىف ءاج امك اهثيناتو رش وا ريخ
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 موي نسم”ةولصلل: ىدونء اذا" ضرالا#نماوقلخلاة ا
 لعف :باحصاو هيوببس لاقف مد تنزو ىف فلتخاو ةعبكلا

 ىمدو ءاَمِد ىلع هعيج ايهدحا نيرماب اوكتحاو ناكسالاب

 مل افقو اصع َلّْثم ناك ولو كلذ ىلع وُلَدو ىَبَط وحن عّمجي امك
 .ليلدب الا ىعدق الف ةدايز ةكرحلا نا ىناثلا امهيلع ْعَمحي

 ىمد هلعف نا ايهدحا نيليلدب كيرحتلاب لعق دربملا لاقو
 ركب وبا لاق مّرَمك ىَمَد مدلا لصاف سَرْفَي مرقك ىَمْدَي

 افلا اهوبلق همال هيلا اوعجر امل مهنا ىناثلا تّدَح وه ىذلا

 هلوقك

 لاق .وْرَغو ىبظ ىف امك ماللا تّكعل ةنكاس نيعلا تناك ولو

 ىلع ردصملا اما دارملا قاف اذه نع باوجكلاو معلا ودا

 كدكيويو تلق درلا لبق تناك ايح ةكرخم/!نيعلا تيقبو

 هلوق ىناثلا

 مهعفن كوكي" الا اومسفا لق
 اديلا فك مهيلا لمت ىتح

 نويفوكلا لاق لب كلذك سيلو هيلع قفتم هنا ىرهوجلا ركذ

 رخآلا لاق

 اودغ ةأاخأ مويلا عم نا

 رنقي ملو اهلصا ىلع ةيلكلاب قطن هنا ىعدي نا بجي تلق
 عبجلل ريدقنلا اذه بجو امناو اهنذح دعب ماللا در كذا
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 هلع 0 موي ماشهلا ثكمو زاجحلا مهو هتلحار بكرف

 فم نم لجر لاقو ةركذ كشارغ : لخدو ليللا ءاج اهلو

 عكس عتانسعل نكاد رعاش وع مق ةتددرف ةمكح لاق

 ا 0 هل لاق هيلا 0 املف ةتيب لخد ىنح

 ىلا تعجرو كوك انف تيعس نيتيبلا تيار كيك هل لقو مالسلا

 رخاآلا لوق كلذ نمو ىقزر ىناناف ىنيب
 موي للحد ةيامرلا ةملعأ

 ىناَمَر ةّدِعاس ّلتسا املف
 ىفاوقلا مظن-ةقملع مكو

 نمو د مرسلا 0 90 نم 3 كتسا دكا ا

 ا شام منع بلل نا هل امد اهي نمو ةقمس هلع

 كذنال ةلمهملابأ ا نرطعلا 0 كلذكو .بساسب سيلو

 ١ لسعلا 076 نب ةرقنع ا 2 لاو

 5350 ىرئاس داو ا

 هب رخافي هيبأ ةهج نم ةرطشف ما ماو ىبرع هابا نا كلذو

 .فيسلا وهو لصنملاب هنع ىماكُي هما ةهج نم ةرطسشو س سام

 , الو عيمج ا ىدعمب ال, كداكبلا, تنعتت رتاس لابعتسا 0 ىو

 بحاص آلا عيبجلا ىنعمب اهنا ركذ ةغللا ةّمتا نم ادحا ملعن
 ىلاعت هلوقك اهمد ىف ىا 0 نيم ةلوقو .مههو وو حاحعلا
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 نسم م 8 سعقذ عيمجو مههت ضعي خغل وو م

 ىنيسلاب هقياور ىف سملتملا تيب ريظنو .لكسا ىنب ءاحصف

 نإف ضرب ىلع شيعلا قرا
 ىشتنملا ٍبْعَص تمر افاشترا تمر

 ىا كلجا ى هللا َكَأَسَم مهلوق نم وهت ةلمهملاب هر 07
 م ىطعا ىنعملاو ةزمهلا نع ةلدبم اذه ىلع فلالاو رخآ

 ىشلا صم تدصق ناف ىسفن ةيقب ىا ىقمر سي ام شيعلا

 ىلا اهتفاضاو ةفصلا ميدقت هيفو بعصلا دعبتسملا تمر

 دانعمف هكتاو هاور نم .بايت قالخا مهلوقك فوصويلا

 ١ ةنيذأ نب ةورع تيبو .رفاشملاب برشلا ءاصقتسا

 ىقلُخ نم فارسالا امو تملع دقل
 ميلا فوس 0 شه ىذلا ى 0

 هلعبو ىشلا كل علطتلا ةانعمو رههظا ةبجتيلاب وهو

 :تالوطتم ىنينعيف ل ىعسأ

 2 إل ىناتا تالعق ولو

 ماشعه ىلع لَقَو هلئاق نا ىهو ةنسح ةياكح رعشلا اذهلو

 لئاقلا َتْسَلَأ هل لاقف ءارعشلا نم ةعامج ى كلملا دبع نبا
 را ب ص نع كلاب ايف لاق معن لاق نيتيبلا ::كشناو
 نينوملا ر يما اي تظعو لقل لاقف نزرلا بلط 28 ماشلا ىلا

 سن سر

 ةروسق نم 5لنع نم خخ مث رهولا ه هيناسنا ام 57

 خلا سملتيلا تعبد ريظنو «لوغ ىلع فطع ورع تدمبو هلوق ا



01 

 سيشلانب كناك مهلوق كلذ ىلعو .اربخ نوكت نا ىفتناف
 ىريرحلا لوقو تَعَلط لقو

 طعرلا كليسا لقو 2 طغنتو را ىلا + :طحتات كي. ئفاك

 مس نم قيشأ ىلا
 كرصبا ىناك لصالا نأ ىزرطملا لوق اماو طدذم كب ىناك ىا

 طيس هلوقف .فرح ةدايزو لعفلا فذح هيفف لعفلا فذح مث

 امهبرضو ةريغب هطلخ اذا اطوَس هطوسي ةريغو ءاملا طاس نم

 هنال طوس اهب برضي ىتلا غلالل ليق هنمو اطلتخا ىنح
 ةمككملا نيشلاب طيش دق ارقي نا زوجيو .مدلاب محلا طوسي

 سيلتهلا تيب ىور كفو هطاس ىنعمب هطاش لاقي هنال

 وصو نيهجولاب
 انوامد طاشت 0 انا تراحا

 .امد مد سمي ال ىتح نليازت

 مد نا نم ٌبرعلا همعَْت ام ىلع راج تيبلا نليازت «لوقو

 لاق اذهلو طلتخ ال نيضغاينملا

 انحبذ رجح ىلع انا ولف

 .نيقيلا رّبحلاب نايمَدلا ىرج

 ليازسقو اههبولت نكعابت نم نيضغابتملا نيب هوظحل امو
 مصخلاو مصخ ىف امهنم او رد نْيَمَصَح ايهويس امهتامد

 دل ىف تأ ىناقأ ىرشخمزلا لاقو ةيحانلاو بناجلا مضلاب
 نم الك نال ةوّذعلا نم تلقف ودعلا مسا قتشا امم لاقف

 اك نال ودعي ادع ندب ةريغ هقتشاو ةوّذع 86 نييداعتملا

 ثلثقم اهلواو ىداولا طش ةودعلاو رخالا ىلع ودعي ايهنم
 لادلاب ٌنتعي ملو ةرسكلل ءاي واولا بلقب ةّيّذِع اضيا لاقيو

 ىف زوجيو .ةعبرالا هجوالاب ىرق كقو ةّيبص ةريظنو اهنوكسل

 لتعملا ئتالتلا لوعفملا لعذ نم ابهوكنو طيشو طيس لوا



4 

 لصخت كلذك ربخلا نم لصحت امك ةدكافلا نا كلذب ْمِلَعو

 هنا كلذو ةلثسم ىف ىلع ىبا ىلع لكشي اذهو هتفص نم
 قحا ةزاجا نم عنتما هنا هللا هيحر نسحلا ىبا نع ىكح

 مث ادتبملا ىف ام الا ربخلا ىف سيل هنال هنبا هيبا لامب سانلا

 عفانلا وا هب رابلا هنبا هيبا لامب سانلا قحا تلغ ناف لاق

 ربخلا نال اضيا اهداسف ىلع ةلئسملا تناك كلذ وحن وا هل

 عضو نال ةلعب نم ةفصلا ءىجص ةعفني الو ليفم ريغ هسفن

 هنع كلذ ىكح هريغ نم ال هنم ةئتافلا لوانت ىلع ربخلا

 ىنمّوم لدبعلو ىلاعت هلوق ىف ةيثادتبالل اهكحكعت ةيربخلل

 ةلوِق ىف ربخلا ىف ءافلا لوخدل اهكسعتو كرشم نم ريخ

 ةفصلل اليزنت هاليوطلا َقِيَز اه ةدلنلا ىف سنوي زاجا انه

 برعلا ضعب لوق ه) لهشيو دحاولا ىشلا ةلونم فوصوملاو

 ةلكافلا لَضَح نا لاملل زاج اذاو .!ةانيتيماشلا َيَتَمْحُج اَو

 ةركذتلا نع مهل امف ىلاعت هلوق ىف امك مالكلا نم ةدوصقملا

 لاوسلا اذا نيعطهم كِلَبِق نم اورفك نيذلل ايف نيضرعم

 ىلعو ٍرَدَجا ةفصلا ىف كلذ زاوجمن لاحلا نع ىنعملا ىف وه امنا

 كناك هللا همحر ىرصبلا نسحلا لوق ٍسَرْكْيَف لاحلا ةلئسم

 فرظلا ِرَدَقُي ناب كلذو لزق مل ةرخالابو نكت مل ايندلاب
 22 هس دع

 سنوي ةاكحو ناح دق ىا ناتمحج ءل عاض لجر ا

 هركذ مدقيلا هبهذم ىلع هب الدتسم
34 
4 
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 ىديحد..كطق. هيمما ليلا عيتجحلا باطقلاو عبساولا بيحرلاو
 | تدح قا ,لومفا لاعيمجت> ىفا: ةبظاك عقواخ و عبج اذا هّيَنِيِع
 ةصخرلا ءاضيبلا ةضبلاو اهبيج عبتجم عاستا ليلدب خيبات
 00 .لسحلا ع ءارلا مفب درجتملاو

 فاضم وه ثيح نم ال ريمض . وا
 ىرشخزلا كلذ رجتسا دقو ىناثلا مهمالك نم متو امبرو هيلا
 دهلوق ىف لاقف رهظملا هيلا تفاضملا نبيع !هيبايتا دو زوج ىتح

 الو تايتسملا: ءايسا لصآلا نا انهلك ءامسالا. مدا ملعو .ىلاغت
 نالوق ةبيركلا ةيالا ف روهشملاو .هلبق اذهب لاق ادحا ْمّلعا
 داعو فاضملا فذح مث ءامسالا تايبسم سم لصالا نأ ايهدحا

 فو ذكلا فاضملا ىلع داع ابك هيلع مهَضٍرَع ُ نم ريمضلا

 ىذحك وا لصالاو هاشغي ىل رحب ىف تاملظك وا ىلاعت هلوق ىف

 تايمسملا اهب ديرا ءامسالا نا ىناقلا ةاشغي تابلظ
 دعب ّنا مسا نع ربخا هنا ةعبارلا ةلئسملا .ةّتبلا َفْذَح الف
 هنع هللا ىضر لاق .احورشم كلذ ىضم دقو درفملاب ول

 اهمد نم: طيس دق ةلخ اهتكل

 ليدبقو فالخإو عّلوو عجن

 0 ايف اهىدعب 0 3 0 تيبلا ةلخ 0 ءلوذ

 0 عم 2 ام 2 نيكد 2 ام را

 ةفص عفرلا عضوم ىف ةلمج ةرخأ ىلا طيس لق هلوقو .ديلع

 دعب ىتلا ةلمجلا اهريظنو ةدكافلا لصحت مل ىه الولو ةذخل

 .نوداع موق متنا لب نولهجت موق متنا لب ىلاعت هلوق نم موف



 له

 ىلاعت هلوق ىف هركذ ىلع وبا لوقي امك فصولا ىف رتتسم ريمض

 ريدقت ىوعد نم صلخ الو باوبالا مهل 5-5 َنَدَح تانج

 1 ىلا رقتفت امك ةفصلا نال هنع ةبئان لأ نوك وا ريمضلا
 هطيرب رحيمض ىلا رمقنفي ضعبلا لدب كلذك فوصوملاب اهطبري

 0 0 0 2 0 2 لأ ةباينو .كنم لديملاب

 دردتملا غضب ىمادنلا سحب

 باوجلاو هنع اضوع تسيل اهنا ٌلدف ريمضلاو لآ نيب َمَبَج

 فيرعتللال لجرلا ىف اهلثم فيرعتلا درحمل انه لآ نا

 ةهجو ىف ءاهلا نأ امك ىواملا ىه ةنجلا ناف ىف اهلثم ضيوعتلاو

 اهلثم ضيوعتلاو ثيناتلل ال ةلثسم ىف اهلثم ثيناتلا دركحل

 هلوقك ةرورضلا ىف هنم ضوعملاو ضوعلا عمجي لقف اضياو .ةّدع ىف

 امهللا اي مهللا اي لوقا

 : «لوقو

 ."امهيومف ناك: ىف ىف انفن امه

 ريمبض نا كلذ ىضتقيف ضعي الدب امهدإ نع كحل

 امهيف ثوجوم هنم لدبملا
 ةضوعملا ميمل ميملاو واولا نيب هيف عبج امهيويف ىف لهاشلا ٠م

 ةددشملا يلا ءادنلا فرح نيب ٌمهللا اي ىف عيج ايكاهنع
 هنع ةضوعملا



 نوع

 عبارلاو نيعوفرم ثن ثلاتلاو لولا رهظ تقلطا اذا اهنأ ى ىرت الأ

 ملعأو .ةليصقلا َُ كلذكو ارورجم ىناقلاو نيبوصنم سماخ او

 اهانبم نأ ىناوقلا نم الاحم عسوأ اهنا عم عاجالا قياولاعرزت لل

 نك ءاذم برقا امو تاف ام لدعبا ام مهلوقك زاجعالا نوكس ىلع

 ! سيقلا

 / . 5 | ب +ءىيكت 7 ه.

 لاق مث

 امهنم ك.سملا عوضت انتماق اذا

 رظفلاو ةميطللا نم ةحكارب

 رميدقتب ايزدصنمو معط اذه ريدقتب اعوذرم ىورب معط ىل وع

 ا دنع هل عمجو «يويبس لقنعغ رجاتل 2 مسا رجتلاو تنقذ

 عمج لا عمح عج وه 0 ِدأ لنع نيتمضب ركلاو ىنسحلا

 لمع ىتلا ريعلا ةميطللاو عمج ا مسأ عمج عبج ةيوديس لنعو

 معنلا ىف ماللاو فلالا ةتلاثلا ةلمسملا .دوعلا رطقلاو كسملا

 ردصملا ةفاضا ىلع اهحعن نا ول وا لصالاو ريمضلا نع ل

 لعتشاو ىدم مظعلا نو ىنا بر ىلاعت هلوق هنمو لوعفم ىلأ

 ىه.ةنكلا ناف ىلاعت هلوقو ١ ىسار .لعتشاو ىا ابيش : سارلا

 ىأ هجولا نسحلا لجرلاب تررم برعلا لوقو ةاوام ىا ىواملا

 يعل ليثبتلا نا بيبللا ىنغم ىف فنصملا معزو | :

 بيرغ اذعو
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 نا اهاقث ىسفنل ةانعيف لوالا تيبلا اماو ةيالا ىف لوقم كلذ

 دحال هيف وَأَك ارجاغ تنك نا اهروجت اهيلع وا اًيِقْتُم تنك
 تفقو ىذلاف ىناثلا تيبلا اماو واولا ينعيب تسيلو نيتيشلا

 لاذلا َلعَلَم تناك ذا بدالاو رعشلا بنتك ىف هداشنا ىن هيلع

 معز غلام اال لكك .بيرغ فيدعن دلو واولاب تفحككت

 ْنأو نيتيفاق ىف ءىسيو ءوسي وحن نيب عمجلا زوجي ال هنا ليلخلا
 فق اذا يورلا فالتخاب ّمحاو ديعيو دوعي عيج زاج
 ناب اًجتحم نسحلا وبا هفلاخو ءايو اواو ناريصي ذا زمهلا

 فالتخالا نما قيقحتلا ىلع ةديصقلا ىنب اذا رعاشلا

 ىسامحلا لوقم نسحلا ىبال حتفلا وبا لدتساو

 ْ مهتاثكت ربقم سانا للكل

 ديزت رولا نوبعقتم ْمِهَق
 تقلخا لق راد مسر لازي نأ امو

 نيندح ءاتفكالي كيبل 0:27
 كلذ الولو تقلخا ةزمع فيفخ ىلع هاني رعاشلا نا كلذو

 ىلع ةوانبخ فيفخكلا لع رعشلا ءانب زاج أذاو نزولا رسكنال

 .ىسامحلا تيب ريظن بعك تيبو .لصالا هذال ىلوا قيقحتلا

 ىناوقلا ىف هللا همحر ليلخلا ةركذ ىذلا طايتحالا نم بَرُغاو
 ىفاوقلا نوكت نا زوجي ال هنا نم باشخلا نب ديم وبا هلاق ام

 مساقلا ىبا ىلع ضرتعاو اهبارعا فلتخال تقلطا ول ةدييقملا

 ىنيرشعلاو ةعساتلا ةماقملا ىف هلوق ىف ىريرحلا

 فورص هل نامزلاو ةذ. ٠ وملا ىنع افرانص اي

 فوصعلا تيتعت ترواج نك رمح تكل
 فورع مهب ىنناف تيتذا ابعيم تحلب 9

 فويضلا نوعاري مهرا ملف مهب تلزنذ دقلو

 كويز مهتكبس امل مهتدجون مهتولبو



 نإ

 ىأ د 07 1 نم ئع 3 ابر كر ب سبجا و يت

 5 ناف .نوتفملا صخشلا - ىنعملاو ةلئاز هيف ءابلاو

 مالكلا هجو ىلع و وعفملا 0 :ةتاضتناع ا ضخشللاابسا

 الوعفم نوكُي نأ 0-5 كب 0 ا 0 نأو هنقبقحو

 ىنتّذص لثملا ىف مهلوق ىف انكاعشوت ىف طاقسا ىلع نوكي

 ول ىا ىقيقح لوعفم ريدقت ىلا ذتنيح جاقخيو هركب 50

 0 ناك أر لصم 10 0 هب تلعو ىذلا 1 0

 نوديزي وأ فلآ ةّثاِم ىلا ىلاعت هلوق هنم اولعجو نييفوكلا

 رجاف نكاشت ىلبل تهعز لقو

 اهروجف اهيلع وا اَهاَقث ىسفنل

 : رخآلا لوقب كلام نبا ٌلدتساو
 ارَّذدَق هل تتاك وا ةفالخلا ءاج

 عملا خيالا 0 1 ند 0 ا تيببي فكما لعلو

 لكو مَ قت أ نم لنع با 0 نوديزي وا فلا 6
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 ةتلاقلا ةلئسملا .دربملا هلاق العاف اهنوك زوديو اذه زود

 العف نوكي امنا ول دعب ةعقاولا نا ربخ نأ ىرشخمز اركذ

 ةرجش نم ضرالا ىفام نا ولو ىلاعت هلوقب بجاحلا نبا ةذرو
 اذا : ايي توحولا نييقف :باوصلا بحاتجملا صا لاك

 ءاج لق هناب تحاشلا ىبا ىلع كلام ىبا ترو اقنشم ربخلا ناك

 هلوقك اقتشم هذوك عم انيببلا

 حالفلا كردم ايه نارول

 حامرلا تع اليم هكردا

 هلوقك ةرورض هذاب بسحي نا هلو

 هايتاص تيسع ىنا نرتكت ال

 وهو ةنسالا بعالم حامر لا بعاليب دارملاو ءاقبلا حالغلاو

 اذعو .ةريغ رج ءاشلا رطضا املو فوريعم صخش 0 مَلَع

 هللا لاق ىلاعت هللا 00 عقاو كلذ نال ىدشب سيل باوجلا

 ولو بارُغألا ف نوداب مهنا ول اوّدوي بازحالا تاي ناو ىلاعت
 درا يعاين حكرا نبا ةيالا هذه رضحتسا
 .هالاق ام الوقي مل بجاحلا نكأو ىرش تثخزلا اهرضكتسا ولو رعشلاب

 ىف لعفلاب رابخالا كع ةيلعزوللا ىضر بعك تيب لمتشا لقو

 لهينحي ةعبارلا ةلجتتلا .لوبقم هلوق 5 مسالابو تك لسف هلوق

 ىلع لوعفم مسأ نوكي نا اهدحا هجوا ةثالت اهدوعوم هلوق

 نوكي نأ ىناثلاو دوعوملا صخشلا هب دارملا نوكيو هرهاظ

 اذه ديعب 00 نقم ةدكاز لااذااميب هلوق ىفام ا

 ءاج اهنا هنا هلوقد ضارتعالا اذه نم ملسي نأ هلو ىأ #

 ىف امسا ىسع ربخ لعج 00 رعشلا ةرورضل اقتشم امسا

 ناش وأ ةرورض هذاف تيبلا اذه
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 تناكل تغفو ول لئاق لاق ولو .لاصولاو لاملاب مركلا نم

 تحرش كقو .عنتمي مل متاح دوج ىف تناكل وأ سانلا مركأ

 اكيفاتت احرش بارعالا دعاوف ةمّدقم ىف ةيطرشلا ول ىنعم

 نا ىف فلتخا ةيناثلا ةلثسملا .انه هةركذ نع كلذ ىنغاف

 اوربص مهنا ولو ىلاعت هلوقو تيبلا !اذه لثم يف ول دعب نلعب
 لعفل لعاف اهنا اهدحا بهاذم ةئثلث ىلع اونمآ مهنا ول وا
 ىنعم .ىطعت اهناف يلع لادلاو تبت هريدقتو فو لحم

 ىرشخمز لاو جاجز لاو نيينوكلا ضعب لوقف اذهو تويثلا

 طرشلا تاودا نم اهريغو ول لعب فذجي مل لعفلا نا :دعبدو

 2 هلا قم د 1 يم
 مقناول لق تدم ضرالا اذاو تقشنا ءامسلا اذا كراجتسا

 كلذ نم ىنثتسي الو ىنتمطل را رب تاذ ول مهلوقو ل

 مالسلاو ةولصلا هيلع هلوق وكن ولو نإ دعب ١ َناك ظفلت الا

 هب لقق امب لوققم ءرملا مهلوقو ليدح نم امتاخ ولو سمنلا

 هلوقك نا دعب الب نورقملا لعفلاو فيسف افيس نا

 وفكب اهل تسلف اهقلطَت

 ماسلا كَقرْقَم لع ال كني

 ايوجو ربخلا فوذح ادتبم اهنا ىناثلا .اهقّلطت ال ناو ىا
 رثكا نع ماشه ىبا هلقت كلذك الو دعب نذحي امك

 نايرجب ءافنكا الصا هل ربخ ال !دتبم اهنا ثلاتل اغثلاو .نييرصبلا

 روفصع ىبا هلقن لولا عم ركذلا ىف هيلا لذسملاو لكنسملا

 نأ عبارلاو .ةريغ مهنع 0 ال هنأ معزو نييرصبلا نع

 نا الا قذحلا اذه فذحيا ناب ناك ظفل ضخ ىاا

 كسامتلا ناك ولو ريدقتلا ذا هتدح ىلع ناك ظفل وه فوذكلا

 هيلع سقو اهتاخ
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 ىف ىناثلا ريدقتلا مجرب و رهظا ظفللاب لالدتسالا نال ىلوا

 اهلبق اهد ولل اطبر هيف حراج ظفللاب لالدتسا ةناي تييلا

 رويفوكلا ىعذا ىتح ىنعيلا ىف باوج باوجلا ليلد نال

 هنا لاقي لو .رذقي ل هنأو اضيا ةعانصلا ىف باوج >نأ

 ربخلا ىلع ءاشنالاب الالدتسا .هيف نا ايهدحا 0 هلعدي

 0 0 قيلعت 1 لاح رشي الف 5 5 َ

 1 ايسانم وع ا 1-9 6 باقم ب 0 2

 9 5 ربحا و مخ: ااضاو ءاشنأ بنككتلا نوك عن زلم 2

 2 هنأ عم كلذل هب لعفأبو هماهبإل ةلعفا امب نويمؤلا لصو

 ليلدلا نم دارملا ن 0007 ١ ءاشنا 0 ال ءاشنالا ةغيص

 5984 لوق 4 ىرت 35 روحا

 نشخ رمشعم ىرصنب ماقل اذا

 انال ةثول وذ نا ةظيفحلا لنع

 ةلمجلا ىلع درفملاب لدتساف اونشخ ةثول وذ نال نا دارملا ذا

 ىذا و ا هحصفا ام ىدقلا ملكت 9 لاقي ال ىا ا

 8 اة ىلا ةرقتفم رج قم ةدوهعم اهنوك نم دب الغ ت

 يملا َْف رمهشالا وكن ىرذ اك (تقتنكملا بهم اذع اهسفن

 د



 كل

 امهتاذع املقثل ةزمهلا تفل كف اهما ليو ىللصالا نأ انه

 تكرح مث لابعتسالا ةرثك عم ةمضلا دعب اهنوكو ةيضلابو

 اذهو اهليق ءايلاو اهدعب ةرسكلا بسانتل ةرسكلاب ماللا

 نيا ىرسب تو 59 7 2 لي لك 0 5

 ىو 0 ف والا ةلئسملا 0 ا كبيق م تنقص

 ةرك انل ىناولغ ىف اهلقم ى ذمتلا امهيدسلا ٍ نيهجول ةخابتحك

 ال نأ فدذح ىوعد نم ةنم الاس لوالا 6 5 طرشلا ىناثلا

 فذحلا د وت مالم لي تلوح ريدقتل لتنيس عانس

 00 طرشلا لْعِف َفْْذَح مالكلا 3 دعا ليق اذا

 ىأ 008 بلع 0 نيك ف ليتكم 0 ا

 ىرت ولو ىلاعت هلوق ىف اهلثم نوكتف اهلالخ تمتل تقدص ول

 ضرالا د كل وأ لايحلا «ٍِد تربس انارق نأ ولو ىلاعت هلوذ 2

 هثركذ ىذلاو اهلبق ةيالك نوكتف َنآرقلا اذه ناكل نورّدقي

 الف ةميضلا نع ةئشان ةرسكلا اولعج امنا نييرصبلا ناغ ا

 نييفوكلا فالخب كلذ مهيلع لكشي

 تي ول ريدقتلا ناك لعفلاب ول صاصتخاب انلق نا ىا 0

 ىلع فدحت تقدص اهنا تباث ول ريدقتلاف الاو تقدص اهنا

 أدتبملا ربخ ىناثلا ىلع فذح امك طرشلا لعف لوالا لوقلا



 ةا/

 ارباج ىَتّلْخ اغلبأ الا
 لتْقي ما كليلخ ناب

 هراسشحا لعتلا تاظخت

 لجعي ملو ارهد رخاف

 لوقت نا كلو ىتلخ نم ارباج لدبا هنا لالدتسالا هجوو

 ىلاعت هلوق ىف امك ىتلخ اذ ىا فاضم فذح ىلع هّلعل

 اذه ىلع ةلضلاو ربلا اذ نكلو ىا نما نم ربلا نَكَلو
 لحال أ زهق عيب ال موب ىل ىلاعت هلوق ىف اهلثمو ةقادصلا قاعي

 597يب اهبق ع هنمو لالقو هل كىكع هذه تيجو

 «لبق ام دارفا ه«كجريو هتللاح ردصم وه لب ليقو لاللك

 هذه ءايو ةلخ اهل ايف ىورتو ١٠ةلخ الو اهيف ليق ىتلا ةيالاو

 ذل 0 هيبنت فرح اماو فوذحم ىدانملاو ءادن فرح اما
 وق ايف ريدقتلاو فوذحم لعفب ةقّلعتم ماللاف ع
 36 اله تلق نا. :ةدح اهلاوبععا كلارا ملل كا[
 6 هدخما» مدل هيلع تَلَخَد ىّدانم ريمضلا

 هموجخ ناك ليل نم كل ايف

 لبذيب تّدش لتفلا راغم لكب

 ريمضلا بلقتا را مال تلخد - مث تنا ايوا كايا اب لصالاو
 عنم ثلق اضوفضم الصتم اريمض عوفرملا وا تي لسا
 ىنيغلابو ميملا مضب راغملاوأ .ىَداَمَي دل ةبيغلا ريمض نا كلذ نم

 لبج لبذيو همللتف تمّكحا اذا لبَحلا ترغا مهلوق نم ةيجتملا

 اذه ىلا لتفلا ةّمكح لاب تّدش ةليللا هذه موج ناك ىاأ

 ةلخ اهليوو ةلخ اهجيو اي ىوربو .روغت الو ىرست ال ىهف لبجلا
 ليزنو امهنيب قرفلاو ليوو 2 حرش م الكلا ىف ىضم كقو

 ةلخ الو هين عيب ال موي اهيف لاقي ةرقبلا ةروس نم ةيالا ديريا

1 
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 حالصال ةمز ال اذه لعفا لعاف ىف ءابلا ةدايزو كترجال كسلا

 روما ىقيقحل ا رمالا ىف كلوق ةروص ىكع اهبيسبي راص نا ظفللا

 7 2 2 0 1 2 1 اأذعو ا

 ناو. لتملا ىرج ٍىرج كال هنآل 0 7 2 0 دارغالا

 ريغ رمآ كب لعفأب 1 بحاعزم 2 امي ملكتملا

 1 نم 0 0 نم 0 هلاك 00

 د مذ ىأ ديزل نسح 3 يا 1 ا ىنعمن لعغلا

 00 را نع هو ذك ىلا جامي الف اذع 5 ل

 ىلع ىشافلا هللا دبع 3 هلقنو 7 مر نبا * و ناسك

 اهدعب مسالاو اهلبق لعفلاب ةقلعتم ىهو ةيدعتلا ءاب ءابلاف

 رتاسك ىشب قلعتت الف لوالا لوقلا ىلع اماو بصن ا ىذ

 ةلخ هلوق كت عضوم ى اهدعب مسالاو ةلكازلا فوركلا

 رخآلا لوق ةريظنو خقي لصلا انه 0 :لا 1 بوصنم

 8 ةلخ 0 07

 ا,دشناو قيدصلا ىلع اضيا قلطيو اولاق



 كاع

 موقلا تطرفا لاقي هكرق ىا ةرداغ ليسلا نال اريدغ ريدغلا

 هلوقو ضوحلا ىلع مكطرفا انا ثيدحلا هنمو كءارو مهتكرت اذا

 هانمذق ام همزلطتو .ىهتنا نورخوم ىأ نوطرغم مهذأو ىلاعت

 تدني ملف اضياو ضعب نم ٌلمتسي بئاكنلا ضعي نأ نم

 لكو هقبس ىنعمب ءاج لي عضوم 2 د ىذعمب هطرغأ ىج

 هنع هللا ىضر لاق اًعبْشم كلذ ريسفت ف لوقلا مدقت

 مود رصباو مهب عيسأ هلقمو اَهَمَرَكَأ ام هانعم اهب مركا هلوق
 ةفلتحلا نكو 0 كلذ ىف مهرصبا امو مهعمسا ام ىأ اننوناي

 هتروص لعف ليما ١ اهدحا بهاذم ةتلت ىلع كودو كلذ :ى

 ا لوح مث ى دالت لعن لوالا افا بكنتلا هانعمو رمالا

 5 اذح اذ راص ىنعمب لف وهو هيف كرم ضام لعف

 اذه لوح من 0 ةدُغ ٌَيَوَذ اراص ىا ناكملا َلَقِبأو ريعبلا
 ىنعم نكعفو ىربخلا ىنذعملا ءاقب عم بلطلا ةغيص ىلا

 لعف ةروص ىلع هنوكل ارهاظلل هعنر ذئنيح مقن بجيتلا
 للاي يفك لعاف ىف تويز انك -ابلإ هلخاف ديزف رمالا

 ليلىدب ةمزال ذل ةبلاغ ىفك لعاف ىف ءابلا ةدايز نا الا !ديهش

 ةروص ىلع اهب راص ذا ظفللا حالصدل ءابلا أودازف ارهاظ ةدحكت

 ىطظفل رسما ىلا دوعت ءابلا ةدئافف فرح اب روركلا هب لوعفملا

 ىرت هك



 مو

 ١ ةيناثلاو ةيضيعُبَت ىلوالا نال نيترم ْنِمِب ىَرْسَأ ىدعت ةءارقلا

 0 ا علوا وملاو 00 ددعلا 0 ةيراس لدبي ةخةيداغ

 ٍٍِِء

 00 ل

 كف الا حا لغم لصف :اههيلعر هب دارملا اجت نم

 الا 0 كلا للعلا نم «نال ليعافي ةكنزوو 5

 لاقف .ليلاعبلا قيما 0 8 فلطخاو 00 لعب ذم

 ليلاعتلاو باحلا 0 وريع وبا 3 ةعفترمل ١اب ليلاعيلا

 هعباتو ليبايالاك ابهل لكحأو الو ىرخا لعب رم 0 ىنلا

 نباو فيطللا دبعو ىزيربتتا ٠ بامحلاب ضيبلا 0 ىلع

 19 0 سيبلو 8 طبالا ككل ىتنلا 0 تماما 7

 ىث سيل اهنال ديكور ناردغلا ليقو عقاول أ وه الو ميكي لا

 ىذلاو ات طاق نيك اهنا الخ ضايبلاب فَضوُت اهنا فرعلا

 باحضنلا ءام نال كلذو ضايبلا ةطرفملا لابجلا اهنا رِهْظَي
 هترتكو هعابتجا دنع اهنم بصني مث لابجلا ى الوا لصختي

 دربلاب ءامهلا 0 ليبكحات 5 اذه ى هةتطانالا" ىلإ

 ىا هكرت ىذعمب 5 نوكي ن ١ ىزيربتلا زوجو .ءافصلاو

 ايي مك نمو. لاق صين بتاع مطبالا اذه ىف رطملا ءام كرت

 مارح ا لكيلا



 دي

 آظ لوغ موي ةماما تلاق الا

 لابجلا ءابلِع نْبآم عطقَت
 , ىبوصو ىاطخ امنا ىنيرذ

 بعك تيب ف دارملاو .ضرع ال لام هتكلها ىذلا نا دارا امنا

 ىناثلا ىنعملا نم الوقنم نوكي نال لمتحم وهو لوالا ىنعملا

 ةيلعافلا ىلع عشر ا ىف هتفاضاي ضوفخلا مسالا ناو

 ىهو اليل ىتات ةباحلا ىه ةيراس هلوق .ليز مالغ 5 ديزك

 ىرست ترس اهلعفو ةيبسالا اهيلع ْتَّبَلَع مث ةفص لصالا

 ثروس اذا لبالا تداسا ردصم نيتليهيلاب داسالاو ةصاخ
 تعمتجا“لقو 'فلالات ىرسا نولوقي نويراجملاو“ ءاراهنإ الذل

 ناسا ةبر ةيشعلا ىح

 وكن ىف ةعبسلا ْث امهب ىرقو ةعراضملا فرح متفب ةياورلا

 ناكنلا ى ةيزاجلا ىلع قفثاو ىدابعب رسا نأ كلهاب رساف

 ءارسالا صاصنخا عم ليللا ركذ ايناو اليل :دبعب ىرسا ىذلا

 عطق هنا ىلا ضيعبتلاو ليلقتلا ىلع لادلا ةريكنتب راشيل هب

 كلك خليل ضعب 2 هليل ىنيعبرأ ةفاسم مالسلا :هبلع هب



 م(

 تفي ال ًاراهفو اليل كي ْلَوَي مل ١ قلخ ذم هنا ال اهتاقوا

 0 .لزذ ىذعمب بوصي باصل ار دلصم نوكيا نا ىناثلاو

 دبع نم لجر لوقك لصق 3 باصل ننس نوكأ ىا

 لك لقال ىلا ىّرعن 5 ا

 كلفتل نكلو يسشالا "ديل

 لوق وهو ةريسفت طف سلا وه 8 0 ىلا كصقي ىا

0-0 

 ىيخللاو ملعالاو ىرهوجلا لوق اماو ديسلا نب لمح ىبأ

 رثكالاو .راركتلا هنم مزليف لزُنَي هانعم نا مهريغو ىدحاولاو

 ءاخر هرماب ىرجت ىلاعت هلوق هنمو ةزمهلاب باصا لاقي نا
 سابع نبا هلاق دارا ثيح ةعيرس ةنيل ىرج ىأ باصا ثيح

 هيلع ميسفتلاو ةغللا لصا عابجإ جاجنزلا لقذو هنع هللا ىضر

 تاشخت ملف باوصلا تدصق ىا تى بيكلل مهلوق هنمو لاغ

 انكر ذطخ ل هلوق ىنعم قيفتسا, نيا: نم ىرذا الو .. ىهتنا
 لصالا ناو ةتدجو اذا ىشلا تبصا مهلوق نم .هنا رهاظلا
 هلوعفم رج لق لعفلا !اذهف نيريسفتلا ىلعو .باوجلا تبصا
 ىا تافرع نم اوضافاو ًةَّبق ىا هتارما ىلع ىَنَب مهلوق ىف امك
 هريظنو ةرثكب هبص وهو ءاملا ةضافا نم راعتسم هنال مهلحاور

 ءلوق ىنعملا 8

 مطابالا ىطملا قانعاب تلاسو

 0 طال جاجا نب ةبور ادصق نيلُجَر نأ ىبكحيو
 نابيصُت نيا ايهل لاقف قيرطلا ىف ةافداصف ةيالا ذ باصا
 لوقك باوصلا ىنعيب نوكي نا عبارلا .ةالاسي ملو اعجرف
 ءيلاعلا ياا نشما



 هأ

 ىلع اهكتف عمو ىداعملا ىف نوطرفم ىا ىغب ىذعتملا نم

 7 تيبيلا الع «ذمو ولمم ىأ 3 كتنااندل نم ءارلا حت ءافلا

 تكي كتن اعف 0 تطرق 3 فاعلا هذه 2 لاقي ىتايس

 7 ضوححلا 1 0 انا م كفو ءاملا ىلا 5

 لصق نم قباطي <ناف طراغلا فالخ عج الو طرغلا يدك

 لاق هب

 ثار م قا 5 لِجَعَت ا

 ل و كامو كبف رصق ىنعمب رمالا ى 5 قي نعتعلا3 طرف لاقبد

 مهناو ىرقو هللا بنج ىف ثاطوف ام ىلع ىترسح اي ىلاعت

 هلوقك رطملا اهدحا ناعم ةعبرأ بوصلل بوص نم

 اهدسفم ريغ 0 ىقسف

 يمت ةوددو عيبرلا بوص

 اهم سارقحا هيغو رخوملا لعافلا نم لاحلا ىلع 2 كك

 قكلبلا ئلع ىم راد اي .ىملسا ا ذل
 رطقلا كتاعرجب الهنم لاز الو

 هنا باوجلاو بارخلاب اهيلع اعدف ءاعدلا دارا هنا ليق ذا

 ثولد نضتقت امنا انهتارهاو لاز ناو تلسا ةلوقب الرا سرتخا
 ليز لاز ام انلوقك هلثم ىف ةداعلا ىراج ىلع مسالل ربخلا
 ىف اهك ردي مل ةولصلا لعث هنم يفك ذم هانعم ناف ىلصي
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 اهتيذقأو ىذقلاب ن تمر اذا راحل ىذقت دغلاي تلقو

 امشع تعزن اق( (نوسشم تي لَقو ىذقلا 58 كح اذا

 .5دارشو هدلج يدم عؤض اذا 5 درشو ريعبلا كلك اول اا انيك ىذقلا

 ايهدحا ناثحي بع ىذقلا ا لا ىفنت 0 ىم ةليحلا -

 ريمض لاحلا وذف 0-2 تناك ناو ةداوتلا نم لوالا 0

 ىلع لدت ةصقانلا لاعفالا نا انلق نا ىكفا ريمض وا لوهشم

 ثحبلا .ةفناتسم نوكت نا ثلاتلاو ريكعلا وهو ٠ ثدحلا

 هجوأ ةثالثل ةليتحت هرايتعاب ىهو ىنعملا ىلا ةبسنلاب ىناثلا

 (ليكوت 00- فاص 0 اليلعت 00 نا اهدحا انغيلا

 ليمهحو ع طوف 3 1 ا 00 .ليبقلا اذه نم

 هيف لكلا 1 قشلا 3 ةدايزلا ةانعمو ىغب ايّلعتم

 ةفايسمو ىدشل دئنلا كرت اهذحا ناعم خلت هلو ةهسفنب ايذعتنمو

 ها 0 5 ولم ثلاثلاو ا هميلقت ىناثلاو

 رمتسملا ريمضلا وعو :لعاف ماقم 9 ىدذلا :لوعفم ىا أ

 ةيياعلا لاح لا بحاص ده نيالا لكل ىلع نوكيف هين

 اهلماع لومشمو

 نامزلا ىلع الا لدت ال اهنا معز نمل افالخ ٠
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 ايفانو اليتق مكراج ميصاف

 امناو واو نع امهيف ءايلاو مير عيج ح اول ١١ هلوقو .ايفنم ىا
 تاقيمو نازيم ىف امك ةرسك كعب اهتوكسل ةبلا ف تبلق

 ةرسكلا ىجع نم طايسو رايدو ءايم ىمَّدَقَت / عبجحلا ىفو
 هيف اهنوكس وا درفملا ىف ذ اهلالتعاو اه دعب ع اهلبق

 عّمج ةزوك ىو 0 ١١| طرشلا ءافتنال حاورا ىف ثّكك مث نمو

 ثتلاقلا ءافتنال لاوط ىفو ىناقلا طرشلا ءافتنال زوك
 «لوخ اماو

 هلو ةداوقلا“ ال 0

 اهلايط لاجر ا ءاَرِعأ نا

 - ةابتشالا ةيعارك ح اير لوقي نم وعلا نمو .ردانق

 دوع 0 هايتشالا 0 دايعأ لبع جت : لاق امك حور

 0 هوادركلا نأ 0-3 عمج 0 31 2 كودو

 0 «نبأ 0
 هيف 0 1 قفل د تنبأ

 "يبلع 0 501 قلو

 ىلع :ىفطعل 0 0 عز 00 بصن ىلع دهام تيبلا اذعو

 لاقيو ةاذق ةدحاولاو بارشلاو نيعلا ذ طقسي ام ةبجمملا
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 ةلومشم ت ركاب ول تلقف

 رقشالا 2 00

 امهيف ام كيلجر ىفو تْحر
 رزتملا نم كنه ادب لقو

 ىيتساك ىحتسي ,يكتسا .لاقي غنا كح. لهاش .لزالا تيبلا:ق

 ١ دكا سمس ىو ابونعم ًارهدكو عل
 ىو اضيا ريثك نبا نع تيورو ةذحاو ءايد الثم برضي
 و ءافلا ىلا نيعلا ةكرح تلقنف نيءايب. لصالاو ميمت

 تفذح ليقو عفتست 0 ماللا تقذح ليقف نانكاس
 مصق ىلع دهاش ىناثلا تيبلا ىو لفتست نزولاف نيعلا

 معز اذا ءارفلا ىلع نر هيفو ةرورضلا لجال ىسايقلا دوديملا

 ىو سايقلا نود عامسلا ةذخأم ام الا ةرورضلل 0 ال هنا
 ىلعو ةرورضلا لجال ميهحلا عوفرملا نيكست زاوج ىلع ثلاثلا

 لقو ىوريو مامتلا نم هيف مصفا وهو نّهْلا ف صقنلا زاوج
 لاقف الومش اضيا ريخلا ىمستو .هيف دهاش الف كلذ ادب

 اهلى أل ةريغ لاقو اهبحاص لقع ىلع ليبتشت اهنال ىبنقلا

 رابتعاب رطملا ايم لضفاو .ىلامشلا عيرلا ةَفّضعك َةَفْضَع
 8 لاق ام نامزلا رابتعابو ةيبنكبي مجطباب ناك ام ناكملا

 اًميَش ايفاص ناك ام ةمتاقلا تافصلا رابتعابو ىكغلا نامز
 ىلع تيبلا لمتشا دقو لامشلا حبر هيلعإاَرْطَي ام رابتعابو د

 هنع هللا ىضر لاق هلك كلذ

 هطرغأو هنع ىذقلا حايرلا ىف ل

 ليلاعي ضيب ةيراس بوص نم

 ىنعمب ىفني و اضيا لاقي هدرط اذا دافن عراضم ىفنت هلوق

 اوفني وا ىلاعت هلوق ةيدعت نمو ىذدعتي هلو ىذعتي درطنا

 قفاقلا مضب ئماطقلا لوق ةروصق نمو. ضرالا نم
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 ممذاو قرباو عرجاك هتاوخا ىف 0 ا "0

 ةمات اما ىككا هلوق .عيمجلا ىف فرصلا ْعْنَم نوجالاو ديقلل

 وأو لاو لاح اهدعب ةليبحلاف ىكضلا تقو ىف لخد ىنعمب

 0 اماو ناب هيوبيس اه ا رضا وأو ا خلخال لا

 0 يا :«بسشت ا هةجوو 0 0 ربخ

 نويفوكلاو.نشسحلا وبا هزيجي امينا هجولا اذعو ةيلاحلا ةليكلاب

 ك0 دل م0 نم ٠ ناكام

 «لوشو
 5 اذإ ةيذو يل 0 نس

 1 ل كلذ ريغ ىف لقيو
 اوكبصاف 0 اسانا اوناكو

 0-3 6 هو 2

 رْزَشلا رظنلا كنوطُعُي ام رّثكأو

 ريدغ لاقي دّوَب ىتح لامشلا حجر :تيرَص ىذلا وه لومشملاو

 لاق معطلا ةدراب تناك اذا ةلومشم ريخخل ليق هنمو لومشم

 َى 5 يش اي لوقت

 ربكملا كك حارت !| كبرش نم

 هيف بلغي هناف لعفا نزو كيري لعفلا ىف بلاغلا ىأا

 مسالا نود لعفلا ىف ىيفعم ىلع 06 فلالا ةدايزل



 م
 ريغ ىلع ةزمه هواه تلدبأو سايقلا ىلع افلا هزاو تّبِلُقَ 5
 هاوما ةّلقلا ف هعبجو نيلالعا يِناَوَك كلذب لصحو سايقلا
 لاق هيف 8 د ءاهلاب

 ا 0 00 2

 اهعافترا ىكفلا تارذ ةبهاذلا ةحكابلاو ةعفترملا ةصلاقلا

 تبلق اهناو ريغ ال ءاهلاب هايم ةرثكلا ف لصالا ىلع هعمجو

 امناو رايدو رادك اهدعب فلالاو اهلبق ةرسكلل ءاي ةهنيع

 037 طايل .ىفهت عا امناو 0 ىف اهتحعل لاوط ىف تكك
 ةزمهلاب ّجتام ءاملا ىلا ةبسنلاو .لالعالاك ممدنع نوكسلا
 ىنم ةلِعْفَم ةينحم هلوقو 3 ىتاسكك واولاب ىوامو

 نم فطعنا ايع ةر اًبع ىو ةونكك ؟ اهلصاو نا اهعمجو تولح

 ءاي واولا تّبلق 597 قراو 2 0 ا نادل ءداولا

 فر معقول ىزيربتلا لوشو 7 لعب ريدقتلا 6 اهفرطتل طن

 0 0 اهنو وك وسو طرشب سبل ا! ام ةدايز هبخ رسك لعب

 ناوضرلا نم نيهناف ةيكشو ىضرو ىوش ُْك 2 بوجو

 يك أريلقت اما فرطتلا وهو طرش وص ام صْقَفَو وجتلاو ةوقلاو

 8 0دوأ ىض رو ىوض ىذ 1 اعل 1 ل

 هلقمو وفصلا نم وه نأ فاص ءلوقو ةينك هلوق 8 ناعدلا

 ودحي اذح نم لعاف مسأ ن 5 ءاوس داح كللذكو راعو 7

 كلك ناكملا نلت نيبلَك اذه 2 ا الا 1 هنتلا وأ

 ةواف ترخأ مث دحاو ماع ةدحولا نم هنال كلذو لادبالا

 ٍدالاو لاح وأ ةفص ماكياج هلوقو .فلاع هنزوو أو . ناك راصف

 5 8 00 هعبجو ىصحلا قاقد هببف عساو الجسم



 ان

 0 8 طارف ةالل 0 بذعلاو

 لكني ناك 95 0 ماعلا اذع 0 6 1 0 ىو

 فوذكلا ءامل 1 ةفص ءام 5 00 00 صنخ

 نال 0 اذعي 7 5 دن دئاعلا, 3 ردا 0

 هللا كنع نم ا املو مهضعب 1ع رق نم اًقّدصم 3

 خغتالقلا نسحأ لوالا هجولاو ةركنلا نم لاح هناي افقّدصم

 كلا كلا نكسي صوقنملا ن و الاح فاص هلوق رذق تلق

 م ءايلا تا رو وردضلل

 كليملا دبع نب ماشه ا قندزرفلا لوقو

 مث هيلا ةجاحلا مدع 1 فالخ ىلع ليحلا نسحي ال
 وم ءاملا لصاو .رخانمل لا ةيسانم نم ىلوا مدقتملا ةةسافن#

 لاخلا



 معوع

 مهرو لص ترصح كاكا :لوقك  ىناثلاو مكل .لصف

 دجا ال تلق مهّليكتل كوتأ ام اذا نيذلا ىلع الو انيلا تدر

 ثلاثلاو نكت هنع هللا - ا لوقو 0 هيلع ا 7

 5 8 0 17 ا اناومأ 0

 ىلبلا ريغ دق رادلا عبوب تغفو

 0 تايراسلاو اهفراعم

 - نا ىلا ثلاثلا 1 يناتتلا 978 جف 0 الو

 فديرعت 00 4 رت ةخفص اهنا 8 0 يناثلا

 هلوق َّث كلذ ذ زيجأ ابك سنحلا

 ,ىفبسي مدلل 0 رما دقلو

 . ىنينعب ال تيلق تي تدضهمف

 0 نم هانملق ام ىلع ليل كبخو ىذ ءايب ىا ىاكيب هلوغو

 هسنخا ةصتخم ةفصلا اد "انعم مهن فوصوملا فذح طرش

 مبش تاذ ةادغ لاقي لديدشلا دربلا ةدحوملا ءابلاو ةمجكملا
 000 هدرب ٌلتشا ىنعمب رصخو هريغو ءاملا ميش لقو

 0-_ هاك مخ يعط 2 عم 1 لتشا ىنعمب

 05 ةنزب 2 0 ُلَعَم 2 نهر لصمو ماب

 عارصم بيطلا وبا لاقو

 ميستن هلق نيم ةايلغ مح و

 ىرعتلا لكي



 رعت

 نم ءاضعالا ضعد لاصفنأ ناكم داصلا رسكو مييلا

 سلكلاك لعفَم ىلع ُلعْفَي لعف نم ن زاككلا مسأ نال ضعب

 «تءارق ردكم ناسح تيب ىف ناكدك ناينع ملاو برضملاو

 ىخرا 0 ىنبم ليضفت مسا ىذا 8 ةسماشلا ' ”نييحملا !اي

 لئع سيقم موش لنع عوفتسم لعق نم ليبضقما لك ءانجو

 نطتعاك لقنلل 00 3 0 00 ندرخا

 عم الاح 8 ب 0 4 5 ١" نأ نانا 3
 ىضاملا ناك اذا كلذ 01 امنا تلق دقو واولا نم هدرجحت

 هلوقك دعم و ريمض الو اتيشم

 بورغ راهنلا 0 تحن اح 0

 واولا بجتو اريخ لاق الا ل ام وح الا ا 0 وأ ثكم وا

 امو ديز ا و رهمض ل ملو لعفلا ىف اذا لت 0

 وكف سيل لعفلا ن اك وأ ءاج 0 3 ليز اك وكن

 زجارلا لوغو خيالا 5 نحاي متسلو نوقفنت هنم ثمنا اويييت الو

 ءاشرلا هفك ىف ىرج اذا

 ءام :بغ نا بيلقلا 0

 لقو نال 8 لو 0 نك 0 98 1 ىلع رصنقت
: 



 معن

 انهعو .:مالك ىهتنا لدقت مل اهتاهف هل اون ىن هنم اهبلط ىن

 كيسا تنفياستق هلوش نأ اهادحا ع قلعنت دكا ود

 ات ءاعد هنا الأ ءاعل لاي ضار دعالا ىذ ةريظنو 0
23 

 هلوغ

 اهي كابو ل 9

 نامجرت ىلا ىعمس كاَجَوحأ لق

 : هلوغو

 ايم دلكتب هلطلاو ب ييلعس عزا

 اهوزري ناك ام ىشب تّئض
 داحتا هطرش نال دودرم تافتلا َتْلتُك هلوق نا مهضعب لوقو

 َنْيِرَجو كّلُقلا ىف متنك اذا ىتح ىلاعت هلوقك ١ نيريضلا لولدم

 ءاطلا نا ابك ةروسكم اهتاه نم ءاتلا نا ٌةّيناثلا مهب
 ةاياهما ىتاهي (ىتاه نم نارما انهنال كلذك ىنطاع نم
 دودرم لعف مسا هنا مهضعب لوقو ةاطاعم ىطاعي ىطاعو

 لق هلوق وحن هب ةزرابلا عفرلا رئابض لاصتاو هفرصت نيرماب

 هلوقو مكناهرب اوتاه

 َتليياَمَت ىنيلوت ىتاه تلق اذا

 ريصعلاو طبخ او شضيقلاك لوعفم ىذعمب لعق بلحلا نا ةثلاغلا

 لصفيلا نأ ةعبارلا .نيهدلاو ليخكلاك لوعفم ىنعمب ليعذ

 رومالا اهب ٌلَصفُت ةلآ هنال ناسللا داصلا متفو ميملا رسكب

 لصفملاو طيخلاو حتفملاك تالآلا ءامسا نازوا نم لعْفمو

 ةلواض نم وه تلتق نم ءاتلا لولذم نا ىرت الا ا
 تافتلا الف تدتق ىف رقتسملا ريمضلا لولدم كلقو رمخلا

 تيبلا ىف



 مع

 ةبه تاداعسلا وبا مامالا اهدروا ةنسح ةياكح رعشلا اذهلو

 مرق عيتجا لاق هيلاما نم ىناثلا ءزجلا ىن ىرجتلا نب هللا
 ضعب لاقف . نينا نينا مدحا ىتفتف بارش ىلع

 لاك ف اهتد هرم راد را ناحل نيرضاحلا
 معدحا فادح نورضاحلا ردي ملو نيتنثا ايهلعدف ايهاتلك

 نيسحلا نب هللا كيبع ىضاقلا لاسيو ىتاي نا:اثلث قالطلاب
 تا لصق ىلع اوعيجا مث مهيديا 8 طقسف كلذ نع

 ىنيب 0 ندم ىف هوفداصف ءايحآلا هيلا نوطختي هدف

 مكتجاح لاق مهيلع لبقا مق َرَجوأ أ مهب سحا املف نيءاشعلا
 انعؤن موق ىضاقلا هللا رع ىنحخ لاقف ةناغن مهنسحأ ملقتف

 ءئنثل ثلا ضعب اهيف ةيهم ةجاح ىف ةرصبلا قيرط نم كيلا

 لاقف لاوسلاو نيتيبلا هل ركذف لعد لاقف انلق انل تنذا ناف
 تلتق هلوق اماو ريخلا. ىنعي هناف ىنتلوان ىتلا نا ةلوق اما
 هذاف ريصعلا بلح ايهاتلك هلوق 0 ءاملاب تجزم ةانعيف
 رييصع .ءاملاو بنعلا نيصع ومدلاع كاَبلاو ريكلا 001
 اجا كام تارصعملا نم انلزناو ىلاعت هللا لاق باحسلا
 ليواتلا !ذه :نم عتميو ىرجتلا نبا لاق .متئش اذا اوفرصنا

 ريكذتلاو ركذم ءاملاو :نيتنومل اتلك نا .اهدحا ءايشا ةثلت
 قدزرفلا لوقك ثيناثلا ىلع :بلغي

 علاوط موجنلاو اهارمق انل

 ءارإ ال ءاملاو ةكراشملا ىضتقي لعفأو امهاخرا لاق هنا ىناثلاو
 ناسحو بنعلا ريصع رى بخلاف لاق هنا ثلاثلاو لصفملل هيف

 خئاضأ :لوخ كع مزمايغ اريل وه نلكللاو ريصعلا بلح وقم

 ل الك دارملا نا باوجلا 8-5 18 ةييسق عكا ءىشلا

 ةيص 5 2( 50 3 ت ل ا

. 



 ومع«

 ىبا لوق وهو ءاملا نم لاحلا ىلع بوصنم مسا اما انيختو

 اماو.ءاتشلا ىف ءاملا اهل نونقْحُي اوناك لاق ىنابيشلا ورمع
 تكَدْحَأ تجزم اذا اهنا ىا اذال باوج ةلمجلاو لعافو لعف

 رتنع لوق نم غلبا اذعهو اهنوشن ىنا لبق ءاكتنلا انيف

 كيلهتسُم تا تبرش أذأو

 ملكُم مل رضأو ٍىضرتعو يلام

 ىدن نع رَضَقاأ امف توك اذاو

 ىمركتو ىلئامش ٍتملع ابكف
 حرجلا ملَكلاو بسلا ضّرعلاو نسحاو لّدعا ةرتنع لوقو
 م سارتحا ىناثلا تيبلا قو :تيبلا ىف ليتمتو را انه وهو

 نكي مل رْمَحلا ًالول هنا ةرهاظ ذا ورمع تيب ىلع دري ضارتعا
 قفو نيشلا رسكب لايش عيج لئايشلاو .ءاخس مهيف

 لاق قلحخلا

 اهتم ةمالملا نا ىملعت ملا
 .ايلامش نم ىخا مول امو ليلق

 سيقلا ىرما لوق ةرتنع ىتيب نم نسحاو

 الككإ ميش هشببا | نشم ويف فرعستو

 رخ نمو كيري نمو هلاخ نمو
 د تلد يو اة يبيح اع كت

 .ركَس اذاو احص اذا اذ لكانو
 ءايشالا هذه عيج هنال ةرتنع تيب ىلع تيبلا اذه مّوُم امناو
 هنع :للا ىضر ها لاقو .كحاو تيب ىف

 و ليدل !واخ ملا نا

 مل اهياهف 8 تلق
 د ريصعلا تِلَح ايِعاَبْلِك

 لكشنفمللل امهاخرا ةجاجزب



 رك

 ىجاولا نم فقم ىجاولاو ةثينآت زوجيو فكلا و رخ رهفلاو

 ةقانلاو ركلا ٌةنيفسلا تّدش لاقي كتولا قاد وهو زمهلاب

 لاق ةزاغملا

 ةقرتك لك ءاحؤعلا خف
 جوجشم لوعفملاو رسكلابو سايقلا ىلع لاب خي نهعراضمو
 تح اذا ريخلا ىف لاقيو .عيرطو ميبذك مج و - سايعلار ل

 جازملا نأ ديرأ اذاف 2 لك ىف ماغ وعو تجرم ءاملا اهب

 ا ساس م 2

 0 3 شبرا اف افيحن ناك اذا د --

 نم نوبرشي 0 نأ 0 هللا لاق ادناقا و تلتق

 موتلك نب ربع لاقو ازرداك اه ناك ساك

 انيكجْصأن كنحكب 0 الأ

 0 1 د

 انيخ اهطلاخ ءاملا ام اذا

 انيكبصاو ريغصلا  دقلا نسعلاو كموذ نم ىموش ىبع ىنعمو
 2 0 هدر 0 ةادغلاب انيقسا ءامبلا من

 ا د اعتق نرد ياس د
 : 1 رعاشلا لوقو

 .انيلبابلا رحب ىملع امو

 وأ لاَ ةعشعشمو اناوس اهيقستو ان :ريغل اهيقبت ال ىنعملاو

 ىس ريدقتب اهعفر زوو انيحصال لوعفم وأ رومخ نم لوب

 نارفعزلا ليقو سرولا لوالا مويضم نيفرحلا لمهم صخلاو



 مو

 هل سانلا قالطإ ناو ىنعملا اذهب الا ليعتسي ال لولعملا نا
 نم لعم كلذل لاقي امنا هناو مهَو ٌةلعلا هتباصا ىذلا ىلع
 ىف نيتّذكلا اونحلو هريغو ىكم ىنبا لاق اذكو هللا هلعا
 .ىهتنا للعم وا لعم باوضلا اولاقو لولعم ثيدح مهلوت
 هنا الا ريع ىنم لولعم 7 هلع 0 5 0 هنأ ارضلاو

 ىف ةكديس ها تعا فيعت بانح ف برطقو هلاك

 لاق مت لولعم ضورعلا َّ قحكسا كا فاتك ى وأ مكحلا

 مهلوق ةغللا ذهب لهشيو ليق .ىهتنا هنم ةقث ىلع تسلو

 مهلوقل كلذ ىن ليلد الو .ىهتنا ليتقو ميرج لوقت امك ليلع
 | ريظنو ني يووم ليقع

 ١ سلا «حوممل نيد معفلاب

 لكشم ى أ ليضع رما اول اولاق مهناب ح الصلا ىبجا باجاو ٌلكشم

 أرصاق ليضع :انلا نوكيا اذه 0 دالثلا ىلع لدي ليعفو

 ليللا ملظاو ليللا ملظ اول املاك وامك“ ارصاقو ايدعنم لضعاو

 ملعأ هللاو رصاقلا ىنالثلا ىنم نوكي ال هنأ مث ىنالتلا

 208 لنا

 عاقب لَثَو نم لذا تذكو

 جاو رهفلاب سر متي



 ممن

 0 لارا 3 ةحوتتملا ن ِن 8 كنق بيبسو نورتي 3 :

 .الاح 7 0 الو خلص 5 ةفص 0 عقت ال 1 انينف

 لهتلا ةاقس اذا لهنا نم كرك مسا مييلا مضب لّهتملاو

 قناتك فكسم :بذ 0 هلوقو .لوالا 0 وانو نيكافب

 نيقلا ءرمأ لاق ةحوتفيلا ءاج لا لعب ءايب حاب 3 راضيا اهيف لاقيو

 لقلغملا اورام اتا اخ
 لاق حايترالا ى ذاثلاو

 اهلنلح د ثتيقأ ام ثيقلو

 ش ىلاخو بايشلا ىف ىحار تدقفو

 لاف فكلا قهو ةحار عيبج كثلاثلاو ىلايتخاو ىحايترا ىا

 ضرالا نم اًيناَد اباك# فصي

 .حارلاب ماق ْنَم ةكسمي ُناَكَي
 اقلعتم هريظن فذحو لهنمب قلعتم راجلا ةيناثلا ةلثسلا

 كفذال هاعزانت امهنا لاقي نا ىلع كالو د ىلع 0 لولعيمب

 هلوق َُث لاق ع+ ا 0 عزانتي نا زيي

 هلعي ع لاقي رجعت 0 8 عد ناالا كلذك الهنم نااافك

 كلذ لصأو ايناث دانس اذا ةرسكلاب هلعيو سايفلا ىلع مضلاب

 د اذاف 0 كلذ 0 لا 0 8 0 اذا لفل 5



 سو

 هناك هلرت .اهل 3 اذأ تر لاف 9 ضفخ عضو 8 0

 لاح اماو رغتلل ةفص اماو ةفناتسم اما ةليكلا ةذك لهنم

 0 ص تناك سر اذأ ا اف هيوناقلا ةعرابش

 احلاص ناك هضعبك وا هيلا فاضملا نم اضعب ناك اذا فاضملا

 لماعل لوبعم هناك ذئنيح هيلا فاضملا نوكيف فذحلل

 نيتاه ىف هيلا فاضملا نم لاحلا ءىج زاج اذهلو فاضملا

 ريدقتلا ىف اهيحاص لماعو لاح لا لماع داحال نيتلئسملا

 هريظنو رغتلا ضعب ضراوعلا ذا انه لاخلا دجو معب اذه ىلعوا

 امعون 0 اتيم هيخا مكل لحاي نأ مكدحا نجا ىلاعت هءلوش

 نئنيح هذال لاح لا جو عنتمأ مهضعد لوق نم م لقت امك نانسالا

 امك اضعب سيل فاضميلا اذا ةكحاض دنه مالغ ىنءاج ريظن

 ةلما لي ىلاعت عتلؤق 3 ايح لك دل 00 ىنيتيالا ى

 ىلاعت هلوق ىف امك لاحلا ىف ءا| مان فاضملا دل و .انقيفحلا دم ميهربأ

 اذه 9 39 أ ولدت 0 ناو 00 0 هءيلا

 ىنعم 1



 ممن

 ىنعم انيضم ناكول هنا ىرت الا نورفغي مه اوبْضَع ام اذاو

 ةقسكلا# طرشلا ىنعم ءافتنا ىلع لد ءافلا لخدت مل ابلغ

 ءاغلا تين لح "لاق ىم اماو تيبلا ىف هفالخب هدعب ابل فرظ

 نالتم هللا لنع رشلاب رشلاو

 كلذو هدعب ام ىناثلاو رعشلا كلذ باب هنال فيعض هلوقف
 باوجلا ريدقت ىلا جاتحيو طرشلا ىنعم انيضم ةريدقت ىلع

 لعف وا طرشلا لعف بصانلا لهو .تلج تيستبا اذا ىأ

 ىلع مزلي ذا لوالا ايهكحاو ىناثلا ايهرهشا نالوق باوجلا

 ةيئاجخلا اذاو ناو ءافلا لعب 0 ةلوبعم عقت نا نيريثكلا لوق

 ىنهتدعل نهوقلطف ءاسنلا متقلط اذا ىلاعت هلوق ىف ا ةيفانلا امو

 اذا كلوقو نوجرخت متنا اذا ضرالا نم ةوعد مكاعد اذا مث

 اهنالو ملظ ايف هابا ناسنا هبشا اذاو كمركا ىناف ىنتتج
 هلوق وحن َْخ اهتفاضا مدع تبت لق

 ليككت ةصاصخ كبصت اذاو
 لئاقلا تلق فاضملا ىف هيلا فاضملا لمعي فيك تلق ناف

 مم الوعى تو ةلونمب اهنا لب ةفاضم اهنا ىعدي ال اذهب

 ةلمجب طرشلا ةادا طابترا اهدعب امب ةطبترم اهنا ىف مقا عفت

 لاقي تيستبا هلوق .هيلا فاضملاب فاضملا طابترا ال طرشلا

 الومعم فرحالا هذع لبغ ام 0 ال نا نككتسم كللذو ١
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 بيرغلا حرش ىف فيطللا دبع هةركذ اهلك ىنانسالا اهنا

 هلاق باينالا دعب ام ىهو كحاوضلا اهنا ىناثلا هيلع رصتقاو

 نبا تاكربلا وباو ىزيربتلا هلاقو ناسنالا قلخ ىف تباث

 تاكربلا وبا داز ةديصقلا هذه ىلع امهيحرش ىف ئرابنالا

 ايانثلا نم اهنا ثلاثلا اهلك نانسالا ىلع قلطت دق اهنا

 ىلا ايانثلا لعب ام اهنا عبارلاو ةعامج هلاق نانسالا ىصقا ىلا

 ىلا باينالا دعب نم اهنا د رصن وبا هلاق نانسالا ىصقا

 هذه حرش ىف فيطللا كيع هلاق كامو نانسالا ىصقا

 باينالاو كحاوضلا اهنا سداسلا ةريغ ركذي ملو ةديصقلا
 ورمع وبا هلاق باينالاو تايعابرلا 1 18 لا بوقعي هلاق

 باينالاو تايعاّبَرلاو كحاوضلا نم 0 نماغلا [تابستلا
 أ معز نم ُدَرَو بارعألا ضعب ىع ىلصوملا قحا ةاكح

 لبقم ىبا لوقب كلذ يفن نم ىلع اهنم ايانثلا

 اهتكحاض كل بم تّدزَه

 مت لق دوع ضراع تار

 فوذكل عَ ىذ .هلوقو .ايانثلا ىف الا نوكي ذل قرا نأ

 ءام هانعمو ةبككيلا ءاظلا متفب وه ملظ هلوقو .ىذ رغت ىأ

 مولطظ د اهضايي لاش اهتقر ليقو اهقيرب 7و لاتشالا

 ىور دقو ملظي ّمَلَط ردصم ملظلا نوكيو ٌسوْلْفو سْلَفَك
 ىسابحكلا

 ةرفغم ملظلا لها ملظ نم نوزيجي

 اناسحا ءوسلا لها ةءاسا نمو
 حتفلاو ةسايحلا حرش ىف ىزيربتلا لاق اهمضو ءاظلا متفب

 هلوقو .كلذك ىور هناف ىناثلا ا لوالا ا ىاأ نسحا

 هلبق ام امهدحا ناهجو هيصان ىفو لكلا بوصنم فرظ اذا

 ىف هلثم طرشلا ىنعم نم ايلاخ هترّكق اذا كلذو ولجي ومو
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 ىرْذَت ام هللا نبيل قيرفو معن
 ىف اهطاقسال لصو هللا نبيل ةزمه نا ىلع هب لدتساو

 ىيهو لقصلاب ىفيسو لكلاب ىرصب تومللج لاقيو .جرذلا

 . ةليكلاو دارفالاب افلتخ ربخلا دعت زاجا ىم كنع تافكي

 ىلع اهدرفم َّت دفالشحا ابهاذحا ناتلتسم هين ضراوع «لوق

 ىدادغبلا فسوي نب فيطللا دبع هلاَق ةضراع هذا نيلوق

 ءالوس فلتخا مث ضراع :نأ اغلا كياوبشلإ بيرغ كتر َْف

 000 ىذ س ساحنلا رفعج و بدا كلذ ركذ ثاش عمج وه ليقف

 ذر تنع لوش

 خه بسكب رجات ةراف نانكو

 مفلا نم كيلا اهضراوع تفتجس

 اك هل. اعبج ءاجااميزو لصاشلا اهيج يح لشارد
 كلاوهلا ى كلاه اولاق 8 لكاز ءاهلا نال ةلعافل اعيج ىج

 ذأو ضراعل عمج كنأ باوصلاو هانعمب ىهتنا ضراوعو ضراعو

 ةاهيضزاع لقيصت موي ركلتا

 00 ىلع ل 0 نوكي ايناو 0 «نالف تاكل اماو

 ا نر 1 سالو ل داما لاعاج
 ريغلو | ثماطو قلاطو نضحك ثذومل ةفص وأ 300 طئاحو

 .سائيق لعاوف . ىلع هعيجت قهاش لبجو علاط مجنك لفاعلا
 اهدحا لاوقا ةينابث ىلع اهانعم ىف فلتخا اةيناقلا تلخسلا

 ك
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 اذه كيعف جرسج هل لاقي الو ورج# هل ا حرج نمل

 ةغلابملا ىضنقي امنا اليعف نا قحلاو .لوككم نم غلبا ليخ

 مهلوق كلذ ىلع لدي لوعفملل ال لعافلل ناك اذا راركتلاو
 لوكحلا اليعف نا وهو ىظفل ىناتلاو .تواقتي ذل لخقلاو ليتق

 لنيك فرط لاقيف ىّنألاو ركذلا هيف ىوتسي لوعفم نع

 اماو ثيناتلاب ةلوككم ىيع الا لاقي الو ليككح نيعو

 ليفط لوغ

 هبجاح ىعبرلا ىنم ىوحأ ىه نأ

 لوكحكم ىراخحلا ديتالاب نيعلاو

 لصالا ليقو فرطلا ىلع نيعلا لمح ةرورضلا لجال هذا ليقف
 ةيناثلا ةليجلاب ضرتعا مث كلذك نيعلاو لوخكم هبحاح
 هنع هللا ىضر لاقو .ربخلا فذحو

 تيسنبا اذا ملظ ىذ ضراوع ولجت
 لولعم حار لاب لهنم نم كناك

 هنفشكو هتككوأ ىأ ريخلا تولج كذمو فشكت ىأ ولخ هلوق

 ىذعتي الو ىّذعتي فشكتاو مضّتا ىا هسفن ربضلا الجو

 ريصز لاق هكفويو قحلا فشكي هنال ءالج
 ثلث ةعطقم 2 ناكل

 ءالبج وأ دوهشاو ا د

 هتكردا ول لاق تيبلا اذه َعِهَس اي 0 هنع هللا ىضر َرّمَع ندعو
 اذه لقمو .قوقكلا هب تبنت اهب :تذرعمل ءاضقفلا هتيلوَل
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 ضرم تك ىف ىتنلا نويعلا نأ
 اكنالكمت نييحي مل مث اننلتق

 هصخو ليخلاو نايتفلا نم ميركلا وهف ءاطلا ترسك ناو

 فلالا فرطلا ىلع تدز ناف فورط هعمجو اهركذمب كيز وبا
 ةَفوط ىبمس بو ف خرط 5ٌليحاو ع وهف ءافرط 2 ةزمهلاو

 ةلئسملا .عمجو د ءافرطلا هيوبيس لاقو رعاشلا دبعلا نبا
 نت 05 هبصنو هيصن نع ى تان - ضفخ 6

 لعافلا نع ةباينلا ىلع عفرلاب ةفرط ضيضغ لصالاو هدعف

 هفاصتا ىف ةغلابملل فوصوملا ريمض ىلا دانسالا ليوحت رّذغ مث

 00 لوعفملاب هيبشتلا ىلع فرطلا بصتتناف اهانعمب

 مل اهناو فيفخلل ةؤصلا تفيضا مث هجولا 00 ُقُيَر

 0 داع نكد ةلا ةفاضا مزلق المل عفرلا نع اًمشان ع

 عوفرم هجولا ناك ولو هجولا ةنسح ةارماب تررم نولوقي
 .هجولا عفر عم كلذ ري مل امك ةفصلا ثينات زجي مل لكلا

 فالخب ةيلصالا ةغيصلا ىلع ىتا لوعفم مسا وه لوخكم هلوق

 نع ةبايشلا#كع عافترالا ُق ةريمضك رتتسملا ةرييضو ضيضغ

 ىلا ادكاع هريمض سيلو نغالا ىبظلا ىلا هدوع ىنو لعافلا

 ريمض نع ربخ اما هذال ةقيقح لاب لوخكملا وه ناك ناو فرطلا

 نم دب الف ايهيلعو نغالل ةفص وا نغالل عجار فوذحت

 وهو نيكفب لكلا نم اما للدكلاو لوخكيلاو .ةريوض :ليخك

 نم اماو لاكتكا ريغ نم داوس هنيع نوفج ولعي ىذلا

 نا ليق .هيبنت .نيحتفب لكلا نمغ لالا اماو مضلاب لكلا
 نأ وهو ىونعم ايهدحا نيهجو نم ناقرتفي الوعفمو اليعف

 لاقي هناف كلام نبا نيدلا ردب كلذ ىلع صن غلبا اليعذ

 فوصوملا ىلا ةغصلا ةفاضا نم هناف ١
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 اوضغي نينمويلل لق ىلاعت ةلوق هنمو .سانلا نم وا ىلاعت هللا
 رعاشلا لوقو هيلا رظَنلا مهل لي ال اًمع اهرفكي ىا مظاصبأ نم

 كلذ لعفتي نم وك مد

 - تاكرتخ نمد ةضرتعملا ةليح لا هلع عوضو نسحأ امو

 ةنييحلا ١ رظنلا نم معا ورع ىذلا لماتلا كرت د كار 2

 2 هت ع ىونعملاو

 ىنارتع 0 و ضيضغ 00

 ردرج لوقك الذ 0 ضفخ نع كب مكب لغو
 ه-و

 م ل تغلب عع 38

 :هلوقك ةوركملا لايتحا نعو

 ةيسس هزم 0 ضغ 8 امو

 ٍ اكد َحِحْذَم 2 نك

 قاع رخو ةليبق ءاحكلا رسكو لاذلا ماجمإو هلا مح ِمِحْذَم

 ةلكسملاو ٠ .بيرغ ىنعمب ن1 نزو ىلع بر ع ةينثت نيتمضب

 ليخكو مادو حرجو ليتقك لوعفم ىنعمب ع مش ةيناتلا

 رودقم ىذعمب ريدغق هنم ءاج ام بيرغ نمو را ىنيعدو

 سيقلا ءرما لاغ ردقلا 8 خوبطم ىأ

 جضنم قد نع محلا 1 لظف

 لح عم 0 وأ ءاوش فيغص

 ةكلسملا .:تكخطاو :هنكخط لغم هنر لفقأو مكللا تو ل لاقي

 عبجي ال اذهلو ردصملا 6 لوقنم وهو نيعلا فرطلا :تلاثلا

 ريرجلا لاقو مهفرط مهيلا لتري ال ىلاعت هللا لاغ
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 نهب ةصتخم اهناك نهيف لابعتسالا ةَّبَلَعل تراصف ىبظ لكل

 ىلا نهذلا رداَبَتَي ال هيبشتلا ماقم ىف نغالا قلطأ ثتيحو

 تيار وحن هسنجب ةّصاخ ةفصلا تناك نا الا فوصوملا فذخي ال
 د تملا 00 اليوط تيار 7 الهاص ا ايناك

 ىرش الأ الف ىنيعتم ديا اهنا امأو فوصومل 1 ةفصلا /نضاضتل

 اعورد ىا تاغباس لمعا نا ديدحلا هل اَنَلار ىلاعت هلوق ىلا

 ىنكلو هد صنخ ال غةفصل 2 نا عم فوصوملا فذح تاغياس

 ىف اوفلتخا ةثلاثلا ةلئسملا .هب َرَعْشأ ديدحلا ركذ مّذَقَك
 بوجو اهدحا لاوقا عبرا ىلع ام دعب الاب ورقم را

 لاب ىفنلا 0 لقف ىفنلا 3 3 اههبشل 56 اهنا

 وهو اقلطم بصنلا زاوج ىناثلاو هلجال تلمع ىذلا رمالا لازف

 0 بصنلا 0 ثلاثلاو سيل ىلع ليخلا «ه4هجوو سنوب لوغ

 2 ع عرب 00 نصنلا زاوج عبارل ١ كانا الا 3

 ز ام نوعنميو اريعز الا ليز ام نوزوجيف نييفوكلا ةيقب لوق
 06 ىلع رتاج ىغا الأ هلوق 2 بصتلاف اذه ىلعو .امئاق الا

 ضغ ىلوالا لاسم هبف فرطلا ضيضغ كد .ةريخالا ةتالتلا

 0 1 كولا 2 نع 1 22 86 3

 «ب ةيشمو فدصو مناف ا
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 تافاس ركذ مزق اهنا هنأ عم لعافلا ريمض عْمَج اهناو .طبر 55

 :لوقك هي ا | و 5 تلخو اهنال

 اذنه >2 0 نك دجيعل

 0 لالضلا 1 اهل 0
 ادذيع مكاقلنل انرج انثكلو

 روجلا هنمو قيرطلا نع اًنلاَمأ ىز ةليهملا ءارلاب انراجا

 ريثكو انرج هلوق كلذكو هنع لْيَم هثأل لْذَعلا ٌكض
 ايي الا نغا الا هلوقو .زاوجلا نم ءازلاب اهفّحصي
 هتوص ىف ىلا نغالا ىلوالا ككانكم ىغا هلوق ىنو اعمل

 توص هيشيو فنالا نم يرخي ذيذل توص ةنغلاو ةنغ

 ف بابذلا 0 نغا دأو لاقي دل راجنالا نم 7

 و 0 فيكف 5 نأو 5 0-0 0 لاقي م

 4 0 لنع ريبطلا ملف ةمابجل 6-00 نأ عم ديار

 00 نم هعقوم ىف ةيناثلا ةلئسملا .رئاس ٌبُكَر 0
 نا فذحلا ىلع لد ىذلاو ّنغا ىبظ الا ىا فوذحل ةفص وه

 7 كانلاب ءاّنغ الا لوقي ناكل مثاق الا ديز ام لوقت اهك داعس وه
 نييعت ىلع لدي ىذلاو ءاتغ الا ةضورلا هذه ام لاقي امك
 مزال فصو ىهو ءابظلا ةتغلاب فصوي ام رثكا نا فوذحلا



 ثا

 0 ب دمنا نم د ةميلا 2 00 :بغ لرعنملا 0 2

 لطرح رم عراك انا ةقرتطلا هد 3 اهنا ل 0 .لوالا
 2 0 ناك اذا انماف 6 0 1 مد بيلا

 1 وص هك ةعبج ا موي ليز كلوقك نيلماع ةوغ
 كلذ 3 5ربخح 1 مويلا اذه َّى 5 ريخ ليزي >«نأ ىنعملا نك

 اضيا زوج نأ «بوددعس بعهذم 0 نجا ركذ تل مويلا

 م الا نم معأ لوالا . نامزلا ٌقاك اذا قافتالا عم ددعتلا

 ريس زاجا هنال كلذو لوالا ىنم ضعب لدبي ىناثلا نا ىلع

 اللب ناك ولو ةوللغ بصنو مود عفربد ذو لغ ةعبج ا موي :بيلع

 00 0ايعلا 0 ىف هعبتل دنم

 مويلا ىلع ةلونتتم كا 08 اموي 0 ىنم لآ دود ىذعن

 الا دا .ىبنجالاب هلومعمو لماعلا ىنيب د مزليم

 َتَداَب ةادغ :ىه امو :ىا نيبلل انرظ نوكت نا ذا دجوا نم

 امك اذا دعب ةليجلا ف فورعم نالحلاو اًنالخ كلذ ىف ملعَت
 6 ةطيترم كاد نأ امهنيب قرغلاو 5لعب تيبلا ىضذ ىنايس

 مَدَع نم مّرلي ملف طرشلا ةلمجب طرشلا ةادا طابترا اهدعب

 36 مع
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 اما اًربخ هب هبشملا عرج ةادالا رو 3 يف 0

 ىف مكبو مص انتاياب اوبّذك نيذلاو ىلاعت هلوقك روكذم !كتبمل
 ىمبع مكب مص ىلاعت هلوقك ر دقمل وااذه بعك تيبكو تايلظلا

 رعاشلا لوقو

 و مما ركام اح
 هيكاوك هيلا ىوان بكوك ادب

 قرفلاو .التمم نم ربخل لتف-ال نأ موكأك ممثو مصك مث ريدقنلا

 هنايتا عنتما اذاو ىناثلل لوالا ىنعم تابتال رهاظلا ىف كمالك

 تسيشلا مه 0 اقيلخ ناكف ةهباشملا 2 ناك .:_قةريقح ل

 :هيبشنتلا ىلع كيمالك عض مل كناف «هءليش ىذلا فنفالخ اهيبشت

 ع نييكملا هلوق .:تيار نيل لدسالا مسا ةراعتسا كقع لك

 9 00 9 م ةقيقحلا فير عن هيف أَو 00 يك -- 0

 00 لصولا ى زعمب 8 تاير 0

 اهنيعو ىنيع ل 6 6

 لكشف هعفر نم ةءارق ىن مكنيب عطقت دق :ىلاعت هلوق ةنمو

 .٠ ب راعتسملاو زير راعتسملا 1 أ

 لجرلا اهلاثم اراجع ذ الو ةقيقح ال لك اهفلخي ال ىتلا ى

 ةارملا نسم 0



 مه

 ىذ لوق كلذ ىلعو هب ءافخ ال ام ةغلابملا نم كلذ ىفو
 كرا

 هتعطق ىراذعلا كاروأك لمرو

 ةيور لوقو
 هراخلا رس دغم دكَيِهَمو

 1 هعضرأ نول ناك
 هيدشتلا سكعف هضرأ وول اهتربغل هكافس نول ناك لصالاو

 ه«حودمم ملق فصي مامت ىبا لوقو فاضملا فذحو

 ةباعل تالئاقلا ىعافالا ُباَعْل
 لاسارع نيا ةكوابسل [تكشل أو

 لنع دو نوكي امذاو ةربغو هيبشتلا ىف رتاج مالكلا بلقو

 ىرن الإ هيبشنتلا باب ىف امك اغيطل اينعا نيضت اة. ىنيققكحلا

 اليصأ هل مكحلا تابثإ داري ىذلا 0 لعجع ةغلايملا دافأ :نأ

 ىف ةغلابم تيبلا ىف ىقبيف لئنيحو .هيلع الومدك ةربغ لعجو

 باجبالاو ىفنلا قرح نم مالكلا ىف ام اهاذحا تاهج ثالث

 ةتلاثلاو هيبشتلا سكع ىنم هيف ام ةيناثلاو يصحلل ىنيديفملا

 اوبك نيدلاوب ىلاعت كوع ىخ 5- ابك هيبشتلا ةادا فنذح

 فالخ هيبشتلا سكع تلق ناف. تاملظلا ىف مكبو مص انتاياب

 ىف هلايعإ رّذذعت هليلد تلق ليلدب الا ىَعَذُي الف لصالا
 ىف عقاولا اذه ىّمسنفأ تلق ناف .هجولا اذه ىلع الا فرظلا
 يناجرجلاك قاذحلا بلع ىدلا تيلق ةراعتسا ما اهيبشت تيبلا

 ةراعتسا ال اغيلب اهيبشت هنيبست ىكاكسلاو يوناو
 كرات, وح 1 قَعَتَم :سشت ختالت ماسقالا ن ١ لصاحلاو

 ركذي نا ٌةيبشت هنا ىلع قفتملاف اهيف ُفَلَمْكُتَو اهيلع قفتم
 ديز كلوقك ةادالاو هب هّبشملاو هّبشملا نم هيبشتلا اًفِرُط

 :هبشملا ركذ ىلع رصققي نأ ةراعتسا هنا ىلع قفتملاو دسالاك

 مع



 نع

 عبج اهناف ةتبلا ةبسانملل لقت مل ايادغلا نا ىرابنالا ىبا

 هلوقب ةيلدغ توبت ىلع لدتساو ةادغل ال ةيدغل

 0 00 ةقلاغلا 0 7 00 1 نال ال ا

 لوقو ىشعلاو ةادغلاب ىلاعت هلوق ىف ابك لاب ةرات فرعت اهنا

 ىسابحلا

 00 ىنغاو : ريغصلا تاكا

 موي كتنتثتجح 0 0 0 نلاغلا 0 00

 وي ةأادغ ىف لوقي حارج ا ايا تعمس اغلا لاق ةودغ ةعيج ا

 ةءارقك لأب تفرع 1 هموي ةأدغ ديري ةولغك تيار ام در اي

 هيبشنلا اهلماع ةعبا رلا ةلكسملا .ىشعلاو ةو لغلاب رماع 2

 تيكو َتْيَح هتفص نم اًيبظ تناب ةادغ هيشت ىنعملا اذا
 امو الا لعب ر3قم هيبشتلا ىنعمل لماعلا فكلا تلق ىناف

 عامجالاب اروكذم العف ناك اذا هّلْبَت اييف ُلَمْعَي ال الا لعب
 كلذ نم صيلخلا تلق افوذح افرح ناك اذا هب كّنظ ايف
 الخاد اضيا فرظلا لبقو اهلبق هيبشتلا فرح رّدقي نا

 ناف .نغغا ىبظ الا تقولا اذه َّث تاعسك امو ىاأ داعس ىلع

 مارعملا لّصحت وه لب تلق دا ملا ىنعملا سحكحمع اذه تمق

 ةوسكع :هنيشنتلا :ق اوْعَلاَب اذا مهنا كلذو َعَلَبا هجو ىلع

 هيلع اعرف هب هبشملاو ىذعملا كلذ ىن الصا هبشبلا اولعجت



 موس

 امنا جاودزالل لعفف ىذا «نا :هياوصلاو ايانشعاأ شال
 نالخي عيج ا اذه قحكتست ال اهناف اياذغ ىلع ةادغ عيج وه

 نأ دعب اهقكتست اهناف ءايلا اماو ةيصّوو ةيضقك اهناف ةيشع

 مال نم ال لئاعف ةزيه نم ةلدبم ىعو عبجلا اذه تعيج
 وتاشع اهلصا اياشعلا نا كلذ" قايبو:واولا نق" تلال

 0 ةبلقنم ةرمس دلعي اولا كملتو اهمال ىسه ةفرطتم واود

 ةرسكلا | وبلق مث فئاككو ةنيحح 3 انك كنشع ىف ةلثا: جلا ءايلا

 لاق دل ىراكاس ُك 0 ابح فيفخلل ةحكف

 هال تلتعأ ىلا وحلا َّ كا 2 اومْرَتْلا مهنا الأ

 0 املا لا تبلقنا مث 1 قد 1 :هلبقو

 مت مخل نيب تعذو نقو فلالا هبشت 0 نا ةايشالا

 كيد هالك ناك هشانسلل لئاعف ىلع ةادغ اوعيج ايل

 دحاولا ىف ملست , مل وأو وأ ءاب وأ زيه مالو لئثاعف ىلع

 اياطمو اياصوو اياطخك ءاي ةتزيع نم لدبي نال اقكتسم

 ناك متستكا ملة! ع 915 نالا ايا نطل كلذ اولعف

 واولا نال ايهمالك مح دقو ةودغل اعمج ايادغلا ردق تلق
 ةوارص لاقي امك اواذغ سايقلا ناكو كحاولا ق تملس لق
 اهنا الاق امنا ايهنا ايهدحاأ نارما 0 ناك تلق ى ىوارهو

 <« خالخ احرص ام ىلع ايهمالك هيك فيحن ةادغ عمج

 5نانسأو ةبسانملا ىلا 0 دانسإ نيب 3 0 ذآ ا

 اياشع ةلكحاشم ىلع ةعيج انلعج نا هنا ليري |

 اذه عبج ام لك عيج ىن ةتباث اهناف ءايلا ىضتقي ايادغف



 رد

 ارهظا ناك دقو رح نم طقاوس
 لعف لوالا شحوملل عفارلا نال ةدحاولا ةخليجلاك ةليحلا نال

 عضر رّدق ناو ناعبتجي ال اذهلو وه هناك ىتح فوذدكلا لعفلا

 ةدحاو ةليج مالكلاف ىنسحلا وبا لوقي ابك ءادتبالاب شحولا

 لصهساو هب نال ايساأ سيل هذال هنود لب ةئيطحلا تيبك وهف

 هلوق تيبلا اذه نم

 اع طق ن ا ىتنلاب طي لايخ.

 1 8 رد د 8 رهاظلا ةداعا نسك اهناو ظفللا

 هلوقو ةقاحلا ام ةقاحلا

 ابثاد بعني ةادغ َباَرغلا تيل

 جادوالا طقم ٌبارغلا ناك
 .نديرهاظلا نيد ام لعابت كاي اذه لمس ىذلا نأ الأ

 ىشعلا لباقيل مسأ ى ادد لوألا لفات هيف الع 7

 لاق مويلاو ةعاسلا ىف مْدَقَت امك نامزلا 08 اهب

 لئاو نب ركب ءاملع تفط ةادغ
 565 0 ا ةيشع

 ةوكزو 50 ةولص 17 207 هديك 8 1

 نالف مهلوق اماو ةودغ مهلوقلو تودغ نم اهنالو تاوسكزو
 ةليكتلا مرش ىف ىناجرجلا لاقف اياشعلاو ايادغلاب انيتاي

 اهيف ءايلا تءاج امنا لمحلا تايبا حرش ىف ةديس ىباو



 ادا

 مهقعص" مىقلا نم ةانالتتكو اكانأ
 بلحك.» ريسا نم نعن ال امو

 سبح ىتعبب كفيفحتلاب ةلَبَع انضيا«لاقيو كانلع احاحأ 0
 غلباكم الفذ نامهسلا تعقو اذا ثيدحلا ىو ةريغ وأ نك 8

 لاقو هقح نع دحا سبي الف ىأ

 اهلها كيتهي راد ن تنك اذا

 لوحَتَق اهب الوبكم كت مّلَو

 نيينعملل لمتحم هنا باوصلاو كلذ ىملع ةديس نبا ةدشنا
 هلوق فالخإ سارتحا تيبلا أذه ىفو

 لوحتف لزنم كبابتث اذاو

 اوبحلا تا. ىنيبلا ةاذغ داعس امو

 لوشكم ا ضيضغ نك لا

 نإو ةيمسالا ىلع ال ةيلعفلا ىلع ةغطاع واولا داعس امو دلوف
 ةليجلا هذه نال ١ ةيمسا ةفوطعملا نوكل َبسْناو برقا تناك
 ما دل 0 داعسو .ةنونيبلا ىنع نيّشتلا ىاكلك كر انتقد

 نع رهاظلا باناف ىه امو. لصالاو .اًلاب ىْفَتلا 0 امل
 ىف امهناو نيتلباقتم د ىف امهنا هلّهس ىذلاو ريضملا
 نكس بويكلا مسأ ن و ًةلصاف ةليح انهتبِت ان ف نينيب

 ةئيطخلا لوق هنودو هتداعاب
 ُلْنِه اهب 8 دنه اذبح الا

 بانكلا 0 0 ةليج ىف ايهنال

 نتيبلا



 م.

 ةنج اهدنع ىهتنملا ةرذس َنْنِع ل َةَلْرَم هار لقلو وح

 ىذلا لاق وحن نييونعم برقلاو روضحلا نوكي دقو ىوابلا

 لقو انيب كدنع 1 اندر بر وكانو باتحلا نم ملع 5لئنع

 وأ ةيفرظلا ىلع ابوصنم الا عقي الو مضت لقو اهنواف حتفن

 ىلع ا!دبا بوصنم امو كلوقد ىريرخلا وعلا اهنعو ىنمب ةضوفدك

 ىلا ثبهذ ةماعلا لوقو فرح ىوس هضفخي ال فرظلا

 لو 0 ىفنل 7 7 2 مل _ 0 ةلذع

 هءاّدف طنا اذا 1 ىذق عراضم ف 06 0

 هأاداف لاقي امنا موش لاقو ةاداق ىنعم كلذكو ه5لقنتساو

 0015 دم نام الام ال اضيا اًريسأ ءاَدِغلا ناك اذا فلالاب
 ريبخ امِإ لغي مل هل .كعء 55 ثلعج هل 221 ةانعم راص هأََك

 وعنو ةلمجلاو دارفالاب افلتخم ا درح زاوجب 17 ناررحا

 ىلاعت هلوق ىف ةزيوجتب مهضعب حرصو مهنم ريتك ق 0 ! رهاظ

 ىلع ايا نكلو ىعست ةيح ىعه اذاف نومصتخ ناقيرف م اذاف

 نم ةليمجلا ىف ىلع وبا لوقي امك ميتمل ةخفص امإو عنملاب حرص

 نم وأ رهاظلا وعلو اسم يح رحب اما لاح اماو نيتيالا ىنيتاه

 8 ْعضَو ايهانعمو !د3ّدشم هلبكو هبرضك هلبك لاقي لوبكم

 ليقف ديقلا وهو رسكت دقو فاكلا فب ّلبَكلا ضي
 دايقالا و نوكي ام 0 ا مد 2

 ليغط لاغ
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 اهتتيستك الا نافع اضيقدانفو
 .ولتت ىذلا باتكلاو انيف هللا ١قك

 نم لاح اماو هب قلعتم ميتمل فرظ اما هنا ةيناثلا ةلئسملا
 هنوكالو لوبتمب هَقْلَعَت نسي الو فوذح نوكب قلعتيف ةريمض

 ىلعو عنتممب سيلو ىوذعملاو ىظفللا دعبلل ةريمض نم الاح

 ىَنَعم لوطيم امك دكاعزانت نافصولا نوكيف هل افرظ هريدقت

 هلوق ى ميرغلا
 هييرغ قوش ندد ىذ لك ىضف

 اهييرغ ىنتعم ٌلوطيم ةرعو
 لينيح اههدال ةيداجلا ريدقت كع كلذ عب الو مهصععد لوق ىف

 ةقيقح اب لاح ا هنال هب قلعت ىذلا قلطيلا نوكلا نابلطي اهنا
 انرمضأ لوالا امليعا اذا انالو «هفوذكلا ىف عزانتلا تبقي ملو

 ةبجاو اهنال ريضن ال لاحلاو لمعي ال ريمضلاو ىناثلا ى

 ينذر وحن ىف لاخلا ى عزانتلا عوتر طعم ندا روت
 هذه ىف دا ىفدز تلملق لوالا 2 اذاو لاق اًمغار َكدزا

 ناكمل هسأ دنعو اهرثا َلَدَب اهدنع ىورجو ٠ .ابغار لالا

 ىناثلاو هلنع ارقنسم ةأر املف وحن لوالاف بيرش وأ رضاح

 لات لا نأ 00 ددحفاب 520 5 قنا لص

 ا اب 5 يح ف 58 5

 0 هةسفنب 0 ال ةقيقح لاب 1 02 تالا هيناتا ل

 :فصي ماضل 0 هن لح 0022 ١١ ىلا قلطميلا م

 «بلع لوك ليلدو ١ كظفل ركذ نجي هناف رادلا 8 مكان ليز -

3 3-5 
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 ٠.هنلغَت فالخ الب زئاج وعو ريغصتلا مصي مل اذه مص ولو

 اعلا نمو هلذأو 5 ليبعتسا ىنعوب هماذ 1 قي اد هجرت لاقيو

 رعاشلا لاقو ردصيلاب اومس تاللا مين

 ثتعنص ام كنزي ول كذاوف تمان

 نابيش نب لهذ ىنب ءاسن ىدحأا

 البيح مزجت 0 آ لح ىرجشلا نبا هب لهشتسا

 00 اًقيفخت هنكس هنا هنأ هلايتحال هيف ليلد الو نإ ىلع

 ةرورضلل وأ ءارلا ن اكساب مكرعشي ١ أمو ورمع ىضا 00

 ١ سيقلا ىرمأ لوقك

0 
 .لغاو الو هللا نم كا

 نوكسبف ةرسكب رمثإلا نا ىلرالا ناتمئسُم هيف اهرثإ هلوقو

 ةذاَقو حمو ليف لق لعب ىلع ءاج امم هريظنو .نيحتفي وا
 0 ضرعل ح 0-50 الاقو اليق تّلُقو هباقو سأف بيتو

 اذان حالصالا ا كلذل بوقعي َنَقَع ْلَقو ةلمهم ةواح

 نوكس عم امهالك اهيضو ةزيهلا معد رثا فيسلا لنرفل ا

 لاق ىنيعلا

 9 يويعلعلب نولقيصلا اهآلح

 598 يقتَتي اهلك افنافح

 داقتو كيدشتلاب هيقتي هاقنا لاقيو لنرغفب كل فيس لك ىا

 عنتيبم لعفلا ىف هنا عم زئتاج ةفصلا ريغصت ىاا

 ىفن ىلع ليتعبلا فصولا ىف هب لتعيف لعفلاب ةفصلا هبش اماو

 مالكلا ءافثتسا ىلا انه عضوم الو هب ادتبملا ماهفتسا وا
 كلذ ىف



 ا 7

 ءابلا مضب وعو جرزخلاو سوالا موي وهو ثاعب مويو نينح موي ون
 نمو غلو للا عبارلاو ةثلثملا ءانلاو ةخامهملا ى دعلاو ةلحوملا

 فريظ :نأ يمال خاتسملا .شانلا نيب اهلواَدن مايألا كلت

 ةافوتسا 0 ىحي ت ذال ميتمل ال لوبتم كو هلعب انيقل

 وعلو ندا :لومعم ندم لصماعلا لصف مزلي لعل و لوالا

 0 نمو . مهتم بف لماعلا 0 لأ ريدقت ىلع لوبتم

 ميحر فور نينموملاب هنم لعجو نيرخاتملا نيلماعلا عزانت
 الام لصفلا نم هيف زو عزانتلا بابو انه هنع كلذ واج

 نوكي امنا نامزلا نال اربخ نوكي نأ ىلع فوذص نوب
 لاقيو ربخ لوبتم ةلوقو م .ىهاوجلا نود ضارعالا نع اربخ

 ىشعا لوق لوالا

 هب رضا 5 الجر 3 نإ

 لكي كا ذك 0 3 لأ بير

 0 000 قضوا فوت رع نك 1 59-5 0

 ناك ايلو 0 ندير صبلا يبهذم 0

 نم نشب 3 8ةلتاغلا لوصح ل 5 | زوج نمو 9

 مويلا ىبلق كلوق ى ةلكاف ال نا انه دعانتما
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 ام دعي امالُع هللا اهضاع

 دقت سرضلاو غادصالا تا

 اك اذا راو ىلا قسراعلا ل لقذ كرس سعد لعف ر اما ىلع

 رس 3 لا وبا :للولت كهنع هلقن اح اولا فطاعلا

 ال ةيبسلا ضحل ءافلاف ىنيبهذملا نيذه ىلعو ةخءانصلا

 ىلع ٌمَمَح هنمو داوفلا اهدحا ناعم ةعبرا بلقللو .فطعلل

 ايلق ىيس امناو ىبلق هلوق ىف انه دارملا وهو ل ةعمس

 هل ناك نبل ىركذل كلذ ىف نإ هنمو لقعلا ىناثلاو هبلقتل
 ثيدحلا هنمو هضحو ىش لك صلاخ ثلاثلاو لقع ىا بلق

 هكنمو ليللا لياقم اهدحاأ روما ةعبرا ىلع قلطي كذا ايهاذحأ

 نامزلا قلطم ىناثلا مايا ةينامثو ٍلايل عبس مهيلع اهرثت

 هداصخح موي 0 اًوتأو 0 ذكموي 0 نم ىلاعت :لوقك

 ىتغلا ل 0 اًموي ءاج 15

 هلوق كنمو ةعاسلا لامعتسالا اذه لمعتسيو أله بعك تيب هنمو

 لاتقلا ةدم ثلاثلاو اذه ئعب تيبلا ىف ىتايسو ةادغلا كلذكو

 نيتليجلا بسانت ناب اذه مهلوقل اوللعي مل مث نمو هعفر



 اه

 فالخب رغص اذا ءانلا 6-5 نم 0 كالا هيفف لنه ِ

 ىننتج َتآ وكَذ رس ةنبشتتلا دا ىن اخينا اهاذدحا

 اطرش اهدعب ام: ناك ًةفطاع تناح ول نا كمركا اناف

 كبرل لصف رثوكلا كانيطعا انا ةوكنو باوجلل ميتحاو
 اذه ءاشنالا ىلع ربخلاو ربخلا ىلع ءاشنالا فْعُي ال هنآل

 هلوقب كلذ زاجا نم لدتساو محيحعلا وهو نيرثكالا لوف

 00 يبا باي لكنع 0 ىغاَنَت

 هلوقو

 لوعم نم سراد مسر لنع لهو

 له ىف هلثم وهف راكنالا هب داري ماهفتسالا نال اذه ىف لِيَ الو

 الف لولا اماو ءاشنا ال ربخ وهف ناسحالا الأ ناسحالا 8

 نا ةيناثلاو .تايبالا ىم هلبق ام ىلع فقولا دعب الا ينال

 ىذلاو ىلاعت ِمِلوَقَو ورمعف كيز ءاج وكن فطعلا ضكل ىتات
 مسمدحصو

 ايهل ىقات نا ةثلاثلاو .ىوحا ءاتغ ْهَلَعَجَت ىعرَملا َجَوْخأ

 دبر نم مدا ىقلتف هيلع ىضقف ىسوم كرف نلت هللا
 ةطسوتملا ءاغلا ىكلع بلاغلا وه 5 هيلع باتف تايلك

 فطعو .تيبلا !ذه ىف ءافلا هنمو ةفطاعتملا ليكلا نيب

 ىف مهلوق ليلدب اقلطم روهمجلا لنع زتاج ةيلعف ىلع ةيبسالا

 هعفو: يم حجرا ورمع ٌبصن نا هتمركا اورمعو كيز ماق وحن
 لوا .نينئلطاعتملا نقيكلمجلا ل ليسانت نابدكلذ بلا



 | مع

 ىلص :للا 0 ب كر 00 دوصقملا لا 2

 هنم وفعلا بلطو هيلا انعم ىلاو ملسو ةلآَو هلع للا

 امو هتوطس ىم هفوخ ةلدش 0 هنع ليق ايم ىربتلاو

 نيرجاهبلا هباحصا دم ىلا مث ةتباهم نم هل لصح
 2 لوقلا لا نيح 0 .نيعبجأ هجدع :للا ىضر

 ىضر لام قيفوتلا نسح :للابو اذ ليصقلا تايدأ 2

 ىنذع هللا

 ْلوْبُكَم د 5 5 اهرثإ ميتم

 8 ةحانيسو ىنيبلا نار د صم هلو قراق اج ىنعم تناك هلوغ

 هلصاو ةلولعيف نيّيرصبلا دنع هنزوو ةنونيبلاو ىناثلا تيبلا
 ىلوالا تمغدا مث نيع ةيناثلاو ةدتاز ىلوالا نيءايب ةنونييب

 ىف لعف ابيك ةيناثلا فذحب فقخ مث ةنونّيب راصف ةيناثلا ى

 تام مث را مضلاب ةلولعف ذأ ىنييفوكلا يرسل

 58 تل سبب ةوضو ةرسك لقتل تحف مث ءايلا ماسنل ةواف

 البح ولو مأو للا نم ةمومبد ىف كلذ اولعف مث نيصح

 اذا اتماق تماق ىف لوقت ءايلا فالخب : ريمضلا عماجت ءاتلا نى

 مَلَع ود داعس هلوق .ايمرد قو 2 لوقتا الو ىنيتننتالا تدر

 ىقيقح ةنوكو ءاعذا وأ ةقيقح اهاوهي ةارمإ هب ليري 0

 سيمشلا تعلط فالخ لعفلل ءاكبلا قاحلا بجوم ل

 فالخ هفرص عنمل ةبجوم ةختالثلا ىلع «تدايزو ناهجولا هبغش



 لا

 تركذ امنأو اضيا ةذوذحم تءاج ضورعلا لاب امف تركذ ام

 - 0 : برضلاك برضلل ةفلاخلا - لعجخ 9

 رح كا نيب عقي ىذلا وكنو ل نم ل

 هلهاش كركتم لحاو

 .لجحن نم تحسه ىتم لج ابص اي الا

 ةيونعيلاو ةيسكلا تافصلا نم بوبكلا ىف ام ركذ اهدحا

 ىف ام ركذ ىناثلاو رفخلاو ةلالجلاكو نقلا ةقاشرو دحلا ةريك

 فعشلاو نزخاكر لوبذلاو لوكتلاك اضيا تافصلا نم ٌبكلا

 0 ىوكشو ليعووا ا نم ايهب قلعتي هوت ثلاثلاو

 فصو مث اهنعظ دنع هبلق باصا امو هتبوبحم ركذ هنأ اهيفو

 اههبشو اهتقيرو اهترغت ركذ مث ىبظب اههيبشتو اهنساح#

 ءاملا كلذ ريف ىلا اويم 00 :نأ مث ءاملاب يرو

 01 هسفغن 0 مد القم 00 اهل برضو ولا َّث ا

 ال هنأو اهنيبوا هنيب ام دعب ىلا راشأ مث اهديعاومب قيلعتلا

 كلذ د مرطتسإ ذأ 0 كلذ 3 برعلا ةداع ىلع ةقانلا كلت

 دج مهل رهظا 7 هتذوم لبح اوعطقو ةوضفر هءاقدصأ ناو
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 اهضورعو افليصقلا هله رجب نايب ىف ىناثلا لصفلا ٠.لاكشإ

 00 2 ىنم هيللع تليتشا امو اهتيفاقو ني

 0 0 سب هذناف ا دنع ا 5

 ىا ةنوبذك اهضورعو تارم عبرا نليعافم لدفن ليوطلا و تاأرم

 ليغ تناك ابك نيعلا كيركب نْلِعَت حيصتخ فلالا فو لح

 ثلتلا طيسبلا ضيراعأ ىم ىلوالا ضورعلا ىهو فلالا فنذح

 اهتيبو

 لم الو قليق 0 7 3

 0 عاف العب تبع لرعتم.درح يح

 "حفلا 0 ىبرض نمو ا 0 رف نم

 ىتلبك ءاوغشلا ةراغلا ُنَهْشأ لق
 .بوحرس نييحلا قو رعم ءادرج /

 نلعفتسم اعس تناب ةرئاظن هيلع ساقُيل لوالا تيبلا عطَقيلو
 تاج فاحز وعو يع فلا فنلحي ىنيبحلا هلخد نلعف لقف د

 م”فوذح نلعف ولوب نلعفتسم تم مويلب ركبلا اذه وشَح ىف

 ىلع عقاو برضلا ىف فذحلا تلق ناف .فودرم انوا نلعف

 م لقت اك لاكش ا اهيف ناف ةروهشملا ةياو رلا قفالخ ١

 ىلع عوطقم وهو عوبكملا دتولا رحآ ف 6 عاد
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 ةبيغ عراتملا ريمض ابهدحا ىف ريضال عزانتلا نم ناك :نال

 وس امناو هنع لعفلا ىفن لةنبح ااا ىنعملا ٌلَكسعيم

 نيدف ريخالا تيبلا 3 0 .ادعل تبع ا نع ىغنم

 0 هل ىَتا نيدو هلوقو هيلا فاضمو اذعبم رهعز

 عيِدَب نسح ضارتعأ ايهنيب 1 كاع رك هلوقو :بلع

 نأ ايهدحا نيهجو هذع ربخلا دّلعت عم ربخلا دار ذأ لمتت#و

 فذح مت ىملس 5 نيدو ريصهز 0 عابتاف د نوكي

 تا 0 نيذه نا ثيدحلا 0 فاضيلا

 57 ا

 كلام ةنبأو هللا لبع نب ايا

 درولا سرقفلاو نيدربلا ىذ نب اهو

 هل ىسمتلاف دازلا ٍتعَنَص ام اذا
 ىدحو هلكأ تسل ىناف اليكا

 قش اك ابيرق وأ اميرك امصق

 ىدعب نم ثيداحالا تامذم فاخاأ

 الزان ماد ام فيضلا دبعل ا

 اهصق لاق ثيح مركلا 0 0 تيبلا ىف لهاشلا

 3 4 1 ةرجغ ىش ال وو 0 0 3و 0 2

 ريغ ىا هرببغ ريصز ندكدف هانعم ةمركع وبأ لاق ىرابنالا ىبا

 نع ربخ مرخص هلوقف هذه ىلعو .ىهتنا ءىش ال وهو قحلا
 و ىهلس ىبا نيد وهو ريدقتلاو ظفللا ىف دحاو ىش

 د
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 هلاو هيلع هللا ىلص يشل ب دارملا نوعاع ١| :لوقو .تاومس

 ليف ابح وهف نيمالاو نوماملا يي شيرف تناك ملسو

 اهنتارض اهل تدهش ةكلمو

 .ءادعالا هب تّدِهَش ام لضفلاو

 ثسنأ ندد ةتانوم ىهو بارشلا بف 0 اذا ناوكلا 000

 1 كلاب 0 ةيورم 3 ةلعفم 30 ةليعف 0 ةيور

 ناو عفترت دقو تّيصن كأن 50 مكحلا ىو ىضم . نلكو

 فوذكحب قلعتم قلخ ىلع هلوقو .بصنت لقو تعضشر تنون

 مل هلوق اوقو 6 دا ملل

 :بلع ىعد "0 هترقع نم ةلامجلاب هل ا رتاعلل لاقت ةولك

 تل لاق اعل ال ليغ

 .اورتع ذا ناَيجذ ىنبل اعل الف

 ةلمهملا ءارلاب مرحا هيف غلبم نم هنع هللا ىضر ريجب لوقو
 ةاجن اذك نم توجن لاقي ءاجنلا هلوقو .غلبم نمف هلصاو

 ىاثلا تيبلا ئغو ريكذتلاو ّلملاب ءاجنو ثيناتلاو رصقلاب

 .تاللا الو ىزعلا ىلا ال ةّدحو هللا ىلا ةريدقتو ريخاتو ميدقت
 ةيراجم ةهبشم ةفص بلقلا رهاط ثلاثلا تيبلا ىف هلوقو

 ملو امسا سيَلِلو العاف وجنيل ىنعملا ىف ةبولطم ىهو عراضملل
 ديز الا دعقو ماق ام هلثمو فالخلا نم ةلئثسملا ىلب اهاعزانتي

 هلوق هب قلعت ىذلا ٌظوفلملا اذه نا هترابع رهاظ ١
 ىلع هتعبتا ريدغتلا نوكيف فوذكلا كلذ لققم ىش ىأا ىلع

 ملعا هللاو قلخ



14 

 .ةداهشلا ا ذعأ 00 يا 00 كتللح ىتنلا ا

 ىأ ةدايزلا ابهدحا نيهجو ءابلا لمتكتف هجوالا هذه 0

 تيقل لوقت امك ٠ ةكطوم الاح اما اساك :لوق .نوكيف اهكاقس

 لوقت امك عضوملا ىلع ريمضلا نم اللب اماو احلاص د الجر اديز

 نم ىنعيبب نوكت نإ ىناتلا اقضَتَم لحا نم تيار ام

 لاق هبو ىسراغفلاو ىعبصالاو نيينوكلا لوق وهو ةيضيعبتلا

 كلهناف ةّلرق هحجريو مكسورب اوكتنماو ىف هللا همحر ىعفاشلا
 سماخلا هجولا .هب لوعفم اًساكف اذه ىلعو اهنم نوماملا
 نا ايهدحا نيهجو هبارعا ليتحين ساكلا ىلع دوعي نا

 اديز هب تروم لوقن امك عضوملا ىلع ريمضلا ىنم الدب نوكي

 اذكه عامجاب زتاج هنم لدييلا رهاظلا ىلع ريمضلا دوعو

 مهللا مهلوف هلصها وش نمو 2 نبأ نع كلام نبا لع

 هلوقك معنو بر فاني ذ هيلع 0 هزييمت ىلع ريمضلا

 رعاشلا لوقو الدب ىنييلاظلل سمب ىلاعت

 هبطع نم تذقنا ابطع هّبرو

 عيس نهاّوسف هلوق ىف هب لاق لب كلذب ىرشخزلا هصخي ملو

 ةيملك لوقف هلاح ىضتقمو مالسالا ىا ريجب لاح كيري ا

 نضالخفا
 لاحلا ركذل ةئطوت اساك ركذ ابنا ريدقتلا اذه ىلع هناف 0

 ةيور ىه ىنلا ةدوصقملا
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 ىا فوذح فوطعيلاو اغلبا ىلع ًةفطاع اهنوك لمثخيو ا 00
 لاق ىتح لوقملا ىقبيو لوقلا فذحب ام اريثكو كل له هل الوق
 لصالاو 0 الو لق رع كلا ثيلدح نم لوقلا 00-0-5- ىسرافلا

 أ داقتعاو 0 7 كلذ تلق له ىأ ةدارا و أ 0 كيل لسه

 6 فرظلا ىف ل هربخ 100 فوذكحلا عوفرملاو ٠ رسمدل «زنلق

 لعافلا 0 كش هللا ىنأ 3 2 ف 0 اب نرش 1

 تيبلا َّث ىلاو َّث ا قلعتو 10 ليم 3 18 ىاأ 0

 0 لح جو كحيبو 0 فودخلا كلذيب ةيالاو 0

 ليوو ةيغابلا ٌةَمفلا هلتقت رامع جو 0 5 هيلع

 نأ نما كليو .ىلاعت ةلوقك ةكلهلا قكسُي نيل لاقت ةيلك
 ةمحر بابك ميولا مالسلا هيلع ىلع نعو قح هللا دعو
 ليصعو ليمكتو قيكوت ةَبناتلا كل لهو ..باذع باب ليولاو

 كجوأ ةسمخ رورجحلا ريمضلا لمتجي اهب كاقس هلوقو .ةيفاقلل

 ريمضلا داع امك َت لق نم ةموهفملا ةلاقملا ىلع دوعي نا اهدحا
 ل هلوق نم ةموهفملا ةلاسملا ىلا اهلاس لق نم ثنوملا

 رعاشل | لوق ىف تلكئس نمو ءابشاإ ندع اولاست ال

 اهنا ملعآف َر رحل تلئس اذإو

 ىنعب هيلا 56 2 د نتاع ةيرالاب ىف زيملفلا عراكاؤولو

 دوعي نا ىناتلا .5ب لوعفم ال قلطم لوعفم هنكلو هسفنب ال

 الف الاو رسفملل ناك نا لح اهل ىا١
 تان ان امك قاذحلا لنع ةيلعافلا تججرتل فكنحلا.ال الولو

 باتكلا اذه ريغ ىف فنصملا



 ظأ00071 ]لال 777 050

: 

 َلْوَي الف ةايحلا مرك كرس نم

 راصنالا ىحلاص نم بنقي ىف
 م الا تا

 رايخالا ونب مث رايخلا نأ

 عرذاب ىرهيسلا نيعهركملا
 راصق ريغ ىدنهلا لفاوسك

 ةريكم ىنيعاب نيرظانلاو

 راصبالا ةليلك ريغ رمجلاك

 مهبينل مهسوفن نيعئابلاو
 راو تاكل ل ا

 مهل اكسن هنوري نورهطتي
 رافكلا نم اوقلع نم ءامدب

 مهيلا كوعنبيل تْلَلَح اذاو
 راقعالا لفاعم نيح

 هلك ىبلع ماوقالا ملعت ول
 ىراما نيذلا ىنقّدصل مهيف :

 اذه ىف عقاولا رعشلا حرش .اهترصتخا رخآ تايبا هيف

 نوركي نا لمتكي اغلبا الا هنع هللا ىضر بعك لوق .ربخلا
 اطخ فلالابو ةفيفضلا ديكوتلا نون اهنا ىلع اظفل نونلاب
 هنا ىلع اما اطخو اظفل فلالاب هذا ليتحيو فقولا لجال
 دحاولا بّطاَخي ام اريثكو دحاولل وا نينثالل باطخ
 ًةدتاز ءافلا نوك لمتحي كل لهف هلوقو .نانثالا هب بطاخي امب

 ةلاسرلل ةرسمفم اهدعب ةليحلا نوكتف اهتدايز زوج نم كنع

 وا اهل َعضوم ال ةرّسفملا نأ روهمجلا لوق ىلع اهل عضوم الف

 بسحب ةرتوقملا علتخلا-نا:نيبولشلا لوك ىلع بضن اهلل
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 "رس ليقمي حل كلسلدو لل + قراكيا وعلا د
 ىتح هيلا ماقف .مهتذحف ءالوه ىلع لبقي مث مهتّدحف
 هللا لوسر اي لاق مث هذي ىف هلي عضوف هيدي نيب سلج

 لهف اًملَسم اًبثات كنم نماتسيل ءاج دق ريهز نب بعك نا
 هللا لوسر اي لاق معذ لاق هب كتثج انا ْنِإ هنم لباق تنا

 ىح لبتا هن 3 لوقي ام لوقي ىذلاو لاقف ريهز نب ٌبعك انا

 رك وما هدهتاف زعشلا# «دشيتسا "ركب" ىبا
 ةيور اساك نوماملا اهب كاقس

 ! نوماملا كلهناو
 02 هللاو نوما, ملطنو :لاواةيلع هللا كلص: هللا لوس لاقق
 هللا ودعو ىنعد هللا لوسر اي لاقف راصنالا نم لجر هيلع

 بضغف اعزان ابتات ءاج دق هناف كنع هعد لاقف هقنع برضا

 لاق .مهبحاص هب عنص ايل راصنالا نم ىحلا اذه ىلع بعك
 لوقي كلذلو قاحا ىبا

 لكيفاشتسشلااةوشلا درع اذا

 َلَصَو امل هنا ىرابنالا نبا ركب ىبا ةياور ىفو .مهب ضرعي
 هلوق ىلا

 ه«سيا ا ءاضتتنم :كفيشل لوسرلا نأ

 لولسم هللا فويس نم دتهم
 كيو دعمت نأو ال ةدرب هيلع مالسلاو 0 هيلع ى

 هللا لوسر بوثب 00 تنكام لاقف فالا ةرشع اهيف هل 7

 الا ةيزاعم تحب كفك تامءايلم اكخا 1 هلل هلك
 دنع ىتلا ةدربلا ىهو لاق مهنم اهذخاف افلا نيرشعب

 لوسر نا لاقيو ماشه ىبد كلملا دبع لاق .مويلا ىلا نيطالسلا

 راصنالا تركذ الول كلذ كعب هل لاق هيلع هللا ىلص هللا

 لاقف لها كلذل راصنالا ناف ريخب



 40 ن4 لاق ل حا

0 

 هيلع هفارصنا دنع كلذو هّلتقيلف ريهز نب َبعك مكنم
 تايبالا ذهب ريجب هيلا بتكف .فئكاطلا نع مالسلاو ةولصلا

 ىعلا» ص كنا ليقف ابعك غلبم نم

 ْمَرْخا َيْهَو الطاب اهيلع مولت
 ةذحو تاللا الو ىّرْعلا ال هللا ىلا

 بتكحستكو: ءاجكنلاب ناكراذا وطي
 تلقي سِيلو وكي آل موي ىدل

 ملسم بلقلا رهاط الا سانلا نم

 هنيد ىش الوعو ريعز نيدف
 مرحم ىلع ىملس ىبا نيدو

 لق هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا .تايبالا هذه لعب بتكو
 هيذويو ةرجهي ناك نيم ةكبب الاجر لتق هناو كمد َرَدْصا

 مبا نب ةريبهو ىرعبزلا نباك شيرف ءارعش نم ىقب نم ناو
 كل ناك نإف اًيجان.كبسحا امو هجو لك ىف اوبره لق بهو
 الو ابكثات هاتا نم لبقي هناف هيلا رطف ةجاح كسفن ىف
 ةنيزم ىلا ىتا ٌباتكلا ابعك غلب ايلف .مالسالا مدقت ايب هبلاطي
 هيلع كلذ تَيَأَف هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هريجنل

 ىنم هب فجراو هسفن ىلع قفشاو ضرالا هيلع تقاض ٍفتنيحأ

 حدمي ذ ليصقلا 0 كاد وعم وه اولاقف ةودع ىنم ناك

 هفوخ ركذيو مّلسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيف
 ةنيديلا مِدَق ىتح 0 مث هولدع نم هب ةاشولا فاجراو

 هب ىتاف ةفرعم لا

 اذه لاقف هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا راشا مث دجملا ىلا
 ىلص هللا لوسر ْبعك َفَرَعو هنِمأتساف هيلا ٌمُقف هللا لوسر
 سلخ !(ناكو ءاهب* شاملا ل فو: [ظلاا عكضلاك هيلع 0
 ةلكاملا عضوم ّلثم هباصحا نم هيلع هللا كفص هللا لوسر
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 ل اقأف ةديعب ام: فرعأو ب مالم أ و آر هيلع

 درع ىارو 0 00 هيو مهنم

 لو ف كاف هلوانتيل دي ّنَم هناو ءامسلا نم ببسب لَم لق

 ريخأو «كر لي ال هنأو نامزل ! رخآ ْف كَعِفَم ىذلا معلص تنلاب

 .اوملِسُي ا هيلع هللا ل ىبنلا اوكردأ نا ا مجهاصواو ا كل ذب ةينب

 لاقف كلذ ا لصتأ املو

 ةلاَس اريجب عي اهلخأ َ

 اكل 0 51 0م

 : ةعبتأو اد بابسأ 00

 اك 0 كيور مش :كأ(قلع
 ابا الو اما فلت مل بهذم ىلع

 فساب تسملف َلَعْفَت مل تنا ناف
 اكل اعل َترثع اما لاق الو

 ا ياا

 ىورو بهذم كلل هلو رت 77 ا هيلع هللا 8 «للا

 الو ءابأ هيلع فلي دع لاق تيبلا اما فلن م 1 قلخ ىلع

 ىقل نم لاق ملسو 7 هبلع «للا ىلص «للا لوسر نإ مث .:ىأ

 فتيل



 م

 اهكدي سيل رومال ىتفلا ىعسي -
 رشتنم مهلاو ةدحاو سفنلا

 رمتالا ىهتني ىنح نيعلا ىهتنت ال

 هلوقو

 لحالاح 0 معطمو

 اهلها ىلا ءٌْرَسلا ةلاقم
 لتتكانس ردحتنم نم عوسأ

 هكفف تلا © !تيقلا ادعو نمو

 للطاكللاسو يناس فلا
 ةبقع دلوو اديك ارعاش اضيا ناكو بند ةبقع بعك دلوو

 اديجم اًرعاش ن . اكو بعك ىب ةَبقع نب ماوعلا بعك نبأ

 رعش .لوقي ىذلا وه ةدلوو
 اندعب ادا له ىرعش تيل الا

 اهذيِجو ورهع مَآ ى ذيع ةحالم

 اذ لج لعب ًاهياوقأ 50506 لعو

 اهديدجو اهقالخا اذبح الا

 يبا مساقلا نب ديحم ركب وبأو ماش نب كلهلا لبعو ناحا

 نب ليد نب نيحرلا ليع تاكربلا وبأو ىرابنالا ىنب راشب

  ابعك نا ضعب ىف مهضعب ثيدح لخد ىرابنالا ليعس ىبا
31 
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 بعك و ه لوقنف ١ليصقلا ذه هلوق يببسو هنع هللا نصر عك

 هسا تالا ل لا يا --- نبا
 ناك ةنيّرم ىنب دحأ فورحلا رخآ اهدعب ءارلا رسكب ساي حاير نبا

 مّلقي ال دنع هللا ىضر رمع ناكو 0 وه ءارعشلا لوح نم

 نمو نمو نمو لوقي ىذلا_ سانلا رعشأ لوقيو اًدحا كيبأ 3

 رعش .ةروهشملا هتقمعم َّف هلوغ ىلا ريشي ريشي

 , ُهَتْلَنِي ايانملا بابسأ باه نمو

 0 لام 00 5

 تا ا

 ننعم

 0 0 5 سري

 ا 0 نم نيك

 طبعاا لاهم كجفا تنك وا
 رّدقلا «ل وبكم وهو ىتفلا ىعس

 ركذو ةديصقلا ركب نايبل ىناثلا لصفلا لقعو ١



 ميحرلا "نيمحرلا هللا مسي

 ايفاوم اًدِيح ةديبعل ديحلا ماهلاب معنملا هللا كيح دعب اما

 ةمحر ثوعبملا كع مالسلاو ةولصلاو ةليزمل ايفاكمو :بعنل

 يرد لوسرلاو ا 30 ليحك ىنيلماعلل ذو لقو نيبلاعلل

 هلا ىلعو هليبس ىلا ل ةظعوملاو ةيكح لاب ىعاولا هليزنت

 عدا مركلا بيفاَعو مكحلا عب ءيبانيو ملظلا 0 هباككاو

 «-كتحع ملك ىضر 1 نب 0-2 تاجا اذع ف 0

 راصنالاو ري هياكحأ هج ةفير ثلا ترضع ا

 ام حرشب اهنم تيب لح فدرمو 3 مهنع هللا ىضر

 اح كلذ ىف ة لوقلل طعمو ةانعمو رع هتغل نم لكشي

 ناضرغ فيلاتلا اذه ىلا ىناعد ىذّلاو .هللا ءاش نا هقح
 هيلع هللا ىلص هيف تليق نم تاكربل ضرعتلا ايهدحا ن 5

 ةلع ..اج دئاوفب ةيبرعلا ملع ىبل ءككلاط فاعسإ ىناثلاو ملسو

 ندعو روس ىلاعت هدللاو مدرس ةنيدع 3 2

 رابخا نم ءىش ركذ ايهدحا ا 8 0 2 عيذي

 ا





 داعس تناب حرش اذه

 ل ا م وو سس ع شح 0

 يديوك سويطانغا

 و
 هدغ ىيعع





 داعش تنأاي حرش اذه
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