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 اوزان ككل لحل

 ىلع اللا ىلضو ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 .- دج نب نمحرلا دبع هفطلب ىن علا هير ةيحيلا ل اركي ريقفلا دبعلا لوقي

 ولا د يذلا هلل دمحلا ىلاعت هللا هقفو يرضع أ نودلخ نبا

 كمعنلا ىنصعلاايسالا هلو توكلملاو ةقكلولا ةديبو: تنوريخلاو

 الفر داقلا توكسلا هيفحب وأ فعلا ربط ابهايم ال١

 اف ضرالا وسان اشنا توقفي الو ضرالاو «تاويلسلا قشور

 انفتتكت امسّقو :افآزرا 0 امماو الايجا اهيف انريعتساو

 كنودقولاو مايالا انيلبتو تود قر انك توبكلاو ماحرالا

102115 1. ْ 

0 1 0 
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- 0 310018 

 10 كانا -1 1411017177

 تووبثلاو اقبلا هلو توقوملا اهباتك انيلع طخ ىنلا لاجلا ان“

لار تيا ىلا تا وهو
 ا اما البلل ةلس

 3 نيب ا تا دامكلا فاك 1 7 هلاصفل

 ةبامصاو هلاك توكيعلاو اغلا قوطي دينو كدي

 نك هلأو فيضلاو ديعبلا نئالا ةعابتأو نم 0 مب نيدلا

 الع رم ار لا مهودعلو هترهاظم ىف عيمجلا

ا ةذح مالدالل ل | م 1
 كد قع عطقنأو 

 كذا لأن ا حتبراتلا ن نس نأ“ 1 امر | رك مأسو

ىل 7 وهحسلو ناكر ' بياكرلا هيلا دشلو لايكألا معلا
 ةتقرعم 

 ةمهف ىف ىواستتو لايقالا ككولملا هيف عرس اونو لافغالاو قول

 مايالا ٍ نعرر ايخإ ع ديزي م ةرهاظ ىف وهاذا لامجلاو <

1 

 اين فقرصنتو و لاوقال اهل قيتت لوألا ىنورقلا نم قياوسلاو لودلاو

 ١ ناش اك ىدوتو نإ يكن ل اذا ١ ةيدنالا اهب فرطتو 0
03 

 اهيف قاطنلا لودلل عسنأو 0 ا ياا ل

 لالا هه 5559 د لاعتر الي دان ىتح ضرال اوومسو لاجتلاو
 ق4 | دل -_|

 0 فحل م رظن ةنطاب كه
دا كنا اعل كيلكتو

 0 اعبانو قيدد اهيد 

 قرع ةيكحلا لد ان 9 ل وهف قيمع 0 1 أو عياقولا تاينيكي

 لو نأو ق ةيلحيو اهمولع فى دعي 2-1 رادخلاو
 مالس ى لا

 ا 3 اهورطس ًَط و ًاهوعيجو مايدآ ع 0-2 لك
 رتافدلا



 3 اذ :0 ن1 56810055

 هس“ اهيف اويهو لطابلا نم سياسدب نولقطتيلا اهطاخو اهوعدوأو
 فتكا ءاح ل اهنزقل ةدعشابلا تاياوؤلا اشر وحرر ا هوم باز
 وعيس ايك انبلا اهوداو اهوعبتأو مهدعب نيم مويدكلا انالا ككلت
 1 أوضفر الو اهوعاري ملو لاوحالاو عياقولا بابسا أوطح ٍظحالي ملو

 للاغلا حض جل ةفرطَو ليلق قيفحتلاو 52 تلت داحإلل

 م قب رع هعلقتلاو مك رابحالل بيس مهولاو و طلغلاو لي

 ئعربمو لتيروط ضيرعارونغلا ىلع ليغطتلاو ليلشو نينمدالا

 ىدقي لطابلاو هناطلس مواقي قعلاو كليف مانالا نين ليخلا

 دقت ةريصبلاو لقنير ىلبي وقاانلا كتان كلا نطل دامس
 دك نبك ور ةيياوصلا تن اهكنف اهل ىلحح ملعلاو 0 اذا يحمل

. 3 

 : لوقت ال وت اوعمجو أورثكأ ايلا ايلا نود دقو

 أوغرفتساو ةربتعملا ةمامالاو 8 ةروسللا لضفبا اوهذ نيدلاوأو 5 و ملاعلا

 و نويلبابق د رحال مدحت ني يف مهلبق نم نيواود

 نينحسا ص 800 |ماوعلا تاكرحاالو لمانالا ددع نوزواحب
| 5 5 0 

 ىدبنالا مع نب فل”*شيب - ىددك جى أولا رفع غن دهكو ىب لكلا و لربطلاو

 نأ ديوايعلا ور كل . متملا# ريعاتقولا رم 8 مدغو 9-0

 م أي زمغملاو نعطملا 2 ىدقأو دل ةداعيفلا كتونقا 6 ل

 د 6 الا لإ >ءلا فعيافتلاو 3 لالا نيس روبهشمو تيماينالا ددع < ةاوورعم

 3 "1 7 1 ْ 0 50 1 أ
 مجرانا عابتاو ديلا - 2 افتقأو مهرابخأ لوبقب مديقح

 مهر أبتتعأ 5 كك اعيد ايف ممحو 0 ةيملطت ساحخس ريضبلا دقانلاو : ا أنا يل د ل ل

 مرمر 1203183155

 0" عطم-اعاطتا لهن



 0” عطم-[عط قل لمان

 ما 01860111 5

 1: سانا -[114 1001017. 4

 ع جمانملا 0-0 1 ار رك رثكأ ىأ م 0 31 1
 ديعبلا 18 ىلا قافآلا 1 ا ل اءدلا مويعل

 عاب سلوا داوم ىلا دع انيلاووحالا يافا
 محدعت ءاجنو اجلا 5 مهالأو ل د نم

 نع .ةظاحالاو مومعلا نيف: قوو ديبقتلا ىلا قالظالا نع لادع نم
 رصتقأو ةرطقو ها كل كك ةرصع درأو د ديقف 9 كلا

 قا 00 000 بأ نبا كابن ايك 7 دتلو ا

 سس كا يوم ىذا ال

 7 يو و ل 0 اقعلاو عبطلا

 عياقرل ( تاس 0 ا نر ناطلو 0 5
 فيضسنا اكنافضو يرون يطفو هطول ور وصعلا ىف

 ىسم ابنا اهدالت اير اطر عاودت ع 0 اهد اينأ نس

 اطيل ا ابا م 8 و 0
 يح درسا عفو دارا داعم كنان نيندعملا لمطار

 029 ال1آةصانخع. 8. مهمتجح و 1232115. (ن. مفعحص
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 ع + طماع اولا اهز ابخأ أوقسن ةلودلا ركذل اوضرعت اذأ من |١ ؟”ابنايب

 كبيبيلا روك دن رك 52 نفدركال اقدص وأ امهو ع ىلع
 اهجباغ ديك نو ةوقولا ةلعالو اهتيأ نر بظأو اهتيأر . نم عفر قعدت

 مع اشتفم اهبتارمو ل نطل كدا ىلا دعب .اعلطتم رظانلا ىقببف

 5 3 عر ف ل ةاعت اب نابشا

 نررخحألا ١ اج مث ا ةمدقم 0 كيندر تحدت ايي

 1 دك ل ككولملا ءا اي كلم قاب لوهذو راصتحخالا طارفاب

 ممايإأ د5 ابيلع ةعوضوم رابخالاو فيبايسبالا نم ةعوطقم

 ىئفتقا نمو ليعلا نازيم ىف قيشر نبأ هلعف ذك اكل ورح

 توت مل 5 لاقم الويل ريتخي نس نايل نم رئال اذه

 2 ةفورعملا به >اذملاب اولخأو دياوفل )اب اوبهذ امل 0

 تبن مويلاو سم الاروغ تربسو موذلا تكف نرعلاط امل دياوعل

  ىسفل ِ 00 0 ا 0 ا

 ا راها قب تادف 0 5. را
 58 ةثييإو انام دلك أرمعلاو 0 دلا ةيل ا ةيفافش دنا اياب اياب

 انك ادا اصعال هذ 0 كمرغملا أوردح يذلا قيليطا راقكا
 راصقلاو لاوطلا لودلا نم مهل ناكامو راضمالاو هنم ىجاوضلا
 2 ذا ربربلاو تررعل | اهور 0 ىىمل 0 عيولس# نمو

 يادحال ىلع دم لطب هاا ورع ذل ذلا نايلبجلا
10115 1٠٠. 

 مرمر 160111: عد

 ل” عطم كلت د]ل لنص



 رماظ ور عمال يع

 0 56 لل

60 .81-11141101017 :10 

 ىم ةلهأ فرعي الو )2( امهاوتننم (:) ةنع روصنب داكي ال قتح اكليعلا |

 0 ةتيرقو ابيذهت هثحابم تبذبف اههاوس نييمدالا لايجا

 :رخ اكلتنسم هبيت ةرئو هبيوبت يكف: ناكل ابيرقن : هصاخلاو ءايلعلا

 9 ةعدتبم ةَقب رطو ابيحتع ايهم 0 نيب نم ةتعرتخاو

 أرع يا ءاوكلا 5 يف تيت 7 1 0

 نم عزنت ىتح اهياونا نم لودلا لهأ لخد نيك كفرعيو
 0 مايالا نم 1 را ادخل ىلع ىديو كدي دكا

 ا و بتك' ةنالثو ةّمدقم ىلع هتبترو ككدعب امو

 0 000 تل طلاغمب عابلالو هبهأذم قيقعتو ب

 ير للا نح ةادلا ضراوعلا نم هيف ضرعب ا نارمعلا ىف

 0 يكد امو مولعلاو ع هاكات هنأ كك أو ناطلسلاو

 رك ارسل كاس
 مهرصاع نم ضعبب مايلالا :هنر ودل اذه ىلإ ةغلملا انه ذلي

 ىتبو سوِفْلاَو نيينايرسلاو طبل كلشم مهلودو ربح هاش كلأ | حال

 رابخا ىف (كلاثلا 0 4 حا ككورتلاو نانويو ابق 1-7
 الاودب مهل ن اك امو مهن 0 ركذو ةدانوا يف وص مهيلاومو ر مر ىلا

 0 1 نيبليلان اوان مامي لكما
 (1) 11د. خل. نم. (2) ةلده.. 6 ايها وشنم.
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 000 راف دل دفا دا نانا طوشللل
 ردم ودفع ايف قكرتلا7 لودؤ نايدلا نش مجخلا ك ةكولم رابخأ

 رك حلاو ا ىكلت ا ف ةتشك امءاهبا كضفتاو او 0

 راج ككولموب# حاول اونلا ممأ نم لايح الا ككل 01000

 0 ااينفم) صيخلدلا ور انضفخال كليا اكللان نطليبخاو مهنم

 اا يحيل بايبال ايار اد نيس قت ل لا
 ١" ا ايكيا ةقيلخلا ر ابخأ (2) 00 صوصعغغتا ا

 ابابساو اللع لودل لا تناك ىطعاو اياعص ةرفانلا مكحا نم

 ابخأ ىلع المتشم ىاك ايلو ابارج جتبراتللو اناوص ةمكحلل جبضاو

 نسم مجرسصأع نيب ماملالاور 5 اور دملا لها نم ربربلاو برعلا

 انفع انو اوفا ئدايساف ا نكركذ لاب مهلا ربكلا قودلا

 كلر ارا ادكملا ناويدو ربعل باك تس 5

 نمو ربربلاو , مجخ أو برعلا مايا

 اوال م اكس لولا ل يحمر نئدءايش كلكرتا مل

 8 انياب ةيلاعلا ى ورقلا. ىف (4) لوحلاو ىرصتلا بابساو

 ةرثكو ا ةنيدمو ليل ةلود نم 1 ىف ضرعب

 رصضخو ودب ةعاشم ةبلقنم لاوحا ةعانضأو. ةيظاقكو ةعاَتلطو ملعو

 (1) 8[ةم. ضرغلا. (5) آد. ه.ربخملا.

 و ه) 2135. 82. تبعو”سأ. 0) 3ةلدم. 8. لوخلا. 0. لوجلا.

 ربكال/ناطلبسلا ىوذ نم مهرصاع

110116011 

 1 "*. ةراآؤصو ةفاطم ى 5 قة وأ (:) ضرفلا ءانصقو ةراونأ داخل



 ما 101 11

 1ك 1100 8

 أزد ءاجق ةللعو ةنيهأرب تيجو أو ١ رول 7 كيضوعتلاو الكر طظتنمو عقأوم
 و 0* عطم-ز طحت لمحدم

 ةبوجسلا مكحلاو ةبب رغلا مولعلا نم ةتنمض اهب 6 باتكلا

 كفر تعم رصعلا لها دي اهلا ندوم اهدعب نم انآلو ةبيرقلا

 ق1 يلا ندا: رس تغار باصقلا اذه دس يخ اضملا عرعر رسعلاب

 لها نيب ةعاضبلاف اضغالاو حالضالاب ةيلع ى دور املا دمغتلاو
| ْ 
 نايل نم هيفا ةاينم موللا عر فارتعالو : ةاجزم ملعلا

 مل ل 2 ديحرا ةسلاخ انلاوعإ نالت را ولاا فا ارت 1
011 0 

 1 رم 2 0 اباعبا 5 7

 ()ةدياعلا ىف ةيرش دياغلا مج بهذيلا زيزع ُُض ججراتلا نف نأ ملعا

 1 و مهقالخأ ىف 2 أ نم نيضايلا لاوحا ىلع فقي وه ذأ

 1 هدا هداف م 1 0 مهلود ى ف كولا مريس

 حام ىلا جاتحم ىبخ اهتدلاو نيد لاوحأ قف همورب نزيل كلل

 250 ايضفي تبثتو رظن ,نسحو ةعونتم 0 3

 هردساراذا ابغا رول نانا حلولا ىو ناك قا 31
 ةعيبطو ةسايسلا كلا ةداعلا لو ا مكحأ ملو نعسلا 7 ابيف

 اك تيماجلا ندْيق 3 ىناسنالا عا 0 ا ملاح

 (:) ةكلده. 0. ةياغلا. نر هدمت نا ديط ا 21
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 ةلزمو روثعلا نم اهيف سوي مل اببرف بهاذلاب رضاحلاو دهاشلاب

 ىنيرسفملاو نبع ودل عقو اما اريفكو يديملا ةداح للف ديحلاو مدقلا

 لع اهيف مهدامتعال عياقولا تاياكح ىف طلاغيلا لقنلا ةميأو

 انكي اال اهم كي مل انيمس ول .افغ,لاقنلا درجحم
 للا لكلا ميايطر قاع (وقرلاو .ةيكلا ابق اهورببلالا امانا
 ءاديب ىف اوهاتو قححلا نع اولضفر ابخال/ ىف ةريصبلاو رطنلا' ميكحن
 هام اذ كافيفلا و لاوطت كوول كامل كَ د الد مهولا

 أهدر نم دب الور ذهلا ةيطمو كر ةنظم ىه ذأ اناياكلا

 هدكرا ئىدوعتملا لقت امكةاذوو ةداعاوفلاا !انا ا قلو الإ لال 15

 مالا هيلع ىسوم نأو أو ليثارسا ىنب شوبج ىف نيحروملا نم
 2 ال ا قيطي هز اكلا نأ هديفومتلا ط مهاصحا

 لهذيو نوديزي وأ ىلا ةيامتس اوناكف اهقوف امف نيرشع نبأ نم
 ددكعلاا | دهام حاس ماشلاو رصمريدقت نع فك

 ةيماعلا نم ةصح نيا ندد ةكلوم: قعتلت ريوس

 دياوعلا ىكلذب دهشت اهقوف امع قيضتو اهفياظوب موقنو ابل عستت

 اذه:ىلا ةغلابلا .شويجلا هذه لكما نا م ةفولاملا لاوحالاو ةفورعملا

 ابنع ضرالا ةحاس قب ضل لاتقوأ لوك اهنيب عقي ىأ دعبي ددعلا

 وبكم ديزا اوأ ذانالكو#عؤيقوم .ءارانكلا ادع

 هويتماا نو ندي دحأ ةئلغ نوكتو 5 ناقيرفلا ن ,اذه لتنقي

 ىضايلاف تكلول ديب رصاحلاو رخالا كفي يرعب ال هنارج

101115 1! 

 عم

 ى6دم نع فكتفطصضإأ اذا اهدعبو

 م8010 835

 0: عطم- كا ه1 هان.
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 0” عطس“ لددل لمت“

 آر [خظا 114112010. 1

 | مهتلودو سرفلا كلم ناك دقلو ”املاب ءاملا نم تالا

 بلغ نم ناكام كلذب داهشي ريثكب كففارنما ىبد نىكدلم نم

 تيب بيرختو مهرمأ ىلع ةياليتساو مهدالب ةمابنلاو مهلر صن تمخب
 راق ةكلمم لامع شضعب نموهو مهناطلسو 1 ةدعاق سدقملا

 قالا كاسم تناك اهموحت نم 0 اولا ألاقي

 ا كالا راب ساو ضار الر يقلل الو لاول
 1 اذه. .لقماطق 0000 7 0 عمو نيكي

 اغلا لورمكل ةبام ةيسداقلاب 000 كناكام 9 - 0

 0اخل مهعابل ىو اك. لاق نيس هلقن ام ىلع عوبتم مهلك

 نوح وغلا مع متسر عومج ١ ىرهزلاو ةشياع نعو دففلا راك

 ةليولخلا تيار انوعنا كل اغلا نيب اراك نا :ةاستاداذلاب دان
 كا جوضناو مهكلم قاطن عسنال ذدعلاب اذهان ليت ارساااولب

 ةيماحلا ةبسن ىلع كودلا نا فكلادولاو .تالايكلا قاف

 005 ىف نيستا اهسح اهترثكو 00 رب , نيمياقل ليبقلاو

 ع للا مهكلامم ع هيت مل 0 0 اعلا بن 556

 ع ناكل وسبخو كيرف دالب ماشلا ن 0 نازل

 ةئالث وه اهنا ليتارسأو وسوم ربح 2 0 فىورعملا وه ام

 عب تهاق نب. نارمع نب ىسوم ةناف نوققحملا ةركذ ام ىلع ءابا

 ركاب كني قلا ا تكقو ناو راسكب تيواك نب اهرسك قلااولا
-_ 0 

 (د) الع نقص. (. ةهزمانأع كالا
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 هلا هلا ىلع امهنيب هكدا أو ةيروتلا ىف 7-5 اذكح هللا ليمارس

 مح مهدالوأو طايسالا ةدلو تس ١ كحاذ لاق ري دة وعمسيل بدلا

 انيق“ نيعبس فسوي كم :

 مهلوادتب د ندرشعو 7 ةيشلأ لأ 5 ا 0

 ل تيدي 0 اساس 00 1 7
 ذأ اضيأ ديعبف ةدعب نمو مد لا هيلع ناميلس ىنمز ىف ند اك امنا

 2 يك نيب سعت لس ةناف كابا ارشع.دحا الك يتاوساو ناميلس نيب
 سسيرصو افيو عاب نو ةظيشمرلا دروع 4.1 ا الالب دود

 أكو

 ا

 رح مأل ن رام كذابيبح لاقيو تاذ ذانيمع ند نوشجعت نس ىنويلس

 تداذر احد لدا ةياربعبل لاقيو سراب نب نورشج لاقيو ن روالبصج

 5 530 ىلا دلولا نم رشع دحا ىف لسنا 3 يللا بوقعي
 نأ اما وكب اهبرف 520 قبلا 01 مهلا ةويعز ىذلا ددعلا

 1 ع رجلك ديعبف دادعالا دوقع نم اهكدعب امنا زوال

 ا الطاب مهم ديت قورعملا بيرقلاو دهاشلا ر مضاحلا
 رويس تناك ناميلس د دونج نأ كلايلبارتسالا اد سببت 0
 ىلع ةطبترم سرف ةيامعبرأو ان افلا ثناك هتابرقم نأو ةضصاخيالا

 يراك كلا كرب دع فلي ال مهرابسخا نع كيوكا# هاذه هيأوبأ
 1 00 ناك ماسلا ةيلع ناميلس مايا ىو مهم ةماعلا
 > اوضافا اذا رصعلا لها نم ةذاكأا د دحت دقو 5-1 ميكلم ع حاس :أو

 ايس م



 مهما عمال عق

 0” عاصسز للدخل لمصمم

 1مل 114110010. 9

 أوضوافتو ةذم انيرخاو 3 مهديعلا ى

 ”ال أو طحن ! ك1 لعمل شويج | نع رابخالا 2
 هب

 ءاينغالا عياضبو نيفرتمل ل١ كفياعتتالا راطلسلا جرخو تايابجلا لاومأ

 سواسو أوعواط اطو دياوعلا دودح أوز ا ددعل دعلا ىن اولغوت ريرسصملا

 حام نع نيواودلا 00 نعفكحتسا اذاف ا

 نياجتساو مهديأو ف خو مهعياضي ا كارلا كارطلاب فظعما»

 كك امو هنودعي امراشعم دجت ١ ] ميتاقفن ديف فتم ديا

 كل ةلفغلاو ن اللا, ىلا روايتلا هذ ةلوبسو ةبارغل :لاي سفنلا ع دلال

 دلك تال ا اييطخ ىلع يلقن سينا ل ا قنج دقتنملاو 0

 ثحب ىلا اهعجري.الو ةلادع الو طسوتب ربلا ىف اهبلاطي الو
 قكرتشيو ةنانسل تيكا عتارم 0 ميسيو دفاع ساو هيف علشيتفكو

 ولم كو كا[ دار سلال دعي نيللي اليكسا
 دعلا اذه (:) لئثم ىلا ةيرذلا ومن نم عنمت اهنا دياوعلا نأ لاقي دقو

 ناك هنا لقن ام كراع ةزيبحم ناك واف بال يحارب 2

 تاولاص بوعي نحط 00 0 17

 ملأ لودلا نكس رع ثيدحلا

 بي

 ةداعلل ةق 2 م 3 ةمارك دولا اذ مهل هلا زو والا

 0 كراع )و 9 هيف نعطي الو دياوعلا نضرتعت كا 0

 ف دوسلاو ةيروتلا ا ور انينإ# هيلز كلو 0-0 د َج ما
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 5 دنع حوجرم ليدبتلا اذهب لوفل و ل

 لها اتيت و طرعطا ةداعلا 3 مال هرهاظ ىلع نسيلو نيقلفحملا

 نارا هركذ اي ضي فعلوا 5 ايدالا

 0 ا ىنب ى 5 ريثذ ىلا ىمنلا اذه وكيد مكيبص

 اهعملالد مكح ىلع مه »ريغ ا ةعنام ةداعلا ىقبتو ةداعلل

 هيلا عدت مو ها ريحصت مين :ن وحرلا.داعبتسا اأو
4 

 ودكو 0 ةّيماحعلا ن مم اهددعب كل اك صاصنتخاو ةحاح

 قبلا اذه اويدناشاو قلو 3 | مف د انانزوكت مل ليئارسا

 لكو اهتعقب ميلر بطو اهب هللا مي كلل . ىناعنك ضرأ ىلع أولوتسيل

 ةيهاولا رابخالا نمو) قحلا ىلا ىداهلا هللاو تازجعم هذه

 ةريزجو نميلا كولم ةعبابتلار ابخا ىف ةفاك هنولقني ام (نيحروملل

 م ويريلاو ةيقيررفأ املا نميلاب مارت ل ورعب ماك مينا تيرعلا

 كا ريعملا هالي نه فنا مالخل فكرتلا لاو: كفرغملا ذاب

 ناك كبك 58 مظاعأ نم ىغيص نب سيق نب (1) سقيرفأ

 ريونلا ف 3 نحتناو ةيقيرفأ ازغ ل 5007 وا مال.لا هل ىسوم.دهعل

 :ذوجاي لاق اقو مهتناطر عب ءيس نيح مسالا أذبب مهامس نكدلا فاو

 نع فرصن ١ اهل هناوا دعب نم هب أوعدو هنع الأ دك ىكخاف ةريربلا

 ابلهاب اوطلتخاف اهب اوماقاف ريمح نم ليابق كاس اريح تففرغملا

 ئاجوجلاو وربط لأ كد 37 نمو ةماتكحو ةجابنص مههنمو

 (:) ةلهس. ١ سقيرم |. 3[هم. 2. سفنرم|.

 10ج 1. 1



 ا لل ال

 0ل*طسءاددللما 1

 1[ سانا -ا 11 خ1 100117 14

 هس 1 قكذو 00 0 ل 7 0

 فورا يس سقيرفأ دعب مو أذى 1

 نم ةند نع ةلئس وكذ كل كورد وذو برغملا أزغ 8

 0- دك 7 برغملا وع امر | ىداو غلب ةنأو ةدعب

 ١
 وما يعط :ةودرهألا عبن 06 ة نولوقب 3 فكلدكو عجرف كور ! ةرثكل

 حلل :تضكلا ]وب درغلا كولم ص لسا هلع وافر راك 0 5

 مهيف نختأو يزين ترا ىقلو ناجي يرذاو لصوملا
 رجولحاب و يا ةقلاتو ا

 كل ١ 07 5-0 3 5 8 ككليف م 1 دالب ىلاو

 ل يعاب سلا ىلا رش علو افلا فاح ملا د
 تبتلا .دالبب اوكرتو ميانغلاب اعيمج اعجرو .نيصلا دالب ىف انعتاف
 ” طبع لل ديلا يلي ديلا الابر ايت رمح سيرك
 الا رولا و مور 0 دالب خودو اج هرصاخت

 كوكل ةعوضويلا صاصقلا تكيددلحات ةيشأو ١ طلغلاو ماى 858 ةقيرع

 ا اننا تالق اي ا ظخح#ي ةريزجو ى 0

 اوما م ا 8
 (2) الدم. هي
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 سس لامعا نم سيوسلا ىلا اضيأ هنم طباهلا هيوشل ىلإ رحبو قرشلا

 دج الف ايفارعجلا روصم ىف هارت امك برغيلا ةهج نم رصم
 سمس لاا رح اح افيوط اة لرعملا ةللفاوطللا يوم, (ىكفلايسلا

 رتصلاو نسوا رك يريظم اهلا ففعل فكس! بلا

 اكلم رك و ةعصب لندن ا اوف نيلخ لم ردق نيسافعبلا

 نم ريصت ىنأ ربغ نم ةروفوم ركاسع ىف ميظع ىكلم كئئكلسملا
 ةقلاملا لايغالا تكلتب ناك دقو ةداعلا ىف عنتمم اذه هلامعا
 ككلمو رصم ةلاوعلا يق كلج مكر سبب طبقلاو ماشلاب ا

 نسم ادننحأ آويزاح ةعبابتلا نأ طق لقي ملي ماشلا ليصاوبما

 روع مقلوب اضيأو ا ىكئلت نم ايش اوكلم الو مثلا هل

 ا 000 أو ةدوزالاو ةديغب «هصرغللا ىلا [ىيلا

 اش وتس نأو معللاو عورزلا 0 ناسا نبأ | اعل لامعأ ريغ ىف

 نأو ةداع ةفو ولعلاو دق هرافلل نو 70 ىفكي الو هيلع ىنورعي اميف دالبلا

 دله واكو ا مهل ينال يلام | ارم كلو 0 اولقن
 انه هل وهو اهوكتلم دق :لايعاب ةنبلك مهقيرط ى اوربي نآو دب الف

 ممالا هالوبب زيركاسلا نكت ع نأ اهلك ةزيدلا" رىركنل

 5 دعبأ انضيا ىكلذف ةيلاسيلاب ةربمل 7 مهل لصحتت مهجم# الو

 واو اهم ةكضودصوذاوأ ةيهأو رابخالا ١ هذه 0 اعاذفلا

 نردشالا ىف هركذ طق عيسي ملف همسي عئدذلا كولا

 لك ى ىَرُعْلاو باكرلا نس ةقرط: قصفن ن رف كلام ا كوالا ع



 مالم ع مالك

 0” 18طوص ل ةل لمان
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 1 ةبأرف أرغلا نم ةوزكذ ام ىلع وهو ةهجب لكو:رصع

 ا ا ا قرشا دالب مهوزغ انو ةلقن 1
 نسراف ممأو 1 انه ةقعلا نانبإلا نمل سلا كك نم عسوأ

 لا اطرد اريل نا اهلا سمرا
 0 ا لها. نورا اوناك امنأو: مؤرلا ذالب الو سيراف دالب

 ةمخانيلا ةريحلاو نيرحبلا نيب ام 3 دالبو قارعلا ضرا
 0 هاطحلا فاني ىتكانذ فقز»ادحر لاين ااييفاابجبت
 انيالاعظركاو دعا ليو ةينللكلا اضكولاجوم قتلا طك
 ردم ال الا هيكل دعب: قياوطلا ككولم عمو اصيأ مهنم

 فدلاو ككرتلا 3و هللا هزغلاب نييراق ضرأ ةعبانشلا ةرواجمف مهدعب

 ةدورالا ىل !| ةجاحلاو مهنود ةضرتعملا مما اكل نم ا عنتوم

 ةلوحخدم ةيهاو .ىكلذب رابختالاف رم امك ةقعلا دعب عم تافولعلاو

 ةففييكفا اهيف, اجداقب, كلذ ناكل لاقنلا ةحييع فن اكولا ىهو

 رخآلا اعبت نأ قعسا ىب ا يح
 كولا هديا يور انه دال قارحلاا/ راع ليتك ورمل لورا
 ىقلي اهب نقثت الف ررقن امب هجوب اهيلا مهوزغ عصب الف 5-8
 سيصل ايا شرعا نامل ناو لل نمسا
 ابا دانيل: للاوب هج 0 0 ةىصلا

 ةلقانتاام مهول عونا هعطلا عقر عأوا كك هكدا نم دعبأو (لصف) باوصل دا

 لعف نيكرت مل ىلاعت دلوق دنع رجنلا ةروس ريسفت ى ىنورسشيلا
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 ل م
 افكت ناش كف ولقنيرو ن «ططاطلا# فارم ةايحلا ةكساذ اناث هعيعص

 ىئلهو رك اسوا اهو اان م ١ نب ضوع نبا

 ب ب ا ان, دادعل نكلذلا نمل ديدع
 ةيايقلل 5 ندع كور مرا ١ ةنيدم ىنبف اهلثم نب مال لاقف ةّدحل
 بمدلا سس ايررصت ةييم ةنيدماهنأ يل ةياسستو اف

 ميلا ءانضا ايفو (توقاللا لادن ريزلا رمال يطاخأو ةضفلاو
 3 ني يكلم لمازا افلا اساور اذ ع من : اًملو ةدرطملا راهنالاو
 ءاجفبلا 5 0 2 هللا كرغت ل 0 ال سام 0 اهنم 3

 نسم مهريغو فرخ مرلاو ىبلاعتلاو ىو كلذ :ركذ اركلهف
 ع ا حد ,| مصل 0 ةيالق 0 هللا كديع نع 5 ولفت ني ذملا

 00 3 ةيلع ردن ةداح انكم نإ لايحو اهيلع عقوف هل لبا كيل ىف

 ا ةلاقوا رابخالا ترعك كلب كرعبف دل صقو :رضحاف: ةيوعم كل

 نييلاسملا نم لير اهلاخديسو دامعلا تاذ مرا ىم لاقف تكلف
 لاخ هقنع ةنح 000 هيج أح ىلع ر يصف رقشأ يع كلاش حى

 هللأَو لافحف ةيالق ا نانورضيلف 0 ٍض نأ لبا ولطف : 2

 نم ربح ايل 00 0 ةند املا 5 سأل ةكجو | را تكلا اذد

 ذيطأ أومعز قوقل ركع املا

 كك كل 8-5 دنأ ردع لا , نمي طسو ى قابلا ّئ فينك

 ص ضقت مالا

10111: ٠. 
5 
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 آملا -[ك خا 18

 تسرد اهنأ اولاق ولو ممالا نمالو نييرابمنالا نم دحا اهركذالو
 ايف د1

 وطال اال مهمالك رهاظ ن اع نا اخلا دا و نازي

 ىهتني دقو اهوكلم داع م 3 قرأ ىلع ابن ا نأ لوقت : مهضعبو

 لدا اهيلع ركب . ذيل 0 6 100 نايذبلا

 دعا لاو تايازعلاب ةيقحت اياك ع 0 ةضايرلا

 كياذ ظفنلا ف:فارغالا ل ا ع قيورسميلا

 507 0( ب 0 و مزأ ةفص اهلا نم دايعلا

 رب ةفاضالا ىلع مر | 02 زيبرلا ىنان# هكا مل شر ءاض وك

 ا 0 عكاش همي انييقو . نيونت ريغ نم

 الو

 -32غ

 كك

 ةزذدعا ىف لو 000 )ساعت 0 ةعوضومل 8 صيصافقالاب

 دس ناو مايتغلا داع ىج دامحلاف لاو تاكيجستملا
 رهتشا 05 اول ا الو 108 0 عنان مو 3 الف

 امك تفيضأ أو اهريغوأ ةنيعم ةئيدم قف 0 2

 لوقت امك م ةليبقلا 1 ةللحتلا ةفاضا ىاعن ليمرل 10

 عناوق رم
0-2 

 ْت
3 
 و

 انحف ك1 ةرورض ريغ ول ع سشيرف

 ةيهاولا تاياكعلا ةذه نايا ةهيجوتل بلحي ىدلا ديعبلا ليحملا

 ثتاياكحلا مو] ةحصلا ع ادد ا عملا كن 6 ةزنن ى نلا

 ةكماربلل ديش هرلا ةيكب كبس نع ةفاك ةنولقني ام (ى .ديربلل لول

 5 ةالوم 0 نب ىيك# ن 1 رذعج ع دخت ةيبلاعلاب ةصق نم

 (:) ةكلدص. ة.ريسافتللا.
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 اكنلا دقع ىف اهبل ىذا رهخلا اههايا هترقاعم نم امهناكيب هفلكل
 ةاشابعللا نأو ه1 لحم واع امش للعام صرخ ةولخعلا نود

 ع نجل لل اقع امل ذب ةؤلغلا نياكتلا ىف هيلع تليحت

 كلير 2 اف دي رلل فقدنا ىقيفو نليعف ركس ةلاح ىف ابعقاو

 انلالخو اهتوياو اهنيد نيف ةساّبعلا بصنم نم 1207
 100 0 دانع قب الل دات كيش ال
 3م حم تب .ةسانعلا ةدعبا نم افلام يظعو نيدلا فقارشأ ص

 وج ةاكملا نوم لب روصنملا رفعج ىئبا هللا دبع نب نودوملا
 مع سابعلا نب نارقلا نامجرت هللا دبع نب ءافلخلا ىببا ىلع
 ةفوفحم .ةفيلخ تا ةفيلخ تنب ملسو هيلع للا ىلص ىنلا
 ماكر ادق تاع (ازكررلا اةجصو ةيوؤلا 0 نىك
 دع ةبيرق اهتاهج رياس نم ةكيالملا طببمو ىجولا رونو ةلملا

 ارد ةفرتلا ديأوغ 0 ةديعبلا نيدلا ةكلدلمو 5 522

 لينه يسع يمسح اذان قلو اخلارب ىلوملا لجلطب دان رسل
 انني حلت لزيكضو -- نم دقي اذار ةزاهلملا نكس
 لاوس: لوب سيرعلا اهفرعتا زبن دانوإ :ىبي وزب كك
 ةسومع نم اهّدح (:) ةالوم سرفلا نم هةذج كلمت مجحا

 د مهنلود تبذج نأ هتياغو شيرف ىفارشأو نا
 © يسيل ا ةدرشتلا 0 ادم 5 مهتقرو مهتصلختسأو دمك

 (2) ةادص. 0. اهالون وأ.

 متت
 مجمع عمان دعك

 ٠صسهقة1ملكتمطع:ل



 آر اناا -[[ 11 خ10 17. 20

 ديابآ مظعو هع دعب ىلع ل ىلاوم ىلا رهصن ىأ ديشرلا 3 0
 ةكحتاو ةشانغلا سافو  زصنمل هلا رظن ا امان ٠ لا ريفا 3

 0 ةركح ددسأو اهموق ناطلس ىفو - ىلاوم نم
 كيلا كك اينو ىطانلا نادي قيزلاو ةبادعلا ا ردق, نئاو .هاكدكت

 ىلح ةباجلا لاوما مهباجتح ةلود لأ ىلد مه >دأ نك نم ناك ام

 ةرمأ ع ةوبلغف هيلا لطب الف 1 نمريس 7 يللي ديشرل 3 |١

 كلو راق نرصت هل نكي ( 57 هن نا ةوكرشو

 اي لكططتخخو لو < ديلا بتارم أورمعو مهتيص دعبو و مهر انإ

 ةرازو نم مهأؤس نمع.اهوز اتحأو مبعيانصو دلو نم ءاسؤرلاب
 ديشرل اردنا وراك هنا لاقي مل ان سيو ةفاحما :دايقر نراك

 اعلا نلط اك نورشعو ةسمخ ةلاخخ '

 ل ا ابيف أومحأز ملق ةلبجاصوا لوس .كبيحاض

 نحم ىبك 0- ناكمل حارلاب اهنع مهوعخدو بحكانبنلاب

 5 .|١ مى
 ع ةرخخ 3 32 00- ةفيلحخو تبدع 0 نوراه ةلاغك

 راعبالا ةجونك 0 انة كوغدا ناكو ةرمأ يلع ةيلعو ةيكف نم

 مهد هاحلا أو امهنم كلادلا مب 7 ناطلم أ نم 1 طا بي ةلادل ظفر لا جر ا

 ترصتو باقرلا مس فكعصخو ةوجولا 0 تفرصنأو

 توليلا اياده مولا ىصقا نم مهيلا تظختو لا

 (1) ةآده. نك. اجلا
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 :. .ةردعلا ناهس افا ينباع ىلا تايوتا, ”رهلا# كتاب
 ابيل ١ ورز: هداج اا اةيابخلاا الاول لاننا
 فارشالا تاتويب نم (:) أوبسكو ننيلا مهوقوطو ءاطعلا ةبارقلا
 أويس مهتفيل قفيلخ هب دمي ْ اييناوك كو نناعلا [ كفو مدعملا

 00-- حايضلاو ل وكمل | الوتس تالّصلاو نياوحلا 0 ا

 السلا أوفسأ 0 نكات 0 0-6 --

 براقع ةلودلا نم د ما 0 و ا ١

 رارصالا اب ىبتن أو .ةلادلا رياغص مب 0 6 04( دل

 ديرب ورجع لق قسم لامس بابك للا كفا
 نخر ابلاطز نارا اب :ىاعلاوب لطخلا 5 رسعتلا وللا
 روصنيلا ىلع جراخلا ةّيكزلا سفنلاب بقلملا ىدهملا دعم
 دالب نم ى ل 3 لبصيلا هلو 2 لكدلا وه أذد ىيحاو

 ذب د هيلا فا لذيو هطخب ديشرلا ناما ئلع مليدلا

 (د) ةلمص. ظ. اوسيك. (3) ةلذص. خذ. شاوم.

 د) ةلدس. ا ةنبيرطعق. ((] لآدص. ذل. دقحلا.

10115 1. 
0 

 مق01501312385

 ل” عاررر- كل ةللمانط



 امنا فالحل 2

 هرادتب  هلاقتعا كغجو نفعج ىلإ :ديشرلا ةعفدو ئربطلا ةركذ ام جن
 7 5 7 و كلو كا هيل واو ةلادلا !ةلرملا قنة وو طب الأ

 ةتلادو همعزب تيبلا لها ءامدل اصرح *ةلاقغ لعب دادتتسالاو

 خو !اهرسأو ناسسحتسالا نجو هل ىدباف هتقلطأ لاقو نطفف هيلع

 الزهلم ىتح هموقو هسفن قل ىكلدت هللا نس لاق تتقن

 مهرادبو مب ضرالا تفسخو مجوأهس 55 تكا سك

 عيال 5 0 08 : 07 - اللف كرير

 مع ديشرلا را ف ل 0 نبأ انا 7 (وظن اظنأو ا

 5 1 ءشلا نم يل ةوسد 37 ةناطلا نم )1( 3

 هلوق وهو 7 هظيافح فكيزرجتو ةتيلعلا هع امنا ع

 ديجسلا كرك !انيششفنأ نفخ ا ب ومولا تك

 لاكمي اوه حرحاع 7 ىا لاق اهعيس امل :ديشرلا نأو

 (1) ةآده. ل. 3. مهدادعإ.
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 يي ةيلغ 5 هللاب ذوعن ةماك:5) نك مهيلع اوطل 7 ةتريغ نماك هدح

 دييتلا ]فاني سفر ةراكعلا هبوورفااب ان: لاطا فاجر بلاتللا
 ان اها اطال كسور نارماز ةردحتا

 بنجي اهب همايقو .ديشرلا ليلا نم اذه ىنيأو وس نم هيلع

 ندم هيسلعا ناك امرا ةلاؤعلاو» نودلا" ىلا الكا ! تقلل

 اهياو فالس قول ليقفلل دهيراسمر اللومينا
 ميهظعاوم نم هياكيو نايفس ةتيتاكمو ىريعلاو ككايسلا
 طن اهلملاو املا 2, 7 نك ةظياليفا راسا وم كيلا
 نئكلح اهتقؤا (0) ؛لواذ حا دوبهشو تاؤلتصلا (تاقوأ ىواع

 ناكو ةلفان ةعكر ةيام موي لك ىّلصي ناك هنأ ةريغو فربطلا
 : كتم ميرم 3 نبأ رجز دقلو اماع بحبو اماع وزغ
 ارق ضي ايلا ةالبقلا يلوذ ستاد دلو ملال عوس  لجلا
 50000 هللاو .لاق :ىنرطف .ئذلا. دبعا ال ,ىللبامو

 ادلب كاوا هيب هادا رزيطا+ ارا :ديشزلا هز اينكملادي
 م كل 0 او ككايا ككاتا اضيا ةالصلا ىف ميرم
 ناكيب ةجاذسلاو ملعلا نم ناك دقف اضياو ايهدعب تّيش ام

 هنيب نكي ملو ئلذل نيلحتسلا هفلس نم هدهع (4) 98
 ناك ادق .امالغ هفلخ:امنأ"نمز ديعب رفعج ىبا هذحا نيبو

 (1) 3ة[دص. 8. هلل ىشاح. 6 اح. (3) 8[د5. ل. عدل

 () م4. 5. لوال. (4) 30د. خ. برق.
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 1” عطس زعلطقل لمان .

 ]كا ل1100 20

 محو اهدعبو ةفالخلا لبق ميدلي ملعلا نَح ناكيب رفعج وبأ

 هللا .ذبع ابأ اي اطو 9 بلان ةيلع اعنا نيح ىككلايل لياقلا

 4 لا كانو “ىف ثم ملعأ ض ضرالا ةجو ىلع قبي 5 مل دنأ

 ديف دبع دب ىنوعفتني 77 اللا 12 عضخ ةعالخلا 0

 لاقف ةيطوت مفاعل ريع 3 هال نس اتعس ربا
 هدو

 ةتحيأ نةكرذا دقلو يوي كيلا : 2 دقل هللاوف فعول

 نم هلايعل ديدجلا ومسك نع روتي 5 ني ديشرلا وبا ىديهيلا

 ميطايخلا رشابي هسلجمب وهو اموي هيلع لخدو لاملا تيب

 ل الاجل اهيفكتتسادبسلا بك هنا نم: اهلعيلا غافلا
 © ابا لاملا بج ودك وج نين 521
 1 ةنع ةدصب 0 فكل ع 00 توياطع 1

 ا 0 نم 0 يدر 5 ةتويأو 0 "1 نم 0

 راع نوع يبن تاقسل اءابخ وز قاسيا قلما هراسلا
 0 تياناجلا# يوغلا نم ف اال كلانا احيم
 ا ناكو (8) مهترجش مركلا نكن يل كادي شل نائتجا

 نام جت ىو لدي ناك وانا دبمارلاو مهقاويدكل] نعد هرم

 دماحعملاب قلغتلاو مهايندو مهنيد 6 كاع دل »العا

 ل يامل | دلك ان نظازر :فرعلا” تافرخي هلابكلا نياجلا

 (1) للدم. نلجتلا. (د) ةآكده. ل. ةئرجش
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 ا م م فييافلطلا عود نب لمزكح 17 ةصق ف ىقىدو ءدوعيتمللو

 نسل اص ولأ مث هنع ةأيحت هثديام ىف ىئيسلا هل رضحا

 ةمداخ سدو هب اقر ًّط يقرا ىنطفو ةلزنم ىلا  هليخب :ةةباملا

 نم عطق ثالث رأ اذتنءالل حوشين خب نب 1١ ةفاف_ ةلوانعووهو اع ىنَح

 لباوتلاب جلاعملا محللاب اهادحا طلخ حادقا ةئالث ىف فككيسلا

 0000 ا 0 ولعل د ا لوغبلو

 هسا ف 74 ل / ةريخب فيلا ا نأ نينموعلا

 رتتخفلاو قفييحادط نددت جادقالا 4 5 ديشرولا

 0 أدسف دق يراك يبل حاط عاماو طل طلتخلا حق

 نكات نأ فكل نم نيبتو ةردعم العكد 6 د تيناكل

 لهاوةستناطب دنع ةقورعم» تناك يخلا .انانتخا: ىف ديقولا

 نمدةغلبا ايل :نتاون. با لسحب, داهع» هنا, ةدع كبت .دقلو همثدواط

 كتيؤشت نبشألا] نام علقاو بات ىتتح (:) ةرقاعيلا ىف ةكامهنا
 امأو ةفورعم اهيف مهب يلو اتفاو "2 لأ تحف كيلع نوبت 0

 د.لققإلاو اب ا فلا نا دلفر هادي نم كؤريظلا رمعتلا

 نيرا فرم يقاؤبا فيستا :لدولا نب م رابغتلا
 ةاينمب مهلك موقلا فكل نأ | ناك دفلو 0 لدا اذن ريابكأ أ ربكأ

 (1) 000. ى. ةرفاسملا.

 لآ”هج15 1



 ]راما 1 14 10107 26

 لك كا كك

 مائمز .ظانوالا عااتكد

 رثبافبو مكيتسو مهسبالم ى 2 زل لفرشل 3 كدح عرج 0” عطوءزعطةللهردد

 صحا ةجادسو ةوادبلا ةنويثشح نم هلع اوناك ايل مهنالوانتم

 0 لاء مخم ىكتتط .ايف دعب .اهوقرافي مل ىتلا
 ربطلا نوحروملا قفن هنأ دقلَو ةمرجلا 5 ةيلحلا ى عدا رظحلا

 ىلب 49 نم 4 نم 8-5 منال 5 امهريغو 0

 نم ةفيقتغلا ةيلحلاب نوبكري اوناك امنا. سائبعلا :ىنبو .ةيما

 ةفيلخ لوأ ناو حورسلاو لاو ىويسلاو لال ف ةصفلا

 هناك لكوتملا نب رتعملا وه تكل ركرلا 0-0

 تهب اذا اذه نم مناب ا 7-3 م : 2

 ل ا ني عه 5
<6 

 نوماملا 5 - ا 55 4 2

 ذدرش ع ةليل نديم ةنأو ومصلا ىوصايلا رقاعي نك هنأو ةيدحاضو

 هنا ىلع يرودبتسواو قافا م قنا | 0 ةاف 3 9
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 قيلماجلا لياضخ نم لي فيلا ىف هعم ماني ,ناك هنأ

 نسل ا ماقخ ةليل تان ةتنااونا ا هترفغ نسحو

 ايناك ايميهنا تبثو مثكا 5 ىبتجي طقوي نأ .ةفاخم ءانالا
 ىنب ىبحب# اضيأو ةرقاعملا نم نم اذه نياق اعيمج جببصلا رايلصي

 نب ديحا مانالا ةيلع ىنثأ دقو 0 لها نم ناك مثكا
 :بايح 0 ىديرلا دْيِع حرخو ليل ىضخضاقلاو لي

 ا 0 هنع «ئئررب ةكرلخالا ديرأ رمل طنلحلا ركذ ع عماجلا

 ناجتملا هزبني ككلذكو (:) مهعيمج ف حدق هيف حدقلاف ع 0

 نودنتسيو ءاملعلا ىلع ةيرفو هللا اء اناتهب ى العلا نبذ 39

 ءارتخبا نم ابلعل ىتلا ةيهاولا سانا رابجا كل كلذ

 ناآكو ناطلسلل ملك هلارك ىنب انهيعتم هك هناف هيادعأ

 نيبال ركأذ دقو تكل ذ:ناثم نرع.ج) اهل, نيذلاو ملعلا نم هماقم

 نمو هللا. ناحبس هللا 0 لاقفا سانلا هب ةيمري.ام 3

 0 أبقو ةيلع ىنلأو انكدش اراكنا كلذ لا 68 اذه لوفي

 0 ةلثم.ةلادع لوزت ىا هللا ذاعم لاقف ديف لاقي. ند ايي

 3 نأ نم هللا للا أرب 0 نس ىيعلا لاقو اك خاب

 5 : : ل "1
 ةباعد ثذبد 7 هل هلل ا ديدش 0 ةريأر مس 0

 ّ هك ا ةركذو نك | كلا اهب سم رك ا ,.رسحو
 7-0 8-0 -- 7 احس طحنا 5-5

 )١ اة[ده. ىلا هعيمج. د) ةلوم. 82. زبد. ةذمل .

 مع0 180311383

 ل عطص كل ددل لهاته.



 م0114 01ل1:715

 ل' عطس لونم

 1ك 1077. 28

 صول اهرثكا نال دنع نكح :اهب :() لغتشت ال لاقو  تاقثلا

 هدب ل ليا راك الا يعامل نور هيف

 ىنوماملا راهصأ كيِيق قف ليشولا ةفعر دك زم ةقعلاةكضاش

 ىلايللا ضعب نيف ودع داو يزل وجا هن 10 لقسا قا قسعلا ىلا

 لاكي نم () لوف ليبنرب :ذادغب راك (2) هفاوطت

 وانتو هذغتقاخ ريرحلا نم« ناتفلا :ةراغنأ لدخو قلاعيب حول

 رذذحلا ةداش 'يرالكماب 11( اذاح هن كهدو تزضاف 0

 انه ةيازإ لامك 0 ةشيرك ةثيز

 نم ترب ةأرمأ نأو (5) سفنلا ككلميو فرطلا فقوتسي

 ئساعتملاب ةناك 1 ةعيار :سلجملا كلذ كين رولا للك

 حابصلا ناسا يعل كادر تا لري ملف ةمدانملا ىلا هتعدو هتيعف

 هثعب ابح ةتفغش دقو ةراظتنا نم مهناكمب ةباحصأ :ىلآ .عجرو

 قويمامملا لاح قم. هلك اد نييأد اننفا كلا بكا ىلا

 نم ىنيدشأرلا ءافلخلا ننس هيافتقاو هملعو هنيد ىف ةفورعملا

 ءاملعلا هترظانمو ةلملا ناكرأ ةعبرالا ءافلخلا ةريسب هةذخاو هينا

 ةنع 2 بفنبكف اك ةتاولص كيمللاامد ا هظفحو

0000 : 

 (2) الآدص' ى.ءغ 2. ل (4) 3اس. 0. هتينأ.

 (ه) ةاده. ى. هفوطنأ (5) 3[هص. خل 0 لا

 (3) لآده. خل. لد 6) اةلدص. ( . ندز ءازبعسملا. لع ا15 نيرتهتسملا.
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 ا تكلذ نياو بارعالا قاشع ليبس رمسلا نايشغو لزانملا
 رالجبسمل ال اير فراخ للي تاو واكف كيم كتلك و
 8 . تاتاكحلا !ةذدا لاتمام 00 .ىوصأ نم ايدما

 للقوطحلاو , اهعضو :نلع تعني اهنأو ةظووفم ا 91
 000 ا 0 0 تاذللا ب كابن اب

 1110 0-5 انحلال ةذه دع اا ا

 5 أذنه ريغ فى مهب اذنهتا اي نيواوذلا دا مهفصت

 ناكل مهنع ةروبشملا م ةقياللا 'لاكلا تاق ميلاوحا
 5 ءارمالا ضعب 5 ل (دقلو) نويلعي أوناك ول مهل أريح

 هل تلقو راتوالاب هعولوو انغلا ملعتب هفلك ىف ككولملا دالوا
 نفرت القا ىلإ لاقف تعض قيليتلر /!نيكاناق ويطل لالا
 9 ةعانصلا هذه مامأ ناك قيك ىدهملا نبا ميهاربا ىل 1
 كيلشات ا (مز !الفو للا : .ناكتكسيلب هل ,برلقف اهنا قديس
 فاردان .فكلذ نش تفك فدا لكل هلأ ١ ةيحإب

 انتم" (ةلليماولا ناحالاا نوياو) نصرا ىلذع نع مصق مهبصانم

 ملا ةنلحا سوك للا اف 007 شابك بلال ااا

 للا كفار بيلا ىلحا وار اعيما لطول ١

 (1) للنص. ل ء( 2. نورقي. (د) ةآده. ن ل

8 .1 :10131 
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 ايليا دعا 0 06 كلذ ىف ىودمتعي قداصلا

 نميف حدفلاب مهيلا افل رت سايعلا +. : ءافلخ .ىم قوموا

 ةده صضعب ركذن ايلات مودع ا لا حض اتيفنتو مهبصأت

 تاعقاولا دهاوشل نطفتلا نع ولف دو مهر أبجأ 5 جاجا

 ا ا ا 0 2 9 . أ ات نومف دولاو 6

 قط, عطرا ةساتكي قعد اهل «لسمملا بلل ويعألابأ نأ ةعيشلا

 ىدهملا هللا ديبع ىلع هييوعت ملع و ةربخ ربتشاو دهن لا

 لحم عورشملا نم انور اذ سلغتا نواح اايشح مساقلا يبل ةقلاو

 َّىك 2 ةليرادنكلمالا ل اح انك و رصمي ناتج ةفالخلا

 رحتصتم 6 انمرشبوللا اه نع اهلا امهر ردح اينوراجتتلا

 اكردأ اذا يراك متل دلاكلا 6 10( حرف : ةيردنكحمالاو

 يشوع ةراشلا نم هب 0 ا ايلههمات 1 امهلاح وفح

 ةيقيرفأ ءأر ءارقآ :ةلاغالا كلاوغرا دضتعيلا 1 برغملا ن أوتلفاف

 !ا!طيعبلء انو ةافآلا دات ةسايلحس ءأ 00 ىنبو راوريقلاب

 ار د 50000 عسبلا رثعن 00 0 نويعلا ءاكذأو

 تيجان يي رامنلفم ا اياك لع. رمان طل
 دي ناك ّح قاوريفلاب ةيلاغالا ىلع ةعيشلا رسمظل 5 لبق أنه الام ىلا. ةلللللا . لدا ةطسلاا ببطن : اذه

 3 جرمبلاب مل كفيغملاو ةيقيرفأب مهنوعد روبظ رح ناكام ىئلذ

 ) 00 2 :) 13150. هل ب ركف.
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 معمم[ 6 والخ عك 8 ١ 5 2 0 ( . 3 ٠ ١

 ل "عطس كلل لهنا, ساببعلا 6 اومساقو ناجلاو ماسخلاو ربصمب 0 ةيردنكسالاب

 تك كيل 00 1 4 5 ذا

 ريمالا اهقارعو ذادغبب عل رييظأ دقلو مهرمأ نم. نونيحيو

 ى

 كييقطخو مجحلا ءارمأ نيبو ةنيب. ترج ةبضاغم نيف .نيابعلا

 ..وبصغي نييابعلا#و هند الأن اذ ابن رك الوح 0

 نايرلاولا رومان نضع كلر, .ةيمل ايزي تكواملا| مازن لمهناكو
 نىزذكم هوبا هد زها عقي ةنيكأت مهنم تررحلاب

 ةرايسلا ىف اعد ىلع اذا اني فلاب اديس ريال (!اكعاجالا
 2 7 00 ةعابنأ اقرختو مصب فتشالت تفك

١ 2 3 6 

 1 0 أوجرخ دقو قدايضلا نفعج نبا ل 7-0-0 مالا تمتد



 مال 0 115

 1*0 طقل لمنم

111-11411201 352 

 ةميالا نم مهلبق ىلس () نمم ةيصولاب مهنيعت ىلا نوبهذيو
 0 وكر تا مهبست ىف اوباترأ ولو

 لاقملا ةده خللا نى ع نم راظنلا عيش ب ىنالقابلا

 نهلة وكلا اكرام فيعصلا ىارلا اذه ع للا

 نقتيسلف ةضئارلا ف قيعتلاو نيدلا 2 داحلالا نم هيلع اوناك

 تابنآ مودل 0 060 عفادب هلو

 ىلاعت هللا لاق دقنف مهرفك ىف ايشن هللا نم مهنع ىنغي ىذلاب

 رس 5 وجل دام هنبأ ناش ىف مالسلا هيلع 6

 دلا لص لاقو ملع هب ككل ال لا لفؤسب ال الا رع
 فلا هفكنع قفا نلف ىليعا ةمطاف ا اهطعي ةيطال ملسو ةيلع

 نأ ةيلع كو أرمأ نقيتسا وأ ةيضق ءرمأ لفقرع ىتمو ايش هللا

 اونا موقلاو هللا دنع دك 3 كف هللأو حدصب

 رسفوتل ةاغطلا نمإة يقر .تعتو: مهب لودلا :نونطا 1 7
 دعب ةرم مهجورخ رركتو مهقوعجب ةيصاقلا 2 مهراشتناو 0

 ليق انك ودرست اوداكي ملو ءافتنخالاد مبتالاجر تذالخ:وخا

 يكاد ندفرع اهتم 0 نك تثرد اف ىبسأ ام مايال لئمسس ولق

 (2) 3[ده. لا نيف. (د) ةكلده. ذل عفادي
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 للا دكشع يش مامالا كيل لب دف امص وقل نوف

 نم هيلع اوقفنأ امل مهتعيش ك 590 5 ا 5
 .ايبعلا |(: ةعيش لضوتت' كيلغ ”نيتلكسملار نس اردد لاهل

 اذ لورا تيه لص ىعطلا 1 1 ىبظ دنع قكلذب

 : مييافلخ اوم نيفعصتسيلا كل 7 ىارلا

 هب نوعفدي ميدو مهبورخ نو دلرتملا مهنلود ءآرم 35 ايلا

 ١ يناوبلا ةمو علا 0 2 راتب مبسسغنأ 8

 0 7-5 0 دقل ىنح مهوعد : الدي

 ةعايج سانلا مالعأ را توب بعل 0 0 ا 0

 ! 0 ءا .
 نركو املا نبأو قيضرملا ةومخأو ىضرلا قيرشلا 8

 ١ < ساس 35 1 1 8 .٠
 نافك لأ نبأو ىرميصلاو ىرودقلاو ىنيارفسالا دماح وبأ ايدل

 7 مهردخو ةعبشلا ديقف نايعنلا نب هللا كددع دما ؟درويج أو

 ةيامعبرأ و 0 ا ع ذو 6-0 2-1 ّك )

 ابيل عافتسلا ىلع فكلذ ىف مهتداهشن تنناكور داقلا مايا ف 1 ١ 0300000 8 2 ءانأ :
 ديول راحوا راو

 :وورو ةوعيس امك نوير ايات لفى اذاكر لق نون

 راش ى دصتعملا تاتك ىو. ةبارو نمر قعلاو) هوو انك

0 3 + 
 ةعسا_هلحس ٌرارَدَم باق 59 لح ايلا : لغاإل سس تت أ هللا ددنع

 3 1) 1132. ل١. ةوعد

101175 [1 . 

 ممم[ 0دل ع5

 0” اص [كلتت]1 هانت



 اهزاةلزدتك 4 لل فقل 34

 دقا نصتملا# مهيست ةمتص قلع ليلد ضرار دهاش قدصا
 ملاعلل قوس ناطأسلاو ةلودلاو دحا لك نم ل لها ها

 ١ لازبل هين لسسلتو عيانصلا مولعلا عياضب هللا تاعي

 0 اهيف قفن امو ريل يسع راكر هيلا ىدعتو

 اوااةلشكلاو ل - .ةلودلا 0 1 ةفاكلا نجت

 00 دصق سارت مل منال ربل نكمل ةقتافسلاو

 ىأو (2) ىفاصلا :نيجللاو ااا 0 ع

 قكطابلاودا للا ةرساسس عل دوقحل !او :ضارغالا عض تنقذ

 للحل ناويمو, طرطن مدح را دقانلا

 قف

 و و 11 جرعبلا | قفن

 نويعاطلا ند ناخانس 5 558 9 ها دعبأو ل د 252

 ل قي اجلا حر ني ردا يمسملا 2 مك اكسل ليسا دلعي لامعسملا : لورا 14 هع

 مامالا نيعيجأ مييلع هللا ىنآدضر كبلاط ى يبأ ند تاع د ست ( 0 0 ١ 1 ١ 3

 كرم ل١ درخملاب هدبأ دعب 08( بطلا 0 ,..وضرعيو 5

 مخ 2

 ا
 نايس 0 5 هنأو هلل شك ب ناك تك

 (1) اةآده. قفل. (4) 11ه. نينطتلاب.

 (د) الدم. 8. هع ا(. مصالا 5)"ةكدم. هلا اينأ
 ى

 (3) 1*3 10 دسحلا ند ]ئءد لع دحلا.
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 20005 ببيرلا اهيف ىتاتي مهل نماكم ال ذأ ةيفاخ ريغ ثكلذ لك
 نيم. عجييحمفو 2 اج نم ىاردب نيعيجأ مهمرح هرح لاوحأو

 نيب لصاوفلا مادا كاملا ىنماطنو ناردجلا قصالتل نيناريج

 عيل ملييعلا ةمدخ (9) ا دشأر ناك دقو )ا ركالععملا

 مهتناك نم ةبقارمو ميمعيشو مييابلوا نم دبشمب ةالوم دعب نم

 يرد يمك لاوروماع هيما ةرباربا:فتا دق

 ةوغيابو قاغصأو ىضر..ن - ميع اط هوناو هيبا دعب نم رغضالا
 5200 07 راج“ هئوذ رلاؤضاعتو ةريجلل هترولللا» جولف

 عع رم هوا ةنيفرلا ةذلح 1: لن ىيعلا ل ةحارلاط هتأوزغو

 نع قلجختلا باترم قئانم وا شاك ىدع نم ىلو. مهعامسا
 نم تايلحلا هذه تردص امنا مدللاوأ الك مهضعب لو .تغلذ

 ةيقيرفاب ,اوناكا مهلامع 3 ىتب' نمو مهلاتقا نلبدلا بلين

 ارق برغفلا,.لبا شكالا ىليرردأ(ةزازوف ايليدنا كيلا يذلللا

 (4) .داضريلاب ل مدخل نأ 7 أ ل ردا

 3 1 1 1 : 0 1 ٠
 كى للذد كسي ار ديبشلولا رع ةندوعد كتنرببظو ةرمأ )6 متي

 نع ذب نحس 2 0 مهلم 5 تك ّح و م ند 6 ىلع 1 0 26 | 3 كح >6 د 3 2 مح

 ا نيكاسملا. (م4) آدم (. دصارملا

 ١ آد. ة. لود. (5) اللدص. 2. ل
0 ! 7 7 00-7 
 ر 2 5١ لم از5 رك هن ازعد لع رق 6) اثةكدد. ظ. اينق.
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 0” عطر لطتل ل هنن

56 101-1141100 ]1 ْ 

 كييرختلا غلبا ههرشردأ 4 (1) ةاجن ىف ةناهدأو ةيولعلل عب ميستلا ضمد 5

 ل كل هاوس لول ]باقر لاوس وإ .امععلا خمذو ةلعقف
 يي طلاب ماعلا قع نم ةءأ اربلاو هب ذد قاحعللا ربطاف نسردأ

 ندعي ير هايل هلوانو ةسقنب هطلخو سيردأ ةيلع مساك

 خنياسعلا ير ورززم ةكلهم ربخ غقوو هب 0 4 38

 ل ا مل 35 ديا قموئرج 7 0

 ةعيشلاو تذاع دق ةومدلاب اذاو اكو:الك الا نكي ملف“ ننيزدال
 تددحت 0 5 نرتيردان 00 0 تق تبرغيلاب

 مردلاو كشنفلا :ناك م ماهسلا عقو نلت كنأ مهيب 1غ ءكلذ 0

 .كي ملف ل 00 امي أ نع نرعلا 20 لزب د

 ةييلضاف نم ةياكمب# بك الاب نليودأ اع ديفا ةردق عبتنم

 نكمل اب هكدا يناءلتعتلا لا: هيلع ريل لانتشاو تبرغإلا
 سن ىف ةبيقرفا# .ةبلاغالا نم مهابلوا ىلا وعزف ىكلذ دشن

 شيب يع ا لب عوورعلا 0 و ا

 ةربارب رح ةبلاغالا ناكف مهيافلخ نم 6-5 رعت نوماملا 22

 جوحأ مهكولم ولك .قويزلا" قرم اهلثملو رجعا ىضقالا برغملا

 قتلا ناكل مجحا كعامل ءارتنا- نم ةددلخلا ,قريط 3

 (2) 3150. 8. ةاجعل. (ه) ةكدم. 8. ليادتللا



 أ 37 20111001115

 1 مهضأرغ ءأ حوط ابم احا ةيديزصتو اهيلع نلغنلا : ةوجدص مهاطتمأو

 امك اين اهضقن رياسو اهططخ لهاو اهتيابجو اهلاجر ىف

 مودع :زعاش لاق

 اغببلا لوقش' انيك هل ال اق ام لوقي“ .اعُو قيصو نيم صفق.ى ةفيلخ

 رتيذادعملاب :اوولتو تاياعسلا“داوب, ةتلاغال ازال ةلوخأ نيفتضت

 لدا ناشي باهرالاب أر طو .هلهأو برغملا راقتحاب أر أ,وطف

 ا مهنوبطاخب هباقعا ع ةاماقم مات نمو ذب جراخلا

 مهايادهو مهفحلا ىف ةثكش 00 نود هر ةلاععا نم موحختلا دودح

 :تكوش دادتشاب اليوهتو هلاحفتساب :اضيرعت مهتايابج عفترمو

 ةرغتلا كلف | ديفهت ةسأرمو ةئئلاطم نم هيلا اوعفد امل ايمظعتو

 كلذ لعب سيردأ بسن ىف ىونعطي اروطو هيلا اويحلا نأ

 دعبل هيدا قاب ةقاطضإ 4 الاهل كاس 0 نعطلا

 ةنذأ (2) يش نعب اي تت 0 ءاعنشلا ا

 مهحتن مهل انمو ةسفانيلا دنع مهفلخ نم لينلا ىلا ةعيرذ اهّدتعاو

 عوطقملا نيب 3 0 ةعيرشلا دضاقم ن 2تلوؤقلاو:هللا

 نأ ىلع شارفلل دل اولأو ةيبأ شارف 1 دل 0 رونظملاور

 (1) اللوه. (. نودقش. 2) الآكدم. ا. نييغاظل أه 0. نيغاطلا / ١ لولا ١ م

10 ! 101315 



 طال01160 1/1115

 0” عطم- ]لد ل

 1[: منا -[ خ10 38

 رجال (ارطرداط لسازقف اارييطظت مهرقبطو يجول مهنع تف ذاؤوق

 قاودلج نقتعأ نمو نارقلا مك سجرلا نع ةزنمو سندلا نم :

 أذه ىف فيويطا اينأو ةبأب نم رفكلا جلو هيئاب ءاب دقف اذه

 ةتئعمس امل ديالا [//دانع ف اعذد 2 م تاوبال ادي ذرلا

 ميلبسن ف جدافلا ند مهيلع دتعملا ةلياق نم (2 كابذا

 ىننيم بكيرخلا 60 كر شضعب نع ةمعزب هلقنيو )2( هتيرغب

 اللب تطبيع نفوس راو نحل لإ نع سودا

 وكب 0 ع 10 0
 كين مكتنسم ن نم اذه شيزدأ باقعال ديا مد انا

 5 هيدا اذج ءاعذأ ى 0 8 ةفيضلا 7

 كساب وا يسال علا راكيانلو

 قولي .داكي ال.اغلبم () حوضولاوأ ةرهشلا نم غلي دق برغملا

 لوجدللا نم ليحلاو 0 ذأ ةكرد ىف دحأ عمطي الو

 ١ سيردا مهدج كيتو قعاننلا نا ليجلاو ةّمال نع

 (1) 1132. لل. ىددأ. (35) ةكدص. ب هو

 (ه) ةهه. ظ. ةئيرقب. (4) 3[دص. لا ءإ 8. عوضولا.
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 (0) مهبوردو مهتلحم قصل هدجسمو مهن 000

 رج مهدلب رارق نم ىبطعلا لا تور دعي
 تا دراكطج اهرايحا اللوان 8-9 ا نم ىكلا

 فوقنا اع اال سد ا لا

 كنا بس بررغملاب مهفلسل ناك 3 ككدلا كلل

 نأو هتفينيطن اأو مهدحأ 3 غلبي ال ونأو كلو نع لزعمب

 هل لصعت .مل نيم ميركلا تيبلا: ىلا نيييتنلا رما ةياغ
 نوقدصم سانلا نال مهلاح مبل مللي 7 دهاوشلا هذه لاثما

 اذاف مليستلاو ىيفبلاو نطلاو ملعلا نيب م نونو مهباسنا 2

 مينودرب ول 0 هقيرب ,صغ ةسقل نم كى ذ ملع

 0 ماجللا باك 50 : ا
 07 لو ةقلا ىف ةاواسملاب الاسد دلا هِقْلاو ليافلا

 ثبوبتفمللب ف سللفا فكبات مل تبازخل 00 قرطت ىف
 ةحارض ل غلبي نم ميرخلا -- اذ» لها نم دملغت اك

 طوحلا هني امل( 0 نارمع وني ا

 ني سيردأ مر مساقلا نبأ مادعملا يك“ ننن دج نب أ

 (1) زهد, 2. مهرو>

 م80 80011 8515

 0” عطم-عط 31 لهانص.



 186 0ر8! عك

 مسيوم نليإ

 1[ خلا -[ 1101017 0

 كليو ولكابلاوب فعلا حس طيبا لبا ءاياقب. نوي ننسردا 2
 221211111111111 الو .(سيردأ .مهدج
 ةلسم نسب. نارمع نب مهو للا ادا ةاطول دال ركذ دنع مهركذذ

 نسب ىلع نب دهب نب هللا دبع نب ىيحتي ىنب.نسعلا نبا
 اذهل بيقنلاو ىطؤبحلا ىبحي نبا ميهاربأ نب ىيصحي نب دهب
 نارصع نب ديحم نب () ىلع نب دمحم مهنم دبعلا
 ةلوانتي ام ةليافلا بهاذملاو ةدسافلا تالاقملا هذبب (قحعلايو)

 ىدهملا مامالا ىف ح دقلا :نم برغملا ءاهقف نم ىارلا ةفعض

 درك و ةذوعشلا هن اينو قيدحوملا ةلود تمانع

 رنات ول كسير داملطللا] قحلا ديحوتلا# مايقلا نم
 22 نكلذ ىف ةتايعدم عيمجل ل جبع

 ءاهقفلا لمح ايناو تيبلا لها 0 د كلا نو ,دحوملا

 هاك 1412 كلكم نم مهسوفن 0 عرفك امتاييبنفكت 50

 0 للا ملعلا ى .هتضهانم مهسفنا نم اوأر (3) امل ميناف

 لوقلا عويسم ىارلا عوبتم هناب مهنع زاتمأ مث مهمعزب نيدلا
 هبهأذم ىف حدقلاب ةنما(4) اوضقو هيلع :ئكفذ اوسفب كيرقعلا ِءُؤطَوُم

 سرع "سكاف ل5 ليؤلدنور .اوناكناضإاوهتايعاليل !؟يييذكللاو
 طابا ناك القرع نب 5 رودي لاكي ة سك طيالما

 (1) ةلدس. ل. دمحع#. ) كده. 2. ر

 د) 3135. خ. هلم. ((1) 3كم. ل. ع( 8. أوصغ. كعانو اوضغ.
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 ,2تا00. ناكم مهتلودب ملعلا () ةليحل ناكف ةنايدلا.لاحتناو ةجاذسلا
 ىلعو (6) نضل 0 كك روشلل باصتنالاو ةهاجحولا نم

 مهودعل ايرحو ممل ةذيشلا فكلنا أ حبصأو هموق ىف ةردق

 مييلع بيركنلاو مهفالخ نم هب ءاج ام ىدبملا ىلع اومقنو
 1كعا لجرلا كراكو مهتلودل اضغبو ةنوتملل اعبشت ميل ةبصانملاو

 قع مقل اج قو كك طربا مهنادقتعم ريغ (3) ةلاس مهناك

 ععماتت مهواهقف هدابنجا ةاول اخت ملاوحا 055 مقن امجةلوذلا

 ابلوصا نم ةلودلا علتقاف ةكلفتت مهداهج ىلا عاوطدو ردود نق

 (4) ّرعاو ةكوش تشاو ةوق تناك ام مظعا اهلفاس اهيلاع لاعجو
 نوعفن ةغايتاا نيم ىكلذ, نيف: ىطقانستو ةيفاحو طراطضنا

 مهسفناب ةوقوو تثويلا ىلع هوغياب.دق اهقلاخ ال اهيضحي ال

 عال َّىض 6 قالثاك هللا هنا أويرقتو ةكلهلا نم

 عللادزو ملكلا ىلع :تلع :نيتح ةيلكلا نئلتل بضكعتلاو ةوعدلا

 ربصلاو رصحلاو ىشقتلا نم هلاحب وهو لودلا نم نيتودعلاب
 الع سلما رهمألا هتاصبق 2 ايندلا 05 للفنلاو ةراكملا . ىلع

 حجت اهتر ىذلا دلولا ىتتح ةايند ىف: عاتملاو ظبعلا نع. يش

 (1) 31ه. 0. ةليحت (3) ةكدص. 0. ىلع.

 (د) ةكدم. 8. ةدلد لك ىف. (4) 31ده. ى 8. زغأ.

11 102115 
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 0*عطم-1لطدل لهم

 آر" كانا 1 [[ خذ 1,1001017. 42

 من انييل حاضر يغ ةدصق ناك ولف أند عمو ةلجاع ضف ابندلا

 ماا عحا نه كفلحا ىف دق, (اهنلا دلذاوغتم ةتوعت نيسفناو ةرمأ

 عم مهل ةجح هدصعي الف تيبلا لها ىف هبسن مهراكنا اأو

 هنالطب ىلع موقي نايلد] الف 0 بيش ةاعذا 5 كيش 3

 كايفطسا: كيلا نأ الاقي 6 0 ىف ام بلل نإ 1#

 9 ليلا باكللاج يب ناسا كت 7 د
 هل يام هيلا دايفن الو هعابتاب (2) أونأدو ةدماضملا رياش.س

 ني ادب 7 ١ ملعاف ةدوعد ىف دللا رمآ منا ىتح : 1

 انيلفلا ةعبتا الو هيلع .فقوتي ىدبملا رمأ لكي م ىيطافلا

 يي ب ناك امنأو (3) هبسسنل

 يي اب فكل ىناكو (4) اهيف هترجش خوسرو ايلنم هياكمو

 (5) دنعو هدنع ىقبو نيانلا دنع .سرد دق ايفح ىيطافلا

 هنم عاسنا ةناك 0“ كك نوكيف مميرخ هلو الفات ةثريشع

 اف لوبا باستنالا ةرضي الف اهيف (6) رهظو لوح ةدلج ,ىليلو

 عقو اذه لثمو ةباصعلا لها دنع () لوبحم وه ذأ هتيسبصع

 (8) ةجنرع ةصق رظناو ايفخ لول يببسلا ناك اذا اريثثك

 (1) آنع 1. ة.مسعت نأ اةكده. 0. تسشب هنأ عم. (5) ةكدم. لا هنع.

 (ه) 3آده ل يفظ. اونادا. (6) ©.ررط.

 (3) 38[3. 0. ةببسب. (7) ةكدص. 8. لوجه

 () الدم. ل. ابنه. (8) ة[دص. 8. ةج*رع.
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 0 دلال نم ةجرع 0 9 ةليجب ةساير ىف وتو

 هللأو سلا تيت م راك ند ب

 احلا نم ريثك | 1 د دقن ناجل ةذه ىف 0

 انهن نا ةظالاخو هارالأو ايم جلا لكم 5 طا نيخروملاو

 نع ةلفغلاو رظنلا ةفعض نم ةفاكلا منع ابنقلو مهراكفاب

 اطلتخم ايهاو ةدرع# ماع 2 تجردنأو

 م 0 ةلطاحالو لاجل 0 م
 - ' نوب لاول قافولا نم بياغلا نيبو: هثيب أه ةلئاممو

 ىلا :مابقلاوا نلت هنلل قتلا قيلعتر ياللا رع
 0 ا .ئدودح «سظيشإو اهروهظ 5 عدابمو كليلاو ل

 ككتاعك داامبنلا يكتمل راف ا 7 نيبال لارخاب

 1 3 97 0 تيساوتلاءا خيل حلت 3 2 1
 (10) ةلده. ا ةليبج“. 5 (د) ةلده. ل. ةياور.



 رج عدد 0 0111

 خ07 1/4

 0 "د ع 0 لي يكل ضال - سنا

 (2) لاهذ دقو ةّمال/ءايلع نم مهلاثمإو انهيلبق نم قدتسا نيبو
 قميتساو ةلهجم هلاحتنإ راص ىتح هيف رسلا اذه نع ريثكلا
 كولا ةليمح وهتعلاظم نراعملا 0 هل وسر ال نمو ماوعلا

 يعلو ءانالاو ككل اهييركلا طلعي اذ .لغ لقطلاو: هن
 لا طلغلا نسمو)ر ومالا ةيقاع هللا ىلاو بذاكلاب قداصأو

 0 يعسالاو مثالا ىف ل كا نع لوهذلا (عنبراتلا ىف

 ذا ء ”اينعحلا ديد وفا كود د أد وهو مايالر 0 اد

 نم ها نطفتي .داكي الف ةلواطتم باقحا دعب ال عقي ال

 هلعنو مهديأوعو مخالأو ملاعلا نال نأ ككلذو ةقلعلا لدا

 اللقا هفانرعل [ينإ رالاسم, جاني ةدحإل قراقو.:ىلكأ ىدنا0
 ىف كلذ نوكي امكن ناك لاا لاح 5 لاقتناو ةنمزالأو مايالا

 ناطلقاللا" يف عقيب ككلذكف راصمالاو تاقوالأو.صامخشالا

 ةذالطفع 0 فلك اد هل هد كندا ةنمزالاو راطقالاو

 يطل ارا نويازارعلاو#!ىيوالا لمرفلا مما ملاعلا كنا سال 3

 1 مهب ةصاخ لاوحأ عياعتإو :اكو ل طبقلاو لي الو والا

 داح الطصاو ميناغلو مهعيانصو مهتسايس 2 مهكلابمو مهل د

 ملاعلل مهدايتعا لاوحاو مهسنج ءانبأ عم مهتاكاشم رياسو
 (1) ا1دد. ىلا. ع( 2. لخد.
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 20 يرعللاو مورلاو ةيناثلا سرفلا تاو نم ءاج مث مهراثآ اهب دبشن

 ىلا دياوعلا اهب تبلقناو :لاوحالا() ككلت تلددتف' ةجرفلاو
 ءاج منت اهدعابيو اهنيابي ام لاو“ اهيباشيو .اهسناج ان

 ةطخاب دمنمعلا اذبل نفراعتم ةرثكأ اكاملا ترابضو ئرحأ

 بههذو ميمايأو بررعلا ةلوذ كتسرد 0 ىولغلا نع زنولعغلا

 رمال انصو. مهكحالم اوديتمو (ه)!عطرع اوديست يذلا: السالا

 ربربلاو تي ككرتلا لدم مجحلا 0 هاوس دقو
 تلبقناو. مما مهبافذي :تبهذف .لامسلاب ةحئرفالاو: بيرغملاب
 ىف تتانلا لايم بناطولا ءالغلو ااهياهط ا ينداسإلابب قلك
 اطلس دياوعل د نايج.. لك هياوهاب أ ديالا لارصبالا»ل ذقن

 0 ةفكالملاا نيج ىلع !:يانلا هياكل نايمه تا لاكي دلل
 نأو دب الف رمال ةلودلا ىاغ الردم ناطلسلاو ىئليلا

 ولفي الو ابنم ريبكلا .نودخايو ميلبق نم دياوع ىلا -اوعزني

 مطهدعب نم ئرخأ ةلود تتعاح اذاف مزود ليجلا دياوعل

 رليسللاا» مرعب اضيأ . فلولا اهدياوعو مهديأوع نم فتكجزمو

 - فا جيردعلا لاري 0 ةفلام تلا ظادلا اكس

 1135. ١ لك د) الود. ل. مهمزع
5-55 9 
]0111: ! 12 



 آما 114110107 /6

 دياوعلا ىف ةقلاخملا لازت ال. ناطلسلاو ككليلا ىف بقاعتن
 ةفورعم ةعيبط ناسالل ةاكاحملاو سايقلاو ةعقاو لاوحالاو

 ةدسصق نع 2 لوهذلا عم 7 0 طلغلا نمو

 00 و 5 دهش اهب 0 فرع ام حس 38 9

 اي ياليل ادس رو طلملا نم هاري لفتت ار هع امك
 كيلا نم لوك هيا نأ جاجحلا لاخلا نلف وكر ودلا, دلقتب

 ةديعبلا ةيشاغملا 0 00 ميديا 0 2 7

 0 يي الد( مسسمدلا ىدادكلاول ادق م -
 عرحم اهنوذعيو لهاب ابل 0 - ثبنزلا 8 نبا ةيشاعملا

 اهلبخ عطقنا امّيرو عماطبلا سواسو مهب بهذتف مهل تانكيملا

 نويلعي الو ىلتلاو ةكلهلا ةأوهم ىف اوطقسف مهيديا نم
 نآو شاعملل عيانصو ىرح .لها مهنأو مهتح ىف اهتلاحتسا

 نكي ملو ككلذك نكي مل نيتلودلاو مالسالا ردص ميلعتلا
 ةراستسلا نم عبس ال ال راك امنا رامي ملعلا

 لكل اف غعالبلا ةهج ىلع نيدلا نم لهج امل

 0 نيذلا مه ةلملاب اوماق يذلا ةيبصعلاو ا

 رم ) : ) (1) ةكدس. 2. هلل 1 (د) 3[جه. خ. ةبصعلا. (3) 3[دم 8. مدخلا
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 عض“ غيلبتلا ىنعم ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةّنسو هللا باتك

 2 لزنملا مهب تك اذا عاجلا 8 هحو ىلع ال نكربخلاا

 اتق هيلمأ التاق مهن يد مالسالاو مهتيأده هيو مهنم لوسرلا

 ميلعت ىلع (1) نو لا ا بلا <

 6 مهعزي الو نبكلا ةيدال هنع مهدصتال ةمالل هميبفتو ككلذ

 ملسو هيلع هللا ىلص ئيلا كيذا ديدي ةفنالا لذاع

 امو مالسالا دودح مهنويلعي ب ررعلا دوفو عم ةباحصأ ر 53

 هباحصا نم ركل فر نيذلا عيارش, 2 هد ءاح

 قورسصع تيجشوو مالسالا رقتسا ايلف مجدوع نيف (3) ةرشعل

 نلاعتساو,ابلهأ ىديأ نم ةديعبلا مالا الواط رع

 صوصنلا ن اه بع وعلا 0 رثكو ابلاؤكلا داي زور

 ايظا ىوناق ىلا ج اتحاف اهقحالتو عياقولا ددعنل

 0 يا نمل عم

 0 ميلعتلاو ملعلا لصف 1 لا ايكو

 ماق نم يدلل قع ,اطلسلاو ا 1 انا! ةيييطللا 0

 نينا 4 ص0 شاعيلا ةفنرح حسا ارو

 ةلاحتنا .ن 2711 0 قودصتلا"(ز ع ناطلسلا لدهاو نيقرتملا

 هد ةيبصعلا لها دنع أرقتحم ا ناضو نيفعضتنملاب

 () ةلده. ه١ نوحرصبف. (3) ةلدس. 8. ةرغلا.

 (د) ة[جد. ل. ءا ظ. معرب 1013 ) ممتن. (4؛) للدم. لل. ةيييوس

 م101:2602125

 ل [عطص-اكلطجإ) لمان .



 مال0 110111 عض

 [' مااا -[ءككخا 170107 18

 0 كت بتل نم ةوبأ ناكمق اجلا
 فش كل ب تت م . 2 . 0”عطوخكل 310ه

 اهي قورشلا .| نن .سيزق ةصهانمو بّرعلا“+ ةيجضع 1 مهناكمو

 اذهل هيلع رمالوه ام ىلع نارقلل ةييلعت | تا - دكيوا

 كوي ةانتفصو انه .ىاع اك .اهناو شاعملل ةفرح دنأ نم' دبعلا

 نوييفصتملا هيهوتي ام (تابلا اذه قش مالسالا ىف كوالا ىف

 ى نسم ةياع أذن ايناك امو ةانضقلا لاوحأ أوعمس اذا حجتبراتلا ب

 نمو اذكنو مهب ارتنتن اركامعلا 0 7 3 ا

 نظل 2 قاشلا نأ .نرويسك# اكبنرل ! ففعلت لل ىلا

 قدياب مينا 2 نم ةيلظ نك م ىلع دبعلا اذبل أضقلا

 نبأو ا هقيشلا ماش ككاجاح ماع سبا

 نع اليااةلبإ ةاضق اوناك مهابآ ن ابل او 7 اضوراوطلا

 نم اضقلا ةبن در عشو امل ىنونطفتي 0 دع أ اذهل ةاضفقلا

 ليال لاك اضقلا رطب ةةبحي انك 00 ةفلادعم
 1س تلا اظل قوت عرف اناكمأبع لاو ولاعاد جادو
 0 0 7 كاين لغأو سلدنالاب رمال ةلودلاب

 7 0 0 رع 0-5 ا

 (1) ليع غض. لل. ةزوانأع 5
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 لاوحالا لتحو 0 ىف 0 0 :ناسلادل

 دواس ىف ةيبصعلا انانتدي ذيعلا اذ ل ديفالع يللا

 اع نع مهجور اهب مهتلودو برعلا ءانفل ةديعب راصعا ذنم
 ميو ةيبرعلا ا تنيقيف ريربلا نم 00 لحا

 اوراص للي ةدوقكماولدادتلاوإ//ةيبيضعلا+ نما زعلا:نلا_ ةكيرردلا)

 اويمياو.ركبفلا مهدات ىنيذلا نيلذاعتملا اياعرلا ةليج ىنم

 ىه ةلودلا ةلطلاغم عم مهباسنا نأ وبا حجيا ىو قلوتللل

 مياس يىورعلا لدا نعت - يلع 4 لكم دلل

 0 ا 0 ليات 0
 (ة)وا ككلذ ىف ىنوطلغي ام لقف رياشعلاو ممال/ نيب ا

 :تكلسي ام اضيا (بابلا اذه نسور: شر ابتعا هاك

 ةياسوا مشل نورك مهكولم م 7 2 ردع وعيزوملا

 لك هريزوو هبحاحو هيضاقو همتاخو هبقلو هاسنو ةاباو همأو

 مهدصاتمل نطفت ريغ نم, نيتلوذلاو كروم نيا د اعلا

 لسفال مهمضيراوت () .نوعضي اوناك دبعلا ككلذل نوجخروملاو

 (م) ةلدم. 5. ةلزملل. (3) ز[دد. ل مآ:

 ه)"ة1[ةهم. لل. ايف: (4) ا[كدم. ظ. نوعنصي .

13 .1 10211 

 ملخأ 0 1

 0” 1ةطصم-كلندل 0



 ل*عاطع] ل ستلمان

 ]دعا -[11خااطن 01017 50

 مهلاوحا ةفرعمو 2 ىلا. نوفوشتم مهوانأو ةلودلا يس

 لاجرلا .غانظصا. ىف :قئح اا هيسسنيو مهرانأ أوفتقيل

 ادع ىف لو دلا ةيصع 1 نم أو اياك 0 ةاضقلاو

 دا سيكل ذبوكذ اهنلا ]اروح انجمخأ ثعلب اء انزسكذ ادرك 3

 هيو ردصمملا 4 ا دعانتو 3 ب قي ابن 0 اماو

 يل لال 00 ب 75 هه
 للكف ىف دنهعلا ديل 2 ةديافل ا 7 00 | مال

 ةككيحاعلاو ريل لبد أزةينيقللاو و مناخ املا بعاالا

 مهتاماقماالو 8 0-2520 هال 0-0
 نسينأومل دصاقم نوع ةلفغلاو .ديلقتلا 0100 /- مهليح كل

 | ١ سيراتلا, نمل نطارخالا ىرحت نع لوهذلاو اهيا
 مهاب 1 سيلا مهران كطبمطع نييذلا ءارزولا نكذت ال

 ا قت كدهبس خوبو 50 بتل ه2 1 0 لام دم ابوه كل

 كفل تلا دادع َّىق مهئااظنتال مهلاوحأ ىلا ةراشالاو ندا

 أ نىئهو اهب لضفلا أذه 6-50 ةدياف انه ( 0

 اك ل و 0 2 اعلا د
0 
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 () هنودرغي سانلا ناك دقوإ,ةرابحا هيب نيستيو ةدصاقم رثكا ةيلع

 922 جور راتبك ىف .قدوعيسلا  هلعن انكإ قيلاتلاب

 ندطدونسلا ارصع ىو ديرعل قافآلو مالا لأ ملا دف جرش

 نشصوو مهدياومو مهلخا ركذو 3 ابرغ ةيايئاللاو
 بوعش قرثو لودلاو ىئلايملاو راحبلاو لابخخلاو نادلجلا

 نولوعي الضار: هيلا < نوعجري :نيحروملل.امأ راض مجعلاو برغلا

 كير نايستوركلا اي 000 ٌْ

 نود 0 تا كاما دولا ل اعللا 1 كياكللذ كمل

 ريثك انف. عقب مل هديعل اكل مدل تيس نم-اهريغ

 ةلماكلا ةياملا رح 1 اونو دنحلا# انتل انفأَر ا لاقتنا

 20و هيرمان لاقل قطرخملا ا تنلقنا دقف

 ءارط نمب مب ددقلا 0 هلهأ 1 طايح قرم ؟ىصانضاو_ةلوكلاب

 0 كولا 6 5 ةسماخلا ةياملا نول نم هيث
 مكلورتخ

 نم 6 0 َْف 0 07 ةماع مههنم أوعرتتا مهوبلغو

 1 ايرغو اقرشت نارمعلاب 29 5 1 ازد مهتكلمل ىادلبلا : 5 5 1 6 3 |

 لا ةوواحلا نوعاطلا نم ةنماثل ١ ةياللا ةدهأ فصتنق

 فيو كح رم اريثك ىو طو ليجلا لاب ب٠هذو 9 نحل

 2 تا حل ل كالا ع 1 ه |[ م 0 ىلع ل اودلل 4 اجا أ معلا

 (1) للنص. ل هنوضرفي (اد) 1130. (. نم ىقب كنف:

 ممم عمال عج

 انعاص انتل الهند. أ



 تش السسسا
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 لطول ل لدن

 1[ -[ خ11 52

 0 ا 0 و املالظ 00- هلقف“ اهأدم نم

 مدتفار (لاركا ”لالكتمالو هالك ير كاكا رو يقع

 جبال, راش تيرخت دبا صاقتناب ضرالا نارمغ

 كاك كامو را راكلا هد اعيلاو دل تسر دو

 دقو قرعملاب 4 * اكو :(6) نكاسلا لّدبتو ليابلاو لودلا

 هناردع رادقمو هتئيسن ىلع 5 برغيلاب لزن دق ام لب لزن
 ناك ئدانر اذكاكو

 نيف دكا 31 «انييلعأ نرمو ا كتفراق :مللاو واحلا

 ملاعلا ل لوحتو هلصا نم قلخلا لّدبت امناكف ةلمج علارخسلل

 جاتحاف فوكس كاع 0 08 ديدج قلخ هثاكو ةرساب

 راوعلاو اهلايجأو لكاعالاب ةقيلخلا لاوحأ نا م دبعلا اذهل

 : قووعسيلا .ىكلست وفقبو اهلقك بلدات 2 لحتلاو

 ةدعب ىنم نيحروملا نم ىتاي نم هب ىدتقي الضأ نوكيل
 رطقلا اذه ىف هنم "1 را ا ل ا ع اا
 صاصنتخال اعبولتو ةرابخأ ىف اجردنم وأ احيرص امأ ىبزخ !

 7 «نيىدصق رت هدا كانا | ناوحاد كا 3

 ىلع ىمالطا مدعل راطقالا نم هاوس ام نود ةلودو ةكلامم 3 1 0 5 3 4 ١
 اذ حصا 0 2 ةلقانتملا رابحالا نال 5 قرشملا لاوحأ ص 1: ا 1

 1) الآكدص. ل. ءأ 85.لق. (د) لكدص. نهوأ-

 (3) ةلدص. 8: نكاسملا. (4) ةكدص. لا ناك

 ردابف ضابقنالو لوممخلاب ملاعلا ىف 1 وكلا

 ناس سورا وهسه يس هس هس لل
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 م عا وال ا مرسلا اهقارر تديفةملا ار ننم داك رام

 رحذد ايل هنا عم. ةباتك ىف؛ةكذ ايك ادالبلا.ىفاةبلقتو
 ميلع اع !ىاذل لك نوفوا1ةلاوج|!ءافيتسلا نذرت ..بوقيلا

 ليجفتم قارتعالو تيد لاو وضم ومو

 دا رادع 82 لحلو 0 ا , دع

 ذيلعو يعم أو او.دكسملا دللأو نيلاتلا ضارغأ نم هانم (1) اميف

 عضو ةيفيك ىف ةمّدقم مدقن نإ انيلع ىقب (دقو) نالكتلا

 داعب ةحرش ى 1 0 ١ نارا

 دم ,لظومت .ةزجنعلا, نم: ةكراخلا بتكاوصالل قات

 علما عم ديل ب ةارطأو 0 عحرقب كاوا عيطقت

 ىن ةزيامتم فورخأ ىجتو نقل 0 كل ال
 ويالميطلا ليف ام ل ةلادلا يني املك ارح بلكدرتتو عيسلا

 2 00 ككلتب قطا ىف ةيواستم اهلك مهل تسيلو
 فتحا ةيكال انهت يصرخ« تم مخل يىكحت دقف

 افرح نورشعو ةيئامث ىه برعلا اهب تقطن ىتلا فورحلاو
 قو انغلا 0 تي افورحا نييناربعللا دجتو كمل  5*هلممل - ! ١ . : 0

 (1) ة[دد. ل.امف. (د) ةلوصس. خ١ فرحا.
 10111 14 1٠
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 جنرفالا كلذكو مهنغل ىف تسيل افورح اضيا انناغل
 ياتشكلا "لهاا م ميلا تلق ديار فكرتلاو

 ةضوسمسنلا مهفورح لك .ةلالدلا ىف اويحاطصا :بيرعلا .نم
 وخلا عضوك اهصاخشاب ةزيمتم ةبوتكم () فورد حاضواب

 مهل ضرع اذأو نيردشعلاو ةيفازلا زدتانللا هالو أو 3 5

 نع اليهم ىقب 1 لا نم سيل ىذلا ى

 ضعب:ةيسزي امتو :نايبلا نع الفغم (2) ةّيباتنكلا هل

 وأ هتلبق ايتتغل نم, (8):هفنتكي ا -فركلا ككمف انكلا

 ايي لاعب سلب ةلولذلا ف: تواكا تيكلذشيلو فعل

 ريزالا نابحا اء اةلفيسما باعك !واكرازو) هليعا نيعيووسلل

 مهتاملك صعب وا مهيامسا وود صرفت تفاكو محلا نضعبو

 انررطضا انعاضوأ حالطصا الو ايضياتك ذل رم ترسل اوورح

 تكس اك قاع ىلا ةيورعللا طرب عونك مل هقاقسل 'كيل

 طادتك 0 تحل طصاف :هيلع ةلالدلاب فاو نزيخ اندنع هبال

 ايام ل واتس اب نول اعلا كورسا للكل عضا نأ ىلع اذه

 نسف دشن قطللاب قيراقلا طي 0 يرباذلا قيفرخملا

 اياب تعفأ ناطعألر هتيدان لصحتف نيفرحلا ككنيذ عداد

 ا امشالا "فنورح نيعصملا لها مسر نم كلذ

 (2) ةلده. خف. فرح. (3) ةهس. 8. مفننكي كد. 0. ةفشك.

 (د) ةآدص. لله ءهأ 2. ةرادكلا (4) ة[دص. كل ريغلا.



55 20110005 

 203 مالا 0 طشوتم مخفم اهيف هداصب قطنلا ناف فلخ ةءارق
5 

 ازا لكتب اهلخاد ىف ايو دا 8 اد 2

 0 اننورم نم نرخ عنيك 07 5 7 2

 0 هوما ل ا
 ها كل لاو اع نا فكل قون نم ةدحأو ا ةطقن وأ

 0 اذكرو ةقواقلا ذأ ميلا وا نيب طسوتم هنأ: ىلع

 اذنه نئاعف ةريغ ىن ما ايم امو ةريزربلا ةقل ىف دم وكلا

 ني 0 نم نيفرحا نيب اد هيا عضأ سابعا

 دق 0 #55 دب قطنيف طسوتم هنأ ىراقلا ملعيل 7

 اذ نا نع دحلاولا فرخلا تا :انعضو ول و هيلع انللد
 : : / : ١

 ا نم ىذلا قرا 2 0 هجرك“ نم ةأنفرص دق

 تر هل قففوملا نا عيس هللاو 0 ملعاف موخلا 0 انريغو

0 
 (1:) ةلدص. ذ. ككلذل. 3130. 82.:تلذ.



 10: علا[ كذا. ا0-. 56

 111015601 اتا عج

 ده مع“ ا 0 هللا ىل مالا نومحرل 1 هللا مس 0” تدم زلط دل لمس

 ايل 5 ةيجصو هلو

 شضرعي و ةقيلخلا لى يف نارمعلا ةعس ءط هك الأ اناتكلا

 0 مويا نم 5

 ىئلذل ايو اهوبحنو عيانصلاو مولعلاو 7 ل وك
 هنأ حتراتلا ةقيقح تاك امل هنا (ملعا) بابسالاو للعلا نم

 ضرعي امو ملاعلا ناردع وه ىذلا ىناسنالا عامج الا نع ربخ
 00 الاب يريحوملا ناك وحلا نم نارمعلا ىكلذ ةعيبطل

 امو نعي ىلع مهضعب رشبلل قئالتلاو انضاو. تايحلاب

 هلحتتي امو اهبنارمو لودلاو كئلملا , نم 12 لذ نع شم

 مولعلاو شاعملاو 0 1 مهيعأ- ل 0 هيفا

 نم ةييرطت ناونعلا كلذ ىف ثدحب امر 1 عيانصل

 هل 000 اا ريل انرطم تدكلا 5 لاوحالا
 ضنك اذا نفل ناف بهاذنلاو 0 ما

 (1) صب ىيسمتلا | نم هقح ةتطعا ربخلا لوب نادتعالا 6 0

 لرلا عب عيشت اهرماحخ اذأو هبذك نم هقدص 550010 رطنلاو

 قد نانو ةلدو لود راخألا نم اهتقاوي.امت تليق ةلج وأ

0 
8 -7 

 (:) ةآهس. 2. صيصختلا.
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 مم 20د 8515

 0” عطصتعلق] ل0110 صيختس داقتنالا . ع اهتريصب 0000 ا ا عيشتلاو كلا

 0 ةينبايطإلا '(نلطو 3 هلق تدكلل لوكس تل
 0 000 نيلقانلاب ةقثلا اضيا رابخالا ىف بذكلل

 دصاقبيلا رع نلا (اهنمو) (2 حبرجتلاو ليدعتلا 26 محرر

 1 أ ا سا نيام سرك
 ماع و تسلا 1 عقبف ةئيمكتو ةدظ يوت اف ولع ربع

 ةفدلا موج رم واطكلا تايمر نع ايكدإو ا وهو قدصلا ِ

 لجال عقاولا ىلع لاوحالا 5 0 (اهنمو) نيلقانلاب

 رهو اهعار اك ررعملا انلقنيف عتصتلاو 0 نم ابلحادي اي

 م انيتوز فايف 57 غ ىلع عتصتلاب

 0 نيسحلو حدملاو ايلاف ف اء يناوصإل

 لفتح اعذياوإع ا انكالا» صيف (فكلذو اوكذلا هكا
 0 اق اندم ل ل ءاذيلاا ف فدل يووم
 لاسفل نين يحارب اليكألا ديد واول ا

 اس اب يداقيلا كابل: مؤيورر اهلجلا نيف ا
 ىف لاوحالا عيابطب لهجلا مّدقت ام عيمج ىلع ةقباس ىهو

 الففباوأ 8)ناكرانا د تداولا ورا تان لك راع ارسل
| 0 7 9 ١ 

 نك  2 1 6ىف (4) هصخت ةعيبط نم هل دباال

 هوي اخ تب 35 06

 (1) آدم. ذل. ةوحلا (3) ]ع5 صوص. قلل. عع آظ. هرتءاغعصخ ناك.

 (2) كده. خل را (4) 3مم. ©. دل ضخل .31هم. 8: صخلا

1021115 1. 5 



 آر: ماقال -1[ 1141110107. 58

 َّض لاوختاكا ةيناباومللا عيابطب افراع عماسلا ى .ناك اذاف نلأو ل* عادم“ لرمل لمان

 فى 0006 عمت ف 03 فا ابن :ايضتقمو دف

 الويب ن ميدستلا 1 ىارخللا قمر لايلدلكلا قلص ىدصلا ارديمت

 ةليوتسملا رابخالا لوبف لا شضرعي ام اريثك دا ضرعلا دحيم

 اهكيودكيإلا الرقي ىذزعسيملا , هلا لوح منع رثوتو انيتولقتل و

|| 1:06 111315 

 كوسا ندا كبك ةيردتكتيالا ءانب 0 كبل بتاود 2

 1 - ةيف صاغو 02 || قودنص ةنطاب شو ببفعتا

 اهارا ىتلا اال تا ب اودلا نعلق د ب٠ د يح زكا , 5 1

 3 درقخ ناينلا ءاذح ايو ةددعم ةدانودلا نم ابليئامت 9

 حض اد وانب 9 َُّ ابهتنياع ما كرح نح 0 كلئأو دلا 2

 ذاهجتا نإ نم ليم ةفارخ كك داخل خو ةلِي ط ةباكح

 را نمو و ةحاومأو معلا ةمداصمو جاجزأ ل توفيازلا

 1 ورع 5 ,رغلا | ذعلو 14 لق اهسفنا 0 اى ككوليلا

 نيالا عامتجاو ةدقعلا / 5 ا ةيسسقل 0 دّكت ميم

 الو كك اند ا ع نأ 0 نمو قريع 0 كيد

 د 5 0 ىلا 1 ةرد دات ع اننا ابب ل تنعم ليفا#

 ةقيقح هنأ ال 50 لاَ ةعاشلا هب الا ايناف ابل 5 ةرثك

 7 6 ليحملا حداقلاو ةياكحلا تك 8 ةحداق اهلك لكارا

 (1) 113: نورظني (2) 0120. ل. ديحلا
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 ا ّ 000 ل د كيديس ليا رخل
 لدعم درابلا ءاوبل ا ادك كاف دقفيف هنلقل ةعرسب 10 5

 2 0. هناكم نكلبيزو“ ىبلقلا حورلاو ةيرل !يلوفل
 ءاوهلا نع مهيلع تقبطا اذا تامامحلا 3
 ىنعس اذا ىيبملا ةقييعلا ريماظملاو رابالا ىف هريلوتلاو ادراقا

 ةعلايلا وزن فليفلة لود 7 ةنلولاو كادر
 اى

 نك علا هال اذكرو ههح فكل وياك ل

 راككلا ىلا رق ير قر ةيفكي ال .ءاوهلا ناف ويعبلا

 راكع لا جرخ نئذلا .ءاويلاو' .دراب .هلدعي ئدلا 'ءاملاو"ظ

 000 ةلمو ةعفد ءك؟لهيو ىاؤيعلا ةحور ىلع دما كطيفمف

 ا 8 ةلريتسملا ناهحلا 0 مهو ١ تلا ل اع نيقوعصمل - ١

 امهر عينج ةمورب لا را كلاذنت 3 انضيأ : ةدردصتولا

 نك 19 سبر هلق ةيسلا و 2 2 ف ريزارزل

 ىعيبطلا ارهملا : نع ككلذ دعبا ام رظناو متي نود
 كش ةكلرلا عدرا كركا كلا ةعلذع 1 اهو ككل ذاختا َْث

 انكم, هلك عيبنالنو ثكاب طيحت كيا ءاذلزا كياذ ةافليللا

 أصلا جتا نورا 3| اهنا رانيا وأ كلاب هيفدالا ةرمسللا ال
 اكشف 00 الف اهب طاحي ل نع ت.درخ ةدهو داي 5

 3 اضيأ .ريىدوعس 1 هلقن 0 7 اما
- 
 هى

 عاتماك نورا حك عك

 ل”عاطص كل خ1 لمان .



 طالما ظ60111:5 5

 0” عطم- لحل لمست

 اقزام 600

 ةيايلكم ءرطوح نيج نم ااولك ةنيدح اهناز نياحتلا ةنيابم

 الل ا يللا كلتا رقابب قررا أ ناتوم اهقرط
 لع عشب اذ اف هرأاوسأ ن م انيذلاب ممازصلا نأو باوبالا

 كيذدح ىف رهدلا 0 عجورب الف هسفنن ا قفص طياحلا

 اهضفن دق ةسايلجس ءارحصو صاصقلا تافارج نم ليحتسم

 هذه نأ مث ربخأ ةلئوللا . ةزه ىلع اوفقي ملو ةيدالاو (يباكرلا

 رولي لا ط ادعم داق ريت كرايسلر ركذ عراب لا رجالا
 ديحاوملا ةياغ نداعملا نأو اهليطحاو ىندملا 10 ف ةيعيبطلا

 0 لا را ةينالا-ىف فرصي ناد

 ةدلصيحمتو 5 كالي دعبلاو ةلاوتسالا نع 5 ارت ايكش

 ىف ابقثوا َظ ا نسحأ وجو ىنارمعلا عب عيابط ةفرعمب وه همامتأ

 أع قباس وو ايبزح نم 2 نزييمتو :نايكالا زو ميحمت

 ىلح (5) ةاورلا لابجع كلا عجرب 0 ةاورلا ل أبدعتي نصيحمتلا

 راك 57 1 2 2 ةسفن ىفاربخلا كلذ لح ملعن

 )3 حرجتا وأ كي دعا ىف نظلا 0 ةدياف دف دل وسم

 كولد ةلاتسا را 1 ا نم رظنلا نادل دع دقلو

 ليدعتلا ا انيقأو لتعلا هلبقي ال امن 0 نأ هليو ان أ ظفللا

 انهيطعم نال ةّيرشلا رابختلا ةمكضا ىف ربتعيلا وه (4) ميرجتلاو

 (0) ةكده. خ١ ه ©. ةياورلا. (3) ةلده. خ١. مسجرتلا.
3 

 (د) ذمه: ى. ف 5. ةياورلا. (4)' ة[ده..ه. ميجيرتلا.
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 ست. نطلا نصحلر ختم اهبل لمعلا دور انشلأ ايبا لة ينال كفيلا
 اًمآو طبضلاو ةلادعلل ةاورلاب ةقبلا -نطلا كبف ليتم انيقدكإ

 راطمل نم اهتعصو اهقدص ىف دب الخ. تاعقاولا نعرابخال

 هضم ناكل ىف وراق ولع لوصف ئكللنلخيةقباطملا

 ةشفلاسن اذا :هيلعا اهداف قنوت" وك مها اهيف .ئكلذاواضو

 حراخلا نمو هم ربخلا ةديافو .طقف هنم ةسبتقم ءاشنالا

 نم قحلا زيبيمت 2 ىنوناقلاف كيلللم ناك اذا ةقباطيلاب

 عاينجالا ىف نظنن نأ ةلاتسالاو ناكمالاب رابخالا ىف لطابلا

 ةقاذل :لاوخالا نم هقحلب ام زيمنو نارمعلا وه ىدلا :فوشبلا

 4 نطو انمو..ةيتاء وتعيد اضراع نوكي امو ةعبط ىصضتقيبو

 قحلا زيبمت ىف انوناق انل: ناك تكلذب الكف ءاذاو هلأ لضارعي
: 1 2 

 قاهر ةحوب افدحلاو قدصلاو رابجألا 0 لطفلا ع

 هفييزتب مكح ادم كليف مكح انام 9

 قيرط اروح ولا 5 ىركح |ييحص ارايعم قكلذ ان ناكو

 تاتكلا اذه :ضرغ وه اذهو ةهنولقني .اميف باوصلاو قدصلا

 ىسهو. لياسم وذو. ىناسنالا عامتجالاو تورشبلا: ناريعلاباوهن

 اريعلا ىف ةعقاولا

 اذهو ىرخا دعب ةدحاو هناذل لاوحالا نم هقحلي ام نايب

 (2) ةكمص. ظ. رظنن. ةادس: 0. رظدي.

101115 !. 16 



(0 0 

 1م خ10 032

 دا ملا انيفعولا نك يو 00 37 0

 9 نم انا 0 هيلا ىداو نمييلا ل رثعأ 0

 حوصضوم أف دما تكلا دكا وه ىذلا 6 ةباطعخلا

 روييحلا»دلاشبلا وق ةعيانلاابةعتاطملا ؛قاوتالا رس اند ةقياطلا
 فيولا هامل ا خلع حاول اضيا وه الو هنع مهدص اكمال

 لابفجب اهيدالزب هلاؤا لزتقلا ويبدي: كك ةيندقلاءةسايسلا ذا

 وكي جاهنم ولع روبانجلا لقتل ةيكحلاو السلا للنقل

 نيده عوضوم هعوضوم يلاخ دقف (3) هواقبو عونلا طفح هيف

 ثوزعلو ةءانعسلا اهو ملع هناك ةهناهبشي اينر يدل نشل بعل

 ىردأ 0 ةقيلعلا نم دحال ةاهنم ىف مالكلا 2ع ل

 اذه ىف اوبتك مهلعل وا ا را

 2 3 0 ملا ان 0 “ ةيفرتار اطكعرفلا

 2 كلا 2 ا اي 907 هلع د 8 0

 ندع 0 أَو لريقناذلكلا 3 0 فلا دنع ادوحمب

 طنقلا مولع ا ايكانتو اهراثآ نم مهب 00 لباب

 ةصاخ اا م ةدحاو 00 انيلا 5 اهنا 00 59

 21) 3132. ل. ءأ ط.زيزع. (2) 1ص. دب اكحلا . (3) ةلدص. 2: ةواند
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 225 تس ىلع هلظفنا او: اهيك مؤ >لاومالا لذلاو نينطرتملا ةرتكلا

 (3) حاصب يل فام ادع لا سنك و مخ 0

 ناكل هي مولعلا نم ين و موون لك زابنعاي 0 ا ديل 70
 اير فمن ريملاب ,اةيانحلا :قكشذ, [فورطملا ان 0 ءايكحلا
 ليان جل تناك ادا طقف رابخالا 8 تيأر 3 هترمث اندإ أذهو

 ايلا دبع دو ماركا قكرخا ردح اهتاذ ىف
 ديلا نس كم اك ملعا ىملاعت دلاو هورججم اذهلف ةفيعض ىهو
 هنم دجحت ةيفرطنلا انل حال ى ءذلا ىنفلا (اذهو) اليلق.ال

 نيف ا وبي ولللا 0 كرا كوسحلا لع
 اب لقمبلطملاو. عونصؤملاب هلياشما ليسح. نم نيمو (هتوأل
 ىف لوما مثلا نأ نم ولدا ققايشا ف ءامكحلا ةركدي

 ينفاركذي يلعن ,.عزاولاو ,امكلحلا, الايد لول مهدوجخو
 يح اما رادانلا اال انقلاب (تاكفا ا ليفي هقفلا لولا
 ادعم 7 :نواشتلا .(هرب ةعيبطبا هصاقملا»اورعا ةزالل
 ماكس إلا ليلعت . ىف .ءاهقفلاا ةركذي ام لثمو .فخا تا اعلا

 عونلل دسفم باسنالل طلخم .انزلا نا ىف .دصاقملاب ةّيعرتشلا
 نارا 7 ل ملظلا نأو 0 كدسفم ايا تك ل فكرأل :٠ أ دوم ا

 1) 11ه م8.الاوم ! (2) ةلدص. هل. ظ.ا ةقلعتم. (3) الكذم. 82. ثبحت .

 ارمثلا ى. ١ 31د5. خه. تارمثلا ق (5) ة1كده. ل. ع[ ظ. ةيعيسلط».

3-42 

 مرمر وجر عك

 01” عام ءط ج1 لمادم
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 0”عاطت ]عل مل لونا

11114 107 01 

 ةيعرشلا دصاقملا رب اس. نم 0 ريغو عونلا داسف ىضنقملا

 ناكل هلا ىلع يبا ةظاجتلا لة اهلك ابناو ماكحالا ىف

 0 ةييانمالك نما ظااوعو دل ع أهبف رطلا ابل ناكت

 قرم لدكللةلا# انيلا عقب اضيان' ئكلذكو ةلعبلا هم

 (:) ةوفوتسي مل مهنكأ ةقيلخلا يا فريش املك يق ةلباسم
 يتلا مو 0 مارهبل (ناذبوملا مالك نيف

 الإ هّرع متيال ككلدلا نا ىكلبلا اهيا ىدوعسلا ابلقن

 ماوقالو هيبنو هرما تحت ىرصتلاو هتعاطب هلل مايقلاو ةعيرشلاب
 ماوق الو لاجرلاب الا 0000 ككليلاب ال ةعيرشلل
 ناطر الوع ةوايحل انااا ظل للاع ليسا لو 2 اب الا ار 1

 ةفيلخلا مرن كرويضنولا نازيملا راس دعلاب الا ةرايعلا ىل

 ىف (نأورشونا مالك نمو) ككليلا وهو اهيق 1 ب ٌبرلا هبصن

 جارتخلاب لاملاو 00 دنجلاو دنجلاب 0 اذد
 لاسمعالا حالصاب لدعلاو لدعلاب ةرامعلاب جارخلاو
 فككليلا داقتقاب 0 رمصازو رولا ا لامعالا حالصأو

 ابكي ىتح ( اهبيدان ىلع ةرادتقاو هسفنب هتيعي لاح
 لمان لاهو سفرا اعزب طلدلا »الينا كككقاا فو ةعلتا لال
 الوم هر سلم نيعبمتا >1 هيل د نانا“ نيس .لواعتلا

| 

 كلذ ىف راشا دقو هريغب طلنختو نيداربلا نم دّقح ىطعم

 (1) ة[دم. كل. اوؤوعنستل (د) ةلده. ©. ابيدان.



 65 !01056]2:0 )ل 192 9-

 2 نادال نفياكااو نتا (منجنخ ايقاف ملا اهنيك

 اهبيخب لوقلا مظعلا ىلا ! ةبيرغلا !ةزيادلا ئف'.اهلعجزو : ناوزشوناو
 بياكل لاطل#_ ةلردلاو: يللا دجايس واعلم الطلة
 فوفلاوبلا 3( ضلال يفلان مسوبسي ةنم اكلك ةنضلاف هديل

 قر لا علا ل املا مبلفكي ناوعأ لا دنعلا ةدضعي 3

 هيو: ولان لدلا 0 يصلي ديبع ةيعرلا» ةيعرلا هعيجت
 دال كرا ىلا يلو اه رمل انا هملاكلاب يلام 4 ف

 ةكيذقرأو قد امضعب :ظبذ وأ يشأ ةييكح الك 8 ةدبرف

 انسب طا ا ةرياد ل كلصتاو اه درودص 1 ادزاجعا

 انتالكو فيلمانا الث تنأو اهدياوف 0 نم ف اهل ب 8 وتعب 0

 هللا انعلظا ناهز 3 ضو اوع ل لاب 0 ام  ىوتسم

 ا ا ردا ا رطل يعتري 57
 ركحدذ نم اةلاياشر ب عتق, دوطتسا امو عفقملا .ن يا دف الي

 امك ةنسربم ريغ اذه انباتك 0 ا تناقل

 ركحب وبأ ىساقلا (6) موح كلذكو مالكلا ةغالبو لولا

 (1) ا1ده. ل. كايلقلا' ((؛) الآدد. ظ. ةدئاف.

 (2) ا[ه2. 1. اهموسس. (5) آدم. ل. ء( ةريثكلا.

 5155310 تالا 2اأ ماقال 6 ةةد5. 2. مزح
 ١ ايد ١ ا دل

00 17 



 م0160

 0*غاطمء اء طقل لان

 هذا 010 09د

 باوبا ىلع هبوبو ككولملا جارس 00

 دال حيدان مل هنكأ ليات انك لف :

 0 نايا فوساولا ع | الؤهقيمولا

 لاقألاو كيداحالا رثكتنسي مث هليل تابلاةكتؤقشضااينإ ةلدالا

 ناذبوسيلاو ربمجرزب لثم سرفلا ءامكك ةقرفتم تاملك لقنبو
 رصف لكأ نم متريغو سمرحو لايناد نع .روتاعلا دنملا ءامكلا

 نييلهاربلابا عفزي الو_اغانق , قيقحتلا نع فكي الو ةقيلعلا
 مع لا ظعاوملاب هيبش بيغرت لقن وه امنا اباج ةيعيبطلا

 عمرا كو ةدصق (1) نوت 6 هفداصي ملو ض :|| ع

 ملع قلع انرففاو“ امال, ككل ذ كلبا نلا كنيبلا لسور قاتل

 لد انكنتف ضاع يدا دق اك م َّك 8 ةربح ةنيهجو ةرد 4 نس انلعخ

 هاا نرد يبو اليطو ةاراتاون جر اطقالا لئاطللارياتش أع اتالم
 هليل ةربخب ةفيوتشاو هياصحأ 0 سس 0 0 ةيأدهو

 كاملا هل نيه ونا لضفلا ايل ةحالبصأ ق ةتحملا ا رطانللف

 0 ءاميأ نم ةروشش ىدعي هللأو قيل عنكم ٍّئ

 ةوحوب ءلباطسملاو 3 فككستكلا و تعالت ١ كك يعلا 1

 هديماؤعلاو“ ارا نيراقتا لع ويعتلا يأ 25000

 اطال ناك هاو تكرس عع ا 530000
 آب 2

 (1). 135. 2. قيفحلا
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 مودعلا اهنيف اهب صتخا. ضاوخب تاناويخلا رياس نع أزيهتم

 نع ذب (:) زيمت ىذلا ركحفلا ةىينل ئه ع عيانصلاو

 ةحجاحلا أهنمو ناقولخملا ل هقصوب لقرشو تاناويعلا

 نود ةدوجو نكي ذأ رهاقلا ناظلشلاو جزاولا مكحا علب

 الا اال ميكا كاتم الزل ىو ا هذهو 6

 لاف: ميلطلب ةماعلا قلاةاءادجر :ةياقيرومتايك 2 َك

 وو ىناوبكلا اهنمو يك م هقلحخ ئش 0 1 1
 ءايضنتتقاو ةرشعلاب احتل | هلك وأ رضم 0 لز اكن نكلللا

3 

 انيك شاعيلا لد نواعتلا نم .ميعابط ىتا ايو تنال
 أ

 1 وكب ىذا هد الود 00 ام ىاريعل !الادد نمو ةليبن

 لامرلا ىارطاو رافقلل ةعجتنملا ١ ليحل د 0 ىحاوضلا
 كك 0 انضمالاب 00 د 0و نوكي ام هنمو

 هدد 1 8 هلو م نضحتل ا ماصتعالل وشاذملاو

 :؛ةيطياب لكلا ذم زينل يابطملالا 0 1 3
 كب كح

 ف بشلل 5 ره علا برمف لوألا 2

 1) الدم. ىلا ها اث.زيمتن.

 م01 183>160 5

 لهعطمح كل جل لوا.



 مانماطتمالأتلل عه

 0” عطول < لدا لمص

 1 مطظاا -11 خ12. 068

 ىراوبسعلاب ىف ايلا ضرالا نم هطسقو هفانصاو ةلمجلا ىلع

 لودنلسلا ف (تلانلا) ةيدحولا مالو ليابقلا ركذو ىتودبلا
 يف 0 رقيب طلعلاو امان املا كفل ىكلابلا را ةيالغلا»
 مانعا لفاعرساعلا)ارانضمالاو نادلبلاو: ىرضحلا :نارملا
 اهباستكاو مولعلا ىف (سداسلا) تاب لا اافاعلاو

 0 ل قاس: ا هو تمدقو اهملعت

 4 م ا ار لئلا ن 6 كريت 3

 ىلع ئرشبلا :نارمعلا ىف لوالا باتكلا نم لوالت لصفلا
 داع ةيقو ةليحلا

 نأ ءايكحلا 0 فقورض ناسنالل .عامتجالا ىأ ليا (للوال)
 عابتجالا 000 6 عبطلاب ىن دم ناسنالا مهلوقب اذه

 نا ةنايب ناريعلا ىنعم وهو ل ىف ةنيدملا و» ىذلا

 (1) آدم. لل هع ميلعل.
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 اهتايح عمصت ال ةوص ىب- هبكرو ناسنالا قلخ هناحبس هللا

 ىنم هيف بكر امبو ةترطفب ةسامتلا ىلا ةأدهو ءاذغل لاب الك اهواقبو

 دع ةوطاق اريعتبلا» نم نحتاؤلا 5 دق ان ل1 ليبصتت .!راذضوراوتلا

 هلم هداج ا هل ةيفوم ريغ م نم هدد اك ] اطقم

 ةطنحلا نم موي توق رو يبيع -

 039 و جنبطلاو ررجعلاو سعطلا نم ريثك جالعت الا لصحت الف القت
 لإ ينكسر كل و ف لامعالا هذه نم دحأو

 راغب داتا نم ةددغتم :كااعانضب ال مكنال
 هليصحت ىف جاتك اضيا وهف جالع ريغ نم ابح (1) هلكاي هنا

 داصحلاو ةعارزلا دعي هدحا لم زكا مرارخلا لاو ك1

 لك ج  ادنعيو نع الغ نم نتاكلا ع ةعذلا نشرادلاو

 ا ندا رثكأ ةريثك عيانصو أ ةدّدغتم كالا ىلا ةذه نم دحأو

 و للا ا يق لوو 0 1 ليحتسو ربك

 زكا «ةحاجخلا مة رد 0 لصحعبت مهل هل توفلا

 ىف اضيا مهنم دخاو 3 0 هعدكل : هاف اقطاب

 5 انياب ندا يمقو اهلك 7 م 3) .غيابطلا [لكرإلمل

 (1) 313ه. 2. لكاي. (3) ةكدص. ىخ. ع 0. عابطلا.

 (2) ةلذص. (ن. ىرخا. (4) (©(6همحمأ مههمصواتع لصق ]ند ممم. ىذ. ءاآل
 و -
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 0” عام كلت 21061013
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 عطر( تل لمص

 مرا ةانسنك كفا لحل 7ك

 0 9 0 ةردق 5-5 «ناتسعلا

 هك عل وارسل راسل يارا قاكاشل عرس نك

 ةريغ ةيداع لم هيلا لضي ام ةعفادمب “غي اوضع :اهنم دحاو

 111 لاعسملل رار ةقا دعي "اسم اسيظسو اسال غار
 هل بونت ولا تكلل دل لصحعت عيانحلاو رك هلا ةمدخل حك .انصلل

 كافيا 7 عافدلل ا 2 هكللا قايل وع
 00 هيف ان[ فحلا ةيولاو ,نورعل قلا نع بونت نلا

 هيلا يلا ااا دكبلا نع ةبيادلا فارتلاو ةنراجلا ىاارعملا

 عفانم كئاتك كك لاس وكذا امك 00 كفل «ولع كل

 0 دحاو ةردق هلر دق واق دام نم دحاولاف ءاندعال

 اككي_دنعفأ دم نع راك هبق ةلورعللا 8 ل تاناويعلا

 ةكعملا «تالآلك لامعتساب ايا :هقردق :ئفت الو ةليجلاب هدحو
 ديب الف اهلبةدعتلا»نيعاوملاو..عيانصلا ةرثكو .اهترثكل. ةعفادئلل

 ها هاذ , هقفذ غاب اودههللع 8 اعلا ىنم.ةلك 7 َِ

 انفك فاح متن الو 11 هل لصحي الف ذح

 انضيا هل راالبجم هثايححوف : ءاذغلا ىلا ةيبجبلا يوم 0 هللا 0

 (:)لجاعيو تاناويسلل ةسيرف وكيف حالسلا ىادقفل ةينسفتلا ى عاد

 (1) لآدم. ل. ءغ(ن. هحلاعت.
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 ميسم. نواعتلا ناك اذاو رشبلا عون لطبيو:ةتايح ىدن نع تكالهلا
 للا .ةيككح  ىمتو.ةعفادملل حالسلاو كذعلل تونلا هل: لدقك

 حيسلل رورض عاهتجالا اذه نذاف هعون ظفحو هياقب قف

 وييبا» م اهللا ل ةدارأل لو 0 مهدوجو لتكي م الوم وادخل

 تعدنلا نارسعلا ىنعم وه أدهو مهايأ هفالهتسا و مهيب ملاعلا

 فمما ول عشان عوف ءالكلا اذه قو غلا لورق اوما ةانلعح
 كح كك َ ميا

 لذ اون كت ّ ناو اهو: هل ضوم د.“ ىزلا دك

 كحاب لل هنا ةهكظنلا ةلاسللاا ان روطما اهنا نذل كحال
 انضييا .سيلف ملعلا ىكلذ ىف . عيضوملا تابئا ظ سلع
 ققوملا هللأو ثان ندعوا نوكبف مهدنع يش حلوم

 منو هانررق. امك زعبلل 0006 أذأ 0 اذه نأ( مث) هلضفب

6-6 

 + ةيفاكب  مهنع ا تاناوينعلا ناودغل ةعفاد :تلعج تلا

 0 خرم روك د شضعب نع

 2 ةيلغلا نما ها نوك ف 5 داو ادا 0

 0 1 هر كعب ادم 01 دكا :لذطو «ْ ىتح ةرهاقلا ةعلأو

- 
6 

 1) اآد0. هذ. ةدوجو



 م0101[ 8ق

 0” عطم-1طقل لمنال

 هزل نا نادك ك2 الا 95

 اهوحالل ةيقاح تلا قليل نعل دقو نارا ةلدئعم

 أ ثتاناويحلا ضعب ىل دجوت دقو اهنم مي ديل ةيعبللاط

 0 ىرتس ا رجلا لما ف انك اكل رك انى

 زيمتم اهصاخشا ىنم سيئرل عابتالو دايقنالو مكعلا نم

 عوضتقيب_ناسنالا ريغل دوجوم ىكلذ نأ الل ةنامثجو هقلخ 57

 عع لكي ىطقا ةينافينلار قركفلا جمعي ال(ةئادملاو ةرطفلا
 كثيح نادربلا اذه ىلع ةفسالفلا ديزيو ىده مث هقلبن
 ةّيعيبط ةّضاخ اهناو ّنلقعلا ليلدلاب وبلا تابنا نولواحي
 ناي زعبل ديال هنازإ فتيلع كلبا ىاهرتلاب ادد ورزق نايل
 لك يكلا بكيل وييكاوسد ين :اولا مكحلا

 ا مث عزاطلا م
 00 رشبلا ميد هب ىتاي هللا دنع نم ضورغم عم

 ! يا مخي هد ياكم ب اج لاعب

 ةهضرفي اه فحل نود نم متن دفق دشلا 4 دوجولا

 ند ع لا ةيضصلاو يديكم

 ىنوليلق 3 ةراوقبتملاو تادقكا لهاف ةقداحب نب ا ميليحو
 قدس

 نما م يمارس ورحم نوما ناز قيما
 راك 6 ديم مهل كيناك عقفو كلذ عصو ملاعلا لها

 (دإ ةلمص. 2. هغ (0. ةأرث. (2) ةالوص. 2. ةلودلا.
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 ميلاقالا ىف دبعلا اذبل مهل 6 ىككلذكو ةايعلا نع .الضف

 قطوف: زك ميلاشا اة رالدك هرج ا لاوسلا كلا ةفرحنملا

 تفضيلا .اناق ( بتي اذهبو عنتمم هناف ةّنبلا عناو نود

 ساما يدوس بوحو

 اعمال نسبا راعتو بن يوعلا او, يارد هى ناو كب لإ

 ضرالا نم نارمعلا طسق ى ةيناثلا. ةمدقملا

 دق هنأ ميلاقالو رابنالو راحبلا نم هيف ام ضعب ىلا ةزاشثلاو
 لكش نا ملاعلا ناوحا ”ىف ”نيوطانلا ءامكحلا ةكنتكا ل 00

 هيلع ةيفاط ةبنع 0 ءاملا 0 ةفوفعم 0 3 0

 مديل قرشا 1 اا 1 457 هد حلال

 تحت املا نأ ككلذ' نم صوتي دقو اهرياش ىلع ةفالعلا
 لدور حدد يود قلد حبحب سلو ضرال
 اذقثلا نك جم اب" بلطي كعلار هكر ل و8

 د

 نأو قوف وب ابب املا ءاملاو ايناوح نم هيض ثر 5 - 
5-52 

 1 هنع ىرخلا ةهح ىلا ةفاضالابف تست :ةناام ون 3 لبق

 00 ا وه نضرالا نم ءايذا قع سحعتا ل

 (1) ةلدد. ةلء وه.

 1"هد1 !. 19

 يضل

 م0110 طا

 ل” عطول 100ان0-



5 0000 

 ل*عادم-[لدح) لمانم

 آخ ظل 11411201017. 7

 نم اهب, ىتاملا رصنعلا طاحا ةرياد .لكش. ف. اهتركح. سطس
 ةيالبلا انضيا ىمسيو طبحملا رجبلا ئمسي..!رحب اهتاهج :عيمج

 هل لاقيو ةيمجعا ءامسا سونابقوا ىيسبو ةيناثلا ماللا ميخفتب
 ورتب نالت نت 50 كلملا أذه نأ راس دم رضخال ريكا

 0 ا 0 را ةهح نس 0 نك دخلا

 ديسب 7” 111111
 لك الكا دي نمو وسال طخ خلا 0 ةهج

 ءافمعلا نكرر تقم ةلادضافلا لاب ةكرد فق طخ

 ةليام لابحلا ةذهو جوجامو ج دهان حس هيض 00

| 3 2 | 01 
 رصنع حلب -39 خملأو 55 3 مم ىهتسي 52 نقرشمل ةبج كك

. 00 0 ١ 
 نم فاحت لأ 0 ةلعملا ةريادلا نم عقريتعحمل انضيأ ءاملا

527 

7 1 : 54 0 5 
 رركيعلاو لقا أ 0( ةركلا نم نضللا رادقم وه ل 5 ضرالأ

 00 طخو ةيعيستملا ميلاقالاب كقيعلا وهو هعبر رآدقم هنم

0 6 8 0 1 95 > 
 لوط 7-2 قرشملا يف ٍِ درخملا ا 119 ضرالا 1ك

 ةتأد ال 5 (شيكا 5 امك ككل || ا
 ةريادو جيربلا 0 ب امك اهترك ا يحلل

 6 ريل ةقطنمو كك انلا 0 2 عك ١ اهنلا 5-3

 06 1 مث

 نفك ل 0 ةف اذ لم دحر حلا د ع تا ا ه ذد ايناخ
 3 و : و 2 رو رك .

 هج هب تاس اواو رسال اواو

 / 5-5 7 54-5 لد سس

 1) 1135.4. ىركلا.



 75 ماممإ 105

 نوردسعفوبرةقئرانجاراذلاو عازذ فضل كيرا قبمللا ىلا للي
 | نس ا نأ ةفوف ا

 م ىتح ا راهللا لس ل ِ داد نيبو 5 6 ودعي

 افيد و.انضرالا نيم .ءاوتسالا  ظح_ اجلا |ريغضتو ياوكلفلا

 نفيكلا 2 ةرامعلا لوخل ةحرد .روخيست نيبطقلا نم دحأو كَ

1 3 35 - 6 ١, 6 ١ 1 5 5 

 اك ىفابلاو ةجرد ىنوتسو ةعبرأ أوتسالا طخخ. نم ةيلامشلا

 ةنيديجلا :كساكربابك خويفقاو درا فعل افين :ةررامع اللوك

 دا ا دلك هيلو كيكو 3 ةدعل ابلك ءالخ ةّيبونعلا
 هيف امو ةدودحو ند أذد مرير اخلاو نأ (مث) ىل ) ىل اعن هللا

 نم راجر -- 0 لا ب حض 0

 مسيلاقال عبسلا_.اهنومسي اسفل عبدي رويعبلا اذه اريسق هدعب
 دام 0 ةقاوانيتت بيرخفلاو قويت ولا ريب ةيمحو دودحل

 ىناثلا اذكر دعي م ما لوال ميلقالاف لوطلا 7 ةفلدخم

 ل ادع ع هاضتقأ اهل ريصقأ ا 3 هل اهنرخ ال |

 ا 3 نب املا ناضل لاظ١
 تزرغيلا ا ءارخأ ةرشعب وسلم ري» دنع ميلاقال

 ةنها رم هك

 دال ف كل
 عقرصشملا ىف

 يارلف لوح دالاس نك زيا عربي ليش ىلا 7
 كك هل ةدح نم هم رخل طب ا

 0*عطمع الحل لمان

 ممم 01183155
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 5 0” عز[

 مزاد ندك 4 59 فاقطلا 76

 كر ام ًاهوحت وأ اليم رشع 4 ىذا صرع ىف ب
 انهم 5 . 2 : ب

 نإ دا اقرشم بهذي ّ قاقزلا ىبسيو فيرطو ةجنت

 ميلقالا نم عبارلا هزجلا رخآ ىف هيي افلا لك ةياجش رع
 ةيلعو هيأدبم م [هينسرف نينسو ةيامو حل نقلا :ناع عبارلا

 أ توفل أ ةبج نم يلع 2 مامخلا ل الل ا

 اا 2 1 هع سمت 9
 ىلا ير 8 10 #0 ددع كج كو برغملا

 يف للا نيل اخ د ل ا دل 1
 قوطفرلا هع َيرط 0 0 من ةيئرخلا من ةمور م

 ةريثك رزج هيفو ىماشلاو ئمورلا رحبلا اذه ىيسيو ةجنط ةلابق 0 5 ءآ | | 1 ا

 ةينادرسو ةقرويمو ةيلفصو صربقو شطيرقا لثم اهرابك ةرماع

 نارخ : 0 وسلا ةينأدو

 ةعيط م زالا 0 اع ةنال < رويو ميلا ةيمر ضرع اة : ١

 التيم” نيتس هيرجب ىف رميو نايمأ ةرأ ' ضرع ف و من

 نش اهضرع ةهوف 0 7-2 َح 2 ءاكيمقلا جماح 0

 ىف كن فعلا كن نم ا تير دنا 6-95 0 لانكا

 اب سحرا هيدوح ناو سف قردان قل دجتي
 نم هيلعو ةت»هوق نم ليم ةيامثلثو ىلا ىاع ةيرزخلا دالب

 لأ “نم مما نيجالا
 1 اطيب

 رحباو سو أو ناجربو ككرتلاو تونا

 (1) 113م. ن. ءاان. انثا. (1) 0ع منمغ ءعدأ هرصتخ لحصق 1ع محض. 8.
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 0 20 !ٍ ١ ا :
 0” نطو كال ل0 00 3 انبلا 007 6-5 ىت 0 2 ١ أدد 0 4 ىل ايلا

 كانغ 0 دالب لل 5 5 كتيهس .ىف ضن قيلت
 كا

 ةياعض ىلعو ةيأدبم نم يم ةيامو فلا ىلع ةبالكنا دالب ىلا

 لامك تقال | 9 : 5 ١
 اوفاَحَف ةقدانيلا 2 كوست ممأ 0 سمع ةقدانبلا 00

 ريهي عستم ميظع 5 ءاوينمألا ل نم كاملا 4 يف .ةجردا ةوشنع

 هيف رمي مل ل كو لا ميلقالا ىلأ ىهتني ى دح 5 تمارا

 عمال فعل ايلاف 6 يوفيلا حاد 1 جنرلاو ةشيحلا

 كببملا وفعلا تيب هنارباوف تل ةقايمحل حسرف

 يس :كلإ دال كيوتخلا فيك مم ةيلعلا# : طلاو ىئذايلاب

 ورحمت اكشللو ةرعش ىف اوضغلا هما ذ ليلا درب دالك

 ةلافس دلب ملاو ؤشوفم هلي مل برغملا ليابق مم نيذلا رار

 ءالفغلاو رافقلا الأ 9 قيل ىرخأ ممأو قو قاول || نضرأو

 0 دنبملا 1 0 لدع نم ىنيصلا كاملا ةرج سس هيلعو

5 
 الب مث اهريغو ديبزو .ف ل .بلا لحاوس مث دنسل ماو قو اح هل لال وللا
 ١ | م 01
 رخل |اد» .رم مرخو اولاف ىلا 0 هتيابد دنع ُ لا | !ْ 2 هب 0 19 0 سد :]

 ا 5 روس |
 نان 0 هتيابن نم اهددشبا تعب 7 ذآ كنا نارع ىشبحلا

 هلاكتشلا ةضحات كلل | ىبامسم 5 مل اقياضتنم ءأ 3 كدبف 220

101315 !. 20 



8110160111 

 0” عطب عطقل لهن

 [:اكاالا -[[ 11 خ10 10. 78
/ 

 ءايلطسلا ّى 0 ةنيدم ِك لي 3 ىلا اليلق ايرغمو

 ظاحطتق نيبو هليبو م -و و مهو ةيأدبم أ 1 5 1 5 0

 ع 0 7 نيدم 74 ةدحو ناجلا مل نا 0

 نكاوسو باديعو ديعصلا كحاوس برغلا ثبمح رم ةتياهن

 طويق ابو انجل يق رخو ةيادبم دنع ةحبلا دالي 8 0

 ان قحاورم ل وك ايدنف ه نزلا 3 0 | سس
1 0-0 

 مو اهالسااو نرتب نؤوورباهلبقو ماللالا ىف. كولدلا لا
3-5 

 ماا يلع لحجب لا !(ذه نم يناثلا 6 تولد مني

 نويبلا د باعد دهنسلا دالب نيب ام حرخت ر رمضخالا نلعلا

 ةكاالاوتا اع اطال هلبان اوكا لا ملا] ةحلاخ 10 محم
 يمانجلا نينار عهييلبفاببلا اعلا خف ةوضبلا للحلوام

1 

 0 1 هيأة بم نم 00 ري 0 0 ةيامعبرا 7

 و
 و 5 : لايق لما يلع غ

 نيرجبلا 0 تا هرج نمو 0 لع ديالا :ل لك

 نيب..اميفو.هيادبم .دنع ىاقحالاو رحشلاو. نامعلاو ةماهيلاو
| 7 7 3 : ١ 

 ولا تي و هيقو كروت 0 يع
6 ١ ١ 

 3-0 ةيحع7" - قل تت 5 00 كتوليذغلا رم مبا بلا ابي طيحي بلا ى

 1١ ةكدرنلا ىلا ه1 ةلخاد:



 ا

 / .- طاقم 1ث 60
/ 
1 

 ميبس 8 قارعلا ىل 1  ىضغتو قرش لا ع مرييزلاف رح هيي ال درغلا صح منلقلا

 انتهيسيب كبك يالا يشل لع ةرصبلاو ماشا .ن ربح أمبف

 ا 0 100 1 : ١
 / ة.مصااكلا# ىئربشكا ناوبأو ذادغبو ةيسداقلاو ةفوكلا ككانهد

 6 0 كرتلا وم مجاعالا ما ككلذ هاذ

 داق ادني ةيارلا ةكع ول 7 دالب 0 ةريزج

 السر: اكيد نرحل 558 00 1! ربل ار اقلللا

 شتعبحلا رعبلا ىلع هلحاوسو - بنواطلا توجب دولا

 رابحبلا نيام رع هطقنم ارا هس وووجيلا لنادي لولاك
 ناسحر دج رم , حمتمو مليدلا ضرابو ناتيفلا ةيحان 1

 صيف هي الك لامع ندع, مه ليم د للا ول ولك ناتسرببطو

 .ٍ ع ِ تنفك تأ ال لا هال .كلودلا] [
 ى ه0 صحلا اسس ضرأ جلو قمح 2

 ةللفيح ةنع انرلللو نوجا ضرأ اكعلاولا 55 ناتسربط دين ونخ

 اذ و (اولاق) اذفا عحا لها اطوكذ وعلا ةةلمسسلااو انهبلا

 ىييسح

 ةلجر د.ودشع تاب عاوتتاسال هبط ,ةارزاةتطع لبيع نم .ةوادبمف

 فخ 0 بدا تهب لل 5 ال | 0 الأ د د ل | مك | نلمس ىاع ه١

5 : 

 تنل لذلك 0 كى ضعبو ك اند و 0 َّى اهضعب اقماظتف

 0 ّط اهي 2 ل وول ١ رم 0 ا رح
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 رمز هال نعم

 نلليسلا 9 احارم ةردصللاى 0” عانمعزءطحل لمن

 ةيحان ىلا ايهدخا بهذي نارين ةريخلا هذه نم حرخبو
 اذاف 17 دالبب مث ةبوبلا دالبطلا مبا لامشتلا

 ا ل انح 0 دير 0 بتيط ف دعس هد

 ا دعس م لورا 26 ق 0 977 اىيلح

 نسم ثتاحاولاو يرش 1 ديعصلا 0 ردكم لين  ىدسيو

 ةينيش « لوو ملاب : ل ءابطولم رجالا كيدز هيبرغ

 نايطاسلا لعبا مهرس مي رحب 1 يزقا تاك لوا

 طف نم ةوأدبمف (تارفلا كا هيثقض 56 مهلك مهممأو

 اكبويجا ندا سماخخلا ميلقالا | قرح يدا ءرجلا ىف ةينيسرا

 5 هايس اهدنا 2 ةدحاأو

 3 اجو 3 نيفصب رمي مث, ج م 5 ةيطلمو مد || نكات

 كا 0 0 لكلا للا 0 نإ انزل ةفيركلاب
 هيلا باجتتو نجلا كبل ااا كلظيب | ىعقل اه رع
 ةعجد هيفي بنعت صوتا نر اهنا قيد حرخاو ةريثك رابنا هقيرط

 ردبو اضيأ ةينيمرأ نم طالخ دالبب نويع اهوادبمف ( ةلخد اماو)

 لليل دادعلاو نايس داو .ناضؤملات ا نيونعلا تسي عياغ

 يحتار زوعلا يك مريخ : اهلك هتييمت انزابجل تبين هيفا

3 
 بج

١ 
١ 

 تايرغلا نيب اميفو بناح لك نم ةميظع 7 ,اهنا هيلا

 (2) ةكد ذل. كاع



2101155 81 

 222727 ليقود سو دال لاو صمم ةردوج نور هلو يرد د
 ربيت اساور شلح ىتودع نم ن 7_0 ذا ةلابقو ذل

 2 نس ىناثلا رجلا ةف د نم ةواجسيف ( نوكبح

 اظع رابنا ديلا ل ةربك 0 نويبع: نم كلانلا

 رع ناسارخ دالبب رميف لامعلا ىلا كر نم بهديو

 كيال علا ا 00 ف 3 دالب ىلا اهن

 0 ١ شالا دايس بصني 7 هلكم ىف رهش .ةزيسم
 000 دالزب نوه ريما موف 0 فيرتلا دالب (ه) نم

 نمو 0 00 راح دالب هيقرش دن قلعو مزراوخو

 او ةيجلرغلاو ةن اغرفو .فكوتلا .ذالب .ةءاروام:ىلا_ ككيلان

 ا ياك وق سوميلطب 1 دقو مجافالا

 وقمعملا حض اذ عيمجت ايفارعحلا ىف د 8 هصو راجر تانك ىف

 اعل لب يلدا ا متنا نايا ٠
 00 ا

 (1) لع ممقتن. (. ةلماتاع ىه: 2 ام. للا ءا1 ىت ٍ ,: 3] 2) 0155. هءاء[8. مق.

 (3) لآدم. ٠] قرشملاو برغملا ف ل

 10211 !. درا



 1 ماتا - 11411017. 53

 هاه عمانتل عع

 ةيناثلا ةمدقيلا ةذبل ةليكن 1” عطمتء طم ]لهدم

 0 رس اريح تكا نضرالاو ورم ايما سعب رلاكزا بع
 ةيفا لاب ىرن 0 5 04 تلا ركل ئيونجلا

 لقا ةرومعملا ميلاقإل نم (يانلاو لوكا اع ما لتملا لطم,

 ىنييذه م 0 وعلا ٍِى د هلا :رضلاو لاخرلاو

 هندمو ةراصماو .ةغلابلا 8 ةرثكلا ممل كيسول ءاهن تانانلا# مدل

 رافقلاف 5 قالخب ايهدعب امو عبارلاو كلاثلاو نك

 0 ايسانإو اهيناو ةكودعلا! فكلذك 0 8 0

 عاربغلاو اريد سلا نراك اكيد امهراضمأو 8 ةرثكلا نم رخآز

 نم كي نسداكجلاو كاايلا نك 0 جردتم امهيف

 لح ةلقو ب طارخال 2 عرأ ءايكحلا 0-5 دقو

 00 كلذ 2 36 سورا ت كييس نع اهيف ,سيشلا

 عبارلاو تلاد اع نيب اميف 3 ةرايعلا ةر تريكو »هرم وكف

 تكلتلا لق ن ١ لوقت 1 اغلا ل ناك
 ب 1 جوعا نا انكلا كايدلاب وعلا
 تيرغملا 00006 راي ور راودلا مظعأ ى مه نيفضني ىىلغفلا مبوب

 هعضوم ىف نبت دقو رابنلا 5-5 5 نيو ا 1 ىلا
 0 ل نح كر ىكلغفلا نأ ةييبلا سس
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 ل" لكطقل 0 ىف قولا ككالفالا رياس ابب فكر ةيموي ةكرح برغملا

 نأ نديبت :كلذكو: ةسوسحم ةكرعلا :هذهو. ارشق 'ةفوج

 قو ةكرحلا ةذبل ةفلاههم 0 ايكدلما ١ انكر كا رحككلا

 ا نقالتحاب اهدامأ 00 00 لا تررخلا دون

 ْى 2 اقل تارمضو ءوطبلاو :ةعرسلا هيد كارلا

 هيسقت «قادالا فكلفلا قم ةميظع -ةرياد ااا ايكالفا

 اكرر مع ىدتناب 0 جوربلا 5906 ةرياد  ىهو- نْيفضنب

 ايدل عم يال ةعطاقم هغضوم -ىف نيبت ام ىلع ىو
 2 يح دسع

 لوم ا تكلا 0 أيه حهربلا ا نيلباقتتم نيتطقن واف

 نع

 هيلع دوال اك الو ْ 7 2 7-0 2 قف ّّ ِج 1 3 اذاف - توجت 1 كلا

 00 0 كل 00 نم ريب 0- ع 0

 0 ضقت حض أومعُز 8 ىلع ديصرل 5 0 أزد عقوو ءاوتتسالا اد

 يلع ف هلك !نراربقلاو خيل 0 لولا 1-0

 ىلع عفترا اذاو عباسلا ميلقالا رح وهو نازمغلا. عظقنب «عكاضو ! 00 | ١

 0 8 نا 37 امير نافل كلا نال ال
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 0: [عطص رو أ لكننا
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 لدعم ةريادو بطقلا نيب ىئتلا ئهو ةجرد نيعست قفالا
 ا ةيرلا نيترراطو نترلا تيسو نقيا طقلا نام راه
 ىسو قفالا قوف جوربلا نم ةّتس تبقبو قالا ىلع راهنلا
 ا رادار ةرجلا نقلا بعت توام

 بلا حلا 4 املس علا لانو هئااوبتك
 لامست الق امها هيوطمجل يع المجني

 ىلا 1 لل ةيماسسلا نع 1 1 0 نايمين

 رابنلا لدعم ةرياد 5 اهليم ةيابن نوكتو ىدجلا أر ىو

 قفالا نع اولا بطقلا عغترأ اذا مث ةجرد نيدرشعو اعبرا

 ا فيلا طيف لوول تاق ردم اهلل لاففما نا لام
 «البلا# قف نات ارادقمب كلك ىيوبجعلا :يطقلا ضفختناو

 ازعاق تالي اذاو دليلا سرع تيقاوملا لها دنع ىبسيلا وهو
 ةيلامعلا جوربل | اهيلع تلع 5 هع ع دعم
 خوربلا تضفخخلاو ناطرسلا ل ىلا واف اجو دب عوع
 500 0 مار 0 يا موق نع ةيبونجلا

 رابط د نسأر قعو؛ ةيلابشلا 0 دايصيلا نك ا قلايسلا

 اعبرأ هيلا 0 1 نيكي فك”بح 0 نسوولا كلين 2

 (2) ةآدص. هل. ها 5. كلذل.

 اكننةنفنن لل
0 7 
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 ممم. لاهم ىئدنلا للا اوه اذعو هيلي امر قاحلا: ن نبوسك

 عافتراب عفا اوتسالا ذا ئيفرالهنلا لدعم: نع ..ناطرسسلا سار
 نميرثكا ثطقلا عفترا اذاخ: اتماسمر اص. تح ,كايسلا تطقلا

 قفامخاب رف لاؤن الو ةتمابجملا ع لنيمشلا (اككلرب :نليرشفو عبرا

 سيشلا ماقخلا نوكيو ع اعبرا ب طقلا عافترا نوكي نأ ىلا

 نع ىئيوتعلا :بطقلا..ضافتخناو ىكلذك ةتماشملا نع

 هنايز لوطو دمجلاو دربلا طارفأل نيوكتلا عطقنبف اببلثم قفالك
 !بييراقل امهظمي اناا ىلك سيشلا نأ من رتحاب جزدتمم ريغ

 ةتماسعلا 3 ود اكيخرا ةوئلف ا ىلع ضرالا تلاع 7 قلعت

 لل 5 ةعشالا اياوز تتناك طذأو ةداحو :ةجرفنم اياوز, ىلغ

 رملا ىوكي اذهلف. ةداحلاو :ةحرفنيلا ئف.ةفالخب 0
 م ناك دعب ايقنت هنمااؤتكا 0 4 اموت افلا ارجل

 ار شع ادي ءالأ طخ بلا لذ ةتمانفيلا و | من ني علا اا
 اأيلاص ه-

 3: 2 ( ا 05 7
 رك 0 اذآؤ نازيملاو# لايقل قئيصعل 51 هيدا 0- يسم

 نا ظرتسللا سار دنع اهلكمار خا ىف:ل ذيع رجلا داك اور دعب

 هيي عالا 0 ةسانسلا 41 اة ردم دقو الا 0

 | حلت لوطيو ّْق را ىكلذ لح اج 5 3 3 ةيبافلا

 اهيلط لطب اق طوشقما 0 هل 1 مودي و .

 كاعب ةامالا 2 نينرم ونوم اهلك قسنشلا 0 5 انك

 اح 0-5 دعشالا مات ُّ درشعو ةعيرأ م ىلا ءأو 267 ا
 حل
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 لعام !؟لطد] لمان

 اهنا داك 4ك ها فاقحلا 86

 طفح ءانهحاعلا نم كييسرفي ا قفالا يكذب ف :عوفالا

 ند عب يو افي ا 3 ءايبلا ىف لعفي حلا ط طارفاو ءاوتسالا

 دسفو تابوطرلاو ال ىف علا ظرفاف اذاةةنال قيركنلا
 زيوكللا نإ ناوسلا را تلابلاا هاطلا ل نيركلا
 ّ سورا ثيحس نع ىناطرتسلا خور 3 اذا مث ةبوطرلاب ال

 اا نع معملا يبد ادعل يك نيرشعو 0 ضرع

 وكلا .وكبيف اليلق هلع 0 0 كل را ريبصيف

 ءوسضلا لقب ه0 قى در طرغي نأ ىلا ميردتلا ل ديزبو

 اا سيو يركلا# ساقكلاب انزل يرفس الإ نا
 1 0 ةنك مظعا رتل ةدش .ةييخ [١ يوي دمام

 دربلا ينناثد نم كويفتللا قداريثات سا علان زال وربلا هد
 ةقئاقلاو لوالا عب ءلقالا حض نارفعلا“ نر 1 000 ديدلا َّىض

 رحل ” ارميا نشاعلا باهل لا راس هيدا نارا
 «ندبحلا] ناصقتل اريثك غب .اذكيلاو ندع 2 1 5و ا

 كلاعبل ايك و اس نابل! ارع كوت 6 دربلا ةيفيك نأو

 0 اهل ضرعي امب اوفا ذولا 5 كل ول نحت

 عبرل ل ىف نأرد لا ناك اذهلف عباسلا دعب ايك 0 32

 ءايكحلا نخآ (انه نمو) ملعا ىلاعت هللأو رفواو رثكا ملامشلا
 (2) ةدهاشملاب رويعم دنأ مييلع 2( دروأد ةءأرو امو ءايسملا لك هالك

 () ةآكوض. ا. در (2) ال[دد: ةخ. ةزوا11م رمجتلاو



 8 م01 01

 تعتد لاو مهرب 0 د ال تحصل ةرئأو م ا

 تا 5 لكلاب : 1 ءق .٠ 3 رف

 ةدريقس با طارفابا نويت ا درا ركل نافعا كلا :ةللطللا
 ءاواتنشالا طخ نال ىكلذك وهو ّنلَقُأ نكيط وا عتتيم انآ هيف

 دل كالا 3 0 امك نار يف 8 أك نات 52-08

 1 1 1 1 0 ةءأرو ٠ ةباثم شح 0

 كلا داسشف ةديح ح 0 2-5 ةلاق: ءذلاَو ل ش

 ناعوت نم تيونجلا ف ندا ديلا امنع فروا انين سنابل ١
 ا نحا 0 كك اه ضرالا دحو (1) رمغ ى 5-5 رصعلا

 عما الو :نيوكدلل “البان :ةيلافعلا ةيحلا» نم: هلباقم ناك

 ىف ذخايو جّردتم ناربعلا نال هاوس ام هعبت ءايلا ةبلغل لدتعملا
 م ١ 0 3 نهج 0 د ١ ْ رككملا 1
 كومملا ا عانش 3 ةيح ن 0 دوحتولا ةديح ع جدر دنلا

 ملعا 1 هللأو لقنلا ةدريف ا طخ ف ةعانتماب

 تفاص:انيبلر انك“ ايناركعلا ةاورص مالكلا اذه دعب (مسرتلو)
 م ع اوملا 01 566 ل |

 (1) ز[كدص. كل. ربغ. النص. (م مع

 مد 018 هدي عم

 1 '1ظطرصح كلل 310008



 مروا 5-01 عخ

 0 عطمتت( ! تلون

 أ انل. مدقت دقو هنايب ى. ذخانف لصفلا اذه هنيصت

 1[: كات 11411010 58

11 4 . : 

: 3 0 11 
 نادلب تت مالخلا وه لفملاف تيكر ليي ,ندعوب وع وطو

 ىف ىتايسو ادحاو ادحاو ةراهتاو راحو هلابجو رومبلا اذه
 1 : : : ١

 للدمعملا ماسقنا 5 0 ليجملا امأو اذه دعب لصفلا

 تال وهو اهراهت_تاعانتو .اهضورع ركذو .ةعبسللا :ميلاقالاب

 ضرال ل

 لا قرضا مانيلا له عدا
 اذه نأ لاقيف قرصنعل دل نيكنال نارتعلا ىن هللا ةيكحب

 0 ةنم معلا 000 1-2-0-2 لا وه 0

 نسم 0-0 نيو دعب نيو 00 لا - لا رع لصتم

 ل ابرفححولا 0 ىهقو ظحخ هيفو اولاق ءالخ نيتيعل

 لكلا دف نيك ةلفبج راتلا لدي ةيانل ا قرشبلا
 لاقو. لابشلا ىنم ةدعب 2 اجو .رارمعلا لوا م) اذه قفالا ىلع

|] -8 

 ضردعب 0 00 ا هيكل 2 كدا نيولط
 ى

 ميلقالا ءآرو 5 ١ قراحلا نصا ل رد وحش دعو ىلاك 5465 دليلا

 2 ,رم وهو ركدت نيك هدلب ضرعب ةردقو رخخأ انآزيع كالا
 4-0 | نا ع

 (1) لآد2. ظ.وه.
١ 
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 ” ىف رويعملا اذه اومسق اميدق ءامكحلا نأ (منر ةعانصلا هذه
 برغيلا نم ةذنأ ةّييهو طوطخب ةعبسلا ميلاقالاب .لايشلا .ةهج
 هن يت 0 اح 0 ةفلتجم اهضؤورعو قرتملا 91

 اقدعيو سؤميلطي اهبلآ ناعلا هيتلا ةرامعلا ةئكلتحلاهفودجب قابل

 نم ةيليو طيحملا رحبلاب ةاّيسيلا ءاملا ةرياد ىلا لامرلاو رافقلا
 سسامغلاو عبارلا 1 تلاثلا من ككلذك يناثلا ميلقالا ةيلايشبةيلط : نإ ل121 ايلا اللا 1ك 3
 نسبشلالو لامسلاب ةيحن طع نارمعلا رخآ وهو عباسلاو ندا

 ى ءالغلا نال اضيا طيحملا رجبلا ىلا رافقلاو ءالخلا الا: ةءارو
 (ضورع اًماو):ريثكب .لارشلا“ ةهحا ىف هنم رثيكا«بونخلا ةبح

 ككلفلا ىبطق نا ملعاف اهز اين تلاعاسو ميلافالا هذه
 ةهقرش لاب .ه ضرغام (قنالا ولع ءاؤعسالا, طغلام قا ىانوكا

 ةبج ىلا نارمعلا دعب اذان هلهأ سور تماست. سيشلاو
 هلثم تيبونحلا ضفختاو .اليلق كلامشلا بطقلا عفترا لامشلا
 فكما كشف ةنمس كلبا راج لدعم ةرياد نع نيسيلللا تثدعبو

 اهنم دحار لك ئمسيا ةيواستم ةئالثلا داغبال هذه, ترامصو
 بتفلتخا دقو ثيقاؤملا لها 7-5 لقوزعم وه ع دليلا ضرع

 ىذلاف ميلاقالت ىف اهرادقمو ضورعلا هذه رادقم ىف سانلا
 ةجرد , نوعبسو وس هلك روهعملا ضرع نأ سوميلظب دنع

 النم_ توبخلا ىلا ءاوتسالا طمخي لح ارويعتملا | ,ضرخفويب ونصنو
10115 1. 53 

 ا دلل

 0: عطول ةللحننم



 مزز و16053

 لل

 108م1 410117 0

5 

 ضرع ىه ىصنو ةجرد نوتسو ثسو ةجرد رشع ىدحا
 دقيت اننا لرللا 3 ضرعف اهرخأ ىلا ةيلامعلا ميلاقالا

 30 لورتوب لح كلائلاو نورشع ىناثلاو هل
 طابو. قرد وتالقوت راقت نيم اعلا و .يرقنالفوا ثالث

 57 ىف, ةجرذلا اردق (م) ن وعيرأو نامث عباسلاو ىوعبراو

 0 لطكبل ضرالا هال م نفل دلو !ذلعم ريتسلو ع

 كك فيلا ىلإ ل افلا , كارول د اديب لالا ميلقالا الطما

 ةيامثلثو للك ل عبو ئيناثلا ميلقالا لايم ١ نويل نوتسو ةعبسو

 ا اهلا ,اييخب هي لابخاو 0 ىزرئالتو“ ةثالفإلا ليم
 نينامثو. ةسنخو« ةياضو نيفلا اهعم ع عيأر لا نيعستو ةيامعبسو

 ةيامنامثو ىيفلا 0 ل ايم نريعلاا نساك

 ةنمنزأ نأ (من) نيسمخو ةيامو محلا ةنالث عباسل أو نيعبرأو

 0 ل ميلاقالا هذه ىف 9 اموال

 8 كلامشلا ال لكلا عافترأو :نيلنيفلا الدعم : دف[

 1 لول 0 للا الرا وج تا
 تاس عياد قولت مع لال ل ميتالا رح لايم يايات
 سوميلظب كنع امهنم دحأو كيرالا لل ناط داذبلا سااردر ىدجلا

 ميلقالا ع م 08 ..غصلو 508 ةرشع 0 55

 لإ ديلا كن الوربا يي هبا. ةرسفدال ل
 ١ 1 : 0 + رش ا 1 :

 ةرشع عبرا 3 عبارلا زو 6  .ىرعهعنو 2 ةرشع لا
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 عك 5 يسع ل وص ةدايزب سماخلا مرح 06 2

 ةدافرع مكابي رخل“ ةييوماطتلو يع دام كلا نادال

 ىقبي ام لبللاو راهنلا نم رصقالل ىقبيو ةعاس بفصن

 ةققامرلا كاعاسلا وك نيرشعو ةعبرأ ةلمج نم (1) دادغالا ةذه دعب

 نوكح يف ةلماكلا :سكلفلا  ةرودؤقو نابنلاو“ لبللا والجمل
 ني لولظالا 6 3 هذه تاك

 اة وبعيللا ةةيجلاطأ دون 56 نيون رت ميلقا 0-6

 ددك مو هدحلا اذ ءازجأ ا ةعزوم د ةيحان 3 هوك

 ا 0 لا وسلا ضو را راسا اوسلو 5

 لوطاو ةقيقد نورشعو ةسمخو ةجرد رشع تس ءاوتسالا طخ

 هنضاعاجم لازال ميلقالا ن ضرعو. ةفاسا رمح. كالثكور اهوا ل

 نورشعو عبرأ ى ناثلا ميلقالا ضرعو ءاوناسالا طحخ ءآرو ىذلا كف

 3 ص “ م 5 5 8 0 " د
 0 0007 هكا ةرشع ث 2 ور ةديع ةثاعاسو ذحر

 اة 5-2 -4 0-34

 سلام ةرشع سمخ :كلكابلو 1 نوعبرأو ىدحأ قوق | يتلا 5

 رع سوح هناعاسأو ةح 3 نط 1 سمح 5 هرج

 0 ةحرد نوعبر ا نامت عباسلا لضرعو قصنو طاقم

 أر 5 هناربقعلا 0 ىهتسي 3 8 4 ةرشع كرمت جل م 5

 1 1152.0. 6[ لفقضنو رشع ةرالبلا دعب.

 دان 011660211815

 ل” لكل 21 هدن



 ماظ0 نافع 01113: عج

 0” طرب 100

 10: مظل[ ل1410 1017. 02

 1 أذد هيا نم يي 0 نع :قعاش 00

 عبسو ةسجرد رشع ثس .ءاوتسالا طخ ءارو ىذلا ضرع 5

 رشع سمخو ةجرد نورشع لوال" ميلقالا ضرعو ةقيقد . نورشعو

 تيلاثلاو ةقيفد ةرشع ثالثو ةجرد نورشعو عبس ى :اثلاو ةقيف

 قنوسنالكو نام حا ةقيقد ىورشعو ةجرد 0 211 8

 نهالا» ةجرد نوعبرأو كفالي قس انتل, هك ةجرد .قىصنو ةجرد

 ككركشألا هنوف كيقو ةقيقد ,نوسمخو ثالثو ةجر 5 نوعبرأو ع

 نوسمخو ىدحأ عباسلاو ةقيقد نوسمخو ةجرد ىنوعبراو

 10 عباسلا ءا كرو نارمعلاو ةقيقد ,نوسمخو هقيقللو ةحرد

 نأ اضيأ مهتميا نم راطلا يفصح قافاوبقاا جرد (ىوطقت

 7 دام 2 5 ذح 3 نم لوال ميلقالا ضرع

- 

 6-0 01 ارا ةقيقد نيئالثو عستو نيئالثو ثالث ىلا
 1 6-2 5 «رال+ محل 8
 نيعبرأو نينا خل لداخل ةعيجد 7 كاتو نينالثو

 نيتقيفدو نيعبرأو عبس ىلإ سداسلاو ةقيقد نيسمخو نامثو
 ىرضح 5 اذد ةققد ا 00 نيسح ذل عباسلاو

 ميلاتالا هذ لايم ةيياقافلاو ضورعلا نفل عب مفالتخا نم

 0 نوم لكوملاز معلا ةردقف واول 0 هللأو

 كك ةكيشلا ميلاقالا ةده نم دحتأو 2ك اوويست ايفارعجلا ةدج
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 35 ' ؛ نركديو ةيوايطلا رخل ةرشعب قرشيلا لكلا !ترغملا ليافلال

 لابجلاو راصمالو ىادللل نم :اهنم ءزج لك هيلع ليتشا ام

 رعت الا يرسل ىكلاناقلا نر ارفطشم سا فا مبا اراها
 0 1 نادلبلا نيهاشم ركذنو راصتخات :تكلذ ىف لوقلا

 ىف عفو :. امد لفك لذا مودا امك لا ىف

 «فدويعلاب ا: تسسيودالا «ليتولعلا ردفلا؛ىذللا ىاتضيملاا ةعرتي اذا
 1 ان دعو اذكر [نكيراجو وهو جترفالا نم ةيلقص مكلف

 4( .ةيسيفاسولابا ولولا بن ةيسالفم ويح
 9 عمجو داتا ةياولا 0 دك 0 ف

 ٠ ل : 5
 0 00 نلقوحأو 0 1 امتنا ةيح

١ 
( 

 ال ميلقال

 ءادسبب اهنم تلا تادلاخلا زياوجلا دينها ورحل نكس ١
 اكو ميلقالا طيس ىف. تسيلو .دالبلا لاوطا. ذخاب»: سوهيلظب

 لاقيو ةنالث اهريشاو اهربكا ةرتكتم رزج طيحملا رجبلا ىف ب

 ضعب أوعابو | م أومنغف مهولتاقو ةياملا ةدج طساوأ

 (1) 355. ف. ىزحت. 8. ىزاجلا

101311 1. 54 

 م0111 601183 5

 ل” عطصتعطوا لهن اش



 هان 5101560111211
 0 "سطل لت ةل لهن

 مامر كك خل ط0 04

 ياض با فوت ال يرانا طفلا 0 نحاس هلرسا

 مستاو مهبزج ا ودل ربا نانا اللا لج 0
 تيه ديدحلا 00 0 .

 ,ىنوفرعي الو 0 أذ 00 دوج _- 00 هل 0

 الا رميماروكلا ةده نام: نع فقال او ةوعد مهغلبت ملوا ند

 0 ا اخلل دصقلاب الر كلاب

 افطر هستم اذا لصوت كن د لو ابياهم اكايح ثخر عمو حابرلاب

 اذأو فيدلا ا م عودسلا دالبلا 0 ةماقتسالا ىلع

 هب قاومت. ةماقتسالا ىلا لصوي كح ملعو تهبلا قلتخا
 يك ىف نضيفارف لادا ةنيفسلا 05 ةاذاوم علقلا

 ىف رفسلا ءاسور مه نيذلا يت املا ةيئارفا هع كليميم

 2 ردع فو نيورلا رخلا :ىفافح ىلا دالبلاو

 يجر ف ةيلع ئه "ان لكذ ىلع .ةفيحص ا الك

 حايرلا تاو اهبنزت ىلع رعبا لحارس ىف اع

 دك ذو يد ديول ا ام 02١ 00 يس

 عوجرلا ىلا ودعت را 1 0 قارم نع تباغ 0
 , 000 1١٠

 (1) ةآدص. 0. اهبومرد. (2) الآدص. ذل. صابتكلا.
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 اتت نم هيام صسفص ىلعو 0 اذه ّرج ىف دقعني ام عم اهيلا

 ىكلذلف (2) عي 9 مرا سطل لقدم ا ثلا ءاوضأ
5 

 ءزجلا امأو) اهربخ 7 فوقولا بيعصو 5 ءادندالا ر

 اك اوم ورع الا نايا تضلاملا ميلقالا اذه نم (لوالا

 تمهذيو نادوسلا ل ىهمسيو هانرككذ 0 رمقلا لفلم

 اذه واع !(5) ليلطأ ةزيزح فدع هيف تييصبف ظيصملا ركل ا

 لدا كلم ىف دبعلا ذيل[ كو طنا نورك ا ةنيدفا لل

 ىضقال برغملار اجت رفاس هدالب ل 0 اذوكلا ممأ د 516

 نيمثلملا فياوط رياسو ةنوتمل دالب افا ىنم اهنم برقلابو

 لاقي ىادواسلا نم موق ليلا اذه نوح ب ا ولوج روافب

 لهاو مهغأدصأو مههوحو ىف ىنوبتكيو رافك م مليل مهل

 راجتلل ميهنوعيببو وو مييلع نوريغير ظطإ 00 ةناغ

 0 مهءأرو 2 مهقيقر هما ميتا ةليرخملا لك ل مهنوبلج#

 ميلا نااطلا هاو هدف كي ل لك
 6 ناكر. يفكك لضافلا نرسل

 يف اوسيلو اضعب 6-0 لكاي اميرو (4) ةنيهم ريغ 0
 اج

 ع ص 5 ا ١ دل تأ 0 0
 ركع نرووبصت قر ابلك ىنادوتسل دالب دكاومو نقولا دادع

 1 لن. 2 (3) 3ةكذص. 0. كلوا.

 6© ناك اهلاجتف (؟) اة[ةم. ل. ثاسيم.
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 امل وراك زك لك اوونرا هيا زمكبتا تاقت, نافاس نيورغيلا": |
 ىنبب ىوفرعي ةيولعلا نم موقل ةلودو كلم لنا و لل

 ال ا تايرلاص هنا ناحل ككاتك كبش اض ؛لاقإ 'لاص

 ال اجلا انا اذج دي ا ا ا
 تراضصضو ىيهعلا 3 ةلودلا هذه ثبهذ دقو نسح ىنب هللا

 كلاثلا ءرجلا ىف لدن ىقرش 5 ل ناطلسل ةناغ

 رابعا تيب لس عسي زيف لع هركوك اذلب لقال اذه عوف
 نسال وعلا لاسر ف لطول ارم يبو ككاو

 ف ىناطلس اهيلع ىلوتسا مل ةسفن اهياق ا ةكيلد

 ب ناحيا نم دهعلا اذى كتنيركوي هنكلم لري ف يجيكأو
35 

 اهلحم ىف : 00 لدا 0 دنع 00 8 نكطلاخ 0

 ىو 0 ا ا 2١ ةر 3 ا نادو ا

 ضراب كالا ةركاتو (8):عئاغز «ةللم ةناكر قراكبو دالك قرش

 اس .قوف ىنذلا ردقلا. لبج :نم ليلا, اذه. ميرخمو .ىللايشلا
 0[ تسلل ةسنطفللا هذه: طبض ىف اوفلتخاو ةجرد ةرشع كسب ءاوتسال

 (2) الآده ذ. نالكرارم». 1 نالكرارق. (3) 3ة[كوم. 0. ةناغزر 1( ةواغز.

 (2) ة[لوص. 0. ءه؛ 12٠١ ةراقنو.
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 ا وم - هدد 00 د 0 0

 هطيض اذِكو دنيا 0 موت لل ةدسن : ميلا هو قولعا

 لك عمتج .نويع رشع ل اذه نم جرخ# ديحس نبا

 لك نم جرجمتو لايمأ ةّس اهنيبو ةريعب ىف اهنم ةسيخ

 يطب ىف اهلك عمتجت زابنا ةئالث نيثريعبلا نم ةدحاو
 ةكييعلاو نم ةريحبلا قشي لرتعم ميا اهلفسا ف ةدحأو

 داليلب للا هييحف 000 05 اجراي 0-0 3 ثلا

 -9 ايبفو ناو ةملحلا 278 غيظ .لايسلا ل ا 5

 0 ةفلوادخأ 0 دنالن لفيف رصم ضنا الغا ف م

 دصتاو تيصيو ؛طايمدو : ديشرو ةيرددكسالا ؛ دتحج.ئموؤلا »رجلا

 انجح طنب دار نصا ان: لان نازل ةسار رسل

 ذالب  ضعبو .ةمبخلاو ةبونلا دالب لينلا اذه ان لال | ميلقال

 ئكبهو ةلقند ةنيدم ةبونلا دالب ةرضاحو ناوس انا كاساولا

 لبج امهدعبو (2) قالبو 0 ةولع اهدعبو ليلا أذه ىبرغ ىف

 7-0 2 لايسلا ف قالب نم لحارم ةلاسا ىلع لداضتلا

 ليلا هيف نفنيف ةبؤنلا ةببج ,نم لضفجم رض وحلا نم ىلاع

 هكلئلت نأء نكي الق الوهم ابض ,ذيعب  ىرهم ىف 'كسصيو

 (د) ة[آده. ل. 1ظ.ولغ. (2) ةةوص. لل © 8. قدي

 '1ةرين 27. 25

 م0110 0185 ع5

 ل”عطم لدا لمسرح



 معقم

 عب 0 لاإ

 مامات لكحل 01717 0

 لودي وز ادوعسلا بككارم نم 0 6-0 تبكارملا

 بكارم قسو أذكو ديعصلا ةدعاق قراوسأ ةددلب' لا نيظلا ىلع

 يت ناوساو لدا صلاب يو لالا دود لالالا دنقلا

 ير ىنهو حاينلا» ةودع“ اهينوغ ّق تاجحاولاو  ةلحرم 1

 ديف ميلقالا أذه طسو (ىفو) ةميدقلا ةرايعلا راثآ انويصيأ

 اح هارب ناطكيبوناب داؤا هلا ولج رشلا دالي ثوب نيبافتلا 0
 لويس رسلان ع رلارقم قس هلازق ويا هارتنالا
 ال نامل كانو - .ةمعلاجت تو قلو ساما
 رمقلا 18 نم دنأ أومعزو نكانلا قوم بك هبف 5 دقو رصم

 .٠ ننام“ قريلا هناا ةردكذو «ايفارعجلا !تاتك اوف ةركؤبيوهيل طنا

 روغيو نيصلا ةيحان نم لج ويت نئذلا دنهلا رحب ىيتتني

 نارمع هيف ىقبي الف سماخلا هزجحلا اذه ىلا ميلقال اذه ةّتاع
 لافبيا ةدذمتس ىو ةلختا د ىف ققلا زيارجللا» قف .قاك اهلا

 ىهو ةيبونجلا هلحاوس ىلع اميف وأ ةريزج فلا ىلا ىهتانن
 ةهج نم هلحاوس ىلع .اهيفو بونجلا :ىف رويعملا رخآ

 دالب نم نورظالالا :لوال ميلقالا اذه ئف اهنم سيلو لامشلا
 راي ندا حان فوروملا دلير وز لا هبطت 3 ٠ زامللا
 ردكلا اذه يعم قيطابلا نيركملا“ نيطءامف 0
 ايفو نيرا رجاو منلغلا رحب امهو ل كا يدتلا
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 2232 ردا دلير نما لب ىلع لمتو ةيلاةرزح امه
 احنا دالبا قارب قدبلا ريل ك1 يلع اهيفرح لل
 هديعبا اور ياذلا ميلقال ىف رج حرق ايك ايهيلي امو ةماييلأو

 قايم عللاز هك هييرغ بلا الح ناكل لع ىدلاا لمان

 3 ةعبعلا ىلايش ىف .ةّتبلا تالاجمو ةعبعلاىارطا
 لا جت ريب معضل ىلع ىف علا ىلا كل ١

 د دلي .فحقو رشي ضرأ قا وود لا وصلا رت طبابلا

 قيضي كتددجلا) كماب جماح را اذه. ىف لامشلا ةهح نم

 () لئايلا بدنملا لبج ةيحازيب ىكلان» طباهلا رحبلا

 سب رمل سو ل
 ربجتلا قيصيفب الم رشف 0 : لامشلا ىلا 00
 برست وأ لاب ةقلي سرع يف رس نا لاك سل
 نلادكاك نصيبا كتكارت ه رمت ةيلغو كينيا يف اب :ىمسيو

 0 ةريزج ثيدذيلا و و 50

 قادوا منأ نم ةجبلا مك ةيبرغ نم ةتلابقاو (قكالهدر

 007-2 دلعي نيلع نو 1

 لعوب عشار داولب ل ل

 اصنعي ابضعب ولي زلنا كرف عطول لطلاب

 ىمولاتح اهو نمداسول] ارا ىلا .ةيبونح عم :ىطعنتو

 (1) 10. 1 لكان
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 ةنيدم 2 وش دقم ةنيدم اهدعبو جنرلا دالب اهقرشت ةيح نم ممل طعما انا
 انا

 ل” عطم-1ل1ة10ههم

 لحاس ىلءراجتلا ةريثك لاوحالا ةيودب ةرايعلا ةرعبتسم

 ىلع (:) ةلافس دالب اقرش هيلي مث هيبونج نم ىددبلا رحبلا
 ىو ميلقالا اذه؛نم عباسلا جلا ىف ىبونجلا هلحاس

 0 رلافال د يرو الا الكلم زمامل اتق ةالجعا قرع
 لاهتدم دنعو ميلقالا اذه نم رشاعلا ءزجلا دعبل 11

 ةريثكف رحبلا اذه ريازح (اّماو) طيحملا رعبلا نم رحبلا اذه

 لبجتا اهبو لكدلا ةرودم بيدنرس ةريزج اهمظعا نمو
 "سلوا او دمام ارا ترا لاخي نشل

 ةلاغس ضرا ةلابق نم ءادبت ةليطتسم ةريزج ىهو رمقلا ةريزج
 هيرودس رار لا قاهسملا ىلا يكب ةيرتكتم قتلا ل سفذتاو

 قويت كسلا كر زج اوم وي بطلا "كراع لخاتم

 ربازج ىلا اليسلا ريازج اهيفرش نمو قاو قاولا ريازج ابيبونج
 ةويطتلا» ءارن)ءايسعو .ددقلا ويدك رععلا وح قف ركا

 ابيلهأ ةّماعو هرغولاو :«كذلا نداعم لاقي اميفو (2) ةيوافالاو

 رديازجلا هذهبو ىنوددعتم ولم مهيفو ةّيسوجملا نيد ىلع

 ةفصلا ئلعو ايفارعجلا لها: اهركذ بياجتع نارمعلا لاوحا نم
 عيسلقالا اذه نم نسداسلا يتلا ئفو رجلا اذه نم ةيلامعلا

 مجهملاو ديبز دلب مزلقلا رحب ةهج نيف اهلك نيبلا دالب
 (1) 3[ده. حل. عع 2. ةلفاس. (2) 3ة[ده. ن8: 0. ةوافالا:



 101 نا فلا هند

 1 تسطر ةديعب ىهو ةيديزلا ةميالا رم ةدعص دلب اهدعبو بيلا ةمابتو

 ككل دسحعل اميفو ارسل نعف ىبونجلا رعبلا نع

 ضرا قردشلا ىلا امهدعبو اعنض ابلامش ىئفو ندع ةنيدم

 اسم:رحتشلا دالب مث :تومرضح :ضرا اهدعبو رافظو ناقحالا
 نجلا ند ا ةذهو 1 لازال كلاب قريبم

 ميلقال اذه ءازجا "سم رحبلا اهنع ىشكنا ىتلا ىه سداسلا
 ىف هنم رثكأو غساتلا نم ليلق. اهدعب ىدكحنيو ئطسولا

 رماح ةنيدم ةر ءاييعلا ةندنم نمو ن صلاة اجالر ملباسا: "”ةيقالدأت رشاعلا

 أذهو اهركذ ( هدد هلع كل يخل 00 ةيج | نم اف

 ويا ينبلا ميلفالا

 قد هلك تررغملا ةلافر“نانسلا بدخ مد لوالاوب لفت"

 ريش يللا" نتا لالا ريازجللا قه ناتزيزج طبعملااريكللا
 اتهم الغلا باول ققمؤسفلا نائلأر اقوال هزملا "وسلا
 مق ةناغ ضرا ىلاعا قرشملا ةبج ىف اهدعبو ةيروضق ضرا
 املا ع قا 00 نك مر از كلاي
 ظل ات ا لربع كك رغلا 0 2( ةرسيل 0

ٍ82- 

 (1) 1130. اةواغز. (2) 08130. (0. رسبلا

 1هج1 !. 26
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 قناع البرت ىلا رولفإ "هالو روت ”امتر اكل "ايند نيكل متل

 ا ةريثك بوعش 0 ةحابنص نم :ريمثلفلا تالاعم مقو

 ىلع م) ةكحبرتوو .ةطملوا (:) 06 ةنوئملو ةلادك نيب

 كو 0 6 مل 60 نازن ضرأ زواقُملا كوم رو

 22106 ورع كالانلا وجل كاناغا ينل 2 0 قيربلا ليابق نم

 !ذييملا 3 نم راوك :دالب ءزجلا اذه. نم اهذعبو قرطلا 5

 تلاثلا هزججلا اذه. لفاسا ىو نيوجانلا :ضرا نم ةعطق. م
 ايلا انرد اناس 57 ١ أو ةينيدكاب لاوعلا ةبج نقف

 راما للزب. ظلوا قا لضرتعت من ل 0 9 ةالعا

 ها ىف ةيادم نم .بيهاذلا ليلا ىافح ديعضلا .دالب

 هانم سيلا يهمل اود

 نم مطقملا ةادكن ذيسرغ 0 تاحاول ١ 5-2 مهو نيرحاحلا

 توا نايفتلتو تتمراو: انشا !ةلب مالا نم .هيلعو .هيقرش

 ايرلاطا لبا قرتشل و لوص ل | مث صوقو طوبسا ىلا هيئافح

 0 ىتو ةربصم رايد ىلاعأ انليشب اييفر ضالد دنع زسيالاو

 نييياكلا هزعلا ىف ةساذزإ نادي ىئرايطص مطقملا لبج نم

 (2) لآدم. ل ه4 8. ةقوسم. (3) ة[دص.4. 2. نارق.

 (2) ةلهص. (. ةكزو. ) 1155. نادوسلا.
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 لتقل بترسوي نول حاسب نايف ةئثيد ياس لل

 كل ل ةيهورلا روجلا د ىدنبلاوحلا ع انما
 رليسخلاب يمراحلا دل ءزجلا اذه 58 ةيقرشلا هتودع . ىفو

 للا 0 كم دلبياجحلا ل طسو:. قف بزي دلي. ىلا ململي

 ١ ايف بتاذكيع دل لباقم قطب اهلحاقو لك قرا
 نك هيبرغا نمي نوذاسلا ويضل 39 وامملا ادع ىساملا
 قلاب كول اعيلارلا ةلافإ 0 بونجلا ىف اهالعا دجن
 قرشلا : انيس يراد اراجع !| ١ نضرأ ةيقب دج 0 توكتلاو

 نارجت تهمس ىلدو 3 ضرأ ايهتتحتو دنجو نارجت دالب
 كلا تفيدني رحال نكواوت يرام الاوان ل
 12 محا رحل ةيب 0 قىنايلا نجلا ودو_.سرافارخ

 ترغلا للا ادا بربكو حلا اذه 00

 :ةالتعا , ىكم ااهيلع 59 ةعطق هيفوجو هيقرش نيب ام رمغيف

 الي ةلجا اود انيك ١ رفيشلا قي انكار كءايلخز وما

 لزج ىفو هتاف ف. اهنم رجمو نيرحبلا دالب ح نامع

 ا 8 .رم ةعطق هيبرغ نم العال ىف مث عباسلا
 اللسالا .بناحت .ةنيلا وك ريح نيداعلا ىف رخال ةعطقلاب

 اهيلياعتتو هلم ق ,رازكم ,دالب ىلا تنسلا دالي ”ىكفاها 1

 1 لك ييفللا 7 اضيأ قيل نم ىهو ناربوطأ دالك : : : ءانلألا

 نكبو هدب زوافملا لوختو هرخلا اذه نم ىبرغلا بناجلا

 معمر 1ك 0د1235عج

 لعامل جل لمان .



 1[: م1410. 1 0/

 بصيو دنهلا دالب ةيحان نم ىنالا رمل ةيف رمدو دنهلا ضرأ 1 م

 الكيال عا سيلا داليا: وأو , باوينجلا م ىدنيلا رعبلا 0

 اقيم ميلا 0( ارغب -- اقرب 5 0 ئدننلا 5

 ُُ أ دنهلا نم اذسأ مث مهدنع ميظ : مي لانا م اعلا ف 57

 اوبل دالب ةيقب ةيبرغ نم نومادلاابع 0 01 ىناتسجس دالب

 ىف رابينم 3 مثراددنقلا دالوب انامل اهنمس  ىلذو ؛دعبلا نم

 يمض ءاكعإتصتو ىددهلا رج هلا: نخل اهب عيال لادالل_ كطفافتللا

 يني ركلا ىلا .اقرشا ايهدغبو: لباكأ ضرا..لفلمالا بناخلا

 2 ةجرامخلا ريمشقو ةلكالدلا ربهشف نيب أو جوذلا دالب

 1 يوغا كيرئاجلا نلف مل ع عيسلاولا نم تلا زل ميلقالارخآ

 هيلع .ووبعلا بناجلا 5 هيف مالي يضل دنملا دالب

 دبي لابتملا : نت ادم ىنيصلا دالب نم .ةعطق

 0 رجبلا ىلا هلكر شاعلا رجلا. ىف :نيصلا

 (() لآةه. خذ. اركي. (2) ة[آوص خ. نوغيخ.
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 لناس ارقام ةقلسلاعبملا ميلقال

 ىيلعوي ل والا حلا ىفف لاخلا همس نا ىباثلايز ليشمالو

 ل ا لبج هالعا نم كتلنلا وحن
 ا نيل اندييركس ع هل قرششلا ىلا - ارميبلا

 ثود 5-0 يا ا | د مما ربربلا ناك در ناب يقلاح الا ش

 ربعتلا ىو , يناثلا . ميل قالو ينحلا, اذه ةماعلا ةعطقلا
 47 لوقو 0 و كا 7 اهنم طيحملا

 نم ةعطق مث 07 دال مث ةعرد دالب اقرش اهتمس ىلعو
5-542 

 اذهو ىناثلا ميلقالا ىف اهانركحذ ىتلا ةزافبلا رسيف.ءارخص
 كييكف وهو ءرجلا اذه, ىنرااولك 0 ةذه 8 نس لبعلا

 تماس, ىنأ#لا ةيبرغلا ةيملابلا هذه. ن'ىفكلا سلال

 ةده كلو ىهتني نأ 1 كلاطنكو ةايانن دا ةيولم فأل

 نخل مهو ةررككحيسمس مث 0 مرا 2 :.(3) ةظلبج

 اذه رج قى 5-53 : ةجابنص محو 100 ليابق 2 هيف ةادمايظيلا

 ةيفوحي سرروإللا» هيا ليكم ةتانز ليابق ضعب هنم,هيعلا

 ىم هريخأ وهأ ةرغ كف 7 1 ليحي ومحمو 7-5 لبح

 2 النققع# وون (3) الآده. (. ةناتنه.
- 

 (2) 5[3ه. 4. ةويكتسف 0 ا فسر

 '1"هجحتت ! 27



 ال

 8”0طص- زعل ق] ل011

 [ر' كانا - 11100. 106

 ويف ميكرحلا قاب هو يفت ةيرزغيلا دال ل اد. لاطتاةبيرف

 رحبلا ىاعو الداتو تايغاو شكارم دالب اهنم ةيبونجلا ةيحانلا

 ا رع ةاةرشلا» ىنوءالسةنيدمو“ ةوفسأ طاب 00

 عوبلا د ةدهو ةماتك رصقو !ز رادو ةنابكط الف شكارم

 رجلا لحاس ىلءو اهلها فرع ىف ىيصقألا 0 ى
 يلو لاب اكد دسم ايدو (اارارعلا والبصر: لب "اتم +ظيعملا

 انها اوس فو ناسملت ءايتدعاف ظسرالا ب درخملا دالب اق

 رحبلا اذه ى ا ريازجلاو نآأرهوو نينه نلب د 0

 ل ديج يامل شوا طيبملا ريغنلا نم جرب ىمورلا

 للأ٠ ىهتنيف ارم مدنا عبارلا ءرجلا 0 :برغلا ةيحانلا

 حسفنا .ديعب ريغ قياضتملا يملخخلا نم رخ اذاف ا دالب
 ناك ادئبلخنسمانغلاو تالاثلا أ ميلقالل ىف لخدف الامشو ابونج
 ف نت هدالب وُ ريبكلا كتلاعلا ميلقالا اذه نم ةلحاس ىلع

 مث ةساسغ مث سداب منا ةئيس منا ريغصلا رصقلا ىلا ةينط نم

 0 سالما دم ارم نيوازعا ناتو ل
 هياد ب لرالع رجلا املا, قفو انيس خورتعلا ف 60 ةنيطنطسق ْ
 نا اهي دال ىذع ”ةيبوكعا ىفو رحبلا أذه :نم ةلحرم

 ةليسملا دلب مل وطي ع ةيمتلذلب "ظسوالا برغملا  بونخ

 نردب لصتملا ساروا لبا كتحتر ةرك ةركسب اهتدعاقو تازلا مل
| 

 (2) 3ةكدم: هل“ ةئيطسق. 3[هم. 8. ةنيطتسق, 3[د0. 0. ةينيطنطسق.
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 5-3 فرعا .ةيك نم 000 0 يعي امك

 وكلك لف داي نم ا 0 لا 0 ريخبو نيتعطقب همنقيف

 دلب اهنم قرشلا ىفوزوافم هلك اهبرغ نرد لبج نع ةّيبونجلا
 3 د ا نبا

 را هب نقرب نيت تفل ةيشاسالو يللا ١
 دالبلا تحال كوت َّض 7 ةنوب دلب رحبلا اذه كاخالعم قلفَو

 ةسوس مث سنوت ةنيدم رحبلا لحاس ىلعف ةيقيرفا هل اقرش
 دالب كود كل ثحت دالبلا ةذد نونج كو خد | من

 نوم نازل يفر اوس ا هاف ةصفقو رزوت ديرجلا
 انيلك ةالإل الو دك حا ناعم اول تالسو لبجو:ناوريقلا

 لاح مراكلاب اقالانو يور ىلع سلبارط .دالب اقرش
 «هلئاقمت قو قرد, كج قل اعقف اهرارخ وابا قد ةرقمو رمد

 اهسيزحاب راكب ةعطقلا رخآ نيف اهركذن. ىلا نسمادغ
 فو لكيبلاب ىلا دو كتم يلا و ةلفووتس رسل رع ا
 3 تلاثلا ءرجلاو نادو ضرأ ىف برعلا تالاجم اهبونج

 هر دنع. قطعني .هنأ لإ انرد لبج اضيا هيف رمي ميلقالا أذه

 (1) ل[أدد. ل. ةيقدوس.

 مما عمال

 ل عطس لكلب 100
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 لورا وكلا فق لطم هوز ليات لين لاعدبم لايف

 رمغ ةيلامش نم ىبورلا رخبلاو ناثوا 8 كانه ىهسيو
 0 ادراج: ىوفيون هتيامإلا هيب ةياضت . نأ 50

 نادو ضرأ ذم منه تيرغل 3 عفو يقع ف - 07

 رجبلاو 0-0 ربح لبو يذزطمبلا : 7

 يوب ا ملا ىلاحاب ا

 (0) ةثميلط من اول 9 ةقرب ماثيو اذهل مةةيبرملا

 0 كا لس وطغمملا» قرش قف مث ككلاه رحبلا ىلع

 انقل نب ا ءردحلابا قو كولا نست كانتح اوز هب

 دالب .اهنما لفساو .قينري ىراحض هبرغ .نم .العالا ىفو. ميلقالا
 "للا لا كلا ديل هيا مث ةحاورو بيم
 ايبا قس راما محاأزي ىتح 0 عابس ذالوينلم
 افزلشباءاتتاسل يادوب بزعلا» باهل كوحب .ناقق طرخلا:رحتا نيبو

 ا عورم ةرابطعملا 500 سدد ل 0 مويع هيفلأ دالب

 قرط.عيارلاا رجلا :جوف .ديعصلا ادلب نم نوغاللا ىلع رمي ىذل

 ايقزسي هدام قوارب ميما ةريخ ىف بصيف كلاثلا ميلقال
 رمب' ى ءزلا ئئناثلا بعشلا واع ةريبصقلا ابتتدمو ريصم نضرأ

 اذد قرتفيو نئيانلإ ءزجلا نحل 5 كاصلا دالب دنع صالدب

 (2) ةآوم. 0. ءغ 2. ةسملط.
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 د نيرخآ نيبعش ىلع: رصم تحت .نم ةيناث. ةقارتفا :بعشلا

 نيسعشيل ار نيون اذن ميلا عيمونيو ة نزول (1):قوتلخ ير
 بس اينخ ساو ايبعيمج سدنو نيرخآ

 طولا ةكبطصس ييواقو قر دانك )دال كيجسلا هذه نمي نورغلا

 را ,ى نيبو انايوراذإلد نر ل عو' ةيفل ولد | 5 اه 01 3 3 5

 رصمملا رايدلا يلفاس) ةيرحبلا لحباونبفلا ةده نيبو ةرداقلاو

 يللا ه2 ءرجلا ىفو اعلفو اناريع ةوهحم اهلك
 مزلغلا رحب رك ككلذو كقفبشا 0 اهرثكحأو ماشلا دالب

 1 د 1 دنع هئم برغملا ن كى تريلا 0

 ةيسيجم ىلإ رس (قطعلا اعلا ىلا: جتا رحل ل
 ا ةلب وط ءزجلا 0 رم: ةعطق ---

 ىلا

 دعب ةعطقلا هذه ىقلعو 0 ىلا هنم 0 ةرطلا

 8 1 00 . تاج كف ور 2 و7 ارحل

 7 9 رم ةعطق ءز - اذه نم ةيلايشلا ةيحانلا ىف

 اهفرط براقو شيرعلاو امرفلا اهيلع هيبرغ نم اريثك ترمغ

 باسبلا هبه ىقبو ككلان نم ايهنيب ام. قياصتف مزلقلا دلب

 1) الآدس. لل. ع« ظ. قونطس: (2) آننووم طورت.

"10215 ! 128 



 1 كانا 114107
110 

مهجورخ دعب ليث 1 طا د تناك تينت ال ادرج تق
 ناو 

 نإ يلون ايع خه نيعبز 1 ميال 1 مهلوح 6 كبقو ويصب

لا أذه كك ايع هزازلإ د كلا هيرب ةعطقلا هذه 5
 لكي ةفياط ءزد

ع ىلا ةركذن امك عبازلا هاو اتايقنو صربق ةريزج
 ا

 سشيرعلا .دلب .سيوسلا زينل ؛قياضملا نورطلا دنع ةعطقلا هذه

 ريظعلا ج اذه فوط اناهتيكنو نالقسعو ةيرصملا رايدلا يهنأ وحي

 مايل انذاك نم ابفاطعنا ى-ةغطقلا هذه طخبشت اى

 ا
 طوال ارحبلا قييتلتم [ىكللاطو ةقرعو سلبارط ثفع عبارلا

 0 ما لطاسملا نا اقفال دعب ىللس هرمنا رت
 - ودل لا 3 + افالم انو 0 ترد يفق

 دالبلا ةذه 0 عب 7 ميلقالا ىف لانا 0 قاوطم

يظع لبجح ءزح 2 اذد . ةىلخلا ةده عر 1 الل
 عرج م

اةليملا ةيحان ىف بيهأثياو 38 اغلا نكت قطا هلا لجاسب و
 

تب رانيا قرا للموب
  ىهمسعايو هزجلا اذه ( (2) زواح

 تفطر الاولي. صال 9 هديب 5 0 كبح

 ةلسلا 51 ريل 500 لسنا: و اا
 ا

 : لدح كديع. ىف كيعلا و

 () ة[كدم. 8. 6غ 0( ماشلا لحآ أوس. 2) 8155. 4ك. ءا 8ظ.زرواجب
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 اليلق قطعني مث نقرعلا 007 تن ايهاذ ةبقعلا لامش 5

 لوبحلا ةيؤدرا ا :يملااوايجر انجح اهلي .ئلكلايبهقوس كو

 ىف ربيخب ,.نوصحو .ىوضر الح اهقوفو زاجحلا 00 ىو

 منلقلار بو ةارعلا لبح نيب اميفو اهنع نب بونجلا ةبمج

 ا دنع سدفلا ةنيدم ةارشلا 0 فى ايش 06 3 11 -

 تاعردا ىلا روغلا دالب عقرش فو يربط مكاو ندر م ماكلل

 ءرجلا وميديا ةيمود. اقرتعب اهتمط ا ٍ

 نم لامشلا .ىلا ماكللا لبج قطعنم ,دنعو زاججلا م
 نم تورديبو 2 ةلياقم قشمد ةنيدم ءرمجلا اذهرررخأ

 فكريا سصسب ىلعو امييين ة اكللا نادك 6 ةعطقلا

 ةيحلا فق صضمح ةنيّدم مث 0 ةنيدم قرشا فى قشمد

 ارك قرشا يقو ماكللا ل م عطقنم دنعو ءزم ار ةيسل ايبا

 1 رجلا يح كل ةيدانلا ا رمدت دلب صمحو ىلع

 دال فيكن  تارغلا تنال احم هذلعأ نك نسداتلا 0 2
 مك ا أ راكد جرغلا لاح 0 8 ةفايساوا ف

 ا 0 ءرجلا اذه 01 كو سر افرح 2 يو

 ةنداحم قرش اهدعب اميفو ةيارعلا خياغمو ةيسلد داقلأو ةريحلا دلب

 3 1 ١ 7 0 ١
 ةآبالو نادابع هن نسوا 1 د 052 1 اذه ىف اوت

 يبا ادام دع 20 هئاطتو  هلايق م رسل تا
 ّ- ا -

 500-5 طانزختو ةزيثك لوادحب م.قني نأ دعب ةلحد
5-2 

 مهما 0ل1 ع5

 ل '”عادرت كطمل لمادط*
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 ل”عاطص لتقل لواننا

 1 كانا -1 1 خ10 113

 رو ااا اكابر رار اوابصلا د ناجل“ عفت »د هتفاوفلا نم

 هوت ةقياضم هالعا ١ لاو ةعطقلا هةذهو سراف

 066 0 رخو را لفاسا ةيبرغلا انيقواقغ ىلع

 ظفر دع وادور ةماكتلا :ضرأ» ةيقيو «ناوتحلاو ظخلا "رع

 هكا رح انو قم در انلغلا لوف" نورا ' لكلوم' ةكرشلا

 را يس ا هل
 ل للا لاك هركلا اذه ) ف وكلا ل
 رجلا اذه لخاس ىلع مريجتو ىئريس دلي لحاسلا ىلع زمرد

 دعس و كا: زمره كتحتو ءزجلا رخآ لا دك

 سسك لا كانو فا رو رسل ديو
 هيا 5 لايشلا 01 سر اف اف دالب فك و ابلك ابتدعاق

 راباس قدتحو رتسو راها اهنمو ناتسرومخ دالب رحبلا

 سرك ىنيب د 0 ,اجرأ و اهريغو زمره ما مارد 0

 دا ذآ كال لبج .ىاتسرومج دذليب قرش

 ف اهارو مهتالاجتو مهنك حتماسم اببو ناهبصا حاج ل

 ىلا ىف 0 ع مزجلا فو د حلا 25 يع ضن

 (1) 8130. ل. ءا 8. امسن. (2) ةكده. :2١ ىف

 ىتو ناتسروخو
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 1 5 راذورل | ايدو 06 م نامرك لج دالب لاعبشلاو

 58 ريشدرتو ثفريجو (5) ن ضرأ لنرفلو - 0 60 در - 3 6 اح ويس
 م دو دح اك سزاف 5 ةبقب لالا 06 ١ نامرك

 : 1 ؛ ف
 دلاوقيو ةدرع ند ع يحل اذه فرط 2 ناببصأ هند دمو

 3 7 مف للا
 نات.يس 7 وان دالبو نامرك تزعم 2 قرشلا 5 ٍ
 طقم يطب 3 عل اينعلا سعت ناك 0 نونجلا حق

:0 5 4 2 # 7 5 | 
 ةسو 2 اتسم هن قدام قد 50 نامزك -. يي

 نمو. اهتيؤعصل ىكلاسلا..ةليلقلا#لاطلطعلا..ةزافتلا)طرعلا لذه

 دالب ار ىف ن اتكون 5 اذ َق اطلا 2 كيشبتل ناتسجس جرد

 لا ا ,اتسهوقو. نشحرس :اهذالب نيِهاشن..قرمو ناسارخ

 عمأ نم خللا تالاهتم هروح هيرغ أوم نماثلا ءرجلا 0 _

 دفا ع ضرابو اهضارغ نم ىناتءدجس ضراب هايس يعل ا

 دمعلا# لكيم مال ةده نع لامشلا قىفو اهبونخح, نم

 ف 3 9 غلا رخخآ عفو دنبلا ةصرف_ :ةنزغاابتدغاقو

 طسيوأ اره دذلي يا 1 كارايل ف مث ذابارتسا

 ناقلاطل و دورلا ممدود ا
 راشاقو 'ىيزرقتا-لهدزناططك 4 0 هج : :

7 
 ال نوح > ربد ىلا ةيعلح ىناتسأرحخ "و ساتنلو داكن ها

 ل ا 0 د هنلم 1 ىف راسأ) دان زاير اذه

 1١ للدم. 2. نادورسلا. (3) اذآكدد. ذل. نريشدرن.

 هز ةكدسن (. اح مخمل
 0و

10211 1. 29 

 ممما 8مرات عق

 0”: عطص للود
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 لكرتلاىكلم يسرك, كفاك تل ةنيدمو ذمرتلا ةنيدم ديقرش
 ديدتبجع ا ىف ناصخو ف يول 00 هوه

 5-0 ءزجلا أذه .بونح نم حرختاو د“ ناي امم ناشجدب

 2-0 اطيل انرغم بفرق موا 0 يااا نوم ةرخأ

 ىنح لامعلا | ىلا فطعني مث () تابرخ رهن علاه“ سيو
 ةريح نوف رضي نأ ل ةنمس 0 تهذديزو نايس أرحب رمي

 هفاطعنأ دنع ةدميو 0 د هملاحا ماع مزز أوم

 0 تصوت ابناو 7 لم لرعشولاب ادارعل 0 ب

 انوب ملظعيو عسني ىنح بح اواجخلا ىكوجو اضيا هق هقرش نس منبلا

 ةفابماو رسل هل ةديملا يي راهنال هدج نك دل ءافك ال

 اذد نم قرشلاو .بونجلا .نيب .ىهو ,تبتلا دالب نم جرش

 0 نيل ةقرتبأو قايل ىلا او ابرغم رميف جلا

 2 الب 0 هديك اذه 2 7 ابيرق رق ايا ِ

 مجبل 5 اذه . نم ةيبونجلا ةيقرعلا ةعطقلا ىلا
 10 انهار كلل لاا علو نسلا هدالتات ةريلول ىفوتلا

 5 ا : |
 ا ىيك ل لصفلا هيف لعح هدا اذه حرم قريشا

 (1) 1[كوص. (0. باب 5 1 8.رهنلا.
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 دالن ني كاايبمجتو ربل 2 اذاف جوجاي دن 5 اياب هل حبو

 كلل اوع دلل قف - ليعت .نفنف لحلا ادها :+ضرتعاو ,كعبنلا

 دودح دنع نوجا رس ىف تنلصيو نرفحول ةدليعب .ىفش 5

 لعبا للا لاي شحملا اق دجماللب هلل ا طرلع بيل للا انا
 رلون- ليزر نب ماه يفلاةهلب بولا سيشل اندر ركل لا
 ىيكلانُو ةيقرشلا ةودعلا شو ناسارخ نم نايمابلا دالب لوم

 اهادحيو شخرلا دالب !(بلابح اهلمكأو ليحلا دالت رجلا ا وع

 ناسارجخ فرط 0 عيومتور منيل ديلا لابج لامشلا ةبج ا

 ايو رايضتي اوي ل دق رشم كتبيسهذذو .نوكب> ربذ ىدرغ

 ريفكلب ةيستحت روميو 0 هالي مفطلا !نعذلل ميطعلا لبجلاب

 كاطع ءىرد لضنلا َكراب ديع ذب 92 ءاران_ 5 انكي تكافل

 عيبتابلا لاه لام مش اعل رمنر, قامملا ةيج قلاطبلل
 وح ركونلا اذه ىلعو ةيبرغ نم ذيف بصيو ناجيزوجلا دنع هيأدبم

 نم رجلا ىرش 06ت ناسأر نت نم لجأ دلي ةيبرغ 0

 انيق رشا دع سكر همالو ر لافتة يس سال العسل لأم دعب
 هده لع كرم دالب لك 5 نجلا حليل | اضيأ ةناغرف :

 ةيبرش | نم عسانلا ءرجلا ىف كلاش كل متبلا لابح -

 : 51 4 11 . ضلال م
 هس 0 ديلا 0 اهيبونج ضو ءجلا ! تدم 21 تراؤفل ار

2-2 

 م8ما مال عج رتك

 1" [عطص-عطخ] لمدم-
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 هيكل, اجلالا جا درا رويل الا او تا :ىلإ يفلان دالم هع تسلا
 رعت ىلا ترتلا نم ( ةيخلرعلا دالب يو دالب ؛عرعال اذني

 اهقرش سو ةناغرف ضرأ اهبرغ 1 اهب لصتيو الامش هج
 ايها[ يصح هو انو ءرجتلا, رع : ىلا (فكرلا بور ركعل | 7

 اطلقاءلماو نيصلا يقر اج بتنا ة كم .اةيدبلا نى':رشاعلا رجلا

 نم (5) ريخرخ دالب مهنع 00 لايسللا مق

 3 0لو 00 0 اقرش العا 17 لبا“ ابضيا ىكرتلا

 0 دهم ارددعتيب كك طور ليف تطوف ابلا“ ةزيوزجت

 ةللماعلا َّى فبتهعص ةجراخ ور هالعأ نابل دوعصلاو هفكش ا لي الو

 لافطتت ربك ثلوقابلا» لي-دوسسيو»الاةق ةيمابج ةريزجلابو

 لييييفلاوبناشارحا ارو: اميقارفلاعلاؤيمعساتلا/هرجلا ىق-دالبلا
 لها ةلاحب . نعاوظ . مه ”ال ممآ تكرتلل ت تالاوجم ابلك

 وشاب لال ا جادنلل كروم جا اشو 0
 داعب م كلو مهقلاخالا

 ةيسوعم اب نيبال ف ع .نوزغي م ميل ربع

 راينا سك دالب لأ .نوجرخ#و مييلب ل مهقيقر نوعيبيف

 قارعلاو دعما

 (2) ةلكلدم. 85.662 ةيحلرجلا, 0 ةيجلرخلا (2) 1اوءم زيخرخ
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 تاكو 8 تدك 4 2 ١

 جره هيف اضن كوالا ظلاو لاطولا ”ةهجا قم. كىلافلاج علف
 - ردو ارم زا نيو هلال يعل رحبلا نم ةعطف

 رب رخو 5 هلل نإ ِرَظ نيك 5 ذي ىنل ولاول قا 6-5-5 ججاخ

 دج سعوا هايج م رصقو الاينع : ءارضعخلا
 ميلقالا اذهسزن قماش تطل لسمو تالا طقم نأ كل

 لاو ءازجالا ةعيرال رمغت نأ تالا 0 هياهذ تبوس

: 1 
 يو كلاتلا ميلقالا نم افرط 5 نع رمغيو سمامخلا

 ةريثكر يازج ةيفو اضيا ىماعلار حبلا رعبلا اذه ئيسيو ةركذف امك

 د ل ةسباي برغيلا ةهج ئف اهمظعاو
 اة مث نسطيرَفا م قس قيل مث اهمظعأ ىهو ةيلقص من

 مك جرو ايف تعفو نتلا اهيازجا ١ ى: اهلك اهركذت

 تلاقا 0 رع نم“ قلادلا كلا رسل, ادتع ىتورل رحبلا ٍ ل ا 5

 رم انف سيد دل رهف ناويطاطللا وي 0 ءرجلا ئف ىهتني
 .ةيسا 1 لا 0 ص

 )5 4 0 ةيمر 0 1 0 لادسلالا ف مي
 1 ل 30



 م مهما نوال
5 1 

 0" عانس لعمل لمس

 امزا نا نززتك 4 20 فال 116

 ىلا فطعنيو ور م عبارلا ديلا ىلا ىضفي ل , 1 :

 نوطنو ةلك _سماغلا ءرغلا ىف قرتشلا ىلإ اهاذ () مشطين رحب

 ة:.كامأ 2 قككمذ رد اك يداديل لقال نس يال

 ا نما ىسورلا رجبلا اذه جرمي ام دنعو
 تكونجلا ىت ىغبيو كلاكلا ميلقالا ىل | حرسشنبو 0 جياحخ

 1 ويسلم دج ني ةرحص يطق د ٍِ هل 1

 نيواطيت ّ و رحبلا ل ةنيس هيب نيرحتلا ع هيمج#

 العب عر يف ض 0 اذه ىف ةرامعلا رثكاو كملاثلا
 نيب ّق يق ةيبرغل لاف ظ0008 دالب اهلك ىو ةذم ميباخا

 يوعملا نيم دنع ضير اهلوا 0 طيحملا رجبلا

 ديلا وربح نإ ةيررلا ريتملاب ىلعنانب اداب ا -
 لل ردع اكشن تمر وي رملا مث بكتيلا منا ةقل ةقلام مث

 ةريزج هيف ايهتلابقو ةل و لا لإ

 ةبطرقو ةجسأ مث ةيليبشا ةلبلو | لشيرش نع قرد 1
 عقال سو

 تكور, ةقطيشبو  شايئاو مادا نا رك كبر

 كلا: فوم ايرغ رد رجلا ىلإ
 اير ةنعلق 8 ل قنفاغ عا ةربايو ةدرامو , 2 ادعي

 ةيحابت د مك لك 2 طيعملا ر لا 0 ةدوشأ ةده ترجو

 -_ كا ةيرم ' د هذج
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 م01 م ةمدلأظت عق
 0”عاطص- طق 0 منروكدلا ارهبلا ع ةيروقو نيرتنش 0 00 شى

 قلدبطم قرا ةررج نم ةدويسلا :فماشوو اافنيدشلا ةرطنق

 ريا عم نراعي بهذديو 1 كزغلا ب ءادوك ثم املا

 فصلا دعب ابيف ملاس ةنيدم ىلا هوو رت
 ةلطيلط من مل ةيروت لعب قوشلا_ ف ةزييلط نلت ا ةيي سال

 كيف لاجل اوس ءاادنع ملاس ةنيدم مل ةراججلا ىداو مث

 قرش اضاو جريل قالا كوز ةده ةيرملق ذل, ةدويبفلا نيبو هنيب

 ةرسملا فس نمد (نعيولا ويكلا ولعل ولف نقرا
 ءزجلا را ةنوكرط ىلا قييم م ةيناد مث 1 م ةنجاطرق

 ةيطلش .لامجاتل ( 1 طا ياام و قرعلا 9

 ل 00 يا ' 7 ا

 ناستيح اتم ةدبوو ذلا رنج اضيا | الامش هذه تحت من جلا

 ةشوطرط كح اقرش ٌدخأ ذأ مي بر ا قرم ةلطيلطو ودع

 مللي ةوجأ علق 0- هدد نع قرشا لف ف مث دج يو

 اون يابا ءزجتلاو الامن اقرش ءزجلا ويعأت 0 م ةطسقرس

 يشاع ف ا كة ةعيمج ءاملا رم لقال اذه

 نم ما 0 - نم كوالا ءرجلا 3 ايهايذيلل

 1) 1130. ل. ءا 2. ةروغش“
- 

 _-_ل



 م1010 >11813

 0”اطار 1 طق] لمت

11181-11141101. 150 

 “7 قردلا 0 ب ها 8 2 00 01

| 
 رت ل انهض افنان ىضخن ةنم :ةعطق هبف 1 : يناثلا عدو |

 ةفوشقرقو . ةدنرج ةنيدم هيفو :ةينوكشغ :4 ضوأ ىيسيو راامتملا

 ةينولشرب ةنيدم ةعطقلا هذه نم نا رحبلا العباي :ولعو

 تك وحس رئازمتال كلا زاح ئقلا زعبل اادهأ ينو ةنويرل ١
 0 ةريزج هيبرغ ئفف اهرغصل نوكسم نبق ايللسوبملاب

 نأ لاقيو راطقالا .ةعستم .ةيلقص ةريزح هيقرش ق

 نأند ةسوقرس*اهرهاشم نم ةريثكح ندم انببو:ليم باي

 نسي فايلتم عال اد تسملا نايعتتيم
 اذد وم 2 همتارو ةطلانو 6:تذؤع اةزيزج ءاههتيك اميفو

 لامشلا ةنحان نم عطق  نلاث الر عبلاب اضيا رويغم ءزجلا
 ةذريكحيتا عطرا: نم ةلسملا+ ةلؤولت نضرأ نم: اهنم ةيبرغلا

0 

 تت

 راوصيعم . رهام اذد 00 عدأر لا ءرجلاو ةقد داننلا دالب نك ةيقرشلاو

 ابيكم نوكسم ريغ اهرثكأو ةريثك ةريازجو رم ييرخاب اضيا
 ةيبرغلا ةيجفافلا 2 سنو هبل ١ ةريزح مك زويديلاو تلافلا-

 اني للان رجلا اجيلاوم لااا قفط رفا( ةريلرجو ةلايعلا

 ميلقالا اذد اردد نسال 7 حن عورتعملاو دك للا 2-5

 (1) اللذط. ذل. ءا ا. سشدوغ ان ةريزج-. ذآ نص. ل. سشدوغ ةريزج-
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 ةييدف هينرملاو الزملا"نيير وربك ةنلت ديم نكت ول
 ىبتنيو قامشلا ىف : ءزجلا رخخآ ل | 57 يبرغلا علضلا

 1 ىتبيو ءرجلا نم .ىيناا وح ىلا اهلش , كبويمتلا هاما

 ضافكينملا رهف ثلثلا وحن ةعطق 5-0 ١ ارسل بل لوا

 قفة صدلا 0 هانلق انك حم اطعم برغلا هل اهنم

 ماكللا لسبنج اهنطسو :لوفار ميو ماسلا لفاسا اهنم ىبونجلا

 نسم نطعنيف لامشلا ىف ماشلا نرحل َ قه ىلا

 هسا لاس الظل اي ا
 تسافر عا هر اشاول اننا كيلا اقم
 كالا رب ا دالي“ نم ةفطقا هيلع دظرووعو نال
 00 ناك برغملا ةدبرح نم ةفلطعتما نفك نم وحلو 8 لا

 نم جراخ نوركط نذل ىجتتنم علب 0 ابضعي

 , ! انقل 2 / 1 | ١
 0 ا اا | مخاتم ةرعا ما

 دالب ل دعم ىلا 06 كيوردلا ىلا ايانن كك ؟الر 0-2 أ - . +

 ان 500 50 :
 نيبو لابجلا ةدهق نس 57 ٌدعطَت ءوخلا| اذد ا لفولا

 اههيفا نأ انمدق» ىتلا !ةيباوضلا وعلا نان هللا كلا

 كيفلا مصل اه صرخ دعم ماكللا نبك نأو ماش لا لفافلا
 7 1 ث نيو

 رع ناس د دوس يضل ا || رس
 ود لا 0 ءرجلا 1 37 سوسرطنا 0 رجلا ١ ؛ 1 ١

 06 كلاكلا ميلقالا نم هل ان 0 نسليارظو ةقرعل ةيطلبق

101115 1٠٠ 3 

 م8011 0111385

 0” عامك و1 لهم

 -بكلاف فات



 -م1011601111185

 0ص 1001013

 آن 12

 يفر مل ناز دكتيا من ةيقداللا 0 ةلبجلا سوسرطنا لامش

 رع نيب ضرتعملا ماكللا لبج امو مورلا دالب الامش -
 102212 ىلعأ نايف :ماسعلا !ذالب نم ةيفافعف .ءرجحلا رحآ
 ل د وهو هيب درغ نم ىباومخلا 5252

 وو هكا كم نضعتلا 5 ةيوادفلاب دهعلا نم نا

 كل 0 د
 0 نع كام لا و 08 ىع للامسلا» لب 6 دلب

 للبدعلا قرش ىف اهلباقيو ةيكاطنا هع لبجلا 0

 ” ةصيصملا د ناعم او 0 اهقرش ف 0
 ١

 الكبحلا برع 0 ابيذاحي مآ كا سو وسرط مار

 البجا قرش ىف نيرسف لاق ةيرز نجع مل نيريسف

 0007 امأو ماعلا رمخأ ب يسم ةيرز نينا قبو ةيالح

 اال أ و ها دال وإلا ا ل ا

 ريل كل ورب رابع قربان اناطلا دلو نامكرتللا دنهعلا اذهل
 لا نيرا اهالي داون ايالعلاورىزا ةيكاطنا« دلي _-ازنم كيلا

 ةيطلمو ندعزم دلب اهيفف ةلسلسلا لبجو تكا دلا لبج يح

 لذا ناماعلا | ةدلا ند عرعبو الابن هرجلا رخآ ىلا ةرقناو

 رهن رميف هيقرش ىف ناحبس رهنو ناحبج ربن نمرال دالب

 8 سوسرطب رمي 0 : بوردلا زواجتلا ىتنح ابونج ناعبج

 (1) '[ءالع هدغ اذ !هعمص لعد مصممة تتنكر دصقتم زا سس اتعع : ةلاطنأب
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 1 ترسب ىلإ ونال اعلا لا انماط فاطم فوقك
 ايزاوم ناحب# رهن رييو ةيقولس بونج ىسورلا رحبلا ىف 1 وحلا 1 4 : ( 1 0 5 5 3 ١

 تور لان روحو سشعرمو ةرقنا ىذاحيف ناجح هيل

 5ك نم مند ب طاف اي رغم قا 2 نطعني 3

 كا ىو 0 0
 انكم َْظح 9 ىلا ةريرجلا دالب امو اب رع نمو ةيطصلا)

 هكذا هيوجت دف ةلسلعلا هلك اولا ناكل لح لل
 مق نيبيصن مل اهرلاو جورس مث نارح ارح ملةن :رلاو .ةقفارلا

 هك يق نم ءرجلا رخآو ةلاشلملا ل نهض 557 1-0

 رهن ةعطقلا هذه. طسو, ىقاارريو هقرس نماعرعلا وكلا انك ل
 1 0 اع هي : 5
 نارسميو ظ3 ميلقال ل مناكير ةلجد دق 28

 للف مالا لالاو اطخ د نا ناار اس ا

 كاي كس مث حورسو ظاشيمش : ىبرغ ى

 نيلداطلل | ءزجلا كلا جرختو 39 ل ةقفارلا كتيرخب رك ثلا

 كيسان عل ملل - فيستا 1 قرع

 نردفم 0 ءاسلأ 6 رمان ءرجلا كلا ءاببتو رت

 دولبكت ادع قر نأ مق ةريزجل |! نذل ةيبرغ ,نم ميلقالا أذه

 ءرجلا 3 تسرق" لا قرريشلا "ون ىو مخل الا

 بوبج 8 مم اظطباه ناهبصأ ل دح كعكات ا 5 تا

 , :؛ |

 ب لح -هنتا



 ما 0 180011115

 0” [عطص؛طق]1 00

 مزال ن1 الا 1

 ءزمسجلا 0 نأ ىلا ابرغم بهذي لايشلا 9 ةرخآ
 3 ىن تيل كف ا ران لوا نياواسلا

 ١ | ا ع ! د ا 0 0

 2 ا رم تايرفلا 2 ابيونح ند ةيبرغلا ىف

 ا د الان عيارفلا ءاكلنادتم ةلجم عرش .اهيلامع
 لابشلا نع لودح دكا هدم ا ايسيقرقب 9 رع نمداسل |

 0 ل ا تم ل ١
 ند رو و اهيحاون فك رع و كرار ا 02 ١ ىف كياعم

 برغب رميف بونجلا ىلا فطعني مث ديعب ريغ ايسيقرق

 2 . _- 0 2 ٍ. 46 َُ 5 ١ 0 - 2 1 3 ١

 مخجحتو أف 7-5 هلع ىك 0 او

 20 0 0000 , عبو 00 0 ريف 00 حشد

 رسدمككر ل 203 قرش 0 يه 0 صوغيف 0

 اا نم ثنيه ا ةناهس 00 اقرعم ةيحرلا نم تارفلا

 دع ةلحد قى ةيدطب 0 انيمزتخ نمر ابن و كيلولات 5 ع

 اذ لاب ناسا ايلا ا نط لعد اذاقةلع د اوبنةانلو ادب
 هلكشملا دل الا نل ايذ ذامو ةدقتم 0 ا عمد رمي ل

 اةلانشسا ند رمع نبا ةرب رحل رديف ةثينس - ةارعلا لج

 )دو ل «:ثشهحح دس ةثيدعلا .ى كحد تح مك 5 انما ف

 4 ل . ذا ةَنق 9 3 خد ا فقدت ه 8 03-52 :طحتق
 لل وجس - 3 2 ىكد . ف لا ب 3
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 ةيسداقلا برع ىفو انو ةلاهس اع رمثو ككلذيك رئغصلاو

 قلع ايونج رمي م تارفلاب ظلتصتيو. ذادغب» للا مهيمن ىلا

 كارفلاو ةلجيولا لاين, راف ادفو , ناهااغا/ه لع قيراذ رحت

 ةلجو ريب طلتخيو ةايرجلا دالب ى ذاآدغبي امهعيجم كي

 ةيقرعللا ذيج نم .ئتاي رخا "ربت ةادغبا, ةقراغم_ذعب ب (تارفلأو

 مث اقرش ذادغب ةلابق ناوربنلا دلب كل ؟لدتييو هلع ةيلاعسلا

 اقال/ ىلا هجؤرحت« لبقا ةلكتدب ظتلخخيو ,ايونج تفطعتي

 (راويلح لفي لبملا دخ اينرك وطو :راجلرلا ١ - مجاعالو

 ءادبب اللب اهضرتعيف هزجلا رم ةيبرغلا ةعطقلا امأو ةرميبحو

 ١ 6 ا 1

 روزرهش لبج ىيسيو ةزحا رخآ ىلإ .اقرشم مجاعال ليج نم

 دلب ىرغضلا ةعطقلا هذه نم بونجلا: ىفو (نيتعطقب اهمسقيف

 ةنييجان ب بلمستو ا! !/اهينضايرع لامس و كررغلا نر اجلا

 اهلامشإ فو ()..ذقواهن_ دلب 00 ىو: سولببلا''دالب ا ,ةعطقلا

 دينعا اقوشا ووفيادلاو نيلبجلا ى قمل جن طرغا روز عيقفللا

 دحض والد كفرط ةيناثلا" نيرغضلا ةعطقلا نئفو عادل رخآ

 قاردملا, كيج ارم! لينال ىكالاو ةغارملا اهتذعاق .ةينيمرأ

 (2) اللدص. لل. ءا 2. سوبا.

 1"هحت 1! 32

 ممر 60)ل1 355

 (1”عاطص[ءلطدل لهنا



 مما نوال عم

 0” عانرت 1لدقإ وجلس

1] 11010 1] 

 ريطعسلاب ريببكلا .بازلاو اركالا ن كاين رهو امر اخ لن "قلوس

 ةلهلج نم ةملتلا هذه ارمتآ نه هيازوأ نم 'ةلخد ىلع: ىثذلا
 ةسيوازلا» ئفو .ىناقليبلاو زيربت :اهنمو:ىناجيابرأا -دالب قرتشلا
 وهو _نئطين رحب: نم. ةعطق رجلا اذه:م:ةيلاوعلا ةقرشلا
 ةلابارطعا نف ميلقالا اذنه ن اع عياشتلا ءرخبلا 6 ةماوعب

 ان كيفي: نيوزقو ا نادمه اهضو قيولؤمل دالب مظعم هيون

 لفل تلم امطغا ةارادزتلا "ىلا الزينو كيلا 00
 مل قياما مداخل د اهينافد علام غياب وب لاح رفيق فلا

 نايت 0 ميلقالا لأ ةسداعلا هارب ايد

 واحب طيح ل كيل ةركذي رم توزلا دهقدستب 0 قارغلا

 ١ 0 .6 1 ١
 طع تى معلا 5 اذد طقشاو ةيقرشلا : ١ | ف

 أ توهم لائسلا ةنرج 51 تلاثلا ميلقال 56 نائب ان | ف 5 1 1 . 1

 قحمإلا قعجلا فرقا هيف: .وطغنيو 6 مث 'راهاق كلام

35 
 اودع ءابلعلا'يلوبشب قال“ ىلا دارس فعل قلامعلا قلبا اوشا
 لعب ايرغم دق ط

 00 5 : تار 7 917
 ةيدرش 36 ككرلا دلي ل ةتزأدتنسأو نةعطعتم اذ 1 لقتشي

 ةيونح'رطو ءرجلا بع 0 اره ربك زكا وطعم نم ادد

1-7 
 نورفلا ا تد اكو 3 ايعلا نب اح نق نيوزت

 علا لاو ىرشلاا لانلماف : ظ
 ا را كبساو 5 000 5 عقر 6 1 | اهاذ ةعم نلضتم
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 تيم. لاسبجلا هذه نيب. اميف ناتسربط دالب سماخلا ميلقالت ىلا
 م م ب

 ويوم ار 0 يس 8

 1 ىنح دافي ىلا“ 0 0 اقرسنم هند نتي

 اذهو ىرلا لبج نيب ىقبيو هبرغ نم نماثلا هزجلا 2
 ميلا نينا كميف ناكحرج ذدلذ هايم اذن 5 قت نم كلدهلا

 ةنفب ابق 52 ىلا 5 0 يي كيلا اذد ءاراوو ماطسب ايف

 كيف: _ناشاق# قرشا عيدوذ قاهر يرنزافر قوق ا ةرافيلا

 رم قيحلا اذه ةيفافكولةابارعسا كلب كب ب 3دل 3

 ةيسفيف نواهتساؤيست نس رولي والاب ديلا سار ميلا
 5 ل "
 انادجحاولا هلام 3 ل ا دلي ةزاغملا ق رش طا مو

 ورز اكو نات دلب ناحرجا قزاشتو هاي فو ريئارم
1 

 0 يما دوا اداطلا نك هده ةكونأاق 1 هولا رم َنضْوْظَو

 لابشلا 0 ءملا ةيراز هههع ات وظيحيو ؟ايسدألب ويعقوب

 براق ميلقالا اذه 05 نمانلا 3 ىلا ىف ةلافع زوافم قرشلاو

 0 كاملا ىلإ درا نسم انهاذ 7-2-1 : ذبل 3

 دل 8-1 ةيناجصورتعلاو ةيرهاطلاو' ناشازحخ :ذالب نم
 اغأَو 00 ةبعب ,رغلا ةلودع

 0 , كال ة1 علت اع ' اعل
 ككبح لني ةيللودجلا ةيسبرغلا -ةب ,وازلاب طب 0 ذي وذل نم

 11 جرو دابق عيال 0 نيمرابل ناتاشا
 و



 معمر عممالا عض

 ق:[غطص- ]لدم [ل هانا

 [ر'اكاناا -[ خ10 : 1106

 ةارقا“ دالب ةيقب .اهيفو ةيوازلا دب“ طيحبو هينبارغ نم ءرجلا

 0 قاطقوملار ةاره' هكييباا يملادلا ناكر 2 4 أوفي

 لف حوزشا هوقو تب ا ' اعف باستا

 ميس اراجب دالب ةنم فكونحلا 5 ءرجلا اذه نم نوعيد

 ةدنج اهنمو. ةنسورشأ..دالب مث دنق ةرمس اهتدعاقو ءدغصلا .دالب

 2 ةنفسورشأو ددقر مس نع 0 06 اقري درج ةيوخ

 ردها كابرس قداملاةيوطرا عوالينا و اس

 بنيوا يعل ١ ىفاصساللا ءرجلا نم ةعطق كاتو اقرش

 ئنلا ةعطقلا هزه نم حرختو ةناغرف ضرأ ةيقب ةعطقلا د

 قيمادلا رجلا ايف ااضرتعم ارميا لئاشلا:لزهن عشانلا عربطلا ىف

 هزجلا اذه. م, هيوتخم طنع :ىوعيج ربن»:قفا تلصي ايلا
 وتر هنلسعل :طليغمو  مملاعلا ميلقالا ىلا هلامش ىف نمانلا

 رجلا جما وجرخم لايق عمرا ظجتو. كيلا /ذالز مو“ نم

 وطفل بخ لب لتاسلا واين اسس | ىلعوا ةناعرف ويف عساتلا

 لاا [كفرهت سريا ا زاقتم . ةااوطعن لا !نسماعلا عيلقالا نم لوم

 قداقلا ض هراب اطيحم عساتلا - ءرجلا 11 جر نجح ليوملا

 531 ل 100 لذا لياجتد ل قف. لوطعنيا من

 فركب جتاعلا نفاد نيبو كلاثلا را ف ناهي ديفرويو لا

 ضرأ راكم ةنيبو كارا دالب ءجلا ل ةدسو 6 لبجلا أنو 0 0 ا 3 كلا ع 3 ٍإ 5
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 مسلسل جلا أذد ةيوأز ضو ةلطعم زوافم مزراوخو أر | اهب

 فو (وارطوت ف اكتسا دلل اهينواةددح نصرا قوضلاو لامشلا

 نياسلاو ةناغرف كيا وكل لقال اذه نم عساتلا ا

/ 
 د) ىف ةياخاخلا ضراو بونجحلا ىف ةيخلرمخلا ضرا

 7 م

 02 ناد كفا كانك /| ضرأ ةرخآ ىلا دلك ء ءرخلا قرش 06

 ئلعو الفرعي هريجلا للا ءانافزق, ناك !ىلا هلك ساعلا حبلا هيلا ل اند 1

 ٍبوجامو وجاي لبج رهو فكان الا للا نم ةعطق

 سماع ميلقالا

 هقرشو ةبونج .نم البلق لا هاذا رومخم :هرثكأ هلم نزول 2 ىلا

 ميلقالا َّى 0 2 ةيبرغلا نمل ةده م احمل / رحبلا | جذل

 اماف ميلقالاب ةطيحملا ةريادلا نع .عباسلاو نيداسلاو شمايغلا

 نيس عمل اب ا صامل سلا لع مارد افكلاه

 ريفا مسلما ةيرارسس رطل لا راع اا
 جلا لوا .نيعركلاب ناعوشزا روبط ىنشلا .نئلدنالا بوش : ١

 اهيفوج 0 . وا ةكملشو برغلاو اي نم

 (د) آ1.عو دددص. ةل. 0 دز ة1دم. (. ها .٠ تع

 0 9 (3) 1130. ل. ولم م هم كنتم.

 0'1ج1 ! 038

 2 ا

 ممر همدا حط

 ل'عطصاكطقللمانظ. ّْث



 1[ هاقالا 1ك خ10 11 150

 نصرا اييبلايع ف اا افعل اهيض 4 ا اعيد ما

 يل لا 5 َّى تزد ان لع 0 1 ذب د

 قرش دالب نم اهيفو توقعي ةأنعمو تحليق دلب فيلا

 ا واين ناكل نفي كلاازجل طع نزلوا ةييدشت لينلدمالا
 اهيحش اىياع, ةتلطن ملا ةقشو اهقرشو .اهلامش :ىقو..ةلاتشق“ نع

 اهنيب .اميف ةرجات م ةلاطسق ةنولبني' . برغ قو الامشو اقرش

 ايذاجم ميم لا ةعطقلا أ هزه لقمر لضرتعيو كمرنيشع رب نيبو

 هنن ا -- ىو 0 ل 0 لا عضل

 5 : | ةما : تي
 0 < قولا 0 0 دنأ لبق 0

 ها راع وبرر يحاك لجل نار

 ابنمف جترفلا منا نحس ةينوكشغ دالب ىلا  ىضغن امل ناويأ

 نيل بلا -- ىلع ةنويرأو ةنولشرب عبارل |! ميلقالا ىف

 اال ايلا يقتارلا ىدلملا دل وتقول
 اههن نانا نيوي كطتلا اناويقذترجب نع الانسة كولط

 نتلتسم اةبالطم كسي قلع, ةعطقتف. قرتتلا .ةبح نم رجلا

 ا رفملا, يعبلا ىلع اينيوب ارهنا تاترُبلا ءارو' ةداحتلا هتقؤاز

 (1) لآدم. كتنلغرب. 17 كسن-فغرب. 2) ة[كدم. ل. عع 2. ةبلطن“

 0. ثشغر.
2 
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 ةنونيب دلي, تاتربلا, لّيجا اهب. لصتي. ىتلا .ةعطقلا نمار ىلع

 ءريصتلاب لاش ةيلامسلا قف 0 ةيحانلا ديففعا : ا هنعيزملا دلل
 ىفر لحفل ربك ىف روزا رعأ للا ةرفلا, نم وطننا وضوا
 وكطبت : درا ايلاف قو قينوكلم 0 هنم ةيبرغلا ةيحانلا

 نم ةعطق ةينوكشع دالي قرش. ينو اها كد دفا اه ردك

 نا ةيلب اح قريرضلاك رجلا: !ذهإ!يفا لكللحتلا ىيورلاهرجفلا
 2 ةلخاذ 0 او نر كحفع ماليبو كاراضإ»ةلزلف نووخلا

 ىلعو ةونج دالب الامش .ةعطقلا هذه سأر ةيلعو ارهبلا : نم نوج

 ةنمس ةلعف لادم ىفو نوح ثبنم كبح لافعلا 5 اند

 راحل نم خاطب ةودج فرط شآ نع قرشلا ىنو .ةنوغرب ضرأ

 نم لخاد نوج اهبنيب ىقبي هنم جراخ رخآ | فرط ىمورلا

 ةييطقلا ةيرر ةردلا بينزل عزا و طسم يرض
 وم اينو 1 ار ةبابلا نكي ةجنرفالا "تكلم عوشوك

 ةيسلا دل يطلق ىلا كاف ةلوهمل ١ بلا ةيميصلا ميال
 نم اهطسو ف ل وعلا ابيياجع | خرصو رابخالا قافؤرعم

 اتهفيصفل# ساتلا طالبب .هعاق شوزفمبفرغملا ل قربثمل ؟يلا

01 
 يو ب نانوفدم امهو نيضوااوحلا رم سلف 6 نيايللقل 2000

 اذ ياء ويتم ادوخا لإ ةيضربنا ذالب .ةمور .دالب نع كاسل ٠ | 5 1 ؛ 5

 قت ]اان دل ةمور (1) هدوج عع اهعاللا رجلا 5 نيفرطلا
 كيور

 1 ط[آدم. 3٠ هفوج.

 مريم عمال عج

 ل”عطصا لدا لمتال-
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 0 1يطصععل؛ ه1 لهاننت

 [ن' طاطا -[ 114110107. 10

 000 017 نم ةيرولق دال كو لع ا مر هانم دهسا كناجل

 جلا أذد ىف 59 ةقدانبلا 5 م مير انلامش ُ 5

 دحلان ىلا لايمللللا يذاع وب ايرغمر لتتلادلا:!ةلذعلا

 ةقداينلا' ذالب رحت فريثكح , هيل فاو اهم اي رلدلا هاج نو ميشا

 الفقي هلاقق نمو طادخلا رجلا نيبو“ هنت اميف . ةيؤئح ف

 1 ايس قرا ا ناس هدالإلا ميلقال ىف ةيالكنا
 ادجلا دع يسيلخ نيب ةيرولق دالب .هبرغ ىف .ميلقالا ل هذ . 5 ١

 رجبلا ىف 0 ارلا .ميلقألا ىف فاجر ايام سدا لح دولا فلولا

 هحوبس ل رحب قم اجرخ 0 هود رووا ب هور |

 ةورحما»: داليب ةياولقمدالب اما نينوي دلادح نلبارناجعلا

 ةئورط قكعيدمو عوموولا 00 ةقدانبلا 1 ١ نيب نوح ىف

 تطرب قولا نحنلاب ىنوذ عبارلا ميلقالا ىف ىنوجلا اذه
 ةيعس .لا» ءاجاذ يبورلا رسما ص ةقدانلا عك 0

 اننا نيجلارخ وغلا ىلا للتي لابملا 4 | ل ايذاحتم  نرغملا 1 فليلا اذيعلل

 نال سب عع سدس ام ا ند

 مم ممأ هرم ةىالكتا دالب 0 550 اعل ةلاق جفني

 ايي نيبو هنيبو 3 ديبلا أذه ىلعو تكحذن ايك نيينامللا

 ا حذ ا ذاك فق دال دال ل امينيلا» لبا نيا امادئاغا جلا

 يركط دع نيب ايللا دالب م ا طال رج 1 كو
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 0 ردا مقا لوطن 30 اذد نم عبارلا 8 ىو سلك

0 

 اههنم 0 كا دعو ا للاب 3 جرخ ضي

 القطر 1 رجلا علا قير اجبفا نوبل دوال خ9
 ف دنرو 7-5 0 0 نم 0 م

 0 لا ميلقالا ىف ةلجإب انام | لامشلا 20500 7

 0-0 لا اقريشت ففوق 02 نم فطعنيو

 0 رم ةدعب ومداد هلبق عبارل شضعبو ىيفاخل ءرجلا

 كليعلاول دد م رش ىف لج مقل ةلكلو 0 كن 0 نيكلجلا

 ديد كلويكر اذا ةماخعلاو !ءافنألا اراتآ ري لاشا يبوس مما ا
 1 . | أ 00 0 3 ١

 - 0565- 08 ورث زوجا و 5 00 ىنس لأ ةعطغلاو | 2 احلا

 هيدا للحلال 0 دل “أ ل 86 السما
 تناك ىتلا ةييطعلا ةنيدملا ىهو لامشلا نم ءزجلا رخآ دنع

 هدوم فدع ١ ةيدودقم دالب ابيف ءرجلا ازد نم :ياسظسملا

 00 أذد ىقفرش ىفو ميكلم كي |اذانعمو 0 يبا

 دهس اؤلل ايتطاز“ طا اكاد وك وعط عرطلا ا لا

 2( اضرب هندعاقو راجعا هيأ كن ايو 0 لل تالاجحم

 فر احمااما ىلا مال اهنيلع ميتبلغو 3 نس

 ةيبرشغ نى ,ىم قالا اند م ع ا ,ايمخحرلل 00 5

 ذلة ىلا ركل ىلإ اقف ل فلا. اهو 0 1 ادخل

 ١ ىل. ©[ آل. نيد انولل. 0. نانويللا (2) 3[هم. ل. ءاظ. ٌةص .8132 )1(

 '1'هح15 !.
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 0 طنط ]لمان

 رح ايد - 800 د فال

 تارفلا دمي ىذلا بقابق رهن ةيرومع قرش ىفو ةيرويع
 ا ا لا ف قدي رانامكلانو قدح نم 0

 00 11 دي لارج راق لزم لوصف لبق تارغلا :طلاخب
 رسب ة 0 هدد 3 كك "انهو عارل 0

 0 يسم الا د نيف ند 00 ذيقرش ىفو درك ذ

 لا وا( دعب ادع ةطلاعل قتل هنازاوم قو . دقحلم
 ا كيلا كروز محلا اوف رغ ا قرشلاو يبروجلا نينيورتلا | ٍ

 ا تاك وود يقر اذايفا دلي ةلخ د رين تم ءاذبفأ ىذلا

 اهيفو ةيبادح ةيبرغ اجا نيتعطقب 2 انذد 3 خب ةأانركذ

 0 ناهفيوم بلاير ىلإ اهيلف ا وراظانلت نبك قيوطأ "نضرل
 ابك ةيرو ومع ضرأ ببقايق وهن هم كدي ىدلاا(كبجلا

 بدلا ىنف تلا ىلع ةيج ةقرع ةيلاهش ةيناثلا ةعطقلاو

 208 ناقليبلا دالب لامشل 0 ارفلاو ةلجولا دادي اي

 اهرخأ ىفو ةضيرع ىهو بقابق لبج ارو نم ةيرويع ضراب
 1 ةردعللا :ةيواولا ىو (1) ةنشرح دلب تاوفلا ءادص دنع

 نك اولا ججاخ ةدمب نكذلا سلكي نم ةعطق و :لا

 لع ترض ذدو هبح ف 0 اذد ا 0 ل ىتو

 نويفلا#فيدادلللا ءزجلا ل كو راج ين 01 3

 (1) لآن. ة. ةنشرح. 11 رح
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 ِ 101.021: 3ك يل 1 0 5 .٠ ا 5 أ
 00 0 مقيلفف ايلات كت بر لَو بنوتسلا 5-5 كر ذرأ دلي ابيفو

 اانوخ ضو ةعد د مث ل ثدي دات نزرأ ىقرش 8 قو نايا

 تع ا 7 ا 1
 تلال ىنودححلا ١ 7 لكك كان نْكَو ةينيمرأ ةيددم وراشلا 6 ننارجاب

 قرش ىف ةفاربلا دلب ىكلانه اهيفو عبارلا ملال 5
 داسلا ا 2 ةركذ دامت دقو انقر ا ب دارك تكل 16 )ل بج

 سابق عارلا ميتال و نزلا اذه ىف ةينو دالب ماتو هن
 ا اذه 06 8 لناعكرد دالب ابيف قرعلا ةيح نم 5900 كك هدا :

 ىف 557 ناتسربط رح نم ٌةعطتق 7-5 ليبوز ٠١١ (ذلذ انور ٌ

 رجح 2-02 "2 عباسلا 0 وم هرجلا اذه نم 0 ةدانلا

 رزعلا دالب نم ةعطق ء: ءرجلا اذه يم هلام نم هيلع ناتسربط

 ف ةيرحبلا ةعبطقلا لكلا نم ءافببو م 7 و

 0 برغلا تدين ل شضعبب اهضعب العم لاك لامشلا

 كيب راكبا دالبب ةطيحمو  ةفطعنم ةيق رمتو سماملا ءرجلا

 اللا هل 3 د م 5 كددع عبارلا 07 كبل 0 د ا تت ىزأا عد ا -

 ا ماكللا 00 نمو مامخلا لفاسا 5

 0000 انئ ءزجلا اذه ىف ةيلايشلا ١ ليد هذه وكل

 ىف ةلصتم باوبال 0 اهبونج ىفف نيبناخلا عم قضت
 ندا ةفيدم دالبلا ةذه نم ةيلعو ناتسربط ركب للا !اةرتشلا

 اهيبوساوكا كا ع ريش داس ناكل

 (1) ة[دص. ل. ها 18. اهلبج.



 مما ع وال: ع5

 01 ةطصت < لهل لمحل
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 اسبح كر ذ ةداع قرف قرا كر اهنفو ةينيمرأ د دالبب

 را دورا بط رس لا ةلطتم ارارلات دالب ةيبونجلا
 ريرسلا ةكحليم اببرغ ىف ءزجلا اذه نم ةعطق لابجلا هذه
 ةعيطق هلك ءزجلا ةيواز ىهو اهنم ةيلامشلا كر ةيوازلا ىف

 دكت طا ظيسفلا جام هدشياةئذلا نك كاد كيلا لو 7

 اهييلعو اوهرسبلا دالب ع نم ةعطقلا ةدبب نفعتو ةركذ رم

 هدا نايف رج اريل دال لسن فدك رارط ىلإ ابن
 راك ارا ىفيمقاا ولا ىلا درعلاا نم 0 ةيجلا
 او رلألا ةنيطم:اهرتحأ دعو رويخلا ص يسر اهني كيك

 ا ل ىبتنن رزعلا ضرأ نم ةعطق زجاحلا اذه

 معاد ىا ا

 روسغم هلك هيبرغ ميلقالا اذه نم عباسلا ءرجلاو الامش ءزجلا
 مع اعدلا عبارأ ارلا 0 ةدونجت نم جرت ناتسربط رحبب

 مليدلا لبجو ناتسربط دالب 0 نأ" ىكلانع, انركذ ىتلا
 يكل اهيل ليم عطلات كوع فال ريوق هل
 نسم اهب لصتنو عبارلا ميلقالل نم سداسلا جلا ىف ىنلا
 تن قراسلا نبا قضاسلا دجلا» مدا ىلا ةعلعقلا اهلافش
 ةئررعلا ةيلابثعلا هثيوارا دنع ؛ةعطق .ءرحلا اذه نم نيكتنتو

 يلا انههبم قبو ركدلا اذه فل تلا ربغ اههف ب هقرشعإ

 ترد لم وحلا نم هك ستتم ا قرشا ةيحان ع

 ادسع
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 [”زبطصعكلا 31010111 كيراضو تخلع ةناكر ١ نزلا مهل لاقِيو 2 . تكرتلا ملأ ل رغلل

 مسد ل ايو ةعطقلا ةدبرب طخ و ىارل ١ لا ته اح 00 هول

 محل ام 1 | 5 6 ناعنيف و لود 1 0

 داتا ةميلقالا بف :ةكيقبا 11 ةعق .اهأذن هلي طخمت ناتسربط

 هانم 01 تكللاخ نول دقر اق د دف د ممم قطعني

 وف انذاك لا 0 5 ىضاعلا 6-5 | 4 تهدي 5 |

 وأ يدلل 0 5 3 : شرخ يدل ني دعت بلارلللل
 :رمجلا قف بكرم ضر تالصتاو رزحخلا ضراو  07ثلا 1 ١ 9

 ابدل يحل ا اراد !!ناهل ادرنم
 ,٠.٠ 02 71-2 هي

 0 1 علا ميلقالا اذه ن نم نماثلا ءرجلاو جيناي 0

3 3 . 10 1 ١ 2 

 ةيبرغلا ةيبونحلا ةبجلا ىفو ترتلا مما نم زغلل تالاجم
 اهرود

 هددت نضر“ ع 0( ا ةرييخكو ,اهنأ ابيف ىمىصإب بو 00 ةيايثلن

 ةوطصحا قلبت اهلنا كافي ىتلا عزراوخ ةريحتب ! قيس

 .نوفغرغ ةربح“ هدم ةيقرشلا 00 لق انيككلا 05- نالاعملا

 ازد نم ةيلامشلا ةكياكلا 06 06 اهوامو 07 ةيامعيرأ اهرود

 نبق بودي ال 00 ءادلا كبح هأنعمو (:) ناعم لبج رجلا
 0-3 : هون عل مارا 11 ب

 ير ةربخ“ 1 2مل 5 : | نحاب ليعم ى 2-9

 (ذ) ةلهم. 2. ناغرم

10111 ٠ 35 



 ل عطصتكطقا لمست ةيلشلا محق تع ىهسي انش 7 ا ةالاغلا رجلا 5 9 0

11-11411101017 100 

02-- 

 000 انادي لك نمو ةنم بلجتتو ةريحبلا كنيمس

 يالا ناعامبل فرصتي: اهلذاع رصحش اييراغبا 5 نوبل اضل

 "8 نسم شكذا دالب ميلقالا اذه نم عساتلا كلا بن
 داك ةيكاميكلا» دالي قمبر اعلاباذالب يبرق ليف كيلا
 جامو جوجايب طيحملا ايافوق لج ءريكاجردا ياملادقبع

 و ينل راو كيبعلا قيما ش فيحمي

 كي ةايلاج الل ناكاومو_ زمنعلا ا 2 ا

 ةتيناتي 0 لبق عبارلا ميل كقول نم :نشاعلا ءرجلا رخآ

 انيرغم داعب ل ملال ف اي ىلا طيعملا رجبلاب

 ظاحاوأ هدصن_ رود د عبارلا ميلقالا نم رشاعلا جلا ى

 دفاعا م ب جرخ مث ةيكاميكلا دالبب انه ىلا هلو نم

 10( كلا رحال انو م رديف تب دذق يطلع ميلقالا نم

 0 اطر كي كازا ةليطتيس رجلا نع انوي ةعلظت ضيربج
 : 1 2 : : ١

 مارة يفرش د عيباتلا هرخلا ىلإ جرخ من ةيكاميبكلا دال
 يب ىلإ كتاوذين ااامعلا جيلا افيزق قلصت, اة نعال

 انا ىلا هادا م ليدافيلا متو 0 06 ا

 قيل 7 لظب 4 انهيوع يلا ل ةقود 0 ةي 2

 3 - رشاعل ١ ءريل | ىفو جوج امو تت اي دالب كريو كي
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 مما عمد 8 كاك

 مدعسام» طيحملا رجبلا نم ةعطقالا هلك هيف ةلصتم حوجاي ضرا ميلقالا

 ةعطفقلا الاو هلامش ا د مر ىف اكزلخ كورد

 ن1 ال اووحا نيك ركل ةيح ا اهلضفي دل

 ا وجاي ضرأ هلكف كنك فاح ؟ويحلا هيف رم
- 5 

 نيباسلا بلل 5 | ١

 اقرشتم رادتساو ةقصن نم رثكا«نخبلا 0-0 لوألا ءزج

 كا ةييعقر كسلا ةضح الا عم بهذ مل ةيلامشلا ا عم

 ييكفاو ةيناوزملا 5-5 نم اوم ياو لالا

 1 نكيشرطا نيف هلك درعا اذه يل ا ةحطق
 ا هوما شرع 0 سنفنتتو هيف رويدا انامل لا
 ةيانراجلاةببرارلا“ نوي نيهزطلاا كريد 1 يفز ةيفاظرب وكلا

 ىتلا وطيب ضرات“ ةلصتم (» نباص دالب ربل لم ةيقرتكلا

 ني ملال ل رم ىناثلاو لوال ءزجلا ىف اهركذ رم
 هبرغ نم طيبحملا رعبلا لخد ميلقالااذه نم ى اا هلامشو
 قرش ندى اسلا ويظل سسوتكا ا 1

 ىرخالا ةعطقلا اهب تلصتاو لوال ءزجلا ىف ةيناطرب ضا
 قليطمبلفلا يدا رفيف ناو ا هعمل + لانا يركشوع لايعلا 2
 ةريزج نسم ةعطق :كلان» هنقو هيلا د ذو ىلا

 1) زة[دم. ل. ©« آل. سبلاض.



 م01 8عع مذا عالانك

 ل: عاطل ١

 1ك -[ 1411010 110

 انهو (ةيقسا نراع ةكيتعم ةعستم ةميطع ةريزج ىو ةرطلكنا

 هذه بونح ىنو عباسلا ا اهتبقبو مخض 5907

 ملك رجلا /اذاه_ نيم( ىبرغلا :قصلا/ ىا| اهتريؤخلو .ةعطقلا

 دك 4 دالب مث اهب نيلصتم شندالفا دالبو ةيدنمرب

 مال ااهسلكوا اهنكلع اقرش ةينوعزب دالبوا ءرجل !ا اذه ىنم ايرغو

 ءيجلا اذه 517 ىقرشلا هيدا اف َنيينامللا دالبو ةجترفالا

 ع ضرأ من الامش ةينوغرب دالب مث ةيالكنا دالب هيونجت

 كلا فلا هي 0082 ملا نركب ةعطقا ىاعو( ةينويطغلو

 00 ءرجلا ا نيينامللا عمال اهلكو ةدنرفأ ضرأ ةيقرم لا

 بوبجلا ىف مم) ةيناوي دالب ةيبرغلا ةيحانلا ىف ميلقال اذه نم
 1 تضف اليو ورب ا هيهات سرا ال اعلا يوفر ةييوعش دالبو

 لبج امهنيب ضرتعي لامعلا ىف ةينولب دالبو بونجلا ىف
 الايشلاب كلاي قايلرحاب ا عبارل أرلا ءرخلا ىف الخاد طاولب

 ف ليهورغلا نسما نا ةفيطمما دالتااقو كا ارايمملا

 ١ هبال ةفياونجا ضراةعنونجلا ا كك هرجلا

 ١ يارس ار
 نا قوش. فو ىقرستنلاا ىعنلا ىف قي: ا ىلا اير
 ل اسونعلا 8 0 0 0 دالب. ةيلوثح

 ربجبلا نم جراغلا جب | ةينيطنطسفلا

 (:) الكوم. (. ةيناوت.
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 ممم عمرك نلا5

 ل” عطوعلطدل لهدم رجع ةرحم ةعطق عقيف سشطين ١ رحب ظ نعف دم ددعو وول

 ججاخلا اهدمب ء 0 ذك نم يق ةرشلا ةيحانلا ىلاعا 2 طب

 نم هاكليم سشطين رك ةلم ةيبونجلا را ا ا
 5 لا 1 لأ اهالي 1
 ىف رميف اقرش ةتمس ىلع جرختو عبارلا زجل رخآ ججاخلا
1111110 
 اذه 7 ىقغبيو ليم ةيامثس ضرع ىف ةيأدبدم نم ليم

 كا ءابهيرغأ قومسرلا ؛أدهإ نا ةينوجلا اةيملالا 3-0

 ندسطس ا . ةيلقره هبرغ ىف 00 اهق

 0 ني طين دس اع (2) م 0 6 ةيناللا

 دالب اقرشو ناجرب ضرا ايرغ ءزجلا اذه ىف سطين رحب
 ةاحطيخم .ةيسورلا ادالبو نحبلا اذه لجان« كلغ ءانطو“ ةيسؤإلا

 قى ابلامش نمو ءرجلا اذه ىف اهقرش“ نم ناجي .دالتب
 1 : : ا

 ءرجلا ىف اهبرغ نمو عباسلا ميلقال نم سماخلا  ءزجلا
 ةهنقب و رم 00 لا 0 قو 5 050 خلا :

 ل كيوب هيونج 5 خب 0 هال 0 0 نيبو
 اننا

 : نأ تفك أ ةيناللا 0000101 وه يورحلا امد لامشلا

 (1) 8[دم. ل. ءا 2 ةينال (2) ةلدص. ( كوس“
-_- 

10117 !. 536 



 1[ مال - كال خال 12010. 142

 1 || ١ ا 3 . : 1 57 ا . 2

 ءزجلا !ده نم ةيقرشلا ةيحانلا ىو سماخلا زجل ىف هيؤنج

 ةيوازلا ىفو ساطرب ضرا اهقرش ىنو رزخخلا ضرا لصتم
 ورا ربي وداوتجلا ةيوازلا قوزاغلب نضرا ةيلامشلا ةيقوشلا

 () ةيزك هايش للبج نم ةعطق كلان اهروعبي رجنلب
 ايلحن و هذعب عبابللا ويخلا ,ىفارزعلا دوب عم: بفلطعمملا

 هوبجلا,ىلا لخديو ةعطقلا هذه (0) زوعحبف ايرغم اه راك دعب
 ا لاي جنا كلاع نعت (ودافلا ميلقالا نم سداسلا

 اذه نسم عباسلا ءزجلا خوفو رجلا دالب هيتيحان نم ةيلعو

 ةتيقرافم دعب ةايش 5 ةراح ؛ام ةيبونجلا .ةيحانلا 95 ميلقالا

 00107 ياتي خي
 اووي هايل ناتسربط رك 5 ةعطقلا اهقرش 06 ايرع

 هاك 1 0 52 اردو ايللاططقو اهنوب نم ل ازد

 ل ا مقرطلا (ةيحاتلا ! نفور لباطرب نظرا ةيلانتعلا هةيكرعلا
 ءوجلا ىو كيتا عمأ قرم كانعبو 09( ثرجشلي ضرأ ءرجلا

 نم (4) ل

 لضرال اقرش رو ةنتنملا ضوالا اهرغ .ةيل ةلام لأ طي ا 0

 قف 3 -_ ءاني ل 00 ديجلاو 6-5 راو

 يد ضرأ اهلك بم لا ةطلبلاو نس هلأ

 (1) ة[كدد. ىخ. ةدوكاش. 3) ل[دم. ل. ءع 2. , ف رححس
 م 5 ايدل .

 (2) ةآه5. 4. 8. هغ 2. زوجا 0) [.1562 عر
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 ا ميلقالا ىف 5 ناتسربط رحب قل هبوب فكرتلا دالب لف

 نسم جرم قاطعنالا رثكح وهو هنم عباسلا ءرجلا ىو

 ركاب 2 عيجت ماما ةثالث نم الا ضرالا ف 000

 اذيه نم عياسلا رخ 1 ل برغملا كدامس ىلع هيرو دلال

 عباسلا 0-0 5 عباسلا ءزجلا ٠ ىلإ .كامق ل وظعببم ميلقالا

 2: نه لا يد عر بت ذاهب ال بونجلا نيب ةثرط ىلع رميف
 00 نا : دك

 0 ع دعب يرربع ابرغم بصهديو عباسلا وف سداسلا
 كلا 0
 نمداعلا م لامدانيلا ءرجلا هليل عجربتو كيوزجلا ىلا ةينات

 نشدطين و يخب لف ,تيصنتو ايوغم ,تيهذق لوادج. هيم جرو
 00 : دل ب تى للا رشف

 8 رتشلاو لامشلا نيب ةعطق ىف وه رميو هزل ىكلذي يف

 سداسنلا .ميلقال نم عباسلا جلا ىف حرغبف () راغلب دالب
 ريد راد ايفا لاح وهف هدفنا كتل كل ةيلام ناكل من
 عياسلا هوجلا ىف. شاياعلا غيلتال ىلا بيرعخي ررخلا هالي . 0 ١.. قس 01 70 ا ىلع 5
 ىكح !عنلا ةعطقلا ىف ىاتسربط ر حن ىف ككلاخ ضصتصقا موق

 ىو ةببرويتكلا ةيبرغل هيو وأزل ! دنع ءرجلا ى 20

 ةاليبد هم لويرغلا ا يف يلق أذه ىم . حبان ءرجلا

 ل

 00 انفي -- 0 ا د ذلم ركل و ايافوق لح

 1 يا 4 ها كك ةزكد. رص دقو ما ايافوق

 1) 2138. 4. «( ظ.راغرب. 2١ ة1دص 8. هع 6. سكرتلا.

 معمر نم مدلك نعق

 0 علطصوحكطمل لونا



 امنا ناك كرد فاقحلا 1

 يلاوبكلا/ا نق ميلقال رخآ ىلا هعم بهذيو عبارل | ميلق اذا قرش

 هلا ادم لطول حس لالا ف1 قاركلابر ابره دايو

 للا ووك لم. عماتلاب هزكتلا ءاذهأ !ىف ناديا عرتح لاوعلا

 لودملا ةسلا انه هطسو' ىف يع 5 3-7 0

 ّح اكيرغخ 0 امم ع5

 10 يي ةنم سمامخلا 1 ل 0 0

 ندم نيمبصلاو هانلق اي رحل 5 قل قفل وح عساتلا

 هسا نوف اهيذلدرخت َُك هللا دبع ركذ دقو نارتلاب نيف ةزبخ

 نأ كذيلا ناك ةمانم 5 ىأر قئاولا .ن 1 ايفارعجلا ف

 ةربخ ءاجو هَ لنقوف نامجيرتلا»ةف ةمالس ثعبو اعزف ةيتناف

 قفَو انباستك -دضاقم نم تسيل ةليوط ةياكح .ىف .هفصوو

 0[ 7 جوجام دالب ميلقالا اذه . نم زشاعلا 7

 بش ديلاكإ ب لا 7 هيكل ةعلطق ايا رع

 كلا أمر



 0 دج 22101115

 م8م1 نعمل غلاك

 ٠ عباسلا ميلقال

 هللا ل الكبت لاشلا اس ا هيو د

 حوجايب طيحفلا ايافرق لبعب لتي .كيخ نساعلا رجلا
 قشكنا ام الا ءايلاب نارومغم ىناثلاو لوالا ءزجلاف عيوجامو

 دي ع 2 ىلا اد رم

 00 الا د ل ءزجلا ىف هيلع 0
 هلم للا ىلا تار انطلاو لا
 افلا ءزجلا 0 5 ةريزجلا أزد و دن 0

 تعلاثلا زيكو سلا ىلا ةترعلا وم لكظحم ل
 ف ةليظتسم ةغطق الر عالاب -- 00 0 اذكر

 انما نيل لا يلق سيال وكل ف
 ملا ءراكجللا أذه رمغت 8 نم 1 كف هلامش

 انياب 0 2 1 0 كا  ىحغي 0 ّ 0

 ده ,ومخم لع لان لطالما نم 000

 1) الآدص. ل. ةيباولق. 1 ةينولق.

 1 هدا 37 .1٠



 م0150 1 115

 0 عطس اقل لهدنس

 ماستر 14

 ضرأ هيرغ ىفف فشكحنم ةهبونجو قرشلا | كر نم

 ضرأ 2 تسبط دالب 3 0 فكورتلا نم ككراميف
 ارحم علنا ةميأد  ىهو اق ل 0

 رجلا قىثو سداسلا ميلقالا ىف ةيسور دالبب لصتنو ليلق

 ةالث اذه ىم سماجخلا ءزجلا ىفو هنم سمانخلاو :عبارلا
 0 اعرف نبع ةيسورلا دالب هيبرغلا ةيحانلا ىف

 ءانركذ ايك ايافوق لبج اهب 0 تلا طيحملا رجبلا ةعطق

 يلع ةينامقلا . ن وا لصتي دن ةؤملا ل 1 نع

 يملا ميلقألا نم عمدا 0 : :شاطين رحب .ةعظق

 بلجتيو ةبذع يدبرم فيي هدم( ففرظ ةزايح لت ىييلتفو

 "ار ا ا ع مير ربا
 07 اجعل خرأ 0 اذ تاي اقرا ةيحانلا 0

 دي يحال ىف ة!,نيداشلا 0 . ا اان ل

 7 10 طسو ىفو ةينامقلا: دالب.لصتم :عييعلا

 ١ .رويع لا اي اا كمر ابغا اهيلا بلحتتاة يدع (و)
 تسمو

 ممز ئيف ةففلت الإ دربلا ةدغلا اكاد ىدماك ىو ةيقرشلا

 ال ل ا اتوا اين مالو ووو , كويبسلا هل حلا الا 0 8 010
 نم ةيلامعلا ةيقرعلا ةيحانلا ىف سداسلا ميلقالا ىف اسادبم
 اذه نمي ةنقرشلا ةييوتحلا اياوزلا ينو نم اعل ءرجلا

 (2) ةلكده: 5. ىفرط 2. ىوط. 2) 3آهه. 0. نوتع.
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 ا ييداسلا ميلقالا ىف اهءادبم ناك ينل زاغل فنا ةةيقي وحلا
 توروس نيداجلاو رخام 1 0 حافلا ف

 ةففلتللا لنا 5 كو اغلب :ض اير ةعطقلا ةذه 5-3

 ريطلا

 ف هاتمرشب لا ءاوع 0

 كانجب را ةيقب : يد ف ميلقالا اذه نم 9 -

 اذه : نم ةيبرغلا ةيبونعلا :ةيحانلا 5 ا ا 5

 كازم ةتاقأ دك هقوف ايو ءلقالا لن 3 ري

- 

 طيحملا ايافوق لبج مي 6 أ - 5 /
 ادد نيا عر ءرجلا ىفو هقرش ل هبرغ نسل

 ط ةيحسملا ضرالا 00 ةيبرغلا ةقورحلا ف ميلقالا

 ىف ميظع قرخ كياجعلا نم رهو ةزوفجملا نضال

 ةرعتق ل و عدك 0 ءوهملا ددعي راطقالا رم ضرالا

 ف
 اجيدالا 8 ارسم تلا ف نراهتلا 1 ناخ ا ادد يلع لدي

 6 اا هب ريش 17 5 0 2-- 3 سنحت ا رمل

 لا لبا 6 ءرجلا اذه نم دا ةلككادلا ىو لامعلا

 رم ليلا اباف ليفي يلابنلا رك يرسل
 1) الدس. هلا ترمس. 17 كرس. 1( ىردس 11 ترويسل.
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 : ..الم ١ ٠ ٍإ مهمه مموج عك
 ا أذ 0 0 ءرجتلا 0 را 2 بزغلا ل:عطم طل ةهس

 000 محب قت مه حاشفح دالب هنم ىب را كل :اىلا

 اع , طيحملا - دنع 00 01 نيح ايافوق

 قر ليف ا 0 مين 19 ءرملا

 3 0 دقو كرو 2 57 عكا ةطسو

 ىلع . م رخآ اذه 6 0 ا وهم ل أ ل 2
 نضرالا» تاومسلا قلخخ ىو ةعبسلا. اهميلاقاو ايفارعجلا
 ااعلل تاّيآراهملاو :ليللا قالتخاو

 حمس اتم

 رح تو تح نم 0 ىف ل ةيدكملا

 559 ا ا ُط 5 للايعلا 'خ 0 4 هك

 َ كاهلكلاو .بونكلا نم نابناجلا لك ايو 0 3 3
 هج +

 رتطنسجما عودتنا نل بجو تعا دولا ف ن
 نارمعلا لدعا عبارلا ميلقالاف الدتعم نوكيف طسولا ىل 7 0
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 ,ةيسسم لادستملا غلا اييرقلا نتماغلاوا فللاثأل» عم ةيفافحت لكذلاو
 لوا _لاكطالا ركل قع املا فيدال اولا ذل
 ىنابملاو عيانصلاو مولعلا سا !دبلق  ةةحخي, دبا عباسلاو

 نيكني ام عيمجو تاناويحلاو ةكاوفلاو تاوقالو سبالدلاو
 ايهناكسو لادتعالالةصانصخم ةطسوتملا ةنالثلا ميلاقالا هذه

 ىلع مهدجتف الاوحاو اقالخإو اناولاو اماسجا ادع 0

 نوغانتيو دعا خلا وقت سلا منا يس ةرجنملا ةينويملا ًُك 6

 ةياغلا ىلا هاك ىنوبهدي نيعاومل آو تالآلا ةداجشيإب ارق

 ةضفلاو

2 

 دن دحلاو بهذلا قرم ةدعطللا نداعملا ميدل دجوتو

 نيدقنلاب مهنالماعم ىف ىنوذرصتيو ريدصخل دصقلاو 0 لاو احتلال

 *الوهو مهلاوحا دكا ىف قاربخالا نع نودعببو نيزيزعلا

 فكيلودلكا ىرفبمكل لاو لاو نيقارعلاو ماششلاو ترغملا لها

 0 د 0 هو دالا ]اوه ل زق - نس نلف
 دبل ةلدحلا قا يوب ميكر ل اة ل1 وتخا تال معكم ابيرق د. نأ الزعم عم

 ندافلاو:ل د 9 7 ان سس ةديعبلا مي 1 0

 مهلاوحا ع هياط [[ قنا رم دعبأ يل عباسلاو ندداطملاو

 ا )5 2
0 
 8 ا ي5 1

2 
 ا 9! ع :١ - ١

 1) 1132. 0٠ ةراجلا نم ةنجنلا

1021 1 36 



١ 

 ]نهانا -[ خ01. 150

 يا أو دولجعلا وا 3 0 0 1 وأ نم 4 0

 1 عم 0 ل ع 9 8 دقدكعئأ

 0 ندنكا لامن لذا ا يا نوبة
 ا نياك يا وكل مهنا لالا 5-3 كارا دوبل

 ميهناو نيسناتسم ريغ نوشحوتم مهناو كيفعلاو ب ولكاور
 كلذ ىف 5 ا ا اضعب اركاب

 0( 93 لإ نع'(ودعفو ل 0 نطرح نام

 ةوببن ,.وفرعي الف ايا ةناي دلا ض 0 اذكو تكل

 ([دنعالا  تناوح 5 مهنم برق نم الأ ةعيرشب ىونيدي الو

 نينيادلا 0 نيرواجملا ةعبحلا 0 ا د
 0 لفي تاع ا رادمل هدم اك مالسالا قا اذيبف ةينارصنلاب

 ينال فيرعتلا ننضرال 0 لن تك كك ل

 كابيوإ ةغياسلا ةئايلاب بش .انناد مهنأ لاقي دبعلا اذبل مالسالاب

 ىف فكردلاو ةجنرفالو ةبلاقصلا مما نم ةينارصنلاب نأد نم

 ةفرحشلا ميلقالا ك 5ك ناعاعيرم 5 ءالوه ىوس نمو لامشلا

 معيب دوقعم ملعلاو مه » لدع 0ك نيدلاف ايفو انينح

 (2) 8125. 0. مهلاوحا.
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 3 2 نم ةبيرق ليسابال لاوخل مر ةددعب مهلاوحا مدل

 دوخي الزل لاك لاناكر سرت خ وري لما اء مياهببا
 افلاوانك ةفايلا رن اهلاي ةالبو ادا 0 |

 ةريزج ناف 99 لولا ميلقالا ىف برعلا ةريزج ىنم

 اكيكا تالت: تاينعلا نر اهب تظاحا 0 برعلا
 نم 000 صقنف ابياوه ةيوطر خش وذا اهتبوطرل ناكف ةانركذ

 ضيعت .اييفاواضو رجلا” يصح نإ الل! ارك لا
 ملع ال نمم نيباشنلا ضعب مقوت دقو رحبلا ةبوطرب لادتعا
 00 ىنب ماح نال 9 كادوسلا 0 ترانقاكلا عيابطب هيدل

 هنول ىف اهرثآ ليبظ هيبأ نم كك اك ةوعدل داؤببللا 0 أوصتخا

 ماح ةدلو ىلع حا ءاعدو ةنقع 2 قرلا نع هللا لع اني

 ناب هيلع اعَذ ايناو د ىلا 1 ةيق سلو ةيروتلا لد علو اذ

 5 أ دازؤتملا ةيينا لوذلا قو ريغال هتوخا در ةلبعولا نوكي

 نوكتي 8 3 ءاوبلا وال فرت 2 دربلأو -- ةعيبط نع - هل

 لوالا عيلقال لهل 0 وللا 37 نإ كلو كانارسل 0
 نا فتويفحللاب ةقعاضتإللا : ةرارحلل مهاد جال جازم ن نم ىناثلاو

 ع ةيرفوفاس لك نيترم مب سور ا نسيج

 فلل يكصوو لوصفل هل ماع "00 لوطتف 05 __

 طارفال مهدولأج دوبي ميلع ةةيخعلا طفلا 3 5 ابلجال

 مطيلقالا لامسلا 0 امبلباقي اميف 2 1 آ585

 ا

 مجم جهدك عك

 ل'عطصحك ل3100



 مامنه مالا مق

 1” عطص-ا< ل10

 ]اكان 14100 1

 0 لي ذأ 0 ل 53 4 مهبأو

 ايشانملا "لل ل ا برق آم اا نبل 0 7

 .-. دع ا 0  ىيتندو اهلها ى اولا شضيبتف لوضفل هذَلا

 ا ا ا
 سماخلا ةئالثلا ميلافالت اهيفيج ظل ىهتا ةيضيهضصو-ةولقغلا

 دولا وه ىذنلا لادتمالا ىف ابل نكت تلاثلاو عيارلا
 ةهايشب ةياغ 0 داشعألا ع ارغلبا م 0 رثأو طعنا اعلا

 ميقلخ ىف لادتنالا نم هلحال 1 اك ب ع ّى

 لبا كلم بات وعقلي د ا اغلبي مل نأو ةفلاثلاب

 مل امها الا درابلا لامشلا ىلا اليلق اذهو راعلا بونتلا
 انلهلداو ةدزحسما ةكرالا ٠ ميلاقالا كيناكو. :فارستنالا ىلا: اهبعضي

 ةاؤعالاو نيللب يلاقلاو_ لوالاف 00 هيقل ىف ئكلذك
3 ١ 

 ليوم اكن ىمسو ضايبلاو دربلل عباسلاو سداسلاو

 ءاهسأ رو نلأو 5-5 مساب ىناثلاو لولا ميلاقالا

 اننزهم ةشجلا ا 1 : از. ذاولولاب افوهللا قالا !ةدفامت

 دولا وف هاجت ندب جنرلاو قولا لكم ءاحت نيب 0

 هدا ىدأ ىلا مهباستنا ةرح ص مهل ءامسالا ةده كتسيلو |
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 مس 2 لامع هياط لها ىن اكل ا رح لجل دقو ةريغ الو 7

 ضيبتف ضايبلا : 0 عباسلاو لددكيلا عبارلا نكسي

 هيهتاللا , ني اس ابن مايالم عم. ٍيردتلا ىلع مهياقعا ىارلا
 00 ةزبطم كووتسلاب اكنازال ىلا قلالا لان 518

 7 جازمل ع عيان ىنوللا 0 دعي 8 00

 اداوس اهدولج ىسك ىتح ا!داسحالا ريغ رح جل

 اضاضب اهدولج تدغ ىتح اتطايسلا سشتكا] ( ءز تلقضلاو

 اك ضايبلا نال ميناولا رراتعاب انسب ملف لايشلا .لدار امأو

 ةيارغ هيقإ نكت ملف ءامسالل ةعضاولا ةغللا ىكلت لعهال انول

 اكفاوسح روز ةداقتعلد 0 0 2 ا

 ةيعيبطلا 0 ةفاكإ 0 0 هع لاس
 م عيانصلاو ن ركاسملاو شاعملا نر 5 (2) ١ ذايتولل

 راو يدر للبلاو تاوبنلا مهين يسناككر تكلتلاو 11
 1) الدم. (. 0 الا اصاضيب|.

 (2) ال[دض. (ن. عن ٠ رايتعالل. (3) لآدم. ل١ ا 2. فكلما

10115 1. 
39 



 م0116 مال[: عك
 لمان للف 001127

 10[ ظلال -اع1ا 1101177 150

 عيانصلاو. ةسارغلاو ٠ ىنابيلاو راصمالاو ى دلبلاو مولعلاو .عيارشلاو
 انفقو ل ميلاقالا هذه لهاو 0 لاوحالا رياسو ةقيافلا

 للييئارل | ىلبو هر افو مورلأو برغل لدم مهرابخا ىلع

 يداك نوبلقلا قار ءاملوا ايريصلاو هدنسلاتا للقااو لوقا نانوبلاو

 دبا تالا» ىلطلال .ككلذ اوبقلج اهرئاعش ل ينالهت ادالنيب_هسالا ةذه

 أوباتراو ماح دلو نم نادوسلا ميلك يلا لها امي

 نا الا هير ب اكعلا فعلت لقت ارفلكتت مهناولا ىف

 ةلدتعملا ممالر ثكاو كاان. نم مرثكا 2 ل

 نارشلاو را عيانصلاو مولعلل نولحتنملا () طبسولا لهأ مهو

 ل او معرلا أذهو م 0 8 0 كفلبلا# كلبك 5

 لا افيو بلر ايما انااا هلو يبل

 نادوسلاب 0 لها ةيمست نأ 6 عقاولا نعرابخإ وه
 ماتا دوسالا ماح ىلا 00 1 سن ناكحلاو

 عقي امث دل زيبمتلا نأ مهداقتعا الا طلغلا اذه ىلا

 ليس رسل انو لوك نسل طق تنام

 لسارتسا عوني و يزعل امك ميناس ف بسنلات روكي ةمالل

 عم جيولل امك ةّيسلاو ةيجحلاب ١» لوكحيو سرفلاو

 مك وسلا يب اكملاو ديازنلا» نوكيو قادوشلاو ةبلاقشعلاو

 مهتازيممو مهصاوخو مما لاوحا نم ككلذريغب نوكيو برعلل

 (2) لآدم. ل. ظسا و (2) الدم. ى. ءغ 2. باسنالاب.
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 عا لاو 5 كلا ديالا 0 نم. ميمناب
 يطيل ا 0 وه ايدل بالا كلل تكردجو نيا

 نيلي اأو كليك ناوكالا  عيابط نع ةلفغلا اهيف عقوا
 اهنابدلا قش حاشا ليس دار راقلطال 1 ملا
 هلت الو هدا هن لإ ماه يتلا بنا منتكوأ كلا
 اليدبت هللا, ةدئسل

 ل

 ةرثكو مطار جلا مومعلا ى قادوسلا 7 7 انيآر دق

 ,نيفوصوم 0 : ىلع ل 0ك . دجتقب :ىرطلا

 رّرقت ل داك صلاه 5 ركع 2 كك قيحلاب

 زان 0 يطيل ل يتلا سين
 ةماقتا ى 00 00 ةيعيتاظو هييشفقو نناويعل | 0

 كفل 1 1

 هس حرفلا نم ىبتسلا دج 0 دعت ىف الا
 ندع ىف جلا ,اهب كحاذو 55 تعلو هنع ربعي اللام

 حورلا 1 2 ةروس ابدعبت 6 م ةيزيرغلا ةرارحلا حرم

 دحلا كعمل 7-1 5 هلا ةعيبط جاو حورلا ىشفلف هجأزم نم

 رارك سلق 000 نون اوستن اذا: تايايعلاب دوهيمنعل

 م8011200درغا»عق
 ل: عار عاجل لهمص



 آما 1141101017. 1056

 اتعيوو ل مل ثدح كلو نزيهستف 6 اب ءاوبإلا يدل

 ليس ل يراك ملول رورلللا, نع عيال يابغلاب مين ربكلا ىلا
 في, عهتجرما 10 اشور راجل يوم 5
 ةفسكةاد فا ناو ركن لإ

 #07 0 .وكتن 00 دش عبارلا ميال

 0 لع 57 عئجلو م هيتس ف عربا

 1 نمت 00 7 نم منبع 7-00 ةيغشأو 0

 هكر اسلامنا كارلا لاولبللا دالف ب رغكا تف دكت قمل
 ميقا نم ةيديربعلا دالبلا لها ىف وال 7 ءارم نك
 2 ةقيرع اهنال ابيءاوه ىفو ايف و ةرارحلا رفو ىل .ةكيلاكلا

 000 اا فعاذ نشاط الابل! ناورلا نم نفيا
 ناس وج 0 بتيحا كل دالبلا 0 هيل 8 ابناف

 ىنم ملكام 9 مجرب ش اكو ميدبنل 0-8 يم 0

 ىف اهنم شكعلاب :برغملاا دالب ىم ساف تناك املو مهقاوسا
 كرطأا بر جكم اهلداز قدي هيك ةورابلا لولتلا ده كفيلا

 (2) 3ةلمص. 0. ه2: ارح (2) 3[آدم. ىلا ها 2. ةذ حكما.
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 معم18785>11260

 0” عطمتكلطق100ا00- 0 لجرلا نأ ىنح بقاوعل )أ رظن كى أوطرفا 7-5 نر

 ءارشل قاوسالا ركابيو ةطنحلا بوبح نم نينس تاوقا رخذيل
 كلذ عبستتو هرخدم نم ءايش ءكزري. نأ ةفاخم همويل ةتوق

 هاك حل وم لنا نيا 1 نادلبلاو ميلاقالا عون

 هك لصحم ال مك أذهو 0 _ عض نم هلع ءامشن >2

 بيصعلا ىق ىازيعلا لاوجإ ىوالتخا ىرةييماحلا ةمدتلاا
 ند نادبأ ىف راكلا نم كلذ نع ءاقين امو عوجلاو

 هكا ا دجوي ابلك 0 هلو /! ميلافالا ل ل ملعا

 ا ايف 03 فيعلا ىنم دغر ىف ا مر ا

 , "ةطنحلاو مذالو' توبحلا نم سيعلا بتصخت' ةلفأل
 فض ع نازتفلا وهو ةيبطلا «لادسإركرئاقلا"اير

 1) الآكدص. ل. ءا 2. اهنكااشس:

101315 1 40 



 مور ععمماي ركع

 0*عطو لع ارم 1 لون

 []ر'مكاتلا -[ع 410107 [08

 ىف: اهناكسف .ةلمجلاب ابشع الو هدم هود حم

 رسب عسؤيملاو رابجلا لدا ءاللعما عفيعلا' ىلع لوظل

 نارطاو : برغتلا ءارحصب نيبنكاسلا ةيناهتص- نم نيمعلملا
 دل راطقفيا الزعم ناني ناذوسلاو نيزبلا نيبداعه لامبلا
 القب موحللاو اراب حرفا مهتيذغا امناو ةليج مدالو

 بوبحلا فلفل اوناك ناو مهناف رافقلا ييسج ل ترعلا
 ةيقر تحتو .نيياحالا ىف ككلذ نا ال لولتلا نم مدالو

 الية ينم ع الف مهدجو ةلقل لالقالا ىلعو ابا و

 مهداجلو بصغتلاو دغرلا نع الضف اهنودو ةلخلاةس ىلا

 نع مهضوتعتو نابلال ىلع مهلاوحا بلاغ ىف نورصتقي
 نيدفقافلا ةلوه ئكلذ عم دجتو..ضاعم  نسحا ةطنعلا

 حس 00 داخل نسا ناكقلا "ع وش مدالو هر

 كولا نجلا لد علا لولتلا .لها نم عهقالخاو

 قفا هاا نسحاو ما 6 ىقنا مهنادباو ىفصا

 اذه تاكاردالو فزاعملا ىف بقئا مهناهذإو ىارختالا نم

 نيب ام ريكن ل 3 لك ىف ةبرجتلا هل يعل

 ليلسلا لبهاو نيمثلمل نيمثلملا نيبو هانفصو اميف ريربلاو بي

 نبأ ملعا هللاب ككلذ ىف ببسلاو ةربخخ نم ا فرعي

 ءاسشنني . ةّيدر .تالضف مسجلا ىف دلوت اهتابوطرو ةيذغالا ةرثك

 ةنفعلا ةدسافلا طالخالا ةرثكو ةبسن ريغ ىف هراظقا دعب ابنع
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 ميس 0 رم لاكمجلا حبو !ناولالا هلم لكك كلذ عبتي

 رم ناهذالا ناك تكتيراونطرلا طف, هال اب 2

 1 كا
 ىف فكلذ ريتعاو ةلمجلاب لادتعالا نع نارحنالو  ةلفغلاو

 ماعنلاو ا لازغلا قام. بويع رطاطبوفتلا نازح
 يلق ناويح نم .ءاليلنا وعلا ةيشحولا 0 0

 ا 8 15 ا 1 ا 0 لاو 0 د
 0 انيينااغوبار لم اذنك ل

 قلم عما ناكل ىف..لجف لولتلا قاب ين طملا باول ا

 عوجلاو ةرثا. اهيلع رهظ ام. :ةدسافلا طالخالاو ةّيدرلا د 0

 فكويلذ زربتعلو امو ايلاكشاوب .اهقلت فل ىنسح رفقلا آو

 - ١ نيل هيب دل اناف اضيا 0 7

 1 ناش 5 م 0 ف ةنوشعلاو ايما

 ميم ضف نيفشقتملا عع ةطنعلاو مدالا يح 0

 نلمح مينم : ةتاننكتلا نا ةردل الا أ ويعسلا ىلع نيرصنقملا

 مهموسجو ١ 5 ا نسحأ ءالوه ريت ةرامغو ةيضعكا
 حا 5-5 | ١ _-

 ىف .نييسيعبلا ةليجلا ىلع بنرغملا دالي علها نومك ل



 ممرلا [ىكفا موت 1600

 بلاغو ةلمج نمسلا مهضراب دوقفيلا سلدنالا عم ٌربلاو مدلا ممم
 ةليويت 020 لكل نك 1 دحتف ةرذلا مهشيع

 ىئحاوضلا لها اذكو مهل دجوي ال ام ميلعتلا .لوبقو .ماسجالا
 لها ناق راسمالاو رضعلا لها عم ةليجلاب, برغملا نم

 رحم ا 7 :فااوواك 1 هكراصمالا

 نفل عيطلاب جالعلا دعب اهايا مهلامعتسا نا الا شيعلا

 ةماعو ابهماوق ل اهظلغ ىكشذل بهديف 0 م 5

 0ر1 لاي وشتسلاب ننوطبغيلر يلكتشلال  قرتاشلا .نانسلبا ولكل
 رك هيدا اكل تاايرطإلا 00 هافتل مدلا
 وبسسح دحت كىئلذلف ةيدرلا تالضفلا نم مهماسجال هيدوت ام

 ىف نينسعملا ةيدابلا لدآ موسج: نم ىفطلا راضمالا لد

 ةنفايلا لها نم عوجلل ني كنكلذكو حوجبعلا

 ل ملعأو ةفيطل الو ةظبلغ ميرو تالصف ال 0

 نلدطنلب 0 ناد 5 2 ا هيي اذه رئا

 00 0 قييرتلا ياما

 1 سل رعت ةفكلا ةلفغلاو هواالبقل نم 0 3 4 نديلا

 دوجو سضئختو ربا 0 نا نامحللا نم راثكالاب

 (2) 31م. 0. نطلقلا
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 200 لها نم .مهياذغ ىف نيفشتملاب فقكلذل .داقزلاو داّبعلا
 كلذ لاك ةدقاج 1 اساسا لا داكن قلك سدا
 مك تابطعلاوب قولا ا الاهم ةالدعاو لفلدع

 قم ال ةتابيبطب قاب اي داكملا» نعمل عقسملا هاائلاخ

 مهب الون 00 ةرضاحلا 0( نم الو ةيدانلا لها

 نم رثكا ككالهلا ميلا عرسي تاعاجملا عيتذخأو ىنونسلا

 اميف رصمو ساف ةنيدم لهاو برغملا ةربارب لثم مريغ
 والجلد ليبرالي رو ادا ا
 اذني ةيقيرفا لذا ننناةوزرجتلا مههشيع بلاغ نيذلا لغتلا

 نكلونتالا لاهو ثيزلاو ريعبشلا رو ا يخل ١

 ميتذخا ناو هلوه ناف تيزلاو ةرذلا مهشيع بلاغ نب

 يا وااو لا اي مهنم لانت الف يتافاوملاو ل ررصلا

 ىف ببسلاو ردني الو لب عوجلاب ككالهلا مهبن رثكي الو
 نك يلا ملا 207 نا ملعا هللاو كلذ

 اهتبوطر قوف ةبوطر مهاعم بستكت اصوصخ نيسلاو مدالل
 لا ابن كفلوقت اداف.اهذه ىزاحت لح ةيجازيلا ةللتطا

 ةولاملا ريغ نشخلا لايعتساو مذالا نادقفو تاوقالك ةلقب
 ريصتا اجرا يادكيالو ا لنيصلا!ءاغلا دلما عرس ١ ءاذغلا نم

 ضرملا هيلا حرسيف لتاقملا 1 دع ادبلو ةياغلا ىف قيعض

 اتق اينأ تاماجملا ىف نوكلاهلاف ةعرسب هبحاص كتئكلهيو
10111: !. 41 



 801 فاقطلا 102

 ةييعلل نوودوعتملا امو قحاللا: عوجلا ال قياسلا داتعيلا عبشلا 5
 دنع ةفقاو: ةيلصالا مهتبوطر 00 دف 0 مدالأ 0

 نويلسيف كاوارحلا بلو: عشب ةبذعالا ١ كدب كحاب ع 7 الخ

 ان نطو مهريغل ضرعي ودل تكالهلا نم نلاغلا 2

 اهفالياو ةيذغالا عرأ منعت ن نأ هلك اذه لصاو كابا ف ف مدالا ةرثكو

 ناكيلوانت .هنيالو هد وسفن ةلوع يف ةذانلاو يفنبب بركات

 سمع عجم ل ما هب للاب شيول رام وأ افولأم هل

 يارا ال ىف طرفأ امو عونبلاو مويس امايريتلاب ءاذغلا نضَرع

 ايوان ءاذقك ويضيفس وم الل اوغيب ءناطسالاب دوق وح زك ناطياتباشاو

 افوعر قلاب قيللاربل اعشاب ا ادينش ناسنالا ذحا .اذاف ةداعلاب

 مداخل ]فاح ادقف ءانوؤاك هل راص مح تاكا هلل نع

 لكيت دوي اةينونجلاو ا رع نك. نيه مارست ح كل

 نقم حلاو كر علا باردو تلاوه زل عر زكمر

 ااقعلد َّض مكب عييسل ل تك أنض ايرلا لدا نع لقني اك

 دوك كح كييبشتلاو اهفرعي ال 0 اهركي داكي ةييرغ ارابخا

 ابهتلبجخو.. اهقلخخا نمر اص اًيشن«كفلا اذا :سفنلا ناف ةداعلا

 عوجلا ذايتعا..اهل “نكاصح اذاف. نولتلا ةريثك , اهنال اهتعيتبطو

 ف ايلا ةيصلطوا قدا نق عتلذ 50 دقاخ ةضايرلاو مردتلاب

 هنومهونب ام ىئلغ سيلف كلبسم حوجلا نأ 0 ءانطالا ةيهوناب

03 2 3 
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 ةيلكلاب .ءاذغلا ابنع عطقو ةعفد هيلعي سفنلا :تلمح -اذأ الا

 فكئالهلا هغم ىمصت'“ ىذلا ضرملا هلانيو اعملا (0) مسحت نينيحت

 انيلعم اننا ذهلا>لالفاب فطاير اجر وذ ىعللد ناك اذا انمأو

 جيردنلا أدهو ىكالهلا نع لزعمب ىبق ةخوصتملا هلعفي اك

 1ك ثذد 0 امنا فىكالبلا هيلع .فئيح ةعخد لولا ءاذغلا

 نع نيب قرم م اناا هيكل جيردتلاب ةضايرلا--:ق كدب

 ةلوقا وو اهكنايغا هيد 22 الاصو اموي نيعبرا“ عوجلا
 كح رس ما ميلا يغفر ز قو سلا تلو راكلسلا
 ةكدمح لكال رع اهليشقنا ام ةدنرو ءارنضخ ميلا 0 'ريزجلا

 اني يات 2-2 امهرابتخا عقوو امهرمأ عاشو 2( نيس جرم

 نب 'ازيمكاادبإرو .اكقانلا يأ ىلا اهلا اهلركالا ديدن
 مح دوجملا' ب 6-05 ةاش تك ىلع رضتقي نم اضيأ انياحصا

 ةداذغ 5 0 00 راطنالا دع 5 ناهلا كا ع اهيدن

 ركب ثكح رك 0 ةرشع ا كالو و مادتسأو

 راقك) نما ودبل السما عوسلا لإ :ملعإو افعل نكست
 ا اهيل ادن ىلع وا ميلظ تدق ملا قلقا لكل

 ركل 0000 زيبا ف ةلرشعلا لاو ماسجالا ىف ارث
 دقف 'موستلا ف اهنع .لصحت تلا .ةيذغالا راثاب..ككلذ

 1 ة1د». (0. أ ٠ مييصحلالا (د) 3152. 3.“ غ2. نيلالس. 3١( 31.13 ةغ 83. اهافص

 م0186 01318185

 ل*هطصع كلتا لحتنا»



 آس -[ 11410117 104

 نامثجلا ةميطعلا ةرخافلا تاناويعلا موحلب نيد اه

 له عم ةيدابلا لها ىف دهاشم اذهو اع لاف

 اذ فكااصيا اهمرسلو :نكنالا: لابلاب :اوزلذتستلا اكو ا

 نسمح قلع ةردقلاو .لايتحالاو ربصلا نم. مهقالخا ىف رقي
 نا احا سستم ناك اضبا مهاعم ًاشنتو لبالل وه 00

 اييللاودلو قولا بالو نعولا اهقرطي الف طلغلاو ةّحصلا ى
 1 نوبرشبف تح لانيالامهةيدفالا دراضتا» 08

 سايردلاو هجضن لبق لطظنعلاك ةبوجحم ريغ مهنوطب سلا
 الحا اال ضيوف اهنم مهاعم لاني الو نويبرفلاو

 ةيدعالا (0 يطل. .نم' ةيلع تاعن:امب مهاعم ةقيقرلا رضحلا

 ةيمسلا نم اهيف امل نبعلا ةفرط نم معيلا عرسأ فكالهلا ناكل

 :ةيمالر ءةعالفلا# لدا بوزكفل اما: ناذبالا لى". ةيذفالا:ينأك نمو
 لي ةاوبطبلا» توبحلابب كيذغلاذا اجلا" ةبرجتلا لد

 اهنم جاجدلا الب ١ كاسل هيجل لبالا رعب

 بوبحلا عيبطو انينيذدنت نع هيرو دق وكس ءاوش هلق

 ُىجنُف داخبلا ضيبلا عم م) رعبلا ىكلذ مرطب
 طيس اذذزار اذان ةايعك يولد ؛لادمال ىطقلا“ راغب ىف 0 ايا

 زالت اضيا عوج نا ىعش. الف نادبالا ف ينحل 000

 ي هلك, عدنا ىلا يذلا نك وادتالات
 (1) ةاذه. ل. ه( 8. فطل. (2) 3م. 4. ه4 8. ضعبلا.
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 0 هدام افللا قا انما 1 ةوادرللا كا عوحلا نب 1 وكيف

 3 ارثوم اذغلا 31 18 لقعلاو 1 كل تابوطولاو 554 كل لا

 ةيلعب احم هللأو مسجلا 5 دوحو

 هيكاظلاعر نم 35 نيكردملا ف ان 0 هع عج زي تع
5-2 

 ءايورلاو ىلا ىف مالكلا ةمدقتيو ةضايرلاب 8 ةرطفلاب : | : 4 3 8 : 1

 م كّصف .اضاخشا رغبلا نم ىفطصا هتاعبسا هللا نإ ملعإ
 ةطانع نيجو نبين كنا "ا هتفرعم 0 مكرطنو هباطخب

 مليداركل ى يدخل ادور ممل أده ا .نوصرختو تا مهنوذ رحب

 نم مييبلا ةيقلي ب ناو <..ةادشلا 0 ©ط لل درا نع

 حوفوب رابحال قراوغلا قرم ١ ىلع 3 :رببظيو مال

 قلضالا اق مهايا لا د 3 3 ذل ننال هللا 00

 [ممل ردا هدم 7 الع ملال ىنال دالك علسو م دلس الا

 ردح

 نا امل قدصل مصل نوع هتصاخ نم ةئئلذ ىف مريح ١

 نع هيب

 ىف امهنم ا ادد ىأر حف ءايعإ را [ضطضا باع

 مل 3 رول ككرادم نع جراخا 5 نلينمانملا مهخأر

11 3 49 



 مرت نزع :0١111 عج

 0” سطس لد دل لمان

1:11 106 

 تاكل يبل كرو عض نلبو اانا. هيرمملا اهيكرادنلا كلا نرش
 لراعلم هبا ءاطع ايي :ةنطاخب .نصغشا ةروص هل. لتمتي وأ هيفتبف
 يخل لاعب ليو .دقو لاخعلا كلت دنع ىلجنت مئ هللا دنع

 7-1 ىصقلا نعي ليس ادق ملسو ةيلع هللا ىلص لاق هيلع

 دقو ىلع مصفيف قاد دشأ وهو نا لفات ليمو عفان

 ىعاف قيلكيف الحرق كلملا لب لقي انايحاو, لاق ام .كيعو
 ها رايي آلا انياكللاو اةتمللا_ نم ىلطفذ_ةانيطلوكا دوو ]وقيام
 هيلا ابا ةدقعاليرعتلا رم جلاعي امم ناك ثيدحلا ىقف

 هيف ؛قزبلا ديدستلا - موبلا: : ىف, ضبولا هيلع لزتي راك ةيشفاع

 د ل سلات لنادي اكول اعل "اعلن قيل عافك ناو هع
 ا ىكرعبلا ناك, ضيلا لرتضب وهلال اذه حالو البق اليو

 قليب رم: عيات نأ قار هل نولوقيو وبجلاب ءايبنال نومري

 نينو: لاجلا "كلت هاط+ نرلم اةودعاشب اهنا يلع سبل انكار
 دخويهنأ انضيا :مهتامالع نمو داه نم هل ايف' هللا" كلضي

 قردعف لاذ _تادركنللا, ناموا ءاكدلاو قيما قلع < ىضولا بق

 نع هركنستلا قاع روطفم هناكو ةمصعلا ىتعم وه أذهو عيجأ

 ١ محصل يدوم ناضل لكاس ةاو# اننليق فاقول: تامرتذبلا

 اهلدجحف ةبعكلا ءانبل سابعلا هع عم.مالغ وهو ةراججلا ليح هنا
 "ل ان فيسسا ىح هيلع( يعم طقشاف" قسكتما دوز ف
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 هيوم ةقزن كف ما قلم قام اهنا وصح ملو ا تبعلط نا كيا معمم عمال المك

 تاموعطمل ملا عرع !ةزسببلا هما ١ قي هيلا عك نع ىلاعت :هللا

 ريسن ترتقي ال ملسو هيلع هللا قاض 0 ةهركتسملا
 نيس ينج ادا اتا (لافق يلا فدل ليف لا دال

 النمر ميقا وهلا: ازعل يردد كح لاو م نجا
 ديلا سانا ل تفلرإوز فاد راي وشق بنا ديسل

 كش دكت لقت انلق ء هناك ويظل ىوكنيف ا دلصلبل

 يرغب الاوا ةايعا ير طبق نر هه عل عيونا <
 اقف انيقة افق 1 فيازرلا كتل عدتلاب اذكر ءاسنلا
 ةرصلغلا .نأ ئنعيب» ككليلا هنأ تلاقف ةرضخلاو .ضايبلا

 رسما (ناولاد قم, ةارهملاو ةكلفالملاو نيل رر اول باو سلات
 9 كلاب اضيإا مهتامالع ( (ىنمو) فكل لادقلو نيطانبعلاو

 كمال علا ةندقأ در ةقدصلاو ةالصلا نم ةدابعلاو نيدلا

 كدلك ,ةفحبلدب ملسو هيلع.هللا ىلص هقدص ىلع ةجيدخ

 هنفلانكا يع جراخ لئلدتيملا 55 ىف اجاتعب 1 ديكيسوبأ

 بتال كراغكساجلا هبلة لج جلو سيحصل ىو علك

 ديجوإ نسم رضا مالسالا ىل 17 ةوعدب لقي هيلع هللا ىلص

 ناكف_هلاخي نع مهلاسيلا ى ايش اوبا م نم هال

 الو ةالتصلاب ا هبا لاقف مكرماي م لا للكلب هيه
 نيك مم 000 ناسا لسا
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 نينا مد كترحت أذ د هقول ع بن ةنأ 2 5 0” عطم- 1121001115

 ذا( نيك رطناف ةمصعلا وه قرح ةيلايواشا ىذلا تدل

 ةوبنلا,ةعض ىلغ اليلد ةدابعلاو : مزيدلا 1ك ءاعذلاو_ةمصعل امان

 لكاظم ءالعإ نك فكل مان اع لاك ةريعم | ىلإ يرسم 7

 2 ىف تهت ىوذ اوكف نأ اضيأ مهتامالع 8 نمور ةوببلا

 ىو دموق 1 ذعنم ىف ا 0 هللا تحب 3 .رمصلا ضو
 ا 6 -ي

 /ا ىلع مكاحلا هكر دتسا هموق نم ةورث ىف ىرحعا:ةياور

 لاف ا لايعلا#  يفاوح اءكح. نايفسلا ىبال ناقرشبةلثاسما_ىفو
 لقره ل ص لسحب وذا انيف وها 'رايفس وبا لاقف مكين يقل فيلتك

 ةل وكت. نأ ةانعمو 7 فراك رف املك ل ملا»

 اضيأ ما (ىندو) هلك فد لاككلا# ىم هللا دآرم 0 هير

 بياع ل أ عفا قو مهقدصب ةدهاش مهلا قراوخلا عوف

 ناءايجلا رى دق سدح 0 اننا كاد ل فكم ابلثم درع

 ا دك َّح سانللو مهن يتردف لع ريغ حض عقت ا

 اهم انغب .وملكتملاف 10 0 نوئادصت ىلع انكار

 ىلاعلت هللا ةردقب .ةعقاو اهناب ىنولياق راتمعملا لعافلاب لوقلا

 مهنع ةرداص ةل ةلوتعملا دنع دابعلا كين :اك أو ىلا لعفن, ا«

 اهلف ىكبنلل يلو مهلاعفا سنج نم نوكت ال ةزجعملا نإالا

 (1) اةكدص. 1[. ةبضع.
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 لدتسي نا وهو ىلاعت هللا نذاب اهب ىدحتلا الا عيمجلا دنع 0 : 1 را ل :
 ةلرزنم: لزنتف: ةاعتدم“ ىف, هقدصإ ئلع اهعوقو. لبق: ءونلا انهب

 سلم اقيفلنالو نوكنتو  قداص ةنناح ةللاا# 5 حيرصلا لوقلا

 ل يف ااو ةراحخلا عومجم ةلادلا ةرجعملاف ةيعطق قدصلا

 هاشم ا ةر اكو ةاليوسم أرح ىتحتلا 0 نقلل
 ل 00 97 5
 وح لئودحتلاو >لددع ىدغل 0 هنال دحأو وجو انسي

 اذ انيمِيَيِف ةحاح اك ذأ رحسلاو ةم او رموماخ اهنيب' قر ة افلا

 ئدجتلا عقو نأو اضافنأ دحو 02 0 دوحو الف 56

 0 ٌ ا :
 ع امناف ةلالد امل تناكو اهزيعي نم دنع ةماركلا ف

 ةريغو 5 5 ها نمو ةويللا ريغ ىهو ةيالولا

 ئدصتتلا .دنع ةوبنلابا سنابتلالا خرم: ارارف..ةمارك نقراولختلا» وقو

 ايي ازعل ادا هت 5 يرانا فككاتيرا دقو ةيالولاب .

 نسل ذاتش ال1 قالا نأ ىلع قبل كلف علا هد ىدحتي

 مهل طاع كا 0 نأر اكنا 00 0 امترو احيرص

 قيما فيادامل لا 1 مدن 0 عوقو نم معئاقلاف 8 000 5
 نا ىلع ابعت امأو قراخ داف ةداتعم ( مهلاعفأو دابعلا لاعفأ

 ةفنضض ىداف 9 درعش الا ٌددَع , امأ ا دين .افكحلا بذاكلا

 كلا والخوف كلاق ةيادبلاو قيدصتلا ةريعملا سفن

 انننك قيدصتلاو للوقلو ةلالثعا ةبادهلاو,ةيمش.:نابلذدلا# كدالقلا
2-1 / 
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 نما مزلي» امو سفنلا .تافنض كبلقناو قياقحلا نلاتسار يع
 نالف ةلزتعيلا دنع انو انكيم نوكي ال لاحملا هعوقو ضرف

 3 للا نم عقي الف سيبق هل هلل لا ليلدلا عوقو

 زاك ىو سم اايواخلاب مهدنع قرالاف ع ءامكحلا

 عوقوو ىناذلا باجتالا ىف مهبهذم ىلع ءانب ةردقلا لحم
 بابسالو طورشلا ىلع فقوتم ضعب نع اهبضعب ثداوحلا

 تاذلاب لعافلا تاذلاب. بجاولا ىلإ ارينا ةدنتسم ةئداحلا

 ا مات رماوعتابل مي ةيوعلا لاطنلا ناو راحل ١

 نيوكتلا ىف هل رصاغلا ةعاطو هتردقب قراوخلا هذهرودص

 ةدول 55 ناوك الا 0 فيرصتلا ع لوبجم مهدنع ىبنلأو

 لكلاب كلوب رب ا اببلا

 كدب هارفي نك م ا ىبنلل عقي مهدنع

 سلا 2ك دولا فرصت ىلع هتلالد هكا رج

 01 نار هناب ال مهدنع ةّيو م كارما كو

 ل امك ةيعطق .ابنلالد نوكيا كلذلف. ق

 حصب ملو ةرمعملا نم اءزح ىّدحتلا كي 0 كبع

 ل فلا نع مهدنع اهقرافو ةماركلاو رحم نع اهل اا

 رشلا لاعفا نع فورصم ريغلا لاعنا ىلع لوبجم ّىبنلا

 نفي نش 200 دصلا ١ قاد رحااسا/و+ ةفزارتط علا تالف

 ةصوصخم ئبنلا قراوخ ىا ةماركلا نع اهقرافو ٌرشلا دصاقم
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 حسمت ميكتو ىتوملا ءايحاو ةفيثكلا 1 00 :
1 2 3 

 ربثكتك كلذ 2 كولا ف 0 1

 وه ردقي 0 أوح 5 لا 0 ا فضيرصت ن 5

 ع امبف ةفوصنملا 026 0 دقو ءايبنالا قراوخ ل ع

 1 كش زم ررعل 5 جى 0 رع ةمولقلو 6

 ميرخلا نأ 3 ةلالد . ابك ضوأو أو اهفرشأاو رارجكلا مسا 5 000 3 1 ع

 نك قراوخلا١ قال هيلع 5-ٍب هلا: يتازلطم انجبت لاياعال رفا

 ةرجعملا 0 عوبتلا هاقلتي ,ئذلا :يطاولل ةزياعب عفت فلللفلا
 مهو ( )2( 0 حولا ةشفتك ود : ارقلاو رطاط لذه دياتك |

 « اا ا ان 0 ةيلالوو نحلل قالا

 لي ل حضوأ وهن ىحولا عم قراوخلا رياسك هنع

 957 هيلع هللا 5 هلوق م نبذ لولد لو ليلدلا

 نتا فلس اما كاجلا» ل طراز نيا ا نا
 اهنادنأ رار كا ابك 5 هلا ؟ را ةيلع
 ةرجعملا نأ ىلا ريشي ةبيقل موي اعبات مهرثكا نوكأ نأ وجرا

 اق سو ا ةلالالا قوق 97 ّش 0 لإ مددت ترداك"قع

 نقدصيلاوثكف افيوضولا زيكا اهل قدصملا . نك حولا سفن

 و5 اذكه قلها ما 8 هللأو ال عباتل مهو نمومل 7

 1) 11د. مدربخأ نمع ةوقل. (2) 1[. 2 عدجلا.



 مس سيل
 مرو 01113

 18*0طصعال للان

 1 ال-[خ1000 172

 رع 1 ل رس ديوس ارلا اذ م
 انيس هاقلت اننا ةيلال كيرفكلا حا "رد نارقلا ىأ ع هلك

 لطي كك أكو هتاملكب وه امك ا ةيلع همدلسو هللا تاولبص

: : 1 18 5 
 ناف ةراراختسلا يكل موف ايفريفي ليبجتالو ةاروئل لأ اوال

 دعب اهنع نوربعيو ىناعم ىحولا لاح ى اهنوقلتي ءايبنالا
 ل تلالو مهل داتعيلا مهمالكب ةكرتسلا 00

 تكل مهيتلتو ىارقلاب زاجعالا 0 00 0 ب 1 ا 1 ٍ :
 اقبال انادسنا للا اهكنصي ١ تلا فناغملا انني ل ناد
 :يلاع هللا ىلص لاق ف تيداحال و نما تسللوا

 0 ايس كالا دو رمل سالم اكل راسم
 هلا ىلادلا (هيكلذ ظفح ىلا وانكرختو ناكفلا رع ةيبشخ

 هل انكار ككل [كرن رح انا هلوقب هطفعب هل هللا لتكتف

 ام ا/ نارقلا هب ضنخا ىنلا ظفحلا ىنعم وه اذه ىنوطفاحل .: 5 : : كا
 دهشيا'ىالأ نم ريثكو دارملا نع لوحي ةنافإ ةماعلا هيلا: كبح

 ان 0 ا 000 انارق 0 هدايا قل

 اككئسص ودل 0 دنو أذد ملع اذ مهني ا هللا 0 مهبولت

 استرا را «للكسلوهسب ان لئاترت ليعلم كرر انك

5-4 5 
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 م 6-00 ها هللا ىلص هام اقم 0 ا 1 ةئايدو

 000 01 رست ىلا ركذلاو ال نكح
 5 1 3ك ورل 30 ل 53 5 ا ممل

 ان كانا راها 1 0 لوقنن هلا 0 05

 كا ا 0 نابل ماكحالو بيثرتلا

 م دل ضعب 5 كفا ضعب لاعشساوا ناوكالاب

 5 0 انك ةنانلك ل يول و 021 ا
 7-٠ 0 2-2 . 0ك و

 يكد ا قولا[ كاصلااب لاف هاو اعلاب
 د سا 0 .٠

 ا 77

 4 ا 18 اك 0 7 0
 535 2 | 0 0 ُك 1 0 :

 مع ضعبب ابضعب نال ماكو لك نم نوطلا

 طف تاكرحلا 2 7 00 ككردي | ا

 ا دعد 8 5 اع اضوأو 5 2 5 ذخر عم 8 م ردضعل

 لو تع للا ب قفارقلا 06 مادا فلقيك ل

 ةمفأ] ١ اك لداعملا قف ل قم دعيدد ةنه

 قف تابنلا :قفارخأو 00 3 سيابحلا رايب لا 0 ١
1011 [1 . 144 
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 0” طلح 21001111-

 امانا 1114 10177 174

 هيلا ]يل للاكع ناوضلل م لم لصتم م ءركلاو لمجتلا

 د3 : سنقل سنو ذك : سيللا ةوق ال امبل دجيول ١
 نال بميرغلا دادعتسالاب دعتسم اهنم قفا رخا نأ" تانوكملا

 تددعتو  ناويعلا ملاع عم عسّنأو دعب ١ ىذلا«نم وفا: لوا نيضي

 يف اضأ ناسنالا كك ةريوكللا 6 جردن ا كيبنفا ةعاونا

 دف دع دلال لا 7 0 3 عقتري ذب ةيور ل :فكلفلا

 يب لمعقلاب ر تففلاو لا هد 9 50 َ انيك

 ام راسنا وم 0 اهي اكاد

 ماع .ىفف ةقونتم اراثآ اهفاالتخا شي 000
 ا

 رانك نريوكتلا مل ملاع كف نصانعلاو كدا ةكرح 7 نسحلا

 ايام ار 34 ا يعم كل لكان تاع مل
 ةده 00 دوحو لأ تانوكملاو 1 ّى احور وبف ماسجالل

 0 يندلا ع كا ةورتاو افكر ١/ ةك كر ديلا ١ ايفل حت ع الذ. ماده 375 كاكملا
 الضو قالعترو ةيرفللاا كقاردالا ىوق اهيطعي رخأ دوحوم ص عقوق

 ملاع وهو انعم القعتو افرص كل ةنثآوذ 01 اضيإأ ابب

 درصسعتما نمعلا 3-25 0 تكمل عزم كلوت كفل

 سينجح نمل عفلاب نيصتلا ةيكلملا_ ىلا ةيزسبلا نام حالطسالل

 0 تامل اع كم تاني ال نك اكو .ةكبالنلا

 نوكيو دعب ةرك دن امك لعفلاب ةيناحورلا اهناذ ليكت خرا 8

00 
0-8 

 (1) اكدم. كل. هع. 2
2 
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 ميت امك اةبترتملا تاورعاملا أع اهدا لكذلا (فنالاك _ لاتغتا 3
 (بلسعتلا ضتولول ١] كلا ااا لاضتالل ىف تالق اكلك
 :تييكل ككرادملا ذه ةيلافكلا ايها قاخبلا 0 ردع

 0 لعفلاب لقعتلا .ىلع لوصحلل اهب ةعتست ميلا

 ةيملعلا ككرادملا هنم ةبسنكمو ةيليالتلا قاب اهنم العالا ةبج

 اي ناد يفارق عد ووحل ا دارعلا ملع ناك. ةيِبْنيعللو

 ذا لان نون أ مككيملا !(يلبترالا كلي مافصعب اموات ا
 ددلا ىلا ماودي اهضح ةوقو !ةثاوذ لاك

 ترب دا ا 0 تت 5-5 .

 عنيت رول كر ةلااعل رقاق الا ا نب
 كلك ا طلا ان 0 قييغلا تال ةقرفتمو ةعيتحم ةيازجا

 :تكرحلاو. ناسللاب دن لجرلاب+ كسنلاو _.كيلابس ملا
 كيك دال ”قكوق ,ىبن اك ناو ةكرشلا, اما اغا تناول لا

 نوعي (ننلا وكمل عن 0 الجلاب هللا ل ينور سل
 عسرملاو ركل كلا م هنالاب رهاظلا سحلا ىوقف ةقطانلاب اهنع

 ةوف وهو فيارتم ىلا تعلا أ هلوأو 0 ىلا ىقنرت 0
 ياني

 جلرماطلا ْس 0 ةوق كقراخ تاكل ذفو ةدجاوا ةلاخ
 ذيدوب 03 دحارلا ثقولا ف ابيلع مجدرت >< تاتوريحللا

 نيوسملا] ء سلا .لثمت ةوق.وهو. لابخلا ليل فيرتشولا نيلخلل

 (1) 3ة[ده. 0. لفسا ىذلاب.
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 نادل لأ اقف ةجراخلا ّدأو هيلا لع ادرج زها امك ل 2

 كووللا ةكتنتم املا نم 1ر0 ىلا امبفرصت ىف 0

 ةلظفاعلاو ةّيهولا ىلا لايغلا ىقتري مث ةيناثلل ةرخومو

 ديز ةوادعك 00 ١ ةةلعملا [داشلا ١ ؟فئاردال ةيمهولاف

 عاديإل رمال ةطيسدالا نارتقاو نت تال ةمدرو وربيع ةقادصو

 ا اكليل ا را لوم الع تاكردللا
 افي _طورافت.ا فربا ريتؤفلا رياح لاراب ةهتاكلا فقالا
 ما رجال رخو مو ئرحالل هل ذلوا | خامدلا | 0 رخوملا نطبلا

 1 م سيرا لطلا كلل تحدلا ةرف, كلا اهيسيعفو
 ةلاحطبلا و 0 هو 0( ا اهب عفت ىتنل 3 ةوقلا وهو

 هللا ئرللل نم ابيف تيكر 9 اميأد اهب لس كرد

 لل 1 دادعتسالاو ةوقلا ككرد نيك فاعل 0

 قناحو لا للاب امم لدعم لفل! ىلا عيوختو

 1 اكمل نفل تايناطورلا] هدنارمر كان ىلا ريع
 ند ىىلذ وك ١ ةيحوتمو ايباد هكر ىهنف لا

 0 كلما: ىملا اههباخورواةيزتكبلا 50 اب حاسنن

 نم يف هللا 0 أمب لب تانك! ايف نم ىلعالا

 5 قفا ةديرشبلا» نيلوفنلاو .ككلذ- ئىف::كوالا ةرطفلاو

 الا ىلا 5 2 عبطلاب نيا نص كيانطا ةنالث

 (1) ةآكدصس. 2. ابو ورا
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 كككرادملا او كالغسلا :ةهجلا ىلا أ عتقيف ناجل
 ةقيدكللا ةطفاملا اني تامل ذلك كا وكلطفلاو

 ١ 8 هم 6.
 مولعلا ذد ,..وديفتسي يلا بددرلو ةروصخح# نيناوق 6

 كح أذهو اهدعب ايو فدو دقف نأو اهزواحتي الو تباعا

 ىيتانم هيلا قنايسجلا ىرشبل :ىلا ككارادالا ق ُة ةاطن ل 3

 سس 00 هصو 2 م :أدقأ ةويعو 8 هنقوب < ءايلعلا فقال

 رقتفي ال ىذلا كاردالو ئناحورلا لقعتلا وحن ةيركفلا ةكرجلا
 تتم ىكئلذلاادا دعاسالا قرم داخلك كون لاردللا تلبس
 لولا ثكاردالا قاننطن لع ىلا «تابلوالا نع. ةكاردأ قايطن
 ةادذكو 06 ةنطانلا ا ءانضف ظ ميسقو ه ووشللا

 #0 6 ادع 6
 كح "ان 5 دحو اهاهتانم نمالو اهيدبم قرم اهل نقاطناإل اهلك و . 510 7 5

 ةكصانغلا دو ةتئابرلا عير اعملاو:ةيندللا:مولعلا لدا ءايلوالا
 0 تف أ 5 لؤئضو الا 8 ةداعيبللا|(عاهال نات

 00 قلبا ام احورو ايد ا ةاوح ةيرشنلا نيل 20

 017 5 كتراجمللا نم 7 2 ريصيل ىلع 50 قاتل رم

 دل حامسو مهقفأ َّض ئلعالا ءاليلا دوه تت دل لدطكيفو

 لالح ةدسلل) يفلان ىلا باطلا يدا
 ارز 1ص. ا. د ردو صنم موا للون. ط1. ةسفد رص ل.
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 0110 ال5
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 لاب 5 00 م للا لعج 4 0-8 0 02----

 أوماد 5 هقياوعو 0 45 نع نحف 9 رو ا

 . يا نع 3 بكر اهب 0 / نيسبالم

 ارم كما ا 200 5 50-5
 حال تالا نم عونل 1 قنال كلذ 5 نوب جوتي مهن

 كاتؤشك ا, ل فاببلع أورطف ينل ةرطفلا تكلا وانك ىتم

 10 1و سلبوا عير سا وصلا نار اووي اذا ةعاعمك

 هناك ىود عامسب ةراتف دابعلل غيلبتلا ةيكحل اداوق ىف الّرنتم

 كو ةلواملاب لإ مطل يملا هنم اذنفاب مالكلا 1508

 هلا فكل هل لقيا زو ةيقخون اقر !ةقو الل قؤفلا

 كلملا“ رم حلالا ةلوقي .ام ىعيو .ةملكيف الجر هيلا ىقلي

 ةهاك اال هيلع ىقلا 0 ةمبقو ةير مبكيعلا فككراديلا لف هلا

 دوق قمل دنال رصبلا جما نم كجرقأ 3 ةدحأو د َّق

 0 ةعيرس اب ربظتف ابعيمج عفت الكا للا

 نأ (ملعاو) عا ارسال ةغللا ف حاولا ناك ايحو تيمس

 9 3 ةفيطرا اذ ءايبنالا ةبتر ىح تعادلا +ةلاكأ هو

 (1) 1130. 4. ءغ 18. هفشكلا.
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 0 6 بماي الج الا امنا ىضو ةيناثلاو هوققح

 اذهزا كوالا قم نلطكا حض فاك ةقكلطلو نيرا ءاهيبالا , ةلدسدلا

 وأ ةيلعامللا لح دلال هيف ررساخ اذا

 يلا فكيف ويحلل لاقو ماشه ا عر كك

 0 ديشإ رك سرجلا ا 0 ىنيناي انايحإ لاقن

 16 1 انايكاولا لاق ان ءافيدقو لكدف 5

 اهيا دشأ, ليو لا اهيل وفين اا ع 026 الحر

 هل ا َش 6 0 3 جورخا أدب  5 5 1هاةيغشم َ 0 14 2 ١ 9

 كاةلعتلا ىلع اهيف جاع امل فكشف دلو رسعلا ضعي رسعيف

 رركختي 6 دنعو أوس ف فبهعصو عيسلاب 1 ةيرشبلا

 0 5 دنعف لاصنالا ا 0 ققلتلا رثكحبو ىفشفلا

 حضوالا اصوصخو اهعيبج 2 ا ةيرشبل 5 ىلا هك ك,ادهلا ىلا

 ةغيصب لول ]حش وحيل نع ةرابعلا ضو رصبلا ككأر 0 وهو اهنم

 ىصحو ةغالبلا نم ةفيطل عراضملا ةغبصي ةيناثلا 3 ىضايلا

 ةلاجلا و ل طلاع "لل بيشلا ب ةحاما مالكلا 0
 نأ ربخ أو مالك ر ميغ ا ىفاو وه - دولاب 5 م

 00 ريوصت دنع 3 هياضقنأ تت 0 هعيتب "0 1

 ل ةرابعلا بلسان 0 هقوأ 3 9 0

 دع -



 همس سل

 م1011 011 عارتك
 0: عاطصلءعلطق] لمن -

18-100 150 

 فاي ايلا ع ااا ملال اوبر: لعاب دمعللا .يضعملا

 نكت اللف 4 لا 1 دق ةدشو .ةبوعص ةليكفلا

 ىلا موبيل َّى ع ةيلع 0 5 كك د عاجرتلا

 5 كن قككلذلو اهرغ ديل ةنيبسح نأو ةدع م دربلا

 وه ام, ظيطغلاو . ةبيغلا نم ةلاحلا :ىكلت ىف هنع .ثدخب

 1 ب ايفطاو تاكا حبلا
 1 اييبن ويا روملا 0 دفلوك ىككروللا
 نطل !ايهعقا نر هك ايمالسفاو ابن اذ قاد |! ذقر اذ

 . ف كك ركع لعذدلا الا ىنعم وه أذهو رخالا قفالا هك

: 40 
 نأ ١ د2 بماسو حو د

 4 00 - ١
 0 ديسستلا وم غلب وح ع هلق 0 يعل ءدئم

 ايك ةئلاثو ةينام ااذكو. ئراقب انا ام: لق ارقا. اقف
 كلر 2 تك كل

 كيا ادفف كش جيردتلاب هيف داينعالا خفي دقوا كلي ,ىحلا قف
 ى

 ا 0079-0 اطلب اللاب
 كو انكم رصقا ةكحمب نك نيح 5 ةروسو دا - 5 9 ١

 اراب روس لاوزذن عين 0 و كاي ركظتاوةدسدإلاب

 انيع رئيس وهو يلع اهرثكا وا لون اهنأو فكرت ةوزغ 8

 راصق نم ةروسلا غل ّمرصحعد 3 لنك 15 كى دعب دقن

 ككلذكو نحل نيح 8 قابلا 000 نككو ع ل هذيلا

 1 21 7 . ١
 -- تاو لال هو قيذلاب ذي كد اينو ام رخآ نم ناك
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 580115601 دروع 5

 ل” عطس طل لون ةروس تاي 207 ةكيب 0 تايآلا كناك 5 دعب لوطلا

 ريقلاواالافالو :واعلاو يعمتلاو نخدلاو تايزاذلو يللا
 0 نم 3 بكمل“ نيب اهبحزيتك ل كل نم

 اهكتنأا/)+ ةززنلارما:«كضعم اذكر باوقلل» دريل اهدلار ا كئاألاو
 ا علو 00 سفنلا صضاوخ نم 7 ىهف (ةناهكلا

 اذاذعنتسا .ةيئاشتالا نفنلل نام اما عيد ىف انا مدقت اذق
 نصح هدو .اهقؤن ..نوتلا ةكاكوولا# هاو ةيرعلللا من مع عال.نالل

 نب مسا ميلع ببال قنص ىرعبلل ةحمل كلل

 ريغ رب مح ١ كد دنأ ررغتو اضكفذ نم ةدلع أورطف

 هو تدعم

 ا :اعلاب ضال 'لاعجرلبب سوقا
 م | دوطنخ وم 4 وللا ناك اذاو 0 مر م

 نسم خا افنان أ ىلع ميقا نيلسيد ةيرنلا فأل
 ءتنم قدما لوا نسال وملاك شف كالا

 ل يه ةناطيالا ودل نابل ١
 انك اك نأ دريل ميسقت ىطعأ نذ 50508 8 ناتشو هدف

 انكرح ةيلقعلا هنوق تكرحتب : نأ :ىلدنوطفم رق رمال

 ه1 صقاك مى ءكعل جلا ف وزنا م : دل وى 35 2080
 ئد-
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 1ك خ10 152

 ةدفابفلا اضيالا» دلكتم را ةنيرسخ هيرب رولا بيس 8
 ناوسيح وأ ريط:نمب جنسي .اممو :مالكلا .عجسو .ناويبجلا .لاطعو
 . ؟لؤ) له هو رايس ليعتلا رابتر اهلل ئىعلذ ميدتسي

 قتلا ا يع عملا نوكحيو هدصقي ىذا حالسنالا

 و ةنابكلا - فكاردالا كك ةكلفل فاكر كم

 ضف تحيارذا ناك لامكلا نك روطفلاو 5 لع ةروطفم

 ةلماعر اننا ة تنم هداك كنايكلا نم اكا تايئزجلا

 يع 1 مهيف ةلّيهتملا نوكت امى لالا بتائالكفل عيل

 موس : ىف, امات اذوفن اهيف نفنتتتف :تاّيئتزجلا ةلا اهنال ةوقلا

 ىروكتو ةليمهتملا اهرضحت ةديتع ةرضاح اهدنع ىنوكتو :ةظقي وأ

 لابيكلا ىلغ نه داك ١ جفوقبا ل ود اجو ا راف رطيت ةءارملاك ابل

 عفرأو ققيطايعلا ىحو نما ةيحو 8 تالوقعيلا ككاردا 00

 عجسلا هيف ىذلا الكلاب ن 5 ل فك فلإ وج مال احل

 ىلع ئيشلا ضعب ىوقيو ساوتجلا نع هب لغتشيل ةنزاوملاو
 هكر ىلع نع ةيلقا ف: سكتت يقال لاضتالا ىكلذ

 انس ىلع هفذقي الين يجف ىف قعر احيشلا( صلال

 رماب هصقن مدني ةخرالا كني دك اي فلل قفاوو قدص 0

 هل ضرغين ميالم,ريغ ايلا: نياصو ١ ةكردلا هاذ نعجوجلا

 ال جزفي اًميرو هب. قوثوم ريغ نوكيو اعيمج دع قدصلا

 ولي ردي .كاردالاب.رفطلا ىلع اصرح تانيمختااو: ىونطلا
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 22300. نوصوضغملا يه عجستلاا اذه: لراججصاو نيلياسلا ىلع اهب
 0*؟طصخ م ا 420-

 دلا ىلص لاق, دقو مهفانضارب [ياخلا لينالمو اك ك1
 يورالكلا ناكل 0 نم انه للم ىف ملم ةجاع

 01 0 535 ا نكح ناسا هنالك لنا
 داير ديسير نيف فاول نيج لادن يادوب نورك
 انببينال لاجم فوكلا ورقويالا ءلاودصلا ابميكاخ وللا

 0 ا كيس 4 ينل كيراذ عال

 هبكاردأ' ف ةلخادا .تناكف د هراروضتلاب ةناعتسالا ىلا

 ةقرطو اهب اطلتغم ناصف ةيلا هجوت قودلا ككار داما ياش

 لأ انلكف امناو 0 وكي 5 عنتماف د 44 نم بذكلا

 دا عجسلا نيعم ناك عجسلا ةلاح ةناهكلاا بتارم:عفرا
 >ذديس

 تب 5-3

 هلق ل اطاطلالا دان اناناس ا
 نسر ديف دعو تفاودلاو لايف ةعكلد برق ىلع نيعملا

 ةدناعيكألا هدي وامل نه عوشلا ضعب رجعلا
 ل 0 ا ١ نمز ذنم نعطقنا, دق

 نم ناك يحلف أو ةئعبلا 0 نيب ابيجشلاب

 رابخا نوفرعتب انآ ناموكلاو نارا ىف ه امك ايسلا بحت
 نم. موقي الو دموي نم. ةناهكلاتلطبف ريشايعلا عينما ءايبللا 5 0 6, ها
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 0” عطم- عطه

 1[: سانا -[ 1141001017. 104

 5 نرثكلا نط طابشلا ,. نم نوكح ابكت ناكل مو 1 كيدفكلذ

 نيطايشلا علم اقؤاع افعل دعالفا ةيالاف 0 امك مههسوفن

 ةليفكملا بنج واط اهنا ءايسلا ا او 8 سس

 عاطقنالا فلا ناك امناف اطياز يعتذر ولم اكن | رعشم لو

 ا كلا داكعشلا كداتشي اهلعلو طقف ةوبنلا ىدي 0

 ديت اهلك كرادملا ةذه نال رهاظلا وه ذك يلع كلقاك

 دوجو دنع جرسلاو بكاوكلا ديمحت ابك ةوبنلا نسز ىف
 ]1 ىلا مظعالا هوبا وف دال ةقييعبلا

 نيب دجوت امنا اهنا ءايكحلا صعب معز (دقو) بهذي وا
 0 ميرال كلتعقو ري عم أذكهو عطقت مث ةوبنلا ىدي

 متضولا ككلذ 0 فو هيضتقي ىكلف عضو 0 دابا ةوبنلا

 يقطع عضولا كك تفكلذ نضقنو نع لد 01 ةودلا فوق ءايت

 "يدعي طل ديالا اهل لذ وب ةكينبط م 06 مامنلا
 ككلذ متي نأ لبقف هانررق ام ىلع ىهاكلا ىنعم وهو ةضقان»

 قديح دوجو ىضتقيو نوعان ف مولا عقب لماكلا عضولا

 بلا دوحو مث 7 فكل من أذ اذا 58 امأ ادحاو اَمأ

 ةعيتطلا"ةعكشلت اثم لع ةلادلا عاض وال تضقناو هلايكب

 عضولا ضمعب نأ هقهع اني 16 دعب م نش اهتم دحو 1

 5 3 كملف مام يع اوهو .ةرقا | ضغب + نضتفي: كتلفلا

 اهتازج ضعب' .-صقن لو ةقفاملا ةنيهب رثالا وكلا ىيضتنقي
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 ا هك هاذا ودل ميئللذ" !ارمس نقلل اشتمل
 نر مهناف 01 نيز .أورضاع اذا نابكلا-هلوه نا م هولاق

 و نم ىن ا ذكملا ضعب مهل نذل هترححم للف 8 قدصب

 ةيبلكلا -ىكلد:ةلّيلوقعمو' (لونلا نما نرم» ناسا :للكلا مكي ولا
 د ع أذ نع ميكو د ميانلل 00 نداكلل ةدوحوم

 ذانعلا ىف .نوعقيف مهل ةدين اهناب عماطملا سار والا ةكنيداكلا

 نوت ناب عمطي ى تا مز انا ديغل 5 ئبأ ىب .ةيمال عقو 55

 رايبقال ةىالفف ا ذاك حر يلتبس وراداجط قال عذو اذكرو هلق

 مبلل عضو هك ارامي هاوزللا ونسال لاهلك طرا
 كه 5 انين ناكو دولا نو! كيرا وو ص و لعلا

 مانو 0 ىنابثالا نملك ف دهاشلا راقلا رس لكاللإل
 نم كل 7 0 افاد ىف ةقطانلا سفنلا ةعلاطم اهقيفحتت

 رات روك, ةباطوز قروححتا )هم دينانا كاوا وراح
 ةتاحورلا قرارذلا .ىاقإ طيلمك لوفلاب جينا شلال
 ككراماملا ا داوملا نع و ناب ةيناحور لمضتوالا لك

 د4 دن انك ةليللا كير ردحم ةممملا نك قد ابل عقي دقو ةيسدبلا

 ةلبقتسملاو مالا نم دبلا تهكم اذ اع اهيف

 انما ىرابغالا ىعلذ» اكرر للاب
 كفا ا 026 اص ل ايعلا لس لانكا الا
 ىاغتس ايرق سس انفال 3 6 قوكي بك 5 ريتبعتلا ىلا 1 اهيل 95

10215 ٠ 
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 مهما ع الات: اك

 0”عطصت عل د1 لمحل

 راممل ل خلا ,201017- 186

 كايفيسلاب بنفق مل ريمصتملا جاتحي الف ةاكاجملا نع هيف

 تاذإ انا: سفنلل ةعمللا هذه عيقو ىف ببسلاو لائملاو

 اهيقان ريصت ىتح ةكرآدمو ىدبلاب ةليكت م ةوقلاب ةيناحور

 ةيداحوزتاناذ' نسيح يكتف لعفلاب اهدوجو ليكيو اضحعم القعت

 2 ا ل يلا تالالا قع ويش ني قيوكريم

 مل نيذلا ىلا ::ال/ لها ةكشتالبلا عون نود تاّيناحورلا
 اردت

 اذبهف ةريغالو ندبلا ع كرادم نم 3 مهتاوذ أو را

 0-5 صاخ هس ندبلا شط ككيفل د ءام هيل للا ا

 لذلا ماو >ايورلا/ىمأ وهو مومعلا ىل- رغبلل م اع هوا كاللودلل

 02 تيل مهلا ىلا قب رشا نم و 0 ويف اما تكدالل

 مهيف دادعتسالا اذه 0 هتناوياحورلاةلغ) ا. حتلا ةفمجلا]

 تكرادملا .ئاع جوعي ام هيا لوخو ل 0 ب ةررككتم

 قلل ل اج اهييش .فكاردالا يه عقي ام اهيف 3 هكدا

 ةيشلا اذه لجالف ريثكب هنم نودا مونل د لاح اك ناو انيب اهبشن

 قلمي اءربجا نيرو ةتس, نم ءرح اهناب ابورل نع عب 03

 ا سلو ة ل اعبم 3 ونا نيعيراو ةنالتا ةيلزاد/ ةينؤتنقوبنلا

 5 و كيد جلاب أدوصقم رم 3 كل

5 ١ 580 3 1 
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 0”عطم-عطقا لمان . كتقيطم ل نورشعو ةئالث ةئدملاو ةكين اهلك ةويدلا ةدمو

 قيقحتلا ع ديعي مالكن نيعيرأو ع نم رج اهنم ع

 50 ملسو هيلع هللا ىلبم ىبينلل ككلذ. عقو. امنأ .هنال

 كلذ نأ عم ءايبنالل نم ةريغل تعقو ةدملا هذه ىاءانل

 06 0 او .ةوبسلاب|ىرصزر لما, ايورلاا "زمر دةيسنكب طل ءامكأ

 الرا نانركذب ام فكلا ليت اذاو_ ةوللا ةنيفح نك ا

 لماما لوألا دادعملالا ييتامجلا اذه ةييراشل

 انت فوط كك ضاغلا (لييزفلا» دادحتسال كاريكا

 هيلا دادعتسالا اذه 5 مث مهيلع هللا ةتائيلط مجأ ىرطفلا

 داوم هو قياوع ةعمق رشملا ىف اماع ناك أو

 ,داوحلا :عناوملاا ١-ىكلت ل ل

 لربي ا علا مونلاب نا تا ا لر رعسلا

 ديلا نقوشتت 8 ةفرعم لأ ةعافترا دنع قل ص و مهل

 اهيف نوكي ةحمل نايحال .ضعب ىف .تكدتف قعلا ملاع ىف
 لاقف. تارشبملا م اع ام تكلذلو. .دوصقملابنفطلا
 اللا لوسر اي تارشببلا امو اولاق تارشبملا ال“ ةوبنلا نم قبي مل
 :.اماو) دل ىرن وا حاصلا لجرلا اهاري ةحلاصلا ايررلا لاق
 0 ا ام. ىلعف .مونلاب .ساوحلا باج ا
 0 2 اهلا اهكاردا امنا ةقطانلا نفل ككلذو
 00 3 ف ةوصح رم قيطل رن ,اهب محو 3 -ينامسجلا

 ةييس هام +, مخ حر 34

35 

000 
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 01ص < طق ]لمادا

 ]راك -[[ 11411010. 106

 ةرنيلطو, [سوبللا خلا سئرعتلا# كتفنك ,نيف, امر ىلع نيلقلا.”نرم
 سشسنحلا ىطعيف. قورعلاو تانايزشلا : ىف. مدلا عم تعبنيو

 عاتنادلا ىل : هقيطل» عفتريو , ةتيندبلا لاعفالنياسو حلا
 نسفنلاف :.ةنوظب .ىق وبلا ىوقلا لاعفا مهتيو هربا يرق ل ذخيف

 السا رسل ةراغبلا .ييرلا اذهب 08 ككردت اهنا ةقطانلا

 عقيم ال 0 نأ 58 هيا قا امب دب

 اعمل نسم نو كا حيورلا اذه :قطل ايلو فيبكلا
 وهو هتيناهسج "ق هل ةفايلا اك ش نا الحم ر , اك ةديدنلا

 دقو 000 ٍّ 5 001 > 0 ةقطانلا

 ربها ظلاب 5 نيعون 518 اهكاردا د نأ انمدق انك

 00 وشاب رح نطاثلا نين ةككاردا» 8

 الق يقرفلا الوسم ند اهلي: وزال كاما ةااكاذعسل ا
 ايل فوطفل هلال بت دعت ئه يزلا تايناحورلا كمفلإ]

 ل 1 دل ٍْ نهولل 0 دك يما سل ىاطلا : ساوعلا قواك

 اء اا

 ل نو لالكلاو .بعتلا .ن.ابكردي امن

 اككأ) ا الل ماجا كل لاكمال لإ اياواعت نورضلا

 حورسلا س انيك ايي تعلا ركب ءابثاو ! ةلماعلا ةروفلا لد

 لس | قبب ملال نسكلااعلا ةسراكو ا اهلك رهاظلا» يارا نه ئاريعلا
 باد

 هس( كلاي أل 10 ارمللا عيشي اعلا هلك رسولا:
0 

 ةناطاب ىلا هرهاظ 'ى رم «”بصهدتو جودبلا قامعا ةب ةيزيرغلا ةرارح
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 نابل لإ وراسل حورلا وهو اههبك 3 ةعيشم  نوككتف

 ةيبللاوا اوه اامنال !تلاغلا: كفا كراعسلل مىللا زل رك اب فكل

 وول ليل عجر ةره ةىماطلا تارعلا ىنع 0

 كيلمح رو كلك 57 107 ايلا: نما هي ور مقالا

 3 كئنلكرتلاب 5 ةظفاحلا يف نىهتلار وصلا ىلا

 رفعت اهثالا ةدادضحا وكنا ام 6 ةيلايخ:اروص

 تير شتسلا» نجلا 1 اهرف مث ابيرق ةدهاعتملا تاكاذطلل

 ١ ءامجنا- قلع .اهكرديف ةزفاطلا لشاوحلا  عناج وه ىنذلا
 عم و 0 نا ةثفل :لسفنلا ثتقتلا :امترو 1

 اهيلنال : ارلا: اهكجارذاب 522 ةنطابلا وذا 5

 ةودصالا :افكلتا لامعا اذشلي ل ةكح جنا“ ل هكا
 ا ١ 5 هي

 ةدوبلعملا نلاوقلا ىف :اك |ىملا وأ ةققحلاب ابلثيبق --ر

 ني الخام

5 

 انيطنرضن» ريجلا ىلا, ةيباصكلا ىو دمت اوان
 دكار دا لبق 6 ةطقاحلا روض ىف ليلحتلاو 3 ١ م[ 1 |٠

1 7 
 3 -_ 3-5 ىي 2 : ذا ا لك انس لما عك كدا لل جن نم

 ::ابؤؤسلا قلق“ هلل يلع لا جلي ويلا 17 0
 و4 در كب خ7 ََ هير ا

 اذ اسلام ايوزو كيلا 5 ايو هرو هللا مر ايور

 ةيعاذلا ةاكامملاوهللا نم. لجلاف ركل امل قباطم . لايضفنلا
 1 1130. لله. ءكإ 8 ل 0” الا ١ 7 ةظفاححلا روضلاو

 آ[01315 ! 1 068

 مخه 6021155

 ل”عطص كلو لهم



 مز كانه 54 1:12 فاقطلا 106

 انما "1 اطيشلا-. 00 مالحالا ثاغضأو كف <ليلا -- ريبعتلا 5 8س
 اثم "عام عاطل لهربللا

 اهلل ابورلا ةقيقلملا هدا نا طابلا_ عاتل ىاكليسلاو .لطابا' اهلك

 هلك اطالع لافنلل ضارتلا هيلو لزتلا «قس طييعيفلباو ملذ اهتم
 كل مسهنم دحأ م ولخب 2 مويحلا ولع علا ىف ةدوجوم

 اغلي قاديم ةمد ةطوعا كوع انكر ةييفحال يضاف لت دخلا لك

 نسلفملا ناءاعتظقلا لانسفلاءلصعتو“ ةدكاو ريغارازم هتطقي

 0 َّى علكتلذ راح أذأو ديب كل مونلا ل كدا ةكر جم

 ةضك هيلامات الا لالا لاول نس قبه حيف سلب الغ "7
 وكلا ل اا ىدانبلا هللا 00 لك اف ةماع انصاوخنو .؛ةدحأو

 قلق وظةباجنا 0 جميع قيام َيَقوو (لصف)

 ٍِء ةفايمتة دم قشغنإلا « لوكنت د ةيلخ ةردخ الو دصق ريغ

 ككاتلا يلا ناصقن ءازبنا ال مونلا 1 ةحفللا كلت ابل عقتف

 0000 نما هريغو' ةياغلا 0 ىف عقو..دقو .هأرتن

 ايوا اههنع قوكيف مولا دنع كيسا ركذت اتعبسا نكذ هعساةمايولا

 ليت يا ايل كاوا واول | ىلا لاس ور هيلا ةورأ وست اني

 عرأ لو م لإ عابطلا ةدقلاح هي اهايه ةةنولاح اةياغلاا باعك

 كاملكلا مزه هحوبلا ةحضاو و دمسلا خارف ٠ ف مونلا دنع. لاقي

 ل 0 بع امش ماعلا  ةبيعحالا
 - تى "م اس 027020- ع

 مونلا قمافنمع كللسف يع نسكلا نري !اةفاق' محل اذذل_ !كذد

 (0) للدم. لل. عه( ظ. [هنعشن: 2) ةآده. للا. ءغ 85: قوشتن .

 ااا 42 3



 انآ 210110601135

 00000١ ةهلكام ىف لايل ةضاير دعب ئكلذ لعن الجر نأ ىكححو
 0 ماتلا يعكعابط. انا :لوقي !ضخش ملأ لثلتف_هركذو

 ءاضال دي انا عقو دقو ديلا 4 و ناكامع ةربخأو

 نم اكيلا 000 بنيك رروغأ ىلع اهب فنعلظاو ةييجع ءارم

 اكرووسلا 4 يفعل 1 1 ليلدب قفكولذ نرسل كاوا
 ل رو كح

 نطفلا !١ تاو تاج ةفييئاعلا دورا 57
 اي لفل تتوقأ 5154 ىوق اذاف ايزل ف ءوقول

 نا لل لعفي َن ايان 0

 ذاع 0 ةردقلاف هل د لا عاقيأ 2 البلد نوكي هالو

 مو دحتت اهيف ةربدنو كمل ملعاف هلا ىلع ةرادقلا نيغ

 ع 2 ا م ىحلا هللا هلاثمأ

 ةعيبطب اهعوقو 9 0 نوربخب ع - قىناسنالا

 000 ّ : طر 0 نمانلا رياس 00 مهبط اهبف زيمتي مهيد

 5506 موجنلا نوه لرئابا هيلع نولعت بدل ةماعلا

 ابيلع أورطف ىلا مهترطف ى 2 تقت 0 ْظ مهكرادم دحلت

 انيارملاك ةفاقسلا اجلا نيراطيلاو يارا طع
 هما (ةاانيعلا كلولق ىف نس ضان ءايلا نسانستطو

 || ء
 ىصحلا قرطلا لعام عابسلاو ريطلا 2 نجلا لهاو اهماظعو

 لفاغ ف و اهلك 5 ل لف 2 1 بتورصللو
 مع ت4 تيرا ىجتا



 1[: زن 11011 102

 00 ه8011860111 15
 انييدكو نوربخل# كيرلا نم املك مهتنسلا 5 نقلت مك رن

 يراجلالا لكي هنوخ را هوم . لا كديلا لا هيانلا تكلذكي
 ثيغلا تك فكااذم مهل ةفو ب نم ةضايرل ١ 05 ا

 ةذنه ىلع احتل 0 7-0 ةفورعم ةماركلا 10 0

 فاد يسع ا 9 : كتبو 0 تدار ا ا فار ناكل كك يلع ىو ابنا كوكا دال

 عيومجلا نأ ىف ةمدقم هلو ىلع م دلو اهرخأ نأ !ةدحاو

 ا عميمج ىف يملا فيك 1 ة هيك ع

 ةوقلاب ةدوجنوم ةيناحور كتر اهنأ (ىكلذو) اهانركذ 8

 : ١ كا 6 3
 رم 3 اهناو لبق هانر 55 06 تكايناكتورلا# رياس د نم

 دا لكأ تفكردم رمأ اذهو ةهلاوحاو ,.ردبلاب لعفلا ىلا ةوقلا

 متي 4 2 هاك ةروصو ةروصو 0 نلف ةوقلاب 0 57

 29 دحو ىينف ناك ةعتلاو فكاردالا نيع.و ون» اهدوجو اهب

 متي م ا ةيلكلا روصلا نايك فكاردالل 0 ةوقلاب

 دوروجب اهدوعي 5 ىذا ةيحياصيب لعفلاب اةذوكوو اهوشن

 تاكا دا بكت نيل ف عشق امو اهيلع .ةشويصملا ةتاكدد
 قتخ ؛ ىرخأ دعب ةرم 3 ا () لقعتنت هيكل هوداعتلا ارم

 نفت تاك دنا (لجغلاب روض لالا 0
 دوق, نادجلاو ا ابيلع ةبقاعتم اعتم_روضلاو لكل نقلا

 ىلع ردتقي هل ةوسشل 1 يس 2يطلا دحل ادي ةدحجأو

 (2) الآكد5د. ذ. لعفتتلا. 50 لفغت' 57 1 0
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 1سم: الو نشكب الو مون ط الاء ايدو نم اهل ىذلا ككاردألا

 تي تاو ككار دالك 0 1 رت ف 2 برادا اهتروص اكقذو امهريغب

 5 كتناطةلفلا ؛ تايلكلا حازتنا ابل " ا اقعتلاو

 ا ردا سيعمل 10 لعفلاب :انهتاذ
 ةّينديلاا فكراديلا ايل ةيذوت مسجلا تالإد تكارملا تكا

 سايمغنالاب هنع ةبوجخم. ىهو ةطساو ريغ نم ابتاذي ككاردأو

 يلو اجا دارس نا اهلضارتم وح رعلاو ىدبلا ىف

 ندبلا باج عفتريف نطابلا ىلا رهاظلا نعا سمغنت' اميرو

 لتي ىالطالا ىلع ناسوللل مه ىلإ ةيصاخلار 0 1١

 ق طلاو ءامليل : د ضعبل ةدوحوملا : تاكا 3 1

 ابقفا نيب ظ ئيلغالا ءالملا نم عقوف ىتتلا 8 كك

 2 دج ا ا ا 0
 ا لوقعو 6-2 ةعكأر دا ع محو تاوذلا

 7 00 لعقد 0 اَنِلْغ 0 0ك 00-0 فكل

 ارت مث ةداتعيلاب بلاوقلا ,ئىف هفرصتخ. لايخلا ىلا ةكردملا
 7 5 : 3 درك .أ

 7-1 ةيلاوق ل وأ 0 امأ بكردأ ايب سحلا

 || نك ,دالا أذ قتل داد 0 2

 / ا 19
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 ماجا ىف ىنورطانلا (اماف) هفانصا نايب نم هب اندعو 5
 59 اولا هييزلقو!طاببلاو سايسطلاو' ايارملا نم ةفاقشلا

 3 مهلكف ىهنلاو ىصحلاب قرطلا لهاو اهماظعو

 00 د هيف ةبثر ىعضأ مهنا الان ابكلا

 33 6 بكس ىلا *عروملا كراج فز 0 ا

 اكد انحاز عون "نيا اهلك ةجتكلا“ك ءكرادملا 5-0000

 هل ودبي ىتح طينسلا تريلا ىلع هب قكعيف رصبلا اهفرشاو
 ةتوري امل هلوق ةدهاشم نأ نظي امترو هع ربغي قذلا ةكردم

 يروا لك نيكل“ سلو عا رق 39 فوه

 ل اب رهو وملا ضب وا كل هازل 0

 مهتاكردم ىهروص هيف لثمتت م ايغ هناك بامهح ةءارم

 ىفلن نم هتفرعم ىل 1 نوهجولب اييف دوضقملاب عهيلاريع ريشتن

 (ةءارملا امأو) ةوكردأ ام وحن ىلع ككلذب نوربخيف تابثا وا
 كلا كتل اي طيرك تك ةلذ زررغلا قم هيف "تاكردو "اليو
 قناسفن وهو ككاردالا نم رخالا عو 7 اذه اهب مهل اني انهار

 01 لا لا 4 لس ل رعبا فقرا وي بل

 ىف نيرظانلل ضرعي ككلذ لثدو ىفورعم وه امك () سحلل
 لاثماو ساسطلاو ءاملا ىف نيرظانللو اهدابكاو  ناويحلا 0

 طقف روعبلاب سعحلا لغشي نم ءالوه نم اند دق 6

 (2) 315م. ق ءا 5. ىلا
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 نورك 0 نومعربو ردد ب مب وك ١

 ل 3 1 هاو ليبغو ةراهلا6ب:لاايلاب 0 9
 لقيا ةكف جلول ها الا انماو) 0 بأ 0 اب كيل

 داما وفت قا , اا فوم ل هاوي كودي تكلا

 نوبكتو عويسم وأ ٌىرم نم هيف رج اثيبف ركفلاو سدعلا

 اي كيبل كثحبلا ىف : اهثعيبف ةبوق ةانمدق ا هتوف

 ةكبلا هلت ب 1 0 ا كل دويف ةعمس وأ ةءأر

 ساونجملا, نيبااطسوتتا ساوعلا دؤكر ادنعز ممن 0 :ايهتما
 -- دع 0 8 3 يعور هدظقي - 5

 ماسلا 3 0 0 1 د 4
 3 و ساوعلاب 00 ةكعق .لوكنتف 0

 ايس انيرد هضرشتا سنا لا نش ابنت ني فيتا
  قعضتو هب كبشتت 0 قرحأ ةيناحور هب ا 0

 ق1 هل ما اذاك اصل[ عا نواكج 2 نا
 رع 1 و م سفنلا داتسف. نم ةجأزم دال امأ طيضتتلا 0 : . 5 : : تي

 ةلمج (:) هنسح نع تاغ ةقلعت ى ةليناطيشلا» نسوفنلا نب هكا
 (1) 1130.1). ةيسج..

 معمر 8 عمال ظنك
 1” عطس كل 3100ان0



 عدمر ع مالا النك

 8*0 طمعاعلل ة1 لهو

 رمل لكما 5

 اهفرصو روصلا ضعب اهيف عبطناو سفن ملاع نم ةهمل كرداف

 رديغ نم لالا:ىكسات ىف هناسلا ىلع قطن اميرو لايخخلا
 ل تلات علا هينا كروعم مهلك لوح هيك اا ةلو قطلا# ةذارإ

 ةفاعتش الا نعبد الأ“ وم نبصتلا اهيا لالا بل ليش حا

 3 كتينكألا احب كلل 3 مو «اذيرت امك ةيبنجالا تاروصتلاب

 كارلا 1 ذيبهمي نوقلعتملا مهف (ىنوفارعلا اًماو) ككلدتلا ةذد

 محد نمو د ركنا ا 1 لابصتالا كلذ مهلا سيلو

 ام قاع ءآنب [ريفعتلاو طلاب ةيف. نودخايو هيلا نوب جونب

 نوعدسيو فكئاردالاو ةلانقبالك للكل قاض نم ةنومهوتي

 لكبمحت نهر ةقيفحلا قلع هن نسيِلو :تيعلا ةفرعم تكلذب
 التف يجذلا وزن ىف ىدوغشلا اهيلع ملكت دقو زومال هذه

 أدعي ناك هنأ لول مالك ندننفظيو ةباضا الو اقيفحت 2

 هلهأ لا نم عمس ام لقنيف قراعملا ىف : حوسرلا نع

 كير هادم دسم موفر تا

 ظ50- ثداوحلا ىنرعت ىف ناهكلا ىلا نوعزفي برعلا ناك

 ا لولا هنو و مهيفرعيل تاموصخلا ىف مهيلا

 مهنم رهتشاو كلذ نم ريثك بدال لدا بتك ىو مهبيغ

 نب ىنزام نم 7-5 رازن, نب نامنا,نم قش ةيلهاجلا ىف

 كا أ دلي ألو وتلا ردي امك ردي عزا راسن
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 هسا ةلانالاب_رسبصن ب ةعببر ايور امهليوات يكد تاياكعلا وهدم رو

 : يق :
 مريحجم تصب الككلمو نميلل ةشحلا ل 5 ذب ةأربخأ ع

 نافانيوملا هاير اذكرب ضير ءاافانهي كيلا ماتش ىلا: !ولرظو

 نيا اجيسلا وب لكزفلك اهب ةقلا :فيبجبا ايل .ىط انذوا طي

 فلك ةروهشم اهلك 5 هو سا مكلل بارو ةوبدلا نيالا

 مهراعشأ ىف مهيركحذو ريثك برعلا ىف مهنم ناك وفارعلا
 كاع همحلل

 هبا ا ا 7 5 هطاشللا قارعل لطف

 رركأ لاقو

 ىقايفش النيه مراردعت قارعو :ةيكح ةماضلا ازعل علام

 نادت عولصلا ككنم تليح اهب اند امرهللاو هللا ككافش الاقف

 قلبالا دجت نارعو ةلجع نب جابر وه ةناميلا فارعو
 نسانلا 0 ,دنكب ل طعسعلا تكرادملا كده.( نمو) 2-1

 ناقجلا عل للا الكلا نم مونلاب هَسايتلاو ةظقيلا ةقرافم. ندع

 عقب 4 ديرب امك رمال ' انيلد بيغ هيظعي امت ديلا ”نووهفي

 بابهذو: ةسظقيلا ةقراقت“ دنع مولا ئدابم'ئق:.ال قعلذ

 نأ ةتياغو قطنلا ! لعب لوبعم هناك ملكتين م 4| قارايخالا
 ةقراقُم ىكنع يزيلوتلفملا نع ردصي علا نيكحفو هيهفبو ةعممل

 رع استغلب 'دقلو .كلال لئنب ' مالك مهنادبا: طاسواو .مهسور
0 



 رق 01151011171

 20 0” عطم- عا ةلقمااا .

 نات 5

 ىف دل ةياغلا هنرانلك َّىض ةيلقنك اركض معمم 0 مهوملعاف

 مسيسلا يلب ابل تدر نم قار ةلناواط داش اعلا لل كنف

 بذي .ىنح زوجلاو قريتلاب ىدغي اموت نيعبرأ نيف ككفو

 ئكلذ نم جرخ# هنسأر وشو قورعلا ا قبس الو هيعل

 كايت ىش لك نع بيع ءاوملا هيلع قجب و نددلا

 را اع اذ ةجاجلاورةدحاسلا وول تن كاع ف دبح
 (نمو) الل نسا ةنم 0 ٠ ىل 3 -

 ةيندبلا ”قؤقلا ”عتينح نام ااغ 5 06 3 0
 ككبصعي 010 سعبلا ابب ف نينا ضيا دعو مل

 ا -َ 1
 1 اذا هنأ | عطفلا ىلع .م .ولعملا وس عوج ل ركب ىفلا 0

 0 1 0 0 102 نادفلاب ر كمارملا

 لبق مدل عتيل كايفحكلالا# ىلإ !اهقلواحف _ ايلاعو !اهتاذ

 كالا نعلا غو .كدزملا ةكبب يل ام قم دكا
 ليحكم #فكلذب روضات ل ةضاير يكاد 75
 هالو رثكأو ملاعلا يقل قريضتلاو+ تانتلغملا 7( قلع ع
 نرد تلو 38 دالب هما تاكو 6 ةفرجتملا هلاقالا دج

 (2)لالؤم. 0:62: ا
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 ةريثك ةضايرلا هذه ةّيفيك ىف بتك مبلو ةيكوجلا' كاش
 مستصاير د (ةقوصتملا# امأو) ةبيرغ زتاطخف 0 رابخالاو

 عمجمح 8 ,.,ىدصتي امنأو 6 ديضاخلا هذه نم ةيرعو ةينيد

 5 هأنذ 6 ع

 ةيدغلا عوجلاو عيجلا ىلا ف 3 نرد 6

 تاس االةأ منال ةضايرلا هده ىف 0 در اك ركأللاب

 كييرخالدار هنالك ناكل دولي لاني القنا كر تا بسلا
 ةفقرعم ن 'وم لصحي 5 لوصحاو هاش 0 :

 د دوك 0ع ةيفردلا ب ردا قو سلا التاج هع
 ةيهجولا علساكب ا ديحق اذا هدال ا نم هد

 كتسيعلا اوت الاالو + نووشللا يعل كارما انهازلا ةلاوحل ١
 مييئصع لاق ككرش ةقيفحلا ديد ناف ةقفص ةبص ابن -

 5 بك مهف دياب اا دقتف نافرعللن | رفا رم

 ا 00 ءانثأ لص نأو هان هيردلل صل دوددعي لا سلال

 اذا ةيكنإد عر 0 ريثكو مك دوبضعم 0 ضرعلابف لصحعي 3 : 0 : 7 1 1 08 02 , ١

 كيو ضخم ةريغل ل هتازل هللا ديد رد انمحاو دل نفعل هل رع

 مص مل عي م روعسيو كو رد 9 0626

 طاوخ ك7 ىاع كرد ,دعلاو

 دقو مهتح ىف يكل عدوا فزإم قا لشمال ةمارك قرضتلا
 0 5 م 0 .٠

 ل ديحل# بأ ىلي 5 نإل موكا 1 ذاتسالا ةراكنا أ

 م3018 عمالظلعق

 ل: عطصتت عاج لود



 م0110

 لل طالا -114[1 1201017. 200

 هندي ال راكان يركن نا ع كانلا فوة دوب
 ل يفعل هرقل لوطنحلا و نيملتملا دنع لوعملاو اهريغب

 هلع اللا ىل ابك هللا للعلا 3 سبعا 4 ا دقو فاك

 ةراصلل 5 دقو رمع ميم أو نيئدحم م 20 ن | لاق م ا

 رصمع لوق هل ا دنس 0 0 0 نم

 اناا هك هنن نب ةيرراسر دز, لبحلا  ةيراسناي ةبعاللاا روض

 طروتو تاحوتقلا مايا قارعلاب نيملسملا شوبج ضعب ىلع

 ناكل هدرقت ناآكو مازينالاب مهو علا تحال ليف نيكرشملا ع 3

 0 ال ا املا 08

 ىقارواةناكياب ا ةيزانس ةكمتسو اللا ةيراس اي هادانف ةنيدملاب

 ب ىبال انضيإ ايل 8 ةفورعم ةصقلاو ا نروخش

 00 ةدادج 0 اهبتن مث هتقيدح نم د يرسم
 فككاتجاو تكوخا اهه امنأو همالك قايس ىف لاقف ةئرولا نع

 عيونا نطيل اذ نأ اقف نئرخالا نيك“ ايس نه امنا, تلاقق

 0000 عقو ةيواحب كد :اكف ةيراج اهأرا ةحراحخ

 ملاعب نم أو مهل ةريثك عياقولا هذه لثمو 0 و

 للفييولا نولوقي ةفوصتمل نطخلا نأ الا ءادنقالا لعهاو نيحلاصلا نم

 (1) ةآلدس. كل. 5. ه٠ عقوف. (3) ة[كوصس. 2. أ

 (2) 31د. 0. اهيلحا. ى. ه 8. ابلخا.
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 مهنا ىتح ىببنلا ةرصعب هلاح دب ديالو كير دل واس ىلا دلال

 ان (هقاحأ بلس ةيوبنلا ةنيديلا , او هوه نولوقي

 قعلا اان رانا انقررد اع هللاو د سن اهبف ماد

 وو وجمل ايلا موق ةفوصنتملا نم 00 ةلودرنرلا ارق

 0 00 ب ا ماو

 59 0 ريغ مهنا ا لحدا 0 ع بيبا نم

 ارزاجسيقديا الحا هينالا كيان تاعيغفلا اجرك رابالا نلبي
 لقيا علال وبلاجلو تاو تكلا ف 5 00“
 نورس اليل .يكازتاغملا رم _ هادا واق ,ا- مهنا ءاهبقفلا ركني انهثرف

 وجو ةذاككعلاو 0 لصحعت دار ةيالو زا 0 قويا طوقس ل

 0 ,الول | وضل كيناك "كو ءاشي نم هدو هللا لضف هناخ طلغ

 از يلا«ةدمااط ةهاسنالاب سقيلا, كتتاك اذار اقري كويت داخل كلغ

 مسل .مؤنقلا لوغو ةيفاوم نم هاش اامب منشن 1 مانقلا ةالوذو ةهاوم نم كان !امح  كتنضعلا لاجةملاو اراك
 اففيلبتاو نيناجملا لافك و ا ةقطانلا مول مدا

 عدمبلل ةعماصا ةفبح وهو لاول هب طاني نقلا لقعلا مهل دقف

 لاوحا ىرعيو ةرظن اهب نكن ناسنالل ةيرورض مولع ىحف

 قبي مل هشاعم :لاوحا زيم اذا .ةناكو هلزنم 'ةماقتساو ةشاعم

 ةسقنف وس! قلو! داعم 5 هيل اكلا (لوزف-.عغمل حسمت

 دوج وهم .وكبف هنقفح نك هاذ ذ اكو دا دقافب هع

 ”['نرصدع [. 51

 م0160 8155

 ل”عاجد ل1060
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 ا 0 هللا كل 5 و 1 ا 1

 ةقنطانلا مهسوفن دسفت نيذلا نيكل ولا لاح مل

 نارام !تامالع مهزيبمت ىف كاكدلو مياهبلاب نعم

 د ضاع نا دولاب امل مهل 5000100
 مي دو نجي ءاينليفا ايليا ةيفع ها: طرربشلانورع ءزيدادلاذو يل يداي

 بح اه الما معلا 3 دجت ال نيناج 1 هيما
 مهل ضرعي نيب يناجملاو موغأم ل نم 5 ىلع ُث ,ىفلخب

 ضرع .اذاف ةيعيببط ةيندبا ضراوعل رمعلا نم.ةهرب دعب ١ نون نجلا

 كبح ةييغلاب و 5 0 كتددسكو د 5

 كتازسامجلا ل د 5 ديلا مالكلا اني م اليف
- 

 نجم بيوعلال كفك ذي 8 نأ 5 ضعب معزب دقو (لضف)

 تالالدلاب ىولباقلا دليلا د ا ا ار زد
- 0 

 ردم اسلاب] ىفيزاجر اذلو !كاكلفلا: نيفآ اهعاضولا ئضتقمو ةّنوجتلا

 نم هكتانو طابت :لاي 7 0 جازتمالا نم لصحي ع

 ىلنم اد نومجنلا ءالوهو ءاوهلا ل جازملا فكلد
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 1”عطو ارنا 1و, تكسب مم عم ءأوم ةدم جازملا ا ىفوحتلا زين نانلا 2

 1 انو وعملا ف هليصفتا رظانلا هب (ققي سدجلا

 200 لع 0 هلاق امك ملاعلا

 يب, سدخي هلا فونت ءال الااكلا الاطار ال[

 ايموجي ةعانطتنايتاكلا اورتن ىرمتتسال راقت
 يمسح مما ادن يرتو ملا ةقابلا لل ةك كايا
 كرتازم جل اة لاكش أ اقددلا ند أوريص مهنا ١ ١ هذه

 ع 000 ةيدرتلاوب ةجوولا ىف ايكاح يحوي سوح
 ناطلو اجاثرا ا ١ اينال الك راقعأ هد ليلك
 اطلب هد رة رمعب 0 درفلا اراك ولو رم ادارفا
 ناك (ناو. ل اكساب ةكسفي نيينترماىنودرخلا راك راوي لاك

 الكش 00 57 فد ءاح ناكفلا ةعبر 8 0 -- ليف

 نا و دوم أ ًاهوعونو 0 ايلك اهوزيم

 اننيمناف ميمعزب ةيعيبط اتيب رشع ةتس ا اعجب تاكاركألا
 لل ارياف نورا دايز تيكلقللا كاورافع ايفل

 م ملاع , نم «ىؤنص ىلع ةلالدؤ ع انياب د ككشب 0 00 |
 ةماجتلا مىنفهب ايذاحي انف 121 5-5 اوطتتساوب مذ صتخب

 تالالد ىلا قوقل“ ةياعنلا ءاكلا وا الكا هياصتيا ىلا

 كلذو ةّيعضو اهنالالد اينأ هذهو سوميلطب معز امك ةّعيبط



 ممو1 1 وال[

1011-1110 2 

 ةددع 06 طا تانارقل لأ هيلارملا ف ملكت اهنا سوميلطب 02-7
 نك

 متلكتو زضاعلا ملاع ىف ةيكلغلا ( 1( 6 اضوالأو هش نع ل 5 ص

 اكيفتو زيامصلا جارجختسا قادانبلا "هيو" ع برنت ا ووئملا

 ةساتلا ككل ماكحاب اع ىقنأو قكلفلار كروس ع

 اندم زا نب اهيل قفاشلا نو 6
 وهل راوليخ 3 معن ابيلع امهل عا ةيكلقلا حاضوالا د

 كالدكسالا ثيح* نم ةفاحنلا ةعاتتم هع 00 كفوا

 ءاج 1 0 هلل 0 : 9 ال ع نارا

 اجا ايد 0-5 0 نزاع تالي قل عافترالو
 تثويبي ىنم ا رع 0 اهوضرفو ةيطغلا لاك ةنج

 نافل ف سلطت نيكولا دعب كلا انوع هااتراو» (ىكلفلا
 نا را عل كو ا قاتلا ١ بكاوكلا
 لك ةلاكع نوع نتانقلملا“ةيف*ايك هيلع ةيكرجتنلا رجس

 ا ةعانردملا' داك 0 ها 0 فل وس

 وخلا ىفارلللا اعل ردك عو# ةدابلا يف نال كيلا

 6-3 (دقو) ةريغو مل اي ةلعف امك وصلا اهدعاوقل

 العصا تيغلا ككار دل اهنب ضرعتي نم ةعانصلا هذه لدا ا

 (1) آدم. ك. ءغ ل عاضوأ. (2) 81[دد. اعصتسا.
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 مسمع دادعتسالا ةلاح ةيرتعيف طوطخلا كلت لاكشلا ىف رظنلاب سحل

 ءالوهو دعب ةركرذت انك ذيفاكلد نق نيروطفملا ىرتعي انيك

 ل نأ نومعزي ةليجلا . ولع مهو ةعانضلا هذه لها. نرشا

 انهو عسي اهيرو ملاعلا ىف ةبيدقلا تاوبنلا .نم :فكلذ

 اهلك عيانصلا نآش اههيلع هللا تاولص لايناد وأ "سيرد ىلا
 هللا 5 هلوقب ةقكل دلراوب نوجتكتو اهتيعورشنم خو فاعف اميرو

 هلو 0 يووم 0 هيلع

 نخبلا ةداع :تكلذ_ ىاوكت' ناي ىف : ةلاجتسإ الو ظعلا مام

 ل دل فيلو تو اشيدسبم مهب ع هللا تاولص ما ءايبنالا

 رثعع نكي ءادتبأ 01 ةملكيو ال هيتاي نم و

 هل ضرعي اميف هجوتي نم ممم تذل ةبجولاو بلط

 ا ا 5 نع يس الادب رعبا لول ورم

 نم ديري ام وشكل اهب ضرعتي ةينابر ةهجو هجوتيف .فكلذ
 0 دحو 1 رخآ انيلوق اذه ميسقتلا :يطحيو هللا نم وفد اا ١ ةعلا

 2 للاوحال نم ع دل دخت ل: وهو اجيب دق ىحولا

 ىف لقن امك لاوحالا ضعبب ٌدعتسم وهو: نوكي دقو ةانركذ

 هتفولا كو دعتنلب 1 ءابسن 0 سضعب نأ تالليدارسالا

 "1هرات .1٠ در



 ها د ا لا 20

 ركب مل نأو لقنلا أذهو ةنحلولا ةبيظلا تاوضصالا 23 1 1 :

 هاكيبنا ١ صخب ىلاغت هللاف ديعب ريغ هنا ل1 هكتملا 5 نكمل

 11 برر عت هلا ال لفيت اور [ميملقنو فس 7 ليف
 ةرحتت اهلا عامسب -ندعلا نع ةبيغلل"ضرعتلا "ا ةفويستملا“ن
 اعلم ىلادالا ءانعأ لو .ةولبلا *يووألا هعاقطمل ىقن هكراعيل 358
 ودب ال ب ياا ررقت اذاو (مولعم
 ايطنعلاب لمعلا لاغشاب هب فن اكل ضرعتب نم د ١

 بسلا ككاردالا نئنيح .هيرتعيف لاكشالاو. طوطخلا :قكلت
 تكرادبلا قرافيو ةلمج سحلا نع عرفتلاب (0'ىنادجولا
 7 رم ةهو "اند كك روي دقو ةكف دسك دولا

 رصنقي نم ىالحمب ايارملاو هاييلاو م م

 ىلع هب لصحي ىنذلا تيا لاللا م امهنم ككلذ ىف
 ةينامسجلا كرادملا قرافي مل وهو نيمختلاو سدحلاب بيغلا

 ءانينبنالا ضعي: نأش“ ن ا ونطلا كارم مليا

 ابيك ككل تلاضكل قوينلا“ةكاقمأ/ تالا داددتسالا

 ةدعاقو 1 ينو هوت ربل هد وسم

 جلا فكارذاو طقف“ ىناحور ةكاردأ نانا ةيويتسلا ككرادملا

 كلاب فاول لدا عراك اتمام لل نزع :ىم« كخلزلاب "كتلي
 مههناف اهنم ءايبنالل اهاحف نيرعتلاو سدحلا كرادم ىف

 ١ الذم: 5. نادجولا.



207 201110000115 

 اكتلا ىو
1 

 ىلا نع كلذ عيححلار ق مم ةدضع اهب د 0 00 تحلل

 قوكحت ول طل ىلع ىحيلا هيتاي نأ: هتداع ارا يعقل

 لمرلا طوطحخ .داعختا ق هنأش ىلغوب ةةيبظعت  ىليا/ ىكلذإ ا ةيايحلا

 ىئذلا هجولا ىكلذ قاع ناك اذا: اهنيبو ةنيب ؛ةيسنال, كب

 دحإ اذإةايبار.هقافو_ىلع يقتات حال هب ادهش ننبلاب وول

 ةيعورشم ىلع ةلالد هيف سيلو ملعا هللاو نيدحلا يشير اذهم
 هبلها : ناش زدساتك ليلا :[يورستل  ةلاجتنا ناركحل» كلوا ل

 لاعخلا نأ (رلع هان دهني :ككلذا ىلا .لاط ناز يوملا الل
 يا ل ب لا ىنوكيف تم اويل

 ا لصضحت 0 ةدد نأ داع ف امنأو فكلذ يلح

 9 كك 5 الخ 0 0 وكب نأ 0 ءابينالا

 1 0 أذهو 00 0( الف ةصاخ ا ضعبل عفن

 بيغم جارختسا .اودارا اذا باوصلل :مهلبلا ال وجيت ىسدا م مياس 0 3 م ١ هللأ
 اتق ملا ليجضون قيفد وأ لو ساطرق كاملا مهمعزب

 7 3 ١
 عهلبلو ل تكا 5 كح ةطخت قفأو نمف فكددكتلا نك 1

 نر فوواي تت

 لالا وتكا دلل. رسم 55 نم دحض هيف ضوخلا »الو :بسيغلاب 2



 م80 1866011115

1] 12-4110101. 2068 

 عبرأ ا ذى كك 8 ةعبر هك ستاؤملا ددع ىلع أروطس 0” عطصتك انه1 هير

 اهيا ضفاجملا نوحرطي م ”.أرطس رشع ا ىجتف بتازم

 0 اذيفوا 58 0 0 ىتب ام نوب

 0 تيا ص رق 0 عبرا 1 2 ضخ

 ايوا ةنييازاب صدا اكمل نم اهلباق : امو.« ةبترم- لك 'رابتعاب

 ةعوضوم لاكش ةينامثنوكتف درخإ قا و حفل نم اهبف عمتج

 ىدلوب 06 ,- 5 الراح ايي يبت الكت نيلكتم لكي

 قرم 1 0 00 ةعبر | اب درث 5

 الكبش نيكي 5 مساق عم م هال
1 00 5 0 

 0 ويست 3 0 0 وعلا ان وك الكشأل اكعيلا

 يذلا ,ةيوملاو لةدوكسلا نم هلاكببا ,ةتستقا ب اد 1
 تادوجوملا ىانصا ىلع ةلالدلاو جازتمالو. لولعلاو رطنلاو

 نارمعلا ىف ةعاتصلا ةذه تريكو, ابيزغ ادا روابسن 3

 يلمح :ىلا عر م اهيف ربتشاو نيلاوتلا اهيف ل
 ذلا قيقعتلاو ىوهو مكحت تيار امك ىهو نيرحأتملاو
 ا فتك ذث ال بويغلا 5 ككركش كلش نوكي نأ ا

 نيروطفملا نشا! نم, :نكاوخلل الآ ابفرعت 00
032 
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 ايه يللا حيزا لاعبا ةنتحلا 6 نقلا عوطملا بو
 ةيضتقت هلطأ ل1 1ةكس 30 مهلك قنص دلا 55 نويجنلا

 بترلطعلا عكارذا ىلع مهديل لأم هم لصأ ىف ىف" مهمعزب ةرهزلا ةلالد

 ةذطم لها ,نحم -هيفارطانلا ازاك نأ هده" قو اهز زا دوكجللب
 ماظعلاو طقنلا نم اهيف رظني ىتلا رومالا هذهب دصقو ةيصاخخلا

 557 0 ىلا :نسفنلا :غجيرتل :شحلا 'لاغشا“ اًعربغاَوأ

 بولق تو ديلا قرطلا باب نم وهف هلق
 كلذك نكي مل ناو ةانركذ امك ةفافشلا ايارملاو تاناويبحلا
 كعفلاو لرقلا نم رذهف ةعانصلا ةذهب بيغلا 'ةفرعم دصق امنأو

 لها اهيلع رطف نعلا ةرطغلا هذهل ةمالعلاو ءاشي نم ئدهي هللأو

 كاناكلا# 2 ل مههجوت دنع مهنا جبيغلا تكاردالا اذه

 ططمتلاو () بواثتلاك ةيعيبطلا مهتلاح نا توف رجح د

 كلعضلاوب ةوقلاب تكفا ا دلدكو نيكلا زك ةّيرعلا يدا

 كيا مالعلاا هذه هل دن دحوت 0 نمف مهبف اهدوحنو كالت" وف

 ميغا فاز دا نم سيان

 حار 2 1 نيناوق وعجل لا ا مع (لصضف هنذك قيفن

 0 كورادم نر هه كش ل ىطلا ٠ نم ع 0

 م موج تاريثأت 0 ىنبمل ١ سدحلا نم 2 ةيناحورلا

 هيلع لواعي- ئذلا نييحتلاو 1 نطلا "نم ل37 رتومبلظب ذك

 (1) ل[دم. ل. فبواشتلا.

 10ج 25 ١

2101:5011 

 ل*عطص عادة لمن ,



 1آ: سانا 11410107 210

 لوسفتلتلا لجل دياصيلاك ابنو و اطاذ ىد ع نوفأر جلا م 0

 علوو كاد يىفتصملا ةركذ ام ال كل كلذ نم ركذأ تس :نسملا

 ةالايم# عدلا تابعا ناوقلا دكا (سف) قارا دب

 نيبراحتملا ىف هيي دتعملا م فىلاغلا هد لقرعي ٌوطسرال

 اههدحا مسأ ىف ذيل ىورحلا هبي كل وهو فكولملا نم

 نم دجبا فورح ىف هيلع حاطط ليجلا باسحعب

 0 رخال مسا بسمحاف ؟ذدعا ةنما قى كل لضصغتو 1

 راكينيو اب اذه .ةيقب طفح, اقعستا ةعسنا اههنم | دخأو"" لك ح رطأ م

 ىاف يلح ةيياسح منن عقوق انام نيددعلا نيم رطل

 تبحاصف: نيدرف و دا" نيكو ع اناكو ةيكلا ىف 0 57

 ادرطف ردجلاو ا اههدحأ 0 نام اغلا امبنم لقال

 0 كادوا ايوا هد ان اك ناو بنل 4 لكسب

 نيدرف 2 اناك نأو تلاع وح 0 َك ايا دز 5 -

 . : جوزلا ىر املاك لرجل ظءامرعكاو هاف اؤسي دارقالا يؤرلا قرا
 كعلاط 5 ةردلا ل نكد كل رتل ذ] فاشل تلقت
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 كاع ةاادلا ىوزخلا اوعيجي ن ايةعكلذو ةعسن ةعسنا جرط ى مهدن- افورعم

 3 دلا (ىاوأ هحأو را نا 3 دلا ا د 00 ف 2 دحأولا

 داو ى 0 م لالا (ش)و 0 00 قمل رهام
 :هرحلاب ةنيلع "لذي دداع لالا دعي سلو سيقالالا ةدركا ى

 ىلا ةعيرالا «ديرخلا هده أوبتر مل دج رخخأ كه عيربشلل نك

 ل هيسسارملا دم قيعننا, ىلع ةللقلا .تلورخل اب بلا
 ديت :نيزورتخ اوكا: لطفلك الدال كيلا كتل الز ا وع الا
 و ةيقلت بتارملا ىف نيننالا ايلا وجم نكت

 ىلع ةلادلا (ككو داحالا ىف نيننال ىلع ةللدلا ب١ 0
 كويل اطل دا نر ضع اضم تكلس
 دست ىلع ةيدالز ةذحاو 3 00 طل ىو 1

 د فر كاي يك كذ ٍ لعف 0 م تمئاريلا

 1 ا ا 50 ةثالثب ىلع
 ا دا ةدع ةيابن تبان عملا تراصو دحتأ لقورح

 1 ل ا

 2 0 اغتال ٠ (نتشيأ) ا 6 لاف ةنيترم 0 5

 0 3-2 حا 5-5 .٠ ذضصط) ى لأ هدا | اكلك 5 (سلخب 22 ةئالئلاو

4 

 م1016 0115

 مطول للمحل
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 0*طصع]علب ه1 لوا

 اهل نإ 1ك 4 20 الا 212

 لكل اورظن ةعسب مسالا حرط اودارا اذاف ةعستلا: اهل .نوكتف
 00 كك داو تنايلكلا هذه 1 هيك ىف: هنم لورد

 لزورح نديم الادب اهنو نحاول ١١ دادعالا نوعيج# عع ةناكم

 كيل لضنف 8 أودحأ 0 0 ةديأز كفاك نان مسالا

 ىورظنيو ل مسالاب 000 6 اد ابك ردح الو
- 

 ىنولعفب

 حرب كاد درنح نما دفع كا فيي قانا: نأ" ككاو

 خلك خونم ةضاخ ةوقعلا 'ةدع عمج هناكف دحاو وه امنأ ةعست

 نيب قرف د ماك لك وعل دوقعلا دادعا كك ةيئرم

1 00 0 
 كيلوكوب ن 2 1 هلكو ريفلاللَو كل نر رشا نيبال

 تعضوف ةئالث' اهلك ىلع ةنالثلاو ةيامئالثلاو ىونالثلاو ةنالثا
 طبع لا ديحأو زيغ ال ددقعلا دا ل ةلاد ما وثلا ىلع دادعالا

 ةاكحالا يرم ةيلكا لك ىف دونعلا]ب ل ىاكيعا 0 لادلا ل

 اًكبيلع عوضوملا هذلكلا هك ةوواداو ريل نبا ال

 ةكيئارشسف لاو داحالا اع لد ا اهيف بفرد اك ابيان

 ا فاول يااط ب هيل لك ددع ا ةعارتف .كيبلالوا ءانزجتللا ١)

 د و 1 1 ل

 فرحت تانيفلك اذببف ل نات وريف كرب رج ماكل

 طنلا اهيق -نولعفيو .اهيلاوتك ةيلاوتمو 'ةذه .ناكم ةعسن
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 1 3 تفوأ ةدذه ى ا رجالا ,لعفي 5 كين ةعستب

 تب عشب راس نم وود از ياش

 00 نقولا ك2 درطبم 00 7 ةيراج كيلو كاتقلاو

 : احل ةده ع برغيلا و نع ابهنولقني 2 3 0

1 
 7 سابعلا )ان وو ةيووسلال رارسأو 0 ةماحنلا

 دال رايق اماما د ار ا يس را 1
6 

 0 تل د م الاف 5 شفيا تاملك نكيعلا نم صحا 7 انيك
 0 15 تاافاقز تيل تكراذم 8 فكل . نيك

 مسينلا ب تاو هيفا خو 2 كخلا لاعمال ا ند ناهرب

 نع ةديعلا ءارأل نم ةيفالامل نيفتحملا دبع قطسورأل كال وزعم ريغ

 تنك, نإ مهشتاا ىكلذب ١لقكلا ةكيعلا قاكرل اا نطتلا

 جارختسال ةيعانصلا نيناوقلا هذه 3 مو) خوسرلا 1 يس

 ةركدعللا ملاعلا ةجرب ار ماكل ةجريازلا نومعزي اميف بويغلا

 اة رحلات ةفوصتملا مالعأ ا نمل سابعلا 8 21

 نسم رورصتقلا بوقعي كاهجلو ثكأرم نك 50006 ةياملا ىف

5 
 صا يلا نمآريثكو ةيحنص ىككعلا ضو مك كقلم

 لادم اح 7 | -_

 .وصرعمت نوعلولا فد هرعيلا 5 5 تكيلغلا ةداخاب نوعل

 ابتروصو 050006 ةدطم اع اوقف ةزهر لحي نول كحد

 نكاد ابلحاد ىف ةيبظع ةرياد اهيف مد ليهلا عقب ل

10211 1. 
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 تاييناحوزللو :تانوكيللو قصانعللو .ككالفالل اهنم ةيزاوتم

 ةموسقم ةرياد لكو مولعلاو تاعباكلا « اقم قيمي كلذ جلو

 0 ارش را ارصاقلا انو لاا اهيكلف ماسقاب لسا انعل داي اهات
 اال وتوك جرد فراتوالا اكينومسبو نكرملا ىلا: ةرام مق

 دادعال لاكشأ ىه / ىلا ماسزلا ا اهنمف ةعوضوم ةعباتتم

 ا ورا ملا! ننبل "كورعاملاب  ناينحلاو ' نييدأو لا لهآ دع

 ل نيبو ةجريأزت 0 ىتو ةف ةراعتملا رابغلا 0

 00000 11د ةباودلا رب طا قرارا كك عضاومو , 0
 0و ةسيخ قاد لمتسي اضرعو لوط .ةعطاقتملا 53

 1 لوط ىف نيل ل 0 ةيامو 0 0

 3 0 : دادعالا 1 ة 0 3 ل لاك

 ىفافحو 0 نمو ماعلا تقيل مو تدع لكلا #ةيلبشلا

 ل مالا هكر ىلع نك نك 0 ةفئايبا ةجريازلا

 كيلا نك بولطيلا جارختسا ع : لمعلا ةروص نيضتم

: | 
 ةالجلاو حو دولا 1 ل ع اكل لدعف نم اهنا الا .ةجريازلا

 نضعبل يستحم رحل ند كك ةحبازلا بتاوح نا علقو

 نك برسب»و نب كلم ومو برغيلاب ناثدحلا لها رباكأ

 اا شل يونا اهلودلا ليسو طمجاجيما لقانا

 (1) لآدم. ىلا ءآ 2: تنع.
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 الثم دجلا هظبض ككقي بيارغ بيرغ  نذا نصف تزح قلخلا 5 لا

 كيرلا جارت املا 0 مهدنع 00 ا

 جارح

 راسملا ىكلزااوبتك ليال سام نس
 ىىلفلا خمر” ن رهين تركوا كد علاطلا أودحأ 3 هر ةوحطقو

 جربلاب ابيف [ىىييكملا ند 21 | مث ةجريازلا لأ اديك اهحردو

 - ةريادلا طيعم ىلا مث زكرملا ل ا هلدال و علاطلا

 كرا هفلوأ نم ةيلع ةيوتكتلا نورك عيمج ىن 00 علاعلا

 5000 اورد ابن "دريصتو مدبب ةموسرمسل هاا 7 ةرخأ

 ىلا ايبيناربسعو كارسعلا ىلا اظداحا نوصل

 اهنوعضيو مهدنع ليعلا نوناق هيضتقي ايك اهبف سكتلابو نيل
 ا بقورزب عج

 ار اناا . نيازلا ةذه 53 0

 ىلع ام عيمج كلذ 2 نوفيضيو لاوسل
 ورجل نينعلاطلا نب تلال ين بس 0 1 1

 ازيملا لإ هلورراستي دل لن كش لا
 نورا ىلا. اهنوفيطيو لوالاب هول اطميدادعإلاب ل1
 امعلا لصا وه ىذلا تيبلا ورح نوعطقي مث ىرخالا
 7 5 1 0 ١ !ز 20 هد ا )ا كلا تقلا 20 1 ثييب وهو مهدنع ةلول :اقو

 جربلا أ 05 علاطلا جر“ 9 نرخ 0 1 0 0 د هعيخل ه

 101 لا 9 3

 0 ندع دعبلا مهدنع 0 اد ل 00 ل

 م8قما 8 0ال 135
 ل'عطوت كلما لمصمم



 هس ست هم
 مظهره مد وعم

 0”ظم- عل م10 هدترد

 امانا 1114101077. 216

 00 ربك الا س 0 وول تركب 556 0 ةدويرضي م كنك ١

 توبب ىف ل رم عبل عمتج امب دبر : تا

 ةدودعم راوداو  ةروكككذم لامعاو: ةفؤرعم نيناوق ىلع لودجل

 0 مب ىنولباقيو ىرخأ نوطقسيو 7 5 وجر خت سلو

 ا | قوشلنعتب ام ىنولقنيو دفعا يورك

 ةمولعم دادعاب فيرعل ككاكللت نوحرطي 0 ادعم و ا

 ىهناني نودلاباعو ىلا رود 5 ص نوجرخو ه :راودألا 5-2

 قككلذل 00 0 2 ددعب هك نود اعيو:روذلا 5 دنع

 ل ل ع اهرمخأ جرختف

 ىدللا 0 عل قا اان ام سدد يرسل ابو

 هيل يناظحو ىاعا كلان عسي وعر :اةكررو اعلا هب لباقي
 اكمل تفك ديف مولعلا لصف م ن]ك كلذ ركذن 53

 ىلع نوتسفاهتي' ضاوخلا نم اريثك انيإر .دقوةجريازلا ذهب
 0 الوبر يطا لاننا كاعلك "اجلب كلا ارجختسا
 ىلع لبلد نا مازن أ لاوشللا تارخللا اسوا

 0 كفك ورحل هدر دكدل ريعحصع ىكلذ نرشتلو ”ةقاولا 00

 نيظسلا ةففباظلا "انو ةكبلاو فانك سابد لك يزال 'فكتعلا

 سف ازالا] 0 قع + لالا 3 تادجلا وجاه
 كايفسلا افاووو اعناعتم :ناؤملا ىرحجب يح قلاططلا

 ةعيتجملا نورخلا ريسكحت ىف ةعانصلا هذهب كلذ عوفوو



 921 ما

 2 هاجم لولا ناجل دما مز هلانرالو تلوم

 جارح يتكتعجتساو هةقضور فيتا 1 برض 8 28

 5 نكح رتخا» لا طار لوول يور تا
 0 ةكسبلا  لزورك هلك 0 ةلباقمو ةدود راودالا

 ىلع ءايكذالا سشضعب. نم الطالا عقي دقو نكتسما رش 0

 كرف لوبجملا ذخر عم هل عقتف ءانضألا ةده نيب تراك

 5 ل ل 1 ريل ووك ماما لايف كمان

 كفا 0 تل هر قيرطو قيشنلل الضاد مواعملا

 تملا ف ةدايزو سايقلا 00 ةوق 0 ديفت ابناف ةضايرل ١

 ىضصعملا اذه لخلل ةومزا هزه ربع اظل :يلكلعت 0

 ةدوسنم ةدبخ ةضايرلا لحل تللاغلا م ةجريازلا ةده نوبسني

 هللا ديع نب لد ةدوسنم 0 نرخ قع تققوو 0

 نك يصيعلا 32( :اناعجلاو بير غلا لامعالا نم اهنا ىرْمعْلَو

 ابيف اموظنم هجورخ ىف رسلاف .اهنم  عرخي ئذلا باوجتلاو
 ادد لا متاقسلا 006 فورخك ةلباقملا وه اي 000

 الامعأ اندجو انا ةيلع - هيورو ةثزو ىلع ملا .وكحب

 6 ةلباقملا . اهيف اوطقسا ىكلذ :لثم :ىف ممل 0

 ىكىلذ ىلع مالكلا تدع ةأرن اك هوظنم كاوكلا كورن ملف ١

 2 د 1 نع مهكرأدم قيضصن نانلا نم ريثكو ةعض وم َّض

 (1) ة[ذم. لله ها ل. تاكو الإ (2) ةلدم. للا هغ ا. تاياعملا#

5 1011 
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 آخ 1ك 11010. 21

 اهنا بسدعتو افعضارب كيف 00 كل ةذوغلنو ليلا أذهب 00
 0” عطس اعاطقل ل0219

 كيب اهب لدعلا بالاضا# ّآ تامابيالو د فل ١ نم

 لفقورح ال نيح تكا 0 ةيحتي وذل 2 فناشلا فورح

 لونات الو .ةبسنا ريغ: قلع ةءادصلا ؟تكتلت,لعفيو زانوالاو لاوسلا

 كلا بريط نعام ىلع قلما 10 مهويو ثيبلاب ئجب | مل

 نع روصقلا هيلع لمح دساف مقوت نابسعلا اذهو ا
 نيب توافتلاو تامولعملاو ف نيب ةيسمانلا

 01 اكل ارا طكردم نك ناش عوم قكلو لوقعلاو تكرادتلا
 ! كي رلثعلاا :دهامت اعلق 0 0 ةكأردأ هقوط قف

 نونانقو :درطم .لايعب: ثءاج طهناب: طقلا نمدختلاو ةغانصلا

 ورسم هل 56 1 نم دنع هيف ةيرم الو 0

 لدا دوكنلا ف 01( ةاناعيلا .ن مري مك !لذأو 2

 دلت ةيللاوفعبل 7 دا ميفلا ى 1 اع رسعي انايعر 58 2

 اكيفاريو ذيك ةبسنلا ءافح عم اذه لثم تكتظ اخ, اهيافحتو

 ك0 تلاع افكت حضن قر ةلئاعيللا ويدلك (نكدتلق)

 ليفحاو مهاردلا نم 3 دع كل نيف رول !هلام“ةانركحأ

 ةتدحا يلا | سولغلا عمجأ مل م مولغلا نم ةتالتا مه متر هرد لك ءازاب

 اد ا و ديد رتشا من ارب ارواط اهب. رتغناو

 ابل ما حف 0 قا 8 ةليدشملا رويطلا مكن

 (:) 3ة[هه. ف. (6©.تاباعملا 8. ةاياعملا. (2) .ةاوس. لل. ءا 0. تاياعملا. 8.اباعملا.
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 ل١ نأو نورسعو ةعبر ا مهاردلا سولف نأ ملعت <

 مو* ل - 7 كتعمج 1 ةين اتم دحأو 3 نامثا 2

 رويط ةيناينث ني رياط نون هلك ناكف نوح ال لي نمنلا ىلا

 ىرتشملا - رجخأ أرياط ةينامثلا ل ديزتو دحاولا نامثا ةدع

 كتف مهاردلاب كتثيرتشا .عرعس _ىلعو الو ةذوخاجلا سيولفلاب

 زا نيرطملا تاج حلا ككل جرخ فيك ىرت تناف ةعسن

 نك طك 6 مهولاو هللا فادعأ و ما هيعلالا

 ع بيديخلا ليس نووي هلكت هنزل اناتقلو ا

 كسلا 0س نيب بسناب انتل ربطظف دتفرعم نكي ال

 تاس كلا ىضوه اين أدهو ن اهمولعم ند 0 حا لذا

 مل اذا ةلبقتسملا تائئاكلا امأو ملعلا وا ا 0 الا
 0 وبف .هنع قداض 0 ال اك جار "افعكذو 0 ملعن

 2 ةعقاولا لايغالان :كىكلذ ,ىكل نيبن":اذأو :ةتقزرعم نك ل

 ظافلا نم باوجحلا ظافلا يارتسا ئه اهنا: اهلك ةجريازلا هذه
 لعمان دنرت ىلع قووح طابتقسا+ .هتياز اديك 4 لادا

 ويه اينادلولول ارح ةمطرت هلع ااهعنب ينور اللا

 كقتعا ين رحفقي ل ضعفت ت40 شعب 1 علطي 0-1 220 نم

 ككل: هارجلا ف م 97 رشبت هل شلاش
 عءورضو كايح رد رخآ ماقم و نذل ارجلاو نيناوقلا

 ار ٍِ ١ لش 0 0 0 3
 ا ا ليا ىثرط 7 م هك ىلع ةبيكاأرتو خط اغلا

 م8011 6031135ع5

 01" عطم- لقتل لمح



 ل 00 .

 1[ 1-1101[ 1 خ 11101017.

 ةقباظم ىلا«عجري امنا«لب #لوالا ماقملا نم اذه سيلو :تابئا
 هشلا لبم فكلذ ةفرعم هلا تييصحال جراخلا ع د

 لاو هيلعب هللا رئاتسا دقو هنع نوبوحم رشبلا لب لامعالا
 ظ نويلعت ال متناو ملعب

 0 ل را ال ااا انوا ل انلا لصفلا

 دارهم كلذ ىف ضرعي امو ليابقلاو ةيدحولا ممالو
 تاديبمتو لوصا ةيفو

 ةّيعيَبط رضعلاو ودبلات لابجأ ,ىبأ ىف لصف

 نم ا وجلننا مهلاوحا ا :التسخا .ىا ملعا

 ىلع () ىنواعتلل وه امنا مهعامتجا ىناف شاعملا نم مهتلحت
 تما و طيسدو هنم قرورض وه امب ءادتنالاو 0

 ةسارغلا .نم حافلا لحتتي نم مهنيف ل لابكأاو

 0 0 0 21 ىلع مايقلا لحتسي نم
 هرم اهتالضف يازختساو اهجاتنل ظو دل لجلاو

 0 ىلا دب الو ةرورضلا مهوعدت ن ناويحلاو حلفلا ىلع

 راسملاو ندفلاو عرازملا نم رضاوحلا هل .عستي اك 5 عيستم

 (1) للدعم ((. هع نواعتملا.
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 ديس متم». ايرورض !رما ودبلا ءالوه صاصتخا ناك كلذ ر يغو ناويحلل
 58 0 5 . 1 2 ا ةياكي 5

 امتنا ٌندلاو نكحلاو توقلا نبم مهتارمعو

 لفعير ةابيهلا 0 0 كاملا وه

 521 ع ل . 0 :

 0 نما 1 0 ا “2 1 نم كافل

 اوشا رم 0 ةرورتصلا" قع ديازلا ىف اونواعتو

 تكتمسلا ايم او: ةزيكلا ةفو ابيف قناتلاو نس اا

 اويل 1 يق ومقالا 0 501 مم شح راسل

 نكيرطلاا و0 ا ف قمل واللا نس جباطمل !|

 0 حورصلااو نفك قلل هتتالاعكزلا فكل ا دلاو ١ ١ 5 ١

 ازعل و : عيانصلا ىف ءاهتتالو بع تت 99
 وركبو لالا يسن يي ىلا لعفلا ىلا :ةوفلا

 هامل

١ 

 كك

 ا رمال يس مم مهنهمل ةدوركتل أ :دارمتسا

 0 لا نورضامعلا ةأنعمو رضعلا مح ءالوهو نوعام وأ

101311 1. 56 



10:11 101. 00000 

20110 

 دقف د ةسن ىلع و اعمو فىرو ورضلا ا ةديأز أوحا سعب تعب]

 نحبك هال اك ايهدذي ال 0 نيميجلاو رديلا :لاوحا وزانت

 00 0 ة دق

 يصوم يااا ملال مانا نس ليلا لئايل
 لاوحال رياسو نكاسملاو ا 3 ا لف اك ع

 لايك وا نجاح نم 526 قوف 0 نورصتقمو دياوعلاو

 ليطلا سرا 0 رااارخملا نبادتويابلا | رودجتم

 ةولرىب ام الن: نكلار لالطتسالا اديضق ف ان ةدجنم ريغ ةراجحلاو

 اهنولوانتيف مهناوقأ اماو عرقا مارب 5 وأ دقو
 الك

 كف ةب ماقمل . جلو را د مهنم ةش 9

 ةقاع مهو 00 ككرفلاو رب ديلا 1 >0 ل

 منغلا 0 :. ةمياسلا ىف هشاعم ناك نمو مجاعالو ربربلا

 ذا بار هايملاو َح ناسولا واوا ةسلعللا يق رعاوط ميغ

 ةاتينعببو كا نوهسبو ه اهب حامصا ضرالا ىف كا

0 

 ىف 06 كل عسب الص نييك ءاسعلا ىلع كد هيب اقلا

 ككل ىلا لس يرعب كيفما كالا نال عا
 مهشاعم يللا نم ( اماو) ةيلاقصلاو ن.امكبيبتلا نم مهنأوخأو



103 20115 ٠ 

  0جرام تاتا م دعبأو انعظ رثكا مهن

 ايما لاا ماوق هون لالا هب اا انيك ايتاقو

 0 5 ١
 بيببافتلاو ةحلملا ةحايم دوروو رفقلا َّىض رجشلا يعرج رع

 ةناوه ف ليل دردبلا كيد 0 ةيحاأوت 1 ءاعنعيلا لضف

 ناويعلا 6 لبالا ذا هلام, ىف جاتسلا 0 ابلطو

 أورطضاف..ف ىلا 0 ىف 0 اضايخمو الانزعف

 اكطبفا رد 9 0 مهتداذ امّيرو ةعجنلا داعبا ىلا

 5 دعاك ارحلاو 0 5 نع ةرفن رافقلا يف اولغوأف
 ع 4 ١

 ا 7 3 الرو اهللت اوما ذهبا نك ذل ناكإك

 م ىلا نسم. نيزكللاوإ/ ةيلعت وى ةعملا اغا (لكحلا -

28 

 هتان الوب 7 نغاوظ ياني قفو بيرعلا مه لوجو
 1 5 عملا( نقكرلاا لنيك رنا كذا نا

 ىلها ماييقلاب نوضتخم# ينال !ةوالب, تهناو, ةعجن دفا ا
 هيف |اسم وقلاو اغلا لل ابل نوعي هله طعما
 (نارمعلاب جيف ةقماردق الا ويب راب 1 كيكو 02 نيبت

 ميلعلا قالمخلا دللاو

 ةيدانلا نأو ةبلع 0 رضحلا وص هدقأ
 ْث

 مهلاوحا 0 ىرورضلا علا .رورصتقملا مو نت 8 انركذ دق

 ردمماظ جوجل عم

 لعالم علمت لمحتات.
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 كام ىووصصلا .غيراكو !(ةفلع ماتا اوكا ةداعلا يع

 قياس ارضعلاو ا وجبل انام عش ان ان عرف ةايليكألو

 51 ل 00 0 بلاطم نول ناك ابيلع

 ةوادبلا .ةنوشعف .الصاح كور ىلا 0 اذا الا ١ لامكلاو كيودلا

 رف 0 ةياغ نديعلا دعحن اذبلو ةراضحلا ةفر هيلع

 ديال انصح أكوتم اهنا » ةحرتقم ىل ا هب ىو اهيلا

 علب جاع را ١ ورتلا/ «لاوخا هب لصحت اهكدلا خشاوول ||

 لئلا اج 06 28 0 دابق نم ةسفن نكمأو ةعذلا

 دا كعلا لاح كلبا افي هول قرضعلاو ميلك ةيدتبملا

 هدهد ع دنا لكلا اوكا نع ريصقتل وأ ابيلا هي ةرورضل ءأ الا

 أذا انأ هيلع مدقتمو رصحلل .لصا ودبلا نأ انل دهشي (امسو)
 لها 5 مهرثكأ ةيلوأ 10 نها انشتف

 كرفس مهنأو ةأرق 06 0 16-5 ةيحاضب قيدلا نذل

 رضعلا ف لذلا تفر ةعاقلا ملا ا ميححس 1 |ركحسف

 ةوادبلا لاوجأا ل ةيناث : ةراضحلا !لاوحا ١ نفيد ل ىكلذو

 هيفا ب نأ مث هميفتف اهل 0( اهنأو
 8 هي 0 لاوحال كعب اوت

 . كَ

7 5 9 5 0 

 (2) 1132. 0. ةجرتفم .
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 1-52 رثكا ةنيدمو رصم ىف عسوأ رصمو ةلسبق نم مظعا ةليبقو

 دودو ىلع م دفتام ودبلا دوحو نك

 راضمالو 0 دوحو نأ 0 اهل لصاو راصمالو ةردخيلا

 ةرورصلا دياوع نع رخاتم وه. ىذلا ةعدلاو :فرتلا دياوع. نم
 ةيشاعملا

 ايضحلا لأ لس رخل 201 تيرقا ودملا لكأ نارا ل ل

 ةتتبقم ناك كيوال<ةرطقلا وا ستاك لذا رفا »را ةكطتو

 هوفر لن ادمن اوما ندم اهلل دري "ام .كوتغل

 لهنا دورو: ةلاواخدت رطقلا ىباد دلوي دولوم لك ملسو ةيلع هللا

 نيعلعلا يمل زلم قاما رطب دفلو 52 نأ هنالك

 نا زيخلا ليي املج ةباشكاةاهيلملا لف يوجوحالا نات

 ١ نيبن دقو ةنيدم ل انارمع

 نال دعي»وهدكلهةنانبل : كل يضجعو ريتكلا كياوطب دسمان لكاس

 اضيا هلا كقبس اذا رشلا تنح اص ذكو ةقيزرط ةيلع بعضو رشا

 نورتلا ديار ةالملا كرف قطن هنوناعي'امن ةزيكأار علا لفاواهدناؤع
 تتنولت دق انهنم مهئاوهش ىلع ةووكلا يذلا نات لابطلو
 لكجلع تعزو ؛رشلاو ىلغلا كواتن وب لذ ورقكم مس .فنأ

 ني ل كري[ ادب كلانا ريطلا] ىط
 ريثكلا ريش 1 مل 00 ىف ةقيورفنلا .تاهاذت مع ثبهذ دفل

 1 ١ ه ءأ ه | 0 ا 34
 انو اتم َك اهيرعفل لاوقا هةية ادس نس

57 .! 10111 
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 ىف 1 ا ل ايندلا نحب انج أوناك 5 3 لهو

 بابسا نم عش ىف الو فرنلا ىف ال ىرورضلا رادقملا

 ا فورس اهل ليلك 0 ددصحلا الهأأ لإ نع 0
 اللا ىدلم نماودفلا ىف اعبطني اهع دينا ماكل

 ع ع مدلل ب ايو ةمومذملا ديأ وعلا ة رك

 0 لفشل 0 يا د طب ةجورحوا ناويعلا
 ريحا لفل ل يكل ١ كا د ماكل نعل 7

 فرد طي ع عالة اولا لماسمادالاو نلطتيلا» كاسح ًاللاو
 نيكل نيادملولل 31 لت 1 ا هوراعبلا كيقوح

 ىلع, تدذترا دل لاقي: ةيدابل ةيعستاهلمملا جرخ هنأ هغلب دقو

 ؟فييغ هلا ىلص هللا نلف نك ال لاقف بتيارحت, كككايتةع

 لوا _تنضرتتفا ةرجفلا !نا ملعاف ىدبلا
 ١ -_| 2 ةتس لى | 3

 ص ةيلع هللا قلص نيبنلا .غم..اونوكيل 'ةكم لها: ىلع. مالسالا
 ةرمسمأ ىلع دو هالي طيور ع نطاوملا 0 لك تكدح
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 تي اول اا ديلا هيلو اوي يضم ةطقفللا

 دقو بارعالا ةيداب نم مريع سمي »لاذ ةسارتحلاو ةرهاظملا

 ىتنكس وجو ترعتلا 0 هللأب نو ديعتسي نووج اضل قواك

 ةضرم دع صاقو 0 نب دعس ثيدح 7 ملسو يلع

 أوعجري الف اهنع لوحتلا 2 ةنيدملا ةمزالمل مه : نأ هانعمو

 ناي عوجرلا ياق نم وهو اب اوديباذ لاول :لا مدرك 0

 كلو نأ !الق وبا وفنجيوللا نم هجو 7 عسل نيف كيقعلا

 اورستماو 0 5 الب و ب 8 اضاخا و

 نلكيف كففلا دعب 1 7 ب هيلع دا ىلص ةلوقلا نو

 001 6 .٠

 نركع اهب اوحو 1 1 و دعب اسي 3 اهو امنا 0

 ةاقولاب دعب ابنا: [ قاع لوعيم  لكيلاو» كفل ١ علبق ا رونافو ملسا

 ةافال ّىث 50 لم - 0 | نال ةطقاس

 لوقف ةرك# وهو ةنيدملا ا يكحسلا لضن الا فيدإ م

 كتكيبقع ىلع تددتر | ةيد دايلا .كس نىنيح با اجلا
 ايس أي 2 0

 ءاعدلا كلا قراشالاب ةنيداللا» ىنكيلا تكرت, ىف هيلعايوتعن «تيزعت

 ةينخ ه لمع مهباقعا دع مهدرأ را هلوف“اودو ةايفذلف دلا روئاهلا مل 6 5 دا 0 5 1 550 1 |
04 

 !اي دل كيررعلا
 نم راص هنأ ىلا تيبرعت ام 5-7

 معمار م0 ال للاخ

 01* عاطص- اك لطحل لمان
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 كافر ل اال يقارن قنا بلاء اد راعبسب حم
 زا كاد !اضاخأ 2 نوكيو دلل و هل ىذا ملسو

 1 للعلا لعن اهنا دياجلا ن ممول ةدا ا هك

 ةافولا دعب ةرجملا طوقسب هيلعل طقف ا ليكن عك

 ملسو هيلع هللا : نايف يسلم هي انور عام 0

 عطرا اذين ةيلع قعنل نب هب ةرثأ. امف لضفاو ىلوأ
 لكل ل اري قلل تخلل يولغ لبلد انج ارفاق زك قن رمل

 ناظلا تملك امكديراك امنا ةرعفلا ةطورشلا_ نالترفلاب
 سيلف ودبلا ةّمذيل ال هتسارحو ملسو هيلع هللا ىلص ىببنلا
 للا اع ااا ها انني كلسلنلا انج كك تنااد اع يطلاووو

 ملعا هللاو .برعتلا ةّمذم

 رضحلا لهأ نم ةعاجشلا ىلا برقا ودبلا لها نأ ىف لصف

 ىلع مهبونج اوقلا رضا داير ىلكل ذا ياناس اعلا
 ريما 3 ميعللا ىف اوسمغناو ةعدلاو ةحارلا داهم
 ىذلا مكاحلاو ميبلاو ىلا مهسفناو مهلاوما نع ةعفادملا ىف

 راوسالا ىلا اومانتساو مهتسارح اهيا لدا للا د

 ةعيه مهجبفت ال مهنود لوح ىذلا زربعلاو مهطوتحت 7

 اهلبكرو حالما اوقلا دق نونمأ نوراغ مهف ديص ميل .رفنياالو

 ددلا |( دلطلاو ءاكيلا«ةلرتم اولزنتو :قايحاا مهند هيكل ا ولع
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 ميس افلش سيكو راص وح ماو 58 ىلع لايع

 مهشحوتو عمتجملا نع: مهدرفتل ودبلا .لداو ةعيبطلا ةلزنم لري
 راوسالا نع مهذابتناو ةيمابعلا نع مهدعبو ىحاوضلا ىف
 هاوس ىلا اهنولكي ال مهسفنا نع ةعقادملاب يوي ا الو

 21 نوتفلتيو جالسلا ىو اهياد 3 متربخب ابيف ىنوختب

 ارارغ ال يجتلا س نفاجتي قبل ةرطلا, ىف بناج 0

 ةأبنلل نوسجوتي ا و 55 ْ هدد سسلاصملا
 نيقئاو مهسابب 5 000 رفقلا ىف نودرفنيو (2) تاعيهلاو

 ندعو 0 اقلخ . سابلا مهل راص دق مهسفناب

 ايهم رضعلا لهاو عراص مهزرفتسا وا عاد مهاعد ىتم اهيلا
 نوكسلمي دل مهيلع لايعرفسلا ىف : مهوبحأصو | ةيدابلا ف مدوطلاخ

 ىف ىتح نايعلاب دفاسشم لا انشا مهعم

 ف لا حراشمو ءاهلا مكر | ذهم تاوحلاو ىحاونلا ةفرعم

 هفولامو ةدياوع نبأ ى راسنالا نأ هلصاو ةانحرش ام كلذ

 هل راضإ تح لاوخالا نم هغلا 1 ةجازمو ةتعيبط نبأ ال

 فككلذ ربتعاو هده ةعيبطلا ةلزنم (3) ) لزنت ةداعو ةكلمو اقلخ

 روحو ءاشب ف قلخب هللأو احب يمص أريثك ةدعت 0 ىف

 ميلعلا قالغلا
 :) ة[هص. نوتفنلي . (2) 3[ده. 2. باعصلا. (3) 3[كهس. ©. لزنشت

0 38 

 ممم166 01818

 ل'عطم-اكط3]لهانه
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 مهين ابل 10 ماكحالل رضعلا لها ا و

 مهنم ةعنملاب ةبهاذ

 سك ساكورا فيك
 )0 حر لا ل ا يكلم
 وا ةكليلا ثناكأ ناماادب الو ةريخ كلم ىف ناسنالا نوكي

 اهدي ثحت نم 0 صو عنم اكو مكح اهنم اناعيال ةلداعو

 عزاولا 0 نيقئأو سبج وأ ةعاجش 57 مهسفنأ 0

 تاكا اماو اداوس نوفرغي ال مهل ةلبج لالدألا مهلراَض ىتح
 مهسأب ةروس نم ذدنيحرسكتف ةوطسلاو رهقلاب اهماكحاو ةكلبلا

 ةديطصملا سوفنلا ىف يال 0 لا نم نوكي 4 مهنع ةعملا تبهذتو

 اهلثم نع امهنع هللا ىنضر ادعس رمع ىنبن دقو هنّيبن ايك

 رخل د كاوا نيونلاجلا | بليس ةيوح ارب ةرهزب ديك ايل
 موسب ا م1 لا

 0 (1) اله لاقو حسا ثم هعزن 3 ا ها هلتقف ةيسداقلا

 د
 نك و انلا 06

 0 هلأ 1 دي رمع راع ككاو دا 0

 0 0 ةرهز لعم ىلا ديعت
 ل هبلق دسفتو هنرق رسكتف ه6 ةيسقل#

 الل 23 انقلاب ماكحالا تناك اذا اماو هبلس

 ع هلا يكل نع عادي ملو ةب ناقعلا عوفو 0

 (2) 1[3دد. ل 8. ه0. الأ
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 تمام. ءاكحإلا تناك اذا: الوز قكش الم: هنسأإ :ةزوس_ رم نيتك »للا
 موكل هيب ترثا ايصلا دبع ىم تدذخأو ةيييلعتو ةيبيدات

 هلك الدم ع دايقنالو ةيع]شملا ىلع ةابرمل ءوشلا نحعب

 نيف اننأب دعا ىذا كما تلغلا اوم قام فلا كج اهلا
 يد 0-0 هناعي .ريذلا اضيا دجنو معلا

 مولعلاو عيانصلا ص مس 1 بيبذد هأنلا َّى مابك 1 سس

 نو ذانكتلي الو .ارياكتسا ةيلبأزلا نوم :نوللذ نتني تانايذلاو
 ةيلط نأش اذهو ةوجولا نم هجوب ةيداع مهسفنا نع' نوعفادب
 نيسرابملا ةّميالَو جياشملا نع ذخالو ةءارقلل نيلحتنملا ىلعلا
 هن ع ةبيبلاو ناقو "” سلاجم ىف كمذادلاو ميلعتلل

 انت كلذ مي عرركبكسد الود نرأبلاو : ةفدملاباَكا داو رق
 ناوبصلق ف 3
 ملو ةعيرشلاو ىلا ماكحاب مهذخأ 1 خرا وصلا ىف عقو

 را ابا نلوم نإ ك لب ميسأب نم. ككلذ ضقت

 دكا سل ىييلعت بيدا الو ىعاتص ميلعت نكي ملو

 يسر 8 5 وينقل روذخأل القن ةاقلتملا هباداو نّيدلا
- 

 590 ةروضر ل ملف قيدصنلاو : ناميال/ دياقع“ نم مهيف

 ا طالع افظا اهشهدخت مل ملو تناك ايكإ .ةيكيتسم
 أ

 ا 1 ءهغا نذر: 23 ار 3. ( كتي . 8 كنس
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 هلا هبا الو عرصلا هبدوي مل نم دنع هللا ىصر ريع لاق نثق
 لح انيقيو ةتسفل نم 300 2 عزاولا نوكي ا وع 0

 0 0 ايلغ عرشلا راص 0 0 ةعزاولا ماكل 6 ١

 :اييعإلا جولحو ةراسحلا كلي يراولا - ميمانلاو 0

 5 عزاول ل 7 ا : ةييلعتاو ةتئاطاملا يدا
 اذه 00- ف عزاولا ناك ةدسفم ريغخ ةيعرشلا اماو ىدحا

 الجار بخ تور امم ا ةّيناطلسلا .ماكحالا هذه. سناك
 اهتاناعمب 1 ةكوشلا مري ةايضخم مهسوفن ل نو ىف رضأو حلا

 نع مجدعبل ةلزنملا ةده نع لزعيم هيل مهلوهكو مهدبلو 8

 نب ديحتاو دنا لاق اذبلو تالا 0 ناطلسلا | اك

 2 ال دنأ ,نييلعتملاو نييلعتلا / 2 هداك 86 دِدز يب

 امب مهسعب دل د ردا مسيوش. نع: هلقن 0 ةنالئ
 فتالثإ ناكيرلناو ١ طغلا ناسك نع, حولا مدي" كميدلح يف هعقو

 ىلع البلد نوكي :ازأ طغلا ناش حاصي لو قيعض وهو ار

 ريبخلا ميكحلا هللاو يناعتملا ميلعتلا نع هدعبل ككلذ

 (1) ةلده. 8. دضح. 0: لضخ. 2. دصح.

0-5 
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 0 م هيلا لها ليابقلل الأ نوكي ال ودبلا  ىدكس نأ 0 6

 06 زول ريخلا رهن | عابط ف ىكر ةياحتس هلل نأ ملعا

 ايو رتجت اييهلاخز م لاقو نيدجتلا هانيدهو ىلاعت لاق

 :د عر قعرم- نيف قيما اذأ هبلا للعب | بيرد ندا و ب

 اا ا يلا كلذ . دعو مدل ام ماوتخرل مو
 ىلع سضعب ناودعلاو ملطلا مكيت غلا قدح نمو هللا هقفو

 5 هد كدنكملا قصخأ حاتم لأ ةمو تتدتفا نيت نحب

 لاق ايك زاد هذصي .ىنأ نأ وحلا

 ملظي اال ةلعلف ةفع اذ , دجت ناف نيوفنلا ميش نم ملظلاو

 ماكح معلا هعقدي رح كلغ ميهضعب ناودعف راصمالاو نويلا اماخ

 3 نأ ةفاكلا ى رم مهتعخت .: نم ل ىلع اوضبق امب ةلودلا

 زيكا ةيكحب 00 3 ةيلع ودعي 5 ضعب 8 .:

 اماو ةسفنب مك !!. نم ناك اذا الك ملاظتلا نع ناطلسلاو

 ددناع راؤسالا جايس هعف ديف 0 جر ياخ 8ص 5 ناودعلا

 دايذ تي راهن ةمواقملا كغ رجلا و ١ اليل ةرغل وأ ةلفغلا

 ءةابحا (امأو) ةمواقملاو. دادعتسالا دنعا ةلودلا ا نم فاعلا

 ايدل مهوربكو مه ا شم ضعب نع د عزيف ودبلا

 متاف ميللخ اناو.ةليتلاوراقولا نم مهل ةفكلا سفن ىفرقو
2---- 
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 1” احس 21ل61+

 آم -[ 1ك 1201017 2031

 أذا ا" قد ةاثيذو مهعافد قدصي الو مهين ةءاجشلاب نريغورعملا

 مهتكوش ةتعت ككلذب مهنال دحاو قاب ناو يلا
 ةتيبصعو ةتبست ىلع دحأ لك ةرعن ذأ مهبناجح نظل

 ا لا علل ماطع ضراق نانا نا انو
 و 0 ةيرشنلا عاب ايطلا ف دوحوم هتايرقو 2

 يف 122006 ربتعأو مهل ودعلا ةبهر مظعنو رطانتلاو 006

 هلك نسلهيبال اولاق نيح سوي ةوحا نغ نارقلا ةاكح

 موني ال هنا ىنعملاو نو ذا“ انا ندا ندلا

 2 ور تفسمملا ماو“ هلا ةكصعلا دوجو عم دحأ ىلع نأ نأو د

 اذا ديلاطم نأ سلا 4 2 ميباسنا

 1 ا بالا مع ىلع تكل قالا يوم

 ني ل ل اودع ع ع : ١ 5 0 ١ د ء مفسد
 اا كلا حجب 7 0 ةعنادملا ىلا جاتح

 ةوفلعد اوان ةعكلم اةماقا واع ةوضب نس ةيلخ نسايلا: كيك سما

 ىف ايلا هيلع لاتتقلاب متي امنا هلك ىكلذ. نم ضرغلا غولب ذا
 انيك ةتبعلا نم لانقلا ىف دب الو ءاصعتسالا نم رعبلا 2
 نما: ىكيلع .هدرون اميفب هي ىدتقت“ انمانما هذختاف“ افنا+ةاترك

 ققفوملا هللاو
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 عما 0111

 بستلاك ماحتنلال رم ىو مخنم اهنا ةيبصعلا 3 ضف لصف
 اي دل 3

 لل تورس ١ نا

 لاو د ضل محرلا ةلص ن ١ ؟يىكاجذب

 مهلاني نا نأ م اجرال لهاو ل وذ 4 ةرعنلا .اهتلض نمو

 ةضاضغ: هسفن ئف دجب !برعل ناق ةكله مهييبصت 4 ميد

 ع نيبو هنيب 0 د هيلع ءادعلا ول 0

 ميس 0 نيب ا 01 321 ا

 ةرهاظ ةلصولا تناك داحتالو ماحتلال هب 000000

 ضعب كليشلا دعب أذأو اهحوضوو اهدرجمب 52

 ىلع لايتم ةرهماهلنم ئقيتو .اهضعب ىلسوتق اهيرف_ء معلا
 ةفظاخشتلا نم أرارف كيم وهجملا رمالاب هييبس كول ةرصنلا

 ةهجوي هيلا بوسنم وه نم ملظ نم ةسفن عض ابهوتي ىلا

 نها: ىلع دعا لك رعت دا تفل لاو الرا ضامن لن وعلو

 وايباد راجت ماضتهأ ن 0 نوجا دلا ةفنالل هفلحو -هبالو

 للجال ىكلذو ببسنلا ةوجو “نم هجوب اهبيسن وا اهبسيرق
 ابنم:ابيوقا]) ١ كسيبلا .ةميعلا نعم لولا لطا:ةليطاحلا فمحللا
 1 اونملع ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىنعم مههفن اذه“ نمو

 وماي امنا هكيشنلا نأ ىنعمب مكاحرا هب ىنولصت أم مكباسنا



 1[: قاتل -[[ 1[! خان: 101. 236

 ةرصانملا 0 يح ماجرالا لا بجاوي ىدلا مات ال اذه 0” 1ئطر 1 1ص

 ىو رمأ قيقا ذأ هع دم 0 قوف امو ةرعنلاو

 ماحتلالو ةلصولا ةذه ىف وه نارا ةةيفريملا ةقيتحاال

 ا سايب ل (|١ نازقيلا لديت مضار ازكاظ_ناكاادأد
 هيف عض .ديعبلا ربغلا نم دافتسا امنا ناك اذاو ةانلق امك
 وسهلا ا نمو. ناجم هلي ودكم 8 0 كتسهذو+:مهولا

 0 0 نع ف اذا 3 0 ونعمل را 2 ةلابجو

 0 ها

 الا يح روع اوم نيو وصوم
 مهانعم ىف نك برعلا نم رفقلا ىف

 لاوحالا ىنظشرو ,نييعلا دك نم. هب اوصتخاأ ايلي فيلل

 ىكلت ممل خرنيعا:خىتلا اقيورضلااهيلع مهتايح نطل

 اح اتوا نيألا ىلع م ايفلا . نم . مهشأعم ..ن ,اك امي. وهو اةيسفلا

 نسم اهيعرل رفقلا ىف را ىلا مه »دوعدت بالو اهتياعرو

 نطشلا ناكم رفقلاو متقن. ايكح هلار ااه نجت

 اى مهلابجا 00 كتيببرو ةداخ 5 مهل ر اصن أاصق لليظبلاو
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 مهيهاسي نأ ممالل نم دحا مهيلا عزني الف ةلبجو اقلخ تدكيت
 هيك 5 قانجللا ام دحأ هد نين نيفايبالا مهلاح م

 ايلا كلذ هيكماؤا :ةلافتن دوما ىارقللا 81 ك] وبيلا مرنم دحأو

 اهداسفو ملبلنا طالتخا نم. ىكلذ لجال مهيلعنمويف ةكرت

 قم يضم !:نت كلذ ربتعاو ةحيرص ةظوفحم مهنيب لازت الو
 - مهرواج نمو ليذهو دسا» ىنبو قيقئو ةنانكو . سيرف

 عرض الو عيز تاذ ريغ نطاومو فقطظش اها اون اك امل. -ةعارخأ

 ننيرجتلللاو مدالا نداعمو قارعلاو ماسلا فايرأ نم اودعبو

 ظالتحخا اهلخدي مل ةظوفحم ةحيرص مهباسنا ردا وبكل

 يف وللا ىف اوك نير كيرلا اك كا

 ريال روج روما ا لا نداعت
 اسنا ,تطلتخاف .داياو ةعانطقو ئطو ىناسغو مادج : و مج

 فالمخلا نم مهتويب نم دحاو لك ىفف مهبوعش 07
 ميجا لاوتز ىيعم يكل يحلم اجو ىورعن اني ضال

 مبتويب 8 كلاسلاب اف ةظناحملا نوربتعي ال مهو ميةطلاخمو

 7-5 اويل ردع لاق طقف برعلل اذه امنأو

 نم لاق هلصا نع مدحأ نيش اذا هاويسلا طبل [ودوك و

 نيم فاير الا نلها تلورفلا دلوع وعل امن ىلا لزج نذظكط اولد
 رثكي ةيصخلا ىعارملاو دل لكلا نيلبلا 0 نياق م ماحدز ال

 مالسالاردص ىف عقو "1 دقو باسنالا تلخادتو طالبخالا
10111 [| 60 

 مهم 0
 مما 603115 عذ

 ل*عار معاك ةل لن
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 ف 0 د نيستا ٠ نابع لاقي واع ل انشا 5

 م 0 ةنايلار .ةمالع 5 00- امان ري

 نك اجلا فتدقفقو لاك تايسنالا كتدسفو 0

 ترلتئدف ترثدو ليابقلا كتشدالت َّح كح طاف ة[بتطعلا

 ثراو هللاو ناك امك ودبلا ىف ككلذ ىقيو اهروئدب ةيبصعلا

 اك طيبلف ,.رصو ضرالا

 مب نيك بيس طا ف لمت

 لدا ىلا طقس اكل 0 انلقيرالو | نقب بلف

 هال 3 مهنم دعيو ا تسي تعدي ايام 59

 تدجحو اذأو لاوحالا رياسو تلرازدلا ني ع دوقلاو 316

 نسوا دلك ات ىلا »وسن ههاقظإ وعم رت 12
 مث مهب : نادل مهلاوحأو يطال ةاربلااوا 3 16 35

 ملعلا لها بهديو نامزلا لوطب اك صامل كاس |

 بررعلاو مالسالو ةيلهاجلا ىف نيرخاب مو محلي 0
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 مهما عمال

 ل'عطمعكلدق ]لون نيستت مجريغو رذننلا بسن َّ س اننا فقالخ رظنأو مييعلاو

 ةمئره نب ةجنرع ىف ةليجب نأش (هنمو) ككلذ نم ايش
 فىسيزن انيف وه اولاقو هنم ءافعالا ةولأسف عهيلع ريع هالو. ايل

 رمع ةلاسف أريرج مهيلع ىلوي نأ اوبلطو قيصلو ليخد ىأ

 الكحر+ اناا لعتوملا ريمأ اي اوقدص ةجفرع .لاقف_ىكلذ» نع

 هنم رظناو مهب تقحلو ىموق ىف امد تبصا دزالا نم
 مهيبسنب ىعدو مهندلج سبلو ةليجبب ةعفرع طلتخا فيك

 هجياعكوي مصعب 3 الول مهيلع ةسايولل يشير 0

 دعو فلوحلاو يبول ءرانولاو دضا] : ةلعكلذ عار كولو

 ا مهفاف بهذمو هجو لكب مهنم

 دوهعلا نم هلق املو دبعلا اذهل اريثتك اذه: لقتف

 نوكن 3 .ةليبصعلا لهأ , ىلع ةسايرلا نأ ىن لصت

 ميم

 فيمن يسلك و ا كلفدلا نكنإبال ةساّيرلا نأ ككلذو

 نأ موقلا ىلع ةسايرلا ىف دب الف ةانمّدق امك ةجبصلاب وكي
 لك نال ةدحاو ةدحأو ميتايبصعل ةبلاغ ةيبصع نم نوكحت

 نوكحن ال ةلمجلاب مهبسن ىف طقاسلاو. عابتالاو ىنابعالاب
 هل نيفايحملل] ةياغو ليز قصلم وه + و كيلا ةيبصع هل



 آل" طاطا -[ 11411007 2

 ناو:ةقبلا مهيلع ابلغ هل بجوي ال ككلذو فلعلاو ةلولاب
 نواف لولا ةدسيع ىسونتو طلتخاو مهب محتلا دق ةنأ انصرف

 ةسائرلا دل ةلموكم مهبسنب مد مهتدلج لتلو قاصتلال

 اهنا 3 ىلع 0 هفلس ا ١ م20 1
3-5 

 د انا دع نط هلم 7 53
 هيك ةضارولا نش“ قوانطلال  ىكلا .هفغمو فيك ردو

 تا لال فلنا ىلا كا يقام رعب اقرا وص
 كييلفتعاتلا 5 ةانلق امل اهقوتسم نع ةئوروم 0 نأو

 لسيابقلا ىلع ءاسؤرلا نم ريمكح : فوقي (دقو) -ةيبتضلاب

 مرك و دكاكش رتل ىو لدا ىف تناك ةليصف

 اك سلا كل ىلا“ ووعرس  قفتاا ويك ررك ذى

 نم  مهسفنأ هيف روعقوي ام نوملعي الو هبوعش ىف ىوعدلاب

 نئانلل ريك اددز مهنرش ىف ىعطلاو مهتساير 5 حدقلا

 نم مينا ةلمج ةتانز ةيغادنا ءام عدكلذ' نيمو)/دكعلا اذه قى

 0 1 دالوأ ءاعدأ ةهنمو برعلا

 ل علا عنصي اي مهم

 (1) ة[لدد. لا ء« 2. كاك دع! (2) ةلدم. قه. كن ا. نوجلاي . »6 ىنوجلي



 دل مرمم] 16015

 سمسم ىئرابجلا هفنولشوو مهيلع نأ, تح مهبسنب محتلاو مهب

 نيجحول نم سابعا نش ىوقلا كادع ىدنب ءاعدأ ككلذ ( نمو)

 امنيا يح ها كلين ط لا دبع ا قايل /ذلو نم يهنأ

 ترق ذا ةيطح ىب نسابعلا مساي اطلغو نيوشلا بيببنلا

 هيل !بيرختلا .كبأ لييسايفلا ((وم.وحا قوحم ملعي ملو فضيقلا

 ةسسواذ الا نم مهتادعا ئيبولعلا ةوعد,ىلغ ميلود كك دج قاك

 رييؤلعلا ةعيش نمادحا ىلا :ئسابعلا طقسي .نيكف نييديبعلاو

 مدت داولا "دب ىنبامعوولبم نان ءانيا اديعدي انن. (عكلذكو)

 دل تبا : ننانؤللا مه يلم 7 0 5 ع

 2 0 ا عراك ولو 5 ني .دمح# .ن 7

 متث «نويكف.: مهي اراب ا 000 هنا 9 مساقلا تب 20010100 5 دنيا 1

 بلس 7 نبقى طلغت وهل للناو ميتيداب ماوي ]ف ىف .مهيلع ةسايولا هل

 َْق نوفل يك هناف مساقلا

 مهملات قاف عدلان قيحاتكي ريق منو بسلا ككلذرإو

 ولع ءاعدا# نكي مو مهتيبصعب ناك امنا ةزعلاو تكلملل
 ادع واكبر تلات ابنا“ فاسأل رم لون الو يجلب هالو

 دم ا متهبهأذ مو مهعزانمب يولملا ىلا 16 :ىلا

 ميناطلس لوم نايز ند نسأريغي نع ىنغلب (دقلف) د درلا نع
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 ميهيسأق نأ أومهوتف ةسرادالا



 م0114 غاركك
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 اما ةانعم ام ةينانزلا ةسلنا للاقو ةركن يككلؤ دل ليها بلادنا

 سي ااا يطا ان يبملا/ةيقيسو ىانلطعلا يكايلازب اينملا

 نم ديزي ىنب حوبش دعس ونب ديعذي ام بابلا اذه (سوز

 وستبو هنعهللا”ئضر قيدصلا ركب ىبا دلو نم.مهنأ ةبغز
 اذدكو ميلس نم مهنأ نيجوت ص 0 ىب خويش هاما

 اعولدكو 00 تاقعأ 033 7 8 3 داو

 5 كت نا نإ يخي : 0 باسنالا ةذهطاعذا نم

 تنسبدم نم نكي 0 كقايملا اا يلا ٠ بسننب عرب

 كلذ عم ناكو ةهتوعد ىف ةدمادملا قايانقبالاوخدت قزيفلاو

 ةداللا» ايلا بالاسيملاوب قوت ةطتوعللاةسسباغنلا :لقأب ىع

 ليال ل يالا و رقلار ةطيبلا نإ ىف لص

 هبشلاو زاجملاب مهريغل نوكيو ةيبصعلا

 ةرشلا
 بى كاك الز )ناقل وينال تدخلا د كل
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 نوحي هب ويروكذو افآرشن ١ هئابا اديك قخرلا ف دعي نأ كيلا

 20 ف ةلجت هللا ة ير ازاعتالو مايل تيدا 5

 ساسللاو مهلالخب مهفرشو هفلس ةلجتا نم مهسوفن ىف رقو
 سمانلا ملسو هيلع هلا ىلص لاق نداعن.مهلسانتو مهرشن ىف
 اوهقف اذا مالسال ىف مهرايخ ةّيلداجتلا ىف مهرايخ..نداعم
 ةرمف نا انيتب دقو باسنالا ىلا عجار بصلا| قلو
 نيل رمابتلاو قرغلل يسلط لال انلاوتنمافر ماتادبللا
 ىمحم ىكذ اهيف. تبنملاو ةيمخمو ةبوهرم .ةيبصعلا نوكحت
 قارشالا ديدعتو .ىوقا .اهترمثو حوا تبسلا قدزان_جرروجحت

 النا ضلا (كورملا# بسجلا ((ناركيق ايثكنافر يقل ذنار تازنالكوإو
 ىف هولا !ةوواقجتو ب ةرمث دوجول ةيبصعلا لها نيف

 نيدرفنملل نوكي الو اهرس هنال ةيبضعلا توات لافؤملا اذه

 كوريحرف ةرمهون ناوزاجملاب ال تيب راضمالا ابار

 تردٍننجو زاضحال نيك كييزحلا تربتعا“اذاو ىف امها 7

 دلدا ةطلاخمو ريمخلا لالخ ىف افلس دعي مهنم «للذخل اها
 ةيبصعلا رسل رياغم اذهو عاطتسا ام ةيفاعلا ل 0
 ككلابدجيح 537 قلطب 94 ءانآلا ديدعتو يكدلبلا ةرم ىه+ ا

 ىلع نيبقاعتملا :ءابالا ديدعت نم ةيف انه ةقالعب زاجملاب تنيبب
 وامر .ةبقيتشلابناببا ندر الملا سأل, ارسلان ودا ندعوا

 :لالنعلاو :ةيبصلاب# لوا ةنافرش اعنينلل :ارركت تقرر ولطالا

 م0116 0111585
 0” عطمت نجا لمانط



 11مل آكل خ11“. 2/1

 رايغلاب نوطلتخيو مدقت امك ةراصعلاب اهباهذل هنم نوخأسني
 هب نودعي تاتش لا 7-0 ىف ىقبيو

 ابن اوسيلو بياصلا لدا _- فارشنا نم م

 تعور ورغم ا 1 0 نأ دل تويب ىف يشل

 755 ليقوم عال كاملا م يك هاو ةعكبل
 كسلا اخ اذا كوس _
 دع ياي يمل ن عرم للا ءايد دلك و ع ددحت

 يحتم هاب مل مجبرفلا ع :آم 0 كسور عج | مدلسلا

 > دبي مهدعو نيدلا ا نم دب هللا مهنا غو ايناث

 بتتكو ةدكْيجْلاَر ةاذلا ميلع «تببوضو عمجأ انك نحل

 نم افالآ رفكلاو دابعتسالاب اودرفناو .ضرالا ىف ءالجلا .مهيلع
 نولوقي مهدجتت مل ايحانضما نماوسولا اذه از ؛ ام من ىلا

 ذم مييف لذلا خوسرو ةّيبصعلا باهذ عم اذوهي طبس
 ىف نيعطقنلا مدريغ راصمال لها نم ريثكو ةلواطتم باقحا

 طلغ (مقو) نايذهلا اذه ىلا بهذي ةيبصعلا نع مهباسنا

 000 ب يوك ضويحي ايل اذه 0 دشر نبا لولا هنأ

 ده بصعلاو لاقف لوالا ملعلا بتك صيغلت نم ةباطغخلا
 2 ضرع هتي ملو ةنيدملاب مهلزن ميدق موق نم نوكي ٌ

 وسمت
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 اس نأ ةيدملاب مهلزن مدق هعفني ىذلا ام ىرعش تبلو ةانرك
 5 مج ليحيو هيناح ا بهري ةباصع مف

 عم طقف ءابالا ديدعت ىلع بستكلا بويع
 ليما مخو اجل "رثوخأ-وط ةقليجل قف اينإ باطلا نأ

 ةيلا تفشي الق .ةتيلا هل ةردق آل نما امأو دقعلاو لعلا

 زم رايضمالا لطاز وح لاتلي الو دحا «ةلايشلا ناكووعلالا

 دلو نبه اهنا[ طر خمرا علا طاوا جال3ةياعللا- فتي ا

 تل انا الو ةيبصعلا اوسرامي مل
 نابل ل ءارال ناب ةكقن ىليروهيتمللا رمال ارعا اعلا

 لكي هللاو ةقيلخلا ئف اهرش ., ةيبصعلا ةقيقح هيف عجاري ملو

 مكيف ورمل

 اما عانطصالا لهاو ىلاوملل ويطل يي دا نأ ىف لصف

 عد :

 ل 5

 نى امنا ةقيقحلاو ةلاضألاب :لاوزشلا نإ نالا اانمذق انا"طكلأب

 برص هانلق امك مهب اومحتلاو ىلاوملاو ىدبعلا اوقرتسا وا
 الق 2 مجبل ىنوعنطصملاو ىلاوملا حتما زينو

 نم 0 لصحو مهتيبصع اهناك اهتدلج أومسبلو ةيببصعلا

10311: ! 6 



 مخ 7 2

 للا ىلص لاق امك اهبسن ىف ةيهاسم ةّيبصعلا ىف ماظننال 6

 ىلوم وأ قر ىلوم ناك 0 اع ةيلع

 اعتب ف 2 عفان هنداوي ققفلوو !ذكولكيو عانطصا

 1 و ولم كامو سر ككلذل ةنيابم ىه ذآ ةيبصعلا

 اة بللا أذهب يطادكللا ددع اهرس باهذل ةدوقفم كلما

 قنا جردفيو ءالوه نم ريصيف 29 ا بشع لها نادقفو رخال

 فرش مهنيب هل ن اك علا هده يف ءانالا بهل تددعتا اذاف

 املا اعلا ةعانطضأو .ةيالو خف دوم هيلدا كبك

 ىلاوملا ناجي اذن لاح يو دأ نوكي لب مهفرش

 ليف اموسرلاب يفز لااملا خب ةييعربعلا لاب
 5 حف ا ظ 000 0 ةلودلا الو

 أونبو 0 ا 0 0 ا ع 0

 ]ب ريفيخت ناك ةليقلار ةلؤاالط اوعي لام ةلاالو جعل
 0 ل سانلا مظعا نم دا 1

 كاي دكا عالرفلا اكد يمال دك «دوقرول ةلاشرلاا ألو

 عوسرلاب بسعلاو تيبلا مهل نوكب اننا اة ةلوسمال
 ىأ مدقالا ةبسن لححضيو اهعانطصا ىف ةلاصالو اهنالو ئ

 هتلاصأ ىف هب ةربعا5 ىقلم ىقبيو اهبسن ريغ نم ناك
 (2) ة[كدم. لا ء[ 8.اهتبصع.
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 عملك نمو[ 08مم + ٠١

 ل” عطس ةكطمل لمت“ هدا رس هيف ذأ ا هيلو ةبسل 0 1 ةدحلو

 كالت نسل ل

 ةيب هي انطصالا ةمحلو ةلودلا ىف ءالولا بسن هدجم
 تمد اذا 0 ةيبصع ها ميكر روكي دقو

 هلال لوالا هعفني ديت #3 ع ةعانطضأو ةالو راصو

 9-5 2 3 0 ايبملولا علوا النا قود مستو
 ذكيا ىف مهيالو ثيح نم م مبشر ش 9 نأو رابتعا

 يفوسفشملا هب "سوسوت مهوف 2 مهعانطضاو

 دنع مكمركأو جانلق اهفدوهاش + هل ةقيفح الو ةىماىلا

 اد تاقنا“لل)

 هيأ ةعيرادحاولا قسقلا ىف ,باسحلا نأ نقد لص

 ظفاؤنم | نفت نتا نياك هيف امب « قرصنعلا ملاعلا نا ملعا
 مكيلسمام 01 وقلب وطب تمافؤكرلأق >دلا رخال زف
 ام ككلذكو .ةنياعملاب دل ةنياك ةريغو ناسنال تاناويعلا

 مث اشنت مولعلاف ةيناسنال اصصخو لاوحال نم ابل
07 

 جوبتت ٠
 ص رخل
 ع 1

 :) 7[. ل. ءأ ظ. مهتايب.



 دا 1" سظالا-[ك خ1 1011 2

 نقرات يبسح اى تاهااجاررعبانطلا كلدكز وردا 2 . ' : ١
 دبحوب لل هاجم تاك نياك وف نييمدالل ضرعت يتلا

 8 ب كاعللو ككلوا قمن لاهل هيلا مدأ

 33 ةيحراخ قرش 9 ا 01( ةيفرشلا ىلع ةطايخو هد ةمارك

 لادخال ةعيملازاوملا .«قرشلاوو ةسايرلاا هع ,ء عورخلا هعيسو]يق

 قياس ةمدعخ ب”ستحو قرش 5 نأ 97 بسعلا ع

 نرسم ءانبا ةغبرا ئق هتياهن نا مث ثدحم لك .ناش..ةيلع

 هقانب ىف هانم اب ملا نجلا مانيلاب“ ىلا فكل ذولا
 نم ةشاؤ. ةياقيو. ةنوك تايسا دع ها ىلا لالخلا ىلع ظف اا

 دينارا _.هننع] ةدحإو .سكلذ تيما هيبال هايوص

 0 يعن ةضاعب دياقنلاو ئاقتمللا ةظحم ناك ىلانلا ان
 1 ل ا : دبتجملا نع دلقلا رصتت ىنا

 ا : دجحت هايل ةطقادلا الهلا عحاضأو 0 مهتقيرط 5
 لك ةاناعمب نك نايببلا 0 نأ مهوتو . اه «رقنتحأو

 ميباستنا هرم ند ل اي مهل كلل رمأ وه ده اسف

 رمابلا يك ةلجتلا نم ةكرج امل .لالخب الو ةباصعب -

 الا با متونبو اهببس الو اهنودح ناك فيك ملعي الو

 () 3ة[ده. ه. 8. 0. هيفرسلا.
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 تم تيد ل د ملعللا طرود قم سلا لإ وويوسللاب كب زف
 ايل ذيج, انلاهلاو 0 عموم هييشار املي اقري
 عماجمب ذخالو مهل عضاوتلا اهنم ىنلا الخلا نمي ءاتتسإلا
 هظورغست حو اكو (1) ,.نوضقتنيف م مه هرقتحبت مهب ولت

 ىف ةغورف نمو تلايلا ككل ولأ نم ةأوس ةنم ىنوليديو

 خقويفولا دعب“ ةأن :ل ا لا اعدل تتقعلا 1 ريغ

 لوالا عورف ىوذتو اذه عورف ومننت لالخ رمل قوم رخال
 لكافهلا كرويخ هانم !اذيعو لكلام" ىفايإ ةجيمقيب ةءابب 0

 اذا راصمالا لهآ _تويبب. ىف مث ع 177 تلا حا دكا
 ارو

 0 اكد 00 ئرخأ تثويب 5976 تاويب ت 1 ل

 للا وع كءدفسل د :اهيلوو هديدقت قليض هلع 0 ءاشتس

 فيدفلاغلإ قوه 18 كقباشح ال 5 درالآ (طارتش و) زيزعب

 حقو مدهابو ىش ىشالتيو ةعب درا | نود نم كتنسبلا ناد 2

 زم لفات نسا ارحل هذال قساخلا> البا اهرمأ قنطف
 لعبها عيموت ناكر دعاك لااا 0005 ب --
 8 برأ تربتعأ دقو وكمل ادق 0007 و»و مد أهو داق هل

 هيلع هللا ىإص لاق .ءاندلاو ايلا باب: ىف بسحلا .ةياهن
 ١ك 24 2“ م

 ب  ئسوي عب ولا نبأ عار 57 مرد 0 ]| م 2 لا امنا ميلتسو

 البا دلال زان جارنا نب قاكسا نإ يوقعي
 يآ 7 ند 3 اكو ل. ةصقتمل )0 قضت

10215 ٠ 0603 
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 بونذي بلاطم رويغ قباط تكبر هللا انا ةانعم ام ةيرونلا
 5 ىلع لدعر ةنيبضو عباورلا لد فكلاوبلا رع نيببلل  ءايإلا

 ا ويد (فكااسلاو ا ينال نه ةقاض كئاقمالا ةعبرالا
 ” يابحلللاف عراك نا ةيفارغلا سدو اصنا وح نناغإلا

 ّئش ىاب لاق معن لاق ةليبق ىلد فرغت ةليبق برعلا ىن
 ل لصتا من , 5 هلام ءايأ ةئالئ هل اكداك لاق

 ةدحلا ملف 0 كتلط فوم تليسف نم كتينلاد عبارلا لايكي

 لل سيق فكنييي ماو ل 0 ةغيدخ ديلا هاذا

 ل لوا احلا فديو ميمت تيب ةرآرز نب 0
 الا ةالردب عيوبك رم :نلق ,نيب كتعشالاا لاو نابيش

 ماقف لودعلا ماكحلا بل دعتأو مهرياشع نم مهعبت نمو

 من لا سا تس سب ةفيذح

 ملكت ةرارز نب بجاح خ نابيش نم سبق نبا ماطمسب
 خاض 0 5 نوربصحا لاهم اوزفزا اوفطقتو 5-0 7
 2 فرشلاب ةرو ىلا 0 تاتويبلا ةده 0 نعيض وجت |

 يحل رم 0 ىكر تيحب ميخموا ( مشاه. ىبنت' دعب, برعل

 انا ظلدي ذلك انور ميلا فيلا نفك نب ثرعلا

 ملعأ هللاو يلاليجلا/ ىف ةئايبن :,ايآب ةعبرالا/
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 مجمع مال 35

 ن”قارمو اعط ول وانه 5 5 | ْ .

 نر هلعلق ,اقك ةدلمخلا 3 انقل هادا هبذم 0 هنا م

 نسى دب م عتبات 0 او بلغت ا ا 5 52 - نم

 ايام لفل هيعنلا 0 هر الو ليت نيك اعل
 مام ياا 1

 اتانازبحلا ا ال را 2 ا نم ق كدَش 4

 لاز اذاهيبحلاو ةييفصملا رقبلاو ايظا شلل لس

 م را 0 0 ١ ةطلاغمس اهشحوت

 انتجيدا رحم اهيييكم ف 0 ةدشل ٠ ضامنالا ا اهلاح

 0001001 نأ ةيسليل هال لاو قا د 5 ىمدالا شيل دك

 نك اذأو داوعلاو و ف عاب اح اك اذاو دياوعلاو تافولاملا نع وه امنا عيابطلاو اياجسلا

 ادب 0-0 53 ىندف ابا - نوكي اهنا ممالل بلغلا

 ا ايراقت اذأ دي 5

 ردي حت نيمح زوو مهلبق ن رم 2 نصم ناش يقولوا ىف

 ىلا رخل ممدقنو 0 7 ريطعا ولو 00 ةهيعنو 06 1

 1 00 ةوفلا 6 00 ّ



 1[: مسالا -[ خ11(! . 00

 تكعو نئيعلا ببراصخخ 0 ل كل 3 ةواوبلا تفقزأ 570 ميعتلا ةراضغ 1 0

 أذكهو مهنم ةوعزتنأو مهيديأ 6 مه .اغف نانلعتلا

 قاع رةدصخم نب ميلس ىنبو .ةعصعص ىب ارماعا ىنيو :ئط ىنب

 م نجيلاو رضم' كيابق:رياستلرغ مهتيداب قرار رحم امل مقدجب

 مهيلع ادن لامي فاعلا نك مهايند ىرمإ ء سيل( اومستلب

 بالعا ؛ارراشب ئتخ لفوتلا | كيلدادم ابفلخب مو مهتيبصع ود

 انيمي ,اينكت- ناد ةيرعلا ل نوح لمادا مهنم ارسلان لول

 الا لوك ىادتملا) حلا نان نحال قعلا نود ايصخ

 ةقلح ىو هللا متيم ددعلاو 3 ةوقلا !.ىن. اناكو اذ .ديلعور دال دل

 الملا ىف ةيبصعلا ابيلا 2 0 ةياغلا أل لصف

 ةعفادملاو. ةيامحلا نوكت اهب ةّيبصعلا نأ انمدق انثال قكلذو

 ةعيسنطلاب نيك ا 25 انمدقو دع عمت ردأ ا ةبلاطملاو

 0 يىكااحو حزأ كل عاينجا ل 0 --- ة

 تسلا ىىلتن علع 1 نوكي نأ د لد الف نح نع 0-6

 هديل[ فعلا وه كلل اغنلا أذهو قوق ع هتردق مد م الاه

 ةرينيلو عوبتم اهيحاضو داك وسس 6 ا ةسايرلا 0 ديأز رد وو

 فوفللا» 00 و كلملا أ.امأو ننماكك | حض ردخ ميبلع أ

 اليففإلاو ةةداعلل ىلا. غلب هان“ اذإ هلا" نجح اكو رهقلاب

 ١ لآدص. (. كال ا حلا
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 يوتا د ب اسيا

 ل خا كيبأر 000 ةيبصعلا ةياغ ىكلملا .بلغتلاف اعوبتم

 تايبضعو. ةقرفتم تاتويب. ةيف تناك نأو دحاولا. ليتبقلا

 عزانتلاو 1 ىضفملا قارتنالا عقو 0902 7

 مكر ضرالا تن ناقل ضعبب مدت سانلا هللا عافد ا

 اهعبطي ثبلط اهموق ىلع ةيبصعلا ككلتب نلقتلا لصح اذا

 اهتافاك ىناف اهنع ةديعب :ىرحا ةّيبصع لها ىلع بلغتلا

 0 لاهلا ا هقم» ةذحلو 2 اراظناو الانقأ اوناك اهتعنام وأ

 نأو ملام ىن ةقرتفملا ممالو ليابقلا .ناش اهموقو اهتزوح

 ىلعغتلا ا ةوق !اهتذاز ا اها انتي

 ةياغلا نم ىلعأ م علو دبلعلإ م ةياغ كثبلطو اهتوق ىلا

 راسو فلو 0 قاكن هديا متخ امناد اذكهو دحأو ليوا

 ةدحاو ةيبصع اهناكر يصتو ابيف تايبصعلا عيمج معتلتو

 ايدل 3119 ىط..عئاش الا ا تكردا

 اههجم 00 تعزتنأو اهيلع للرد ١ كاكا 7 ١

 وراقي رازلانرت لاا هايككإت رطل وسلا عقيب ١
 ل هاب رابظتس ا كا اهتحاحاا ب رراق امنا ةلودلا نم -

 1) ة[دم. ىلا «[ 13: ضن ا.

10111 1. 
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 1[ كانا 1110 2014

 اني نقال ١ قا ريفا را انييطسأ اكل
 000 لاو ادار دا لكلا تول ذر اموماعم_ لعوب

 6 يعم نابعلا ى د 2 قكرتلل عقو مك

 اذا اهناو ةيبصعلا ةياغ وه ىكلملا نأ رهظ دقف ةّيسابعلاو

 51 1 ال اال للا" واحلل لد تباع“ لا عل

 لا تالا انا كلك لازقاو مااظملالاوا
 َّق فكيتتاتفو هك انك قياوع ةياغلا غخولب نع ابقاع نأو

 ةرمأب هللا ىضقي نأ ىلا اهاكم

 0و بورتلاند | ىكتلملا رادع ند نإ ل لات

 لع لغلا صعب 0-0 5 أذا نادسقلا نأ ظكلت تسيسو

 ا فيرا ميعنلا لدأ تكراشو ةرادقمب ةمعنلا ىلع تلوتس
 ةصخحو مهسب ك ا 0 مهخم تبرضو 0 -

 يدل نلبس اف ب ودلار او اد اظن

 لما وهوا لد 0 0. 0 قلد 6 هيف
 ا 0000 0 20

9 
- 
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 ,عيصم# نذخالو .ةحاولاو ةعدلا ىلا ةلودلا لظ ئف ىنوكتنلاو نشيعلا
 فكيلذ نيورانكللاللا ريال اون ضانيلا الأ هاتان ءامقتو

 وعدي اموب فرتلاو نئايرلا نم لضح امرادقمب هيف قنآتلاو

 ةيللبطعلا :ىزيسقو ةلادلاةدزهحت فهد كل عباوت نم'هْيلا

 مهوب اقلكديوا طسبلل !قمدللا مدانأ اميف نومعنتيو ةلاستجلاو

 مععينا !ةفديمل (جرع عقرتلاب ورم كلذ لسب ف مهباقعأو

 وم اجاح ةيالوو

 مهتيبصع صقتن ةيحسو مهل الخ ككلذ ريصي ىتح ةيبصعلا
 ةيبصعلا ضرقنت نا ىلآ اهبقاعتب مهدعب لايجالا ىف مهتلاسبو

 مهفارشأ | نوكب 0 مهفزت ن دق: ى ىلعو ضارقنالاب نؤنذاتيف

 كفذ قرفلاو) .نفرللا نضر اوع ناك ىكتلادلا نعل الكسل ءايلا 11
 تضرقنا اذأو 6-0 اهب نينلا ةيسبصعلا ةروس 00 ميعنلا

 ةبلاظملا نع الضف ةيابحلاو ةعفادملا نع ليبقلا رشق 0

 يي ب رادو دال وا ةيسنجل معاون ممالك مهتنعيل
 ال يدا هكلستل فاوادلإو تا

 ليل ةلدملا لوصخيطخلم | يت ب اع
 مهاوسل دايقنالو

 مع روش
 أليس

 ةيبصعلا ةروسل نارساك ادايقسالاو .ةلذملا
 ايجاد اهنا ىلغ.:ليلد .مهنآذمو. مهدايقنا  ناف نيل
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 ةعفادملا رع رجس( ىو ةعناديلا قرع اوزهع 0 ةلذيلل "

 فكنت ربتعأو ةبلاطملاو .ةمواقملا رع أزجاع ىو 5 0 8

 01-0 ىلا م السلا هيلع ىسوم مهاعد امل 000 دعس

 اهلخدن ىل اناو نيرابج .اموق اهيف. نأ اولاقو تكلذ نع

 ةثردذ نم برضب اع هللا رت عئل انهم ازهر ىكح

 م هزع اقوا 0 2 8 كر نم نوكيو اهم كح ريغ

 ككرو تسلا بهذا اولاقو نايصعلا اوبكتراو اويل مهيلع

 نع زجعلا نم مهسفنا نم اوسنا ايل الا ىكلذ امو التاقن

 انقريسفن ىف رثوي امو ةيال ةيضتقت امك ةيلاظيلاو ةمواقملا

 (اذلا نس 1 ا لذ 1 معين 0 ا

 م نالوا وس تيس + معربا اذا تاقئالع ةالمؤاعب

 9 5 0 4غ 1 ديوعن أوزجعو ىكلذ 050 أورصقاف مل

 ابيف اونعطو ةلذيلا نم مهل لصح امل ةبلاطيلا نع زجعلا نم

 هينلاب هللا مهبقاعف هب مهرما امو تكلذ نم مهيبن هب مهربخا

0 00 1 

 رز دككمو )م *لا 0 5 ضرالا نم رغف 86 اوماقأ مهنأ مو

 نارقلا هضق امك ارصم اولزن الو ناريعل اهبف اوواي م ةنس نيعبرأ
1 10 8 2 2 
 نات مهز علو مهياع رصيب طبقلاو ماشلاب ةقلامعلا ةظلغل
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 700000 نأ ايمويفمو هْياْلا قاسم نم ربظيو ةومعز امك مهتمواقم مىم18 011155
 . اوجرخ ىيذلا ليجلا ءانف ىو .ةدوصقم دلل ااهكل ةيدوكح

 مهتيبصع نم دسفأو هب اقل 3 هوفلاو ربقلاو لذلا ةضيق نم

 ماكحالا فرعي ال زيزع رمخا ليبخ هينلا: ككلذ ىف ءاشنأ'ىتح
 ىرتنا ةّيبصع ككلذب مهل تءامنق 8 اا ماشيه لوارهقلاو
 ميل نب 1 يطير هتلعلاوا ةيلاطبلا [نانانأو وردا

 هدم يمل كيج ءاسرلاتول اظللع 5 0 يللا نيرا
 ناش اننولغ .ىلكلذ حضوا اذه ىفو ميلعلا ميكحلا ناحبس معا

 نايات ةمواقملاو  ةعفادمل 0 06 ىلا اهنأو ةيبصعلا

 لا نا

 انزل اك ليبفلل هادا يحب انف للسلا >2

 ةاددلاب ايوا يحب كلذ ضلال ا اعاياما لد احا ل
 تكن نيوغيلا اهلمتعحت ال هل هل ايي ا مراغملا

 ددباح مهتييصع او اييغلولاوز نايغلا اهيع ا اذا الإ

 عفدت روش حك كفكلطأكا نمو ةيامحلا) ةعفادملا نع ةفيعض

 ديل ليشتك+ نفرح ةيلالطبلا قا":ةمواقيلابانولا يزيكف ميضلا دنع

 0 "ف" هر ردداهتقدقا امك ةقياع "ةلذئلاو الذل" طايقنالا

 ا ”درحلا 1 ا 0 ملسو هيلع هللا ىلكيِص لوف

101211 | 05 
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 0 دك ل كح ادع لاقت فنر مقا ار ودا طع نوف ثارحملا آ 7

 كيك مرغملا 7-0000 ليما لذا لخد الا موق

 سلب زكملا قلخ 0 ذ يعصي ام ا
 هيلع هللا ئلض هللا 10 75 | _ييصلا ىفف رهقل دلا»ةكلم كش

 0 لاعم يعلن اوم ل ملوقلا لماع عم زاك غلجمو
 ايكيا لدابف) نلحاف دعوا # عن هكافي كرح“ كخفلا

 فكل الر نشطت دلذ لذلا قزم ةقنإ“ ف مراخملاب ليبقلا

 قادرا 00 ماطلع فكل اسلم ادح «اواوهدلا 1

 ع ىلع ناك نمل مراغملا | نودوي ةيواش اوناك برغملاب

 قئلذ عفو ول ذا! تبيار امك < :سحاف:طلغ وهو ككو كبيلملا م

 اذه 00 دلو مهل كرينا لو ميلك مهل تعم ناكل

 كعيو د زب __ دبعلا بابلا ككلم (ه) زاربرهش ةلاقم

 ناذك هلا روك نأ لح هناقلا زاريرهش ل الا 0

 مكب ابحارمف 0 يفودتكو مكب ديزل قدور دعا موبلا انا

 ايف مايقلاو مكلر صنلا مكيلا انقيزجو مكلو ! ال هللا 2

 انين اذ ربتعاف مكودعل انوندوتف ةيزجلاب انولذت الو نوبت
 فاك هةفاقد انطلق

 (2) ةلفص 6. تتشس) 1: تكتم (9) 3آده. 0. راربرهش. ©.رازنربس.
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 مسمر عمال: :عق

 ل” ل١10

 ب ١ - 8 ١

 ردم 5 5ةديمحت

 عايتجالا حيل رم هيه رطل يراسل | جيل ياا ركمللا

 1 مالكا اق ك كيرف قرا ل اكيوانلك اك
 2إإكظا ةءأح اهنا ثلا نك كيدلخاجلا د ةةطانلا هتوقو ةئثارطف ل أصاب

 وهن (ناسنا وه ثيح نم اماو ديف ىتلا .ةيناويخلا ىوقلا كتف
 ا ل نراك امنا ذا يكلملاو 0 0غ يكل |

 نذاق ناوشحجلل الد ايدل دك ابنال

 ١
 ذأ فكك يرش ها سلا تبا ا د نبذ 0 0

 لصا أ نيملا 0 درخد دقو هياكل ب”٠س كل وه ريخلا

 7 شعلأو ةيبصعل 5 ١
5701177 

 ةيبصعلا ةياغ توكيلملا نيك اذا ليلخلا ني كد و ةدوجو: ممتب

 كَ ةدوصحو ند لالغلا ع 5 اهعورفل ةياغ وق

 ل نتقيفح نب ققحتستو دل ديف
6552 

 00 اناي رع ةروببظ | ءاضعالا وطقم 1 دره وكا هناريتك

2 7 : 5 : 
 لالغغلا لاجتنا نا طقف سلا دوحو نك أذأو س لا

 مرا دام
 هانعإ 2 كو م قلخلل ةلافك وه كئليلاو ةسايسلاف

 رنيعلاب 0 ام 0 هذا 0 هللا ماكحأو , ءاكحيإللا لك



 مانا عمال عد

 0عطمع كلر م1 لمان

 1[ نظل كك خ1 100100 200

3-4 

 هنالف اهوردقو هناحبس ةردق ندد ناطيشلاو ليحلا 58

 00 ةأوس نفاق ندد امهرّدقمو ع ةرسلاو 00 أعاف

 راسم عشنواو رد ةليفكلا ةّيبصعلا هل تل
 ف كال كلل د| ا دقف هقلخ نق 5 هللأ ماكحا عنف ةكسانملا

 اسر "كفل هل لع لاقل ديف 1 ةلحلا ةلافكو دابعلا

506 ١ 7 ١ 
 امن 0 ماكحاو عب عيارشلا ذب كال 05 0 اننقملا ةاعارمو 02

 لالدخ أ ني دف ىنبم 3 وأو لوالا 0 قئوأ ناهربلا

 اذاف ةّتبصعلا هل قب دكو 5 2 دوحوب ةدهاش ريكا

 دك عيدا كلا | مهل ال رز قيل علا مادا ل اون
 كا 0 نم ةلالخو ريخلا ق ىنوسفانتت مهاندجتوف عمالو

 لا هزطواعلا باطل لاطماو"فالزلا يمارعتلاو 0
 مل دل بدكحو لكلا لبحر ف دل
 ةعير لا ميظعتو را ,روص خف لالا 0 دهعلاب ا

 5 هي ايلا نم وشرلال نع اكل ءايدا داك
 رتل دسلاب كيا .ةذاهسلو مكر يرظلا ةونر "فكرت قا لادفأا#م
 ضلال ءاكحالا نم ان و مهنم ءاعدلا"ةبقرو 0 او

0 

 ند 0

 50 ميلادك 2 ا يل را ع

 "ل 2 1



 26 م0105

 هانم نأ انفيلاع 7 ا 0 ضقنو ةكيدخلاو وكيلاو

 دا نا ريخ 0س ينحل :نعيبس كفك عل 5-8

 ميت ريك دس 12 2 رس مهبلغو مهتيبصعل تشانم مهلا

 فتان مكررا افنار فمفلاو مهينم اقبع د الو

 ةيقاسوأ (ىكلملاب مهل ىذان : هللا 5 لكلا اكلك

 كئلملا :ضإرقناب هللا نذات اذأ 55 هما

 لياذرلا ل | اهتناو تاعزطداولا ع ىلع جياع 2 نم

 مهيدي ندب نم م ع نأ لا | ضاق 2 ا لو

 هللا أك ان بلس ىب ملم اين نوح تمل مهاوس هب 001

 افراز اذاو:ريدتلا لزم 0 اراد ك يفكر وف مهاتا دق

 لوقلا اهيلع قحاب أودبم الاول تا ا نأ

 دحت ةفلاسلا مال 0 هوا فكل رقتساو ارب اريطدتا عاطل ةرمدق

 ملعاو) راتمخبو ءاشي ام قلب هللاو . هانهسرو ءانلق امم اريثك

 و نال ف اماقلا هيف نسفانت كلا ايل | لالخ 0 م 5

 نيعلاصلاو 0 ماركا ككلبلاب مهل ةدهاش نوكتتو ةين ةحبصعلا

 لازنناوا اب راتنلا له انطار ا !ىلايعبلا لعوب راجل

 : اهات ل 7 ليابقلا مار“ 31 نأ كيك ذو مهلزاش

 ريفملا 0 مهب ذاك رمل ميضداني 0- ريابثعلاو
10111: [. 06 

 م8ماكعمجر حسم
 ل ”عطو القل وان



 رامات 11411501017 5

 ليعحب ىعيبط رمأ هاجلا حاس 1 ايلف مهكراشيو 0

 موق نسم ةفامملا وا هاجلا ىف ةبغرلا 00

 راهتد.» ق* ى كسلا: بف د نيفا: حوجتؤي هاج ا هع ة

 لاك انوي هللا د 2 5_0 ضخمتبو ل تت
 هتلاستنسقا ماركا ناك يك ةلللجنلا راو لانه ناذلعلا+ ف
 ماركأو هنلاطت ةليبقا نيب ةيماخلا هاش نول كير فرخ 3

 د الا هلاكحاب كارضوطلار!!لتاضفلا» لولا عر ليوراظلا

 ةعمانقا ىف مهيلا ةجاحلل ءايلعلاو نيدلل ىنوحلاصلاف ةماعلا

 ءابرغلاو مهب ةعفنملا معنا ىتح 0 0-10( 0 مسارم

 فكل دوجوب ا نول ع قر مهيلزان 8

 ايكبلعملا ترو ةماعلا ةاينيإأا لدم 0 الا 0 لحام

 ناف كيلو ابن 00 ةردقلول مم اهدوجوب [ دق هذلا نأو

 طيلد هللا نذات اذار ولالا كدا“ ليلقلا دم سد افلا

 اذاف قلخلا نم ىنصلا اذه ماركا ميناطلسو مبكحلم

 دقق يرو نع 0 1 رع ةمأ نم 00 دق هتيأر

 100 ٠ الف 0 موقب هللا

2 

5 
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 عسوأ ا 0 هيج دما نحنا ذأ 21 نق ليصت

 انكتنسا] ةاعلق د امك ةأدتكتلا او كلا 1 لدقأ مهن نال ىكششت

 000 0 ل ير مهأوس 5 هدر |ىم 0 مهتردقل فياوطلا 1 : 5 ١ ١ : ا ١
 - 3 5 ءالوهو 7 تانأوبع 7 نك مم سرتفملا ةلزنم ن 51

 ورم مانللا 0 مكر داركالا 00 5 َّىض 0 ةتانزو

 هم "وفات 1 0 5 نوشحوتملا هل ب 3

 2 تي نطاومل راطقالا هيف هيلا نوعي دلب 82

 ا ا - محرطق 0 قلق ك ورصتقي ال اذهلف ءاوسلا
 ميلاقال 7 4 ُّكق ا 01 مهقفأ دو كح لدع نوفي كو دالبلا

 ىف ىكح# ف رظناو ديالا مالا قاع ىوبلغتي و ةديعبلا

 سانا ضرع ماقو 3 انه ةننع' للا ىضر رمع نع 00

1 5 
 ُض ىلع 8 مثل وقم اراكلا نأ لاقذ قارعلا ىلع

 دعود نع نورجاهفلا د : 0 22 دلحأ 2 ىوقي و

 © هج
 نأ كاملا 2 ف هللا دعو

كهرشإلا . زكا ةلك ن ددلا مول ةرهظيل لاقف اهويكئروي
 8 

 اعيننا لغم لِ نم ل برعلا ك

 كرففلا ّلا نميلا ل لقن ايف نوطخ# أو ا ليك رو

"801501115 
 لاس عاجل هنن .



 "10116011115 عظ

 0 1: انم 11 1لوأب

 1[ كا -[ 1[ خ1 101017. 204

 لعل ١ لإ اوعزن امل .برغيلاب متل لاحت اذكو ممالا نم

 كلا نادوسلا 00 ما ا أورفظ

 0 نم سلودالل فلان ُط ىظاطلا عبارأ را

 عسوأ 0 نوكلت :ىكلذلف ةيسحولا ممالا ةذه ىن 41| دفو

 ننال ردن هللاو ةياهن اهزكأرم نم 5 اقاطن

 00 01 أ رك مسد ذأ يللا" نإ ىف لص

 كا 0 2 يعش ىلإ ةدوع رق ند لف كف
 هد كي احلا مل

 ةروس دعب ممل 0 انا ةفكليلا ل ل ا ل 2

 ا ا ارا ايا ب سا كا ا 0 ا اعذالو. كلغلا
 قفل 3 .وكب هى تفكلذلا ربرسل ىنولماحلا ساللا نو

 قاب ابنع قى مهلا ةرثكلا قرم ةنلع 2 0

 ةبترلل نيلواطتملا نم ريثك ىؤنا عدجت ىتلا يل ةيحازيلا
 [هفرعو ميعنلا ى رف املا ةلودلاب ىنومياقلا ىكشلوأا ن ريحت اذاف

 فككعلد نخدم مهناوخأ أودعتساو كاضعلاو كورتلا رك

 ذا 1 نييدلا ىغي 5 اريك اذو ل دلا ةوجحو
 دقت 7 راكبا
 :لردلا تح نك ل طوف ةكراشتلا | ني اركتكو 3 0
 فر ! نع مهدعبل مربملا قرم ةاونمبو وب عهبمش دبل دوك ميل

 مرملا مهارضغ داباو مايالت نيلوالا ىلد تلو 0 اا م .ثغ 1 1 تاراكيبسل ١ك د ا
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 نم فجرا امب برشو مهيلع رهدلا لكاو ةلودلا مهتنعطو

 اوغلبو مهتام نم نرتلا (1)؛ ةؤزيرغ .ثفتشأو موحريرم معلا

 كيسايسلا بلغتلاو .ئناشنالا ىدمتلا: ةعيسط» نم ميتياغ

 ساكعنالا ىف هجيسن زكري ىبفي مث سني ّزقلا دودك

 للاكل نم مهبلغ ا ةروسو. ةروفوم نيرخالا ةيبصع ذسح:ثناكو

 ىئليلا ىلا ىلاات عييت ةيءاعم كيلوا ىف مهتراشو ةظوفحم

 مهتيبصع ناعخ + ةيفاعلا ةمقلاب هنم نيغوتمم أوناك ضدنا

 ع ع 0 مهبلغ قرم فرع اذ ةعزانملا عفت و

 | ىلا ةّمال ىف. اجا ىكلملا لازي الف. مهتتا زياش نم
 للا ضخ لهرز اعط ياسا نفق ماهم ةيطتلا

 ذيب لد: ننتعاو يقتل عكاز يضعن حالا ابل نصل

 ميناوخا مهدعب نم ماق داع ككلم ضرقنا ايل مسالا ىف عقو

 مهناوخأ ميم دعل نمو ةقلامعلا مهناوخأ كن ا دومل نم

| 
 مو اضيأ .ريمح نم ةعبابنلا يناوخأ مدع ندع رووح نم

 سرغلا أذكو رضمل ةلودلا ثءاح مث ل ءاوذالأ مجدعب

 قلتم اهيا سانبلا !طدخب نم كلمن , ةييكلا نسال
 ضرقنأ ىنوينانويلا اذكر مالس كلان عمجأ مهض هأرقناب هللا ىذات

 د بلا أزكو مورلا نم مهنأوخ لل لاقنناو ممر

 ١ ةردزع. 0 ةريرع٠ نال

67 .| 1021 

 ا

 0” عطم- ل1 لم



 معمر 601121

 0” عطممعلن 1 هدن

 1ك -[ك خ11. 2060

 ىلأ عضو, مهتما لوالا ككوليلا :ةماتكو..ةوارغم رما :ضرقنا امل
 افقي ءىم مل :د.كا ديلا مث مقدام نيمئلملا مث ةحاهنص

 لدصاو قلوة دادع 1 ةللادا ذم لاذكفم ةثانز اييوعش .. نم

 لايجالا# ف ةنوافتم ىو: ةينكلات ”نؤككي امنا هلك اذه

 تضرقنا أذاف دعب كرك كنس دك ةيهديو تيوزتلا هقلعي ىئليلاو

 عنيمجل بلغلا اهنم سنواو  دايقنالو ميلسنلا ابل فرع ىتلا
 وم كتتيَزَكلا لا ّض دحوي اك فكتذو ةثراب حلا

 يقحبلا كلذ 0 برق 9 بسحب ةيضقلا كواقك نال

 ةفببك كيد ملاعلا ىف عقو أذا 0 دعب وأ هيف أ ل

 كفرت يونا الا اقتل اكدوا نارمع باهذأ وأ ةلم ليوعت م

 نزلت يضلل: رمزا لإ "الرمل ىلا نم فزع شيعت
 9 اوبلغ نيح رصيل عقو ابيك ليدبنلا كلذب همايقب هللا

 اوناك نا دعي ملاعلا 0 1 ءديأ 0 رمالا ازوخلا# كو ديلا 0

 ف لفت قل 6 نيخوككم

 ةراعش ىف بلاغلاب ءادتقالاب ادبا علوم بولغملا نأ ىف لصف

 :ديأوعو هلاوحأ نياسو هتلحتو ةيزو

 اهيبلعي زنق( لافكلا 'ههكتإت | دوار لدغلا :نا”تكلذ ني ءاضغنلاو

 همت نم اهددعارفو اذ لامكلاب هرظنلب امان هيلا: «تمداقناو
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 أ زا بلا بلغلل سيل اهدايقنأ نأ. نم هب طلاغت اجلا

 اداقتعا 1 اهل لصتاو 0 فرات اياد نلاغلا:لايكل

 0 5 و 0 0
 ن1 بلاعلا تباعا ل دلاو هارت امل وا ءادتقالا
 كماذلاو دياوعلا نم ننلعتا م وه اهناو نأ ةوق الو ةيبصعب

 ف للف 00 أ عجأر أذدهو بلغلا نع ث ىكلذب اضيأ طلاع

 هحالسو ةيكرمو ةسبلمب قف لاكلا كاوناذ دفع :لوولعلا عك 2

 كلذ رظنا) !ةلاودتب ر ياش ؟ينرا لن "اهلا كماز وادا اق

 0 اياد 5 00 ا 2-5292 ع 0 ءانبالا ىف

 اعةالا سر 5 ىلا :نظنأو هب مهنف لامكلا مه داع 0 تاكد

 س١ ف 3 0 ةيماحلا ان ىَز هلها 34 نلقي“ ويك

 0 2 55 اذا هنأ 5_9 مهل ٠ نوبلاغلا مهنال ريكا

1 
 ذي سيلا اذه رم مهلا ىر دبع ٠١ اايلغ تلا ب ىرخأ

 (ك

 مهناراشو مهسبالم ض ْ : نوهبشتي مهدجل ىقئناف ةقلالجلا

 12 نريد ١ 2 0 ى مهلأو و رو 0 ريثكلاو 4 0 كك 0 0 ذات < 1 مح "4

 ككحلذ نص رعشت سي دعل ىنح فشوتسلاطو عنابعملاو ناردجا

 ىف لتاتو هللرمالو .ءالينسالا ةمالع هنا .ةمكحلا نيعب رظانلا
 ىئليلا ذا هباب نم هناف ىكلملا نيد ىلع ةماعلا مهلوق رس اذه

 هيف لابكلا دافتعال هب ىنودتقم ةيعرلاو هدب نري نمل جملا

 عمأ عم ديعلا أذهل اس فب وه اك نيك كك ءادتقالاو
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 ص ني 18 اكد ني 529 0000 2 1 ا اعلا هللا ه : اك يارا كانا ءاروالا ءادنقأ 0

 اهريغ كأم ىف تر أصو . كييلغ اذا ةمالا ىأ

 .هاتفلا اهيلآ عسا

 بكا نم سوفنلا ىف لصحي ام ملعا هللاو هيف بيسلاو
 كل اعرر عاريا تلا داعاكيلالاب" تراضإ اهيل اهتزباا فكل

 ني ياا ىزر اهيل 00 ا و اا عل 9
 ةيناويحلا ىوقلا ىف طاعبلا نم هع كيت ايا نامل يلا

 010 لاعب جام اق هد ناسياكلاب: لاما كي ةيراذاف

 نويانب م لاطالا ١ افلا هاذ ةليمعلا الا

 ع لات

| 

 داما نع أوزجعو مهيعاسمو مهبسأكم ةفيففلتا مهنأرمع

 نيبلغم 0-0 8 مهتكوش هت رم بالغلا دضح أمب مهسفنإ 0

 ميتياغ كيلع و الاف أوناك ءاذبو 00 0 ةعمط كلكم كح

 ” وجو رخ 0 . هللأو ةيفو ا 0 ملو َّ تكليلا نم

 ل لععا ىىدلاو وال جتسالا فكي عبط 5

 لكساكت ةزع يأ 1و نع 0 وم هتساير 3 1 اذا ترلأو

 ةيافبش جا 00 ةييركدلا و ا
 ككرلتملا لينقلا ١ اذه لازي لف 1 0 ا اك أ

 ءانننقلا مهدخاب يبا ىلا ل ةادكضأو نطق اتا 4 3 أ] امينا
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 0 م لي وعك يلم ناوعا ف فكل ويقل يدخلو لل اقبلاو م1801 11>601
 كمال م 5 0 0 را مم

 قل[ يييباقلا نيئالك ا 0 ةبام اوناكف كا 39
 ويسمون عا و

 0 7 0 لسا تع

 قيل سمان خي اننقو,ةةرتمأ (ىلغأا ب لعل

 ل داظنتاب 5 00 هانلق امك 8 تا ضرع
 كعتلل عقيب انيكارزع وأ لاب ةدانإ وأ ةبثر لوصح را ةقبر

 ناك ,.لدنالاب ةجنرفالو ةقلالجلا نم اجولعملاو قرشملاب
 امل قرلا نم ىوفناي دلف ةلودلا صالحتساب ةيبر اح ةداعلا

 ملعا هللاو ةلودلا ءافطصاب ندا جلا

 طفاذتسلا 0 0 ىنوبلغتي ال بنرعلا 0 ْ لصف

 ثنسبعو تاب منا لجأ مب مق ىتلا كلا ةعببطب مهنأ ككلذو

 نورغبو رطخ 1 1 ةيلاغم ريغ لمص 0 0 أوردف 0 نوببتسي

 اذا الا ةيراحملاو ( 69 ةفحازملا 0 ىنوبهذي الو رفقلاب 0[ ىلا

 1) ل[د». ذل. ةقجارم. 7 ةعجاأرم. 1( ةيحازم.

 10211: 08 ٠
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 لع هس صتسمرا لافعم الكف مهسفنأ رعب فولد اوما ا

 مههيلع ةحشيملا ليابقلاو هأ ,.وضرغي الو ةدع 0 1 5 ةوكرات

 ىنومتستي ال مهنال مدعو مههلبغ نع ىنعا قاب لابعلا ر اعواب

 انآ زططتلا» نولواخي لو ايناعصلا :نوبكلت الو. افلاضنبلا مهيلا

 ةقلواحلا , عضو : ناحل ىنادقفب اهيلع اوردتقا ىتمف.. ظياس ىلا

 :اكفلا انملع د لا مياكال ةمعطو مل ا وريف

 نيبلغم ابلها 67 0 0 اهتلوبعل 1062 :نلأو يدلل

 كانا ل ىدبالا نالتبخاب مهنورواعتي مث مهل
 هقلخ قاع رداق هللأو مهنأربع ضرقني ىا

 ةتارعلا اهيلا عوساب ناطوالا لك اوبلغن اذا بيرعلا/ ىنأ ىف نصت

 00 نآكو دك 00 5 اصخ 5 ةناشاوب نفح للا

 دايقنالا مدعو مكحلا ةقير نع يرعلا اه الا ةزدال

 ةساغم هل ةضقانمو نارمعلل ةيفانم ةعيبطلا ةذهو ةسايسلل

 ضان يكل دو كيلفقتلار' ةلجملا مهدنع اهلك ةّيداعلا لاوحالا

 مسهتجاح الثم رجلاف هل ينانمو ناربعلا هب ىذلا نوكسلل

 مك ما تالا ع 2 ودقلل ىفانآ هبصنل هيلا

 الا لا مهتجاح 0 اضيا يبشخل و 0 1 ةنودعيو 08

 نور مهتويبل ديف دانودإ ا دكتوو مهمايخ ةد او ديعبل
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 ياو ب و ابو انو ةقينسلا

 ابكت موسدعلا راع مهلاح ىف اذه ىأارمعل علا لصا وه ا

 تت ب نأو س سانا ىديإ 0 م باهتنا :

 نوهت دح  ننانلا لاومأ دحتلا لوف مهدنع كرست سحاب 9

 نوخلمووا 0 : لاعتأّلأ مهينيعأ تتم. اهلك لاديوفبلل

 فك ا دجلا ىلإ "كليضلاب فول ىح مه هرادتقا من اذاخ يوما

 اضيأو نارمعلا بفرغفاو نس لاومأ ظفح 0 ةفايسلا فلام

 ايفا ىلا عيانصل ايت لاح لك ندم فلكي -
 اريك لامعالو نمثلاو رجال“ نم اطسق الو ةيبف ابل نوري اك

 لابقال تيدي اذان ايت سخ كتوم اكملا نانعأ 2 مه رك دس

 ىذي الا كيك 2 .دناوعايسس اكملا 8 لامالا كفعض انام

 ميناف ل نارمعلا دكسفو ولا رعدنأو نكعلا نع

 #0 عافدو دسافملا نع سانلا رجنو ماكحالاب ةيانع مهبل تسيل

 أوضرعأ ةيلع اولعضتفنو كل 0 اولصون اذاف امرغم وا

 مهضعب رهيقو مهحلاصم ظ رظنلاو مهلاوحا ديدسن نم ةدعب

 اصرح اذا هال ىف تابيوفعلا أوضرف 7 دسافيلل نضارغأ نع

 ني امك انعم زاهكحتسالاوب ةياح و ةديافلا امصخحت نول

 ضرعتملا رجغلو دسافملا عي يرام سبيل ككلذو مهنأش

 1) 1132. ىل. ءغ 2: مهره 0 ميميمه

 011 تعض 0



11-114 1101017 5279 
1 

 نود. ىضوف اهناك مهتكلم ع اناا فيدل ودوعلا كوخ

 دارك اين ناريعلل .ةدسنفم نسل ةكحلهم . ىطوفلاو مكح

 مهدوجو ميقتسي ال ىناشنالل ةعيبط ةيصاخ ىكئاملا دوحو أ نم

 مسي اضياو لصفلا لوا كلذ مدقانو اهب الا مهعامتجأو

 ديل مالا مهنم دحأ ملسي نا نفو ةاقايرلا ب 0" نوفق ادم

 درك اكو لقال ١ ىف الآ ةقريشع ريثك وا .ةاخا أ" ةايلا,ناكولو

 كيرالا كولتتعتو !ءارمالاو مينم ماكحلا دّدعتبف ءايعلا لجا نم

 00 0 و] قارامعلا هسا ءاكجالاو ةيايجلا د ةطرلا هوا
 جاجلا نع هلاس امل كليلا دبع ىلع دفاولا ىبارعالا لاق
 ةكرتر لاقلف نارمعلاو ةال ا ٌسح .ةددع هيلع ءانتلاا دارآو

 ناسوألا نم هيلع :اوبلغتو هوكحلم». ام: ىلا رطناو.:ةدحو ملظب

 الدوا كابول دنا" هنارمعر قضوقتت بك . ةقيلكلا,ندل قف

 نسس.اليلق الا بارتي مهرارق ميلاف ضرار يغب هيف :ضرالا
 نك 0 ةناريع ابرك دذ 0ك كت برغلا قارعو راضمالا

 برغخملاو ةيقيرفاو كلذك ديلا اذهل ماشلاو عمجا سرفلل

 الاء لا حيرت ميلس ا لور اللا اجلا امن

 3ك ويدل ل لا ا وعر ةناونالبلا اين تارت
 رمح نادوسسلا نيب ام ناك نأ دعب اهلك ابارخ هطياسب تداع

 ه
3-16 

 هاما نا لا لنآ :يكلدت دنيشي' انارمع هلك( ىنورلا رجبلاو



111115 200 273 

 0 لاو ريب اوفيس هو ملة قف | موو ءاذلا عليفافتر ملاعلا ره

 نسيسو طفلا جزع نحب يعول ىلع دج هازاويكزال]
 (01 ةقكطت الإ عكلبلا مهل لصحب ال برعلا ا نك

 نيدلا عر ميظع رئآ 9 ةيالو 44 ةوبل ا ل

 :فلاتخلا لع
 ب.صا مهيف ىذلا شخوتلا نرخ نان عازر يحل

 ةسفانملاو ةمهلا دعبو ةفنالو ةظلغلل ّض ل مهضعب نينع مالا

 تا نيحلا 2-0 00

 2 تك 5 ايتو همها ليش ب 5-5 ١ - ا 14 1 رمح ا 2 ده ه

 كَ 5 ىدلا 0 ا 0 ناك ذا نتساشتلاو

 م مل 7 م ل هد مهذخايو

 سانلا عريسا كلذ عم مهو ككايلاو بلغتلا مهل 2
 تاربو تاكليلا جوخ نم مهعابط ةمالسل ديو قبلك
 كرولا نبح د 0 0 نآك اجل 3 53 نم

 هدعبو لوالا ةزظقلا ىلع باك ريحا لعل 00

 10130. 8 ه6 1. ةغيص. (.. ةعلص.

09 !1 10118 

 هن 7



 آخ 100 2001

 مدخن دقو ثيدحل ١ ىف ةروو امك ةرطفلا م دل هملول 11

 واللا واسس 0

 دعبأو 0 نم 0 0 0 5 2

 دا فبعصف م نع أو اهنا يل ةدوشتو طي ك

 مهيلا جانحم مهسيئرو نيحؤتللاو ا 0 ضعبل 0

 ناسسحا ىلا ارطصم .ناكف ةففاذملا اني 000 هيلا ابلاغ
 نوكيف ةتيبصع 1 ةبلع لتعب اليل مهتمغأ أرم كك درتو مهتكلم

 26 ناطلسلاو 0 ةنايسر ميكالمر هكالم اهين*
 اياعتاو ةسابس مفتش ملاالاو قلاب ءايوإوت لاياعلاا ١ نوكي نا
 ةصاخ قيلدلا كدي ىف ان ل ةايلم دامك نمت

 ضعب ف 5007 0 رم كلذ رلقوس 6 ا

 ماكحالا نم 01 يرشد را لالا ف 5 2

 الا مع ابان يفور لا تا ةرو مهتم
 يول نوكيا يالها دباوللا لباطو ٠ تايابجلا ري 0

 ا اس اح يف. هلام ى اكسل

 5 اهناك ةمالا ىكلت ىقبتت ىعبش 0 كيرمت عقفيو هك دب

 انيس



 255 م0115

 4ك || حابط تدعبف ةانمدق امك ىضوفلا ةامياخيرلا رع

 دعا رادعلا# وريال اذقاو يكلم ةا ولد دلا هيعما عاملا

 1 - 00 ةينيد 0 ٌةغمصب ابلدتتو مس د

 0 يل ع 0 ذ ربتعأو را 7 ضعب نع مهضعب

 2 ةيعارملا اهماكحأو ةعيرش لانا ةيب ايبا رمأ 1 مهل ديفا

 ذئتيح مظع ءافلخخلا 0 عباتتو انطابو 1 نارمعلا حلاصيل

 ا لا ىأر امل متسر ناك مهناطاس ىقوقو مكلم

 نادالا: الكا 4 ىدنبك ريع: لكا لوقي: ةالبصلل نوعمتجي

 اوداخب لايجا ةلودل أ نع جم نعطقنأ ىكلذ دعب مرن

 تت

 مهيتبصع نش اولهجو مهرفق ىلا اوعجرو ةسايسلالاوسنف نيدلا
 أوشحيوتف قا ا دايقن 0 دع 1 لو دلا لها م

 م اناهل هدا كلابلا ريو ده الما اناايك در .ءافلجلل منازل ف 5 5

 رضيت اهيسر اىتماو 0 20 مهليج نم

 ينال نسا مهنود د مجعغلا هيلع بلغو عييديا نم ةلهج

 هنم ريثكلا ليج دق لب .ةساين الو ىكلدلا نوفرعيال مهرافق
 ممالا نيم دحال | ىنأك 57 دقلا ١ 7 كل ممل ١

 نب ذاع و كلل نم مهلايجال ناك ام ةقلحلا عوج

 5 ريضم ه 15 م كئلذب ا ةعب انشا ريمحو ةقلايعلاو

 (1) ة[كدم. 13. ء[ 12. ةغيص. ('. ةقلع.

 مسم- سل ٍ
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 1" عطم-لكطتللمحم .



 رام! 117 26

 ال ةسايملاب دبع معدتي نكل سابا ئبو ةيما ىبب مالسال تت
 مهل هم دقو فو أدبلا 3 7 7 ا قرودلا “ا ا

 هك 5 ا - 7 .ٌوكي 0 0 ل 0

 ا ايلا يح كلل كاب لاك رااتملا ى اديلع ييلزتس

 ل الاى لس
85 1 

 رضاوملا نارمع نع صقأن ةيدابلا 0 نأ ام مدقن لق

 اياكم اهلك 1 نرارقعلا 2 ةيرورصل ل م ناكر اصمالو

 نا روما مهنطاوم ئفو ا دج ١ امنأو ودنا ل

 0 ةيلكلاب مهيدل كددوب الف 7 صدأ اهيطظعمو ةمو دعم اهذأومو

 تارورض مهل ميق د ايم كاتغاو ذادحو طايخو راجت

 ةدوقفمه رس دان 3 0 6 ةريغو حافلا 1 . كاع

 0 3 اا ايم اياهأو 5 ابؤاو انابلا ةهتالضفوأ

 ىلا ع نأ ال مهاردلاو ريناندلاب نع هير ضوعب راطمالا
 0 نفل زر اظيمالا ب هلحا: ذجاجألا ةقرو 4 0 اصمالا

 ا 0 د راصمالا لاا ءنركاتعم هيف ةكباكلاو
 ٠ ءزلتشا لو لم م مل 10 ملو 8 داما 0 :

 د ب هيلا هج
 0 ١) تت 7-5 »ل
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 ىف ديرما هنلحإ ميما !.نبحا يراجلا ىلع

 حونو ةساير نم هيف دب الن 0 0 1 1 1

 ةكشذو ةنارمع ضقتنا 0 نيقابلا 9 دلحا ضعب نم داو

 بط اما هحلاصم ىف ىعسلاو ةتعاط ىلع ميلي سيئرلا

 ع 3 نا ير 3 أو مهنأرمع ميناتسيد ةرصم 1 تارورضلا

 6 ىنح 0 مراما# 35 02 1 ةهلكردق

 ةقرافم ا 0 اك كاين 00 ا
 ٍكناهيسلاوا ىتلاونللا لكرازالا ركل اتسابج ىلا ىحلوتلا ل١
 لش مربكلا نم اهوعنمو انيلعالاو ا نيدلا اؤهنلاب ١ رومعم

 قويا ربسلا# كفيد اربيل كليشل اب ١
 دوبعم ل ةريغ بز ال ةدابع قو رهاقلا هللأو راصمالا لجل

 "ا وحخلو

 ىلصو ( 31 )اعلا تر 0 لا قيحرلا هللا مسي

 ملس و «ةيجحطو هلأوإ, ديكم 0 ىلع هللا

 ليدل نمفت الرز 52 ركل هل ني لاطللا «.اييتطلل
101311 !. 

 ممم موج عك

 0” عطص- عطل لون
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 ذ ىن نا و هيناطلخلا تن ةارملاو ةفالمصلا 24 1 سا
 احا تح ري

 هات دعأوق هكيفتَو ا نر هلك

 لصحت اننا ,ةماعلا لودلاو . .ىكلملا_ نأ ىف لصف

 ةكوعلاو ةيبصعلاو ليبقلاب

 ةفكارسمللا نأ لوالا لصفلا» ىف ارزق ةد هناا ءليكلذو

 هيكل لام كييف امل ةيبصعلاب قوكت, الينا ةعنامملاو

 اطكليلا نأ امن همحاض :نوذ مهنم ديحاو الك .ةناكتتلاونرمادتلأو

 ةجويندلا تاريخلا عيمج ىلع نيم وو ولم: وص كم

 ابلاغ سفانتلا هيف عقيف ةيناسفنلا داليلاو ةيندبلا تاوهشلاو

 ةعزانملا عقتف ةيلاج تالع اناا ةيبظابطا ننملا 1ةيلدم 00

 ا اهنم 0 ةيلاغملاو لاتقلاو برحلا كلا ىضفتو

 روهمجلا ماهفا نع ديعب رمال اذهو اضيا ةانركذ امك ةيئبصعلاب الا
 كف الوفا 0 دا ف مهنال هاوس انسفو اتليصلاب

 دعب اليح اهيف مهقاعن 0 ةراضحلا اك مهابرم دما لاطو..اهلوأ

 دع نوكردي 8 000 كاوأ هللا, لعق! امد روق غيز الحد اح

 لج ار مهل مي كدنلا عقوو مهنغبص تنيكحتسا نق ةلودلا

 نم رمالا ناك 3 نور ذا هربا ديون ىف ةيبصعلا نع
 ل ددلا لها اصوصخو ةنود ا نم مهو ١ ىف انكي هلوا

 كنلاغلا ف مهتانغتساو دمالا لوطل اهرثأو ةيبصعلا ةذه نايسن ىف
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 1 هللأو بياصعلا نم ل و مهنطو ىسشالت امد ةيبصعلا ةوق نع

 ءا ضلال ناجم

 0 كفك تدديملو ةلودلا ترقتسأ اذا دنأ 0 لصف نا ا يل يللا ١ هناك ١ كان دلل 0 : :

 نك نيدااساال رز زد تول حلا اق حلرا ١
 ناو ةضازسعلل ك بلغلا نم ةيوق ةوقب الا اهل دايقنال' سوفنلا

 سا ير. تزتسالااولك يذاع ل كن ل اناانتلاج يانا

 هوثراوتو | ةلودلا ىف 8 تك صوصخملا باصنلا لها ىف

 كيا هين اعط لوك نا باقعا ىن رخآ دعب ادحاو

 ةغبص ناصنلا ككانذ لحل كتيكحتساو ةيلودلا ناش سيفنلا

 سانلا لتاقو ميلسنلاو مهل دابقنال/نيد دياقعلا ىف عتسرو ةسابرلا
 اوجاتحب ملف ةيناميالا دياقعلا ىلع مهلاتن مهرمأ ىلع د
 ا اهتعاط ناك رن ةباصع نيسكإبللا مهرمأ ع 3

 راتبا ١ ا عضوي ام رمالو هفالخ ملعي الو لدي 3

 نوكحبو اهدوقع ل لم هناك ةجافللا اةياقعلا ل 0
 9 ةصو يع سلا مهنلو دو مهناطلس ى ا د مهراهظتب ظننسأ

 امأو ادريغو ( ,) ةبيصعلا لظ نشأت اة نيذلا نيعنطصملاو الاف

 ليت امل فلا لادلانلا اهلابارع لاير احلا ىلكاحلا
 (2) ةكوم: ة. 2. 2 اهريغ.

 معو[ معمر عاكاعت

 لع اطول 01
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 تدسف كناك برعلا ةيئبصع ناف سابعلا ىنبل عقو اذه

 ا ا ل ا ارا ديلا صحا كلود دل
 مهريغو ةيقوبحلسلاو مليدلاو ثكرتلاو مجبعلا ىلاوم 1 نا
 دلل ذل ل صلقتو: ئخاونلا نع ند مجحلا 001 مث

 اهوكلمو مليدلا اهيلإآ وحر حا دادع لامعا ودغتا نكي ملف

 كلو مهرمأ ضرقنا مث مببكحح ىف ياللا قرر اطر

 ضرقنا من ' مهمل 1 ل اا وراصف مهدعب نم ةيقوم حالا

 هضاب 0 ةفيلخلا اولتقف رططلا رمخا ىحزو مهرما
 ” اكل ةناقلا عا كردنتبف بنرغملاب ةحابنص اذكو

 ةلطئيوليسلاب 0 5 ةلودلا مل ةترريتساو اهلبقيانقاوأ

 ريدالا فكلتيب لكرتلا اميز: ةيقيرفا روغت 1 ةعلقلاو ةياحبو

 عم ىكلبلاو ناطاسلاو اهيف مصتعاو ككلدلا مهز
 حلو :تلردسا 0 هللا رات ىنح مهل مم ص تك

 ناكل ّّ

 ,رودحوملا

 لما اهم ع نسا نلت دال وقلما ند ل١ ازكو

 اكيتطخ ,اوهتسقاو اهرمأ#( ىلع” ف اا وا م مااا برعلا

 مهنم دحأو هك قرأ ةلوفالاا فكل ادجبا أوعزوتو مهنيب أوسفانتو

 عم 1 17 ميغلبو هقناب جنمشو 0 نق ناك اما ىلع

 اولتماو .هتاراشت اوسلو نئكلملا ناقلاب اوبقلتف ةيسانعلا ةلؤدلا

 راد كبل سلبد ال اك ةريغب وأ مييلع ىكلذ ضقني

 مهرانا أرىومت 0 3ث ةيبصعلا 0 ةيوذ ةوقب

 محد
 ث
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 دضتعتو اسف مصتعم انكم سلدنا ضرأ ىف ىندهزيايم

 دال ؛روص اافتنا ككل ملاك ابعضوم ريغ ع جو ةدكلايم باقلا

 ىلِع ماوه طلاو نيعنطصملاو كارلاب 2 1 1 أورهظتنساف

 محرديغو ةن 50 ليابق 4 ةودعلا ضرأ.؛ نم 96

 تاكو ار ناظم 3 رخآ ىف .ةلودلاب .ءادنقا
 وو مهل نأ ,راكف ةلودلا قاعزرتاع نبا قنا ددسنا» نروعلا .ةيبضع

 نم ريبث كظحو - رم فياح 0 3 لك .دبتسا ةميظع

 ندع يلا ا لا 20 5 اجا كلذ
 أوردقب مو ترا وهم مهزكأرم ن ع مهولازأو مهيب | و اندية ةقويلمل

 وفك ةيبصعلا نهبف مهيدل اي نادقفل مهتعفادم 02

 نأ ىيوطرطلا_ نظ.(نقو),انيلوا نم اهتيامحت .ةلودلا_ ديت

 ةلحالا عم ضورفملا السلا لها 0 | مهقالطاب ل ل ١ () ةئماح

 نروح فكولملا جارس د ىدلا هداك 0 قولد ركذ

 رفومعم نع ايناراطمل ا ليات ل ايي
 اوت لا 8 ةنيابإرإ ارقتساو ديييتل 5 ب ةريخال ل ايدلاب

 (2) ةلذس. ل. ها 8. ةبايح 2. ةيشاح.
7 

.1 101115 

 م0180

 لن عطصتعلرد1 لون.



 عد 101

3 1 ١1111 

 1م -[ 1 خ10 10. 261

 مق عيانصلاو ىلاويلاب راهطتسالا ىلا اهعوجرو اهتدج قاخو
 انس دكا 00 ةفادجملا قلع رجالاب مهأرو 0 نيمدختسملا ل

 ا ةلوفب ل دارا: اديع عل نوكع ةراولنلا» لمح كردأ

 ناكو ةرطقب ر 3 2 0 برعلا نم اتبع 0

 0 5 راق لح دطفلا هلي جرا نيدحسملا هلازأ" ىف

 برعلا ىلع 5 ءالينسال ئش ةيبصعلا رما نم مدل 57

 سد ل مو ميكالدو يلا كف در انا

 دهع دا ا ةعبص دل نيكيتسا دق ةر دال 1 نع ىئلهلاب

 0 ىٌنيعتسيو ديف عاني ال 00 وهذ ةةكعجلا ةيقبو ا دلا

 كىلذ ىف .لوقلا ىشوطرطلا قطاف ةقزترم

 لسعهال الإ متي ال هنا 0 0 3 اا 00 575
 كلت ىلع هللأو هدق هللا رش مهفأو هللا نطفتف ةيبصعلا

 ىكلملا باصللا لها ضعبل ,ثدحت دق هنأ ىف لّصن

 نا اخسمعمل 4 2 بلا ل ةيبصعلا

 فو لابجالاو ممالا ىلع ريبك بلغ هنيئبصعل ناك اذا هنا. ثكلذو
 هانيقنأاو 7 ,اعذأ ةيصاقلا لهأ أ 0 نييياقلا سوف

 رع كسنمو هكلم رقم رع 0 قاع اذه مهي 0 0 اذ 4

 دست ماا اونعو ناك 0 ةوره َظ دو ةرمأب أوم اقو هلع !امدشا
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 هصايعأ ديا نما, مالا هلوانتو هباصن ىف ةرارقتسا نوجري هتوف

 ايما 0 نم ىش ى ةنكر اشم يلا زو ,روعؤطي ف

 ىف «بلغلا ةغبص . نم ةهموقلو هل دل مكحتسا ايل ادايقناو هتيبصعل

 دعم ومار ولف مهل ن اعذالا نأ «فبرفتسا ةيضامبإ :3ديقعو 8

 هرغيلاب ةسر اال عقو امك اذهو م نضر 3 تملزلز هدوم

 اك ع سلاما د امل ريضمو ةيقيرفاب نيب بديبعلاو 7

 ىلا اهياسينب ةفالخلا رقم نع ,اودعتتأو ةيصاقلا 556
 ىببل ةغبصلا تيكحتسا ىإ دعب ا فعال 5

 1 نرسو أوماقو هيض 00 برغمل ل نم ةيصاقلاب

 ةجاسنضو ةماتكو ةسرادالل ةليغمو:ةيوراف .ىزنخا اذعب_قرم

 مهمرسمأ مهبياصعب أودبمو ميتلود أوديشن نييديبعلل ةراوهو

 ملو ةيقيرفأ مل هلك بازغملا نيام قفكللاول نم اوغطتقاو

 اذكلع 7 0 نيديديلعلا نا صلقتي ةلودلا ّظ هل

 ل :
 0 اافلملا كك مهومتلفو ,اجهلاو ماشل 0

 لك نكد عم ةلودلاب ىوسياقلا ةربأ لاو ةيلبالا قط
2 

 ناعما اكيعنألو مهكلمل 5 ونعدم م درمأ رمل ةيمعلل 0 3

 نم ” صح اي يا ةيضاك مت دض ةقرلا 50 نوسف اني

 قزشي رقل .كملخلا 2 مكحتسا اذ مشاه ى هلا فيدال ةخيع

 لا باقعأ ا 00 لزيب ( 5 ممالك رب دات ىلغ نيضمو

 ك1 ا
 ممم 01155

 ل ' عطول 3100110



 م1111 خ10 01

 :| مز0 11001158

 كيفعطم, ل تب كجييرع# هللأو اهرساب فورعلا ةَلَوُذ ن صارقت ل” نر عار ه1 ل011

 ك5

 ا لا يلا اسال داما ليدل ىلإ ىف لص
 قح ةوعد وأ ةوبن .نم رامأ نيدلا

 اكوعبا ليللاو كالغلاب لصعي ناقل 25 قعلؤو

 تونلقلا عمجو ةبلاطملا ىلع ءاوهال.قافتاو ةيبضعلاب . نوكي

 ىلاعت لاق هنيد ةماقأ ىف هلل“ نم د وعمب نكي اهنأ ابفيلاتو

 رست مهبولق نيب فثفلا 01 اعيمح ّنخرالا ىبام تقفنأ ول

 اكاحلا كا لدفلاو لطابلا ءاوقأ ىلا تعادذت ف بولقلا نأ

 هقمتلا نطإ» ساطر طنا“ اذإو دع ايي قانملا# ادد

 اكل 1 لاو عل و يجناطمللا»» ولع تفل 1و7 كاطانلا> اهنفلإ ”تيطفوو

 للملا ءاشلاو تالاقلا» لمبطو 0 كف فانتا مكن

 نم اح قودلا كرمظعف ىئلذل ةيلكلا ١ قاطن عنيا

 ناكر وكلا

 ةوق اهلصا ىف ةلودلا ديزت. ةينيدلا ةوعدلا نأ ىف لضن

 اهددع نم اهل تناكب ىتلا ةيبصعلا ةوق ىلع

 ال * ودي ا نأ ل ور فكل 2 |!

 ةيحولا درفتو + ف يسعلا 7 م عؤلا ٠١ دساحتلاو لكانت
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 عيمج دنع وأستم 0 دحأو ا 32 '
 0 اا مم لا لدن لقا ةيلع نوتيمتسم

 7 ةيفنل مهلذاختو ل ظالاب فيا مهضارغأ لاق مهفاعضا
 مييلع اع نوبلغي لب 0 اوناك نأو مهنومواقي الف لصاح

 اذهجو ةانمذق ايك نة ١١ مهيف ايب ءانفلا مهلجاعيو

 كي 00 8 7 دلك ف 0 - ل

 عءومحو 0 اغلا ثعو ا اف عومجو رك عم 0

 بزرغلل_ ققت ملف ولا ا ا هلاق ام ع لقره

 و مهيديإب ام واع مهوبلغو و ٠ مهومزتو نيبناجلا نم دحأ

 0 هيت ..سدندحوملا ل ةيويملا ةلوأق 5 ايضا نفكللاو

 هلق علاو ددعلا ق5 ا واقي امم ريثك ليايقل 0 0 برغملاب
 ى

 0007 ةرق :فنعاض ىنيدلا عامتجالا نآ الا مييلع 0

 ري مننا مهل ف ةي ملف هانلق امك ةتامتسالاو راصبتسالاب

 الا ١ نضفتني كويك تدم نيدلا ةعبصوظيلاجل ذأ

 تادلا ةدايز نود اهدحو ةكلا] ةيع ع نلغلا ريصيو

 ةيفاكملا بياصلا نام هدف كيتي نك ةلودلا بلغيف

 مكيديلا ةفقل مهتبلغ نيدلا هيلع قونلا ةديازلا ىآ للم

 8 اذه ربتعأو ةوادي دّشأ وأ ابهنم ةيبصع رثك |. اوناكو اهتوفل

10111: 1٠. 
79 

 م8مر1 6011135155

 0” عطصكطدل هان



 ]سات -[ 1 خ10 10 2066

 َ ةماعلا ىم ادبأ ةثانز -ك ايل ةتانز عم للا 0

 فيهن قذهملا عابتاب هكا دلا : 8522 د ءلا ةدماللل ناكو اكون

 1 ةنتانز كيل أبلغت ابب 10 ةوق ساس 00

 ع هكا هللأو ةوعزتنأو 0 7 تناخ 1-7 0

 متتال ةّيبصع ريغ نم ةينيدلا ةوعدلا نأ ىف لصف

 ديلا الع ا ةفاكلا هيلع لمكتت مات لك نأ" نم ةانساتق املأ اذه

 كك بلل قلو امر انك فلوؤسلا ا دوا تفاعلا نع هل

 كلو مك ءافيبنالا قى انف نك أذار ةهيماوق نم ةعفنم ىف 3

 هللا قيرسخت نأ امهر ككشلطا ايف .دياوعلا "قرت" نياتلا

 ىسق نبال اذه عقو دقو ةيبضع ريغب بلغلا ىف ةداعلا

 قكووصصتلا نيلعلا علخ بناتك 00 ةفوصنملا نبش

 ؟فيرسلال هللا نسوا طمر وطل لذ يلو نيالا را
 ايهيقن ل ل هتنا الملق هرمالا هل :سشدستس ا“ ىودبملا: رغد :ليسف

 لفاق الو :كنياتضع ككانف نكي م يادح رقلا*لرسأ: نم مهيد

 ىلع نوديكولا 06 ع كيلي ملف هناش نع ةنوعفدي
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 يي سل ادنالاب مهل ةيعاد كرا كو ةرغت 5 مهنكمأو نفكرا نصح

 لاوحا بابلا اذه (سو) ا ةروث ىيسن ةتروث تناكو

 اريتكح ناف ءاهقفلاو ةماعلا نم ركنملا ريئيغتب نييباقلا راوتلا

 كك 00 بدلا قيرط كلو ةدابعلل نيلحتنملا نم

 كلا ريفا لا نيم ملا نم روجلا لها ىلع مايقلا
 ا اور د اسم ل ينل
 1 ايهدلاو ءاغوغلا رع 1 ىنوسبلتملاو مهعأب - ذا رثكيف

 كل ىداوحللا مهرثكأو فيلابملل .يكلذي ىف مهسفناب

 557 م نزاحبس هللا نال نيبروج وجاأم ريغ نيروزام ناكل

 1 هيل م 0 تثبح هب رمأ اينأو 0 فكل

 0 ةيلقيف عطتسي 0 ان 30 عطتسي 0 1 هن

 0 نه نع مكاو امحزحزي ل ةيوق قس منو 01

 ايكرراتطلاو '”لتابتلا ةجخم انكار "ركن 0 5
 بياصعلاب هللا ىلا مهتوعد ىف ءايبنالا لاح ىاك اذكهو ةاتمت
 ةنكللك كلاب مهديال ءاش ول هللا نم ىودتوملا مهو رياشعلاو
 دحأ بهذ اذاف ةداعلا رقتسم ع ةئمكح +: رومال ىركلا امنا

 مع دارفنالا هب رنصق اوحم هيف نآكو بيهذيلا اذه لضلتلا س

 قالسلملا_ن ا الا البلا ةره ىف حاطف ةّيبصعلا
 عطقنيو قياوعلا دقوعت ىنأ زر دجاف ةسايرلا بلط 32 ىكلذب



 اها نإ دك 4 9 فالحل 266 ظ

 هل صالخالاو هئناعاو ةاض د هرب ذأ متي ال هللا رمأ هنال ككالبلا ةد 02ج عد

 تاتري الو ملسم ركل 1 كش 0 نيملسملل ةىيصنلاو

 ةاددجباب ةلملا ف ةعرنلا ةذه أدتبا نم ا ةريصب و

 ناسارخب نوماملا ءاطنأو نيمالا لثقو رهاط ةننق كعقو نيح

 لآ نم ىضرلا ىسوم نب ىلعل دبع 37 قاع مك
 مايقلل اوعادتو هيلع 0 هكر نياعلا ويد شكت ا

 ن2 ميساربا عولاو ةذم لا يم ةعاط علخو

 اهب ةراعدلا 01 تقلطناو ذادغبب جرملا عقوف لا

 م ا اقل يع يرلاو راطعلا نت
 هك دع اهوعابو 1 قفا نم مهب :ديأ تالتم آل | ا

 ١
 كا رمأوتف 0 8 ماكحلا اهلها أدعتساأو قاوسالا ىف

 ذادغبب ماقو مهتيداع كد اا عنم ع حالصلاو نيد

 ىورعملاب رمالا لأ ماتلا اعدو ةيرفلا ا لقرعي 0

 مهبلغو ةراعدلا لها لتاقو قاخ ةياحاف ركتملا نع ىهنلاو

 لجر هدعب !نم ماق (مث) ليكتتلاو برصلاب مهيف هدي قلطأو
 ىراصنالا ةمالس 7 ليس فرعي ذادغب لهأ داوس رح

 ربدالاا ملا اسدو ةقنع يف .انعصم, قلعو متاح ابا ئيكحيو
 4 ند ا ير مناف راهك ليقلاو 0 ل ا لررعملاب

 (1) 8[ةه. 2.ربكتلا.
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 مشاه ىنب نم عيضوو فيرش .نيب »؛ نم :نمانلا .ةفاك هعبناف 1 . 3 5 5 6 |

 ذادغبب نواطوتم ,راويدلا ذختاو رهاط رصق هين مكنود ندف

 راطيسلا هكا ةرافخلا عمو ةراملا مزهر اغا“ ردشلك عنو

 ق لاقف نال الا ىلع بيسأل انا تيليزدلا دئاخ سل لاقي
 لاا ل هينا ولاكن قل زك ترد هكدا وضخ
 قار نب 0 ا كاع + ىذختاا ةفتلير للكلاو ناك

 اك ف يرطمو اعيرس سا 87 ةرسأو هيلغف نكاتملا هيلا

 قولا تو يك ا 0 اذهب هادتقا (م) ةنسفن امدب
 ىف ”نوجاتحن امم :نوفزعي الو نعل ةماقاب': مبسفنا .نوذتاي
 مدي داوخا لامو: مهرما ةبقمب نورعشي الون ةيبصعلا“" نم. ةتماقا
 لدا نم اوناك نا ١ ةاراوولا*ادقأ الوه رمأ ىف هيلا جاتحي قدا

 انحرم را دكب لا ةةككرصلا أ ليقلاب_ليكتنلا 35 نونجلا
 (3)-نيعانصلا اج 6-5 هحتعو مهنم ءايرخسلا (و) ةعاذا اماو
 را وسعت ةزتللا اك 0ظنلا يس 01 مهعب بسدتي (دقو)

 اهلل 0 نم مل ولع (ككلذ: عقل نيون اد
 نفط را قيس راو 5 اذان لهل رص تاو ىزحاملا] 1:7

 كرماللغسا ةساير ىوعدلا اذه لثمب. نوبلطي .(4) نيسبلم وأ
 اهبابسا نم ىمثب اهيلا لصوتلا نع اوزجعو مهعئاوج اهب

 (1) ة[ده. خل. كن 85. فاضا. (3) ة[هم. 4.6: 0. نيعاغصلا. 2. نيعابصلا.
 (ه) ةلده. 0. ةغازأ. ) ةاذص. 0: نيل 0. نيسلبم.

 1"نجحتت 73 .1٠

 ممماد عورتا ع5

 0”عطم-اعط 210م1.



 1" سانا -[114 11001011. 200

 اب ىلا :ملهب .ةفلابلا بابسالل نم اذه نا قوس“ هن دفاعا قا

 د مهركم ةيقاعا.ءوستو  ةئيتقلا .نم هنوئدني ابا نادقلا م بلا

 فا ضقللا قلم لمن, (ليوعلاب بحار تبادل هلل للى أك
 رجلا ؟] حيان حت همام دوم 7 دمع لكرَزيؤتل وتلا! رع

 نم فياوط هيلع تفابتف هتوعد لصا ىنوكي دجسملا ىكلذ

 قاطن حاسنا مهواسور 0-0 : 7 ئماربلا 0 ارب د

 نيم 00 0 يم ةعماضتلا زيبك, هيل دف ةملا

 ةيانملا هذه. :لوالا ةر نى عوج كو هما ف ل

 عينأو وعدا ةدد 00 وعلو اهمال قرعي لحجر اضيا

 يلا ليون يراني تالا فكل 1 نمل ولولا قي
 نم 5 و 1 ا ةوباع اهلخدف مهراصمأ ور عرسجاب .:

 نيك انعك 5 اد 5 يلع ىف ىىضطفو ندوعد نومَظ

 نأ امأو 0 ىف ةيبصعلا رابتعا-.نع. ةلفغلا ىم ةيف طلغلاو

 0 ةيثأب ىبب 0 أو رمأ 00 5 ا ىرحاف نيالا وك ن

 .ريملاظلا  ءازج
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 ال ل

 1”عطصتتعطقللوانم ناطوالا و كل لأ نم ا ن3 ةلود ل نأ 1 لصف

 اهيلع ديزت ال

 ىنييمياقلاب ابهموقو ةلودلا ةباصع 72 في دفيقتلاو

 2 ا ىلاسلا ىل- ايضضح_مهعيزوت. نم دب ال اهلا نيدقيبلا
 000 هعلا نكي ايهايحل نابيلعإ ليلوسو مهيبلا ريضت ىتلا

 كيعزوت ذاق ععكلو ريغو عارد ةناضيلو مر انين 00 ماكحا

 دافن#ىنيبم دب الف .نيكبلاهملاو نوغنلا لول مهلك, بئانبسلا
 ةلودلل ارخإ لوك دح/اي لا دسجا ككلاوبلا فيعلي دقو. هاذدع

 ةردلا تف يال نا
 اهنضوم اكو ةيماج نود ىتب اهديبب اني ىلع ةدايز كك

 ف ةيعيبطلا ةلعلاو . هتياغا لبا اهقاطن جدني ىنح .ةياغلا

 ني جيس ىوقلا رياس 2000ا110000

 اهييلعت :ىنب فكلؤ,انيناشفإ للاعنالا لم ناعنزايلع رادضلاةوق

 اذار. قاطلاوبإىرطلا' نفر نيكت امض دشلا اهزكرم ىف ةليطللو

 ناسع ترصقو كيرارعع ةياغلا وه 8 |١ قاتلا كيل تهئنأ



 طالما: ؟0311383
 0*ظطص-[ءلدت]لمانم

 القنا كل خ15 7

 رياودلاو زكارملا نم, تدعبلا: اذا راونالو .ةعشالا نأشن: ةءارو
 مرهيلا اهردا اذا م 00 رقنلا نم ءاملا 0 ىلع

 كاري الو فوارطالا ةييج نم :ضقانتلا قردخات ااينافا لوعصلاو

 يستمع زال ارفاسمللا لقاشن نادت اظينهتسركربلا
 اطقمالو ارك قم ةلودلا: ولو لسا ةلر تارك راكع« روكي
 تاقلاكز كرملا :ناف اهتقول .لدمصت لب قاطنلاو قارطال ءاقب
 مهنا فكلما قيلتلا«ضاعاذاو حورلا هنت كلعبسُما يدل

 ايرك م راق هةيسز اغلا ةلودلا+يف "اذه رطتاوز“ قازطالا نيج
 اك از دعما الط يباع < ىلقملا علب ملقا اكمل
 ادي يوارطا اودي يتم ا هر ةخنب لو“ عيجلا
 اهرخممرم زوران امل .ماعلاب ”ةيموزلا .ةلؤدلاب قكتلذ نم. شكفلاتو

 مهزكأرم كا: اوزيعت ماعلا ىلع ىنوملسملا مهبلغو ةينيطتطسفلا

 لزني ملف مهيديا نم ماعلا عازستنا مهرتصي ملو ةينيطتطسقلاب

 اا الطوارق بقص قناع هللا رقاق عزا .كلار اني السام جام

 أوبل غ فيك ةروفوم مهتباصع تناك امل مالسالا لوا بزرعلا
 ملئ تقو عرسال رصمو قارعلاو ماسخلا 1 مهرواج يا

 ةلطفي كال همس علا سر تاو لة ملا فكل اون راعت
 ةيكلابيلا_قاء'اضصح اوقرقتت انلف“سلدنال ىلا "مث تررغفلاو

 كيالقرتلا فيفا ظ مهدد دقنو ةيماكس اهولزت

 3 يلا

 ل 0
 تل روغنلاو

 زراتيحت ملو مالسالرما ئهتنإو 'دعب":تتاحوتفلا نع اورضقا



20101155 20 

 ن:عارسدكاط 210101117 اهضارقناب هللا نذان هك ةلودلا تعجاأرن اضل هاتحلا ىكىلن

 ةنيسن اواطملاد لك كلذ دعي نم 0 كاد

 1 7 د12 د ا 0 الل ثا 6

 علاق بح هللا هةر طالب تسالو خلا مهل عطقني

 ىلع اهدما لوطو اهقاطن عاسناو ةلودلا مظع نأ ىف لصف

 ةرثكلاو ةلقلا ىف اهب نيمياقلا ةبسن
 ا يلب تك 520000
 اهراطقاو ةلودل تكلا ١ 8 0 0: يالا مم يلا

 يلا 2 تاما ازال رح كام ادد ارااطال
 ديبالا ان رة تو تن هد تناك رثكا اهتناتطع

 0ك 7 0
 0 ةوزغ ىف ىنيمل ا نآكو مالسالا ىلع برعلا 5

 00 لولا نام 7 7 لاكي 01 تنلورع ركل

25 

 - َْىق 1 انام ا 5 ةافرلا سس د

 0< دسك (ةديصمل وعول 6 ان: اوف 4 ممالأ

 هل كلا لال بيرق 5 عر طلاس لا" ل

 )دنالاب: طوقلاو ككاقولا دربلاو ةجرقالاو ةمشملا فَكَرتلاَو

 (:) 3[دم. (. ء[ فالا الرشع.

 10215 ٠
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 رتل ىلا نيل دومة

 دعب رظنا (من) ةعبسلا 0 ارارعشا نامشلا . ىصقاب

 ايل ميلبق | اوييادفلعلا عقب ريدحو دل : ةحابنص ةلود نمركلا

 20000 تداخل هلو ب نب اتلاانةناتتك ليعبق اى كا

 برغملاو ةيفب أوكل مسا 3 ردا اتناك دم امحقلا 0

 د نك مش

 مهرمأ لينا كيف 0 ددعا نع مهوب وصقل فدا

 ا ةتانزلا دبعلا أذهل اودلا كاك كلو 1 (مل)

 6 0 قر ند داك ناك ا داولا كدع كو 0 . 5 3 1 | ٠

 يدلك زاجلا نما وطقس سل

 انبات نودقا مهتلود ا )| ادي ىلا نما ربكإ

 0 ا لاقي ىرخخا دعب ةرم بلغلا اهيلع مهل ناكو اقاطن
 كلا ىف هدغا ناز هنوالا ونالت !وداك مهل 0-2 نيرم ىنب

 قضم ترثك عباتلا ةرثكو هفرلاب ةلودلا ىأ الك افلا اوناك داولا

 م 0 1 2 0 ةفلا | ا مهدادعأ

 اذكضقا 5 كول هاو ايفوقور .ةلودلا عاسنا نوكي علما

 جا هجم ف سم ثداعلا وم ىلل ةبسنلا ىكلت ىلع
 جارملا ناك ةيوق ةيكيطعلا ىناك اذان ةييصعلاب : وه امذا:ءةلو

 0 صعلاو اليوط با 0

 صغللا نأ فشلا نق ييبحملا كفا ا أمك ةروفوو



 هود 21011155

 ريدم اهكابلاو ني ارا نز ةايإل ايا

 نعايصتسا, وتلا ملا, ةرككأ متل 0 ان دود 0

 كئلذ 3 اليوط اهدما 0 نامزو صقنب اهنم دحاو لك

 ل ديفلا لودشا جامع نك يكس د
 000 قودسملا ةيقاوم السكر هلا نا
 ّ 1 2 ا 5 2 3
 نيبديب |١ ةلؤدو يع لم ا عيرال دعب ال مهعيمج رمأ 0

 مهنود -لصقو ةلودو نيب تاو نيتيام قب ا اهدمأ انا

 ىرديز ند ت0 تار ما رعملا د0 1 ندلا و

 0 نيدمرما ا ,نيح ل ةيامثلثو نيسيخو 0 0

 نيدحوملا لود ةيامسمخو نيسمحو عم 0-5 ةياحبو ةدلقلا

 َّىض للدلا بلع انكم هك نيعبسو نيتيام رهاتت ديعلا اذهل

 ةدابع ىف ري ىلا هللا ةيلتا اكن نيمياقلا ةبسن ىلع اهرامعا

 لف ا اعلاو يالا ركل ناظنلا نا ف لصف

 ةلود ابيف مكحيتسن نأ

 ١ ءاوهالاو ءارال 1 ىف نك يللطلاب
 ايس

 1 و 71 .٠ 5 : : ىلا 5 3

 ضافتنال نقكيف يقود عل 5 ةسصع 5 هو 57 أر 5 ءأرو

 : ل 5
 كاد 2 7 كنكو - اه ركل ةلودلا ولع

 اه ممشلل 5 0 !اهدن "كدا 0-0 محم ةيبضع 34 2 10000

 معمار عماللل085

 ل: عاطمعا[ك لجل ل0انتل



 مب هز ع0 عت

 0” 1طم-اع ا ت10

 بند هيد ةيذلو ديعل ا عيدا هج 0

0 20 

 201 كارزخهلاو ةيقيرفاب فكل نم عقو ام رطنأو ةوقو دعم

 شم نايكي الع هذنح لصقما اف دهعلا 0 مالخإلا كلا
 1 ةيركاسعلا متهبف ' ان 07 راكب ا لياع ابق لها ريربلا

 ا دواخو بش ةجنرفلا قىاغف مهيلع 2 0 يبا 0 ىذلا

 نسم: نامثالا مطغتو .ئيرتخا دعب. ةّرم ةرلاو ةروثلا" ىكلذ دعب
 ةىصعللا اهلل و دانه 5 نيد دلا | رقتسا الو مهيف دال

 فا نبا لاق ةديدع تارم جراد 7 ندد دلو جورغلاو

 ةملك رفتسن م رم رشع  ى ل برغيلاب ةزياربلا# فاكتر انور

 اذهو هدعب ايف :نينصن ١ عزف وشو

 ةقرفم ةبقي ل نأ" هع للا ىىضر رمع. نع. لقني انف قم

 ناقل تفليف اصلا: قرتك لطاسيمر اطياز راسا لن هععيلمل
 امازالبلا جاكي مو دايقنالو  ناعذالا مدع ىلع ميل لكاحلا

 انبيتيماح تناك اهنأ ماسخلا الو“ ةفلصلا: ككلتب- دبعلا ىكلذل

 مبلغ املف راصماو و لها (1) ءامهد ةفاكلأو مورلاو رم

 0 عن 24 قبب مل مهب ديأ نم ةوع :زتنأو رمال 0 ىنوملسملا

 تبلور حت أذ رار 0 10
 كا ويب كو 0 ها ل اظل حلل ةبحا
 2 قييطمأ لاطف ةدرلاو نئنالخل | نم 0 كك اهناكم ى دا
 لوكلذاككو لفزغللاو ةيقيزفا'. نظوي. ةلودلا دلهبتا ىف كووغلا

 1) ا[كةم.خ. هال. اهو.
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 0 0 1 نب لم 0 مج ىبو 8-5 ل

3 

 عجبا برطضاو ناو 0 0 ديجهمت ا

 اوفلتخاف مهيلا ىف اللا: ىكقذ رس زحل همي د ةرم لالا
 رياش 0 ل دف 0 9 ملو هلع أوجرخو من ناطلس ىلع

 مهرما رخآ مورلا مث نانوي مث سرفلا مهبلغ نأ ىلا مهمايا
 ناطوالا ضيا هاذه نكح "الرما كاع ملاكا لو دا 3
 نو ةكحنأو ابيف ةلودلا ديبمت ع ةبايقتسملا نم ةرلخلا

 اهيف ةلودلا جاتحت الو ضاقتنالو جرهلا ةلقل اعداو اهناطلس
 ادد ما.شلاو رصم 3 ناشلا ود 0 ةيبضعلا نم:نيثكا ىلا

 نك ١ 5 هضاب الفاشل رمااولط ىف ذأ دبعلا

 ةعدلا ةياغ ىف رصم كليف ةهانلق امك مخأ اندعم ماعلا

 ةّيعرو ناطلس وه اهنا كناضعلا لاو جراؤخلا ةلقل عوسرلاو

 مي ريثما 0 ىنوبلغي عباصعو فكرتلا كو دل ةيباق اينو

 كدسم | كسم نم مدهيخ رمال هد دحأو دعب ادحاو

 اذكرو ذادغبب هاقلخلا باقعا نم ىسابعلل ةايشم ةدالختلاو
 2 رمحأ نبأ م ناف دبعلا اذمل ل ناش

 5) 1555. 1: سطن ربلا.

72 | 10215 

 "101 عودن حج عم

 ل”عطات عاجل لوم



 ممم والت ؟
 ل*[عطم 1 [نان

 1: ماتا -1ك 1141:1007 208

 الباك لكنا نادك ايل تناك الؤأ ةيزقن مهنلود كلود نحف ول

 ,.نم.او قب ةيو كمل ةلودلا ١ لها برعلا تاويب نم كيب لدا

 رع ا كل نرسل دنا لدا كل فيش لفلا ىكلا

 اكيد ندكيعلاب 9 0 5 اهكحلمو ميسم ةيبرعل ١

 لا تبرشاف ا ع :ءاطو 0 000 0

 لا عا شق ةداسلا نا أو. معار كو مهاضغب 1

 ىلع 00 0 0 00 ا نم 5

 اهب ىقب ن اك نم عينجاف شكارم ةرضح وعلق

 اع - ١ تثاويب نرسم نداعم ةيب دقلا 0 0-0

 ىف م ئعلا 0 0 ّ اضخأأ رع ةخايملا 5 جدد

 كفا ماقف 0-5 سامر حلا نب ١ دوه نب ا هر

 1 ولا ةدياتعلا ةنالعلا دعا ارح
 مهوجرخاو دهعلا مييلا اوذبنف نيدحوملا ىلع عورختلا ىلع س
 دعب ايس من تلقا د دود ودا ع
 ف دوه ا كاع

 رحم 3 ةباصعب ةلوالنتو رمالاب 0 نيدحوملا د ةيقيرخأ

 لا ايبا دكا 2 ! أسيرا ديد هجم أوناك ةتبأرن

 السا كار رب اطلب اهناو نلدنالاب :بيايجلا
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 9 ا املا المال نيا لجأ ناتو فكل ض: كيرذيلا

 ةهنم عانتمالا ىلع رمحالا ن نأ ةباصع صايعالا كلوا راص :

 نر اجلا رزج#و يع قل وا ُ 0 ةرمأ كتان ل 8

 ةباصع ريغب هنأ نئظت الف ده ملا ج10 فالحل طفلا نعلم

 ئنغتسي هيف ليابقلاو بياصعلا ةّلقل .سلدنالا نطو ىاف ةحاحلا

 نيملاعلا نع ىنغ هللاو مهيلع بلغتلا ىف ةّيبسعلا ةرثك نع

 لتوتلاو دجملاب دارفنال 3 ا ندع

 نوجكسلاو ةعدلا ر ل ةفرلا

 ةيبصعلاب وه امنا ةانمدق امك دجملا نالف دجملاب دارفنالا اما
 اديب ةدحأو نكن ةريثك ةنافمع نم لا ةيبصعلا

 9 9 انيرياقحم ١" نحت هللا قيوفم دانس انكر ومع
 ع الفل لاو عامتجالأ وكي 5507 ا 86 اعيمج

 را مانو ليلا ةثاعلا ةماعلا ا هولوت للطلاب
 ا م ال 0 0 ُ

 كلغ ا رع ايلاغ 00 دح 0 .وكي دب ل 0 39

 تتح 1 دب 0 اش تسلا 2 0 عغب اهيلع
 ند ّ

 الط ةنلورو عين ف 00 ىلع ةبلاغلا ىه 5 ةدحأو
0 
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 ةدوحوم ىهو كب ا ةببحعلا عيمجل ةلااع ةدحأو ةيبصع اهريصتو

 قلل رزكت اننا نو كاملا افعلفوا | شان مطم نوف

 ها كويلعل اهنلك «تايفطعللا اشرد( نيغتيت مهيلع ابلاغ ملأ

 قلخ ةيناويحلا .ةعيبطلا (نمو) كلذ هل نيعت اذاو اهعيمجب
 0 هك ا هاا كلألا سنك نونا ةفئالو دركلا
 ىف ىذلا هلاتلا قلخ ٌىجبو ميبف مكحعتلاو . مهعابتتسا
 دكفاحلا دارفنا١ نم ةسايسلا هيضتقت -ام عم ريشبلا عابط

 اتدسفل هللا ال ةبلا امهيف ناكول ماكحلا ىنالتخاب لكلا داسفل

 مهتيبصع عرقبو مكصحتلا نول ههينح اعد نكااروعم

 مكب 5 افكر اصل ىّتح عاطتسا 8 ةذد درغنيو كك قرع

 مهعفديو هتيلكب دجملا ىكلذب درفنيف المج الو ةقان رمالا ىف

 هدف دل :ةفكيلملا ىف قودلا :نوعلد مث دقوا ةيفاةتيهاسم قرع

 دفا بلعلا ةيباتم ردد لع كلادلا: وا: ىناثلل منيل دقو

 ميلر ةاناق ف للام الو دلا ىف هدم تيرا نها ناللا اهقؤقو

 ايدو ان كسل ا ظئااعز اذا متلو والخال وبلا لق لقرتلا
 مهدباوع راكد يونا ارا دكر ايارد نعلم جنلطا

 8 3 م هلئاون 0 نرخ اها و سشيعلا تارورض

 مهلاوحأو مهديأ وع ىف مهلبت نم ءابتأ ىلا نوبهذيو ةتنيزو
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 ا .بالملاو أو معاطمل املا 0 لاوحالا ةقر ىلا كئلذ عم

 ممالا نم مزيغردم نورخافغيو ككلذ ىف ىنورخافتيو ةينالأو
 ولغات ةرافلا بوك و يحال نايت هييطلا قت دبع

 نوكي ميكلمر دق“ ئلعو ةلودلا نيج 0 مهفلس 0

 فعند: نص يدع فن نأ" قاع دقق 7 كفن مهطح

 البف هرم تياوعو“ اهتوق تانك .اهجلتت'" 1 ىتلا ةياغلا

 عر نالف نوكشلاو كمل 0 لفك هقلخلا للا ةةقيس

 5 اهتياغ ةبلاطملاو ةنلاطملاب الا ئتعلتقلا#اديل نيس

 اهيلا ئعسلا' قضقنا ةياغلا تلصخ اذاو :قكلتلاو

 دلل كن اسكان“ رفع انيلق“ بدق يعني رحدلا طل كلك

 اهقونلكت أوناك 201: باتملا "ع اورصتقا توليلا ناك اد

 اح ليت 5 ةعدلاو .نوكسلاو. ةحارلا د ةلط. ف

 نوتيف ”سبالملاو نكاتتملاو ةتاتيلا نت' .ككلملا+ تنازل
 لاوحاب قوعنيتسيو ضايرلا 0 م ةايملا 0 يع روصغلا : : كا 5 ١ 1 ا

 ةاودكخلا ك نبال هع لح ارا بسمع يلا ع ةحارلا نورتوبو ايندلا

 0 وفايد ا طور "ان قلو معاطملاو سبالدلا
 مقيبق" دياز م 9 ملا لم 532 نم هنوثرويو

 يل هللا ذاتي 9 لأ
 1 * ان

102115 1٠ 716 
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 .تيوفانس ايوا وب موج تا كسار هيدر ننس
 نرهلا ىلع ةلوذلا كلبقا ةمدلاو "قتلا لوضخو دجتلا

 اص ىيملاب دارفنال ىضتقت اهنا دا قم ا

 هل راع د ةيادععلا ني ا ريبمل داعطبس

 مهن 8 0 لا 8 0 ةوقو 0 0ك ل

 ىلع ةحجلبلا١ ىورئويو |مهدجم ءانب. ف. توبلا_نوبيطتس
 نم كو مكهيضع عرذ نمفلاو مهم دحاولا درفاليلا اة دام

 لسنا 6 ١ علا - اللب كيف ميلود كاف ومالا نئأتس و مهتسعأ

 0 الا ا ا دلل اي ردح
 ناطلسلا نم أرجا ءاطعلا ل مهلاني ام ويسعل 0 نك

 0 ةأوس مهلوقع ى : عاجلا ال ةنوعملاو ةيامحلا .ىل

 ةلودلا فان نكح رسب لا لل فا دار

 م د ىحانم ىلع هب لبقتو ةكوشلا نم ادضخو
 1 اجلا دفا ملح زل اي ضل 0
 ديارع بكف ةءانمدق. امك ا ل "كلا ةعيبط

 0 0 »8 ةقرتب 8 5 ار خس ىرتملاو 0 متم

 (1) لآدم. ل. عع. وزغلا.
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 3 نرتسلا نع هلك ءاطعلا قاسي نأ ىلا ةرمخأتملا .مهلابجا ىف
 ىف مهتاقفن رصحب مهكولم مهبل «قدفاعلا مهسمتو ةديأوعو

 تابوقعلا مهب نوعقويف اهنع 7-5 نودجي الف. بورخلاو وزغلا
 وأ مهيلع 8 داب و نيبكلا دبا قاللم نوعزنيو

 نع سولو مق فعيعبف مهياود عيانصو مهعانبأ هبا نورثوب

 اذا ايضا يسيل ةلردلا تيحاص فعضيو لاوحا ما

 مهتاجاح ىن .رع أرصقم 0 اهطو ةلودلا# زف (ءاوزتلا اوكا

 5 ايزلا ىلا نإطلبل 0 ةلودلا تنحاص -00-

2 

 ىلع ةيابجلا تعزو اذاف ادودعم ةدايزلا دعب اهرادقم ريصيف

 هيف اهقاةرذحلاو لكل ةدايز لا انيق, تيدا فقالت تنليطعالا

 ناك امع 200000 صقن مقن مهتاقفن 5 ةرثكو مهفرت ن 5

 تفايطعالا ريداقم رثكتو دولا مظعي مث تايطعالا ةدايز لبق

 لكسملا دوعبا :ن 1 البل اعبارو الاقي ةشافكل] ددع صقنيف كئلذل

 ةيلودلا قرد لسلا ب عيملذلا يقاس فوكس امانه اناا
 ابي دبأ رجب نم وأ لودلا ند اهرواحب نم ابيلع ساكو

 ضختلا ٠١ ا تاشلاب اهيف هللا نذاتيو ليابقلاو )1( تياصعلا نسم

 "عيع انبي. :نلعلل ين ورتلا» : اهاوا يلع

 0 وم تدي اد 0 0 نظفي لوا حكم

86 2 
2 

 (1) للدم. لله ءا ل. تاييصعلا.
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 0 ةطص- لت لمحم

 [)' سطل -[[ طك خ11 1071. 201

 ص171 98
 نلعةمالع.ةدبناك ىتلا ريمخلا لالخ  مهنم بسذبف ةراضغلا

 رسلا لالخ .نم 'اهسقاني . امن نوفصتيو هيلع اليلدو كلملا
 قكلذ نم هللا لعج .امب ضارقنالو رابدالا ىلع ةمالع. نوكين

 اهلاوحأ عضعضتتو بلطعلا :ىدابم هل ةدلا نانو“ ةتقيلحت - ىف

 اهيلع ىصقي نأ ىلا مرهلا نم ةنمزم - اهب لو
 ةانركذ: ايك: ةعدلا- ىضتققت ىكليلا ةعيبط نأ كلاكلا هجولا

 ةعيبط ىكلذ مهلر اص اقلخو افلأم ةحارلاو ةعدلا اوذخخنا اذاو
 قاس داس للا تلاد ف اهفاليإو اهلكدياوعلا ن 5508

 روستو سشحوتلا قلخ بلقتيو ةعدلاو فرتلا 0 سيعلا

 وبيت ماخاب دونم :تللولا اهنا لاكي يلا ةواطلا ةالوع

 مهنيب قرغي الف (2) رعقل ةقلأ ةيأدهو ءاديبلا بوكو سارتفالا

 «ىوتكحتصتق 5 ةراشلاو ةفاقنلا 0 الءرضعلا نك ةقوسلا نيكو

 ىئلذ لابو دوعيو مهتكرش دضخ“#و مهسأب بمهديو مهتيامح

 نولازسي ال مث :مرهلا بايث نم هب. سبلت امب ةلودلا ىلع
 - ةقرو ةعدلاو 0-0 هع تفرتلا دياوعب 6 تح

1 

 (2) 3ةكهه. هل. ه: 8. ةداضغ. (3) آدم. 2: نوثولتي:

 (2) م[دص. 5: رقفلا ةداوه.
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 ىح ديفا خلان ارمي ايخلا اني عافاك اقل هلاقولا رباع اويل
 فكشللو ربتعأو مهل لنك نأ نرحل -ةيباهك هنولط الابع و

 هتلق ام. دجت ىكيدل ىحصلا ىف اهرابحا.ىتلا .ةلودلا ىف
 32 هيد 5-25 ةبير ريغ نم |حييمص 1 نم 0

 ثحاص رّيمختي نا ةحارلا» ننرتلاب مرهلا اذهب اهقرط اذا'ةلودلا
 ةةنوس علا دوعت نيم ايج ريغ نم اعيفتو اراصنا ةلودلا

 ةاناعم ىلع ردقاو . بورحلا لح نربصا: نونوكي. ادنجل, كنجتف
 لاييا ةلوشلل فود تكلف ىردكتما لزؤطشلاو رءارحلا هنا ادل ا دبأللا
 اذهو هرماب اهيف هللا نذل ىتح اهقرطي 5 ذل مرمملا

 ىلاوطلا اهدتخ كيلاغ# نانو فرتسملا لان ظكردلا .ةلودإ ا الك
 اير سملا رع كلاما فيتارا مهكولم ريجتبف : سكرتلا قم

 4 ردها 0 9 اجلا جرربوكيف ا1 دس (اناثاوف ا
 ءامم ىف .اويزاو. .مهلبق اوناك نيذلا .فكيلايملا ,ءانبا. نم: نؤطغلا

 ةيقيرفأب نيدحوملا 1 6 ا هل نااار

 مكتسس وا كيرعلاو 'ةتافراط وع اةدادحلا ذختب ام اريثك اهبحاط 7

 ةكسلردلا ريالات :تفرعلل يحمل دلو دلا لا ككرتيو 1

 اهيلع 00 ضرالا ثرأو لاو مرهلا تا الاس رخآ أرمع كئلذب

 ةيايطلا“ كابل ر امعأ ايل ةلودلا أ 5 لك

 رويجتشملاو ءاتطالا معز ام ىلع ضايخشالل ئعيبطلا رمعلا را ملعا
10115 1. 

 نم 011 ع0تل 385

 ل: عاد لول لمنع



 معمار ولن غروعع

 لل 131

 1-1018 خ10. 5306

 »و ةنيس

 55 بأم 5 0 ضقغبزامع ١ زن كتف هلم 1

 كد ةذه اك رايك ابابا ! ياللا 6-2 تانارتل

 تبلل تزاعإ ديقيمال و يضر يملا اف ع ا ان دديتللا
 ققوي داعلا نوضلا ىنا*الا :قيرسعو:ةياساوه معلا: عساطلا

7 

 اقلط داع فهو امك ىولفلا 59 ةبيرغلا حاضوالا
 جون

 لودلار طلاب ةريقول دلطي يوخاا نم قادلقو, ماللملاو» اللا
 نوبل ةيلؤدلا» ناء هلا" تنانارقلا اع 08 0

 دا نع سول يأ هلم راتجرفا ال :ىلاغلا

 هيبتا وهولزتلا ءايبعلا وحب :ئذلا لعنرا نوكيف 00 0-7

 3ك ان اهتياغ كلا

 اعتب ساو تالباملا قيع وع دشاولا 0 ارم امل ةلوقيلل

 ناو كيدارسا بل عقو ئذلا هينلا ةيكح ّْى,هانركجذاام

 ملاوحل :نايخس ةءالينو ءايغالا نعل اطفال اااذ طعبلا

 لهدم نسر الار امتعا''خولحب!كدفا هوكرع كسل ؤللا اود

 نيب ا | ر ادلع ايار: ىعلاولا نضع 3 يلا
 0 سلا 1 ةقالق وعلا ؟كلاقلا

 ةلاسبلاو شيعل نديعلا :نطش 5 ا 5 ةوادبلا قلح

 يطعم عار كلن لد خلد أذا
 ك٠ .ل 2-2 0
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 ةرونس كسلا فما اوت الفا ىضلقلا + طي عملالو_ ادق
 بوهرصم مهبناجو لضهرم مدع 1 ةظوفحم ةيبصعل معلا

 ىكليلاب مهلاح لوحت ىناثلا 7 نويولغم مهل سانلاو
 فرحت 00 ذظشلا نمو ا و .اضبلا نم هفرلاو

 ةارلا | .دارفنا 6 8 د 0 :نلنفطلاب
 دحاو

 ذد

 ودل نيام ركوب لفت نعل نا ويمارا وللا
 0 نلرسدو ياو ءارشلا «ةاصعلا ةيليصعلابةرزس ني كتطفعةب اكنقتلا

 اضككردل امب 05206 0 7 ىقبيو 0 ةنابمل :

 كرك مهعسب الف 0 وجل كل ا 0 0
 ١ هير :
 524 ءاجر ىلء 0 بهذ ام هنم بهذ ناو ةيلكلاب .ككلذ

 قفطا نيد لا لوالا شيبجلل اايلئاكج اطل اواطتم داع اولا

 ادلب اوال يي ا وفوكتيلاولا 3 مآ مييف اهدوجو نم

 مه ايب ةيبصعلاو علا .ةرالح نودقفيو نكت ملا ن ,اك ةنوهلاو

 ل هاك رو ةتياغ 0 ولا غلبيو ربقلا 221000 ىرم ةدق

 01 0 يل ا :
 كسا 00 1 هاو نيجاتحملا 00 ع 5

 تعا :قللدلاو ةبلاطملا و ةعفادملاو : ايزلا ,رومسبرو ةلمجلاب
 5 لإ - 1 : ٍ

 اذان اهروبظ ا انا أ ترو 0 زبيكحالا6 06 سم اهب 3 1 29 0 ٍ "ص : 5

 معو[ 8عمالل عج

 ل*عطص- لقا لهن



 آخ 1120010. ةاقذهإ

 7 دلا بحاض 0 ا أومواقي م مث كيلالسملا ءاج 3 :ىبك هتعف 5 ُ ا ع

 (هياوملاب ررتكتسُكو ةدنلا لها نم مهاوسب راهظتس نظمي[ كل

 هللا ديبي ب نوبج ءانغلا ل ةلودلا نع ىعي عر عنطصيو

 ' د ةأرت اكإ هذليف انهم اب 0 ثسدذتف اهض دارقن ةناب

 رق ناك ييكادلالاا يلعتر , ةلودلاب عام نوكي ايلف لابجا
 ط7 دجملا قل 57 0 عبارلا 1. ليجا ىف ةايميمتلا |

 رهاظ 0ك اهربب هيف اعرف ءابآ ةعيرأ. ىف وه انا

 لت للقدم يدنا ف 0 اا 5 د

 ةلودلا ودعت الو رم ام ىلع ةنس ,نورشعو 0 1 0

 ا مرهلا نوكيف بلاطيلا نادقف نم 5 ضراع ابل

 دج ايل بلاطلا ءاج دق ولو اهرسحتب مل بلاطنلاو ايلتس
 نو مدقتسي ذو هع .نورخاتسي ال ملجأ ءاح اذان اعفادم

 ل نم صعشلا ريع ةباثمب ةلوديل رمعلا اذهو

 (ارسايلا قبلا 2 ىرعح الو عوجرلا نس ايلا مل 00

 0 ةربتعاف ةانعم أذهو .ةنس ةيام ةلودل ا يرمع قار وهشملا ف

 هدير ةكحلا نرسل ديول ءايآلا هدم فل 2 انوناق هنم

 لل نر لاه كف تكرر اذا. ةيشافلا 0 ةفرعم لبق

 ى ككيدل ةلصحم مهلوأ ذنم ةيضاملا نونسلا تناكو مهتدع ىف
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 هلع ظفدتُت 0 ك7 وسرق 5 ذوفل م ٠ سابقلا اذه

 نأو ةفسولا دومع ىف دحأو ةدايزب مهددع طلغ دقف ليحب

 نينسفلا ةدع اكلات كلزكو دحأو طقس دّكف ةلثوب كتدأز

 ليللا ردقم هللأو احييص ىكئكيدل داوم ناك اذا مدح نم

 نايجبكللا

 ةناضملا ىلآ ةراديلا لرم ةلردلا لاككا ١ك لدكن

 ىذلا بسلغلا ىاف ةلودلل ةّيعيبط راوطالا هذه ا ملعا
 سأبلا ةّده 5 ابعبتي ابو ةيبصعلاب وه امنا ككلسلا هب نركب
 3 دلا روطف و أدبلا ف ال لاغ كلذ نوكي الو عسا رتفإلا دو دوعلو

 نانا عفرلاب عش او املا لص اذ 0 ا ا

 لكلف هلاوحأو 1 ب 0 هالو شرغلاو 0
 ىلتيو هب صنخت هيف قنات نز دايتسا ف عيانص اهنم دحأو

 نم سوغنلا هيلا ع أم والعاب نثكجتو أضعب 0

 نيسددب نلفت دامو نيزثلا لاسباب ىعبنلاوا الملا( حا
 ميلبق ةفلاسلا ةلودلل اهلاوحاو ةر هر 0 1 ديااعلا
 اذه (لدمو) نودحاي بلاغلا ّىق مهنمو نوده»اشي مهلاوحاف

 '10هذ15 1. 78

 ممم مالغماتك

 ل” عاملات ق1 ل0113



 هاد نك 4 م فاشل 310

 اومدختساو مورلاو سراف و سلا ”نلاكيمل فرك ّ كل
 5 تا 35 0000 كم م 2 000 00

 00 0 0 0 0 رفا 0 اورد

 0 0 2 "-5-ب 3 م " 1

 ةليغ ىلع م ايقلاو 3 ل جالع مهودافا ةيلع ةموقلاو ىكلذ

 يفجر 0 سالو هابل ناشف ال عم دج اا
 0 ا 0 6 ىف ةياغلا اوغلبف ةلاوحأ ىف

 سنبالملاو ب معاطبلا ةداجتساو لاوحالا ىف فرتلاو
 1-0 5 00 ةينالا 000 ةحلسالو ىنابملاو

 لادا ميالولاو ةاهايملا مايا 0 مهلاوحا مك ىلرخخلاو

 ىدوعسملا ةلقن: ام رظناو) ةياغلا كرو تكلذ نم او داق فارع

 ل ف عرس كالا دياز اعلم ف د كسا
 ىف ه:افأو نحح 13 قاوماكلا ةيشاحل اهوبأ لذب 3 9- 0س

 عز رد تيم لا 1 م

 عاما 0 5 مدي“ نك دكعلا ل ٠ ور و او

 ىنوماملا ةيشاح ةرضح قولا عينصلا ىف 3 مدي زعتن

 وع نوما ئيشفلا مودات مهنم 95 5 كارم
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 يي. خبقي : هديب ىف تلضخ, ننل, ةغولتش اقعلاوب|جايصلاب «عاقرلل
 ىلع قرفو تحمجبلاو قافثالا هيلا هاذا ام مهنم دحاو لكل
 قرفو  فالا ةرشع ةردب لك ف ويناتولا ندب ةيناثلا ةقبطلا

 َّى قندفا قف أ دعب كلزذك مهاردلا ردب ةئلاثلا ةقبطلا تولع

 0 | ةتفوزب كككد 3 ةراد5 ىوماملا ةماقم

 كي را 13 ع 000 ةياما 0 ل ىف ربنعلا عومش

 روابي اللكي (لعذلاب اليتم هيام درا ا 0
 رصبا هناك ساون ابا هللا لتاق ةآر نيح ىنوماملا لاقو توقايلأو

 رمغلا ةفص ىف لوقت لذه

 بتسدلا سوا نكح ردافسمما اهكازن لما فب د

 ننعبرأو ةيام لقن ةميلولا ةليلل كاطع: 0 ريبطلا رادب دعو

 بطلا و كد تام اهللت كام 00

 ةيناوللا' (ال) لرغوأو 1 هيلع نوبصي دير ىلإ 1 0

 ذادغب نم ةلحدب سان أ نم تالا ةراجال نفسلا راضخاب

 تيبناكب .ةلييلولا نوضح! قوناملا ةيدسل اة كلولا ريع
 انقل يانا لا يولع يكل ولام " تاداعل

 سرع نات ةلاعسلاو 0 0 ريثكو مهراهن فدو امها

 الياتك 86 ماسي نبا هلقن ةلطيلطب ىوللا 0 نب نومايلا

 نم لوالازروطلا ىف ميلك اوناك نا دعب نايح نباو ةريخذلا
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 1 سانا -[[ 11411010. 312

 نميينافلاو ةبابلا لنادقنل ةليّجي فكل نع نيزجاع ةوادبلا جك
 مليا 0 نأ 1 مهتجاذسو يساش قف ةعيانص ىلع

 اع هنادي نيقاهدلا ضعب رضحتساف ةدْلو ناتخأ ف

 انهت معن لاقف هتدهش عينص مظعاب ىنربخخا هل لاقو سرفلا
 اعينص لوران لجل عض دق قرس هك ةيزارم 0 تددبش ربمالا

 1 ىلع اعبرا ةضفلا ةنوخأ ا قكفدلا قاعص هيف رضحأ

 نيل نم عبرأ هيلع سلحتو ىقياصو عبرأ ةلممو دحأو

 لاقف ابفياصوو اهفاح#ب ةدياملا مهتتنر اوعبتا اويعط اذاف

 لاكي الوفا 0 سانلا معطاو رو 0 رحنا مالغ 9 ل
 قىذ ةليطعا  (ىفاب لا | كافل 00 :اك م 0 5

 لا ربل لكفسالو لان 0 تناك مث 100
 باينثلا ثوختو لاملا لامحا نم ثملع ام ل

 ةبلاقلا عم ةماتك نآش ىاك اذكهو اهبكاربب ليغلا دادعإ
 ل[ ةياوطلا فكولف : خد وتم ناشو رصمب ّح 00 ةيقيرفأب

 نيدحويلا م ةنئان 2 نراشنإ كلوسكبو نيدحويلاو 0

 الودكلا ىلإ اهيل ادنلا» ودلالات طع ةاننملا لفلعت ارم نلح

 [يبايو ةبلما ون هورعلل :نارفلالزاضيع تفل فتم اد ةناغلا
 ةفكولم ىلا سلدنالا#ا ةيما .ئنب ةراضح. تلقتناو سابعلا

 ةراضح ا دبعلا اذبل ةتانزو نيدحوملا 0 برغملا
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 ل1 فر ذولا اظولابلاذل من مليدلا ىلا سابعلا ىنب

 . راف نوتات الرمل يلا دهللا ب يظيلازالاو را لاولا نيشان "
 ةراسمحلا روما .ذإ ةراضعلا ى.:اهنآش. نوكيا ةلودلا مظعن دق
 ةورصلاو ةمعنلاو 7 عباوتث نم .فرتلاو فرتلا عباوت نم
 ةيلدلا» لما للا ةلوصلابا انيراقمنولاهمقلملا مئات ىلع تحلل
 ةدجت :هيبفتو ةربتعاف هلك ككللاذ نوكي هقكلنملا ذي خيلعف

 اهيلع نمو ”ضرالا ثراو هللاو لودلاو نارمعلا ىف اعييص

 ايقمق يلا ةوقوالو] فو ودلا ديزب كيور نأ ى لصف

 كدكطسولقلا مسيل نلصخ 131 نيسفلا“ لا كلا! ضن ةفبشلاو

 0 تريصححمةيمويعلاو دلولاو لساعلا ا يسصكتكاورافلا

 قدح 85 سيلا" ؟تكيلباو عيانصلاو كلاوملا نما انتفيأ .!ورتكتساو

 ىلا ةوقو مهددع 11 دوغ ميد أودادزاف لا ميعنلا تكل

 ييناعد 1 ةرثك هيما ةيانكلا ةريثك تش مهتوق

 للقعسي مل منبلا ىف ةلودلا تذخاو ىناثلاو لوألا ليجلا

 هقول ةلنعلا يكن 18 ىتأ مه فناب ىلاوملاو عيانصلا ككتلوا

 انزلع دانك ةوناساطلأ يم الل دبج ال نا ينال ابكلم

 خوسرلاب ع .رفلا لقتسي مل لضالا ب يل قاعي ا اهلها

 رعنلا 3 اهلاح ىلع ةلودلا قبب الو ىشالنايو بهديف

 ددع ناك مالسالا ىف ةيسرعلا ةلودلا ىف عقو امب اذه :(ربتعاو)
 '1هدكق [1. 79

 801 860د83 55

 ل*'عطم- ل 000



 1[ مال خ10 3211

 1آ”عطص- عا 1 لهرل“ نايناعشلا ل تاركا هيلا ا ةوننلا فنهعلا هانلق :ايكفذلا دعم

 هاوس لييبا فافعل نمعتتلاو د ب مهومن رقوتو ةلودلا
 مسضتغملا نأ (لاقي) ةفاعضا ىلا ددعلا"ىكلذ..غسلب .عيانصلاو
 001 يا اوم ايفا الا اسوق اا طلوع لان
 زوعتلا ف رك 2 ذأ احيوص ب 0 ددعلا اذه

 010 ا ايي ناقل م ءابآ ةشان 9 0
 قتيام نم 0 د ازد غلاب رطناف 0 8 نيس اهلا

 اويرو ةلودلل. نصح قفذلا يعن 0 ةفرلا ةيسيس ىن | ملعاو ةنس ,

 ابييرقالو اذه غلب مل ىتفلا لوال بررعلا ددعف 3 جاجا هب هَ
 ,ميلعلا قالمخلا هللا

 ىف اهلها 2 نلتخت نيكو ةلودلا راوطا ىف: علضف

 اوطالا فو ( ةوادبلا

 ةدر_يعنام ان ةيازخم م ”راوطا مو لهل ةلودلا نأ ملعا

 كلذ لاوحا كر اقلخ روط لك ت اهب ىنويياقلا بسكيو

 عبطلاب عبات قلغلا نال رخال روظلا ىف !ةلثم٠نوكياالزوطلا

 ىذا الياف راوطاو ةلوزلا ملاح ميد وها نقلا: قاكتلا, .تازيل
2 
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 عنابملاو عفادملا بلغو رفظلا روظ (لوال) ةسسمح بلاغلا:نيق

 انيق فقالا ١ ةللدلا عدنا ىلع هكوقاوا فملا جرف دج
 هياانلك | يو هسوح ,ةوبلل نطل اذكر ع قايل جت اواو
 درفني ال ةيامحلاو 0 نع ةعفادملاو لاملا. ةيابجو 00
 اهب عقو ىنلا ةيلبصعلا ىضتقم وه ى لذ ناك يشن مهنود

 اال روك 1 :ايلا روطلا) الاعب دعب ع مل ىو بالغلا

 واط لا نع ع 5440 مهنود دارفنالو هموق ىلع

 روطلا اذه ىف ةلودلا بحاص نوكبو ةكراشملاو ةيهاسملل

 راثكحتسالاو عيانصلاو ىلاوملا .ذاختناو لاجرلا عانطصاب 0

 هل نيسلتلا ةثريشعو 2 لها :كفونإ عدجل ل نم

 ميهعنادي ين ةيبفس ا ةدقإو ةككلإلا ا ىسيوانصلا يطيل

 5 نأ مهباقعا 0 مهدريو درأوم نع مهدصيو رمالا نع

 ل ل دي

 د 0 عار دادد م تاع
 0 كان اظل لأ د ىنسجلو 0 نال هيف اورارمال بلطي ىف

 خخ هفادي أذهو مهعمجاب ةكيهعلا لدا مهتعنادم لواع 91

 تلا 0 لقالا ال / ميتعفأدم ىلع ةره ا >اظي 3 هب ءراقالا

 ةغدلاز غارغل هلا روظط (ترلاكلا نووطلا) مال 26 ابعص بحريف

 قريبم هيلا يمنا نابظ ناس اين, ىولملا كاربت ليال
 3 ةعس هو غرفتسيف ثيصلا دعبو ,انآلا ديلختو قاملا نأ دعت

 ايس 524

 معمر 6011185

 ل”عطم- كلنا 0010



:801560211 
 طول لمحل

 مز نانا 42ه قفاقحلا 3216

 انيق لطقلاو .تاقفثلا !ءاضحاو عنخ ننال رف
 ةعستملا راصمالو ةميظعلا عناصملاو ةلفاحلا ىنابيلا دييشتو
 :ةةحوو مساك فارع نه دوكؤلا,.ةراجتأو ةعفترملا لاببلاو

 ةعيانص ىلع ةعسونلا ع عم اذه هلهأ ىف وان ةكطبوليابقلا

 رارداو ةدونج (1) ضارتعاو هاجلاو لاملاب مهلاوحا ىف ةهتيشاحو

 رفا “ند ظي نحت لالق 0 0 ايطعا ىف مهفاصناو مهقازرا

 ىدابيف ةنيزلا م ايأ تك ميزو 00 5 مب ناعم نع كلت

 رخغأ روطلا 5 3 اجملا لاودلا توربو ةقافلا 83لا مب

 راوطالا هذه 0 مهنال لودلا 30 نم دادبتسالا راوطا

 عيدوح قرطلا نوكتوم مهّزعل نوناب مهياراب نولقتسم ابلك

 بحاض .نوكحيو ةيلاسملاو عونقلا روط (عبارلا روطلا) 0

 ككولملا نم هراظنال 536 ةولوأ اني امب اعناق اذه 0 لو دلا

 لعنلاب لعنلا ودح مهراثآ عبتي هفلس نم نيضاملل ادلقم هلاتقاو
 نرزخلا عاف ىف نأ ىربو ءادنقالا جهانم نسحاب مهقرط ىفتنقيو

 ةدح#» نم اوك يب رصبأ 3 0 داسنف مهديلقن نع

 ةلزيبلا «لعلي انما ؤكياو نيداعلاو فارسا روطا# نساخشللا روظلا)
 ةناؤسمملا ليبس ىف هولوا عمج امل افلتمرو طل 13 هد ىف

 نادحخا عانطصاو اهشاعم( فو انكار ىلع , ك1 ذالملاو

 ارا ىلا ر والا :"تانيبظع مهديلقتو نمدلا انيذقل ةودكبلا

 (1) ة[1دماخ. ءا 2. ضارع
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 ابكي ادسفتسم..انهنم نوري . امو. نوتاي :ام نوفزعي الو «اهلمحت

 ايلذاعتب نو لع أوغطصي ىلح هيلع عيانصو نموق نم ءايذاللا

 كك

 هتاوهش ىف مهتايطعأ قفنا امب هدنج ىنم اعيضم ةترصن نع

 كوابل ابلبجم 08 هي ةترشابم ةجو 01 بيجو

 ال دبل اذد ىو _ رك 6 امل 5 أهو نوسسوي دكلالو

 00 نر || 9 7-51 هربا ةعيبط ةلودلا 2

 لا هيه هشعم ل نوكي الو هي مدام ال فلا

 2 ريخ هللأو اعف د تلا لاوحالا ف هسا اي ضرفين

 ايلصا ىف اهتوق . ةبسن ,ىلع اهلك ةلودلا ىاثأ نأ ىف لصت

 خلا ةوقلا نع ثدحت امنآر ,انالا نأ فكاشو #4 فيلا

 ركام فكس يوجد ورنا“ روك اهردق ىلعو الو تناك اهب

 ةلودلا ةوق ةبسن ىلع نوكت ايناف ةيبطعلا ابلكايو ةلودلا

 متن قلع كنديال جابوا ةلدفلا «فزتكو الم تلق ذل بقال اندلعت

 يالا 343 ةيلظع ةاودلا تناك اذاف هيف ىواعتلاو ليعلا

 نم اورشحو ادج ني ندتكا ةلعفلا ناك اياعرلا انعام ةريثك

 2 0كم ع نوع لاغلا ملك اهراطق مقأو ةلودلا قافآ

 رظناو اهنع نازقلا هّضق امو: دويتو داع موق عناصم ىلا ىرت

 مزتعأ هنأ كح سرفغلا هيف ردتقأ امو ىرس 35 ناوي ةدهاشملاب

 - 07 دبف ل ةنع او هبيرختو ةماه نلف ديشيرلا

7 
.[ 101311 

2 

 ممر ءمدك عك

 ل” عاطل ؟لدقل 001110-
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 ل”عادم» لطم لما .

 1[: سال - 114 111001 51

 نار كول داع ا هيلولااعلا نيب بخت (هترامتسا هسقوارظعلا

 نط فرعت هلق حى ءانيلأو مديلا ند ف نق: عم ةمده

 قكثمدب نيلولا طالب ا 0 0 نيب 2 نان كا

 ةبكارلا ةانقلا ىف >2 7 امال 0 يلا

 هذه نم ريثكحو رصمب مارهالاو برغيلاب لاشرش رانأو اهيلع
 0 حلاو دقوقلا: قو لودلا )قو التخلا هس ملعتا ن ,ايعلل ةلئاملا رانالا

 مادنلاب تناك اهنا نيمدقالل لاعفالت ىكلت ىنإ (ملعاوإ
 2-5 ا هلال اهيلعب ىدت ا ةرثك 0 ةاعغلا عاينجابو

 رتل !فكلو نأ اذ ةماعلا ديف تت ام ام ميتال 2 لكايبلا

 د 3 اهراطقاو اهفارطأ ئف انماسجأ ى ع نيمدقالا ماسجا

 أ هكا نع دج يك ند: ريبك ككل 1 مثلا

 دومثو ا نع را ددق أولاغتو نكد ا أ علو دقلَو

 22 0 فر و ل را فاذا نادك اإو ا
 1( ةقلايملا نر لَخز قانع نب ف علم كاس ع ايرغأ

 0 انتي ةلوطل ناك هنأ أوهعز ماشلا ىف 8 1 هبل لكناع ا

 ملبج لل .نوديزيو سي ثلا 00 ةيوشيو ر اعلا نا ف ليلا

 نأ افديفعتلا اهلا كم كاكا ١ لاوحاي لبجلا نكت لاوظحلاب

 (1) ا01ده.خلل ع ©. 0
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 نأ ىو الود اينم برق اينف ةديدش ب ةرارح نديجلل

 1 دلرورالا عرس. تلد رافت و ابل ناموا مر
 1 ١ .يلع

 ةرارهجلا امن هامش ءاوضالا ةلباقمب ضر 5- ندم ةعش أ

 11 تمعولا ةعشالا ح ناظم تزواج "4 كسلا احالة راو

 بسلا ا دربلا نيف نوكي ذب كلا رح الف

 طيسب مسج وه اينارنؤاب الرا ةراخ الا ايمن اديب ونملكلا ىلطا]

 ةورلك ذ فا قانع نب جد كلزذكو هل حان 3 عويطوب

 كيتارسا )قناة سوكر اراك اربخلاا,يادداككلا »ورق ىااودلا كارول

 00 يبن افجي نائل للا لاول ىملاعلا يسرا

 ىلع ةظفاحملا لزت مل تددجو تبرخ ناو اهناف سدقلا
 جوع نسيب 1 نكي نيكو .اهباوبا ريداقمو يلا

 اذ 3ث : مهطلغر ثم ناعما أذهب ةرربكع لدا قنبعو

 ءاييمحإلا قل ودلال اح ]ويكفي 2 8 3 أومطظعتسأ مهنأ

 ةئفيظفلا راثألا ىنم 1 دنملاب 1 كك ب لصعحي 56 ىنواعتلاو

 0 رك مظخ 1 م احلا ا ةوق ونيل ةوفرصف

 ةننفالحفبلا |ىرشم ةلفنوي .قفف 57 معز (دقو) ليكلذيك رمالا

 ةابح ىف نقلا ةعبطلا أ لإ الكولا ديليشامل امعزم

 يحاصر + : ىف 0 قلخلا هللا هارب امل ماسجالا
 اناني ا ماسجالو لوطا 0 : 0 لاكن وفل و

 مومرطع 0ال1783

 ل: عطصح اطل لونان.



 1[ خ10 350

 مولا يومنا هفلاقلا فسزبلا تك :واد + ءيبطلا»فكلي شتا
 فق ملاعلا ناكف 3و انعالا" ثناك ةيوق تناك اذاذ ةيعيبطلا

 نضقانتي 0 1 ملا م ماسجالا كاك و 50 ل

 0و يصحو 0 كا" ةدانيلا يع

 هلا ملذعو ملاعلا ضارقنأو لالخ فقول -همفاس لا

 يانا ذل ملا فلفل سيو هارت نيك 2 8

 ةوئاؤجلا ايفا مهقرط صو ماو 0 0 يو هيه نكتلاو ىناهزُب

 ةنوحنملا دوم رايدك قكجاسلاب نايدلاو لكابهلاو نابل 06م

 راظنلا ةفو (ةفص ءاباولاو لراغبم انوي 0 مو. تلاغطلا" خه

 قنكابض ايادي ٍِ لاقو فو : نكت 5 رو ناي

 أكف 0000 نيكابتاو اهدوكت ل | ال مهسفنا أو " هيلظ نوفل

 ضرال ال عاقب ز كم ايمو انش لاو رصمو داع 00 موك نكد 'و .مهباتصا

 اهيلداك 5 اردنا (ىضو) ةانررف ةام ق ل 3 2

 جاجحلا عينصو ناروب ةيبلو ىف هانر 3 اب 5 ةماعلا
 5315 7 أه 0 (نصو) :ةلك تكف «رم "دقو نزلا

 طول ارب طرق يلع اطير اج هال .بينالجلاب لسنا
 ةوق ةك ىلع نوكت حلو حلا لك علا مهلا 1 مرهلا نع

 مار ل مل ةساسم لاوثال سلو نان يلم هك
 نبل ىرشيزرق مق نرل لك عك ك1 نا كلذ ربتعاو-ةلودلا
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 ازكشم قياصولاو ب ةيعالاو ةيضفلاو :ةيلهذلا لاطرأ« نم 3

 هيلاعنا قوما اطيق ذل لارسال يرتسلل لظركا مقل اربع
 كيحت نع نطلق ةرارق نيم هلك اكاد بلطيملا دبعل

 يرأكا اي ادت ةسوشاكلا 8 ةلمح 5 سرافداذيتسا

 مهنوطعي ؛ ايناف 0 00 0 ا - ايزاجا اذا

 :رييك نابخا 0 ليس وبقرلا لقا 1 هللا ةديدع

 اذا اوفو و مهت اقفنو مهزياوجو ةكمأربل لأ ءاطع مفك ذك

 نسلا زكاة ةجلرلاو ىكلملا 5 0 0
 يف مهر :,ابخأو موي ضعب ان موب دينو للا كطفل

 ةيزاخج ليدل ةلين ىف امك طق ىطلس اروي
 م نييديبعل ]| :نئبج دياف بناكلا ىبلقصلا رهجوج (اذهو)

 نسم ها 02 ناوريفلا نم دعتسأ رصم ح 0 نك لعترا

 دحجو (ككلذكو) ا ئاك 0 لد د مويبا ىبتنت اكو لاهلا

 كلا لعوب امي نلعب اذيرط دييك" لإ دنع نا ل

 هتلَقَنَو ىحاونلا ع عييج ىنم ىنومايلا مايا ذادغبب لاقل كريب

 ىرورسع .عو ةعس 006 لا (تالغ) ةلود لا تازخ تانك قرم

 (1) الآدد. له ءا ل. بساقح.
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 مهما 0ال1 عم

 0” عطص عط م1 لود .



 مزاد ك0 20 فاح 222

 قوس ابو 0 نلا ةيامعبسو نيترم ةرزكم. مهرد ىلا ىلا يس
 هرد فل دا هيفا راشغ 1 داوم لاملا 00 رد 11

 انيام ةيتارجنلا للحلا نمو ةّرم مهرد ىلا ةيام نامنو نيترم
 (ركحسك الطر نوعبراو ناتبام متتخلا نيل ن ا ةلح

 ةرشقم يا جيولا ةياشتمو نيترم مهرد هيفا تل

 ايدل ةيام نراجنو نيترم مرد دا لاذملا كولا .نورشع هكا ١

 ناو ةرم مهرد يذلا لولا نورشعو ةسيخ (زاوهالا ةرم مهرد

 الا لليبطمر هديا يليراف را بلا زنا نا هلمر كلا
 را هتاديزلا رسال اةروزاقب. للا عرولف دولا فام لح تت نوف
 مهرد ةييوملا اللا ةعلار أ (قامرك) د 0 نورشع ديس

 ا بمس ىناعبلا عاتملأ نمو 1 مهرد نيل اال نيترم

 لاسطز ىلا نويكلا نمو لطر فل أ نورشع رمنلا نمو بوث
 ركفح دخلا ةنلوباعم «دحفلا | ةرم م در قولا ةيايعبرا 35 ل 1

 ىدنيلا دوعلا نمو ةرم 0 اة اهي 0 كولا ايل

 نيترم مهرد ةتعغلا# يالا ةعحيرا» (ناتسحس) الظن نوسمخو ةيام

 ل نور دعب ديناعلااب نوب ةفؤت :ةياويلا كيلا ةثاينلا خرمو

 . يل ويقوم مهرد ههذلا فلا ىنورشعو ةينامث (ى 0 لاظز

 نسمو ةباد .فالا ةعبرا نيذأرب دانإ نمو (3) ةرقن افلا ةّصِفل رقن

 (ج) اعدص. ل. عغ لع رت. 8. هزوماعصأ نابت. (3) 3ة[دص. لل. ءا 2. هزهناعمأ نانثا.

 (د) ةكدم. خل. ه5. ثيزلا.
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 لج عطلت لكامل لو كوف هدفا ل ةعبس فانيلا ند سار كحد ملا .قيقرلا

 نوولا ولا رشمات (ناجيرك) نظر ا رفات جايلهالا نمو

 مرد قرا ااهبلاولا :(نرلطوموا ةقينن اعلا مسيرب ردو قينرك و

 1 ناظقشظربط)ا ئل 3 ةضفلا رقن نمو اوبك نيترم

 قولا ةيامثالثو .نيترم مهرد الفلا 00 ةتس دنواهنو ىن ايورلاو

 همي ,اتيام ةيسكالا نمو ةعطق ةيامتس ةيربطلا مرغلا ا

 0 ةوتالك, لئةاقملا نمو تفوت حاج ةلفالا 0

 م كوسم م ل فلا رشع انثا (ىقرلا) ةيافئالث تاماحلا
 وسلا رسشع دحلا#( 5 أديه) طر 1 نورشع لسعلا نمو

 ةيييس

1-8 

 تول نوطكمو 1 00 فلا ةياينافثو# نيتزَم 00 3

 (نيبام) لطر ىلا رشع انثا لمعلا نمو لطر فلا نيناسرلا
 1 ا 00 مهرد بضلا 0 رشع فكل ١ مصبلا

 رو نيود مهرد يللا 0 ةعيرا ناب ,رلأو 0

 ةعبرا اهيلا امو سلا ربو مهرد و واللا م

 00 دال الدو دعا ردو نينرم ع مل لإ نطمح

25 

 متهرد 251 7-0 كلو - 5 5 78

 ١ 090 2 0 5 ُّى
 و درع ةأزبلا رع فقر ل ا د أديت كتلطلا 000 سأر

 كك
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 يضرم فرد !ىلا ولا اارشع .ةئالث#(ةينيما) نورشع يكل مممتلا
 نونامثو ةيايسمخ 50 نمو ىنورشع ةروفحملا ط. هبل ير

 سيرا نمو لطر 1 ةرشع ىهامروسلا (:) ) جياملا 000

 ةرنبملا قضوا( ناتنت نانيام اعلا رطل لظر ىالا 1

 0 اه“ وفل ىنورشعو رانيد 5 ةيامعب أ ( م -

 نورشعو رانيد ىف دا ةاكيرلا (ةوفتمد): لوكا ىلا "كيانرلا نوطو

 ةيامثلث (نيطسلف) رانيد 0 .نوعستو ةئاسا ( نالالار ان هد لا

 لطرا انولا ةياينلث: كيرلا نمو ناندا ف ىلإ ةةعوور اخت فلا

 ااعببعيف بلا ةدايعتكتو نيترم ى راجت اكد ذل 5 (رصم)

 (ةيقيرفأ) نيترم - لولا عل ف نعل ىنورشعو

 نورسشعو ةرام طلطللا نمو نيثرم مرد لا ىلإ ارشعإ ثالث

 عانملا الكوس راددا لقلا نوعبسو رانيد ف لا ةيايثلث (نميل

 وكذا لعدالات ب (نسقنال/ امو وانيد كولا: ةيابنلك« ناجح 0

 ل ردا نوير لا وع رفات !ايكرزطو نط تافللا

 اوما توبا اون :ككوي العلا بقلب بقلتملا ةلكأبا كن

 اهتليج ىوكي نيترم ةر 7 د ا نقلا لادم ةافولا دنع

 نأ ديشرلا ل ضعب. ىف (تيارو) راطنق ةيايسيح 0

 ليم لاجظف نلف هلا هكاثا ايل امنا كيم ىلا ول ووغ

 هتلودا/ كت ماوزإ,.:ةكشسا لك !ىف راطنق ةيايسيجو فيذلا 3

 (2) الآد». لل. اانا 2050:1101 تناك

5 ّ 
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 3-5 نييك امرشا راكم بأ عجيرات ىف تيارف: (نييدينعلا

 0 م
 ا نجلا 5 7_3 قفا دج لبق اال هياوكيت

 امو مهار دنا از ايدر نوسيخو ناتيامو نيترم ةرركم 7

 ةعنمالاو ةغيقالز 0 صوصفلا نياحخذ نم 0ك يله

 انانكردا لل نقد الاب لودلا ىذه ياماوز نقل ريصلا د كلك

 0 مايا اهلاسفتسا ناكو يحب فيراتي
 ا لا كل اغو مهنم نودلقد نر ملك

 رالسو ةهيسركب ةدبتساو سربيب هعلخ عبارو رالسو سربيب
 دنع يكن وهدد نع يكايلا رصانلا جزتنا ايلفزمل فيدر

 2 هتريخذ ىفصتساو رالس هفيدر ةذم

 قيس بلاي: لقايسربلا «توقابلا لري لك را ااا

 نوورصت ند الطر رشع ةعست درمزل | ممم كويل لاطرا ةعيرا

 ةفلومجتلا نضوصفلا مومورر ابك ةفشف ةيامشلث نبلاز صو يانا

 هولا ةبح نرد كل لاقثم ةنز نمرودلا ولوللا كرر نالطر

 انبد ىلا ٠ فلا ن 50000

 نسيم 1 ا ولا 7 0 نمو 0 ملعي ملو

 ان لا ىيطابق ال اعلا نمو افلا نوخبسوأ دحاو
11 1 9 
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 لالفلاو ريطلاو بكارملا» ةعتالو ةشيالا س كلذ بساني
 كي ةكود وخبر !اواكلاو 0 ا غيب املا

 تم امس ولايك ب اطار راك عادم
 اني دكلد امش انما ووك وت >3 بهذلا ريئاند هدوم اي

 نم رثكأ ةدعب نس هنأ نسحلا يا 00 ناك هدا

 فكل كرشاع 6 ىلا 0 ند 8 انيق نم

 اك رلمللا ثكرداف قيذحيوللا ةيقيرفأ ككولم' (امآو) زادكم

 مهكره هى كيراناؤس هذواق "تنكح دقو مهكولم عسات 1-0

 رثيتاند نم اراطتق. نيعيرا هنم ىفصتساف ميكحلا: نب ديعم
 ةتويب شرف نم ببذو كلفللاو صوصفلا نم تاكو ا

 ذكو قوقر د كيعش 1 >اطلا ىئىلملا مايا رصمب (ترضحو)

 كدام ندرجس اف + ر هرادانصو دويح# ماما ؟هزاننا عصا يلح

 هولا ولا! كريهذلا نم "عنم' قفصتسا-اه غلبما ىرأ ةقرداتكم

 ىوس ب امأو ةرم رانيد اولا فلا ةيابتلو نيترم ةرركماز "اند

 اع خيرسهطلاو لالغلاو , ماغنالو .بكارملاو.ةمفبقالا ئمأ ككل
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 كا ابي ضعت لودلا هس 1 01 لو

 تكراصعا ىفااثالو يفك دنعإا دواعي نمل اعاو نركست الو -ضعب

 20 طقتلم نع ككتلصوخ“ قيبضتف 2 مو

 اف ع رابخالا هذه ل اهنا ءاوحيت اذان ود]وملا + درو
 كالحل و 0_0 نم كم5 5د ليلو ناكالاب داب ةفلاسلا

 ول لف ةيتر 1 كردأ نمو ةتوافتم نارمعلاو دوحولا

 ام انزبتعا اذا :سنو: اهيف.:اننلك فكرادملا وضحت الخ“ ئطسو

 نيييدين لاو اةيما# ىو ال نماعلا»ة قب ةلودةورع اهلا لق

 يدل افندي كس الا فضدلاو ني نم د صل اييواقو

 اندحو امتل لأ لا لقا ىت يلا قوحلا 1 نم ةدهاشن

 لاومط» اككنؤقلضا 0 سايس ايلاوفو انما
 اسك ةوقلا ىف لصالا ةيسناف ولدة اح الكيان الاهندولا ©

 لاوصحلالا هذه. نازك اه ككل درع ا سييماوسا ١
 لاب :قحلي ام اهيفإ لب .حوضولاو ةرهشلا:ةياغإ يف
 «نعف .هزيعو ,كاببلا انو انآ يلا طه فايلار ا, نيام اهمال
 مك 8 0 ىف .لودلاب بنارم- ةلوقنلا؟كاوحالا# ني

 ةذه.:نرم ىكيلع :هصقن مب. ئكلذ“نبتعاوب .اهرغضو انتماختكو

 دسهعلا برغملا ىلع درو. هنا: ىكسلذو ةنرظتسملا' ةياكحلا
 ةكفما نك نيم“ نب قكولم 1 ىنانع 0 ناطلسلا

 ل ا

 ماما 8 عمالل هد عق

 0” عطص-اءلج] لمد .



 ملا نار01 15
 0: عطم-[عاط3 0011١]

 مذا دانك 4 ا ف لا 338

 ابلبق ةنس نيرشدع ذنم اخي نآك ةطوطب نباب فرعي د

 ااا م لاو ىيابلاوب قلرحلا هالبب قلقا بيلقتو. قرسملا اهلا
 اكليل بع لرب ل ا ايلف فايد
 ةككم هدا دو 5 ا دس يكح# ناك ا لإ حو ديكيعلا

 حض ةيكلاملا ب٠ ديب ءاقلا ا ىف هبط ناكم

 نانع ىببا ناطلسلاب لصتاو برغيلا ىلا بلقنا مث هلدع
 01111 يا ناويه ةرادما رك

 ماير كما ا اليك
 10 نوعماسلا ذبرغتاسي اب 0 ا هيلا

 لاكيرلا نم ةثني دم لدا ىصحأ رفسلل : -- ا |١ 5 فكل

 ا ميل عفدت ربشأ 5500 5 ضر ادلولاو ءاسنلاو

 دوس سم مم ىف لد ةرغس نم ةعوحر 3 ةنأو ذب 1

 كي م نوفولو دلبلا. ءارحص ىلإ 0 ندانلا اف زربي

 لاعماوب هناويا !لاخداي, نان 00 0 هدا 9 5

 تيقلزر كليدكحيت) ةلوذلا ىف ىلانلا ىحانتن اثاراكعلا هدف

 راردوو» نب سان ناطاسلا راند مايل صعب ىف ذّنسوي انا

 راكجلاواكتا قرأت قراشلا اذه ىف هتضوافن تيصلا ديعبلا

 م ٠
 2 1 كانتمأ امل لجنلا "دقلح 15

 جل 7

 ع

 لود لارا نم أزد 0 ركاتست 3 ككايا 00 كارلا

 ادن بوكت نم ىيانلا
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 و مما عمرك ]كانك

 لقا لكان ج100ننخ- نوسسلا 02 ءوشانلا فرقا ف وا  نوكلف ةرث م 5 امب

 ,.ناينس نجلا ىف كك 0 ةلفتحا أريزو ن | نعلوو

 فككردأ 0 نة نص علا 00- 1 هنأ 5 ىبر

 هلل لاف اذان ابيب ”ىذغي لاك لاب نامكالا ود ولاه لك
 انكيضاقفو ةوبأ هل اهفصيف منغلا 5 لوف كل ' منغلا مح اذه ةوبأ

 نبا لوقف هيلع كيف راغلا ساو

 نك نكاح م ذا بالا رغلا محا ىف اذكورافلا نم منغلا

 ريعك اذه نافل لدفاع ةيرارمت دل نر وري
 ةدايزل 6 00 0 501 - ىلل ىرتغي ام

 ركبلا# ةعيبط نيس ا ةسفن ا اة نكيلو ا

 قاط 2: 12 ل ايف ةترطف متو ل 030 هى

 سس ناكمالا اندم سيو + 0-2 و انو لبق ىاكنال

 0 انا 0 ىنلا 4 كيم 00 اندارم ادتو

 مكحلا 0 0 همظع -- لصرف سحاو - 8

 0 #8 دورس 0 اا

 (1) لآدم. (ن. ء[ا1). رم.

10112 ! 53 
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 020 ىلع ةلودلا كحاض رانطتسا ّ لضق

 رمال

 ميهف ةموقب:. ةانلق امك ةرمأ مني امنا ةلودلا بحاص 5 ملعا

 ةيصلوقا واذ جراوخلا عراقي 1 ةناش ىلع يح ةتب ايصع

 مسيلال ةلاوما ةيابجو هتلود 8 ةرازوو هتكلمم لامعا دلقي مهنمو

 تيدا 0 هوه اسمو رم .الأ 1 1 0 بالغلا ىلع ةناوعأ

 روطلا#ءاك اذاخ ةاتلق.ايك د لوالاروطلا مأد ام اذه هتامهم

 ةنبع مهغفأدو دجملاب دا دارفنالاو منع دادبتسالار هظو ىاثلا

 1 هيأدعا ضعب نم رمال ةقيقح ىف اور اص حارلاب

 ئعحايرغل الرا ىلا ةلكر انخملاا نع مهدصو رمالا نع مهتعنادم

 نونوكيف مينود مهالوتيو مييلع مهب ربظتسي مهتدلج ريغ نم

 او ايلا ا فر داع فيولا عراد تاو الود
 عنف مففوبق ؛ةعفاؤس وف :ةدود* روتين 3 امل اهاجو اراثيأ

 ميتكراعم ىف اهوفلا 0 مهل ن اك ىذلا رمال

 ةمركتلا ديزمب مو نا لو دلا نينا مهصلختسين

 0 مهدلقيو ةنيوخا نيم كينكلل اذ أ ةيسقتاو زاثيالاو

 يل هر سرا هياعلا# ةذامللز ةرارولا» نم :تبايالؤلاو

 مينا :ةةكلوولا باقلا نم ةموق نود هل -ةنضلاكأ وكم

 ديك جيب ةفكتلذو نوصلخملا هرارعصن 2 نوبرقالا ءايلؤأ دتيح
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 يسوم. داسفل اهيف نمزملا ضرملا ىلع ةمالعو .ةلودلا ماضتهاب نذوم
 لهأ 90 ضرسو ابيلع بلغلا ءاني نا .ىعلا ةماعلا

 هبلع لويغطضيف, ن راطلسالا ب قارا دعب نابهتمالا نم ؛ذدنيع ةلودلا

 عمطي الو ا مي لافم دوعبو ريأو دلا هد نوصترتدو

 باقعالا ىن دكاتب ىضم ام ةنال ءادلا: اذه نم_اهزب:يف

 هشحمأ وع ةلوددل 5 ل م بهذي نأ 2

 لاشرت نلايا ةيالوو و 550 ورهيظتسي :أوناك ف

 دايما دسم اع 1
 نسبا بيلعملاو .تفسوي, نبا جاججلاو نايفسا يبا« لبسايز
 ىسومو ةريبه ىباو .ىرسفلا..هللا دبع :نب. دلاحنو. ةرفص, يبا
 نب رصنو ىرعشالا ىسوم ىبا نب ةدرب ىبا نب لالبو ريصن نبا
 دارفنالل ةلودلا تراص املف برعلا تالاجر فا نم مهلاثماو رايس

 ةرازولا تراص تايالولل لواطنلا نع. برعلا .ح - د
 تحلو نب و عام

  قيصوو 5 ل فككرتل ! ,قتارست 3 ىلب مثيرجالا ىدنبو

 نيم هالوه ريغو مهتانباو نولوط نباو :ثكايكجابو: نيماتاو
 قايم بل زعلأو اهدهم ند ربغل ةلودلا ريصتف مجعلا كلاوم

 ةدابع ىف.هللا ةنس ةيلتجا
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 ةركعدل ىف نيعنطصيولاو كياوملا لاوحا 001 لصن 1

 اميافتية ةلودلا 5 وتو اهني |لودلا ىف. نيعطصملار ى

 ديلا ىف :ببسلاو .اهبحاضب م احتلال ىف مهثيدحو مهيبدق

 , امنا بانل ةعناديلا نم ةيبصعلا ئف دوصقملا نا
 لذامغتلاو ىشرقلاو وم اهلزالا< وذ” عين ؤيصاستلا# ادق ا
 قربلات مو 0 ا 0 ادعبلاو بناجالا ىف
 اة يراغا بمسبلا نبا ول ىكللجي ةلرقل نرص ليلا
 ةرشعلا وه اهنا ءاجتلال دب زاك يتعملا وس تحول ودك هداك اعتاب
 ىنامفو ناصشرلاو ايرملاب اويملاحلاو ةيورابملا د كر أو
 تتاح فالنبي ماحتلالا ناي ادا للا دنا لوح

 عانطصالا ىف ربتعاو سانلا نيب دهاشم اذهو رصانتلاو ةزعنلا
 نم ةضاخ ةبسن هعنطصا نمو عنطصملا نيب ثدحي هناف
 نسكحي مل ناو ةيعللا دكوتو ةلزنملا هذه لّرتتت ةلصولا
 انليبشلا نيب ةيالولا ثناك ناف ةدوجوم هتكوللا تارثكق""ابسن

 جشوا اهقورع تناك مهل ككلبلا لوصح لبق مهتايلوا نيبو

 لاق مينا ايهدحأ 00 1 اين 3 اهدياقعو

 دنع الك ةيالولا نع بسللا رتب الف مهلاح ىف ةوسا ككلملا

 مهماحرا لدأو مهابرق ىوذ ةلزنم مهنم نولزنيف مهنم ل لقال
 ديسلل ةزيمم ىكلملا :ةبترما تناك .ىكلملا بع مهوعنطصا اذأو
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 5:32. هيضتقن امل عانطصالو ةزالولا لا نع ةيارقلا لقكو ىلاويلا يف

 زيتتتف اهتوافتو بترلا زيمت نم ككليلاو ةسايرلا لاوحا

 مهيب ماحتلالا نوكيو بئاجالا ةلزنم نولزنتيو مينالاح
 عانطصالا نم 5 فز كوبا كلذ اص ذاونتلاب نعضا

 ا لس نيج < رسل عانطصالا نأ نانلا هولا فاكفكلا بليق

 ةيحللا 0 رز افا قاما لوط دع

 اتت ةتيبصعلا لاك قوش كبنلا هيكاللا يني نإ

 نيبتانتف رثكألا هتفرعم ىف ىوتسيو دهعلا برقيف تكا دعب
 311 ةصتتلاب ” ةيقيصلا - قضيتنا ننقل "قع نير «ةوعلالا

 لوذتلا 55 فكل زتبتماو ”ةلردلا لبق ظنا ىلا ةكالزلا

 3 دفا عاطنا لك دا نوطستالا ١
 برنقاو هب اماحتلا دما ةدجت ةعنطصمل ككلنلإو ةسايرلا
 نمو ةمحر ىوذو ةناوخأو ةيانبا ةلزنم هنم لزنتيو هيلا ةبارق

 نوكي ال. هعنطخصمل ةسايرلاو ىكليلا لوصح دعي ةعانطصا ناك

 ىتح نايعلاب دهاشم اذهو نيلوالل ام ةمحللاو ةبارقلا نم هل

 كلم اما نعرسا نس نافع زك يل ل
 1 يا ياخ يدا 0 00

 0 1 هلا (:) فارشأو نيرا ند كيلا نمرقل هل ةلودلا

 زل ا ل
 2 11د. (ن. ©[ ٠ ةفواشمم .

10215 ! 034 
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 مي ْ نك 0 | 3 هيدر ىلع هل و بحاص 11

 هم اب 2 ا
 نك نلايوعل ةلواطتملا 0 هي نيل وكم اب دوو ناملو
 ةقيالقا ع ءآربك عم ةماطتنالو ةيقوق ولو ةكاقأي لاصتالاو

 00 كح ةيلع ةلاد كلذي مهل لصحيف

 ديرع وكب دو 0 كاملا. ل | مهنع لدعيو ةلودلا بجاص

 زل ودبلا ناش اذكع 0 نم مهلاخ ىل- نوقبسيو
 نيلوالا ىلع ءايلوالو عيانصلا مسا قلطي ام ربكجاو اهرمخاوأ
 نينموملا و هللاو ناوعاو مدختت نوئدحملا ةلوه امو

 هيلع داديتس لاو ىناطلسلا ربج نم لودلا ىف ضرع ام لصف

 ةلوادتو ةنع. ليبقلا نياسأ اوعفدو .هب 0 7 هيا 0

 تاغتلا ا اهيرف ح يب 1 بسحعب دحأو عب خاجأو مس

 رهكحالا ىف ع مهتيشاحو مهتارزو نم يصبلا نع

 عترتب (0): تللنيلا لقا( نم ويضم, وأ :نيغص | ئليبضز ةيالو
 للا نب ىننافأ هوجو دي ودل رمش تي وأ هيبأ دعب ةيالولل

 را ا
 (1) قادس. ل
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 هتيشناج. ول هيب ةلرزولا ىم'.دلاك هي. موقيف  قكلفلاب..مايقلا ا نع
 هننم سنويا ىتح هيلع ةرما ظفحب .ىروبو. هليبق وأ ديلاومو
 نيك هفلا, قرحجتت كارل ءةكوذ ككلذ لعجبو داديشيللا

 هيتس جلاوحأ فرك ابيلا ةوعدي ىتلا تاذللا هدوعيواىتانلا

 ةديناطلسلا رومال ىف رظنلا هيسيو, هنذكحما قتما اهيعارم قف

 ناطلسلا طح , نأ :دقتغي ةدوع مك“ 5250
 بالمني ةدالا هطاور ورم سولج وه اهنا ىكلملا

 ا الخلا تاز يلجللال والحب 1 عم دوعقلاو ليومتلا

 ريو ١ اهدقفتو ةيك كوالا لاوحالا ةرش نادم ا رغالاو

 0 ىن هل ملسبو ريزولل وه امناروغنلاو لاهلاو شيجلا ىف
 0200 مقا نارايلل
 هبوب ىنبل عقو امكح هدعب نم هءانباو هتريشع هئرويو ديلا
 لبأ/نويصنمللو قرسيلاب 0 0 اخ اكو 0 رمل

 كيلا يلا ىججملا علو ىنطفتي دقو ننبلدنالاو رماع 5-5

 جرس 00 رجلا ةقير ىف جورخلا نلع لواحبف ةناشل

 نقي امأ ةيلع نيلغقملا ديبز ىلع بررضيو هباصن ف ١ ىكليلا

 ّ لزفزال يالا 1 0 نأ 2 طقف ةبترلا نعإ عفدي وأ

 كلذ اهل ٌرمتسا ةايلوالو. ءارزولا بلغت نيف تذجخا اذا ةلودلا
 ؛ح-ال ىف دجوي 01 نال ةنع َج رخت نأ ا

 دق .هميعن ىف .نيسففنم :فىكلملا ءانبأ,ةءاعدو .قزتلا هلارحأ

 مهما 03183 عع
 ل عار ل1001
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 اهيلع ارب 0 تايادلا قالا اولا 7 دبع اوشن 00

 00 < لاكن زان يمسلاول هش هدا تلعلا
 قرورض 01 دلل شراع وجو و هد مهدارفنأو - ل

 لقالا ل امك دو ةلودلل ضد ناضرم ناذهو ةانمدق“:انيك

 ِ اشن 0 هكتلش ىلود هللا أو ردانلا

 لقا هيك راهب الل ناطلعبلا نلت نييلعبلا نا لنا لبق

 كليلاب .ضاخلا بنقللا

 ةلودلا "لوا ذنم هيلول لضح' ناطلشلاو قكليلا نا 70

 اكلك هوقو سس م قو ىنلغلاو لع ةغبص علا 1

 بسحاص ناك ناو بئلغتملا اذدو اهراقبو ةلودلا مسر ظقتحتا

 00 ل
 ىكئليلا ىف ةغبص اهل سيلو ابل ةعباتو ككلملا لها ةيبصع ىف
 عازتنا لوا امناو ارهاظ كئلملا عازتنا هدادبتساب لواحب ال وهو

 مهوي سقنلاو ماربالو دقعلاو لحلاو ىبينلاو رمالا نم هتاريث

 (2) اهه. خل. كه 3. عونقلا مهيد



335 20111111575 

 دع دعبامب قيل داهم يومب ا( ءاعدجللا ناحللبو 0 عرب فكلو

 ةسيددملا نع هسفن دعبيو ةدبج ةياقلاو 7-0 ىكليلا

 هذاا ىف رتتسم هنال دانس ال دل ندمت نأو اه لم

 مهسفنا 0 ل ىناطلسلا هب ةدرض نقلا باجلاب 020

 ريح لو ةبالاب نع طلو 1 دا لوا ذب ليبقلا
 فكلملا لك مف ةتضلا لكا >هيلعن هينفللا ىكلذا/ قم

 ىف ةغبص هل ىكمتسي 0 هنال هنود هير ا 0

 ةلهو لوا ىئلهيف دايقنالو ميلستلا <59 ديليحلا فاكللد

 زطاح لانا ب ريتا نب راد ا لم قو قو

 اي امم وجل ١ اشه ةكر 0 13

 مسارملاو دقعلاو للاب دادبتسالا نم ةوخاو هوبا عن امب عنقي
 مقلف ا هل دبعي نأ ةيفيلقك ا بلطف ةعنانلا

 3 1 أوعيابو 0 َنياَسَو نآأورم و وهند ل وشلل

 اوجرخو رصانلا نب رابجلا دبع نب دمحم نبا ماعف ةفيلخلا
 كالهو نليمرجلاعلا ةلود تفرح 5252 ل نآكو مييلع

 0 لوقا صايعأ نم ةأربنق ةدم م مهتعي 5 ةقراخ ديوملا

 نيئراولا ريخ هللاو مهكلم مسارم ارم تلتخاو اهرخآ

 ا

 ايبا ىأ انيب دف انال نايسالل ىعيبط بصنم نيالا
 "10د 55 .٠

 نا

 كح 10



 مهم ك0 0318515

 0” عطول( 161

 1م[ 11 خلاد ان. 236

 ليصعت ىلع مهن 3 :هاعن :و مهعامتجاب الأ , مهد وح مو م :ايحنو ؟مب اك

 ةلماعملا ب ةرورضلا تعد 0 اذآو تاز و مه

 ةلمعم ان كادمكي مهنم نونلا# لكم موب ةتادناكلا ءاستفاو

 م ناودعلاو 0 5 د اولا ةعيبطلا ”ىقاباول اهذحاي

 ككفعلا جزانتل ايربلا هلأ َّىى هر ةوقلا ا ماعم

 تايهذأو' « ءامدلا "ا ل لأ ىدوت ىو ةلتاقملا ل

 قردلا ضخ امم ودو«عاطقنا ىلا ككنلذ ْئضفتلا سوفنلا

 3 امال د ىضوف مواكب لاعتساف ةظفاحدلاب ىلاعت

 ناولا ايل 0 كح نم ايها و شضعب نع 0

 53 1 ةيرشبلا ةعيبطلا ىصتقمب وه 01 ,كحاحلا
 نأ'"نم ءانمدق امل ةّيببصعلا :نم كلذ. ئف' دب الو مككتنلا
 اذهو ةفلف ئىظمارنألا متن ال :تاعفاديلاو ابلك تايلاطلا

 تكافيلللا ويد دخكسو سشرش لكولع الارت ا اك 7

 هطاع غلاب الاب كلذ رم متو الو ترا ديلا لب

 بتلغتو مك ع ابلذ ةيبصع لكو ةتوافتم هلع اظن 7

 ا جبع ىكليلا سيلو ابريمتر اهييق نم اهبلي نم يلا

 ةرهاق دي ةديب 0 - 3 اعنا ى بعت توبا ل .لبو

 كس ترصف نوف كر قييعملا 0 دتقيفحو تت ايلا ىعم أذحو
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 را م ل ده ٍهمال ةيابجو روغتل أ ةداكم 7_0 اهضعب نع ةتيسصع

 معلا " 7 0 ا ا يرغول 0 م
 ,ىنم اضيأ دبش افلاطع ذد ترصق قل ةئشايعلا ةلودلا رد

 ىديالار ياس ىلع ةليرصلاو كما كلا نوح ف ءالون

 هتقيتح متن مل صقان اكل وبف ةريغ مكح هقوف اكو

 مسيمجت نيذلا ترايطتلا 'ءاسؤرو, نيجارنلا“ ازا علض هلو

 قاطنلا ةعسملا .لودلا ىف اذه دجؤي ام. اريثكو ةدحاو' ةلود

 نوحيدب' ةيصاقلا :ئحاوتلا ف مسوق را كوس هلو مقطلا

 يعول 0 5 1 نشب 3يكيعلااو 0 ,ان نيبودالا عم ةتانزو

 2 و , لص .نورالطا ككولم كنف مالسالا هلق ةيرفالا

 5 ةدجت ةربتعاف ءالوه وما نيك وأ ريد هيلا فطوفو ردنكسالا

 ةدابع قوف رهاقلا

 عل ديقتو ىكلملا رصم دحلا فاجأ نأ"
 اكل 6 0

 ةييلحو 0 . مل ةحاصم ى ملعا



 هادا دك كو فاق 30

 قربا هيف هع 010 توق وأ هطخ ةدوج ىأ' هيلع 0-07

 هم 0 كتبا يسبب نس طيات ةتفاسإلا

 ةتفاضا#كيح ىنم.هل لا 2 - اهل.لزم 0

 اذاف ميكحلنب هنوك ىفو نا هنا ميما
 لفع ملح ةدوجلا نم ناكمي اهعباوتو نكيلبلا هده تلك

 ةليمج ؛تناك نا اهناف ةوجولا منا ىلع ناطلسلا نم دوصقملا
 - ميو ةيلا» تناك نأ مبل ةحاصم كىئلذ ىاك ةحلاص

 ةكحلقلا راش :دوعيو مهل اكالدو مهياع !ر تا عادت وراك

 ابقنم تايوقعلاب أشطاب أرهاق ناك اذا كليلا ناف قفرلا 0

 1 ا كب ضاعت قدي دلعلا كلا بدك اكانمنم, اوذالب
 مرسلا و نبك عطت شوي اج ايكو مهقالخاو مهرياصب
 اطخل ايان 0 داسفب ةيامحلا تدسفف تاعفادملاو

 ةرممأ مأد نأ جايسلا كيكو ةلردلا ةيينتا ككل ذل هلعق

 نم 0 كييف 1و1 الفت اهيبإ ة بصعلا | تدكبف ةرغقو مهيلع

 م | راحت مب اقيفر ناك اذأو دا ّ زجحلاب هلصا

 هنود اوناتطاو ةتيحم أوبر هو هد و هيلا ماكل مهتاينس

 عبأوت (اماور4 كيداجي :لك خرم رمال || ماقتساف ةئادعأ ةياصمب قف



 34 اد 01 01562420150

 ميف مل يورو شريم ورد ع يللا: ةقيفش ةخن 1 حشا تأ م اهب ةعناديلاف مهنع ةعناددلاو مهيلع ةيعللا ىهف ةكلملا ن
 ريت دو مهشاعم ىف .مهل رطنل با ولاول

 ورا ةكليم 0 2 لق“ ملعاو ةيع ةيعرلا ىلا لا ع

 ةيعرلا ىنلكي هنا طقيلا ىف ام لقاو لفغتملاوا لقغلا ىف قفرلا 2غ 02 مانلا ,ننم.ءاكذلا دي اطقي دوصسب نوي
 َسِقاَوَع ىلع نع ةعالطاو 0 ا ءارو اميف ةرظن ذوفنل 0 ِ

 لا 00 14 7 ا
 هرتشأ فابلإل د31 ىنمو) مكفعض هأ, ريس ىلع :أوريس 2 ف

 2 دانز ةصق نم هدام ءاكذلا ةلق مكاحلا ىف ا

 نسما اي 1 لاقو قارعلا نع زمع نس

 ةونسج أول تكلل مل ريع هل لاقف ال ما رجحلا | نينموبلا

 ايفا نا كا اح داوعلا ل

 1 منكر ءاكذلا طرغم نو 0 مكاحلا ن نأ اذه .نم ذخاف

 نم كلذ عبتي تا ىصاعلا نب ور ل نب اوفي قفا نبأ دايز

 ىف 6-0 3 و ديدضفلا بح ةكللا ءوسو قولا

 ليكابلا ريخ هللاو باتتكلا اذه زجا> ىن نتاوي ايكاةحوبل
 دالاس هاي زق: تع كدا ىعيكلا نبأ فكل نم رق
 ىنافرطلاو دويل ىف طارفا ةدالبلا نأ ا امك لك طارفا هنال
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 0 هاي دع ديم 01110-



 1[ خ01. 32

1 0 
 ممجللاو او جوبلا م ةءاعشلا ف ايكو لعبلاو ريدبتل لأ 6 مر رذلا قب عطصتتعلن ق1 هانم

 ع ديدعلا قصوي اذايناو ةداعفالا. ”ناكضلا نم نادال

 ” لفل زاد ةلاسلا ك كر نا طباع اع ءاانسلا ثرادض

 ةمامالو ةفالخلا ىنعم ىف لضف

 :اتمتقمر ع عامتجالا هنا ككلبلا ةقيقح تناك ايل
 لكلا ةيناريطلاو و 71 نووو عمرا روع م5
 نام“ هدم وا نع م تلاغلا 0 ا ماكحا

 يف مص فايا ةليحل مهايند لاوحأ 0 اجلا" نم هدي تحل

 افلم ا ع أ 0 200

 ا تسهتالرلا جرعلا ىلا ةيضقملا ةيصعبلا ىحتو 3 ةتعاط

 ةضورفم ةيسايس نيناوق ىلا ككلذ ىف عجري نأ بجو
 سرق َككلُذ ناك اك اهماكحا ّللا نوداقنيو قالا اهيل

 ةنايتلا»ةذع لقت مر ل ةلوذلا تلت داو ملل نس ىو
 ره 0 ا هع 0

 َنَم لكيحإما 0 تا 1 ينل سل 20

 سو ا ارش اهررقي حرام ىلاعتو ةناعبس هللا

 (1) ةلكذده ذ. 1 ةلودلا ا 17 جدد حلل
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 ١ قالا نا .ىكلذو ةرمتالاو ايندلا ةايحلا ىف ةعقان

 ابهتياغ ذا لطايو ثبع اهلك اهناف طقف مهايند مهب دوصقملا

 انبع مكانقلخ امنا متبسعفا لوقي ىلاعت هللاو ءانفلاو توملا
 ا تاكا وللا ميب ىضفملا مهنيد وه امنا مهب دوصقملاف

 ضرالا ىف امو .تاويسلا ئف ام هل لوذإل هللا 1 7

 اعلا لا لع مح 00 ايا يرخ 0 ةدابع.. نم

 لكيلا يكحيلا| ويحلل جونم ينال الاعب اة عامتجالل

 ا لضتقم# هنم' ناك امق.عرشلا نظنب_ اطوحم

 ةلدع موطدتو 06 00 نوجت اهاعرم حض ةيبضغلا | ةيفلا لايهأو

 .ىصنقيب ةنس ناك امو ةيشاختلا ةيكللا ىصتقم حض وه اييك

 هديل سيضم مومدهف عرشلا رظن نيش نم ابن انكلاو ةطايفللا

 نكس زا حاس حا 00

 م دا ّّى مهيأع 5 ل 216 مقحآ د دوما

 كاسا 5 امنأ ملسو هيلع هللا ىلص لاق ةريغ و 00

 اقف ايندلا يلاضم ىيلع :غلطت ايناب ةيبابسلا ماكل ع 5
 حالص 4 املا دارغقمم اكمال تابصلا» يارا : نيل

 05 ١-2 اذه ناكو 0 هايند ا ىف ةهز

 ّث

 نايل ا كا

 معمزظم تل[ عك
 لة عابص لول لم



 3 2 1 م01. عه 01155
 0 2 2( >. ثحي 01” عطس م1 لن

 1[: سانا -[[ 1 خ11. 321

 ليج اوه شاينلاو ةيخا يا ئضعتقم ىلع ةفاكلا

 7 د ةةريداعلا و قيروجألا رف وع لوم ا
 حلاصبب اهرابتعا ىلا .عراشلا دنع اهلك عجرت ايندلا -لاوحا ذا
 ةسارح ىف عرشلا بحاص نع ةباين ةقيقحلا ىف ىهف ةرخالا
 كييف رطععاو فكل مهفأف هب .ايندلا ةسايسو نيدلا

 ميلعأا ميكنعلا هللاو دنكحتي :عرتمم قفكيشلو 8 درون

 اهطورشو ةفالحخلا مكح قوذمالا قالتخ التمأ لوف

 قي اضاع ةئاين ناز يصملا اذه ةقيقح انين دف 3

 ةماماو ةفالحخ ا فاو هلك 3

 0 ل يقمع رج 00 0 ا اش دتعلا

 طم 1 ةمامالا لاقي ةيلعكب ا تا
 قالطاب م ىبللا : نلت هدوكلت 2
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 2 هضلرف لو (هااطاالا ةيقألا ةكرشلا يدلل لك ايا حق اللا
 نبالخ مكلعج هلوقو ةفيلخ ضرالا ىف لعاج ىنا ىلاعت
 ا قل ياا م الموال هير اهيل عنمو ضرالا

 :اهتكلو لاننا مي نورا يسال ل يس

 ةهئاابادلا بوح قى وه 5 نالهتسالا ناو هللا 00 ةفلخ

 فرسع دق بجاو مامالا بصن نا (مث) الف رضاححلا اماو

 باحعصا ىال نيعباتلاو ةباحصلا عامجاب عرشلا نم هبوجو
 ةطجب ب للا لور ذاب ةقافؤ روحت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اذكف مهرومأ ىف هيلا رظللا ميلستو ةهنع هللا ىضر رب قبسبا

 ىءادصم يدب ادم ملو ككلذ دعب رصع لك ىف
 هيفا جيو» قاع الادب !اانوقإ دعا رقتساو راصعالا نم رضع

 ةيوحو ككردم نأ 5 سانلا ضعب بهذ دقو مامالا بصن

 لفقعلا مكعب ءاضق وه امناف عقو ىذلا عامجالا ناو لقعلا

 ةلاعتساو يللا حاتم الكا ىزمل .نلقجلابا/ضيجير م اهناوءاوللقبلا
 ابفبلا عاتبتجالاةزورتس للدور ندرس يلو(
 مذ ىضنأ جزاولا مكاحلا نكي مل ايف ضارغالا ماحدزال

 طفح. نا عم مهعاطقناو رمبلا كالهب نذؤملا جرهلا ىلا
 ىذلا وع هن عملا أذهو ةيرو ورضلا عِرشلا دصاقم نم عوبلا

 قياعبلا تا دق 5 هك اةتناوبنلا الفوتو قب كارلا طحن
 نسم عرشب © اولا ن 1 !ةفاناتقم ا أو. هديب
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 م0160 عك

 ل”عطصءاكلن 21011

 هز 1 ف حلا 3/6

 قر ملم ريغ وهو داقتعاو ىناميا ميلست ةفاكلا هل ءلست.هللا

 الل ]2 ليال ةكرشلا ناتو ليكمل وطب اووكين د: راو
 دغلبت مل وأ بانك دل سيل نمم مهريغو سوجملا ممأ ىف امك

 5 7 : ا 7 1 0
 نوكي امنا عازنللا عافترا نأ مهوأاعذاف لقعلا مكعب ٍديلُظ ملظلا

 ند 9 ' - 2 2 املك ها نانا هوو ريك امال( ساطي وك

 امنأ هبوحو فكرذم نأ ىلع لدف ةقيدتملا هده اع ىبعلا

 عرسهلاب الو لقعلاب ل اسآر بصنملا اذه بوجو مدعب لاقف

 تبسهجاولاو م جراوخل | ضعبو ةلزتعملا نم مصالا مف
 لدنعلا ىلع ةمالك تاطاوت !ذاف عرشلا .ماكحا ءاضمأ هالوه دنع
 هلوهو هبصن بجي الو ماما ىلا يتحت مل هللا ماكحأ ذيفنتو

 7 6 ١

 وه امنا بهذيلا اذه ىلع مليح عدلا عامجالاب نوهرحب

 عاتمتس الو للغتلاو ةلاطتسالا نم هيعادمو قعللا نع نأ ارغلا

 ا اجا دلل يكن لس زي طششاومل درا اطقم

 مسالا نم ةنع ةحشابلا (ةِسافيلا مذ امنأو هب مايقلا نطحالو

 ةروطحم دسافم هذه و 15 .(نىكش 6 تلاذلللب عتمتلاو ملظلاو
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 ,». مسسأرم ةماقآو ةغصنلاو دعلا واعر لوف ؛١ امك هعياوت مم وهو

 نسمياس للك عقلأو نار 17 ةكيصوواو رمت تذلا, نيدلا

 لاحو ةفض ىلع كليلل مدلا ا اهنا نذاف كئلهلا عباوت

 ةويلشلا مذ امك هكرت .يلط الو: هتازل هّمّدِي ملو ووجود

 يللا نطلب ءابرطموف "ةايوج ناهز حرك قا كاكا
 دق قحلا..ئئضتقم :ئلع ايهفيرضت داربلا اامناو-ادهيلا ةرورصلا
 مل.ىثنلا ككلللا ايل انلإب ةعياواضت ايلاف زامل اولا
 نصحتم (ىلعلا اي كمال ينير طعم ربل تح

 الط اهوا ب مدلل« يكول ) نرسالاعلا اذيالور: اهنيشسنلزهل
 ةسماشأ/:نوكتو' ىلذ ىنوقفاأوم مكناف 55 0 2 2.

 ةيكحوسلاو ةيبصعلاب الا لصعي ل ىكلذو كلا ماكحا

 ٍ ضا ولو. : ىكلملا“” لصيف“ ىكلتلل ,اببعبطب#ب ةييضتلقم لة

 200 اذاو هنع مترف امن نيغ وهو مامأ بصني

 تما (1/] عحارو / ةيافكلا ضورف 0-0 عايجألاب «.فذلاو

 ل ىلع بجتو  هبصن مهيلع نيعتيف ايام الهلا ملفا

 مكتم مالا كيواو. لوسرلاو هللا. اوعيطا. ىلئاعت.هلوقلا ةقعاط اهييِج
 ءاملعلا روهمج ةيلعو 5 نيبنال كيضنيلا انه لنوع 8

 حض ىف ىكلذ لع تلد :ئنلا ثتيداحالكز داوظ عم.افوقو
 أ

 نأ 00 نورسخأ بهكقهذو ةنم ةكتم ةرامالا 004 ذحا 5

 9 ل 030 2-5 راقت لاح هاذ لازلا/ءلدللا ايفا ودع اداوم هك

 2 سم وحيا



 آكل[ 1! خ11[ 308

 نييذلا ريهاشملا :نسو جلاصملاب مايقللا ىكلانه رخخأ .بصن
 نيملكتملا عش .ئنيارفسالا قيعسا و ها ذاع ال ادع لقن

 ل ربط انتارا داق الاهدايطاتلك للف ديلا ماما هيلا كابن
 ءاينلعلا .ناك دقف .فكلذ ىلا .حونجعلا ةبراغملاو.نينيسلدنالا ءآرا

 نيحرلا دبع.رصانلا اوبقلو ةيما ىتبل أوعيابو نيرقاوتم سلدنالاب
 خارتاب انكم ةبالطجلاب) ةملسا, ل. قلل «ارينساردلا:ارثطابر هلاننأو

 0 0 دامت هدا ميدعب 35 أزكو

 ءامجالا ةقرعيب دعقا تمس ا ير ةانتسإلا
 00 م 8 ل عاما ااا 5 معن

 0 هورس 9 0 1 عل الكبح
 0 ةييركلا يللا ىعلا ل لاليطمالا نقلت مادونا
 الا اعخلا فاضي ل1 ل صلا اييلع نلت قايل تلال كال
 يبل ار نوكبف [ىلقع 001 نيس

 ا ةمدقم .ةدايزب ةيعرش .اهررقي نأ الأ اهب 0

 ديلا 00 ايم ,نوعونمم رو دايفلا ةذلع ءاشني ددعتلا ن ىو

 اذه طال هنو (انضأو) ملعأ هللأو ايعرش 00 5-6
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 همس همهم مخ ساوعلا ةمالسو ةيافكلاو ةلادعلاو ملعلا ةعبر حرف بصللا

 صاخب طوق ىف نلوعلو ليحل هو علوارلا يي

 نوكي اما هنال رهاظف. ملعلا طارتشا اًماف ىشرقلا بسنلا هو
 ةييدقت عي ال اهيلعي مل امو املاع ناك اذا هللا ماكحال اذفنم
 ةكلؤتلا,] ناك د ديفتم نوعا نادالا ملعلا نه ليكي حولا

 انيازأ لا لفادش جمت ال انكلا "وس ماجا اا
 ىف تلا دك بصاشلا رياس ىررظني ىتيد.بصنم هنالف ةلادعلا

 ءافتلنار ىف المار ويف اي طارتماب شراب ناك اسطح
 اهلاثماو تاروطحملا باكتترا نم جراوجلا قسفب ةيف ةلادعلا

 نا وهف ةيافكلا امو ىدخ ةّيداقتعال عدبلاب اهيافتتأ ىو
 اهب اريصب بورلا ماحتقاو دودحلا ةماقا ىلع اًيرج:نوكب
 ايوق ءاهدلا لاوحاو ةيبصعلاب افراع اهيلع سانلا لمحت .اليفك
 لير اطيل لمحل اسال! واط طل اةيداسلا ابل
 ايندلا ةسايسو ماكحالا ةماقاو ودعلا حا نيدلا .ةيامح

 نضِبقنلا "نم. ءاضعالاو تيا ةمالس اماو حلاصيلا ريبدتو
 نم ةدقف رئوي مو سر أو ميصلاو ةويخلاداب يل ةلطعلاو

 اوني يي ار نبا جارلا د نو ةيلا وعنك ليلا ىف ءاضعالا
 امب ةمايقو هلمع مامت ل كلذ ريثأتل اهلك اهنم ةمالسلا

 ئدحا ناذقفك طقفارطنملا نانا نيس امنا ىراك مراو.اكلا 1نطجل
 )١( 3ة[دم. 8. ه0. ىرلا. ه.ىارملا.
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 نادقفي..( قلي و) لامك ؛طرش هم ةمالافللا ل هرتشتف ءاضعالا ةذه حسم

 هذهب قحاي برص .نابرض وهو. نرصتلا نم عنبلا ءاضعالا
 ريحا فلا جرحا كلمت (ظراكما هسا ههانجلا كلاب طارفس ا ىف

 وهو ةذهب قحلي إل برضو ةببشو 00 ةلمج_ ىرصتلا

 ةقايقم الو نايصع ريغ نم هيلع ةناوعا نضعب .ءاليتساب رجلا

 ةكجر كاك وجت واذ ا ل لا
 ع الو ه ةرارقأ ز اح ةنفاينملل ديمحو كدعلاو نيدلا

 ىتح هتّلع عفدبو فكللف نع ةدي شضبقي ندب ىنوملسلا

 ةبانعصلا ءامجالف ىشرقلا د (امازز د ةفيلخلا :٠ لفة

 امل راصنالا ىلع شيرق تجحاو كئلذ ىلع ةفيقسلا موي

 نيل برن وا 5 58 ناسا ياو هارب
 رالجتنوا للصم ىلا تحن: نابااناصولل ملتسإ 79 للإ ىلع
 مكحب ةّيصولا نكت مل مكيف ةرامالا 00 ابن كايي أ
 انعلدعو ريمأ مكنمو ريمأ ا مهلوق نع اوعجزز راض الأوحد

0 
 ةلدالا هذه .لائماو شبرق .ىف رمال اذه لازي ال ميعصلا
 0 كا كك ع .:االرب

 0 بلغتو ةفالخلا كل نع 0. 1 0
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 نيت ريثك ىلع كلذ هبتشاف مل دقعلاو للا راصو مجحاعالا

 الرف ةيشرقلا | طازتش :ىعب داك أوبهذ ىحم ن تشل

 أوعمسأ ملسو ةيلْغ هللا . 0 ةلوق لعق طكفلذ ئف زهاوظ 7

 ةين'موقت ال أذهو ةبيبز 10 دبع ني و 1 اوعيطأو

 1 0 كر 0 0-0 1 ةعاطللر همفملا اذهل ةيماجكا
 اًضياةاوهو ! ةنطلا هيف نتلحلد/ امل وأ_هتيلول اح  ةفيذح لبا

 قربصيمل اساا بيهذم .نأ 35 ايليا فول درك اال

 ا د ا أ ةيبصعو 05 موذلا 9 اضيأو ةجحب

 ني 1١ لك. .ةدياغلاا# ضرع ىشقخيوم

 01 5 3 شط ةدوؤغم اهناك اهطورش قازو ةنالخلا رمأ

 ايغليلا لولا نما نئوتخلا هيف ةددغ داما طورش رؤس ملاس

 ويغيوؤارف ديلا ةحارص. الا ن قبي ماهر 0

 ىو 1 جلا ف اذن قيل دق ةدياغلا | ديلا جاتحم

 ررظنلا يب ىلع رمع .نم طرح 000 5 5 ةايطلج

 0 نس وش نر قرب طقوز هيلجر ا ىق نامل ا ىتالللا
 طرش طقساف .ءافلخلا ىلع مهعلا ككولم دادبتساو لالجمضالاو
 لايج هيلع ار أمل, اوارعتلا” ئازل ءاقياوم ةةاراك ناو, ةظيمرفلا
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 ةحضو اهضارتساب . لوقلا :ىاحنوهيجلا ققبو :اندل فافلكلا هود

 نييبطل بملاوروماي_ ماثقلا ا نع 00 ايلا بوققفلل امال

 هرما ىل- ىوقي اهب ىتلا ةيافكلا طرش. طوقس مهبلع ربو
 ةيافكلا تبهذ دقف ةيبصعلا باهذب ةكروسلا تبهذ اذا هنال

 ىلا اضيأ نيكلذ: قرطت.ةيافكلا .طرشن لالالا عقو اذآو

 عامجالا فالخ وهو كمال" اند 00 او .قريدلاو

 باوصلا هب ققحتبل 1 اا سلال ملا (ملكتنلو)

 عشت 5 52 5 انما أ لوقنف ا ةده قى

 اذا ربحا ا عرشتو اهيلع لمتعت مكحو دصاقم. نم

 نو يتلا ابنا طاع نون وكنا نواح
 ىلص ئسبللا ةلضوب كورتلا ئاع هيف رضتقي م 5 عراشلا

 ةدلصولا»: ىكلشت .قفاك ناو نوهشملا وه انك ملسو ةلفسللا

 هضاخللا قايد بلا وول ةلل همنا ةنيوتتلاو ةدرح

 كراعملا فا فارع قم داني الذ فيل اريحا لا
 مسل انمسقو انربس اذاو هنيعورشم ىف ةدوصقملا ىه بسلا

 ةنسلات طولا, ةادحلا اهب (رركت' ل1 ةبيسلا رات الأ ااه رج

 نكستف بصنيلا .بحاصل اهدوجوب ةقرفلاو الحلا عفتريو

 الملف اا مامكل ذو اهيفيةفلالك لق مظتنيو اهلهاو ةلملا هيلا

 ىلع مسيل قاكو مهم ثيلعلا لدار مهلصأو رضم فنا اوناك

 انيؤعلا ياس. قراكف -كلورسلاو: ةينلدصعلاو:: ةرثكلاب | ةّزعلا ارئاطم ريا
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 2 يل رمال لح ك راع 6 2 0 00 2 -

 ميلي الو يلا 0 | رضم 4 نات
 ع دراي ديك نان . ناجل قرتفتق : 100

5 3 3 
 ادا 5 يكد ا ل 0 منيب

 نامل قوس يع .ن نيرداق مهنال شيرق ئ :توالم اراك اذا هلم

 0 عشضو ا ةييلح نوليفك < با ةقرف كو ميلع

 لها تا بيصتلا أذه ع ىشيفلا مهبسن طرتشاف اهنم

 كالا مر قافنأو ةلبلا ماظتنا 1 خب ى ا ةيوقلا ةيبصعلا

 نعذاف عيجا ريم ار عع 0 اذأو
 ةلملا ماكحا ىلا مهاوس عمال تداقناو برعلا رياس عبل
 تاحوتسفلا مايا ىف عقو اهك دالبلا ةيصاق مهدونج تيْطوو
 ةفاليوفلا دار اوال نيتلودلا نيف اهدعب ريتساو

 بولا نم ندلرفل ناك ام ملعيو ف !| ٌةيبصع تشالتو

 مرد ريالا سرام نم رضم وطب ىلع بلغنلاو

 : ىف: قيما نب 10 دقو مسلاو ل نم كيكلاذل 0

 فيس ةيشرقلا طارتشا نأ تبث اذأو. ةريغو لفلا لاب

 (1) ةلمم.خ. ء اذ. ناقثا.
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 عراشلا ن |. انملعو بلغلاو ةينبصعلا نم مهبل ن اك امب زانتلا عفرل يس

 وهااينأ كلذ نا انيلع ةماالو رصعالو ليجب ماكحال ضخبال
 ةكتلا هدف ةلعلا ا ابيلا 0 ةيافكلا م

 وم ل اع ين يعل ل موق هلق ا

 ,.ندسح 2 ةيلكأا عمتاجلو مهأوس ىرم "او ارد اهرصعب اهعم

 ىف ناك امك قاقآلاو راطفالا ىف ككلذ معب الو ةيامعلا
 يل كفل ةداغ مهل كثناك 3و ةيمالسالا ةوعدلا ذأ ةيشرقلا

 0 ضغي اينو مسالا رب اس اويلغف اهب" ةيفاو تناك برعلا

 هرظن اذاو ةبلاغلا ةيبصعلا هيف هل نوكت نمي رطق لك دهعلا

 0 انينأ مع هنال اذه دعي ةفالعلا م هللا رس

 عاب ميدل ةدابع 07 مايقلا ىف هنع ابيان 0

 0 عا وهو 3 ند 0032 000
 مانثلا ةركذ امم ىزث الا هيلع هل ةردق ال نم رفالاب بطانخب الو
 ماكحالا 0 007 1 : ءاقببلا اقف" عيراظكلا 0

 عضولاب باطخلا ىف نلخ دي ملو لاجرلا عبث نلعج ةسرغلا

 رمال نم ل نحب م امل يكللذو ساّئقلاب ةلانع 2 امناو

 عتتضولااهيف» نهباطخف سفن ىلع ميان نم فلا هظاع

 راك دز 2 ناد كش ذو طماع دوما فرز لقا رقاق رئزأل
 ْ )ا 0
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 عمم مع من113 عم

 ل: عارم كطحل لمان ةنلا رمال 0 0 لقو من رو ندد لج 5 32

 ملعا 0 لاو 7 هلأ رمالل انلاهيم

 لا مكح ىف ةعيشلا هادم ىف للف

 : 1 أ ا

 هرج انيخ قاطير خالو بص ا7 ت0
 ايانجر يزعل اء قاع. .ويشالاو .ورص اب كرل

 منياقلا نّيمتيو ةتالكرظن ىلا ”ضوقت ٠ ىتلا ةتئاعلا علاصُلا' نم
 رووستوملا مالسالا ةدعاقو ةزيدلا نر لب مهنيبعتب اهب

 نييعتا هيلع بجي لب ةّمال ىلا هضيوفت الو هلافغا ىبنلل
 ايلع ناو رياغصلاو ريابكلا نم اموصعم نوكحيو مل مامالآ 4 :

 صوصلنب هش كلف هللا هنا كايك ةليع قدا وه ةدع هللا ىضر

 ةذيئلح ححابفزعوودا مهبهذم ىبصتام قلع "لوب و

 ضف نوط 0 ارك 2 دعب ريشا ةلقن الو ا

 صوصنلا ةذه متسقنتو ةدسافلا ميناليو وأن نع ديعبو ةقيرط

 هليل سكهويم ملقا لا يملا فورا ىلا مهدنع

 2-20 كلا ةياكولا ةذه درطت مأو اولاق ةالوم قاعف

 ىلص هلوف انهينمو ةنمومو 0 ل و ح7 | هنأ 11

 ْ ةم 0 9 ف 1 اضقا ملسو هيلع هللا ا لا امالل 55 2 ع حل مرو ه .ءاع

 دلا ندم مسهتعاط ةبجاولا رمال ىلواب دارملا وهو هللا: ماكحاب
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 مكحلا دارهل أو مكنم رمال ىل يأ كلا اردبطاوب هللا, اوعيطا) ةلوق
 ان ٠ 0:عاطرت-[لط31001011

 0 00 موب ةمامالا ةيضق ىف امكح ناك أذهلو اضقلاو

 ىلوو ىصو وهو ةحور ىلع ىنعيابي نم هلوق اهنمو ةريغ

 -يفلا ار نود ةعباب ملف ىدعب ىم رمالا اذه

 ةروس ةءارقل ايلع ملسو هيلع هللأ ىلص يبل ثعب مهدنع

 ربت ناكل سنا كذا ى مح مسوملا ىف ةءارب

 ا ككموق ىم وأ مكن 1 هع دن كل

 ابضيأو_ كاع ميدقن 00 155 0 أولاق غلب ملا ءراقلا 0

 رط ليحر رت اونا" اماود دع ىلع ادخل 5 3 ةفرعب 2

 لماع نب ورمعو ةرم ديز نب ةماسا نيتأزغ فى امهيلع 2

 ةبالجلل نقاء نيب ةدهاد ةلدا مدح اهلك ةذهو ىرخأ

 ا والو قالا مع هلم

 ىلع هد صوصلل صنلا هذه نأ ىري نم مم مر مهليو
 هددعب نما, اهنم نتي ”ىكلذزكو .ةيصيدخشتو ندع قي

 لل ا مل اري او ل يو تال

 كفيك ءانإ َّض 00 0 ةده - د ايلا

 دودرسم وهف مهتالغ نم امهيف دقلا لقن ىلا تغنا
 تثصتقا اهنا ةلدال هذه آن لوقا نم (مهنعو ) مدنتو ا

 تكيح كف تال صخ“ لاو >< ملا 1 ع نيبعت
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 . للضعف يلع ناب. مهلوق عم ايهتمامأ ىف .. هي فلالوب نعت

 من) لضفالا دو دوجو عم كوضفملا 5 نوزو ميلكا ايده

 تر 19غ اذن ةنالعبلا قاسم ف ةعيشلا لو» (كفلتخا

 هللا د انحلت مييلع ىلا ةيطاف . دلو ىف .اهقاس نم

 ميهتلاقم ىلا ةبسن ةيمامالا نومسي الوهو دعب ركدن اه واع

 مهبحاذم لَضا ئهو ناك 52 مامالا ١ ةفرعم طارتشاب

 ةعيشلا نم رايتخالاب نك ةيطاف؟ دلو: للا ابفاش" نم ( مهنمو)

 ا اا املاع مهنم ماما وكي نأ طرشنو

 تللح ادع يأ" ةيف ةيديزلا مم ءالزدو متكامل “ابك حرخو

 ناك دهر ططبقسلا + ليفصللا هةر يلح اش لك ووخلا كل
 مامالا نوف مرحلا لل ارتشا: ىلعةزقانلا  دوحتم ءاحاظاي

 مل هين لاما 00 همز - ناوكي 5 أ رقابلا ةمزليف

 نواف الو اطع نب 0 نع 4 هةححأو ةلزتعملا تيفاؤيم

 اهم كوين كفي فازور نكجشلا يوان ]كرا

 اودمس تكفالذو و ةيقللا نم ةولعحب ملو ةوضقر امكدنم ءاربتب اكو

 هياعب | ص كطانقا 55 وأ لع دعب ابف ةأشسا ن تك ( ةضفأر

 0 مث تسلا نت دنع اهل خلا ا شق 5

 هذه 2 ةالوم ناسيكم :ىلإ ةببس 5-0

 ود وط ( مهبكو 1 ا ايمنفلا اهانكرت ل داق ويارا

0 1 40 

1 00 

 ل”عطس- لق
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 و ةيدالاب مدع (راوباللو لقعلا ذويصحأ | أوزواجت هنلفلا تيا

 22 نأو ةيه ةيهولالا 00 : دا رشب هنأ ع 7 ةيداإ

 اق جه[ ندعم وكف رجلا ازعل وظو ةيرشبلا دباذا ف لك

 0 راح دقو 0 ةالبصلا  ةيلع ىسيع ىف ىراصنلا

 طعسو ا مهنم هيف فوعشخ لإ بهذ اجلب ةدعووللا ىضر

 الامم لب ايل ديبع ئبا ىب راتغملا ةيفتعلا نس وحكم

 رفقعج لعف ئكلؤكو هنم ةءاربلاو ةنعلب ع هك ةنع امك

 ل لإ مصور لعبا 0 ريغ 00 ل
 ءالوه نسو) حسانلاب لوف ا لابكلا كك نبق 00 رخآ

 مهسعبف ةيفقاولا ءالوهو مهاد قكيلذلا نينا قرم يسع

 اللا ضيع اول ماع هنأ الا تسي مل 2 ١
 - ا

 نئف كلذ ,لايعم .ليق رضعلا ةيضقب 0-0. رواج عتيستاو

 قرعبلاو ةتوص دعرلاو ناعسلا ىف هنأو هنع هللا. ىضر. ىل

 ل ب يقطن اب ةيفستلا ا ىوبإا ودحم يقرر ةلئم اجلا قو طوب

 ريثك مهرعاش لاق اجلا ضل يوك

 دارت ةعبرا قحلا ةالو سشيرفق نم 0 نا الا

 ءافخ 06 سيل طابسالا مه 2[ ت5 الثلاو كك

 ءالولا همدقي شيلا دو نع تلا قرت
| 

 ءاصمو لسع 5ةلئع ىوضرد انامز , مسبق ىرد ال بى
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 ميعزي مهنم ةيرشع ئننال اصوصخو ةّيمامالا ةالغ هلثم ىلاقو

 ريكا |قدصللا 0 اما عهتميا نم رشع ىناثلا نا

 نينيبختففو لكلاب مهرادب تأ درس ى 3 لحد ىدهملا هنويقليو

 55د |! 3 7 وهو 0 تافف هن 0 3 نوح

 ليواسما ىلا 0 يبد ايضا ايا

 ةكد دعب ةليل 0 َّىض .وغغيو لعل نال ل زظتسملا 56

 يوك تلاه يكس تامر ءاطعوي لبا ذر وهاس امك ءالرزكلا
 ,روصفغنب 2 موجنلا طك ىّح جورخلل هدوعديو ةيسأن

 دبعلا اذهل :ككلذ قلع مهو ةلباقلا. ةليللا ىلا رمال نوجويو

 العلا ين : ع اب اغيل ,نودهشتسبو ايندلا هتايح 8

 ليي ات 0 يوكل يلع ةكرشلا 0

 نايس ئيزلتز ىلا كت 0 قاوخلا م تامل
 ككلك ليك ةرعش نمو 0 ةلييجلا

 تاصضخلاب طشاومملا هلل كانت ديل ناتح ءرملا انم'ااذإ

 بالا ىلع كلت ماص اي مس ءدوأو لا ةرهد نان

 َتايِيوالا نيد ىلا نيس هلل يياكيي ,تئاذ افي نا ظنن نت

 علت لمق ههاسكاو لأ اة ساكلا بوي موي |

 بايشثرأ ى 6ذ ذب روشنلا فا ان اهو قح نسيد قيقا

 بارشلا ىف سرد دعب نم اويح سانا نع ربخا هللا كاذك ١>

 معم1126 01151: 55

 0" عطمءاكلطد] لود كد
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 اهب. نولوقي ال مهناف ةعبسلا ةّيبا ةالغلا هلوح ةنّوم انافك دقو دمتم
 اال تاه مج اشيكلا ءامافوب انيلع مهتاجاجتحا ىولطبيو
 هلوصو اييناع يسار هها ىلا ةيفنعلا ني .ديحم دعب: نم

 مهاد ابأ نأ اومعز .نورخأو نواف نب نسحلا ةنبأ اهلا من 0) : 5 5

 دما لا فتوأ ماشلا اويل ادرصنم ةارثلا 1( ضران هك امولمل

 ساب لا اندم ا نوار نتابع قئا'اللا ذيع رينج اعلا

 نب هللا دبع نيكل 3 مهازبل 1 مواو ةمإ ماسدل أب قورعملا

 هللا دبع هيخا ىلا وه ىصواو حافسلاب .بقلملا ةّيئراحلا
 ضيلاب ةدلأو ىف .تلقتناو ووصل ةلطقلملا ةرغعجل هيفا

 ةسصمش اعشلا بهذم .أذهو 0 هلا كلا دعب هك دهعلاو

 اهئرو ةيسابعلا ةعيش نم مريت ., المعلا 0 وبأو ريثك نب

 سو مهيلا لصي رمال أذد َّض ميتح ناب ةعكلد ,.نودضعي

 ةكيبصعب ةئارولاب ىلوا ئهو ةانولا دنع اًيح ناك.هنال ”نئابعلا

 اهناو اهيف مهبحأذم ى )ع ةمامالا اوقاسف (ةّيديزلا امأو) () ةّيمومعلا

 مئ ىلع ةماماب اولاقف شنلاب ال دقعلاو ناجلا هيا زايعاب

 008 0 ا ىندز 0 هنيأ 5 نيسحلا هيخأ 0 تلا هنأ

 قل نيهذدولا اذه احا ىهو ىلع نب ديز هنأ مث

 (1) اكدص 0(. ةبصعب. 0 ةمويعلا ةداصعت.
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 22 ةديرلا كافي دياب حطم لنكن هناك اقل. ةقييقأللا
 كيمدق ناسار لا  ىنضمت ةذدعب رم ىيحك# هنيأ ةماماي

 وعجل قرأ هللا دبع نب ؟ د ىلا ىصوأ 5 دي ناجيوجلاب

 ! : عر كب 2 سعبل 9 نلاعيو : نيج لا كنا ل تحل يقكازإلل راك اة علا انا او

 دعو نإقو مزجت 0 يالا د و 0

 يح نتاج
 552 كى 2 رفعج | يمس مث 2 كل ةيز اديه د )جف :داضلا ناكو كك الهالك

 5 7 صضبقف ى 0 مانا ديحم خت

 نم 0 لاقو ةنسكم ىف هلو هو هديك نضطر

 قولا  ىسيع ةوحخأ ىه ديز نب ىبيكلا دعب مامالا أ ةيديزلا

 000 17 مانا ا
 طش 0 ايلا - يعاد. ا هيلأو ميقجرا نيف ديفا

 0 هم دورا 2 ا سب 9 9" لإ دنع

 ناكو ساف ةنئيدم اعدل 0 نب سيرد هنبأ ةرماب م ماك

 قف ربك دن ابيك اوضرقنأ ى 5 نيل برغملاب اكولم هبقع ةدعب نم

10111: [٠ 91 



 مز0 11602128715

 0” عطص- ل21 لمان

 هز دا: فال 201

 وسو ورم اوم هيرلا هركانك ففأ 5
 ايا ينببعلا نأ دز 5 ايرقتلا نس نا 0 اكره

 مليدلا ىف ةوعدلا هذهب ماق (مث) ديز نب دمح» هوخاو

 7-0-0 اكل وهو ةدد 0 اويلشتاو م نشسورطالار كاكا
1-8 

 ىلع نب ديز'وخأ رمعو رمع نب | ىلع ن: نتسحلا نب ىلع

 7 ملقلا كتضوتو 'ةلود* ناتسربط يف هينبل تناكف
 ا اهكذادغن ءانلجلا . ف هاريس« هقكلولا ىلا

 201 هزم هوصلا يلع نم ةمامالا أوق 5 : (ةيمامالا امأو) مهرابخا

 ةفكر عاملا مل نيسحلا ةيحخأ

 فسار, نبا مث رثابلا ةهحم“ يا“ كلا من نادباعلا

 فس نال اهوف دات ةقرف ىنينقرف 7 5 نمو قفاتلا 0

 ايفو 1 اوكا عل نو ل1 مب مهلوقو ةميالا نم

 ديو راق دق اك نأو ل هنو صنلا ةديافو

  ىسوم عم نوره ةصقك ددقع 0 ةمامال قب ىف اهنا هيبأ

 ىلا ليغمسا نم ةئامالت تلقتنا من اولاق امهيلع هللا تاولص
 مهدنع مامال نال نيروتسلا ةّميالل لوا وهو موتكملا دمحم نبا

 راف مد

 ةماق هيرمان ل نوكتو تس 2 هل وتحت ا 8ع
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 ةتوعد رهظاو ربط :ةكحوش. .هل. ثناك اذاو :قلختلا ىلع ةّدحلل
 دهت ةهنبأ ةدعبو قدصيلا رفعج هنبا مونكملا دهن دعبو اولاق

 ىدهملا هللا ديبع هنبا هدعيو. نيروتسملا رخآ وهو بييحلا
 /ريلانلا ةعبأتو ةماتك ى 8 ىجيشلا هللا دبع وبا. هتيعاد ربط ىذلا

 1 0 هلقتعم نم. هجرخأ 5 ةتوعد .ئيلع

 هه امك رصم هدعب نم هونب كلمو برغملاو ناوريقلا

 مبل هيلوق: ىلا (,ةيدينر ةيطابلا امها 1روهتستاو نابع او هسا امرا لرلقلا

 نيه ابيل اةدحلبلا انما نيش نوسجاسملا وطال مامالاب

 الالام كايد اسر ذي مبلو داحلالا نم مم مهتالاقم نيض

 ايلا عل ىف !اكيعلا ده ن يذل 8 اب ثا اعف ةديدج

 اهيف هتوعد نأ و 0 قارعلاو 7 لاب انوصح اهدفلتي 000

 همك اا لطم 5 يكول ريب بفقكا لولا ءاكع تلج نادال

 ةبتوعد 2 حابصلا اذه تالاقمو 000 2ك ةرططلا

 نالر .انناؤز ضاشيسرجملا نلدلاو ءا)ا لا ىلاولكا ا ما

 ١ لاقف مدس نب رخاتملا كدع ةماعلا مسأب أوصخ 00 اق 5 رشع
-_| 0 

 ىلا ةبسن ةيليعامسالا الوه ىمسيو مدر ابمخأ ا لك

5-82 

 ليعيسا ربكحالا هيخا ةافول رفعج نب مسظاكلا ىسوم ةماماب
 مث اذه ئسوم ةمامأ ىلع نف رفعج امهيبا ةايح ىف. مامالا 5

 مني ملف هلبق 2 دو ىنوماملا ديلا دهع كلل اضرلا 1 دنبأ

 لايبجلا دنل تيدانلا ىلإ هنبأ مث ىقدلا دهم هنبا مئرما دل

 م101:80181185

 ل”عام-اكطج] لممم.



 آلا 1[ 1 4 1100107 2001

 ةر لذ 000 ىدلا ار ظن م دولا ده هنيأ ِح ىركسعلا 1”0؟ارص“ 111100101

 ب
3. 

9-0-2 
 ىأ ال ريثك يوالطحلا ةعبشلل 200 | ةده رك تحأو كك

 [ واكو هيليفأ اهننلاطتو  اهياعيعشا لدار نضوب ةيبللاذم زينها -ةزه
 ان اهيفف اههريغو تاتشسرهعلاو. مزح نبال لعنلاو للملا .|

 ءامير رف, نيضطإو ا ءاشي 00 هللأو لفلد

 ىكىلميلا ىلا ةفاللا بالقنا ىف لصف

 انهنع هعوقو سيل ةيبصلل ةّيعيبط ةياغ ىكلملا نا ملعا
 لعف 5 هانلق ايكك هببن هير دوحو 3 ةرورضب وه اهنا رايتخاب

 دياب واج ل ريع نما لك تفانان هلو 8 أو

 يقيبان هدب 00 دوجوباو وع ورا
 اندجو. مث هموق نم ةعنم نين الا ايس اانا سما للعلا

0 
 راشل لاقف نحل انحاز طأ كل بدلو كاطعلا مذ 0 8 أ[

 مب متنا ع ءابالاب اهرغفو ةّيلهاجلا ةّيغ 0 بهذا 1 5

 مكاقنا هللا دن مكمركا نا ىلاعت لاقو بارت نم مدآو مدا

 ماو احا ىلعا ىلع ادعو هلهاو ىكلملا مذ دق اضيأ سلا

 بكتدلاو دصقلا ريغ. ىف ىارسالو ىالغلاب عاتمتسالا نم
 رم ردي جلا وقل: ىف وفلل يول رح مقا لإ طارصض

 حاصلا دنع اهلك اهلاوحاو ايندلا نا ملعاو ةقرفلاو ل
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 35 دقف ةيل ةيطيلا دقف نمو ةرحالل ةيطم

 هلامهأ ةكرت 01 بوبي وا زتعبلا لاك نم هني وأ وعلا ويجب

 هد 2 00 ىوقلا ليلو هلي نس هعالتقا وأ ةيلكلاب

 ةعاطتسالا دبج علا ضارغأ ىف اهفيرصت ةدصق اينا ةيلكلاب

 ناك ارك ةيقولا رصتصر انك اهلك دصاقملا ريص ىتح

 موش رسال هك دع هدا ع ملسو هيلع هللا ىلَص

 6-0 لبا ةترجت تناك نمو هلوسرو الأ أ هترجهت

 ع باع 8 ىلا ةترجهف اهجوزتي ةأرمأ وأ

 كو ة ازازول هناك ناسنالا نم دعزن دصقب وجو
1 

 3 ل ةمل مالعأو 0 5 ,اصتنالا هنم دقفل
 بصضغلا ناك اذاف ةميمذلا ضارغالو ناطيدلل بصغلا مدي
 5 ةح ل ا ل 6ك يللا ينط كناحو نكي اكوذيم ناس زدنا نق

 ةّيلكلاب اهلاطبا دارملا سيل اضيا تاوهسشلا مذ اذكو ملسو
 ذارتتوبلا اكيناز 0 حظ اصقن نآك هدوهش تلطب نم دك

 عراسنالا وكيل :حلافضيلا ىلع اع هل مبا اميف اهفيرصن
 كو للا ةجبصلا اذكر ةيدلالا ]4 نال را انريطتماا ف ١
 8 فارم اامناف مكدالوا الو , منامي مكعفنت نل لاقو (© عرشلا
 نقال يمك نك لطابلا ىلع ةّيبصعلا +نوكحن
 ناك دحا ىلع قخ وا اهب رخف دحالا نوكي (8) ناو ةيلهاجلا

 0 :) 31د. 2. عراشلا. 7 حل
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 ع5 من0118 0الان3
 0” عطص [كرول لمحات اذكجف هدازغبا راع ت



 10 الرا

 [ر'اكاثاا -[ 1141110101. 500

 ىتنلا كرخآلا :ئف عفان ريغو ءالقعلا "لاعفا نم ناجم .قكلذ

 رفلا# ةماقأو 0 تناك اذا اماف رارقلا ر 0
 1 ملي ا ذأ 0 ا بأ للطب وأ 5 ا هللا

 1 5 1 ا كك دم 0 مل

 0 مكمل 00 م هيف 1 همذ 00 حااصيلا

 هللا د 0 بصي 1 0 سمان 1 ف اه

 تاولص نايهيلس لاق دقو امومؤم 507 3 م هذ داك ابحت

 0 نما تاكل, ل هل كلتا هيلع همالسو هللا

 1 دوربلا "ف لقاتل ع 0 هدا" ةنسفلا نم ملع امل

 ا ل رطب 0 0 مينو
 هدفا اناندعلا | نم يرون ةين 7 ماس لال لأ !ةمودق

 مودل رفا 7 لاق ديو اعف لي هنو دكا ا ككلذ عشا

 برحلا ةنيزب مهتاهابم ىلا انيو ودعلا هاجت رغث ىف انا
 .سصقو . ت1 مو 6 فاح ع

 ع
 نم كلا ضفر دعما ناك لق نضّدلأو قعلا ةضاقم 0

 مت .لاعتنا ا ا 1 0 اهرالعلا اذه هعنتي م ل

 ركع در انا و ةلييلارلا قالا ذنجورخ ل صرخ“ ن 0

 كاتفرأا هم ميكلم 0 نسراَف 05 هيلع 5 0 8 ةيورسُن
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 ل” عانس 3100118 ةيواعم هباجأو هللا ن مع ةلفغلاو هلي" ىِك يلو قغبلاو لطظابلا 0

 نيللي ميلطاب 5 هلو ةيورسك 0 ىكلذب دصقلا ناب

 0652 00 6 اذه. فكس عل اعتااذلا خي اه وضم

 : 0 ةلابأ: لص ادللا قوت ةنتطمتسا هلو لا اقام

 | و كحل أ تام راكم“ لكي هفاكلا ؟لدتغ ىو ةفاليغللا كيانلا» ءايضيراو قالا
 ليصل لطابلا ؟ تطل سا ايناوكذا اوال رك ملو ةعيرشلا

 ءاش. ام ركب وبا ىكلذب ماقف.نيدلا ءادعاو 4 لمعي
 بت ! عمتحأ ىتح 1 ةدرل ! لها لتاقو ةدحاض نيس 5 هللا

 ةافس روقب كاجو تا اديتي ا ملغ 1 رام محا ا يم وللا
 يس وكينلاو ايندلا 1 0 [ف حارتنا ل برعلل نذأو

 كال ةهرطا لعر وبكم هيكلملا ١ قدا( نووبلم !ككلاز اللا .: ل و ء هيلع مهوبلغف

 مهم الا ءاببرتو ايندلا لاوحا”نف مال دعبأ اوناك دقف برعلا

 آل 0 نافثع ىلا ترايص 0 0 ةوعزتنأو

0 
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 03 ]اخ 3
 0 “ د1

 هفطظشو شرعت لأ ةنومش 0 رف هيلع أون 6 انف م م طاومو مهتوأدب

 ثيح ىم مح 5 ىدذل "1 د :أ| ّ دهزلا كل مهوعدب <ءنلا

 أاوناك امل ايل رنضم نم أشيع 6 (سغساأ 5 25 ملف ةوغلا نيذلا

 1١ آد. 1. ثعشأ.



 هز 1ك ل ا 3068

 م8011601311

 نم نيعونمم أون اكو تي 5 غز جككذ ريغ ضرأ ىن راجلاب ا

 رار اويل نس ايصاخسلا اهدعلا اهيوبحم كفايرالا
 0 و اجاإ تلا ىنولواطتي اونوكي ملف ملا

 ربو وهو زها يلعلا ل ا ردك ينيناعلاو ف رراقعلا

 اذه نام برد ردو 0 مدلا 1 ةراع جلاب : هلوهومي ع

 ادتععقتحا اذا ىلح مجم مهيعاطم َّح سيب رق كاح

 دن وبل نم ذد هللا 0 هركأ 0 كددل ل اككرعلا ةيببصع

 الم اويلطو ! مورلاو ٠ نيراخ مسا: ,ىلا !اوفحز .علسو هيلع مللا .ناص
 .صضلم اوزيتباف قدصلا .دعوب .ضرالا نم مهل هللا. هببتك
 ييرراغلا 00 مهيدل هفَرل ١ 0 ترجف 0 اوجاع

 بسهدل نمور خلل 5 كلت تاور ند شف هلا مسقي دحاولا

 عم مهو 07 فاي لل اير كي فيلد نيراواتي اف اهوجتووا
 همر هنع هللا ىضر رمع 0 منيع ةدوشح ىلع يل

 ل اا هدم ١ للتب امال نام فطلب
 ميل سال ىلمملا» لكامإب 0 _ 0 0

 دوف ةدوقفُم 0 1 كالموي اهنلفل برعلل ديعي

 منأ اند عم ا 0 0 .نولكاي اهناو كلا

 ءاسيا ىف ىدوعسملا (لاق).ملاعلا 0 0 ا اللا
 1 ل

 دنع لتق موي هل ناكن لاملاو عايضلا ةباهصلا ىتقا :نامثع
 ةييعفقو 0 قل قحاب اسد كما ناد نوسمخ 0



 3انو 1011601115

 س4 د رابع :لارانناح اذه 7 نينحو يدا نيدو هعالض

 ةمأا! ف وو 3 0 7 نيسيخ ا دعب

 - ردك اةكديك ذل قارجلا نم ةحلط ةلغ (تناكو)

 اليسا ل ىلع 70 5 ةارشلا ةيحان

 فاخنا 5 هيدي عبر 0 ةتافو دعب 0 رم عبرلا غلبو

 ريغ . سموفلاب| رسكي نع رايح ةنضفلاب رم كيما نيادوز

 هاد ربنيرلا تهرب اطدروؤلا (اانم حامعلا» لايم يااا
 ) 30 0 ل ريصموب ىدب ىككلكو ةرصبلاب

 نصيصجلاف اهانيو ةنيدملاب ةراد ديشو ةفاكلاب ةراد ةحلط

 قبييقغلاب هر ةراد ,ضصاقو: ىبأ .نب دعس ( ىلبو) ج انيفلاو

 (نينورب تيانرورب دالمابللدا ناوسازج طانلك) علبطأو ع 5
 (ىنلخيو) ىلا لب زال ةصصجم اهلعحو ةنيدملاب ةراذ دادقملا

 هنمبق 4 م كفذ يلع أر افعو ناشد 5 يسمح ةدنم نب ىلعي

 ني اكيشس عزم اكو نايعيسإلا] مالك ى بيتنا 0 خلا ةيايكلك

 ىف ذأ ميبنيد 2 مهيلع ال ضنا لذ 00 مو :أ رث امك موذلا

 ا اهنخ ا ليفرتصتا نكت ىلا عوفر مبانج اهنئال لاهل لاو
 1ك نكي ملف هانلق امك مهلاوحا ىف دصق ىلع اوناك اهنا

 ان ا عجب انافءامستلا ينال( عيو انكر ناك اأو "سذاقب
 ذي ند 4#

 1زا6 |: 508



 مساق كلت خ10 1717 3

 مهلاح ناك اذاو دصقلا نع دب جورتخلاو فارسالا نم ديلا انرشا 0“
 راثكتسالا لذ ناك ةبهأذمو قعلا 20 ف مهتاقفنو ايو

 تجردت املف ةرخآلارادلا باستكاو قحلا قيرط ىلع مبل انوع
 ىنتلا. ىكليلا ةعيبط“تءاجو .اهتياهن ىلا ةضاضغلاو ةوادبلا

 ناكرهقلاو بلغتلا' لصحو .هانلق ايك ةيبصعلا ىضتقم ىه

 نك هج اوجرح الو لطاب ىف .بلغتلا ىكلذ اوفرصي ملف
 لضيطو ةنلعفلا ترعقو مالو عقدلا» ننهانفو< -ةنايولا “دم اقل

 قحلا اكدف مهقيرط ناك ةيبصعلا  ىضتقم ع ةيواعمو 1

 رائيال. وا قوبند ضرغل مهتتراحم ىف اونوكحب ملو دابتج الو

 دحل هيلا عزني وأ مهوتم هيهوتي امك دقح راععتسال وا لاطاب
 دلكصتاو :االكا + ويدل دعو قدا: ف مهداهتجا نلتنخا امناو
 ناك نأو :دميعلم اؤلهتتفاف قعلا 29د مال ديك [ضيتارطن

 ايناو لطابلا دصقب اهيف امياق ةيواعم ع ملف ايلع بيصملا

 مس قح ىلع مهدصاقم ىف اوناك لكلاو ءاطخاو قحلا دنعق

 ملو هب دحاولا راثيتساو دجملاب دارفنالل ىكلملا ةعيبط تصتقا

 رسمأ وهف هموقو هسفن. نع  ىقكلذ عفدي ىأ ةيواعبل نكي

 م نمو ةيمأ ونب ةترعشتساو اهتعيبطب ةيبضعلا هتقاس حوعيبط

 عيعابتا نم قحلا ءاصتقا ئف ةبواعم ةقيرط ىلع نكحب
 0 ةيواعم مهليح دق يل ةنود اللا ةيلع أوبصوصعاف
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 ىيتلصمف عقول ومالا بةازغنالا . نيف ميفلاخو ةقيرطلا :ىكلت ريغ

 اذا لوقي زيرعلا دبع نب رمع ناك (دقو) ةفلاخم ريبك ةءآرو

 رامالا نم. ىل_ ناك ول ركب ىبا نت دما نب .مساقلا ابا تار
 ناك كل لعفل هيلا دهعي نأ دآرا 4 ةنالعلا ةتيلول عش

 ءانركذ .ايكح .دقعلاو للعلا لدا:ةيمآ:ىنب. نم. شح
 ايينا هلك اذهون ةقرفلا عقن اليل. مهنع رمال لوحي. نا ردقي الف
 ةيعا بش )| ىضتسقم ئه ىلا ىكلبلا عزانم هيلع لمح

 رفا درصو ادي رقت دخلولل ىلإ ءانضوفز اللص. اذا, :افيادنإلب
 دقو هيلع ريكن كلذ ىف نكي مل ههوجوو مقمبلا اطسضإلاب
 كعب ككليب ايبيلع هللا تاولض دواد ةوباو :ناميلس..درفنا

 ةيواغم دهع ككلذكو قعلاو ةوبنلا نم تيلع ام. اوناكو
 مل ةبكأ وب لوصاك لق ةملكلا قارثفا نم افوحخ ديزي 01

 هيلع اوفلتخا ةريخ لل دهع دق ولف مهأوس نيل رمالا ميلست أوضري

 لكل .افاوداطلا لي طراتربيافلو اهلاتونك ناك متظ نأ“ عم

 ام دقني وهو هبلا دهعبل نكحي ملف هريغ ةبواعمب نطب الو

 ميبحذم نكي ملف اكرلم اوناك ناو هنباو مكحلا نب ناورم ناك

 نيييويججم اوناك امنا ىنبلاو ةلاطبلا لها بهدم ىكليلا حض

 مهم 16860 اللك1

 )عامك ةلق وصال .



 آد: سال - 1 خ10 11 30

 اهضعب ىلع مهليعت ةرو ريض ىف ا ماجد قحلا دة ل ١

 ديصقم .لكا نما ميدل هما وه ئذلا ةيلكلا قارتفا .ةيعنخ لئم
 ملع ا ءادتقالو عابنالا نم ةيلع,اوناك« ام :ئكلذل كيش

 0 الا او ا اجا قفل ري اع انهار نلتيملالا
 أون :اكو د دبع ةدلو ىف رمالا جردت مل فقورعم هلضخو

 دبع نب رمع مهطسو دوو هيلع اوناك ئفْذلا ناكملاب رجلا د

 م ليد 0 ةعيرالا ءاوليكلا ”ةيززايوتا | نم ريزا

 ادي قعم 0 1 ا 0 0 0

 اهيل لذا يراكل يام ىف قغلا..دامتعاو : هيف :دصقلا
 ةيملازقا ةوع دلاب الا مهلاعف | منيب قلع أوعن نأ أ 8 عدد

 اوفر شمو ناكيي .ةلادعلا نس :اوناكف ننال اهلاجو بنووب“يبنم
 ولد ءاح ىدح أوعاطتنسا قو ةبهأذمو قعلا ةوحو ف 22 ؟دلسلا

 رمالا_ىنضفا ع حلاطلاو حلاصلا مهنم ناكو هدعب نم ديشرلا

 ايندلا ف, اوسمغناو هقح :ئرتلاو . قكلملا اوظعاف مهين خللا

 عزتنأو مهبرخ# هللا نذاتن ايزرهظ. مهعا 4 لويدلا أوذتنو ابلطابو

 اني ال هللأو ةنم مهاوس نكمأو دليخ هب درعلا ديإأ نم رمال

 مهفالتخاو ككولدلاو ءافلخلا هاله ريس 0 نطو رق ةهلاقعم
 ىكح ادقو هانلق.ام ةككص ىلع لطابلا سس قطبا ةوحتو
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 رصنملا روكا دلو لد ونا دماج اوكا: ملك قلد ءاارباقاللل]

 ل قع ايمأ 0 ةيمأ ىنب اوركذو هتمومع رضح .دقو

 هيحصل هي ناكف ناميلتس امأو عيبط أمب ةاقب ول ارابج ناكف

 موخلا كح ن 0 0 0( 5 ةيدعإا ناك رممع اماو ةجرفو

 قاطلسلا“ نم ممل كلم 5 0 :انض 4 57 ملو ل أو ماش»

 ]عم 0 0 ةيم مل هللا هيف ايف نودوصيو درا

 نجفرتملا مييانب ىلا مالا ى ضف مدح 55 مضفرو ىمالا

 ىضاعم نم 7 9 00 دصق مهتمه تنناكف

 ةفالعلا 0 حارطا عم ةركمل انماو .هجاردتساب_.الهج-دللا

 هللا دبع رتطيتسا مير هينا نيت ىخنو دل سلو طا

 هضرأ لحد اهل. ةبوبلا , ةربخ هيلع صقف ناورم ىب
 تاق  ,نانإ م ايلم تيقا لاق 'نسائعلا .ىيب ماما اراف

 تلد : ةيبق تاذ_نئرف هلا تطسب . دقؤب | نضرالا ىلءاكلفنن

 - 520 نا لاق انبايث ىلع دوعقلا نعت فكس ل

 هب لاق ديلا : يدر الالهي وتاب نأ ىكلم
 ا ظ

 مكساودب عرزلا نوطت ملف لاق :انعابتاو انديبع"ىكلذ

 دكاسيدل) وسبل ملف لاق مهليج انعابشلو. انادنكيع

 '1"هزتات ! 4

 مات 0ر8 نوال ظلك

 ل” عاد علت ا لورتم.- 7



 مزن نإ رك 4 ا 304

 كئلملا اّنم بهذ تلق مكباتك ىف مكيلع مرحم وهو ريرخلاو 05
 قشكمشت |: تكلف افيد“ 0 ارك ملا لع مو يا

 انالوبح ل1قيو منصر ا و «قينأ | كنكين 00

 قمل لاكو ىلا هسأر عفر 71 اهفنتد 2 لك مجاعأو 6

 اي مناي هللا مز مرح 0 7-0 مون 5 لب 5 امك

 أوزعلا هللا مكي تسلاسف 0 ايبف منيلظو متي ةنع

 نا:فيياح اناو“ مكيف اهتياغ غلبت مل ةيقن هللو 0 لذلا
 ةفايسلا امناو م وق نب متنا باذعلا مكب لعب
 زوصنملا طع قضرأ نم لحتراو هيلا نويتحا [ م دوزتف ف

 لفكلدلا/ :يلإ .ةهالجلا' كسنلقنا»ةويك .ىكل ننتقت' دهتف كورلا
 ةتسفنء نمي اهيف دحأ "لك عزاوو ةفالحت هلوأ ى ة ناك رمال نأو

 بأ كتصفأ نأو مهايند رومأ ع توم م 1 0 ددلا وهو

 ولولا قى رصح ايل نايثع (اذهف) اك نود مدخو 0

 اثمأو رفعج نربأو رمع ن ض هللا خنق دبغو نيسحلاو نيكل 5 ءاح

 نيب لقوم نايل هلع كا عنمو يق 06 ةعلاقملا ,.وديدري 1ك

 ةلظولكلا/ ظفحي اهب انتا ةفلالل طفتعو ةقرفلل٠ ةفاكم_نييلشيلا

 ةتيالو نا ةريغملا ةيلع ناش 201 نسوز  هكالف؟ لأ تدا 8

 عسمتجا ىنح مهلامعأ ىلع ةحلاطو دو أاعمو وكسنلا ءاشتعاب

 نيم ءانثب 5 ىىلذ دعب دلو ا قفتتو ةدعبب كيلع مالا

 نتغلا نم ازآرف ::وداف ”تاكلدلا ةفادسب نم ىكلذ ناآكو ةرحأ
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 ل. لاقفا ةادلا . نم! ةريغمل ةريغملا هلك نقشت مالسالا ةيفاثي- ىذلا

 2 يح رولاي طم اموال >5
 هرعت كر بنام يا ا ايوا
 اذكهو قحلا (نك) ديأذ ذد 1 5 ىاعتف نكلو موب موا بلل م ىرتش شع

 نجو مهايند داسغفب مهنيد حالصا ىبميلاوكأ#ع 0

 عقرد امالو ىقبي انئوداألف م قيزعت نراك عقرت

 جدالعلا ىقناعم ا 020 ىلا رمال راض 6ك تبأر دقف

 رهيطب مص قحلا عمل ع ىرجلاو ةيهأذمو ايديدلا ىرخحت نم

 افيسو .ةيكصع بلف ف من ةواتند 5 راك كلا اولا ىف #1 سلا

 و و روصلاو ىلا دع سار نع دال د يح اذك

 مئ ل ضعبو 00 ديرلا 54 نسابعل انيع د + ءافلي- نم 0

 ا رمال راضو 6 1 قبب م 0 ىناعم تايهذ

 م يضرم ايا اهني اعف ب ةعيسط ترحو انجب

 كح دهر الملا نا : مكحتلاو بقل نمي انيضارغا

 يلا طعن ا كلما دبع هنا نيلكل مالو نك

 0 ا مهيف اا 0 ف روس اي را
 - د 1 ز

 نرعلا ةيساستل عدا اينو 0 مسر بيهذ ملأ ضعبب

 () للدم. خل دياز. 7 دبز.

01180218785 

 0” ؟طم-اكطقل ل01



 ما م 1ك

 2 8: عزو للجق 140اخ0 +

 16-0881 1 خ50 1017 376

 اك ابك ابحت اكلم ضال ىقبو مهلاوخا يشاذلتو مهليج ءانف

 ةفيلخلا ةعاطب“ ىوبيدي قرشملاب جلا توام ىتاقلا

 هم ةفيلخلل ا نيبلو ممل هيحانمو ةباقلا عيمجب ىكليلاو اكربت

 ةجاسهنص لئثم برغملاب ةتانز ولم لغف ككلذكو عش
 ةيمأ ىبب ءافلح 2 اضيأ نرغب ىابو هلو اي ةشسلا 0

 ةيعح ةدالعللا نأ يبت ,دقف 0 نويديِسلاَو ا

 ريوس ا
 ةعيبلا ىتعم ىف لصف

 ةقكفاعتي 0 اك ةعاطلا 37 4 ىف ةعيبلا ى

 ءالاط رعا يسع اعلا وصلا صلو 0

 ب قو ريمالا اوعياب اذا اوناكو 0 طشنملا 00

 عيانبلا لعف:ىكلذ هبقناف دنبعلل اديكوت هدي قى مهدي اولعج
 ةحفاصم. ةعيبلا :تراصو عاب ردصم ةعيب .ىمسف ىرتسملاو
 ”وططَو عرصلا دودرعمو ةغللا فرع 6 .ةزق عل اذ ديالاب

 ملسو يق نع رار ا

 ةعيب هنمو ظفللا اذه درو أم ثيحو ةرجشلا دنعو هبفعلا ةليب
 ىلع ىنوفلختسي اوناك ءافلخلا نال ةعيبلا ناميآ ةنمو ءانلخلا
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 يسع اما و يلا ا تلذلةز1 دلك رايجللا ىدكوتازل) نيسلا ذك

 اهيريذكلا كي بيبا ارك راو هابل + الر عن
 زالولا اه هركنأ 8 ؛ركملا نيمي طوقسب هنع هللا ىضر يا ب

 ةنحم نم عقو ام عقوو ةعيبلا ناميآ ىف ةحداق اهوارو ةيلع

 ىهف د اذهل ةرؤهماملا ةعبسلا (اماو) هع هللا ىضر مامالا

 ليوا هي[ ضملاخوأ قمرالا نليفيف وندم ةيرزتسملا كيكرطلا دقت

 ةعاطلا ا ىف ىلا ةعيبلا داعب اهيلغ قلطا ليذلا وا

 مب بادالالا مازنلاو اذيجتلا ىف. عوصملا انهي ناك, انلا زاك

 ةئيفرغ ةقيفح راص ىلتح هيف 0 ا ةعاطلا مزاول

 ىموييفكللا + رح. فلا لا ءانلا طفوا تحب لا
 نإ كتكمالا, ةيلرشلا ول وي ادعلا 3 ةهفاشتلا" لمت لايصال

 لكل ىف الو والا اسملا رفضو 9 لا قيبفانيلا
 هّضاوخ عم هسفن هي ذخايف قكولملا "نم عضاوتلا. دصقي نيم

 ةلورغلا خف ةعييبلا" [كنعد مهفاف هنيغررل وم“ نلدلا: ندا [اهانولو

 52000 ْقح نم همزلي 5 هنافر عم ناسنالا ع ديكأ هناف

 هلاعفا نم 'ىكتلذ ربثعاو اناجمو.ا اثبع هلاعفأ نوكت الؤو' دمامأو

 زيزعلا ىوقلا دللاو ىكوليلا عم

 دهعلا ةيالو ىف لصف

 لاسم اهيف'.ايلا اهتيعورتنمواا:ةمامالا ىف, مالكلا .اننتق 3 ملعا
 11دك 1



 مات لل ح 701737 0-8

 20036 4 ٍِك 8 2 رطنلا اتقي قرح أو ةعلصولا سيسي
- 

 عرتسلا . نم: قكلذ فرع ذقو لبق :اميف :هب اوقتو ' امك

 كل ةركججاو هدأ دبعق عقو اذا ةداقعنأو 1

 ةعاطاب ليفت لاو ارم ىل أجار ةياكملا ظلمنا
 دل 0 0 0

 لود ج تانغ كركي ددو نيعيجأ ء.هللا ىتكر ريع

 اأث .

 ةستقتفاومل ىعلذ قلع. ةعيشلاب نامثن اهنا اء انكم

 هداهتجا ىود عنب دي ايفو وشلل دي 0

 ةياحلصلا ني ءالهلاو. ةتعاطةاوبخؤاوبيكتلذلا لاس رثل دففان

 مهنا قل لدف مكنم دحأو زكي ملو ةيناثلاو لكلا نؤرضاح

 عاحلج 97 هتيور شتم لوفر اغ دبعلا اذه ةمص عيل ىنوقفتم

ململا رطانو دهتجاف 2 نب 0
 او ني

 8 دل د

 ََك دلقعع | ناو ضال اذه 05- مامالا مهني 0 لقرع يك ذح 5 2 دج

 21 هل ميل رظنلا ىلِع 5 هنال هنبأو هيبأ

 ىف هماهتاب لاق نيل انالخ هثايم دعب ةعبت اهيف لمحت ال

 كنا القل ://هامدلزلل بقتل: مست نامل ادلاوألل دليلا
0-6 

 دس سلا 5-8



 37و 20111175

 كلم ١ عك احنه( افا ا 22. 00 5 ةعامز)+ عع دبعب

 ىفتنتف ةدسفم عقوت وا ةحاصم راثيا نم-ةيلا وعدت-ةيعاد

 هنبال ةيواعم دبع ىن عقو امك اشار ىكلذ دنع ةنطلا

 ترادلل“ ىف ةحح هل نانلا نيب ناعم لعف ناك ناو جيوب

 رس" نوف دهعلاب ديزب هنباأ راثيا ىلإ ةيواعم 0 ىذلاو

 قاتفتاو نماكتبلا عامتجا ىف ةعحلاصميلا ةأعأرم 5 اهنأ  ةأؤتس

 ةيمآ ىنب نم ندنيح هيلع .دقعلاو لحلا لها قافتاب ميياوعا

 لمهاو شيرق ةباصع م نوضري.ال ةيموي يأ ١ع طول

 رك كال كلذب هرئاف مهنم ىشلغلا علو 3 لما

 0 لا كارا لةضر. نلف 20

 نع مها هدام ئذلا ءاوهالا عامتجأو قافثالا ىلع اصرخ

 ةعنئام هتباعكو هتلادعف اذه ريغ ةيواعمب نظي الو حرا ؟لا

 50 فكل ةرارهصلا رباك زوهكاو خعلذ اهم

 را كلا نا ةسيلف.' هيفا تيزلا ءاغتنل كراع كارلو هك

 فدل كرب ف ةزلا ةذهلت رفع ةيواكت سلو ا ققعلا

 دبع رارفو هنم ةءنام مهتلادعو لكل دعم ها مهلك مهناف

 ءمشي ىف لوخدلا نع .هعروت قاع كويعم:ىكلذ/ ىم ريغ نب للآ
 قبب ملو دنع نع فيرعم د ره ايك اروظحم وأ ناك احابمر ومالا نم

 اويسبان الرول كلل قنا ىاذلاةويملاب ااذيطليقل ا عكلا طين

 نطيل كلف 9 عقو هنا مث فورعم (ييولاجملا نيا زيسؤإلا



 ]دن سظل 1[ 200101 350

 لمعيو قحلا ىنورخكتي أون اك لمد ءافلخلا ىنم ةيو 2 دحد 0

 ع نيت 1 ةنيمأ 2 نم ناميلسو فكلما كددع كح ذد

 5 مهلاثماو س ىلب 0 ديشؤرلاو فعديملاو رد كحل

 ردوا ظو 2 مهبأر 0 حو مهتلادع ثفرع

 را نع مجورعف مام - ماسالا اثيأ مهيلع ب ةكئاعب

 ميا اف ءافلخلا م ناش ريغ مهناشف كلذ ىف ا
 9 اينيد عزاولا ن الكور !(فدللملاا ةعفاطع ثرزجت مل نوح هيك ريك

 عيدلا 000 يما ايا بعت يسعي نم حزأو دحبإ لك ديف

 اعلان للا ردت نيم دحأ لك انلكو ةريغ ىلع د طقن

 ةييصعلا تناكف 0 5 ام مدع 220 انمار ةعراو لا

 نك 2 نا د ىكلملا نم 0 ىلع 7 دق

 5 0 17 00 0 ىلا ةعايجلا 00
 اايلع وقلت ملو كيلع اوفلتحنا سانلا لاب ام هنع هللا ىضر

 ىلع جويلاو 6 9 انا ند لاقف رعت ككل نب

 اليا يدل هزار 00 ناوي لاو كج, ىلع

 ةعج نب ىسوم نب ىلع ىلا دهع امل نوماملا ىلا ى
 ةعكلشمو ةيسانجلا كنورحكيأ ياححلا ايلا ةايدتإب 2

 ,ىنم رتهظو) ىدنبملا نب ميهاربأ هيعل أوعيابو هتعيب أوضقنو
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 داك ام جراوخلاو راؤنلا ددعتو«نبسلا عاطقناو .ىنالخلاو جرملا
 ذادغب ىلا ناسارخ ند ومالا نداب هك رمال ملطصي نأ

 لكل 1 ذ هيعلا 5 فكيف دبل اينعا نم دب الف ةدهاعمل مجرما درو

 اب ا م
 مكح 52 كفي حااصملا ايفالتخلاب::تولتختو:!ترايشبصعلاو

 دعلاب+ دضقلا 7 نأ امأو ةدابعب هللا نم افطل ةصخب

 م ةينيدلا .كااذيلال» ىلع سيل ءانيالا ىلع هاربا 557

 ا م و يبا

 هوس وس مال
 ةروروصلا زن عدم. نوسأ» اهبعضوعوو» دال نييافاست جم

 2111 نرخ 5 ّق كيوَح 7, 4 نواف ابيف قحلا

 ملع فاتح تالولل) ئضر ةيواعيب 007-59 تئكاياف ةتفالخ مايا

 اراك ظيتنر لذ لطفا اة كلاذي يع ا دي

 1 0 لقا وهو. ةنع 6 0 حابس م نط 0 هلْذعب

: /١ 
  5م "- ل نا هلق 0 ااننلعش قسفلا عرم

 ظ59ٍ_ تت

 نيليصلا لعف امك ككلذ لج نم هتعيب .ضقنو هيلع ميرولعلا
 شكلو 2 ايهعبنا نمو امهلع هللا ل دعو اريغاؤلا 05 هللا دبعو

 مى ةرثك ع هادا ورم م هن . كل( ادنقلا تس ةيدئلا و ةراثا نبذ ل ا ار

 نب. .ةيبصع ئه نئكموي ديزي كلب نال دب ءافولا نع رععلا
 اب

 "10118 596 ٠٠

 مومر8 عمرا حمم

 ل*زجطم-ح[كلح]ل لمانم»



 1[ مانا 1411010. هاجرت

 ةييييط ايمو 'لديإاعب لدول وم لكلا لقا وو جودولا متل
 مهتمواقم قاطت و ةكلوش نكي نم مظعأ ىف عمجأ رضم

 هتيأدهب ءاعدلا ىلع أوماقأو تكي بيس ديزي نع أورصقاف

 وبسس لكلا ]نيللي ل امبير اك نمو هلظافخلإلا لا
 لووكتو قبلا َّش مهدصأقمف نيقيرفلا نم دحأ ىلع ليكم 3

 دذضهتلا لاش وح, الناعلاو مهب ءادتقالل هللا .انقفو :ةفورعم .قعلا

 ةتيصو خرم ةعيسلا ديعدي امو ملسو هيلع هللا ىإص اهنا لع

 1 ب

 نماطرفلاو ةأودلا : لسا ديكس نوف“ غلو كدا لقنلا

 0 7 اب لب . ل فهمي سيلا !جندلم
 رد خرعط رب ةدع هللا در ..نمع قود ادكلب عقيب 1 دنأ

 6 ننام ريخ وه نم دبع دقف دهعأ ( نأ لاقف دبعلا حض

 ةلملا_ ضب اوقتملزيح اؤهأ نحت عج فاو#د قفا ةفكاتا" لراوةىكبالبا
 ىلع دلل نوقفاوم :نرورضاخ ةياعصلاو: متو هيلع هللا 37

 نت لون كبل دكو دجغلال الا مميلع للا قلط لون
 يبا كج الوطدلا (هدولاس وع ةلييدشلاللا هديت 0 لإ
 3 اخ. دبعلا 8 ايناس رع. ةلالابسب ملسو هيلع“ هللا ىلص

 00 خيط( لو اه انلاثع ويزطللا نيلاقو اة يييكلة ل نم 3
 كدبرع و 0 مل دن دنأ ملع 3 نأ فيصقاولا الد أذد

 نم ةحامالا نوك ف اهنا ئينلذ ا ةيمامالا ةببشو ا
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 عب 4 وعم -- 5 تكيلوك لديملو قرومعرب امك ناميالا ناكا

 ناكرا :ىلم تناك ولو. :قلخلا رظن ,ىلا ,ةضوفمل |! ةتاملا ديلا
 انيك اييفرا اتسم نراكلو ةالصلا نش ايقاله 3 ناميالا

 و 0 امك رهتشن ن ع ةالضلا :ىفارطمب اب وابتسم

 -!اهسايقب ركب تبا ةقالخخ ىلع ةباحتصلا يازتحاو. ةالمفلا
 1 0 هللا» ىلصادهللا وشو هاضترا مهلوت 0 ةالصلا

 1 ع ملوي ةسيلا ال هلل انايندل ةاضرن الفا اننيدل

 اميين اورججي م !.اهب ديعلاو ةمامالا رما نأ: ىلع انضيا_ ىكلذ

 ةارتنالو .عامتحال( ّى .ةاعارملا ب راو مىيلا ره امك
 قررت

 ١ انه :ايناعالا» 0 007 نكي مل ا لاك 8

 بوشلفلا (ىزبلاف نم د داعلا قراوك 5 نك مالسدأو ن

 ديول لاوحالا اراض نم ككلذو هنود سس 3 ا ثبب

 1ةراو مجرسعلا دن :تمالملاو هلطح بف اهنؤدهاشي 1

 5 5 0-1 هللا - 0 مهيب ءانيستملا_اوبحأ

 ليش ؛ايلا/ةييضولا نالعارم لإ مج لا

 تيري ةذه 1 ىرم محزفتسي اذدو ناعذالو دايقنالا ةغبص

 9 0 ةعقاولا .هيهلالا لاوحالاو .ةقرامخلا

 الو توم ناكف اهعباتت .نم.اوشهدو ابل
 6 اع د دم عاونالا ,ةدهر هامل ةماعلا

 ل

 دع قفكبل يلا ددلا :ىكيلذ 1 ايلف عقو



 ممم 2
 رع مق011-60111815

 " ”عطرو- 110010

 فزاد دك كك قف اقحلا 3204

 ةكعسملا وفا ففي .رلاجتساف اهودهاش ن دذلا نورقلا ءانفب

 نراك امك ةداعلل 3 دار كايا انآ تبحذو البلت 3

 اهتضياندوملاا ىلا ةفالعلا 0 هبال !ةقبلانطبلا
 206 ١

 لبق نم ةكالن 5 9 ملو ةويعز امك“ ةذيكالا ثاّهملا قم

 اهبل د قلم لو دبعل ةفالغلا تناك قيكرظناف
 ناسزا ةّيهالا ثجردت مث اهيف ديعي ملف ةمبسم ريغ

 ا ةةياملسللا كفن لا 3 ةرورضلا تعذءاهب ء ئشلا لعب ع رص

 لعفلا ىفرايغلاب .اوناكف تاحوتغلاو ةّدرلا هناا داو

 رب ياحب نام ري تيرثلاو

 :ءاف حلاصملاب م ايقلاو .ةيامحلا» ئلع ةفلالل رومال مهأ نم

 ل لداخل! ةقرفلان قع اولا رس ى بلا ةيبصعلا اهيف
 رسالاو اني تماكجاو :ةعيرشلا  دضاقيب ليفكلا " قفاؤتلاو عايتجال

 ةباهسصلا نيب مالسال/ى ف ةعقاولا : بو 9 0 كلاعلا

 نع ءاشنيو ةينيدلا ر ومال يف عقي اهنا ميال نأ ( ملعأو نيعباتلاو

 نودهتجملاو ةربتعملا كرادملاو ةحيعصلا دال رداد
 الفت اةنايكلاول( وو قحلا ١ انلق - ناف ةلدالت نع اوفلتخا اذا
 ارا ئىطخ» وهف ةخدانشت  ملو لورا نم نيكو ةيدابنحالا

 ةباصالا لايتحا ىلع لكلا ىقبيف عامجاب نيعناتا ال“ هتبح

 (1) ة[ذم. خل. ها. ةعامجلا
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 3595. انلق ناو اعامجا لكلا نع عوفدم ميتآتلاو اهنم ٌئطيخملا نعني الو
 3 كابل با( رسل يم عبس لكم قح لكلا د
 _ هنا نيسباكاوانةباعصلا" ريب اكدلا :نووريغلا ةواف
 نم عقو اعلا يك ذك ةجتط ةقد لياتيف ع 00

 عبمو ةيواعم عم ىلع ةعقاو ىه اهنا مالسالا ىف قوعلذ
 نبا, ةعقاوو ديزي كن يللا ةعقاوو 70 ةحلطو اريبزلا

 0 دنع سانلا ناف.(ىع ةعقاو امأو) هفكلخلاة فن عم ريبزلا

 ىلع ةعيب اودهشب ميلف ارانضمالا ىف نيقرتفم اوناك نامثع
 |[ ميهنمو 2 عياب نم مهنمف اوديش (قيذللو
 رمع ىنباو ديعسو دعشك ماما ىلع :اوقفتيو سانلا عيتجب
 ةمادقو مالس نب هللا دبع. ةبعش نب ةرخاا دق: ف ةماسأو
 بعكو ةرجع نب بعكو ئردخلا ديعس ىببأو ,نوعظم نم
 قت فيجا زا يتب امير ورادسلا كلا
 0 ءاكخأ ىلا مجال ديب لاب ةلابصتو اخلخم ني 9

 كلا اضاع ا نالوا ذعر وايضا نك ضلك (زيدلاب ةرابصلا

 نوكجت ىنح ىضون رمالا اوكرتو ن دن يبنيلطلا
 ىف ةداوه عب أونظو ةنولوي ىنميف 00 ل : يوم

 (م) :كالاسوببلا ىن.ال .ةيلئاق: قت نافثع رصن نع فوك
 انييبناوقفا# حرص اذا ةيواعم ناك دقلو هلل نئاعف هيلع

 (نل قادم. ىلا هن ظ. عدات (ه) ةلدم. خ١ ةالاحلا. 5. ةلامملا.
 لمحات 57 ٠



 ]سطل 1[ 411100103. 3656

 0 طقف  هتوكس ىف هيلع اهبحوي مسجل

 ) عامجاب اههعنرحات َنَم 2 تبقعنأ دف هتعبت نأ 4

 ملسو ةيلع هللا 6-0 خلا راد نامل ا 15 عمتجا رم

 اةهلوهح فل ركب !ةلالظلا# قلت دوما اوم دبات ولمس
 ارو قولد“ كدب دتقح "كسوف ةاقلكلا قافتاو* مانا عامتجا

 لعلا لها ةباعصلا قارتفال دقعنت مل 0 نأ ورجال

 قافثاب الا ةغّيبلا وكت الو ليلقلا كر ضخ : ملو ق قافالاب دقعلاو

 قو مهريغ نم اهالوت نم مه دقعل م 295 قلل بوطعلا لح

 محب الوأ نوبلاطيف ئىضوف 31 ل١٠ نأو تنين ليلقلا

 ِورَمَعَو ةيواعم اذه ىلآ بهذو ماما لع نوؤعبتج : مث نرامتع

 ةححاطو هللا دب هنباو:نيبزلاو :ةنعياع :نينموملا ماو :صاعلا نب

 نب ةيواعمو ريشب نب نامعتلاو ديعسو دعسو دي“ ةنبأو

 نع اوفلخت يذلا ةباحصلا نم مهيار ىلع ناك نمو جبدج
 و رصعلا لدا نا الل انركذ ايك ةنيدملاب. ىلع#ةعيب

 نييلسيلا انعلرط 5 داقعنا ىلع اوقفتا» مهدعب

 اسيل د هانطخلا :قكدتر“ اللب يوحد اريغ يارا توصتو

 رهيعيرملاو وه يلا اصضوصخو ةيأر قلع: و #0 نمو. ةبو ا

 عفد عم لقن: ايف هل ةعيبلا دعب ىلع ىلع 0

 قدس, اجامل يل قلو نطيل :ارج ادجاو. لك وغأ يأ
 (2) اةآدس. (ن. عع 2: عامنجاب.
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 + كيد دقوا عايلح ا ىلإ اجلا كوع نيج اعل ضا دو كلل و

 ل1 زلم. نلت ينكر ور عيرشلابك ل ا
 هديب ىسفن ىذلاو لاقن نيفصو لمعلا ليلتق نع دنع
 ريشي ةّنحلا هللا هلخدا الك ىقن هبلقو هالوه نم. دحا تومي ال

 بسير تكدنع ىنعقي الف هريغو ىربطلا هلقن نيقيرفلا ىلا
 دا شلل نم ىشب حدق الو مهنم دحأ ةلادع ىف
 خورضم مهتلادعو 1و نع ىئه امينا مهلاوقأو 006

 06 قب 03 تملا لقت د
 تزل اذآو هيلع ج الو قحلا لها نم دحاادولإ :هطفولي

 مي يس ل ا ا الا تونه الاسلام
 كردان ابنا تدلل هديا رق 1 نوبل »ناهد 35
 مودع هللا بهذا دق ىوملشملا انيب ةّمالل اهب ىلا ةنتن
 م دودح ى ىلع راصمالا اولزنو. مهرايدو- مهضرا..مهكللو
 هذه اولي دق 4 رثكحا ناكو نرصمو..ماشلاو :ةفوكلاو
 هيلع للا ىلص ىببللا ةبعص نم اورثكتسي مل. ةافح رانعمالا

 ناك أم هقلخب اوضاترأ الو هبادأو ةريس ميز دلو

 0 دعبلاو رخافتلاو ةعدسلاب ءافجلا نم اجلا ف م

 ف اوحبصا ادق ةلودلا لاخفتسإ دنع مهب اذاو ىناميالل ةنيكس
 هيي ااه ديون نما سورورص ل ااوكب
 اندطتساف نايبإل ىلا ,نيللا |( زةباسلا "كيش واحلا لك
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 داسناب يل نم مهسفنال نوري ايل هب اوًضغو ككلذ نم

 لياآو نب رت 7 لثم مورلاو سراف ةمداصمو مهترثكو
 ليات يلا نس 0 الو ةدنك و 200000000

 00 م مهتعاط ىف 3 0 ةفنالو
 نع زجعلاب مهيف نعطلاو مهيلع ءادعتسالو مهنم ملظنلاب
 00 اننليسفو ما ةماعلا ا ةيرسلا

 كدب 00 ةزعك اواو لاطتمإالا هلل للص ىانق ا
 أوركي ملف مهلاثمأو تدر قرب ةماساو ةيلسم نب دهبو رمع نبأ

 ايك ىىكلذ 1 انعط 00 امال مام 2

 راع ةدحو ميش ما هيلع و كو 0 550 ا

 الايلاا لرمي ولات راتسمللا ىذا قوي هكا ىلا: اح ظادلزو
 نامثع مسيل لزعو ةح و ريبزلاو ةشياعو ىلع ىلا اوكشو

 نب ديعس ذفو لب مهتنسلا ككلذب عطقني ملف لاّعلا سعب
 ةودرو قييرطلاب ةوضرتعأ عجر املف ةنوكلا ىلع وهو صاعلا

 (1) ةلدس. ىلا ها 8. ةيوستلا. (2) ةكدم. ١ عظ. ةلياقلا.
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 ياي لرفع :شمااةعاتنلا ةيلكاويهنر قاووايلاو رةيامغتملا

 نم ككلذ ريغ ىلا ريكلا اولقن مث. ةحرج نع ىوكي نال
 (للس

 عبضنجت مل هيام ترا يل تكشيتناو 5955-5

 مم 5 ةلتق 8 1 0 نورمضي 5 5
 مكيف انو ع ضكقذ ىف 06 ماقو 6 ةفوكلأو ةرصبلا

 نامثع ع عوا ف الل و نولو د مريخ و ةحلطو رْيِئاوْلاَو

 ا اا 0 :لياعممبل لزعو اهبف مهي
 دي ىف ةوقل مهنأ نويعزي 6-13 تاتلك ادننل دقو اوعجر

 8-3 0 اكل د ميلك ناديك لماع ل ىلا هداك

 اجلب 1 هزيل يع 00 20
 ا كلاي ا را سشاثلا و هنا ١-0 بواد هونك

 دلال شم ا مناك مهملكو عقو اميف رذع 0 نا لجكلف

 انشا عقاولا أزد دعب أورظن مث هناقلعت نم ا ىنوعيضي الو

 أريخ 7 نطن ال قرحاو 0 6 مهلاوحا 2 عاطم هللأو

 ) انيبهجلا اماو) مهين قداضلا كن امو مهلاوحا هب _ تدهش اميل

 تعدو ةرصع لها نم ةفاكلا دنع ديزي قسف رهظ ايل هناف

 هرماب | أوموقيف مناي نأ نيسحلا ةفوكلاب 20 لهدا ةعبش

 21 : 5 ١
 ذم يلدا نم ,نيعتم ديزي ىلع َج لأ 3 نيسحلا ىارف

 لهدا 1 58

11-3 
 رو مرر عورنلت عم

 ل'عاصح علما لهل



 ]ناطر خ00 300

 ادور امن, فكنلونوب رايوزمملا بل: لام لع هيب نتا
 الا اور نط يكن فين افاق لقال املاذ ةتكوفل رة هتتلس اي
 انساك نسم ةيبضع نال ابين هللا هيحري طلغن ةكوشلا

 | يح اويع) ةنيبنوا (نئانم دع يظر ىرتدولا هج طع رديت
 00 ه0 ملكتمت 1
 رسياسو شيرق مهبل كلذ و و 0

 ا ويلف الكر هيكل نبا اهلج فيوركيم الو
 رطل ةكتالملا يول كاب ترتد دلاعق ىلنا
 ل م لعهاعبلا ةيسصع تكتدهذو لح 5 نا ني

 5 |! ه4 كا 7 1
 ايما ف ةيعيبطلا ةسامعلا ع قبعي مو كتيسنو 30

 ئفدللاو (نيكربسلملا دابجو يحل ةماقأ 2 اهب عقتسي عافذلاو

 | 7 : :1 ١
 تايد ومن انوا هطقنأ د |١ - ةلوزعم ةداعلاو مكح اهيف

 تيل فق ُ ضعب ١ ارت 3 1

 ةكامأ ءلونل ع حوطا 0 م ها ند 207 0

 كلذ نيبتف لبق فكس نم مل ناك اني مهاوس نم د اذا 21 6 1 اك 0 تيدا
 لكي طلغعلا ةهرضي ال كوانند:وما خاف ةغأن اال نيستا وظلم

 هّنظ ناكو ةّنظب طونم هنال هيف طلغي ملف ارا مكحأا اماو بال - . . : 2-0 ٠

 شا نرجستلا نبأو نسأبع 55 لد قلو ءكلذ لول ةردقلا

 اوملعو 2 3 ريس ا -- ةوخأ 2 لا 2-008



 3و 2101115

 معمم عمايااعخ

 4: عام كلبدل لونان. ددرب 6 جير ىا ن أوأرف م نيعباتلا رب نمو قارغلاو ماشلاب'

 ءا مدخلا جربلا نق ةننع ءأ كو امل 002 اضاف رك ىأو

 لااا اللا 0 ملو: ىكلذ نع. اورصقاف

 ككب فيحديو الو 00 ةوسأ ؤهو دهن هذال اهلا

 سن مد م نسع مهدوعقو نيسحلا ةفلاخمل هلوه هيئآتب لوقلت نا طلغلا
 جيرخأا 0 بدك اكو هس

 ماكي لتاقي د ع يعم نيسحلا ناك .دقو هيلع

 ديعس ابأو هللا دبع نب رباج الس لوقيو هقحو هلضف ىلع

 مهلاثماو مقرا :نب ديزو دعس نب لهسو ىكلام نب .سفاو

 هيل نعد ضرعت ال 7 ةريصن 05 يمول مهيلع ركني ملو

 هنم داهتحا نع وه هلعف ناك امك مهنم داهنتحا ,لعو هنا

 0 م ىا للا ىكب بمذب ل ىكلنك

 جب هاك ليان داكتحلا نق ماكل
 برش 0 0 د 15 ذاشلا د اك فكفلد

 نبع نيكي مل هلاتقو .ىكلذك سيل رمال نا .ملعإو ,ذيبنل
 هلاتب 0 7 مهداهنجا نع هفالح ناك نأو ءالوه داهتحا

 زج م اف ناك .ىاو ديزي نأ لوقت الو هباحصاو ديزي

 ا 4 نجح ىيص ةدفان ممورع هلاعفاف ةياع جورخا 5

 ىرم ةاغبلا لاتقو مانا شمو ناك امن: قسافلا لاعنا نم. نفنش.اهنا

 الم !(:لف ص ىف دوقفم وهو لداعلا - وكي 5 ةطرش
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 ةدكوملا هنالعف شاه 5 دب زيلال أو ديزي عم نول لاتق 1 رس 7

 داهتحجاو قح قل وهو بدا ديب ابيف يول ةقسفلا

 دقو دابدخأو اضيأ 0 و ديزي م اوناك قيل ةيامصلا

 يا اقف 9 2 كاملا ا وا سرا اع

 ردا اهيتلكحل نع ةلفغلا هيلع 0 طلغ وهو ةدج عرش

 ماعلا أر ذاق 2 ربا امآور كارالا لذا لاتفق نق ؛لّداعلا

 | كيا يدع اظل + تطير اكل طر 7-0 رخال كو
 0 نوف هيما قت و م “ا ىبب نال مظعأ 17

 ياك اسوك هفلاخم' ةبح ىف هدمت“ نيس لوقلاو مالسأ الو

 0 عامجالا ىال ميرال ا 0 ةيواعم ةيح م

 هكقتختف ةواظحن 3 ديزي رسال انهاه هدحت ص هدد 3 يصف

 كاد لووك هلعفب هاو رم 00 0 7

 اجا دعم مخاف ريكارلا رم ل ةنعبب 1 نأ سابع

 ايلا نبأ ةعيب نأ نوري اون :اك ةراحصلا ناو كم ,رأ عم

 ةناؤرعم ةعينبك ؛دقعلاو: لحلا لفا اهرضعب لاس دع 5

 57 نر هيف وكلا كلا يذم قاد علا

 انقلاو امهنم ةبج ىف نّيعتي مل نآو رهاطلا ىف قحلا ىلع
 هقفلا دعاوف ل ىركي هانررق. ام زيرقتا دعب هب 1 ىنذلا
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 0552 اذ .قحلا اذيّرحتو هدنطق زابتعاب :باعم ةيهش هنا. عم هنيناوقو
 ا نم - ليما لاعفا ةيلع لمحبي نأ ىغبني ىذلا وه

 ركففا دكل) ةظرع مهانلعج اذلودمال رايح ميخ نيعباتلاو
 8-0 مه 5-8

 نيكي ملسو 06 هللا ىلص نبتلاَو ةلادعلاب صلاح ىدلا

 أهشفي 0 |[ 5 رم 0 0 6 كا 0 0 - :٠ انالث يلا ا اخ

 ضرعتلا ا م 0 ربو دي ََ 0 اياف 35 5 نا

 | و 0 8

 اولتق الو أولتق ا هك نع د اال 9 تفولذت هقيبابلا كم

 نأ 00 39 5 ءأو 7-1 راهظاو دابجح ليام 5 ال

 عم تا ام ويقبل ةنالا نم مهادعب اد ةيحر هيفالتعا

 نيبو فل مهفاف ١ ايي ليلو هيد داهو 0 0 00 ا

 ةناوكاو هقلخ ىف هللا مك

 ةيفالخلا ةّييدلا ططخلا ىف لصف

 سلك 8 لا --- ,رع ةداين ةنالخلا ةقيقكح""١()
 هى ا ا

 أ :نيسءامل

 ل ةعرشلا 0 027 فل اا ومال
 22 ايندلا ةمسازل انثلو ةناطخارتانلإ لادح "هيلكس نانا

 "1 هرنات ]1 . 599
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 0” [؟طصكلتو ]لهن

 مزن 1ك 47 فاق 204

 اذه نأ انمدق دقو ىرشب بلا .نارمعلا ئف مهحلاصم هتياعر

 5 5 فك انك لانا تالغ هاو الملف 0 1

 للسماح ىف فاك ةكؤظيو ككل 5 انمّدقو تشلققا نأ

 7 ا ا
 ماكحالاب تسل 5 أذ ذأ نبك و 9 0 حاصملا ةكدحه

 جردنب ىكليلا رانقأ,ادقف حلاصيلا هذهب ملعا هنال ةّيعرشلا

 درافني دقو 1 نأ وكر دال قواك اذا ا هددلعتلا» لاذك
 ناو حلا قالا لاح. نك قلع الو 'ةلذلا يعتني, ناكفاقل

 ةهكملردلا 14 ئلع عز عزوتستو أططخ. نيعتت ةعبات' ”فياظَوُو

 لوذللا اهعللذلا ةهنيعب 58 ةتفيظوي نذكأَو لك موقيف اع و

 جردني ككلملا ناك ناو العلا كف قنملا مانارف اطل

 قنضاطععم نينيذلا هفرصتف .:انركذ ىلا رابتغالا اذ هتعت

 (ركدللف) نييمالسال ءافلخلل ال رعت ال 0 م

 ةيكوليلا ططخلا ىلا عجرنو ةفالخلاب ةصتمخملا ةّينيدلا ظطغلا

 5 اضقلاو ةالصلا نم ة اياد الا اعاف ةياطلسلا

 شيلا همام فب 0 املك ةبسحلاو داهجتلاو ايتفلاو

 هذهو عفاجلا  لصالو ريبكلا مال اهناكو ةفالعلا وخل
 ايفر :كفرطتو ةهدلدلا ران مودل ابيف ةلخادو ابنع 3 اهلك

 عرشلا ماكحا ذيقنتو 55 لا ةةلنلا' لااا
 كك

| 
 ليي ]يلا عدج عفرأ ىبف (ةالصلا ةمامأ اماخ)١ مومحلا 3 ابيف 3



 001100115 3و

 نبش اناو جردنملا ةصوصخت ىكلملا نم عفرأو اهلك

 نان نإ يملا وتخا فلما وبدا مع دال
 0 لع : ةاليصلا. ىف هنالهتساب هنع هللا ئ طر, ركب 3

 ملنيو هيلع هللا ىبلض هللا 36 ءاضترا مهلوق ىف .ذاةيايدلا 7
 ةديساينسلا نم غفرا ةالضلا نا الولف انايندل ءاضرت الفا اننيدل
 58 ملعاف كلذ تي الذاو: سابقا ص أمل

 تاوليملل ةّدعم ةيشاغلا ةريثك ةئيطع دجااسم :نافنص ةئيدعللا

 00 ة]وم وأ موقب ةروام اهنود ةط 6 ةديلخيلا

 ىلا علي اهرماف ةميظ ءلا دحاسملا (امان) ةماعلا تاولصلل

 ريم 100 نم دبلا ضخ | 5 اشيا

 ,ديعلاو ةعمجلاو.سئتخلا :كاولصلا نيف, مامالك اهبل كلمتشنيف
 نرسم ليلو 9 ا نيفوسخلاو

 9 هيلع اياعرلا (د )كياتفيا ليلو نابحتسالاو ىليوالا

 اعلا حااصملا تق

علا ةيافالل بوجوب
 7 ب٠صن وكيف اديب

 تت 3

 ل 0 ىف تةييرخمولا# لوقي دقو

 لوقي
 بحار اهرماف ل 4 0 :لاذغمل ةقباب لآ 0 ١ ابحأو

 ماكحأو 100010 نوعا ١

 دّقفلا 550 3 ةقو رجم 3 00 00 . ةيالرلا عدد

 الئف ةربخو ى درو هب املل هَ !الملنإا لا امال ننينك ىف ةظارسنم د

 (2) ةلوم. 1. ن ظ: ةروهشملا. (2) ة[دم. 2. توافتي.

0 

 0” ؟طمعاكطشل لمد“
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 مهريغل 0 ول ءافلجلا ناك.( دقو) ةرد 5-5 لوطن 5

 دنع دعسلا ى ءافلخلا يرش او ظفار الا
 ااعكعل دبش 8 1 0 فكشف 0 0 ةالصلاب ناذيالا

 السلاف [ودلتسا وياكم مل مهنأو امل مهترشابمب ا

 البارات ضيا قا كيلوا اهلاذلا لاح ناك اهلك
 اد لافاوبا قل ام ع (ىكتسا 0 اماظعتساو

 ةيربلاو هللا للا / "0 0 ل 0 5 ا

 ايكسايلا الط كيا ايلف ةيكاقلا بف اشم ةهزيح انتر راف

 يد ف قمانلا أو ف نع عفر لأ ةظلغلا نم ةضر أ وعو

 نايحالا قف اهب ىنورثاتسب ها ا ىف اونانتتما 0

 1 اهنيونتو ةداشا ب رودفعلاو اهماغلا  :تارلتكلا

 200 نييديبعلاو سب ابعلا ىتب ءافلحخ 00 < ىلا

 اننننلاس دب ساو دقلاو ملعلا لها ات ةفيلخللف (ايتفلا انماو)

 قرليلل ب وي علو عكس قاد هيناعاوب ابل كا وع نفت
 ٍ : ا : :

 مينايدا 0 نيامعملا حاصم م ابنال ةرجرو ابل لدهاب

 هثبو 5 ميلعتل باصتنالا -سردمللو سانلا- لضيف لقاب

 فال مايل نم مرد كاف ناف دالمالمللا ف فعلذل سولجلاو

 و رطل اوبل ةيالرلا نافاس ا ماظعلا
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 1 ا

 ممم عمال عق

 ل” عال كلدقل هانا دجااسم 3 تناك نأو اهكيلف ىف هناذيتسا نم دب الخ

 نوكيا عني دنا ىلع ىذا . ىلغ/ ككلذو خروقوتي:الف ةماعلا

 هلا يشف نم جار نيسرددلاو نييتفملا ينسخ لكل

 كيم ىدهتسملا هب لضبف لهاب هل سيل امل _ىدصتلا نم

 يباع ب لعاسلاو راع مكوارجا رن هل قويدر: سلاف

 ودون ام وطتلا نم ككتلذل مهيف نإ ناطلسللف 56 مب ارح

 فياظولا نم وهف (ءاضقلا اماو) در وا ةراجا نم .ةحانعيلا

 نيالا. ىل» لصفلا ترك حل اةمالتبتلا : يوك يلازم
 ماكحالاب هنا الا عزانتلل اعطقو ىعادتلل امسح تانوصغلا ىف

 هديل اكن ةيفلاو باتكلا نم ةاقلتملا يرعلا

 ردص ىف ءافلغلا 0 اهمومع ىف اجردتمو ةفالغلا وياظو
 هلل هيفي ءاضقلا نولصح مال و مهسفناب هنورشابي مالسالا

 هللا كيش دع هيف: ضضوفو. ةريغ .ىلإ هعفد., نم. لوأو مهأوس

 ةرصبلاب ا ا 57 دردلا ابا ىلوف  هنع

 ا 41 فكل ىف هل بتناكو ةفوكلاب ا ابا

 هيف ةافوتسم ىهو ءاضقلا ماكحا هيلعورو دنا نيذلا_!وبيفولا

 أذا مهئاف ةعبتم ةنسو ةمكحم ةضيرف ءاضقلا ىاف. (دعب. امأ)

 ني طبل ضافنإل قحب را ةناق ىئيلا ىلدا

 ف ىنح يكس كيمو نيل كدعو -_ جاو [قن,نسمانلا

 7 ةقيحللا كل 4 نس .زخبعض نايف 1 ككفيح : هل
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 اويل سولا# كاميرا نع لاح وسلا, سنار قالا
 هتيضق ءاضق ىكعنمي الو الالح مرح وأ 8 ناكل اهلل

 نأ ليكودععرل هيف .تيدهو ىولقع هيف موبلا ةتعجارف .نسصأ

 نياويبت ويلا اةححارلفو ميدق قحلا ناف قحلا ىلا عجرن

 سفقو هابهشلو لاعمال نرعأ مث دسار ةيير ذك 2 قبل

 نيللاعتسا الاو هقحب هل تذحا ةنيب رضحا ناف هيلا ىهتن

 1 ا
 اوانبددض قف ادولجم ال نضعب -ئف عد لودع نوهلسملا

 ا ناف بسن و ل ىف 0 انيهنظ وأ روز هدابش هيلع ايرخم

 قسلقل أو .ككاياو تانيبلاب ءاردو نال رع ىغع هذا حبس

 نسطاوم ىف قعلا رارقتسا ناف موصخلاب قف 0 ريجشلاو

 قبتتا ل نسحيو رحآلا هب. كلا مظعي قحلا

 اس. ناك ناو .مهريغل ءانضقلا نودلقي اوناك اماو رمع باتتك
 رام اج ياا :حح, ةماعلا ةسايسلاب نواز طولا

 نكح مسلأو ةنضينلا ةي .,"ةدغتلا :ىنموا تاك قتقلاوداهملا

 وك ادور ديزل يروا تكلذ

 )١( 3[دص. لل. ه0. اينظ. 2. انيدض.

 د اة



 3و9 ال ق9 هد د

 1-5 -ْب ينل 9 06-5 00 ا 1 افيفحت

 ا ةفورعمف 2 د | اذه ماكحا اماو تكلذ

 السافا ظذ ناك ةيناطلسلا اكحالل فنك_اضوصخو هقفلا

 تدير الز :د اذن اسعار هيو وسو
 ءاسضتقلا ءبضنم زكا 7 بي ترلبلاو ءافالا
 ءاسفستسا ُق السلا اي ماعك ايا يردوا

 ها ما دلسملل ةماعلا قوقعلا صعب

 ىفو هفسلا لهاو نيسلفملاو ىماتيلاو نيناجحلا نم مهيلع
 يد - ىمايالا ججوزتو مهناقوأو قيمشكلا اياضو

 ةمسنبالاو «ثاقر طلا حااصم ف ادوطنلاو هلوي “نم جعار ولع

 - ةربخلاو اعلا فانها تناول سالو دوؤمللا يفعل
 اهنبلك هده تح 7 و ققنولا دل لهل حرتجملاو ةلادعلاب

 لبق ض اةافلختلا» ناك مدقو» هنئالو  عباوتو ةتفيظو تاقلعت نم

 ةجزتمم ةفيبظو 06 ٠ ملاطبلا 2 كطقا# صضاقلل روف

 ميظو سيو هللا جانتحتو اعلا ةفصنو -ةنطلسلا .ةوطشت<روم

 ىضيب ناكو 000 نييضعلا نم ملاظملا عهفي ةبهر

 : ىف هرحظت .وكحبو هيانضمأ نع جرب و اسما رجع نم

 ةضالتسلا »و | ريخاتو نيارقلاو تارامال دامتعاو ريزعتلاو تانيبلا



 رسال -[عتلخ ا ص017 000

 معمل نيل ع لبد قل حبسا زو معك

 0 6 رعت ماها شط لبا كلذ دوبمشلا

 35 سابعلا ىنب نب ىددهملا م ايا ىلا مهسفناب اهنورشابب
 عم هنع هللا _ ىضر ىللغ لعف ابك. مهتاستلا اهنولعجس ارنا

 انا بعبلا ىىساقلا قاكن رامكرإ ينال بل يدور نا وعبا ففضاف
 ىبضاقلل ىنولعجي اوناك ارو دواد ىببا نبال .مصتعملاو .مثكا
 ايريدفل كابل ناكو قياوصلا ركاسع : داهجلا ةدايق
 مورسلا ضرا ىلا ةفياصلاب ىوماملا مايا جرب متكا

 يعم ”تمانم] نيحيلا دبع ىضاق ديعس | نب زر ذنم.]ذكحو

 ريا ماظل د ديل: فيباحو ىرلدعلا تبان ف

 نكران دل فكلذو داعم يول ءانزيفللل .ىكن م

 ميارجلا ىف رطنلا اضيأ (ناكو) باد زر اطا تالا

 د ديبي ب انكلا» ةلوحلا ف ات 00 0

 ىئبهو ةطرشلا_ بيحاص ىلا اعجار 0 ريصمب ةيديبعلاو
 هبا ةيعرشلا فياظولا نم :يناك ةيقيذ ىرختا ةفيظو

 ةيسبلا ؛ لاطعبن هلق عاضملا ماكحا نع. اهيف رظنلا عتسوي..لودلا

 لبق ةرجازلا تابوقعلا ضرفيو الاجم مكحعلا يف

 ف كب اهلحم ىف ةتباثلا دو دحجلا ميقيو ميارجلا توبت
 مل 7-5 قح - بيداتلاو ريزعتلا - يدا دوقلا

 لودلا ىف نيتفيظولا نيتاه ناش ىسونت مث ةييرجلا ىلا هتني
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 91 0 ملاظملا رما ر اصف ةفالحلا رما ابيف يوان

 تيدا نكي ملاو را ةفيلخلا نم ضنوفت هل ناك ,ناطلسلا

 ةخاقلوا ميارجحلا :ىل-..مهيلإزةفيط اهييفنمال يوكو نع
 اك طظطت لاو اوجتتاب كليجا صاصقلاو عطقلا ةرشابمو اهدودح

 الا ا بوب 1 مكح مكاح لودلا هاف هد ااموكلول

 انو ىلاولا مساب 9 ' :ىمتسيو ةيعرشلا م اكحالا ةعجارم 6

 ع يبل ندخل ةماقاو ريزاعتلا مسق ىقبو ةطرشلا مس

 نم كك ذ راصو مدقن أم عم ىضاقلل عج اعرش 7

 ىكئلذ ىلع ددبهعلا اذهل رمال ر قتساو ةتيالوو هتفيظو عباوت

 ايل رمال نال ةلودلا. ةّييصع لها نع ةفيظولا ةذه تجرخو

 اراب لويبوملا مسأر ممانم ةليفللا ةذهو ةينيد 6 ناك

 نا هتيسلاط سرر برغل اس.« يكل
 هيانغو هتيافكحب قئوي نيم عانطضالاب وا قرلا وا 1
 رمالار اسصو . اهروببظو .ةف ةنالعلا . نا ضيقنا .اهلو هيلا عفدي انييف

 اليباتس هدايا ةتاوطلا نيل ةذه تراص اناطلسو اكلم هلك

 مل جيسارم الو اككلملا,اتافلا عم ,كيسبل اهنأل, ءرسلا كعب

 مما نم ياوسل قئليلا راضو برعلا نع .ةليج 2 جرخ

 مينع أدعب ةيف الجلاب ليل تدادزاف ويرغلاق دقكرتلا

 نأ نورس ني برعلا 0 9 يدلك هيو 000

 3 وت 2-5 .س و ب ا ةعيرشلا ةيياكشللاو ايف دل هللا انام يالز هيد 5
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 موو قو مدهش عم

 ل” عطمتكطقا لون"



 1[: طاطا -[ خ01. 102

 كلذ نوري دل مريم مهقيرطو ممالا نيب ميتلحت ذعيأ ارشو 05131005

 اورراصف طقف ةليلاب اوناد 0 يس نماء ابناخت رابيولويت+امقا

 لود“ ىف: اننا. لقأت ناك نيم مهتباصع ريغ نم ابنودلقب
 فرت مهذخا اهب ىنولقاتيلا .ىيئلوا . ناكو ةفلاسلا ءافلخلا

 ااا و: ةراوبللا كفا اوصل وف وتلا لممرتس نشا لودلا

 نع ةعنايملا ةلقو مهتعدو مهفرت دياوع ىف ةراضحلاب اوسبتلاو
 دعب نم ةكولملا لودلا ىف ططخلا هذه تراضصو مهلا

 لها نئفا نيدفعضتسيلا- نم فنملا .اذهب ةّصتخم ءافلخلا
 افق ةيلقالا ١ شغل لا يرداوففا لع انبلحا تو
 قتلي ان زاقتحالا نم مهقحلخ ةراصعلا. نم“ هيلع هام

 ةيييملك نع اةغبلاا ةكدلار»:ورتلا ةيرفاا:نيسرشملا»يظعلا

 حض مهرابتعا راصو ةيماحلا ىلع لايع 6 نيذلا ليكيلملا

 اهل ةعيرشلا ماكحاب اهذخاو ةلملاب 4 0 ةلودلا
 0 نكحي ملو اهب ىوتفملا ماكح جلاجل
 ليلا 3 00 يل انس

 ارا عوج نأو 0 ١ نع ابيف مهل ن ِ

 اا ادا اعقاب 0 ةقيقح' ذا هءارو ةقيقح ال ىمسر

 0 ا 5-1 نا ةردقلا
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 مع لور ونال ةعالع ا ايلا نوط ا وطي تاور د
 نع ةاقلاو ءابقفلا جارحخا نم ةولعف اميف فكرلبلا» لغف ناو
 ةئرو.ءاملعلا ملسو هيلع هللا. ىلص ىللاق دقو حوجرم ىروشلا

 كلملا مكمو هنط ابك سبل تكلذ نا ملعاف ءايبنالا
 ناكالاو ناريعلا ةعيبط هيضتقت ام ىلع ىرجب امنا ناطلسلاو
 ممل ىضتقت:ل ةالوه ىف نارمعلا ةعيبطو ةسايسلا نع اديعن

 ليكمل دقعلاو لحلاو ىروشلا نال 3 لم 2 حنت

 كرت وأ لعف وأ دقع:وأ لح ىلع اهب ردتقي ةيبصع بحاصل

 نمو ايش. ةسفن رما - نم: كئكليي الو. هل ةيبصعال نم.:امأو

 انفال ىن هل لدم ىاف ةريغ. ىلع لايع وه امنأو اهتيامح

 ةيينلع 4 ةأروش مهلا اهيف ةرابتعا كنا ةيفدج ىنعم ىأ وأ

 ىف هاروش اماو .ةضاخ ءاتفتسالا ىف ةدوجومف ماكحالا نم

 ةفرعم ىلع م ايقلاو, .ةيليضعلا .هناؤقفل :اهنعديغي ويد 1ةيلايولا

 ءارمالاو تولبلا تاقربت نم مهماركا اهناوب« ساكحاوا طا وعلا

 اسسمل ميظعتو نيدلا ىف داقتعالا ليمجب ١ ةدهاشلا

 ملسو هيلع هللا و ةلوق انماو. كينيسافا قيمت لاوزلوألا

 دهعلا اذهل ,بلغالا ىف ءاّهقفلا ى ملعاف مم ةئرو .ءاملعلا

 ا يت مي 4 ةايقكربفل 7 1 انناوقن قعاامو

 ىلع, اهبنولصنت تال اعلا ءاضقلا .ةيفيكو ثادابعلا يف

 نوفصتي الو يي ىلا جاتتحي نم
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 فال علو نلببلا» قالك ساسة در اهم لمالطرإلا تست
 ابهب؛افاصتا/ ةعيرشلا اولمح: نيفلسيلا نما عوولاو نيدلا: لهاو
 0 يام حت ااا املا نمف اهبهاذمب (:) اقيقحتو

 نا لواط كي ليقلا قلاثير ١ دهيم واطلا قوم اال لفن

 :اليفيلا لبر ةسيفحلاوا ىلع 1 كقلولانوقو ملاعلا وهف نارمالا هل

 ءاجو مهقيرط ىفتقا سو ةعبرالا ةميالو قلسلاو نيعباتلا

 ديياعلا» ئيزمال دجانا ةمالا نمدحاو ادزفنا !ذأو مهرثأ ع

 ثرو دباعلا ناك دباعب سيل. ىذلا هيقفلا نم ةئارولاب قحا

 بحاص وه اينا ابشن ثري مل دباعب سيل ىنذلا هيقفلاو ةفص

 ءاهقف رثكدا هلوهو لبعلا تاّيفيكح ىف انيلع اهّسني لاوقا
 (ةلادعلا) مم ام ليلقو تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلا الا انرصع

 هذه ةقيقحو هفيرصت دراوم نمو ءاضقلل ةعبات ةينيد ةفيظو ىهو

 مهل اميف سانلا نيب ةداهشلاب ىضاقلا نذا نع مايقلا ةفيظولا

 0 م نانتلا دنع 1 داهشالا دنع اليحت مهيلعو

 مهنويدو مهكالماو سانلا قوقح هب طفحي تالجسلا

 00 دق نماتلا نال ىضاقلا ىذا نع انلق الو و مههت داما

 نذاي اينا هناكف ازيا ىلع الا عرجلاو ليدعتلا ىفخو

 مهتالماعبو مهروما سانلا ىلع ظفحيل 0 ةذنع تبن 1

 عيلتكاوبالدااربللو :ةيطرتشلااةةقلاادعلاي. _ىكاواقطتالا < ةفيظولا نهفح
 (2) ةلده. 0. اققحت (2) 3[هم. اققحت.

0 
3 - 
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 انياب ادهني ازتيلار .تالوهلا |نيماوك»مايقلا دق حرجلا
 اهدوفعو ةيعرشلا ب ماكحالا ةبج نمو انرعح اظنناو
 هذه لجالو هقفل 1 رينا اسما ةةيماقاتسا
 دل ةسرايملاو قدكلذو قلع نارملا نم هيلا جاتح# امو طولا
 مهيناك هب نومياقلا ننصلا راصو لودعلا ضعبب انكلف ب

 طورش نم ةلادعل دعلا امناو ىكلذك سيلو ةلاذعلاب نو
 مهلاوحا رفصت ىضاقلا ىلع بجو ةفيظولاب اييبتل طق
 لمبي ال نأو مهب داون قل ةييع عل ةياعر اناس. جا
 هبلغ ةديملاق سانلا قوقح طفح نم هيلع ىّيعتي امل تكلذ
 ةذمل ءالوه نيعن اذاو 0 مان قطو دلك لذيتبلاج
 كا 0 نم نل هج |[ يف مهب ةديافلا ثّمع ةفيظولا
 ,ارطضاو لاوحالا ا راسنا عاسنا ىيسب ةاضفلا يلع

 ,وُلَوَعِيف ةقوثوملا تكاندلاب مزيعر ايكملا/ رب لصفلا ىلا ةارصقلا

 رياس ىف مسيلو قنصل 20000
 مهدهاعتيل اهيف نمولجلاب نوصاخ بطاصمو نيكو راضمالا

 70 ,اَنْضَو ناتكأ ان مءديقتو# دايش عشالل (تالماعفلا درك
 دة فيتم لا ةفيظولا ةذ» نيب اكرتشم ةظفللا ةذه
 رجلا نعي ىتلا ةيعرشل هلا ةلادعلا نيبو ادوهيبازل وم

 اح
 هلو جلا | ملعا زا يعبس هللاو ناقرتفيو نادراوتي دقو

 2 507 ميا | ح
 هلل ف مس ةفكيتحبم#»# يق قاطو بمرض ةسحلا ادن 7
 حل - ت 0 " 50 5-5 6 , ٠ ها

٠ 
 02[

10215 

 رك 15 7
 منماشع والات كح

 ل عطس ركطول لحانال .
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 6 1 رك ملا نع: ئبنلاو- فو لاب رمالا م

 نيعتيف هل الها هاري نم كلذل نعي نيملسملاروماب مياقل
 تككاركنملا- نع فرحت, كلا قعر الدي 0

 ةثاعلا' حلاضملا ىلع .سانلا لمحبو اهردق ىلع بدّريو رّزعبو

 7 و وص 0 | نيلامعلا

 دال سيأعلا نيعلاعزرب بيرشلا» 0 0 اير

 يسلجاب كتلاورطلا ل لب: ا نات ىل يع

 ريال نطل اجل ا ب اقلط كفراسدلا

 نيلطامبلا لمح اضيا هل نيزاوملاو ليياكملا فو اهريغو

 ةهكانك عابس هيف خت اهم كلذ لاثمأو اوال 02

 ةلوعفو ابمومعل ءاضقلا اهنع ةزنب ماكحا اهناكو مكح ذافن“ الو

 ابمعضوف اهب موقيل ةفيظولا ةذه. تحاص ىلا عفدتف. اهضارغا

 تدناك دقو ءاضقلا بصنيل ةمداخ  نوكت نا ككلذ ىلع

 بيزغملاو رصمب نيييديبلا لهم ةيمالسالا لوذلا نم ريتك ىف

 راسو ةسفالخغلا نع ىاطاسلا :ةفيظو تدرفنا ايل مث هرايتحاب
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 مس# .ىئللا كويلظو 0 تجردناف ةيداوشلا رومأ ىف اناغ 5

 لماعتملا' دوقنلا ف وطلا اوبن ١ (ةكسلا اماو) .ةيالولاب تانفناو

 نصقفلاوا نقلا, نس: اهلخادب امم اهطفحبو نيملستلا لج اجب
 هبلا 5 0 قلعتي 9 أددع 3 نلماعتس فليك نأ

 هب ةكاام نشوقن هيف سشقنو 0 5 ديدح 0

 هيلع برضيو ردقب 78 محب مهردلا وأ نراييدلا نىلغ عيضوتت

 ىلع ةمالع نوكتو نئوقنلا كئكلت هيف ميبتلا ىتح ةقرطملاب
 صيلختلاو فكتتسلا اهدنع قو نفذ ةياغلا تسع هلدوج

 | ةتيكاحلا 4 دلا بهذمو (:)رطقلا لها نراعتم 2

 عسر امناو :ةياغ نبع لافقيرالا دوقبلا سيرف ضياستلا) "يعينا
 نم ةياغ ىلع: رطق واقفا لها ق ةفئا اذاف داهتجالا ىل ١ هتياغ

 هدوقتت هب نوربتعي ارايعو اماما ةويسو :اهدنع اوققو , صيلختلا
 رظنلاو افيز ناك نفك نع صقن ناف 00-5 اهنودقتنيو

 رابتعال ذبب ةينيد ىهو ةفيطولا هذه بييادل دلك يكبلذا ف
 ةنيالو. مويع ىف لخدت تناك قلو ةفالخلاب تحت ميردنتف
 ةبسحلا ىف عقو ايكيقدلااب دعا اذيل تدوغنا مث راستلا
 فياظو. اهنم تيقبو ةيفالخلا كؤياظولا+ ىف مدلحلا رخآ (اذه)

 1١ زلدم. ىخ ءاأذ رظنلا

 معمم عمال اج عج
 ل”عط تدع
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 ةفيطظوف ةشاطلش تراض ىرخأو هيف رظني 8 باهذب كنريدهذ 0

 دن ةيناطلس تراص جارمخلاو برحلاو ةرازولاو ةرامالا
 ىف ال هنالطبب تلطب .دابجلا ةفيظوو دعب اهناكم ىف اهيلع
 ا ل ةلماكتلا نوججر ديو نيام دما ص 3

 يس © كارب دقو 0 كايف - ىرئاءاوعفلا و ١

 اهفياظوو ةفالخلا مو ثجردنأ دقف ةليجلابو اهموسرو
 فعلن: ةلزاحلا/نيللق عزف ةياييتلاو وكلا يمسإ ىف

 ةفالجلا تايبس نم هنآو نينموملا ريماب بغللا ىف: لصف

 رتكب وبا عيوب“ اهل هنا: ىكلذُو ءافلختلا دنع قنا تدحم وهو

 ههفرطل ولاشي نال دال رباعلو ةفايضلا اعط هلا تصر

 اقلاف:ىكله نأ ىلا قكلذ ىلع:رمالالزي.. ملون هللا:لوسر
 ةفيلخ ةفيلخ هنوعدي را ةديعب ةنع هللا ىضر رمعل عيوب

 هتافاضاةرثكو هلوطل :بقللا اذه اولقعتسا مهناكو هلا لوط

 هسا علا هيإ] كفو راتبا ال!!:كيزاودذعب ؟اييقيوو تي“ أو

 ور نلف 0 تافانضملا ذدعتي نيتييلا هنم كهذيؤو

 ىعديو هبساني ايم ةاوس ىلا بقللا اذه نع ىنولدعي اوناكن
 1) الآكدص. ذك. عع 2. تسردنأ.
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 00000, ليعف وهو ريمالا 8 ثوعبلا داوق نومسي اوناكو هلثم هب
 دلع اقل اس ف بلاى ةلعذم دل كاكيوقرب هقوامالا مط

 شيج ىلع هقرامال نيملسلا ريما صاقو .ىبأ: نبأ. دعم
 ةياحصلا نصعب نأ قفن ةفتاو ديوي. نيمرلسملا مظعم وهو ةيسداقلا

 عرمانلا نزل يتساو نيضوملا -ريمأ - هنغ“هللا ىضر رمع ةهصمأب

 دخلا ب كغ مفكللنؤ ىلعد نم ل لوا: لاقي, هي وعادو طوروبطتستلاو

 ديرب, ليقو ةبعش نبأ ةريغملاو صاعلا نب ورمع لبقو سحج
 قسع كلاسي. وهو ةنيدملا ناحخدو ثوعبلا نضعب. نم ىننغلاب ءاج

 ةوننيسحتساو ةياحصأ ابعمسو نيننموملا زيمأ ني 1 رمع

 اسير هدعب نم اناقجا ةدراوتو دهؤملإبلا 0 هل .ابقل -

 ا 0 55 مامالا من هنع 7 5-5 3 ادت ةعيفلا

 نين ا . ينمو ا كاوا اوس ةاليغلا ل ةيناقلا
 هديجب ,. نوم ةدالعبلا تتصنم ديلا نوقوسي قرف كنقللا أدب

 افلا كي ممل ىنوعدي اوماد ام مامالاب 2 ا ها 1 و

 ةدعب 5 بنقللا نإ ولو دلو دلا ىلع نولوتسي أذ ذأ لوح

 اولاز ام مهناف اا نينب.:ةعيش هلعف' امك نينمومل 0
10111 !. 74 
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 هل انمدلاب اورهج ىذلا ميهاربا ىلا مامالاب مهتميأ نوعدب 0
 ةوحخأ ىعد فالله املف ةرمأ لع برمحلل تابيارلا أودقعو

 نوعداي_طولاوءاح ةيقيرفاب ةيضقارلا" !ذكو:"قينموملا نيماب حافسلا

 لا ديبعل رمال ىبتتا ىتح..مانالاب ليعمسا دلو نم ةفيالا
 نم .مسقلا ىبا هنبالو مامالاب هنوعدي انضيا اوناكو ىدبملا

 ل مامالاب سيردأ نوعدي اوناك برغملاب : ةسرادال اذكو

 اذه .ءافلختلا .ثراوتو مهناش. اذكهو . ىكلذك رغصالا سيردا

 ةلودلا زكارمو بيرعلا رايد ىه ىتلا نطاوملا قارعلاو ماشلاو
 بقل اهخذيو ةلودلا ناوفنع ىف كلذل دادزاو ستفلاو ةلملا لصاو

 نينمويلا ريما ىف ايل. ضعب نع مهشعب هب زيتي ءافلختلل رخا
 اباج ةرابعلا ون ئىكلذب ثردحتساف يني :ككارتشالا غرم

 نع اهل انوصو ةقوسلا ةنسلا ىف اهناهتما نع مالعالا مهتامسال

 ديشرلاو ىدبملاو ىدابلاو روصنملاو حافسلاب اوبقلتف لاذنبالا
 ةيقيرقابا نويديبعلا :ئكلذ ىف. مهرئا ىفتقاو ةلودلا را ىلا
 عم ايرجن مهلبق قرشملاب اما ىكلذ نع ةيمأ ونب ىفاجتو رصمو

 ذينيح قرافت م اهعزانمو ةيبورعلا ناك ةجاذسلاو ةضاضغلا

 اماو :ةراضحلا راعش. ىلا ةوادبلار اعش مهنع لوتحتس ملو
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 5 رب اهب رئاتسا قتلا , ةفالختلا "نع روصقلاب ىكلذ, نع 0
 ةسلملاو برعلا. لصا زاهحلا .ىكلم نع زجغلاب من
 اوعنم امنآ مهناو .ةّيبصعلا زكرم ىه ىتلا ةفالخلا يس
 ءاج اذا ىتتخ سابعلا نب ىكلاهم نم. مئسفنا ةيضاقلا ةرام
 دج نب هللا دبع ريمالا نب رصانلا وهو مهنم رجالا نيحرلا دبع
 قانسن ام ربئشاو .ةعبارلا .ةياملا لال, طوال سحرلا: دبع. نب

 ىف مسشيعو ىلاوملا دادبتساو رجلا نم قرعملاب ةنالخلا
 ل بنزلا, دبعا نهد. كيسلابا دقلا) لاوجسالو:_لزفلامافلجلا

 ىيستتو ةيقيرفاو قرشبلاب ءافلخلا .كهاذم .لثم ىلا اذه
 ةداع ةدعب نم تذحخأو هللا ىنيدل رصانلاب لدِرقلتو [ريطؤيلا وياما

 قانمفلانيتساب اهموت قولا انتل بلك ملو دنع نقل ابهذمو

 هو 3 .برعلا اةيبضع .تضرقنا نأ ىلا فكملذ قلع

 ىنب_ىلع .مجعلا نم .ىلاوملا بلغتو ةفالخلا .مسب
 بيج ىلع ةجاهنصو ةرهاقلاب .نييديبعلا - عيانسإل
 ليلاس : الاي ويل دقاللب_:نالاولولا كاسي نفرعاملا) امل .ةتافرو
 بهاذم 072 مالسالا رما قرتفاو 0 ةيمأ ب

 نا دعب باقلالاب صاصتخالا ئف.قرشملاو برغيلاب ىولملا
 ينل جرم هم غنيلا بع كولط اناا ناقل بلان دواماو اف يوان
 ايضا ةيفيرشت باقلاب مهنوصخ# ءافلخلا ىاكف
 يضعور:ةلودإلا نرش . لكم مهنيالو نسحو مهتعاطو مهدايقنا
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 ىئكلملا ماظنو: ةلودلا ريصنو.ةلودلا عمو ةلودلا..نكرو + ةلودلا 55
 اهييدينعلا ناكو ةده نللماو لكفشللا ةريحخ ذو هع قلللا ءاببو

 ءاسنلخلا :!ىلك لوةنتسا/املخ_ةجئابتضا/هارما لبا: ىروضخت اصلا
 ابلغما ابدا :ةفالغلا ناقلاب نعي اوثاجتوا:لياقلالل هذبب ا اوعنف
 نيداطسلا  ]ريملدتملاربور امم التيما ايبا هناا رع لؤجعم
 واح قوربيسلا مجاعا نم نورخاتتلا عزنو لبق هانلق ايك

 ةلودلا 86 ييسيكم العو ئئللملا نك مهدادبتسإ وق

 ل اجاب نليمضاو ةفالعتلا ةيسيطع كيشالتو ناطلسلاو

 روضنِمْلاَو نصانلا :لثم ىكلبلاب .ةضاخلا تاقلال لاحتسا ىلا

 لاصتتنالا اذده لبق اهب. نوصتخي اوناك باقلا كلا ةدايز

 ىلا [هوفاضا» امب . عانطصالاو لولا .ةقير نع جورخلاب ةرعشم
 امأو) يدل رون لريدلا ةغشأ نيدلا ح الص ا ع عيجلا

 وزو مدلج باقلا ايس ا 50 قياوطلا ملول

 نكن عال اهلاثماو رفظبلاو ديتعملاو رروصنملاو رصانلاب

 ككلذ مهيلع ىعني فرش

 دضتعمو اههيف ديتعم ءامسا سلدتا ضرا ىف ىندهزي ايم
 دسالا ةروص اخافتتا ىبحب رهلاك اهعضوم ريغ 11 باقالا

 نونلا !تافلال واد اورصتطاف.ةجات تف: اماو):اهتنركذ تقطسعقاو
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 م اولادا امل .ككلذ مهل لصتاو ةلودلا عمو ةلودلا قبسو
 ريتال لهنرلو .ةقملا فعب 45 نيالا وعام نيجديفعلا وعد
 مسا ىلع اورصتقاو باقلالا هذه اوسنف اهدهع اوسنو ةفالخلا
 هذه نم ايش اولحتسي مل برغيلاب ةوارغم عراب اطكوا[ناطلملا
 ةضاضغلاو ةوادبلا بهاذم ىلع ايرج ناطلسلا مسا ال باقلالا
 55 برغيلاب م انو ابن للك ةنالحاا مسأ ىحم (ايلو)

 فيلم فوة يفعل فكلنا يياقلات ىلا ليف ريربلا دابق
 لدينه تاعزد.ءادتقالو ويمتلا لعاب نمااوراكي نيتودتلا
 بطاغن دنيد مساربل المكن ةذلعلا ةلطي غلليكبلا

 لا نيب هللا دبع هتعيبب هيلع دفوأو ىسابعلا
 م 71 ىبضاقلا هنباو
 6 ةقيللا دبعب هيلا اويلقناف ىدتذ ةديلغتو برغمل ١ ىلع

 هيف هبطاخو هتيارو هسوبل ىف مهبز راعشتساو برغملا ىلع
 ديا لاقيو انقل اهزعتافاضاضخحلو قلو ابرك نيكلظ لسا
 ةفالخلا ةبتر عم ابدا لبق نم نيملسملا ريماب ةل.ىعد ناك
 اها نيهلا 0 5 ةيززسا ةموقو وهاهيلع ناكيامل

 ذا قحلا ىلا ايعاد مهرثا ىل- (ىدهملا ءاجو) ةنسلا
 ا

 كك ايمو مب اودع برغملا لها ىلع ايعان ةبرعشالا كيداذمب

1-5 

1 

2 

 ةابآ ةتيلوت نابلطي ةيليدع) ةميدعشم

 ادد ةيزجلا قلل رجل الاب فكرت ىىلبلا وباذن
 مكتح انت يسر 0 ب 107 5 تف وورعم مه انك لذ

 [ند1 | 104
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 بيتل الها ىزب ىري ناو ثكشلا تكشب اسرعن نئدتويل 25
 هد يطمح رافردوك انوا منصب دنانإل فنلو مويصعملا مامالا ىف

 تهدم. نم 5 امنا مامالاب 7 ملاعلا اذه ماظن

 ةيهذم ىلإ ةراشأ مويسعملاب كفدزأو مهتافلخ تاقلا ى ةعيشلا

 أذا: قينموملا نيمأ نع“. ةعابثا ةدنع 'ةّرتتو مامالا ةيصع ىف

 0 ةعراسط. طامي ايل ةعيسلا نمل يملا فاذا

 درخملاو 00 ذدموي ةفالخلا لها ١ ناقعأ ا

 افورعم  نيسويلا نيماز '(ىقللا» »نيف امرا 00 3 نوعتنا جب

 ةيقيرفاب "صفح ىبأ ىلا نموملا دبع (اوش ءافلحخ ةدعب نم 0

 هي جلب 3 ىعد ايل مهأوس نأ ند ْر ا ف أ رم

 ”اءاكت ءانيهللتو ا ع اي ا 0

 ةتانز ةعزتنأو برغيلاب هال صقتنأ هال ( أ كى

 ىف ةفوتمل عابتاو ةجاذسلاو لالا اخذي تفل ايل كر
 ىللا ةفالخلا ةبتر عم ابدا نيملسملا ريماب بقللا لاحتنا

 نتج 2 علو 0 سمبل ديو 00 ماظلل اوتاك

 ا 00 ا 8 نامي دبعلا اذهل هولحتتاو

 ةرمأ اعلا َغ هللأو 5-6 1
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 مد .. ناضل للطب توتو اللا 5 عرش لاب
 هزببلا ىيعبأا نضوكلا علاق

 مهل ىينلا ةبيغ دنع اهب مب راولسوماةزمدلاول3 0 كل
 ايف ىينلل مهين ةفيلخل اك مدل اهعيارشو اهماكحا 4
 نسا مدقت. امب :اضيا"نناسنالا عونلا نيلاعلا نم هب مهءاج

 دل لج لاخي ايل ثلا 1 وح

 وهو ربيقلاب مهدسافم نع كدت /اضم ىلع ميلمحب
 انييصشب الف دابجلا 5 ايلا ىئلملاب ىيدسسملا

 ابولط مالسالا نيد ىيع ةفاكلا ليحو ةوعدلا مويعل اعورشم
 لرب ةكرملا:هجوتل“» فكلها ةنالخلا ابيف تذغتا اهركو
 ملف ةيمالاالعا ةلمبلا + نوركتانر ماطارر اش انيزون درب < قلل
 ةعفاديلا . ىف : ال اعورب 1 2ع دابحلا 2 هما منوعد نكن

 ها نم ني هيب لاه يدْلا رماب مياقلا ر انتدن- طقفف
 ريغ رمالو ض رغلاب رجالا ميم عقو ودل قفالؤلا عقو اقناو تاكلقلا

 يدلطلا نم اهبف اهبةّييصعلا مهل اقدر اا
 قلاق يبادشلاب الك مهنال ال هانمدق امك عبطلاب ككليلل

 نيد ةماقاب 00 مه امناو ةيمالسالا ةلملا "نب" ارك
 يسوم دعب نم لبتاوكا وب ىتب عقول 08
 5 ىنثعي ال ةنس ةيايعبرا وعن اهبيلع هللا "”تاولص عشوبو

 هب مياقلا ى لاك طقف مهنيد ةماقأ مهميه املأ كاملا رمأ نم
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 للا تاولص 2 ةفيلح هناك ندع كلا ةض 8 دا 0 دع

 اللا 0 ىف مهنم ةبتر 2 0 ةماعلا 0

 0 3 قكتلد مهي لصتاو ماكحالا بغشب :نع

 را ىلع سياكل ١ 1 ةكوعبلا كثصخمتو ةيبصعلا ةعببط

 مسيل نيب امك اه هروأج 1 امو سدقملا 2-0 هللا مهتروأ قولا

 مما ميتراعت ةيلعو هك موواللا | (كاولتم سوف ا ع

 ك1 يدل مناع دال ل ,يطاسلفلا

 فيكما ةلوص ممل نكب ملو 2 ا وحل د

 كوي نابل ع ولطف مالا بل ع نم ليدارسا وبند رجكو

 مييلع لج كيلا 7 ميل هللا .نذاي نأ مهئايبنا نم

 فكلم_تولاج لتسقو, ممال لغو. تولاط ميل 0
 هللا ا ل مث 5 ةدعب ايس

 تاربب كزإز تياراجلا ىلإ ةيالرامكبلاب رمل >
 دعا ف امال قرتكا مل مورلا دولا كفارظااب هللا ١
 00 8 ,ى عوكل

 (2) ةلدص. 3. مرالا.
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 ءانسدق ايكف لادن[ ىن ةيبضلا ىضتقمب مالا ةيلع ناميلس

 ةرشعلا طابسالل نيبلمان ىحاونب امهادحلا ولك نيننلود

  9ت0 2000000 ١ 1_1
 تت

 ميبلغ 9 نيماي ىدبو أذوهب عب ىببل نسدقلاب يك ريصت

 ىكلملا 0 مييديإب ناك ام 0 لباب ككل رصن كثدحأ

 م برخو 0 ف ع ميكلم 5 2 دعب سدقملا

 دالبو 7-0 9 مهلغب و مهيد ةراعلو ميال ىلا قرحأو

 ىأ لوكا ل ةينيحلا فكولم ع مهدر ِن 5 قارعلا | : 4 /:
 داي أونبق مجيوركلو وم ة .نيعبس دعب نمدقيلا 0-6

 معك ايلا طقف )1( ةبويكحلل مسرلا ا مهنيد د رمأ اراها

 دوهبلا راصو سرغلا ىلع, نافوي 0 تبالغ مل نسرفلل
 00 هولا عاق نيينانويل لا رمأ ل اشف 0 6 5 2 ١ ٠: ا ٠ ت1 5

 ميكلاب ماقر مهبلع ءاليثسالا نع مهوعفدو ةيعيبطلا ةيبصعلاب
6 

 ارلثاقو 5 5 ا لاط3 ىدد نا مهبف أو أوناك ن .ريدلا 62 ةيدون
4 ١| 

 يت 0 تح أوراصف 1 ورا مهبلغو كل 7 نضرقنا ىلح

 ريب ,ابهسص ندر اهبو سدقملا تيبا ىلا أوفحز
 3 َح اذ كي مل داما ضم ملم اك مسا و ل ةيعلو 7 د

 سدقملا تسل أويرخو قبر معلاو مدنلاو !لدشللا ى اوشحتاأو

 هر ديم يك ءانزوا ةنكلا (2) قلم. 0. ه0: 0
 آ]نزاآ# !. [05

 ميو طخ
 ل”عطم ؟طوال لوم
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 شياطعلا 7-00 لد عاج اةاعو ةمورب كل اراكتم متلو 1
 11-111011 هالك

 امهدعب مل مقي ةي ملف كربلا ةولجلا هلا ةنبح نيو ناك

 ةكلم ئ ه1 0 دعب أوقبو ص سنسد ةيكضصعلا نادقفل ل

  0 0وكلاب ىمسملا هر درلا مهيد رمأ مهل 0 |١  0 0هنا مك كحل 4

 دالك ف مهءاج 0 هل هما هللا تارلص / ديلا و

3 50 0 
 ىلع ىرز كلل قط الاروبلا ماكحأ ضعبل 3 ١ نودلا قم ذل

 عهنطلاو قتوملا ءايحاو هوتعملا ءاربا "نم ةبيجعلا :قراوخلا هد

 هب اجصا 00 مهرثتكأو ذد ا سانلا نع عك ةدلع

 3 5 0 قافال 0 السر 7 00 0 أوناكو

 ” قيم ىف نيالا هه لم نو يطفمرا ماي قكللوو ةتلم

 لا لوني سا يللا ا داقدلا ةرببلا لكلا (لوورج
 اهلل سودربه بتل :اكو هوردكو دو ذهنلا 0 ةرابهصا

 عف وو ملتاق 1 مهل نذاف ذر ذب درخي نظن : ءارقلا 00

 مهرثكأ السواس نويواوحلا | قرتشاوب هرمآ م نارقلا فالق

 مهريبك لور (ىآكو) ةينارصنلا نيد 1 ناقد 7 ا الرا لا

 عددا قا (مث) ةر 0 1 ند ةمورب 37

 نا ايران خل اهلا كارلصا لوما واع ل

 عدتملاو كيش 1ك دليجتا 6 قباتحتتم د 1 .|

 نكيعللا ى الا أ تام ىديز نب ا هلقنو ةينأربعل

 مه 9 بذذ 5 ةفدكو مورلا رباكأ ( ضعبل يطللاب .هليمتااا تقرا وول
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 20002. ىنيطللاب ةليحنا سرطب بتكو ةمورب هليجنأ ىدبز نب انحوي
 م عبرالا خ رسنبلا هدد 0 م نماقرم ان ةيسسنو

 مالكحب ةبوشسم لب افرص ايحو ابلك شل اهنا 0 ليحتالا

 نصصقو ظع أوم ابيل لاك قيتراوحلا مالكب د مالا 0  ىسيع

 ديول( لتنولا 500 عمتجاو) اًدج ةليلق اهيف ماكحالو
 دينك اهوريصو ةينأرصن ءنلا .ةليلا ١ نناوق# أوعضوو ةمورب ديعلا

 مب ىتلا «ددركلا ةةوعا'انعن 0 خردوطب زولك قيطيمتلتا

 مدك»هو ةأر سل ةميدقلا دوببلا ةعيرش نيف ابب كالا ابلوبق
 ا | -

 تثوعأر كاك ةانضقل انضفلا لقاتكو تع تاكو رافسأ هم

 0002 ايرب رثسو ةعبرأ ككولملا رافسأو أذوهي يراتكو

 مامالار زع كن ايكو ةنلت 0 درك نبال نييك اغلا نافكو

 قيدصلا 220 انك ناماه ةصقو ريشوأ قادكخو

 مالا لك واع 7 يي 0-7 ا دواد ريمأزمو

 ا : 3 :

 و ل. مال -. 0 - ربزو 5 س
 . 524 0 ا 6 نك تاتكو ..ةعبرالا ليجنالا رتسن 0 نم ةاقلتملا مالسلا

 ناك 6 وتل انعقلا نم و لاعب ةرشع عبرأ يامل

 سلميلقا تتاتكو كسولا نا 5 07 اهنمان 5 1 8 3 4 0 0 4 1 ١

 رىدب 1 3 انحوي ايور هيفو )1( عريس اغوبأ كفابكأل ماكحالا ديكو

 3 11 سبسلاغون|.



 اها لإ : 154 0 فا لا /[50

 وكلت ةعيرشلا ةهدعب نحال ىف ةرصايفلا ناش :.: ( لولتشارر 35 0 ١0

 70111 يو جم الا مسا
 انكر اهيليلخ اورمشاخ ابو .داخاو  لريظتطسق ءانح 00

 مت كلكولظبلا هنومهسي ةيسأرمل ميقملاو انيدلا أذه 0

 ةداعلجلو هفاونا كيكتيو مييف حملا ةفيلخو و مهدنع بلا تسر

 اييباد. ولا .ندسالا | هقوطسيو ةينارصنلا مسأ نم ةنع دعب ام أ

 ّى مينو ملاكا 00 ككذلا 000 ,نوهحستو 00 ||

 ( ناكو) عماوصلا ىف ميتاولخ 0 5 ةداععلل 0

 اهب ميقي ةمورب ذيمالتلا ريبكو نيبرأو اوحلا 5 لوسرلا سرطب
 ماق مث 0 لاو نورين هلتق َن كل ةينارصنلا 0

 ىليجتالا ساقرم (ىاكو) سويرأ ةمير 2 ىف هتفالخ
 ةدعب ماقف ينس عريبسألا عش ايعاد برغملاو ريصمو ناجبلا

 علا لكفو 0 ةكراطبلا لوا وهو فكرطبلاب يسر باك

 يرحم حو قوكيراش هكرطبلا هلا اا نأ 0 افيبقاوب 31
 هد

 الخلا ناكم اذحلاب 0 0 ةناكم ري

 عفو بلا ممنإب يول كب كل ةكراطبلا رم دك ىناثلا

 ةلفعلا ا عسحلو ةدهاقعوب مند 6 ّق 0 5

 ةينامثو ةيايثلل قفنأو نيدلا ىف قعلا ريرحتل نيطنطسق مايا

 ةومسو ةوبتكف ىنيدلا ىف دحأو د عادلا رف
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 نع مدقي ا هنأ ىارلا 56 ا ل 0 55 هررق

 أوفلتخا مث رمألا ىقبف مع اسورو _- ةيبأ رد ايتو مالم

 هريرقت ىف تاعمتجم» مهل تن :اكو نب ,دلا دعاوق ىف ككلذ دعب

 يختم كلو ىلع اهيف رمال ىقبف 0 ةذه 0 اوفلتخي ملو

 ىلا ىنوعدي ةفقاسأالا نآكو ةكراطبل لا .رع ةفقاسالا ةباين

 ميول ا
 دلو ًاناحتنم راصعأ ىف مسالا هبتشاف هل اميظعت اضيا 0-0 ءكرطبل ىلا

 فكرطبلا اوزيمي ىنا اوداراف ةيردنكساب لقرد ةبك ناكما
 اذه رهظو ءانإلا وبأ ةأنعمو ايابلا ةوعدد ميطعتلا ا 3 2

 ةحيرات ىف ديبعلا نب هجيج مكرامبيرل وصي زوش لاح
 هياكل يور ىسرك وهو مهدنع دركي ملكنا 022005 1 2

 0 3 2١ يلع جرح كوي 9 ان ةانموق انك قيحيرلا ل ىسرك

 0 0 م ىراصللا قلتخا

 لع 91 ةينأرصنم 2 0 أو وربظتسأو اقرفو حوياؤط ور انتو

 يي
 اح 0 0 هققرخ د 6 0 تةئذلك ترقتسا نأ

 قاروأ 0-0 قل رن ملو ةيروطسلاو ةيبوقعيلأو 2-0

 يي طر 0 د ب رع سال ا
111 106* 

 مرمر عمال عم

 0 *عطو“ زل تل لودص
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 2 اكعف قبب ملو ميركلا نأر هلا هذ ص 5

 لثقلا وا ةيزجلا وا مالسال وه امنا 00 1 ها“ 5-0
 مولا ةمور ككرطبف يركف هرب ةقرذ لك 0 0

 مياق مهكلمو ةجنرفالا ةمورو ةيكليلا ىار ىلع ايابلاب ىيسيلا
 دل سا م

 م بد نوديدي ةشبلاو مهينأرهظ 0

 تكلا مهيد ةماقا ىف هنع نوبوني ةفقاسا مهيضر دعم ككراطبلو

 الترا ل اذهل ةمور كرطبب ابابلا مسا ضتخخاو
 نيندحوم نيءابب ةطفللا هذه طبضو هنالك مهكرطب ةبقاعبلا

 بوماذم نم ةددسم ةيناثلاو ةيهفم اهي قطنلاو لفسأ: نم

 دارا فك جدل ةاهتالا اع مهصحب ةنا ةعئرفالا دنع ابابلا

 56 مروة رب ابا نب اير مهعايتجاو مهفالتخا و هيلا

 ةدد ليكتب م !هقوفلل لف لا ةيبصعلا ذب فوكو هلا ©

 نيييح طسولا هف رو را ةلويهسيو معيوج ىلع ةيلاع

 كربتلل هسار ىلع جاتلا عضوب ةرشابيو نيتيجعملا ءاظلإو لاذلا

 ضيفا فكي! نظن 0 الا ةظفل ىنعم هلعلو جوتعلا نوهتسن

 لرطركلاو ايابلا اك ناذللا نووسالا نيده كارو 56 داندروأ ا

 ءايثني م نىدنيدو ءامشد 0 لفي هللأو





7 

 ب





بذ
تب
 
سس
سس
تُ
نت
تا
 
ر
ا
ر
 |
| 
اا
 

5 

ل
ذ
 
.
3
 


