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 أ اح ممرحا#6 م 7 2 ْ : "ا احم مرح ان
 4 © 351 نا ن

 7 ا

 هام وج
 _ ملنالا ةودّق # مالسالا ةدع ليلج فينصت مان حاتفملا صرخت شا
 ندحرلا دبع نب دمع # نيدلاو ةللا لالج # نب رخأتلا لضفأ
 هيلاراث مرير كوك ديس هدركف يل أ:كنيراترس> قيفاشلا يوما
 بواكح هفب رش ماش ن اهئالا دعب ىنإ سش هعذو هبرع مولع

 بواوا نائيلاب راسم هدةيدد> و 7-2 5 1 وصا و لوخشم همولع نا

 كوسم د ن منغ دلوا دوحولار تاندعا ذر ند نايبلا جيم 86 ناسللا

 ردقافارسهشويد ىسمد بيطخ هيلع ءام بوأوا ب.طخ هديرببك عماج

 ه.در هم هركص بو ديأ بص ىداق 0. كش رم ماشرمصات تالم 0 كعل

 ه كفن سس ماش هب ل دملا دعت ىادلوأا ىذاق جد

 زوقطزوبدي بوب نامز قوج هدقداوا اق
 احدت هللا هوجحر ىدلانا تافو هدزك راث



2 0 

 10 0346 #3 د6 32 دعا دع

 ىلع 71 ع ملسعت 18 يا هني نم لعو ع 3 أه ىلع هلل دجلا :

 نيكل ا ىف 0 21 داو 6# وصلات ىبطن نس ريخ ده اب دس 1

 الغ دعباما ## رابخألا هتءاككو راهطالا هلآ ىلعو 6# باطخللا لصفو ٍْإ

 راصخإلا هودحو نك 00 اهرارم أو هب رعلا ع قياقد قرد هب اع

 مولعلا حاتم ن هه ا اعلا مسقلا تاكو 3 اهرات ل َْن رعلا ماظن 7

 مظعا اكس ||| فىسول توقعلا وبا هيلا ىلضا اذلا ذك د ىذا 8

 0 مانرب 000 8 هنوكل اعهن ةروهكملا ب هكدا يع هدو فيصأم :

 وحلا 02 نوصمريسع ناك نكاو 7 اءج 6 اهريكاو ارياردك ١

 * ديرعلاو حاضيالا ىلاارقتةمراصتخالل البام ديقعتلاو ليوطتلاوأل

 بات ام ىلع لكس و # دعاوقلا نم هيف ام نعذتي ارمصتخم تلا [5

 هبيذهتو هفيدح ىف ادهج لآ ىلو # ذهاوشلاو ةلثهالا نم هيلا

 انس 0 لو هسرت نموا ”” برقا ابدنوت هتطرو :

 1 اكل حب للا تعضاو 3ع ديب 5 6 دك ع 0 4 طاعتلاا



+* 
 دا مالكىفرفظا مل داوزو اهيلع مولا يتكح ضعب ىف تزيعإ]

 لئسااناو * حاتفملا ص,“ هتيعسو * اهملا ةراشالا الواهب حي رمصتلاب

 منو ىسحوشو كل ذلوهنا هل صان عشت 5 هي ععنينأ هلضو 57 ىلاهت هللا |

 *“ ملكتملاو مالكلاو درغملااهب فصوي ةحاصفلا ( ةمدقم) لكولا
 هضولخ درغملا ىف ةحاصفلاو #* طوف ناريخالا اهي فصوب ٌةغالبلاو

 هرادغ و رفانتلاف < سايشلا ءفلاكتو ةبارقلاو فورظارفاتت نمأ|
 * اسر اشسْرَمَو اجافو *ودل ةبارغلاو © ىلعلا ىلا تارّرشتسمأا|

 قئربلا ىف ارسل اكوا ءاوةاسمالاو دق دلاىف ع رمسلا فيسااك ىا

 ىفةهاركلا نموليق *للجالا ىلءلا ندا # وحذف لاو ناعللاو ||

 مالكلاىف و *رظن هيفو © بسذلا فد رمت يئلرجلا ركود عملا

 اهتحاصف عم ديعتلاو تاءلكل ارفانتو فيلأتلا فعض نم هصولخ

 ريسق برق سدلو هلوقكر فاسلاو # اديز همالغ بسضو# فوءْضلاف

 أماذاو #* جم ىرولاو ه> دما هج دما يه مي رك## هلوقو ريق برخ

 دارملا ىلع ةلالذلا رهاظ مالكلا نوكيالن ا ديةعتلاو # ىدحو هنأ هتل
 سانلا ىف هلثمامو #*ماشه لاخ ىف قدزرفلا لوقك ماغنلا ىاما #للحلا

 هونا هماوبا كامالا هب راقي بج ىا هيراقي هوا يح ةماوتا ال اكلمالا

 * اوب رتل مكنعرا دلا هني ٌبلط أت *«رخ الا لوةكلاقتالا ىفاهاو

 ىلا نيعلا دوج+ نم لاقتنالا ناذ اخ ادمن عومدلا ىانيع ا

 راركتلا ةرثكن هو لق *رورسسلا نم هدصقام ىلاال عومدلاب اهلك

 ا هلوقو © دها واه لع اهنم 5 حومس 6 هلودكت اؤاضالا عباتو

 كل ملكت ما ىو الكرظن هيذو ا»* حسا تع ةدهو>-ىعرج ةماج

 ءالكلأ ىف هعالم او *“ حصفطفلبا دوصقعملا نعرييعتا لعاهير دنع

 00 تاماقم ناف فلتةوهو هتحاصف مم لاملا ىضتقمل هتشاطمأ|

 م ام 3 0 ميدقتلاو قالطالاو ريكدتلا نم لك ماع ةنوافتم ا

 1 ب زاكالا 0 ديفا نابي لصلا ءاَقَمَو 28 ظ
5 



 د 3

 راتعالا هلع اطع 3 نس 3 َق 0 0 ا 1 2ع ماعم ْ

 ا“ ىسانملارا تعالاوه كل اهلا ىطنتخ 232 اهم دعب هطاطخغاو بسانملا 7

  امارش ري بيكي 3 د علا ا «تداق راب تعا ظعألا ىلا ةعجار ةعرلم ءأاف ْ

 برهبامو زاعالا و ىلعا كا ا 3ع اضدا هعانمو كلذ :

 ءاغلبلا دنع ىدفلا هنودام ىلا هنع مالكلاريغ اذا اهوهو لغساو هنمأ|
 ثروتر>ا هوجو اسهعشو ة هريم- 71 دا هلل و تاناوي لك اونصاب :

 علب مالك فيلأت ىلع اهب 2 دتوب الا مم 1 قو 0. 8 مالكلا ا

 زارء> ال اىىلا اهعج م ةعالبلا ناو * سكعالو 2 عملي 03 كلا عع ا

 هريغ نم جدلا مالكلا :ريبمت ىلاو دارملا ىنعملا ةيدأت ىق ءاطألا نع

 ىتاعملا لع لوالا نع هبزرحيامو ## ىونعملا ديقعتلا ادعاموهو سالاب |[
 1 هوجو هب فرعئامو 9 نايبلا ع ىونعملا دد_قعتلا 1 هب زرت امو 3 ا

 ىمعسي مهضعبو نايبلا ع عيا ىع عسسل رشكو 6# عب دبلا يع نيسحفللا ْ

 8 دبلا يع ةثلثلاو نايم | © يرجالاو ىناعلا زعلو الا 1

 د 0 ملع لوالا نذل 7 كا

 لاخلا ىب دعم قب اطذ اهم ىلا ىبرععلا ظفللا لاو>ا هب فرعا عوف ا

 | 10 كلا لاوساةعىردلا 2 كال لا < | باو واو داك قصت و 5

 لصفلاا ءاشمألا ارضع العلا ت تاعل مول هل ني لاوحا

 هنال ءاشناواريخ اما م الكلا ن ال ةاوالاو بانطالا هزانالا لصولاو |]

 هلدنال ريخلاو *ءاشناةالاوريكف هشاطت الواهقاطت جراغ هسا ناكنا |
 العف ناكاذا تاقلعتم هل نوكي دقدتسملاو دانساو دنسمو هيلادنسد نمل
 هزلج لوي مفرد وارمدهنامأ 3 دانسالا نم لكو 3 هأنوم قوا 3

 هع اش قدص 9 5 11 ا ةكاعا أب ما !كعا يلع مان 1 مس

 # عئاولا#
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 : اهم كلو ءاطخوأو ريكا داعد تال هّنهاذعد ليقواهمدع هيذكو عقاولل

 قوا ةذاهشلا ف نووذاكلا كلا :نآب درو نوذاكل نيقفانملا قآل
 ها 2ألا عم ةتفناطم ظحداملا 3 مهعز ق 3ك دوهشماوا ايما

 : هللا ىلع ىزما 3ع قءابل 26 ل قدصل سدل اه هريغو ةءعماهمدعو

 " [![قدصلاريغو هيسف هال بذكلاريغ ىاثلاب دارملا نال ؟ ةنج هيما انذك
 | هلءاّريفا الن ونلا نال: انهنعريعفّرش ىلعا عمان ايدرودوددع ىل موال

 ْ » را تاتتسالا لاو

 (| هاز فا ءهم ىملاعلا لزييدقو# اهمزال'قئثلاو ريخلا ةدئاف لوالا ىعستو

 ٍ بكرلا نمسهصتمب نا ىعينيف علا ب دحوم ىلع هيردح مدعل لهالا

 || ىغتسا هيف د ديلا و مكحملا نم نهذلاىلاخ ناكن اف هجاطار دقىلع

 : دكومع همناوقن نسدح هلاملا 5 هضاددّروبم ن ,اكناو 3 مكذلات ادكوم نع

 !|دباكح ىلاعت هللا لاقاكراكتالا بس هديكوت بج 0 ناكناو #4
 ا|نولس عوكل لاوالا ةرملا ىف اوبذكذا مالسلا هيلع ىسعلسر نع
 قالا ام ادتبا لوالا برضلا ىع#ي و نولسرمل مكيلا انا يناثلا ىفو
 :(رهاذغأا ىذت ا مار +ااهملع مالكلا جارخ او ايراكت ا ثتلاثلاواىلط

 لا هباا مدق اذا لئاسلاكل ئاسلاريغ للمخ" هفالخ ىلع جب رت اماريشكو »+

 وجت د دريملا بلاطلا فاسشثسا هل فرشتسف رسل ايدل حوملام

 1 اذاركملاكركنااريغو * نوقرغم مهنا اولظ نيذلا ىف يطا

 8 نا ا“ هر اضراع قيقش ءاج وك راكنالا تاراما ن ىس هيلع

 8 رالود ع دترا هلءأتناام هعمناك اذاركنملاريغكر كنا او*# 3 رمع نك ع

 ٠ ىو 4: اف عَقِب ح هنمدا:سالا الك ىلا تارايتعااذكهو هم 002

 ١ لقب | هللاثدنا نموا ا 36

 ِ ئغ مل هنأ معد ع اوديز ءاح كالودو لدا عج رأ |تدنا لهأ 1آ1لوقو ١

 ْ ةويلو ا: اوهامرغ هن 2 و هدا:ساوهو ىلع زان هنمو .٠ قاثبف الم
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 0 لاو ناكملاو نامزلاوردصألاو هب لوعفملاو لعاعلا سد الد ىس

 ىلاو ماك ةميدح هلايئم ناكاذا هب لوءفملاوا لعاشلا ىلا هدانساف

 رجا هرعبو معمم لب __ٍسوو هبلطار ؛ هينيدع مم اووكز احم 4 سدالؤل مه 7 :

 وحن جرد لوأتا:لوقو # ةنيدملاريمالا نيبو زاجرهنو ماص هراهذو

 رغملا باثن © هلوق وم لمحي مل اذهلو لهامجلا لوق نمرمام

 ني وأ معي ملام زادلا ىلع نق ىشعلا عو هاد غلا رك #«ريبكلا قىفاو'

 معلا ىبا لوق ىف ريم دانسا نا ىلع لدةساهرهاظ دقتعي لهل اق نا

 اةاكتاا * بأ لايألا بذح # عرق ن ءاورْق' هع ريم 3#

 ةعيرا هماسؤاو #7 ىعلطا س 43 هللا ليق هاذفا ** هييقع هلوه زاحت

 ىحاوخح نازا وا © ىلعيلا عمرلا تا و2 ناةةيوحاما هيقرط نال

 ناهثزلا بابسش ىلعيلا تننا ودث نافلت وا # نامالا باش ضرالا ||

 هنابآ مهيلع تبلت اذاو ريس نأرقلا ىفوهو م رلا ضرالا ىب>او
 ل اموي #3 امهسامأ ايهنع 2 مه ءاثبا مب دي اناعا: م يد دازأا

 لدري#خلاب صخر يغو # اهلاعثا ضرالا مما #* اببش نادلول' |

 ةئيرق نم هل دبالو احرمص ىلا ناماه ابو ءاشن الا ف ىرحأا
 كلوقكالقع روكذملاب دنسملا مايق هلا اكذب ونعم وا # ىماكةيظفلا|
 هرو لصو #© د_:ارمالا عره ود دداعوا #8 كيلا ىل تءا> كايمإ])

 ىقاك هرهاظاما هتورودح ةورعمو 6# رمغصلا باشا لثنإو دحوملا نع

 اماو مهتراجن ىف اود ر اذ ىا # م_هتراجن تح راؤ 6# ىلاعت هلوقأ
 000 1 ور دا عما ريس ىأ كت ور نيم كلوق فاك ةيقخا]
 امسح هللا ك ديزي ىا #8 ارظن هن.زام اذاانس> ههحو كل كيزب هلوذو ا

 )00 [ وشو رسام نأ ء قا قا اكمل ىركناو# هيبهدو نإ
 تابنالا ةيسن ةنيرقب قيفللا لعاذلا عس راب دارملا نا ىلع ةيانكلابأ]

 كارملا نوك تأ مز ؛ هبال رظذ هوو هريع ىسانملا اذه ىبعو هيلا

 داس 1 و 4 - ايف يسار ةشيعفف وهف 4 لات هلوق 4“ لعل ا
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 ىلا ءىشلا ةفاضا نالطبا اص هراهن ود ىف ةفاضالا مصنال ناوأأ]

 ثتدنا وك تنقوتب ناو نامانهل ءانبلاب حالا نوكمال ناو. #*4.لقت
 وحب ضَتني هنالو # ةيفتنم اهلك مزاوللاو عملا ىلع لقبلا عسرلا

 هييشنلا قرط ركص ذ ىل ء هلاعشال ٌتاص راهن

 6 هيلا دتسملا لاوحا ل

 || لو دعلا لييخوا رهاظلا ىلع ءانب ثنعلا نعزارت>اللق هفذخ اما

 || تل تنا فيكى لاَو # هلودكظغللاو لّوعلا نم نيليلدلا ىوقا ىلا

 أ| هنوص ماهياوا ةهت رادقموا ٌةنيرقلا دنع عماسلا هيث رايتخاوا ليلع

 أ| ءام دا وا هنيعتوا ةجاملا ىدل راكنالا قأتوا هننكع وا كناسا نع

 | ىفءاضل ظ 1ث-الاوا لضالا هنوكلف هركذاماو © كال ذاوخحن وا نبا
 |١ حاضيالا ةايزوا *# عماسللا ةوابغ ىلع هيبنتلاوا ني رقلا ىلع ليوعتلا

 "| ١ ذ | ذلتسا وا هركح دب كريتلاوا هتناهاوا ىيظعترا ع ظاوا رب ,عتلاو

 لأ هغب رءداماو #3 ىاصءىهو2# بواطم ءاغصالا ثيح مالكلا طسن وا

 [|[بانطملا لصاو # ةبيغا اوا تاطلاوا ملكتلل ماهملا نال راعذالابف

 |١ ىر ولو # وح بطاخم: لك معبل هريغ ىلا كريب دقو ني_ءمل نوكي نا

 ]| روهلغاا ىفيهلاح تهانت ىا # مهبر دنع مهسؤر اوسكان نومرجيلا ذا
 ا عما )| ٠ نهذىف هييعذ هرادع> ال هب لعلاو #4 بطاخم هب صاخن الق

 ادناهاوا مهمل د وا ## دحا هللا وه 0 #وح 2 2 ساب ءا دا

 3 يع مدعأ ةءاوصوملاب و 0 4 ءارشلاو | 8 | كلتا ماهبأ وأ هناكخحخوا :

 | انهم ناكىتذلا # كالوقك دااصلا ئوس هن ةصخخحلا لاوحالاب بطاخحلا ||

 ||| ريرقتلا ةدانزوا مسالاب حب رمدتلا نا_يهتساوا # ملاع لجر سماأ]
 8 مهيشخو *# ود ىضعتلاوا #3 ة.مقت نعاهتس قوه ىلا هندوارو وع

 ( | نيذلا نا * و ءاط+خ ىلع بطاسخلا هيينتوا # مهيشغاف ميلا نمأأ
 دعو يلع 0 مكناوخا مهنور ْ

 ءامعالاو ا 7 اوعرصت نإ مهيراور
: 

 درا دع قدا ع نع ثور كة سبل يذلا ب 3 4 دعا ل فاو م
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 ميظعتلاب ضن ءتلا ىلا هةعد ر ذ لع> اعر هنأ 3 ## ني راد منهجا

 ## لوطاوزءاهئاعداتس#انل ب ءاعسلا كم ىذلا نا # وحن هناشن
 * ني رسالا مه اواكابيعش اوذكح نيذلا ود هريغ ناش وا

 هنماحم ىف ادرف رةصلاوبا اذه « و ريق لكلا هيغل ةراشالابوأأ
 جاثع نش ىنابا كئثاوا # هلوقكعماسلا ةوانغي ضي رعتلا وا #

 دءبااوا ب رقلا ىف هل اح ناب وا # عم اجلا ريرجاب انسعمج اذا
 اذهاود برقلاب هريقتوا # ديز كاذواكالذوا اذه كلوقك طسوتااوا
 هريفجتو ا 6باتنكلا تالذ ملا #«ودن دعباايهوظعتوا# كتهلاركذي ىذلا
 فاصواب هيلاراثلا بيقعت دنع هييثتللوا ياذك لءفنيعالا تللذ لاق اك

 الإ مهبر نمىده ىلع كئلوا *:وح اهلجا نم ه دعب درياع ريدج هنا ىلع ظ

 ىثالاكركذلا سيلو * وح دوهءمىلا ةراشالل ماللابو##نولفملا .هكئاواو
 لحرا كالوةك هَدِيَمَللا سفن ىلا وا ## اهل.تدهو لاك تباطىذلاى ا

 كالودك نهذلا هني دهع رابتعاب دحاول ىتءان دقو # ةأرمانمريخأأ
 قارغتسالاديةيدقو *ةركتلاك علا ىف اذهودهعالُك .>قوسلا لخدا ||

 بيغلا ىملاع ود قيقح ناب ريض وهو # رمسخ يا نان الانا * وحنأأ

 ةغاصلا ريمالا مج وه ىفرعو # ة داهشو بيغ لكىا ةداهشلاو

 لاجرال ةدكليادب لعثادرذملاقارغتساو * هتكلمموا هدابدغاصىا

 قاردتسالا نيد ىفانثالو ل>رالنود نال+روا ل +راهيذ نآاكاذارادلاىف

 هنالو ةد>ولا نعمنع ادرحم هيلعل خدي امنا فرالانالمسالا دارذاو

 ةفاضالاب و عجلات ءثي هقصوماتما|اذهلودارفالاعوتالدرذ لكىععأأ

 اهنعضنوا #دعصم نيناعلا بكرا عمىاوه 4و نب رطرسصخا اهنال

 رسذح ىدبع كاوةكابهريغوا فاضملاوا هيلا فاضملاناشل ايظعت ||
 ماخمأ دلو و اريمتوا # ىدنع ناطلسلا دعو بكر هع 3 د.عوأ]

 1.1 ل ةنيدملاىصقا انءلجب ءاحو ف ع اللف هرب تطول :ءاح أ :



 قلو
| 

 3 ند 8 قف رعلا بلاط نع هل سلو د هئاشل سم لك بجاحدل

 || هللانهناوضروو ليلقت'اوا # اعدل هلناوالبال هنا مهلوةكريشكتلاوا
 31 برزك هاف نكي , ناواك ود ريثكتلاو مظعتلا ءاج دوو يربك

 ٍ دارو الل ليعرو هو ا“ ماظعت ابآ و ريثك ددع وذ ىا# كالبقن 9

 1 اوتذاف و ميظعتللو# اخ نمهباد لكق اخ هللاو 6# وكن ةيعونلاوا

 1 و ا“ انظالا نظن نا ## وي : رييدعللو #* هلوسرو هللا نم برد

 || قي.علا ضي رعلالب ولا مسجلا كلوذكهانعم نغافشأك هاني نك
 كيزانإ ىذلا يبملالا# هلوق شكلا فهود و# هلغشب عارفا 35-

 ل | احدموا ان ددع رح اتااديز وكاص ص#واا#اععمدقو ىأردفناكنظلا

 ودل ادكوتواهركذ لة نيعتبْ يح لهاجلاو ا ىلاعلاديز ىف ءاجو<امذوا

 آل < هلوةكريفمتلاو ا ميظعتلاوا# ةواشغ مهراصبا ىلعو وع ةيعوتلاوا

 1١ عر مخأا ا و را اك وارأو ة#|يطعاموب ناك ادلا سما

 ْ مدق لق نبا ماا هناماماو## لوعشل | مدعو اوهسلاوا |

 تا م

00 

 ظ
 مهأد ضنك نوكلق هعدفتأماو# دنس مان ةدص» ,هؤاقل صفا اماواكورع| ا

 1 نالعمأن 1 نهذ قر ركل 0 اماوهن ءلودعال ع ل 2

 ناو. هنو ةيربلا تارالاققلا و ها روكح هتلا | اهب وشن "تيما نق

 0و بج جس

 ' 5 0 ءاج ودل و ةدانزلو هذم 00 اماو ع دااخ كن دص ا

 ا ع قلو ا زا كايا رادع >اعم لاق: اا
 || باوصلاىلا عماسلا دروا#دلاخن> مولا تءاجوا ورع متواو ريعف دير
 1 ل ا جال مك فرمدوا * ورعال ديف ءاجودل |

 ال واديز ىتءاجوح كيكشلا وأ كشلاوا « ورك لب ديو ىنءاعاف واو
 مم جاو

 ا ريطتلاوا لؤافتلل ةءاسملاوا ةرسسملا لبعتلاماو 9 داجب نم دسم |
 |١ كفل 3 ل ىن ةعساو لل 1 لاو دلك ؛الاماو 36 كعب داضرادق اورتن كزاذ ا مل
 || مدقيدقورهاقلا دبع لاق # كلذ ولاماو هيذلتسي هناوا 6# رطاخلا نعأ



 ا

 ىااذهتاقاناام ون ىنلا فرح ىلونا ىلء فلا نيحلاب هصيص# همفبإ
 مدسسسسسلل

 ان اامالو ىريغالو تاقاناامحص ملاذهاو ىريغل ل ووم هنأ عم هلقا ىل

 ادر صضيصخال ىأب دقفالا و اديزالاةثيريطاناة امال و.ادحا,تنأَر

 #:كتحاح ىف تيءساناو ل 4 َ ةكاذلا اًشمواهب هريعدأر قنأ عر نم ىلع

 قأندوو ##* ى دحو ودع نال ىلعو ىريعالو هع لوبلا ناي دكاوو

 وخايفنم لعغلا ناكاذا اذكو * لي زا ىطعي وهو رككللا ىوقتل

 ةنالتنا بذكتال نماذكو بذكتال نم بذكلا ىئلدشا:هناقبذكت النا
 ضيصخت دافار 3 ىلع لءفلاىّتَّنآو ** م كا هيلع 0 داك
 ذةقاووان الخ رالوا ه ةأسحاال يآ ا لجيروخ مب بدااولاوا لم زا

 ري دعت : زاجنا صاصت <ىالا كفن ب مدع لا كاف هراالا تالذ ولعل كك ||

 الاو ردكو ل اناودت طق ىعم لعاف هنأ ىلع | روم نضالاو هنوك

 ىئلسأو ماقدي روجر 8 ' لوا ردع لوس خاك زاج م ؟لخا 10 هن الو

 لوقلا لعىا ا وا نذلا ىوججا ورسساو تاب نق. هله ركذملا

 فال ءاوش هل بيسالذا صيصخخلا ىتثي الثا ريعشلا نع ل ادبالا
 ىءاج لج راناوةكعنام صيصخلا نم عنئبالثا هطرسبو لاق م# فرعملا

 عانّتمالف لوالا ريدعتلا عاما © باباذرهارش مهلو3 نود صام ىلع

 دقذاو هلامعت سان اظمنع هوْتلف ىناثلا ىلءاماوريخ الر هم ا دارنا

 هجولاف رح تاناذرهأ اي هوأو ان تمدح داض نوت هعالا حسد

 ءاوسىونعماو ىظفللا لعافلاذارظذ هيذو #3 هريكذدب , رمذنلا ناش عيت

 ىطعللانودىو: كلل ميدعت زي ودق امه اج لعميد ||| ع تدلل

 اي 'هريغب هل وصل مي دقتنا ري دست الوز صيصخفلا ء ءاقذا ميسدال مث م 3

 وه نم برعيو لاقم ريخالرش رهم ا دا ارينا عاما يسال م36 هر 5

 هه نم هدكن لااحلاب هه.شو ريعذلا ىء_ئدتقل ىوعتلاف عاق كلَ مأق

 الوتءإدج هنا مكحي مل اذهلو ةيبغلا و ب اطخلاو ملكتلا ىف هريغت م دع
 ف ريعو لل ل مزالل 3 هك 5 ىرباغو 7ع ءاسمأا ىف اه:اماعم لف وع

 #ودع#



»4 
 يي 111111111111 لا

 ١ ا ريع نم دود تاو لخعتال تاا ىعمع دوال كريعو لدببال كال هود

 ||| لوح رخاولام فال مدي ل نلستا لكود مويعلا ىلع لاد هلال مدقب
 || كلذو درذ لكن ءالدارؤالا ةلدج نع مكللا فن ديغب هناف ناسنا لك قي
 دلو دعملا ةلمهللا ةبجوملازال سبس تلا ىلع ديك أتلا ميجرت مزليالثل
 لك نودةءلخا نع مكملا ىف ةمزلتسملا ةيشرجلا ةيلاسلا ةوقىف لوما
 أ! | درذ لك نعىننلا ةيضتقملا ةيلكلا ةبلاسلا ةوقىف ةلمهلا ةيلاسلاو درف
 || 4_1 نع ىلا نالرظن هيفو * ىنلاقايسف اسهعوضوم دور ول
 فيضا|مىلا دانسالا هداؤاامنا داما ىف درذ لكرعو لوالا ةروصلاىفأ

 نالو اديك أت ال اسيسأت ن وكيد اهيلا د انسالاب تالذ لاز دقو لك هيلا[
 اذان ةلمخعا نع ىنالا تدافا دف درف لكنع ىالات دافا اذا ٌميِناثلا
 (!| اناوؤ ناكت عاذا ةيفنملا ةركتلانالو اببسأت نوكبال ىناثا ا رع تلج

 ]| لك ذلك تناكنا رهاقلادبع لاقو # ةلم60ال ةيلك ةبلاص ناسذأ مهمل

 !ا| ةصاخ ل وعش !ىلا ىلا هجوت ذخآ ل مهاردلا لكوا مهاردلا لكذخأ |

 ]1| تالذ لك## تبسن ما ةواصلاترمصقا نيديااوذ هللاقال مالسلا هيلع

 أ **عنصا,ل هلكاينذ ىلع##ىعدترا يللا ماتدعصا دق ##هارقدباعو## نكي ل |

 ١ ة2رهاظلا ىذتعم هلك اذه كدا ميدعت ماوملا ءاضصنق الق يح اناماو

 ٍ "| مهل وةكرهلطملا عضوم رعضملا عضويف هفالخ ىلع مالكلا جب رخيدقو
 ا
1 

 ١ ديز ىهواوه مهاوقو #*# نياوهلا دحاىف لجرا عن ناكمالجر معن ||

 ىلاذا هنال مماسلا نهذيف هيةعيام نكشتا ةصقلاوا ناشلا ناكم ىلاعأ ||
 ةهيانعلا لايكلف هر شا مسا ناكناف ** سكي دقو هرظتنا نعم هنم مهشي ظ |]

 هبهاذم تبعا لقاع لقاع ك2 هلوقكع يدب مكحم هصاض خالي ا © |]



 *ع
 ريصو #3 ةراص. ماهوالا كرتىذلااذه #4 اًوزرم هاَقلَت لغاج لهاجو

 ءادنااو ا ارسدبلادقاف ناكاذاام عما سلابمكهنلاوا## اقيد:ز ريردقلا ماعلا
 اذه ريسع نم هيلعو هروهظ لام ءاع داوأ هتئاطقوا هتدالب لاك ىلع

 ترذظ دق ىلتق نيديرن # هل كنامو عشا ىتالاعت # بالا
 #رودلا هللادحا هللاوه لق و < نيكملا ةدانزلف هريغن اكناو كلذ

 ىف ع ورلا لاخ داوا ## لزن قحابو هانلزنا قابو #3 هريغ نم هرعظنو

 ءاغللا لوق امهأ ثرومأملا ىعاد دي وقتوا ةباهملا ةدرتو عماسلاريعذ
 هللا ىلع لكو:ةت.ءزع اذاف#هريغ نم هيلعو #اذكب كره أ, نينمّؤملاريما
 ىاكسلا لاو *# اكانا ىداعلا ل دمع ىهلا ## هلودك فاطعتمالاوا #
 باطالاو ملكدلا نهلكل ب ردلا اذههبالو هيلا دنسملاب صتخم ريغاذه
 قاعللا ءالع ةّدع 0 اذه ىد#ت و رخ الا ىلا لقي اًماطم ديِيَعلاو

 رييعتلاوهتاغتنالا ناروهشملاو #2 دمئالاب كلا لواطت # هلوقكاتافتلا
 1 ذهلو !ةهلط رمان دنع زجل ادد ةقالثلا ود قوز يمن ل
 ىذلاديعاال ىلاموذ# ىلا عت هلوق ب اطخلاىلا ماكنا: نم تاعتلالا لاثع

 راو كبرا ]صفرثوكلا ا ةيطعاللا #ذيغلا لاو #نوحجر هيلاوقرطف

 باشل اديب ##بورطنا دا ىف ىلق كيادط #ملكتلا ىلاب' طخلا نمو

 اتيداوع تداعو 8و اهيلو طشدوو ىلهل ىعلكي 3 تدشن َناكوَضَع

 # مهب ني رجو كال لاى منك اذان ح ## هَديغلا ىلاو # بوطخو

 *# هانه ةاراص ريت حاب رلا لسراىذلا هللا# وح ىلكتلا ىلا ٌةبيَعلا نمو

 اذا مالكلانا ههجوو # دبعن كانا نيدلا موب كلام 6# باطلا ىلاو
 رثكاو عماسلا طادنل هد رط3 نس>١نأك بولسا ىلا بولسا نم لدن

 ناو ةدئافلا فاك فئاطلب هعق اوم صت# دقو هيلا ء'ةصالل اظاقنا
 لا.ةاللاكر عد سفن نم دج رضاح بلق نع دجلاب نية اركذاذا ديعلا

 كلذ ىرق ماظعلا تاّصلا كل:نم ةفص هيلع ىرجا اكو هيلع

 1 «او ا 1 صرخ



 د
 0مم تيس اا اتببسا

 ةناغب 2 باطاحلاو هيلع لاقالا تحوي دك ءازملا مول

 نطالا قات ىذتعملا حا كف 5 نو 00 5 تامهلاىف ةناعتسالاو عوضنلا

 د هنأ ىلع اهيش 1 هدأ ع 3 الخ ىلع ل ىله بكري ا|مربغب

 مهدالا ىلع كنلجال ادعوتم هللاقدقو ياسحللا ىزيعيقلا لوقكدصقلاب
 ل || ىفريمالا لثم ناك نم ىابهشالاو مهدالا ىلع ل -ريمالا لثم
 بلطتيامريغي لا بلاوااك دغصي ناال دقصإ نايريدع ديلا ةهطسبو

 ىلا عت هل وك هل مهملا واهلا ىلوالاهنا ىلعا هو ريغ ةلزيمةلاوس ليزيش
 ىلاعذ هلوقكو # ياو سانال تقاوم ىه لق ةلهالا نع كنولثسي#
 ىايلاو نيب رقالاو ئيدلا وال ةريخ نم هش |أم لق نوع شيا ذاع كواتسد

 ابنت ىضاملاذشغلب ليقتسملا نعريبعتلا هنمو# ليبسلا نبا ونيك اسملاو
 تاوعسل ىف نم قعصق روصلا قو 2 مودوا ودل هعوقو قةحن ىلع

 مول كالؤ الع هوكنو #* عد اول 1 دلا ناو د هإثهو 3 ضرالاىف نمو

 هل دقو ضوملا ىلع ةقانلا تضرعوحنبلقلا هنمو #4 سانلا هل عومجت
 اع .طل ارابتعان 6-5 ْنأ 4 قححلاو اولطم هريع هدرو اهلاطم ىف اهبل

 اهدول ىاا# هءوائوس هضرانوأن 0 1 . واجر هريغم هيه و3# 6

 اعايسلاندلا تايطاع نإ: كحدرالاو

 ه#« دنسلا ل اوحا 03

 37 قييم ذب الوم و فانتم ى راو نضر دنع اع
 اهدا“ دي ناو الحم نا هلودو ديز اذاف تد>رخ كلذ ووو

 هلوذو 7 ىر هجر نتا نوكلمت مهنا وللق 6*3 ىلاعت هل وو اه:عاناو

 نم دبالو ىرمافوا لجأ ىا نيسمالا لح ## لبوجريصف # ىلاعت
 نع مهتلأس نئاو # و ققحم ل اوسل اباوج مالكلا عوقوك ةئيرق
 ديزي كءيلو # ود ر د_ةءوا # هللا اويل ضرالاو تاوعسلا قلخ
 اليصذتم الاجبا دانسالا رركس هفالخ ىلع هلضقو *ةموصأ+ل عراض



»« 

 هع لوص لعافلا ةذرءمنوكي و ةلضفريغ ديزي و ع وةودو

 ناوارمع 10 رك ذاماو # هركذ ىف عم. هريغ مالكلا لوانال : هيقرتمريع

 ةدافا مدع عم ىبسريع هنوكلف هدارفاأماو # العذوا اعسأ هنوك نيعّ

 ددسع2 3 العقهنوك اماو 3 - قاطنم هوباديزو# ىببسلابدارملاو مكملا ىوقت

 اناكوا 7 هلوةكددحجتل | هدافاعم هحو سصخا ىلع ةعاعلا هتمزالادحاب

 ةدافالو اوهأ هنوكامأو#7 مسوتي مهذب رعىلااوث»ي## هلي مق ظاكع تدرو

 قكلا# انيرص تورمضلا هردلا فلأي ال هلودكح امهم دع

 اع ةنريلف يو لوعفءلعفلا د يقتاماو *# قاطنم وهو اهيلعأاا

 عنالق هكراماو * ناكال ا ةلط:هوه اًقلطنم ديز ناكو ىف ديقملاو

 نيبام ةفرعع الا فردثال ت ارا عالف طرشلاب هدي.ةت اماو ## اهم

 رظذلا نم دبال نكلو وعلا معوق كللذ نيددقو لصفتلا نم هلاودا

 مدعنا لدا نكل لا.قتسالاف طرشلل اذاو نافواو اذاوناىف انهه

 "اف رداب :ل1ناك كلذ او ملا اذا لصاو طرمشلا عوقوب مرا

 ان اولاق نسما مهن ءاج اذاف * وك اذا عم ىنضاملا ظْغل باغو نال

 0 دارح ان ال 36 هعءم نمو ىسوعاو ريط ةميس مهبصن ناو هذه

 #اهملا ةمستلاب ةردان ةئيسلاو سذخلا فذ رعت تفرعاذعاو َهَدلَظَملا

 بطاخلا مرج مدعاوا الها م طل |قنا ليعتس وم ركناذهمأو

 4 هان نايل رهو د« ردك ذا تق دصن ا كيذك 000 ٠

 طرمشلا عل ةبام ىلع هلاعثال ماعملا ناري وصنو حبو ةلاوا ## معلا ذو

 مكذع ترعطت فا # وح لاحملا صر هناك هضرف هلا تاصا. 5

 بيلغتوا ## رم دكلاب نا ١ 5 9 #5 نيد اموق مخ 1 عض كذا

 اناا بدر قمل كناو< ا ءذ هلووو فضت 1 ىلع هب فصت :ملاريغ

 تنكو + لأ ةوكوق فى ري بلو من دب ىلع
 هوغو ناولا هنمو * نواهذ مو3 مح تأ ل ىلاعت هلوذو نيتتاَعلا ن

 ل كح ىاج نم لك ناكلا.ةسالا ىف هريغب سها قيلعتل ايهذ 0

 « هيلعو ل



 د6 د

 لسا اريغ ناراك ةتكنلالا اذضذل تالا ذ ىنلاخالو هلال هيلع

 || د_ةاعلا نس ترغظ ناوحن هعوقو ىف ٌدبغرلا راهظاوا لؤاغتلاوا

 هابا هرو ةترتنكي ها لوص> ىف هّيغر تيطع اذا بلاسطلا ناف
 ضي رعتللواىاكسلا ناقا:ص# ندرا نا هياعوال صاح هيلا لحي امب رف

 ىلاعت هلو3 ضيرعتلا ىف هريظناو كالع نظبحل تكرشا نمل * وكن

 * كرطف ىذلا نوديغتال مكلامو ىا قرطف ىذلا دبعاال ىلامو *
 هحو ىلع ىلا نيط الا عامسا هتس> هجوو نوعج رب هيلاو ليادب

 || نيعيو لطابلا ىلا مهتيسنب حج رصتلا كر وهو مهيضغ ديزيال
 أ[ دي ريامالا مهل ديريال ثيح محصنلا ضاحتا ىف لخدا هنوكل هلوبق ىلع
 || مدع مزايف طرسشلا ءاقتئا عطقلا عم ىضاملا ف طرمشلل ولو * هسفنا
 | « ود َّق عراشملا ىلع اهلوخ هدقداهتلجت ق ىضلاو توتبلا

 |اىضعاع5 لعفلا زارقنسا دصقل * متنعل مالا نم ريثكىف مكعبطإ ول
 !| ىرت واو * وح قو#* مهب ئز هس هللا * ىلاحت هلوذ ىفاع اًءقوف انو

 فال_>ال نع هرو دصل ىضاملا ةلاززم هلي زا * راثلا لع اوعقوذا

 || راض عسالوا * اورفكن يذلا دوي اعر * ىلات هلو ىف اىهرامخا ىف

 ؟| ةروصلا كلتا اراض حسا * انادعم ريثتو * ىلاعت هللا لاق ام ةروضلا

 || مدع ةدارالف هريكتت اماو * ةرهانلا ةردلا ىلع هلا دلا هع دبلا
 0 0 محلا وا * رعاش ورعو نأ بز كلا ودك دهعلاو ريصملا

 | ىضصولا وا ةفاضالاب هصيصخت اماو * ريم هلل وا 4 نيفتلل ىده

 | الاف همن رعتاماو #زىيسام,رهاطة دك راماو يدها 2 لمأا
 || هلت ثمرخاب في رعتلا قرط ىدحان هل مواءم سما ىلع ال> عماسلا

 أ| في رعترابتءاب قلطنااو رعو ءكوخا ديز وح ثالذك رك> مزالوا

 || ' ٠ ىلع سنجلا رمصق د_فب دق ىناثلاو اههسكعو .نسنإاوا دهعلا

 مم ايامك مجاءاشإو ةقريم الان نتا || لسيقو عامل اورعو
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 مسالا اهتتاالدا ةيريغلل ةدصلاو تاذلا ىلع هتلالدا ءادتالا نعت
 مسالا بحاص ةفصلا هلىذلا صخضشلا عملا ناب درو ىبسن مما ىلع

 اهتيلعفواهتيعماو ماه ايبدس هنوكاوا ىوتالذ ةلج هنوكحاماوأأ]

 هميدقتاماو ىماه مها هيلا دنسملاركذ نالف» ريخ ًاناماو مصالا ىلع ا
 ايندلا روجخ قال ىا لوغ اهيذال وحن هيلا د:سملاب هصيصخلقا ؛

 ىف ثيرلا توبي دقي اليل هبف بيرال ىف فرالا مدعي 3 اذهلو ١

 تنال ريسخ هلا ىلع مالا لوا نم هيبذتلاوا ىلاعت هللا بتكراسأأا
 ركذ ىلا قي وشنلاوا لؤافتلاو ا * اهراسكل ىهتنمال مهههل هلوقك 1
 ىهدلا عش * اهتمت ايندلا قرشت ةثلث * هلوقكدسإلا دتسملا|]]

 هلق ىذلاو بابلا اذه ىف ركذ ام ريثكه يشن * ريعلاو قحءاواوأأ]
 نءنا اذا نطمعلاو اههريغو قذحلا وركحزنلاكامهب ص: 1

 انه ريغ ىف هراشعا هيلع ىدع ال ام#:5 كل ذ راتعا

 ' دي لعفلا تاقلعتم لاوحا # 38م

 هعم هركذ نم ضرغلا نا ىف لع اغلا عم لعغل اكلوعغملا عم لعفلا 1

 ناكَنا ضرةلاف هعمركَذي ىلا ذافاةلطم هعوقو ةدافاال هب هنسلت هداج |

 لوعغم هلر دعب لو مزاللا ةلازيم لزت اقملطم هنع هيقثوا هلعاشل هتاثاأ]
 ةيانكاةلطم ىلعقلا لدي نااما هنال نان سذوهو روكذملاكر دلل نول

 ىلاعت هلوقك ىت كاالوا ةنب رق هيلع تل د صوصخم لوعذم اًقلعتم هنعأ]

 اذا مث ىاكسلا ## نولعنال نيذلاو نولعي نيذلا ىوتسس له ل * |[

 مكهلل اعؤد ميعتلا عم كل ذ دافا ايلالدتساال اباطخ ماقملا ناكأ]
 ** هادع ظيغو هداسح و ح# # هللاب رعملا ىف ىّرحلا لوةكلوالاوأ]

 كرد يف ععموذو هب ؤروذ نوكي نا ىا # عاو ععمنورمص.هىر نا
 هزيخ ن ود ا اىالا هو او يسا ىلع هلا دلأ هرهاعظلا هرامخ أو يا 1

 فذملامثئارقلا سدي ريدعتلا بجوالاو اليدس هتعزانم ىلا اودحالف ا

 كامب



 ا

 اببرغ هي هقلعت نك اع ديشملا لعفلا ىف ام ماهبالا دعب نايل اماأأ]
 0 5 1“ وع ندع ع نيعجا مكيدهل ءاشولف تن و :

 تنسواف * ىر كفر قولا 3 نع و َ هلودأماو دع د امو

 ,امآو قدما ءاكبلا لرالاب نا هده سلف * ارك ت بسطت ب يبا نأ

 لما نم ىع تدذ مو)هلوقكءادتبا داره اريغ ةدارا:مهوت عف دإ
 لبق مهوتامم را محلا ركذوا ذا (مظعلا ىلا نززي> مايا ةروسو# ثداح

 ١ 1 31د طرأ هنالاماو مذخعلا ىلا 7 5 لا نا: دءبامرك د

 املا لاس اراها هظنا عد ىلع لمشلا عاقبا نوذكتي هجو
 دولا و يكبح َق كلدح 00 1 ولا ا دو) هود دككص هيلع هعوقول

 بلطذ حوددلا ةهجاوم كرت نيل نا زوجي و(الثح مزاكملاو

 000 ا!لكىا لولاه. كنم ناكدق كالوقكراصتخالا 4 مج.هتللاعا و هل لم

 . مايو دنعراصتخالا در اها والكمال سلاراد ىلا وعدي هللاو 4 0 (

 كتاؤزىا .كيلارظنا قرا ه4هرتاطو ىف ذاىا هيلا تيِغِصا نون هب

 ناعهتسالاماو ىل كامو كبر كنعدواق واع ”[صاغلا ىلع ةياعر 9

 ىام ئأرالو هنمتسأرام اهنع ىلاعت ئضر ةشداع مما ١

 ىف أطشلا درا هلع هوو هلوعقم مدسقتو ىرخا هتكتلاماو ةروعلا

 ديز ريع هنأو اناسأا تقرع كيا دعتعا نأ تقرع ا ديز كالوقك نييعتلا

 اديزامالو ةرغالو تب رمض اهزاع لامال كل ذلو هريغال هدكأتا لوقتوأ ||
 نيس 1 وذ نأ ادكأتو هتقرع اديز وح اماو م ع 17 تماطل

 دش الق مه : هانيدهف دوماماو وكاماو صيصخخكالاو بوصنلا ليق

 ميدقتلل مزال صيصختلاو ترسم ديزب كالو كل كو صيصختلاالا

 ةدايعلاب كصد هانعو نيءتسا كاناو ديعذ كانا ىف لاش 0 اءناغأ[|

 دش و هريغ ىلاال هيلا ةانوم 0 هلل ىلاال ىو ةتافتشلل |

 هللا مس ىر دهب اذهلاو مدعملاب اماعشا صيصخلا ءارو عيا ىف

 هنابو ةأرقلا هيف مهالا ناب بيجاو كير ماب أرقا .دزواو ارْخْؤ

022 
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 هتالوء**ضعب مب دقتو ةءارذلا دجوا لوالا ىنعمو ىناثلا ًأرقاب ىلعتم ل

 و2 ىف لعام لاك هزع لودعلل ىذتهمالو ميدهتلا ةلمصأ نال صعد ىلع 5

 نالوا انغرد ادبز تيطءاود ىف لوالا لوعغملاو ارع ديز برمدذإلل

 ناي الال_خاريخأتلا ىف نالوا نالف جيراخلا لتق كلوقكمها هركذأإ
 رخاول هلاف هنايا متكي نوعرذ لآ نم نمؤم لجر لاقو وحن ىتعملا||
 - مهن 7 مهغب يف مكي ةلصن رم هنا مهرتا نوعر ذ لا نءأ]

 ىشوم عم 2 هكدمفت قف سجواف م ا ةناعر 7

 4*» مصقلا

 ةفصلا ىلع فوصوملاسصق ناعون امه:*لكو قيقح ريغو قيقحألا
 م لوالاو ةويكحا أب 9 ونعملا دارااو فوصوملا ىلع هفعصلارصقو 7

 داكتالوهواهريسغب فصال دنا ديرااذا بناكالا ديزاه وح ىيدحلا ١

 دي زالارادلا قاموحريش كىتاثلاو ءئشلا تافصب هطاحالا رذعتا دجوب ||
 قيةطاريغنم زوالاوروكذملاريغب دادتعالا م دعل دفا ابملادي دصقتي دقو |
 صيص## ناثلاو اهن اكءواىرخا ةهعصنو دد_ةصلإ رع صيصخ :

 لوالاب بطاكاوناب رنذامه:* لكشف هاكموارخ اسما نو درمان دفصألا

 عسطمل دارذإ رمصو لوعسلاو ةكرشلا دةتءي نم لكى د

 مكح بلع باق رمصق ىلا وسكعلا دةدعي ن ه ىنثلا و 0

 ىلءفوصوملار يصق طرشو ني. عر مص ىعمل وهدنعاب واستواب طال

 نييعتلا مه قوام« هانت قع !ءلوو نيؤصولا ىفانث مدع ادارؤا هعصلا

 رعاش دي زادارؤا هرمصق ىف كلودك فط ءلااهنم قرط دقللو عاأ]

 اءاَق | انوا دعات ال عاق ديز ابلقو رغاش لع اد نزاع ولا ناكأل

 اهئموديز لد ارعاش ورعاموا ورعالر عاش ديز اهرمصق قو 0 لب

 ىفو ماقالا ديز امو رعاشالا ديزام هرمضق ىف كلوةكءانثئسالاو ىلا |[

 تداكدي ز اغا ٠ رمصق ىف كل ودك اعااهن 0 ءاش ام اهرهقأ]

 لوعل الاو أم ىءمءدل ماتا ديز ماقام ١ اهرمصق قو ًءاَق ديز اعاو

 |+بملاالا مكبلع مرحام ءانبم بصناب هيما مكيلع مرحامعا نير سفملا

 «وهوالا



 كو

 || هدب ركذيام تابثال اما ةامعلا لوّداو ىمامل مذرلا ةءارقل قباطملا وهتو

 املا ازلاانا##قدزر فلا لاقدعم ريعذلا لاصفنا نوكلو ها ٠ اوسأم قلو

 ١ كالوفك مدع: |ااهنم مو ىلا. 8 اانا مهباسحا ن ع عوأدي عع اعاو رامذلا

 ا «ىات م قرطلا هذهو كيهم ت.ةكانا اهرمهد قوانا 0 < هرمضق ّق

 أ|.لوالا ىف لصالاو عضولاب ةيقابلاو ىودقلاب عبارلا ملال دق هوجو نم
 [|.ليق اذا باذطالا ةهاركآلا كريبالف سماك قنملاو تدثملا ىلع صنلا

 يكب رسقتلاو وعلا لب دئزر
 ونوركو وغلا | ديؤوا ضورغلاو

 ا ركب

 ١ تاع ؛١1 ىلع صخ دلل يشاع لا قو هود وأ رغال ود 1 مع ديز انه 5لوهت و

 نوكنالا نا الب ىلا ظرتس نال واكلا عمال ىقنااو لوو

 ىنتأب وهو ىسقال ىعقاناامنا:لاَميف ئيريخالا عماجتو اهريةناهلتق
 ؛عرملا نع ديز مهتما لاقي ايدي حررمصم ريغ امهم قتلا نال ورعالا]]

 فص ولا نوكي ال نا ثلاثلل هتءماحم طرش ىكاكسلا لاق ورعال
 |١ رهاعلا دبع لاقو نودع يذلا بيعت تلاعأ #*و2 فوصوملاباصن##

 قالا :لبصاو.برقا اذهو هريسغ ىف نسحب اك صتخلا ىفب نسال

 ثلاثا ىفال_ هركنب و يطاخملا هل_هجي ام هل ليعتسا ام نوكم.نا

 هدّوتعا اذا ديزالا وهام ديعب. نم اكشن 0 دقو ك.حاصأ كالودك

 هل لبعّتسنفق ىسانمراشءاللوهيلا ةازثه مولعملا لزعي هدو امهم هريغ

 |١ |هادعتبال ةلاسرلا ىلعروصهم ىا لوسرالا دمامو وح ادارذا ىناثلا|]|

 | هانا مهراكنا : هزم هك الدم مهمادتعتشا لون كالصهلا نمربتلا كا

 | كوسا : نا نيكئاغلا داقتعال # انلثمرشبالا ميتا ثا 8 وحن اءلق وا
 نا مهلوقو دا دلاسرلا ىوعد َ نيبطاخ ارارصا عمءارشب نوكبل ٍ

 ميللال هتيكب دارب ث ربعي مصخلا ةءاراحت نم مكلثمرشبالا نكي
 0 00 رقن 50 معا 1 ل كلوخا وهاغا كالوتكو : هلاسرا ءاتنا

 ١ هروهط اخاف مولعملا ةأرم لوهجملا لاب دقو .ه يلع هعقزت ناإ#

 | مهنا الا * ءاج تالذاو 36 نوحهطصم ندمتامنا # وحن ثلاثلا هل لوعتنسف



 ا
 ا 11770017 ا اتا 177171 710 ل طن انة 3517: 1157+ 2: تكن 71:1 17:1 10137171 ا تااااسساا سه سمسم

 فطعلا ىيلعامنا هي رَمو ىزت ام ادكؤم مهيلع درال * نودسفملا ,هأأا

 ركذتيامنا «وحن ضي رعتلااهءقاوم نس>اواعم نايكملا اهنم لوب هنا |
 مانهبلاكمهلهج طرف نه رافكلا ناب ضيرعت هناف * ب ابلالاولوا |
 ىلءريخلاوأ دّتبملا نيب عقب اك رمصقلا متاهنم هعيطك ىهنم رظنلا عطف ||
 روصقملا رخو ءامملسالا ىنذ اههريعو لعافلاو ىلععلا نيد عدن هام آ

 ارعالا برض اهو اهلا اههي دقت لقو ءائتتسالا ةادا عم هيلع :
 عيا هجوو ا ي.ءامت لف ةغصلارمصق همازاتسال ارع ذديزالاو ديز 1

 ماع كافه ىثأ موهو ردقم ىلا هجوت عرغملا ءاممنسالا ق نا نأ

 رصقلا ءاجالاب 'ىن هنم بجوااذاف هتقصو هسنج ىف ىتثسلل ىسانمأ]]
 هعدوت زوكالو ارع ديز:برسذ اعا لؤدت هيلع روصةملارشوداما قوأ#

 الة عما عانمما قولي رضقلا ةداقاىقالاك ريغ و سا:لالل هريغ ىلعأا

 هي ءاشنالا

 ةرثك هعاوتاو بلظلا تو لصاح ريغ انولطم ئعذتسا انلط ناكنا ||
 لوقت عملا ناكما ط مشيالو تيل هل عوض وملا ظغالاو نتلا اهتم[
 رعي ثيح عيعش نم ىل لهو ىلهب ع دقو امون دوعي بتا.شللا تيل .

 فور ناكيكاكسلا بصنلاب دف ىيتأتوا ومن ولب و عيفشال نا[
 امواوالواو ةزمغ ءاهلا بلعب الاو اله * ىهو ضيخختلا و * ميدنتلا |[

 دلوتيل ىلا نعم امه ديك نيئدي لا اموال عمنيبك صايهنمةذودأنأ]

 وك ضيضحملا عراضملا ىفو اديز تمركا الهو ميدذتلا ىضاملا ف هنمأأ
 بصتتاب كروزاف حا ىلعاود تيل مكح ىطءيذ لعلب نيدقوموةنالهألا
 هل ةعوضوملا ظافلالاو ماهفتسالا اهنو لوصحلا نعوجرملا دعبل

 ةزمهلاف ناباو دو ىتاو ياو فبكو مو ىاو نمو اهو لهو ةزههلا
 كلوو كحروصتلاوا معاق ديزاو ديز ماَقا كوك قي دصتلا باطأ
 معي مل اذهل]و قزا َّق ما لكما ةساكلاىقاو 0 مأ ا َّق نسما

 لع شناك اهياناموه ايافلع لو تف رع ارعاو مأَك دزاأ]

 *« ىف#
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 || اديزا ىف لوعغملاو اديز تب سذتنا!ىفلعاشلاو اديز تب أ ىف
 || ورع لهو ديز ماق لهو# بس قيدصتلا باطل لهو تيرضأأا

 || نال تب سن | ديز لهشو ورع ما ماق ديز له عما اذهلو دعاق
 هت رمض نود عقلا سعب قيدصتلا 5 ]وصخ ىعدةسإ ميدعتلا

 || فرع لحر له مجد ىك كسلا لمحو اديز لوترسسغلا ب دهن زال

 || له ناب اسهحد هريغ للعو فرع ديز له مجعنال نا همزليو كلذ

 || ماهغتسالا فاهعوقو ةرزكلا اهلق ةزرمهلا لرتو لصالا ىف دق عم
 ١ وهو اديز برضا ١ له ع1 الف لامع الان عر ايضملا ضصخو هو

 أ اهم قد دصتلا صاصتخالو ٌكوخاوهواديز برسضنأ محدن اه كوخا

 | انامز هنوكامي صاصتخادي ماهل ناكلابةّتسالاب عراضملا اهصيصختو
 || نمركشلا بلط ىلع لدا * نورك اش متنا لهف ناكاذهلو لءفلاكرهظا

 ْ تباثلا ضرعمىد دنس امزارنالنور 1مل لهفو نوركشت ل هذأ|
 || توبشال ناكناو *نوركاش متنافا نمو هلوص ةيانعلا لاك ىلع لدا
 ال اذهلو كلذ ىلع لدا هعم ا 1 ةْردهْلا نم لعشلل ىع دا لهن ال

 ىو هطي ب نامسف ىهو عيلبلا 4 هالا قاطنم ديز له نسالا

 : 0 هدود+وم هكر لإ فها 0 ىشلا دو+و اه! بلطإ قبلا ْ

 1 يعادل عك رطالهاناوذك ءىشا ! 'ىش دوجو اهب باطإ ىلا ىو

 ]| اناوذك مسالا حرش اب بلطيف لبق طقف روصتلا بلطل هبق ابلاوأأ
 | ىف ةطوسبلا له عقتو ةكرخلا اه انا ودك ىعمملا ديه اموا ءاقتعلا ام |
 : رادلاىف نم اماووك عءلاىذل صخخشللا ضراعلا نمو امهنان تدرلا||

 | ءايشالا سانجا ىاىتا كدنعام لوشن سذملا نعامب لكس ىاكسلا لاقوأأ

 1 هب 0 دي زام ل ودهن صولا نعوأ هوو تاعك هبا وجو كل دنعأ|

 . ىا ل اريج نم لوقت 17 ىوذا نم سنا ةرع نع رو ميركلا ١

 ١" ىف ةكررعألل دحا ريعاع ىابو رظن هيذو ىج ما كلم ماوه رشبا|)
 ٍ كا نادكا مأ ندمت ىفا افاق مريخ نيد رغلا عا 0 امهيعل حا 0
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 مه اننا ك لس ارا ىب لس # وحن ددعلا نع مكبو مالسا ا هيلع
 ( نانابو نامزلا نع ىو ناكلل نعنيابو لالا ند فيكي وهند هدا نغلأ

 || موي نانا لكس © لثم مقت"ا عضاومىف ليعتسإو لق ليتيملا 6
 | © مش ىلا مكثرح اون أذ * ودث فيك عم ةران ليعتسإ ىتاو دعا
 تانلكلا هذه نا مث # اذه كل.ىنا يو نبا نم ىنعع ىرخاوأ|
 »© كنوعد يود ءاط.ئسال اك مايهفتسالا رثغ ىف ليعتست اما ريثكأ]

 « وع لالخلا ىلع هينتتلاو # دهدهلا ئراال ىلام 00 بعتلاو

 +# ارالو بدءأ ملا بدالا "سي 9 1 كالوقكدي ءولاو 3 نوءيهذت كاف

 0| كالذك راكن 0 ةزيهلا هب ررعملا ءالبانري رقه او # كلذ مع اذا

 || فاك هللاىا هد_ع فاكب هللا سيلا # هنمو #نوعدت هللاربغا # ودع
 هلةداع رب رهتلل هيف: هزم 1انالاق ن داره اذهو تا ١ ىنلا ىف نال

 تدب سداد 21 4« وك او هو 1 افلا راكنالو هاج ىئالابال ىنلا

 يجري ناكام ىا حب وتلل اما راكذالاو ## امهذب برسذلا دري نملارع ما

 ىصعتا و نوكينا ىجيذيالوا # كب ر تيصعا ود كالذنوكينا
 * نينبلاب مكبر مكيفصافا * وحن نك فام ن#كتللوا # كير
 كارد نأ كرمت كتولصا: وح يهتلاو اهويكتزلتا وح نوكمالوا

 نسا .ع نإ ةءارقك ليوهتلاو اذه 0 ود ريفعلاو انؤأنا ديعنأم 1

 نوعرذ نم نيهملا باذعلا نملّمارسسا باني دَملو هنع هللا ىضر

 || نيفرسملا نم ايااعناك هنا* لاقاذ هلو نوعرف مذرو ماهغتسالا ظفلب |

 || هنعاوا وتم نيبم لوسر مه ءاجدقو ىركذلا مهل ىلا و داع. سالاوأ|

 || هي زرتض كلاود مااللاب ٌدنَمملا نم هتنيص نارهظالاو الا اهتموا
 ءالعتسا لعفلا بطل ةعوضوم اركب دي ور وارعمركا ودئاهريغو |[
 |اوخ ةحانالاك هريخأ ليعتسارقو كالذىلا ا هعاع# دنع مهعلا رداتاا]

 || ريمعتلاو مشاماولعا وم ديدهتلاو نبراس تاو ايار كا

 تناطماع اود ا ذم نم هر وسل اون 0 ودع ٍق
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 ا

 (| ورب صتالوااوريصا ود ةي وسم اواديدحوا ةراخعاونوك وكن دئاهالاو
 للرذغا بر ودم ءامدلاو ىلاالال ب وطاأ ليالااهياالا ود ىئتلاو
 |١ لاقرمالا مث ءالعتءالا نودي لعفا بتر كد واسس نمل كلوقكساغلالاو

 "| ىمالادنع مهفلار داتلو بلطلا نمرهاظاا هنال روغلا هة> ىك اك لا
 || ىجاَرَملا ةداراو عجبا نود ىمالا رييسغت ىلا هف الخ ىمالا دعب 'ىب

 || كلوذ وحن ىف ةءزاطاالوهو دحاو فرح هلو ىهنلا اهنمو #«رظن هيذو

 || فكلا بلط ريغ ىف ليعتسإ دقو ءالعتس الا ىف ىمال اك وهو لعفنال
 || دعب رالاهذهو ىسعا لثتع الكرم الدتميال دعا كلوةكدي ده تاك كرملاوا
 |١ ن'او## هقزراناىا هّعفناالامىلت #17 كالوقك اه دعب طرشلاريدهتزو

 || م ثةالوال ىءركتنا ىا* كمركا ىنءرك او# هينفرعت ناىا# كرزا كتب

 | بصنت لازيتالا # كالودك ضرعلا اما و #مشتالناىا كلاريخ نك
 ىالولاوه هللاف وحدتي رقل اهريغ قزو#و ماهفتسال انمداوخاريخ
 | ءارغالاكانعمريغىف هتفيص ل عا ءةوءادنلا اهنمو# قا ءاواو دارانا
 (إ لءذاانا# مهاوق ىف صاصتخالاو مولظماب عظتي لا نمل كللوق ىف
 || عدب دقريملا مث.  لاجرلا نيب نم اص صم ىا * لجزاا اهيا اذكي
 || هعيصب ءامدلاو هعوقو ف صراحلا راهظالوا لؤافتالاها ءاشنالاعقوم

 || ىلءبطاخلا ل وارمالا ةروص نءزازنخ الاو' هلغك غيلبلا نم ىذاملا

 1| ءاشنالا هيشن##بلاطل!بذك نا بدال نمبطاخلان اوكي نان بولطملا

 0| ” نظانل(هريتعياف ةقباسلا ةسيخلاناونالا فرك ذامريشك ىف ريشتاك

 ٍ * لصولاو لصفلا ## 3

 || هل دبتنا اذاف دكوت لصٌفلاو ضعي ىلع لأ ضعب كقطع لصولا

 || لوالا ىلعو الوا بارعالا نم لت اهل نوكي نا اما ىلوال اه ةلجج دعب
 ا طرق درغم اك اه.اعتعطع همك>ق اهل هيناثلا كن رست ديصقنأ

 || * وح دعب اج ةسهج اهدي نوكي نا هوحتو واولان الويقم ةنوكا
 || ىدلاو ال#:هلوق ما ىبا ىلع بيعاذ. هاو عنك و ىطعلوارعشرو باكي ديز
 1160013111 272:57: حلأ
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 كبس 2 ل

 ## ن و :رهتسم ن2 امنا كهمانإ | وا اف مهذيط ا شن ىلا اول اذاو

 ايس هنالمكعمانا ىلعمه) ' ىرر هل د هللا فطعي مهب قرع هم بذهللا

 واولاىوس ف طاع ىءعمىلع اهيا هطير دصة نا ىلا :لا ىلعو مهلوقمن م

 ردت دصق اذاورع رخو ورعج رع دن ز ل> دود هب توطع

 بحاو لصف دتاٌثالهراطءادصشب ل مك لاوالا ن اكن افالاوتةل هملاوا ّْ
 ىهك راشي الا اولاق ىلع مهب *ئزوتس هللا فطءبملاولخ اذاو وأ
 ماهياالب عاطةنالا لاا ههنبي ناك نامالاو ماذ فرظأاب, صاصتخالا ظ

 عطس الا لاك امال صولا ال'وكللذكو اه دحا ه.شوالاصنالالاكوا |
1 

1 

 اهاوازناوسرا مه ار لاقو *و<2ىنعمو اظفل ءاشذ او اريخامهفالتخالف أ

 اماو ىف 1 جس : اه هندي عماجال هنالوادقا هجر نآلق تاو ىنءموا* ْ

 طاغوا زو مهوت عددا لوالل ةدكؤم ةئاقلا نوكلف لاصتالا لاك |
 لامكلا ىف ىوصةااةجردلا هغولبب هقصو غاونامل هاف دي بسر الوحت ||
 لبق عماساا مه وتب نا زاج مالل ايريذلا في رعتو كلذ ءادّدبملا لع

 باج ىف هسا زو هازوف كلذل افن هعبافافارج هب ىمريامهلال امأتا ||

 ةجرد غلاب ةءادهلاىف هنأ هانءمناو يك نيقتلل ىده * ا هسفن ديزل

 نال ناتكلا ىللذ عم اذهو هضم ؛ ةناذده هب د اك ىح -اههتك كردنال

 بتكلا نال هي ادهلاىف هلاك هلامكب دارا او لماكلا باكلا هاك هانعمأ]

 ىاثلا ديز نازو هنازوق لامكلا ت تاجرد ىف توف اهيل هدو ائسل | .

 ةيفاولا ريتكوأ دارملا ماع ةيفاوريغاهنالاهنءالدنؤا ديز ديز قءاجقأ|

 ” الوله وك هقكل اشي“ ءايتعا وتس 3 و ةبناثلا فالخمأأ
 ماعتاب <؟يدمأ نوع ا 0 اهمطل]وا | 5-- ا اء.ظدوأ ه هسسفقن ف :

 الإ ىلا “5 هللا معن ىلع ميلاد ارملان او # نوءعو تانحو نيد دوا

 ! ع ل 0 هم 0 ا دات قوا ىلأث 0 :

 00 ل 9 نو نداء !نيمطا 2



 * 55ه

 [| رسلاف ن 10 الاو 8 اندنع د 0 را هل لوقا #«وحتو لولا اننا
 نينال هلوقو هتماقال ةهاركلا راهظا لاكدي دارملا ناف#امس#رهجلاو
 ||| اهنتس>نازو هنازوو ديكأتلا عم دقباطملاب هيلع هتلالدل هتيدأتىفوااندنع
 الأ لخاد ريغو لاحترالل رياغم هماقالا مدع نال اهنشح رادلا ئبعاىفأأ

 هيلا سوسو ة«و اهذ فدل اهل انام واةسن الملا نم اههئدنأم 4 هنق:

 (|| ن اف * ىلا ال كالو دلخلا ةرهش ىلع كاداله م دآاب لاق ناط ثنا ||
 أ دعطقتلاك اهتوكاماو# رع صغ> واهلا مصسقا#هلوقىفرعنازو هنازو أإ
 || لصغلا ى-سإ وا هريغ ىلع اهغطعاامهوداهلعاههط ع نوكلف اهنع أ
 || لالضلاىف اهارا الدب اهب نبا ىتاىلس نظتو ©هلاثم اعطق كلذلأ]
 | اياوج اهتوكلف اهب ةلصتملاك اهنوكاماو فائيثسالا لغو * مهتأ
 إ|| باولا نصشب م اهتع لصفتف هتازمم لزيت ىلوالا هتضتقا لاوسا|]

 أ| نع مم اسلا ءانغ اك ةتكنلعق اولا هلم لّرميف ىك اكسلا لاو لا نعأأ

 !| اذكو اهايذسا كلل دا لصفلا ىعستو "ىس دنم معملال ناوا لمسنا

 * و اقلط م مكللا بيس نع اما ل ٌوسنانالبرتذا ثلث وموسئاَتلا ]|
 كالبام ىا## لي وط نحو ٌتاد ره # ليلع تلق تنا فيكى لاقأأ

 ١ ىربا امو و صاخ بيس نع اماو # ك_:لع بيساموا البلع |
 اذهو ءوسااب ةراماس هلا لهليقةاك#*ءوسلاب ةرامالا سنا نا ىسفن ا |

 | امالس اواق ون اسهريخنع اماو ع اه مكملا ديكأت ىضتقي برضا
 | اوقدص ## ةرغ ىف ىئنا لذاوعلا عز # هلوؤو لاقاذ اخ ىا مالس لاق ا

 فتوتساام مسا ةداعاب ىتأباه هنءاضياو # ىلكتال قرع ن نكو[ :
 ا 5 :ء

 ((| هتفص ىلع قيبام هسنمو ناسحالاب قيقح ديز ديز ىلا تنسحا ونا
 ّأ| ردص فذ دقو * غابا اذهو كلذل لها ميدقلا كقيدص ومن | /

 ١ دعو © لاجر لاص الاوو دلاب اهي فهل جس «رع فاياسالا
 ا ةماحعم 5 ب ما 3 هلك فذح دوو لود 55 درر لجزلا م ها 1

 || ىلا كل ىو علا م4 ل نا م و ل أ
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 اماو # لوق ىلع ند ىا # نودهاملا .هتف # ودع كلذ نودبوا
 انتفتا اذاف طسوتاام'و هللا كدياوال مهاوةكذ ماهدالا عقدل لصولا

 هللا نوعداذي# 4 طةذ نءموا نءمواظل ءاشناواريخ

 لا ارادت علا ناو معن ىقاراربالا نأ ىلاعد هلودو مهعداخ وهو

 ذاو 303 هاووكحو # اوؤرمست الو اولرس سأو 7 3+ ىلاعت هلودو ”#*

 0-0 8 دلا ولانو هللاالا نو كهل ال كه رس ١ ىئب ق ا ادخا

 قا انسد ساماللا وأوذو نيكحاسملاو ىباي 0 ىبردلا ىذو

 امه: عم اجلاو او:بحاو ىااو مور سف ىعم ؟ نو: او اود هعل 00

 اا هوك اعد شيسسلاو هلا 5 31 05

 ليوط دي زو بن اكورعو رءاش ديزو ععو ىطعتاو ب ا كيا
 اهنود باك ورع و رءاش كب ّ فالخ امهندب ةيسانل ريصد ورءو

 ىلهعاما ني'يلا نيد ممادلا ىاكسلا اها طم لب وط ورعو رعاش ديزو

 نيلثملا 55 رب لفعلان اف لئاكوا رودصتلاو ا أه هذا نوكم نان

 لولعملاو هلعلا نيناكفناضنوا|. هميم 0 م قصخغشتان ع

 قولك لت اع هيش امر روصت نعد نوكيا يم هووا ريكالاو لقال وا

 نيب عجبا نسح كلذاو نياثلا ضرءمىفامضزربن مهولانأفةرفصو ضاي

 يماواو ىمّدلا سعت اهتمي اندلا قرسشتة ثلثهلوق ىفىتلا هللا

 6 ءامورةكلاون اعالاو ض !بلاوداوسااكداضتوا ة# ردع م

 اضتلادل زر يمامهل ريس هناق ىناث !اولوالاو ضلال اوءا ءسأاك داضة هش وا

 2 00 نايىل ايخوا#دضلا عم 3 روطخ ن رفا دكان كاد
 . ما كلل ذاو ما ع هنبا.سأو ىذ اس لام 1 5 ق نراعت [مهذ روصل

 لضف ىنادملا رعب >اصاواحوضوو | مر تالايكلاى هتاثلا روصلا

 فلا ىر#؟ ىلإ ء هج ناوللا خلا [يسأال عماجلا ةقرءمىلا جاحد

 ةباعقلاوةيعمالا قنيتلجطلا ىسا:ت لصولاتانسحت نمو ةداعلاو

 لاملا لصا # ٍبيندتا# عئاملالا ةعراضملاو ىضملا ىف نيَديلءْفلاو
 د1 ل

 | ةلمنلا#



 فهر

 || ريزلاكا هب اص ىلع مكح ىنحملايف اهنالواو ريغب نوكتن اة قتنملا
 هثي>نم اهنافةل_ تناكاذا فاو نكل تءنلاك هل فصوو

 ا ظ رطل نه لكو اهي>اصباهطب ريامىلا جباتيضق ةدافالاب "ةتسم تاج

 !| تعالاو ريخلاو ةد رقملا لل ديري_مذلا لصالاو طب رأل لاص واولاو
 ||| ديلاخ هل لكو واولا بجو اسهي>اص ريع نع تلخ نا هاف

 : واولاب هيب الا عمنا حي لاح ه:ء تصاب أ زوكام ربعك نع

 ١ الورع ماكتب و ديز ىن ءاجو< تدثما عراضا اب هر دصملا الاو

 الأ اهلوخد ماتما تيثم عراضم لغفلاو ةيلعف تناكنافالاو ىقأيسأ

 | | لوص> ىلع لدن ىهو ةدرغملا لصالا نال 6 رثكتست نئمتالو ا« وخل

 1 لوصصملا اما كالذك وهو هل اديق تلعجالل نراقم ةتاثريغ ٌهقص
 ال و2 نم ءاجام اماو اع ران هنوكلف ُهنراقملا اماو ايثء الف هنوكلف

 || مه:هرااتاو توج# مهريفاظا تبشخالق 6# هلوقو ههجو كصاو تك
 1! لةو مهذهرا اناو كصا اناو ىا ًادْبْلا فذح ىلع ليف * اكلام
 || فطعال احق ىه ره الا دع لاقو ةرورمذ ىتاثلاو ذاش لوالا

 || نادا ةياكح عر اضملا ىلا لردع تنهرو تككص و تك لصالاو

 الإ |_عفتساو اخ ن ا وكح ذ نا ة ءارقك نام الاف ايفنم ناك ناو

 د ىلع هتلالدا »< هلل أ نمونال انلامو 32 2 و فيفذعأاب ةن اهدالو

 |١ ناك نا اذكونا.ةنم هنوكل لوصحلا نود اعراضم هنركل ةئراقملا

 | ىغلب دقو مالغ ىل نوكي ىتا * ىلاعت هل ودك ىعموا اظل اينض اه
 || لنوكيا * هلوقو * مهرو دصترسص> مكذاجوا * هلوقو *«ربكلا
 | ل_ضذو هللا نءاخ.*ثب اوبلقناف 3 هل وقو 6# رعشب ىسسمب ىلؤ م الع

 أ| مكتأي الو هذللا اولخ دنا متيسح ما هل وقو © ءوس مهسسك ىل
 || هنوكل لوصحلا ىلع هتلال دلف تدثملااما * مكلبق نءاولخ ئيذلا له

 أ| دذ مم ن وكي نا طرش اذههلو ايضام هنوكل هنراقملا نوداشنثم العف

 !|| ل وصلا نود ةنراقملا ىلع هتلالدلف ىنملا اماو * ةردّعموا ةرهاظ



 ها

 نام تنثملا فالي قالطالا دنع اهيلع دلال دلا هب لصق هرارئسا|]

 رقتفتال مدعلارارتسا نا هقول و د د# ةدافا ىلع لعفلا عضو

 تناكناو ايفنم هنوكلف ىتاثلا اماو دوجولا راركجا فال بنس ىلا

 * وحن تدثملا ىضاملا ىف مام سكعل اهكرت زاوج روهشملاو ةيعما||
 تو.ثلا م دع ىلع اهتلالد مدعل ىلوااهاوخد ناو * ىف ىلا هوذ هتلكأأ

 هلل اولعت الف * وحن ةطبار ةدانز نس اهيذ فائيثسالا روهظ عمأأ

 ىذ ريض أدبملا ناكنا رهاقلا دبع لاقو * نولعت متناو.ادادنا
 لج ناو عرمسم وهو وأ عرسسل وهو ديز ءاج ود تيجو لاحلا |

 ىزابلا عم تجرخ * ود اهكرت اهيف ردك الاح فيس هغّدك ىلع ود
 هلود كس أدّيملا ىلع فرح لوخ ا ةراتءزتلا نسحب و* داوس ىلعأأا

 * دراوملا دوسالا لاو> قب * نع 5 ةيرررشما نأ ىسع تلعو * :

 املاس انل كمي هللاو * هلودكحم درؤم بقءب ةلجلا عوقوا ىرخاو ||

 .باظعلو ناد ع 3 ادرب

 د تاواسملاَو تانطالاو زادال' د 1

 | رسال نييبسنا_مهثوكلف * باطالا وزاجيالااها * ىاكسلا لاقأ|
 (يراستما وزهؤاىف رغما ىلع ءانملاو ىلا كزيالارامههبف مالكبا ||
 دال وهو قاعملا ةيدأت ىف مهفرع ىر# ىف مهمالكىا طاسوالا |

 ةرابع نم لقا دوصقملا ءادا زاجالاو * مديالو ةغالسلا باي ىفأ
 اين هنوكل راصتخالا لأق مث اهنم رثكاب هؤادا تاتطالاو فراعتملا |[

 ركذام طسباب اقيلخ ماقملا نوكىلا ىرخاو قبسام ىلإ ةران عجري
 ءاّبلا مت هائعم قيد سسعت ىطتعيال ايست ”ىّشلا نوك نال زظن ةئفوأ]

 لاب نا بردالاو هلاهملا ىلا در فوضصوملا طسلاو ئراعتأا ىلع

 ضقانوا هلوام ظفلب هلصا ديدأت دارملا نعرينعتلا قرط نه لوبقملا |
 * ةلوقكل الخالا نع فاوب ززت>او ةدئاغل هيلع باز وا فاو هنعأأ

00000 



 هك +

 لالا قو عا || ىا 7 ا دك شاع ن ا لونلا لالط قرحح س ندعلاو

 أ نعو د ايمو ا, كحاهلوق قلاووح ليوطتلا 3ع ةداغنو لقعلا

 ىدنلاو ةهاج اهيف لضفال و * هلوق ىف * ىدنتلاكد سف اوشملا
 سمها او مويل اع معاو هلوةكد سفملاربغو تبوعشا ءاعلالول * قعلاريصو

 هل فانالا "سلا ركملاق يالا لاسمت هلوق 2 . :اواس 1 د“ ؛ هلبق

 وك ف دع قيييبلإب وهو سهم ازاجا ناب رس زايالاو عساو كنو

 لا الورعسإ هظفلو ريثدك هانعم نأف ةويح صاصقلا ىف مكلو

 |١ ل: ءلاوهو ىعملااذه ى مالكز جوا مه دنع ناكام ىلع هلضفو هي

 || هديه امو بواطملا ىلع صنلاو هزم هرظانبام فورد "هلم لتعلل ىفنا

 || د>اون ةعاج لتقنم هيلع اوناكاع هعنل ميظعالا نم ةويحريكتل
 نع هولخو هدارطاو عادترالاب لت اًعلاو لوتةلل ةل_صاحلا ديعوتلاوا

 ْ 301 ةفاطملاو فو ذحت رب دعت نع هب انهت ساو ر “ارنا

 || #ةيردلا لئساو#© ىلاعت هلوقود فاضم لج ءزج امافوذخلاو

 !|مفصوا,الجح لحجر ّنا ا ىا الح ناانأ وح فوضوارا

 || اهوحنوا دعت” ىا ايصغ دْنيَفَس لك ذخأب كالم مهءارو ناكو وحن
 | را صت:خالا درهل اما ط رمش باو>+وا نم مك طرمشوا هل ةامليادب

 || نوجرت مكلعل مك_ةلخامو مكي ديا نيباهاوقتا مهل لبق اذاو' وكن
 . فصولا 4 طال كس هنأ ىلع ةلالدالوا هدعنأم ليادب اوضرعا ىا

 || ىرولو »© ىلاعت هلوق امل ثم نكمب بهذ. ءلكعماسلا سفن بهذتاوا
 ميو "ل اعت هلوة وح كلذ ريغوا 0 اوَقو ذا

 || لتاقو هدعب نم قفنا نمو ىا # لتاقو حفلا لبق نع قفا نم
 : ل »م ىلاسعت هلو وك روكذم نع ةييسم ”لداماو 0 لياد

 || غو رو كحذمل سسوا لعفام لع ىا ## لطابلا لطبو ىلا
 اتركك هاو راو لا زود اهل هب مضو ردق نا ## تردوغلاو

 8 5 سها 1غ ة# نو ره ا عنو ود ل ريغوأ تركت قو
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 فيسوب ىلا ىا # فسوب نولسراف هلي وأتب مكذنا انا # وح ةاج- نم
 [يهدح | نيهجو ىلعف ذا اوف سواه لاقوءاتأفاولعففاب ورا ءريعتسال

 كودذكي ناو # وح ماعي ناو ىه اك ىو ذ_ىلا ماهم "يش ماعنال نا أ

 اهم هريثك هتلداو ريصاو نر الف ىا #7 كلق نم لاسوتت 0 :

 # ودع فوذحملا نييعت ىلع رهظالا دوصقملاو هيلع لقعلا لدي ناأ]]

 كبر ءاجو # وه انهيلع لمعلا لدي نااهنو # دَديملا وكيلع تءرح []
 نييعتلا ىلع ةداعلاو هيلع ىلقعلا لدي نا اهنهو هباذعوا هرما ىا #1

 # ىلاعت هلوقل هيح ىف لعحت هنو ## هيف ىننتا ىذلا نكلذف 6 وأ
 ةسقت نع اهيشو دوارت ## ىلاعت هلوقل ةندوأ ع قو ## ا.-اهفغش دق ا

 طرعقملا نحلا ا اغلا ىلع تا دانعلاو امهلعشا َّىح هناش قدا

 لعقلا ىف عورمشلا اهنمو هانا هرهشل ة داعلا ىف هيلع هبحاص ماليالأاا
 مهاوةكنارتقالا اهندو هل أدم ءيعستلا تلعجامر دّمف هللا مس و[

 دعب حاضي الاب اما بانطالاو *# تسرعا ىا نيئبااو ءافرلاب سرءللا||

 ل ضف سفنلا ىف نكندأوانيتغاتخم نيتروص ىف ىعملا.ىرعا ماهبالا |[

 ناف *# ىر مص ىل ح رشا بر *« وحن هب ملا ةذل لكك وا نكمتإ]

 همو هريسفت يقي ىر دصو هلام ىثل حرب باط دش ىل حرش[
 هجوو ديز معذ وكراصت+الا ديرا ول ذا نيلوقلا د>ا ىلع معن بانأأ)

 عجلا ماهئاو لادتعالا ضرعم يف مالكلا زارباركذام ىوس هنسج

 ىنثع مالكلا رع ىف ىنوي نا وهو عيش وتلا هنو # نييفانتملا نيبأأ
 مدا نبا بيشي وح لوالا ىلع ف وطعم امهيتاث نيكي ربسعم ْ

 دءب صاخل ارك د اماو ## لمالا لوطو صرحلا نالص+خ هيق بشد وأ#

 ا ىف راغتلل اليزتت هسنج نم سدل هناكى> هلضف ىلع هيبنتلل ماعلا |[
 هولصلاو تاواطصلا ىلعاو ظفاح * وحن تاذلا ىفرباغتلا هل زيف فصوأااأ|]

 مث نول ف ومالك را دال ديك اك هتك ير كل اباماو *# ىلعسولا |[
 اماو عا راع اءا-قاثلارادنالا ن ١ ىيع ةلالد مت م قو ## نواعت فول :

 « لاغيالان >



 م /

 ةدان رك اهو دب 0 م ا ديفتاع تدبلا م خوه ليهق لاغؤنالاب

 هسأر ىف لع هناك # هب ةادهلا عأتا ارذهد ناو # اهلوق ىف ٌدغلابملا
 © اءابخ لو- شحولا نويبع ناك# هلوق ىف هيدشنلا قيقدو 6# ران
 هلوشب لثمو رعشلاب ص:ةئال ليقو 6# بمشي مل ىذلا عزرا انلحراو
 مهو ارحا مكلثس دال ن م اوعبا نيلسرملا ا ءأ موكا لام ة#* ىلاععت

 اهايدعم 0 |دست 0 تهاجلا بيعت وهو ليفت اماو توفت

 هاني زج كلذ وحن لثملا جير جير ل برمذ ناب ريضوهو ديكوتلل
 حجرذم جب رخا برسضو هجو ىلع روذكلا الا ىزا# لهو اورفكام
 اًموهز ناكل طالا نا لطابلا قهزو قالا ءاج لو ود لثلإ

 هلوذكموهفم ديك أتا اماو هِي آلا هذهكقوطنم ديك أتلاما اضندا وهو
 اماو ب دننؤللا لاحرلا قا وعفا ىلع هلال احا قدَسع كالا

 فالخ مهوب مالكىف ىتّؤِي ناوهو اضدا سارتحالا ىعست و لمكتلاب
 عب ىلا بوض .اهدزيفمريغ كرابد قف ةلوقك ة مذ ديامع خوتضتل|
 مهتتلاباماو ني رفاكلا ىلع ةزع'نينم ْر لا ىلع دلذاوكو ىعهد ةميدو
 ةغلابا اك دتكتا ةلضفب دوصقملا فالخ مهوبال مالك قوي ناوهو
 ضازرتءالاناماو همح ع ىا هجو ىف هي> ىلع ماعطلا نو. ءطنو وك

 ريك او ا هلك عم نياصتم نيمالك نيد وا مالك ءانما ىف قو ناوهو

 1 ىف هب ”باك ماسهيإلا عف د ىوس تكتل بارعالا نف اهل لحال
 هلوةىف ءاعدلاو نوهةثيام مهلو هناحكس تائبلا هلل نولع<و ىلاعت
 هلوذ ىف هيسئتلاو ن ناجحر الا ىعع# تح > و>أ 7 اهتءلو نيناعاا ْنا

 تةءالك نيب ءاج امتو "از دقام لك أب قوس نا دققت لاش هاذ

 هللا عرما ثيح نه نهوتأف ىلاعت هلوة اضيا لج نءرثكاودو
 اح مكس ثيرح و ان نيرهطتملا بو نيباوتلا ب هللا نا

 هللا منها تي نه نهولاف هل ومل ناس ميكل تيرخ جوان
 هعوقو مهضعب زوج ٌثر كص ذامريع هيف هد كنا نوكت دق موق لاقو
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 || ليمكتلا روص ضعب و ليبذتلا لعشن فاهب هل صتم هاج هيلث ةلجرخا

 || ليمكتلا وميعتلا روص ضعب لمشبف ةلج ريغ ةوكح مهضعبو
 هلو> نمو شرعلا نواه نرذلا ** ىلاءد هلووكح كلذريغباماو

 هب نونموِد و ركذي لرصتخاوا هباف *# هب نونو و مودر دم نودعس)
 نامعالا فرس زانهظا هركذ نسدو عواو مد ا مهناعبا نالا]

 ةراكراشعاب تائطالاو زاجالاب مالكا ىضصوب دق هنا [عاو .ةيف اديغرت
 هأوةكعملا لصا ىقهلواسم رخآ مالكىلإ هب تنلاب اهتلقو هفو رح
 ىعلا نناج ىلاراطناب تساو هلودو ددوس نعا جاءانولا ب نع دصي

 لئسيال ىلاعت هلوق هنم برش. و ردقلا اج ىف ءايلعلا تناكاذا ]
 ساسنلا لع اتش نا ركسو ىسامخلا لوقو نولئسو مهو لعشاعأأ]
 لوعت ني> لوقلا نو ركب الو مهلوو '

 نايلا لذ ىتاثلا نرغلا د

 ةلالدلا حوضو ىف ةقلتعك قرطب دحاواا عملا داربا هنفرعت يعوهوأ]]

 جيراخ ىلع وأ 09 ىلعوا هل عضوأم ماع ىلع اعلا ةلخشألا هلالدو هيلع

 ىإوالا د.هنو هءاهع ني ريخ الا نم لكو ةيعضو لوالا مكاو 5

 ىهذذلا مو زالا هطرشو مازرتلالاب ةئلاثلاو نعذتتلاب دئاثلاو دش اطملاب
 ةيعضولاب ىتأتيال روكذملا داربالاو هريغوا فرعي بطاقم لا داقتعالولو

 الاو عضوا اهضعب نكي مل ظافلالا عضو املاع ناكنا ع اا 7 ٠
 يا انس أ ع ات ؛ نأ زاوم ةيلوعلاب : أسوأ 1

 ىلع هن رق تءاق نا هل عضوام مزال هيدارملا ظقالا 0

 مث اهانعم ءْرْيع هان كك اهءلع مادقو هد هنا 2 الاوزاد كا ادارأ مدع

 دثال_كا قرضخاف هل ضرعتلا نب عدو هدش ا ىلع ى ةدياه هتمأأل

 نكي ملاعا :عهدار وم ثب ما ةكرا ثم ىلع هلالدلا هيد شيقل هم دست

 لآ دف دير لاو هنأ كلاب ةراخساللو هند يحكلا هراحيالا هدجو ع

 انههراظنااو 8 3 لات هلووو دسا ديز انلوقو هنَق

 هاؤرط هةماسقاو هئم ضرغلا ىو هناداو ههدحوو هافرط ىهو هناكرا َّق

 «اما
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 ًاينعلاو ةهكللاو سداهلاو فيعضلا توصلاو درولاو دخل اكنايس> اما
 أادو.للاو (لاك نايلقعوا *ريرطاو عاناا دلملاورءخلاو قيراو

 أ كر دملا ىسحلاب دارااو يركقلخو رطعلاو عبسلاو هينلاكناغلت#قا

 (| قاكرانخلا هذ لخدو هر 00 ساوطا ىدحاب هدامواوه ٠

 ١ 3 مالعا #* د._ءصئوا بوصت أذ يااوع قيعشلا ره ن ل هلوق

 | هيف لخدذ كلذادعام ىلةعلابو ا دجربز نم حامر ىلع ترا
 ا 0 قامكاهن اكواد ناكل“ لو داواو اهب رموش ىف ||

 || ىلالاو ةذللاكنا دجولاب كر دي امو # لاوغا بالاك قرز هنونسمو *
 ظ اا ا دارالاو الخحتوا امدح ه5 ناكرشيام هه>وو

 هجوناف + عادتبا نهد , محال نخس اهاحد نيد مو ١) اكو ا“ هلوقأ|

 ىف ضب ةفرشم ءايشا لوصح نم اللص املا مهلا وه هيف هيشلا|]

 ىإ رطىلءالا هب هبشملا ىف هدوجومريع ىهق دوسأ ملغم 'ىش بئاوج

 'نكاه.حاص لع لهجوهام لكو ةعدبلا تناكامل هناثلل ذو َلَيدْغْلا
 هورس لاثُت نا" قم نمت الو قد رطال ى دةهي الذ نطل ىف ىشك

 ا روتلاب يعوهأم لكو هيلا هندنلا أ سكعلا قيراط مالو امتهشأ

 مكشلاو م قارشاو" ضان ةلاع قاثلا#نا لاثبحت ادع 3
 رفكلاداوس تدهاش كاوقك كلذ الخ ىلع لوالاوءاضوبلا هيقيتخْلا
 || عا دتنالا نيب نئسلاب ىج دلا نيب مولا هيشتراصف نالف نيمج نأ

 نين ةفلتومراولالاب وا تادشلا" اوس" ىف ترد ١ "ةضاتن ساه هيشتك |

 ىقوهعلا##لث اعلالوق انوي كامي لعق هرسضا ةديدشلاتاننلا

 أ( نال اذ_.ةمرشكلاو الصم ليلقلا نوك# ماءطلا ىف محلاك# مالكلا|||
 || امهتةيدح نع جيراخريغاماوهو ملحلا فالخ ةريكلاو هلعلا لا ليكالوعلا 1

 |١ ةويدح أما هعص حراخوا | ,معسح 0 قرد 11 هيدشل 0 :

 || ناولالا _نمرمصيلاب كردي اسمم هي مسا تايؤيكلاكة يسد اها
 تاوصالا نم معاي وا اهب لضتنامو 0 وبداعملاو 5

 نر



 م

 ْ 3 مشلابوا موعطلا نم قو ذلابوا نيد نبي ىقلاو ةيوقلاو ةقعضلا
 [ةنوشلاو ةسوبيلاو دي وطراو ةدوربلاو ةرارلا نم سللابوا حاورلا 8

 | رارئلاراسو ماو بضغلاو يعلاو ءاكذلا نمديئاسفنلا تايغيكلاك
 أدحاو اما اضإاو سعش اب هلا هينشت ىف ناجحا ةلازاكةيفاضا اماوأأ
 ىل_هعوا ىس> مهنه لكو د دعم نم ابك سه هنوكسل دحاولا ةلزساماو :

 أنا عانسمال ريخال نايس هافرط ىسحلاو فلت#وا كلل ذكد دعتم اماوأأ
 [لعلاب كر دينا زاوجل معا ىلةعلاو ءىش ىسملا ريغ نم سحلاب كر ديا
 وه لبق ناف عا ىلقعلا هجولاب هيبشنلا لاقي كلذلو "ىش ىسللا نمأل
 أاهكردم هدارؤا نا دار اانلق- راكب عرشدل ىسحاو« رلكوهف هيو لّرشمأا

 أمعطلا ةذلو ةدارلا بيطو ءاغإلاو ةرملاك ىلا دحاولا سملاب أ
 ةبادهلاو ةأرجاو ةّدنافلا نع ءارعااك ىلهعلاو ىم اعف ساملا نياوأأ
 || هم عا عقنلا ميدعلا "ىلا دو>و هيدشل ىف سكفللا هياطتةساوأ

 معرك قا رطءلاوروتلاب يعلاو دسالاب عاجلا لجراوأأ

 |مصلاىف حال دقو # هلوق ىف اك نا درغم هافرطاعف ىسملا بكرملاوأ]
 | نم ةلصاخلا ءديهلا نم# اروث نيح ةيحالم دوقنعك * ىرت مايل |

 ةيفيكلا ىلع ىتارملا ىف ريداعملار اغصلا ةريدتسملا ضيبلاروصلا نراشت أ

 |لود قاكن أبكى هاف رط اهفو صوص 4 ا رادّقملاىلا ةصوصخملا ١

 أ6# دبكاوك ىواهتل يل انفايساو *# انسؤر قوف عقنلا راثمتئاك# راشد أ
 ةيسائتم هل. طة دم هق ع م ا ىوه نم هل صاخلا ةممهلا نم :

 هيدشت ىفعاك ناغادْحم هافرطاعقو عظم ءىّش بناوجىف ةقرفتم رادقملا
 اهيلععمت يلا تانيهلا ىف ءئرام ىسملا بكرملا عيدين مو # قيةْشلا

 ند اه ريغ ةكرالاب نّريعب نأ اره د>ا نيهحو ىلع نوكيو هكر

 | فكىف ةارااكس عشااو # هلوةىفاك نوللاو لكشلاك سلا فاصوا
 ةكرطلاو قارشالاعم ةرادتسالا نم ةلصاخلا ةميهلا نم ## لثالا

 # ةعبرسسلا#

 ا



 ها

 ١ مهي هناك ع اعلا ىري ى> ق ارشالا جومت عم ةلصتملا دعي سدلا|||

 || ىلا عج ريف هلود ب مث ةرب ادلا بئاوج نم ه ضدي يح طسني نانأأ]

 | طالتت>ا 'م دال اضعنا كا :هو اهريغ ِء درا قاقفاو ضايشصنالا

 !| الخ اهيف بيكرتال ممسلاو ج رلاذك رخل هلت تاهجىلا تاكرح
 || :رم اف ا.طنافراق ىندك» قريلان اكو # هلو ىف ىدحلا ةكرح
 | ةفصيف هلوقىف اك نوكسلا هايهىف بيكزتلا عقب دقو # اهائفناو

 | عقو» نم للص املا ديهلا نع ىلطصملا ىودبلا س ولج عشب بلكأأ|
 | عم عف ان غلباب عافتنالا ن امرك ىلدعلاو * ٌةاعقا ىف هنموضع لكأأ
 10 , روتلا اولج- نيذلا لثم # ىلاعت هلوقىف هياهصتساىف بعتلا لمحتأ ||

 ْ | ددعتمو ه حر دق هنأ معاو #*# اراغسا لم ' راجعا لد 5 اهولبحت ملم

 لوالا رطشلا نم عت اذا مرثك ١ نم هع ارينا بوجولأط للا عقبف

 بوجوات لو تعش ةااهوار انف ٌهماتاش اطع اموق تقربا امهلوق نم
 ٍْ ءاهتأاب عم ,طم ءادتا لاصتاب هدشذلا دارملا ناف عيلان ءه هع ارينا

 ثيك ا هيلشسل ق هن ارلإو معطلاو نوالاكى هل 7 دوم

 هيث: ىف داغسلا ءاغخاورذإلا لاكو رظنلا ةدنع ىلةعلاو 4 ىزخاب
 | ناسنا هيدشتىف ناشلا ةهابنو ةعلطلا نسدك فلتخماو بازغل انرباط

 2 ازيلنال امض سفن نم ةنكلا 8 د5: هنأ عا وة“ سمشلا '

 نابل لايف مكهتوا حلم ةطساوب بسانتلاةلزتمل ربي مثديفئيدضلا|]
 | هانعم ىفامو لئفونت اكو ىفاكلا هتاداو تاحوه لبخخللو دسالاب ههبشااهأ]

 برضاو وحن هريغ هيل دقو هب ةيشملا هيلبنافاكلا وجىف لصالاو

 هع سس لعد رك دي دقو ا« ءاعسلا نم هانلؤنا ءاك ايدلا ةوخلا لثم مهل

 ْق كد ضرغلاو لعل نا ا تارك تف انشا اديز 0 1 3

 ا هيلشل 0 هل احواب 2#ل اغلا م د 8 58 1١ ناو اي هز فيتو

 | دعا فا هلأ يش تاتا هموا د اوسلا قرخا أن بود



 6م

 السم هرب نع لئاط ىلع هيعس نم لص الن مهيبش: ىفاك اهريرعتوا |
 هبدبشملا ف هبشلا هجو نوكي نا ىضنقت دعب رالا هذسهو ءاملا ىلع 3

 ههب وشنو اىلغل ةلغع دوسا هجو ههشت فاك هنيزوا رهشا هبوهو متا|
 هقارط:ساوا ةكيدلا اهترقندو 8: لو 5 نمسا رود هجوهينشل ىف ا 5

 ةروص ىهزازبال يهذلا هجوم سملا نمر دقومرج هيفمخه يدش ىفاكلا

 ر دان هيديشملا ن وك ناوهو رخآ هجو فارظتس اللو د ام عنتسملا أ

 هلوقىف ام هبشلاروصخ دنعاماو سائ اًما طم اما نه ذلاىفروضملا |[

 تيق ا ويلا نج- ىلع ض انرلا نب 6 اهتقرزب وهزت ةيد روزالو * |[!
 6# تيربك فارطاىف رانلا لثاوا # اهد نئءض تاماق قوف اهناك |[

 همشملا نم 3 هناماهيا 20 نك ناب رعّض وهو هن هليل! دوعل دقو :

 هجو 7 هن رغ ناك حابصلا ادب و 6 هلوقك بولغملا هيبشألا ىف كالذو |!
 اه>و عياجلا هلك ماعهالا ناب ىاثلاو 08 حدس نيح ةقيلملا ا

 بولطملا راهلا اذه ى عسل وفرغراب ةرادتسالاو قارشالا ىف نردبلاك |'

 معا ديرا نا كاران ءاع داوا ٌدَمِدَمح صقانلا قاحلا ديرا اذا اذه[
 ازازغجا ناش اب مكسملا ىلا هيشألا كرت نس الاف ىعاىف نيئبْشلا نيب ١

 منك ع قءادمو ىرجذ ا ىقمد هباشن# هلوهك نين واساملادحا حد نم

 ## تيلسا يارا ئر ذاق هلل اوذ #2 بكست ىرعاكلا ف ام لثمأ
 هرغ هدد اضنا هيمشللا زول ءرعلد ضنا تنك ق ريسغ نه ما قوغج 1

 راتعاب وهو هن مرتك ا عذغد فرينمرو 4ط دي رأي م هسكعو حصلاب سرؤلا :

 درولاب ادا هيي كرا ب د.ومريعارهو درعع درود كملنا العا نيورطلا 1

 سيعمسلا و # هلووكن اعل: وأ ءاملا ىلع قاراكوه مهاوك ## ناديقموا |[

 اناوراثبت دن اكسكر ع شكى هدد اماو ةكعو لشالا ف كى ةارملاكأ||
 هلإ وقك دفع بك سه دبش اهاو قرَوْشلا هيدشنات نةرط اكتب كر عدرغمذينشل ||

 ارااهن ابرت## ر وصتىفيكض زالا» وجواب ر#اهكي رظنايصعت ىجاصاب :
 هاقرط كي انمهباو  عموه اءاكذ ى زارهز # هياثيدو [عئتيم ١

 « اما »+



» 
 8| ننابعلا اهركو ئدلاشنابو ايطررتتطلا بولخ ناكل وةك نقل ةلماجأُو
 فارظاو ريناند هوجولاو ك_مرشنلا هلوةكق ورفدرا ىلاي'ا فشملاو

 | عددص #هلوقك ةياوستلا هْيِدْدْنَف لوالا هفرط:ددعت ناو منع كلارا

 ١ مهلا هيدشْنَف .ىناثلا هذرظ ددعت ناو ## ىلايألاك ١ ,هالكفاحو نيبطلا

 / دههجوراتعانو 6# حاقاوا درب وأ دضنم## "واول نعمستباعاك 3 هلوقك |

 ]| ىاكسلا .ديقو ٍضاْى ذ دعته نم عازننم ههخو ام وهو 00

 أل وهو ليث ريغ اماو راجلا لثعدوهيلا لثم هينْش' ىف اك قيقحرتغ هنوكب
 لأ همهذن رهاظو هام هنذ ههج ورك دب ملاموهو لمح اما اضياو هفالخ

 ْ مهموضعب لوع 3 احلا الاوكر ديال ىخ هنمود هال اكديز وكدلك

 3| فرسشلا ىف نوبس.اتم مهىا اهافرط نبا ىرديال مغ رفملا ةقلخاك

 | فصو هيفركذي ملام هنماضإاو ةروصلا ىف ءازرج الا هس انسه انهفا اي

 1| هيذ ؟ذام ةئمو هدحو هب هيشملا ف صو هيفركذام هنو نيؤرطلا دجا

 || هدواعو نع #3 هبه اوم ىف دصت ىلو هنع تف دص #* هوقك امهفضو
 ةنع تلحرت ناو #* هير ك افاو هتج نا ثيغلاك # ني ف ىَظ

 || ءاغص ىف هرغدو #9 هلوقكدهجو ركذاءوهو لصف ماماو#بلطلا في

 أ| مالكلل مهلوفكهناكم هعبتت بام ركذب استي دقو #4 ىل اللاكىدداو
 | عيطلا ليم وهو اهعزال هيف عم اذاف ةو الا ىف لسءلاكوه جدلا

 |١ ريغ نمهيءبشملا ىلا هيشملا نم هيف لقتةباموهو لذتبم بيرقامااضناو

 ظ اللا نافاياججا عا هنو -ااماىأر لا ىدابف ههجو روهظارظن قد

 ||| نهذلاىف هب هيشملا روضح ةيلغ عمليصفتلا ليلقوا سفنلا ىلا قسا

 || زوكسااب ةريغصلا ةرلا هييشنك ه يس انما برقل هنشاار وضح دنع ايا
 آأ ةولجملا : ارملا,سعشلاك سلا ىلع هرركتل الط دوا لكشلاو رادقملايف

 |١ ليصغتلار او برَدلا ند لك ةضر اعمل ةراانتسالاو هر !دتسالاىف

 || هلودك ليصغتلا ةّرك اماروهظلا مدعل هفالخي وهو بب رغ ديعإ امار

 || دعبل هيشملا روضح ةدنعاما هيادنشملا زوضح رو دنوا:ةارااك,سعشلا
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 ىماك ايلفعوا ايلايخ ايكموا اييهو هنوكل الط ماماو ىع اك ةيسانملا||
 نيهجو زم هيفةبارغلاف ةارااك سعشلاو هلوك سحلا ىلع هرركت ةلقلوا |

 اهقرعا هوجو ىلع عب و فىصو نم ركاقرظني نالي.صقتلاب دارألاو

 بهلانس هنانسن اكاتيدر تاج #هلوقىااضعب عدتواضعب ذخأتنا
 ناك اكو ايرنلا هيبشت نم مام عبجا ربت ناو # ناخدي لصتيملا|

 برضلا اذنهنم ناكام غيلبلاو دعبا هيردْنلا ناكرثكاروما نمبيكرلا

 هيف سبأ هجوب ال #١ انراهن سعش هجولااذه قلت ىل #هلوتك اب رغاأ

 ىعسنو#لوذاتاقاثلل نكي لول ايقاوث مولا لثمهتامرغدلوةو#ءايح ||
 لثم هناداتذذحام وهو دك وماءا هلاداراتعابو طورش اهيشنلا اذه ||

 نوصغلابثيعت حرلاو##و هئمو نادهسلا م رمت ىهو # ىلاعتهلوق ||
 ساو هذال وهو لس سعوا ءاملا ني ىلع ليصالا ب هذ## ىرج دقو

 الإ فرعاهي هبشملا نوكيناك هندافاب ىفاولا وهول ويقماماضرغلاراشعان و ||
 || لماكلاب صقانلا قال: ىقهيفء يش متاوا لالا ناب ىف هيذلادجوت'ىش

 دود صوا ناكم الا ناس ىف بطاخملا دبع هقورعم ه5 مكحلا سموا

 راتعاب هغلابملا ةوقىف هيبشناابتا م ىلعاو # ةعاخ #“ هف ال وهو ||

 مث هبشملا فذح عموا طق هتاداو ههجو فذحاهضعب واهاكراركذ ||
 هرعذا ةوق الو كل د كح ا.هدحا ىذح ظ

 دي ز احلاو َدَوةلئا

 قا هل تءرضو ايذ اي يعتسلا ةملكلا همي ا نيدوغلل ان ناديَس دقوا
 هسءابئعم ىلع ةلالدلل ظفللا نييءت عضولاو بطاخهلاهب حالطصا |

 ظللا ةاالدب لوقلاو ٌكرتشملا نود ةتبرَش هتلالد نالزادلا يرطفأأ
 درة ااما بكرمو درةمزالاو ىاكسا هلوأت دقو دساف هرهاظ هتاذلأ
 ىلع نطاخفلاه حالطصاىف هلت ء.طوام ريغ ىف ءايعتساا ةمطكلاوهفأ|
 الأ الخلا جرذعل ةقالعلا نم ديالف هن دارا م دنع هني رق عم مدي هحوأأ

* 
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 عيسلا د سأك ماعوا صاخى رعو ىرشو ىوغل اههنم لكو هناتكلاو

 ةبادو ثدحلاو ظفلل لعفو ءاع دلاو ةدا.علل ةراصو عادلا لج رلاو

 ةهباش|اريغ ٌةقالعلا تناكنا لسممزاملاو ناسنالاو عبر الا ىذل

 هب هيشملا مسا لا عتسا ىلع ةراعتسالا قلطإ امارع هكو هراعتس اه الاو

 دبا لسرملا رراقبنم ةنفإلا و هراعتشتو اطر است امال
 نيءلاك هرج مساب ؟ىشلا ةيعستهنموةدازملا فدي وارلاو ةردقلاو ةيعتلا يف
 : وحن هبيس مسايهتيعمل و لمانالا ف عباصال اك هسكع و ةشيرلا ىف

 هيلع ناكاموا انا ءاعسلا ترطم | # وح هيبسم وا 4 ثيغلا ائيعر

 ىاا#* وك هيلا لٌؤبام وا # مهلاوما ناتيل ا اوتآو * وحن

 ود هلاحوا ا هب دان ع ديلف عوج هل وا ## اره رصعا ىتارا

 وا 13 اعلا ةيشراوت فلو >و تضد اف ذاااماو

 © ئارشخ ل1 قة قردص ناجل قف لدعجاو «وخ هلآ مسي 1

 امم> اه ائعم قول ةيقيفحل ا ديقت دق ةرامعتسالاو انسدع ارك ذ ىا

 عاجم لحرىا #* فذقم حالسلا ىاش دما ىدل * هلوتكًالقعوا

 ليادو قلا نيدلا ىا * ميقتسملا ط ارصلا اندها #* ىلاعت هل وقو

 ليقواممم عال الوهيثنللال هب هيشإل ةعوضوم اهنوك ىوغازاحت اهنا
 قاطت ملال اهنال ىوغلال ىلذع ىهاىف فرصتلا نا ىنعمب ىلةع اهنا

 اهلا_,عتسا ناك هن ةيدملا سدح 3 هلو>د ءامدا دءبالا ديلا ىلع

 د سعشلا 2 ىالظت تمأَو *“ هلوقىفب تلا حصا ذ ماول تءضو ايف

 ىنالذنت سعش 6 بجمع نمو نالت تءاق #* ىسفن نم ىلبع عا سفن
 رزدق ا هتاالغ ىلب نم اوردعنال »© هلودىف هنع ىهلاو *“ سمثلا نم

 ايف نإ عقس» ايم وك ىذتعنال ءاع دالا ناب درو #*« 7 هرارزا

 قاطءاضق هدشألا ىسانت ىلعءانبالف دنع ىهملاو بهقتلا اماو هلت ءدضو
 هني رقلا بضنو لب وأتلا ىلع ءانيلاب بذكلا قرافت ةراعتسالاوةغلابملا
 نم“ اذاالا ةيسنملا هناف ان اطع نوكتالو رهاظلا فالخ ةداراىلع



*:7+ 

 ادسا تنأر كلوق:ىف اك داو ىمااما اهتنب رق و. متاع ةيغضو ع ولأ
 اناعاىف ناف #* اناعالاو لدحلا اوذاعت ناو #* هلؤةكرثك ١ وا: ئريأأ

 اس : :: هلصن نم مع اصو ا“ هل وفك همستلم ن اعموا 6# انارتنأأ

 57 ناك ٠ انما 0 * ود ن كفا ّىد ىف مد م>ا ا د

 07 نفيا هر غ ةاك منن اماو هو أوو مويقاوبلا دهو الاض ئاه انيحاف ا

 5 امدلا و او ةييكهتلا اهي: مو هيدأت ءمسنلو 2 ءم دع دود ولل مودعملا ْ

 *« لا اذ لعد معربشا # ود ' هامل ه شح شنوا ان ااماره و

 1 * ود نيقر طاا موه*هىف ل ا 1 ادام امد ان [ئسد عم املا راتعانو 1
| 
1 

 عطقوه ناريسطلاوودعلا ن ناد عماجلا ناك #3 اهيااراط ةعيه ععسالك ا

 اضيداو سماك لخ ادريغاماو * اممث لخ اذوهو ةعرسسب ةفاسملا ||

 ةيصاخو|ىريادسا تيار وحاهيفعماجلاروهظاذلذتبملاى 00-0 ١
 ىتتجا اذاو * هلوقىفاك هشلا سفن نوكتدق ةبارغلاو هبي رغلاى

 تااسو انول هلودق اك ةيماعلا َّق فردت لصف دوو هزازعل 0

 لخداو ىلطملا نود مطابالا ىلا لعغلا دنساذا 4 مطابالا ىلعملا قانعاب

 نييسح اناكنانيفرطلانال ماسقا دنس ةثلثئازاةعابو ا '

ٍْ 
 تالا < ةيكتككنات“

 ةرةيلادلو هئم راعتسملا ناو الضع مهل جرخاف * ودل ساما عماملاف ||

 عماسجلاو طبقلا لح ق م ىلاءذ هلل اووا1> ى نلا ناو لأ هلر ا كلبإو :

ا مهل ةناو3 : وع ىلعع اماو يد عجل و لكل ا
 يوب :ملسن ليلل

 0 هلراعةملاو هناا وك نع دلملا 1 راعتسملا كاف زاهنلا 1

 صح تير نم هم لدعا ام عماساو كايد. اه و لع 1 4 اكو نع ءوضلا 1

 سعشل اك اناسنا ديرت تناو اس < تدر ارتكويفا خاباورجتآ لع ا

 انثعب نم * وحن ناياةعاما امهف الاو ناشلا ةهابتو ةعلطلا نسحىف ا
 1 رو هطحد ع عم اذلاو توملاهلراءةس1اوداقرل زا :هنمراعت 1

 حدصاف هش متع راعت امةديملاوق ين ا واف ةلماو ل ىلا هلعقا

 ظ شي : اا



 في

 | خيل تلا هلراةتسملاو ىس>وهو دج اجلا رماك
 ]| ءاملا ىفط امانا « و كلذ سكعاماو نايلقع امهو ريثأتلا عماجلاو |[
 ]| عماجلاو ربكتلا هنمراعتسملاو ىسح وهو ءاملا هريثكهلراعتسملا اف [

 ]| مسا ناكنا هنال ناعسف ظفللاراسعابو نايلقعامهو طرغملا ءالعتسالا |
 || فرااو هنم قتشي امو لمت اكد عتفالاو لتقو دشأكة يلصاف سنخ |
 ]| رو ر2 كءانممقلعتمل ثلاثلا فو ردصملا ىنعمل نيلوالا ىف هيشنلاف |

 أ! ةلالدلل اذكي قطان لاسملاو لاملا تقطن ىفر دعيف ةنعت ىق ديد ىف |
 أ اودع مهل نوكيا نوعرف لآ هطقتلاذ # وح لياعتلا مال قو قطنلاب ْ
 |١ اهني رق را دمو ةياغلا هتلعب طاقتلالا دعب ناو ةوا دغلل ## اردو

 وت لوعفملا وا اذكب لاملا تقطن و لعاقلا ىلع تيلوالا ىف ْ

 ]|| * اهب دقن تايمذهلا مهيرقن 6# وتو «احاعسلا ىبحاو لذفلا لتق |
 ||| ماسقا ةثلثرخا راشعاب و ## ملا ب اذعب مهرشيف * و روردملاوا |

 ةئعرافتنملا اع الك صوتا

 ]| تمنلاال ةيونعملا دارملاو عيرفت الو ةفصإ نرشي ملام ى#و ةقلط»أ
 الإ مست اذا ءا درار ع * هلوقك هلراعتسملا ماليا نرقام ىهو ةدرجتو |
 الإ كئاؤا وح هنم راعتسملا ميالي اع نرقأم ىهو هت مو اكحاضإلا
 أ| ناتي دقو * مهتراحت تحيراف ىدهلاب ةنالضلااوّرشا نيذلا |:

| 
 ١ 9 . هرافظاديل هلاك قدم حالسلا ىاشدساى نإ هلود قاك ٍْ

 الأ د_ءصدو # هلوقكن اكللاولع ىلع ياه ر دقلاولع ىلع ندب هنأ ى> ْ
 ١ بخت ا ندرهام هوو #* ءاعسل ىف حاج هل ناب اي لوهجلا نظي ىنحأ
 ]|| «هلوقىفاك لضالابفاّرتعالا عم عرذلا ىلع ءانيلا زاج اذاو هنعىهنلاو ِ
 (إ| عيطتست نلف # اليوجا عد ءاوشل اعف # ءاعسلا ىف اهنكسمسعشلاىه|
 ]| بكراااماو ىلوا هدحت مق *,الو زن كيلا عيطتستن ل و دوعصلا اهبلا |
 || لاعب مةغلابلل ليثغلا هبت ىلصالا هانععميشاعدليعتسملا ظةالاوهفأا
 | |ليتتلا نعس انهو رار ؤيوالج رم دعت كاز قا سا قددقلا
| 
| 
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 20 ججبييجح سس ااا وب

 كل ذكهلابعتسا اذ دوال طم ل خلا ىعست دوو ةراءدسالا لبس ىلع

 ى هيبشنلا رعكل دو “ئ لصق ع لاك شفالا رهغتسإال اذهلو الث يع

 نان هلع 1 ديو ةيدملا ىوس هناكرا 5 ”ىبنب حرسم) الق نسل

 وا ةبانكلاب ةراعتسا هيشنلا ىعسدفهرديشملاب صتخ ها هيل تبذ
 ل وق ىف اك هيلي ةراعتسا هء_كثلل ىمالا تللذ تابناو اهنع اينكم
 لاّسعاىف 0 هلا 4 ا اهرافظا ت تدشنا ؛ هين 1 اذاو 7 ىلذهلا

 اهل تدن أهذا 7 ارمذو عاشت ن لا ةقرع ريسع 0 ةيلغلاو رهعلاب سوقنلا

 نالو * رخكالا:لوق ىف اكو هنو دب ديف كلذ لكيال ىلا راغظالا
 هيش #* قطنا ةياكشلاب ىلاح ناسلذ »+ اهكع* كرب ركشب تهطن
 ناسالا اهل تاثاؤ دوصقلا ىلع هلال دلا ىف ملكتم ناسناب لاسملا
 رسمقاو ىلمنع بالام #ريهز لوق اذكو هيف اهماوق هب ىذلا

 ناكام كوت هنا نيب نا دارا ## هلحاورو ىبصلا سارذا ىرعو ## هلطاب
 تاطق هندواعم ن 2 ضرعاو ىغلاو لهجلا ن ه8 ةحلا ٠ نهر هنكترب

 اهله ى سَ ةراصقلاو َج ل اكرسملا تاهج ن 8 هه ىصلا هش هزالا

 00 0 ٠ ىصلاو لحاورلاو سارذالا هل تدناف اتاك تايفقاو رطولا

 متاوهاو سوغنلا عاود دارا هنا لمتحيو هوتقلاو لها ىلا لوملا ينعم
 ىف ذخأتت الف يلا باسالاوا تاذالا ءافيدسا ىف اهل ةلداخلا ىوقلاو
 د6 لصف 9 ديمة نوكتف ىصلا ناواالا ىغلا عابنا
 بع نه هل تعءضو اهف نإ_عتسملا لكلا“ هب وغللا ةققحلا كك 5 [

 نيلوقلا مدا ىلع ةراعتسالا نعريخالا ديقلاب زرغحاو عضولا ىف لب 9

 ١ بطاخملا كر , جم ال طمصأ ف قيفحلا هل تعضوام ريغ َْق نإ عتسملا 38

  5ىلع هراعدسالا لخديل وك /! ددبعت ىقاو هيدارا ن 2- ةعذاع هدر

 دييقتلا ناب و لبوأت عضولا لوانتيال قاطااذا عضو 1 درو ** سعاد
 للازاخحلا مسقو ةقيفلا فد رول ََق هذه كيال ف : طا حا | هب حال طضصاب

 « ةراعتسالا 9



 ا ظ هيدي رتو هينْشْتلا قرط دحاركذت ناب ةراعتسالا فرعو اهريغو ةراعتسالا ||
 || اهم حرصملا ىلا اهعمتتو هي ديشملا سنج ىف هيلا لوخد ايعدمرخ آلا
 : لعجو هيشااوهروكذملا نوكي نأ اهم حرمصملاب ىعو اهنع ىنكملاو

 درواهنم ليما دعو ىمامب ْديمةهلارسسفو هيابيحتو هيي اهنم
 ال | ءانعمل ىةحت الاب هيلي ارمسفو دار الل ىفانملا بيكريلل مزلَتسم هناي

 |١ لوق ىف راؤظالا طفلك ةضحم هيمو ةروص وه لب ال_ةعالو اسح

 || اهريوصت ىف مهولا ذخا لايتغالا ىف عبسلاب ٌةينملا هبشامل هناف ىلذهلا |
 راهظالا ةروص لثءةروصض اهل عّربخاف اهل همزاوا عابخاو هنروصب

 || اهل هريسغ ريسفت فلا و فسحت هيفو راغظالا ذنغل املع قلطا مثأ
 ل٠ موزأل يابت عشرتلا نوكي نا ىضتقيو 'ئشال 'ىشلا لعجي |
 دارملان ا ىبعهبشااوهروكذملانوكب نا اهنع ىئكملاب نعو هيف هركذام |
 || ناب درو اهيلاراغظالا ةفاضا ةئيرهاهل ةيعيسلا ءاعداب عيسلاوه ينملاب |

 كلل ذكت سيل ةراعتسالاو اًهيةحت هل عيضو اف ليعتسم اهبذ هيشملا ظفل |
 || اهنع ىكملا ىلا ةيءشلا در راتخاو هيشنلا ٌدئيرةرافظالا ودث ةفاضاو|
 (| هينا ىف #* هلوق و ىلع اهتآب رق ةيعبتلاو اهتع اينكم اهني رق لع |

 زاحم اهنال هيلي نكت ىل دَقيَدَح ةيعبتلا ر دق نا هاب درو اهرافظاو |

 ال | قافتالاب لطاب كللاذو يل يذلا ةمزلتسم اهنع ىكملا نكت يه دنعإ
 لأ هريغ هركح ذاع اينغم هيلا بهذام نكي ف ةراعتسا نوكتف الاوأ

 |١ نسح تاهج ةيامرب ليثخلاو ةيةيةحلا نم لكن سح «# لصف # |

 || نيب هشلا نوكي نا ىموي كلذلو اظل هتكار مشيال ناو هيدشنلا
 أل[ رخيا ناسنا ديراو ادسا تيأو ليةولام ازاغلارمصت الثا ايلج نيفرطلا
 | رهظ اذهو سالا ديراو ةاحار اهيف دن ال ةثامالبا تنأروأ
 || كح ندر نيب دبدلا ”ىوق اذا هنآ هيلش تلو ذاع اهيل |

 تنيعتو هيبشأا | نس مل هلظلاو ةه.شلاو روثلاو معلاك ادخن
 ِْ نسح بس اه:نسح هيا يذغلاو هول اكاهنع ىكملاو ةراعتسالا |
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 | اهبارعا مكحريغت ةلكىعزاجلا قاطب دقو # لصف * اهنع ىنكلا
 ناععف هلودو 7 كرر ءاحو #7 ىلاءد هلوعك طفل هدابزوا طول قدح

 لهاو كبر نما ىاب# ءىش هلك سيل # هلوقو #*“ ةيرقلا لئساو
 0 اة دورولا

 د ةنانكلا 9ع

 زادلا كفااد اهنارهطظو ل4وعه هندارا زاود 6 أ يقرا مزال هن ديرأ حل

 مزاللا نءاهيذ لاقتالاّْناب قرذو همزال ةدارا عم عملا ةذاراةهج نم

 ذئيَحو هنم لقت ل اهوزملم نك ملاع مزدللا نان دزو موزلملا نع هيفو

 ريغ 4١د تولطملا ىلوالا ماسقا هثْلُث ئهو موزلملا نم لاقتنالا نوكي

 عدا نينعاطلاو اك هلووك دحاو ىنعم ىهام انه دؤ هيسنالو هفض

 يجنادنالا نع هءااكحازاوةكناعم عوج ىهامامتمو 6 ناغضالا

 هد كلاب صاصت+>الا | [يهط رو زاعظالا ضن رع ةماعلا ئوتله

 | ةب رق ةطساو لاقتالا نكي ل ناف ةغص اهد بولطملا ةيناثلا
 داسلا ليوظو هدام لب ال هما اا لوط نع ةياكمهل وةكدكذاو

 ريخلا ةفصلا نوذتلام حرمت ةيئاثلا فو ةجذاش هياكل والاو

 ةنطساو ناكناو اعَدلا ضي رع هلبالا نع دب ,انك مهاوذكةيفخوا

 ةرثك نع لان هناف فارضملا نع ةيان 9 لاري < مهاوقك ةدبعبف
 مابطلا :ريكحرلااهنمور مرام بطلا رع ا كل لا

 ةقلاثلا دوصقملا ىلا اهنمو ناغيْضلا ةريكىلااهنمو دلكالا ةريكىلا اهّمو
 ةهق ىف # ىدنلاو ةورملاو ة>اعملانا + هاوقكة يسن اهب بولطملا

 نبا صاصضتخ ا ثيدب نا دارا هناف 4 ججرشملا نا ىلع تب رمض
 وااعبي صتت هنا لوقي ناب هه رصتلا كِرْنَف تافصلا هذه رشا

 6# مملود هوو هيلع ةيورمضم ةيق قاهلعد ناب ةنأث كلا ىلا هود

 نيوسعلا نينه قى فودوملاو #3 هيدرب نيد مركلاو 6# هب وب نيب دوم لا

 ماسلا نيباسملا ىذوي نه ضرع ىف لاهباك روك فمريغ نوكي دق
 149351507222191 137 71212 2727775371505337 نت طن 1 تناناطن8577715005. ج05 كيفاتج ماو وي عجمج ع يعسعج

 # نم
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 ٍبولطملانوكياَم وهو لؤالا تسٌعلااما هذي و هناا نع نولسملا مس نم
 نا نك ال_فاهب اهرمصم ةءستلا نوكيو ةفصلا سفن ةياتكلاب

 ىكحاكلا # اريدقتوااظغل ةلاجتال اروكذم نوكياجتف فوصوملا
 ىسانملاو هراشاو ءاعاو مرو عولتو ضي رعت ىلا تواغتت ةيانكلا

 عم تاق ناو جيولنلا طئاسولا ترثكنا اهريغاو ضي رعتلا ةيضرعلل

 نوكي دق ضن رعتلاو لاق مث ةراشالاو ءامبالا ءافخ البوزمزلا ءاقخ
 هنو د بطاخلا عم اناسنا ديرت تناو فرت ذ قب ذا كالووكازاسحم

 # لصق # ةنيرق نمامهفف ديالو ةءانكناكاعتجج امهثدرا ناو
 معرصتلاو هيفا نم غلبا ةيانكلاو زاخجنا نا ىلع ءاغلبلا قبطا

 0 ىشلا ىوء م كحووف مزال ىلا موزلملا نهابه5 لافشالا نال

 زا#لا نو عون اهنال هينشنلا نم غلبا ةراعتسالا ناو

 د عيدا ع ثلاثلا نول 9

 اليوم ةمانطملا ةناعر دعب مالكلا ا هو>و هب فرعا ع وهو

 ةدبانطما هذ ىونءملا اما * ىلغعلو ى ىونعم ناب رمض ىهو ةلالدلا

 ا ىا ني داضنم نيب لك هو اضنا داضتااو قا.طلا ى

 م4 بلو * ود نس وتتأ عون قف نيطفلي 2 هلا ا

 * ودل نيؤر>وا * تيمو ىرم *# ع نياءو وأ * دوور مهو اظاعن

 ناك موا * ود نيعون نموا * ت.فكاامانهيلعو ا
 ود بلس قاطو سها ناديالا قابط ناب ىذوهو * هاةييحاق اًديم

 نمو * قوشخاو سانا اود الو نواعل نومل#لال سانلاركا نكلو#

 ىهوالا ليالا_هأ * ىااخ اروح توملا باش ئدرت « هلوقو# قانطلا

 مهني ءاسر راقكلا ىلع ءادشا # وحن هب ندلع و « زد ندا و

 * لحر نم ميسان ى نال ها وةودتو نيللا ٠ نع همسه هجحرلا ن او دي

 لَخدَو ذاضآألا ماهنا ىناثلا ىدسلو * 0 8 تشمل كك

 ا ل اا ع لا
 ل أ
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 *« وحن لباقتلا فالخ ققاوتلاب دارملاو بيزتلا ىلع كالذ لباشباع |
 اذا ايندلاو نبدلا نسحا اه هلوق و و *اريثكاوكرياواليلق اوك لفأ]

 ب ددكسصو ىغتساو ل نماماو ىرسسبلل هريس ن3 ىلا قدصو 1

 هناك هللا دنع اع دهزهنا ىنغتناب دارملا ىرمسعلل هرمستسف ىسملاب|أ]
 قس 1 ةنملا ميعن نع ايدلا تاوهشب ىغتساوا قب لك هنع نغتسم ْ

 نيتي 5 ني ديض همت © طرمش ىحأ انهه طرش اذاو ىاكسأا دازوأ[/

 لعج قي دصتلاو ءافنالاو ءاطعالا نيب اكّرشم ريسنتلا لعجامل هناذأأ|
 بسانتلا ىعلو ريظنلا ةأعارم * هنمو * اهدادضا نيباكرتشمهدضأا

 سعثلاو *وحن داضتلابال هيسائيامو سما عججىهو اضيا قيفوتلاو

 راتوالا لب هيريممهسالا لب تاقطعملا ىسقلاك هلوق و نابس# ريعلاو

 ايع مالكلا مندي ناوهو فارطالا هياشت مهضعب هيعدنام اهتمو ءأأ
 راصيالا كر ديوهو راصإالا هكردنال *و عملا ىف ةءاضحا

 نايس ريعلا و سعشلا # واهب قلبو ريمخلا فيطالاوُظَو :
 معلاو

 داصرالا ا هنمو ا“ سساتتلا ماسهتأ ى جلو ناد_دعسا ردعالاو

 تببااوا ةرَدْعلا نع ءدرعلا لبق لمي نا وهو ميهسنلا مهضعب هيمو

 اوناكن ىو مهلظيل هللا ناكامو # وك ىورلا فرع اذا هيلع ل دياعأا
 هزواجو # هعدف اها عسط#سا ( ا اذا ا هلوقو ا“ نور اي ا

 هعوقول هريع ظفلب ؟ى تلاركذ ىهو هلكاشملا ا ,هنمو ** عيطتسنأم ىلا[

 ىئيط كل د اش حرقا اولاق ه هلوع' لوالاف اريدقتواامم.ةحن هيككىف 1

 كسفنىفام رعاالو ىسفشن ىف ام يس #3 هوعواصتقو ةبجىلاو قبطا تلك ا

 هللا أمال دكح مر دصموهو# هللا ةعمص7«ىلاعت هلوقو ىناثلاوأ

 اوناكىراصننلاناهيذ لصالاو سوغناارهطوناميالا نال هللاريهطتىا |
 مهاريهطن هنأ نوأو هب وهي دوم#لا هنوعدسإ رهصأ ءام ىف مهدالوأن وبيع 1

 4 ههوال ةئيرعلا هذهب ةلطكاشلل هللات .ةغيصن هللا نابعألا ع نعريعف ١

 «ةجوازملا 3



 *نج

 ردها اهب ياا خاصا 0 1 7 ع / 8 ١

 ىلع عديو رخؤإ م م مالكلا ىف ىف ءزج مدقي ناوهو سكعلا * هنمو
 2 داعوح هيلا فيضأ امو هلح قرط ددحاأ نيد عمي تر اهنم هو>و

 نيتلج ىقنيلعو قاعتم نيد عمب نااهنمو ةاداعلا تاداس * .ةناذانسلا

 نيد عمب نااهمو ىلا نك تيما حر و ٌتبملا نمىملا جرم ود

 نول نولحي مهالو مهل ل>نهال وح ني:اجج ىفرط ىف ني-ظشا
 هلوقك ةتكتل ضقنلاب قباسلا مالكلا ىلا دوعلاوهو عوجرلا هنمو
 هامو ميدلاو حاورالا اهريعو ىلب . دولااهغعي مل كا رادلاب فق

 3 رد نأاينءم هل ظل قلطي ناوهو اضيا ماهيالا ىعسلو ةيروتلا

 اش عماجنال ىلا يهو هدر نان رم 0 5 رعبلا ه.دارتو كيعلو

 و ةدخل مو ىو 4 سشرعلا ىلع ندا وع تك رّهلا ميال ع

 ناينعم هل طلب دار ناوهو ما د_ةحسالا هنهو' دياب اهائيثب ءاعسلاو

 رخ لاب متا_هدحا هيريعك دحابدارب وارخالا هرم! داري مئاهق دحا
 اءاض غاوناك ناو هانيعر موق ضراب ءام“لا لزئاذا هلوةكلوالافرخ آلا

 لكل ًّ لاج-الاوا ليصقعتلا 0 د دعتمرك ذوهورشنلاو فللا هنمو

 اهانمشنلا 3 ال ناب رسض لوالاف هيلا هدر عماسلا ناب عن نيبعل ريع نم

 اونكسللا راهنلاو ليالا مكل لعد هنوجحر ندو # ود ىللا تاثر ىلع

 تناواولسأ فيك هلوقك هارب ريغ ىلع اماو هد هلذقن *. اوغشتاو هو

 قل اولاقو د ود َُق امناو افدرو ادقو 1 كال ازعو آع نصعو ىودد

 د ل دوهيلات ةتاقاعا د ىراصتوا ادوه ناك ن هال ةنملا لخدي

 ناكنم ١ ا 4. :| لخدي ن لأ ئراضلا ع تااقو أدوه ن كلا م نمالا هنا

 هم ةاض ىد رد ١ 1 , علل س ا لالا مدعل 0 ى راضن

 لاملا نت كك ا هلوقك م 4 80- 3 ددعءمم نيد عم ناوهووعجلا هندو داع

 لف ةهدشدن او عار هلاو د ل نا دع ودو اي ا دلا ه وللا هحز نوتلاو



 « نط

 نيب نبات عاقبا وهو # قب رقَتلا هنمو © ةذسفم ىا ءرال ةدسقم
 »* عبر تقو مامغلا لاؤتام 6# هلودك هريغواحدملا ىف ع ون نه نيرعا

 ماهغلا كك اولو # نيع ةردب يح الا لاوذو #ئ ءاوويدس موب ريسألا لاونك]|

 هيلا لكم ةقاضأ و دعتمرك ذاوهو 3 ميسعتلا هيمو ذي 4 هرط5

 ىل ريع نال ذالاالا # هب دارب م ىلع ميقبالو * هلوقك نيبعتلا ىلعأ||
 ة#لدا هلق ريالف حشلاذو هج دعمر طودرم ف سألا ىلعاذه و ديولاو ٠

 قرش و دحاو عم ىف 8 امش ىل> كب ناوهو قت رغتلا عموما هَممو !

 * اه ءوض ىف راتاك كهج وذ * هلووكح لاغ دالا تهج نينأأ
 تدل ندومم عجج وهو ع ميسمتلا عم مهلا هَمعَو دي اهرح ىف رانلاكىلقو 1

 #7 اشرح ضايرا ىلع ماقاَى او 1 ,مكيلاوا [ ىوشعل 1 5 <

 * اوداوام لتقلاو ودنا ى

 535 قل جاو ىماشإو مغ اا ولو 3 ا م مر

 عجبا #7 هنمو #7 ع ديلا امهرش لعاف ب 7 يرتعش مهنم ْ

 هيذانالا سفن ملكدال 1 مود # ىلاعت هلوقك ميسهتلاو مي رغتلا عم ٍْ

 قيهشو ريؤز اهيف مهلراتلا ىف اوعش ئذلااماف ديعسو قش مهنخ]

 لاعذكت رنا كن ر ءاشامالا ضرالاو تاوعنعلا تمادام اهي نب دلاخأ|

 نا وعسلا تمادآم اهيف نيدلاخ ةزحلا قف او دعس نيذلا| هاو #3 دي ربامل

 ىلع ميسمتلا قاطيدقو **# ذوذحم ريع ءاظع كير ءاشامالا ضرالاو

 قوليام لك ىلا افاضم ءوشلا لاو>ا رك دينا امهدحا نيرخآ نيرخاأ
 اذا ليلق اودشاذا ريثك # اوعد اذا فاغخاوقالاذا لام # هلوقك هنأ
 ءاّشي ناب هدا# ىلاعت هلوكةوشلا ماسقا ءافيتسا قاثلا و # اودعأ]]

 ءاشي نم لع واثاناوانارك ذمهجوزيوا *روكذلا ءاشي ن1 بهيواثانا

 هلثةرخا ما ةفص ىذرحا نم عذب ناوهوديردصلا ## هزمو # اقع
 نالو 36 0ك مهاوقوح هك ويك ما-ةاوهو هو اهل 8 3 2 م اه.5 9

 1 تمم بيم ئئبببايببكبكهسس لالا :

 « قيدص



 دك وع
 ةبدثث|]|||#آ]آ]آ]؟آ ؟|([(؟أ؟'؟يبيببيبيبيببيبييبيبيسسس77_7_ + 2_2 ب9

 000 صاخسل 3 ه5 اري ةقادصلان م ماب 6 مه يدب

 +يردلا هينلئسأل انالفتا أس نما مهلوةوك * اهنمو اي اه.ف هل مرج
 ما ة سعب “© ىغولا خرا ىلا ىف ودعت ءاهوشو ا هلوذ ودك 6 اهنمو
 اسهيق مهل 38 كح هل ود وح د اهنمو 3ع ب نبأ ةويكيلا لك

 قب هلوق و ع اهنمو د كلف ر اد قى منهج 6 ىأ 3 داحلا راد

 لبيقو # ميرك توميوا مي انغلا ىو ## ةوزغب ناحرال تيقب نكاو

 بكري ن هريخاب# هلوقوك اه:هوال# رطل هو 2 ىمدوك؟ب وا هريدقت

 ناسنالا هبط اخت اهنمو # الح نم ففكب اس اك ب رشي ة#الو ىلعملا
 ةلوب ملأ ةغلام 1| ق4 هنمو ةلامالو اهيدهد ديع لخلا هلوقك ةيسفت

 ال يحسم ادد فيدضلاو | ةدداا ىف هعوأب فصوأ ىعاذي ا 1 ابملاو

 عيابتلا 6 1 املأ سوو همق 7 ب ريسغ هنأ نإ هدلعا !دءد سموا

 >< هلودكخبلب:فةداعو الفع انكم ناكنا ىعدملا نال ولغااو قارغالاو
 ناكنإو * لسغيف ءاع حمصنل مى 3 ار دا هلو رون نيب ادع ىداعق

 ةماركلا هعيدنو#انيق مادام انراج مركنو# هلوقك قارغافةداعالالةعانكم

 ءارمشلا لها تفخاو # هلونك ولغف الاو نالوبةم اههون# الام ثيح
 لخدااماه:هفانصاد:هلويفملاو# قاحن لو اف طنا كفاذهل هنا تح

 واو ىذضب اهتبز داكبا# ىلا تورو ةىف داك, وك # معلا ىلادب ةياموباع
 اهكما 00 مي نعذل اماه نمو ران همسك

 #3 هلود ىفأ ا ع | 5مال تهد هلع اوزع يجول 3 امثع اه.لع

 ا هجان هد :كشو *يعدلا َق بهشلار - ثنا 7 ١

 نرتحلج ع اللاو لهل | جب رم جرخاام # اهضم و 7

 د 4و9 3 هع [ ْنا ادغ 0 تدار ءنا سمهالاب ركبسا

 و<مالكلا لها هةنرط ىلءبولط هلل ؛ 0 نأ 7 ىو ى مالكلا نواكلا

 همر كس اي علو 0 ا لوف كام غ'هللا م هةهلا امه ا

 ردا نعلاو كفل 1و ها -_ 2 تعاد 15 92 21 5 بأاطم عر لل هلل اءأ |
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*0# 
 0 الا نم < ناجل عا تنك ىتكاو * بذكاو شغا ىتاولأ
 مهلاوماىفيكحا#مهت> دماماذا ناوخاو كول # به ذمو دارتسمأ

 ١ وبندا كلمهح دم مهر مرف* مهتءنطصا كارا موق ىف كل عمك* برقاو

 راع اب هلذيس انم هلع فص وأ ىع دي ن ا وهو ليلعتلا نس هنمود#

 نايبذصق ةتاثاما ةذصلانال برضا دعب را وهو َقيَدح ريغ فيطا
 هلع ةداعلاىف اهلرهظيالن'اما ىلوالا و اهتابثا ديرا ةتباثريغوا اهتلع
 املرهظي و اءاض >راابدصفهب تج-اعاو بادعمسلا كيان كد لة هاوقك

 اوجرتام ف الخا تبا نكماوهيداعا لت هبام# هلوقك ةروكذماريغ هلع
 هالو هركذاعال مهترمذم غفدل ةداعلا ىف ءادعالا لتةن اق بان دلا
 نالا كرادح * ىكدت ءاسا: ا تيق:تنسح :ايشاوان *هلوقك ةنكعامأ
 1.9 سانلا فلاش 1 نكل نكمي ىئاولا ةءاسا ناسكتسان ا قرا نم
 ةنكم ريغ وأ عوم دلاىق قرغلا نم هيام ىح هنمهر اذح ناب هيقع

 * قطتنم دقعاه لع تيأرامل * هته دخ ءازوجلا هيأ نكت ىلول * هلوقك
 اهب # اهت نييغرغلا باحسلا ناك هلوّدك كشلا ىلع بام هبقملاو
 دعي مكح ىماقلعتل تبدي نا وهو * عب رغتاا هنمو عم ادم نهل ارئاخ

 شن مكئامدك* ديفاش لهجلا ماقسا مكمالحا هلوةك*«رخآهل قلعتمل هتابثا
 [ ,هل 3اناب سذوهو# مذلا هبشواع حدملا ديكأت هنمو * بلكلا نم
 اف اههلو دريد حدم ٍةةََم < ىشلا نع ةيقتممذ ةقغص نمىتئست نا
 !بئاتكساا عارق نم لواق نهب دع مهفويسناريغ مهيؤبيعال و* هلوقك

 !هنم هنوك رب دقت ىلع هنم اًديش تدب أف اميع فيلا لولق ناك نا ىا

 ىوعدكهنا ةهج نم هيفديكأتلاف لالا قلعت ىنعملاىف وهذ لا# وهو

 هادا رك دذ ل اصت الا وه ءانثنسالا ىف لصالا ناو ةدس ءرشلا

 هعصاهياو اذاف اهلبق ام 'ئ جارخا مهوب اهدءب امرك ذ لق

 قيفلَو ح دم هذ شا تدنا ناشلاو دك أتلا ءاج خادم

 ىتادب برعاا مدفا انا * وحن هل ىرخاحدم هةصاهيلت ءانثتسا ةادان

00 2 



 *«ها1
 ردا 1هنكل اعطةنم نوكينا اضداهق ءانثتسالا لصاو شور ف
 0 لضفا لوالا ناكاذ.هلو ىتاثلا هج ولا مالا بك أت || ديفب الف الضتمإ

 |١ كارذتسالاو#انب رتايابانمآ ن الا انم مهنت امو##و كو هو رخآ برس هنو

 |١ هءاىوس## ارخازرصلا هناالارد اوه هلوقىف ام ءانثنسالاك بابل اذهىف

 | ناب مذوهو* حدملاه.كذاع مذلاديك 0 هنمو *لب ولا هنكل ماغرسذلا

 ( ربدعتب هلمذ ةفص ىلا نع ةيفنم حدمةفص نم ىثْسي ناامه دحاأ]

 ا! نسح !نم ىلا ءىسي هنا الا هرف ريخال نالف كل وةك اهيف اهلوخد

 ةفضاهيلب ءايثثِسا ةدان تقعي ومددقص ءئشاثت د نااسهدناثو # هيأ
 | ىمامس ا. ىلعان و ةرَد كو لعاج هناالا قسافنالف كللوقكهإ ىرخامذأ

 رخل, و ١ جدملا عيشلسي هجو ىلع؟ ىشنح دااوهو# عاتنسال اهنمو #

 د لم ا دلاخ كيابامدلا تزول و! هت و>ولامراعالا نهتمهن #هلووك

 || انذلا حالصلادس ةيوكي هحدم عيالست هجو ىلع ةعاهشلا ىف ةناهتان

 | مهلتق ىقاملاظ ن كر ىل هناولاوءالا نودراعالا ب هنهنا هيفو اهم اظأو
 نه عاوهفرخآىنعم قل قيس مالك نكع!ناوهو #3 ججامدالا ءزمو *

 || هنافارونذلارهدلا عا هب دعا# ىناكىن ةجا هيف باق #هلوقك عابتتسالا

 دارياوهو * هيح ونال هنمو #رهدلان موداك ثلا لوطلابل دلل فيصو ن آت

 أ  ءآوس هينيع ت ا# روعاللا نم لوقك نيفات# ني هج ولالتكت مالك ا
 هيدارب ىذلا لْره) #هنمو#راتعابن ار قلا تاه اء ةنمو ا ىكاكسأا
 كلكا فيكاذ نع دع لف ارخاقم كاثا ىمحيع اماذا هلو ةكدجلا

 مولعملا قوس يئاكلا | هاهم يوهو ىراعلا اعف *هتمو*ب ضلال
 كلام روب اكل رويت ابا ةيجرادلا لوةىف 2 وتاكهحكنل» ريغ قاسم

 | عملا هلوقك حدملافةغلا لاو فيد رط نبا ىلع عز ل كناك اقرو»
 مذلا قوا## جال ارظنملاب اهتمأسدبا ما جا.صم ءوضماىرس قر

 هللا هلوذ قبلا ىف ل دنلاو ءاست ما نصح لآ موقا هوقو



 ل
 0000 مب ب سوسو سس سصصسسسسمو ب ب سس سس سوو

 كوقلا هنءو شيلا ند ىليا ما نكن« ىاليل انا نلق عاملا تايبظان'
 "ىدنع هي 7 ركريقلا مالكف 0 ناد رص وهو تجيولا :

 و ةنع ةياغتنا وا هل هن ودخل ضرءاربعن ههريغلا يت م 1 هل تدنا

 ةرعلا هلل و لذالا اه:م نعالا ع 1 ردا هني دما نلا ا من /

 فالخ ىلع ريغلا م الكىف عقر 0 غول لو ىناثلاو نييمؤمللو هلوسرلو :

 1 تاك تلعن ؟كاقأنر 0 امن تاق هلوقك هفلعت م رك ذب ه1 .اممددارم 1

 ا[ ءاوعسأو هريعوأ حو د ملا ءاعساب ىتأ انراوهودارطالا هنمويىدانالاب :

 مهشدرعت للك دوق كواةهيزا ل هلوذك فلكترمغ نهد الولا بشر ىلع :

 نيب سانلا هذ“ ىظقالااهاو باهش نب ثراحلا نب ةينتعب |

 فو راطاعأوا ى اهدنا هيد مات او لالا قاههما 0 5-5 نيظعلل || :

 نيود اك عون ند 41 انهشرت ىفو اه اعيه ف 05 وازعأا 5 قو :

 2 2 ف نودرلا مدسعل ةعاشبلا موعن مول و .و< الثام ىعع ا

 هناق نامل مرك 0 قالا هاوقك َّق ودم كو نبع ول نم انا ناو 5

 كك ره هءظملأ 0 ل م اضداو 3ع هللاددع كب ىف ضنل ىد :

 # هلوقك هباشأملا مس ان صخ طخلا ىف اًققتاناف بيكزلا سانج ىع* ||
 مساب صخالاو # هيهاذ هتاو دف هعدف * ةيهاذ نكي ىل كلم اذا |[

 كس اكلار د هرمض ىذا ام# ا! ماجالو ماذا زن خا دق ركلك# هلوذك قورغملا

 مهاوةك اقر ىعسا طوف ىورالا هيه ىف اةلتخا ناو # انلماج وا[

 قىرالاو م طرغموا طرغماما لهاا وو دربلا 1 دربلا ةلح 3 8

 راو 6 كرشلا كرش هعدل # مهاوةكو فهلا ,رى>ىف ددشملا|]

 (86لثم لوالا ىف دحاو فر اما كلذو اصقانىعست اهدادعا ىفافلتخا |[
 ا طشسولا قوا ## 00 0 كو ل ُعْدْلاَو :

 7 مص اوع ا ا مر الا قوا دعم دهد> م22 ْ

 نم *«ءاغشلا وهءاكلانا ا ان هاوقك ركاب اماو اه رط د ىعم اعروأأ



401 
 اعرايلتماى بعل نيد ءراو*م اناك نا ناؤر 5 3 فرد نمربك اب عب النا

 #*سماط ىذ و رطو سدا د اكليل ىك نيبو ىزب وحن لوالا ىفاعاو هو

 06 . الا قوا >1 نوأتيو هنع نوهت مه وذ# م طسولاىفوا

 ىقاما اًضيأ اوهو اود>ال ىعسنالاو 3 ريكا اه رص أودلد وفعم ليطاوحب

 مكنسك اهب م ُ د و طسولا وا # هر 2 هر هب ل هو و لوالا

 و وع ميول و قحطاريغب ضرالا ىف نو>رش

 بلقلا سينجح ىع-لا يبترتىفاغلتخان او #7 نمالا نءرمأ عه ءاجاذأف
 0 عسل و“ ةبادعالهت>و 5 والا - هماسح و

 00 داو ضعب بلق ى مسلو *«اناعور ندا واتباووعرايإ مهلا

 نيس [دينيملا لو اذاو يمه يولع مْ دم ه زها '.الأو تديلالواىف

 7 ءايس نم كنئج و # و ادد ىموارركمو اجود زه ىعير خ الا

 ى اقتشالا نيظغالا عمجب نا امه دحا ناءرش سانجلاب قلي و#نيقب

 هيشاأم ىهوذهب املا امهعبح د ناىاثلاو معلا نيدلل كهجو خاف وحن

 ## ردصلا ىلعر هلا در هنمو ة#نيلاعلا ٠ نءركلنعل ىالاق#* ود قاقتشالا

 نقلوا نسناصتملاوا نءزركملا نينه ةنلا دعا لس ناتيلا

 قدا هللاو سانا ىو ة#ودن اهرخآ ىف رخ الاو ةروغلا لواىف ام

 اليك وحواليل# أس ه عم دوآة# 0 2 ءألا لك 5 #«ردو#عمان شح نا

 نيلاعلا نم مكلبعل ىنا لاق#و وار اهغ ن أك هنا مكب ر اورغغتسا

 2 ارمصملا و قرح الاو ثتببلا رخآىف ابه حنا نوكي نا مظنلا ىو

 معلا ثباللا عب مر *© هلوؤك ىقاثلاردصوا هرخآوا ا لوالا

 ميك 1 ه عتب دمع هأوقو ل ىدم |اىعادؤا سلوا ههجو م طاب

 نضل ناك ن مو "د هلوقوالكرا رو م هيكودشلا لول ا ٠> 219 13 2 رارع

 ناو#هلوقو#امرخم بضاودلا ضييلاب تازاسك امزغم بع اوكلا
 قاعد هلوق لثم اهليلق ىل عفان ىناذ اليلق ةعاس حب رعمالا نكيمل

 اذاو هلرقو اود انكلبق قؤشلا ىعءادف اهافسا_هكم الم نم



 ل
 هلوقو لب الب ءاستحاب لب البلا فئاق اهتاغلب تععفا ليال

 376 هلوقو ىناشملا تائرب ن نو:ةهمو تاكا تاب أ 22

 بئارمشم هلوقو حالف مهيف سيلنا ىل حالف مهتلمأت مث
 ازا هلوؤو ابي رمضاهيف يلا ضواشلك جا وعلل نع يةعدبأ

 هلوكو 2 | رد هاوس * 0 - ىلع سدلق #8 هناسل هاع نرد مل 3

 طارفاللر ح4: بذعلاو * مكيرز ناسحالا نغ مترمصت+خاؤا # |[

 ةصحا نينطا # ىرياض ك ديعو اذ درعولا عدؤو وقو# رصخلاىف

 6# ىغولا ف بض اوعلا ضينلا تناك دوو # هلوقو #ريضي بايذلا

 ؤطاون وهو لق # عهسلا هنمو ## ّرِب هدب نم نآآلا ىهفرتاوب
 وه ىكاكسلا:لوق ىنعمؤهو د> او فرح ىلع ريالا نم نيتةلصاملا

 # وءنزولاىف افلتخانا فرطم وهو «# رءشلاىف ُهيفاَعل اكرنلا ىف

 ىدحاىفام ناكنافالاو # اراوطا مكةلخ دقو اراقو هلازوجرتال مكلام |
 ود عيصرتفهيْعَعْملاوُنْزولا ف ىرخالا هلباغيام لثم هريكاوا نيترهغلا

 الاوهظعورجاوربعا مالا عرشب و هظفل رهاوج عاجسالا عبط وه

 عملا نس>او لبق ةعوضو٠باوكاو ةعوذ صر رعا ة#* وك زاوتذ

 6# دودمم لظو دوضن: 0 ودوض# ردسىف و هُسارَك تواسنامأ|

 ىوغامو مكيحاص لضامىوهاذا م<هلاو# وكت هيئاثلا هتنيرق تلاطام مث
 :هنب رق قود نا نسالوهواص مي | مث هولغف هو ذخ وحن ةثلاثلاوا #

 دعبا اممهلوةكزاعالانوكس ىلعذين.م عاضسالاو اريثك اهتمرمصقا ||

 لاقيلب عاما نأرقلا ىف لاقيالو ليق # تآ وهامبرقا امو تافامأ|
 ىدشر هب لجن # مظنلاىف هلاشورثنلاب ص ريغ معسل ليقو لصاوف أ[
 اذه ىلع مهلا ن هو## ىدنز هب ىرو او ىد# هن ضافو## ىدي هن ترئاو ْ

 ةفلاخ و هدمت بلا ىرظش نملك ل عج وهو ريطشتلا ىعمنام لولا ||
 || * بقترمهللا ف سته هلل معدن هللا مدتعم ريب د #3 5 اهدخال ّ
 قرامو#* وحن ديما نود نزولا ىفنيتلصاغلا واسد ىهو ةنزاوملا هم ءأأ

 9 هقردصما#
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 0 شئ

 هزي جحا وأ نيلي رقل || ىدحا ىفام 0 ةدوث م ىفارزو كوك

 * وحن ةلث املا مساب صخ نزولا ىف ىرخالا نم هلب امي اه لثم
 * هلوقو © ميقتسملا طارمصلا ايضانيدهو نييذسملا باتكلا ايه اًنرتاو

 * لاو كلنا الا ط_1لا انو # سناوا ان اه ناالا شحولا اسهم
 مو دن هندوم لكلهو ا“ ل وه لك مود هتدوم * هلودك باعلا هدمو

 ءانب وهو عب رشا هنمو ة«ربكو كبرو كلذ ىف لك# ليزنتلا ىفو
 الىهنم دحاو للك ىلع فوقولا 2-3 ىئعملا محصل نيّديفاف ىلع تيبلا

 #*رادكالا ةرارقو ىدرلا كرش * اهناهيثدلا ايئدلا بطاخان ا لوك

 هل داغلا نم هانعم ىفوا ىورلافر> لبق ”ئجي ناوهو مزليالام موز هنمو
 ؟ره:تالفلئاسلاماورهةنالف مثيلا اماف 3< ون عسا ىفمزالب سبلام
 تاج ىه ناو نمت ل ىدانا # بنهم تخارت ناارع ركشاس هلوقوأ

 تاذ لعئااذا ىوكشلا رهظمالو * هةيدص نع ىغلا بوعحربغ يف
 تلجت يح هينيعىذق تناكف *اهناكم ني ثيحى ىلخ ىأر#
 سكعلا نودىاعملا ةءبات ظافلالا نوكتنا هلك كللذ ىف نسحلا لصاو
 نيلئاقلا قافتا كللذريغواهب لص ءاموّدي رهشلاتاةرمسلا ىف# فاش
 كلذود#و ءاضذسلاو ةعاشلاب فصولاكمو.كلا ىلع ضرغاىف ناكنا
 هينشالاكهأالدلا جو ىفن اك ناوتاداعلاو لودعلا ىفهررتت]هقرمسدءيالف

 داوم+لا ىفصوكهل ىهنم اهصاصتخال هَدصلا ىلع دئتاميهركذكو
 ناف ديلا تاذ دعس مم سورعلاب ليكلاو ةاقعلا دورو دنع لل هتاا
 دسالاب عاهشلا هر كح اهيف هرارتسال هتفرعم ىف سانثا كرشا

 ةدازلا 6# قيسلا هيف ىعدي نا زاجالاو لوالاكو هذ ردلاب داولاو
 ةه>حردا اع هينق قرصت ىئاعو بد نع قلعت ْق ىداخ ناب نضوهو

 ريغو رهاظ ناعون ذخالاو هَقرمسلاف # رماه ةبارغلا ىلا لاذتبالا نم

 دضعإ وا هلك ظفللا عماما هلك عملا ذخوي ناوهفرها ظل ا امارهاظأ

 هنال مومذم وهو همظنل رييغت ريغ ند هلك ظغللاذخا ناف ةد>ووا
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 ريب الا نب هللا دبع نع ىك> م الاحناو اذه ىعساو هضم ةقرسس
 | # هتدجو كاخا فصنت مل تنااذا # سوا نب نعم لوقب لعف هلا
 | همدلنإ نم ف .هلا د> بكري و## لفعل ناكنا ناردهلا فرط ىلع

 تاملكلاب ل دبي نا هاتءد ىفو ## لحمه فيسلا ةرفش نع نكي ىل اذا

 [ ضعب ذخاوا هيظنأ ريبغت عم ناكناو اهذداربام اهضعب وا اهلك

 ”يإبضش هصاصتخال غلبا ىتاثلا ناكناذ اذهسمو ةزامغا ىعس ذنغللا |

 تابيطاانزافو # هتجاح رهظي ىل سانلا بقار نهراشب لوةكسودمف |
 ةذللاب زافو 3 امه تام سانلا بقار نم * ملس لوقو ## ميهللا كتاغقنا

 قيال تاهيه * مات ىلا لووكح مومذذ هنود ناكناو #روسملا |

 || ىدعا ا بيطلا ىبا لاقو #“ ليدخل هلثع نامزلا نا ا“ هلثع ناهزلا |
 .ةلثم ناكناو * اليخت نامازلا هب نوكي دقلو #* هياضسق هؤاضم نامزا ||
 ةينملا دائيمراحوا 4 ماسك ىنا لوةكلوالل ىلضفلاو مذا نع دءنأو ٍْ

 ةقرادمالول بيطلا ىبا لوقو الاد سوفا ىلع قارغلاالا دجن ىلإ|
 0 لااذحا ناو الس ام-اورا لا اناملا اهل :١ تادحوام باحالا |
 مام ىبا لوكا هلو ا كلل ذكماسقا ٌةئلثوهو' ل سواماملا عن هدحو ||
 . عفنا عضاوملا ضعب ىف ثيرالذ ثري ناو ريخق لعب نا عنصلاوه |
 ّق نجلا عرسا ع كبس ءوطب ريسخلا نمو بيطلا ىلا لوقو

 همالكت دنلا ىف قلأت اذاو ىزتحلا لوقكاهاثو ماهملاريسملا |
 00001 نأك نيطلا ىلا لوقو هيضخ مابا تلخ لوقصلا ||
 اهئلاثو اناصرخ نعطلا ىف مه>امر ىلع تاعج دق ىطنلا ىفأ'
 اعارذ مهب-را ناكن كلو الام نايتغلا رثك !نكي ملو ىبارعالا لوك ||

 مسوا هقورعم نكلو ىنغلا ىف مهعسواب سباو # عجحسا لوقو
 أأ نم كعنعب الف دب رج لوقك ناينعملا هباشتي نا هنةرهاظلاريغاماو |
 | نمو  برطلا ىبا لوقو #راهلاو ةما.تاوذ ءاوس 6# مها بزا |

 «ىلا#
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 || هلع ءام دلا تقرَساو اوداس اك ىرب_دلا لودكرشا لإ 2 لآ
 بيطلا ىبأ لوقو ا اوياسإ مل مهل اكو ةرهش

 اادياع عيجلا سدب ا“

 ١ْ قىاشلا عم نوكد نأ ةئمو ديعدوه اءاكو هدع نع در وهو

 |ساستلا تدجو » ميمت ونب كيلع تيضغ اذا # ريرج لوقك لمشا
 ا نا الع رس هللا نم سل آ*© ساو ىتا لوقو 3 اناضغ مهلك

 || صيقن ىتاثلا ىعم نوكي ناوهو بلقلا هنمو * دخاو ىف ملاعلا عاج

 || < ةليدل كاوه قدم الا دجا ع ضيشلا ىا:لوتك لوألا ند
 || دءالم هيف بحاو هيحاع بيطلاىبا لوقو #موللا ناتلق كركذلا يح

 | فاضي و علا ضعي نخب نا هنءو هادعا نم هيف ةمالملا نا
 || هن نيع ىأر## انراثآ ىلع ريطلا ىرتو# هوفالا لوةكدتس ام هيلا
 ا 0-0 همالعا نام 22 تنالظ 0 ىبا لوقو #عراعس لأ

 || اهماالا س نع اهناكو - تانارلا عم 2 ١ لهاو ءاماكلا قريط

 ا ع 30 5 هالا لو عم ند "ىو 5 مل ماك اب انا ناهاعلت ان 1

 ل ءامدلا ىف هلودنو لئاعت للاهما الا هلو هيلع داز نونو اءس نا هون

 | لوالا نس> متياهب و شدملا نما هناك ح تابارلا عماهتماقابو لهاون
 ( فرصتلا نسح هجر#عاو اهنم لب ةلويعم اهوحنو والا هذهرتكاو

 || برقا ناكءاذ+.دشا ناكأم لكو عاذشبالا "رمح ىلا عابتالا لوبق نم
 |١ نوكي نازاو لوالا نمذخا قالا نا يع اذا هلك اذه لؤرقلا ىلا
 ريغ نم ق اقبالا لبيس ىلع هئيحم ىار طاخلا دراوت لييق نه قافئالا

 "| ٠١ ذك لا انو نالفمبلا همي بدقألا 0 1 زافدخ الاهل

 ١ 4 و اسباب اوساّتةالاىفلوعلا اذهد لصتب امتو

 1 رأ ىلعءال ثيدحلاوا نأرشلا ن 5 أدرس مالكلا ن .ىعل ناوهذ ساقالا

 || دانا ى> رق 5 را كد الا نكي يف ىري را لوقك هم
 ْ: مرجأم ريع ن ه أن 0 تعمزا 086 رد . الا لوقو برغاو

 || ** لير كجولا معنو هللاانب هل # انريغانب تل دبت ناو ## ليجريصف
 ١ 3ث هوحرب نعو مكلا محدو #3 هو حولا تاي انلق 4ع ىري را لودو
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 قع د تلف # ةرا دف قلذحلا ءىس ىبقر نا ىل لاق # دابع نا لوقو
 سدتفملا هيذ لقثي لام ناب رسدوهو #3 ةراكلاب تف> هنملا كه و

 ىفتءاطخ ا نئل #4 هلودكهفال_خو # مدعت اك ىل_صالا هانءم نع

 عرز ىذريغ داوب ىتاجاح تاؤنا دنا # ىعتهؤتءاطخاام كد دم

 انوكي نا تفخام ناكدق ا هلوقكهريغوا نزوللريسإ رييغتب سأبالو *
 نما ئشرعشلا نمضي ناوهذ نيعذنل اماو * انوعجار هللا ىلا انا *
 الع هل وعك ءاغلبلا كي أ روومانف كالذ نا " نا هيلع هينثتلا عم ريغ ار هش

 * اوع اضا ىف ىاو ىنوعاضا # ىعيب دنع ددنأد ىلا ىلع
 اذا ## هلوق ىف هيألاو ةيروتلاك هتك : لضالا لم دازام هنسد>او

 * قرانو بي ذعلا نيبام تركذت # اهرغذو اهامل ىل ىذبا 1

 7 قباوسلا ىر-#و اًيااوع رح * ىعم ادمو اه دق ن ذر 5

 نيودلنو ةن'اوتسأ دازاخ ده ءلا نيود ىمعتلاع رو ريسدل ا ريبغم 00

 ىلع الريتمظني ناوهذ د_ةع'اأماو * اوذرو اعاديا هنود عاردملا

 * ردك هرخآ هْفيجو ةفطن هلوا نه لايام #2 هلوةكس اّتقالا قيرط
 ةغطن هلواامناو رذغلاو مدآ نالامو هع هللا ىذر ىلع لوق دمع

 #*“ هب راغملا ضعي لوك مظارتدي ناوهف للا اماو # دعيج هرخآو

 ٠ داتعي نظلا ءوس لزي ل # هتالخ تاظنحو # هتالعف تعقامل هلاف
 اذا # تيطلا ىلا لو لل> # هد ا:ءب ىذلا هبهوت قدصيو#*#

 اماو # مهو ند «داتعي ام قدصو #* هنونط تءاس ءرملا ىلع ءاس

 هركذ ريسغ نهراس ل_؛. وا رعشوا ةصق ىلا راشي ناوهذ عملتلا

 ناكح ما ان. تملا # مان مال>ا ءئر دا ام هللاوذ # هلودكح
 هفاعي ُدِسأو مالا هباع عشو) هصقد ىلا راش 0 5

 قى >او قرا # ىلا“ 0 |او ءا_ضدرلا ورع * ةلودكو سوثلا

 دزع وريعل 2 زاوهشملا تاكا نسر اما 0 ةعاسى كنم
 اناا ءاضعرا ٠ نم رييسلاك 6

 السمصد 

 خل دن



 كيلر

 _#لصف#
 بذعا نوكت ىح هم الك نم عضاوم هثلئ ىف قن أ نا ملكتمل ضيثي
 نم كِيِناْعَق *“ : هاوقكم ا اهدحا عم داو اكيس 6 اظفا
 0 مالسو د هءلعرمو # هلوقكو ا لّزعمو بديح ىركذ

 ## هلودك هيريط بام حي دملا ىف باتحينا يخش و مأنالا اهلاجج هيلع |

 0 دودصقملا سانام هنس>او # دع ةقرفلاب كيامخا دعاوم

 ادعوام لا.قال"ر ا دوو ىرمشب هينهتلا ىف * هلودك لالهتسالا ةعارب

 ىططف# نم راذ>راذد> #*اه ذءالع لوعئاثدلا ى ه ةهيثرملا ىف هل وذو *

 1 هريغوأ ٍبسيسأ ند هب مالكلا يدش ام تلح اهين او ## ىكتفو

 دودو ىو س مودى لوع 7 ان 8 ةعالملا ةناعر م م دوصعملا

 ىغبت سءشلا عاطما # دولا غي رهملا ىطخو ىرسملا انم # تذخا
 ال ام ىل ١ هنم لقتنيدقو دولا علطه نكلو الك تلقف #* انب موتنا

 ا نيهرضخملا م «مهيأب ءاب هو برعلا هذ موهو باضتقالا ىحتاو ةعالب

 #* ايش دلخلا ىف راربالا هنرواج # از سلا يفت هللاىارول# هلودك ْ

 # هنمو © اب رغ ديعس ىلا نم اهاخ ## ىلايألا فورمد ىدبت موب زك |

 باطقلا ل صذوهل.ةودعباماهللا دج-دعب كودك ص لختلا نم برقياهأ
 اذهوا اذهرمالاىا #بأهرمشل نيغاطال ناواذه # ىلاعت هلوقكو |

 * ا هنمو 4# ب ام نس نيقتمل ناو ركذ اذنه © نامت هلو ورك ديا
 كتلي اود ا او # هلوتك ءاهتالااهئلاثو # باءاذه_تاكالوقأ

 4« هلهاف لبججلا كنم ىناوت ناف © ريدج كنم تامااجب ثناو # ىنملابإ
 تيقن * هلوقك مالكلا ءاهتأن نذاام هئس>او * روكشورذاع ىتاف الاو|
 حناوف عيججو اذ لماش ةدرلل ءاعد اذهو * لها فهكانر هدلا ءأ هن ْ

 اهلكاو هوجولا نس>ا ىلع ةدراواهمتاوخو روسلا ظ
 رك ذتلا عم لءأتلاب كللذ رهذني

 م دقن امأ

 مم
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 نثلان“ صخلملا * ميذغلا نآملااذه عبط ماب اًذيلع نمنم دم
 '# مثالا لضافلا ىلا بوسنملا # ىن اعملا صرب ىعسسملا * ميسا
 نريق * نيردهتملا لكا ب ني رخأتملا لضفا 5 ىطالا ل.اكلاو

 قشمد عماج بيطخ * 0 انالا نيب رهتشملا 2 ورعلا را كدبيع
 #«نانملا سيدا رفىف نكساو # نارذغلا لاجص# ديلاعت ضيفا #ماشلا

 ا( لا ناططلسلا ناطلسلا ىآناطلسلا ## هرم نمز ف
 تامدص نع هتاود تنبض #* ناخ ديجحلادبع +
 حج وحاهر اظن دمع ةىضاعلا ةعايطلا رادب## نامازلا

 (بيياد#ت (, بيلا هير مانا ىلا ىرولا

 دنس يملا ىفص رخاو ا ىف

 نيئأمو نيعبسو سمت
 يو

 مم
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