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 ضرحف ادت واسع نبالو صرتم ا لوا لىعفمريمملاد مالعال |

 اصتنعت اذه قاس و هلجنحلاو ثيب ىشملا تبع دحلا ءلو لب دحلان ماس اغا

 ايت اسم جحا وإ دعا اسيل اون اهوطم ىلاقن سن داس نا ىاابو
 / 2م الار باشلا(ذحم يقتل وب وو بو

 مميحلا خجلا للا 26

 لد هال دكمباش ةلكمسبللا كج نإا ظف اكل عش عا
 دالأ فيجو بخس طل إو أو هلم وى

 لاو اتك احس رو بانك مهط جلد زل اشاا/كت باث بابلا ظفل
 . راو بانك/و باب ظفل نكد ملا د' ول نكد اطصسو 5 لا 'بئحر باب

 فو مسشلا اركازش الدرْثمد جدملاد الا جالطصالاو_رهظتل اره ةئللاون
 سلتن ارا لك د اههبى عسر وصلح مجومع ان ددوا لام نم عراك مسا علا
 لطئاهنمنار لخلل دار نص سفنلاو تاما نس روفتسد تدخلا م لاما
 السالا ايرادحا ىدهو رذع حزما حدصرلاملا ةةكوربل ابر ب يسمو ورك
 ايد ىلتاوم مل اروهيس نون اهبادا نم نوعلتمملالت اًديو اه دحاجولب
 لاس اعامط جملا تح عن دنا ك قو را عر مدا ضر قل دضل ا ركون الصخ ابك
 اومتد او بوجولا نم هاند امعلش د ىا ربح ن كح نّشمم عيرلابو
 ضورئملا الا وم ةاكئاوداة ايان او هدد دحو اهتنم اوع ىسألا :لصلا

 د هب ود ا ب دج ص
 ىلإ عربا ا د رف
 0 7 ىه لا يب او رعمت دملا تدادابعل مايد ىلا 5 امصلابانرم 3

 ماا ل و يل ماجرالل ءاصلاوبل اما

 اكره او ليل ازد ىو رشا موا وجو ايا ززعئكلا ف اطحلاو م الجبلك

 قيبيسنلا مال جاف ى جملا ءانحلا نوكسد اقفم ىلخ بك[ ملا مكاعىرأ
 عم نريد و (رككس يعلا يمر ىكملا لو | ىسا باب كز ىعهصبلا

 دكدسد نباو ربل نباد دوا ديجاو ياسلملاو مد اح نبا عبد ىلإو دبحاو
 ثم داحاو طّقف ثد دحلا اذه قببص نب ريكا بمع دنع يرأل اونرلو
 عع ىقصلاراعيسن ”«ىفيص نب رمد( دمعاسأ ارب د بنر عع مرر

 ىع سابع نب! ىل وم ءىعمادا تل مهما لادل او اؤلاو ثوم اب دفان نبعم ىلإ
 ميل ائدرز (ذاعم تود ملسو ميل غمد ! يلا هو ايهنصرمت ند وماما
 لويز اطمن ازحاوا د ىلوم ا دينع عادولا ' بحلته سعد نس نمل ا قكاذع
 ساو يكسو اولا هاور ىس ءر زعم رذصنم دلع دن ةمسس ضال
 أوسر عيل اىررحلاالا ملغ الانا: دارس ليكيكس بف !الوا مهعدأ ل اقف تاقيطكا نر
 0 ذل او د اتا يبا [وعاط !مه نان رعلا

 الوم تن ضن د ل < 2ارزمال ضمها كافل ؛ دست اعإ مالعالا نم مهلا

 ع

 كلل ذل اوعاطا مه ناذ شولا 2 نخل تل يل ىردىب لكن تاولص سنمخ
 هاذ يلو صراف ارملا نا مهمل عاذ [ررطمذ ىف امردابدا أريوحول امو ١ ناب
 اسيعشالاوا هب نضوج مهااومادب قالا تق دص ضرردا كف

 دارك هب اجيال امنرم لوعفملل |

 دي يال مل 'ربره ب 7 |



 نسم ليون مهالاذ ال اب ١دد دكسس هاو اىداعبا اينسماتلا مط عم دو
 ايزل ىم ميسوم ترضخ ىماالا ل دا دن عيبج اب مهبل اطول رن الباطخ ا ءئطاتلا
 مه ايلا نال ايبَع الا يلي امن ى ايصالا تريد لاو, بع س اصل وعم دقو
 تف اب ضروعو ملا لص اىاعد ىجب اد هتوف ةتداضالاو بلغالا

 دليلا ين ' لهاتف انك ن | نم محا مهو و ئيطسمم ا شفع ىلا عج اما سبزملا
 ارريوجو هنعابك ةنولف فاسبسلا حب قب نيل لها تف داما نان تيبجاو مهسنعو
 يوملا |. هو ضرعلا طّقسبت ال مر راع انئصالا د ىحو جما دإب ن ىلا
 ىلاطماو بن انملاو دمحّولا را ئل ولا هج رهام "رن عئمعلاو بد سيما

 كفا مل و ّمجام نباوىءأاسلار ا 2دواد ىنار 5 امالا

 ناّع نإ نع حو يلا نب ةعلس ادي دح لاك ىم دويلا مخرب نه حاشي دح
 اهلاو عيلان بيهم نيدرملا دبع سا ن [ّمع نب ديكر دوت مولا يوبالو ١
 (ئح تس رولا مهلا ديربع نب ىولبط نب وسوم نع دحوم هزحا منك اس ؤاو امهنيب
 كدا بوت, ىلا ىه لو الجر ع ازعرمت ؛ قصد ايكداصنالا نا دل اخ بولا ىلإ
 1 | "أسره يبا بن دح ةزءدّيمسس اماورل ضرعل هول مهم ا
 هاور اكوعتنملا ساىهواد قمل اعزب ها كاش احلا
 بانا يفيرصلا مهتزنو ىلا اسم وب تسموناو ىيبكلا 24| طلاو نكسلا ىاو قا
 ريل طوال لا ل01 يادلاف قبض لي ذل مس انهي وطتاملا
 لحم 2 ةردصحملا :لجلاو عدانصملا لعفلا عفت :نملاةلخدي لج ٍبا_خارا سو
 سمع لهن ردو بصي رزالمهالا باوج ىلع مهروملا لك دس او لهل توص حج
 جيءاصملا جرس هني« ملعملا ءلاق اذك دبعبال وصوم رغة ةسكنملاو ةوط ىم

 ةنمجلا ناخبا ع نانف 200010 نو ذيج و شل لاه لام وا
 مايذكساروه رهام للام لاق مىعلا لمل تدصاه مس اب ديطرشملا تل ملات
 /الاو غزمهلا قفل اس برا /ريطعس (قضيلا كاتو ديكاتن باوكلار
 ادتيموا ىو نح ادب مربح هو مب تابح ةجاح يا من ارعم ه دحوم ا ب ىئثو

 ىشكررلا لات :ريبسب ةجحاح را يا ليدقتلا ةكاازءامو برارل يىاذمو نحت ٌمميح

 زوكذم ادئرم لب يذلا نو نحب [سجرم ىسبل لاتم مج .اصملا 2 مفك و هربعو
 اناهناددكيت كس ا هاند نال ورك تاهو ملأ دشالا غءاسورجلا

 ىسيلف لمعتلل امو :سيسب محاحرل ياهلوفاماو لا هلوووه هلو ؟ هن دبا

 سدقب نا اذه قداللاو لج اب ٌقبالىهصو ىلع ٌدرهدنم جدي ب [نلاام لب لت دك
 ثا ولع دل اوفا عيرهالا | خه نمر رخعأ الو طيز ا ]حدب ل ع ىع لاش نت ماع
 حاتحايأ راهكىط اما ظفلب 5 دحوم ا جو ءارلا سساب برز 'يررو مجد رل ان كك
 كر لي لمت ارز زيا :لا قي وش عي نع نابع ا نطنت دا تحاحل لاسن
 فب ميلعاعد ىهلّب د 5 ندرس اتعحو مثنطك ديطور وص حوم لب لشو
 ىلع لب اعلا نعم ىلع ىسيلو نيم تار اولات امك ياضعا يهو ميار تطئس
 ىدحإش ام بونشلا عمال سكت ب را يرد ظاذل الاله قاعتس اهرايرعلا داع

 تمام ياام لاو مت ادتبنا  خ حبر اوه يا ممخحب اع لاسيب نطق, ذاح ا ْ
 9 *امر 2 عبحلا جيد برا يدرودب امرلا نلف ةجحصولع قفا د حملا ان

 ريشا جبرط م ب دالا 2 تعتد ذو ىهتن امل مجوالو ضايع نماقلا فات ىذ :

 ملا اك

 دج د



 ره اديك اسعى 3 ءأركس من كارت الوطاملا دمعت حسا فاحلا مل اكامك

 تخوحرالصنوة املا شو ةالصلاروفتو ىاولاطانساب اس ب كسال
 مولا اعاطق ناكرن أكل باسل ا لاحولا [ظن ءرلصاحلا اه صنخو كيال
 نم اررمباس لعام دفئ امو :الصلاؤطعو ممل تبسنل ارمنهملا رئي المي عمهاذ

 يلع ثيىدحلا اده امل الد أش دعنام ئمشنت مد ايولاد ( ماعلا ىل عما (ؤطم |

 ىدتعد ,يملالخ دب يذلا لمعلا نع لاوس ناب بيبجاو ضومعاهلد بوحولا
 . نيم ةاكرلا ناب د ةنيجارلا ة اكرلا ل عزرم ضيف اولا لشد لف اونملاب ب اكالاثا
 ىم لاغإجع حيجلا] وحد قدر رز ابو ديهورلا طر ام ةروكذم ا :الصلا

 لخد عيولا لاخي رق نمو جراملالخ ب مل رجب مل ص ناهز لش ةاكزللا دا اهتلمج
 عمحا اهقا نوكسو نجوما خشن نهد كاك و بوحرلا صتقت دارنا
 دق اني دجلات حايل اريعشا د دح يصملا يمعلا ىسسا نبا توعم ىاز
مسا نأمعنل انا ممعهشم ئببقردل ( دبع ىن' ىو ارتع هىلاو ى اركع سا

 ك

 ىلا لاق يب اسن اديان فد ىف ا "ىلا ىه ءىلط يب ىسومأو مسن اها ىتك ظ
 اع نبا يأ برم عوهاما طومكر نع در نوكب نإ بخار [لارعتا دبع

 ثاطعل ا ديوسل رد يجر زا مد كد دج ند وايعش مهورو ,نعاظوفك تدحلا3

 .هكلادلا هداق ان اثع نب برع ىع مهلكميد ىلاو ءماساىلاو قرتسالا قأدعساو

 ثب دج داؤالاب ىثدح لاق ماك ماعلاو ةالصلا 2 ى استنلاو ناهالادل ملبسمو |
 انت دجملات رجم زازملا ةعاصب قرع يدادغبل ا ىدجولا عجزنا دبع
 انا كل ىيرصيلاجكراضبالا راطصلا افلا دب تميم بنم نب نافع

 نليوسند سى رع ىنسدب اوكلا بحاص نالىع كاح نب !اؤصم ىاولا مكب بيهر

 با وعبايزا يطيل ةتملاديدطتو لروما: هد [يح تبا
 ثيدح هل باسلا كوك ىلكإل درج نب مع نب اللا سكواهلا خف مه ةعرر
 ثم ا لعب !نضصر ةريرش يف يعمرتد دام قدس ةرمعوا قداسلا بوبإيبا

 بلعب لصونلا تلا ةحوتمل !ماللا دب حشو لاي مخب اتيبارعا

 نب دعلا يبرتإط يح هك انارلا دوت ىتب ىتكملا ةالصلارهقتو دايس مس
 ا أيزلال عوطتملا قد دص ئعر, يحاوا نحاول اظنعللا بي ءركت ةهاك
 اصتخا اركي مو اضم موصنن و رو رغم ثيل نك ةاهداهن اذ وح البد للا
 مسمد ازءو مهرف اد ناكزب أذ يموعل مب دات دل كسم تومس امولع دبر االو ضوروم ا اذمه واع ديزاال ه ديب ىسفن ىذلاو يلارعالا باق بوارلا ئماناببسنوا
 رم م ىميلعرل لص بلا ل اًقوبداياىإ ىاملف مميمقلا الواد ا ايكس
 تايابلاعالا اذه كلش له ايلف «ىجلا لفها ىم ليجر هل لظشب نا
 نخد ميما اكسس نا ماسم دنع بولا ا ثيه رح 2 اوقل هب تمانع مادد
 امراوئيبسحلاو ئسحلا ة'صنلا درو ام ةثيمعلا نمزركا ةيدبجلابسشبمملا نا دريد د ةدجملا
 مرش طلي وا ةدحاو ىو داوم ئبد مز ا عطسلاةراسس ل ىتذ ئنمولاثدابماد|
 لدب مهسسارم مرعل كرها( ىهاعملا اكاد ازلاىقةبالد دعلاثاوا ةمجملاب
 فد دح زر [صصقل اءرض تاىدالعل لوتمل انالالصا تاعوطتلا كتبجإاع

 ١ حتمي البا لالا لكك هن 0 همم

 ١ | هالاؤاضلا هحاحاو ف دموىطساودد ةءوك نئبامدم اور ثددكلادهد هسغو

 ١ كشا/ هدحورملا دمحت مالسلا مملعأ ملل ير ششو لادا مطب ل دل أتذ مسيو

 ريلعد ل ءينبلا نع
 يدخل( دبي مس

 ع

 اذا يحكيخأ
 للا تاخد شلع

5 



 | تاللستابو كدملا باور قاع صرملاو ردع مرفلا مججرو دمه تحرش ا !ذاداولمو
 اذ وايد ابرك تاذ ملي د2 اصنقن ناك ىكسسل ا كرب ىلع مواد نم نا ىتجبالو ههبلع
 قل مالسل ا ميلع لاو ميلع ديعولادبرول افلسنت كد تاك اهنعةملعرو اهب

 ن الزل ارك ىعو دسم اشي دمححلا ميوىطفلا هلا ىموسلف قدس وع
 ريالا هركذ ق باسل دان سالا هر وكذملا ن ايبح نب ديوس نيو وهف نابح يمانع
 مولع اود رمل لص ىلا انعرمرش معر وبا دازوالاب كربحا لاق تبنكب انهو
 ون اىالسرم ناببحي ا نعد اور تاطّملا ىج نكك ببيهو نع قياسلا | دهب
 بيع مل قلوملا جارخا 2واسهو فلا ةريرهابا_كين ملو نات ئنعمرتاب أ ثآل
 :١ ث الرداد مدقذ ظفاحابه ونال حداق سنع لمكان انبرأورك ا بيشو ثب دح

 اهاجرملا دعا يب نعى يصالا دب اورون عفاول اد دريدا لاطب ؛ ممكو نداب سموم

 ةوزائمورنعل أكن ايح نب ديعس نب ىحب ىعئ ايجلا ىلعوب ا ءاكح امثل اق تيحانم
 4 بود دول الأ و5 ر يرض يل سرمل معامس نايح يب 2 ضن تدائا د املا ذضهال
 / 0 ل ناك الاول دونم اخ انت دحسا#
 ضلا نارع نبرضد ءالاهفاو ىلا ن وكس و مجاب عجول ا ئن ده كاي
 "ا 000 ع توروس

 شع زال و ئّب داث_و مهل نإب عمجو نوعبرا بدرا و البجرريدع كييرا اون اكو
 ازهناريدال ىسرإب ا, لاو ماسو ميل ع رع (ىلص يبل الع مها او الجر
 مصعل نامي :ليبهلا تيوس مشل مّصلا لنك مسا وهو نإب بص بكلا
 الاي ت ا يصنو :ددشرمملا وشل ا دعي ل ان كل اذهان ارد' كالو ضم ىحك

 دعم نير از نه م حجيمار نم مل ىف نا سيح ث وكب محولا ركل
 سح صهر اؤكد سدي نانبجب تئاح لود ناري ىل والا قاعو نان دع نبا

 فالادكالصن اا ا يس ولم
 أنس مف اهم اتسصلا تمر دن اومسنو مجرملا ةجبرالا ل يقين ساحر لرب شيلا
 دمبإنلادالنل نموا انهؤو نمأت ارو عومي( اوع دند كنع ه نذخا ىشب
 نع ماهو حفناب ةرسهلا دع ماتمأ مالسلاميلع كك اذ :| بط باسملا هنمزإلا

 اذكلطو ثمل ددعو سا ارلاةل ناد اردو نجح ابروماد ناممالا حبا |

 هملىفل كسيفتلا قطعلا هد أبرتسو هلؤو ة'ئاولاو ةدهاو دعد يذلا دقحل

 / اق اثلممج وسخ يإ ليجحو ىسح هالف 2.ىهل ءىعم ه_لاطب ننال اكد نامحالا
 | اودع ناعم مج ولا عضوم اذ هو ملت ىبل اناس او ماقا ضحيه ايلا او ةالصلا

 د اهلها اند اكو_رضمر اذكك برو اه داك هن ال١ نه مهلركد درخ منع امن
 وم ىلا ءا دا باب هذ يك انمصر م ايصايباورلا هزه دب كذت ملو مداتعو ١

 هبيلعرود !ىلص يملا ص لي د' سبل ههراصتنخخاوا يوارلازؤفنعل اما نناممالا
 "| قصاص كه رنعوا ىت ايلا عردوككوا مه دنع دن هشسل امه اركذب مل و ماسو

 . | ايدلأ ص ةدقملا شالا: ذاشالا عم كاهجاو ن امالاووم ىسؤلاادا بايد .
 افاعي مدحلا وز ىابتنالا ىعو سب ايل عزل ا ةرنحوملا دب دكَشو لادلا ب :

 تونلا تفي يدقمل اونو ضخلا دارجلاءيَو فلا 5 انما كفو تومل !نوكسو هلمهملا

 ترض ارز لت فلاب ىلطملا سبقنا ا قبو ميو يهوبش ءطسنو قشب عدج- نال سلو
 ماسي ثنكماسم اي عومسنم [ذهو كذب عشبالن ماهنم برئسامي رد _راكسالا

 نايس لا قو ركسماهرطنت ال اعواكة ادخن اذ ترمس الانا ذ اجتنالا نع

 بمهاصا



 ىسو دسلالضالا اب دن | ذل اىداو يزافم اه: قلوم لا لصوام برح نبا

 ثم ١٠د ارركس رعلأب ن اميإلا نب ن نباىه د اخى عسل ءناضنا تلوكاراصوام

 لاقدقو بملا لكان نا نيب نبا نسا ثيب دحح غو ساامإا ىلت اقتؤيك لعد

 يا لوعفملا اينربمخزرمملا ضب تبرم تيرم راسو مي عود (ىلصرعلا ل ىسرد
 معن او هملاالا هبا الإول ىقم قح سائلالت اقاارسا يرما
 ةدلو تين دح ا جف او دن نل ارمحولا! ده الا ثيينحلا | نه صن حتسب
 ةباور ةئد نان يبو :الصلا!ومقبو مالى سرا ناو وهدان رس ملا دبع

 معد ادهورب تيبجاع |ونصوب ورعد ؛ يا رل لع ذاو نيس ئه نمجرلا ديه ننالعلا|
 فععدو ماسبو يلع ردنا يص رياح ام ايس دج نم ءاضتقمو |, ةىبشسلا
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 دينوتلا رراكيا اهل أك ئمث سما اذا ءِسْلَد ام تنكلا تلا بصنو عدتم اويل
 ملام حابس او ممد يره نوحي الث هسيفنو ملام ىم دلك ايرمزاول عم

 ةكربوا تمرحلا سنا لشق نم مالسالا قبح يامقحتالا بيد ابسسالا نم بسس
 بيثلو معرس اهو همن ا ىلع م ابصعو لط اب لبو اتي 5 اكزلا عنصو ا ةولصلا
 هاورام هرم كس ام هاظب رلع ريل اىمر مع متيحاو تلذذ اناملا تو اهيو نموملا

 ملائمر ىكن ىبارل فكائذ هطباشس لماتتو مقدكالا فن قد ىلا شد نا لجو نم

 ةاكرلاو ةالصلا نيب نفض اولا دب دشنب قو نم بلت اذ ال ساو منع

 ناف صاع لو اكم ة اهلا اطعام منموا ل حالا نود ببجاو |يهدحا لاك يا

 تنركف مقالا ملودون تليد يا ن دبل اقح:وكصلانااركل ا[ اّيح ةاَكْرلا
 اهرحاب لصخبال نيطرئبد قلعملا كملاو ار طيب[ شد او تس اب ةؤلعم لامو مد تصع
 ةممعأ مهل وادي مل ناوؤ اكزلان حد ىب مل ص تيصعلا لوانتب لاكن مهدحم ضالار

 ىم انهو ذ_ كبح مهل اشذ بحوم س انلالت اقا نا تما هلت موسع ةئهذ
 دودأ لعذ ذل و مب قحا نوكج مامل د ل دتسسمل اواع ضرتعملا بلقب اما ظنلا نطل
 نب [صصلا يإرىلع عامجالاب تن # أوزما/ ةولصما ص عنتامم الع هسه او صعرل سن
 سكولا نمو م ىلابرع صح ! حالا ذه 2عممجاو ميل ع قفشمل اولا ميد ناتشملا دم
 عبس ما رجل نإ ع٠(د ميو س ايتلاب صل مومغلا ن الع لذ س اتم
 لغو 6 004ه شت ما حاف تعول ب يكد اكل او ةواصلا ثبد دحلا

 2 موق مرهم حاجحتالاىلا ص مل يره سرب درل لكلا عمسول بركس يبا



 توك نا بطلا دان ايكل م عر يرطنا الإ دلا | دهب طتس او ومس نولي نال مع
 هب اجاو ثيددحلاب د شيعس اذ ت اكزلا معنملا/ ىصرمكا تن اكان الت اقملا نا نظرجع

 عن أكف الع ل وعم مول رهن أ ىةركللا مرعدمل لبد مج زك مهلت امام نيلاب تب دصلا
 رسم يلعرمل ا ىلصرمل ا لوسير ىف( هدد فل !نن اكربعملا نم ىذالا ئل مهما وعلا
 | هساعس ايناهرئيودد ظنل ط عسر ناالاوهامرع ئفرم كل او ارعنم ممهتلت اهل
 ف !يزل ليل ولا صررظاام حلا زنا تلد رعد. ىهلاتقل رزعزمن فصرت فار دص
 'عبل ارا داو اديرتجم كب لدهتجما نال كده: لقد ١:ىحلاّءماَم اواصد قدداصلارب

 ويح نبا داميص نب مل نب ملح امر نم حملا ون كل او ئيش اسد تباد اه يطل د

 ثمهل لاو ةجصعمل ثن او تترفظلا سمجرلا دبع ع ءي ماسلا وأ يح ثيد ررط اذ نع
 يلا رو دصرلم ناي نا ممسلا صل بحرم يل ١ مآ سسنو ميل ش رمد ىف صمت ؛لوسير
 برماو:يلإ نام لاّدو خشئاتلا مهلاهدر مكم يراث تين اكملا ميلا هدرلو اهيطعن نا
 كاقو ةدرلا ب تكل وا ج يذداول اع مهدنع هءارمو اارطلل ظؤللا مقنع
 : قيدصلاركباب !براام لح نب ملح تلقذ ٌسزعلا ديع نب نمجرل دبع لاق هضا 8
 جوبر رد الا نب ا هطشص ىف اش عنو لجا لاق ثبدحلا !؛هىلع الا ةجرالهاؤتاقإ

 ؟!لوحجراتنلا ل وحنا ثيردحلا ف داخ هحاو نوجعملا السلا دب دكشو تر يعملا
 ( 3 ةركزلا بجبال مو تطيح رد! كا ونسيب ىلا لاق مب د ّىانعلا نهارك. مالا د
 اضما لوما ميجاحا ثددحلا اذضو احل ابملاراش ثيبدحلا المحو ةروكذملا دليكسملا
 | ميج حاو يذمرلا اذكو ن !مالاو'ماسمو ماصتعالا هى نيب دررملا ناسا
 ايزلا د اّيب |ىلع وبلا ظ غفت أب تنم اها عاد ديو اهنا يانشمملا

 رمكذ وخاف ةاكرلا اين اد ةالصلا فماقاوزوكلا نم اوبن اك نئ اند ةدجوملا تف
 هيرتسلا د الا اه نلوملا تاس يلعام مهيلع مكلام مهل نين ىلا رتكاوتح مهلف
 عنموملا ةىنحا لاتت هزوكلا نم ءجررلا ةنزد اكلا لخ دبل ايكف ةمجررلا اديكأت انه

 ةوكزلا انيبابباا متت اي مالسسالا تعيب ذك اكزلا اب او ةلصلا ئماق اب الا يسدلا ذل
 مالسل او ةولصلا يل عرتئبب ءنمضت امكثال عيل !لطسب.دررعلل صفات ابرخن امو
 ا تلت دحك اك دك ١ | هتف ى نقلا مهيربع نا نت دخل اك ميو بجاو ىفد

 دل اح لإ نيا ليع امش أنت دحج راع ىب نمحلا دبع ىدرحت |دمع ىلإ داروالاب

 توعروسد او متاح نب وه نسف نع ىئباعلا ةيوكلا مهالوم لكيبل ا ىسيمجال
 هنعمل ئمر ىسم ال ىلإ يبل ا هدد ١ دبع نسب نبيزح ل اك ل اق.عرضاح 'ىبااتملا
 نم اتلاف دبع ”الصل !ماقا لع ىررحل دف عيهو توب ابل" نم عورع ل صْؤماتجاب
 قسململ ممئلاداهإطعاما ةاكالاءاتي اواهنع ضوع مملا ئاضا نأل تماقا
 ىلع |: طعرملاب مصشلاب هلرقز بلآحلا صيصخل اف مالسألاىلاهداشراب ضاكو
 كعك دعس اب: نياهالا باتكا :قجس ثيدحلاو قباس

 مدرل ايورّود اسسب ىلع نط عرج لاب ىف اقرعا لود ناحررا عئافمشيا

 نونللاضلا امد ىئتش الو كلصفلاو بهذلا نون دكيابهذلاد ى انرييتسالا ىلع
 لوغلا تزن اذ |ينالركحلاب اررصببصختن ماعركملا نا لاوقاللو !هرردكب اهيلعلا هلا
 هدد ١ ليج سس ويل والا يدرطب لانك بهذلا ن ىلع ل دبو برم ١ أزال صفلاو
 ىمدتغع ممل !ذرصلاب صتخب ال او مند ايل !.ه أهسمملا ىصىصنحالم عالا ىعمل اربد لرم ا

 موت مهتنار اهيا عى مجرم وب اهيىللا ضن م جلا با دعت مشد ديالا له
 رانلل ىجالالهبخ مانلابىّمح ملص اقم ركلا ىلع ددد كس درو ىختاد'ر ادلاّدىت



 دوصتلاعاهبينت دبور ا 0 د ه مشد ةغلابم

 نايشيروكملاواهبلع لاه ا اد ميكذنتلا ةئببص ىلا ثبب اعلا ةئيبص نم لثعن او

 بكوومل ا,لاو ايي ملعررد ئمر كع لا اك ريتك مهارد دس شان دداملانال
 اثوفامىةقفن هز ود امو الا ةجبرا غريبه ةدجح نغىىذلا لإ نع صحيا نع

 ةرالل عرسك دن ىك ايزنال حهر ىهطو مهدىنجو مهف ابجاهب دوكشأن
 ماعم نال ليكى ملاو عجوابنجلاو مظملاةلو ميثساؤ عاشس ا مجولا يككاو اهبل

 ميمرملا سد سب الملادةيهكسلا معاطملاب,عنتلاو ةمتلإب مب تهاجىلابلطل ناكمهيلاوماو
 9 يلوو ءتهبج نت معلا ١ياراذاربكلا بحاص ناللِّدو

 د اح يا نبا يرو ةدحولا ع عضوم ة:ر ايد عضول الذدا ليك و تؤم

 دلير ان وم ةؤريصت لدردلا لعجالا نصا ىا حا نلمعو توم لحر نمام

 ترزذصت 1 ىد:حهل لقب يا ذل ثزدكام [ئهدنُف ذ ىفامدت

 . ىلسلاو ةماعبالا ها ىاسلاش لاو ل وصوموا بر دصم امن +قغزننكاموا مكرنك4

 اهب ىلا تهد نملاك الخ ىذا ذب دهن ىلاعيملت اهل قلومانايس هو باتككا لهاو
 هبحاص مب يوكمر زكى هذ هن از د يال امك د: وكدم لا ديعولاو د ازكاب ةصاخ
 «لاورد' اء اهب يك ةناررماهتب امي الا هذه ٌقاسو ضرالا محو يلعن الماو
 اىقونُد ه3 دىلارملا ليبسم جلا رن ىتف شالو ءاصاعل او بهذل ا نوزنكي هب ناو

 ىدمحلا ا رمملا نيلاولا مجسم ان ند مكملا اني وحلا بو ند زنكت مدكام
 دبعد اذ سلا ىب ا أنث دحل او ىصمهلاةرجح يإ نبا وهب عتسا ىبحا سلاق
 نصجب كرمره نبا طّوس ح:رشالا شهرفش ب نجلا دبا ةناياو نتا

 ٠ ريلعرد !ىنصوبلا لاك لوّود رلاعرم ؛ئمر ؟نربررهابا عممسترب | رث حت
 هميلع اررطلستنو مب العمد اب موشيل ىلعيربعو عقلا موي اهيحاص]علب ال[ 3 .

 اهني انك دشد او ابيطول لش ؛ ثوكر) نمسلاو ةىولاؤ'هدنع تن انعم ىلع
 رحال اه ارق ككد ايبدلا ندوب ن اكدقد اضباو ميد ىَّمعه دابر نوكتف

 اذكو عدلا ةنواوم نع نم ىلاب كأطتشأ ساير يا ايزقح | يبو ط حم وه اذ المك
 ِت الى نول ا 220 نب اظن نكد ص لعفلا |! نه دو دشسل ئيب ىلا نصعن نعومه
 ئرلا اذه ربع دحتمر رع اد كةيولا ىوسكم ندد ىلع نامذا ىاد هداذ ثاكاذ الفلا

 !اذه ايطعا شذ | مرضا ند ىلا هام اظند ثود | نشس اهلذ عس
 ْ للا تقف رشد سكاي يب اهرعودول اولا تعقسشد اطيب ايىط و رلصا ليو

 ركبالئلطل اكلي الل و هد ئنح عمج ايش امنح اب ةريل | بحاص ,ي. هك مرم ريررهبلا لجال
 غم ام منع للاض ىلإ قرط م ماسم ىويمذالل مدّملاو سرولاو لعبل اوراكل ماجلاو
 تن اكمردو اردد عاقب ماب ذمادولامىل ناك1514) ينم اهزنح يود اللب ا بحاص
 ام الوا,يلع تس املك يه وهاب مضت ىًايرد اذخلب هراطت ادحاو البصم ارشسدقهب ال
 يد مش يس كابالا د وايش و اىمىب ةناه الحا هيلع ن دس
 | ةلبلامي يدع راح هفلارج أنى اننا ىفااماد :دبحلا ىلا اما مل بدبس يسد

 أ طّطسو اهتوكز اسهم طلعي مل [ذإ نمسلاو ةرّصل اهنهدنع تب اها مسبح ىلع
 روطملتو .عملاطلاب اههالظ 97 هى اطب نجس امو !ذا دج تب اغلا ىه ظفل
 قار علا اينزملا 5# لبر شد الأ عامر سلب ردطست تذ ولا ىالواطلا جتشارن قب
 هش دلكاو د طكولا عن اماهب بث اعيل رب ناد تبعا 10



 لسيمهررع ىلالأ ةقحلا نال اريصعمسوىمه اعااهدم مل احح 7711 ُ !1

 ”والطالا يدري 0 وم او مىكلا وح يب جل اطد نبا لاق اهتقتخ نمو: لاق
 ااهزصخي هريعو مخلرلا دان اماهدودو مىل ءاملأى عجلت نا ضرف دناال

 ماب اوف رميه ن الد عئبللا ىكد ىص يطح ف ءل اهله نمل الس واما ب؟ميلع نولانلا
 كزلا بحاول !ع دب !ارلا قمحلا صوخو ١ ةىكزلا يب اب جوس م انهو املعلا ضعت لاك
 لىتساوم اكد اطد نبارلأت اك ةالخالاممركو اسوم قيط ولعب مركرتب باععال
 (يه و ئيوبانلا نم دحاوم يع بهن موهد ةوكرل م يعأ ىنخح لاما زن ن١ برب ص مد
 اتبط لانو نإ فيش ىو كسل لل روم ىف فب ايرطاب د يزيدك

 ١ دقو فريمكزب اب ةريج د سارمرجو مجاب بلك ممطجلهاورو ةركررلا ىوس
 ىم يو دج ند نامسهطب ام ب ارنعلأ برع ف [ٌقدرط نم دواد كا دئمع عقو

 0 نكأ "سره ىإ لوو نم ةبجر دم ل اررقح

 . ةداحاو ابل قارط لام ايّحامو مدا لوسيرابا تلق ميدو ثدوحلا ا خه ىب
 مع ىدرماهؤد | بيبو ريد 'ليبسس عن اهيلع لو ىلع اهببلحو اير ةقنمو اهرل د
 تسيل ةدايزلا كح ياام اضاظلا جي ارعل !(ينزلالاق نك اعنميلع ميش امك
 0 نه لوكبربت اب دريببع دس اة ربتل ٠ ارئبب (ك اص
 نبزختبف وبسم مدلاىلالاج يعالج بيع لو لكم لاقت اما
 0 رولا ل اولا او وج

 اهو ذأ( تاير مجم يع دنع ردنا دييميع ابا مهب لا با اهرعمس امج ةداب نلا هذه نا
 امج و مدع وف نم ئلوكا دنع اهدحو تل جلا هذه تمىكو نو نك ىهتن ااهند

 م دما ب ارنا انث دح ظفلب امال علب الا بكح باب هر بجطمل اون ةريره ىلإ نع

 ندع رع نب نجلا دبع نعل عنب ل الف نعى ! انت دحل اذ جلذ اينورحم اني دح
 بلك نالإلا قح ملا ماريو يل ع دل الص مل ا ىلع منع رول اص ةربرشل ىلإ
 فعمتر خا ءالسلا لعد اق دعو ر ما رع بظذاملا لوف بوعد نهر اماَع
 مصب لوقيذأر اهب ١تهل متم ساس ع ار اش تمايقلا مىاركدحا ىهنلا

 ينلاىهنل انا مالكلا نبطل نمور يملانبالاذ تيوص يا تلمهملا ىعلاو ةيتشلا
 دارارسبلو ئبطتاد تسل ءىكولا ناذاضن اح! لبدات يلا حانتيع مل ١ اثلوإا
 ا ةوكرلا اوعدمالدارعا انما دل الا لهدا قد ات نإ لع متيهن
 5 ١ ٍ وست ا داو سلام نان اا ا ا

 قات دم خف اب اضنا 26 هد دنس زم ىيدو ثللكملا

 يطحن سالح ل نق كي قولا ىف مح و

 ب وص ٌرويم (ععو تمومطم رد انغررل كثدهر لع لج هاثن او لب النكد م يعجب
 ٠ ام بردان تكف كيماالملرمأ اندمحتلاب كويت لبالا

 لاق ىنبدملا هد ( ىرع ب ىلع انث دح تاق بد ىاقن مسا تان يحاك
 1010 يار وجا مس ل ا الاوب(متساه انث دح
 ىيراوبسملا ن اص ىإا نع رندا دبع ماع رمل | نشد ةهسبا ىعرزاش د.ىبا

 ا هاد نم مليردعم لت لوسب كار او معردد ١ ضر ةربرشملا

 ف الوغعملل ايبنريمريىلامطي مل لممَمَ ازسد ول مأذ ا/ ام مها اهنا ءاطع) يا ئريمهلا دم
 ملا مْ يدلي اسم هباووايصاد تقولاند ذاك كالو : ةفمقل امىونرل وص

 ملام



 ىعبل اهصيارض عوملخم لثمن نأث ل يىنم بصنلاو :رعملا ىيقنلا مطب اعاتب هتوكب دوب مل يزلارلام ىا

 اكضانلا لام اداراو عاتس ةمرص | ىبطفالا و لوالا] ىعنملا ىع بان والامل للا عجيب به يذل [يضلاو

 ( | لكم دس الا نسا لاق و اعاوبشس مل ام وص با اهباشلا كرك كركي بصدد اع [ىيئس

 ل اق اذلذ دجاو لعاذىلا يدع درك عاذ مسبب ملام ىد اذ اذ جلى عمم ىلا ىدىشب
 تعحلاوهو لاحلى عب _ىصنماع واس ىبم امدلا ميلا لادو اعاوهس ل لكم :

 نسراقلا علب امو سيرافلاو لجرلا ش اهبو مد دا ىلع مىقب يذلاو كلا
 |١ ةحوتغم رم يازب ناشثبيب رم غل وطو رعس ؟؛ شكل مساره عرعشس ال عدا

 رفأ د سو مف نم ناخب تاب: وهوا اههيلنع يزلا جرح يا هاق كشس بيس يح
 مشن أودهو ,يبدنمبخ دىف ناوادوسلان اعتكنل ا اهوا كنك ىكد دوجو مدهب

 لوعشم زو ينل !سيىضلاو هد نشمملا ىاول ا تشد ردوطب هعبتحاو احلا سنوكبام

 ال اممملاهأت | سص ملوقد هن نمر !مجربوهو اعلا لوحاعس زرابل !سيضلاو لدالا |

 ذاب م زىؤلا منن هعقنع ةاؤوط لعجب تاعاوتلاو وجرب سس اررمضلاو

 مطر د فل امد اساسضانو ب يا

 هلا ىبب اج ا تريعملا تسلا يكب مره دس ىدن رلىقد اهرسفو تش فلا طاسماب

 نوف طيس ىف داهرتد ىلا

 ّنذاوز ماسدا نب ١ برم ين امهم
 مان ون امل ىججب مب ىلا هن مك

 نومه مرلكلاا يالا مكمل“
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 ل دالواو ذذحو مهلا لح مهلك نولخابلا نجس الما نوامجن ميلع لد
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 ةاميهد باملاب نيس و اهتباش اب ىبسنتكالو رد دى الو نارعلا 2 تكن اك

 ظ داكن ىيداام سورتلاب هع دع _ضصنابانذمه ؛وكرلا 2 'ياششلاو

 ءاشدالا بابل[ سه 20[ 7ثيرحلا مك عىل اد مل اص هلاومل اع نك
 قادوا سرد ى !دىليصاللواثلا ةدائ ب .تمسسمحن ىد امد سسيلىلاعت رغد
 | نيف :وكو كائاو ةيفث اكاهّيياشاب قاو ام د يل: (مراوحو ضافكأي يشن
 | اهيلعوتسدانا اذائ مي هو دصا/ نال نكب سنيلذ ف دصاه دب حشو ايلا
 ١ نيتسلا هن دعس نب يببيربكس ىب دمحا لاق وزئكوهف هن اكلم دوب ملد



 رماوع

 ىم تالرملاىلا ةعحسبن ةلمهملا اطلابو نيتهحوتنملا ةدحوملاد ءامهما .

 اعافتن اركا يزال ةصتعلاىإ !ىيمصلا عجربو ا لاومالا سوات لعاهن ىكفنيك د انشا |:

 ديلولا ايباور تلد نأ ئيهجولاىلع تيحتس يزعرب | ىلع دب ىهر يقبرط سس |

 ا أ مرعلا د كيعسملو لم اس تيت اهلي, لي دحومو تررعم ا

 دا منجي يئاكو يزال ةداحوب "مهن و نلوملا خي اشسم ىم بكصبلا يلع ىد
 يدزالا ل ىقد ةريعال ىدكى ضرهرببع ثدىوخإر يم يدانالا جذ ىلا ل اد و ىد دملا
 : | كدوادونالرصو اذه ءَييلكبو ّتاقشلا نبعضن تدع نيكك قبعضوهذدال
 بيش نب نوح ١ عىل هنا ىكب نب لحن نب نيك نع خوسنم لاو غسانلا بانك
 لاق بحس نم سميبشس ني محا أني ده ئهيمث ١ ىعرد يادي امر 2 عقدو
 برهزلا ب |هعكس نبا نع ىليالا'دب لب نب سول ع بيعبتس فران[ دح
 نكن برشا لنبح عم انيجزح كى اذ مسا نب دبز ىلح) ىش ماس ؛ نب دل اذه نع
 نعرو ىلإلد مهد ١ لوق فربخا يفارعا ملل اّهذ [مهلع رس (ىصر باطخلا ولا
 دس اهنئففني ا/لوزصئل او بهذلا دوز نكي نبذلاو ردا لوو نعىهيمشللا
 فن, اسناد ريضلا د [ و ابأرز اري دون ماذ اهرئرك م امذعبدل ١ جرح نب | ل اق رعد !لميبس

 ن نحيا مل لوف بهذلا لح نع اياك ن اببب تك اوا به نل نم تالماعل ١ نأ
 ةاكرلا ل رثثن نا لبق انهن اكامناادتيالا ا علبد عافت ر اذ ءوشسمو كالهو
 نوعغجا ذام كتولكسيو ىلاغت هلو 5 دلال و نن له ام دب ىب لاطم نب لاك
 ه١تيانكن ع نلضف امد اضرم تو دصلا تار كف تبان كلا ئعلدصف ام ياوؤعل الك
 | اشااركئ اضصمرضرف لم دش اغلا حسسملا هن ةميقلا دجد ةوكلايا!تن تابلذ
 كك 3 ناب جراتلاة ترب ل١ سرمز جو ةنصوورلا مم يبسلا باب ؤءيوّوشلا ميقا

 دنح !لمالل اعلا ثول ىعن هواممّوس ا لوطي لفن دريؤ و نعس اجلا: ثنا

 مهن (|رلعح ةوكلا ةريطرف ىسس ىعدتلسسي و تيوس اتلا2'ن اثتءاّئدصلا
 كح زيستنو قالطحالا لبباذر نع هجر م اّيهط ى ل اومالا ةرهطص يا“ هلح
 ةاورو ويم الف ياك نودوبال ا ه/يووفشال ل هاذا يوامررلا كاك عنك كلا

 عون[ و بالا نع نبالا َمباقر رمدو (2دمو ىلباو وصب ئبام ثب نحلا اذه
 نفت دار ا نس دل اخوزئنعلاو ثيدقلاو ٍلوولإب ب نوتلاو ياك نع عب ات
 6 اكرر! نئاسنل اهرربسغتلا باص (فلوم اه جّرحاو تيب نحلا نه الأ جيكاصلا عزرا
 كد طب كلانس بس نس مها ربا س قا كيس اىه ديزب عب ىاىسا اني دح لاق مو
 نما دبع ئبئاوس ا ىبأ بيحس از بخ) ىماشسلا نس دولا يومالاضشل ا نا
 ىيعازو الا انريخارد يبلى عا زوالا ىجرلا دبمعلا5 ىشسمدلا مالوم يومالا
 طقرانلانلوكا بقحن نوو يئلكملاب يككيلا سيكداردالاب اير بخا لاق
 فل روما جتس دب نب نب قاس ١ناي ىزسلا اذه 2:ىقسعملا دوعسىباو

 | ززوالا ف عئالكخالا عم ديبس ىب يجىهام اوس يك نب ىكي بسن هن مهو .
 | ىب ا دازبو ديعس اوه ىك ناواع قنا دبعس ب ىحكب اش دح لاق
 نب دوا دابا ءاورو ديوس نبيذ ى يعاز والا نيب البحر ملسسم نب كيلولا

 يحي ىع ىعا نوال ا ىع فاعسا نب بيوكس نعاويصح هس اه ند دل اهو دمكسر
 ات ىصحلا نحر ا دبع نب ناولس نابررج 11 الجال ايل طم
 ىليع اهسالاو رز اوعو ا رجرحا أك قاىسا س بيعشس ٌىع نيزي نب قاىوس |

 ى اة مومفم طنا ورد ديوس بيدي ىعىغاز.ىالا تامر نالع ممسم ثنا



 نسفنو ايل سقند اهبنرذع كل دحا غنم لوا ن ا ورم ند كلا دبعان١ تاقطلا و: 0

 دف زال ءيعرص ةئعصد بيشس ىئع ديب زب ى قاىس ا تنارراماو نإ ول دم

 يسحب تبطل عصتق اوانمهرا ! تلوملال دعانملف نيا ىكي ناب اهض حرم

 عربا كراصنبالا فز املا ارضي ةرامح ان: نعل اعتقد يح سا ىرع نكن ١
 ديبعسلاب ١ عمساربا ع نما (يرام ا نسحلاي لا نب ةرامع سب يجو ين ىع
 [ىذ سيئر ريل عمد لل وبل ال اذ لقب شعربد 'ئمر ير ىلا لام نبا
 عملا مضيع ى ماو نو دص ةضغلا مر اىجلابس يد ف او | ىسمخ نود
 يوروملا هلاك اكعانجالاد ة/بوهسثللا صوصاملاب اههمد وجراايلا دب دشتو
 ةيثوالاو معدرىب اج ىع قعض مَبِو ددسبب ىنطقر الا يورو بدمم اعزم ع

 تررسعو زويراراثب كلا أبا اعوبرم هشي دح سرع يا دسعو اًرمرد بوعبر |
 ٠ د الس ا نعىكل اميل ع عاجالا ىف هد. حمي مل ناو اذههود ل اًماطارنق

 ىهورمالساال/و ديله اج 2.ال ناتخال لامة كادا دي دع دم نزيه ر اعالاو

 اظ قر اماهيقرط نم مطق ورش تت مد دتحم ّة دحوم اب ةرِعَس نووبسنو نان |

 معد بص مرصع ةنابذ اغ لس أهملا ثند اىئام نالندالا :ئلتخ تكد اكت متردااماد

 اهلعراكرن لل خبل اىلا ءريسش ىلؤجل ا مهر ىلا هدجن لوالاردصلاو مس وريلع

 م |اتناب ندر الا ّتربصق ميرطولا ءسسنف فررطلا ىهردلاو قئاود َدِشاع تاكو نروص
 او ذ مديسحت دحاو لكىضردامسّسو اعمحت مهارد ةيبراوهو إب يبعد ىمشو

 دويدنوربا يورو ,بلع ص علا لد لها عجاو ديم اىب بج نم لهنا لقد

 كرالث معدل !عدب زن ئم در عيزوذ يدرواملا لاك و نيوجسو ىسخئاس اهيلع
 لص امههرد ناك هر ائسع ا ةكدالكد لاقشك انس صقن ىتصو لام ناكر عاسا

 ناوعبسو ايهرد نو ريع لس انشم ةيدع لكو لدا ءورسس مههارد شبع
 دودو دف دصاب الا ىم هر نا نذ سيح تودداهش الو رد يبالوسسببلو
 هدر د ىلا سدح ناضإ يملا نبا لاك لا دل ابو ىاول ' توكسسو توها لال !ىنقب

 عمج لاو دزوملالع عترنال عمجلا يل 'ءاضاو ثنوكادكنملا ىلع حقب طال
 ب ربا هريئحر قش ام عد دب الذ طقذ دحاولاىلع عقبريا ميِيِتَف نب لوك اعاد
 ل دحاوال م شنعلا يلا ةتالكلا نم دو نلا نا ىلع ثكالاو ىهتن ا عمجلا اع

 دو قس اوين إ مصل الو عمجلا دو ذل اب د ارب ن ا ةببتتك نياركنادهظفل نم |
 كاد عسل اح ىو ا 2 املعلا كطلنغغو باد سمح لاعب نا ديال ايع

 رضع دب االث اول اذ اكل بالا رم مجيد وز سخاول اتذ عدحلا غسول اوكت
 امميثسالاد هلظظفن 2ك دحاو دواحلا نا نحرص |ذهد ىطرفلا لاو سابو
 فىل( عال نم سوماقلا لاك د دحاولاىلعمتهدالزلا نوم دوتملا ةلاق
 :نكاوييسلا | نسما سم اموا نكالثدا نيراؤشعيو| عرركلع سنجوا قلع
 ةعمجح دحاو وا دهحاوالع جوا عّجو دحاروهاو ث ان'لا نمالا بوكيالو ئعشنلا

 اعاص نوكسنوهواهرسكو اولا قد قسدوا عمج بسلا !مضوةرسهلا يتغ
 دي اكول ا د ند 0
 عاساوسسم اههرد بمرسعو تشاو دبامم ظالا ىلعدا دهب ل طبد يدا دِغن لطر
 دولسو ئليهملا طلاس يكن خارطلاب رملا ديبع م روبو يدا دعبل !ىشبيللا رقلا ديمع ساحب مساو مكس اه يبإ اب لع ديب الو بوسنمر نع لع أدت ده لاق مد هر و

 و

 ى١ | ىسوالاو عنق دص بحوارع نسمة جراللو واثر وفن سدود امد ىسوو اا
0 
 قس
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 باج دمصلا نرعازررخا
 عا دهلاو تراوكا

 نلواوزدا م/دجسسسمف نب ندخل نا نعم يعم ا اذلاو نيعلإ سلب ب دما ٠

 ث اروولا نيب دددمذابا ىقن رز ا ميلع بوعتكسي ب | ةعىضغبم نال ىيذ ىع
 كا ىلاعت مناداكس ناايبزف ىف ايسس اكهرامتخاب ناك اما ناكملا كد 2 ملوش
 لماعىاذذ ١ اناكو نايوس يإ نيبواعموازا تواسخاف قسم نب يا ماكمكاب تنكس د ىلا

 /(وغ فب كو ةضفلاو بهنلا ن وز نكي ئذلا و ىلاعت ل ىف ل نن ص ها ىشسمد ىلع ن امع
 ًأياؤ ئيالاو اسس يلا ظنب اتكلا لها: تل نن ٌييواعم لاق مهب ال يجسمس

 اعيش تإزن تائذؤر هولا لاو ةأكزل نود ىد.النيذلا نابهرلادرابحنالا ءنتلزن
 -لب عارف علا ذ وز ئنم هنو ككد 2:منسي ى ىدب ناكف ديالا موعلا ظن مهشو
 ناكو ردن ىلا[ ب واعمرثسيج ناكو ل هد انم او مطلع ص ارعالاسيتك اك را لص
 نيهاسملا نيب حقت نا ىشنح أل هلع ره !نصد دي واعم بيكو حيال تمول ن2 ىاكال

 ةىتداولا ذه ببساما يىبولعب رنعولاع رمكائصر ن اممعيلا ةئكقو نالخ
 أم(لادلا متفن نب ملا مكق ١ نا رغعسلا ضران| عيل بككف ىوهلاىلعواةصاخلا
 | شلفارتمى قد لصولا 2 ذنحذرما لعق وا عطق ةزه در زمهذ عياضم لمذ
 / امّتح يب واعم ئدو منجد, ىكرجاععو قشصد نص رج وزح ىع موس ياسا ااع
 ارق تنام ت بحت تيبكس ن١ يل لاف .ن اّمعل ككذ تركذذ :ككد لبو ا4 هرسرول
 اذص مىلزناك نلا كنف مأتحل )هاى عميبكخ أك عنب دكا لهاطعم معيش

 عم'تعطاو هلو تومسل اكسس ا هنع "اع (ورُساَوِلَو بصتلاب بل سما
 بل.ا ىعروع نع دوسد الا ا نب برح يل قل رط نم ىلجي ىباو دمحا مامالا كورو
 ىجييسملا ص يا رم تبجاد اذا عنصُم ىِبَل للاق ملا سدورملاعرمل (ىورص ىلا نارد

 ديجسملا)١يا بل ادوعال اذ اهرنم تجزح !ذ اعتصتن ئيكل أت ماشملا 3 1لاق يوبسلا
 كبر جوه اميلعىكد١الا لاق ىتبجسبد برص )لاق اهنم تجزحا ذا عمص ئكلات
 ثبىدحو كوواس ثببج مهل قاسنئنو عطتو عمستلا نكسر برواو ككد' نم

 أمنا ثفيروم ةجرّرلا هكبسسانمو ياهص ىع يبات ىع ىب ات ةباير بابلا

 اداويبضتلا كايا نلئملارجرجاو لف نك دي لا موهغم وس زكب سيو ث از يدا
 لاك بصبل ا ماقرلأ ديلولا نس نعل انيشنلاو ةربصل اب شايع (:ثدحردو ياسا
 يروم انكي دح لاو تلمهكاب يماسلاىاعالا دبع نبا ىهلعالا دبعاتدح لاك
 نم عرمهلار ىولا تف العلا يلا نعرس اب نب دبحس يل والا ارلا فى ميلا مطب

 نوكمو قرمولا تشن ىسمد نب ىدحالا ىع يرو [فم اركشلا ند جدارا مدي زب
 نيب قاس دزروالاب كن دحو ئلئملا فاق ح تسسلج لات ىاذ هرحا ةلمهمل ا احلا
 اثيرجا دروس اديدح لاق ثراولا دبع نثرح د ارءالاب "داق كزييرم اساور وصنم
 ؛ دحاوهزو سيك ش سلا نب العل انبلا بج ماايبسولا اش تسح لات

 العلا ىلإ بكب نحيل نصلا نيعرربصتل مم مل ثا ناك او قب اس دائسسالا اذه
 فيو سل نجح ردا شد رو نم ةعاجما الملا ثلج ىنحالا يالا
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 يح لو اد يتلمهم لاب سسمحوسب ائللو من وم ١ عنص [.«ىيسعملا يدشملا املا
 نيزن اهلا سك اور ملم هيلعا ف قو ي امم اق قحئنيهلاو بايجلاو عصملا

 تاقكسو ءارلا جتني ىنحرب [ينيوكذ نود ىيالو ددصغلاو به ذل! كفن تن نإ
 مسيلع4 صال ادرد يالو فضرلا ىلع لعومك ةاج ةراجاف هزحا عم اداضلا
 مين ثنايا اد ةيماعلا ع اىاو بازوعىا ةييلعلاو كرجل فصلا مدعي مهجران ء
 قحلاطو ف دشل انيرثلام يهر يلح مال تقيمه حج ( ى شد يلح ىلع ىضرا
 مفلئمسيتو ىبئرعمدانص هلحا ئيحل | نوكسو نويل مضب روك ض فن نم هب
 هن ىمست :كرللا ضفنل 'لصاو هالاعاوا نتّكلا فرطاواع كيلا 000

 داردالاب مذتكو )صو ريكسم 2 ناضلا نم جويل تالنت" للم صخاشملا
 ل_دز تثني هيدن تبلح مكن قحذ اروالاب رهتكض نفغلع ءؤنصر ا عضونو
 لاا ع 3 (الرل تلقذ ىه نم ير داالااوريلا ثسنلخو هثعلتو اهل اوطسا راس ىلا ساجد بر مد قضرلا بهضيو كري يا
 م دا ىباكاك رد يالباطخاتلا تش تملد يذلا نضرحد نالا م وذلا

 5 1 و
 ل اثرذابا اي كش هلدار "ف ليلخ نمو رد' ينالو سرتسلق نلحالا اذ ىلبلخ
 البجا (”كحلارصشن ارد انإا اي هل تور سول بل عرس إم جونبلا ىلملجو هر داون

 ىسكرزلاولاطب نبال ١انالخن دح ديك لاعبالر مالكلا و 3 1 ليلخ لاو لو معم

 ليل خ صلب اسملا با وح عن ماسدبو ميل عدل اىلص يتبل اطس ول اذ ثيح امههريعو
 تاو ذابااب /_ىريلعربلا لص ىنيلا لات ملوق طّفسو ربا ىبحرتين اعلاونبل الاقوا
 تافنول اذ ىهتن اتاني ام ندالو اهزدن ٌئَرْمكم اهررظ ةامرلانصعب ناكو لاق
 فىنيدلامىتسكرزلار يبامركلاكيوامربل ان اقر ١سهيملا نم ىتبام سمشسل اا
 هملا ل وسر نإ نظاي ا زحهلا ضب براان او مل وصوم ىمهد سمىقبىس يايا
 لئثمويل نا بحا امل او دحا ارضين ١ باىح ها ب وؤ] تجاح ءن:ىلسرب مل عود لص
 هتفن | بع ابه د نما ىلع دم ىوم لاحوا نالريخام لكم 'دشمح. |
 نا لتجيامرككا لاقرب ال دان حلذ الا ابهدن دحا لك لخم ير كوىسفن هجاخ
 رمل ١ ىفصرل تلمللا يكل دكرحأ تدانكراهتمو اراب د نانا لانه لشم
 عم اجلا نك احابم ناكناو لاملاعم> ديول والا ىلعل ىمح اذضو مسو ريلع
 تييعررلا نمدروامو اكريلا ن او_طنح يسد ا دو منع ل ىّببسم

 نمي, يذلا لالحلا صر ى محي ناب قثو نمىلع لوبح هرفح كلرق اذن اد لببصخ
 تولع ا/ملوقىلغ اغطع رد' يا لوق سوش وأو هناء ال ل انإو ةمسس | حبا طبخ رحم
 مدعل نايبإي زلا بوعمكيامنا ميلع .دعيامطبررديكاتلل هرىو لوالا اس
 ابن د مهلاسااليناوالو ئهنمشكلا عدد ف الوودد او ؟ضاكم لقع
 افدّلأئيد ىعمبتفتس ١و سببلاب ضراو ىيلقلاب عشذا لباهعاتم سايت با
 هيد لجو زعارمد !ىقل !قح ملا بسبو ممل عررد ىف ضصرمل ١ لوسي نص ملىل مروه اجي

 ىلع د|'ءام لاح دا ناننالا لعرجرج ناكزبامبه ذم نآك و م د' يا ذه ةرث
 هولرصب مياك دا مرو لىتلاو ةزونعل امرابخالاثْثيب نكلا كيدحلا كو رتحاح
 منحة لا امان افا هع _ عمن اناضبا ةركرزاون لم ءجطاو
 ثاطقلا ياني دح: راك هصبلا ىمزلا ىئم ابن ادت دجل اذ دنسملابو

 ثو

 مها[ جيل فن لاك
 رذ ابان معريلع 7

 و

 اد 1 !البملا

 و

1 
 انك تلمللا كلت تاج ارحإ
 تيجخالعمجوهف انبارللا
 ثايج بطءارطخ عن مف فد

 نهرا تنوماسب .٠

 قيام لق قبس
 ىلا

 نب سم داؤالاب كن دحتل ا وكلا دعس ءىساو دل اخ يا ياس نع



 ١ ١" | تحس لائرر (رزعربلا صر دوحسم نبا ىعىل لاى سمجالا قوعرمساو مز
 ١' | كك صتح ىاشو ادلاب نكن اهبالا ةطربخال + سسحال ل ىقيد ميريل عاصى
 1 !دشبمر اد ا ىلع عفرلاب لجرمر ديالو فاطم ن دحر دعى ١ نم لدن جلاب] بج
 أم ريد ماللا خفير رك[ هى عرج اسفل ام رهن ا هاطعا نا دمملاب هان الجر ارض دحا بأ
 جرخا حلاو لكلا ءادغب قو ثملا تمهل ابو ةيلخلا ضتّعملا طياشلاب ببجسلا نا
 هاما عثلاب ل جمد ديالو رجباب) جرو ىطسمي لامه لام ان ص وه يذلا نب دبتلا
 يعقبوهف دلاسرلا 2قكاشسلامامالا لام امكتلدسلاو١ ناطولا كح ءاطعارسلا
 نتاه ةقئااصح ءجو ايد اهزس لثم ىنمب زج لكتللو نافذا هملعدو اهب
 كف ام ءلباقم داملا اماد دارم سيعاته محلا نان سبيلا نب ؛باجحا وتل صن
 عطل كع عشا نيبو مل ذب ميو لاملا عج عد عابطلاا نال هدصب عابطل
 مجوو يلعن و دس امزالإ ةمذم الو رلع بوح دمام الادستعال لاق تاك
 بربو ىلا د هلو نل صقش الو فاقثالابيبلي لالا نا ئكلصخلائوب تا اول
 ملعلاو دقدص سلام صقل امرمالسلاو ةالضلا هيلع ءلوعدو تاكادصل
 باتك ون نجس ثيرحلاا ذهو ايزجوتف ملعتلاوهورنم فاذن الماضي ديني
 مل وفل ث3 دصلا غايرلا تع دأب طابتشالا باب عاملعلا
 نيردأكلا رلوقرلا يد لاو نم إب كت ا دص باشاوا طبت الا ىلم ا نس ذل اهريابىل امن
 مس ئص سابع نبال اذو ترفاكل ا مىقلاى دهب الممداو هلودىلا تقولابر د' باكو
 يل ىم نم كك ع لاق و وش ميللع سنملا/ن] ص سيرحج نبا اص وامما م هنع
 هيشس يدنا لطلاو دبدظمس ]عم لباو هيجل | دمع را صو امه سبامعنب)
 تائلاإبر ملام قف يذلاب ىذالاو نملاب رد دص لطش تلا ىلاهت ور احس
 1 بيرالو مذ !مبحو دبي للا اررظنم تابمحلا تائصلإب مهر هشمو م هتح دم لجال

 مرسلا نا مولعمرثر ال نملاب .تاق دصتملا نمالاح وتس شذ دص#ن ياس ىنلا نا
 ب ص خد حالا مىسلاو مدإب سىداكو يىلاقن لاك متم سو رركيدللا (رمالاح يو ١
 باب ميلع سلم ارخ يا نوف ص 1ةمكرل ثم ل ىقد ق افذ لإ يارملا لك د' لكم
 نيالا لاعا ىكذكب ازرلا ص ايفذ سلم ١١ لص كرف رطقنل ارركاطم ماصاف
 هتقفن سم ىشس باؤن ةماعلا مىبق انذ الان يارملا ديب حلو ردد نع يمضن
 .ايعاونجد يندد هدر دكب ةريمضلاو ة داصلا ضدالا نس تابيلا لصجبال امك

 ماو ىو داون تودي الواى اعف أب نوح دايلي ا عرجلادا ىسنجملا ب داما ثال عما
 ف اقئالأىاع يدالاو نئاد ب رلانإب ضيم غن هيرو اهنا ءىتلا يدهن, دن او ىلا
 ؛ انه اررجستحي نا مرموملل ب: الذر اكل" ده دص نس"

 ءرىجلا نييملا مهب ل قل يوم دو دصلا تول يلو رَو رص رست ١ بقت /يبودعلا
 متذو لبقت ملوا مذب لولغ نم ند دصلا ليفت الىاّجسملاو يوصللو مخل اهئاتث اخ

 ملا لس يف الو ما سسم جرحا باسل ثيب دح نم فرط ىهو لوعذم ايام شن أت
 2 0 نم قط وشو هدحو نامتسملل | نه تيط يركن مالا

 «متحئععرد او يد ا ابرعجتي تف دص سرح ةروغمو /وررعم لقق هلوت

 تاق ديصل !ف'ءربو ملوكل ال ل قولا دع تال بخ اح 0 3#
 ةوالثل ااذل ةدجولا نبذ د راك نيكو ملوا مكب فىسرو لا ا فاح قلل
 صمر اكلك كالردلاو ىةمؤنال : دحوم ا بب ىسشّش وءارلا اشد با سو دبش عنو
 مثمد اجار لسير منإب | ىمم | عربول ان ا ميس 7 <. اممارملا لإ ىلع



 ابضشل عال! عايرفطع ه ايزل ىتناو ةىلصلا اوم

 كفر عر هالر م هيطع أو ىحالو مهر ننع مهرجا مهل تحلاصلا لامعال' نب اس ىلع
 هلوهىلا تار افك لك ب الراو تاق دصلا با سو مد يف !ريعلو تبا ىلع
 بلان افعال هشسم بالا هذه تلد اى اب سابعا ال اق ثوب جبالو مهبلعد حالو
 لاقوهتل قى عما نسعجح نم ْن د00 لقت ىلا ةكلملا فا لد مارح ب الردلا دم

 يل ريحا ومما الو قابس ةلبرّقب بطلا بسلكا نس ىلا تاق دصلا ظنعل 4 امر
 سل صالا د دصلا لب ال هلو نيب عميس الا رص ا ذهبو كيقفتك مارت
 مطلع سبل دف دصل |محاررشكت نا ىيتل اننا ءك و ئعب |ىملاو دب لاةذصهد بط

 ايي نم اووفن هل وعد ل دتسسب ثنا نيبالا ناك تبسط بسك نمد دصل توك
 حمس انوش سسكو ميملا مطب يذم نيرا دبع | دح بلاقربو ٌمديسنكام
 دبع اني ده لا ديما يباب ترعملا داضلا تكسو ثول فن نمنلا ابا
 ن اول اص يل نع رس دبع هيب ١ ئغرازو د برد !دبع ثتوهو نجلا
 ىربلعرمل (هاص مدد ١ ل وسر لاك لاك منلعرمل ا يدر ءربره ىف! وع ناهسلا

 لا تمص ىف تاملمج عمم ل دعب
 فرؤتلا ديككت ازجلاو طرشملا نب ةجر تعم لجأ برطالارهلا لن قيالو لالح بسط
 ةيدرد هانئم ايا ثيلرملا ناذ تقولا بالو ى اولابمعل (ذاو فعمل 2 بولطملا
 ان اها ىزخالاب عال ىرعلا هل ازال ن يملا ركد'ياطنملا لا3 منيع ةيتجتلا دعب

 مهظي ةيواعراط ا قب امل ةراعتساو اكد ميلا يديالا مسن نابنلا نبالاقو
 بسحوعو بولقلا حور ناو انتمرازطالاو ت داعيا دب هكرطبو ثمن ايزع
 نئيملاب لضئلاىنذ اهنعمظال صببصخملا تشر نوكت اهرباود َئىَسواْيواَفَت

 ارش ملا نعو ةجراولا نع لاعتسم ىلا دو رانج سسرسد او كحال ديل اب ل دعل اموبو

 ٍهاصلورمشكلو انتهجب نب مكم هدي علا اهاثلتيو باع ثبدح
 ذو ماللا مو ءافلا تشد 0001 دحا برب ايكذيسكلا حاجب رمل او زرجالا ءف عام

 وكن ىحالاريع ةيجرت ىلا جات نكح وهو لكَعَبن يجرهملا ةددشملاداولا
 مي .اهر لو بالا داملاوا مناشبم لش شمل لسجلا لكمة بولت يا ف ىلا ءانكملاب
 دالهم اب لثم لا بصو دحا لشم سيمتل تيفال نا ىح ب كمررلا دنع مس اقملا

 هيدربملاىلا حان !نىكيام جئحاول مل اج.اتن انو دصل ١تاو ندب ةداب س ديري

 م أفق دصل انانكو لالا دحر اىهتن ادب اعلا رسحل دان ايطف ناكإذ)
 فحل أئلا تغلاوبسكب اهيل امملإ ظن لازبال ببط بسك م ن دصتت |ذادبعلا

 ىلإ ةرجل كيب امربسسنن مدلو ام نإبو هنببب غيسس انما بصنىلا نيعشتلل !ىهتنُي

 ديعر زب د نيا نعل الب نب [ىإب نجر! دبع ب ات ي مجدان يقل هلت لسجل
 ااقو ظنللا ون قرييسبد ولا نن(/ديحؤملا 2 فنصم اا هركو جد اتم هز هورسلا
 تاق د نبإ مع نسا ىنعرب س اكرو ةركادم»/ عتوام ل اكو هربعو نل اوعوولا

 نعررعمدد !ئضر ةربره لإ ىلع ةنهشملا ءلرهمملاو تكلا تديحسمل ىعردلا دبع

 لحج الس نب نجلا بعام و فلاح دقو ةريرجوإ دنسب ميريل ردن لص يبل ١
 فق موج اهب [خذ اهلا لاو لامع ب١ ل ديرأسيب عبب دييعسس ميراث د نبا عيش
 من امر صرننسد حيييل ا ايرلصو ىريلا لاو لوصوم نب هاقرو بامر ىلع

 حلا ل هايد هر ىف لرعلا نب نيل !تلا واق زيوادت دج مسالا نب ةناه ضنلا
 |_ 5جانت دح بلاغ نس ىدعب نرح انت دحل او ىداضملار كيا دب اود م عبزرلا



 يملسلاميدرم ندم اسم روك ملا ثيدحلا يا ه امرو امر وامن دحدمصلا

 ليس قالسا نب يدبزعو ةوكرلا باتك 2 بوقجن نب فسوب ىضاّملا ,لصوام دما

 مهل 1 يو ةريره ى اىع لاص ىلا نعمل سم اهته لصو ام

 بسلن مالا لبقدالو مجرة ةهلزو دعبر د' ىلا تاور نع دد رهف سو ريبلع

 يرعب انف دص سرح 0 نبت مالك دو رعم تأ لون بيِط
 يك دصل المنح ناب د ىّمعلاب ل علال ماسح قفلم لكق اذا نع ضاع ساو يلا

 كيش الحدف بلاط مهاره سداد بد
 فريشكام ملل ةرجرمرل او بابل ج نب ظفاحلا ىرعو قس اي كبرملاو تبالا ترقب
 اهراس ّىل اكاد ولو ثيب دحح نم لولغ نم ثذ دص لقت المتمه اول ت اذه ىلعو

 هميرتلا ءيئلا ثب دحلاظفل ىلا ةراكسالاب اهبلع دب نت نكد بال الع راصتت الا و:

-سسيسسب اب ه ءيلع ميجشتلاعئو
 دبرب نمدرل الد دف دضلا 

 ىف باق مبد ه اهزيونكس ضرالا هجن اه مياننتسال ريلع ق دصٍ# ن١ ق دضتتلا

 ثب دبعم أنت دحرلا5 جاجلاب تعكس ان دح فاق سابإى دس مداانت دحأ

هلها لادلاو ميجلاب يل يملا رزكأسب لمس نيعامهنهيب ةدحوم او ميما تفي دن اي
 ' ا

لاعل اةددكسل ال مهلا داصلاو ف اعلان صاقلا قنىكلا نبّسحوتفمل ا
 (توئمستنل او ب

 ىتلاللاءاهلا نوكسووارلا عفن بهودشلغملاو لهما ءاحلاب بهو نث ثراه

 ملساو ملعرول !ىل وبلا تومس كاتريع رس اىصررمال ب اطاحلا برع سردل !ببعاخا

 لحي رشس امج تقرصي هيف لج اىتبمن امر لع تايرناذ !قف دصتن كوقد

ل رتب اهلسعب نم دجعالف زو يا ىو دس دياعلاو نامزلةفصايزنالاع عفر
 | ليا

 | تنك ثيح سسمالاب اهبتسبيجول دو دصلامسطعب نا ث اق دصتل ادب يذلا

 الاون ويلا وو عسب و ابيل ةجاحالم ىلا ان اواهتاستل اهلاامأتد

تلا جرح جرزح تب دحلان تلق ناد اهب عارسالاو د3 دصل الع ثلا
 ا ىلع دب ده

 دك نق دصر رقي دالي ذلا نا عم ءِِم دي نمثل ارجو |و هذ دصل ارزحات

2 
 بيَوئلاف درامج اكن ا 7

 اوصلاشون وكد ني مين ؛ درو

 , ردم ماقئم طقس
 ينسق مهلا دبع

 د

ل نا باوخاو رق دصل تت نمل دحازلا نمذ (كرحسو لام ىذ
 ور يب يكم

 يقفل فىريسلا قفل ادكد ئختسا قخارءر لطم و ايري تسمم ىعاوحلا نأ

 أيابرلانم تبدحلا ذه وسئل اننا ملاق ةجاحلا تف 2لطامملا فذلا دم د صلخب ال

 فلولا مجحاو لوتعلاو عامسلاو تسدوصلا موو كوكو ىطسداوو القسع ياورد

 لاق عفان اب ! تيعكس انرحا لاق دو مة اكزلا ل ماسسمو ىتفل ا ةنامب ١

نحا لات مرحي ىائه ناو ا انثدح
 ئىع نا دائرب رمد ادبعد ايرلاىل  ني

 ب نزلا مهلاو مها نمءاهلا سيكو ءابلا طير ص لبق نم دي الف لاما

 مهلا صو اىلاطو لوا فب مهب نيهجو ىلع نمشأالا هطسبتصو سلو عرفلا ا

د نو مهد لوعفم بوصنم برورب مهبردا نم بلملالخسكسن ابوضو ءاهل اهعب
 ل

كدنإل ىلا لفل دنسساو ةبلعافلاىلع عفر لس كرمة دص
 "< اصل ل صح[ ف اببسس نا

 عال اضيا ذهل هذ ئيهل (لاه" هكا ذا مال رشا نمو اهلا سكى ءايلا ضبو لاما

 لاقرعتم ايرمومضمرو ءابلا جىتفم مالك ال بلو دن اع برر بصن دنيا لوالا وشم

كوملو) ذب ايهم رشا نيه جون (وطدبط -تكو وتلا لادو رمشاف الا رف
 | ساهل س

 لوهئم



 ةاك دخاب ئنصما هرجو لاملا بحأص قلد رن ١ ىعملاو لبقب نم لعاؤلاو لوعمم

 حي جاد هوب اد رك موهل اكزلا قنحال جراتحت ا دةفل ملام
 ىهتل ! هدهك الفو دصقب ىا ينج نمر لشاذ ا هزمو ليتابع مف تماداعإلا

 اذهواولاق ناشلا امهر لغو يوامملاد ىنكررلا بقغنو هلعاف بروذصّقلا

 0 ىنعملا ىببلو ليت سيف رل امنطاب سلبجحر ا دصّمل نيدقّسل|ميصي دا ءئشسسوسبل
 نممااولاك اذ ًالصا دل انّكساا/زبإب ىنيم ام ولا سديلا بسسس اجاو د والا ىلعالا |

 بلم نانا دي اناع ل كي مان انباع لا ملامنناب نمدصئفب الا

 فاانهدامت هذوصتعم تاولنل قلد و نرحب دنا تاكسالف ا اهيل جيم نمر غلا وه

 لامايارإبقد ىم لاملا بر مكب ىنح ئنريمشيسكلا نعردب شالو ىهتنا ل قالا ىفملا
 انطعل ىّتب بصش هيلع مضربع_يذل ال وكيف ملوا تهب ةضوب ىحو ءودص
 ل5 نع يانعشس اليل ةيحاحالبا تاكد يل برا الر لجو بوصنملالعذلا ىلع

 كبرااللو دون يارزو تلك اككلا نم طقس من اىينوامربلاو نارك ا
 ا :هاكمن اكطنقسلا ب اسكلا يل! |ريبشسم !دشاق
 | تيهار دّيف 5نّمعم تسيل ىنعلا اهيلعنقو يلا 1 وي

 اذهل محرم هرفي طنمو رج نا ظفاملا مالك وهن م أه دحا
 اماه يامر ئدتب هان تن اكولف ب ىصفلا ند ان برا ملوث لاف عيا ١

 نوئفتوراهلا ُه ةللم دا وسم املا سدملالاف لب ب نتفلادن د ان لوب نا جاتحا

 اموربغو امركاك ىوابربلا لو و ىهشن ازثني لعلام امل مهرج ا ىراجملا ندب ل بدال ا
 نو شبام يه ايوان دف دصتلا موؤح رمت طناطوب |هيعلا نس

 هضصرعو يف اذ ءاطغ ررطعيل ردع رمد !ىور ين دصلا هاعد ذا ارح س نع ىلا ب

 . اذه نكد اههسسعو ناويشسلا اورزإ بقي ملذ ىنعلا نم ءيسنف باطخملا برع ميلع
 نشل ار ملو +اايتحالا ةشكولاملا تلف عماب لا ورع حهضارعاو مهيهزا عم اما ١
 ٠ دعت رمل ا دسعأشت دح لاق دو هءاقملا اذه درب در ششي الو دمشبحو لاملا
 .ح دجو ا سبر م عنب نا دوس اري ال اذ ليبمللا مصاعيلا أكت دح لاق يدنسملا
 لاق ياطلا دعس دهاجمولا ادي دح بل اي ىنهجلا علا ىيشسلا نوكسو
 كتاقواطلارماللا دب ديو : السا ىهملا مضب و لح نب لت أني دح
 تدس ابو طاتملل د اوذلا هدلاو منعرمل !ئصر ىاطلا متناح ني يد اع تورس

 تبام ليو نيرسعو يام خل اليو ىسن انو ئودتسسلا دجب فقد ثمعو | عسسنت
 تلاد خر الجرم اذ لسو مي رمل (!صرعلا لوسر ننس تنك وتد كامو
 اوسلو وؤلاجتا نَلمهملا وعلا تفنى بحل اوكشب اههدحا أصدر عا ملجم تلا ظف احلا
 فاملام 0 تع اط نم قيطلا < !لمسملا دى

 0 علا نع ديعلا مم ءكوشمل اع ةامعا ةرب ام ب اعر اوالتقل
 ليلف الا كبلعد اياد ن لبسلا عطت اماماسو ميلعريب !ىلصرلا
 6 انما دوكسو نلمهملا يحل سككس بعلا جرت قحل ديلا
 افخيءيقلا هوا يذلا سجن ,افالساو رجل الا د سوح رعت [مولا عررملا
 دجيالر يم نصب يحا نىطب ىح مووت اكناناف 13

 لريب ىسل لجو عرمل ١ ي دب فب دي فل اهنعمب انشتس المنم [ررابقد نم

 ١ لوب متل مالك اهل ع ئعملاو هظطللا هنهاثبو ببن ثب دحلا ذهب اير ىلع



 و ىسد طبع رن اىجتس ير ابلاث لاو ليطتمل يبس س اع انه باج هدد

 كاك ياعم هازب يحاه انهو اير اصب نع اهفشكة سايتدلام برن اكاذاف اير دلا2
 مهارل نشيل تبرأ مجرتب مسحلا ضو ايرمضو ءاثلا تشد ناججربالو د دبل ةلمإ لا
 )يلف وسر كسلا لسراملا لى عيل مشد ىلب ىلىعبلف دامو تقوبا دان لامككوا
 نقتيلر انلا الا ةبالكرل ع كلمتي مد رانلا الا يربالف هشيم نع شسإ ىلب
 قدسولو تويتي هلو رانلا يهيمكسكلا ىعر داون اد اد ماللا نوكبب مكدحا

 بلكج عاج الع رب قدصتيم اين دج نإ د اهفصمج + ةرعل يكس سلب 2
 يملا ارره#نو رادلا مدل ملابس نكد بوكيل هبلذ ببطيو اهب هدرب ببط
 ةوسشلا ن امالع ءءاضب !نلوملاممجرحاو ل ىعلاو عامسلاور ابحالاو تدخلا
 م املا ع اشملاد

 هصخ بهزا١ نم دك دصلابد د لحرلاكوملب مالسل ا ياعىسبع نامز ىهلبو ناهز ساد ىلع أب ايل ل اقر و دبا عدد لجوبا ا نع مع سنا ىنعد ىروسا(ارسبت سردلادبع ىام يل هيدا( ىعوسوميانب ثرحلاو ماع ء اللا
 أررفر ظاو لاومال | نعا بهذلا نال و دصلا لبقي نم مدع 2 ئئلابم_كذلاب

 من م تنل ةارهاثوعتد احبتي ددوكلاح توا لوعفملا ايبرجم ءارلا عفو
 هللا نبجتلل ى!نوعملالانل !نوكمسو مالل ايدج لل ا جتددةصتل ا ثءادتحلا
 كويل نامرلا ا ةنعقاولا لاجتلاو بورما علك ب بسس لإجرلا ءلق نم

 اهيونشلاب ٠  دنم اب اذه ه كراهلا دنس ماسمهيجطاد توىبذ وكم هلك ث يددح ا دمه ةاروءاسننملا عنك حزما سئلت مالسلا ريطع أ '
 لبلدلارج تقرصلا نمليلقلاد تيرحلا لفل ازهعرع قشبواد رانلااىقتا
 ؛ اذتب !سلكاد ليلتلا لم ارب مهلا وما قدشب ئىب نإ ا لكمو ءودصلا مالم اثوام د انما اوتتس مبا ص اكمل ع مل اعلا نطع نم مهي اسد معافطغ
 مه بز صيسس رمد ا نا يسب ءذ!لصا ص أوت ءاَمِب دسظدوا ارراعأ يتب محورو قاد ىمو هسبزمل ضخت ثري ملل امبحول رلام ل دن نم حرترل !قيييقشس لاما ث اذ نامل راع مرسلا نمهد تيتو ي ١ مرسفلا نم اةيربكت ى ردنا ت ادهرم
 لغلا نه ىمفنلا ركزت قفدلل ىافنالا تكحلا ناي ع رببنت ديد و لل دلع
 ةجح ذيك ةاوزلا 1 ءالوه يعن لكم نااهانعمو اهزح اولا يا يالا لام ا بحو
 | نم لوم مضوع ن ادسإ شمل توقفي نيا لم ومو ى ذلا 'دتمم اريح
 . | عئافشن عب انراكص عافتر ل ارءاومه ةد مربد اهتسنم مرتك ارغب لطف فاطغقلا مهاظع طم :هزجلا باصال مم قر ادالفنم ىسحا بوكت عر هثس ناذ نددالا
 ْ ا ل يا اكر يخصم نار علا نزع ةيكان
 2 يدها وسد ىلالو تارمل الكنموللاغ هلوقيلإو شكوارطملا لف ريش
 -يضولا والا بالا عتب اريراجلا ناك تزيل الك ماهنم هلوشولا مهلاوما

 ؟ىرلاب
1 
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 | ام ناطر ايلا نصتسلا وم يشن ث انبل رمىشي الّسبالا نإب_ابخالا محام اد 0 0
 ( اعم ٍبرماللاةوسم »شبا ع اغيب دح نوثي نااضبإ لمكو لمح لاق متلك | يدلانزو نص نك اهنا مهجر 7

 ' اقت الو عررتلاب نيردصمل نم ةفيداع ,ئلىذ اموهد لبلقلاب ثق دصلا ٌديضَقل | تكلا اسبا يح ص ببس
 راضااو ىلا كثبدحلا اذه كى ئيتدبلا مادشلغد اموهد ؟سع قسما ررانلا ترانا سرتسلا ذارانلا نم

 ظ 0000 ا ا ا و او راوعا وق نغبعلاو 00
 نيونتلار -ج د اذ ن جسد نسحل اكرريلا هن انهيت رو ىبشنا 5 | نيوزتلاو د سعد ان ا ذه ق ريصص نسحملاءىرولا ني 701 ده ربعك باب

 دجْرُسلا

 ىيبسلا »با دبع نيررع قاعسا يبا نع حاولا ني ةيوشس ان: دحلانا
 فاقثل ا ىسكو :لمهملا نيعلا وكس و ميملا خب لة عم نين هلا دمع كتعىمسل اق
 ترمس لاو رنعرر !ىطن ياطلا متناح نب يدع تمس لاق رمل دببلولا|با
 انتالاناكولدراثل | اونعت ١ لعب رياسو ميل عرفت ا ىلص ىنالر د: يب الو ملال ومسر
 الف ايرتت احوأ ايرفصن ا ءرمجملا نيكسلا كب قشنلاو ديب رث اذ ةدحاو جرت قشسب
 لاقمبو هرانلا صمب قدصتملا م ثسس رراؤ ارب ن اكن اورب قدصتب ام ناش الام
 نيكسو 6 دحوجلا لب هر # اه يس | نر مخ لاو يليورم ا تراجم ا اهب ردنا دبع | بخا لاق بريورملا نايت سلا يعمل توكسم و ة دخوم ارسلي دمت رشم أنت دح
 دبعا|طالاب د دح.لاق يرهزلا باررشن نلا نسع دكار ساىهرممانررخا
 سيب زلا نب ةمرع نع وعملا يزل توكسيو لمهملاو ىلا فب رج رح نيبو رككس برد ١
 فرعا مرج نسا ظف احلالات ةلمما تلخ و تاق اهلعس ا ىذد هش اع نع
 لاح اقرب الءؤص عذر عضوم وارد تاتدب اك تاشدنا برعم مرتب !الو امس ا
 اههايا ارطعاد ةدحاو غرم يع ايكس يددع د جت مقاطع لابتن اهنوك

 لياس مجرب اسمو مياس اىلص اوقل الئدنما ايينس دنع جد ةبي اخ اصدرت
 كلباسلا رم مسسفقف ةرسررهى ا كثب نح نسرإربلا هام ةم قدشبدول ى كن لع نم
 ىلشبا س سو ميلعرل اب صىتماناةنرد' يل الو سنا نم_لاى ف ةلباسلا نر ءارلا تىوكسب فرخ اذ اديإ جمل سوو هيلع رعد (ىلص ملا لخدف تجف ثماق مشد هجرلا نم ثايمالا بولد 2 اه ءدلا لمح ملا ديشس اهتم لك ترم و |يريقشب ا نب
 ت ابيلا نشبحللاوادفاغلا ركون نم لاشما ىلا ةراشسالا تابلا ؛ئض نم
 | نهل دهاركلا عضرمل الشب ١ امهسنبو نهسنفن | نموا نهل حا سمو شب اًهلطم

 | سيتكلاو ليلقلا ل انشملا ىشحلاد الا نال حجار ادئسس | لقبر مل تنس مل ن4
 | ةءاوىلعشتو دصن نىفاىهديب ةرّملا تمس املاهنالئئتمبلا ما ررجوم جارشملا | نصر ئكروشو سيم اسال اذ ةبجملا ثب دح ا حسه انمور اذلا نمابا دج يا
 ثيحرت جزبددت اماعامالك اررظح ون ملا سبو ءيل عدل اىاصوبلا كانو مْ عبد
 نإب مبإصم ا 2 ررطعت نككر انلا ]سايس مل نك (ىشس تانرلا هذه صولشب ١س لاك
 ٌىسْرَف دصلا نال عرنمعت تب دحلا !ذهب لالدتساالا هدهع تخل خ دب مل فلوملا
 ستسؤلدمانل اذاتن ابرمالل بابلا ىقعدن اذ [ نه لكم مل فلكت ىتحرانلا ىقت ةرملا
 دات نار | (مليلّملا ءيتسلاب مق دصلا ميش اهنع ردد انصر ةسكيباع ثيب دحو لع
 ىسيل ى لهل ىلا كل ىاحجب .ةيحاح اع دو دصلا س ليلؤل ايلا ةراكسالا ةمرتوتملا
 اىبعنلانبب لا مسلم مربط هئامىلا ضرقد مالسلا ميلعرن ا ةسئبن اهمشب دح 2

 1 : ءارللضخم ١ تاقبدصلانم رو دصلا

 هيك مطقبي مد لصرم رتب مف يذلا ح٠ كملاوما صرح عم لك وفن مشملا نم

 اطاخدا مكل[ وما ضمد نم 9 انكزرراهاىنقفت او ىلاخ 1
 و



 3 م ول 1

 ا دحا كاب نا لشو مم مزحالل

 حاد زر اماوقتن !اونما نذل ااهبااب فلاط هلوقو ئرالا هل هل بباهتمس اح
 يي ايو و ري نجا تبخوام
 هبذ عبب 0 ليص ىلع ديد نور دقن المجب تاب ن البو نم يا ةمالا ميد

 مكوالخا ميلع ّىحيرإح الو باذعل اعممب نو ننؤولو | نوئئنت اننولصصف

 ا 1 ك عم شنت ء_عنشد ام اىلكشتت يح نعنلارل نى | نطالا هعافكسالو
 با ىنخل ااه انعم مي الا نا ثيح مرسم ا نياريطع رش أكد يجمل بالا ع مسسانمن

 بيعمل د لمالا لوطبال اتش او لجالأ لول اًداعبتسس!ق افدال اب ةودوسسم ا م
 لصف ردا هي امر هن عقدر رمال ثاوئو رسما مىوبحت لسد د دصلأب :رزامملا 2:
 تدذولا مؤ سسالا ءنييصب ةةهوسملا يلوالا ةلججلا طقس اذ عيحدل اهيعكللا و دص

 مدد | مقل لاذ نوقف انملا يبا ىاع حرقملا ب 'مدقل دايبا ب امر كر مشدد جراب
 هل الوربم عيبالمىب ىلإ , ناوي نم مكانتض اماوتنالااونسانبذلا ايبا ىلاك

 لتسلم د دحا ئاب نالجو يم مقرر اماوققد اى نول ظلاولا
 أني دح ةدايرمرب ححلول ادبعادت دح لاق بقثكأ ليعاوسا ببوسوم ادت دح
 اهني نوح طم نانا عافمملاو مي ١نضفخ و ىيلامضب عائعقلا نب ةرابع

 رضوا اني دح ل امره صر مولا أن ,ننحلا : نإ مهم ئجع هلحا دنكأس نجع

 نمل مر عساإ عوق ا مرج ساظفاحلا لان ل هجر اجلا هنعررلا فعن

 دنع !دكو نضناتق 5دصلاي ١ لانسر ثاةدجا ىدسبم ةنجرق هالو 16ر4
 لاق مْ”يميلع مدد او صيبلا يار يقذ دل سوا لدم نم دهبج بيبجا دنكا 4اريطلا
 داصلا دخت“ ف دصن نا دف دصلا ملهع ١ مغعا أت امرجا لظعا دق دصل ايامنا ؛لوس نزأن

 يهو داصلا ارم اخ داوا داص ئبإ اننا ىدحا لا بن ابا نبا انلا ىدحا ن نحو

 بماح 0 0 كتناو نو نحنا! دكبملا ريح عر عضوم
 نيةيسبح ىشنلا# نماججلانخلإب ممطس با يم 'منمب غلا كامو قطااوننتتكتوك
 مىعرلاة زدو دصّلا تحد ىلع شل ةلد نانا اىهو عن املأ مايو جم لاما. امحاولع
 ىهو حرت ابدا 3 دضن ناولعاءاطع بصسلاب وا ىهنلا ىلع مزرلاب ل بعالر كبر ملاء
 همهم الام رتل تيراويا خول تضل وفا قم لت راو ايلا
 هل ىصوملا عرش مل انكازك  الؤلد ذك تالغل ثلق قمعرفلا دنعرسفنلا زرع

 انس نارلطبضد ثيرارلل ,ىدواامراص صو ب!نالفل تيكتو امهبثف مب ىدوماو

 بانلئلناكدتدو أامهلد مل ئعئانر ها ثيراول ميىصواواكلتلاهطع دان اذا

 ايرون موصوادا ثلثملاىاع: دان ذاءاشبب نا رلطسمت ثتيراولل مىضواامراصّد در
 نلتيال لود نانا 00 لاملاص اص تخاو ليوم لاحزلق دصن ىعئاورخا [

 كيم اوت هرال كيوم قاهسو لوس لاح تالا ررقؤ يكد .كد البل لكام

 هسس سس يهب يسسل

 ةاكزلا 2 يالاو ماصواياصولا ةلانمبا هبجزحا تيد دحلاذهد كج قاشند
 ميلاس نم لصقل اكورد تجب ع ص ابونشلاب بى __ < عب اب اذه
 جات نيس يول ياسا هاوس ما يدلل ىبا د اور ةنطئو اسوهو
 ١ هنا نيع د جاضصولا زر اوعولا ار ده ل اد يرونملا اساعد ىسوم انت دح
 ْ ءاحلا ا اجلا 0 ارركد سئاز موك ركضبلا
 | تب اوه ف ورسم ىخ لمح لس اياماع ىبجشمل | نع بيكم اهلاو لاو ةيجا
 نلف ىررلع رمل[ جدلا .اقارا ضعل نا |رهنعرلا صر طر شباعرع ع دحالا



 0 يي دنع ن كلى عمريعلا نمعبلام يملا
 ارم كم عرس !انب ارا سو ميلعرمد ا ىصوبنلل تلد تلاد كبد اع ىعد انسسالا

 ثناتلا ُء ئمالعررغل د د دكسملا ةبتكلا مل ؛اثياو تيوملاب ككر دب ياربي الع بصن

 راشملا قاىلا ناكل شم اهنا ناقل ةروس دل مخك ملا مدعم لكل اد مبوب سس ل وعل
 ادشورج عفرلاب نككوطا مالسلا ميلع ل اقربخو دسم عرسااِنب ا تلمجر مو <ريعاهل
 ان اكو يقل لع بضد !دب نكاوطا يف! وملعركهرس ايا لا وسلا ءيلع ل دذو دعت

 لغنا ىل مقياطملاو د طال زموجب ملْشم 2 نالىلحذ تزبون نيككوط كود نا ص اييولا
 ةدحالك عسب اهب ىر دهب يارجل لاذلا اينوعد كد ةبصت او ذنحاف مل لينغا

 عمجلا ىعملعجار وعر بيو ادوككات هلو عريهشلاو :هراج لوطا رهبان معي
 2 ايل اراخ عل ميلا لدعوا ايردعرذب ع ءحصن ن نما لاقي كلر ءاسملا تعاحظفل 1

 00 ىسب ءاستنلا الصرح بسم ثلس ناورإومكو ئبتم افلام كن اكو ءاوذك
 انلس٠ر يخي انعط قيرطومادب نيل خا نوب نبا هدا ائدعمو كفب اىبسلا متن

 كف روكا ازسهلا اجا ااا نهلرط | ةدوس هوكمشن نا دج يادح

 لا دادإلب اا ا در يرعل ماسسوو ميل عرمد ىلع اانملعبا
 تن اكدةمراوتسماا مدالم هءالاهل جسشبز هرب لوطلاو د5 دصلل ةناعتسا انه ديلا

 مينقتاوم تين اهب انا لك ش خس او مّ دصلا بح تن اكرم السملا يلع مي اتوحلاتنعسا

 الوثب ةدوس ينم ل5 < علموا نيكس ونا باخان انج دعب ةدوس لات و بلب نم ةأئو

 كلا يسكن ملو ىتيقحلا لىلحلاب ن دومس عرع ثررخا تادعل يادوب انماعت

 0 نئلبجحو ىهتن ان اج الع لملا ئعتن ترم الان اهماىلا : بصح

 را ا هاحكراد ادب نكاوط ملوي ماسو ميلع مد لص اهانع ىلا تجدنا ولع دباع
 تدب شيب اعّيرط نم انسخ حاب بيا مااا لب كابول ئوتموهذا
 د رح ب بديل أني د أنل ىط ١ك اكو ظل ضم ,د اع مع ةحاط

 ئريع لب الامرابضا عم اذهو داما ىك ناةجبعتذ اوم سهل و ا|رئاواع مهفانثا عم

 سيمضلا بلو اًمطقاد دارم ةدوس نلملذاذه ىلعبو باج لاب تراود ىحىلاعت موت

 ضدات 2 نلئلادتع : ان قمسسب جيرصتنلا عم عت ىاماذش ىل رعي عكا اهيلعا دباع

 تاهو انلعرسا ةدوس تن اذ ظفلب ,دنسسلا اذهب ليعامس نبا ىسيومنعريومعلا
 هيلع ءداطخ ةرم آماح نكت بهي د ناب ملسسمو كراختلا ىتب امر نيب عمجشا موس

 نامح عسا هاروزاع صراعم ى اكان مو نم راع 5 ةدوسل ديلوال اذ ىذب مالسملا

 مداجإلف ه دنع يعناجا ماسو ميد عرب |]صهنبلا ءأسين نا دا كثب يجب ةباور نم

 ب١ عرم 5د ىسبد ميريسسفت نورك ا نك راب حا ظفاحلا باجاد5 دحاو عرهشم

 كورو ىكد ةزئا أخ نق سارا ىع هلفربع ا الر كدر مدّهدتي دو ملاهرنعنوك تن اوع

 ساير ىعرتع.» دانسسإب لج الدلا 2#: مهببلاد يامل ة داي زاب بكب هب ىشروب
 0ك يراد هد اثمسس اهني ركرب_معكف نك سك ناب يسصتنلا ىبعتتسلا ع5 دب از ب
 سيدا ب نسملوطا تن اهلنا نملعت نب زفيوٌو لا ةةفان رس

 ددساع تلاك هلظاولز مكر للسلم مرم بو انما ملام ١واورامدبولو تو دصلار

 ١ 2 اينيقيانمغ ماسوريلعس !ىلص يملا ةادو بود انا نها تيب نادممجا ذاتك

 ٌمريبصت ةارما تن اوو شمحخج تدب بجبن تدب حكة قس للملف لواطتنرابجلا |

 ةرصلادبلا لوطبدإرا|ميا اسمو ميلر هاصيبلانا نكح تسد ل ىلئملد

 دج ماج جو ا جووجل



 ةارمآ يات اتصملوت
 2 اح ناسك عانص

 هاياماوديلا ل ثد ةرهام
 عمص ةسئبو ناعانص

 ه7

 رول الا لاق رمل ١ ليمجسس عنق دصُو فمنو عب دث نبل ان ةعانزببه ءاما بني

 مها ا ع: لط تدب مشد اعّدب اورل ةججرم ئينعم ةرسف ماب اور عى ل سم لوطن
 واس لوا ببئر ثن اكل اذ نعم ب مس الا ٌقِبرط نس حشد يلانسا كور و بدر

 لديكواضعب اهضعن نضعب تايارزهذميذ ءباقوحل ملسو ميلعردلا اصيل ا
 دين العلا 3 لص ده ___ دع _عغب ان ه ايهم لن اوع فااكب اور ةئناأهعوتت نم
 ملاو لبلل اب مهلا وم انيودفني نبؤلا مد اساعانطهرلا لحورلع هملوو
 تبربلاب لاوحالات تاقرالا ورم ا جونز هالو موه ىلا طشالعو اكس
 ةعيرا"دنع ناكبلاط يبا ىلع ::تلزن ارز انيعض هه دنسم تائينأ ديع ووو
 ةسن الاعلاف را« خازم سلا هداتحابر اهملإبر ثحاو لبللاب قفشات مهارد
 انيولعيتئلاليحملا 2تل زن أرزبا تماما ف! تيييهنح سم عداحمب نبا نبا ع.زداو ادحاو

 يلا هذه طّقسدو مطر ولع اهتس مينو رمل دا اكوا دحر كن مع ىرعد لرسم هن
 منطرمل !ىمر ؟رررهولا لاك هر سم انف ص دع ع هدايه ىلقسملل |

 ميلعرم اىل سيشل ا ىعةالصلا هني سل ص باب كثب دح نم يلوم ا صوان

ق دصب ف دصد كسدحلا 2 رابق_ركذ امواع فظل دب اكح ىاولا لبجرو ماسو
 م

 امانهورنبق قفلت ام قهجمشككلل ن ثدنص ام ملارتس اهتالقخ اهاغخاف
 د دصلإب ر انتعسدالأ 2: نعل ايمن ١2 مالسل امي ع مر رص لاكمأ ل اكم لاطب تبادلات

 9 ىتأ سم اندلا نص رل اهتس ىلع يوك نم مل عير /تار فق ىل نا دارا ماو نيجلا نم لامتملا بتول
 1 د يباراكسا 4!دارا اراد منغ قطعوا لا كاد - اعلا ئصّوت /لايشسلا 2 يلوم لا
 ث احالاما أ نامو ان امك نمل ظفن و قدح نر اج سرمف ماعلا يصون الل نال ةسرقل لاساو ىنك

 احا يااهاخاؤ ءارتوتخ 6ن) اهيل النكت ل ذل »سند نعمتق دص ىف نا نىكماول دارب نا سيبملا نباءلاقام
 حر الإ ّيحانخالا أ در يسم هدأ لف دصلا نع ندصقم ا لفاعَتب ناوهر ر ابنعاب عيكم سئنلا نعاذخالاو هريلغع
 وكدا صيام |يرلدف بوكت لاى عت ايس الجوزع ,لزقو ارعو اعرشس ماركلا حو دم انهو اهاسبب قحاف اس انني و

 ةذلابلا يس انهرهد د ناغتأ يأ لوولا اهون لد اجود ناو اهذا دن ايس ىنث ىم [ نق تاقدصلا |

 أ رازاوتنا يا اذخالا غنا مى ىو عوطتل ادلاذهو مككرزح اقخالاف بن | مكل سيبو هش اذخالا عم اهوطعت
 : . : مرو ؤفناوملااماو دب اذا ذه كلاعب سا كاقوم دي[ ميذلو مهتلإ : لضف اوررعت صولا اهنا نائل أملاب نمعب ْش

 5 0 فبهورو طقذ ّيلعملاالاأكب دح ٠ ند ملو ريحها مف !اااهدتدوداه ::2 ناو ١ اًثباو مس ءاودال

 ملسو ملغ الع يبلاولا روذ د قحرلام ىصش ءاغ سعام/امهنع سا ىمر معد ىحيرلودؤنحلا | ي02كزن جامنذ تائدصلااودب ناىلاعد هلو 2:ىبعشسلا نع خاح ىلا نبا
 فصن مهل تولخ لاق غاي كلر هالكارو تولخام ماسوميلعس 4 صملاءا لاتن
 ماس ملعياص و نااولا وذ د قحه سد نمر ريخ حي نا داكف مام اهءاخجر لكى با اما يلام
 ةدعوىرس ادع لاتؤ كابا اب كارو تدلخام ماسو ميلعس (!صينلاالأتن
 اتناس تنكلا طموح باب ىلا انؤهسس امردد او ىكمأب اب تلا بباب لاو سعى لور
 ىعرحا ىلعل هر ى دصت اذا نيوشلاب ع ع __ -عيباياذهو

 قكساو
 أن روتلاو ةبرمول لدتا يا املا
 وسل يلا يزل ارتسل ها ىاوبئخ
 ماوتسمل سلا ناوا ىل ايلا تمم
 نيج ائابزعلاناجصز ارسل لها
 كاراساو ٌميرولا لكساو 2رلمم
 هلوتد ا:هرن رمل ب متراّدلع
 أماو ابئصواال لاوسلا نال

 دوم قزملا ناجم رمت كوت

 || مد ارا ارش ولان الوتد راسا د 8

 ظ لبحاص نع اهيازلحاس نلقي ال دن
 ماا طتسلاب جاك دادلا
 يلعغر ىّودام وود ير الدرس! ١
 سي ملكرلو برا انااا
 لعثو !(ووز سرل ناوبحر موو ل
 يلاعرزد مذ ايمئا(قذإل رمركو ام يا

 معاس اررركزملا جدلا
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 يكد ليلا انسسالا | ذهب ناملا يبا ىعايربما ياعمي اوعي ةبادد ةندازبو

 ةققد |طملا لصتع در و ترّهع ب ىسوم قيرط نص ملبس[ دكر ةصالشلا عضاوملا هن
 ميلع ئخاء امج تن اهيل ذ ار دن يإ بام ول عسلا دو دصب هتيحّررو تبى ا نيب
 حسم | مصيب رن دصب جزغ نيزحالا الد ىنال بلاؤلا 2 ه الئ فلا لاح
 قرصتللا اذه مهد نيؤلا مىقلاي ا !وحصاز قراسربا معبالوهو قراس دب ها رعضوف
 ءاسلا مطب تراس ىلع دلبإلا يا ف دضصأل» مصاربح بصد عضوم 2 كون دحين
 فراسل ا نالذ ىلع ةءببهل انبالو_ر اككدالا و بحمتلا ئعمترايخا لوعفملا اينبص داصلاو
 ككداراب نكد' ناك تيبح راس ىلع هب دضد ىلع ديلا ل1 مهلا دصتملا لاقك

 لنك دصب ج2 ىكسمولع لى دصب ةلمللا ند دش الصاصخخالل دمحلالك
 اس3 دضن ادن ني ل يل ساون !ىعصاف ءربن انام ادب ةاررعضون ارت دب 2
 كد ىلميرملا لإ مهللا قدصتنملا ل اك ذئب ان ةامم !ىكاع يل يلل ا لوعنملا
 ميد دصب جر دو دصب :ليلل ا نق دصت ال كتدد اراب ناكثيحئيت از كارم اواع
 كى 07 ل لا قوت توا كل ادهم اد ئط دب ةارعض و
 ليتف همانم جاف ىكدهءاسند 4 !رطلادازئنغعولاعو اظن !زهاعو راسو ا عدنملا
 ريدر وع عدسسب ن ا,ىلذ ٌثراسولع امان تلم شفةيم اجا دان ك5 داما مل
 ىّبلاس! لاقو همعو عرلا انكم كلاب اهأن سرع نعمل ناايملف عش !١لااماو
 اهيتنالت لاند لادا لهالمعل ١ كمهوجلا لاذ سصّسل اب دد: يا! دنع ىملا هائيدر
 . 0 ا(  قدلملالاو دخل هإلدلاوانزلا
 ١ 2 لاركسم عصب موطرخملا بربي نموا هوان ا اهاسعب ثزب سر شاحابا“ . «
 دموعي نار د يءالو اههيد عثرلاب ىف مشمس دتعي ىل لف ىئلااماف
 ىينحلال ها نم تاجاحلا لهاب ةلصتخم مهدنع كن اىدو دصلا نا هيف ورضا هاطعا

 ١بطخو ىماسلا بحبح س ى املا نسنخالا يدجحو بااهبملا ديزي
 علو ىم حومزب نا ةأملايلاو نم بلط يد اذا سككةسبطذملا نم مالسل ا مدع
 ىنضج لالا لسيوىرمببعرس ىلصرمللا تىدداشو متججان حاكملا ل بلط ب١

 .ملفغاد شبا واعر راما مدد و كاوس هورككاواع دمالو ءليمحايلكك كد ام'ناذ ىداداب

 : بقا اواثا ماسيو هيلع رس ىلضرملا ل وسر ثعناب تا دش دحر د ئغعرفلا

 ةسدس وم جيو جد



 مسجلاب ىداتاذىهو سنع 2# ثبت ام ىراؤلا نسا: ه طقس اكو فدام 5

 بما أكو مهم ظ اذا رصنخح ىل علبجرلا حاف كاقب يدار كر ؤلطا ياي كح يدب
 ضان دلا ناار عضص وم اهب ق دصتحب رش ان د جحا يل لن اس نطع عراب دب
 ىل_عاببق دصتن نامل هذا » جا ظذاحلارمسا روب مل نيسملاو له ننلاع

 ايتخابإبرب 3 دصتلا هنمل نذا يذلا لجرلاعرم اهت ذخاذ تبج اقلطمان ذا اهلا جاشدملا

 كلاباام ههلاو لاذ ءَو دصلاب يإ ثبت ايبا اهدي اف بصخلا تدرطبالدنم
 تن الكولا ىف عرج ىلع نم يال شفلا مي مع ت درا لد د دصلاب صوصخ ا ىلع تدرا
 «ماخإ بغت تىدااملا هذهو هابائجب تمهاف اءيقذ كولا تاكئتو دلولاىطعب

 تف دصلارحا نم تيدؤن ام كل ات ما سسب و ميا تردد إف ممهن ١ل وسر يللا لرالا
 كال عساي ثدخا ام ككو جات كيد او جاتك ىلا غدق دصلا تببؤن كتالي بنان
 كقفلا مومع ::لخد هلال ملسبو ميلعس ىف ص اهاضمااماداهل ا اجاتحك ت ذُخا
 كاهلاد لما نم ثيدحلا اذهو عوطت نو دص تب اكو مهيلا هرصلا ة:ل يكول نو ذاملا
 فشلابر ع:.ىهلاب دق دصلا ”مبعو سم < ابىل اهترساممحر

ديعس نب ىكي وت دحلان دمهرسم ساوهد دسم انت دح لاق
 نع ناطّملا 

 دبع نب بيججح دا ؤالابقث حلاق يرعلام عنب | مصم ئيل !مهبربدي ٠ ديبع
 يراصنالا ترم اوبال غصم يل ىالا"5 دحوم اف و دعم اء اذهل من »تنمجرلا

 دييكدجو ب اطخلا نيم يع نباص مه اع عب صخقح نع قب اسل ارملاديبع ل اخ
 رلسو ميلعرمد ! ص ىبلا عرعرعمملا قدر أر رش ىلا وع ربب الروك مارد
 الف اعط منو نلخ دب نا ىكبع ايو امل !ل خ نبل ص ائتسألا يم يبا وحسس لل

 لضافا ن هعجب ون نهتاإلص انال دوجسملا مرالس هالو ىولخعل ا ةسامإلا نئولخ دب
 ثاركدنس اماهررفكلمامالا 2: نياح ديذ نل دعيت لايعت او د نكن ا نكره
 دّمُذ ّتوجسل ابد مل (م ره ذمكرل موهئماللاجرل ابر يبعتل اف فكنيحو ىل اهترلا ءاشس
 ىلئجسلا: اون لضفاملا نيكس اهدزوا هذهر نع قرشك ح) لاصح ينل الظالا يور

 لوقو ءامهلا | عدت اعلا ميادّعتتد نوعستنو ىكنك ءودبسملا هذض عم تغلبت كحال
 هن اءياس ميل الظلا هذاض ارملظ 2 ىلا دس ١ مهلطب ربحا شيم ءءبسس
 ماسجالا صاوخ ص ىهذ ١!قظل ا مدع هرزم ىلا عهيريد اوس اق انك ف ب.ركشن ةكاضا

 (وسحو انس اب_موصنم نب دييعسم سنع ن ماس ثيب حلا ةناركد كييرعل لع دارا
 م دارا ثافماظالا لطظالم ىب هلو هدب! دهو ددبجحلا للظو ا نطلع ليد
 ثي دحلاو ماعاذهواهيراروتسإلا همن تىكيامامدجلاوا ياوط لطو ءىَيلا
 سيكسلا اد نت نيح تمول عدن وكيالل دو مهرسع ىلا عءالوه_نايتما ىلع ل دب
 لدعماما مهلوا تويسلاهذهو شيب علل الا محد لظالاد ٍقمولامه نخايو قادما ىم

 عماجلاوارلح ةئكسلا عض يؤلاوهو ل دعة ماو ل دع لحمل اقب لا ىلا ءىكسب
 ريلقعلا هم الثلا بوملا طاسبو! ع يلا دو ولاو ةعاجتملاو ءركحلا ثالشلا تالاكلل

 سىس 2ظنرل ص لكمب داملاو رددا ماهيحا/ عيطملاوضوا تين هشملاو ةيبضغلاد
 لدعد لدععئرم لعاو همس ولم 14

 :بلغل قش | ةيدابعئال هدن ا ةد أب ع غلا كن: ب اكد فااشلا ى لداعومت

 مدد ١ دييغ نرغ بز, (رب داح دايو ىرهلا ةعاطولعرل ىعاودلا ةرثكر ةبرهتس
 مب أبوين يدنا ن اماس كيب دح نو لكذ ىلع هنود ىحؤي وح ا مسج طا اه سعب '
 نم اربياذحاسل ا 2قاعم لق لبحر بشنلا انلاى ردلاةدابعهزطأشنو

 ني



 دالصلا تاّمواهراظكنا رعب ادهكوهواهنع جراح ناك ن أواه رمح اذ ككس

 هبياد ىل صد ىح يراه الص تتوزع تبي وهوالا مرنم خرج ىو ل صو سب الف
 ' | بحاللاعيا همعاعماجا يون دنمزلال هه ابابا ن البحر عبالا ف
 امزقرفئحالما :ةبوح رجا اوس يولد ضراعارعطقب ملذ ميل عاق فت ى رس اك
 ةيحاص ىاد اصلا ىو, تصنسص د اذ ةاوم !متبلط رتعد لبحر سماخلاف توما
 ةدامعلا نع حغدشسس نا فا اهب حمم شلل ىا آنللا ايسفن ىلا ل اجو فيبر تبسسن
 اهب قيليام بسلا نع: دابعلاب لغشتل اهقبع مىقب النا ئاخوااهل باستكالاب
 خان مسخ جزمل مهل قدواهد اسد ل اذ قايسعل !ميلك ل دب امكمظ ١لىال او
 ل ىلس لقد ال يح اه افنح اذ اعوطت تف دصب ق دصت لب رس راسلا ىرشلا

 راج ربوطرالئح عمون ارت و سهئسلا ببيخم قح ترس ىنع ماه مجبم جافب
 رثبل ,ىئل )هي صن لح ال تلج هني عقفنت ام مشالله ل وتل ديم تلا لها
 د اذنحال 2 ئقلامملل ئيهلا ةودص م فعام اطظويممالبجرلابكعلاتار دول يا
 يرتشللا زروص 2: ئروضلا ىلع ى دصتب ناب, فق دضلا  اذلحا مهضوعن روصو
 ةئبّمحلاد دوب ابمةروصلاذ مهرد نص يواسب امني امهم دالكمرل عندو منم
 حاتبحت 'اهذخارإل نوعسملا و:رهارد حرطب ن كرز | مهضعل رع تكد أو نو دص
 يلا تاثملالا ىصوا سانلا ص ايل انجل اركذ لبحر عباسلا ى ىئوملا رماد
 شيفلا دنسا تانيع تلاسما تض انذ ءالم 2ناكناو ىلا ر وكم اربع
 تراص ئجعل اناىلعل دي ش ال ءطلابم يعل ال مدل وه ضيب أهلا نام ئيعلاملا
 قطلس امو ركن !لاح بسج بوآ[ى طرتفلال اد اي اهنصو نا متن اضايذ اعم د
 دشع دا,حنب نبذ باور ةايكردلا تسنح نم اكبل هولي ل اليا فاصو ا ىعشرل
 اقلط نولي لاوملا طاصوا نورها هتبش نم هانيع تطص اذ ظفلب_ؤش ىجلا
 ةداير كر يره ىلإ نع سيرد ىب درك قرط نس ة مقر هلا ى جي عرج هنو ىفا كربلا
 رمتائاوم اوهشلت او ىدعلا قلد موق عم برس هن اكل بج يهود دلما ءلصخ
 -.امارم_فهيبلا بهم نو نيكس سموا ايوا ىح مضواب دا ظفل هو
 ربك هىلدر ىهد هرعص ل كرملا مان لجرره و دوسات ةميره يإ عل اص إو
 لمرىغ ري داحو عش اع ناءاس ىعريبال د هزلا ناهز 2 دبحا ينرهلف دبعلو
 نغ تكسب تكس ناو عاعب مكم ماكي ن الهجر ةالصبلا كسلا ترد اوم سهل ئىعلرب
 لماكؤنو (ل/ل اقبال كمش عرلا مكحرل ناكت املس ىع ثبت تام تملا مام
 هيد اقحالا لبق ملف عابو بر ضد! جات لج, ئدع ةيند اذ اهيوؤرم قنا ىع يدع نبا
 حضوو ا اًرسعمظنلا سرع مداره دعانشل اث موذ سيلا لإ ىع ملسم
 هدل ادبلو ءالصلا ب نكرم نحسملا نى جا 2 سلبج نم باب انكبسبو ءل
 فد مراعن كنتوا يسع ءسم أخ مفر نارتع ئعىدسملا دب ادرس: دمها نسا
 ترضنو ا اًرسحم ظنا مشع يي راس هس نع سوا سا نكس نع طسشسوالا

 ةعانصالينلا يا ٍّةرحا ناعاو ا شيع ةعئايس ساج ىعاضباطسوالا كو يلع
 يسمو نباو دمعو دمحاو يسكر | كنعد ةىنص ماعتب تار دب المل

 5 هر طاف اما بيش هر العو | مهلا[ يمس كن
 رح و ضو سر ل ظا نم ن مرّيسعلاو تب داحلا ب اطمح لا سرع ىع
 ْ ساري للاو ةشلاكلاو ةيإلاكلا رد | دمع جاع نغر) بيغ يلا 2ىمبتلا



 دىصولا ئعمو عباجلا ماعط ادرماظلا زن دججاسملا يلاىّتسملاو هر اكماولع وصولا
 اارطلا دنعو دردلا ة دش كن [ركدىنمولاىلاع هسيفن لجزلا هركت نا هد اكلنا ىلع
 سلا جحدل ايلادنعو عجشبب قح عي الا معطا غرم ترو ريرولا و تسنجلا سب اح نع
 ىلا ةركيلا مزل لبجرراّلا دبس نادم شيعلاو هس د اسلا مهر ىلع وع

 عجبا مز ىف ,ليمس د اهجحو ,لسيرو ساب عناعالا ساهيطع لجو رعود الد
 دل امالا يدىبو ثيددحلا ددصيلو عاب إذا دالو ينس ١!ذ | ميدالف (اسلاو
 قدرا الاظ :ن ينل أ توجسل ١ دح اكن كى( نك ناياذاف ءالخل ا يمرماىنقبالو

 عد ءلييعلاو ديد اسلا اعويرم ةريرش ين نع طسشوالا نو قيعض ن نىئدسو |

 عمولو كّئلخ عىوسج) يل خ إب مالسمل اوةالصل ( هيلع مهاراى ىلا يهمل اروخوا
 كع تعرالظا نال + عسح نك توجس ىماطكو أو رار ال ١ لخادم نخر راذكلا
 اعوؤر واج نع طسوالا ند باداوج نم زي داو ىسدق ةريظُح مريم اوأ
 ئم نورذ ا رءاهفلد_ د قزءالكلاو دس اًنلاد شه داملا ب6 _تئوللا|

 اوطعا (داجؤلا لاق ملعارلوسرورس ا اولا يملا مودردد لاول قداسلا
 سا هننسالو مهساعن الجهم[ س انلل [ورأحو هول ين اول كس (ذاوهولنَق قحلا

 نؤالثلاو ةكلاكلارخربر د يبا نيعرل بنغيزرلا هن جه ادب نب ا دنعو ةىبهل
 يلإ نع نيه أكس نبا وشعور 'لاظد'هيبررلا ناذ كير كك د لع فاما ا علصو
 يف ردد ١ ملظاردللا دابع 2و هسفن ءرىكد عمن ١لط ل داعلاىإ اولامخ برك
 باىرلاو خجل ايباو لالعببرككي إد نعبو لطالا ل ظال موب تمايتدلا مون رذظ |

 الفطن سد رالي ناد ار ! نصح كب 9 ب فكوئالشكلاو مسالا روفر ملك ل١ عوع
 نداود[لدالا لق راىلا دعو اججر ىلموملاب نكبلو اظيلض نيل موماولع رك
 ىلع ىٍصب ىم تن الك ااو مس داسلااضد|م كلل يإ يع بيجر تلا ون ئه اكس
 نمل اسللااين ىلا يإ نبادنعو .ىلكشلا بعزع نص سما سب ١ دنع هظخلو ىلكشلا

 ىسوم نا ميخلبلا5 ضايع سب ليصم نع هلظفلد تلق اللطلاو هنماكلاو
 بنل !ىسومايل ا لوظالا لاغالع زب ككبررع تح حطت ىم بر ىالاق مالسلا مع

 فركسلا ديهسيإ حزخ اي دوري له ياوولا هنو ىكهملا نوع تبدو ىصرملانو د ىحب
 هيىبعر ىلع ئئبْشم -بنهؤ الكلاد :ةئئحساشلا اعوؤرس بلاط فى ربوع نع
 تروهرالاو رش اكل اد جداحلاد توعيم الا ىوسيعل ادب اود ْهْبو قيعنص ٌكِب دحوهو
 مىظح و لل براي لاك *لاسيبل ممل ع يسوم نع (درىلا فائىع هظفلف

 ل وول دل
 رمسمل ا بالو اكيبرلا مهم احا! اعيد نخايالو ابرلامهالوما 2 وععيب الو انزملا
 ه ذحات مللحر توههرالاو دسماخلاو عد ماد ديل اطلارغ مع سا نعىمجتلا

 مهظعر ودا محام ىلا ضيد مش لبجرو مل لي لاهرلا هببد دبع مل لبجرو حي الايسول هدا
 ةبسسد اسل' سابع نبا ىعروصلا نبا ءزح هنو توررموهو ةرسبع ميدو
 ممهو لا ماهدالا عروس نعت ايا تدلك ةاحلا لص ذ ادام نم نوقترالاو

 ُظ ا

 ا ١ احس! مضارب ارب موشملاو جبا لاو فبعض هد نوبسلئام
 ١ مايهدلاو خت ايل! هظنو نزل ”تكاسلاريّمحل نسوا دعيو لس هملادأصلا
 روعه عداو ةوس |تل اوزيطماكلا ري وعصت تلاد ءئذ !ىمملا لأم نرد سض نع «لسمم ع
 2 ٠ ارانصاماتب ا ايزصكأل و امهبحد تامةاماو مهجر الصاو ثوعبرالاو
 باطاق ااا عنص نيكو مهلا مهبب يو ااويومئح ىماتياىلع حفرت ( الحل امد



 م :

 مائه ريبسلل) الهلا عد ب 2
 الكعوب اكن ايبؤلا مهيد ىب ١

 !ذاو فاهركذ ثركذ ازيا يذلا

 عبس زل َّت ذادرد
 وينو هر مم ارلع ءىضولا

 هيض ريت اما لا

 نلامركدولا
 يمال
 د يك

 توداذا
 ىلا

 بصح
 سا اذا
 ل

/ ْ
 

 محم ا زو دا مجول ١ او مهتيلا هيل عاعدو هدقفت ىسحاو رىنص

 احل دك ب ب قط م دم اما لإ ىجرببإلا مجثدل
 رهدا لالجل سائلا بك للجرو هعمربلا نارلع مج ثيح لج,« نوسمقلاو
 نابع ابا نع مدر دبع ى”ةرسم روصو معا ام تمأس ا ياناس ثيراحلا دمعو

 ىم ىد ضب ىحرملا حر لظ عاشإو ىلا يا هرو اه عدد اكلاة هرثوه يفااو

 ثرللاو دسم املا و جن |ملاو شمل اكل | سنن ا نعد اش ا الد ىحان دلا دعو ماذا
 ىلجدلا نسم و! عوالصلاطكاو قدس ايحاو ىتما ىم بوو كم رع زف نم ٠
 ث الملا لح -بكبفوسفملاو دلماعلاو تح اسلاو ةس داسلااعؤورمىلع نع

 نب انسعبو ضيرملا رعد وش نرغ ىل ود يا دمعو مناي عصاو مي اين حمس ١ قلع ع
 (ضولاىبإ نبا دنعو ابني داق عوملا لها -ى#ضوتتسملا ريمي نوع ىهاكس
 تنوهاصللا_دروتسلاو ديد اىلانيعب انلا دحا ىمس ئب ثيبنعم نعلاوهالا غ'
 بر دنحلا درحس ى ا ىعرصال ئس اىلاما زوايا لاقبالرلخمو اءئياشم ل 2
 انس او اهون لع ةكم الر ببحر نم ماص نم 8 تهوتسلاو دي اًككامخر

 نوّسلاو ككل اعلا اعؤو رم ع نع دم امس انن٠كرملا ددعواهولا دب دك سوهو

 هدهاوهاقو باككلا تعاد وكر لك اه بروما ئ يعكر دود ئيوتكورىلص نم

 بوتسإو زود ارلاىشا نعد ىددسم ؛ءىملب دلنورتسوهو عمة ريع ر سمج نيج١

 كككؤل لاك م سروريِل_ع ريدا بص زن مغ ىبا نع بكلا مما قو نيئموم ا ل افط ١
 لا لط تح بعلب عهارب|ىبب عم كسا نوت !ىمتأس امرشا تدام يذلا لبجلا
 هاا مالسسلا يؤ وسوم ىغررتماجب بضو رع ئرلحلا مخ دلعو
 زوساتللاو ةماتلاو عل ال امالسلا مبا عويس نع _قهيبلا بحس ؤو مبلقو

 ىل عرسال دج الو ةميقلاب ىشدشالو مي دلاو قحب الل جم د وكيسلاو
 ااا دما اورد سال اهجو لضم نمر هضا عاام
 .ةلاشمالاو را اسم د را ا

 هدااركذ اذاني ائلا مهنابنا ميريل 0 5 ةماطلا رديسلاو
 قصفت حزكو ىلا روسنلا بشت دولا وبسبو مهب رمل اركذلاذاو مل اهلك
 طرسالل'بحبوصلا ٌىَلكي ائربجب نوعلكبو_جلابضقب انكتاكس 1 ذارمراخن |

 تعد اسلاوس داسلا مالسل اريطع نوم ىع درو س لجر نع كرام اسال دهزلا
 جحا 2 محار وراوجس الاب وو ختشسيبو يدجحاسم تامل سلا توعبسستلاو
 تدك ولما لام الم ىب ألم ون نم براي فات ىسلوم ئع ىلا ندا رسسبررا ىع

 لجو اعرمد ا لويد اق ورم سندا نعد ىدسم :ىمليدللو يدكذدو مهركذ ايبذلا
 ارهشلارودر رع ثبددح و اان ا ىكسر علل نم رهلاالارلا الله١ امرت 6
 دحا ديس |عويرم سابع اعوع ماسنم لرش ىلع او مالو دواد ٍلادنعو
 دمك شيلا قط 2 ٌهقلعم بهد' نم ليدانق ىلا يوان نخر بط ذاوحا# هاورا

 هسفنب نهابح نسماعؤورموملسلا ديع نب ترجع نع ن ابخ با ديكو يمرادلا

 ىةملأ د يبرشللا ك(نذ لت يح مهلت اقودعلا ىقل اذ اًوحردلا ليبسنةرلامو
 اع ير مر ا نب نسمجلا دعو هكبرعلظ تن ردا داخل:

 مجحاو لررملاك انكن ائ او مهراعالط و ل

 تا لب اش لا و باس و يعل
 مع سومماردلا فقكوار ابحالا بدكىع تملحلا 2ئ مىوصومزدا ظائمهلا نص بطبخ

 مالسلا



 قست ىعاط ىلا سانلا اعدو ىلتم لا ىعىهدو فرردلإب رم١نم 5 اولا 2 مالسلا

 دسار جل ا سرفعح يب !ىلاما س ربح كو ىنظرّسلا ىو تمجصلا هنن اني ىلا هل
 ال لظلم ىب تمانسلا مودى حوزع عىجرلالظ توري الو مدادلو تماطل ١ ئبعض

 هب ايم ١ عمل الا ل ظالم برهن ال ظ 2: نإ لولا لح ىلع نع مزز ّسسو لف الو ملظ
 زىدلاموبم يسبب رزعردل صرب ا اعؤمر سدح دنع ىلع تائنم ئو كيابفصاو
 ىسلائب بكي قحراسيب نع ىيرحلاو نسب ىع نسم اد ملماحو هو دولا ءاولب
 كيسدجلا اذهو شسرعلال ظ هن مالسملا يلع عهارآ يبو ماسمو ميلعر مناص
 | اسناقابودعاجلا الص نس ةالصلالظتند نيبسملا 2 سلبح نس باب جوس
 ميلا فد نوحلا نب لعا ني د > ل اذ ربو نه فاق ىلا كن رحل ١ تىعد ىل امن سن ا

 ظانملادحا يد اىغنل | مهالوم ىسك اولا بره وملا ديبع ب ا تإممملا يعلا نوكسو
 ظ لاقو رلم تشد ١ ندد الملا نص معكم نع - كيش رام ئبيعم نن يك لاذ

 يبوس نبرخل الدحاو ظفل ىلع كبدرحلاب ث دج نم نبا نسا نمرامل داح ىلا[

 نبع كبوح س يراجلارنع يورو حيفستلاب يمرو نهاد وو دعجلا بييللع
 حاجلاوب تبحتس انربحا دات اطي ا دواد ىب ا دنع يورو ةريبسيب ثب داها ظقف
 تلمهملاداصلا دب دكت صاقلايإ ىجلا دل اذ نب دبعم ومالا تئربخا لاق
 توكسو ىاولا حتت بهوو تمل ملاو تل يعمل ءاحلاب بغو س اءْي راح تعمس لاق
 هم المع سرعلا دسبعوحاوهر ةقوكلا لت ايبتمسعملا يالا ءانملابعازملا ءاهلا
 تايم اوكدصن ودل وريلعردل (!ض وبلا تحمس لوب زرعرس ىمر
 . | رمانلا لَم صمالا نوتكموهظو ا ةعاسلا طاش ابوهظ تقووهنابز مكيلع
 ئم دجبالف درلاْلبَم مو دصلا باب ء دا هسذ دصن ميدزججل (ىشدع مهلاسا
 اهنإ تبجول ريش دصرل ع دب نا قدصتملادصقي يذل البجلا لويد ايلبقم
 ثئرعاناوان اكن ابارعا تسكت فيرمعتلا ماللا تردد ناو نسلم يكب سممالاب
 كاقن جناصملا2قفذو ىككو نا اكيوامررلارلاق اذنك ٍءاب ةسكن اهينداي لم
 بهدزلو (ذا يكمل ء اجلب ثيبح بلر ااو ليلق ماللل ا ءندانعص عم ه هابي نا ككمال
 لفل مجوت هدايبزلا ىوعدىلا ىعاد الف انهاماو نيسملإ سكب ردو ام سمإلا
 '”فباطمو لم١رهست ل ميحاهالف مويلاام|ذ اهيلااجاتح تنك !١ ثلكنم
 الماح امهم ابوكون مبلق يذلا عم كرتشم ا زر | ءهيح م ةجتلا ثيدحلا اذه
 ففنتام ملام ملعب الث اكو اهل نخانن كه سن ب اهل الم اح نام(.ذا اء ال رمش دصن |

 اذهو لماتيلف نمل اب تل انملا با كاد ىندهدم لاىلاع اذه 2 ئنلطملا لى منيمب
 دع _ طي آد ندرلا لو تف دصلا باب غاب رق قجس ىو ثردحلا
 ميد رصلواش ملو ريع دصتيب نآب هق دصلاب هرزعواركولم همداخرما نم
 مما ةيالوصومو ايام روشسالا سيد اببردلا نبعاىهاومولا ل اذو مسفج_ قفل
 هو ريل ع رمل ف ضولا زع ق نصداذا مداملا ها باب 2.ىلاكد ممداءادتس ناإ

 نىمدصلاتاياور عيبج امك مرنكشل اظل ناقلا حاف يق دصتسملا دحامدانملاب ١

 َ ُئلتخا ناد لالا ل عارهدحال بج ال ءاوس جال الصا هن و دصلا بنرو ىه يا
 ١ ب إب لع رصف ايرعت دبل الكم مهر د ريام ممدانل لكامل ىطعاولف امهل هرادقم
 ظ ةدسجب تئاسم 2 سيك ىلا مب بهديل انمعر هاط عاولمرركا سكش اجا الكم هراد
 | دير ريك م دانلا جاز نيبعرلا ع يكيرت ةرجابرمملا بهازلا ىشنمل بايب تيب
 ىطّرولا نيو نت و اوس خلا_رادوم بولي الثم قدير لا ىف لع ن وكب



 لاترسسلابو ه ىو دصننملا نص ق دصتسموه ىبا عمجلا ل ع نبذ دصتمم لا نم ئاقلا سك
 . | مهارنايسلاو ج رس يبل نداركب ىلا حا ند (هلا ىهه زير تس ىلا نب نام عاني دح |

 ققشب عم ىّوعم ا نس ١ىهروصسم نع دبمجحلا دبع نب ١ ىه_ربر جانت دحلاق

 لاك تلاَق اهتعنرود انضر هسب اع نعم عدجالا اوه فورم نع ل سو اوه
 لايعزع للا تكن ازد 11100 الص ىبالاقرد ىلبالو ردد ال وسير
 نالانات م رممتملا اهني دينلاأا محمد ماعط نم كد وكر مئابصاو اهحوز
 اهنيك دب هاضر تح. لعو قرعلا دإطا سرموهذملابدا عرصلاب ككذ ةءاهل

 "جزل نال م امطلا دّيفو مداصتن د ىدالو 5 داحلإ زو اك مل ناب ؟!بضم ريع
 "نوجا ذ اريج اهنمارواقاداف سش ان دلاو مهاررلا نالزع ة داعرب

 عرم كنب ىلعو كاذب عسب | بعكس ن اكما هاضرإل تككسما نرلاب طص لذ

 1! تيدح نس بلو عما ا ىصصإلا ملام عريم قدصتسلا اهل ع مزح رش كثكشوا لاح

 تقفئنامو ةرره ىلإ ثيلدحلا ةنمخن زد اريغب قدصتل ا زءاوجب حعيمت
 عى هأنومم موون داق نكمل هرماقصن ناذ عره رفع وم 018

 لوانثتم قاس ماع دا أبرعم نوكبو ىبعم ا دل ككذ 2 معقل يح

 رمل عيه ىناطتللا داق وم ايكموهثم لاب وا ميصلاب 6
 لد اسلاىلع ىندصتلاو ىقبيضلا وو ناس اووبج الط اوهو براجلا

 ثاسالو داسفلا | حالضالا حول عرلع|ررميخعزو ككذل تيبلاعبر عر اكسلاب دنف
 ةارها ق منت إلىسح_لاتو اعين فذ ل ١ دنع يلق ابلا عسم اما ١ كب دح نو

 - لاق لاق ماعطلا الو ردن ل وسر, لّتم اهجود تنابالا اهحمز ثيب سايكس
 رسال وسر عيابامل واد با نش ع ص قو يما ىب ءب دحر وادكلاوءالضفا

 ْ ًاييشنإب اقع لكان رمل ١ك وسفر تلاع 0 مل عرس اىلص

 بطرلالا5 مهلاوما سانل لحاف ادجاهناو ميف راو دواد ىبالاق اشاد
 مما فيرلاولّتملا مريخ اهارك اتفه تزل اد ادب الاقدم دمت هلكت

 نسم جوزرلا لانو كالبلا ؟داع تالثخإب نط مكملا هااذم نم لص شمالا ٠
 ىجبومد د ماس اًريبسي ثوكي نا يب مد-مئفنم لاح الشح اب وامهربعو تكاسم
 هدا ْشْجابطن لك دا نبوي نا نيبو را تعلمي جدزل !ىسفن هل ' طخدل ثوكي نو
 موزلو هنسفم ريع تقف ااماهرحا تامل ىاامهل داك ؟ميع فيو لحات نا

 اصمم ماوطل ا ظفخه دبب نوكي يذلا تراك و ررسكب يسب ي!بسكام وجا

 تضد اس نضصعلرما نم يإ ص ول رحامهضمت نقش الى الا نم( ذؤته رب

 مهدازل ايش اهب اطل اهرجا لوالا يبل وعذم ىلا ى دعتتد ديدنإ نعبر اشك لوعقم

 فاك نعى بات نعوب أكو ءرونعلاو كتيدكلا ثبدحلا ذه 2واضرمرملا

 ةريلاوم 6)لا اود !ميجاحاو ئطوكلا وم لص ١ يرام سب رهو ولو كو مرلك لاهو
 أسنلا عكدغ زن ىاسنلا ل مجضاو يذص 00 5 اكرلا مسنمو

 تق دصالنسوزشلاب - _-__  باب نم نتارائّيلا 2#: ةحامباو
 وبلا لا5 ميونت ىلا بياومل ايل عمن يظت سبب يا نيم جلخ ىعالا هلماك
 ب نعاطع قيرط نم دعا هامر ثبدح ةنجرتلا ظفلو ميىننلل ميم يكتتلاو

 (ناح عك أطخكىشو قف دصتم نمو اياصولاءاقملعت نلرلاه ركدو ةمهره

 < فرنش ناد هيلع ا جاتك رلهادا هت ءامهو دع ناتلمملا غلام
 6 بدلاد تحال داو تحاك ؛ نح ماكل اونو ط سلا باوه نبل
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 - ى



 سينع لع د مب قدصتملاىشلا ياوهو ئيمهلاد قتعلإو ىدصلا ئيوضفب
 هاصتقمو عوطت 2كدصلاو ملابعدقفنكب جاو نسىل ا ءاضق نال لوبّعم نكي رولا

 لق دفد سلغلاب ركاملاديلع اذا لح نكي عرتل !ةحد نم عن اهروشسملا غب ذل نا
 للاى م (ىلكي نارل سبل مق لوم ائيالطا ل سن. عامحالاوميغو ىفلا يحاص ديف
 ملصو ثدح كرلسو ملعس!! صولا كاتو رد يلو لاو كودصلا عئسانلا
 صو اب د نخا نملعل ارئلت !|يتالث | ديري س للا لاومانخا نمى ضروس لا ةنغلوما

 ُموزلا ص ايدام قلو( ١ل اق ديعولا ذه لغد دق هيبرلارب ىمقل ام دمج الو مد
 عم اّئذلا مدع عم ق دصتيف سصلاب اذ قرعم وكب أالا قدصت نمعصو]
 ةصاصح هب ناكولو رعماع +سنؤت ىلع( منع مدقب شكلك ملاب بوند كحاحلا
 ىبا هاو امور لكه ل ام ق دضد يحرز عروب !ىدد ئيدصلا سكي ينال مفك يح اح
 ميدبارسبل و زب دم ا مهيلعاومدخ نئبح نبجاهئاراضدالاز ( لي كو وه نعودواد

 ةياوتلاا راهو مهدحا اهحوزرو ةدح أو ع زن ناتارسا ه دنع ن اكموم عا يحى كس

 3 ريلعرمل | 4 وب ادوهنو درهلاب امك ئلولا ءلصو بكب ىح نم ئام

 لاغا ئعاضا نعةالصلا وص ص اواكالوصوم هسا قباسلا عملا ثب دل
 نبب مل نيدلا قك تئبوعاذا امن الةعاضا ثسيل م دصلا نا لقب الو ىهندإن

: 0 " 000 

 دب دلتلاب زدت ىعابم . | اح اهعلخ نبذل ةكس الثا ادحا ىه يحك لاا ثفدصلا تاج انلا لاوما
 مام عرمناربلا لوسراب, تلق رتعررد ىدر لام انب بهككد د يءالو كوب ةوراع
 دحاءطوسضم مك | ملعرم'ىلصرل وسر يلا ورمل ىلا ةبييهتنم ف دص ىلامعرم غل انا فتون
 مينهيربلا عض | نيوؤربلا لف هان لاك تاق كر خو هد للام ضمد كيز ع جسما ل اة و سبو
 0 اهم وع ماسسو هيعردل اص معن سانا مربح يذلا وحهس كلما لا ثقولا
 6 يعلو الذع عمبص ؛دشسو مل كّدو قيدصلا ىباقب ةعل قبدصلا عنمم ملورل ام لك
 ماج رع ارحل لاق بكزممرملا ن اقع بره ادلع بقل ثا ديم عاشت دج اف دنسملابو
 دارفالاب فريخا لا5 يره 'باهتس نبا نكد بزب نل ىثاول ىئع كرابم ا ابا
 .' نا ىعرزعردلاى ذر ”ماررشابا وسر | بيبسملا نب ديوس
 لو لاق ىعم ظل عرو بجالو نبع تاكام ءف دصلا رحل اذ من ارلسو يلع
 نيم لغلاو ل ايدل نع لضم ام دارا لثدو ىنلعئىع لصف ًىفع ن كم يبا ةباهنلا
 نام يودميظىلا ة دارتسمم ءثق دص ند اكأ نر كصنو مالكلل اعابشم اذه لكم غادارب
 مق ىفا مهن ام اذ ارلها لجرلا لاع لاّيِب هتنغفن لبلع بجح نم لوخن ىعا دبا و لاما
 مآربو ةزمهلاب ىنسكو,لا لاق دبا امش نعو مٌتوسكلاو ثوتدانمرديا ثوجاشحاع

 ماد بريهو أدب دح اق ىل وبل ل يمس نب ىسوم اند دحعل اذ دنسلاب د
 انين مكح ئعريارملا ب ةرورع هب ىع ماسه أ دن دح لاو ىلا بال ضصم ىاولا
 4 دلو نآلا يىدسمالا ا اهلا سنو ءاىلا 2 ملح و تيرهلايي الاب ّق راجل ريك مازج

 د ايل يام ساعو هحييدخ نينموم ا ماىخأ نباوهور اكيريبزملا ٠ اهحا يو هيحكلان وكي
 ٠١ 0 1" دحارطم كرات | ءاتتعاإو طوقنم ةضنلا تارطا مهتانعا 2ةنرةياج تفرج قدو ةذدب ةياممعسو ىبحلا) اقرب عكا فوك دل د مالسالا »جدة ميامنتعاو مالسالا 2 اهرطشسو ٌديِلهاجلا :اهرطشم دز
 ْ 0 . وا عيرا نسم | يسم دسسسد زب ملاب تحامو ةاكس ىلا يدهاو مازجرب ملح نعرمدا
 ىضا“ | لوقت نعل هورمهلاب ادلادةلب اسلا لغسل اديلا نممنح دضفنلاايلحلا دبلا نيعمف بلاط با | لاق مايو ميل عرملاىل جلا نسرزعرمد [ىذد كاكسس ءزسسو أ ئيسسمد



 5 ندا لات دا كاخاو كشطاو فكاباد كس يزاد اقزاظ ثمّدح يم ىاشلا دان
 كيلا رع ىو جا هيتس هدام را ثيدحاءاطبا يئاشلا_ظقورو ْ ١
 ف دنع لاق كسيفن ىلع ري قدصاد لات رايب د ىدتعرس ١ لوسي لبجملاق نصره
 لا كولو ىلع يق دصت لاق زها يدنعلاق كتجو راع مب قدصت لا ا

 دوادولاهاورو ميصبا تنالاق خا يدنعلا5 كم داحولع بق 5 دصت لاق حا يدنع
 صورا لات ا كب ادم ١ ميل عقبطا يذلاو زجر اول عدلولا مب لصتب نك ا مكاحلاو
 اههدالو راسعالادالو نامزلىصع طوس الارز دكا اررتقفن نال ةجوزلا ميدَمَت
 ملانوحن تاّوفللا و: ىلاقد رس اذاثس نا تات كد ثحابمو ئكّيلا ىعاضوع ثججو
 بلطب ىن عام نمو ند اكامطاقساب مين ىبل كانك ق غرط ىعدو دصل اس خو
 ةددكدس؛ائلا تقود 0 ساللالاوسبو مارملا نعؤللا جوملا

 اعاياواؤلا مطمررد امغيعلم فب الوافبهع هريصيى اها زحو ليهم ثيلعلا اكموررج
 اءازحو اليد نامو زج هد ( مل نع شمس عصر أكم مزدهر يمطلا ء | هثرضد
 بيشو ىوعو كف خردل ١ دطعب انئلاو ناعلارملا نمرذطب نم ىاايهنم ءاملائ دج

 مماشهإنريخا لاق تبيهو نع عمعاوسا نب !ىسوم ان ده4اّئ بس الع نطتع
 هذواو لحشيب دج يا [ةمررنعردد نعد « مره ٍفإ نك رورع ةيبيإ ىع
 ايام ني يحلب لابعامسا بوسوم نعم اورزب[!عل دب هدانس نع اوطخم ل
 ةريره يبإعع ةرات و مزح نب مل اه نع ممنا نع هزات ابههو مب ثدح انماكصه ناكف

 ةربره يإ ىعرذ الو ءنعيوااوا بسه ى ري ففاعومج اىهنعمب ث ندحوا
 مك كثبدح ::ياسغدام_كذد ىئصملا نحا مداخن ماسو ميز ع رد إصبع
 باككا اذه لواقباسلا ددسلاب لاذ ىلغسلا دمل' نس منحابلعلا ديلامل رق
 به! نعبزب نمد الاف لاق ىسو دسلا لطعلا نب دكت ن (هعنلاىبا أئش دحأ
 تعلو رخعيدد ا ىنمرب اللاب عنا جر رهن بال وم جف اني نعئب ريس
 دام وعشلالالاق دءاد ىلالاق نكئسلااذض نتمركب ملك ميلر ود [ىخسم ىنملا

 انسب ءاذو نيود عب ةففعتال ا رنع ىدحاو تحل اة و تقدم اك ابلحلا دببلا دب نوب ا
 ةففعتملا دارح ع لاق يذلا ع نا ظظئاملا لذ بولا نع ثيراولا بع لات انو
 أماو منع يكم ا مذاعم هلاهر هدنسم ئةازع هابودرازح ددسص وهذ ىولاد

 نيم رجزمسم وو مد دولا هبحخاشو داوصوم اهيل عوقارأف تدراولا بدع باور
 نمد اعل دي !!دهر طعم اب ايلعلا ديبل اوطؤلب دامك نع بيحب ناملس ٌقيرا برد
 سابع أني دحن مات لبوكلا  ىرتن ذ اؤنككل قف دون ع تكا ظفلب عفان ئعهاور

 هيدا ىعورع نب رهدا نبع نع عخ أن نعمامإا ككأم نع ى بعقل لس تبا
 توريس! كج كا عوهو لاك ماو ميك عرس !جصرس الوسر ها[ مرع

 ضحوا قفدتلاو اهيا ع ئذلا ضحيت اكما ةيلاح ةيلغم تلمحرق دسلاركذو الاح
 كام: نع ئربيتف ىع ماسسملو تلكم ا مذب ى ب اوايلايا وك افشل وزدع عقلا
 هفئنملا هايلعلادبل 7 و ا ا ا 5

 مجرور ماكر اعلاو ئيلاب ٌهفْمىتملاه رعو 0 هاورو قفثا ىم لعاو

 وعوةاعشمملا جلاش او اهنعؤفعتلاو ةلكسملاركد' هن تاميسلا ناللات ا
 نم مالكم مسه نع ىف حعلاو ع و اىب ارامرهيججررب

 ىشهورل نايب ىلفسلا كيلا نمميحايلعل ديلا لوقو لاوسملا نعداودل اىاعمو.

 سنعاتعنملا ديلاب عرببسفلد ليلا بنس أل دمعلاب سمب نانو مهبمأضب)١

 بسام

| 
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 يقول ملو ةنافنمل !كايلعلا ديلا هلرد ىلع صحت ارلاذه متب انما نكت لرجل سسانم
 لباسلاةلافسو ةقفنك اواعىل عامهتلالدل 'ملج اسل ا ع ىلذكسلا ديبلاو هلوقد
 يدحا نم جمرارباسمو يراجلا ام نا اذهب ظف اهنمنكدتسب ام هواهتلادمو
 ىف امطلادنع اح ثيددح لكد د د: الد ةباددوالكن دماد باىئيابر

 ىطعلا بو ىلطْسُم ادب قوذ ىطمملادبو ىلحدملاٍدب قوذ ردد ؛دب اعؤيرم ميسم دانساب
 يبل ا|ذاو مري دملا اثمدق باراجلا قراط ثيب دح نم ياسشل 'دمعو ىدي الالف !
 [ًذهو ايلعلا طعما يب فك وقبوهو سيلا طيعرنبملاراع ميو مسيو ميلعس اولص
 الاه اكحاىنب مهضعن لووكىكد هلب دات 2, ؤسسفن سصنسفن عندبو ىالللا عنرب صد

 | ذ١ناكدقو منيا ىذسلاو نخالا ايلدلاو رون املا ىلكسلاوةذحالا ايلول ا ضايع |
 كى هدلادب نوككل اهلوانت ناقل مابو هسنن دب ةاراعع مطولا _يفلاوطعا
 امدصلا نخإبو هدابع ئعرتب يل 'لبقبوهرس ن !اورلعب ملا لات هرم عم ايداايلعلا
 ث١لاق د نحال قفل ادب نم لروسد هدب عنجونو ردد عضاٌردرساىلا نحالا ىيبضا اهلاذ لا
 يطعم ا رج رملا دب ثالالو ذخالا دب اماو لب اسيل ادب ىلفسلان اىنيمّيلاو ٍبازعلا

 حلا ناب ترطزوعو «١نىاهتنا ندم اره اثلكو اياعارشاتطو ة نخالا كرد ؛دبو

 تببش تسرك ام دبر كرابرع ابو لجو زنع رس ١ دب اماو نبببم دالا ببن سهام ا
 عصوهو نحال ىلا د كل تيس اهب ٠0 انضم ىةدصلال وشر اتعاب ىاطعالا لا هدب

 زوفعتملاو دينا يدبالا الغان !لكذ 2: ليد ام لصمتو ارذعب ثسبل :ننحالا ن 12
 هذهلكو دخد ناد هلي اسلا يدبالا لذؤس او لاؤسبريعب 5 نذحالا من نخالا نع
 ف واثداعاب ةخرصما قياسا ثب داحالا دنعل ىضن هك سعتل ات البواتلا
 شكلا هن ااطوملا ئارط :١2 لادلاسابعل ابن! كذ وو كيب دحلاب ثيد دحلا سام
 ريلعررل الص وتبلا تحمس نيا نارورم نجا يبدوا بتكذلا_عاربا ثيب دحن_دوكذم ا
 ايلدلالو رطب اسلا الا ىل سلا بسمحا الو ىلغسلا ديلا يسم ايلعلا ديل ا4وقن ماسسو
 بابا هاور اما تس ولو عربا مالكا ثيسفملانايرعشبب | هذ ةيطعملاالا
 | ىمارطلا ديلان اخدت انكلات عبا ىعراذب د هب ردلا دمع قيرط نم ب ببشس
 ثيب آم ارو تنعنعلاو ثيبرهغلا ثيدحلا ذه بيرابلا يف لاق ةقفنملا
 كساب ناي هلا, ياسشلاو دوادوباو ملسم > كبجاماو ا دمو بمب
 ك.ئنني ناولا ىلا «لوتل هاطعا نم ع تاّقدصلا وطعام تانلامذ
 ا امم تاّدصلا نم !وتفناام نوعجني المخ مدل !ليجسه 2 مهيلاوما
 طبخي يلع مذ ام بيسسب ميلع لواطِتب ناب ىذ الميل عرمتدد دقد و ءل اطعالا ركب
 سصضذ ارينوئلةفص بر متخاو ئئببصلاب نم اىلاع رش ء ا خ12 ناس حالا نزل ساامدب
 محا ,ملرط د يا امجهزحا يل اةدال عشب مهل وكلت و لاضف !ىل ات رهد ارز هج رب كك دابحل انس
 لوقا سمردراقشسي اينو مهيلعى حالو هاوس دحاول الرمد ولع مهب اوني مهتم دنع
 ينبلا تاداذ نوعب نجلا بع عن تلرنديالاو حهتاذ امولع نؤيزجب مهالد تقلا
 ١ اهب اتاي عب لاب جرثرعلا شبح: جرداذ ن اىتعو مجرد فال ةعبراب ملسسو ميل عرس الص
 مهيتو نم ماو: ةمجزؤلا بالا عيسمانسد لآدي لو تيالا لع نل وم لامهتتق او يذا(نانم موف جيا معذب اور ان طقس ادرسالحاو
 | تنتاك اكرم ليجس نشل دامالئ ل عرمل انهم دو ياثيب دح ا 0 م

 باب سا فتعوىلمعملا مد ناك مدا او نما, ميول ْقمنملاو رنمالا اييرن ىطجب ال يذلا ةمايقملا يلردلا مرملك
 : يابا ىلا طرت اق ادا اي اي 7 ىريمشكلا بامر ءكشبد ةرجررلا هكضد هرانا

 لعرع 1 نو هددجح كنا حا وه بكة سعلا ى نيملاو ققوملامهلا دن و لإ ٌديادر ةءاهطوتسيو ١



 :فضارك وتب نا نكي فاكو باهعسدالاب مصم ا مجترنر يملا عبس نيرلا ادق دصلا |

 اني دح لاو ددسل ابو ن جن اوم انضم ورع عصاز ىخ امون نم ارلفنو اررضرف تق دصلا لبجت“
 تثاشل اذ اهرسكو لوالا 2:نيعل مطب دعس نبرع نعرل ذب كاملا ل يبتلا محاع ىنأ
 ةبقع نا رسادبع مالا تفو ممامضب :كيلم يلا نإ ىعىكللاىثبرقلا يلذونلا
 يربو ىنلا ابب إ صلات رث هح نعرمد ١ ىذن لكونلا ةعيرسابا كراحلا نبا
 سامئلإب ىلص م او اور ماا مهلا اع إصيئلارص تولامرذ
 حتا ثبلي مف تيبل 'لخو مسد عساف انه هلوف ل بد مسه اطكقن حاح ردن
 هيلعل اذ معرس يبس ىعرل لبق ىلانلذ ةينبش ويلا زعون تقولا الو تلقف
 تفرك تو دصلا نم بوزممنعابهد كرمت ثيبل هذ تؤلخ تنكرالسلا
 لجي نحر نايا يدكلا ةانكملا دب دششو تدجوملاهتفو مهلا مضب هحجب,ا نا
 لمحل | ريسد |اعلدت ءتنيبجن مده ارك ال رجزرلا عضوما نه د يت جسقف ليللا

 : «!ارق نم طنبسم حريجلا باب كسار زبلاو طيكرص ئهاركلا نال ةقدصصلا تدببت
 ىلع ىخالاماشيا 2 دن داع ىلع برج دوسفلاو لوحدلا 2# عر ١ثيبحرملاق انسب
 تاب رف دصم ىلع ضد غل !با متن ! باب ن ىلجالا
 و وه انثدحل ات دئسلابو ناهد دعافشلا باؤنو مجالا نماهطد امركم
 ات دح لاق جاهلا يبعكس انكر دح لاق يرصبل ا يدنالا يديهازؤلا مهاربا
 ىلاو اههنع رنا فجر سابع ننا نه يبجج نب ىرعس نك ثلا نبا دعوه يدع
 | باب ثدحونرب ةرص اركطنلا ديعره درع موب مكربا م سد رراج وبلا جرخأ
 امهطقل امهبإد مطل الع انبلاب نمد الد لش لصي مل ئتعكرىلصن ديعملادعب مىطخلا
 نا عزهرماو ةرحالا نهركدنو ىهيظ عزف لالب روسو ءاشرل العلام مشد ءؤاضالا نع
 | ةادحوم هزحا مالل انس وئاقلا مطب تيلقلا تلت ةإملاتلعجل نفدصِتب
 هةقلثا (ىئلمهمداص رحال! ثوكس و تريجملاءاذملا مطبد يصرلاو مظع نم واراوسنا

 يئونملا ليعاوس اس ىسوم اندر مدح ل اًنردو هدبعل ا الص /قجس ثيدحلاو

 مب برب ةدحرملامذب ةدبىنا از دح لاق داي س نيدحاولا بعاد دح لاق
 ثراملاوا صاع ةدح ىلامخب ةدر يا( جريل ١ دبع نن ارؤصصو لا ذو ةدحوم ا

 ثب هدل ا دبع نبى سوم ىف يعج ذعسوم للا نبا هدرلونا يدبحأد < دحلا مين [نع
 ليلسلا هءاجاذ ١ ماسو ,يلع لصد ؛لوسر ناكل 5 يرولسالا سمت 1

 ل يقم عثر ّدجاحو لوعفمللاينبمءاطلامخب ةمجامحي بلا تكيلظ دا

 تاولاوإالو ميه ؛ىصظنو الما رجالا تريصّق اوس امربحؤن !وعفشن ا لاق ءلعاذ نعبان
 هكالخا عنا نماذهو/ اتدام ممل عرس لص ميغ ناسل عسا ضئبلر
 هما الخاب يل وهو حاحا بلاطو لباسلا عانجاولصيل ماسو ميل عدل اىدص
 -يلعرمااذاو مفتت عخط أ ماسبو ممل ع رد إ)صررينل لجوز ع لويب ثح ىلاغد

 رورسشت نم مذاشم هدنع نال اهنع ع ذعسم ناب ىلع عمم نع ةعافشملاب مالسلا د 1
 ةىكاتمرجلالا نرعاد بكر زك لا حاتم هربع دنع طنسكلا دع فظل اذ هدوحو نم بارالاوراطجت ان تعاباذكو 0
 ىاار مسمو ديحؤلاو بدالا ئاضدا نلومامجخا ثدى ملا ذهو والا ٌقيرطب | مدس يهد !نالاكعابو اهناش
 ارا تفدص أنت دح لأت مير 0 اكنلا>'ياسنلاد ماعلا 2:يذنمزتلاو ب دالا ةندو اد تومانرساريلع نطغاموأشما ران“ 1

 اباه دجوملا نوكسمو علاش ةدبخأ بغا ل اتيكزورلالضطلا دا طضنما| 2 تلا
 تجوز, عريب ل أنا ةررعاساىه ماكض نع وكلا جى يبالكلاةءاهإس | نععلاو يدتتلا عدد اسس كاش
 د هنعرهاوثر تيد صشارأب ىلإ تدب أمسا اع ريم لبر ذل ا تنب ةرلح اذ لجلب لكتجس امخالا ةدانا
 اهتع ' امو نم © 2-9 0 را 0 0
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 لاي ناكل اسلم ديجوعلا مب فون الهغسو ميلغرم لإ صىدلا فلات تئاناهنع
 ىلجمزل اليا ةيرولا ساررب كليب يذل اطيبحلاىهو اكولإب ه ديكس اذا ري ءاقس كرام د١
 يفد !يكود مسلم و لوىفملل اينس ىاوالا املا تفي يع ويف رينو كدئعام دع
 ةيفنحاق دصلا نع كلام يقال! ءاغلاب انعم يهننللااباوح ديوك ب صد وهو كيذع
 دمع. عزريبضشع لا نب ناطعانب ديحلا5 بو ع ثرزر اة دام كتع عطقنتف هدافن
 دوه ,داصرك م ىمجد بصُس ككيزع رد !ودحد ىمنكال لاو قاس 'دألسسال إن
 ةماتو اذك ةرائرب ثدخاعم يظنللاب ماكيهوعهامر# دبع ناو زفداسكىهنلا

 | اهمل١ءاصحاو لباسا باب سوهو اًكدعوا انو ئكسلام دق ةفروماصحالاواذك |
 ١ ذه كو ةلحالا دن مهل ع لسه اهل اوا قريرلا ةدام.سبحو ا كربلا عطق ب دارملا
 مهلك اورو هداك نعم يعبان بادو ةزحاعلادرابحالاو تي دخلا ثيدحلا
 يالا اذكر 5اثرلا2ماسسصو ةبهلا 2 يراجلا هبمجزحاو كوكو ة دبعالا 77
 لاق دئسلابو ه قدصتتمبا عاطتمس !اييد دق دصلا هع _دع_خهغباب ى
 لاق صزوعل دبع كلا دبع جرجا نع دلض اهب كاملا اعواانمدح
 ندري زازبلا هقعاصب ىو رع ارح ا دبع تب درع حازوال إيرث دحو لوم ا
 ت1رلم يلإ نبا داردالاب فريح لاذ جيرج نبا ىعروعدلا دج ب جاج نع يدادعبلا
 كإث نب مسا ع وربخا ماوعلا با ؟بججد نك | سرمل دبع ندد ابع ىعرمد ؛دبع
 ميلعرب !ىيصى بلا تابحر ديالو يبل اولا ث اجار امرسع,م!ىصر نيرصا انكتب
 هتلهج ذا اعول اون عام ا ثيعوا نم تامهم نيعب ىعوت الاهن كل اقف ملسبو
 كرلعر ده !يعولد ككاسمالاىهدو اعيالا مزئالد ارم او متطئعح تسلا تبعوو هن
 نامل اه رساملا م دانس اىداغلاب ىهيد ١ باوح بصنلاو ىلا سكو هرئبغلا مضي

 (مهض نوملا ل دبه اكلاب كيك عرس ١ بوند ودا ىبريهشمكلا يعدد: الو كاسمالا
 تمدام م! توطتسا|مناجار بع سئّعفنا يار يسملا |اطعلاوهو ئبهمجملاءاخلاو داضلاب خضرلا نصرم! ل ىذ لسجوو ملا دا ةريوسكم مهل ترا مررت ىهنلا سيفو
 حوا زي نعل اور اينحالاو ثني دكلا كي ىحلا| نهد خرلا ىلع ةرداق دئوبطتتسم

 | هه هءاشلا طمع وتو مرو ي استمملاو اولا: سمو ةسهلاو ارا ءاضنا
 0 اق لاذ رزعرم ىلع دبعببا مبا مقرر جا ةدح لاق ديعس ب هييتق قدح نارمارب ناسي رد © رطخحلا كب تو دصلا (تيبوستل اب اكس هلأ : لاق ناسلابد 4 ٌرر طال ازكي تق دصلا تيوس ب طع عغبأب
 7 ميجلاوتني يل يلع كك علاق مالسسلاو ةالصلا هيلع لاق رك ظفحا انا تلق
 يسوبلا تناذ ملسدو ميلع,س اىفص مايا هن ةنتؤلا نع لاوسلا يفك كايا رسل اطر بالام وسد واع ءاذقالا ىهو ةلرجلا نم ديكاتل ماللاو نا سبخنمئاو
 شم ءالا نار هم اه ناي ك5 نورعم ودك دصلاو ءالصلا هزفكت كذلك احستتم نأك نا هلاح تم فب ناب كراجو تاززج ا يسرا ع رص ا طر ع وب لاوعشسالاب هدد وو قريبك حلبي مل امهككذملعوا بيزحوا وس نم نهعمرل ضرعتاعرلش ا 2لحرما نتف يهلاق تلف ب دح لاق اسو,يلع رس ىلصل اف فيك ب ملاع هركدولع
 ىجئلاو نور ابرمالاو مف دصلاو ةالصلا نابحالا ضِج ملوعب ليا ىب ان اهو
 يارسيل مسا عرل اب سناب ئدموك ارم !اب تنشغل نم ياأهنم ةجنراللد احب كلَع سيل تلاق ذهب ذهلاورعلا جوك وغؤلا ةلتنلا نمل ةككد برا ةلدفلا هده ىسيلا امهنعرسد نمر فد د معلق ورعم او بوو لب ىكنملا نع
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 مهرزعر» ا ىعمع لاذ قلغم باباهنيبجو كتيب دش اهنم كيلعىببل
 سل اق سكب لب ال تلق ةئيذحل ا3 فب ما نامتسملاو ىئمهللو ىإ بابلا ذه
 نكسالف ئتفلا ترهظ لسق ١ذ امن اىلام عمد اس ااناواذدر مل سكاذا بابلا يات اذ
 تلتفلا تشكلتم اهذ هنكنلا هو داباب وا“دس نادال لات ايكن اكو تىنؤلا مولا

 في اءاهلاربك اديهذ قيفتس لاق مغني !لجا تلق لاق بابلا بار ماعو
 بابلاب داما نم يات ابلانمايِهَص ناكو خفي دح لاسن نايا مت اسن ناانفنه
 لاي تلززمرلعو راع تيكا لا وسواء برجا ناكم نال مل س قورسم انطق
 عوص رع عض ا يا لعن أثلق قيقكس لاك هس عرس اى مع بابلالاتذ ءلكسف

 مليللا نامل أركىبا مدقص اربح و دو نا مسا ْلِسل يلع دود نااميعتلاو عن
 ىه سيل اكييد جرمتيا هتت دح 4 !ككد و هدوقد ككذ للع خد دعلا نم بنوا
 ”الصلا باب هنّ ل صلال ي,اوا :ثندحلا انه قبسم سو ريو ته بتسالطمل انعالاب
 وازع لكسارط ككلال اع هزات ذضت ىم دع __ تاق تع ام ةرانك
 كمت نب امه !دبعأدت دح لاق دنسل ابو 3 لول !بابلا ثب دح مهالالما دكذي
 ىهررعم أني دجلة اونص ضاق ىسيول نباىهرم ا يف أكي دح لاق يدنسملا

 مارح سروكح عرسربلا ب ةرورع ىعايرش للا باهيشابب ا نعد مادابا
 نع ئلربخا ى اتي ارا مدد١ لوسراب تسلك لاق منع رس !_ىضر درهملا ىازملاب

 ف.اهب ديت ايا ئيعمو ةباور مما ةلعملابر ضايع ىماقلالاق كك ةانشملاب كدحما
 هكر يب ام قمع ا نأكو ىاولا لو ىلال ابقاتعواذق دصعم مالسالا لقوّإ هاجلا
 ارجاعوس اهيذ ف لمه اولا لو نل امين حق شل ص شرود ةيامىلع لهو هياهاجلا د:

 يإ ثي دح سرككام يب از عون ؤطقرادل !هادرام ثرىملا نعمه اظ ددخسب بو
 اين اك لسجاكرل رسا بتكممالسا يس ضاهنلا حاسس هذا اه نورس كد دحلا ديحس
 زياعجسبيل اهل اشار شد تلسح لا كك جد رع ن أكو أزتط ب ناك تيس لكم نعى كو
 ةيلوصالا دعا وعل اا ع حرت الا ذه نككأ هن عرس ليوا قي ناىلا اهيلكيم ةكييسملاو عض
 اراوررس ةرذعتم يهود ٌدينل ا اهرطركس نالت دابع هزوكلاح ز:نم حصن الله اكل نال

 ةكربب كتائوملاوا اذ امسسردلا ومالصفت رمالسا دعب ملا كك ءرلستكي
 كلذ لعند لئاوا تاباغل (نإونع يدابملا ن/مالسالال!تبدهر ملال عت
 ًداعلا للتكتدممرقو مالسالا 2 عابطلا كتب تفمتن ان ةايمجاعامط تبستك

 فبات نعوناث دبا ررو لهنعلاو ثييرشلا ثوحلاا ذههنو_:41لففىلعةلوعم
 ناي الاون ماسسم ميجرخاو قشعلاو بد كا ومعوببل !ةئاضيبا +بجرزحاو ينعم نع
 أمشرنغو دجيزلاو كولسملا لماكب ره مدا_ لج 1 1 د ما عمان
 أدلت هح لاو دن سل ابوه منَ دص 2 دسفم ىلع مدوك لاح ءمحاص ادق دصتن ن١

 نع ديمحلادبع نبا ىهريرجادد دح. لاق نيالغيلا_ؤغشلا نيس س يتق
 عجل يارهقو رسم نعٌقبِق تبر هلاب لب او لإ نع نامت املس رش معالا
 |[ ذا ملسبو ميلعس ا طصرسلا ل وسر اق تلاق أهنع رنا قوم هسئاع نع

 نإب ؟ةسف مع ايزوكلاح ماع انذ ولو ردذإب ارجو ماوط م 5 الا تقدصد
 د راو يلع ق فتم دولا | ذهممماظلاصقنلا ىلاةب دوما ةرث ١يلا يدعتت ال

 هزاع بسلا هجا ارجو لو كو دصت امماهرحا ل ناكر سبب ئشد تقدصتن ١

 .| ت اهلا[ نعاضبالاّيب و ئلوماننلع بدالا د ةشلكملاب ثنُخلا كابا

 ' | سيخ نم كك قلسام لوبد يلع تماس رمل سو ميلع,س (!ص يلا كاذذ
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 لفش ا وارجدز لام غ اق حال ناي تراخاو ةامملا يب مهضعد قزدو كك دل سم ىجا
 لم موو ثادابالا كد مل سبلف ثزالا فال هادذإ غن قدسصتل ااهلذ اهني.
 سبع ىم تّقدصد ناو رب تصصخن دق منم تددصتف ايرقح تفوتس ا نا ايزمال
 هإ دمت ل دح لاق ماوو نوعا ساو أ يبرق قبس تبدحلاو تاما كرمالا عجم اره
 ةماسا نس داحييماسإولا انثدحمات يثوكا نادمهلا بيرك ا ببركب العلا
 هدم بلا هدجب نعل ؤصمرارا جاو ةدحوملا مد هردا دبع نيب رب نع
 ىص وبلا عرعر ىصر يجر عشمالا ىس اوم يبا هيب ا نع ماعةدحوملا مطب
 خوك ىرلوا مطب كفنب ىذلا نيمالا ماسملات داخلا لاذ ملسو ميلعردلا
 هيدياو وبلا منرزوكاو لجل ناس ويعم لاذ هرخا انف هشلاب سكو هش
 سريع يف تقول يالواضمال سهو لعفشلا نموا ىلامذالا نماماىوضو دغن عراضم ىافلا
 الماك د ةدصلا نم هيرم ااه. عوطعباعرو ئرغل ال جد فاقلاب قفبب ةيبثوبلا

 لامل عضوم ع2 رإ لاو مدق مميخو ا دئابم هسضنو بط عقرب هسئعذ هب سط !زدؤم
 ب ل ا ال
 عفدلاب يادي ملم الارم ١ يذلا يا لوعنملا ابشبم ةدمهلا هذي ءلرما يذلا مخيشلا ىلا
 ومثلاملابر نالخع تادسج شعر فعاضمم ضهرها ناك ف اقلا حتما نبق نصتحلا حا

 تئاخلاوه يذل دبل بخ عفرلاب دحاو ثيب اشللادحا مالا تلعل املا مهل ىنك |
 وار | يد وجامع يالا الاثم هنوكبو هل ديب الاكلان الاه سم مبوب ثداملاديتدو
 ْ مم دعب البل نبط كب مسئفد نوكت ناواضيا اب اح توكي اليل رهام مب اطعاعرحالا
 اهو هربؤلالميبل ا عمدلاب م هاعرم ىلمجت ناد سلع لام لج نم لسلام حجالا دق مؤ كيلا
 ىأشلاو دواد ولا! دكو م ينل انما بسمو ةراجالاو هاكر ل اولاضبب ا هسجرحا ثيدحلا
 تعط او! اههوز لام نم ثنو دصد اذا ةإم لارج ا كغ _ضا__رعمابن
 نسرومأم ا ثذالا كد اهل اج ةدسشضم ع اهبوكل اهاهجدز تحب نما
 لصد قيباسناكس الاب انه ديعي ما ورب مث ارم كشوا سشس ملكنا فكرولاداطا
 لابو ه مداخلاو دراملاف الدع مطرب تكد اهيل ةارلا ناب مداخلات ةلملا تيب قرم دنال
 ف, اىهروصنم أ دح إلا نب ميعش انت دح كات سايا يبانيرمد ١ أنت دسح لاق

 اهو د شلاءئعق عم دوس نب قبوشم ليام رجا نعامههالكش عالاور وعملا
 :لساعوا ءتفىؤلابو ئيبكلا ةايئمل ابو عدرا سوريا عما لا ئعا تعمل
 ميلاواثسدالا لوح يذل ١ تبدرحلا ها يلا اب ورز تدب نم ةارملات ق دصن اذا ثددح
 انئدحلات ٍثايِع نب صفح ٍلباادت دملا3 ئيعل امض صنغح تنم عانت دح حش وقد
 ةنلالا تلام اهنعس اىضر ةسيساع .وع يور ماه طن ع ويهس نعرشمعالا
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 لم ندءازلإو اشم عيرلا ي1ءلواهرجاهلن الىنيمشسكلاو ءددصلا ف !اههرحا اهل
 المابلو ركسع سالو تقفل ابع عيدرلا يا اهلو بشك جورللا ياهل ككد'
 نياوه زهرجلاهبخا كاق ىو اج نإ .ىجي ادن دح لاقربو قف ثففشنا ام
 أسررعرما نصر ةدئماع زم فور سم ؟ فدع ؤيفش .رعروصنم نع ديج ا دبع
 ه«نيوكل احابرتيب ماعط نم ةلملا تفقفش إذ الاد ملسسبو مدل هنا صولا نع
 ككذ ام ثزماذلاو بسكابم هرحا جزيلو ف دضلا يااهجرجا ايل ة دس وجرتع
 | يىواشلا ىطمب هماظو ابرد قباسلاىسوم يبا تب ده ةد كتم اط م شلاب هرهإلا
 بس اهل احا نأكناو للا ة جالا لوصحلشملاب داكا ت وكب انا لمحو جالا دن ادرك ملل

/ 

: 

 يذلانا نيةدصتلارحإ ومو يبامركلانات
 اناوضا اذعاصمهرجا بوكر ملام نم ىق دصتس

 مل نعام ع ءرجا «نطني يذلا ربط

 اممنؤخوبو ىتناطقذ تانسح بعدل
 ايا طيرملا»# ئجرالا )عرج نا مالك
 أثحانا هد اهلرفع انو اننب الكلاد

 ذهرارزرع تةنسحلاةرهرص

 فريم, ىسح لعل لماح

 تدع اشم امرب اك ى
 ما |يبسإلا شيخا

 دلراوا يوص
5 

 تن اككلار لضافلا ب اسزلاةئةفعاضملا ذك
 جا ىكو كانه جبال لوقو لضافلا
 كرينملا ةععاضملا نص هدارم نعاصمرع

 لوالا ةمسحل اع دار اموضو يلاشلاعونلا
 دبراولذ ا تانجئعل هلوك لم نب
 ثامالملا انتل وعام ا لطم ىنن
 اذ درع نبا ئسالعلا لف نلاخد

 اثراشمن ةدصل الجحود قيعضتلا
 هلو ريلع لد اكوا ح لكل منالم
 أرلاثماسعرملف تلسسجلاب راج سلاقد

 ؤعاضم اكرر نمل تاوعوض ند
 فرحا

 ىبتن ١



 ٍدّكلا لش دك لعبا ه «رركمالحا امهر د ردنا و "نيباوف دبارفم تكا ام

 ىو أاشلإب هش وهذا هرجا نضداهملذ طظفلب ةريره يلا تب هح ميا عركجب نكاضوا
 قورسنع ووش لاعرو دي ابي خسٌساع نع قرط ُةددالث نم فلوملا هدروا ثيدحلا !دهو
 عوم عروطا|ذارشمعال طفل و ها نايك خالا ؛2 تسسبل ةدباؤ د ا! نلدك ثو اهنع
 نلوملا مجرب لاه رس ان اه تيب ماعط نم 5 ظتقفن !اذا يوصنم ظنلف ارهوز فمعب

 قار ةاناجلاب هنمسسحلاب و دصو همراعؤت اورد بيل هام وطع !ىم ايمان زان
 اك دجال ةيصا
 حلالا لاعالل ىعن ةرحالا ون ةحالاهرسبل يلا ملص لا ةلخا مرسلا ابي ىلا
 انيدلابوةنساو تباررجلا 4 ىافنالا نص مير ماع لنع .رمأم او كربلا لوخدل ةييسنملا|
 5 سلال ادب دول ملغ ور للابن ىلا وت عسب يسد وسملاب ب ذكو_ىبقعلا نع
 انلخإام_ٌقفنمطع ارممللا دانلا لوحذل ةيسملا ةميسللا لاعالا هو :عرخالا 2
 3 41م يصْس اولخالام اقف ٌثينسب بكا عم تشولا بالو فاضل عل امري

 فء”والاو طعا لوعفم اولي نا يحال اهالول ذأ دى اضالا ٌدباور ليل دب تنم لوعفم
 لوزم نكي دا بسام لاما تافد ىلع ضم ثددحلا قأسبب نامهو ايزحا ٌدهج نموا
 دنا ل تامقمنمنم مكث بإونلاو لاملا ل واننيل ىلوارماهباؤ ىلا اماو قفنم
 "أ قب اًهنام'وسلا نمنح مف نبوا ةزخالا نمل دعك! باول ملح ولم لاا فلدحلارل
 نطمل از حف دبحرملا لي عوطع ةلججلاو عطق طعا ةزمهو يرابلا ين ملا لكذ
 عب ثيوحلاب نيبم ىلا ريد ١ك رود نا ىلا سيستمب مناكذ سمج ن ابيل ؟قييسستلاع هركد
 ليعا يس انث د لاق دش سابو ف امرك هلا لئلا: اطع مل يسب) ميسي
 لالي نامل بس نرع ديك دبع يسن ارك, د[ خا دا روالاب لن دحي 15 سس بإا نبا
 لادورحا ةد وشمل اربإلارسكو كريعملايازلا فو ميما مصب دوما نب نواعم نع
 |مهنيب ب دحوعو ءزرهكاءاملارضب تايجحلا ىف ار ع نع قمرا دبع همساو ىيكلمهم
 مههاالرص وبل اننا رتعرمت ئمر "مرره ل 'نع نيملا هدصرأسب نب ديعس انؤتك فلا
 سيل ىدج ايف ن أكلم الا ىحارشد لش رو ىارولا عبحي مون نمامل اك رياسو ريع

 | كس سم فن امو ىلاقن فرقكاض رعي مإللا تب اة تك طا ود مبق ااا قفزه
 اهسيمه طعا مهللرإلا ككملا ل ىقدو كيلع قفل ١قفنا مدانبا هلو بتل رهف
 أما ىكذ 2. ىلا هدرعل ال زن اذ |درادل ابا نع ةدانق ٍشبرط سم مناخ بإب اب داس كلنا
 ملاهتشإ) بق نموه اذلث اكسم طعا مهلل اهل ودو يرسعل اهل رو ىلا ىقت او ىطع ؛ ىم

 ليك تابورئكلاو تابجاول مهبل ىطرمل ادئاو ارك ضاطو يدطعب ىسمإ نلكل انإإ
 بيظنال بببع مومزملا لل اريِلع بلع (ذاىعث ناكل اباعرل | نكسب الت ابو دنم ا ةرع

 :خئماو ترش دم مهلك ر دما ذه د امرو هبحرخ )ذاهب همام حرازحاب ةسفن
 دمجأءادردل ايل! كير دح نم يجد ا !ذكو ءاسنل !رئسع 2 ياشلاو 5 اكزرلا د: مسم
 ا امظنلب مكحلا قيرط سؤ ممل او د ىكدو مام او ميت لل نابح نملاو

 ىو تارنع مهلوملا قاذجام ءىميسبب ,ا نر نابو ابني ن اكلم اهيقبنكيب ناكرالا > سمس
 الرسغللا تباغالو ىهلابر شكحام رج وكو لّئامزا ايريلا'ومه سانل ا اهياإب
 انلخاقفنم طعا مهلا هيلقثا !ِغ مهلكرمت ١قاذ رعمسسب ءادن تابدان ناكلماب بج

 طعاو
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 | مهالزناو مّيتسمط لصملا#اكبب حمي دمهبو مالسلاراد يلااوعدبرهداو ىسوب ةروس كن

 ىلع ذامأوملاوى شجن اذ! ليل ادخلت اكسمتطعاو انلخاعفشم طعا مهلا امهلوت ْ
 ه حائل اى هو نوبل نوكسو «بدج 21: فاو ىنص اق اياه سما داخل

 ىدسسلابوهؤملاو ف لم 2 سو وو هس سس كرا |

 ىارلا طب بيشو اني كح لاذ كوبل ليعامساعببا ىسو مان د سح لاو
 21 واطيب ا ئعردد دبع سنو الح عئناانن دحلان درا ناارغصم

 دما خل الم لاسبو ,ىللع مد طل ص وتل اكلات لاك نغم اىذرةر ره
 رجلا مكب دي دح ئم تا اب تر 0

 اذهب جرحا ىشث ثدرلكل امه 2 نداملا اذه ما قلوملا ىمسرملو 5 دحوم ا دبدمئنث
 ننال ناتبج امهيلع نجل حلم هلذملو هماةيىسوم 0

 تبعسشن ( ميك دصي قدصتملا مفاملكذ امهِبِجاَي [ّرب يلا مهيب دب ! ترم | نق نب دح

 اهتبحاصللا ملح لكتضنقلا نق دصلاب ليج امه املكو هي ىغغن يح ميلع

 وثب سو بعدل لص يلا عمسش هل ازب يل هاب تمضلااو ميلع تصل قو
 لاق ىياشلا اذكو 5 اكنلاةلاضبا اسم + بج >او ميس الو اررعسوب نادمتجت
 بيس انرخللاو عفان نب ) ثاملاوباانّبددحو حافتستلا تاو

 فن ارعل ا دمع نونا حتذو يازلاسإ د اء ند اىنا ار وحلا ةرجرلا نباوه
 لويس اريشمل ند درر رملابا منا هش وحن جرعالا نخل ادبعن اناوكذ
 > 02/3 دصتملاو ةقياسلا و قام انوع وم لوب اسورطشد ىلصسلا

 كادي نوىنلاب انه هاور سو ءقب اسلاك ةدحوم ادب هننو مجلا 0

 ىلعروالطا نم عذ امالو صو صنح بو 5 نجوم اب يهد لاعب ربل ءأشمب انا برو تاناك

 1 !ةانثمل ادد د شلتو حلمها لادلارسكو ةشلعملا مطب امرك ئم دب دمح ئم ىدلا

 البعا كلانا شا نيبمظ علا ةوق ند عج اقلارسكو ملدا كن ف أرب ىلا لت عمج
 الا اين قف ني الذ قطن ا اما صحنلا ةمفن فرطملا عيبكنم لا سار نمر دصلا
 تطلعو تدشما يا :رملانيعلاو ةغفذحلا 5 ةدحوم او ءإ ىهملا ةئيسلا حافي تيبس
 ىخح حم نابج لش تكانككا يوإ ارئا نس يكل ادق هولا عم ء اول !نسوجتيد ترووا
 ةدحرملا يصفع فد ميايإت تسلل يا ءانياسكو يريعملا انما هؤكسو زيقوولا ةائكملا مخب

 ا 10 د نع ىح يدب موداص يا ءئميفْح ل ىالا نيانودو

 ادياوركيراف مجاسو: ياطئااه رد دوور كس !ذايوكسلا ونجا نم نونلا
 ندا هالك مخ اع افطع بصن ىفعتو ثئلشم او سهل اتهد لل ا وفدتو
 امهائعو تسرراذاراىلا تفعل وكلاب ا ا ارضا

 ىعب|زغوبسم مريتسمٌ اوك يا ىعتم كب دح ا :ىهد تسير دو ايرسطا ذا جلا
 ىلا نمرالا لس يدا بولا سس اعف ديد دج نكس

 تيسير ساعي تباطر ردسي ال عسر صلب صا دؤماددت +
 رولخلكتنصتلا با ياناس, ت وزلال ابدع ن ادربالك ليبخلا ناد تافتالاب
 لبد ءافلاب عستتنالف تقولا نوال حبش و برغم قوه |رزاكم مالم بوكس
 نا نيبو أى هتجي ءادب تل( .ب نيكس اعربد ىسبلب تادأرا لعرب لم ا بينصو ىاولا

 ثدحاذا ليججلان ا ئعكاو بوت وهن ثمزلذ ءىنع 2 تعمجاذ هدسجرب داسب ىلع ع

 يآ

 1 ؟

 يو نادل
 ةلاث ن اهبجلا ياترطضادت

 محوحا ميلا ءرطضا سوماملا

 ؟اطلامن رطضاف انميلاهاجناد
 ءاىلا تفرح دما

 امرا يزل ا مهيد ؛ن اتي 5

 ىهتلا



 نإ! عبات ىدعب ات هادب تمبقلاو هردص ّقاضد هسشن تحس نق دصلاب هسفن
 انهو ةرجرملاب ىيكبجلا 2ث سواط عريب اها ابز نب'و هر سم نب ىسفل س واط
 ناهس يبا ما للفن حلاك : ,صيملا ببج بابو سابلا ا:فلوم ا اهبجرح ا تعب اتملا
 س ايللاو اضراثلوملا هراذ انهو ةدحوملال نب نونلاب نائننُج سبواط نعني اه
 نوسل رت تملا انو تلظنح نع يوزر الا ياس !فيرط س ىليع مسالا ملصور اًضلعم

 ةررشانا ثومس نجلا دبع مره نبا ىع معيبد اوه ف جحد الاب كت
 قباسلا لع ةبامرلا نه تجرو اضبا نوما م”ىرسلعس طولا وعده نعرمد !ىطر
 رنصخمااريجاص نجع أهنال 7 ثيممسبو نصحلا لصالا هن ةدبح او ا
 ' اوما ىلا |يراإب ىلاتت لودل :راجااو بسللاٌّق دص - هه جعغ_ ع خلاب ه
 : 0 هبجحا [5كالحلا ةراكا ام ياك سكاس تاببط ساىقفنا
 رائلاو يورحلا ص انج حا اس تاابرط نمد ١ نمرالا وم لك بج خااص دهام نع
 مءاياىناو ٌكقافنا ىعوغ ي !ديمح وع هلو ىلا هرثد مدقتل (ناصملا ذ د ن داعم اد
 تاملاانه ءاكذب د الان احلا طيس يارزع ئياور 2ث طقسو كعافناله
 يحط _ عسب اد ىف ماعارعن او طر سىس نجيب ملاهتو مهن داعى ل عاشي دح
 لائابوه نورعملاب لمبملف ب قدصتب امد مفك دص لسمك ىلع بونتلاب |
 نوسأت حلاق حاجا نبا روس اب دح كات باصتل |. ميهاربا نبارياسم اند دح
 دعس, بح هرج ىعرم اع درب يبا دمنا ىعفلرلا نوكسو ةدحوم ا مكب ةدربيإا نبا
 اذا ىذا لص غيلا ئع هنع رمد اىصر يرولسالا ىسوم فا

 ا ا 3 هيي
 درصٍب امد جرد نمد هد !ىناب اول اقذ روهمجلا لا اى ذالنحالا مر اكو بدنلا
 'جاىلاةئجال اك ميعرف ناؤ ا ولاق ق دضٍإتن و هس عفت ه ديب لملاك +
 لجاعئاو مولطملا)ماشس فومهلملاو ٌديِلوعفملاىفع بوصنملا ةجباحلا ا ذل ةفص بصنلاب
 بالا ئزلوملادنعد وو وماب 1 عيبلذ لاق ردقب مل نان يا هجم نافلولاق
 عون سم 2: ىسلابطلادوادوهأدارو ثورعم ابو ار زحلابمايلذ ٌةبعشس ئعرا مجر نم
 ىلاءزصخلا اتعاب ريضلاشيتاننب اهتافرّسلا نع كسرملو نكمل اع ىهغب ن ربعشس
 مو نقع وادوجوملاع هوك قادصلا نا لصاحلاو زق وص كصمل' يامل كاسالا#
 نا لات لاكسلا نع ةكاسما/اوهد كدا ةطاعالاوهو لعضاما ككدو لام ريجنو ا قيبصخلا
 ا ذل لمد كتل انا! عريسنت مهو ةببزلا ديب عم تولي اغا كسمملل كاد ل وصح ل سزملا
 ةاوروه ل عذرنب اكل ع ثدصص ىْيْد لحد ءةدصل ١ فالخالو مو دص نكلاو كاسسالا لحج
 ياعداعلاو تبول ازد و ىطسس اذ ديعشسمو مصل نلوم ا جست نوير وك ب دحلا اذه
 هضاب نان الاى ى انرل اور تسبم ه بح او ه نح رع هينا نع نبالا ٌهلامرو
 مك دصلا م قدصتك اوطبج مكو ةلصررطملا :اىذ) كيفما ىطجئ مكر نو يدونتلاب

 رد' الد ةاكزلا# اشر ىطنعا ىم محو ضاخلا ىلع ماعلا يطع مى هو دل ونسملا :
 ىيبمتلا ىسن ىإ نبدمحا ني دحل او ددسلاب و ه لوعفما ايشبم ةزمهلا مهيىطعا
 ىغ نوم او ئلمهنيلا ءاحلا فن طانحلا عفان سمير دمعي رسوب اني رحل اىىعئدربلا
 امبرررد ثند صم حىع ١ دودم# هد دشمملا رمل لاؤلاد تامهملا ,الا غض[ ن حلال اخ

 مناك

 - اذ انثا اهنعرودب !ىضر ريش هبط عما ئعع يبراصنالا لب ذهلا ما 5
 ةبهسس كسراف قدمل نص ردِصنل | لونغ اط اينبم يدل اسكر ةدجوم ا قب ثعن | نينا ذب براضنالا ةطعم)
 و ربا قارطعبسولا كنون هناا سعشم تاكو يهس رجل ةنستاعلا فرطنم زعإزوصم سلا خد
 :١ : : هىتلا ةنْبن هان انشد

 يزكي عاش تتار



 0 شل ل

 ملكت ار عه 4 نإ )م ضم ا عضوم ريس ىلا لاق تجرها ظل ا, اههسفن نع ثبع
 مارسيلو رزيجسنلد ىمستد ات اذ اههسفن عرم تبرجر!قافنالا نيب عاما دورا
 يلا يربررخل ١ ىعاده نكسلا ابن ادان مهل ! انه وحلا هب ب لب ةيببسلب بع ةيطع
 "يلب ئودرو'ىبإ ةياهرىشو زى وو ةبطع م ار مريبد يراد يارا دبعولا
 واهشعرمل نضر «شيداعيإ  ميببسلس يا تل سيرا ةأكبب يدش يلا لعائلل اينبص
 مق دصلا س'داشبب ماسو ميلا عسل ال صرمل ال وسور نأ | ثيعد ثنو يطع ما نع
 هيلع لوسنرا ١ثعابل انا ىلع, دبومههو ثيد حلا ىدتبد اهم سد اعيفا تكمعبم
 ديرشنتب يلا ثمث اكل اناث يوكسو تام تفجير د'ياريعلو مالسن او ءالصلا
 قمر ٌرشِساعملا مالل اثوكسين تالسيران ةرادس ديل عاغل ىلع عفرلإب يبست ةاندتملا
 نعؤه ماسملو ئتس مونع ميو ريل عيون ص ينل لأ قف ةاكسملا نم يا همم اهتعرسلا
 هب تما |ن ع عكس ال تلاقثرد لو تملّقف ةشاع ثلاث ئكس

 اف ةأكشا ىو آو ام ءاع 20 ل

 0 : _ 3 « تاه مالسملا
 أررثم تيبحف مهيلنع اهب قدصتملا الما هتدورميصب مو لك يذلا عضوماإ !تلصو ىا
 تهجم ءرجإرلا ثيدرحلا ززتذ اطصو دو دصلا لكا ميلع مرحب تاكل ال لكش لاذ اعاد اهدي ده
 كالت نم هد ييب اعلا مييبسش لاسرا هقناطبو ىطعن مككرادقم اههدحا نب نجاهتانا
 5 اكس ىطعا ىصو عائل! ئزيلاو دق دصلا سماسو ميل عدن إيلا اهلسور ايلا ةأكملا
 بحاص لاى تلم اكتءاعس اهيل اممسو ميدعس حصول لانسر ا ميج نم هدقباطم و
 دل خخداد ق5 امل اوراس سهو ثرهيلاو 5 انا غاضب !نلوم لا مجاحاو دكر اولا ةدرع
 هل ١ ديعادت دح لاك ددسلإبو ق ةضئعلا لاسكو واول اتفقا رولا ةاكشم
 انكم ىلا فب يحك نبو سعيوع ماما كك مانرسخا لاو ىسبتلا نسبوب الا
 هلعررل اضردكر ملا دبعس ابا تعمل ا ةراعوب يجب هبا ىع فز املا مدملا

 امرجملاهتفب دوون ىو رأيك سببلريسسبؤ ميل عمد ايلص ملال وسيد فللأق لاق
 سف ئود ميد سسل وأ دوذلل تايب لِي الا م ْمْف ىص ءلمهم عماواولا وكسو
 ثوعنرا ئضوالاو تم د صيورعمرعوااب ورضم رولا نمراوبا نسونتا!ذقاوا
 صم دلماعم قضن اهب اعيرإ ككدو مهرداتيام هلجلاو ىم امك افث الاب أرهرد
 تهكم نزبومر ادرع الاواباصمد ءصل ا ابيب قحّس وشم ا ل ئتسالو نالا
 انهرذأضن | شع هو مهارد دسم شعلا عيروه يذل !اهنم جرزكاد وحل او بحي ماجن نود (يبزاوم ا ضل هوا بح ضمد صقنو ىحاثدب دحع
 كب رجل ش علا عير زم ال افش ارب شعوفذ بهذل مادى الاك جلا عضومأ ٠

 درا ضدلا باصتد رايرد نصد نيريسع هنو ئتس]ر ايي د اهسعْس لق :١3 ىسبل اسبو رِل عه الص يبل نكي ع وع ىسخوا ميصم دانساب دداد يبا |
 الو تابحةندالس هل زروو طاره عبسو اطإرتو نوسمو ةعمبسو طارد ةبام
 طس ىم ا تارعشملا عوص هو رج نم سسجو بح نموا ةمحى سرح عابرا
 ركذام ط اصلا نايامتاو لاطو قدام رنمةبح ا بط سم عطف لد_رسسود مل يذلا
 اجو تاع نات ىهو مضر ر ىددس ىه يذلا ٌفنادلا ناياجْسالَد نال
 هيلعدز اطاريبم رع دكسسوه يذلا يمالسالا مثردأ اوه لل داو ررصسس
 تريح ىس ازا هتان و رح دو دعو ىدحا قو بحلا رم عاجس اذن الس



 ةلاقناوانلا باصتلا نرلدو رح عيعبسسو نييشت !لاق موه يذل يعشن ادب دلا ن 6
 ”يو مهر د لاّمْسملا نال بحلا نم عايسب  ةش الش ميهردل اىاعيدر | انا والربح ندعبر او ةبح
 تتس لائشملا لاش بربل ل درزملا بحيرانب نل او مهر ولا طسط نمرح_سهنمو ة عابس
 لسمو ضن ارك لاس ار اطللعا ةوبجسسس» صرمدلا ثال ناتب اصو نال ةبعيرا مهر دل او بح الا
 ىلعو منه براقتلا ةلّمل دوجا_روكرملا ل دزملاب هطسحعن ا نوفق حلا نعرح بهضج
 مل جرح يبا نجس ئناىلاو يل د> نلا تم سعو بل هر قل اب امباصنل اذ طسطل ( ذه
 هاردلاب باصتلا نوكسف ىصن وتل دزح نوتسسو ع أكن او ئءل جرح تاّتنام طل لاو

 لكذو لجأ م نوجسب مهارد ةريدعإم نال مشرد عايسا تبعا داو ايجرذ ترو يدعو دب اع
 ل اشملاد دع نيوطسعةن كاد تبلرضاذ اذ طرنو عابس ا ثتسس واطإ ريد نه سعيو نادت |

 يعرسل ا باصنل اردد تؤرعم تدر !(ذاذ طيلتملا نم (ئ اركذام خلَس باصنملا يلا
 سن غي اد: ضائئا طارد لع شن اطوهو نع و مه د اهتم دحاو لكك لا حال (صصم بنان دب
 [:وطيرارد ةدبس مدام لضعن اطارتو نبسسمجو يداعير عاب ايه ثس ا اني سعو
 انريدعو تسمح باصنلا توك ايرعسنتو اه رعتسم نولي شيعت نب اجل امهيسشا طارت
 ىصئيرلا دس ارتسمخو اضن ا يعشن ةضقلا نم |مضو ٌءعسشو اه س [عبشتو يفرش
 دحاسولولابروسككا هنو سن دس قصضنل عميس ثمل و هس دس نقض ردضفو
 نسف لماك ةنرثس ا ناعا ءسخ باصنل ام ايزل ار فو مهرد حجس ثلتو ايهر د سع

 هض قصن سادسا سمو افصت شع سم نضئل أب كدا وسن نع عابسا
 الذ ةئرع كيو'و ممس قس قصن عيس ثلثو هس دس قصن عابسا ةشئ الك و
 تن أغا ةررح باصنلا اهرف نكديجحو رىبس ثلثو مهر د عابس ةش الئ و اسولف

 ميلر حا دة رخو قصد وبر و فضي يلع ئكس رض فلا وموهو مشع عبدو عا

 كونا و مالا رص دحاو امم يع ب وصو ىكدلا نيدلاز خل طف احلا نكسب نيبدل ا سمس
 انو رص بوسحل اعلا نم ىداوئمل ابل طر تب ايحسسو ىلا فس فا ةرسها عود

 لاق .يولا دبع نيا باهولا دبع اادح لا ىنثملا نير جان دح لات هده
 فربخا لق ى راشنالا نيحلا سكب ديعس نيك اني دح تاكسنع الو داشالإا ردي دح

 لاقرب! هنعمل ة رس اىنضر ايردخلا ذي عسم ىلا ىع ىكمابا عمس ري اوهمعدازدالاب
 فقالا |ذهل هدارلا ةدباذر ثددحلا اذهب ؤريِل عرس ىلص ى تلا تومسس
 | كصخغقنإاب هئلئنعلاب نان يلوالا نالزع هبل. ا وم يد يروم عع عا يسب حيرصتلا

 معار دلاهرائيانول ١نالتخ رجلا داضلابىءارلا نوكسو ئيعلا عمن نضر هل اذذحا نوح
 لاذ جالحلا باتكؤل مدائن ىجي ؛ افدامه ناوكذ نباوم سداط لاق و ة6نلا ن
 هولَسَو نر مهملا نيعل امتفب (ىنى عد فى ١ نجلا هال نعد امر ليجئباوهذ اعم

 مهضملزوجو تايب فطعوا ضرع ىم لج نيونتلاب بم ات ديم داض دعب ءارا
 ص نب دقنل ادعام ضرعلا و دن اب ةفاضإلا) كار جمل قة حالل ضرعةفاضا

 بؤملا ةدارال ا عهركذ و ةصمحم ا كد اسل ناي ءاههمداص هزحاو ءرعمل اانا 4

 لطاموه ديبعوب لاذ ىبسلام سبي وهم او نابلعرل عيسد وس !اسكةيامركلا لاقو
 ف دصتا د: سويلم خد ل يعذ نفح ةدحوم ارسكو ماللا تهد ىسيبل وأ عبذا كس
 بد باع هس !نوها ىهءارلا نيغختو رجم الاول مضسب عرنلا بم بعسمل ١ ن اكلم
 ىلصوإلا باهمالكذرا اسبأو ههبلع ل وبرسلا طلسن ةدارالماللاهىذ ىلعد

 لتنال صاد ل ذود نخالا يال تليف ىلقلل اة ىم نال ند دملاب مآسو ريلع هل

 انهو



, 

 فلات ا ربك لوم لا داكن ادة اكنلا هن ميقلا عن د_زاوح 2 ةيطدحلا بهند قناوماذهو
  فراطرا اهجصص تاكناو قيلغتلا | فهد دهببكسر باهل اذ اكليل ىلا ميما هدا مككمهل
 رطب حب( يحالا ضرعم هل مل لوم ا درب مخ عطقس ىهيد ذاعم نم عمسيبب مل سوال نكي

 تلي ناو تو دصلا ل نب مدرجلا نعرف لاقدنا مهل عوهببلا دقو ه دنع هيو

 نضضاناك (ٌداعم اراب ببجا دو لوالا ىسعهسملا كرب جاجيحالا طقس وذ كيد
 'اشاه داك ص ذكنيحاهنع ضراعاهضِبو اذان ةموفم مع اهن ابعاد ةاكزلا مهنم
 او دصلا عيب هاركوس صلخ تح ورع نم دب نو دص عيب تاك, لحلو نصور علا نم
 مه دكاب |رياع ةجاك م ال أعلطم ةاكرل او ثىعلا ذخ|!عاذه ءةاللتدو اربحاسل
 ار دصص يلا ناب ييسسسببج او ةاكرلا لفت ىلع مب ل دمسساو دو :ىلصملا ار
 س أنل املعا ناك اذاعم غاب ضروعر ملف ةجالف داهتجالا لبيب ىلع اذ اعم
 لاو نصي ن اككم نمل ايل ارا سير !امن ملسسو دلع هييافص زل امل نيب دقو مارح از لالحلاب
 هدد ا راشيل نا الوصوم كالا ءربرره ىلا ثب دح و: سوريذع ردلا ]صونملا
 الو فكو ف سبتحا ديلولا نب اىهدلاخام او باكىلاى ودلال ىو باب ه' ىلا شد
 يشوه انكم |مضبن هداعاو ةب دل! ىو عرد عمج, ردا نستحا ىئاد تقولامر د

 ئوعلا في داكع عمج» داكعا هوءاكلا ٠١ هدتعاورد' ىف الو ئديتفب 5 : كّدَع :

 /أطلحا صفح نب سإع ناو يل وال! ب وص نهانا ىطّقرارا ا نئعرش الا نن ا لقن كا

 هرّسعار صفح نبل ع نع كح ايا دمحا نا مهطجع امو نحو داشعا هلت
 نامظب يذلاو يب اورلا د عم مهو نكك 5 دحوم اب ه دبعاو باوصل انام ةائتملاب
 برا باو ىل او حالسلا نمدعل اوضرةمكوفلا ةانئكأب هدشعا كباور جيصحلا
 مهل لاق ةراجملل اهنا انط ه داتعا اكرم دل اذن س احماط مهنا فوونلا لاو يس هب
 هلدالز ب ففطتت كن لاند عمم “دل اخ نا ماسو ها عسا! فص نللاول انقذ لع كرمال
 لوقلملانتوىلع ليل درو داهم 5 اكممالف لوح لال يره ١ قليجس ابر وو اهسببح
 طمني ئيكفرداا/و ىنبمأس دار دبا لق ىهتن ا يبدوا صنعبل ان الخ
 715و5 اك' لاذ ضرعل ١ نخا ىلع راجل اليل د هوثعاو معار د الدلال قو كب دح
 ةاكنن'اةاهاطعال هقول ١الول و ضرعل ١ م هوثعاو مغارذ ا تا ثيب دح ئمورزع
 | ب لفدِش املا اكزلافراصم دحا ء الخ ىف معا لليمس ارهثص رزم جدام وا

 سيبجمل ا ثيح مروع نيد سبحا ذا هيمي ديعلا ونقد نبا رلكشتسساو ىشس هيلع
 ىسبيبقلابدارما نوكي نا لامحاب كد نع صلحت متن امزلا ثيح ىماؤرصم نواب الف
 امرلسو ريدع لا عد ريدا جئت !ناقو لاكتسال ا لملف توولا ال ككاو داصرألاا
 نبدا يا نق دضد |مهنعردل ا ىضرو سابع نلا ُثيد دح نمي ديعلا 2 قلومإ ررصو
 كراهلالا تمصلا دي دشنت و ماللارسكو ءلمملا واحلا ضب نكيلح ىمولو نلتاث دص

 صولا و دصرد يلءالواه سينغ نم علا رق دص مالسل اريبل عن اداسس ْ
 أ ى ]لا نوكسو رجم اءاخلا طب اه صرخ قلت ةرسحلا ثار انل الدب لصف ا نيعلإب
 | يراملالام اهتدالت تامهملا نيسما كاب اسوأ هنز ١ ::ىلااير تملك دلمقماد اًضلابو
 ا هلو رسم تلالدلا عطومو ضو ر علا نم ةضنعلاو بشذلا مالسلايليعر مج ملو
 ١ لدئاصوعو لفئر فو يسم نم لب 'ءضئ الو به ذ نم ىسيل ب اذس ا ثالأهب (ئيس ى

 5 د دح فق دص ركام لاه عل دب نركيكح ىمول و هلق نككتت ابل اة نيعفلا ذخا ىلع

 | دئسلابو ه افّعوطتلا ىلع ثلمح تفلط |اذا هَ دصلاو ريو تالف ةاكزلا دهرلاع
 لاف ىئثملا نب ريد ١ دبع يف اد انو ال فد دح لا ايس ١ دسع نب درا نحلا5



 ىض ار ىشا نيا رسنا دبعاب مهما نيبخختو هشلشملا ضب تمامعومعدائالاب فذ دح
 هبلعرملا لص ءلوسر هاا افلا تاويحلا ةاكزلا ذو ت ىلا ةضيرفلا هل بتكدنع هدل | ضد زد دصلار كلاب انا مث دح نع ردد اى ذر ككام نبا وه | تسال 1 هدبح تاةريصبلا
 دنع نايمراب نصانت تدب ف دص تنال رمو ىررمشلككا قل اظنل تبث اهب ماسو
 ني: اداضلاو لابو حملات ضاخلا تلب و نيئالثو سلا تهرشسعو سم لب الا م
 عج وهو ضاخخلاب ىحلت ا اهل نا ايما ناكب تيبمس ماعاهل قال يهد لب الا ئمىتنالا
 تملاب يل ادق دص دن اضاب ءؤحسش هنو بل وفم ا عبصنلاب تنب هلع مل ن اه؟دالولا
 تابارشع ةىحوملا نا لاحلا ف ل دع 5 دوجوم تسيل ض اذا ثدب نا! لاحلاو فا كسسيلو
 > اكرر اعرم كاملا يا رزص لبفت اين اذ انومل ىبصتنف دلت نا لاهم الن ىلا يهو ىثن كوبل
 ىعاسلاوهو م دصلا خا تن لادلاسكو ليهم اويوحتو مفاوضب قدصملا مطعو
 عراه ار دل اب دا او هو صل ا ةرقنلا عرس ةصف مهر د قير نمع 'ة اكزلا ذخاب يذلا
 هرلسع نكي مل ناذ لدإلا نمي نع بجرم ا ءاشملا دعصب ئثب اسس وا تتيلطا ثبح
 هنم لقي زر اذ سك وملعب ا لسع و ضو زوم ا ايهجو ىلع ض ان تدب ىلاملا با
س رعم نص مش سياواهلبصخت قلكبالو اهنم كمو لقا ناكاناد

 َْ بدم ئما نه و لو

 باولازنج م ترو افلا هؤاطعاو ىدصتم اع بجامبى سفن اوهام لىبق تهيج نم ةمجيرلا ل عرثل الدو محلا اياب د: ريظعم ىلاقدرملا ءادثس نام أب و تاق دصلا
 مد ايلد نصزمالاو َدمكمالا 2 ككو ف التخحال زها صّقشو ةراذ نبني ضل ناعذ ىلا ::قبدسلا لعب ام ىو ئطم ن اكد ذك ناكول دن ب4 كيجاو سكه اذكرو
 هلاكىكد ذم ::بجاول اوه كد ناكصتق شي الو بزب لنوم رادقع توافنلا عداشلا
 1 اوم 2ق لولا هبج او ثبرخكا ١ سدو تدزصب ثيرحلاا ده ةاورؤ برابلا متفلا و

 ىم نايم باد فرغم ا نيب ميال بابو انه ا ة اكل طللسسس فارطالا 2 كرم لالاق
 جنحول ل بابو مدل 5 اكزي تاب و ضاك# تدب ايو دص + هلع تاعلب ىم ناب وئطيلخ
 مسع: < ىلملا بحاص فاقو للا كرو ساابللاو ةكشلاو سلا و تمره مت دصلا
 اذ (وتاكرلا ظلدو | دول امجاد إو ىش انوع ايماني ثيب دح ئم أ ىطّقم دحاو دانس اب عضاوم
 0 د نكس رب انلا ف د والا .ءىلارخب 'اهوماَش دمح للان موو محام ئباو ياسلا
 "(سضسلابولا نعدرلع نب لك عا مساادت دح لاق يرصبلاءاشه نبا لوعذملا طول
 هّحد | لوميريع لررشسلا [ىنهر دع ملا ئصر سابع جال اق لاق عابد بأ نب اطنع نع
 طفغلرنضتب نون مشد باوح لوالد ئبمالل امتننىلمل مكسسو ,يلعس !ىلص
 تك اضالاب هبي اذ هدول اح لالب دعم دن هببل اواي يا نص ان اذ ىه دعبل ءطخ اسال عميس ماني ا مالسلا يع فاق ديطنحلا لبد ديعلا ء الصلص دّمل مهلا ىادمرسا
 *“ .| تامل نّتدصٍتب نا هرم او نهظفوف عئرلاعم هدانا بغن هبي سا ردن ىإلد
 قلجومارهندام ب نب رولح ىلاوري ذ ايلا ءلمب عيار يصسلا بوباراكناو قلن الا
 ةايزلا مدد "املا مالسملا ميلع همها دهبح نم ل تمجلا هعقداطمو ةدالّمد طردد
 بايلاايه ةنماممباوحو ناكل 2م صولا تح ناو حملع ل ننوهو دبالّملاو ناحلا مث دك
 ديشرملا ةانثملا يرعب قرعشم ند خمكيالبنتمل اب عع ع غب اب ذه هام
 نبا ىعرهرنعو ىدصررلاو ىئن وا و دما صو اربع نا ىه ماس نعي د هياكل مهاركب مج نيب فقالوا هربحلدي قرداغم ىلئشم او ىردجناو ءارلا دب دٌيفنوءاذل الع
 لاؤ نو زيجارلا اظل لثم ياولشم مسسوو ميلا عد ص ىببلا نع ايهنعرها قمع
 / ئتملا عما همها دبع يف! دا الا يكد دح كى أد براضد الا رسا دبع اب ندع شن دح

 وعلا ظ ١



 ىضمرراباب ا نا هن ده رتعررد ؛ىمر امش اهدجنا تمام ومع دا فالق” دحلاو +
 ماعد مالو رداسبو ميل اعرود اف صر! لوسي نمر قل شجمزلا بيكر عر ملا
 .:ةرصلا عرشك ل املا ةبشسنح هد اكل اهملار سكب عاج ئيبأد تمم هشالاث تذد لوا
 أسد لانا ون ثد دج النا امهنم دحاو لكم اف اهتلت ف دصم ا ئريشح و املام لتس
 مسي نالوفلا لف عئانت دقو لحال لوعفم زر الع بصند عيت و يدشن و عمجلا نم
 الو لصفة دصلا :ييكسخ ككد ص ايس لوشن الردوب نا لمح ى مباصم الا ى شو

, 

 :ْ كلام لاو ىف اشملا لاق تباعتدل الا قباسلا لبو اتلا هو عناب يع م دام ا 3
 ةأكرلا هيف تبجو ةاكس توجبرا ىهشم دحاو لكذ ةشدالكل افشل نوكين١# انعماطوملا
 ة اتساتبام نيطيلخلا كوك وا ةدحاو اكس الااهنه مهلك هيلع بج الح از وعمجن
 ةاسنلادحاو لكمجلع نوكيالىحاهتىورغيف هايس ثالع اهلدامهبلع نوكيو هاناكسو

 ئيب نول نا قم ئب عج العم :نييحرامتكلافو كاين باطاملا وصف ءدحاو
 هاى باج عب. الو ىتسس الذ اها اذاو ةاشند اًهاعمحاذ اذ ةأكم نوعيراايلجر
 ثالث نيعدر !نيعيراودصمااهف زن تاذ ة أكس نو لعو اكس يام )حدد وكي
 قدصن اءاح هاذ ةاكس نؤد أم لجل دوكب ن١ لوال !ئعم قسوبوناناقو هايتس
 مد ىحالو لوعدرارل نوكنوا 5 اكثر الذ برمز سع ىحاو لكل فولحا نيد و ئمي لاك
 داهم نيؤنل بة ع غن ب اذه 05 اكو يل اهلك ل وعد هن ىعترا
 ناسكرب اوه سواط فاقو د ىسل اب (مهنجب ناججإس امهئاذ ئطيبلخ نم
 ماع ذا لاومالا باتك و ديبيعوب امل صو امم حاير يبا نباوض أطعم وياهلا
 ن اطيلخلا مع ةيئنتىبلا سنع نم تقولين الد ةففن ىلع مالسطا بانل
 امرلم دحاو لكل ن كولو بم طصلا ال أمهلام عمعالف ارهلاوما هد دكتسم اهككفد

 ئايلخلا 1 بجياليرلا تايعسلائو ةاكسالف ةزيمس ةاكس ببشع
 دح اولكى لع بجيت ه انس نوعارا اذهلو اكس نوجبر ا نهل من ىحةاكز

 اند نيكي ملا دح لع بج المن ! هد صاحو :قيياح يب بف دماذهو ةائسن
 ال ةطلحاوس تعب ملاذ ةطلطح نكت ملوز بلع ببكب ناكل ا لثمالا كلم
 جسم اد اًيادر اوجل اةطلخ صتخم ىكا ع وجسلا تطل ىث اكسل اهربععاو
 ابو هللا وىعارلاو ماللا شن بلحلا عضومو مملا مطب جاركاو ىعرملاوب
 اضنالا تملا ب رملا نبع با دوال ابن رحل ارحل ١ نبع نب دبحت أني نحأ اق
 ىباو نيوم نا كامو ظفر اىل الو ميد ىاشخاو يدصررلاو ىلهعلا ءقتو
 هلو ىجاسلا لاو يوقلاب ىسيل ياسئلا لاتو حلاص ماجوباو دعمن
 ا عباطبإل ليقع ناقوس كام فق دو تيدر لا له نم نك مل نعض |

 | كمعءهاووو لكس نس دايحاذه هند ده ىلع هعجاد د مهن ا هك دجرتكا
 اورودوادون!هامر ثدرملا ريتك ابا نا مهنراب امك ءاطعا د١ تما
 ان ١يراهجل امل رج مل تلاد و يلع عب اي مل دن وك كن اذ هدشسسمءادمحا
 عوف ائبدح سلما ىع تبان ىع ريد اه ىمرل ةززحاو ةفام هلع نع درب امر كب
 تيل ردم ١ نبع نع ميه/ را يإ (ب مسمم نع سئارللا ةلاضن ارل عزحاف هد عريف
 :نضورلامل_د كور او مع نبا نع هرليعو جان ةيداتيع عرشلا يعىهنملا راقب د
 شعره !ئمر كن أب ١ انا هس دح ايش نا تمام انضب ١داروالا تكلا ة حام باد
 ن كامو ل سيبو ميل عرفنا ىدصررد ١ لوسر صرف يلا يكرصلا دلصبرو رل ثك
 خا [ذ'ٌقدصملا٠) بيرن دب وسلب امهتيب ناعحارسانراذ قطيلخ نس



 يطال اطلاخلا عجرب مث اف اه دحا لام نم هصج: ابحر ام نيطيلخلا دحا نم |

 راق /راخملا الشم نيلاملا ءىمجس نم هطل ام ل ا ئرصحر دقن مضت !بجاولا
 مجتاشم ثبرشسع |مهتم ل نا لذ معلاو قيل اد لع "ا ىقنملا كمت بوبحلاو
 امهدحال اههولو هيل شم م يع ايزنال ءاشس فصال ءاشس قصن ديف هطيلخولاع طيلخلا
 كثلثب جر دب املا بحاص نم ىبتبج اولا تت اشلا ىعاسلااذنحاذ بوس محال و دبام

 لكلا بر اس نع لاا تاع رق يللي نراسنملا بحاصو ةاض دق
 مدد لجوبا نع رذعردد !ىضد ةريرهوب او قندصملا رم ىبا لدالا ةاكن مح جا همن د

 سرايا تردد ازال لاقمااش انا أب هنا ةيدحد ا يع

 ككس ماسم نب ديلول !انئ دح لاق قد دملا هلا دمعات ىلع ا دحر :؟لشسلابو ه

 ىان دجملاث برع نجلا ديععانوالا ادت دحلات شدرتلا ماللاسكو نيسلا
 فىاكللا 5 دإب ملا نم كبري نب طع ع يمهل مام نب درجت ب |سرثس نبا داب
 0 عروللا ديعس بلا نع

 تبي نلا ةءكس له نم نك, ملد نيف دملاب ةماقال اع هعبابي يا عيه نع

 وول جدو همحب تملك جي ومال ل اءيلعرل لاتخ حفلا لبد ني واسع
 انه مايولا عيطتسسال دي دش قريهلا قع م ايلا يا اهناش نا يرق حسب ال كله 2

 دول اون ناب يريم اكن ىيامسلا طع ةر فنعم تناكايرلحاو ليللااال |
 ماهجلا ارو نم لئعاذ لاذ اهن اكن يدرا لب ايل ن لاق اناكز ابرتف دص يدق لبا

 فعلا ضر يدون تنكاذا لاق من انو ن دملاو يررولا ابو نم يا نامهموةدحوم

 كرتبىلمهلا نأذ ناكمدجن اون تثكولو ككمب 2 مقت نا يلاسالف كلامو كيفن هن
 ملدولقسملاو بررياوا لس فا[ بار نم كصتدي نل يا ةّيدوفلا 20
 ميشا ؟ :أنتملا وكس كرد هربا مل 00١ 0 ال ىل لاب همنا ابكت

 فراولاو مسو ةبهلار بدالاو عملا ةءراضينا هبجزح اثير حلا ذهو كريلا سم
 ثفلن نم دك مح عد اب «ميسلاو تئيببلا ءياسشلاود اهنا هد وادوباد
 1١ ف امالي ودت نع نم كلب لص هو دص فرب صا تسب نر دص 0 لنع
 تسبيلو تالب ل ىلعم صن ضخ ثنب نلولشلاب رطيصرب فالف نضام تدب

 دبعيبادازوالاب يا ندحلاقرس دبع سدي ادن دح لاك دنس بو تو دنع
 نضر امانا ةنلتلاضد ناش اكن ا د ازدالاب ئكثدحل اف ئئمل ا نبرسا
 مدنا مهائلادق زيطدردرأ بتكرزعرددا نكرر كاب | عنان دح منعم هلا

 لع دنملا اهكدص ليالا م هيلع تاعلب نم اهيره سو ميلا عريد ىمصمل و سرر
 *دنع تمسيلو سمانا ه: تنعطو ناتسم درا اهيل ىلا تريم الانل اى ميما عاش

 اهل نلاةددشل !فاقلا كفوو هملا اجلا تح ٠ دس عىر لاهل داولا ةعدنح

 لست |هئاذ هلود كولب صوه يذلا !دتبجت ا بخو تجدارلا د تلعطو ئيدس تالث
 ارضيب ليال عرمسنخ رع شبجزم ا 5 اهلا ةفصب نإ اشم اررعم لع ىئئمملامنم
 ْ تم ضف أ يضرد (رورسعو ا رريكسام ةلاذ نكي كارل ايسبتشسان اقدم

 كرا يولعم كدا خو وسمح ف نال دبل سرؤل ذن نصا! امهم لكو ةرقنملا

 رانا وزد نودوفاومل ةلكعمالاو ةلسصز, ءالازن كيد نالتخ ال ريول الب دكت برك

 اننعانكلا ةدتع تنبماو كم1 ك5 ل دص ٠ع ثنعلب نمو لص 2 عاصلاك

 6 ىجماسلا ياداصلا نيب قدصم ا ميطنو تعمل نس لقد اهناذ تعمل

 تنل مالا «رثع تسيلو ةفاحلا د دص 64 لمع ثعلب سو ئباثيبزاامهرد سرربع



 ككأ اء اىهو دب دشلا|ب ف دصملا ىطجلد كومل تدب منملبهَ اهنافرثنا نومل
 ريل غلا عتب بصسب نىمل تدب مّ دص تنئلب سو اشرد بري دعو ا ناش
 تئفحلا هنم لقلت اهناذ فاح هدنع و ةشل اشلون: ثتلعطو ناعشس اهل ئل الو
 تفلب صو يت انس دا اممرد نتبع وعاسلاىهفىيؤذتل اب قدصم ا مطعبو
 اهل ئلاإوهو ضاخم تش ه دنع هدنع تسمببلو بضند نوما تب رم دص
 امحمد يا ىط عدو ضاخك تدب منم لشفت اهناذ ةيئاشل !2تنعطو هس

 امرد اهيريبعو !فياشس تبترم لكرزبج نارزد كل ًامكسوا امهر د ابن شع قدصملا

 نّتاشلا كر ايحلاو ميلي لح | ىس ىلا هدوذد دنع ُيحاولا ص د وعصلاو لول اناوحو
 مسالا لكلاب ل مزن ل اوي وعضلا كيو ابعاسو ا كلام ناك نس ابرغخال مهاردلاو
 ضرعلا باب يهدمفأ دار محيراامدنب سيلو ىش !كثبن دح عم فزع ثب دحلاانهو

 ه دعو هدللع تسيل و ضاخ تدمج رو دص كتاولب صو ايبرشم ارك هظنل د ة اكل او
 بكم مل اداذ نيد اهتسسو مجرد نيرتدع ق دصم اميطعل و ثملبقت اهزد اذ هبل تنب

 كدر عموسبلو رزم ل .يقيدن اذ نمل ىب' 5دلمعو اههجحو ىلع ىماخ تنب هدنع |
 بابلا ثب دحولخ ناهزالا نر سّشلت 2 من داعرلم نكد 2 فرح ليد اذه دن ذحو

 هنعيلاطلا ويلرخا عضوم ءن تر دحلا )صا ركود اذشكا هامر اكد جملا حضوم ىسع
 مهاور ا دنعالا هن تي امك ادأم شنو سيدملانباو ديسير نبال هعزعامم لك دنع سدو
 انث دح لاق دنسل بوو منخل |: طرز هك _ دع حباب ىنيعملاوقفوملا
 لاق ادع فاد ازوالاب ىقذدحي لاذ كراضدالا ىدما ندرمد (دبع ننديك
 هنن نصر اشنا ةدبح نا نش نب اريدلا دبع نب ءم ام اصب ! دارضال اي دح
 امل ب اتكا اوه سضالايا ول بيك لعمعد ؛ صد نيدصلا رباب [نارث دخ منع
 مهد | ىلخرول ال وسر ضرك قل ا دق دصل ارنضدرف هش يا رنطب رف ببرصلا لا مهحو

 داد يببالو نطعلا قىجب أهيب ددارما لاو منا نضرفت نامل ىلع ماو مييلع |
 السل يلع ماو سر هير د ئاريؤلو ىل والا تلجلا نم ل دب تلال نان ديو يد ىلا 1

 مق ضر ىنعموا ميل عرس انما لمحو ميل اعد مب الميبلا ضزلا فسص او ار ئيلسناب يا
 لهن لج ماسو ميل عرسد الص يابو لارجالا لجسم ع ناقل صخب باجيبالا تال
 نيدماسلب ! نم ةاكْرلا ل يبس نمد يا ناسلا مطب (يائيس نمذ سانحالاو عاطالا
 سيخ سشيدحلا هن ةرركذملا ةيديكلا ىلع اهطعبلذ اههجوىلعابزوك لاح
 تسسلا 9 ةزييعملا ءلصبم دل ىلع !هيب از ى' امه وذ لكس نمو هموت ليل بدهن
 ف دصللا اذهل 5 الا نم امكن طعب الليد بحاول اىلع دبازلا طعن الذ ددعلاوا
 يلوتيد ذئينيحو مّتعاط تطقس هتن ابنح ترمظ (ذاو دل املا قوت مبلطب ن اخ مادال
 اهزخا يضل هرضدرفلا ةيويك تايب عر كيرحا عاس ميطخلو ا هجارخا
 ايثورا فذ تهتز لباملا ص عير يبعد عيدا 2 لاو مهلاوما بلاغ ارزماللنالا اك ءادبو
 ادكربملااربخوستاكئمر دوم ا! د تجملاب قاعي مغلا نم تن شعو حبسا تددانق ك١
 زكسلانب!دياٍور ه2: طفسو لبالا نم سيح لكل جال! لملعتلل ص ئملكف قاسى هيذلا
 نم باوصاك مسئاببع رض لال انو مهصيعل روصو مف الع ت]خادلا نم تلك

 تنم مغلاف امل اسد ا ىلعو نصي عجللا/ نابيبلل سو خغل ا نمارّن اك هانعمم اهنستا
 دعاس كج اما تاكزل اذ بصشما نابي د.ارملا نالم ثلا مده انناو نمرتدصو عبدا 2: عربخ
 | ملا تخلب [ذاذ وش كى إذ | بستتل اه تلاسلارن المها يي سقت ناد باصنما
 | ديككيل ئشالاب دو ىلن ١ ضاخم تندد اهييضف نين الث و سنمخ يلة شدعو اسخح



 ىف
 * انك ل نيملاراخلا ةداعاب

 ةاكادملا جسور يدلاو مطنخ
 سي دءابرتعاس غنم ىر#

 برقث نيوراىلا ةداعاب من“ :

 ها ا 2لدشانا
 يماقلا2 اى لازما لاو

 ك اىيدوشرجكل ىبلا ىو
 ءائكرل ازا ؟ىكسلاو هصخت

 نئاجنرأو ىسحلا نين الشم أن ملدا تغلب اد اذ ف ذاب تعمسو عب تباملاقي

 تسلا ئيعئر اوأتمس ملدا تئلب [ذاذ دلت نا اررمالنا ىتن ا وبل تعب اهبنمف
 فاش نأ توكس ١ ةوحل هلو ماعم عم تليف ءاطلا تف لجلا ثق _ورام هدحاه فك
 ءبع ديحاه فد ناورسسو سم ىلا نبش سوة دهاإو هلبا ثعلب اذ اذ لكيلا
 غر رتطئس ١يا اه انسسا مدقم تع دحاهد ال كاد ثيمس ترعجلاو محلا تفد
 ثوب اننن نبى سنهللا نيس واشس وجن ملي ١ تحلب اذا ة اكئلا نانسا تباغ
 مكذذ ميلع مالكلا مل /دب 6 امنلا لصالا نم ن ذح ددعلا ناو ئع ةدابرب
 | داى رض اير ىحا كشو ا ديرما لع هبسيل ىع ةلظفلب قاد ثامر ضب

 ثني ئعدرا لك ثا دعاصو ةدحاز ةبامو سرايدع ل علب ا|ثداناداذ للا
 بجحاوو ةوحر نوبل اتدب نبذ الث دب ام بجاد ةقح نسج ]ك ثنو تامل
 سيلك بالا عرص عبور الارعم نكي مل نموا: و ناتقحو نول تدب نيعبراو دبام
 لبالا صاسخ تغلب اذاف عوطتيو عستب نا ياام امكبد ناالا تق دص اهند
 اواو ال اهتمعار ياأيرتع اس2 معلا ق دص 2: مالسلا ىلع نطو ةاكس اهبيفش
 عطل مكحون ل دبملامابملا « ذاعاب منخل نم ل بدخ اكشرملا تس هل هلاق اى اهتمباس عنو
 دعاس /ءادنب ا ليف ولنا نم تل الدل 2: قوق !١ دهم ىئس نعل اًقاطم و: تسحب الف
 عرينع ل الد و فولحتملاب دوصقمل اىإ ع ل دبل ا تل الد نال تبع اسملا مخل !عيوإ علا
 ايوةالخدم ىسنملا ذه ه. موسلا نارا ةراكسا راجل ا راركت هنو موهافملاب هيلع
 يّتدللاو لحل خنع تاك اداىهتنارّقملاو لبالا ىسنح زن الخ يلع سائبالصاد
 تلخدو ةئساهل نانصؤ دبح ةاكس ايزناك ف راسو نيزرعملا ئيحنرا تحلب اذا
 مكلاثل ١2 ثلخدو راك اهل لوم ئرذش واميشس تتسلق و تس اكلا#
 داناذاثوربخؤا انو دص  وادكيمو لرنعما نت ريخ عقر ا اكسو كنس لدوو

 اًالتيلا نحاوولو ئّد امل مغ تندان !ذاف م ايكيا دشالاوا هيبربخلا
6 

ار لذ ىلع هينع تدائاداك ةاكسن الك ع هبمش كلى الث اهبفقند
 ا تد

 دن امس هنو هايس مياعبرا ىفف ,ةأبكمس ةئاملك ىف افيو داليحا
 ناكر يعن ةصخان ليجلا ياس تن اك [ذاذ[:ن[هو تمس تب احس بو
 دب ارعا انآ نيجبر ان بع ىه ينل ١ ةأدس دؤص ةدحاو ة امس ئعيرا نم

 ةاشلا ضوكعم نصرلا !نف ةاكديائالرناب عايصملا2 »بقعتو جقنتلا و
 لحل ارنع ن 613 !ياهصقانل ل وفم ريال ع بوصنم ةلحاو اماد [سنع
 اذ !يىلوال ؛ةيرطبو اهو يلعن أاكز الذ ىجعيرا نم ٌةدحاو صنت تو اسس

 هدحاوو ةصفالد لوععم انت وكي ن!لّمتكو ككد ىلع !(دب اذ تصقن
 هصفاثلا يا اهبف سيلف ىهتن اءيلع ٌةلالولل فو ذحرمملاو اهل فصو
 نم هر دى ام يو وطي نااهيئاكي ناالا دق دص تجبرال ا ىع

 ةبعلاىخك ىاولا نع ضوغءاهبلام قريولا ُداَملا نيفختو ءاراإس كب ةقرلا
 يثعدازامو عهارد دسم ولا عبر امجرزعو تت هرطم !ةيصطلا تعولاو
 ”ىد الف صقم اهل هؤينحول ا ل ارو وركمع مير بكد مب ايكات ثيذ امل
 رد نكديحر روك عصف اههرد ئيبرا علب يح هراناي يرحل امر كيم

 اهيدىيلف دامو عييعسسالا ميلا يا نكل مل نأذ يدير !لكدناذكو دحاو

 رئي
 ع



 ا ]ذا مىل ئيدشنلا , : سكرت ناك د امنا يواجا ذاداسحملاو ئباملالمم ندع اد الرسبعتلاو باصنلا مدعلوتنبب

 جزاها هتان لأ نم ىمتل امين دصالاب اع دبب كوعسنل اكد ولالا نايل اد تاطصاا/دوعلاب
 7و نيبعتسل ارك اناو لكذل | بو :ىرص قررلا م قاد ىف فود |ىاق نسل نييضتسلا كرز دل ربح: ص عدولاو مباني
 |ة كسه ى عوطتم نا نايعال اذ يم ارعالا ثيب دحول ل فكان و اهنراشيب نال
 يكءاهلا مِن دمر ه ةضورفملا د دمحلا هن ذخ دال ئلونكل ا طع دعوا
 تلمهملاداصلا طخ: ف دصملا ءاديس امالا ىسنت الق نئرلا ٍمَِيراوغ ثاذالدءارلا

 كاّو سا ديع نس دوج انثى لأ5 ددسلابو هتملش قملا صطوشبكم ديدتتو
 ثا همنا دمع نب هم أع ىضداردالاب كد دح- لاك شمل نب رد ١ يسع ىلإ ىنت دح
 تاارل تيّركرزعربلا ىصد ٌيدصلا كن ايان اش دحر نع ساىصب هدسجاشا |

 حجب (ياميسمدو ميل عدلا ىلسع مل وسير مهد ارم ا كلا يق دصلا قويمشملتلو
 نيل! تنير وع ثاذ الى ارز انسسا تطّقس ىلا ةررربكا نمره ٌءدصورطم لاى دصلا ::
 ىوهلاضلابو هرتعو نيبرغل لماتبب رهو عيبلا ه2 ميد زب اه جرريعم ىاياولا دجنقلاو
 خقلا لهو كرست الو لجرل عرس شب مالا ةربؤص نخودالا ذكو طسولا سي رم ةطسؤبم :ضييرم كت رارحلا تاذو تاببرهلانمارزتم نمالا ىدلاف
 ضم كاملا ليك وهي نل تاو دصلا دنا ثوحت لادإا سكو داصل نيفختب | اق دصللا ةاشس مالا نىذافنل مم ثربتلا ومن الو ىلاقن كوخ ولا سوصختدا
 أمل حارا شسس الاخ نكنبيحو مهلرج سكود ن١ يلا هد اهتج ايدول ناب ت اوكرلا
 هن ايدعو سنع يملا وا توبلا | نيا نوب ىخن ةروكر لاو روعلاهممرهلا صد
 / | لبالا نم ىيرسعو ىسنمج نو دامد هايشللا نمركذلاو ىماالا ىدب ىؤلق دمع ليالا م |

 رسما ب ج.ز>و سد انوللف قمل كالا هند نياوجلا ع ىصشلإر كيلا نم ننال ةنعيبتلاو
 جار عمو ٌيطسسيلاو ا نضلرمو حاصتملا ةميتساملا تيسفن اولو ٌتريحالا بيبع
 ن | اايند ءهجد ل ةمدو ص اص ايرفصد د حام ايرفصن ةأكس يعير تف طستملاب ةعبعم
 اب دوهو :ضيرم ىضدو ٌءيبىه نضد :ىقب بك نخو ر انب د ضدرم لكد
 مل ان كنبسرشلالا نا غب كذاك ابمجم ابرفقصتو اهل س يرقص ن اكولاذكو قصدو
 آصلاو تئد اواداص , أملا تلدن اذ قدصتملا «اق د دصملا دانك دب دلوع رج هبا
 نضالاوسمتلا نوي الوالص |رأرع تاذالو "مره دخؤو و نكنبح  بدحلاسٍدقنو
 رحل نايتس الاف خكنيحو هدرارضا هانم مين هذا ىف ميلا اجاتح طبولكل كمل

 نا ١ ىعو ردو ىلا به نمو مهو اوإس كاملا قيام هن خرككا هلا مي ل دكسد او سبتتلاب |
 03 نمملاىلو نصت لا بدلا متفب يو دضنلا 2 ثانعلا حا دع ع عاب < | ماد حب ةربؤصلا ال طييحملا خا ىعاسنلا معرب ناالا عرببعملا منخول كلل دمع

 تلا ؛نع لاص يلإ ىع تنإبرهزلا زن ياه ذل ارلصو ام دعس ؛ثيذل لاق وليىكلل ح تلخ» مند ليا ب نايل زالاد | يرهزلا بايرتسزبلا وع رح يبا بابه بجتس اياك أى عفان نب محل تاملاوسا رام !نكاررلع تن اذارلزف | ان دسح لاق دتسلابر ع فونعو قلعا حججلاو خيانمل ان تلذح دول ىحاهبلع ثن أذا : م
 ايش نا نع صمربم!ىمهفلا دلاخ نب نمشترلا دبعد المالاب دن دح لات
 دوعسدم اس ٌميثع ربى ل دال ار يوص كيرزع ريد ابر مدل نبع ند رولا نر يعادي هزلا
 ةمسصق تبرر نكردلانع/ وب دصلا سكول ١لأت لاق منعرردلا ئصم ةريرهابانا
 | ضان انانع ف يعنمىل سداد 5 اكرل لوا 2 قياس ان طكررلا ىقنام اتت :باطلحلا ثا
 ت الع دلال د ءنو اررعنم )ع مثلت اعل ميل عرررد !ىلبصر لا ل ىسير مل ااهتو دوب
 عبط ومر هر ئسون يإ او ىف اين اكبر أ أبه نمو مو دصلا ب ص ئةدوحامانعلا

 هين ائلا لت موكاكلا#
 م



 يي

 : ١ ايركلم نيهبراولاع
 ىاال | يئس معلا ثن اك[ ذاو هلو دملا 2 كلم لاقو معلا راغص ١ نكمابراوحولاع ىنبب
 ةعدج معلا ىف اهم يزجيام ىرتشيب اد ا اهبر ىلع اركان الضن لبالا هال يجاجيؤبلا

 لىخسل اد دعإرع وعل امهرنبع عرصالو اهينسال مقلط اغص كالو ليجاعهلاو نالصفلا هك
 ايإ ووضيزحاألا مب اهرلا لسل دب ئئعل ايمن ا عقببدصلا لك خرا اد اهتمخحات الو مهبلع
 ىلو اّمح عنمعرم لاو قيبدصلا ناكوأت كسل هلا الا هلا امهبذ ناكولك ةمزلالملا احا لص سمل اردد ارو ىلعإلا لع خدالإن ارريتت ل اعل ا مند 5 اكزءالل اقعلاوال اقع
 "ةََق دصلا 2 'سانلا مس اركن هون ال تيبىننلاب ع __كثالازه هد نيتم مهلا هذ اىعنم ءالوهو ىبعتم لاتقل بككردا اليلق ىعباذ ادعداالاقع

 ان دحلان ترجم اسك ةضكلا ءأتلملا وكسو ئئولا ةفدوشيعلا ان ورصم ةدحوكلا
 'ارلا تفي مس املاانحب موراتت دهحلاقه ءاا ل ىويازلا طب عبر ني دن

 ديعم يبا نع بص ارب اردلا دمع ابن يتج ئعى لما يومالا مم ١س لسبع | مس ١ ندع
 ثا[ منعسلاىصرسابعب ا نعّيريملالاذلاو ءاذلاو كوملاب نف أن مملاولرنا محب
 نعلا نرنيلا له اىلعايلاو هنع رد ئصراذ أعم ثجلا(اسبو ميل عمم !ىكصرعب ال ىنسير

 عدو مزيج ىدهتطبو مالسسالا لباس و نإاولا ميطعب جادولا ءيع لبق شلع نئسس
 لادللا تفي مدقت لئالاق نعلاولا نهيمشلال و ْنِعلا له ١لاع نم ثاق دصملا
 ىلعدل ميت لاقو ليغالاو ةاروتل !باتكرمها مّردىل عاهسلب مدد عباضم

 ةدبعود نيكعرشملا لاهج ةبط اني مهتطاخ تسيلذ اعله ا مهنالمهد مانتهال
 عثرو ناي زباىلع لوا بصش مولا دال ملا ع ا ا

 اودحوينايلاالعل اب لضفل !كيابر لوس اا تفرعم ياا يسار اىلع هدابع
 ملاارورعاذاف هلوق "'بوبو نودبعيلالا سشالاوهرحلاتئلحلامو ىلاقد لات رسا

 تود هبال بادكا لها نال ع ليلد مهو هرينع نعيمه وملالا ىننو ديحؤملاب
 اولعذ ذاذ مهدليل د مهموب 2تاولص سل مهبل ع نصزو دق مهلا نا مت بح أو معلا
 ارق اعوزبو مهلاوم ١ نم ننهوت ةاكزم مهيلع ضرع ردد ؛ نا مهررخ ا ءالصملا
 فصوب مهبل عد وعدن او 5 اكزلا لقت مئكب الف دلبل اله اول عررضلا دوع لمي
 مالاوما ةاكزم مهتم نخ كاس ع بادر ديالو دافلامنخ اهباوعاطا اذ اذ ميمالسا
 أما لام ابر دنع ةزيزعل اي هو ةيهركع مح س اذلا لارا باركر ذهابا ف قدو

 كهف ةةدجوملا دب دشن و ءارل مجاب ىوا لكاللل ثزمسم يا لوكا امزنوكر ابتعاب
 هايف امكنلا نال اهب دالو سام بع ئسمخ ىلا يرهذالا لاو و قيال د ددرعل ١

 «* ضباب اذهو لكذب اونو ناالا ايئْشالا لاهم ذاع الا! بسانب الفارقفلا
 لاقبنا دبس هيب اركناو صور عمى دصرلبالا سذو ذ نسخ نود اهو سبل يسرتتلاب
 2 طلغو دحاولا ٌقلطني دو ذلا كايرب من اكو بؤ سل اًمبالامكدود نسحلا

 ةفللا لها من ص (يبيرعلا نسرعاهسو ميصضل اثب نحلا 2 ظ فلل اذه عويكملا كلو
 عجوس ا يوجد لك عمسيسكت عمج نكي نا عطسعلا ةكد الك مل بوم سايل مخ

 | ىشدال وو ةويياحول اتا: وه زملاة ميوأهنمرابكلا غامر قملاو لالا و تينشوا

 | سكك اطسب ني تيما اني دحلات نسل ابو 0 ناكؤنص ىاعرم مهلاوماىسياتش يا



 ن انما اذلف دطملاو عمجلاو ثاوملاوروكذملا ف عدد لاو ليلَم ثيدحلا ذه باك
 انسيخالا3 ىسيبللا فسوب نب مينا ديعاتت دحح لاق دكئسلابو 6 ميلا سمح
 هديحملا ثبسن (يإذ املا ةعص ص لا نب نجلا دبع نب ددص نع ماما كلام
 دنع ىسرعلا دبع ارب د زنا نررعم اد كلام دب ايران عثداكه ديحملا هدبح ب سنو
 مرابخالاو نحسلا دير عم 2 ىيهيبلا هاوروّدو دعص فا ا مهلا دبمع. ئب نما
 :ىصعصيإ نب !ننجرلا دبع نب رملا درع نبا درك نع لاما: يحال اذ ىذ انكملا نع |

 دمحت نع ئهببلا لقت و ملا دبع هيد ا نع ه دبل ى جلا ديعو هيبالا« رع بسنذ
 ىسفلا كهل ىم تيد ىجلا اذه عمسا ذمه ئةصعص يباب نك نا لهذلاىكي ىب ا

 تكيلولا نع م اسنا ىلا نع هدد ةبوهار نب اوس ءامر دن ىهتنا
 هأمر و ديعس ىلا نع اره الك مّض اس ا دابعو يجب نبهرع نع اذنه ىو نع ريدكاسا
 درسوا ىع بلا نعيد سدر ىع كلام ىرعىنذ ا دسملا ىع سلا ءفر عمان هسيبلا
 ةممد نود اىد ىسللاو ماسو ميل سلا فصرعل أل | وسير نأ منع انصر يرذخحلا

 ٌرضفلا للا سسكب رولا صر اى ن اوأ نسمح نود | ميو بيلو هذ دصٍشل انموسوا |
 ٌتيملاو ء جملا عضوم نمو تف دص لبالاءىمدوذ سن نو داىد ىسبلو هقدص
 اذالخ ةربوكذملان ايعالا ذه نمربد املا هذه نودامي ةكُزلا طومسولع ليد
 هلوتب لل دلساو ءنصرّتكو حلق لكن ةاكنل اقعد ثدملا تاك 2ن ةؤينح ال
 سول اوصن ديل ادوا عخنبقساميدورشعلااهسلا تفس بد و هيلع ساىلص
 ناب ةيزكاردك تايب ثيبدحلا صر وصقل ا ناب بسجارىئآلاو لبلقل اتنماعاذضو
 :ءاكر ياجيا هع __دع__ عباد و ديعلا_ويقد نبارملا منصهتلا
 تلا نجر! دبعديمحىنا لا ةىىفن الا رككلل ةروقابو قب هدحاو سنج مسرعا
 امنرالها ندرعال ملاسوريلع يصون ارمات ليلا ور ملصوأم رنعرملا يفر
 يحج نيزعالىيا بر دصمز ءايع بصن ردد او اج لعان عير لبحر ردن اءاجاتم ادنع
 نعر د بالو ثبوصواولا نبيخت و 'هموعندم يرسم اخي _راوخحاهل عركبب كلا لعد
 هنهلعاودولت نا سنيالىا ىننالذ وعلا ىو ةرمه : داب نذرعاإإممشتلا
 مبلل ضيرا وج لاّقدو يراؤل لاق اهبلع مكآراو ثمنا مىب اهب مكر عان لاخلا
 يبالو تا وص + وعفز» يا نوٌراَتج لان سداثو تريجملاءانحلابراوح لبن لنوم“
 ملداعإع ديالا هذهرد ىدسل انعم أح ىانباو امر زيا داجاكهئاوصا ثقولا
 ارو: دياغلإ | يثكت هريسفب ريب نا ناطلا عرإشم حقي تيرعإاع دى فر دنع
 ناولس ىنعالا أني دح لاو صفح يلاادث دح لاق ثانع نب صمح م عانت دح
 الا نيرككي و ءلمهم لا نيعلا نوكسو ميم ا تعب نير وسد نيدر وردم لا ع ابلهمهربا
 ىزلاىلا تببهتتن لاق منعرسل اؤكد يبا نع | نوصم نيبال مكسب دبوسو
 ىسنن يزيل ارمهلا ول[ 5 ماسو يل عردلا ىلص ينبملا ئه ريلا تيهشن امد يءالو
 هب لح يذلا ظفلل دولا طسطي مل نلح [ركوا ريعملا ال ينل او لاق ىأ هدب,
 د وليل !تيهتل ا دود ةنريمدلا ونا عافلا ءالجح نب اظفاحلا لودد مالسلا ميلع
 رملعلب هاظر زعرور عل ال وقم ريلا كيهتن !١لوق ناو نلاحلا هوم دن ين الع
 مذ يلإئغرررعم اع ملسم باور قحبسام عم كك ذ>- صسوبو ملف قجسسد
 لات الامل بعكل ]ط2 نسل ابجوهو ماسو ريل عر دل اى صمد !ل وسر لا ثيبهتنا
 لامر د ىإ نعرررعملا نع يزمسزرلا تِبامرو ثيندملا ءيعكلا بروي ردنخالا مه
 البوم فذ لاق ةيعلا[ ل طن 2: سما ابجوهو ماسعو ,يلعرمل لصيد (لوسرىلا ثبج



 اهريخر سو أيرمسا بجاوا اهمسارإر ا عتب 75 دب نث اربح بحا :

 ئىلل !بهرو ثرورسحال | مهن ريما ىلسص عاد وسر ىلا سببج لا قذ
 اهّمح يدىدالم : اممدوالبامل نولي لحر نم اص *دسب_ىسفن ىذزلاو لاك

 مرعساو نولت ام نعا اهيدركلاح مايل ١ مود قررهلا مطد اهب ىااالا اهتاكن يا
 فخ عمج ارد اماخاب اهنم فافحالا تاودن ه ئاطنت قل اسلا بوصدم اج ع طع
 ىلع يباع مسكلك ةيريمطلا اذ انام رن ترمرّقلا تاود' تفتو ءاطلإرسلب مىدجنتو
 كيدحؤ ورقبلاو نعل قلظلاو ىيلل تولد لبالل ىذأ او لكل اىل عال ل رجلا ندع
 تن اءامرزح !اهبحاصيلع مغلق ات ةامئرا عنام غم ا باب ءنقباسلا ةريرره لإ
 .بادقتل او ثيدحلا اهب مرمي «ىطنتو اي قاللطاب هواطن ايرقحاهيد طعب ملاذا
 ام نع باجي بم بملا ننال ايركد' يذلا تددلا تاودو ئافخالا تاوذب
 لوو نم ىسحاوهو ارزق اذحاي هواطتر يل او لبالا 2 لّيح هدا نم رك شتا
 ياقلاباجاو حالا عضوي امهنمدحاو نا عل جبوهو امد الظإب تي اور ون مهصمب
 هنال ايزيورتب :ىطملاو هلوقبد دردلحالا ىلع اههده' بلع ائىيجا امك هاب ضايع
 اذان ىلكب العا بيلغتل اف توزغلا ماقم موهبىثسالو اهل هبوزمال ل بالا نال اكشس ١ ا/

 هيلع تةراَه ااا تبرم يايازلاو مجلاب تبلد اجارلكن ابر اقدم نابتس دبحو
 لجرلا ىلع يبطل اد كووفملل ايلبم ثدرعءار مطب اهالوا

 فاعمىهف يا

 انما رمل ا دبع نلإ وه سلي هاور باسحلا عىغب نا ىلا سال !ىيب ضنقب ىدح ني نب
 سس رزع رهاىون ره ا خاص يبا نعمل سمر ل صوامع جرن الا
 فذ يلا تيدي اورا هن هش اوم!ذ هب نلوملا دارو ىريلع س صولا
 ةقباطمو حجفلا هلام مزيد ادم وام عيبمجح هنن اي ىتسم نكي ىحلا ناالرقمل اركد
 سبل !'5 اكن دوب مث عرمم دييعول ينعي تي ىحلا نا ّةييج نم ةمهجتتلل ثيددحلا
 ئلوملا ملا يللا ملي وو يطع ديد حص سيططاركذب ىو اراك بوحوىلع ل ديو
 «ذمرلا بقورو هوس ل عىشس هل عقب ملرب وك (ياصسب قلنعتي امايثس
 . مررماو ملال ميل عرس صينبلا ىنكعي ذ أعم نع كالا وكو منمسحو

 مم موو ثيبدحلا هن

 2ئدمقو ماصناو ذاعم تي دح .

 'رْيَحس رلام حيبملاو هدوهاومكيد فلم يلا مل سح م اواذاعمّىلب افوسمءال

 بصب مهلا ملاوم
 يللا لاق نكل

 والافا هريعو ال اوه بوك نا ىذجنييدر يملا رع ثمر م لانال نيسحا ل نلت ارو
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 ةستع ءانثموا نكس ةزهام دج هو اهكذد ةدموأ ا سلب ث له أجري وا
 .ئصندا دو دم احل هو ايما بمموه لضو ةحوتغموا ٌئموضم الا لهو
 ف لقنذ ضراوا نادتسج داريا ة [مهادا نلربك مس اوه لهو ثرصنم
 ف تدار ىذلاو ىهتن ا تاذل تاع هذ هن لابررصقل او دملا عمار ضوءارلا مجفو اهسكو: دحوم ا خف رقالا نبا ةياهزد ىعىبعل اهعبتاو يرابلا جد
 سملاو ارركشنو امهيق دم اواي ودإلا حشو اهسكو ءابلا جند اجرب, اهنلا
 رض ميابصملا ىف نعرإقن ام زدراعملا تع _ايضايع_معقاقلا _ احر دّسو ءابل اسكجم اممتو زل ا تفسد ,الاع ءأبلا جفن هأنب ور ضايع ىضاقل اذ انو دس > نولتف اذه ىلع ىرمظفلب كك نذكىببطلا منع[ قى نو زغش امررلع ورد ور هضن اذه
 طحلرييسنو نر ا وس تيم بصنل '2اهكتذو حنما 2 ءارلا
 مزج ؛اطخا ىقخ بارعالا ماما ديم تلاوةارلا حير نم مىضععت لاذ رك ىلسصالا

 اهراباباعذن 0 مت يل
 له او شب دملاب تىلط يال تناك درا مسا حاربلا نم ىل بج اجيد ف اهصلا لاق عريب مس !ىسيلو هلومس طباح رابع انو اجرب ميه يذلا نانتسملا ا
 ىمسب عانسبلا وا ثكمالا اف كلو نيد (ئانز الو عماللا ةخلات_رسوماقلا#“ هولعو ميد دلك ر اب "نير أيزا توبسسكت اجريي نول وعبو دوفعمب كيدحلا
 احرد ,ىللك ا نه هك ممالك نم ميصخل ينل او قسم اربد ىلاربجملا مساب
 دجوملا دعا نك املا ؟ل !مماه خا ي ىتفنو ناكحسا ءارلا محو ةدحوخاسط
 ىرصقم دنهيكى يم ذهب اذ نال (ههرصعرتعو اذ و صم اه د مو“ اداهلادناو
 اورويف مره ببر الر وصمم مسا اهن 'لطعصتلا عم أينم ناك اًمدسىهنف
 ,يمللارزا ىجابلا لان لبد ,وصّو ملا و دو دمملا نم اهرناس ىلع ءلرلاو ةدجوملا جتك اهنم يري ] بشل يم او كشك لاو اب اؤصمل | بوصو س وصار باسمك
 ١م ضعت نمد توج اماوقفنت ىتح رجلا ىولاو دجرلا يذلارعن ساول انت نوال لارعوه يذلا سل ا يف حاوجانت نك ىا شيلان ل :كببالا هذه ثلزلا 1 املك رتعرد قمرا لاق قداسلا رجل رجلاب تبطاجرس نى! اهيضوأسم نم (ىلات ب شيبو ايرلخيب هبل عردل | طمكررلا لىسر هن اكورزص سب ف هتلب اقم يا يوبشملا ىسملا ل قت سم احب, يا تذ اكو ىسظوم دي ىلع
 عع اط و2 عن نمل اذ ضانلا تن واعم 2 اجلا ل دمك ميتعو هيعئاموا لاملا نم ثوتح
 هيلع يل !صررت !لومزمىلا هحعررد نير لولا ماك لمهسس ةنايرعكل فردا
 اوتعس ىحرملااولأشت عىل لوفد ىلا و كراش محلا غن اريل ١ ومبر اب ل اعف ملاسو
 ًأهربوجرا مدد د نص أهباد نا ا عفر احد عرلا ىلاوم ابحاث او نوبخحام
 0 انيد[رالا ب لت_رسوماّقلا لاق انه غرم مع لدو لهك جملا دوكسو ةدحوملا 27 00 ل عرول !ىلصرملا لومسر ىلا لات ذ اسبح أ لوح ثياب نإب ميوصت مينذ ىبل نكا مالسملا مملح ميلا ايزعرصم نوييهن ضف دنا كللأ تيرم !لوسأب دعررلا سعاه دجالاهرخد افاهمادق ايا يعمل لاذلا مضب اه>دزوأاهربخ يا
 1 نوم لوالامؤلايىلل * يس :و ٌنئمويضم ةثروبرم « ىذن_ونم تار 2و
 | ماتو نب الك يسدد يا | ىهند دحوم اب : |رمؤأم ود حجباسلام كلذ خم و ص | تاوصالا ءامساب هيبكس رؤي ىمث ىهتن 1 دماج هزه و5 ءىكسلاب بابعالاو كلا ظ دنع لأقت يملك بد لشسسم اج .ميو ىإلئنم م جبد انج ء علاوي و نكسم قاتلاو



 ني تفتح 2 سلا سس لس -_ ذآ ب
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 | كلو تلقام َتوعسنِفو لوعفم ئوع لعات حوبزم لاموا ةلحالا 8: ميحاص تمي

 الق لمذا مالعفرب زدل١لوسرإب لعف ١ ةحاطول ا ل امد ثيدره الا اراك ثابعرا
 ىف عصا !ىطم نم هوو هيراقا 2 ثىطوب !اجمب ياأرمسقذ البق دسم |

 ةسالانارلضف ١براتال ابرد اا ع لاومالا تحا ىاقد ان نفاع د ادهفو ماعجلا

 كتثدحلا لالد محو لكشتتسم نفكيو اضسيبلالا3 ىّكسملاو بجاولئافثالا 1
 5 كلل ثلث امزاب تسسيجاو ة كر سبل انهو براق الا لع ةاكرل ارزال جدلا لع
 التل ادد دص نارين ١نيالاةو لسا يلف نب امرككا هلام اهلع سايتلإب دق دصك ا كح
 تص تن اياهم :لصلاو د دصلا عقم اهفودىب اهرجا صفشب ملاك بد اقالا ىلع
 ت ارّيقغن ملا مزلب سولع عوطتل ا دق دص زءاوج عضم جزرطد ال رك كوك بجاولا

 '| اي اصوفا 2 اضن قلوملا ميجا تدحلااذهو لكنك كيج اولا تق دصلا نولك
 هىب ا هر يسسفتلا 2 ياسنلاوة ايلا 2 ملسمعربسفتلاو ةببسالاو تلاكولاو
 5 دابع عرلا ئلمهم مشد واولا ةبوكسو“رلا . َِ حجمرد قسول اب رمد !١ نهمنأت يا

 لاو موبيل !ب انك ةنفلوملا هلصواميد ةدحوم اب جان لوو كلام نع عملا
 أسم ىببدوا يبا نب ليع اهساوايا صولا: طصو ام سو اسنما وح يحب[

 مسا ةذحؤملال دب ديبكا 5 انكملاب خلد اًةذكام ىعارم الكر سفتلا هن لصو
 هبحاصراىفن لصب ةدّياعلا ب دداياو دغل !ضبؤن حامراملعام
 هاب و دودو جالاب حم ربو اريسبو ةقشملا رم نلكتي نا جات الغ امر لك
 اوهلاد باهذلاىهو حافمان اشد موا عماسلا ماعلو نفل ا ع حامرلاب قتلو

 ةمكت نس ىيهسوه ملرمىلا ىبا ادت ى لاك مرو يلو وهذ راو: بهدا ذان
 كلكم اصنن لا ثكبباوه نحخ نب دمت اهرزحا 2 أك ى مسجلا مييرم ىلا ركملا نبا
 تل ضايع وع ملسساوهرد يلبالو يودعلا تماسناوب ١ دن نمد ازدآلاب ربحا

 : كر ىلا كام نب دعس ديعس فا نع يرماعلا تس زمل ا دعس نب هدد كيد

 دايع هل سو ميلعربل !ىلصربل !لوسر جم لائةدّنع فلا ضر

مدا عد ىلصمل ايلا رطف دبع ىا احلا نيونثو ةرمهملا فد يضا
 ظعود 

 اقف ؛اسنل إعرف ائىددصتت سانلا اهياايل اقف تقدصلاب مهرماو ساملا| مد ايكراسالا لطب

 ”ىيدم عرحمب نكدرراىلّيسك او يومعلاو علان نإ اف نقدصت اسنلإش يعم اب| عماشسا نمنمبحلا بنو

 مب مران ا نوسكلا 2:و
 ذ.عصرلو تثعكو

 | حاير د لوالا لوعنملا ل انلاو ليعافمةثد الطول اىدحتب راو ءارلا لَم
 ملوث ثلاتلاو ننال ا لوعنمنابصن عضوم 22 ثوم او ىاكلاو لعاؤلا نع كيان

 ظ وتلا ةراتسإلا مسن الك فلالا هنم تد ذح م [يزمتسارعو ثلقذ رانلا ل اك( ْ

 فلل ىكشلانعللا ثرثكت لاك رمي 'لوسيرإب ماللا لوب فلاب كلا : قم كلوي و
 اصفان م تبازاهد دك د نكيلا جامزبالا ناسحاشرتست يا جوزلإشعلا

 | كات ةدحوملاب بلت قهيمشتلللو بلّمعل ىا لجلا بلل بهدا نبدو لمع

 'أسنلاشعماب ىكادحا عرم عرمالط باضلا ياذلاو تلمعملاءاحلابركءاملا مهنا
 اك اوص ناكءاوسب هواعفي قح ءيلعل اجرا بتاع اكس ندرااذا هاا عب
 | قام ثذب هيب اج هلزنم ٍلاراصاملزمالسلا,يلغ ضد ا مشد ب اطنخ ا

 | متو زطدار اضيااهئالاقو ةيفقخلا باع نب عبو اعمئب ريما دمع ثداوا
 نميز ركألا دلع تاندغت امه لاي و .ةصتقملا ةن ئنكت ىابج نبا عي صم دن ىكو

 تراوطلا مزج رو ببي انو ووملا ع ةطداد يذابالكلا لاو نحسن نارب رهدر

 ليقف لع نذاتسن عا دبع دورحسم نبا ة اما به رروه هطبار فاو

 لوسراب
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 بريا يبد اي نلا يارمالسلا بلع لاقق بشرت هده ل الب لي اقلارعدا وسناب
 [قدوبا يلا د وعسم نسا ةلرما ل بقذ مج قجركت اءايلاع بو كعم ماللاب فرد ىهنم
 دعه ىصلاب مويلا ترها تاس ا يداي ثتللاقءلخد الد عرسها مب اهل نذاخ اهل
 دسم نبا معش مل ف هصن ١ نا تدماك ىلمالل !سسكو ءاىلا مطب يلح يدع تاكو
 لع انهو مهيلع ب تش دصن نم قح ئيمملاىللعاؤطع بستن انه دل دوريا
 مم سو ميبل عردل ' نصوابل | نزع ريض اح انام عن إب ديعسس يبا نسم نص ثوكي انا

 ىلصوعملالافذ صقل رمحاص بني ن ىوع ملح وكب نا لّجحو وهام اونع ٍ
 هلي ع دصن ىمؤقحا كدلوو لحفر م دوعسم عب اق دص ما سو هيلع مهنا

 3 |ايسلا ناكل او لفل او ضرغلل مق دصلا لوتس ديجارلا رشق باطم هجوو مهب
 زاوجولعب عحاو مرتعك ب واهربلا هلاك همومع صفي سايفلا نكل لفنلا جسب.دق
 هىنمو يب ارر 2: نحاو دغش املا بهن موهو نيهعلا اير زل ةامملا ةاكزب عقد
 ةباورلا هلو ناب ثددحلا ىع اوباجحاو باور هندمحاو ككامو كف بنحربا
 نكيرح مول مرجلاو: ماتا ماو عيتنلاىلع ٌةاكزل باب ةنىل اع مملاوأكس نا تمضالا

 ىركو د دحوز لو ها ظباضيا وصح او بدول عزج ربو جوطتلاى عل دب
 ىطعم ايل ولا نال عوطتم هَ دص هيب اىلع ل دب منال مهمل عب ثف نصت س قدا
 ءتاكن  دا/وللال ةمي رتل كداضالا يلوا نأب بج اواعامجا :ميجاولا ةايرلا نم

 ايئاكتتدفنلا ةءاهبلا مل هبطغل ام دوعن حفلا |طعا نمابعنم ليله واه سبع نم هدلو |
 ثيوحلاو لمت ذ ملاطب امتمرجزإب و اضيا عوطّملا 2: نكد عوقب ضراعم اهنع حزنت مل
 ءاشرد نارجلا 2 ماسالاد و زلال ع ءاكزلاباد.كل ىلاقد ره (ءاشم نا امن كالي

 كلا طعيوسبل نيونشلاب دك ع ببانا:مه هيلاقيرعا ١
 والح ف د ظنول دع ىمل جملا معو ىتنالاو كذا لمأشنلا هس ندع 2
 0 سو لكون: بحوا ثيحاهمان اواع_ركذو اهتاذ ١هضيبنح ال
 يعلس [دب دححلاق سابا يبا نب مدا ادت دح لاك دكستلابو هيب" ىلع اهتمق
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 ةريره لإ نعول اويكو نيبحل ارسبكط كام نب كارع نعرئفخ' ل مهملاو ةريتطلا ءانتلاعضراسيب نب املس تو, م اقر اشد نبردلا دمعاتي دح كاق جال ابا
 ممالعورسرو 2 ماسك عوسل مليدو محل عملا! مىبل لاق لاق منعرمد ؛ىصد
 :اكذدزبا فالخال ةدحاولا) الاو ىسسنجلا مسن !ىباولاب داما تف دمح دبع ك١
 عو رئلابزاهلا قيلت اه قفلاو يلو صالا دنع ميعملا ناكذاو ل سملاص خو ثلا ازهمرع +برمخإ عاجالاب ةاكرلااهنم بحيث ةراجملل لبا تداكاذ !مهناهنو
 ىلع ىنَبل نيوثتلاب دع _ ع __ عباد ذكه هرلتنام بحي م | السالا نال ٌتطّقس ماساذاف ماسي ىح 2 لزحالا ميلع بججالف اماكما دامزنالا
 0 ةرادلل تاكذامتمت د 1 نأمل“ و طفلا تف دصالا مو دصو دبع قزواسملا
 لموسم ندى كان دح لاو د. جرسم خب ىه ددسحهأنت دح لاق دكتيشيلاَب و
 ْ ؛ ا|روصم نحب ويفم ن ةلثش مرد ةموتمم تيجم رايح كارع نب ميك ع ناطقلا
 كا ماسوب لعد !ل صولا ىعمنعرمد نمر ةررره ىلا نع بنا رع كلاماعبا ١ كارع نب مئخانت دج لات يهورييصت هاهنا ند ىاولا مب دئاخزبا بيشد انادح لاَ يرحب غن املس اني دح اضن ا ىلوملا كاك هيبو ق ما سهو هيلع معلا ١ للص بلا وعرذع ردد نصز ةررشللا نع كارع با دازعالاب + يذ دح لاق



 هسلذ موبع و (و_مفلا هددص ارول بسم دار هدبع نبع د: و دص ملسملا ل ع سبل

 اناكأذ ا امه تمد 2 ايروخو نعاميتم نيعلاب ديقعل اب نر تخاو هسوو كالوررد: ىبالو
 يذم ثرلاو دوادوب !ادكو ن اكرلا 2 ماسم مجر»ا كيوحلا اذهو ماك ةراولل
 سدع ىماتمإ اىل عم دصلا هع هع ___ _ععسباب هاديبحام ناو ياسبلاو
 امكبلعلا ةواسنف بهذن كب اولع دق دصلاو للغسل او ضاولا اهل و ىشمل تَ دصن اب
 هةمونملا نجما داصلاو ءاؤلا يه تل انحف, نبذ اعمانس دجلات هد سلابو و بور

 هنوهميلا جلاله بيرثكوإا نب ىججب نع ياوتسرلام اشره انت دحلاق
 راسي ئب اطعاش دملات ئيعباتل اد اخص م يملا تم اسدا اننى ع نس ل اله ىه

 فلام يدجد نم بلع كاذما مم ناىنهيمشلتاوىاهتسمللو قال امف هلوحاتسلجو

 اهو ميانفلال كاك هنن افلا ارد يهدو اهسحار واجر دلا ةهز مك

 لتقف اهدجب اطبمحو لثفب لامة ظفلانه ىراخأ اد: طقسو لدولاىم بن

 بصن ةرجوملاو يلمهلا الا تضاطبحوى ات ابن اوا امئسو ا فو ذحن لوعفل ذم

 هت معزي بيط الك موا بيش نعل ياوحا ننرصبلا ببصي اد وهو سيلا لع

 نصاعيسال رز نلا عجومرشكب يذلا لكذكو لآلهلا ب راقب وا كلمن هتنيف
 “زل يذ اب ار دلا 2و رانلا ملوخ دب غضالا زن لكهي تهح جلا هك اهله ىنع

 عذاب حيورلل تاينالا دانسس او يدالا عاؤنا نم كلكم نعو هي | مه دحو مل
 2 عاث سيلو لدفن ىسن المرملا دسم ادا ناجرللارداقلا دمع يتلا ير

 | تراب سيك د انسسالاا برب ىلاسلاو ىل اظنرشن اىهلغائلا|3'ملابيقيشح

 ٠ ”تققشحلا ل عافلا ميداركا نايلع تبانككام ةداعتسسا لعل عينرلا ةتلرابمتاناو

 ئىر اداضلا نوكسسو اذا تفنار تملا ةلكا ب ىكنإلاب الإ معلاد انسنالا يس

 سم ء/لاد د اضل سبكن زمام اىل سلا وىنهبمشتكلنو ءارلا دعت ةدو نمؤلاو
 ص ا ا د او مد كرو

 ول



 لك االاملك ا لثقيام عهرلا تبدي اه لصالاو عمفم| :ثننسالاو رمهلا م دلكاو فلا
 تب اجر عوهو تن مداه موقولا هفتمد ام  ىىيطلا ل انرو ضخ ا
 دقيسلاو لبواشلا بجب نكل الصنم نوكي نا نوكبى قي وانلانالا كش رل ادنع
 هلكأ ميش دصتنق ذا هنمرضخلا لا ملك لشق مينرلا ايثس ثدينب ام لج نم ىنعملاو

 عرمرلا خو مالل ىئيفنحتءالا خسشلا ضعب_قو كالهلا ىلا ديب ةوبام عفد كنعد
 تا اهناشس اور دعا درضدملا دلك ا اهرظن االا لام رز ةبحاتافناس ااهيذ ىلع

 انداخثكدم || ذ اح تحكارننلا لكان اذ ات اهنا خشلا ضعب_يفىأ.
 تاضشس ا اعيرس هنع ثعلثا مكاهاسج ما عو اهببشم تالثما ياام ابدج يأ

 ولاه! ماللاو ةشلشملا فب تطلذف عرتخ و ثلكاام ليد يرمسن ر.ىشنلا(
 قم اهنا: يسام تع اقدر طبل اهنحل بخ ثنايا فراس 0
 تعذرو كإمشذ ضرملا اهل ىصرعبذ اهنوطب رند لى الو طلشت كو اهنىطب
 ىم ىجانل ا يفهم دوملا ايي ىلا عيمج دصتقلا لثم اخ م هو ىعوملا ه تعسشنا
 عيجرل !ايرتسني تل اهديبججو لوقبل ارارحا عم ىسبل يخل ارضحلا ثلكأ تحن اهكاهل انى
 وبلا عهدج ىشداوملااهاعرن ىلا لوصبلا م هنكلو يعنتو ئسهتف هراطما ىلاونب
 لق واهي هش الو اهلك نمت ةيش البا يّ الك اهاوس دنت الث بح رسبيى
 لق صرشلا ف اياغاو اهسند كرينا ع طيهذ الكلاو بلسعل ارلمحإ ثببب ىذ عينزلا

 لتقي ىا طمحلا لتقل ادكامشم 7 اهبرس ك(هبف هنع عبلمت
 كالهل الارشيف ىدكاألا لص سوارلاعا طبخ ىذلاوه ضاكلاو اطبحالتق
 ماظل ىنح شرم لكا مدا ىصاهملا ف كميملا ةسيفنل مل الا صول ل ام اذهو
 !ذهو لكأامرمضمهب ىنح دل طم عف 2 لس و ىكد تل انا ىج وعد ناك هان: صاخ
 هنكل ثيرحلا اجب صوسبل اذه رك جالا ه: بغعارلا اب دل اهندصزلا فب اسلا ل امم
 ثيح نم ةولح ىظنملا ثيح نم ةمرضخ. امن ىلا عم لاملا اذه ناو هنمىهفاعر
 ثءاعم لاو ثيب اناث محا نتمجملا داصل ا سكو ءاذملا تغب مضلحو قوذلا

 مننا دلل اكل املا اذه يا ةلقبل اراشعايوا ان دلا ةمهد رار ات عاوكذ م ىلاملا
 رذل ايللاثلا ناوا هيبشتل ىلع متقو ديهشلل ىلع مقو ثمين اتلاف ةركانلاكما
 لان ريدا لص ركذامللو ثتاولالا ىسحا متنال ضخالا صخو ئمالكو ةبوارك
 ةنثفلا ك2 ءاداود ةرصب نا لاملا ةلداق نم مهيلع فاح ام مهل ماسنو هيلع
 امكو !لدبسلا نباو ميدئملا و نيكسملا مز مىطعا ام ملأ نملا بحاص دف راوقد
 ظفلب ملذ قيررط ىمداهجلا ىو يد نم ككشن ملسو دبا عىلاغبررد ىف صولا لاق
 سيكا ا ىاهذخاب نمر او ليسسلا نإ او نيكاسملاو ىم اهيل او رس ا لبيب هلع

 همث بجاولا هقحهنم ججملو هيلا حايزنجل زم نموا مدارج ا نم هعمججب ثاب هفح
 مع لومس او ةتيعد تلاد 3 | أيس هنملان اهلكدنالع يبشبالو لكاي ىزلاكىهف

 0 00 فو قافذ الاو بسلك زب نواعم ا يلع رس ىا هلام لع ىا هب عد اه منم تماصلاملاؤطمي ناب تمابلا مي هيلع بررشد هلام نوكيو دق ىف امهلاظنو
 مائالاو جوزلا ىلع ةاكورلا هب ع. _ ع باب ىاشلاا دككو هاكرلا ع هدد شو: نا ةظخاو | امو قاقرلا اضدا ىلوملا هج او عامسلاو ةنعنعلاو كيددحتلا تب سحلا ادض
 هنعر ىجر ىروشلا »عساي نقلا يركذام يا .لاذاهسسكحو هامل يفر
 © برادا ع ةاكرلا باب الوم بس ارك ى يطعم !سييجلا رع



 لاق قلط نب ثايعس صنحيلا اني دح لاق صفح نب معاند وح لاق دنسلابد
 هرم ىعب ل ماو ىبا قيفش د وزذالابىث سجل اق هلرومنب تاهل سس سئنمعال ا اند دح
 ةبحدرل ىعارتلا دعم اداصلا بكير امنه يأ تب! ميبلا نوكس و يبعلا ناد ثرحلا نل
 دبع ثذب ىإ د واعم ثند بنيد ل عقيم وم اه !ثيرحلا تنب ارو جوخ او هو
 اب سا نبع هارماأ ةطيارباصباومشو ةيفقشلا باع نبا يداعم ول مولا
 ىخنلا نيني نب ميهارب الكب ىحملا ىانذ_ركذذرشمعالأ لاق |مهنعردلا ىنصر دوعسم
 . ماع دحوملا اخو ىيعلا مطب: يبعيب ا ىع علا مهارب !داذالابىث نح
 ذوعسم نبل اردذ | نيح | مها بنل لم ىع ثبرح ا نب همع نيع دو سم ب ردد دبع نب ١
 ا در يا كتدلالتع ليكم
 زماللا كو ,اىلا مطب نك صولو ىف دضن اننبل !زىماب لائذ ف
 127 وما عرؤلا ؛ءازكاومب نيدكل ا ءانلملا دب دشنو
 ءاّياو روعسم نراردل !دبع ايون ىلعقفنت بت تداكو | هرفص مصتختو مالسلا

 دنعل تلانذ لاق كسع ساد د امنعلو ثلاثف مسد ارح ىبا ظذ اهلا برن ماجر
 دو زم مخل و ابيل مضم زجر ا ماسسو ريل عرس حصر ٠ لوسير لسد ايرجئزردفا
 قنلااؤعىفم نم ايادابملا فم يزكأ ثياب ىبلا 2:ىنل وهو لىصالا نصجد
 بيبر تلا لسنو ,ملاعردداىكصربلا ل ىسر تن !ىل سر وعسر | لافف معادأ ريجإلا زق رصلا م ىرج هن مانيب لحد مدايجالو ٌدذ انصالادأيب ىم انببا ىلحو كبلع
 نم ءإرها تدون لاسو ميلع مهد ا ىلص للود لارد ياو يبل ايلا تقلطناف
 فن ادنعاكيكراصمال ١ قريع وب نيف عىعبد هوىسفمو ااا بشر مر اصنالا
 فيزأه ليي اضدالا نم داما خاف ىسلابطلا تي اور 2ىناب اهلا هسا همت الا
 ىرج 2يل مار او يحفل عقفلا نا ىنعارمحتثدادايلا مضب < زج هيلع مدل الصوبلا لسسرإ انلقق ثدوللال الد ايل جمض ىجاح لثماهتجاح ب امل اىللع
 لفن ريد يواهربلا لاق نك ارمسفن لابع تب اهلا "“تدتكاد ا انم ةدحاد لكدللا ناب 'نب امزكب جاو اهيه اءاذكو قفنتو ادع لاقي نا هاظلا ن اكواهيجر خلا دزفأب
 قبو ارريخا رند مهنىسل ابطللو انيومج 2 مات او انجاه ز ىلع ىاشلا باكو
 ماه اابب تااوس اههرج دو لامإ ضم أمشادحال ينل ع قيرط ىماضبن ا كاشللو اررتخا
 . تن اكلياسلا4!انلّو سيقف ياديلا ثادئيفخ جمزو لام لضف ىزالاو
 يق الواو إلا عزيج زير ال لالبل و !دلا ل دب ءاغنلاب !نقف نمت [يشسلكاد ىادتسمإو كودو
 ملا بؤاسو ملكردلاىلصريدا لور ىبعل الب لخدف ثا ارفا ككاست كلاق لد, نمسا
 ده د8 ا تا اا مالسلا لعل اف لكن نع
 نهم بذي نبا اب إب نلا يا راسو مط عرد اصل اذ بي رن عي مالسل يلع لوسررلا
 سبك نع ساب/واؤمكا عر اصدالا دوعسميإإ ةارما بيار رعم بارما لاب 7
 جا يلا اهو ايزع زج معدل اذ تقولادرد'يوبالو مالسلا هيلع اق مظعاو
 مجول ةقرصلاىلاعرل حر مظالا شا املالاد امان ىادق دصل|جاو محلا ءلص ياةبازلا
 بسيف !دحاو الى هداران ا بجاولا ةئأؤ عتسيانا ظنللا اهو انجل نعاهل رسل
 ”ىونطاو بجاولا عيبنرجالا ناىلامىق بح يلكسملاون وفل تخ انييا ىحالا نال كنك
 ا اااولاوم هكذام نك يراذجلا بيدونب لي ريلعو ىيتن | ةيمجاولا ع

 < 2 -*مرز اماه دّمعاد بودنملا :هوعنمو بجاولاب نورزحامصخو بجاولا هن

 الرسمالاو



 اثم ١ ىض تقي ارا | مالكن ! لاو ىلا سن [ىهت خطا دى.جسساو يناهفصالاد|
 ْيصاَو لّنداناب يبزاقلا ضاببع ضاّولا فقمت دقو ضرعل اك زخالاب نصرب فو يملا
 اونصةارما ثن كاهن ادرزعو يراوطلا دمعت اباورلا ضجن ة'دروامجو هل زوو نمله
 توؤماارهزرح مب و عوطن دو سص اهزن ىلع نالدي هرلو ىلعو مْيِلع قفنت تءاكذ نبدبلا
 نا تداخ اهن اكراشلا نصيب اقولا 2 اىاع ا زج هلو اول دات تتاطأهس هرتعو
 براّمالاىلعة اكزلا باب 2 ثيب دحلا قبس دقو دارا اهال صال اهحوز ىلع اهشف دص
 عب مل ز هاهو !يهداكسو لاوسلاب م/سو ميلا عردد ىفصويتبل !ثهد اكن اهب امقو
 نات امهنارهاظلاولالب ناتسلولاع هاماوز اهئ او عيارالا صرع يقذ تمن أكلس

 نع اهلاوسد :مرخالاو هرلوو اهحوز ىلع اهي لك ارد دصت نعاهااوس اره دحا| '
 بررعالا نولصر كمملكْر اورو ل قدلاو ةزعشعلاو يدل ثييحلا اذض و ةقئللا| ٠

 ين اكل قيررطلا ف و يباهص نعىمدات و هيد اصص نع فاحص بامر هند و ثيراحلا نبا
 ل مسمر حرط ارق سسببعوب او مهاراو ىيوشسورتسعالا مهر نيوباكلا نمةجير ) 2 :

 نائع ى يهارنا هىساو نرعملا كفن تيبس سو انس رص نب ن اثم ١! ٠ نبأ : ناّئعاش دح اة مبو ى ةاكزلا لطم نباو ءاسنلا ةرشع هن ياسملاو ةاكؤلاةنأ

 ثا ةدحرملا نوكسد وعلا فب ءدبعاس دحلاف يي تبا نبركب ف ارخا
 ادجوملاهلئذ ةرب بنيد ز نع ماوعما نجيب زل انبن ةرر ع ديب نع مأش عه نع تاماس
 نيم ىملا ما مالل ار نيسلااؤد راس ما بسبب سؤ رملالو شبا ءارادب دشمتو |
 ةمدر دس وزاملا موز نيرع س مدل دمع رد دسالا دبع نب ثلاس ىلإ تبى هو
 ميلكرر لص ينم ا يعد طغحو شبحلا ضر اي تدلوو ماسو ميل عمل (فصرس ال وسر
 رن ا«الاصالا 2:ل ا: نيعب ال ١ث أمت د ىل ىلا اعجركدو مجاور !نشو رع تيوزو ماسسو
 مسو يزعل يصيبلا ىع ىرل مل نمث نوس ناار و عولبل اري مصلا طرتشيب ن 3
 قكا/ل كب اوصلا هر ريف ما نعرد ىلا لو بنز يتلا هج اجرا نع يور واتس
 نارحا لله يا ءاهلاوافد يل اررعلا لوسراب كلف تلاق دن نيم ىملا ما مكب ئيلس ماو

 مديد مسيو ميل عردنا صول !اهجوزت تاكو دمسالا بعباده سباب قفنا |
 ةدح ىم ا اعد رمي مم اما ةردو بنيدر نوح نمعو تراس جاد إإ ساهلد
 محلا نون تطقس ماككملا واب يلا ئبصااماذ نوب ملص !وداهلا ب دشنت ىف هبوئلاوسكو

 ةيسدكب ونا ا ىلع نم ل دب مد ايلا دب دشنت نونلا مضي ئئدراضن اهلا ؤس/ اياهبلك دن واولا ثمعد اذ نىكسلاب امهادحا تورسوءايلاو ى اولا توقجأف هئشراصف |
 لف :انلاسكو ةزممهلا جفن م هيلع ىقفن | مالسلا ميلع لاقف تدر اممم ءابلا لال
 نوت3 نيونشلا مهضعد ريوجتو ةلوصوم أمت مما ثلج ائفاشم + مهبلع تففئاايرجا
 ةيررا نمو شعر قطنت تن ااينلا ناب رقد ثبددحلا ءسيلو يرابلا خت 2 لاق مير ام
 ثبىلا اره غنى هتنا ماتبالا 4 عواننالا ل وصح كيبرحلا نم كوتش مدل ن أكف
 ماتجومأت ىعوجات ٌرباور مدد ا دمو وكن يبا اورو لوقلاو رراعتفلاو كبددتعلا
 رمل الرف دلع و سب اب ناهماو بلس نتمنى د نع ةيدإ كد د هولا
 موطلاينجامرل سيل يادل اتي اهلا دواعي ناب ب اقرلا كت دب رصللو يبا باقر اسد يل اعت

 ا

٠ 

 م وهشسملا 1 كلام لاو مب دعت باورلا عانب ن ابل يد هرمويعلاد ادافع ةاكنلا سئشس
 : تب اهملا رن اعا ميل دا ينعي فّيمولا ءارسسس نابل تح ادمننملا بناه كراغ الام ميلاد
 كاد درعلل ث رحدال ان اكزرلاو مهرد ميل قب ام دبع بد اها هالو قكْيف الد داع دق دنال
 لاّيو لزام نع بهو نس ١هامرو »| كار نيش ىكلاد بدل تا ١ اىلال ها ثكار ناش ىكلكو بمللاو يبق ادثملا بهذم
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 - تا #2

 تااقزحيو < لولح لبد ةاكرلا نم ىاذخالا تاىللو رونقم ةئلج انحلا سوا ورملا

 ىهد اهنعوش اسو اف دبع دع بكم جالو ارق عبد مملع ”فنالد رد ر اهنس يردشب
 هدنا كهزلا نع ميحد دا ساب لاومالاو ديبمعول اد مساح يلائبا هايراملقث اوم

 مالسسالا يشد لب اكس لكل نصد ناوضد لع ب اقرلا مهس نازي علا دبع رول بت
 ةئالىلل باقرلاثنو هلو يلا ماللا نعل دعو ماصو ىلص نم باقر مي برتستبس نصد و
 صلو يارىل بس و واب, حامهنال ادب الل لوو باقرالا/ هجن قاوتسالا نايلع
 . | قل ةقدصلا لتع الم السبل امهلع هل ول اينغا اود اكول عيطتل العث انئالاب داهملا»
 ليجس نم لا ىحا نعو ح.اشمحلاب :ؤينحوبامصخو ردد لميس كناعل ةسنلالا
 ديبعو ارلصوام ( هنعمل اضن سابع نبا نعهشلاث جتفورلوا مظد_ثك يو سنا
 هذأم ةاكن انس َءْيِدوفلارسكو ءيجقلا ظن لجرلا قع نع هاج نع لاومالا باتكو

 عممااهسابع نبا لوقد اصح دمحال أك ميمريقددل ضوزملا 2 اهم وطع درا
 ةدانس ١2 نلتخارب نك ميارطضال نإ جملا تب امرا 2ايكرشع عجن مكن رعذ يام مدع

 كرا درخارع زج نك نمجرملا ءخبيصبل هدر وأ لب قلوخابب جر يمد مد مو لشمال زرع
 ٠ [ركشا نا صبلا ىلا لات لب الحلا دنع كوتفلا هلوقىلاعو حلاو ؤلعلا 2متحصب
 نش الهر عملا ليس ظفلب ريجبكسو ا نبارلصو ه درفع دهن اج الا نمدابا
 ؟نلاوردلال يمس ون نبى يهاجم 2 امو باقراريديرشس داق مئنعاذ ت اكزلا نص هابا

 منوالث مورفمو بال !ارقفلا تاق دصل انها لان لوف نسملا ىلشم م !رسِقف ناككذا ج مل
 دحاو ىنص غر كرا فرصولف كيل هلال رصملا نايل يقفل خسماللا نايس را يبالل
 حنو غرممولا بوكس تازرجا تبطعا هب أملا فراصملا نمؤرصم يا يداهرإ ول
 ينو علا صعد ولو رات وجال مرعماوملا رولسسو غرسها ضب ترحا اهيضعل كى ءاتنإ

 ةررمملا مطب ترجا اررصعنولاو رزغم تصق ياداتلا ئكسن عمر تررغب تيزجار و إل
 بايل| اد هءالوصوم كاب.امم لسسو مل عرس اى صوتل ازاقو جا ا سءازان وسو | .

 أه ديد قلاو دارا كيل مهلا ل يس عن ءعارد[قسسسمتج ا نإ احا ىلاَتن سلا ءاكيب تا
 كر عل روف روس از نلتخ (ىرعلامعبتو ىراملا ج2 لات ىلا ةدابرس تقولا بالو

 تمروملا: لاكر علاصالا زلات اذكو نيتحرتفمنودو ةلمه عزا ع نس داب يلو |

 و

 بيد دهتلا بيرقت هل قو عمبالو نع نب هلا ديعممس (لاذي
 هتاياوصلاو

 انباودحارلصو نقو ابجدحا انه أك دحوى ءرعد ١ نم ساليبالوىهتلا سنعأ

 ىلع حا ظفلو جانو دصلا لب !يلاع ماسي مقاعد !واص ببلا انكر مالا دتيعخ
 لجي امال اذ هندعلْيَك نا كرب امس لوسيراب أ لقف جال ناعّْضَدَم دصلا لب !نم لبا

 دير طنملا نبا نقى نهلو ٌقاوعسن الا ثنعدع مد عزاالا ثاهتثرل اجيرو ثدحح ارسل

 عنان 1 اهلاوب' انث دح لاق بد ق صيؤملا ءئيصب فلول اهدرداو هوس

 جركالا ئغناوكد سرع ١ دبع دازرزإو انت دحلاو ةرم لإ نياوه ببعنُْس اب بخا لاق

 هيل عرس اىفصسإ لوسمرما لاق نع رم اصن# ريرق ىلإ ىكيز موه نب نجلا دبع
 ' يصل !نظنل اننيسخع مهضعت كيو عوطتتلا نو دصو ان رجاولا و دصن اب ماسو

 مددا ليسهل ملام رخا مادا ضاو دلاحر زهد ده ىانعو بجاولا عنم هب نياك

 لح ياام ((دانعالو "دج هىعنم ام مهئاب بحت و ءاسيداوملا ليك فاامرل تب اهت

ؤو ليو بله ا ءاوح دعب باث ينم اعف انس ناكر لو دق
 ةيالا ا امو تازن رر

 رويرشملاو لاح تصو باخ رس اينب نرتسالاقذ مهااريح كاوبوتين ناذ هلو ىلا روان
 تقرصلا اهنارهاظلا5 ةاكزلا ءرعو_سج امءازجاب الوانّم ثاحذ كا ماو هلع الوزن

 ررجاإولا
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 مويا امىملارن ا يووشلاكاّوو يدررعل االل !/”رودصلا فوشل ةبجاولا
 مدد ا وسدر تحب د انرل ايل نعاقزمو تبرط س ماسه يد امر ام”"“بسوبو ْ

 ضررا و ىص اري اب نحدتسم ىمهذ هز دصل ىلع ابعت مع ماسسو ميل عرب !ىلسم
 لياّقلا ليقف ند دصبمر د ىلالو ةاعسلا اهيبلع ثعتت ال عوامل ا نو دص نال
 ةدنم نبا لاق مين |سكو ميجا ماقد لبرج نببا عشم لسيما رذ الع مهل قص ملع
 | نمدىه نل ا«ركد وردل ادبع ليد و | "ديح امس نم مهنمو روسنا قرب م

 + . | هيي مفرلاب بلطملا دبع نب اسايع ى ديلولا نب داو مسد منو ميباب رق |
 دارت هيلع اذلا ىلع عضرملا ليج نب يلع ىىطمعملا ىلا و ىلع اذطنع سابع
 مل دو عدم علتسسبب عنم نال اذه يومى هو اىطعب نا ديبع عب ام 2
 ءالوه عنم يا ل ررصم نا ئرلكو ديل ومثال ع بصل حت ها وطعب نا
 نبع د عرمو عان م8 مجول ناب ريل سدو ميِلع ردد اىصىإملا تاقف اطعالا
 هاا كد انام ذل ابا عرانحم نائل امسكت ليج ب امكن ام اذخاب
 دتمالو اب او موشن مهل !ءاذا أم لضم صراووردلا هاشلع اذ سيَمف ناك
 بعذر لمص» ناجم 'عرطص انئدتسس الاو مالسملا ءياعرتكعرسب ميانؤل أ نس
 علل جومالذ ليج ا نق ده لسا مكر سيق شن ا دحاو ريع ملاذ اك ثيددحلا | نئعمو نو يح نكنيح ,بالوهذملاورلحأل لو ؤعشرب اىل_عوا مد لوعفم الع
 ركئرسد تا اريد ةؤكابعاو قشلا ديكاات رلخم هبرولا دصتت امانه د
 نيب ايِجارزع نكد لذم ىمسسو اننا قذدم ىميدي اهي ا صتقبالىسلا
 . 7. ايياثكلا عمرد نس لولف نهد. مدوعبس لربع مهب بيعالوع ٠ ٠ااروعاشسلا]ىدوحن لوالا نست سكولابو منل اميشيئاع حدملا ديحات
 ازهال ايس معنا ليج ال ىتسلب امي مهسكسو تبدحلا اذه ناتل نمد
 لوودانا نود مهاظلإبىبع اند اخ نوماظت مانا ىل خاماو مىتداب لولب الو مهد ءاطعا اى ىحجج نا ىقبنيد ريد ئشس متم سيف أكس مقهي نارل بجرب الا ةهو
 ام كارد ا امو ىح هرمال ا طمتو م اشسل أعد ان لصال اىلعرييصلاب متوماظتا

 - ١
 (يلل كرو ىل ١5 لنعإو "زيي درر وهو نانا عيد عجرعار دادوحلال و | نئ

 مه السل ىلع دل نو نوكيو رمد ام ىلع ءايد مزعل قش اغاو ململاب ةصي ملزب ىلع ضايع اح نبع عج ةدحوللاب هديعاو يراها اور ضع هافرو للف اهسكب «دط عابر د ىلا لد برملا تالاو بافرلاو جالسبلا سل! دعب ام نب ةحاعب دع + :م صم هنتع (أن و أرد ميلع ة اكرر الا هحد ١ ليببس 2نيبرش اياىلع
 5 اكلا ضرك د نم ملعذ امرل سينجح مالسبل (ميكع ثوكيوا محالسو ملح ثوب موظنرتو و ضرفلا عنب نبكر عت ملوهو علم اواو ايا رككربسلب سلي يا نإ اح ثوماظن
 ,ترص ئقل لد و نذل يلع بجواب بس اجب يك ةديتساذاو ثيملاو اهبعل ١ عصبي مل هن نم ا لاما اكزررنم بلط ن اكان او دفرصل هسببحام ئبقن جم لكذ نكي مسرحلمه ًاكررداح نم نط د تاك ن اذ ىسبملا ثرجو ان انصم :فصلا لبزها ري خس او اهبلا رؤرص ئبقذ ٌرضيعم :ررجإعع سبح ذا هنرأن نيعل اوس د نب ١ ملكش. ساو اكزلا هن ضرورحل  جءارخ اول عري كراجعل !ل الدسم !قمسبل فو يش امتلا ف امصال اوإع ايرثمسند بوجحو ؛ن ىد اكل اذ الخ هرب ىيام لو ىهو دبحاو نصل 5 اهرلا ءااطعا رم مرت عوكك ةاكزل ا (هرراصم وم ككداو ردنا زوج ال ظن

” 
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 |[ سسينكلاب د ارشا نولي نال مح اب نأ د نع ؤصفن ا مشد ءتهجولا سبح تكد
 ىلع ف انبءاننا لاككس الا اراه :ىكك ل اكشن الا لرسف ىث ىلا الا نك داصر الا
 الذ عوطتلل ادارملا ن اب لذ اع اما رضمرفملا دقدصل ا داملاناب لوعلا |
 ميحد اراصررل | لوسر مث بلطملا دبع ننس معلا اماو ىفميالاك لاكش

 هين اعريجت م عزد ابرق صو يد اهرب معئريبسشسل كا و كومجلا و ماسو
 فب اىهث :فصلاملل اياعزبوكعم سابع ىلع مالل !لوخدو هماركا نا غخساو

 و يا ايرعم ارراشمو اهب قرصتتيمس ةتبات دقدص ءىلعرنم مدولطملاد5ّ دصلا

 دوكيل رك لص عضل ممر اماسسو ميل ع ردن رص ونبلا ن وامن رم امرك يشم اهلا
 ٌيفادصل اكرا اوم !ن (ئعملاوا مشع ب ذلل ىنثد هركل هدب او ةمدقل عنرا كد
 |[ نلدالودزلا نجمراخلا نمر اضم لمّجعو هسفن ةاداقم ل نا دس ا رن الم يلع
 نالىقيرسل ااه دوبلكس اد ةؤ دص طنفل ترش نبدقثىل علب واتلاادهو كرا

 مارصابلا ثرلا اهم هاظو < ا ثذ دصلا مهبلعرم ند مداه ىد نم سابملا
 ىلّبد ن اكد نا طع ريع لجو رل اهاطعاو رماه نا مه اكدت ابرعم ايبا سد مبلع

 +1 انركد اعراس !ةظفللا هزه ىذ رلشم يا هيباوص لجل معنا هلود

 يرنع يه مي او ميل اانامسحا ل عه. يا رنعل جت نابس اير بالا ىنص هوك اف
 دنع ليععب دحا ا ورصد درو كدو ئيماع و دصرنم تذلستسا ينذ الهر
 ' ٠ . | تداشسأب ىنطقراذل اوشعرس ابع نبا ثيد دح نو لاس هداشسا2نكل يدصتلا
 ' | سح افرل طلغاذ س اعل ا اذا يعاس مع ملاسبو ىدع ىلا سوابلا ثعن ىبعض
 م اعئاود اهلاملاس اكن | فلسا لق سابعلا نال اق ماسسو ميِظع د ىئصونلا

 تهلاببغ د اذرلا يإ نب يهجس باتا فاهعب ان نقع ابب مكحلا عو حملا

 رداكم وحل ليم نبا سائلا فلاخ رئككر وزصم قن ءوا : ١) نع هذه

 اصل زع هندي ئسملا وع ئ اعنا 00 ا عئ 0

 كلائوسينتل (فسوي نب هدد !دب عانت دما ىئسلا دو تربش ىلا

 ديزيو تلكم اب ىكمللا يب زب ىب الع ئع يرهرلاكرش نبا رعم امالاك م اخا
 تلا ظفاحلا اقر اصنالا نم اسان نا رتعرد انور كهردخا ديعس يبا ئع داب نائم
 مهم رركذملا ديعسااي(ن ( ىلعل ديام ىاسملا تن دح#ل رك[ 1 520 مه

 ل ا دان ءاةولاس سيهاطعاف ماسسو ملكت ياض ؛ل انيس

 اقف دنع موف ضاق نامه لا كبد هل سكبدت قم اطعات
 تادنش انعور شو ١ىلذ مي اويحو طل ئعم انإصتم تل وصوم امو عئرنعن ول

 لادلا



 ب ما عضم او :٠ ابخاو هسبحا ئلواميك جل عرش دل عجا يل ىإ :لمهملا لادلا
 نمو يا دشم 5 دحاو ؛ امد فعتتسيب نمو ىاّمسملاو تاتو تياقب ىئفثاس نمو

 رزه نعى للاي طف علا ردا هك رعس ياءافلا بصب وذ مف هد لا وسلا ئه بولا بلط
 اعبر صتبب نموردلا يدب ادذلام طي نغتسب نمو ,اىلا عسر هلا دهن هدف الو
 اءككرصلا مقرر دولا عر حي الو دلا هداك م عمبلعو شيول قبض لع مةلكتب وصلا
 لوو مناط عل افلا نع بيان عر دحاو لوعفيلل ابثبم ةمهل ا ريطن ىحاىطعا

 قالخالا مراكلل عماجر نال بصلا سابع طع ءسواواطع وص لني. ىطعا/ياث
 حش فاق تليطفلا مضاوي )عدم هنن معد دينها اير رباع ردك لل اس كالل ا

 0 يسب هدرا
 انتساب اهظ | نم العاوه ام ىلا تملا ز هم يزن نموا اذميغ ع ربصني يزردلا هذعب

 2 لاوسملاب هءام فبرب نام همجو اهببرسلا عنو ياهرد امئاعفلا بصب فاق

 غتسبو مب و دصتيف للاسسم نارك قب دصتسل اوادخ:سالا با هتكالا دب اوه غرسو كرهطم ا
 باستكالا ناكولو سادلا لاوسن نم يا ساشلا لاس نا تمرر بحى مف نامل نع
 صهاهلو سك لا دبع نبا هركذ ايو مع حك ءئور ددو باطتحال اناس لعب
 تايشكألا ناصف ثيبدح لا كو هو عمو ا لاسام «ىطعارسانلا تلاسم نعجة اندلا

 بس كا لوصاىدرو اىالاةو بساكم ال صئارر ا مهضعبرل و د ضو هبلا نجد
 بدعربكسالاو يطا ةراّجأناىفاكملا بهذسو لاق تعادصلاو ةراّلاو ئعامزلا
 كارول ا يعم 2 بئميملا حرس 2 .كسكو ىلا لاق قبلا لا بنا اهنال بطلا معلب لانا
 طق اماعط دحا لكا ام لاذ مسيو زر عمد !ىكص ىلا ىع باركد دعم س مادقم ا نع

 كر يلع سد اىلص لوسررلا ممل صدام باوصل اد ثيد دحلا هدب ىف حرس لكأب ناس رح
 لكقمش نالو هدي لمع ال اياضفاو بس املا بطا ىهفاعايز ناك اذ ديلا ليعوهو
 ةيسنام كوت اذ داعلا عدب لرر الو باودلاو ئيفسمل اماعاعمن مث ن الو در وام اوركذابك

 | هب اسكان هدارجاد هاءلضرل لعب لب هليب لعب نم نايم تاوعرجار ل لصد ضوغغب |
 | خل ل جيرصا نه مادقط شب د جركو دعب تضل 2 لا قو كنركواد لضم ات عامزلا: | ٠

 | ىداللابب جتنل اموعل امهلضفا ةعارزلا نككو هدب لع م امهدواكتعئصلاو دعازلا



 0 0 ماعارساواهبلا دجال مومعد ؛مبعو
 داب اذالب زااهيساا/هرسينل عركد لملف بسس اك الضارب اميد سيبلو لاوسلاىلاع |
 جول اثوكسح نإ ىهملا وعلا فد نا دبع كح لااتءبو تاهو كد ةرتكا
 زرقا لاق كيرابدلا نبا ردل ادب عاب .ا>ا لاق ين ورمل لبتج نب اداقعابندلا دبع
 نريد !ند انور عى خر هزل باهشعي_دن!ن عىل بالا عزب نب ىشاوب
 فامركو لوالا : ةلموملا غنا هازح نب ملحيرابجبسلم ا نب دبعسسبو ماوعلا
 قكاصرس ا لوسر تلاس ل اق ددعسا فارة يجلاو الايمو يئانلا
 اطعام رتلاس مكن تح راطمان داس تذاع مسو ميلعرسا

 01 اكل هد كحاب لاق م باو طاطم
 : ا 00 او ا ساب هيو
 هيلث ملا ثييات ميقسلا كي لاقوائئجلاذا فيلف هج| فنا ىل عدزو بغرب
 ' . | قعملل ثئاثلا نوكبوالاملا| ]مه قةيوص نا يروتلاد ثدؤمادتبلل ناىلع
 هعارلا غسلاو ةرضحلا كدصورلا ةضخملاب دارملاو ريك ء يسال ماج سدا منال
 دطورلا ءزص وضخ هلو ناكاذا جيباصماو ناقل تالغسلاةراكاو
 تكلذو ره لاكش متم نكون رد ةصخلا ةدصورلا ٠١ ىسفد اهب دار او ا
 ْ ةتدشمةذصربلا ناكاذ١ بيان“ ثسيئاشل فر ككلاو ادب فاويإلا
 ىذ<موجيددماوملا ام! بوسنم انابرمك حل ,و د سحر : هوك هيجسب بع
 ْ ا اعل ردم روت ا نم اي لاد بز و بط ناكمرارللا هده

 كروب رطعملا ىشن هو اسوا هياع صروسش نك شن 5زاذسنخا ىمن كويلو
 هيلعاوضرحو ىسنلا لطب هلابستكمياىسمد فارثساب هذخا نكئدنشمل
 خال ناو ىلمعل هن هذ ذنجالل ف اهل كداب _مملهملااهعلطتو
 هيلع نم مس بيسب بذاكلا ةئجلا زكي اججشي بالو كأي ىنلاك
 . 0 ا ا ا
 ئصواك ةاكشملا عرشن_ف: لاو ماعطل ايي حجنالداوجشس دججالف امبىح

 | تورس اهئ ءاهددع ببر اهعل بج درب ابدل ىشنلا »بل التاج لاه ا
 2 هيلاو تاوهشلا لا لي او و شسلاو ىعرلا نمد يل عدل وبج قام جم هكدزت
 ىلا اهنهزردعلا نع اهفك امهبث انو ىسن ئارثساب هذخ اعرمومىقدراتسا
 ثلا إىل سفن ةو اؤيسب »لو تير اتم اهيلاو بماوسلا ىمرس !دنعام
 ا 010 اح للا و ورمل سنشلا كوع اما 0

 ظ ىكرب عشلا نم_ون سنالا سلا نع هيلع ىبجما بك
 تلق رام تاس ع طة وباسم تدل 2 كابس
 اًوهس نول ناامان اكو ةطفلا هع يركس اك هيل عرب امكتينش وبلا
 كح لاففوأباسلاراذسلا ديل نمربح قوش ايلملا ديلا ىذحتي اها
 د للا نوكسبر زجل خبار :”ا/ى داب كتعب يذلا وبس لوسراي تلف
 ادا 00 دعنا كي هزادحا مقنا فا دمام دو يازلا

 م إلا م
 18 دوبل 6 4 صال ىلا ناكف أينىلا ق يقراذا ئعتجبملاىدبا تلف
 كيربالام ارد برو اهفد طاق !فوحرمإ قد نا علم ىا
 21 2 هاا د اذ ىلع عبله اسد مكونا باطل را امن بأم

 . ىل
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 تح ومغسول صدل وسدد نما ذولا
 . 0 امؤاسالا إلخ طم از ارتعحال هعلابم ةئاوارعم ا

 لاول زعوفل افعاياعلإو اقضتا ةيتوونلالاق هضوتيننأ كويل لوحماحرتو فارس
 رهارجإ جما ايصصاأ نطو لع كارم دائقل ليس صول: اضالاولتخاو ةرورص

 0 "هاللي ةهاكلاو لاح الو ثا نماظنا
 بان انلإ )ثمدقو ىث انانتالكمغطورتلا هزه دحار د نأف ل اوتسل اىذودالو
 اوسع ىلطنال أب فاعلا رعزاندرموم ا د“ درمأق نيد مل بجلولا يي اذ

 ظ 5 املا ةداع تررجاهن او بوصول 4 اموت :انؤ نيدبرلا
 ثبدح والو .يعشنلا بوجولا|ماف مهحيالصا كلاذؤ ناكأذا مشا كلذ لمان

 ياست نوال امفلاسا مها! 0 1

 ثولحدال ردو ىللنم ييلعأم نوع اليل اوما ابرانم ي يأ نيحلاصلالكساودب) ١ ا

 داملاواددأ 3 مر, ملعامم وطععا جاّسحلا لازؤسلاب وفرع ذاذ هريعنم وسلا ٍ
 لاوسلاو جاحل هش در مق لاوسلا اج ثصحومهتباجا يت اعرد ك اربي نم ا

 ميلعلا | طصيتع نحو انسان يومين نعرب بك جملا تيك طنا يس /

 ميلام ليقول هاحو لكس نوعلمو هن ارجون لاسم نوحلول ادن ١
 .نيعلاتل |نم مث لو ةنونعلاونانحالاو ثيركل !بابلا فس رحؤ وارجع لاسي ١
 ىزدزملاو 51 .و فاق دااورتملا فو اباصولاو انا امجزحلو ْ
 ةلئسمر غنم اش طيدا هان أ ةاوام“ اقءانناونملاف 7 ٠

 طقس باز ملتي نول ذل نينتلا ياعهوسافو : داشاإلوأ
 يع نسال ١ ا ةليهاذد 0 2 لا انك شكالل ْ

 مهل سساؤد نونتلا بابا انعرذيالاهتسامؤ مصنف شايف ةلسمإ ١
 فإكلا جدو ٠ ةدجوملا من هب بلكي نب * انتدح لاقرن سلا بو مور ادلب اح ولعت ١

 نععمزلا ب ايششنب ا نم ل لزب سهول نعم الو سن كثيللاانندحلاق ١
 هنعرر ينكر ب اطل زب عوف تعمسرلاو منعدلن اكبرزب هس اربع هايا نارلاس 00

 ملم ءاملاوعلا بسن يا طعن | خرط عي 'هيلع ميلا ل بصردلا لوسر ناكل وتس
 دس ففاب ,ربعىنمميلإ وف اوهرم هلع وت اورق ١ ةهجزم تيلث تاق دصلانمإ

 ناكذإ ضف امريتف ققححشا د هر ةاامب2
 ءاوسسمهلز فلا ناكل تبل اهل لل مريتنلا ناو.ثك هؤقيئتمايتلا
 دعب رواذملا طرشلاب اه ذخرمالاريلعل اق عتاسمل امحاصلاوقفا مثدبأ
 هلخد او ماض اىامب ىدضدو ملومدم اكل ىف ارهرلان عريش :بأو دقو دازو
 نمزنحا, ناشي لربئنلا 0 أومانمرسلمن نما فعول ع

 قشمريغ كناو لاهل ىنجنم لشوت لاملا نجزم كامل ذاالم هنئفب إم تاقدصل
 | دنا ف شناسالاو عم طزعيا هناجر لل :مومضلا ادب جل نيشلانوكس

 لو هللا 70000 اسال: اثعبرهشف عمل وفي ا
 0 هةديفملالعىلطملا )يللا باسات زير يزول هز ةكءاجاذأ ْش 78

 العمذحازوجيوغن عرولاوهودرلا طابتحالاو هيما هاضي ادعم !
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 هليععم قدون(هنع ةعر 9 ا ١ الب

 عم ةبزجلل مم ذخا كلن كو تعتلا نول اك بزكلل نوعامس دوهيلاف لاحت هاونب
 0 يارا سنا نان ممهل اوم .ازنلكنابملحلا
 داطلساذ لاس ناالانيسلا 2س يورلأ ةرمس ثيدح :رعذود ناطلسلان مل شب

 "اضن ةويسالاو 1 تنصلا هزاع نوكيإلامو
 بابهيانلا ذوو و أضبا تلوملا معيزحاو مكَراو باطلا
 : 000 عج لاللرس ديرجل لاوس لاملازيك ماسك اردصلا طع بصتا كي سانلا] امن وم
 ايس ا ابوح ُ 13 ىا ىف اصر نود نايوا دي ىكيتلانملا
 هلاقاءاضيالاحة يل عنلا لولو شكت شكتب يايا اليكدتكتل ار دصملا ع
 انوه ومز م ويقر مثكتل ل جال ءاس نمعا وتل ولا باوجو م .اصلأ#
 هنادي زعم امالزوساب ثيل تدحلاة دا 0
 لويس 8 وى هللاررعاز ه 0 ل بدل ترعة 2 دبع هز

 ا الس لما 00 باطلا نرمعنب هلا اربع
0 
 200011 57 ا 3 0 1

 0 ةفئنلاوا
 لاؤسلاب هنبجول ذ ازد سمسم جل عني سلا ان رجولا
 ددسصو :ءنب دوعسم ثيدح هديون ور دايلطور رمل الفان ايذناوا

 ده اهحو قى وح ىعوهو لاس ديعل ال ازيالاعومرع مرازمل اويقاربطملا
 هدلاربنعل ههحو لري فلات هرج دول ده جو ولع دل 2

 دهمجو ذ قس بيصت ثا 206 و ل |, سئنم امن دل
 فار ن اهتمي نوت يزل نيتملا 6-1 اياها
 ًاتحاذ ولا ملا صج ايو ساري علاسراوجمش ذحيبو هسيئعو ماس.اهلو عب سانا
 الهياكل ضر هاظو قربي ,لاق هدول سبيس ماعلا تئاطب اللل ايد لاسبب
 املج وامان لاس نم ديعدمما مهن نلولاد كال اسلأس نإ درعولا شالا
 دع املأ 4 الاحابتحاو رات ا ملكالإ كينم ىسبلو اىإد جلا لاسين دق ارهاط
 ادع معشر ١اهيرو:ج بم حاملا انني زال اكو اك موع لك اسلاوهدعقمملا اىرست

 سماع مهلا ردجيسو مي اصملا ملاذ ثبحىلا كراحجل ال انهلاعو حمدا
 . ترا جسبت عم اربعلا مون برقت دبله دت سهشسلا نا السلا يلَغ_كاقو ةربتساجلا
 تا يلف لاضنإ مهجر ام تلد ءاذ غدذال ا قصام قرعلا غاب يعط رتب رعب اه ند اوس

 ظ هجر ئرل ىحلالى اه كوكي تانراذا نسمشلا نب بجلاىبسسام 2!ىسمشلا
 دونل ازعل عاسماب ثلإلا تديره نإ ,هلصا دانك هأ يردن ةريهزم رشاوثنكا
 اناعناسا ملف انهو هو عملا هب خب ناوحيلا جاتك ةاحافملا عك قصومو
 + ذاراصتخاونو ىهيلعهلا اف اتسأ# مد اق اتنس غم داب

 : ثيللا تاكل اصؤب هانسع داندوخال 1 انستا ثم

 طسوإلاو 0 ا بهون 0 ْ
 جيانا اضنأ دام ىةدحلاو دعس نم ثيللا ]شال ئندحرل نائالاو هدم ناو
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 ا خجةحمدمااا__ ا

 -باملا يؤ ج ذهاب ىحىستمك قو ن1 يب ىنغي) عفش دبع طصبرما ديبع
 ش 0 هشعبي ديمو يف ةدجلا باب :ةتلحدارملاو قل مان وكسب
 ا و اندلاع واسم مجزحإ بابلا ثمدحو مهاكرسلاوها با خلاه م تبكي ادعافشملا
 | ُّ ندد يدنعابوسماللادي شنو ةلمهملا نيعلا عد مبل - امذب لع لومااوو

 0 وم كابل < رىصمن ببضو 5-0
 : كنار عزب هللا ريع نب هزم نع ىهزلا تاهتن

 اناخلسانلا 1 0 هدارزلا نود تيدخلم لوالمء رولا ف يا
 |دازم قر م ىننمهيطعتوحل وسلا مزؤلب ناوهوااهلا الب 1
 اوحليرل ةرورصزعاول كس ناو نوليس مج هان حمو هرنعإ مز ضؤزم ىلا طعاما هفاحل
 هب ادزهإلو رانملا هدا ارانم كدتممال هل بحايل لوط اكالولا اوسايف وه يفد
 لل ايم يإ_ئنلا لو ضفحتل ا ةلخدأ حاخالم لاوس نا تينا
 0 ار دقلا عصنةيفام للا ةوبلو «لاوتسلا
 0 < او ىلاخن هسا ءأّس نا ف هللا ثرحلاو هاوق نمدافتسمباع
 ا لاق رانل نمو كبس ايي ءاف هينغلم هرنعو لاسنماءوؤرم ةياظن از ا يسزعد
 ا : هبشعلو هيدقي مردف لأ يسم ءاحم جبن يزل ايطلا مداولات مناور دحاوابغبلا
 | ىهاطتملال او مويو هلموا هلياوموب حيش هلن 8 هرج ني زرعو دوو ذاونا أ هاور
 | داق هلاخغرإو اشنعو هموت اك دجو نم ]ضف )هس ثسدحلب وأن سالف

 ُ رزتكام الرع نك ذأف تاقوالق العا ع وارع دحو نمذ وهاو يقوي دب ماظطع
 ردن اهد يي ا و دلما هيلع ترج هلبوطل 1ةدملاءلوف

 . 0 !ءاعدأ 0 امىفو !كزلعواهتمن ذربا|رهر د نيس ك إم انغلا

 رتب دحو يلوي وسكت ميك دات ال فد زال ل عا مرح قبس حالم زعل مهيب
 لاو ب ةقلحأاع ياعاا عع انا 20 تعا خ

 . | «ولحجاوات ةشاواورعا تال اعلا ١ايعذ مهنالوطلرالوبا دار مهل ادض
 ضرالاؤل] ايدو وعيطنس بوعيطنسالداوحلاه م ١١ ارامل كا د صوار قلل نوفعسام
 0 اوف وريم راما واف أكهنضلا لها مليقو سكلاو :اق اياه ذك

 ةبسلكو انور اذناكوه دايحل ادم نلإب مياقوأ نوزع يملأ ةفص
 الد ضرالو برضلا ةع ةعاطتسام دعب را شسموو ىميلع مدا و صمد الوسر اهلعب
 بينت ماكنا نأف ا عزمل دجاف وهف اوف ابريص عاطتتسا نم داانغلامدعإ
 ظ رذ يناةياقرر عل ضرالا الفارض توعي تس, ما ليعسوال وها اهو اغتال
 1 | ريصسارتدحل اف طاري الإ !مدارسك__بامهمنب جاب انجل ىردسلابو ©
 ل سلة نيل المنا 90 اكدر 4 والا, ىفوجحأ لاذ .|جلانب

 لونسللسانل العر 0 ااءا ضمن رذو ملا
 ا فاوطملازع د ا لو هيلع 90 1

 ئ نال هلل رعد ناس اتعلا انإوطلالب | نالعاوعما الاجل 'ا/اىلكىفن ل
 ا ماو هنقل يا ةدحاو :لككت لك لوثت يزل افلا هج جيصاكن اّمفللاو هش ايا
 | عزمت افك فيفي )ماكل !نيكسللازكو جاح ةدحاو ةّرماكألاو عدلا
 ا ًادوصقم نحل اسك ضع سي كناادذ يال ريح 0 بوصنم خيكسملاذ اهدي دشتي
 ا ظ لوصحنم مرا. انار ايل لعدد نر دووهد هل فوتو هيض قال ةاذوأ راسي يا
 ١ يقندارملا نوكد الل ةاطنلا رحال حاتم يجب دب قضينا ةرلل ماسلا



 مهلاملا ةعاضا

 !وءانبو نب اب ىكسووتج يمول اهنكل هنيفسرمل نا عن نيلاسم :

7 0 

 82 ا ريخا ]اف 00 1 ِْ

 0 الوعتم اوزحو هم 00 نودوه

 ْ اعل دارملا نوكت نالدر اسيل! لصا
 ل ا 0 0

 0 افكار اناناس 0 0 اتلاهلاسو 0
 0 دام طصوأ نائم ى

 ا 5 ماسي 00 0 مظن ةيلعو
 . ىتازانع يرصبلا ادور ممل الان اليمن و دلمأملا 5
 0 بديع هوسأو تصنع هاجم نع أول ى مخمل وشمل
 ا أدنع ادا اهزيعم نب مّمثو هد ينمو 6 0
 ارينا ذي دحو هرتع هل ىزئيزللاو ناطشيلامب ان -ثشل|ب ناجتوملا هامدد
 ليحل شم نبع 0 كانحر د ينو ةحياذم

 لارلابو - 600 2 يب اني
 ا ىعين 10 ىذا ا اق هزح

 0 : ا 0 ههانأ 1
 دضفو ةدورصالا :لواتم ا دارا أو هعسر هنعل !عنلاريعلاج و نيد درصم انوكيذاد
 ل وا (1ل لاق لوشم ناك يدل ىف تقال لاول 2 داللو ايزلنلا اوسع د ايان باو
 00 راش .اصملا لاذع ص اجّسلاو لالا ايليضل اوريلل ة لونا 5 ةلاةوطانجداغت 'وم هومبزم ردد د يوفالوهام ناربريعزما 0200
 يبل تا عاساد داون ايلف مهلا ميسنلا ليا عمو كف هب الوعفم مسي الفضا هل ىف (مهنمداكن ةرورصلاة ورع طل يال ركت لق نانا شم لذ

 | لعن يهطتاوق لم كل ذم ان اولافوال .ةوه يزل عنملا هاهسم
 فررز ]لدي يزلا ببضوهو 5 0

 مهاذورحامساوروسسلا 11111 طنا 0 نامل اغونامزلاو

 وه موو تايد 0 امنا لوتدلاف
 هقدر قزس الو يصا علا رنا ا ثفذإ كلها هركو ى من غر عض ب

 ضاق اق ناقل اوما ف ومحال كر ةرع واهني نعس هيو هنا هي أ ومواد سني حركرتبوا هل ان فاحريغ نسكن و "م
 سلا توك شل قلاوسلا داملا : ناكر همجيتلامطومازورقرصريهل اوما
 ' . لاق موه ليزا امال علا طعلح نأ منا تال لحاح ؤعوا امره القبات ىبعن
 :بوقعي انتدج اق يول فر لوشن 0 0 ١ : يعادينا تسمن ذو هم اننعل ا مضب ربي عمل انلذح

 لاهو دادزب] يزن قدما يره >1 وعزت

 لعالارنع رداوعر سات دينا دعس 5

 مهاازمعاب ادطمهلاو م سهيف ع دالصمما لوسو علزنكلاةذيل



 :اناو >ايعبح مهن اك دعس سا[

 هلع افانموم دستاهاراككارناد نالف كاسم دنا لوسراب تأت ميذراعأ | ١

 ىداقعلاوأذضلاع تاؤلاو 1 2 جي

 لاكىعتلا لاب هصاص واق اج هدو حاط د امد ىلعتلاو ١

 الرعج تكزرأو منام نسب اح نوب عرضالا أو نيصخح نإ لسع تدلجغا ردا لوسرانْل تو

 6لدالاو ةنيبعل شم ضدالا عدبالط نسج مفارش ازب جملا كين يسن يذل او لاك

 0 اوصومده اشم هل نككنسحل سرم | ذهو هنامت ىلا اليعجباكاو امهفلاتاىئككو
 راسا عتاد نطل ملت "دبع اوئابورلاكور

 تاقالب هج يزن يكل لاق ماسو ديلشرد اى شريدا لوس كام د يإ نع كاشيبلا ١

 لاق تاداسلائئم اديس ثلث ان الف يزن فباو لاف سانلا ورم هلشك اييكسم

 عينضنو | "كس نالثؤ رملا لوسرأب 7

 نامح نجإو مجم دانساو ةااناف لاق 00 (لاق عن
 هس كيددح ساير اجلا هبجش و اليعج آرد 02 1

 لضاىامهججاوهو اوهودطجتملمب 00

 طلال | بمكلتلا لمض !فاضأ مياصلا للاب داتتعا ياللا هع سادلعملا

 هدابنلارب تدصُ اذا لقتل ال عذاد طجب اريل يىلا لبج (!عرقدوإو ئبطعلا

 ىبىسلرب انجب بيو مرسم ثواب نا طرتشما بجاحلا نبا لاق مكربلا ئيبضا عوم ىلع
 اذه ةدلرا ع هدتبوحا نسحأ سوري منتمس رنا: بطب دلو كره ض طش

 اوم يصقتلا ل ا ا ا و
 -اشسالا| نهب ةىحا نسحا فسوب اه ذاجا كبك زي وكاج رو نحنا ىنتديف
 شالا نلطمو [ىوس ام,لكىل عد بطفن ه'صقيب نا نلطملاةدايزلاب د اوما تلك
 ا 2 نامهاطد هدحو ريما قاضملا

 ل صح تساي يإ تالفاح (للاموع نر ماسوررإع دالإصرما لوسي ْ
 طالبا ةرعمل مميأثمومدان 2 الف تالك عري تمرعا كك
 اا يو رسم هيلع اى صولا عجار شالو معاام بلع لاق ا
 يرسمون اع ماة را نأ ىف سدس اساس نإب بقوة ذلك

 ١ لا#رظةريع ل مولحوم اتاغلا هنعاس امر نلغلا نالرم. رجلا جعل نالدوصالاو
 لاق اهاظلاب ماملاو هلق ىع بارطالا ىلع و اولا ناكس ان اءا سموا م السلا ميِلع
 تنيمالمالا سول دال دعل البلع عاطبالنطال ا از أب حا ناهاص وع
 امنت البف اتوكس تاسف دعس لا5,د ىطقلاب كا ئه ررابما مدعب كش

 لاف لسملاةواسم اصوم هلالي مهل اى مهو علا سما ه2 ند ف ا مالسلا

 املا دب نوللاد لأب همر د بالو هني ماع امل ىاكول سس ناسف

 هيلع لاقانموم هننظا هارالارهاو تالف نع كيالي لدا نابل
 ن انأهو لاتخيعن الس لاقواانيوم كمالبباعذادرد ينالانكاهوامالسلا
 مرتم شلاها فرحي نانلا رع ] جالوطعا ال3 | د' نإ ندع ناتطّق اس ناتيلكلا
 دبجشإ دلي اوطع الر ل وعل مل لوففم صن عريِسْخلاملا لا عدي ود خرأ حدس نمل بحا
 00 انطم هبي ويد نامل باكو مرتع رورلا نيئكسلاذا 3 باب 2 نيس تيىحلا اذهو يهحتىلعرانلا ء ناكلا عدو مدو(مطب كي نامدلا
 0101 اصئك لدا ةيباوعةيهابإ نب بوقوع

2 



 : ىمخ انهيرو بالو ثيرحلاا ذه ثدججص اد قو يبا نب ىعس نب در بفض عمسل با 5

 كواسبو ميجلامضو ةراجلاءابلاب عمل وصالا صعب كيو ذي. وبلا 2 !اذكوض املا هفلاو ءاغلإب عم ةدكو قلع نيب مدل. هديب سسو مرلعر هل ار اص سا لوسر بدر شفر قي دحر ه2 لاق
 | هانقلع كيب مطقتتمل ىلا د علوتك فز ظالس !تيبو تعوت# |هنبركل احهديب برضمي] عملا
 ليف اليض الاوز د يباث لابو الا نم السد ةدحو/ ل سكب ليه | مالسل بع ىلاذ مّتد عقرلا
 كول لاقائرن © ادّج الا غرست لصو عزه ميز رمش لوتعلا نم ال هذ ةدحوملا تمت
 دكاربذلا و عوبمدؤم يدانم دعس يا عنملاواطعالا مجورل ئيسإ عمانيه ديل لوف
 سعت دار اى ةدداع عاج كراغلا !دبعىبا لاق تيد نحمل لبحر ىلد عالعإلا ءازان ويح

 | ىبلق يااوشلا جروس أ 0 لف كاملا ام ثيىحلا هلم فقو اذا ةيبرعلا ظلال
 كيل نأك ذا ل جرلا بكل اقنرذ ىل الى ]راكم لكم ا ةوس 2ىلاشدرل وقد دبجولا يلع؛اتكألاوهو بكل نم اهلا مصب | وبكر دن يلو هدحوملا مثمو مالل ا سكو ناقل مدس
 يزهو نوتم بلو مزاكبك(ن ا ييريابرعتتمئ اك ذا يامل ىفلا عدا ذا ةرجزالىادحإ لع
 ىلإ نياوهأن امتيبك و مرجول هد ارنكت ل5 ل اقردو ايف دحبىدعتملاو غم! صاتلا نوكينا
 اننا دبع د الا يبا ئعمامالا كأم داشالاب ىثدحلا5 لكم مامالا تحا نباكدملاىسو ١

 دهل | لوسز نا رزعررلا ضر ؟ر ره لإ وعمره ب نما دبع جزرعالا عيعن و كد با
 لماكلا نيكس نكو امهم تبى فلا ةانغلإب نا عل او ةرتهلاو نا نقال اوروغلل ا هدرز ميكو دص مهاكسيل ساذلا ىلع فوط ينل ؤماكلا ىكللا سبل لاو ماسبورنإ عملا لص
 او كومشملا ايم ايلا مطب ,ىلعف نصيف ةدجولا ل بد مالل اب ملرد نيف رلاجت ءاعبالياءاهلا فو ايلا ضد هين نطمي الو .تحاح سا عقم عقب ايس يانغ ع دجياليذلا ةنكسكا د
 مسنق عوؤرمإ دم ل عانطعئعضوملاو ؛ افلا نود عقاولا عباضملا عفر رس اذإال اسيفرىقب
 تابامهبف بصنلابو سأنلا لاسبالفم هوت الو ريلع ق دصّص الفرل نطمن الىاربلعىكثلا

 رظعل لاّقبر دوال صال اوسل [يقن هادعم تاق اف احلا سائلا نواس اىلاقد ما: ىب جدحاراع

 كايرو هايل يهلاوسلا و نيكاتلاولاوسلا لص ايقنريذ ىسيلف لاوسلا ف ديك تلال عل كترتوقب
 انتدحتل اك صفي انتو حلاق مثلشم هخازب ملا نينملاسكب فن ارز نس صفح ني عانثرح
 نار عرعر | ةريرقنيلا نعت ابزلا ثاركد طا صو! انت دحالاق ناررم نناشد عالا
 يارجسحلا ةيرهولا لاك بهيدو دغن مشن بح مككحا نخلي نال اقرنا لوسيا عرس (ىلص
 ذااراعل ديلى طفلا واج ق دصِتنو لكأبد عيجنو بطتسيف بطحلا جضوم لبا لاق مدظ
 عيبلاو لجل ا ودخل ادع نوكيب اطشحالا نالئيلدالا هنو الاب ودق دصلاو عيبلا نيب عد

 ايبا باشكال ضو هوعنمو ا هوطعاس نإ لاسم, نا نص مل سن >تباطتحالا بقع ثواب
 اذيربكا هيفا ناسيك ب حا عوراججلارهها دبعىزالا5 ثاوم 2 ئعيانلا شيئسحلاو بطح اك

 تكردائعل باطاملا نإ ب إب كردادؤو هو يرجزلا نما دسبكاوهعؤلا ةيزلاوهطخع |[
 ملغلاسرينا نعكورناماورقلب من !ميحصلاو ماررّجل ىف نلدخ اذ بكرهزل !اماوملتم عامسملا

 ءاخلا فير مزملاو يملا تف خل عملا مل مدنينإلو ميلا نوكسو ةانضم ابربلا سر خ سبع وشم
 يس 0001 : وود ١ مف وعل ١

 | لصين سلة لانه رصف ةراشسالا نا ننامركلا لاق نلك نعسان مل زد السره

 | سانلالاسيفموّتدالو موت +كرتسيبر ىو ءافل اسجل ىئئنل ابا وحزن ةعوقولاب ابوحو ةرضم

 7 | كض ابل صامس اان دح لوقوع حا ىلامهايبعولإ لاق بقت ىفإ هنعو

 1 ا ا
 . | دواس عمجملق هد ديعم اكبلا دنع دم سزحلا هر شعل اذا دانجلا جاك
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 هيما دفاع وال بمال دعس 0
 م 0-0 01 املا لبا مير وف
 .+لًافالخج الياي نادر انس الابل ١ يو ان يضاهس
 ييرارلارشسإ وب تاكلاري دشسلو ةرحوملا يد ا

 قالا نوكس ىلا مك اخ رقصموأواب مطب بيه ؟ننزح لآ
 5 0 المسن ةلعمنيسهزحأ ةرجوملادي نب 2س

 ّ لد عدا فوعاسلا نيلاوضرا دنس
 م 007 0 سده أولا يداو< 0 ك1
 ةلب تال طالع دن ركاب نبأ :العدوبلا ا
 كا ثرتقا ول 0 الا ىلخال 0 اف. 0

 كك

 يللا
 و 5-6

 ,خال] ومن ايض رها ناكو
0 

 ذااهسكرهو ةزامعلا
 نيس

 اضكامض  ئىسن اح

 مم

 'اوربماورضاتلالاف نام ةنس: ” تقع نينح كنب اكو د ! ة.نويطبوه نينح ةورزءاهدع ضحي كاذزبف ل و ميلعمدا وبلا اها ارهارنا هال مأط 0 0 0
 ديطعر ددن كادر يشمل اهرما ماطكلو زمن هرعت ديط هاوس ن

 ريمغلا اذوب دريل هاؤصوبلاداسا اذ ةوزو هل اهادهازلا دلخبل 0 ءاليعلا نب اناذ نال ل علان انا نب رقيزفن ل مصور اتم ةربسلا اذكى نس اهيل انعم ىرخاو لوم مود نمكرزحاو 0 ا دز لخدو ةءلالاو ايحلانب اهادهائكلاو ضفو لدا >لاخبلانم لانا نال يقرتف سظنريجؤلا نموضاقلارلاو اهذو لاف 201010 ا ةواوءلاهالهأأضيب ها :رهالاشلا هيلعن أننا [سمؤتف هزهربغ نيحرم واهيل ع نايل دخلا نآب
 |مكنلاام مهيلع موا زدازعلار ن زحام انآ 0 هالو مداببي ممرلبا كدميا هل مالها دع تلو ود وهو ملا كإمملا رثاع ا
 ظيلارهتو مدا نمةنم؟ عزم ءلمس دعب ف ٌىاىعانب مركو سانكل ل ضملو هن: نواس
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 عمر سن اكدع /

 1 قضوا ةززنمع ْ

 0 رج

 ةصذو ههاذم ذمهز جا 000 ”هلبارهاوميور نب نيل دا لوسد
 ه0 اتيلالهازم هعمذاكزمو يتلا
 رمثودرد أَم هوعنم نال الزباو سال ل هسفننو درلاملوحب :

 .ديصساريوسر نااب برر دل نم 0
 ذ قداسلا ةنيدملا ىرتلاىداوؤسو وكلا د

 طاقسابءاجرل رضا و تاج لف ةدوكيملا نذل !”يحاص هإ ؟ركلاثايف
 هزل لاضالسلو اضم ي ىاكتقدحن اك 0 تنياتلاءان
 0 ع فس قسوا يشعتلاق اسر اهنقيدحرع

 0 هدصا هل ئعمالمب قسوا ةرثنع تبوكل اح
 ساربح عج 0 8-11 فطعوا ةزتسع م لرد بوصه زل صم
 ىهوؤسواةشع|صا هام دهن زحو شع حفر دوو روت شاين نفوذحم
 ةلسعلاب جنباو يواجربل امنا هكا لو ازكي سو هيلع واؤصس الوسر صرح
 ٌقسواةرسعر ادم تايحالو" هرب يقم نم مب اىرلاونعلرب 00
 نباناميسؤ يهدف عا ونيل اهيل ادازف ديلا هتف ىررل مهلا ف سعم لاف
 ا [0/يغ فر طدخا هدم انما: داذاقحلسو مهلعمدلا طصمس الوسر 20006 نحن لخفأل ندع لوسهوملا اهي اللا لولب
 نم مي اقبرطلا كل اسفل ياس دلاؤ ل متمؤارلوف نامي 1
 0 نلاةطيخلا 0 ّ

 يق َن انا وه ني ددسن ءاؤل

 سدا 18 5

2 1 

 9 0 0 ا ا 0

 عب 00 اذا يعبي هبل
 0 مدد و 007 نينا 0

 5 0 1 52 ل امام 7 و نينمجملا مر 2 نوكس ةدلا
 امجاكزم رزة اريح

0 
0 0 

 2 اقع دبس هوا 0 1 0 1



 مهلا نعيرطخجتو نيععلا حب اعد ديداتسل 7 و عملا انينعلامْ .
 ا 0 لهم نيس هزحا ؛دعرلاس ان نك ضاللا
 [نعرنع هللاوطر هَسسملابدبا مصل[ نم ت .اوهو

 0 ثيرغل دارس 2 يجنب يع ةبزعنب ا ا
 ' ميسا عرما بعين ع ةرامجلاق اكوا قسم اكد سمح نا

 نير د وتل نح ناعيا ترطب ذا
 ناو فسد ديجي نع لكرا ايّبغ ثيرتا ]حوا اهم نمت ع هرخو

 كاءاونإلاوو امهعمجإلت اككلاتلوانهزع هرايوانهزع ةرانرب ثتردح نأكو هرأ

 حط لطففصم هما 2و نحل مج بعول الان ونش شو يراغلاعا

 اوما ما سعب بأ ع لول لاق فاناجو ابطردبو
 ْ مادصأ سير توكل هد فر نيل اح تلاخلا جت
 9 0 كثيدحل لها دوب واش نيكه نسا نمدب الاجمل

 محار نب هلل ال بع تعبي ن اكسو لعهد صا :
 غر يناغملاو "اسيوط محاد لاو كنت ملا كسلا بابلا|

 ةئفاداو او حلاو كيو هل علا طص ل ]م ضن .طسس هض عنان 2
 ا 5

 هاب هعادس< نع 0 هلأ عمنا
0 . 

 بر ضارب ج0 فا
00 1 

 معداوضطر باث 0 اس نع
 طلبا لاذ ١ 0 هايس ا .امقلاقمنا 3

 | شنو ىالاسلو ةففحما هتلشملاو :لمملان يلا ا
 . 0 ْ - يراسل 0 : و

 هيام
و بامللا 0

 هظفل

 ْ اهتفب تور ذي



 ' تاور دالدومين )ص اكو هعصنوأّنعلاب درج م لدبرب نوال ثءرحلا
 0 ايا قعيرمضملا عصومي يفرم
 تور اللف نب وار امالفزم : ,كرنوم لحم شنعلا واهسلا تنلسامف

 : تقوو ف صن واتصل ا مزق بجيبام سس ١ ثيدحؤ ىااذه ءنتب ,دملوث نسولوالو
 | نم ئييو ٍقاوكلا يلع شم ىزااو لوتل اذه حش ا ددحىأ :

 اوةداب اور عن! ثيرور سفم ديعسوإ ثبدحن هدام نا هت عزم جارنا تيقوتلاو :راب ركام
 موسفلازه هداربعوب لاذ ئحملاريصردن اليت الر ظن اذهجو و باصم ا رّمعلإ ت !بيطخ دن ناب وصنم
 دحبإا كيدحوه ىزإ | كو الث وو. تشوارل لالالا ديمعسيفا ثيدح وعل لوالا | ةةليزلاناويا ةمرصملا

 طازن :شامدعف ماظءموعبأ لهرتزبا كم دحر م ءاتيلع يع ىعرلازدرخرهو 0
 ثيدحف الطالز فور منب ثيدحُا اكرتالط ارم ريعس يف ن ثيرح باصنلا ممل ان انمم

 رشا :بقم ةئئلاؤم ةدايزلاو هدايزل نم نوار خال شعم م هزكك دعس يب ىلا

 هل ماىلإ| ااه عمره لع ىطحب نيسملا ء
 ا "مزمريعو نع ىعسد 0 سوا ةسنجادو 00
 هينينوملاو ع لا لم هاهد ةل اعلا تفس ٍِت

 3 هين بلا كار تق نك ممسكا خت مم ظ

 ل 9 2
 0 0 10000 00 ١

 د2 تامل اولي 0000 ذموب يعكلا ةياصي
 تلت ءاث ص كزنو هدايرل ل زال 1

 تيغا هدم 1 ا ملوش جيم |
 9 - ممل ههؤص هلاع ينل و

 قف مسح دامي رسل نيون «عع_رظأب اره ه /سودوع
 0 : ريعشلاو هدا ١ هد ابرعلاو بورا م رايتخالا اهو تاما 1 :

 ا 0 ايبوللاو ةرزلاو نخدلاو كلقابلاورصملاوسرعلاوذرالو تلسلاو | فورم وه: انوا
 5 |١ لطوللو دادم عبرا عاضلاواعاصن 00 ىلاورفرض اهوحنو نايلكلو غانو ع ءاعلخو ل 0

 3 الو ىدادخلا »لل: عر ميكس ءوالاو يدارئبلابثمكبو | 2 1ذاو يبس موك او مو

 | دروو فوقلالاكأ املس دندن رانلتا9 يول 0 نع عقلا لولا 00

 فلا 0 درو باودرا تنس هتيسروم بدراب ناضماا اضع هدو
 ذيهاولا

 تانك ظ ىفثا



 يول ١١كزبتعا نيفاشلتو تسمد ل 3 الائونبملا ةزان و 0

 ىبجسالا اك عاصل اذ أي شذ اعببسسو بدم عسبوم دل رح نلادملاب ىرصملا

 حبرو ىصنو امين و ءامج شع دسم )كو حاده ا ةعبسا دم دع سس لكو دص
 3 هىزثيبد تدالُيَو سف عاصي الر تضتإو كب ادب وك الف اماص نضال

 !عواجح جت ءروكسدو مياسمح هلوقيل ١ عباصنلاو تلت و فصبو بدارا كسُمَخ
 00 وه ةياهعس لولال زف
 ديحسإو | نب هدلا دبع هببا ئع محروم عص با عب نثالا دبع نبردبا دبع ىبأ
 لقاعة يبازام لقا |عوىسيلا لاق سو ريلعملا لصوتلا نعرزعسا ىنير كمدخملا
 امحاجت مضعبهديفو «ل ا الوردات الدب فرمدي المنال :ىتنلاب ىقب ربوع
 سرص ىندجحرل يمر دولت هل ظفللاو جءاصملاو عماللا لاو عثرلاب جبة اشلا#
 ل لفل انو تنسو زاجو لق اوه امد ياه سبح لق اوم يذلا ىدتبملاوهو ايتلص

 ُن ب2 نبسلا مطو ةرمهلا فب مق دص قسم و! تسخن م سب قاع كب ثلصلا
 لا ةلالو ةذ دص دو نل البالا سئس مخ ملقا ةاالو ممؤ مالكلا قىجسعو
 ِ يشيل اايلإب اواو ىسم دح ل تِبباثلا وان قاوا هسسمخرد' ينالوراوجلأاي سيعب فاقا
 فس ىملا ا: ه كالا رسل !ادمعوب !لاذ ة ىكتن ياالك دص دضفلاهياقرولا نم
 زل وادكل اهلا دج فل اياك! اسلا بابل نروكتملا كوالا م عنب ثي يصر سفت
 ل ىبصالا م ميل ع تعدو ام عبمجو ىمو كبل اىلاع ةروروملا زخشلاو لصاو
 تذذىالو هتليلعشلا اذا دارلا او ملق نجس ايلعلو ةججلا دج تلاياذا ةدمملا
 ي ارئيج له نوكي نا محب اجل اصل صخلادعب تن لغتالاذا ىنعمتدىل ذا نا ىلع
 [وبجج 0 ْث ىدامف سبل نيعس ىبإ تبدحو: ك5 نبح
 اونيوا تشل اله دازابمملّملا كاجلاننحوبو باصللار دكمع نبا ببدحة
 انباع روني دي ادرون اونمب وا دو ورارلا مهلا دبعوبا لاق دلت سس طقسا
 نارا رهف دنع ولا قدم ذنحا دق عي -_ _عسسايررككسع

 ر الرتب له بابو :هكارداثاوادنع ئاطقلاو دا دحلا يا ءلمهملا داصناس كب
 ستع ىسهفى بحلا ىبصلا بد كعشب لهما لوعنملل ابنبم كورتب سءايلا مكب
 عيضرلاب ىسمجث دحين ةيينئىملا:: ينلاو م ٠ مارفتسدالاباوجو سمو بشن ةقدصلا
 2 20و هيعمل لب ا وكر نا لامهحالا جلاب مزج ملو
 ئلمهملا باسل حاف دس الا نييسمملا ب ديص ترمعانت دح تلاق دنسلاو
 قرص تاحولاد ىاسلاّل اذ ماللا دب دشن ىةبقىغلا ةانثملا جتافب لسن !نباب فييرعملا
 سكادملاض عل ثوحا اذا دن دح  نابح نب لاو عميعو ىنطقرادلاهفثوو
 دحرامل يدعئ لادد عباتي كىلبقعلا ل اذوأ رمح هابا وسلا بوت فعضو
 هدنعو مو ازه اهدحا نإشي دح دبا ىعرمع نع كراهنلا امر يذلا نكآساب
 ىلصوبنلل د دصلا 2 يبا باب ق: ئوب داب لن نب نر ىع ةبعشمس ةجنانتم
 ءا شه ىعثايغب صفح ىعاشمان[ا 2.اشلا ثم دما اسنو ةيلكالا
 سلا دبع نب ديم ةىلانع هدنعوجو 6! ١ لع تغام هشياع نع هيبائع
 دم<ىااني دحلان كاسنلاو دوادوبا»هل ىورو ماسه ىعايش مر غو ثبللاو
 | نب صن عاهيلا ثراسو ءاملا فب نامهطنب مهارباانث كح لاق نم
 | لي لىسير ناكجلاو نع ينور ةرزره يف نعال فيفتو ازال كداب
 ١ معلب هه جيف ملم ملا طق الفل ارعإ اًضدنعز لابن لكس ءيلعمدلا
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 دلوالا ف نال فا هركلاك اذ ةرحيوملاب هد يل والا: بعو يش ابيب نس عر ىم ا نهو
 اموك« دن عريصب حان ىهطم رب ائذ ناو نام الكم ايهو هدم عربجملا نب اهلا دى رب ىح ا
 ريض روسنا ور يصب سبخ نى بمدل اوىاولان وكس ابرمضبر سون بالو ف املا ئافدرت 8
 1 عقرلاب مداد يءالو همرعاا6عمتجااموه واموكهسنعرمل [ يصيح يارثلا يلا دباع
 دهفوذ زن نمو هش عربتلا جيااصملا 2 لاق هربخيلا جاتمالو ةمات اهداوطمعيصي مسا
 كير انابعلب انه دعو ام شعرد نصر زر طاذ ابا ع اى نسحلا| هب نايل قت نه

 | ليز نوبمشكككو ذىخاملا اراه عرق ءاىلا تن سلا وهو امهدحا دخاذرملا
 . | هيلع لاوذميف ضابجخاف ماسو ءميلعسا ىلصرسلا وسر بلا ظنف مذ ةرثأا ا
 كالام با لان اهنذجع ت ام حسنا ىصعل عنو مايرمتشسالا يجب تملعاما هلل..لا
 | الضو اهردقتبالا عفش السم كد ذحام ىعم ناك[ ذا ةزمهلا ف نجر ةكرشو
 كدو نارضلا نماه# دح ناىضتقي ام مويس مالكون عتددت ى جباصملاهكلاق
 د ع س ١ هلطخالال وو نالململامعرو لاقدنا

 ا/اهناراوتك < لايحب ابا نم ماللخلا دع ٠ ظطساوب تينان م١ كاي كتي ذك
 لاةورمهالكانه فلالا ف دعو ماهفكس الأ كتب ذكي دبرن نارعشسلا شى ىاشم مال
 هثيرثكك نزصتملامااهه دعبل د اذ 1 اهذ دنح دل طض ارادنخملا يئادملاىشجملا ولمسات ما دا
 | ةفهحيادنعو ىناشلا دنع باطملااىشو شداهاونا مه ىو لا نا ىرتن !ارثن واظن

 ماسه يلع سال ةطس ةئرذاوباداذ اها شرت لثدد طقف متم اهاوزر كلامو
 | قايسلا كل تشلاو ضصزلا مهن هالو هقدصر 3 يلالو قدر عتلاب دق دصلا نولكا با
 اوبوريكاكمارحلابنج لمطلا نا كيددحلا ذو بجاولا ىهاذ ارل اىفعرمرج ي نلاتالومزلاد ارصخت
 ”جبسشيلا نم ماع عوهو فياكتلا تقو ميل ع ايو ملدلإ ل عاش ل مدع قون شن يال
 عادىارامل ا ايرلعؤلا_لفخ عادا هدام عاب نسعي عناب
 . يا ةفدصلاوأ علا نو بحم ف لالالا ف ةنعرز عاب فا عرزلا هلع قلامرضنا

 ماقلطم شدلاراملا : مج موعد د لن ةداشا مجد صييصُخُخ ديد يمفت ىهو ةوكدلا

 فو هراث عابواركلا مربع نم ي اكبنع نم ؛وكرزلا ىيداؤ باهي رابتعارذ
 | دعب عااذاد الكيد افزىجاطاو فو ذح طرشبلاب!.3امهيو ءىيب_لاج ادق دصلار
 | ف عرببط نم اهبطعي نا ملك ملم د ٌةىَكَوْلا ثقلحتف !ياجإ ا لعف ىقف ةوكرل!|بووحو

 ايزذارصوم ىلاهترهل اواشم نا نايس امهر ياسوريلع ىلاقن مدع طول التف باب
 سقي ملم كراجنلا فاق اهحالص_باطدأو دبي ىقح لغنلانودب قل !اوعيبتت ال
 ددب يتعب عيملا ملسو ميلع ىلا ثلا ىلسج ىلا عدو ىائرجماءاظلإبعسملا

 ىحم ةىكرلاميلع بجو نممالسلا مباع صقيع مل وراكم دحا ىلع جالصلا

 2 |ىجلا يقي ماد ةوكرلا تدو ىهو اه>الصاو دب ىنح لوف وهل لع بخجل
 همه ئلىقلادحا انهو نايبجلاق ايس قلطاو مهعلب اهتيغ ماي هكر
 ىهو كييالامو كيب ام عابن الز وجياليفاشلا بهذموهو كاثلا لوقلاو ءاكسملا
 مطولة رمل ا ككل نمر الا ئغدب مل اذ | !ذهو ةقفسحلا دسف تف بكاسملا بسن
 كا[ الضو لع ١نكب بطرلا عرم ني يملا ببضد كتم لوب تاك خفلاا عصب
 متم ةولازحلا ل فتن ا نيىضتنلاب ذا ايهريعو لكالاو عيبلاب ؤصتلا لزاج ئرضتنلا كذ
 نونا ا صزحلا شن ١5 كاملا ئيرنحتب صرااحلا<مصت ىموب الزب نم زول ايو

 فحجافب) اعب اشن بجاولا ادع امد لب لكلا 2كتاملازرعن دفش مك لوكلاوا |

 |اباه مامات دح لاق ماو كد _موغس لأ هلروحبالو ىعلاو ني سملا

 قايذم



 ثعيسملا رايد نسردلا ديعدائالاب لربخا لات جاوا نبا زنيعشسأدد دحلات لاهنم
 عيسي نع ماسسو ميلا عسا ىف ص نمل اى: لتي |مهنعردد ىضر باطلا نزرع ثنا
 سا ذا ملسم ناكر حاسا ين اكو ارحالس مطب مهر نع س ىاولابو درب ّىح5رشلا
 ث وات نابةوالحلا يدابمو مشل ارو هل كرب ىلطملا فصلا هع ربصتو يا ةرثملا يااهتهاع | ىنيريشللا ى ردي ال رطلار اتعاب سكه شلاو دتف ١ يا متهاع ب هذذ قحل اقايحإلاص نع
 | لبذو دهاعلا ىمنماب ةكيابيح د اذ هىخو داوسدو ا ؛رصوا غرب بولتيرا نيلبو

 كارلا درسامل لاوم الكا نص نيوكيد ىّملا ثلج ام 2ىشس قبي ملف ضعضل فتيان كد |
 عوببلاو اسم ميجا كيرحلا اهوا عامجبإ زئاج اذ عطنلا طسا ذا امرمو عنج مخ نكا
 (. ماعاد عانت دحىو فراهتلا تايعابر عم و*»و جام ساو ب ادلاو يذم رملاو دوادوباو
 ىلصربنالوسروهد لوش رزع ههه اىنضر باطخلا نيرع نبا كرد مسد لاقراشدبا
 ار امهجل صم ظيزمجرنج نمواولاب ىدبب ىدح ةرثلا عيب نعول ددبو ميلعرفلا
 رتل او متذايا مص اع بهذذ ىحل اقاهتحالص نع لكس اذا مام كاكرعدبايا
 لاطملاةؤصل ا! عربصيف ىا ملا ياه ضاع يبمشكانعرد الو رمل ادابشعاب
 داوسو | ةزوصوا تمعن ولدوا ئئلي و دىات ناب ةوالحلا يداب مو ضل اروهطن
 <ىغس قبب ماذ ءؤعضل فلَت اير كد لبق و تضاولا نم ىماب ينبح هاف هود
 ا كري نيدلاخ اضياداؤالاب ىذ دحلات مامالا دعس نب كيلا دازالاب ىش دحلاق ناسا ا ةراعو هطخاذك مسينلا ف سول نب ردنا دبعاكر ّدح ه فراجلا ت ايعابر نصوح ةجامانبب او ياسلاو طيطاذاام موه يصنع | يذم رسلاو دوا دوباو عوببلا غرهاسم هبجزحا كي نحل دهداءاجازبب !حرياف عطقلا 0 اذ | طب طد اذاام مومع صخب نلكىادابلاب سائلا لاومالكا نم هب وكم نمل لد اقم
 مامالا ىشانب اوه كلآم نع فحل اديعس نبا ةبسبتف ادث دمسل اقءبو هابحالص مطب ا فدي قجر املا عيب نع ملاسو ميل عرب لص ىنبك !ىهدلاق امهتعردد اىنترددلا ىذ طن عراق م مسعابوا وع درو |ةدحوملاو للا متفب حابر نا نباطع نع ةدابزلانم
 قر يل عسا ضرعلا لوسر نإ منعرددا ىور كلاما ش١ ئعل ب يطلا هيج ئع
 هَبقىنلا ةانكملا تفر اوك قجلاة ءاهلاسكو رلوا خب شزت ىحراتلا ببن يزد
 كراك ل اطال !اوهز سوم املا حلاق ةدىشسم ار مخ فلا مهملادجنو ّءلمهملا نولسو
 لاق ورفصاوارجاةشاو دبر ترهطإ فل حز هع لاق و تشو كناعت ول ترسبلاو
 ىلا اريد ملو دبر ىبااضاكح غل داو برخوجلا_فاقو كين لب ين الاًءبالومصالا
 ثريات ابرك لاقو وجر كاقو ىمهعزي كت ءرم مهو كيم زن كك نم مهن ئنالا بالا قف
 ١ اذه وز ةتلإوهفدوسستو إ زصت وا يزرع ل دوا هزالار كا نمل قل احب ميحدلا
 سابالو ىالخ ريد هذ دص لبجرلا ؛ةرتشيب له نيدوفتلا ب هع _عحسسعسمب ١
 1 افاماسب ميل عردتاىفيوئتبلا نال عسدع و دصرد ل الو عع دو دص يركب نا
 أ ةفرض اهل وح دبس ثي دحر سضوباده عرنعدي م واشدلا نع ف صاخ قدصتمم ا
 هل دهزاوملاب يلوا ضوعلاص ضوعلا وم هولخ عم زب اجازه ناك ذا من الدب دضانلو
 اتلا ةزاجلا له نعرب لي نبى يورا مري صلا مجرات ء يراهلاداقواناطم ىاشلا رزعش مى روع, اوس 2 لكم اسم لاو هش دح بيكي ماجد ا لاقو ثباللا ساما تان اوه ىدع با لاق يرصلياربكب ننرددا دبع نب ى جوع كب نب يدع انت دحلاق:
 | دعسثيلل اانث دحل اق ثبللا ىئعرل جرحا | مط عمو ةحباتم ةروهشمم ثيداحا تسمح ٍ كوسم عر حراما نهلو موبكس ثبنرح جسدي ريا عل دباذهو مسقنا اذ ٠
 | يرهزلا منسم يبررص بأ تس وبا ىع ىلاخنبا وها عصم فاهلا ذو يملا عب دع وع
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 أ تب سمعوأبا نا تيدح ثاأك أمر عرملاى رم وع نيدردلا دبعو ابا نا ملأس نع

 ,يلعو زغيل ل حككم رز !ىعملا ده زغلا ةالبجر ميل عل خي ريب ق ضن باطخحلا |
 هشتوكلاح مياصاى او دبجوت لود ليل دب هفقو رب ادا سيلورهلالبجسس ثا

 هيرئشيب ناداراف معاني نا حصامل مق دول ذ!لوعفمل اسم ءابلا تب عايب

 | ميلود |! جونا قنا مم قرتشيب نا ىهبم شكلا نعيد: ف الو وع ال بزص تادئأب
 كشف دص عن حجي نون اليلسإ ل لعب لاقذ هراثرتسا يا عم أةسساف ملاسسدو
 ردلا دبع سحع ثإا ناك لدن بيسنف يا كك نبذ اهبج بنجر «واهه مك ءط عطداو
 كفتا1ذا يا ف دصرلوجالامب ف دصد اس عاتب: نا جتبال مهلعرمد ١ىندر
 نا مرف ناك اهدا رب ق دصٍس ىهبكام : هكحّج المب قدم !هم أيس يرشد انارل
 اهب امركلا لاق و هد دض اهجرب ىم الا يككمتي ناد دانى هاما يو دصلا!ارّتس (وعوهنلا
 ىم ضال ول جال يا قرىّصم نم ئراكو تدع ان عع كورلا ئميعلاو يوامرلا رعد
 دمهو ىهتناثك دصل ا ضارغا ئمىضرعلد ا و دصلال اال لاح عل تسبب نا عوم
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 هم هرايتخاب رك دواء بتجو اميل اوه عقد نم جبر تكس نا تابرقلا س كدر
 كلف قدصتملارزم زر تشن ثلاث ىلا تشن اولا كو يف ةهاركالف نم هيرو ذا امان
 هيلعمب قدصتملا نمريبل !لكشل اول انو مبق ”هاركي نص مل !جرس هن يف ارعلا ظذاح ا ىآحو
 دره اهنص مهنرجتدود كم آس نزرجاهملا عر حاهترهها ركل امنع وجر مهضعب نع ْش

 دمنا لى!كك دصو دفن الو .وش عابتبالا نع هدب ل دلعلاىل امالسللا ميل عر اتمار
 رعد دن كاطع ناو صام ا اع ماعل ا ىفطع سوف هسنعالد عابتب الا قبس كو دص هن
 كيش دصرن ايا ظن !ىككو رضخر ملا دتالو ثدإلا ديو فْعٌرتال يا تشن الل وئدؤلعتم
 - | ل تكق>الوا ىخالاب نولي نادر داع ىف ان ابغالا ناوهو الا وسس انه ربما اهرروادفو
 يانا ارم 'تددصملا هن عوبجرلاىل اسره مجرب هايإا ءاطعا نا اذ الد نا امهل ققئ القى ان
 ابدا ةتالد اغا ناب اجاو ئحاصتلا ةاندجلاوه ماسو ريل ردد ا بص لو سرا مالكد تعقد
 يلداو كحاذ رتتمىعو اهو دغش نالف :رفوميضد ًاينددهز اذاذ اي طمماجردو ناو
 لاعتلا ء ذل" "تيفو دياىل اكرم دص 2دي احلا ناذىهتن ١ دعاة لاتفو ىلعارمن
 ٠ ىجرلا نسم جو هسانولا هرج ةبوشبد ى دصٍتب ناربقب سد كرعاب مد (ىقب نا عرقي كمي
 لي وص ل اوحا سخا 2 نورا سحاب هش مى هند وعل بكل اكن بسلا دب ازد ةنو

 ى.ييتلل
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 ايل ةكدصلا2# عوجلا نم منمل ف عومل د تكد هو جياصلاة لاق منه ميهنت ى نب يهتلا
 ىتفلاي ردد عوبجوملاو بلكلاب عجارلا هن يسشد ثيدح ىم دي كس( م تنل نم مي ع لخشسا
 قدلار مناد ات لاق ةمرملاب مهضجد عرج ىهتنا اص و: بلا وجر دك دصلاب ةد#رلاو
 د ارلاذ ميلع فيلما ذمتي فصول / ب لنا ل هذ تال منن ست رئا يعدل او امارحالا
 ني ام كغ _ ع _.عغباب هزذقدسملاا ةهبرهببشتب دولا ىعريغلتلا
 ميه هور سو هب عردل) إجئبلل عولعتلاو ضؤلا اًملطم ةّقدصلا شمر نم
 هر ايريرذ يل الواضبا مهل لماشم اواايش لانو درصياصخ ىمريلع دق تنصللا
 ايوه زلم دنحلاو دج لال الو نزح 21 اهناو سانلا اسير امنا تاق دصلاه لمهن سلو اب مه ركرتو معرمطس لاس لاماركةريطم اهنال اضيامُ دصلا م هيلع رك ىارلاو

: : ١ 
 "ثم اني! سال لاونا ئاسرا | غلا اهبل دب اد ىلغسل ا ديل اءيرج> ايل عل اديل نميخا رمل ا ديلا مالسسلاوةالصلإا باع | ىضاوئا ء ةرابع سائلا خاسر ملى لما نمد وخامل ازعو ذخالا لد ىعائدت اهنال ضي شلامبصتك هن ايصو سانلا اسوا نع ٠ .8 ٠ 0

 تيوس لاما هيد ةقدصلا | تن فعثو ءةمدوفحاملا ل دو ذخالا :ءعوععبكبملا ةبلهل اورهتلا ]يبس ل عنجو يذل |
 ملاضبإ بهاولا نالو ب لبافالو هلع ةرهلا مد هاضتخم تاب ل نماهناب ليل تلا ريبملا
 7 تريلا له ئذ ف دصتملا ب ملو نيطعملاه املعلا ديلا قل !ضجن 2 ءاجوقو ايلعلا دببلا
 20 ديا ىعد رجم ايي عجل دل عوطتلا نود ىضرخلا لالخ عرمرجلا نائبا عصا دنع حضالاو
 سايإ يبا سرمد ١ كث دحلاق دنسلابو ه ةيبنغل اون مساقلا نب !نع عبصأو ةيفنحلا لاق بو لب انا دنع مصدلاوهو ئه بلاو ىف اشلا هاور ةضومرفملا 23 دصلا انزع داما ل اقذ ءؤ دصلا نم بشن ارل ليقف تليدملاو هم نيب تاباغسد نم برشيد تاكذدا
 ابا تومس لاق مهالوم جلا واي نس غبن دج ادت دح لاذ حاجلا#ب ةبعشس انت دحلاق
 ميد ىف اب لعج دق دصلا ّنىم جرتد |مهنعردلا ىنر ىلع ىسحلا خا لاق رنع هلا كد
 برطذ لبسي مداعلو ماو ىحماسدو ريل عر ىلصيبلال نطفي ماك : كا ل سموباداز
 اهلاوتفباه طبل 21 سو ريل عسا ص وتلا لاقفمق دشم ماسو ملعرهناىلصينلا
 تاك تسبوبرف دل ون عربحو ةنونم هس. ؟يواغغخ ى القشر اواو بوكس وأ هسكو
 يبه ْلِققو لرهسشلا وز: ككاماس ا لاقو جف ى اذا ثوكسو فاكلاسكب ل لير فأ امرو
 تيرا لاب ملكت نم باب 2كراهلا اه+مواو ةيرعم اهنا يدوادلا معزو ديم ليسو ةسيدررع
 هىتسن لوانت ىعىصل ار جز دنعلا :ىكى هو يلو الل دبكات تب انل اوداهجلا اذ نم
 يلع ال هونلا جامزايلإوهإ دق دصلا دع _معساب كا ملادبلع اهتمرل ةفرصلا لكان الان !تيرعش امارل مالسما يلع لا ؤرمشم عش مرمر خقشلا دنعو
 حجو را مهما وعلا مضب سيفع نب ديعسان5 دحلاةرسشاابو ه ني انع يارؤ سمو

 يرورلا ب اهيشسد نول عد ب نم (سسشن ى ل نيكه ١ نعم ب ببس تى ئاادث سماق ءاقلا ظ
 دحاد وعسم نييئيشسع ىلا لوال ا دب عر عصب ريذإ نبع زن ةفلأ نبع د[ 50 ابدوح لاق
 5 شن لسو يلع ردد ىلصوببلا دبحو لاو امهنعرسا جراء نوع ةحبسلاءاهعفلا
 كف دصأ لا ىداهنعرهلا ضر ئنموملا مانو جمل ةقسيتع ى !لعاغلا وع فيان عذر ةالومو هاعاذ مسيب ملال تمومضم ايديطعا ةرمش و ةالوملا هزه مسن مل ةالىماعتبطعا هلم
 دق دص كثرطعا وعم الوم نال ةرججررلا عموم اخ ضو ةأكسل ةفصوا «سبطعاب قلعتي
 رمل الاسم يلع مجاوزا يلاوم نال عل دف ماسو ميلعرس لصون ااهيلعركب ماذ
 هبيدعرمالسوردلا تاوص ,يلاوج ل عمزح وغم لال ! لح ىم يسم عماله دق دصلا
 ملاطاو ميعصوسحلاةو ف نمزتلا هور مهسنفلا ىمرتقملا يوب تاون نتعالدز دصتاا' كا كد نعل كسسامل مس مي ع رمد |ىلصرنيال لطم ا اىسو شما هاوس مهدرلا و امو

 حمم



 هنهسسسا سس حس سحب ب لا 2 تلا ا سيل يسيح سلا ---

 تيونلا لاتفرو الو لاق ىثس ككذ ون هدشع ترقي ماري ال مجاب ز الف لوملا مشب
 مليح جلل ايا اهلك وحان ا لاذ دسم اهنا اول اف اهرلبجك معفتن ا لله ماسوميزعرسا
 مدد |ىندر يظن اع نع تبن نيد سالا نع يذلا جهه ارنا نعةيبتعيب ا نيدعتمب لحل انئرحلات 00 اةلربعتس تع ايا ىبا نيرمد ؛ انوا اذ دوه دلخجلاال
 داراو فرالا ءارلاسكو ؟ دحوم ا اخ تل ةك بوب يش نا تد داش اهنمع
 ٍبلاوهو ماللانوكسو واولا حجت يلولانم وذ ام دملا عم ةحوتفم اهالوامو مهلا ولكنا اهالى دشيباعلع | : و ى تيباهاوا لالهون اهتاداساهبلاوم
 فحرساءلابو ٍفمنلا فتعا اذ دا سملاناوهذ اشنلال اق كك لف هاي اغانغنتساو ملك كد اموغثنالل حي ىرنلاو ىتجاذ ارنعل فعل اق خو كون نعرض اهل اد ةميجهرنوا بش يل يمل ثيراؤال ينل ئدتعلا م ثيرالا تح توبب نع ءاشنب ىمكحيفصو انه هب دام او
 فاو وذاقلا !ثيزبا/مالسلاءيلعل اق دقو نييديدل | فالتخالثيراالو تباثالولا
 نعع رجال انها كك هابا غي وك عير مذ رثوبا هن ع صب الةيرا مدع ناذ نيدلا هن فلاخم فا قشورلاوأ لشاتلا بالا لين بى تشم ا مدع نمرمزلي (ثير الا عنام دو وو ماسملا
 تااكرتو ادجرسقل رئاف رطم اذ ءبتكنماههريزعو مالا 2 ىعف شل ريدتش انه هالومدتول
 كرش الا ساكو او ةرورشملاوقا لذشسالا ةواىلعالا غو! امهبذ ءةيقح كا لهم لفسا نم :رلكاضيباقريتعل |راعو العا نيم قدحمل اا عقل طي يلوم او هلا مالاب لأوزل البق الفا بسلا حكي رخلو بسسشل اكالولا نال تع عملا ىهنذ ريهدو ىلا اده سس برعلا
 قراها( ظرككأب تيالولاو قتعلاو غصنملاو بسنلا هن يتذل اب تيالول اذ اهسالأ ةلمإرد اصم فلعل ميل وو ءالوموهف مب ماقو انها يلو نمكو هيه هراولا ترها هيضتقيام ىلا دحاو زك اضيد تبدحلا 2 اجد امهر شكو لاذ تدعم او ميل ع ملم او دبل ا هر هصلاو ةديقعلاو ثيلحلاو معلا نبامراجلاو عباتلإو ينل هص انلاو قع او معنملاو ديس او كالادبزاوهو ىقعمش عزي ساهنمركذو ةمينكن اعمىلع عقب ىل رلامسانا تي اهنلا

 ا

 ىلص مرنم رتشا كري عردل ل. عزنا هل لاذ كد يال ومفللاف ذهبا كسي : : .ِ 0 0 / لاف ن دلع
 عم اططربول هباء وللا نالا نه لكتستسس او مهلالو لا نوكط ميشا نم تو دصقب ام
 . مل طشسلا ناب تريبجاو ىدعا نطالولان ا عئاشمل صن مرتضل اذ ميربل مصب مل الولا فتعلا
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 : اس صخ اركمهند اع يطتف جوال نه ةشباعدصقب صا ررابد دقعلا د عقب
 :٠ لاكر الف ياننع ١ ىلالولا اًماذءر هش ا ةاهز اوح نابب ولصمل دب |عملاب ملا
 نصرمزلال شح ناكملول ارزالصلا انه اغا ةملكَو لطاب طرشس دن افالم اركيبطج مش اوسب
 هل نايبل ثيد حلاو: تركو ءملكلا ذه ئككودجب ل نم نعم يفنق تعا نملالولاتابث ١
 فد ةشداع ثلاث بيعلا قيقد نباملاةصحلا اه اض تقم ناىل عل رف دعب مل نم نع
 بيان عفرعوتلا لوونملا ايدبم قزمهلا محب مريلاعس (ىإصىنلا تام اهتعسا
 ىلع شات و ملو ا مغد هبن قرصصني امم تقول الدام اذه تاق: اب لاعافلا نع
 ا ا حا اناراواعوب قدصيبملا إلا يا ىنه السلا ريب لاف كرير
 /١ اح ثراصف تمد ءوص اهلو وجر بخ نال ع عفرلا و دص نزوى لامن ا لا
 اهلعتىاىلاصلاو لول ءروصولا ءاتر دصقولذ ب اباتاغماهيلع ت اجلاصئاورل مك
 وجو اهل 3 دصوه لعل اهلب يق صولا ريد تدصقول ثادحلااذكو قلغم باب
 كيم ب دهلاو قحالا بانل طم كو دصلاو ىهتن اف رملاو لاما لعام'د بطني
 9. دبل تثمر نلف د الل ل د عخد ف دصل اوقف ول ام ارلآو ميلا ايرفت اييررغلا مءملع م 1 كك . جل 90- 1 هول ىلع اويو بضنلا
 لا

 .[ريناىلصونلل اهنعس ا ضروس اعد كن م وقل اياد نم ةالاوملاو قشعلاءالولاو



 00 تتعممملكلبأل9ث[ث*ظ<ظغسشرغشثشسظصغظغظغظثصشسثغشزؤثىث©ضشؤث)ث“]“)ؤضئْثْث)<ثغف

 :ةفانرنلاؤاهيلع باغي ةبدهلاث ال ليهو ةبىوهلا تور مللسو ءيلعريذ !ىللص
 ملا ريع رلع نع ناىنبل يبنالو ديلا بتف ةزالا باؤد اهبدارب ةقدصلاو نما
 نارلطف ,ىكمام ىباسكمل_اصومككمىشد جل ا! غق دن اذ! ىواضييبلا لاقو
 نال هرجررلا عضوما نهد ٌقردالب هلاومإر ياس ىدمهد نادل اكعريغمب ىدهت
 تاب اذكلا تك مئاضيا ىراجلا يل دقه روسملا يملا ىل عاطسلاو عسب ركذ أ بابو قيبسره ثدونملاذهو اهيلعق دصتو ةشجاع تايزوم نلعب نم ةرانن

 الع __عضاباذمه هكالطلاو ةطرلا ئىاسشلاو صدارفلاو تالطلا كو 1
 فدصتْكاوك[م ,:تلخر ناب و دص اهنوكىع يا بف دصلا تلوتكاد !سونتلاب
 ايئبم ءانإ ان ذحو ءاحلا مضب تلوح ذارذ يبالواهل مس اهلا لوانت زوجي يلع
 يبزي انث دح لا ينيدملا همك | دبع ننىل عاشت د حلاق دنسلابو ف لوعفملل
 احلال اه انك نح لاك ة داي سلا م يب رزنواروصم ءالا يافو يارلامضب ججرزر نبا
 رما ىع ثايعباعلا ةديبس (ز اوزمسدد مرد رح ثذحا ثوررربعسمد كلب دصئنح ىئع

 ميلعلا ل سوثلا لخد تلاقينا امنع اه رس !ىضر ةبراضدالا هبيسكيطع
 ماعطلا نم ئ مرتسعَل م لات اهنعىلا ةدردد !ىدر ةشيب اعوام لاسسو
 لعاذو إذ نم ملجلاو هزككس ةيتخ امهنيب ة دهوملاو ئلمهملا ئيسلا جذاو ثونلا مهب عبيسش ةبطعماانيلارب تنجي_وشالا ان دنغ ماعطلا نمش ال .تلاقف
 | تذجد ىلا ضيع الع ئلالدل او ه ايبلل 'ذ أش لا نصه لود 2 نم ئئلكو عوشمل هؤص
 الخ كئلب دق دقدصلا ىاابهنامالسلا هيلع ل وذ ةقدصلاىم امل تن اهب
 تاص هس ول ءاهب ق دضد [مرزا لكدو لكك يذلا عضوملاىلا تلصو ياءاجلاسك
 | نعساّدتنا مالسلاميلعرل هت ىها اهاذ همبئو عبببلاب فصل ااهل دف اهلاكلم تراصأ

 ماورو :لعنعلاو تيرا ثبنخلا|اده كيو لكالاو لتقل امل اج دك دصلا
 ,عبمهلاو ةاكزلاوراضيلا نلؤملا هبجزحاو ببدل ىعمرجب اشلا ب اور ميدو يزصب
 ادداد هبا كاقو ضبا اريل يمل سيل برقا ةيده تراص هن ةررم اكلم تاصار# تورصلا نصو لاوزلا عال اضاصتخالا :داذالا دعبملاولع اهلعظفت هدرو ب دمه انل وهو دق دص اهيل ع ,كلاى اوه لاق م عسا صر ةريري نإ عرق صن .كلد ىلارراسنبو ميإ عرددا ى يبل ا كار زعردلا ىنعد دكار ةجاوه سش ١ نع ّرماعد نب ة دانس نع جاهلا :ةبعكس اثئدحلاق جركا ناعم ذمه كد محو ءارلا مىس هان اعاربلا نياره عيكو انت دج ل اكةددشم هوت انشد م وزمرب عم كج ىورعم اى سوم نب ىب باني د بحل اد مدذذ يل ان ماسنمو

 | ةبعشس ةناجالاب ثورخارملا
 هل غرد لص ىلا ءوهرزغرددا ص رأسا

 صخاس ان اةهسسم ن بج »مىسلاللطلا
 ملأ بم اعد عيد ةداتك ىع مإ/ نا
 امناو :يعف املا ىنع 2 لو ةيمدملا بهزمو هور بالا لاما نلب نمو اي: وشن ناو راش نل وماذا أ مهاطاا شان ث مدل فلا كن درلاو يا طتفد تيدج ىبلا و ينلاوهو د امري دفتلا تول وروصملا لحن نوكو ناربدقتب بصنلاب قيعلا لاو ة سهعملا لوصالا نم | ةيلغ ثعفقو امم عرتعو رولا ةاك م فرلاب دز بو اميلنعالا نص ةسنورشملا ثق نصل نإ ستان درو ققنع ثبجلاسملا نشسلا كرسيل لن مهن لازذ ىنيل] مرزر ال عاميلاب رو ع فاتك عبصحل نشل انبود دشسسلا قاس ملسدو
 | شضعالار وشال نعل قلل! دج مو مدن عبور شسلباوهو هرج مث ةجاححلا و: بوجولا دأب

 | كهاموىل ققنول ناك ةيككاملا دنع غلمنجا لقول معئزماد مدعذتيكا

000 
 راوخ جراسا خشب شداه لد
 اون كرا هذ زرلاؤ مصدام
 تر هنامل امينا يا يراك تغلب

 مقل اموال عا
 .ايع يتم ١

 لاواه تسمم تؤلي

 ملكي وا لوالاو
 يراهيلالوع

 دعولاو
 امر



 لاَ يزور الت اقم دجحرد يل الو نمحاتتدحل اذ دنسلاب ىو نيقحتسملا دقذ
 ْ هنبرهذ | نبع اهب وحجب ىعى كما ناسا عربا راناز بخل اذ كرابخا هب هدد ا ديغ [يررخل 1

 نولابده ان ببعم يلا نعاغلاسكو يكمل ةانشملا بوكسو ئلمهملاداصلا تغب قص
 . | لاك مدا سهيلعررل ٠2 سابع نب ا ىعرسابع س يلوم توج وأ ليهم ال ادلاو اغلاق
 لوقِد د بعمابا مهسري يحي ىعدبح مل | زنا ىلا دنع يما سل يعامبس ا يناشرانو
 ةريكسولا ب دركف إن ع ماسكلو . طري لما ل وسر ل ال ةين سابع نبا توم

 أعم كرس |بعاربا ىع هده لاو ميكو ىع مهتش الث جهارلا نب فاعس او ببركذ او
 دنسم نم كيدرحلا نوكيا ذه! جو سو يل عر ع صرعد ٠ لوسرر شعب لاق ليجينبا
 سابع ىيئارىضجوسباو ضل كما نسعا يكس ابعوبا دنسم نم طلا عبجت كك ذ اعم
 هيؤيا مم ىكاذد اوهو ل سمح ريل رد |! جونلا ةايبج زحاوا ةرن اكنال د ينعمب ككذل
 فار ركسعلا بنع ائايلاو نمل ا ىلا هشعب يحل بج نب د املي ج نبا ظنحاحلامل اذ عنب نك اذ
 ةفصالم وف نمل جنه ١ صبت كارما امر كاتس كناسلا دبع نبا دنع كاين اق
 مصخاناو تبل مل علف !باعككاّل ها نوكك اهيِلغ ص كوؤتل ةيصولل تكطوتل اكادنهو

 ”اتكااله ال فسملاو ىومحانعر ديل الو ناث والا ةدبع م مجري ع مهل ليبضغتر ككل اد
 او نررتس ناملامرعداذ مهيل الوصول ابالواغت تا ئىد اذايربعوكججاذ اذ فيدىتل ان

 [ىهربعوس معن اليزلا عشولالصا امهئال امهب 4 اب ردن لوسر دمك تاو سا الا هلا الثا

 فيضيئح ملال النا: داهشلعراصتنقالامالسالا 3 كيال دار! عب ل سشساو ايهنالا
 كى كك اوداقناو او رررضن يااوعاطا مه ناذ ىورمجلا وووهو تلاسرلاب نيل ةداهشملا

 مش ناد ةدقرخ نيالواو داقذ اؤعم,زمضتل هسيفس يدعتيب تاكئاو مالل اب عاطا يدعو
 مضاف نليلو مويك 2: تباوامعرس> مهيلع روف دقردلا نا معرب خاف نكنلإ وب اجا
 معضم منا نار هاذ اهولعدو ا مهمل عرس لا ب وجون اهرف ناب ككشن فكاوعاظا
 مص مهب ريذ زعو د3 ةَسيان وا مامالااه ذخاب مهب[ يتعانمنخود مهلاوماوت تن دص
 سيضلاو يلغالا مهارقفل اتالئوايننعالا تلد اقر حاف انصا 5 ايي إو حكسم تاكد لاف

 ِ : : ا (ننيلص اكل ملوث

 ةاكرلال وا قديس اين اكرلا لبنها لف يطا هنل ا: ىجيالف نمل اله! عدؤج مهاتقف# ا انياب

5 
 دعن ناكولو ه ؟:لاوؤالصلتا
 2 اورمموصلا ضو دىهعو

 ككد ةنء[2اوامطت

 كاتسعا ملا ناكر الا ١
 دارتلا وهو

 وص

 (5 امصاو اؤشّسم
 محم عوغب عي اركاب صنب منيلاوما سسبافن ف) ميار ككبإذ كنب ككاوعاطا ف ناف ها

 للك ىهتن١ ميركواو فنه زوحباليبّته سالاتو ميلع تلادلا ةييبرملل هراهظا نوجبال

 البل ماظلا عاونا عيمجينجع يا <كيلطملا وعد واو ىنئحلاب مالكلا لتنو فطع فمحاهجاب
 اهدنا ناىلا ةزاكسالل مدلركلا نذحا عم عنملابقع هركذ امنا مواظملا كيك عوعيب

 اهنيبىسلاهن انلدبصال او نهبمشلكلا نعرد فاالومولظملا 4١ هتدب ىسل من أو ملظ

 رعي ىهدج ١ بد نحلا صا عمولظمما ناك او ايعمسلا نام ىرمولطملا ةوعدى)
 حلو هسضفر لع وموت ارجاذ تاكد او ذب اسم مواظملاةىعداهؤرم ئسحدانتاب
 اركي مل هاو موصل ضو كعل اك ذاعنف ثعل نا تلد نئأو قله ىع هبه تاكعرم

 هذه عراشلا لك مل ن اكرالا تايب هنالك ان اذا قجعلبلا مامالألاتو تدل اذه دن
 ن ايرالاب غتكامالسال | ااعرلا ون تاكا ذا خلع رجل #سالا فدع عدا ثب دب شم
 مالدسالاىااعولا ةنرصتق اق 6 ل اوهو ىلامو ةالصلاوشو ئدب واد اررشمملا هن الخلا

 ا ذهول امون كو ضخ كيد موصلا ناز هيلع ايبزحالا دكا عزقذل اهيلع
 مل دووامألا الص كس _ده د عناب ى ةاكؤلابوجو باب رمد كحل
 ككذ اى تنقنا انت لككرابو 7 اهو سماح الوتد ناك دصلا بحاصل

 ظفلو ا نيس ةالسصلا ل عاعدل اوطعو اعدل وهو ىوتدلا اهاثعم ؛اليمل نم داكأو



 فام هم رد وريم لا نبا ه5 مل نم لن اعدلا نم عرتعلب مدع سبل جالصلا ظلعلا
 تزسح قاد ثعن لدحر 2 لاق ماسي هيلع س ىف صرن ١ ياسنل ادن عرج نيلي او ثددح
 مال اوما نم نختداسلارورجل اع انطعر لاب ىلا ةدكوقو ملدا 2و مد كراب مهلا ةاكرلا 2
 كزانميلا ةزثو مهتانسح اهب ىمذتو اهب مهبكزتو بوح نلا نم غم لختت ف دص
 .٠ يرسلا ىع ميحصدانسداب ءربعو ٌمداحيبانبا هاور مهل عدا ياها علصو ندصلخملا

 نكس صنخو ىاسككاو ةزمح ةزئكداطالاب ككالص نا لوصالا نعجن عنو ٌءاواص نا
 ترد يلو مهلوعيل ا نعكل ايرعجو مهيدولف اهب ئبيطتو مهسوفداهملا حولت مهل
 كصقمر لا خف داولا ديكس رمل خخ مح نس صفح اش دحرنصلا بانل فول تراط نب ردلادبع بالادب دشتو ملا معب ةمم نبا عملا ىوكسو ه نكس ءدرقبلا
 ”ىزس دولاب تراهدلا نص تمام نمر اوه ىملسإلا ثراحلا نب كلاح نب رمل عريسا
 ن اكلاو |مهينع دا صد وا ىلإ نب ١ تعمس ئلوملا دنع يزاذملا هنو نيإن اكو عبس
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 :ٌرل اد ثور سدوماتلا كلاو تبطلا نم عزب هذكاس نزيد امهنيب ةدحوملاو نيعلا فب
 لصوت سرلارهانببس: بالاول ديعد ملا دب رب سوا اهبقو | دباذ ثور رد كجئامواتيسس نا لاق ىكاعيجر ف ذقب : مح داو د ضعت لكأب هممق 2: تاب وارعلا دي زيوه لاو ىوهتنا ريد يع توا برمج

 نيس (رن مهلا نملع وب ئيبسخلا
 زد لها نم هيلا ناك وري مشسملا
 ياو فرازجب لمتناد
 دلوو راج عاين نم ماش
 عزحا اذكو امرك بعون !سكتنرلا

 تلي رمل فرجلاو تهدر تزن لنه عملا 2 شديتسمل إن غرعلا 2: ثدنه لاو
 رجول ومد دعايربخا مالا ىم ماسلا باحك 2س زذ اًشهالاقو لحاسلالإ حولا
 موقد ىإ تالها ات رملاءرسد> نيداوجرجل !تابح 2 ىلاعد ممل اقلك تان رنا

 0 ا !نسحلالاقو لحاسلاىلا ميرو ١
 0111 1! | كين يزلا ثيرحلار ل ىررلعمد ل موتلا ل هحانعاو امهربنع زن ىضكو ةيبنمت قبلا ةباذك سنو كر اخي ىلا المنا بيرج لح سوو برع أضم اذ اؤه دوو لعا د از ىاكلالا5 سما زدصلا عقب عببرلا ظف وهوواوللاو
 000 ا يعم ا ال ا 1 انحشاد | ىنيلا ضرالاوند اتنن ىذلازايرلا ةالوصيامد حداد اشد ناامب نق
 ا | يك ةريرهر ا نع ع.رعالا نمره عب ندثللا نييع نع يرصملا ل يهجحرشم نب ةىبند
 ” باي دات | نمالجر نارا سور يلعر هد نإ صريد !لوسير نِعرد بالو ىبل نعد نعرردا
 ف 'ريلاح نلا نلسلا نمر لوا مم فل سب ع ارد يل, اكد ناب لاراب صم لاسر ا ساو



 رك

 لل اس ررناءاثن نائابو رمامعب

 اهرطشاحلف نم ولان ءل اما باب هك
 ب اشتنملاب ءيبتنحلا جطق يا

 يزلا لاما دحو
2 

 ديبرلاب ىنكلات مهيرزشسا ا اينرشملاب ىندثيا لاق تويبنل او ىزنتلا ءاملافكلا باب دان انبد
 لجنا ىلا رش اضيناذازنو ميلا يرهق دف ثّددص لات .اليذكمسلاب كل اذ لؤكلاب ئتتب اخ لاق
 بلا جو اهيلع بكرت ةنيفس ىا الا عافب اكرم دج مافرجلا قزف ىمسد
 ماد فلا اهيهلخد اف اهروف امرقنف ةبشخت د خاذ هب دات اهنه ثعبي وا مبحاص
 نا دصتيرجل ار ئتنحلاب يا اهب ىمرف مبجاصل امنم :نيعتو َكاَمَكلا ءاضبا دا
 هبشخلاب !ذاف رايز قلالاة نلت | ناك يذلا لبجلا جر لاما بر ايرلص وب سن '
 ةيراملا لاش نم ذخا نال ع بصن أ ط حرا هال اه دفغاق بشنلاب ىحافم ىهاذاف يا
 رولساناككبدحلارككذ دوقولا» تطحلا لائتتس ا |جازتتستد ي]ر نة ل عفو ان اك عامتف

 لفذلب امم لكذ ل ثم ةحاباىلع ل دف بطح اهب اىلع ةبشنخلاب اذاذ هلودةجررلا عضومو
 رنم,يحاص كم عطقلاو بطعو ككم ديد قجس امر اني علاكمش انني اهاماركلا
 مدقلز و :ةشلا كيك زاجاذ ادالصفسو !اقلطم اذه كمل ءناملعلا نوب ئالتخا ىلع
 | اضامجخا ترحل ذهف وا لكم يلع مدقتب مل يذلا علا قغذ كتم ككماهشع
 كاتو هطتمللا# ىاضلاو نادين لاو طقرتسلاو ةطّقلل او ضارقتةسالاو ئل اكل 2
 دع _ دع جت انإ ده ه هن وو سلا وحنرلاحت قمل عئرفلا ءاشن لا هخحابم تبق

 محا فاعلا يسخو للا بكم اكرلابخوما دشبم عئرلاب سنا نزاكجذ ا هن عيبونتلاب
 غزتككى نجلا ميه ناكر او يعي انكر ضدالا نيكي دن اكةيلهاهلا ىو د موه ىاز
 ُثِي ديبعوباهاورام ةجهلاراد ماما ىشاعياىه كامل أنو ةنلحاءإ وهسومعفن
 دلزوابدرم د جاركب هن ا بحاص رظعالا مامالا ىف اشيل اوه ىسدر دا نباو ل اومالا باتيك

 .| امكقمببلا ةرايعو طالا_وهجو ىئهبيلامعناتو يرجرحلا ىعةايرلادحا يزيورملا
 اشدداد كام بهزم يراغلا ل عاوسا ب صح دقرأت او ئسلا د ورعم ماك عنمباد |

 ليثووفاكملا يجى سرد !نباو كام لاقو عماجلا سمن اكرلادب امك ة ننعم او اراك
 سك يلهاملا نفد زاك اة وكلا يد والا ىييردا ردا دنع( سبر دا عرباب دارا

 أشم دلربالو ردصملا خشلابو جوبذم ئعم نكت وف دملاوشمل اياءاؤلا يولسو لادلا
 هب دير |ادر دصم نوي اى عريشلا عمب رباب يناصملاو فقل ىتكر لارج باءلاةاذك
 اىبتمضي سلا ور ككو ءليلق هنن هلام برشلا ١ نه عريمالا برص مهردلا لشم لو حفملا
 رجب لولا زن ىف املا امم اما لاذ ميو دنحاو تاامو ةفسيح يبا لوو انهو مجمنا عولستن دقو
 دقلا ىنج سرؤكم هن ناك ذاالا دود ايد ة اكررلا بح الف باصنلا نب دبا كن طشسد
 داسجالاهرهاوجلا ىم عوغس نم جرب ضرالا نسن اها ىالادلا سكك نعملا ىسبلو دوحوملا
 كل ابنادع ص :ىطام كد نع و تبر بككاو صاصرلاو س ائلاو ين ىحلاو ؛طفلاو بهذ اك
 ساو يرهن الارلاو هيهرمل امش !ام و دعل كك يوم س ايو دع ررككاب تدين مب ماقااذا
 "كييالوز اها دريد لها تم اذال هوو بهد سر هاوجلا تبنم سلمت ندعم او سد“ املا كن
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 ملكنا ص وبلال اةدقو ئلكحرلالجز ابا مسا تح لخ دبالدالد اكربميو هابا ىلاةيرسا |
 ةدحوملاقيضختو ميجا مضيرابج ترم ا ول ةريره ف كيب دح نم بابل ا. >اونرلضو راسو

 لملم جاتس اواثامو صخش اهيد عئوف تاوم كو الكم ءاي دعم ؤحا د١ عب ءارورخا

 بل هاجلا نفد زالإوو ميد ةاكزرالرب ادا! يلو دهم مد لب نحب الله ان دعم اة:
 امهنيب ٍقفايلد امهنجب عجب دحاو ئحم ان اكولواكد امهنم لكل لعحو امهسبب قرف ىبنلا
 لك ىم |يقاخ عضوم م ةبجزهتسم اوهو انما هسزنزعلا دبع زر عذخاور ا ياس لد
 الأ اذنملا عما ناكل اكىسنجلا لوف و معا ةسيخ مهررلاوم ىاسنم
 باتكوو ديبعوب الص و قبلعتلااذهو

 + انعم

 دبا ىنارزصوام ى ةرصبلا سك ل3 :ولاومال



 لام نه ىاى نعل ا عوم تن ناو ىلوعفم نطل لعافلا ىأى لامن تادبحو ناذ | .'

 00000 ا 6 :75:-:>دهناقئاتقتققخُيفكفيككقكلآكَعآ

 ىم ناءامو ىسؤلا روف برملا ضد 12: لضاحلا نفد ذاك من اهم هان ةمد
 نم نافمو تدولا بالو لصماىا ماللا تىكسو ئةسلا سكت ' ا!ضرا
 كحا فرعا الر دنملا سا لاقرثسعلا عير هو ةدورعملاةاكولا هيفف لما را
 ىلودعملل اهكيمواولا مضب ةلكقللا ةندجو نو ىسحلا رع كك ولا نه رف
 تذرلا يبإلو ئسحلا لىق ئماذصو اهنوكسو فاّملا جتفو ةدءشمملاماللا محب
 راصا# جزا اد ئيءلسملا نولي تالاتحال اهفرىذ د نولا نصرا 2خلفل تادحو

 هطملل |

 ىم سائلا ضل لاو ىميحلا اهييفش مككم ثيراص اههنال اهفِدس خت ىلا ةحاحالف
 يجو ةفيصلا لهب نلوم ايد عركت عضوم لوا: هوةفبزحيبا مامالا
 لغم زاكر ندعللا كك بث لاق وم ئه ىككا نم هرغعو دو _بحاباذ انا تدك
 كمرلا ]ذ سمخلا ا ضداربف بكذ مام ع اخذو لا دل( سكب هيه اولا نفد
 مولا عم عممش ابم لاعب مل ال بج تلعملاو نوت نملالال اناكرلا+بيعواو
 لاو اعدل رن ال قري حلا د لىاؤبلل ىنبم ض اهل ىذ ةزمهلا خش ن دعملالكا
 ةدمهج جرخاد د نالوا ملف ةررع روب ترجل خلا خفب ىشن هنم جهاذا ليلعتلل
 صسكحو ياولا مصب ىشس ل بهو نم. لاقي لق س انلا ندحل يارل لسد عمومخم
 هر ثكوا رك جر عددا ءانلا نع بيان عفر وس لوعفمل اّينبم ءاهلا
 اًهيوزاكر لاو جيرلاو بش ىم ام دخاو لكل اق ناره زيف ف ١تالمنملا هاب تبرك ١
 | هبرالا مو سيئ د او رفال ىلع عامجالا ئكك ىسإإلا مله بك ى تركورإ هبحاصل
 نممد ىع لقب ملذب اب مهجن مشجر تعاو كيمستتلا تاقفتا ناد نات محلاة شعلا
 انه نبكي مل 0ع اعاد ها زكرااولاق مهنا بردلا ناو انا
 نكرا عمو عزها ىلا به نلي لاؤب دف لدرانلا لىعد مارلالا بجوتب فيم اهيعد
 تلاّقب نا ؛ثسرل بهو اذ امن !ملمممم لب الو بهزلا علف نمزاكرملراص لبجرلا
 حما ضروملا معولو ورع ٌركوإ ا ري كخا جر جر اذ ا !ذكو ب المخلب تكرا مل
 هادف نزار اء لراص لجل م كنا ىعمو رو جلا الو ضتع ا ىهامانهل هقا
 تاو ررال س انلا صحب ىاضق ان تداملطم الدبل | ذهبالا لاقي الو ص [كبهذل#
 ىلا دويالف ياسا نرحب نا نس ابالابز اذا اقو ىسمنملا ميته اك ندعملا لوا

 مظفانملا نه 2 نلوم ١لاطب نب١ نصرتعا دقو ندحدلل لماشم هىنعرشو تالا
 لواتير | ئدمع ميل ااج امص ن اك ذاىهامازن اب رن امك ويحول ا زاجا يذل ١ناب
 عاش ووع هسفنل سمحلا ذخاي نا لزاجاذ [وفلا ةابريصمو لاما تيب كامحمل ن١
 ير هزل ١ بار رس ربا ىعمامالا كلامانم بخا لاق ىسينتلا فس وب بره نبع انئدح لاو تسل ابو ن ميد رمجواأم دعب ن دعملا عرس لا ططس اري اال ككذ
 |معالك :ىاس مال#فب نجلا دبع اهب ازنماسن ىلإ ىعو بيبسطا نب نيس ئع
 | تغب |يعلالاق لسو ميلع رد ا ىلصرددا لوسير نا منعردد ا ىعر ةر يرش لإ نع
 قنبر لا عب _ابج اكشن ال اهنال ةريهبلا يا دملاو ميجا نوكسدو نامهم انبعلا

 ل

 | ثلا تر شما ميج 2 مومع كراجلا دي امرل علب مل يدقملا نكو يبيعلا اع ىرخا | مي اود نكت لولو هرزوبع هذ هيب لاثص وم لبد صخر يع ىلا نككم يل ريدملا بجو | جرج اوه تملا ىذ نا ع ماسمم تب ادور تلد كفر اب دص أ هيسضن ايجلا وكلى عمال | ُ سررت وم كراهيلا يب امر نبال ورابج اهجرج ما سسطو ني ومطصريكير دض كا ةدحوأ



 !اركآم لع رعالف الام تئلئاوادئفلت اذان امشنا ثم دصن تتافن ذا اهنا دلل أد مل
 اناس ناهاوسو ازاهن واالبل تدلثاوس هتئلتاامن يضل وف ايعمأ |ذااما

 اكرم انوا [ًيهدسم د |(اد موا سيجاوا الام تالا ىسواج دبافواأسلاموا
 ئاانبل و نبا ارلاودناقلا كلام نان : اهش ةوااهضع_ىااهلهحر ااه بدي تاللناءاومسو

 يف اوناتخاو قدرطلا ئئاينق ىا ناالااهيش دوا أيزججر تب اىل !تباص | اى نونم انم مهلك

 يارب :فملإ نزراهل حرت واهديب تي اصا ا نمانصرني | نورزحاو كرو دقلا لاف كلاسلا

 سيئدا اه لرب ث اكن ١ اواضيا :ىفنلا نيديالمض مزتكأ 0 ةوايتعنارزحالارنكم 5 ةينمبع

 د.صدو اهلماجلب اهيسجكرا اكمالمدككا فال منعنا انك الذ مب ايرعضن إم ابلجرىلع
 سيب ىايرلجرب ةيهملا ءذلخت ام ىضبب البلالانا دلب انا لاَم لا نكد تب ادهلا بحا د
 اهزحلهرحاتسانمىلعراهنت ىال جر اهيف طقسيبد ثاوم كفا رلكم ئلحرل اامروحك

 اهشئلدتف من دار غب هع ككم ةنوا نيماسملا قرط تاه مح[ ذا اما ثاضالد ابج ككهسف
 .| ىرالا_رعاهب فلث ناقماجلا لاص ون ةراذكلا و اه زفاحةلْفاع ىلع من اهص ببحو ناسننا
 هِي ام حار تسال انصب ا ثاوموارككم ىف عفح اذا ندعملا هكر احلا لام هن من امن بجو
 .[ ةيلم اجلا ف دزاكراوواضب اميه افعال ابجهرفاحول عراه ادا ناش ادي عقوف
 نول | فال اكراف نسما نا اجر اذ ىلع ل الد ن دعم ادهن اكرلا فطع ةئلسْؤلا
 افالخ برملاراد وا مالسس الار اد غن اك ىسس زد ل عاماعل اروهرججو ينرالا تالا عت او
 كيب فال ادمحا بهذمى لوح »تبر قنلاو باصنلا ءطرْسو مم امرك قد ثدبح ئسدلا

 هع _كياو ه جاارلا د فادوباو يزاطملا ةماسم مج او ليحل كزنو ءاك>الا

 اشللاف الخ مهر نود لمسلا|بث ال أهلد ابلا برش و مف دصلالب!لاعتس ارم يح
 .ىد

 ضددسم اد لاق ددسل ابو مش املا فادصالا باوشس بك لاق كح
 انتدحزلات حادا نب هب عش نعم أطقنا يحي داذال ابى دح لاق دص)ر رص نبا

 اع اَسان نا رزغردلا ىدز ىش | ئعئماعد ب ةذاتق
 ١ ئبعلا مند ئءرنب رعزئم ةبن

 .كزاغم اف فلولا دنحو ل بيق نؤملا 2 د ديدحلا ةأنثملا نوكسبو ىيتلمهم ادزلا انو

 . | لك نم ظفلب ةراهطلا عم لب الا لاىن[ب اب ون ىبمسسو شطعلا و اوت بر عو لكع م
 اهثشالا بار م يل دالا ىاولاف ةنئونلا اند ميجا ناب دلبا لونج ككرل ان تكن رع



 دعاة ضعرسف د دلل زيتا لم 1
 اهبل ناب عف ددمهاط لك ااه لى نا لاذ ذره لا سرمد للا

 تدب درمحرتلا ثلوملل ىاعن ءوحلاو لابن نياىلاق رح >نلا عضوم ا نصوم ارح ايم جون.

 ميِشَدو داخل ابا! ىدق دصلا لباب ليجسللا ابا دزو | مالسلا ميلع ثال ءىظاق ب ايلا
 8 ا ىلع مرتصح دوما عافتن الا رم مهل حابا ام نيوكين ال ائحاب نضيرعو ىهشلا

 كوادتلا لبرلا املا ببشم مهمل حاب امنا ميش اناو اهب اقر مرككض منا اضيإم بما و: سيل
 اهبافر كيلع ماو ترالذ ا عفانملا تيبقب جاهل اعتتس ا اقبح ف لوم ارزم طبئتتساو
 (نىد ةاكزلا لام دشن صنع نامامالل نا بابلا ثيددح نم مىفب امةياغو حقب ملف

 مر! يرقد |هنيداسهحلا» سيل اع ح.اتيح الا بسحب فص ند دافنص ئبقرا
 ف ثيل اق اكصا غماط ككذل نمثل الدلا تسيلف بمن ر علا زل ارد كك نم ذر حي
 ذلاافانسا و ين ىتلاراسب يعارلا ائلتت اركمو امهنم اوبر ئس ارلذ ياا ولدقف كرابلا
 ”ةس مسوي عردل اىلص مدل الوسير لسيراف لبالا|افاتساو ز:ئش ةواغيتعاقو -
 لاذ مويلا ككدن مهىكر داف ديحسس نب دعسو ارب اجبر رك جبه ن اكو ابشع
 مابدي | عطقفر ماذ يا ا,رمفطتب جؤمسنا هنو ءاطلا دب دشن يه طق ف عزمهلا مهب مهب
 عي سوتلا يدري نااماو نب دب مهنم لكل نال اساىهو عمجلالق ! داس نا اماذ دب عمج
 خب لىتلا ديب عملا دلب اس كن عمج او : دحاو دب مهنم دحاو لكىم عطقت ناب «ريلع
 ديم يماسم الكي | دؤطخم مكاو نياسلا ذب حهني لمس ىنالخ م هجراو
 هن (ىمجواهيشسا ل ىالأو ميملادب دشتي يس وزد الو ىعنرلاب كلذ اىلعف مهنال
 سس ةراخج تاد'ضرا نجتلمرملا ه|رلا دب دشنت ىدالا ندب غرم اب مهكعرو ير ذنم ا ميلع
 دبعن اهلا سلب ذب الق ىب اذ داك حبان يا معبات ل مرملا ىبحلإو ءايلا عاف ةراجلا بوضعب

 ماسم ل صو ايد لبىطلا ديمو ةرابطلا ب اتكون فل وم ا ءاصو انو يمترجلا ا ل اجسرعلا
 تانك فلوملا لصد امد نانبلاتباثوئئء لحس اىةجام نباو دواد ناو ىاسلاو

 ةكصلا لبا مامالا مسعنو هيد ضان ىرزعر من  ىضن نشا ئع بانل
 عا لاو عامها ءاحلاب ىهادملا زنك أ مب ارب'اني دح لاق نشسسملاب و 2 هدب ؟دوكو ىكاب

 ىعأ امئالا نجلا دبع ورك اني دولا 5 ئسرولا ملسم نيييولاادث دح لاق يدسسالا ىثبرشلا |
 كاصنالا ليس نب نب سرس | ىلاط يلإ نيدملا دبع نبا ىس ١ دازفالاب ىنث دحلاق
 هنعردناىم كلام نب ىشااضب ادد الاب ىف دح لاو لكام نب سندا ىخا نب
 | ىلإ | درزن نصل ىريل ع ريد !ىلصر ندا لوسرويل ار اهنلا لوا تجريا تودنعلاق

 ْ ىه ئامركاكي واهم بلا لاق ىبات يرونلا لاّةد يلا جوهو.مالىش اوخاوه حاط |
 ريصل ارث هايل ع جو ةرنالا عضمب ناوهر نإ عدو هديو مقجربد مب أكرم مكرههل وررس
 ملا دبرم قرئت ١يا ديبكا ردح هن لات قحرتب ابسسب ركسح ثء اه كعو

 | وقدصلا]ب مادي حسب اهب ىىكب ةدي دح را رهملا ياسنلا عاذو جلرسأب عسملا بو
 اهجحاص ايورعباو اهطّمكل | نمو اهننحا نم اهدريلو ءكوابملالاومالا ئمزيقتتل
 ىزل رو عنم ىجوصخمى مك مرق دص# دوعب اليل الثم اهب ى دصتم اذا هير تشب الف
 .ةسلد ا ىلعتباصحلا عاجاةيياشملا نص عابصلا بال قن دقو ناجل بين نع
 ةيتيررددا :اشس انا جاب لا 2ع اس و دم دصوا ة اكن ةاكزلا ةربسس ام 2 بتكب نا
 ثي ىلا | زف 2و منع ئىهدلل مجول لس حسيب الو اج اذا | مسبب ك]رررا ىننا نع
 4 ٠ 5 سابلا ١ ما سمم مججزحأو لوقلاو عججاود اذالاب دعا
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 ء < .طفلاةقرص ضرف ب عصابه * ٠
 ١ | ةطفلا عم ٌةراوحاموامنمراطئفلاب بع امد وك طال :ة دصلا فيبصاذ نانطمر ومي ا
 فى املاق اذه ايميل عرس الإ رح ىثلآرملا ٌمرطف ىلا قد هم وقد ةدابملا هذ لذا كي ىئملا
 اهلل ةيمعتو اهلي هطت يا سفنلا ديك هن وللا لع تيجو ايا عم اوزئتق
 حس نو يلا و بيبر عوضو تب امكا تاك ءاغلا مضب طخ رطغلا 5 اكزينن جرجا ل اقب و
 ارتفلاطيبحالطصا|لب طير عمالو ةينبوعالت دل ىم سو لاق سالو اغاإ سك بنتو برم ا

 كيم * اكزيو طفلا تق دضاهل لابو الصن اكرادخناجع ةببعتس هتبّمح نوكتش يئن ١
 قدص باو الم سسلا ىعرد' يلالد نادبالا' اكزءو سبورلا نق ديجومموصلا تاكو
 انظم وُس ىف نرجمرلاةرصديش كلا ءنسسملا هن اهونصزف ناكد مولا” مث دص يزف بابظفلا
 عو :نختعلا ها ثمل اب ىحابرلا ناره نب عيقر زيلاعلا با ىليو ئيضوبب ديعلا لبد
 ' قدرط نم َريِمهكسس ف نبا لوالا ئعيو ردع ملصو امد ىدك ندرس باو”: ر نإ نباىش
 ا وهو زيزو رطقلاا دو دصا ادع نبع حرجا ىعوززم ا دبعو ل وهالا مداع

 ندر ام رنكك د ىلع عامججإلا عسجو ر ذشملا نبا لهن ورونرجلاو ةروذاشمملا به نم
 بحاولا نا2مزةدعاؤ ىذتفمو هو نعزلا نود بىجولاب نول ىفد ئرفدخلا ناب
 فواد 11 لاؤو نظ لإ دب تام

 ٠ ع انذبأ : الو هو مهدت رن انوا نم

 .لككد يورو مارهب لاذ ة دحوم دس اهدا ببرشن نع زرككاملا)فنو اضداضرذ
 ”دحاو ضواولمحو ةنيغم شل ا نم نابللا ساو الخلال هه اىمعب لزهومهو كام ىئع

  ثيدحب امهلل دكساو اهبوجو حسن ممالا ناسك ركب ىاو زيلع نب عشار

 ملسنو ملم ريل ىلصرمول ا ل ىسير انرمالاذ ةدامع سر عسل عبد سيف نع ياشلا

 | ىنعوانهني ملو ارم ايمل ةاكزلا تلزن املف لا لرذمت نا لو طعما ةقدصب
 | تارترلارباسؤ< ناربع مبلع بلم ازصالا حش بجؤنال ةدابعلا ىشحوت ةذابولا 0 اهاعرمو ليا دالف :ىصدلار ىئوعو لومرجواز دانس اون نيطكمل عقن
 يياتُت دحلاف دنسملابو ت باطاملاميلع ميد [مكباور'ا طفلا: اكن[ <<و لاومالا
 | ةلملازيلا مشد رهملاىازيهإب_ ازبار هرخا فاعلاو نيس! خدت نكسللا اهب نبض اب
 ١ مهخا ززكاسن «اهامهنجب برعم اداضلاو ميجا فب طبرح نى أدي وح لات ئسرتلا

 . تاق ايراعرسلاىنع,مع نبا نعرع با مهنا دبع ىلوم عشا هبي ا نعمبم لا مافى عىجعلا

 قطنب ناكاموردد (ماببو مهجوا امو ماسبو ريلعردد ىلصرمن ل ىسيدسجوا با ضف

 ملبأ ىمأسلا ب ور'ءاهب ىحو تقوو نانصمر ءىص ئمطلا ءاكن كوبل ا نع
 2: دجال وف اثلالد اذهدرطفلاعثّوو كد وم محفلا ل ااردداض !ايزوك د بعلا

 ديعلامويرغلا عولط ورياح ولا لاّوو ككام نع ئم ب اورلا ي دحاو قبح نب ىرحاو
 كوعذم دارربقل اا عاعاص بني رع نماعاص مدقل 2: ىد اشملا لفى هو

 قثادسلاو لتام بهذم !اذهدو ىدادذم اب قطر ثلكو لاطراتسخهوهو ناث

 ةبامو ىضإ لا دسع عدلا ىنعامصرد نّئدالثو تيامىهو زادي اهلعو دحاو
 عاصلاف بوونما دنع مالا ىلع مشرد عابس !ةجير اوايهر د نورشعو مساج و
 ف اكئاوعو مهرو ثلثو اههرد نرعستنو طالثو مهرر لإ ائثسن كوز لع

 امناو ليثكا لص لاح مجرد عابملا ءسمحو ايهرمد كون انى سمج و جرو ب امس
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 تاذلاطرالاب عاضلا امني ]كة يتسم ىف ةضورلا 2لاقزر | | تزنولانر دق
 "أن سوهردق فلشججقفورعم لام لتس و ريل ع ردد ايصونبلا نمر: عمي جزجلا عاضلا
 |رعالاناىهرادلا ماقام باوصل اواره_بعو صمخلا ف هد خل اك جزعام ىسنح فالثخاب

 نم ى ماسإو ,ءللعرمن ايي -عيتلارصع وت م نع ناكيذلا عصلا/رإوم عاصب ليك
 ثانولااورازرس راد فتل إدا خذ هىلغو ءتعصقنب الزب ١ نشبتب سرق جازحا مزن هد
 وبل اواك> فكك ل شحم لبحر فكم تانغ عينا عاصلا اباعلا نم عاج لادو بيرقت

 كو ناك روكلملا لطلاب اطراف اير الا دصو :ىسياحوبا به دوه صورا |
 'اهاعرحلا هداه نإ بملاي كم عمر ظادن اليد ورمل مل رو ىلا عجر مشار و ومكل وود

 ندم اعاصوا /سبو ميل عرردإ صولا نمزن نم مهف السما ىعةمب دم اشا اهثراؤ
 مزح نيالا ككدنو اهي بالو اعاض اشرد امإي ا عرم حرخج لا هرخاظو رز عتشت
 سلا ى نحل ىلع ىلا نرسل ف شنب نا ان لها سانا ر كك ىزحا تناياور هن دربو نك
 هوك ههراومب (درفنم يمرهاطلادواد لوقوهو ه_لقب ىع رحب دعلا ناو ماظو
 أى [طتقب كد طفلا دق دضالا دق دصءهديعون | 41عوسبل مالسلا مهللع

 يطغلا ير بوجو لعجو ىوام سلا ىضاتلال ادو داس علب مل عسسل
 ةيل املااعتجاولاب كب نال الهاوه ىجا از اه دبعلا + ع بىجول اكديسلاراع
 اببءاو باىيغصلاو ىنيخ لاو ىثنالاور كولا ويل عروصلا نطلع كيددسوبو
 رانكاو ةمطأ,ز م ازكلا بخد ناياسللا نمربكحل او صو نسحلا نب نم ناله
 ابو امهيلا جاننجح مداخو ,لرنم نعل ضفبالىملجيرالع ةاكربإل معد اراها نماوسيل
 ةارهاو ايند هبجام مموبد ديعلا ليل هه قفن ممزبلد عص كوكو هنوف عوخف هب
 نكترمل(ذاام نالخع اهيرطق خاا اهمرثاب الف تع اط هنئهورسعم جوز اهل +بنغ
 افيسيفن عزملا اسم لاو اه ديسيرمرثت اهتبرطف ناو تمالا فالدعو متبعاط كن

 نطق بحال جاطحلاو اهمدسم د اهبرذ اسي نا اه دسل لبل دن ةمالا فالخع |
 لطعتل قئالو| ههوصغملاو ىشجال اكرم زدإل و ديبسس لعالو كرم فعضل يلع

 منش نيو ام تقفنل اعد امهنع مياعب حارحالا بوحو مالا نكد يسلا عام دباف
 سعب او ةدم تضم ناؤ ايح :هواّمد لصالا نال ارا م ؤءوسيعنال ةدم ضلع ملاذإ جلا

 بج الخ تىقوم ا دبعل او ىلاملا فهي, دبع اضيا ىتتسيبو ةبطخ بح مل اييلثم 2
 تا هطنلاب ياارب مالسلا يلع م اقاهتزبزلب ئيعم كام از سيلاذ ا امهت طف
 لسا نمل وف - ببذت ديعلا ةالمص ا دالصلا ىلا ساملا جورخ بف ىدىت

 دع اح اه اور نقف ل غن ميدو تاقشلا ىبنمانءدرفت اهدامنادحاوسغركذ | ٠
 ىلعم او دفزو هرثنكو ناّرع سب كاتلاو ةثأذ ئيروس مينم مهلخفجإ ع ديدي نمص |

 دسربع ىو يأ | عاب محلا دبع ميل ب ابناو كبلز ىف ىشا لو لييغاهسقا ىلا
 | مح راوراماذ مهد داب 2| ىهدع (الدخ ايل ع ا: سل | بولاوم عابس فلا
 | كم اهبجحاذ |ةنع لاويصلا تب اقراماو كج غن عداجلا اهبجحاذ عفان نا
 |ماو مكاملاو ءهزسس وب جطقر الا اهاورم كفرات, ب كحاب اهراما ور كي كم كن
 دي سونولاث! اوز اساور ويصح نابحابااهاورد ل عايسا سول ىملا أير

 . مح عصرا نسعى ليي لإ سا قل اوراس اف لكبشسملا تاب ور يو[ طلا تاه اهاوزف |
 6 اويطقرادلا اه إو زف ىيداسملا وس هلوف ةدابإب اسيل ارغلا ديمعررثحاو ىرعلا

 ,ًالسنالا طاربشم طبع ل قد ع داب نما هله و ىيطقرا ىلا اهنرتزف ىاييبغسلا بوب ايام
 هينا وعل طشلا 8 ف اكد ! اع تاكا زا كلر ضتقسو طفلا ةاكزر بوحو 2

 بص و

 انتين



 كلل ب 1 عباصل 2 3 ,

 هلوفاذ كوابل اتا

 ذاكر حاجا ن 1 5 يد

 علنا وى :ااو ل

 | نش

 دروععلا
 ص

 1 ناز بيدرو ندع عوض عرماع وع ناو ممكز ع قد. :ىي هسنفت ىغاض |: عستجع ىعالو أل

 ىلا دعما ر| ثنا ىو ومنا للع تحن ارزعا ىلع ناي من تاهجو ميمذ اشاد |

 ركام دا ب 2-5 مكترلغ
 مير, يعمطسللا :ا.خاوهو رسكع اما دنبحاعوع يك اضف يد ىلا الوقت مشرتع |

 ولا ربو تح ونال اق نيحاو ىئاشلاف كام دنع تي الق نيرذاكلا هدبعو
 ىزااذ ةاوىاسنل اهدى ادرولا بجزد | ولوقلاد ءنعنعلاو تبدا بحل اذه نو
 ظ21ذخذذذ1]111] ]| ]1| ]| ]1 111١ ا انيس دخزاكو

 رات 3//اىب ادبعلاول عبو م نلعخا نيرلاسمما نتيطو دبعلا ىلعرطغلا ظ
 يرام !انع لوألا, 1 اق ممعنك انشنحا ناهجحف اكن ( دبع دلال عسمكو ١ارعةبسلا
 ديسلارهزلت اهدا ضهأطل لما بهم ىمد رثا ملاظب بنا لاذ تحل ةنرلاف
 ةبعفو هلريفذ نع مها زاد كك د ت ههنا تكا نم نم هذيسس اعد ؟«تلنففوت
 00 ىنعدببتلا دارا اغافاذه در مليراخأ ناب جتاصما و
 ارت ىلع يرزحا مهجن عجرشب مها ذا د نعال لمطلا ذ<: ؛ماللع يدم منىمف

 00 قو ثئددتحلاّْب اطيل ىع نو د لجبرثعو مالسنالا ١

 اص/اندجر م وص رعرططلا اكرر ضزم مسو,يلعردلاهصردلا |
 | ىعؤمعإ عو_دزعو 0 ا نا ع ْ
 ا | ممول اطير شل ووتش ضر ٠ مر مزلبال زداب بسبج ا فايز [ دا بلاطب ؟كبعل ا عال ِ

 ١ ةريمطسو ا, مالا لمن 2مجاولا يدل اك مذ رولمإلا نوط بلع وع ذأ نضلا عا طقلا بل قلب
 252007 شالا لعمشلا ةاكزن بجو اذ دز يلحوبا هرهاظب ذها_ٌقئاواركد
 ٠ 7 وو تع ريحا رءالملا هر اىلا درعا قف اسدلاو كلام ثيشداو الما جاوز اهل
 ا طل لوسررم ارجع نبا ثيدحب | وسشاتنتس اىدقفنلا [عساتل اباه جوز ْ

 ؛ فود ار 0 ملاق لاو نردللاو رمل عرج لمثل ةاوب اسمو ماعم

 "ماسلا اع بج الف نيراسكلانم :نباَتب تسمي نب دغ نم هطفللاةه نا
 ْ و دبغلا نمل اح عئيئلسملا نم 6 تنليا جرد هن لاو رعاك ا هدمع منطق |
 1 دقخأب دما 31 نايببلا لسع هيب هيضتقي الع ةروكذملا ياهلا ىلعاملب زغتى ميلعأ
 | نيوكبق لذاتك امم باو لسإلل داصشلا لنعدحو د زم تاج
 : توام اسما هس سانا عجم لسو تعب لدار نيون 1
 ١ ١ نوط عبوه .ةايصحلا ونت ءااقوو ىرخا نموصنمرم ه5 كجبجو م تابع 1

 , كوم مفددو ىاب تم اهطادشملات ا كذا ئمرلبت اة دلفمص نإهسملا نموت تنأرعأ

 ' يو دص تن ع تعيب ان ه اهلا ببعلا عملا ةاكن جارخا تا( ىلا
 ( بابو و كارعلو عاص ل ىاضو نصي انكم رح عاص عذري رس نم عصرطقلا

 نلف هناي سيخ ساهل صن ل اثيغلا :اكز يا تق دصلا ىط

 1 انربخال اق هسيتلا سود عسرسإ دبعاني دح ١5 نئسملاب ف كاع وبال
 ١ تل وسر | مهنعردلا قمن بالحال اثر لع عنب عرش عفان ىعلفعالا ءامالا كلان

 0  قكسايلا ئمجلا لاثد موق رع هداكسسا لاقد قسمبملاو ئلعقرملا هادر

 1 تهد ءاقح اا دعقبو داسلا ل ءامدج ونس باطح كايا (

 1 ' نب اجحواذفو دحب تاكربح يصخل اباعاص لوسالا نمد قاوردجشما ءرم عانص
 1 ' لوم لس نب دبز ىعور وتل ارصييق انث وح لاو ندين تل ابوه ثيدحلا كاع :١
 ملاور ير ىذا د بيعسب يب) نعم رم اولا ملا نبع بي مايع نع. داطنلانيرمعأ



 لسصرت ارهاطنلا نالورمجلاو مكاحلابب مط كم يصتصلا لع عيرلا ملح ملو ةعنسلا ةبجرخا
 3 هاك |مائنو ىنملاضالازه لقم دا هرفاو لي داع علطا لسير ءياعرملا

 (:هرد' يار ذلو ماعط نم عاصى ةزطقلا قوص فك نع تتسمإاب
 ميسيئتلا فسوي ننرعلا دبعانث ىح لات ىتنسسلاب و ترماركن اهرنخ بصخلاب
 نب مدلا دبع نب صايع نع ملام اند يبن نئعبامالا مننا نب اوم كللام ان سخا لأ:

 ,اىثإل ا! يه ماعط نم اعاصرطفلا ةاكز جر خانك لىَوِب منعرددا يصر كردخلا نيعس ايا يسر با يرماعلا حرس لبو دعس نياع :ئآسبب حرس يبا نيدعس
 نمسا فرحا دنت ادنقي اونأك مالا عاربلا و شبير وتلا لاؤرعش نما ءاصوا
 ينحل ا ىشد وهو فر دنا كحول :بهفتلا دنع ةردكقل ملا ماعطلاب ذاراذد الولف
 رزم روما عطل ةلغذن تن اعرض لاذ و انهد ارا دي اىدعالىلات انتا مرتع نع
 نإ ضخ اف ططالا لاس لغار نال مدعي ولا ل رتزرولابلعاذاو 0 و
 مده | واش هناك الأن بعس+ ىلا ثمي دحح ةاعرو لاى ادسقعلو برفاذ الطال ا دلع
 نكمل ايزناىجع ندب ددالا سل !تاضو ئيوازعم ءاجا ملف تبجي نب ىم ص باب هنا قت
 رلسبو ميا عرس ١ !دىنملا ميعاتي اذ [يجرمتل | ون ممئالعالات متدازه لش مهلانوف

 ةييزابا ١

 ريذ [ لل ومسو بدر را جرخ | تلكامالا جز>اللادذ نانضمر٠دسعاور <هييصوإ و درغس ىلاؤ اة ام مهد دبع اس ماي رع عكح اس هد اع نيردذ نع نب مها ديع كفانا اقجرطوم اءىوهص ة:مكاجلا3 عن ا هجحطحاامام او اد ىديوه 51 ملام اىجرحا ده | ضوتد قيكك رم س يبببلا ءوشنلا |! مري نم ا طم سر نلا نإب ماو ريع قع
 تطؤيؤف لمتقعانم ,وازبعنم عاص ىا ةظنح ءاض هو[ عاصواسب ار مدل عررذ !ىلص
 ناوذأفن 1عاالو هلق اال ب وامم ةجذ كأن 58 عربم خرب ده قام ,ىبا نص لبجرب
 برعس ونا ناكول ةااطض ةمصقلا كفا ::ةطددار د ناىلع لا د غال جم لاند نفت هولا مم فزداالو ظ وفجر ع دعس سخر :لحنملا هرث داى ادحن ةيعزتخاوب
 4 : 007 ا انكار لاقرو نه "اوس نبا امن لا هدا وناكا هبا تور نمنب ىو امل لومد لجرلا .أ“ (اعاض مسوردلع ردد ل مكردل وسر دنرع و عاهنم د ىج عاش امش اسبخا

 عقلا دث دص بل دع ع تك ايو بييز ما ءاصوااعابص هضلاخأ + ىلو بجو ؛ن روي ملو ميرعريط ناو رجع مش رم وج لكلا دسشا ثاذ هين ديف
 ديجاوه ىشوب نب دمحا أن دحل اة ىنسلابو و ىّنِع نم اص زجس ةوداعاص
 عيف اذ نع ماسالا دعس نب ثملأا انث دح لاو ىهفلاىندوب نسرعلا دبعنب١
 لاّكروشس نماعاصو ار غئماعاممطشلا ة اننا س و رب عرملا لص يتبل اىما | لاو اىهينعردلا ىتتررعارسردلا دبعن ارد يلبالو ل او رس ادبعن ا سعينا ىف ىم
 ل دمئاسكلاب ىإلدعل (سيقشلاو وشما فلاب 1 ل دعلاسياهنل 2 لاقل لسع تال د ارنا هنمب جرم يكروس نمو ديواعم ياوسانلا ل عجل ىهنعرملا قجررمغ ب ردما دبع

 حر

 هنا أ”

 ندي رانا كي 31مل مهل ىلع ل كبف ِ . ةلد لا ىم عصا جل رخا ناببحالا ضعب ا أ د م.ن ارو طمبظتتيالو لاولا اسمو نام لك مقل سنلعت نا مدل عرج راب 10 ٠ | م ديلا ةرئاط ادد ةلصتسحلا تن اكول جيو استسةطشخلا دعام مقرن لعوانن ْ د اهتنجالاب نو عمفربآ هاظو ةطنحنم اصلا جتبتغم دنع يينان ند دم ١ ا قارا بور هلكت ْ ١ مم اذلابو لشملاربكلاب ىشقحالا اكو ىدتن !ر قلل لكلا والدعو لادعا 3



 لخاقويك
 7 ائهيملا لاهل اف نيعل ارنا وعلا ليي

 2 جر روما تنال وتابعنا تا طن ؛ دص باعك ةنيايزعكلا

 نع اهجازلذ لاو نب عاض ئسنفالاق ناىلا رع م عاضاهن امهل نيبو شلا ةاكز

 ديلا رطب ناكر اىللغل ؟ ىو لكس اعاص اهولجحا (اذ ضراعس صخر يارو

 مهنا ل وسير لاق لاذ هيدا ةيعر وص ىلا نب ةيلشد ثب دح دنن ١ك فرابل اك لاق تكد" و
 دواد ربا هاور نينش الك نع ينوب نم ص مدل !ةاكز ماسبو ممل عمل لص
 ١ نمار ورح لإ ب هذ موو ضنلا عم دانرتجا الذ حي يرو - ضباء هو [مهنبع يرجح ب ىا
 0 مهيريد كالا لاؤو مب خا «لشدلل غرس غد ايعمل ارد لصق تب يا
 اش اهب رف كلان اذه ثحابم ثيقبو عيصصبر كي مح سيل بحال اند
 : كا ا :بيب نب نم عاص دعانا عيب غي هاب

 ' 1 ب مرا 0 «ىينبم نبردلا درعانُت دج 1:
 0 ماح ىلا سيب سرد

 ٍْ 0 ١ ندين نع در شلات أيهسانت ىحلات اي دغلا ئاكلا
 0 ل و وباع ىيعاسا ضايسلا 11
 ا ةاكذ ىف اهطعن انك لاق ملعررل صم ايردنحلا دبعس يبإ نع إن,« ءادمعرخا
 | يان اأ ملرلا احر اذه رم مدد ىريإ ملا 00 وُملانامزعفردغلا
 ' املك بيبر ساعاصو ار عس نماعاصو ارت 2 عصاعاصفا ماعط سماعاص كوشلا
 | ثاجو هزداخ نيم وب وهدد نخ ناد ازيورملاحعسادما ملكف | عمو اجاح | الواعم مدقق حءجزغ يلزنماف ضيابر هللا سسم داو ناس ى اى وبواعم اج

 ٌ ا فالو نلف يا مامملا مع يرالاق تمض تدم املا :لفذنلا كوبل :

 ْ | ةرعراذسبو بوبحلا اد نم يوصل دهب مش أاواسحلا نه نما مح اواومكرارد أ
 أ ماهط صضاعاص تدحلال وا اد اف تسبجاو ىلا قدممل اررمخر دؤمبح كن

 نانا فالان هع هفو عاصاهنم بجاولا نإ :عرص و مههةطنحلا) اهل اونوهو

 ' سا عران وككى هتنا هربعولع دج نوكب الذ ملار ناب حرص كيواعمءاهمفال

  دههسونا لاو مسم داز كد وابب لهم انكناحشحلا ماعطلاب داكانوك#رذنملا|
 ١ لاف ضايع ىع نالبح نبا قرط سلو تشعام دب ااهجزحا لارا الفان اما ١
 | تلهب هدمم دعب نررع هع وزحا تينكامالا جرحا لاكو ديعسبو | كد :

 | ناكل لات مند سم نيبدم لجر هل لات عت رادلاو مالا و ةيعردخ بالو,
 ١ د ف نيج ىكد: لع قفاوب مدرب الع ل ىف امن لعا واهلا ةادامم غ5 | 1
 ْ نسارقلاخ قو كاد هوكي ثيكد وول( لاف قوكس عاها تل كسا هنىسلف | 1

 | و ميوعردل ىف وبلا ل اىخإت ماع او هيت لوط اوه نم مبيد ديحس 1
 الط حاص يارق دصلا وكله لاس بخس دس با و ٠

 [| مهترالابهاونملا مار فعلا نكد عضدتق ىديعلا : الصيلاسانلا ج ره ,

 مدا انثدحل اق دنسسلابو ى ةالصلا نعام ينحات تمارك (ىل امو :لباتحلا از لس |
 ماشنلا ليزئاباعنصلا مما دض عيَسِم ةهصخح ان دح لاذ سابا يإ ص .

 ١ نسدع اربأ وع عن ان ئع رضع ند ىسبوم + ةحير د الو عمدا ب انث دح لاذ
 ١ . تاغ ناطفلا هاي نها مامهو ميياعرمل ! ثلا نا اًمرسعرمت | ىصر باطلا عبدا

 . تبورع عقلا يوي علا ةالصرج قي انالصلاوف اس انلجمزح ل بك |
 | طفلا نوب رنج هدقب هريسف 9: طبع ايبا دلة اهو تستركع ىعراتند

 0 ' اهباود فال ظنلا ل 026 007 وا ا دنعاتوقارلضنا |
: 0 

 خس ده



 نمالاوىلاصف مدر اجسفو دد فز نموت !دذ لىكب ىلاعنرمل ناو رئالض فىدي ئاب

 | اهب. دابحاذ مرج عد ديعل ا ميدىببصش بو عملا اهريجات نوجد تدلل انه
 ةءد رمد بلطلا ىعارثطلا اعاد صتقلا نال فنلاوارلام :يبدهكرذعالب نع طا
 يا اذض ئاوط ىع ئيكاسملائ جل مهودغ ارب وصتم ارب دروس دنع مع سا ثب دح 0
 راهبلا] و اًابراعد نم بلال[ عهرح :الصل اب هتمل ادروئل ا إعاهرانضتق مند 1

 ملون نب ملا عروس ىنللراهنملا لوااهلشد اذالا كسا ةالصلا ا تداحا نان |
 ظ أ . | [شدحلا ةزطنح ا:رعم اد اضلااقو مملامدب كل اضف نبذ [عماش هو بح لات | ٠

 مسا رب يبرد قالو دي لنوع غرسبم نب صه عوار دنإلو ىلا مدبرعوبا
 هر ملا ديحس يا نع خرب |نبانيردلا وكسب دعس نبا مهل | دمععبب ضايبع نع
 طفلا مىب لاسوريل ع رمل صرع ل ىسر درع جرم انك لات مثعردسا ىضد
 0 امص لود قب ابين !ثييوحلا 2 ب رقسلاىد ائسلا ماما الج نلف ىيمكج قداص
 مقهى لها امارتطم ثر 44 ديغسوبالاقو ماهط ىماعاص ب سلا ىلعديعلا
 سيشمل !انزم اعد يف ارجع نه اشر هنو ناريخ بصنل ادْيعَسَلا انماعط ثاكمو ماعط ىم
 , | عيطعرفلاوطتنالاو بجبل او اًسخوم ناكحسا_عشلا عثرزو ماولطلا بصي
 ظ اميل دبويوهم وريع حالف ضايع نع ىىحا تنرل ئم يوا حلا د ازوسلا
 | بس أك ٌءطنح ماع املا نل دج ماعط نماعاض مل ردنا ل اق نكس دنملا نجا

 ١ لاف موعط سل نم اشملا يوغلا 'ىعانه ماعطلا ئاسركا اكيزامربلا لمحو هشرتت
 ١" ىلا عل داث_روشسل مؤ ع نط عدو المل اب قيس امنو ماعلا صسبصخ هانيالو
 0 كذا ليرمجر دكب المد لدغر ةيكاد ىخ ماعلا فص صاخلا ىلع ننوه سياو ١ ب! صخر رعولا ميل ع فطع دام شمل أعم بزج ا 2 ماعد اذ دعول اك ذه فنلا

 ا / نبا نع سس ام عم لم اهيلف ىرتن ا ىسكعل اناره و وس اصاخلا ن6 ذ ١ انوه امنا |
 ظ حلاو عرطفل ارق دص بوجو .- هبابو ء عير دنملا
 ١ هذكل ؟سعو ديولاىاعرظنلا ءف دص باب باوباريسم لن مس كوليكاو
 سيكا ن نيل ١لاّم انه كد طقساو ئه سل اب لكاسعيب | سنع تب اضر اه نو
 نيلسملا نس لمد اهدنف اذل هد اكىع جت ال نق دصلاا نا لو الا ظامج نلا نم مصرع |
 ظ || | ذلف روكدملاط سل اد وجو ىجن ملعنو أ هيلع بك نهري ضد مهجر كو

 |١ نيكى لمم اف ب اررشس نب إسم سدر كرهزلالاة واهب عركدنيعئطتسنإ |.
 | ظ اننا كيندال يتيم ناكلاعزب يك ةراو منتو 1

 اا ١ ناعلا مند ىكيريو ل جا رزحا مهدمت ة اكن ةراصلا ماكل دىب بالعافلل | .
 ا 1 0 كْياشيد إرم اك سكب دا لكم اب
 ا[ 0 /نلب ذا ةر الا ديببع نعرطلا ة اكن دببسسل !عزلب الدارئنحا لاق ددوبمجلا

 ا مون ذنماننا لصوقيلعتلا انهو نم سان اجلا لاق نان اكز ىدهاو لام |
 دنسلابو هلومالا باتكؤ ديبعولا هبه ئحبركصذو «دابسإلعفقا١] ٠

 ظ كثيعل ايرمراع املا فرتبل ا ىسو كسلا لضفلا نب نعيئواونلاىداانث دحلات | '
 )0 | لاز يسم جا مهريد نباوه دف نثب داما د نحل ات ليهم اءللاو
 ١ ظ يرغعررناىصر باطما ب مع نا ىع عفان نع ايزل ا ونا اسي دح
 ١ ْ |١ كش ناضه ف دص ل ا وزطنلا نق دص لاسو ميلعردلاىكصرفملا نيل ات
 ا ظ نيل ..اف - الكلف و امه دق دصلا ىاغنل عيد امالكو امهينم وشم ا 2اكوارلا
 ا ا ْ أ ناضمر نمرامم ل15 اكز ميلعرملا] ملال ىسير ضد خد ايهنجب عمج لا
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 قتعلا نو اعموادلو ماوازس دمر ا تامادت ك
 م نما عاصر دع ديسسلا اهب دوب انوههرمو (رجومو اب وصنعمر اًهنآولو دفصب
 ريفا سلم دكام نمل يؤم جرم الد تا«ملااهإ يشش ئماعاصوإ
 : «ةقب عاصلا نموه جم ذاشملا لاقط ضعبلا انمار جالا ءا ندم شعل وزن

 ظ يلو هعوتسال ةنبزخوبا لاقر دبعلا ل عئشسالو ,يديصح دقن كاملا ىلع ا ” | ةركاا دن خروبشملاو دحا نعنيعي اقرلا ى دحاوهو قرر دقب ه ديسدو يب
 ْ 61 نم عاصف صن هلثما ازلعج يا الا عاصب ىا مسن س انلا ل نوف دبسلا
 'ابلاوؤف كمورملاىل اعلخدت اهنالديلعابلا لهدا هب لودعملا كدا ءرصدنم مالكلا

 اجا دوك قحرماللا الاكرم عرمو يل واعم م ادلاب د[ لاو ثيل ديلان
 1 اير ينو لاجل هذ رزاسره دوج ل تسدد ةةيبسحي نع اك

 او »بدلا 1 ونجل مح نبا ناك عفان: نعاطموملا# كاسب همست ى ملا
 ٠ /ديداولاو ارسهلا فب يوعاذ ل عشش تاج اد ةضالا طخلا 5 اك

 0 درر وعافرمد يلالو 000 يزل ل ا كاس بلمرم ئغ
 ١: _ ]' لضفا اولا نا لعل دي وهو ل ييتس تعاو هو دب دما نسال لا لها نإ اولا
 ] ١ ' نلف شعلا توقلا ىسجج بجارلا نا ميعت اشلا به نموا دصول :حاعام
 - ةالغل امومزكب جوف ىبجحلاو وزال ا هادعم عنى قاسلا ديوس ثيدوحل طقالا
 1 نتنالتيزلا عيرزملا عوبجلاو نيمسلاو لصم او ضيا يركالو ميو "نل

 ساعاصو ارض نص اعاص ثبدحلا ةنمل وف نواف هدلب توق بلاغ

 لص عبود باثلا اعنا أردو اهتم 2 ىلا عانالا نايبجأ لب يكتمل
 صاعاتحو | كيلا دوف ىذا انحاب حا ثب داحا تاجورتنن ىم ا

 1 واو هاا

 ش 00 1 1ص داوي يطال تازذا بلاعاغ العلو
 00  ةيطروضلاهنرالا» لام سخسلاد عدلا ذن تايتخ الا دايز رابتع الد
 .٠ | بلا نويقي ديهنملاالذو بهيزلا بري حشاد ت ايعذالا ةنغلب الخلا
 ' ىلو( مهل لاو ىلا نس لوا قش ىلا ىتعلاو تجب لاو ٌقيوسناو قّيد دلاو
 0 11 درو لعن سرا لكل ناقد تسرب فا نع يكدر اند حالا م
 ا 07 3 . ةرذل المال او سيعشلاد وهو شعم م ريموه يذلا دلبلا ثنو
 ١ 1 نتلاطقالاو عملا سبع ةقاتفن نا الا سلع رع طقالاو بديزلاهرخلاو ىخيلاو
 الا 0 قاس فو سلا رام دم دع د اذ ئللاو وعلا او فبوسلاو ئالفلاو
 أ | ١١ فسم دانا ف سيكا وشمل عطنلا "ان ىطعي ا «رذع ردنا ند مع

 |. ءىعم مهقر ةيزاابزلا ىا تدخل ادي شنو تنل سكو دعوا افي ب نع
 1 /زلو رلى نم عي تاه ىجو كرب داكذا تبلا لبس لامع قتعا نامه واقرا
 ” 1 الا ط تسال امرك لافنو ةحوبتفسو عروسكم نإ ةررهو رىلع بجو «تقفن حكت
 1-5 .لمكو ا ناتر م امهباب تاحاد :خوافلاو غسسمكل تن اكّيباموخع ىاررخل اة. ماللا

 ْ هاجوالاو فسقل از لاقف ىتبعلا ءتسفاعنو ىوتنا ةدناز ن اكد ذي نوصص نا

 طعن ن اهررع نبا نا قح يا ىاهز اصر ذصاو :يئشلا نم ند نأ نالاقب نا
 «لونكارك راجت أبدالا نصت ىفعلد الا منإب ماللا ىع جناسمادن باجحاو

 5 حيدان موب دوب ىُنمم ملول ماس مودك ىقاق تكن ا ظ

 00 سابو هنرهرج يلا شكد سفا يذلا طئالا سيل ملا الراهب تأت دال



 | ناكوىلات شالد وتوت ثيرحلا 2 ليلدلاو تأينالا ةداز اولعالا مّقتسب المن ىعماذآ 0م
 مم زياغلا ىف انيالو ىن قعبطمل ن ناىتخحرل ىقد هابط مر_ركل او فلا ىعىطيا ضع
 مل مه اخ اب ىظعيل روج قلاوون انكي د ىف علا 1رل - نكي ىد <تاالصا ىملانصق

 طفلا ةاكزن !اهبطعي |ىهنع مدل اج عنا نأكو هن نات اهلع حكم ركايالا غئرفا حبت
 هلاث سلا دءالاديعلاويدسص انرتق رن هول ىتبو مه دنع انج يذلا ايىلبقي سذلا : 2 0 مدد ٠ ٠ اذ ٠

 هوايفي  ةسملاو ىومحلا نعرو بالو سس نإ ع موس: غلا نوع دب اي نلاذا لاطب انا
 هوب لبق لئلا وص ىاةشإ اًئورلوا متتبهىطعت سانا ايار ايو لوءفما مد طافساب
 اليا ناصمر لدا نم ا, يجي ملخ ديعلا ميب حد ابي دشنت نام ح ريد نصل و 1 مىيبرطقلا
 دل او ع بيلا اع حبب دقت نال ن امم جولس حييصملا
 نتج سها فذ ممأنّرنح ىأك 06 كابو 8 ىدرص باىحو
 لنيل ا : ا 6 2 1 0 1

 فيرعاوبا ع عفان دا.:ءال,ىنت كحل أك رمال ع نإ مدلا دبسع نع نال ذ !اىيكي أنت دحلإك

 هيو رتقتن ميراث موعدا لانمل د اكنارلام نملك ما يذل |س فصلا يبو ىل عرق نم
 او_ىللا و لطم بالى بعل اذ ثيح ميسم ا ني درج نالخ م وهمجلاو داع الا ةئالا لاق
 ان الخ ئينجإ ع ةرطنالو دعس سنت تولحلاو

 عيا : 3 6 هرج مما نبال

 0 كنسمع انو جون ل 5 70106 0 ع 1 نو

 مك[ ذاذ وص مسس امملع عقدمع ١ نطب طلبك اللاق_.عضلا !عزملا نماعاصوا ملى
 دصرنع ىد ى انابجو ديوعلا كليا نمرجللا عادضن البف ممانطي هلام تشو بام
 تحن اهرزعساوضرد تا وعن ا ةد'تقو ٍتزيملابدلا دبع خيبر كم هاا لد ساوئلا
 تاع ىعركذ اس ناب ضروعو مها نطم د. نجلا ىعؤجربكلاو وصلا نعضلا 2 نص
 كركي نا 15 ََ زوال م زو دوج المها جصلا ىئغاتش ١١ فن ص ىطعب غو اك تعرفل اىنعو

 قناع مرفت ملف يبكلا ى يع صل | ١ ,هاماو ةلسبرم ن امع ئعاميشي اهرةداتقو .

 ىلا هلم هَ مل شابدلاو ميلع بجو | دح أ ماعئالف مر دعملااماو ايردلا 2 نيب دىجوم ا 9ا مص

 ,انلاو ةالصلا لطفا لع مظعل امش ميركل مدرجوب لاس سنا ةالابانحكذا
 م” ذ اعون ىراسماو م ىوفشبو هاضربو ىلاعد هتك ام بخ رزق مل اكأب ىلع نمي نأ

 ىف يرد اىبصو يقراام ميجازكوروبادوبيع الاد لكذ ىلا ند معجوتسس | هند الب 97 3 3 : ب ليلا 0 520 - .٠ ١
 . 5 ابشع: انا نم عرفا و ل كح السنن معسو ىوحإ بعضو رلاو بح أذ دربستا

 0 اب شل اذ ديلا مدامع امهنم الكسل ةبسمانلا سامبا اب
 ل تاارذلا 4 ١ وه 7 1

 - دوئلر د' ىلإلو د[ تضف ى عب باوجو : 6 رمال : ا : ح ل
 كليتنا حا

 ند لاو كسانملا باتكف زابلا تف هنهاكتح امو ىايصالاو ءلمسبلا ميدل ةكشنالو من ديل اذن راس غاب باب ظفا تبت مهن بابو ملبسلاعسبغل طقسو باتكول
 بيني ب وبيسم قو جداول كاو ةيلاعلالصاذؤل ٌعفلاد كرت امهبواهسكورا لا
 دضتلا فلاب ثمكسلات بالاك و طقف اردصم مىتدملاو لىضلل يسار رو صم سكك هد
 سمن اريل بالذ اومقسلا موه ةدبحاولا لإ سكاي اد كرفىجلا لاذو ناجل موتا و
 ةدابع عملا رو دمصتقلا هذعلل أكلوا قعمو مسالا متملاب أ رابح ا ءىبمىهو متنلاب
 ادريس هراسب ىع تببلاب صتحا رهط يرن ىاولطو د هاي حرش ساعاللل ةقرعب كوقو امزلب
 2 سادلاىلع بجإو ىذ ملو_ندأ بأ اريل نكن طة دسو زققاس قا عادط لاب كاغت مدل لوقو: عننا اب صتاخم كيبل او اهيل معاد كسشلا ف قاوم كسالكلاو 2! لاما صخاو نبال !ىسائناز ةدابعلا كنا واف سكو بسلا فب كسنم عج كس انما ذ

 م



 هللا عاطتسا ئم كرمي ا ءأشس نا زاب تال ا صوحدملا جونا ع ةراورلا «سصف تيب

 ملييسوم :ىثملاربلا كلامو لادا ثيييل يلا يرحا اور صصخت رس ]نم لدب اليدين
 ندبلا لاق نكن يرعملابويرجيرعااخ] مهتم ميلا عاطتسا نم ى (رززمل طبدإرلات نحو
 0١ | ماكنه بالاقو ىلا لنن ميدو هنبملابهنم لدبملاو ليما صم ميلع هرلب قيماندلا
 "اضل نإرم انتا غ ردو ذ سيح نغملانأ هيو ىدضم اب لعاف نم ناديسلا با معز

 "تلال ناولع هاب اب مياصملا 2 ميقفنو عيطتسملا ىلخت اذاسانلا عيه مشد امسليذ
 7 + | اسائلاب ذينيبحد |ملاو ركل ا دررعللا جوك وجل عوتص وفد سنجل نإ ءاسس مالذ او
 001 انيلو سائل لعرب ل ىق سبنلاو اتم ثيل نال كداو كوعيطنتسم ا مه وةزكد برج

 نذل | د اكن فل ىنم ومىض امو اددمكلا ثصرتو اذان اط ضل رخات تاو بر رتل ا عمدقم
 اىل كتاريِلع ل بدو يكد ملا ءالوه ياسانلا ىلعردد تاث تحوحط تسلل تيبأ١ 2
 ١ | !لمحلب ىركذلا ديملا ىلا ةادال ةمالعو هنا هيوعهصو لا دسم دسريمدلاب فا
 ' ١ نيطلا/ةوكو ديعلللا دوك حا ذا دباب هير وشك ترص دقن جومانا موجع مدقم كنك
 | اللا صم واعم ع! ب وجر ميلا ة دشيبرمبا مفي رمال كمل أاعا يلعن اذ مىهلادا سنجلاك
 "1 يقل ضراعلالا هوجو كتب لو سن ا مالسفالا هاكر دخاوهو ذبالا «دبلو يزمااب
 | ه/00لانق ماسر ميلعرمد ف يببل اهبطخ ةرؤرهوإإ تادح سم يور ضراعاضتقوا
 1 اهلا يح تارض ماعلكا ردنا لوسراب لجملاتف وجع ١ كيلعرمب ا ضرع ىف سائلا

 "| ماير ان يا ٌمعظْتس اى كبجوا معن تافىل مسو قع س اىلص تمل لاق اث الث
 7| انياو مانرفتسسدالا حصص املالاوز_كءاال در لرككلا ديبغي الرمالا درج نا بعل دب! فهو ماعلك
 "| كدب ثجمدْمَسلا نادلاوسلا نع لارحناث الث ايلا قحم سو ىلع سالم تكس

 ١ ملى سرى رس |ىدب فب اوم كود الى اخ ملعل رع ىهنم ماسبو ,يم عون ( لص, نفا لوسير
 « "ةلسدإكولا بجو ىلف ماكحالا ناب و عياشللا غيلبجل ثئوعبم سو ميلعرم ىكصا ال

 ' لكس اوس اّولطم مالا عصتقي الى لا داىهل مالسلاىة السل اميلع نيل

 ' ٠١ جا وجابر عنقيالو هس جزبالدلا ياراكب متماخب انمال ا يعتسانىكيف لاسيب ملا دنع
 د ماعال ةببجاسدما مب داذاذ هج ماعلكت رجول عن تلقولو كلوت دلع اجا عيصلا
 00 ' ئلعلاو جرملا رزه ار, سكتب ملط اهوردع ءافتنال (ىشبلا اعنا ىلع تلاللا وم ىل خامل

 | | فالا هالع لجزلا لاّوسب لالىدسنالا ناب ىدطلا هدبقمتو ينافسلا لاذ فاننا

 .اننرارقكى م عقب بدلا لاوسلا ىف عد او ر اكئدالا نال فيعض#ر لاالو ىلركتلا ديفبال

 '  مةةاطتسا دوا علوم ام ىلع اور صنف ئعب باطخملا هن تك اماهدرد لاقو عجز
 ٠ | فهليداخل بند يلا ئتفسر للكل انام قرملا ريغ رمال دب لاسبب ملول لجل ا نا ماعدّمذ

 0 تججاو هريوصن لعشنتساو عوطوا الإ انك مد وا نبع نمزفامااياطم جاهشم

 ١ | | ىسبلوم جدن نابو منوبلا ارجو ال نينصرتلا نال كابببصلاو دسيهلا ةيروصتب داب
 || . ١ | 0كم رجم نيع صرع يؤ عسييئرنا ثببح ب عولعتف تدرج تاكرج عع جرح ميطع

 ٠] . | حرانل صلخج مث اذا لاوسلاملزتل اميه ى شكولا لاق ةنبعكلاايحا ثيح عرم تب اك
 || | هشريعومركوهو كعسبالربا مشع نولكلل دسلاب_مارثزل ١ لوالا هنو رن ده اع عولمت
 | قلتخلو ىرتن ا ةدادإملا نالصتفذاربجلا ذاكنيؤلكىلا نعي انكا ضزمرب طقسب د امرذ
 ٠ | كالا زجاكس حت لس نجف حلانال ىباريل اف عديعذ اشنلا دود ارنا ل جرهزص
 | سدو ملفدو ٌةصورل١ةررلع عبو سيسلا ون صد كت يسن تسد دا 2غ ب اح ف

 000 دهررن عملو! اقنتاو ىلا كت لد اهنم لزت نال بويزحلا يطعم باحد رعب نيم ا

 0 | ةيعتب اسابيع طلاربحزد | اباد ودو صرفلاءادتا مام الأب داملاناطعومني

 روتلع ع



 داما ماهمالإب داما ليصو ا ومتى ابر ف مهناىعقلا عهاراو قورسمو قلع :رع
 مسعسو ميلعربد لم هخادتو ككرد'لبَو رضرف مدق“ ىت دف د وهو عملا دعبل

 ًامدملابحاصو ىمهللا بهدايلاو ٍجخارثل اجع لدؤ غنام نع مر ثدع اس ىلا
 نوبقاول ادعي انوروغلا ىف عنا كامن عراصقلا نبا ىلحو ةيكلملانم ياسساعلاو
 ديم يخارتل ابل شلا نككا ل بزب ىباو ةدعلا يحاصو ةرنحتلا بحاص هربرشم ى
 ىضو ماسر ميل عر | ىلص عسذ اىءاحز لاو د ازا ؛عاطتسسالاو تاوذل انىنح دعت!

 سرج ا دحو [ذا سرل ىف عمي اشدلسدالا بجو !بكخلو لاملاب اهب ا ىذ الا لوق ديوب
 يلرطلا]ث يسالاو ىتسم لاه عر لت نملع بحب تدبلاب كلام لاذ فدع ب ىلا

 انيلع بحوام اولاق اب اهرما جحد وهبل انا مكس نبرمالا عومجب ةفدياحوإبا لاو
 عمجبالف ىجملاعل اع غرملا ن اف لا هضيبرد دج يارؤك نمو ملا ئدءلوق لرزف
 دىجولا ديكات خ مل نم عضومز كعضو كدانضسلا لاقو مهناييامعفنيالو مهزوك

 سيلا ةؤريحي ميىحو ىلعتمل الىإ | هىحو ىم ريالا هنض دن! مما ىكادت ران ا صدوا
 باقر ى ردد بجاو ىحرب | ديغب ءيحدولاع هدؤرراو مسالا ةروصلا وز ءاساو
 دارلا نبك و ةينغت و ماهبا دعب حاضي ارداف هصيصخوالوا يلا ١ نو س انما

 اسف« لامرئاب تعاتتسنسالا راكد رمت ومجلات رن رك كا
 لاما اهرضو ن دبل !باهداو سنشلا سكب عم اج ٌقاشن ئيلت ثءا/ل كسلا مظع
 فرز ئمزلا ل قف صه ذنحا | ذهر ىهتن اىلاثنرس ىلع لابد هاو تاوبشللا نع درّملاو
 ن !لعكمرانلا دن دلك د نامالا رع خادران نادفخوعب رثال ككد راش ليمس

 مهلا دبعاتت دح لاذ دتسسل ابو ن يرو اكل ديعوى قانريتسس [نكسو ملّوم نوكي
 نب ناولس ىغيرهزلا باش نبانعمامالا ككامانر بحال اهو سينتلا فسوب نبا
 لضطتلا ناكالا5 امهنعس ١ يغرم ا يعرب سا نبع .رعوملا دراسي

 يط تسد المع باب ةاك ع يرح بنا هامرف دانس الا ههه ىف هزل ىلع فلتخا |
 سابع عب لضفلا ىع سابع نب نعر اسيد(رب نام لس نعرنع ءلحار ادلع ثوبكلا

 (ىاصح ار يخا سنارعارلا وع هس نوع يعك ب نكت قا.رط ىم ظحام ىبا يددو :
 هنع ٍيرايغلاي نم يلا لاس ىلا نارمن !لوسرإب تسلق ىلا ىولخلا يع نوع نبا

 سل ابع لا نوكب نا لجو ل اذ لنمفل ائيغ سابع نبا يورام مو ىثم مدا لاتذ
 امادتفلا »2 لاق ىهعن | ةطس اورد هاقر مشد عربع صو لسصفلا يمرس
 ذّينيبح ماس يل هى! ىقلا صينملا ف درر ناكرتن ال لحفل نع ديل اهرلا تاججلا خد
 هدا رايتس نإ كيسا قعتخلا مويا ماحس 0

 ا وسير فيدرر ىركلا بابل لئصاعلا ماامم ا مهل دبع قده سن ىهلضفلاو ىلا

 ءاخايتفن عل درع 01 حاط 27
 | ىتستكرطلاىيوامرلا ل ا5 نرصنم منع نإ مهملا ئيعلا اف و دْملطملا نوكسبو ئرعم ا
 م ءاصملا »2 + يقخو نملا لب ابو نم نيج م يح لمعلا ثزوو ءيملعلل
 بيغ ىميو طسااذلا نس طلغل وا ننصملا س ماق قبسس ىلع اذه لمع مل نالاقف
 عنممرال عجرجد نزيو ىلعدناب ليد لو مهدنعر عملا لعفلا نزيو ميد نسلذا
 | هيلارط و اهيلاوطنب لضفلا لم ىهكنا عاجال اب لطإن وهون عج فرص

 | البحر خصنفلا ناو ىلا د رحلا ءاكس نا نأ ديتسسالا انت الا بيعشم ةياير

 اهيلا طي لضفلا ففطو تئيضو خخ نم ةارهاثلدق اوالبمجي ١ ءايمو

 3 دوم ةأهس نا تملف عملو تام ص مالسلا ميفع لاذ كذاو هجراتإعالط ممل غلو
86| 



 :اأرتشل ايلا ل ضفل اجو قصي اسود بلع هي طولا لمجو اه نسج جماد
 لا ىددايعراعردلا ةنضيراف نا رس الوسراب ةاملا 1تلافف انما تفو نيشللاسكت

 نب ان لاملارل لصح وز ريك خس و هر مسا ناب اميلع بحو ياايلبق ىتلل
 | نكد ىعلباسلا 2 ثيدداحالا قرط تفاتخأو ىبطل ارلاو اكمجوا لوألاو تلاحم
 خاوا ماد | باوه ل هرنع .نا اًضب ا رنع لويبسم ا ذنو لجررا ة(صاوض لخ
 رهائاررسبا نع تلاس 5 اما لياسلا ناىللع لا د: ىكيححلا تيداحالا ف تلاد
 ف امثل اونو ىاع كيد دو ريتحارسل ١ نيع ثبب نحو لضفلا تب دح فرط شكا
 ئيدجرم نايح ىبا عيصص هنو رما ىعلاس لبجر لللاسل ا عا لضفلا ثيب دح ىم
 ىع ريلاس ةامانااضيا ىاشلا دنعو دب.ا وعل بج لياسلا نا سامع |
 يصح ئيدحؤن ىابرما ىعرتمل اسم ةاما نا يذمزرل دنع 5 ديرب ثيب دح كو اهيمي»
 نيب نائس ثيبدح هى هيب ١ نعل اس لبحر لساسلا نا ذبحام نبأ دمع ئوع نبا
 جدال ىلع لومك [نهو يم ١ تدؤدرس !لوسراب تلاد ئيعنا مل 'دبع
 طاع مايفكسالا هرم دعب ءافلاذ منع جاؤ نع بؤ ناي ئكا يادتع
 يي اكد رزع جمعت مال سل امزح اقررصلامل مايفتسالا نالمدقم ىلع

 ما فل اخو مربع نعي ابن ع مل نم ج تحص
 يجلي الجر يار ماسبو ,رلع ردد ىف صرير | سابعنبا ىع عز زحبرلا ميمو ننسلا
 ةمرشم نع ا شد كسشذ نعومه لا لاق كسنن نع وك لاتو ةمريشس نع
 تيببلتسب الى د اكسلال او ثيوحلا يدان اعم ب وضعملا نع 2 كام عنسو
 تيب قنا ط ما اماو لدن ا ؛ءدرحاو دؤدنحرب | ةريوبحو لفن و ضرع المال ع عاملا
 سمالاد كاع ىلع تي دح ا دل الد نم ظشلا از نب كرر اولاتذ دمج تل او ثيدرحلا
 نارمز لي لب هسفدب ةرطسل ابا نع زب دنع كدر دعب [فلكم ا ناّقح جاب
 ردد ١ شي نا قاب وايت عالضنو مكي سامس هن ان | ع ل بو فلا ريع بييزتسمجي
 اايتسالاو بزانعملا كاضي !هبجزحا كبددحلا نه و بايب الص دارا ىلاقد
 دع عج آب قدحام ساو ىاشلاو يذصرتلاو دوادوبا !هكو خا 2ملسسو
 موزجرشو كؤباي ؛ر يذلإم يطلا ص لالا لع بصن الاجابة ردا لوق
 مهقن الورم اضر وب اجو ءانابكرو هاشم كباب يات ذاو هلو باو

 فت ا ىلع,بايل ايءابجركم اي | نه ىلوم اركذ مثل سمو مار بوكا ون مهل
 "يل حارا ىلع ةماعلا عم ايس ام جاز ءاوبحىابب ا ا ١
 ملىتد رستم ناوم ال اق نابكلاو هاك اواع تايتطا ئبالا نال لولا مدغو
 ديجيفاو اول !ل ول نقاوموهوزعساول اقرطلا خ/ عمج ابحاجل جون ةروس زن
 بلوث لا ور ييسفشلا نا ص عربعو ىوانمسلاومكد يذلا ىهو بضر. هاو
 كرتستلا ىسع نب نحا انئدحلاق دنسلابو ن قرطلا صضنك اام

 كرصملا

 كنح | انتي لاحو | ائهيسل هؤص لهاا ىلع تسثي ا(: بكاس زلوكل اح فا تكردا

 . | ىعرموعب 00
 .| كبل دحل هسفن نع + نم هوصخيم

 5 رج ين معو صج مج اوم مح ---
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 1 رة 2حيكحدأككاااااااا : ظ ْ

 ارش سإ نع ىلب الا نبي نب ىش تن عدد ؛ رع بهو بأ ا دح ]اة لمالا يرردملا
 |مهنعررلا صير هبا ن | عري !سوعع نف! ة داب لمد ' بالو مهلا ديععيبريل اسس نأ ثمجزنلا ا

 ؛احلا عزب مورا الكدت رتاحار بكسراسوريلعس 'ل صرب بصرها لوسر تارولاقأ 20
 مش روم ىه تيد اوملاذعنا كوَداه خا ءاؤلأجافو ةيتكتلا بوكس و ماليا اكو ناب محلا

 .: ئاهنو امحالا عم يا! ةبببلتلاب - | عفروهر لالهالا نممنب 1 او لوا مدي ل4 ٠ْ
 : اىن | خا تيرحلا ادهم هضم اًداهنوكلاحدب ىونتشن ئيحرد'ىبهالو نلحإرللا يا يوتمش ا

 طاف املا ىو وسوم نب هب ارباردايبالز عشار ادي دح لابو ق يالا ورياسم ظ

 ىلنت دحلاة كومالاىشس ذل ارهاسم نب! نبل ولا اير[ لا سيئعصلا ]طلاب فورعملا |
 يرااردل ا دبع ابراج نع ث دج حابر ف ىاوع أ طع عمسرب ا ىنجلا دبع ى غافلا
 | ىتسا حور لا ير ىمرماسسو ميل عردد اا صردد ا لوسير ل اله | نا امهنعرس ىكد
 " 2 |ةيبرملا نال [ضماأ ميس اما نا معيز سس ىلع درت نا فلوم ادار !سنملا نبال اذ رلهار دد
 كاما ماسدو مهل ممل !لصوبل الون )ضلع ا ن اكول زنا نيش ناكلاولاعلاحرلا مدق
 الذ ص هلا ددحأ | ذه غورتل حار مب توتسد | قهر مم جم ل نإ لكل ”دصاة مالسلا يلع
 حراره اذا يادتن ملصر أيه ىسا ميلحار هب تيوس ! نيحرلالغا 4 !ءاف «ر ةلعلعلاو عامسلاورانحالاو
 0 لا نوم | تسامباب ون | مهنك لو رهابع إو حصا جح دوس اق دب تاب وس بابو

 0 (داو لب ل يادخا تر ىلع ١ 1 و 000 . 7 جاما

 ملزارفا نأ مل او رلحإ رمي ةيوتتسم  تكتكتكقغقعشلا هى رينا زاب نا يل ايمسد أركب اببثملا سصرعحا

 | ريس اوس يراقم | سيرعلل عزسل اريعدلل هو نإ مهملاءاحلا بوكسر دارلا جفن لخلايا تال لهل
 ناس نميرملا ابرام دنا نا | 2و مرعهلا حاقد ناباد مج زيجسبم :هغدون !لموو اههرصبإ اراطعلا ديزي نب ناهالأقو
 ىل ىاينلا ىهتنا يل !لادلل ءاخيلاد بؤ دحمان فل الاف حاصلا زو يورصم ةرزعو ثورصم نود هش | ةدحوم ا

 لج رإ بوسي بصن لففا طير نا لات وروزمحلا نعؤصفم ا جس هن شعب سال قبو لاق رص مدع ىلع
 ءارعرلل سب مال هنمورظا ادهم ئربا١ذه لومتك_روهظل اره يذلا نأمل 2 ةغلابم ةفسم ئبارلصاو
 ا ىلبسلا ٍلصولا ع.اهم لاح رس :ننكه مرضي ماذ مه ىلا تيم علا عمرزص ا حولا عضد
 دسم لالش ويريح رن يوتسانا أ ىداموابا نس لو قنمزناب مصض ود ١2 كأم اب ارم ئييمامدلا ل اق صوصخلاٌل صن )ل
 دوتش هور الب لهب ديب ناالا | مرتشي رم مالكوهو جيمعصتلاب نيبا منج لأَعب نا بجول ةوقنم نك ماولو بس
 مدمقيت رتلحار مس | انث دحلات لماتت ليضعت ل مد اربوكس ىيسلا ءممع نقاد هارقلإل هت ابواعدرلا

 7-52 أاهتعرس نمد باع عون صلال يف نب اىه رح ني مس املا نعر ايد دنب كلام ظ
 ف تسلالضإب مولا عارلمح اه راك رجلا ىبعا ينوي أه احا اررعم ثبعدر نو ميل عمد اصول نا ظ

 56 رح فرطدنع جتاوم دامهملا هاا نولسدت ترئلا اش ععتلاسجرفعاقدأ
 ىلا راها بينتو سحوم ىل_ عا مهحو كس نيم ل ايما ةشيالث لع يلد نملأ درج نم 0

 ظ تن ٍسَملاو هدحاو ةصقلا ناذ بقل زجوم 2 للعج ىلا ةدابرلا ت3 تقلى
 اذاكالا لربع لا بتفلال وو لحلا بشخوش ةدحوم ةزحا دمقوملاةانئملا
 صم يو سو ازا دمع صو أد هع ساعد باطخملا يعل اكوراريا

 ظ ده اجيربالةّىّيملاوا يل غتلا ةيجوعاما نسداهجلا دحارنن اف عا هن لاجر ا اهتفس 0-
 املا ان يمرّيملاركي ىلا سد سهل او ذالم اكتبو سلا ءْوشسم ىل 4 ملاب هسفن

 هه

 0-لا هو و دسم

 نيف لانص توم ا | نه ريراهنلا ل ديب - ٠ ٠
 انو اهم يح ةبك

 ا | يلا نمأنت دح لاق مزق لدن تقولاد رد كيجالو ىلع اهسالا رلصوأم ةددضعلا
 ب ْ تب ةرْزَعا كر دحا3 ٌهدابرلا نم دبزبرب_رغصتلاب عدن سب تيزي اني دحللاق 12

 ْ هدحوملاو ءْيْلْشملام تناث نب راكاس >.هعم يانارهشب ءاراو ىجعلا فد تيان
 | يراصكالا كلام ممل !ىعحتو دل شملا مطب سنلا ىبردل دبع بتم أك ن
 | لها وي يداك سنك وركاسع نبالو مل و لج ىلع شا ج15 اهييضاق ىمدبل



 تاكو لحرب ع خر إسو هبل عرس اىلصرسدالوسر ثا تدحائ او لل[ الع

 . سييعبلا يلم|زلا نالمعاتم:لماحو هملماح ا بإرلاب لمان اهبكر قلا هلحزللا يا
 بعور سو ىش ا مالسلا يلع مب ى دن اذ مه أولو هعاتم له للا ميميلذتسيب يذلا
 بورو رؤزد بكرو هت مغاتم لعج ث بح روربل كب ميهد لاحرلا ل عراربإلا خ
 00 ا ته تا در وصل ايندوعس

 حلاق دو ههنعسرودر د اع نب ن ا معىتس مرمك سيلولجرولاع 2. نم لوا اكو
 _ تب لاونملا مم اهون اني دح لاق سالفلا ميما نوكسو ئوعلا اخ اع ندومعاشت دح
 ومارس للا سانعإانت دح للا 5 ءظس ائىب انه منع يكور نلوم ا خجشس ل بنل نإ

 قمل ل عنود عزحا عما عتفو دريْعلا نولسو ٌءرسهلا عاف عرمب او مالعرحا ىلا |مهشيبب
 زو جمهلا ضغس ناد ماكعرحا فلا يهين, ة دحوم ثوبد لباذ نبا نمار دحرلات
 اقارصلار نإ بوه دكت نب عساقلا ادت هنح اه صنم لع ذيون عضحا ملاك اد ةريتلا

 هيلع لاف راعا ود معاردلا ل وسر اب, تما اذاهنا [مهتعرس ضد «شساع

 | ماخالا سسرما عماسكو ةرسهلا عطتم اهرعاذ كتتخاب بهذا نمجرلا دبعاب مالسلا |
 قاتلا عتفو دل مهملاءأحلا بوكس ى ةحوتفم ةرسهج نئالا دبع |همزتحاو ميعنتتلا نم
 اردقح اب مشكلا نعرد باسر رفلخ اندرو لجرلا زنبق حولع اهلج يأ دحوم اد
 ترمه اف ءتقان واع هيمشألا وعرذ ىب الو دو ان ىلع ةدجوملا نوكسو فاقلإس كب
 كاقبىدمث مارب نم ل وعفممساروسملا 2 لضف هل خخ غبابو
 :تلابو هرورمويرف كيخرب لاققيد لوعفبلا ىو هب هسعنب دمام وبرف كك مل ارب
 أنكد دح لاق جرجالا نإ حلا سد والا يك نب ردا دمع سي رعلا دبعامت دحل ا

 يكن هزلا نع اهوع(ئب نرحرلا دبع نب ميلر اسسإ يعل نواس دعب نب مهارب ١
 ل ىرومبيشملا ىلع ء ايار بيبسم ا نب ليعسل ئع ن أ هدشب ني ءاسم نب دكت

 همنا ل صولا ]بسر انع نخر ابدف يان عارفه رل ءاكراوسكب
 وسما كب دح كسواب اوت نك ( يالضئا لاعالا يار د وبال باسل ءاسو مساع
 بم ١ ثي دح ئسواهتتول ةالصلا لات ىلأ غد هد ايلا بحا ل امعالا يا نبش دنع
 هس دماج ل جرل اذ لك | سد املا ى.ارما سنو ميلا ع رمد |رأ ص ملا لوسير لكسب نر عست
 هتشراعملا تاكش رس او عملا ذهن 2ةدراولا تب دامحالا مكي ينعى ارد ا يرسم
 مهنعجرتاسو مصرع قط ا ىب اه الكب اجا ملسردو هيلع مدا لص من اب بيبَجاو َعرهاطنلا
 هيلع ى>امولع ل اىبق ىترل خصام ب تيلياعو لاح نم فرعام بسحوولعوا مؤ
 نكووايشسالا عيجإع هسفن نن لطفل كلببالو ا دكا يرد /ا سيح لياقنا لوقب دقو
 لاغالا لصف امالسلامملع لاق حا نود كحاول و لاح عبو د لاح فاجر حري أ دبى
 | ”ةظالهرانملا ىيدصتلا يا ميخفتلاو مظنعتلابرعشسل نام الاركت ور وسرو ساب نأمبأ
 م ممم ا لسن هن |ررحل او لجن لضفا ىتسن يا ياا ذام تلكم ححلاصلالاعالل عتتسملا

 م2 | رادالوبتس مس لسيف دارج ورضخ [ذاس مدوف سا ةمط العار انك انقئ
 © | راسابدها دنع اجكيدحإوو ةبيصعم بو عقبالواميجإبر اوارش اطلاع
 هلمثو مالسلا:اشفاو ماعطل (ماعطا لاذ لا كبامرهلا لوسيا:.اولاذ ىعم هند
 نسمازعلا 2متيملا نالراينحالا ونجم ءا سمو ذحم !ستبمراسبحا جلارعلاب امنا
 | (ىموه يمزاملا لاذ مهم هلؤدو صح الو دنا مهداب نامبا نس نرعاوهد لاغالا
 ويل مهما وعلا يغب ىسيعلاكر ابنا بنج ادبعادو دحلات مو هرولا
 هرتيلا عقرابملا نب ددل !دبعل احا سلو كاس تيت انما مهنبد ءليمملا سلا

 البلا
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 | همك ا نب ببجح |زررخا لاذ عن أعطت ارنا مع نناوش دل :ُبدحلاتروْسلا |

 تحلط تنب ةشيباع نع ب اصلا ثببانءاه عملا ارئاكفد ا بوكسو ئبحل ا

 مارد ىلا ىلإ يب سلا نبا يعصمأهق دصا شرف ءاس لبحا ترس هلا تريلا
 ا اهتعرم ضر ئئموكا ما هشيبأ ع نع

 ْ نسم يأسنل سشعو رمسلاو ب [ة17 2مل ادعف نم ممسن ام عال ملا)ضئ ادايرجلا
 و ره 271 م 1

 لخد دجيرح اللاو ثمل ادي دشننو ئاكلا شب_رزللرو'ىإ فدعا/ظنل طغسو
 ايري مشل ىعر دى لادكدام+للال ضم | هلوبربحت الاد (دعابحىلع
 دف نولملادب دشت عمماللا دعد فلا ةداب زو ف اكلاممهيلل . «ملعو ججفملا اك

 نم [ًدافتسس كامدتسالا نوكب بده لع در وردم حهرخا دال اب عوفرم لضفاذ
 ريضب ىلر شكر لا ودور وربه خب ناقه هن منم لضصلكا دأدبلا لكس سبل يا قايبشما
 /كوررض 2 هسخللترم داوؤعؤضنا در لدئكشبح محولاو نوللا دبى شنو ىاكلا

 أ

 يررم خ نا[ ءايرجا لضف!ب ناعتم ىغل ولنا لكن !نظ راب ىنيمامدلا ىدبلاهبهكعل
 هدر د هاربر ؤؤرم جاماد نكمل قربا نا باوصلاذ مي 5 ككد'عرم من اكاد
 قدمو ةيوكو وطس اوو ىرمدسو يزورم ئيباه ثيدحلاانهه اور دررورم جوه ىإ
 امانإل ملط تعب ةِسيناع مل اخ ىزموللا ما ةشياع نان اهتلاخ عرع5 املا دامو
 ادكو ادن ياش اودارجلاو لا ئاضبلا هجرحاو قب دصل] كد يبا ثنب مشل
 انيحلا5 جلا نس ةمعتس انث دح لات سابا ىلإ نب مدان دح لاق يبو ه ةبحام نبا
 كإزو وبن ىرزعمل الحلا ىلا ءيتحلا ةانضلما دب دششو ل مهما وسلا جاف درإيس
 عارلاو تلمهملاءاحلاب مزاحأب ١ تعمحس لاق نادرو همساور اّبس ابا ىكيةوناف
 .| داير د نب ةماسس مز احونا ىص سيل وى يسالا ماللا ثوكسو قيسلا جافن ناماسن
 ىطر ةرررهابا تعمس لاو ٌةرير يل! عرم عمسبرجل منال عسب نب لهيس بحاض
 رك سو ميل عمود ١ ىيسج ىلا توهس يلق نبل اىىماملا اظفلب ل اكد ملا كب معلا
 ثيبل انها نم ماسلبو تيب اذه جنملاب امو فلو مالو هت دد ج م لوقب
 عحفالا جك ص املاو عراضملا هنءافلا ثيلغتي ثرب ماطر ثعاو ا نم وتمعالاىلا نع من0رتسبد رمز اح يحل ئعرشءالا تيررط سونطنقر ادإاو عرعلاو جيا نأتبل ل مغيب وهو
 | ايف ةإا لجرلا ب اطخوا كوقل !ك:ىشعتلاوا عابجلا يا ىضاملا هن يتفلاو عراضملا وه مضلا
 ميس نايل ئسفيم لو ةأملا نمد دبر بام لكذ ةعماج :ملكيرهذالا لاق و عاجماب قلعتن
 ل اىف لا حالو ٍدوسياهالو ثفر الذ ىلاكد هل ود كريدجج نب ديعس لاق و ةبضعمالو
 ردن لو يراك لاو ؛اقؤرلاعم يوب زامل لادبجلاو باجسلا قوسشلاو اسنلا نائبا ثقرلا
 !ود ىحو نالادصَق لادجلا جرن بولي نا لّمدكو "ملال !لعادامعا عالما حلاو ثب دحلاه

 |ةلدالا يميل ال لإ ماكحا دل داجما مب داما اكؤ ذا جال بزطذ ةرفذم كرف شعبا
 | نسحلاو تفرلارمومع ه2 لخد اهئمىتسحاؤنا نالاضد بود الممعتلا قئرطب ءلداجلاوا |

 أ «افداو يراد رثف 2رلاق ضيا ديال اف طلاك و تسللو فاتن دعا مالت اه '
 أ هما ٌرددل وريومك# يولد سك اععب ناتحو ايواع عسل ذهل
 ١ فاضملا هللا ردص نال اشم ةرأتخن اوهو أبل ىلع رت ديو بارعالا لع مولر
 ظ نموه ةدالولاب ةزخاك ب ذالب عرج رنا هس ؤنل اهبأكمم عجار ىا ىنبم اهيا
 | ساعلا ثيرحل اهاوشملا يود ا نعوض مرج نباظف احلا لات تاعستل اوس! بككاو ىبامصلا
 | لاق نكوهتنا رطل سفن لغرب ثيددح صد صاد رلو كن ةصم اس ادرمننا|



 ذب

 ىصض مدع لا لاو اهياذو نعربمو بات سوعمل الملايلا هّيسسلاب لوم دنا ترطلا
 ارنا ثومحلا طق سنن ال اكد ابحلا غن ىد ةص اخ ىلاّمد مهنا قوتك هن اهاملاىداعملاب
 اين الرزع طئغسنت الملا كد ردلا توّمح نم اهىخكو هر انكوا ةالص مشع ن اكىهذ
 ىلف ارسم ا يمال خاب طقس يخاتلا ىسفنف اهات بطذلا اما بود الق ىشح
 بي اب هذوقحلاالد خل اذ اشا طّمسبر ورملا افرحا ثراد د ؛دعباهرخا
 0 قر ال اهلس تاق جيتي الا ةرجلاد !١تيداوم ضرف
 .٠ ل !ىلارل و صو ىلع ف اذالل م ارحالا رم دّى اعرشس مؤل نق واعاستن اناكملل
 تلا ممافعلا دصاقلا بآل لحب نمرهاشملا هن هان ايكال الجاو ثيسبلل امكن
 لواحلال بماي نا ىلا هدر !١ تدب ىلا دص اقل امزل نلف ءلاعوضخ متحاس ىم بنرق اذا
 بلس تيم اكهسقد لعج وعض 2و تاومالاباه شنت مارحالا ن اذال البحا ةارضحب
 دنُسلادو ه امكسالا نم اكس اهرابكعا نعاطراذ هسنفن نعايلخكتم هدام اقلاوهرايتتخا
 ىيض زادك نحل او ىدهنلا مرد ئرب دايز نب ليعا مسا تب كلامانث دحلاق
 ل ةر جرا كفو ميل مطب وصلت ىب يرن داردالاب ىثن دحلااف تعيب يداعم نب اوه
 طنا ل ورسل زم رام هنعردنا ىذد باطلا نبيع نيرهد ا دبع ٌفاذنا
 الكل اذل ارسكو ىبسلا ,جبوهو طاطسفلا لوح فد | رس و هوكئرعتس نم تبي
 أموا نطق نيم تااك(ذاالا لكد اهل لابالوا حلا وهو ه5 د[ رس مهلطاحا دنمو ىتس
 راهاوم ناكمخس !نارهاطلاو يراقلا ٌة دع ون لاوامج معو سمّشسلا نمر اىلا نكح نطفي
 ىلاع مئورزكامل اسد ل ىمقب نا تايبسلا ىمتقم رمل اسنع ضافدلا لكك دب مهرتسم داداو
 لاق ثعا نان وجي نب ىمدتلا ميلع تل دذ ىليعاىساللو ثامن الا لييبسس
 سيضلاواهبيحواوا اهنيبو اهضردق ىارك سو ريل عرسا ىلصرسنا لوسر اهضرف
 مهرفس تنرط كوسم نمواهييكاس دخله ةيلاح لا ةيبرقلل تهاون بوصلملا
 تمايز نم مرا امد[ مرم لا د ؟رحا ميجا بوكس ثونلا تهب دكو مه اقيم ىلعمف
 هدحو :ه وكلا داوسيملا شرج كيب ام قراشملا لاق و حاكدلا 2لاك قاعلاضراىلا
 2 لاقوةماملا] عوماراكدنجو لاق نملا رّيعكلا راسب نعوز اواو بزعلا ىلب [م
 اتلاف لات تالا يلب امزاجما تودامل صانرمساوهو ضرالا ئمهئنراامدياهينلا
 :همأهت هالحإ نسر مجب مصتنو ةماهق قابوخلا نل ا امو ضرالا سف اامديغلا
 يوونلالاق ارش يع ثادزاجلا هج نمملواو ماشيلاه دا علا, نس او نملاو
 ملكك داولا مساوا فباطل ا دنع درو سوماتلا 2 لاو :كم نم نيتاجرمىنخعىلع

 00 الاب كاع دنقلا طاطم
 ىسباّىلالاونكهوخع 2 ثسديو ىمتن اهدا دج دحاد امم ند نبجا نبا

 00 1 ا "ف سو لبجا دارا نكس نم
 نيلمهملاواجلا مضر بلجلا ادن اقم ولع مذ مهقيرط لكس ىمواهن اكس بشد ةئئوملا
 0 ابسلال كك قدر نعال مدر[ دم سادس حطوا ؤصمماللا فو
 أو ةوجسد ليو سوم الا عرل اق يذلا ىشف عومج ا 2 هكتى لاب سس
 م اكسال هالىاليلق دبر توا لايم ارث اللى عاهنا ةدهاشملاب ثريرعملا باوصلا
 عاشو جلا هقلرط لاس سويدونلا ملاق تانلاجلاليشو سملإ يل اشيرعلا نم
 ةزارملا نمل حارم ن امو رجلا نمل ابصا تي سيولع يره ءاذلا اشو تامهملاداجملا ن اكسو
 بد نول قيلاعلا ن اكىلكلا نبال اق كَتسالد وا ْمسسو ال حارم ختم سو
 مهوجرخ اذ برحداع ةربحا مهو: دحوم كو زل هلل فد ببعئب يبو مهنبب عّدوف

 بري عم



 حا

 عرو ىلا تيوسح مهلص ِ ا!ىامهف ةةجان ليسو ٠ تعبهماول ند برك ىم

 ني ذاحت اهزبوكك هن ار نم نال/س انلارعرج ام او ايرمخول نحا اهيل ا لصيال ٌءدرح تالأ
 لولا لاف يو ل |رصمو ماكل ال هالو اعوؤرم ىاشملا دنع شيب اع ثيد دح واهل
 تالا بابلاوز عفان |ريو لمعلا اهيلعو اهني ذخالا بجي ةدابز فضو يار علا انبا
 !جريلشد |طصرع ا لوسيرنا يعل و رعد !دبعلا5 ىلا خر رمل ا أمن نا دباب دعت
 ةارلاص لات رعد ا ؟ اكس نا لات ثيب دحلا ثدحابم تقي و ماملب نم نمل المها ل هنو لاق
 : اىع هوجو نكيامىاذل اودوزثوىلاهدمحنا ل وق هع خس سعساب

 فوىقنل ا دازلا منح ن اف لاّمْد ةخالا داز ىلا ىه دشير ا ايدل. دز مهرما الو[
 ىبا لان ترمممللا نبشملا نوكسو ةدحوملا كحبر شل نب يبان دحلاق شسلابو

 مس د حا نيرا جلا هع يور دههازرلا لالا ةلمهملا هاا عفن فري رح اوه نوفلخ
 نييدت ءرإسس حرج ا ىم نولمخ سؤ تدام مادسم منع يورو ماس ميلع, ىلا طهى
 نبى دهازل نبل ارشد نب بكي نجب سن انما ضع قره دق و لاذ تين امد تييئالثو
 تروح لا نعل سم يرربو غلدلا نع يرادعلا ىدرب ئياجرامباعخجب كريو شيد نب بدعي
 رحل قمل | باوصلاو اًمحاو باببلا ىلع وناورهاط نبا اهباعحادكو ىهتنا
 واولا فن اًورو ئعراوسب نب ىو الا ة جوملا نفى ءريعملا نيبشسسملا فد ميداس
 نيعلا فيم ايد نبد مغ عد شيلا ببكربورعوناادو دم دارل ا عي واسو
 ناك او |مهنعرما ىذر سابع نا ىعرسابع نبا لوم ةمركع ىع ملا نوكسو
 . | ولوقدرخاحد نمسابعئبا ىعرش اح لإ ساداز بو غنتنالو ثروتك نمملا لها

 :كماومدئاذاف لاغس ىلع كوليوتملا ئخ نولوقدو انعطبالف اردنا تيب .
 اولاسس ريب علمت انويلاف بجضرزككب وصا لوالإو هئب ىملاىتهيمشللا يغلى
 ند /لتملا مد' يف سلو ىوتمتمل اد ازل اح ن اف اود هزنئؤرعل ١ لنناذ دازلاسانلا
 جلا هللا عيت عم بابسالا نعلفنلا عطق لكدلا نال لكون« ات هداه
 لا نم بهذ اكيجاو ىه لب لكل ضف انمال مذ اولاوا عى نمل! مضل عقدت ديلكلاب
 اتذاوّرب املا نم هعاج ىع يكوراماما و ىوا نتلاىء الاب تقلل ا :هنعاسناو يوابلا
 7و لمي ميلعو'ءا سيال دباب فش وكلف صيرم ا بوكينا ل ةعف يما كلا كر نم
 ادردل | ايان يورام ل عبط عو دق اعلا فوج الو غش م نولي دا يوادّتلَتيدصلا
 "هو ىئئضمايبيطلا لاو اربط ككارع دن الارل ليقف اظن لاق ىكتشنن ام ملؤند
 : اوررسيتفللاوريسلا عن ىاشلاو 2 دوادىبا مجزحا ثسرحلا اذهو ىكذن نع
 تم ركع ىعداببدننإ ئعب لمع ع نابعس ةثدييعا# اروكذملا ثددحلاىا
 تاءلدبك لا رغر وصنم ئب دبرهس هاررازكو سابع نب اميف كير رش السبر ع
 ديب ىب ردد ا دبع سررت ىع عدا حيفإ نباو ع بوم ع ىع يرطلا ءبجطاو

 "مب اور نم مماوضو تداح يبإ نبا نعل او السرم ةليمبع نبا نعايهالكد قفا |
 ديعس نعى لا مجحاذ دعس العريف فلتخا دير جنباظف الالاف اورد |

 :يعإ عاوسالا كح عككررو سابع ار كك نالوصوم رزعى مور ا نمجرلادبعاببا
 2 مد انث دحو ل ةالوصوم لسالملاب ا: كولي مهن ىحا ديحس نا لعاص نبا
 سل زايع نبا نع طوخ او ىهتنا ةمركع ميزواجب مفر اب د نبورع ثيب دح
 فدرام نمر ذرات دن كح لا مججزحا دقش مل صوب ب ابلمس حرفي مل نكك سابع نباري
 خص باح يلإ نبا مبجرخاوالوصوماقم و نع كرولا نايمس ىعردلاحنيتلملاأ“
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 ئوب



 مفر لسالا ةبوهو مهلالها مهومى ا مالل اب دشنتوءارلا حنو ملا مهب رملاو !ٍ
 :وععردصم ىو اّيبلا ونا لام اعاسن امارحالا ىسفن ىلع ىلط مث ديلتلاب تثوصتا
 انورلعج جبِم ام ولا سىدبل لا حال حالاو لاخدالا ئعبع جزحلاو لخدملاكلالهالا
 عا يسا نبا ىسوم د دح لاذ دنسلاب ى جميلا ىعادالو لي وات وارفذحملا جاتك
 ا ا اولا مكب بهوان دح لات يرطبلا كدوبتلا يرفتملا

 |ىهنعرنا ىكر سن عننا ىع سواط مجبانمع ايل اجل | منا دب ؛واطرإلا اند دح

 اهتماراعجو مارحالل ئيث الا عضاوملا ددح ىا ا
 ديربنا لمحو اعاش !دب نجلا قلطسم كرلوعتامسب فرعلا ناالا تدولا سا دىخأم ن اكناو
 بجوا عبق نوك دوور يعملا طملاب نوكامالا هده ىل!ل وصولا تقم ارحالا قبل هد
 هيطأملاةي اولا ولعب ىدو ات وق ىماب انك نييموم اع كن اكةالصلا نا ىلا ملوقك
 قيراط لكس نمو زي وبشلا «نددملا ل الم سمو مبدع ردن ىلصرمهلا لوسر هضم ظنعلب
 ١ | نعصت نإ مهملاى اجلا مب مفيلحلا» تفو لوعنم تئويبلدحلا اذ مهتات يم ىف جرمو مجزس
 لاجرميو ٌبارحةرجتملا يسع روب دوعسم |.يبو بر لح ايل رق حبو ف وم عم تدب تؤطح
 يوؤملا,ىد يزلاوهو لابم!ثتسولع مشبخوىل ءاموه سوم امنا هل اقر ىلع اهل
 ضي ىملا نم ليمولا غرب ! ىلا 2 اي ورلاو لما شيلا 2 عابصلا ياكل اذ نمل دمام
 كلاادلاو ملمهملا هاحلاب ةذاجو قرع كت ادو ةداح نيدرخا عيضوم مهلو سحلا هدر مهو
 رغسوريلعس ا صولا عمانك جدخ نب عناد كثيرح د املاوهو :نفخلا تريعم لا
 هك اع تب دح 2 ىاسشلادازماشلا لهالو لنا بهن ادربص اذ ماهت نسمدفملجلا يدب
 اهرونزا بزهملا حس غردمونلا لوقو ئز جلا بيروملاورتد اور هن ىتع اكمل دا روصو
 ثاحجلا دي يا دخ له الورم نبا ظذاحلاول اق اكن ظن رم لحارم كك اللد كم ىع
 كين ىكسيو تامل نري ىمسيبو لزادملا ترم فسلا ون مهيقيرط ككس نمو هىجلاوا
 امهناب رزيهاشملا ءامدق ضن نع كايورلا ىلحو بلاعتلا سربملا وايت اكأمةمغكت
 ينلاوهودوعص خا اول لائم لا ندمل لاّقب يزلاوضو طوصض خاض دحا ناعضوم
 لبج بلاعتلا تونا ىهكاملل ءلَسرابحا 2: نكت لوال | فوم لاو بلاعتلا ترقمل لاق
 بلاهثملا ترش نإ ميظف عامذ ب امسسمخحو ىلا ىم تيابو منيب ىس لذس |ىل ع فم
 مهرعس قار كاس مو ةماهز قبرطب ا ورماذ١نملا ل هالو تبق اوملا نم ىسبل
 اهرصنه زنع امهينجيب يلو الا ملا نوكسو ئيهاللا و ءاببلا عافت مامإب مهتاقيمم ىلع صو
 سمه ناف مكس نم ىتبلجر هى اعءاببلا ل نب راهب ماملار نول اين و نم اهتن لابج نم لبج
 سيعضج سلي ةروككملا تن اوما! نه دن مط اهبيمض لابجلافيرط نم نمل الها
 زد اب لأم نب ا باجاذ ديرك ل يغحب مهل وكن إهاظلا ىضتقم ثاكو تافنوملا

 "أ ل هالك ّقاوملا نه ىا نملهالعض ىا فانصم ف ذح طع من اب هرزع باجاو لكأتتلا
 رو ااا وا اا دلبلاونه
 سم قى انم لو ض اوهو نيرو نم اريذب مهث نهر دى الواوا لشالاب حصت
 :نيلايدلعوماشمل واذ ا انفريغ نمت به اوم اولعم ا
 حا نائب اقم غ ىلا :ى دج اولا هيد واج رل ىسملو أهنممارحالا ممزل نالا ل عفي اك
 : بجسم 2 ئالخلا نو َّىافث الا يوونلا قلطاث روبرمجلا دنع م درمزإو انما
 قئرارا ناوراسف ىهانيرلا يهذم ع نالخلا ىفث دارا اذ ال سل وه هابل و
 لشا ىم ناكمرا م جلالا ةفملهلا ىد' ةاجص لنا كام بهذم نالالذ اقلطمذالحلا

 ا

 ءاكلا



 نماشن اذ نماهارع عم نهم عت ا و هل قدور مدمش نم وةفيإحلا يجن ماشنلا
 بولرنع_راعاذ اضراقب دق نامومع امهيد هسعو ةفيلخلا ديم اذاىماشلل
 مسن اًقيمول عرم نمو ممرفس قبح ككس نمدني نما لهأب دامملا ثاب_رارعلا نبا
 داولوااوهنبب مرقد دابامم جلو جدارا ممم نضرادنالول اشم ا الف .ديدشيحو ظ

 تب يا كد ث ود نأ مىرمارحآم يجن مرسم لوح در اهجىلع ئءلالد ميدووا عمي
 كميل من اكنم نمر غسل و امارحالا ءاششا ثيح صرت اقيبمد يا نمك تلمو تاقبملا
 تاقيملاو ممم نيب يذلا اذ الكم لكَص نم واهب اهي وه نممهرو ء[مزهاّقح

 مف رولااما اب صاخا نهو تاقبملايلا عوبجرلاىلا جاتججالودر اهم نمرعرجج طداذ |
 لممباب فلوملاذاق ذل وّم_علاد 2 ماع هزم نم هلم لها تحد لودولح انا دا
 اهشحا عم مالسلا يلع اهلسرا ىبح هشيب أع :بضتقالرثك ةرهلاو 1 كملف

 لقد يراججلا نك ث يدها ذه موي صصخت رولا« زم عرضا ميعنتل ايلا قزرلا دبع
 ”مرملا حلب شال ابعت نكم ىهل الضالا 2 حاولا وركحر رح كراتلا مظلل مومعرملا
 فر عنود ىن مآىجلاو لحل نيد عمجدر ا عض للا ماهي مارحالا لا جاتكجالد منع
 بارعالا نماهاا كال جلاو فو ذحير لاو ادشيم ءكملهاو ةئكيادتب !هدهىقحو

 تاقيم د. __د4__عغماب وه 2 ىاسلاو ماسمهجزدا ثيدحلا دهر
 يلا عم ج ىمم هنمدحا نعاني مك رئالرت بلا يد' لد !وليرءالو ةنب دملالغا
 مارحالا رم عدملا يكس عن اكفنصم ا نارها ظلاو أهيامق مرحا رانا ملسسو ميلع ردا لص
 انا لاق ىسيبتلا طسود دريدا دبع اني نحلا دتسلابو ه تاتيملاك
 اىضد باطاملا نبا سيع ند مهد | فمع نع سجع نبا يل ىم عذ ان ءىعمامالا كلام

 كللس نمو ةنيب ىلا لصا ل هدل اف مس ميل ع ردد !نإصرس ا لوسر نا اوهنع
 نمو يا ماششملا لها لبرجد ردن يب الو ماسلا لهاوةفبلحلا ي ذ نمارس هن مقدر ط
 نر م ماتبي هر طس كرم صودنع ل ها لدي, ف زوجا نم مهن اعرب عرس ةيزراشجا
 فولاق دسو,ميبلعرسد ا لص! لىسر نا ئغلبو سعائواوهردشا دبع لاق
 القي ىرومسا مل لاك ملسسو ميل عردد اىلص رملا ل ىسر نااوم عز دنع ملاس ةيامر
 ىلع ىقنعت بلا دبع نبال اق محلب نص مه ةيررطب رم نمو هدنج نود دنم اي نمل ا
 الحا( ماملي ىم علال هال مريد هلم ىلدسو ميلعردد لإ صنبلا نم عمسنب ملرع نبا نا
 قدازسالا ناهس اوباذ ا عسالا لذ ة'ئلاخ معن تجيد بحاصلا لسرم نا اهلعلا يب

 اربا ثب دح عم لاسرار رج نما عبوهرم نمل تاّقبم درو سو مكبس بلر اىلا به خف ش

 مرصوروذر مبسحا لاو ملا 2 ملام ة:رباج ثد دح نمو | ىجرثعو ئيك عدل اهن سابع
 0 ياشلاودود يبأ دنعورخ ارب ثراها تن دحارمو ي امنملا دئ ع ةمشب اع ثببدح
 ل ىسير تو لاق امرمع ردنا ىضر ميو يب ماشلا ]ها لمم هت ع ماب
 ةةبلحلا اذ هت اق يبت عفس كرم صو ايريس ةنبد نم ا ل هال مس ى ميل ع رن لص ربا
 لحال زوجا مهتاقس هبرط دن ه رمى |هن اكس بيرؤم ا و صم له /و ماشمما ل هاكد
 | سم نمو ةماهت نجلا هالو لزانملا رق مهتم م نمو نهلا وانا جا دنع دج
 |نرراعت اكو نيرل نسهف ثلاكلا نوكسو عبارت وهو هب انا اول والا خس املب مهتاقببع
 | ىهو ال ا 2 يضل
 أ لصالوخو تبر مام يوصج مهلرد فب لم ينعوا نا دلبلا لهالف نها هلوت
 | ا وب يب نص سلا تباوزلا فلست قرع هنت تاج
 مماردا ناك ا دأهلا حذو مما مل د مليرف لم ىلا برو ا يا نهذو د ن اكنمث ناك



 ثيترمريصتت كاذكو ردوب ا داو ماللا طاقسأب ءلازكو لها ةربدد نم

 تىلبر اهنوه نم مجريو نآس لها قح بمال اذه نم بردا تاىنم نكد يا
 ©« * هرج اضيااهبذ بور رن ااجاوركااركد و ةئبا دبا ىح نا ىلعزها عرب اهنم
 فجندملا نباوه ىلع |تدح لاق دش سلاب وو دخلبم فك عشانا
 باريش نب لسم نب ديك يعرهزلا نمد انظغح لاق ةنببع نب دايفس انث ده لاق

 اميل عيددا ل صىبنلا ثفو لي من ١ب الح خلا (ينرعع نيرون ا دبع هيدا نع لاس نع
 باقؤضالا برصملا اهادملا يا ىسبع نب محار د'يا/و دمحا أنث دح قتصملا لاق
 ىليالا ديزي نب ىست ىيد(رهالاب ف ميخ لاق مدنا دبع بهو قا دحا
 مفنإو ظ/م وبا نع تاطاملا نرمغبردلا نيبع رب ملأس عوعدرهزلابابرثس سان ع
 فو ميما طبل هس ل ىتد يري عردد |ىلص ردن لوسر تهمس لاو ربا هنع
 امعبيئص بيرل اجر صمو ماشملا لها لمد منيل ىذ مين نما لمه !لالها عضوم ياءاهلا
 مجملا ةفن مهضعل اه ديه ى ءلمهملائيعلاو كتل دءاهلا ثولسسو ميكا متاعب

 000 اا سفد مربع + 00
 1 ةسب ىعزلاو اولأك ىااىهجزا ىهينعرللا ىلا دبع سعنت لاك

 ! ايف يب نهرتحم ةلج عسا لو لان لسكميلكدلا ىلصوبلاذا يو لا ؤوتلا
 لم كغ اب ها دك امدح عقرلابر يام لب (ندجلا لها ل هو ىضو
 ديعس نيه ادن نح لاق دنسلابو ن ئكمىلا اهنود يا تيم اوملا دود تاكعوم
 اهي ىوسابع نبا نعسواط نعرابز د نباوه قرع سنع دب نباوه دامحانث كح لات
 لهالوئئيلحلا اذ ةزب نمل ل هال ثق ماسو مل عددا ىلمع_ىنبلا نا امهنعرملا
 ىلع و مهلرد' يب الو نيهل نهد ابرد ند لضالو ممل نما لهالو فجل ءاشملا

 ذم ىب يا نهنود ناكن مف عرملا و ا دعب ناكع مم نهله نع نهبلعللا
 مرملا اماو جلاب اهتم نولهب كم لها ناىئ حلها ةرود نم رمارحاو نه تاهيبلار
 مدبوانمصلا نكاسكرب اقيمومذد تافيمرماماّى اذالا تاكول ول حلا كذأنمف
 تبق |وملا نود ىسببل نال نكسمالدن جلا هدا مف ةءبجملاو ةفبلحلا يد جذي او
 (نبب ىلوم أند حل اذ نشل ابو م وجل !له الره بتك فغئغساب
 رمجم يببهوانت نصح لاَ يصملا دسا نيزهب ىحا حييل اون اىومعلا دسبا
 (ثا! عيع سواط هينإ نع س واط ننريل ا نبع ىع دلاه نب اءاهلا تتر ىاولا
 | ذ غب نما لمالك ف ورطسو ءيلعرمل ىلص بلا نا أمهنغرش ١ صد سابعأ

 لاقبورباملب نمل الهال كن انملا نرد دع ل هالو :ىبحلا ماكملا لهالو تفيلحلا
 تاميمنا مح قلطا ناو ثدنحلااذهو أينم ل ابلاو لضالاوهو خرمهلاب ململا |

 اراها تاَميمنهل ادع ن أو دصاخ ءماهن تائبم اهناداملا نككهلملي نجلالها
 ىهدرنممت ييراو ىلا قلطاذ ثرف دنع لها تاقبم ا لمل ببن اجلا دك تائبم
 تالكلو ةروكنملادالبلا لها يان هاهالك يف اونا [نفانض اختم هماهت

 اتيكىمر د يل الو اربرركدم ا ةعادج_ يحب مهردنع م تيم اوما! ىهبل ع ثنا
 تود داك( ذ ندد ناكوست ةممعلاو :اخا |ئمم كروم ا عءاهرضب

 ةأشنا ثبح نمت ءبل از اشملا قباطيل اعمج نيوكب ناانه ةراشمالاة حل الاو دام
 ناطعإها عقرب تلم نيكشلا نويشسي 'ه كم لها ىنحهوكوا كشلا

| 

 0 انونثااب -هعغسغ__ غب ابازه ن ةراجاهاىاععرجو ءبادتب ا تح

 دنسلابو ه ٌيارعلا لهالت اقيم فاق محا للا نوكسو ئعلإ سلب قرغكفاد

 لاك



 ظ ديبعس ئلإ ل مهيملا ئومسلا دو موملامذب و :

 روص“ ملا دو نونملا مخبر يلع نردد! دبعانث دح لاقدا دؤد ناس ىسوملا

 مرصيلا ناصملاو لعاذلا نع بيان نازهو لوعفيلا اينبم اف اذ مقب نارصملا
 ايم ءافلا تفب نيررصم ا سده مند 1 0

 ل رد نعل تيار زعر ا ماسم حرس فوونلا لاق نكت قرع تاو قارول ا له المسد ميدو
 ظ نتبادل هم اود را ْ |ذهذال عوؤرم اهل زنم ل نموهف اد ظالو انيق الوخر كك ميجآو رودس رمزج

 امهاوروزر ب احدا نكد: سجد
 حمصي ملولف



 ةدارارنع ئثعكر :الص باريس العملات سا ءاكن ن!ىالا تدرحلاهلالد |
 بفآي ؟ نيئعملا ل وصالا نصجنى منار اكتّولا بالو تاقبملا نم ماوحالا ١
 ا |

 أموةعدلا ىطر عاب ردلا نبع نعم ع ىباىفوم عفان نيعمامالا كاما ةربخا لاق
 00 اور اكسر لسد لص سها سينا
 صعلادا مارحإل ا يعكر مياه ذ نان لصف اينعل ننو ةفيلحلا يدن ءاطبلاب
 ةضيللا يدل ىلص عجد اذاو دعت يول اع نبا ثبسحل عوجرلا فدا نينعكر
 هذللا يضرم عاسس رمل | نبع ن اكن اي ايراواب اه د كك د' ل حعب ناكر ١ نم عن امالو

 جيد زح دع هع ضخجأل ن ةالصلا نم _نركذملا لا دل عفب امه
 ميهاربا أنت دح لات دسسلابو ه موجتسلا قبرط لع ماسمو ميل ع سد اىإ سونا
 نري ع نه دم ا ض اميغ اب ىش |١ د: دح كاد نإ ىم اوما وتر فلا ذلملا ابا
 هذددا جاوب مهلا دبع نع عذ :١ نع بكر وعلا ىب دبع ىبؤصنشب رهغا
 ينط نم هيب نملا نص 2 نع ناك اسد و ميل عمد (ىجصرمل ١ لوسير نا أمهذعأ

 ىمريعملا قيرط نم بند دلما ىلا لخ ديو ري احلا يدا د بحسم ىلعىلا :رجيسملا
 اًيلطمواليللارخاز انيالدر وس موتطس ود دشيمو | لاو تالههل لاب
 همدا ىلوسز ناداهيص محن ماىلا باث اوهف ةؤبلحلا يد. ييسم نم لد س اوهو
 رذ يبإلو عراصملا ظفلب ىلصي ئكم ىلا >نحا ذا ن اكملجسو ميل عرمن ىلص
 يداولا عرطبب ةفبلجلا يد لص نك نم عيجر | ذاو ْيرجتمملا يصسم و ىلص
 الل مهمشاها سائلا باليل نيب ىملالا حوت 2 قفيلملا يد تابو
 لاو 7 ميلع ىل اىلصيببلا لوف ع_هع_خهعبابو
 احلا مهم بي ديما اشن دح لا دنسلابو ج قع عرب وهو داول كرام عفرب
 ا دييولا انن وحي اكرر نورها دبع كيرلا ءيلاواند دلما
 ئاكلا نوكسو ةدحوملا تفنرلبو ئبسلا نوكسو ةدحوم ا سكب جناب شسو
 سيئنولا بسس لمه ارسكو ةد دسملاثىسلاو ةيشوفلا ةانشكا سكب ىسيبتلا
 نجلا د يع ىعلنو الا ادن دحلل اة صم قرم ىسيلت بحب شرور وم كنب
 هدانا: ى ادحلاك ريك يا نب يجب دازفالاب ىث دحل اة ورع ب
 | لققن امهةعردب ا ضر سايعنب ا عمسرب ١ سابعنبايلوم م كعاضبا
 هيلع هدلا يل وىنبلا تعمس يوب هنعرملا عن باطل نام ع ممسرن ١
 يوري, عببتبلا بردى هو ريد يا ىّصعلا ىداوب هدوك] احل ويد ملسو
 ١نهىئوص لافت ليربجوه فسد نم ن١ ئلبللا ىاث آل ىثد لابم(رئبزا ةنب ىملا
 . قباطب وح مالسلا ميلع ملىق نم | نه سيل نكى معلا ىدأو ىأ كرأبماىذاولا
 "وقفل قبر نمي سبع نبا يهر ددو هانا يذلا يالا لود ىع هاكح ل ةمجزملا
 رأوه اهجزورم شباع نوع هيببا نه ةررعو ماده نع يرهزل اميتهارنا نبا
 انلملاو معمل الاب! ىوع خخ مى دو | نجوا أكسب! فلوملا ن امف كرابم داق ّيععلاب
 هشحا تاعوصوم اهلا ىح لا نبا ىتح نك لانه لمزنلا ى يتلا برمأ فرت
 صسش ثبيرح وعقد لوو هادا نمةيتىىلعلا ةانكللاب باولصلا نان فيمن
 طفاحا لاق ضبجضىهو ثبدحلا تملا سد يأت 'لجرسج ناذ ىيقعلاب أى حت
 اهعلححل3 يا ظفللا ةياككولعراليإ عرع بصب جو ةرعإقد عشا

 عر



 عم لل اف لاق نك ىركك ةيلمن ى بدل ميز هن دكوهد سبح خرا نو
 امزلا نكد كاض ناكينلا نويسللا نم لا ريوجكو بصنللا ةرابعو كرابلا تف مالكها وهر ةدمعملا ل وحالا ضمد كارب ارازكو بصنلا يباهرلا ب اوك
 ثا سبنح بعت |نيبو سبرعملا يب ىإ منيب اضب ا ىمربم شكل اوىليخسمللو :«ويشكلاو يررعا ذك ؛|ر سحب ني ررخللا ئيد يبا مرد, يي داولاناعبب

 اا بخ تيوطنا بدو يداولانطبد نيب طسوتم يا نيبسلا فن طش
 هدو ناو كا ذ اط سوننم يوك لاح ا بصلل اب اطس ور د فلول دنا

 طفوا يح نب
 بيطلا رم برص ئأى عحاو قولك سؤ اللا مصوءاخلا افب بايثملا نم

 لس دال باير دراوروا ئطشى مورد الهو ميدوب او لع |مسالارعزج ميو قيلعتلا :وديصب
 رز, دجل جو دماىهو ءبتحلا جتفو نونا نوكسبو ميلا مطب يريم نباب ىرووملا
 -- يصمد 0 1 5 د ه وأ« هيلا ى حن بح ماسو ل هوب 0 اطال ب يمعل لاق

 نفاس نام | هير ىلا ن طتساو ميك سكب دز وجاب هسو ميلعس ل صوبلا امج لاق



 تم لال تاس حسم 3-3

 . |لماعلا نارحاطلا_ممهالا نمزحال ازال أب تح ىبأم اون الحالب بدلع طر عادولا بج اه ديب ماسو,داعردد ضبط بط أرز شب اع وع تدثدد دم اكن الخ

 لحد لسفل اراركت :ضدومو سبو معمل واصلا لوم لبي
 0 و
 00 طلع دسم و ندع

 اهناسو نكارتكا ةدحاو“ لسع هبرومامل ا وكص لائتحإل ث اللا ثالسملاب

 ءاهدابابلا انه جرّبعملا نال بام ثب دحلا 2 لا رئاؤريزملا ةسارمهف لوالاىلعو
 ثالث ديبطلاب هّيجك] الو ثول ليزبال عابصلا نال يطلب نالا لرهاطلار عربا
 ف نائول نكوهتلا رى طءاقب رعب ممم ىد نوم مدلا لسنع سا دهلخم تلم
 ولولا نار دالخ نيلكو رلاه ام وكما ببوتسلا 2 ن ا5 ثولخلا نا ىبعل دباس ثيرحلا
 ئكما ددسلا و فولألا ناك لاو بلجب ريطتموهو ملوقل مب ات تالن سد ناك
 ث دبل اد بطلا ٌقولعن الت ارم الث ءاسهد ةيطلاب ثول ورث ل ىرتلا
 | عت ارعكر عوز عنصأو طربجلا كدع عناق جئاصملا كر اذ بشل إد مي ىلع نم حا
 مل الد ريدو لكج ءاناو اكن اكطاقس اب كيح :ن منمئ ام ئهيمشكللو لع عا
 . ئعنابهس قيرطم ىاشملاو مسمنعو لدم الاغا يرعل ناكرب ىلع
 ىع عزنا لا كج جان اص تثكام لاذ ثيدحلاا نهتئاطع نع راهددثدوريع

 ريع



 ظ " بلا مالكم ربا لسنعالالو ثم تاره
 ظ لاّييالو نضتم د ل جانا ريف اهاو دمجتملا دن مب كسل اىلعن اك فول ام

 سؤ هدروا دهو هدر ون ينلا ثبوح ا قرط ضن ور عقفام ىلا سي شيب نا دن داعولع | فروا نأب كيديجاو :ن اطصاءدجزملاو ب ندلل نيب سببلف نيج ىدهشنا محال ْ
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 تب لاراب يا د أوصوملا ام يلب احلا نمالدد هوكي نإ بصنل ىلع زوبكال مل ملاصملا عل او ىهيتنا لوكأملا /لكال اىهه لكإب يذملا ناذ ميل عل | ىسبلو ىوبشمم ا ملا هر.دعو شارل الا بنل إب ورئابل اباه رجلا لوبجوملا نصل د كام نب امييلع يصشو أمه لاب نمسلاو تدل لك اب اع يوا ديد و ٌميِبستس يب | نب ارلصوامم انصب سابع نا لاو دمك نبا مسالا نعت هاك ل نو لاعفم نزيد ؛ارل ان بوكسس.و عطا رسكب ء| حلا ظن و يشع لإ نب ا رؤص وأ جمعنا ىقن دما حوا اكل الا 0 مالا 1 نالمرثأ ىلجلا نس مي عرس ابقلإب جملامجو تيما خفب ناري مصلاىضوأ 2 نال نر عرج زا ةريل الا تفقس كا نعلم اوراس 0 ار ما ٠ | ميشا ففي وة ندب د ماهلا ل حيد د ناججرلا مكسر عرج ا بص دنسسب منع لاخلا ربي نمد ..رادح/ ٠ | ىطقرارلا يورو ار مط حو موش الع مين نيس شرعرجا ذتنلا كي 7 0 1 يب. ةلتخاو روصْم نب نروسرزصو ايد امهلعرس ا ىو سابعا ل اكو نجد اب لطي ىا م لو ا هيناجلإ دا

 | الحاره زكا كتدسلا فضن | اول وتقثالو ىلا عن وق 2نب لبق ىو ريب بابحاو هس | كربلل نكح يلع زل تلق ادا ل اق من لكالا الل وك وص دخن جحر لكأي يذلا نمسلاو
 دارلا وما كاشسالف ل ار( |. بوادتلا ئاوحوه بواهلياو لوكا اللكألا نع ةرابعأأ ْ الضم تدور كب يدلنا لاو دلكا لوعهمكنرز انا نطرعد اممج يشك ناد لاق | نوزجلارنعلا وم ل ببالوسرو هانإسرا اك أ منمالو سير كبد انلسيرا كك اعت اوت ا ةيساصبا مي قيد و صن البا فو دحلا ىصنن لو عمم نم ل بن بز (نارموث لأقف

 3 سا 000 مس ريوس صصصسو



 |نشر( با رلصوام ايديا تاره لاوو ىهتن ا انثدام ريثاتك نابتس انفو

 تعمد ان زازقلا لاقل ثوكسو ءامرلارسكب نايمرلا سبيد ناس سلب ب 1
 نافل نصر مرو وعل عاقل ولع سنول اع يشمبو مضاردلا ديذ لعجي لبوارسلا)

 ,عو>زفو لاهل ىاول امرك ضو ىسؤاط كقِيرط نم ىف الا مامإلا ملصوامه|مهنع
 اضعها غشإ ع رت رلو بوب متطد ىلع دش يا يازلاو هلمهملا ءاحلا جاف
 2| كمي دش ىئيقوفلا انشا من د كيان نابل اي روصنم نب ديغس لصوامي
 نإ نلل مهونعو نوحالم اد :ةلغلطلا ةروعل ذا قريع ليوارس ةدهب 5

 نولدر :ىئيس و قروسلا تامهملا ءاحلا دب دشَتيو رول ا
 الجر رلوا كفي ل هر |ريعبلا تلحر «هوحلا لان هنكاس ءارلاووأحلا اوءابلا فب

 | م ليلبابلحراتماماذ' 0
 اهرسك و لمه الادب دْس دن انه هطبض نم ىادضولعو ضع داق

 بكرم :نكاسر اولان عجلاو تاما لادلاو ءاهللا فب اك كَم نو دين ىئعم او
 | ناثيلاىيب ثفالن :دوهمج ات الاو ةْسِياَخْي]ر زن انا نهر ءاشلا بكاره رم
 تركاسع نبا ديا هر ةابرجدوه ولحرب نيذلل طّمس نصوم جرهلل محنم لبو ا نسكأو
 نايفسس انت د مهيب ايرؤلا فس ىب نب دمحم اد دحئلومالاق دشسلادو
 سلا كرر با ن اكل سيبج نب فيحس نيع وما نباوه ب وصنم نعىروثلا

 000 ًادنع تبزلاب نهب
 م اوبالءارحالا نحسطلا نمر غ عانس ايا هيرك دفروصنم لان اعنورمنعخ

 ايا مف مجان امكشش ثبحرعنبا لوكد ىرا > لو قب عنصت املاةىمخنلا
 اك مني ضةغيب اعوع يبني ند د ىسالاد ارهالان ئفكتدح -لسو ميلعرملا

 ىمورراسو ريل سد | ضرملا لوسر قر ا'عمون: بطلا ضبيو يلا ظن ١ اكتلاق
 فنذأ سارا ب اوجلارمينارعبجو سارلا طسو وهو قزوم عدجقراذملاو لاهل كولا, هر
 نلل هرئا قبري ىا ّيلمرم داص همحا '"ةدحوملارردكو ىاولا ماغن صيب ىلاو اهم قرتد
 جوجو ىلعل ديوهو لا تلالشلا مب دارملاو فس بلاى لع داير ضيبولا لبعامسالا لاَ
 ثسجب ىكذل اهتم ةىنف لا رظنا يب كاب ود تراكناو طف لا الئيضاب ثبع
 دوادىد اوملسم ءجزحا ثددحلا اذحهودملا ةرظان اهب اكرل ١اهرانم_ قس اررمكلا

 ىكلفاززخاى اةىسيتلا فلسوو لارعلا نعت حل ايريوه 2 ياشلاو
 ئارملا ملا د دصل اربد بإ| اهب درج نب اقلا هيبا نع مسالا نب نجلا دبع مامالا
 | ١ اكمام رلتسللصمللا عزاهنعرلا نجدة كيباعنع مهنعرمن امر

 .| لص يا موك نيحدماحا لجال أ ريما حال سو ميل عرس صرع (لوسر بطا |
 ماجالا لعن انه ماحالأب دا دارب نا نكمالناليدمرتلاو مم ياه, ظفارع اريج نا
 داع لد لعل د دضوره رحال ةدارا دارا ام إو كّسالن عندنمماوحالا ف بجطتلا اذ

 نكد لوانتئب الو هن بد ببب طن ببطا تنكامل ملف صحو مارحالا دارا ثده ىاشملا

 اهلوو :تمهجوملرحالا دارا ئبح ىاشلا باور لا ىلع ددقو ربات ببطن
 هصاصتتخاولشل>و هاش بيبطت ىف ذ لواندن الوزن دد ةييطو تبطاثنك

 قفثأرمو محل هسار 2:تيططلا ضيبو دجا كتككامف ىلا ىرخالا ب اورلا هل ديب
 .ةدش ىمارحالا ةذابا دنع بالا ببطن يقسم |اع ريد اشلااب اكما
 تاانسسل مام زنول راجل لل نالخ هزاوجنرخامبابجساب ف 54 يلوزملا
 «*ثارولنمح نمرللخغ ى ل بوحجولا هرنعو يونءاملا ثايرحو مب دال |بوىحو



 ك0 ا
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 عم دضتتسس او ضان ل! فاوط تيبلاب اقطي نا لف قلكر ىمرين دج مارحإلا| ٠
 ةفج نك ةد>او مالا اهيص حقب مل نيرا را نس تقتالد لكما بلي تاليا ١ ٍ ظ

 روكي نا ىم من امالورعا حالا ال ببطصتتلا ىهانعا انه هراركت ىغدم ا كاب ضررعد عادولا ١ ظ
 ؟يتسااضب ارثم ديف لس اوم امى الو اث سحاو م مارحالا نوكعممارحالل بطتملا
 هت ارو زلول اد ضب الذن او مارحالا دجن رام ادكس |رما وجو مارحالا دنع بيطتنلا
 دج لاو الب ىنال نداممرج كلام نعد دوري لوف ومجد مارحالا 2 هوادّس” امر اما |
 اضدا للمتلا بابهتساوهدعب هنيعقد اممارحالا ليف طب نا «ركي نيس نا |

 لصإو عتلا ف ةروسكمو :جونفم ةدحوملادبدشنو مالا جةر ميما مطب هس وشم ا اًبْلم توكل هاه دع _عتبابهناوطلاز بقوا للشلادجسإ ١
 مزاةرحوملا تثو ءلمهلاداصلان وكسبو غرسها ظافب غض اني دح لاق دنسلا» وه ا
 نع ىلبإلا يب نب نسوي نعردلا دبع بيض ى نبا ان رجا لاو يزعلا نبا همم نجخ ْ

 لاكمْنعرسدا ىنصد باطلحلا ننرمع بردا دبع + سلا نعرلاس نع فبهزلاب اهرتسنا
 دل مزيوكلاح ةيبلكلا بر وص عاربي المت ساو ميلعرملا ىصمدلا وسر تعمس
 انطخت نعاز ار حا ضعبب رضحت قصتلب ورعشلا طن عملا ويل هس روش
 ديبلتلا با ىّتسه ارزم نزو دس اورمارحالا 2:هّسكم لوط نم كك 2 لعفب امئاو ملمقتأ

٠ 

 ناجوداو اسما نو ىع ابللا اشد ا ىراجخلا مجرخا ثددحلا اذهوىتناشلا ميله صن دقو
 11 يو .يمسم نع لالهالا دع _ د _هغبجاي ه ةجامؤب او ياشلاو

 اص نط نمباوب ادد ىلاهي رمد اكاُس نا فنصملا دنع اببس ,ىىداولا سروص غرم راو رل ملا يدن ماع وف ؟ميكيو كركبلا دبيبعوبا رل اقاك هذه ءادسيلاو لضاءادسيلا لع تونس |ئحنلحار بكر ظفلب ىببأب دج ىلاطدردلا ءاشس نا ةئنالا سابعاببا باور طعركزب ثاكرع نبا ناكواك نتسسم هدي نرمدملا مجرخ ا قيلحلا يد نيعسم دنع نم ل رفسسو ميل ع ردد ىلص ريد الإ وسور ل هاامردد اىراسيو ريا عريد بص مدا لوسينر درع ل امن ثيبذكي ىلا "اديبلا هذه ئاؤملا هركيدمل يذلا نايهس يامر نثم ظفلو ... الا قد: نيعسم قيد يسملا دنع نما ارملاسو ميل عررد | طصردلا لوسير لا امأ كيوينمأبا عمسنزئارعنا ديع ملا س نع ةبهع نيئوسوم نك مالا ماما كلام نعمسعفلا
 |ىلو يمس شن هئلحاو مب تائخشسا |نيحل فا امااولاقف ةلاد نيح هوعمسن والا علا ء الور ررشيب مل هود ملم كير داوزها زلحاررب تاقئس ااهك بار ْ : هىظفح رم قثرزم مدس (ىهيشم :رورمح لاب هاف هسا نم بجوا ني تعكر زةيلحا د .نيسكيزصايلذ ميدو يدار قدرا ها ع اسو مملعردد (ىلصرددا لوسدر باص ١ فالتخال سي سارع نب التل 3م بجج نب ديعس فرط نم ماحلادد رادوناةاورامجو مزعرلا يضر سابع نبا اذه جنو اذ نكك مخاذتل ١هرهاظ تايمر ثالث هنهن عاق :لدرد تونس يبحر اس ريل ع رمد لص ىنلال ها لا قرع نبا نع خان ىعااسيكابا
 « ناك ياو عمس امدحا ولعل فش هو دررشبن مل موق لاذ كرداو لهاا ديبلا رس الع
 ١ داوجإعراصمالا اهفذ ففت ادفواشل اثواين ان لها مدرسا جاو هالصمعءملالهإ

 نأ ا بنو ل ناس وا بابل ثدحر لهذا ةالاثاد# عما



 ديعل ا قيقد نب لاذ بابا نم رحنا ىسبلب ام هع ع _طعغيباب ىاشلاو
 لغاشئلاو نياسنلادحاق لونحرلا ماحالاو اعم غرعلاو ل ابمرحا نم كوانئدر عرج اظل
 ةئيقح زؤر عم لكس سيب ودا مجرم هالسل دبع نبا ا مالعلا ا :كبشس ناكدقو ايزل ابعإب
 يزلا حى طرتس تريلا ناب ميا عىنيرتعا زيدل اليه اذاو مكب ث<>بى مارحالا
 . | ةيمارحالاو نرب تسيب اهناب يبطل ذل ضرتجو عرطع قمل سو منكر مارحالا
 مسام ا ناب بججاو ىقهتت ١( دتب إلا 2ةييلارب قاعتت لعذ نبين عمم وكب تاكوانه
 ببسلاب كئسبلتما جرصو هس لخدا يا ثعرملا 2لخد ئعب اًمارحاموحا نم لعاذ
 ىسل ئعبسسلا ءاوثالا هيل عرعر اعمامضوا ععلاوا 4 ةدابعةئلخد المرا ىضدقم ا

 ديصلاورنامدمصو عارلا عرفطلاورعشلا ل لثاو ةبجللاو ساللا نهدو بيطلاو طبخلا
 يلا ارق ئشملا لذ دصتم اهنالوم يعلو ملا هلومشلرل ةرباغم ثريا نا اذه عسملعدقو
 نجزالا نم لكل عش ةييلاو ىسلاو فاوطلاو فو ةولاو مارحالا الفص ا ناكد اخى اعن هلا
 ىه يلع عربي تاكينلا ن اكو ل اكشسالا ل هزيربدؤتلا انهبو اهب ىلأغن را ىل ارت
 انربحا ل اقىسينشلا قسويئب رمل | دبع انث ىح لاق كئسلاابو ماعا ردنا وكؤ ام
 ث ( اههنتعرملا ىضر باطما نر وب مها دبع ادعم مناودا يلوم عذاذ نعمامالا كلام
 رعوجمالجرلا سسيلي أ مرردا لوسر اد لأ 5 ميس اولع فا مل ع سظفاحلا لاك الحر

 ميلعس!صونلاو عقو كد ناىئتهسلادنعدباّشل انماعتنتموااد.طموا انراق

 ىحاوا ق قلو ما رنع سابع نديا ثيب دح غو“ لب رم ا ىوعسم م وفم ء: بطب مسو
 لصلا لوسر لات ددغنل | إعرف تافرعو كدت بطن السلا و ةالصلا ميلع 4 ١

 ىنل ف عروزملابو ىهنملا ىع عربيا لاوسلا باوحوهذ ارعلا محو ع دما ل عمشالا

 نيتاربل /ودحل نيتسلاب لاو تا عمجباعلاالو الوارسلا او ةبطغشلاب سلا جرت اهنالركذب تيس ائماع عمهجءايعلا



 ا

 ا

 ا حد ضو ةهسارإ

 مسوس ب ىدلكوا"لدوط ةوسنلف ىشربملا سدوهائلا 2 ل اق ثونمملا مصب ىشرب عج
 لكول عليو رسلاو صيبمهفلاب مبنف فخ ع مجالا سكب ف امنا الو ةبحو ا ناك شعار د
 نجلا عع منتما د اكاطبيتخ ىسارلاىطغب ام لكل يش [ميلاو مد اعلإبو طبت
 دوز اسجد لدا رعاضاس دياب تذل ارد يذلا تانيا ضع اءسايوتم
 هب رس طيحو مص ىضع ناك اهي ةراسا/لز ناس نيطوةحا راى ع معطوب ام ىهو
 ل مهم م هما 0 00 28
 نشسلا دصق وس كد برح مدع ممالك هاو اءنؤاس دعنالاكد نال دار ىلع
 سلا اهزكو قل لحن دصف اذا ايو ُرضلا بوجوب ور نعو لى لا مزج كلالما
 سارلا ساحد اهتمامتو |ًةداسو كدس ول د االو نكنعح كذ ةمح:هاظو



 |ممزوكاب قباسلا ناجا نم باب 2 قبس ئبدملا اهو لاجلاب صاحرن اذ لوالا نال لاجل
 نايئرالاو فولرلا ناوج مع ___ __ ى.._ هعبمأب هرلعلا بانكا راس
 نوج نب ا لاب ىىدئسلا 37 نيريعل ١دبعا د دح 2 0 دوق

 ترج نب اان حلاق يرصبلاىدرالا ملا افبرب وجو ءاهلا نوكسوواولا 4
 نارا نع ئسدكلا نوكسو خراسملا عاقب 0 نش ىل ل

 | وسلا قفل احا لوالا سب عزرؤصلا هذث ١ نبع ثيردنا كبببع نع ير جزلا باررس
 نندل اؤدر ناك هنيعرمن 'ىصو ديزءنب نرماسانا أم هنعمل ١ ىصر سابع ننا نع

 لص ف درءرديإلو بكل نا بكر يالاوهد ذي در يا لادا وكسور اسك
 الدإسك ةتعذ حزم الا نوقولا عضوم :لورع نمرماسو لع سن !ىامجيسا
 يم نوعلد و قرع نماوض ف 1ذ١حاجلا نال ب مل اوهو فاالاد زال سلع مسلا

 هيلع درا لبدلا نم فل لاهيلا مكيبجم وا اهلا ومد فد د اهنمن ىيرقب ىا
 منماعضإو ى ذم كيلا :ىطوزرم نم بلطملادبع نب سابعلا نب! لضغلا مالسإلا
 عي ارشملا نوم يلاىلا ككتىئ رل قفناي اميري سو ميلعر د !ىدصر نع ات دحياو مالسل ا ريلع
 |هالكف لات سينملانب | ملاق تيب نحلا عيمسشل نرورادنخي (منائسسالا ثادحار اتخااذلو
 ئيهعلا عجوهن ن البا يائحو بلي راسو يلع مد[ لص يلا كين مل لاك
 ذا نك ف ادرال از اوخ كيد وحلا بو يزراعلا ب اجلا رم كم هيج نم ىنم دحوهو
 ظ تهب رراسم جلو ىشسملا نم ضم ا خب ءءبوكرلا ناو ةبادلا مّ اطا
 ينو ىلا ىو :يازلاو ةزمرلامضب زال او ئيب درالاو تابت انم مرج ا رسبلبام

 انو“

 ديسع منح داي نم لالا
 تع

 مساق ةورعردلا

 همه 0

 يححلاتف

 ىف توصوو

 م

 : امج تب
 د دوش هد ' مسالا عز
 مب زوين سد

 ا

 'رراصر بر يسافل هات ابي
 تيكا ذا جل 2 ) ١

 ل "لس اهرعئ

 اخ نا سرك وبا نبهت و
 ىل
 ٠ ٠ (ةحراخ حلا:

 ”كلنالر د ىلإ/و نصالاىلع ىإن ادغم ناكىا دك مأمملاب عقربتت الو نشل اىطغيام
 كااتلا يدحا نيبع ردت اى ةذل كلا, سكو اهدجب ةانكم ةدايزوماللانوآسب
 كالوءاثأ توكس سرودإغوبطم ايه قد نسل الورجزملاو ىئيتملكلاؤن عرلاو
 في طفاس انهدا تلاّقو موق نمل مجلاو نارمعئالو اههرتكب سيروب باور طرد

 مضفلاةثو نو تبا

 1 ال تاس ا املا رس
 ردد ابرق فصعملا ةامرمد فو ئعرجسا نعووم اب سبكجالو ضم عم نعلصالا د.
 ' ١ ةءابطصيصنتلا عم لصاو عرذلا و ةدجومارسكب اس اب اهنعس اىصد ةشري اعد:

 0 0 ا ل ا
 .٠ | بابدىلا درس اشم ناالوصوم قاسسو درولا نولولع وبصل, ئاود وسإلا بوشلاو
 هيييسس ىلإ نبارلصو ؟ م ئاؤنلاو كاع نعاطغ تب دحرخا 2 ءاسنلا ىاوط
 | تا سابال بيس ياهو روصتس نب نيعس لصو م ئدلا عهاببا كاقو
 عراضمةلمرمالادلا فيغو ةدجوملا نوكسوو ةعراصم اور خمضل ةبايث لدسب

 اوباًلاقمو ءلصرملا دب ىشننو ةدجوملا يد داي ل ديبنا تّقولا ىالو لدنا

 نض



 اوافياسلا ئدسلابو ث فاي اير هن طق اس نه دهم انت دح لا 5 ىلوملايلا باك
 ءاملا م 2 اج

 ا 0 ةزع عي 000
 ىل لا ا عورتاىقنت اهنا مضلا عمو جوا لاقوابرسبلب عصا عرصُمنب نوعا لاو ىلا اظل 0 ١ عدت: عب اير فذ ئيتلعم
 عدرت باوصو يبراهئلا ون عّكدا دك يل ابا جن فلا رالاق عينتلاىنلاق

 0 ا ا ْ

 يش لاوعاعذا ضخ يبا صعني يعم نمضن دذ عدمت
 بكد غبر رظلا بص مالسلا ميلعزبأ ي انشلا دشعو يطل وتس ض ] ديبلا ل عىوتتسا حتا حاد + بكروشم ياعنب اهنلك و مدل تراس نيا .ابرمانس نهص اهرعشم اه رت ابن يعد أيبرطذ اص ماسسو مناع رهسم 2ئاربب ثاب لك 0
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 يس لنجل نان

 انتم اقالانا «ىتد ىه
 | نيم مارج الرج أكو

 ىو ماوحاريغنوا نكد

 ا نا
 0-0 ىح

 منع
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 ل
 ماد تل لل
 1 عارصنا اذ هلبفو
 : للك تل د اكانإ 7 31
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 ٠ اال سىدن 0

 "يراها | [رزماب م اج ىصي

 هشلا سر فلئالف 07
 ولاول بال ىقسن

 تدل ل

 ا

 اهرحات ىنرصلا م | ماطع
 معيب لن

 يرث

 لجو ةرركاو 00 0

 0 دو همر ءاحملا 00 0

 قل دب دعمت ل نأ كو لإ 0

 ىلع ىطع لِما و عربخ ث نح ادتبه بيطل اذ ل لالح مارحالأت اهركجرب اسك

 تيدحلاو سبلت يز لو مي در 7 ديرما ملت ةمهرنلا عضوم 2 ثلهملا

 ١ 0 0 3 د 0

 000 اصم جس تس ىثلا لاك
0 3 0 
 أسلم» 0

 اقم تحن لا: مددكام شانها ا كما

 بي ذ هادالذلا لفن ملفت شو هئلح]ر مب تعرب | اذ! لهب نا لضفاالا عا

 انئدحلاك ديعس ب يشف ارز دح لاقردو © ريف نلتذما نب عمجلا يب

 كاع نايتسلا وزانت دحلا5 ىفئقشل ادنجل دمع نب نإ باه لااع]

 ىلص عمل نا منع ىضر فلام نب سنا | نع ىمرجلارشلا دبعفاقلا أرسكب هنالو
 .ةفياحلا دي صعلاواصواعيرا د يح اطل فعل سوري حسا

 م 0 تاب ١
 دن اطاكمانا كانو باصتخ اباص ثبوت اذه فاس فو كد



 كك 0 باطخ لىرح ئاكلا ف دفامصا او نسل لبدو تواصل ىاكلاو هلم ماو ذا ناكللب بلا نمزداكو ملئ اهنال امىلاريباجا دجن عب اجأ تمجا| فاروطم لباقي ىدصلا ل عي وصمم هوهد تن'ظن,رزضاو تربط نغلا خرم اولاد م4 , ل اشلا ئماول باف تاب ثالك نيب عمج ىلمشدسا 5 ل فضصالاو ىهيتلا ىلعو يراك يمضماب اهل ًاضدالاب تيلقناامنارؤلا و وروم مسا ىهازيا بيبح عرب سنوي لاقو ريك ناركيا ينركرصبلا جد [سولاقت ملور ضال ىلا وود و ءئسلاب مجلال وام شع هازببغ يا ناعطوسبم هادىب ىلاةنرلوق ذاك طئل ابملامريثكتلا امانعمواطغل شما نسوهلب ديققح كيلخت تسيلورهظملا عمواب ءئلايلقل شم ارب ثكالاو مدوبهسس شعر هو كسل لاك يأ ريل كركي بلر دصم زيدل كل - ع بع تعب ابو ليام نعأ ورم وهر جنسس لات نقعدب ليدوةينلاا درج ضحنب الذ قيرطلا ل تثلاو نلتلا,ب ىنلحت ل مهو لون وزعم هدب الرضع ةيكا ابإلا لصحي القت الصلا سس ان: اكزبو الوف نتا أيس نمط ماا 1 ند جناب ايلي م ىتيلا لع صسف | اذا ةييمدحلا لاقو م داركونت بجي ياو |

 2 -- - - -- ههوصحسسج 5 9

 | هانعمو |اهمجو ىلا وراد بلذ كراهزم لك ىبصقر ىضانم اهانحدا ١ | معجاجا نون ري اجاث بابلا دهن اباملا دكع اطلع يمان !ىاسبيوماقلا
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 مل

 خاببلا

 نيتس احلا مما نا لاي
 مي يبلكلا كرعو م

 نإب هدابحلولاهرملا مارا

 ناك اربي ىلع ره دوق

 ل0777 تس جوس جا

 : مين مح نم يو مالخا هانعمو ا اهحوزل بح سبل هاما نم كلوتيحم
 ائعموررلا دبع نبال اقو عضاحل ياكيدي يب بلمان | هانعبرصنوبا لاقو ىدتنا ْ
 نا رزعاط ىلعةساّوالاو مندي جم مزود يورد اب اجا

 ئانوص مارب ليلخلا ىلا لول ةباجا كج لتد ميلع لاب اجيا 2هابأ دداداعدل
 انثدخل اق دئسلابو هب الاو جلا ةوعدب كا .اننس اننا ىف داو مبلع رم لاسر |
 عع نبا لوم عفان عصا مالا كلاما سيخ اك ىسسلتلا فسوب نب ريئادبعأ
 1 اا متعب نع هال تم ياسا يع

 هن يكسا|ذان اكرواسو رىلعرد ا ا/صريلال وسر نا نبا ئعرل سملاو
 معلا ابا كيبل ك دوما رسوب ار
 - انابيلا ب اسربادقب 0 نم اح نإ نبا - دي_مدقشر ,واننئعدامف كانبجا

 لاكإإب سانلا 2# نذاومل لد تيبلاوأنب نم مشبب غر اكل اكس ابع نب نع هبا
 أههناإب مالسل امبلع ربا ىدانف لاق عيل ىلعو نذال اذ نفوص عيل سيام

 يزل مرالادواهسلا نيام معيسف قييععلاتيبلا يل 2 مالح بح سانا

 نع اطعؤع يدجنب ا قرط كدرمو نونلب ضرالا ىصخا نم دوك سانيا
 مباحانملواو؛ ءانلا ماجراد لاه بالصانمةيبلشل ب جاجا دير وس ابعؤيا
 : ميقلببا ب ابحا اكرم الا :نعلاسلا مم ىتنن ن ىلا ذليموي مج حاح سيبف نملازهر

 7 رس د ب ع عرهو ب نمد» هريع د]ز دم موب مالسلا
 !نكوثا ثارهث الث كيبل 1 عقدرشو هني دقت شكا ىبل
 ان وه هواري ةيد اغلاودلوالايبلصفلا عر 2 فوكوم اه
 نجلا نا كيبل كا كيرشن ال تارم ث الكولع دازب /ىظنللا ببركتلا نا لعاب دالا
 2 ادوبيجملا الاقف رخا امالك ناسا كيبل ل اًهاملمن ؟فانبيتسالا و عقرمرل | سك

 .9اهحورؤررجملا دنع دوحارسدكاو كل ةرعنلاو دل ن (ككتسبجلا لاق رن انهت ادع
 .لهارامتحا نمر بلا دبع نب او نح نس لمحا نعلما دف نياودؤببجو نحيت كرلا

 :| ىلع ةنلاو دا ناذ ةللعم منع قلطم زب احالا نوكت نا وضتقب با ننال يدرعلا
 اطالب عتليراصرسكاا رز ا ةدعلاو حماللا لاق نكجشعتل العلب َتعلإو لاحزك
 غامالا ن؛ يحن اييملا كمر ع ىلع خلا نعلاونسس نعاباوج ئائبزلسا رزا ثيحنم
 توباك كاد هنلاو دووم كو ابرسفن ليا عنلا ديضت نا اولعج عاش اى يرلللا
 ادتبالا لع حيرلا ىبع : ونجل اوءاذطع رشا لع بصنل ابواملظس تنل نايسحالا

 انالأ نإ |ريوحو كل تمس م زعل او ككذشل ناةرادقت ناربخ دلالحل فدنكرمبخلاو

 ديلا ع (ىولا نا ةينقت بخ دلز.اازم# نوداولازص كادخد |ددبل/ بحد ىبحوللا نولي تا
 فووحبر لاو ايلا ثمل الع عيرلإبو هنا و نا حس اول عافطح بصتلاو ميملامضب كي ككلكباذ

 ع درست النك ام هيفيشن ثوكانا ل كاد ميقا بلال الر

 | روج هدم دمام نيام اسشلا ىورو

 ركاحلا ننغو كيبلقحل املا كيبل م لسكر بلعرسلاىلصوبنلا تيلي نم اكلاق ةدبوف

 ككيبإ لام اف عمي فقوماسو ميلعرمل|ىلمجرملا ناس ابعنب نعةوركعنع
 ١ نكي يراس | نع 0 ةراحإ 00 لاق

 اثرحو عسمدارواقروادرةن احا كسل ل اقروا سو ماعم |
 1 م ع د ندا كي الراسب وعمار

 اذالخ مسمذإزوا نمور ا يد ماولعلاو كلااببعلاو كيبل
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 ىلعرردا لص ش1 نال اتي 0 |تلاق اناا ياعرش ا ضر ةشاعنعأ

٠ 

٠. 

 و د دما ظ عمأج ةرأب
 هبدشتلا نم فيسسام كتابك تايبإ باي نموه يدعسو ملوقو بالهم ا

 تاكو كيبإ برثكحارط كر لود ىننوب ناك ىمابد نون مرام اهتمي مهئبيبل ابيب نو ساحوزاا لب مدل سل ل اقر سدو ريؤ رمد اىلصرملا لوسير نا لضم نسبت
 ثدب لَها نبا لدمج !ىسيعةبيلتو لاق كيبل كب ليعاثاكيرل لين ىسوم
 اور اصر كين وسشاتساورانلا مرد د ديو هنجلاو هانهرملاهندسلالانسينو يبلع لا | 1 نم غعازولا دعبل سيو ميل عررد بص يبل اول عىل صب ناريعش شما بهتسداو آي دبع
 زميزخ ب ؟راعىع ةدباز نب دسح باص دب اور نم ع هسا ىوطقرارلاو ىداشملا
 اسيد ئايبملات م غير اذان كراس و ميل عررد !ىلص,رلا لوسرد اهسبا نع ثان ثباا
 انقلا تىمس اص لاق اللا عم نمجرب هاند او ترجلاوداوور ىلا عب مدلا
 امميلعردا فص ينل ج وصي كارد يبإت نم عرف اذا ل بجرلل بحسب ن الوب درج نبا
 اندحلاك مو كا سابمن كرا الدهال اة ودوبمجلا دنع قيعضانه حاصو ملسو
 نبا نامل شمعالا ئع ىروثلا نابوس ان دح لاق يبارزولا ىس يب نب دب
 ارمولا ما عنب كلام ءرطع يلا نعروملا ذو نيعلا عطه يم عنب ءراعن ءايارهم

 | ناريرم نب املس شكلا نعهرمسسم ىف دسم ل صوم نبني يعم اب مزاخ نب بك :دواعموبا فيوغلا نايعس عباتيا هبات ةموادملاب ةريوتل باجي راسم تبدع لو ككذ مجاب د مال سلا ريلع اكرل | عزنل الدلا نم هذا. مقداسل ثيدرحلا اذض فلوملا احباب بلا 7: + ميم حالا ملا رئلاوراواهرسكو ةزملا تا نوبلا نا كيل لاب وزتسال كبل كميل ملا كلدبإ باب 05
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 ىو

 | هامامسايحا هردسم تىسلا ب طلادوادىبا راض داو جاجا نب ا هيعشس لاو



 محسوس سس ايت يي سيسي سس يس لا ا و يوسع

 مساارل فود الل او سى الك

 رثكس :يق د ادخمامهديب ةخ|لشملاو يجملاواخلا يفي مدخل تعمس لاقرشمعالا
 مداوضد ةشباع كعمس لاق ر وكما كلام ءريط ع لا نع وللا ىنعجلا نجلا دبعنببا
 كيرش ال لوف ريد ىسبلو ىِلث ابرعمسرش اهله داز منككنايكس ظفلكرظفلو اهناع
 ريهو اهنالاقو ربعتشسل ير | ور ىلعروبت نمو يروا دب اور للعلا# تاحوبا خو لك
 - | ىودن كعك فلا 2رلاق ةنشيداع صرل تبطعرلا عامس ناب فيرطلا هده دافاو

 يالالقالا لق رى بكتلاو جيبشلاو نيزكل ١ دى دع عاب
 ىتكررلا لٌّقِوو باكا: المم لبحر عضو كلاحال ب ادا بركر دنع ةيبلتل الشع
 تشاف لالا نعد اربجارركوا حبس نم نا ملوث 2 ةفبنحي لعد رلا هد صقرالا عرنعبو
 عن لالهالا ل دك ان كامارو ميا عرس إ صيعملا نصى غل او يبستل ان !كرأخلا
 ةييلت لفاذلا نم اريرد صقن هلرر اريل ع مس يذلا ءقببح لا بهم ناب ىنبعلا
 طغسيورج نبا فاك لات ىرشنا يتسم اهبلعد از ناورل سو بلعرساىل صولا
 . |كووبجلا لع سا تنوسوم ادي دحر او نسلإبو هيلمتسم ادب اور نمد يضل اًظفل

 . | ةلووانع نانا بيباانت دحل اق اهو اوهروصتلا_ بصوأندحلاة | .
 | ةزيرطاب حم نتحورما سو ,يلع اق منعم ا ىصر نشا ععومرجلاس دبع( -

 فيصعلاو لالا نو مارق 2داولا تاعكت بما ىا اوبر اررلخلا عادولا جدارا يح
 ىاحايصلا زن لخدصك ص! قحز فيلا يزكي اهب تاب لصف نانعك ةغيلحلا
 كيدتسإ ة حرا حار ا بكر خدر سه دنع امك هر عسشس اف متدابداعد غد دررطلالرصو
 لباقللا زرشلاى ملا عم :بحوم اف | ىبيإإ اع ماركرب تسئل ص اني وكل اح كا هب
 ن'زلانانلا لهاد |مهنمب انراق ةرعد لها مدرك حسافربب ١ فه شيلا ينل
 . | هاوطرسا لوسيل هارب اج نعزيد حصل اة” ثمالسلا يلع منادتق ١ [رهب رعم اذن م
 دولاب يبلزدالسلاو ةالصلا مبا عرن |معنبانعامهبجو خلاب مناهصد اوه ءاسو بلع
 ةشياعنعاضبا|ندو |حتنخم ناكزب اع نبائمع ئيذيبشملا سعوا درطعم ابل ها ياسو
 يوونلالاق عم سائلا عدنمتو لالا مرعلاو ريل سبو طعرمل لص ممل قوسير عتف تلاق
 هلع لخدا مش ا دوم ل ابالو ارموحا السلا يطعرا "د دن يذلا باوصلاو عوم 2
 ىمورمارحإلا لوااو دزخع يورثكآلا مهوا رفم ناكزنا ب عقر نمف انراةراصق غمملا
 وذ انشلالاو عافتنالا وهو ىوذللا عئمقلادارا اقم م يورنمو عرحا دعا ادزاق دبا فمر
 ةسيقبو ىهتنال عب دحاو لكداارلا جمل و ىحاو لعف ئبكشنلا نع هاؤكن اب عفتن ١
 انضقارلف باوباهتس نون ن [هلإو عئنتلا باب ع:ىلاقدرتها و اكس نا كلان كد ثحابم
 0 ا
 ايكةرلذم جارنا نةرعلا شرب اود اممهتال نؤيراو مهو رسفلاب مهما انإو مهمارحا
 كم متل انين هلال سلال هع سوق سهما امارس
 دمخال أو الخبر ويريجلاوثع ةنلسسلا ككتب صاخلا ذهو رهشاالا كلت نر اعالاءاوبع
 . نيم اوه ايهرسل ا موبورنحلاولا جادتعيال تمات ناكدال ون عخرب يم ردلا/ىن ن اي يح
 دكشوم حباب واها تارعيلا ولى دله ءاملاب مهبامد ثقب[ اكهنالمبىمس ملا
 اماش نتمخوكلاه هديب تان كر ياسو زيلع, رت لص نلارخك و شارات
 لب قلاب رباسو ريل عدد (ىكفصرملا لوبسر جادو نكمىلا ةاد_ىكلا نهم تاماق يا
 داوس طَلاج ينلاضبيالاوهو مما رتبكشت لمه احلاب نبعلها نبشبكى مالا دبع ىب
 ليم لبج نعي انيكسلا"تب ىيالذص مصعب لاق كراجلادىن ؛دبعىبال اق

 روس لا اعجابا كارلا اطول طيس دال اد بام
 ىلا
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 كرام ّمسملا دعه لهدايا نه كرا مهلا دبع يال ىف طّقسريا هاضتفمو ىهتنا
 ى م 2! ف مصعتو ىاضالا هل ضج ددادوباو دايإلاو ل ءاضبامجزحا توما! زهو
 | هج ىلا مياة نل حار مب توكسلا نئبح لها نم هع __.دع_ عمات
 ظ ديع جب. ج با انسخالاق لبشلا لح د07 يوم لاق دئسلابى3ه

 كلى بووم ىراغغل اناكلا مافن ناسيك اص دل زوأل!بايربخا ل اةزيرورعلا دبع نب نكمل
 دنا |يرنعردلا نمر باطخلا نب صعبا نعم عيب ايوم عجف اذ ىعربزعلا هبغ تبرع

 ةْسعاق هتلر هب تىوكسا .نراحر ل سو: سلعرم ا لص وتلا لهالاق |

 تما ل داذكو لاحرب ءاوقفمد ةسبتلم ةئاق اهبوكلاحمتلحار توعس (ياا |
 مجينواملحاررب تمس ١ ذأ ل هنن لكم الا نا ةيعف اكملاو كلاما بهذك لمجد مدو
 ىنعرسامع نا ثيدحلاسل اجةالصلا بدع ميه املا دنع لوف كوابيس امقجرطل
 فزبوهو هيتهكر نم ٌءْرم نجح د لهارا سو ميل عرربدا ىف صرير ا يسبح قو يذم رتملا

 ةلسؤقل ليفتسم هن وكلاخ ل المالا هع بو -_ تدك اب هةنيفشملا
 تلمم امرنجب نومملا اين _معمولا لاكو ةفيلحلا يه ةارذلا لاسم انعردتبادان |

 ء.إ صر |.يد «ةبطقلا لبعا وسوم سبل و صكم ا يفقنكاورمع نباردلا دبعوه ةنكاس
 ةياورالىادتلا وركد لاق ءرعم با نعى ر ودل | سابع برطئومدبج وقسم منور ١
 عش ان نع نيا ييئسلا ب ىلا انت نحل اق ديحس ب ثراولا دبعانئدسح لاق
 ةايغلا تودع ياةارولاب ىلضادا |.مهلعم سدا ىعررخ ذاك ةرعاسا فوم
 ةفيلحلا يب ما

 مب توعشا1ذاذ م ا تلجرام هتلجاربوفا
 لبا مريعرثقان ىلعابوننسم يا ام[ ة دوك لاهل بقلا له تسازيمإق هتلهاد
 دبع قيرطن مركب كد ون هناوعيب اوتجام كيو دنعو متقان مايّمل ماّصلاب غضووا

 1 دب 0 ويلا ثوتس اورنرلا عزلج لخدا دان اك عفان عزبع عسرملا ْ
 ليم ةزكاسأ + ةحوتفم مهجر عرس ا لبن ديزي دلك مطقيالو لح ربك ربنا دهمأ

 يناللح فاهتراشا 075 2 |[نيليعامساباور لور مرح اضرا ىارمرحلا تكاسع بادر ديالو ةحوتفسارفؤأ 2
 ففامتفول ٌْ فك اسمالابو نسم ارموخ اب دارم اوا ثيدلتلا نع كسب عمد مر ا يدا لغداذا ةيبلع ْ
 مولا كلاف ةدرئأو ىصلا صن رداوطردقب امدهدا,روجاربومملالخداذا مبلل شعأ 2

 راجا ذ نخدم مل ىلا يلع نال يعاجسا ئيباورون اكمعرجلا نب دالخداذا اركان ا
 فرص مربع اظلا رسكب كور دن ى الو "وص ادوصتعم ءاطلا ضب يئوطاد“

 ديبيقثل ءاطلا سرج با ظذاملا بو تيب ىبل اهنوصلا مدعولع عى أ
 كورعمد ادوهوودن امتفلا يامركلا لاق وا هتبلن:سوماقلا هنو يلببكالا
 نش رهازلا جي مىبلاةرجتو ُشياعدجاسمو غملاٌقلرط بصوت: ة كم وق
 بلعلاتذو دتمي ةيونحلاو يفد اشعل بهذمو يوط ى ديلا لوصولا كاسنمالا كاع
 ذالملايننتف اذا ابر عطقب عملا لىقذ لك نلو ىتحإرل لاق سعد اهم للمتلاعورشمللا
 | عرس سو ميل عد او صيبا بدن تكا اق سابع: لضئلا نعئباىدئافو
 | نعرساع نبانرعدوادوبا يفرو تبفعلا ةرجىمر قحىبب لزب مو ئم يلا عج
 مطينزم ىالضرزكاادنج رق راس نورث> ايبا ملسبو مملعرد اىفصىيلا
 يربو مل اسراثل يف انل اون ىىملأ 2:لوالاو ةكملضد اذادا فاوطل اى دنيي تةهتيرلتلا
 | ج | ذا انس ءاصمء اك ىوط يذاحا ذا ئه لوصالا ضمن هنن ايبامرك لقت يس با
 ١ تابو طقف وطال وطرد عضوملا مسن لل لوال اوه مبعصلاول اق يد ةىلك ف ذهو



 نبا انّ دحلاذ مهاربانج ؟اوقعل نع باوب ادعي فكوملا ابديصو عل اتملا زهذال
 افدازخد اذان اكملواو فوالاذن

 | عفو ةافلا مضي عيلذ ادب دح لاق ]هزل ىلتعلا عبزملا باواجح ئبدئادنب

 صلاها نسمه اسلال اًقو دمادوباو ىأاشلاو نيعم ب ئكرفعضم طقف
 كبد هاخإزل يدع نبا لاق ورب سابالو ريد فل تك ىنطقرادل الاقد مهبداكو
 بفراذهل زيلع نعلالو ىهتنا ميسا بالي دنعوضو ببارلعو :وؤكسمزحلاص
 ثا ذاهدكا كي داحارل جرنحا اناو اهدارضاد دديبع ناو ىكام لع هد اهتعا

 1 101 ا ا
 سوا ذاو تلحاد بكوب د ةاوزعلا يصبو ةىيبلحلا يد يعسورد الو ةفليلا نويسم ىف ابرمش نط رع اررل ىسبل نهب نضداجكسملا جدزخلا دار ذا امهتن
 ىلصوفلا تنارانكمه لاةرخ موه درب اةرو لح ارب توعسا ١ ذاؤ منعش
 لبنا لابشتساب عمصتلا هذه ملك باور 2 حقد مل عقب ماسو ميلعرملا

 اعلا ل ا
 والا تارلا لاي دسالاب عصرقو ةرورض لفلان يتسم ىهنرماما
 نم دلازك* هدا زم اهم ام حلف تباورىلا حاتحا|أ او دحاو ب دحارضو
 نعل ئلاعبمل نهدي عنان كأئياو تليملا لاف :ببط :جاررل تسل يذل
 عد أدر مارحإلل ءذ اهبص بط حعإر رلام بندتجي ىهرعسم
 فشلا عت اني ده تلافسنسلاب و ن تداولا كممممئاد بك ا اذا ئيبلتلا
 خام الاهل سكو نعل اتفق د ح يلا نوبا دل ذالاب د دحلاذ نمزلاب فرورعم ا
 | كووتع نيا نعم دعوا نب هاربا ني ديكوهو ةددشملا ةيتحكلا ةانشملا مد

 ةدحوا نوكتبد ميل ماغي سجن عم ضاجوعردلا دبع اولا ىكسوو نرحل هه

 تنبع ىب بوتلم لاو ةحوتفم ءزمر أد لاجرلا يا زر لاجل |! وركذف

 لمع لج: لوعع ا مساو بوتكم وقد عقررف اكد نإ بخ عفر عضوم هنزذاكح
 دعجلا ناي دان مالسلا بلع م مس مل سابع نبال اقذف لعاذلامس اكملعف
 ذدأ إي اك بموماما ماسوريلعرس لص اى رنكاو كد لاق سابللا بانك نم
 ةلماكا ناو باك لغسل ون ثول ةمدجيرل ما لعاب ةقتخايرمبلا
 . | ىسوم# يميلعرهل ا سعونلاىار وو هودي مهمدر نع احا ايبشالا وارسال
 ينك لن السلا يلع ناو سنا عا لسم ءاوراكطصب ف هاما
 ئحو يح ايزل ايذرو عفان نعم شاهر 2:تربهع نبوسومعرص كين مانم ا



 ا
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 كيردلاماسنم
 اكل ا ملام ديملتلاب ىلا هي سايل

 لجزو سوماماد
 لاقيفاىلي ىداولا د

 نم تيووالا بوظبي 2اربلكلا ناثيب دحلا 2و مهمل ا داف طلغ يداولا نا

 ؟تللها لاّجدو لهل اقبالو فرهوحجلاك «عاججشلا دجال اذ نيب ىف اممولعملا :ضيصؤع الارز بخس ١4 عقرلاب لالبرلارد'يلالو هروهط انيط#لا ةيلوعفنلا

 دج ال عامانلطما يا ةمعب اكللهاف اهبه سانلا عدى مالسلا
 | والا قيفكو لادلا ناكسإب تك دن ضررعم ن اككىم مهلا اا ع سعب مهزما | نيحارحا تراك ةعززعلا نام ئعصوملا 2 :ئينره لاو اراجتياور2 اىكثيبلاب هاوط ودوري اع با هرون ازكي امس نم هه دو اب مهمارحا نود رعم ْ مل عيرد اع صئدلا ل او مشت ىف (عيرملا ءاشس نا زباس تل اركأ دي الأ 2:
 اهل ننموملال يدب مساري رفساو عصف ىلوالاو ايلا دينو لادلاسكو



 0 اككذا عتمتملا_زةعملان أ نم رهو ف اوهو دحاو فينح اجود املوقيايئدبرلا قوس دجال

 تيباور هلو قد الس دقو زعل موني نجر هند قحرتبم عزم للكنال ب دهرهض

 |[ كفقو ةيمسا :لج ضياحالاو كم ثمرزذ شاع تن اذ خت امرا
 . [مدكق ديلا يد نم نولخ ثالكش كيسلا مود يرس ارهضيحئارَج | تاكد لاح
 عبس | كررت لع ملف وتل اع تطعن ةىرملا. عضل !نيبدلوو تبيبلاب نطا
 ةارئاووصلا نجى ارحل ور ليد ناشد ا درب داموا. كر دؤلع باز نم ىهو

 "تهد اان" ف اوطا المسس ةرورملاو ىددلاب فاطو ثميحلا الراجل قلو
 ناو دحاول اطتقلل ل اهداسن مل الببل باوش الا دودربدقتل الا

 قمعلا نيبو تببلاب ناوطل كل فا ككك د ىوكشنو# اكضملا حس هن اذ ؛بحاو دل اها
 فاشل أب ككشيإز ىطقل ا لائذ م سوزيل رس ىكص ىبلإ لا ضيحلا بيتس ةزورمل او
 ىطشنلهاو كساب م عثنزؤصولح ف [ضقتلا نم عروسلملا زرجملا داظلاو ةمومطملا
 مقيروسلاو فاوطلا نم ندع يا[ مزمل عد و اب طهاو طغسملاب ميجرس يا
 أنيالصاحلاوقفاشنل الوات انكئلر اق نواتذ نئنيحو ًاررسفد معلا عذن نءاالرعشلا

 ماما اهبلع, دعو تلصاحايلذ كبس ادلارها ئيح خرملا ىلا رديف مغد لاب ثمرحا
 ...[ةملف جاي مارحالا» ماسو ميلعرتد ص هرم عاب مارحاإلا كارداواهنم للختلاو ةرملا
 كس ]د نضقنا|برل وف ىلإ لام لكش سس انك ةثيراقو عملا ع 2 'رزخدم تراصفبب
 فاشن ايلا دوبنال كد مل مفج الر جرحا نال يملا لاطب 2: هال م الوطتسماو
 ازدإجاطاشيتمالاو سبللا ضن اف قرعلا ل اطبا كد نم مزلي الناب بكب يجآو مشل
 تاكد ناوارذعرزهلطاشستمالا هركب نككوعشلا ف اشتن ايل اد يبمل اذا مارحالان
 ذدفالاب داوم اوي ذال» سار قلح و قرع ني ىتحلكجلل اكججإف ارسل رب كيذا بيسبب
 رضلاضئنولا الف ةربلم تن كاناارعسالو لاب مارحالا سهل عباصاايوعشلا حروسنت

 بيلا نيوتاك دحاد فوإرلاو ةدحاو صخلا نال دب اولاده دواتلا اذه

 هيلع ىو أكنرهش ارح عفاش لوا امك نر, شو رضخن رتم م زد و تامأكو رفضت م
 لحالا يدحلا هزل زوو اعبنج كير يو كك جنم تللح فزد تيب دحلاعدالسل اربلع
 باب ىلوم ادن عنكل لاق تن كارما 2 حيرص مذ كي قيد كيل كبم أاككبعسيد كفاوط
 عوساو جد مسالا عمجيإدل !لوسواب تلاّقارااهنعدوساللا قرط سم ناره الاو ثلا
 هةؤدحلالوو ويد ذهو عرغارروم ىسيل نحن نع اهنعاطع باهر د ةازورتتكألا
 تاولعرداولدتسناو كررت ىعد اهل ل ىقب نيكس سو داوم بجو وامل تكيتايز.

 وعد

 م



 مح م4 (يسفلو "نجا 4 اردد لوسراب تلاق ككرعو كحي نم تلح دم لاق ثعتسنو رببعكلاب
 تعد اهنغرسا ضر تباع كذاك مسجلا هرم انف ل اف تدع وح تيتلاب نط ا

 لسير تيارا ذهل ىو ئييعس امهزعسدو ئئاوطاهل ناعم اعم ند بح يب مج لفضل, قام ارادل ادن عم عاب ثبادج داو مهن ندا قعر صيالو ىلع ىب نيسح او دوعسم باد

 راس, ميلاعرملا وضوملال الهاك مس و ربلعرمل ىف يتلا نمر نينا سيعبوم عاررجالا لع لها يال ف1 نم تدع . عت تلسماب ماعاردلاو 00 :امورإ انكم لا ةئاو اننملاو يذمرتلاو ددادجلاو اسم رجزخاد كناخلاك دئاضب !نلوملا ءجرتجا ثبدىحملا !ذهو معا مدداو اهب جاحيخالل حاملا عض ننس

 ىوههب 5 ١

 ' ىهو نإ لام نع لحيو لب ادمل بهذ موهو قزيخذلا بحاصو دنسسلقلا
 ْ 0 :راذام ىامل اد ةدابعلا2 لوخحرلا ثوبه مزملا مدعل نيايفوكلا لوق



 0 ىصرىلعسشعب باب كدا
 كعب لاى يلا ىلط دحلان قرد ىراضعالا رمكا جك نب[ شس نب ميصاربا نب ككل أنث حب

 ىل دة رس ناريه ثبرحلا يدهروم 01: انس (دق رنعردنا يضر ولع تاكو

 ب ررصانحان مهب 1 ماع ديك |راصرعلا لوسير

 مري يل ينم ون رف سم لاننا يع اوال ب لاق ءاوسو

 علاق ىلعاب ثالها ام سو ميلعردلا لص ىنملارل لان يزعل هيمو
/ ثنكماو ةحوتهم صد ةنردهاذل 5 لسوريلع هاا صولا, لما

 عده

الا زم ميلع تنااهوكع ي!تنا ابرك ياا ارح ططوكلاح كنا ىإلصو
 /اوح

 دوجلاس ا تناو ةراج
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 ننانمس انث دم لاق ب إيزولا رش اى. نب فس يد نب ديت ادي نح لاق ماي © هدع لدب (مل ونال ام ىبتلو ثراووا عتمتم عانا مدلا نال انر اق ناكايلعنا |
 ىلا ل5 [سلقلا لع تيسايزتتسن الا امنعلا تاب اب تلاها امن مالسعلاملعىل آخد لانى امو هو ىَسْبَف نعزبعشم يلاور ورفع اليم باز داذةلم | كب يا [كطبلاب ىضم ترج طف اضالا ءابج ىم وذ يلامد الوز هلا مدخلا عادلا زي لت ريرلا نم ةز اعلا ون لاسو مي ع سدا فص يتبل ىةجب ل اق دنع هداز ىصد يروشالا سنك ايبرردا ديع داوم قى نخب أررش نب ٌقراط تومس عبود ع دياع نب بولا ل اور نمركر اغملا يو ئلجلا باش اقراط نع

 :.ارلا سنك
 اولا سن اها البو ىنع يدسرلا مخ قيحنمازحا نم لجرم /لسلا ملغ مداد مؤعرملا عجول ا تنس خان نام كواعجولا لوب اشرس نا جرام نقال حا ماهو ب عم 2 ياو از لا بع دنعو سداط عر يدجارب ديحسو سابعارباو ع نم تورد ىمه و لها ةربدد 2 اههج ماحالا امرماغا ليه ومد رقاد ااوعاو ىلاع س لاق ريو عورخملا دعب ار ام مام اب يد ماي ايانزماب هارد باتكو نخان نا ل“ .تئورل تر نوري مدقق لاق مب اومنأف مليلع مداق نينموللريم نافذ دئتنإف ابك 'بفانكىمسانلااهبا ايل اقذكل دج' كرشنلا ثني مروا يمد دحاام كر ننال قربك ايت ضلجنال نب ور ىنبيش (جسزملا ديعايواىسومإب اب لهررل لاقث .١ | مدع ىذا ضرع قالت تاكد سائلا هذا تنكت لاب تالها بوسام ع >2 : ماسم ظفلو فلوم ا عمتخ >.او مسمن اك ادولف د نامزني 1 حىالادلإ 0 لحلب مرا كا وزحرل قأ مهدنع اهيول زد وككاما يللا ٍب ماو فلععلا قا كسبلغو ملسلبو لكسلاب ىد تسلغو ا طشملاب رجس يب اربزيعملا نيبشملا ا نوكأ ل محو ىسنف نم ةارماامنا معلا باجاغ

 13 يا يو

 ميد ن الخال |



 وشو بصخلاو مقرل ار يثق مهرتع زوجي دلاقر داصملا نع مم ان ن امزلا فرط ثاكادا

 لصق( و وره ىزوف نويدوكاام او اقره رضوا نامزلل اقرزعتتسم ثدحلا ناك
 سىياسعوا بصنل ا هير وكبالو عرب نامزرلل (قنزعتسم نوكي نااماث رح ام اوهو

 دوما ةثمالثو مونكد اغيم ل عض عفرلارب» تيرا ماكنه بهز قزعتسم
 ضن نيوعبالردا عضوا ده هنو منو ئيبرصمل اكوفرلاو بصللاذ اوح يلا لا

 فولي نان كوف نعلن افلا لقنلا اذهو ةروصح نيلع ركن اءْمشنا نال بشمالا
 بذيزاوى عساواؤ كال اؤو ىهتنا ادم خالاو نينرصملا ل ىو نالونففامل

 'حررشلالا ود مارحآلا ثقو دما نرحل نور مشس ايلا حاتيعال ا ماضا تقودإملا
 نمرفه ثكاذلا ضو نارمرتس دلما ئنكو لساوكة خالك عصام ستيل ورقم عع

 ىصعنو (يئهامئاولاق هرامل تاميد مىبلالازولا كك ركرض عملا ةداراو لكلا فالطا

 بتاوالاموملا ولمس امد تنكذاو مايا كس خنم رثيارام بريمان ع لح ضا موي

 ةداو ضجر: تنارامؤ ءكلب أررعبيمج مايال اثنيدح أ ىوكن المشي مذ سما موبلاو

 دحالاءابو امردكرتشب هس ناو | ميد عرب مل لم طصوجرن سضج لذبو ىلا

 مك هامناب لا كررت عتو ناشكلا 2 اقاكبولك تفصرقف ىلا هكون لبد

 لمذا دلاو علزتلار يع اذهو نحاول !ايوام كيرتسفيب مهل مسلا ناؤهو ءماغتبتو ىوعملا

 طورتس ديشنلا لعنه لذ مون عملا

 لع ,يلعمب ل تسب نا نكعالف اككولق تعصوتن» باب نمر سل ل اوضلا وأ تدركو

ىضرف نمت مهيللع ل كش تن ال انلا ىنع تافورعم ير
 مسنفللع بجو ليا ىهب) 

:ذبهجو اسسع يذدبرملاقوسوا هّيبلكلابو ئيخهاشلا نع
 ٍبهذاماعليلدوهو 

انمىش خالفوا عاجالفتفرالف ماقالاممزل + اء هرحا نم نى فاشل دبل
 قسفالز مالكل

لو تادوطلا ب اكلراو ت أشمل وو ا
 خل ادحا

 ن.اانوص (مرعثرب قوسفو ثؤر واهو :ةشم الكل اهمإبا غلا كريؤتف لاو ضرشملا
 0 ضم رقما مد
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 ' لاوورممل ارهو/لبقباميلا صبا ل 6 اذاك مهرللاو كلعتلا
 و انحلا مطب | ثا زح ممم رجا رنعرشا ىنعر تافغاببأ ق عوكد رو مب وا انا ملسو ميل عرس[ ىصرن ال هيكل امل لاهو مىظسح عمو يدعم ونام ايالنال :يفشملا لاق عرك تكلا هبط رلا جف عرم ونس حمجالداجج نقحني تيكلام اد تبقلملا

 فاول مم رحو 5 ا ميلع دل اىدصرسدإ , وسر عم 2001 ار اهنعرسلا ىصر ةشيباع نع رزعودد |ىضرفيدصلا مليا ر يا دمحم (رد مدس امل تعمس لاو ييراصد ماما تو تلم اءاملا | مجنديحو للاب احّيدرمل زرلاس |ئيند ةجويفص عاطل ديمح يلا اند جل اق ونحلا . فاد بكلا دبع ندا ازمالاب كددحلاةراحبي قلما ررجملا نيسملا ديرطندو ةدحولا جنجر :راشب نب دن انت ا ىلا ىشسلابو ؟ررضلاك حررملا( سم ريامتاركا جفت نايوعا منج قت ثلا ثلسملا 2نككد نايهسيلاىب ا باودجا ميراتابو ممالن ا يعيلع ( ضاياك روداسبن نمم رح : اورج ا زج ىضعم نس جارخا ان امدد كركَش ناع جالت نأس جم اغابردلا بع الا ومؤباتالا ارابس نب دمها كالو مهد عضصارخج مسالا عرليع متاملذ ناس رح نص ممرحا ماع نريد (ديع هر !يرصبلاو هو | نا ديبع ب ىشحإ أن دج مضاد دحدظفلو

 يرررا غلب حمارحؤ مل النكد ةرما يذلا لم تلعن يددرلا تقسس ناالوذ ميو تاون ا لا مسرد و ةعتماراعجخ نيكول اق تعتمد ممم دق ٌكلااولعجاف ارحا نم |ولحا مهل اقفال ادنعرب اج تيد هد اق بره | اثر ماب سد انلاك , منيا تعش اموا لاق دانلإرسلا ءلخدا كبضعا نم تايد ثارصغيوهو ىبع ل حدف ىيبم وأ ءىلايد عم نيصم جاد المسو ميظعرلا يصرع لوس مدق تلأق مسلو دبيبهانلا البرموزجلا لمفلا ف ند عمع |لضال ل عفيالذ ىدرلارعم تاكنمو عمملاب ءاز ونيل قمع هتجوااباعجينا تبحاذ يرهرئمملد » نيلي ول نم نم مم لاذ مباصم اىلارل تب وطئ لد عسل نم ماسو م راش اعز ناسا !ثيباثلاو
 ىسنق اذسلا ميسن ملصاك عؤلاو: هطبطاذك رج حالا وابرلاو تلا ن اراب :ءاكتهاي كياسوام لاقف 11-0 0 0 نو ١ معمنايو ةودل هااؤد م ا|ىصا م اميل 0 : ١ خو 5 "7 1 هلام ةياسوعيطع و طاح يال عك 2 15 نعام نحال او اهنعرد !ضد ديار تكا : ىو وق م الاكمالا دودو دله مهدد زب هركو هاد ممرلاو زيزو مارب مضر ماف 11 مناخ | ارمرشنا عن عرعلاب ْ سب !نيبالوا مجربخ العلا لاق لعخبلف مع ايياوجب انا بحاو يدهرعم نمل نراك نالخي ميو ةعزعرما علال









 رسسسسمسسلكم«## أ #2لمث ؟ 0 2ئئْا

 بشضوا جنم غاب تل ها ايزي اًاهنع غرك مساقلاد دوسال ايباد اور باوصلان١
 اموذيب مسحت اذ دوم حج اهلها كابجرص سيلف لالا بزنال اهنعويغو دوسسالا ين! لوق اماو عيص ةرعب تلهااهنااهنع ةمرعلل وق ناب كت تسسجاو طلفلاولا ةورع
 ظ مف -' 1! تلل تاكاماو تيدلاب تضفاذ نمزم تجذب م اك مبد تلا ةىقذ ل فاول ماو ضيم انام عرتلااوط تيب ابنا مذ كم : 3 اراعرس زمر ةشيباع تملا 3 ماتين راق تراصخ لا هيلع تلضداو غرب تورك تن و ءكماهلوخد هليل تطاحأ, ةكل لت انم اهونم نك رغم ةشيياعو نالحأت | دل ىهتسس مل مالسنلا ممل_ع هاني بجسم (يكذتنسسلا للك ايرمويرملاد | شالفلارزيالا هصخو مهاطنلا لها صو دمحا هرزيوحورب مجرتم ا ١ :قوهأ د هو ىلا تاس ل[ ل نم عرعلا لممب ل3 امهنبيب ةافانم الفرل ديكان ىلوايراركت قاتلا فرس رب ضرهارلا قدجسمد تاوطلا دعب ن كك نرمالسلا ميلع ومما نالاعل دبش ٍ بص عتلل صا م اغلا هرنعال اررحتجت ةيزبب ىبإا هن يذل او لالحالا نم ةموعضم لج ءابوو ةرعلال 2! س لب نا دبرلا فاسد نين مل نم ماسي و ميلعر هدى صئتبلا صاف |ررضجا جا( تول ككد تييلاب فطن مل ايزيإلا هرنع باحداق ماسو ميلع سد الص يا اي تيبلابانفوطن هم اسمدقاماذ اهتعرشابمو سواطو مسم دنع

 صحا اند شكت لع كلذن تمورحج نع # >رفنم غرت بوسيل جيانا جاد

 | دب يطسن 2ىزاج اهلا ىسبحلاداساو ةراّمطلا دج ٍتاوط نابزىلاه وغم | | يسم دل تريلاب فط مو تلح لان دلل يلا نعرنلا ياست ممسسس ؛احالا يسفن نظام با عرمرلا محب ٍفارااماهنعرماىصربىينموم ا ما ىدج خب

 ايس هو هرزع ضروب د اهي( ح نو دح ا ممرباذكفهشفل !ابدانتكبو

 | انونبالذ ثينأتلا عيوصقم امرغلاد اصرم لاشلا نر وكسولوالا نب قدح. يدع
 ظ اهداصا ياأررقلحواهدسح مل اهرقعي اىلعف ع ىلثْن ىل نافصو اىااهلدا



 ظ يبه يأ دشبج نزح ناعوتم امه مولع ةرقعمىمف ىا ايملغو حجو
 ماصاّست ياارموشب هملخو ايمو جروغلاهنايالعاف ل كينكاهنبا

 فصوو | كلا 2 ([سىدصمز ىلعاما دك: وايفسكب وصنم ىدصمد الع

 ياسنلاو دوادوبا | ذكو م :لسسو اضيا براجلا جاو همضوكهلكثبدحلا
 لإ نع مامالا كلام لبا لاق ىسمببنتلا سس نيدرعلا دبعانُت 0

 حج اومرحا سبق ماسش | ةشدالغم اون اكمزنعر هلا ىنصد رب يصل انا ثي داحإلا جونج
 الو جمسك ىو عباوصرحا متداهنماوعرفف عرعب مسقدو ىدهلا عمو حدا عرعو
 يا 00 هرماذ مركم يده
 تلت د1 اي ده قسنن علو قمم تاما تن طذ اهنعزصد كد شب اعاماو معلا
 قمل لعؤخدا خادم :اب لي ملع رمد | وص ددلا لوسر اوما 2 ااهيلع

 موقرم ةيددج مل | اذك خبقلاى

 عمججلب ان



 راسل نب تزور ىع ؛احلا مضي نيس ح نب ئانع نيدب ملا نين نعفوكلا ةيّمفلا
 طعس خا 2ةئالخلا إو يادملا يومالاكلمادبعو ا١تببما نب صاعلا بلا نبا نبتحتمب
 توعوظنللب هتبحص هل ثشتالو تاصمر و: سن لس تدامو نيتسبنو عبرا

 املا وكسب ةىتلا نعومي تامّئعو تافتسعلا م معريداوصزانلعو كانئتع
 ٌىلاررتسلا كوتباص وصخ ناكر ال ةرملاىلا ما ع سف نع يااهتفب ينسي ىيلا قو :

 وج جب ا يي: "اص: ب اب ايما هاجت تبا 5

 ترلأو 01 ا ا 2011 آو

 بعرام انو هلوكو نارولاو عتامل اى عاد او ىهنلا بوكو ىنطعلل ناوكناولاو
 >ليفعنا قم ثأر ملاوي عدؤتلطي اوداكول سلا نا مىفناهواعو /ةلرسيسفت توكل اال د

 دردكومهو 5 مهر سفت اهب الاتي تحديا عزوطعملا لاح كمناب ىراقلا:نمعو
 ناكاذاو اىتم نإتلاىا عزو فاطي اننا ضلسلاان ا هلوتد سالكوشن ىلع

 هدد اىضروىاع ىارا كذا ئهتنإ رباه رطوشتو ئعكملال عمم !فطع نوران( نك
 داح علو اوخاب يا اهلها ن ازدلام تملا نعناّمعنم عت اولا ئهنما هع

 ىلع هلا ةمعاتي نائربشح كد لعن اماو ةدححو هع كِلالبان دوك ٠
 امرنعوزا ماو تازباجح نإ ملاو منمت اناناقعلع مج ل ىكو عاشسأو ميلا
 َتِلاسم لباد ئئداولاوزه نال أش الو يوجام درع : نعل عق "اي لصفألا لعب
 4 0 انإف امال علاوم رجل ماي لا ١
 ا بخ وب ءبد ,ارما تاكد ا ردع رس ا ضد ناهس ثال
 حضوري ارملا تان او دينو نوئدلاجخ ةديطشحلا نال هببلع عامالأ
 3 16-5 !نايلعر م هوىئل اك ءلدانحلان ال
 م عجم ناقعنايرعشيب امهياشلا ب ادد قو رنم لضفا دافالا كر
 هللا 4 مهمهني مذ قرملاب اوم اؤ عىل تعتملانع ناهتعىنن هظفلو
 كاف اده مسمد اريد فبل او عش عام لابو ريل عدو صرددا لور عمت لالع
 للصونل ايتام عد دال ت كام قع لاذ ءلهفت تت سنان اىهد افا نامع

 ني ورمل بم هايم لما لوقو م ,ردحا للراس و هدد |
 اني دح لاو ىلا نئاارخصم ىارلامن هسيخ تسل
 لماميازاكلاق | يمتع رس ا ىطر نم انلعتنزا نع رسؤاط هيب |ععزتسلا دبع

 صسواط نبا

 ْ يا أرمضب مرزعو ميقشتل ا«ميإصملاونلاقو نو صج ياايلا عنب عتبدورب ةيلهاجلا
 | |مرفص مرسلا نوعا نول جو نيادتنعملان يبن دهب رغم متقن فلات وعرف نول هدانا هجم د ناد ء موس رف نمو انه ناذكشبلاما ككدن ل ةجلاىدفف ةشيداعملسو ميلعربل !ىلضرسلا لىميررعا امرساو لاق اهبح نب نع رزحا تييرط اص رابح عيال دري و مفملا ع تصب زهاذ تقولي ةياشد تفر زم طعس م اهلاصاا/ّيلا ملطااملا مف اعدرئيمزم| هد تافه نلا ٍضعإ انج 0 نت باب نع مدر يصاعملا ه2: ثابت الا ىفلاورعاشرعشبو ا نمقباسلا ةالخلا لحب اكب ةبج 00 الا رابلوربملا نم ىودعملاف دو لاوس ريش اىناهب ما مارحالا با ١ نائونطي
 | ورسم هوندا هدم ديني هايل طراز لح مالا



 ْ لارج وصنملا نوبتكب مصتال تئيير برعلا زئل لعراجا نه ١و ىهتن !فالخالب 5
 ناكزلا ة ديبي! نع 1 وعل عوج يحل
 عاتسلاو رْورحملا لاذ اهات نانلع يتجؤح عنمةهبالم ل ليمن دورصب ال
 يعملاو رْثد ىصتاعاسلا د تاعاسةنمزالا ١ نال تاير سدس فرز رطم ارشو
 ا د ابا صمت + لرفص نولعج مهلا
 ذ ضعوجلع د ةزاعلا عضو ,وداتعاام مهباع بطيب ذ تصرخ ر مسا
 لح نا ديالا اه دكص نذل م لب مكلا د هدب ]بز يشلا اال اقف نكدن سلا

 ةاومجو سولار طهر ئتعاو رشف الا صوضخا ىضخر قجرخ/ارمّس د 7 هىلحا نورا وهو مارجرمتس ؛ ءاجاذ ااخاكتيور تملا لاقلت ملا درج مم
 نازكلا فوعسب د ةدانجج كك دم دحام ل وانا يو متو حول دبوكرتيف ام
 نب -فبؤحروساوسماقلا لد جو هوست وجا اميلع تعحدم تلا ناليإابتلا يدان مد هولحاذ عرج تاعا ل سهلا نا يدانيف مسيمل اون حواس لونان
 1-30 نم نإرهش نارفصلا+4برد نا لاق د: كد ع لجو يانكلا دبع
 بد /رهشس ىبشسسس عب ترالك هند دز انناكلتمو مىحلا السبالا ع
 باص لولا ل5 نكذلوارهش | شع هتاف فضلا دوا
 نانو د5 دئخقاو ريو تافالاناهمربودهربطتب اهاكو 5/4 » اًرهس ٌدعانثا

 نم لبالايل هن بوكب يذلا رجلا : دجوملا تغب لرباذا دوابتتد دالبلا
 رسمت ع وحر رجلى كاذ قيرطلا نم جاد بسلا بحد د 7 :انذلالا (ننجؤ باتمالا .

 تول اخو دواد ني الوررلازنا بهذو مايالا لوطن اهرخعاطمالا عوقد

 يسم زيا او ليتل الرتسب همسي نلارعرخل ارا يرش

 تا ِ اورنص ا 1مل عت د دلطل وزى فلل او لص رئئاامزع 10 يلا 0م جر يلا رارمثم اقارب واجن ا
 ٠ اياه رضع 0 تبامرلا خهش ا طقشات

 /ىل اخ نب بيبو نع ميه لبا نسرما م

 ملاح دع طيح ل 0 تا 0 ا
 وبل مهد ءليشاو جاجا نب عيهاربإ ار ةنرسش اركمب يجلم ك١ حبا نم

 تالي ةجالغ كي مالسل ار يلع لال ها ندم زل لو اب
 لوشن ترم ا

 ملال ابن ١ نهد نهمجتشمإ داوللجىو هر بدلا ص

 ف 20 11 ارش
 ا ا اوس هدام اجعل و ١
 او عاب يبزعا داك 0 ا
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 نام جدك او. دض توسل ولج اهناكم ناد لاك راه دان هه طاقنما

 اه
 ماش

 : يس مكن زينع داو لاب كح يدا لبلاك ناد

 ! ا ناتو اواسجات مهنا جيرانك

 3 و ع



 ررجام لك مي لج لح يا, ك]>مالسلا بلع لت نبال ءل نا توورعب انداك
 ىرايطلا نعم دحاو للك الا اهل ىبيبل معلا نلاواشلا نايشنع حمرا ىلع
 ةسلضايجلام ايا ءكءاضسا ف لوما حرعا ثرىحلا نمو مط لا لاق لك لحلا يا

 نمرلا ىرتعلا ئشملا نب دسحم اديرخ لاق بوو ىاسنلاا دكا
 ىسُف نعم ولا با هيعشم انت دح لام عج نيررص تس نسنعانثدحلاق
 ىلوملا ب اهشس نب ٍقراط نعى دبا ئسلا نوكسيد < !مضب اسم نبا
 ىننل الع ملا نم ته نق ل او مدع دل !ىصن يرعشسألا ىسوم ىلإ نع
 ل الهاب تازها تلق تللها اع لاويذ اطبلابىصو [ىربلع لاب رمناىكص |
 لحلاب هرم اذالتل5 دليل م هيوطم نهج 6-0-0 بلا |

 نعد ىنالد ءلفال دب اكجالعملاب يدارلاهركدو تازدتلالا تير طش وه
 تموادحخخم انه ىعملأب فلولا هدجدا دو لصالا اع مما ىل جسم او ىوجبلا
 لماث ؛رنع قيسس دو لحلاب رهاذ وا عمافراسو يلع ال ضوجلا لع
 وأ ىلإ نب ليغ اىسا انز دحلا 5 مبو ه انه ديركد يذلا طفلا ا:بايبلتدام
 أند دحو اضيافلوللا لاق مامالا كلل ام دارفال إب ضأن دحلل ا ئب دما ىبصالا
 نبا يلوم حد اذ نع مامالا كأم |نربخ الاقى سهنتلاضسوب نمسا دبع
 مدل ا! صولا جوز ههشعرساىضر هصخغح نع فاطاحلا نب مع بنا نعرمش
 ارباجسوإ امد 5 اي !نأشس امرهل ل وسراب, تل اقاهرا ملسبوريلع
 خفير ماو مزحة عسل ايبسس خرعل اد مهمل وح باكو عمل ىلا اوخض مهنا
 ىه اانا ثول اولا ةموصملا ياكتنررعنم تزاشلات سكو هلوا
 اعدتتم ثاكمالسل اا هيلعرللا لاَ نطرب كس الك لزب بحد ثيدداحالا_ثكا#:
 تارقلاو عَبْتلل] مج ظفللانال ماعد امر ناكر با ىلعردا مالسلاءبإ عدبو كا
 ىح ىيدحتسلا دلع نبردلا ديبع مل اور جمال سلا ريل عل وقد نيعتف
 لاين انياجال دال اىتانخم تاكدلاب لوعلا كب الوانراق ن كري 2! نم لحا
 كلن جراد | نضر عزنإب طدالالصا لاب مرج ملى تصاخ رمل رجس با
 ناكزلا لسو ميل ع رد اىلصرنع يعور دّدو دحالوةدالا رهو ةتلسلا
 نب نارتو نىك كدلا عنب او ىراهتل اننا 5بيسم لان ب دبعس ايراث
 دوا د ىلإ نس عاارلاو قر افلا "باطلا ثدرمعو ماسسم ::ئاصح
 دنعةْداتّكو ديعسإول اى دمها شعئعاطو ادد سو ايسنلا ن دس

 نبديعصلا ةررباهور عنادا قالام رللبملا شعىفوا لإ نيارىطترادلا
 ادوقمالوأ ناك رلسو مدلل ىحصرالاب ئمل ىنلا نيب عمججو ماسمم نس ابع باد

 مارحالا لوا دا فالا امر : نود عاراعاهلخداذ نكد دعب عل ايرفوحا| مش

 لعافلاىلارثط اضن ويك مدرمهالا ىلا لعفلا ام اص ان اىج بيرغلاداغل ل مولع
 جوزصرطنرها| ذا اذ الذ سيمالا ب رصوأهيانيب مااذااراد تالف ى كك
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 بازورلا داك إو نها نعي
 ىرررلا ف | نب ناملع

 ثامنا
 ةحت

5 

 ءاننث كن دزف ااهاوثاولمصا در ّقراس عطف و إنعام ماسو هيلع دنا هبل
 جزملاو تيداقلا هم ماسعو ميلعردلا ص ريدا وسر ب احدا ثابت مالكلا ربت
 ف اوئاتخاو تارملاو عنتمالاو دارطاكا هش الثملا عاود ال_ ا حواع هميزعب توونلا هاو امايلعلا عمجا دقو ىرشن ا اههببف ثداو ابررما دنا ئعمولع ماسو هيلع, دلا اص (] سيرا فامخي ناز ايل لمد نهر دصبو ركسيرما دنع خان مهسوك عتفاماو
 ريضاشلا هزمو عادولا ةحج و مالسلا_ يلع وذ امه مهئالدخا بس علضفالا اهبا
 ' | صخارت اقر نالوا هراكخا بوبا عرس وسم ال ضفا داق الان ا ةكلاماد
 اراعل سمع مالسلامبلع متقان تتنك نو و سعنبا مهنمو مالسلا يلع ىلا ادا مهن سحا وهاد[ باج مهن ناو موكل نه 2ماسو يلع الصمم
 ون يعالا زاوجنايمب ةولغد ان اذ عربجخو ىلح نحو التخاإلا نم قد امو ميجلع "ايو لا اف درو ١ عسر ممل ترهل عيل دب نيب دس ال اولكلا تلو باغلا !رقفلا عرم فو وما لل ابوهو س ايع واو ايرهقت عم فورم رك ه شدي العو هرم طاب لمار عالطاو مالسلا بدع نمار شو هيضيداعو عاوجئرإب عبس ا
 نمانصتا+:نار ١ دنارعلا - ادائالادعب ضهالا دا 2 ءارهشس |

 5 اود هاد مالسل ات 5) لعرب اب مترقلا بجد حياخإو نارطلاا مث 0 ون ١ ال نزع رز معد ا/يزلا د اص الا و هع باج ا 0

 تارقتسماىل ام ءانل اسما اك جاو توربدتساام كما
 كر ثبح نزح مهل لص عمع ايز عجب اهرما ي ره عم نيب مل مانا مهبسس ناب
 ىقنراواو ليصلها اعاد متم نال مهتقفاومتاوئىلع دهس حمالسلاو ٌءالصلا لك نس انا رمارخ اا ىلعا يل 2 اسمو هيلع. ال صونبلا نوقف اعف كده موم
 'عب ىرهلا وتس نا عرضا ط نال وس ا م مل
 ث نولا كنغر اولادؤس ا حول ال اقو ىالق -انعع اذكر معلاد اكفنا

 سلا راسا ا و
 تيامدللا ةدابكلاو ةدابع مدلب ناجح: مدوسبل براقلا عدلا مدلا نااول امو
 ثيداحا عابس اهم ادفسنتم احاو ندماب ةصنام انملضتف الامداد ثدبلاب
 هناب ةيركلا يد الا نعو خبار شكا د مالا ثميد احا تابوت دوم اين اينارقلا
 ةالصن اويكو يو كومف ل تلا نراه ممر جزل الع ايرسم اتءابتمال الا أهؤ نسب
 موقب مايصلان ال كسن الن[ م بج مد نراقلاىاعيدلا مدلا دابذ ةاكرلا انام
 أيد مج ىعو لصف عت اف هذسب مل نإو لضم هن ايوليزجلا دنع هماقم
 لح ملو رمباؤلح هلو هيت :ليضفلا| ف اوس مسالا عاودالا نا ضايع هاهح
 ىلا نينا ]علا وسا رع غرد هلوذ ةداي بلك نك فلوم ا هور تبرع ئه كلنا
 لنع نحاو تعم او هر دبعو ىجج هى يحي نعصم ول ا كردي اهب مهلا بعو سدا
 ل امو كتبو نم كنا لاك مل و هلود كلا منع ةامرلا نلت ىماعلالم١
 هدحو كلاما كترعنم كنا لاح ملو عذان نع ثيدحلا دهوز ىحا لب مل رنا ىابصالا
 اذكو زحام ناو لسفهايزاهبجرعدج هلا ديببع للام سنعا هام ذاب علت
 انما عرج : لام عفان باصصا اظفتخ هالوهو يكايتكسلا بويا اهانر
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 فضا دلو كب ماهل ودير عئبردلا دبع لا ورسم كراج اهاوز
  ىن ايركونصدعن ات دو ئيكماب,. درفت اىل شامت او هظفح تلىّسم كن امة داب ف

 اه

 | هزعلا

 آ



 ب ياا ب برو ويتم

 نمل ماد اسم جحا اجو عفان ئغعمرج نبا هامرو 2 نملحا تخل حالف اد
 ىفييلاركحدذ عئان نع ترّصع نبى سوم ئيرمنمابلثم كاهل جعرخ اد كترلع
 تم ةزما يااا بوعشت هانور كا كر لاي ثد ةرطع ئيوسوم إل تادف ةيامر
 ليم ءيفك ةظطللا هنهركدو:نالتخايلأ ةراثس امموو مل امورك ملو عفان
 م ةدهدّسم ا : دحوملاو ماللا تفب ىسارتويل ىف امالسلا ميلع ل اىليضالا كوّمل

 رده لحدبالوروشملا عمل عمصل ا نع نما يسد ذساربم رجلا ل عجب نا وهو ديبطتملا
 قحئمارحا نم لداالو ءلعبل يددرلا دع :ئئثس قبلي نه يده ت دلك وزُْص

 ةمارحاى لع مداقب تل علا لعج مب ال دمحاو ئفينح الا ذهو ديرلا_ا |
 ككل ذ ىب ّتلعلا سيل رباب منع روررجلا دككباجا ور قح لجبال دار بخاو ىدبللا
 ديدع يامر مل رل لدب و ىلع ةرملا لا دارو ببساامتاو يدبرلا قوس
 يدهلا وسب ايرداوحالا نع عو نمل حا يح نوك نم اع نب معلا
 هتدر هع عم غاب بملف يرهرعمناكم ركل ا ناش نجلا كك عئرل اهزءالس ثاكد ال

 لع يعلو دد مالسلا ع ناكامبل تاكو اعببجامرنم ل < قح لجل
 رم لرحالا هن ةد اصلا ل اشم جي ايلع مي اقبل لالمحإلا ةعرشس عرعلاب مارعالا ةدفب
 الرل لا نم ديلقسلاو ديسلتلا يسيل رل رخسفو و اىلع ماهي مهئرافو عزلاب
 ى ديا: ئح مارح ماودل دعتسمم ألا لوا نم هن نايل وااو ممدح م

 ءاناضبا فل ىملا بج ا ثيدحلا ادله اةلدواط ةديهرعشم دسإتلاىرلحي
 ميو 0 محام باو ىاسنلاو دؤاذ ىباادكو هلا :لسسمو يزائم لاو سادلقإو
 ميجس | نر د حا ذكوميا مكسيم 010-5 سابا يبا نيمدا انثدحملاق
 فم ن اسعد: صن يمحوتفم اا لاو مجلاب ةمجج ىلا ابربخا لاق جال نبا
 لاوةدحوملا ةذر :رعملاداضلا مطب ىابضلا نإ مرااداصلا ن ,وثونلا
 كدا مهزايسنال جوا ل دل ن'لنفاىلال اق سس اذ ٍفاهنف تق

 ىل اونو حز ناكرم همنا ىف تب ارد عمل الجر حس ا نا بيغ اذا ةكيدل تراب نب تلاسخ ملسم ءاورا# تملا نعىهني ناودو سيبيزلا بس مودا دبع اصر
 اقطاب وراق 3# را رعت بدلوا ديواسملا ل دهن جاده
 جلجرلال ىو صسرالملا 2 مّيداراه نس ابع نبا تن رعخاف زلنقتم قرمجو
 ىلعوشكررلا لاذ د تدب اواسقف اومدتيرذ لإ رعتبا ور يهو ةيسس بصن زوج ىإىرلتنلا يصيبنا دلدسس نه لاكن لد ضتمةرعو لهربم
 مف لاو لماذ صاصتخالا نما ره ل حبل حوالى بص أم دلال اق صاضتخالا
 ناببصنلا نوعه مشا اق دنع منا نيابعنب ابل اتفرد' فال
 ل (ىل (واولإب لعجاورد' ى الو سمالل اء ا وح مرج لاو علا كئ[ض الك و يدعم
 روحي راد ارجو بلهملا لاق ل ام نما يصمم ايريس ل بصنلاو تيلاحلاولع
 هع ملا مميجلع ضرغا مان مه اطما ها رهن ميدو ماعلا ىلعرجالا ننحا مل اعلل

 ئتملا مما لبق ااو هر بم مج ىو ليم ل عاب مظل بل ا ناسسحالا
 ماردشسا رمل عج يناليا تسلفف ماكل نب ةبعس لاق عيإسمملا راف
 ١ تدارلا ةروكدملاايورلال جالي ا اأبدورلا ةرجوبا كاقذ نكد بيسه نع
 ١ ىارلتلااّبب تاركا ةروكنملا ايبا ةدعس امل ىلغ صققيبل يا ماهتكا اني
 ١ ٌليزازه ىقف بلم انا نيتملا لاح :لببملا ل ولا ونهرسانل اع صقبل
 | انفط ىريرلا نلف نمالا كك دز عربببشل لم دقو د واد يبا هنعل الب تاع

 بيم لا يي



 انّياو ةوركاو اصل ابو فطمل ا ءاهن انو طق ىلبص اللواط اسف املذ يا تل أب
 محلا كروب مل كاد 51 ن اكس لا بع نبا نال ملكشملا يعد ملاو نسانعف او قاأسنلا
 دلك نم مالتسلا ميلعإ او دق ىف ةطيضمم !بابّسلا انسيلو هب املا نع لك د ىلحاماد
 ناب 0 ل تا و عع م حل د
 فرب نماتررظلا دعب ل وتلا موي ةبيلسع مالسلا مهلعأ ذا شد ىنمم فرع

 ياس و سس ' ا وي ا
 انصئاب و ةصامالا ؤاوط تسيب ابانئطف انئببج قلما: ىمرلاو همكم
 يل !انبم تدقف اود صو افلا ل جب ىاولاب دقو ىزيمشكللو اشم عة راو
 تاقاركى بلا ناعم عوفر ميلا ملوانمو س ابعئب اع ووتوم تدق حا
 نارجتدويزف مهلا بجسيب مسيئسسا مد ميافذ يا يردوا نيريسي كس أملا معلا
 زفرضحولالاقو منملك ايو عاام ايأعدقص صب دكنيحزنال عابمرحا اذا هج
 ؟فرمايا ةسالث مابصف يدرلا يا نمل نق ةيمعطال وهف كس مددت |
 . ا ماوحال الع ايركدت روج الو للحفلا لبق و مارحالا دعب هب لاجتششمالا ماباوت
 بجسر نال ,مرعمىدلتص بعسيو ايتو ىلع مدقتالف هين ب ةدابغايزال
 ماس موصب نا بحالاو نيمارحالا ئبورمتس ا 2: بلح وب الاقورطف جاحلا
 لاق ور مكالا دنع قيرشتلا ءايا مخل ا مود ىىجبالو هعساتو ءدماثو ةجياىد
 /اراش الث مايبصف لل اقد ٠كوهل اه دعب ةش الشي وا قيرشتملا مايا مدصت ةمكلاملا
 قبرشتلا ماياموص ئعىرش ا انلو مهدنع توابل تلد دو هنكوونيا لاو
 ' لهو ثراسماىلا عج اذا تس سو ان عملا تقو نم سيل اه دعب ام الو
 نئجبسو وتلوث نالملاع نم معى عضرغن ا ذاث عوبجرلل سابع با (يريسفن
 مهر عارفا بم اكو هيلا فصدنلف حرش مايا ةشالث ل ىتب فوبسم تعجل اذ

 يامن ةوملاف '”ىنببحي! بهدما د هو لامعالا نمييلع اليقمن اكامع
  اهيطونب مل ناواهب ماصولا ئممغارو دب كم نطقنولذ كوالا, ادلف اذاو ىته شلل
 ذ | ديلا ةد اصلا دقت اال ملطد جون اذاكر طلاب رم وص يوي الواهب رموص ري مل
 اهيزلضئاوهل ل اج دطوولا محر قح عزحاولف ل اشلابانلق ناو اهتقوىلع
 ملاح :نلجلاو ممل امد كت يإر مهرلع نم كوايتغب زج ةاشلل ف الخلا نم
 وصال ضن هو سابع نبا صربسفت ادنهر 24 وفتاه يار ثوب ثعذو
 نايبلل امهر ذ غرعلاو خا! عب م اعد تيكن ازوسم هزخإرهو لوا مطب ىننع
 ةيباشوتلا ثالث عقود اك ئعسدلا مضب ئسنلاو ىنجلالام ىاع ئبلسنلاىسضن امرش الاد
 عوسللا ناوسساب ىنبم امىلاو ىبعل امرت ساظف احا هطبطو ككستنن ةيدشت اهيررغو
 | ركزلاضلابو ةدابعلا سلا ن اكساب كسنلا نا هوحلا نع. هىلئت اع ثيل دتسم
 لافو لطفل انه كسن دكر ديالا كسانلاو ةدابعلا كشلاو حاودلا تش ار قزلاو
 ظ : د نكسنلاو لجو رعد قحبكو ةدابعلا نددئضبو ةدلكم كسلا سوماقلاو:

 آم عماد مل مايملف م نلا :[بسنلاو مدلا كسنلاوا الحد لا ةدايفسلو نيتمضبر
 كاف ثيهنورعلا بناتك دن ةرهلاو علنيب عمجلا يملا ىلانتئمددا ناذ بسم
 مدرما شبح ما سوو ميلاع مه [ناص هيعبب عموم ى حالا جلاب عت نمت

 عومرزاو جرم مصرح تو نضعد لون اكعنإ نعل سائلا متنا

 صال هف اوفا سوا زالاظ كرسور عاد وكر
 لأك



 مقالذا ةومياح يلا دمع عنج لاوأن سنع روكذملا مكملا يلا ةزاشنا ىذا لهورع سا ١لاذ

 تاجاو| يشعر صر سابع نب ال ! نيل قت ه دس عمال ىوعسم ا يرضاه ثاافالو
 احول امرلكا لاق دبرتجم اذ ! ىف اشيلا ندع ص سيل اصلا لق ناب اعف اشدلا

 يل ىنابع نبال تمثاف بدالا 6 م ا لشامام
 *”دتليالئحرلم برق وا سابع سا ق كاب دب دعب ده ياو مل ىقد ماك
 مارجلا ىوعسم ا رطاخ راها ناي ران درج لاذع شيال جادعالم دش 0
 ث شبعاو اهب .هنكاسم توكل دنع فلا تف اسمو عرجرملا نم ن اكئرم ىدهو

 لا رل قدالارم |ىمذ مارحلا ديعسم ا فرسركك د وم لك ال رهرحلا غرم تف انما |
 .| تيم عا الا هرج عام ةبعككى سفن وهف هزل دسم ا طشم كهجد لوذ
 ىنث اكيلاناوالمالا صن نع بيرقتلا 2رلقن شف ىونفلامبو تاهرملا نلاق ءكم
 بيرشفلا جارطاو لمنع دسيبملا لاخ د ىلا فدونمرحلا نعاهرابعان اب هدبا

 ىلاّمد مهلا ل اق هرضاحرل ل اّيد نيشسلا نم بيرملاىهتنا تيقاوملا ئالتخالارنم
 كمو دم ا زن ل اقو رذم :ميمق يارصلا عرطاح تن اكىلا ٍةلررلا نع مراكساو
 تإرثذ مداوعتمىا ابرق اذا كوط فدل هاو اهب ةبرتلا :كمل ها له سملو
 تام يصقلا ّءذ اسم تود ناكن مو مدا هاو لكم نع بعبجح عبئا لام ةعتشالو
 لاقو مارهبملانىرشللا هرول ملو ىكك اكت يد اوما نود نم نا لّتوو كمل ارواح
 . . | ب انك هر دوبا داز لا شبرول اراد ىلا جاره اوأيزنو د سو ثق اوملاوه ةرطنملا
 ٠ دلعفلاو دز ل إوشد تارولعم ب 7-1 3 ة-لوفوهو مثلا لا دعب ىتلا تيالا ونا

 دحاولا ةزهام ىلع ممجااة الط و لكلا ماقمصضعبلا تماا باب سد كادداو
 ءليخ ا يجئ اوذو دزمياح ىلإ ع سعلاو ان دنعل اثلملب ةجلا كو ءستن يا
 اشر لاا تقووا رمارحا تفو متقوبدارلاا تالا بو كتامدتع
 ةجناهد حيقب هن ةرعلا ركاصلام نائاقلطم كساد ا نم؟س يعمر سسكالاموا
 ركام لا نه ىف تمت نم هراتسسا ىتذ لاول لبو رن مارحالا يك ناو :نيينحولاو
 وب عاد مايا سال رعئصوا مد لمن ديل اع ايلاىاةش الخلا
 عو»_خعب يذلا نال موي فص برشا لاب ىرّملل ىسيلو ىدملا ئع زج نا عجبا ذا

 2 اا م راج مضيت احا 77117:
 "داليا حجر مد عار برش ا غن قرهللابرعوحا نم عدد نمض وق ومع دنلخ دبوكوبنح |

 سحارإمتذلا عيمتجد ا عتمل ا ن | ع ىنبموهو يرصبلا نييسح ا ل او ربو اهنم يشد
 ايكم نوكحيالاداو ةرعلام دوي نار دحاو »اعز خ ربهم غن د حا ةزوس دن امرحي
 العلا نسرّسحملا ىاعاجلاثقلاو اعدابتم نلي ملط مرقملا هده نم طرتم لتخا جبع
 ىرشسالاسيفكو ىدصمال سش عج وسفلا ن اراعشا ريو ىص اع اقوسفلاو
 ةاموكئارلاق يدعي 0! ب تسببالم ئداراسعادب اوفلل ةدابطاغلالا راسو
 ل[ نبحالو ءلخفلو ةبمبسس يل! نبا « اوياؤ سابع نبا ورش انك اما لابحلاو
 ب اهلشا هع عسب اي ميضفت يي كحاص امك
 دكم مم ج:رخ نم ى كسي و اسنءدو ضياحلولو يكف اىحو شع ل امشنعالا
 أبل | ىخرل] سفلارل سب الفم مارحالل ل ستغاو ميعننل اك بيرك ن اس نم متع اب مهرحاف
 | ةمدارعجلا,ديجنن من مرحا| ذا ام نال دك قداس لسغلاب ءْذ اظنلا لوصحل
 ىف | اشلاءاكح دقو اضيااهل لخادلا لالححلا ورعرخل الوادي رنالط | هاظم تيبجب,نلاو
 | لتس لسع لب جي ملاف او يذلا ماعم سس ى ريل ع رمد اىلص ملعذ نع مالا



 قنا نو ضياح لعمرو امج همازحاو مكن و آر يعد نيعلاى 5 ل !

 دبحووارمجتي همنعوا املا دقؤل لسغلا نع جولى ميل و لسن بم ادعو اىرمد
 0 + :كبامدجب مل نأد هدف هن ىتئايشملاك نما عصتق ا اماملعلو لوالا بردالاو ىرتن[ىضولا نود مماقس مىقد مهتلاد لسغلا بولطملا نال ديك سيلدوضولا وعر اصتقالا د اما ناد نسم هبت مشد اضوتننادإرا نايووشلا لاذ ورش او يوعبلا نعي فارلا اىح رياض قد لسع ىتكيالام
 لاو اءدبعلا نثدو دلاريثك سر جارنا نب بوقعب دلال اب ىتدح لاق .|ويسلاروهيميتلا مماقم عب الا ةخسو دلم اك ةرابهوهيذلا ىطولا لع هِيدابإ علاب ىف واىضولااضعا ناىلعارء بنش ىصولاو ]ضل ماعم كد
 ليعارسا ةيزتخقل !ذانشلا دب دشتو ماللا جانر ئوعلا مطب فيلا عنب ا انث دح
 سعم نبا لوم حتا نع ىف ايتخسلا بوب[. لاق رما تملتو مرن مهاربا نبلا
 هلم عنج وسم ىار عراف دا لذحد [ذا منع ملا صد نالنل نام عند ناكل ات
 ,ادب اس ع ار كجزن ذا ككذ دعب اهفئ انسب ا الصا اركورتب يدلل | نع نكسما
 كيرتنلاو أر بوجمرارمضب فوطر د الو كم ببي عضوم وار دج, مسااطلا سكب فرط دب تميبرل لل قلا ى بابساذل هذال دولا موهةرمعلا عرى مر
 رورصب مل نمو ركب لعجو ن اكسو داو مسسا لعج رؤرص نم سرماهلا زنا كر مدخبو
 درط نم اي ناب مقبرطب ن اكاد الع لوتجومتو مب لاستنعالا بارهجس ا ميو ري [مسحل حبصلا ىوط ى دن يا ءب كصي ىشن رف وم,لعجو زئقبو ةدلب عج
 !وعتلاارل نيس حقول و ىرطلا لاى تئاسملا ككيبى نك م ل اسست ظالا وقلي دم ا
 ناك ارفعي لا مزج مد ىغردالا لاو دعبي مل اكسو ادشفا اهدلاستغالاو
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 2 نات سو دلعر مز [صوخلا ن!ث دحر زعرد نضر مع نبا
 ١ةرتثدالاو اىوطيدد لاستغالار توسل و ىردلتلا نع ىاسمالا نم
 با اذه نم متداب اقلعم قجس ثيدحلا! :صو ئحارلا عضوموهو طعن
 ةخملوخد باب سا كة _رعساب َلسِسلا ليس لالهالا
 سو رميلعس (لصىنلا تابىا ليدى اولاب اليل تقولاور د ار إليادااداهن
 قجمايكرمدعبو يصلاو اررقذ ]وج واررضب ىو د' يب الو ءاطلار سكب يول ىدب
 , | تيبجلايار]عفيرنعردلا صمغ! ناكو اراه هكملخد مشد مبصا مثم
 هزنلا بابل قالوصوم قجسم دق اهدردابإاتلامر 2 هرخاملا تابرآوق طشسد
 (نئدج لاق دهر وهو دسم اني ه حلاهذ لوةأيغرخا دنس رئاسم د

 | دلئالاب يأ دحلان يرعلا غلا مكب هدل | ديبع نع ناطقل ادعس نب ىد

 ماسوريل عردد|ىدضونلا كابل أ5 هزعرملاى نكرر خزن نعرعانبا فوم عاف از
 ' | ىم راسم ةايعرص عقول ن رهاطو مه امار اهنا كم لخد حد عصاح كوط ىدن
 لستتعلو ميصي قحكوط ىدن تابالا انكم مدقد الد اك هظفلو عتانئع بويا قيرط
 .| ةةالفلا ىدسلا باتا هاوراركدنإ ىملا ةرقداليلابلخد مهد ا اد :[م لذ دب مشد
 ةءامرلارعش د نامركلا لوق كلام يخالف ذيرنيحو اهربغ كالرإ ماوخد ماعبالو
 اثي دجركيت مل وراهنلاولبللا د: كم وخد ةجرتلا رك د ممملا وك ءاميبجت
 تودع تلا يعاو للا ارخناتلؤخسلا نلزسين التل هراكن الي لديب
 تلمس كوط اذ نى عين نا ىس راهم اول جلا ناو دوصقمر نع ! نيب, نادار أ
 اماه داجالبازاجاذادالبل لوحدل ان اوجولع لدف مف ثاابو ئريشع لخد دقو

 دنع



 ما 'اىبب مضعب رهو لضخ اماهنلابساواعكالا ن اوساه] مود والا يرطب

 ئااليلاولخداؤ كس نالأك اطعىعر >) وصمم ند ديوس ف يروراأ و ةمعو

 ىهتناسانلا ل بالنا اولخ ندا بحاك اماما ثاكوا لس ميلعرسد ل صرنا ل ويرأ
 ذيل هةتوسيبلا نمركذ اف يا لع غب رز عرمرم عزنا تاكو مب اودئفنيل يا
 ٍ ل اة ردنسسلاب وة كم ل خدب نبانم نيوئثلاب هع ع أب

 ن :نعمدارم الاه ف دح- لاق كوكا مازحا ننملا نب ميهاربا ب دح
 د مك وا ب و

 مادلل كلام بيازنغ ونرش ١ لرالداطوملا نوه سيل قذلا ءنلاق مامالا كن اماضيا /
 مملادبعريلعرزنم اب م هاربا حبات دقو ىسبععب نعمتياور سال م يلعن ذ امو

 ريل ا لوسرعر لاق مشعره ا نصر عبب نعزو نيا يوم عذ ان نع كمربل ارطعج نب(

 ىب اذيو لعمال اهنملرنن ىلا ايلعلا ءرينشلا نم ةكمل دب مستو ريل عرس الس
 كسكلا ةانثملادب دش موناكو ةشلغم اعتب تييشلاو بصخما تنعدكل

 اهبارسف ىقترملا ةبعص تناك تيينشلا هذهو يف ثيلاع ٌسيرطو ا ل بج: ّصمهلك

 ةب اريام و ةشع ىىدحا روس ارردم ل رس مثس يدرب فكلما دبع مد تبوأعم

 2 "ب ةياغ اعد نش علادو دحو يبول صم ن اطلس نيرو :اهلكتلليرسمشم عضوم
 بايلا انها ثاكف 0 كساس نك ايو وام لمس اياكم لاكش 006,7 ب:

 د دا دوباو قرالا نع نيجان ب قيرط نمل عامسالادانعباسلا تلا قايلع ١
 ن وئعملاو دم قديش عب نعم نعلم لإ جحابب ردلا هع برط ظ

 العلا سصنجم ناعيرطل 0 ليرضتل دبعل اك >انم بايالاو تبرط نم ابه نلا
 مالسلاو" ءالصنأ ميلع عيب ل الو ميلابهذب ىدلاد اكملل ميس أين لوحدلاب

 باعت اكممبلا ىوقن ساما سق ديفا لعجاذ لاق هيه ١

 0 ا راسا هروب ب بدل ؛اءيه ىامهسمل ارل اق سابع
 طقس ؛بصبلا نهربس نبد نسم انثدح لات سل ابو و ذكم

 ناطتعلا نديعس نب يكانت حلاق يرحبلا دهم نياردا يلائبامر

 "اال هثرع نب مصاشارب صطح نيرحع نبا رغصم نيعلا مضب معلا نبيع نوع
 ريل (لصءملا ل ىسر نا هنيعرس اوظر عاب | نسعد نبا كوم عف ان نع
 ان |ىنمادودم*لمملالارلاو ناحنلا خفد ذك نم ءلملحد ميلع
 ٌترماعلا ّعقبلا ةدارارع ىانصيالديبعوب١لاقو عضوملا ةدابدا يلع
 همجي ذاق ةدضوملا خقح ايميل اب ىلا ايلعملا ةينتلا نم سياكل
 هزهو ىلع الا ثبات نيعلا ضب ايلعلاو ىصشلا قات د يف عساو ليسم
 ظغبلب جيو يؤم غرفم لامه ه ءمرملا و أحلا تب ودلال اأهسم لرش بْتْلا

 0 الا مس م جرخو رد يل الو عراضملا ْآ
 درس وملاعب ناك ِي يراجلاملاببعولا لاق ناحبعف ليج ةحأن نه

 ريشوو هامسمروس | قد اطق ي ارمس اكءاجي يا ماكحالاى فو د دسمان
 لاقفّعبْم ىد نيعم نرب) نعله دج هسفلب هاياءقيشىتبئلوملاى كب | .

 لب. | دهلاوجرلا تان: مامالا تكيعمنبب حي تحمس ايزاولادبابعجلا لاقط
 قف رثك ااددنس نال لدّوب نآطتلا ديعس ىح تعمس لى
 0 دنعوا يدع تن ىىدكياب | رو سد تركو لف
 ' دنعامّمسو قوما كدب أبزبو لي سلا عي انع مم اذهو د دسم
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 بمحلا انثدح لاق مو انه ىلا لاّيدررملادبعوب ال مرد أ دنع

 يل اد كصبلا نسزرلا بعز زعلا ىتنتحلا نبا لمحو ىكملا سيد زملا ةيبردلا نبعركمىفا
 . .[ماو عا يبزنلا نب ةورع هيلا نعبر نسم اشم ئعذ نبع نب نابهس ا يربخا

 نم رمخد كلم لا ءابح ماسو ميللعربناىفص يبلانا اهتعرس ا ىصر شيب اعم
 .[اراع هس جرو اهالعا نم ابرلخد كولا ورد' يودالو بصنلا يرش اهالعا
 سمو نة نجاد  ديمحلا ع يزاذلا ءاضي ا فلوملا مبجزحا ثيدجلا ذه د

 [هلرحلاق بو ه ياضلاو» يدمرسلاو دوادجابم عيلانب اوامهمش ان نع باى
 ةاممملا نوكسو عملا نيعلا حمد نالبغ نيد يح ىث دهرد والو عمجلاب
 اساوزاانتدحل اق فرو اد دن اس يحلو ثاليع نار د ىب الط قسى ةركشلا
 ىعد ٍةسيباع نع هيبا نعرض لا نب ةورعنب ما هاني دح لاق ب ئبد ارح

 ل ةئلاب ارك ٌّئيِنُح نم ملا ماع خد ءاسو ءيلعردن[! وبلا نا اههتعرملا
 | افالخامر روي شلاعانونمابوصقم ضلاب كك ينس نمل جنو نبوشلاو
 فااثل انا يرغكالا مالك مي ىذلان اى يجولا جرقس عىخارلا عئوامل
 اهئباتكن اب يدوملا هرم فلال ا اهوتك منا ميل عل ديو لافاضي ا دملاب
 سعرئلاو فاعلا محب لو الا ىطايم ىلا ظفاحلاطسمو دمل اعل سالف الأب
 . | يؤوب طوبطموه ١ نلهلاقو دما عم نيبونشلاو ف اكلا جان طين اًملاو تونم
 ١ اذ اطلعزبا يووم الود هدبوبو عوام الخ علان اروْساؤ عضوملا اذه
 ثسلو مرملا يلا عناخلا تيرط 2 ىزف ايلادب دشنت: ناكلا مضن يدكاناو
 | بلادنا دي اجئلتاو يبت يلد نذل هميم

 | يدكو ملم دلم ابو مملع رهن [ىلصينبلا لخدو ثكمىلعاب لبجو |تاجرع مسا
 | هكرافس ل بج كرمكو دهرع بر هزحا لببجو ا مالاسلا ميطع نص جزخو اريل ليج
 ٠ | اذهو كوزحاتن اطلغو فاطلا ةينث تنك: صوقنم ىدكو نجلا قيرطوبع
 فمه لش نسا نآمولاعا نمالوو ئبث الث سرد كا عمم اوملتخاو لببضتفلا
 هنا مقياسلا تيب داحالا و ةكمالعا نم جرح مالسلا ميل ع رنا مموبغم نا تنرج نم

 تاكتدلاماع2ج.درخلاو لىحدلا لعل لاقف امرك بج اجاو اراغسا نم جرخ
 كنب الو ادك ناك] 3 ١ ذه ايراغسا ىم جيرملا ناهذ 2( ىلاماف اهالعا نم اج الك

 اظفلو لخدب ىلع ّلمملعا نم نإ لاقي نا مجود أ رمذب تاخلا ثاكئااماد ف اكلا
 متل م عريب صييضخلايلا حانيعالف امرثيب ةءدقم لاح يدك نم عزخو فلك

 00 ا ظ
 سها يزل اى ىيطتلا نم مدام ىتخجال هركد يذلا نياثلا ميجوتلاو تذل امايور
 اسوا ّيب اور ايوا وم! نك يدر ! مد ارمجر ىج جل ضفلا جا ظف احن امل انام
 (نودنمر زد مهولان اوةكموعا سانذكنم لغد غرب هايرامباوصلانإو

 'دك نمل خد رد |روررشملا باوصلا اع تماس ىلإ نعد امر دمحا نالتماساىلا
 لضدزيا دود ىلإ ب امد ون عثو مبا صّعلاو مطلاب يدك محجرخو دم او ٍئْيْفب
 ثالمكدجا انثد حلاة ربو صقلاب ىافدك نمعئرما د: لخدو شل ماع
 نع ثلسلا ني عوبا لاقى 2 لباوا كانكيصم ا ىرتستلا سبع اره ندي
 ةرنم ارددا دبعىب | لاق !ادكو اكرم ا اص نيررحا اهركع ضاوملا يوه م ربركلا
 بهو نئا انت د حل اق ايسر نع حرج مك فطوم ا إل بهو نبا ىح) نب ارض ىسلو

 نب مانعه نع ىصملا ثرملا نبا ئيعلا تند ثرهعانر حلا لا يرصملارعل دبع
 و

 ةورع



 د

 انسالا و: صلع ثيونتلاو
 ١

 لات و نيونشلا عيرصتملاو ناكلا طب ىدك دينش ىلا اكتةولادرذ
 خئلاب ا بصالل ميش اك عي اصملاى'هازعو حيجاعقلاو مضل ابداع بظئاملا
 ةردغلاو | تن اذ نلت م يع صرصملاو ءدلاب ىدح سلا ضجنونو عرخل دملاو
 . | ناكربح بصنلاب اهنردان اكو لتعم لوصاو يبن ىبلا عزد كوابلعلا
 لاو, لع هرعمسبالراذتعا مل نه ىلا بتبنضلا بردا يا برواس ضعت ىو
 دملاو تفلاب هك صلخدب ناك اسمو ءبلعردد صرب ا ثيدح اع ور در الم غلا
 لوحرلا ةاورثجب يوسي ناكل لذ محمل الب سبل ككذ نا يارد الفل اخو
 وب هيب اودع يوني بح | ارزوكل يزحلا نص لوخدلا نمو
 لاثصمل اجلا ب اهولا دبع عين مهن ا نبع انت د حلاق ربو همكن اعئاوءاضبا
 ٍقىكلا ليعامسا نجا ةروسململ ادينى ىنعلا”هانشملاو ةلمرملاءاحلاب حد احانت دح

 كم ملسو ميلعر» ل صونلا خد ةمرع هيب انعم شره نعالبب هم انكس |
 ذالك ا ديايرناكلا ةء وعن اكو كم ىلعا نم ادك ئم تدل ماع

 | دكنم ةررعلوحدرذكاد بوؤملا لات باشلاوكدالا» نائتلاودملاف |[
 ظفار لوو نيود ع ئمصقلاو مطلاب يدك نم تةولادرد يوبالو ىرتنا
 جنلا هلرلاق اكثيرحلا اذه و هبرنميلا امهبرش ا اكو عبمجا ى ذك ارجع نبا
 اريشم نيدولا يراعلادروداو ةورعنب ماشيه نعرلابراو رلصو 2ئلدتخا
 نبوهو لغد اهرإصو يذلا نال صولا دب اهر ون جده اللاسيرالا باهر ذال١
 اًمبرط فلولا دبما ١: نيرو كنلمل ااًماحوارعوعب ناتنفت ىباندشو ةنيبع
 كمان رحمملا تاكا ذمهلو !قباسلا ددسلاب لافت ةرورع] يساإرم نمرخا
 لاكىل اخ نب اءاهل أنو ىاىلا مج ببيهو اثدحل اذ يدم ال يعامس اننا
 :كم سو ميلعسا لص يبل ا لهن لاق رنا ةهرعم يب انع ماشسم ًادَخ
 ابارك نمي ا اير حبب د ىرع ناكوانولم دملاو فلاب ااكنم تفل ارجاع,

 ىكيصاللو ةيتع ةانكف ةحوتفتق هالو غىسحمد اكن امريكوذلاب يىدكو
 ضكاو ثالكلا لاوحالا 2 ةردّملا ناكورملاب ببرعا نم تغب إ عيل اب اهالك

 ناو لن نيام ىنع يب زل! ث اكرخ بص اي شك ناكر 2 يلالو عيداب ['
 مضاد يال نبولشل اودملاو تفلاب ادكنيلخ ب ناكاب رتكاو سل ا ضل
 عبسجل ىذكارزار بان احلال اق نونبر ع نمرصملاو مضلاب يدح
 ىلص ملوحد نا جرالاو ادك نم لدبداذ ابن بارع مل رنم ىلا اههيرما
 ىس امكلانصَق ناك اراذسا نم مجورحو :جكموعا م ولاسبو يلع ا
 مرسل ام هولري رجب مما قرط نم َى ال اف دئنبسح و لخا دلكل رسم نوكيف ديكمب
 دركربا ميشال اذ ام عوسج اد تضمرلا 2نيروملا روحك امانضو اهنم ل خ يبل
 ايرنم لص لعرب وص ملحد ناد ئكضملل طيب ىم ا قبررط اس ى الأب ٍةيصببصخخ ب اصال!ئع مد املا وكحو |دصت اهيلا جررع مسيو ميل عمد اا صرنا ىايووجلا



 | اف يونتلاو دلاو تلا, يدحما يراههلارسن ا دبعىبا لك اقافثا ناو

 مس, اةسسلل لوصلا انه تبث انك ناعضوم هكربب :ئعش ثبو يونتلاورصقلاو
 5 حسا لا اب ىنحال الاى ةياؤرب تح هت ايس هايضيلونيلا لد ادهد نيل

 لاح نّسحإُز ءاهيلادوعلا ادق درا زس لاقد ريدا اهد از ةكم لصف ثايب
 ١ ى يا قب اسو عافطعرلاب ىلا م وو ببكلا ياه اينب ىفد رمركو مدع

 يجاروهبابسات نمسانلا>ءاخم ءئىكلا تيب ا انلعحذازم اه مة وررسفت ناب
 ربو ماعلك هوب اي اداعمو اعجرم تيدا انلعخ ىإ مملا!ىعجراخا عضوملا

 اأن اجلازخاىيالو اهلوح نمّبا فد عضوم و! اكطو ملم وصد الف مبا
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 وم ولا مه لبا ماقم ىاصم مج ربا ماقس ئماو دخت او مابه ام ببكي لا ثا نع. يلا

 1 والا لاقرع نا هددمو | شاقمو مالا يسملاو ضر ءثبو هلم

 ىلع طعوهو هرحا ىلا اه دخل اون ل زئاذ هنختث الفال اق مث لات مهاسا 03

 انقو ياانلقير نوم ىااو دحام ميبااعب دون يا ةباثمىعمولعو !ىيئاوركذا

 ارإلا اندبرعو فافثالاب باب كساللم الاواعدمو | ةالص عصومرنماو هنت
 يبربواب يدعى حولا نعقىهوزرمط ناب يابن اررط نا امهايرما لبعاهساو
 اورل وح ئمعتاطلل ا"اصلخاوبب قسليالامو ساخالاىناث_ىالا ئم وأ ةارهط

 او ئيلصملا ها دبحاسو عككم عمجدربسلا عكرلاو ريو ئيعلعملاوا هدنع نيمقملا

 م !(لاق داو نضيضلا و2 كم اف الخ تسيبلا لح ادوفنلاو ولا ةالصن اوج,لعرب
 ةسيضارة شبع كلاش مومكنما١ذ انما ا:انلت تامذاما كتنا | ذه لعجاتخأ
 هاو ةعترسا بابّساو تا ثمل م لها قزراو ميان ليل كوتكمله اانادا

 !نيرالا عضومنمفئاطلا علتق |ىقحرهال سلال عل -نبجول اق, ثحن ناب

 لوا جاع هس + ننا تب طورت لاذ نيالا ١ ديل حرعللا ةيخ إب
 ىِشو قما مغ ئطعر ك نمو لاق ضسصنتدا ضعبلا ليليغل 0 ب

 لاكلاو نموا معب كوي” د ماع قريرلا ناد | جسسردد بش ىلا هدرا مالك نم

 هلت لق رىكماخ اذ طرشملا ئعم نمضن | دعيصو | نبدا كره دقتلاو ةمد امال امال

 ملباقت بس عركك تىلا ]بمس م ملعاو زكاو ىدضملاهيصئالئلقو

 لكذلت باؤسلا لد ارد لبو رد هاند ىلا لسور 1 ملح كلب

 1 ايارانلابانعىلاو دم امش هيلع فطع

 ح2

 بائعل ا ث!سصللا سسسب و ء

 000 انام فريد او منلاب ض ادصخلا نيف

 0 0 ا ع ربا ليحاس يهم ناهينا ماظو اهيلع
 اطير ىلا اميه د ناك يمساو ثبملا ناكر اناكم ارم

 ا ملعلا ادياعمل عيمسلا تنا كنا ثيبلا انا

 ظ ةم .اانعبرذ مسارب هابل تييباهسم نيملعكل

 اسمعي نب ااهاماال ليضمن اصح د ا ا حمل يس
 يكل لاّضالاو صالحا لعن اهننالاىضتت بها 0

 جيس نادلا جبال خامسا الل لج ككل و ضد اهنئاشاتاب امرئاف سارع

 سراج مل نكذل د هرعد] رجب ئيعم فلر نمىماقلا لاق راو ىضاقلا

 هيدت اىاانض ى ههتلاو ب صبا بلد ئم تن اماد انصب نابح ب الاكو

 صاظ



 : " 1111111-00 "ا

 :آان للا دبور نم تناك اودحإو لاين عتملانم علمه اب لوفس بال هاظإ
 ىسيلو ةثالئ ىلا تدع لاقل !غرهاهبإع ثلطد اذاذ نينش اىلا يدعتن ايا ظ

 فرط نزلا ار عج سو حلا مبهر ئم ايزرا نتنعي نا بحزم نان !/ ١ انه
 0 حمو دبس اورجم هج حماد ْ

 ا د سويلم 9 1 نيشثلاىلا تدع لقا غش تاهوا كل .دحامولا يدعسو دبس :

 هبا همزاماوصلا ئرب ربح أو لا اىدبسمد ثميلاب فاوطلا هاراخ 0 ليزرببنانإ تيما نم مههاربا عر الاتزلبم ينانعديح سبع وروأ ٠
 عم انهاهلامف اعجب قاوغن تادرع ثيمس مشن يئن لاذ فرعا لاقف ةقرع
 تاييصح عمس لبو بح ننحاف ناطيشملا مهل نرش ىمرب ىلا مد ءالصلاسسانلا

 حرجا قلوملا ويش دحاوه ليببلا مص اعىبا انت دحلااةىنعجلاي ىنسملا

 يللا سلع ..-
 صل بيا حالا

 فرع نيد ردلا نبع كيب دهح غرم ةىسل ال دالد 2 قمل اهاقز السلا ميلع مدا
 اده الا وا ناو رنا منهو سبا نبا تال نص اوفر مش اعلا



 ئرلا يملا دبعاب مد مهب قفا قيبطل اهضرع صو اهلوط ساوصقنو يرضع

 ' ١ | رييرلا نيازيصوح ىيحاهجب اصا ىلا قيبنجملا ةرابه نمريعككن يهون ريبسدو |
 | اهمدهاو ديواعم ب دبر ةدن اعمل عريمملا نم نيكسسو عيرارزس لباوا كدكمي

 ماثيو يكسو عباد رسل خالا ىداج فصشنم تمبسلا مهنرضالا تؤلب يح ظ

 تيب ادب اهل لجح جلا 2 شييرف اهنم دمج خا ام اش لخداو مضارب ادعاوهىلع
 لمخو دو دسملاااهل لجأ ومي انتحال ونال دوح ئملااهبأب مره دحا ضر الاب نيقصال

 هراد يك نيك سو ى سطح يلسم هاهم عرشو دحاو قصو ه مياعد ثالن اهم

 | :يلاومجلاننوكسجلا تهج نم ينلار ا دجلل هىابر ناحو جالا ابد نشد احل [ رسما
 ةعدز هر ىرشلا بابل كربتع :كعامو ىااملا كورا دنعدو دسم ا يبنلئلا
 ليساورربورلا نبا ابي ىلع عوكلا اب ةييقب كرو قر رالا هركذ امل عرس عرذا
 . | بزل ئنارل عن امىلحم دعب نا هدبحو يب اوا ديفا داما دق و نالا جاهلا اند
 قدنانلو :كئذ كولما نول مر صب ناىقشحا لاق و ككذ 2 كلام «دتس انف
 ب ابلاو باقل لالا ثالاىلا حا اهحدصا مر ينغت مشرع الو اهلا ئمدحال
 ظ مل سو ىنقسل ىو عع +إا خي اذان يذلا رارخحلا 2 جسرتل عقر ذكو مثبتعو

 ملاقاهف لكلا بمع نب دبل ولما خراب ايسرد سل واو ماجرلا اهم د دحو مطسلا
 نوكب نا حم كنكك شيرت ابد كر دب مل ارب اح ثال لسرم تدرج انهو عرج ب |
 جود ددو مدا يدلا نم نصح نممو سا يجي عيب

 لبا تلاسّل اق سيهنررل | ىلإ وع ةعيهل بل تئرط عم لي الحلا هن ع شن وب او ار رطل ١

 رتوكلا تمدههن |اليرل | ماسو يلع اىلصوتملا كربخا لاقذث ايرغ ل جملا جرد له
 ماللإيلإ عت اولس نبزيررعلا دبع,ىب اتى و فيض تئببهل نبا نكت ثيب ىحلا
 ]باهل لذ سابعلا مب اصلا نم ءرطنح ىقذ الاواطو عت ث اكثاذ معن ىلا ةركد
 | سابكومل ميلعردلا ىلصوتلا به دمار قامل باوبحو عتذلاوللاق منعزل مح

 لصجااسبو ردلاع من كص تشن سابعلا لاك انمهيض انع ىلع :زاجلا ن القش ه مع
 | كات كل هالسلا مبلغ عفف ةراهلا ل حولاعرب يودتل يا كتبق ىلع كرانا

 ياداو ةجونفملا تلمملأ الاد يملاو ةلمهملاءاطنا و ىاولادتضر*[(لا كو كب
 لغيدراصإلا قدماد,اسلالا اتعفت_اوانص عش يا « أني عافلاب عيبطفرو

 ا> تعلم ن اكملتسو ريل عرمل ل صونملا نايل عليل دينو َسْيلل نبا لاق قوف ىلإ

 نضال ىلا ظ وقس نال ةروعلا ز سك ةظوطدع ترقد ىلا عورفلاب ةثعملا لب
 هسا هدىرتنا :لماعللا لت ءبتسلا مدع نم جيشه زر !(ط وصس شع
 هسيإ يعش ابع نبا نع صراع نع برح نب كتاؤس نع هيلا ليالدلاؤام
 تكن ةراهيلا نولَقْس نيلخر نيلجر ث درثرا :رعكلا ىشييزف تدبامل لاق
  اذادةراجلا اهيلع لع انبكان مل عارعضتف ارنا نحاث نق حلا ناو انا
 | ضحاكبوهو تيوس عصذا ىماماوها هيه ان ,زااشسإ سانا نماتؤدد
 لاق انايرفوشساناتيف لا كناشام ىحا نبال تليد اهسلالاوصسب

 أنس مهنايلغ عم نال ارطلل بيب نهعلا هنو وبن إم لذا ح عدكم

 كات مه ةديدشم دكت مكل ىسككذاايراقتن ةرايجل اند انيعالعانرز  انحح دم
 تابعلا رض طقس ار فارغ عي وايهسلا دنعو كرانا كبلعد دش ١

 كيلعد ككسلا انا امسلائم يدؤدرر | هحاذ اكن ىعءلاسود ةشفن ىلا |

 هانتسان ا موف هراز ( ميلع دشند لن ىلملا ها ةياور زو ناب كايا |



 0000 كتخكحخكك وخل

 ١ ١ | هلل براس امعلارهعل مالسلا يلع 2 مدقدنم عرش ىلا !دنتسم نآب مل

 . | هذه اذ هاطعاد اطعالا ايرمزالئ م ةادالا نال فدان ا ئطعاوأ ارنوكسو

 اهد

 ريلا

 مدع ل لع مدعل اب هىبرلا ليا عد نمو ههقف نيمعثب اراد ىذلا | ذهو لالا
 ثاداحا 2 اضبلا فلولا دجاج ا ثيىحلا ذه تدبلا نم اميز ام دجن مالتسس ا
 كات مات سفتلا كو ماعلا 2 مش ياسا جأ د مام ريسفتلا بو ايبنالا
 داصد حالا نكس و ةزمرل اهئان» ساوحالاى انثدحل او د دسم اّندح
 وسام دحلاقىعجلا ماس هب مالسس ءاكاس ناو امراجب نيتلم
 | نما نا ةثانو تحوتن تلم ئبعت دةنكاس ءيهمن هحوكفم عماد
 | قطر باع نع ة داب نلا نم جدري دوس لا نع بفذد الا كرجل اضعشنلا
 “بملأ :رما نللو مذ مب كبر ا دبا نعى لمتسملاز عر ديالو تلمممملالادلا داسو مج | عضم دعلا وعر سيوزمدلع رس [حصومملا تلاس تلاق اهنبعردلا
  لوصا مرضا تموضريعا مالسلاو ةالصلا ميلع لا ماهعتسسالا غزيهب يش



 ىور وو سابع ب ىتفد ناك كك فدو تيبلا نسل كرجلا نا ضاظو هطباح
 جلا تاخد الس يبهنلا نب ١ميلوام تيبل نم ثبلوول لاق هل الع ف]لا دبع
 0 ببكي هودص» : تريلا ء
 نع هاورىنلان امور نب دبزت لوق انه ةشيي اع ثي دحل يد لا قنرطلا
 نعم ةدابر مصاهىحكوا :رذا ممس ؟م فم ذاح نبل هارا ردا ةمركع
 روسو رردعردل ل صرت !لوسرت يتلق ةشياع ثلاو جباوفل ادب
 داصل اديدّستب بصق اسئردرق كموق نايل اك تيل 2 هىلنح نيرمل ممل مف
 أوعسنتءى ا :قفنل مهل نمرمضم انين طن ترصقر د ىبالو ةحوتفم ا
 هوحذا ىلا بطلا ةئفنلا نا يرابلا اف ه2لاقو مهدي ثاد'ئلمل رم امتال
 ابانا ةريسلا و: ناويسان !هركذأم ركضوبد قنرالا ممزجاركلىكنل
 اينطالا يسكن مرد |ولظ لذ الشيب رق لاقرمور ذم نس نارع ند دياع نب بهو
 | | هلاك ىقتناسانلا نميحا تءاظمالو ابر ببكالو يعن مرسررقاولخذنالو

 | حل هف/السلا شع لاق اعفئرم باب ناشي ايف تلك هكيباع |
 2 | ت اوف قم داث ا واسم نم اىلُح ديل تيباعل باطخلا تال امه ناكلا
 | | اوهمدلحيبنادلا ناكأذائيح تتر نوع دب ارراغ دب نا دار اوه اذ !لجرلا
 أ | رتدهوررع خرب ةرجه اجلا وه ده عويوشلاب كب دح كموق ناالورطتقسم
 ىم لولا ئربسسوا دم ريل هابج قريشا نعدد ل /ى ةبلعاذلا لع
 افرع نع ة دابع قلررط نم ز ا وع ف, الدرفله رع ثيب دج دوسالا قلررط
 ١) | فاررجلال هدانا مريولقركست نان انحاذ كرشبب درع ثير دح يباع نع
 َ تلونغل ياو نخم الود باوهو فبمجملا ة:موجلا لاخدامهبوأق راك !ىاخا
 انن نا ظافلب صوخالا ىلإ نغمىوصتم نب ديعس نع ملسمةلمردمو كذا

 "| تابيكس قدرط نم لبعاىساللىالول ب اوح ثببلاو:ل هدانا ترطنل مهبولق
 0 نوكيالذ ضرالاب مباب قصلا ناو تلخداذ ترختل هظفلو تعشاوع
 | دساوالصل انيلع ارشح ىتل اخرفشلا نا مهب اياع نعلاطد نبال قنداعئّترم
 | | ةجامالاف اسم ميجحا ثيبرحلا انهو مهنودزلاب دار ؤنال ىلا هوبسنب نا
 1 ماريعقل ةدجوملامث 0 1 وي يو وكب نم

 ةماسانلا امن دحل اق: دوسدالا غبر اع ىلو نموهو ميل ع بلغ كوكا ىشدرقلا
 ١" | فكرشتاع نع ماوعلا: بمجرثلا نب ةررع هيب ائع ماشه نعئماسانب دا
 "| قاشلاوةيواعمقيرطوم لسم هامرا دكر ج تبل م فلاونا ظفاحلا لاق أههنع
 ديحاوررسمنبو ع يصلكم قيرط نم دوادىب اون اجا سس ند 5 دبع قرط نم
 ماسه اورق نعم نب مسالا مهفلاخى ماشهئؤع دلت نبل مداد ببغ نع

 امباورو زلاوعولا مجزحا هشيداع عريب للا عيبرملا دبع محا نعرسا نع
 00000 ا اع اور ص اودولا» عااتمابلا
 كيرط نميز اوعي الا زكو منع نامور نب دبش دي اور نمرود إلا تيرطدلا 2
 ث ا ل5<فزطظطسإئ رغبة ميداع نع ةرورعنع اره الكرمنلا ياو :داتد
 عقدا اهنعرّت اهرولع دءازأيئسرزم «شيداع نعم يخا نعلج ورع نولي

 ثا اق ىرتن !ملاعلا ب امك ةرحرتم مردود اهم يدوزلا ني ارعم دير ميد

 لايلاو الاخ ردكلا/ ت0 رمل ل ميقا
 هارب |ساساىلع متبل مث ثينلاتمةبرل ضلآلا جنك شلثملا د نيتلمرلا

 ميلع



 ' رنكاس ماللاذ مكتمل 5 /تاعجو هلق تبنبل مارق ىلع فوم فطع مخضرم اع
 ظ ىيقميلاادكاسم ثولج قدياشلا وكس مالا شي يسن انناك متل 2س لاقو
 ١ افوطعم تكاعجو نول لعنلل تمزناللا ثنث انلادات اهنا تكاساثلاو ثنوم
 اذهو ىهتن اء الإ ضع ماللان اكساب يقمو لاق هع وهو تمصخشس اىلع
 دج ماللا نوكمإد اغاح ىل اًددرعت اشم نا انبدزو كاب امرها ظل اىجرنحالا
 اسم نيترعملا يالا دءاخلابر مناخ نيد تيد اعمىبا ل5 اف هخام هيعمل انلا
 :فلخ نمابإب عت اقلط ةرورعاس اوهرا ناد بح ىكاضلاو اسم ءلصو
 فتاوي ا ملع ىتسكمزلا لاق ا يزف ىلا جوج ريمض لا ال سنو ريلعرملا ىلصونلاوهر ماكددملايمجإلا!دتسم تاحج نوكف عبر سنتلا | ذه عوهو
 ا.ه رع ورسم ند لع تاررط نم ث اوكولارذبج [يكم اره لوو نمروكذملا
 هحرخافسيقمل | !ذه ىاسنلاو ءاسمم اي اور غن ع قي ماى بابل فلل الاد

 حغم يمعكإ كايد اني دل اق هنسلابو تلخورخاآباب عن افلح اهل لوح, طفل عربستلا حرداو ةماسا ىلا نع بيبركى ا نع هزخ نبا
 تغلالأدجبو تيكتكلا ىبفكو ةدجوملا اني تايبو ميم ادوكسو نيحلا
 صدي لبا دث .ح عبي امو ترتسعو نتن نيس ةروتملا كراغل ١ نى
 تردتح امسردببب ةروستكملا ؛ارلاو ةحوشعملا مجلي روحو ىانلاو تلمهملاا جلاب عناح ت_ريرحاشت دج لاؤ رج سمو: عب وبار مزح اه تراه نباوض :دايزلا
 نلالا دجرو يملا غو ىاولا وكس عيه منن اي ور نب يبني انت دحلاق
 تنزل نب ةورع عرج للا لا يبو موه ةداب زل نم دعزبد يوصمسع ند
 هنع ثوراه نب ديزي باددا نم افحلا هامور ذك جنب ظفاحلا لاق ماوعلا
 «# ا انكهرنع نيشاسم عن عيبم نب دمحاو نانسم نب دمحاو لح نب دهحا ههجرخ اف

 ”ةماسا ىلإ نب ثيراحلل مهعلاخو نوراه نب بزب نع مراك تارت عتل او لاخا ث ورا قيرط نمل بعاىسالا وم الس بدم نب نمرلا دبع ع قاسلاو |
 نب بزي تاهلذ هطسبص دري تاكف هطس وزال ىبا ناك نا ىيعامسالا لا ميبا نعمماح ندريررجنبب بهو عرضت الا يب قيرط نم بعا مسالا +٠ برخ كم عريب زلا درحلا دبع نعل اقف همراه نب يبزبنع هامزع
 1 2 !ا!مجرخحا أك نأكشبم نب نر رعبات دهر جن ظفاحلا 9ك نرخالا عصر وس
 :ىارلل د اور نكل ثيرخالا نعر لحق يبزيو بورج نب ب هر نعرنعيى عدلا نع

 ناو مسورميلعر» اصلا نا[ بيعزساىصرةشياعنع مدانور جافا |
 باوصلاو از هوفم غ:تاولا نزح ىجبالدا ىسحلاهو ييرطملا لاق ةاهرلا عيبا

 ة:ءاولاة امون جيبو باوص ب امرلاو اطخالو مزيت نملالر ناب مي اصلا بحاص باج | او فاى ينعلا هرج ثبظف املا دىتك لئارلتن اذك عمو اوب هررعاوغيادخ
 نونجض اكق يرد ل داربيقتلا كا اولاو ثيح رض اكل وا اجوكت الو لاهد موق
 ١ أ ةياعر كروكيت ىعملا بسس عجو طفللا بسج :نزؤسظافلالا هذهلشمنا
 اذه !فنحإلا رماط هندي دحلا لال قن اذ تاغ نبك ٍفرذا هاننعمو ةراترظفل
 8 ثىلاو عا جوملا لج دتسمب اليود ناب مجرد ىذ عماللا بحاص لاك ب اوصب
 سح ,١> ١اذلق ا ذ١بهل ىدإ ربح جرو ىيصس ما نم بين ورش دلح َّن ١اركرذملاو

 | ةةفيلاروصتل نرقلا اذه لع ترقق هاب ترصقتسا اتيت نآذ مالسلارم



 هِف تخداف مديره ثيبلاب ا ا هر نادبولا
 دولي في ىضر الاب هن رلاو جما نس ىا ةزصرلا مطب هنم جرح
 ا 0 وعم اكيازل اج الهلع عفر سويخ
 نكد ملسلاةالصلا يلع معه اربانساساب تخل ايبرععأب ابو ثالا دىوجحوملا لثم
 ةماشسالاو مران ن بهوداز تيبلاربم نشف رمد ا دبعمارءلا نبا له ىذلا

 :امدوجو مدععم ءاسوريلعرد ا لصرنع :ستيداع ءنورام ىلا كد: هكرق
 اطع ثردح كاك :ةفدلاروصقو ءلتغلا مرد اخي مالسلاو 'ن المصل انباع ناك

 ةهساوراج مهاربا ساس تبان دق د نامور نييبزب لاق عدذا تسمح رجلا نمر

 نب امير ند نين نع ىسو[ى ا تيرط نمىركاهلا تلم َب اتكون ولبسألا

 ولا نم لمأوحلا لبالا نم ىلا لغم ميجارب ا دعياوض نبعرببزرنملا نبالهي ارلاوغ شكت
 دب نم نعطباس نب قلارط نم فارما دبعو ضعبب رضعلاطوبرمان ابن هاورو
 نعخمل||رضجن ةكمششمم ةراجلاو دفلخلا )خمرا ذاذ دعاومل !نعاوذنشك وهنا

 ٍيرنخ هر فجو عاوعمج ندالاانب /ا وتاكل اذ اطع نع ىركافلا دار كو
 «ىجرضف ةررم ا قورعو دز .هتم فور عاهل ةرابعو عاومسجاف افضصتو دماق

 نارا ببعيب دير ةباهرقو مبدع مس ساللار بكف تيبلا دعازو تععراد

 نيرشيلماياظج اعاؤوْسكم كرف ضعبب دضج هذخإ جا ز: صبر نعنشكف

 نخابرجراتداسو كار حدر رج مجو لبالا ؤلخلخم صمرلا كد تنازو دلع
 ر/زاح نباره حلاة حالا نجل از دهبف ئكلا ةمبحان نماهءبرطيو داتفلا
 تلخيف نآلا:كيرالاك ساسالا يازؤضّم نبا نامورنبونرلاوارل تلمفروكزملا

 يارازؤعوارلا ميدهت ترض وحلا ةانوضلاتن ضمناكم اراض ام ظ

 عازوج هرم لاذلاب عبذ اتننس ميجلا نوكسو احلاسكير جا نمت رمق ىا دلمهلا
 ميشو ندى زح دوك: بسلاو عياصملا 2: لاق اهوا عبدا تسرد ىلالو

 3 مجج لاس: عجلازك طباح تيدلالوم نيللي
 ' ة.الصلا, سلع مههارب انس اسي ١ تمالع ن اك يذلا سدبلا عربي ملو تايد سمع

 | هةر حل ولف ريا لهاد ةسنجلاداصو كشللاىطتو عسوو دان نابمالسلاو

 ٠ | اهلصؤك جرجا طباحنا ظفلب ديرب نبائرع بلهملارلكن اذهو ىهتنا ملطقب ماو

 هنثو كتمل ل امطذق ءحسدوو هادو ناكق حرب لاو ماسو رلعر سنار جينيا نضر هذ

 ءيلعرد اى ص يلا سزتو ا دوجوم جلال ريما لا 2ا/ يسم طب احن اذه نالطمن
 تبل هرم نادل انا .ىدلال هو ويسصملا كثب داحالا نهر بكرب جماد سو

 بَ حالضلا عساك وال يووم رجوع دضدو ا رشم ةج ول قاوطلا عحبال يح



 ا ا وح يايا يل ييسستو

 هوي موج اخ سا ظ

 كائلاب ىوعبلاو 2” اماهدلوو ىذا ىلا دمح ىب اد تبسلانم

 يب وسد»-» هلأ ىلياص عندا ةتسسد) اب ىلا ثيإ نا هم اجو: مل سينا لو عرذ ا تءبسمد نم مرق رسم هوجز ام كيرالومل هه يدوب هىئاجي ناك
 0 اورلاَتب بر طدماءيلا بهذ ارا صتتنم حالصلا نبالاق نييرسمو
 2 يررو ىسمح يورو | هو وا تس مرو ب بعوم 0

 دربستدر نير دا دبع ولا لا عب نورت موضوتلا هويح جسار ات هود ىهتلاهماؤدساىباع امم ,ب ماو ةنيداسنا نمطّوساو تبل ارادج ؛ئيذلا ب دودححلانيلاوهد تيببلا تامر 1 جراخال نب عريجو نوب نائاوطلا تايقار او وصوم ,ارهب عبشسلا ةرابع ابعو ريعفاشلاو يكاد 'به نمر ورشمو ىهتنا العام اباذ يذلا ارا ملاره تيبلانارهاظن انالانارف لوثلاو هيلع فاوطلارعكإل ىقحرزم زيغش املا دنعو أن دنعت تريلا م ىسبل ناورذأشلا بطنح ا 1 ايلعارب ثيبلا كرف ذاوط فول اليكش اورد داليدا ادفقم مامرلانب تمالعلا لاق رزم ننك عل نما بئتمجلا لانو ةسملا مدعل كد يدادرل لاق ا اونهلاتيبلا اخر ظعم نالهح 0017 1 و وو ما لوالاو هذ ع ؛رفكلا ىسسيبلربا همم نب نيرلا ان محمتمل ثرلا شعو ب اوعطقد برك: ودب ابلا هدم او تيببل اهل هن نهد ضل د نال جدال ىلع باناورذاشلا انام تيا اددسمو هو ناىطلا 2:ناهولذ هتقافنلا قيبضل شبر هك عارذ قلثردق ضدالا نعاىفترم دلخاد عصا خيل لذا نارطلا كن عم هس 2 نحلحاد مصيالكثيبلا لح ادن ْْف اوطلا صضيالامكو م اىزنح لا ددو محرانح اطامما ىرميلع ملا لص ادالو اطاضحإ ب د نم نا ىطلاباجا يا ادذوكب نا لهةذ مهيؤل شدرق نم ماحلا لها نم ةدع نعرلفتو عرد | رس موج تييبلا ىم لأ دن يزل نائف عملا ىقهيبلا هركذ ارك نع مها ىدد مذا شلاصد ذل تيببلا نمرلكن وكي نامنممزلبال نكلا: ىلع ف [ىنالا سلا نع نبا دو راحو اخذ اوطل باج اعرضم هنعرمد ا فكم اشلانالكد > ةبرعو ثيبجلا نصولا ا ميجا ء صدا ٌعرصنم نكذ: يدون الاقاتاو تيل الم مالسنلاو 0 م رص طق يامر ثائ ملو نيؤملاواعأهن قلطكا ل مي دولطم تيبل انسرجلان ا اونو اجلا دي اهرلاف دئشيحم اناح غباس ضعبملا١ ا وا دبقملاىل عىلطملا] .حنيعنف انه ككدر دعني ملو مجلاوا رجل اى دعشي ثدبجب ةوجولا يوأسنب نا بارطضالا طرنس تالبا هارطضالا لجالةسفملاتايامرلا2 نعطلاو بارطضالا وعد ويسجلا» تم نتا !وب عمجلا ناب بفختو باوصلإره اذهل اقوا كدا سبضابج#

 ! ادبناف ةتياعوم ثايعلسم تكتبردحجو يابلاث , حل ميصدلان ينال لاقد

 ا
 ا
 ١
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 | يك ماوقنم لدمالب وهو حاملا وبجد لاضم نبارئاوبلا»حاداما |اركف دنع ل كزالو نلسلا نم تيوس ينل :: هاو جيك شيب حش | دجرب اب فايز ذا ص هاج هاك 6و 2تطجو ةنئرجلا فو اهلا عقب



 بوونلاو عالصل نب اىههنم هركد نسى لفارما مهم ككل ده ركد نم مدن اودهبعفاشلا

 | كامرذاشنلا تاكولذ اهيلعس سيل ثيرخالاو مهارب اه عارش ىلع ندين اهلا نإب قم
 مدع معربا دعاوق عامه نكب مثلو ثيل اؤرالخادؤسالا نكحرلا ناكل ثديلانم
 :م تيبل | ناراع عاجإلا دناغل ادقو ناهرذ اشنلا اشن نب نم مالسللاو ةالصلا
 . | هيدا و صيبلا |يرابسا ثكنلو نيشاملا نيدك ا هج نم هاربا دعاو راع
 باع دايو ضرالارب غلي ىتحه م دهام سنيرمل ندا ناد نرخ ١ثىد ماسو يلع

 امجاعؤلا نهاظلا ىسالاىلع ماقاوىلا ةمجسزهداناما مجهاربا دعاوف
 جمالا صقدب مل تيبلا ضقنال جالا داو ئيعب اهنا بكد مباوصلانم لودعلا

 بيلا ميصحلانزسلاب كوقنم ميلع حرب عوطتققم مواحم رم! ذهو ةصاخرلا
 نسماسالا وغدر امل اجرت نا حالصلا نب ل قو ديينوهو نحااهبض تشيلي لاهنت حملا
 يلصاأ ناوور ذاشنلا ثالار ماظل دقلاوضو ممر لامجو عرم عباصةشدالثيرادقمب
 ثِقو ديشير نبال اق لوالا ساسدالا ضرع ىعراجحلا ضرعاوصقت قيلت
 نن !ضيزو اببل ىتد) هورادجلا ضرع ص ىتبيرذرصقز م اظلار سلا انهنالاقد

 ندع زفت حالصلا نب العلو ب عوطتم حاللصلا نب ال كنامف طلغلا هوهسلاف |
 «نّمس مصب بحاص لوو نم يورالو جيك جرحه نكنإب ملادهذ لاو ىيجيراتلا

 ملاقأفلويسلامرشيِإ ثجبل ١لىحاسشلا] خهرضو ماو ل فنوري تشمل دولو
 دامعل جحش اليم نا ذا ةوريدكلا دهفص هن دتعلا باتكت قارا دبعمبا
 ناورااثملا انه توآمم ن اورذاشس ءحكلا طباح تعرقل لخا د زلاب هدباو ثيبلا

 جاف تامرذاشلا اهنا ذحا لقب ملد تييبلا جداخوهىذلا ن اورذاشلا خت
 ناورذاشنلاا له عرواص ناورذاشم جمالا اود ايغتنالو جداخلا ناور ذأشلا ميحر

 لفش ازراونملا جوملا عابجالابالا تبضيالا ذهل شم ميلع لبل دالذاوطلا اف/اعارم
 ثليسلا سدحا نع ناورذاشلا ظفل دحرب ربادبشلر نبالوق فك وواو ىرتنا

 . ا طلطلاوويرسلاوإ !عالصلا نبريسندو
 ..| "تابعو ز ابحت و ننسلا ءنروم باك عندي ردع لسن امو تدل مةاشلا
 ! اناا دبحولعوا ل اذنوادييعكلا هاير ات ىلعرش طف [طلكمت يلا

 مشق غدنمكلا ساس اواع اهدبمرجسحاذ تامرذاشلا اماخ وف ائالاذ فطيم
 هوكي الب الزل غد نلسلا ل ها نم جف شمل انا بيرالو مذ اطيخسن !ىلعثايزنلاب
 سيل «دوجوو نافرذاشلادوحو هدع ىببج أهلا عسي ناك مولتساو ءالصن ادطم

 كير نبا ملئن مد سيدو دعاوتل اع ئىهداب وتد !قدصلابمالشس !نماعن ام
 قبل ف تربي مالسسلاو ءالصلار راع ميهلرن! ساس اىلهانبلا عضو ر يلزم ناب جب
 تولت نال فعن تاياورلانم ئشنون ىكدنلع ثفقو الو ناورذ اشم ىمسي اهاشم
 المح اذاو ةوقب انهن انتدامىقب اف شرد انن هحاعنوكب نإو ينكر
 ناك ا ةثورهاطلا تيبلا عم مزلا نبا هوه ل دشس ل طقس لثحاو

 كلذ مدهن ىننكال ا قذ جلا هرج نمر ثنزف تضف ام ة داع امضرتع نا ولف لاو
 لا! ,ًانيىلعرت داعا عب رسيلو ميصت ضرذل نوكي هاو .دبالدق داعاورعيبجمم دز

 ك0 ما بت نص لاسم اكدر كل يس رزم كرت نر نم ظ
 ارراعتل اريدكلا نوع اور هشس سان اهباابرسرزل انبات ئيواعم سدي نب

 ىناض

 [.ااذبب عدت اونو هوام صم نايفمانإارمابعئم !لاث اهنمىضوام حصاد هان

 سائلا
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 ناو | اشي مسام اسدإأ يم ثقب امئيدزف ناب عرمصتملا تي داحلالأ نم عى كرا ماوايشاهنم | لتنال ث ريع دعاو مل لع راكد داعال تمام ناكرمهرملا نا يعتني ملف قيرملا بكس ىهوامورملا :مح وم تببللا نموشدزو هكص قناع رت داب رانبلاورزعلالع هل ىلا نابداعثسا ل فام عم هيف هد دج يحضر ام هتيب ق دحاركدحا داول يموام لصت ثا نير يا لاق ثيح مد ابع نبال ب وح لبر مالسسلا هيلع ميهلوبا دعو ق ىلعدت دأعا ديرا نإ لقب ماذ ثيددحلا اهضنفدي نا ىلع هيدر عما ثالخلا ىضماماف ىرماضروزا عرش اترالث زري ئسم يو اركير تدب فيكق هدد حىضرامد شدي قزتحا لحا نادل سلا لاش راسو ,يلاعمدد اقص وبلا اهيلع ثجدو اهبل عرس انإارلسا ةراهب ىريعسانا

 :كمطاحا اموهووم اعلا لس آ دايررلسم اور عذا
 معنا ىرتح ةني دملا قرط نم هدحو مضارم انم ءسعةن رجب سبللام كي كاد ديلا مرا مرحوسسمو اهلاوبرشنت ثمر قازركحرل لاقت ريدا ل عجا هش اوحنماهج فاطاو
 ْ داضلاو عنمملا عب ئل ءاضا عمإلا تيرط نمو جير ال ته وبكم نم لايم امم الولع
 قولا يسا قر ضدع دج فيرط سمو ةبد ام لدول ايما ثعيسسم ءلع نطب نم تافرعولع فب اطلا ٍقدرط سو نيسلا بعت رهوعلا ةانثملا دعتبلابما دوست ل عتإاروجلا قيرط صو وربع 5١و نكرم نصل اما دنس لع ةدهوملا وكسومهاللاسكب ئلو نعمل اه

 6 هرن ا وج مشن غل شلع: دجد مفلاطو ىاعلابماثعجسو ٠ ٠ ءا0 «ءتاقتاتواذا لايماتخالت هابط صديد خلامرلد“* “ ٠ تاق كوز هضمي مظنو دع لع و دج نمو ئءجسولع في اطلا نمو ندست ىلع
 ٠ >7 20و نومي كلا درع ثم تعرب ضر يداي ة رنج مج نااتامتما ظ أوبصنت س5 ومزجيرا تحب ردعرددا نجري ىلا لذ مسيو ,يزع د صىبلا اهددهح مش 1 يب ءصتفا هد دج شم مالسللاو ةالصلا, يدعو .يمسا اه دودج دا يصنف ملل باضيا عضوم مالسلا يلع عم ,اربابرا مالسهاو ةالصلا هيلع لير نا هنو سابع نبا نع دهاجي هاورازجا> مالسلا و ةالصلا ميلع] لنلا اهانبط مالعالا دنع تغقون نيطاّشلا تااذكدوردحلا ؟اماملا الصوم وبر زماضا نك ج:دوسالارجلا مضدال ليلحلا ناإإبدد هكباللا هوقو توم علا دو د عرلا دو دحيل ا ملص اوراون الا ثكن دو دحام مهلا تا سلا) نساك حهارضعدرل »درهما ناكم اوغقىث نم ةكبئا وف خ ةكيبال م ىلا هن مهلا تعم عه هسيفنى ف ىؤازوملا د هدلاب مهت ثافنساذ اهنماجر قبل ئيطارسسلاو نجلا تيؤنف بروملاو قرشا ئيبام هلاضا ةثىضأي ىماتري, داع طبه اكلات رمال لتداماهضخب بردو دو دحلا ضعي نهد بسلا بيتر مااواع ثلتو دحاو دير كثو دحاو ديرب ىكداواهلشم ”اليمرشع ةنلس كذ دح اهلوحامو ةكموهو نحاو مضوم ضرالا غنرمرجلا و دا دعالا هب اتكون هئارس نبا تحادو 3 رداخر ل لاا ذل ىورحضب ماو / ميرا قياطلدح ىف ديبر دق © ._غ . ءنازغكق نسب با هولا كير وسد نأ يينريس مهرقدلب عحبس نمي نمو هت 6 3 ا داو 4



 ”/دبعا نأ تيمااا نيني مهلل قياما | ا ةفاضالابرورجلا هفب اش ولع ا هطعرلا
 اََديَص عا هينالو دحا هند ماظنبالو مارحمداهنو كفسيال اريح ذلا كم نلبلا نه

 لازلاب يذلا تاهت امل مظعَتو ايل ىبرشت فاصوالإ هذهب امص يصختو اهالخ جالو ١
 ثوحاناتراو اكل موائلخل ف سعو دبل شا حكرل ىبر ثعن بصنن عضوم و:

 "| ثمح نم يرجارلاب ئبالا لش قلد مهيوو ممالسنالاىلاع نيتباشما نبداننملا :رييلسلل ام
 ميلعارمركاو ميلا دالب بحا اهنإلا ملا همسا تف اصاب دالبلا عيمج يب نماهنصتخارا
 رجثوأ قباسلالعافطعرلاب كول جل ىقو هيحو ط بسمو هيب نطومو
 لجيدبلا ىدكب هين يذلا ثيببلا ةمرجب نما اذا امرحان اكس مهل ز عنج ملوا |ننما اعز مرل خلع
 قرب نعمة: زرال ىجك ئعم نمر دصم ان نإ نماقزم ئسلك تاغررف ء<ىرمملا

 اذنه تاكاذاايا ةخاضالا ا صيصخقازاجم تا طوى ماقوزر قفار( ل كسا
 تييبا محول اى اذا فطختلاو ىىختلا مرضردنعي فكم تاثوإلا ةدبعمهو مهلاح

 ارريوصخئلا لانه نوركمتي ل :لرج و ماوبإل ص دكا ئنكلو دخولا مح
 كررملا عئبت نا ماسو ,يلعردلاىلصونلل لات لفود نيم اعنب ثيرملا تا ىؤلافورو
 هيلا ىبجيانما مرح مهل ىلَ ملوا ميلعدإر لجو زعرسا زن افانضرا نم فطختت كم
 تاريرحا زد حلاة ييدطا همنا دبع نب ىلع انت د حلاق دسلاب ىهتيدال
 03 ىذاقلا مطرف نإ عمباسكو :لممملاحلا هب ديدالدبعو عيب من دبُطالب
 ده منهتيخلاأرن هر هن مننعارريضاغو ىز ليون كئكاوبخل ةلمماطاه دعب كالا

 | هسا قي/سابع نا ئعناهلا اسيك ئئاوه سى اط ئعيرسفملاريبجاتباىه
 | نلرااوزز "المحراب اذنه كم متف موي سو راع دل صددد ١ لوسر لاك لاذ امه
 تا ينعم زةئنعلا ىبىلارهلا ماج مارعئرف ضمالاو تاومسلاقلخ مىينغلا ةير باب هد
 قاببالادهو عشب صتخاوا هش دحاا رم ئسيبل ةفسم دؤلاس ةعبرتبو نق رمأ ديب ع

 دضعلا/ لاقدر دازهاب كمر وعن هارن انا نيرالاو تاوزسلا قلخ مون وف هلأ حولا
 .| تالز اك ا هلال عي عماد اًضلاتدو لوا مب

 ب هنطقل طن : :.الو وا فالثال ان «راغن فلنا نكلالما فاث اوس ىدعو غن

0 
 م



 :حمرود تسرؤرم .. عع سعسشطب 22 يالا فرسلا ىف
 1 ما : 8 : اوما ىو 0 الا 705 1 داملاوش فكامحلادا انلل 0 وكلا انا عجيكزلامأولا جسما نع نوكشملامرعص يجدر دحلا م مباصحا عم جرح ام ملاسو | 59 هيكعرمد || صئببلا نا ككداو ةمئدم ةيالا و مارحلا دعسملاىبعو عت رعد مساع قطع | بير, اماوال ايتيستسنا مارملا نهسملا واو رفكو عاف نملاح هالو الاح نوم العشر اك يوانحسلا لات | 1 ء 0 ا ' ينل نا :اوسديسملاونسانلا ناو هلل لياخت ل غن هلل ةكم نم عضاوملا ا إس ال ىسملاى سفن :ىهانا ةاواسملا ىامارملا نجيسمل دو ص اخ ءا وس اههبف فيولا, ماما ىصسملاة تو وايبالو لالا ةئريانلاو عر .يسم 2ىبأنإا ناو اير ارشو اعجب
 ع ىنورم نكاعلاو ترب د قنا ىلعو از مجن اى جل ناث لوعفم هن ىلع بصنل ابءاوس صئفحخاروورب فصق(ب دصملصالا داءاوس نال ئبش اارتبملا ناو سلا دجوامباو خوم
 رود ميدرزاوج مدهيل عدا وس سانلا هادزعج يذلا ل ىقد لبر شم تسهاو كم :فينحوا مواو مرو جراسإل :لصصلاو كسلا ررد كولي يذلا دجسملاب» !رلاو يدابلاوئكاعلا بف ايوشسم هادا عي يرقد شكلا ل ءافلا مسا رض زنىهذ فصو ردصم هال ميلعاجلاىلع
 بسنذ مهر ايد نم اوجرخا عينا ىل (ةر ل قو بابا ثيددح ضراعم رع جماهنراجاو
 يبول ينم اه كك عالم تسير ابدلا تن ايولو مهلا لاومالا بنش يمه اراب نلا معلا
 سند الو سبب ط حيزا جال ريدزملا ميج ع عّف او مارملا نييسنملا مسا نانو روما عيمج يدابلاو منه ثلاعلا ءاوس ىل اهن فوقي د رمان اكول يميز مالا مهل كاع تسب رود نم جءازخالا 2

 بدل ركاو يد نم عضمملا عر ضناكو انئنلاو ضييل اهلا اكو وبلال و طوغتلا ود
 مىتبناوحو تامرود :ىاهتعام ار اجل لي نك ناو ودش عاججلالو كملدوخد ضياحو
 نع نو دصمو او تك ذل نا هيدعن طرغسل (باىج نم ا0ىل فد نحت ن|سبخخو كاف هارتتم ىءالاج مظي داملاب لهو دصقلا نعالداعاما دم رش دريومد لاق دن اكل اوأنديم لكل وانتي وو ةمدوب لوعشمو اذا شكلا ون لاق نهرلاب تببنت ىلا مارق 2ك أحلا دي جرن سد قا داحاب ابل هدا باذ_عمرم دذ :, د أىلاب + ف دى نمو دحا كل لقب ماو
 1 ظاملالا بيرغ م عمد | سف فلولا لا: كك ذكو مهاب درو بكيراوم لو ملا باذعارم مهين الل دما

 أنثدح لاق مواشلاو بلا هنم ىك د: نم زطالو دوفول انا ةفراوكلا ةهاوكد اا نان تسحر جاواسب تبجي ذابلا لرثيل ايوب مثد اوىدتنالدكملمااب لاق رغناةره اج نع ) صنم عون جه عش تلو ادبعل أوو يإعجنو سيك علعن ال : لذ كد قركت الو عاام مح هن عرلا ىصر نأكش ركر باو ماسو ميلعرمد| ف صبلا ديرعولع هلق دججدوانحلا 2 د اذ (ركسمدا عسسل ومو يب ملا در عكس حاحا م لياويسالالا نكس حاب ىعدب | ورك رك باو م بيو رديعر هلا لص مدا لويد 2 شا اذ ةجحام نبا دنع رلضنِب دىهلع قي دج إل يجام هلع مدالام لزنملابق حلايب ملأ .لذ نس ني دك ا ردح بهذ موه .ؤعو هوم ل زانمز:نكاحلاو يدابلا ئيب دي وسشنلا نايل عشت : دأتوريدج نباو سابع نب بهدو امهر يضو ديه اجد ئسحلام لاذ هكسانم دماقاورل زاتحاموزلو مهيلعر رطنعت ب وحو ون ىدابلاو رب مهلا يامن نكاولاءاوسا ده لاتلق هانم اه كورن نكييد غلا عروس ملحم عبي | وكم يدهلاو هفوض نب يلا حم نرلكلا هزه تسيل واسب ورحت اد واعم سفعو يواضسيإلا ملا اه قفاوم هجر تو | ديون بع هإ هرأركهسضتو سابع ئب ا نعواجام ىطشقم ىو خيفلا ورا ىعملاب معرف ىهو طشك عاصم يدمملاب عفلا 25 ىراطلا بع دايم زن داع انو



 داوسم اتي الا نم ممرهن يذلا و
 كعنري ئلموم ا نا | نه

. 
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 ادإن ئهبالا يبزي سوو ىعرسا دبع به نبا دا الاب بس خا ل3 عرؤلا نبا عسب ١

 حكى سلا تررذ يل الد ني دباعلا نيزيرويرشملا نبسح نب ىلع نعيم زل'ب ايست
 تماس ملا نوكسو نيعلا خِفنرعو مهنعردد ا ىنصر نيسومباربما نافعنب تاتع با
 ههلا لىسواب لام هنأ هنعسا ىذن ميل عرمد | ىكصرعلا لوسير بح كب لء عونا

 .مايفتسالا تادا تهذح تنلاد'لات تكبر دف ادعيزاذلا نواز لى ات نإ

 بهو نيل ىعىف كسلا دبع نبى شوب نعيكو ا ىلعلاو مزح ابا ب امر ليل بب كرا د ةنر لوف نم
 هرادؤل كرضردما نظرت مل مزن ن اكلم نعال ار يرش ار اهفداث كراد لزيت ظفلب

 فم( قتل مجيقبي مامرغتسلا تمكن با ناب بعل اءبئكحلو ىهشن اككون ئعرمهفتتسا (هذ
 طاف مايمتسالاو كرا د 2: مدلوق دن ماهيفتتسال (ة اذا ثف دح هل وجو امو لاق مايرفتسالا
 هيلع اذ وماله مظالا وه ةفلاون ملاق يذلاو ىهتنار ال اىضن نعالرادلا لور انع

 سكو نوعلا افب لبق عاده يز اغلا ونيراجا + 6 م
 . | دس ارلادات اب اىلعلّمشملالرنملاوا ةلحم ا عيب مج للاب عابر نمذاكلا
 مايغلسالا ابسؤ نتن اكناو ركن اعمجو يوارلا ص كشرادضاترو دوا ملف :كوكم

 هلاك ضيعشلل نما ةد دعتملا عابرلا ن كرت ملرئايراعش الب موعلادبفت يراكالا

 ,مسقح ل! ادبع نالت راص مش فآنم دبعنب مضساهل تن ار ادلا هذه نالبؤو ناعركك
 ا بوثلا دل ى | عشورددا دبعدبباقحرماسو مماعرس اس ىتبلل اصمت نس هدلو نوب
 ثناحاهلا عاير سلس عانن كرلهو هلورماظرومخافل ارلاق ماسومياعرسبا

 ىلا ثبجانه مجددا امي دارنا سف [أهنو نصت ليقع نال مهجذ هسفنّللا رزفاضاو دلكم
 ىنكملا بلاط :ىنح | ىىم نائم دبع ةنهس بل اطابإ هاباثنزو ليدعت اكو
 نعحاهجلاو ةرابطلا ضعج هانا بلاطابا ث /ملو ىاةجنرب مل و هيباوفانمدبع
 يئثراداناكود .نيبكسم ًاناطارهنالاههنعس اى ا كتي لع /و

 امسفالهمايااههراشاب ملعل للم أبااكتنن اكو اهعهدو د 2م السدو ةالصلا مبدع لرزل

 اهل امامك موجب ثسهانردامرابتعاير دل اعل معو بلاط ىلونسسا دم ثا

 ليقع عابخد دبب بلاط دقخو غربه انإونم تم اسم ريلعرم اىلصونلا كيتراشعاب
 تفيض نحن اهوعاب نارلا لج عد الو نيك يماادلا ناوهكارتا لحم اهلكأرلا
 هرادرفاكلارعجرق 0 كي دوادلا ل اةوانند فئاذي اع جالا عا
 ةمراس ا نم يدا ةلافملات ةيلهاجلا تافرصترياسو مل عمد الس دل عما

 م اىكدميلع نقوم ىهأم» تاطخلا 0000 0

 فاكو ىهرلا يدب باهشم نب لاق ىزاذملاواعوجرم نلومامجوخا هقورفاكلا

 يااا نبنلا تامل اهب ملوق هنئيبالولا نورسمي كا كعترنل موو ثولو اند ىلسلاىا

 مينرملالا ع نايرجاهو نادلاو ممل عرمدا اص نرجتو ىلا ةرررسبدمحوتب |قدص

اس د عجاج اف ءاجوقفناف ح او علركا ئاهوؤرصق مهيلاوماب ىدعلا]و نهاجو
 

 000 ش نبذلا ى انهم امو تعاطو»ددا ل بسد لانقلا مشدايع

 هم :ابإ ىارعرطعن كبل و | ههدادعإ لع مهو صئيو رهرايد لا جب جار لإ

 انور تي راصنالاو انورجأيرلا تاك لسأاب١ ع

اولداف لاسر وقر كد خش ؤح براق 0 تود ٌعصنلاو خريم,
 نطعي مرضعب ماحال

 | يلقب ,ماراشما الا ةديقب ومداذعتي ءنككت هذاك فيربالئ عمو لا نا رن يدلي
نم امورحاهيب هو اونما ثيذلاو ىلا ةدهلرف ىهد ةدالاقلولا |.

 الق يح (ىثس نم ىهيتيالو 

 ْ األ نم تاجيل اغ نس ةضعبلادررعذ داون تن سلا ذا فيرا 5: يل ميا

 دلاك



 )أ صححلظثفتحشثشضشثُزشثزثغؤضؤآ©غى©ظْغؤثخ_خ_َف_٠ْ_ثكع

 فوز نامي اور كن ديبالا الرف طنغسو .نمرجاوملا نموملا ثري ملا نل ذا نمو عسيلاناك
 افرمو ىلب او يعرصب نيبامئِب اورو لعل او ةنعنعلاور ابالاو تيب دتعلا يرحل اذه
 :قيرهو رض اذن انك نيك لزمه رزإلاوارسبللا نيب ضارعا رس وأنس ثد ١ ىفرط ار غادخبم مارد مارحلا تيدللى ا ههه بج شنو ىنم ص عرج دج ئ]لمعفرق | د ارا ئيحلو ةيلعبدلالصمملا لىسر لاق لاق منعردب ا ىعر ةردرهابا نانا دعو” ىلسولا د زوالا يت دل ا بارغم نب ءاسسم نب درج كرهجزلا نعومي نباوض بيعشس أن رحا لات مقاننب كلا ث أملا ىبا أش دحتلاق دئسلابو د[مرؤ سو ,يلع ريل لص دولا ل ىزت عيضوم حط غسأب ضيبازفلا هنو هند ةجام | نب ١هبجز>او ىاستلا و دمادوبا ١ نكو اهم سمو عزاغملاو دابجلاةاضبامجرخاو

 ا ىلا درسا ءأشن نا ايدوشسم ثيرحلا اذهل ىلاتلا تيب 5 |ككص مهل اولبقر لنا بلطملا بو مشاهمب مهرب : ىهو نمللا ل عارضلاتارجأ قت ثبجح

 طماط ا.

 راعاب شنوملا دونا ةهسبصم دزدا ءنكلااوغل اخ منه سايهلا ناكر دلمملاحلاب تفل اح ىلا ةراغملا تعقد انه د ضن عش عاد دن اكاماو دن انك ئضنلا دو رفق سمر كل مثاو كلا وربعرضنملا بقجب مل معنانذ ذك كل دان مهاب ل ملا ع كلامنا

 ىحناببالتمهايإ مهنمةلرما توجوزنالو فطحملا دبع ىب ى مس | ى ىجد نم ةلمهاذنز انكود

 ا وي اسجوا دب كشط دكر دبعلا ةيكعابرووصنه طخاباتك+ 93 اكو !يملعرل ا! صونلا مهيلا ةوئختاماللل ىو نإ مهملا نبستلا ناكسداو لوامضب

 سوحو نمأ و ناكأم تسىلذ ةضقلا حب ملو ضربخا ىخا نبا نا شيرت ر او بلاطولا لأ بل
 رمكبلا فد داب ذاماناكناو كياروس عم عزن اك



 مدطمتسك قلاب بحلذك قداصلا اودبجوف ان يفصناا نقولا هوم ييحسلاو هوماتفت
 اضقيؤارهاط لوخد 2مل غلا بس ركسس كانه ل مرنل ارانخا امناو هس ور ىلع
 انمىلنالا اخ نب ع ور سس همالس لاد و تكد ئم هيلع اومسا ةنو مهنيب هوضاقان
 ا موا ليقع هعىعه حجعد ةئ ل خ نبارلصو
 . ةقاورد'ىإئبامروهدرع ساظكاجلا لاذ خينشويلا عز انك كايذلا ئعوجو
 نوكس ىيابلردلا دبعوودإو هدج ئيسش كاهدلانسىجعواهرزؤلو مهووهو
 دعبواريضبئرعلالاّقو واسلا ظ هامل كذب خش طخ هيزرارك هّياخلا ةدحوملا
 ”قضلءاللا دجبو :دحومم جنب ظفاحلا لاو د دشم ةِيوف الكم ئمومضملا مالا
 دقو قلعملا عضوملا دمج بطب اتكلا اذه در سيلو دجلبى.سنم ةد دشمم ةائثم
 . سمك ىف نجلا نبع فىعاروال |نع جزيدللا>: بيطخ او ركضت ةناوعوبارلصو
 ركد هايس ىعازوالا نم عمسملردلإو ىلبابلا ىحب ىعم بى لاذ نك
 ءمعامس دويبالذ نكديحو ىعازوالا تع تلد امانا يدودلا فلخ نن ثيهلا
 نبوجو ءمالسم فال اة يرهزلا ب اررشس ئن دارالاب فررخا عرج ا رزإل رنه
 ١ فلو ثااهىد ,لىقدمهزجلا ىلع هوب انس وددع هظفل تود بلطملاى نو مم اشه|

 لود ىاجلامىلا دبع ىنا لاق دمحا دنع [يئعل والا نع بعصم نب دمحم بلطملا

 ةداهانزلذ مغساه نبذ يلطملا ديعن ال باوصلاب هسا هع دع بل طل اى
 قءافلاك مهتادل لاو فاثمدبعل تاباا هدم اهوخاوهف بلطملااماو هنعنغم
 لعجا بر مهاربالاق داورسنال ىف حك __دع___ تع صعاب فاثم دبع يب

 رعانصالا دع نا ىنو كده جاو اونو نا نما اذ انمادكم كنلا ذه

 ت لعتساو ئصعل ! كتم ثلاسم لف ناف ساذلا سماسشك نالض !نهنابر
 فالد ىلع تعش نم بيسلار اسعار قبلا ل الضالا سس ىو مهل الضا نم كم
 تاردقت ع ىوفعك ناو ك دحوبو نعطي مل كاصعنبو ىدعب ىنم زان
 ىىفغكلاو كشلا نود امج كاصعمو هانعم يق و ئش كيلعيبالو مجتبوبل فعن
 مذ ف درنعماود لبعامسا اهضعب قير نم تنكس كاانيزن راذا/ نمد

 مقبل ار يداولا نكد زن ثدعرنا كيلعونيزلا مرا كد هني ونع كوع
 نيابولق ىاس انما نم ةدضا ل هجاذ كتيب دنع ولن ااوهقمل ىنأسا ىا ةالصُلا
 مزال سادلا ةدبف !لاقول فل سل ضعب ئعادءو اذ ىشت مهيأ رست بوم”ضيعشلا
 عملا ل اوو نوءاسملا هبصتخاو سالما نم لا رنلك هلك امل[ و و ميرلاوسراق ريلع

 نالبولقلاركدزو ةضفخمدوعت ماو نال كومّتل اةواهل هشلردم لك سمن وحوار ال

 ىكاسعببا ٌدباور تطقسيو ادا وا فعاد هش بصل ادخبالأ اهل حبتداسحالا
 مهلعل هلوقولا مانصالا بعت نارد باك اور ظفلو نالطما هن كر :ل ود نم

 هلج شدا دك مل رئالاني دح بابا رهن نصمم 70 لو ىكون ىا توركشب
 ةريكلا هس يص يال عج ىلاعترسا لق عما

 امأيد عدلا رجول عني نطع مارحلا تبا اميعافترالا |ريمكتت كدب تيمسو
 فناذلا | 0 ا عمان تاتا بسبب ياعمر اننا نس اذا

 ماندو مهشدرما برع امىاراهلاوجاحلا مناهج ورايا امد جربو طيعضلاا مند نمابو

 :رااخل مدي الئلاو ؛دبراو جلا يدهم امك كروب يزلامارجلاررشلاو
 كاس جرف نا! وعتل عمتى م احالا دمرح طه رمال نمر ام ىلا وا قحدلا ىلا

 ةينررلا اناا لجو اهعزدو لكدراضملا عفدل ماكحالا عرششناو ضرالا لاهو حاوبسملا

 اهدلع

 سياح

 ميس سس م سم
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 ناش ادقو صببص خت دج ممكت لج وشن لكبدلا نأ ماع اركو عاشلا تب ليل أاهيلع
 اذاذة فشلا ةبعكلاب مهديدرما شاعنت | سانل اوما مارق املا ةميركلا كيال ذهن فلولا
 با برح درو |! ناذ سانلابومال سخن نئقبوسلا ىد' ب ىلع ؤرشملا ةبعللا كلان
 ةنسع نب نايهسانث دح لاذ يدل اره اس عض لعانتدحلاق دنسلابو بره
 هكتازو لعافلاو ل ىعفمو ملعف او بسير | عرص غي اءارلا بب د: شتبو ئرجمملا : ءاخحلا عافابلا مضي ةبعكلا بني يدرج بأ نعرنعرمد ضد ة سيره ىلإ هت تييرسمملا نب دعس ئعيرجزلا بهاوشنب | نع فباسلزلا تح اند مناي ىيدحت ىدإب ب يادرسكو ىبعلا ثوكسب شت نيو إيشانث دح تا
 سلا ولانل ا اهب وحلا قاسلارؤصم رد ىسن كينغت ةشجلا نم نيت بوسها ود
 نُسواهزدص نلف دم د ررشسملا ناةريس هنو ىيتكلل روصتلاو هشنومئاسلا نال
 ننايبالو ناد ىسلا نم عفن سشجحلاورتعياطلا هزه نم فبعض اهنرخب با ضيعتتلا
 اير فاضي فلرملا ه.جرخا تيد دحلا | ذ حو نيته ىسلاود تايذ نئحايندلا ب ارخو ئمعلا بيرد لا نمالانالانم|اهرحانل عجان ا مربى اىلاغن هلىقانه >ركذام
 انررحالاق كرابملانباوهرملا سبعاضبادازالابفربخاالاق ةلِمروات الش اقم كت دم دازدالاب ىثدمو ناوم الات انعم رد ؛ ىذر + شيا نع ماوعلا علا مرنلا فذ ثور نع ىرهزلا لاسم نب د بام توبا نعل ح نبا خصم ناقل ند نيعلا مطب لج ع ىعمامالا دعس نباثجللا انث دح لاق ن اكلا حافو ةدخوملا مظبر_ كب نبى جانت دحلاق هدو سغتلاو اء: ىاشلاو نتفلا عن ماسمد
 ضياع نع ةيرع نع يرمجزلا نعد نسلا دض+ رسم هئش صفح ىلإ نب دنع
 ص شمر نع ىم اب ار وشاعر م ىبدوموصي نرلسملاىإ اون الكتل ات اهنعيدد سودا ىضر
 قحبك كاي رونساعن ١ عجو ىداشملا بهدم يوامرلالاقول دب عسملاو باثكلآب يس يسن ز اوجرنو كلا هركلا لاق ناصر نضر عد نا ىلتد رهرحما نعش اعلا مويا
 الب رلوفامإو خشندالف ناصمر يبو تدب ضراءمالفابجاو ناكزد!تيدقتب حسن
 تن ات قككد' ثاحأ بهن ىهشي ايس اباتاّة اذا حتفت ١ ل دبي ىهاد كوله مهناذ تييعف
 نمامهنيإا ميحككا رف تسش اموي ل مؤشااع ا ن اهوارعتطوم جلاب سا ءاشندا
 ماصاخيزعرردا نص وف اراذ ءمجرتلا عضوم!ذهو لالج اورماطنعالا 2ئمّيسسادلملا
 صطخر ريسا ىريعبش ن ىنحلا د دحْكاَق مو ,كربلده .كودد نا انس امو ؛!م اف بوصي ناءاشرب صا سنو ميل عردد ال ضرءسداقوسر لاك ثاضمر
 مرىباسل ضاق ردد نبع نحو اان دحلاو ىملسلا دشدار ب ردا دبع نيا
 نخل وحلا لهابلاىملسالا حاشج نين جالا: شع ناوهط نب مهاربا انت تح لاق
 : نليهمللاىعلا دن د" رعع | نيرسا درْيع نعايماعد نب ةداتك
 ككامازبرحس للم س ٍيلانع امني سند الوم ةدحوملا ف ىدتيقىفلا ةانشملا
 نحلل ميودإ عرمداإ صىنبلا وعبد ع ردد !ىمر كبدشملا

0 

 ىرصملا

 ربلا



 فودللا ىلع ةبيشس عم تسلجلا5 لصاو يلا نع لصاو ىغىروشلا |

 | مهملاججاع يعش د[ ناو فلل ١ :هلع هركدر دقت نم فافت الشك لو الاو وعمل ينس
 طارشنب دعب عب تيبللا نا لىالا سم سيزفم نال ضياعتلا اهرهاط نال كد لاقامناو
 تببمللا : مردب رداب نيغي دحلا نيب عسجلان كم نكاهدعب عالرناعباخإ ا عرمو تعاسلا (

 نو هعاسلا مومط برق دنعام تو 2 | عندي نا جوجامو جوج اي جورح دعب |
 عسر 5 ىلدن دج ملل رينج دا .ةشنسجحلا نال كيلا ديال :كوتد دارملا نا ماعا مهلا |

 بع يا نيدردلا نبع :داته حم سر كاسعنباد هدايا بط دي اور هنا ه دانى جتفلا
 العتاب سيل شلة ريهت تفنن اذ قردنملا ديعسب ان عمسربلا ىيعو
 فضلا كرجلا ميت اها .كنم لوا لّج دقو :يكلا وسكن دن رنا | كح نابب
 مغسسه يأ عسس مال سالا لبق ن ارنا ةبنئيذ ناركد ئ لياصولاىالماكرفاغلاو
 نم لوانناريدرلا معو ددا ني نان نعاهاسل مل ىا ميش يلا نبا عيات هنو

 معلش يب نب ثيبحلا نع اكس | نب ! نسعي ميد ىللا ردد دبع حابب دا اه

 ترو حوسملاو عاطنمالا لسسو ميلعردد ىبص وبلا درع عدرعكلا ةوسك تن
 اهاسك خعاطئالا دله اجلا و2 تيب اىسكل او ةهسبدر يب نب مارا نع يده اولا
 دعب نارتعو باطنحلا ررعاحاسك مد بيش اجل | ب اش ارماسو ميل عدد !ىل وابل
 لاو نسحلا نعمل لاو الا 22 ةيورع نب) يوريو حاس ىلا جاجا اهاسك نوط اقلا

 هاسكي مثار الا راد دقو سو ريإ عدد اك صيبلا سابا ءتبعكلا ىسببلا نم لوا
 دعت العلو نعد صر بل اطيإ نسا عك د ملى رنعس نصر ٌقددصل ار ككودا

 يدواعماهاسكو جماوملا عم نبرل ماديه 2 ب مرحلا نم هد دصبن اكان: كك نع
 را لا نادإدوشماع يب عاببدلا وسكت تاك كلبا لاقلاو جايا
 جامسرلا وبحر لاله عوبرط ايقلاوةبهزملا ةيبصالا جابيدلا هومأم ديزب اماسكو
 لكوملا نمر ورى سكت تن اكان كه جرطغلا ناصر نم بنر تدعو عبس مىنىضسب الا

 لك زمر كد سكك ى بره سيرحلائم داوسسلا تيبسكى هد ابجل [صانللا ا اكأللى ىسابعلا
 سدس عر عوطَق ب اهسو ىعيراو الذ لس ارنا الانالاولا نمرلا
 نحكلا ةوسكداوسرلسح ئراه وضعا كد دقو دوس نطملا نماب اش تبسلك

 لت ماو مهبلعانزخدا وسلا سلف مل ىحاؤد اكاساثاىشف ردا اريشبم دن اهنزاقد
 قزق يم اناا نب لمع |وسا ملاصنا اهبلع فقو نال ار ئىسك كرادتن كوالا
 و احب (حاوسدب يمس برنو ني اعجبسسو نسج و فين اسو نووالف
 هئالخلاضّدن ادهن ث ايلا كولم نم اهاسسك رمل ىاد ةماقلايلبامفيبىبلقلا قطو.
 هلا ديعانث دل اكندنسلابو صمعب أصلا ضيمج ماظل دادجب عم

 لات وعلا ثررحلا نب نياولا انف دح لاق يصيل اجهل باهولا دعنا
 و23 لداو ىلا نعيكدسالا بتحام الصاد انت د لا رشا ن امض انذوح |

فملا جاو ةلمهكلا ةاحللاب ىبجملان اع ىب ةيجيضش ل١ تبجلاق ميلس نبا
 بتحوت

 داتلاهعي تصب انثدحو ئلومالاق باصدلاّبعكلا حاتفم باص ىدنعلا

 نابض انثدح لاى اوسلا ضع نب ءابهملا داضلا جككو دحوم ا سكو

 | أهيف تر اكىل عد الثا تيرهرفل ةنتعارملا ىطن يا:
 ةيامر نو لاما ابعا سكب سو ب ةممال رايك تبع لأ
 ف فلومادالو اوتحتدالا روكذملا سبق ىع ء[م بايك و: :ريشس فرع

 ١ | ميلا ىور باطحملا تن معى ركا هه عسل لا انجسلجرمل لاف ريعكلا

 معا

 تتسم رح
 مص تع
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 سر وصولا ناكذتو |مهب يرش الب امهنعجخاال نالماكلا ثالبجلا نرملارزع م.دازتر يوهاو راسو يلعب لمعلا ياامهرمعلا5 كد العيبمل رنعرملا ضر اب ىباو مسو ميلعدل طوبلا كيجحاص تارل تسلق هيبه لاقف يلسلا وب سقي نإ معد اراف تربلا قو دنص# هبوجرطب [اكو منه قدنب أمم ميلا حان تن العامر اخاهبلا يدهن ن اهموهواهب ن اكاينلارنكلا ىهامئاو اهرنعو زو جالذ نكد ذو اهلي دانقل اهيلع سبك تكد ناب مزعملا بحاص طلغو ريعكلا سلهزبا مهضجن نلفو هريزعو ىشتكرولااو نييلسملا نيب ماصتنعالأ
 ءابند ءن ةسشيداع تيد دح نمربا.سم ضع مق وو ا مهيدعرددا قييم كد ئىبرصلا | نيرا ريدي عوقب منموتنف بواقل هياعر مكز كم ف امي راسو هيلع |

 ىحي ردها ومس وزير عكا اريك ت فذ درر ع اوني دح كمؤف نا االول دبحلا
 اذ هىلعو دّيدوا عدد متنا موباهلو هدبحو ماسو ميلمررل اص رب اىهكاقلا
 ةطصطلاو بهزلا مسفر عيار ىماطارننسا مجالا لها ءاهتمستم وجبن لاما ملح ةوسكلاركح ناولع ةسبنتلا هدوصتم نب بيجاودجرتلا نسي ثيدحلا اذه وردد لكشل اسد | شد حل نشرك يددح ا نه 2: ةوسلكى ببلو ليس سلع قرت يعل ةراعنال ككاو لعردلا حيميرسس عنرلوق لتبتد سيب ملح ترلح نا ىلا مه اب,قلعُس اميل عئافنالا لنا نلمالا لا لبمسس عن تدخلا ة:هلوق الوبو عاملا ببس ل اوزآد عا داوأ عاهوابيم يبرملا نبال ناج ارك اجئافتاف
 ضجدو روي ماما لا كرما حالصنا نبا لاو مبحللا هواش كوم ىنقتسا ا دقو ىابلا ل5 رفل ذي صوصنلاو رزم ناسّيسالا محو ىلعازهو كالا نم ثوجرو بنا لاتيلموفازا هرهاو هدر هزل أرَ كد مل حمو ندم اق ايوا فبروضوالو هر | الار رىيالو راقنالو رعكا راسا ىبى شع عطق نىعبالا سا هكدا نم نادبعنلا لضفلاوبال اذ هوككو عيبلاب امنه فرصتلا نول م ةوسكلا نفل تخاو اهل مطلعتلا

 ل ءارنو ا نال اهذنحا مران: ىبجي رف لاما تيب نصوسمتكت تلد احا نسم ا يي ااا اخ .: ا شيد ل نقاولا ناوهو ىنكولا اإم.ج عن مميلا عفاولا مهن حا ل قيد الملا مم اما يف 000 خوسكولارزثم نعي اعجبك قلك لخانلا فقد مد ناراظم ابيئس اطرتشيدرا ناو مالكالذ كد يطوا دحالاطعاد بائم أكس ىوداولا طرشس نارا نال كسلا همه 2 يل صخات ىو ل انا الب ندع كوك ءاملا ناذاز ص عونا ديعكلا,ىىسكيف مجنر دنحوبانا و عاربط فون ا ارزلا |مملاصمملا ارم نجواررسسسمو ا ايببع أ مديلعت نم هرب امأونم لحفبناارمقل دوك ركامار الهنا اهنان عكا ريغ اصم ةاه ورع اوجملاعلتعشالف تفقد اذااما لالا تب نم مامالااهاسكإ خذ ا|مجذ راص نم يذلا ناب م هاطخو ٌصامابرلخو ع لعنة ىب نااهدحا الأ وحا دلكسسلا ن ملعاو لاق شدجسملااصم ةئاررنمم



 ا“

 ماصتعالاىفاضبا فلولا جحا ثددحلااذهو لوالا مار طنرربو يزخا 5 'ش
 نخاإ 2: روكا مره عسب اب محامنباانكو !د'دوادىباو
 ملالصونإل لاذ ضياع تلاقود ىادر يبا غلو اهزنعردد!ىضر شيباس تلا ةنامزلا
 ىشدحرو ىلإ يل اور 2:ةينسجىبملا اتش تلق ىهتنا ةدحوملاو لم ملابالهجامركاك يوامرلا لاَ درا ةانثملا نوكسو ميجلا خف ةنوكل | رشدي جفت ساو دلع

 | ذا قح م عكلا شبجي زغب هطنفلو عوبيلالباوا 2رلسصصو ثبب دح نم ئرط ا ذهو
 ةلادملاءاربباو مهتابت ىلع نوثعجي مشن مهزحإو مهلوأب فس ضدالا نم اربي تاك
 ةفيدملاو نم نيب صوصخح عضومرمسا ثدرحلاا ذه ديمو اهم ئسالّيلا
 دنسلا قرشا رش ناو لمين احا ةدسمقو تس بسعر كن مهنم إم لما جرش م اازسالارموشد اكتلاب فسخج ىا مهئاييواع نوئعبي مثير شىلا هن مهنم]ك ه لوقو
 ان دحلاو ثيبصلا ىلىهاب | يشك برج نب مم ا نوكسي ىلع ندور عانت ىسح لاق
 | كعب زعم ىسنخحيا موبرودا درع انث د حلاق ناطقلا دعس نب ىي
 :ىتلاب ديو رجالا تروي تحوتقم نوادي تامرم بس ءزحاو ةحوئفم ةزه

 عج اذكى رابما مف هللا مب فاعلا قرف سو ممل ردد !ىلصونبل ا ئعامرغعرمد اصر

 ياهلا بإ قيرط نم ثدرحلا ببر دن دييربع يف دن عى اع ثيددح هن قو ابوح ناوكم نا
 لحرب يكف رنبو تس لاين الق ثيبلا نهب اوطملا نماقر تكدس ا لاذ ىلع نع
 ايار كاذلا هامرو ميت ىضوابس ل ع دعاك ئق اسملا ىسمح ممم لاووا حلص امشي حلا م
 كرمال وا ورو در هس ايم دهم اهل عاماق لاقو لعص ١ ظئلو هجولاازه نم
 فرقنا جاتجا/ ناب ييعلا,قعبو ىهتن ا عوورمج عئعزحا مجو نمرنسم

 , فلاح نوب اونو اجاب ميلا تجاحالاف و نرى قد مجول رنالهاظ نع روهظلا
 يلا ينحالا دنع وكب افا! هه وق انالاضعب ارض جيرسفن ثيداحالا لاقبالو
 2| ىكتبصد وسام ىمو ؟ركد كالا علال هب كر مدل اوك دما انه جابتحا الو
 ىلاشت :لوقدن كشخلا لاق سقف قمتت نوليالذا صاصتخالاو مزلإ ا عّيشينوملا
 امهم نعو ىنمعلاو يوامبلا لقنا دكر اصتخال[ لع بوصنمرب ١ طشل اب اميأ5
 قحئمرسلات لق ناف حرم ا! عابصن نولي ا ىوكو ينزل ا ٌةرامعو ب اصرككاك

 ١ ىننألا ثرودال اين ا|!شيعماتا نيرجلا د نر وع دف عماوكب نا حدمل اع بصتنملا |
 |* اذ 00000000 ةلد ملال وو كءاجنف تلق بالعدن ال1 دف

 ٠0 (ىلاعسلا[ ثم عضارما ثعسسود « لطعئىوسىلايىوأبو
 صنم يب يرغب مل رن لك داو طيلخا ذه همالك كل اّتف نايجولامّعحت ىىرقنا
 ةيقاىدحاو مراح لعجكصاصتحلال(أ اع بوصنملا نيبو مجتسلاو أ مذلا وا جدملا ىلع

 نوكب ناهصي ئفرعم لشد و زعم وكي نورعجتدلاوا مزلإوا حدملا لع نتوابلاعب أن
 : . نقو للذك غرك نوكيدقو لصيال نركننا 5

 نوبسللا جدو نيتحلا ةارزملا مطب مم نسخت ىركحوتغملا ةدحوملاو ئلمرملااحلاب

 ١ | سابعننإ نعلوحإلا غيل ر يجز ءىساو رايلم ىلإ ند نجلا نبع برشا دبعرم ْ جدلا نولسو ماللا فو محملا محب :ةكبذ عزا نس دارعالاب ترحل اذ وكلا ىهختلا

 | | لقك فذحاس ثيرحلا دانا رطب يذلاو ثنىحلاا ذهدنس ابع نب انعكايايرا

 | هاوعدو لاق اض ةررررصالو ةرممرضلا بلا جات عضوم هلى قي اا هلال دح

 1 ”ىصنملا نا بوبر يملا هزكد' يذلاو بال عددالو شر ىتانإ ثيرفالءايش ال( شعمان اهو



 ظ «ديوبو قيمامدلا لاذ نيورخلا هد كرابخا تاكا ذا لجل اولع لخدت الدارلاو لبا 0
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 ل دلم يمس بدا
 كاش دل تكتل |لعةدجد ام رسفيب فذ ورطلا لاو ايل مش نم ىنح بباغلا يضل يملا لا ندانوتكو نه نو يع امزال اخف دهر ليزحلا نم
 نبيع وهو تاومس عمبسبد يلا ل 7 نا 2 نق ثإ يقدح "رهاصقف
 دا ارعلق عربخا تسمو 3 2 ىبعجف »ار طسذكزملا لقاك
 امو نا نشب م ررخ دوس [ىارب سيلتم نب اكىا ثيبلل مي نر زملاو ثوب لاح
 نيواطلا 2:لاقر نجد جب بخ خي :لووو دوساوه علاقلاب ني يباكاقس مذ
 نيب غاوهو 2 «اضع دعاّيو مصرومرودص ادت ددببشسم و نم ع

 ا ,ىا ًابملغيئبجلا نيب عرذفلا د ودصشأاك هلاودكر د
 11 رصلا ىم ل دب ىهدا ب ىسم ىا اراب اباب هى ندجا احح دبركلاهتنعلا
 0 بيكسل نه ئئداولا ظافلالا بارعاام تلق نإذ . لصلاة
 كا انا 7و وادم يبراعا ميدو لاق لبق ادم ليطلب تاكو 3 الاب كب اكو نكت ملاين دلاب كلاك هلت ظنرناب باجاوعرحأيلا هايناك

 قو قيلااب ككاك هل ندرلا زال ثني اهم غاهدها شندي دل, ىصبد كلاكما لاحابلابرورجلا رج 'نلبجلاو بنج ئعمب تصبو ىلاقد هل ىف نم اهدهاشةواًييدلإب صيقزع )وهى (ربرؤدلا ل ودو'يى تس ةدابزب مككحالو ربمشتسلا نعسواعن الو :

 بصتلا:ثاددلا# :احوسا بص م ,اوراهزه ت تونس ققحمااءهرلائام يا
 تب دحلا اذه ةنواطبلاحلادا نصل ىلع بصن لك ارعلقب ىرمامك لاجلاىلع
 سسنخالا اجار عا ئلوملاذ يس مرعنعلاو دااوالاو عمجلابثيب دست

 هرصبلا يسيزطلا يكن نبى نيد حلاق ميو ةكيلم ىلإ نباو كا
 00 ديال شوب نعيرصم ا مورا مامالا نوس نيشرإل انت دحنلاق
 لاك رنعرا ضد رب درر فتاب انا بيديسملا بدرس نع ويرهزلا تايبنش نا
 قبال يح تعاسلا بزو ننعزيعأللا ١ برر سو ميل عدد ىلصرعلا لوسز لاق
 2 : ىاولا تناك ع بسلا من دنياَتقِنىسملاو درست ارنا ل ىقب دحل صرالا 2
 شيحالاو تكرم :شبحلاو ىغبحلارموماقلا 2 لاق رتنسلاتقاسمإ أر خصم زئئئب ىسن
 هش مضعدإ إد ىهكن ىهكن !ىشساحاو ناش عمجلا ا

 لاتورلد يعل سكم نوكسض لعاف ا لا نم يلعر نحاو الرد الس استلا 2 حب
 ٍِ فردااودافسجل يالا تدور 000 0

)00- 



 مسا اظفل ول درو منال ل مجوالهزيولا ا ذهىلع اشسملا ظظندل مهرامثداو ىيتن انه فيك
 يلام يجو نادوسلا شكا مهو ماح نب شبوك دل و سوهو طاشبرلا لاو سانملا
 ع 7 0 ببزُت عاجدتو شيعلل تعاطلا 0 ثادوسلا

 ثم دحو يعد دن وسل ابطل ا دواد ىلا هاورامو فاوم ا دنع ة::شيداعو
 : اعيزرمالبوط ايدح فب نح نع يزوجلا نبا سسك رو دمح | دس عرع سما دنع

 نالامطف نينيعلا ٌقِرزا ئيداسلا 2 |ىقسجح دبى عزز شبح ا نم دآم بارحو ريو
 ا لا وانتو ارجارج |ينويصقني رباهصا عم نكطبلا ريك
 ل نا قسد ىكعنا كاتو مالسلا ميل عىسيع:ن مزور وكي

 رز دام - دع دك __خعسباب عصدلاوهو يع تيوم دعت ىدنو

 بابلا ىلي يذلا يوكلا نك ةنوهو دوسسالا نكلا ىمسو دوسالا جلا نم
 كيرالا, اًمامولع عام ذ تل داع دن: ن الا ضرالا نم عافثر او قشم اب اج. نم

 هىعتاماعوورمرسابع نبا ثيدح هنواعارد نورشدعو هينا ماتا نيو نسب
 أياطخند دوسند ئبلاا نماضايي دش إو هوت كلا نم دوسالا رجلا لنن يذم تملا
 ظ حمس نمر وجو طلتخل لا الا قودصوهو بيإسلا جاطيعرزو نلكمدأ ا

 اده عنو اهب يىغيي ةيعزخ نبا ميصص هزم حا قدر مل لكم طالتخا لعد رنم
 عبي ماعلاءاهرشات كلاما هين اياطنحلا تن اناذاشإل فبركلا ثيدحلا
 ركاواببب الا ي ديا سد سمام عمادباد وسلا فص ىلع لا هنرعلا هاقد انيك ملتي نا

 | نيس هاواو س لكل اطعاووراصبالا يلوالعتربع ىكد' نوأيإ هضبيجل ىضتقملا

 | تاقدوملا يفذنلا تش اجو تارلا كين ايم ىلع افعاب ىد نوكبنر اهدالا يود

 تيه اوي نماىف اب ماقم ابرج ا ن ا اجودرم صاعلا (س ردع بسرونا دبع كيب دحشنو
 يم د حا ءاضد ترغما» قمل نيب اماضالىكذالولو امير خد ىسمطنل

 درترددا بهذا اماو قيعض ىهو يدون (لابجر هد نسا 2:فان
 اشاينايل مهي تامالأ تاكل ىسطيبماولو باتل ب اننا فرت مس عم
 ىتحنب درع انث ى_ح لاو دنسلابو بيحلاينايالاوه باوثلا بجرل!نامالو
 ناربمنبا ناوإس سشسقالا ن عيرىثلا ]يس !نم بخل لاق يدبعلا ةشلشم اب
 ةدحيم ئلالا نحدو َئِلمرملا ئيعلاب ةعبدر نب: ىسأع مع ىلا ببزينب مجهارب نع

 ب فب رحل مهلا ع نعى ضفلا ولا كفن يودفرو ل رم جس هرخاو ةرموسأم
 عديل لازف توصرع مطعم ق عضو ناب [بقف دوسالا لا يل ءاج د امنع
 عئاوزملا نم ديل ه ابها مانصا ةرا ون دق تعي ن ا«أممالسسال إد درع يرو هوت
 ظ 0 ادت دابا عقنتالو ىضخالرج كن اراعا نإ

 روتي سرما ءا دهم راشد وراجالا اسكر ج رئالم يل عر قردان كب اوشا:
 | يلعألاقذ ثددعللا ذه ون املا داز نككراطتالا عنو رخ اتم امظغجو ثادلسلا و:
 هسا باتك نملك د لادا: ترلعول و عفش رضي ئتموماسما اي بلاط يإ
 مارروشساو مهناير د مهوب طن نم مدا دم تر نا ذاوملاترلاق لوا كنا تلتن
 ماهاشم بركد يرحل مهناول كرار امرها اهلذ كب اولا السلا بشل لع
 نر لورسشيد نانتئشو ناسلو نانميعملو تملا مى ثعمي زلاو_يبااذهءىقلاو قرون

 ام. تسل ضابرس نلاقباالرعرلل اذ باسكلا اذه دنس همام: ةاذاوم اناث

 كيبعلا وراه بباب تع مئ ما نيحعرشلا طش عاج ىسبل لاقو ىسحلا ابااي

 يلد لجهزع ررعردلا مركب ىزسسهر خا عنو خيبه ا نبا غنام ةبوتملا ببازع مو

 ىنبلا

٠. 

 م



 و وج ج7

 ةفصب رداصتاراّسع اب رزحا سنجلا جل دع ىسنجلا نماعود نول ين مهنا ماعاىببطلا لاقو |

 أش ثدسلا ازد يا 2ك صو تجربلا حلوو لش ا نك عاعإوةلعاف |

 أ 0 ا نواس الحوز قاتلا ل زل دل | حا ثيوحلا نهواّنافث |!ثعقو لبادصق ند دم آلي دن تاولص نان |
 '؛ دنس اذ ؤممزلب الا ءاخ اد ةىلصلا محتال سابع هبا نغخ شون لنا هتدلكا

 و ع دس رج ا

 مل“ ) عفئتنالب_هطذالرجج كنا ملعال إل انى جلا دس ع فقو ماسو مياعرملا ص وئنيلا
 فن الو_ضنال جك كا م اعالي ا لاذ ىجلا دنع قف مدعرمدا نع رك ى با ج م
 ناودداشسا عجاربلو ككلدق ام لكتب ماسو ميلعردلا ىلصرمل ا لوسر تينادؤإا ىلو

 ض] رش ئيعا ىلا ع نم باىجلا | نه ىزصيب نا ىعبل مكاحلا شيدحن الطيب ماع ص
 معوجال را عم ةروصزنال عفش الهرضذإل) سو مي ردد اى جوال (لافام هجن عفمجو
 ماالصردلا لوسر ثبار تاالولو طف اسرن !يدبعلا نععصتخت هنلاق ىهذلانا
 لبق املادعق الا الولد | يلع مسبجت كك قام كلت ينلارد لا سغلورل سو مباع

 ةرابمشبر ج كلا مل ىقذ تانلا تساغتلاّ ل نم تافصلا تارئاعت هالمب دصتخم هب
 اتعاب سدجلا لزمه نممل جارنحا حالا تيدارإ االول و هوقو _ جالا! سكر جناب
 ماعدعلا ور ابحالاو تيب نضلا ثيددحلاا ذهن ىهتن اراسو ميل عهدا ص,ل بقت

 لاو يد مربلاو د ىادوباو اسم ءجررخاو يصبو نلوم اهخيشسالا نويلجو كنار
 ىلصيو :ىعلا نزعلاب ثيببلا باب ٍقالغا ونت ا

 باج بالاكل اكل
 :ددح لاف دكسلاب و تحص عار د ئلر دف ترتع نان اذ ايس اهنم لٍصئنسيبرمل
 ايرمع يسرولا دبع(! ىهرتلاس نع قرهزلا بيرتس نبا ئعمامالا نحس نب ثيللا
 ردا ل وسر لخد ل اوقرثتا رنعرملا نصرردد) دبع هيلا نع يورعلا ىجرملا ب اطخلا
 ند ْئملا لالب ى دين نب تم اسس اى ىههمتفلا ماعملع مالا ثيحلا مسوميلعرملا
 انفاغاف جير اا بوكو سابعاب لضئل معمو 4 اسشلا دان ىججلا تلط ثب تامثعو
 نئوالبوطاراؤب ني ىش دب داو اؤوتث اوعىلإ هنعامكل>اد نم بابل كا مهبجلع
 ايف[ اضرارل ةيايررفو الم مش ثا اسملو ]راهب ل ديان از حذف بامر
 لمح مزالابلا فيفخب ىبشامملا ةولصلال ب وا 2ةعباسلا دهاج بامر غداز © ا فاقلاسكب ال الب تلف لهد| و نمل ق تنك ل ن|تنكب اهلا اوكف ايا عاس
 نو ب فز اذملا2 حلف دب اور 2و ةراسب نيعاجومجو مزجت عا دو عى حج عئان نعل كامب اورثنو دب شتا هيوجيس سب وجو تجسنلا يان يدحا لدب فلألا
 "ربو علا نيبوص نيرطس ةدمعا تكس لع ثيل ان اكو نيمروملا نيدو علا
 ن أملا دتعو تنام ررخا 2 ل وو كرهظ لح ثيجلا ب ابل عجو مدّعملارطسلا نم
 بايلاولارمفان نعمتي امر ونوع نبىسوم نيب دّقذ نالااماذ سيال نب ان شل | قبيح مدمن البق ثيحلا ميلعن اماعرامجا| نه لكوا رج غرج هديه ص يذلا
 صايره لمقسسسا يذلارادجملا قبو حسو ميلعردد لص رفقوم فب نا ميل يذلا
 هلو كندحلا نم جملا حض ومو ىلا دربعل اوأ شد ناابسرق ىفامسو عدنا ةثرالث

 م مسجاو .درعشل ىلع ل ديوهو نيشاملا نب صرب ١ث ىحلا 2 عريش اىلعإ بيشأف

 ةالصنلا يحفاشلا ساو ارءيجلايمتس اىلعوصنف اهلابق تساي رو ددو اهضج
 | متلللا و دسالا ةلعسم هن امرنجب قرفالذا ىضزعلامب نجى لفنلا عماظوه واه
 رجال لا ةنواهند دنسلا|ناوح ركل بهذ ورشسصو ىوررمجا لق رهد



 ىنس مامن زنى جالف فل اك ةدكوملا دلذ اذل اىرثول اكةركوما ننسلاو نيزفلا ماو
 لاق دسسلابو ثقولا هداعا امهنإه ضزلاىلصت ناف تثوؤملا بهنموهو امه اهنم
 هدد ١ نيعوناو فداب الكل |رصنلاوبارلاق امنه برنهرماراسمسلاوهدج نيرا ان ديبح
 ديجيفان رجل ١ لاق لوإلا عممعو بكزللا خمو ديوس اوه ىنطقرادلا لاقرملكجلا

 جل

. 

 ١١ 3 ١ نعد رقع نو م ومان ر خا لاق يريوملا كابملا ب هدد انت
 مهام ىغ رييعكلا لخد اذاذ اك دد | امنع هدد وع, عن ع باطحاملا نم يعبا
 لجو ٌءعللا لخدي ىبحجولا لدعم ىا دعب نينذل ام ةدجوملا فم فاما سك
 يداارارجللا نيو هديب ءفاسماوارادتملا ثوب يش م ىهطلا لجو بابلا

 هفاسل اقنادكم ابر دفم فودخم |ررمساو فولي خب صن اممررك ةرحو لبن
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 اميره هةرجو لبق
 نماخلا ف دبع عرذا ثالذ نم وكر مسا عؤرلاب بدرم_راسع نادرد الو
 صاير فباسلا ب امال ع ةدايرن نمو عدذا ةشالث_ءراسع باو ىلبصاللو ثالث

 دبع وسي رهاثمه قب ط نمد واد ىبأ هبرهزجامم عفان نعد كامابعفر بر عدح دم و
 نج ماثه قيرطنم هتنماوعاوباو بداعلا ون نطق راحل اف دسيم نب نجلا دبع
 مارجلا بو هددي لعبنا ككد ةنزصالا دارا نم يغبشيف ككيريحو عل وع دعس
 مئالث كذاكنا ل)سسو ميل ع هد | هص ميمى ند ام هلام لذ عقب لاذ عرذ !هتالخ
 عم ذا ثالث نمل ا نأكنا هرحووا هادبو | هان: بكرامدق عفت اءاوس عدذ
 ثا للالب عربخا يذلا تاكل ةىعبل ا ءانحلا ديدشستب اننوتب موكلاح لصف

 نحاول عرسلو سوار مع نبا ىلاق هيف ]صير سو ريل عد صدا لوسر
 قباسلابابلا زماو اقتل غم بابلا تاكانا يا اشب تيبلا ىخاد ياو: طصي نا ساب
 كس انمنمىسيل نال رعكا لخيد ريل نص ع هي هدا وعين أو

صوبلاغ يقود نوورشاوفيزلا أهرنعرددا ىنيربرخ نبا ناو .[
 م وريد و 

 هغاّبنا خم م لخاام كسالملا ىم ناكولف عكا لح دب ارنك#© معكلا ل حو

 ل 0 اق ددسلابو هيفا ىلا 0 1

 دلاخبإ نبل بعامسا انت نحل اق ن [طلاددل! دمع ن دلاهاتتىح

 رهن عرس لص ا لوس : !لات هع سائضر غوا فإ نددنا قنوع

 ماما واخ 0 عب لاق عصام عجن اضئلاةرمع

 لخد الحب بقوا با نبال ا هل لاقف سرانلا كرفس نمرعمو ئدهكر

 كاق مايرقت الل ةزمرلاو وغلا نه 2:ةنعكلاملسو ريل عري( صردن ا لوتسر

 مادص | نماهند نئنبح ناكأر ميدجبسسو ةرعلا هدهد لضيبرل اا كوا با ا

 اهلخد غدروصلا تل لاما فلا هنن اكأراق اهربغبل هنوكذب نوكشملا لي ملو

 | قعنكلىخد دااولذ طشملا 3 حقبمل تيببلا ل ىنحد وكندا لجو يمونلا لاق |
ىلف ثالئلاولع 5 دايز ثصاقالا ىمو وعلم و

 : ثرحلادهو هوعنم المل ىخددصقت

 "امنباو ىانلا دذكو هدو ادىباو يرئاغلاةئواضيا قلوملاه جنها

 ةاثردسلابو ب ئللا اون ري نم فيش نا او ع نر وش ريا

 انتحلاق بوبا اني دج لاق ثراولا ديعانثدحل اكرعمولا امدح اق

 تابعا! نعل اق صبا طصتقم او سعئبردلا دبع بعوتفم ئبمبع ةمراع
امرماس ىريلع هه ل ضرهلا ل ىسر ن١ لاق امرنغمسماردذا نضر

 همكم منه 

 مثالا كبت ثاالاحلاو يارس و ءلىخو ئم مب اىاكتيبلا لعينك انا

 قلط او ةبلهاجلالها/ئلا ءاصإلاو

 ؟ةلصلا 8

 .هيلعرماذ 4وهزاو اكام_راشعاب ةملالا اهيلع



 داوعارهو مادقلاوممالثالاوهد ارمضورماللا يي 1 عجرم الزالا مهي دبا كرمالسللا ' | امهشع] عامساو مههاربا ةموصا وجرح اد تجرخلت :ملالاب ىاأيرمالسلاو ءالصلا

 او | دارا اذاذ نداسلا ديب تاكو لمعلا لضنف لقعلا قصلم مهب غ نم مهلم ضال اهيلع :دوتكم ةدحاو ةفصولا عّعبسس تاداكف لعشنالوا ىددارل جخناو لعفا مل ةنخغ ىنح

 ادا ىيكررلا ل ىقو سدومادلا 2 اك ةرهرجب ةد دشم طقرافمجعو فاقلا يو[ طلادب دشنتو قائلا اعد طق ممالئالاب ىا اهن مسقنرللاموامهل مستقام
 ىضارنا ناب خسم اب صوصخم طق ناب ىتيمامىدلا سدبل ! هرعت اديا انه اهانعم
 مزخرف | دبا اهند نب دلاخو اهنا ل ىف ا الىنك ليفتسملا 2[ عطش انا اما ونامرلانم
 فلوملا ماجا مقل صدرلو ديحل ون د: سكف تيبملا رلسو ءيعساوص

 همث ةولصلا تاع !2ل الب ثتيددح درقشب 4 رذبوك مما نيش سابع نبا كيندبع “
 بلسم 9م م

 ةيمودراسو هيل عرس البلا عم نلمح دالة سعت علالب تابش ا مدقو
 ناكل ضفلانا تبغ ملريا رجم عضفلا محال ةراتو تماساله بقل دلسسا اناو

 ٠ سره هو ىلع: دابزل ىف انلأ ىلع مورو تبت لالب اصب او ةداشس باور الا



 ”يلعاول الع مفر عضوملاو ةبلهجلا 2 دوبنلا ةو دم ا وسلا ف صنم ريع ةدحوملا فب
 ب ها ماو ةاوافلاب دقو مكيلع, دوار ديالو
 دار هرد|و اع دوا عفر عض وم ولن بجو ىح مهن ى
 كيفررل ةثدالثلا طا وشالا اهرب زمر عباصم مب ا مضب اولعرب نارتو يلعردلا|

 ٠ . | اذكو مهجن ن2 غلي او مهبيذكت نم عطدا دال لعفلا اذهب مهل رد نوكشملا
 طاشدالاوا نكن مدلج ءالوه مهكنهو انا ةءهز يذلاالوه لسمو ناياولات

 ش 3 0 : هر : ُ 10 3

 ١ |[يصنموهواز_رثسسا اهداز ميعكلا لوح فوطلا انهمب داما د ئيكسل اب طش عمج
 ١ ثيح نم ئاشاملا نيدكلا نينامإ ونش نامالسلا مىلع قرهإو هيقرطغلا لع

 ت اقايام حؤسنما هو ناعقنف لتد سرملا ىلب ام اون 6 مهنالتوكرشملا هاربال
 "| باجلا نذل معمايدا نم يارهرماي ناد ىنمرملو سابع عدلات لاش مداد اكن

 ١ | ايلكطا ىشسالاولمرب نا تصتوإ رف ده دقن اهلبداكو نا عشوو ىسللا مدعل
 م هبلاعاغيايالا اك فانطلا ءلاميدنالالتصاف دحإلو!كيذكرالل ن نحن

 | هيلعففواذا هيلع تاردصمادودمهناملابو ةدحوم ا نوكسو ئامهلا سكي
 20| ككذ ىم معن يزل اوه ث وكب نا بسابن الا بالا نكأ ه عن علذ عوفرموهو

 1 ميااهومو ةداراب ءدىاث نمديالف حامملا جا ركى فما هانعماقيالا دا يذلاو

 ١ نال شو مد مهرسإب ما ذاضحالا م السم اميل عن داراللا ةحدرالا 2 لم رملا رم مرعنام

 ش ا ا يل ل ع

 | | ههه انوهرلسموربلعرددا صوب اىلاديا عرب معلم درشوكيو لحال لوحفمزلا

 | | مومحنع مل ىراجلا ثيدح طنل و: تركي ناله رم بصتل از وتع ناب عاصلاو
 | راب يذلا نهم ل عاخلارنال ئعتم اقدالا مف زد معشر رش ام الك د كسبلو
 ئكلرهاطوهم يرجولا يجز نجح موتهم لو ثمدحلا ةورطسم جرت د: ىطرفلل عقو
  ئداورلسمو يذافملا اضن ا فلولا ه جرحا ثوملا !ذهو تاتمرعيراملاءاكرزقل

 اناججوسإلا لا مالتسا فك مع ل: كاب .2١:ىاسشلاودواد

 ةيئرطلا كغ يبصن لواو تارم ثالث يااذ الق ل عهو فوط ام لوا نرمممدقب
 ١ ١ مالتساو

 ءأاسك لعفلا ناكاملف ةبسم تالا ةراجلا هم نيسلارسكبمالسل نم لا هقتتسا

السكو ام قهزالا لاق تيتضل اىهو اب كتغب تمالسلا نموا مالىعس ارل لبق رجلا
 م

 دصذالملا ىمازومم مالك ساوهوا ايلا دوسالا نكا ومسس نملا لهاو كاراع

 ْ نصح ىصخير جا سسك ذا رنال عمدلا ل ىتهالدلا نم لفدنس اوا عاّمجالا ئهد

عريد سأيملا ثاكلتم ناف :!دعالا عم يمالسلاب نصح اكباذعلا نم
 ” ١ | ناادها

 ' | مالماملا عزرلا ةكحلهنب ىفخ ثوكي نا لاّمحاب بببجارالتساالم السا توكي

 "| اثدحلاق دئسلابو عيراصملا كثرلاذ لكاس ةرمرلا تف حرم ارق كاسل

 | |اهايولوال ون ةهمورخا ا فلما ترتسم عزمها تن زلا يب عصا
 >2 | بهوعاانربحاارضعب 2ئدارو .يرمخا لاق ىومالا دمس نبا جاشلاول ميجملاو
 راس نع بر هزل ب اهيشس نب | نعول الأ بزي نب ىشوي نع ىرصغ املأ دبع

 هبي نعو . م عردداىضد ىلا ديدي نع .ا]نلا نبع نم يرمملا هلا دبع بدا نع
 نكللا - 1١ذا هلم م دقي نياحر راسو ميلعس !ىلصرس لوس تللسلاكت

 0 ةانغلاع ببي وضل امىلا اًص مفرط توطب ام لوا دوسالا
 2 | لم دان دعلا وم برص بيزحلا نم ةدخوملادي دشنتو ريرعملا الا مضو عرتشلا
 001 راتعاب ثيب اتلاب نعبسلا نم رضعب هنو عسا تاذ ىطلاثو |ىلع ١ شم هله
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 (ىاوطالا



 | صلط كف ناد ثيثاتلا ركن كل اد دعلا ثزاحرب نمر عز دمللا تام15!و فاوطالا 17 بس
 7 | كوارفارط نلس 20000 تالا 0 ضرما دوال | او: ئباسلا مانع ئا ثيردح ىال جت ىطل ا بعوننسي لما نا ضب ثيبرحلا ده

 0-0 ا 5 2-0

 0 ملو 5-2

 اا بانمصلسادهأ فاق متاحا نعت دامس او تيا س!امكياشسا| رس ميلعرملا ايل ىجئانذا ايكو دن اوفا 0 ىلا الول ى عفنت الو صضتال خ رج عال اره ا واها ها اضاخم ا م ىكرلللاك يرحب اطل رع تارا هسيبإ نعام مكس نبدي دارقالاب ٠
 97و موتموانمنعز رينا اي تلات كت هاو تي اورلا نم عرسه ابانلعاذ ترث ىلصال امردإأ تياور ا كاشارانكانا# اللا 6 داعاب ل هرلل وانل ام فارم تأ تهذم هام كرجل زاوجدا كلو كلم ىخكي تصنلاب 2

 هيضاتغيام تيرم سيل هيلع ل دب لعن ت نيت جات و يذلا ذه : لطب مسد 12 المل مهف ءاطلاغم ماظل اكن أو ىمح هب دريل زب انطابلا ماو داالص رزص مخل الىخ ممن مهل موج نلكى حابن سيلاواوكب نا مهل نىججمل اولمرب نا مرا مهلوقدنر بنانا لوف لش موهوا نعض نحو ةؤعلا هازل هانعم لافف رميلع هام نالخما م اراهظاوم خلاب ىلا نص كام نبا ملعبحو 1
 2 0 ب اسفل أو او عمم 0 ىتىب يلا اعالج تبا اول أك 2 2 21 وار رمشلاب ١تلقك نييزسب الر هلصا ناكتاوابما ىاعملالرح زممجربع ا ًِ دانيب ار يدار ثيحايي اما ذهول الاد هديا 1 0 ام نب ل رول ىدميعلا بيوصتتن اذه ىلكد :

 0 ِإ ( فمدتها ىبزل | :ودص( سوف م يي

 تثضخاو



 كاعثرددا ركزت ىلعاشماب امس هلعد ن ولب دقو دهدل كااردانعانإو م عروصنو

 فلولا حرزحا دهو قمر شد هد اور شن ل بعارسسالا دارو هلهاو مالسالا نإ ةءاراع
 لاو يورس جا يادد سم انئدحي 3 بو كاسنلاو ئاصبا تسلا! ده

 0 | تن سنحيب هع نب ةدحوملا دو ىرعلا مظبدمدا نيتعئعن اطقلا يي ان دح

 مدئاوصد اانا سرع نبا عروب ننادل وم عف اذ نع يدل ىشسرمل رعب صاع
 دنهاجرالو ةدشس ةنئش انا" نبنكلا نتده مالكسا تجاملات اقنع

 7 | نينكلا نعيوشع مهيد ىعد باطخلا تنررنع نيب [ايرفشسال قزم هن ناك عقانل

 ا يع كان نانل ناسا ريدا ع اي
 7 تحد مالا دنع مءطك يومن يارعال سسالاةفظاو إسنا كد نوني

 "هك ع ص ابرج يراك دلو | ثدحلاو مجنلاىب لاحم لرقا نم

5 

ادنا ركل املا دنعو |.ل,لبقبو همجوونع اههرم اليو ميلعدب دب
 ا هديب رسم ”

ده ةاورو هصف أش اكل احلا تهذمو دس
 

قولاوبع باهشم نيرمعرسوب ان ياه عبات ك ء دحام نياىدواد او
 >< ةدواددإ 

نبا ىعلا دلاركو ءارلارنكوو اولى ءارلاو ةءلصارملا لاحل اف
 - فرغزلا يخا 

سقل نعي امسالا مجرخاوىر سارت تسم(نب ليك يع نعردملا نبع عد يرض
 | ى

تبملو ه نف ىدرو أدل نع دابع نبدرحنع نايطمتنبإ
 ش | ىلعالو عادولاةججل
 هلع سمع عب

لا نمد هيلب يزلاودوسالا نب املا ميد كلا لمس رل
 ا نيصاشلا نبدك

لع وطن نيس اهلاءابو
 عم فلالان الر ورّشملا 

 كدشواذ بسلاو اب نعرض
 ا

 دحرلا مات نكي نيد اقف ضوعملاو ضوعلانعب بلا
 |١ ٠١ تاير

ملا هرجسش ةلمرملا ئاسلابى راما هوايا
 ظ ريم ضال ثنيخ ناس _ب

ثار شل «دججل بسط نيزعلا دبع ند ذا دبع برمج
 | ”لفالاب كربخال ا

 نيرباج هىساو ثءشالا نوم اثوشللبلا وع ئيملا تدر اند د بو
 ه



 7 دوار اهنالا ةمجرلع ماهم سانمو ل ؟ نا ةلنسم خم أ لصو امم سر نبا
 تييبلا نما قت نا دحالىيغبسب اليا ىتتب هم وف نم ىاقلا دعبايلا ىفدبعمل
 >> | ايلا مكاو يدم رتلاو دمحا مد صو اه .هنعدسد ىضر ةيواعم تاكئرارج
 به زم ىلع :بطرغس نم نولبو نثنبيح ىائلاب :يواعم نطف ةداوز كثوةعنرالا
 ثا نمهريل كسب الرا | |مهنعردد ا ىضر سامع ني ار لايف هبقرقالا ببجوي لنم

 نييصانيدكرباسجذ عهارباد عائد ىلعامميرلامهدالجلاناجب ناذالا تانكرللا
 روش اكول سملاو كرجللو ناشلاريص ٠كناهلاو 2 ةعص ناكرلاو لعافلانعأ 22 تبييان نادهو تيافلا لوعفملل يسم مالدا مافوةيخلا ةانفملامضبملسسوأ

 دياعرزا 2 ريضلاو :ملوتمملا لع بصشلاب ني يككرلا سده ةأدنملا فيرا دسال (
 ريلعس لص ,يلع دوعت يضرها شال ءاذان كور سو ريل ع ساو: صمنداواعإ ٠

 دال[ يصالاو ىلّتسملاو يوجلازعر د' ل / ران ىمل ا اه الع دي اور 2 وريطسو ظ
 انكم نومل ايري كسش الر جداري اور هنو ىهنملا ىلع مولمارورجو ميه ىلا ةانشملا جمب |

 درعا ديل الو اوما ثيدبملا نم تسب رسبإ منعرش ا ىصر ةدوحم ل أذ ملكتملا ظفلب
 تييلاهاممالدتسسا عرش ملاذأب يفاشيلااثماما منع باحا انه ى ملال ينج وللا
 |ممالسس اكون ن اكولو اكزت و العذ ماسلا عيش انكلو مب وظن كو معهن فبكو
 ةبواعم زطايدرمورادلا لاقو مب لي ادالو ههلاييه ن اكرمالا ثيبأم مالكس ا كرب ث اكدارض
 تشيد اع كبد رح نم ورسم |. نك دك سبلو لوا نم ميل ع عضو يذلا تيب اانكو اما
 نراك مدنس :يبيشدرف ا ني | هل صو |ممأىهلنع هدنا ىعر هجل ا ديعم جرمانا تاكو

 .ةءعناملازف ئبتما نب اراحا دك مهل ادعاوق ىلع |يرما يعل ؟اممعاط زدالةعنرالا ١
 ءاببزم فاما هكم خيران ؤنق مالا هميزحااملجنا اه ا

 ةمهملاؤاط م اربا دعوة بع ئدكيلادرو هنم جحا نم ميد لخداد ثلا |
 ام انلاف طا اريد رلانبااش ىلع لزنالو ةبعيرالا ناكرالارياكسناو
 مهاب ا ذكو بلكت ايرالا مدس ا جرام مدا نا أطيب ايع ومو س:زلا نب التف ىح
 ثلاانث دح ل اة نكلا دبع نرماشه ديلولاوياا:ةد حلات موليعامساو
 تاررردا دبع هيبانعبملا دبع ندم لاس نع« رهزما باررتس ننا نعد عبس نباوه
 الضم ذوسأل انكر ىنف ديمهارأا دعازملاواعامهنالئعدن املا نيدكتلاالا] 1 ٠ ثلا نما سس ماسو ميلع دا! صئدكارا مل لاق امهنعردلا ىذر ب اطخلا ثرمع

 مضعنرؤعضرر يد دمكاغادر لملا نبا مهينم تعامج ها ور ريلع: هخعضووأ يالا كرا وتو ماسو ميلع داو صولا انارسابع نب !تييدحو يان نودأ هليبقل يبرم ل والا صخ كن نمو طقذ «يناثلا و دعاوسلاوعزدوكو يفرج ات |
 سو هبل عسي صونلا نانو ومان ال دوسالارجاو علومو مف تعرب دقتولعبو |
 نب انحلا ورييئاشملا دنع مص الاعب دب لت رىلتس ١اذاوطفك نامل نكرلا مادسا |
 بفواىلاو جباهن اورج دير عتب ملو مالا 2:صوصنملاوهو ديبولحلا سن سمحلا بديت |
 نكيرلإل تسافر انضر سوو اع
 ارلبقيالو مروع هدب صبور تسيب ةيكل ملال اكو ئسعو ىهسيلا وعض بيل بقف ئلاملا
 ثاررود اًسملا كر حاتم نم دعاججرصدو كلبب ميلا بثس الو هاذاحاذاريكوبطمتم رمل ناف
 هذلالاق اكارهتوكسو ىتدللا الو يدونلاكدركين ملورمالتسانيعزجلا دنع ديلا |

 ب ىلا ١اذهو ل اه رعد املا رخام ضب رص مب و بابحاسالا مدعو عل بل د ةعاج ش
 أمهث اذ ارمالسس ردع هيب لسبهمكمب ساب لن ككمالسلا ريل عرتعل عيد مادن الكداتخا



 دوسإلا جال يضنت ةرعور رم لع ___ دع __ دعا ئسحلا عرب نوح نعلق و
 يهكذلا يور ىف ايلا لاذ ايكئمدطت الو تتبوصت ريع نم ءيل ع اؤشنلا عضوي

 كاق هيد اسلا ةلدّمكك تئصاهب عفزن الخ نكرلا ثلبف اذا لاق م يبج ب قدور نم

 لو ماللاو ةزمرلا تف راد ا عبد يب سابا لات وطساولا وراه نب دبزب أنك ىح

 امك تدار لاق ملسا هيب !نعرعفوماّقرو نا لاق ةدحوملا تب يراَجبذا ىشبلا

س ا لوسز ترارإ االول لاقىؤوسالا لا لبق رتغمد ضر بانا
 : :ىردلع مها لضر

 هيد نكااهانعم لعب مل ناو ةعورشم م السلا يلع تمد انف كا ام كا.
 | مشكوو عيطب نم تعاط ةدصاشم اب ماعبلر ابنخاو مد جرثنو دوسالار ا ملغ عت

 ةمقئامويمب فويدنااهىذرم درو ام عم مدالد وسل ابرما ثيجرسبلبادصقب
 انندحل اق د دسم ان د لاق ب وديعك لاب _ىاشس انك هبمشيت قل د ثاسلرلاو

 لحوم ههدجد ةحوتشم علم ءارن يلزع هربت للا نع ديرب نب تقول اىباداز دام
 تاك ىلا ب ااشم ناامزف تاب ادكيدع ندري لا ل ىدشسم تبيح ةانشم

 ى66©

 يع

 كلو تارا تلف لات لبقبو لاذ هليب نسم ن للكس رماسو هيلع سالص
 تقر. نا لوصالا ضع ثو لوعفملل اينبم يللا مطبان |تجنناكارال اى تذولا

 | "اللسان ينم اله حلصا ام يربخا لوعفملل اثم لينحلا مطباز تالثعز ا ثيدارا ىاولاب
بت نيل ان كوكل اح بز ظظغل ع ن1 ل اد تلال نه ول

 فارلا كرب او دنسللا ع

 رمطمتلاو مارح الا مدعولا بث دوما كتلاىلا م نسل لاى سلا نطلع وسر لاع مات اهو
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 هلا 0 اا يكد ,_ث .٠

 0 ميا حممد ىلا لوشير ْتِنْأَر ىيعئببإ لاو قاعؤس بولطملا

 لقويايد حن كرا ىلع محار ع نبا تارا لاق دمك نب مسالا قيرط نمر وضنم

 رمل نعد ماراسببو ميل ع ردد !ىإيص رده ل ىكتسو لاق لاق ثراحا نب نهزلا دبع نعو

 "يحل سرموهو أجر يعو دبحاو ىفاشلا هاير ضماو.ك5 اورتن ةىلخ

 ...دممرثلا .جزحإو لاوسلاو رد حدا و ترسم !ميهو ثونرصب يللا ثيدوكلا انه

انه يركا نع ويش نعرد يإ باور و: عقوو جوي اشلاو
 ثثيانادح ل ا ك

 ديعولا لاو فلوم ا قابو ماحيإ نب دم زعج ب! بانك تن دج ى.عرزعلا

 يارئاب رع ني سرلاو ىب اتى ىكث انشملاو لادلاب يدع نسل !بكراشلا مدا

ينت _واضن ا ىبات يرصدادم يوالا
 تبا نكوليصالا دنع انه مئوام نال ع

 هيلع ا اذادوسالا ن اللد اشم ا نم هع نط اب ممول

دبع انث دح لاق ىرضبلا يرزعل اديبع
ن عدلا تلصلا بد يجحلا دبع نب باهولا 

 مم

 2وتكا

 . [ةيعف ايلا ض جدر يكس اورمالا ىف يكد س ابالنكرل| وسفن ليمقت نكد ةمسس اسك

 1: ل اك ىطساولا ناطّقل اولا فيبيئذغو 00 دنح

 تلاسرببزلا اني دحد احن عوسل ايطلا دو اد يبا نع يوارلا ردا وه لجل اس ظ
| 

 مهل او سز تدار لاف دوسالا_ جلا مالتسا نع[ منعمدلا ضر ف اطنلا ند سعوا

 ... | دجاليزلا ماجرلادارادن ا يلروطنب يذلإو ءرغإو فاوطلا ءدن ونال ماحرلا بكار ا

ىكر ال ع محا زئالف رت له كلا ضحخاب اي
 |٠ ٠ احونا ناكوىيعضلا يدرت كلاذ 

ةرىلتس اورعضومل به سأب ةايحلاو هلال زول ى
 :| 5) رم ةيفحاشملا نم يمرادلارلا

ناكد ياي اكجريزرلا خاجرلا دعا
د سا فيعسس اذه معتتسا ىراجلا 

 0 ج

العسالا كن هاد ذع ماحرلاس ملرعس !'ناورهاظ وادب و
 0 | هع ليجس يدرو م



 نخازجلا تارم نيدملاخ :ةدخ لاوديامو نيعسنو عدرا دنسس 2م ا 00
 نعرسفتللاب ملاع ترب يفت ىربرب ءلصا سابع نبا يلومددلا نريع نب ةجركع 11

 ىلع تت يبل !رلسو هيلعمدد!اضىنلا ف اطل اةامهنعهسا ىضر ىسسابعنبا| ١" ١
 ىاادوسالا نكيرلا ىلع اا باق هل عه يدهتقتبو لاسسيف سائلا لسد نعي |

 نضا)امالئثس١باب ةنرماكن جلا ع بقدو هدب 2 هى هبت اراشنا ١كابراح
 هم ىفارلا صتقاو ل .قلاولارفبانملا دنع م ايبرق
 ةضورلا : يووسلا مرعبتو هيراشااملبقت زااوكيدملو ةراتسالاىاعطعاججأ
 0 1م الحلا نباو حاضيالاو عومجملاه لاق 0 0
 منماوزن اكريلا شم جاو اهنطإب لعجو هيث ذاىلادب بعير ديطدحلالاقو مس | |

 /ى ىني الا ذاح انبات يالا نادنصوا«ليبو اع عامان
 فزنمرنلاا زكو قالطلاو 2 اطب ا فلوملا هبحرحا ثبدحلاا ذم و كير شب |

 :ثدحلا5 ناوطلارلا دبع نب اني دح ل اك سرس نباوهاذ نسم أني ده
 سارع نبا ىل وه ةعاع نش رعملا لاذلاى لمملا اهلاب انما ناربرم نناوه دك أخ
 تبيان وك سو هيلعنل !ىكص يملا اطل اد أمهبع ملا ىت/ىضابعخب ا نع
 ميلاراشما نير رلاعتلا اهلك ميشمكلثو دوال !نكجلا َنااباك سيعب ىلع
 يفاقم ع سسإو هفوطلط كياربكو دنع ناك : عياد وشم

 مسهرجلا مالكساو فاوطلا سبا نع لقب فا لبالحلاو يصدم باصماوأ | ١
 مسه اعابباو ك درع اد وو كاتب اي دصتنو مانامبامهللاربكردناى مسا | 2
 ترسبخالا5 جبن يلا نعوذ اشنلا يعور ورل سو ,يلع ررذاىلص دب كس ا

 (ذ!لوقن نيكدددالوسرإب لاّقرابسو ردع هدد لص ىلا باد ضحج نا
 ىلصر م هياجامل اور دصتبو هدف اباذاهب|ريككرسداو ساس س اول وق لاف أملس | 2
 تاشلاب دواذ يبا هنو عاج ىب !رلاة اك فك د تسيل ىراسو يلع هدا 01 7

 نيك نياق مالسلاو ءالصلا يلع دا امر ص صد 2 نابحنباىركاحلاه)
 لاقورانلا بانعاد5و :لسسح ةرخالا لو تسحب نما كنف اانير جبل املا |
 | ىدارلالقنو م ضناوطلا لامر ماسلا هلع لعاتبان ليعمل شالر دنا نبا |

 اهنم لضفإرط اما نايرىشاملا سعاعدلا نمؤضئف !فاوطل اننا ضلاةلقنا|
 اىتاايرالا مايد دنم !نبالاق اكمالسلا يلع دنع تبي نكك تكد ائماس |

 |١ نوكيذ ننيجو نيذكلا نيب تباطاو ناظوهوديالاةةسحايسدلا#ا
 ناوطلا اب هاعرلاو كلا سصوشنر زعووض نولبو يدك نب لاقباه|

 دنع مصملاو مالسلا,بلع باسات لضئ ادداورجلا مالك | عريبسلت 0910
 هلصوام ناوطلا ىلاخ عبات ىادجلا: هئكلالا|بهرتوبداينملضطئفارسلاا ١ ىكذ ناب ىسيجلا 2 تيارهلا بحاص بهدومب نول اةارقب سابةررادلدانخلا| 2

 اهجوركملا 2 |نحلا كلا نع يورملاتاميط نب مغ[ ربا تالطلاو فلولا |
 ىعسل ا فصلا لا حمد ىاوطلا سة لص متم هسمب يلا جبنا لض ئابام نم مددادا ثيدلاب اطنخ بتت خخ غاب ملعا 0 مهداو مها زيود نردد ا دبع ني دل امل ةدايرس تن حد تبالي بكتلانعةيراعلااذص | 0 / !لم يذلا ب ايلا و: ةكباسلاىل اح نع باهول دبع رب امورنا عة مب اتملا »ذهب |

 هما نبع تهو نبأ ئه جرؤلانب 1 هاند همئا قرد و هولا ئدىاهشيب 0 1



 | عوقر "ال عإ صّتقم ىلوم لاق نحو جولا اذه !ك
 ظ ل( بدول ايبا ةقماازهانمالجد نا ءانحمو كدلك ىرذم

 "رصف | | دول

 انضر شيد اذ ربخ ا ذراسو ميلعرهسإ ل صرمد ادوسر جدد ةهرعاببا لاق

 .٠ أعضمالا جزوم جان لها نم ناو مر,ص اخ رعد ولحجيف مرج اومن نا مدادصاري
 ' [صخلاب وهل وكو ةدرع جا كلو مال سلا يلع ل دف اي ثيجلاب فاوطلا

 أرثكوا خخ ةمعلصخغ معمل او تما ن اهنا ياعر يل الاكتر لاب وا ناكر
 فلومي حر تشد قاوطلا دب ادن ىشن لوا ناكذ يارلشم |مهنعرسا ىنج,معو
 | ىا يبآ نمل ببر جلاب م مثشل اى عدلا ىضر ماىعلا نيربيرلا يدلاولابحاصم يا
 صازملا ارودا دبع ىتحإ عم ى ا ييدرنلا نبا عم تت مثم ىهبيشللدو ناي فطعأ|
 ثاررجا را تيار مد فاوططلا هبا دب ىتس لواو قيحشبوهو ضايع ىناقلا لاق |

 اهنا ىلا تن ا مسا ىما ىنتربخا نق وف اوطل اب 1ىبلا يا كولععن راصنالاو
 ثالذو نالك مربدررلاب ملسو ميلعس | صونلا جيمز ةسخساعأ,مخاو كسها
 نماولح إو ماحو مهيهسو مزفاوطاوقتاو دوسالا وياها ىلا وصسم الف ةرمجأ
 ْش نجلا كلت 2ءكسمداعن ا تلق شاك ملامح مدعو ب ماعلل ادهم لوما فز مهمارعا
 | يثلادس خا ةكدارارت العلو يعرلاب بيبجا اهضيحل جالك يبلاب ىطت مل
 ١ | كدمو ىرصم ئبام ثددحلا اذه ةامرو عادولا ةبثجررعرمل سو ميل عردلا لص
 0 لاق بدلا عئولسم مجزحاو لاذلاو ةزعتمل .ةعلاو دازوال ارابحالاو تيوتا! دقو

 د | اضلاتعت قرمض ب اانث دح لاق يدسسالأ ردلا دبعاجر نزملا نب مهاربا ان دح
 | نعادز هما 2مامالا يدسالا,ّنَوع و سومانت ده ل5 ضايع نباوه سارت ملا | ٠

 ىلصررد | لوسر نا | مه.عردلاىذل لنا ارناممع نبردلا دمعن عم عئبا يلوم عش أذ
 ةيقظلإعلوابصش مدقب ام لوا عمقلاو 2 2 ىاط اذا تاكماسسو يلع ١
 نبات نيحس سييس معد ئاوطا معبرا يازةعدراىشينمو قاوط | هب الث لمصر يا يس
 ورئاو اغصلا نيب ذوطي مثداكلا ةداراو كاملا تالط!باب ئمئاوطلل ئينحكرىا
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 انندحلاة ابيرفر نملاوهو يارب مازح نير نسما ب مهاب انت دحلاقمب و
 سمح ب نيريعصتلاب نيعلا مكبردل ا دبع نع قئاسلا ممذوب اوه ضايع نبا
 بِك لل لوألا قاوطلا ثببملاب فاطاذا ناكر سو ميل ع ردن ىلصىنملا نع امراع مهد [ىدر بارخلا توم نب | نع عف أذ نع نيدملا يرعلا باطخملا نلرمع نب مصاعب
 تائاةددّسملا ةدحوملادى يملا اذملا مكب بج عادرلا فا طالىجسلا هبوعي
 عوس اوس ناكمالسملا يلع مذ اى فاوطا ةجدراميا تجبر شو فاوطا هخال
 هيأ ] لالا لوصولا ليه ىصو ةىرملاو افصلا نيب يذلا ىداولاى || بسملانطب

 امه دحا نيذلا نيلب اقتملا ترضنحالا نيلبملا يذاج نايل دييسملا كورد ّقلعملا |
 حب اصملاو0لا5 يجر ظل | ع بوصنم نطبو سامعلا راببرخالاو نوسك ا انعز

 ىبب سوا فاطا ١> س ايبقي ةيرظلا صن سيلف جرجت ناكم فرظرنا كّشسالو ١
 ايولابجااعم اسنلا ف لوط - ده حي - دعب إاب ةيررلإو اصلا
 كامضلا مصاعود| أد دمه لاق رد يبإ جل قط فل طّقسو :ركانملاوضرملا ئ باي مى! يرصم ا ىلاهانإ اح نب ميم انوكسس ىلع ند ثمعيل لاقو لا فلومي

 كاب حج نب لات ئيئامو شعم ادرس ويم لاهصيلال يتلا ل نسا
 فا ذارعالإبر د يلإالو عدلاب ابر بخا يب امو بس حاسه 2ىتملادككا دبع يلوالا |

 لانيناره ءاط عد ازوالاب بر يخ اك ىح عباي١ل اذ جنح اانربخإماعيونا لاق
 بص لحوم اه نبا عنم ذا ب امو مع عير اعسم كوم ا لكا حابر

 مهاب ارماشه نبا عنم نامزباطع لبا جى ج نبا لاق نا فرخال كا لوعفم ١
 2ل احيلا عم ئزطلااسنلا حنتمل بكم 2هرمادالو هكنحا نبان اكو ماشهاببا دمح هرخا دارا لكملا دبع نيرعاشنه حا نيارلتو ئم دانلاب جاولصش لمان 2.0

 ماش نبال ب اطنملاا ببي نامه عمت قيبكممو ل اق اطعام ا ديوكلاهدحاو تقو |
 عنام عوبحدمب نيكي ا ئريغل اب نررعتمي قب لوصالا ضد عنو دج ييحاوا عهاربا
 ايوحاو تقو:2 ل ابجرلا عم لسو ءيلعرس !ىكص بلا اش فاطدقو
 يل اكد هود ي!بايجلل يا لهزت كعب |معم نمد اوط تاكا اعل تلد جتجهب ١
 هيلع يوزن و ىو ذ ناكو باج ءارد نم ىهولئساذاعاتم ىهىتمااساذاوأ
 باسو م: مهلا سكب رول كرا عى جمال اطعل اقلب قا بالا ىجب ىملسلا نع دارور تالُك ةيسموا جهلا نم سحر ىّتىج تنب بدرب ماليسلا|
 با يار لع ما ينوكسالا نجد نوكب ناديد طرتشبب ىكل يشن ىعم باوحؤمحابلا

 مستملا عيوطا/و يقتحم ىضم» لاك يلا يارىلع مسئمل اًكباس هىليوا بجيشلا |
 ف علو ىّز امانه طورتملا تروق ىقذ نجلا ىلعو يرهلوا بنرلا الأ اهدجن
 هن المستفلاراثيال نفحالا رب صتخي ئبعل امطجرلا ونتذل نيعلاعماللا تفي
 بعبد مم ئهداوط يامتكردا دّقل هلا ابو ىا ةنسهإلا عدو دا سيلك

 اجرا نمطلاخج قبكاطمل تلت جيجوبالاق باجل ظ
 ' | لاحرلااطنا دج اهلإب نمطل اع ىلمتسلا_ نياك يحله ازرعو لوصالا ضع كو
 ْ فتن اممىهطلاخج قياس اك أضر !يلئاسملا ى نمطلاج مل لاق كيلعا غلا ىلع عقرلاب
 .هلوعل مهنع4 ال ابجرلا نم زرود ةيحان ىف عزت ثوطن اهنعرسا ا ور هشياع

 ماعطلا ئم_تمخلا جاجز لاول زلال اق ردد اركذ ىع با رمهداركد نس بول ةييسم اقلل لد وت ١
 نوع ئ روب ةنبحلا ب يا ءوجلا يازلاو املا تغب غزج يريم شكلا نعم د'ج الو رذعو
 ةلرعا لاف مهطل انخلالمهن اجر يسبد نماحا نجيب و مهنجب برطم بتجج لامرلا |



 قلطنال للاب رغم فوطن تن اكفاّلا نوكسو تلمهملا لادلا سلب هارد ارسم 1 لسلك [رعم

 تولاورد'يونالو ككدعاونعرمنا صد :شيباع تلاق نيانسوملا مااير ماو عفرإبماسن
 |١ تعم ابار لكجالو كشف ةهجنع يا كنعقلطلاكلاقككسعئباوىفيصالاو | تاو *

 ١ تاررتلم قارب ىلا بعيب اورد تدار كنجتسم هت وك لاح نجح نك مالدثمس الأ ةشإاع 3

 ٠ ١ [روتسلاو نلخ يب قجزمف مالا تيبجلا ناخد اذا نك نهنلكو لاجرل ا عم نفطي ليبللاب
 0 | تمدرا |ذا4ي13وب فل اب ورا رمملا مطب زم لاجل جرذاو نلخ دب يحن ىويملاو

 "| انادشياعولا تلو ملم اج ع لاجل نوكلاح ناخدب قح تاجاذ نفق و لوخيلا
 1! 1| ةشاعي اوهفاكوبجلا مزلا 2:نلو ء[م ضاق ىثبملا | مهبذ نيدل اضن سمعان ندعو
 ا رولا درا مطعإ بج ةمصنم توسلم ةجومف «حوتفمةخاثج بغي وحن :ىؤم يا قفاج
 | لايح ةيج دلكو تادرعولاىنموم يهاذلا نويقواعو ىنمولا اونم بهذلا راب ىلع
 اكو اطعل ثق يزبج تب الاق عكرلبملاو ثيهاب هركةاهرييش اهنملك ل لاب يرخا
 برحجورإ نم ربجص دمحم ميكرتئطيبياعو تش ن ل اطع ل 15 ديموب اهب اج

 نهب انغ بوجع تناكيا كل دنع اهنيب ىأتلبج امو اشغئرعلل اي! اهل نكنالا
 يا | يروم تملا لادلا سكك[ عر دْئص اذ او هش اعىلع يا اهيلع تا ايوة

 فتاك موادصقالاق افئااهيطع يار نوب نا لّكوا درولا نول ةبئل صا اضيمق

 فادح ياور وى انث دحلا# كلام مامالا تخا نب س سوا ىلإ نيإيعامس ١ انت دح
 ' ةاىرع نغة ورع تيد ند نهب ومجرلا دبع نن نمت ندع مامالا ىشا نباوه كلا

 مشيحلا ظراب تداورياسبو ءيلعر»د ال صونلا ةبيب رتليإ تن بيرن و عربج ملا ن١
 :تيشتلاق رطسبو ميِل عررما قضونلا حقن اهنعردلا ضر دنفا ٌهَلاس ما ارزما نع

 هبلعلاقق ءفيعضئنن |وىدرم يا كتضس ١هقارل سو رمبإ ع رمد |ٍلصرسل ا لوسزل ١
 ايزو ذاوطلا 2لابحرلا ئعدعابتلا اسنلا ءنسرن الس انما ايو نم2ىطمالسلا|
 لاما ريكار تنأف هلوت 2 ىاولاو مهثووص مطتجو اهيئب نب لس انلا يذ ات ىاي
 | كصترنوكلاح نكح ل سو ميل عدل الص !ل وسو تنطق اهل وهل
 0ىس !رقنمالسملا ميل عنا لاحلاو يا ىو اهلر سس اراد المارحلا تيل ا بينجمللا عصلا

 0| كريعملا لاخد) باب 2 ثيددملا شحابم تمقب 0

 ١ | لاقل ىذ اوطلا2نيخل اب رمالكل | كبح أن ع تع عن اد ىوسملا
 ١ | ةيدجاربا ثاياعضلا ماشه انت دحل اقازلابب ل ب نب ىسوم نب مهارن ان

 قهاسروواط نا لوحالاراسعيلا ني د املس دل ذالاب كربح) لاق مهبخا كلما نبع
 ىض ورع سو ميل عرج طي صوبلا نا أ وهن عرس ا يصر سابع ردا نربخا ناسك نب | 0 ؛ْ

 تاو ةحوتفم ءا ممم ويسي رئيس ت اسم اىلا هدب طئاو د بعفلاب فوطجدرا لاحاوير | ؟ تامغأي
 ةفتودشكل احر يجو ا طسيجو ا ًالوط قصتلا دقلاو د ىلا ئم دعب امءزكاس كيت
 دال هديب ءهسو سلع[! صىنلارىطقف كشاف كد طسطيمل يوارلان و
 ساو فاقلا مب هين دي الل مالسلا ميلعلا5 مشن وطب كل كمملا اذهتن انانلممل

 ظ

 | تالاهحاب ببجاو لررض ن اكدوعملانامهاظو لتو بيصنملا ريضلا قذحو لاولا
 فور «يارطعلاب بيج ايه ئيمههسملا ئم نا سمالا سنا م تلق نافرحا ينعم انوي

 يملا يطعورو ماسساارد اميببا ئبحريشبد نب ملل ع ذ دسح ماسمم تل ريطاذ قيرط نم ١
 لاف لبي نيئرقمر شه نب ىلط رندا جوه مدع مشد هدل و ملام ماس و ريل عر لص
 يملا نخاؤ ان ورثقمرىلا تمبب نجس ال يدل وو ىلا م عسا دم نيل تلح لات دهام

 | هوكتد انلمو كاطيتلا ل غنم ذهناا عايل لاةوروطتق لبحلا ءاسومطع مارا ١

 1 ايهما

 0 0ز-ب هسبجيوعشف و جام ويوم وماوتم ع وع ع بسمو

0 

 كا

 78 م 6



 رماركءسح ئامالك وكب نا ١١ مكب لدم الا عوكل مركبا/و لطسب الو تاوطلاىف

 داملاو بالا مارحلا| ٠

 مززت ام ىلاع ثيددحملا ةلالد نب! ثلق ناذ نيروكن ملا قلط مئدا و ١
 فاق وز اج ارا عدى شكرزل نا تلقناف كسب دق لاق ف ليته نم تلق
 فمحرناب مكاصم ا بهاص ء طلع ثلق لعذ فرج لاق ارجا ممالك ون عاّشس يدنا
 مالكواع ده لوعلا طلس دقو ةشبرم الب ل صالايهو هئؤضح نع ظفللا
 هلبب ل اًمف هلوق لثم رز | نط ىنكز ىلا ناكم هدب ىف لود وهو ميقطن
 ىرمثا لاذ نو دارا 2 ةسنرفلا دوحول ىكركرسبلو ءعباصا قردوازكش
 اللا ىكب زر او ىلا وردد ١ كرشالا مكتمل نا فد اطلت عد اشيلا بكس دقو

 مشد ثامهبللا

 ىئكاشملا يور سو ىىتف باوحوا ل هاج ملى واتم نعوهنو فرورحم
 اعوورم ينمعشلا هنو ئسلكف فاوطلا 0 ثىاصل اذ عفان نب مقارب رع
 ملكت نمد اي دس زيف انو توعاكتت مكناالا ةىطصلا لكم تيد ال وح ناولحلا
 ولم اذ ةولص تيبل اب ناوطلا سابع نبا نع يأسملا ءد سيخلالا ملك بالف يش
 بال اعز حلس باتقلا صاح عض اخ ؛ىاصلا باداب فباطلا ب د اهل عاد اهب

 درولا نب ببهو نعاس هر صو دعو ذاةنيريتكم رك عا وسسس الر ذو 5 نب دال اينو
 اواشدا ىلا لامر اًتسالا تدتحن عوم ,تءءمسف بؤررللا تزوجا 2 تنك

 طرزالا مبج>ا مالكلا 2 يلوح بركن ئم سدادما مقل !املبرسبحاب كيلاو
 سب ص يام |ذا نييوثلاو د دع دع ئابإ مه هشؤنو
 اينبم هيدا ةانذملا ضب لمق يركب ايش ياروا هيئات وهو ادب طبد
 فاوطلا عترككم لعق وا ل ىَق نم يلا ىارههرلو بوست كو ىثسل فص لغم
 هلغد هوركملا ىشسلا 2ى دق ص جرب سل اون عطل و اذا باوح ضاملا ظئلب ةعطق
 نع كما دبع منج نبا نع كامندلا مصاعولا انت د حلاق بو عئل احب
 ىمرسابعنإ نعن اسيكب |ىه س واط نع ل حالا لسسم بارا نب !ناملسس
 طويرمم اعزب ةحكل اب وطب جرير سدو ميل عردد لص بلا نا |مهينعرملا
 هبلع ءىطقذ ةىكو لب ىنمك ماهزي نع ىا يع و ا ههدىغيرخاو هدب ىف
 نمر ثيد دا اذهى مياهبلاب لع أما تمسال اي دولا نالكيبمالسملا

 فرط الن نر دلا اك حع دعب اي! هزحا دجو نم مبجزحا ديك قاسم ا
 رمسا يزضللان بكب ب ىكاتت دح لاقدبو كرشسم خالو ناب ع ثيبب اب
 كصلطارعس نش شالا انث نح لاك مد يدر يشمل ه دل بسشو ,ددا دبع همنا

 ىندح ير هزل ارسم ىب دبي اههشم نب ١ لاو ىلب الا بيري نب ىسنوي لاق
 عرخحا رزعرددا نصر مرير هألا نا ئوعنب نام رلا دبع اب ديحجدار والاب
 غري هلا نوم عستن ينس ةريرهابا ىبا هشعب منع يعرف دصلارابأبا نا
 هدا ىلصردلا ل وسر اهيلع لج ىا مملادن دشستب ما قلاردغا ءاسانلاب ل
 لبق ةريرهيلاىلع ىا سيكو تلاب ميلع عمار د يب ار يعذو يما ملسمنو ميكع
 ةرشيعلا نود ام وهو طهر عاج عّيهشود هوما فرط ىنبعرصلا موب عائل كجم
 ثيرظداوا طهرلا ماعد ياهدإىل ةارما مهند نوأبالو ئرعيراىلا لشد و لابجرلانم
 ييمسمل (لودرودالف 1 هلم لزن نيم جيلا ثا تلال لع

 نعاذ هقرلب ن برع ثيدذ اب ىوطيالو كرشم ماعل اذه دعب ةفانالد
 قيل 0



 نارديائيبامر ثد + كعاذطع عوفرم نيتفغك نولسواطلا مكدوهو فوطي
 ريانالو ناب ع بصادو ماللا دد دست و عرمرلا عتق و هيبزتلا ىلا الا طاقساب عال

 يد ان الف ءإ ثلا نم :غطنك نا نولي نانو ع ىلعانط ع ظن وطب
 تركت نا لّمْدحال ةظفلذ ةكريسفت نا نولت ناو يؤ ع و طعئوطبو عفر“ جدأ

 ٠ | 2 دهان ارزوكلعو قجسا مل نيلعفلا عفرم هيدا 6
 انالذ بش الى ضعاضملا نم عرفك ثفلاب هزحا كجبرخ زوجي نكلا لبو مورد

 امرزج داوللو ؛اطلادب دشن ليْيبح نىطيو اعابشسا ديد مدئار وجو جتفلاب |
 رس رسشن | ىلع عيب امر زندحاو كلامو ىفاشملا انماما !نمب حت حاواب ىجو
 نوح ثييحر لع ب انور هند مح و ةؤمينحى الا والخ ى برجل ءيلعو ناوطلا ةن ع روعلا
 ذأ دان, ادهم د ميل ع لك لوطلا 2 كاحال

 عا ىدر دواىا لانو يموملا مكن ىشإلا

 . | الو سموا ثالث ئمررو ]ع رىطٍقد نار ا”اف فإوطلا مام لَم ةولصلا ثميف ١
 اعماق ناذ ل يولاب يعتد مللانا مالسلاو ةولصلا ىلع ءلوول عينمتب قوطي

 ىبادازنو ياعم ثبحيلا عجيب الصنم ماس اذان اكم نع عفدي دناح
 ىلعررنع طم يذلا عضوملا نماي ىدكبم ئاوط صىضمامواع ى!ىبيف تذولادرذ
 فئاغسَيب لاذ ثيهس نسحلا اذ الخرورمجلا بهدموهد فاوطلا فن انتسنالو جصالا
 نعل 5|: ماربطب تك رديوةضبؤلا ةولصب ككام هدي و ضمامولع خبنالو
 باطاحلا نب عنا نيوصشم نب ديوس لصواّم طع لق ثىنع يا ئاكلا عفو
 ٌجنرجرب نع نرلا بع رلصو ام رمزا عيولا ىترسكب نإ ب جملا دبع ىعو
 ثا ىمطق نكس ١فاوللا انث | ةبوهو ؟نادج ةولص ترض حولو نع اطع ع

 ىطماملطبي ملادع ثلحاولو ىطُم ةركضْد فاوطت اكن او لهن ف اوطن

 لطب هوطوىممتنا ناو تركك الاقو ميو اضونف بهذم العر [وط نم
 ةماشسا ذابت قلوملا نتكاو ئعدب ىاوطلاك ماسلا لوط عفان لا واةلطم

 ميما كتو َعرمملامضب همها بنل عامس ال امو مدب



 ار نم :لموراعملا ةىلصلانيعكت ىا امهند عاملا عم ايرمتفبو ىو ىذلا ؟ءاقزملا

 ةضول|اد> م تنس امهناىاعاوبرفث ةلبالملا و يفاشللا بهدم اذه ناوطلا

 نيدمرلا ماما هدعباساو مدرتلا ع ىذ اشلا كود ىلع صن ىويسملا تربتع نع
 يرهرلا ل اقف ايمنع يزال اهنا تركلاملا نعد كي د ىوت !يهيلصب نا طايّتحالاو
 طق اهويس مل سدو يطع ردد! ىلصينلا نطيل لططإف !اهئن اعارم يا كاسل

 عدا لانا شد بد سكملا رع نس يا ئتدكر قدصالا ملى كد دوب ماك كك دمملع

 اتذنح لاو و هلع مل مالسداو ؟ الصد اهيل عر الل والا نالثح عيب اسم الا نيب
 يرحل هذاجاو دمحو «ن بنحو باو يمه اشنلا شكا ل واذهو مكس انم نع

 هن٠ءمزحم (ربروسملا ئعدسج دانسأب ريديشس يبإ نبا! يورو ةهاركرقب |
 سمشلا تولطاذارصعلاو مصلا دعت ناطا ذا عيب اس 1١ يب نرقب ناك
 كاوسلا نباءارنجا نم عباسلاى:ملا او نادك عوبس الكل ص تنرغعو ا
 ند الك ناط 3م فيتو كنس ريو ا
 نيتعكرل بن ت اعكر سس نا حىلصف مائملا نا كد اى. يح عباس
 طل د وكعب - نا ةيعف ايدل يح لاكو
 تاو ئاوطلا _ىكد ىففالا لاو ناوطرطل ئتعكد ئدبالؤ تيكاملاو
 اماساىدا صم ليلقت 2: ندكن |اوطدا تحص : ؛طرشس اسف امى جوداناق
 وعلا عم دىحذ نع ايرلعذ لوحي له اههدوحرانلق ا ذاد|يرطرشتسا ىضشفد
 حقد بوجولاب انك اذار يظلاك ظن زد لجغد طّفشاالوالا,رعدإ ن امرجو ديد
 انلاس او حل 1 نما 2ك
 فى ماراعتس الا عرمد ين | جالا مقا |رهه اعردلا ىصد ب اطنخ ا نزرمع نب

 دل صوب لاذ ؟ريرخاو اصلا بيب ثريا ىىلحي نأ قته ىلا ةناوعماج ّْ
 عببتتو اهدينتقد ىد ودنا ارقح نس كزسح نإ صح ةوسا ردا لوسر غن مك ناك
 تونالل اذ لاق امرثعرردا صررمل ؛ديع ىبر باح تلاسورانب د سور علاق
 ٌمميهانالو ئدكاسلاا ثلا ةدحو كاسكو ءارلا هطودربتكلا ةانشملاحّمن ثبارما
 . : عاب ةىيركلاداذؤصلا نيب ى ىطي ىحابرعمايالما
 اعوطن اهيئلعتلو اهثم دب مكمل ءانلا سكو ءارلا مب كلا بيرق مل نم
 ف اىطلا ده جر واع اذطع بصنلاب عجربو ئقرعملا جرش ناملا ىاىحح
 مرح يعوا امرك تاكد اوس ماق لذ يسمو هوم دللائ ولم يا لوالا
 يمرّولا ىلع رب مكن ىلإ (جن نيت نر نح لاق ءبو لا ضرورم سموه شيل و
 ئافلامضد يدر دا الابر بخا لاق يدس الا ليضف انئ ده حل اق ىتذذلا
 ىلصو للا موه لاق ايرملعرملا نصر س ابع اب ريل ا نبع نيع سابع نب١ يلوم
 5ى مكاو افصلا عن نويسورمو نونا ثيببل اب ف اط ل مسيو ميلع سا
 محق حاهب !نه رو اوط سجن نعكلا ءارلا ئافد ينبت ىبلاولا نك برقد ماد

 لضم سرب مربح ١ ام كت : موم كد ع ءازتجاو مت ىبجو نطي نا ئربتسخ ورع
 ريفر «دارواعرموهو رصمو اف نم نيدام ثييرحلاذه ةايرد نرولال تف ْ فلا نازوط نم عمم جاجا نا ريككاملا بهز ىلالد ريق ىسبلو ئاوطلا

 ' | ةضررملا عزت الذ :دويرملا |رزع نم ىإ ئئعكجر ىلصالا ني” رزععرم ئيسملا مضب
 تاما سكرات فق ثا ظل ا16 21 يرهزل 0 تاس 4 ١

 ىنخي ال هرهزلا رك لل ذ 0 لخدتم ناتعكر عنصلان ال اًضرفوا الغذ ثوأد |

 انئرحل او ئعلارط
 منيبيع نس رايوس
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 هنم_دل _ العسلب 21111017111 ابر امدالاو كثبركلا
 ظ . يجب وم مهل يوقمالذ امال دعجسملا نمابدر اخ دوك لاخؤؤلا يتحكم

 تاليا نب مروع وص ىلا دا اشم نا ايس ا لضعف !«اقمئ ا ذلخ اراعذ
 قوطي قب مرح لا ل ودا ىض شل اف رخن نا نجد تاولل اوععكر معيد ا نعد
 ومد اعاد اًىلا دبع نب نزلا دبعاس ديم ثيب دحنم ىهسلا رلصفا انهو
 طن وح اواطم م دجد لذنا!يرارالن اكو جبصلا نعد قال لوك نو دزءنع ردد ينصر ْ
 دج نع مامالا نكام اه'ربخا لاق ىسببلا ف سوي يردد ا ديعانت كح لاق مو ْ

 سيبزلا[رب دمع نعات ورع مجتي اهدا يدسالادوسالا نبل فد نب وتجألا دبع نبا
 ثوكش ثلاذ اهنع رشا نصم داس ماايرما نعم راس ا
 ديصد اذالا,ى كرو نلوم الا مام لون كلل ماسي يؤعرسا فص رن ال وسيما | ظ
 يحي ناناررموباادتدمحلاذ ةدحوم هزحا رارلا نولسسو ئلمرملا تفد ب هنا |
 5 د نكسم يإ مم ئئج/سدو تحوتفم عم ند اجباسفلا يك ابروكل ىإ ىلا

 تلد ىلا جرد ىلإلو نرججملا كسلاو ملمعملا وحن امال واستعد وارعسش
 حيو رزعبسل ىنكد تماس ها ئيعيرملزملا ند برع هسيإ بع ماشهئع كالا |

 اسنين اهتنابح كردازب انكم كمه اهينم ةرورع حاسس وم اسساو مطلع هدا واصئنبلا ١
 ال عمال وا ةتيرس نوكن نإ ١امكد دحام دلب نابمعهوهو يرسس  ىنالثو

 روز نيت دبحالا ةياجر عنو حافلا هالات السوم نوي ًالذ اهننم هعمسدمشد اي ئمعأ

 س.شبم (ر مددلا نبع نبل يح نسم نئاهذمر قود لسا تلد ا

 ةيلعرمالصرما لوسرن امون جلاوهد بز هور كينرول برحاجر م نع
 تبلاب تداط ارراعيد طر حس ما قتلو حزما دار او كيو شو لاقماسو
 اذ ١ سر طعم اف صدا ل ىسر انه جيتزملا تداراو ري اشمكن طلرزال
 راح ىد'كعنت نام 4 هىطف عصل أ ةولص ِثمقا
 ْ نشاوجإإع تلوف كالص تن نكس ىمو ! نيكسملا نم تحت حائتعكر وصد

 ا ال ا
 1021 فيح اخو وس يجر اشم تحاور ثيح يك وخل ملا وااو اعلا نمركد ايهاضق فاوطلا ىتعكو ىمش نم نا ىلعو
 0 سيل ىرزملا نب لاق ئلل مد رلعك كيم وول ىلا عجرو دعاش ىح
 هلوق هت اهركد ثرحا هانم عار عومول ع سبل ةدوتكملا
 ] ل تام هقداست ىلع لو 1:فطعب ءخاولا بح نب لمى دحو
 والا ب اورلاظغل مدقق ىفذ نالت نيطاعللان اذ نمك ةشاشلا تباهرلا
 انهفائرو امس عىل اهنريدا؟اشس نا كابو لاجرلا عماشلا قاوط باب
 نع رب اصحو هيب !ىع نيالا دي اور هيهو ىماشسو نادم بام ثيددحلا
 دع__ ع معلب ةنفاعلاو رابحالاو دازدالاو 00

 ظ مرايا م”شت اريد يذلا لا ىضو ماعم اولخ فاوطلا نئددكر لص نب ودعا
 اذا اقم دهرا لوس ايل اق سع داود كراجلا هن حمدتو م 0
 دبعنش أن انفدحلا5 ساياىنانب مداانثسح دح لاقربد كيب دله لاق محا

 سمع قإ) توهسلاق( "| وكسر ابي د نذ اة
 | ةكمرلسو مهعرها طص لا مده لوقي م قطا مهعس د باش
 ظ تيد دح هلو فاولعلا دنس نيتوكر ماقلاذ 0١ تي اك

 راق
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 | مهاربا ماقمئم أو دنعاو ىلت مش ف اطر لسم دنع عادولا عرج ءفرم 2ليزاتلا دخل

 ىو بوحولل م هالاو أمهم عما يدالا نا مهو مرغسو عئتمكر ماقكاهنع ىف ىضم

 لاذ اهريع واعر هئوعهحلا ثب دح ا شراعم نكذيعذ املا شع لو
 انالخ مس امرك يب ججبالو امنع دب ئاوملا عصي بوجيلاب لىقلاىلعو عواش نإ
 ىا جرجزمل ماقملا قلخ امرلعف ساكت ناذ دسم رلاق اند نرحب امهناذ ةمكيابلي

 د اشد عضوم ياىغف لحفبرمل ناذ ىجسسك |ىنفلعفب مل ناؤرجلا هئامحالصاج ع

 رهتل االخام .ىجسملا سءاشم تيح اهبل صير ركام لاةوورنعو ورمل نم
 كلر انك ها ىلاغترس ا لاذ دقو رجؤبا لاق ىسلل افصلاىلا السلا يلع جررخ

 تح اذهولع ماكل ا رمدقت دفن ترلسح ة وت ىا ةوساررد| ل وسر ةرمكل ناك
 2 *ةالصلاباتكلباواءنرصم مضار ماقم نماو دْخلاو سدا هلو باب ع
 ١ ويصل هيض فشل اللا دم الس 0

 سونصئم س ديعس رلصوامم امرعرم ١ نمد باط حان (يعنبان ١

 ع | امضاو به ذمو عراج ا نهى الطتر لامن اوطلا ىنعكرىلصي اطع قرع
 صدام رلعرسداىنم باطنملا ب ىعزاطجو اهدورعلاحو سمقتلا عولط لاج ةهاراكا
 ىف املذ ىلةسملانعت دولا بال ةولاصض هلو تش صبا ةالص دعن اطول اهل
 مصح واط يكد فاوطلا ةدسس نياتعلر ىلص خسرو سمشلاوب ءاجر ظن هذ اوط
 انفدح لاق صبا قبهشاو علا مذب ىمعنب مرمحلا انت دحل اقم ئلمهملاءاطلا
 هيرزحاص ماعماوص بديح نعل مصم يالا مضب عيبرز تيديمإل |
 هعردلاىدر ةشيباعزعرب نلا نب ةورش نع جابري إن اوهاطعنعكزملا|

 يازاكلا ب دشترككلا ل طرق مشد عصلا ةواص دعب تيببلا ىف اطاسنا: نإ
 اوماق ىمتسلا عولط ىلا ابهنم مهدوعد نايئىنعي سمشلا تعلطاذا حلولا |

 تناكذا ىحاو هذ !اهنعوبدا ىضر خش اع تلافف فاوطلا اس نواصي("
 مهومرفسو نجولصي اوماق سلا عولط دنع يا ةالصلا انهيذ عملك لا ةعاسلا
 . | ةيديطعيلا ا هع اهنعاطمع هافرام هل كيبوتر هموعلعىرنلا ل تناكاهنا
 ىطق صعلاو ا ريلا ةىولم ىجت ثيبلاب فاوطلا ثدرااداتلاد اهنا ئسحو امها

 انهو ئدعكر عوبس الكل لصق سمشلا للطن قحوا ىهشسلا بيغت ىح ٌقاصلا او
 تمم اهيم العم ناذ تصورككا بائوالا 2 نالحفب ال ينحل لاق و ةيبكلام ا بهذم

 ةضولا انت رحلات يازلاب كانحلاسننملانب مههارنا انث د حل اقردو ةهاركلا عم
 (معنبردذ ١دمبع دام عنب ا يلوم خاج عئرق عنب سومانت د حلاو نإ وكلا ضبع نبب ىشا ٍ

 نكئهش ريوكلاحرل مى طعس اىلصىبلا تعمسلاة همبانعوهرعرساىكدأ
 دازال هاند حلاق 0 عىلط دس عاهل بسسس الىتلا ةواضلا ١

 "اضمرنم ىيقب دال ىبدخالا موج 2 2ىتلا فا فعزلا حالضلا نب'ىهى رج ننئيسحلا
 فيي> اج هد يبعأدث دحلأق نيدس عراب نلوملا دج نيشامو نيئيسمانغ ْ

 كيلر يفخلا ناتلاون ميلا فد ةلمملا نا مضو كوالا دن ةدحوتاسكو يلا نبأ
 | فدسألا !اؤصمءاذلأ متفو الا مضب عضال نب شر علا دبعداطالاب يندخخلاتا 2

 5 اه اردعرها نص ماوعلا بأ نياك يبدع دبختيامالق تنك( 31 :
 ىيرمل ادبعلاق ناوطلارتسس ئتدكر, ىلص يي ير هل !ةراص دعب ىوطب ١

 صعلا دجد نيدوكور ىلصب ريب ملا نبردد) دبع تف ارو وكؤملادنسللاب عيدر نبا
 امهالص [ ياالا ارتيبؤحيب مل لىريطعد لصوبلا نا تث دحارمهس ىنضر هشباعناسجتو



 اهزاوخزم ع صن ادع ةولصلازاوحط نشس م يبنملا نبا ناءىرصعلا هجن نإ عكا |
 رنيعتاشلا هدمورموعىلع كد ناهداةتعاوا عا ىد_لعفي ن اوفر دعلادعب

 | اعوؤرموطم نرببج كب نم تهاركالد تافوالا عيمج 2 فاوطلا ةلسس لعف ناوج
 ى كيبل !نمهب فاط ادح ا نعد الف ايس س اناا ,ىما نم لو نم فانم دبع ناي
 | رو معز خااو ننسلا تاكك اووف اششا اورو راهب وا ليل ئىماش تعا
 دحا ئلصبالاعوذر ميد ىلا ثب دحىبهبسل ا ىىطترادلا يمرو#دمتلا

 ادضهو تكمالارسمشملا بوت قجرصعلا د ىجالو سهتنلا عل طتوححصلادعبإ .
 د داب دم مركلا تاق والا غ2 ةولصلا نكئىهنلارموبعصصخب |

 فرح اق مبو ايلآر نوكلاح قبكعل !ثيدل ابذوطب نوكلاح نيل
 فاقرطسإولا ئها شر نبا جسنلا ضب هل دار قيس |: حر يسن هنو ذل زدالاب
 نعم ادبع نبا لوم ؟عنع دعم الانل ابازملا دل اخ نعن [ىطلا د اان دحح

 ىهو ثيبجلاب ف اطر ب سو ميل عدلا ىلصرسل ل وسر نا امراعرملا ىنر سابع نبا
 ةيدفاشلارنع جوملا لعر ن عربع نم ابكارذ اوطلا >تهاركالواب دوم سعت ىلع
 صنلا 2 دهاركلا مدع تباكح دعب مامالا لاقو يلو الا فالخ دكل ىيئنااملا و
 كاذف فاشيثسالا نكما نا ئشد ىوصسم اا ررثب ىل نمود لئلا :ىهبل !لاخدا نم
 نيم الا ىشملا ف اوطلا تايجحاو نمن أ زر عنحلا دنعو ىهتتن ا هوركم ايرلاخد افالاو
 ممهرط ال ىلا داعت اوتلكع مم ادام ةداعاإلا ,يلعر :عرزعنمابكار نفاطووحردع

 يلا مجرب ناالا داعار دعم جل ئاط نافرزدلالا ئئكالزدا تيكلا ىلا بهدمو مدلا
 مكد رزكل يحد رد اوطذ ىشم ا عززمش عمافجز ناطولو يدهب ثعببت هدلب
 تادةذاعاما ريلعد |صاق ناك اؤريجلا دنع ميل جوشس اللب انحلا دن عوئيبعد اشرلا دنع
 راشاجوسالارك كا نكلالعق!مالسلا ميلع ناو رز هارلا عبدا مدلاو مك تاك
 بج ارلاو ثيب دحلا يب قيباطملانبا نم تلق ناف_كو ءدبرألا ديد ةبسبللا
 فوكشد نع ناورن الع اكار ءالسلا د عئاوط ببسس لح قلوملا نا ثيحنم

 مالسلا
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 [ هيل عدلا صس لسير تولطف ةبكار تاو سانلا ءلبد نتةوطمالسلا [
 ْ ازهدرواطسم باتكو روطلاب ارب ىضوردارملا تيب ! بنج لا عصلإ ل صي 5
 قسردصم حاحلا تياقس هس _ ع عما ب لوما محزن امه هاط
 س اعلا اهني, ناك الاول دوشملا ببي نلا نم جادا وسنن شيبس ثن اكأم دام اد
 - [رمالسالا 2راسو ءيلع ردد ال صينلا اهرقاف دياه اجلا: هيا نود لطملادبعنلا
 رمساو د وسما نينمدل ا دبع انك كحل 5 ىنسدلاب و !ىنا ىسابعل ا نال قخىرقرل
 صفح برع ندردد | ديبعأشث د ح-لاق يدم ند نجلا دبع تنحا نب وصلا ديمح
 سايحلا ند اترسا إف |مهنعرددا ىعممعنب نع عف ان نع باطما نزرمعند مداعننبا
 كاملا ليا تمهل ايا وكم تركيب نا ماسو ميلعردد لص ءلعرملا ىعد بلك دبع ا
 ىلع ملد ريفر ثذ اذ اهيبيسسب ىا ريب اقس لجا عوٌرتدع ثااعل امه شع نباذلا فرع
 ىائطونب ناالا ةياقسلا ل هاك و دعم مخل هتالخلا ىلايللا كن م ثيم لا بوجو
 تيبم كد هنو مد كب بيذ لبثلا مظعم دال ا ودخل اذلا تيبم طقس ايرمايا
 الس اع زعاوناكولو دل اقسلا لها اما ماعطلا نم انا بم ئرتليبلل او رم ةدحارلااتلبللا
 عازم اكس سابعلل_ صيغ ماسدو هد عرددا بص دنال م در نعوم تمسملا يزن مراد اعرلاو
 ايوا لد الز خس زب ثبدملا ردح ا لاو و جيك نئسحلاةوايذمرتلا هادرامكلبالا |

 ح.| احا بجاو رد !الول ةريد اشرلا لود نعاود اجاو دي أس لص امكن 2تصخراملابجاو
 دازشالااهبلا مضت ذا اصوصنحا دجابن ام ن اكمضدع ةنسلا ةزلاك نب ثذايلا
 ميدملا قاسسال (طاقس الع ذاش سان مالسلاو هالصلا ميل ع لىسبرلا حم سانا عيجنع
 ابل ومد ؟عنعا نحلا كلام نع ناعلملا ىل اان دح لا شيد هب الطول ثيهاشلا تا! ىه ناسا اني كح لاق هبد ترش ا مايا ىل ايل مت نيدب اممالسلا بلع اذا بدالا وسما زمزلءسم ا ةفلاخ اد اهلضا م مرهف امل مالسملا بلع نق لوم مدع ببسسب
 :ن | انتسلإ لا اح كاسيو مل عرخا د.ىذ !ل ىسير نا أصرت عرمل ا ىصر سابع مننا نع ىسابع
 _ اتسابلاج سم هلم ا او ورسول هاهي قسايقلا
 هسيلعره | طصرددا ل وسر تارا لا امل كنز يبل ل ضنعلا ماك مأصىلإ بهدا لصف ان
 مهند اريد ال وسراي لاق فقس أاسبو ميل ع ردد, وص لاذ اه دع نم بارشب مسيو
 د | اظقنلاو ةراررطلا ]صال نا ىلا اداشير او احد مالسلا ميل عل اق ريف مبديا ولع
 ئب.اد ارو نساثملا نم ترش يار طلادان ىتسال صالا فلا :ظيواؤّمكبىاح
 | بطعث قازف قارطلا دان هنم برضفولو لا سابعلالوانذ ةيامر 2 نلسملا نبىلع

 ا مالسلا ْريلع ىا مءيباع هبرثس وهيل هام ابو سلو طفذ ءتضو ن اكأفامدم مالسلا ميلع هبرطحت ىاملإب هورسكاؤ مكلبيب دسبتن ذا لاق ّش عرسكف اهب ءاعد مث
 ظ ث االول رتالسلا ملعلاق من اص لمكو عمكن |ذاولعا مرل مالسملا ءهلعل اقف أ ءامااهزم نوجزني ىا اهم نولمججىتيلاح ةلجلاو سانلا نوقس مهد مزمن
 ١ ساما مكملع مهند !الول ىا لوحفممل ابيت ماللا جتكو ةيصوطتلا ةانغملا مخد اوبلغت
 | قلحار نعت لرزل ةزياكملا كى لحف يباددقالا مم ةدنعرل اعدت تداراذا

 صحيا

 | ؟راشامضو رتش اعلا نه لو مد راشاو مقث اع مالسملا مملع ئج كملت بما عضاأ
 | صني ثا الا رّقفلاو غلا اهنمدو اني يدايصلادرابالاكةماحلا تلاسلا الا

 | تابم شهار ت>ّوكلل»“ لاو رولا ضاركاضي ا ريدوذو دمه يقفلاو دي ده . قلل ىرف ماعلا عضنإل فو شىمارز الع داي قسحلا ا هزم غنرمالا لص مَ دصلا ل | ل: الئهر ماعلا بار ثلا ىكذ نمل وأنتم اسوو ميل عردد الص زرالئ خلا جارخل ىلع



 ايلضتو عزمت امهسا لع
 اهيلغا عيملواو

0 
 (مالثا

 لاعتسا

 . اجا مه هع دع هع ماب دب اّمسلاىلا ءاج هلق نم ةبجزملا عضومو

 /زمنزلا اهباو انام مرش كك كك ند ترمحسدو يلو الا ميلا نوكس ى ثويازلا خاف مل هز هن
 | | ىمسنلو رؤمكو لبد سيجر جز صل لبو تبرجفن ا نيحا هام جامو زل لهو سيثكلا ىه
 9 أعو ؛ ريد اكو هرالو هم و «هرثو «ةنودضموءروك انو ءذكيردو ه هعاشملا
 7-5255 لبر يجاهرهلها صلو او مس اهفشسو « ربط ماوط ىةمل ىرهو همي لدعم ى

 بط خيو مكاعلا هركذ اند ليوم ج دع ليل 4 ااجردحو ئرظ أم دنع مالسلا باع ليعامسال
 دنعاهل مراقدلوا يعكلاو مرح ا مرج مهرج فا :ذتسال ابرعمجو م سار كن الل كد ديف

 تامالود مانملا نرل تماعا نانيب اهي بلطملا بعرس اًابرخم حد كلم طا وقنا

 مث ثيداحا 2ث تدرو لباضصف اهيلو نال ؟رهاط لز نإ و ارعضوماهب ل تايتتسا

 م د يبا ثيدحنم ل سمان ايجكرد ماجر ثس يلع نت مل ارز وكل اهتم ايئس تلوم كذب
 وبا ثيدح نمكر دنسلملا 2و قساهشمبو ىسلابطلاد |زيو يعط ماعط عزم ءام

 ةزيدع نبا هود بعشلا ,2ىتهببلا »وك تورل فرس امر جزمز ءامابع و وره سابع
 اسدلا ظفاحلا ءلاجرقْذ زو نابح نبا كدا زكر ايكنرالا :يزرىجلا نبا رلقنام
 ثب دج نمرهاشم ءلو حما ملاسر او افلا 2 لاقرلاسراوررصو 2ىفاعخا شا الأ
 هدلادبعالا ت اقترلا جرود جام نباو ىف أشلا لل جزحارذم ب اوهو اج
 اه ةهسل ا دنع مربع هِي امر نمدرو نككبدزفذ ا رلا لقمر ككق ناك كم وم ا ن١
 دوراجلا رنا ليف امالا فيب نجلا اذه ةحص تشرقف تلد حلابو نآمرط نب ميهارا قيروط
 نموهو فلاح اذا ىمكت مزن ١ اذادب محب الللخمو لصون شبع نبانعدر فت

 يىلران ولسه دورابملا نيرا تهيبع نبا مزال ماجر بعر رعبا ساو ى ديما ةباور
 | ددوكاديلعالو راسو ريلعس ىلصوبلا ىعزتم انصب راحل يلا جاتك يذلا نك
 بجو رزه يإرلا لا <رل رلخم نا اهنم سلع ل دن_روم ا انهو ارجب ٌقيرط ص وصخ عم
 دجال صاولل لاسر لات فقولاو لسولا ضلامن د2جربعلا انلذ نا! نكواعامس ءنوك
 بئورورمائرل ةيرنع لا سعد جيصت جحرقرد عم هريكالو ظفحالا كد نىك

 /د ونص نوءاض تي /مزنا ئبقنف أنملا نجي وانلسب ام ني ااعوورمىتهيبلاو ىلع رادلا
 ديجؤلا قمل برد ام واو هولاثذ براك ىلدلاو فلسلا نم ثعاج بشد دقو

 همسا ةدحوم انولسو لمهن ند نأ دبعلاةومدل اننعاطب ةرعلاو لع ثوم او

 صحف ىب يع نع ةولصاا باب لوا :الوام ,لمصوام ير يبرم ا نامئاع بردا دبع
 هليانلا ةرخملا لضضوو مما ايش الا ثبداحا >تابو ف سول ئع ثيللانع

 | كات كدابملا [هرسلا دب عأ رس نا دمع نع تيللا نب هرح نع يلوغملا نع
 حييل اطر كاس نب سنا لاق ؤرمجزل !بأبرشم يبا نعى يالا لزب نب سناب اهرسخأ
 سكو ءاؤلا مضب حفلا قرا سو معرس لك صردلا لوسنر نا تدكر ذو ناك
 ثواب نوكك ”فاضالا تاليه مأ تيب ثاكتناو 1 وجاك للا
 جزاع لسع غد ىردص جف مالسللا,إ عد رج لزنف تكمن او ثكسسالم
 يلتممبهذلا اوا مرتع لت ١ نه نا بهدم ثسطب ءاجوند فمصنص رع
 تامالا نم اهيفام عزف ىف! تسسطلاي!اهعف افليشتلا باب نموهان امباو دل
 يا عك ديب للربح نخاوشد اقبطم ,لعجو هاطنع روبط يردص غن عءكملاو

 نإ ةريريشمرلا نب ناّمع ني دم عجردا يور لورا ء|مسلاىلا نب دوص
 ءامسلا نبرك كمر ديه لسمو يل عملا م صرت القس لاق لاذ س اعلا نع
 تدسبب | مسح مس لكى شكى ماع ابن اسمح مرام لاق !ملوسرورس١تلق ضدالاو
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 نملاديعوخا عمل سرا تاط تمط تن ادج ىاانجانببضق ايلف ضباحللاو
 ف مح نا دبال أك زةرعلاتال ىنتلاللا ايلسر) امماومرحلاىلال جلا ئادا معنت اولا
 ماا ا ا د ا اول

 أ نات دراولا كعمل ب يا يمر ظلا لع نآاكص بصش ولن
 افدحو خاب اولها ئجذلا فاطخ أهب, تمزحإ تكلاىتلا نعانمق اها8 ةدزؤماهب فات

 ىبالأ5 ىررعم سبل نمو يدرمل!مععم ىم نيب و ب
 دد ضل و < ىح همارحإ عقببو رن_عامص لحالي دبلا هوم تاكوم ةؤميح
 0 ءالرزحا اذا ىطاوفاط متسرطلا مب
 فىذلا اوهاط ة'ءافسغد نحاو اذا ىطاوداط يملا مرعم ن اكعتىلا مهو عرعلا ى
 ناوهاولمآ بلا اماذ لات هلوقىنع ميد اهتاش ا مهزلذ ةأطلا جص كاما باوحوش
 00 م 00 هد دو_ط)ووكرعتسلا ةرهرصةلالا حبر نمىم لال

 أ ٠ .ككارل[ضارع و: نس كف ركب هلأ هقاللاتتلااماق- ص
 لافيسل ص الاه مش دوك مههوهو تدوسا نإ لااماذ ىلاكن ل552 اوفذحاماو
 | مئش برو فذحلا >اغلا دتعتف فوكملاب .دعاتغتس الوكلا ىدنقن ججزوكامهل
 ناوطلا نع ئّتعكر ,نعلصب مرنعوع حامل اكل القكس ١ مصب الواعم 5 ا

 راحت الاغلا نا نم متل ى رشه نبارلاك ميمملال عمم ملادتلا ومع ىعدحا

 هلسلاو ءالصلا ممل عرب | حيصصلاو: تش رناب ضروعو لوملاعمالا قيورضلا رغد
 ثبرحلا خه نولي ناز ىبجب ذاب كسنحجاو دوطرتشم لاعر لاباما دعب دما داق |

 ام ضتنلا والاد لابجل١لابام ل ىف أ بدقمل او ل ىعلا (عيداتلا ريف ىفدحامم

 السلا, يلعرل وقدو |ىفاط علا جلا ئيب ارعجايبذلااماوةسئبداعث ب دح خانه عفو
 بلد ليررستلا ون كلام عبدا لاق اذل و يداولا مديد ناميجا ظنا اك سوماما
 باوحوناىلإب اف [ضاط اناذ ىنيرمشلكاو هودنواةريوزصةلالا ءاغلاركد'ئماما عم

 به دذموهددحاو فاؤط هيبرك نراّملا نإ علبجد تنوحلا! ذه واما

 ب ةفيينجولا لاق د دحإو ىعس برج انكو ىورجاوىناشنلاو ديحاو كلام
 ىاشلا اوراس رعلا أف د:ىكذل ل دنس او نانهسبو نانا ىطرلع نيرا

 رؤس ا نثر ئب ميهارتا ىع يراصتالا نمجرلا نيع نبدا ع ىرككا هنرتس
 ىث دحو ىببعس سو ئجداوط مهل فاطن غخرملاو ىلا مجرتو يلاجم تفط لاق
 راس مو ىلعرم داو يد | لومسر ن ارث نحو ىكدّل اور عمهلا ىضدامل عنا
 ”أبحزا كد سد يدزالا عض تاو نه دايجو مامرلا هب تمالعلالاق ف د لغم
 ريتك عبو ع ىعي ؟ةررثاعم سيجا جد نع هذي دحلرددإلف ت اقل:

 البر سغج :ئياوهاملع انصتق اداه انكتران ]ريع ىسلا يل وقت زر ؤعضم
 مذوب ئبح تيبلاب رطبا انعم لاقو لوبرعر يف تسبب ذاشملا ةاوبو لاك من
 ىكز كصنلا ززلاخ دن حرص رهو ىهتنا ةرايرلل ثيجلاب فولي مند ةرورملاواذصلابو

 | ايلوارلسوريلع,س ا صرد ل وسر لود ن اكيلاعىرع اناث نايولمدنملا نبا لوق و
 مىفرايلع ناب عوضدم دحاو ىسو دحاو ف اوطاهنع ءازجا قرمناو ان صرحا رم

 نم تاكو رصراعملا تعكرم كاع مس !(كرياسو ممل عررل الص ريآل وسر |
 ةرحارلا ةدام مض ص نا عملا 2اؤتس ١ ضو تزد عشنا لوصاي رسب ب اورلا

 | ف اعاملاناا ب رانمئهمن لالا نئمرقج ل عاردداوأ مهن لك كرا ل عشب رنا

 بور دقو ىنخجال املع جملا مسر ىلع يول تب دح نم يلوا كراذلا يبكم

 و كج كيوب م واوا قارا ةةييجبإاب
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 | هسداىلصيتلا طي مل لوقبرلا دبع بوب ابج مسرب يدرملا يبا فد نم
 0 تيررط نمو |دحا واذ [وطالا : ورئاوأفصلا ئيب ماحدا او مثسو يلع أ

 | ازحاأو عرصا ذهو كر: عد كل كقاولطو كيعساهل لاو م سسو ميل عس اىلصننا
 ىروثلا نايس نع قالا ديعلا5 مب دمر خشيباع تن امامه اوغلتخا ءايبعلا ناكذناو

 ملسو ريِلعررد وص يجضلا باريصانسدحا ن اطام ىبوؤط ىلح لاق ىيهك نب ةماس نعأ
 ْثيب دحو يحمد انسا ١ ذ_هوجم نظف احلا لاق ادحاو اف اوطالأ هت عد ءتبخ
 ان حلا اماو لوو نم ةمجزرلا عضوم واس ذنلا و ضي احلال هت فيك باب خ:ىنضم بابلا
 كدددلا مهرب بهوفعب انت دح لاّمبد ثراقلاوهدن ال عرغلاو ما نيداوعجح
 نب هاربا نب ليع مضإوه ئرلبع نبات دحلاو هبه ودل !ىشالغل سلا كبس 2

 بولا ئعرمأ اوف تبتكلاٍيبر_شنتو ماللا تمد نلمهملا نيالا مطب درع و مسن
 لضد اهباعرشلا صر باطاملا نب صح نبا نا باطلا وبر عنب 'ىلىم عفان كلاي ئخسلا
 ملاح لجل ورادلا ةهل وف عنحا ديم عفرلاب هريظو تايب رعد ( يعن رعن ا ديع هنا
 ري | ىلعر زعم ع با تاكو لسا نم ري وكر مل خلاب داملاعرعانال وري ةزيمضلاو
 قرعرلا دع نم! الاجارملا معه ارل لاذ جونو رباع بكيل بوكر: ضخاو
 يهد ميلا جف عزم سكم نمار ج نباظفاملا هدام لغسل و ةنغخلا عيل ذو
 ماعلا كن ىكجب نا اخ | حلاو به د أو ىلح فرح وكي ناالا خعلإب هيطام ناكاذا ورش كالو سكلاب لعن ع ميصا مبهم لوا دن غزمرلا ورسم مهام متع دول
 تمات انهوهد ن 6لعاذ عفرلاب لاتق سانلا نيب ماسلا | ىهشن ي امم رطدإ واع بص
 تملا نه تت |ولذ تيِمل | نه نو لصيف ساللا نيب !نكو اهب ئاوتد ةبفاخلاو
 لذ ىنئلل + كوك نا جدو ذك طشسلا باول نمالا مدخل | يح ن اكن عي تكنو
 لعردا يصرولا ل ىسر جرحرق رس ا دبع »بدال عزب هدا دبعلل اذذ باوجملا جاي
 فل زن قحم لل ةررلا نوع تمس شمس ةدععلا يد لاله نينذالا مود مبسم و

 نلمس
 لاحم

 مبا امرل ناطف تافرعب فضول دعم نم نكمره»ا دبع امدق مدر عنيرسدا
 رعى وطب ثولباتل ا ملمجو ةجرلا عضوم اهو تاذرجد وقولا دجا رحاواذاوط
 لصيتلا نع رع نرب مفاز نعورروصنم نب نيعس بور دقو ككذ ةام جالو لحالل | يذل اف اوطلا رجشبد اذ اوط امهنمكل فاط يا ادحاو اذ اوط ملى قب دامملان اع ثراملل

 أ رشق انكىدحل اردو اسم اذكو جاد ئاضيا مجزحا بابلا تيدحو د لملازن عص
 أ د ]راامرعيسد ! ىنجرم عنب نئح عفاذ نبع مامإلا دحس نب ثيللا|نندحلات ديعس نبا[
 بلدا ا جو ىلع مب اسس مريد زلا نباب ىتعشل ا نسوإ نب جاجالرن اعوان ماع



 ةملحإلب سانلإ يعد نل سا عركر ملو د ىاعم رج دب لم نب :يواعم تاباملشاكككدنو

 سيلا ننرمدا ديعاوب انو ةكم نمدفعلاو لجلال هايار عّمجاذ اماياو يره

 لاقولذ تس هرجد ا عماللا هن لاقل والان هداف دف رعد . فوقولا دعب مضاف الل غلا مويرذاط ينئألوال | فاوطب خرعلإ و 2 فاوطم داما

 ن1 وبرجلا نع مرشد كهوضولعئناىطلا__.عا__ ع معو
 فاوطلا يذمرتلا ثبدحل ةرىعل ارتسو ثربحلا نم عار طل نو دن ثاوطلا |

 تيبلاب

 اج تدين بحي توا اب هل زج كج ج٠



 | امتباد ئب ىبلو امد ةرربستس زال يف ( لاذ
 ئاوطلل سان لاو نيث دحلا نع ةراهطلا ببجبو ئرزدحلال اة ىو ةزاهطلا ثو د دادتعالا مدع ارحم و ةولصل امكح مخ نا دإرملا توكيد ةولصلا تاوذ ,دىنتني امم نابودلا ىهو فاوطلا تا!د'نال ةمباشر ا نمىشس
 ىنصلإوأ ءىدقلا قاط ناؤ ةددغلا بحد [كيسم نولي ىكلو مب ١دمعم عبد ينو نب فاوطلا نوحي ققحةيجاو لب ضزعالو ناوجلل طرشب ىسبجو جحالا
 ةءاعالا سيو من ٌكبابنحو مدان دك ةرابزلل او مدايدجو تق دص بكأذ ندكت
 كمىلا دوعنرا ريلعذ رلصا عجراذا قحني انيلا لب جبت ثد نحلاو: كم ماداه
 لصالا يرصملا ىرتاسشنلا ىسيبع نب نمحا اذ نهج لاق دنس ابو نيدجماحاب|

 الاسى لاك فارعلا نم الج نا ل افا سم منكي دى رتع لويبئسملا فلولا ىداح

 ىندأ دف لاف بدكيت رئاذ لاق برداا/ث لف ايقارعنظائل أسبب هسفنب
 .ولب ريل شد راسم جن يبرلا م ككس انم ع . اطزخرل سو مل ع سا صدلإ ا الد ةضرسبل نبيل اباط مد اضودربا ت[ممدق نيحرب اهب ىثس لىا نا سقما ٍ نا ةورعربخ او ىجد لمحات

 أ بمتلاو قو ةمعو ناوطعلا دهد عم نكرث مشا ورسا ىاوطلا عفو ناسخ لإ | فصين ثيل ب ىاوطملا مب ١ يد (ىتس لوا تاكف منعرددا ىصب تيدصلا قلت ىبا ج رشد ةصق اناهنا ىلع بصتلإب عمعر ذ اس لد خرمع فاوطلا دعب دحويب |



 حاذجلا هر يلع تل د ارزدالاي جلوب سببل ىسلا نا انرمويغم ذ ١ ورأوا ذصلاب يبث ىبها

 مدد يل ى عقرلاو مميش 5 مل عد تيببلاب فاوطلا مب اددىّتس لوان ١» با نم 0

 انوكتا/ درو الو نلت مل من كلذ نول عجب _راصنالاو نيرجايملا تدار عمم بصخلاب
 قيعارضخني مل غيرع نبا كلد لمه تبار نرحل مشن بصنلاو عئرلاب عممج
 ت اجا حالا نم ةىرعر اثكاو لالا مد ادمعوب ا لاك عرتلايلا ارك سيدمل يا
 الفا يا نواتسم الذ دنع نبا اذه ىعاجاوا لمباجاّجحا نوكي نا هبشي

 ئعلا و: مضو (ىهو يب اهلل ىلا قح دعل قدوم ناب اوعضب م ثونلا ف دع
 ل اجو[ يسا ىمأ تينا و مدلسلا ف اوطبللهلازموجبالزا ديح كىلجبالمغد
 ىس نإ ىنبرسال ْن دقت نيم مميعرمد !صرزؤندصل ارك با .تسيو لاشيب اع

 ىا هدحو للام امرمارحا ناموس ىاث الشعل شئ مب نأ ىطت ثيبل ا نم لوا
 لالو سابع ئبا اهعرلقن ايكى دن رّلح ىقاطوا دفم ج نمنا لاق نملة الخ تازثلاو
 و ةيدوعلا «انشملابةجيرالا اعف الاد اممم ظل دانف نالحتالامهنا مشددا
 هشاعارتخاف ء تاما ايزنااهسإوما فدريخإ لق ىكبكملاب لوصالاإ ضم
 سما نامع نب ن |ّمعو قوعاس نجلا دنع ايه ثالث ى نالكو مأرعلا نبا نيدزلاو

 روس ال لا رسم امتا فب اطلا نإل مسمام نهم ناينإل |, يسمو بحاح
 ثيل 00 مقا اوتلحو اوعسكن وذاط دارخن 1

 ةوماوافصلا نبى عسلا ببوجو تعكس ع مه اناهن امثل اًناصتخا
 ركسانم مإلعا نم.هار ا غش نم|مرجب ىحسل |! بوجحو لوعغملا ابنبم ميجا مضب لعبح
 اني تاماىبأ اك دح لاق دنسلابو تمالعلاى هو تعيش عج كسانم عج
 ةدرع كىلاؤ يرهزسملا باررش ندا ئع غنم يف نبا وق بع اسحاق
 هداا لوو تباراتلقف اهنعردلا صر ةشياع تلاس ماوعلا ببر يللا ننا
 ىلا ىىسلا البج ؟ورلاو اذصل ا ناىل اه رملا لوو مودم نع ىثر ربحا يالا شد
 ةرزاقرسلمالار جاد مزمهلا يهو ةافص عمجلصالا افصل او لحالا ىلا اهدحا نم
 ميلع عاض ال ورقعاوأ ثيهل ا جب نسف ردد | ىب عش نم قارب ضي (لبجلصإلا عن
 تزول ءاطاتلاتل دب اذ ثىطستب لص ءاطل ا دب دشتي أمرفىطب نا ريل عش !الف
 ة:بانكئ وطي الثإ حابج نجا ىلعام مثل اىنفداطلاةاتلاتغداو ارهجم

 ا ىضو

 0 ًاطلارسملاب دازماو يد نام الاد علا نماولح دوسالا' :هكجرا !ىحعسم املذ

 ظ 7 أماو عير يا نب علو رنمو ريد لعفدام ض عسب رلعربعو



 "تريز انهو تم دبش نق انابجاو تايولو دتحاب لعل دب كايدو زمان نعضالاوقوأ ٠
 امكتن اكول يالا هله نا اوس | ىتخا نب اب تلائم ىسب تا او ثيح ةشيباع هيلع
 دو نأ دعب /ةدابزي اهي ف وطبان ا ميلع حاسجالت ن اكدحا ب الا نم ميل ع اررتلو ا

 ميبةيغاطلا ةانل نوحيذوابءاوط سيد ليف ناك جسما و سوالاراضنالا ::
 لت

 تدر مومام نك ادارنخ ىريشل يهد يلدالا دياهرلاهنعم ذيط ان امم مكمل | ظفلب تنكو كالسخرىمس تنكام اومازرهن ا يا1نيلددفص بصنلإب ملعلا | اذ هنإرلةسملاو فرحا ىلا رز الع يسونتل ابو :د كولا يشو ماللا خفي ماعلا اذه تالاقف يب ماض ثرحلا نب "نجلا دبهونيوتللبا كين رتتم



 .1| له ارماللحر تحمس مله ركب يال اق ماعلىهو يىلوالا نق عشا ]ع تماما تنل ظفلو
 نرتعماثظتسالاو اهلعرساىنور ةشيباع تدرك نمالا سانل نا وركن ماعلا
 اهودولعبب اند اكو دحوم لا الاب هانم لمي تاك مم هلق ىو اههربخو نا مسا نيب
 70 | ماض الا تصصخااهناذ :شرباع الخ ةفياطب اوصخي لذ ؟ىرلادافصلاب مرلك
 | اهضلاركيبرلو ثيبلاب ناوطلارساركذ اهلذ اهنع 5 ىيرعوع فرهزلا ةاهراك كذب
 «رلهاجلا 2 قا ةيرماواذصلاب نوطم انكانارعلا لوسراباولاق ثاملا 2 ةمرملاو
 5 يبل اب ف اوطلا لزن!ل جو عرس اث اف تّقولا بالو ىاولإب ىلا شت رمد ا تاو
 أفصلاب اطلادب دشتي وطن نا مث جوحنم اديإع إل هف ةىرم ايا افصئاركدب
 . | ةيلهاجلا» هذ نم امرجب ىوطت نائم ةونظام لعاب كد د ىهاولاس املا ةئرئاو
 0 مم زايتغم ىساف رك, ىبا لاق دال مهد ارب اعشس ىسةورلادافصلا.ناىلاعرملا لزئاف

 رائصلا نا ديالا هذه بوصاا ل دالاو مثل ادلة ورمالا تطّيص لع يعل اذ مرمرلا
 امرا بعل لاق امرأ يماسم حاركبرعلا نمر موفد راضمال !بييقبزعل ا ف تيلزن ةريرم او
 اوقوطيثا نوجا كنلا ةاماد فلالاامزجريل نمل ل عوهد افالكاب اهراكأك
 م مهرنع مزوكل ثوملاواذصلاب ةرطهاجلاب اوووطشب نا تؤيش ودل ةكغياض اياب
 "لحام مالسالا ز ام,ءاوةوطب نا نىجرمتب مثد نزم ىطي ناذلاى ديلضاجلالاعفا
 | فا ىدرك كج ةورلالوياافضبر كي ملو ثيجل اداه لوطلابزما ةقترم ١ نا
 | ايفؤ ثيبلابن اوطلاركت امدجب ةوملاوافصلا ناهد وْ ةبرئاوافصلاب فاوطلا
 : تلاع ةورلاوافصلا 2. ةربلا تب ال يزن حات دارلاو قديتتعلا ثيسلاب انئطيلو ىلا
 | ديعيركذ يح نع وول وسم ا يامر 2 حقوو منا هلا قيتعلا ثيبلاب [وفوطيلو جا
 هبهرسعال رعلا لا ةرسعده جن لوم سظفاملا لا3 تيدلاب ناوطلاركك ام كد
 ًامكقردعم ف ملاذ ّيررصمامناوا د لعل دب_كذام ظطل ل اقذ اج امرككا مدرحو نوف
 م هب ادروماماغيرتسوايلجا هد اوئاوطلاركث دجد عسلباركد يا دسايد ل2:

 , | نيالا و ة اف اهضلا ئبب ىسلا تري يح رواج |م- هك ع _فقماب
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 "| دابع زاد نموسلومكفلاو يريم بإ نبارلصو اما مرةعردد يضر باطن كزرعأ .
 5 ا” قاذريىلا لّهع ئن راسب مىبلا ضر كدب زعج ب ةدحوم ا بد شنلذو ىبعلا عب

 نمو هذابع در اد كأمركاو يدامربلا لاو ئداعلا نزح ب اموهىركاذل ا هاورامد
 نميلع توقوام بج لانك يجم ن لربع س دج انبدجل از رتل ابر ةورلا نط

 | هللاور تدوباداززولا5 ميغا امج مدد باوصلا دب امج نب ظفاحلا لاقو ل ىصالا
 | ىلا طوبطم يدر يادي امر تذاكنا مز دج مسا مد اهل حلو مساح لإ نبا ىم
 اذ.١ مكسور يطع اللص ل وسر ناك لاف امرنعررد نم نإ ىع عنان نع |١" ةولاهنبه م قصشرع نبرددا ديع نع ةيوكا ع ببسلاى ستيب بوسيعانت دحلاق
 1 الاي وشقو درجلااذملا تغب نالت بيرك !ذكورفو سلا ناوط ل نال ئ اواحإا فاط
 7 | هديرج خس مالسلا, ند عن أكل منع صا عبر اوتسواذملا برات موش اوهو لمرىا
 | ليسلارط مق جيزلا ناكملا يا زبق فلا ل ع يضخ ل بسم !'وطب لمرلا قرف عرسسب نأب
 ٠" | صخالا ليملانم اود بب نيجوسيف ددلسك ل ويبسلا نال لرسم ا ناهد وبل !قيب ملى

. ٠ 

 ١ | ةيراافصلا نيب فاطاذا فيهو عوقسم جو ابهلارادر نيج داو نيجسملا



 نيعنأك عف انل تلقف يعل امع نيرس ١ن بيع لاف اعجاريواهاد ككل ]نعي

 دوهشملالعابلا فئقت كاملا نكلا غلب اذا حمر سع نمىخيعر علا
 توكل لمردالو ىشمم اذ نكول ا ىلع ءاحلا خت هيرنمنا | مضب ردحازب نا اللا
 لس وحنكحراكبال اعدنا/ انا كناق ماحدرالا دك عرم الدنس« ليرسنا

 نم ب أب ون قدبس ثييدحلاو لّسملا نطب ىعسب ناك هل يد معلا عضومو
 ْ انثدحل اق ىننرملامملا دبع عيب عادت دح.لاق مبو ءلكم مدق ١ ذ!تثيبل اب فاط
 ظ امرتعرد [نوز باطخلا ئكمع نا! ادلأ سس يل اقر انب د نب نرع عع هنيبيع ب هاوس
 | غزمهب شارما ايا ؟ىملاوأفصلا نيب نطب ماو نع دن ثيبل اب ئاط للجر, نع
 ةكمرلسو ريل عرس ا صولا مرق يال اق فن ىلا يبالو لاق مايتعسالا
 لد د ىلالءافلاب ناطق نة عجب ماقملاقلخ ىلضو اءربس ثيبلادذاطف
 عمئم مالسلاىة الصلا| ريللع للحب ماذ ىا | ىيسس ةتملاوافصلا ئب فاطو

 لبحرلا !ذررل لع الف ةبجاو ماسو ءلعرمد ١ ىلص متعب امى اميب ىسؤح
 ١ وسر كرمك تاك ى تقولا بالو دنل اررديب ىسس حرت لما عقاوب نا
 ةذ كلذ ئعام/تعرسلا نمر كراصنالا ردد ١ بيع نبرباحادلاس و ءةسح ءىَس |

 لدا نكردال ؟مماوافصلا نيفىطي ىح بشل ديكفتلا تىبدأر,هجرنبال
 تبوجولا تكي اد احإ تشام نا مهدنع نال ةبؤرهل انالخ مدب رسكالو ةبودب
 سيشل سف إرل) نسب ىلا دن دحلائ5 مبو ىطق ليل دب تبثت ا !اهنالدببكلا الا
 يعدل الاب ينسخ لاق ىلزعلا دبع نبا كلما دبع جببج نبا نع لبا !كترق نبا

 ءردد !!صىنلا مدق لاذ امرماعرردا ىصد باليملا نيررع نبا تعيس لاق راش دشن |
 حس غد (واوطت ارز نياتعكو, ل صر غد اىسم) ثيبإلاب اطط كمر سو ميلع
 اذصلا نكياهنلا بحي ةورملاب مثخجو انصلاب !دبي اعبس ىا؟مراد اصلا نيب
 به نملاوهانهو حاضب ال اهني ىلا لات ةيناث قمم ةورم لا س دوعلاو خرم

 | مم دوعلاو باهزلا بجيب الا اذباكصا نم عاج بهدو غهاتملاو تمدد ا
 ل كولا غب صفح واو ىف اذدلا كلب ني نجلا دبعىبا اثباعدا نسرلا5 ةدحاو
 هجوو ىرتن اميل ارظن الو مبدا دتع! الد ساه لوق انهو كالديصلاركلىناو
 دكت اكول رئاب بسقخن كا دبملا ِلرجلا نع !ادبملا سناك ثيح ذاوطلإدئاحلا
 | ةلسلاو ةالصلا ميل عركسش ةاور قفت ١ دق ى اطوشب شعةجيرا بجاولا ناكل
 | نمام طوشللا ىمسم نامل عؤىقوما ده ناب ببيجاو نجس فاطامادنا

 ركا داتعا اذه لىتذا عولمم ىهو عشملا ةاذصلاىلا ةىرملازمامو ةيرئاإلاافصنا |
 | هثوقب ى ريد طايتحالا بف تادانلق انكىا لق اككرنا ل احا تبغ نا هاسمول | دتصتل عراشملا نعت سي مل ذارومالأ لق او ككد و نمل خل! مدجن عرشمل اراسعا ال
 | ىلا ١ نكيملا نم ام مي داما ثا اعطق يرعو ثيبلا يلاوحامى غ طوشل اظفلنا
 | هنم دوبمملاو عل نا بجيثدارملا دع صصنمالو ىعسلا!ىّواطا انكئادتبملا
 ْ بامهذلا نملك لع ق دصي ةلعدلا هن طوشلاىجسم نا تاب محول عع 2
 | ةدحاو قم هىنكد نادبمل ارسل ١ اهو نكد ةئاسم لصالا قرانا لكدند يوذللا | .نيرخا لعق بص نلاطام عشلا 2ىسيللا وصلو !اهنم عوبجلاو ةملا يلا شصلانم|
 | تيب ناطلاق اذاذ تام عبس ةرومتف اسم مطنح نزح طاوثسا ئوبسف

 ناطوالخ اىجس يرحالا ١ ئبدني افلا نملكن مد ورتلاب قدصاوبس ازكم ذل

 نأما نالا ف سانلا ل عرب ط ع ورح نعى انب اىدا نم ايلعل ! هاجرت عطق يذلا عيعصلا





 | ثترهااميربددسا يذلا م الا سر البفتسم عالا ثنكمول يارب دشس يا | .

 :5 دحلاقل لل الرجس اع ناجول ةااذملا عميس 1 عطايخ نب ةغيلخ كانو
 ٠ ةأشب نا كاست ىذملا نب ديك ثيب دحلتفلاماودشي حله قوسم او هونكو
 | مالي جانت دحلا3 ىفغلا باهولا دس عاف جر عدتل ا رع باب د ىلا ةيرسإ
 | رهد اربح نبراإج نعم إير يبإ نت اىهاطع نع ملقا نم ةد دش !ماللإ سكب
 | باص هرهورحا ال يرجع لص دلال هال اق امرنعس ا ىندر يراصتال
 ا لى بادمالا ظفل قالطاوا هزم ن ام مالسملاو هالصلا ميل عرب اع لج د مش اي

 | ملك ل عول لسع وره ممم دحا عمرسل ى ىلاعت مهد اراشس ناتااي اك بلانل ا [لع
 ل او دحالةفصا »رجب سيغير د و ان ؤدنسسالا ل عرزع بضني تك ص ورا سس ى
 بو بكد هرعمو عرملا نم بلاط يلا نبا و هىلعريدقو عفرلا و جبالو نايبحىا
 لاق نكت اق دصلا ؤنوغسلا تن ,ل ع نم ىا نيسبلا_لب هتياعس ئمىلع مدقو ةياور
 ناب بيبجاو تاذدصلإلع مشد اه ينب لاومشسا نى كبالاذإارما هثعب ازا مهضعب
 نازحي رك انس دنا عس ىققسسي دي الولا نلطم نأ ةق دصلا نيعتنالمشياعس
 ةامج يرض هعمو,لوّقو دة هصد الع ىم لاعب ىاا بست تاق دصلا ةالو نوكب
 رطب ملح رس اىلصىنبلا نين ول مها نم بابو موتو اسلا ىسنا ميار كو ةيلاح ئيجسا
 | هيرب ملو لسو ملعرس الصلاه لها ام كلها لاتف تااهاامب لاقف
 | هنو تددص اك وقك ب كوبل ل اذ ثيحرملسبو ,يلع ردنا ل يملا باوح ثرى انش
 | الها يرملا عمنا ا(ولرهاسو ,ر) عربه ىف صولا يا لاقف ةيولدملاشاتباهز
 باجاامم عا نصو تبا ائامارح ثكم اى لصاذ ل اذ عرج عر س ديحدإرو
 مهل !إصردد١لوسر لالهاب ن3 تالها ام نئيعبحدلا 2امكمل ل اذ ناذ ىسومابامب

 ةيرعاوأفصلابو ثيبلاب فطق لان الل اذ يدرملا تدس له لارا سوءىلع
 ةسيفد عبر وماما نم ىهيذ يدضرعم سيل دال ىو نى هباجااذناو ثيب دحل ل >ا حن
 برنالو ممرحاام ىلع ىلع م لامارحالا ةهكد ثوار دهرعم ناق ىلع ذالخجللا

 ةمهمجلا ترئلاب لالضالازاجاذ ىذاشملا تكبر نذخاى الف مبرورحا اهم اورج يصي و
 : | هم ادص املس ميلع مدنا ل صوب ارماذ رعوا 2 سم أبلسامىلاايراقني نامل
 ىلا لا خسف ءمىهو عمعار,اولصا ىلا :#لا يا هولد جت نأ يدضر عم ىسيإ نم
 داراومجو ىسعواضود لكم لسجل! عؤصفمل ا نط ع نموه اوفوطي ىعرقلا
 الفلات لات ةبراو فصلا ئب ىعسلاو ثيبل بؤ ارطلا نمرعا ىهامانه ناوطلإب
 ىلا. | ليتلاو «دعل سلا ر مار! سالت ييجل اب ذ اطلعت او امهين نط نا ع جادج
 2 |مهب عشنا تيار 2ءاج تش يا عازتك دعا وعسيب قازهوطيو
 آت تشس ازبار ومناك ىسمالا ! الح وه رصب,يااماسكو موا فب الجد
 ىلطنن اولا ز دونا ؤلو ٍيسفلاب نروروماملا يااولاقف باك! مان هلوؤئوم
 باب نمط قنا حاركحد:ى ىدم ىلإ ىج يتلا ماهئتسالا ةرض ئن ضخ قلطننا يا
  ركو و يزمنذ لك تع جابر مزج هداسنلا نىماج يلا ابي ىحفب را يا تئلابملا
 | ىو يشنلا بسأنت و ممرلا اس الاجر ابن رطقن عادجلا نم هيزملا دحا
 | ليملع,سالصوبلا اذه كد طفل ينجب ىبل !ءءىسبل لآ: علبف نكد توك
 | ىمائشبما|مسلا نصراولب ئشلا ىردن ىاام بارو ةيلىعطم ا امينا بصش

 | لو ثربدتساام يره نم كلبقددسلا ىل ماسسو ميل_عرس ا ىلص ل اذ سانلا لبذ
 | فرح دياعلاف ن اواياراسشس ىادؤىصوم مركب قا يذلا يال وصومام نوي نا



 مااا ذ نم عنام هدىحو نإل ت مدنى منا الولو يدررلا ثعس
 هماجدال !اصحاموه ماسعو ميل عرمل ١ ىاص#رب كيسا يذلامالاو أهنم للكتلل و

 ناولدملاوا ةوعجامواو د دزبو اوغقون مهدا قح جسعلاب ع مض دارفنا تقشم نم

 هالصلاميلع داما اممارلاعلاو: لاذ وخلا موب لح منعولي دعب الأ تغب المنال مدم عنج
 رمثو مم ءوهداوا نا مهبل ع قشبب ناكدن المساعد | بولق بيبطت مالسلاو

 | اويلي مرسفن ادن او دج الإ ىك د لاف مب ادق الا وكر و مرسفلاب (وبنعزن ثا رجلا
 رب اللضفا عتمل ا ناىلع لدب كيبدح ا نال اّقيالو ميلا مضاعد ام مرتح 2 لضفالا نا
 آتلطم لضف ار ىكك ىسيل امه ىلا لوقن نال )فال الا هبال مالسلا يلع
 دسلاوثدر ١ هكذا انلط مرج جرت رجو نمر كيج سمزليالذ جداخ سال ل ب
 تا كبحوا لوف تهاركىضتفي ام اسمو ءيلعساىلصررعدرو كد تلق ناذ
 فملثلا اهلا عدس همرككا ناب بيبج !ناطسيثملا ل. عمانتل مالسلاو ةالصلا! بلع
 تقاكول ما وتكأي 0 ا ا و ل طالالجدلا ايوماىلع
 ' مال لاعف ل 0 ب ادا كوارع
 تدضاحوروكزملا نوم لاافتنالثهاز الف ترحل: مهام تابرملاىفتاما
 ْ 000 ا نابت راك تكس تكس داهنعزمإ موج كاع
  |/دقت ئمبدالعسلا تالردذحو ةورئاوافصلا ئبب عستم لو يا:كتيبلاب ئطت
 اررجواطلا تن نرهط اماذ ن اوطل ىئنب ىنتكاف مرقد رزين نممزليف ميلعو اوط
 تقيل طل سا ل ىسراب,تمل اد ةررملاوأافصلا ئيب تعس ياثيبلاي نذ ا
 اهلا ارض ئلا ةرهلا يا ةمسعو جما, طتسالا زمن حل نوتلطنت اها
 لصونبلا م اذ مهل عقد[ عمسعمباي دوم ب قلطناذءكمساهواشن ا قلادبحلاو
 فا ابرهم جر نارنعرس ١ ىجر قددصلا ركب لإ نب نمر ادب عررا سو ءيلبع معلا
 دء!انوو دوادوبا هجرخا ثييدحلا نهد ١ دهن ثرتعاف نم زقتلرجعنتلا

 ملو لف اطعالا نرجرصب مهلكتب اورو نيقبرط صدا: سالاركدو لوقلا هز عنعلاو | :
 ئيتحوتفمةد دش عبق [زمهف'”مومذم مع أ شط نبل موس انت وحلا
 رضع لا سوئسلا بولا نعئرلع ني]عارش ا انث دح لاذ برصبلا كركشبلا مالور خا
 عواتاع ع جفن اوعلاو عتمع لوعذم بصشب اتقناوع عتث اذنك تلاق نبي م يبس تدب
 بف ا جورملاو مرا اهب ابا نع تدئعارزال ارجو ىلا الها ثيبب قرافتمل ىلا
 نا كيددلا كو ' سنع نيديعلا ضياحلا دورس باب دنممام كون نع دق و جياوح ا
 فلج يابرصق تلزنذرمشلومل ؟ازما ثمر ف نب درعلا 2 نرجو رح وم جا نشرب
 فال امن ةريطع ماو, اهتخا نا تن ىف غصبلاب ناكو تاىلطلا :علطل اد
 رؤس ميلعررد ا ىلاصرسا ل ىسر ب |ىد | نمرسسول ل دهر تح تن اماجع
 تناكف ةثرحلاةارلا تلاق ثاىزع قرشعىتدنرفيريلعيسد ص ره ار وسر عبم | نع وق
 |١ تلاك تاوزغ تمس راسو ءيلعرملا لص ىلا عمواارجيز عما هعم خا
 ا مولا و او دوام ندم 100

 تل اذرباسو ,يلعردد !ىلصرسل ا لوسر ىتخا كاش
 ا ايوا مال مراح ا نا
 اهكحجحاص لعاؤلا و ىبسلامزجو ةدحوئاركورالل انوكسو ةدىفلا ضو

 اوايلج

 ظ ْ روس يدررلا تفس ااهرمالا لوا 2: نع عسسل نمر ليرم امر خإلا ون ثيدام ىلا

 1 ٍك مسا ]ساب | دح

 ايرسار ةزملا طغت روك اكعسامراج مل سكب مباباج نم
 | | اويصتليناهروصو

 000 بسس ب ب ب ص



 هور بآب ءالامبايلجإ
 زميل نعد اىنير ءريبسش ترطع ما تمدىق املذ نيبماسملا ةرعد و ني ديعلا ضي اجلا

 لير تعمسا|(نلا بِلا ةاضملا تبلق واي مهلا لابد ابايجبد'يالم اكل قفافلا |
 ,ىشتلا رج ف أملاو ىثسلا نعدي انك! دكوادذك لوقرراسمو ءيلعساىلصردنا |

 اعلاب ن ٠ رك .عءسالو ناكجو لات :تؤولا ىف الو لاق مايفتسالا غرس ىلي ارو ْ

 كرداولا ل دنإ

 دوبرشتد بأب لو نيموملا ةوعدو هسالخجمي١ * 1درسّشنو هيلا ح

 ىا ارعمةوسنيلاو ةصفخىا نار نع نما مرن ٌددكاسلا مالل دجت كوش ايعلاس
 تلاد تقىلاٍ/الو اهتلاسس تقولا يل الو ن ىنل ا دعب فل اناه انا اسر مفح تلاق
 الا١ديا تقولاورذ“كيالولارطسو ءيلعرمد'ىلص س١ ل وسرركذنالثت ناك
 افلا ةيِتْحلا بلقب باب مب ىضا يا تيرروسلاا نيت دحوم ائيب عززمهب يباب تل اق
 اهيا ةفاضملا ايلا بلت ىاي ةرسهلا لا دباب ابجي ىلدتسمللو غامخالا ةدحوملا جتفدف

 تراقواب عطرلا لا بدإب ايمب_و بالو يباب هع عس يحن تلا ركذام يا ةراشالل ادزو
 الا يرو دخلا تاوددرد'يإالو ثاو دفنت اوعل نحل ل اقف |خلا اهيلادك اضحا

 مو دنحلا تاودو قتاوعل اإل اوعلل دداص توببلا يا ءامرملالادلاوربرجملا
 | نيباح عجايلا دب دشستب ضيملاو رر دملا تاودو قل اوعلاوإرد ىالطقسو
 اهل نونو موبماسمملا ةىعدىوسبإلا ندررشيل ورد يبالون ددوشف قئاوعل ل عوطع

 دورشارابخا نم ىججن ماهثعس ١ ةرمرلا دمب ضياحلا تلفذ اب وجو ىلصملا ضيا
 7 ب ع قرامهللا ىلع دم ٌئدِنِبَب ىبل أ :سملو ضيماىلا

 1 2 م١ ىعرو ىئنصو يؤلد لم اخ اذكد رشنو امون يا رفرع

 راس نم ءكم ء[ لج جر نع نمي! اهجرزكو تكم ىداد [ىطبلا نم اب ماوحالا ا ل الهالا
 ىنمملا جرخ اذا عننم :م لد يذلا يافالا حادانوأهب متم لا ىلا هاو
 ةبعذاشلا به ذم نم ييكصل وشو دكص سف عتقملاو ىلا لمادا لصاخلاو
 :كملها قحمالسلا ميل عل ويل مرخار اسال كم عاقب عينج مره نا هلو
 اهيلاديدمثو اجر اح مرحاوا هاي ب قراذ ناذ اهبوه نم معرع ايرلهاب سسقو
 فزوورلا قم اههملا داع ناذ تيد اوملار إس ءتبرروا رمد رمل واس ا فزجولا لب
 ادعم طاب مارحالا نكم مَيملادارااوسو#راد باب سرج نا لض الاورمدل ا طقس
 كيحوا له | ةربود نص تدخلا اة ىركد امد اع سمف غمعلاو نيب نازعلا دارا ما
 تكل اىالاؤو نوهسملا )بيطفل لضافا ىيسملا ىمرمارحا ناالا ميرا صاشن
 اومارحالا تدواهياميموا اياها صن او اوسو هكم تلم مقملا جم ارحالا نآكسمو
 رلطاد ئم دبرب بيررشسا ف أو نو نملا بهذ موو نلسملا ل هدد نوجسملا نصر عجب نإ مل

 . | عصورعباب عوم_م رج اذنا سيجح با لاقى للام ع ددرارلا “لاك مهاب عوم ا

 رتصرم ربو تد ائلم ىلا ةجالا ا تكمن اك151ناثالا لها نم ثتقولا مل
 تنك ئم ءاضبالاو ميمملا 2: وص ار د ييسملا نسل ضف الاو ةلبانحلا نس وا عملا لاقى
 نباوه اطعإ سدو اصن ءيلع مدالو دمزابح مرح لا جتبا نصر عرحا ناو بالم ا
 فال طاب لي موك لاح مكب رواجا ىعروصنم ىب درعسم ل صو أمي جابر

 رانج ازد اكسهتالرب ىمسو حلا يذ نم سانللا 0و دوزنو



 همن أ دبعانسب |ىمثرت
 اب نير دك داو ميلعرمدل لص ىملا عم ام نق مدعرمد (ىدر تراضمالا
 ذيب هكم ادلعمو تب مرئلارمويىباها ىتحادلاهاف خمعاردعكانرماف
 ىلع دل الد مجو 2.ابانببل اننوكلاح ان ىوملخ ءابو اهانلعج يازرمملا الا
 ىضه يودسالا ءا دي اذ فسلا نعي انك هلحارل اا عءاوتس الا نا ةهرتلا

 كون
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 ب | راب ئبام تب امرو لاوسلاو لقعلاو ةنعشعلاو عما ىدائالا انغلب ثيدختلا
 اذه الا نيب ىدلا 2ك سن !ئع عفر نب ني ررعل ا نبعل بلو 2ىكو ىطس اوو
 ي نمملاو دواد ىلا و راسم ا نكو 3 ةاضبا فلولا ههزذاو تيرحلا
 تي دح ىم ببرودنسم عيب همم جرخا نأ دجد يدمرملا لاق ددو ىاشلاو
 دهاوشسملو هب برغل قاىسا نا ىزعب فدا هن لاق برىثلا ىع قربالا قادعسا
 ىنمىل ااوهجو ديورتلا مول ن اكأيلو ماسم سنع لد ىطلا نب اج ثيندحإ اهنم
 صعل ١ يرظلا اهدييصفرفط سو ل جور سا ىلصرملا لوسر بكبر و جاب اولها
 ابعنبا ثيدح نمرزاملاو دمحاو ينمرئلاو دو اد يب اكئرغفلاواشعلاو بزملاو
 تمزخ والو مي رعود غلاو تيورتلا مدير سو ميل عددا صىبلا لص
 د نأ للا راس نم لاق سيدوللا نب ردد أ ديدع عبد نحت نبدرمساا ل قاررط نم
 ىلا ,ةتكملا هدم ىزنطرعىلا نو دب مشد نمر او اه دعب اموريرطنلا مامالا
 دبع نعشايع نيركب ىلإ قيرطب ثببدحلا ادهقلولا فدرايذم تلا اهكك
 مسا ىنب ىملا نبا ىه يبا عانث دح هبا قباسلا نسل اب لاذ نيرثعلا
 بوكا يد ال اريل اس نب تر وعم ىباكس هزحا ءرتكلا دب دشنبش ايعابجإ كلبا
 أسنا تقل لاق عيد نب نيزعلا دبع انئدح-.لاق نونلاو تلممماءاحلاب طانخلا

 قيرحا ةدحوملا فوكو عزرا خفب نأ ا من ليعامسا دارفالاب ىنتدحجو ىئوملال
 طوبا اندح لاق جدال عزز م نموه ىنديل ١ل اى يبن ىبلادن كف صنم ع
 تيدو للا مون ىميلا تجح لاق عيدر نب نيرعلا دبع نعش ايعباوه
 ابيكا ىرممّسلللو اههاذ ةوكحلاح رزعرسا ىضد ككلام نباوهأنشا تّولف

 ديم زراارموب يامجويلا نه ماس ميل عد !ىلصونللا لص ننال تلقفر اهراع
 ةراثسا رد لصق كوارم |ىلصت ثيجرظن از زعلا ديغل ىشا لائفملظلا
 : بحاو كاس ىسبل كيد ناو عارم :ؤلاخم نمزارتحجالاو ىالا دن عد انتم يل
 لاو هصئارهو يووم لاق ءجمالاةمالا لاو ميو عراشملا مل هفام بهتسملا
 ليا ىنبوا جي قد زكييىبصي را فييعنص لوو ردى ىف اشم |صوصن عم
 لاق ىنسلابو لصف تيتنث امااجيرا ةيبعابرلازصب له ئب ةىلصلا ينك
 يفد نيا انت د لاق يازلإو تلم ءاحلاب ىعازخلامدنملا ب مهارات سمح
 بايرشد لا نعىلدالا ديزي نب ىسنوي دإاوللإ, ٍبفرخا لاذ يرصم اردن (دبع

 سصوصشر عليبرولا دبع ثن ردد ١ ديبع دا الا» ربحا ف اذ برع !ملسسم ندب ده
 يام ا سو هيل علا ىلصرردا ل ىسنر ىلص ل اق هيبا نعل ى الا رمددا دبع
 ١نل ف امراعردلا ضد سعرك ىن) الص اذخو لصق نيزنوكد ةرعادرزارساكبع
 نواس كترس جب أرما نر تفالخ مايا نمارو دص رلعررد !ىضد كاينع
 جاورالو توبشمم ةداب سرد نال مااا دارط حبجر يابو نازباجم لاو ماعالا

 لصاذ ا رع ئنب١ تاكد اجبر اواص ناجع نارغدرل بم ئعردل د يربع ع ناد هس ب
 ىلص وبلا دصلا5 انعدام ى نيتك ىلا صوذحو فص ذ ١ واعيرايلص مامالا عم
 تسوا١نئيدس نام نائعومعوزك او ضاسكما ةواص ئه مسو ميلعرملا
 نيا ولعب ناضل قيوم دعوا لل نال عتمالا قفنا دو يمس

 | تماقإلا دارا ئكىاالهالالا تماق

 | هبل عسا د صوؤيمل لكن لذ اهب مام ا كرمه ع زمزم ده جرحا اكن اكوام,



 ردالا نمئم

 ًانيئدح



 رياسانت دح لاذ بارمتس بدرياسم ب ىهع بر هرلا نع ةنريتيع نب ناس أنت دح
 ديزمت ىلا ءورك هلا ذكردلا نابع نب غ ىف ىم دايما ببن نر مم ا داصلاب سئل او

 زئارلالع و ىقولا باب 2: ضلوم ادنعو لوصالا ضمن كاك هزل طوطس باوصلاو ا
 نسون ريدا دبع فلو د دسم قدرا نهرموصلا باكو ىزنعغل قيراع نم دهر عن ْ

 ملاس ئعيرهزدلا عاوس صحن ا ايام كاكاو اسر بلا لاذ لكم يصنلا ىلا نع ىلام ع مهدنع | ظ
 ا صم يا فو ئرعلا من اء مع فعمل اق نيقبر طلاب هامر كراج نور ضصشلا نبا 57

 لاامرايتعاب ناشلا ول صةاواعل وال اذ سابع نبا بوم ل ايي د ضخما ما ندا ىل ومر مع

 م اما تلاد اره امسم بوك ننحا هاذند مورتد داع ئممالسلا ل هن كاي ننحا مشد

 تولاورد يىبالو ماكدم لا ظضنلب كريو علا ةاثثملا صودا فما توام تعبف
 ثيدح هو تلسراذ ب ايكذةنو لضتلا ما يا تاهتملا نوكسو تثلشمل تفند ثعبف
 امرام اولا ل بسنف تل سرا اعم اره خد: ثدراحلا تدبتنومم عرلسلا نا
 نوكت نا لقكد كذالك! ف شكك نأ فاهك ل ضفلا مالاوسل تلسرا :جومم ثوكتف

 الب, | ”بادلإ!عنوقولا بابو رلس هو ريل عردل الص تلا ىلا هوم تلييرا لضفلاما ظ
 : عدونا درو ؟م علو ع قذث امىهو اه دان بارك ىبل حدقب مايصلا باتكو ةفرعب ْ
 د ىاد يلا ند سوو حاولا ل كرع مويرطف بابهتتس اردو دق سعب سادلا بطحج ىهو ْ

 ب لمص" ان اشلل مجداذ مد ةظرعب داو رع م ىدردوص نعرمل سو ربا شرد اى بص مسيو
 ثيوحريياعلاق ارك عا الل جراج رطف بحتسسب لاح ]كلو هوركمالل والا تالخدتا
 فق لاك لور هد اديسا ناب قيعضف دوا هيلا ثب دحاماوأعدلا لع موكبلو
 فيات لاق د الما لإ ل اهض اداعدلا نعرموصلا نعضا اوس وروما لاق عوخجتا
 تثييدحلا انهو طفلان الاورل ب واموصلاذ كدت نعرهوصلاب نعضن النمث اكنا
 درادوباازكو مموصلا 2رسسمو يسال نوم وصلا هنو خي ةااتإلا تليلاالل 7
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 نب (ّقفو روش اوهو نوحرق نبل ةواصلاىلا جابو سسهتسلا تلاز اذا عنقي
 مطقاذاو بط علا ربح ى مربى ح ىف شوب جر نم نيبو رورخت اب نم نيب بالح ا
 ماع مول حا جرل انمي ييرتملا هع ع ع س اباه دوار مل فرجت ةيبلتملا
 حران عضوم ارا عتفو ممجاسكو ىونلا حاف ثب غنا و ثولا عضجوم ىلا ءرتعم
 راهنلا ىضددنع يو ةججاهلا 2زربسلا .بهسلاد تار عفر ورمزملا ةنرط ىلا
 كا ىسيبنتل انس ىلب نب هدنا دبع أن. دخلا ق سشسلل اب ىرملاو دسم او
 قارفرلاس «لارماسم نبدر ب اهلس نب ا نع ؛«رصمل اراد ماما ككل امان بخا)
 ولا سا يال لاكومدأ ناورم نب كلاب عت[ لفرع 0

 نعت ١ فلاجج الت | حاملا بعاربماد :كمولعا يدار ءلعحبر بسلا نبا لاتق ىلارلسرا
 هعمأت او اهرعس اى مع نباا كلاس لاق جام اكنحا ير زعرملا نور ب اطنحلا نب

 اخلاق ءارسر دع حاصف سيلا كلان ىنيح رز رعموي لاحت واول اور عئبا عم ىا
 هش اب دهب قعتو ةمزحلا بام رككاكا مجم نغورج نبدا ظفاحلاو#واعربلا لاق نييسلا مطب
 كرلملاالاابلاغ لعب الو لا3 ملا ىلا مم لخ دب بابلو ةمحلاب طبع يذلا هاما
 فسرللا نم ثيبجلاو تيبلا نحت فوم دمي يذلارلا سوماقلا خو ىيتذارب اكألاو
 زخم رلعو دود ارش نم جر حالا ئعب | ذهنيا بجولا | ذه عمى ت يعاوسالا داز
 كلام جاهلا ١لأتفربدكل ارازنإلا عم ا سكب فعلم او ضصعلاب ةغوبصم غرقصعم

 ٌماىسنل ارراسلا بيصد يا يبرز تنكن اا زعال | ع ميصن بوصال وردد ا رىجر ىدعلا
 عطف عزوم/(ضخن اذ حاجا ل اي مهنرعنيا لاق جاهلا تضم ىالعاسلا ةءه حاجا لاق
 ُّص و ةزمم ف رخناف قبلا عر دف الو كلمه اوهوراظنالا نم غروسكم عمو

 سارلا عاملا ةضاف نال ل سنغا يا يبس ار هع صج ا قح فرطتن ١ ىا مم ىضماظو

 هبكرم نعرمعات لزنذ ضيفا ىلعانطع بصتلاب جرخا منلسفلا همت وكي اما ابلاغ
 تاق عانب مهلا دسع يا يب ى ئجبر اسرلاس لاق وإلا جرح قجراخعت اذ
 د اصلامظو ةرمرلا ل صوب تنسج ىبلا 2ادك ةرطنإل شاف تل ىبنلا تسلا ع نكن جاوجنل |
 اطوملا و ىرصقلار كف اوو نام نع فسر ٍفإ برد! دسع امرنا دك ييفولإل
 ثلاام نعزؤرطسو بهو باو مساتلا ياو ىجي مزفلاخ ىك اسنملا دنع ترب او
 كم ىع ةاهرلا ضان الج كالا تباهرلاردلاد ب عارزمعولا طلغ دقو ةولصلا لد اول امتد
 مارب علل رطنب جاجحلا لى ةولصلا جما مز لكسسب يرقولا ناب ترجو [ررطالخولاع
 فارارلذ /ما انكوهزمملاس نبا :لاق جف هدنعام دف عمى علئ سب دن اهرعاسلا
 لطظنالؤماتلا دعم ظت جيب إوو ثيرحلا هنو قدصلاق5 هئلا دبع د 'سسع
 سمشلا لا وزد تقوملا ءيرانتسا منال دلعاسلا هزه هموو نم ةمجربلا عضومو اهب
 ارز لاكىدو اد نإ دنع رع نبا ثب لحل ققوم اولا جاهرلا تو وهو رجال دنع
 وعر اق حر زر عمر ءججص دن حجصل ومد بح لاسو مي)عرمدإ | بصر ١ل وسر

 ح امرءرظلا ةولص ددع ن اك[ ذا قح ورعب مد لاني يذلا ماسالا لنموه ع لرزذ

 مشد ىسانلا طخ ثنا ورمل نيب عمشب رجاءا, مدطعر ديف صرعلا لوسير
 كح دع _ ع اب قطن ايلا همجرخا دق بايلاكبب دو فتوش جار
 كلام نس نبعتفلا نرلسن نب حسن عانت دحلاة شلاير مرعب باول ع طووول ١
 ضياع لو مريمع نع اسمان بلاس حجم اداطلا توك زحنل اي ىعمامال
 ايتحسايعلازلا

 نع

 | لاقل عفب بصنل اذجاورلا جمر ال < نب امل ل اًعقم عاب ا تنك لادبعابلاب

 . | اونلتخااسأن نا اهنعيدد اوهر ثماحلا تدان بابل كضفلا ما نلا جو



 جيبه سو ريل ككاص ميلا لضفلا م١ تلسيرافاذاسم هولك حباصب ىسسل مدس لاقو |
 + ررىوص رفق رع مىل اه لسكم لان

 لم د ايورلا ل دىطلارباج ثيبدح 2و هيب رس نافرود ءم يب لع ىف او ىشو بل
 نام وبرجلا بهذلل ل دب اذهو سيثسلا تبرع جفت او لزب ماذ ىنقوم الا بكو د
 دامتجال ىلع ةىقلا نس يهاملو مال سلو الصلا لعرب ا دتن ا بوكا لتدذالا
 سائلا جاتك نم نورا هصخو عضوم لا ىك ذا: بو طم اوهيذلا عضتلاداعدلا 2
 دراولوهنلا مضر اعبالم اهب فدجحب ملاذا حابم زب ارل ارم إعفوقولان ا ميهو ملعئلل مبا
 ئيبمخلإ ع دعنا وكلا بلغالا لعل وع دارا دمار ىمظاو دخت ال
 دمك لاف هم ملا زس ةنرهاسملل ةفمجل يل ىالأ تقومي وررظلا ىيىلصلا
 ىح مامالا عمولص نمي عملا. صتنخم بؤ منجوب |ل اة و عمو ىلا رح لكك موجب كسنلل
 د نمل 0 هابحاص هزاج اور وججم امالا نو ند تعابجوا هدحوميظلإ صول
 نيب يا أمرذجب عمج دورع مى مامالأ عم :ىولصلا هتناف ذا ةشالغلا تيمالاك اضل
 دارالاب ىثدح إم عامسالا ءلصوام مامالا دعس اب ثيللا لاق و ل نمهنرراخلا
 تاق يهزد بنام رس نبانعواي ا دلاخ م فاكلا عتفو نيحل ا مضب بقع
 لن ماعوقنلا نوب نب جاجا و إم مزيد _كلاربع نباوه مل اسس دارفالاب يّزرْجا
 لاس ئروجسو ثالث دامس مشيرا ءكمج ايسناوعر ديا مع هلرلا نباب
 اسالاتف رع مينى قوملاب عنصتقيك هسا نعو رثعرملا كرس عانا دهعناربع
 يا قروسلكا جلا دب دششب ةولصلاب جاو دي ومسلا ةزسلا برت تنك نار عاربا كلو
 تصووبا مع ءىن ا كرما دمع لاذ مؤرعم يلم ؟ درج لا تق دارلصو
 لاحوبطنا لات وسلا ضب تسلا معاد ورظلا نيب وعم |ذناك مااملاس
 تب الات جاجا انعيرعت ملاذ اهب نيكس مو تنسون بلل عوننما نوع جل عاف نم
 اور ةرحوملا كو رراثلا ةيكونلادب دشتب تكد د: توخبتست لهوملاس كا اقفرياسو منيل يو دارس ل ىسر ىكد ل عذارل مقدس مه ا بسن لاقد ب[ تس
 توعبتت امم يأ مأرسغشسسس وندم حلا ]ميسو اع نسال عابش اا رم ل مره ائبع
 ىرهتا د ضاكاذحلا عزنا بوصْنسءرجسشف عسا انش 0 مبجعاركلا

 نئيدجوتفم تلو ىف نى انج ىو فل نوعستت له ى :ةيبنسن ىمل ا دن ازكى ل وسم او
 ل دب :دحوك أب ىلطل اوهواختبالا ص تى ا نبذل ابوداكاس :دحومأ رنج
 دليل الخلد تيتخملا ةأنثملاب ةيوختجي ةميبدىملا نم عرف ارو ىسملاو كومحلو
 نما نيعلاب يلا و ةاقرلإ 1 بيم اب يذلا كج نظف اىلاكينبعلا كاقو
 ور نر وس كيش وي ن دبع لا 2 نوختست لهو ىوخ لا ديا ور هنن اذ ىريمشككل
 نسلابوداصلأ وتس و اولا حمد ورعب طل صق__ دا دع دعب أ

 نع برش نبا نع كللاماتربحا لاذ ىنبعقلا كس مابا سمعان دمحلاق
 فا شاينا جالا ابتك ناز اب كلما دبع ناررع ربا كليتي بع اسر ل اس
 |ممعرد اى تر نحب احردرع يدان اكاملذ جام اكنحا كح عيب مدا دبعإ يدتغي
 ' دنع جحاصنف يواللا نم كشم تلازءوا كلامي | سمشلا ثنعاز ئجحرعماناو

 | متدرام زج نحب اىلبما يا رجلا كو علم ةرمء نظن حاجا اذ تالا | 2 ىلا لاند لمعلا طعبصتملاو ١ ؟اولا ل جم نبا لل اقف جاجا ممللا تدخن اى 1
 ارسال رتو ماا باور وربلب ضنا ىرهشللا وات دّيسالاذج مارلاد ةزممل

 5ع

 ' ماولازبقل هنوربصقت هل لعل جل ) قر يد ١ نه اري ارعسلا م تجب زنط اطسن



 ئببو نجمجراسف هطاطسف نم جا نا رخ نيدح د ىكوم نع أ مراعمالا ىضرم عنا ْ
 ”قبلاريوشلا تنسل | مبصت ناديبزت ثنكتنا حا ديا تلتف ع منها بح نإ |
 بهراببا دي اورد ىوذولا لع دداصلا مو صو ةرمهب ةرطخلا صقاف
 ثفرلا لإلو ماس ق دصرمع نبالاقف أبي فريف امرمو ةولصلا ل ىو ؟معو
 انشا :طنحإل سرع ىم طش ادرجن ىانا عمجرلد ءاسلا د بز تكول وملاو

 ا اول سس ضخما
 هس يارزي] دبا لاو نئكالصاكسعاساو رد ٍفإ باو نمت طقس لب اًيدح
 فى انكم ذي دح قارا يارد دبع لاق تحتل نه بمع خس | ضمد

 مهيسا م 00
 ةزعيمواّمل دادس نر ازو مول دع الهر زماةذراوتعلا ىهوبام عقد اف امركم ىا
 عبتت نهر لع فقيام ىككد: وي ف اهتم دالّة داب زوا مربمريسفكو ا لمم دببختتك

 جت ىو عئتوىلار دان ىضو دصق_ْئبيو ىلد ىوس امرأ عقوامو باتكلا اذه
 -ىلكو باررشس نب اننع ىلام ثيدح بابلا | ه 2ث لخدب اعنصلا دوش و'
 تاكروكل ل( ثيدوحلا ةداب لاق رنا ككد' نما ص اهلاو داعمرنعميد لخدا نا يبرأ
 تلخحد اامهبالئيدرتلخداام ئككو ف قىلايلا ليبعتلا باب ون لل نايس انم

 بنا دروكدملا نيقير طل عمهدرخا قبررطم وطير يل رز اكو ةداذريلالو طمركم ديض
 |ذه مه بالا اء.اه ولد ازبرملا دعونا لاقو ىئبامرككا شو لخس ملا ناذ

 اهاثعمو :سرع ليدى ءييسراذ اهلا بف اميمة وكسر مضءاه عافت ثييدحملا
 ذقرعب فو قولا - دط____ ع _ -عسباب ىهتن١ اضيا كم نم بيرق
 انثدحلا قود دك اردلا دمع نب | عادت ىح لاق نسل ابو نكأ مالا نما هرتع تود
 تنرمجاب لج أنث ده ل اةراني د نباوه ىرعاذت دح- ل اق نبع نب نايوس

 كافذنا ميب,ا نع نئيدلارسكو ميملاه ع افو ملا هدب
 دسم( اوه "+ ا 0

 بلل الو بج رص حمس ارازر و نا فمع نع ةنربعب نآيفس انث دح
 ه تونا يااريدب تالضا لاق ىطم نيرريجج هيبإا عع يطم ند ةداب شرد
 ناوغالنو يله اجلا 0 دنبم هز ةبوهزر ىب فا ىسا نباد إ:ىه بهداىا
 ضتالرع مودو يا ردزع مو ملط ا تبهذف كة اسع ساد دذ لإ تبامهرس عد:
 تلقف سيدجلا3 مفرج ف !ورياس_سو ميل عدل !ىلص جملا تيبإرف تالطاب قلحتم
 ممصد :ءموزئمم نإ مماج ىلا ره اد إسو ,يلعرمد اىاصوإتلا فااذه
 ىسيز) بول ميو ىسنحا ع تيلصلا للملا سجلاو سوساّلا 2لانداكاس
 يهدى اسمسجيأل اًكالوا مهيد 2 مسك دأن عيسى يلي دج كن تاكو
 دببفزحلا مهاب ازيرا قد 11 نالّيحكلا
 تبا لان قرتكاورمشس ل ىإل اوىردع نازي زعل دبع قبورط(وم ثبب نح لا بيدرغس
 ايكرتفاباو سمجلارما تعرب ١٠سعدو (ليعلا لبو بيرد[ يزف تداكئ امس

 ملال لاو عاشملا نم اهنا تمرد و يود ود مهواهيس ةصاخالاودفرعذع ثوقولا |
 اولسس الو طتمالا اوطق اسينإ سلا بجي الاخلاق نكمر_هرالوها ننعاولأق
 ىف الاواظعس ا ناب اولطظدسيب الورعشس نمانيب اول بالو جرح مو عمسلا
 اواج 000 ناذحلال هال يغب الاول ةرشدامارحاؤداكاممدالا توس

 ىااومرق اذا ثيبداباوؤوطج الد !داممدا احاهجأج ا ذامرشا ىلا ل حلا رم موعمرد



 [يبلا يارا. هنمرطاهريبج نم بج * مهد أسأمم ىسحأب 2[ مف اوظ
 ا ب ت0 تيحسابسال اح لدم لرد اناا بأس د اكدرعرجلا م م حزخعالرددا لها نحخ نووَمن اذاكر ليعامسالا دنع م ,ملا نم نوجزجال | زد اكد مكمرجع سانلا فنختس | اهرحسبت م نا مهللاقف | مم ير تملا نق نام تملا هاو نا نعس» ع قدسيا دشكو نعى مهرج ا نم ندحرجالمأا ى | ىنتيالس اود فرب ننقي لاف سجل نيوهالاتق هز افقااو ل ساوميلعد ص
 تامل ابقلا نمل داانا| نهب ىرعو مههلعو ىنعي ةعصعصانيما عاونو فثسىلو ىديعب ناشر ركريخ مريس ن ل > دف ملخن دع اهدلو نادم ع |ىطرششسا مخ ذا سيرو اكن معاربا دسحوةىصعص اينم اع و تانك ب دو ةعيزخ ضو تددلو نم ناكر .دارنو عنهن دصقلا نم ن ىدابهرعو ابدأ نئم ث 90 ١ ةارعمهتوكلاح بعلب ةيلهاجلا كك نوفوطي سائلا ناؤمضاموبا ع وعيا قريب نلارب 1/0 ةورعن ماشه نع لضوملاىتاو ءاهيلا سك نياسسل واس ملا متج : نييلعانتدح لاق ةنركلا يركدملا نكاسإم اني هانلاو اذلا عشب و دوهدودمان هرخا جما تب ١ىبا نب ؛وزد انت د حلاة دتسلاب ى لا 2: اسشلاو ماسم
 ثببلاب فاط بايد سسمحلا هديط نمل نمد هنو وطي يلا ار شامت رجب بالا ال ا ةنسح مرنوطعي انلالع ع ١تامو ةرويخاإملا لباّصلا ال خرب ع مرؤ رم نم مل
 ونا نايبسلا اهد د نصلا تعنماله تلك تأك تا تل ىمند تا ع تاذرعم توعن, ارم نأكعا سأنلا تعامج

 | تاطخ اود | مومال نو رحم اوصسج اصر انعملاو عضل رهو يلا نب! لاق سنن يع | صانإ !ارنأسس داراوا ىسنف يلا هلت( داكلررب سانا ياسكلاب سانلا يرقو | مد اسابيع مهاب زناوع او رك ءانم دع اوروك كوؤدرف سو ءيلع الصرع لوسر قالاقف فقول ابد نئكو كراصنالا بنز ةدجوم ا فد 'ارلا | تاىكسدو علب سكب حرمارب ان ان الا عامي ضس نب بزب تسريح م جبت 2 نست | ثيدحلاق و يذلا ءاهبورمالسملاو :ىلصلا لعو هلا مهاب ا سانلا ضافا | تيجو زم وتحتل مثالا ف تاز قيالا ته نا ينعرملا طباع و رسولا | ةورع اداب ةرخاو انه ن افاد ثوتعلا لات لاذ هاش 5 | نوددلب ١و ئيتولصلا ئيب هند عمجننالوا أهنم اي دىا اهبلآ ف ادزاو يوحعم ٠ أم وتجا مدا ناري ترسو زل دزملا ص يأ عملا نوكسو حبجلا عم مافد عج وسما ع ديك ا١طقس م لاق رزداالارمدعو عملا بحى أيس 0 الصمت ١ىلا عحاررن | ل عوزمو ,لصغم 2 لب اوما نيئىنت دعب 00 صنعة عيبونت دعب ملو ىجكتلل َ ناونتر نا 0 مني ىنت صمالاو يور لوووهوءرصانا تايم ةاما ىيس(ذ مهرب لوم نبا دى ميت عت وهرب قد أذ تدنن أنل | انك دوما اصتخالواوت مم ل دد رج ىلا احنا نال تحب فد اتا 11 ىدتال اكاريدقتم :ا تزول ا صامت #0 نال اهل اننا ن بقت عميبالو ضادىملا عج تم العاهل ىلا ىلالا عمر اجاو تمثأتلل ثسيل أررطمل و: قلاف داعس هاك



 ' مرلعامِفرت كيد تروريو نؤروب سلال لا لاس و عع تورفشي ادا ى ثق ع م

 تاك تيحانه د لاخوا مجوام تلق ناذ هوو اسس ناب اورماف نم اك
 ارنطعى وم امذ اراب ةروكذملا ةنصاخالا أاهينججل غرأه دجن روك ما ةنماخالا
 نيكو اهنعزاتملا ركل ادرهالا ىلع حا زرل ىلع تلخا ىلا مثد تملك اهبرمالا
 تيبام توافشل ثنو ثرشخعل اك بكواضبسإ ال اقوءاغلبل امالكمرمممشد عقوم
 ئافمل بى ان عيش عرلاد | ميركجرنعللا ندخل خد سادلا ىلا نوسحا كلو هناك
 والان عركذل اه مهرها نيح ككنكمو اهدبب ام دجنو عربعملا ناسحإلا ىيبام

 بإوصارها دحا ناو ةييتضانال' ئيبام تبوافنل اوضيف !مثد لاف تاذرعنم
 هاج لشمس يلا لاشملا4انب ال !تسيل ل[ ةذ نابحولا هبفختىئيتنا اطخيرخإلو

 دحملاو تو افنلل اب هامس مريع ىعم اهل ناو تسترتلا بلس مكثداركذام أ

 2 غل توكبج اهنيهاطخلا ضان الاركذ أضم ١ ةنالا زن جدنع ملى ايرابتت اماه دجن ام
 ارحا معنالو امهةىافث و نوكضاخالا نيبام دعبل تاجا ىلع! مثد هلوق
 ذكيا ثيرح حم اوصال شو ىهتن امل حلا اذه تاّد ايلاروبس
 ىهتنا تاذرع م شاذ الا دج ىنمولا ضل هرم لا نم ف !سيجلا مهو سانلا
 :ضاخالاب ارم هال | | ذه نىكي_ رس لا مهو سد وهعملا انه س انلاب داما نوكيك
 ي (تلاةراسعو الو ةدرعل اق تازرع نم هصماخالا دمدىمىلا دؤلدرلائم|
 الا ىلا مطب وخد تفل جرملا نم عمج نم كوضمفل ىسجلا يا[ شد اك شياع
 شكد داوضيلا هلو ثيحتاؤعلا باهنلاب ارم'با لوعنمال اينبمأ

0 
 وجسلا بى مع هع اب اهباونم فيرس اهناوفقيت تافرعىلا

 اثريخال او ىسبنتلافسوبد عيدرهل ١ نمعاشت 1

 اعدزال اعذ دىمسورؤل زلاوإ ا تدازرع نم فرحنا ىا هثد ععبجح عاد ىلا
 ناكذ ثقولا لالو رمال سلا يلع ن ا ةماسال اذ أضع مرضعل مق ديف اوؤرصدا اذا

 وهو قرش: مل | باصشن ! ىرصمللا ىلع بوصنم هونلاو علا تف قنعلا يسب
 ذو | ذاذ عارسالاو اطمإلا نيبريسل اوهوريسلا بسر ىئتلاوىروهقلا عدل
 : تلم لاداصلاو نونلا تفد ةداعستم يأ بلا نوكلسو افلا متافب م مالسلا ريلع

 هنلاو ةورع اوه ماش لاق يب اذل اريل غلبما دب دشم ريس راسا ةد دشمملا
 ايراجل ا يارددادبعىبا لاق ىلّمسمل ى قرحب عسلا ؛رزم عزرا يا قنعلا فىف
 ؟تحاسلا ئيتعلاو ممارسكب ميمجلاو ةراماعيلاا لا ناكوإ دبري عستم نو

 | دكا ماهركك يرو يارا قفب ؟وكر كدكو دم ا نافلإ سكب :أجل د تار
 ' | سيح نيح بصب رازف ئيحرسل نإرولا ظؤلب ةياكملا دع هرج وجي عقرلاب صانم
 : هناملا انمي فلولا رشيد بره ئح ئجحلا ىسيك هردقد فو ذح ايرمس او سبل

 | كاضيادجزا بابلاثيدمحو الا ىمقنشم اه دحا صامملاو صنلا سيل
 | ةجام نو ياشلاو دوادولا نكو كسالكا ءئرلسمو يزاغملا ىد ايلا
 "| اك دجاح ياةحاحاضتك مهوتفرع نيبل زنلا هه عما

 ٠ اقوكلا كر سدالا دهرسم نب ارض د وسم انت دمحلا نكس ابو كس انما نم تسببل

 ناك





 مساقلا نع [يزاال
 الا ليمسمس نابكس

 ديبعب بيده نبا
22 

 ىلِع
 لاكو

 تايزعنصرولاسو ميلع) سها صيبلا عمئرصنأ عِفد رنا امنعمسا صر سابعا ( دازائفاوحلا3 نيعسشو سدس .جاجلاولتف > ىلا الاب ثجاتلاو ديبالا !
 ميلا نوكسبو هي ارملا مناع اكوجزت هارورما سيو ءدطل ع ردد ا ىلص وعملا عمسنف ةفرع م ىب
 [سينعاهار عو تيبس ىبلا ناك تدولايل ديار سنعه دازاب وا دب هشساحابص
 هتمىمصدز اسف لبالل ريلع_طعو ايرصرنم ضربعدت دن اكوانوص وطئ ءيعرلل
 | سيببلاون نجار لامدعو قئرلااومزلا يا تيلسملاب مليلعس انما اهيا لاقو مهما
 ةطمهيلار سكس عاضبإلاب ىسملر يزحلاىا 5 رجول سكب سجل ا ناف موقد تكد لالع مشد
 عضو لاعب يبسسلا 2ايرعارس ال عّبب ارل ال مجومفو تلمرم نجع عزحاو .ئرعملا »اضل ابو
 , | لاق من عير سلا ررسلاب بلا ىسيل ياريكإر رعضو ا ور بس عن عرس ؟سيتخهررعبلا
 ل | لل غلا نم كل الخ ماب ار اوعرسا هانعم !ىعضوا رث داع ىلع عاضيب الل[ نعم فلول ا
 "| بإ ا اوكسلا مالعاانوسبو لع بوتكس ءلصاو عرقا كبَو امج, ياامهئ الخانرجنو
 042 قروسدىرحا ّيِبالا ند "بالا تسبقبملا دا شا الحر اههديب بتكود ثقولا
 | ممئارج,قلوملا دلما نس ثم نجلا! ثهورمداناو مسن اجر بأ ولا نب اوك الك ننركلا
 أشصلاو برذلا يتولصلائبب عيبا باروتس ا جاب

 غابصلان باو بطلاب اىن اهدار صن دبنلاو يهرادلا ديف ةئلدزمابةبذ اشملا تقو
 قس هينا ]صر رشح ناذ اكيعلدر ات الا تّقو رعرو ىئادذجا ذا امعيجارعلاو فرربإملاو
 الطالعلو بهررمملا عرش ك لاق صشلا نع عربعو ببطلا ىلا ىض اًيئاراة ناد قيرطما
 نرخا ل اق سٍنتل اؤسبوب عب ديدن اع انث دحلاق دئسلاب و اذه لعل وبحب شكالا

 بيرك نع ف دم ا فاقدا نولسو ئبعلا مطب ربع نب ىس ىم نع ماسالا كلام
 هد لى يد نير وكل احروهس رنا |مرتعرلا ضر كنز ند تماس ١ نعرس ابع نبال وم
 تاورعب هفرع ئؤفو نم عجر يارطرع نمط سو بل عرس !لصرملا لىسر

 ب ىقتلاىلا ةجاحال اضيا تاكملا مسا زور عل ىّيب نم به ذمولع نك اذ نحب | هيلا ذاشعمل نوكبو نيئشديحو عضوملل مسا عمجلا ظفلب تاؤرجو (ىيلل مسا دفع نال
 الاطاقساب لاباس ع نب اد ر د يلالو ل ابق :ءفلوزم ا ث و درسيبالا بعتسلا تل زنك
 ةاطولانم دالىونعللا ةىصولامسا يلع قلطاو ى دس اواببعرتس اضقيرشم
 ؟ىضولا اددعا عببج 22 قوش ملو عض يا ئنمولا عيسي رمل و د الدنا ىهو

 /السلا لعل عذ نايبب ةولصلل دن يما تاكوالا ومعمل صيصخ تب دحلا
 السل | ممل ع ١ : 3 ى

ن ةفاطلالا5 اولاد لقول يال تافانم عقل نا
 : لا



 كالا ازكو رى دو دول ا» جرحا ثي حلا د هو سادت كو عاهاوسا عربحاتو ا

 ”اصوخوب ليجرلا بباب هن :داسلائ لوما تب امر هذاىستسس ا كوكب ام راوشسالامب جارللا نارزم دجباو ىوعللاىتمولا غبسبب مل لوفد دارا تاب لولا وعستساىارط يرح نع ثوكي نأىا بن دخج نوكي نا لماكو دغبسس اههد اراو :نل دزملا كون اهلث دي "لصد نادرب مكر المهر ىو ميدرط 2 ةراهطلل [يصصدسم نولبا بعشملا لزت نياح كيس ريالا
 دنم ترفبالء ازنال ةؤلتضلا ؟ىضوالا ماس | هياع بصي ناروكيالداانضوشر يلع | ؛ املا نصا تيلذ ,ئجاح دق بعشل اىلالدعررفتسو ميلعرددصرتلا تماسا نع |

 لق يا بزملاسانلاب مالسل انبلع صف ةىلصلا ثمّداريشم رجا عوص ى دحا
 ردال اراب, لان لصدرلو أشمعلا ةولصس امل اب مالسلا يعج صذ ةىلصلا تمت ارشد هزم ورب ابتسرت اني لاذ ارغد رت 19 يات

 0 اس اب

 .ليرملا ال تيعتلا تك ا ثال اههدعب الوان دجب ال عفت, الرد ا دارملا سيلو |جهنم ةدحاو لكدس لصي رف يااهنقعىأ نيتها ئعبزلا م ةشلشملا نولسد آر الم (مرامةدحاو نك ش [نلعالو | مرتبي وتحب ملى عيسمارمل تمااقأب اشعل نضا مناع

 اطر شسالولاو ترتر ناو عا فيد اكو موىلنمت لكرد'يوس امواكملا مدت ولات > نا( ىلا دسم طيسسرتو برقم امدق ل ربخات عمرنا برملا لس طيس

 ثيناماس ني دحالات ىلجلااجلا ْن ىكسو ميبلا جتفب يناضل اخ اش د حلاق مد
 دارفالا,ىددحلات كراصنبالا تناث نب نابانب ىدعوم تداذ نحو كدع دازالا, كربخا ل اقئاصنال( دعس نينوجب انتدحلاق ىثشيرفلا ل الد نإ باوبأ نب نابلسوم لالد

 8 قياسل ىف ادع 1 3 7 يي 0 1 | 6 1 معد تراسل ل صن! اع عوطتلا نسبل رباامب تى سسرتدو اعطت امرمجب لصيب ملى ها

 ل!( ةجاسنباو ةولصال 2ك. اسنلاو كلس اذهل نر سمو يئزانعملا لولا هسبتخا ٠ ثلا ازههاو لس ادحا ئع مطعمي اليل ارم ناىلعالو ثرت الصل ول لطم لئلا نسب



 ' نأ 58 نا مهن ةدح ممل ماقاو نذا نم لك 5 داي

 تا اهرهز انئدح لاف ئيعل ا عافي ىلاخ نيرع امد حلات ددسلابو غلدرم اب
 نيجزلاربع نوم ل ةىددجج# قوس ىلا أند حل اق ىقعجلا حض اس دب ىاعم

 دوعسم نبا ف اردنا دبع جل ىقد نو كلاح داي للا نس نب زباببا
 مدا رس رثعردلاىصد

 نئعلاب ناذالا ئحيفل ه:ئأ انش ا تمرلف همالا نا يقل ع قرهاذاده يأسنلا

 معي مث الج مأف قفشملا يزعم نم يا وكد ماب زها ةريجالا اشعل تو يا

اقاو تذاذ ديم زن ب نجلا »ب عوه نوكيدا لجو هسا
 ىو توما وك صرح شم م

 ظ لكك ئموب ىف عتب ام ئيعل ا تطري اع اعدرغد ابهتنس نائم راه دجد

 نذأذ انبّيم رىلعم ارجو المنظي ارئو ىماربا يعد ةرمركا مصب يرارما ”ىشعتف

 ْ يا نمالأ ماقاو نذأف برا هوقو ىلشلا ماعا الئ يول غيض يرعلا5 ماقاو

لبر يجز ع سوم نب سهل تن عم ىل علا مسالا محيرطل شوو هنسملا تل وك ا
 ا 

 يكل تماقالاو ناذالا بف نيتعكراش حلا غن ورع ل اقام لقب ملو طع جمع ءاورام
خوبزم تب رح كرذ 2غ مهل سبل و سبل دبخ عزب لاق كلام به كموشو تةولضلا

 

وؤرفث مبادص انا لع اذه دوعسم نب | تييدح يدا طلال ولأ ىديسنا
 ثذاذ ,نعا

 بفإ تدحلا قيرط قلدخا كو لكن يني «يرج و لذ احلا لاذ مهب عل | جبل

ببس اكن !ذاررغب |ىهشال مالا مهىا تس ىلا ع نئولصمل تما الاد نادال
 ق

 كاشااودوادوباو ماسم هام ةدحا ىزمماىهل تساّد انا واع نبا كبدح نمابيرذ

 | 5+9 طلسم هادر ىئماذا عم غرم ناذإلا ورع نبا نعريبج عب ديهس كبدح م
 تاذالأ عمدا لبانحلاو ريمدأشلا بهذم نم عيل هو ليوطلا رباح يب دحو

 هنيه نموه ور عاربا نعربج نب دروس باو رص يأسلا هاير ةدحاى تمام |

توفداضباياشلا اورد بابلا ثيدح كامامهنم اكل ةماقالاد ثاؤالاو
 

 م تملى فهلا تلا ىلا اعيرمأشي دح بابلا | ذه ون راعاإلربلا بع نبا

 لاق موعسم عببا ناب يذمرنلا عرشم ة:ة:ارعلا نيرلا نيبزمد ظاحلا رقت بوم ىلا عم
 0 | 7 ىلع 3ك تلاصون ١ تارىلاهرسااش نا ئايس (ئكدملا! جاو

 ١ اج اوصل ىناض ثول هب داما ناو عوجرما ذاومذ كينوشلل ةلكذأم عيجمب دار اثاث ملعفد
ا ىهتن الع اووف ىم نيم اهالاو نين اذال ارك ول صاظلاىهو ىرتكولا ىثارحو'

 

عاد ولا [جج نر مزرح نبا هاور امري ثماق لاو ناذال كت سنداسلا هجيناو
 52 "نع 

 | | فاذا ةولص لكل يا ةدحاو ةماق أب ملوفذ عمل نكمورل وذ نمرعؤبا نعابيبح نبا
ةدحامك لاق نم> لوفد نيتماق اب حرص نم تيامرث دي اني ىاره ام لكذ ةدحار دذص

 ئ 

 بفينو تمام اواناذاب لاق نم دي امر مهلعل حبو ناذ أ ارعقا دحا عمو ى اةيفاعال

 هت ءرلعفل جادصملا عمج ةنئإآشلا ثود لالا ضرعلل ناذالا ئينري اًةيغفاشمأ
 ابا نام خاتلا جدن اذلا ضرودد نس الظذحو "امر ورعب مسيو ريلع

ادلاكداالل والا ندد ضرئرم دْمتت م لو تق ىو'ل الب اشنلا ضزلاب
 ادب اناف بي

 اطنعجو لوالل تبعبشل فاشل الو ىعف ارلا ءىجح ام ىلع تيب اذلاكيل هن ذنيدالف لاول

 | كدحلا تاك يتم اقابرئل دز نياسلعلا ثبب عجراسو يلع مسا صن وا/رلا
 ةممللا ريب ارامكوضاشملا يلع ص دو بابك ده تو ىلا بابها زن قياسلا

 آشقلل ةماقاو بؤملا تماما نيتماق اب قلدركاب ىلصبو ىفاشنلا لاق تنمبدل

 رف سو ريل عر مدا ص راال] ىالا ضزعلا 2ع داونز ةدصؤرلا زلال نكل هاذا الو

 عد

 ا ووو وجع

 - ١ يدور بجبن 0-7707

0 
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 ىمهف ا ا 1 |رمهطوخو 8-2 رد وعدب دز جوز عمهلا ِ دوكيازب هب! لياب تاعي دذاهز لأب صاح عنم وبر شرد ملا نا نورم او ىهتن اذ د]تم |مسا عقد مهجور وشلل تخلد زملا حلا نيالا قد مرتواو ىضاقلا نعت انكلا يلقن ظ دقرعو انفي مل اورورللةنسااؤص !لحكو عريجكعالصلا نهرا ةامرا ماد 1 أ لانرل وت رهام حومجا ف ىهاما انبل ناضا نادل ةمنل حالضلاولا ْ | مدح حض اج مثيب جو رؤل هزل طسدواب وش يرطلا بيحلالاقد جمالأ ىلع ظ اج رم يوم سيجا ذكو كا نسما لصصا ةدنع فوق ىلاب لصحب نكن ونطي اك | | ىبدو ونا ونظم ىنظم كانه ثدحابن ىلعمب قوقولاسانلا لدبتسا» ىفرت لبو أ | يراوو درع اف, دا كيبام هال اهتموهم * إم ماح ورحا فازلا عت اقل مضي حرت ْ ا لا اب وصومج واصلا نإ« بيدوتا لاق اكوعد هدايا لعمال ا فهر لان أجف | وشم وجسد درحو د الو نرح اوم تل عرسك دهمصلا هرج 1 3 .ذارهل زاب ءاسخلاا هكر جرش ميم خفي وازع نب وع قبق ماحدنالاو 31 لاىّسالاب ىداتلا نوحىم ىلا رطل وزان از يذلا لم نلرخارملاو ناببصلاو ا : اشيل لها ؤ مص مدقب امهنع,هاري انضرأم عاوب ناكو باطلا نيلرعانب ١ ا ردا ب تامر امي رلاومزلا باريش نع يلبالا ديرب نب ىضون نع ْ فرصملا مامالا يسار ثلا نو دصحح لاق ا: يمم اركب نووكيادت دسحلاث ٠ دنسلابورقلا باطاذا «لوقد منسي يازجا عين لأ شو دال هبوتلن أب, ىذ زل شلذلاليادادنعر قل باطلا ة دش لااا .مدكيو اهب مركدبو توعد |يزم ورعد وا مار وشمل نثلع يضل جزملاب تونعقزت عجب هل نمنم ليل 4 ياحب حرجردا تب اومربإ ضامالا باىضاو تمزج اعلا اشم او نارصلاو املا فيض عه امرا نيعلاو رمل داصلا تن هله ارفع مد نم دأب هل _ظئرد ا يم ديب نادل تلال ىلا: هوا نر قتاببروق قبس اعوفرم نول 0 -ىلاوا نيتك ةرلازيدم ::نيولصلال عت عج رب يضلاارهاظلا أ دلعي ممل ع ىدد اص يبل يدار دوعسم نبى! لاق كسلا نم مهي لامتا 3 ةولا عتيل مايالا قابله "يابا دا كربخلو ا أ | يا رعولط قي ماس ملسو للعدد وبل انيكك عاطبدحل لوي نم حض“ :مورهلا ملط ا | لو لوو نم مرنم تن قووىةلا تممدقف 0 0 ىلا نعارميدقنتب تلوحتت ملطبى | آ ةم جم نيؤحو توم ؟ ىرزب يلا خرب نيسجرجلاو اشمعلاتقو زل هزكاساهلا كلاي. ْ ام نجد, بزملا ةولص ىلص بابملاهلاق 3 دودحلات : 0١ لوغد لبق امرعاشنا لبوطلاب دارا يو داترملا بكسملا |مهيتكو نعةد نضشنملا ىاول امد عم تبتعلادوا 0 يمومضملا زر ووفلا ةانشماب اب ناو ناتولصارهدوعسم نب اف #سمهتابعلاق مويلا | 6 هو واني بمنلابة واصلا نهالا ب منلا,هعاسلا فم صيبالناك !نال اق نس اسسحالا ن نمرينلا عولط تذو ىسهطخ يرو يضلل بعل نتاع درا تفالخيف )نام اهريصولاميلعفلا املا ىلا! يطا دنا سنع ايراعأف عىدحو نمأق ن را صال جياسملا نارا علطاوبحذأك ايوب ب هلو ءعولط ن >0 رخل البط نتبخت ىلذ 1( عابباو فربيشملاو ىلهتسمالو :تقا 2 ةواصؤص يارجبلاعلطاملذ ة دأب سرعت ال ' فىذأا ّْ
 [تاوقوا جلاد ام ن وعحر حش .ىدولا يارد ابار يءامالا د 0
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 4 .٠
 دلبه ام قضوا 4! برا ال

 زءؤلد سس سس مهاجلل تقو

 تقو تاكو عبصلا ناذالو

 !| فاقدا نوكسو لادلادابل اند مدضد نم منهم ملل عفدب نا لجو امالا ضف
 كعب ن* ممو هلملل !يشوتلا مالل اذرفل اةالص سعيا غلا ةىلصل ئم اهرنمي

 مل ردنا نك ارا تاكذ تريؤعلا ة جوه و يريكلا عرجلا ىمراىم كد اذاذ ىكد
 مالسلا يلع لو سول ا,لعاؤو ض امل مف ءارل !كولسبو دهوتفم ةزمرب ىعخرا ل ىقد
 نعملاو عضوا ىهواذلا دب ههنا ورم نو دب صخر افلا ةاكتاباورلاض جت عنو
 ةفعصلاي ا كيل واق الفلا دنص صخرلا نمال لم. نعلا دنص صيبخر لا نص رن /
 فتان وشناولا برح نب نامل سانت دحلاو يورلسو ع إ كنااصروب !ل سر

 نبا لوشمركعن عن | يؤسلا بوبا نعرهرد نباوه دبز نبدامحا نش وسمح
 سامرد ٍكالورىلا ل ىسر ئعن لاك امراعردلا نصر سابعا نع سام

 هديدلبب دنلدرللا نم عملا نوكسو تالي عج نم لسو ريل مها ص_ملا

 لاقيندرملارسادبع نباوه ىسعانت دخخلاو مو ٍناثلا فصنلاب باكداوىتداشلا
 متيم زب يل نسردلا دبببع د ازوالاب جا لأق ةليبع نب نآبفس اني دح
 مهاؤجر سابع نبا عمس جرا نب اىكلا ميش نب طوسا) لا لوم ىلك !!رؤصم نبعلا
 تفعض و ترفلدزملا تليل سو يلع سال ص وبلا مرق ئمءان اوت امرنع
 دنع ةءرحاربا عيسدالعملا ىجكب نجل مساند دح لاق هب ىأنميلا ملفا

 دعا دج اسع(نباررد يلا/لو دازدالاب ىت دحل اة يررهلا دبع نب كلم ١
 دمع عمج زل تازن ابزءا اهذع رمد !ىصراوسا نعرك يبا تدب اىسأج وم ناسيكتبرددا
 ىنبأب ناسك نبمدادبعل تلاق مث تعاس تملصف ىلضد تماقف لدم
 ثلاكؤت نعاس ثتاصو الت لقف كاسيكنبا لاقرثتلا ب ايل ض [رخصم دخولا مد

 ايا تاغمغن كلة لاقرغلاب اعله ىباب تلاقرمشمرد' الو لاهمل
 نئطملاءاىننانببصمف ل اسع نباو تقولا ير ذ ىبا/لو اهب انضموا: ثداذ لاغترإلا سرما

 ايبرنا !تاصفىمماهظرمىلا تعجل يربكلا قسم ا تلمس واول لود
 ردا كنانا ةئبناع ىعإ سم طر شد وعمي صد اسي اب دواد يب ولسا ناو

 ل نتساو تم ادام هلال بق تمر لخلل باس ما لسير ]يأس و بلع سلا

 يلاؤلع مالسلا لعرب ا مرهحوىرطلا دليل فصنب ىمرلا تفو لخ دب رن اىلع هب
 ييرالضد الا” طباض فسنل لمت مل طب اضالد لبللا عبمج لاصوم زلال ام

 ىلصري ا سابع نبا ثيد دح نم نيس حو أ ساب د واد يلا ننس قى ىنسمشلا عولط نم
 نم ناماذاو سمثملا عاطتبوتح ومرتب لطم دبع فد ن ايلغللاق سو ,يلعرملا
 كثب دح نيب اوعمج د دول ىامل صح سر ىمثر ىشملا عولط لبد ىمريانا عمر) صفجر

 قران ثرماو ملصا عم هسوررلعس ا ل صىنلا دعب لات يواىطلا دنع سابع با[
 ولا ترنىفلا ةانشماد عبو دونلا نوكسواررلا غفم ةائصاياهل تلئؤرإلا عم
 مند | سلخ شالا نظاام يا مرمملا ضب انا ماامم:مه اب فانك اس ءاههرذا
 عيرشسكا تفرلاولع ادم دظنىب!دامرلانيبسملا نبوكسيو ماللا دي دست ىديرجل انيذلا
 معنا مما ؟اطلا مطب نعلخلا نذا لاسو بل عإ فاصل نسما ؤناب تناق

 رمدعزجذ الا | ريلوتب لدتساو حدوملا غ اركا ة ربع عج رتوكس ىو امم ا

 رعب تونولاكنعضدارزعب طقسب ملابجاو اءاكرلاذا دطلدل لاب تيبم لا بوحو
 ىلع ىا مدل أذ لريإ مل ثاو ابمرتن ايد, ثبدن ى ليلخ جيشا لاق عرى! بهذ هو
 رولان الكر ردوا يعواع مىوجو ىىؤنلا <25 ى ىف ارلا د يع اذه هرهشالا

 هدمثولا جاتج نضيرعدا فيبملاب هئلت ناخلام لواسابعلا داق هزداعراك

 صاوا



 فص او هروح م

 أاسدا نبا يكاو عرب ف ارعلا__ىبرج علق ميىومالا ميل عرصن دمعي فوق يداك باذلا
 ليللا فمع تدحيال عضو تيحببا/ن احول بكلب ماظعم رتشي لوو
 ينعي قة حاربوا صب, ال هدا ترزج نم لكش دس ارح شم د الاد حك“ | ذه د
 ب ىحروب ءورياحولا لاؤ و ل يلل' نص: د هداهشم عقدلا زوج عم ليلا م
 كبعردلا وومه مسا لاو قيد صفار[ يب اننب درت نيع سفن نعي ىلا ئ اوه نجلا ريعانت دح لاف يرىشلا ناببس ابنا لاو .ىنعض نم بصي مونت ىهو يرصبل اير دسعلا ةثاذملاب يكب نوعانث دحلا5 مب واضيا تسبملا
 ثنب :ىدوس تداكسا تلاةأهنعمدلا ىضد مس الا نعد شب اعن رجلا
 مظع :زبقت تاكف عج نإ راسو ءيلع نا جوبلا سموا ما ثمر
 نايف رع لوما يسم يك نيد ركب مو ماسمو ءدلعر هدا نص اهل ان ذاذ راك هطغبر د ىلإ لو ةجوتفللا شل كلا د جد ةدحوم ا وكب هطنب ارمسج

 نبي

 الابل املأ يعرف ١ ترطب ىلوملا مع كا نلف مف ةدوس نذ اسلام
 لطفل اره وب ١ انت دح عىجلا ا: هلو ا كامملا قياسلا نسل اب لام لكذل
 غلا كبعرلا ى دج نينا ئع تراصنالا ديم نيا انت د حلات نيكد ؤس
 كلزك او اهنعرمل ا صر ةسهد ا عر تدع ع قباسلا ثيد وحلا دس هير ,وكزملا

 :ًاشسا مالا تش جوكا الف ةشيداع لاق

 دمك رجولي ومين بس اا نصولا بدع

 مما كر ثح اع نوي ىصقخ نب قرع
 ا نب ةراعدازؤالاب ىت دح '
 000 ىندي كب نءىنغل

 اشعل بروما نود عمت ىلصصالا
 مالسلاء يلع ّبارام رووسدم ئب١ ل ىقد



 ردم رداد تهب ام زج ١



 | نيمو [ريما ثاول لاو حل هىونص_ثشناو حصلااضار !ىتح مارا عشملا دنع
 | تنشلا باص ١ىسمشلا عولط لد رافس ل هنعن | نضافانعس ؛ضرداغعأ

 نام ةرإه اجا ميلع تب اكل ا الخ ماسو ميل عرمد ىلصرمدا لوسرر اهيل عف ىئلا
 | نممرا دبعلاق يالا ب ابلا 2 ىلاقت رملا هاشن نا تياي اكسس مشملا عواط دعب ضافالا
 قاشوم ابها ناو ادىعسم ئبالىفا يا يردا | دووسم نبا نع يواىادبزب نب |
 نيامركا تس هل عقوو عرسا مخ صرنا نيد ناغعل عف د ما عرس ا ناك حاملا ضافا
 ايكاط خوهو هسفن دوعسم بداوه وزحا يلا بيرد ١|بع لدراقل انا بتوامربلا محبو
 صرحا دنع قارس يبا نعرمز اح نبر برج ديا ور ون عقوو لاق بعرابملا تف كرلاق
 عفدل ا دنع دوعسم ندا ئعردص ثيوحلا اه مههرظن نا ثيردحلا اهل ًةداينلا

 نينموئ )ريدا ناول لاذ سمسا ب الع نور عن |:ىفق و اماف هظنلو اضب ١ تاؤرعئم
 خدع ريطافاوا عرسا د رسم نبامالكا برداامف لأ باصادم ثأكئ الا ضاما
 ءارببايا ضلا موب بمحل خرج ىمر ىتحىلي دوعسم نباي الج اذ ثبوحلا
 ةببلتلا :ثحبااىلاةررس ا اشي نا فاسو للحل اب ابسا 2ك لحالي مرا
 هلوا مضب عف نب ىنم نيب ىنثل | بع _ دع عسب اب ا فه باب نجد
 عب دب قم يال ءائلا ايزسم:ل ا توم عف ببرد يبالو لونفلا از شمل ا غافد

 ىررطلارنعو سبّتسلا علطت ىتحب دم ىلا ءؤل داما نم نعت بالا ةضاخالا نم
 نولىقبو سب لس يشل ورب قح ناّيوس نعوسوم يردن دسيع تبادر(
 اسي ئندإلا رمرما فاقلامهزرجو ءارلإ|رسكو رجم ا نيشملا نوكسيو ةزمرلا فب قرش
 دريس عسورل ىلا دازيوادنلا يرحرزم ذم يداذم مضلاو ةدحوماسكو ءثلفم ا خف
 ضو يوونملا لاو مهجسلا ةدارا/ر فنك د لوصالا لحج دندن ايكى بيع امسالا شع
 صح بحاص لاق ثاوزعملا بهازل !نيميىؤمىلا بهازلا راسب ىلع ا درملاب ميعلبج
 طير | ءؤصةررركو ملا يش نا ضتتقي دال موسم رلعا نه مارللا للبلا جيبات نم مارم ا
 عمه باسبتسلا لاق لب مبيبشلا حبس ةدجئررطلا بح ا هركذام لع بمب هامماو ثذل دزم اب
 ياوتلاوتؤللا دعا عاججال ناد يو قملا لو نا ىملضف تايب :: ماو لصولا باّدك

 اننكيو بدحالاو جرعالاو يرلاو عصنلا ول ضخ ريشو سيخ ار يثبد سرماّتملا 2لاقو
 دبع اطتل ىنعم او مب نفد ركب همسه الاي نه نمل جرى سو ىرتنا ت[-مهاطظنب لايج
 سفن [ ووو دغلا ه2 عسا 14م يغدر انما اعيرس به ذن ىاث ولات دق ايكو سبغنلا
 ذو ناو ةزره مافن مس ميلعررد للص يتبل اناذايريدمن ياا ضالا مدلول ع |
 ىنبلا يازماذا ثكسسمسسلااعولط لور وسا نبح ضاذ اذ مزن اخ ا عرسك جسفلا ضعب
 د يال يل يطع ا اىلص
 ١ نب حروسا قح مارحلارعشسملا نع اى اذ ل ليراف ملسم دنع لى طل باج تدح
 مدل! صررلا ل ىسدر عثوف سامجننا عاش نخب الو ىسيمكملا علطتن نا نبك ععدف
 وراد ربعه أملا بهنم | نبهج_سهسلا ماطتد نإ لسد ىنعإ كروسلا نيح ماسوربلع
 . | نكدراذسالاهزهلاعولطملا مارلا عسب يامب دحا وقالو هلودم اذ ىكام لاقو



 ش ات كزنو س انلا عفد مامإلا عف ني ماو ضس [[ذاد كدت لب عاديأ
 . ديد اراكت رسمكلا لبو عقدبل الا اسمل غم ةولصلا ل جم اسمو ,يلعرم ىف سحبت اناب
 ٠ | ةةميلعلا تن كه اب ةمجالا عضوم !هضو ىلوان اكس ملا عواط نم

 متل كر اذ قح ئريبمشكلا نعر د ىلالو يربكلا غرم ىمرب ىويحرطلا ةادييبكلاو
 سلا الا قاخ بوكلاى هو قباسلا دهرا لي عانط عراب فادترالاو بوصاىهو
 [هاللاو ميلا مضج ىنخض تبحاىنضلا مصاعجوب اانث دحملا3 ىتسسل ابو ىنمهلاذنغل هزملا نم
 دبع نب كما دبع منبج نبا ا ربحا لاذ بصبلا] يلا دلكاس :ىعماخ ارنب
 ىببلا نا | مراعرس !ىنير نسن)ر بع ىهابع نبا نع جابر باعد اطعنعىومالاليززعلا
 ولورا ئثرسا ب عنب لمضنعل اف دمار سسسو ريلاعردد !ىلض هدد ١ل وسر نا ثقولا بالو
 ىمرؤخوىلي لزم مالسلاو5 الصلا ميلع هنا مادبع هاخا لضفلاىخاذ ىمولا

 :لمهملاءايلا مش برح نيريمه زانت دح لاق ميو كبّحلا قرح هو ىركلا قسج ا
 "راب شو ارث نحل ئلصرملا نياسسلاى نونلاب يأشلا :دحوم ىرخا ءلرلا نوكسو
 تيزي نب سنار نع ىرصبل ا يبزي سم زاحئب روج ببااذث دحإا5 ميل خف
 سيصتس كل عاوردلا نببع نع باررش نيرياسم بروح ابك هزللا نعل آلا

 مهانرع سابع نلا نعْئعجسسلا ار قفل ا دحاو دوعسم نب ئربتع نب لىالا ى
 ىلا فدر ناك اىهنعرر اى ريا 0

 نمو ميلع | هلا در قف دمر د ىف 'ولارلا نو وا )ا ١

 : 00 0 فدرا مد داق درسغ كل ١
 لان ةعبراللو (ا تماساو لضفلا باارهالكخ س ابع نيرسا دبع لاق ىنم ىل

 دولا ةمجومر قح,جج تاقوا2 ياىئيليراسو ردع جما لني
 ثئيفدحلا به نم نه ئرمعلا خرج اصح نم اصح لوا دنع يالا ةادئ
 هدنا مجرد جا مامالا بهزم نإرج صظن احلا يوامرلا تسد ى رديف شل و
 :هملا حيقشت 2 تيدار و نلاورلا دنتسسم ثيدحلا نوكمف اهبم بوح اررعطقي ال
 طءلف أاونم ةاصح لوا ىهر عم رئي كلا عطقبو هصنام ئلب اللا دنع يوتفلاميلعو
 |[ةيعن اشلا ضمد هرفوه و اًضِي ارل لوف رتفلا بحاصو يوامرلا,لقنام
 مم تنحفا لاق يصرح نبا دنع ل ضلا نع سابع با ثيدحعرل اول نئساو ا

 بحد ثيددحا نه :عزخ نبا لاق ةاصجزحا عم ثريبلكلا عطش مشد ةاصحلك
 فا زرحلا ةريجومري قحدل وقد داملا ناو بكم خالأ ثايب !ورلا وص ممم! اير سسفم
 مساقلا نيالا ف كيضميلا حاد اذا دن الا كام مامالا بهدو ىهتن ااهيمر متنا
 هل مجزنم اسكت لا ركوب ابل[ ب دح 4س يلو ةولصلا ديب رب جابو لاهزلادج ىذو
 ىعسم نب رولا دبع م ةوزشل او غرهجس نب دمهابع نع يهنملا مع _دئق ور مين
 .ةيدابلال ها ئسمربلع ناتررفط ل مداالحر ناكو ةثر عز ىلا نم نم رزلع هاوضر

 سلتلاو هاا تيببلت مون سبل اذه نا ينارعا !ب اولا اجوفلا هيلع عمجاو ىبلي ناكو
 سرعم ثحرز> سول قحلاب ادم ثم ىذلاو وسن ماس انلال حل اذ ىلا تفشل اف
 نقع ليامت ءاررككتاوطلخج نا الا ةرجلا ىعد ىح ئرببلتل اكدءاف ةنرعو ام
 طحسبنت ثجاارلع.ل اذحو بلاطلا نعد نمل مل ةجالا ءيراشسا يرابقلا نا
 نماسا غب بدر وع تبق عنب هاربا ّدياور نمرلاببمرتع كي دخل اذه هك عو
 هلق ولي ن ٠هاض تقصو يلب ىلع ى تسرق ّق امس 2رئل ولما نمل طاد ا ببر نب

 أه د 0



 روع .رعذج

 أ نييجل ناكل و ضحي مل طءالالسررم ىلي مسو مييعس لص ىلا 1 ب مئازهأ و *
 داس 2و ماعارملاو رجلا ىلا ,يصصو ماسبب ميلعرم وبلا عهر ثوكينا لايتحاب
 ْ «قوتتلابتع__._ هه ابا نه تب املا نم ةشالث ىو ىب اث ثبب دحلا اذه
 | لاق سايب برقثلاب عقتناو عترتسا نمض يا كدا ضيا لاق حالا ةملاب عمت نمش |

 عبيدكس | مو يلع دررلا نير بدتس | امه ءررشا دبر معب عافتنالا لبف غرملاب
 | مدا ةفيينحوبالاقو نملك ابالو اب رمرحا املا مج تن نار مجمدوهف عملا ببسمل
 ف حا ىف مايا ةشالشم مايصنخ يرررلا ١ دبجرل نهض ءيبكمالاكوبف كمن
 نيمارحالا ئجب هريوُسا غن :قسينحوبا لاكو للحل البو مارحالا دهن مب لاغتشمالا مايا

 رمت رشوا ميلهايلا 10 ل غلا ماياورخلاء يد وججيالو
 مون الذا اهب دباذو باسحلا ككذذ قرش كك :اهيدح با بهن موهورلاعا نم ةْغدو
 قرثدكا ثور ددحلا ماب مل ناو ثيزميبس نيب اوا نسحلا ىسل اج تككومكوا نعمت ىأولا نإ
 دناذ يفكك دود ددعلا ةطفاح 2 ةذل امنا ديفنو ةدكوم :ذص ءاماك اد ئلطب هئاث
 لو تعتامال ذا ةذستحيلا دنع عئقلاوان دلع ر وكذا محلا ا ةراش ١ قككذ ل قلطج
 مله رول نمل يباح مد ميل عد ىهذم نكد ل ءذ نمنه هدشع مارملا ىويسملا ةرظاحل شاذ
 ناك نم نافأن تعرصقلا دف اسم عمرملا نم ناك صو هو رح حلا ىيسم ا يرطاح
 دنع رملا )هاو هدّنع ت اقم اراد نكس نمو راح ةءىا عملا 2 عصف د لد الع
 يربلا نيرسئمسس !أرو ثفولاورذيوبا باور ظفلو لكلام نعل ا سنعو سوط
 نبالو ميجلاب انئدحلاو دنس ابو بالا ايد طقس اذ مإرملا ىىيسملا صاح لوف ىلإ
 نوكسو نونلا فب ملا |زرجال اذ بكن دورا عسي وكلا هرصشم نب نيس ىنثدحااسع
 جلاب عمجوب ا انئدهح لاق جادملانب تريعش ابمخا ل اد ليعا مسا نيرترعملاداضلا
 سارعؤولا تلامس ىلاق ىبضلا نارمع نيرضند ديكاس ممامدجب ىبتحوتفم ا لاو

 عنب ىإر وشدا 2 قرعملاب عرج نإ هج اررتسيع نر فسم نع يا زينل نعأرمرخشرمد ١ صر
 صار بكأل ا دنع لضلف ا هد ازد اذالاو اهم يل ان ذاف ى اسر, كم اذ ةماعد مد ١

 بجاولا يرررلا ماكحا نعمت !فدررلا نغرتلاسس و رو الخ سن ابع نب يع[ داب ملو
 خفه روزج روتملا نما اهشو سابعلاننب !لااقف تيالا ةرملاب عت نمقرل ةكامند
 قنالورلذلا ىلع عقن بالا ىم مطقل اوهوررروملا نم لوعذ ثزيو ىلع ياليل مطو ميلا
 تعمل شال سنك رشها زوم او ناضل نمر ىبعقلطي معلا ةدحاو شوا قشتوا
 انهرمب دارملاو مد دارا :تكرشلا م كيرشلل لصاحلا تيصنلا ىزارلانوكسو
 دعىع ةرقبلا لسو مي عرس ل ونللا لأق دوا دكا كيب دح كنب عدم ا محول الع
 موز جوا قب مجس ع ءسنع كراش ذاف نيبملاو زج انف دعبسئعروزملاو
 نافعئب ناّوعو باطلا نيرعكى دب اسس اد نات عمجوبا ي!تاقرنع ازجا
 مه اذملا ةتارن تهنف نعكملا ياهو مدرك كى لد 2(والدملا ردع هن نما هربعو

 ثيناذ ءابقلم تعتم وردمبم ج ىدايد يدالم ا ناكر اسعى الوان سنا ن
 ثقفاوّيلا يابن ور نم ابعّم ل اقف ثيباراب مث لح رسعردلا ىصر سابعا[

 هلقيرط ياريسو مل عراك صممس اهلا لإ الخس | ن2 سبك م دملا شمس
 ىشائساو ماك جرالاىلع دا الا دنسل ا نالض جلا لباب امادرب دام ا سيلد
 لزج ئيجدراو لس نم زج تىلاصلاايهلا ناذ يعرشلا ليلىلإ م ماقام ايفرلاب
 | تلى املصو امتد ساريا يبا نيرمد١ تلات ف لاق يصل اءاكةىبجلانم
 | سورج نب بهر ورد ينالها ناتو نملاقو طّعسو تاملاو حئملا باب ء

 جعل هم حماس تعا 2ص



 ةخالثلا دتعرمجا ا صوأ #ىرحبلا م دج نووجر دم زهبيلا هذ صواجج
 هذه ى معمل مالا نع هاوز ةيعشس» باد !نم!دحا معا الو تعنم وش درفت هربعو لسع ىسال اك تربص ضنلال وقل دب مهرس جود ]دف قمع زنيعسشم نع
 امو اطع دنع مركبلاى !لبال وعلا ىلا نولسو ةدجوم ا ضب ندبل ابوكم زاوحل_دع_ ع هيايبمئ اد قلقا! نهي فلولا نايا ديم أو
 ندبل | نوكم الد هاه نعو »يقبل ف رعبلا تن دبلا رؤنصم 2 :يببشس ف نبا هادر
 نباح لول بيرطرهو مالو ءقيلاو ةندسلا مرضعب دنعو لبالانمال

 اررعزس ولا مزج د مالعا نم مدناو اوشن نص ملا اه انل يح دلو عسسفب لعفي بضن أ ٠
 هدو لقا وابراز سواوكدم ةينيد نانم روح أ وح دسار
 هاد نمو بكر اشم سرح اه #لامهارا نع دمجدأم .عربعو مداح يف

 0 يمس 6 اربع بار سا اوركخذاذ بح|
 رح رو ث دون ىلع ثاماذ ف اوصرسابع نبا نع ورا كبلاو كلم مهاربكا
 ضرالا واع اهبونج ىطقس تيجوا ذاذ يرشبلا اررلبجر وا كريس ااه دب دل وكعم
 لاسالارقفوا لاس ١١ عنق نملباسلا عن افلا | ىطاو اهتم اوكف تنام ي١
 .نم اتفصوام لم كك: نأ لياسلإ ضوا لئلا صوب يزلا سعل او دعا دولا نم
 اهنوملغتف ةداقنم انو ذات ىحاهت ندو ابررظع حمم اهانرخم“ ًمايداهع
 ميكعافاغلا ثيركشتي مكلعل اهدابل ء:نومعطت مشد ايري اوف اص ا/زىبستكو
 عفو م مزم عّيد نه هاضر بييصم نإ ح>دمل ١ كالي نأ صالخال و بيبرقتتل اب
 (ىدوروجلا ارا تيحنمغلاب ئواربرلل اهز ام دالئ اهو ديصتملا ابوح ىلا
 ةيزذ ا نم براد بوقت نم, يعدي ام مبربصي نلكو م يوئتلارلانب نك
 سيجسشلا :رعنلا كنت اهررل كدا ههزع نك نم لبقنم ا عب اهناذ صالخالاو
 هيلع دوب الام ف عورا ىو اب ريرط ع اوضرعنل يا دلو رك اى 2 اليلغبو
 اهبىلاقت ميلا يروتلا ةيذببك ىا محكا ده امو هاب بكل اب هو دحوتف عربنع
 ممهلاعا اونسحا نيذل اموبنسحلا سوولعب ها دعاوراسشنن ىعماورلت نضشلو
 روكرملاد توولادرداكبا تياِبراماو ةشركدب اور اممامتب نيثيالا قايبسو
 ابونجرحيروكنم لا خد اهنونج ثبجو هلو ىلا مكل اه انلعج ندبلاو يهتم
 بو ةرح م ا مدب امن دمل ندملا تبمس دماج لادىبنسح ا شبو دل ويلا
 ةأنشمو ايردبذ فلاد بونلاو ءلمملاد ةدحوملا تشب أهتنا دبل نريمشلكلو ئامرملا
 ايه نع ميخب ىلإ نب اقيرط نمد يم نب نبع جخاواررزىسل يا اهدعب تقود
 شوعلافلامساذا منكن ملب املا خخاقلا دن |سلال يرش نم ندبلا ثيمس اماىلاق
 دبعمجذا امو نضاكجل ا ىتبفف ناغ نم ندبلإ نيطب تعب يذلا
 كيابب شه يذلإ يعم او قككنيجب لخ دامني يذلا كراج عناتلا دينا
 لاو عماطلا عتاقلا مداح يب نبارنع يورو آنس ككاسبالو هسفنت ببرالو

 دهاجم ىعازا سك ساو ندبل ا ماطنعتسا يرالأ ءةروكذمل ار عش هل باسل اوه غم
 ”اهعتساناؤ رهلاوب اعّبس طجب نمو ىلاعت مْلوُد هاضيا ديني دبع جحا انو
 !ىفىطيلو ىلاعت هلو ةيروكذملا قيتعلاد اهناسئيس او اهناسعسان دبل
 اا ضبا ني >نددبع هاوراكد هاج لاذ سن ايجلا سلق داع قبّيعلا ثيبلام
 | ضرالاز: تفقس ىا ثيجو لاقي ةربابجلا نمئتعرنال قيكعلا ثيجل اىزوئس
 ظ تبجم اذاف 1 مٌديسفت ةنرندارطاذ اح ىإا نبا هبجرد اأو ش ابع ننال ىف دعد

 ادبونح

 ا“ ١+

 ةصيصس م -حتييويم



 ان ا دهلا ب وكجردىس اندلارماب مو بكعرب مو ىدهأ ماسو يلع ا جص راب ظ

 فرتؤاركبجو نجوم نصت لع نم تنطاخحلا 2: بدلا ناسل يه عرج اهم نوكيو ىلصالا '

 نوع مامالا كلاما نسبا لام ديارنا نسوي نسل هع انثى جلا 3 كتنملاب ل | مورا سطقس لانواع سول ل اا ايرونجأ .
 | ردل ند وسير وس ئرج ماالبجر يار لسو ميد إحنا ص ردد! لوسرر نا هقعرسلا ظ نمر قراره لإ نع وه وو نجلا دبع جررغالا نم ناوكحذ ينردلا دمع داذؤلا ف

 شيلأو مريس !لدالان عى ةرقبلاو ةقانلاو لمجال عمت رن دبلاو ةدلقم ماسمداز |
 ؟سله اجلا كد نلانكل ايركرا مالسلا بعمل ل أقف ايده ناكانم اول اتسا

 نمل ارنهل ريو حهضعل بجواو ماحلاو ّدايصولاو ةبدإس لاب عافتنالا كتل |
 اوددتساو دب ىيد د ول صمل داش راما 4 جم وبر ل حو ىمالا اذ هجم اف جالا بع

 كب راماو لاقسلا نع هون 2 ,)قدرايإهحلا غارلص اكةمضورلا غايتو ويلا مزجو
 ىمداو رزعب اور كلامو سبب ىلا نبديؤإ سفن و اول طم بوكيلازدج
 ىدرتن ااريط دجى حل ىبلا تريلا اذا ندم اب ارربكصر!مسسسم دن عرج تيار 'ذاومر ةرورعئعام هيل دو لاذ امهر دالك ييج ةبجاحج يع سمادرروكجر ل قاعسدأو
 ف تار يزلاد قافنالاب ىئوكيالو ءراهيتسا مج را ةزررص رول مقملا باولو هيد عجيب الفرد نع ْنخ ىنس دلو ىل طم اإ عىعقن كيذك او دوم نال قمح
 ةر | يمال طتن ةج احلا كولو مهدنع كونؤلا ميلعو لب انح ابنتك عنتملا عينت
 ديل وهما لغا هبا بد للنواب كنا لاق ل حب ارز لاق اهربكرأ ل ءاسو ميلعرسداىلص ذاّتن يره يات دب ارزرإ لجرإ لاف اضيا ةشينحلا بهن موهو اررصقن ضدي
 عئو ى لاقت علك  |والبو رس اممزلا ي١|ب ىبحو يو نحن هان عمن منوفب قلطملا
 د | اووا ناجلاوا بازعلا ةقشسوا كالاملا وم ىهرا .ئتسب ىموا كالملا و
 لالا خال اذه ئعما ١ ذهل عاهرارجا نجلا !اهن بابو لبا مرجت
 ةرغاؤوا ئئملاشلا ملا لس يكوإرلا لول ماسمبو مدع ىف ص عما ل انتم ا ع
 ايرداق ءنعو يطرضل الاد فد |رلا رم كلشسل او تياشلا و: كلي رد: يبالو ةيناكلا

 ءضوم اهمدأم.الا نا لمعى ءيلع لاه افخ مدع عمل ردعجا مجالا ري دات تكبد /

 يد محلا تومس اذا لىتب ثاطقلا ن اكو ئمظفحاوه ل ىب هنوشد انو ةداتق تاوعا مو زيكى  ةبوكيهباحم !لعو ىغلزوالا درحارمدخ تب دف نمريجمد انش اهتفو ئبتلرهرما ئيبسمدا نوكسسو حنفي يونس دل /فعج نر ب ةرحرم حانؤد دو ل مجرسشسم رمل دبع ىلا نب اوه م اشف اهئ دحيدز الاي ديه لا ضارب ا لسان دحلا5 مرورابخا جاذهىل دف بكيلاث كالباطع تفشاىءلاو ماو :كله# عقو لاقف تاكلي دو كررحلا نم ع فرطدا ن اكرر ١لبت و هوت و كادي
 ىرؤلا رن والدا ثيرحلا 2 تدبر فت ىل علا لاق و دول قري ضداالا ةعدقت د اىدنوس ندر # لا قفا نه عمد ىرلع ومر وىسب نا ىل ابل اوت ىل ١ماشه نم
 ار>الاق نغفابلا نتع تجام هدنعطفسف اث الئ اهيكرالاعذرد يبا تيامرو | أ ترورم نالت اهرلاق ١ث الش اهكرارمالسسل ا هيللعلاو سب ساه بحرا لامار أ مالسلا يلع يبات هناي !ذجدلاق ارربكر!لاقرد بالو لاقف ةماد | ىوسالج/يار يرد عسا يصيبنا نارنعسا در ككام رد ىشأ تعيس عامسال ا دنعو نشأ ىعهرصبلا ىسورسلات ماعد نب :دأتقانل د ملاوةصبلا رشد ىسداول | كسعلا دريولا نب حاجا انج ربعشتلاديإلا مب حا نككم هيل ١١ وعدب الو



 مح

 | نك لك زكرر سم نع بعامسالا »بج او ميد ىلوم ايس مهاربا واسم |
 اربكرا ةودارلاواة لانا 2مل اًمْذ يدمرتلل و ةشالثم لدب كين عرخا هللاذ |

 نيف رع رندا لن يقيد نك حالطصالا كدت وز عشا مسا 9: صوصخ اب دارب
 . | ثاقةوولع عنج | لاق بييسملا نب ديعس نع ني صدل زيد الوا ةباوعلا فرع
 هبل عردإ لص ,لمن صاىلا جبزن امى علاعذ كعتملا ىعئىهنت نآمع ناكذ نافسجد
 قع ياراد كلعدا عيطتسا العد !لاتد كتمانعد نافع لاف عئهت لس
 كذ

 لنه : : ا1تاقب
 1 كدويدال حاب مرحا دنا داما سبلو جايول يا لما شن عرتلابمارحالا انما 2ىل يا

 قولا, مى يلع د ل صحا ع :
 | ههضافاو نين فم لابالؤ ا وهحا مهرثكاو مهنها رّيكتارمولعمرالالإا يا يل

 8 .ب رين

 ا 1 5 76 لاقاما ئهررغ هاهو شاق اوراس طم

 0 1 مم داةضيأع شيد دخل اكفرربد مهو ءلمبوم هكاوند ن
ىف ارلازيسفي مجرم ١ نيج يحا كن ايدج زولا ناو ئعضوملا :ككببمالاراركن

 

 1س
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 ْش لوكا دا بولت نا نم فرجا رحالا 9',ىل عارولظنح ن اعابلف ل ىف لذ ال جراص | يارزملا هادعمرما ىرتخلا فد ةيناخلا سكو هلا كلاي ل1 ماللا تولسيد

| 
 ىلصرردإ ل وسر ناطق دحبسلااو هثمالخلا عاشت ب دئدو اهتقو لع هيث دبلا

١ 
٠ 

 هر

 | ىفف نيه عكر ناوطالا نم |ذويرارد يل الواجيرا ىثسو فاوطا
 | ىإطا توجس ةورماواذصلاب فاطف صلب افصلا د: بقع تن اف رص اف ا اهراس غن اوطلا نيتعلر جهاربا مافمماّقملا دعاعجس تيبلاب ءذاوط قا
 ظ تارا ومرو ؤرهل فوضول اب هلت ىو قح نصر مرت ى ثم سم لاع م شريشم
 | ىمرح فاس ىزلا دب بصعوا |ةعم ةناىنالوا م! داونعتل ديرعو لود ملو
 | لود تمي! طيكقرد لما لوس, لعف ام لخم لضم عنب لاق لحال لصحى1 ٠ | مده مرح ونس كوم مالسلا يلع ميلعلح غد عصا ذالا فاوط تيدبلافأطخرمارح لا ايسلالا ككاعتاتيإل نيد ,تلحلروا هسشد عفد يآ ض افاد < ةئيوكلا
 ١ باوصر ووهو ةوورع نيعو سئادلا نم يادهلا فاسو يدها ىم باب ملسبو هيلع | هدا صرلوقدجب تقولاادي اه بس دانه سلا صعب هن عقو عر ينردلا ادب اردملاس عم هل دلع انط عرسزنلا نم ةرير عنو باهسس نبالاقو ١ ملك مرضعب يرهلا مىمن و نمانال ضييعتتلا نها سم انلا نم يدببلا
 | دارخ اًبرمالا دوك يبن ادرلا يمت سي امنا ةنالاشد جز طاتا) ! اظذاجلا باجا واوزم  زرإب ةدهاشد اراك ةكساع ثيداحا نال مهولا | هل شم معي لاف ملاس را ينل (لشمل ب اررش نبال ىف بليا يقعادشو !1 رينلاؤر اى ملسو ,يلعرددا لص ينبخ ا نعركاسع بالو مهد ل ىسر نعارررنع ريدا نمر مرعارلا اوعراس ربحا يذلا لكرعمسانلا عاشت ! ىلا ؟مئاب أ هعتمث كن ريا سدو ريل عردد ا ىليضونللا نعرثإ بخا |هنعردلا صر يباع

 صم هجم



 ليج مقود نمىلواوهو ل5 ا عايرلاخ دا غرتلاب عمل ابو اب ةاد آدمل ١ ارب دح 2
 فى لاو دوادوباو ماسسم :بجخا باماثب دحو ىهكناظفحلالابج م

 فيفخو لاولا ناكسإب يدير تشم | نسف هع خس غسأيول
 ا شالا ةدويامإإلا يدفن عملا دارك وجو ابلا

 نأ اجا وس يرطلا نم مارملا تيجل اىلا رهسبجّو سنع نإرجلا مدع د عاضي اولطبو
 كا ىساورلا ل ضغلا سدح ناوذل اونا اني دم ل اة دنس اب ىرمرطلوا حلاو:
 ديعغلاق لاق ممعنبا لوع عمان نع نبا نزؤسلا بريا نعيبرر نباوه داهحانث دح
 مانغو: فاطتخلا 1 طال |مزعردلا شرم كا ل ناب عاب مده
 بت ا ماو الا نما ئاقثا ١١ سكو ةزرعرلا مل ررلا نسا ل اتنل دلع حاجا لىزن
 مذ ىل او ةففاحم امد 5 50 [هنم اإل لاذ دنسملا هده 2 عر
 2 ئلالا ساآقنك ةزع راسا اهدنا ا زاسبع نبباو ىل تسمو فوملا نع
 اضع عِؤبر.طتسم ى نوعا سل 7طن طع يصاب تاكأذا ةدعراضللا فرحسلا ( نم
 د لصتس:نا يرتغلا نماالايا معيوضاو لعن ند اى ملت ثن ناو ملعا ان اونك

 دنشد ف لاول دسكلا ئعرد ىو عزسسيا اررعضو لادل ا بصنو داصلاو ثوسلاو
 مرلعردد | صررلا ل ىسنر خسف اك ذاب بصن لعذ 1١ ذ مع با ل اقكربلا نع

 ةرس]ولا لوس قب ثاكدتلىلاهن مهد! لاق دقو يبد دحلاب دص ئيحل الحالا م
 مدىا دار م ايبؤهاف و قولا ىسشنع تبجوا دق نا كدوشم ان اذ ةنسح

 هدماض !ثاّمملا نثوهد تاقبمالبو نمل الح الار اوح اينو ىرا ىلا نم
 زا سو ميل عودنا لصنال هس ع عرصعت ةوجف ارئلا الح ,له1ة ردد نم
 اسع درفت امارحإلا ةراصم ِهينالو.ةفيلحلا يد مئيبي دحلا ةردون خي
 يا دررعبررل | نيعارد مللا دبع لاذ ارباج ناكناو ةدايعلاب ارادقتو
 العلا ؤ. ةولاو ان اتساملاقو ةمعلاو انها ادببلاب ناكأذاقحوجلايلا
 تاويجلا هذم ضو دحاو ايعسو ١نحاواف !وط الأ ئوطخالةننلع نراقلا نال
 تايول مارك وعلا ناوطالا١ذض نمد دارا ناباذص نعاوداجاه يدل افالخ

 ع لالا متفوق اقلامطب دو نم يدررلا ير تشسإ هاه سا :راقل!ناوط

 اكولرشبو لنصف ا١هدلب نم هعم رن وكو دمروا عضوم ١ نضو لحل ضر عضوم
 1 تو » تلم نم ميارتم نم لضف ارقدورط نم
 رتعكابو اطذ تكملادلا كاسكو تاق أ ا ا ا

 لح نحر مارحا نم لج مذ دحاو يسب عساف او حاواذاوط غرملاد#! يا امهل
 ياأريهتم 0 ةرورتم اضل يه واحلا وجد فلا ةدابزنىحايويخلو
 يزي ين دهرلق قروش ١ نس ____ ع باب اناويج ردا جلا نمد
 ل دوم عفان لاقو نيلعتل اوراعتسإلا دجبرر>ا مني رملاله١تاقبم نيل
 ىدحها١ ذا |صنعرددا نعرمعاوب ١ناهاط ىلا كام رص دام باطخلا قنوع با

 0 2 ب تايكدتولا وى «دلش مدي دملا نم

 0 0 3 ا لي
 كك :2يو هرامع اسلاويحد اع دالاق نوال داوإسيالاددرعشاا نيؤشلا ياو



 :ةونو لمي اء اطب تالق اعد اكن ا [ '

 هج و مس هد تح

 3 1 ا درا عددا لإ نبل اوشا سابعا ثيددح رو في مسو ميلع مدل
 | د عدأشنلا بهذم نه رعضومرعس) ماس اريل نكي مل ناؤاه د تطلتخا اذا 0 سيتناو تلض اذا نرعبل مدل ابا, خا طليو مكراباش: وكل اجر اعشس او ديلقتلا ةلاح# ءلبتعلا ترجى ا ةدجوملا نفد اقل ارسكب لست نبلا يااوببجو مدا ررظب قدح اهرلج طلب ثدي ضيدرعلا يللا ترجم اعتفم مه شملابن ميال قشلا وزر سو 7 41

 نارا علارهإوط م رمهاط هذه وب جلا 2:معزح تب لق :راوتسالا :هاركذقالطا 2 سارجررو ريحا لع نيم ئسملا عبتنشتن نكن و نازل اكل ريكو :مالع وكيل نا رملا ن3 !قشسبو دصفللاو نانا حلب يإوهتن !زحا باب نمي هللا 1 له سيل ربا عمونب ىلا ةمدقم لوا ناك ةلخم نع رين درت ا يحرحا دان دب ماسن ماعد |! صونهاروشس !يلاطححلا لاق وت ميّوُذ ةصاخراعش الارابحاو ماع كك دنع ىّرلارا كا ناب بججاو ن | ويحلا تب ذعن نجر اهنعى نم ئهولذمزنأب ةفراح | ىإ ةحار ءدسزماال اف هايحاص ءقلاحو هد ,كمراعثسالا ؤسحوبالاقو
 ئفاومالو نلسلا نمرعرئتم اهندرل جفال زرياح إال دل وف هذهو مسنوميلع ردد ييصرهن ال نسور كح بيوتني ومع الد نا حسو ,يل عدد اه صر عج تسول ثم

 : صا زي رينجر عرلب مللت :زينح شاك ص نم يواىهحملا اجا دقو نانا رتل لقحلام ميهاربا لات لوقتاىرف سو مبعد صردد !لوسير وشم كك
 ديرب ضلاب نملك بردا سسك ىأتىقواهدجعد دلو : ومط | ميرع ميرا لبي ولع ل دب اذه 3 :مازناو ملسسو ملعرس اللص يتبل ويس لاسم دع رش ط ىمجن ون عقوو | رعربجو نيعجصحلا لم جيا تاب ىلع هت لى,بل عمل لص هنع دب دحو ثينداحارل سو لع ملاصق ن6 نفح نرغب لاق عويتسسس نب نا لسن غل اجب كيد دما مدخو نينسبب عاما لانا نكس نشل ع اخر ةماعلا نرحل كلا نوكسيو ئيمعيلا حتفم تجرح نبىاولا تتو نإ مهلا نبإسلانوكسو ميملا سسك ىوسملا نعرداوعلا اب بنل نإ : ورع عش رهزلا باهش نب'ناع نش (تزبا صر <ف انمبخا لاق كرابملانبا نعرسا دبعانرييخا لاق اعلا ذه قرم جرو ميدو دعب فد رعملا يزهر م اوه ردنا دش ١لاّو هي وجشم نبا ىطكرارلا لان أمجد دتح نب قيحا انددحل ا ننسلابو ىقتن ا ككسنب ىبيلزن افعل دن ,كزوراشمالا هر يريكلا سامع ناو ةشيباعنع ترث دفوالف :لاباتراع ناكماماو نكد زن دخلا نوعاربال هن ال مةرحاعلا بابل نس دارأف

 | ىلا نيا لاقى يراد لق و نئيكتسبب خرجا دعت دلو هكفالخ ةندئب اكوناقع رع موب ومالا ىتسرفلا ىع احل ايلا نيب احلا نينا ور هدد امال اذه ىلا ىوسدلل قبب رمل ييرزلا اننا لش ميحد حادا نم ناك | ركدن نال وبس ءالذ كرم كيال ئتوهكرر ءزس ةيواعمنب بزب عبد قارب الرسم تال اتت ةرادج نمر جرباصا ل قالا يدم لاراصخح2م :

| 
 رمل جونا نمعمساحورد)ال نك عادولا :جدنو ازبعم جن

١20007 



 [ نكنبح6 (/مل هن أكف رابح دح نورا ملو ةباصالا 8: ل5 ماايثس .ه.لعأ
 تدور عم ند زال تبقي ملف هعموهو نياطلاولا هولا حا تفل ىود نموززررم ١

 اورو ةمزع ابترىسم لاب يراؤلا شرف و مسو ,يلعرد ١ يصىلا نعزسراو
 ىكذايور ارم ١ دن عسقرط ضمد هنو دمعي دح ا لصق هنا هتع هزل نع
 عبر ا تلسس هذ الهلا ناورم لود ثيرحل اال سرا اهلا 2و ةباعدل | ضعل نع
 دنس نونسو يدحاوا ثالث لو ىسمح ةنس ناضمر و. ثامو ىبتسو
 ردنا للصونلا جن اورموروسلاى الا ةرصحرل تدي الو بدرقملا 2 لاق
 يومحلا نعل تسملاو كوجلا عدد و تقولاولا دار ّْنِت نملانصراسو ريلاع
 نيبام تفْثرَوو ةدحوملا لب هباىصلا خرم تام غشع عضد و:ئيبي دحلان م
 + | نومشملا نبدا لها تاقيمرؤنيلحلا ى دنا اى ذ[ىتح عستتلاىلا كعئالخلا
 "| رمد ١ىبصزد ا قاطق و اىلا ددعو شم او يدي اريل سوري عردلا يصيتيلا كك

 نممارحا دنع الن يب نلقي ورعشم نا كسنلا بدرب نم راسل ارراسشم نخربو
 لوالاو ص ةضوعلا2: لاق تدهلاداراىئسالا مي دغت لضفالا لهو تائيملا
 جادت دا زو سوصن ل اوه ورع ندا لعف ىع نإ اشلا ع عو ملسسم ميحد ةزربخ
 تب ركااذهمءافالخ يندب ملو ب اكصا وعل الا حىدرواعا ن
 نئنسلاو ياسلاو ل 2 واذ ىلباو فزاع او طورتملا 2 اضيلأ فلقوملا مجحا
 <77 | لاك بيمامإ ع ليسارملا وخد لرخلاو :نجنعل اوراضالاو ثول ادوو

 12 | تيراصنالا دسحتا مف انث دح لات نيكك نبلضفل ا معن ىنا انث

 ظ © | اهزتتودا قعر ةشيباع رعى ع _زلعرود ١ ىدر قيدصل ركع نإ نيد رج نب مسالا نبا 000
 ١ 5 لاولا هب يدرب علو زول ع رمل ا ىلسصرسدا لوسر نه نب دب الف اذلاب ثلّفامل اذ تا

 || هيلع ءارلاهضو ؛ الا هفيمرحتامو تضولا ورد كوهالوامؤبد اًعلادبدشتو
انهو مازحالا تابوظح نملك 3: ليم هل لحا راك ذس

 فلؤكارجزحا ثيرملا 

 ْ داع د أير حام ناو ىاسئلاودوادىناو اذكو 2اوناضب ا

 نبلاريا ع يسرا ,يقةاوموىفاشلا بهذمومبلاون دبلل هبالقنا هك
 نفاد ديلعتلل بلا 2 لب الا عبرا عش لاو ديلتمتملا ةيكلاملا لاق واهر اعساو

 ىشبلاو لالا نمر روسجلا شعو ّتصاخ لبالا عرم يعد اشيل ١ دنع د ديلاورائْسإلا

 لاك يصبلا ىدسالاد دسم | نسما سشسلابو مذلا نمو [مرنم يدبرلاو
 صكهح برب نب نب عر وصخ ىلا نر يع نع ناطمقدأ ديحس نم ىكب اني دح
 داؤالاب تلمح لأ قرع موب رددا نعى! نييدملا عرعلا ىاطخا برم ع عد صاع ندا

 ىلاه رس انصر صفح يع وملا مان جرمع نت ع بامذلا ثيرمع نبا لوم عفا
 نزل معلا ابن داثف اوك سائل ناشد امددلا لوسرأب تلك تائب مهنع
 اغدلا كف ىلوالا مالجاسك للخ وكانه ثحلا نم (ياوام قببسو جرعب

 هبكلعلا3 لكرع نم ىا مالا ون ماللا ماغداب تنازع مو تةولاواكىدالو
 | ىتدلؤدحرهو ديبالا نم ةدحومادب دهمشمتد ىسابر وشد ت دبل خف !مالسلا

 هلمقتو رطافش نم ازا ريحا ضع مضحي شملا مع شدا غمملا وع

 ناكودواد با ذيامر 2 اركلسعلاب ناك ملسو ,يلعرد لصون !ديبلت نكك
 راسع نبامدد' ىلالو افلاب الخ يده تملدو ئبكيكدلا ىف امك لالص ادع
 هلعلاوبلو جاسم ل حا قتيل ءرموحام ىم لعب اىا ىداعا نمزخاالو



 ار... للحل -”آدقد8ذؤذًئ*
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 ل ىا ىمونا نايمل همدعو لكلا نابببجا ناكاناو قب ترىلقو سار تدبل لائو الحامل نمل قفوا يتفلاو ىَدع مىقكذ نامل ٍقابرلا نم ضلاوستو ف ضالثلا نم هيا "حج وتفم لحا ةنزمض و ىدبسس قبس ىكئيمج ندبلاقىعبلا لانني كديرلا نا نسيج نم ةيجزولل ثي حدا ةقياطصو 20 دررقت قبس ودم همارحا معدي اهدا نلعلاا واح ثيح-ة فدعا انالخ عملإ لع ؛لاحد الي هدبأ : 01
 |نث دح لا قيسيبتلا فس ىب نيريلا نيعاش نج لا5 مبو مالت الف حتر ال ئشس نمو.يقتل نال نِيِعَف ةجتتلا 0: وكذب القل ازشت كد ثيدحلا 2 عفي مإو انما نأك مل عرملا يلصن ا منوى ديكاتلل ىا عقاولا عن أيمل كدر كد نا يلب ىط ةربهرعشن 5 ديبيتلا ى راكي نمللا غليب ىح ماا ماودل سنس رمإلا
 ا شبا عناشيثوا ةياضنالا ةر ارز نب دعس نب يللا
 شثعمي ىا لد نملا نهرل وا طب يدمج ميل ع ردد[ [صردلا
 0 هبده 0
 ير عج رو لاذ الخ اياشل اذ اهب هدم ا ذهد ريوملا عر جري اي جوقس هيلع ْ رترجاو امزح لكن ييصحال نك ىلا يدسرلا لسير وانا ثيدحلا هو ىيمضلا طاّمساب بيتي تق ولا ىرذ يوبالو رمرجيال د يرنح ناك هند الم ارحالا تارىلضح ىه

 نمامرحير يصيالو مرهم لا هين ام مباذجا نر يدجينوب نيوسو طع ورع اباد ,
 0 تانيا يم جل ا أ مارجلا ثيبلا ىلا ىلاغ سدا واشمن ا تايس ا[ قيدصلإ ليلا عم عم ندبلايااهب دا لسا شو دقو دا ااا نع يروون كيد انو ى[مالست ا ميلغوهاشد لفى ما : ىردمه دب الق كلسع تلاق انااررتع ١ نصرة شيباعوع قيدصلا سا نب نجم نيرسس اهلا نع يدم كراصنالا دسينجازب ذا انث دسح لات ىبنتتلا ٠ مدراس برها درعانت دح- لاق ضضسلابو ةرل ابر هرحاق ةيعيدملا نمز رشا يدملا و, ع ردد اىلصوتملا نو ملعرردا ىضر مر نب ىوسملا نعال صوم قس امهثريدزرلا نب ةيرعل او (دانساو أنتم دباول ادب وذا عد ابل فلولا ركذ انا هقام قيس وق ث كيلا اعظم | فل دباب ايرمارحالا كينريع

 جلس."

 ْ صفح اح || تاروطخم خرم جاجا درنعأم ميلعر ارحاي ده : ةكم د شعب يأ | برده !عزم لاق كافل اب عميلع ىو عرفل رد ا ةرمج سك ايرتعرملا نعد سابعا ردلآ نيعنا ارراعرددا عد ةشيارويبلا بنك دار هلا ىلع ورهاو ىكنل ةبداعم روبتسات دل قا داب ل نب نامشس ىباد نايات دب توالهول ناك نيف كديبع شا وجع تدل ف ةىلكند ترجل «الىم هريس هماانال ديدع نباو مسدإ نباداينرل لاني ناكا اىتيواعم رودس ا يذلا وه ناهس يبا اداب سنا ثربخلا ايزا ّني_ءاصمالا مجمل دمع ثنب عم عع تلا نعرد يل طفاسوهد نيعلاتئاورعو يازلا وكس ءلمرمل ءاهلا خفر مزح اج برع نإ بارا ا 0 ايفا اق دنسسلابو
 ىدارع نيب لاق [ريىسبل اررتعرسا ئعر ني اط تارك م



 ا
0 

 موبلا يدج دب الق بالو مس! ل وسر لوسر يدهدب الق تلتئانا |

 "لملاك يبإ غم تكميل ثدبلا يا! شبعد شم نيهجبرشلا ينيب ماسو ميلعمدلا
 ل يميل عيرد اىلص مددا ل ىسيرىل عرج ملو عيمشت اسس س اش إد جبال هلع عد ١ ئعر
 «ئسش هنو لوغعملا الان ى دمل | رك قح مل تقولو زدوبا دا زو مند املحا ىتس
 ميعت لد ناذ يامركلا لاكو ىددرل |ىّقد ى ازغىح يا لعاذلا بدم دررلإمغىتح
 ايلجامو ديالا ثوبام مح نيب نلالك الذ ه دعب يابنيه ذا يضلاىلا انيعم ىسبلةرئا
 | تبا قفأو قدور علارل أتيح نملا :مرملاببارمرجت ملدالر حمل باطن |ب دل تطساجاو
 (نووس بى سيق و ديب تسيب نبا هاهررع نبا مهنم اصلا نمد عاج سابع
 ا دعسس ئب سيفو ىلع ورع لاي ر للملا نبات دروصنم نين ديعس هاور ةدابع

 صاناو يري ال سيرا نم ن رزه او نيرربس ساواطعو ىلا و س ابعابا يرع باو

 | قرخاديجبرلا (وباو ىشاو هئسئيباعو دوهسم سابع نب اة ىرمر ماو عمر يام مدل عر
 داوطلا مرام يلو إلا :جج سوئرراصمالا ايففراص ل د ىلاو امرك لكن سبع م
 ميلعيب اف جوبلا عاسل اك تنكااق هببا عر اج نب كككملا دبع قدر ل نم هرزعو

 ىلا ق دمب ثرما ئبالاذو ,بلبجر نم هبجزا ئح مبديج نم همصيبمف وو

 | نكالط تيسن صيف تسبدا ذك ناعم واع رعشتو مويلا ضقت ناب تفعب
 ؟ امس[ فعطل رض تحال نهود حتفلا 2لاق ثيد دحلاوسار ىم ئبصبمف جحا

 * + ٠ خا ذى انلاوماسمو نإ اكولا ٌاطبا يراطلا جزا عني حلا اهو
 لطضفلاءيعذوباا اش نحن اذ دئسلابو مغلا ديل قت عى عماب

 نرونسالا نعىعمخلا جد لوبا نع ارم سنا وس ىشمعاملا انئدح "ئيد عرفا

 مياعردلا اص ينبلا يده! ىلا تب ىاازرتعرودا ىصر شياع عيب نب
 1 قدام ناو يأسشلاو دوادىلاو ماسم مجدا ثبنحلا ادق و اهنغ غرم دكم
 تعدل |وباانث نحل اد ىسودسلا لضنل انبووص دحاولا دبعانت دح لام مو
 تكلاب|زهمرشعالا عمن ىخلامهارا امدح ل اك ىشدعالا انندهخدايبر ب١

 . |[ ههه نعنع ثببح ق باسل | ثيدوحلا رؤس عرعسيل دن دره تفتن اذ ميه ارنا
 ْ سبت دحفا تنك تل اذ اهنع ملا يمر :سئيباع ئعيب ب نب د ىسالا نع
 أ ةياولا ودا زرمضتعلا ار. نق تبول سسد ف ميل كيل اهدردد ا! ص ىلا دب الشك ا اكل
 ' لضفلا ن اههنلاىبا انز دحل ذرب خ/الح ل هاب حقو اير شى هلهل ةمباتلا

 ستمعملا نر وصنماثت دحلاق:يرزر نباوه داجاتت دحر ار وكم ا ىيكذ نبا
 |[ نيب مل ىبعم نبا لاذ كرصبل ا يدبعلا ل شكا ب ند انندحو كر نريخ نلوم لاق
 ببي 10 1 اح ورم اواو قودص متاح لائو ئشلاب
 صمم ئةكرنوثمل | نابفس |[رزحا لاى ملع عمد ررل كراطل هاوراموروعص نم
 ثلاف ايزإ 0 الا 0 01 نع

 :ةكميلا اريك ويفر اس ميد ع ىلا هد اىلسص ىذلل معلا دبالق لشفا تن
 كاك مدىردتن معلا ناراعا ذم ىذاشملا عّبحا ضو لال ح هب دل اب تكي

 ديلقنلا نع نعضن انزالهأعنم ثيحتئببتج يرو كاملاذالدح وبلا ونحا
 8 دبل ىرمهب مالسللا ميلع ناكزيا دب امرلاىضدتقم نم ئ ور عم ا عرم ضايع لاق

 |١ سنع قحوىشس ميلع مري ماذ اررطج ءنوروشس !و:رلق تاياوزلا لضعب ممكن

 | ”هارتن الذ نمهدوسالا ةءامر 2 معلا اماه ن دبل !2نبوكب العا ناك نال يدرولا

 هزاطئ نم بكزحال2ل اة اك ينغلا ىوص نم ي١ فانصم ئ نحولع تازن ارب
 0 74 ١



 لاقو ىرتنا انياقتو: قرهاط بابلا ثيدد احاو فرالا ديعوبالاق ىرشنا نامل
 0 نال لعد سيل هش اع نعد ومس. ال. جرهيتب ل 0 (

 يبد مخ الر اهسالا نالو ارفع ضل, عشت الاهب ىلع افث الا عكس دقو هرقتملا ش
 فاي ميداهذكو دلو قنملا ط ويملك اردعض الاه ىؤ تف ايف وصد اههرعش رتل

 فارم نيو وشل اؤهماعنغ ةدياز يلا نيابركرانشت دحلاتر وكذملا مهارب اان دح '
 ردلا للا ىدمرل تلناف تملاّو أر عددا ىضر هششند اع نع عيجالا نبا ىه
 اهززعو جال ماش يديرل ظفلو رجب نا بف دب القلا ةشباعىنهت لبو ميلع
 نيالتلا هم تتتباب نامل اميلعن ديلقتل اب بالا صامصتخ ىعدا نم شبلا | اوال يدها ماسو ميل عرس !ىلصرالا تت دقو يدمي ام دارا نم جز خغلاذ
 امره تيجلالادلابو «ييحلا تف نجد ميلا نوأبد ىلاع نبورعاتن دحلاق سنسلإبد سمحالاو  اناولا غوببصملاو | فوصلا تودورحا اهلا نوكسيو يعل ئييعل|سسدكب نمرعملا نمأ

 غلبا نوكمز اغوسصصم نوكرام لاو نوص ميا نيعئمايادهلاوا ندبن !ىااهدب الق : يلق كلاَذ اهزعرسلا مر ةظيباع نعام هنعر انضر قيدصلا ركن لإ ا ددح نا
 اراك ربا مالسلا ديحانب نع كسنم 2 حجز ابا | تصصقنو ضدالا تان نع ا نولي ناراتخاد راب والا نم ديالثلا هرات لاق نئل عير هيف ىئدنعو ناك ةمالعلا2

 ا 0 0

 هيي 0 حا هيي ىو
 اكو مالس نيا وهرد ىباداز دمت دحت ل اسع نباو تقولاو رد ينال عمجلاب انتدحل ووين اى ديلكتلا 2 نالسنلا سي انه يلا ظنل ايف ةءسعواناويحأ

 اتم او شكراا ئبن لعوم قيف قل اذنه هراشب مدح دنا فانيسل محاط س كلاب نو يوب ىحادرح تنل عباشملا جافا ىلا فصيل 8 جا ياخ ةرحولل در اش نا مميود ان ايرفنش ل عنل د سو ميلعربلا ىلص يبل | ب اييس رتدإر نإ وعفلل ميم نمالدب نوب انا ضو لين يخف تذانمانادجسملا مرعاردطساب مهبلكو ىلا هد هدو جاك لاخلا :ناح لع دكلاب ايضامن اكن اووضد ّتْفاضال ابو مدتال ل ماعلا قعافل |مسان نالربزملا اذانصم ثاكناو لاحلا ىلع د ابيك[ درت ول لاح - روكزباوجايا هتيإر دقلذ ةيرهولا لاقايرتما مالسلا لع لاَكد رز ىب أين الجررا ل اق اممكرا لاقف_ر د يلالو مسو ميِلعس الص ىببلا اق كره زن يب قوسمب ديوك اح الجري ماسدو ميلعر سا لسعر يأ نا ع ما ف ةريره يل نع مخ ثص التي قير ذ لدا انب ةهكعال سابع 3 نبا يلو مةمركع نيكي نب ىحب نعدشملد ناوف ربعم نعى ذل خم اسد نم ءل ماب ىماسلا نمح نب لعانادبع نب لعالا ببعاترخا لاق تانشش ابرد يبو ني ذل اب مالسو ظفاحرن ا ئلّسلا نب املاف ام 'ةل نيكل او .مزءالب ركد سبل ورج م ظفاملا لاق 0 ىلع الا دبعا د دحأ

 ص د سس م
 عمثسادهد5ُ أشلا دفن ان

 رحل

 أرربح



 [ ةصبلاب مست دح شوك م ل اطال
 يذلا لاذ ىنديعلا هع ضبتعتو يهشما نيبرصمل | يامر نما ذهو هلظذح نم ١
 نب ىلع 31خه ىلع, ح يذل اد ىذع الامم مل انام هر ببكرشلات ه هيفثفب
 ذاع الام عيعبلاا تباعد 2| ذهو !نه بوع كاب يزل اىنسسلا هن كرابحلا
 هيد اور 2 ارهس عمات زن |ملخب كرابملا ندعم يداي ذ :لا نيسلا نابحابلا ام
 ملو ىرتن | ميفاذااصا ملاقام دعاسبالببكزيلا نالهااشلا ف المهام نقد 22

 قطن زورتع نيف وكلا تيندذخ لاسر حالاو عارسا دما ناب تكور يك وع بيش

 ةررره يلا نع سابع نبا لوم ةمركع نبك لاهم ىبجب نعل ع ميؤنادحا 1
 ١ عبكو قد ط س ليعامسالا مجاو ى ميل ع رجل !ىلص ىنبلا ننعرنع ردد ا نصر ٠

 اهب الع عضويا موه ميل سكك ن دبلل لالجلا ب _ هس ماو انضبا نيكي نب ىحب نع هامر معلا اذسح نا لاق برع نب ن اقع عب اقمع
 المول اقف مضحب لصو امنع رملا ىضر بااخلا نب سع نب) نانو لج ةدحا 1
 شالا ريطنبل و طقس اليل نيا متم مادسسلا عضومالا البلا نص قديبال

 تحج «هرادراما نم لصف ١ ضد نع اصلا لجل ا اطخا نا فورم او

 .راوش الأ تاهف فوقرلاى فاوطلا و ممارحإل اكورد اولاع ةبيثبم جلا لأمم !ناب
 :نناهرك دارا ىااهزع اذاىاذالا موعنم ا صخين ىكنك ديلغشفاد

 ةاوراوو عفان ل اذ اهب قدصتب مشد مولا اد نعت نا تف اخ ارنعايرلذ
 ,ىشب عجريالاا ىكدن دار او ىهكن ا ريكس ينل ا اررعذ دابجمرو بدنم ا نبا

 قالا مني صسف انك دح لات نيكسلابف ديلا ضيبص عبس كالو تيري قلخإ |
 00 حز أف يماعلا يإوسلا ماع ن ةّصع نبا
 ظرح ند اوهدهاج نعوم ارشيد ازدل ا ننبع مييلل كو نوما فب
 يمس البل ف نب نجلا نبع زجر يشتلا 2. ماميأ ةرحوما نوكسو
 ا اىبصرس | لوسير نرما لاق ملعردا ىعرىلع نبع جوك مشد
 لااا نينونل اهتبن تركيذلا باور هنو يلا ت دبل ل الحب 3 نص !نا

 اءاهإل سكو فون مضي تزع تقول كر ةيتهوخلا مثجدو «للان يكسو

 ضايعوماتملا و قنول بمالك قدصتلاو ندملا لمع باركسا ميه ممل
 ل الحلا قشين هن امرهوإ اي زط لتي البل [عئسالا نود نيكل يقلا ناايلعلا ىع

 اصلا قو قش مل ثسيغن تن اكنام ةلبلم اهتئيجق تناك ا ةهسالا نع

 هاه ايكاب | ىضشاو ايا سمول جولبح الو ل البحلا عيب وكي الزبا ديو بكاوكلا
 .كاقف عماللا 23 كب قعذو ىهتن | بوجولا 2 دق جمالا ذا ثدوحلا
 .اضي 22 رجزح !ثيدحلا | نما اضنعل الل عش | ءقببص كنان لهن مط

 نصري ده رشا عه: ماد ةجام باو اسماذكو
 تم دبل اوهدئدملا ميلعيق ضمامر اتعب نييظنا تن '!اهنإقو قيرطلا
 200 بابلا| ده قيس دقو يررلارابتع !سيكدتلاب «نلذو ىليصالنو

 1 ل لع ا: سبحا لاذ كرصبل اسراذ رع نين طا عاةسبخار دن الذ ةاءدحلا3
 / لإ نب بجي نعرل ناك تش رصبلا دو دم نوما قيم ابرلا نهب كانا كرابملا

 | ادحررع ميلودي امرم جرخاو ةصاخ نيبرصبلا امد كر اعلا رل جرحا نكل

 .| افخ اوم لضم ١يدهتاب بيرقتل ار ابرظا نا ىنتمب | ذهدارتكر تس اليل

 ' 00 طخ ال دولبحو ىف اسرع ارب ال وا ه دول د ديو انوكسو ءارلا
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001 
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 اولاوتو ككذ 2: ىبعدعاوركت (اوصاعلا نيو رع ى عرعشم الا يماومادإا حار نع '

 يهاب لها ضان ادتإلا ديتيدجلا نوم ىربح ظ

 |١ زل ىشاد بس عيرا هس ةبرد ورحل دج ماع لاا مبفعرمدا فيرا | دارا لاو كر عنباىف ىم خف اند : "وع لو ىلا ىكيلل | ض ابع غرم وب ١ ان دح لاك ند |ىصارز لا قم ا نب مب را ل اةرسسلابدامصالللا لا ع جيوب
 ردد |ىضر تاع عاوحرش نيب ذلا مضداهب جراوخلا عامج الوان امدفوكلا يَ ِْ نم علرىلا يسن الأ ءارلا ممم ءاحلا مث -رواعمنب ديزباهنه تملا

 ا

 أ

 قاغمذ ال اذهاكدساو منع ملا وك درر معلا دبع سم دهزرلانبادرب عت ا رولا ملو تفاضالا عر لاب ةبروزل هج اعلتسكلاو يومللنعددايملالو عذ :ز اي :جربسصاللو بصنلاب ئجح هلوتو ا جرت 5الةتسسد تميقبو ن آلا مهنم عجزمرظ انك سابعا اريل دبعلع لأ ثوم ريدا دبع ك ىركلا نبا مه يماو فل الا هين اَش مهد اهجرخ دقواموي اومص' وتد مرموصخ ثلاطو كو دع ١ حياحو رددارها :تاكشم
 39 لتجد ريب لإ اجا ماير حا 2: نكد و نيعببسندو ثالث ةنسسس دن نكسب وباب اجلا دز ماع فان نع ثتيللاديامرنم ويراطكاو اوطدك خباب :هلوعل

 هعااو راجل لعولطا يد |رلكن ( لاقحاب ببديجاو والكلاب يجن نلا نإ
 طلال ٍ زعو تقلا يحاصرلاق ٌةصّسل ا دوعن لا قحابوا حلا تعال ع جرش نم مهننب ممنجام عماجب عيقوزح

 للحتل | عزم سحلا ماعدص عش نكح انااه سكوت ير هس هس اوس لاق لاتشلا ىم 5 بيسي دلل نع ىكدو رصين ا ناخذ معمسو ' | سم للا نبا ل انقل جاجحلارمل ماو ناورهنب كيل دبع ءلسبرأ يذلا ىلا يف ا د نياكسسانلانااولاقف؛ ىيذد > انك ةاىئ و ائاسو ردنا كبيبعنا

 مشل 2 لاخلا ناي ذاهرصحلا رم ا :ملاو جانا ا مارق ب ذل زرت ااديبا م ١ 1 اورد يودالو ف هيه وت يجوأ فا |[ ناب بصن ١ هله وأضيا ةيجيدحلا ماع
2
 / 

 تروهإولا 0 فيكي مو عم جك لإ تعول سل
 يسرذ نم يا هلرخشس اب

 2 ءامالل تايم



 ش 0 ل ا ا ا

 ' |:ننحلاذالخةرنعو ىفاشلا ب هذموهو دحاوب تكا لب ف اوط نإ دلل لص

 اذصلا نيب ثاوطلا ل والا فاوطلاب دارنا لاطب عربا لاق و سام ناىلعلااماو
 | ةضع تلي الف نكيوقرتط اذ كا ناواط وهو تيبلاب ثاوطلا اماو ةيرمئاو
 انهو دامالا ةزالد مدرصاةلكا فا تايضوفد تيمنا ةارقلا ةمودّولا ئاوطب

 مسد مب دررعلا يه ها: دعا اغاد ثراقلا فاوط باب كركذ كئبسدتق
 حم 6

 00 هم 0
 د د دعكب 1 الكب دب 1 عينك د ةدعقلا

 ميل رود( صردلا ل ىسيرما خرملاىلا ١ !عوعحأ خا

 0 مت فرب عنف ثيبعل ان 0

 00 9 د ا م

 > | ييهسم جدلا نك اهلعلا تعز طجرتبل 0 هبحاوزرإ نعرلسو ميطعردلا

 ا نم ةضداع ماررفتساو عربا وك كد نإ 'اربكرمابرملا نا خلاقد لىعل

 هيلا تايب نهرب رش هلرئللومامب لدكسا١اهبلعرب
 ةيراوم مدل مدقت نوأبانا لامعالعذاد سمك نيد نك ماررغثشنالا لا

 عثو يذل اوه ثوكم نال ١> هبل عرسال الخدام نك لكك كذ 2 نه ان تسا عقو
 براملا ملاك كا ذل ررع تمرتتساف ككذر لع نول" انو مي ناديه الا

 لوح ار يغلا نعد بكحضحلا نال وهذ ذاتسسا هن أل لوجاذه يدور لاقو

 0 ل ياو مدعزص إلا نايزمت :كراضلان اكو يدامرلا لاقو هن ذاب أ

 اهلل ركنف هبل ا رركلملا دنس إن يراصنإل | ديعس نباىحك |

 م ص اس ىاريرجو دع ثيدحلاب كتالاتف قيوضلإ)ل ب يبا

 ظ 0 ادن دج تيواامو لدا ةلسيعالو أيس نمد م

 | ميلعرس ل صوتا منص ١ نك ه للسما ئعرد بكد

 . | الذل دع وم ميانسسن نعربلا لبجملا جد نو
 21220111110 ٠



 ا معلا لصيبلارخم خلا اب ىاشلا ادكد م ماسمو

 | .نكتيزلا عضوملا ةلصرل اداحلا تف و ىلا ةزلساو ملا خرق عسا

 ند اكس ١انن'ئح لاق مو ىلا ىعسمولن ل أ ىل ىالا ةرجلا دنع لأالأ هب

 مقلادبمع نا سلتا لوس حف از ئع باطلا نير ءىب ديعررغصتب ردنا نبع ا ظ | انث دحلاق وبل مجمل! ثيرملا نيدل اخ عمس هند: هينوهار نب عضابلا
 صينردلا دمع لاةرخملا ءدب دهر غد ناكردع هدا ىصدباطنملا بيع نبا
 اسارو را نمالوب_ خرج ل سدو رمل عرش ا لصعردلا لوسي مم ىوكذملا
 لعل الد صالسل او :ةالصلا بلع مز رع انبا صيبصخ تن سسيلو غم اراك مو
 ظقرال ..لاربل ع مرغمو) سعد مزمل عاشنالا دب دشس ناكنكت كسااملان مدن |

 يلة رؤنملا نب يهارنإ د دحر سول 'ىنالد مجلاب اك دحلاةهبو ؟ريعواع

 يف مكث وىنطترادلاو ٌماحولاو ىاسشلاو عاضو نباوئيعمابباهتفشو يازلاب
 نت ايمع نب ىشا انت دسحلا3ّ امجمنتو ياسشلا لاق و ناملا لجا صدا
 د مامالل سيزلا لا يلوم كسقع نيس ومان حلا نيدملا ىئبللا ودا |

 نيا ميلا حف دجد عملا وكسب عمي دهب ثعجب. ناك |مراعردلا ىكر سعب نا عفان نع مملكه عاما "دن ععادقو مجسش ئوم ئبانا عديم لو يزاغملا
 لوعفم ل اين بمرزعملا اولا متاقوابلا مكب د لخ نحل بالا رحا صدئل رمل ١ 0 : 7 1 3 6

 مو يباوعلا نب ةدابر عم ثيرحلا ىضن 2ريلسسو ميلعرس اى صولا لرعملا تو انصار ابر صتمل ار مقي اسي هذه ىسوم قدررط فلو ا فدرراو كييعلا نود ظ 20 ارم كرا تاهل جاجا نام هيف حاج |
 لصفاوضو هديب هير دهر م باباده مسك ان عر دىبادإزو هيأذاو محلا
 دنسلا نمي بباب دعب ىلاقت ميشا اطس نادصانب تالا ثيرحلاكدو ىش | يع تيد: نرماق اعبارسكب هد لن نإ ع نا يخلي انع بهورغضص | اهلا تى ولا مطب بهو ان دسحلاق ةرمحوملا جذ دهن ئاكلادب دشنب راكد نب[ ميسان دس لاق نتسلاب ى مربع ةنعج رجا نا نضل نسحا ذا
 فت ىبد عميس ري كلا "كديب لسمو رمل عما سونا زعو ضد لاق هفبعب
 كافىلا ب ]مذ اس هيشيدحو بانلا !دهو اء تح هامر ىنرفل فريك 6 نين زف اد اوس ث دا امهضابب طل ئرجمانييفيبكب هباوصئتلانبالاق شاة شب دغاب يدر دذ اضالاب عرى ضخ اهنعامزحات عم كدلا ص يصخت اررزعاهزحات عم ةركنل |نملاىلا وقول عوسم اوامابق توكل اح رعبا ةلداولع | ىنملالاق ثدي اذلاي ةعجسس جسنلا ض جا قو لاول نوكسسبو ةدحوملا مب

 ثدرح :صن أم ةجرتلا نود ناذصلا ريؤش هنو هدحو مس اورد يبالالا
 دعب عئلوملا ثبرحلا جرخا ىفو ةراشالاب قتك و بببهو نعراكداوب لدرس
 ىاسل ان كو ةالصملا ::ماسمو داجلا 1 ' نب زحا عنجوم شى مارب اب
 ع مع عب اب ىقاضالاو مضجبو 2 ل_ هنصجد دواد وبا مجخاو
 | لؤسا عرم ماللا خفد خىدبكلاضلا عضوم و "هز يقم, ىكلاح لبال ع
 | نيرهلا مابك حسا ىهو قلحلا جذلا جصومو يرللاو وملح ا عطيف قنعلا
 خفي ىيجدولاو موتلحلا تنجوهو بلر شملاو ماحطلا ثرجي عزمإلاو ىملاب ىفادأ
 | قيارخ سيبو موقلحلاب ن اطيح ىلعلا ىكىنص 2 ناّةرعامجر لادلاد تادلا|



 ا ل ا ب كا ارنياسم نيردلا ديعانت تسحالات |
 سيببج نم داب نعى دبغل اور ادب د نب دبببع نب سىطوب ىع ىسملاعرز
 ١ 1 يبول د بج يوم راو هاا لالا 0

 احا ب اسعافات نحمي ىنيوي ىع هول عاب ل يع ا هسا نع

 00 دان ىلا لاق لاالع اسعتاو اسي 0

 . [اهكاع 1 0 را و
 ٠ ضن ؟ديطم ةيررصم ا يلعامأيه باصتنا اذهعد أررقا اررشسعبا عم لوو

 لماع امم بصن هايس نلخارتم اوافق دارتملالاوحالا عم ل احلا لع

 مقرسل ردد لص دي تنس اريضتقموا أايءالعاف نيد ئنمل او هب لو عقم دداجلاع
 دنع عوؤرسن لة سملا نم يب[ حل لوقو لم زا سيوه زبدقس عكرلا شوكو
 امم هإ !نياوه نبش لاقو امص هن:تكدرحلا مهب امرجاوحا/نيكتشلا
 انرم ورد دب اف ودان: ذالاب ريحا لاق نشرب ىعدي ىهار نب قاعسا لصو

 نكرر ىلالو نياك ارتوك لاح ندب و
 بم عندإ ل اةدّمكب داسلا ةباورلا عمم ىدصم مايو ئريمشملا
 0 اسس + هني تالسلابابلا و ايوصوس هركذ أح اًيرنعتن اصر

 ميلعس يصوم ره سامايق وعش كو نو ونام سرد يلو فو ذح
 00 ا يس ءاطم اع أمريلعرملا ضر,سابعى الاقو

 "ا رداع نبا عزا محو نم آلا كروت ف يأن كاوص ةنيبع
 ةارو ىهو دل يفم مد اود ةشن الث ىلع اما با نؤن اهدعد اقلارسلب نداوص
 اليك لئعلاب ايدي ماو ياا دوعسم عب ١
 دانيل اةوميادلا سودا م اكج ني بيسان دحونسلابو قطنمت
 ملا دبر نم "هب أو ينإ نعني | يسسل أبونإ نع نالصع نيم نل اخ ناو
 ير كمل ها ىبل وصل اةملعردلا ىصد قالام نب |ىه سنن ا نع
 ةكلذواصق زر هس دكلالها تاقيم ةفيلملا يدب صعلاواعيرا

 ظخاهلا كنا ويطل ككاو مصاايلف وللا يدب ىا ايتلب 7 وع
 : اىب ايل الخالعارلف جر:اكلابإل هجن هتلحار بلع ص

 رم مم اما اكد م وي
 0 1 اسكوايلا مما ناك ا همام يده عمن
 ةياورىئاكلا لحدا١نلف ةرعلاىا ندب ّيعبس هدذسب موريطعسا لس
 دوص بصن ليوانلاىلا ةحاحالف ءات ودب ن ب عجسدرد ”يفارلع

 يد د هي اتت ةيافووا ثم اح 2
 ا روفاشلا بهدم | يهد يرسيلا ءل ىىتعم ا ,ررما ىو نم هش الك ولع تمياق امرغب ىا

 نيحلما !ناشجلب كش كلو نم لاب يع ةو دمادو تكرم حنت ةيونكل لاق 0

 اًنشلاودوادوداورماسم يجز ١ ثيددحلاو د هيو

 ش

1 



 دل 6

 أ هرسم أنث ىدحلاق مو نزلأريبكل
 | نيود | دبع ميالق لإ نعد اتت

 ةسرط | ابريظلا ماسبو ةيلعرملا

 أدنسلاايو لع اهلا ئئع سيان مهررازرملا لوعن 4 ارم هشللاث مانو لوا ممدىطعبال | نمش ىاببكس ميعري يذلا ىدمرل؟نمرا نجلا يددرلا بح . ىطسال نيودتلا | ةة سس ابازهدصتو قرعد له! !دسبل ريهيبا ضخاذلا عيت | هب نيوتس ١ذا قحرشلعإر بكر غن عيمل
 | ياها ىروتلا نآبفسانس حا ىدبعلا :ئانملاب شكو لات دحلاق
 ًاراسيب نيرددا نبع ابونل امان ميجا نبا مرش دا ردالاب ىتدحرد كا

 صر ىلع نع. بل يب! نب نجرلا دبع نع دهاج ىئع بررجلا كام نبهوللا نبع دازالاب قثرحو اضي اى اشلا نعل وصوموهو قباسلا دشن امو بىتلاكيغس | ٠

 جرا عضوم | :هو ]م اك غرجا غوتشس او يس ناك ذا هذ دصاهنم هىاطعا | سوح معلر رجلا ضحعد نم بالو املا تولت نا [ناح مضكاب ةياهرلا تحصن اذ انذار عسمب اوه اير ملا نب ارا وجو رازبلا لبيع لدنلا رمسسا عيل
 | دازالب نئرمخا لاق جيبج ايبزيازحلا دبع اب كلاما دمعوما حى ح ىبا ىعئي اهيا ريك | يبا نب يحب ىلا ىرصيلا لد عم نب لبررسم نب نهر س نبا وه هدسمأ نت دس: لاق | دتسل ابو فوعفمل ايسر لا مد قرصّيبرد يبا ريؤلو عاتدالو كنزا دوا كردملا | بحاض قدصتي نيونللاب دع دع باب: شوا تفأل

 ا

 - وبجاووااع نايم( يسد ارربإزجا م غوت الو رييصضالا و يدم بز وكانا ياس جول ذه اخ بوس او كبل | ىلع ,جولا له نمت :.دخ نب اداز اهيلالجو اهد ىلجو راج نعل يوطلا اسمن“

 ميس ا





 ضو ال نبرتكالا دنعو ارركأ نومرجب تيلض مالاو ابرموحل نم اهنماولكذ اياخصلاو اي ماعن يأ ريد نم .:
 زر دابزب نااناجص مها ىاتعالا ءلبسشو ئيدب نمل! باق رئتحم يالعقم نعمل يعت قتعلان الذ بارعالا ثيبح نم أمإو عمري سفن عرسك هنا دوال اند نايحول دك قع و ىهدن فيرنا هدرب اذه ةيطع نبا لا ميك ب ١ ذعلا وم ئيدب نملا باري قشعد رنالل يد و مؤ عطل قتلا نود ارم يبن لا ب١ جل حادصقت رداذ ماجا اماورددا عمهم دهب ءيلاداس جارم كف ةربابجلا طلستب ىموتوم وا ساند عضو تيبز داربال عيدتقلا | وشما كييبلاب عادولا ف اوطو نكرااوطاووطسيلو مرج يسلب نورد( ٠ امريعرو ذن اودوبنو كس اند فزلثلاوا لالحال! نعد ا نس الاوطنالا ئئ.ورانلظ ال او براونسلا صقب ىيسورمهش سّقفل اة ىرتس ياس قب مياصا يزل سنابل
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 ملعتبو املا ىهن ام كرش همنا تامحربطخي نمو رمالا ككدن ىبشب ذم لا

 اءاهنم اولكف لاقت هلم انهاهنمدارلاو لات يرتساب اورلابرطكت ايلا ايس يرابلا تف 2 يزعو تايالا سركذام اجر ع دنع ثذن امافذحت امير درع مل بج رق هدرا باحر كّوراي تدولابرذ ىىبا دياوروابازد

 . ١

 امنؤاىلا حودصلا يس نتعب انا طن امالو ملعوه قوام خسنل نلا ضيعل ع ا هف دحر ا ءيشاررو باب فلا : وم و: ماقد نأؤ ءنم بيجيا ذه وى راو شب دعا يرقياطياكي دسحي ىالا جربلا دج مه نلولاناماتلاو راًمعسم جو نييادلا نم دحاولكواذض 2: ئطعلا نياو لا مد ئدملا سم -

 ةرولاو درعتملاو ل نفالا للام داو[ ٠ ٠ | نجا و2 ةباورو نمل زجوهو اهنهدو دصتلا تبجي لددوذ نمالومرتلا | ديصل ءازج لعج يلا نمركأل الكوب الب د نمايلامضب سح تلاه أ ا ١ 12 وولي عينرمخ  ظضلد نامل تيرط نما امالاو هاني ميج لإ! نب | | لصوام ١ ع نبرهادببغ داقو ل يعضملا اين ملوا -5 قف دصتتي امد بن ' + | 3 | دوال و دصتي امون دبل | نم يدسرلا بحاص لكايام تنأب هو عزف ار ف نب لو ندبلأ نمل فايامو »م لت نطحلاواو تويت عمرد



 ' عيس ريف فمتلا را 3ذاعوطت ذ اكو تيرطلا 2ييدنرلا بطعون و كد: يوسامم كيت د نإبج مدا كسن مد نازلاو جوطتاا مد ناولعابن ةيفنملا لقوقو
  ىللع نوكعم يده الارسجد رم نلارنن ناكان اى يلع تداث رلكا تالامج يعد لكاف |
 لؤيواد للابن يام مد نيصتلامل سباوم دمنا يدركمن اكم هز ب جؤم مهر ا

 رواتعادإلا ثعركلم لوزيالت يح دبعلا | نه ّقاتع دعس لاقولامكراذو
 , سسدب لعتن اذ يكاسلا يلا لدش ب انه كاملا ناب ريو فمتلا عنتما ناو
 دبعل ام كبش لب عرزعيلا لو ميلا له هش الف دبعلا 2 ئيكا امام فول اكم ذنلا
 توين دولا 2: هر دك لعب رهثل قرض قلت ىح ئوطملا يدررلا جذب مل ناو منع
 ءاز نس كاي دنع < رج ىإ عوايل دبعراصو ام حابرلا نياوهاطعل اكو
 منمد |! عيجاولا رونملا مب ىمسسم ايدمرلا نممتا نعم ا نيوطي ىرزنلاو دبصلا
 ن اطتلا د يبعس نباانّي دح ل اق دهرسمئباوه د دسماذْئدحل اق دتسلإلو
 بلا نياوه اطعانت دحل 5 زيزرعلا دبعزب لم دبع جورج نبا نع يرصبلا
 اع |مرغعس ١ ىدد يراضنالا مهل دبببع نير اج عمسزرا حبر
 مب ماكي ىلا كئمالشلا مايالا ياأثمىلا ثالث تئاضإب امي ثالث ف ىف انندب
 )زد يم ىلايل ثالذ لصالارجداصملا لاق تدادوّدعملا ماب الا يجو مع
 سّقابإلخمو ديرب ىلا ىاب ىلا ثول بحلا فاض الا دصتلا اناث دبر, ثابر بح

 نامل اىلا ةذاصالاب ديوملا بحلات نامزلاىلافاضم بحلا قلطم نا هّئببقكو | .
 .هيبذا صين اانن صمخرف حماتف ظدر يؤ و ىدمامرلا لاق كلرميلائانصم |
 لاق ١ أطل تلف يرجح نبا لاا د وزتد اداكاف ولكل اقفراسوءببع
 دهرا نيج جر اجإددرمل ىاال المع لات ةنيوملا نيج حمام
 سكذن غدا/ل انف يسن زدا] عروب اميدديب عجوأء ل م ل دب محن اسم هن عقوو
 ندا ماهسسم لذعيلاع تيب دح ل دراولاىهشل ا ور خس أن ثيوولا ! دو مخلف

 هررعو تحال نجد انكسنم وحل نم لكان اان يزن "رشق ربل عردلا لص
 .ىجحاضصالا و علسسجحا تابلا كيب دحو الا اة
 *يجكااخلان لا تفي نزح هب ىلاح اند دحماق ءبو 2'ق ياشلاو

 نأ واسد يلإلو ناولس ان دحلااف اطلاو فاعلا عاش جيا رطتلا قبولا ىل حبلا
 فقدت نى اق يراصنالا ديعس نب يجد ا الإب ىثدحي اق لالب نبا

 فرن الو زيدع دس 5 نعمل يذ نم ىقد سجل عا دولا مج هن )سو ريلع
 ًاننداذا حولا ررشسا عءقرعلا تور عبال داك مال ند الع نوملامذب
 .فاوطلا نوب ب د راما هون برام هيام
 لاب مالسلا ميلع عرم ارب كت لكك رين عون |ىاصر ملا لور ها عسللاو

 اكلسكو ءابلا عنج لك ش درع مد !تييلاب ناط اذا يرض هعم نرحل نم
 رد نم باىحو نيك مل ءاورعل اذرا 151 توك نازءعجو فوزم | 3١ باو

 أ نيلاسمالراصو نع مكذم لاش ذنلاب ريال ىضرابو ةيدرلاو ثبيبصول اكملا وزميل

 | ف |زاتفتلا نيبدلا دعس لاو ىسمك الست نبإ تايقرلاب سيلتملاناذ ثايقرلا

 | قط قادما دي دانمنالا قردان ئب دعس نب نجلا دبع تدب غمد | ذالأب

 | ةرسعلا لا ا يسب مهرما ثح ازهأ تنبا6 ةيعزعلا ناو ئعضوملا عن تاير

 . |ىحلام لو ةشئنخ الا لوك مشم ةد ابر ابا موكا ضشوجوافونح نك



 | الملا اونطو 3 مقل ا مهبلع تدانمو تبحرام ضمالا /
 ىكلدييحو قاط يده مىم نركب نمر ب دئتملا نوليف طق هول لوصالا ا 3 ممم سى قملا نيك طفاسإذ) ظفل لوصالا | نصمت عروةدباز قاذا ناوح بأذ نا مهن بات م ملا الا رمد ١ نم
 ا - . 0 9 5 5 1 اجرسكو نو دمطب | ستر ابر غلا موب درا ياام ايزل حبو انباع لو ا ل ةكساعتلاق منمملا مارحا نوم زج ىا ل بانا تبيبلاباطاذا لسيصالاو رد أ ىر لجيش اىط دجبرشب يا ىطع ل يعمشم هد قدوذاط هلوف سس باو

 ريلعربلا رملا ل وسر ايؤ عل خر رد فارغا و سدو ل
 1 لد او ا رتب للا نوب اسبو

 سين نب :ىجملا نيبسسلا فو ارب مطب مده ا نؤحمل اذ طف ىكلا لي نإ عج انزوب ةدجم مرحاو ءنكاس واو | ريادي ننوجملا نيشتملاو تلاصملا احلا رك أ بسم وح تب ا انث دح لا ديسل ابىقانلالق  نلا فك _معسازم اه قصرت ثيرحلا | نهؤم مرح واع ثيددحلاب عيا تنيب ددصلا | ” ا 500 8 7 :هضساسنأ زينا لدسسلا
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 ا نإرلا فاوطك : يكد يرملا حرب نا لبن ةسار قلحؤوم
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 0 زب نبا نإ يع ارسال راصو امد: ئنإلا ردالأ نامإساب عجلادبعلاقو يلع برحلات مرج ايت نال بق |

 ا ثيبلاب نوطربلا ل ىسدراب لا الجرن !ىليعامسنالا فلوو ماس ميلعرملاىلبص

 أ نب جنن رساتلا ءاقو ةفلاو: ميل عم اكقل حلال بد جينلا نسب مججرام |
 | ىججا مج خا م كصبلا راذصل ارهسم نب بصحنض ردع اناهع لاك: | نه وجي نب مسم اقلا قرط عى قا مدرج نيظفاحلا لاف ٠ك عسا ص أ ىبلا نعإ متعدد ضر سابع ننإ ىعاطحانسروك ملا معلا بيع مسح يدار والاب و 50 2 رزسس 2 ىتغايخف اوكا الدهام

 ظ ' تؤ ىاولا مهب بيهو نعمنظ [ ةزمرلا



 لريرإبل دف لبحر اهدماةيبايرظفلو .و ميلع<هلإؤص وتلا ئع اهرغع
 ليد ترعردلا لوسراب لاعفرخا هءاجو ضاذ حال لاق نع اىلو تولح للا
 ' |(جوارقن براكلا هارال يامل امم جنسسافف املا لا3 ةرحالمراف لأق يعبانا
 ميخنب ىلع رز فالتحالا نابب قيلغتلا اذه داراوابرنو ىد تارئع ىئع دما

 (ن» ا ريدر سله طع لع ناتخا اكررجج نن ديعسو ا طع ريدربشس له
 هلوكمن سابع ندا رع بوك عيبجزن نلوحلا عبض نم نيبت يذلا ناءاجو ارشابع
 لعس نوي نع سرروهداه» ل اذو ذ اشد ككد'فل اخ يذلا ناد اطعنع
 اىصروصنم ب دابع نعم ن ايحرباو ىديعامسالاوبكو [ظلاو يأشلا رلصوام
 هنردلا ىصد ىراصدالارس ١ نبع نب اىهراج ىعاطعنع |امهال كي ع اىسالا ءرلصو
 اطقىمر لج نع يس بع اىسالالخق لو رلسو ىلع سا لونا نعييبانعو
 جرحالو لفه !مالتسلا ميل غل اقذ قلك ن1 لجو ذو ىمري نالثو ىآحو نلكب نا
 ىهولعالا دبعانيدحإل اق رصبلا يزدعلا نمزلا ثم انبدم حانت دحلاق و
 فيسابع با نعرسابع نبا لوم ماع نعا نحلا ىلا انُت نحل ات ىلعالا نبغنب ١
 لوعفملا ماقام لداسلان نخل جررلاسد ياو ملعدد | ا]سوبلا ل سل اق امرنع مهنا

 ' | رحال اقف بوزول ايلا لاول ابعد نم اسم لاو تيسسماامدجد تيصملا ف رماّعم
 فب عصاه درو مدعلهدعنىم) ا ىكمالؤ هدجنام بوزولاب جرخو ٍقَلع
 «اد | عيديمرلا مايا نم هدعب امولا مودومرر خا اذا اولاق مهداب ضبع او دضمرلا
 ماين الا تقوول عانهام لب فصجسجاو بوزولاب رخال قو نا كريصقو
 ضلامودرمربل تلميطفلا تّقو ناب ىفارلا صلو و شاوجلا ثّقو لع كانهد
 ذاثتقوورابتخا تّدوو لببطُف تاقدوا تدالث ريم هرلن وُلَمو لاوزلاب ىتني

 عشا اجلا |اماو تريكطال ك؟تيزشتل ا مايازحارصعرلا يدين جدلا تقدوتشتو
 ىخاتو اا مونى عاج رنجات عمكب مهد تئقاتلا مدعزضالا الث اك ىنالفذ اوطلاو
 نات نلحق هش ١امرلعف للبف ةلمنم مح عزو تما كى شه ١ قدرطتتلا مايا نع
 مسي كاهوكوقاحلاورغلاةنرزجاتلاو جدتتلا نعلداسلالبجلاو جحاللاقرغا
 قلدجلاو جنلادةّصعلاةمجئمر ةجيرا لان: ضلا مون لامع انا مشد كد صن لدتجكو
 د الكلا لب صقوا ىلحولف حسو داموا عاهببت لبو فاوطلاهريصقتلاو
 نبرع نبرهلا دبع ثيددحل ور كذ ا. ابربسج ند بجي ملا او ميل عجب دذ الك لحالا
 عا د ولا ةع معلا موب دروس سو ميلع مدد ىف صويتيلا تىبس نيىكدلاةرصاقلا

 لحااجي جرحالو ذا لاقف ذا نا لد تدل شم ملل جر ل اذ منولاسيب مضو
 ىبلا تئمس رزعاضبا جحالدمهرا ل اّقذ يمرا نا لّبح تخت وشسا مل
 ,هلالوسراي لأقف ةرجلا ددغ فق اوىوهرزعلا ميدلبحر هأن او ءاسو ميلع,ىن الص
 ىكرانا لبق تجعد ئا لا ئزحا هاتاو ت:خالورمرا لاقف يمرانا لب كولح نا
 /ذالأ قف ىمرانا ليو ىيجلايلا تضف !فا لاذ نحال جر هان أذ جرحالوعرا لاذ

 ديلا الأة د جرحالو حعفا لأقالازحاالو مص نئيمود ؛وفس نعل كس اف جءزحالو

 كو ىزجم هور خول امرا لعدنص اذ عبرت كنا نا بو كلام نب ىع مسالا
 حم" وزن: كككدتو نيعي'ن) ىلا بحا عبصا لاو ضد ل نكوهو هيبزجيالك لام
 تاثر لكما دمع لاة و جمال لعرب ععوش الف ىمر !ليتورزك إغلق ّياجولو نك

 ص

 | انها يورو لاختلا نم غوفس لوصحْل ب عقو زدالئمرلاىئعولحلا مدقاذامدلا بج



 اتماؤره ماما | تدجنم ديعل اقف د نبارقعصو «يبوب ياايلاوعع نم |

  امفف تالا قناع جرحالو هلرق لحي نع بجلاو قرطلالاو ىدهار غلا لبق
 كرب ابجاو نييرسلا ناك ات .ضيعد نودرومالا ضحجب كد صخرنم
 عداشلا جمعت عم ضن نود ضجلصدسصخ جواب «اد عيمجلا ؤكبلف مد
 )ار نامم براق ن امانا مدمبل عربي تحولا ل اوو ىهتن ! جرملا عش عيمجلا
 'ءرمحملال اريح او جرحالل او مالسلاررلعرن السلع عثسا ف سيول ى باو نيحص

 ايس مدد رم لاؤزرل اسد ابعنربا ثيب دح نمرؤزصص و بدبس ىلا نا هادرامع
 | ص نلوملا جا ثدرحلا اذضو ل لا ىفد كلدمز )تسال رش الاوص سلا | جراب مارلا نام بابلا ثيدح عع |ىباهخاو امد ككل قرربلذ عزحاوا رجع نم
 ريلازرسعوهو نادم عانت دحلا مى فرب اهكم جوا ءايسسس عصو قرط ةعبرا
 دازال بربحا لاذ نومهم داور ٍنإا مساو دار با نب تلج نجن امعانبا
 ميلا ةذي يل دولا مل سم نوب نسيه نع حالا نب مرعش نع نايعره فا

 يارس اريد تسأل ل جدع مدل !ىلص ىببلا ل الهاك تدذه ا ك1 ةرماسو
 دزداطلاو بيقعتلل ىلوالا اذلاو ئم ىلا تجئئس ١ يسار نلف ةارا تباعد تزطف يا' ءاس نمذلما تبن اثم وا عممهدنع ررال حلا كد ملو قملادلا خسنلاب عماف ةورواوافصل ابو تميبلاب طع قلطن يجون عمو عانسلا

 | م.ذىلعل ب رلخ ىدملا عولسثال تجرلا عضوم اذه اها بلعب لج يردلا | خلاب قحرملرحان ملجم د هو ميل عررلا طعررذا وسو نأ ور كمل ترد ؛لصوملا
 ا نصل وها نهد راس وبلا غولب لبد اللحتم يلع ئاحلا مدقتولذ يدهلا

 هلع .___ حن __-_خطنض

 1 اجو عج مولا ك ترو نم نا ند
١ 







 | نيد اب عاد عملا نب نيعلا مص نيد ملا فضعت عاقمفلا تت ةراعاتدحأ

 يل | نع سربشت نب ايزجا نام م ئل الا دعب د رنكاسة ورع ارب نتحوتذنم

 تاعر ؟ر يره يلا نعول ار عنب نمجرلا دمعؤ اردنا ديعوا مرش يسعزر ١

 علا 2 لاق عادولا ةبح هنري تو ريب عردلا لصرملا لوسير لاق لاق دعمنا
 .فنبهرم لا مامامب رمزحى ربا نبع نبا (جاَتل اول والا يروملا جدو يبدا هك وا

 ؟ىش و) عقد رمل ى تفل لاق ىيغصوملا 2 هعزو و يوونإ[ن وجو هياهنلاع

 ..|دولو راسو يلع هيما ندركذل ةرورعيا عامسب يرسل للا ع
 منعا , 00 لا هععال باناتتطتلا

 ةاؤرلا صمد نول نا لمدد داعا انه لاى محن |مع نبا تيدح 2 لاق نيل عال

 نيهرصمم ا مهيل |مطرس ا لوسراي مب املا يا اولاّقاعيجامهلاقواىعمابداور

 رص مل ىلا نيدل ار فغعاصيللال اق نيرصقوللو نيل كال ذغا مرائا] وو
 تارمالك ىذه«! نع لاذ يا ان الش ابداق تيصقملل و اولا ىبوا سال زلعا لات
 دخاىه يدلا صقل اع لج ئلحلال بطعن ميدى نجرصقمللو لاق عد اراونو

 هال ابادتي برعلادا نيصتموراسرر ئبتلح ىلا كد رل ىق كرعشلاقارطا
 هيسار دوست ملورخعلا مب: ناجح ريع قاحوف تذو كن جالت رماعا نا معن ل ضفالاو

 كندة مصيب ملاغادلاف عملا ع مدقول أه تاي رإ خم نا عغاشلا لاق ايم

 هل ناحول غن خرفلا عكوريال ةر ملا : مضوي قلبو غش هساز ضعن قلي

 هيبستلا نعاررريشنلا املا ابرل سليف سيحقتلا نيل عانوا قلسح ءاسنرل ااه رسب
 هسا دبل ناو قلحلا نعي بح سبصقتملا ندب اوفلانم ثيددحلا كى لاراب

 بو ىلا زن ىل غرلكاببل الع ىلا ىلع جراعلاالا ملعب الد يبلتلا توك ريعالو
 ٠ ارو ونعو صّفلا نع مير جرش ىددح لاو ةاىا الغ برك مح كن الريلعإ

تي قىحدنم د: احلا قبيل هاقذج ومس 7
 لاا كن ادن نا تسلا مشملاب قلع

 رجلا ى ارح نب ديبع نب امس نيد جؤرعلا دبعانت دح لاق ماد فصولا تاوذا
لا فو ميجا مم ىسب) نب ؟رئوجان دحلات اهسا نب بروج ىحا نبا

 فاى

 ةباهصلا نمززقب اطورياسو ميلعرسا فينا ؤلهل اق عنب تقولاداداز

 ب دعس نبا بامر ؤ نيب ئدهلملا لالبملا مالسالا غخبش:لاو مرعب رصقو
 8- ٠ يزحلا ديعسيب نع هةظفلو صف يذلا ضعبلا ديجي دحلا ةروراعوت ثتاقطلا

دا وصلا يارياسببو ميكر ياا ىلصرمل ل وسرر نع
 ةولعملا ماعررسور اىدلح 

ناكبابلا اذه دن يرايطلاهددو!امزا تركوا مئاصملا لاك جم بصتدنو
 

 ب

 7 ست

 المال قم ايشرلا ضد نع يوخسه الا لاقث اذ كل ضم ارا صقل اف ىوشلا عض
 نخوند ىفكرنل ال3 نيد ابعلا لمكأ 2 ىلا عشنا لا هن ؤاجو جملا ىقب ظ | تلا عقيتتمال يحسين ١ قلط) نكن ل سما ءاسم عرش 2 يروا وشن دثو ل اق

 | ىتتسصركد نولبو عزفل ااطتنالد كرم ا ءزحالاو عملا ةناهدحل قاع افاد ؤر

 | انساب دواد يب ثييدحلل ضم ا ايزل بصتتلا ف ةل ااماو_وعفاشلا مالكم رم

 :1 ءلصاتسا|ذاو سوك! ئشملا لاصتتسا ىلخ اذا قارحالاو فتنل اك اقاحىمسس

 | مهرب هتكرج اثلا رضا مارحالا ميج ع .خطنإر عشه تل ازاو هاما كسنلا نالالور

 | محلا دبعنا عنبايلوم عفان نعاؤصم ةشافلا ةبتكلا ةانفملاه ماكو

و ,دله) سضل وسر ذتنسااذ :دانق بادن افعرغ
 1 تام كف نول راس

 ٠ [ةدات يباد ناهع نوم مزيل الذا الفالاو نك ديريسفتلا نم ديبي دملا ماعد



 ققساع نبا نيع ثريمحلا نامل ناسيك ناره رس ىواط نع فان نباوغ :

 ى ١ اطومسيو ررطاذالا زاوطوهو مناف قاوطلل تبعلا حجاجلاةراين يا ةرابزلا|

 ب خي دحملا نعزي ءلا دعا ىزلملادبع 0 كك 0 وبا لمعلا ميو وربع لصق انوي ن 6

 0-22 ةيامرود د فاطم نا اور ثيدحلا ذه ةنوة ىلا دنع مة عصتي قيكك ملح ىلا غلب ىتح] جب مل م مِلِعرل!ىبصرز ال عادولا جدلا ن اكن لكد نالاعجالو و ميد عرردا لص هسا ل ىسيزرها ئع ب رعش اذ ا ترصق هبدقن اذ ذحانه نب واعمدبامر نا باتت نمو عدري :دملادبع مسسو ميلا ع ردد [ؤ صرمدل ل وسبر,سدار ئع ترق دمحا باور :«لوقو نديعبب نسيلر لاما نم هنوكك نيجي دلل ةرمعول هذع صصق يي واعم نا مرطحب د دا ةساف لاق ةئارمجلا  ناح ةهنابدءاج ناب يرايلا 24 مق و معلا نب اع مرا اجرام اود فااشلا يدوم ابو :نإرعجلاوا ديطم أ قمع ون ادولب نا ل تجد ٌةع:ن نىك ئوينوضو ةفرماو ةوهد صد ان ضيرعبرسلو لاصتل ا نم لبىطل اوه احلا بحاص لاقذ ضحولا بوه قفا لاذد ضيرعو ضمزازملالاكو ضيرعلصن ميد موس نو مرمداصف هحوئفمئاقذ تزكاس وجع نبكشض 5 أم ميهظشسع هسه شم نم تذلحا يا معريلع هندا لصررد ل ىسر نع تصفق لا اى مي ناهس ٍيبانب ديواعم

 اير تجلارم دقو نييدابعل 'لمكا دم قالا عفمإ م صقتل اف لاو قلحلامل بىالاك 6 لطب ن أكلنا نذكع متم يحققسل او ناحلا نيتريبجفلا هيفاهصقبوا!ىضلكو الاسك و ارلا متفق وانك ةو ساب واذصلاب 3 تيبلاباوه هولحب, نا ىدمملااوفوسي مل نينلا نا عصلارما ملسو رميلع ىلا هذ رشم ىلصوبلا 0 لاو توداورد يىبالو مد امثل اق ايهدع اىنن رس اى نمر تابع اولا نيعساب عنب ايف ىمارب ديس ىبا اف تا 0 عباوه

 اوامر يظلا لصف :و ئميلا عحر مثد ةدايزلا ٌْ ص ثيبلابئاطو 0 ةرابزلل بطن ملم زعو هعمل غر يدم ماسو : سرد رنا نابحنيا ءاورامو عوج داطداهيلا عونا ط مالا داعش مط اتعب يدا حوف بدلا دعدام قلعاجلا امادلاوزلا دعباام ىلا ها يا يدا ىلا ذا دط يا ةراب نا سمو ميلعمسن صقل اا الاق امرنا مراع عررد ورا امعابب اد هسا ليو شر دعاوى دواذ ىناو كد علا هذ صوان م]غد .: كدا ع نم .عاوس عبو سا اع نب نم عنجو ثوقابلا و ماسشم هي عيبا هيو حلا "بع رز راحو ىباج نعاطمدد هود عويبلا ءدخاو تبدح ل. وو ارل هن ملى هلو سيل دنا ةرتكك مرض نعنصف دوز لاو و اسري نص عوانصملا نم بطال ظفلب سرت يرحل سه ب نب دوغ: سكل ا نولسو ةدحوملا حاقد يزد غب يبرم كنا لاق مرح اه نك اوردصلا



 مويرشملا هر صيبلا يو دعا مدن | دبع نب سم مدغو فلاب ناسح يبا قلع

 مجزخلام حجم سفلا نعرشلات متفو مل وا مضب ركزو 22 ىانشلا مجرما |

 ًايرلادجدو اليل املا 2 لخد ىسما ام دجد ةبطعللا ةرج احل اوهر ذا سونشلاب | ٠

 تبافذاخلا ءلاق اك ةهببلاو رسككا و: يفاىطلا لو اهاضي ا جرعالاو درجالاب
 سو نب 00 امهدعرم ا نصر سابع نبا نعبر

 لضفلا يوب ا انل لاف واكرشتإابا مالو الا مىبلا دعب ىف! ىم مابا قبتعلا تيدا
 كديبغ نع تنبع نب نايدوس اني دح ليغ امسالا هل صو امم نبك دا

 . علف اذ نع برىعلا ب العامل نبررع منن مصاعب صح نيررع ىبا نيعلا مطبرعلا
 ادناه ليقب مشد ةنصائ الد ائحاو اذ اولط ئاط رنا اىردعردد ١ ئهرعرعادبا نع

 كتدو و اولي نا لمع ئمو اب مشد كتبت هولا هر دع دج
 (ئع رطلا دو ممل عررت| هصريا تك كو ف الببوط «داكراوزل ا نال رمظلا
 0 ١ 0 امعمرو معنوب الك 0
 مدلا نبعان سيح | باق مجزيتسم ون ىليعامسالا لضوابو ملاسسبو ميل عرس ا بص

 انك دحا|ث اكل عاف د ةدحوملا مخب سكب نب يحج انت دح لاو بو علا
 ىشركولا نرحب ليجرشس "طة عيش اب ف عج ىع ىوس نب تثسجللا
 بسبع ْنسولا دازوالاب فاد حال اك جره نب ىجرلا دبع حرعتالا ئع
 را ميلعساىلصينلا انهت لاق اهنعرسا صد تش اعنا نوع نب تيجلا

 رما تنب هيفص تطصاخل زرطاؤالا ئاوط نفطر حلا موب اضف اف عادلا ده
 مل سد ىريبل عرس ا ىلصوببلا داراف تتضاذ ١ امدجد ىا [هتعرس !ئمر نئئنموملا

 اب تلئف ةشاعتلاق رلها نمل جرلا جبري ام لا ثقو لببق اهغم
 | وطتقجفسلا ئعىهاسفسب اح مالسيلا يد علاق نباح انرارحنا لوسر

 تاالاسلعلا روجبالد ١ سسبملا ل عجلا همرم ئيمسا تلجلاو :ضاقالا قاولط

 «#راباول اق ذكديح نارهالا زوجت انتكسس احلتو ةردتم مايؤتسالا ةرهلاقب
 اهنممالسلاامبلاع دن دالك دس او صمتك نأ لبد ملام وب تضائامنلا
 بيجاوانعسب اح مإ و د ىكد' شا كم ارحالا نم الجل يَ َح عذع عم عاقولا

 فضصاف ا اليفص ن ١نطو ميش ةضافا عب ناكردالسلاو ءالصلا مل عراب

 مف رضا ذالا ىلعرمدّوم ضيدخلا بوكر نا ىيقنح ضب اح اههن ارل ليت اهل نبعم
 اوحرخا لاق ىطببتع نا لبد كواط اهن اراك املف انسب اجل اقذ طن
 لج يلكاملا دنع بجاو شعوهو عا دولا زاوط كردون ار صنجريواىلحرر ا ميا
 تاق ىو ثيرحل ا انرل ركن 5 |رما ثنواحولذر كار هز مدالو ميلا بو دنمم

 ابحاو اش ركرزل مدل اب جر وطي ماىلذ ارفس دارا نم هع بجادوه ميغ املا
 ١ 2س ةنال مدل رذع طقس رو اطد صتلا رد اسملبق رجورح دعب داعذ اك

 ' فاوطلامرطدالو ليوطلا ئسلاب وراق سال دع طقس أه دعب داعإن ا الميقملا |

 تريلا اهو انرجورهلتو تملولام نالدعم رإل ولون[ جداخ ترط صباح

 نلوءاراصوامم دوسالاف ين افقملا 2 نلومارلصوام سيزلانب ةرركف

 :حاهاترل اق ايزل اينعرا نر تشئبناعئعزي الغلا ضال وم حالدالا:تياب
 اغار نكن ةبئاعنم ىعلا نيعس دراسولا جرفزد مذ لا م ين ةنهص
 ادب ١م ئحملاب هدنوا الر كدبد لاكلب مرعي رم

 هيدع جرحالال اجو |ايسان زيوكلاح يدررلا ين نأ قتف هسامر شنو

 نرسلاب و
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 مجد توران ىو دنعا فلا سلا |

 ناب مركب اىباب هدجدو اهسعو تباىلأ 0 ىهواتيِفلان ماعلا باتك# قبسسو ىربإلا قرجلادنع ددادلا طع اتيفل راب م 6 ا وج تفوودابتخا 0 0 ثقو ىترلا ناك نورا ىهتنير ملا موبيلات نلبطفلا تقوناب صم ومالا نا قلحلا لف جذلا هباي يطبق و ليؤع رحال السلا ءيلع لاقف ليال ان اهرركذم ايم ثا نيحتي ملذ مطل وأ ةسأو بورذااولالادزلا دين عانينا 1 ظ !ثسماامىعب ةضعلا وج تنل ت0 بخاو لاق كيلو دلل راع لافي 9 الرش تفلح ل اقؤرحسبب مل لم ملا تح السو رييعردلا لص لص لوقيفرضلا مينرلا هد ةرنجاكلاوأ قتلا نسددع قي ون رد قص بنلا هلال ضروس ايعنبا نعسا_ عاب بانم ثم ركع نع ؛: نك انخادث دح عبنمل نب , بز انى مح لاق 000 نيس ارع نس لعانت دح جو ًاسنلا اذكد زن لاسم كينحلا جرحا دقوا دعا © سالك كال ريكا راس ا ئأد ناسل ى ظلي نولي نا نم معلم (ووسملا م دعادا5 تددحلا جرو (ذالاق جيف انابو تتلش عسا غشا مهري لاتض لاظربلاءاش نا 2 كرف 2ر3 رو يلار اشم ان نتج ليقف اهب حيجرتملا قبلا تايشلا و كربلا نه 22 عت ملاو ةيدهل اىتضالرشدالا ضف داس 0 ةريساتلا نو !ننعىمرا لع ضاق ألا مدك نا !زكوومراو عقاملا مدق١ ند مىل ا. يككاملا بحواى: قحلالو جلا تجاب هر ىك دون ثععلاهةسينخ# مدقد و يب ندالو مما المال سلا يالضلا ميل علف ضيع نعام ضلتلاو ضب قع ةن ةغالضملا نه ضحد مبدقتل جاملا ف ىغرلاو قاحلاو يذلا 2 نبع عادولا :رجم 2: كيت ماس ظ هيلعربلا لصئنلا نا امينعرم اقل هر ىس ابعنبا خعواسيك سوواط هيدا | نع دهشل عدوا ةنباان دسح لاك ةيىرضبل الأ > تباملا حقو ىاوملا لص 200 1 لاق هوشل ل يعاين نب ىسوم ادد حلاق دنسملاب 0
 امل مللجر لاذ ديول اسي ولع انرز نملدعلا باتش دام[ 7 دىلاة عال اهلا اذرم نم حالا كيد دحلا هل ىلا ةدردب !شرم نا كلاس أمك .| رمان)عد يافشو .و ريل كيرلا يصرملا ل قست ناد :ىيردا و /ءصاخلا : اهيا ير انجن مدملا دب اتك“ يب اجااوميتل |ىغرفلا ءىلط اهىسيع نيب سبيع ع يرهزلا باش ىلإ ا رع ياله 0 لاق سبر دلائ سوي نإسلا ذب انيدح 15 ندسلابو نماحل اتلادررطب

0 ٠
 

 ! 7 2 مدا ا ىده# ا نا لبق | شت 1. نادل يول هقمتسا 3 ءظفلاك 0 0 كلام
 د ف املا وبلا[ يسم ليلك .. امرا ملسلا لعلاق ايا 3 006 ١ لاو مرا نا يا رعشمإ مل سالو رسراب لافنرخا

1| 

 ْ :د1 يطال 0 اليا امهج ةرملاو
 0 4/, ىل لعفيام يرداامو لاغلاق

0 

 ملفعالا



3. 3 

 1| خالو تييثس ىتمرجاتلاو ميدتتلا كد ل ع3 ا مماسو ءيلعس لص لآقالا
 هبوف انسنا يهذم | نهر د ىدفلا هكرئالالو بسلا ةالايلطم كيع
 ثدع يورالي مديربكب بجا و بدت ملا م دئحيباو كلكم لاق وةظاثجلاو |

 مصّعدلا نالمشلا ال الاوامد قريسلف هزخاوا مح ايس مدق نم سابع ىإ
 لاقؤمرب تح |وروشس[ملو هلو ميل عل دانك ايش ىألادجلب نصق يعم
 .تناكول ببدرززملا إب بيبجاو نبعث نعالىس املاو لهاوجملاب صعخت الصخحلا نا |

 يطب نالت وسول را ناوطلاو ىسلا نيب بيتر تذاكوررسلاب طّئسامابجاو
 ْ سيع » حرم عفر ىنخقب ا( كيب ىحأ اذه ندتلا نبالاقو يسلاةداعإ بحو
اى سلا اباوح عقو جرحا مل ىف نال اهيلع صوصنملا .كلئسملا

 : ةيف لطدب الف ل

 | رم اوا مدؤ نس نعوشساو كب دحلا زيقب 2 هلق نعلؤلع ناكو عع
 يرجاربإ يبادر هلؤد» رادع اخلص لاا نلت قاخسشا لاقل
 تاق لباب مجزملا مبادل ر كك ثيدوحلا 2 سبيل لكك دايشسا ىاذيرل ةيلاتلا
 | "طفلا جب يب اور زن نكت ى منع تداد اولا نم يشد 2: عمركم ل اين! ىف يع امسالا
 (ىم يشن و: ثرب ناذ ىمع اوس لا لاق لج لاذ عادولا هج دن سسلجري ا رزع
 داباىلاو ىهعن ارببا 3 لعبا سلج هلوق لمىذ ٌبادوا عن كنا فاوطلا

 كيدا[صوبل

 075 ميلا افف ريلحإ رع ئعو ا نع هنوكلاخ صح يارؤ سس
 ناكل زك لش | نكن ا نظ ١ ىب |بسحأتل ا اهو مس !نوروب مل

 0 ١ سلا

 دكشا نالبف ترغنيشلا لب ركلا نارطاتكرخالا لاق ورانا
 تنامرؤبو لماذ الح عا نس ناكىل !ايئساالا نم كك ة ظ

 2 |[فكاقو ىمرانالتف تلح لع فرهزلا رع يمتعح ىلإ نب نعم

 | رماها نبع ثيندح ةام لصاحو يضا نالبق تيمل ألا تضفاخ
 ٠ | ليك اذالاو يمراخبم عنلاو جذلا نجح ىلحلاابثس) ريعيرا نعل اوسناو
 ' | دنعرتي دح ةنئ قالا لبد د | ذإلا ئعلاىسلا اع ثير ده كو ىمرلا

 | انلح ثيدح هو قلحلا كلا له يطا نه ماو ىمزا ىعلاوكلا يواطلا
  ثيرحالو جدلا لّبك ص اذالا ةوعيل|وسلا قبس امو قلو ماى سعجائما ١

 09 ىمهوى قاوطلأ لبد ىسل ا نعل | ىسلا دوا د يلا: نع كرس نانماسا

 | قيصمتت اذ :ةضاخالا فا وطئ اط مشب مّوماا ناوط لبد ىس سوعل وو

 وصلا ده ترق دقو متفلا 2لات ئكرلا ئناوطمبا ناوطلا لو عسن اميلع
 || | ةفوزا مم ةمااب تلعادو منت مل اهنكام اد اواصتنخا اما ةذورلا اها مل
 2 عسا بلا لاف [يِلع و فنتملا بيت زرلا وص[ نم عروص بير شدكو

 ك0



 بيا

 جفاف لاك انيامركلا ملاك كرب ع عوررلجال نحال ا جرحال هلو ّد قلعت وا نمرل ' | رولاموولاق ىاؤى ديم :نلوصو المت اردالجب سرلكل اىنالا هده لجالل اق ١> لاند ناءننم نسر جرح سحاسل او ميدقت صر دام و
 أ أعم دي وغلا و محدالأ حتر نها وشد عرحالاو مما لاق كا رخاو زف اص دش نع روب يس امد جرحالو نعدا نملك جنح لاذ ىأ نع ئعمم مالل !ثوكب نا لّمكد
 ١ م رولا حير رجلا درت يولع وساع ملاوي هالو فكىو ل ا امنع دا نجر اعلا نب درج ببر دد دبع عسا دكارستلا ف نوزلامذدبد يعاب نط تائسيع داؤاالاب دكا ىرزلا برمتمشلا نع ْ ناسك نباومج لإ صاع يهرب بين نن نحلاذ ىنيامو ان بو يدحا تسر ىنل |يداجحنم نولنجشعلاث كلل مب ندو عئرنطالا مهن رباب فرائيلاننعسي نهال يزال امد دما دادجب لبن ني دما بع هزل وعنا ندحرا نبع نب موهلرإا ب دعس ثنا م |١ نبا ص وفلعي انربخا لاذ لضخ ند رجا ىد اسم خلاص نزيد نسال اصاب يعافج تل اذ لح اعملو يبس نيولعيإ لاورد ب مصالاةيامر 2 عقو قفلا ئمدوم و ربا ظضضاحلا لاق نك وسن عريع نا ىيس| نش دج اسعار اى رد ب الوانت دح 1 اا مو ملا نعسان ندا ياام نورث هوباو يدادجل مكس 2ع اىرالح او تيب دككل!ثيب دحلا | ذه 2و «ميرتتت مرح (ىعضاوملاضجلوا ١ بوجود وزادت ب (١0 يذلا 2ب نسا ادد نيادلات اهرنجاتلاو دقتلا لو رجال |عايلعلا عجادتم حاتم اوحي الذ تحاحلا تقوزنال زدنبيح مسو ,مطعرلاىل : يشل ايجاو ناكول د ليل دى حلاتسي ةبدفلا ب وجون الرظن هلق ىلإ قع و امون ةفل خاروف نس اماو ايسانوالصاجه ان كككذك وشو
 نيعب انا ىمهش الث ةيامر كيدىحلا اهله هنو عجب ا دنع هموو هداضيال 1 يس, و دو ىعع سف اذ لعرط ورمي رود (ليصرمد الوسدر تيار ظفاب اسم ملصوامت أر كس سر واسم اب نجح بزل نعم شيادر ةندسسإر سدخ ا نيعامرنجي ئرتحو تع د همم ناسك عنإت يا معب ان قيساموخعأ ع راع ثرحلاركددض مرا ىنع ماعلا باشك 25 ضل وب ياشلا هن عادولا بخ بابل
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 أ ىئتدمامو مسهيبا نيبام ميلا نوجا حيا يكد: نعورفنلا و ىدرشتلا مايا ٠ 0 و يرانا لعب هدد ةطحخلا عب ام بشل في ا اينالخ رايي اردد | وص ردد ١ ل ىسدر ادا متضرمل ا نصس نس ابرع اي جايا اتا م مرام تلد ان وزحا خي زملاب و يازلا وكس فرج انيعلا تشن ٠١" ناوززو نوي اداضلإ مدد افلا مدد ناو دع س3 بيطق اشدمحلاتناطقلا| رد سم اهبوجم دوز لاب قت دححل اق يني دماردد ١س. ع بن لع انث دخلا 1 اورد سابو 5 دهد همالئلا مخ | موب زيودرالا جم مابا ةدطخجلا ةيع جسم داي ىسيعوييرهزلاو حلاص ضعب نع مرح يي
 َه 4 ٠ ميل

 املاك نيكس عاريا :2لاق ءاخلا ةرؤص دجبعلا موب ةملحخ نوك نزاع نماو حاد! بحزم :هو يدار دييق اهلا ثدالكلا فا ء ناوطغخ وهو ار و فذرعالا ةولصاا دجد الو :محيرالا حسم انا اننا ب تبطخلا 3



 . مىب ةرحبد تن اعأهداب هجصم
هب فرع موو دا يد" عباس شالك لا نإههتيطنملاو تيكن ىلا

 هل اذ ا

 ١" (وماعللا هيلا ءحاح سنن ابو لافضل موب يدارلا دان رقتلا ل فاندام

اوطلاو ياهلاو جدلاو يعزل نمرجوبلا نكد لامعا |
 ثاب تىاطلا رنعايعاو ى

 "ما نم اكسا نم كين رش دال ا تاق عشم نم تسيل ةرروا لا ةبطلا
 لتنمو حلاو عشس صير شو ديكر ا ىلعالةماعاياصو اهضركك ياو 2 ْ

 جاو 2 لج دصقن مل ايزما انوضحض لا مىبب ىلعتي اريد ايشاهتي مراعرت ادحا

 ا هدللوم اك يطخا رم اسر بوارلانا نيني ت اد ارا اغلا بهار

 ٠١ | 3 ىهنكاب قاتخملا قملاف فرع موي دبطخح عوق فك ادق و طخ شافع

يناكس ابع بارزا كلا موج دوو كيسان 2: نما سالت
 | خم ام اجار كك

 فىاسلاو دوا د ىلا دنع ذاعمعببا نجل اديعىكددح وز موي طخ |

م ماسسو ميلعرم [ىلص ملا ل وسر نان لاذ
 اثعامس | سوتغف ىحم ن

 ماس انممهرلهن قذطف اناا نكو يم تنكو لود امم كوم

اق مارحىلب اىلاق ! ذهب كلب يافلاةمارخمود اونا
 تافاده ريش يافى 

داما انعاوريشمالاو دبى مويلا نيذع مارملا ببنى ماع رش
 0ديف ام 

 اع نقددركدامة مرح معراكذت لكيت ديرب يواضتلا لاقو لأجترا

عاد اهم اهل امد ناك لاق ثبح عرميرشد دارأ اماه بلع ونزل مسبو
 و

لخالاوا ليد م ذو نآسنالا م منتاموهو نيد أسدكب ضرع عج
 ساسفملا قا

 ٠ | حلا عضح ضعلا دب اهلا بحاص الركام يدخل اذ ةاكشملا شم هلا

ورؤلس 2ىا هسفن :: ناكاوس ناسشالا نم هدلاو
 ضوجلا حنوم ناك الي 

بخو لاحلا لهل بلا تالطا لاك سيفنلاضصرعل لا3 عملاق سضنلا
 1 0 كاك 

اق وا ريف ناماوس ءعسذلاىلا عيسف مذلاو ةديمحل فالح ل 8
 1 ل

 2 ا١نا دعاوولا ةروكسادكو

 دع عج همس عد



 ا -_- دلمل اربع يرن هن يدعتملا ل ميستنسيب الذ دو 0
 0 +! توافق وادب ليبلص معو نيك 50 هلذ اوامر ازعلال عك" ناك او مارحلا دليلا خب ككد لحد نم هكؤن نا ناملوعبنب مارجلا
 ايناورس ىنث رصاام ثذلب ىا نيترمتنعلب له ميلا تخاب له مهدلا كانف |ىسلالا مجولا | :ه نموليعاوسالا دازمسد عقيرجت ماليش ريلع تداعب تارم ثالث رلقاداتارس ف ىلا يا اهداعاف نيئماها غارت تكد بس ظ 4 لامذالا 0 عا طش نا ىخبسي لب د]هلا ثمرج] ريستسمب الذ

 ان ارسال ة بنين ب 0

 يمه يمرس ثعلب بيز نار اج تمعسالاةداني دامو نركساوا || نعلم اذا 0 لاق حإ جلا برنوشاانن دحلاة صبا 7 فثدرلا ل, ضهخاع تن صفحات دحلاّ بد يذم زرئلااذكم تفك 1 ر1ىلول امجاو ةوكو هرم يدم نيبام ثيدرحلادض ةاور3 لاق ورجل ظ هي كي تاج جن نا يارس رن ريوق لع اذبلاوا لاق مزج ار اوكي دجل ا رعجكدال هل زد نينبم رتغن اتسم لح فرضي حرب طجب ب اقر برعم راك اضاوجشس ضال كاتقلا اوا كتستف اضجد 3 1 و ارازك اكميا ار افكا ِ انكي دعب ورصتالو ا ىدي وعلا نييك عقخامم «ارنبا لاو ال/ىؤعمراصن عج تلاهتسا زو لويجدج ىذه ثوم و نوار دج هى دجااوعجتا ار اشلاهاشلا ا اببلف »لود نيبو تفل له سم را تاو ود 0 وترا

 3-9 3 5 يلع يحل هقباطمالو تافرج ا
 ئرط ا ع 0 ناأ

 امسح غ نابفسد ةنييبعامبا حاج نب ةرعفم ياءسان 0 ون ةمجام ام نساوىاسنلاو يزمزؤلاو : مداد هور ع

 ىلاخ نب املا دب هضشنو ناقلاوك د عض ادت دحلاو يرؤعلا ثمع | نيلكما دبع حل اذ نعل يرزسملا دمك نإ هدلا دبا ات رحلاسعانب ارد 00 ندحصللاو ميواهرغالو تاذ هرعلكي ملف 2 0 ا
 غم جاد

 بلك نس ثدر

 أو



 "اولا ل خو نجلا ادبعد الما عك يبا نب نمحل ادبع نم يسن للضعف ا نمل 1 ع راو 71717177771 171077 0

 | تبطئ احلارلاى امو ريحا ى!نحرلا ديع نس هيج كه ورركذملا لجل ناكو

 اذص مو يادور كا لاق قش ادعم يارعلا موب راسو ميمللعرم ىلص
 يدب نوب مدّهتلا نعررو بدالا تاعارم يذاع ا را وسمو س١ انك

 ملعردد ايض لىسيو ردا
 ةراشاءدحئبطلالا5روسا' غنربمس تسب نان : قح مالسلا ملم تكلس

 نيللي بومالا نيدوغت ىلا

 وتلا 2ئؤ قفرمالا يلا ا ونوه | ىدكس مهنا ريكي ثيب دح تو هوباجحا ىيغنا

00000 
 قرر

 ماقد نحيربلاداررمسارن اواع عمرلابوجو زعلا مود موبلاباىاى سل
 !انلق اناهريزس يارمالسلا باع لاق علب انف ضلاازم ديلا مب

 ادد سبل امالسلا ميلع لاف رى بةميمسيس ادنظ واخ تاسفماعأ

 لاك تقولادرديوبايفاورونو ردلاو الواجرولا دنع ىذك وهل ه ردو

هؤ رهلأو دوه رثدكتل او نسبلا اخ ذلو لاقف نماذلا طتسان ةجلاود |
 صب 

 يكل اباذه نيل يا لاق ىلب اتلذ' ىيبطر تح بصتلا اب طيح يد: سبا ل اقل وصاو/ ظ
 ةعسبلا لا ةررمسا رقد مسيسر ١اتنط حدو ماع'لىسرورساانلق

 لكفس ساو اربتغصروه يذلا مارجا كلت و ةدلملا ثش اسم املا نإ اد

ئفن طّصسو اهساراصو يبوصولا ئعم رمل بها ناجل
 تامر مارا خ

 | هايلملارباسوع حقت ىهد ةدلبل ابوه يذلارو افزاجلاو راسع ا رزع
ارض وفتل مسالا !نهد ىمش نا :بكسكا كلل ةعماجلا ةرلل

 باس 

 اسنان ايوسمرب اند, تهل ايرتيمسشن غةبعلكا فرك ايرسادج ين ايس
/6 6 



 : اؤرد ىاررومسولأ م اهلا حيمج وامن ةام دنع كاوا سلجم ١ ذهزماحلا اهلا غلسإل مب لا نمي عم ةبجوا امكديند ايف ادريتس] امالسلا بلع ل اق تغلب ارهاق ثلب لحالا مدمعلا دبلانهراذو ماعلا بان ازه قبس اير اسعاب رتمالع اوهام اناذ نكنبيحو باراط عرشللا مرتو 0 : داعوهذ ا ىرسوفن واتسب ايري نال اهينريرشس عصا هني لاوسلا| روث دنيا و رب ةيشدملا هود نوكي ازمادرشسك انيلاو مزيكا اد اويخم ْ دليل اىرهشملاب درموبلاب تم 22 : 00 أ 00
 يكد يع لقتل و لرقكددزلإب دب هعامحو موتسارد : لاني سكع لل الو نبرشنكالل اذ ال ام دل يلهنملا هانعمرسبلو ريننعم و علس رو وىهيتن ليي تال ةعوضوم بر نالل الأ ل نود نا مدقت نم نسي م راحلا مهلا نم هوب نس نامزلار نا ٍ نتحرك بلبرملا لاقى م ا تعاشلاو تي انك يلم معلا لد بحجب مضر يدؤلا لاق ئمرورس مماس نم يمالكؤومل مهفاو ظفحا ىنوا , ابو ملك غلب ل وعلم متنا ةددششا ماللا متعب غل ملبس برش افلا لدي ىاولاب
 2 مزاقملا هع 0 هود و
 ' 7-5 اتقي 0

 ده

4 
0 0

 رشم اوكا“ اىجختالوأ 
 | لانها يقرعرو مار سرس !مالسلا هبلعل ا ارو سرر سااولأت اذه | ب تور لشد لاتلا سدد عرحت رج مصب هل ني ناي دف | وسامح ناار 0 اناكدوتل ا نلمحلاو يا عفرب ١ موتك تشرذلا امى جاهم يا ىمت اد اا وتد السا لونا ىاكالاق اى فعردن ير ديدي دس جك نع ردا بع غرب كلن موب نوح رب | نع دين نب نمرخاس ماع نيد نب بن ادن دحلاو ىرزعلا تملا نك نانت حلات مي دتفلاو لكلا دب ديور يريغتلا كائن مدل ءاشدنا 0 ايو 0 ءلاو 0 ب ير را لهو نكران مع نب دبجحو تركاخإ عويأ ادبعوانزموس





 بوب اهوسبع نعيوسوم غب مارب قبرع نمي عناهسالا نسعراتفلو هلعبامىاع | 1 1

 لاقميو سابعلا مب قس باب ون تبددحلا ذه نلوملا جرحا دوورتباتسس لجائم أ
 يرزعلا ب يملا دبع يروج وإ انرمخا لا يضبلاخإس رج ارك يد حانت دح لاق ةققونلا 5 نمل يل دشتو وعملا ءالا تفب فحم شاملا جال اوس ناوي انن د

 امركم ضر باطخملا ب ع ىبا ئه عفان نع ىرولارس ديبع داضالانكضالاقأ ٠ ١
 ءظنلو هدعبامىلع,ب ملاحإواضيب ا ءيلعصتق !!نكنداطسوربلع ساو صونبلا تأ
 ثيسب نا تلطملا دبع سب سس ادعلل ن ذا نك اسربلار كم نب دو رع هردنسسم دمحا دنع

عرعب نمو بروثل'للذ ابلكلا ماياددا
 'ٍ «ىبلاب تامزلان

 رواج حل اقودارهالارغضالاو تالا رنإكالا نا عبار كبحلا ئيص مىدولدملا

 تل هودرم نبا هاور سام اب رنعمس ؛ نمر نيد صلال هبا عج رسالا ماك

 ركسو ميلعرمب !ىبصردد !لوسر لا ظنلب غريس نعى بسلا دب اور نم همسفن

 دير طيزتنسا وو س اناإبرنعردداىنور قيدصلارككىدا ج مويزرنك41لا موي
 سيكل لإ مون سانملا ىلا مل وسير رددا نم ثاذاو لاقت هئنّوو نم جلا دبع نبا 5

 سخن ا منور بكالا خا مدجن اغا ا ممدج زي دصحإ م ابك( د ةربره يلا ةادانم نمو
 سبخ توقو راج دررتسا مثلا لوعي ماسو ديل عددا ص عش وا لعبحي  قئطت
 لد قاطعل اني سانما عدو ف ركك/سعنباو تقولاور د يوبالد ع دودقفطلا|

 لامزحا عاج ا لو كحا دغفو !نه دج لق ندب الثا ماع مالسملا ميلع مل الهواو
 قيرذنسلا مأيا طسبو 0 ردلا صن ءاجإ حا ميل تل زن ارز الك د: برسسو كد

 مجاور صعلاب فقوف اهيلع بكر ل تلجرد ىوصّملا متل هارنماذ عادولا دبا فرع
 جاهد مباصدلايا اول اقف نعنص ردو دنس ئمسلاهاور تبدا بلا سانيا 1

 عادولا مسنالاو ليجرلادنع عيل ىتلا عاصلاةئلاّمو ىاولا تن عاد ولا هبه |:
 ١ دا وع هيب ىهو نينصف املس امن ض اسما نيل خكو ضو سوماتلا تلات وفلان

 دم _ دع ضار وؤسوريوكرتب يا لذذ اذا هيلا سصيّىلا دعرلاب كرافت واس
 ىذعر) نمر يكسو ا اهم بعدا سدارعلا نباقسف دراقسلا بادصا تسبب لص تيىنتلاب|
 ةيقلفلا اعلا بل بصس فم ايل هيتاعلاو ثيباطحلا ل غشموا نم نه

 هددا قص ودبلا صخر لاذ |مراعرملا ل عرمش نسا نع باطلا نيرمع نبا لوم علدان | ظ نع يراريعزهلا تبث نع دوك ايادررلا سنوي اب ىسبعل كي نسسح- لاق وكلا لمد نادملا هالومىجتلا ىشبزرلا دابعي لا نب اب نورعملا دن مع ياس بغصتب
 ملعمتق اد نو ذح لوصفم اذ ديب اقسلا ل هال كب م يلا ل ةنئديمبلا ونجبا لييبلع

 قممايا ةكمي ثيمج ناس ابعلا صخر لمس ورمل ع ردن ىاصرملا لوسر ناروكذملا
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 لاو واولاب ىند دحو تّوولا يلو انش دح لاق بو د اقسلالجا نم ميل ايل ئكمب
 بف انث دح لاذ وكلا نار سرلا ميما جْفو نوملا مطب ميت نينردلا دبعابب ديت
 ىاعرر_ ثنا ع عض ان د ا فالاب قد نحز اق يرعل اردد د بعث كح كاي دن انبع
 42:17 تيببل سو ءيلح د لص يبلان ذ انيس امتعنل اور نسارحلا نا |مهشعردلا
 هر مالسلا,ميلع نذاف مارحلا ىويسملاب نورتملا هشي اقاس لج ا وص .ىم
 ماشا شد اح ماسلا ياريت نب ناد بع نررح عبات يادوعب ات ثيبملا
 : تيبهس عربا مهجر حا اه توكسلا دوعسم ىل سل اخ ب ثرقعو ماسم جزا ايد ىلا
 هجنزح امم ضايع نب نسا ميما نوكسو ءرعم ا داضلا يفي قزمكوزأو منع دنسم »ل

 | هيد ثاخ موب

 ا

 داو



 بيات نم راجل اراهظتسا عت ئكنلاو فلا دن لاذ جاحلا ةياتس بايب هيفلوملا
 ' [لصو ون اطّملا نيحس نىبجبدي اير زن عذو كش قرط ثالث نمل هد ارب ا دع
 لاير عسا ئعامأ رولعاالو لاق عفان نعردلا دس بع ئعىج نعدمح ا هبجا دّعذ
 نيرتسبرب لو نطتفرادلاو ترو ع نب يسوم كش رغد اضب ملص ىف ىابعامسالا
 '؛ طن اهلا اًورملا ذيع نع كرابم ا نب امل سيراوردلا دهب نع ملك ج اذ نبددكو
 "| ناطقلاو جتديامر ليادب ,لصو 2 كس ن (كأبعررملا دسيبع نا صاظلاو جنبا
 ثددمحلاةروهتنا ةعابلاّدب امر ليابب د صوب مزج وجا شكةن ن اكد اكو
 صنحر مينو يلعرمل |ىيصرن ال مع قام شتا مايا ىلابل ثيدملا بوجو علا د
 معابر شل (نل عرعل ىحياللا |ىلعل دذ هشاقتس لجالث يبم اك 2 سابحلل
 وكزملا ةلعلا دحر ملا ذاو ةرركت مائل علا عقد ثز الأن او ةبعزعاهلب اًومناىتتف
 أ «لبانحلا نم ب لاو يح أشملا بهذم اذهو نذالا لص مل اهانعمزلاموا

 انكي تيبب (قل حول الجلل ا خعم تببم دارلاو نبي ىلا او يكب اعرلا بحاص
 | قساكد فل درب كاثكا يصد ءعاسب ننسكا او ليللا مت عم نبيع لا ثنججال
 يضووصنلاب اررتقو ل خيب كسانملا ةرقيذ امرصوصخب أهم عثر ىن اشلا يضم نال
 اق دحا نع تياررو ىف امل لود هنو اررا حالى يختل اب جوس :ةقشبم عررثك
 هنىضاتلاوذاثينرالا دنوسوميبإ نبارب عطّقَو ثبهزيم ا س جبع دلاوضو يوادرملا
 درس زلا ءيونحلا بهن موهو دبا دهلا 2:باطنملاو لاو لوصفلا 2:ليقع نب اوؤالثلا
 | دكت ملا بوجرو مديد سابولل السلا ميِد ع صخر ال ايجاد ن اكرلذناب اول دكسس او
 | تطل دزم تيسر كوز هن عرب ظنك ريفداشملا دنع كرب بد# نالخ ا نضاوع فرم
 رماعطلا نم نادم نبةلرلل و دم بحجج ىنمىلابل نم ةدحاولا ليلا ثيدم كجزن شو
 ىمارعلا لا نما اًياوس دي اهسلالمادنعمدلاو دول رم هلل عم ثالغلا كر ثنو
 أير رح در اّدسلا تءاكولو هدعبوا بوزعلالّدد | هج اوس اولطم مهجرنع(وم ما
 |٠ ديف عنلاهيصملا» تامرلادنلأق يزربا نع عنك ل تنو يوغبلا نعت الل قند يدونلا
 مالكب وس وم وبرشلياو جو ىتهاشرلا صد نعاوجر نعوم او يواذل بحاص لكن
 ىفاشلا باع صدام ىتبكرلا لاق اكيووملا, ند امو وو عرذالاركة مذ إرلا
 فاق نك ذم ا بحاصم شو ا ريلعت ى دل سابعلا صاصتخادمحا نع فورم او حافلا #ل ان ىلا مسا أشم نا ايبرد ايام اهو ىا ىسغنواع فياخلا ف احلانم
 | ىف مانا مو,يلعذ ليثلا فض لو ةاعرو 5 اهسير نع ءؤل هزم نم عدن اد عاتنتلا
 اهب تيببلا امّهسب اذكوردوهل | ءاضتتمووهتنارفصدنهواواليلا هيلا اصن
 ماسو ميلعس اىلصرللال بروردلا ل” [ يشم اوجرخ تاىم لاو ارب اسكياعرلا ىعيسصرلاو
 ىسيدو ميم نسحلافو فذمزرلا هاير ثييبملا اوكعرتب ناذب الا ةاعرزر صخر
 مثم بوزعلا لبد ارتب ابنا ل دنس ئمازد اداب ىورذل الند اهجخي مه ناد تؤلم
 لصا قو بورعل لبو ىدزملا ديدب مهامتاو ةداعلا الخلع نئبنببح اهنم جرخي.:

 ينو ءزداذملا ّرياتسل ال مهاب قحلاو يعرل ا قالخيليزللاب مرلع نال اضي اب اقسيملا
 ناب لراجتن [وتشسا نما: كو ضيبرم مناضوا باكرا طبر ما تبوهوا لاموا
 | كائنشال هزل دزم تديبم نعاررب دولاب تشم اول تل يل زرع نمىهتن ا
 | > انقل يللا فصن دعن :ضاخالل نوطيل تكلموا رؤ رع ص ضاا نما :كو مهالاب
 | |[ث دشن ا اهيلايل نت تيب امزلدو ئرككاملا لاق د فرقولاب ملاغششس ال ثربملا
 3 كام ءرع !نبرع نداداح وسحب املا نبا عر يجج نبا لاو ئتليلإ ىشملاو



 دف سملا عربا دعو |ترعاذ ةربوز اق ىليعا مسالا مقيرط ىمورذع هزم: | ٠١

 تمي ناإلا يل جوفس الف تلي 2 اهشض تام ى مقا مغد درا نم ذك داب ماقانم
 مدل ارزع طّقسيبرمد هرنبعو ا ضرم نمر ذعرل نامتولو مىلا +سمرنلاو لم اهنيزبل
 ةثوردملا ىفام قالخ بييبحنباو مكحلا دبع نبا نع هاك حامو ىجابل ا هامثح

 مجييهنت ىف لب ادحلا نم ىوااللا كاقو تلين جدع ربعل تاد اذا مدلارموزل_رورشماو |
 ماىطلا سدمىهوروثس ىاحئامررو عتفملاجرتس 9لاقو مد ئلبل اتسم كتدنإو
 هلاك رذل درب تيبل اىالخ ا هدوم اكس تسيارزال تاياورلايدحاىهو لاق

 سس بار مد بحبالرنا ةياورا فلدخن الل اق و سو ضاقلا |
 ىئمول :رضعلاةربحو طسوولاو ىلوالا قرا هم الئ ىهد انهتداراوهو كسانمئا| ٠ رج ةدحاووةاصحلاو ةردش ل ارانلالّصالا ءئىهو ةجاش دحادر اجلا يمر تقو |
 ْى مضت ا اما ص ماقلا كارلا لانو سيئماقلا كلا راجلاب |

 هبكوىمحلا عامجاوهو هرواجام مساب ةرج مضوملاىمس ااو ةاصحلل مسا ترو

 ناتدامو عارذ فلااهبلا يبككارب 0 برزوا ىيبحلا دصسمو.ىل ايا هنميلدالو
 عارذ نائدام رطسولا قرجلاىإلا ايبمو عارز سد سو اعارد نوسحو دعدراو عارذ

 انكذإل عرذا تنام و عار ايام دلعلا رجلا ىطسولانماعاردل نوعد+سوؤسمخو

 ىنبلا يمر ملسمرلصو امص كاصنال ارهنا دبع نباوهن أبح لاو ديدحلا عارؤب
 فورصمرالا ىلع نب ىنتلاد صحم ارجو رج علا عرجملا )سو ريلعمل اغيرس ص |

 هتلر ل ومد عادلا ون 5سيكتتلاوا فرك! دق ف اوس هصبلاةالابهنموهدأ ٠>
 ةوحلاو ىدلاسوماتلاؤ2لاذو هدونترمل موب ىضب ندرااذإ جذو يض
 اًضلاوءاضالد اكدر غصب وكر و ءقيرت عضلاو راهم عافثرا تيبشعك ةبعذلاو
 |حضاوأكط ةركض لست اوس متسل صقل او مكلاب وراهم !فاصخن ١ برش اذا ىملإب
 دانساب دوادولا بورا لا نايل قصب غلا موب قمرا تقو لخيدو ىهتناراص
 ضاع وبر حاملا ىلا تقو ىقسيو تنصاخا دريل التو تمرر علا ئللرل ئيلاسسد مها لسرا سو ر,رك عره اج صرن اين عرمد اصر ة يبا عزع م سم اطيز سو اع عبد

 باححالا نع عومجلا :ًايورمرظ تو بعل بولا فا هتذو دشيعو ل اوزلا ده: قيرشتلا ماياراهلا كد ديه مالسهأ يلع شنو |
 | نم لصمعلا ركوب ان ندح لاذ دلاسلابو لاف دافاعرم دقت لى الو |

 ْ 9 ا وا دع سد (نئدحلاق سكد
 ىلسم ا نجا ا دبع نب تداحوتفملا؛ارلاد ةدحوملاو ىاولاب غر رنع مادك نباارف

 باطنملا# ع تأ ثلاس ثل اق مالاهدجل ئلممملانيسلا نوكسسو ميلاهحب
 كماماىمراذال اورغلا موجع نررشسلا مايا را !ىضد لم |مراع ردلا ىضر
 نع رزريبع نلادإ و لصو عزرهلاو لصولل هنكأس اهب ممراف حاجلارما دب
 سعوا ىلا مجرخا ىمرلا ى١ ام خا نا ثدارامل تلقف دانس الا !ذمه+رعسسد

 اان تقولا فاز يانامزالوهد نيحلا نم جعفعت تروي نيف انكللاق
 ا تت دما

 رىسيب ملل ل كيسملاريلعداعا الذ ىرصرنمرل لص جينثربمالا ىلاخي نا ةربدولع
 تاطرتشيدو ملسو ,ىلعردد ىإ صوئنبلا نمر ونزدولعغب اذ اما ىلعاذ ناّكلا
 ١قرج مد طعسمولا مكد يلو الا عرج ابا دبي
 ًاتمىعاو نذخح مالسهلا ميل عمل وف ئم



 1 لدا ماَعلبف هثلاشلاب الد ىفدالا مان لم ةباشلا ىمرب شوبالك عسلاةايكأ
 كلاب مثل ىطسولإب مند فعلا جرجا ددولذ بْيرتلا طومسب دام ا | اذو
 جالا مناث ابررضعل بوكت الذ اررسفجج ةبرد ةريحلك ث ال_زاج ىلا دسم لت
 5 افرق مد همزل اىييسولو قدرششلا مابا ىثرورغا معن كزناذا د ىزنا
 قير ع كب اب دو اد ىبا ه بج: > او نى وك مهلك ب دحن ا نه
 بيت فعل فس ١ نم ةرجحل ا غر جورغلا موهننهعلار اج يا داولا نطس نمرايلا
 ىرصبلا ينيعلا ةثلشملاب سيشل نب دهن اني دم ل اف نسلاب و ءلم يارب اسلا
 يورو ش> نبدا هنو ىو دص تاحوبالاقو هوشلاب ئكرمل وعم هنيئا لاق
 ل اذ ايريدع علو نكرر يسغتل او عوبسإاو ملعلا 2: ثيدداحا :ث الم كاهضعلا منع
 دبعنع و كار هاربا نع نارن مب نامإسس شغالا ىع يروّسلا تايفس( نينا
 رذعبل !ئصروووسم نرب| ىا ملا كك ئبع مرات خا ابيرب نب ريما
 ن وكب ى زد نعافرعو هراسب نع كم نول فداولا نطب نم معلا رج
 فد اولا نطبشسا رو علا ةرحس ا دسع ناال. يدمتلاظفلو رملا ةودسم
 ايزومر اش ان انا ذ ىغسم نب ردنا دبع تركوه | هدد !ددئمغادااي ثلقذ
 ازعرهالارلا الي ئلاو بوعسم 4 م ايرقون سلا موب ةرّجعلا ةرجما
 ميسم | ماتم ميم مانا رلعرمل |ص مرقبلا غيوس ءبلع تل زنا يذلا ماقم
 ٍ اس ا 0 0
 ندوب ىاعتد اهاصوصخ اينو روكذم كسادملا مخعم نال لاحلا ارتاجسانمل قبلا
 موماعلا باب عصوهو تادو دعم ماياول ملا اوركذو يلا كيرلا لوثى هو ىمزلا

 | اهماكحا دنع نُحاو ىلس امملا بوما ميلع تلات ا نمىمد انه نملاق دن اكذ

 يرولا حز اخ نرد دم علاقى اهقوف نم رجلا دمر مم عاش الاب قحاد بد اوهو
 ىهو وحش هند شالا ىعمر ىثلا نايفتس أح ةدنمننأ لصرام
 دروسا نعروكذملا تيب دخلا [ نست ىشحتالا ان دمج عال لصاو عطل اجلا
 تكد! زه ةاقرو شنيعالا نمرل يرىثلا نابؤس عامشا هج ركذ ةديافؤ
 هداخ نعل جلا تامر هيفاو كم اهابهسو يرصبو روجشسالا توك وكم هلك
 مقاراو شعل نصل نع ميج يدب يبل اعل نم هشنالك ديكو عضارلا
 تالثلزن الا يقر تدع _- م _بتباب فلولا هج خأو نتا دبعو
 ةريلعزدلا ىلبصوبلا نع اهراعردلا ىجير عنب عيسسلا ياورد تايبصح عبس
 اهنرتلاومز ذا تحاب ةرالوصوم ىلإ نردد اشد نااييرق كالا هش دح دن ماسبو

 زيتخلا نوكسو ةيقونلا ١ انثملا كفو ئيولا مطب ةنيبعنب ا نيكل مكحلا
 مهر لامع كبس ثبإ نمترل ادب. ع نع وعفا عشار نع ةدحوم اهتفو
 يورك رج ألا ى دنا هما هع ا_وضر روع سم زب نهدنإع نع روكخملا
 يعرو غلا + ٍفكساو هس نع و هر اسيب ىع ثيببلا لجح ولا رح
 ا كياطعل اف الخ ىوبرجلال وف ( دو تسب يجالو ةاضح ا نم عيسس عملا

 | كاما دعس نع اسلا كبد دحل دمحا لاق بو تسلإب ده اجو نسخ لبحا
 ” ق عبسن تيمرلوتداننصعبو ملسو للعرلا ]سهوتلا عم تأ ءاثعجر لاق |

 ف اكنلاو دواد ثير دحف نضع لع ممصعب تعب "لذ ثسس ثيصر لود

 يردا ام لاقرابنامما نمش نعرس ابع نبا تلانسل اق كد ب ئءاضب ١

 أهامر ْ



 | تييدح نأب بيجآو عبسسو أ تسب كسو يلعرس لصرل ل وسرا هاب
 كلا كطسو كامل اواعوزو سابع عا كى دحو لدي سبل ديهس

 علا ميدو ةاصح نيوعجبس هىيجىمرلامحو مزاج امزح هذ حدقب '
 بون ناو عييسب خرج لكل ترو دعو يدحا قبر ششلا مابا كمين لكل و عبس |

 ةأ اصحاوشعو يدحاوهو ثلاثإا موماومر طقس بوو اله ئباشل مونلا |

 بهزمارهورل لصا الفا ررنف ذ نمرس ادلارلىفب امواررجطيف ثادلو ميلع مدالو أ ٠
 ةغسبد عجل كيد نوكس ايا مدع كور نككدحا باعد ميل عو ةيبرالا تعال

 اورشوأا دع نيمردو | مويئمر كرد | ذاو ترس نر جك مريذ نؤسخ ضيا مدعو |
 هلي ئبادالاوا فاعل اف ثلاشل ادا ىباثلا لوالا كرا ديف مايالا ان ةمركرادت

 ٍفدالا ا عورل بورصملا ثئولا هيرو اجن اضف لوك ثوادا تكد' ثوابو ثئاثملا

 : ماي ل تلجو هولصللرابكخالا تتركرابّتخاثّدد بوزرصك !ثقولا وكم

 يلب بي شريلا بجيو لاوزلا اع كرادسل اىسر ميدّقذ ضعت دحاولا تقولا

 هموام ربيعي ّيرلا بجبال اضل اعو لاوزلا بن كرا لسن اموب قمر ئبو
 م | وصلاوراهنملا :د ابعىمرانالر_ئحالل هود تق اتي الا ضّملا نالل ناب كادتلا
 نسعرزصلا جملا ز)ىكحو عوج او دضربرلا ع هع ق حرشملا جراي !رلارلك رك

 ريدؤشب مللاوزلا لو امذال عملا برصد !لاوزل لبق كرانشلا ه:تيبرحواضتملا | '
 لاوزلال جد اهفش | دا انا ىبح ن اواليل كرا دملا :ىجو لاق اداالد اضقىفد
 تبل اءاد الا,تكرل !نيبقل ناذ عنملان عطملا مجولاو مامالالاف ثالخل المل! و
 قنة مدررلءف كريما كر ادب مل ناو تبجي لوو ثنو ك|ر ملا جم مدالو

 يهد لربولو دلحار لا ىشدد اعأ هيه يصرلا نالثل اذلاو نيمىبلا كا ذكو موب
 فد عج اومسل تاروس ةثدالك قاح, بجو عمد مىزل تايصح ثالثد
 د يبيرم غرز ك2اقو مدلاصيعبس سيعل ل 1 نكي اصح ازذط نموا

 دمطم.|ب ماسو ميلعربد ىلص غرقبلا ةروسر يلع تلزلا ىدل اضمن:
 هر اسي نع مالا تديلا لمحو تقول اينالو افنإب لحن تدضعل عريعر ند
 ءراغم يتعب اانفدحل اق حابجلان, ةيجسغم نق دحل اق بنسشألاو
 قدررووسم نبآ مم جرز | منا ديب نب عنجرسلا دبعل اخ نع ىلا يهارا
 تن دككاما ةيينعلا ةرجيربكلاو رجلا معرب م 0
 ءاقمانهلاق غرزه عمو هزاسبب نعم ازملا تيدسلا قعحو تقولا ىبالد

 بريائاانهو لسو دعس بص وبلاىا غرتملا ةروسءيلع تنزل يذلا |[
 سيفعل ةرج تاتما:ددو ىو نمد قدرمشتلا مايايسد امارعلا مود يعل غن
 اهردعن ف ىد, الارض لارمومب رصاص ؛ اس يدر اب نابرخالا نئبرملا ىلع
 | ىمزنم هاربر تيبح مبا عاوققلا كدواب | ىكس ا (رزلعنبلا نمو يضىمدوو
 |اوسارموا اررهوذ نموا هراسبب وا رز بجي نع ارا عبح و ار ل قدس و !وسبز ابحر يض
 مترتسلا ةروعس لاَدِب نازنإ وج ثب دحونو اضذالا ؛:فالتخالاو ارطسمدو
 ئعل تلا ضع نعئكح امالاايلعلا اكل نووضو ىكد'اىقعد نارعلا ةروسو

 | ده _مههحعب ابان كاهندر كدي قلا ةروسلا لاب نا سني هنأذ نكد ه!ركم
 هل اق ءاصحاكعم سنع ورغا مىيزن ةشم الخلا تارا ومر اذا عاجبك ةيرشلاب

 اسوأ يل عودا! ضونبلا نع | مرعردلا كج اننا | سمج زعم ركل يا( |
 ف اوه د دسم انى مح ل13 ىنستلابو نئرجلا يهراذا باب 2 قابس امك
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 لسهسو ئرث انلاى هر دوعن ذكور ع رب العش ص يهسبلا هاير امكيلدالا 5
 مامر ودذإ_ىلا لّيعتسسمزبوكل اح يداولا نلبد نمءبلا ل يي ضدالا نم لهسلادص قي البرسا عراضم ارب ارسكو ئءلمملا ناسلا نوكسو ملوا مكب

 | فيا عسم نجما ةديز فلا يااهرسكو لادلا مذج ايي ىلا رجلا يعرب ناك
 نولسو قمل سكب شاو حبسا نم ةاصح] كرت (وا غربتي تايرصح عيسب |

 لهسلاىلا ل رنب لهسب قحار رع مدغكب مد ةاصحزكب مع ياةشلثملا
 .اصنل ابركوظينث مي يمرب يذل حلا نمرباطشل ا بديصجب ال تحب يداول ا نطب نم

 ىعنيبلا ةامر ةرربلا ةروسترىقداوعيب ى امام دا د البوط ماو لال نبا
 قسولا لإ هني مش ميلا ديدي عابد دجراوج عوشتخو مق وضح عم
 بالو ل |قس ترحل ىشيعو يتورعملا كيلا سكت ل اهتسلا تاذ ًاهنع نخيابمشم
 | تباسلا نوكسو نرحل ١ ةادئملا عفن لهتسسف ةدحومللا5 د ابزب تاب تتولا
 تمليس ىلا لرنخب يأ اللا فيم قارنا دكو ةجوتفم:يقوو ة كيمو تلمملا



 اهرنعف قب الو ىب داولا نطب نم رّمعل اهنع ول ا عرجلا كلاي متم سعب تاهثع |
 لىقيف اهيمر وع ين ملول اعا,رمزج فشل الوارد يبالواذلا عفرياعدلل| :

٠. 

 تساوت يتحلا مطب ل هسيقركاسع ننادررد يبالو نرالا لمد اكييداولا ناب |

 زيارر هن هةمهعلا تاد عجم رشم البوط سابو موقدو ةدراتعد 2 مي نب عف بو | ىعيب متن تورلاورذ يموبالراوغيبو يلوالا و. فقو.امكالبوط ًامايق موقت

 م ذيلالواغلاب مىّمِبف ىهرلا,يريصنبالن اهم ءةلبقلا صتسسزيوكل اهيموقبو يقود

 مداؤزص ىلا تار دكه افلا لسد ىاولإب لوقبو تقولازررد'يوزالفو عسانا
 أعيرلا ن/ديلا عفر بدع رئت غعحأب ىكذ اس ءيجما لعفب لاسو ءيلع
 عرفلا هن يذل او ىنبزحلا يحسم نم دئيهرقلا | هرسسكو لالا مضب اين دلا نير ملا دنع
 دنسسلااب و رئبقعلا ةرخئجبو اهيدملت لاى صسنول اىالا سيل أيب دلا عرج دنع راصاو
 ىبخا دلردالاب نت دحل اؤ سيو( يا نم هلا ديع نب ليعام ساني دخلا
 قناع ليإلا ده نب نب نست ى ب ىعل الد نب ت |يلس ىعردلا دبع ب ديلا بع

 باطخلا ودرع نبى هلسع (ىرفاس وعي رخزلا مسسم ىب نوعي ارربتس ب
 تايصح ميس ايندلا رحل ومرب ن اكان دعردلا مرر اوب مددا ديكابإ ثنا
 ةشلشملا نوكسيو ةزمرلاسكباونم اصح كورن العراب غد ثتنذولا كالو سكب

 دعب اررلاسكوايلمضب يمر قح لهسيف خرجا معمم دهش غ ارجع ١
 افيرااليذلا ييطصملا ناوم اوهو ضردالا نم لسرسلا لزئب نيسنلا نوكس
 ريفر وصح عم وعد بش الدوط اماييف ءل_ٍقلا لق تسم زر وكل اح موقيش زو
 ىسومى با لاذ نريحلاىولا 2 رد دب عارنو عرقرلا ةروس سدتد محراوج عوشنحو
 تبار حمي دب حفر مشل ماسو ميلعررل ايؤصيونلا اع دكر اغلا دنع[ ىروثسالا

 هيدب سو ميلعردلاىلص عفر ع نبا كيب دح سادضدا هيذعو مرطب ضايب
 همد اى صونبلا نركك مل ىش ا ثيب دح عن نوككى ل اخ عتصام ككرل الربا ب امملال اذ

 نيدورنمب عدو مياصد كيب دح وهو |ةرستسالا كالا هب دب حري مل سو,يلع
 نا ديل !سصب نأىلا ةخلابملار اما عسعنلاخج اة سنس الا كن عصرلا نا قجسنام
 اىرنماك وز تدب ربا لكك ذل عر كود و ئيباتم او نجملا اعدلا توالشم مجول ار ذح ع
 ف ًاهينم ابا قسثس الا هزضاسبل اكبر نوكي نأب مجلد مبطباضايب يرنوح
 لاكف را يمر دعب أعدلا ننع نيندببلا عذر كزن نم لكام بع يروراماماو ثبع

 ثم اكول منرلا ناب سينما هربا حسبة ذو ,ب د ث ىثس زئار لزم ا نب او ممالك انبا
 ا راعاوهو معا للاب ىإلا ناب بببجاو إب نم ا لها نعتحامذزب ان كمسس انه

 ١ ل ها نم ةوجسلا ارنا ىح ارم اس هش اون امز. ب اىصلا سرب سملاز ها
 | نم ك؛وحزو نبال او ماشلار مب رملا ماع باوشس نبا سمو !راومزب دما
 ْ ايعاراعدا|داو بيبح نب !لاك نا/رةاعدلا 2 مي تب عفر طءوركس ادم ين ليبكل املا

 | ضرالاىلب ام [بريوطب لعل ابهار اعد اذاو ءاهسمل اىلا امرتوطد لمح مب نب طسب
 لهشسين لاوقسلا تاز'نخادد كنك ط سولا قرا مرب مشد اعد لكون كدا
 دنع ميدي عفربداو مررت البوطام ابق ةلبقلا و فتسم .نىكل اح مىقدو
 ا اه نع فق الو ي داولا نطب سديقعلا تاد رج |يمرب غب ماعد
 أ هدداىلص ىنلا تباممد' يب الوردلال وسر تير |نكه سعئبا يال ىفن
 كول اسلا بابل باور 2: تناثل !لوفعم أس يمص ن دج لى جب ماو هيب

  ىطسولاواكيولا يترملا نعال هحع ك1 طسدع عتاب

 م مص ميس



 نآمع انت دج هنل اواىئذملا ننإوا نكسلا ندا ولات امر اشب ناده ليك
 نعوبع اسال أ لص وامت ييرصبل | يديعل !ىسراذ نب ميملا ذو نيعلا مضبسع نا |
 دب نب نب ىسوو ا ربخا لاو رع نب ن [ٌمعنع مرو نملا نب !نع ةديجان نبا
 ياذا اك لس و هيل عددا صردد ١ لويسير نارام نب دم كميل | نع ىلب ال
 ارم اصح ىمر اهرب تابصح عبس |همرت مرسم تلا والا رمل
 اعد اررنكلاح تلقا لشن د وكل اح ىفقىد ايم اه مالسسل اميباع مدقدردتم
 ىلإ او ةهسلا د اناعدلل ىقولا بطي مالسهلا ماع ناكداوعدب دبوكلاح هدد
 اتوتسولاىدد ةِشاثلا ةرمجا لاي غد قروسردو عيعع داثساب بيتس
 راسيلا ت اذ ىل حالا ثيامراسيلا كادر دجدربّ تارمتم ناصح عسب
 ”لبقلا ]بسم ر يوكل احمل ءاعترا النضرالا نمل مسسلا 2 ىف يداول لد امم
 ترقحلا دنع ىلا جيذمالا رولا كاب تاوعدد دول اح هب دياهد ار ربوكلاح

 عغنا دج قرصئب رغد أهتم ةاصح طن نعربكب تايصخ عيسب اهيهرب
 قياسلاد انمسالاب اسمن دم ثرهزلال او اهرنع فقبالو تا امهيمر نم

 مدى .الو ملثم كم دك ردلا دبع قنا نوم تايلااوه ثيدحلوا |
 ميلعردا لص ىنبلا نع ب الءزملا ترج رمل ادع ء+ي !نع ده لخ# ثذولاد
 ذو لالوعفملا_يض تاششإب ل عبر ع نبا ن اكذلا5 تفولا ين الو ثاكو ماس

 - |ملوانضننسلا قاس اذ دنسسل ضيع ىلع نتملا خيددقن نماذهو قداس
 مارككى كد ىهد نا مشن مسيو ,يإ عرس وص سا لوسر ناكل نع لاق ناد[

 | نكد زءاوحي عاج ةصدقو هزحاىلا بكر هزل لاذ لاتف نتسنيلا كيت تاس للك
 ظفاحلا لاك ءلاضتداب مكيع لب ك صولا نكون دن جي دتتملا عشب الو ددحأ مامإلا مهنم
 لاةلوصومتايسلا اذهل شع دانسس الا نا تدوخلا لها نيب نالخالو رح نبا
 ارخا كو اير يصب الو يرهزلا ليس )وم نم كيد رجلا خه ل اذ نيامركلا بزعاو
 غم نوملاذ ارم ىو سيدو لاق اذح ه سئس الرؤشم تيد دج لأ لالا دنس سم
 نعال وزحا دانساب نما ىأسول اكوهود هسفنالا لكما ذه 2هلوقد
 ظ 000 د'تيىحلا لنه دعب عازن و لعل اة لب
 روك ل! ثدرحلا جرحا وو نيعم لاب دي اورلا عنمب نم اذ لح هادعمم ل اقوا مها
 . | خاف لاق وورعس نايع عمر زيو لم ا ند نوح نع رجا نبا نعول يعامسالا١
 ميلعردد ىف ص وبل | نع حسبما ئعا نه تدي اما تومس يرهزل لاق
 ىهتن باميلا نم قاءنبمر بع هن نما ماعد ذا و رلشم هموقد دل نافذ
 جا ىحا ععبؤيكو فرصتلا از هؤانمل أقف ىبعلا »دج فوتو
 لاسو ماس نع عامسلاب صرب عمهزلا نأذ ىيعامسالا ثي دع » اوعد ع:

 . اادهلدب نبك مسو ىلع ساو صمنلانع هوبا هيبانع كيدّكلاب عص
 لثم ثودج هلو نب نال ربيع وتس انهو ةسشب لكم د وكد دارا ناجلع

 هداف طفش هسؤن نركب فيلق ءريعئشسلا ل شم نال رقع اةرف هبا نغاذه
 | بيطلاببل اهتسإ حك هع دع عاب ىيودن الملا عضوم

 02| كاقدسلا وة اذالأ نطل ب3 سما عشا قلحلاو .مىغلا مهير أجلا يصر دعب
 27 اند دح.لاقرنسيعنب ناهس اتت ص لاقى ارردادبع نالعبأ 5 دع
 لضفا اكو ملف طقسو هامل ها لضف ١ناكو مساقلانب نجلا دبع

 | كيل نبررك ني مسالا اباعس رنا تقولاور د يوبإ عب امر 2س دام ] له

 , فدرصلا



 ىزيامرن زها لصف ناو قب دصلا] |
 اوسر تنسط ل فن ايراع مدنا ىضر

 قالا نال اذ نمد نيلا عيا نازؤ عل يدبوهو هذحو يملاب لوالاللثعلا لوصح
 ربو بطلا لاوتس !ناكون رعد اًشلا دنع ميجدلاو ىؤررجلا و ىه اركىكش
 اسنداالا عوته كلل جزعو قلحو يعراا تربككاملال اقو ءيزنع مارحالا تامر نم
 «ىهتن |رورشمم الع ءيلع ئتسالف هد ىلا فوط للتو بلغت ناذ ديبصلاو
 + ١ + :تسبطلابى ولم نهولاو نيل ل ادعب بطتلا با دس | ثيوحلا كو
 سدصلان اوطبىمسسبو عاوولا نوط مكحي_ ع دع ادعم اب
 ابوقل كسب اثنا نموه سيلو هللا عجرل ىا ثيل ا نعردصب مناللا ىلا تاب
 را يماماو هو هرمون ال ءكمع تص اذ ما دصات ناودع مرن اغتال ءلذشسم
 مامالا ئعهالؤنو امهرعو بيبو, نريلاو تريتتلا بحاص نع هالقنو ىتد لرلاو
 ادهزوكجسلالا5 كسل ا هود نم حزما داني نبع ضتخجو اهنمرنا ىللزغلاو
 سيجرز ا لاق نمرا ماو باىدالإووف اكسل اصوصن ردع تمهاطن يزئلاوفق
 انك,سيل زد ىلع ممالك دات نايرزا عم :ىفلل ترجع لحل يوم ا الا ينم
 | يووملاو وف |رلا لال دتدسااماو لاق طن الو نكس سيل زل هرنع لاق أرك هين
 | صتعل تف اسسمولا نوم ميم جهرا دانا نمش كونسسالا هكر كو ب ليا الو مدد يا ناب ل قعد ١ايهرم لو ام ومرم هبال عرشسال مدننا تاوط ناكل صم ملوأ -| :قرانمل عرتش اغامناذ عونمف ثكمب ئمادالا دصاق مدرمال أهنم ناكول ززاب
 ان مهر ممول افقد اق اذ اى! ايكم ناكاوسسن عادولا ف اوطرملع بجو ارريو دوا
 دنس مدالو ميلا بودنم :ركلاملالاقو ند الجلاو تيغنجلاو مريحشت اشيلا به دص
 | | نع ةسييع نب نايوس انثدح كءكاق دد سم انت دح لاث دنسلابر كرر
 هدلإ !صدلالوسربرما يال اعاقلا نعاس, عفرسانلاو لوعنملأ ينم ةزمرل امذب س | انلامال اف امرمعرد !ئصرسابع نبا نع سوو اط هيبانع نويملارع ىسوواط نبا
 | ناىام مديعرلا نولي نا زوساودارا1ذا بدد وا بوجحورماماسو يلع
 | نحارد ىلا/وابهر ضير اعتم رج جلا درا اون الحس !رزحا عقب تسبب عادولا
 |(ن.ع اًصِبا نا يزغس نع ءاسم نع ثيدوحلا! ذه بور كو اهربخ بصخلاب
 | سائلا ن رسام ع نبا نعرظغلو عفرلاب مْنِق جرم سورأط نعل ىحال انايلس
 | تح مرح ا نرغب ال سدو ,بلعرمد |ىلصرمل ال وسر لايق رجولك بوح



 اولا عون خ رب | "أ د واد ول! هامور (كمب فاوظلا ىفاتيبلاب هرررعرخإ نولب ىح
 فحول وكلا كؤم ام الان ماهر بع لع بوجولا ديؤتساو ارردلاع تسي ماد
 لاقبالو ملا ف 2: لاق دكؤمرما مالا ن ىولبالىيدتكلاو قنا اب ضياحلا
 اراصدصي ذه رسل لوتنان ال عادولادوصقملا ناوهوؤعملا يرتد بدم ا
 ىلع س الا مدع عج, أشس نم ممدع هال مح بلطي ناز اوجل بوجولا نع
 لعجي نا ءصوصتلا كام ,ركدمىسبل عادرلا ئعم اناا عرب ةالابملا مدعو ئازلا
 سيده اغاذ اسبولو فقترل ام عريب الراعم نولي نأ يوجب فاوطلاب مهدررعا
 ظفلن اذ ىك نكانهو اهاصتقمزن الخ ضب اماهنم مائمل اذا تسلا تلالد

 ءادوالو مكد قالطا مدعرمرىذ ركب تاللطا ىض ريد صيخزلاذا ,لط مره
 | ةافلتو سلا ديم يلعالو مامالا بل اق هك بيرفسلا دارا ناو ةماق الأ برمولع
 مشو م سو نولف عاد ما جمإب لو يعتشلا نص انجب ناب ةسياعاذانئلا تسرب بدو ريل ع رم ص را الوونعو مونتلل جداخلا كيم متم ىلعالو لانغالأ

 ىغم نم هير ىلا عوجرلا د ار اولد ابجاو اكسس ,تكرتيي مهب بج عادولاب في |
 عراجا و م حما ئ ميلا نكس نمهدوغ للتو داطدق ناكناو عادولا فاوطرمزل
 مادو ناطوورصتعل أف اسمي مادو الد ئحللا وان دلَسنرم رج ورح دجن داع نأف

 شضسلاب هراردتس الاهرعب داع ناالمق ارحؤب ددال مول ارزغ طمس
 ثيملا ا هورورملا2:ولو كم جاراخ ترمط [ضيئاح ف اوط داس ليبالو ليبىطلا
 لخاو لوالادن ةدحؤوم ال :دربرهما نيزعل أب عزل !نب ا عنبص ١ ادت دمحلااقءبو كا ياشلاو اسم مجرخاو ةراررطالا :قحسكرلاغدمدلا اشم نا ابق تاب
 نوكسنو ةيبعل اعتاد ثيرملا ند ومع ىع نهدد بع بهو نب! |نربخا لاف مجالا
 ريل | يجوملا ناز دحر لع رهن اند ككام نب موو سن | نع ماعد نب ةد نبك ىعميملا

 عم حمزدور ايما يمر نا دعب شيف اد بروك ار صعل اور ظل فص ملاسسو مب
 ميله وطغرورمغد لنسو,رطعس لص رل ودنا عتي بصخم اب هد ردقر مغ

 انياب افر ترحل يتورع ىب ات عادولا قاوطأ + كبف اطف ثيل ىلا بكر
 [لسلا تيرم نبب وق كل اح دا والاب ىنث دح لاو تبلل نع كيبللا بن اكل اص نبا دهللامع قرط نم افاربطل اد راربلا ركذ امو دعس نب ثيل داو نع دخلا
 ميدائصر فالام غيب سشا نا :ماعد نب ةد أت نعل اله ياثب اوه نيعس ىع
 اذا! طلادرازبلاركد دك سو ميل عرس ىف صينل ا ئع هنن دحرزع
 سنان او دلاخ نعومي درفت تبلل | نأو ديعس نع ثسرحلا اذهب جت يبزي با

 ثطاؤأ ام دع ةارلا ثص أحاذا تيبوشلاب دأنبإ
 تحيل ه رض افالا فاىط اهيلع بجيل ه ئرمائالأ ف !وط ثفاط امدعب ي١
 ملبع انت دمحل 5 سس ابو الما مديرجي له بجو اذ او ا/م1ئ اوط اهملع
 ميس ال ابد يملا درع ىع مامالا كلاص ازبخا لاق وسيبتتلا سب نبا
 ردا ئمر ١ تشب أع ئع ريب دصد اركك يل نب د عب مسن الا هبا ع

 تزكنذ ةسئيباع تلق ياذارلا نولس ترك نف غلا منِب تصاذ ا نانفد
 لاق مل ىمبلعرلل نإ صد ا لؤسيرل كد لوعفملا اينبمركنذ تقولادد كوب الو

 . | كسلا هع دنجزرلا مدع وعم نال مل صنجرب مل نصوح ون ٌمحرنا هيفي صيخلملا

 'ىرابلا يف عن 2 خ تثيرحلا | ناهز عروش ١ع داو ئعوربمل ل اله ب١ نبا
 : ف ا

 تضام ا,نعرملاىمر ماسو ,يلع» ىلصونلا جبر ىبح ثعىعب ردعص نا

 -: وإلا اةنويووتج



 ءادظرنمجلا نبسبد :ةضاقال فاوطلا لح السا هوس
 نهارا الاف ئريمشكلل تس ان ماهعتس الأ ةزغ هنتر اهراس ل
 : ًايزمال ( ذأ ,لعريسبح الف مالسلا مملع كي 500 ثفاطىي!فتنماثا
 06 نازيحرملا عضوم | نهو ذنص اذالا ن اوطوهو اهيبلع بجو يذلا تلهفوو
 دبع نب ثرملا نعد اد باد كاسنملا ثيددحو انه طقاس عل دولا فايل نائعملا
 تيبلاد فوط * الا نيعرتل انو ملعردد ١ جري تست تبت !لأت ىنمذعل !'سبوأ نب مهدا
 :د انف نكد كثيراحلا ل اقذ تيبلاب اه درر عرحا نيل لاق ضسيفت مشجر أمين
 0 داع يدع خوسم رن اب يوأيطلا رع ب اجا ,مملاعىد | ؤصرمل ل وسر
 انثدحلا 5 ىسبو دسم !لضنلا بح تارعذلا ! انندح لاق ملو ئتعو اذه
 جرئ الها نا سابع نبا يلوم تعراعاتع نعني ايت سلا ب ىلإ نع يب زود اىهدامح

 مم تفاط ل | ةأرملا نه ”وولاس نيزلل هده ريف د .ده_رسغنت سابع ىلنالا 0 اع نب لاق انتضاميمشم داض اذالا فاوط تمداط ةارها نع |مراع نا ضر سابعاجا اىولس 0 هةر ل ازها هئمود نم دارا نا ديفب
 ! نع ضلك هرنسم 2 ىسل ابطل ذو ادىبا ملصو امد د :.انيو ميلا رلصو اعد ايما ناش يلا افا ةاور ئيوروملأ توص ثبدح حاسس ما ثيركذف ىشد | ماهو ما مفرب ملبس مااولاس نمد ناهد اول اند حسب دا اومدفإت اولكسف ةيلجوبلا نإ نلاوايمنم لكك ذ ئعاولاساف هاني ملا ممدق (ذا تي اجعنيابلات عادول |ف اوط فوط حي يزن ال تساش نم يب انتقل دا الكيف !ىنفشلا باهولاد دع :باور ::ى ىكزكاضب١ بصتلاو ياولأ دقن اولاد عدن ىلا يسملاو ىوبماد ىننلا باىوج-سصئل اقف اولإب عدنو 0 لبيك وك ا اتسانعأ ناز نولباسلا يااولاق

 عوب انى حلا ىل اي نيب معصم ىاولا مب بيعي ى انث دحلاق 00

 ريس رو نظنالىا نونلا من , فرنالو عادول ا هج ماس ملعرمل | قا ف راع رح تلاد اهنعردا قعر «سشباعاع بزل دوال ميهأربا نعرتدملا نيا وه روصنم نع يركشيل اردلا دبع نب عاضولا ظ اا دس لصطلا نبانمحت ن اغسل ىلا اني دح او منو ماجب رع نب !ت توملبح يواطنا ةيافر نو ماه هوم لف مومرل ميل ع ردد لصردلا لوسر نادت تناك ةمبباع نا لاقل امىب مك ضحا ذأ أسن نعل اسسبرعؤبا رن سوو اط نع يرايظلاو ىاسنلاهاهرام دكد نيد و ممل ع رمد اى م عونا نم رىمسيب ملرمع 8 تب ١ نال ةباكدنا ليسس لم نم نهد ملا ون لاق ةلصاق الا ناوط نفط نا 0 يك ,يلع إس ا مصوىبلا نا ظ



 ا[ رتفك جار رضا هز ورعلا توؤرهداونوكي لو دط فمنالها لالا اردقفب بكزالو
 | نمره ةورماو افضلا ندد تبيلاب ذاطف : كم ماسبو ميلعرس اىلصوبلا
 . | هماوحا نم يا ءاوا تدب لع ماوز اما قدرطىلعوا ادرابامو انش اررهلع باب
 . | نم,ىم ناكنمافل١ل نب ىاولاب فاطو ثقولا بالو فاطن يديلارعم ناكو
 ”شباعوا ل تنم اهنرةهنمب يدلل رىم نكبر نم حهنم لح ى مباصد او مدراس
 .اسلكستف لا ىو نم نواح ثالشل تبسلا مون فرس ارضا كيد ا تاكو
 نيعلمرملا داصلا بوكسسو ءاجلا غاب :ضيجحلا دلل ن امايلع ادرج نمانكسالنم

 ف ليل عفرت قمن مسنلا ليل دما ابصحلا البل ىلاهتسملاو ىومحلا نعر د الو
 يه يارصمانتيصررخوا لدن نئلا ليلو مات ن اكن اى عاوبج يعضولا
 مادحو نيديي ملو رسدعو تيضدو ىل وللا عفر شوبحو عوق ذتلا كل لاق لمنلا نابل
 | .قعمال دا ن اكربخارزاىلع ضنل ا تْإيبل بصن نوكي نأ نكمالو عي اصم ا هنلاق
 اماورزللا َلَبل ىعا هرقت نو دع بوصنمرللا َيليلو ئسأت ناكامتاورل
 . دوعيئط اررعساو هصقأن ناكل عجبي نا ه؛ئرجرم يناثلا عمم لولا! تصد
 ضمارثرم سنجونلا ليلو اهرزح مبصحلا ْءليلو ْاببسلا نم موينعا لجرلاو ا
 زليل تبصخملا تلم رد يبالُو [معفر ياس ىبلا 2 ينلاو يدوتن |زئثلا تلا يبا
 نعد زونم ير عجرب لما صا لكردلا ل وسر اب «تئساعيا تمل اق اهريصنب فشلا
 لاق لانع ةبزوض ةرعيل سيل ع عجن اباد ؟عرببع لا نع ةدرؤدم غرتو ةىعلا
 صادر عارم ارق ذح لجو و اذ بيهم ىوشلا ى دب يومن تثكام مالسدلا يلع
 الم ادم دق ىل ايل ثيبب اب اهدا ش اب نيد ىلغرد' جالو زريصم تعلم زرابحو ا
 تلقولاجسللا نعر د يبا تيار هنو زركآلا اك جي نم لذ ذ الا ل3/ تلق
 نكرلا دبع كاديخا عصى بح -نخاف لاق فوط !تيلام دابا اعدل و تك ىفر ىلد

 ياو الت لاق دو كمتم تن اكااهل اسال ةسهجن ىلهاو معحتلا يلارككى ا بنا
 امكاللراق تن اكيهودن اولا اوحل عملا :جاحلا مم زطالاد اكماو كيد ١
 7 لا رواش يطع ريد اص اهرم أم امزءاسم كياور عير وهاك شكيت دنع
 اذك داذك ناكمكدعىمو ةدرؤنم قرع دارا ثمحاي متل اممطت
 بصح اإعو) انهفانيت !١ تامولعمر يثسا لا ىلاقب هدو باب ءن قدس
 دزهاف ميننلاوا نجلا نبع عم تجزحلاةشيد اع تلق ةياؤراغل هع بصن ن امو

 مبلعرس صولا ل امم ضنلا نبل ىئم مايا ىريح تدب رهص ثنصاحو ةمعب

 ” | ايعرئلحاو شعلاب اعرلا دارا نال دميعوبا مبوصر ٌدذل نيونتلانوجيود
 ١ ١ ٠١ لامك اعرال تغلوم لوالاىلعو أمبىعدب يلارداصملا نم ككدىحوابهسو

 ىعمو برم رفسوا نلنالا ماع ابل وجو ا برجر جيا رس ١١ هروع يكزوع نعم
 7| ايوا روق قلحوا اررقلح ون مجو امناصاوا ةارا هين زبوضو ارش ناح يلج
 7 | كصا ذم شياو دوميلا اهلرقت داكابلا_يرطتمن الحور كما يا
 0 | اولاق اكامرتقسسح ةدارا ركب الهو د عن هيضرعلا عيستلا مشد نيتياطدا نيت اهل
 11 ملم نيرا حيف لاطب نب اى جن نك رمزلا ل ىّقو نكي وكر رملا ءلثاك
 | ةتصقو ارنعرسا ضر <شياع ود دصلا فاك ابرمبسبد سالم ىلع لجن مولع
 ٠ | هسازرجلا نال جب وتل ىلع وس نا: نكمل از رريملاهبلا >دط_دكب قفن و دتعلا
 ١ 00 لاي لع لا طردنا بوما ادع نلزحالا تدوحلا 3 ءاج جم |رحنص نى

 أاغاو



 طورسلا ئمالع خرممل ايعمشر كثيحرلصاو عزل هتيد اد اكركاسعاج ادي ادد

 نول انزوو عضم علوا يسلق 0 !

 ىهريرجاددبسم عباتيادجاتدرد الث هئعبانمل طئقسو ىد يبا ةيامداس ' 6

 ةبقتعل :رشص نال اها عونحلاداهل ا ا امل مداتابرىلعسدا بيك شب | كه لا وزرعم تصاخاهل ةسئيج اعل اى) لبو هيل عد إس ل وت نيد نايس عميد ىامرعلا ل ىتو هانعمدصقب 3 بسسس
 ايهنم الكب سانف عناملارل تت دباف اع ا !ةيطصو ككذب السم كمزلا نم اهّباذ امك عاذس تبن خو اهيلع خد شب اعد ماقملا التخاإب مالكلا نلتخا ئلكه دلع ةيعص مدد عاضتم اول عليل د ميو نسيب ناب جنبا ظفاحلا
 ةب مناملا ضيحلا بيسرؤسلا نع انئسج اح كنا: دلاحلا كي خر مبان اًحاَم
 لاحلادياىهو حائوصم ئاالاحلاد 0 ا يلع ةاطبممالاطادل 1 ىلعادعاص ى1ئيعلارسكو جملا مجدا صم زدوكلاح بصح اب معدتجلف 0 و يااوحرحالات ءكس ١ ا |ربكب بعرقن ١ ساابالف مالسلا هيل عل اذ كوطىلب تلاف ناوط
 ةىصمازاؤا م لوو نم قزمرلا طقسو يوارلانءكشلاب مهياع طبيرط ا

 فاوىهتنائيدصف نس و رتل 22 اوالا هرحول !تيولو اب موق عصووسلعل نيبو لوالل مز اى لالا بحاص ئمرحالل بالا دوا ومج نيب تعمجل اقف اهيلع يرشد رووم امدل دبل !تمالح ناسا م

 ىالخع انام رص ابو ضل واليا انشا: ل قو لع اذلاريزحوه يذلا دال ةد معصم ىه يذلا لوالاهل وعنك مي وه ىؤل ل احلا بحاص نب يبخ الل ط بيرم 0

 تبث هلظفلو افلا :.لاق اكقياعتلا اذهدالتسلق . انمدتىل ايل تفط ككام .لفذذرزاارعما انثدحلا: متع دفباجيلا دباقر و:هىياسصول هاوراالا ددسنملاقو ناي اونامرلا دزهن يعارت لاح دحاو صم تس نمدحاو نأكمو نحاو نامز طاب هالاف د الا عئقد نال 00 *ىصماناو نعول اقل
 | بمهتإدو لعبا ره قالا اهزصعلا لص نباد تلقىنعلات ا: يد عمات ,يررتلا مه ىو راخلا لص هني م ا | فت قرح قربا .ارعمن نعد فرئامارب نش ١ تااس تل اذ وضم :لمرماجع قلانلا اقدد را مطب عير دب نيزحلادبختم كغ يل هل برهم لانءاطساولا قرين الإ فسوب نوب ناهس !انيو حلاق يرحملا 1 ىيتملا نب مار دحلا5 نتسلابو مح اوهو طن يان قمامزوللا مدبر صعل لصور ايدتع دبس رب! ثب تافعمع ألد 3 عتلاياب )(وصوم قبس ١ خ ضد, وف هززتحملا نبا دعم روصفم عوخ نبا
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 ١ طلد هيفو نولضتي ثبحلص ىا كروارما لغم اك لعدا دجرلا عضوم اذهىأ|

 فراضدالا بلاطولا نبا ايلان دنع لاعتملا دب عانت د حلاة بى نباوجلاولع |
 ثمرملا زبور حع دازفال اد يربح لق ردد ا دبع بهو نب ! اني دحلا3 يدادعلا |
 . | هبعرتلاىصمر فللام (ريىش | نعت يح ةماعد نب ةداتو نا ئيولا تف ا

 هرغلال ضرر ار حسبو ميل عرش [ اص ويلا نع هت دح كلام نب ىشا ن ارد بالو
 ا 0 ا و

 ١" سوطل الض لق فد عادولل هي فاطقف تيملاىلا بكر مشن ,هلع طع دقرو

 ٠ | صخال نؤ زدذمر .ناللاوزلا دحب الار جر رمل ملسسو ميلعر مد ىف مرن ىانيال
 ءاحلا متفو ميرنا معب بصصخللا تح مع دل اب مكاو :

 ىمو كه نيب عسنم نامي مس | ةدحوم مشد نيئلمهشا ةد نشل اداصلاو

 .ثيبام هدحو دن انكىن فيخو اهظملاو طبالارإلاقبو مولا بئاوهود
 , لضعلا مهاب اأسث دحل ا ونس ابو رب ل ىزذلل امكحد!ارغاو تتسم اولا نيابجلا
 احلا بيبي للابن ةرورعبسا نعماشعه نعئرولا ن ابوس انث نح علو نا
 نب )ىإ لاق عفنلابل سنم بصحملا تن ااا تلاق اناعم) ىضر دنت اع نع
 . نيمض ن اىمساو يزلا (يععام لعتك نا اهددحا مبحرا تالق رىفرو كلام

 11 اا و واو عر

 ادصاعنئؤو حجر يمد اجر خوؤ ناكمس الز نمو لنمو ابابصخ ا تاك يللا
 |0100 1/1 سال سيلتا محلا نير ميحمل دفا نسال

 تك ثا الا لظفللا إب وصنم لزنم نولي نا ثلاثا ىكول لررسف ايرتغصب

 ىوتن ا نوكسل اب نونملا بوصنملا لع وعقب مهناذ تعجب قل ىلع ئلالأب
 يب عدلا اهببجؤود نيل ثلاشل ا مجولا نا, ئيمام دل اربسلا >تبقمتو
 | ضتفموهر ثلاشل ادعو مجوا هدد لش لزذم عفر يا هىفد الوا لاق دقو

 متقمالا ره هو عفرلاب دب اهرلأ بوش عم اذه نجيب قيك مشل ءفرللا/بصشلا
 رلو لة كرب نظنيد اعوفرمرزظف ظحلا ةقروص رعايا نالبصتلل

 : الرتميصخما ارك ذك اماعامد'يبالو مالكلا !ذضاف ةدامريلا يبو دنشس

 هلجو رطل برس ا عحسابي لورد! نوكأ م جميلعرمل ىلا ئشل ا لرنت بصنلاب
 يلب ا »راع فاق دييحم وأ عسحاب مقتل موسما م/مافد ماتم يوكن دعت ا دوطبل ا كل د 92 بعوتسل ديب دم ا ىلا اعجحار
 لاق ددزجلا ثرحطاقسداب عاعب الأ نجل ئرسسشكلا نرد نال لرنت هدلوقب
 . ىرتلاق هنسيع نب نابع سنت دحر لا ىنل دلما لعدن ا بع نبا ىلع ان ىسحح

 | لاق جابري ل نب اوه اطعنعرت اسعد الومعلا5ّ طّعسورانب د نناوه
 | حماض نب سلا نب نايهسر وجبس تدرملا ذه ئطقرادلال اه رع سظاحلا

 خا هبمح ا دارج تيسبعوعت و ىرع نعاده هس درن العبر اذي د نب نمع نع

 | نسوق عامسالا رجا للذكور عانت ىحلاق ن ايس نع هددسم#
 | ىاىسادع نإ ىعدسيل دذؤم# توكناذ ناهس عي ؤبخ ىإ ثب دحا
 | كسائلارما نم وشن دال وه بصخلاب لورتل أيا بضخلاىسيللاق امرتعسا |
 | ةحارتسإلب ماسك ميثعرس ا ىكصولا لوسرر زن ل ز نموه انما لعذ مرطب يذلا
 امل نيكفش عبارلا ةليلريد تاب ئيدرجملاو نيرجعل ا رو صك لارزل انجب
 ذلع سرقتل ملاعانتا يقسم ري لوردلا ن اثءالسلاو د اصل امماع م لزن

 نقف 5 ١



 كاف تو ير زلال يقدر ني دحام تنام كام هعانجو 7

 ىدب يل ىلا[ ملا مثداحار غانا عرملا 1 دملاوح اعوج وتم را ْ

 تكف نب م ككدت عحس 37 ١ ا د ََ 1 ا

 ايس لعلنا 00 السا تام فو دا نلجلا) راسو ميظعرمدا اضن ا لوسزت بضخ نقد ان لاك حبال 2000 | سو ميهعرد اى -عوبلا تاك ظل ز ماع نع اتسم ه امر هده ف مم 7

 :رو_يارمكدنعيعاسلالاقد تارلالجانمدخ ١ هيئلكو ينطق ردلاد باجل ىاسنلاو حاضضو نباد خئبيعم ئب امعش و تمعالأا نحاىا ناب يف انمار دنممللا نب ردد دبع نب سدت انعب يضرب ادن د سحاق نهرو مزيل اجلا 0 عمجر ا 0

 ؟ر عصا اذاو يوط يدب تاب لرئعسدا اا مدقاذارد ا راوايمو كال انكم عاب ىلا هسينشتلا نم لخدي تكرمعلا قيرطوئهو تينت هليثت ىيدينلا قي قلا ىكوط يدن ىومحلاد توتو نيدلا محم 0 م سعال الملا ثيلشتتب يوط فى دب تيبي ناك دروع يومان دحلا5 | |امصماعردلا قصر عارم نع .راسعانبالو 0 عنان نع يزائملا# ىثببلا ضايو- نب ىضاعملا رتامالا سينرزملا ل | يلوم ف دسس نانا نادل نر ٌتِفد عرمض ىباا
 فى ا ىرصأألا تاكد 0 ةررلادانصلا نيبدئلسإل ملنلل معو تاو ىلطمي مث اىطلا ىبتعكر دازاد ىثعكم ريما عال "قالو انررحسل نيتعتر كاع ارممسا3 لطا باب ىم ئبب نوعسو نرمسي ند كلذ ا : يشمل ءفصوا لانملا وع ب صئااروس جيف ترم حبست امس فولعب ورا سف دوسالا عكرلا اف ايلوعدب حن

١) 

 لا ناميزلا ةؤنلحلا

 كك [ثررحل 0 دئاخل ات احلا كت اسس هللا 1 1 اراب تنوجلا ضل سذ بصح عنا ىلصي ناك أم كردلا نص مع مون انا ىداسلاد اننسنالاب عف از نعوالوصوم خ
 نيام عضودد كي طصوب نع _صخلا كلذ عال كا ٍِث

 ا 0 2 0 0 ا
 يي 1 لاكد هامل مام ماذا قط ا ْ

 | نا يزيسلا به ىعرهاظلادبإ رجب ظفادلا لاقو يما نمزج اك هنن اج 0 لعاوسال ريرجزج اف ةسم ياوضداخ دح يرصبلا عارطلا نب تنبات فحم



 ما نوح د م و ج- و 1371 17 1 هر ا

 !( ١ تاب :كمىلا من دملا نص لج | اذا ناكرنا امرنعمدلا ىتر مع نبا نع عفان نع
 رجشككاو يوط ىدنره ىخم نم#ل ذآ اذاو ئنكم لخد جنها ذا تح يوط يدب
 ناك سو ملعردلا كصئنملا ناركذ اي محد قحاهب تاب و يرطود نم

لح نع هل [ىذ ا بوش راجت الز ا اهيزد ميرساتيل اسوريلع
 ال ع داب 

 | تلاكو علمهم ا نبسلل ردكو ىاول ا نوكسج ميما تعد حسوم ا مأيا ةراهل اماوج

 طاع ءيدراوهوديلهاجلا قاوسال عيبلاز اوح ىروزج ىلا مسوم سوماقلا
 :كم نم عرسسب لاب | ىلع ةددشملا نبدسلاد ميل سكو مرا خدي تنحصر زاب ادو
 ةسس ااحو ءذ انكل يشو كم نم بدرا ىلع  لاقبو ثناررطم ام ئريحان

 قرابرضراب تداكو ترجم نيشس نلال ا دجنو دحوم ا رف و ع 00 ظ

 مسن كيرحلا اذه د: نزرزح الل الو ل حارم ثسسولع نمبا ئررج يبا نآس عم
 ميس مرتع ير الث ثمل ملسبو ميل ع رمد وص ىنبلا نار باج نعوحا حذا |
 دخلا و ةسابح قوس ركب ملاغاو رئرح مسوملا 2: ممل امم دن ساشلا عتب
 ”يعانئرح لاق لشسلابو ببجروش 2 ماجي ن اككنعاو جلا مساومون عكرمل نال

 دك 8.

 يحجانإاذربخا ل5 ملا تؤلم ا عفو جركل نوكسوابلا مب يميل نينا
 امنع اجر ىدابع نبا لاق ئعلا تم ماب د نيوررعل ارك كك دبع

 ١ هربخا ميوجاربا نع ىشوب ب ىسيع عر ننس ون يوهار نب قاهشا ياو وزو
 فلالادعدو رؤفملا مي او ميما تفس ايا وز ناس ابعئبا نعرانب د يورماع
 تاىؤم عضوم قاس بكا يو ابرربلا ل ضو ءؤر ع ئم يسار علب ده ناكسمعا ن

 اهاكعزا وهاجم نع ىرطلا هاوراج_ج نب ظف اهل هاور له اجلا قود

ئسمم ذ: كح ا يرور نككغ مالو تفرع نوعب ابتيي اذ نوعيبج.ال
 ,ثيذح سرور ل

 زاجلايدقوسو دفرعو نم نوعبايتي الاكل! لوا 2: نس انلا نا سابع نبا |

 د جانج مرا عىسيل لا رعد ٍلزن اذرمرح مهو ديما رق انك ام ساومو

 امال اق بارؤكر برعم اظ ىئلالا ىجنو املا عفو دلما نيعلا ْطب]ناكعو

 | ةيله اجلا#: تاكئلا باضمالا م ناكاسإلا اهيف اعل بوغس ما ص ي هد

 ةلفوزلاوالا تشن ىتغل ل لاقي دلل يلا فياطلاو راع ىب امند اناناعسا بارع.
ع :لمحرمب لرانم لا رق ءارو ثن (ىلرزا ىلطلا نبا نعو فام امهدجعت

 اىنصورط ل

 فى ا ةيكزع ةادشم امرا مججلاو عملا قفب سن انلارتمنرّيشو سئل تن اك

 ا الل هيامر قوة لهاخجلا :ىهترات ن كني

 اكل ا تلق ناذ جئاصما 2 لاق كود اوهرك نوعاسملا 4١ مهن اك مالسالا
 هشاغلا ذاب ةردضم كني اكيإ ذا هوزاجا أماد ةيمسا ءملج انهاع باوح

 | لام ايان لع انلأب ترتدطم اذا اباوجاوعجت حاج لاكبر
 1 توزع باورلا ناب باجحاو الا الوا ذا انف سسيلرلا ضلاو دصتقس مسد

اجابلخ يا مع ه دعب دمهاولا اهلل دئالول
 محن اياهند ةراذهلا اركز هالسسالا ء

 اال لا ع ا مالا 7
 حبو قوس مهل مةب مائاشلاو مل نع |[ نكرتسل ا لخو اذاو لامايا
 79 اور جان اسياد عا اءالوه نولوجبو خاذلا ةرال اجري نم
 هدلبعروب فكشلا ماياز:ل أطعتشمالب مضدالاون عقول اذ اح يا اوما ماك زبيبع
مالضخ اولطت ياا ىغنتت ناؤ !ىلعتبت ناحامح بلع ىسببل دي تلون اح

 ١ | مللي ن

 ”اطع

- 



 ل سسسسسسوسسسصسللغأأ_>ل ا حَُُف '

 ظ 5 ءرسصم الذ الا فابلا 2

 ىلا ىلع ثوري كالا وان اكثعبك ل ملل ببسم 2 لع بيد ئيلعفلا ن مالكم النو دهن بارع ىاشلادإ اعف يرسلا لبلاك
 ميشاوبا دازوالاب ىتدحملاق نايم ن !سبرغعال ا: دحمان

 تا

 نباو ى املا اذكو اون مسسم هج حاو نيب اثل نم هت الش يدم نعال طاع ثددحلا خه هامرر ىلجر انا اغلا بكب هرفن اف لاق تداطرمخ: ل بق ضان الا ناوطرسخلا موب بق اظ ا :ئلإا لها هزيوجو نيبونتم نع سامرثوا ةموولح كر مسيو لع سا سوبلا لاق اعزمومسم درك لال ىفلا لوم زنناسلا نال ةىب |نمال ناوولد اب درب مه لا قؤ ئسعلا >تتجبفغلو [عساج فكانصو ارا ىلع ما روصدا ل احىلاعق ارا امىعملاواوعل انش لأ لعك نبا ناع ضرس الا لات ىنلالاو ىشننم اوريضلاىرالوعفمؤيانلا ن تشخكزلا للأَق طب احلا خ طقس ال عادولا ناوطنا تدظف ع دلال اوطو فريطراظتنال دما هجر ىع ريك سنن | ىسفد نظ ١اس عزمرلا مخ+ جي اراأم تلازف قمم

35 

 و دنحالا5و ىساب ميرسي ى(سنلا لاق قولك يسايلا ئئادمرلا ةلعرم نع عسا هرشيما يال رسكو وانا فو ميا مضد عروملا نب ريرجملا داضالر بسلا ميكا محب
 :م مدلج علل تن ايلىلذ اما رحازم يا »+ د انس كو لوا فس ل نأ[ مييرع مدا لص ابر م١ ”كعم اسم دئاملذ ل بسبصن :وثونلاب لا ركن المسبو ررزع ادا وصردد ال وسر عمان خلاف مدع اى تن ةضيام موس الن ىلا ١ ارنا ئع يسم عالا انت دحلان يذم لارا يقرر ريعان ررفماذحلا ىلا نع ماكحالا باتك 2 ادحاو اني هح دامه دعا رزع مخ ظ) نضع مع دسم, يوردا مربع قلع و وبلا ةزححإاو | ذه اضدحا مطلع جور يستس 0 :يعلوصولا نيل حتلا وصب في دحنلوملا )جادو ةودص دكرزوبا



 ( .ئلح مبلعس ل ضىبلالأتف أعدل ىمذ يبحث دب ترهص ثطع
 :اخالا رؤص ئظاام يا قرمردا مضخم اهاراام ضئملا مسدقلت دف اسلا 2 يعزف

 دسم ١ سر اقساط 2
 ١ مهلا لوسراي تلق ةئيباع تلاق ىلجرا افلاسكي يزثاف لاو تؤطمخن ئرمص
 | لاق ةنراق لكلب تدعتن نلامل ىالَ كم تسر نيح يا تلذح كا ملا
 ١ ثيحارلنق ببطتلراتءالاباهرمااماو معنتلا نم بيرقعاذ مالسلا ميل عاهل
 | :اهوحااررعم حزخ نيتموملا تاررما ناسك هل فتسسم ةرهاهل بوك نا ثدادا
 | مسسو ميلعس ا! صئنلا ياا ملف ةلاع تلاد ىكت يباب نحرلا ببع
 1 |اعبزلا ناويدشتب انك دسمينوما لزم ال ااكعجب زوون رغلا تاربطف امنت
 511 كوز ذاك كدعوممالسلا,يلع ل امد عا دول اذاولعف ءكمىلا لبللزحا نم
 دازرملاو ك دعو مربزح حفرلاب ن اكسم مشل ندع هنو ةيوراخلا لع ن اك بص
 | ةلرتمل|ض سة شيب اعل لاق اهربجل الما سو ميلاعردد ل صرنا يا تقر ملا عضوم
 مهاراطىم ماسو ,يلعرسد اىلص داع( ذا نح كل انه دام الما نولت ئوب اذكر نك
 | 1| ميلي ا ةعحاما ةكلدح را مءلبيجرلا كاتشاب عمي,

 5 ةيعتأ أر < ببو حبان اول ركل شلل 01007 ل

 مرعلا_ ده بها هريغل تطقسورو يالتلمسلا تطقس
 ظ ةبوصخ طورغبد كسلا ءربعكلا ناكس اى ئرعلا افبد ارزاكس او ميم امض عم ئيعلا مهب

 "| كاوارلضفو عملا بدجو باب تفولا نا درد: يلالو اا ضنو قرجلا

 سوواط تعمسرألي د نبورع رع هنببيع نس نايس نعام ككروصتم مدا

  ييتنال الد مك
 ابرك عشرا دحا +



 وصل يسير ادأ منع ر سا ىنعر ةرنروه يل نع ناوسلا ناولذ اص ىبا نع 1 ك٠
 ل ١

00 

 نا ل ني رزراما ناز وحدو يدهبلا كورد ماو جامنع لاتمالدابج عن لاق | .ش

 دنع بوحولا وه ىنظلا ىضزلا كاغت مدلا مج ييذاشملا لوف نم دارا نا تالوأ اا ىعةىنم ةنصداعم ا نال نضر |ىملاعم تبكي الضار تذ :(او ةضداغلا ظ
 | بحوم 2كارتضشساإلل اضيدا هاني.هرام ىضتقم تسقي النا تأنركوام نصتقمو

 ناإح ىعروكدملا نب دمك ىع ةأطرا نب حابجل كيدجو ةذأشم أراب نطقرادلا كيرحؤ اهتيشن يع |ىلاحاو غمعلا نود حر كدف ستيياع مالسالا يب تيب دمج ءبدولباتلا حا ررتعاو كميإ نع جرلإف نمل ١الى جرمتلاالو لا عط تسسبال عطنا تاس الواب لأمن ماسي ميا ع ردد لص دال وير كنا ىب بفعل !ماعاببا
 ىلع اننا. لا قفنا بدرمملا تيد ون ىك ضد اوهف رات نادال لاذ كي ةسيججاوا قرمتلا نع ماسور يؤ ع رمال يص ردد ل وسر ليس لاق بص تحل ادد يذم تلا دنع

 32 0 ٠ "أ .ىنوصو بو. نبئحجب سراح
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 نايو يعض الى ترسالا اهميذ ةيجاو نمل نورك نأ 4 نارتكالا نم
 ثراحلانب نمل دبع تبر كب بيا ب ىمههم اعاد ل مرملا عإنسلا مج يمس نمامالافت ان ربخا لات يسمينتل (وسوب نب مدلا نبع انك دحل أذ لشسسلابو

 مافن ماهلح أ وربما دبع نب الاقي وكش جفت كو" ققببحو هبيبإ نمر يمس مل

 جم ىعم



 دل اطؤب ةماعا يجنب !انريخ | ثنوحلا هلو ناكل ع دالد مسسو[ 4 3
 اعل اوس مز كردي مل يحج نباثال نوم دباس للا ناىضخخت م عندا لاس 2 2 2
 لاصتالاب حصملا قاوسا نبا نعو يبد ينال يا قشا نلوإاررطن ننسي رع نبال هاي 3

 0 اا وجل ةبعرم مهاره نعل هوك نىس نب مهارالاقو لاقذ 3 ريق 3

 "| ١تارقسانبانع دحارلصو ام جدام الب زف لان دابج لبن قوم ايرهزلا | 23
 كلاسلافروكنك'نلاخ عب هد زر مرما ع نس هيوم يا 3

 00 ا 7 .١

 نب ألي ةراهكردلا لا عراصد ١ نم مكلاوما يب! ىاقن هلؤل
 00 يلو الا ةرعلا ناعرهاطو
 ,ول 0 قرعلاىلا اهله امفكت قلاع ةيناشلا ملا نا عملا ده حم
 بانكجل عم ةرازكورملا ذك بز حطت رانا ا ةالح نيرا عوذو لب
 سول اج ةيشيحلا نه نمارباغنف ديعلإرع ميمجل ماع
 ملال ءارجةكىسبلا تتلو تفرك ردسنالو بف ياا يذلا
 ا ذم طن هبؤدذ ضير يمكك ع ءازبما نم ربحاصل
 ”يؤنياعراف ةملاو 2 ا نيب اوعب ات ماسو ,يلعرسد !ىلصرملا لوسنر لاق لاق دوعسمم
 الإ باّذد ةريربمنا 2 ىسيل و ةدصقلاو بهزل اوديدحلا ثديحر كك ىفنبإ اكرقفلا

 روعا نع عع غم ابي نِصرتلاو اسم هارت ثييدلا | :هور
 تم تان ساره لحم نب دمحا انت ح دن سلا ابوالما ككد' هبرجب له البق
 ددحمتنب هلا لا لاق وىطقرادلا لاذ بوش نباب ىرورحم ان شح
 : ديبع|نرسحا لاق ىناكلا اذه وربعو يزم ا جدو ميد درع نرعب بذور م اى نوم با

 ٠ | نب ةمركع داىككلا كلم ادبع جورج نبا اهسخا لاق بزهملا ثرابم ا ناوضردلا
 .انضرعررد ا ىمد بالخل اور ع نبالاس يميرلاماشصه نببصاعلا نب !يهىلاغ

 سمعي نا دحا ب عيرساب الآل اقذ ءيرخس اداز ىدابالا عربا ل اقف + لبق عرتلا نع
 معدد او صوتئلارتعارع نبالاق قباسلا دانس الاب اخس ّسرلعلاق البف | >
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 يا مثرداأ شام

 ظ : نئاوه "نر اوضتم طي اج تال باغ كح و محلا ه1 د
 ل كامادج | ريزرلا ةيرعوانا تلخو لاوررشملا أريح خرب! وح نصا دج عع
 ا اور ةعنجاع رجب شاب نوما درب كيربد نبع ائاذ بكوشلا
 "| هشاع عة رجيلاا نننسمرع نبا١ ذات روصنم نع لضم باور لدم ا دنع اهنع
 راصاو عرفا زن و ىزريممش ملل روف نجي سان : ادن ةمومضم رسب سانا اذا
 إ





 مياعت اووف ؤلخو اهل يرمز معف يجي دحلاب ك ظ
 ' | ىلع انطتع تمشلاب ةمعره بالرز عرفرملاواعاذطع حفرلاب عرثو يدم الا حمد
 ًاننضشلا عرتاعاشبير فىنجج موغاص فرحة دعؤلا يد غليص ماعلا نم بوصنملا
 ثور انزالاهنج اثير كئض قر اسسو ءبلعس ىف صن الاهب تيمسائ او ةيضقلاو
 بسهذدم |ذهو ةدحاو ةرعاتن اكل كذك ناكولذا اهنعدص يذلا قرمملانعاضم

 مباودلا ئيمسو ىيدقلا مذ سلات اهنعاضق م ؛ننحلا لاتو ةرزككملاو ةسعفاشللا:
 مينحتلا :رغاهارامرضعب يمسشو :ئالخةهاظ اضل كمن اه ايا فلسلا يجو
 ن ايزاولع رمل ها م ريب عر ىبص لا ةانصاقم يلوالا سقت اناذ هبفشال
 عملا هنه د اضا تريضتتم الا !اهضو اث الث ينير مرعب نكم فايد لبّمملا ماعلا نم
 اهتئاضاعمتفرّيصقلا كاك ىعاضق ىف ئينصَملا ككل نع تن 2غرعاهناذاهبللا
 دسن اضمذارلا ف اضالاواضتلا تت تينصقلاايل ادق اض ارعزل شيسالذ [مهنم لكيجلا
 هامجلا مايكبصتلابو عؤرلاب ةرعو ىهتتنا ضراعمالب هتوبّت دوم تريم نوب
 كوالاو ؛ارلا دب بشد نيعل الكب ىءللا فضحت ةلرمزملان يعلن ولسمو مججلا سكت
 تاما ئبحي ١!ذإ ءلمو فباطلا نباموضو ياطحلا موصو ممصالا ملا بهذ

 نو عرمللا مطب هازإ يحمل :ةيقححلا نت اتصال يونس نع مم سند لىمعم بصنلاب
 اياك يعإرط يدارلا نايم هيل اذانمملا ئيمح نيدماد اضم نيب ضاع
 ءلم ئبو شيب, ذاو نيبنجو كل شيعت ماههنع ما به هامر كو ايهنجب هارا ظنمل

 هز مالسلا مياعلخدو متفلا ةؤرنع ةهسم هنن أم ةهلسس دن ثند كو لاببما تشمالش |

 | سمتللا تلازم عمجا ابله اهب تايد ةلارعج ايلا اليل اهشم جرخو البل كم ىلا عرعلا
 نبانلا سر زيكو عملا ز هه تريهخ شم نمو قيرراحلا ماج. تح فرس نطب د'جرح
 دابرومادعس نو ةرححاو جل اق ماسسبو ءيلعرمل م مارد التملك :داتك لاق
 اهنداي د'تباشلا دل نإ يرطب نلوم اررط عسا اذأو الونإرلا ولانه ناسسح

 دبع ما:ئس ديلاوبا ادن دمحقباسلا ساب لاذ بخ عم معو لاف ثيدح
  [اشاتلاسلا5 دماعد نب ةداتق نعي دوعلاءاهادت دحلا5 ىسلابطلا كلملا

 ١ هبلعر او عوبلارتعالاو ماسسبو هيل عردلا ىلإ بوبلاةعامركيا هلع اىصر

 ةتريدحلا ةمعلب اغلا ماعلا نصر طعاو تيبيدملاب نوجرشم اي !هودمشيحم سو
 | ةيلل وحلا نمابرقناسو ىفداضتلا ةرعوشد ياام همدر ىتلا ةهعلا بعد

 عمعر معا ئروجلاةرئهو هور ثيح »لود قلعتم يبي نحلاوه لرقم |
 مدت نلل رز سر لدم لوالا ثيدح ار هرن عب !انمورتج عمدولارلاشوأ
 ةءابتاو وبار ملال والا نطق ساو دمل ولان !تاشلا ىو ناسمح كوالا
 حلاو ل ادآزرا ئبامركلا لاق نلكماشه نع سمدلا دبع قيرط ص ماس انه
 ندوبرشلاو |درفمواأنزاووااعمتماما ماسوءبلعربداىدصزرال نمل والا[
 ضيرشماواررضهولاز راق ن اهتناب وشب انهركذام نككا دزومن اكن خكباع
 ث ًاكربرلن شن اى عرلكارجع ند | نحو أ نحر دليم نك ل دروس ناكربا يسيل ع نع
 مع دع ءا)ةينمئذ الانرأق ناكدناوا عل دب ا: مررركنم اهي دحن (جمايزراق
 '.ادملا ناس زبوكي ككداد تعا رئالأ وهم نكد ملو مشن عمر عا ذا !لا قبب ملك
 |اددعىىلتخا تنمو ندقعلاب ةرملا ميل عل خر ا شم لان الوا محا ن اكتدكو

 اناا وهلغل رخال 0 00 0 نانو ع
 طقساواررنعاو دص /نكأ ةسجب ىلا قة احشساا نكبر عر تعا لاق نمو 2

 حالا ٠

 ا

1 
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 ممسساسسومما0بباو وأ ءَثل

 مطب ةب ده وح لاق ربو هنام جاو هنيطقلاةرع تشاد دام ةرخالا
 روكذملا مامهيلا انثدحل اذ ىسيّجلاىل انح نب 'نيونقر يغب ةدحوملا تفو لالا نوكسو ْ
 لعد لصيببلا ف عا ىشاا نع ةداتق نئعوهو روكدمل اد انسسالاب ف'لاقو 1
 نلا الا ىلّسملاو يرالو تعا تلا الا ةدحفقملا ىد دن نملك يع عيبا سو
 ةمدرالا ب مشد هج يدون هت عمر ئيعا يذلا كسلا الا ياروكتملا ةغبصم أب

 لجن إماعل !نمةسن اشلا ى يلوالا خدة ىلا نم يعاب بصن تبع ةروكذملا| "
 . | الاوز صل اهونح ميانغمسق ثيح دن [رعجلا نم شلاثلاو ةيضتملا قمع ىأ
 هباوصو دب از مالكه انسدالا اذه ىسب اكل لاق مم امدتخا يذل هت عك ةمع ا

 نكت ئدرحلازحا اه دع فو ؟زحاجإ اايج دحلا نم هّبرمعو ةدعقلا يد ةررع جما |

 لوعملادالاوظنحوم جدنا نه ب وللا راج ناك :نىّملا بيد ارربمإم حالا
 انه ةامرو هعارداو تباكثيددحلا اذ ةاصرو ماعاردداو تداشملا مهلع

 فانب اوهاطع نع دلما دبع -ج نبا نع ناطتلاى حيا رز دح لأ 3 ةددشص والا ىلاو يلا عمد لعرلا نسل يتهدد دسسصتاوت حل اذ سشسلاب د تانعمم ظ



 سب نر ول لاح اما دع دداىدر سابعنبا تعمس لاق اطع بربخا ماسلو حابرأ

 ده هررملاو انهركذ ىلل : د نعتم عباق وانا لتكن اجلا ىاضبا ةيراصنا|

 ١ ةامال لسوءيلعساىلصوبلا لاف تقولا الو مدلا لوسر لاقل ىقيننوكلاحو
 ١ اهامس انيلا > باب 2'ل م عيكتو فلوم ا شعام نانسس ماجر اصنالا نم
 . هدي دح ةاهاهس رداليسادلا سيبلوأر مسا تسنف حرج نبا لاق سابعا
 يولد نا عم نوكأ شلا خباب هن منع ماعلا بيبح تن عىم فلؤملا منع يهم ا
 لعنه اه اييببج ثمدحا ل ري ارتد خرج نب ا مب ث دح ارسال بسس ان ناكاطع
 مخ ليل ةوهو ابصادلا نال مه[ ناىلع نيد ثون تاب ابأدعم نيت نا
  نالامغاو ءاهف نب ناراسع اج ادر ديالو بولا ضعسل ةئل اال قب
 ةيجأ اداضلاو َنوثلاب جضان ان كاك تانس ماا تلاق ىوبرشم ا وهو

 : |ابرسسا هدهمشنش ّرصَق ه2 نامطلاو ى.اسنلا ثلو ناس ابرشاو نانسي

 يك ح قيلطيلا:قيلط مالم عقود ميما ةعموبا اهحوزوارحون
 ءضاو د لطولا جملسس ما تلات امه حيعد 2ك ابح نب ا دبعو نكسلا باو يديشس
 ماها داروكرللا نبالاواطعئعرحا مو نمزنرببستس رجا نبا سنع ةونعو نب اكزنو

 يول ةلراضئال دعم ما تسسسل فراصن 7[نم ابا بكراخعلا ثبب دح شن كلكد
 ىيهف نانس ماماو تأمن ضرك ات لب مرعم جمل لقعماب انا دواد يلا نس

 اهحيز نالف الان اك تاذضأن سما راصنالا نم ةروكذملا غارلل ايرتب او ابجيزل
 :(قفلا# داضلا توام بإ عمسد اىضان كت واهدحا لع هشاووه خب
 ميلعس الص لاقل سه حرشس ول فوود ارسكلاب ىيعلا د عابس ظفاحلا هطعبضو
 13 افوتسملاوكرغامر د ىلالو ةمات ناكناىلع عقرل ابناضمر ناك اذأذ ماسنو
 قتيسااولاةايماوخو نب تاضمر ثن قرمعداذ ىرتعاو روعسن طوكمتعا ن اضمر

 ١ ترمب اك شكولا لوقو ىهتش اردن ١الو ل ضد ار ىنحقت الق رهلا نال اررعنيمجال علا مما

 هوك ن ل يمتس ان هيلاغ لاق مالسسالا ضو نككمواراذنا ناكرككفى با جنا مدقت

 مبلعلوسماوالا اغلا غااماو ىكذاهل مالسسلاو ةالصلا ءيلعد_لوت هئعناغ

 :رولك نا عنام لذ !ماسسع نعل اق امو ل تؤ جانبا |

 قحؤرشا اهلا ءزسلا 2. ضرف امنا ا نال غمب نك كك ١
2-02 

 نصرسهذم لعمر ام مكن

 | .اي5رلبزداو نالفوبا بكر ,يلع قش كتلسم يذل رهعسلا ةلصرملا ءاحلابو ةوسكملا

 ظ 000 اا يف سيك ال يل جدلطاب تارا
 أ

 | 8 دراشدإللا دج نم باتجال و هلا نال عوطتس د اكريل اهب هد يذل 2! نالاطب
 1 00 ا ب تدك لاطص نب نم هدوه ويلا نينا

- ١, 5-5 1 2 

 0 ا 0 _

 ١ | خي نامز تاب مهد تخت مل خلدا نالدجن جا فطام تماق تنأك ةزمملاكلت

 2 البدأ م اهتانام كار لتس ! دعاس نا مالسلاميلعدزرا الذ 2قددت مالسلا
 ١ | ظفاحلد يس قو



 [ مساع ترسل نركو انا نسج تسلا نبا لانو نئغلا لع 2! نابل[
 ىهتنا هازملا هزنهب اصوصتخم نئلب نا لدكو ناضمر ةكحربل نوكيانا لمتحف |
 ةارلاءزمهل الا اذه كد الو سيمج نب ديعسس لاق عينم نبدا دباهء ستقف |

 دز (كتوولا نرسم ةداب نب يب لمعلا باؤدن ارو يريىحلا نبا ف اقوا دحو
 مدد |ىلص ميرغ نأ تن ال ريع لاقو ىهتن ا دصتعلا صوللحو تدولار وضمت |
 أ لضنان او ماعلا ل ها ضعبل ودزث عقو ةبىعلا يد خرادلك تند اهب تشو ميلع |
 هسسعنب قسم الرب د مهد تانصصر ول مابتل اك كنل مب سدتسا | ىلع وشي الكل ارك ربا ثا دابعلا ضحن ربحا دهوايغراف زر مهب ناك دلو عم اوجرل ميه عاول ناذ رشم الع قشيب ناو دلت تاضصنةلاير خا | تايب تشد يصر ابد ارش الر كر بذ نلت ىلع رص! حميد تاو مالدسلا ميلعمبصنتل لضفا فاطمر نادال ضخ ف امالا ميسنل ناتج ةباعحس ىترمل ذ١قضخا ا رانا ارهاظ نان !ررشما الا عقد ملام مالسملا هيلع لذ لأ :بلضئالا لعل يباع مدد ام ناضم رند ناصمروا 2( يشم ١ ةرملا اقوا |
 هىلص ام ؤلصن ال اوال ؤوه فخ ون امار لضاو ؛ مالسلا ميو دعم عل ناضصر نإ قمعلا نا مطب يذلاو مرني اد سدا صسادلا مرلغب البكر سن ةاقس قم
 لىتملاب مهيلعدرلا داراذ ملوح يي هاجلا ل ها هاهم نارج ناببل ل غقشال
 تيما هوما تعامد او لضفاا تح نه لاه ركم ناكقلوهو لمفلاو
 6م يل ول و.ىاسنناو اسم وع جيرجاد#ب ]ناي 1 0

 م 5 يو و حل امك بهم 46 يدم طلو ل 2
 9 ا

 ع ا -(ء 3 ' /

 رس[ لصرملا ل يسر عم انجرح تاق اهنا أسر اعردد ١ ىضر فين اع ىع لاق ماؤعلا نب سبدزلا نب ةزرع هبا نعماشه انت حلاق يردبلا بر ضلارمناح ن بد | ميواعموباانررخا لاق مالس نب ثقولاور د ىودال طق سو رمالاب هارب نوحي : دح ثقولا ىل الو اني دح لاق ددسملاب واهس كا جرنعو رد: يف الو ع للا بصش اهرنعو ريف تالخالعر جل اون لاق مالا صنن نع بمإعل اىباضاملا دل قنو ىمرلا تدو نمو [يراصو خانم جءزجز فدلاب زئالاناب لوالا ملا نفد ىدرلا تقو ناكناو محو عذن دعب ارب مار حا ما انراعب لاعاشتلا نع جاعوبرف ثيبملاو يسرا ابرلا فتش الو هدجد اماو جاى عار ملاذا عانتمالذ مللت قد اما عفت لمار صارخا عنتنمو جاحلالا عمال ثفو دلل عيجر بصحملاب ثيببملا ةليل يا ةرحبولا فو نبل رمملا د اصلا نوكسو ءاحلا جدد يصح ا كيؤولا ةربعو يسم
 رثدم اسمو م مند قحاعب جاهنم لجبال امعانراقريدسف يدهرعم تاماذ١ 2 ابوهبلذ علال عرلخدي نا بكا عا لس. ثامكسم بحل نم هل اولا 2 و عسا نوت القل املا .تميرنحلا ن /ناىطل جب كش را هرماركزبا لمكة رباجاب وز اي فارطلا دعبوا ه«سيناعتب ايرالاك مارالا نود قرسب ماو مهبل عرس اىلصانإ لاف عبحلا ب ذ نيم جئاملا 2 كم اولخد ريمون لق يرطلا 2 مهو لالهلا افاق دريرشسل احا نع ترسو ىسنلاو د فرد للا نالذاذاو رجوجلا لاقتجلا يد لزارل نيل بقسم ىبذ أوم هرقل يد 2 ادرك لاح: نعول اون مكيف ىلاكلاو) دبلا دس درا تيس بالكل

 م4االولف
 يرهرعم نلررمل اذا ءيحاهب مسفي غمب] جلف كى عارلخدي يرعب
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 الرقه اط تلات تلمرما ءاحلإب تلالحإ >سلاتباور "واحبك كمر حر ١
 2.لها نمانمو عن تاتبملا نمزها ئمانثم ناكر ىيز (ننضاينع ممم

 ظ ' تلاذارر ا ايمعمتساقلا يرد غمج لها ع عئمم عنكو نزو ساشو ىااد ئم
 2.الرككنالف تب اود ونود لا فرو ماسو ماع لص اوسر صاح
 وو رك عجدقو خاب نيل هم ىزحا ىو اباتدتل باور ىو
 مافاد دلو كايا يب 0 ىأ ثمرحأ اهزناب ىكذ' ب اوعمج

 داني مرجلاب تضرحا م .الاسلاو"المصلا ميلا ملعذ نم
 لكيهبرملرطلاو هدام 2 غملاولا ع < هون ماك ارم اماسو ب ملع
 1 ا ا ابا اهرعاتلو |
 طع طعم [لصوملاىلا تىكشند ضب احاناو كنم هدرقل فكم قو هئاهملخ
 :ئدفرالاقذ ني ملا دسوا حسي ةورها دانا جدو تيا قاوطلاك
 كب اهرماامعاو ريا عدد اهناإل الوشملاربصقتو ىسلاوؤاوحلا نوما,رلتع لاى
 00 ا مانعا اهيا غل تضاح امنانمال
 ا ةريلاوغ . :لخدم تيراصذ 2 ٠ ىلهاو طش اب يحرس طشنماو

 تلزم خارق دبعىعملسرأإز اهيل ةو اكن يحصل كلج
 لدم كرما وجو اهرظلا ل عواض بصب ترمه ناعم عم
 ا هرؤم اهب فأن ناك داراقلااهترغناكم دارملاو

 ةوزلا اجو ايزماذحخو قرم اق او عرش اى أ اوضطسم يذلا ةبايمالا سنضع
 0 فاما هامل ةدضم ةسج م) تلصخ ةيمرتلا مدي نآماوم حاباىسرحا

 قولا ةايملا مج ليعفت ميعنتلا قع بع ع تع ماباهرمل

 ءالبطا ترها دكسم نمزتجم وا لايما ةئالدر ىلع عنق وعلا سكو نرسل ثواسو

 ع

 د جالا معانل ج ةداسبب نعو ميد لبخ نيصولع نالرب ىمسم تيل باوساو لدما :
 ماهو مارال بصح نش أيت فسباحلا بحلالاذ و سوسانلا 2لاق نا عيررسا
 تاااةنزطو برو امىلاع ئشيلا مس لاؤلط اذزوخ دقنم نكن مرسم سولحلا دا

 ايذلاو هولا نحب اطع تبار لاو ترج سا يرط نم يدرءال فقفرو |
 2 عئاشمل دول عنب دسم بدى تب ا يدللا عضوملا لا راش لاق ةصضاع
 ةنازوحلادعل ةرعلا ند ارملضن اوهو بازملا بوس اوهو ع عمك ى! كابو يذلا

 0 لاقنفيوملا مدنا ديع نبى عانت هح لاق دنسسلابوةزبباحاب :١الا ئئيرالا نع

 نبا نب نمرلا دبعن | ىكك/ىهداشل وهى اثلاو ميما قبول ثمعف اولا نوكسو اتنين ىسوا اباررع ممس زارا ذي د نس اهرع ىع ءزريعاس نأبيقس أني دح
 08 "ميا فدري نا ورما لسو ريل محاط يصونلا نا عربخ امتع اك تزد دصلا
 خم ءابلا ب مذب اجر علورتش انىلعم امو اهبكيري يامتخا ةئياع نادراب

 لدغ كايتسلاق معد مزمل بدال لا يعن وعنتلائمرارعالأ
 | اسلا ف الدعيع عامسلا تب تدب الروم سوهس كورادب د د نبا ىو غار دع ويس هرم
 : ناك دعيروادونادإزبو عامهسلإع الوز رعدعم ن اطناو نعتعمرث اف
 كورا دي اور دما دازمو لبق تم غرعاهن ار ركلف نكالا نماهب تطسه اذاذ
 | تبابيعدوإه  نحلاد ل دتسس او ىنم نم عوجرلا يا لادلا تن سدصلا تلم

 01 كالا د متادولا ايكو ااوعاطتاجسايلا حولا 1
 اس

 دج سويسم رنج و



 | ممشد ىدلكم نماهبرهرحا ولو تيجي دما ريثم ميعنتلامشد تذاروجلا مولاب مارحالل لح! عاتب و ضم او جاملا ليحردنع تاكرن [ثتقولا قنصل هراكم نم تمرحاا جورخلا بجيرش ولد مرهلابرها الل لحلا ىلا جوزملاب خس ا عمارات سو ميلعأ ٠ ب2 رج ذوب اههسي 2 عملا شاو لال تيبامهض مج اشأ
 ل1 لا داع تان رجالا مدعال م زل تقم اغا ثاحببل اس مارحالا كرتب ءاسالا تالمدلاممزيلو مد هحا ام هارثحا اهتم ضمنت سلات ليد لح لالا عض م”ئايرلا هذ
 ودايرلا ذ اضيد ا هجزحا ثيدحلاا: هو مدلارزعطتس نم سلال

 ن' باهولا دبعانت دم لات عزل غلا نب دن ادي دح لاق مو 3
 ةكزولا و ىيحم نوب !ودرح) هنو دبر ل جدو هان ليعم دبا :اد:ئلعجخا ١ 4 راسب وذم يل نم هصبل | ماهل أد يبح نعوصبلإ فقغلا تلصلا نبديحلا دبع |

 ظ سامع س١ نعاطع ىع ثيد وحلا خه ىراذأاونرل ىوتل اب ىببل ياشلا ناقد ظ
 شالشلا ثيداحالاو ىباج نع اططع نعرخا قلاحلا ب لزم امل قاعو نب اج ئع
 قث دحل ادت ارى نباوه اطع نع عادلا مل يورو اطع نع رج نعباتم
 هبلعرد ا كولا نا امهرعردلا ىمر فراصلالا هاد بع نب نباجدادالاب
 ىيلوروم لوعفم بصتلاب تياميويلا جؤسش ولو ,داصما عفر حاب باكو لضإ

 | تكتسالا ل عرج يصش ري سو ميلع داو جوجل ع د ضر حهتتم دحا عم |
 ظ ىعاسبم انين كل! سنتا دحاو مالم الاول وضم نيب ل ارتي الا حو تجلب مها عنرملا شب ولا ىهشلا نام عاب رت ا نيبع نياوه تخطو
 يوذ ور حور كيوب او مسسو ميل عمدا سهرنا عم ناك ىدررلا نا ا هنع مدل ظ ىنمر يدا نع هي اى عرس انقل نب نجل ادبع قرط نم اهم ريت دمحا كينيا سمة ام فل انع ! نه نيتك ط قف تحط جهورما سدو ملمس ىلبصوتلا | مالا ىرش ىلد ما طعلا واولاد ,وشنلا فادضأ ثثسملا دصحاورل كا دب لع

 (ن دل! ةلاحو اين رطضئحقاوملا نمرب ولان هحاردو جرخف للان نوع ارم نجي مشد |تلا تعما جت نأ ايد يصغي للا ناي أةعلابملا باب نموهو ئملاي_رطفب ان دحارت د و قمل قلطسن كا | انس وره ديك مول اقلط ند مب اصملا ي اول اتص لحال ب دورلارعم نمالا مهلا



 [هسع مهد ازن | ةؤضم نم مباع 1 5"

 ا رامبعل ا اود دزنو اونقوت مهنا
 هل ععي الذزعلا مىيبالا مند الو عرج قحل عال ىدنرلارعم نم نال ومار
 ىلو تذربحولا ليد كىدملا قوس درج اذ ون بيسملا سيل ى قربت جا

 لوط جوتف ناطمشسلا لغم :ثول يب دح اماونيدل ادررما تاور نس اتا
 يكس مهوخد لبق جرب تطاحذا ةرم ناي مع مسا نصر مشساع ناداشدلا
 نضجلا عناد. ةرعلا طش اها سنع اب دل تملا اهلك ثكلس اننا كلف

 نحو ةورطا واذصلا نيب جستن لو يا تنل!« كاس عااد مذ يب ب اهدةيدان |
 نوائطلاو نب نكات مديقل ميفذ نممزليف يلع فاوط مدّقد نسدل دب الوسلانال
 دلو قمارترد ىرحت فرعا بص هلو مك سم غيظ ؤرجب تريطاملد تلاق
 ئمؤالا لاستغالا اهل امهعب ” تا دع ولا تاراهغاب حجدوم هداك ')

 تيب تءسدرغلاموبصأذالا فاوط ثيبلاب تاو ابرحتدىابرلا
 + ا را هر مرعب نوتلطنت اًمنالو ساب تلا ا 1
 را سيول عج وصمم أك 5 دروسم ةرعر ع نم : 21 قلطناو ةئنع

 ظ نا لا ابرعم زج نااىهنع يدر ند دصلا ركل اب نقلا
 علا البل سجل يدل جا دهن م رزع صعاةأعلمل ايسطت
 ' ةلكاس هلم“ ئيبعاورديب نيعملا نيئسلاو ججلا مي عجب ككم نبا
 قلو دان اننا فاملابو ؛انلانضصخكو حلمملا عسلا د تق سو
 .انرعووهو شمل ابوهد رديف ياسو ديل هو ملغررد السم اذ لا
 ١لاقن ةبّصعلا عرجومرب ميل عردا!صوفؤىا 5-0
 ا - 0 ادا ةرمهاإإ عا يسفيه ىهو لهل نمر
 ل ةص اكرر جل كو ىا ةلسلا نضر : م اه ىاشالوسرابإ
 0-00 ”اتتراسم دوز جي اير داو بالي مالسلا يع

 لاقو ىرصالا ةداح )ورعد اصا عكرشمف دبالل ما 1 نمج انماعلا رهن ١ل سراح
 ك0 ا نعيعع نا لقا ةانعمو كجايبالل لبال ارم حا دن قمعلا لخد
 ذولا انعم لّسو يله اجلا ه !ءيبلع ث اكلال اطسا ارش ,اريزشنن ا :ايرعاف روب عملا نإ

 لبو |اده كريد لاوسلا قاب ناب بتفتو نعضوهو لاق قرمحلا ىل اولا
 اتش ونيدا الهدا بعذموعو ماسلا نع عقد لاوسلا املا
 00 :للا دوم 2: ئاضدالا

 . هع ى دملج ركس وكسم ااا دج ززلام هداجلا عشت يادوب ظ
 تما دق نبا كا نيسلا ورا( بهذلا تادرؤموهو لاذ طن

 لاو ىفشرزلا مم دق ى درج عط دو يسلاو ثاولطلادودسفلااركذ انه
 يع وع جلا 0 ععرعو شدداحا| ماظانه
 قانا واكو فويس 0 ل كايا لحال
 الحوةوزومةرعاب ميو امام نا كده[ رحم نيك [ذ١|مه'ىسبل
 90 رع دما كاستل [ربحبل سيمت هس ن د | مم لرح) خم

 ١ يلحس عال حا طعسفا به اسوا تضيء دعاس ردع

 ا ما اا مدراولل سدنا كيو تاع صصص لمورملا

 7 دمع بج نيرا قت 2 تال اقو دعم د (بيوجو عدمىعدا



 براميل اضل 7 اة
 دكماضرو مك يدع ب م2

 بضفن لولا هيل عاود ره اولغفاذ هيريرا اماهرظن لاق ةرعاهراعجالاق
 ٌلحاو الحال سصحي نع كرما )كن حال ب ديبش نب لس لاقو فبئرزلل

 كانو ةاقعريزا تنك لاس لاقك ' عرمداىلا جاوسعب لىقت لاذ هي امو لاق
 اميكإلا ماعررداىلدصردلا لوسر ا ع كد:

 نلخلاو نلملا نمءا) ىلا سيهاحر مومياح باو يماشنلاو كامل اق دككوتل

 تنال اقندئتملا كتناف دتعردابلإ 2و حر ررثس اور عرعلا ص
 تالا 0 ادنعو مم 00 ىقعب ص الح مسو ل
 ل اقذماعسازلا ا ا نبا

 : 0 وز
 0 ثيحدمحا مامالال ام اكان اثثيد ١ نس ل 0
 ارررش |: خمعلا ورب زن سابع نبا ثبن دح ن اكل بجرلا ذمه يرعب الو
 : 0 ره زيسقْلإ مالا بيسس نو ةءايجص ثيدحماضاالا# دوخاجلا
 جتنريزللا نيالاقى المع عشا دقت عال هدو هلا

 اتن ادي صرخت يو داو الق |رس كيد دسح رك مشد ميحنتملا نم !ناولع ١
 درلا حربا قف هر مبحو ناب كل اجو 2 ريضها ون عرهلالصالن كلو
 ىقذ لا ضيح »شرار اقعاباصاح نابي غنخلا نامرمعرزب رول وع

 0 باابلإث يد دحو هب دا ماعرباو صاخر عشا تف لس كيد دبع
 دنا تعول يي واول ملا :

 لق وح ١ بن نيض ان ىض ل او ىننسل اب ورجع م ارهرهلب يد م بكن
 يو رح اميه ائئدمعح نال لاى حج انت دح
 ىلصيدا لوسر عم انجرح تلاف ايد هسيباه يتيحا لاذ
 باو يبان يجلا فذ لال ئيبض اوم انك اح عادولا دبخ 2: ماسسو ميل عدلا
 سب مو ىسؤلاو ةلعقلا يد سنوقي نسزل اح زح تملا اهدا منقتعولط
 مهلا نص دولنا نافلة ترا فيتو زول ثا حا نم
 نبل مل نم ملن ”بحا نمايب هرم رك اوطلادجد وا فربس 0
 يارد لهيلف عملاو غاىلخ د : لانا ىره روم
 ا اكو معمل هما منبت رت تناصالتيز ها ثا
 هد انضر ةشياعت لاك ير د يك لها نسوهعمى خمجل تاورملا
 ! 3 .غ لو تمرحا انا اهنعيرراخأل هامرب دلال م ثنكو امنع

 يله نم ر.. كيرلا كوت رتل او يلا ١



 اريلعرد ىلصردلالوسريلا كد نولشذرد ينالرراسمن امك ةيهشلا ١
 ' مريجرس ىطش هاو مودرن اذض لك سإ مفئاراهل اعا يا لكم د لاقت د
 ف مزلسلا لعرب يرماام تلعفذ ثلاق لابد مرملا موي ىلها ف طشنملاب
 تلا مقرب عله اذ :) را 4 عرؤلخح انرمكر | ىاىذ هراذ لأقب نال صال[ تال اكتلاريد اهيفير ا معنشلا ىلا نمجرلا د سعى لسسيرا ةاصحلا ءليل تناك
 أني عو اربح ردد ا ىف ارح نع ة دز وشم تولت ن ٠ث در | قل ا هعئرع ثاكم
 م جردم مالكلا ازضو رهوصالو "رو دال و ى ده كاد سىس شن غن ملى
 هيؤذ ككدل نوم هلا ا/ورولع بس كك د قد مل عل و نضيج ا ف ماكر اشسه لو
 ىلع عوجتموا ءلراق ثوكك نا اما نيرها نصى ليا ةسمئبد اع لاح الا ىسنفن 2
 ١ نر عوام ماسو «هبيعردل الص هنأ تدرازءا تش دق ى يديرل ا نم بد الف
 لاذ نلب ملهم ىف نإ ين ليتكإت اهنع ىدها مادا ماسسم 2 ىرقمل اد مين
 سبل ب اىلع معز نب اردحو اهدعدب مات: لبرل ىلكحت مل يإ يده
 اهب زيغا ىلا اررتمحةلالو جلا خامل ارح اد ىادالا ةملالعل ارك دن
 كبي اب ماعارمداو نحو هو يرابلا تف ::لاق ىتساضي | ميهنتلا نم
 انئدحل وذ دسم [ندحل او ننس لابو بعتل ١ ةلمملاو تونلا امن لاف بصيلا نو لع ةرعلا عرحا نيونشل اب باب سر' يبالو ةئاضالإب مهلا عرحا
 نوعنبل مدلا بعوض نوعانش يحل اذ برصبلاىسيعلا عيب ب نتا دبل
 مهنعر دا نمر قبر صل اركب يبا نب دمت ث مس اقل | نبع كرصنلا ن ابطرا نبنا
 ند نيكسلب نوعحرت نإ ش ادلا ىدصي ردلا لنوسر اي: شياع تلاق قسالاو مسالا يال اق دوس الأ نع فاربا ئعر يرملاوعنبا بل اق ى

 :يكلكلسلب انا عجراو ىرص او نجخ نع ةدروام ةرمو ةرعىع : دل
 0 1 نوم ل لس ياللا زامل ليقف درع
 نمجا دبع عم ي |معنتلاىلا يجوخاذ ارررحتفو ءاهلا مهب ضبحلا نم ثررهط
 ىمهر لمبالاب يروا ناكم اهنا تنرنم ةرمديا ىاهاذ قب ضلاركي ا نبا
 فانا كان كبعن(ءككلبصنس د دا كلفن قفل يدق اع كيرمغ انردككلا 01010
 ديعو سو تلشسملا نم اه اوررتس نص سننلا عمتد لضفلا نم تاعاطماة لاملا
 لبعنب نيرلاربع جلا لاق نكت ان مبرفب مهروحا مهؤوب نا نرباصلا
 يهو ضد نم ىذا تاد ابعلازممد نوكي نود هام سبل اذه نا مالمنلا
 ناضمر نم لايل مايل مس اب مشلا "ملبل ماك نام زلاىلارّرسسل اب الضو كا
 نرجع هن تاعكر هالصل مارح ا نصسم اب ئتوكر الصك اكمل ميسشل ابقامجربع
 كركذ امجد نلصاخلا كلا نال دا الا عن المركذ' يذلا ككد ناب تصحب جأو
 هلوف واد ةروكر ىلا ومالا نم ايزل ضرعب ام بيسسل ىه ائاو اهتداد نم تسل
 حيببم ني دنخا قدرط نم ىلإ بعامسألا دب اور ذر عق ىو كلل اما ككبصتن وا
 زياه/ىإو كببعتوا! كصن ند وام لفئلو بكد ديوب ام ليغ امسانعأ
 وسلا اماو مثبسسو ,يلعرمل اراض, الور لأ5 اكوا كلم ىصنوا كلتففنرل
 0 ىنام ركاجلاو ىنطترراىل دنع عقمو مال سما او ةالصلا ميل عر مالكي
 دك ق ىطعل اىاوب كلحتقفنو كبصد سد لك عرجالا نم كدل نادظئلو
 ميدررتلا لحلا ئدرج نم نكرم تاكلي اّقعالا ناىدع تسدحلا مهاظب لدتسا
 مي بدحلاو ةنارعبجملا نال عيشبد ىسيل |ذص»ن :ديعبل ١ لحلا ثلج نمار جالفا

 أامرتقاسم



 أةحاو ْجَسرف اهيلارسف اسم ميعدتلاو خسارف ء:س ةدحاو هكمويلا امرتف اسم !
 ئشيباعل ن ذا رن العمل :-لا عرم مشم ايرتصر مرج لاسبدو هيلع رمد واسم ىبشلا| تالا دنم اربح اّمعالل لتجلا عاتب ضد ١ ىتذ اشلا لات دفع |ييرشم ايرملا برد اوم
 ا ع دان ىهتناىلا بح | ف رسل ثكا نولي ئح دجلا نبا نيعضوملا نإ اه نعت اذاو لاذ
 اد نيو نمتلا عشلوب !ابذ دحسل اقدنسلابو عادولا مذ ولع نع مدزجب لنه

 "ل ٠  ةرهلاو لوعفملانرسم مم ا مل ب خمملا تغم تلئام كباح» للوقت

 "هاه لنكنا يب اناعيجراف ائف اىط نم غرد غن ميعدتلا نم غرم لمتلف لحلايلارترلا ضرا نيم ازحال اد ارملاو ضو اشد ل اذ رجلا نم يجي مشكل تضل اف لاذ ضفانحلا
 انالعو رائشالا نم ان عزو نادجعد يأن اذ فب اعشل اذ بصح العب

 ءاج/ىهو فاوظلا دير رابع رهو ايبجلف عادولل ئوطيلل اهباهد دجد جرزح ث اك
 دولي ناو يجذ اهرظتني اهبارو نموا مصعب مظل ع غانا >ل جن ءابلاب رتخاز اب سدانلا ىدتعب ناور كالا تانرلا دبع دنع رصد نم لعتن ا ئبح نك اهل هءاشلالا لثحو بصحلا ل نيوهد كد دجد ريد شهر ناو
 دى اواي نال درع لا تاك نا نيج اليسع نع مايعادل



 "نإ مدوات ونهو فل اق لات دكر اذك ناكم كدعوم الات ثبح
 ليحل اب يدان انغزاو معن تلد تنام ائككبرع نم اعد مال ارياع لاقث
 عادولاو اراص عبصلا ةولتص لف ثيبل اب ناط نمو سانلال راف هباعع اون

 فاولحال ينل ا نمو ئتغباطلا نمرحع|سانلا نال ماعلا عصائإ !نطعنما ذهو
 ةئصلا ناب قط املا طس قد _/ءىجيو س امل) ءتتص وهوا ضيحلا«مهيلع عادو
 اول ئذلاو نوفف الملا لىقد د !ىنع نوصوملات اره ودل. ديك ات ىوصومل او

 كبحاصب تودرااذا كبحاصو ديب ترس لشموه نوب س لاو ضرم
 باتكاملوالا برد نمادككهاامو ىلا عد كتان ىف ةضاكر لا دع دل ا 5 و دن

 هلرتواكأم رايب نارلا طسسوتن ناش اصلاو تبرمن هفص ةىنداو تلج مولعم
 توىصن ديكأنل تطسر اطاو يور نذماهلوالأا :ةيبرت نئمانككه امو ىلاكد
 ب ٌلررلعو ناجو بزر ءيل عدي ين اج لاك 2 لاقي ايكئوصوملا در دؤصلا
 ادصرلات اقبل اب !ىكدول ع: فاو لاقف نامح ىنا> نك ضيق عتو ىهتن ١
 ةشخزلا لاذ يزلا:مهو لاق بلاى اررؤررعبتو تيقش لالا يذلا
 'معص ئثركي نا ززوجالا دعد ام نإ عبصموصو نيبرغلا نم لاق محا لان ال
 لل اق سالب نوصوملاو دؤصلا نيب لصفب الرس ة الا لاو تكد اىحشم دو مهو
 مسه الل اها نونا لج حيف ميكو بكار ل جرالا هربرت بكارالا لبحر اب ام كو
 مد أف الا نوحيالو دحا ملاح اياقالا دحاب, تبررمام ٍلودَت ىسرائلا لعيب الاقو

 هيلا بهذ امرك ضو تكللام نانا ئروصولل او ةعصلان جب صرب د لاا ن ال

 ةفصالأ دج للا نا لكم م بخ يدزمالا دحاب تربه امك ىف »للود نم يرش زلا
 / 2ع لف املا_كناق ىهعن اريلا تؤشلب الذ ىئوككالو فرصبل فرجن مل بهذ مرن ادح

 رد عقود !يدنع بلك يذلاو قايبسلا اذه تجول عىنيم ءكأ هو ىج نبا

 يرووو ندج مو كم مع

 0 ةهلاب

 امري ةدحوملاب+
 ماسه ان دمحل او نك نبال -فضعلا ميعول ا انثى لا نسل انوش لهب

 ' | ناىفص دازدالاب ىت دحلاق حابرميلا نياوه اطعادتوجلاق يممااىحجب ناره
 | ةدمما نوح هيبانعئميرد لامي اه هدام يلملا ةيما ين ىلجب نبا
 0 واسوا هطد ةينم نب ىلع بو هو شرد ئبلح ىمّجلا ماه ن4ديسعبلا نا

 نول. ةلرعبجلاب هو ماسو هبل عدا اىاصونبلا قنا ثعوارلاىلجدىنحا كيدنم نا



 ْ ترم نجلا مال ض١ عملا 0 فقوأ ا لآ
 ادا جؤطع عخرلابوميل ناضداوعافطعجلابة زد لاق تيططلا نمينم

 لج دزعرسا لنناذ اير عنصا نأ ترم ئيل لات يوارلامكشملافاأ ٠
 «ة|رطلا ادز (ىردل ةرعلاو لا وماوىلاعد هلق ميلعبد لإ + ميوبلاىلع|

 دوو بوش مالسلا يلع سس تائصلاو تابيهلا لواشتي مام لاوطسو لاو
 يجضلا تيدر نيا ىاولا طاقس اب لوصالا نجد عنو لارل ل سكو نطحلا قاوب

 اه اذ

 ضب لل زاوؤعانلا عسب ان ممل ان ىحولااميلا لزب ند درد' بلا نا 0 تداجلاد ةراوعفملالحوحولا بصب ىح ايا دك ابو ميظعتدلا لس عوتلايلا كي ظنت نا نلمرلا نجسلا ضو تيتخلا»ابلا عاف :هلاءايؤدشسسالا خرط .لرسا هدعرمدانعر ا لعافلا بيان 3 ْ 3 يتولاو نضام يلززا جره مصب ىجولا ميل لزند5 ىماسو ريل عرس اىوص
 0 "يلع انيبا غفل م لزلا تقرلا نالو يجول ا قي لوزا سس يلا ةييقالاد تيعلاب هيلع زانت مهاب ءرلاو لوعفملل

 لا نئملكؤملا نولس 1 ئحجيورفم عل هرم : ميووصلا قنات بيطلاقولخلا زا تغأو ررهلا لس علخا رعلا نعم إسلا نبا تلاق مالسلا هلع هنعىشك قا نو لور باسل مباع الذ لبالا سققلا | ف اكدانيوكسو ةدجولا رركبلا طيطغل هنظاو يال اق هيسحاو ةحوبع هذ نيوصو رم يخخ رول ريا شب طيبا عدل هيرلاو دعا دارا يلطف ْ رواسسو ميلعيدد | صدا ل وشر نع توتلا نط عشوف يسب
 0 جذر ايدو تاجر هلا تلتلإف ش هن ارسنزلابةوشرتلاو ةيرعاب ا جاما ماها كلذام ابر يسحا لاق ا مق "باج الد اوان قىلالا) سغ باد ف نر رمل وسو ةضيرزلا عض رهو يبمقنلاو قلحلاد قس اد ناوح اذ مهارحالا ذجرا اهناكر اونو اه ذدالذ ذولا زا جا ممو تامر باذنجان 0 ىكمع و قلو. رصكفا لتجف عت كك نرع عيصىهرؤصلارنحاي١ احلا قع و لاه ررم ةهيئرش 0 0 واوشسسل يق لو

 مالعل بهو عريعش :هرلا نواعم 5 اانا تيارا دل و

 تبراو 000 دبا الجب
 0 ظ

 ل انا ردح جابج الف ريعاوا تبدا | جر نضورلا نءاعتس ص 5 تبا يا | درلا دال وصولا مل ماا اافخ بف قيودا ىف جوملا انوا ارطلا لجالرزع تورمجادا داّوتعاب ناوطلا ىف يذلا مشدالا نس : ةرحاو اصلا بود ىطيي نا عر ىج خثراص الا "ياا اك ى تب دملاو ل را. انولن/اوف اكد اضحالا



 ءاخلاب مراخ ب ةدواعبوناو قررطلارل صو انم يررثلا عينع لاو نامركلا لاق
 2 | نع ةررعاوب اوهنرم ا شه نع ارهالك بسم لصور امم ىرصلا نيررمعلا يا يانلاو
 | تب كيرف نرعالو ما جهدنا هكدا اماه عرس نمر هفياعىعدببا
 :| لسجم نيونعلاب بع د اهرلاعاريداوةورلاوأذصلا |
 اراككس املا ضياحلاىذخ فن بماب ة:نلوئاراضو اهاط عل اوم احا نجم عم ا
 ظ يالي جما مدلك كس ىبباماهنعما ني رباج وع تيدا تاركا
 0 | فارلاؤكشم هاطلا مضجاوفوطعبو قرع تىيحلا ياا هراحجب نا عا دولا تسعي معماد 6
 هلوا غد |ولسجو ميسو دمتم صامرصقب مشد ةروركاو اذصلا نيبو ثببلا»
 لها باو هر عيه /ربا نب فاىسا انث نحل او نلسسلابو هنن ارسكو هوا جنب

 هنن ع ىنوكلا ىلهعل اسمح الا نلاخ ىلا نب لمع |مسن | نئعديمهملا نبع ند !سارج نع
 ماكرلع ها لصد! لوسر معا لاو لاقرد ا ئتلع وا يبا نب نسابم
 ينإلو واولاب انفظو تيلابذ اطتكسم لمح د اهفرىمان_يعاز اضقلا عع
 . نيممئاجاؤاب اهانست او امرنيجب ىسف ةووملاواغصل !كاذرعمادوطم ثّولا
 :يتنكلاب اهانبئ او نعببشكاا ىعر د بالو ةورلاداذصلا ةعفاب انش ؛ يا
 مههرن نإ لوازم ئيكرشمل ١ تكم لها نم عش انكوو رعم ةورملاواغصلاىا

 نزوب نامهنمو نيكرشم لا ناإ غ مهاب تيس جررطعلا قرع مهينم دصحلا
 لا يطيح 0 21 هب يعامل
 . لاق ةملاؤ اردخوب حلال قدايلانب امل اذ ةبعككا للحد مالسل يلعن اكا
 هلسا,ىلعل اقام عدجلال هنود امد ىف وايل انج هر وكذملا بحاصلا كذا
 ةديلا ف تيب كي نمخا فشيد لاذ مالسدلا ميلع متبحو زم دلي ىنح ثدبب محي كحل
 ثيدحو عقوو اه دعب :لمرملاداصلاو نائل اعتافد بصق ئم نم لبد غرد يبالو

 .| بك ئجب هظنلب وا يل! نبا قيرط نم عيسفت طسوالا ف 4اررطلا شع

 07 دايو سلا ضق قوردرشا ازيك ب ضم انه ظل قاعرار -حجسجا ككل ف
 ) ع : 3 1 )ب 2 6 ١ ٍ 5-2

26 3 
 ميحو ولع نركب ملذ هبه ا: دونم مالسسالا فم تريب در تن ا« اراب تسل بج
 ًاههيالا مالساث يب ملسو ميلعا إيلا ثمعب موي دوا نضرالا

 ع 3 3 3 |
0 

 آ 3 2

 ازهو



 لور م يملا

 ل ىسدد قرتك ناد واهجسسس :ىماوانصلاىإب ناطو نئعكر ماقملانلخ ىف صو اعببس ثسيلاب فاطق مسو هبيلع مدا س ينباع مدقرعتلالاقف | لل ررملاو ايرعماجيك) تااماكابر ةورملاو اىنصلا نهب نط لو زد مع كرد ىبااو . عرع قولد كوبا اورو ثيدلاب لو طقس تيدا: اطلاع ' 220 لاق الب د ب ردع وع رز بجو تانيسم نفس انف دحااةىكملا ىوييسالا شيول يجرلانباردلا دبع ديمعلا ادت دمحالاق يد ةمج سبام فال د رادربا : بيزا دكو ييزاهلا 2و جيتاضياتلولا بجرح ا تيدخااةفد]
 100 هع

 قولا ع+ 00 م نب سبب وع جاجا نبا بعسل | تو 0 0 022212

 ل ىقناوسا عمس ناك ناكرنا دن دحا منعم كتي الدصلا سكب لإ ثخاعا ىلوم ناسيوب اردن ادبع غبا اربد زل ىب ورع مئسيبم وهلا نكزلا دبع بديل بتاا نع تراح:رباوه رحل ب قمعانررجا لاو رما دبع بقواببا اذن لاه فرطلا نبا وه مواشلاو لصالا | يصملا يرتسشل اىهلو الاو قاصاب» ان دحر ىلا ءلاور زو و ىسيع اد اهيمرك نب ادر تاهرج نبا ظفاح ا 5 بسم رعد اند انمرو ىم هزماوج لع عاجالدقعن ملاذ 00 ناو ماسومول مث قرم روش د اقعالا قناتي سل اىالفذلب لد وحل وعنملام ينص طاّقسسأب سم صايرناذ قهيمشللاو ىلا ( نب ركض 5 دلما 0 ا رم حا ئم لج مل ذن اري دن ميلع رد انا موزسل ادجعايحأضالم مايتلاب ارماي دن اذررسلا باش يا اب ا يا داق نييولاربساتافادتولا ا ب يذ |.( يم سس انل اهلي اقف ك دعب ككسندلا 2نينمولاربما ثدحااص فر لن اللد ا, ك اييتذ سجل كدي سيئ نردد ا ديعاب!ايدا ىسومابااب لجل | لاذ لسمد از رزعرللاىذر باطل سمع هقالخع نا حرس ائلارببوتفا تنلق شااء 'تدلها م ,نمزقلا ثجرخاسا نوكاساو نٌدشتذ نا ثيمر نزول ةؤفنح : مالل ا ى نبذ اغلا م سدا ىلع سن مل سي اوم ةارما تنزا عح كاف نع هزحأت ىصتتقي رد اذ زحل دم اذهوءال سكر عزمرلا خفي كم كمارحا نم لثخا الحا تن :.نملاو ًافصلابو تيببلاب فط تلو يره نم كعِم لهل اف مكسو مهيلع ردا ىف سعيا نين غيرحا نوم بي ؟ غب داز كتنسحا لا ةري مو ,يلعد اى سونلا لالهاكل الهاب كسل تلك ترها اعل اق رت رسال ْ
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 !( ىلا لاو نزف عسنحا ىاولا نوكسو ةذضنحلا ميجا ضو ءاحلا صنت نودي اب ثم اراك
 000 ا ا ع مار دلل عيا تاالدماملا
 ءمفيرعت ةىهلاتلاو قدلالا هركذام ىدتفم ىلع ئممل ا اهنم جدال! نيميو تكموىلا
 اذبومزع لك نكن اك ذا ىادحانركذ ىلا ةررحلا ىخو ياهل | ءكمال عم تتسم هن هركذ امزعال
 تحل ! مالكو ةالعما َْضمِلااهنم طبمي يل اةيدشلا نم نوم ناسانلا هلوقنام
 |. ىراكقلا لاه ام نايلرررط مشن كك ذ نمت دلذ تنكر ساانلامل وتب امل قفاومىررطلا
 *خراتئوار ىعادزحلا قاس نىك د ىلع ًاهرمد اولساو ىر دا لكن امزناليثوا قريد ةالآو

 لاب ينل ليلجلا باملاو ىهكاذلاو قزم الا ىف ىضتفمولع نو العلو قرين الا

 | ىمنايراطعلا بعشيدنورملابعشملا اصردجب يذلارل لنانقملا ل يجلا هرعت مل
 | اهاهرعم انلزندّقل نيم ل وسر ىل عر د ىباو نص ىلعردد !ىلص |مسسا ل ىو ل ىو
 | ةيّصح عجبا ملا فاننح ماسملو فيتقتح عج رجم ا ءاذإا كبف اغنح كئيصون نككو
 ش خيو نجوم ذ «فججاوح نم ىفلخ بكأرلا محا ام ةدصر م اوف اقلاوةامرل رعت
 | قاسم اعوتخاو انا ترةعاذ اند اون !هليلق انبكام اان رهظ ويت
 / مرحي ب ظف احلا اق د الط ىن الفى ماوعلا نررنرملا و ةرعلا ىلا لا انس نا نجد

 | نسم اها ]ف ىدررلا قسد ءل نمر تفرع يس نصعب تءس تاكو ارمدييعت عنق
 5 داع عسل ارجزراول نموه ن | ناىلعملا نع ىكدب تنكو ءتكورب سمسم ىتببلا

 الف]راصتخا فذحو ىلا دعني! [للحاا اضداح كناءأبزت( «شرب اعرب دارلاو
 | فض اجت ى عاذولا ةضجف ىكفنا ثريخ | امس نال سلا بج ىب ميل نا _.ؤدجبج
 ىكني ملو بامر عل جاامزضدوعسو همم نفاط مهد ا :ىبدعح ىزحا قرط
 | مدعناب بسس جاو ىوظح نحاس ارث العرب ل دكسش اذ سيصختمل االو قلحلا |

 «<لعذ لز وظدح حا نسما زيا ى عرب لل ييسصس سيك ملا سرمد الاد هركدا

 | ةلوفكانهو ثداحا رهو: سيصقتلاب مالا ثدي دقو ةدحاو :صقلاناذ

 عم داكو ماسم بستس- ]3 نافذ ميحر كريو نصحا امل سروتلاو مهجر ن الف فن ام

 فوونلا هم اج [لحا نم عمر يديد | اهركذل اان [غمىهو لح ماذ ىدج يهمل
 قسم ادالهامشد عادولا ؟تجيتزنب عن ناعامرنم مل خو رجلابر يزل مارخا ثاب

 -هط بع عمه اباضيا اق مدم هنجزحا ثيدحلا:ضو كلب ىشعلا
 اخف نيردل بع | دمح لاق تسل اب وغرف دإ غرملادا حلا نم عشرا ذأ لوقب ام
 كير نب ردلا دبع جيم عنب ىل وس عيذ أن ىع مامالا كلامانسخا لاةوسينشلا
 ىرغ نم عجب لفشإ ذا ثأك ْ ىرمببلع مدد ىلإ ت صرمد (لىسيرن أ اينرنعرمفلا

 | الذ ضرالا نمل اع ناك نيتحتمن فرش لكولع كات كب قرقما جدا
 1 عمو نجلا, لو كلما ململ كيرتسالءيسحو مهلا الامل ل وقيحشم تارك
 داحجابه قلما ماولا ةراشسا ليل مشل ايري دكتلا بيهن ون ىطرتلا لاتر دق ىوشتلك

 يا فود د ':ةيمز بخ عقرل اب اكو بت لكامالا عينج عند وبعمل ارباو تادئحوملا عيبح
 د ار ارسلو ىلا دريد اىلا ثوعجار 4 الأي أ عمو رتل يو مجال يا أتبإ عم نوما ننك

 | هسلب ء هر ةصوصخ دل احن عيجلال دز ص احلا زمبصتعر اذ عوجرلا ضيحرابحالا |
 0 [ىترلا رؤي ىلا نص تعبت ان ةروكذملا ئاص ىالاب فاصتدإلاوةمصوصاللا ةدابعلاب

 ملاف ةدابعلا ؛سيصقنل ىلا ةراشد ايدو أ ظشس جومنموهام نع هءهئث
 ٠ 000 ا سيما روع

 | | تنصل راسو ا هو دجحاسبب قاعتمربرجن ادراك اد اعرسدتتب عفر ثودماح

 ٍتاليلع

 ظ

 | ظ

 ا

| 



 ركز | ضخي اكيد مود ضخ صوصاملا تقول انه: ركذلا اذض صوصخدن عازشلااظاو | ٠

 از كربلا دس وزن, ىلا ىمعلا ةد ١ ش ا ب 5
 2 فانز دس 1

 ىلصَس الو سررد ىل الو حولا مدخام لاق اميراعردلا ىدو نس ابيع اننع سابع 0

 تورضجو زيه جصت :ةيدبيصا اولاذاركاول وود ملا اكن اود اغا اورغص ع

.* ٠ 

 «ةاختسإل ؟كاصلا أولو 0 اونما بولا مسا دعوات دف وتو عزيثك دا غمرملا مدعو

 «أ انرومزرملا دبمسللا نان. تل ىلاقد هنلوق جبل ءبسس ًانمووزؤلا ا ذضو ةبجالا ضمالا | '
 بازجاواإ بارخالا مقيد بازحالامرهو مالسلاءيلعالوص "لب عرصنو ئهماردلا
 ت دوك نأ نمو نايمدالا ئمدحا ل عجزع نهلدلحو نطاوم اوم ايبالأ عبج ةداذكلا

 ج ىاارنع نم هلوؤقره ل مهمظالوالاو بز حالا مزحا !ممللا ىااعدل عمل بخ
 لو . يلط ؟يعاط نس ك2: عرش رنا ىوبرمجلا هيلع يذل اواهدرصاصعخا معو ا
 عشب ىو بالا لصحيامميلع عنيت الفرل باشا نوط اسمملا نال حابملا ىلا ىدحتب
 ففؤعنو عرزعةرم باوشلا عبصخح ىلإ جوا ءيصعملا بارو نالاضيةيبصعلارفسات
 يردد ا لذ نمر اثكالا ئم تريصعمالو حام غاضاسملا عضبال عاطل سس خي يذل نأب

 [ثيدأ ئلوملا :يسبجزحا تيددخحلا !ذضو ىهشلا ةماقالاو ثاذالا بتعؤلاملاب
 لع اب يس اهل ىاسنللاى دايرجلا 2دوادىباو 2ك ماسمو تاوعدلا#ل
 لص عملا هئديصب بجرم ماس ىلاقد دوفكاعاستن ا !ذاجم جاد لا ىلع | »حار ؤص عمجلا ةغبيصب تزملا ةفو معاكب ء[مهلا نيم داقلا حاحلالابقتسا
 دصمل ابقشساو مسجل الع قالط الاول ىداحلا ىكرماسل ادري زن ارقام فاشكلا 2 لاق
 اركاب ذالثل او ةيدثتل ا ؤييصب مهما عجب نيس داقل ارد يب الو لوعفم ىلا نانضم
 ترش وملا ضن دلو ةثيالشلا لابّوتسساو ىال ابوس ارا عاؤطع لىضال/ ضد
 لابسسالاو جادا اع مدوكل احدد الشلا جاحلا لاّقتسارى!بصنل ب ةخالغلاو

 كاسم ! نب لعم ن5 ددح لا ة دن سلاابو بامر زن يبصد فرعا»! نلت نيضالفلا ىلع نطغ بصنلاب ةكالشلا و متعمجاع شع :جيرالا تالا بانكور هنبجقت | نركرملا ميل | يدطملا دو انصإلع ضقتحلاب مهيارشس سدصملاب لوعنم الع بصتتلاب |
 ناارلوم دمع نع ازلادلاخ اذ دهح كا يازلا ذب عين نب ٠

 د 2 رام لع مهلا ةراغلا م يعصت ىدولغا نعي اونعتساو نآلغو ران ىرجلاو ملغ هر حصتو نوم مالغلا جاووعللا الاوز ئرجعملا نرغلا علو ئياتتا عون ميرمرلا مب بأمملا نبعد رابعا إبق تس ا قنلاو كم مشو ءيلغرتلا
 | هد[ صونلا ل ف تسد اق حر :وربجلا مدا عم |رلخد نادجب ةكم ا ةنيدللا نأ زعجنرارملادبع جيرخره معا( نككم جج نب هلاقاذك بلطم ا دبع ابعلا | اج ذة وهوا جرحا و بلطملا دبع نبا بلاط ىلإ نيرعج نيردلا دعوه دي كب ثياب | ماضادحلو مالسلا ءيلع) مخ ميبرذ نمدتوكل هيلا مه,تفاطاو بلطملا ببعد صر هيون نم نا طييدهد نايا ضو كيلو ةئلغارعمجتيشين ةافادل وت مرا نص .اركاو براشملا ىاطلا هلؤلإ سوماقلا ةلاتو سابلا ا عدهلغ

 ا نفاق لوقب هند دراهأظا سرل"نمعو امد هدم و دللا فقفدص عاستلا 9
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 ةجرملا ثوكوم جام ظذاحلا لوقورلضديإف عاقل اول ءك[م هسورث نيح ماسو ميلع
 امهافث القلاخت [مرتسيب سملو حا مداقل ١قلت ىلعلاد ثيدحلاو ا نم مداقلا ىنلتل

 ع نع مداتملا قلتم رجحت بركن ا ماسنالل اقذ ىببعلا د بسسم هن ىدملا ثيحنم
 مضض عدلا ن[نظو لهد لباتل ا انهو ءةباطب تكيرحلاد جل مداقلا قاتل يهب
 ةججرتلا نإ لاب سسالا ظل نارما عولراد ال كال داو ىكن كسب و خانم مدائن ىتلشل
 دقرلا بوكو هل ودىلا حاتحا ان ةئوطم هركد لاعاذلاو لو حنم ىلا فاضص ىدصم

 .نمكهانعم ىف نسولب راد يح اع
 دبع ىعملاسم يحد غو مهبولّولا بييطت و مهل اسبب ات صسوا داررح م مد
 0 قدما مل س وسبل عردناىل جوملا ن اكلات ىفحج نبن مدا
 فاادحاب ئج ثد هيب ب ىامحن ميلا يبق سنه رؤس سررو زاد كمه
 :سمم ارق و برا دى عةش الكب هي ىملا اتلنح رد .ئاخ مف دداف ءطاف
 !قاكراضدإلا س نايدغان انلكف ةرعغدا خو ةسكم نم انا اتلاق كين اع ع

 نعررفلا دي داعم يلإ نع فياطل كن 1. ارو ويف كو

 مهرلع جالا عبومتوملا ماهدول امنع د اؤجر سابع الا 5 لا مكآحلا نع جام
 | سانا عيم# ديدان قو مهنالماهامداواببقب قح نىمىىتب نيح مهزدالوحلا نم
 أبل !!مهىفو نياصاول الاب ذاب قاققملا كوس كلام لبح مطقنملااهياأب

 أضدا لوما محذاو قويرصب لاوإلا ةئر لعل تاورو لتلاوة هدعلاو تيرا
 0 - غياب عاف يابشلاو سابللاول
 دام رملاداملا فب جا نبدمحا اني وح لاو ننسلاب ى ةادن اب هلرنم ىلا واسم

 , [ىسرنااممع رس ا ئكربرع نبدلا دبع نع عفان ئغئرعلار ع نب دبعرزجصتب مدلا
 0١ |نريختلاريعسم اص دكم ىل رولا م جمكا ذا اناكملتسسو مرا عردل [ ترس

 ٌ كاب ىد اولا نطمب رئبلحلا ف ذب ىلاص ءكم م عجراذاو تبلل ين ىىيسكلا :
 ١ | تددحلا اذهو البل مهبلاه | انل اهانه الجل زعيب رمل اولا مبحوتبب مشد حيصي يهارر

 اوزفاب لوحرل (رسبلو معرجسلا_وبرطواع ما سمو يزعم بلا جهرح بابؤن دم

 7 [|اشوحلاةنتسلابو بوزولاىلا لاوزلا تقو رم نهرب دازءاو ىشعلاب لهااع
 5 نيكسو د امملا شم يدوعل يجب نباوه ماه انت دحلا ىزلم ا لي عاوسنا عيب ىسوم
 | قدلايزاضمالا لطب إ نيردلا دبع نبق اىصس | نع يرصبلا تريم ارركو ىاولا
 | حيو يل عدد ا ص ينما ناكل او مشعردلاىضد كلام نباوه سنا نبع
 ٠ | الو عشف نم جرا ذا اليل مهي ايلف رطل نموإللا مب راها قرطيإل
 | تالهاليلالا قورطلا نوكيالو وس نم عجر اذ االيث مهتم ايالىا قورطلا هوو
 | نام املا ىديلا هقجاخلاةراطلبللاب كلالا وحس و قدلاوهو فدرطلا لصإ
 عسب أب اعاردلاىرلضا قيرطلا ءذض اكل نيبسكدعو ا :ىدنع نأ لخ بال
 فورخلاو ايرثونحد برب يذلا نلبل ىبا كسب ىلا خلد !ةارله شاسمملا ةرطم التبر ءدلاب

5 
 ىلمسملاو

 .٠٠ | كبعؤع نادم ضايع بسن ! انت دحااق ٍكابيشلا ىلا هذلا ميبلا دب سشتو

 ٠٠١ [2لل وخد مبا ل ىحدل ا مه __عد _جعج اب ثلوعا لاقاذلو انيعتتم



 هزشا ضرر اج نع ىلا ىسو دسلا راند نباوف براخ نع جاك نو روس ب دح ا ضبا لاق ىبسلاب واجود دارا يانييدملال حداذا ىصبلاي نيهإزلا 5 ماسم انث دحلأذ دّدسمللاب وابلوحددارا يا هزي ىلا ل>د1ذ !ىليتسملاو

 لع ةضابم نكي تلت يكمل هذ كلاخن يزول الاه متيضا نوزع ماتا 0 مدا! صر ارق ازجوان خجول اممم نواب ريلغ رعالطا دنع قيام عام مج انا

 ه اور لور زعجاج ل يعاوس ا تيرط نم يذم ملا اورتار يح اىهورسج ام كاي نءاوجررو تاحود صررستما تار دبح ملاطملا + تيار امضايعضاقلا| ٠ اقو نينودشلاب شم ]ينوبح جسنلا ضو ورادح عج ئيتنطدم دج عجونب دم ا تار دجى ا شكد عرولا نايك نيونتريخللادلاو ميجا مكمل تاربجحلاقرنا ىبذبا عش لي وطل ادب يي وبر ييك ىلإ هيفحجح اهب ليعاوسا نب دح لا: ديعسبا 000 نب دمحلاة مموزنب رىابح بسب رتباك تارحي | ايكرح هلوود ولعت نر وراها بربح نمار كرح رشا ئع] بوطلا كد يمح نعد__م>!مامالا رز صدام بصبلا اءؤصم سيمع نف ثداح ا دار ىرادعلا همنا دبجولا لاق نا باوجح اب كح دق انما نع .عارطو ب اد ري ركووملا يف تن اكاداو جيرسإل سيلا ع ايراج أ ملمرل ا نيعلاو ترجتملا ”انملاو هرمهلا ا فيمتف ان عضو !اطعلارمثسم اعيجلاوءارلا لين ءام م اهدج | رمكام ىاوبوني دم ا تاجر ىلبتسم ان عر ناار ةعفت ملا ابرجرط يا ميتنعاا لاو لارلا ينحت اجر در صباغ زف سم اذا رسسو ريذعرمد | موكا راس علو مذ يبالو مدل ١ لىسر ناكل عج هنع ندا ىضد اننا عمسد ليوطلا دمج داضالاب رجل اق ىيارزكيب نب اوه نع نيدو انج لاو ريت ميمرم ياسر اس نيب دمك تأ 1 سوس هريدرميا نب ديعس اسك يحلاقف ن:سلابوءابلا, هدجب مل ثيح ناوملا ء اخ موو عدربوهد»ابلاب يدعتبو هسفنب ىدعتب عسا اونا وتزيل غلب | ذ |رزذان عرسا نم هع ع _عغباب راف نا ت>اضي ارابملاب ع عشب
 باردا زو ىم واط يبردط يزود اناواصنالا تنام اثسف خيال "خه تسل تنل 1 ربكيرلا عد باعني لربنا تعم لاى ىنو ب( ىببجسبلا و رنإدبع سى معفاحتتا| ٠ ا عا بفن بش انني سحرا و ىديايطلا كلا درع نبا مانغا 0 ىو لاه سس طل يزن بسم نا د "ايس ردح. 2 عنا شيداملا قيم ايسا عيات يا ةصعبألا

 , دنع ةقباسارباجتباهد 9: يمس يجر رتملا يزاضنالا ةسيبكاه نب تالممد# | لب دحنزماعنبا نجيم اكو | ما توكسو زائل ضب نطق وص لجلاو | . أ ةدح ولا جف و ئاكلاسكب هبابوّ نملخد :راصنإلا نرم لحجر ؛ دماج كد | ىكعواج ردا راضدالاع كد نولعغي ازد "بلا رباس نان ص ١ذضرهوخعأ | ضائب 7 راسم هرم سيئ ملا هجزحا ا ذكواربل لاا مدانق لس رمد ارب دسم وب ْ ١

 اوازياؤجخ
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 1 1غ 2 4-5 اف قدح تتعد تبالمرج و نو ديك نبا

 71 دل ىاهق زو هلك اهنر طنا برع قره لتضمن نسج ردو لول ل والاد

 ماد ةعافز قالخ د حس كا نب بطن ى ةلسوودوم
000 2 

 2 ةسيب نما راسو ,يلعس اى وتلا مدهام لوا نعقو ةصقلا نا__يرج نبا ىع

 | لسمو « يدي ذا عع ون عقو رنا برهزلا لس درمونو نعض هد اس قد

 ١ | ١ دا اكك كو نم هذخا من اكو حافلا كل اذ عابولا :عو هكرطلا دنع يدسملا

 ٠ بح 2 154/4 اهلو اشكي اذ تهد اوبوزح اذاني قرلعلا داود عضو كار خ

 ف .: هانموسأت ناكلاكف بكد مرعببنص ىف ببسلا يرهرلا نيبدق اييرهزلا لاقام

 ا ةحذي تدق وما (ذاوجرا لاكخ شاع ديون يب طجتمل تحارب هانا

 0 | و ديررتشب اي امسلا نيبو تدي ل وجب نا كسلا لمجال ب ايلا نم لخ دب مل ه شدي

اوداكو هاب و سرلوخبب يا لوعنملا اًينبم مزمل نيعلا مذب
 ا يبلانا انو دج 

 اسياد وتكرر توه ءيالا يا تار ارباهروملل نم ٍ
 : تول اونات داورإ

 :| [وكراوابرإ وبا نمبوسل قد او ' تاورضلاى ردو انما نيف نم ربنا ىلا نانهر يلوم

 8 اا اكل د أ ب مل حاب اة لودعلا ةىباذ ام الاسم

 1 | كييك نب هيلسم نيرا نيغادت كحبلاو دنا 5 بازعلا !نسونهج و طقرسلا

 ١ ديأ دشتو ملاتن ,ىمنغ تيفال اما: تذل ام اش هسحمل اوكال!ئنتعتلا

 0 1 د اصب نعومو. داون : تكلا نوضم هيبقلا

 ظ د ' 1مل بييسعم نول 01قسم نطق وسلاىلأ قرش و الع مهلا عونلا .

 ا ةيارشتوىاعط لدحا منع ىرلالا كروم تاو 71 طب

كوه لوالا نيلوونك ىدحشي حتم نالتوبرإلا بتصنل ممؤلوو
 0 1 هصايط نهاشلاو 

 ار ْ انيس داجلاو فدل اع كاثلاىإ عدا لوالد غاما ءسزنو ميلدعىظع ةيرارشمو

 ( 1| مدحاومزباللاقك باذعلا نم ءوطق ١ث لاتباع بارهو ديلاو: ضو

 0 0 0 0 1 !و

 00 1 ا 6 نمكىطقم نسلا كرتمم ا ديكس يا ثيدح# ىأ ىلا

 0 رونكدر لاو هياط كو هماعطيو د هشبو» و حلا همايصو الص

 5 0000 اب ملا هس المدبر يذلا تقولا قف كد

 0 قازرزو فوغ لعمل يا باول 'نمرثوللةزسل ان اكل لكس

 ىف ةوطاس اهيردرمو تعدد وضع ريعنباو سابع باشي دجكذام ليراعبالو

 ا 2و
0 00 

 ل
 ١ 31

 00 د ويشو هشسعم ب اوايرلا ناتسناو كورلا تافست :ةض/ كاسل! ىنذق اذان |

 تثبدح ةواطاملفها ىلاعوجتلاب ا
 ىجالمظعازناذ ركل دنع ةسلئساع

 1 1 ا

حزحا ثيدحملا ا ذهو قركذم ةداب زيشو لق دانزرإ حدب :
 م ناحل >تج

ين اذئاؤنماسسو ءرعطالاونىدايلا
 * انرببسلا هن ياشلاو 

5 

 ' 1 ا ا لا 0

و درعا ادا دجحاو مالا د دبخورسلكاو م
 مجرد ايار هو اذا باوبح

| 

لج دزعشف و عجل اديدشقو نجعلا و 0
 اد ميجلوةقوعلا ةاشملا اند خل 

صب اذام يا قنوع يريح اذا باوج ىبحو ىإول اب لهبو فلا ققسشلاو
 ١ [دشملاو ع
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 نياوعجر غهج نبا دوغ نرخ لاق يملا تسيب نبا مسانثدحإلا :
 ا اقل يجلس ١

1 

 34 ١  0راتخلا 0 2

 يس ١اس: سس هدصاع هزص ]مضى ضم ا نك ءعنص 00 0 اذا. ءرصحا دو دعلا هرصح لاعب متعنم ٌعرصحا نأت : يلام هِلَوَق نم 1 دارملا نانو ي ًارصحلا يلعانطعر جلاب وا ناشتسالا لعن ب 3 1 2 لمت هلوقو محملا ديلااضرعتي يذلا ديصلا ءازجواكحاو ةنس 3 عونم ار متعم اه تييبلاب فاوطلاوأ ةخرعب قوقولا نم غون ارض يا 0000 هرخا ٍنينلمهمل داصلا عدم ل نوكسو ميملا 0 | , ل كاس لد اال ميحرتانحرلا هللامسق : ١ هن انُئتسا وأ ةيلاحةلبجاهريخغ ات مجاموتس مو ءاشعلا تقدويلا 1 ترغلارخأريسلا (هَب هب دجادا دجادا مسرو هياعمنلا ىف ىصيببلاتيأر نا وع أ نباىا لاق امونيب :ىتعلاو برطلا لصف هتب دنع لن قمُسلا ٠ بورعرمب ناياد|يتحربما رحب ىدعش اغاهنأ ار دتحان عرسا يم" 3 ١ ش 25 4--2غ 7-5 ا
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 انا ينعلامرسيتسا مودم اذ وا رسيتسس ام 1
 قلعاويو ىدموب اًثمعتد لاَعد دوجمبم نيل] و انركزخ ةرهب عرخ وعر انل بحاص اص عيل لاق ةرتلع نع هظنلو ايد اولاو ميجمدا نس مز جنبا هجيرخ ا رصخ هنلاب غدل الجر دوعمسم نب | يتذا يح ريع و ةىإوصلا سرعه ةيضنخحا لاق هةبر ارمريغو صرموودع نم نم ىسبب اح لك ماع وهرب طقف و دعلا عاب سصشع 0 نيس اهرعي ةدحولا رو ةلمرم ا هوكسو ةيتعلا ع ئ ةينينويلايف يدلاو هبسكي ل لكزم داصحالا ةبديشم كابا 1 35 ءلصوام حاب ر يب | تباوحح ءاطعلاقو خل ااوقلعالو هلوقوردو با ١ هبانريف طعغسو هينرحت 53 بعيرلادد هناك يا دلحن عل وح ا 0 ئ يلا هب ثوعبم ا ا«دهرلا نا و اعت يتحاواكالو امارح ارضدأتالاللح هذ لحي ثيبح هل يدييلا لبي يحكسّوروتطالد و شكلا صحا ثيحةأشيو ا ةرقبو ا ةن دب نم .رسن يده دب اوللجتلالا 0٠ سفلا تدب( اذا ةهرعوا يمل 1

35 



 . هتيحرش انأ لع ةلالدلاتماق | ذاواول اك ح نعت اذاذ العوم هباعجحا
 يلع د دقيالو هتقنن انقر س نمل هزاوج ديضتس | (هلطم سس او
 . هنمأل ودعلاب هةقب الاد اصحاالدصاو ييفاشلاو كلاب لا ويشلا |

 تماكو هباصاو مللا هلع ءاصخغ | كح تايبل تدرو ةيأللا
 .٠ لالحرلا هيعرش نأ مها اذ أذ ةيألا ةايس يف لاقو ودعلاب

 " «٠ صضرلا سس وعيال لزلعالاب و هنمنمالا ليصل تن اهو دعلا ىف
 ددعلايت دراولاصنلا توليف هانعميف ضرم اب راصحإلاتوليزلف

 اسس ايقالو ةلذلد هب علب زلف ضرم ا يف ضيرماو رراو داواو
 . [نعللاف عورشلا دعب لاعف الا ءادا لبق للحتلا ةيعرش نزل هخال

 نول سب يبااس نما ظؤلاينوهيوعرس اقيرزلو ىسم ايفل "فال جولع
 ا 0 _ بوب مج احل هناذ ضو ,تيبا كود يسمح

 ٍ . امبالا ناو بسلا ص صضدل ظل ا يوبعب رادع لاو غماره ر اصح لا
 رو باللع ضرلا كياككعينملا مخل _/اصحالا شلل لولدم ثاراع را

 .ررول باشا هناا. مارهيلا سلا يككا قيل يف تحي ظنا كولاذب
 لل عطل نوكرزب نا ل طح  ووعلا صاورصفلو ضرلا صانخ

 © هتسابلةير»نوكهيلعد موز دالا دانانانداصحال١تاقرصام .

 ' و هيلع يلاعت هزار اص)ىسرملل تعقو ىلا هت داعل
 ااخورارسرإ) [بحاص بزوجيلا جاتحاويهنع هللا ضد هباهصاق
 ْ 4 ملجتني دقو املنئل ايي دق ةداحإ كح نايل دداولا ىهنل ١ نوك

 ٠ عنم مجان لعيإذا ك/ذكة يالا هذهو ةلازإد ا كح هي فرعي اماعربغ
 ' ةفالخب يدم انس دهم نك بل يسمح رعلا عنم نإز يل وزلا قيرطب ورعلا
 17 عض انه عم زجل ا زاجلذاف مدخلاو يكرم او ليج اب نلع دإ ضرما ف

 | ناكل لاوأ ضرما هرصحأ لامي _ريتالا نبا ةياهن اه يف و لوأ كد

 ٍإ

 جس سس

 هحشنزلامرعنم دارملاو هللا ل ييبسيف اورصحا ! نيزلا ءارّمْملل يلاعت
١ 

 بج نيريعس نع رطل هلقنر سقت اذشو
 دكر ل ون هلا ى به ناكفنالا نلت اال هنادارم ا
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 يلف نع موضعي هنا تعب ماوس لاو ةالملا مهلا بالا ة ليال
 « 0 دل كل ل طل انا نه تقلب علل اءلاقن بقللإلا موعرذ نابع هامه رمهن )يكرر يعلم لو تاء داقلاو

 يضررع نم هقلا فنع نا ع ضأن نع دمنالا ماما كلاما نرمخا لاق يسِننلا
 ل زن نيح ةنملا قف ارمهم ةلم ا حرك ناداديا/جربخاضتعةللا 230
 ةياور يف دلوقنيبوارمتوم هلوق نيب ياتتالو ريبزلا تبة لاتغل جلجتا 00

 رمأ لاوركز (لذ ا ديريالوا عرخدناف خادبرد ةكميلاجحلاطوملا
 1 رمل الا يم اشس (ةمن ةرهلاب محا ةضّتفلا
 :.اي/١ ببسب تيبلا نسوة كسي لمح نا قاما م هرشل ايروجل اتازدإتا

 يزالو تعم تبا نك تحن نايل وطفل اهدا هللا ظ

 سمبزبا عطرفمإ فا: قلجر و ءرعلا سلخ هنانةيبي ربل تيبلا نع 22
 | ينو ةديإدل يد انم ةيررو دياب رو داوم ابلتنا وألا ىلا 7
 يذب هلزن يزلا لزنملا يارادلا نم ةرملاب لمن أذ ةيضاملا بول ةيدد
 هيلع هللا لص هللا لور نا لجا نم ةْضلملا زبر صتس نا دعب, "3 اجيخأ م هتيب لخاد نم ةرهلاب لحأ وكيف ةنيدمأب يتلا دارملاأ ةفيلكلا

 امر يضر عذب هللادبع ارعابأ أيلك اميساعذانل لوعغل ريض (هاربخا ١ نسا يولاوبع نب ماس هَميِعْس و ينيدل | يودعلاباطخلا تب ىلا | لما ع ريغصتمب كللا دبع نب هدلا دبع نا نبا يلوم ضأن نع دنع فكوارلا دن نم هللادبع وهو ىهبضلا ديعاحب ءايمانب هيراج رييغصت ةيريوجانثدح لاق يرصبلا ةدحولا جو ةرجلا مس يعبصلا ديع نب أ هساةرب دم نب هللا دبع انثدحلاةدبر جاف وسو يراغلا ف أضيا هجرخأ أثرى انهو تس ننس ةيببيدك ءاعةرمج لأ فأل 0١
 ل اردتلا هب دصقو ةرفلا هباجياب قلعت ىلامت هن أش ناوأ ةكمييلا ناطن (هلوق هو ارجو طرشب هنلا اشم نا هل وقواطوشس لزئاتلا سيل ” لاو هريس ملت داما هن ارحاظلاو ريكستلاب ةرمع تقولاو دائدب الد ىض ىلع ةرهلا تبجو ادق ١ مويرشب او هترلع نيل غسازىلحم ' هيد لس هيلع هدلا اص يبلارخ# تيبل تعد شيبرقر امكن اك ةيبي دملا انغلب يتحةني دملا نم ملسم هي هلا لص هرلا لوسير ا تلا غريب و كيب لاك تا فاخن اناو تقولايأ ريغلو ان اءاعلا دكنإ ترضيرلامينبال اقف ابريوحو هتلتاتلا رضيولا نايك ماليا نم جاجا عم ومداخل ىشيجملا لن ايل ٠



 . ابو ينيب ىلخ ناذ دارشرلا هني رتب مارال بامزايأ/ةندل قييمتلادل
 ' تاوكنلا تلكاو هب تئمط ثيكلا ماللا دي دشتو .يعلاءاخلا معب تريلا

 لوصولانس تحنم يأ ةيتقلا نوكسو 0 سيب
 ليجعلا نم دهمان إو ملسو هيلع هللا يلصوبنلا لعف اي لمن هب فوطرز هيلا
 ( هيما يد رولا مك علاو نبا يلح ان قلفلمر لأب ةرعثا نم
 > ةرهلاو اف يا أمهنءاتس ٠> لاق ع ةعاس«راس هيدا كامب

 ةبع كجوأ دقي مميش ناصحالاب امرنم للعلا ناوضيف ذملو

 بياع موي بصنب يدحاورهغلا موي لح يتح اورنم لاي ملغ ترحم
 نأو ةيلعاذلا يلع عفرلاب موي لوخدلا نمل خد يتحر ذ يلو ةيدرظلا

 تثاقلاناف يا هكم ل خدي موي ادحاو [واوط فوطي تع جزل لوقي
لاةهبو رماكة ينل افإلخ ريف اوطل 4 اتحيال

 ١ عك نا رانثدخ

 (انت دح لاق ويرقنل | يدويتلا ليعامسا نبا يسوم يذدبح تفولا نأ

 سا بالحال نبر نب هللا دبع ىنب ضعب نإ مف ن نع ؛أيسأ نب هيريوج

 نر عنب هسا دبع هيبال لاق يا هل لاق لاس أ هللا ديبغو |هللادبع

 - تعال اهب تقاول سزلا نبا لع جاهلا لوزن ماعيف رمتعي نإ دارأ
 باوجيا جاتحيإلف يمل ول نأو (هىنعو ) اريخنال ماعلا اذه ىف وأ
 فاما اعركذ هتكتل دانسلا ىلع انه هذه يسوم ةياور يف رصتقاا ماو
 حرخنيحجر ع نب هزلادعنا 0 ثيدحلا يف هلوق يعور جنا

 د[تنع هئايرعشي هداف اريتعم ةلميلا

ءأمسانب دخن انب هللا دبع نع ينشل انس ذاعم ميعبأتتو ايزذع
 © هبحرخا 

 ١ «*يلع بيل نوف ةئاورب هللادبع ةيأهد لولا بتعدقو تسلا
 )| . اك : 3 8 ِ 10 06

 ١ رضخاةللا دبع يب| نأ يدنع ء رمي يدلاد ظفانل لاق كيد يف فالتخإولا

 ةيعناماو ماعلا كلذ زيزئاتلا نم هب هيلعار اشراو (هاءا هب [لكام (مفان

 د وضعاف هأناهتغزالمل رم انب| نم ًايوعتسو ضأن اهدهاشف ةصتلا
 جييذ

لا ان اهقأت نوكين/ا زيدمت للعو لوصوم ثيرحلا رم
 1 نسا دي

 ظ ارنا نبل ناد وع اهب ةطبساولا رعد قرع نبا نم كذ نع
 ' در انثدحلاقهبو ىيتن ا امويذ نهليدإل نأَتَمث اهو هوذاو لاس

- 

 ١ دمي وه يشم رل] دوعسوب|ل اورو يلهزلاوه 441 ل( بونمرمغ
 ظ رج احوباوص يس خرسلاي لاةيذاب لكل !لاقأو ةراؤ نب مسمي

 انت دح لاو قيتع لصيف نه دبحو كن أكد كين افلا نيرو اس دم

 2 ةطاسو_ر يغير عنب|نع

 ١ هقيتشوملاسس نع كلذ لص امذ [ننأ ضن هل ةيلاتلا ةيريوج ةياور نك
 ١> و ؛افسا ذب دحن نب هللا دبع نع ير(لا لاق انكم امهيبإ نعهللا دع
 ١ يقيعامسالا هبيرخاهدلادنع نع ها ميوبات تايفس نب نسا هقف او



 غصظذ10 1:1 /إييمتَْْتثكإ+“ز7|<|ثغش[([ْئ+ْظ“ئ«ظ«>©]_ص_زنفن

 يشيد مالالا دي دشتي مال سس ارب ةيواعماندح لات ىصدحلا حاس امب تك.
 ربا لاق لاق سابع نبا وم ةمركع ئح يك ذمار شك يإ تب يعلاق

 دلدادبع لاق لاق ةيردع نعدظملو هريخ حارشلان م هيلع هابني مدنا لاقو رج نبإ ظفاحلا هيلع هبن اي نكسلا نبدل ةباوصلا باتكيق تبل فو ذح ىلع نطعلا ؛ضن .لاشف.تقؤلإ يزل امهنع هدلا يصر ساب
 سبح نع يراصنالاو رعب جاهلا نلئأس ةملس مإ يلوم عيان ٠

 وأرلوأ جرح ئع مسو هيلع هللا لصدينا لوس لاق لاعف مرحخوهو
 قدص(/ل اذ ةريره ابا هب تثدحم لاق لحي وهو بهل. يزيإف ىسبح ٠

 سو هيلع هللا يلح هلل »ل وسر رصحا دك لامن سابع نبا هّيثدحو
 ىف ببلاد ةشنصالب [ةو ةيف رظلا لع بضن اماعالب | اماحرصتعا 21 ]| نعر د يدلو تح هيدهر عد هئاسش حماجو هسا قل
 جا ثبرجيق لح رم هلرط ىلع ىمأ ديازلا نا ركذام ير (ئلافدح

 يراخضلا طرتج ع سيل فار نب هدل اع وب يا
 2 ' مح عا غلا . اب مىيوورعلابراصحالا رمح قرثال لاق وم سف ثدوحااذيربو سد اك طرت موه اه لعرصتق اف

 را ا بدم يودزإ وح 5 الا سيري ٠ سخن ل ران. نابع ريما .قزورملا وراسمتلا جوردي رحل نر رح لوتس و : ا ةراصحالا

 رييسخت عل ذ ل ١ ذا يا تورط اواهصلابو تهمل اب ىاط ىعوب ى قولا ٠ْ ىضعنم ىاب خل رعب قمر سح أ رلوق هو ريررشملا :لم او ةيئاتوبلاو ةنسس 020 بصنب مو ريل ندا لص.دا لوس ننس كربلا بز اصزتع ندا ىبصو

 0 اا مع

 ال

 بصضنلاب ضايع ضالا لاقو نرلوق دلو لح د سنيحايل لهم سلال
 ترن د. اومزلا لاق هن'اكرما مجرم مالكل اذ كنس بصف نم 0 يليه لا لاقيهوخد اوكي! لعف اطالع وأصاصتخالايلعغ
 ل ْ هلاك ققوتو اشي ثحاي دع دع ل نإ موصيو ١ قاحلم جنلاف للعلا ا ةيبااصعإل للعلا نر اش عذب كد ةفصلاو ال | البت اماع تح هيلع مرح ئيش لكن م لح رخارما كودو رسما ١ لمف ر اضخاب مربع بوصتم يول دف ايتوداولد تالا اهياأي اتاك

 .قااسلا هنلاب ثكرابما نبا هللا دبعنمعو دغارفيلا مارحرلا يلع ريصلا# ٠
 نايل نبا نأ رحاظلاو ةنكاس نيعام منيب اهيتحوتغم نيج سمانربخجالأق

 يبأ نع يذيرتل | هجرخا دقو هور عانبا هيبا نع لاس دارضالاب يد دم لاق ماس نيادج يرهرلاى ع يمنع ةراتو سنوي نع ةراتدب ثدحينأك ١



 يلا لوسيو طارتشدلاركتي ناكدظفلور وم نع كر | ملا نب نع بيرك
 فقالشرلا دبع نع رخأ هجحو نم ىليع(مسزل | هجخرخأو كد ةنس

 كتعسب اثذ طارتشالارع ع اراك ١ أمأو كالو عا

 ٍ ىقنريبلا هجرخ أف هذه يراعل!ةياوريف فذح هنازلا اضيا ىنوي ةياور يف

 بأتكيف تارقو سنن وي زرع ثكرايي ا ننب | نع بيرك أ نع حارسلا قيرطنم

 ةياعر ف هيدرت اب ايش. نب دجا لاق هظفلام هز راثالاو شسلاةفرعم

 ب تأمن | هيأ نع رس نب هدلا دبع نب لاس نع هنع ديزيانب سنوي

 هل ماسو هيلع هفلا اص هرئا لوسر ثي دعت يئلبولو ىف طارتشلا

 : تيب نع يحن (دلا هجرخأ ةعابضثيدحو يرتنا مر يبزلات نب

ي د نديمأ ستورم جانا جول ةدربع جا
 5 | 1 ديول سيفم ار

 هيكاشانا كاف اني ديرت امأ لاف ريبزلا تنب ةعابضيرم

 مايلي تر اخبلا هرخأو ينتنسح ثيح لح نا طرتشااو يحل لان

 20 دانسا طارتشرلا يف تبضيال هنع ضايع هاهكحامف يليصالا لوقو

 00 6 ثيدحلا نرز ىشحاذ طلغ هلاق يذلا نئاب يوؤونلا هبهعت

و ةيضاشلا بعذمإذحو ةف دعتم قرط قيلحنم
 اد ٌرعلا أب ىسيق

 ظرشلا هو اطال كودو الاع يرده همزلي ل ىدهال ب هطرش

 نليدت ةينلاب نولي راي 6 ا ا 01 وكت

 كتف لزلحاز او تضره نإ لاقل و هطرشب زارع هزل يدبوب هطرش ناذ
 دقفجرغو ا نسكن م ثي دحاولح هيلعو ةين ريغ نم ضرل اب ]لح راص

 000 بادي ل تاتنع يلا عيطسم لح

 لوقلو يلو الب'هب لامتلا طرشاول اين اجءوحغوا ضرما ةرع جلا بلق

 تدراوتلا 0 ديحا ىف: رع

للاو رسين ناذ تدع هل وأ
نساب يقرريبلا هاهر ةرهفا

 1 وعلو يسح دا

 مرللال ق تلاكلوقااذام لاقف نه اذا ينثتست له ة ةورعل ةنماغ

 00 هيرس ناآوتدعهلوت درا دا

 دانسإب ىقيرسلاو يففاشلا هادر ةح هدع

 / راق نلعن از زئلا دعت درتع هه باقي نإ طرشسولو ماليسزلا

 ةرج ف الخ ييقلبلا ييسيقلتلا حرص (يمالسالا ةرم نع هتأزجاو

 4 ةقيمملا يف ايزءزل مالشإلا رع نع ريال راصحإلا ىف للحتلا

 0 افلا ل تي نت يقر عبلاع يهاجم هع ةيشبل
 يكزورملا ماليغؤب دومت أنت دج لاق ىتشلابورصملا يف قلحلا

 06 تامل نيعاندح لآ يدوعلا
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 8 م مع نه هيزجتو ةرمخ بج بلقي نأ ذعلا دجو ذا كلذ هلذ

 : نباوهر مهم ابربخآل



 ا

 أ

 ١
 ا

1 
 ١
1 

 ” رترااصرلا

 نب ريبزلا نيا ةورع نع باهشب نبا سم نبا دج يرهيزلا نعدتاب ٠
 !ةنككسسس ةلصوم نيس امهنيب واولا جنو عملا رسكب وسلا نع (اععلا
 هنع هنا يضر ةيعح هييبال وهل يزل يشررقلا لفونب ةجرخ نب)
 رلو تنل ىف لاق كلل ذب هعم اوبأكه يي ذل اهب صارماو قلي نا لب هيد دما, يديرل ار ع ماسو هيلع هدناياصانا لوسر ناةيب|نعو

 يىآأ ا نان نم لع بلع اذ: نصا نول | ١
 هلوق تلق ناد ءلثماس أبع ايع نبا نع ريبج نب ديعس يتدح مارب ] لاق مد هيلع لات ةيتلع نع مضارب نعى دعألا قيد ةييلسم
 قلمارخئان يضتقن هلع يرميلا لبي هر وملعالو يلاعت.
 رافاييل ياسا نولي يكف رخل نع

 ىو قلحلا دج اهبرجو ةيبيدجلاب للك مالماد ةالصلاه لع هن تسن دمت هلحب غلب دق ككأدصو صحا ثيخر صحا كدر ٠
 د1 نبا يهذم وهو للحت اذا هيلع يدعال ةيكلالا لاقد هني متي هيزلي للكل ا دارا اذارصحملا نا ثيدخلايف و م مرححلا نمر لحلا تم
 د دعلابرصح ا 26 2 رصمما يف يابول اصلا تار ئيدهلا نم رسيعس |١ ةيصحا نأ لات هلوق نع باججاد

 ا ىهيلالات 0-2 قاعنو اطلاوصتنامرخ" 0 فرقت إل
 مرادم بج الفلا اهو رجس عازر ذ + ال ا انئرحلا# و

 فاس دس ونا نالقس ل زن باطن وبه دلارجج ب ديزل ءرخ نير ىظرف 4 رع يوكل سف ا دبلول ب 37 ربو قرض 'ناقررقعاص ١
 .ةلاربج باطخحا سرك ب لوم ميلا هل العرب عفان ميرصو لاف يرجلا باف

 يذُ 1 هلا ص ويببلا عمانتل لاف شيمر تا ةضلخ اومنعناجت لا ودرضرول الف ةكيربي زارا لل امنع ربزمض ظرتنيدزدارعاهاب ذك انابواخاو رئاقا نا ١" ا
 رهف تعسببلا نود انانك 0

 و 2 دنا قلص لا ا دع --
0 



 تا ةلستااب ةرحرملاقينكو نيعلا ضن ةداض 1
 ام ١ ايي يلا مكن هدابغ نبا تلمس هرخأ

لب ليش نع هريسضتيف هيوصر ان
ةدحوم ا تولسيو ة يهمل نيدلارس

 
 1 ا 0 1 1 يع 3 0

 ٠ ةطتو نيعب اتلا ءاغص نم يكمل ةدحوملا ديدشتو نيعلا جْعِب داع نما

 ٍ يف هلوددقلا,يرينادآت و دوادوباو عجلت انلاو يهم عطب
 ا 3 2 د

 نع هللا دبع مج ار سنو نونلا جفن مج يا نبا نع ناثي دح يرائلا

 ١ اء اضعلايا ل دبلا ام اذوقوم ينعللا يضر سابع نب | نع ده(
١ 2 

 | ١ دالتلاب هجم ةامرملا داصلاب صن بد يدلو ةيعلاداضلاب. صتن نم ىلع

 لاذلاتوكسو نيعلا هد ب ذع هسبح نمأماذ عادلا ي) نين عم

 ٠" اكل اكيوامزبلا لات ليبهستلا يضتقي ايلا ىلع ارطبام وحر د عملا
 ماه 5 0 2

 يلع كل ذر يغو | تلمع عصيل ضرم اكة نم عون انه هب دارم لا لحلو

 لاي هناخ ةئدعلا نمو دع هسبحرد يدلو ةَفْعن دان وضرح نص
 تباندناف ضنلا أمأ لقنلا يف اذهو يتقي ال يا عجري الو همارحا نم

فرخلاو يرخا ٌةنس ىف ماجيت مريف هتمديف
 ٠ دسغن يزلالقنلا نيب 

 | راصحإلا بج ةنع توفي يذلا لهنلا نيبو هٌواضق بجاولا عاجلا

 . تاكءاوس ءاضتلاهمزللدَت اذا ةيننحلا لاقو همدعو راحتلا

 , ١ رصحا ثتيح هرعرم وهو يده دعم ناكاذاوزامنو |اضرغ
 5 ا

 ةياور يف داز أ دغس نإ عيطتسي ] نألنإ مرجوأ لحم
 يوب

0 10 

 ١" قلو هي دهر خي هريغو هّيرلا ماع كلاملاقو مرد يكاادمسامل

  اورغةيبب دجلاب هباوحاو مسيو هيلع هرلا لص ىنلا نال هلعءانقالو
 0 5 هللا 2 ا ا / 1 4

 0 لصي نالبقو فاوطلا لبق مارحالا تلاحم نم ينس ]كم ١ ىولحو

يده يدم ل وصدالو فاو لحالو يات يلا ىلا يدعل |
 ١ رئذيمل 45 ١ 

 ى كييلع هدا صينلا نا لومشنل اينبم قايل هوني خو لو ضب

 1 1 " هلاودوعي دلو ايش اوضعي نا همم نايف هاك دحارمإ
 0ك

31 
1 

 ١ مولع جراخ ةيبيدحلاو دجستنأ كعنمام ول وق يف يبرك ةدئاز ةلكو 0
 2 لاو يفاشلانعيقييسلل ةفرعم ا باتكيف ارقام دبش اذهو

 ىلا نم رسيتسا أف عرصحا ثاقدقل ةرولاو عل اوعتاويلاعت ههلا ب

 حزج نم عجس !ملذ نكح ملحم يرهلا غلبي يتم عساور يعالت"



 نحيي قاس

 ست لح رعب ص حج محم حس ماس

 نصح! نيح ةيبيدحلاب تلزن ةيزلانأ يف (ذل (ذع ريضتلاب ماعلا لها نس هنع
 هيلعمدل! لصيبنلان او تيبلا نيبو همسي ثوكرشلا لاح سو هيطعدللا يصينلا
 رلا هباهص ارز وتيبلا لا لصي مو دل الخ عجدو قلجو ةيبيدحلاب صرح لسو
 رغزبقو لح اف ماسسو هيلع مدل ل وسر رخعو لاق( هدذحجو نافع نبا تامّع

 ضو ةيسيدخلاوضعبو ىلإ ف رخ هنأرمى ا اه د امنام يف اشلا لاق رحاب
 ويوبلاا نع مودصو لوعي يلاعتهلإ !ثال مرحلا يف ايضعب و لخلل ف ةيبيدحلا
 ماضقلا دود ر صحا نيم ىداشلا لاق لحو داش عذر صحا رك اناس يناشلا لأم ماعلا لهاردع هلحم ءلكمرحلاو هلم عبي نا أوك يدهرلاو مارخلا
 يصدر! لوسر عم ناكدق هنا مهثيداحا طا ون ىف انفع دق أنا لإ ذوةيذلا رهاظ نم تركذ ام هيبشد يزاول لها ر ابخانم لمع يذلاو يضاشللا| ١ لاق ءاضقركدي لو يدبرلانمرستسا | مرصحا ناف لات هلوث لبت رم مالسإلا ةجم هيلعف مالسالا ةجح عكر نأ تاخ نلع انقل
 / ريغ نم ةنيدملاب ميضهب لد ةيطقلا ةرع مسيو هيلع هدلا يلص هلللا نلوسرزمعا# مّن امسأب توق ور عم لابجر ةيبيدحلا ماع يلسو هيلع هللا
 - يلصدتلال وسر مرعأل ءاضقلا مممزل ولوهترللع لامرلو ىسفن يف ؛رورص
 (نثدح لاق دتسلابو هنعاوهانعي ال ن'أب هدلاءاثسن ا لسيو هيلع هنلا
 نأ حف ا: نع ماحالا كلامدارفالاب ىتدح لاق ىسوا يب! نب ليعأمسا
 يلا حرك نأ دارا نيحي١ جرح نمحلاق (مهنعهساىضم ارمع نب هللا دبع
 تدرص نارسزلان سا لاتعل جالا لدزم نيح ةنشعلا يق ارمعمملا
 مو هيلع هللا لص هننا لوسر حم :حنص أك انعنص تيبلا نع تحبه يا
 لها ناكل سو هيلع هللا لص يبنل انا لجا نم ةفياملا يذب اهردظاع ةننرملا نموا ةميلجلا يذ نم هرمب لالهالايهّتوص ابا عرف ي! ل عاف
 هب احا ىلا تمتل اذ دحاو الا رأصحالاب امهنمر زعل ا زاوجيف ةرملاق 7 ظ يااهرحماام لاخف هرحا يف رظنرع نِ هين[ دبع نإ : ةيبيدحلا ماع ةرصب
 ناطمت ةرملا حملا تيجو دق ين كديينسا دحاوالا أمرعاام لاقف
 ل ميلا صد يدهاو هنع ايزجم كلذ نأ يارو ادحاو (ناوطاممل
 (/ ايلا ىعباو عرشلا يف انطشكو ةينين ويلا كرم ر يغب يارلا و ميجا
 هلوقو نإ ربخ عذرلاو ةزمرلاب يزجي رذ الو هنع امزجي ن وكي كلذ ن١ يارو ىإه فو زب ناكربخوا نينجا بصخت نأ نا يلع أابوصنم ةروص
 ؟أطوما باعص) تاق ببال ءاطخؤم بضنلا انأ يدنع يذلاو يملا
 - بم احا قأذتاو ةيبرحلاف هجو هل نكي لولو ءاطخ نوكيأم ا هنأب يراتلا ةدعي هبتعت باوصلا يلع عضرلاب هتيامر ةياور ىلع اومعن ١
 ئءد أ يلع ءاظح بصنلا نوكمزلتسي دل رككيال عضرلا لعءاطوملا



0 

 قو دبعتلا ”وقسل ابل دزلاوه ءازجرلاو هيلح لي دال عخرلا لعروقاذن
 يصينلل نيآرشملا دص ةصق ةربرشم بايلااذهيق_ر ع نب ثيأ دحر

 اطتلاباورصوي م مهناو ةيبي دح اب مونع هللا يضر هباوصاو سو هيلع هللا

 . بم ابيرقرهعلارصحل د! ينأييف قبس يب كاوهو كلذ
 يقالحلا يا هحوحي اضرم انيبرم كشم تايئض يلاعت هرلا هل وق ريسعت

 نم قلح نا ةيدف هيلعف ةب منذ لو هحارجة سر نميذا دب وأ
0 

 رقت ايفاهددق امأو ةيدملا سن تاس ءكسنوا ءاقدصوا «ايص
 00١ ىلا

 20 ةئالثلا س ريخم هسار سم يذ | هب نمو ضيرملا ياوهو .بابلا ثيدح

 / يكملا عم ثيدحلا يف (يممايةثرلتف عوصلااًمأف ةيالايف ةدوكرملا لددلا
 هقئوو يوغلاب سيل هيبا نع ] بنح نش رصانباهدنادع لاق يراقلا جرعالا

 وباو ةعر زوب او دعس نباو [ريعم نبإ اذكو هنع بلاطيإإ ةياور نم دمحا

 دهاج نع مريغو يف (نلاو دوا دوباو تايزارلا ّءاح
 تب نصرلا ديع نع

 نب |ءأرلا تفو ميجلا نوكسو نيعلا مضي ةرج نب بعل قل نعىليل يان

 و ةيرؤلا ةصق هايف تلزنو ةيبيدحلادبرش راصنالا يلح يولسلا ةيم١

 ضب يف تعطق بعل دي نأ ديبعنما تبأث نع ديجر نسب دعس نبا جرخا
 ىراععلاف هاو نيسؤو يدحا ةنس ةني دم اب فوتو ةفوكلا نكس مث يزآهملا

 -لاق هنإ لسيو ءايلع هللا يلصص فنا لوسير نع هنعهللا يضر ناش دح

 وه كاذا كلزعل هبرجو ىلعر ث انتي لمتلاو ةيسيدج اب هعم مرح وهو هل

 لقلا انه اهب دارملاو ةبارل/ يعم اهديدشتب ا اربع كما
 لوس لاف يناذا هللا لوسر اب مخن لاو تأياورلا نمر يشك اى

 1 4 هللا

 7١ معايعو ةلاذالا دارملاو عإللا رسكب ككسّزر قلحا ءو هيلع هنلا ىلص

 5 هكس ملنأوز ماياةنالث مصو لإ. لاهل ليقلاو  سموملاب بوكت ناو
 | © تف وصنو | يناثلا بابلا يف ٍقامتهدلا؛ اش نا هيتدلا ةياورل فو نم

 . هن ياةأغبب ككسناور ماعطالا دق نيبف نيكس ةدس نيب قرطب

وم ريش ةاش نايشاو ىنييمشكلا نعرذ يدالو ةاشب
 ا دا ةده

 7 هسنايكر سابعنبالاك ةركلا ان نوعللا وترا رين مدايقو

 7١ قرطنم هواد ياشيدحيفو رايلا هبحاصف و نأرعلا ف ناأم امنع
 0 لاقدس ى هيلع هدلا ىلصيبنلا نا ةرجع نب بعكس عىايل بانبإ نع ىبشلا .

 ا ا واس
 : ْ 110|1 كف مط ولاف و كيلا

 1 اف ةموبماهنأل ةقرصوا | لاعت هللا لوق يف ةروكئ لا ةقدصلاريسغت

مينوياانثدح لا دنسلاب هنيئاسم بيس هامل ىعو هلوقب
 ا لضفل

 دافالاب ىن دح اًكدح لاق يل ا ناملس نباوه قيس انث رح لاي نيكد



 ضم ع نب بعكن )اليل كني نمرلا دبع تعمس لاق سلا ده(
 "3 ,و رع هنلاىفص هنلا لوسر يلع فكو لاق هن دح هنع هللا
 هنلأح هلمجلاو 'ايغف ؛ًايش طق استي ياالابق تفاهتي ىسأرو ةيبدجلاب
 ىلع يأ يزاخغملاى ده (ع نع بويا ةيامر ىف و زييلا ىلع الق باصتناو
 ىلع رئاسي لقلاو ةمرب تحتدقوا|اناو راسو هيلع هدلا اص دنلا لوسر

 تمون دف ندا لاّمف تانأن ايف دهاج نعنوع نا ةياورف دان ىسأر
 ىتح ييحلو يسأر يف للا عقو ٍيرطلا١ذه يف رخأ هجو نم دصالو ٠
 لباصادمل لاف ملسو هيلعهللا يلصوتلا لال سزناف يراد و يجاح.

 فاطلا دان لقلا هنمرثتناف مهيبحأب نلماو كفر يربطلا درك نمل لئاو يبا ةياور يف و يكرصب ىلع تفوت يتح ماوه ينباصا دو اد يلو ؛البإ
 ةميزخ نيالو هللا لوسر ايديدٌنس تلق يدر اذهذنا ملا قيرطنمأ

 5 زم فذع كاكماوه كيذ دي لاذ ةهجرلع طغسي هلَقو هأ
 لاقةو|ككَسار قلحاذ لاق هللا لوسرأي مد تلك مايرغتسالا
 تلزن يف بعكيا لاو يوارلا نم كدب وهو لومنم اف دحب قلحا
 ليلا هسار نم يذا هندا انضرم كم نال ف ةيزلا هده 253لا
 نتعب ق دصتوا مايا ةتالم م مسيو هيلع هللإراص يلا لاتن اهرخا
 مالكي ايا سيرأد نبا .ل(2 نكست دقو ءارلاو ءاهلا حب
 بي ير أو (مرنم لكز اوج لومنملاو هنوئكسب وكب نوث دمحلاو برعلا
 رلطر ر شع هت سوهو ةئيدملابؤورعم ل ايكم وهو مل ١ةينيئونلا
 امن ئكسنو ا ةجبرزللو رمالا ةعبصت كاست اوانيكاسلا نم ةحش نيل

 ويضل يربلا عاون!نمر سيد ام تقولاو ردوبالو املبق ةدحوملاب ٠
 ةيبذلاف ءاعطدلا تءونَشلاِب باررذ ىزلود ةفاضإلا ىلع رجلا, ماعطإلا 0
 دنملابو نيكسم )1 يا عاص قصب هربخأ دش مضرلاب ماعطالاو هوكتملا 0
 ةبش انت دح لاق يسايطلا كلملا دبع نب ماع ديلولاوبا انت دحلاق 3
 ذوجيو ةدحوملاو هزميلا جنب ٍناهبصالا نب نعرلاوبع نعجادلانبا 00

 هللا ع نع هللا دبعانب نمعرلا بع وهو ك أذ ةدحوملا لادباو هَ ركل
 نعي نرقم نب ةنلأس ةلموع امهنيب فاّملارسلو ميما عب لّمعم نب
 فيرائلا يت هل ىسلو يفوكلا يباتلا ةد دشملا ءارلارسكو فاعلا
 يا هنع هللا يضد ةرع نب بحكي لا ةيسلج لا رخأو ثيزرحملا اذه الا
 وهو ةبعشب نع ردنغ قرطنم لسم ةياور يف و هيلا يسولج يهتنا

 "ره ىف ةرعانبا بعكيلإ تدعق برم نعدصا ةيام_ر يف ىجسملا
 عي ين ايبصدلا نيا نع مرق ند نابلس ةياور يف دانو ريمسملا
 ةيرؤف يلاعت هلوق يف ةروكرملا ةيدنلا نع تاء[ ف هفوكلا دسم



 000 0 دورائلا ا د سانا ياك ةصخرل ا ةنذلا يا جلذت ادن أ
 صاخببس يلعدرو اذا ماعلا نأ يلع ليل د هيف ةماع ل

 ٌحوسيرل ثييح بسلا يف هدكاا:ياع امنييإ ل ديو ببسلا_ص نع زل همويعلغوبف

 00 رسكو ةلموملا ءاحلا ضب تام ةصاخيهن تلزن لاق انبلو صيصقلاب هجارخا
 ١ * لّقلاو لسو هيلع هللا فص هلئا لوسر يلا ل عفملل اينسم نذل ميلا

 000 1 هللا هيلع لاتقل اج يجو ل
 يلصبا يا ةزمبلا هعب ير |ام كي: ئلو عبحولا نظا تكام يإ هزمبلا ضب

 جتب يرام لب عل برجا نظا ير ةزصولا مب بنا تايم[

 لإ ةغل ميجلامض دير د نبا نع ضايعك يو ونل | لأقر ةّقشملا ىا ىججلا
 تي نئئيحو هعشملا عملو هم اطلا ضلاب نيملا بحاصلاقو اسيا

 - د ينم غلب يتحيضاملا صولا: كب ثيدحفف ثيرتفلاق هلوق فالخبانه جلا

 7 ديرلاوا جولا لاق كه يوارلا نس اد لاو قبس نيت ولا لتحت هتاف
 00١ بوبر]و فاقلا لهل لبق ءاّمب لاقف دجا ل حاف بهكل اق ةاسدجت
 00 مطأو | نحدد وقل نايب مايا ةن الذ مصف لاق رأس ع نباو تقولاو_رذ

 7 1 اوريكم لال هق دصوأ هلوقل نايب وهو ئيحلارسكب نيئأسم ةس
 1 :؛ ةعبر عاصلاو نيترعاهررك خاصوصن دار قص برم ةمصيض
 ١" نيلعةتسوه يزلاقرملا ةياورل قف اوموبرذ ثلث و لطر دم او دادما

 7 هيف كاذبلا خش ديلولا يبا نع يعازخ ا دا نع ناربطلا »اطفال >الطد
 | ١ م اعط غاصتصن ةيعشب نع زوي نع دهالو رع عاصقش نيكس لكل
 0 ./يليل يبا نع ماحلا ةيامدو لمنح عاصنضم ةبهش نعر عنب رشباو

 7 0 نع طوخح او رجح نبا ظفاخلل لاق بيبرز نم عاصوصن هذا يصَعمَي
 ّ 0 هطنحوا ارمت هن وك يلع فالتخالاو ماعظنم عاصؤسن ةبحلس

 0 اتيصرخا دقو مكسلا ةياعدف الا هرا ملف بيبزلااماو ةياورلا تافرصتن نم

 | هنو يزاملايف ةجحوهو قاعسانبااهدانسا يفودوادوبا
 ١'  ىأ قرطنم مس دنعابب مزهلاع قو هت دعفر مثلا ةياور ظروم لاو قلاخ

 3 0 كيذل 3 ةيرلك 0

 707 عاصوصن نيكسم ]كل عصا ةثالث بجاولا ناد هطنحلاو رمتلا نيب كلذ يف

 2 ؟ اهلانوز (اناةثالث صق لاف ال تلمح ةأشن د هلوق لكشت ساو يمهتنا
 | دنع تولي أف ارببخلا تاب جاو ريزكلل ةدبو ةيدلاو بيترتلا ىلع لدت
 ١ اكدونلالاقو ةثالتلا نييرل تير عا نييريززتلاذ مدع دنعاماو ةاشلا دوحو
 ١ ةتماوع لوح وهلج يدبرلا مداملالا يزال موصلا نا دارملا ىسيل
 تاو ثالثلا ةقرلل نيب ريخ هذ أد هريخا هدجو نأف ةكدصل انرع كفاح

 و. ؛ |ادصم نيش | نيب ريخت وبرذ همدع سس سم



 كسوة قرصا ءايصنم ةيدنف يلاهت موقف بوكدملا كسنل نينو
 روصنم نباديوسو ديمح نبا دعو تاربذلاو دوادوبإ هاعد امامإو ةاشم
 يهان قلن يذلا هباصا (] (يىك يكن عفان ىلع رو دت قرط وحن
 . هضراع دقو بهك فه كل نيبو هنيب يذلا ةطساولا يف عفان يلع نلتخاو ةرغب
 لبةأش وهام كسنلا يف هلعمو بعل ة برها يذإإ نان مدنم عصا ومهام
 ان:دحلاق دنسلابو ذاثسر كم ةرقبلا ظفل ىفارحلا نيدلا د طظفاحلا لاق
 ةدابع ثياوح حور انثدحل اق مينوب | هب مزجايكهيوهار ثباوع قاع
 يكمل| دابع نب |ةدحوم ا نوكسو ىلا نيشلارسكب لبش انت دصلاق

 نجلا دبع دارف لاب يثدح ل اق دارج ىع يكلاهللا دبع يحي يلا نب اع ٠
 يلع درلا لص هولا لوسر هنا دنع هيلا ىضر 22 س نكن ع 1 هه ياا
 لعاذلاف لّقلا يا ههبجو ىلع طغسني هب إو دو خش يف و هئاو ار و
 رتحم ا عفرلاهضاذلو لاقل يلع داع ةار هلوق نم بضل ريو ففذخ
 بعت يلع دياع هبرجو نمريمضلاو لقا يلع اضي | دئاع: طقس هلوق ف
 ة دايزب طتسيل زد اف كسلا لور تبالاق لاجل فاولا# لاك
 تا السلا ةااصلا هيلع ثح' أذ مهن لأق ئكءاوع كيدؤب ا لاقف مدل
 دعم ناه نمل رييظي ف يا نيِسي لو ةيبب رحاب وعود سأر قلي

 ةيبيدحلاب ي اهب مهمارحا نم نولدي م[ | تقولا كلذ يف مالسلاو ةالصلا هيلع

 لجو زع ههللا لزن ف رع اظوعدرصحلاب للحتلا دصتل دز يذالا ببسب 1 ! روظخ هةحايع | ناكىلخلا تك نايرل يوارلا اهركذ ةدايزلا هذهو دك ماولخ دي نا ومص لع مالسلاو ةاللصلا هيلع لوسولا ياوهد ينبيييشكلا
 هب وك اضيرم كتم نال ف يلاعت هلوق يف يذل قلحلاب هّتلعتملا ةيدفلا
 قس وب نب ريب نحو هعباس يلع اذطع بصنلاب ءاي[ةثزلت موصي وا .. نأ ىلع (مطع انوصنم هلوا ضب ةأشس ديري و نيكأملا نم ةنسد ' .ربب الطر رشعةتس وهو اع وكسب رفح نون لاو ءارلا عم اقرف ملي نأ لو ديلع هللا لص هنلا ل وسر ابحكي ا هرضأو ةيألا هسار نع
 رع نباذاذرو انثدح لاق قسوي نبا د نعد وجو هدانساب حور نع لع ماورد ايش وكيف حور انث دح هلوك يلع ئطع وهو ىنءأي ىلا
 ىليل ىلا نب نحرلا دبع دارفال اب ثي ىلا نع يجن دح تقولاو رذ يوبال و انرمخا لاق دحاجي نع هلا دبع مج ين نب نس ييركشيلا بيلك انج
 0 ديلع هللا لص هيلا لوسير نا دمع دفنا يضر مرحي نبا ىلع
 تارشلا رجم ةنيص ةنسلا نا ثدحلا فد لاهل هلق و هلوق يف واولاد <ر وكم لا تي دح ال ثم يا بصنلاب لدم هدإجد يلع ]حسي هلق هان



 ت10 لا اتت ااا ا

 ١ ةمضرلاو مرملاهعاشأرلا قلح مرريو ةنسلاب اه ديّيتو هيذ ةيدنلا قزاز
 و م عاجعإلا نم هريغوا لقلاءاذأ هاذا ارعلحيف هل

 00000 0 ب اع ةيددلا باع( ةهكلللا
 . ةيولا كلذ نم ”نليال نكا يلعإلا يلع ف درلا, «ينتلا نم روذحملا لع
 مذلا همزلي لب هماعلا ر يعدل يفاشلا لاق مث نمو هزتغو روزهألا ندد

 اقدتلابو ا نايس لوقت 0 لل ل لاب
 نع جالا نب ةبهش أنئدح لاق ىصشاولا برح نب نايس اتيخ

 < تاهل يازلاو ةلمرلا اياب هنأح ين | نعر مم ا نباوح وصنع
 هد [فاحاب | تعمس تقولاي ًاريذلو ةيويشمإلا ةزع يلوم فالس
 يقتنا دقو ةبحش ةنامر يف مزاح تأ نم هء] هعامس_,وصنم حرصن
 هدروا يعيييبلاد زل روصنم ىلع فالتخالاب هلعا نم ليلعت الذب
 | لا نع فاني نب لزلمد نع روتصنع نعد امون ب مهاربإ فيرط نم
 ممناحاب| ينل ع لاله نع خج ءلملخ هظفح مهارب| نانو الجير هيف داز
 ٠ يان هإ هعامس مزاحوب | حرصو نيبرجول ا ىلع ءاب ثرحت هنم ههيسف
 (ةريرصي تار ايس نع ةبعش قرط ا ئاوايف مدقت اري ةريرهم
 دصق يأ جنم لو هيلع هللا ٍيلصدنلا لوشر ناك لاق هنع هللا يضر
 رضا ةراشسالاو تيبلا !ههيتأ نم ملسملو ةرعواريل (ءارحلاتييلا اذه
 ؛اذلا ثيلثتب ثفري ملف ة[ وهو ةلاق مالسلاو هرْلَصلا هيلع هنا رهاظلاف
 ' ىو ردصما نوكسلاو مسدلا جفلابو ةفللاو ةيادرلا ف دوبيشملا مضلاو

 0 ا تس ف اللا نجر شخ تاب لأ عماجيلف ملا
 7١ هلوقيف واولاد ملف هلوق يف ءائلاو نارولم ا باهتداو بابسلاب عيشلا ٠

 07 يك هنوكلاح حجم هلوق هباوجو ع نم هلوق ف طرشل يلع قطع مو
 موي ارث ابكو أ اسري اغص بونزلا نم ةااربلا ف هفنل اهب اشم ي ١
 3 يلا يضراذا ن هعاضرتسرل هادم وهذإ يعدا حيف كل همادتدلو
 01 سس ايهماهيدلو مو ةوش يفو هزايصخ هنع يضر | «ربع نع

 ا رلاك انونم قوسف عقرب ا لادج ]لو قوضالد لبد زع هللا لوقت

 ١ لادجوفر داذو ضعجوبا يرمفاوو ب يويو ورع اياد ر يذل نب رز ثفد
 7 ل! مدّ ةرككمل اب ءادنب للا عوس و ءادتن لأي عفر اه دعبامو تاقلم رن نأ ىلع

 22 يانلاولوالا ءاددبلاربجؤدحو ثلاثلا "د دبلاربخ يلف و يلع فنلا
 '0 1 علارعول نأ ىلع ةثرانلاف جذل ابانوق (بلاءارقو 00

 2 دنلابويفاثلاهعروبسلا ءانب ر(بارع اة مسالا ةَكن لهو ةئربتلل
 2١ ضاىيروثلاوه نايهس انثدحلاقيابرملا نسوي رن انثدحلاق
 انالسيازلاو ءاحلاب عذاخ يلا نعرمتمم ا نباوص روصنم نعيجبريبلا هيلع



 اًفسر لاق تقول يلد ىنلا لاق لاق هنعهللا يضر ةريره نا نع كح
 لاق قضي لو ثري للف تيبلا ]ذه 2 نمو ءيِلَع هدلا ىلصدللا
 قلاب رطنع حورخلاو ن ايصعلاو هدلارمألل 5| ىسفلا سوماتقلا ف
 . توخاجر شق نع ةبطرلاو جر هيدرما نعداح قضو قوضل هد وجا ها
 مهيكدنا لاخلو يرربلا نع هخرل ن دل قساؤلا هنمو لبق تخسضن أك
 ثيدحلا يفر كدي ماو ةينينويلا ف يذلاوعو اع »انك روبخؤ ةح كو همجمو 0 ارا عجرو | بويذلا نم ايراع همادندلو
 و شيبرق تراسل اذ ةفلدزملاو ةفرعب فوقولا عضوف يف سشيرقو بيررعلا نيب تعمترا جل دالا تل و!ةيدلا ينامىلع !دامتعا لادجلا
 ةهكرعب لكل) ىنكوو هلداجملا تعمر

 نيومرخي 0 ديصلا اولتمت دل يل( هدلا )وق باب هريغل ور ذ يبل اهيلاجو ةلمسبلا انني اذل مرح متداو ديصلا اول يلاعت ان هادلا لوقو هرج زضعو رجلا ذيص ريغسك هوغو هلق مرح ا رّساباذا ديصلاءاززج بت بأبي عضرلا نمرلا هللا مسن
 هنأي اع همارعألا ركاذ ادهتم كَم, لبق نمواؤرع هضلاغلا ةنلل لكؤي ام ديصلاب داراو ميعملل عدلات ود لئئلاركذ هلعلو
 هيلعنصالاو اقيمت 0 200 ردع ضمخا نإ و نيونتو ين نم ءازج ع فرب ينلا نمل تاه لثمءاز جم هيلع مارح

 (زكلا ةلدل دل لمالا ف ذحم معنلا نم هلثم ديصلا نم ل وسل يرجكتا ٠
 ا(: لعنيدل كلش ميل ةلقم شم نأو | امون ان ىلا ر دصملاقيضاو هيلع 2
 /' هيلعف هريدعت فو ذعر بدلو ءادتبولا ٍلعانونم خررلاب ءارج نيرخإلاة ارق © أ و رغعج يب او ماو نباو ريزكن ياو عفان ةأزق هذهو كلذ لصعفتدلتنايكأ 707

 فو ذحم لعفب لعافو اءانج حاولا ذ هيرجت فوذع اهتبمربخ هناوا ءازج
 وما از حويل عف يا ءازيل[ةفص مضرلاب لثمو هيلع ببعر ا ةمزليف هريدصت 00
 تا قلك او قلسلا نس رويرملا هيلع ىذلاو هلثامي١لتخاح لش هنولب ٠

 بموجو ىلع لد تأرَعلاَف هيلع ءازجلا بوجو يف ءاوس يس انلاو هداجلا ١
 اع هدد اقع هرمالابو قو ديل يلافت هلوتب همن ات يلعمدىتلا ف عدازجلا
 هب هللا ىاصونلا ماىحا يف كنسلا تءاحو ةنمدنلا ةتيقد اعانمو ما

 رعلا يف هيلع ايلا لداك 'اطنلل يف ءازولا بوجوب هباوصاو ىلسبو هيلع ١
 تايسلاودملا يف نوهتمفلترلاو قولي ديصلال تق نانأضياف
 يأ هب كي ةمينحيبا دنع ةمعلاو يضاشلاو كلام دنع ةكيبوبلاو 2 دال رابتعاب ةلئاملاهذهو ءوذ'امريغ :لىزلاو موتدامدصتملان لل

 هندب هماىنلا ىف هب اش عاوندلا ناذ ناحكلصت الجر لدعامق راوجلاب
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 ظ قي ةبدكلا غلاب هبي سلاح أي دع نيالا تسهم ةرش سثمولار اه ين
 "2 اه دصتيو هيف عذين اي هيلاالصإو ياةغا ةذاضرلاو ايده ةفص
 و ماعط يم هريدقتو ا هةضل دب نيكاسم م اعلح ؛ازج يلع قطع ةرافكو ادب
 ٠" ةفاضلا يلع ضنخاب ماحلح ضيونت_ر يغب ةر افكر فعجوباو رماعنباو عفان ؛ارق

 ' ١ [ايصلابرينلتو لث ايلا ءازج ابر يفكتو هاوللارر كت ىف تعونت (1ةداذكلا نأل

 "الو ةنسبالحيف دال توككةف اضالاو كلن ل ايت ابعاون أ دحرل (هتقاضإنسح
 ١ ةعاجٍ ب دحاو نيكسم ديصلال تقف معطي ل هنرز انهم نيكس مصيف ىزاخ
 ١١ موي لكنع هب داري ديحوتلا ثرز ةرمبلا مطوم ىف ا

 موصلا نم هاواس امو| ي١ امايمح لة عيو) «ريثكم أيا نع هبداري حمجلاو

 0( جاور اسعدك لاهل س وسن
 دحف ( نب | ةثيصعم ءازجو هرمالّدَت هرم1لابو قو ذيل

 هنمدهللا نزيف اذهل ملا داع نمو مدمتلا لبق قلس [يدشا اع
 و ذزيزع هللاو ةراذكلا كرد عم هيلعو هنم هررإ مقتنب وهف يا ةرضزلا يف

 ءالا نزلا سشيعيال ام رجلا ديبص دبيصكل لحا صاحملابرصللالعماقتنا
 الام انمي اممتسدورتباب هماعطو لاوخزلا . هيف

 اتيمةفدقامو١

 مررجو هلل و عفموهو رفا لاو ميقمال ةتلب ةءاي كاد كلاما

 يأعف ءلمف نيعضولايف ديصلاب دارم او | هيف هيصامر بلا ديصمكيلع

 رويرجلا/ ل خدم هيف هل نكي مناد لوا! هداصامر م ىملا يلع مرحي ل والا
 ٠ ةياطريفون مرشح هيلا يذلاهللااومتاو نيمرح مرح متهدام لح يلع
 7١ اببسو نورث هيلا يدلاهداوّمناو ءلوق يلا منلا نم هلخفلامرذ ن١

 7 ١ تمادنلا عشر يلا ابا نأ هريضت يف لتاعم هاك اة يدلا هذهلمزن
 تازنف ةيبب ىلا ةرعي مرح وصو شحو راجإتق َدلموملاو ةَعْلا

 0 هّمإ يلا ةداثسا هجلاهذهيف اثيدحرذ يا ةياهر ين قنصل ركذي لو
 " رذواريغ ةياور فو عوفرم ثيدح ديصلا اج هطرش يلع تبثي ل
 "0 دلكادصلا يا يدهاد ادي الا داحاد» تيونتلاب بايانح

 ١ ةياوريف تقبت اذله ةجرتلا هذهر جي نبا ظفاح اك نيا لاق مرعملا
 7 ةلجنم بابلااذهيف ركدام اولعجو هريغ ةياور يف تطغسو رذيبإ
 - طقاسلاوه بابلإ لنل نأ يضتقي عرفلا يف يزلاو يوتنا ءلبق يذلا بالا
 ةمزلع اهِلعمرو ىطعلل ١واو !ذإ لبق بتكةناد ةمجرتلا نود طّقخ

 اذاو هدمتعملا لوصرلا ضعب ين هتيأر اذكو تقولام رذ يوبال توبنلا
 0 فائرلا دبع ةلصوازت سابع نبا ري مرو ءلكأ هلوق رلى لا لالملا داص

 22 مرحلا جذب يا ذلاب منعمدلايضر ةبيشس يانبا هلصو ام سناو
 ١ صاخدنا قلوملا سد َنلل هرمغو درصلا لوانتبف مولا ههاظو اسءاب

 0س
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 فنتوعر اقتتال و دهو ليل جا جدلا زقبلاو تاه بالا وك دي صلاريغيف مديالو ديصلاريغ ذلا ياوعو لاق تيبحؤاتلاب
 لشم نيملا تغب ل دعا قي (,لك/ ريب نمي صوصخ هناذ ل ملا دعا. هلع
 رتل( اف ةدرتعملا لوصالاض حب يف و ل دع نيعلا ىإ فاكلا ضب اقرسك ا ذأف ءلشم 00 زك 1ق ديبعوب) هش !ذدوبو ممارسكب

 تدونيف سلا واي ةياوسعإا و لك دع يا ١
 اللا ثيبلا ةبحكل [هللا لعج يلاعتهلوق ىف انايق ردّملا يف ةنزاومي١ كآد
 اببس وهو | ماين دو مودي فورس همر عت ىاف اتلارسكب اماوق ياامأيق
 ىقيعضلا هيف مايو ىئاذلا هب ذولي مهد اعمو مرش اممرما يف ممتساعتنا
 نسذلام هلوق ىف نول دعي راهلاو جاو ا هيلا هجوتيم ر اجلا هيف عمرو
 يا رذ يدلو نيعلا َجْحب ذل دع هل نولوجي يا ماقنالاب نول دعي مهم:
 نا ىنعم او يواضِسلال دو اهرسكي ل دع هرييغل و كلذ نع هلل ايلاعت الامم
 أنه انه ركذ: ةبسانمو هباهنووسي ياتاثودلا معرب نول دعير يلا
 قناطم هعيمجر كد ام هلشم يا يغلاب كلذ لدعو |يلاوت هلوق ةدام نم هنوك
 لاق هنلابو يرخرلا ةمجرتلا ابس انمىسيلو قباسلا بابلاهمصجرتل
 ينارعزلا مزللاو ديما داضلاو ءافلا عسب هلاضف نب ذاعم انن رح اتثدتح

 ةيببردلل ماع كراضدلا يب نب كراحلاهداتةوبا ا ىلطن ١ لاك ةداتق
 نب هللا دبع نعرخا دبحو نم يدحاولا ةيادر اس عصا اذهد أهيترعف

 بادصإ ياهباوحا مرحافق ةيضقلا ةرعاج ناك ىللذ ناهداتقيلا 1 ا
 لوخد_زوب ذا اكسن دصتي مل هنا لأ تحرز «داتقوبا (ركمد هداتق نا 1

 نأي لا ىجتحاف مارحإلا بوجوب نيلئاَملا ةشرلثلا ةمتدلابعزمىلع |ماو هيعفاشلا بم ذ موه ارك ةرعالو |جج دريل نمل مامحار يخب مرحلا
 يا ةنيج ىلا هلاسرا تاك ماسي هيلع هزلا يلص هنرز مرحي مل هداتق انا |
 .يبلا ث دصو انندحو لاقارمباعصلا نم ةطئاط فرب ودع رما نذكيل 1

 ل لوعنلل اين ةددشملا لادلارسكو ءاحما ضب ملسو هيلع مداىاص ؤ
 انيوتف ةقيفب قحزللا بابلا ثيدحف داز هورغب نيلرشملانس هلاتدحننا

 مانأودملار بخ نأ هداتق يبا نع بلطم ا قيرطنم روصنع نبا ديس 1 جو نأ اذه يلع ركعي نلت تلق مزللاو ةالصلا هيلع ءرمأب يا مصوخ ||
 يل و هيلع هللا لص يلا مرج أهنمو :احمرلا مهغولب موجب نيح ا

 اذدوم موهارصا تايم ةفيلحلا يذ نم اليم نيتالدو ةحبرا ىلع ءاحيرلاو
 ثيدح يف هلوق «ديؤيو تاقيملا ةنواج دعب مارأودعلا ربخنأ يف عرص
 انرجوتف ةقيفبو دمب انئبنأف مرحا ملو هباعحا مرحاف ئىحاللا بابل



 هيف هلالد الف دكنيحو مارحزلانع اين رلارمخا اتل ةيضتّل | افلابربعف
 ةكم ديري حرخي لدنال كلذ ةداتق ىدل زاجاغإ عشالا لاقو ركدام ىلع
 يلصةللا لوس عم انجر جابري دييعس يأ تي دهنم ةياور ف تدجو قال
 . ينلاذ انو ةداته ي'ار نغ اذا اذكت اك انكالف انيرخاف لكسر هيلع هلا
 «.لس يف و يمرتن | ثي دولا اجو ىف هدرجو»يق دّنعب لسو هيلع هللا يلص
 لاق ديقس ي١ نع هنلادبع نب ضايع قي رط نم يوا هجلاو رازبلاو تابح
 ف هيلع هللا ياص هللا ل وسر مرذو ةق دصلاو اع داتق اي هللا لوسر ثعب

 دبأءاحو لاق سئعو راج ماذاذ نافسعب اولزن يتحادومرخن صو هباححاو

 نال يميالام يلع يرامجلا ىنام لاخي هرهاظ اذهو ثرحلا لح محو ةدأتق

 هييدملا نم ماسو هيلع هينا اصوبنلا عم جر نكي مل هنا يضتقي ثمب هلوق
 ”-صعنيف هداتق يأ اوقح ةحم نمو مسو هيلع هللا يلصدن لمت نكل كلحلاطمد . هل ل ا 0 1 رولا دا
 ال ع يناضل هجم ورولا ربخ مات اهوفلب ايلف ءاحورلا لبق

 ىقلطنان بالا نشك ةعاميف قرطلا ضع يق ةداتك [.أ يلة عمات»
 اهماوةد اتقوب | ىحلو هل حرخ يذلا هدصقململسسو هيلع هللا لضوبنلا
 (ضيبف ينييمشكللو 5 اب اخيِض ةداتكوبا لاق ماللاو ةاراصلا هيلع هب

 ] ليغ هباحص | "ةهيادحسا عم يبا انيض هلصاو عرضلا يف يذلاو يب (يصا حمانا
 وا ايبوتس يا ضعب يلا مرضعب ء[َضي ن وكلا هداَنَد ىبإا نبا لوك نم
 ظ 9 اًملاب ك[مضف هريغلو تقولا يدل اذن عياضم ل مف ءاىضبو هيلا ارظان

 . داصلاّتثم ةيقوف تاننمب كونصت عرؤلا ف 5 ضام لعغلاو ءايلانع لدب
 - ل ديصلا ض وره نما _ يت : ناي اغاو لهغتلا نم ؛(ىلا ديدشتو

 ١ يقدديملا لع ةداتق يدز ةلزلدالو مينم#د اسال هل مولع 1
 ١ مسوراوكنف لحوصو ةداتق وبا: اجمع قباشلإ هداتق يأ ثيدح
 ش نآىلا بيدح ةياهر يو هارب نطخيق دل هراصنأ اذ دع نأ ةيحارك
 ةياور ف دان ضج يل | كى مرصع لعل شحو راهب يبا وحارصبف
 0 ةفاضرلاب ىنجور اب انا اذاف ترظنذ هترصداول نأ بحأو مناحي

 ٠ يفور ظنف لومي نأ ااضستقم ناك ذا تامتلايبا أنيِض ةياعر يلع هينر
 ” طوسلا تيشو تبكرف هتجر سل اذ سرلا ىلا تمض_رخعجاسس ريغةياقر
 ١ هيلع ككسيفال هللادالا ولاَ جرلاو طوسلا نولوان مرل تلَمف جرلاو
 ٠١ يع يا هيلع تلت تبكر نيتك مث امتذخاو تلزغ تبنف شب
 ١ يع ةانشلاب مم ةدجولاب ع ةئلثلاب هتبن اف (كتنعطف يشحولار املا
 لي 2 #8 وي ناوب'اف هلخيف مج اتنعتس او هب كارحإل هناك يف انبات هتلعج

 ين



 : أى ةياجر ين و يعم دضعلا تءابخو انحرف مرح مهدو هأيا افاوكشن :12 هنمنولك اياوعقوف مزاح يبا نعرضعج نب اروي ةيادد فم اوم ديف
 هلو | مضب عصتشت نأ انيشخو موضعب أو مهضعب هنم لك'اذ رضنلاي ! نع
 | نيد ضو هن امع يبا دنع يحي نع كلر ابملا نب يلع ٌةيادر فو لوول اينعم
 هساراشن نايت ايس ايءرارملا ديصدب متو يذلا عنمملا ةحاقلاب ةحارلل ب 1 اورخايرو موقبسب هنولل مسبو هيلع هدلاياصيبنلا يأ ودعلا انوطتستي نأ
 مرضعب يب اف دصلا يف يلاعت هساءأشن نآ ةَينألارضنل نبا ةياعر ند يل 5
 نولي ناب عمجلا نكي جتفلا لات ودملا هباصا هب احا يلع مديل هنا ةناوع يأ ثيدح مومرنمو_ (يالكأ هيضق نع هيتغتسينأ مللسلا» ٠ ةزلصل ا هيلع هكار دال ةداتق يأ عرس ببس نأ انه وهف ثيدحلا هنو ور أد سو هيلع هداراصينلا كل قك :وتسا ان علقم لكما نأ
 هزصرلا تشب عقب !لوصالا ضعب يب و ةددملا ءاملارسكو ءارلا جيو ةرصرلا ضب مترا لس هيلع هئاوصوبلا تباطت نيرمالا بيس كلذ
 جتا اكس ديد شلاريسلا هلأ يا يسرض ءازلا جف و ءانلا“ و
 اج ول وررسب ريساو ةدات ىاواو عة زصبلا دوكسو ةسهم ا نيشلا
 نعبولو ةيعلا نفل اركب راغغ يب الجر تيِملف يرخا ي (ؤاَش
 لاصوننلا تكرت نإ هل تقل يللا زوجي همساولع رج نبا ظفاحلا

 ةيتوذ ةانشف ةبوسكم ةدحومب نيرعتب هتلدن لآ لسد هيلع هللا 2371
 ا تباملا ف لاقو ءابرلا دوعشي ناك كلذ ه | ععس هنا يورمهلا رذ 5 ْ ْ وب أ يو امرصتنب رعب هريغلو ءاهلاد ةيقونلا ركب اسوعتب 0 يريطكالورذ يدل تون ع ةروسكم ءأهف ةنلاس دلمرم نيعد ةحوتنم

 ةخارا ىلع ءامنيع يحد نىنلا تحت ةريملاب ءاهلاق وذ ةضايصاو ٠ ظ ةيينويلا عض هد يفد ءابلا ٌةيوسكم لوالا ملثم ككزتس سرحنو
 نركسو ءاذلا مب عرلا لاعانميحو ةنيدملاو ةكمنيب ةعماجة يرش ودعم ه>وتمم هايتحت ةأنش مع ىاقلا ناكساو ةلمرملا نيسلامص» 3 ايفل ل ئاق سيو ءيلع ها واصيبنلا ياوحوايمسلانملايعا

 :يبرجوب يدد يوونلا لاقو دزصولاب ءريخ ف و هيلع جسم ميْملاَف اهزصريعنم ةيتقلا ةانشملابلباقو ليوم نيع هرخأ ىارلا .
 عملات هعبتو ١!: يف لاقو يبتنا ايمسلا لباقم طوم نمرحت نا هانعف عحناو نيعصتو بيرخو قيعضوم و ةدحولاب لباق ياثلا هجولاو ليعيس لْي اق ينعمو ايعسلاب ليغي نأ همزع يف و نييعمب 0 ةلوُلْيْعْلا نم ماللاو ىلا نيب هزصرب أرحرمرشاو 1
 داراوعلوالاو اضيا دْلُن اقملا نبو لوقلا سس لعأف مسا لئاكوهد



 + .لؤوقي ىهو نهعتب ن ممن ؛اهرمضم لعفب لوعغمايّدسلاو أنه
 .ةقاوفلا يا نييوحولا نملك مي جيباصلا يف لاق ايقسلا اهدصقا هباصر)
 ظ اصااينقسلا يئاريسملا يلع 1 هكر دادتاذةلئاقلاو

 . تيل م اتيلف يرتنا ااصا كلذ نم غدامال و ةيلاقمو !ةيلاح ةنيرغ
 فوعو ناماهعداخغلاه داتق يأ يقل ن ان هتلوليق تقو هكردا هن'افهلوق ش

 باي دعب ِكامتهللا" اثنا ين 'ايس اىذحاملاب تناكرارلاهصقمليبلا -

 ' ١ اهيراذفلا يعل نارهاظلاف ةنيدم ا ةبرجيل ا ايمسلا نم ليم وُ ىلع يعود
  هتكروفاو ترف هداتق وبأ لاق ارابنرل ذليل تااملا ملس و هيلع هرئا ىلسع هل
 ١" اك كءاعحايا كده نا هننا ل وسر أي تلعف اسير هيلعدللا لص
 . اشوف مغاهللا ةعرو ماللا كنع نرغب دمهاو اسم ةياور يف
 ءاحلاعمب اوشمو و اولاب مناو قحدللبابلا ثيدجوف و نإ ةزهرسكب

1 . 1 ' 

 ش لوعفمال أينبم ةشلاث تو هلواضب اوعطتي نأ نيتيهملا نيشلا مو

 8 0 را دفن مارس كككد دم دعلا يفطتتي ىلا

 هللا لوسرأي تلك لعْيف قحدللا بابلا ةيامرف داز ُلي(حارظتنا
 >2 ةلضانيرن هنم تلضن ةمطق هنم يدنعو ستحور اح تبصا

 ١ مالسلاو ةالصلا هيلع لاف ةيقابي!ةريهملا داضلاو ؛(ذل|نيب ىنلاب
 ايفو ةحابال/ لكزلاب رمزلاو ومرخ محو َءلضنلا نايا اولكر حلل
 ثنا مرج اىمت نا يلا ةداشنا باييلا ف ايريلع هبنملا مزاحيأ ةيادر
 . دليلا ثيدحو ةمارحا ين عدقيال هدم عرجلا لك ايل هيصل ا لالحلاف حي

 اداوم بزافملاو ةيطالاو ةيهلاو ايف اضياىلؤملا هجرحا
 ' قايسو هجام باو يءاسنلاو يذمرتلاو دوادوباانكو لايف لسمو
 ١ ةيبيدحلا ماعيبا قلطنا لا ثيحرلسرم هنوكىضتقي امك دل هللادبع
 ”٠ ؟! اييص نوم يالا اذا نيوتاب تايانع
 ١ ضرعتلا [دععمديصلا ضو رعنمابهت ا كضف لالحإ جر مرِضَد
 ١١ للعصخدل اهرسلو ءاطلا جب لالا نطقعه دييصولع ممر دق عم هل
 ٠ فللذ داطصا اذا يتخدييملاب لزلالولا مونم ةراشا ِ نوليزل مهف ي |

 ١ ديعس انتر حلاق د:سلابو ئيْلس اوك يذلا ىيمرملا مزليال دييصلا لالحلا
 2 هديعدزبلا ةيتقلا تانثم ا دوكسو ةدحولاركو ءارلا عب جيبرلاتب

 " ٍقانهلا كنابلانب يلعانتدحلاق ةيدربلا بايثلا 3 ةمسن
 2 ثراحلاةداتق ابا هابانع هداتف لأ نب هدلادبع نعريثكل يب نب يعرع
 ا ةسوملل ءاعلو هيلع هللا ىلصمنلا حم انهلطن لاَ هن دج يعبر نبإ

 ا انربخايا لومنملل اينبم ةزصرلا ضب ان اذ ان مرحا لو دباحا مرحاخ

 ففاقف ةنلأسب ةيتحت ةانلن ةميم نيغب ةتيفب نيلمل ودعب
| 
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 عوم سوماقلاف لاو نيبرح ا نيب رامغ يب داب سس حضوم هدحوتعم
 7 هيلع هيلا ىلص عراب محو [ننه جوست دعس نب ةبلعت يبل رانلاةرحر بطي

 نىطصولارارملا يناكصارظنف نيرا نع رذ الو ىشجص راع يودعلا
 انا ةدحولا لدب ماللاب باع رظنلا نمانيتحو نملة ىيملا ءاطلاو تونلاب

 نشل يف ىحصاون ا/نيذل' اوكا. ةلمرملا داصلا مطب رصبف هصلنلا يلا انصاف 00

 ٠ باجاو لكشم راسب يف ؛ابلا لوخد ةلادثملا ءاظلاو دوبلاب رظن ةياعر يا ظ ةياورلا هذهىلمنر جي نبا ظفاحلا/ييلا لوصت هريغو ةيينويلا عرضي ٠
 يلصيررالوسرو هلم ترطيف لزغم ف لبو ديلع هللا لص يلا باعصا . يبس ني لاجر عم اسلاجاموي تنك ظفاو لز انما ضعب يتولزنو هباعحا رو ليوديلع هللا لصوبنلاب اوعمتجا نا دعب تن ير ارملا هذي ظصق نا ةيهلايف لات هللا ءانس نا ت'ايس (”ئداتق يانب هدلادبعانع مراح يبا نع هتناور يفر ضعجنب دخن نيب دقو َجْملاف لاق هدوكذملا ةيادرلا يف ماللأب اهن وكاد ذا رضحسي مل هنا ىلع لدي ضعب نعأبهضعب بوني فورشلا تا 1 ل وق نم ابصذمص يلع يلا ينعمب بابلاو ارصب ينعم رظن ضان وكي ناب
 ةياورلا هذه نيبو مرر يغاثاو ومر عوملاو انمام|ل نان مللي ,وهيزع هللا
 تئتلاوهترصب| يف اول اوبحاو هب فذؤي ملف لدن نصن لولا ايضحواراجاورصبئ|ذ هلوعب ةداتق يب !نود هأيا مهتيؤرل تعول اوجبلا
 منهو كي نا هريغد تاي انتازقع ديعبن نا كيدح عقر ةَيَرصِفأَ
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 ئاشألابجمت ضعب يلا كوني موضع لحج و بأي رعب لامن هللا

١ 

 ذاخلا جه ءارلا نوكسو ةزميلا خضم ةدوسمملا ءاملا دب رشس وَ 0 هد : 3 :رإ ينوكلاح مالسلاوةالصلا هيلع هنودو دملا ان ات يدلل تاني شملنا لالا د اسبو هيلع هللا لص هنا وسب تحل دن مريلا هب تنج يتح مت|هخ نوسيعي تاون أذ هلحيف مهتنعتسف ف هناكب اسبح يا هتث اذ هن هطف سرفلا هيلح ىلع تل هتتي أف ول

 >4 ايقسلاب ليي نأ هيزعو نيرصتبب هتلرن ياةلوليقلا نموا ايجلاءدصقال ام يادي لان يردتلاب كاف هرئاوسمسولمل 00 (ّسلازئاق مالسلاو ةزاصل هيلع وعو ةكم ترطب ايقسلا نم لايماةّتل # يلع هام نيع يع ضايع يضاقلا لاق سا اضياذاهبلا مس هلصاو عرفلا ينو_رسل جْسو اعرسكبو ءاهلاو ءامزا جعب نيرعتب رمجكتن هسكرت لاَعف 5



 تبأعصاذإ هللا ل عسر أي تادف هتيتاتحاسو هيلع هللا لص هللا لوسيرب
وب اروع ةبادر يق دار هللا ةمعرو مالا كرلع نّورفي اولسرا

 ور دي

 قنموب متظن أو كتو د ىدملا مرعطتمي نأ اوشخدق مهناوهتاييب و تقولا

 (ءاتلا تبلقتس هلءأس م لعمف مترطتنا.يا ةمورضم ديم ءاظو لصو

 ١ تلدب'اذ اندطصا هلصال اق نع اطخاو داصلا ف داما تغداواداص ١

 1 تاو داصلا قيشختو ةرصيلا تعب اندصا ةهش ىفو تغداو ةأنممءاطلا

 هيلع هللا ىاص هربا لوسر لاقف هنم تلضف ةلصاو ةعطق هنماندنع

 .تبنأاب اذه نويرح ممو ةلضانلا ةمطتلا نم اواكييا ال مللسو
 لاق دنسلاب و لوقالو لعغب ديصلازتقيف لرد >2 2000

 اثنا دح لاق يدنسمملا دع نب هللا دبع ينث دحتقولا ىذلو .أب :ثدح

 هبعانب ر دلو ب دوم ناسيك ه ب اص نخدح لاق ةنيبع جتا
 | هداتكابإ عمس هن دو يا نع ناسيك نب حلاصنع تقولا يب الو زيزعلا

 ةهراتثت يب | يل وم عفا. بوب يباع تقولاو رد يوباريغلو يدلك
 عمس

 | ةداتقيلا لوم ديغابا تحمس ءااصنع مس ةياوريفوةداتق أنا

 لوموه نايحذبا دعو ةداتق يدل يا يل وم نكي لو
 ْ تنب ةليقع

  هتماميم همايقو هز هعوزل ةرثكل ةداتق يدل بشو ةيرائغلا قلط

 >4( ز الا باب نم توليف ذكنيحو هالوم هثاءر اصيح ةمداما بأب نم
 ةلميلا ءامدلاد فام اب هحاتلاب مسو هيلع هلل يلصدنلا لوسر عمانكل اك ١

 1 اييتسل| لبق خارملا نم كداث ىلع ةني لا نميعو ىنلا اهنيب ةفنخملا

 ْ هنمهدأةةوب| بهذ يذلا عضيلا يم ءامسو رلا نأ قيس دقو لبموخ؛

 - !ليوعل حروكدملا ديصلا حو اهبو هحافلاب اومتلا ٌع وعلا ةمرجيلا

 ” لاقييدملاهللا دبعتب يلع انكدحو قباسلا دنسلاب لولا لاق دنسلا
 ١" عفان دعوا نع ناسيك نب حاصانت حلاة ةنيبع نبا نايمساانث دح
 1١ 3 هيلع هللاهصيبلا عم انكل اق هنع هللا يضر ةداتق لإ نعرولرملا

 ١ هلوق نيب ةافانمإل لاي نأ لمقحي حمم اريغاشمو مى انمو هحاقلاب

 ١ يباين مارحالا مع راصح ا يضتقي ام قبس ا.نيببو م لاريغانمو انه
 | كيب داجرلاليلدب طقم هنن ءحلايغانمو هلوقب ديري دّمَف ةداتق
 | ةقرلا نم نولعافتي ايس تواارتن تاهحا تأرخ راصغ الا ىلع هلانلا
 . هطوسعقو ينعي ئاجاذملل اذاو ةفاضالاب ىو راحاذاف ترظنن
 الاف هلو هيلع ل دي ا, _ريست يوارلا ملكت موهو ٍوؤَجوْم ركسع نبالو
 . هايبلادهررق ادكئ يتب متو نيح وسلا ذخا ىلع يه لع كينعترل

- 

 انهن ييدَلا نب ىعنعينارملاد وار يإنع هن اوع يلا دنعو نامركلا#

 حمرلا تن ادعحاو يسرف ثيكرف ىشحم راصاذأخ ثثيدحلا
 طقضمف طولاو

ِ 

0 



 ل مسام 2500

 خفاف لاق ييدل اب يلع ةيامر ظنلوه يروا اذكهو حلاص نم هل هعامس ةيزكو هطبض ديك ات ك/ذب ضرغلاو رغد اذه هنما يمسي هباحك ام رش لدؤ يمي انهم هني دم ا م انبلع حلاص مدقو هسغواده ع: حر بيع نم اييسلا تشب هول ف ناسيك نبيا حاصيلا اوصذارانيد نب اوع ءرعانل لاق ناينسس |(ىرل دلاح زلكأ ى!بصنلاب الالح هولك ةياور ب د لالحوص هولك لاقتف ميلادل | زوي له هتل اسد انمادق يا ناك فرظ هزسببلا تع 1 اتنايأرججياتص هيلع هتف راحا د انريرظا نيب اسد هيلع هدنا ىلص هنن لوسر اولاق مت هلم ووسي ا لِمَ دبمس يب|تيادحيفو نوب رخ نيو ةييص مح لكان انا انلق م | رحل نم |:لك او هيلي يذلا بابلا يوم نب نارلع ظفل يف اي مريلع ارطدب ماثاام لوا 'ولكا ميش | هجولا ذه نم قبس اولكاتزل موضعبلاقو هنم اولكميضحب لاق تقول! الو لاف ٠ يناعحا هب تينا[ هت اكد ديصلارم . نإ هيفو ككل مدلاو لمقلا ىلطم ليهتساف هيف مسوتن ٌماقوهو قينلاب ةانلاواريعبلا م اوق برص رم 7 دحاو رج املت تاىّجع دكا ءارو نمر ارملا تينا * ب« واو يشب طوسلا 2ايا هيلوانت دصلا لثت ىلع هناعالا هلع مرو دلاو نومرخ أنا يشب هيلع كيفن الاولا ف قولون لعن طوسلا ينم
 لاقي نلو تيبللادصاوت جرخ لاك منكألو تيبلا دصق لصرلا رجا انتا ١١ لل اوي ا ثرل عّياشلار | ا نيوهف_ر تعم ياام -رخ سو هيلع هللا لص نلا لوسرنإ هربخا هايا تا ةلصوملا نين يماسلا ةداتت يأ نب هللا بخ ىنفدلاب فر ضالاو يباتلا يدم ا ىميتلا بج اس ةنلاربع هوباو 4ب هت. شله رد بسنو ةنكاسو او اههنيب داهلاو عملا ضب /بحومادناو تاممعانتدخلاق يركشيلا هلل ادع تب حاضولا ةناوع وباانئرحلاق ايكئوبتلا ييرقنملا ليعامس ني يس وما نث دح لاق دنس ايو ككل | لوا تحسم نأكل رج فرصا ريل ل خدي م رج فرح تناك فذ[ لاق وغلانصليلعتلا ةيصوصح ناب ىيمامزلا ندبلا هبمعتر مأث هع نبا هلاواهدمت ناراضا دنا بجيو تداجديارلعت يره ت دن [.بلبق ماللا تددق زا ةلود نوكيال كي لاعت هلوتد ايم ” يل كسل / ىاوقو اوس" أت اليل يلاعت هِلوق كلذاسو للعت فرحا, يلع لس مل ليلعت فرح تناكو) ناو ايا نأ لواحة مح هديؤيرم لكم يمص هللا 1 ١نأ ةلزنم ىو ليلعتلل يل يف ماللا ل الدلا هداطصي دل ديصلا الرا مهلا ريشي لل تيونتلا ب. ا ىمشنا فاثلا ظنا يلع نتملا تاس دانسإلا لوحاذ ابلاغ ئنصملا ةداعددحد



نلبي | نإ روي ةراور نم ثيدحلايتبييبلا جرخا دقو رغصإلا دما ةرهلل
 

 مضكاشلان أ نمبتف ارمتعمو | احا جرخليذلي ةناوع ب نعيمدقلا
 ةيا'ي نر لاقفينيعلا هبصعنو هريغو رج نب ةيرق اذكةناوع ىلانم

 صالات ١نوكو انه هقول ا اماو ةقزطع نم ه] دب وز الانا زاجملا نم

 (ًّملطس لعف لكن (و ةرملا ةداداو عياركد ارب ةقرلع نوكي انادصق
 ١ هاعداامتيني ال كشك لاو ةز اوعوبا| : دكو دصعلا ينعم نم هيد ديرل

 ' جل مارحالا نعربض ابرع جرخ دانا يوارلا لملك ىرتناز [ملا نم

 01 22 مزلملاو ةالصلا هيلع ذب امزف ليفان لادفاد اك اطبخ

 اه دع أ هوربخأف لايم نيث دلك و ةمبرا يلع ةغيطملا يذ نم ىو ءاعيورلا
 ةالصلا هياعاهرصف ةمزغاو دصقي نأ مونصيدي ةقيغ يداوب نيكرشما نم

 ةمطقلا ٌئىشلا نم ةعئاطلاب هب لوعمم َدْمُْن اطابصنب مرن ةفئاطو مالناو

 "| فايع ابنا[ نيس دل نم ةضاط اهباذع دييشيلود يلا لأ هنم

 فكوجو يلع نييل وصرلا نس هعبت نمو دلا ف مامالا لدتسادقو هقوف اذن

 و. تاعلأق ةنئاط مرنم ةقرف نمر فن الولف يلاعت هلوقب دحاولاربخ علا
 !موضعب لكشتسلاو نانثاوا دحاو امإ ةنئاطلاو ةثزلث ىلع قلطت ةفرفلا

 هيلعموضرصنيزلايف يا ىو نصذلا نع هدعيل دحاولا يلع ةمئاطلا قررا

 موف انأو لوقي نأ صرلا ةداتق وبا مالسلاوةزلصلا
 هيرهتلا باي نموه

تتو ةداتةوب الون نمهنالاقيرل
 هيلع لامن الاسرع ثردمان 0 تييس

» 

رحاس اىدخ مال لاو ةالصلا
 بولقم سبوعاملا ف لاك ده يارجلا 

 . عرااذا ءام!نصلحاسو هأن واالوعس سايّتل!ناكو هلع“ ءالإ نرإ

 ورعلار ما فش ا رحبلا ل حاس اوزخأو يقتلن يح لعامة رغم زجُ دملا

 | طوظرحا داون اكو يه دمعلا نم اودع[ ثأ دعب لحاسلا نم اوفرضنا (لف

 ١ اعملو عري مل ءهربخأ د تيم عفرلاب ةداتقوب املا تاّديلا نم

 ١ يمد بارعالا نمرع باوعدلاح تف بلررل ايل يتلا ىلا نم يصدأ نك
 | | اعلا هللا هب دعيف نضاو وت نموا رطيسمب مريلع تلوح تانئتلا

 ١ بنوضومي ةلدملاوربملا هيذعيو [دتم لم فورخنسالاقو ربك

 هلا فرعي الو هولضغا (ماذهو حيموتلا ف لاق عطقنلا ءانثتسالاولع

 ١ ماتلكن مالاب يثتسم او عو عوتلا ذه ىف نرمي دضبلا نع سمات
 م : 3 ام 9

 . .فطع فرحيلا نأر خأ بعذ هلثم يف نينف وككلو ل( بصنلارلا بجوم
نع رذ ىآإاللو البقاع ىلغ قطعاه دعنأمو

 ْ بعنلابةداَتع ايارلاينهيمشكل 

 ف حاواز دادورهسي ىلرلبق ماب مائي عضاو هادو هو

 رشجو راح ةئن يفد _رابح عج ميملاو املا ضب
 ' . ريلع ةداتقوب اليخ

 | يتااناماةيئرم ارحم لتق يا انس قعف دارج ير نيرضب 0[

, 
 ا
1 
1 

1 

 ١
1 



 ا خلل__“ل'ع7, 9
 ك0

 ريصأم لكأ زاوجب لات اراصتنرلا ينو لاق باوحالا هيلعو رجا نع ةعابجل ْْ + لمن يهدم م | ىلع كو هلجدل ديصام مريت هل فاصنالا بأتكا ؤ نم دار (.ىلانميوادرلا لاق مارعالد لالح ءان الذ ي)ةعراشس لاق ظ ظ شم هل ديصو| مرحب ةداصامو هرطنخ يف لوح (ةزاعوىداسلا# ١ يرمتلاو دوا دونا هله م داصيو| هوذصدن 0 الع مارحلا فمك دلال ظ اعووم رب اج اشي نهب هن ذةريغب و ا هندد أب ن أوز[ وس ,لجرإ ديصو | هداص نا مو نم هنا يف اشلاو كلاس بصف ديصلا ل رحل لكأ يل ىلتملم لاس ظ رلو ةل ل د هنم نكن مل ذا دييصإا . لإ زك زاوج دياونلا نم ثيددللاذهم 0 نيتي اورلا نيب اعرج اد |نيضق ةرغسلا كلت ةداتقي اال يرجهنا لمتكهناأب يزل حرش يف يوونلا باجاور سريع ثيدشل اذه هركذ ادحا لعادل هم لف لو هاوقو كل هن دطصا هلوق يقمرييلا ينير كيوب لأ ةفرحملا باَتك ف قأرقورمم ةدايزلا هذهب درؤت هريغو ةيزخنبا لاَ هلأ هتدطصا ين هتربخا ني لك اي لو اولكآ اد هباححا لس هيلع هسا اصيل اذ لاقدل . هداطصإامنادناو دو هيلع هزل ايادي لوس دل ماس ,ركد لا أنأ يتسرييلا و ةمرجاياو نطق رادلا هنعوقوو فوملطأو اولكل امه ةناوع جاك يلايمحل انا دوا د ناو دما دنع نأسح نبا داسةياوريفواب سم ]كتاف عابذلا كلل اهعفر دق بلطلادبع ةيادر فد اهلك” اذ اهذخئ اذ اهلجر اتسم لات || داي ايف ءانرفرعت يتحاهلكت أف دضحلا| هتلمانف ةيبلاي نكي ايرنم لكأ لسو هيلع هدئاصدن [ةناعرلا هده يف ركذي مو زاوجلا نع ميلا وسب نمأب اوجتنعقو ابن ل بوجولل باتل لل ةحابالل انعم الا ةغيصو ايدل نصيب امال ل اة رز اولاد ٌمدطصاو أ تنعادا < :رشنا لف ناع نع ةيعش قاررطنم لو ارريلا رابشساو ابلع لينا هرعأ دحا اهطاقساب كتم ركأسغنبا ةياور يفو رد يدلل ماههختسإلا ةرصوب شما ءاف رمح لاقابه نم يخاماتلخت تنوهرح نحو دير : | انا اوم نس انلكءاذ انلزتم انتا ارنم رقعف ةداتقوباابيلع |غماح طور خان يأرف مريول ةداتقوبا تاك دو (:هرحا انك ان | هدلا لوسرأي ول اَمف تقولا الد اولأك لس يلع هللا يلص هللا ل وسراوتا لف يعم دصعلا تابخو انحرف مزاحيبأ ةيامر نم ا ةبهلا يف ىلؤلادضوناتوالا ملنميتبامانل خل ةداتقوبا لاق لاح ماعلا . ا تن رومرخ نخو ديب مت لك انا ايل نم ولك نأ دعب ءاهب اولاَمم تقولا 0 بيهالو قلعلاواوب ١ولاقونأت "ذلا يا امج نسا ء| ف مبوكر م نحاول زنك 01 يدل ركذلا يلع قلطي هنأوا اذاجم يثتالالعرارما قلط هنا بابيدقم ش ىلا يف راح لوق يف انياذ ات اذه هلوق نكل هدا. طصال هريزع رس برق أ دحإو مييضو ارمجاع | مهنأ ذاوجم دارض الاب يرذيلا ةياورلا ينانيال انحرشلا حجو



ك ابننا صأبالو ةنيزنجلا نم هي ديلا بحاص لأق و هلجال
 ْ | دييحر يسرح ا ل

هدييصب هرما زاد هيلح مرحلا هلدي ملاذا هل دجذو لزلاح هداطصا
 ك//افالخ 

عي مرح ارحرل هداطصأ ادااعف ةينادمر
 كلانا هل 7حح كرمأر يغب ين

 ' مام ديصول مهلا لك أي نأ سنار لسبو هيلع هللا ص هلوق هنع هنا يضل

 اور كاذت متحيدنلا يضر ةباوصلا ن!يورأم انلو ه] دصبو اهدصي

المرام ماللاو هب نيباب دل مالسلاو ةالسلا هملع لائتف محلا قحف دصلا
 ١ 

 "7 هاا, ناو ا لعالا نود ديصلا هيلا ايده تأ ىلع لصف كيلمت مال

 قلتخاف كساب  ديص مرىملل مسح لذا داطص || ذا امر يدصلا جف ىف لاك

 ما اماو مرعزلي اجرجلا لاثو مه ئاع دير يواوطلار دف ةسعدف

 | ااتلاوتي دمرتلاو درؤبا ذو يدع رتاج ثدحومرف كلل هي ل دس اينلا

 مك ضلا هضراعدقؤ بيرق قبس دقو مزعمّتناو لالاح د صلا ري
 | فهو هرسأب د اصي نأ ينمملاو كلملل ماللا ن ء هضرامللاىف ددهلوا

 ا ده هل نكيلف هنم بلطي نولي نا هريغل ناسنإل لع ف بلاؤلا ند
1 

 | كيدي بولطلارصا لصتنا يلع لوإ دش الا يف دالاو هضر املا امند
 هيلع هول أس ال منا نيوبئصلا ف اميلع هضراملا هجو لع هداتقجأ
 يور يس ناعم نجري اس يت مهل هلحب بجي ل (ذالاو ةزلصا
]مرح دحا كتم أ مشو هيلع هنلإ لص لاف دل م|ةدوجوم

 انيعرعن 

 ١ مصرل داطصينإ غاولانماداكولذت ذا اولكت لات ذا ولا (نابلا راشنإوا

 | مكب خيول مناوملا نصح اين اهنم هنع لءاسييامكككسف هرظنلا

 . 4 اهن اوامر بلا دايطصإلا دوكي فن يف حرصل اىينمملااذهو (نةولخدنع
  اهريغو نيعيصلا يف وهذ ا هتوبن ةوقلهيل مدعو رب اج ْيرحٍض راو

  دبلطلا نال عاطقنا لا ديصلا ل رباجّسي دحيت لب ةتسلا بشلل نم

 || انرنل ديف نس ةلاجر يف اذك د فاو ريغ دنع رباجنم و سي مل بطنح نب

 ١ ١" دنع هل هيصام لك ابالو ةناعئابالو ةلالدب دلع ءازجزلو يهتتنا

 ١" تهبشساع لتقب تيل ةلالدلاو لّسَملاب قلعت ءازجلا نزل ةرعف انما

 لد هوا |ديص مرح ل تق ادا يمنح ا تل ايو زلاشحخ ل1021 ةلزل د

 ١ متناو ديصلاولتقن ال يلاعت هلوقلف لتقعلا ام 'ازجلا هيلعف .لتت نم هيلع
 ١" صاعرلا نبا ةمالملا لاق ةداتح نأ ثب رعلف ةلزلدلااهاو ديلا مج

 ١ ولاد ةللضلا هيلع لاق لم تلاد له ةداتق يأ يدعو كو
 يب اماولكولاق الاولات (ريلا راشنأو اهيلح لي تنأ رمأ دحيم لح
راثسلا مع يلع ح ا قلع هنا اذه ىلع هب لل دتس لا هجم

 2 يعود ة

 " كاذهلاعف كفللاب ملد اذإ لكالن أ يرحأذ نا للاريغب ةلرزرلا لصحت

 ١ تبث انلف لد ادا مرهلا لع يعللا مرحي دح اب تباشلا ارلاق هوحنو دنيع
5 000 

 رولا ١؛



 لد انحلا لاقر اهلا يف رل ءازجلا هيلع لكأ و هب ملهض مر الجال ديص تا ةيكاملا لاق و ىتنا لثتل الع سايتلابوعاغا لحاف دوكدملا بوصرلا توست م دلال لب ةرانكل'بوجو وحو هيف عزرانتملا مكتمل تبقي ىل لييرحلا تزل ثيرحلا ىلع هنطع نسكيالو ساّيلاوهادهو "| تمل /.ا لا هيضق اهنعرلتك لصت ا هجو يلع نمل تيوعتب دبصلا يلع ةيا'ج دن ل ينف ميصلا يلع ةيانجوح مارح اجارحادوظخ هنا تيك هلا هبرح مازتلالا قيرطب مارحالا تادولخح نم هلال دلا نأ
 اده (نم لع هن هضح زكا ناو ءازجلا هيلعت هلكلكا نا ٍؤ

 . ادا م ملل لايإلا يدها اذأ ديد ركذي نيوسلاب ببسل

 ة دحوم هرْخأ نيتلموملا نيعل !توكّسسو داصلا مب ماج نب بحصلا نع امهلع هللا يضر سابع تاهللاربع نع ةيقوغلا تانشلا دوكسو جطموملا نيعلا رضي دوعسمم نب :ةبتع نب هللا دبع نب | دبع ريعصتب هللا طييبع ىع  يرهزلا ل سمبب دو هداهش نبا نع مامالا كلاحانربخا لاق ىييتلا قس وعم هلا هيحاتتدح لاقرب د لمي دل يذ لبي لايحب ١١
 نايفس نب بوععي لاقو نامع ةنالحي لاقيو نايحنبا هلاقرمع ةفراخرخأو لاقيو ليي أ هفالخف تاملاقي ةماشحانب اخو اهنا . لاقي و بنبز ليقو ةدخاذ ا يمساو ببرحنب نأيخس يا تضخ ةكاو شرق قيلح تاكو ةن انكنب ةازمدبع نركب نب ثيل يد نم يللا ةعسر نب ىست نبا - .قلزلا دحبد هددتملا هئلتملاو ىلا جمب هلم جو

 ء . كن 6 . 3 5 : ئضرلاريعو ريرجنباد رهم كلام هامر أكي ر حزما اع هاه نمي « راح دلو يف كلام ةبع ةاورلا ةيلوكرلا نلتحت مو اراعدلوق م هال هنأبو حرت اشي ددلاو لقي مو انسحب دوليو مالااب كدحتلا7 ظ ىلا,ىدحتي نأ يدها يف لصال | ايشحو ار أح هضم هيلع ررزايفلص ددلا لول يده هذ |ةساثج نب بحصلا دسم نم هن | ينعي لودلا كام ثيدح ىف ظوزحلاو رج انبا ظفاحلا لاق سابع نبا عر يبجابب | ديعسي رطنم ها ذك نساع نب | دنسسم نم :هلعجت هماشجتب بصل( ن أ سان نيإ نع بعو نب أطوم يف عقو هنا الا همادجنب بعصلا ٠ اري سنمهناو امنعم ثيدحلااده قايس يف ككلام يلع قلتحي م هنا عاد كلاس ني فرع نيبو هنيب يح أ( ملسو هيلع هيلا يصذناكو ةماكج نب بعصلا مرفم ةسخاون أك ةببتع نب دبإ ولا يف قارعلا لها بكر امل لاقدن | ةورعنع هثدح هنا هدلا دبع نب ارع نع قاس با يدر دمع انيي'اطخركي أ ةفالخف تام ةمادجنب بعصلات لات نماظ
 ةزرضوأ نب | بحشو بند نا باو تيِللاَو نأسمإ اب حللاصو ثراحلا»#
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 يعدررا لوسرل يدها هيف لآق مهلك ةّماع ب ورع نب(دحخو سنوي و
 نرع ةنيبع نبا ميغلاخو كلام لاةأاكستمو راح ملسو هيلع هللا

 ١) ديحس نع ملا قب رطنم هجرخآىثحو راح رمل لامن يرهزلا

راعيل نءانيا لمين هجوأ نم هيلع عيون دقو ساس نبإنعريجنس
' 0 

 "١ ١ سابع نبانعر يبجي | ديعحس نع كمل ىرطنم دل ةياور فد ىنحو

 امدرطقي ىشحو راصزج يرخأ يق و ىشحو راح لجر أمنع دللا يضر

 اهركذ يتلا قرطلا هذهو يوونلا لاق ىنعور ام قش ء يرخأ فو
 هلكال ديص مل ضعب يدها ( هفاو حوب ذم هنا يف ةكرص كح

 لجرةداراب عفدني دا ةغشو هزجو راحلجر نيب ةضاهمإلو يرتنا

 هناولع اراح يدها ةياور لمح بجوف ةعبزلا باجضعبو زؤلا اهعم
 يلع لجرلا قالط ا ذإ سسكعلا عنتميو ضعبلا ىلع لل ا مسا قالطا نم

 هنزل هوحنو عبصأ -حبلكأ دب ذ ىلع قاطيرل هئزل دوبرحم_ريغنناوح ا لك
 اظزلتل ا لكل ا يلع صعبل امس | قرلط | طرشس نأ نم فر عامل زك اجريغ

 لجلاوغ فالحب امنو د ثاسن ا ذل مناف سارلاو ناسالاولع ةيقرلاك
 نملب نان اوه يحن سيف بيقرلا يلع نيملا قالطا ماد رهلنلاو

 فءاعولع نيعالب محن ال ةيئيمملا هذه كح سوهو بقر وه ثيح

 ع ارش رثتألا ةدعا<يظفللا كرتشما ناعم دحاوهو تاَجمَعلاف

 يلع اني بابلا ةياهر طلغب مكحيوا سكول |ىيجرس ليم اةاذه يف نإ
 ' مايك |نايفس ناكيرينملا لاق هطلغلا انييبت امنع عخر يوارلان ا

 5 مح لسو هيلع هدلا لصدننا ل وبرل يده | ثيرحلا لوب هنيبعنبا

كاد لمي ل أعرو امدرطقي لاق اعرو نفحد راع
 : أامف مك ناكو 

 0 لديانهو تام يتحرى نحو راح مى يلا راص م ىسكصو راع لاقالخ

 " الواهطلغ هنييبتل دز |هاظلاو هيلإ عجرام ىلع هتابثو هعوجر يلع
 1 فكرع داورنم د ن [ دحب اييف هتاركأم ةفمملا يف ىتهيبلا لاقو

 0" ددحعلا ةياورف هيف برطضي ةنيبع نبا ناكو قبس اموغ يرهزلا
تيدح مالا يف ىاتلا لاكو يلو! هيفاوقشي ل نيذلا

 1 1 تنا كلام 

ا يدر نم ُتيدح نم تيثأ 'را يدع | ىعصلا
 "و ناحدل يدها دن

 ١ مج بعصلاُ دحف يرهزلا باوح| ىضحعب يور يذم ْرَبل/ لاق

 "كلمت عانشال هدر احدد توي يّسا ظونمخر يغوهو سشصف راج

 ' سم اك هيطعبلا يلع ل دن (هلكت اياورلا ناب ضروعو دييعلا مجمل
  قكسو هزمهلا جمب كاوفالاب مالسلاو ةزاصلا هيلع هنا لاخلاو ياوعو
 . سودنمب ءارلا نوكسو ءافلامغب عرملا ل عنم ليجا دو دص ندحوملا

 | ترم هيفا كاذب يمسو اليم نورشعو ةنالث ةنيدلا يلام ةىججلا

 | وج



 ما أ

 " ابولقم و هوأ ءابو إلا كما ليل لي كانا اطل ي ها ابد
 و واولا تعب تادوب واهي لويسلا هوبتل هب يمس هنا برقالاو هنع
 همها ةيرق و | ةىدجلا برقي موم نون هرخأ تةلمرملا لارل ا ديرست
 ءاويالا نم نأف هياوبالا نم ء يلا لابرق ا نادعو ( عرملا اًظيحأت نم
 ىلا نادو نمو اليم نورشعذ ةنالث ةنيدملانم ىب الل ةيحلاولا
 حلاصو قاوسس |نبا مزجنل( يوارلانم ةكشلاو لايما ةينامأ دنجلا
 قارا نب نصرلادبعو_ر هم مزجو نادوب يرهزلا نع فأسلم تم
 ريض ذحي هرلع درف تقولا الو هيلع ه درق اود ,دلا, ورعنببا ديو
 تقنتادقو يعصلا عر ارلا ءالبلاهبلع دايما هيلع در ي (!لوعفملا
 نياهاتدامالا هيلعهدر مالسلاو ةآلصلا هيلع هن | يلع الكت اياعرلا
 تاديماس ورع قب رط نم نسعد انس |, هقيرطنن يعديبيلاو بععو
 لب ىهو ىشحو راحز حي ملسو هيلع هرلا لصونلل يدعا ىعصلاإ
 .لعلذ اطونحم اذه نالن ا ىقيييبلا لاق موقلا لكاو هنم]ل اف ةنجلاب
 تناكئ اخر ظن دع كاب زيك فرو لبكو يحلادن
 ادرو هلج ديم هنوكك ايح هدر هلملف ةط اهلك قرطلا
 90 دك م هلجرز دصيهن» ملع ثيح يرخا ةدات هلق 1 ةرأث
 نا مردملل ىسيلف اينح نيوز ايح يدعجا بحصلا اكد يقاشلا

 معن وكي نأ لمي دعف انا هل ىرها نأ/ن او ايح ىنصم راح حدي ْ
 ديص هن( هنظل هدر هنا يعذ (شلا نع يذمرتلا لقنو هل دصدنا يك ِ

 0 قاد وب وأ ءاوبدلاب ظ

 ديل دنا يلج هموت لاوس تالا نسا ظ ثيدحيف روكدلا لوبقلا لمجيف | لمتحيو هزنتلا هبيو لع دكرتف هلجا نس 0
 0 5 يضع مداحمن (4 دي وي

 او اجارتحا قتبصلا ولت ولي تأ ف

 مالسلاو ةزلصلا هيلع يار 8 همدقام دانا راع للنار تجاه دعا ارض هت 0
 مورس ا دمدل ل صحا صار انم بهصلا هجو يادحهمجم ينام

 9 ا لت
 عم اهون اك امويضم لا واول لبقام نوتيالو واول هيلدا 2- قاف داهلا ءازنمل احدمب ءاههلا ةصخاربجوت يتلاواولل ةاعرسرعافلا ريدي لصتا موزج ىعاضم لكاس ىعاضملارخ رضي ل ادلا < باوصلاع يللا طلغ هنا (ئلا نم نوقمملا لاق اى نطو هرقل هركذو نيثدح ا



 امسح د حل جحا مس تتح سمو تاتو يسب وب دس ةقصعمم ل طاع. اتعب

يف هيوبيس ظفحي او قلالل ةاعارعاهصدرن وحن تزؤما ءاه
 اذهو ن

 م هنكأب ثجاحلا نسا م كع 1 ومما

 ةنالن هيف انمث اهقعضاوهو اضن أ رككازوحو نسيرصبلا بطذم

 ظ لادلاف ماغدرلا كمب هددرن اهكيرت ل ىرريمشكلاو يروا و هجوا

 )0 كيلع هدرن ملان |ينملاو ميضاووعو ةموزجي َدناثلاو ةموضم لولا

 7 1 اندلرلا ياءارلاو ءاحلامضو ةزصيلا ريغ مرحات | لا هلعلا نم هلعل

 د 0 ا رو 0 0 انومرخن
 ظ 7

  يضتقياذهو كتم و انلستل نومرع انادلول سآت ن بر نع ةبسنم
 بعزموعو هرمأب وأ هل ديص ءاوس الط دضلا ملزوم ا لكأ مرح
 نباو س بع نب او بل اط يأ زب يلع مرنم لأ نم ةعاجنع لن

 ٠ هداصام نيب هقرختلا نيعب[١و هدائصل ا ء(لعر ثل(ه بلع يذلاو رع
 22١ مكسو هيلع هدداىلص هن؛أب بعصلاثيدحاولواو هريغي) دصوا

 ١ بسلا ثيدحنيب عما محي هبو هلجا نم ديصونا نظان هيلعهدد اما
 0 تالين زهنبص ما أم لالاح مارحالا ين مك ديبصلا حلو باجشي دجو

 7 اال بعصلا ثيدحب خونمدهنا لاقي الو قياسلا ةداتكي ا بيرحو
 000 عادولا ةدحيف ناكيعصلا ْثِي دحو هسدحلا ماع نأكه داتق يأ ثيدح

0 ضأتماثيدحاو فيكم جلارذعت اذا هيلا راصي اما خشلانا لوقت اندل
 

 ساعي يحارصاظرلو اهبرض ةماعلا ةمرملاياع هش ةلال د دل لمحت
 تدحنوكاما ريدقلا تفي ماهل نب [ةمززولا لوقو ميسنبف لوالا
 مرضعبو يربطلا 0 اميل : عادولا ةجخ يف ن [بعصلا

 8 ةيسدخلف ءاع لو هيلع هللا يلص ير لوسر انعلطن | ةنع قانزلا دبع

 7 باب يف يداغلا يف تثدق هيلهإ اي ىبتن عادولا ةيجدلا ةرجرل ادعب

 0 ِِس ةيبي دحل | ناعيا قلطن لاق ةدانق | نب هلزلادرع نع ديلا ؛ارج

 0١ اديصنويملا يأراذا باب يف اذكو ثيدحلا مرخي مل د ةباوصا مرحاف

هئاقبسدتف اجاح حرض هاس يزل ثي رولا يف هلوق امأو اولضف
 0 

 ١ وهو ل صرلايف يلا ينعم دارملاوا ارمتغم جرخ هنأ رارملا أو ز اجلا ةم

 ١ ريفامرخ جص داتا يخي ارلاو ١ تيبلا !دصاقجرخياتيبلادصق
 -  حخا تدك اذهو «ريرقت ماكذ نم لماذ أب مارحإلا ماركا نع

 هه هجامذباو يءانلاو ىذهرتلاازكو جياهف السمو ةيررل ايف اضينا

 نيا



 ا فيسات نسوا تن دض لر اقلب
 تاويحزم .|يعو يرخالاو اييءابل ايدحا تغداف ةبب اد ارلصاو
 تاوز لا ماعلا فرعلا هلقن ع ذل ابملل ءاهلاد ضردلا هجو ىلع لدي هنال
 رخولو ايفر عز ومس اذه ىمسو ريدم او لاخبلاو لئيم ا نم عيرالا اوما

 1 هنكل ثيدحلا يف نيدوكذملا ةادحلاو بارعلإ حسي نايل تاويجلاب با ارظت هنكل ا 1 راو "عون سكر
 انربخالاخىسسينتلا قسوي عب هللا دبع ان يج لاق هنسلابورثكدلا باج
 نسوأتق يف مردم ا يلع سسيل هرب اهيلات تصصخت ةرككءادتبالا يلع 1 عفرل ار باودلا مرسم لاق مس و هيلع هلبا يلح د هلا ل وتم ناامينع 0 ْ 'ش 200110111110101 2 زا ا2ا2ة 1 11222

 كييددا ادهو ارخؤم ىسيل مسا عذرلاب حانجو جرطو | ع ايا حانج '
 املا هماحتو اطولا ف وهاس قيرزط يلع هب لاحاو ارصتخ قلو ملاهفأاس 22

 قطعر اني د نب هللا دبجىعو روّمعل !ىلكلاو ةرااملاو ب علاو ةاذحلاو
 لوسرنارمعنب هللا دبع نع ر اني د نبا هللا دمع نع كلام لاقي ضان لع
 نم نسمح ل سم ف هماَعو فوزح هلوقمو لاق لسو هيلع هللا لص هللا
 دا وعوب د0 اه دال صيعاخزخ قات" لابو" اناا ايدحماو دوهعل لكلاو برقعلاو ةرانلا سيف هيلع حانجالو مارحومو ولم
 ةدحوملا خف ميلاني ريبج نا ديذ نع يركشبلاهدلا دبعادب لضولا
 الربع نس ريح نع هياط رمصلاجض] نسيلو يوكل الل ال

 تبا تعيس لاق هنا تيكول ايف مدت أو ثيرىلا ؟زورلا هين هلال
 و هيلع هللا اصوبنلا ةوسن دحا ين دح لومي (رنع هلا يعر رم
 مر ضتال ب اهصلانيع ةلاوجو هيلاتلا لاس ةياورف أمهنيب اك ةصنحاي“
 0 مرحلا لتي لاك هنملسو هيلع هرئاىلص بلا نع لو دعم رلكم عال
 غبصا انث دح جتا لاق بد هقحاللا قيرطلا واع ةلاحإ اذه ىلع هنم
 رس رسحكلاو حرملا نب غيصا ر ذ يلو ترجم ا نيعلاد ةلموملا داضلاب
 رب ا نع ديزي نب سنوي نع بييعو نب هللا دبع داردالاب يربخا لأق
 لاقلاق باطلا : رع نب هللا دبع نباوه لاس نع يرمهزلا باه
 جوز بالمخا ني رع تنب ةصمح تلا أككنع هدا يطر_رع ب هللا دبع
 هيد انتا دير قلاخدكو دبر ةموب| ام لاس يمس ملسو هيلع هللا ياص

 قف اوم ماسيو هيلع دينا لصوبلاوم انس نيب ةطساولا لادا يف راني دانب
 هدل اياص يبنلا تهمس رج نيا نع عطأذ اًقرط ضعب يف عتوو يرن ارك الاس
 أر رع نبا انناف [دنه هطساولا لاخدا درصوي ام مضرب وضو لسو هيلع
 درل'ىلص هرزا لوسسر لاق مسو هيلع هللا لص نل] نم كيرلا اله عمسل
 رلو لح اقلطمنراتك نسيلع لارإ جرحال باودلا سرسسمخ و هيلع



 - ل اس سس اا لااا للا يل ر7ر 7ر7

 فرذ يالوان و موس نيتلصرملا لادلاكتتف ءالارسكب ةدحلاو بارغلا رح
 تيلاوررو انخدح لاق ديو د وّمعل ا بليلاو برقعلاو ةرائلاؤادحلا
 ٠ ىشدعلاةصم]يزن ديعسوبا يف وكلا ىنمحلا نايل نب ىعسرارفالاب ىثدح
 وي رارفرلاب اينربخا تسلا هللا دبع بصو نبادارفدلاب
 ىضر:ةدّئاع نع ييزلا نبا ورع نع يرهزلا باهش.نبإ نع يليرلا ديزل,

  تنبلكب اقدلا نسر لاق لسو هيلع هللا ياصدررإ لوسر نا أههنع هللا
 هثلاث عفو هل وامضب نلتقي تقولاودذ يوباثو مرحلايف كرملا نولي قساف ٠

 ريمضه يف نيرلتمو ركذم لكل ةمصضقساف هوقو اعريغزرن وبار نوكلسو

 ةهشريخيف اىدنتلا يف هلاق نإ ديك أ ترصو ويجوحو لميس يلا عجاد
 ةتبرلاغيسو أ دم سم لاقي نأ ب اوصلا بار باصلا يف هريعتو هنم
 يرخ | ةغص هنا ىلع اضيا عفر ل يف باودلا [رمو ةمصو ةرك هوك ع مهب
 ريضلاومه الخ 'اطخ لين ةخص قس او لمجو نويرصبلاهايثايامم سن

 :دمإلكربخ ل مجولو هربخو هذا لكي لعد ىسغ يلع دئاع نميلتقي يف
 عع اركذم |درغدالا اهيربخ نمريمضلا (نيلم دوعي ال هنزل عدلا ريضب نايتالا
 دارفالاب ةساك هلوعبر بعو يوتنايتخلا ف م[ ثحنباهب حرصام يلع اهنا
 طخين عوضوم م ركن أككذو ان قساوف فباسرف

 ةعايقلا موي هين |ميلكه وخعوسجلا فرعملاو توا لاذ ضن كو ركل
 فيغعر لكت لي تلقاذاو نسح ديز لكوت فرملا درملاازجاو دارف

 هرجا وعل تداص ديز يل نيغرلا تفضا تأف دارفدلاموعل تناىديزل
 + ىيحا تأف هيلا فاضيام بحي هاضموركدم درضمإكظ مل و دحاو درغ

 ةأعارمو اهظنل ةاعارمنوجيلولاّمف ينخملا يف ماده نبا لات ةخمحهيلا

 >  ينم لكن ايلامت هلوق يف انعمتجا دقو نوع اق واي مرلكو ع هانعم
 و ادع مدعو هاصحأ دش اديع نصرلا يا الا ضرالاو تا ىيسلا

 ١ 0 . نو. 0000 : 1 2
 ا ريضلان |باوضلاورخأ ينحل اد زلوإ طظغللا عارف ادرف ةمارتلا موب هيت أ
 نب هيتأ ملكوت اهلنل نع اركذم ادرهسدلا اهريخ نماررلا دوهيال

 1 ساب 00 ١
 ظ ناككيل أ لكداوملاو رصبلاو عمسلان] كرد نمو ةيألا ادرف ةمايقلا
 ظفللال يملاهيلع لدامل باضاو اضم فذح ةيدلا فورزوس هنع

 يراذجلايف عقو دو يوتنا هنع الوسم ىليملل !ن كح راوجلا هذه لاعف نايا

 ا يس روم - يدا

 هيي

 98 مرو

1 
1 

7 
3 
4 
1 

 5 هللا ىلص هللا لوسر نضسب ءادست لا بأي يف ةنسلاب ءاصتعالا باتكف

 | يقعاطأ ن ملا يبءاينعو اولاد يبا نمالا ةنيلل ثولخدي يتحا لكل سو هيلع ٠
 - فاضلالكربخنمريضلا داعادتُن يل دّمح اف اصعنمو ةنجلاك؟لخد
 5 ع 9 درمع ريع ةفرحميلا

9 

 نع باوهلا نم هركذاع هيف يقءايزلو # نأ زلا هيف ثيدحلا اذهو

 5 هك



 قاع ةيراجّد ىبك ةيمس ىص يووبلا لاقف قس اوف تاروكدلا؛دلؤه ةيمساماو نيرلتغي لاق دارفالاب وساف نرولكلاق هندل كك دم يذلا
 2 مدعو دانالاو :|ذيالاب اهريغ محن ع اءوجورحلقسفلاب هده ىصو . ل ينعلاو صوصخ جورخو بوف جورْخ لا قسفل ل صا ناو ةفللا تافد
 [ الذ ريغ ل بقو اهتعطقف حوب ةنيؤس لاح يلةدعابندل لبقو عاضتنالا
 مرا سيئيل##و مقيالا هكْياع نع بيسم ا نب ديعس ةياور ف داز سانلا ةطإ سلتخيو طعم هنيع عبو ريعبلاريرظ ر عني وهو بارغلا
 ؛ اهملارسكب ةأردلو ناذوطلا ر أر يوقسي مال لاو ةزلضلا هيلع جون هذغنا ال برتغاو يان هندل ًابارغيمس لدقو ضايب هئطبو هريرظؤ يزلا وهو
 ريطلا سسخإ يمحو لادلا نوكسب علا ف و نوموم نيتلم ملا لادلا عمد
 ينالاوةنئوم يضو براتعلا ةرحاو برععلاو س انلا ةوطا قطعت
 اهيربرظو اهانيعو لجرأ يف امن امل و فدرصمريغ دو دم ءابرشعو ةبرشع
 اهردأ بيع نموتوتف ىفألا تعسل ارو اديدن ماليا ملؤنف عذللا
 هرغالو ايل صم عدت اميرَمحلا هدنإ نعل لاق غرف الف ةالصلا يف وعم برشع . مس ديلع هللا ياصيبنلا تغدل تلات هشِّياع نع هجامنباىئو ايرلاست و نسسفانؤا يلا يو او كلذ دنع دب رضّسف هز دب نم ئتس ءا عب يح ١ انك الو تيملا برضتول اهناو اهتعسلب ريعبلاو ليغلا لتس اجرعص ع ماها

 .ىهو تيبلا ةرااق دارم او ةدكاس ةزصرب ةزاملاو مامر دل ف اهولتكا .
 لئاس هنا معن يبا نب دي زي نع نأرَملا ماكحا ىف يو وعلا يورو هّعسيبولا »

 4ذه ل ثم لدين اطيشلا اك حرس اوئذط' اذ وضط“ان مسوديلع هيو يصرأتم مهل دان عرد عضو اهنم تقرشأ اهي عاعاق ناكتلا ١ ةرشل الع ]سيو هيلع هللا يلص هززا لوسير اك دي نيب ابسملءاو اهرب تئاجم ةليزلا رجي تدخل اف ةرئاف ت'اجل اق سابع نب |نع رواد يف ضس د مولاوزراملل الت لحام ايتن انيلا ماقف تيبلا مسيوديلعسايلص ١ ددلإ لوسر ىلع اقرا هليتف ةرااو تدخا دقو ةليل تاد ملسو هيلع هللا لاصوبنلا ظقيتسا لاق ةّمسوفلا ةرافلا تيمس مل يردخملا ديعسأبا
 مرج هنا انباكا نيب فولخ ]هب ذيرملا حش نم حبلا ف لاق يوونلا مالك لتجاوز ويلوضاشلل مزلا فو مريغو يدواللو نيسحنايضاقلا هلتق مب عرصم هياسفاب رمؤي اممر وعلا ريغيف قلتخلو فورت ٠ وهو جرابمل ر وتيعلا ليلا هفلتأو هللصأ د لا ليلجالد ري طخ يلع قبيال رئاخلا نم دف ناويحلا يت سيلودانسإلا حيصل اق م كرم اذهرلع 1

 0 ول تلا ميتاق لادو هلسع روبغال
 ةدكراو هعبتو يضارلارصتقا هتك ةهاركى غو هيزنت ةهاركهلتق هركي



 0 لاغير وقعلا لكلا برغي يطق رسلالاقو هيزنتةهاركاينادانو

 يلطسقلا لاقدسالاهز | ةريرعي دنع وسن كلا وهل قو لت ال ا /رمللا |ىتحرفاع

 ْ د دع مويرغم هنن مدلب تاروكذم اصاصتخا هوب مس نامئداو سناب ديلا

 1 هدلا يلص هلا نوكي نأ لدعم د هرابتعا ريدعت لعور ثكلا دع ةهي ىسيلو

 قرطضعب رف مللي ارسم ثكرتشي سنمار يع نأ نيب مالو ملسو هيلع

 يا دلعوهو تس اهضعب ينو برقعلا طقس اأو جبرأ ماس دنع هشْياع

 لحتلا ع ةيزخ نبا دنع ةريرهت أ ثيدحيف د ةيرملا دازف عيل ةناوع

 الربصتخ ةروبربتل رام الع -يوارلاويستت ع رمجلاو بئذلار كذ ةدأيرز
 يفلاو بئذلا كد نأ لعزل نع ةيزخ نبادافأن كل اعبسراسعرلا اذهب

 .لكلتق ز اوجلعركذاع هيبنتلاهيفو روغدلا بلكلل يوارلا ريضت نم

 قبو ثوغريو روب زو قش ارو نيهاشو دسأو رفصو ديفنم رضع

 حلاو يب امصلا نع يب (صاو ىب انا ةياور بابلا ثيدحؤف و رضو ضوعبو
 «رجأ ةيعلا نيفلار كب ثايغذب سنح نيا رعانثدحلا هبو هتخإ نع

 يتدح[ نارمرع نب نايس ىشعالاانثدح لاق نيعلا مطبرمغو هثاذم

 : هللا دبعدنعيحخحلا ديزي نب دوسإلا نعيعضفلا ديزي نب ميعارب | دارفالأب

 00 ابان أميب لاق هنا هنعمساىضر دز دووسم نياوه

 0 ماو دنع اك ةفرع هليل يا ينم يسع زاعغ يف دسو:نآع هفنإ
 00 1 ده همر سلخ

 د ايلا و دن وجي ىقبجح ريغ ثناوم يل

 ا هأذ ناو مدكلا اهم يادمك نم اهذخلد مت أاهاتلتال لاو

 لسمو هيلع هنبز لاصوئنلا لاقت ةيحاقم تيثوذا أب هير فيج م يااهب

 يبلانا هل ظفالاو ةيزخنبإو ةياور يو اهيلتتا هياحإ دوم ل

 . هيااهانردتافُ( . يممم ردا ىف ةيحزتمي اهرخرمأ ماسر هيلع ههالص

 «”اكداول نب تيتو 1 هلا لمع (7لام ب بهز أهلا انعرس)
 هلوقاذكو تيقول ناث ١ دولا ا تطغحىإ ةشنع فاعأ)

 عرش محل لاك 11 : درك مد اك

 0 انياهمحا ثيل اذهو ةلباتىلا راج سوهو

 00 1 ايف يءانلاو ها

 الا مل د :/ترفالاب ينذ
 ١ هيلع هعاراصوبلا جمر أينع وردا يضر َةَسْي اع نع ماوعلا نب رييزلا تب

  واولا عب حر جرولل لات لس هيلع هللا ل مدلل لوسر انا ماسيع
 _قِسَوف ب رولا نع لاق | تع يحمب ةيق مزللاو ةرجم نيغ هرخايازلاو
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 ٌكلاقت دولا تاردطل نس هذ | ىلع اّمْمتاو زل وريتكلا ارغصم ص عم نيو لاب
 اتسم هاي هيمن ةيزقو] كلم رما زا لاع ةزلسلا دلع هلا هيل
 أريغ هممس دّمف هونم يلع لدي ذل هعمستم ل هفيأع نوآو حابه هلق انواكنأ
 هللا ىاضوبلا ترما اسم! ابن | ككيرشس مانع دجام نب او يءاسلاو نب.يوصلا فد

 هسالصدنا اضيا نيهيعملا فو نكذب اهرمان تاغزولا]تق يف لس وديلع
 هلاضر ةريرعو ]نع :سيىنو اةسوف هامسو ٌعزولا ]دس رما سو هيلع
 هببرضل وا نم ة غزو لق نم لاق )سو هيلع هللا يلصيلا نا هنع دلع
 نو د ةنحاذلكداذكه لف ةيناذلا ةبرضلا ف ايراتق نمو ةتمحانتواركهلف

 فوجٍنولو غزولاولتق | اعوفرم سابع نبا ثيدحنم يناربطلا قد ين والا
 غزولارما ئارعنسو ىيعضوهو يكمل اىسيق نب رم هدانسا يف انكل ةبعكلا
 ن[دطيطنصو ؛ايش معطيزلر بيشسا ةميرأ :أةننسلا نم هرججاف مقي هنا ليقام
 أنه تقولاو رد يوب! ةياور يف عتودقبو ناسعز حي ار ديف اتيب لخدي دل
 ينماد) دوعسم نبا ثي دب يا |ددهب اندر ١ اما (يراخلا يا هللا دبعوبالاق
 عقراذكاسأ ير افلاف ا تبلو يتلا هيلا لتس اورب مل مينا مرحلا نم

 يخي زل ام يلع دوعسم نبا ثيدح بقع لحد عرفلا يف بابلارخأ اذه قايس
 .ىوكسو دلوا رض دعي نيرشتلاب تس تعال ا
 سابع |لاقو مرح ارجشس عطقيإل يا لوضعملا اينمم يملا جند ةلموملا
 ظ ( هيلع هدلا يلصيبنلا نع يلاتلا بالا ف لولا هلصو أم اعرنع هننايضر
 ثيلل ان دحلاق ديعس نب ةبيتق انث دح لاق دنس ابو هكوط رضعيال
 1 نيشللا مضي حرش ينا وع اير بم ا دعس ينأ نب زيوس نع دعب نب
 دلاخ نب ورعليقو دليوخ همسال يق ةلموملا داحلاب ءارلا حمو هيلا
 شينرق ىدغإل ىدج ىنب نموه سسيل يو دولا عازل رع نب بعل لبق ف
  ةعازخؤ ليكو يكب يدع ينل اهيلح نولي نأ لّمكيو رضم يدعالو
 ديعس نب صاعل | نبا يإ فيعسس نب وررع) لاق هنا يدعو نب ميل لاقي نطب
 غلابت ربنلا دم هنوإ قدشسالاب فورعملا ةيصانب يصاولا ىصاقلا س
 ةترملا هالو ةيواعم نب ديزي نإيو ةومل هتباصاف هنعدزلا ىضر ىلع مْس ف
 يلو[ تلا ةنسلايف ديزي لبق نم ةنيدملا يلع اياد همودق ناىءيربطلالاق
 ةيلاح ةلمجة كم يلا ثوفبلا ثعبيوحو نيتس ةنس ةفالؤلا ديزي | بريف
 دلملاب لوعطملا ةيست نموه نوعسم يبعمب سيجا وص ثعب حصاتض ووبم او
 ديزي ةعيب نم عنتم | (مل هنال ريبزلا نب هسادبع لاتَمل برجا رشيجلا هب دارلاد
 تاو هللا دبع اخأ ريبزلا نباور عغ مويلعر ماو (ثيجويلا زمرجت اثديج بيبزلا نبا يلا هجوي نا ديعس نيافر جيلا ديزي بنك هلم ماق او هحاقأت
 عنضأو كل ذ نعد أبرنع ديعس نيو رع يلا ناورم ءاج ديخرل ايواعم ةحواض



 ؛ (يهيناثلا تبلقف اريتزصرب ين دنا ءاصا يل نذي اهل لاتخ عرش وبأ هداحو

 لوسر هب م[ةالوق مزجلاب ككدحأر يمالا اهي [أي اهلبق أمد اسلتاو اهنوكسل
 ١" ةوعنلارلعبوصنلا الوقل ةفص بصن عضوم يف لج سيو هيلع هللا يلصدنلا
 ١ ٠ دفللةقولا الو ة كم تفل موي نماي اذ/ا مويلا ي|ديفرظلار لع بصنل ابةدغلا
 ٠) اةياشن اب طتخايا قلق هاعوو ةطساورمِغ نمدنم ي انذا هومر جلا مالب

 يح دتمتل دبكات |ةفلابس يف ةدايز يادي هترسب او ديف هتبنتو هَقَعَحلا
 ارزصتقم نكي ا هنم هعامس نأ ىف كلذب_داشنأو روكدم ا لوملاب يا هب ملك
 يتئناو ههلادع هنا دلاق الق َعَعلاو ةدها_.دملا وم نا/زب توصل ادرج ىلع

 هساايدحةكمنا لاق من عرخلايف هروسكم هنا ةزهو ملكت هلوتل نايبهيلع
 ١ ًااهناهعل كلو اننيف مهلا قلطم رارملازهو هبيضقوا,ريرحتل محيا
 0 ين سانلا ارنحي لور جشلا عطقو ملا كس نم دعب هركدام صوصخو
 ميسعلا لبق نماوللحوأ اومرح مهن! نم مجربعو ةيلهاجلا هدّمتعي نال
 ١ اناوةلهمرعمهاربا نا لسم ين يورم ارباج ثي دح نيبو 'دهنيب ةأفانمالو
 4 زكاملا3 0 ةفابم هن ![ثيحئم مهارب !يلا مرعلا دانساةدذل ةنيدملاةمرح

 فاضت اى انام اهنوئلبي ءايببدلاو يلاعت دناوع الك اهحالاو ميارشلاب
 ريوطتو مهنم عمست اهناز لسبرلا يلا فاضتامبب قال هنا ثسح نم هدلاىلا
 2١١ تسراناناف |تعو ءايسلايلا وعلا تيبلا عذر امل هلحلف منال يلع

 0 مهاربا اهايحا نايا ةيسنم هنورتم ةويرشس ٌةعيرنلا تراصوا,بتررخ
 ١ د نو مرجلا#دحو هيعي ا(سانلااغدو تببلا دعاوق ورم مالسلا هيلع

 7 لاقرضرلا (ىيللع هللاب نمؤي ييزمزل لكيالف هلوقب مرعلان مب ٌعهتمرح
 ا لالهتسا|نأ هاضتمم ناو جييبرلا باطخ بأي نم ماليكلا اذهد ديعلا قمت دنبا

 7 .اديرف هيفاثي لب رخآلا مويلاو هللاب نمؤي نمي قيليدل هنع يرنملا اذه
 ١  ةعيرشلا عورنب نيطاخ اوسيل رانكلا نذل قصولا ]ذه ركل يضَتَملا وبك
 0 مولعم ميلا باطخو ضرغلا هنم لصحي مل اتلطم دحرل لكزل ليقولو

 07١ نينماوص منك ا مضا اولكوتفهدلا لعو ىلاوتن هلوق هنمو نايبإ اوال عدنع
 هلم بصي نأ ي١اهمضزوحبو ءافلارسكب اهب كلمسي نإ كلذ ريغ ىلا

 (هربسكب دضعيزلو رذ الو داضلا مطب دنهل دلو مارح ال تملا امد
 00 حلو ةبش نيورع ةياعر فو ( يل ياأبرب طال يا
 0 نال دضحلا يعميلا عحرب وهو ةلمرمانيعلا ل دب يلا ءاخلآاي دضخك
 ١ ديلاتلةدُي از دضعيالو يفد ةلكو مطقلا ف لتس رسكلا دضنملا

 2 احابم يدوم ا ريغ بطرلا عرج ار جس عطق ةبرحدنمذخؤيو يفنلا
 ١ نىسقو لأ عاّملاف مطتلا مرحاذام هنمتبنتسي هتيام يحالولص وأ
  عوؤصدحأو ةصخرلا نم ل عفت ن روب صخرت دحا نأذ مرالقأب ةكم

 4 82 ا 7



 . ةللاؤصهنلال وسر لاتقل دحأ ص خرت ناثياهدعبام هرسفيررضح لمعت

 هيلع هللاولص هنلالوسيز لاتك ل جال يا صّخرت هلو ىلعتم سودا ٠
 هلل للص لوسرل بذا لجو زع هللان| هلاول وّمف هبزل دنس يا لسو
 اههيف لاتعلاب لهدا تذ أ اضاع مكل ناي ىو هإ ةيصوصخ اندلع
 يف هلم تن اوم رصعلا ةالصو سسمشلا مهلا عولط نيبام بابون نم ةعاس
 اهتسرعتداعدّمو لح اهلزنمب ةعاسلا كلت ي ماللاوةزلصلا ةيلع هح
 ش اءارح مشل موي لبق سمزلاب تنايلاوكاموعرحت داع يا سسمالأب ادهتسر مونيا

 هللا مرتب مارحوعو باب دع/ يات هس ءاشس نات دنس د
 نذل لم ةيلوعهلا يلع بصن بي اولارضادلا ده اش ابيل و ةمايقلا مهلا
 ماعااناءرع لاق لاهم باوبلا ىف روك ذم اور خ كل ل ةام_روكذم ا رشم
 'غ كا يعي جرس ابا|ي ككم هرخايلا هللا ههنرح كم نأوعو د وكامل كذب
 , يجمل لاذلاب ةيعيرل مرحلا | دارم ا موشق مل ككنكل و ككعاهس حصدق
 نت مديعس نيو ر عنالر يبزلا نب هللا دبع يلا يسيايصاعر يجد يا
 .. هدوحو يري نأكه نذر ديزي رما لاثشتما نم هعانتماب صاع هنأ دّهتحي
 هيلع بجي مل ريبزلا ني نال ليا د ريغب و ع نم يوعد (نكل هتعاط
 ءافلاي لياف دلو هر ع باوج صب يتح هنم ارارذ ؟قوك موج اب ذا هذ هح
 يك. ينو ةيجملا ءاخلا ضب ةحَرْخي ارافالو مدب ايراهالو دارغلا تم
 / وهو ةيلب هب رخهنوَصب اهرسف م ةبزخ ببسب ي١ ةدحوملا جتودارلا
 ب رخ يرامجلا ياهللا دبعوب| لات سن | ضمن يف نبل يوارلا نمر ديمخ
 بحس كوكل هو ىل ولا تسوتاتلا ين ةبرتلل رثخأر يسمن سوههن يلب
 س 21١( ىف ةبرخال رضأم يضتع م بئاخل | دها لا عاببلل باب يف ملعلا باتكيف
 ' 1ث دحاذه ديس نبورمع مالكرسيلو ةلذلاو ةروعلاو بيهل !ةبرخا
 رمل نلف جرش وب لاق ثيدحلا ادع ثيرخارضاوإ دحا هياور يف وهب تحك
 دّقوأنيئاغ انرهاش حلبي | انرمأ دقو انئاخ تنكو ادهاشد تنك دق و
 توك نا لاطب نبالوق عن دنيف هقفاوي مل هن'اب رعشيبوعو كتذلب
 م وكدملا ليضنتلا يف هيلا عجر هناىلع ل يل د ورم باوجانع حرش يأ
 كد)اةوق نم هيذ نأ/ 1 هنع هرهل هتَمَق اشم عرس وبا كرت انا لب

 رريع طيور اصلا دصر بشت نوي رملال 0 و ل0
 نس ]مج هر اع ىلتنأف ال ما لت ءاوس يصع هرم نافذ دوصوم نع
 اهل اريعانت دح لاق نمزلا يشملاْنِب راش دحلاق رنسلابو الذرلاو نمص
 / امرنعهللاىضر سابع نب | نع ةمركعنع ءاز لا اخ انت دحلاق نما
 ضرالاو تاومسلاى لش وب ةكممرخهللابا لاق لسو هيلع هعلاؤصوتلا نا
 رابخيلارل كلذ يف 7 نعربحأ يدعب دحر لحتالو ىلبق نحر) لح ملت
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 تلحا ا او هريغو حاولا نم عقو اكدع اشلايف كك ذ فالح ءوقول عميس
 ىف راهن نم ةعاس ابهنف لت او ! نأ يا ةلصمللا و ةزصرلا ضد يل
 ةيقونلا خو 2 يملا داذملا نوكسو ايلا ضب اهزاخ يلتحي ال كادعات

 00 ا ا امو ةيعلا عسولة كا ظ
 نإَملا هصزل هعلق ولف ةعطق زوجيو تمي مل نإ هسأب عقو بطرلا اهئالك
 :تايخالفرضفيلا نم هعطق امقلخأولف اين: تبنل هملعي مول هنال
 شيطوعر زوبيو ةمّيلاب هنمض لخي ل ناو فالخإلا هيف باخلان ال
 فات تنا/ايادبرلا نال تاهبلابممالا يف هيلع رصن اىمريشو لب مرحلا
 ا! دضخ تناعأمو مينع هللا يضر هباوصاو ميو هيلع هدلا ىلص هرصعيف
 ابكار تلبق |!لاق (سابع نيا ثيدحنم ناهشلا يوروم رم اب أءيهاوق ١
 ريغ ىلا ينممس انا, يلصي ايو هيلع هللا يلصر نا تدحوف نانا ع
 ظيعاذكو مرح ا نمينمو خمرت تاتالا لسراو قصلا يف تلخدف رادج
 اكةجاحلا, دحب الا ككرل عطقن الو لظنح اك دادتلاو ُحأبربلل ةعطق
 . .(اسطلا/ي زول عومملا يف احدي قلعي نمم عييلا همطتزوجالو كسا هلأق
 دي شنيرلو اهرجشس وطقيال يا كضعيالو هعيبزوجإل ءلكا عباكذلا
 ف ايد لبق كره نادل هن داع ىلع نركسي حن امضدتميو لبج وأ ةرجتب ءدصناوا عبس هذخاو | هرثعتب كهف رشح نام تاكد ريت دصقن مل ناو هن امضنموهقا هسيصم ىلا نمر غن واذ ل الحيل ورم حل نويل يا
 4 الو اقلطم هدعب كله نازلو هبيسب الو هدي يف قلتي م هنال ةيوامس
 ' توثرحلا لومي يزلاوهو عرفلا ف قالا عب اهتطمل هلوا ص طقمتلت
 /جنلاب و طّمتلءام نوكسلاب هنو ناسللا له دنع طلغوعو يِطَعلا لاق
 طقتلا امدمامنو ةزمجو همزكو ةكرحم طتملااو سنوماقلا قف لاقو ذخالا
 ثفرعلاالا اهطاقتلا ن وجيرن ياا هين دويشملا ةفللا يوونلا لاقو
 دالبلازماهريغ يف تاطقلل ري اسن اهكلمتيالو (ركل (1 اهانه ع اهيفرعي
 توتلادر لالا لوقي هنءا/ث هيلا أهدريف اهكلام فرعتيل ايف رحيعم اف
 لل ةزمبلاب_رخذالا الا هللا لوسراي يلطللادبع نب س (يىل|لاقك
 بيطفورعم تبث ني.رعلا ةيوسلاءاذاد ةنكابلا لاذلاو ةدوسكما
 اه ديرمت انروبقو شاص مجانتغاصل هن اذ ةكم ءافاحوهوَةَارلا
 هلو هنم يشتسملاو تانبللا نيب ةلازتملا دعللا جرف هب دعو هب
 قلعتيفددلالوسرا, كسرلكن م ءانثجس ا اذه ناي ي ١ اهزلخىلتغدل
 اك يال هع نك هياتم ولكل ءاطتنا يري ندي
 مالكب [يلكتم لكاداءر ضإلا هب ظخأي () ايوأذ نايا نينايلا نملك
 وهلاق لب رغردرلا رلا سايحأا لوش مالسلا هيلع قمكي مل ادلو غاي

 ا

 ب ا



 تاأوأ لدور مو عستم دما يلا جات ل يربج لوزن ناداّستعاو نيعهقرطي كذب لزن ليربج ةطساوب يوءامارخدالا لا اضيا 2
 ثيرحلا فركداح نإ بليرملا هلاقأم عدني | نيبو هغيور ف ثعن هزلا
 رخذا| هنم حيتس )[. هرزر يَرَح نم تاكول هنال مالسلا هيلع هير نم
 هللالصينلاو ةقيمح هللا لأ ليلكو عرَخ لكادأ بار الو هريغالو

 هللا لإ عرجلا ةفاضا نسب قرد الخ يوهلانعوطسال لسو هيلع ٠
 اغالبلوسرلاىلاو ايحذللا يلا -_َكلاخ جلي هنن دل وسر يلاهتضاضاف
 + توف 0 يبصئلابرخاالاو ١

 ادوصقم نكي ماو ملل ارخأ ف ضرعيتنسل |نونكاماو ةيل دبلاب ةلاشملا
 فب انلا دانس لالخاد دلاخانئدح هل وقى لع نطعوه رلاخنعم الو |

 ي اَةَكَسديصرفني يزلائشلا ام ؟كد دب نه رلاذل لاق هنا ةمركع نع.
 نس هرمنملا هيفي نار يغتلا ياوح اب ديصرضنيال هلوق نم ضرغلاام
 هلوقيف ريضلاو درطنيلاريرضلا عجريف بيافلا ةغيبصب هن اكم لزتي لظلا
 و ةليملاو باملالاب لزنتل طلاس هييغب نا تقولا ى الد دصلا هن ام
 + عاوتا رياسو فالتالا نم عنملاياع هيلا كا ذب دارلاد لاحت عش
 يرب ديص]كل.ضرعتلا مرعت يلعالا لعق دالاب هينت وهو يذلا
 *يلصا دحاامواةماحو ةحاجدرو سطح زقبل لاو اسيشحلا

 7 (ط نيبوا لم راحو يشحو رام نيب ,دل و نك ل وكءأم يشحو يرب |
 رم ايكاذعتم مكن هلق نمو يلاغت هلوقل هازجلا هفالتاب بو يلو

 يفو| مر وهو ةكسْش بضد نفض نايطلا ةرشب ايملا كِيبسللو 51
 4ضالوم رحا ّ ل الحوهو امصنولو قلتوااهبف عتواص نم م ردملا 007

 هشرو هوهشسو هنبلكر وكما يربلا *رجوإ | ضروتلا مرحياذلو
 قرو رغشلا اقراذ و روكم ار يذنتلا نم حلب | هداف ءريغو | عطخب 5
 رضي هزج ثأر ه] ضرعتلا مركال ثيحم رك ار اوساط( قسالا ١ 1 1 . ا

 تبلل هضرعت عم اصح ناخذ قرولا فزاذي دربلا ورح لايف تاوبحلا ٠"
 ازنع, لحن عيعفاشلا لكس لاَسدَمف هنضديصلايفصقف 0١
 رظنيو نيل ا طم و نبللاب زنعلا مومت لاقف مرح وهو ىلِجلا نم ْ

 الاموهو يرهجلا ىربلاب حرخدجو هي قفصتيف امونيبام صْخن
 مردلا فرعلا تاك او هل ضعهتلا رك الفر جل اقالا ىثيعي
 ( ادت يرب يود اهيا اك يربط رعلاهربلاو شيعيامو
 ,لصإو توليزلامو لكؤي الام هلع وطعاعو لوك ءام ابو ةعرعلل
 وضو رملة ريغوم يلا ءلتق بجسيف ذاوم وعام هنش ركذام
 عمتي أح هنم هتمكت 93 لق م رح اع ربرظ ولو توغرب دقبو



 دايطصإلا دؤعتوهو هعمتل للتت بحس الف ز ابو صو دمبدكر ضنو
 عضن هبفررطتيالام هد مارا و سانلا ىلع هوذع ضو لرضل هركرالو
 لتقوم هلتق هركيف سسك (زخو تالعجو ةثتخرو ناطرسر رضإلو

 يشل شحوتملابو درصضلاو ده ديرلاو فاطخلاو ل مئلاو ف املسلا لملا
 لاجملا نيوتلاا__ دابا ذه نيِسينا جاجدو ٍ
 00 دليوح ع رشوبا لاو تقولا الد 0

 ىاابهب ديالا مسيو هيلع هللا فص ينلا نع بق ءل صو أمم دنع هلزا
 لاو ينس تالنب ةيبيش هبا نب تاس ل الا ءامددلم
 وهر هاو نعرمملا اباوهرروصنم نع ديا دبع نب اور برجانت ذح
 لاق لد هنا امونع هللاوضر س ادع نبا نع سوولط نعرسخلاربجنبا
 رمحلا رب وصنم هاور انكريخ نبا ظفانلل لا ماسم هيلع هدا صيبا
 ملسو هيلع هللا لص لا نع ده اجي نع هاورق دمع الا هفلاذ دا وصوم
 : ' 0 يو حلو هع ةيداعمي | نع روصنمّنِب درهس ةجرخا ١س رم

 يلصول "اتاي ىيستس ا رم رس انم نب دواد نع ناس

 لوقمو لاقل فرظبصنلاب مويو ةربرلا نماداغ الاف ةنسةكم عشا موي
 مالسالار إد تراص ايندل لادعب ةنيرلا لا نا كد : ركالهلوت

 موي يلا ةيقاب مالسدلا_,[د يا بر اد نم ة يهل او دارج ا دا
 أمرب هولصخ ريحا يف هحلاص ةينو رافكلايف داهج كو ةماقلا
 لطابلا قيرملا ةقرانم ةضرفم تناميتلا رولا ينعم ين يتلا لئاضنلا

 0 م تعا دمر تام داوس مكي ال

 ٍادعب ةرهجا] هل وق ينعي بيترتل | !اده لدم يف هّمْمل ا لوصا ىت قلدخا

 صنم ةعصوخنلاةكلاو | هيت ا ضنل وصل ص ةينو داهرجنولاو ملا
 د |,رجلا بوجو يلع ديوهف بوبحولا قنل ناكناذ هريغو مد وحولاك ا

 يفنملا نأ يعم نايعزلا يلع دارج بوجو ككدتسما نول نايعإلا ىلع
 تورم تبل اذن فران لفلان ةدملا بيكر تلا اذه يف
 لاق 1١ لعأوا نأيحالا لح هنوك نم مغالا بطلا داوم بوللعلا
 ظ ةئئاط مامزلا نين ثادلا ةيافكضرف مويلا داوجلا تأ 0-

 ْ ا هربخأ د تبم عفر داوجءلوقو يرتن يع ضف أوم ,

 لوو هناوكشم حرشب يف يبطل ا لاقو دارج اقرت 0

 00 اين لوط عري نس ةن د ءارج نكد
 لوسرلا ةرصنو رامكلا نمرارغالا دلال ةرجام| ناطودلا
 كاد ريغ يلااماو هللا ل يبس يف دارج أما او لو هيلع هللا يىلص
 ةأيرحالا تعبي ورلا تعطع تملا اعلا بط لبان ليم

 نر ع ع 2 م
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 ااا ووو وك فأعف لل دكاال# :

 اوزحأ ايلا ججرنحلا لا مامالا كاعد اذااي ا ءاملارسكعم لصو ةزصرب او ورك أذ ؛ اذلار سكوءاتلا ضباورننإذ عرفنتساذاوامرنعاودعاقت الوأهومتغاذ
 ؟ ايلاف ذحب لجوزع هدداعحدلب اذهنأف ركذام ل عاذاوهيل اجرا
 هحنرشو عدت ر ما همركف ضالاو تاومسلا َىَلخع و, هللا دمرحين يتلللو
 بةارهعرعيف ليثت ويف نامزب ديال مدق يفاعن ةكحو ةرمس ةفلأس
 هعرَترسيل و لزالا يف هيت جم موني ملكى يل ذارشدلا موهل دوصنسع

 تنيبلا عفر (] هللا نع البم هريرظأ انا مالسلا هيلع يلدلاو سأنلا ث دحا أم ظ
 ضرلاو تا ومسلا قلخ موي طرضلا حوللا ف بتكدنا ليقو نافوطلا نصر ءايسلاييلا
 ةمرحك طعلاواوب مارحوصو هلفارأب ةكممركس مال لاهيلعز يللا نا
 وهو كلذوُعد اسإتم ي|فو زب دابلا قاعّسمو | هللا ةمرح ببسب يأ هللا:
 ةمزاجلل لب يلبق دحرل هيضلاتنلا لحي ل هنام ةماييتلا هويدا رتل ديكأت
 ةرابع مويرضمو هاي هيمشكلاريغ ةياور ينو نا ثلا ريض و يمضلا ءاديلات
 ةعلسإلا هيف لاتتلا لحي ل ىلبق هلوعل بضا لوالاو لحيال هناو حفلا
 و هيفلتاق مرللا هيلع هنا يلع هيف ةلالدالد ةيصوصخر اره اه نع
 لادتعلا مرت هرهاظ معن هعوقو مزلتسيال ئيشلا لحد اف ةونع هذخا
 لم هير عواشلاوو يوونلا دزع يبقون هله امف يدرو املا لاك 2
 لاغدتت لدعلا لها يلعاوعب تاخذ هلها براحيرل نأ مرد صئن اصخ
 وةعاطلا يلا اوعجري يتح مريع ئييضي لب ميلاتق مرحي دابرقفلا ضعب

 عل ىتلا ىلاعت هللا قوقحنم ةأفيلا لاتق ندل لاتقل ابرل ا يغبلا نع مدم نكمي ىلا نإ مريذي يلع دولت اتي بوبريبلا لأقو لدحل(ل عا ماكحا يف اولخدي ٠
 ريخالا اذهو يوونلا لاك اهتعاضإنم نوأم رم ا يف اهظنحن («تغاضا
 صرييتلا جيش يف لاغعلا لاق مالا يف يعذ اشلا هيلع صنو باوصلاوه
 2 كلامو يمنا لا نحف دودحلا ةماقاو لتقل امأو يوونلا هطلغو مهلاتع زل ربحي م اهضار امل كما اس نيج حل سناب لاتتلان وجال
 انانيلا تنامماوس صاصتلا هين ينوتسو رماة فأ ة يذ هريوكم هرم ا
 لطب ذ هضن ةبرح كت ىصاولا تال مرحلا يلا ءاجلم لحل ف وا موكلي
 هنم خوتست عيروتست مل مردلل يلا 'اجل ع لحلا يف تناك ناو هيذ ةبوتعلا تيفرتسا مكلف ةيازيلا تناكنا ةفينحوب لاق نمل نص هل هللا لعجأم
 ةماقر] ميضعب جحاو هنم صك | جرح اذاذ هنم جورنلا ل" اهليو هي
 يذلا تقولا ن6 ند هيف ةحالو لطخ نب! َلَمَعَي هيف لسمل ذح
 هللا ةميرحب مارخدلبل ايا هلي[! وبرف لسو هيلع هدلا يصيببلل لحا

 هرب دمت فوذحم طرشل ؛ازجوديخ يف ءافلاف هيرخب يادحاصلاعونىلا ٠
 هك اهناوهنيلبتب هليلخرما ع همر ظرنحلا مولا يف بتكهسذاكأذا



 لاقول جوز هللا ةمرحب مارحوبرف لوقاو كيلا هنأ ك/ذ غلبا اضياان او
 طانامريغ هب طوني هللا ةمرحك مارحوهو لاقام دعب هللا ةمرك مارحوبف

 ءاالعن لولا رطب ريش الو يا هكوش عطقيال دضعبال هلوسالوا
 'ديصضني ]لو يذؤملا ناوين يلع اس ايق جوملا ىتكوشلا نم يذ ةرملا عطب
 0 رئ 00 هتطقل طقنلب هتقثلي اكد مالت ءاوس يصع هرضذ ناو

 000 اهديص عل ا ل ا لف اهنا نوب درو مالهلا
, 

 ٍلاقف ىشيشللا نع ةديع ار[ لئاسهنا ماحب نع يس ويلطرلا كح

 قططرضعب يف نأ هبوقي و اضيا يرهزالا أكو سسبايلاو بطرلا ىف نوي
 بلطلم ادبع نب سايعلا لاق هشيشح شتالو ةريره يأ ثيدحإ

 3 بل رخزز/' يا هئاخ قباسلا با ىلا يت هيفام

 لمج اهحوَعس ين متويبلو رانلا وقد يف يملا هيلا جات هانعمو

 رخو رل اال مالمو ةزلصإ "هيلع لاق ءاهاح اكد وقولاو!بشنلا وف

 د لوخدا لكن م ضعب / انت ارخذالاالا لا لاق تقولا ير يلو
 ينكنسلا نيب لصقلاز اوج ىلع هب لدتساو ىلتغام موعف رخذالا

 اركحاماو اظنل ام|لاصتالا طارتشسا روبرملا بهذمو هنمئذتسلاو
 " هيلا ىخر سابع ني! نع ريتش ١ ذكو الذم سعت السما تاو

 نا هنعرومربج ا باجاو ثيددللا اذهر هاجر دل رّيحاو اًةاطمز اوخإل امرنع
 ل وهيلع هللا لص نولي نأ لامتحال لصتما 8ع ءانثتسالا اذه
 مالكب همالكل صون همالكب ساايعلا هلغشف رخذ زلازل لوي نأ دارا

 + راض عمل صنلان وح كلامنبا لاك دور خزإلا لا لاف هسفن
 ارهلل ةمايجلا حصان ةحاتا__ لأن هنميدتسملاب الصتم :(نتحسدلا
 0 اعدك ع لان وكر نأ دارم

0 
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 انندحلاق دنس ابو طب يدا دتي يذلا ف يا هنيف نك لام مرحم ا ليوا دتيو يوادتلا نم هما تالا نيف ةطئالسم دنس لا
 وهورعلاق لاق هنّييعنب نايمس أنثدح لاقي بدم ا هللا دبع ئب يلع
 تعيس ةرملو | ا ئيْش لوا درعانل لاق لاق رد يلد رانيدننا
 ل (ينع هللا يضراس ابع نب | تحمس لو عي عابر يابا وهدأطع
 نعيناملا سوو ام دارفالاب يثدح لومي (ينأل ارع يا هتحمس مت نايمسلاق ةيلاحة اج مرحوعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر متحإ
 ؛اطعزع ور ع نع هئيبعاع نايغس انثدع قواسوواطو ةأطع نم يا ًامونم هممس ارز عليا هلعل لَمْ ناهس لاق (سابعنبا
 وبا انو جاف لسمو بطلان اضيا فاول ا هجرخا تيدحلا اذهو لعا هلئاو ؛لصإ ةيامر سوق الح نعداطعل ضييلو سابع البا | نفاس دا
 يأ ةنالخ لواىف ينو ارينم ولا ما ةنماع يلوم لالب ديساو َةَملع يبا نب ةّضاع نع ميلا يشيرقلا لالب نب ناملس انثدحلاق يلجلا د الا توكسبو ميلا تب رلخم نال اخانث دح لاق هبو يزمرتلاو دواد
 نكو ةلمرلا خو ةدحوملا ضن هنعهدلا يضر ةشيجب نبا نع جرعألا زهره نب نيعرلا دبع نع ثي دح ا اذهال ا يداخإ | ي .ل ىسيلو رمعج
 2 !لاقمنإ تردلا تنب يعم هما ةسيعرو كلامنب هددادبع هيلا
 (يوادولا دبع يف يا ةيلاح ةلج مرعوحو ماسيو هيلع هسا سصونلا
 يل هنيدملاو ةكمانيب عضوم مسا مملاو مجلا جم لصوُةِتَع ةاننم اهزعب ةلصرملا كاحلا نوكسو ماللا تشب لمجوسأب هريعو يءزادلا هب رج
 تاكناف ارع ايمب عطقب ملام دصتلاو ماييحالا مره نأ ده ان نم ذخٌّؤيو لحسو نم نيسلا جمب هسار طسو ىف برخإ ةنيدم ا
 , اب مرسلا ةرورض هب نولي تن أالا امرحاسرب همطتعي
 جايحل انب سودتلا دبع ةريزملاوب انث دح لاق فنسل اب رو رعرىملا جمر
 يزودلا انثدحاوتده لات نيتيامو ةرشع يسن ةنس يتوتملا ىصحملا
 تايلل تنب ةنومجم جوزت مسيو هيلع هللا لص ي بلا نأ ًامونع هقلا يت نتابع حابر ىانب ؛اطع دارفالاب يندح لاق رع نب نصرلا دبع
 الر كاوهاذهو عبس ةنس ةرهب مرج وصف مرو هو هيل الهيل ا
 .عرتفاهيلا لوسرلا ناكهناع هلم عفار يبا نعم الذ تاكمنا ابيسفن هنم وعم نعءاج نكأ ةريرح أو يأ نع هو »و س أي ع نبا نع
 كلل ةيفان يرخالا »م ارحالا نم ىلع هم دّحتم دل مايكتلا تابث | لع / ةلمشم اسم اب اًضيا وجدو ىنجالا نم جرا اهوحيوا ةرشأبع نم ةمتولا ف لخدم هل نأ/نم ةياور ندل هده سابع نبا ةياعر ىلع هتيأدر

| 
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 وهو انه هلوق لي ليقو عب اصم ا ف لات يف انلا ىلع مدعم تبثملاو
 ةولاؤاضعن | ءلتضعلا دمب عفو دحعلا ن وكي و_مرم ا لخاد يامر

 يا اسم ثب دمل دمعنيإل مرح يطا او حان نا ىلع زوبر او

 هدبعل هند 1 هحات مصيال اكو كالو مرج ا

 نابزرم ا نبا لات هه يخو تاطتلا نبا كاق ذك ح "لاف لالحلا
 ذاملا يدنعل تعم لاق مث ناطقلا نبا مالكي حر ! دز ىكحو رظن
 * ايس لعفنم مرلوق نم ايد مارحالا يف حالنلا دمع يت ةيدفالو
 هعقاولاي قلتخا هنأأي هنوصيم يي دح نعاوب اجاو هيدئهمرل مارحالاب مركب

 نويفوللا لاكو ةيصوصخلا منت ايزنولو ةيجا ابربرهوقت دلو تناك يك
 بّمعتو ئطول) ةي رابلا يسشينا هل زوجي اك وزتي نأ يلا زوج

 ” دارو الف ةنلا ةضراعم ىف سايق هنأب

 ةلامدشمو عامجلا يع نم هن ال ةمرءلاورم ما بيطلا لاوس نم دنع
 حب لمتلا ثعشلا جاحلارع نب | ثي دح نصر ازبلا دنعو مارحالل ةدسغملا

 ةفئام تاقوبيطلا لامتس ا كرت يذلا ءافلارسكو ةَيِقوْملاَةانْلا
 ' افوبصم ابوذ ةمرىاةارما س سبلت يقيرسلا ءاصوأم ايينع هللا يضل
 هب عبصترفص|تبت ةلصوم ريس من كارلا دوك وو اولا حب سيروب
 حنت اموب غوبصملا د |ثيحنم ةصرتلل هتقباطمو نارنعز و1 بابشلا
 6 دايزلا نم ديزي اعب هعهاديع انثدح لاق هكلابو بطلاكةُئارمل
 انثدح لات مامالا هحس. مب | ثيل انث دح لاق رمعل أ يلوم كوه يرقما

 لوسراي لاقف مسي / لصر (اقلات اكنعهساىيضر رعب هللا دمع نع عضأت
 رسو هيلع هللا يصيبلا لاقف مارحالا ف بالام سسلن نا ان رمات|ذام
 ميكاو فاّعلامغب صمقلا تقولاو لد ىيوبالو دارفألا, صيقلاا وسلة دل

 نص وقنم هنال ليق ثرصتسريغ ليعامس عج تدلي ىلرسلا لو جلاب
 نأ لع محي |هنال ليقع ةلاورس هدحاو ناو لدعاغم ةغيصب حمل
 ١ و روب ا دنع ةشن وم صو هفرصي نم برعأ نع ن ( كح بحاخن با

 ” اربلاالو ةيطغتلاب سرلا عيمج عت ارنا كذب تمس ةماع مج املا
 اناسالاردصيف كاسنلا نأككة ليوط ةوسنلق نونا ىأ | محب سرب عج
 توكي نأ الاافانلاالو بايثلانصممرح ارسلي كلام باب ىف راز و اينوسبلي
 نم لفس |:نيننلل يا عطقيلو نينا سلب لف نالعن هل تسيل دحإ
 كا املوق اذهو مدّملاو ق سلا ٍقَتلم دنع تائتانلان طولا اعد سيمكلا
 / ل سغيف بعللا نيب ةقرفتلا يلا ةيفنح انس نور'|تإإ بهذو يجف اشلاو
 بعكلاب دارملا تاور هملل نينخملا عطق يق رولذم ا بحالاو ءوضولا يف اديم دعلا
 هركاو كو انلا تو د ككارشلا دمع مدحت دنع مرتلا يف يذلا ل صمم انه
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 ن بايو ىلا علا[ كنن عقارب نساتتل ون كيد وجاف دلل 00 ' !ءرعطقيرل ةلب انحلا لاق ةيدنلا هيلع ةيضنحلا اجر هيدغالو فصلا
 ديول نمو نينْكإ ليلو ني هنلا دعم نمهظنلو بابلااذهدعب ِقّْلا
 أم او زوبعام يلع مولا ّبط نس مازتتلالاب لدبي سسلي الام بيجاف مرح لا ىسبلي اعلؤوسلا عقودقو هل وصَم ىلا نم ةدايزلا نزز ديهملا ىلع قلطملا لصف ديعم بانلا ثيدحو قلطم هنأب بجو ليوارس ىسسليلف ارانا
 طبضاو لقاطم ٠ يامن اف رصخا هنزإ باوبملا ذهيلا قب اطملا باوجملا نعل دع
 ممكشلل اذهو ءريغ ةسادمارم لجرلل ياس لك لع ىانشلاب هبنو مارحأ هنأ ةي املا يح هريغوا نا/اط يع سر لل تاس لكيلع سن اربلاو ماملابو اهيريغو ناشلاو ةدارلاو ىشسن يا اوان ديلا ردع ىلع دلوممموا اطيح تاكا م وهو امحانعم فام هات حيياياع ليوارسلاو صيفا هبن هنا لصاحلاو كلذ لعاب ينت هو يلع باوجلاب تا كيزلخ كل اصتس ١١ مولعم لصالاب تبا سلي امز اوجامأو ةمر ماوه ت ايبا يلا جاتحلا ضراولا ىلا نكس يرلاع هولي نأ هدح رم نال وسلانالدا لكياع
 اسلاغ هتعار هب دصقي ام ا(مهانعم ىتامالد ضن ىلا ذو نارضعز ةسع ؟ايْس مارحالا لاحق ١وسبل الد م هن نامجملا هيجوت ليل دب لاجرلاب صاخ

 مشحانانولو تلات هيدملا بوجو عم مرحي درولاو دوعلاو
 / فال اك نيتحوتغم نيتيق وف اسد انثع بّمستالو يدييشملل د ا 2 1( نعلؤ لا نع اباوج هنإل هللا جن عر بخ هنا يع هحضد لو عت ا ئنكاسلا ءاَقَتل الر سكسف يروزنلا ىلع ل عدلا مزجو فاقلا «و ةحراضملا أ 9 اس هود ب 5 ش اع فل د ان نين وول ءأرلاع ل برلا ب دوله اكمل اذهو ع (يلل ياو ددحا هنرلو ايندلا ذالمو معنتلا نع دعبلا بيلا ني 11و نملا دالب ف بيحر رشا َةاموم هرخآ ءارن ا و واولا جمب ضرررو دلوقو نييسرملا يسون نبا لاقد تسب تبثوعو للا متم اولاب 4 يف هب موزي قورعملاو ةليلك ' 1 0 2 3 0 ' ىو فكا هطبضائ ملا حو 2 يملا جعب ناريصلا وئسراملاناجرلا# ىجرنلا يف ةيدنلا بيتو هنول هم دصقتي امنا هنال ةبيطةحئار امول ناك تاو ءانحلاورم ايزل رولا ديرعت و تدبنخسم الالا و أبي دعي ال دنال امازئلإاو موصيقلاو يشلا/ ةبسيطةئار هل ناكذاو هضضنب تبتياس دلو رعاك كارتااو لكلا هنم دصتي اا هنرل ةيدذلا هيف بجالذ ىكطيصللاو لفلغلاك 4« ةيبطلادي زابالا رئاسو ٍيصرادلاو لخنرفلاو عيتالاع حاضت اك حاضتنا# ل ةسلط ةسطَدُخار هل ناك او يوادتلاو لكالا هب دصقي اهال ثيديللالا روكا سوبإملا يلع اس ايت ل كا وحن انطاب ولو هن دب االحنؤلد هسوبلم يف



 ىفاَمل|مصترامف ةينخن تزافتلا رات لو ةم ىلا ةارملاةدشسوملا

 ىسحيني ديلل لعب يس سومادلا يف نامر توب ءاذلا ديددنتو
  نيلجرلاو نب ديل] ياك! نم برضو دربلل ةارملا اممسلن ىطق
 .دنع ابربِصكو اهحباصا يطغيف ايدي يف ةأرم لا هسلت ام وه هريغلاقو
 زنيإ قي رطنس ماحلاو دو ادوباو دحا يورو هوو لْزْخ يف ئيشلا َءأن أعم

 وييسر هبل حس مس هنا نبا نع عفان يث دح قاحسا
 ةرمصرلاو بولا يسم 7 تاعبلاو تنانعلا نع نيرعارعب ىءاسنلا يرن

 اهل حابيف بايشلا ناولأ 21 نم تسبحا ام كلذ دعب سبا و ب ايش م

 انلعمارحهناخ أبريوحوالاءريطو |نآ/ طين رتاس لب اهن دب ميمجرتس
 سوبلم هلق ئزافتلان ذل اهدحاب اهدحاو | تزانَتب كا

. 3 

 ةفرخو كك اهريفب اهرتس زوو لجرلا نخ هبلنأو ةدوعب سسيإ و ضع
 هعلانم هعست | يععب معن هنع زارتحرلا ةنقشمو هيلا حادا (هلعامهتمل
 0 ا ددعض سب هدح دل هزت بأ هيتس نك الذاسأ كا انعا

 اههسار نال كل درتستال ةارلان !نايلعتلا اده نمذخّودو دجولا نم هيلباع

 اس هيف اوقرغي مل (مسبلو ةارملا مارحايف ركذام عومجلايف لاق نأ ةروعب سسيل

 هنعايفاهتم ايون دو ىلع يغرت نإ "ةأررلا و بحزم اوعو ةمالاو ةرحلا

 ' الفاروف هتعفرف رايتخا الب اههحو بونل|باصإناف اهوغوةبنخع

 0١ يسوم كيلا عبات يا هعب أن رنا كتل مسا عم تيجودلاو ةيدف

 ا ليامساو (عيوفرم دو ادوباوءاسنلاهلصوأميف يدسلا ىندملا ةبععنب
 - اكلارج نبا يلع هلصو ام قباسلا يسوم رخأ نب | ةبقتع نب محارب | نب

 ىلجبوب | هلصوام ؛ايسانب| ةيريوبجو يتلسلا ظف املا ةياور نم هدّياوخ يف
 باقنل د اعوفرم ككملاو دجأ هلصوأم رج قائيسانساو يلصولا

 نيعلا ص برق تاو زجاحلا توق نالا ىلع ةأرملاهدشت يذلار اهلاوهو

 ةلصمملا داصلا نوكسيوو اولا َمْعِب صاوصولاوبزذ اهن افخأو دبت ل يتح

 لزن تاق ءافلابو ماللارسلب مآفللا وبرف قنذلا فرطيلا لذن ناك يلورلا

 ظ وي ز ازقلاو هشلثلاب ماشللاوهف ئِشس هنم ةبنرإلا ىلع نكي لور يلا يلا
 5 هنوكا الممر نقلا ف لبجرلا ناو هال كاد عايتحا هرهاظو

 يلع مرحيالف باتا امأو تدبلا نم ءزجي طيخم ايه لكن اخ ىنملا ينعم

 هللارريع لاق و ةيرجو ةيطغت هيلعم ركل هنزل م ارحالا ةموجنم لبرلا
 نب قاريسا ءهاصوام يرولارعنبا ارغصم ةدحوللا حتفو نيعلا مب

 تيروكذملا ةعيرال ا ىفاوف صضزو الو ةىزجنءاو هدم يف ةيوهاز

 سروالو هلوق ىلا ثيدح ال مج ثيح عفأن نعرولكذم ا ثيدشلا هياور يف

 هجر دار نبا لوق نم ء] عج ثيددلا ةيَعِب لصفف «مرهلاخ م اعوفرم

 ري هاا هس
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 ييزانتلا سسبلتالو ةمرملا بقش لل لوقي نآراو لاف ثيدحلا يف
 رع نيا نع عفأت نع ةئاطوم ىف وهام عزلا هع ءامالا كلام لاقو لمنتلا ل نيتقوف اين اذن ع مرسال ذوو نينكاسلا؛اةتل كل رسكلاو سبلتو بقنتن يف يذلا يلع رعزجلا

 نيتي الاسك .[:ىاهمياتو ولاا
 كلا دقو هريخ ةيافر يف جاردالار مرو اهنلاديعل هيومن هيفو هتقرو يف يف وكلا يشسرتلا مين نبا ماللا َعخو ةلممملا ضب مكس ي١
 يبنل اي ؟ادتيرلل و اعوفرم !درغم ز اذَعلاو باقنلا نع يمرنلا دورول ثيددملا اذه يف جارد الاب محا ديعلا قيق د نبا لكسشمتس ا لوتتتأ

 ةباور نمقبسامف ةدوكذم ا ةعوفرم ا قاحسإنب | ةياور يف :
 تيِلاق اك جار دالا يوعد حارتقالا يف لاكو احلاو مواد ناو دمحا
 ةدان زمدحأ 2 و اوضلتخا اذا ةاّقنلا نأاب بيجاو ةؤيعص تملا
 أو مدهف ةملاعتم ؛ايسا ير هناوف ينعم اب ةياورلا ف فرصتلاام“ .. |: فوقوم اب عوكرلاف 'ادتبإ يذلا امأو فوقول انم عوفرم ا لصق لتر ذو د دلاوخ نم حيج نم لجن حاف ان يف وع نب هللا هنسع تاق“ ذك انه ىمرلاو ظفحا نالت اصوصخاظف اح ناكن | اميسالو تعدت
 لزم وريح ا ع نبا وص رب -انهدحلاو ديدس نب ةبيتق انتدح لاك ة بو يق ارعلا نيدلا تين ظفادلل يذمرتلا حبش يف هوو يرابلا خاي غلاي هلاق يلواومرف ملع د اير لصف يزلا عمر هذمع ءررذ زاوج
 سابع نب | نعر يبج نب دهبهس نع هبيتع نب |[رخرمتعملا نياوه
 .نّحوتغلا ةلصرلا داصلاو فاقلاب ت ةو لاق امشعهينا يعم
 ات تصقو لعاف هتقان هتبقر قرسكي ام رح لجرب ضامل عت

 / ءارلا ديدشتو ةيقوفلا ةانثلا ضب اببطهوبرقتالو هسا ب الو هونَضلَو مولسغا لاقت لعاذلا نع بئ از لوسر عئرب راسو هيلع هدلا لصين لوس لجرلأ يزدب لوعفنال اينبم ةرصولاهتياهلا
 ىف ماعاذهو همارحا يلع ق ابوهف اييلع تاميتلا هتئيرح يلع ةيبتلاب دتروخري يا هلوا ضد ل هي هنوكل اح ةمايقلا موب تعبي فنا ع ا
 ار رع هواي رمتساولو لجعرلا كذب ًاصاخ وكيت يدي روت و لرد يعد رو ومرلا هده اول ثعبي هنر) هلوقب كيد نلع هنالأ يف مومعال نيع هعقأو 2 يحلب لعض ام هب عجب و توملاب مارحال ا وُطّصْس ةيكلاملاو هيضنحلالاقرمرخلك
 رم ملا ناخ لاخل مرح لكيف ميمتلاديراولد مكس انم ةيقب ءاَضَعِي



 ٍ و 1 0 / 0 '

 امكن /ل صنلا نأب بيسو امد نعني هيرجو ثعبي ديهطلا نإ لا

 ص ربوظي يح هريغل تبني ماللاوةالصلا هيلع هنمز يف دحا تي

 كتيواحك < يتحول اب هموص ل طس له توم حاصلا يف ىلتخا دقو

 سخر نعمك كار عيتسدق ثيذملا اذهو لطسالوأ هنعرتوبلا

جلا ةنس بأي ىف وكفرعب تومحم ى ا باب ىف وتيملل طونحل ا
 تاماذإ ر

 ةبانجلا نمر يبرطتلا ل جال م ىمىلل لاس تعالا بباب

 يقريباءيطقادلا هلصو ام امرشعمدلا يضر سابع نب!لاتو نلهتلاو١
 ةفلءايلعف خسولا يقن او كل دتف هلخد نا كأم نعو ماهملا مولا لخدي

 007 ا مل ىضو دنع تاتترلار هي دي لنسخ هل هركيو ةيكلارالاقو

 صخري كام نارو ةرشبلا ي فني هن لل نكي مو أ بطن انشلألا ف ناك
 بصل هركيو بيمطلار يغ نأنشسرلاو قبق دلاب هي دي لسغي نأ ىلا
 #8 هسأر لسغ هل نوي هيهفاشلا لاقوت هدبجع:رح نم هسأر ىلع واما

 هتئاعورع باري ماو عوش ىتن ريغ نم هريغو ماحيف هوعدردسلاب
 فن هنم لصحي ملاذا اسأب هلكإ اذامرسملا دلل كحاب مرنعودلا يضر
 كلد ةيسانمو كلام هل صو رْخْيلاو ىعهيلاهلصو رع نبارتاد ر عكس

 | سلايم لمعلا ف ا ئقدلاهلاز نع كلا ف تا ثيحم هل جرت 1
 ؟ يكلمه ماما اتكلم انج لاق ىسينما هسويانب هللادج نك دح
  -بنب مصاربا نعي دم ار مع يلوم يودعلا لسان ب ديز نع ةرجرلار اد

 نبديزي ةفالخل ها يف يفوتم ا نينح نب هللا دبع هيب انع ف دم ا كلا
 مالا او فلالاب سابعلا نب هلا دبع نإ يناثلا هن الا لئاوأ يف كلا دمع

 كلاب واولا عفو ةلمرملا ثيبلا توكسبو يلا رسكبة مري نب روسم او

 يشيرقلا ل فون نب  ةنكأس ةمجم ءاخ ا مرنيب ءارلاو ميلا فب ةمرخ
 وم هدحوم ا نولسو ةزمولا فب ءاوبازاب اهات خا ةبعح ةيبدلو هل

 فبب هللا دبعلاقف ءاوبالاب تالثاز اهواهاتخإ يا ةلمنم بيرق

 مر الفيول بولا لاقو هسأب ملا لفي لأ طاقس اب سابع
 تابث أب س.ابعلانب هللا دبع ينلسبر ( نينح ني هنئادبع لاق هسار

 لمتعي هتدجوف هنعههاايضر راصنالا بز نيادلاذ بوبا يالا لأ

 رشبلا سار يلع يذلا ءانيلا (بناج ارعو رئبلا كرق نيب يإنيبرقل | نيب

 هيلع تاسف بوثب رتس وهو ةركبلااوب قلعت ةبشح (مويلع لعجب
 افترب هللا دبع كي |يلسر | نينحنب هللادبعان|تلعف اذه نعلاقف

الوسر ناك يك ف ءاسيرذ يلو كنئاسا لأ تابئاب سارعلا
 هعن

 انينعنب هللا دبع لقي ملمرح وهو هنس أر لفي لسو هيلع هللا ٍيص

 نال
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 2ْ تال | هزيب هى ارهش كلٌ دزاوجهيف رسداو أمهب لبقاف ةينئتلابم ديب هسئار كرح مم هس آر يلع بصق ببصا هيلع بصي 4 ل ناسنال لاق م هسأر ل يرظي از مجريؤب يلا دب يح هسا رع ءلازاو بوثلا يصْمَخي | ءاط' طف هب تس يذلا بوثلا يلع هدي تراوب | حضوف يرابلا ع يف .لاق هيغبللا نع دل ف يرخأ ةدئاعب لا يال نا بحا ع باوحلا ك/ذ نم موف مرحوم لستغي هاد ال نوقيانأ لاسر ةيكلإ نع لاس لب وف التخا قف ويل هسأر لسغب تاكل ع
 عار اهأرز ياا دبأ كير امازون سابع كور روسللا لاحق ال1 أمريلا تعجرف ةنيبعنبادازو لوقلا نم ملب اوحو لعفلاب نايبلاو باويلا هيف لعفي ماسوديلع هللا اص هتيأر اذكه بوباوبا لاقو
 يفاشلاو كلام لوف ادهو (دقلاو قالا يلم فنع نائت نلا نارظعلا (رحو نيصللانم لغسنا عطقي نا دعب نينخلا سسبايلذ نيلمنلا دبي م نم عادولا ةبجيف تاغرعي بطخي اسو هيلع هدد يلصيبلا تعم لاق منعيرلا يضر سابع نب | توم لاق يريعلا يدر هيزامبرباج ةتعمس لق راني د نب ورخ دارفالاب ِفربخا لاق جاهملانب ةبحشم اذن دح ظ لاق يلايطلا كلم ا دبعنس ماشع ديل و لاوبا ان دح لاق دنسلاب هل ما اهانس وطني لم يو نيلمنل | دبجي ل اذ[ مبلل نيضخلا سبل هلأ كح نة يسباب هجام نباو ءاسنلا اذلو يف لاسم هجرخأ تيرولادصو
 نيمرّملا ]خي يعللا نيب ةقرغتلا ىلا ةيفنملا نم ورخام ا بهدو
 كما هيلعو ةعامجلا ةيامر يف رمما هيلع صن بهزلاوهاذعو فاضالا يوا درلا لات هيلع ةيدفالو لام ةعاضا هنال ا مرعطقيال ةلباندل لاقد هندإا هيلع ةيغنحلالاوو همزلتال ةيفاشلا لأك ةيرنلاهمزلت هذهةلاحلا و هبل اذا لهو ىرشنإ ةغللا لهإ هب مزجأم كم اي يلادئنيحةجاجدلف هلع ننملا ةطاحأب از وجتننا ناو نع وكلا جريام لغسرلا عم دارنلب أ ىلا و دام يلحارصتغم عطقلا دوك يب ل ديام هيف سلف نييجللا يرد | اموعطشيلو قبس ام هنع عفان نع كلام ةيامر يفد قوف اذ ظ نييمالا نم ! ان لفكلا نع لهم | اطرل نىسللانوكيف نيملانم _] دب لفسأام لوقف نيبعكلا نم لغس أام نيمذلا ىيليلف هنع عفان نع يللا ةياود يخف ر غنيإ تيدح لاخا | ضعب ين كلذ دجوب لب ةغللا ةنل اذه يلا هب لوقلا جاتحيالو مدل ىلع ةطاحرل مدعيا برقأ د نإ ق ارعلا نيزلا ظفادلا لاق نللو ىعمصالا دركن و يناثلا تع د كلارسلا دّمعم دققت دنع مدَعلا طسو يف هطسصوي يذلا نلضفلا انه ىعكلاب دارملا تاو عر أل نيم لا عطق يف وولاتتلا ىعكلاو'وضولا يف



 ْ لاق ةيدغلا هيلع خنيبعللا نو ديلا حلقي مانا هنعم تادرخلا نمو

 دابيرإ هناز مطقلا مدعب هل اوكف يعي اده يف دحامامدل نم بلا ياملخملا

 يباطخلا ع بعلالكب علا يفبنح ا يشكر زلا لاق هفلبت ةنس ىنلاخي
 تيعحا يزنورم ا لاق دقو اهءاضخوا هنلاةملاج ا

 و سو هبيع هللا ياصينلا نعرمج ةنبا لوب هللا دمع يأ
 0 ثيددح كاذو كثي دحاذه لا: نيعكلا لقسأ

 هقفلا نم ةياعيلع ل دياذهو نورصبتلا ءاهمفلا را هرظني دل ارظنرظنامناو

مال ال يحىذملا طق وهرج ا طرتساو يرشنارظنلاو
 ثيدحي ديعلا يلع ىلط

 هم ةىيععلا سابع نبإ ثي دح قرطضحب يف هلو دقو قباسلارعنبا

 هتنسيف 51 ادلب ينل لق عرصدلا | ثدعل هاتف اوم ةفاوح

 بوي] انث دح عيرز نب ديزي , دج دوهسمنب ليع ايس انربخا| لاك

 يلص هزرإ لوسير تويمس ل[ (سابع نب | نع ديز نب رباح نعو رع نع

 دب مل مهاد ليوارسلا بيليلفارازا دبجي ملاذإ لومي لس هيلع هللا

 3 د انس ا اذهو نيبعالا نلمس اا. عطغيلو نيننملا ىسنايلف نشلحلا

 الوم كقنلا نم ةد ايزلاو ه 0

 تمي دنا أن سابع نبا ثيدح اب دحا باوحا ما ججحلامأو الع
 | مساحات ند دعش عا ل سولف انهطخ ارغنبا

 00 [تاكما اهنممزلرل الا

 7 كب 0

 1 1 وا كالا م

 00 ل منا لاقدهنأ

 اهسلارد يتالو ليواربسر بليلف طسولاف دئياموه

 0 كلت يعور غي ' يركن اييبلا مالب ملل

 14 لعاف عمر لاو ماللا لدب ىلإ ركام رولا يه شكلا نع تعولاى الو

 دحاوخض ئسنوي نب دا انثدحلاة هبو لوعنم ليوارسو ىسليلف

 /نب هارب |انث دح لا يف وكلا يعوبر يلا سيَملا ىشوي نب هللادبع نبيع

 ر د اهغب ءاضقولع ناك يندم ا ىّريرتلا يرهزلا نيعلا توكس روهس

 هنررع هيباانع لاس نع يرصزلا مسمع نيادجب باريش ناانثدخ لاق

 'خ هللا ٍلص هللا لوسر لكس لاق هن | هيبأانعو تح هللا ىضر 000

 سيلا لباسا ول 1 اين لكلا نيس و

 1 ا يلا سوم

ني ناىهنا يلع هيبن هيفو ةحاب لإ ل صال ا ذا سبلي ام ف [ عار وصخ ْ
 7 يعب

 قلاطي مناو دوصَمْلا لصحيام باوبملاف ربتعملا ناو ىسيلزل اعلوسلا



 و ُُققثلءددادداااا

 ئبيشكلا نعد ذي الودي ضولاب ضيا يلسايال لانا كر صل ولسلا
 مجنوهو ثلاثلا يف دارفإلاب سنريلا دلو تاليوارسلا الو اهلااله ص ملا 0

 مارتو ان اصرتكر ف اعز درضم دا شعز هع امون سسبلب كو تونلاو ةدحوم ا
 ورع ركلات ليقع هب هن ءبملا يا ةيسدولا بالا هنسورفصأ هب عبصي ثبت ةلموم نيس هرخا ءارلا نوكسو واولا َجْعب ساروالو
 طه فرتلاو ةيبزلل عبصي امم بلاؤل امننال لب دِسِقَتلا اعركذ سسيلو
 بيطهنال < ليقف ىنعلا كلذ يف ىلتخاو اصانعم ينام اموب نعلِض
 اهزنتهركيمعن غبصلا قلطم ليقود ومرمجلا لاق هبو ببط ]كك رع

 / رعناواع اؤوقوم كلام هادر هلع يرنلل ةرغموا َلينب ولو غوبصملا
 000 ححامف هلخد مح دانسأب
 ىبيل مرحي هنا هبل زوجيام باييف هولاقامفالخأصريعب عوبصملا
 نكل اقلطم غوصلا هبس انيداف ربغا ثعشمامرهلاهنرلاموب عصام
 باعت دع ل نإو خلا دعب عب امي ٍقاياورلاو يدرو املا هديت
 يدح يف ديق نينصللا نم لهس|انولي يح ا عطعيل و يملا ىبليلك
 ةدابز (لبقف هللا هصر يعفاشلا لاق سابع نبا ثي دحين ىلطأو رعبا
 اهنعيررإ يضر نم ابغ نب "ةذايذ انلبق اكمطقلاي أمكذع هللا يضر رم نبا
 ةدايز سلو قداصانت احاهالكو ارانا دبي ماذا ليوارسلا سليف

 ماف هيف كشمو | هنع بزعام]ورخألا هوري مل ءايشسر خلا عاودح ا
 دطص يافلاد ده ضونل هنعو ري ملف هاداوإ دنع كس وأ ةورب

 4 مارحرلا ديري يذلا هبك مل اذا ةسونتلاب ا سطل
 لاق دنلابو دئنيح ليوارسلا ىسيليلف هطسو يف ةدُمِن رارالا
 انث د لاق جابيلانب !<يىشاتتدحلاق ساي نسا مداانت دح

 ] هدنا يجر س (بع نب |ئعيررعلاديز ني رباجحنعرانيدنيو رمح
 ملع عسلاب ارحب لسيو هيلع لبا لصيبلا انيطخلاق هنااحرتع

 ' سانلا لوقو هل دحاوزز ءارغلا لاقو كافر ع يمس اينماكيتس الح تأف
 ١ تانالا دجي ل نع لاقف يرعب ىسلف دلوع هيبيشس ةفرعانلس
 ريغ نمل يو ارسلا سيليلف عارمالا هتدار |دنع هطسو يف ةرثي
 هسبل نإ ةيمنحلالاقو دال وّمكىنفاشلا بص ذمادهو هّمتمي نأ
 دزولاو مارحإلا روظحي نم ظيخملا ىسبل نال مدديلع بج هّمتغي مد
 يالا عفرل قلخلا ف بجو ان هازجلا هيلع بجي هتمرح ط عسل
 اكو ةيدنلا كيلعف ليوارس سسيل فاران دبي لنمو ةيكلام ا لاكد
 لاقف هنع لئس هنا اطولا ىغف ائام غلبي ملاذح سارع نبا ٌتيدح

 ل م لوس يحس وسع هس كنس ذل



 ظ 0 ايل و ينس بل يلف تيلعنلا دبع لنمو ثيده اا ذهب عمسا م
 رمال حالسلا ىسيل ناوي - ب بل لاةتاشا

 د و امس ايعنب | بوم الود ةمركع _لاقو هيلا جاتحا اذا

 ا! نو دلو مضي عباتي لو يراضلا لاق ةيرخلا يطعأ يايدّسصاو
 01 ا ب

 (نث دحلاق هنسلاب و ةيخنلا دنع حالالا ىسبل زاوجىلع عبوت هنا
 يف وكلا مالوم ىسبعلا يسوم نب ] امغصم نيعل | مضي هللا ديببع
 قاعس|ىأ نع يعيبسلا قا عمي نب سن وب نب (ليثارسا| نع
 هللا يجر بز اع نب ءاربلا نع يادصرلا ىعيبسلا هللادبع نب ورع

 هللا ىفصهنبإ لوس ر تقولاورد يدزو ىَبلا عا ل(ةهنا هنع .
 ةرجول | نم ةعبس ةنس هدعملا يذق سيل ع
 | دنا هبلعمرلسيكا لادلا عب هوعدي نإ لهايئاف
 ينممب ءاضملا نم ةيبيدحلا ةرعيف مخاض عأكق يتحكم لخدي
 احالسو لاخردلا نمءايلا مطب .احالاس هكم لخ هندل مكاو ليلا
 حصرلاَب حدس ةكملخدير) تقولاو رذ يوب الو هبل ومنلا كض
 رسب بارقلايف دلال خديب عفرلاب حالسبو ككل هدي سءالا عب
 اريل! وروأدقو [هكص ميلوخد ناكاذا ماسلا ةراماو الع بوكيل فاَقلا
 '. نبءادلا دسخ نع اضلا باتكف ديطايعي هناا هي اك هيلا دخ
 لوقو ةصرنلا هتّكباطمو ىزمرتلا هجضخأ ذل ١ ذه هدانس (ب يسوم

 ,/مدنع اقلط سزئاجريخ حالسلا لعن اكول هنال احالس َةكم لخديدل
 |0000 لأب هيلع هلو لك يطاق ناصر عرورشلا
 ريغب ماملاٍيلع صان طع نم َة[ملوخد_ورمرجلا ضر ا لوخد زاوج
 'اطولاف كلام هلصو امف رع انبالخدو ةىملاوأ جلا دري ممل مارحإ
 م الالحاريلا عجرف اههنم جخناكو ةنتفلا ربه يدقب هئاجاملةلم
 لالهالاب مسو يلع هلل يلصيبنلار مامن او ىنل ولا لأق لوعنل ارك دي
 يره طخ زهر نفانأ ياهي تاتا ةزملا د ادانانلا

 سابا ثيدحيف هلوقل ةيوفاشلا بهذموعو هيلع ئيعالو ةرولاو
 0 ل للا كل ١ لك مما
 دي مل يإ لووشم ا ريمضب هركذي مل و تقولا فءالو مال لاو هالصلا هلع
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 ممر يغو عيبلا هلم يلا بطحلان وبلجي نيزلا انيب ]ملأ مارحألا
 لإ صريخو نيب اطحلارذ يدلو ماللاب رجلا قب ال يلع اهطعر جلاب
 نيش (ثح اكه لوضد كتي نم ريفلاب دارم او اقباسلا لوعنلا ل عافطع
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 ْ كك

 بيو انث دحلاق باصَتلا مهاب نباوص ملكت لاق دنسلابونئاقسلاو
 هللادبع سو واط نب !انتدحلاق دلاخ نياارهصم ,اهلا جنو واولا مصب

 سو هيلع هللا يلصيبلا نإ (مونع هللا يجر سابع نب [نع يبا نع
 ةلاسوملا احل ضب ةفييلحلاو تقو لوعفم ةنبلجلاا ذ ةنيدلا زهاز تق
 وهوفورعلاتانلاوهو ءاناملا ةدحاو اال وسم ءالصأ ماللا و

 دج ل هالو يوونلا هجر اكلايما هتس ةنيدلا نيبو هنيب وطوم

 ميلانوكسو نيماللاو ةينهتلا جنب اك مشي نمل لهال د لزانملا ترق
 رحت صار اوهو ةييمجلا لدب هزمهب ململا و تقولاورد يوبالو يلوالا
 ريخالا اذه ىف نيروكذم ا ييضي صرخ نم سريلع3 ١تأ لكل و نممل
 باتكلئاو [يف ةزكملهأ لمبم ب ا, يو ةّمباسلا هثالنلا يف تاشنؤلاو
 هى تيقاومل عيارلاو تلاثلاو لوالاف َتاِنْن وم اريمخب نهري نص لا
 هنن دأب كلام نب|باجاو نيركذيلا توك أ هقح تاكو اصل هدل قالا

 ىهيتلا نعود نى زرو نها ستلا نفعل تادتاولا وا
 . اعلا ةمرجلحاصم أرهتتدار | دارم او اوأ نحب واولا ةرعلاو حا دارا سس
 ى#]ّح يسكشلا ياءاشتا تح ىف روكزملا كلذ تو د تاك ش

 ةدِئاع ةصقل لحلا ندا نم ةرملا امأ ةكمادم مج ةكعلهائنني 3 . . م .٠ ل

 ١ ءًالاربخا :لاديسييتلا يسوي + ويلراعلا ةميلا .
 نب !نع يرصزلا باه نب | نع مامإلا سن نباوه ١ كلام نب ىسن

 حعلا ماكل خد ماس هيلع هللا يلص هللا لوسر نا هنع هللاىصر

 لءاذلا تو ةيهملا نيعلا ثوكسو ميمارسكبر هغملا هسار يلعو كم
 طغألو |ةضيبلا فرضرو !سأرلا_دق ىلع عوردلا نم حضي دور

 نم كاسم ةياور نيبو نيب ضراعنالو ةضيبلاكحالسلا تم سلا
 ةماعلا قوفرطغلا نولي نأل متكهناف ا دوس ةهاعهلعورباجتيدح
 دز انرضهلا قوفدوكو تيدا دونر اهسأر) ةياقو ءادوسلا
 ةمارلاركذب_رباجداراو برها ابعت م لخر هنوكرمغلار كدب ىسأ
 ةتاعلارسلو هلانا ممضغلا هس يلع هل وخد لوا تاكوام ريخربغ هنوك
 مخريغ ل ضد هنا ىلع ل دي سأ لارتسو هأر ام امرنمل كيف كلذ دعب
 و درذول هسأر يطغوامرح ولين أ ل مكديعلا ق يق دانا لاق كلا
 كلذ عوجلا ف ناعيا اخو لب لذنلا هبا بعت
 اهناهلوق ف ةغينح يل افا) خاص تخف ةكم نأ يف اشلا بهدم نال
 اص ءالساو ةالصلا هيلع هئأب ه باجأ مث فوخالف ذئنبيجو ةونع تحف
 اهاتما ا انمف اصولخ دف ة[ملهار دغ نمايال نانو نابهس ابأ
 ضغل !مالاسلاو ةالاصلا هيلع عزن (ملف يا هعزن ( لف اور دغ نإ لاََملل



 نب هلضن ةزرب وباوهو ل بر .”ايينهيتكلا نعد يزلو لجر ءاج
 اكو امربلا لاق ين امركلاو ةدهعلا حرشبو ين اهك(لا هب مزجا<يلسالا ديبج

 هللالوسراي لاقف ثيرحاس ديهس ليو هسيم م هاطنب | هركذ اذكو
 هيسان اكو مالاه دغب ةلمرملا ؛اطلاو ة حجما ءاإا حب لطخ ؛ نا
 دلالح هيس|ىسيدلو هللا دبع يمس لس [ لذ يزعلا دج ةياهاجلا يف
 هييحدحإن ل هل بقل لطخو اذانم دبع لطخ مساو هيحا مسا لب

 انبر هف نب ميمت يب نموهو افورصس هنأر يرظف يرخالا نم صه ١ داك

 -لاققف ةبعالا ب اتساب قادم ول وقوه لجرلا لوق لوقمو بلاغ
 . ديعس هيف هكراشسوةربوب|هلتغف هولتك |( كل لاىةالصلاهيلع
 (وملانب ريبزلا ليقو بيُؤز نب ديعس هلل تاقلا ليقو تير حبا

 ءاهْشلا ف ضايع يضاهلا هاب لدتساو مزمزو مانيب هلت نأكو

 هصقنتو أ ماسو هيلع هللاواصيبلا يذأ نم لتق ىلع يكل املا نم هربغم
 يىاصوبنلا هب وجهي رعشلا لومي نا[لطخنبا ل ةبوت هل لبعتالو
 راصا كلذ يف ةلدل دالو هب اينغي نأ هيتيراح .رمءأيرو مسيو هيلع هنلا
 حتجاام عم يذّزلاب هيف ةدايزلاورمكلل ٌرَسَلا قس مو لك امنا هند

 ] هني نإ مدع ماف انديد يذلا دم ١ هنأللو لتَعلا تابجوم نمهبف

 ٠ تو باتو اهب هرمكب انلقو ةطرف هنم طرف نم هيلع ساقيالفملارزتق |
 ' ١ ديزم هيررج ا جملاب ةيندللا بهاولا باتكي و مضاو قرخلاف مزلسالا لا
 اس ناكهنرز لطخنب !لتعب مالسلاو ةزلصلاهيلعرمأ ماو كلذاتحب
 ركنا نمل جر ءاحم تعب و اق فصم سو هيلع هللا يلص ودنا ل وسير دوف

 يلوم ار ماو الز شم لزخو | ل سم ناكو هم دخي ل وم ةعم تاكو راصندلا

 دل عصي مو ظقيتساف مانواماوط عاَصط هل عنصيواسمت عينين
 ناتنيق هل تناىو اهرشسدترا ع هَلَعَمَف ءلعادعت داي

 ا ءاجع#ب تاينغت

 ١ لاق علا (وي هدر دهأ نم اك نايت مأسيوهيلع هرنا ف صهدن!لوسر

 | السلا دبعنبا لاقو مزلاسالا يف ؛انجامب هلتق يباطخلا
 ١ اصفلاو دقدملا ةماق | زاوج يلع هتصقب لدتساو دتر| © هلدق يذلا
 ةعاساو تاكهن'أ, ثيرحلا وات و زوجيدل هفينحوب| ٍلاقو ةلممرحي

 «ىتح لوخدلا ةعاسدل تميبإ امناهنث أب انبامحا باجأو هل تحبايتلا
 اددأ قبسأم بتعتو كذ دعب لطخنبا لتقو اهيلع يلوتسا

 نبال تكور صعلات قو لوخدود اهنلال وا انيبامدل تلحايلا ةعاسلا
 رمغل اهعزن دنع ناكهنأاب ثرحلا ين ديق هنالاهطةككذ لبق ناكل طخ

 1 سانملا يف ماسمو يزاغلاو دايم لاوس ايللايف أضنا ىراؤلا هجرخاشرملا
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 دريس حلا هسار ىلعو هلوقب درفت كلام دارفا نم دع دق تيرح ا انهو ك١ ىف يءاشلاو راهولا ف هجاماباوايذمرتلاو دواد يهد باد
 نيزلا هبقعتو هريقيو حالصلا نسا هلاق بازعلا نم ةطلظق سلا نيدح
 و سييوانباو رمعمو يرسزلا ضا نب١ قبررط نم درو هنئاب يق ارعلا
 ايلا نب| دئاومو يدع نب| دنع ةين اثلاو رازبلا دنع يلوالاق يعوألا

 نباو روباسي عراب ف دز نب ةماساو يلعب ىلادنسميف ةنييعاما | بيطغلا كلام نع ام زلا يف هصفح يأن او ىللغلل داشسرالا يف ديزي ا فتعي ىسيورو ةييجإرلا يف ليقع قيرطر جي نبا ظفاحلا داداه مامت دياوه ىف و ينزملا اهركذ ةعبارلاو ةناوع يام دعس نب ادنع ةشلاغلاف ٠
 قاوسانب هللادبع ديا وو ىف نيب راصنالا زيزعلا دبع نبا دو صرلا دبع ىو ينطقراد دارفا ىف يفاولا يأ نب نصرلا دبع نب دي و ةبيحلا ف بثذايلا
 رضخإلا ب١ سب حاصو ى دلع سال كلام دنسم يف قايس|نم او ف اسارخم ا
 دس جملا كلام نع ٌدَِعْرَف نبا كي دح ع يورهلا يوريطل رذوبأ هركذ
 دله (حهنون ل اجمع مرح اذانيرسا يا يسم 17 ةلبلا ف يا بوت لاق نمل وقر ةيحصلا طرشب يا ماكتكاب كلثرشن ١ لانس وق ف سيروا نبا ةيار ابريلب و ايكرصزلا نا نب اا هبرتم اع كلام قير طرلا يصل | طرشم ىلع نس هّورطيف سسيإ نكل يدزلاو ميلا ع يسل دنالا رنعجهركد ؛اقسارحو يزاؤلاف يداغلا

 ىأ نياوه دام لاقو ةيلاح ةلح صيف هيلعو مارحيلا ماكحأب ْ
 هتوكلاحاطيخوااطيع سبل وا مما 5 نازإاراصوام حاب
 وباانث دحلاق دنسا ابو هيلع ةرانكالف .مارحالل ايسان وا ىلا الهاج
 تنكل اق هيبأ نعىلعي نب ناوهص يت دحر ذ أم يغ ةيامر باوصلاف ةيكرإلو ةيككن اوصل تسيلو لاق ةيمأر اصن هيبأو نبا از اصف نع ٠ 22 نمو يىصت هاب جنبا ظفاحلا مزجو هيبأذع ظنل طقساو ةصانبا ظ انزل دازف لاق ةيما نب يلعي نب ناوفصينثدحرذ يالو لاق ةداوزغ ١ برب ةدع هكمح نخأ هما يو ةينم نبا لاقيو ةيماذب يلوي هيبانع ْ ىلعي نب ننا ضصودازخالاب يتدحلا لكما حاير ي] بارسال ظ - لة يرصبلا يدذالا يذوعلا راني ابوك نبا لودلا مم ا ديدشتو « اهلا تب مارعانتدع لاق يسايطلا كما دبع نب ماشع ديلولا
 هللا َلصنلا .رئاسع سس ١و تقولاو ل ذ يوب ال و هللا ل وسير عص
 ةيعملا امن ىب وافر ىف ونينكو حو ءاطوملايف داز مسو هيلع
 رثاهرئند يذلو واولاب ءرغصرت او هين يف تّوولاو دلو ةوغصرت | 1 ع بل لعل ةفصعنر حدضوم يف ةيمس | ةلجهبج هيلع مسي مل لبر ءانأأف

 سس جس هل دس ل يسم 5-0



 ظ ”0 ا ده ها طط ا للا

 ] ىل لوسي مدل دانتي رعلاناكو ةحسايف و ب عيلع

 كش نر هداز هلعلزن اذا ماهضتسدلا ةزاخ نحن بع يا بع
 .لزْنَف بحت لوعفم بصن دوم يق هي دصم نا هارت نا يعول هيدل

 أيش هنعةددشلا ءارلارسلو م ير مس م صولا يا هيلع
 كبح عنصت امككيرخيف ع (مالسلاو ةالصلا هيلع لاذ ىْس دعب

 زارتحالاو قلح او هورم او افصلا نيب ييلاوتيبلاب هَتَتلاو ف اوطلا نم

 لجرلا نئاب ناهشا هيف و هريغو سلك سسك يف مارتحالا تادولخحي نع
 1 لفتاة ملاوي لمني باب يف دان ةرملا كود 2

 نع قولنمارث [لغاو هبجلاكتع عاخ حتصا هلوقل بق 1
 اقزمالةبعما سيق ير يرحا نسوي دهيضدارنصلا ام
 بساو هسبأر نم يا لاحلا يف هعنن نالب يعشلا لوتي [: هيلع
 ةبحرشمةبجلاتناكإذ( ا يا هجارع ةطامملا يلا يدا

 ارعزن هل ليرف اهعزن م رىللا دانأو ةيجرشلاوءايقل ا/ةدور زصأبعيمج
 فو ظنراع سأرلاب طبع ذل ثييع دازؤلا لست اكع ا عم هسار ام
 هيلع هيدفإلف الهاحو | ايسان بيطتوا ىسبلا دا مرا نثأ ًاضياثيدحلا
 يسانلاو ةيدخلاب هدمااي ماو مزاس لأب ديرعلا بيرق ناكل ئاسلا ل
 ةايز لا متافالتإلا ٠ باي نم ا أمأو يعفاشلا لاق هبو لهاولا ينعم يف

 يفاضلإلاخ دحو ل هاجماو سس انلاو دماعلا نيب قفزت الخد لملا زتكو قلم ام

 رىلا ل من ةكلالالاقو ةنسلا حشس يف يوقبلا هلاق ةيدنلا موزل يف
 01 ا 1 وتلا وب ا ظ

 يحارت نا نإ هيلع ةي دف ال هبربْسو اذهىف هنإو بيطلا هيلع كلا
 اذهنع هين احن ةيكلالانمرينلا نب! باجأو هتمزل تلال
 لوزن لبق ناك ةيج ا يف لجرلا هيف مرحا يذلا تقولا نأب تيدحلا
 لا ذبسلو لاق - افالخج يضع ةيدعب لجرلا ص ؤب ساجر تسرلق محلا
 هبخوتيزل لكلا نأ فالخر/لاق يعولا لسو هيلع هللا ل صونلارظننا

 الج يىخماع ةيدغب لجرلا ر موي الوزن |ىلع
 1 0 م ا دا اع

 يلعيره ل جر صغو هلعتنم نا عر هيا كلن وك دافعت تأ
 هجف انيالو ىلعي نب ناوفصةيباور نماضيا لسمو لجر دب ةيبمانب

 ل جر شع. هيم| نب ياعيلاريجا نا -يجا ل ناكنم ردح لايف ملوق

 1 كلو يلعي ضاولاتأو نامل لضو رسل 1 عن ارز عابد
 نت انوه نال نات ات اتفرج يدان يوصحلاي هلوتهِفانب
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 يضر هتناع تلات ضال هنا نيعما ول شيال هين دلو
 (هللاقف هئاسش نسةأرما ماسو هيلع هيلا يلصيبنلا لبق ايزنع هللا
 نم ايانثلا ةدحام هتسيند عرش اف يعي تلح » تنأزلا يح نمو يوازلا
 هنّرلهيف ةيدالا رده هلعحي( سو هيلع هدا ٍلصيببلا هلطباخ سلا

 ةيدال هل ضعي اكماحا متدحأ ضعب ةيدلاف دان ناضل اهضداربنج
 ؛انر نا كلذ ِق'اي اكأرت اذب ةاضنتسمةلكنسمو رضا كيد حاذهو كآذ " ظ

 باوبأ نم هايانت تعق وف الجر ضعاذا باب يف همركو دن وعب لات هللا
 ةيعبتلابر وكذموهف ثيدحلا همت نم هن وكب ابلا'ديرب هملعت هوو ةيدلا
 بكاولباونارعلاضقو جاف اضيا هجضاو وضاوم يف قبس بابلا تيدحو
 1 سس قلا : يكءانلاو ىدذمرع او دوا دوبااذلو جاف ملصو

 مو هيلع هدلا ياصيلارم'أي ماو ةفرعب توم هنوكلاحرج ا
 رايلايرك أ | ةيفن ةفرعد تامايذلام رم ا نع يإ هنع يدوب نا
 موي تع هنرل قأي همارحا شأ هل؛ندل ةضاؤ ذلا فاوطو قلشلاو

 ةيتياهنم ائدؤي اطأ ا ل
 هلع ةعبت ل هناو اهئانئا يف تاف اتقول واول ةضورفم ةالصي . رب نك ه ب بطا ريغ وبرف ٌةَيَعب ءا دا نم نكملا ل بق تامنال لا
 يدزالا هش اولا ببرحنب نأيإس (ثدح لاق دبَسلايو اهاجاهض
 يك د ززلا يمضهملا مرد نياوه ديد نب داع انت دحلاّو ةلمىصاَق
 (نعدرلا يضر سارعانبا نع ريبج نب ديعس نعر انيدنب درعنع
 هيلع هددا ياصيبنل د اد مسي يكتتن مل لجر ميمريغب انيب لاق هنا
 هتصقوف هتلحاد نع عفو ذ ( عادولا ةبجيف دارفالا ظنزلب ةفرعب ملسو
 ةزصرب هتصعق أف لاقوا ةلمرل دايملاو نسال ناّلاو و اولا حشا
 نيتحوتغم نس امهم داصونيعف هن أس فاّمف ءاملا دعب ةحوتعم
 ىبلا لاتز يوارلا نم كّشلاو هقنع هتلحار تردى نعاعف
 - يوت يف هودنكو د دسو وأمي هولسغا ملسو هيلحدفلا يلص
 وعطتتا) ىا : عل |ءاخلاب اور مع الو يوارلا نم كح اب هيبون لاقوا
 نم طااخإ ىصواطونح هيذ اوامجتال يا هوطنعالو هس'ار اوطغن دل

 داعش هل ىقبتسا ياطخلا لاق هوو بصق ةرير ذو دوق او وع ابي
 ديبرشل]رفبتسا اي ةسرلُم بيطلا بانجحاو نسازتلا نشات مارحالا
 همدب نفريف هن ادع | دارجيف كاعت هدلا لا برب برت يتلا ةعالبلا راعشس
 ةلعلال ا ءاء اوهتيلب َيَلَي هنوكلاحةمايلا موهثعبي هللا ناف هبايتو
 نيادا 56 دولا يب الو داحانت دحل (ؤ برحنبان ايل انثدحلاةهبو



 درعب لاسر ءيلع هللا لصوىبنلا وم ىقاو ممريهد لعر انيب لاق
 0 5 لاقاوا ةتص خوفه نلحإر نع 0

 نكأ و هريضت قبس و يعابرلا نموا اي الثلا 2 ةداملا اق يوأرلا
 هلجارلانم تاك او ز [ت عوق ولا بيس ن نا ةلحارلا صقولا ةبسنل
 هللا يلصونلا لاف ةتيتخ مان رسل تا لرس قولا دم

 ابيطهوسالو نيب رضي قه ونمو ردسو ءاميه هولسغا ماس هيلع
 تهوس لو رد يأ ر يغلو د دلا سميا رسكو هيقوُمْلا ةانثملا مع

 وي هثعبي هللا ناز هوطنخالو هساراورمعالو سسم ا نم ميملاو ةانثملا
 يبلي ةقبالا يف هلوق نيبو هنيب قرفلاو لاحلايلع بص ايم ةمايقلا

 , ' أب تربشلا يلع مس.لاو ددجتلا هلع لدي لعنلا نأ
 و وحي و هو , تاماذ1 انا كلل لل يدلل ىف مولا ةنس
 مضب مشع انثدح لاق يدودلا مهلربا تب هنومعي انزع اة سلا

 لس[ يرفسن ةريلا عفو ةدحولا خبر وشب نبا آلا نيشلا عفو اهل

 رفعج ةيعم!ادولسو ةرطيولار خدك نيكس وفا انربخا لاق يصساولا

 ىذر سأرع نبا نع ريبج نب ديعس نع يرضبلا ىركشرلاسايإ نب

 عادولا هجين ماسي هيلع هللا يلص يبنلا عم ن الجي نا أمونع هنلا

 دلاقف تاف ةيمس | ةلج مرخيوهو هتقان هنصقوف ةفرعب
 هونفكو ددسو دود ؛اه هرلسغأ ماسو هيلع هنلا لص هللا
 4 لاو ةيقونلا َه ٠ بيطب هوسٌعتالو ايريفامرغ ناكن يذلا هيبرق يف

 هناف دسار اورزئالو مملارسكو اريضم هوسمت الور ذ يالو
 000 0 ااه 1

 دج قالا ماكل ليلعتلا يف فاكردتلا اذه اعمارحوا ةرمعوا جا
 0 سه س امس ناد أ حست

 خلاب لصرلاو عر سا لح مح تيم انعرذنلاو ةج تيلا وعر نأ هلأق
 ةأرل راع ةالاع لوب هي 5 ع ”فانستسالا ىلع

 0000 |ثيدح اطيل
 نأ لجرللف او راين لاحت تا طنا هللا اوضقا

 0 ل حا تعادلا وقدام هنو نااهلو ةأرملانع
 يلع ناكر ذن نع تلءاس ةارص| نإ ثيرحل اهكمورر رظن ةأرم لا نع

 ١ راظي يذلاه لإ لجرلا نع ءأرلل# ل وقي نا هصرتلا قحن اك ايبا
 ١ دمه ىف وشب ىف (نع ةبعشس هياوريلا ةصرتلاب راشنا يراغلانا يل

 تا لاقت ملسو هيلع هللا لص يبنلا ل جد ِقأ |! هيف لاهناذ ثيدحلا

00 

ْ 0 

 . هلوقنمكاد

 هد يح جدها خ عع ١



 0سسووسسسس##_“خ“_سثى[فتنتنثنت'ثنثنبن8ا88ِ“َآَُ مد

 ىعِضالفءاضقلاب قحاوبرف هللا ضقاف هيفد ثيدحلا ع نأ تم ذن يتخأ
 فيلكو يان تلاق هنيبرج نم ةارماوهام [بابل كيدحن اؤهِهام
 نزصالاورخأ باب يف روكذم ثيدحو هصرتلا نال. ةعباطملاب لامي
 لاق دنلابولماتيلذ بابلاثي دحو ةصرتلا نيب نوكت امنا ةقباطملا
 فو نونلا نوكسو ميلارسلب يرقنم ا ليعامسا نب يسومانثدح
 ةةبهملا عفو واولا نؤكسو ةدحول ارضع هادنلا حخب يدوبتلا قاقلا
 نسور اني ردت رشم ا تلا + لا حاضولا تاوعوب | انتدحلاق
 ةنيرجنم ةأرها نا أمنع هللا ضل سابع نبا نع ر يبجانب طبوس رع
 تيتان رصالو يءانلا يف اكينموجلا ةمكس نب نانسس ةارعإ يف
 ةمملاو رج نب | ظفاحلا لاق هتمع اهزنا تاربطلا فو مصا وهو هللا دمع
 بابلا ثيدحيف مربملا هب رضدل يدانلا ينام نا ع اتلاقو
 وايضنب تلءاس ةأرطان ا بابلادي دحف تدل باىلا تيَدَحِف نال
 اهيلال ملا ةبن ناب محلا نلميو ا لءاس اهجمز نأ يانلاف
 2 علان يملا فرح نال هوز لولا اه لون يذلا|امن او ةيز اج
 يف اسارنملا اأطع نب ن(ىلع نع بهو نع ةدنم نيرل تايباوصلا سه

 تونلبقو هل ثم قلالا دعبو :نلل نيعلاب ةيئاغ ناهيباسع 0٠١
 ره اطنبا مزجو ايما ر زن نق تلءاس هييَع ةاشتس كارل! لكمتالا
 يصزل)اق نأ بابلا ثيدحف ةدوكذلا ةينمرجلامساهناب تامهملا#

 لوسراي تلتف /روهِلع هللا لصىبلا يلا تءاجتيثي دلو أطع هلسرا ٠ ا
 ءانل اهم يراد كار < مافي ناترزن مستر هت ل ياما هللا ظ

 بكا فو ذه ىلع قلحع ير ىتسالا 00 هاظخانلإ
 1 ةالصلا هيلع لاق أرتع جاف ارتعةسب' د نوكأ 2و ن | ينم عحيا

 يلع ل يل د هيفو معن طقسا ىجس”لاق تقولا يالو أابرنع يجي مس ماسلا
 بجي هناذ دذن وا رافكوا جنم يل اهن هنناقح هتمد يو تامدأ
 قوام نيد قكما ىلع نأكول ىنبزربخا قاءاتلارمكب تيأر | هوؤاضق
 53 هعزب نر ىللاذهو هريعنم ءافول ار قحا هلل أذ هللاىحي ١ هللا اوصقا ْ لوونلاريضب هتِماَو ىلمتسل او يرعلاو | نعنيدلاك لذ ةيبطاق تنكذ
 بيلا :انلاوروزذنلاو ماصتع لايف اضي|فلؤملا
 ربحا ريو ا ضرم ةلحارلا يلع اتوبشلا عيطتسيول نع حلاوي تع
 ني( نع رلخ نب ك[ىضلا انوا انت قلاوه عاد هننسلابد ةنامز كا

 . نارإس نع يرحزلا ب اهشن نبا نع بيزعلا دبع نب كلم الع حرج
 لضنلا نع هللا دبع س ابع نب !نع دخلا ةلمصرملا نيسلاب راس نب
 هامر ازك ةًأرحا نا مونعيزلا يضر هيبأ لو بلان أكو هيخا سابع نب ١



 مدلف يرهززلا نع ةياورلارثلأو كلام | هذل اخو ر صم دعباتو <رجاريإ
 نع بي ركن رب قدررط نم هجامني| يود و لضفلا نعتيف لقب
 1 ا اا ربخأ (سابعانب !نع هيب
 وريف هيف ئيس عصا لاف ذهنع يراجلا ياعيا دمت 52007
 0 ١ لسلام سا
 نعةياورلا يراخلا جيب امناو يرتنا ةطسامريغب هاور م هريغنمو
 ودكجح هناي ينو لاصمالا لهسر فدر ةأعهندل ل ضتلا
 تا حلما نعبتلا 0 ةرلا ا درا تدك ايم يال
 طظفل نلؤلا قس مو ةلاحل : نك يده انباع هاني دح زدخلا
 هللا 000 ل يا
 دب ونحو هلردإ يانا تلاقف لسوهيلع

 "ا ةجرخإ هن يحب لاد هنعج افأر يعبلا بكري ادا
 زيزعلا دبع دانس اكان ومما لشتنا مم هيف ئل لولو مصاعد يلإ نع
 '" طا لعوعل حلاقف هطغل ىلع ثيدحلاقاسو ةماس يبان
 /ً ليعامس نب | يسوم فطعلاو اوب ياو انت ددواتقول الو
 ناب يضخ شسحالا ةراس يف ول ا (رب زيزعلا دبع انش دح لاق يدوبتلا

 00 د هبنو ةموضم :يعمنيثس اهدصبو ١
 ن ايلس نع يرهزلا باهتس ني!انث دحلاق دادغبليزن ىف ىلا
 رماو يذمرتلا دنع عقد أمر نعمللا ضل سايع نبإنع راسب

| 

ٌ 

ْ 
١ 

 2١ رود رهلادنع عقو لّوسلا نا ل دياس يلع تي دح نم هللا دبع هن او
 هيلاع نر[ وكي تاو امالف ارضاحن اىسابعلا ن إو يعرلا نم خا و

 تاجلاق هدهاتس ةراتتو لضنلا هيخا نع ةبات هلم هعمن
 نيملا ةفو هللا نوكسو ةيعلاداذلا 00 ةارحا
 واو يالا نانا بر ةصلاالا تب معاس(س م
 ةبحش ةياور نان دسالايفو عادولا هج ماع ةروهشم ءليق يعحو
 تكردا| 2١ ين .دابع ىلع هللا ةضيرف ا ب اعلا
 لاح يتيطلا لاقو صاصتنخالا يلع ا 1 ب اضنا | محسب مل ب |
 يلع يوتس نأ عيطتسي أم تقولا يالو ال رظن هيخو ينجلالاق
 0 مناد لاح نو ناز وجي ةلحارل |
 ةالصلا هيلع لاق دنع جان | هنع يخلي وا يزجي ا هشلاث
 39 ًابيلع قفوتملا ةعاطتسالان ا دو ب يلا يح
 و لولا روما ةسمكب قلعت ىلوالاف ريغلاب ةرانو سضنلاب ةزاتوكت

 لاقو ماعلا د ثددحيف انبي ةمدلال يبل ريشا لكلا لاودازلا قف أثلا

7 
4 



 ل00 ل دجدآ[آَض“)©ظ“ض*“*_[«[آ“]ئ“©ئ©ظئضئ_غج

 نعزجاوإ[و ريغل اب هعاطتسالااماو كسنلا هيلع يجن زكءايعدهتللا 0| ٍِ دنع تختنا نم فدل هتعاطتسسا مرول هضنب كسنلا هيلع بجي : هريغو | ضرم ةديدشس ةقشع ةنيسكو الح هيلع تبتواالصإه يلع ٠ تلي ولف ةديدش ةقشمالب ةنيفسوا لمي كا داب وكرم لع طَرحَشيف برا ع ارلاو انظم و هيضزمالا طزحشسف رطلا كاتلاد اطر شيع بيع
 وصه و هرلّبوا كلا منع يور موهد هتياستسا روج ل هز جالا ىلتخاو ةراجبلا خص مق واناو عوطتلاف حب ارتما ركب هذم او دنس[: 2172 م) هرك ل هلا يف ميعصلاوا ضرملا ف رجاعلا بانتس ناو تاوةيكل ا! لاق ولالا! لذي توت سفنلاب نوكيا ةعاطتسالا نرل ءسفب عيطتسم هنرز هذع جهناو يرخا هتامز وز ربكا ةديد ةهشم لإ بوكرلا نعم ةدات توم اب نوكيار ذن وأ ءأضق ولد ة وا جلا
 سابع نب لضنلا نا/ل اق امنع هللايضر سابحاب هللا دبع نع يل الابرلا راسي نب نامل نع يره زل بارشب نب ع ماحدلا كامن عن عتلا ةءاسسم نب هللا دبع آنث دح لاق دنس اءو لجرلا : معلا حد ب ير اما مس راجل وهؤ_ز وجال هزيغ نيب و هن زوجث دلولاس ب يره وا روهشملا
 ل الأ رملا هيف سيل يذلارخر) | ىتشلاي ١ لضملا هجو ترصي مسو هياع هللا ياصيبلا لعجو قولا يالدءافلاب لمج هيلا ةيهتخلا رظنسو| يار ظني الي جام الغ ناو سابعلا نب لدضفلا لمبمل تونم قورصم خوخلا يف و فرصريغب متخْم مست م ةأرما فاج هتلحلل الزجي يلع هّياور يف بيش داز لسسو هنيلعهدلا لص ينلافيدر

 يلع | راد هيف دة نع يح يا معن مالسلاو ةالصلاه يلع لاق هنع حاف ١ هنع بون! نأ مصيأ يا هنع : 6 |ةاكتلا جرش يف هلاق هوا لوالاف لاهي لاما لصموريبك يشوع لس (تأبلا هيلع بيدا افوص ,هنوكل ل دب (يثيو ةاخارتإا لاوحالا نموا ةخصتيديال كارلا ىلع ت ينو ديبكا نيش يب | تر د قياسا بابلا ثيدحيف اكل ايف ياهللا ةضيرف نإ هللا لوسرا,ةييعتملا يا تلامت تناجفرلاةيتحا||
 ساب تعمس لاق يكل ةدايزلا انس ديزيو دمع ر يغصتب دي زياينأ آسب هدلا رع نع ديز نب داحانث دح لاو يسودسلا نيتلمولا ءارلاو نيعلأب مراع لضنلا نب هدع تارعنلاوبا انث دحلاق دنسلاب د ناييبصلا جا ظ أر ينمي ادولاة جيف ركذامي١كلذو ظ اتم لجر الا هنع ٌجاالك لجرلا هسيليدلامعارحلا يف نسبت ةارملا اياللعم زويجالهنا معز نم اذالخ ل جرلا نع حي انا ةارملل زوبع هنا



 يلصيبلا يوارلانمكسشلابينمدق و (ينثعب لوقي (مرنع هللا ضر
 ه«عاتمورنسلا تالاف اقلاو هثلثلاخعب لقثلا يف ماو هيلع دنيا
 .هقب اطلا هجوم ليلب هخادنلا نيا ميلانوكسم يبل عع >ْئم

 ئ | و رااطلر ةرلبلا ةبمد تانسللس تاك ةئرترا كي انس
 01 عشا انتدح لاّعف مالتحالا بر اقن ا/ذكأب هيف حرصملارخرلا هثيدحب

 ١" نب مهاربا نب بوعي نر بخا ةتعحا لاق ينورم ا جسوكلا روصنم نب
 ل 18 ور انثدحل اق يرصزلا يشرقلا فوحانب نمرلا دبع ارب كارا نب ديوس

 . تب ماص نب عروب همع نع هللا دبع نب اروي با هش نبا يا نبا

 | ١ نب ةابتع نب هللا دبع ئب هللا دييع دارف الار يربخا لاةيرهزلا
 نا ةيفونلا ةانثلا نوكسيو نيعلا ضب ةبتعو لوالا در يغصتب
 ئ َبلبَم'ل اق تزسأت دقو كبف لاو (رنع هللا يضر (س ادع نب هللا دبع

 ياز ايلا دعبو ىلا امونيبو نيتحوتنلا ءايلاو نونلاب تزهأز دقو
 ينولةنروكه لاح مالسحالاب غولبلا ي) نيترنب لحلا ب راقيا هنتأس

 !ْ هيلع هدئاواص ه لبا لوسر و نسم ا نم شكل يحي نان ىلعريشإ

 ظ دم انأ ىلعو لاعلل قلقا هللا ل وسر يف واولا ب ىلصي ْحأَي مس

 كرلانصلا فوصل ضعب يدي نيب ترس يتحريس | ءلوقب قلعتم
 تاتألا نع يا ايرنع تزن مع هل دير) فصلا نذل مادذنلا نع زاجوه
 تليف رعلا باتكيف سانلا عم تنغصف ضرالا تابن نم تلكأ تقبرف
 ىلإ او رس هيلع هقلا يلص ههالوسد 'ادو لورلا فصلا ف
 - عادؤلاةبجيف يمب باهش نبا نع لاسم داصو ام يلبرلا ديزي ثب
 سود نب نمجرلا دبعانثدح لاق هب و يضخ ) [ئة رجّولا عضومانهو
 ١ كيفوكلا ةلمملا هاح اب ليعامس ١ نب تاحانث دحلاق يترلا يلمتسلا
 ' 1 ١] ةيعالاي دلا ب دنكلا فن وت ما يزع نع ةني دما نكس
 ١" لاق هم ىسوي نب دج دجوهو يرسدلا لاقي يرزآلا ديزي نب

 م احن ع يدق اولا نع دعس نب! لاقو لوعفملا اينبم ءاملا مطب ل.
 7 1 رع قسوي نبإ دج تعرخا هجو نم يولافلا دنعو ىما ب تحت

 تقولا يالو هللال وسر عصام رغم عج هن'أ, عمجو يبا ١ خ بئاسلا
 يذهرتلا دازو نينس عبس نبا اناو او هيلع هاواصوِنلا عم
 00 سنع ةسيظقام
 ءارلا دود ازلا مضب ةزارزو مل1ن جس هكر

 4( رمخ لاق يدوب اسيا يلالكل !دفإو ا امتع درك
 . مج اوطب نصولا دبع تب دبحجانع يف وكلا تذل ا كلام نبا مسالا
 فرع اديبع نس رع تحمس: ل [ق يدذلنا سوا نب | ارفصم يملا ذو

 ض(ا0 ةت

00 

 ة



 ا
| 
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|| 
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 أ

 ا

 ل هرلع ههلا يلصيبلا لمت ي هيي دق بئاسلا ناكو راس عانب اف تقولاو ر د يوب ال و دق نو هيزي ب بئاسلل لومي هيلع هللاه حن
 بياسلا تاي مالعالا هضرع نال لئاسلا باوجالور عل وقم نلورلا ركذي مو مالغاناه قايع امسرلا داز لوععنلل أينمم كاملا مكب
 نإ هزم ححي نلز يصل ايلاع بعز ويل نأ لعاو ةيزعلا دمع ترم نم زيف هيف ديزف ويلا تدم (ةلث ودم ماسي هيلع هللا اصورلا لوس دعوا عال ناكر نسال اذنرب كلام نب مسالا نع ةبيشم يتب تأ نع تارانكلا يف اكرم لادق نع ءلئاس ناودن' ايو ريغصوهو هب
 تلاتذ (لاببص ةأرمإ تعفر لاق سابع نبا نع م اسم كي رم اعوطت هل
 وها يم يبصل' نانا م رجا كل و لاق مم اديرل أ هسا ل وسرأي
 ١ زيم نكي مناو ععالا يف ب ىل هلن ذ | ريقب مرحا داق هيلو تذالب
 يتعكر هزععكريو فاوطلاويسلاو هب قيعالاو فاوطلا يعد دك ٠ ةاثوادرو رانا ئسبلو طيخ نع دربتو لسغ نم هنعز عامدب هب ىولا لعنبو هضنب هيلع ردقام لعف امرخيبصلا راصيتتف اير هتلوحوا هنع ةسرحا لوقي نأ همارحا ةيضيلو ال مأ هسضن عه جن ناك ءاوس ,وامرحمولا >] اح ىو لا ثا ءاوسس هيلو هزعم رحا
 نايس روع ريشو) ذهن نملا نإ ف كارم رخام“ :!دزملاو ةفرعكّت إ.ودنم ا يف ابدنو ةنابجاولإ يف أبوجو هضدت قاوم ا هرضحي نإ طرتتيمو ةسفن اهالصالاو اريم نكي مل نا فاوطلاو مارحالا
 لاوابوجو ير ايلا يلع ر دقذاو هنعاميروضح هيلو هنماهلعت

 رىب هنعاربيديو اهذخناي وهدييف رجلا عضي نإ ولا بعس | .٠ ٠

 ل لايف ربسعيأم * حدا ةا هيفربتعيف امرنصل كم ارحا هل عماجب عوطملا غلابلاك يصلان ولو يضتو دسف هدي عماجول لولا يول لامي ةيدهلا تبجو انماع الشم بيطن ولف مارحإلا تاروظح نم رعجلاوصلا عني هغولب لبق عودقلا قاوطدعب يفقس نإينإقاوطلا

 هد حزم هوا ومارس اوفو تاو 07
 مرو اني[ اريل اضمن | فرم ادعم

 ئىشس همزليالو يبصلا مارحإ 3
 اههو يررتنا بردتلا ةبرجيف ع هب



 ادحا أد محرم نار ظن هيفاذهو ياطام ا هيلا هقبسو بوونلا د لاق

 هشام سس اقر 0 ا

 0 يق لاك جاع فاسو دن مرساوأ لتي
 دّمعنإ ةمارحا نر) هضف نعزي يضم ىتعاوأ علِض دبعلاوأ

 1 يا ما »و ضرغلا بلقني لكل شنلاءادل
 تبرالاو ءلارجأ هيوبالودل
 ندعي ماي لقد تان دنا اللقا ا

 يلعو ير زد وه - هلصاو عرفلا سماح يف ىكل !يق لرد ديلولا
 نعدعس هيبا نعرصارب انت دحو زعيم طوقسلا ةمزلع كلذ
 0( دل هاجت محاط اف طعونب نيتجلا دج ني ماربإةدج

 هيلع هرنا يلص يتلا جامد ةنع هنزإ يضطر تالا يروح سدا

 داتعإ كلذ يف اهقوتم هن هللا يكد دأب ابرج ةججر خا يف لسمو
 دلو |ثيريلع رفسل |ميرخ يري ناكر نكتوي يق نرد و يلاعتهلوكىلع
 ةدوسوبنب_ز للا نجرخل هتفااخر خأ يف نبرل نذ“ أف زاوجما هل مرظ م

 نا هيبا نعينيللا دقاو يأ نب دقاو قبرط نم دماو دواد يب | ثيدحلا

 روبرظ م هده عادولا هجحيف هئاسنللاق ماس هيلع هللا يلصونلا
 ىلصونلاء ان نكذ < هريرهه ف 10 دعت ير دان نضحلا

 دعب ةب اد انكر تال ذلاَعخ ةدوسو بئيزالا نجح ملسو هيلع هللا
 رع ثعبف يهعدقاو ي 0 ملسو هلع هدنا ل وسر
 00 0 اس سرمدح قى نبيعم هنع هنا ىصر

 ْ 0 ن تاجن 0 ب نبا رار

 ادنع ثيدحل اذه يف ناربع دان و نسرل مرحب لاجرلا لك تاوأ
 ديرا| نمريلا رظنيالو دحإ نسرنم ون ديزل نأ ت ايتع سانا يدانف

 .لزنو بعشلا ددص نيرلزناو لبالا يلع جدا جداومبل! ف نمو رصبلا
 فلؤلاهادر دقو دحأ نهرا دعصي و هبب دب نمحرل اذبع و تاممع

ةياعر نم هنا هرم ضرع نذا هلوقو ارصتخ
 نئمجرلا دبع نب عمرا 

 نمر شكا ناك

 دا هرع تال نكم ككذل هللرداو رع نع فوعانب

 اطل ف هنن ةرسع
0 

 ديدتتو ةلمولانيسلاب د هصانةدح او هبويرارلا ف ىف لاق

 هب دحأولا دساتت حلاق 00 (لادلا

 و نيعلا تب ةرمع يب | نب بسصحأتت : هح لات يرصبلا يريعلا دأيز

 8 1 ا ا ١توكس

را همت اذ تناك ةيصمْلا هللا ميع نبا | تعب
 ظ هش اعنع لا

 ' رج

 حج 7+ و : 1



 و هريخ وا بسني مرحي

 وزغلاو ماعم لاتعلا يفر ودتملا ل ذبت يت دح اجت دايرجلا دصغ ياوزرح رلأ ل وسر اي تلف تلاق أاهرن |(يشنع ملا يضد نينمؤلاما
 7 ادن ديل الل وزعلا دعب داونز عت وكيف أف دا ارمم داهجلاو

 واع[ حرش هيلعوواولا لدي و (ب : 7 كأن ش هلغو واوا لديو اى ده اجو | رعم ريع قات خال“
 0 هو يول ايست انك نما ظفادلل لاو هرمغبو قاسركلاك
 ا 0 0 لا ظنان دد_ مز ةناوع ىنارع اموبأ ءهاور دقو يراغلا تس
 قلزلات| نيظ هندي يوتنالوالل اديك": ياثلا ركذو أ لاق لاتملا ف ىسننلا لذي دايرطاو لاتقل دصقل او وزغلا نأذ دحاو يعمم دايثلو
 لمحو أ واولأب ورفلا ىلع ف وطقم دابر جلا نأ يلع حرشف وز غب قاوس
 ىزلا ناو لماجلد قلعتت ىلا نأ نت او يرشنا و اولا يعمي و ا
 تبب ةدحاو ىلا, ده او اوزغن للا ةدّيعم لوصأ ةنال ف هتدجو
 يناسللاد ببيرالب ميلا اداه هيلاتلا_واولاو حفلا فلا يعد نيماولا
 لاتتلاركلاب داما سوماقلا يف لاقدتو دمتعملا لال انيلع دمتعا

 لسا ولاؤتازتتح ان ل نف هيلظو هدار ع م 2 ١
 د اهلا نسخ نكل مراسلاو ةالصلا هيلع لاقف يلافن هللا دنع لعلاو 0 اريد تضف ينام( ق رذ اهو زغلاو زا, لا سب اقر غم لح مءابرساو مرلاشق يل |: تن

 ىلع قطع هلمجاو نسحأ ربخر قتسم فرطظوعوت
 دوربم 0 !فوذدحم ادم ربخدوربم عو نسحأ نم لدب أذ
 ىلا ةدايز عم فاكلا رسل ماللا فب نكل دوبعو ل دبلا نم ل دب وأ
 يف اذهو أوب بضن نسحاو 0 اردتم الل نونلا ديدنتو فا/لا لبق

 هلخألا ريل مالب ثونلاديدشتو فاهلا سي بعرس ج ج١ >او
 طا اريضوع

 يورعلا دوربمل ا لصف بابو جلا سلتع هارت وألا ملا ]|
 ا هربخ لاو أد دبه علو أينوكشو نونلا قيد نكل ىمتتلا لَك
 لضفلا كمه تعمسذا دعب هرتز ير يل | عداالف ةمياعتلاَعف
 0 اف قبس ٌثيرالازهو 0
 لضفلا تب دري تامنلاوب ا انث دحلاة هبو لا باتكل باو! يف دمربملا ء

 ديعس يب | نعرانيد نباح »و رع (ئع دي 0 داحانت دحلاق يسو :
 ابعنبا وص ىلا ةيمتءاخر نذاز ةرحوللا عفو نيعلاهوكسو مدملاتعب
 ماسو هيلع هعلا لصويْبلا لاق لاق هنا أمينعودلا يجر سابع سب |نع
 مالا هريغوا رك لق خس اذريجوأ ةباشي أولاد اسك

 اذه ين يلاعس اشنإ هيتأللا هير



 لحريالواهسنرع ات ماتن مج وذو عوزاهعم سبب ب 5
 لت ملاقن ثرلا تيلجال | ذالتخا ةيرحهيناهيلررياهعبو ال رجا ىفع

 هوزغلا ميرلا نوما ذ ىتسجي مح رجا نإ فسرؤو دلال وس منبج

 ريم سدامسا يب ىسع تيتلاي | انو اذكمءوزغ تبتلا نا دابدل فد
 اهم جرضا مالسلاوةالصلا هيلع لاق يلا ديرت يت ارصاو ةوزهلا كت

 حا نم هتارمإ عنم جوزلل سسيإ هنا لعلب انحلا هب ل دتس او 2 (يلا

 منع محألاو ةيعقاشنلهيوومو د |طورش تلكتسا اذا ضرفلا

يلع بجواو هرهاطب مرضعب ذخإو يغارتلا لع جلا نوكل يرعنم هل نا
 

 بويتماق ده لاق هب و هريغ أيل نكي ملاذا هنئارما عم غسلا جوزلا

 تاق اىهيفو اهسزل ةرجالاب لا مسن اماف همز ابدل هنآ يعط ايلا دنع
 ثروزعلان زل كا جرف ةضياعل ا دنع مالاق هزل دمت ىو.
 0 86 57 جرحادمو 0 الغ 1 ع

 هتادبع ب اوه نإ ديع انثدح لاق هبو يق هو حايتلاو داهجلا ف

 دز نب ديزيانرمحا لاق ينورملا داك يأ نب ةابجنب نامثع نب
 ماللارسلو نيحلا هب ماعلا بيبحأ: بخا لاقارغصم ازا ضب
 * اطع نعارغصم ةدحوملا عفو فاقلا مح هسرق نب| ةدرشملا

 حبخرر املاك امرنعمدلا ىضر اشانعاسر نع جابر يأ حايص نباوه

 نانس مز لاق ةنيدملا لا هت جنم لس هنياع هدا لصونلا
 نمو نع هللال وسر لاق ناضسر ةرع فو ةيراصنالا

 يسانلا ن !كلأن اهات هيد د ةةدبن ايسر لمأج نا نول نم
 فلطن اضن قيسا تعدو قرتاكأد *ندل ذاأطعإل كرج نبا

 ا مسامع 000 <رجانب| هي ثدحا[اكاهمج ليسأل
 نالغوي (هنلا لوسراي تأنس عا تلات ادهم لانم كعض أم احآعأ

 تانسابأ أرجو يعن ناضوصحمو ةجفم نادسوبأي ١
 مةنويلا يو تاعضان و ان تاكتلاق تاضمر هريخ قو

 ًاضرا يفسر خالاععاذلا و أ مرحايع خ ةممام ناعضان لت اك

 يعم ءي يضع ناضمريف ةرعناخ ماللاوةزلصلاهيلع لاقانل

 صاظناكناو حل ضف اهب ضعي رعلانأ دارملاسسيل و باوثلا يف نكي
 بيغرتلا ل ماكلاب ص انلا قايملاو ةغل ابل باب نموه لب كين بر عشب
 فيي دحلا ةقياطمو كَسلاب يعم جوا ة جرم رد يال و هيف

 ند انا نايلع ةلرا د هيف هنأد لا نم كمنمأس ب لوقف ةحرتلل

 نكللملا دبع عرج نباروكدلا ثيركا يامر 'انلا جاف ةصرتلاو

 كسؤاطع نعت اضمر ةرعيف ا وصوم قبس ىف زنرزعلا دع ب

 وب



 يليل يأ نب قد او دقو :اطع يلع هيف فالتخالا نايب اذهب يرازعاداداو رح نبا ظفاحلا لاق حت لدعت ناضمر يف ةرعلاقهنا دجامنب ادنعدمامت وك اسو هيلع هللا ص يبنلا نع هنع هللا يضر يراصنالا هللا دبع اهباوص تيار رب اجننع طع نع يرردا كامن عَ بج نح دجام رز ءاصوام قر لارع نبا ارضصم نيعلا صن هللا د يع لاق لن اع نيإ نم هعامسب ءأطع جرصتو ملعم ا بيج قيرط هيوقن هيف لسو هيلع هليل جونا نعأ مرنعاللا يضن سأبح نبا تعم
 يرايلا عينصو مس ما نعءاطع نع لاف اضيا يزد همه و مركلا دي ةبإوز ةفذشس نيف عدجاساو ابييحد طع نب ب وعنف
 يِلاحركلا دمع ةرادرز نأ ك/ن ديؤدو تاصتس هضم طولي نأ لاما | 2 5 1 0 يل 5 5 ةحصم تسب مركلا دبع ةياور نأ ايوب و جزجنب ا ةيطمر حرت يطسي
 7 2امرمم ءارلاودافلا عب يسرفلا هل لاقيو ف ولا ىدع يب ىيلح لا قف نيعلا معبر يبعامب ل ا دج نع جالا نبا ةبهش انت دح لاق ةلَميضاَو يرصبلا ةلدوم غ ةيهب يعش اولا برحنب نامسس انش دحر اة هند رساكه جل دعب اسير يف ةرعديل وةوسد نمل الع ةرصتتقلم ةيضقلا ا
 دقو هنع دولا ضر هكر دما ديع سب |تحمس لاق َةيِتَعلا نسحب هأيذ ظ يلوم ةلمرملاو يازلاو فاعلا ععب ةعزم نعى باس ءل سرق يلا ةبسن
 ةدكدملا نم بر | ةوزغ ةرشع يتذن لو هيلع هللا لصوبلا عمازبع 0

 د يت دك أيوا مسبو هيلع هللا يامح هفلا ل وسر نم نيرسعم
 حتوةدحول ان وكسب يعو عيرالا َيترحياف ايو هيلع هسا يلصيوبلا نع انهتلحي ادخال نيسرجل !لادلاو ءاخاب توت دخإ ىو او ككشلاب
 ةرصرلا خشب ننعناو ثنؤملا عسملا ةغيصم ةين الا رسكو يزدذلا نؤثلا
 ٍيَصْوَأ وأ هدد يل | ين ز حو يب وكشن اانا 2و دارم يلع نشل طعوجم ١" ا م و 0 : يود , ' ينبع يَ يضاملاثنؤملا عمج ةغيصب فاقلا دوك نونلاو ةهودنما
 نامال|/اييوامربلا لاو هم عرطلا ف رذآستت بصنس ةنأرمارفاسالان ا ابيل و) رورسلاو حرملا ةكرخقنذلا سوماهلاف لاق يتتدرسأف
 تاغ ئيشن هيف اذه ةبصانلا كل هرسفملا يع نأ تال _ريغال ىرلأ#
 ريبضتلا كلا (.ملانأ يلو اذا ينغلا ف ءاشعه نبا لاق دّمف كلا : ةيبرعلا ةنوتيلس هب دار نأظ(ل كييف ةيوارلا هي دار النازل 05 وذ

 هيانالر يدمت يلع هعضر راج لعغيال نا هيلا رشا وال دعم ع

 لاقةتاديِقتلا فالتخرز قلطملاب؛ اعلانك نخأ نإورمسلاقلطا قب ( ل ةنئاع ثيدحففو ةليلو ءومب ةالصلاف ةريرمع يب تيدج



 ١ ؟ رس ىيساماطإءل ب هرهالخ دير ّيلا نم دارملا سيل يوونلا لاق

 ١ © لعبالف عقاورمأنعديدَعلا عقوامناوم رح ابدلا هنع ةيبرنم ةأرم اف
 ٠ ١ هبسحيلع فالتخإلا اذه اولحدتو رولا ق يق دنبا لاقو هموررفحب

 رضا مسا هيلع عمي امل ق؛أب قلع هن او نطاولاو نيلئاسلا فالاتخا

 7 | رغس عانتما قوتي الور يصملاو ليوطلارهسلاا ل وانتي اذهىلعو
 ١ 2 ثالللاب ديقملا عنلانأ مرجهجم هيفنعلل افالخر صتلا ةَناسم ىلع جوملا

 0| 4 ا
 هن 'أوأه انعام حرطو اب ذخي)ا يعبنيف هس لكل ةلهاشس هيلاحلا
 بصانملا يلع ماعل اربخ | (دمت ةيمنحلا دم اوق نمو هيف ككروكشم
 "00 طافي زان تاه كن !زجلا جرت ديم ا يلع ىلطملا ل جك رو
 امتاوةد دعم دوبق ديف تدرو يزلا دشملاو قلطلا نم 36 كيلو

 تركو يذلا ماهل | نم نوكيذ ىننل | قأيس يف ةرلت هنزل اعل نموه
 يتلا ىطالايف حنارلا يلع كلذب صيصخ لف هدارفإ ضعي

 0 مرح مرخوذوا منلا ضعب يفرد يالومرخودو1|جمز

 هه و ءارلادي دش عم ينااذلا يف اهو ءارلا ضخ لورلا ف ميما

 ريغ تملا يجابلا ديل و ااوب (صخنكل_زوججلاو هباشلا لمشب ماع ةارما
 اليرافيدلا لكي تءاشب فيكر فاستف يهامأ يبرتشتال ىلا د معلا
 ةوهشلا ةنظمو أرض ومطلا انظم ةأرلا أب يعتو مرخرلو جوز
 هناب بيجاو ةطقرل ضف !لهطقاس لكل اولاقدقو ةريكّتن ولو

 ٠ اهنأل ةّلاسملا ضرف نع تجرخ دجعو او ةطقاسلا هذهل ًةطقالانلام
 ">> دل نصف مالكا اغاابربف ملكا سيو ةلسلا يف ظاهتسشم ذك نجح نوكت
 ١ حلا ةنطم ةباثلا هذبب يع نعنأ من الو اسأروالص|يبرتشت
 صيصخ يجابلا هلاك يذلاو ديعلا قسق د نب !لاق هجوب اي.)ليملاو

 مالا رفات ةأرملا نأ يفاشلا راتخا دقو ينعلا يل رلضنلار رميعلا
اق ةنمأ وكب هلفاقلا ةلجيف اهدحو ريست لب دحأل جاتحالو

 ل

 اهرغس زاوجنم هلاقيذلااذهو ىرتنإثي دح ا رهالخا ىلا عاذهو

 جيرلا طارتش | ةصفاشلا دنع_روبرشل ا نكلو يسيب ارئك لهن اهدحو

 # مزوا عرج نبرعم جرخي نأ طرتشيرلو تأمثلا ةوسثلاو ارح ا وأ

 ضرمل ةدحاول ا عم صرخع نإ ابيل و نمرع مجاب غامطرلا غاطتنال نهادحإل

 ةمايزومغل رفاسولو مسيو بذهلا يعرشم ين ييصلا لع |
 م

 يتنخلاو عومجا4 لاق بجاو ريغرضس هنّ ةوشلا 7-2 ةراعف
 هاوطرتشي لو ةأرملا ف طتشيام مرا نم هقحي طرتشي لحشلا
 | هيف مرح ا اماو مضاو جوزلاف وهو نيتعُت امونوكمرعملاو جوزلا يف

4 
 » دي ١ .



١ 

١ 
0 

0 
 ا

 أ
 ا

 )أ أ

 داب صاخ احلا ثيدحلا ةأرمال ل كيال ظ

 جرصزيمال ااه دسم لاهو يرخلا نميوقأ يديبطلا عزاولا نأ تامرلاف اك
 اهيب اى يسنلام رح لمشيف ماعاضيامرحلا د فيصلا يأ نباو يشعرملا هب
 +و اههجوز نوار جوز ياك ةرهاصلامرخو عاضرلا مرخد (رخلو أبر نباق
 ل زنيإل سانلا نساريثكت لو ل والا رصنلا دعب سانلا لف داسفلا ةبلغل هعم اهرمس هركي لاف هوزلا نبا كلام نع لوققنم وعر ممضعب ينتِسا
 كيبرملاو دهلا قيقد نبالاق بسلا مرام نع ةرمتلا نم هيلع سوئنلا هللا ايجامف الا ةنتف ةأرلاوبنلا مراح ةلزنساينع ةرفنلا ف بألاة جوز
 ةماركينع ناو ذي دير هال ىلاخ ويف مرّيلا ةعاركأاب يع نه ماع
 ةسدم وح إي طرشب هعمركو ايو مما لهاومل تغاو برقأو مف هيزنتلا
 و ةمذلا يف رارقتس لاو بوجولا عنيد لف نقلا ي طرشو ا اهيلع لا
 يفاثل .اولاع تتذلاو ملا عشا مسخ ياا هلخابلا رافسإلا ا لوالا يلا اوبهذ نرحل
 لات ةلبا: او ةيننحلا به: سلورلاو ة كل لاو اهشاو ةيفاشلا بحذم وهو رما#:انوا اجر ايا تينومءام ةقفر عماهرغس روج
 + لسن او اضراعت اذا نيصنلاب قلعتت ةلكاسلاهذهو نيرلاىّعن جبل

 هناك يضتقبف“ انلاو لاججرلا هددت هلخدي اايجس هيلا عاطتسا رس تيبلا جسانلا يلع هللو اخت هلوق ناذ هجو نماصاخ دجو سآماع أس
 مل سبو هيلع ةللإ اص هلوقو جاد للا ةحوادا

 0 اهسرلا يف داغالاب ماع 6
 دلخدانمو ةيزلا «ومعب ثب رحل صخح هنع هججرخأ نم د | ايف لخدبف
 هدو لاعب هل ومب لعد لب ىفل 00 (نارلعهلاو ىلاعت ةنلؤمل جاد يسع هدا بالا صخييف

 يدرنلا نعول خس حرخيو هيف ةأرم ال خدنف ثيل! جس نلا ىلع
 نم مصرتلا يلا جاتو صوصخو مو نيصنلا نم !و اكف موعِض
 وصو حر اخ نمل يل د ىلا بهدي هنا ةيره الخ || ضعب دولاق باخ
 نإ ؟ ةيتن الرع هللا دج بيزا ااوهقعأل ماج موهيلع هللا يلص هلوق
 /رفلايلا جاتحي يذلا دجسلا هنع جرين أ نكميف دجام لا يف ماع هنأف
 محلا :ةلبانحلا نم يوا درملا لاقو يمهتنا يونلا تيدحب هيلا جورجملاف
 هاقنو باصالارثكاه لع واهرمغو هعاطتس لاك بوجولا طرارشس نم
 مورا ررج لايف همدكو يقرذملا مالك هاظوه و رمح مامالا نع ةعامج ا
 هحارو (ينمنبا لاق تادافالاو جايزملا يف هب مزجو نيتي اع .رلاو نيبو احل
 رخو جلا مزل طْيارش نم رع ىلا نإ هنعو تادملا سوهو بهم لا اذه
 بوحي ريرظن فالخلا ةٌدُئاَخو ىرتنا يشكرزلا رّولطاو زيجولايف هب
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 نييوبرو دل مس |م وصانع ي موصال هعبردلا نم ديزاذإاو هب ؛(صيالا
 يا اواضمموصابوكين ا ذوبيو اريمويلا نيذه يف موصال يا هربخ

 ' يضالاهرطغل دبع م وب خور شمو |تياث نيموي موصل ري دقتلاو نيمو.

  ىعرصملا ةالص دعب نين كلص دعب ةالصإل ةنلاثلاو ةرمولا خل
 ةعب ارلاو سسمغلا علطت يحوصلا ةالد دعبو ىنمُّتلا بعت

 لدرجه ار دبجسمو دكس مارح ا دهجسمد جاسم ةنالت يلا للا لاحرلادشتال ١
 مارد ا دهس نع دعب ال |يحق لا دهسمو ةبيطب يروسمو هنأ نم
 الزل 1 فابن سعل وناعم زهمز ديدان عوأ هقاشلا ف

 لاق ةبو دلما ك كدي ءاخولا هيلع بجيل هةبعلل| يفإيشم اذن نم
 مالس نبدي تقولاو رد يوبالو مزللا ضخ مدلس نبا انتدح
 تاورموه اراب و ةرينلا يازلاو ءافلا جخب يرازغلا انربخأ لاق
 ليوطلا دبي نع تاجر جلو فارطالا بعصا هب مزجاوك ةيو أعم نب
 يلج نلا نا هنع هللا يضر ىسانعيف انبلات باث دارفالاب يندحل 5

 ياطلغمهلقن ليئارس | وبأو عل يق ا نيتس يار ملسوديلع هدرا
 همس ارايقو بطلا باتكف ا ابونا "00 0
 ئعفمال اينبم ةلغرم ١ لال[ ف و هيننعلا مضي ىراهي_رصيق ليف و ىسق
 ةراسلا هيل لا لم 00 ل ير
 أ تي دح نم ل مينو اولأق اذكه يْمِ يا !اذهلاباممالسلاو
 ةبعللا ولا يتلا رذن يريشمي تار نز هززإ لوسر اي هانبا لاق ةريره
 ْ لرد رمإ نعل هش |ادهبيب رهن نع لجو زع هللا نا (مالسلا هيلع لاق

 لاسم يا هيدصمنأ بسب ناواولاب رمأواينهيمشكلا نعرذ كالو
 1 ْ 1 : جب 'تبلضفأ ابكأر عل !تالامإ دذنلاب ءافولاب ءرمكاي ماغاو

 * ترج هبال ياعم كد ا را
 م 6-6 دحلاةهبو حمل يف هلاقر يرظإاوهانهو هرذن ءافولا

 رلا دبع نب ىسوي نب اك ا 2
 3 ( امهانربخالاقءارفلا يمتلا ديزينب يصوم
 وياي ]نب ديس دارخزلاب يفر بخا لاق مهربخا ك1 دبع رجب تا

 فدا هربخا بيبحيبأ مساودايزلا نم بيجي نب ديذي ت[يعازخل
 يهبل ا رماع نب ةبقع نع هث دح يسجد للا دبع نب ىجرعَو حلا ابا
 هئرشبو ةلمرللا ءاكا سلب تابح ما ص يتخا تر ذن لاق هن أ هع درر ئضر
 ٍفالط ملا بطقلاو يرذنلاهلاقاكيراصنزلا زر ماع تن ةلحوملا

 فرعي د1 لاقفر كتبا لظفاملا هبكعتو روكا نبا نع هولتن اكىلقلو
 هلتن(ز|هنأف مودلوكامنرل :الوح ةبين امو اذه ةيقع تخإمسا ٠

 راع تنب فابح ماءاسنلا تاقيط وفر كذ امنإ دهس نياو دعس نب نع

 ءاهو/ ٠

 ىلإ
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 دبرشم هناو هيراصنألا ريتلصرمب مارح نب ديز نبا ة نصومو نون يأن نب
 فشلا باكصاو ديحرلو مارش هللا تيب يلا يشمت نإ ينب يل ري ىمو حو دل دب
 ينضم نأ تر نز هنسنل نأ ينرجلا رساساربأ ةلمع نع اكلم ب هللا تل 206
 خررر | توكسب بكرتل و ىشممل رد الو هلعلا فرح ف ذحبم وزج امسمتل لبو هيلين يصل اقف اوزعض هيلاكشس هنأ يف اربطلا دان لسد لقدر لتس زول اتنتسعلب ينعون احول 0005 يلف دتيتمتساف كت سو هيلع هللا لصونلا ايل يتمتسا نا يترماو ةرمم“ 0
 او بكرتلور ملف اهرم ككلام نب هللادبع َةياور يف ودايلا مزجت
 ديرتلو كرتلو دوا دي: دلع سابع نب ١نع ةمركع هيافد يو ماياةثالُث
 دنسابو ةيقعنب دئرعريخللوب|نأكو بيس يأ نبا ديزي لاق ةندب
 نب يحي نع رجب نع كأعضلا ليبلا (عوب (انث دحر اخبلا ي١ ةشادعونأ لاق تقولاو د د يوب )وهو لوصإلا ضعب يف واش دحلاق
 جن, ن نأ ل !ذبب لولا ران إو ثيدحلا ركدف يدرجلا ةتع نع دئرص | ريذلا يا نع يبجايلأ نبا دن نع يرصل 3 اهلا ناضل اتا
 9 00 0 تا 2 2 هيف
 ررطلا وهو يحكللا لاق بولرلا نم لضفأ يذلا نا يلعء ذب يشلاةمرلي
 . يشيل هزل مرظألا اكن او لضفأ بوكرلا نا باوصلا يدونلا لاق و
 ةياهنوتاشيلا لبق ولو مرحا ثيحنم كلب ناين سيل هنكس ثيح نص يمي هناب رذانلا 4601 تا20ا حرصت م دوصقمهنالرذنلاب
 ةنسيف لاحت يف دل هياضق ين يشل اهمزلا (هتافولذ ليلهتلانم هغارف يشمل
 ةهضال هدافي يضم يف لل و مذنلا نع هئازجا نع تاوفلأب دجور د تاوملا
 وو يناثلا ين مث الاو امر مدلا ءوزل "اجا هريغوا د ذعل يشلا ةكرتولد
 نيلعنلا يسيل هلذ ةمرقب سيل هنزل ءامحلا دذن دقعني مل ايفاح ادد

 هل درع يضدرا تيبالا يفلان نس ةطيشولالاق 3 ةاكل1
 رجاء ريغوصو بلر نإ ١نكو أس يدهاو بكر رع اذاف عاطتساهيشمي
 ماب دو ادوبااذكو موذنلا يف اضيا همرخأ تيدحلااذهو
 دترنصو هتريخل يلاعت هدلا اهراتخإ يتلا هب وبنلا هنيدملاءرح ضف نايب
 ترلاغلل 2 يور لا نعر د يالو هسرعو هترجحر اد الجو هّملخسم

 باي ومجلاب ةنيدملا لئاضف اضااهنع ةيامر فو 2نيدلال ضن مجرلا ظ
 دباب تفلا يف هرلذ اع يوبشلا ىلعاه.أ ةياور قو ةييدلا مرح
 لاضغلا ني دن ناهنلاوب١انتدح لاق دتسلاب وةني دما مرحف ءاجأم
 لوصرلاةد|ءزلا نم ديزي و هشلشملاب ديزي نب تباث انثدجلاق يسو دسلا
 ىشأ نع ل وحدلا تامإس نب نجرلا دبع وبا مصاعانثدح لا يرصبلا

2 



 لااقدنا دو هيلع هللا ياص ينلا نع هنع هللا ىضر فاء:

 لاذلاو هايل قشب ذكي ١اذكّنم (هسرح كندا ةيرع مرح جا
 . ى كيث لاعت هللا ءاشس نافألا يلع سدح واين ار س1 نع ةياتكة جم
 ””اهبايايلاتاياورلا تمضتاوةني دلآر لبجو هوا زكر ار ثاحثيب ام بالا
 هه ذهإ دنع ماللس تبا هللا دبع تدحيف و يناذلا مابي كهجتلا يلع اهلك

 لها« ديبعوب| لاك نكايون يل لاسم يف و زو ىلا ريع يبان يناربطلا
 تاليقو ةكعدؤن امناو يون هل لاقي »نع اا,جنوفرمي زل ةنيدلا|

 ٌوئاَعلا بحا صلاة نكا معدهنأ هدنع مقوال دع هسهبأ امنا يداضلا

 نيبامسرحةني دملارج !ثيدحلاهنمو ةنيدماب ليجو دك لبجرون

 تا مالعدلا باكا نم هريغيو مال نب ديببع يبا لوق امأو رون يلا ريع

 1١# ديجريغف ة[موه أمن روث نال دحإ يل باوصلاوزيصت انه
 دبا مالالا دبع دحن يا ظفاحلا نع دهازلا خلا ىلميلا عاجشلا فر بخأ

 يل اوس رركتو روث هل لاقي اريفصالبجهئار ويلا (غاج دحأ ءانحت

 روث هيسا نأربخإ لكف اضرالا كلب نيذر أعلا! برولا نم قي اوط هنع
 -نلالاق ةقثلا ظفاحلا هدلاو نع يرطملا نيدلا ىنيفع يدل ب بتكال و

 :١ ةني دلا لها هفرعي اروت ىيس ارو دم ارموص الرج مليش نعرحاىلخ

 اهو جشم عطقي ال ةرسنلا قيقحت بحاصاو ككذ وو لس نع أذلخ
 اهزاختذيز) توراه نب ديزي ةياهر ينو لوعفلا ايزبم هتلاث عدد 0

 - ةيأور ينو اه ديصداصيالو اهاضع عطغيز) ر باج ثيدحنم لسميف و

  نعهناكاد ىنف ام ديصر غني ال و اسال كي لتحيرل مح دانس ب دوا ديا
 مرح نإل كاد يف ن ايضال نكهة كمم رح اكاهر جو هني دم ا دبيص
 | ورعوةهينحوبلاقو ةكم مرح فل كني الح الؤكك ىسيل ةنيدملا

 ١ اهديصدخإ نمدحإ نمي الو هزل ايمرح ةنيدما) سسي) ىسويولا
 داراامنا اسم هيلع هلل يكص هناي ثيددملا اله نعاوباجإو اهرجشس ماطقو

 0 ضن دلو اسوفل ارو اهوبيطتسي ةْني دلا ةنيز ؛اقر كلذ هلوهب

 ' هس ءباتكلل قلاذل مع ابين لعيد اذتب ابك لوعتنا| ينش ثدح

 ْ االساو ةالصلا هيلع لوسرلا هب ءاج اماما اثدح دك يي تدحإ نم

 ١ رجم نبا ظفاحلا لاق اثدع وأو | ةناوعي ا دنع صاح نعميف ةبعش دازو
 : هكياللاو هللا ةنعل هيلع ىنإ نئأهعمسي ل امصاعنأزلا ةحيعصهدابز ىهو

 همس يذلا باذعلا انهن علل أب دارلا نك دي دشس ديعو [ريمجا س (نلاو

 . ثيدحلا اذهو داعبزلال كهنلا همر نع دعبم ا رفاكلا نملك هبن ذ ىلع
 ا هت انلاب »و ماصتعالاف أضيإ فلؤل | هجرخإو تايعابرلانم

 هللا دبع ةنلآس ةلموم انبو نيميم ا مب رصموب | انثدحلاقهبو

 يعل



 يربنعلا دهس نب ثيراولا دي انثدح لاق دعتم ا كرقنملا جاجا نواس نس
 هرخآ نيتد دشملا ةيتحتلاو ةيقوطلا تانذلا يعن حايتلا يا سم يرصبلا
 هنا هنعبيلا يضر كلام نبا وده (رسن ١نعىعبضلا رح نب ديزي ةلمرم
 يبس ةرش عقل هحمملا موب ةنيدل | لسو هيلعددلا لصيبنلا مدق لاق
 لك ثءا بف دجسم سسسأو ةليل ةرشع برأ ةنيدملا لخدي نالبق ءابق يف ماها هنا ةالصلا ين يراخل اك سيفو يبلعللا نبا لوق ىف كدالا
 _اَفأرب هعسلا/انيب رمئاذ تقولاو رد يوبالو رعاو ةنيدلاولا
 رسلو ةثلئملاب يوزماث مالسلاو ةالصلا هيلع هلاوخا مور اجلا ينبأي
 مكن اتسبب يا طن احب يونماث ةالصلا فو نمنلاب نوعياب يا مملا
 لبق امذ ناو طماحلا تسي نم اذهب بطال او اذه كلذ فذلحو
 تامتيلا اولاَعف ةدابز نب دحس ار جيف نيمتب ليهتسو لوس
 ل, هزم ياهللا يلا دل همم باطتاناولاخ تتولايغالد امريلوو
 مكس و هيلع هللا فصوللا لوسر يدان ريسلا لها دار يلاوت
 ك/ذىطعب نأ ركب ارأر ماو ريذ ان د ةرشعب امرنم هعابت | يتج
 قط ؛(: برخو يكرشلاروبق ظادلل يف تاكهن١ ةالصلا ين دامو
 دب نيلوتشا ]ويتجه زن هاب يح مغ سو هيلع هدلإ

 ان عجوارلا ركب برخلاب ع تبيضف ا ظ
 لتي وست ءارلا رسكوءانما جحا يع ولا ا
 اواجه مل اوةلسلا هيلع اخ 0 و يضلل
 + دابجلاو يلاعتددلا اس ن1 قاس اكسيد نمهعوجر دعا اماما مرحلا
 رهشلا نممولا هينا املا ديجوتي اما يرزنلا وأ كلف حالصالا دصعي نماماف | يد | 1ولاة بضع يذلا رطتلا لص راوصتماةرعهؤينلا ناو 0 ا

 اذ مهرلعو ةكمر جت مطق رع يونلا هيلع لص اي هيف يدالل مصالام .'
 يلا صيصحت هيف دجسلا هلبق هلعجو مالسلاو ةالصلاهياعةهطق لحي
 توك ميسر دا يل نا اك نوبمدزلا هّينيرلا عر يشلا عطق نع
 ل هللا ءأس نإ همامتن ق'ايرو ةالصلا يف يضم ثيدهلا اذه امرح اني دما
 ل اة يسورلا هللادبع نب ليعابس |انندحلاقهبو يز اهلا يف لاعت
 نع لالي نب انامل س نع هللا دبع نب ىيجلادبع يما دارفالاب ين دح
 رعزب | ةدأب زرذ الو يرهلا ارغصم نيعلا مب تتقن محب هللا ديسع
 كييِلع هسا لصينلان | هنع هللا يضن ةزيره يبا نع ايزبقملا ديعس نع
 مع رام لان عر د يدلو هللارمرج يا ءارلا رسلو ء| مضي مرحلاق
 لناس يلع ةنيدملا يتبدل نيبام ادتبلاو مرّتمربخ عوفر م نيتحعل
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 _رضترل رصت] يرخا ةيادر يف ني]بج ا ةيمستو ب برغم او فرشلا

 يعةنيدم ال وحاليمر شع ينث| لعجو هقرطضعب يف ماسمدازو
 هناراص هرنال وسر يجز( ديز نب يدع تي دح نم دو[ د ىلإ دنعو

يب اذهيفو اديرب اديرب ةنيدلا نم ةيحان لكم ءو هيلع
 بما

 هللا ياصينلا هيت او ةريرهوب ١ي١ل ا3هنيدلا مرحدح نملصا ام

 اون اهو سوالا نم نطب ةئاخ! او ةلمهملاب هثد اح يب اسو هيلع

 بدل دنس يف يهو يليع [مسدلا دان ةزس دبرنم بءرغذلاد و اذ١
 تقولا يلو ماللاو ةالصلا هيلع لان ارنم حنت رملا بنايلإ ىف يا
 00 ل 0 ةزسرلا حب مكار ا لاقو
 و هيلع هللا ياص هلا > مرج ا نم

 بتشان تلا حصزف كيف 0 2
 4 لاَقف مجلايف نيلخاد
 لاقديورطنلا يضيف راق مل نألا بل يلع يلع دوعي نأ ماعلإ نأ بلبل هنم

 0 ا ير والا

 اي فروت نايتس اندج لات ١ هال سطب ةروب ا دماج

 يملا كيرشم نب ديرب - نب ميهأرب | نع نارصوم نب نامملس ىنعالا

ت هنا ةنع هينا يجر ىلع ئع ددزب هيب انع
 ل تلنيما مس انينغام لا

 هيلا باتكذلا سانلا نع هب اوصتخا يشي مالا و | هحبرشلا ماكحا نم

 يضر ىلع لوق ببسو مسو هيلع هزلا ىلصوبلا نع ةهيصلاهذهو

 ١ ا” 1 انت هدرا سنع يبس ما هاندر أي رسيطي اذه دنع هللا

 سلوقيف هانلعن دقهل لاقي سمللاب ري ناك ايلع نا جوعالا نأسح

 كيلاه.فبرع ميش ]وعن ' ينلا اذه رتتسالا هل لاقف هلوسرو هلل' ف دص

 فهوداصاخ' ايش يادهعام لاك ماسيو هيلع هللا ياص هرب ل وسير

 لاني راف فيس بارق يف ةهيك يت ويف هنم هوس وايشإلا سانلا

 ال _ئاع نيبام ةمرخم مرح ةنيدملااويخ اذأف ةميصلا عرخأ يتح ب

 ظ لصف ادكيلاةنيدملا,ل بجءار هر ان وصوم قلالاو ةهلميلا نيصلاب

 ِ رو 0

 حمم ذم >> .٠ هه



 هنسلاو باّيكلل انلاخاتدحايمف ثثدحا ساييرق هيزام دعو رود ىلا
 مناللا يف هسكعو يدعتملا يف مصخد | ىلع يوأ ةرح دم اثدح يواوا
 نيبو هنيب لاحوو هصخنمثر | إو هاواو انا جرصن نم ي !اثدخلادرسكو
 ري دن اللاو هللا ةنعل هيلعن ةيملخ هاما دقف 01 .ركتي لو اهزعافرقاو ةعيبلاب يضراذإو هضن عدت بملارمالا هانعمولادلا يم زوو هنمص تعي تأ
 ال و فرص لوعفمالاينبم هئلاث َتوو هلوا ضن هنم لبي ل انيعجا سانلاو
 تاو انلاوهوأ هيدخلا لدحلاو ةبوتلا ثيرحلا فرصلا سوماقلا يف لاق ل دع
 با ة(اوسوا لكلا لدعلاو تزولاوخوا سكملابوأ ةضيرفا !لدعلاو
 [مءانعمارصن ل واو رص نوعيطتس ات هنمو ةاييلإ وا ةيرغلا ل دعلا#
 آل يواضيبلا اكو يرتنا بازعلا مرسغنا نعاوهرصي نأ نوعيطتسي
 هنملبش ال هانهم ضايع لاةوةيدغلا لدعلاو ةعامتلاو فرصلا
 دبي زل ةيدملا ينعم نولي دقو ءازجلوبق هنم لبق ناو يعد لو

 م

5 

 لضفهتي نيزلا انيبنزملا نم هريغ فال هب يدي ءاذه ةمايقلاي
 نارصن[ىدو هين رانا نم هيدضي ناب مهنم اشي نم ىلع لم زهدللا
 كطصئاوس مد مهناما يا ةدحإو نيل ا ةمذلاقو : !ىناتك
 هيلمف هماعزو | ددرع ضن ياءار م ءامخ هن أب ةرج ةحوتشم ءزموب |ل سرذخا نف هضقن دعيلل تلم مل هقفلا بنك ةذورعلا هطور شب عهنمدحإو رفاكلا نما ذاذ عينصوأ ىرشر (د ١ دحإو نم
 ل طر,رشب ىيلهيلاوم نذارمغب ايلوا مهذخعا يااموق لون نعد ظ ل دعا و فدص هنمل يعي ال نيحجا اسانلاو ةكئالملاو هدا ةنعل
 وعامإع (اليثل داري | وها او هيلع هرصقو نذزلا عدحب مكمل دييع |
 دلال قتنيدل دنع لاقترلا دادا اذاخ ىذا ةالاوم دارملاوأ لاعلا لاخلا ٠
 4 ملعلا برس |نم ةريتل ومأب هيلا يصو | هنعهننا يضر ايِلعنا مهلوق ا « _-.س هنوزتشيو ةقيشلا هعزب ام لاطبا ثيدحلا هذه ينو يوونلا ا لاقل دعدلو قرص هنمل بغي نيححاس نلاد هكيالملاو هنناَذْنَعَل ٠ ظ هلم يلإولا قحلاطباوهو : ىلا ىلع هيبزتلا وحاغام ء] مويرشالف ١ ىتتئلا الد دير أ ناو خيا سو مرخ ىنلخلا ؛ذلو دير|ناذ ةللو تذاب ٠
 ع جاتك ْ

 ىيعصرلاريضت وعر ءارذ يإ لدع يراغتلا هللا دبعوبا لاق ملعل يات ذاوجإع يلد هيفو ةدس اذ تاعارتخاو ةلطاب يواعد هدد ريغ
 باي ةايرصيف هويشن ميسو ءئيشالا دوف وكمملك ا ةتاورو دحلو قن يف نيعباتلانمةثالث و ةنمنعلاو تيدعلا ثيدحلا ده ٍقويلمسلانعرد ي.!ةياورر بخ ف خلاهللادبعوبا لاق هوت طعسم



 قتايلدووك تجاوب طخ سال دارس ي!س لا ةتاغاو ةنبدلا 2

 1 ةناارس مو هوا

 ةلمرملاءاح ا ضب ب احلا اب! تحمس لاق ير اصنالا ديعس نبا نع مامالا
. 

 تعمس لوقي ةنن#لاةلممملاب راسي نب ديهس يلوزلا ةدحولا نِْضحتو
 تم| لس هيلع هللا يلص هدلا ل وسز لا ل ومي هنعهدلا يضر ةردرعأبا
 ملفنا عرتلا لك( يرق يلا ةرجرلاب ير ير مأ يا هزمبلا ضب ةيرشب

 بلاقي اين تعتف دالبلا ساس لها بلعت اراها نا ينعي أبريعرمزظنو

 ئيشلاءلع لو تسمل ا بلاغلا ناف مريلع انريبظو مها غ يا تالف يب انلكأ

 لكءاتام كل اذ حلق بحو نب !ءأط وم يف و هايإ لكألا ءانف هل يتنملاك
 يرقلا

 لوقي ةاروتلا يف ييهسلا لاق ةيش اهل يف رينماانبالاقو يرقلا حست لاق
 يرَملاريجاجا يلع ككريجؤلجأ عغراسس ف | ةنيكسمي ةباطأي هلال وضي

 . ةيفلاولع اهيلع تلعاذ | (نر)يرقلا لك“ ا ةيرقب ترمأ هلوق سبير قوعو
 اهلضف بلخ يا لئاضمل | لحامل اهلضف لك اي دارمل ا نولي وأ ابل

 دارماويف ايلا ةبنلاب تمسالت ايلضنب تسيقادايتحرئاصملا

 كمل لك ؛امدني دنا يف ءاج اييرقلا ما اين |ةكم يفءاجدقد لكذلاب

 ظ يح ال ةمومالا تال ة .هروكذم ا ئم ْهْلِب (ةني دمااروكذملا نك

 ' ههقلالك ات هلوقامأف ربظأ مزلانقح تولين هلما يعامدوجو اه دوجوب
 لحضي امو امدع نولكيتحاهل , مظعيد جيف | يخت لئاتمزلا ناةانعف

 ظ يلا عزنيوهوىرش ١ لئاضنل !هعميقبت امم ظعاو ل ضف! لّياضنلا هل
 ١ اهيغو ةلمتلخدأي لاي ةنيدملا نال تلهملا بلأق ة[ميلع ةني دما ليضفت ٠
 ١ ةسلازهان'اب بيجأو اهلها ياحي عيماراصف مالسالا يف يرقلا نع

 | مزليالو نيقيرملا تباخ لضفل اذ ةلم لها نم مرمظعم ةقماوجف نيذلا
 هلوق نم ةرجيبأ نب | طبنس دقو نيتعقبلا يدحا لديصفت كلذ نم

 ١ ةئيرلاو ةكمالا لاجدلا ء أطيسدلا دلب نم ىسبل مالسلاو ةزفصل هيلع
 |  نيعضلانيب ليضعتلا ثحابمو ةنيدم او لم لضفنينيواشلا

 "ةللاربعوب| |. ئمبو دير نبارراثخاو ةيكلام انس يزل الاقو ةروهشم
 - لعجيلاعت هللان' اب ككذل دشبر نبا جحاو ةكمليضتعت ةفرع سا يا
 . مر عبقلا هيز عايل لمحيلاعت هدا تاو علا ةبعلو ةزلتسلا ةلبقأهب
 ِْ قع ماعلا لها عجاو سانلا ايرمرجي مو ةكم جرحاللا ناأهاي|يلاعت هينا

 4+ داص نم ىلع هب وجو ىلع اوعجي مل واهدي داص مولع ءاز ا بوجو

 ' بنذلاو ةنيدلا ف كذب دحإ لمي لوانع|ن [مملخذ نحو ةليدملاب
 - ايلضفيلع اليل د كلذ ناك ةنيدلا مرحف هنم ظاخأ ةكم عرحيف
 ْ اهلضفواع ةنب دلاينس يف ةبغرملا ثيداحرلا يف نعال د لاهل
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 .ره| هئاربخاامناهنر ىرقلا ]كان ةيرقب ةرمأ ءلوق يف ليل دال لات اهيلع
 رمي ةنيدملل نيف انما رضعب يا نولوي هالبلا أبرنص م ةيرق ىلا ةرجولاب

 يلص ةهرهو دن الكت يمس ابن عضو تاك ساو 2 نقاسح-- ثا دلو نشأ نب برثي ليقول زن هضل اولا نم ةملومسب هومسإ
 بمشلا نمو | :ةطمالملاو عج رتل ار دلو يرتلا نع ددإلا .وةيلع هللا
 كلذ ةلولوقي لاق كلذلو ةنيدلااةباطب هل دب نلو بعلا مسالا هركيذ نسحلامس| بحي مالبلاو ةالصلا هيلع ناكدقو عت امحالكو دال وجت
 وهابزتلل ار ةبتكللا تيل كول لالا دل ايا دهني دملا يعد
 مولا مر عاشلا لومكيزهتلا يلعل دي بيكَرتلا ند] أهرب قي ا اهيس١
 اهعيساماو ةماق اراد دكت هنرز ةههسلا يع يا دلاخماأي عوّملا لك
 ,اربلا نعدحإ يورو تيّمفانل!نع ةياكحوهاغاف برسيب نارملاق
 فلا رضنتسسيلف بحري ةني دما يمس نع همضر بزاع نب بزاعنئب
 هللا ل وسر نإ بوبإ يب نع يشم نب رعيورو ةباط يع ةياطوع

 ةئرطخ يلع تبدل برتي ةنيدلا نم ةيكلاملا نمر أني د نب ىسع نا 0 لا يس ( 4 : ٠ لاق ذهل و برتي ةنيدملل لاقي نأ يون ماسيو هيلع هفلا لص _
 ثيبلا ي١س انلا ةنيدملا يفتت يول لبق هنءأي باعد برشيال امارارؤتياور ف و برثي يه اذاخ ةرجإلا ثيدح يف نيهحلا نك

 ركل يغني اكلاجرلا نمز و مال لاو ةالصلا هيلع هنمزيف مهنعيدرلا
 انور ءكاديف مني قر سرماقلا يلا ةيتتلانبوك د تالا

 بنو ةدح لاو :ىل |ءانما تعب ديدحلات بحر ولو نيلحلا نص ينبملا
 اكدحرعو ةقداملابولقلا نعهزيمت لب لغد هلق يف نم هكلحام“ ًابيذ ككرتال اهنا يأ رانلا هجر يذلا هعمو يا ةيلوعفلا يلع هيلتلا

 ١ ْ 2 يلع مم ةغئاطو دوعسم نباو ةديبعوبأو ذاهم ةوبتلا ةافولا دعب | ةْنب دل دكان ع عضدقو اهب زييلا م قو يلارانلا لاعتشأ ريالا بيل هنوكلريآلا زييتلا بسن وهديجن مدي رولا« يدر رانلا

 قلذل بيطا نم مو نورحاف راعو رزلاومولطو ري
 لدك !٠ 0 ١ 1 0

 :٠ يضطر طرد يربو ةكط در ان ا سلع جا . :ةياطاارلسإ ع ةفانعإلاب ةنئارفا رأي زهضتلا | قوهيف يءانلااذلو ايفأضيا لم هرخإ| ثيدحلا ادهتو تمودود تتوو سار نور صيصخم تيدحلب دارللا نىلع ل
 « اهلبتامحاتنناو اهكرخل اذلأ ايلا تلعن ةبيطةباطلصاو نيونتلاب
 « اهلو ك[ذريغب يمس رن يلع ديا هيف سسيلاو ةباط اهئ أ مسا نم يا



 ا دف ةنللج لكاس ىف يحيل فرب عا لذت ءامسزل ةشكو ريش انس
 || مات ة يال عم شنزلللا ديف بتال ياو ةيريعكةيطو ةبن

 دوماو اهسئاد بطل كلذو نيمو 3 نات يعفو طفل تاونلا
 ' ةمالسو هللا تاولص اهب ببطلا لولحو كرشلا نماهترابطلو اهلك

 مد هنيو اهبيط ع صنتو اشي فنت اهنوككو اهب ىديعلا بيطلو هيلع
 فبيطلا نم ديرم اكسيل ةين ةنيدلا هبرتل لا ٌتيح ىليبشالا
 ارت بيطف و جملا يف هركذ امم موضعب لاقو بيجاعالا نم ببيع لب

 دجيأهب ماو نم تر ةيمستلا هنله ةعحيلع دهاش ليل د اهئاوهو
 نمو يمن |اهريغ يف اه دجيداكيدل ةبيطةمئار اهناطيحوأهتبرت نم
 كيرخا اكيلاعت لاق لسو هيلع هللا يلصلوسرلا تيب اهتامسا
 تيبلا صاصتخاهباصاصتخول ةنيول| نم ياقح اب كتيب نمكير

 -  ملبو هيلع هسا يلص هبحل ةبيسملاو رميا يعرمتل عرخلاو نكس
 ١  يذلاهنال ماللاو ةالصلاهيلع لوسرلا محو رعظو هب هياعدل واهل

 0١) ايزرحو ةكمإ# مهارب مرح أَم هلاجر دنس يقاربطل!ف دا ,صرح
 + ةءابميا ةنسحايندلا يف مهنكوبل لاعت هللا لاق ةنسحو ةنيدملا
 ل (دالاراداهنال رايخرلا رادو راسالارادو ةنيبدملا يصور ةنسح

 هلتيلن ميني ماةأ نموأميراردم يفنتو راصضرلاو نيرجاهملاو

 ةهتلارادو نامالارادورابقالا دح اهسزتناعرورادب ةتيعللِف

 راسمالارئاس تحف ارتغ ةرجرلا رادو جلا رادو همل كارادق
 ١ ةياثلاوراطقرر»ي ةنسلا كرشتنا اهشور اتا ديسلا ةرج اهيلاد
 1 ىيلعتب اهقدساإلا ينتعنلا دو ؛|دلك نم ءاغشس اهبارت ثيدحأ

  ةمؤلاو مالسدالا ةبق ةنيدملا ثي دحل عالسالا ةبقو مويحلا يلع اهئ امسا
 اسما عيسي ااهن كلذ ةيلب اق هخاخب ةقيقحهدداب اهعيدصتل
 ين َيدلاوربخو ايم هرانتناو هباباه1فاصتدل ااا
 ١ ةصؤم ةاروتلا ف ةب وتكمل اهنارخأ يفد هنصؤمل اهتبرت نإ هديب.
 ا اة سد هكا دب اهق كراب يلاعتهلنا نال4ترابمو

 7 ةظونملاو هَلَخ نمر ادانملا اهراتخل يلاعت هدا نذل ةراتزملاو ايف ءلولحم
 ىاهتفزرلاواقدص ل خدمو اهربغو لاجدلا هنوعاطلا نم ابلغ

 اا اعوفذرميورو_ر ماكةادوتلا نع لقن ةنيكادابلهأق وز ررم ا

 ' 2 مرومللا ىلبعتدل ةيلكتخماب ةيأطاي ةبيطاي ةنيدملل لاك يلاعت هللا

 هللا هّملخ عشخلاو عوضا هنكل او يرّملاريجاجا لع ككريجاجل عفرأ
 . ىهيجولا هجو ههاجوب يعل هلا لانس ناو )ينبع

 اينو ايعسيرعلا ايناس نم يلعجينعالكاوةلكلا ةيلعميبنلا هين ْ . : : ١
 4-2 م

 ا



 ةاروتلا يف ةني دما نأ يئلب لاقهنايدرو اودلا زيزعلا دبع قديرطنم ّدني دملارابخإ ف ريبزلا يورو اهول/ و اهومفف اهلها يديثأب ايسأتتفا .واهيلع اهطلستو الضف ميسحلا اهتبغل كرقلا ةلاكأت بوبذلا يت اينوكو ئرشلا نعاههجزنتل ةسدقل ا هنو نيعطقنم ا لصاوو يرسكتلارباجهنإ
 لاق ٍينوكلا يللا ا نب دلا خانت دج لة دن سلب و مسا يعير |
 تور ع دارفالاب ينُث دحلاق يشسرقلاىمّتلا لالب نب تامل سانثدح
 يع دعاسلا نعرلا دبع الا ضب ديمح ىلإ |نعيدعاسلا ثلاذلا يف نيعلا نولّسو ِفاثلايف ءاهلا وكس هلمرملا تشق لدالاف هلمرملاو ةدحولاب دح نم له نب سابع نعي دلا يراصنالا ةرام نب|نيعلا عب حي
 لاحق ةنيدملا يلع انضرشنا يقحةرعبلا نم عت نس كلوب 2 نم لاو هيلع هدلا لص يبنلا حم انلبق ١لأق هنا هنع هدا هلك يعد
 كتاب ةباط_رد ينرلو ةم 0 ,الح [هعسا هدعع ماسو هيلع هللا فص
 لاحت هللا نا ةريسنب رباجن علو هبي ةِينَط هقرطضعب فو
 تب اكلات هنا هنع هللا يضر ةريرفح ين نعد ردملاءايلا حب بسلا . ني ديهس نع يرحزلا ب اهرش يب |نع ةرجرلاد اد ماما كلا مان ربخا لا ىسينتا| نسوي نب هقلا دبعاتث دحلاق دنسلاب و هةنيدل |يعبدل نب ١ طوبا كا ادزواو ألا باي نمرمتلا صرخ باب يف يس خيوط نم هرفي طال تاثزا تيركو هبل ةنيدملا يمس

 رو اتعرف[ ام يا ةلموم نيعو ةحمملادب اهترعذاميعرن يا فرت
 هببلا نب ميس. دارنالاب يف ريخا لاق يرحّرلا بابرش انب | . .رعىمدملا ةزص يأن باوص بيعشم :ريخا لاق ضان نب محلا تامل ا فاجلاوبا انتدح لاق داس, و رموم دمونرق ةنيدلا تع ظ يغر م أيرلا يت يءاضلاو بقانملا يف ْ قزيرتلاو جل ايف سم هبحرخإ كريم انهو كاد لخاداهلكاعبود ظ يجامرب امرلاصترل نييلودلا نيلودلا يلا نأعجري امهتاالانرخالا ظ نينا نم اضيإ ناتي دلااهلو ةبرغزو ةيقرس نينبدل نيب ثا ْ ١ 7 تروم دال هنو رورو مساس يدر اكرتا ماقالو ظ 1 روبل مارحتني دما ي١اهيتجب لل نيبام لاسو ديلع هللا صلات "1 هلوقب مدع هرلا يضر لدت باو أجدني رع نع كل دب ي واهتوع و |

 آل هنع هللا ىجر ةريرعع أيا ن ]بي سما نب فيع نس نع تق ولا تالق
 . تموت زتي لوقو اسد دلع للا يلص هددا لوسر يحمس لأق

 دص

 دلع ةيقورلاو ةينيدويلا عرذ يف توحرتي يف يصل ةانشللب هنيدللا 2



 منك نيبطاخ اريغ كذب دارداءب اطنلا يلع ثكالاو ري تبا لاق هريغ 5

 ل دايب يمرو لاق موعون نموا نيبطاكلا لن نموأ دلبلا لها نم

  اكاعرامثا يطرتلا مالك و ناصملا ف لاق يطرقلا هعدو هبغل]
 اال ايكو كواوزتا بالنار تسيل اغلا ةياءر تكايام
 ةرثكو ةراملا نم تنكسر يذ يلح كي لعرقلا حالك رعشي ام ةربعالف
 ,رككار عن انإ ةبش نير هل هنيدما دابخا فدارنصمراعسالا
 دو هيلع هللا يصلاة انا لاقو تنكامريخ لوق ةردره يا لع
 ةجلا نيغلاب اهاشغي ل كثكد يلع هّقدص ةريرهابأ ناو تكامرعا

 ةابريس نم ءاو هرخاواولاو ةلصرملنيعلا حسب ىف اوعلارل ابكي دل
 لاف ذحب يفاوعالاههاوكتلا د ذ الو ات رت كلت يل اةفاع :

 بين ريطلاو عابسلا يف اوع ديري اناا دع 10000
 تارتدقو يضتناو ل وزل ا رسعلايف يرجازو ضايع يضالا لاو اقاوعأب
 (شلاولا رس ارنم هفالذملا تلمسن | نيحتن ألام لاك نسحا ىلع ةنيدملا
 لاحءاساو امترامل اين دللو اهب ءالعل | ةرثكل نيذلا تءاكاسريحككلذو

 لجر هناةني دم لايف ترجيتلا تتغل (ضعب يف نويرابخرلا ركّذو ابلها
 ججارت ع هدم تاخو ينآوعلا اهات رثل[ت يبو سانلارثكا ايهنع
 تامرلار هاو نولي قكرتلا اذه ناراتحلا يوونلا لاو أهيلا سانلا

 6 لاسم دنع عرف دمتم نييبجارلا ةسمق هعضوي و ةعالا مايق دنع
 قل | هللادعوبال[و ور شك نمرخأ أمينا يراؤلاف و نابعار_ر سك

 ةزجعلاليلدو دعب حّتن لهنارهاطلا لبرتاوتل عترولو عم ماذهو

 هنارصاظلا تاو كيدحلا صنإ 1.يسلايف هعوقوب عطقلا بجوال.

 هلوقو نار وك ذم ا نييعارلا 0 1 يديانيب
 رشف توي نمر خل يإ هنلاث م :دهلوا مطب رشح نمرخاو

 رشح انزل
0 5 1 0 

 7 رسعامر خا تعو امرتومرخئاتل اهرشحض/ اشي. نأ لّتعو توملا دع:

 ةيزمنمنايعار ملسم ةياعر ظنل يف اكابيلا قاسي يا ةئيدلا ىلا
 ناقعني ةنيدملانإ بري رضمنم هليبق ةيعملا يازلا كغ و ميملامض

 امرفغب ناعصي ياارعش قعن يضام ىف |ذ اهدمبو ةلسرلا نيعلارسكب

 تادبجي ياأهن (دععت توللا ةّمعصو ةعالابرق دنع كو اهاق وسل

 ١ ريفلو أن اىم نما هوا شوجو اويكو تاد يا 5 اان( روجو ةنيدملا
 دلان انحو ةعيردلا ' لا نمىثحولاو دحا ارب سيل ةيلاخ 0

 ىشحوت ىيشب لكى شعولا لصاو (شوحو ينعم اشعوو توكيدق و ءالذم ا

 4 ذكنيحو هممج ن6رحاوب ربعي دقو شوحو هعمجو يلو ناوي ا اهم
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 ْ اأشيوحو مهلا تبلمنا يا غلا هنأ طبارملا نبا يأ نعو ةني دمار يضلاف
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 هركناو ةاعرلاتاوصإنمرضنت ةشحوتم ةراص مذ !نأينملاو |ةفلصةردقلاو
 تاييتلا عادولا ةينت نايعارلا ياافلب اذايتح لوالا يو وبلا بوصو يذاع
 ديرغتو هيلا حب ارحماشلا هبرج نم ياو اهدنع عدويو اهلا 9

 ىرتي هيلو ةيقب نم نوكيانأو هبدل قلعتال لوالا ريغرخا اي دح نوكينأ ظ لقتحي خارشحينمرخإو هلوق تا( نيثيم امرعوجو يلع اطغس يا ءارلإ
 ما نه نع ماسالا“ ان ريخا لاو يسينتلا نسوي نب هللا دبع انن دحلاق هبو لس ثيدحلا درخارفو لعا هللاو يوونلاو ضايعنعىباسلا فالتخالا ٠

 قاتلا يغب درضلانساب بقلب و رشا ةريعو اولا دعب نونلا مضو ديلا عشب ةدو: ثوزا|مي دولا 'ضضم دابا عفو يازلا عطا ردعتل يا نب | نأيخس نع م اوعلازب_ريبزلا ب هللا دبع هي نع ريبزلا نب ورع هبا نع ةورك نب
 همي يقال هلم يلا يدشتو ةدعيلارسكو ةيلا ةادشلا عب وس امو اهيرو اههتسع ميبنمأو (بيف اورضح نيذلانم موق ف ايف انأطخ نب اس و ملاين نعوا ةلبقلا نيب نع هنال نرسل عسو ل عاش كلذ 2 ّنملاو لوعمملا اينبم ةيقوُملا عفو ءازلا بوكس ةيقوفلا مب ميا ع لوقي اسو ءيلع هلا اسد وسير تعم لاق دنع هيلا ىضر ةنيدملا لهايف دعي ياك ةلمرملاداهدعبو ءارلارسلم
 ممر حان اسونض مول اريخَوْنِي رألاو نميلا لا نيلحار سانلا أس موعاطا نيو مريلهااب ةنيدلا يا اهي نول جت انيلا قوس ةسرلايلا مسباند كت وقوسي يا يزل يف الثلا ماضي | ةدحولارسك عم ةيتلا بو رصتيرصن أر نمو ينرصي برصاسناب سوي كسروا 0 املاعبا
 اهنو در مهكتس ىتلا ةّيورخالاف هبويدلا د ئاونلانم ككل ذريغوابرض ةماقزلا باوث واع يصف ةالصلاكل ئاضنلا نم ابريف أب نولي اون اكول تر اكربلا لزنصو يعولا طبومو هراوجو لابو دهيلع هرلا !ه صل وسرلا
 "1 اعيريغ يف ةماقرلا بيب ةلجاولا ةيئ افلا ظوطحلا نم هنو دبيأم

 ىجل ايلا هيب رقاعدف هؤاجرو ملا ئىسع هبجما جلا رضحىزلا . "0و نوبي نيذلاريغ هدول رقي نيذلا نأ هرحاطو نولعي اه اكول مريخ ةنيدلاوءاخرلا لا له هبيرقو هع نبا لجرلاو ع دي تأسر ] ى سس انلا ىلع أي مآ دلع ةريره يأ ثي دحيفو ايئماولحترام ا
 ب وملعب اونا/ول مجريخ ةنيدملاو دوسي (يريلا (سانلا جرخت ماشنلا عمد ظفلد هدي ٌوام ثي دحلا اذه يف ةدررعتب ماش ع نع هيواهميل قيرط نم ةميزخنبا ةياهر يف و هى اراصمالاو ءاخرلا ايل اع ريس | , ريس يف اساب هلعاب اقم ةنيرملانم حضني رابخزلابابلا ٠ ثي دحيف نا يدونل!بوصننلل هعابتاو هلع أب وعدلا لمت هيلا



 هني دل |لهاولع نيت ل اغوفرمزازبلا د نعرباج ثي دح ك3 ضوبو
لا نونمتلي فايرولا لا اش سانلاقلطني بأي

 « اخر نو دجب ءاخر

 لاقو نول عياون اول مولر يخ ةني دلاو ءاخرلالا مويلعتاب نوليعي ع
 وهو ءارلار لب فير عج فأي ررلاو ميصلا اجر ءلاحر يرزنم لا

 ريخةنيدماو قارعلايلا نيلحأر ساانلا نم مره اطا نمو هني دم ا نم
 لاعل ةثواخإا ني ةنيديلإو هلوق ف ىاولاو نوعي اون ايو قارملا نم مول

 00| هيجل ثيمات و هيلع هلا ناس هج هنأ نما ذوو
 جس وفرافيو مريلاهاب توليتي سانلا ناو ميلا د/اهذه من مالسلا
 ور وكرم ا بيترتلا ىلع [السلاوةالصلا هيلع هلاقام نكت ةنيدلا

 مل ميلا م ماشلا|مّتطت هريغو مم دنع اثي دحيف نكأ ثيدحلل يف
 م هنايلعاف افنالل مانلا خف لبق مف نملا نار هاظلاو قارعلا

 ةياوز انوكتف ملسو هيلع هللايلصةتايحيف ماشلاة م ئيشس تعي
 ماشلا دعب ناك امن !نملا تف ءافيتس ! احانعم نمل ىلع ”انلا عت

 " يل|ةرجرلا لوا يف ربخا مالسلاو ةالصلا هيلع هنإ يربرلظلالوقاماو
 ١ رثكييحةنيدم ا لا نملا نس موق ق'ا يف نميلا خضيبس هنئاب ةنيدم ا
  ريكتت ناب يبيطلا هبضعتف اهريغ نم ميلر يخ ةنيدلاو ةنيدل العا
 | ١ هلاقامدعاسيال نولعي ون اكول هِلوّسب هديكوت ع نوبي هنصوو موقت

 وهو نوسيبي ىصولا م صاانيمهونو هريّمَحل موق ريكس نزل

 ظرولطح ا لا كر نمح مهناد مرلوقع ةكاكرب_رعشي باودلا قوس
 ' راوجف ةماقالانعاوضرعإو ةلجاولا ةينافلايندلا ماطحو ةيمهبلا
 _لكىف هفصوو اهوق ٍرركَك دلو مال لاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 يذلاو لاو ةحيبقلا ةئيهلا كلتل اراك ةيويبب ةيدرق

 (/ صرع يضتنيل عردللا ةكرعس نوماعي لذني نإ مكقملا اذه هيضتقي
 | علبأ ناكل نقلا يعم يلا كلذ عم بهذولو ةيلكل ارةخرعل او معلا

 ده



 اظيلغت لعلالمها نماوناكم وتيل يا هلوصحركمي الام باطما نال
 يكذملا وقل ءالؤه ن | ثيحنس ةمجزنلا ثيرحلا ةقباطمو ادي دشمو
 سيف ةدابتواداهبكه جال جرخ نسامأ ريخنألل أرض ةماقرلا ىلع اظبصول و ةنيدملا ف ةماقرلا نعاوبغرو تاحوتفلا دحب دالبلا ي اهرح

 يعب ات ةيادرو لوتلاو عامسلاو ةنعنعلاو راضإلاو ثي دعتلا ةيحد هنيشسرل|نومن دم ميلك ي دحلا اذه هاو رو ثيدحلا يعم يت الخاد
 هجرخإو يب |هحنع يب | وجو ةباوصلا ضعب ينل اماشع نزل يعبأت نع
 ريشا رولر ا د0 رع ةنيدلا يلاز رئي نادل توسل ' م اباذهيءانلااذكو اف أ
 قكحو يو ضب يلا هضعب حّمجو ضني يا برضي برس يار
 ؛ءر صد باب نم أ يمضيكحت 7 ءاع باي نم ارلا ءارلا ع يسباقلا
 دلل' دبع نب ميهارب اوس ذ لا نب[ عيصاسباادح لاق دنسلاب و رص
 ةرضوب| لضايع ني سن | انت دمحل(ة يازحلا ةريزلا نير ذنملا نب
 كب | ارفصم نيعل | ضب هللا ديبع دارفال اب ينتدحلاق ين دملا يللا
 1 0 ةيحمل ا ءاخلا معرب نحولا هج اهب بييخي لاذ نع يرهلارغ
 ةريره يل | نع بأطخملا نب رب معاع نب صضح نعل والا ةدحوملا
 زر (لناعالا نالاق , و هيلع هللا لص هللا ل وسر ن [هنع هلل ىضر

 ةني ملا يلا عمتجتو مضنتل ناميالا لههانا يا ديكوتلل زر أيل يف (اللا
 شين اهيلطيف اعرج نم ةيحلارشتنت اىيااهر جيلاةييلب كاان ٠

 ول !ن امالا كنذل اس 2 لإ تحجر ئنايعاراذاف هي 3 م. دو 7 6 2 0 ١
 + اهنكاس ىف هتبحلاريلا قياس هغن نمهل نمّوم ؤلغ ةنيدملا
 و نيعب اتلاو ةياوكلا نمر أمإو هنم لعتلاف ممسو هيلع هنلا ىلص هنزامأ ةنمزّزلا عيجل لما اذه هيلع همال سو هللا تاولص
 قينلا هريق ةرايزلف دعب امأو مييدهب 'ادك اللف مويعب ان سيكا

 دباوصاراثأو هراثأ ةدهاش ب ناربتلاو اهيوشسلا ه دجسيف ةالصلاو. '
 هدنا لوسر اي يري اي كل اند ةتبحم ىلع ناسملاو كلذ هرزاىنكرر '"؟

 + ةعفشد مرللا يروحا عيصيف و كلذ ف كبر لا كب هجونايفا
 هجامناو ناعالا يف مسم هاور تيدحلا ا ذهو يناس يفيق
 لإ دام حا بلعطغ أب ملعا هللاو رجلايف
 د يرحب نيصحانُت مه حلاك دنسارو وس موب دار ايا ةنيدم ا
 ل وم قوم ايزورم ا سيرغصم هُدلشم يناثلا رخو اني ءادلل ضب
 فتينونلاب و يتلا نوكسو ةلمرلا نيسلاريبكب يانييسلا | يسومارب لضنلا انرمخا ا( لاق يعارخلا نيصحلا سنار



 « ارغصم ةيتتلانوكسسو نيعلا فو ميل مطب ديدجنرع يزورم ا
 اسع نبا ريغ ةياور يف داز 7-0 نش سوا نب ئيحرلا ريع تبا

 تيلاق صاقو يأ نب |يانيعلا نوكس دعس تنب ىعر و ياو
 . يعنلا تعمس لاق هنع هللا يضر اهاب [أىنعت |ادعس تعمس
 دعا ةنيدلا لق | ديكي د لومي سو هيلع هللا ىلص
 ريعبررضلا هوحو نم ك[ذ ريغو برحو نم اديك رب لعفيال ي ١

 باد ي|ةلمرم ءهرخأ/,ل صولا فلا دعب نونلان وكسب عامنا لا قح
 ديريالو ةياوراف ملمدذي دحيفو ؛الايف كل ابوذي عامياك
 صاصرلا بو د زانلا يف هللا هباذازلا :وب ةنيرلال ها دحا
 هه ىقىعس الدنإل ةجرتلا يف ءرسصانه وءالاؤف للابوذوا

 اب ًامطعامت |بلتر ا نمإلا باذعلا
 غبت تلا نوصدلا يع نيتيضب محا معا عمجدملاب ةنيدلا ءاطأ
 + طغسو ييدلا هللاربع نب | ىلع انتدحل اق ههلابو ةراهجلاب

 ةنيعنب نايمس اس دحلاق هللا دبع نبا رد ف! ةياورر يخيف
 5 ومع دارغالاب ب ريحا لاق يصزلا باريش نبا انث دح لاق
 كش |لاق هنع هسا يضر ديز نب هماسا تحمس لاو سزلائب

 ماط ا نم مطالع ءةرم تكس نمرظن سنو هيلع هللا ىلصوبلا

 بااثلا ادودم اسهتفو لوالا يف ؛اطلاو ةزمهلا ضم ةنيدملا
 عضاوم يا عقاومرصبلاب يرال نا يرام نورت لك لاق
 تل نتفلا ن وكت ن' أر اهبحاو يا كب ويب لالخ تفل طوقس

 ةلبقلا نر انلاو ةنهلاهل تلثم اكاذعو رطتلاعق اوملاحأر يتحدل
 طوقس هبشو ماعلا يعم ةيؤرلان ولو! ىلصي وهو ايعار يح

 | 1عقودقوعرعلاو ةثكلاف رطغلاطوقس ةنيدم اب اهترثكو شغلا

 ٠١ ب ارجواهو ناّمعلتق نم ماو هيلههلا لص هيلاراشأام
 (  اذهىلأؤملا جخادكو ةوبنلا مالعأ نم إفذهو ةرحلا موي امسالو
 | فنتفلاي ممونتغلايفو ةوبنلا تامالعٍف ملالنملايف ثيدحلا
 | نتفلايف قلؤملا هدصوام دشار نباوه ريم نايفس عباتايادىبات
 ماسم هاورام يطساولا يديعلا ريثكى ب نارإ.. و ناطيتتو
 لخديدل نيونتلان اي اذه يرهزلا نع
 | 2 لاهللا ربع سس زبرملا دبعانثدح لاو دن ابو هني دل لاجرلا

 ا انبروتبس هيب | نع دعس نب مدارس ا دارف الاب ين دح لاق يسورلا '

 ثوع نب ئجرلا دبع نب مههاربا هدج نع يسر علا يرهزلا ميهازن
 | 2 يبنلا نع هنعههلا يضر فمثلا ةرلكن ب تراملا نب عمفن ةركب يبا نع
 ||| لاجرلا علا بعر ةتيدملا لخ ديال لاق هنا اسر هيلع هنا يلح

 صر ٠



 ْ ىث نحاول ىملا ند ريدا دبع سو 1 كلا نبال ع |مسا أش كب حلاو مرهداردا نموهراضبا ميجز>اىولىعلاو >تعدعلاو تدل اوىعبات نعروب ارو ىكوسي دم ركرلك' تيرحلا:هكذاورو رزم اهو اسمك تافذم نابلكل ىهبمشكلاو باب لكولع فاو سم هيد نمل و مموي ىا اهل لخدبالا ا ىلالاو مير لخدبم لا ذاو طالخ ث(نكرنال طلخا و ب نككاوضو ل جول نم لاجدلا ىمفونجو غن ىا ءارملا مايهلاجولا 5 بعر ةلي ملا لحديال لاسو ةدلع دكا ىتص ِ نع ءهدعردناىدر
 مما لوسير لاق لاق كم رم هلا دعا فوماد [حامكلاس عج |مودجب رشد ام | سلو ىلوالا عملا طي رجشل أ هدلا دبع نب مج نعرفامالا تنام دضالاب
 نعد بهد مري (لاّذ ىلاغد محل ا اسس نا أضبأ كايسو باقذ غلا عمجو ْمْلَو عجوهو فاتلانواسو نوملا تفي بقن عيج هزي دملا باتناواع م سر هيلع هد هام
 ثيرملاو اجاك أهيم اهريل الخ دب جل !اررفرط تاهوتر اهيباوبا ىدهو الئب ىملا لادم
 دونوعاطلا الخد ربا طذ لقشر درل وسير ق دصرس ازيرظا دقو فراملاو سس اغلا عيرذلات ولا نوعاطلا ا هلخيبال أهنوسررجبم ةليالم لبجلا >:قنرطلا سعماتلا لاق ازا و كسو ارم و نوملا فب بقشلاو أرنقرط لسد و كم أهتم باد لكىلع حالا
 لمحو ىبطلا سلاف لابحرلااايرلخ ديالو انل اصدر مالسا ميلع مياعد تكرس
 مجذا ثنىحلا !نهو بان الا ىلع هكي دار ار قدس بجومل نابي هفد اسم | ,ىلخدب ال

 فاراانئىحتلات ميد لاو بطلا: ىاسنلاد ل 2 ماسمو بطل اوىتفلاةلضبإا |
 يك زكا تف ىتس ملا تسمو لا سس نب دسيلولا انث دحلاةىلرلابىمنلارونملانبا |

 5 ىعازوالاورع نب عرمجلا دبع وه ىلا فن يرعوب ! انث وح فاك نسل تلا
 ىشارتو ا زالاب قت وحلا ثيدملا ىراصنالا ئلط يلإ نبرددا دبع نب قاعد ا أل هح
 نم نب نيوسبل لاق هنما حطو ريل عدل سصوببلا نعرزعردلا هةر كلام ىبا
 هشعب راج دالداملا لاف مزح نبا ننسو سوبرا دنع مومو عهاظ دعوه ج | ىناليؤاملا لات لاحول ملخ ديس هواطبسالا اكس ملو ميد نس انملا نكسي نا دلبملا
  ظيججامديتمرا.دالا نهر نثاذم رفا كل اجرل ا ىلامهلا جرضن هديشلللا و كوهاد اهيل دلع طلسيب الذ صلال مرسوما اهر,ىفيو قفانمرهرض اكلك مرنم يلا لا ومدلا رت نايمين تاهجر ثالث لعتلا هل ءابل اذ | نه ىلعت صلاخ عمم سيل نم لَك | لاجرلا ليم قلتو مهكر ياارلهاب ئسمتلم نجزب ىاالاح نولي ناد قد انملاوزماخلا لاحول ىلا ضفنتل اهلها بسب برطضتو لزل تانى ا ثميدبسس كولي نا ل ءاملا |, هاب لل ئهبا داني ىملا فجور مشم بقلو مل ظفل تقولا ينل اور زطقسر 4 ةرتملا لاوحالا نموهو نم |رزنوسدج ميكى لاح ئيفاصرحهنوكل اح كب الملا هيلعالا بق مني ىملا باقذ نمىا نو سلب اهبباقن نم ل تفولا ىبا/ طعس ءلرسبل عضاوملا : هذه نعه يرطت تكيالملا ناف روطلا لمحو سردملا تيبو ند دملاو :كم عه نطحاي د 3 07 ١ عنموسرل تشي الاف تاايارررلا نضجت كنور وطل ديعسمو ىو[ طل ار وعجوادانو 38 نيملا ثيبو ةرعكلا الا رم دع ارنا مهلا نبع كب دح نم يررطلا ندعو دلبلاىلعدب أع 0 .ةواطسيس ول__يطلا أل هنم تعملى صقالا وظل ذى ا كلي نمال ةنسملا يئن ة سم 4 وهو اههواطبال بيد نم او ءلمالا نسل مدق دن اكميلعقلطا مج حلا نع ةحياخلا ررلفعلا ةدّشك ا ثيوككل ب هت رعحإ عىسبل همايا ضب عداسملا ردت قالطا نركب نا مج معلا حلات ىهتن ا هنسسلا يدق وكت همايا صعب نا ملسم عبدو امعؤدغو رت دمم تل دالبل ا عيجج ل اولا لىلح ناكما نبعتسا ماكو هدلونحو
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 غرنفلا نم صخبام بعرابد ارملاناللاجرلا بعير نب ملا ل حدب ازيا يمالا م قرأ لإ ظ

 ميلانبولسو ىلا نم سانغ نيو عانت ردصلأو دنلسلاو سلات ةسدملا|

 اذ م دصلاخم سيل نم جانا رلزلاب قتلا ذاغجرلاالهىتع عم ذؤحلاو هاو نص

 ّْ كاب ى جانت دحلاة ربو هنكاشملاونتملا دل اطيإ هبجزحا كيدملا
 |١ معاوسولا ىلمنأو ثيللا كل 5ةقن يرصملامهالوم ىمد ريب نب مددلا دعاني كوش
 ىل اخيرا ل ىالا 9. نييعلا مطب ليوكورع مامالا دعس نب ثلا انث سمح لات ك كلاَمْنَم
 ل يريع نوب ريل ١ دبع عونامعدا دبع ةلوظلانترح لاق“ كرخت ماب ارش نب ' رعي ىلابالا

 يبرم لهل وحسب! مضل ادد ثل ان ذيج ىفلا نوكسو لماصمل و هال دل دعلا
 ١ 5 نح يلع ىكضرش ا لوسرانث نحل قرس ىو يردخلا ربعس ابنا

 امن ناكذ ان دحرل ف تقول ىلتياور 2طقسو لدول احن عل اجرلا ىعالنوط
 كعا لخيب نايل د عرمر حى ضو لاجرلا اب هلت ىا الر دصم نا لاق نا مداني دح
 امارحر دلع ىحرلا ن اكاذا لاق الب اق ناكرتفن انزسم تلج لم نب ملي ىلا باقن ما وخد

 عزا يهو زطس عججري نا سلب ذئب نما يقل ابسلا ضعب لن لات لعفب فبكت
 رغم زورالا لح رتنب ملا عرا ل تين ىنعملا وا. بكس تبلت داكتالو حوامل اهولت
 يارا عطف لش هلت ىنفيم شمسك عرعر د ىلإ تب اهردن طّفسو ابرخابس نم

 ضد يوارلاهيس كسب سان نجح نموا سيال لح و عم تر ذ نِسمود لاجيلاىلا
 | ءاكحا لوزاز با ل ٠ 00 و

 ُْ درس ال جلا لوتيش ىتنحي اءاكمد لىعل | ٍلعمداما ١ نهر ءىماج نوم

 لوعمش من عا 0 دف زد كتمت زدح ىزلالاعدلا كنا
 له هديببحا عند لجرلا 3 نا محا ىإ!تثبب ارامل ايلوانمعم ناءلاحولا

 ولو ميعلاوا ل ةراكشلا لها نمدق دصي مو دموي تو لوغيفرمال دوش
 لاجرلارداو زل 2 قلشل ام دع يدب اودصقل وارلاّعن نصت ال مم مأقوخ كد

 ف ملاحرل ا [مايذ لسمو هالي شوكلا دم ةرئىقد هبسيمشد ل تق

 جسما تنال ىقيض ىب نمت اموا لوقيف ايرصهدطبو هرب عسوبن ةونذخلوعين

 تجب لاجرلا شمع متسلاق هود :ر يح قرف نيب امل اب تنننإو باكا
 دفق ا 0 لوف اهئاعاعو كدر مدلل ىيتد خد يدعطعتلا

 00 ار ا كاملا
 0 ضاع غل ىهو تةمالعلا كلب ةرمصن تدازُم لوتفملا

 7 احرلالونقف هرلخ ”رامتعاز لصقمرنكا مكتمل سفن نوه اىضالك ىلع ل ضم ا

 | 0 لسد هول سعيرملا نالرإ تق لميا مىلع طل سالف لشق |
0 9 

 0 ىل اهدفر ينام ل هيف دج نب ىتح ل ا د جك
 مل 00 1 اليبسدبلأ 0

 000 لاو ىلا 5 لاذ

 ا كاسر علا (يلهاملا ءإم/نلالا عبو ةرحوم اب سابعو
 ىملساارباج ىعر كتم بد يص نع ىر ىثلا نفس ادي دح لاق ىدزموبا نملا
 ديد صونلاىلا فاعاءاج اقر ربا ءنعرمل انكر ماللاو تلصرملا نسل تمد

 لاق



 *”سسنف ديارازنإلا عيبر نر كد ف رشحت لان الا همساوؤع ىذا مرح تبا ظفاكا اه
 ملالص ىلا دجوت جاهرياباوحرصرورتص كوبا دال شمر هرممزاحرب نبا
 ليزلا و ديب | مساوهمساقئاوزا هلعلف اطونمدك ن اكن اذ تامرذ ماسو ءيلع
 هميانو | نهوش نرآبنا لمد ىزغمارهزاح نبر سيق ةباكدلا د ىسوموال

 رلسو شعرس اىلصىدلا لاتذامومك هننوكلاح دفلا نيم واجي مالسال الع |
 ملو عرج ىفع ملادشسا اعا مسنكل أوو مالسال !ىفعروب انما سصض ابع لاذ ئلقا

 ه:فقناومالادتعامزحدسرمل رب ا ليا دب لاطب نم الاق مالسالا نعد امتر الا لزب
 لم لاذ ذا ل -ةفل اهند عقوو ةدرلا دارا ىل و ىك دلع ءاسو ميلعرمب اىيفصونلا
 هلقد نا ماسو ما عرس ا ىنصوبلا فبات ةيندملاب ماقملا نم هلاتالايبع مضجد
 لذ لاذ ى١ىإأاد دلوتو لاقد هلق دامهو هلق ثالعفلا هععزانن تام كدالثر

 هتعجب ءلقدرل العاو متلو ا نص فإبرك سو ميلعرمل إم توهو ثدارم ثالكد
 تاكا هرئكلىلا عوجرلا لحب الذ |.طتعد ملف السل 1 ىرع تنل دعب تن اكاهتنال
 هنطرولا عجرب نار جابرملا ل تالو زب ىملاب هعم ماقد و عج [!هورف لق
 مليشملاعضدوملاوارانملا يد تسب يذلا غغدملا فاعف سكب ربكلاى ذرب ىملا مالسلا هيلع اف
 ىوهلاو خول نمرانلا عَ امملشمو نييحو تفس ةهحوش ززعمب ايف بخ وسب اهبلاع
 ةبتكل اافنوهو مصيب لعاق مترلابو تيتحلا دب ىششو ءاطلا تدار سلط عصمبو

 ىلإلر سول اوهدو عوصنلا نم يل مرمئبع هرحا تلامملاداصللا فو نوملا بوكَسَو
 نوكسواطلا سلب اربط ةني دم اى ا تيه وفلان كلاب حصن ى لباسم او ىورجلا نعر |.

 لائايربع 2 ذوالا مب اررلاو ةرنسب ىبلا:لاذك تلو همم اع بوصنم ةيتكلا
 ببطلاو سيكآاض يب ةبس انم ياو :نقسسر نو اوهو ةىبدلا شيال ريدا كيعوبا
 ساوناخرلاو ماؤسلارانلا نعاني مث ةر يب لك نال سح هببشش از مهووهكنا
 مد برا[ ذادرادلا نوم يذلا عف لامك, جيران اا: هورجلا صلال الأبي الح

 برر بيهذلاو ةددئلاد ديرحلا ثمخ عرش مرارح ةدشؤعملا بولي عضوملا

 نسون غحلا  دشبو بصولاووسحلاب سادلاارزرس نت نكت نن دم لاو كد تممالخ |
 نينو 0 مهر اخر مظتنو تاورشملا 2 لابنرئسالا سمرسفنل صل وتل !لاحلا
 هنمال سو مييلعردلا ىصىبلا نمزب صاخ وشب ةثمزالا عيمج دل اهل اماع فصولا
 ه«دجد اهم جرخردو مجم بجلال مالا هعم ةمادالا مدع قزم ضراهنع جرح نكمل
 ىنتنلاو دوعسم نبام اهنعابجر اخائن امواجسنع اونطقو رب اكتلار ام نم تعاجح
 أو داعمو هدسعيلاو نماصلاارإ ١ةدابعو مفيدحوراععوردىباوىلعو
 ديل اي[ سيو مهل عرمد إس صر زر صاخ تكد نابع ند مضريلعو ا درمدلا
 جاجا نب ةيعشس ان حن لاق برحنب نال س ان ىحلا 3 هبيروكذملا
 ىمطخملا ةدابزلا نم ديهزل نب دس نعى املا ىراصنالا تباث نودع نىغ
 جامل لود منسعردد ضد تبر اذ سيري تعم سل اق هنا ىلا يراضمالا
 شارجر ةريهلا نم ثالث اناس تناكو نحا ةورتخولا لسو مل عدلا آ آم جوببلا
 دره تلاقت دعس عمو ىلإ عربا ممدا دميبع مهو قيراط! عم مالسملا ميلاع مي اهدا نم

 اهيرلسم ممالواتقذا/مهنم دتمف تلاقو نيعبحإلا ل تنقذ ياهل فب نييلسملا نم
 ارلماغلاح تقر فم ضم اعل حهتقفناىا ئه نيتفانملا ةمكاازت علها تلرنذ
 ملال صوبلالاذو مهسف يقدموا نيتثط ميلع ل داه قلعتم يقفانملا 2 ىلا

 مضر ارشس عرعر رمال ماللاد فلالاو لجر عبمجل | ىلإ قست ةييدملا يا أيزتا ماس هب

 دام



 2س سسا 5 اا سس 10 أس 1. دسم - دج جا سس وسم هس مس عي م ديرو ل دسم سس

 هو بزاز نتدحا ةوزعغ هنو نيك ةهد 6 1 نسسلو ةلادلاب

 مجرخاو ةرحشس قرط نس رباك حنصاوملا هدضؤنبجمءاو ت.خلإ غشت انيلاة ةروس بسكن
 بقل او'مجزحا يذلا طفلا ءمعلس نكرر داع اميلا در ص ىلا د ينمزنلاو ْ

 كيد دح ةراورر قفاّول هيد ارو لعكس 2ث ساللا تركع ارزتلعو سدنغ ثيرط س
 نزلوا ثيدوح نم ملسسم ءبجرخ اذكو انركسج عدت رولات كثيحرإمم ينلارباح
 قلب تريلا طفل ولا ةيناورلاوانسال لاجرلا فنك انهوفلا ئاررلاو سال غنت
 له ا هررقد ىذحرزت نولي نا لمتيكد بؤاذلا ناالدح قرومرشنملا با يرلا ع سفم

 نكرئلستطلاعتو رحل تخون انكرمعناعماباورلا ةءاب عج متلعم بؤنذلا
 "يزافملاوناضبا فلوملا هبجرحا تندحلاا ذهودنب نملا ذكر صلخاو ناككم
 ىيسفتلا ةئاسنلاوىدموزتلاو ئّيداشماركدو ككيفاتلا هامل سمور سفتلاو
 وباسل املا عمل صغعلا عم ىررش حار الد نيونشلاب دك ع _ ماب اذه
 اهريشككو مكرل | بعص ْْث ارح سجس اكل والا :يسانمف نانث دحاسفو

 ثا ةهجح مؤ اعلا ةمسسالمو ثلا ند بسانف اهداصب املبلعت لمرعشلب
 ظنل طقسواهله وانت اذ بيط بسسابب ماسدو يلع ىسرلا تح.

 10 عمجلاب اند وحالة دن سسلاب هدد يبإكب حاب
 001 اوس لاا هرس كلا هيما قبس ديار

 0 ادبزب نب نري تعم كاقمزاع نربرحر اك دح
 كاقدننا لسكر لعربلا !صونباا نعمذعرم ا ىذر ام ساوه رش ا نبع ١
 مع ١2 لاقرسكك فعض حيختت ىحص لي نم لاب 00

 لاضاثنالثو هيلشم توريبرب ءنعض ىل لاقب د دان ام2!لثملا نعضلاوهالثم
 زال: ىائبفعص تاذعلااهل قعاطب لاقدر ١ ل وو ةوزنوصصس سعة دابد هندال

 لاقو ىهين اذكر الئبريصي قح ناش ىتسلا!! ل عك ىا فعاضإز اكو دب دعا

 فرملاب ل .عرلاسما ةكد ل ىمعضتو هالثمرس !|بصن قوصب .ةيصولا غابتفلا

 وللا ]علا منامه رد مدلج مهر نعنص عبو رلى رلامالا ةلازكواياصولاه
 ولي ىلا ىا ةكرلا صم ثا ءج امر شم ديب ملا, لعبحا مهنا ا انهش ئعملاو
 2 قدتفم نالاتب الفا دم و انع اص كن انل كلر ابرحملا!ىلحالا ثدرحلا عملت ليش وهذا
 الا هك الصلا باب عنمززبب نما ةالص باون تولي نا كوسا قالطا
 ليصنئ لعمل ل سس رانج ياهوو ةالصلا تصخنئككة كربلا مومع
 لوصنملاهرلضف !ل وصح نمر مزراب نك سيلا زه نسبها وهو كم علب نلا

 اعلا فيعضت 2 نإ لدالا طيب او تالطالا لإ غهبلطاد الا توض أبيتسالا نم عش

 . «كطرضاوا نمل اذ ماشملا نىكي تارمزشل نأ نك تاكولذا ت[كمولع اهلضذ ىلا عثنب دملل
 ىنخب الل طابوهو اطالكداهداعا اند يواثماك غانا كراب مهلا ثددحلا 2 هلوقل
 بيب عساامدارلا نا نكمام نهص عمو ىلإلا لاذ دحاو ندملاو ديك اريكتلاذ
 لاقو تايتفالا 2 هاننا تكلا نا ثبىحلا م لظال اذ ان الث غلب دملابو ثيلبجر تكم
 سوسكه<بر ها اذهد اه عون تكي اماهنو نملاوكتا 00 ىسؤن 2ىوولملا
 ماحس ربورج عمات اهمعيات جلا ونا سم مس جزحا ثيدرحملا اذ هو اهنكسس ص دنع
 ١ اب سون نعت ابرهإزلا ىلهذلا 0 سعن ناّع

 نلجأ مسا اهث رمل ا روس ند يسِيفانت نحلاق بو تاهش نيانعبالا دين



 !ئ سلا لبوطلا ديمحيبا نبا مصم
 ن | الرج اله تهر طمس نم مقا ذا ناك

 نارد بالو ايل اح يلعح ن 11 تيرغاو اولخت كا يرؤد نم ءاتنا مضب رج ىملا يرش

 دنسلابو ف ةمئسالي نلا ضرالا نماضقلاوضو لمعرصت و ولحن ىا ارش يرد

 0 عمو معسل همكذ هنم 3 دمع 1 اكأرزر الح ويسنملا

 ةيسوىب إب مالسلا ريلع لاو كتف رم در و فرقد لوا ضب ةمن نما
 اًرجا ةووطلح لكم ن نيس لا كام زرعت ندور أس 001 الأ

 اسبن ةماعةطدىملا تابح متت نام السلاو ةالصلا بلعداراو عهلزانم :اومااف

 ناومهبلعةلهطعو هلاب امرا نبك شملاو نيقذ انما ىيدعا 2ننبوماسملا ملتعبل
 بيج ندسوبل حالا ددربع للعو كدب ليذعتلا مالسل يلع نمل كسلق
 ثعباور اوم اولع هلى عدا ثان د نويل مهين تيضفاجلا ءىلصم ا مهلا ناب

 ئيتبجرنب ميلع مجرت انلو يراخلا مرق ادموعي مهام ان يحل '
 ىرقت نال وسرلا ةيصاركىزحالا دراما باستحا بأي 2 ةعانملا ةالص : اصدحا

 مل هامه ل صفلاكوبرم دمج نعاس نيو دتلاي بع دع دعبأب ةفيدملا
 رامملا دب دش ينو يموزتمل ا«يملادجد مل مرملا نيياسسمللاب دك م |: نا كا ضشبسلابو

 مهب ع نيرا اد سيع نعل اد ناطقلا ديعسس نب ىجحي نعيمه سم نبا ىلوالا |
 نجلا ىبعاب بيبحدارمالاب ىف هحلاد معلا رغضم ةدحوملا خف دئبغلا

 رود اع نفح ىعردلا دييع لاخوهو ىلوألارهصتم : دحوم ا خف و ملا ماحب
 مسرب عردلا لص ينل نعونع هدا نصرا ور هيفا نع باطما بارما ىخا
 اىطتفم نوكب نأب لقسيتح ري جحلا طاير نم دوور يررطمو ىتنب نوب ام لاق هنا

 بست يأ ىالطانم ثوكي ناب اناجنوااررتم تاردلاو لسلاود ىسالا رجلا نا اكاهنم
 هله كره اىصو ةداجلا) بث و:بمسس :دابعلل ناكملا تكد تصر الم نأذ ببسلا

 ٠ ى ٌنكل ضإير صرصور توكتف اهدعج لقت ظعقدللا كؤتتب كل نإ صاصتتخا ال
 انويالقنتو عرنملا ل ”طرور ميحاصل ببحوب اهنبد لمعلإوزيربملا نم ىبزف عملا نم عدام

 اطنح هرج سا لهاا تاك ىتيب ل يب بريق وكاس عربا ةيادرؤ و ةنبجلال ف |
 ١ قيبظنلب داثسالا اذهب الملا لبيت هالصلاب ان[ 2'كثيردل اذه مدقتدقف

 ظ أ تيم اففلب ع با يدر ىل يف راحت دعو تما ملاجرن دنس ديلا دنع
 ىزلا ئضياع تدب هواهط/ تدويب دحا بي هلق 2 ثيبلا بدال ده رلعف



 ضابر نم رضور شاع تجبر يدملا نيب ام ظنلب ثيدحلا درو دقو عسر بة راش
 ”.ىلاصل |لاعألل هسبثم ةسرتال لد ورزم كاهل عنموب لدن ها نإ ءكلاص ةرتلاو ١ ىّوحلهنئتلا موورنبعب عسوب يرشمو ىهتنا!طسوالا ::كارلا هجيخادنلا
 حالا ثيرحلا تلا دقو عدلا ومسبئملاو ثرملا نب ضرالا ما تست هنالك ١ صف | مي ملا نأ ىلا عربد ل دتبس او نص برشيد زبئكلا نهود ضوحلا اهبحاص درت
 دا ممل: هل وفناب بسمجاىاهنم اموانيدلا نمربح نرلاو ا دحا سوف تاكل

 عيالنا كلن ىلا «لودد ةسجلل رسسا نصو ايكثل اكل ديت ح مندا نم تن اهوار
 "ىقبلا لاكبِعل لصقل نمل سال رك ةقدقحلا ىلع هسااناس هرعنالواهنم

 فرابهلا ةوككاىثسنولا مملا دبس ع] الا ول هىساو ئرعلا مهبل يعابسا نبا دبيع انش دح لاو ! هربدملاو سبقلا كيب ام لضاف باب: قسم ىف ثيرحا | ذه
 00 : :ىماساوباانتدح لاك |

 هدداىل ربل ا لو مسر مود امل تل اذ ايراعرمد صر سليب اع نع ماوعلأ نم يئرلملا نسا
 دونلا معرج يكل والا عمر نم ثالح :لبل شرع ىذش ئينئالا موي هب ىملاواسبو ميلع
 بصلا ناب وبامحوا ئلمرملا ثيعإارسكوواولا مهب عاشو ةضرجرلا نمسبسلا باكو
 رجم ا مهب عصمة رما لكل وقدوم ا د نها اذاملتىب انامفامراعرمدا ضدل النو

 ىهورحوبص سو اا ايص مغل امل لاقي يا ةثكسملا :دحوملاوتلمىملا داصلا افد
 ة:ىجتملا نيشلار كم مل عن كامشب نم برا لدا تىماو مله كم ادذلا بركس

 1 1 يا
 متبرع تس ءوسحلا نعول ى اا ررغش علك ار ديف الو لو دهم ببنبم ةزهلا
 هر[ بكير وصول ماومسم ى ب لمن ديل وسوف خلاسكو نوم م
 ادتنبم ىلىحو ع ىوربو ال دان مزيل نك لهىرعتس تيلألارلىتب
 سكو مهلا هن لك يابحو فرع لير شيشحلا ىردهجمتو قرم غلا سأب جحد ١ هرج
 للحتذ ام ::يرهوجلاه»شضاو ئملاح:لجملاو مايل[ وهو فيعص تسب ىلو الا ماللا
 ل دعم ال تدزا لهو لاحاضباىضو ىأو الب وحكم

 ال مثرم ة ريم لايم الع عضم كر هشسملا ثوونلاو مهلا خف د اهرسلو ممملا تقي
 1 ا درست
 | الجانب اسك :لمملا اف ليفوز نجلا نييسل ايزراش وطب يا ةهنيضاملا دونلاب
 ىلع يماكدووه قرلنسم صرح دودح نمإ)بج لوىالاوا ملم نمالبم نكد لش ىوكوجلاع
 ثياحلا كم اع نس بلاط وكمل لي لالبل ناتيببلا ع ااه سيلو ليتنا عو ا كنج
 دا رع فيكؤمات و لم نم هعازخ مهن امدنعاصرششاىنملا ىاطمنئب١

 لالب و ببرعلاو ل ضالل لماكلا توملا مب لمثياهومحلا ذخا ددعرنع مدلاىضر
 عرلع ل عركليل ا لنص نكر نط تار علا "5 داعيا عدل ط ىىلا عوبجرلا ىنغهنعرساىنصد
 | طتيوطعلاواوب لالس لات و ءكسش كو لالب افاق مهنعرسا يضرب اصدلا نم
 ةبيش نعلا هللا لاق املعصنق او راسع نبادرد يبا ءب امر نكد

 مهدهدا مهلا ئاا جحا كلت نب يمأو ةعبي راس ةبكعو داعميرانبا
 تئملارمّيد دقو نملاو ةزمر ابا ب ىفاضرال ا تدماتضرا نماثو دعبا امك تصر نم
 تتيح مرللارل بيبو يلع ردد ىلصرس ال ىسر لاقرمشم يبدل ديرب جدزلا
 !تعاض ةادإ كاب مهللا دخت انبح سمابح نش اوا تم انبحل ل نملاانبلا
 م١ننع ثالثو لطر نم اود ادم اتعيرا مس ليك هو خزي دملا عاص اندم نو

 داجما



 ةكربلا مج جرثنا 7 ةفينحو الرف ةكاكلا اهاهررغ د تالطمفرت

 ىعارسلا دالب كا ديم وي نم لزن مل 4 ركلا لها ةنوعم نععاهب اولطتشيل كلرسر اد
 ارزيعرش نصر ةديملع تللاققاسلا دنسلاب ةودرغملاةرمحالا اهرعاض نم دحا بركب باري

 هفملا]عف !ثرثو ىفعاب وا خا ّممومضم ةرزمررهاضرا!نو اىضر تى دملا انمرفو
 ازسو ةرحرملا ماجه ن ناهس ن امواضيا هشيباع تملا اههرلع صر كساواب ورتكاوا

 نونا تش الجت ىدح ينل صد داو تولفلالادعبو 000 ءاطما

 زمر اعد » اكشحا ءامز تركيب اهواعن ىوارل لاق ضرالا مجوز ع كام ىلا نوكسنو

 بيسلأ 9 لكل ب سئس اع ضراعو | قدم ىا نؤداه نيد مجلا 000

 ثيدحلا اذهو ضر ارلعش دحر دؤص اننى نلا ءاملا نال نب ىملاباب هدا شكل
 ان ىحل اق ميلاب هرصلاسلب نب ىيانث وسحلات ميو جلا ةناضيبا

 كالبس ىلإ نإ ديعسس نعد ايزل نم دياب لف سماماا دج ب تكلا
 ىضز عين ع با طذملا نعمل وم ماسا جبيبا ىع | سس يبرم عنو نملاثبجلا

 «فوعد كىيباسا لت ىلإ سس عن ةدابإ شى زرا ملل لاق رن مثعربلا
 ةععس زطاى ذ ىم نبقج عدرالاجنرالا موب ريس ب ةربوملاالغ ةقلولردارامقف

 كلوسر ىلب ه:َتومز جاو املظل تتردال 5 دابّشلا بانل لصخل نيرعدعو ثالث
 نكي ىلا دنع قفدو مرصاخ هم ةلول ف! 7درنص نمار, ةنىتك مادو ررز عمد بص

 ظل نملاب تبول ميلط هن ب حرت ااا انه رايس اممو تالطالال عقلا رشها

 ىلعاهسالا رلصرامم ديزي عجب, ثنإ ل اة والعاو ءكم يح اهابا ةسجحاراررظا
 مهدانغل اة ىلوالا 2:د دما نع ١ تيب ديزننع فلا تف مساق نب حور نع
 تعمش ثلا أر عرملاق تدان :صغج نعد سبا ىع غلاب رزمسن هلو

 تلاق كسب هلب ذة افزوو قلالسبس لغو !ىلبعاوسالا ظفلو هوكرمع

 ىئؤلا دعس نباوه ماشسهلا قى ءاثس اذا هيردسا قابلت اذه ثوطمنلاو تلف
 مسد |ئصرممت توههس تنل اق ارإء | صح وعي سنأ رع دن لس عد وس نبارطصوام

 قاومعشل نهب قلوملاداراو انس نا مرهأب لاير انا عرجا 2ى لم كدف لوقد

 لاله شا نب ىرعسبو دعس ند ٠ مانص قفئاف مسا ند دبر عنق نالتخحالا ناس

 ادد داك عك بام كيج : انو سمع نع ١ نب دبس نع منا لع.

 رسر ع بانح د هما نع هموقد كلر نع مسالا نب حفر دون !و مييبتس
 1 0 ماوّصلا 0 دا ُُ 2

3 1 1 1 3 

 . ىهو 6 لحاو دعقب ا ةثالكلاخ ملعرس ىلصْخل اننع امهنعرماىفر

 ١ ا ند ان ةنيزلا ىااني دوا هراشد اهي الغ سال اكيام ةءفكالا

 ا ادذا كداازرال أاهصاحررر ص ملشتا تايم ءاهلا ن نولسمو مججلا مضب زيي اىلااه

 أوي

4 

 ا
 ا
 ا



 ةركماب داساومو جاتا حا ةئجر لإ هرع ديو غلاب ميلع ىلا هد مسد امن كش لدا 3

 3 «نفداتلا كحل رو مالكلا ئعاتوكسو اسم! ىاابوص نحلل ١

 ينلثلاب نليللا كاجول وتلا ند اق جوس مجحولع طال نعل اسم ااعرسو |

 زااوادعوجرحدتشما ' اصلا نع مرت سواء ملا صمر 1 :

 سون اميجو ليا عد رمل ءايسنا عم مسا ناصمر نأف ناضممراولوقنا/ملسو ريب عرس اص '

 تفو د نم ىاتشمأب اذ حافشلاو بباريسا لاو ماعطلالوضف سءازذلا صر نكرم

 هل بجو ىالطالا لع لكد م وبرد نسي دبرل :ةقشنملا ل وصخو صرصخ

 ثدر دن ىلا مالسلا اهيلع مدرم نع زاك ماعد ءلودرنمو ُكاسالا تنل وهو ىف كم

 امجإلا كان ىخخاو .جاجلا تن . ةباص هرعت جوا مص للبخل

 امدتسالا اوانمةسالاو نيبيطالا لواتن لعد ونسالا طيجملالا ضمإلا طرا نم

 بوجي بع __ دع غداب د نو يلع ملا تالطاو ىإ سن صروبن

 هانطصرو [رسرلا سدو الا ةاسسلا عم نابع ةهاكو داضمرير رشس م وصلا

 أما نكذب ىمسسامئاو تؤملاو قلالاو ءنماعلل فصال فرتحا ذا ضمر ىدصم

 حلا ضمر مايا جودول رده بؤدزلا ضمير الا ىنطعلاو عرجلا حنيش مهطاشيرال
 امد ثعذو ىلا هنمزا/ا با هومسوةبعىئلاثذللا ئعروبمفدل|مسااولفن ثيح

 ىملا عجموبائتشمرِدخ لاق اس سرب عمنا اسمر بزدذلا قري

 ننعم ناجح للا ىد عيب رمحاونا ىور ف واررقحمو بزدنل! وح و| اغلا عم

 مدد !لوسر لاق لاق رنعس ندر ةريوهنإ) نع عررولا ديعس نع شعم ا عب

 اوين فلا اهمإاي ةقئاحيب ا سا 0-0 اولاق نك بعض

 0 1 ا 00
 لو | لمت لصتموا عطنمانغتساالالمو قفاطدشوا ءاطلا
 وى اسنلا كور نو اهيند عيرشلا. لذ آول ا اا
 12 ا اكسو ملجم ]تتصل نا
 11 مك ابو ىصل 12: صنم درر هايالا مزمل سال )خلل شملان



 5 «مدالمماغا مز عوطتل أ 2. عيشللان اىاع,ب اول دكساو لصتم ينم
 | امال رخا ئثس بيوبحو ىتنملاو تابع !ىفنملا ماد تسساالاو مب ىلتدامإا حا ئشس
 نسال, تبثملا توليف حا ئقس بوجوىندملاو تابش !ىتنل نما ةرتسنالاو هب عياطت
 ىراو سانثتسالا نه نال ةطلافمانهو بولطملاوهو هب عوطتامب وحو
 بوكو دبالىلاهده لوقو فلسرئامإلا اسنلا نم مكوابا لد 7-2 لوك
 "< وطتلانا سدو غيط ناالاطق عش كبلع بالي اىلىآلا ةتدوملاا/ا توما اهب
 ناو توولاورد ىرد الى امْرهلا لوسنراب فسخ !ارعا لا مرتراط اطار نيك

 اضيرربرش كيل عردلا ضم مالسلا ميلع ْلاَمذ مامصلا سل عرس نمذاع راش
 2 قبخا يلارغالا لاقف ايس عوطت ناالأ ا/لاقذ هسيعلعره لاقف ناعالا دان
 لوسر عراد ااقركاسع باو تقؤلاورد يلفت د: اكرلا نم طعردلا زو

 / اتمو5 اكررلا بصنل ءطماشملا مالسالا بارشيد ٌ قدمك عربلا ل سرتلا ش

 سل ىزاةس/و لياسلا ىبارعالا عرب ملوا ىضرفي مل تاكوا مماكحاد اوأ .

 اسعولاوم ذ ىلبام دع ديل اور هم و عيارشملا عببج ملو انتل مهاامير انحالأ نع اكتشسالا
 كمرلا ىنلاممداى هب ارمغال !لاقذ ةيلوععل ا ع بصشل اولا, ف ديك عيرارشم

 لاف ارشلعرمنا ضردأمهصقن !الواببتب عوطت ١الئم لا, ئقيمنكلا داز
 ىرحاو ايي د بغب كلر داوم ظىا إذ ا ماس مهبلغردب ىلا بصرمد ا لوسر
 فوارلا سلّشلاو ق دصدا رزجلال خد اواددى الو هدجلال خد ىاةقوطصونا

 أتمويرتم داب ب جا عتيل خديالوا طفنالعوطتن اذار ممومرم تلق ناف

 ىذا قنرطلاب انعم نولي ع ىطت اذاذ لع مدعم قف اوما .موررفس ومد قربعالو
 ناعإلا باتكةن: قبسكن آد هرالاموصلا ون ص ماله ناجل عئءل الذ ثيدوحملا 2و

 لعامسا| كب نح لا يكب د رسم :ن دومحل اق هبو ءثحابمرشكعم

 نست ىرألاو ديه اجلاكمالس لا دل رظحتناوا اجو نظ ف اكن اروشاعىا
 ىلاعي مساء انس ناو ثحبلا تايسأ



 وسأل انعرد ٍف) لروّساعي ا همئق هان عمو ل وعل هئدع مه

 ارامشا طئفاراطممالا ند سالا 0 ا رع ١
 لاف ىاشلا هيجزحاو ماسم :بجا>ا ثييددلا هد جا جرا ميقا بثياجناب |

 ماهروصلا نا لعارعوصل ال ضف فس دع 2 بماي سيشتلاو
 مللا نمعا نم نصعلات3 مر ىجب ل ورار الادض انرو ثيبرراجلادناحو فىدععملا

 نع ناوكدان 0 تكلام نعىنبعفلا دسم
 ىف مرد ال سسر نارلعس ئنصرؤرب رض ىلا نع ض مره نما بع جرعالا
 مرمسدو دياوو ىا ثىملا ا بدشّسو امتبرجحم مدح مايصلال ات مسيو ميلعمملا
 ْ كسلا نع كاسم اراد الرانلا سل يد ابزتعضبو وبس يك الىداعملا نم لبق
 م انلا نسرنجرىصنم نب دريعسك يدسزولا دنعو تاوتركلل يي رابلاو
 20د انو أبر قم ملام بح مايصلاا 2 لرجلا نب ةديبعيلا ثب دح نمدصحالو
 ا رتسس تاكا ىلا! ةيىصاعملا نعم بنقل نعك( ذا هن /تنترصالا ميزالت ميشو ظيبشلاب
 مالها الغلا 2 مداصلا ىف اوالا ثيلشنتيو ٌةشلفملاب ثفوبالثرانلا نصمل
 هك سلا لخمس وا ةلطسلاو عابصل اكل اهب ىف لعشال4 !زبعاو
 لا مكفالطإا لدا 0 اذهو لدا لو كفارالفروصنم نبا

 ا عيل يفعل تنل ءاحدفو ةدعالو ةعاتم قعف انوكيو
 دحارداس ناو ليهس قرط سصروصتم ى ديعسلو لاق ىادحا اشم نا

 نم لعنلا عوتوونمتقلا نزعاذملا ناله مها زكشتستسا دقو مل داجئوعب هاراموا
 امهل ئهّتلا ةلعازملاب دارللا ناب بببحاو هسفنكب ابر ومهام اذ ئش الا
 0 ل الاطر دره تماشموا مللت اقم دحين !ىنعب
 0 اصنا جالا نعي دارلاملقل و ىلو تمم امهر هج ايم قبو اكذالأ 2
 5 ايهاظلا ون خحألا نئخالاب رمق دالاو دعتلب نا عولم انك دل اق اذامناذ
 اريد مياص ىارىصخل دوت رن أكف عنملا ديكاتل تلع لوصلا ازه نا ايصملا#
 صيشنثى لا ىدصتو حياصلا تسرك كدهن انم رجحوم اديعولاب ادب,
 خدم نوى وصلا للعمل عنملا دب دس هسنفيرا كن كلى تّعاكملاب رعاقباب هرحا
 ش نا ص بحاصقل نأ نجح موصل: هالو ىسفنلا , الكلا جعل ىملا فالطا
 :يعااضب اصلا ثولذل ديبوسشنىزلا مهاد ف د ىل نا مري اكيدوب
 لاق فال ١هاطخو ايلات يوهطتب هطسصمرر روب شمملاميكملالع ماللاو
 دنع ماوطلا مرتي دعمالنل مد اصلا مق تعاد ريت ىاروك المن !عومجلا ف
 نقود ىعلا موي مهدأ دنع بط اى الا ماسك طفل ْ 'و كلسملا جبن نسردلا
 عامه ةولخلارجار م نأ 2 مالسل ا دمعنياو حالصلا ىبا نيب الخ عقو

 0 او ةزحالا كن |ىلا مالسلا دبع نب !بهذذ طشقق ةزحالأ غلى ا قرشا ابزدلا
 اعوفرمرشا ئعزعض ءهضمدانتساي جتتلاواىورو نهى اتلاوم بماورب
 ا نا وقروعب مهروبف سم تومالاصلا جرب

 اساواعريرمربابج تي دحب ل ددسا ندا لادا جالسلابا بهذ
 1 توني خت هتف وم انولخ ناذ ةااكل

 داجناب تعيجأو ناويملا ت 0 ينط

 ةراوننساو

 ص وجوجل هيد 4



 نب ال اقوا نع كسبملا جر سل ضئارهام باىشلا نملابب ئولذابحاص ناوأ كسلا راعي هتتهيلت توكل ى ح ةرحالا 2هيزجي ىلا ةيدبا لبشر ىلا نس انم هيرذنل لل معتساادانم راببطلا عادرلا بن تدابادت داع تر جنن ةراحتساو أ
 ا اا ئ و !مإغلأتءابراعب تاس وسجل اكتم اكردملاةيقب اذلد كارد نم عونلا نهر, لاع هنأب لفصوب نئكرنبلا نبالاق مشملاب نصرا للا وهدلامهلادع ىذا ىالاطب ١
 لع مالسال ام” مالسللا ميإ عملو تد اهل اراكملا مالسالا ناكرادحا موصلانال | دايما انمسيط ا موصئ ازا ى اكان دداب حبب يجا حاير ال ديرو ىشنلاب ةرطاذلا نم هب ام حم كلا حيين ميكر نرهرشسلا مدو كسل عر نمرمل ا دنع يطا مناضل
 ميل عرد| وب صرننا نسما هنن دحا مامالا تسحق هدو ىتقأشنلا ممل مرضت (يديافللا ضرو نملضنا ئبعلا ضو ىبع ضرع موصلاو دانكن عد دابهجلا نأبو سبنح
 نم لططذا ىعزعز ىىص قل العال الع دؤفمل نا لبإ دل امجو كده عمىوضت كزلا ااضؤ اردنا قل نجس هن «قفنت راين دو لكيم الع هقفشتر ابي دلاد مكسو

 ثاوا احا( ةبوءتس كلر يي زد ىل بوك ب يسب | دبس ؛اين مايصلا د اطوملا

 ١ نت برق ك[موص لاح ونادر, تفصنا كنك لا تسيب و ام تست دك ىيلطت بارتسلاو ماىطلا نع ”درزتلا ةفضدنال ه وارنجاد !لىقبرن كدب ىرجحا | اناذ كس عرس كوك مده كلا ىح دان اكو ةيداكملا "دهب تاكأذاد برس اوما ندا, قس ا/اى للان اىا ىكال لم ىصلا هانعم مضمار سواسولا انغ تكلا ىكيلا مضي نااهال عاومارملا نع جراوجلا تل ميلا مضيي انا ودافأ
 اءلملا نماهيتقيّحح يلححتد اع كرماب ارتب حرت و سئل ىسب جربصلا ناذ ىلع

1 



 9 امس سلس صمم

0 

 ءتعطل ةئطانلا هسفنل ةجؤلا كانو جيران دنع ةجؤو سالف اوبجلا |
 ادوبا ءجخا ثدىحلا ادصهو ةدض اكمل اوهو مدل انك موصلاهثب رراذ تِشابرلا ظ
 :كءوصلا ناوزتلا ب بدع دع عباية هى دمرئلاو ىاشلا!تكو |
 نب ١ نايعس ادث دح كات ىزدومل اردد نب مربح عرب عدد دحلا5 دس إبو

 سهلا ل ياو ىلإ نعو تكلا كا دمهلا دنس 19 اوه عماج ان ىح كات تاسع
 منكرد اصر باطخلا نس | معلا لاق هندا واملا نس ةفيزح نع مجلس ن قرقَس

 هلع ردد ىف صولا تب ىخظغح سرد والو ىلا نعائي دح ظنك نم |
 ميلعررد ىلا ىعومس انا دقيد لاق ةصوصخل اين دفلا 2 حمسسو ١ م
 ءلجرنع م هذنحاي ناب مامون باجر يفد مهجسس كاب تاب جلاد لومي |. .اهاق

 رئوسك و وس ومب نابهراحو هيلو وةالصلا باب دارو رزرصمر نع ضو رصي ى

 | الا تدعم ووصل اورتئ سل اه اليضللا اهرنزت اياك

 ىع داي نس رحت نع يحس ارب دامحق برط سس ىرحا عام مضراعبالا نه لاقب
 | تداالا 2نل جدن ال_بفزجا اذ ادىل موصلا الا ةرافكو عد الكر نر ةريره يف
 [قؤن فنصملا,ل جود وزحا (ىس هرازك ىلع ؤشلا 2نو صوصخ ئشس ةرانكللع
 مشد نطل نككمد دصلا باب ةاكرلا لاقت تقيطخلا ىلط موك ل عرخا
 ترحم مسمدنعتسش ام ئالطالا >توو هدمعب ثبىحلا !كهدروا

 تامر ملا تاضمررو سدح لا تاولصلا اعزه رماضيا ةزيره ف! ١

 در

 نترجنال تؤلم
 نساعزورم ديعس ىلا ثي دح نمر كك 2 نابح سالو ابإملا تيييحلاأم

 ةرانكل مل اكمل وتن انهلعو لدق اهزكمدو دحنرعو نآضمر ماص
 !ملاساصلاخ عتوام ناعم اذه يذلا ءابصلاب دلملا بوك,نا لكك مايصلاالا ظ 1

 هدرحعل اسا ىسبث امهدعرس ا ضر ةفي هجمع للا ىهتن ا بب اوشداوابرلانم
 ثكسلااهجوهد نوكسلاب امهرنع هر ركصاو عرفلا 2ءاهلا سكوس ىغملا لا جلا سلم
 لسنا اغا اشيل ريورسيل مسإو عابلسالاو نوكسلاو سالتحالا اهني ىىكو
 مفي ذح لاق ,دارطض برطضت ياس بلا جوف كج وفول برمكلاة تفلا ىع
 لاسعمإلو تالا و د انا و ئيتمول )رهااي ساب أ هنم كبل عوسبلا ةالصلا دان
 نفل ا نمئتس حرج الىا بابل تفص بصنملاب اكلغم أباب كيد تمد نانلاق
 ياك ادمعل اول زي دحلاةرسكبوا بابلا ختامي علا كتابح#
 توفوا ذا يارتوعلا مولا قلعدالان) بزحا ءزعس دى افلا صول وا وجإ سكك
 ه:لس عيجالا تباوه عقول (دإ3 قسقشنلاق طق كتل ابرار هاطلاو هنشغلا
 ثد ذ ىعاوب ذح ف ورسم لاس ىا مل اسد بابل نم ملعب عن اىك دفبباذح يا

 "1 | [نطلا ساصرفا ةلمللا نا ىا ئلملل دلع ث ود نا ملعب اكهملعب معن لاف
 ' | مهلع موو سم عردغ اا له ءليللا نودا دنع نت [ىل سما نع سذ فإإلو
 : | نلآدينركسو فقيوصو يب كيلعاما جوع ناممعو نامعلاو ن 6. مالّسسلا

 | ىلاّولغيالاباررجسي ىرغاو نات علتقب ةلكفلا ن أكو بابلاوقم عداكو

 ؟ماالع ةنزرمل اسكن ن1 كلاإبو ةرائكت الصلا باب ء:تيينحلا | لو كمحْفلا موي
 رز ىالو نيعاصلل ناب ىلا ع ___د دنا قاقلاوةىننلا
 مكس ةيدكلا ةاثئملا دب شت ووزملا افي نإبر لاو ئيعاصلل ث إيلا نيبودتلاب
 لاق كسلا ورانم نوم اضل مل حرب نمتخعو ملجلا باوب نم باب ىلع ماع

 ادد



 | تامل اني د حلا :ىكك زيلبلا تييهملان ىلا اش نك نبدل أح أن د
 تي ازلاو المهمل الاهم زاحوبا داضالاب د د حلاة كيدملاى ملال الد نبا
 | ميلاوكر ىرعاسلا دوس نب اى برس نعق دملاىداتلا جزمعالارايز د نب تيس
 ضيقن تابرال لاقي اباب ليلا 2 نا لاق ماس يلعب إض وبلا ئعردع
 عرس نيتكسم زر اؤ هانعمو هظظفل فيب هيف ممسسالملا تدد واصوهو ناشرطعلا
 تنىلخ دب ايي ولا 0 م مهب الىعاصلا للام بشانموهو رلا
 مرا لد ملى منجا :لااذم |ميزملا ني !لاقو ىكطعل 'ساونم ايل نإبرلا باب م
 ٌقبوشسلا 2ع اوكي زاجلا هنام ءسحإإلاو معل !نمروك ملا بابلا 2 تاروسكبل

 لخردي ىلا :ابا يال بس نمو برس لخرانم معز نباد ىأنلادازودمبلا
 ثيعاصلا نبا لاب مجرنغدحا ممل خيبال ةنجلاىلا ملا موه نوعاصلادئم
 نمل خي مك بابلا ىللعا +ينم اولخد اذاذ معرغ دحا لم لنح دي ال نىموقيف
 الحيد الملون عفط عرزإكا لدي الف سس اولا ناكر ىضايلل لخيد بشع دحا
 مجرخا ثيرحلا اهو ديكاذلل هنم مجرب لون دوتادرركو لبق شسمملا ح2 توك
 ئئترحلاف ىلزلاب ىمازججلا م ذلمملا نبن جهلرا | انن دم لاق دتسسلاب و !ة مس
 | قثدحلات نىملازازفل اىحب بوسع ىبالضملا نوكسو ميملا تغب نعم دام الاب
 نب (نمرإ نبع نب ني ىع كرهزرلا ب اهلس نبا ىع تاناماصي دل ئالاب

 هيلع رد )| حردلا لوسر عا ؤسعرم او غن زبره! نع «رهزلا انوع [
 سحق فت | س مسمر ,يلع  تداصرمب ؟كوسرل اة كاسمع ياو لاق مس
 ترون ا جرف رد !/ىسفم راج سدو ئيوناثمتمرا ىيببنص أه :ىس ىاس نينا
 امم كلاس رع بعحصم لا نعوم امل ال مع اهسر دا و ئبمجرد راح نبت اكسب
 ربل باول ا نسى دوم داررحلا» ص اخر املا عازنا 2 ماعرممل لميس ع
 .تاونسلاو لميصفتملا لعف ارب دارملا ىسيدر هبارولا بجاه مهلا دبع
 انكوالف الملا رم ركل ضب امل نسدوملا الصلال ها نم ن اكن ملنعتلا

 باب ىموعد داررجلا ل هلا مت اكسو ةالصلا ب اب نموعد لشامدايإ ٠
 ١ نيتموملا )كف الاو مابصلا ىلكبل كل 'ىىل اىد ماسيصل فا نم ناكتسو دانرجلا|

 | هنم وعدي بابل معها ركل دحا ىنعو تإبما باب نموعد لكل لها
 لها م ن اكسو تابرل ار لاب همم نوعدي باب مايصل ا لهالد لعملا كيدب
 رذ ضصللماولا وعر ءىيس كى يو دصلا ناي سو عداهنميرّكملا د دصلا
 ادال نحو: ونفلا نم لات ترجح تثبددحلا رىص 2م اركت اذه سسبلو باب عمك
 دنيملا باوبا لك عرس )صاح كلدنوةىماينعلا ثريا نب خليت لابول د تاافنالا
 | كيد ص نج باب :ىاجلاب ودا نمل |وصالارداول ؛هءتصااخخا عدت سا انهو

 ت”موسعم باورالاراسبو بؤملا بابو ةمجلا بابوهورلسوءيبل عدلا
 ؛ نيمظ اهلا باب ضايعدتاعو عرقلا باب عا بداب ةاكزرلا بنان سبلالامعالعأ

 | هيكعيا حالا نمل خدب يذلا ئمالآ ب مابلا ىتصارلا باب ظبعلا
 مه ىب ناو ذاد ضل امل لاقي اب ايرتنجلا و ا اعىورم ةزيررثايل) نع يرجالا هشعو
 اولخوأو مكباب اذه علا ةالص نولصي اناكينئلا نبا داثم ىدايد ةمايهلا
 هانم لخدبالعرتلا مل لاق بايزيميا رىدربرعابع نبا رع وسو دولا 2و نم
 اهيرباصتكيب اب لاطم نبا دنع ركلات ابو دمرتلا دنعو نايمبصلا عرفمالا
 هنموىرازناوبس أ «يبابرردخ ةدابعلا ساعوبر ثلا ساكنا ل تس ماخلاو



 كا ذل عتجي نم نا مغد تاءوطتلا عاؤنا عبمج ل ملار] عم نم لفواقانو لَتَح

 بباب د 5 ل عيج نوعدبامغا
 هاهع هدد | ينم كن ىبالاقف ميلع اغا بوكي يذلا لعلا بابوهو دحاو |

 باوبالا كت سوعد سىلعام هدد !لوسرايى ماد إب ىدنميا كنايلاب
 لاقدزإنعاو ةمركتمل لدرتد باوبالا لكن موع حملا ىلع سيل يا ةرورنح م
 بارودالا نص عرنع ىود ةصاخ باودالا تكللت نحا نسدبزأ همس غربا انبا

 لهانمالا نكي مل نمرن !دبري لاطب سا كامو دحاولا داراو عسمجلا قلطا نوكتك
 :بولطملاتياغلا نال ميل عر صال اهباب سس ىعدو لاصخلا نفنم ةدحاو ءاصخ
 تك دابعلا نص اعزب ثكا ربت باب لكصنحل ل ةاكشمملا عرش 2 لاو نجلا اوتحد
 ىععو موب عنسيل دل دو باب لكعنم ىعيب نا غن: باعر ردع هد اصر قي دصلا
 كلل نيثحا ى عدي ]مه لاذ ليس ماركو نيرس لد ند باىبالا كين نم
 لدسلع | راكأهنم ىعدب مغلمالسلا يلع اق اهلك تماردكأ نهب صنخكو باوبالأ
 أ كتد د ىنضتعيالو اعململا نمل ونحدلا لا كسالءاهسانانملوخرلا وتر يكتلا
 ادداواحعمصتلاة ورقلة سك لام نبا 9 ود 2. ىع لدم ايكناسزلاةالغالا
 1 لها س قيرصل !نارريفذ بحاو ملسو ميل ع مهد امل صرزم ايجرلا مهم نوكأ
 رلسموركوإ لياصت ةءاضب ا فلوملا,بيجرخا تثبدحلاا نهو ابلكل اعالا نه

 انهداهجلاو موصلاو ةاكررلا نؤ ءيبو ىاسملاو ف اماه: يذم شلاو 5 اكل ١

 رن وو دب ناضمر لوقد نا ناضل نوحي لهما لوّقبل ه فلا اكول ةسملاو ّْ
 اهرفددالداصا/, نياجؤ اك ساو ملكك دن د ىار نمو ناضج روس لاقي .ى١

 ١ كشنعرلا يوان يلا لاق جصتلا ةد !بزب هزر صو حتفلا امم ىنغيمشكللو
 لافاك عصف ابلعإهحوم ثسل اميل ىبجص اذ قرثمحا ذا ضمه, سر صم ناضضمر
 اصم يع داضمر عمجيو عل اوه ميلا ناطملاو فاضملا عومجت ناب ئيمامدلا
 هيلو رعرقو ة دكسدو سدا ضمرل كني ىمسس و اضمراو مطمراو نيضامربو

 يمر ماب اهو مس ترمدتلا للا سس روهشملا انس ااولّمذ امل مهئالديمستلالاح |
 | تاكو يشم يانملانصمر ماب اررشملا نهد داصل اهنه تعتز ىلا
 | اذه رعاوس ارلواهجرعىا بزينلا ضمرب ررالى كنب ىمس بطلاوباىضاقلا
 ملا, شب ورررنس اهي رس نقل !ربإطخ ميأتك 2: ناتل اطل! اهراد نعت ىلا اهوهنا|
 ىسهك نودب ناضملاقب نا مكب نترشلاا لوقو ءالامهشسو نإرفلارهتسو

 توذمرعل وعمل ميلا به ذ ايكمث الذح ب اوصل !ثاب عومجما :كوونلا هد
 ' ىنلالاقو :لوقي فلوملا هيلار سا كر هتس نو دن هركو تدي لب منو ىهن
 لاقو ناضمر ماص نم ىلاتلا باببلا 2 فلوم ارد صو اهم ملسو ميلعس الص
 سهم لعب ملذ نأ ضمراوم دقن ال ةريرهيلإ ثيدح نم ,لصوام مالسلا بلع
 | ةومانا و عواش هوكو انه نع ىواضميلا هعسو ترشخكإلار ذئثعاو ناضمر
 ١ ساطتلا ىعالا3 اركسايلالا بابومال ن حلا باب ىمرزاب مك علاوه ناطمرر يكس
 'عانتملا لوي سل صخملا 2 ل اتش ام م ييشبل عياصملا 2لاق مهدخْسادار امدح

 اء  اىرزوساطتلاؤهاامسط ث فن اانىلا امي ايك ليش
 ' اهدجشطل مسدا نأ بايرن 1 غن ىسيلملا فنحلا صل صؤملا 22هدعدقو
 نئيامهرهشلا املا رظن فابلالا باب ومال نجلا باب ساده هدعو مد دخ بارا

 البفعغن 



 فزد هاا اخد لعجو | ناضمر رس رمس انا ملعب نم ننع ناضمر ضعب

 |ما/ي للا نصجل ى ذل ينم نم ناكثاو مالعالا ئمى نحلاز اجو ماعلاووهامم
 ا١لوقو نيابرنجلا اور عا ثيح هيلا ةاضملاد ناطملا برج ماعلا اذهل شماورحا
 ادهدسالم ااهبيفخت ىرئاشلا ىحا تن داوم فتن لصالادل أو فاقلا تفي اومدقن
 ايومباب هول اتردد ا اشن ثاا ده ثحم تاب ىاطايتحا نمدنو نوت موضي ريشا
 ف وموراضدالا مم جرن | بعامسا انث دسحل او دبعس نب ةهنبشف ان ىنمحتلات

 رجا نعل باتل ماعلا نب كإم هيأ نع عفان ليهس ان عب دوملاة يمن
 مهينُس نو زب ناصمر ءاحا ذا لال سر مر عمرتإ صردد ال سز نا منعزل ئذم
 مليش قش تراب سر يشمل ركوب ىدنمرتللا هاير نكت ل ئزاوجل فاول ادب ياحلو
 سهش نوب ءقالط ارا عريح هبحرل ىقسبالف ذم ةصخخ ىراخبلا ةيادر ثولتف
 اهي شنب تهتف منع هنو حرتلا هل ةيتهوفلا ةانكملا فيؤخخو ءازلا مب تحف
 لولا نالا ناجح ىا نيتموملا ىذا م نيام اريتملا جنلبو هتسرح مظعت فم يشسلا للحد ! ليلا ءمالعوهو ا ميلعد سن الالوع ل معو ا ميف تنام تتّقح د ننملا باوبا

 باوراتكذ مسم يامر ليل بد تقارلاو ءوعملاو باول ةئلوا تان دل ىدرب
 دمر |متخم انه ءجزحا ثيدحلاا : هر رزجلا امسا نم ئمخلا لاقي ناالا محلا
 ة امر ٌمِساَحْلا ىرهزلا بامر لتمدم مب مجولا اذه سايل ايرلسسم جا
 سيلبا ةئص كو موصلا 2 قلوملا هبجزحخاو ابد زتسالا نوني دم ثيدحلا
 تطعلاواوثئ ىحورد ىبالر ىددتحلآ5 موك اشملا [نكوموصلا 2 مسمر
 ا دارفالاب قث دحل ادب قل امدكب اج ىقحب ةمالشملا 22د األ نإ خا ذنزسش بو

 بايرشلا نوع دىل اح سر مغ صم نعل دب ليقع نع مامالا دعس نب ثبللا .
 ايم ادا اج امس اظن تو ضا

 ككام نشا ىنحا | نه عا نأكو مَع ىند ىأ نئيمسملا ىلوم عن ن ليه سونا
 كلام هابا نإلؤ امال !رىلا دبعنب تاع تعيلحل مالوش نياكي ديال ْ
 ىلصردا ل وتيرل ام لوّمد ملعرسا ىنعر ةريرهابا ميحسرب | ثث دج ماعلا نب
 ظ كوالا
 05/5 امرنا ةصتم نماو هلق ؛اهسلا باولا أري وجو داشلا دي دشسعب
 ظنعلب قالا هيب باب نم دونحد سيلب | نص باب ةن عذو اذكى ةندلا باوبا
 ء|مسلا نمد رمل لاطد نب! او امسلا باولاملمرذ دي اير يخو :نجحلا ب اىبا |

 | تقص ماطلع ّجغلا دولي نا لمع مرحب اولا تددلعو هلودايشرقب جندل
 | لامعا دعاصم ىسعولعلا ٌدلإساو تمجرلا لي دات نعد اتكوضىشيدروبلا دات
 | مرع ةرامع خ/مجي اولا قللعو لودقلا نسكت خام ويفىتلا ل دنس ةرأت دابعلا
 ىحاعملا نش تعاوبلا سم دكلاو ىتيحاونملا بحر نع ماوصل رسفنا هزشت |

 كو زيالا لق عمل اره لع هولك نا مكششم ام  تسحم3 ناك تاورسلا عمتب
 راصّوحبرلاىسننو مياورمااىنب مهيلعئىعنلا م اماو ماوصلاعنملال بس لع
 | تّتلغا انهداولا ن اكن إبلا د هر ابرمهدو تدك اهب اولا ناكر رشملا !نهةنن انجلا
 ةديانلا ىعاوتخيوابرعذوم مزمل عّمت ملم ماظل لا انبه ذا ذاك كتاطعايلاكتاو
 اىيتلا جد نير ادلا ىدحا لوخول سيكمم يعزل اذرارلا نه ةن مادام ناشاالا نال
 دن يىنطلا لاق «مهاظ ىعظنللا ومالا اوعدت ةرورضالذا عه اظل علح

 لنعمل ١ سرب ار نيعاصلا ل عنر اهتس اىلع ءكي الك وو قد 'اهسلا باو 4.4



 ![تلسلَسو ثبودلا ناضمر) قرجرتتل ةنجل نا سع ثي دح هد ببويوةمافعألا .
 1 | ملس) هش لاو عمسلا اوثررتسم دارلاو تنسيق ل سالسلاب تدشس با ئطابشملا ١

 07 [اقارتسا ص نارولا لى زن سر |و عدم | ند اكم ست الميلابل تود ناطمر مايادن عقد
 5 ايرصيا(م هنا دما هرمىعلا ىلع ز اجى هدا ظفشلا ةاتؤل ابم )لش اود مث عمسلا

 | ١ | هد يزلا مايصلاب ريد مهلا تسال عع هميلا نولصي امىلا يباسملا دانا نس |
 | ماهل رعسس كيلا د ارعالاب ىث حل اتوب تلاريكب ابى بحي ادن مح لاق مد ديسير !نهو [سنعىلا ةبسسلا لمت ىيذ كد سىثس عقو ناو ئيطابشملا حض
 | 'دارتمالاب كررجا ل اكرياسنم سرح بان ولا نع حل اخب ا ئبعلا مكب لشع ع
 أدصوتعرولا صر عم شخ نبا نارمع برمدا دبعارب ملاس ثقولا مرد ىون(هن) ماأس
 | داى اوموصت هوقلاراذا لوزن ماسو ءيلع مرد | لص ملا ل وسر تعمسرلاق
 لوصوملا نيدو بابلا ذه: قلعلا يب اريرلا 2 ىلا مهلا ءاشرب ناب 2رصخلا ىف ايد | هلع قايسلا نلالدإروررل حسب مل ناد لالبرلاىلا عجاريمخلا !مرمطأذ وتل اد
 |ذ! ىشسلا تمنغ نم لوغملا ايدمم جملا دب د شنو ّييجلا يذلا مطب مكيلع معناذ
 كارلا صول صو مم, هل اود د داف جفدل النمل ىلمدعوا لال, لايتم يفد متيطنع
 قريع وتلا م ردالا موب يهلك د ذعلا مام ملاهر لص اا اهرسك وجيد
 | دعس نب ثيللا ىعشمللابتداك امض سرس ا نبح د د اراوم يكب بيك ىا
 ل الملاك مسيو ميلعرمد ىف ضرما ل ىسر نا هان هرلا 2ىلعذلا هاهرام ديدن نب ىسنربو ف ع امسالا هاوزام ىلا اوه ل بقعداردالاب ىنتدحلا5
 سيو وليش نادال سواو راد اذ ؟«نّمدراذاوارموصم هومجج]راذا ثئاضمعم

 رمابص زبوكلاح تامر ماص نميدت__ دع _ دعس اب ارطم ن اهماو خا
 /ىصلا نالاباشحاواعاوطع تبدو ىجاللابلط اباسشحاو موجود اقي صن اناما

 ةشناعتلاتو همووو ده: طرط ةرينل او ىلا درس اىلا بزتملا لجال نوكيامم ١
 | ميلعيدل اف جونل نع عوسلا لياوا ةامات فلوملارلصوامم |رنعدن ؛ىندر
 محاد مرض سخض رالا سادس | ضاك( ١ قح ةرعكلا سكيجاوز عب اظؤلب سو
 ماد دماو عركملارركذملا سكيجحلا هاد اكمل رحالا نعجن بيتاين لع و شعسيب
 | لاذ ددسسلاب و عرككلا اند درر اتاحلالبعة ننحاوملا تعقو جهت اينىلعاوكعب اذاف
 نأ رما شيف ادت دم للا: ىرصبلا باصقلا ىدزالا عمارلا نب ماما نت دح
 | فوعن نجلا دبع لسا نعم ينك نب يكقت دحما ىاوكسدلا
 7 [ءايلداق ملا ءيلع دنا بصوبلا نم مصردلا عر ةروره نإ نع
 7 | ترمدتعد امر طلع رجال ابلط اب اس لج او اهب رص انءاها ممايق سركلاحرمتلا
 5 دابق كييىح نم عالطقإ امر كل تان: لابجر هنديسبم هلمحا بنعق ردد
 نافنيرتسسح ؛اغتب ا سماد نم |ىبلا ىلاهللاهنمدتلا تليل اعوزرم تماصلا ب١
 . |تاصمر ءاص عمو ثيرحلا لحات امومدب د س مدقت امد منيب ىلاعتو كرابّيرس»
 0 ا ال لاكش اوج دب افاد اهماهل م ايضديركلا>
 | ممايصل تدك تسر نع هس قد مب ةبسط هبا هذيلا عمو ع رموصب نإ
 دا اس كلرط وسر عا امالاذ رب م »تسد هلع هضاب طدسمالو
 مزدىسبلو ماسم مهتم ةعامح هاور لق و حاتامو نإ بيلا عم عارب دبحت نع
 هد ١ص ل عسل ند ميد قديرط نم 4م كلا عسسل ون ىاسنلا هامور مدا زحات امو
 د اضم نسج حسا هش 3 نم هلوقو تاعامحةبسلاق عمات دشد ضاتامو



 ال + عج ا, انهرإطصلا»مويمجلا دنع صوصخن الا بزدذلا عيمج ||
 احلا نال اذ ناصر 2تىلكب ماسو ميلعردد ىف م جوبلان اكام دوج عببونتلاب

 د ىجل اضن ا(: تلحجا كشكل مجول [ئوهدىجا 2عشرلا زؤرفنملا لد اسسملا ىلاما
 بهي نوثيامدوجا دبر لوقدالكل زال كتل حسو ميذ ع رمد فسم ىببلاىلا
 سبهالأ نوكيأس بطخا مهول بار نم ئاضصمر 2'ه لو عتحاى تماما نوكيا

 لدبسم نولُم ن أكةيمصلا نمالدب اماد دعبجلامبل 2قد ىسلا ب شكر اىاق

 دوجا عز وعن ناكل ْيض هتلمج ناو امسح هيلع تزن املوتن ايل اتشمالا ٠
 ناقد ردح جلاد ابرعس ازداجلع عشرلا ئيدت اريح ناكل منك مل ناوراحلاو ادتبالاولع |

 اصور تاجح تببشس ناو امي اذ سبمالا .: وليام طخا باب تمن امى ع مام لاحلا
 ليكسانناو» اومانت دحلات ددسلابو ىهتن ١ امياذراىلا د: فزض مهل اوقكم لاوه
 ىلا دبع مهارإا نبا ىعلا بوكسب دعس نب امهر اش د حلا قى دوبتلا
 نيج نابء كسلا انريخا كاد دادهدلب زن نندملا عهزلإ فلا فوعئبا
 |زصملوالا وعلا مب يرشح نين دل ا نبع هرب مهلا كممع ىلع يرهزرلا م سم نب ١
 |مرتعردد نصر سابع نبا نا ييارمرلا دوعسس نبا ديكو نلا وكس عم ثلاكل او
 دوحا ناتد_لابمصاخغس اس انلادوحا سو ميلعرر نإ وبلا تاكلاق

 فا دار نصمامتو ثق دصلا باوندش ناطر يثس ال نادذصمر ة ١
 كلل ]ضف وهو مالسل اء يلع نسحب هالي نبح ناضمر 2. نولي دبوكا دوج
 لب لك: كاسعاعإالو ليل لك هأقلي مالسسلا دلع لزج تار حمد و
 ىلص هرج هيون يذلا نامزلا حا ال ىىحولا ةرشن نموا يلع زن ذم تاضصن ع
 سبخحلابدوحا ن ٌمالسبلا ميل لد مبج سو ميلغر هد [ىلص ميقل | اف ريظحموا ظ ريضعب نإ اهلا لسبو ميلعردد وصوب ىلع ضعي حسني ىح مسوءيلع سلا
 رعسلا و لد بج داتل دم حيد ملا ةدايز وكي نا لتحت لسجل سلا نمد

 ددو ٌىالخالا مر اكمىلع ثيىهو نإتلا هايتس ادب ثوكي نا لمجد
 .لزيسإ سو هانصرل كرد ثييبعإةلخ سمو ميل عرس اىل رمل ناقل ن
 تذاضا ىلك طل اذلا ساق الخا ثوزنو زبون طل ادم انا تلَّسالو مدررككا بانك(ا |نهرل مدسرا نم عرشك لارج طل اع هدبرع ترفل ربرشملا اذه "ندا هدوج نعاضتب ناك نهلذ منعيزجام عنتمو يلع ثحامملا داس

 مهالسملا ميلعل ا ربجول ا اهدفاضا نس نكاسيطا نب الاف اكن اشلاىلاتتدراثا
 يلا ةذانصالا نم ادا ىسلالل ةفانصالا ىلا هام ايزي دمام لاسم ٍ

 ف للريح ادم !ئىملا بهْنط يلع سا مودلاواج ءالوأ

 0 2 تيب 1 لوصغللاالا لضم الاى اج
 متم زئامزنصراعم تارولا لوزن ءانكب ابر مصاصتخال ناطمررررشس مافعت
 اذا نامزلا لصق ناد ضراوعل اد لغاودشملا صر اهنا الل كك كم لبنلا نآل رحهفلامروضحلا ةوالشلا صدوصتملا ناو هر أد نملتمم ا خلل نار رش
 باريس اورد ة داب كيجؤلكو الثلا ّهمزالم ناد ةدابعلا ةدإب نيلصح
 ا_م>ولا باتح ه:يدسيف تيرحل اذصو ملارزاوا 2 ةدايعلاريثكت
 ليئاتجنكا كر مس يام مزل اَلِوبَو عدي مل نم ع ع عب اب
 كن دايز ءدرتلا هن نكرم وصلا كبراعرمت'ىبئام هاضتقع ىإ هب ]ملاك قملا نع
 لإ ابن مدا دتدحل اق دنسلابو ٍناخصلا خل رج نظف احا ريش وموصلا



 ا دم بيد ىلا نبا :ذ نحل تشل حج سب ليف ناسازملا خالثسل |سأيأ

 7١ | ةيرعيلا نعوتبللا ناسيكة بيب | ندع ؟سقملا نيعس ان ىحل ات نجلا دبعبسا
 "١ | ميلعربلا !إصىللالاق ةرااسغ ادد د يلالو رس !لىسر لاف' لاق معرس اىضر

 8 بدالا نلوم ادان بس علاو رز أ لوف كلرتيمل نم عدي مل نم ملسسو
 موصلا ل برجلاو بهو نبا بامر هو لسجلاو بي د يل ىعرش ب نب ديحا مع

 ساني هاو ليرجلاوروزرلا لزو عديبرمل نم كارابمملا عيبا قبرط نم ٌثجام بالو
 "اوراق افبالدعد ناد 00 00 1

 . فو ةارعلاءلاقرموصلا صيّقنت ةامركارششس ال_ريطلا داو أ مهيلعواملع

 ! 00 براتتم ا هوعب طسوالا
 دفنا ةيديحلاوزيبيعلاو يذكلا ناواع رويرجلاو بنككاىاددملا عدي ملنم تافث

 هاج عتيل يدمردل اق هدسفن:جيغلا نا ايحالا 2 امم ىررثلا نعو موصلا

 ةبيشالا نبا هامور ب نككآو ةبيخلا هموصرل مس |,ظفح نم تاتاصخ
 نياغصارها مههضود لد وموصلا صنت لامدالا هزه دل دالا باوصلاو

 بيحزنواب يلجسملا نيدلا قت يشل رنع_سح ب: اجا عربا بككأ باندجاب اك
 بعضملاو تقلا نالمكذل ةينوق يل الورموصلا لوا ع' ىمم يزنلإو بانلا

 اقاطم ميروم ام مموصلاو تأطم منعىهللا اىم ءيلملاوروزلالوقو

 مطورخسر زها هرل ل نركب مل اهيرشازر مادو تالصحا ذا رومالا نه تناكسيلذ
 دحا نيرماواعاتعه ئكيرملا نبدهو: تكد ايف ىهفنئعمرب
 ار امد اف تسملا تانلاو رع اع مولا قار شق ةداب نم
 رب وصلا نجا و عقب ناىنضقتم العلا ةزودودني لاك ةتصامتمتمالسا او

 هلا مصقن اهنع مايراذ اف اهبلع جمالسلا اي كي موصلا نا ىو ضمدنمف
0 : : 0 
 نسل ةراكسالا ترطب فرخاى ا عاهيريخيو ايساب مرن نص فيلاكتل انا كش

 نمل لعلو عامجإلاب رتينملارل طرشي رثال تايسرملا 2 اك محلا مدعلا موصلا ىم
 كاسمإلبرهاوربلا فخ مشبب تاكل تافلاذثا عيصموع لاسمالا لصالا و
 دشيراو تانلاالا نع ك اسسالا عنك دز لكاعلامشنو تالدغملا ع

 فت”الذرلا

 ابجاو تارطنملا بانتاجا نوكو هدارمردلا ع ئيبملا تب دامحا جدرطتام
 سلف ىراملا ومن مل فن تالايكللا س تاذلاثملا شاهادعام تانكحإو
 كدا وأظنلا]! مدع عن 0 بس درفا د كارد عدي نا 2:عحاحردب

 | ميس اعد كراصيبلالاق ئكسرلا حادجالساذالاو ببش ا داراو بيسلاؤنف
 ةانيضؤ ؟ دارا رملا سيل هانعم هرنعو لاطب نبال ضو ةاك شما عرش ةئيلا
 . |داسورماعطلا ارد ادب مه ىل زر اللاكشلا مش ةدارالا عضوم ريح املا حضور
 | قتب مادكذ الولد عرفو 5 دارالا تتاعت عّقاو لكفنا ةررورنص كربلا عقيل

 : رو مريول «انعم ماوردذلا قررا ذل .ءارص لرد ىمالا حاملا سسيئو
 امجبذي يا بنانا صّمشسلف مدا عاب م مالسلا لعمار تكور رولا
 ثلا ندا براشسب مشمال امعمل اوريجل عري رد عرمأ, ملو
 مخا ثيرحلا | نهر ماجا مايل ماليعلامروزلا لوت نس مياصلا ردح

 ١كررموصلا 24نمرتلا هجرحاو دوا دوباو بدلا ءئاضبا كاخلا
 كده ثيوتقلا- ع عع سب ابا :مه ةحاص نباو ىاسنلا
 _نوىس ومن ارا ئش نحت كات ننسلاب و "ونوع كس اذا ميباص ف|صخشللا



 ل يا
 امالفاعدصن وسوي وب ماشسه نرخ ا لاق فصلا فزارلا الاى ملا ديزي نبأ

 ' حابمجلا نياوع الكت ع دافالاب ٍيِظررَحا لاق كلملادبع تل عاب اق
 0 ؟ريرهابا عمسراب١ تابزتلا 2 0

 | هل مدادزب العلك ل وزع مسا لاذ ماو ميلعرمكا الص 0

 اطع مروجو ساشلا ساياؤب ب 1 عشت ويرف 0
 1 ادعوا ايزل اكمام فمجد رجدسممملا فعاصي مدا نبا لمعلك دب ا

 نم زفصروا قع, لع شيما هباؤي نالىل صلاخ ءراذ ماسلا الآ ىعض
 موسسناب ىلا ئنان برئيدألو ليال اصلا نالت بودل شلل حبل ال هلا

 راو فاضمزبافر موصل االملاق انعم مدا نبا ليل كناوا دمصلا 9 ١
 ميل امتفاضاب مذا نوم هجصخخللاو ثدراينلا )يبس ل عرل مقل اخ

 فير ثسل اذ انضا كك تل انحلال ع ع ا ملا
 وهام يشع الف دوف لوب ىلاهتمن أكوا أرب هصخي نارها ءأس نم تصاخ

 ناو بصل ال عاهداوم الثا دايعلا مج رش ثالو ىلوه امعشا
 51 مضيعال ايصنا تائه اماه ى رفح لماع
 ىرجا ناو لاك هسشنب ىلاقي رس ؛هازجل تلد رتكبال المولا ىلا كد مبدا ملكي مل

 لاع |. ريا س مدحت ارونعلا باؤد نائلخ تلال ملكي ةرمعلا

 ظ ف اكنبداد كف دوش ىلاعترنا سيخاو ميلا انجل طعدنسا 0
 كون كانهو يظروخو ؛ىثسلا ككذ' لظ عىلعلد هنن راسم لوباذا
 سلا الا محيور ضف ىلوشبال ملاك ده ىشرألا يا ةأ نمدا نم نا
 مهوص موب تاكاذ ار اثلا نعر ىم اعملا نمي اق مد زا مابصلا ادولاه
 مالجلا وشمل ال دول شم اذ مضاو ءافلا ثبلشنب تف درالد مكرحإ
 اتيس داضلا ىلا بنا ليئوبكد ًسىنعملاءانجلاو :لممملا داصلاب بخت

 تدرطسر نب نبع دارو نحامياس ناو اخالد او جصب لوا
 0 بح ايه قاد هلانإ ةرا واهب هارراموأ ل هس

 ةميالا 0 00 ا و
 مال د ناسا انئهام 1 0 7

 5و ناسا بلوق او ئسخ اهزهك عر ا :يرومداحلاتو
 5 :لوّد يراوملا نياددرتلا اذهلو متن 0

 لاقدر تس إذا مياصولا لويد ل هلاك م اهفتسالاب بابلا ازيل ىحجد
 0 ا لم مربح نانو هن اس لكيلف ناشد نم 'نايدرل
 ٍ يم ل ةبايرلا لاق مياصرما
 .نعرذ يلالو باوصلا ىلعد الا طب نول كيب نك ىف ىذلا
 تف لدا ةزلاقب مجول ولا حنت من انا امو فيازأ زيك تلا
 سن ون سد ىف هو داعطلا عرم من دحم الذ داصلارحد ةبجاسيفت
 ا ق.ارلسم هن اكئوبفلا موب ردلا ننع ببطا افلا نجد جمريُجل امد اصلارا
 نسدررل ندع تيطا وسع ئيح اوط !اثولخ اذ 500 ىلا
 8 هرؤجالعو ميلعموصلا مدتر ناىلا ةرافشسا ديكو فلسلا حب
 2 1ن اك اخيار ديدسعلا تااماّمحلا العا ديسركلا وضحا هدودتعلا

005 
1 



 نئايراود رددا نيب لا سلالاعا نمريوصملا نالك سما عر نمردلا دنع سبإلا
 ا شرها 0 ,مروصتعار سالو هريع ردع لع ملطبالو هدبع

 سيلا وأي, ىلا 2 ةدايعلا بيس همقررعتي مجاصلا ناكاملو ءقرافتالو ميلإ
 تيا نكئالملا هنعممف ةيعار ىلاةدرددا لع ايي ىلا هنمهدركلا طيعارلا هركت

 ظ اريسلاء ون اك نل ى د ادمرم عاب اورّتعاط نع تاشن ارز ىككه دنع ةبدط

 انتبمو ءدهميخ ناتج مبأصلل برم ثيرح هدر اهددجلال ه١

 ' عاطتسا نم هىدنع برغل اذا ايآتلا حم | هدر لوالإبلئاكلاو
 يا مه هن اذ حمزتباف جاتنلا نوم علردمل عابجلا كتم

 مب سل نسل جرن ْ



 ا كارلا حبق ةهوروصلا كبوقتسار ىه اتى كاستل
 | ميلح رام ذاذ مالا ردم و: نوكي انا تكد ثآب 0 ا

 ظ هادو ىعوزوم ابا فرس مملكتي مناف تضل »: اقلك د نلسهداتعاو |
 ا . 0 ىشن منال ب ايدالا نعالمذ :ئفرلا نبا لاق ا

 از رس حض ان عاددإرا سونار جل لوم
017777: 
|! 
|| 

 كونداصلا سك نزصو هيوم اءائعلا قو ىازرلا معبر هز نم تلصل او عطف مررعهم
 ساب ند مهران ععوسلا تاكا ه5 صوامهرسكلا ىعب املا كوكل ىسبعلا ةدع
 هقتبور تست ملول الهلا ةبورب موس املا ثدى يذلا كشلا موب مامن خرم
 محسال انور مفبرثسلا ةريثكت ارآ دو سو ميلع دج تا
 نال كشبلا موي مي درك ىجلعمب ل دًّمساو هدابع ئابرسا ١ مادح) مسقد هاىلا ةراشسا
 ىلع ةىملا مرض ىنعملاو عوؤرم لا لببش سومرف مدار لص نكد لعب الى اعملا
 فوسالا ناولع ناب كسموصة هام دعدىك بسلا رغعضو ناضمر م وسب
 ددسلابو حيرخلا تاركا نورثكالا ميلعى نلا صوصنملا فورعملا نالاق

 ع تر 6 سا
 دلال ىسرن ا متعمدا ىضرمع عوناردلا دبعنع عفان نعكلامانث دح
 | كيرلاذا يا لاا برلااوؤيزس ارم وقنا )اقف تان كد ماسوميلعرددا

 ظ هم ميل لس 0
 كزلاد علاوهو مهطعد جبور يوملال د منير ملا دزه لك جاتك تبحر انلا عيبج

 يي بي 04

  توربحا نمىلعاضي | بيو ىوعنل ا مهنم ةفياط تلاقو يضاقلا دش ع دررستم
 لالهلا تبار عنا دهسا د ارشلا 2و ىطاقلا دنعرادب مل ناوةيورلاب هب

 زويوطملا ميِلع ىذا تال بسبب ملىنحد دّمتعب دق هالءاصمر ماد وعينا
 فاسغلا دليل موصلا باج اىرن ايونح توكيرا باسح نص هنخا تولب ناب هدد

 لاق قدسلا باعد ا ددع سابع ندا تيدخب دحاولالىتمل اول وتساو كيد سنع
 الانا نيش ل امض لالمرلا ثيداد كال اقف ماسر يل عدد! جونا لا ىارعا ءاج
 اك اوموصي ع اسادلا 2 د١ لالدان لات مش لاقررلا لوسرن صم نا ٌدبرطتا
 ٠9 | تراق لالبلاسادلا ىلرن لامع نبا نع نابح ن اودوا دولا بكر

 ْ !اذهو همايصب سانل | ماو ماصن مملاراخا ميلعرجلا حفص مهلا وسر
 | لال دع عم الثا ميل شل حا نككامر كضاو مناك اندنعوك أملا لو ثررشلا
 ظ يبل انا حم نا يريصلا_لاد نكن ا دهاكسالا ناضمر لالرغ ىلع موال هالا 2

 | هد حور عاربا ةداررطبوا هدحو يلارعالا ةدابرتسلبد ملسو ميل عرس ىلا:
 | بهذم نا ىدعر اوهنم لك مرتو ندم ا نلف البق الئالاودحاولا لبق
 | اكسل ؤ دثع تبي ملال سارولاب ئبلش الا لل عيجراماو حاولا لوبت ماشا
 | مّيلورب نر سولو ص تنحلا 2ل اق ا خم ىلع عناب ىحاولل كل لن اذ اسس
 | كلر شتر جرجملانيؤملا مظب عيل عم تاكررو الل ملفا نا تدر دحاو لدع
 | لصور مهت لافر د اذ ماطخ وا كموض عزمبع لالبملا نيبو كتب احنا عبملا
 | كورزم) صاح: دوصكم اذا لالبا اهزن قحاوموصتا/ملوُيِل ىيكاتوهو لادلامضو
 اوروفاذ ملوقد  ةراسفتا بسك ييسلس فلاذملا دلع نلوملا ةدابزلا هذه كرو ا
 لوا كاهرظن !ياامون نين الك ةدعلا ماخملا كدت هانعم اولا وبما نمل
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 أو

 ريل الا ملا



 لاكررسفم ريال نلوم ا ورا !ذلو قحالل "كثيبوملا واج اوي نيتالث اوجسحاورهشملا| .
 ه ىكدن بورحا لة و3ليانحلا بهنموهد باعسلا تح هور دقو ملإو قبب ص نورخ١١
 .| نوكالورموصلامب بحيالذ ىكي !لوقن ممغالو :رهذ اكملا لاق لزنادكلا بسسكأ

 بابك )20ارل ننكو َنْإبِسلا تل دا ادتهالا ثورته مهرج ابو كر ابدارطأو
 زن اةركظ مل انا عومس جل ا دن رصد كدر ل سيل شدو درا هدنها هاظنو ةالصلاك
 هبوصو باعمال نعل تكتف هارحا زاحاذادنا مباركا دن كصو ماج نع مماكال
 /هرلل ةرزلا طرشس ناولع مالكلا هنرتضورل ا نب ةصولا و ىكسلل اوس ىنكررلا
 فرب مئهو ويم انعم دنريسر ب هن قريهلا لادم ديد اسوهو بساحل د لاك
 اني رحلات مو عومجلا كاعم امهب جص دقو الغلا معلا عولطر هشملا لوا ثا
 اريد نيردلا نبع ىعمامالا كلامانث دح. لاق بند نب ناسم ارد ا دبع
 مسكرررشدلا لاق مانسو هذ فص ىونملا ثنا اماعرمد ىتكب عنب اردنا دبع عرع

 وكم وص 3م لرلع معان ا4لالهلا يا ه يزن ىحاوموصم الف ئلبل تمرشعو أ
 ثيوحلا:هلوتل نيبمورسفم ( دهم اموب نائالث نابعس دع ةدعلا|ىلكأف
 نب .إل نب ديل ىلا نمزم ةنوتمللا كولا نيل مهما دو نيسلا مكب مس نبا ماللاو ةرجوملاو ميج تش حراما وب روس اد يد هلا5 ىسل امطلا كلملا دبع بن ماده ديلولاوب ادن ىدحلا3 بد ثيدحلاب كيج ام ىلداو مل اور قاف قباسلا
 سائر لاعربد اولا لاق لوح |مرنعمل ىوب مر عسا تعبسملاك
 ةعورزو نيكرهروداص ا شاذ نيئعرتكمب دسراكا!:[هدازإه هررسملا
 موءءرعو ةحست أملا ةعسن:ىدرف :شلاشلا ةرملا ث معباصا ثييقبر تشو ابل ىبص | صنى ا لم ءرحا ةففنحلاترنلا وترجم اوان تف مام |ىتنخو

 راع معناذ عطش ةسم,بمتب ىلا مر ططاو لالسرلا يور دجن د ايرلا دن دعج
 فنبب | ل نالاولبصإلا لم | نو ةروسكملا دحوملادب ىشنتو جججملا نيرؤلا محد

 لاق
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 2و رشم موهماع ل خ دي الث لحج اال نص ةرمرلا دع مياس نم ا و ,ىلعربد سم ىلا نأ! ردع سد ادد نيشوملا ما ةماس مانع ىبم ى.:لا ثيراذل ب نتحر لا بعنفا مرح تبت ظلما 000 | كاس ه.دذ تحوتمم نرخم داهجدىزديص نيردلا دبع نىك نعربزجلا | نيعنيلاملا ديع جيجل ١نعليجلا دلك نب كك ىلا ص ىباانثسحلأ5
 نونخ لوح نإ عادتمال دع ناك م السلا و ةلاصلا هيلع مفلح | ار ةريصتسل | ممله | وشد هج دززا يعل ذح دبالانا جما ةتئيباع كين دخن
 لمتسوؤ لل ١ لطم ئئالا زءالبالا ناذ اضعب اررط هبرسفن تايازرلاو ظ مطول و نا ملا درب ماو زخدد الضلحالا 'ه هلوئعد دارا نا نيستك
 | ملا سن نم هدو هك نبع مع صه رويس ا زعيرا يع ديت ةدموا اق ٠ محرز وطو نم عانتمال اج عملحلا ىهو رص وصخم اع وارق نزع

٠. 

 ١ ناضتنلا ٍلعالدل أيد ل عال رشس مشد ميكب مذ نيشررعرىلإو عبساتلا موملا2 اخرا هاتتتفم نال طضشتساو ىقعلخد تايلر يسعو عيش كتناول | الذ لص دنع ةئيداع ثيدح ةنداصود تم شسجو ةعستىطماماذ نمب | ىرعيب وهز ل وحرلا نم عانتمالاوهد ىنعماىئار نال ل دبع ل دب
 لاقداررشن نو علخ د نات اح كلل ارعلا لىسيرراي تلق باد يباع يب دح نمعرلسلو ل قتف دارا نم لثسلا و هزل بهذ كه ادروا راهيلا لوا بهداو يملا نئئلاب ا _عاموب نورث عو حش م تا ما و جمل مكاين مايالا بوكتو ىللايللاب مرو بلا ناذاهماياب يبل نررتسعو د دارلا ناب بتحبيجتو

 :.| نيزعلادبعانب دما بد ٌفالطلا 2: ديحام ساو اسنلا ةرشدع#لا .٠ 5 ؟ اسلاو موصلة :رماسمو <حامتلا ةاضيا ءيجرحا تيدحلا انهو ددعلاب ماتررتسالا سيب ىل اهطلطملريتس نوبلع لوحرلا لب! عقلحول اما / ابن ىقالثب ثمكك نون الثلا ليل ميد لالدرل ارا م يررشملا كدت من

 اورد اييونتلاب كك ع بعد اي اذه دااورو كملاو ثاعالا ءاضيلا هج_حا ثددحلاا هو ف سعو نعش رابع صاوىلّسللاو ىوملاو نئهبمشكللواموب لي شعواء نود رشلا

 ءةيمسس لعل 2 | ةدحوملاب وار كذو؛ارلا عطو رجل ا فيات نوكسو ملا عب رت

 ىو | بلارزبه نب ييوسن نياو ريوهار نباوه قاعسا لاك يراججلا مسا دبعل اك | ناصقنال وذو ناضمد د 5,
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 لا سرسع نبريطسمولا نع عمم ا ري عاحار ملم عمسب ماوأسلا نكد ريال تابتالا تاقشلادح ا افاهلا ست ابا اتا ةينعلواو هوانا و اتم بهارذلا مه ابابا يزل ارو نويلكتلاىلا ةحاح الذ نيبدرلاب طب ىص نا مل طايشحالا لصّقلرم قل  عوهس ند قاراسنع ف. كقالو 0 /هزحد مرمشأت وى مرو لوا ىااميج م وجت لاك ا نع سيبا اية ل ايسوعب زد ً مدد ملوأ م نااظفاىلا لاكؤ اضم نلمملا ا باستاد ضيوك ريل نلبقثلانيكوسلا شوش | ١١ مر وتنو غريغب أد ازه ىاستلاودرادوا | 9 انكورموصلا لا ا نايا نترزدالث 'ملوقب ررعم عم اوهو تاره كن الث ىرخا ةسادربراطسا دادس مشل وعد مذعربعم اوشا نضر ةللاعلاةرماولا ماهباما ضو ني ررماىيتج5 رسعلا ميدي عباصابالواراتسا ىعب الل ماي ىنحب (ذلع رع نكجريشلاو ةئلأشل اهل مامر دشعما ٠ كهوازكهررتسلا اظل مع ور نعو ىدشملا ربا نعم سم يجرح ١ ربات زرعتس نعر سنع هاددد | المت زل زعيشس مدا هركفازله عننا لاق نين 7 نيد الن ةمبهو نارتو معتم ْ ةرتسمه م 0 عب يوارلالات ا نكهد نك و ازكم شمل ىممخالاو ىنزخال |تاهقي راس اظفلم عارم لبيب تراب عل ااه مالسملاو ةلصلاميلع مد مهدد دعو با حلا هتفرعم 2 ىوتسم تحجب رهام وم او ىنماو مالعأب أنت دابع تطير اا7 براركالو باسح  ةعمؤا ميش ب اصلا تيداومزدوهد ند فلن عل امر دستور ممرثلا باسح رعد المءربسبلا سسخا/ رد أل ممتد ب اهلاو باتيك ها ىسببل مهن البعرعلا دم احلا ينل دارلاوا لازكو وك عرامبا بكن الث اهمال اهيلعاذت كلو ىلا تلاىلا لع ثقناب ىارهالا ىلا بضلا انلعلب زررص !شجزف عاج رم اتسرتملا مسفنوا بدلا ىا انا لاقرللا يطعم لد ىبلا نام دعردا قم رممحادبا جيتس يا ةنوكلا موتو اكس اقام تال ير ديدسم اب نيعلا مافن يارب ديعس ادن حلاو ىباتل وصلا ودك( ى سو ارد دوس الا امثن دحلات! لاني ءئيعشس انت حل اذ سد انإا نإ نلا مد !انثدخ لاو قضم انو امج ئوملاب بسس بكد ال سبوريلع لعلام ىلا لود د اي لس 0 لمردعالا طلع حرم اذدمل ١ موقد ىواامربلا بل لاق :راك امرك هاقميد طلعالابع ردصق ذو رجا صعيب الذ سد اىلاو مالا نودتمم رد دايزءواذ والا تيدر صن يش ةروكلا ةاعد واذا ستمملاو ةدالزلا ناب ى ثوم داب شيمعلا د جا عجبا هذال تبع | د لشن سد اجرا !بررذت امددا يي ناىلا؛ 21 قلطاو ملي ال باو هلشد دال 9 37
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 ثاعم مرّهملا ها داطايتتحا نإ اضمرلا يرتب ىا نيس ودوا مون موصب نآضمو |

 لمدحر كذل نيعلا مرد ماميصنعوفد [ركمزمرسبلام تاطمردن دازب نا نم اف زح ا مهدحا
 لطلاء زذاد هن اوهار مهباراب ملص اودازن مهمايصة2ن ب تكلل هاربف عقواسم ٠
 سو ميلعررلا ف صونبلا لبو هوموصيسل ريركسلا نوم دخت !شاكاسسات نا _ككيباع نع
 نعوم ازيرلو لى سيرو ريد ا ىدب نيد اومرود الاوس نب نل ا اهيااد ىلا كد معا لزناف
 مهلا ل وسير ئدهنو ديعلا مب مايص نيب ل صشلا ايلا ىعملاو كككسلا ميموص ٠
 الس | مراحب لصغي ىح ؟ الدصي هالصور فم السح)صرود نا ماسو ميلع رد اىبص ْ

 مند وهو ملعذ مابسبو ءيلع ريد |ىلصرالا ندسنملا 2و رتل اري سا ص وصخ مالكوا ٠
 كيتلل لا ثم اّلا ىتعملاوىلاهدرمد اءاكس نا تايسس ارك ةداعرل نر وج دال من

 هلا لعحاذاف نجرطلا مايص ئعفعنصن مايصلا :لصاوم ثأد ناضمر مابصولع
 | تال ظنررهو تاضمر مايصولعىوقتلاىلا برق ا نأك هتيم جادا موسب لق
 عيارل !ئدملاراجادعاصم مايا ةثالث مابصب همرفلول منا ثددحلا عم
 ىكد 2 نعطلا ل واح وذ نيم رد وام ويب مم دّمن نمد ةاورلاب نلع مكحلا ن١
 د انعان كأطّتقو ارش وا ذروب داتعم لا ,موص م د ناكل جر نولي نا الأ
 ىرىمخجلا نعر د بالو رث داصم نيدث ال اكدوا موي موصوامددل ا موص
 | رزلا لع يجورل ثوذام امم ويلا ثكك دمصيلذ امو موصب ىلّمسماو
 مومهمشو ىنانلاب ىطقلا)طمببالو تبعطتلا دل د0 (ىذ سس وب هدعبامو
 | كدت ادعت ديه ل ته د ىيمرب ن ءضكأب مرصتلا تاكأذا ماوبلل ثيدخلا
 '  |مصوصلاب جرم منمدارملا ناب يدها نع اوداجاوررهف الاسر يتكع طق مد
 | دصقب نمم بلائلازرال ايسيمداميب موصول عرصتق امان عنمدجو تدخ
 نئصتنا[ذ8 ثمد ىدحل نابعتس سصرسعس داسلال وا نس عشملاد ما اول اق ىكد'

 | دا موصلامرج ررااوممياظ و وسعود وادونا هاوراوموصت الذ رابعتم

 اضل موصلا ::ينولاطم[صال ل ظنهحا دارم سببلو ملف ام ملص و ناو تصل ١
 ردوصلاممرح نابع سنصتن ١اذ١ عومجلا >> ىوونل 'لأ 5 سس و ماو فص
 جرحا ثدرحلا انهو مس مل اا عرل واع ملصي مانا بيسم الب
 دل __ع_ دعم اي جام ناوى انملاو يذممريلاو دوادوب!انكمورعىصلا كل
 ىرعو عارم نع مين ب اسنيىلاثئرلا مايبصلا مايل مكلحا عسلد ل حسا لوق

 رجكلس ابل نه لاق لاطفال ببسس ئبرش اضف ال( عم نيضتلولاب ىدعو
 "اص)عامرسم دحاو لكل ّيسشسون اعحاضبإب ةارملاو لجرلا نالعهل سايل مندا
 رد ارياع رجلا وع حدا و ميحاص لاجرّرسي (ىهنم كلك نالوا سابلل برش
 يالا ترلاو شتر ولمن واشلا وعم اخ رماسغلا ثونادخع جدك 11
 نالاهو را عدعوع وت اعد ءرمتكرتك امم ركبتامل دلع باند مدع مارح ناك
 3 داو كل مدد بدك أم اوغشب و سيرا ريع سن رئأو رهو عماج يا نوار شاد
 ةبولرا نا يجلب رس ابملانا نعمل اونلولا صوفا جدلا تش اوك ع رمق ام
 مذ يب ةياور طفل حافلا عرسو ةوبتسلا ئلخ نم عرمان اذ دلول اممجراع
 ٠ | مات ردسلابو ا ا ا

 ' | لب ارسا نع ةزوكلا ىسوللؤصم نجعلا ىطبل_يسبوم نيب ردنا دبببعانث ىح
 ميلا عرعردد اى ح نب ممعّوأ هس ايلا هدح نك ودبسلا و[ حس لوف عب ىشيوإ نب
 ام الواد ىف ميل عرس و بمر سم بام ناكل او مطعبمملا 5 هر بزاعوربا
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 ا ا ني تاعسلايإ نعال ىلإ ابرك تدبرطنم ادد يال رسمشملا يركع قح .تلبل برشسالو ايس لاي نامل لع ش عب نالت م ان 7 ناكىاسلا نعريهذ تب ١ |ورونو ئسمعق حسا ريال الكاب ب طعم انا لس مانك م ناك
 تمرصروسا ماو: بلك تمرصانب سمو مرد لسوو ىشاي ني سيق ردم دريد ليد ناذ دحاو ىلإ تاياوزلا حيبجدب عدلا نكمؤالاو مل عمو ىماىوسنا ددكدج اعز التحالا نهؤجناف عم رب نسى لا ياسنملا ايداورؤنو نسج تبن ززورص مجرلا ١ ذه صدقا » ىلإ دع عقدو :باصالا ملا: ئراصنالا ءأملا نسوا مهلا داصلا سلب همر صارت نسي ثارذ كاك لشمالوا يرسملالعشلو مولا دودو هكشدالو انجري :(واولمابرلنا مهيلع تبتكر م اببجلا يراصنلاب 0 22111 يرو نيرا نقول نالها 2 ل, دوا, لطم لإ ل ف نصا سلس اول عب ملاومان اذان اوما م اننا ترفايد

 0 ىلا لسرم ا ناو يس ما ندا لاش ةداهأت امانا ىدسلا لس رمو :نككء شيد رعمجب مدنا هرهاظو طنا كو تلا قاف اكد سكو ماهيمتسسماالا ةرثع ما ىظ كن دنع اهيلاقف 0 ارمله رندحا ل ص تارا نع ١و رل د جيلا يسن للام سا هس لاق سو ١121 >1ن نحسن امو اذ صو نش اولاد

 0١ عر 0 هتدارما١ 0 ءانع متملغف ثبادر
 م اهعان مذ اراَيلم جر( سمرينحلا نحو د امفالأب بارما تاج هنبع

 أيرهامتد ةمالا 1 | كيزندا أملا ىااكح ص 2 اوهرشساد اولكر ىلاد رملوق حين نضر سورا رطب لعد ىسدرإ ا صقل كد :قباطم مجو نمهتّرصخلا اهشم اوممثد اهل يريد 3 نأ نلذ لرالا يرطب برسلاو لكألا ْ اىكيارح ناكانا 000 عاجلا وهو كف ,رلاراصامل خيام مركا لاق ليلا د أوس مد سدا !رردملا زم جبحلا ١ ضامي, ضيمبالا طار كك بتي ىحلبلا ميمجاويرشاوا بواولا 1 2 ا انحرف تاسند لا ثكرلا كاسم تىكصت ىلا مايصلا دليل مكلأ يالا نري تورز ىف دلاعم لكلام عبد نرد عدصواهبلع عقدو تامتاملات كم رو ال تل اذ ناارم اداداذ هدئ جسر و مسو ريل رد اوحسصوجلا دعب عج اد نولاةيمرطغي يحال او باشلاو ماعطلا ميز عرجرح مادؤ يسم اذ لبعللا ءاص|خا ناصمرول نس الا ناكل اذ هس! نع ككيام (رب عكا عبد ريدا نبع فل رط نم تاجولا ساد برج رمالو ماذ ام دعب أس ملا باصإ ناكو ل بح نب ذاعم نعىليل ىلإ اب ملا دبع رط نم الاد دواد باو دبحا مامالا دازبو لوعغملل ايم اهدا سكو لازلا محيإريلع مدا و جوملا رود ميزه اهملا فصتخاهذ اهاضصاؤ ازه دمحا هءامرالد .ازمو لكأي نا أنار ردلإ صعق اذا مرافق مظقياذ ظ ىدسلا اب دره 2و بيهتلاراب اجحارمعموا مهصن بحو مالثودب ثامأذا ةاكلا مدل ةابوحو ملماعن ذح قلطم لوعفس زنا «بوصنماناهرح كن هيدي 1
 | ثا الدكر



 عتووىهدلا لطفل رنعرمد !ئعب معد ىلحتيام مدقت ه تنام 12 تلزرن مالا

 . | لحما نيبانه جرن انم ملوق لل مابصلا دليل كك لحا تلئئدواد ىلا باير
 نإ ايززكز ايد اور 2ايعرص وكل ذ عقو دف فدوسب الا طبحلاءلوذ ديا[ ىجرتتت هلو
 كدب نوئاسللا جوفدزيلا رمل و لإ مككؤ حا تبلرذذ هلغاعلو هدب كا
 ال طع ادريدقتلا 2: ىدمرتلا و موصل اهل دوادون ١ ميجا ثيدحلا هو
 |مهش ئيعونمم نكن دجد لن شساوا واكو ئيماسملا ابطاخ ىلا ةددعلا كوق
 نمد ىسالا طابخلا نم ضمالا طبخ اربكل يابت يح ناضمر ةن مولا دعب
 ّىحو هتنف ولا هداذ ل يللا لا مايصتلا اوما مث ضسيالا طبللا تابيرإتلا
 اغلا كا سسبجج ادرابرللا نم عمد الكوب انا مدصب زيه ذد د لكشمتسااو مياغلل
 محفامرد لاحاهدجن امزخوب مدركدت ملول ل !ىموى دم هياع تاتيانع
 ىلا نبا ثلا وليل اىلا مامصلا!ىءعالىالاهاهلبق ام مح .ةلخاذ اص دعدام مغ -امهدعبام لرم مه ن ذر كد ملول اىهد طاقسا ذباطواهلبف ام
 هبلعرملا+ سم .ل دول نه لغم تاب و تدار دعب اماوكرن او ىا ففارملا

 ملووىلا ادرس اواولكورل[سعىب !ةيامر ظفلو موتلم ما نبا ن دوب ح
 نباسالرابلا و املا هاهر ثب دم اهلا 2 يا هبت ليدل اىلا مايصل ااوعا محد
 لاق لاهنم نب جاجح أ اسعاد ىط اهلا ىماسنلا لاهم ب حاجات دح لاقى سلابىملاسسبو يلع ود ىف سجوتبلا نع بلا نعرككسع نبالوالوصوم
 | | لرؤصم ذو ة دحوم لا مجبر يشم نبا جرعملا فو ءابلامذب مشه اتت دح
 1 ىل اداصلا راقد احلا نجف نجلا دبع رب يصح دا زهاب يرش الا 3 ىملسلا

 1 | عل جا رس برها عيلمهملا نوكسو سيعمل خفد ىعشتلا نعاضي 'ىملسلا ئ
 : اطياب ىحشل زن احلا مناعرس !ىنعر ىباذعدلا د اح نب ىدع
 1 دحا/ز عيار شملا تفهدو تماساذ تمردم خد دوسالا طب ! عرم ضسدإلا
 ْ لاكر مايصلاو ةالصلا ل سو مهل عمود !ىذدصريدا لىسر ىنملع هاد كيرظ
 "| نمضيمالا طيحلا كك نببدتتد قحزكف سمكللا تالعا ذاذازك مهران كلص
 ضي الا ىلاو د ىس ا لبح ئىل ا سكبل اعل عملات ترعدىسالا طبنخل
 الذ ىل ىببتاسي الذ )يللا هلامهبلا ظنا تامل ىداسو تعامهتلعج
 لىسير لعب تو نذد دوسالا عرم صمبإلا عر <سس الق ناجم بامر و طيري
 7 | هل كلذ تركذف ثفولا يف م جلاو ككذزرل ترك ذذ لاسو مدل عهد ص مهلا
 7 | صزحصبالا طيملادا ئيني ىح هلع نمروكزملا كد ذا مالسلا ميلع ل اقذ
 ١ 1 املا مرسال وسرلاب تا ةريسفن 2:دراهملاضو ايبود دبل ذا وسل طول كندتملا

 1 1 نامل صبا نااىثلانضمدرعل كنالاق عاطإلا امها دوسالا طيحلا سضسيبإلا
 اكصيا ميجرتحا 0000 نحوراهلا صاسيدلونللا داوسلبالل اد مسن
 صخوسحإ اق و ف ذمرملاى دو ادوبا ازكو موصل »2 مسم رييسفتلا هن
 ا 0 يح َ يل لاك هو
 ص ئعلاوداهلانبركس كقسد عسب ل.س ئعرامبذ ب ملمس مزاح

 أر ىح لاق جدر لا نا ديعس د لذ الاب د ىو ىنسلا ليوخا
 لاق تملا ظل و فرطم نب نم ةد نشنملا نام ملاو تىجملا لاب ناسمخولا
 ارشاد أولكو تزن لاق دعس نبا لررس ئعىريس مزاح ورا دارفا/ اى دح
 نمىلاعت كوت لمن لودوسالا طبل رم ضسيإلا طبلا ك نييبتب حج

 ىلا



 تت
 ىط تقم ل عو رق ندوب اذه لحد تور باوصلال ني ا السقف ةدرجص يبالا عمس# ايا لبرس ثييدح ,ى رع ارحاتم ىدع تبدح 0 لاوس الذ يدار و: نبتعشاو لعل حناف الصفشمالأ 00 ند ع 21 ثيرحو دوسالا طيبا نم ملىقد 5 رسموا نو لوزن ىضتإد ىدع تيب دحد جا صطلوا 1 تملا جردد مهضحل ف عرستلاال ناسلاب جعصرعتت تلد هل يشار تلا هدب مجالا تفدلا نايبلاربحات و ناضمرلمزنل © ىأ# لعل تازشذ طبحلا لح 2 نحا طبر ءىصلااو دارا اذا لابجب تاكو .ء ياام لرب جريت مر تاتا فيرا طالق ناز صصيتللا نيش نوت ناروتو لم ملاىلا ةراىتتسسالا مسمايجزح سكش و مىلع مّتلالدل د دراما طيحلا ع "لي رع رجلا يم لود ضسيإلا طيزك ض اييؤتكاودوسااد نممبأ يطسبجج ندا كيش عرمرعم ست عامو دال ةيزوت علل لا ساو دسبام ل ١ ورث يراضبلا كارلا نممل وف نحب لحوزعسا لزناذ نيطيخلاها ّ دور نرؤذلا م رسم ةؤمزرم ىجسب مل نيدبتسي قح و هيمشكلل و ة دحوم قلمك ت قرذ ئباستم  ىبتت رد ىلإلد تيتكلا“ ادوىلادد ينمو ةدحرللو رووا د يتحتلا ١«ةث3ملاب >لزؤئبتي ٌيحالاب "لازبالو_ؤ؟سع اباد تول نرد ىونالو لزي ماودوسالا طيحلاو ضبا طيش هداج درا :نكولاو د نالودامالاب | لحال رحاطمبر موصلاود ارلاذال اعو ولا ىالوافلاب تاكدرملا 001

 ( عراب وع عطا نيع و اور فنا خسيتج انال دعا اىعال : 3 : اًدلاو اينعرس ١ ىنعد ”ئينا ع ىع ميج مل ىلع ظ ] ترامو ثنسد ءاسمد توت تكا قيدصلا رتب للا ارب ليم ئرب حس الاد سمع نبأ مع عفان نع ى ءملارع ماد رداد يحث عتماسا ابن داج تماس اج! ادع ثييركولا راش تالا درع ميسا تاكو لقيا مسا نس ديبعانث د: حلاق أ نتسايو لالد كاذا هر يسئيام سسلا مكر يس ىماوبحلا منجد ١ ا زير د كلا ىعرذ ىف لد ةلدقتلا دبك دكوبلا نوب ركع

 ١يراق يا تعصا نتعصا ملاح 0 0 ناذا 1 2 او مهل ١دببعي ثشب اأو ىرماعلا نسف سلمك و رعيووتلم |نباث د نب قح 1



 - اس -. - مص سمعصلم هممت

 دانهرل .لوفل ع ديلعم خرا لمالاو 1

 ملال تدان عضل ا

 «رجوياعما 0 تراق اذانرلا بقرب من ىو اعدلا

اداة رخال طوخ جاصلا بداقاذاذ تادالأ ع حاشسو ثرنو ْ
 حمض 

ا مام لخلو لكالا ديد عمتمب ىلا هتك[ لع ادع
 الصلاح تعررفلا عطس ثاادا

 0 1 ا ا تحعصا ون لحالا لبواتلاولع

 / 0 ندملا 0 ىي 0

 ت0 ةعبصب يا تاقنا عن

 با «تصمرفعت
 م 00 ل عننا اياقز ودبل

 حاتجالورإلا حط قودال لصر اذا ثيجرقا لق دعصي ناك امجاوا

 تن ذاكاهداقوا نا تيرحلامهاظ لالب تاقو (ئالتخا ىعرلمحىلا اذ اذه

 سحاب نع تع مح ؛ىدهتن ! د درطم ةدعاق و ةدمومم تر '

 |0000 ف اسطداصلا | عولط برو ىلا يبسلا
 اروسالا نم ليعمل نيل ان نسل 00 ا د

 ا ناو د ندا هاثعم ناكق ؟لىاولا ثبش اف |

 دان اكىلاقطملا ناىلا ةراك ١اليجتت ىراذأ ١اس اذ سجحاتلا ءانعم |

 هطوصورادتع ةالصلا تاوذ قوحو رعولط فوحدهنعؤللا عروجممل «

 لال بجدار اذ ا يبسسملا مدل رؤلا خهولاعف ىتسكرمرلا لاذ دسم |
 .مرلبالر وكمل حان 0 دارج نبا ظفاحلا لوثو
 0 ا اذ تشرف مدعلامنم
 ” ذاضمارؤصم ئعل دررل |دببعا» ليك انت ىخلا سطل الو

 هديا حراس نهاد اح يب يزعل مات اني
0 0 

 ترعب دان ورش

 شالك 006 0

 ئباة 0 نحل اقىاوتسدلا هاثه

 31 'انرعش ل اق دن امنعرس'ىدد باث

0-7 

- 



 ا 0 7 تحرت 1
 ' |ليلانر اطذلر نع نم م/وسص ةناولصاو مزعل هرد ازمز د اصخا|و )سو ميلع فال ظ ' ا

 | دانوتتحادحأا« داراوا جوجلا عسي يذل الا كرس جودادمو ُّط ا ١ ماو لع لوله ابدزاهسلا؟ ٍايصخع ١ ماوطب ١اعيزورم حاحلاو يجام بأ .نعرابح كيب رح نور اهنلا لاعانم 8 ايرصن | ىوتمل ىوتمل !اهبد !لاوا تانؤحالا عم لكاامو ميل عر طف ا امو ظ يرحل اهب يس اجا هئالث سو درطلا رف دام ةرزوعمإ تب : | فو ودل نفد ةكوبلا.دارلاوا يل جهان كاك | ررصالاب كلذ بوكيو تب كررحلا بيب تابجولو ةريدوتداعودرم رس“ دنع نمدام | فب |تيدحا دام ءام عوم مه ييمد ىف اووعس اعود هرم ىدعابا , ىلع ىبع تيب دح وزو موصل اعمال مب ]ص شيب مل نسا كراس ناةوجف هكر دوك دعو ناحسا بصشلاب كو نعش ْ مداوي امس اوهسنلا 1 را ذب وشد ميز مالا د ”سيثكد يللا عقد ر ليسا لصيعي يشف ابيضيرمالا ةذخالاوا لماما ذادكا تمن | عركذ اك جىفت ىاعم عرم منذ هظنعل نم عوضملا ملا نماذه لعفتلا ندا ومع لوف تقول ا كلذ ا نفميصن | ىلإ نب اة صخ شم مدرع لبد اعل ان الطن رف لاك قبالا فصنب مشد لحرب اينصاكدضورا كلاكى مب انيبتومو وسلا نمل عفو مق افرع سو ريل عردد وص رد[ لى سيرو ككاسع نبنالو ىببل الاف لاك ردم اىصم ل ويا نيد شدا تيس لات لطصمو ايداع مرا داصلا همي بيعص ني ريزعلا عادت دح باق قالب ةوخ 3 نوح ءاملا فيبخنتت ىةزصال سكب سس 710ر١ ظ |ىونحوم 21د ردد داك سنان |ىلات تيحابم ادهني لاصو ىبب مل : ونوح لكاولد وكاد يبد براشلاو عاطل اطلا ةىدىطعا ىا نياديزمس امر ةرنعولا يطأ نرجلاءاطلاو رعاك“ ازا رحا« تشد | ئاد بنان ةيهلا او أك ىلاحت سيل يا ْ نجد مترج ا ماخ كاكا سدو كاوا ةيسكد اكيلا دلع اىضهو ىادأشرا ى مهب ةقشملا ص ارا لاول سرا ينح شلح 0 قطيش كيال نات اضبارمادلا صارش ليلا راطخإمع "0 ىم ئموصلا نيبؤصاو م سب وريلع ماج صوبلا نارا عسائعد ظ سن اوبن مولا نمكس وبع عش أذ نبع لإ مااا و كد وسبلا قيعامسا سىس وم ىمانثي ىحل ا دسسسلاب د مابا اء زن رم بابذ ةنكيملالوصالا مجد كو ماللادفلالا ثي بنر وحدا 0ك نب ملر ىرابلا مق .٠ لا ةايذ قلاده مشل هد لما فلل منج لاكن مل عشا شو ٠ لع خم ايل فاعلا تر ءابلا ماحب نيولوك ثن لد
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 كرما ردات كيكو ْ ١
 ث االا حلف انلا هز: موصيال كلام لاو وأصند تريلا تو نم ميلع تاكملا

 ةىماؤصم دممعو ةدايزلا نم هبرب ريع نس دبزب

 | همدا دبع نب نادسس عولآلا مساو .عوكالا ب نولس نع

 مهد ءيلار

 ”فادرملا ةرابعم دا

 موصال



 ب ملاروشاع نأ مشل
 ىسلزيابو نوما ل ككساد انطق 510011111 ىلا 2 لد
 ليلا نسْنضفلارموط كن ديشلا طارتشمالا
 يدمربلا 2 ىورفكموروؤر هنفلتخاو
 ملا نا عوتسملا باككصا هلع صفح
 نيرا و ذزاح ىلاإلو ليدل نم مايصلا
 «روكذملا ثيددحلا صمت دعا د ا'سالا

 هيلعاصمالرداربجىسل طانودو

 ١ اصلا عوم

0 
 تنتببي مل صل او مسمى ميلعودلا

 ارم وصلا شثص طعم ا(ذالات نا دل عش طاقم لكمال تل ان ادام هتعزم امى اهل مالسلاميلع هل ونوهو قجاسلا 1 كاع ترده ري يضم زولا لل وحصر »وام زهد الفن دوصلا ل عوعلا صار تائث راج كاتو ىرحا اًييرجوطئرالاملكددو مكاو نأبحازلاو ةسهزخاا سهاد لمعو نويوملا ءاسلا وى
 :كالر ء

 د لا هلام نع ايد اووسا 00 70 :

 تئلابملا ليس نه م ديبقتلاب ىدراو لنكن ئتس درع نص 2 دور لازنالا لع ىلطن 511 حسعلا قلضحألاو الاو 0 اوحلا 0 6 ْن 0

 ظ تيلي اي ديعاسا تاور نجا يبا هابانا ما شار تراها با ظ 0 0 0 00 باشي نب سمارب وح كرشزملا

 | بكحا مي جضول ل ل انقذ سس توس فال د ماس وبيل داو بص بلاس امس جمجرلو



 .لمال#يساي

 1 ثاورمل ات الد لا ةررطفغما دمع كلذ لعد نا معز نمو عدرلا 2

 نيدحشتى قائلا مافن ىعيرلرمل ان مست !ثرادلا نبا نمجلاديعل محلا جا |
 افلا عوعر هلل ف ّةسهاو ىومحلا نعرو يبالث فدياعمل اىهو حيرقملا نمءالا
 ةوكلملا تل اهكانيا | يب نئوخناىا عارتالا نمر وسكملا ىزرل ار منلآسسلا
 مد يصدال عاج ومابدج عبصا نمن ! ىرن نأك آرب ره اد ١ثالىك دا ةرره ادا
 ىيلانع اي ةلطانلسا كدضخو سم ة:س امعس لصتئلا ثب دحل
 يا صكاسلا هى صيالف اب جرلا,كردانم م سوريلعرملاىلص
 بدجوهو مصلاركررا نم تلكأل أم تبملا اذه برواللاّدرزن 1 ة سره
 ] م لاق ٌممحكلا برىدد موصبالو
 تلافذ نائعس ىو | نب تيواعم لم س انزي دم ا ىلع. الح نئمدب ناورهو
 هطيلعلو عربر هر ا عبرقت نمنامرمملاق امل هذ ىا كلذ عركقركولا

 ةريوهوبالاقف مب رج نبا تيامد ةندمممتيامر د2اذكو َلسورملع

 امهدالامجرييع لإ عج رب تراست او ةُساع فكي نحو هملا ةراكساو تاالد

 ا ملسو ملعردا ط١ مولا نارزولح امان تماسأت
 قلائد نع عجب ىو سم دع :

 أملس نسم ى] من اصلن راكم



 | درع (ىعاجادرد الد لا ظفل طغسو برحنب ناوؤس ا دح
 ع اد | اضذت الا لاَ نبع لدب نيعس نك هبمشملك نع رد بالو جاجلابا
 اهدارعرسشد ديالا ههمع لىال ]زبالا,ىراجلا ب دصت هل ارها نه ناكو مناصلل ابى ايزعمس ضر كيداع تائبس ظفلب ىضاقلا قسومل مايصلا باكو | و لاو لدي زتتلا حار ج عا منهو هنلال جن عادلا تس لكل لحي .نايلا لأ قجسس امو تلاق تبحر د ةدحاب احكي رثع تسمن نس ىو[ ش 1 !هرمهاطو عاجلاو لازال ١ "با, امايود ير/اهلام وكي نمل عاج ميجل تس ابملاو دلدقلا عامتنداىلا جار | ما ناو ايرب وقد اهيعرس در «تياع تراس دقو ثيد دحل فرط ضن دروام بيهرلا ههر شام ىل ىا نال ب اوصلاد لاودالا لراومهو ارحل ا بلا طفاملا او هرنعنل ئعب هببرال عمو لاقد هىماج ين مرتملا هند كك بو ريف كرما مبارهلا درع يد ادراطوللا ارو متن |اهنم نسخ ةراببع ياو برالاب تدكوروماجلا عرعسوت انا تدار |مذقناعملا و :بعادم ا ىتك ىع قرم ابملاب تنك مث رص وهلا اهن ام دهيم تاررذ ىلعالاىلإا نا ءايلا نم ةريفب رم: مسلا عاونأ تركد اهنانويطلا بباهجاو باوصلا حينا بدالا ننس ىعلبام ناطملا ىسح هوجو وهاجالا) مد... زفنال دي دمه ريع ثيدرحلا| نغ غوضعلا 20 ءاملا د:كاس بدالا] حشر وما لاةو متجاحو داوهل ل عاما هيلا نص هدروااع ىراذع ازاتسا محجر ىل امرشسا معا لاقى ىراابملا ملعون ندورلاوةرصملا ضد كبري د ميلاع يل اىلا ةطيرتلا تصاخركلا تنعو هو يا هرلعو عوردلا ةن ءارلاو عرص)ا سلم ميارالرسكككما مالسلا ميلعاد و ماصوهرد سما عادلا يعد ماد طسيتقسلا ىزيعا شابا دال لا لع ماىلا عوطع نم رضع شامبو هبحادرلا ضد )بقي سو هيلع مهدى ويدل نأ, تلق اههرعنرمد ىنور شي ان ميشا رب, الاخ ديل ان: د ىسنالا نع ىعغلا .ىارلا ئع ُيرَسع اعجب | نوع ميعس ىلع ببرحبا ناهلس نعوض اعلا فسوب نعزيعامسالا دنع عت دازكي ! عرتد دح كيعس روس ادحإ برح نبا عاولاسم حويشم :ن سيلف ىشحاف طلغىهود

 : داخ عيمالا عم نحت نا ىهتج الو من تلاف :اصاناواهلبفا لاف اهلبقتو اهرعالشق كيا رم ا قد قد ان كعنمت ام شيد اكتل تلاتنجر كك يبا ابن نيمرلا دبع ايبرددا دبع | ىهوايجوزراهجع لحس :رئيداع لمع تلناهتىلط تدب شاع ااطوملاؤنام
 | تاكسلا اهتعىرد مباصوهو غبشملل ملا ع:صحد ماس وو ريزعر د فصلا ظ مشاعر ميصعد انساب ىقبريبلا يدرو ديف حقي نا كش يوم لوما نع ىووىصلا ثببرخد

 | عمرئاد رانا ليلعتلا صال مهفذ هموصرح سمع
 | موم
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 لاةدومورج ساففاحلااهيلع دب ؟رماداي سانهردابلا ةيادر هنعقوو وريبسشت هل |

 كىراام أجيب نبارلصوامم بهشع هسا ىصب سامع نبال اة فلوملالاةىهنفلا لاق
 عمجلاب تاجاح ئيمشللا نعرد الو داطالاب ةجاح ىا دو دمم ةزملا متعب د
 يلو امل و عمييسفت هلرهواط لاذ تاجاح ةرزعهلا وكسب برام ىل تسمو ىومهلاو
 ٌتلررلا دبع رلصوا دهو اسنل زل ةجاحالق محالا يزالا فدا سنع ذ بالو ضربا د

 هسوص مام ئم اذ غد نا ميم سيب ندا رؤ موامم | ويشلا ىبا دين لمني رياح
 بإسلاواىسملل اب لازفالا نالدع هو الحال اك ةردابمم يع نم لاا زز طال طسنإلو |
 ركخ نادت عي اب راب لالا منال د سفي داق ةعبحاضملاوا |
 لظن نا دبرب ابراج اةرمد'جبال د يجرتلاو بابلا طقسو مداصلل ءلصلا |
 هيد اورو: ثهن يرد اتباورع مالا نه تشن ا ذك: هموص من ئماد
 مييابدل يس أثمو صا رجررلا ةن بابلا طاقس اعمق باسلا بئاملا نحاول
 : هرايتخاربخنرالم عقم م تيبو هرايكخاب لاانالاملم عنف نم ئب ثفرسلا تربح

 راس هحلاقىورصبلا نبزلا ىرنعلا ملا نسر سبق ادت دحل أ نددسسل ابو
 .| لطالب سبا لاق ماكيه نع ناطتقلا ديعيساب يح وش دحر (سع ندالو عهجم اب
 ا ممل عددا ىف ملا نعارنع مما صناع ف ماوحلا نير يجن ملا نب ةورعول

 ىعوامالا كلاما رع ىدعفلا ريس سضرمدل ١ ديعادت دحو لبوتلا ح٠
 | متلالوسد ثاكاتا تلاد اهيحرملا يعد هشباع ىعةربرع هسا رعد اشم
 بيف ةيلعفلا دل جلال عت لحد نليقشلا نم طك نا اسبو مُيلع هلا ىلص
 دنس اعرهمحاوزا طمن ةحوتفموشو ديكاتلل لب قبل هل وؤواللاو ابرلامها
 تدكض مميلاح امج مياصو هر ىراجلا و اىتماسماوارلسم امك ريش
 اهتملاح نمم اجت ا اهب مقل 2 غلب ١ تلد نىلبل :رصتلا لحاص اهب الع ارريجتت
 دكشم الاد مم يسب ا مه نه لشم كد نحاذ) ايمسفب صاميهصتوا كندقل

 نمازي اكعباه درسوا تكدر كلا ماعلا عنيت كةرررر نصل ايرتاجملا اررتكك و لاجرلل
 فشبرع:ب شميل باور ندواررل مسبح و لسو ميل ع رمل اج صرملا لوسر
 دهرم نبا دسمان د لا هزل ابو لازما اندطو تحف ماه نع
 سيبجسس رولا ن تيب يف) نب ما ث هن خ ناطتعلا ديعسيري_ىجاذ يسح لاق
 ئبئلمملاوىجسلا بوك سو لا ىلا جفت | ودم ىل م عج ةبرمو محوتفم يسن
 ةنلشل بربك يا بوك ادي دو لا اه ذو دسم كبيقوعلا ةادشملا تف و

 هيباىدلا لسد مآزلا بني نع وعنب رجلا 00
 تلا ابزيعرس ١ رضر نسم ملا ما ايما يبا تسب نه ياس ما اسهم نع
 تيجي الا اشد نإ يملا نر سيو يل جتنا صردد ل ىسير جم ن١ مجمل اب انس
 مبيصي المل ةرفلح و:كهد"تللض اداهامب باوح تصخذ !ابعمل ئوص م بؤد
 تلاحلا هذببوهو مىىحاضتدارا اررمسفد ثير هفن وا !ىرمر سم ىوشس مالسلااميلغ
 ف اروبْسملا جمل إو هد كووملا لات ”اًلار سكب ىتضيح بايد تزنخاف
 فسفلاك الام مالسلا ممل عل اّيذ ضيلا يل احايرسبلال اهب درعا ىلا يباب
 بابعداز تطحرب فد «تلك تطحا ى اابرضب تسئفئارد'يفالو نونملا منيب

 ليما و دعم تلخدض ياعبزد صبخلا بادكىم انصيحسافنلا ىمسم
 | اهو دحادانا 2 نلاسستغب داس .وررلغ ل مدنإ ص رينا لوسيرو ه تداكر
 هاوس ةدشسل لجنوب كك نال حي اصوهو ار بقدووال سلا لع ناك بذج

 ل



 نام ىرواحو نب ىلا هان عم هنن اك عاجلا وا لازنالا دسنفد لع نما نمالكو معيردو !ز
 املعلا عمجاتتىلاوهالا عي اا:_هوركملا ازه هل راغم ىف هادعم دن ىسلا ١
 ل | اننارذيلا لوؤدام ءيشخ اه هامعاو ايرسشنل اه هرب مل تلبتعلا عمك نم نا ىلاع
 مياصاناو تلبقف تكدشصض لاف هننا باطلا رمع ثب دح نت يورام يدب رمو

 تضم ثبارالا5 حياصاناو تلبّقد امال عارما م ويلا تعدصرملا لوسراب كلقف
 رانم ماسلا لا ىائنيلاو دوادىلا هاقر هضلاق ننال ماصاناو ءالا نم

 كيدو عيدب ق5 المر ادساو ىزراملا لات مكحلاد تاب نباو هيعزخ نبا هدو

 تام تلّصلانا اركدحأ نمو برسلا لو: ىهو موصلا ضكننال ةضمخلا دإل |
 ىزماذ فولو عاملا هس في ارك وصلا دسفب, بشلل إو حاتم و عاملا عاود
 لاو اضئلامّيلع كاملا و هيفدحلاو :نيعتاكملا د: عىنس يلع نكمل رعملاب
 نكد طفلا مايد نباركحو بارع س ١اهاصتعلا ثريدارغبلا ياكم | امرحاتم
 جرس :ءيوؤملالاق ككمضلا لببقت مل بلا ملال مردابتملا نا لاق سدمحا
 نمبايوؤ نجس د ثدرحلا! نو امهسعوا دنجلاوا ملالبف اوس ديما
 م عب لبو مياصلا ل استلع |. ع خب ب أضمح سائلا ىمسس

 مد اجوهو ميل انامل اكنفن بيش عا نا هامدام اماعرس: ذر باطتلا#
 اًنلاذ عر نعرما اكو لوعمملل ايدبم ميل عقل اذ ىلقسملاو ىونلا نعدد ىناو رس عانجالو
 بصاذ ام ميشيد هلب ندبل العقل | ذا لىليملا بؤملانا :ءقياطملا هجوو هنلع
 هبيشسولا نبا هاور مياصوخر مارال حار نيرماجربشلا ل >دو واما هيلع
 هبج جطبام ئاقلإ لبر دتلا ئطت نا سأل |مراعرس ا يديرنا سابالاةوالوصوم
 اذهوص الا جلاع ماعلا فطع نسومرم تامووطللا نم علا واردعلا ماولط نم ىا
 هتف طمم حمو ىهببلا هاورو ريس لا نسا لصو

 71 نيوطتلا نا ثيج نم

 طلاب عراشمل | ىلا املا ل اصي اذ موصلا صال رع عوم ملازم ماوطل الاخر اىهيذلا

 فىيعلا لاق ر هيأ لل رسل اد ءرصممملاب رد ارا/يرصيلا رسحلالاة ورضي الىوالا
 ءاموورابلا جف 2لاوو لسنعلا نبرح زر ممطمل انا فييحنسراجالل متقداطم

 موص موي نام( ذارد الو موص ناكنا دوعسم نبا لاى وهانعم فإررلا دبع
 نم الح رتم لوهغمئعبعالبعذ انوهدميا 2 انهد ججصيلاف مكدحا

 هقداطملا مجد ةرج با ظظفاحل لوقو هنالك ىرشنلا عرستوهو لجرتلا

 هسؤئعللاستغالا فشل اةنطلاك 2لبجرلاو ناهدالاذ لا ملم درى انك
 ناورحلا 2 دوهسم باز اك( ذلاو معنم غاللاستنعالا لبا وبح هامل | اب محلا

 ىرامتلاد ادا يسكر يملا با تاو ىهشنا عتملابس ام زءاوملا ل هك يكك شم اال |
 تل_مل اد :ولح ءاملا ل وضو ةييتخ هه دنا هدالحداصلل لاستغالا عركمرم ب عدرلا

 بغانضد 0077 1 1 يب جصمصملابءلطاب
 قاسركد اد دوعورلدكاو ناهدالاو لسجيرلاب لمتلاو همرتلا مباصلل كسلا
 مدعرس مر كلام نساوه سال او لىتعلا ل برقا !نهر ىنبعلا لاقزدالا
 انولسوةرسعملا يشب يزن !ىل ثا مل كيدوحلا بييرثع ةنتبداث بن مساق ل صو امم
 ىسوماق!!ؤنى اضيا ةرمولارسكب ضايع لاو ثود عرحا يازملا اف و ةدحزؤملا
 | هتمايلعل يبو هد كامربل الق زم صقنا رنحجب نو (فاسركا لاو اهبلشتب
 ْ ىلا لاَ عشرلاب ةزبار دى الو نا مسار الع بوصتس م ئلاودملاب



 اداب صا

 لالا للا - سم هد سعلملل

 تار بخت عقر عطوم يخمد عبلا و دج هز بلا تاكل[ مط دامس نايا
 ىاذ مدالعبومتر نبعد رنج ةنو غنانولم عرفلا هل تاكب اوزلاو خب اصك اه: .نونصو

 نال ءاشاوهو رز نمو ءافإوهو بان: ءكرم:ىلت ىنامروكا لاق يرصي ملانلت

 رول سنخانموهوهسوماكلا لاق ببرعاب رع تمحو ايئاعاسنلادختن كاد

 اهدعب ةددكيملا ةامهملاو دو فلاو ءزمللا جاهد ىفاث !ىهعلا ساطع نم ده دقو

 "نامطبركذيو فكي دربتإر ولا دبحو 11 مياصان او هب ىسنفوقلا يا مم
 كاتس رزا متسول عرددا يصوابلا نع لوعفمللا بم شلاش ذو
 همبلا نع عيب رص. داش ير حج رس مررعو دودادول) هاور مداض وهو

 ثدىحلاةقياطمو دضتعا ءلعلف#ةكوونلا لان نكيدمرثلا ل عمتو
 م

 طقم ندبلل ةريطملاستغالا ةلاكمفلل ةريطم كاوسلان!تمح نم
 هادعمب ةمبتسرا نبارك صوايهرمع مبالاة ىرككس عننا دنع: ارادنو هلق

 كبإ المصل: نسا عقلا واس ش وردت والو هلا هداهلنل الو مياصلا كاتس

 نصلابمؤص ناو مئلل تيمدول اكىسجمل | هاطلاب جيرتحو رزق قل رسخت

 سلريس نو علتبا اذا ةيغدحلا اذ و فرصربع هوك هج ,نكما نا هموص -

 شك يولا يطب رم مع تار طم املاو ناريس نب لاق يطرل لق

 هل صو امي ةشعردلا ىصر ينام لا كلاس نبايض نشرب ملزو ملا
 مهارباو مج دانسإب ىازرلا دبع لمحو امم كصبلا ناو دمادونا
 "سهلا ير شتول ىاكسإب مداصلا ] كاب روصنمنب ديعس اوراس جذبلا
 مطايسوزلادبحو ثاوءاملا ة:سائعدالا ل طسإل ا ركجوتتفم نئنم و لصي سل

طوإريصؤا لكك نوم مراح ل! لوصول محم قم كين امو كانا بط انملا
 امقد ةواروط

 ىملامملا دبع تهو نها اص نس نبك انين ل3 قارطلا نبابثومملا
 قريشزلا اسما بدر | قناربا نعولبالا دمرت نس نش ىنادت :حلاق

 ناس هزيل كر دب وسو يطع هاج بلا ناكا ماعم نصر هس اع
 مبا جوهو ئوصرم اطتعساو ماللا نوكس ل ءوجو نيتبضب طحع تانج عم
 مالسلاميلعرت امام رمتم لب 7 ماجر زبع صا هلودو هم لردع ةلضل اءائتلا

 بعالتام نالثحالار قحريج ىيسسلا بولد و لكمتمرال ئص)ب تك
 انهودجملا عضوم|خ هو موصيو لستخلف اين الا لع زىك الذ ناطنإ نلا
 عبس ا! سينى) يبان ليعا مسا انّ اك نكسلابو امرك قيس ثدوحلا

 دركشيو مملا راق نيسلا مطب ىئس نع مامالا كام دارهالاب_:ددحلا
 ؟ميؤملا بنماتنه نب تراىلا ند نجلا دبعاب زد يلا ىلوم تيتكلاءايللا

 مثلا

 .[لاكد م :نكلالالاقر ةتلاو تهم اشاهد مانتهو

 | صل اص ند جا انى حلاق هكسلادد هطخا تيطمريسس وائل ماذا

حلااجن مترا دبع كدر او ماوعلا جريد زل نبت ورع ىلع
 "| تلانالاقأملا ثدرا
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 ١و ب ظاحلا لاق رلصإو عزنا 1
 ارد ةائلا وم ابالملوغل ليلعتلاك

 !لاةئاه ىرصبلا .
 5 سر تحب لا 0

 لطي ريتولدايسألم ١"طنمل

 فنا سس ورم نكن ,ر؟سععازبلا ١ل ديرتنا
 ردا تايسحلا وعقب عوم لوك دحوم ىف
 هريعالو سطح م :تزبع ؛سسيل و ايسماذ 0 ناز | اضدا رلصوامم دصايخف فار رولا دبع رلصو امم الاقو ةيبرالا :طتمدال بهنموهد نعال و طن نم يأ :ولحا >د نا ةنديصسلا نبا لصدام

 ١ ريدك ندا اا ىرادرل ١لاَو ايسان وا ناك انما

 1 هلال 00

 :روجرا نع بك 1 ا او جا كاونسسدزج ابلة نا و ىونتسال/ دع“ د حر صوسو د رفلا وه ره ماكانت دحر اذاضصم حبذا دعا حل لاو لصال اىرصبلا فزررل هرملا لمح نا عسي ننس وابدا
 ار ةرنررهجي كانا ظ رايدد ابا مرع نعي نر ادبع فورد دذ ندوثبدشلا ّفالطإرع ا 4 1 | هدر اىزربكو الذل أك ير اا اا هد 1

 اييسبو يطاهساساباللا3 ترو ّْ
 تالا اسرءال ثنا لونلا اب نود مهبل عرصتقام ا لي 2

 ملح امو ب يذلا يجسبو يلكاسلا
 !ءازتل ا قعاجرسك زوكد 3 ظ

 توطق تيبس | ياس سويمالل احر بسماع

 0 وواسع مومتل

 ماع !ثيرلا ونه ووقابعلا نسج د د ن 0 ١ بوجو مدع لدا مزايا 2 مق اوام م بص تاماذاو ممعرشلا نوع
 0 0 71 لعرب ظاوالاد 0 معمل طفح

 دريس نجلا جلال ١و نابحىساف
 | نينع يراصانالا مدنا حبع بانك يرط د عرج با جرح ارقد ىلا ىعرتملا ىلع
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 | اضفالفاب سالك نم ناصم رشوة ره يأ نعي سيلا نعبر عندك
 هيووفونطقرال الاقو ةراطككانصتقلا طاقس اب جرصنم ةدافكا/وميلعاضت

1 

جاو فراضدالا نع ةتش ونهو ترو رره نب نيه
 .٠ | هوا ةعزخ١ ناب تحب

 مدح احيا ٍقدرط نم بج خا ككجلا نابو ىلضابلا نص ند ميهارنا ىعأصبا

 | يو هه دوهووهسلا كاقاكرب دام اورذ كاضتالا ىعامالك ير
 :رموصلان أو سايّصلاوهاضقلا ب كلام لوشن اديعلا قش دارنا ل ودل

 مط ابرم اما باز نموه و رنتك: تاذ دق
 انا ةةكوجدلم 5 نعل ركن و: فوانربل ملا ضنلا

 | ةططل نمو ىلاهترسا نم نايسنلا اذه ناىل عل ىف ساالا هاتشالو دا

 ١ ىلاهتنزمه ١ نس نايتس الماملالاق نرخ انذ د مهيلعاريسمل داع حوا

و كيدي نهرو ل اعدالاو ةربو نص
 1 فشلا لمد اد دئادوب 

 تع طمس دع عم
 ف

 دوصرمطردخردقتب عمابملا هولا دحسمو | عيماجلا,يعبسم

 | ةهرلالق ىنعوا تاضنير عن اسيدإب ىاابطد كاوسلا بوكي نائم معا ذوو لكددع

 | ةاوذاكول هناللاق بحار نسل كلاوسلا ناولعفاشسلا هب ل دسم او يعدو ا
 | 00: ةيؤه ا ثبدح وتكييا ؛ىنع ىكرربو شم ملوا مهطعؤ شرب ضرما

 بانك ا مينوبارلصوابم ىر اضدالا رهادبع اوف
| 

 أ

 ايصوتل نع نابحو ةيعزخأ د باو ياشلاو نحارلصو ايهاهنعرماىنر
 قاد نيد لسعومهمدصماهرتكو ملا عاف ذل واهم لاوس يي
 ! لمح ميكارافدب تراالضم.ل داعم كلسون

 برلاىدرم رجا لوععملا زعم تولي نا وحب و يرلظملا لا ةىضرلا
 اطل دم كاوسلاو) هنن بج ةلم حلولا لشماهن لاقي

 مدمس بمس بح

 كالا 87
: 075 



 : ورح مسرز) محلا هجم كور بكار هسة صس رجع مو مرج ءنكر متم 2
١ 

3 

 5 ةلعدب ةرارطلا نول ناب بيئزتلا ةاضرم_فطعو برل ئضرو ةرارطل لييعرلا كاوسلا
ِ 
3 

 م

 وصن#, وس ةلص دوام ملأ ر ىلإ ى اوهءاطسملاقو ةبلحلاو نيِدَصتسمم انولبناو اًضرال
 هقير عسب هنس رو رم ونا نعربفتلا ىٍ ديم ىديع هدصوام ةماعد نب ةدانقو
 : ريعب هلس اّمسلل» من / يف لاق لاعتفالا باب نم ةدحوملا دعب ديمو ةانْشم أت
 1 4 مررلا ديدشتو ةزحولبولع هانملا مدختب علبتي يووللد علبلا ن5 اًنانشم
 ا هزه ىف رذ يب ريع كياور ف عقر دقو ىلكتلا اع لادلا,ر وعتلا باب نم هعوتعم
 ِع مقر هنارلا دعرفو لصالا ف يسم بيترتلا اذه حو ريزئأتو مدمن قيلاعتلا
 ١ .نئياع تل (و هلوخ ودع كلازك م ر ذم يبا نع ةمالع عم ميم ادسرعوم لاو هلوق ىلع
 ىلا هللابع يمل وه ادع اشدح لاق دنسلابو لعيلف ريزماتلا» ممَسَسلا ةمالع كلذو
 ان. انريخا لاق يز ورم ا كد ابم ا نبا هللا عانربخا لاق يزورم ا ةلبج تب نايت نع
 1 لاق ير زالا دشار نبا هركأس ةلمر» يع أىهنيب نمنح ونعم ىيعل مم
 دايخ كوخ نايا بأ يملا نولسو ةلموملا ءاح ا محب ناب نع ماتا ليز ىدملا ينل ديزي نب ءاطع نع بابرشس نب ىلسم نبا دع ىرصرلا دارفالاب ين دح
 ,١ ؟ هي دي ىلع بص ياريضتلل فلا جرم أذ ككأوسلاو تأ نتسالاو هضم :ةسلل اهحاجر ام [(/ءاوضو اضوت هنع ههنا يضر ن امتع تيار لاق دنا نأضعبا

 '

 12 2 ابو ءانلااتكت ميم اّجعم قفارم ا مايا يلا يعل "07 لع تا 3 ميما عتب تخرملا حما يلا ينملا "دي لس ع ثالث إلخ ءابجو لسغ ع قاتنتسالا دعب هنا نص ءاملا تي ش 0 ء(تلا فذحب ضمت ع ةىوسىت ركع نباو رذ يالو ضمن ما اع اغارفا ظ
 0 تيار لاقي هيلع قباسلا ةلالملا هلجر لسغ فذحو انالث ءالسغ يرسيلا 0 هلجرلع 2 رع قضارملا نم يلا راو يلا ةزي لسخ ع امل
 2 8 قبسو وعو لّشض نمد هقروتلا نم يد ونلا «درخ ام يننب وو توصعزش قاقرلا | أح يف ناؤلا دعو اص وضووغت *وضو 'اضؤن مسو هيلعةلالصهفلالوسر

 هنن نم نر وو ةاعدلاو ىكألاو انأرعلا نمو اتملا ةهاحكيك رينجبالا امي - <“ رن" ثا طسورلا ف ف اطبطلاو دا دنسم فو ئتسب نيتعلرلا ف يا أه 06 هرزوتل هنع وعم هناخ يام نازع نكم معف د اذهو سفنلا تيدصنم < مين بسلتللىضتعم ا يوتلا بأي نه هسفن تدكرل يك ) نار يلص ءوُصولا
 ضاح ءاعدو ا ركذو ١ ةارّمب ىاعتيالوا ةالصلاب قلعتيرل ام اما هماماوا

 دا هنا كلذ و قيل ىنىمل بابل اذه يت هلخدا نللم اصلا ماكحا ع نم ٌئْشس هيف سمل ثي رجا اذهو رب امصل نص دين ذ نم دهن أح هل ضغ اي و 5 .٠ ٠ .٠ . 8ع ٠ و : , 8 أ اينو نمئيلس هن ايريذ ةدحيال هل ةالملا هباتكوف محلا يذسرتلا ,1" 8 دنع اكت اياورلا ضعب قد هريغد ماللا عنيا هدرض اال ةلجاق لب جاك سمت 617
 ىتلاةعاعلا ةلدالا نم هعزتنت ا ع صاخلا ل دل أب ' اصا) ككأوسلا ةيعرشم
 . م6 ةسوببو ةيوطر نم ئكاوسلا دوع لاوخاو بطرد, اكاوسلا ل وأنتم لاوح (تاواتت

 زانتلا ةبامرو ةالص]كسنع نيويعصل | يح موح هب صخي تقولا' دهب ساخل يلد يلا 'ك
 جي اب مس < هم ل اكسل

© 

! 

 و

 رمر م ىج مد

 يىتص

 م

3 
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 زن لاو نبجت راسن فهي ىسلوهتشرا اه خي ثيابا هدا عب 7

 قراصرئملامس اه يوتا لالا باعسالا هعحن يشملالذاغاوادزلاب ةعررأ اهناشلادحي مى در داملالاق انو

التخام ىلتخي ن كلذو مايعلا
عطا هدوع دب ناي و لاوحا ف

 هوك همهم قو 

 ل ل لل
 لنلاوف ءاهركي د لاو دزلا عب ملا ف 1

داخل لس دعب دلل
17 ترعب دنانعوب او كلا 

لال بق القد ابتسم ا د
 لاقو هرعبو لاوز

ال بررمم ا حرس يف ىووللا|
 كال ايش ل اعلا نن

ل ةشنل اهركااف لا 0
 ايس ماصل

لمل اهب ىاتن ةحيار يدو
هملغع هن ديانف ربحا امأو عكا درت الغ .لكر

هلل لصوبلا نأوسو ةاعي دب 
 1 

ايه ىرزمملا جم امنا لس هيلع
سب نيالا ةملاكص ونت امس انلل 

لفايقمال فولخلا بب
 كاوا زع ماوصا

 ا

ا ةببطلا ةُكارلا لوصو نعنع هدناو
 0 اكمل تس ايادي لهنا انتم مع هيل

نال ليات اذه لاق اهتمام انا
 وأد كديف ةكأرسلا هيف ضيعت ال بما وج 

وصونلا لوق ينءاجام بأ انت 2 وضولا باي ىف يس ايلا ل2
 1 © 3 هيلع ههلا

0 ءالأء ا علب
 فرط اهو ءأذلا اعابت 

5 

شسسسيلف محا ءاضوت او
ال ل رك ق

سر ب تسي شم
 0 يي ي

 0 كيدح نس

 .نأنولد (ىهل [ولع هركذ ب
 دعت ابل

 : تك
 ا 000 0 2 0

  هيخورض نر 7 همم ب
 ددألائا هنأ ٠ : د (ىوو هقبر

00 : 
 ؛ د>ري نا هريضيال َتكولا

0 

رلا ب هين نا هنو هسه نر
يف يقد ئينس ياو ي اذأمو لاك اذإع ةقي

 8 امجاررت ين ديت 

ل هتير علب اذاغ ءامارئاوذب الا واى جانا دعب
عرذلايف اكركاس جاهد ذ الو ءرضب 

 ٍْ ع . يهب اسد 

نيحو1ذ ةظؤل طقماو
اترز د ةطملو ةلوصو ءاين ذئ

دومن نب ( ديحسد دع هس
 2 لاك ةاالادلعو 

ْ 

 يرخص يف تدم فلاي
حابا هرهاظو لاطب تالا اذ ار

 ينام دار دزالا ة

ين ا دامو طب هامر قالرلابع نزز وزي يلو دضيضم ا ءام زك
 آلا يراكلا ةياور نم تاعّدس تطمسب از ناي 

ال عنتيل أهل ةتنلا ةاورلالع قي ل ,لهلو يبت
 ا اجلا يعادي كالعلا اصلا كول لي

ضلا جب ضي ءلوقو ىكطصل ا«اللا
اكرم وددت بارز م "د يمض دا

 ا[ ركأسعايالو فلا 

وا فوزلا ةياعولاو ف طاخس ا ءا(جلا : هيو عونا أ
ر لعاب دق كيم هددزا ناخ يل

 5 را

: 500 
هيو رويرجلا نع هنعي يني نكاد سلع د مزالوخااز

 مث هديدزاق هنا اشلا لاق 

 ٍٍ ناو ىمجي هن لع تميت(كلا ههرتر بيعبال يذلا يف ندرثنالا صخر و لطف ١

ولا 3 ؛ قشنتنسلا يب رشتسإا نإ
 س 127 7 دوض

 هقلح قالا لوخد ونهم كش - ىهنإ]
0 

ةاغ هلوق ركاسع ناو ر ذ يا ةلاهد يف طق سو
 2 11 ا ان اذه حاسس 

ذدل ينبمركذبو ةء(زنلا هيلع تجرأ اهساغ ناشر يح ذنر اهم يف
 ةعم د هنوكل احر يرص يفا نمي لوو

 ير يي سا تس فسوريلع هلا لصرنلالا يي يألا ثمدحلا ىا
 لو ولع يغ نمر يالورزعريغ نع ها

ب مل يعي يريرلخأ لاق هتدلا (ايص هينصتي 0
 هانعمىسلو لف انلا ( وصب ضورفملا موصل اي يضف ه

سمويءاضخ تين مدرلا 0
نيت هنع طقيول داضمر 

 داضق هب زريك لد (ميلا كلكذ وا
 قو معي نعول اموي



 اهنالممب ز/ءاضعلا لمت ةّتقوم ةيجاوةدابعريرعت الو ةيلكلاب اعلا ينولع ل الو تيوح ا نعب قيرللا هبل اثم ىو و

 ( رب بيج نع اهالكة حشو يدوكلا نايؤس قي رط نم عرض نبا يصو نصبر الا نينا باكا هلصو دق
 ا/ ي١ نع ديبا نع هحوتفم او اولا ديرتسو ةلصرملا عمد ميل امضي س ٍلدملا يا نع ريع نس ةرانع تبا ١
 لو طم ا ثم ديزي عسا سوطملاوبالاقع رجلا اذه نع ير اهيل اينح ار تلئأس يزمرتلا لاق هوك ةريرع
 نوخلاابإ طضالا للع ثالث هيف تلصحت ١ ردكأف الاتخا تبأث ىلإ نب بيبو لع هين نلتخاو ال ما كيرص ب مهوب حمس يدداؤلو ثيرحلا اذهب سوطماوبا درزعت اضيا غوأتلا يف لاحت تيدحلا انهريغ د فرعال
 + نسا مهلا عننا تن دحلاق يركشيلا هللادسعانب ةويضم ا تيرطنم مهلا ءلصو |م هتعدللا يضد رووص ساق ةرنيرح ١ ثرح يلع لدامب يا فيو هدير ا نم هايبا عاوسيف كاشلاو سوطلا نبال
 :و عج ارهرلا صولو هنم ليي ل هرييخف ناضمر يشس اصنم هب ءاصوواامذ باطلا نجار ناقّ قي دصلا اركب ايا نأ عاطتنا ديف هلدانساب كير ابا هبا قيرط رم مزح نارك ذو هب ذع ,ا تنام ممل رفغ اس نلف ردد قلي يتحرحرلا مايضر ةلع زل نمادانضمر نسا نمل اق د2
 نيرماعيِعْنسلاو عماجلا ةصق هزع هريغو ددسم رؤصو ام سانيو نوح
 ٠ تمورامد ني ديزي هتأرمازلا ثوئدارشلو م ١ ضب نينخ ني هللا مع ايده |( لات هندابو هناي هوهتع اسوي يضتي هنع ةنيلح يب نع قانرلامبع هلصو ام ناهلسم ,ىبا نياوه داحو قاررلا دبع ءرلصو أم هةماع د ني ةدامةواضي | ةيشب يا تبا يلصوام ىلإ ارب اواضيا ةبيشم يني هلصد انين رواج ام لكلا لبا ل صوان ليحارتل
 . فر (صئالا ي) فه نباوهج يب: بحا زكاسع نبال و اندح لوقي .لاخأب ١ ةدايزلانم
 حسي اع مس هن( هزبخا هنا ريبزلا تيدلل ادبع ني دابع نع دليوخئء| ماوعلا نا دعبؤلا تي رفعخ نب اري ع هرمخأ دنع ددناوضر قيرصلا ركبه يبا نبا ماس[ س اقارب نعدلامبع نا(
 رض نب لس ومد لورلا ل يق مسو هيلع هلل اص يبْنلا يق ١ الجر نا لوعت (مهنعمللا يعد
 7-0 أضعر يف ره اطملاومه نك: نئأب دتناو ىتخلامبع منج دبو دوراجلا تاو ةييتس يب! نباهامر
 ناصح يف وسي ا نا بسلا ثيإ نع سلا دلع نبأ ديهمت يف د رجلا ىف (لذل (جيار ليلا يف هله! يف
 اننا ٍت'ايس اهل اسخذنم [وينسلكولع د دقيال ناك اين كد وكي فد ةيت ماينوك ثانكأا ههصيفو ةضايب يب نم اهن وك اروع اّمجاف اخرتخاو يدحرتلا ءدع اكاليل ناك لذ نر خص نيا ةلن ةصق ينو ائاصناىهنا بابلا ثدحف مسايملا ةصق يت ناذ ناتققاو اههف يارختأخ عدا امأورهاظملايف رهام كال» ثذل يا ةاورل 'نميت امو هنظأد لاق هضايب ينب دحأ ركب ناكس



 مالاتلال ةالسلا نع مل لعرلا يا لاكف نيتصغلا داك !يضلصي الوإ اعت هول ظ
 ب ذعف ألا بات نأ هدامتعال قرتحا هنا هضن دع قلطاقرّتحا هن ١

 عقاول العموم لا لم ةماعلا موي فرت هنا الاو ا نايضملا نع زا وهفر ناب
 أ و د 2 7 5

 هيتألا ككالهلا ةباعر_ردهت ةده د ارتحإلا قهل1 ةياوررو يضال أر هنع ربعو

 . قتلي يتيوهو ل جر اجوتسريبلا ةياهم يف ىدرللا بابلايف ياعت هساءاشن |
 غب كلام (السادةزلصلا هيلع جل اق دعنألا كلم لودي ثدصق ديو هرعْشس
 ركاس ئبالد فاضمر ىف يجدر تعماويايلها تبصا ل5 كك( ه(مشسام يا ماللا
 لوعنيلل اين ءاتلارسكو ءزمهلا مصب مسو هيلع هه ئصوبل اق اذ داضمر راهب ف
 | عاصر ثعةض عيليبزلا هبشن ةيقوفل اةانثم اه د ميلارسأب ليك
 لاف متديف سوم ا صوص نم جن ايوعم نكت دقو ءارلا تن قرعلا يعدي
 فقارتحإلا صو مال.لاو ةالصلا هيلع ء] تمن [ قرت ا ئي ١ مزنلاو ةالصلا هيلع

 ( السلا ةالصلا هيلعل اق ان1 لجرلال ادت كا قيتس فك ىلع رصاولدن يلا ةداّنسأ

 دمانيكسم لوم تايادولا يقاب ين |ةكنيكسم نييتنس لع لتكأ زوقك اذهب قصت
 ًاسلاج5هيلع هلا ياصيبنلا نارهظنلد دانسنزلاهعبوهاملا انويو عامي روصو
 . اتمعقو تهرتحا ل اَعو ةضايب ينب نم لير .ء( هعاجو ةلمرل ! ءاذلإب عراذ لطيف

 ىيل]اقانيكم نيتس مطالاق اه دل لاق ةنقر ىتعالاّمف تاضمر يف ارا
 عم اهلا اع ةداؤكلا بوجو ديفوارصتخ اذه عقد دو ادوبا هجرخلا ثيدحم لاي دنع

 ايات ماج نمرهلاب جم دعو قوتي تبا لاك سو هيلعسايص هنزل ادع

 فىونلا دورول عوطتودذن و ءاضعكه ريغ تاضجوىف هلوغتو الهاموراهركم

 * ابرك سلاكء رين عاجألابو هريغارض هكءاشيال ل ئاضتم صتغ وهو ناضمر ىف
 -لياتحلاو كاملا ضع بجوأو هريعنم ل:[ءاوهو عارف صنلا دورول (لكألاو

 هعاع نع مالسلاو ٌةاللصلا هيلع هد اسمتسا قرت نكسه ىس (نلا ىلع ةدازكلا
 ىف موولا هلزنع لزُبي لخلاف لاصتتسالا هكدتو ةن يسن نعو ١ ار نازح

 ناكةباوعل دف تالهو تقرتحا لوق نمل اح ا نيب د5 هنأب بيجأو جز يف
 ةرامك يف مزج ثيحكل 1 بابلا تي مع اضيا لوتساو مَوَكل أي ماع ام

 لولحملا نمرصتسخ تيدحم ا نال هيف ةجخالو هع و د م(دلحزلار ةاضحر ىف عاجلا
 ة اولا ز حد اهدر واو أرهحو يعاهصقو ةريرهونا|رلخمح دقو ةدحاو هصقلاو

 _ معو مد صق اى |رعامتي ثراحما نب نصرلا ع اهاهددقو هكر اع نع ةرضخ
 ةعراو عايسلاو رايجالاو ترلا كي ىلا! هيو ليمعر) نبواع 2 ظوح

 ايي | لايف اني دجرخاو دادعو عج بار جو نصولا دبعد جي نيحب (جل|تم

 ترونتلاب باباده يءانلاودو ادوبا موصلاف قلازكم وصلا يف لسمو
 كوس هل نك ( هنالاخ ا ًااضمر وتس رايز رهجضخب يف مغاصلا عماجاذا
 د دَس هيلغ ٌّك ذصنم ةلقريصتب ةيمسالو (ْمِصلا عيطتيالو هب نعي

 ب 1
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 ا ينل جاو راص هالي كيلذ هجين
 ديد ارف :(ل/ نر خالات ب رش نياك سم نار ٍقرصْرلا نع ة جلا نبات بيحس
 ىردلو نع سوفاج ع امنيب لاق هنع هدلا ضد ةربرصابا نشف وع نبا نصولادبعاتبا
 هروقد اسد هلم هلاؤعرزلا حمل ابا ع ذ ىف اربسسو عرذلاو اتقولا
 ةألاو ىنعلادب بي اصل اتش يعلو يبست لاني
 جبس جدو ان وق هنمو كدي ”ىكلو اذاو ذا هيف نوكيال ثاني ,اوج
 هتجوُر وصو يريغذل الهو يرلهل بيسوعاج يخف ايا 2 او نكره ثيرح ا اذه قرطااطعب يف للص ههنلال اوسر اي لامي .ارعاوأ_ز:ضنبإ لس هنا لبق هلبقبابلا يف
 وانس ام اجو ةيرخي ا دنع لع ةباعد د ككل صاحوا كل ياك نيس يايا اشبال فر اببلحي هيما ختس امو ماللا 0 السلا ةالصلا دلع ل أف اسطب ييلا
 نبا ةباحر يتو يف هو ام ايلع تعتد لاق ث : ناره يزلا أعو رجأرنع هصخح ف انيالو

 طول هنا دنع ديرتي تطو جنوتا ده ضد خوي يرابلا خفيفلاق ملص لاخلا ىا انا تامسا تْنطو هقئاعتيسح ترام
 احم اين ماصدنوكهلاتسرل ةعيتح هدمرغتشلا!ينحلا اب جدلا ساقولطاي
 نارا دعب تحماجداب ًاوأ طولا يف تعيش يإ ثطو هلوق ادص ىلحت ةرحاو ملاحق
 د دعت يا ارمتح هيت ر دك ل نت لبو هيلع هللا ص هدنا لوسر ل اقف عاَص
 ةبقرلا كلام هن جريد هوخو ءارشماب ةردقلا هيف ليي يرشلا دوجولا دارملاد
 ثحأ عيطتستا دهاع ةصخحي | نبا هيادد يو اهرشبر يتحم تيرطباريلا جاسحلا
 ةياورقد ىدنع نسأل قاوسانءا ةيامر ىو هبتر دجاالزجلا ا ةقر يح
 دع الا ثيدحف و هللا لوسرأي هدئاوال لاف يداوطلا عر واسم
 تا عيطتس لهف مالسلاوةزلصلا ءٍلع لاق طق هبقر ت تلككساس عاونم ىءلاب كل كشعب
 قاأوتسا نس | ةيامر فد ردتازل لاق دعس ثيدعف در لاق يحب |تنيم نيرو شس موصن
 فالو مالل ام ةالصلا لع لاّمف ءايصل انس الا تلاع يعل طصو اقر ارسل لع
 نم ذوخءام نسم اه اللات انيك نيس مامطا دج لهن لاك راسع باهر ذ
 /ريَّمْمْلا نع ان ا امج ومنع لالا أ ناس« لانا نوكسلا
 تاّدردصلااخاوحع أع امحا دنع ناقرتس اه افا خلا ومشي درف | ثييح امونم الكا
 هماوق ديعلا قىقمكد نيالا فورعم نئزص اه انعم ىت ىرلخلاو :نيأس لاو ءارقنلا
 ان اىطرلا فاضا هن الدرعلااده و بوجو ىلع لدي (لأسم نيس (اعلعا
 .نزيرشعوط] ع وفم اة وس ىلل ذ نوكيرزذ ةيعسلا ١ روصم وه يزل '

 . رجس ف اردو كش خيول ملال واخ ارعتلا مقا وخلا ارلاطبدلاب هبلع وهي ينحمرنلا نم طبنتتسا هيل ذو اجا نسو الدم ءاياوتالات (ب
 ير امكلا هزه «<بيترت ىف ةيكاد لها عبش ام غاّتمب يزلاو لأة مع نبا ثيدح قو (يكمنيتس 3 يأ عي حب | ةصنحو/ ب ةيادد يف ديرتناؤكاموم
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 تاس( ةصحل اب هضن ناله ادعم عارجلاب نصلا ةبرح ءهتنا نم ناركذاملع
 هنماضع أبزم وضعك هللا قع بتر قعا نم عصردقو هفن يوزيف در شب

 ةرباصمعير ماا تال ثّويش هنولو هي( سنجب ةصائل انهْنأَف مايملا امأعرانلا نم

 نسي لكر وتلا دسفا نك فاد موي هنع رض |ق ةالولاولعر هش نم بيوك ظفحيف سنا

 ص هب آلا يب ىلع دفع أعم ئرربشب ىلكو عونلاب ةدحاو ةدامبع هذا كيحنم
 تيدا ذاو انيك ماعم ا مول كل جاتتم مزز عما ظ ةنّيسس انف م(وطالاامأد هلصق
 لاقأ#وكجرييوتلاو بينرتلا ىلع ىهلهف ةرانكلا هذه يف تالدلا لاما ذح
 لدف يناذلا دمع ىلع ءافلاب تلاَيَل م لوالا دّصف ىلع ءافلا. قاتلا بتر يواضيبلا

 مقل طرشلا ةلزنم لزخيف لولا باوجو تايم ا يرحم يف هن وكعسريزرلا مدغرلع
 لعمدلاو نجي نلادنع |رتغم فاكلا مضب تلق ةيبرهوبا يأ لاق رييعلاب ةللاملاقد
 كرمأ ماد يق س لجا /ه هيلع هربا يصيبنا هز لاتف ةنيبيع نبا يار يفد لسو
 همر مخ انييف هب دنيعب يشب يف ويس هنا فرع ناكوا دسحوف ىولاراظتنال سولجلاب

 لل ينص ةنعبلا ضب ملسو هيلع ههلاراص يلا تا هلوق نيب باوجو كك ولع خ
 .ءارلادنيعلا ىتحب قرع راصنالا نملجر ان لاخلا يف ىنل ٌولادنع نك قاال 'يبسي غد

 ةنّتلاو لّمالا ضايع يءاقلا لاق َةْنْملا يحمولع ثيئاتلاب ارض ر ديالو رع هيف
 نبا دنع هتّياع ثيرح يف ا عاصسشع هض هيو ة منح ىبا نبا داز ءاوس ليبنزلاو
 وهو هضحبب دلرخأق درسم دنع :اطعز سر م فو اعاص د درشع هيف قرعب ٍق او ةعزخ

 ددقدادأ رشعة ضاق نمو هيف نارام لسا دارا فيبرشع لأقنض تاراورلا نيب حجم

 موال نق ردلاد هريغوا يرهنزلاو | ةيبرعوبالأق ةرانكلا هب متتام

 . لس !رحلال الك مر خ امور ى جنبا م تلك «داس تان ل لسلل 0 الاف يس دادالباسلا نيل ا 0 لا سي

 0 رب اسس باف تنكولا و دبي رازو هيف يزيارقلاب ك١ "+ فدك ةفهلاوو)
 ((نتسالاه هلال وس داي يبرقف | صخش ىلع قرصا لجولا لامف بز دصتن
 , نارطلاورازبلا دلع ارب ثيدعيف »دلع هب قدصن ةلالدنل لمغلنذخمي يجتلا
 1 دمنا اغا دعس ارباجهناربا دياعل ينو يلعت نبر تف يلا لاق مندأ نمي
 يلع" يغزتك'لعيعازورللو ىنعر [تسسلماراعأ اهواطلاءمعرخاس بالى يهم

 اريسيول نيبام كللاوف يلعو يلدالا ةكدصلا ل هو ايس نسزلوانع حوحارلعأ روض و
 ةامهملا ءاحما عم نيتي حملا ثيتب الل اب هبي هتادد ضحب لاق هبرن ةرذت روج
 لصدا برّعفا تب لمد نيترح نيب ةنيدم او دوس عسا تاذ ضرإ ءارلا ديدشسو

 50 : يبياعرلا ددبلالاقو «ريغيميشكرزلا طصوؤلا لاق ميغ ا ا اا
 روم ادم تب لهاو مهم يز>|مستيرل بام هلوق أى لع ءانع ا اع تا ان

 ثيدحوفو ين هيلا جوحا دحا د من نم كب ىحا دحاأم ليع ةنادر ىفو نإ ةفصرقفاو

 لرع
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 | نانيسنالا

 تءالو كير اذ ( قلطم وا ككجوزوا هتمحن كعَز نم كاش | ىتلا نم كلا ام #«يا همطادل مالسلاو ةزلصلا ٍءِلَح لاق هلاوح' باعىف يع رش ناك هيض

 قدير وملا طاتشا مدعاموب مصول أوت ىم دخوبو الاصإ ةياورلاهنهل نى رعب
 ءاجو اهيف دحا) ةيصعم بكير نم نا كلذ نف يبتنارثكاو ةلوأسم ىلا ثيدحلا اذمومو(زعلا ضعف طبذتساادق د نامركلا/يواعرملا ل( امويهلوق يف ريكس
 ةيمعلاب هنارتعا حم هبق اعيول نص هيلعسدلإ لصوبلا نزل بتاعي لهنا اتقناسم
 قل يف ميعوقو دنع سانلا نس تغتسل كرش اببسس دولت نكح ندل
 ين دلو رابخلاو تيرملاو ثيرحل اذه يف (يعفد بجي ةمليع ةزطم هلو
 لوطي ةبريره يبا نع ج نع يرصزلا ئعاضن ئيدبرا ع قذام هامدد لوملاد

 دلما ع احن اون اى[ ذا تانكلا يف ةلساوط له داس حمايا ملح دلل أر دجأماساو يواسشلاو يرمرتلاو رو(دوباازكد ىصلاجت لسمو سب راحملاو دمرملاد تان رلاو بدالاع (ئصلايف اضيا ئلاوملا هجحرطادقو متوكذ '
 ئع لاسم نبإ رن وح يرصرلا نع ىلا ئراوصح دوصُسم نع ريكا بع ةباوهن ميلي رب رم انث و جبرو ةبيشس يا نب لبي ا ضاومم دل وباد هرج هين ةبديشمويا ن نزع مي قب ديبص انتدح لاو هنسلابو ةمجرتلا ظل لزمن ذه ولعم ال( ةءانكلا سفن هيف فرصتلاب مل ند ذولا ل ه تددرت ةين ان اورف[يلف هلع مصل تول نيو مساج ادا انف هلوقل ةمزلا نع [مطتسيدل عسانكذلاب راعالا نءأب حرار ((لبق ىلا نال ابرج يدام دمهرتلا هذهارسب ةأفانمالد جي نسا زفاحلا لاق
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 يبي صد ويس سب .مسس سس سمسسس سس سس 5-5

 ءأنجز(هدنا هنعررلا ىضر ةرب رف يبا رع عرهزلا فوع نب نعالاسع نبا درج
 2 صل اءاخارسكو و نبهلا يصعن ضالا نا لاقف سر يلع هفلئلصوبلا الر
 لاّقف ناصمرر ابرتيف اروماديا هيأ عالع نحو موملاطأف وهحنمى ا تكن ذود

 -_ 1 اقدر لوعفع حصنلاب َدِبَكر هبّوتعت يا درت امدحت١ هل النار لع

 | انعيعب نس نريرشس (وصن نا عيت تف ١ مالسلاو ءالصلا هيلع لاق دجال جرلا
 6 .انيكسنيتس هب يطتامر جف 1 مللاو ةزلصل ا هيلعلاق حيطتسا١لجرلالاق

 بي أف هريروب "ىاق دجا ال ارنا لاق هب ظفلركايع ياو تقولاور ذ يوبال طقس
 ةيصلاع نمر مه بيف فرعب لوعئفل ايندم ةيقوطلا رو يصل ضب مع يرلع هللا سرنا

 ذنبا لبنزلا ةئض فو دعا لمنح ا ةدصولا سكي اردا ععب ليبزلا قرعلا ا وصنو
 كيف صتف قاوسا نبالو كئنعرر تلا اذهع عطا ل جرلا الاد ةالصلا هيلع لاق
 الا اهم وي ملذا ةكوطوملا ترد ثحو هيلع ةرانيكاا تايلع هبلدتساو كسضن نع

 هوعوا ضيح ا شدرعن نالطبلا ,ضيرعتن ارموصذ أصتنلاو نايلا ا ةملال موه
 لجيلاب صتغب عاجلاب قلعت يلاعدرغ اينالو ةراذكأا هب قلعت تح هتمرتعل كملف
 بماضمر راهن يف هتمأ طواد/ ةيكلاملالاقو ةكوطول يلع بجي الغ روم ا خطاولا
 داطم نال هتعواط ناو ةكالرع يرحألاو هسضن نع اهادحا تاجر (مكه يلع تجب

 ؛(امهنع هريمكتو عاج يلع اههركان إ ةجوزلا نعر فلم ككذكو كلذلو قرلل هاركأذل اك

 ايزي اهلا امنع ليال ككذلخ ككتنك ةلاصرلا قرطبا] ايرنع ةبايزلا قيرطب

 (تصلانال ىملاءالو ال ءالو لذا جتعلام ال مامطألاب ةهألا نعرضكيذ ريضكتلا ف
 ةيوزلا ترك غانا (اعطالاوإ ىتعلاب مالا ةجوزلا نعزمليو ةباد لقي ال

 اللا يقتل ىلا ةبقرلا مقام للا, رسيأ اذا هيلع تعجدو ايسنن نع ظ
 + داسفالاوف لجرتا تكداش اينو ةعواطمملا ةارل الع ة.ن:ىلا (هبجعاو مامطلا
 (زليالو ةزيبانملا لاكو ةماوا هحوز تناك ءاوسن يا ةرانكلا بوجو ىف مقرا 2و

 هنعو باوصالا ثكأ لعد هدلع صن يوادرملا لأق رزملا عم ةدانك ة ارم ا تاكا
 / ثيدحاهاو يبتنا باوصلاو هو باوحالاض حب هراتخإ جوزلاولع يب عجرتو كت

 ةتيبع تب نايهس انثدجلاة روصنم نب يلعم انثرح لاق رون يا نع يطقرارلا
 لاَكت م5 هيلع هدلا لصوبنلايلا يارعاذاج اه ةريره يبا نع ريج نع يرجزلا نع

 ْ هلوعم ةيدرع نبا يي نع روصنم ازب لحم نعروُي وبا هب درْشَت دعه كيدح ا عاوساو تاره
 كهزلا نع 311 لدتحاو اينو وود ىسأن والا نع ةعامج نع يقيببلا هجرخاو ةكلهاو

 تاصاهخاتو دطنمللا ةظملءزه ملا هللا دمع وبا (:ئشس نضل اوو تكلهاو هيغد هب

 يلعلاخينصف مصل باتكاي رت هناي ًاطخإ ازساولع الل لدتس او ايندهوود يعازوورا
 ت اايفس باحا ةقاناو ليتنا هذهتور 00 1! شت نول و

ارفتسإلا نه فذ ًانم 6# جرحاواع هيب ىرصن'لصرلا_لاد اهنود دووز
 0( 

 يبه م ايغتساو محو ةانعانه مطأهلوق ةلالدل داح ا هب قلعت يذلا لمذلاو
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 ةءاساهياد# اهلا دا لاا ْ
 ': 0 0 اهينل نيباهيدعمب_يتسانب مرقم دس ىسبل أ
 ' دمص '|دماللاو ةالصل هيلع ]اقام جوح تبرم ااهيتي الاكمام هرؤؤ وم
 هلوظب درو ةبيد اشلاضعب لوقوصو هبرأق انس موتممن هَسْرلَت ال نم مهبدارا بق فلسنا
 هيلاو بلا اذهب صاخوهزيقو كد نمل يألإيف م نذالاب دخرصللا يرخإلا ةياضلاف
 تيبباو حوسنم وغت ل يد ةيصوصخ ا ادع صالا ناب اضروعو سير ا مادااك

 هنأو | ةقرص هل هفرص ءرّمقب هربخا (1هنا لَم مالا ض الا اقو سان هلئات

 م زل عالل (منرصو دل بدأ هرعت هيج لهن قرصلاب ةرماعا ءايادكدم

 ةلعبلا ل هدزز ايترص دل غوسو هلع مكمل اب عوطت هناوا دياعكلا دعب بيا اهنداب
 - اياز هضرفككال هال اصيل تأو هنذءأب دنع يالا عوطتلار فكر يول نال
 سل. لل الل لاو ةمولا كك بناب الف هلع ايلا فرصيو هنن عرمكبرموشلا
 (زلس نبا ةيداعس انثدحر مرما ىطاحولا حغلاص نبا يحب لاق قباسلادنسلا اب َنلوملا
 مكمملا نسا ١ تمر ئيعلا 239 عر يسكب اوعد يع انتر لاق ماللا ديدْشتب

 كريسرممأب | جوس ا ىنر ا نيتحونعل هدهول او -] ء[ ار تايون نب | اكل اد ءاحل 8 000 2 ١ : اع حلا وص او اللا كات ماشا ل

 :|هزوقلا تايرطغتالم هبلغن! هزات يغسل | ييراؤاَم )ذل وفن ةرعهللا ضو / ظ
 ىيمشللو|خرد ئغب الإ ضقنم هلرعيأصلا نوعي بالررلا نرجس دير رع اصلا ظ

 بحر وهيو رز هئاذ ملا ضوقشاز ضروب ر لو ج2 قلا يا هناي هاحررأص
 لوعفللان نم هذل اشم متو مز وافر لكي و ناش ات

 ملناهوقلا ليعت اذا باغي هنو هزعهدلاوضر عير ين 190“
 2 5 7 ل 1 4 ري نم ها

 لشع يورط جويل ا هنيدي اع لويجوشت هدوجي 2 ل
 ظ بأ ص | 4 لور و قل اوملا هه نيك ى نقيل |ف ؛ فش سا(ناك# هيلع ىسيلف | صوص وفلاهىرز نظل يللا هني يكول

 هبو هيلع احل ١ لها رنع] يعلاو يذعرتل انااا جيرزلا
 ناو ]وز ورد يبن (تايفسو هنع هللا يضطرون ]خلال 2

 لاَ ثاح ناو ضويشلا طش لع لاضو كفل 1
 اتههف سس هجورخ ويقل ةبلغب :افول | بجعل و يفك
 ا دبوبور ارتكب وو اضنل) هيلعو هرسفي هن ان :ىمعت دا نك ا
 دع ىلوإ ةراعاراوس اخ! لاو موعورريعلاومعلا ؟ لتم : ١

 دس هب ةراهطلا ضاّمسنال اهعكراخ دحب نلا لم ناكاذا هنال, اولا بوجول
 الو ايلح جورخلاب هفاصت | ىبسل لاخاو دعب ثلا لم هنوكل اح داعاذاو وصلا
 اتاك راوفو اصلا دصق سحملاسا دج ريبعاو دضصالف هءالع ملاذا ككذك
 ؟ اًمتسسا اس ماا_.زاوةالصلا هيلع هل وعل ناي موا ملال نأكءاوس هدوحيف و ملا -

 علا هنم دجوي مرام أدام هلام ليتل اهب لص يع ةس ءانملا لصف الع
 5 ب [م موهؤم ا ةصالخم خول لك نام وص هب دهسضيق وج ايلا لاخدالاد



 ' 20 عل اناكاذا قويا دنع ئ صلاتي هس الا بصك نأ
 ١١١١| رسْفل صرنعو جوملا هناصتل هداعوا دهن ءيقلاداع 0 نعب

 2 اله ناككان ئرقلاهيلغ اذ اماو هينريحتلا بوجول ل وحال 0ع
 ادد ل لا ا
 لسيال لا لب نكيإن او داع ١11 مسسقتو ةنم عزهز ١م ركتقل دعت
 2١ لياش ل والاوهداع اذا ريجرتعرشيواتاعت[ر هدو داع اذا
 ٠ ةببا رلصوام ىهنع سادضر ةدركعو ىسارع ب١ لاقو 0
 ياالو جواه سسلو فوه يف لخداع بجاو كأس مزلا ي'موصلا ةبيشس ايا
 - ع رنا ىضر ع ىان اهو وصلا هلوق لدب للا هنن يف ركأسع نباو رذ
 للاب اصوحو ريع ناو هكرت ع عاصوعد مح اطراف 3 0 أ
 نبا ءلصو اهي ثرعشسالا ىسق نإ هفئاربع يسوعوبا صحار ئعضُل الجال
 صاّقد ىبا نيا نيملا غد وكسب دحس نع ل للان بم ركدبو اليل هبي يإ

 ا ري( ربع تن ا هركد ئلل عاطتن ا هيضو «اط ومي كلاح رلصوام ةرشعلار حا
 يلمؤرملا ما هل ماو قانولاربع ءلصو ام يراصنالا قرا ني ديز ورخادجو

 ريكب لاخر احايصمهنو لاحأ ىمهتحا ةئالثلا مهم | ةبسشس نإ نب اوزنضو |
 اهامس كنار يلح ما نع جشسالا انج هينارنع تالا حرم ةرحول ارضي

 تل اق اها هيأت يف ىل رم ا اذه لصوم ةاّمتلا ف نابح نب! اهركذو يرازيلا
 كن نعةنئاعيهت الف (اصاغم يا ارحم ض قْْياعْدع متع انك
 ٠ فوكو هرميع هعدو وتلا يتلا يف ءالا نونلا ضع يوتا لَف تقولاو رز يوبالو
 رهع نع يرصبلا نى ا خل وعشل اينبم ىوريو لورجلا ةخيصولع هناَدلا
 ت اررنو ةريرهو باو ديز نس ةمايسأو سيروا نس دادش صو ةبلصلاىع محاو
 هيلع هدبإالصونلا يا اعومسح مهلك هممس كنا لّمعو راسي نب لشعسو

 |[ مع ١ أ مرط احس ارز يالو لاقو لوصالا ضعب ينو ءالاب لاذ لاسيو
 , في دملا نبايلعلاقد ئسحلا نع ةرح يا نع قرط ثني ,(ىنلا هلصو ميلاد
 ص هزعو تاب أهذا هنئا دحر دا هرضاطب حارق 1ع توب هاكر

 لاقو الفالاد[ طف ا ىهنناب اذع نا هنعو ةنإ جزم ا وهو هبا حا رصاتج

 ههتعوهو لاق مدري مننا طخ دنا باوحألاو دم الكر هاظ ععرنلاف
 ةماحلا دب يوارتل ار يطل دننب مرلا جضولو هف الخ عضو [ن جس هراتناو
 7 لاق امتي دحلا لجو ّيايس 1 لطفي ال ةثرؤملا دع رلا لاق يهش ا مزيل
 ١١” نمئايالهنرر املاء نعضلل م. لا داطغال اضرعت |رهن انعم ىلع يوذسلا
 0 يطق دادلا اقف ديف لكتادق ثيدحلا : نيا يَ هخوص ىلا لصي نا
 « مح ٠ ايا سسنوي ىلع كتخا اذل» ايلا يف بّيأاسلا نب ءأطع ىلع ياس (قزعلا هف

 م

 ىرصيلا ماخرلا ديلولا نب ا درج و هيج ةأنني شايع ل لام قلولا لاك
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 ْ ىسس ور انثدحلاق ير صيلا يْترَملا يىأسلا لعالا ربحت باولعألا سبع انثدح
 ملاذ ىعباتلا يرصبلا |رسجلا نعود انلا يرصبلا رانيد نبا فببع باو ه

 ىهيبلاو نيران ىف ىإ وللا هجرحادجو حج او مجادلا رطخا تءاسلا ل شم يا
 رطتلا هب نمي يزلا مس هيلع ههلافص بلا نع سف يا هل لبق هييرطنم
 مزملا عباد درمم لاق م مس هيلع هسا فص هنع من لاق جام ماا طف |
 .. ىعلا مالا هيرششو مما ضي سس | نب يعم انثرحلاق لاو منعا هللا

 تبموبا نع رلاخئاوه يع و انس رح لا3 يرصبلا وس ائب يهب وخا

 هيلع ههناراصوبنلا ذدأ [مهنع ههنا يضر س يا
 ةيحاو رج صو مسو هيلع هدد وص ييلا يح | لاك ر كاسع ئالو حا مسو
 0-5 رام الاب لال اارلخا 3 سان انهدو ا
 كق3ىتهسلا ظنلو جنانلا كلذ ىلا قبسو عادولا ةجا ةكلذ نا ةقرط
 مج لسو هيلع ههنإ ا صيونلا نا ىسابع نبا تيدح دعب ءل ةضرعم ا باتكإي
 لوسر نع سابع نس | عامسو هسا دع ىنا ةيادر ىت يضاشلال او ماصوهو

 لبق ابرع دىصي مو امر مُكموي نكي لو حفلا ماع مسح هيلع هلا يلص هللا
 ةجم ماع مو هيلع هنا ياض تلا ةماجج سابع ةباركذ و (ذذسالا ةجي
 فتان ةنن عقلا ميلاد ماما رطفارطقلا ثيدحور شع ة نس مالسالا
 زاسم وهب تب تيربو ف (سيظبا نان اكانأت نّتنمب مالسس الا هيل بش
 عال طم تيس رحم د زح بل امم وهتن اوم للجو جاب رظنا

 يبنلا صعرا ديجس وجا | تنرحح ند انرجو راك فيرالر لا 3
 ةصخرلا نال هب زذالا بحوف يي هدانساو عاصلل ةم(لا دو لع للا ص

 لتامر جي مااعجاح ناك اس ةمايملا,لطنلا خضوع رض ةعيرعلا دصب نوكأ
 ة اًمث هلاعرو نطقرارلاو ةيزخناو يءانلا هجرحا وكامل تيدحلاو عمل
 ينطق رارلا هجرخا ىشا ثيرح نم دهادس هلو هزت وو دعضر يف قلتحآ ناو
 رف ْماصوهو متحا بلاط يإ بر عجتنا ٌعاصلل ةم اج ا تعركام لواهظنلد
 لع مباؤص مولا لوسر صخر ؤافهر طف ا لاعم راسو هيلع هدا ص هلا لوس هب

 دعم ارم ا ع نب هفئاربع صم رب مدح لاق دبو اصلا دم جلاق دعب لسو
 نع ياي ؤسلا بويا ا دح لاق عجرصبلا 1 اديس نباثراول .ىانتدحلات

 اصعو ٍرسو هيلع ههئالصي بلا ىجتحأ لاق [يهنع هدلا يضد سابع نبا نع ةَسرلع
 هيجرطاو اقرطرتع نم يو ىلعلا هجرخادقو سد( ى ياثر رضا رطاذعدو

 ىلتخاعس ايع نباركذي لو يليعابسالا هجرخاد يراخلا ةيادد وحدو دوبا
 اذه وم ثري رح طقس دم كش الب ييص و هو هلاسراو ,لصو يف داحىلع
 سيما نب مدنا انئدحلاق هبو ةينينويلا عرف يف انكر كاسع نباو رذ يبا دنع

 فانا ايناث تحعسلات ج(ويلانبا ةبهش انثدح لاق ءايلا قضم هّرمهلا



 دب سهل -

 ك:ء انسي هلو ف الا لب هنع هل يضر كلاما سس اسي ةدعول هب
 ١-2 طقس دقو سشا] تراث لوس ضحام ةيش نا طلغ انه درج نبا فاق لاق

 00١ دي قعيلا نع مريخ باو مهفاتساو يليعابسالا هاهرف تباو ةببعش آريب لجر هنم
 ب يصاباو بامتولا دبع بادن ةذاصرق ياو ينالقلا د بز عج قيرط نم
 نع ةبعلس نع لاَمْد هيف يرإزيلا خيم ساير يبا نس مدأ نع ميلك يزيد نب نيسح
 هيلا يعامسألا راشماو هركذذ كلم نب سن لواسي ومجد اتب ائ تعمسلاق ديح
 عرملاوف ارد ىءالو ديح هن طقس ناو ؛اطخ يرائلل تعم يلا ةيادرلا ثإرلا
 يرائلا] وصاق كتزكوهو لوعخملل مصب اذ ىكلركوهو ل افي دس كاست ب نعم
 _زحإ نمزلا ال لاق ماسلا مالا ةروهرلت 6 تنك 0000
 اهورخو تدرلا فاعتصانعا انرحك هركد دمنا ارب بدسم دئكرتحو تديلل قعضلا١

 تارا نين دحوم او يهل ار ةبايْش دازو 0 را سطغل ىف فالؤما نم

 لاك اسس دويل مولا بصي نبلا دموع يع جاهين ةيمش انت دحلاق يوازملا داحس نب |
 د انس لا مدأ ةياورل دجف اوم ةبايَس ةياورذأب رعشي انهورحح ئبا ايف (لا

 ةفاع ةينس تاه ةمانفب 1 سد لال همدات ةبايس نآأالا سماد

 ... ادهو هوت سن | نع هيج نع 1 اي رس وانغ قكرتلا نإ نع هداف

 0000 لاك الا ستيودعبت نمد لي عامسالا هب ضرتعا اع حركي 5

 م هب ءانخرل عضاواذهو هبنيل مرأ ءانسرل انلاخ هدنع ةبايش دانسا ناكرذا 0 0 "تل
 انش دحلاق ناو هيفداطنالا كحو ساو (رصلا رجب بسأي ملعا هقلاو ٠ را

 ن اهفس قاعسا يباع ةيذيع نب نايزس ان ديح لاق ينيمملا هللادمع نبا ىلع
 لاق هنع وهلا يضر ههلا دبع ين وا يبا نبا عمس هن | يف ابيشلا زمريذ نامليسيب| نب

 ضسوف اص وصيد ةك اسم هيلع هايس ورب مركاسع 0

 ان ددوشي مل يف دأ يانج تالددب يفال ءا| ةدزع يق لاسم يف اضم

 ا الف مسلو لاولشب ناو دوا د ىبأ ةياعرف أئلالبوه لمرتل لاغف 0

 ١
 لصو هزس6ب يف «عرجاف لذنا لاق منيعشلا ترغاؤلات يراؤللو ىسمتلات باغ
 007 لعلذم ا وهو حرجا نمرمأن يلمع ءاحأهدحبو لاملا جحد و ميج ا ةنوكسيو' افلا دعب
 >7  هءانهمناذعدوارلال ومر هيلع طنز ءكصو ءاما, نيللاو ؛ ا أ, قدوسلا طلخا ي١

 . .ىئلاوااهدون يإ هِيهاب سمشلا هددا لوسراي لالب لاك ضايعهدد لحا
 0000 اياكشلا نييكلارو اوه كلا ده يافوذغ ًادتيربج عفد
 ١ مالسلاو ةألضلا هيلع لافراطت ١لا م عنام صرَملا باغ تاو يدونلاءاقب نأ نط

 هيلع لاق بضنلاو حئرلاب سمشلا همنا لوسرأي لالب لاقرطفال ىل حرج او لذنل
 بمرشف ماللاو ةالصل' لع هل حدج لزنف يل عرجاف لزنا مزهلإب ةزلصلا
 ينص لوبرنا لالي تيد ابل سلا تارص ثرلتىل جيجاذ قرن ر ولو
 تآ أ هزيوجي ملكالا هيف مسك اراهت كلذ تأهداّقتعا ةبلغل مو هيلع هنلأ

- 
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 ةيموفيغربتعاو وضل نع ضرعاو ضيال كلذ تي ءالنسلاد ةزلضلادئلع هباجأف 7717 لع ةدارن دصت امن دشن ؛وضلا كلذ ل ارظن ل دسم هيلع هل لهو
 عب هع يوارلا هاكحاكس مثلا مرج ةيوو نمؤركاسي م نم هربتعي ان نيب عادلا

 هيلا راش ناو قرخلا ىلا يأ نهض هدس مالسلا ةالصار لع راش يا يد م

 ذأ مالسلاو ةالصلا هيلع لاق صرفلا طقس دولا هلمزعتال ةزطلا لوا دال

 تقو لخد يا ٌعاصلار طفا لف قرشم ا ةهجن ياانهه نم لبق |ليللا ميل
 هن اطر اطئااربرضدأ سلاف ناضمر موص نا ترهل اذه نم طبنَتساو هراطما
 فعل زها ييع ءلولو رغسلا يف ةداضمر روش يف |هياصاناك سف هيلع هدئاؤص
 قرافو تتولا ةايطفو ةمذلا ةداربل تلت تشكن ا ميلر ييحاوم وصت ناويلاعت
 .ةياضف اراع ةظفاحم ةمزلا ةءارب_صّملا ف نءأب سلا ف صّملا ةياضن أ كلذ
 باف هب دّحي فراخ اذه رس يلو فد لذم ا هرم اجدرخ هيف كابور صرلا فالك تفولا
 . رطفلافلاّيَسرلاولاملاف ارض موصلا نم ف اخ انا مهن لضن ( وصلا ن الف طفلا
 تاكلني باردحي ىلاعت هدلاءأثس تا ابيرق ألا تدخر دام زيلع لصف

 اذه ام لاقف هيلع للطدق الجرو اياز يارف ضس ف لسبو هيلع هللا عن
 تا فسوف علا ذب هيلاري ابل نم سب لاقف مكاو
 ليتديف بش مولوقل جضدقرخسلاوف عاصلاومي ميغا لبق ىضسلا يف عيش اذا
 جدرج)بت يصل وناذا مدنع زوييال (ويلا كتذ طف ناز هدعي رفاسا دام رجلا
 ن أف زوجيإل هرطف ناف ضسلايف موصلا يوناذا امر فلا مايصلا عويد مهلوبد
 دل اسلاك هيلع ةرافكالو اعبوطت هموصن اكولو ءأضّعلا همزلر طف“ اف نيهجولا ىق قلاخ
 هزلارهانهو ىوارَملا لاقرطفااه ل مي هلبانخلا لاقو ةناثلانالخييلوالا

 ةوال هأ ههشم هقشنا دجو ءاوسو تادر ملا نموهو دي]ع صنو باىخالا هيلعد
 قالطلاو موصلايف أضن هجرخاو تايعاررلا نم ثبدح ا انهو لضفأ موصلا نأ اةبحت

 يف هنييع نب نايفس عبات يا هعب ان'يد(سنلاو دو ادوب ازا موصلايف لسمو
 دعب أبر قالطلا يف رلصو ام ديدحلا دبع نسا يلا ّجعب ريرج ثيروم ا لسحا لصلا
 ,لصو [ميرقم ا نوللا يبسإلا لاس نيا ةريملا ةيشل اب اه ايع نيركيو ب ا اضيا
 يضوا يبا نبا نهد وكذملا قأاجس ا يا يا يابرشلا نع اهالكد جر اطذالا ليج ف
 د م نياوه د دسم انمح لآق هبو ضيف لسبو يلع هسالضوىنلا تنكلاق

 تسهر دل نرلانيطحلا اكس وح تاملادبصم با

 0 مر نب| ةزح نإ نع هدلا يضر نينمّؤملا ما هشْئاع نع ماوعلا تبريبزلا
 هين هعب أني | موصلا درس ينإ هللا لوسز اي لاق سلا يل نوكسو نيعلا
 .لصاىلا نجد ىو نيا هنلاربع لع ركنا أغاو م

 هوَّملا ةيف دحر هنأو انه هرج تال قير نوح يضم هقا ةياعل رجرلا موص

 وه كسلا ف منوصلا )وانتي (وصلا هرسس نا ثنيح نم ةجرتلل هتعباطمو

. 

- 



 انتويهل اق هبو اهل ةيلاتلادهدم نيعيرط نس ٌثيدحل جرخا دقورضح اف لصالا
 نع ةوزع نب مانم نع مامزلا ةكلامانربخا لاق ىسينيلا سوي نب هللا دمع
 ملا سو يلع هد صيبنلا جمد [رنعمسا يصر ةيئاع نعريبزلا نبا ةدرع هبا

 مو (ويسأ رسو هبط ههلإلصوبلل لاق هنع هدد يضر يل سالاو سي نب ةزجانا
 5 نزح تاكو ملككل هزه ةزج يرخالاو م اهطتسإلا ةزم يلوالا نيتزصب
 رطف اذتكش نام مصف كش. نا هل الاه ةاصلا هيلع لام مايصلاريك
 ةوق يب دحا هللا لوسر أن لاك هنإ عقارمي [ةياور نم لم دنعو عطقهزم#

 ىف ملسيو هيلع هساواص هدنالوس ل اقف حانج لع لهف_مسلا 4 ءايضلا يلع
 ادهو هيلع حانحالاف موصي نأ بحأ نمو نسح اهبذخا ئض هللا نم ةصخر

 بح : هل 3
 اولا ةلباقم يف قلطن ان ةصخرلا نرز ةضيرفلا مايص نع لكاس ماب صنم

 ا ع ب راح تادع ٌسرطنم :(4!و دوا دوب هاد دام كيد نم حرصاو
 دناو هيرلاو هيلع ضاسأ هيل اع أ رييظ بحاصوف | هدسلوسراي لاق هن ١ هيب

 [ىصا نأ يف دجاو ةوملا دجا اناخ ناضمز ينعي ريثذا انه ىف داطاجر
 ب رمح أي تكن كد يا لامخ يلع انيد نوكيف هرخوأ نأ ند ىلع (يح نوها

 سلم ١) هل حاس 4 رفاسم © (نايضور نأمل رتل ىايبت
 قاءازبخ | اد يبرد, اغسكيك رمل ماص هذ
 00000-- ا اوس ساس مم اظإ#
 10 دم ا وسو يف تاكل
 1ع ' -و ويفع 4لل ! ءلض هايل | ل وسن نازاههيع هدد | يدر
 (رآنضدر نب نينوور تكي رضهلا) دعب «اىرو رز جومي 37 | هور
 اندبنو هزم هيه لو ىلإ لا رد زرسكو (ناكل) يتغزل ) غلب قح ماهن

 دول نبرئعجنع يدرواردلا قيرطنع لسمي اى : ! دحت تاكو ةحمسانلا

 مهيلع قشرق سانلا نادل ليقف هظفلد ثيرحما انه يف رباج نع كيب ا نع يلع نبا
 ” نأ هيفغرضعلا زجبزامنم حرشب اع دف تلعف امي نورظتني ضنا اماد اصلا

 يع روب موضي همزلي الو دضعب رطغيو نأضمر ضحب (وصين تامل رفام لا

 ع اق ايمركيدلو دذحلا ماودل ر طخلا هل حابس هاف اليل رغسلا يون اذا هنا
 رخو اذ_يلا لبق رخسلا اهل ثدح من اليل يوند اهم ناكأذا رطنلا هل حابياذكو
 ف زفاس مغ موي موصرضاخ ا يون نا ]ب انح ا لاقدر مهغ) ؟بيلخت لذ هدعب
 ش اهل[ ضدلا لعزل اًياطم صزملاوه انهد ىفاضالافف لاق وطفل ايلف هانم

 ا طيعو هلزر قرا و اطقم زل تكاد بهزملا تا درو هو اعركو | (عوطتن ناك ئء اوس

 7 تسمم ئاوغ اعد طفلا ملف هرغسيف موصلا يون ول و اًهلطم رطخلا هل وبي
 ىلعفر نسل واع يوقي ال هنا عامجل اءرطنلا هل رويال هنعو بائكالا نلعو اًملطح

 م

| 



 ١ :نمىلا ضب تافسع 76 راغعلا ثم هزيع نساهحبنش 3 سو يز (ملاو داهجلا ىف اضيا ىل ُءلاهبجرخام كب (صلا ن 1 : م وصلا يف تي ماخا هلع هيرنا حايك هس كر لا هاد تلاه دسأل انتل اس تال ةباوعلا تالس م نم هناىس اعلا لاقو +... دحب عاجلا موقرطغلا 1 95 اجاب كم هر امكال اذه مت_لصلا 1 - رغما انهو .ىهتنا ء امان رعد : 1 : ال رثكاز اق لوالا 3 نا باعصالا نب ةعاجركدو عاجبا هل لكألا ءل نم نال بار
 ةنناءاش تق ءانسو لت نفط 9 ١ رم 2 لاق هلوق يتسم اريغ ةياصد يف لعقسو ارغصم يلوالا لالا جند فأهلا مب دي دق نيب الي نوخت داي وجال ام اهب ةممأج يبرق دافلا عفو ريل هملا ثيسلا نوكسو 0 . : 1 رعلا ضد ناغسع نيباس ايلا جذب دي ركلاو قلاوم ا هللا دع وبل اق يواضلااذلو

 دنسلابو ةينيئ ويلا نمو ينسنلا ةيامر نم طقسو رثكالل همجرتريغب ةعوونتلاب 0 يف ريسفتلا اذه ال وصوهرخأ هجو نم يراخلا يي يلاعت هسيسم اراض ل تايم يم ةييسلا
 ةنس ينوتملا يتضمرلا ةزهج ابى انضم حلاق يسيتل انس وي ئي(ة لنا دبعانتدح
 وكس ع نيرلو يلا حم انجوخل أ هن هنع هندا يضر يجر زخم ىراصينالا كاس نب ريوعء|در ملا بإ نع دادددلا كن. نيوز ام ايلكو ةيب[ سلا ةدمختامسملا كولا 5 فو ليس اتلا ةييجج [ييساع يرشصلا ءادررملا مانع متدبح (رشسسط و 00 ههلا ديجانب ل يامسانا يب(شلا دب اجانب ديزي نب نصرلا دبع نع كامو ندوناع ثالث
 1 ةوزغو الو رلخالام ذلا ةدزغلبق هنو روشتسا (ءاص ناكمثا دوكرملا - 5 ىلا انهى روكا ةحاور نب ىرنا دبع نال 2 |هوزغي وذ سيل و نم اضررمرشف نيزملاو يات قرط نم لسع دام هراذؤساضحب ف سو يلع عدلى ص هللا ل وسد -
 61 1 ١ لجرلا عض نجدي دش ر حيف نسل راح( لسا ذيكيحةركي م كاد دلا ابا ننال

2 
 حم البو و ةساوبر يب هز اذمجيف د ةعاجوت اك ديالا تس مايصلات تيزلا نال يذلا ةمرغ يف نلك م ةرغلا ةنه نأ دي وي أم ارو هللامسع ةحاور ياو .ر رم هب لصويبلا نم نايكمزلا ملصق او حلا ةدشماتسفسس 000 م 2

 ل ماص | رشسلا يف نينحابم أن لي مثول ر[طفالاو عصي هنا ةبيج نم ةمجرخلل ثيرحلا اذ
 ثويم اس ىرلكه تاهدو ةياوصلارطفاو ةحادر !رهنسإو نو هيلع هردا لصيئلا

 تيس لس اع موصلا يف دو |دوي اد ملسم غجضَأو ا 0 : 1 ١

 ةيلعف ةلمجرملا هتضاو لط ل يشب هيلعرلط كراسي طوس
 لاق سايايب نبا مدا انثدحلاق دنسلإبورضسلاف مرسلاربلا وبلا را
 ةرارز ني ديل نا زط لاس ةعادج انتدحلاق جاجا ب بس شرح

 ميم لا نوكسسو نيعلا تشب ىلع تب نيمكخلا اجو نع تب روع تير لا

 هدلإوطر يراصنالا هللا دبع نب ر باج نع بلاطوب أهدحف , لل نه ءاحلا فاد عام

 وك يارف يا فو زل نصولا (:نهدارم او هجرتنل مسا| يازلار سكب اماحز يارخ 00



 نم رطب ٌئِْس هيلع مج يا هيلعزذط دق بيمذلل كلذ كبس يف عزوفو بيطخح ا اتا هبل ي (ظلوم هارَغو سيق اهساو يرماولا ل ل ساوباوعن يق الجرو نيج هزم
 : اينمئاطلا صب لاطيلوقو (وصلا ةرارحو شطعلا ةدشس نم ه] لصح 1 سسمشلا
 ماسي اباميداسنللو اذهام مالسلاو ةالصل هيلع لاذ ةيلاح ةلبجاو لوعفملل
 ؟ اصوازلا طاقساب اولا وناتن ركاسع نيالو ةبارصلا نضع نم ياولاّقف اله
 ةدابعلاو ةعاطلا نم سيل يا ءارلا رسلب بعل ا نم سيل ماللاو ةالصل اهيلعل ام

 فثيبدملا | ذهب كسحتالو ةشم ا نم خابم ا اغه ماصلاب خاب اذا ضسلا اف موصلا
 ناؤببسوع جرخ ماع هنال ملا (مصلا دقعتي ل هنذأب نملث اَمل اةيره الخلا ضعبلا

 _لجرلا لاجرت لاح لع لمد يلع هصغب لعن م ناو دج هب من ما هيلع هرصقي ليق
 ماطلاانمث ثيدخو دب لل خلب يتح ماو هيلع هدداص هموص ثيدحو خابملا كل ذهب عليو
 لوقف نم ةرعلا مضل ةدعلا عج بعاح دحبتو يشكدزلا لوقو مهيلح دري رطغما انسو
 يتِصامدلا ر ديلا هبمعت ئيشب سلو ضيعبلل لعضو ينل اديك( نأ ةدّي از ربلا نم سسيل
 ورش نم نأ ككذو هنم خامالام عضو مب اة نم خاملاام زاجأ هنزل يعازهلاتف
 هيلع لوعلا بعذلاوم انهو ةفرعم ثيددلإوف وهو ةركئاهرورجب نوكي أن م ةدايز
 ميري الف ضيعبتلا اهنوكأماو ييفوكلاو سف خالل اذالخ نيب صبلا صم روصو

 : 18 0 0 ا ددعم سيلممسلايف مْمصلاْت] ىعلا دا دجف دعني نسل هنا (قاو ثلا ءاونانماد 3 0
 1 ؟لآ :٠ مر 2 5

 0 ا نمح الها ةنغليف أمم مالالا لامبأب دما يسم ربما نم
 00 7 ا دلو موصلاي ملسنم هاور بابلإ ثيدحو ير (لا فدل

 موصج سو هيلع هدا لصيبلا ب( 0 50
 َ ا ب ا ا اء
 1 : تكا دن / 3 (ىصل ا 9 : ”ىف نقلا رالفالاو نوصل اق (نون
 ١ فاش انكلاك دنعدننايضر كلام نب سمن ا لئزطلا هن 0
 54 3 0 *رطفلالع عاصلا بعي ملذ لسمو هيلع هللاهاصي يلا عم )0 لللا ءامئازغ لتنادلو لدا 000000 0 يامل انزل كراس رع

 1 ١ 55 ” ةهيثو ءايلا تن ذح انك اس يتنلا مزيل نكس [لاخ بييعب بحي مى 1 ص ر 01 7 : - مك“

 ىفراعتملا نم مثدنح كلو نأ يلع لدي لطغلاو موصلار اكن ال مهن تال ر ذم ا موص
 . ةراوؤ صيبا لوب عم وزع انكمحسم نع دعس يأ ثيدح يفد هي .يلا بت يذلا ض1 :

 4 ةوك دجو نفت نوري عاصلا يلع رطغلا الورطغل الع حاصلا بالف مسد 0
 وهل يتلا ذهو نسح كت ذ ناد رطن ءأذ اقعض د جونو نسحلتت تاف ماصق :

 اضيا مدس هجرخ|بابلا ثيدعو جدلان هلاك عازنلل عغار صنوه رىعملا
 رتسلابو طغب درطغيو هب او دّسَعيذ س نلا ءاريل ىخسلا ف ىطف | نم نا اب

 ١!  واواع يملا د ةزاوعوبا انتدهلات يدوبتلا ليك اسسانبا يسوم انثدحل اق 20 يال ا 6 6 9 7 9

 .١ واط نحر يتلا يف «امالاربج نباوص ده أجب نعروصنم نع ايركسيلا حاضولا
 يلص ههنا لوسير جرضل أت هنا [هنمعهددا يضر س اببع نبا نع ين (ميلا نن(سيكن باومح
 اعد م نافسع :علب تح ماصف ججغلا ةوزغ يف كم يلا دني ملام ياسو هيلع هللا

 ا



 حن يف اوازعو هيف يلا هلصاو عرملا ف اروي هش يف ركاسع نبالو دارخالابمدي ةئنوف ركأسع ناو رذ يلو هيلا هي دي دحىصق اول !(يِهَسم املا يا هىفرف ءامب
 ادهد لاق ير (لا ف روكملا دانسإلاب ةناوع يإنعددمنعدو|د ىدل يرايلا
 هبقح (زلكأ | ميَقتسيل يلع نعم نيرثكالا ةياور ف يا هظغل لدؤت ناال(س رظرلا ومو لاق ةركسلا نبا ةياءعرل يدان انوش وزلا امازعت جود [ىلف عضوا
 تو دب ف ْ (:اكلاو لات يلع ينعمب يلا ناركذ ارا فرج ال هنئأي داصلات
 .ينتأ نص راما عفرف ينعم او اهبا,يلع دي اولا اهتندل 0 اده
 نيضتو فو | يبيطلا/ ب اسركلا لاو اهبأب نع يلا حطخايلا كرذ عمةجاجلو ةيبفد للم هيذنكمي هجعولع كلذ د نأ ديالك هل سانلاة يدر هبدصت اهنر هب
 رلعاف سانلاو ءارداو َةيبيلا حضن س انل هارب ارتبأع يصقا يل عنرلا يرتنا كيتا
 يع دتسيصو ةءارالا نم ددال ديريل ناث لوعتم هنا ىلع بصن سانلا ةييكلامب ديريل ىلتسلل رثكلل ازك_ جنبا لاق للعسل ماللاوهلوعمص هيذ بوصنلا  يضلام
 مقرو ىهي كلا نعر ذجالد ركاسع ال دالا ةيينويلا ف بسنو نيلوعغم
 م2 هيلع قشم موصلا نادل ليّمخ سانلا ث اصف تأضمر يف شلل جالب ةكسلا جرخ ملام ةيلع لاياحدن | ثيرملا انه ةيضقو يئس يق ولأ ذنبا ةمالاع يرخالا يلع
 تاو راطمالا ف هباد دهسهيف سياززا رظني ىح هرم ءأم اع دذ كالعخ يلا ةدرظني
 2201 ملل اوةالصلا'ميلعوطقءاف عد ٍرعئاَمل دنعلاَتَعْلا نع َْنَدِصْلاحءام
 سابع. نبا ناكوركاسع تاو رذ يالو ءانلاب تالق اسمر ف كلذف ةكم/دخ
 ةصتلا هزص رهاشي ل سابعنباو تدرطن 1 ءاشم مد ماص ماك انفي نت خف رطفاور سلا يف يا سم هيلع هنلاي لص هنزا ل وتئنر ماصدقل وعن ًاهنع سايضر
 ب اناذه مست اك بال اقترب ص ايه رموم# نئنيحوكعدنال
 تالا اك ةيزلا هذهو مطاو رطنءاشن ناو ماصواش ثا مرلسرلا ذأسبا ف تكا ذهيو دم موي لكن ع نيكسم مامي ف هتطف ا نا (عصلل يميل ا ىسلحتل يملا هلا صالادع يا دنوقيطي نيل هلاعت ارق مح هيفركد ب ةيونقلا|
 تيس أرَصلا هين ل زنا يذلا ناضمرسشن اها وايتلاةيألا أرح ريضتلا يف للا ؤصو اهفمونع ده يضر عوكل نيالا بابل رضن يف ءلصو امي رمب
 أدّتِم ناضمر رييشسو ضرالا يلا ارضع لذن مع (ينرلا امس يلادرشلا ةليل يي ةلحج
 زكينيجعر نجلا جٍنمْصتملا يلعألا ةيالل خس عرحا يلا هشلا مي 20 هلوقورخ مايا نم ةدعم رطس ةدح لحو  (اييصلا هيلع قش انه ضييرص نأك نيمو ديذ ىا ههصيلف هيف يارب وشل يكتص ار فس نيف ل رصح و يشم ةض ش لطارل وح ا بيب ترعب ناقرملاو ىدملايلا يدهي ام يريهلا نم تاضاعتأيإ تانيبو أي دام ياس انلل يره ديرشد نف ربخ او هتنصوأهريْخ دزح امو
 رصضسلل زل حاب | ككل زق رسعلا مكب ديرمالو يرسل ا كم هللا دي عي راركت لاذ

 © 2 هب .

 م



 ١ كيلا وكم هدا ديرب هريدمت فوذح ىلعد 4س يلإلع نطع ةدعل ١١ لكك و ضرملاو
 ظ . ضرملا يف عرطفاام ء اضم ىربشلا مايا ةدعا لركتلو يعملو يلع لهسيل

 ] ةصّيو موملإ بوحو نم هيلا دير أ ادعت ام ىلع هييظعتل هنلا'وربكتل و يضسلاو

 ا ةصخدىلعو | هن ٍلعبهدلا نوركشت ملول و لفلا ليل تارمبلت دارملاو ردعا انرطملا

 -ممكلدلو هلوقو ا انارقلا هيف لزنا يذلا ناضمرر رش ركاشع نباةياعر ظفلو لئلا
 رلصوار هللا دبع ممل تو نونلا مضد ريم نيا لاقد عامه اميلعر ذ وبإ ذاذ و نمركشت

 تايم نايإ- سشعالا انبخاركاسع تبالوأنثدح هجنئيسميف مين وباو يتهيبا
 لاقريلا يوكو خلا خد رو كارلا ديدشتو ميما ضن ةرصنبو ىع انتدحلاق

 ١ ١ م هنع يعلو ماسو ريع هعبا فصدحت باحص ا انغدح لاق نضلادع يليل ياني ان دح

 ا هب (يصلانال لوو نع ةبادر اذهل دم لاقيالو يلعو ناهتعورمك عهضرييكي اردقو

 | انيكسص موب لكي طا نب نايف هموص مهي لع يشف هبوصيا ناضمر لْرن لقدع

 (ه زج شف لوعملا ايئبم ءارلا ضب عاكذ يف مهل صخدو دّميطي ام موصلا كرت

 حسن دجو لكشتنساو مويصلاب | ورع ءاخ مكر يزن موصتاداد ىلاعت هلوق هيرّيلا هيا يا
 ث أ هأنمم كار يامرلآا١باجاو بوجولا يضعن ةيريلا نال هقباسلل ةيزلا هذه

 ةنلسلا نصر يئلاو يخهنال يل دب ةنس اهب عوطتلاو ةيدغل اب عوطتلا نمريخ موصلا نأ
 ” ءاقرلا ريلولا تاةرخا هقلتلاف هإنقلا انشا فايع لاق هب !ىلورلانوكيذل
 يلع تدحلات ةلسرم اب ياسلا يرصبل طالعت نب ىلعألا دبع انئثدخلاق يرصبلا

 هلو اوك هنا اههنعهدلا يضر رم نبا نع عض (ز نع يندم يلا رطصم نيؤلا ضن
 رهغ نم هنون جتخو نيْلاسم عجو ماهل عفرو ةيدف نيونتب قاسم مامط هي دو يلاعت

 001 | لاب ارا نزلو ساع ننعم انكلو ةءارق هذهو !اب محلا ةلباهإ ونت

 ةرصو مصاعورع ناو ريتك نب ارق يحد ءاعط عندو ٌةيدو نون عم نونلارسكو
 :يلسم ديحوت و ةيدذ نع لدي مامطو لبق رالا هربخأرّتم هيدنف يءايكلاو

 | 1 نيكسم ماهل درطغي دب لكل (موصلا قبطي نم دحاو لكي لعو يا مومعلادارفا ةاعاول

 7 ككلذ منيالو نيكسم ماهطا هيف رطغي موي لكل كح ا نأن يكمل ا داوفا نعنيبتو

 ا ر . | به ذم ابصو ةّجوسنم هيرولاةىإى١ىرع نا ى١لاق ١ ىص

 يللا ةأرملاو ىيبكلا خلل يهو ةخونم تسيل (هن! لا ثيحرس اع نب لا دلخ
 ين الل ةحوهو ىأر مكااذهد يلعمإل مش طير انني نأ تاي طتندل

 طقس هتَمشم هيلع تدتتساو ةنامزوا مرهل موصلا نعزي نمنأ يف همت او نصو

 . 2 ل ىم نيرل | ىف ىيكعل عج اموىلاعن ول ومل كير هذح
 رحرمو نوفا ئم و ءا] | ف ولخ ظن رولا متم زلو
 أمه رعرل ول ولو هعضرملاو ملم ايان رعد ك١

 اورام َدحاو لكى ع ضار طق اا ذا داو دور مرجالاب
 | ا ل

- 



 : أراده ةرانكلاو ءاضتلا ةزائكلادب ىلعت الذ ةارلاد لرد دوصتم هي لعت منال عاجل اك ادن هذ [حقخل ارطف نال :- ([/ ةيدنلاو ءاضتلا عمم تيم ءاّمب | هود ا قرخب ككاطهلا لع فرشسا رتخ داقفإل رطنلا بجحيو ةيدنالذ اهيدلو حمولد ًأهستنا يلع افاخ ناو دحام لك تع اي انزل لولا ددحت دينعتت ةشكملا تارا صلات ل1100 د دهن ةيرزا دعت الو ههوص اومزلب هنئاب [لقلاديازلا عاقل 0 00 ' ىِنِف اولع تدان ناف لق'اذ امويرشع كتم ترطفأ زا امو رهاظوحد ئاشلل هضورلا يف رصالا يلع ايريلع 0 ةريّيملا يسم نكح اهمحف ال | رك حض دنا ةيدذ هنوقيطي نيب نل لحد يات هلوع يف سابع با نع وسخ دانسابدوادوباو يشيرسلا يمر ل نيتضدرمو نيترفاسم أتنأك ناد لغطلا
 لاكو ةَجرْفَيملاَو سب انج! ىلع اكد صل ضا مايا نم هي دمت لاح ع وعل تأضعر وانو قرطي نإ سب ايزل يرهزلا نع م نع قليلا هِي )صو (.ِؤ اصنع هعلااهكل - سابع تءالاقد ةالصلاتيدأ اذاف يا ةرالصلا تيضم ادأف يلاك هسلالاخ 1 ١ دال (ينحمب زوي. هاضتلاد ةداضعر ءاضق يدؤي يتم ي!(ئضتنقي يم موس
 بيرو 46 ةالاوم ا نئأد حتما دنسبو ةمزالل ١ حنين تامهملا جملا بفاضلو (ًيينمءايجاد ادهيمس اماو ةراذكلا نوصل ئصلايف اطرشس اهنوكمزل تضفولاذ ا فمالا وما ذه ةيمست عني درو ككرتلا دمت تقولا نيع اير وصي كلدو ضل قدرطب هبحي د حو ةامرملا ق لاك هج اهلنا راش نإ لاَ تاضعر ءاضخ نع ليس ملنو هيلع هسا لصهنإ ئيعحض دانس ار يطقر اولا يودو رح [كمنألا ىالطال بجي لو ةمزلا ة'اسل ل يجنم ءادالا ةنصدءاسَملا ةخصلاذ احلا عياتتلا شايئلاف ةيولوالا يلع لب حلاولع لديدلادهو هيوص و (نَمِي يد اضعوب ءاذبب يح قيصيال ٍتماضمر نح ةأضق رزكاس ينلاولعتأ لاحلاو هموصنع ثا. ة جلا يد نع __لودزارشعلا عوصق ةييشس يب نياولصو (يف هساةعد بيسملا نبا ديحس
 [ماسط ديل مصابا يام مديرا لاق هتيحلا لدب ةدحوملاو رحالا ىح أيوحوصدرمأ انج وندت ريخب نأضمر ءاج تح لوصُألا ضحب يت د امهم وضي .ةركت هذال تتار يون رخا د انضم نيم ا ن مدعو ةلصومب ناجح شو زاوملانم هزملال دب ياس نابرم ميكا عايد يالو 5 ١ نم اح يتح ناصمر ءاضتر لع نه طرف اد |روصنم ني ديعسم ءل صوتت يلا ميحاربا لاق و أتيضع ايجاو كتيمحسن «رلاوم تّيذ هيمسن نم خميالو ناضمر مص ايالرش تولتالو
 سابع نيا نع اضيارك دي رف زاسرم ير اذجلا هايس 'ذلذ يجد ربلا هوكذ اجب يره يبأ تم دماج عمسي مد ليو هيلع هدا لص يبنلا نع ةريرمح يا انع هاج قرط وفم يطقرادلا هجضاو قائد بع ءدصوؤلامو السر م دنولل اح دنع هللا خد ةريرصيبا نكح لوعملل (ينبم هلوا ضب ركذيو ديأوحاو ةسينحييإ) بحدتو مت



 ظ 0قبيبو هد مز |يطّقر ارلاو دروصنم ني ديعس ؤصو ام يمنع سا يضد

 ئ تايضتقت ةريره يأ يلع سأبع نباقطعؤبق هّتاذامو ِدِلَردَأ اموصيوا ادم

 ظ فاعلا ديعلا ن أين قاتخاهنأب كيجاو زارع ضيا س (يعنيا نع وكما توكي
 | ١ قللزكو اهكاتخما جالا ديقب مسيل لييتق دل مأ ىفولم ىلا يف دي وه له هيلع

 0 فلؤملالاقال ما قلمطيلل ديم وهلم ورم ا يلع قلطملا نطعيف تويلوصالا لتخا

 ! وصو ماعلمالا نع تكس. رضا مايا نم ةدعف يل اهتت لوا املحرلا هننا ركذي لد ظ
 | 5 134 رك : 3 َ

ا ف هركو [هع نص مزلي ز) نك اضملاريخااتل ةيدفلا
 ا تبيمو ةنسلاب تبثيالذأ نآرعل

 -:٠ يدرو(ما لاكر عازب هامتعلل اذالخ دوي ا لوقو عمو قلزرلا نع هركز 5 بالها ع

 ثايب دوعلءاضعلا دنلع لت أغ ميل ناغالو ةئاوصلا نم عيا مامطالاب يفإمكو

 . اههب ىادال/ر زكاتلأب هيلع ئِتسالخرضاناضير لخد يتحاضيم وا ا رفا رشتسا
 فوعنلا اذا نينسلا دركتي رركتي دلل نا مع ناوجلاب يلوا ءاضتل اوحََمِْْإِجْر ملا

 0 مساو هد ةبسن سنوي هج دحا انت دح لاق دن لابو لغامتتول ةيلاملا

 لاكي نحو ا ةهيخوباديواعم نياوحربيه ران رح لاق, ميعتلا يوبريملا دهلاسع

 وهن اكردتكي أ نبال يراصنالا هيحس ارباوح رج تس[ لتذا لا لاةيحر امدح

 دّدش اع تحمس لاق خصولادبع نب لس ىو نع نيتلا نذل اعبت يناعركلا ضد

 اهبرل نأضمر نم لخفل طقسبو نازيمد نم يملا ولع نولي نإ/ لوح أبنعودلا ير

 عاما نوبت أشلا تاك ومتلاو [ىطعتو ةيضعلا ىتملا نوكلا برك و ركارسع

 ٠ قو رارتسإلا ةدارال نءاشلايف ,ىاضلا» لدالا ف يضاملا ظنلب ريجتلاو ازك
 ٠ تمب ايمي لاق د ابعشس يف ل) حاسد نم يتتاذأع يطق اند ١ حيطتسا أم لحنلا

 ةْنْئاعلاَخىا فدك متل عاش عفرلاب لفل ١ قباسلا دنسلاب دوكُملا ديوس
 اهتبرهف ارا عبالاوجرغشلا لاق نأ لمشلا كلف بجوا يا لمشل !ىنعنمي
 يلأق لوصالاض عب فد ءلجا نبيا لو ياه هسا يلص يذلا نمر بذا فدزخ
 همن ةديهرم تناك يزل مسو هيلع ههاودص ينل اب وا ينبلا نم لخشلا نع كا

 ' ناجشفو اماو كلذ دانا نإ اهت اقوا عيبجلاف هعاتنتسال ةدصرتم لسودهيلع هعاوصدل

- 

 أعصواضتل هيف أرنعهلنا يضر هدضاغ عرْمَسَتف هموصي ن أ سو هيلع هه طص هنو

 نك أري لوق نم حر دم لب هش اع لو نح سيئه نا نأيب ديف خلا يلوتو

 أن هطنلو ارلوق نم هن'ا/د اصف يحلاكديذ لعب مل اجرردم رسمي عقم نكل
 ا (لوق نم دنوكى ف ضدوهذ ملسبو هيلع هللا ؤص هللا لوسر عم ليضمن ن رادع

 ايلوتنسهنأب ريصت هيف سم هنزل ظن ديفو عمزللا ف لاق
 | 0١١ دقم قاب لاتحالاغ

 | طالاةومق اناف لدحيونهل مسي ةوسن ةحستو) مززسلاو ةزدصلا هيلعذ ا

 ْش ١ ناب ل مسقلا ناب بيجام مايدلا كلت يف ضعت نأ أرنكم ثاهلع مايإ ةين ام دحبالا

 | | راطلازب العلا هحبتد يِطرَعلاهلاق تاقوالا لك هتجاح ئعقوتي نهف ءلعابجاو

2 2 



 (صلاو هجام نياو يءاسنلاو دوا دوباو سم هجرطاو | ييضمأآضرف نكي لام قوم ا دياسولع مدقم ةمرئلاو ةرذعلا نم جو زلا قحنأو اح يضم نابجنس يف ريصيو عسوم 0 3 | اندهيود (لنذا تقولا قاضاداف ايلا دجايتحا لاتحال تزءأي تكول صال تاك لاين لع هيلع ندجم ايفان هرحأ
 اسهترشابمامل خباشلا عنل ةزلصلاد ّصلا ككرتت ضياحلا كسلا

 هيعشلارومرإ | تح ا ««دجوو ةنسوج سلات ا ا نِس هللادبع دانزلاوبالاقو
 دكرتةدابع اهينمالكال مشا نيو انتم انوكين ا يالا ىضنمو ةالصل يصصالو ٠ ايمل ايْضَعَت ضّيباحلا نا يأرلا فالخولع يتا يذلا 0 دج ص انكت أك لاقي تءاك "| تاريغ نم اهب دبعتيو عداشلا يلا اهضرمألا ]كدي (رعابتا نم اعانّساو [ق ]سميا افلا ريع اماسايلاو ل علا يأرلا فالخ ىلع ارك د يئأتلل ماللا جب قكاتلا
 لكتب لب قمل هحوارض يطال سايَعلا فالخولع ةبتألا ةيمرشلاارومالا نككد ذهل
 ىسسانلا ىلع حك (هيلاغ نككو ةئحلانعولخكال يلا هت هللا لاعض اد ال يلا هت سإ ل ا اصرمأ
 نيدنص تيمسحالا قرذل ا نم ءدركد ئيتسلك يم ردا مام] لاو كلذ ربع ل يقو ةزلصلا نالغ هن انضق يف جرحالذ مصل دكت مرعب ءايعزلا قرف نككلومعلا اهكندتالو
 حر سيو نس ددلا دبع نباومدضايع نعي دم ا لسس | نب اوه دهب ل دارفالا,بيسخا تتولا ىالو دارفالاب يت دحلأق يراسصترلا ضحتح نب ا دج انربخ| تقولايالد (نث دملاق مهم يباذعب أي افورحملا مكشلا نب ديس ومج اسم يانا لاكدتسلابو
 اهتنادهاطعت كم ذه موصتالو لصنال ةحض فو مصت ىو لصن مل تضاحاذإ سبيلا مص هيلع ههلا فصينلا لاك لاق هنادهمعهسايضم ير دنا هيحسس يبا نك
 د ةحوتغم كلذ فأمم اهنيد تاع ون ناو و دموشلا
 ضمن عزو موو اعاذماو اوي زاهر نوئالث هنع ماص نا امويتيت الث م وص هيلع تام نرميف جيزملا اتكىف يطترارلا هلصو أم يرصبلا نسل او | مص هيلعو تاي دما لاجل موصلا ضُئاملا كدت يف ىباسلا ثيدح ا
 رار أتنلا هيف يبول نوصب ةلءاسمل بج نباديت حيت انجل د 2 راو القت اريقرا م ةلكاسملا ليلا هزهد به زم اء رشف يووبلا لاق هحام مييق
 ةيَعلاو هزمهلا خشب نيعا رع ىسوم نيا رى اشدحل أت فلاي ءلاق ديب ديلا قلؤلا ةيسن دّعف اذه ىلعو جارلا وهو هقف اوي يزأا حيصو يذاب الكا هب ءزجاك را دست ببر رص نما رخام لاعادة" ٠١ ةيولذملا

 و هن رار يخي ولو هيل و هنع ماض لاجل واولا م ايبص هيلعو نيزلكملا نم تنام انس لاق ملسو هيلع دقن اياص ههنا ل وسر تا |, هسا يضره شياع ئعريبزلا نبا آن درع نرع رد اعلا سيب زا ةبادج تمام ده ان ايومإلا باز فب ارفصم نمولا ضب مننا ديع نع بدلا يرأضنالا نيعلا حب ثراحلا نيو س٠ ع ةرييعإ نب يسمو م يل انت دح لاق يدزجلا دون هرخام ”ةنكاس ةزمرم أمهنين -



 ةرجاي بسرَحلا نموا تيملا نم تدان أبى نجا
 .ىنىع أاشلابعهزئاذهو اينودوإ

 دي ديلاو ةيدغلابوجو طخسو كّيذ رإ ىسب لاك لب يوونلا هيوصو ميَتلا

ةيندب هدابع هنال زاوجلا مذع ةملحىباو كلام يهدم و د
 :2 و ككتبدلو 

 ىيفض ماهطإلاب دراولا ةنوجاو ةهحديرهلل سبلد يوونلا لاق ةيرزلا بوح

 امةيزلولا عملا لع ربتعمالعو موصلاب لاقل ادنع عنج دز ءاملح الأ هئعضومو

 مام الل تالامتحا هيف ةبوصعلا مآثر لا طرتشي ماب ارقلا قلطم ما ثيدم اف

طم رابتعإ راتنملا يوونلالاقو ثرزلا رابشعا هيشالات ونارلالاق
 هحتد هاما قل

 ٍتتاموماناول تا ةأسزل لسمربخف مسيءيلعمسلصيلوقولاق ع ريا

ةيالو لايتا لطبيب كما نع يوص ارنع موصك ذر ب صارم
 يصحو لاما 

ني رإ( له لع يوعدب بأبلا تيدحدع ةيكلالا باجأو ىهتنا
 ةمغنجلا تحاو 
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ع ثكأب سس دحم ا نيدهل جاهتحالا مدح وحال إياع
 تن ا تلمس هشئا

 [ هسصؤماطأو مكتوم نعاوموصت دل تلقاه نحو مع وطي تاق صارم
لعو تاملجب ين لا سابع نبانعو جلا ةجرخا

 نوتالت هنع مطل اق ناضير هي

 2 5 مم 3 5 0

ثبازعو قا رلاربع هحرخا (نلكسم
 ايبا( ةحرطا 0 (مموصياإل سابع 

لا نأ يلع ككذ لد هان ورام فال ةْسْئاعو سابع نبا فا (لف
 فالخ اعز ه

 ١ ةيسوؤب انلل ةقنامر هلزنع ةيوم الخلع يوارلا يوتخنرل هأد ورأم

 نأص ءردأضقر يزئات زوعإلو ةلباتحلا لاقو دايتع دلا نع طا:لاجارخا ىلع لدي

 هنع ماضيالو موي لكل نيكسم ماهطاو ءامتلا هيلعن لعف نأخر ذهرمز نمرخأ
 ماد روذنم موصهيلعو تاهناو اوصل باهصاييلعت_ىصلاوعو يصزملا ىلع

 اوصروجيو هريخبو ةدذلاب ءلصف هريطل زوو هحف هيل نس "ينس إي هنم
 (رصلإف ىؤاسنلاو دوا دوباو لسم هجرخإ ثي ريل اذهو . دحإو موي ف هنع ةعاج

 درعنع هريعو مل سم هلصو م هيلا هع بحو نب يسوم نب دج دلاو عباتيي | هعبات

 بو [اوكتدوكذلاث ردا ياو اوروقنالا دنسلا يف روكم ا ثراح ا ةزباومع

 دكيإعرضعج يا نا نعد ازبلاو ئامقرارلاد ةناوعوب أو قه دحخأ امي َمفالا

 د اثدجلا »هيد ءاش تا نرارخاف تازبلاناذو تالا 200

حل5ةقعاصب فورملا ظناملا مصيلادبع :
 ميما نوكب ورعب ةيداعم نثد

ش ءأس دق نم ينامركلا نبار ىرعبأ يدز
 طريف هنع ث دح يراغبلا خوب

ارجلا فد انه دنع ثدحو ينيب اتي
 ةهانات اجلا ةطنبار ةللصلاو د

املس ىشعالا نغيخمْثلا ةماوق نب ظ
حاا عب ئيطبلا مس نع نار هرم ني ن

 ةر

 تسابع نبا نعريبج نبا يع نع نون ةمعلا دوكسو ةليهملا نيهلاردو

 رك هلع مها لصونلا يال صر ءاج ل هنأ ركاسع نبال لا [رنم هدر
يلعو تتام يح تب قصوسا لوسر أب لاذ لصرلا ريس

 هيئافروك (مصا

صلا هيذكلات امنع هيضَم ءاذا ركاع سالو
 2 نيفلات هيضق ا د ماللاو ةزل
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 هلى ف ىسفن |ةثولث نم ثيرملا انه حمس ىثعألاتأ ذه لصاحو امههتع ًايإيضر سس ابع نيا نع ثيرحلا فه ركذدي رج نارها ده اب مس ةلسو يللا ان( ثدحلااذهب ئيطبلا ملسم ْث دح نيدالاحتحكو ةيمسا ةلج - رس واج اعيجةثؤلللا يا نبحعو ين وكلا يرضملا ارغصم لييهك تبا ةملس ىارفصم ةيفتع نبا نين محلا ءاةريغب لاق تقولا الد لاَجف قياسلا دات ولاعب د عال ةلطهيم نب نأ يس لاق هبل م انباع يداسنلا | ذكو ئصلا يف يذمرتلاك مروزئلاو نايرلا ف ددادوباو مىصلا(ف ةجرخا ثرىلا اذهو قحادسا ىث ىضقي دبعلا حي! يضقي نا قحا هكلا نيدخ معن لاق كأس ع نياعرذ يب الو ءاللا
 تع ىتعإلا انت دح لاوهن )| تين هرخاو ةددشملا د ّلا تادشل اينايح6 نب نايلسةيساو ضسالا دضرحالا مل اخيوبا نع ل اوهنبا) اينبم هلوا مضدركذي و زمجاد نعةلسم ماكل نم مر يبج نإ هيه نعر)و١نيطبلا مس نم دحاو
 لمحو ةثالثلا نع ةنالللا نملكو ةنالثلا خوبشلا نع يدر .صتعألا نأ هيفد بل نبا نع ادهاج و :أطعو ريبج نباريعس ينعاةئاللا دهاهو حابر يابا وع ؛اطعو ريبَج تبا طيحس نعل يهك نب ةلسنغو نييطبل' اسم نكي محلا
 | لس نوليف سرا ريغرشنلاو ىللا بأ, نم نوكي نأ جلا ف لاك
 رئةيواحموباو دعس نب ايلا قد نيحب(تتانيريشم موصاوريحو تام يذلا ظنابدلاخ ىب ب قترط نماضيا يذِمرتلا داصوو تنام ينحا ثا مل بسو هيلع هقنا يلصيئنلل ةارما تلا اذلع زلاصغم سك ألا نع ارغم نب نهرل ادع قاررطوم هحرخا ىءانلا نأهديؤبو ارهاب ةلسو و ريجنبا ئيطبل ميسو ءاطعلا

 ينرطبلا اسم نع سعال | انئدح هريغو يءاسنلا ءامرام نيةجملاب عناحتبا
 ييطبلا ملص 22 الغ هدداز اًمتاوك ريبججازبا ةدايد دبس باي همقا 7 ىع
 نرلتخرلا ا زهد اموير دع سخ مص (ررلعو يا سام مو ىلع ةداوص يل ءارما تناك لاق دنا (مرنع هدا يضر وس اببع نبا نع ةمرلع مارخالاب ىنثرح تقولا يبالو حم اب انث مج هردعد ةَيزخؤيا ءلصوام تتسلل ضاق ني ىلا ةنب هفلادبع يا هرخأ ءارلا رسكو ةلموملا داحل خب زيرحلا 13 وناضمر ريغ هنا قف رهاظانهر مىضننأ] بق تتافاريش موصت تأ ترزاذ رهبلا تلم ةأرماذا هلطاو دذنلا بيس دا دنع دكرامر ييرشب وبر سب دقو ةفاضالاب مذ موص اريِلعو تاك ماذا غسو هياح هنن صول 3 ارماَن لاقل اه هنا (رتع هنا يخطر سنع نا وع زاجل اكلم نياد تكولاورد يوبا ةياور ىف طقس و رعبج نبا ديحس نعد وثد [ةبينع نب يلا نع ةيدَكلا توكسسو نونلا 00 ضب خيب | يبإ نبا هيز نع مبم لصوت يترلا ميل ةدوكس ور ؤعانبا ارخصم هلوا مصب هدلا هع لاَ د تام ىن ن١ سو هيلع هدبا ىلص يبل ةأرما تلات لاق هنا (يهنعدس ا يعي سابع نبا نع 11200111010
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 لحي اهعيرثع ةدخو تاريرثمو طه رييشبو لجو ةارعا ولوق نم 9 -: تشساشسوس تفسد سل
 ببلأبانه تلا نع ىصلازاوجهبفو اكو ىلع

 صرف باغ يح ير رولا دصسوب ارطنا» اصلا طن لع يم نيوتلاب
 ٠ تارككو باو روصتم نبا ديعس ملصو انهو كلذ ىلع ديزهربغ نعرسثلا

 لاق يكم او ريبزلانباهللاربع يملا انترحل اة دنسلابو ةيبش ىلإ

 ديبا نعب الماما برام محاع تعيس وَمِن ماوحل١ةزب ريبزلا نب ةورع
 ليللال بق | ادا مسسو يلع ةرزا ىلص هنن لوسر لاق لاك هن إ دنع هينا ىخرر مع

 .تبرغو برخلان م يا امهمص نم رابنلا ربداو قر دما ةهجنم ير( يه نم

 امناو اراب دالاو لابقرلا ىَدت طانتش.ا يلإهداشس ببدرخل أب ديك ىسمشلا
 اكل رمراؤف ةمرزغتت تايانإو ةنالنلادومزلاةرحأ سيول يو شل ةظساوب
 نوليالو اقرشم ا ةههج نمل يللا لابق | نظُي طنغف ةمزالتمريغ رح لخلا يف نولكدق
 ا 2 كفلاديق انلخ دارذلا دابدإ كلذكو سمّئلا و طغي يش دومعازب ةقيتح لاب
 ًٌ / اهرظر يل ليزلا نزز أركح ارطنمراصوا هراطف |تقولخد يا اصل ارطف ادمن

 ١ هلق لوالاريضتلا ديؤت يد داطفالا لحدتغ ةبعشن ةياوز فو يعرشلا موصلل
 () رطنيلفا ليتم ل( ران ويخرج عاصلارطفا طغف هلو نار للعو ههزختبا

 0 تكيرلو ادحاو ماوصلا عيجرطخ ناي ارطغم راصرقف دارملا ناكولد لاق ع اصلا

 دوادوباو ماس هحرحا تيرحلا ادهو ينعمراطغإلال يجن ين بيعمل
 ! ي ذمرتلاو

 ا  دلاق يس اولا ئييهأش نبا ق (ىيمس !(نذ رحلاته بو مصلاف يءاسضلاو

 7 يئابيشلازعطساولا يواىطلا ديزي نب نعرلادمع نس هدلا دبع نباوهدل اخانش دح

 لاق هنا هنع هدلابضر يف أ نب ههلادسع نع نامل يبا نب ن(يس قاس ىإ
 1 معو جتَملاة وزغيف ناضعرريشسيف رس يف سو هيلع هد لمعلا لوسر عمانك
 "الل ]لف ار كبع تاو تقرلاؤ ناد يزن الو رش يدلو سمنلا ترغالف اص

 توكس ول صو ةزمهب ال حدجات مم لالب وعد فالف از مول ضعبل لاق ىسمللا
 لالب لاعف ئيللابو ءام اب وسلا كرح يا نيله ءاح هرخحاع لادلا جفت يييلا

 ينمتلل هوا فوذح ةيطرشلاول باو موصلل اهتم تنكل تيسأو ل ههنا لسر اي
 يسناواذ هدئا وسر أي لاق انل حوجحاف لزنا لزلب اي مالسناو ةالصنا هلع لاق
 نم طوضلا ةرثكي أر هلحل ار اهن كّيلعنا لاق انل حدجاذ لزنا لأق هافلا ةدايزب
 ملف مغ كاض نالوا لبجوع اماطغ وأ برغت ل ملا تأ نظف ىصلاةرشن

 و اطايتحا هنموت عادا هناسم زك نوكي هنأل قخوتام هعتخت لوبورطل اقتحمت

 | تلتف انإ حمجأو لنا مزلساو ةالصلا هيلع لاق لأسملا مه نعافاشككساو
 ل سو هيلع هسا ص هدا لوسر كأسع ناو رذ يزلو ىلا برش مول حدب
 انهص نيب ا دق همالط يال يللا تيار ذا مالسلاو ةالصلا هلع لاق ع هحدجام
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 رق روحلا لاحيفف وكذي هل ثحو الشم ميغلا لاح خخ كد ركذ ثيحح نيل اح ىلع زينا - ١ جلف بورغلاو رابدالا لددلاف امانه كذي مد عاصلارطغادقم (قرشلاةهجنم
 با, ىف قبس ثيدح اا دهو يلا لهي ماع اولا دحا طفنحو ةدحاو ةلاحف ناك

 انثدج]ا5 هيو ءاملا نم ينييييشكْللو هرلع كمل نك كاما لست دارو

 قاعساويا ىايبشلا انتدحل اة داي ذند رحاول' دبعانت دح|5دهرسم نباوحد طسم
 ةايصرمر لبو هيلع هلا ولم ههلا لوسر حدانس لاق هنع هلا نيف ندا يإ ني هللا دع تحبشت] (ي درسا دازف تايطسي ف ابيشلازكاسع تباوتقؤلاق:زفوتالك
 ان اييشلا نع ةيحش ةياوريف و ل حدجأذ لذنالاق ىسمشلا ترخال ف داضعر يف
  فورملاوههن اذ رلالب هنوكدي وي وهو بارشب هبارش يحاصاعدف دعادنع
  حيجاف لزنإلالب أي لحلب دواد يبا هياور يثد (ميساز مالسل او ةالصلا هيلع هم دن
 ظ كرع نا هسا لوس أي لاو انل حمجأ لزنا لاق تيسمأ لل وىايلا
 انهه نم لقا ليللا متيأب اذا لاق ع ماسو هيلع ههلاهص يبل ابرشن قباسلا بم ايلا يف ءاز حد لزفف لاق تقولا يبالو لزضت انل حوجان لزنا لآق اراه
 فاقلارسك قرشم ابق هحبصأب مالسلاو ةالصلا هيلع راش.او عاصلاوطنا دس
 ١ تككيرحت حدجلا نأ ةمهج نم ةجرتلل دتهباطمو قرشما ةبرخاما ةرعوم ا خو
 تالا ذا هر كو «ريغو يذسرتلا فو هريغو ءاما لع لمشم وهو ءاملاب ىيوسلا
 فكورو زويرلهناف ءأم ا ىلحف رملا دبي لنأف رملا لع رطميلذ اًماصمكدحا
 نار ءانطو يلع يلصي نأ لبحر طفي نأكل سيو يلع هدلا صدا هنسحو يذسرملا

 هل ام د تارص اههسح يمل ثاف تامت ىرامف يهل
 عض اع يلعرطفي نامل نسس ةلكبناك مو لاق وانت ةوالكدصق عم

 تلاكةئابائهدرو يفت انس ١ ب و هنسب عتول و هتكرل مزمز

 | ذارملا نأوأر صبل | ظفحوعو هلجالر ملا كعرطفلا عرش يذلا مللو رابخالل
 مامطلااياعب نم كادصام جخاالاو ءاذخل ازصح دلاخاهدجت ناذ ةنرعلا يلا لزن
 هذخاي ءام ىلع رطخم نأ اننامن يف يل دالا ىرضحن نعو مزمز ءام يق رجوي رلادهو

 كامله بعذلا ذأ شن اذحو م لا يف ل ةلويشلا نع دعب ةد وكي رهنلا نم ١
 ناطر هتان[ تيا فايس اا وابا ظل ا
 انوبخال او يبينتل سوي نب هللا دع انت دحلاة دتسلاب »بيد رغلا يم. عاضلل
 فك«ب زهس نعراني د نب ةلس يازلاد ةلمرم ا ءاحاب مناحي نع مامالا كاع
 سانلا لازيإل لاق مسو هيلع هنلا ىلص هينا لوسر نا هنع رداوطر دعس ةّيوسح

 الرع لدعو١ نيل دع _رابخأب 3 ةيّورلأب بورغلااوّمَسح اذا يارطغلا و غاحريحب
 ئيعطس خاف دو دح دنع نيضخاو ةنسللدلاذتما كلذ ىهامن ةدم يا هيفرظامو



 يراصنلاو دوهيلاثزل هثيدحيف ةربرهوبا دادو أه دعاوتر يذيب اوصعب

 افحأ هل تاثر لك | صماجو ايهرمغو ةعزخ نياودواد ويإدجرخا انرخؤي

 0 يتمالازت دو اضيإ لهي ثيدح نم مام او تاج نبا يدي دقو يغلاوبيظوحو
 1 أو كلذ دصخ نإ هرخي نأ ل بى مويخلا اصرطغب ظنت لام ينس يلع

 ىلشلا ليجت هتدايحم مالا صن نع غرمجل اف لعن هب سني الش دلاد نيس نانا
 ريخاتلا نأ هاضتعمو هيف لضفلا نأ يابو هدهت خرم ذلا هريضخأت هركيالو يتسم

 اهوركم هضيشن نولي نأ ابّتس عشلنوكئمعذليالذا كلذا يمد (ةاطمهركيرل

 إ ةلشادراعم ةيرطفلا | يمت مل نسالخ هتظاذاع بورعلا َىَدَح ذيعب جضو أ لطم

 فلاض ةجبدب بورخلا دحب نيكمملا ني يسبب“ ثويكاذلا لحي اعامأوةب مرت

 0 هجرخا برها اههو ليبسلا ءاىس يلا انَعّقوي هئلاور يملا لقاذلف ةنسلا

 00 هدجمل ةيسن سنوي ب دعاانثمحلاك كبو ةهجحام باو يفعرتلاو

١ 
 و اماس نحيراّولا س "ايعنياوحركيوبا انت دخلا يف وكوسو :

 رطسي مسو هلع ههااص يبلاحح تنكلاقت هنعددلا يضل هلا يع ىف دا ىلا ع
 تئرطتناونولاق يل 7 حدث لذنال هيل لاقءالايفخد يسايتحماصت

 انه نمل بقا دق همالظيازيللا ِتَأر اذا يب حرجاذ لزنا لاةيسمت تح
 رطفي منا داو اكحرطفاوا رمزلا نعبر بخ ٌجاصلاوطف ادّمتاقرشم ا ةييج مي ١

 ادعس عقو ةريزب تالاَد اعرش ليللاب وصلا ليمتسي هنايلع ل ديؤ أسح
 امد يسال ذا هثنع ءايمهلا يف ان دنان رلو راح ىلع_رطغرا ىلح الجد تى

 ةيامخات هتنح دعب ىرز اريشلا يف اودر انا لاه مدلا بريول

 ان قيلعت انهو درايزلو راك ىساو ليللا لوخدب رطغم ءلصج ملسو هيلع

 00 تاياج تاصوعطملا ىلاملا دوصتسو دص جل الع يبث اغا ناعالاو
 نايتلا تءلط م ىمشلا ب مغ اذ اظن اضم 528 عاصلارطنا | دا نسونتلاب
 رارؤولاب نت دحلاق تسلب ال ا موملا كلذ ءاضق هيلع بكل هترهرظي ف
 ةماساوب| انث دح لام ةيبيتس يب نب رج نبا هللا دبعوح ةبييشس يب ١ نبا هللا دبع
 هتحور نع مارملا ريدا بع ةورع ذنب ((ش عم نع يثيل | ةماس ني دامح

 4 ةدايز ركام الورك ١ تس ءايسبا نعد نزل ١تني ”هطاخذ ةعدناو

 ىلع تقولا ىدل ىنل ا دبوع ىلع انرطف تناك (ين) ايهزع هسا يضر ىبدصلا

 بصتيرت موي ةنايح عاياد هنحر ينعي ا مسيو معمل لص دردا لوسر ديرع

 «اشهلل يق سشلا تءلط مخ عي يق ةعزجتياو دوا ديالو ةينرطلاىلع موب

 ففاانياو ذواد يبا دنع أ ةحاساج اوه هل لكالاو دوك ةدرع نبادص

 دب لاق ءاًضَعلاب عناشلا ةبيح نم اورماق هدئسم قت دعاد ةفلصم يف ةبيتس

 مرو يؤالو ندعم ءايفتسالا فرخ ءاضك ءانصتلا نمدب لك يا ءاضع نم

0 - 

 ' لبان م ديكل املا ةينسحلا ةيض اشلا بصذم بعت اذهد ءاضق نم دبال

3 



 ل ةياعرلا يف يحد هيلع ةرافكالو تقولا ةمومل ر ارشاد يق كسي ناه ماو هيلع
 ىجحملا نآأ ار انداهسلانابخ اليل هدهتعي عماج يلع هع ءاضتال نا ةليأنحلا
 ةليولاسيعلا وكسب وم لاخو ةدامكلا ءاضملا بجي هنارثكالا دب مزجنو صوربح فم نص
 0 ةورخ نبا يا ا(ةثرم ىوعس ديحح ىب دبع ءلصو ام دار نبا ئيمملا 5و
 (دعريب زلا نب ةدرعو ءاطعد دهاج نع يوردقو زل ما مويلا كلذ ونضقا يد دال
 يتهيسل ااا عامرد الر خا يف و ضعي رع نعوأ يس ان لكأ نم هلزنمب هولعجو ءاضَملا
 أف | نيناكلا نؤلكلا نأ ريما نبا دلاق اك ث يدح ااه سيفو ةضانلا م ِناذلا تضعصد
 عب | هجرخارتو كلذ ف مهليع جر الذ او اطخاف اهديرتجا اذا صاظلاب اوبطوخ
 عر ري له ثايصلا موص مح بباب موصلات هجأعتياو دواد
 كثورمٌؤي ىهن | ةييضاشلا بهذمو ثانالاو روكلاب قداصلا سسنجلا دارمرلاوذل ما.
 : 001 ا ل ا دب مجرمي ةهأ للا يلع ببجيو ةالصل ولع اس يق رشحل هكرت لع نوير يو ا وو اطاذا ئيزس عيسل هب

 ! ايييفضرصتقيف ةبوقع برضلا كاب سايقلا ف موضعب رظن نكل هكريوع موبرضيو
 ندزضنف مايصلاو ةالصلا نيب دوترضيق هيكل املا به نور شم و عو امهدورو لحن ىلع

 .ناع ببي هنإ ةيامد ىف دجإنعو ةئورلا بزموهر (يملا انوفكي الو ةزلصلاولع 5

 سه اجهيلعو هيلع هيوحو دع طيح دم نع او دتاطاو نينسسر شرع علب نع
 انلق ثحواولاق هداتعيل هيلع رض ةقاطأ اذا يرمون نكل هباعحا
 علابل أكءانيرلاو قكا مولا ةمرلب د رطنلاب ضب هنأف مبصل' يلع وصلا بوجو؟

 ةادهبلاف يرخبلا» روصنم نبا ريوس هز صو اذ هنعدللا يمر بالينلل نب املاقد 7
 ملا نم عنمي مسالا نزل فهرصمرييخ عم ا نيشلا ثوكسو نونلا حطي ناوُسَنل
 تثني“ ايءانن كلذ يف ثنو نوكيدل نأ طرشس توئلاو ىقلرلا قلاقد هدو ةمصلل
 كول ديف دوجوم طرشلاو تونلاو للا ةدايزو ةدصلل نرصلا نم هون تارشنب قرومو اناونض تيأدو ةفاوشش اذه لوعت ناز طعو ناوشن وح
 ها عفن نوي و ناضمر يف ناركس لجرل ر علاق ينحل او هؤصْيوجَي شيعت ةناوشن هذ وم يف يرشنزلا كح نلف يوشن لوما ١ ةناوشن تنؤلل لوختال
 اطون نينامت دخلا هبرصم راولا ديدشتو داصلا صه ءاوصر كأس عناد ردا ريغلو الأب (مايحر اصلا انايص ورنا تيرس ي!هفذحلا زول ملصف لوحتس
 تس ءالو (هذاله لع ةنيدلإ لها لع يرعد ثيداحالا ةضراعم يف هنو دّتعي ان + رثكا نأل ”ديِكلاملا كفوا ع دب بتوتياع انسحا نم اذه م اخلايلا هريس م
 هنامزؤ ةباوصلا دوفوو كررت ةدشم عم دنع هللايضر رغدبرع ت لمعلا نع يوَتاهيلا
 ؛ةيتقلا ديدشت#ةدحولا عند ءاولا ضب ميبرلا يع نسج ا ةناوك ف نبا دلاخ انئدحلاةزيضنتلا نم ةيحوتغلااّةد دشللا ةرجملا داّضلاب لضفلا جرس انثدح لا ددسانث دح لاق دنسلابو .مايصانن ابببصو ىيكل بولا اذهل لاقدقد
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 (- 508 2 3 ةيحإ ةروسكلا واولا ديدشتو ةلعم
 ا 1 و ىيلاىضب ةوعم تدب َر] مرح نيع هرحا
 ١ يعبسل | امس | تلات اين ءارضعتا ه 0 1 اصندلا همججتكاذ

 مجرد اظراصنالا ارت : زإ ؛روشر اع ةادع اس هيلع هنلاواص
 * اصمم وز نو همور هديب د رطغئعص ١ نب هايس رم ا لقح
 ولاوب لو انلف ع يبرلا يأ .وكتيلعر سيل ف 1 انكتوز وزو[ را ىإ تلا هوض لع نسيان ىو ىكبان
 هزت ورا كروز ماس رالثوان اربع سوصنو رعب / !روشاع يذ 177
 0( 1 وس اكامل واع نايبهلل ن رغد بر

 د انساب هير ندع ىارل ار سكو و درا ىتمب سرر برص
 داعضرو 77 1 هس 9 سئأبال
 ياع درب وعد ليلا يازعنجري نإ نا مهت اهيا ح هأي و مهاوقا يف لمس ةطاخ
 ههلع تبسي لو نه رالو اب ءازلا ءلعفر ما اده عيبرلا تيرح يت لاه تصحيِلوَملا

 / ةدابعن ر يصريفصلا بيذعتب رمار نأ ديعبد كلدب مالسلاءةالصلاه يلع
 هديبعيف انك( لم لاتاذا يبامصلا نا اضيا هيلع درلا يوي امو يهسا هماش
 مسيو هيلع هنا لص هع الط رعاظلا أل خنيلا هلحت اكسو هيلع ههالص
 ادم نأ عم ماكهالا نع هأيا مهلا دس يلع مهيعاو درضوتن هيلع عردرسو كا دولع
 بعليام ماللا مضي ةبعللا مهل لعند قيفوتبالا هولعه أذ اك ديف دازجالل لاجنالام
 ةياودو داز راطمالا دنع نولي يح هه غوبصم لا فوصلا ئهعلا ةقأ نم ةب
 لم ث رحلا اذه جرخادقرو فوصلا نهعلا قنصل ا يالا ىلمتسم او ركاس نبا
 موي الفنو |اضرغ موصي ناوهو لاصولا كح 9 دأب مما اضيا

 نأ هتييضقو بهزإا شيف هلاق .ذعزلب ادعامووطم زيللاب ل ءانتيدلء رثكأذ
 يل يونسرلا لاو لاصولا نع هجرنئال تارطفلا نم امهريغو َءداَمتسإلاو عاملا
 عايل ؤعضلا لجال وه امن !لاصولا نعيهنلا نأل يمل !ةنرج سر هاطو عم تارنرماف

 ” قاصوا عيج عطتسي داوه رعبا يف ق ايادرلا لاق نكاه لوصح عنه. الو هديزب هوو
 يكونسلا لاق داطغاريغ تسهل عي اام كرتي نأ يف الاف ناجرملا لاقد نيئاصلا
 توكيال ديل اككراتك كأم زلاب روما نأ ىضتمي يم وب موصب عربيجت و اضيا
 تأرهاظلا نأرلا نيم وصنيب ىسيل هنذل زالصو تارطخلا ىطاقت نضل يللاب دعانا

 سيل يا ماديصل يللا ف سيل لاث نى - 1 و باهل رع يرج كلذ
 ديرعس ىلإ ثيدحيفو هتقدر ضأ هئاذ ليلا يلا مايصل ا وَعا حناَعن هلومل هلالك

 ينكلا يف يالودلاد ةبالان هريغيو نكسلا نيو همماجيف يزمرتلانغ يردنلا
 تبسالاق هلرحا الو يعن دّعف ماص ف ليللأب م ايضلا بتكي ل هللا نا اعوفرم

 لاقف هنع يراخبلاتل كاس يزمرتلا اق و هجولا اذه نمدلا هفرعن ال بيرغ ةدنغ

 ياربطلاو دعا ماسالا دنعو ير دم ا ديعس يإ نم مس يب! نم ومس ةدارع يد داام

 -_ مو ب



 لاقوريشب ينعنف ةلاصاوم اييموي موصا| ناتدرإ تلاق ةيصاسحلا بريشب قرصا
 اراوموص نال و يداصنلا كلذ لعخي لاقو هنع يه ملسو ذيلع هللا فصل وسر نا
 هسا ىلصيبنلا يرسو درطف او ليللان ا/اذأف ليينايلا ماصصلاوما و ىاعتدينأ كرما
 ةمحر لاصولا نع ى ا هنع ةدِف اع تي دح نم ابرق ىلؤم ا هلصوأن وسو هيلع
 يادلعو مهن وق يلع مادبا ءاقب يف مهل اظفح يا هيلع ءاّمباو ةمالا يا مهل
 نع ماعم هيلع هلنافص يبل هت لاق در [صل | نم لجن هنع 1 دانسأو دواد

 درس انثدح لات تسل ابز هب فاي لام نهب ف غل (لاوعد تلا نم ةوتيأم بسس ب2, و هباوصا ولع ءاقنا مه رحي انكي < هلصاوملاو ةماج ا
 ننا ةنيوستت نغ نالتلا دين نيا نحمي ديحوتلاع يندحلات دحر سم نياوعم
 نع دنع هللاوضد ىسن١ نع ةماعد نب هدانم اًضا دولاب يددحل[و جايا
 لهو ةهاركلا ضني يؤم اولصاوت ز) هباحال لائدنا متو حا دن صولا
 صن رعاظلاوعو عضارلا لاق (رَعلا ةبيضاشلا دنع صالاو مييللوا هيزنسلل ”
 |ايلا هزاوج نملل راتخاو سلايل اولو يالا لاح كلام هعركو ٍوذاشلا
 هرهاظكأاسا لصاو نم بهشا لوقد سلا لا لصاويلخ لصاو نم تيدحل
 ةياوروب هلوق مرعلل لدي مججلل ال هيزنتلل هرفي يزملا ىف ةماعق نبالاقد معلا
 مصب لصاوت كتئاولات لاصولا» ميا دات سول ازهب يعش ب .رط نم ةمزضاعبا

 ناعنّوحاللا تابلالدا ىلا هاد انس نا ةِيتْؤلا روع 0 يد وليها
 ىلع ليل د ديد هب فاضل حيرجلا يلاابسنو رحاو لئاتلا تاق نيملسملا نيلجم
 تبت مؤلسلاوةزلصلا هياع دمع تبذ محل كت أو مايمالا وف نيزسلعل !ءاوتسما
 ممن يررشلا ىف هل وق انعب ولطف رلطف ىتتسا أم رلا دّسم] حين هتك
 ْ يقدس او معلحا ين | مردماىعينهييشكلا نعرد ف كالو يكسر اك تس يناس . ولو تسل ملسلا يلم لام“ يع هيدحا تعا مهتاجاج ةعابؤلا لالا
 باردبو ماعطب يي ويذ ةَدِح يكس او طا تيبا| يف لاو اسي «زمهل محب

 ىو اطصاوم نكي ل كئذتن اكول هئأب درو هموص ىلايل يت هل ةماركمللا دنع نم ا
 ىنطعي لاق دن“ ألف ةوّمااوعو بارشلاو م طلا مررل نع زاج هنايلع دوبجلا“
 مم |مطلا نع هنيغيام كرلاو عيطلا هيف ياحي يلاعتددلا ناو بسلا ملكزلا دو 0

 يطحي لرالاوع هم !لوالا نيبو مس قرملاو ىنعالد عوج ىسيالد :بارشلاو٠ 0
 موَصلاْنم دوصتملا توفيو اصلا لاحيفاني يناذلا نان يطحن لوالا جدو يراد عيشلا عموما ىطعي يناثلا لع اظلاو عوجلا حملب يد الو ويبشر يه نم ةوقلا
 هللارعانتدح لات هبد أيصصخ ةدابيلا هده عوروه عوبجملا نال لاصولاد
 ينحر ع نبا ههل'ربع نع عفأن نع مامالا كلامانر بحال اق يسنَتلا تسون نب
 _ لاصولا نعدباحا ماس هيلع هدلايَص هولا لوسر يقن لاق [ينع هللا
 بيلاركذ عدن نع ةي دي وج قيرطنم ب [يار يغار وسلا ة كرب باو ىف قبسس



 ١ ماينفهلع قش سانا اوف لصام حسو ولم الصلاه
 ظ ثييدح نر ممكْنم تسل ين !لاق لصاف كناولأت لاق رتاعنءالوولاق

 ظ طاف )يدر نم ىيلزثمو اد خص ولع متسسلا مص دنع ةريرص يإ نعةعيبز نإ
 ةفراحم نس هب يلاعت هللا هب نعي اع دارملا نوكي نأ ل محي مل نبال اق يتساو
 لاّددبحب همفو ديره هنيع ةذقو دتاجانمةذل هطل نم هلقىلع هضيفيامو
 ا نع عورلاو بلشلا انهي مسجلا« نفسا معي قولو برج ندأ هلامعو لاق
 هنيعّترق دق يزلا هبولطم رفاظلا تاحرفلا اعسالو ىاورول) ءازؤلازمريتك
 دعس نب ثتيللا انت دح لاق يتيَتلا فسوي نباههلا دبع انث دح لاقهبو هبوبك

 دبع نب ديزي دايلا نب دارفالاب يشمح لاق مامزلا
 ! :٠ ع يئيللا ةماسانبا هللا

 بيبا نع ىراصدالا ةددشلا ةدحول !ةحوتمملاةيعلا ؛اخلاب ب ابح ع مادبعب

 ولصاوتا)لوقي سو هييأع هدلا كايصيوبلا جيمس دنا دنع هللا ىطر يررلا دبيحست

 رجاء رجل !يحزصأو يلو لصاوين ارد يدلاداكلخمل طّتسو دارا ادا مكيءاف

 ١١ بمورغلادج كلأسمالا نا لأق ضلع در ديِضويلا يح يتلا ةداولاج ج صج
 متكييل تسل نا لات ههلا لوسي لصاوت ءانلاب كناذ ولاق كفا زوبعول

 720 يناهلاصو ءاطقن ا ترشنوا متم لكا نم نأ ف مَفصو كتناجؤ مم تسل ىا
 يعي هنوك لاح أس 0 0 1 ظ

 72 .لوصالا ضعب ير ءارعشلا يف يف اىتعلا يصملاك عرشلا ف ءايلاقزحب يمس
 7 ةاهاصقولاو ل صولا هلاح ةددلا ىف يرض بوقعي ةءارغك اريابث | ينقسي
 ثيرحلا انهو مسرلاو لصالل ةأع ارص طَمت لصولا ين يرصبلا نسحلاهلصالل
 هلنعن ةدجلا بحاص وو لاسم هجرني ملو داهلا نبا هياعر نم دوا دوب أ هحرخأ
 بحاص ذل نيب ئصلا تيب ىف ىخ امبع هلاقاحهداوجلا دارغا سوه ازاد دل
 ١" هترعوف دورس نب يلا دبع ظفادلو لب ةر ات ايف ءايضل | بحاصو ىقتنم لا

 ٠ ١ رق قبس يرذصلا هتدع يف هل عمد هإعلخ طقف يداخجلل كلذ اذع يربكلا
 م كانربحا نزح ينو دارذ الاب ىتدحتق ىلا يال وأتت دح لاتوبو نعاهسم

 الأق مالس نباوه “2و ةبيد يا نب ركي يف اوحأ ةبييشم يبا نب نانع
 نسر يب زلا نب ةورو ةيبا نع هوركخ تب م( نه نه ن ايليس نب ةدبعا:ريخا

 لست لع هللاولص هللا ل وسير ىمين ترو [رزع هددا يضر ةْتْمْلَع نع ماوعلا

 ' لاقنم دب ثكسَتو ةعرلا لجال يا ليلعتلا ىلغ بضد مر ةعد لاصولا نغ
 دقو هيلع ضرضي أ ةبيشحل يللا مايك نع مىل هيهكم رجال ىيل ىهنلا

 ةيضالصاوي أكن !ريبزلا نم هددابع نعي دان ساب يري انجب [يدد
 م5 هيلع هسا لصدنا يلا هسا ءاشس نا يف آلا بابلا ف وايد امور شع
 + هار اكن املعق هيلع جرقاا] متعلل يهنلا تاكولخ يينلا دحب هباو حاب لصاو

 تمداب هنا بيجأو هْياع هب تحرص أي هنعَععَجلا مين ةحرلا يهنلاب
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 ل ظ
 ئنلا ةىلصم لجال كد لمتحاذ اليكست و اهيرقت لب سرعت نلي مذ هديت دعب مب هت[صاومأعأو مهيلع تس انمبذراف عرلا عيونا ووتر -[صاومأماو مهيلع ةمرحذأ ممل هدد تم ةناف مدتلا عنجال رمل ةحي هلوق
 يف يعدأ كاد نأكلت يرنلا ةدكح ىهل ترسو همرشناب | دا منال حرجن ديل انا
 يعطي يا 314 تسل ينا لأ لصاون كمال اضف حاف هيلع قشينم ايل ميضعي ةرثو كاد ف اني ديدشلا عوجلاو كل ذريغو ةدارعلاو ةالصل قئاظو نم جراو هنمريهتأ وه |ريذ ريصتتلاو دابا للملا نم هيلع برتيام مواوبق
 نايل ةييحلاولع ناكول هنول هر يلع سيل اذس نأ ىصلاو جلاب ييخسي فو مضلاب ينمعطي يف ءايلاو رص اى يابت او ءايلا فدحب نيحسيو ينيخسيد يدم
 دكا ديع وهف كفقيتن جف مونلا يف بارثبو ءاوطب دوك ناك هنا ليثو الاصاوم
 ومادطلا نع ولغشت هس ةبحن هانعم بزيمما حرشس يف يوونلا لأقو عيشلاف
 نس رهملا تازلا مسا تود برلا مسارن او امينع زفتي جلاب 'بحلاو بارشلا
 يلر برقا هيب ويرلامسلب ىلهتل ا هدل نعطي لوعي نأ نود يدب ىوطب هلوقت
 نجت ةببوبرلا ىلحتو اييرشبلا ةتاطول ةرظع ىلهت اينال ةيحنول الا نم دابعلا
 وبال ازكي راغلا هللا دعوبا ل (3ماَعملا اذهب قبب أ يو ةَءْنْسو ةحد
 + ر وللا كرر ىلا يف ةبيشس يبا انب خداع ركذي مل ارميغل طعسو تقولاهدذ
 ترع ىلع هجرخاو همخق مالس نب دج اور نم ايزاولع ل دخ مول ةحد هلوق
 فل انايفس نس سلو يف عيوب ١هبحرخ | دثو (ر اع هيمو تسبل اه ك 22 ترا جبعسش يني ناعوميدحارتاقاوسا
 ىنكل)ي١ل ءد) نس ليكنبت 3 يع ةمو 0 ا يءانلا از مسمو ناي )ىف اضرا قلولا هحح ا الفوعكرابلا تك هلا كتي تسلؤاا هب هرلاةهابح يف ]اي امجكت أ هلفسار ضروب م لاعجن راما نعوب رولر بفعت عوف ءامسالااه | ردت زا هنذك 0 أطوب ءزات نراقك انوكي ١ ا نع اح ريح قياس وجاه جرح او هله تحد هيخ سسبو راوتع نك |مهدنسب
 ناارو يملا باكي ءلصوان سو هيلع هناوصي بلا نعىسنأ لد *: اور هبرص ل اميولزرثكا نلبس هياعدللا وص كلب
 نيائعةزجح إى اوه بوش انريخا لاق عمان نعب مكمل نايا ان دحلاأت
 دارخإلار قربخا رئكاسع ناو تقولاو ر 2 هكوب )و ينث دحراق يرعزلا باهش
 0 وشير هي لاق هلع هددا يضر ةريرصم ايا نا ئصرلا دبع هب ةطسنو ب امون
 لاجر هل لاقخ سزعتلا ي ليقع ةياوز يد يمسي ل نيكسللا سل جر هب ل اقف النو اضرق موضلا يف لأسيل' نع هباحح ملبس هيلع ساس فلا
 ةرلصل يلع مهب احاف هتح ارا ىلع لاد كلصوو يأ هدلا لوسيراي لصاوت كلنا
 ىلشم مي أ نش يف و مياد لاك كرح صن اصخ نم كلذ ثكأب مزلسلاف



 ا

 1 را دس ركل و ءايلا فدع

 نهيهتكلاد مرعال هي (يميخ مالسلاو ةزلصلا هلع هه يهنأ مهن

 . متاموي مالسلا» ةزلصلا هيلخ مؤب لصاو بجلال دب ميما لاصولا نم ٍيْملا ف أك
 تاقن لاله امأر ع كلذ ةكل | مهل نيِبِبَل واصلا لجر]ثيموب ىااموي

 اونأستن هنعاوزجمت نأ يلا لاصولا يق متدزلر يشل ارذئ اول مالسلاو ةزلصل هيلع
 حتوم مرلل كتل اىيخقتلا ف مس ةياعر يفو ملل يكتتلاكككرتلاب هنم ىلا

 يكنل ا هيرعللد راك ذلا نم تونلا نوكسو ءارلأب مولر كتم ايلتس لا نع (يف
 تنال ىزذلاوهت لمالاو ءارث'للا نح ةميِْمْح ةبوسكس ىلع اهلبق ها

 ا اوهتنب نا ا وعنتم اىاونا يجب اناقه باخ ت اورد أهم

 : لاق وىجاتنلا نينا دخلا د كده هو لاصولازع عنز سالازع

 0 ل ا نى اةكعنوإو بوصير تست ب»
 0 م عمبناقاعنصل همم نيف نعكيكا ارنب اوه
  ريدغلارع 0 اقدن ألو هيلعدس (طسوتلازع
 | وسال هسش ىلا نبأ دنعو. كتم لاصو سذمحل ىا

 ل صاوت كلي ترعشدلت لاصولاو كابا ظذلب ةررئادإ نع دير
 ئكلاباب ز(رشا ثيدح قو ثنب 3 مالسلاومالصلا ميلع 3:

 ثر تما كالاملااَزقيتج 1 وكلا اطم طع ىوهواظأ ا
 تيب ظنلب وهف اتاي 26 او ارابمال دليل كلاسالاوهدنع
 ْ والعب امك ايبكازفا ريق ىلا ارظد زذالخا اقلب ارز عربع تاؤرلا ضعب ناك
 تقول للحم هدر ب دال, رهدحإ دا ناو ىلا للق
 7 00 0 سي بور 0 متل صاصتخاالو

 ىلكأ حالا اذهرب ٠ تنعاكئنم مالا عقد فاول ن وكسب لضو هزيمب | لك اذ

 فِضذحت هنوقيطت ياتوعيطتام حلا نم اوفلكت يا مرام بابو
 بتاباو ل اس د د 951 كاك

 الاد ةروصلايف ءل هتمنب اشم الاصو لع قلطا ريسلايلا لاصول زج
 . يوعرلا تو يلا جاتحي نكل راهنلاكليللا ميج كين لاصولا ةمقيقخ
 هنا در م مفم لدللا حيجادلاسا يف كأتسصالاف رنا املا

 . قالدلل بو .دحإ هاو رر هس يلا رجس نم لصاوب, ناو سو جيزع هدا فص
 نبا يازلاو ةلمرلا احلا ةوخس عام !انثدحلاق دنسلابو يلع نع
 يدسالا يشسرَملا ماوعلا نب ريبزلا نب هننأربع نب بوصم ىب ةزحج نع دحن

 ديزي نعزي زحلا دبع وم مزاح يا نبا دارف الاب ىث دح لاق ين دملا يريبرلا



 ابترحيبو ةييع اس ادهن ١ همن ' ربع نعد أدعلاا تب هن | ديع بؤ
 ىب > نع هع و فوب) هو رامن نإ !ىلاوع نوترلارلفتمع لول ١)
 ملع كرذ اراصورل | لوس عرس ه نإ هزع مود) ئى كي رو دمعست
 رسل تح لصاوييلف لصاوي نأ رز :) كيا ولون وو ل وقم غسل
 اكادرملا دارخلا ةداسعو رجا نعل قنو ميلا إنمي لا لوقو صو ةر اجاب ىخرجلاب
 - (ضيادب لاو ىهتنا ل وا كنتو اصن_ىنلا يلا هرلي الو لاصولا كريو هش يف
 نلوسرأي لصاون كباذ اولاق ثيرحلال ه١ نم دمت اطو ةيعفاشلا نم ةيْرْخْسا
 ” اره مدحت |ىك يابت امءايلا فذحو هلعا عسب زرت هنوكلاح قاس يل و ينوطي هندكلاج تيب تنيك تلا! لق كأس انالو تسل راق
 يس اقبيرط نم ةعوخ ادنص يورم ا ةريرح يب نع لاصيأ ثيزح ءاضداعبرل
 يل الصاوي لسو هيلع هد صيفلال وشير نأك لغتي منعم 0 رعألا و نيكي

 ل اصيب ثيدح ىف ظيزىلا نال ثيدحلا هاهرنف كلذ هب اوكا ضجوعفف_ ىسلا
 هقو هذ أس ه دع ةديع ةياورف ىسلاب ديت ريؤب لاصولانعيرنلا الكا
 تمغو وول دحرخإ كلذركدر مف سنمعالا هباج١ طبظاوهو هبواحموب ادفلاخ
 نآر يِدَمَت يلعو قسس ايس عال ان سريم نب هللادع هعبأتو ةيواعم ف نع
 يمين نولي ا لامتحأر اهنيب هيزخ ني ١ حجدقف ةظرزرح ةديع ةياور ةيولك
 يلعو هضجو | ليللا عج ءاوس اًولطمالو ١ لاصولا نع لبو هيلع هللا يىلص

 . ْ ينعدرهسلاي لا لاصولا حابئاخ لبللا عجب ييزدلا صخ ع مللاصي ثيدحر كي
 ىلا لاصولا جايءأذ ليللا حيمجي يزنلا لحي ل قو ديمس نأ ثيدح اذه

 حل اص يب | ثيدح يف يبزملا لحي لصو ديحس يا ثيدح ل يع افهلعو يللا .
 مر كلا ةهاركعرويسلا وف ىلع ديدن ىبأ تيدعيفوهيزنتلا ةهاركىلع
 تسلا |, لاذ مهصلاب موطتلا باوبات ىل ام اعرش م يهل نب هلاق
 ملف عولعتلا موصي نادنا لاحلات رطخيلاماصننأكو هيخاإ ع ىلح مسن !نم
 نألا ذا قو هييفر طف !ىزلا مويلا كاد نع ؛اضقر طفلا دهن ىلع يا هيلعمي
 قرأ يو ريو رج ثنا ل ناىلا لاذ و ءسيعو عرملا يت واول أب رإ ىذو | د اطفالا
 عل ادد د شم نالاذا م يا ةئتعا ديلع مسّملل هلف رنيشلاد واولا لدي ءاعلأ
 نعلق ءابم ببسريغب روت نم لع ءاضعلا بوجووز يقل مدع ةمويعمو
 رطني ىلا يفامركأ امكيوامربلا لأقو يلاعت همداءأش نا بابلا رخأ يزال هذه
 هلت ام َدَملعَص اذأك ماعطلا بجاصوه يذلا مسقمأل قفرأ راطغالا تاكاذا
 . سرولا ةهلو باب يق ةيمفاشلا لاق هداطف ا زاوج نم ءاضق ديزعرت مل هلو
 ماتا نم لضف ارطخل اذ لمن موص مارل ىلع قش نأو عوصب ةياجا طقتالو
 <ورذم ا دوجيالف ضرملا موصام| ل ضف | مامتالاو هيلع قس ناد موصلا
 تاذإ ةوس يف رتاع نيالو يلطملا رذنلا/ اهسومو١ ناك اة يطم دنم



 + جيبلاب راشي مدح انتدَخلاَع دنسلابو ناىنيح ينعي لازلانوكسب
 توع نيزعج انتدح لاق ادن يرصنلا يدبعلا ةدحولادعب ةددنملا
 ناكساو بم ا ضو جل مرم ا نيعلا مضت ىسيملاوبا أنثدح لاق يشيرقلا يو زؤملا
 | نب نوع نع دوعس نء!هللإ دبع نء كمئح ههس | ة] مرهم نيس هرخا هلا

 '.:هيب | نع ءانلا جنم ةيتقلا تكنذلا ناكماو ة)ميللاءادلا عدو ميلا رضب هضم
 0 و هيلع هللا لس يبنلا غاهن) يزاوسلا هدلاج نب بهو ةج ١
 لص ويلا ن(اسسو مالسبإلا نب تؤ للاقدو يسر املا هللا دبع نبا نأ اسس
 نيياهيبحرلا تاعبطوف خيلاوب| هاروامذ شاع نايا نمل يقو صرمهمار نم
 قكرد ألب ليقو مم نبا يسع كتر دادنا لاهو هنس ني ضو هيالت

 الدب ديرتد هنا لاقي ربلا رعبا لاقو اق دنخلا ةهاشم ل وا أكو ىهسيع يحو
 دحأ هرهاتملوا يراصنالاى سق انبا راعرارم وع ا دردلا نإ نب و

 ايي اغءادردلاويا ناو ملسو هيلغ هسا لص هديع يت ءادر ول ١أبا نطسرازق
 ةيلسالا هردح يأ تنب ةرهلا هاا جن ةريخى ءامردلا ما ناؤس يارك

 ل هبتم ةمجم ةأمسلا اكرهملا ؛اد د رلا ما نسيلد يربكلا ةيبا يلا اولا
 ةيسبال يا ةددشملا ةيجلارسكو ةدحولاو ةبقونلا تانشم ا عفو ميلا ضب
 ةكرات يإىنعموانزو ةنهلايا خرعملا توكسو ةدحولا ركب لذبلا بايت
 ةيكزف ةنكأس ةدحوف ةموضع ميمب هل ذّتبم ينهييشكلاو ةنيزلا سايل
 ةلذعمءادررلا م'اي ككنءأشام (يرل ناس لاف تعوم ت3 عت هحوتخم
 ضأ هجو نمئطقدادللو ايندلا ف ةجاج ه] سيل ءادردلا وب ثكوخا تلاق
 ليللا(ةعو رابنلا موصي ةمرح نءادارو ايندلا ءأاسن يف وع نب ١ دمي نع

 هيلا هبركو امامط دلع ضع ةتاملسب بحرف يذمرملاداز ءادررلاوب' ءات

 أ ونرى وللوهتأو ء١دردلا يدل دادس لاحق لكتايل

 رم تياصياد لكل اخ يذسرتلا هياور فو اصف اف ءادرملاوبا لاحلك

 ءادرولا يدل نايس لاق نارام لوتملاو ءادررلاوب !لّياَسلاو اذهتاعيد
 ؛!دردلا اي[ فرصن نأ ناس دارأ لكاات ىتح حاط نص الناي انام

5 5 ٍ. 8 
 ريكس اه. نو زرعضو ةداصحلاي همت ريوج نم دونصب اع هيار ةياوو نع
 تيريللاذعف ركدي ل لق ناو دعم ءادر دلاوبا لك“ اذ لاق هتحدز هبلا

 مقا نم لات ثيح ةصرتلا نيبو هب هَعب اطملا حت يح نأ يس نم | يق
 مقلاة زل اهاو رخإ قرطيف هنال احا هن'ابرينملا ثباباحأ تلق هيطارع

 ثا يلامت هلوقيف ددق اىلمهاي اناام ظنل ليقدم تايلا انهىف
 يذلا ٍقرطلا ةتابثايلا جاتي هنءاي عباصلا يف ةيقعتو اهدراورلا كم
 ا! ريدّست انه مسقري دّعتو كالذ يف ايف (رسيل لامحللاو معلا هيف عقو
 سر نع رازبلا ةيادر يف قو دحو ىرتنا هيلا و ب الو هيلع ليلدالاع

 سا



 ةيزخاسب | ءادرازكو ترطنتل كيع تمسك لاقف 0 هداف اى لؤملا خيط راشب
 يب | قيررط نم تابح نياو يلطم ادع نب س(يعلاو ةييش نبأ با ناملعد ركب يبا قر طنم ناريطلاو هريغو لسم باع قدرطارم نطق ارلاو يسومنب ا قسوب نع اطكر

 ( لذ ةجرتلا يف ةدايزلا هزه زعتساف هريغنم كا ذ ىلّوملا علبد قلؤلاهبشدح  هلمجلا ةذص كر كذي ل راشب نب زون نئألت نوع نبرنعج نع مهلك ةمئخ
 يبكود دقو يلصيعي موقعي دنوكلاحوا دردلاوبا بهذ دلوايا ل يللا د أك
 موصيو ةحملا ةليل يحي ءادرولاوبأ ناك ه ظل و وادردلا ي1 دنع ارض ناس تاب ل3لتلا جزيلا ةريعق الا رع ايريس نب ريب نعر ها دجو نم برم اان يياريطلا
 ىد يز لك عن اذ اًمح الع كيا اكبكصل ناو ةَْرِج ناو يذسرتلا دار ( :- قزع ةلهالو اعح كيلع كس و اّجح ءايلع كبرل فا ناس زاجذ (رلصم اضوتو ناياسو وا در ولاوبأ ماّسخ ةفاللا 6 ملة الض لاق اسوي
 .ىووه ١٠و غو رطقاو مص يطقرادللو لطعءأذ ءزع نصكلا عطب دعح
 نايلطس هات ىزلا كنذركذف مي هيلعهسا يلصينلاءادردلاوب !يأخ
 دن راس قدس مسو هيلع هقلا ياصوتبلل امد مال اد ةالصلا! هيلع هل
 رو زم رتلا ويرحل و هيذ عورشملا يح عهرشلا ر يغيالثل هن ايكتعاع هتالصا هيف عرشس اذا عوطتلا موص ماتا ببع ل هنا فيتو ةينتلاب ايناف يذعتللد
 ا او ءاص ءا شيفا ةضنريما عوطتملا اصلا لاخلا
 تنم جفرخلاو ملاع اولطتتالو هلوكرهاظل ةنم جوز ا هرلي نكل اهوغوةالصلا
 2 دعا ىك رذعبالا يلاصت هنناداشن نا ابرق يكاد اكممامتا نجوا نمت الغ
 لب نم جورخ ا هركي لذ هسكعو | هزم ءانيطم عاتتمإ هيلع زعادا لكلاب"
 ملاذا امآ اح كيلع كميضل ناد يذمرتلا ةفايإو حط ادا نر بعل
 عوج اي هزكذ نم همورخ مدع لضخأل او كلذ نمِرْصْبلا عانشما اصدحأ اعزعب
 ىلكحو متل ةدابحلا نزل يضماغ ل ياح يلع :باتيرل يلونلا لاح هنم جرخاداع
 "و اضق  ىقكسيبو دذعب هنم جرخن دجولاوعو هيلع باثيهنا يضاشلا تع

 دلاكو اروع ةلبانجلاو هيعناشلا بهذم اذهو هريغب وأ ر زوي جرخءاوس |

 « (نيزاذ |رارح اد نا( ذا رطغلاب ل فنلا عوصف ءاضقلا هيلع ببي ةيكلاملا
 . موص ىت نرتيو ا ويختص رم ندا لاسم تااراسلل
 5 وع درضح خويشلا ضعي نإ ةيرطلا ل ض١ تاياهح فد انلحي )داع خس لاو ءادتلا هلم بيج طنا ندا نالتيزر دنت مناف زلقل اتاالطل ١ مم راع قلحولو رزعربع نعرطخلا هيلع معن همام هيلع بجو لح
 خيشلا ءل لاقف لكءاي نأ ي اع ةين عنا لاف هذييلت ىلع ماعطلا اضرحن
 تيعنم طغس هن أف هوعد خشلا لاقت يبا ةّنسم رجا كل نا انا لك
 دصق نعد (ةاطمءاضقلا همزلب ةيفنحلا لاق هيو ال اهلا لءأسنخ هللا



 كتف نباح يب فالخإل ةعوصتلا ةغاصلل تيا ضرع كاناتست زب يا
 دزملالاذل ةيادرلارهاظإلو | حابب له د( را سم ىف ةياورلا فالتخا(غاو
 ةنايضلاله ةيطرلار هاظوع نع اشم ا ىلتخا ع رةعالب حابي ينعم ا ةياعدد
 مع تاكاذا الا هرمبرل لاوزلال يق دذعليقو الز قو و لبخالوا دذع

 ' .فقالطلاب لحر هيلع قلحول يح ريغال ثدلاولا دحرل اقع هدعب غلا
 ةينابصرو يلاعت لوقو كلا !ولطبتالد يلاعت لول رطغ دل ترطعتل ُتالثلا

 قحاصوعر امن هللا ناوضر هاغتيا الا مهيلع اصانسكام اتتكام اهوعدتبا

 هنغلانم هومزتلا|م هب أعر مدع يلع مهمز ضرعم ف تقيس ِةيّدلا اهتياعر
 ظ لاطنالا نع هتن ايص بحوذ كلذكل ع يد وم ار دتلاو هيلع بكت ميلا

 | | فببيجأو لاطبالا مع أي دات طا ظو نلظخا ١ ذاهةمضتلا ةيزه

 - و أي رلاو يهلاو قافنلاو رضكلاب وز اكل اب تاعاطلا وطبحت زل دارلا ثكأن

 » وردت ا نيالاقدكو ءاضتلت حولا لاطبإلا يغانهو اهوخو ىذالاو ملا

 ؟' ةلدرلا ]لامر ذعر يخ نمل ختلا عوصيف لكالا مريع ىسيل ةيش ىلا ف ةكل املا

 5 نالس ثيدوك ماملادع مدبب ضاخما نأدلا كلا ااولطبنالو يلاعت هلوصكة ماعلا
 حب دياونلا نم ثيدحلاا ذه ينو ريرظا ةلدا لهذه يف ةيضاشلا بعدف هوخو
 : 5 تالاف ىل اولا هجرخاو لسئأتم ىلع ضخكالو هؤاصقتتسا لوطي (ىةتركن امازيغ

 "00 ايبشن مسعف كيا السمسم أب يزمرتلااذلك

 ماس ةرهملانوكسو تونلا متغج ضقلا ب |نع مامالا ككل[ مان بخا لاق

 اهنااهنع دا ينخر َهَشْي اع نع نحرلادبع نبا ةءاس يب١ نع هيعأ يبأن ع

 رطسو رطنيال لون يتح موصي رسو هيلع هدلا لص هللا ل وسر نلت لا
 .يهشيقرطغيو رطغبال هنا لوعن ةياغ يلا ههوص يهتني يا موصيال ل ومن يح

 تاو تقولاو لد يوبالو ءازلاب (خ موصيال هنالوقن ىتح ةياغ يلا هداطخا

 هيلع هنا فص منلا تكولاور د يوبززو يتلو هدنا لوس ب ر امو

  ناصددربغاررشب لكتسي لاغاو تاضحدالا ر شب مايص لوتس سو
 لاقاءايص بصنب نابت هنم امايحرتكا هدير امو هبوجو نئطي الإ
 ايتباتكلع هاني هناكمصدوعد ىقيهلال اك محلا يورو نقر رلاكيدامرملا

 ايسالاضوضحم هصوتق نلاإلب نونلا بوصنل راع ىَعب نم ةضل ىلع قل اريغب

 ةمونم انه ةناضرلا نكلو ةفاضمايهوتف ياك ذ انت لعن |ةعيصو

 حيفترت دايحلا لامعا توكل نصلاةرثك ةدابعشس صرصتع ةحو وامطت

 - موصن كر م لوسر أي تلح ةماس | ثيدح نح يوانلا حكى ضف هيف

 ساتلالخعِن رهشر هفتر كد لات تايعش نم موصتاحر روهيضلا نع ءريرشم

 بحاح نيل اعلا بر يلا لارعالا هيف عؤرتررهكيوهد تن سرم بحر نيب ةنع
 ت ايعشل ةدايص هجو م سو هيلع هسدا ىاص جيف اص او يلع عضرينا



 اسرب سانلا لغتش ا مابصلارررسسو مارهربرشلا طع نأر يرش هضيدلا القن/ا ياريس نام و بجي نيب هنع س انلا ل ففي رهشت إو عبدو هذلا سوريئانو د
 هنال دما يص نم ل ضفأ بحر مايصن أ ئظي سانلا نمد هنعالوغغمر اصف
 دجذا نأيلا ثيدحق كلذ ريح نابحشسد حيض ف ليقو كا دكس يلو مارحرهيش
 نب ذاعماشدح لاق هيد مايصلا يف يداسنلاو روود دوواد ههعادوباو لاسم
 يأ نب يجب نع يءاوتسإلا ”(ثع انتدخ لاق هما داضلاو ءاغلا عتخ ةلاضت

 نابعشوف هنن |ءايص غلاه تن اد امو يوزلا ةياورلا يف هلوق حم ادص لكشتس او هلك نابعشب موصي نآدن اذ نابعشم نمر ثكا رموش موصي يسر هديع هاهي بل نايل تلات هنت دجارتع هددا يضر شاع نإ نجرلادبح نب :ةملاس يبا جرم
 هلوا نم ةراز:حوصي نلف وضايف هضعنو تّقو يق هموصي رلوب عراة وسي ناليقو دبل اخر لكي دارلا نا أد ز: ديمو هذيو ةرسعم يلو الا ةياعرلا نئلأب بنيجاع
 تسر ثزكيف نك م ايصاللب "اين رام ةكرتيالو هرضا نم ةدأتو حطسو م ةزاتو
 يوتا دوهع مر يزعادبكون دب ت ايتزإا حم لالا لع لكلا قالطا تال لورلااماف 3: (ولك ةتررانلا فاد يياصملايف رقت و يسكر زلاء حبري هلا انك دنس

 لضتضم|و يشعت دق هلعلد مجا مزيل نالف ماق لاقيو راكرمشلا ماص لاَعيالا ريشلار ثكأ ماصاذا برعلا مالكي راج لاق دن ا ككو( ىلا نبانع يزمرتلا ل تندق» ١
 لكل أن دارملاخ كلذ نيني رم ا مب حج كر |بما نيا هلاك ي دمرتلا لا هرمأ صحب
 ةإس مإ تي دحيف تيدحلا فاي قرح رطف فايوارعفا نيدلا اسم ظفاحلا (نيإ هبتحتاو صوتنا ه) فانم ضحبلاب هزي متت ضيحبلا لاتحا دوج ليثلا ةدارال ديكوت لكل اف اضيا «دحبتساو لاوتسالا ليزة ز اج وهم زطمألا
 ىا(يذ لادم هل اضيا ضحبلا يد ىلع هلاقأمانح يشمالو يراقلا ةدعي لاق لوصالا لعال ةولخ هيف مزاج و 4تةبّحخ نعل جي دحاولا طفللا ت١ لوتي نسيأر ىلع يشم. اءاف قا( ذ ىشم ناو روع نطع | مج هكر الملا يطتخم نطحلاو هصعب ناضمرب دارملا نولي ثا نو اجل ذا هرشكا ةدايحشب دارملا ان ع ا دعس هيلع اداضمر تاضخ) ئطحت اسمر اي تسرلا تحف اتش .نررودم وصي مة يلع هس|طص هلال رسر تيارام َتلاك يرمرتلا دنع
 ةرابعلاه ذه. دم يت فورعم ا وهامىع هل ةداع كل تأو قاتل ابادتويتتس ل نابع موصي نأ ابلوق تالف يناتلاامأو عي اصلا يفلاق برعلا مالكي زياجعنكرابملا نبا ولو قع ماد ظخميلط يرتنا ناضعدو نابعشس انهو ذحاولا ظظمللا ين هلأك
 لل ىلا سولار مامالا جو ىينلا يرضي ماح ناك م يدوق نم هان رزتسما ازهد لاق هسيضَتَمَت ارذا بجادلا نبا يد رارلتلاواع ناك ةلرل د راجح ىف ئلتحاف يرن ا
 هنت اهنا داعلا قرت دابباركذ و نييلوصالا ئم ذيج او ثوزتكالا هيلع يذلا راانملاهنا اس6 ريس يف يوونلا وسلا لاق انرعالو ةئلال ءرزمّصت الاهنا



 (سيريَغتركذ افا دويشلاءامن!ندلف ثزلالا اماو اصلا لاك يبرسنا اذرع

 تيوس دعو وما فرس لوختال اريج احاع ةنعاوزملا ناءرصشم لؤمل (هيبلا

 مل ديلا يشلا تحضا ناو هضعب حصا 1و ناضمر تريح لوعتالو دزهاضع

 ٍفلاج مو باخصلا لآق دحاو ريغ هيلع موتو ةيوبيس يه ذمازه ىلا مز

 تابعش يف هنم امايصرتكاه تيار امو (لوق نا لاقينأ نكميو اجلا هلا كلخ ف

 نسم يخيف همايحولع دين همايصةيزتكادال ناد لاك ل دمايصقنيال
 و دح اداهنرل لككموصب ةداص زو موصلا[ِضضرمي ملي ثلا دوبرشلا

 وصي هنا ةرورضءر ع يف هعقو | يذلا [نصلا نمر ثا(ديف دصقوا ىذلا وصلا نأ
 فز ا وع لمعت تاضمرالا يرش مايسلكتسي م (,لوقامأو زلم ناضمر ادعام

 . تأيعشم موصي هناف يرخألا ترطلايف ارلوق ليل دب نابعشبو تاضمرالا يا
 لوتسيرل ل يزنتلا ينص مسالك ف زيز عب ىسيل اهيبج نطاعلاو ف لمعلا فذجو داك
 رح ا كيَفت ل يب ارس هيث هدعب نم قفن٠ نبوي !لتادو يول ف نم فن نم 3

 هلك نابع نوصي نايم اباوق نولي نأ يهدر خاةدرطب حجما نكميو لاك دربلاع يأ

 تي دحويلع ل ديو هنم ليل قرر يريذتسلاو ءانئتسرلاة ادا فنجرعا لو
 (ي ةسانايصلا مثسو هيلع هلل |ىاصهللا ل وسر تيأد ام لنلب قائرلادبع

 لظفانا مم ٌثيدحفف درو دق تلق اذ ليلة دلا لك موصي ناكهناف تابحش
 محلا نود تابمْس يف هنم مزلسلاو ةؤلصلا هل عرشلَق يل م. داضمردعب مايصلا

 لبق هناي ين رلا نحال ضف ماعي مل اسم هيلع هلئاهص هن ١لامتحاب بييجا

 ديف اًوصلار اثلا نم حنحر اذع | هيف هل ضرصي نايم علوا هحوص نم نتف

 ءايلع هم وار هَّيوقِيطت ام لهلا ماو دخلو مزللاو ةزلصلا هيلع تأكو

 للملا يوونلا لاك يملاو ةيتحلا ءايلا مب لعدل لجوزع هللانأج دررضالب

 لاعف هليوءات بعت يلاعت هللا حيف ناي انهح يف فرامعتم ا يعم ابومبو ةماسلا

 يتحهتصرورلضق و هباوت منع عطقيف لدعم ا مطاعم كلم اعيال ياهو تدل
 . نع يزاج قالطاوم يناعرك/لاقد كل اعااوعطخت ي | ينائلا و لوررا ضد اوُلَع
 0 زنم هلإلجإج هللا ناف اول يتحاوضاكتتإل ءانعم ىرضعب لاقو هال كرت

 ( 5 يلع ههلا يسرا يلا ةالصلا ببحاد ةعرلا ضبك نولم عنكلو لزلملا نع

 قورلاو اولا توكل ارلا مضم هيلع جود دام هللاىلا ةزلصلا بحاد رككسع تيالو

 ىف و هلعافلا باب نم ةمواملا نم لوعنملل لوحي عادَتِم هنانلارسلو
 و حلق ناو موا د ماقد نملدالاو ماد نءاضيالووتمل ا ينبم عداد ةجس

 سضنلا قلخك اين دئاوف ةيظاوم او ةمادرلا يفد أبلغ ماعاد ةالصٍلصذا أك

 صضصرعتب بظاوللو دوهس (متدوعاح سفنلا ى لئاّملار د هنلاد اهدايتعاو

 الا تان مرهد مايا ين مكمرل نا مزلسلاو ةزنرمل ءلعلاق ةمحرلا تاىننل
 مسيو هيلع هللاياصيبنلا موص نمر كذيام ناب ايناوضرعس
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 يثدح تفولا ىبالوانتدحلاق دنسلابو هبوصل الخف تاطغاو عوطتلا
 حاضولاةناوعوبا انت دحلاق يكْذ ويلا ليع أمس نيا يسوم دارفالاب عوطتلا
 يحس يركشيلا سايا ةيشحو يأ نب فعجر شنب يبا نع يركشيل ا هلا دبع
 ل مكح نب نامنع رطنم لسمو (ىرنع هدل اى سابع انبا نع ر يبجنباوه
 ماص ام لاق سابع نب |تعمس لاّمخ بكر مايص نع ر يبجنبا دهس تاذأس
 لهتي ل هنئاع لوفكوهناضمرربغ طق رد حأك ار هش مسو هيلع هللإلص وبلا
 لمين |امأف ملك ءابعش ومين ا ابإ وقاط هضراعيو ناضمر الار يرشس (ليح
 ىبحاف ارلوق صاط هضراعتو ناّصمررلا لكتي هدرب مل هنا يلعما هيرتكالالع

 هسا طيو موشن ل لماتقلا ل وفب وجرت ور ظفيال هلفاوال لاقل !لوقء يح موصر تامل لو عوهبو هداقتعل 7
 انببرظر هعبح ندم لحصر والا يشرح لام سودا 0 ىشرقلا وح نب هدد١ ربع نيزايرقلا ربع دزرض الأ ىؤئنرحلا" بيسو موشل اء هحام نيو ءاشااو اسم هيحرشاو (رهاظ هم“

 هدئاوطاسنامس هنا )بواطن ريب كوت دمام
 فا نظن تحرير تملا ةمرطفي مستو لع هلال هللا ل وسد اد 5
 ةيف اندبو ةبصان اماثأ ثرل دحضرو وصي كضو لل هزه 2 هنمموصرلا
 يرابلا عفيف دانو ةينويلاف أنكم حلا نوني نظن و ةيمهانالو ةرسفمر ضع اماو
 ةيقونل[ كان ذملاب نظتو لوعغملل اينبم ىلا عثم ةعرزسملا يعل تانلاهنشت
 يصبو احم جذلام طلاب يود هناف هتيار لا كلذ دعب هلوق هديؤيد لاق ةصاخلالع
 هفارالا ًاررلا ايلصم ليلا نصها رم ءادتر ناك ؛اييشس وض هل ضيزل نا وظن يتجريوشلا نم
 : رد صوقي ةرات ناكهنايصي ايان يادتيأر لا ابان ليادإ غيم هادت هات دلو اياصم يا

 تاقو١ نمتقو ىف هأسس 5 دارا نم دام هرخا نع دراتو مطسو نم ةراتوليلال رإنم و ري 7 32007 ا 2 5 ٠

 بيبا ديال ةرلارىم ةرملا هيشارف ملص سيشل تاقوانمتقو ىفواًماق لبزلا .
 ا ما دارا٠ع قذر لع اًاصوأ اًياَخ هخداصي
 ىلص اذا ناكو ةدف اع لوق اماو اهغاق ليللا بعود نأ هنا 1! 3 وصلا درس
 ىف ملاقكضداعت اذ هلانلا قلطمرل اتار هنئكاامدب دارش اف اهبلع مداد ةالص
 رجدلا نايح نبا دايس تقولا يا ةياهد يف واولا تطقسو لاو ابلا عم
 لات هيو موصلا يف اسأل ءاس هن !ليوطلا دبيح نع بابلاف ىل اوم ا هلصو اهب
 نب ناملس رلاخوب ا انريخا لاق الس نياوعرذ ّض ىدلو ردارفالاب يثدح
 مايص نع هنع هللا يضد اش تلا # لاق ليوطلا ديرحا: بخ لاق رمل نأبح
 نم هتّؤر بحإ تنئامياهالاذا بحا تنلام لاف لسوء هس الصوتلا
 لاح ريشلا نس هارأ نإ بحإ تكل اياصدّيأرالا اًياصهنوكلاحررتتلا
 ايكو هنولل اح ليللا نم هاا نأ بحا تنك ل وعزطغح ديار رب التم قو

 -- تاير صب هتادارملا



 دلو مصخالايلع يوالا نيسلارسلو ميلا عتذم تسشسمالو انام هتيأرالا ايان
 يمس ةباد مسالصالا يف وه نيَيِعلا هد دشملا ءارلاو ءازملا جشم قرح هناا ظ

 لوسر نكن م نيلأ ابيرحالو هىكنؤو و ةريرحالور خدرب و نم دولا جوثلا

 ةيوتسرد نبا لوقو يل ورلا ميل ارسكب تءهشمالو ماس هلع هدنا لصدللا

 ١ عاضعلاقءارتلا اهاوح ةغل ايناب عياصملا يف هبععت .|١ ىف توك ةئاعلاو
 ةرولملا ةدح وم أب ةيعالو َء[سم ارمصب مشن | يضألاو نئننلا عب م ادوكلا

 تدونب ةرينعاثو ر كاسع نيإلو طالخا ثلويهم بطر يبملاو هتكاسلا ةيَيَكلاَج
 دحار نم ةحار بيطا فوم ا! ربنعلا ثم دوطقل | ةحوتخم ةزموف ةنكأس

 ( هيلع ناكر قف مسيو ريلع هللاي لص هدا لوسر عار نم تشلايف اىينهيمكللد
 لالا ةذجد لايقل كيف رب احاخر اتلخ تافصلا)ك١نم مرلسلاءةزلصلا

 هلماو ليثلا لك ماقاله رهرل امصي مل مانآلاو ةزلصلا هيلع هنابابلإ ثيدحيفو
 ةوّملا نم ىطعأدق نالت او هشما يلع ىز. نب يدنعي اليل كلذ كرتأما
 ماصفيطسولا ةقيرطلا ةدايعلا نم كك هتدك هيلعر دتقرل كل ذ مزتلاولام
 بأي اريثكم سو هيلع هدلا لص نودباعلا هب يرتعتيل «انو ءاقورطفاو
 وه قاعس انثدح لاق هبو قيطملا ءوصوف يا موصلاق قيضلاقح
 - يف م يلعانت دحلاق نازخما ليع امس انب| نوراه (نربخا ىلا3 ةيوعاد تبا
 لاق ريثكيب !نبا يحب انثدح يي لاق يءانهلا يا كر لا نبا يلع ةنعش
 انيدا دارفالاب يت دحلأق نصرلا دبع نب هتيبع نب ةطسوبإ دارفالاب يثدح
 هزدا ل وسر يلع لخد لأ (زنع هدا يضر يحاعلا انيو ريان, هللا مخ
 0 000 امركذ ل هدرو 1 ازد ثيرملاركذذ لسو هلع

 ةي اينلاكتنتلا#ف لاك اولا دوكسو ارلا جمب ئروزل نا ينعي لاّضخ
 مثيانو 04 عمل وو مدوصكم سرل ( مضوم عضو ررصمل صألا ف وسو
 ٍْ , ةلمضلا نايإ بكرو بكارتث اذوصو ظنلل ١ نم دحاو هز وج مسا نوكيدقو

 . كبيع كئجوزل ناو اطسبو هلاس انيا هلجال طغتف ي١ادح يلع كشيضل
 نع ىنعضزيللا مايق يفاعو موصلا جوزلا درسا اذاخ ك طولا اذنه اهقتحر اح
 تاك :ركأع نيالو ءانلأب نلَمْخ صال نبت كي تب هللا دبع نعجن ةتيع لاق ابتح
 الو مالسل !هيلع دواد هيلا ين مأايصمصف لاك يلاتلا بايلايف دوار موصامو

 هعرخ| ثيرحلااذحو رهرلا قضن لاك دوا ه هننا ين مايص نافاسو تلك هيلع درت
 ١ يلاع موصلا ايف مسجلا تح بل أي يءاسنلا اذلو موصلاو لسع
 ل اَق ةنساانو ضي ارغل اوا دنع عبف قعضي الذل هب قفري_ أب عوطتملا
 لاق كم دو ايلا ينورللا يا لئاقم نبا دن تقولا يلو لت اقم نبا انثدح
 نصزرلا دلع يازلأي ىىازوالاانربخا لاك يزورملا ككر ايم 1نب هلا دبع ان بخا
 ةللضناضيا دارفالاب يثدحلاةرينلى ا نب يكرداضالاب يث دحل ات جمعا



 لا ل ١

 اضي| دارف الأب يت دح لاك ريشكى با نس ىجي دارفالاب يث دحلاة نحول درع نب
 نب و ىيخألا نب هدرا ع اضيا دارفالام ىنتدحلأق نعرلا دمع نب ةلسوبا
 هللا دنع أن لسو هيلع هينا ص ةذنا لوسر ىل لاو لاق ها أمنع هنلايخب يعاملا
 ملأ ةزمحد لوعنيلل اينبم ةدحوملا فو جوملا دوكسو ءزسلا مص ربخا ملا
 ملسداز هندال وسر دتلَحف هيف يال يللا ءوهتو راينلا "وصن كنا مايضتسالل
 تلمعذ اذا كئاذ نيباي دعب داز لمتت الركاسع نيالو الف لاق ريزالالا درأ مد
 ى دوسي نانو وى 7 جرجا نمحل اهل تمسح لاذ
 ,مضئانلاب مايقلا نع دحتت تح نضتالو هب ىفرتو هاعرت تاياقح كملع
 ةاقتبا ةيئ ابصدو يلاعت هلوتب اهوكرت ع هدا جلا نماورتلا اسوق هللأ ( ددعد هوقو
 ريخلو عرذلاف دارفالاب اقح كيلع كتيول ناد اهتاحر قحاسوعرام هلوق ل
 كدوزل ناو طولا يف اح كيلع كجوزل ناو ةِتْلا ةاينعل نيش

 ” «كبسي ففلاط اسريغو ةسناؤلاو طبل ضاحح كيلع كنا ١١
 205 ا[[”يوامرسلا لاك 5- ةيِضويلا يفو ةلمرملا ثيسملا نورك

 روش طم وصن نا كيف اكاي ١ ة دي اذ هيف ءا بلاد ابن اسس |يكحو انميسلا د
 ًاتيعتم بارعإلا ذه ثوكي نإ قيتنو جياصلا لاق ناربخ عنرز يف
 تادبز كيمحي كلوق ف كلام نيإ مرآ يعذا كود ةئك هنع زنود
 ترز ةركمل! نع ةفرملاب رايغال ! باب نماداء ريخ ديد 'دتسع كيس
 ينام رشع ةنحلكب هتاف مايا ةثولث ريرشبل كف ىنهي شكلا نع هلك روش دياب لكئ م يل ملا يرح ا نع رذ يدل ةفاضولاب فرحتي ال ككبسح
 ينو هلصاو عرذلا يف ثوللاب دذاو ركاسع نباو ةقولاو ر ذ يوب الو اداف
 زامل لوالاب لاقو نيصملا مسرو رويرجلا هيلعو ”ةذونم قلالاباعرتع
 اهنعب قرنل) تونلاب تّيكالاو قلولاب تبتكت لع نا ءارطلا لاق رباك
 هنمهل | نرخ ذكو سوعاقلا يف لاق فدرخ نبا هعيتو اذا نيبو اههنيب (ًحعيج
 -- نيتددقحو انين هاظول وأ نيو اياوج طوكت نارثكالاو ةدد دول وعيف
 لكر رف مءايح ملايحلا كلذ ١ذاخ ارّبص نا يانا انس ررتملاو

 يحل لاق ةءاجانرا نيرنترغم |ذإ ةرغ عج سن اكل لا“
 ملازم | ونكت ( ىنرهتبزكتس ماما هتالثن تمضنلا ثلا

 مشتل توركألم همر ربع لاهم زلال .:زغلاجاذ ماكو ازا سرقت هررلا عاعداذا غياعت لون
 ناكل ل ىسرا تلق لق عذهلا نبع تيدنملا عشب يطع 02
 سل اتمامالسلاو «اليصل ا هلع لات ةتكان نريرتفال ق م

 0 0 : 0 » هيلعدزتالو لع دوادورلا وبن ماصيصا ةوفوكر
 يق شلاهيلع لات لاء هرلع دوا د ملرر نس م ابصاتب



 256 : رع :عوي ١ لجولل سكيب لعب( فب ضاحلا تم ورع ثنن| . هللا ربع تاكورتوعنو ابوي طفين وق هر عردا موص نسل
 لاسز | ىكدتر ىتسل ]لاك بسر مشا د١ بح)ولا قطرارملا لعب ر مثوص كبس يو ير نا حدان هداج اهقرط قي هندل اد 3 ماهيب مل قبلت 0 تيوهتدا كلاس هضنولع ق ضار هنال لازكلا انام رب انك ى و نابجو هعزخانب١ و ىو اسنلاو ,,ررحا هجرحا هريب رفعت مهةيلع تعيؤرطدلا/ !مابم نبزاق و هرلع : لطم كساد قلدالا قطا هبار سا هيعفاشلا بهدموال ماع ورسم وه | سكرلا/ 2 را د با روج لت - م د ورابو ةيلهممل : يلا ف تلبف ين شيلا ودع قشرو4_: يلع هفظوو همرتلا رفعنا
 7 "اال فاتوتي نا ىلع ناو عزت ايجاو وا "رع ترعب نبا ماعاس لا

 2١ يعرات ةدابوودن قع قريب اك ناو عك كيه اعل :١ لوا
 ظ كول) ئتهنر حى د ٠١ ىن١ ومر ييغل انرص و لاَ ومان نبا ركحكلا اعلا وبا
 00 يوغاح عرفا )كبت باربى اوعى ) روع
 | ئباع ورجع ب( ملاربك انا مو أ ربعاع: ا

 1 كو لهدا كيوم و ةزمارم | ريم سو رسلاع ملا ىلع مهلا

 ىلا عاهل اع رل تلَمْم ىايح عصا تعاد فصلا شرقا غلو | هلا ىلا لكان ا "رع شان عطر معلا وسمو لو نصل
 نما (السلاو ةالسشلا هيلعول لاَقذ مرموقت يولع مالكهبك
 !و ثقعاكلمللانسوتزلو_ر اهل نيوص ءزل همنا وشن
 6تلقدمن تتولا_ىبالو ىق هر تلعن ككاذ ل وهن يزلو) تنما
 ١ عيلتشرل كاان ملسلاو ةالصااديلع لاق امكب كاتادبنوإ يات ليكي 15
 1 .ش رذعتي ماد ةقشلا لوصخ ليلا مايقعراهنلا ايعؤم هتلئتيذلا كذ
 0 و ةزلصلا هيلع هللعو كأذ هعمر ذعتي املا هنن نم خلبي فابد لعذلا
 هلا اد (ىل[ ةيممب 0 ولا هول 0

 6 هو لاف لمجا ام نسب يل ا 7
 ان ب هنا نق هلوتب ل ا دجو ٍ هقولك
00 0 00 
 لمغلا يت ةعشلاو الاصلا توات تح تواؤتتروجالا ناو بلاك ونوال

 فيلو هيفرشع هلْ ددسلا عم > موي لك ىف ةرحاو ةدسح هل نم يزاوي ق
 نور ىييعضتلا لصا اذه دارلا َن ' ار بيجو رجألا ف هزيشع راحل نطاق
 قرصي من هجو لكس ةاواسلا يضتقرل ةملدملاف لعفلا نس لصاحلا نيعضملا
 قييطا يف ا هيلا لوسران تلك ةللاربعلاة انو اير هرلا ماصدنا ك(ذ لعاف يلغ
 ماللاو ةالصلا هيلع لا ريش لكس (ايا ةثالث مايص نمر ذر( نكد نيل ضف ا

 ىف



 ةيأدد فو رذألا ذ ةيْلاَو لوالا يف دارفالاب ( تيمور طف آو موي صن
 0 اق 0 ةيامر يفتو ماياضالب وحج ص 0 2

 لاك هللا مم ل بأب يف يلامت

 ينا لق رشع يدحا لا هدنا لوسر اي تلق (عببسس لاو هنا لوسر اين لة اسمن
 هيلع دوا د مايصاكُلذف موي رطذأ اسوي ص لاق كلذ نمرثكال ضف ا قيلطا
 سو | برو ع قبرط ضم ردزا ءايق ف و اصل! ل ضف اوعو ملل او ةالصلا
 هيلضفرلا توبت يطنعنادهو دود م أي بح هنلا ل( أايبصلا بحاتر ع نب! هللادمع نع
 قيطاون تلتف ةلوضفم موصلا نم كئ ولع هدايزلا ولت ا
 وهز كلذ نمل ضف ١ وصال سو هيلع هددا صورا ل اقف كلذ نمرخلا لف
 مايل ينعملا ةيحسل كرت روت قوقل اداة حادا
 لب هشع قثمد راكب دل هنأون هدام ندأبو قوسحا صعب توغي دكر /
 كاك اه كارل و مطل اىلا هيثمام متو لكدلا نع ةنوررتد ىمصد

 مابودو مود نعلم فالحب يار ومط هلو روي تيك حلا ىف هلوانث
 نعاىزمرلا لنركو يو 50006 ىصوا رطَذ نصوم هن افاصود

 وعم توقف نم مكلاذ م نكاد وصلا قد دز 'سلملا لما ىصعد
 دلاله! لالا هل لح هن ا رومسم دا: تويدك# دانسات روعصتم نا زيصؤتعو

 كرانجرف نمل (مايصلا نموا سها مءارلأو قاما خوصممد نا نا١ قادم
 ناكر ارم كا نول لمح رلآ هز دل غن جارصالا رن ١ صرت ادلع ند ١
 ايلا هوم ن اطرعد هريضوالو وو اللا عزم هلاازبو انام تكا ناك وص ١ ملا

 ١ سارا نر ضرع مهلا لمك ناب ههنا ع عسل ناداه يي نرملا
 فيكى ةلوحو لضفل اه هدابز همر مسند اح كاملا يمنا م رويصل |خ حلا نم

 - رام ناد 00 هلاح نم ماعامل حلالا دو هكر للا نم نكدادل
 ْ هد قلم املا د قول نع هر مشير افلا زيعةنمنعو ملازإر مرتك

 ريس اهلاو لامصملا هضر امس لأ مدر !قادرمملا شد دا ةرّسمت نكك ءانضم 00

 رام د سماعلار غاصملاس ف امن اذا روك وذا يوطعس لاذإز .زكو سنو
 و مدفن هند (ةديح قيال خامل مقحم غو هنلاوا رمز اينسراو كيد ام
 هدالراماو روم اهلا عم عه اروع اطدرلعؤ دام لهو 00 :

 ررعقلل و للاو هداصلا و اًضيدا درنو نفسو ل 0
 هني لا ا ار ل فال ةرافلاولا دعا لا

 0 0 موس ]صر امد قرع ا ريداعم لاوس اهذ١ نناكاك واتس 0 7
 . رصهرلا مايصإععلز ا هوت ىقزلل بر, هش اطمو ال ةمولعم رك رربضلا

 هنمكوب اعدل اتصاكا (ماعمومهلا ةياغلام' هدلورل لال وه باب 1
 هى سل هن خد رؤلاةكام 00 هدوم قيس ته اولا احتل اصح

 هللا ل.س ئالعرل ااا رول اعلا يح مس هزعشالا



 ىولل ىربصلا فص الاف عتون ره اراه لاخر زرلادو
 كاملا لننلا 0 زيد اا

 الا
 ئثوا و ءلح هللا فص يبا خلب لوقي (مهنع هدذا يضر و رغ نب | هولا دع
 زطناذلوامباتت مموصا يا ذارلا مضب موصلا درسس| يأ ضاولا بور يبا
 ةالصلا هيلع, تيل اماو يلا ماللاو ةالصلا هيلع لس !امأذ هل ليل ١يلصاو
 ةدعولا و ةيلان دوكسو زعل اض ربخا ملأ لامن لاسر اربغ وم 0

 مو متو :ةدموب رطخأو أو صف مانتالو لييللا يا يلصتو رطضتالو حوصت كا
 ل ةيلذتلاب كينيمل جذلايف اىينهيشكلاو يسغرسلا ريؤاو دامخالاب كتيعل نأه
 م انّيلاو بكل ف له الا و اهب ىخرلا «ىضنل اتصور اضيا ةريعلا ءاطلاب اظحكيلع طاف ةكمصتل تاور وبلا ام امصتيافاقلا لدب 5 كا داظلاباظح ةكيلع'
 لأ كلدزم هيلع بيع اج مايقلا نع نحضي ثيبب هن بأ ديالا متت
 ركل : لعن يسلم ورح فرع طاش ساد هندي مالا و نوما ىضرل فاكس دلو اكاد محلا رسل امد زل ع "ومار ١ ةرل ا مع

 ١ راع لات حار رلعر را ر م (انبصرضع 0 او مرلص)لا ةهع لاك
 " مالم هرلضا ةيلع كاك مادا صك منكز سا وا

مرر امردرطونو امون ”ريهعر ناك
ز اسماددملا قرلإل١ ترددت ١ ي

 ةن

 دمع اهل رح قمضد بخ نر هلقتد هصولا ارض عر وصلا نإ ١

 سوم د ]عنق مررل مود راجت واع در طون حامد لب

 ىلا |ردعوتم يدل بلال ا مرهر ىنس دزهلا دلع لاق

 خاب ع١ ريرلا ماع تاىومن ركر حست 2
 ىتالاق) ةراطنمما ال١ ةلمملا عزه > رررلا ماسر كن اص

 ةد كمتسا قلابرت دام ا مامج م ماجي اس ةردخ هلل ايف
 0 ةلرذ نرلصترلا وح ةرصاركد لاح نع
 'ءاخ 0 نانا هناا لاق رخغا يكد
 5 ناه نر ممصو 0 املا ءاعبد ةرامما نم

 اعد مهر لل هذا ماس ةاش هلل | لسب ةيحرما نس كر امج
 الماء للصلا هرذع هوو وسم بوضول ياض تكررت

 1 د كم منعت 1 رغما هنو ضد 7 يعهد ةزرل

 "لو
0 

 ع
 ص

 ا
 13 ,ىابلذ (نطسخل انس ىو ارمهو ءاطعإلاو هيلا لاولاب الرف



 دنااسمما ةراوهاد ييجاد ماس ةيلاعة للا فاص هاتنايترلكملا
 هيون لاك برسل حيملا ةوم مرمعد نى هعّصم ىلع وو هذ ١
 همناطرر طنطا ناراشتحا وصتو ىهنتت ا دب هدأت تابعا اطير
 ىعفلاهملانانصلات للا هدلعلا هيّطعفز ان يمحو
 | أدل ةرر واد نز ودرمتو رطظوا دلو ماصردل ٍمضرما موسم ع

 ا ترص ءانئتسس ةمرحم لا م !سزل ١ يامصر لد حا دل
 0 لمدد مهو عيح لا مباح للا ةلرتم ىر اعرشس صل

 ا هاون ىرحلا كاع دوبل اير يفد ماتت منع
 ةنررؤرواحل جهدا انما د« ىرارإ“ اقر م هلا ايد ىاعدمل

 ا 4 تل ش مافاد ركل ةرعوس نرد اما اى در ةللاريصل اباططرج ناك رملاى ١ هارد اتم تور

 ما ةهتلرمرع ديول وتلا سب ايل
 ىييعلاة صفنم ةيش ةرصرم_ < ] مشذ اديان ناو
 // دلل ارد تيك اول" تطيل قابل هذاا
0 
 مسع__-_ ب نضام جددرما نع ل هزاز علف ولكل
 درشلبر اس نار شره اتريم ايد ىودر اظحاد مون

 اميرص لد ىرودا صم بارك و مهر مخ ايامع لاذ ةمججملا
 فخ وكلا ىبصلا يفض ىلا مرطم نعد ىلا ن١ ةهمش
 عنك هزل١ نور رح ى كالا هس عيرع ا داغ
 هلا: ازرممص هل لاخذنا سم كددع هزاز زص فنلا ننخ
 ماا
 مطر او دو مما اهرتص ار اى هللا نيك تطا ىلا
 اهلا كفر ررار ماسصعولل امد ربا نامل(
 لاخر مالو ناقل اذا مال_راروراصل هلع لاق<

 هراصلا ةرلعسل از اهم ل١0 مرا قطا ةللارسع
 تولدت ءازوا "ما هراصلا ةرثع لاو مم مولا

 هللا كركل اخ ىلسو افبزم نصر ألو لال ثدلقاى ١



 هدلا يي نلاركد اماف لاق ليل لكنأرقلا رقاد صدلا موضا تكلاجو ضن
 امتورهرلا موصت كنا ربحال! لاقذ هيل "ات يا لسر | قسلااماو مئديلع
 روش |مىف نإَملا ءارقالاق ديحو ب دحلا هللا ين اي ىلب له تلَمُف ةليل لك نآرّملا
 هللا ىناي تلق لاق يرشعل كيف هارغف لاو ككذ ارم لضو أ ييحا ف هدلاينأيتلق
 كّذ نمل ضف قطاف! ههلايب ايل شع ارقاف كلذ ني ضفا قيطا يأ
 ةدابزلا ءاملحلا سر يثكح نما ذهراد باصملا ىف لاق دزتالو حبس يف ىئارفأف لاق
 م هربكا امأو ,لقاوهور_ريرش كيف مد موضج نأكدقو ىوونلال اق حبسلا يع

 انبا فلا باوح١ نم رحاطلا يب ذاب يعدي نيس نيرشلا سرّملاب تيام ةيامالتو اهتسو يسسيد عبس ةنس ين ريرتناانزلبا يلع ةليلا» (وياف تاس نم
 رلسالا خش يئريخأ] ب معا هفلاخ ةليللاو مويلايف رشولا زواجهنا لست تالسر
 همهتخ شع سم أرقي هن هنغ هتايبجب هللا معمإ يسرتم ا يرش يلع ياعربلا

 نييتتخو اشعلاو برعم نبي رتنع أكد ناداز ني روصنم نع ةوؤصلا
 (قلسل يلع دو دوم ل أب نيسيولحلا يلا ةنلاغلا ةهخلايف خططسد
 مور وسجوت مولاعبلا هيلع درا زر ادم ار امد هن

 0م ا نم ١مدا اسم لانس سل ايد 2 5

 ماقسلاو (ارعاشم ناجي ككل ئسابعلا ادا تممس اخ روعإلا ”دابهسل | تياز ىلازنا سيم سوه ؟ لون اننا هبمشد
 مرض شيخا هسدرم يق ةزيرووم يرسل ناك انصؤل 042 املا نم دعاس ةسعرعت ١اس ترك ائنف موش نمند
 رص اكوس ير اول اون دل سفلد انحيغو ضو ضإو ض١ هدو

 : 0 00 ةرالع ةىلئا راسى ملا ىف لاذ نا ول يرام الار نصاعلا ين | ا هذلاسحي تمص ل ا بولا اتالم ىن قمم رفارر ايلا صام فيدحلا
 1 تلمحازا كرا ن0 ار مرلصلا ةيليعل اه معسل مملشلا 5

 - تهفنواحرصب نعصو تراغيا منح كارلا يعد للملا در عع كلك
 م جلا اكىذسنلا ةياور فد سفنلا دل تناكو تبحت يا ءاذلارسكو نونلا جس
 نم تلدبا اهنأكو رج نبا لاو نيّتلا نبا أريرغتساو ءاخلا لدب هتلثلاب تشن
 نمدحا يلا هببسن الو ال اتم قلل ذل ركذي ل ينيفلا لاق ارثك أيش دبت اينافوانلا
 تما/ُن اخ ضحب نم اهيضعب لدبي ىتلا ضورملا ف دحأ ازهر كذي لو ةيبرملازعا
 حقو دك تلقي يتنا ئشن هيلع ينبي لذ ةغثل يذ :ناسليف دوي أمرخ دجوي
 في الو كاذ راكق ال هجو الخ ارعوت يا أرعوف يلامت ولوت يف ءانل أي ءالا لادب

3 



 ءاهي تكن ينوييشكلاو تاحوسمم ةنلكسف هارون تن تهنر كاع نهباو تقولا
 اشك عرفلا ف و ءارلا ركب اهضعب فو ل وصإلا ضعب يف تا تعب فال ع تونلا دعب

 ادار هل ةمو دل ىيهلال اق فعضو تدزه ىا ىرابلا + لاو طبطلا -

 هلؤسمد ىبالا لانو ىدرت١ هَيَمِعْصا اذامت ١ ةتليول د سال يمط
 ىسسم هاف ل اة مابك سامع كس مل

 . عزمكه كيك ةن ديمو ةيلزعد ةئينما ىثاد ةرذع ةكايز هفكة كرز
 فتمراطرلا كرر و ىيس اون هملامملا هفزرلاو هلابررو ةكزو كرو

 رولا مص نس 0 هز اك ةيرفع 0 0
 هنالك افملا ل اخ مام ارش معلا -ْوب_اكملاو معلا ةزم تدل
 ._ .  عاضصالو ههدمجدلف ذك ل يعج دل تم ١لتكد اعد

 سن وو ىمرلا ضلك ندل اريط ريذعلا ارم ىفعوبت ىبيرد)
 ىأم ساه لذ ص هقي اس اقياس اببرف ىحلازم هيفا
 همسه -تتاثرق اك فيعمل ١ ةزكررلا موسم 00
 يملا. وم كا قطاؤ ا هلل السي اب كلخ هللا دبع اخ ار) انصار شح.
 نيا اك اويل رار وصعد .مزللار هاليعزا ةيطع لاك
 هز دلرسعلا| ادن ١ر رقم دل امري رغفخ امج مرمهد ناهيك تع نئادلو
 م ردو اهلنع تالار ةيمصب اخ ةروص مرر اع 125 ىوسس نيهمسسم
 ثيده اثن نا اىكسأ دول ادرك سالو ىلماولا ىإوسا اًيررع لاف ةند

 كابا رد ى الو ىظساونا ن اهلطلاوعه را اندم لا 0222207
 0000 هّمدولاو د ةكاوس دلو كات ئعع مرللا ب-يالاق

 رم اا ير طا مر !مللا ميمي ةيرلع ىانع رار أ مدار

 بوكو مرللارسكو ميلا يح ارب | اهم دارها نص هيو لوا قالو
 سمرا ماكل داسنم تر ورم انج ةرمب هاوي انه طم هيلا قمل

 هبدلُع ى ال ءاضحاو ىئرهاو توا دسم هلاسإ وم نلطعر لاى زيا -
 كر ١ هيزلف ىارلاو ى انو اعلا نياوص ر عزرا 4ل)ارهوهش-
 اعصار سميد ينص هلركو هيلي لا وعطح فَ ةطع ولد ) قام هلذا -
 كمصدر اش و هذ تصلام ماسر ديلح هلل اوفص لاك ٍلُمَره لورشملل -

 نايس الل ا اكدر انمار شر ال ' ضع سد فيك( ضوثسح مذا 7

 اسمرتس هداطر ماسمو هر الع هزذا ىلص همي درر دا هر رافع

 بفتكر هزم ا عفو انا ف لاق مو سة داس ولا ياصو
 هيرمللا هاب د (ندكإ ى|4للا جع دا اممم ايا هتان رموش كنه كرها م

 لال نم ١١د عج مال او هرفي لا هيفص ل 5 ملل !لوحسسس يدر مج نح-
 مكب ء١_رلاع شانلاب در سلا نع ىعرب) كارلو -



 .لاقدسا لوسر اية سم ا ينال تاقذوحت هيفدهإ ايللا ةدادا ىلع ل والاد
 مالسل او ةزلصلا هيلع لاق هللا لوسر أي ةعبسلا ينضم ل نق هللا دبسلاق ماك كيئأتلاب ةعبس ينهي شكلاف رد يالد ريوش ل كن م يا اعبسب مع مال لاوةالصلا هيلع
 (/ ينضكترل تلق هنلادجلاق قبس اك ةعست ينهيينكلا و رين ما عست مت
 ُ ءاهل نوكسو ةزمهلارسكبر شع يدحا مص مالسلاو ةزلصلا لع لاق هلا لوسرأي
 4 ءللع هدلا وصي نلا لاق سشعدحا ينهيمشكلا و ثينأت ءاع هرخأو "ةرسع نماويشلاو
 مراسل زيلع دوا د موص قوف عوطتلا مصيف لام دلو لضف دإ ي١ موصال لس
 دب عليو هللا ديعي صاخ ب الم اور صددلا موصارم لضفأ هن وك م رماح ةيفو
 غئابوهو هفصن يا هتدلارطش قوم او ضْيارْمْلا نع نس يا د هاك نع
 و دواد موص هلوق نم لدب ر جاو صدق طش | فو ذم أ دمر بخ خرلاب
 نم ل دب رباه ر هدا رطشم هريؤلو عوتلا ف أاكمد يبا ةياع د داوجولا انادعح
 ينلابرطط هريؤلو عوْذلا يف أكر د ي | ةيادد تاهجولاتاذهو دو | د موصل وم
 و [موي ص ك/ذوغو | ذنادأ كاع 2 يا ردم لمف ل وحفع هنالع
 ههوألا ديف :وبكو مدي راطفإو موي ءايصننوع نبارع ةياود اد اموموطقا
 يرل طقو ضيبلا يلايللا مايا مايص بب (:مبهتبالاةثالثلا
 ينبييشكلا ةياهد ماياتايئاو شالا ةياور هنا تفل فو ميا ظفل ا نا رلا
 ذ صيبا امير ايزنم ضيبأ اهيليل تال مايذلا هذهرلا ىلكض يبأ مويريوشلا ف ىسيلو هتليلب ر اينلاوه لحال منويلا ذا جن !يف هلوخ اماد ضخيرل يك مايالل 7 سبا لاجرلو يلايللا ط|تعاب انهو ر شع قي ذخو رثع ةعيراو ر شع دولا ىو يتلا نعرد يلو هرخآى ا ليللا لوا نماهضرّصلا نوكي اهدعبامو اهلبقامو ردبلا ةليل ةرشج خد ةرشع جراوة شع تالت يصد بريف ةرلطال ةرسقم أوز كذب تيمسو يف ايللاوهد فدذحم ةفصصضيسلاو عرغلا يزلاوع لكالاعك
 سسيلو ةليللا ضايب نم ضيبلا مايا ضيباداهن ضارب نأ يضتعيف ضيئااصرابنو دل وقاماو رابزنلا دحيف لخد ةليلل ىملو اقداصلا_ لا جولط نم 0 ايي ورغيلا ىسسشلا عوط نم جالا يف لماملا مويلا دل ييصرتخ هتليلب راهنلاوه #0 نار يداتلا ةدع يف دبجعض فصول  عضيببلا ؟ايالا هلوق
 0 دنلا ىف لاق يذلا امص يرشن | مايالا هذهدلا هاك ضسأ ثيريرفلا ف | ررو لونج زيتا اهلك شلا اياد تاذل اهلك ايدل ضايب نال كدلك

 اغا لاق كا ضيبلا ضايالا لاَعي نأ نيم رقللا عضم زكتاد لشن ؟رينل ١ ةياذديلا
 لازنملا نب كلا دبع ةمع ةيسرييسس نب ىستنأ نع يشم نع لطب انج * راما . ديلع دري ثيرح او هنم مهدد اذهو ضيب | (.لكمايالأف الاد ضيلا يلايللا
 رل هتلمج ضيبأ موي لكأحو راونلاو ليللا هيف لخدي مسا نيلاو اقر عدلا ( ١ روصو لاقو ضيبلا مايالاب لسع هيلع هللا يلصويلا شرما لاق هيبانع

 ىرخ
 ميلا



 لوسر ليلخ يف ٍناصوا ل( دلع هللا ايلحد هدي .ر وف يل كما د دهن اركرلا دعو ناضنعوبا دارفالاب يت دحل(قيعبضلا ديحؤي ديزي ةلممناص هرضا يصل ديدشتو ةيفوفلا ةانثلا تغب مايتلا وباانت حلاق معلا ليرس نب ثراولا مبعانث دج لأق محقملا يرهنم ا رع ابا هدلا دبع أىهندب جلميملا ةيبعلا ءوكسو عريسيملا 2 جوبا انث دحلاق هنسلابو مج ص ضيبو مدا ىلع اهو 'بأد هللا دال ل تق , هللاءارانزيورّملاب اليل ارضاضِبب ظهقيال أضعيب حيمس فاصنالا ف لأقو ىيتنا ىلا بورع يلا يؤلا عولط نم هيفدوضلا موجل ضيبأ ءاصي !يضءوي كيف هلعو ةصاخرايزنلاو هاما حصلا يا ةبنلاب هنكل اميجرابزنلاو ليزلا نع ةدامع تاياداو مويا تاق مضوي سيل اذه لح نأ اليلا عياصملا# ماخ مايالا هذص
 كثير ىلا ةرطضمب يف دروام يلا ةراشسالا ف هتداعلع يرج ىلؤمملا ناب بيجام نر راو ةحّرلا نيب َةَمب اطملا تاشتساو اّملطا لب مايدلا يعي وخال نم ل دب مايصرجر دوش لكزس مايا ةثرلاب مايص تالشب و ويرع هالصملا'
 أراولكتاي نأ مبساذ اهاوس دم بنرك اب لسيو هيلع هللا وصيببلا يلا ينارعا ء ا ناق هربرص يب! نع ةىلط ئب ا يسوم قايوط نع ثايح نسا سجد ءاسنل ادع
 يسوم ىلع هيف ىلا ثيدفل انهو ضيلا يا رفلا صف اًءاص تنل َتالأك .لاق ريش ط/نم ماياةثالث موصا نا لاق لكدات نا ككعتمام لاف يارعألا
 تذلو هلدع) ثلا! ط سوو سبيشل! ظطسو از وكم ضيلا خش و نييسلال ين اهءاص ناف ضل ماي | ةنوكت نو ريوشم لك نه مايا ةثالخ موصلا نسيي هنالصاملاو لاو ىلبسلا لاق هيغم بابلا ثيدح قالطرول هريغيو رعلا يف انىننلا مايا ريغ ولو ريش لك ئع مايا هر موص يم نمور يرشلا موصل هيمن ايراشمارشعب ةنسحلا نا هيف ٍنعملاو رشع ثلاثلا اهلدايتلا ةثالثلا' _ردوص نايس ) هيت واو ريغب ضيبل ا مايا ةياور بد ع هداتنكاف ةرتعد ةرشع عبراو اكههيجنع ثالث ضيسلا مأياو رهرلا مايص ويرسل ئىم ماياةثرلث مايعلاق لسيو يح ههنا صيبا نع ههنا دبجاعبا ريرج ضر نحاضن ا هدنعد ةرثع ةسخوةرطع هعبراو ةرشع ثالث ضيبل صن (ءاصتنت كارو اسنلان ع دقرطضعب يف و يطقرادلا هنيب اريثك اذ التخا ةلطب ١

 م لاقف ممسيارع او ضيبلا مايزلا سانلا ماص يرصيلا نسحلا ٠ لكخسو معو ادا ةداصلا ديزمب صألا هدو دقو اهض عمي ابلاغ قوسكلا
 مناوم ا نم هل ترمي ام ئبردي ال :رم لا السيكس لكض هثالثل ا مأييص ميضعب :رو ىشم باردا و ردع نرازلاورشع ين اهل ان | يدذمرتلا يت مال بحسبلا مايإ حمر شع اثلا موص م ايتحُتلاو ةدابع ضدالا ناكالا ديا ءايسلا يف هنوكت لل نا قات هللا بيو تاويخدلا قةوبكلا توكيال هنزل يارعالا
 يصجوببلا تا ةيرخ نبا دوك و ضسلا بائحا (رع دوحص نإ تبدح يو



 - لاذ وربه اكن ص ماب هنالاث موصي ن اك اسنو هبط هدئا
 ةرلاررع شب دعو د اصود مايا مرت عرضي لكل ا نم وامام

 ١ لارا دز داعب ماين تسع ليت ت#اعءاينبلا تع عا
 مو هر ماسك هلع هلل [ئياصوتمل ١ تم أك ة صوص تررهزم ىوانمدا

 كدر ضالا همرج انرم للّسدلاو سخن او قلشرل ١ مايا هول رمد كن سم
 رمى عر ماس شع هزراودص مت !نماكذ_ثاعزعىرسرد»

 اير الام ةيوليرا رم دل اريرتلاا زم اىصو فني دل ارصالاو يل ارتد ١
 / ع مسه اك هليصاع نيدو تلالار لثر قيل ١ ودير محل او
 د .ايااصس ةرزاولص ةزر١ نري 0
 أمد لعد هار نم لكد لاك م اصر مرش ىازم #22 اع انوا مامات اورو
 (ىكد وار وب !اىكدرو ثمل اح هرعو حلازاز ويم تير ه4 كاعو هركذ

  :يرمار عانت ةيلح ةلالرطص ةقالا لرسسر تدان اا ةينوم 3

 اريل جلاء كفاعد كسر ١ اهلا رسم ازممايا هل مداح
 هالكلام نم

 لأي ماع اصر رقم ةصأكمهعوررو هموم 00
 رشولاو فك نا ذه يورو ان هلم تائاف ديا

 هالانصا هن اررمركائ او رس ال اء اررسس لح هيه
 < اهقادصت م مويا او نرصد لص | اىلا ئطم اصرم
 تتناك ارز ىقربلا ابررك ةضاكو سود لك ع ا

 اهأنلارولا مايا رصئسو ىددو ١1 لاق دير لازم
 0 اهب نا اضرا ىفشديو ةرسث انو 0

 3 هلضيلا و "ابا تعضر اطاسما رو

 "1 انا ولاد ىودلاو أمل ا

 تاللو داملا نك ف طد م الاو راكم حاد المص سس ان
 كالا هد سانع لم اولي ورشا فعصم ىلا
 أهرءالك إى سا اضررم ١ كلا مما قبسإ# لصف او

 هيملاو يع لانلا اس ىف اذا ةينممر حر مشل ن م
 هرم الز كيد م ارعمو ةرائجاو ضان ١ مع ]سر فمرو

 سو ال١ ىلا ننساك لا رضاع هرم اصر ةهئسم ىل او
 تايب عايذيرلت © 6 ايىعاوم ال١ 0 'ى رصد ةيبلاتو

 لالا كوارم رثدالاو رص الار 'اسماط ١
 7 ايتام موا اير ل
 .. امالي ل اهوا حاس ا 02 ١ذماو أيس ىدسس

0 

 2 ة«عهلزعخك وا لمنل ١ مايا نيت



 سرح

 ملف الاء را شسدلاو ىْسكاد شندلا لب اننا ىسحلا د -
 لعوي_ىهاشلا يديد امد رسل لوازم مرحب ناون انا

 ىو اتلارنو كرذ ىدلانمرا ترقيلات ملال ةلخ ةسمد ترو مه هير ىف اب ةيزداو حلل دب ةريضولا سنو مانا كنا لد سيلان ى١ سما تاع و الى مرمر ات ععلا نعل ءالمر- للا راه ) هملخ لح ىناضوأد مرض وبا لاد ىا قداد اودع
9 39 00100 20000 5 0 
 5 أب سلا يف ىضلا ةالص باب يف يضمدقو م فق ولكن اهعواد نويرصب لل دالا 2 لذ اهتادد و لوقلاو هنعنعلاهثيردكلا 0 06 2 1 5 4 اهدلوأ هن روك 20
 انثدحز اق ىيجصل اوه |دمد رلاخو ينذملا تبا هنغ يوري 2 كم نم ٍقْذْلا ديح ةياورلا يف ارلاخ يمس نم كارتشال ماهربالا منرل هنيب ثراىلا نب اومه رلاخاش دج كتل يالد 00 يارا نب رم انت دحلاو دنسا ارو دنع مود لذ عوطتملا يف ًءاصوهو اموقراد نس
 رماد ما يلع لحد ماو هيلع هللا صيبنلا نا سشا نع ترا نع داع كراك كدراح نم دع دنع ةلوس |ريس لقد جويل الدب كارل اب اصسقرلاوا لجل ١ داصئاو ة همملا نينحل اب اصيرعلا ارمتساو روكا سنا ةرلاو مليسس ما لت سيو راع هنلإ [ص يتلا لحد لاق هن هلق يضف سنا نع يرصبلا لاوطلا 0
 من ةصيوح لنا هردال سراي ميس م١ تلاقف (هتيب لهام ميس مالاعدف همم ([ٍلصو نيتعكر لصف ديمح نع يع ين١ با نع ردا دياعد قد ةبوتلم ا» لربط ىلصف تيبلا نم ةيحان يل اق م ٌماصيئأخ هناعد يق كرت وديعاو ىو لسعلاو نيسل لحج امر .ليملا ثم داملا فرظ نيبسلارسلب دناوس يف ينس اذييعا مرن لاو ةزلصلا هيلع لاق ةفايضلا ليبيس لع ةرمسدرمتب مياس نأ هتاف ند و اتناي امساننآ ىلع دباس تي دنملا ةضإا سنا ةلاعيعد
 / ةلمرلا داصلا ديدشسو ةيتملا ةانثلا ةجلا وكس و واولا حمو درهملا كال
 نم د صتخي يزلا يا انيكاسلا ءامتلا هيفرطتغا اموهد ةصاخ ريطصت
 ةعدر) عداذ سن كمداخوم» تلاق ةصيرنلا يه ام مالسلاد ةالصلا هيلع لاق.
 سرجالو لدبو | نايب قطع عنز سن أ ايدقد هنسر غصل هترعصو ةصاخ
 ا. وررت (ف ةصيوخ قنا ةدوكدم [تبأت ةياود ان 32و دبل تايب ىطغ جر سنأ لاق هل هددا حدر سس ةكمديوخ ةصيدت لانا ةروكؤنملاةتياثةياطد

 .ىكاوهنسام | لاش دلوخ يف افالنكلاق لاب ىل عدول اين د ريخحدلو ةرخأ ْ
 فاضل ريكتت نجا نم ىكن أم لَو اينأث فرعو دلو ركن لذ هتحلَح ناو رحايس

0 



 تريد ءلاط |ّرد قس ترعلام سرعل دام جباهلازوتل سيما نمرل 0
 "أنا ح هن اكرولا ركع مارا هرخامافدل وأ يحرما فال ةنعددلا ىتيزر تي ده د -
 ٠ [( لص ضريارخ 3 ىلرذدا ىوزهأو اعود ريو ىوتسد يسر و ىرهمشر لاروع _

 مريقدلاو ةريقترل ريض رمارجخ كرت أم ىاانهمل ١ تاغلاديقريتت هيريصلا .
 9.|هلالزهن أب رشف دل مهلاو ناصر بعت نلل هب لاحم دملاايولار ويضم
 فيلا ايلا مس ان قمعتمدلر اندرلا تساناس دز ١ مرزرقلاىلعرل حان ىفصوف
 ِ جاوا رمرلا «تنزجب نرم نول نا لص رمحح لوصامتلد لاذ ةيامادلاما مثلا

 تاو دعمل اراص نيل أىا ةلوض نم ناكصريمت نأ هع باور نيرو عازعبو

 0 رااسعو ارز رئاداز و 0 رلوورلاهورراريللا ١
 ىهلابراسع ارش صدر وكزرملار الع اد مص لا ةره روك م ىف |
 مكائبترلا عمر يسهل 'ىانء اضم رتعالع سهر راب ارا دلال لان
 سر اضيح) هولا صمام )اعدام دارا ركزي رو ركل لوتورو هال

 ىلثال اخس نعروملا_ن حرم #26 انساب عدي هاو اصب كريو

 فاو ج امل اراد طمل ن1 ناون1غا غار مهام ةرلور امرك

 مرات اوردر م دلارع لمصنع دال مع ارو كا لاو ١ هرصالا سم

 كنمراص ع تريلاتقو دريل نفض ١ نكرر وللا يشدد ١
 . 20203 اض) ىردو لم لممعاذ نص الا مضر يدفن هما فمتد
 ١ طم اف ١ ظن ل عسسمرلاب رعدررسم هرطف هرامهأر لم ايسارعغا

 0 ١ مطعم ر زن ل ام ع ىف ' (ئسمصو لا هراربولا لوا نم تنام ىلا ناك
 001 _ -..: يماحيو قاع ىسص هيزبسس هر ورا ,رقشسلا تسيل نبا ىا 4[ ١

 مو ءامو عنورعو لصد هيل ام اقم كر ذا ننام ع
 ترقب يصر هرغلاو وشل" نوايا منام يضر مجو مصمم اه
 مرتم مول راووورل١' سرد نابز ف م هر بعفو ضعه سم

 - ةاررو_:_قايذكاكى بابرإلا مَلاِف دعم صل ناسا
 | 7 يرفاوت جرب دلو اننرعأ لاخي ب تديعب مرات يرحلا انج
 ٠" انيفا درهم تركد ءادول ردم ىرمملا ١ ريسس مم ىف لام
 ظ . تيل قضاها بولا نياىعب لاق تعمل ابل ىوب دن ذك
 < يىنازع ةنعاذى عز ر نأ سال طلاع دارو رسم لاق
 ا ريب عما نزولا ضرك دن قى فسلم هز منا ودص

 ا كيسا داع تسب حاطب يام رش | زم ثد 1 را ل 1 مل ا ا ل ١
00 
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 ١ سركب عامسلاب هييرصت ايريذيتلا قيرطلاب ديم ثي دحدل هججرَتف يناغلا
 ريرطلاخإ توبصلا ست اينو ابلا هل يورو (قيإخو هعب اتم
 ماهوب | رج نب تاصلا انثدحر يشل ار خا نم رك سع نيو «تقولاو رذيوبألو
 |تببا لارلا سك ايلا نوكتسو ميلا غب يريرب ان دح لاق ةرهصااخب داخل
 / ١ثمع يربلا واولا تو ةلموملا نوكسو ميلارسلب يدذالا يلووملا نومحيم
 فلولا لاختاضيإ يرصبلا يدزالا يل وعملا ريرج نبا ةرهملا يفلاب تاليغ
 نوم ني يديرمانت دحلأق يسودسلا لضفلا نس رن ب (ونلاوبا انتدجم خا

 ءاررسكو ميلا مب فرطع نع يلوعم ا يرجنب تالي. انث دح لق يلو عملا
 - انضيت ددشل اءانلاو نيل اركب يزئطلا هع هللا دبع نب | ةددشم ةةاكضح
 فوتو اصوتد رميخ ماع ملس ١ نيصح نب نارم نع برحاولا« ف هرخأ نيترجملا
 مسيو هيلع هدل اراص هن | حسد هيلع هدنإواصونلا نع أمهنع هللا يضر نيضو نينا
 دج اتسم يف ةن اوعوبأ دانو فرط#م كك الجر لفاسو | نار ي١ هلا

 هيف انكر جص تبا ظفاحلا اق تالذ اياأي لاف ةيلاح لج ىيندارععم هبا ص
 تحهوينيعلاب ام | اهطاقساب نالفايزتكاللو ةينكلا ةادكأب رد يلا ةياورتم
 ومر ل اخو ارركضايخ يطاتلا يكحو اهرسكو نيسلا عنبر يرشلا اذه دعس

 ررسمللاو هرم فليحاو ةرغلارلاف و اظحا فلاو لض ءرعو تيكا اروي
 2 سيم او ىسرغلاو مللار صايم ريما ةودوصو رشا مانا

 ك0 نوعا 2 ناورتعو نارك ايل ىو امي هل ار اسسولا كلانس
 ا ب. بنحو مودم |موي وص اون مال نيبو
 5 در, . كلاذو هررْنرَو ناوهأ /رر دعب (*|ىيصل ١و انوه
 اع مبورلوام ود ارسم ول او 00 2 ع

 يقلالد او نجا 0 تلاع رعت هيلاء(ش ن ىإ ايس يل
 7 هبت د0 وبها اعيد سايولسو ىقانوألا اق
 لالبرلا ومقشر يشتمل ورا قو دراسه ار سف |
 ملوعد رضع هرويطو اارسرلامهغشرينفلاى سن كالازلو لسللال و لسكر يذ
 رك( بعو كرولا ةفللا بلت د/ورسلا يف ايل رارتشالا اترك لاه 000
 هطجؤ ردا رووسلا ]قو يباطخم ا مهن يعانورلا نع دص | >وبا هاجرامء العلا
 ىتننلإر تكور سس .مج روسلا أب ههجو موصخ هححرو اسيادخادو اهأكح
 ةئاورو و ىهرلا مابا ملل [ىصسنإ نس درو أع "مدي او ههجيو
 رهشلا ااه اقرتس نم تمص ل هور وكم | نيسعم نب تار تره و لسسم
 هلوفلتل١لاق اك رضا اذنا رهظلا تابت يِمأ و ضسلا اي ولان وسنو
 ( فا واصس ملار ثلا درا هح اسد ص ىلا للعمر ريو ف رح ١ ذاق



 تاض ينعي لاق هنظا ناهنلا ا ملمطسو وال دارس اتثاكرلو
 يأ نعرلسلا فسوي نبا دا قنيرط مق زول يور نكل كاد دلصلا لقي ف
 هئلا لوسراب لإ لجرلا لاه باوصلاومجو رحتي ( ظفاخلل لاق كلذ ودب تاهنلا
 اضوع ىلا دحب ني وب ممذ حسم يف أي ضاضير نم ي | ترطف !'دأف لاق هتصاح
 راغلا يا هايعربا لاق تاضمد ىنوي هنظا تلصلا لي © ناب عش ررس نع
 تانمّس ررس نمم راسو هيح هنلاياصئبنلا رح يصح نبا نارا نع د ولذملا -فرطمنع ملم هلصو امذ تبان لاقوركاع نبا ةيار يف كلذ طّقسو
 تايعشب لاقدنا يراؤلا نع يريح لا ضو نا نلاونأ هنظ امن اضمربوع سيد
 ةاورو ههيمج موص نسون ناَيْسسو تذل محو تن اطيمرلد ىاطخلالاقو 2
 حضن ماببف عّيو امل كصلا يلا ين (منلا أ ةيامر فاضاو نوبرصب لولا ثيدحلل

 2 1 1 ١
 اشلاو دوادوناو سم هجرضاو اد اليخ نع ثيركلاب يديم 1 1 ّ .

 دال اب اذ اذ ةميجلا موي (ىدح
 0 يع ابو

 محلا وب اًماص َحَبَصا اذاو ركع نباو تقولادد ذ وبألو
 مصنأ ديريالو لبق رصي ملاذا ينعي تقولاع رذ يوبأ ةيادد ف داد رطفي نادل
 اين اذ هنود نعو [ كربرضلا| توكتن ا هيشنت ةدايزلا هذهو رجم نب ظفاحلا لاق هدعب
 ولو ينمي لزلب هلوقي اع ىائبلاريعي نأ دعبيو بر (نل١ نع رن لاةيادر يف عمت م
 ينيعلا هضرتعاو اسر الص ١ (يرنع تسي ناكل ب ينعا لاقل ةمالت سس كلذ نأك
 يعن دلوقمس سلو مريخ نم ايرعوقو مرلتسال يهسنلا ةيامد ف ا ولا يقرودقناب
 دن ملا قيرطب هريخل رطغي نأ هيلعت اًءاص يصا اداو دلوث لصج هنايض ديعبب
 و ناكتلا نم هيدا لءءاتيلق يرشا قيق د دنأف اف ام لوقب هر
 زيزملا ء نب 51( دبع جرج اع ١ نع كأىضل !ليجسلا مصاسوب اس دحلاّق دنسلا
 ةبين نب | ةدايذ رذ يبالو ١رطصم ةدعولا جف خجلا مع ريبجاعب ديرخادب نع

 يوزملا ةدحوملا دي ددستدنيعلا عب داب نس دع نع حل ا ذلط اب ناونعاوعد ٠
 هربعو هراز ديعدنلا يصر ير اصنالا هللا دبع نبا وه ارباج تلداس لاق
 ىلا يهن |تقولاو د ذ ىدثالو م ايختسبالا ةزهم فدحب يْ تيبلأب فوطيوصو
 يءاسنللو تيبلا بدو مس مداز مجد لاق ةحمملا مدي ص نع )سس هيلع هللا يلص
 لا3يئملاب هلَمن هنا رهاظلاو موق ملل ةرىئهلا ف اهلنعد ةيككلا بدو
 ىحن يتهيبل اهب . : جايذ وصيو خويشلا نم ليبنلا مصاع ياريغ داد يراخيلا
 نكي تقولاو مد يوبألو وصب ”دىنملا موبي درتي نا ناطقا دييحس نب
 هناا ذا نمضي ناذوح موصلاب هدارفا ةهاركيف ةركعملاو هموصب درطني نا
 نباو ير د وام او يقيريبلا هصصخح ع نسو هيد هنم ةبولطملا قل اظولا نع
 في اظولا نع هب ىعصي ادمب يد (نلابهذم نع المن ينأرملاو غابصلا
 قياطولا نع ئعضي موصلا ناب ليلعتلا نكل هريغ حم همس ةهاركلالدزتود

 حرش يف باجلع اق دارق لا نيب قرفزل هذ | يصصي هحببلا موي هبولطللا :
 ريب أم هريزج# موص هل ىن ءز لصح اهيريغد ةممإلا عمجاذا هنئأب بهزلا
 مدارز ايف دريل أب هبشنيب ال هنا هيف ةركحملا ليقود صقنلا نم |ريف لصحاح
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 ناو يءاسشلاو ملم هيجرخ] ثيدحلا اذهو مدعبم ين عامتجالا موي موص
 لات ةيلعت نب ثراحلا نب ةيواعم نب قلط نب تاي نب صنح ياانتدحلاق يفوكلا يملا ت اياب صنحارب خانت دح لاق دب و موصلا يف هجام

27 
 يا نع تايزلا تاوكذ لاصوبانث دح لاق ناردرم نب نامليس لعل |نثدح 200 0

 كهف اجلا لاقو مصال يلمس ىنهر شكلا نعرذ نسال ةمحلا د2 مدح| . .. نموصيرل لوي مسو ىلع دزلا لصون ممس لاك دنع هدلا يصد ةريرج : 7 7 0000
 موي موصيو | يلا ءوءوعو لش كئاعوب موصيناذلا ركؤوملا يلا فلو هموصيلل ىنه شكلا و رميا هب دارلاو يتنلا ظملب (وصيئال رتكالا رج اجا
 ةحمجلا (ىب عوف ةريرص ىف | ثيرح انم ةكررترملا فد تياوعو هدرحب
 اهيع هنوكة لملا ليقك ىسر ىلع مل' قف 14 رش أيا ثاذلا دانس الا يي لاقو هدمبو| لبق اهموصت فأالا يمايص موي دبع مون. ١و لحج لودر ديع
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 بم نأ, ننس يلع نوع نسح داتسأب 0 يابا .عو ثيرحلا١ذح امن
 الكيس | موي قرحا مصيال ىلع الا نع ةيواذم يبا قيرط نم يلملو 2 2 1 1 ١ م باو مامط موي هن اف ةمسجلا ثوب مصدالو سيزجلا وي صيف ريدا نم اعوطتم
 ماييصب مسجلا «ويالاو يل (يللا نب نم مايمب ةمعبلا ةليلا وصتحتال ةربرعيلإ نع نيريس نبا نع ماش قيرط نم اضيا هلو هدعب موصيو ١ لب موصيتناالا
 ينل اديزت ثيداحالا هذهود مثدح | هموصي موصيف نولي تازلا م ايالا نيب نم
 ذخؤيو دارفالاب ةالطرلا دست نم َدَمِبالا ةدايزلاهرب اج ثيدحيف ّىلطملا
 وس ند ء ره راع يرو اسال و دسم دهعرد :ازالاب قالطالا ديم. بيم موا طرز ا ىباويندمإو قالا لوا
 درب دوال 7 داسعا نابع رصف مرالعم ايام رجوع
 وشهو انو مل كر ارض راسو ايكر مص 0 وم أمري ريرص
 تت انو 1 م هرصلر النو رم مع مارتن لا

 مالا با دلو ورا راع فاد ,تواوامرصرم)
 6 ادهنصوو يدهرتلا ثب دحل موصل اي دحالاو عال + موبدارف اأضيأ هركيو ةفرع موي ينعم نس ئِلس هيطو أم ني ل نم اا مارهكلا# مس كلانول اهتن «ليخ عوش )تاب تعا لق مصعن كورد
 مظعت دوبريلاانألو يلع ضرتف ١ امذالا صو مايل هنسسحو يدصرللا كسري موصلاب دحتلا» بسلا موياوموضدال نييتعيلملا طرشس يلع هحك
 عرج نول دسيلاو تيسلا عم هول الو دحرلا موي ير اصنلاد 0

 كت |جلطم هتحارت لاوق ! يلع دمعجلا معي موصايث 3
 اجرت مزلا نأ عبارلاو ةييضاشلا بحزم وجت هدم“ 0 : ١ ن١ خمهارلو هتف نحلا نم رومو ةطيحيو او كاام]وف وهو ةحاوكر حم نك



 ذر فدمص هريغاموبهموص حماص ئث هريخ نو د همه «رايسع ىركتب نم
 ثرئام مما ةيرموك مالسلاو هددصلا ةدعدلؤوف هرريازهو ىبزلا نع

 بآل ه1 ا

 يدنا اي هني دجى سيل عاحوبالاة و فيعط يرصبلا ىل ذهل ا ةلممملا نيعلا

 هي ده ثيدح ع جيف يوغبلا هالصور عضوملا اذهريغ يرائلا ف دل سسيلو
 هن رح ةيريوج هنا توي اوب | رارفالأب يد دحلوغعب ةداتف .هنا دلاخاسج

 تباياذه ترطن'اف مالسلاو ةالصلا هيلع اعيرماف وأ يف لاقد

 وكاعنيالو مايالا نس ايس مايصلا ديري يذلا صنعا صخي له نيونتلاب

 لولا دعي سمان يفر ىشساط للملا سله عه 9 جوا رلا ند ىقنم مع لك
 بؤوئلا ننايهخس نع ناطقلا يكرانشت دسحلاق دام اني دخلاق ةةنئألو

 لاخوضو يعنخلا سسيق نب ةرقلع نع يحضلا مارب نعرتدملا نبه وصنم نع

 هيلع هللا صوري لوسر ناره | ف هلل 'ىحر ةشئاعل تلق لاق هنا روكا صاربإ

 مايرلا ضرمع مله قاقرلا دوصنم سر يرج ةيافد و ءالا رع اور نور كجو

 دراولا,_يزللو نييتزلا وص هيلع لكشسو ال تلاق رام سس اك وصلاب اشم

 هانشتسا| هزئاب بيجاو ايرنع ن ابح 4 نبا . سد يداسنلاو يذمرتلاو دود ىلا نع

 / مايدلاب دارملا نويت ا لامتحاب يرايلا جفف باجاع ول هشْياع لوقت موعنع

 لاو ةزلصلاه يلع هن) عيسس امل ل اسلا تداهم ريوشس كس ةثالدلا منخل وئسملا

 الح ةشاع لاسر يرش سما الذ رصين
 طي ركياو الاد يا هسينحتلا ةاننملا نوكسسو لادلارثكب هيد هلع تار

 ميطتسي مكباو ريرج مرق طناد بر عن وصنتا لوسر تال اد

 د داتساو نأ رصيف نيزوالا ذل | ثويف وت مهل ث ب ىلا اذه ةاورو سولاف

 ايف
 نو

 هوت وحب



 (وصلإو ٍباويعلاعف مصو (قاقرلاو قل يملا هجرخأاو ديناسإلا حصا نم و دعا م
 دسل أي و كف نع مويب موعتص كح 2 مك أي وصلا يت دوادوباو
 دارفالاب يت دحلاق مامذلا ٌكّلامننع ناطقلا يك 'تدحلاق ددسمأنت دحلأق

 لضملا م] يوم عربوصت ريع اضيآ دارئالاب يتدحلاقرصنلا نباوص ماس
 تب هللا دبع انثدحو ىلولالاق حتت دح ل ضنلا ماتا س اع نبا ماديابل
 دوكد لل ماس ةيهلا داضلاب رضنلا يبا نع كلام انريحا لاق ىسبيتلا نس
 قلّدل ا, س اعلان ب هللا دبع يل ومريمع نعرمؤصتلاب هللا ديبغ نبا مع ل وم وعدو

 دا دبع ملل كل و١ كبس سابع نبا رككسع باد تتولاو ر د يوبال و ماللاو
 هلاحديلا ل! امراتعاي هنن دبع اهرلول ايناثو لصالا رابتعاب لضفلام١

 م | كراحلا تنن ةنومم تخا هيل الهلا نزح نس ثراحلا تنب لضفلاءانع
 يلع هللا اصيبنلا موصيف هع مورا دنع اوهلتحا ي١اد ات اسان نانينمؤملا
 لاقورزحلاف موصلا درس هتداعير اجواع ٌعاصوص يضحب لاّمف لسبو

 كي ددلا ف نكل لضفلا م يإ تل ر أو ىف اسم هنوكل حاسي سسيف يوضح
 هيلا يلا هللا ءاشس نا هنع باوماّقأيو ةإسرلا  ةنومش ايرخانأ يلاتلا

  ترافرعب «رييعب يلع بلار يا نك اووعو نبل حرش ماللاوةالصلا هيلع
 - ر ( ىف قبس ثيددلاذهو نورظني س انلاو ةنوصم ُنيدحف دار هبرشف
 فن نكل يبّيمرج ةفرع موي موصادأ اضم و ج ا باك هع وص
 ضل هءامزلا لاق ةيضام هنسو هينا ةنس مكي ه١ دنع هد أك ثيدح
 الاف جامملا امأ جاحلاريغراع لحي نأ ب ابل ا يي دح بو هني لاو رئافصلا
 بتهتو دئخييحر طن أ مالسلاو ةزلصلا هيلع هنال [موق انأكث او هموص دل بهتسي
 ءايبل يهتم | كيشلا كتي دقذإ ب(_ىتسرلا يفنولع ل ديال در ا هلعف هنأب
 يب ءانلاو دو|دوب ا ور نلل ؛يل_تا ةولصمل لضفأ همحوف ن وكي د اوم ا
 يس مسو هيلع هدلا اص هن ىرت دح هير ار تأ مكاحلاو ةعئنرخ نا دو

 يراميبإلا دهس نبإ يحب مهنح موق هرهاظب دخأد كو ةفرعب ةبع موي موص نع
 هرطف | نم ؛اطعلاق يح هرطف با جس الع روبرج او جاوفل هرطف بجيل اعف
 تكف ]ب يلو ثل١ف الخ هل دموصن اصلا رجأل شم دلاداكر كدلا ىلع ايو متي
 لضي جامل هموص بتي هن | بهذملا حرشم يف و هرركس هذا يو ونلل هيلا
 يتب اه امأ ضيرلاورف للا رغيف هلكاذهو هلعلا دتنل اليل الا ةفرع
 أضياهجرخأ كيدحلا اذهو ءلمدلا يف ىعذاشل ا هياع ضن اى اللحم هرطف امرا
 رصم مدق ىنعجلان اهلاس نب يحي انث دح لاقهبو .دواددبا اذلو لايف

 لم برق و ١ هللادبع بمد نب | دارفإلاب فسبخا رذ يلو انث دح لأ
 د ارفالاب يربخا لات خكلاولع ئرقو ءارع خيشلا نايف أك يحي نم كش

 بيركن ع جشمالا نبا هللا دبع نباوصحر يب نع ثراح ا نب !نيعلا تشب هرم



 ينلا مايصيف فامنل ا دي دشنب اولد سنان )تا اين هللا يضر نينهاوم ا ا
 1 ماس ريغ تورخأ لاكو اص موت لاحت ةفاع وب للسسو هيلع هددا لص

 مالا قييقحت و ةلمرملا هاما رسكب بال لو هيلع ههلاياص هيلا تا اف
 ةلج فقوملا ف نن او وهد بواهل|نيللاوهو ١ نبلل!هيف بلح يذلا ءاندلا

 تأ لع دقو مسو هيلع هدنايلص هيل هدرظني سانلاو هن برثف ةيلاح
 ددغتلا يلع معد ايتخإلضفلا ما لوالا و ةنومم كيرفلاذه يف ةلسرملا
 ا” 1 وككق اضرزسلا كلذ كينن اهات | اينأكا
 لوسرلا مس موٌكلعلا ل معو لاحلا شكل كذب ال لضفلا ما لوس
 . نر يبج نب ديعس قرط نم يءاسنلا يف نر نملا ء1ثيدح قيرطيف
 ىلع لييتلا ثيدح لا انهيوهو كذب لوسرلا تايةناولع لديام س ابع نبا

 كسلا نع اهفاشكتسدل ةلإانلا ةنطف ةيفو لوس يغب كم الع عالطالا .
 رح موي يف ناككلذ نزل لاح لاب ٍةعي اللا ةشيطللا ةليسوولا هدهب يعرشلا
 دبحرخأو نوين دمر خألاو توي رصعح لولا هدانب | ضو ةرييرظلا دحي
 رطشلا| موي موص م  بعأب ماع هللا فاوصلا يف لسم
 ممامالا كلام انرمتحا لات ىبتتل !قسوب نب | هللا دبع انت دح لاق دنلاب م
 " ةفاضاريع نس زيذصتلاب ديبع ين انع يرصزلا )سمن بارو بابهشب نبإ تع
 نوع دبع اب صخرلا نب نمجرلا دبعوه صا نبا يلوم خل دعس هعربا

 ٠ع سشوي داز ديولا ترررش لاق رعنا ينب يلوم يلا اكيهينخللد
 يلع هلذا يضر بالم ا نبا رع عض ىنمالا موي ياضالا ق هئياوريف يرهزلا
 |ىهم أيص نع يلو هيلع هنبا اص شبا لوسر يهم ناموي ناذع لاقف هنع
 منيللر بخ هيف تولكو ات(ءاخلا حج )رضع | مويلاو يحي يص نم مكرطف موياعدحإ
 ةدياخو يرايلا قفف لاو رك يا|رن وكس زوجي نيسلا ضب ككمسن نم
 هى وصلا نم لضفل |يضو انعرطف بوو يف رلعلا يلا ةناشرلا نين ويلا ىصد
 لك ويل هحبذب برجل | ككسضلا لجال ضأللاو .رهبامرطغن هرحو ايمامت رابوظا
 ميرحتلا ةلعنعريعف ينعم ديف حرذلا ةيحورشمل لي ل هعوص عرشولو هنم
 كلاذو بيلغتلا هيف ناذح هلوكو رول مزلتسي هنزل كلا نس لمالاب
 (مرعج نا |ءاف كاذب هيلاداشيب بياخلا يلاغلا» ١ذدرب هيلا راش رضاحلا نا
 ركاسع نباو ردي ي اهريف دانو فياخل الع رضاوفلا نيل" ناذع لاق لفللا
 نب يلع هنع ها/حامف ةشييبعنب !لاَك يراخلاي !ههادبعوبا لاق أنه
 ىعف باصأد جف مهز!نبا يلوح ميسبع نأ يف يا لاق نم للعلا يق ينيدملا
 يف .ةكرتش١ مينا لمتحيدنال اضيا باصأ دقن ىوع نبا نعرلادبعىل وعلأق
 2 ىهرولل اهدحإ ةعززلاج ز | ىلا ىلع ضاللا» ةدييَ ىلع |صدحاوا هيالو
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  5 21نركسو ياك علا لفاعس تييسفما# طرفا

 يحن ملا زلاذ نسا ارشصع واول مهب بيطو | توج اقف اقلا حشو
 رريوصارع لسو هيلع هدا ا اضهدلال وسر ير ذ ىنأل) و يبل اين لق هنح دللا يكل يردخا زيعس وبر نع ب هيا ق هزار او ىع ب. وات دحلاف
 هسارف هيبن اي دجانم ةعق رث ع هريع هيلع رزإ هبلك توين لح تسلا لل لاق دملاو ميلا ديدشتتو ةلمملا داصلا يب  (صلا نعد ر خلا موي موصورطغلا مول.

 ء اصلا ظنل ٍهيرعشي دل هن اب ريشتلا] اذه بمحتو هبحرف هانم او دبيف هين تىلع
  0ثييرحب هندب عي هب رمسي باوئلأب لّمشس نأ وضد ىحمحك رآ 1+ 2 لا نع لقن ام دل قباطلاك 7 : 0
 ىتح ناو هي ديب هي دوي ئجس ال 0 0 فلا رو فال ارأ رع نعل ةدراينم جري هكرف رميا 00

  0رل ىثيع اهس الا دازت محار ولا

 صعا| ةالاص دج قا“ , ىلا 1 حتر د يح يس | ةزاص وصي ةالصلا نعو ىلتسللد يولد
  1 2كمل نح طباع الدار هيلع ملم جد رود كلل ببسلالا

 و يرحلاوركاسع نبال هر خلا موب مىصلا مح :  0فل اى تيماولا د 0 /
 فور | يرارلا ءارغلا ديزي نب يسوم نب ياسا انت رح لاق ناسا ب ورجل موصرامتسملا
 زيزعا | ع نب كوم اربع جرح نب نع فاه نمل ! فسوب نب اوه هاش وح |نريخ | لاةريغصل |
 يدعوه فرصته ريغ ين اثئاو هئيونَت ق ذح فرصتنم لولا ناالا ءاطعت ادودع نونلابو ةينهقلا ةانذملا توكسو ميلارسكب 'انيم نب ءاطع نغعر أني د نب ورع ديحونلاب ربحا لاق
 ههلاىضر ةيبرص يبا نع تركي ايه نب ءاطع يا د ومص عشر اني و نب ًاظريعي١ لاق
 رطفلانيتعبد نع و نيمايص نع لو ولا اينبم ثلا خخ م هلوا ضب يوني لاك هنا هنع
 رطفلانبترعر ثنو قل هيو قباسلا نمز) دب ةعجردالا ف رجلاب ةذب انل ا ةسمالمادرغلاو
 نم: لعافم ل والا ميملا مذ ةسءالملاو نيتعيب يل | نار خالاو اريمايص يلا فاحجدم ركلات
 شوا اذا هل اضرلا ن ( لح هيريشر رت مهل دا )يوظم | وقد سمسا ن وو ىسسللا
 كام 0 ل هت ١5١! لوقبو ١ةسور نع

 ا : 0 امكو _رضرقل اوبلوطلإ زورا ١١ ايدل طم رض دل أذ ريتال الح دوو اسر وب يذل ما ةباشلا , ايم ا قرت را ف طوال
 3 " 000 اس نا وسلا الاب تماس ات يلا رح عدلا

 (.٠ درس معلوما مجرم ريريفرلا رون ]راينا ومنازل موصل نين دلع
 . م هام :ىرز منا يورك رف نواز نيمو ول فرع تاق لشن
 00 اه اىرماص

 ؛
 رو 0 هرم ضي ىف ال ضمد سمكا ١ معلا معنا كش د ماكر يل لل اكن او ولا اصمم مر انصر مقالا انام



 فتس/الععز اهنا يزرح ىلاخ نصرا بقمل اىيرنعل ا ون روم انردص نييسكا بد
 عمه! :راطرا نبا تير عر الو ا معرص تيمكي: ر انها ل از ىرملا ثاغم
 يلو كن يل كبل راي و درب نم طر صول كر مك مهر ز دمج مدا دابر يقم

 سا نتادلو اى حمال عر ب اظحلا نابي لإ ىف لضر واعملاخ مد ار هنلا
 , سجد وذل ناحل ى١كاعح نناسهر ١ يلا ما ادرحتل١ لصر ءاح
 هن ١ لاق رن ىدل ريال نمط اىاحلال انما 5 ىازإظ !لاق امي صيفا رن ليض
 ل لمتلا نعرف ييالو ديلا موب بو ئنملا شالا موب. ةففاوف يذلا نب مس ل2
 ىشصل اذنع هللا ديع نب سنوي نع حبر نيا ديزي ةباور يو رجلا مويةاذ قئاوف
 اودويلو يلاعت هلوتيف يادذنلاءادوب هلا رمأرع نبا لاف ر خلا موي يناوض رذنلا#
 مزج ا نعرم انبإ قذ وت امن ١ (ونيلا اذعد موض ع مايو هيلع هللا صولا يد متل دب
 يياحدلا ل دبلا هبتعتو يبرخأ ين يشلّرزلا هلوق اذهو هدنع ةل هالا ضراصتل اضل
 ظ وهم رخألاو ماعرذنلاب انولاوعبو وحان ا ىلع عاريا هين لب هنظاك سس لاقف
 هرثذ يذلا ذو يوتنا ماعلا ىلع صاخلاب يضَسي دنا هرهد١ دن'اكت باخد يلا صام
 (رعاضيإ هيف ديعلا موص نع يرنلا نءاي ةوخا هبّمعت دقو ةريش اهلل يف رييملا نبا لوقوح
 ٠ بيصضرع هن | رم ليقو يرتنا ماهل ىلع صاخملا لمح نم نويل ذ دعا د نيطاخ
 سي لع هللا ىلص هل وسر صأو درلارماثعب عمم ءاضقلا كل طايتحيلا ن'اب لباسلل
 يزلا مولا موصدذن ذا ةيضاشلا دعو يبنلا مدق حتوم اي يبنلاو رمال قتلا اذا ليقو
 و ةينلاتيِسف دموي لبق همر دعب لحلا ناهصرإ ريرظالا ف هر دن جمع نلف هيف مرخ
 ' اليل مدَف ناذ همر رغب ماحلا ءاضتندل ةيلا تيت ءاضتنال هب ءاخولا نكمال لاق يناثلا
 روخالا انعام لوبق ”ىل هيلع يْشسالو رذنلاز !تاضمر ين وا هوعوا دبع مووا

 نوري مالوشم قعلارنمد روع نبا للا معانذه لاذ »| اهب ةيعم اندم لات ىرحلا ل ايديا ىلسلا نونلا نولسيو ملل سكب لاهنصنن ال اتنره لاق جو هرمخ موصأ
 عىسسوو ا هيمو اللا و اجا جس سرولارل النو قولوا يللا رس نم ىف اعدل فسد اوما
 لاق يرصبلا يحنبا ةلاموملا نيحلاد يانلاو ىاقلا ع "عزك تجسس لاق قداس مل
 ياصونلا عب يزغ ناو :ةنع هزنا يحد ير دخلا كلام نب دحس ديوس أب|تحم

 ركع ناو ةقدلاو ر ذويالو ىلا نماهبر | نوبس لاق اصدحب اموصازغيو اير.نأشس ' يلوا رك ير ص ]د دحاب رفصيسا دق تاكو ةعزخ ةرشع ونت سم هيلع
 "شن را لا ةطييص ظل هدحتولنتوكسب ينبح اذ لسد هدلع هداف صال

 دق ىوبا ةيامد يف اىكواولاب ارجدز ارعموالا نيمو. ةريسسم هأرملارفاستال لاق اعدح ١
 مصر يف موصول ايربي اث ص حل اب لقاح مسخ يود | سدّملا تيب بينص باي يف تقولاو
 موص حازكو امهوص اذن حيالد أمرض هتمر ول وصلا نيلب ار ييغ ايهنال ضالاو طفلا
 موصراذنول ةغينح يأ بحذسو يلاعت هللا أشن نا ببرق نع هنايب أيس اى 050

 : 3 دب يام قبررش 3
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 مس يب : ضاوإف سرّيل | دعس بإب يف ييسر ثيدحلا اذهو ةببطب ادع دهس سرَّئلاب ىصقإلا دس ةكم مارا دسم دجأسم ةئالت يب الا لاجرلا
 رم شلت عد كس ما ءايص ص ا ا
 (ايا ةحير | اهنا ءاطعيو سابع نبا يوزو ءارعلارثكاه ىعنبا لوق 'ده د رخلا (ك:
 دقدريظا لوذلاو قيرشتلا مايا ءالع اهايسو هرمب مايا ةثالثو رغلا معي

 نحل! ب كي دح نم ةجبر:لا ننسسلا باوحا هبحرخا هيلع مس [الف رخءأت نمو هيلع مسا اذ نيموي يف ليغت نم ةثرلث ينم "ايا ماسسو هيلع هللا لصيبلا لاق ..
 ىررز ازكةلنا سعوا لاق لاق دنسلابو نيكل اف رددت يا اهو ترعست## يقاينحاز| موجل تدل نرشتلا ماير تيمسو ينح مايأو تادو دحملا مايدلا يح و ضنل ! هيد ذوبي الو هيف ندرّمتسي يمل ها نإ ةارلا ديدش تو فاملا . حتمي ر غلا مودوهدو اهلدا (ملضفاد قيرشتلا أيا انا يف جرصادصو عب نب
 هلاق'ن] انهت الار هت داع نم فرعا م ني اعى عانت وم هنوكد ثيدحلاب حرصي ل هذ« يو ينمزلا ينذملا نب دحن يل لاقد اعريفل طسمو تكونام ©
 نبانع هذخاهندل ثيرتلا كرت املا هنءاي ينيعلا هبتعتو رجخ نبا ظفاحلا

 ىمحي انثادح هنا اع نم فوملاوه اذه و عاوقتسدلاب لاق ةدلأ ذم ينثملا
 لن” رسبزلا نبا ةفرع ين ديحوتلاب يربخا لاذ ماخص نع ناطملا ديمس نبا
 ٌىلتسملا نعر ز يدالو ينم مايا موصت أهنع هدنا يضر هدياع تاكل اق
 دنع هللا يضر قيدصل ارككوب ١ أهوبا :داكو ةمرعلاق يمي فرمتلا مايا
 مادهوبإ يا هوبا نآكو ركع نباو تقولاو ر ذ يوبالو اضيا ايموصي
 ريسلاب و هيرت ةياءرل يبودلار جانب 1 بو د امَّما | ىكئئاّملاو ةدهرعوه و
 بارع كار هحا ةلصملا عند دملا ديلا صير وتخاف دج زامل 00 وللا ابا و بململا ىرصبلا هددشلا ةيجملاق؟ ةرحولاب راد نس رمت انثدحلاق

 ل اع ويت صر مككضدرصم ىلل ىف ؟مزادر ايز نرسل نعرز نالاع

 مسن عومي هع ماوعلا نب قبلان رح يارس ساس سؤ اروح
 'ش حر ملاسولا د مج مندا بخ لونعومو اس نرخ لبازسبدرك وقلي اوت ننوه

 السعري ىىلا لا بهورل رافع كحد مل رضيرداد تناشوعا دل اقف

 انهيت لد و 12 را ظو حو حا ثييح يره ع ودى وت ال اوح و ب ذم لا هنو ووش لاق
 (5)ا در [ىكسملا نب يل

 و



 -ٍ رص يزل كعب انلووىللا !زملا رص واو 2200 3 لسع ا 1 ب 3 صين اخ امري دعب ىلا ةْح داخل سيد 3 يزعل وسمو تأ صخري لاصق مم اورهالقلاهناةدعلك جابورا نبهزإب

 ىتاوانل عوض نع ود يلعهدل اواو دراج ىلا مايرلا ١ اهنا قيرنتلا مايل املا بع هئبال لاما 7و4 رح نس) ١ 4ص دوداديبا صعصأعلا نبورع تبرجيكب شت ظ 0 ديك يرن |ماياو سد | هوبو ةزعتوت 2 لكي بو ملسالال ها انويع يرن 000 رماح هبعع حرع وو وادونا 0ك 7 رحأ سرصالب أ اجور عاطل اركتو بحشو لا ا
 ظ انراكالوأوسحم منح تسي ماو نونراعإزو نوهنمملا مسفو ارب تومعم عاللو ظ ينم ككذ نع هيبرن يحك اذ نع هيبزن ناعم قنرشملا ماي! مابيص موصنانجوونلا 0 مط ريل هند اص هللا لوسرانع تيرادثلا ذهب ترثدا مان اباحي تس نع هلا ثيداحا جرخا نادغس ير طنا لاتدتو نير
 ١ لكالابرمالاو ماي الا هدع مايصنس ينلا فد يينلا كلذ يف نثر اقلاو نىترنما لخد
 قاشم نم هتيب يلا نوف اولا يتالياع لع ىلا يلاصت هنلا ناوهو يسحر س برشلاو
 ةحارتسولا ىرل عرشس غكس نا ءاضق ىلع سوزنلا داهرجو مارحإلا بحت رسل
 محل ند اهريض لكالاب مرسأو هرب ماياةثالثد رخلا عي ينسب ةماقرلاب كلذ بعع
 مهراشو ةعدو ميب يلعن هللا نم اذطل رض يلاعت هللا ةذ يضف مهم يأضالا
 ةزغلا )وصح يف و يحض الا ءامد ةقان اي يلامت هنلا ىلا برّمَسلا فو تادابعلا ٠ .ً يف د ايرتجالاو ركذلاو موصل, هبا يدرشع يق د ادرتجالاو ههنا يحتم اه ' ىلاكتدلل بصنلايف موكراشس راصمإلا لها تذل كل ذ يف راممإلالهااضيا
 راصف ترطلا» لكل اب ةحارلا يف عيبجلا دكرتشاو صد ايعاف صوكر اشض
 هنوركشيو هقزر نم انولك ءاي مايألا هذه يف يلاعن هللا ةناأيضوف نيمطسملا
 00 0 كلديو للزي نبا ر اتخنم دا دبع هيئاغلا .ةياورلا وجو كلام بع دس دعد 0002 ايسر روت أ سس فا عدشملالا قو ايطلا دنع يسعد هدلادبع نع ةداوهيوا ةياور ينو يدها دبحي ىل نملالا (مايص نع اون هذ ايضا عادلا ذره يامر ةقايكا عي مج نأ هب قيليرل مركلا ناهالو ءلضفيلع
 كببالاقو ىرسكلا ةياعرلاو برا همدقو يللا ف ء جو هتكدت يف
 لاق ب ابلا بي دحل ميدَملا م اشلا لوت وصو يضرم لا هنا دهجرش يف اضم
 | ل . | ضولاوعف م | ينمربلاانرجا نعووالا عدورئاوقو هيلا موبعل ا هدوص ورحب هنا ةيقيحلا 4 ادد كراج لهناوغو ىناشلا بهزم سيب شلات اليل دوج رلاوشم ةصورالي

 , نرحا
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 علل ميك
 مليا لا تب رجب فاح اوق امم صوتنا ةديعصلا يش !!ىقاع 0 0 0000

 ب هنأ دقي فورثتلا مايا لخدتف هدجبا يور هلا (ويلبقام مد ا
 م رتاوتملا عرميب 2 لأ 1 اع طاينتنسالا 000 عوفرمب ا ”ائلاق ا م كمانمهف

 و لوكا رلخ ورع 7 كن عام 0 52000
 ثييح هب ل هدي ثا ارز عوص نعت اسوا ةيلع هللا اص همم جرش َدْقَقلاَق ْ قو كمرملا قيردتلا مايا وصنع يميتنا و 30 ا .ولقأو ىو اخوفاسم ثيدحل ا د 7 هميعت ماع] هللاو يموتنا يداؤلا جاده لاو زاوجلاب لوقلا

 رضملاو جر لياج الذ سخر الامم ل 0 ارا نس قرستلا ماا اها لحن 1 ا. هئءداّجر نى اعف هَبانيكو ى اخت هتددا لاتام عل خرلا هل اينع انوكي نا دوك كلا ذ ايل وصف هر ابع ةيرلا مومع نم ها دح هثئاعورع با ثأب مزبجي ل يواوطلا نا يلع ةريطص ىف (3ل) ضنو يعدل ايتاهطللا يسنرل انك (موعل صصخن هلا عي 1ذ ةيالاو يينلا ثيدح نيب ضرامتلا (كسنيلو وهرس هنا صاظلاف اين هط (ينتسا يعدادقو كلل ذ دوكي نيكو ةيألا مومع نيدو يسوم يحج نيو يسم
 20 هع لا لا لا ذهل قيرشتل ا ماما ثقل
 ليعود 2 "04 نه ويم ا. ور اهن4 نالوا شي ثلا
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 يتجمي)و ايدهدجيإ انف ماا ىت ىاورللاو رجب تاك هجر عت ردا ا راورملاب م 0 مارعل اى اض هنأ امهنعهس فروع نبا انع لقا تتر نم رزان“ 91 نر استماعا كك ::لا بوب تبهملا) ريغ نر جام 20 را ا وطمرد رود تردد اغزد) نإ يداخ )و نطرورلا تع 71 اوما ةيا درو زوو هلوةيهبقعت عن تاصفاولا 0

 يافاتع وحدا دددعلا ةدئياع نع مالا نب ريدزلا نب|ةدرعنع يرعرلا 30 نبا ديدم زن نات تكلا عارازجم ينم ماي ءايحةفرع عن ل
 مصلبا ةحبا نيولا وكسب يعس نب. مابا ا للك حباتد هي |هجاتد ركع فلري ولو دعي اياك نب ات كل اع ١٠ نع بابرشس نب | يوراح

 لاق يعخاشلا ألم اما هلصو امم اذه يرهزلا باير ش نبا نع حداع الب هايز ىلوك دج ةمد يح را وب لج نش نوما ةكصيزلا فرع نب | لا دبع
 مادا عتمتملايف 2 راع نع ةورغ عح ب أه د ب ةدب| لح وحسم اهب مارب ريكا



 .لصوو لثم هيأ نع ماس نعم ينم مايا مصيلف ةفع لبق مدي مو أي دع دج
 هيب ا نع اس نعو هشّيأع نع ةورع نع بأهشس جربا نع رذأ هجو نع يواوطلا
 موصي ناةنرعزبت ءهاصنكي و ايده دي ملاذا -ج لإ ناصخرس ناك امهنا

 ىسيع ني هدلا دبع ةيادز يف نيلامتحالا دحا يوع هلأ صبح 700 رارزي ةيلانو نيلا حالا دجا يوني هاذ |[ ميلا يحخرملا ةبسل (ن وم اتتوم هنوكح بري اذهو رجم نبا ظفاخل : ب ب 3 م !| ل( هو ع نع لابس نعو انوع ةورع نع يرمحزلا ثي دح نم ةبجشس ىلا نبآ هجرخاو شيرشملا أيا
 موزجهنأف يرصجزلا باوك | ظاوح سوهد كام ةياور هيوفبو جرا ةشياعو م 2 سه 15 راع نب ىلإ كلذ بسن لد( ح1 نم وحد رعس نب مياربا عرضت ىوضونلا مالسب نب يح دل حرص عترلاو ىتولا لمتصت لعافلا يهبام صخري ل لاق تع

 ة

  فايفمرب :نعملوت ركاسع نيا ةيادد ف طقسو ىتن |افوق م هنوكي هنع
 ء روش اعل ١ سوماّلا يف لاق دوش اع موي موص كح تبسي
 ؛*يو ص لوزلاو يدشن ا ةعسانو مر تب اس نيوقباملاو ان ار ضن و ءاروشعلاو
 وى هباهصلا نم :اراعلا روبمج بهذموهو هيلع لدي قامتشالاو ليدل لوث
 .(ىنصللا فو ياثلا ىلا (مهنع هنلا ىضر سابع نبا|بهدو يحدعب نمد يحب الا
 دادوإف رسكلاب رشعلا نم ظونت ام هنال لبق عساتلا موي. ءاروشاع ككايصلا نع
 مهبال كل ذو عس (ل مويلا تدرو اذا ارشعل بالا درو برعلا لوم لبلا
 ثللاثلا ف تددو مث نيموي يعرلا ب تما ذاذ درولا موي ئايظالا يي ةدوبستحي
 رحهث ال أاض تدرداولاق تورو عبارلا فو اثالث تعرذاو امير تدرراولاق

 درت يزلا ءوبلا لداو يعرلا لبق هيذ تدرو يزلا مويلا دعب اذه كيف اوببسح
 ربيت ل | يلاهت هلوقكذهو ؛اروشراع:حساتلا دويل ولا اذع يلعو هدصب هيف
 مصاعوب(نث دح لاق هسلابو مايا ةرشعو ناري شن اهنئأب لوقل اراع تأمولعم
 رع ئب هدلا دبع نب | ديز نبا نيملا مضي دخن عش خاب كال ليبنلا
 ليالو هنع هيدا ىّكر ا هيبا نع لاس ةيبأ 0
 و الإ لع موب بصب ؛انوسس اع موم مسو هيلع هينا لص الاق لاى هنا
 0 0 1 0 ل ا نام ا ماسر راب

 مصيلف ءاشن نق ءاروشاع موي مويلا نا ظفلن صاعيبإ نع يروح يبا نع ديزخ
 -_قاؤلا عيسالا نوني دع مهلكب ابلا ثيدح ن اورو هرطغيلف اشم نمد
 نب ىلا تاملا وبا انت ذح لاق هبو ىصلا يف اضينا| ديمرخأو يرصبض
 يرهزلا نعاضي يملا ةزجيإ نباوه بيحس انرمخا لاقرصحلا عخأن
 ماوعلا نب ريببزلا نب:55 ىعدارفالاب بر بخحا لاق باهشس نب يل سم نب درع
 ىنلاذداك ت قولا يلو هننال وسر نأ/تلا3 (ينعمدنايضر هتياع نا

 مو.( ءاش نس دألج ملا نم ةيناثلا ةنسلا نم نانبحتسو دضرن ناتو 00 ويح تح هيلسفإراس
 رح نبا ئع تالا لانس ثيدحو اذه نيب اطال را ل يوتا
 1 انب | هللا دبع انت ذح لاى هبو لاحلاٍأث ىلع لح اب قنا يك سلا يلق نا ادعم 3 0

 يلا

0 



 هلي اع ىع ماوعل انس ريبزلا نب ةورع هيبا نع ةورعنب م( شه نع مامدلا
 هموصن ؛روشاع موي نأك تلات اهنعههايضد ةشياع نأ تقولا يللو
 اذل و نلاس غرشب هءايص يف او دتق ا منا لمت ةيزهايل يف سيبرق
 هيلع هللا يلص هللا ل وسر نأكو هيف مارا تيبلا ةوسلب هنوظع و اك
 ةلهايلا ف ركاعنباو ر ذو تقولاوبا دازو دوس اع ي | هموصي سو
 حيربر يف ببر الب دعو دق نآكو ةنيرلا مالسلاو ةالصلا هيلع دق ارق
 دين الا ةنسلالوايق هتأييصب سانلارماو هتداع موك ىلع هماص والا
 اس :زرما*ن ايشريط يف ةيناذلا يف هماديص يا ناضيمر ضرن الك
 اًذهنلجف لرت ءاخنضاو ناو دانس ءار واع موي عالسلاى ةاراصل ا ديلع
 در لولا ةحج ير يدص ىلعو ةدحاو ةنسيوؤف ١) هموصترمزلا عمي ل
 دم ايصب ارعاس انلل د دج مودسلاو ةالصلا هيلع هنا ةنع ورب مو عش دمع
 ناك اف هدايبص نعيمه ريغ نم هيلع ازمات يلع موكرت لب ناضعر قسيرذ دحب
 ين هنو بوجولل ام اششمر ضرف لبق هحايبصت مازاسناو ةرلصلا ءيلع هرحا
 ننام رويرشم قالتخا هين دل ما نائتسالا يش ادا بروحولا ناىلع
 دعمأ ثيدحلا اذهو ب ايتسرلا يلعاببق اب وكيف بايكسالل هرما ناك
 ديد اوك ا يق ناحلا وق نع ةلطسم نب هللا دبع انتدحلاق هبع يءاسنلا
 . نب رب بايش نبا نع سبصكالا شنب ةّمدلا مام] كل امنع يِبَملا

 يبا نب ةدواعم عمس هن !فوع نب | مجول دبس نب فيي نع يرحل 1سم
 يردلا ةيما نب برص نب رص ندا يزعس نأ مساو (مهنع ههنا ير نايس
 اناكو آس نيرذع هقبطنيو ةدسم يرش اربد | ان اكو كمال عك صولا نر صرقوع نسر قو اوقعلا ةلسيد ل
 ناريد ارح دك لدا تاكو: يك ماع هاي وثساخ د علولملا لود! اركب
 ربنمالع نيضو عبس ةنسا, دج رضأو نيعراو جرا ةنس يف قلقتسا
 لها الوصي (مدق ّة مق يف هقياور يف لاقد ةنيدملاب يرصزلا نع ىسنوي دان
 نم عيس 1 هلاق ةبواعم ناهاظلا كدونلا لاق كو اهلع نيا ةنيدلا
 هواعدتساف ىدرتن ا ةثالْدلا يعني مهسرلعا دان اف درك ا هلمركد |ةيحآطلت
 هللا ل وسر ومس هرنعأم يلع مهرنعامب ةن امتساوا يلا وع مول اهينبت مرل
 مضب همآيص يلع بكي مو ءاروط اع موياذه لوقي لي دياع هيلا ىلص
 __عانلا نع بئان عفر همايصو لوعنملل اين دنلانلا جدع بتكريلو |
 ديامزل الع بصن همايص ميعدللا تكي لو ركأسع نباو تقولاو ر د يونالو
 ول ل دتساو يءاسنلا دنع | مالسلاو ةزلصل | هيلع عداشلا ملك نع اذهو
 بتعتو ناضمرب شالو طقاضرف نمي لهنا يلع ةلبانحلاو ةيعءاشلا
 نيياغاف ةمالس | جب اذه عمس نالت أف فلا ةلسم نع ةبواحمن ءاب



 نعل نوليو ناضمر باباي ههشرمعب كرز توكيفر ثعو | ةحس هنس لىووس

 57 هنوجو ىف ةعرصلا هل دالا ثيبو ةئيب (مجناضمر بايع | دعب ضرخي ىل
 نيىملايف ناضمرب ؛ادوشاع جنو هضارتف | لبق هنوكن وف هلبق هممسن إو
 ةبلاطلا ةغبيصلا نسب اكرتشم همايصب ساو هلوق يف رم | لفل توكو ةدْياع نع
اس لاق ناتصمر ضفارلف ايروضرطسولو عونمم اباييلو ابدت

 ش * دناىلعليلد ل

 اونم هناك بذنلار اتعاب ىِسْلَرَِعلا ناب عطقلل ةبجوملا ةغيصلاو انحر ريهسم
 ةديش ل[ .عنيإلو ( مهل فدان نغ ًءاصاناوإ) بوجولارابتعاب ناكف كلاما
 « ثيرولانهو .لوعئلا يغض زحب رظفبلف هاش نمو لوحفم ارصضن هعهدف
 سمع نتا هلل دبع جب و با انثرح لا5 ةبو ىءاسنلادلَو موصلا ىف 00

 لاق ايتضسلا بويا انت دح لاق ديعس نيا ثرراولل بع انث رح لاق نطقملا ىرقتملاو
 رهرق لاق اصرضع هللا تر سابع نبا نعابب١ ئعريبجانب ديعس نب هللا دبع اذ دح
 ىو هيناثلا ةنسللانمءاروْساعمويىلا ماقاذ هنيردما راسو ةيلعشلل!جرنلا

 لاولاق موصلا نضام رول مالسلاو ةالصسلاه يع لاذفد !روشاع موب دويربا
 هللا مويازح نيترم م اص مويازهرسركت اسعنبادنعو اص مويازج
 كيل دلو لشارسا ب اذونم اهريعق و ديدع ص صم هز وبلا نيوش ريغد موب
 00 لل كول روع خد هموفو
 ةبرمن نحنو خريم ف فنصلل سنع و همبوضن نق ىاعت هللاركش هّساور ىف
 ىذزلاءويلاوظو دنع هللا ىكر عرض ىلا ثيددح نه دخأ جانو هلامظعت
 # هللاريص ىبنلا لاو اركش حون هماصذ ىدوجلئاعهنرفسلاه يف توتسا

 سانلا ماو كلذ لبق دموصي ناكاك ة ماصخو كتب ءوعَوحا اناذ ماسك هيلع
 لم انباصصا باجلنكت اهجاوزيسنلا لبق ناكل اف نم ل يلد هيف همايصب
 اتغيرت ر] ماللاو ةدلصلاهِسلع هم أري رسيلو ب ارىقسالا دكت ىلعانهمالا
 ثيبدحتو هب عرصتل او عقو |[. كلا'>لبق هموصي نأكل برايل درجتحوليملل
 رماة رنعز ون وامالوف قذف ولع ىجولال وزن يرزا ل! وجو ةشساع
 اتش لئ|بتعاب ةيقحالاو مالس نياكمطلص |نموريخو !ه دارتجاي دماصوا
 (الللوةالصلا ةيلع هزال د هرفاظلا ةبارؤلاو نيرلاق اءوخالاو ةلاسلاق
 تكويرصبلا لال ا هتالثلا ثيرح ا نه ةاورو مرنم ق حلل عيتاو عوطا
 رايشالا ثيداحل ف اسصي اهئ لولل هجحلاو تويفوكدجلا ةثالثلاو
 ىاجتفم |ساوباانّن لح لاؤةبو موصلا اىءاسنلاو دوانوباؤراسمو

 هلمرم نيس رخام يملا ذو هل ليلا نيعلا ضن سريمع نع يللا ةماسا نبا
 *« هللادبعنلا هللا دبعنباهيقوفلا نوكسو هلم مضي هبتعدمساو
 ورمل ميلف ىلرجلا اسمن يار نع وحلا ىدوع سلا ىف ذل دوعسم نبا
 كعيصلا ؤوكلاوسجالا رضا باه شدى نا قراط رع ءاجيالابىر ةقث وكلا

ِ, 



 ١ يسوم با نع دنع هع مسي د مس دإع هللاىهسوبنلا يادو ادوب!لاق
 هوم, حف ماس هيلع هدايلصيعنلا لاق ماصيدل ديعلاو هلأ مظعت [ديعر بيز لما روبريل امد ءاروش اع موي ثأكلاك هنع هللا ىضد يرعشب ]| سيم نبا هللا دبع
 صاحب | تي دحيف ثعابلار يغا ده يف ءايصلا يلع تعابلاو مول ةملاخم متنا يقتل
 نم نوكي نأ ل ديد هيرمتر ماكي ولاوأ هت داع د ضف اوم عم يسوم الع لات هلل[ سككس وعو بسلا يلع ةنيدملا دوب, هتمق اوم يلع ثعادوهدا قباسلا
 ف2 ءاعموب نوموصي ربيخز ها لاق اس مزنبا سيق عر خأ هججو نم ملم هنع كاذب جرصتلا عقد دقو هموص مهعرش يف رييخ دود دوبريلا دنع هماظعت
 ىبلل دوبيلا ثايثا ب اي ىف قلوا هجرخا بابلا ثيدحو اديع هنو دعو
 نب هللا هسع انثدحلا5 هبو موضلا يف يواسنلاو لل سو هيلع هدلا يلص
 يب | نع يف وكلا صرلوم يسبعلا دحوبأ ارعص ىرهسلا نجلا خب يسوص
 ُ واخ لل يل وس يكملا خوايزلا نم ديزي هيل | نب هللا ديع نع نايحيس هسيع
 يبل اءابطكا دي دشن هرمغ يلع ءلضن حي مايصئدصتب يا يركب لسو هيلع هللا هر حت د [ههدعيدربا يضر س اب نبا نع ةبيشم نبا
 ىنطعريشلا!ذهو ءابوش اع موي ويلا [(دهذلا مويلا ةخصرج عصومي هلج
 لفزل يف لخدي مل فىلعملا نرل يديدقتلا فللا نماذهو مويلا اذه هلوت ىلع
 رهشلافر بتعب وئام او ريغ يلع هلضف موش ماييصو ري دقتب الا هنم يتلا
 لففل رد ىبارخل طفسبو عوكالا نب هم سد لوم سال هيبعما ريتا شرح أجلا : كير يثب نم مهاربا نب يكل انت دحلاق هند يد انلا هجخأ ثيرحلا اذه يوارلا لوف نموح ناضم در يرش ينوير بيش مايصو ريدتت يلا جاتيالذ ينبح صولا ذهب اذوصوم امون اموب همايإ
 انس عوكالا مسار جوكالا ند عاعباوح عوكألا نب لس نع دمع يأ نبا
 ملس | نمالعب ,لسو هيل عهللا يلصيبل ارمالاق هنعررلا يضر كللادبع ديك
 .اويخ ا موي مويلا ناغصيلف لكأ نيكي لنمو مويلا ةمرحدسوي ةبيعب ككسميلف يا مصيلت لك | تاك مت] سس (نلا يف ذا تا يسرا َةَثر احن ء|رسا نب دس وك
 كو ع يد لارج دلي ناو اييناو ناو باور شن ا قارا لع اك 163 اان  ةتينب هيزجي هنا اليل جوني مع معي موص هيلع نيكن نم نأ يلع هب ل دّتسا
 1 --- 7 د يس يوسوس تئمس ةيواعم
 ل (نلع ضرتب ىل ؛ار وشاع موي اوه لوقي ماسو هيلع هسا اص هللا لوس
 بار وف ىلا ثيدحوكذ دنع كلذ يف عرهلا قبس دقو الاب الكاس رمكاي ل هنأ ليل دبدت لاق مصيف موصي هةضرصنأ ميم ءاشم ف همايبح
 سدا لاوصم كيىلا اذهد مايصلا باتك ءانث ا يف اموصر اهنل اب يون ادا
 ةلصاإ لع هلوتعل اضاءاعوسأن' موص حسو هددادصر قلآوملا تأيث الات نم



 مص عيه لنأف عساتلا نيوصزل لماذا تشع نيل ماسم يف يورم [ مالسلاد
 ًالمالاو مالا يف يعف اهنلا صنو رشح يد |دملا موص تتض هل بهتس رش (ولا عم عساتتلا
 ثيدىهل ل ديو هريعو دماحوبا خيللاهنع.لّمنو ةكنالتلا فوص با ىتس | ىلع

 انكو اموي هدعنو اسوي .]بت اوموصو دوبريلااوملاخو ”ابوشأع موي اوبوص دمحأ

 لك لسو هيلسدايلصدنرل ديل عساتوسو جاما ريذل ةزرع موي وصب تس
 ءباهار ةهلايذ حستو سم هاور ء قتسملاو ةييطاملا ةنلارعكي ل اقف دنع
 هلومل بجرو موملاو هيلادذو هرمقلاود هوو يحد محلا رببشالاو دوادونأ
 روش مصككشضخ ثب ذع مل [ئصلاانس هتئيص تريغت نمل رسو هلع هللا لص
 لاق (ابإ ةثالثمصلاق نيموي مصلاق ندر لاقى ثسلكنءامدربصلا
 هاهر كبدلثلا هعباصاب لاقو تارم يي ثالث ككرتاو ملام صلاق ند
 هيلع ىشب ناكه نال ككرتلاب هرما امان بذي | حرش يف لاك ضودوادول|

 لاق نحلا اهلضفاو ليضف | عيمج موصف هلع قشيردز نما مئاذ موصلاداثكأ
 1م ادد نجما هدداريرش ناضمزدم مايصلالضفأ لسو هيؤع هربا لص

 ”نالايلعو هز لاوسو ىفاصنرلا ين لاك موصلاب بجر دارخا هركي لبنا لاقد
 ريدر ف نيبلا قت خينلا يكعولات بعنملا انا درغم نمو صو مونمر يزكو طقو
 ةصساردلا لمت دحا ةهازكزم هذخاهلملو عدرملا ف لاق نرجو هدارفا

 ناو ىلا لاق ةنسلا نمرخأر برد موصيدوا امويول و بجر نمرطفلاب مدنع
 خرم 00 ا وا

 ”الؤلسم اور هرلا عايفكن أكل اوت نس تس هعبت )و ن اضع( اص
 يووم ىرتوهرابرهزل رابع علا ةلصنن <
 كك ذ ىنخابي مو اهداص ملعلاو هتنل حقنا لضف نم (دحأ را ءاطولا يف
 ناو ةنعرب هذ |تعفلكاد نودركن احل )ن1 تاوؤلسلا سدحأ نع
 بدوللاو ميو اهماص هل ةمكي لذ هس ةضاخ ,ل حول اعلو تاعرقتللا# )ان هنمرىلاه تارويرب ؛انجاو ل ابا لها قتلي
 ثيبرو هلكايأت هتيم كرا دك ا مودم وص_,جسبازكو
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 (ندس انهو هيلع هسا دج يزل اياعل خخ لان هشياع ظ

 [ىرموصوورعتاو امم( ىهتشوتو "ل ىشلالعسلا ! ! - : 0 4 هنبوف اخا دا
 مو ما:ثد ا ىزإ حر عموشل 7 : لاعو ما ةناعلإ | قض | وسر عرطع هر بح تو اال كل ايست

 نم موص/اصم هيفعو موصل | عولتنا اننا نو رول ١انالاد هل لو توها اذ ورز نرع وضل ا :وعفقيال نيد تاك نووتم ا
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 ة ىلا موي دارفاو عومطتلا عوطتلا ما الاودتقد ق يبني ما دا انهو ناضعر
 : (ياو ني ديعل ا موص مرحيو ىح توفوا ايرضفاخنملرعرلا موصو تبسلاو |
 قصنلا موصو كشلا موي موصو غامجالا ؛اسفنلاو ضئياحلا موصو قيررشنلا
 هريغو عورات دود ور املا يلع هلبت اج هلصي ملاذا نابيشس نمر ضزلا
 لاقو اىذمرتلا اور ناضمر نوليىح ماي ص «وضصالف ناحل ىصتنا تدل

 ال و ةصورتلات ادوزلا يف ةالصلا نم هريظرلن الا بببس هل هدلو ”ةمزلا ةءاربل ةعرادم ضي لب معالق ةراعوا تذن تقاوم | ءاضتل رلاريع نك
 حيحح ذك: يح ارموص نك/هنذ يالا ارضاحاهجدن د الضن موصت نأ ةأرملا ذوبع
 هي هبوصخم ضرا يف ةالصل اوفو يف وصلا دوعي ىنملال هعرت نال
 2 يرشع ثلا نينثدلا موي هنع غارفلا داك موصلا باتكرخا
 : هلجكو هب عضنيو ةحايت اب نع نإ لئاس | هللاو ةياوستو عيس
 ْ ش لصكولا صنو هردا يبصو مدركأا
 ايل يف يا' حيوارلا ةزلص ببساتك مرلا نمرلا هللا عسب
 _ممسا لصرلا ف يفد ةحارلانم ةرحاولا ةرملا ينس ةكيورب عمج معن
 اوناكمئذل جوارتلا ناضمر يلايل يف ةعاججلا ف ةالصلا ةيمسو ةسلج
 ترطقسو نيران ةهيست لكسب نوكر تسي (ي | عاوعمتجا املوا (6
 رجم نبا لذ اهلا هيلع هن يلم ا ريغ ةياور يف (هرعب امو ةلمسلا
 ناسعنيإل طوّمسلا ةمالع هلع موقرمو هلصاك عرفل أ ىمأه يلعوهد
 نب اوه ريكب نب) ياس دحلاق رزسلابو مايل | قلطم هب لصحياد ايلصم اشير لايليق قلتو ماق تمت ستيلا ١
 دعس ند كيللا انثدحل او كلام نم اهعايس ين 1 ويلكتو ىسيللا يف هَضَن هب هترل لل ةدحيلا ةبسنو برصلا مالوم يعوززملا يكب نب هدنادبع
 «هيهزلا ب ارش نبا نع داخ نب | فاقلا جنو نيعلامضب لييعع نع ماسزلا
 يش دما يرهزلا فوع نب نجرلا دبع نب ةكسوبا دارفدلاب يربح لا هنا
 لوجح ومس لاق هنه هللا يضر ةريرع ابا نأ ليعامس ل يقو هدلادبع ههس أل يق
 نزلاو | هلجللو | تاضمرلضنل يان اضمرل لوحي ليسو يلع هدافصدنلا
 وخوف يممب واو نما نيذزا اهرضلن يذلا لاق وك ناضمر نع لوقي يانع يحمب
 ةررلصب ه5 نم ناضير ين لوقي يا ةمايقلا نويل طسَتل اني ذ اوما عضو
 دنع ار اقي دصت يدان ايا همايق هنوكلاح هيلايل ف ةعاطلاب د | عوارشلا
 ل هوو ءاير دصقال صال ل ط اب اسنحا هنول لاحم هيطيطفا دونهم ىح
 مط زيمرحلا ماما كب عطق ادري ابكلا دل رياخصلا نم دبن ذ نري( دل امه مل رقت
 دّقدر خو(: ايو نرجس نبا ُهِبَِق قيرط نع يريكلا شسلا ف يءانفلا دان د سلا لها بعذمو يحدماو لوألا تورعملاو اهل دانت ةناب كلر ذنللا/



 يعدتسن هردخلا نئان لكشتساو ةعاج ةدايزلا هذه لع ةبيتق جاتدقو
 اثنا بيحجاوردعي ليكن لعب تاأي / بونزلا نمر خك ام او بنذ قيسم
 هلئا نار دب لها يف ماللاو ةزلصلاد لع هلوق يف ماللاو اصلا هيلع هلوتا ف لقا بقتسلا يف مايإمللا ظنح نع ةيانكو ه ليقو ةدوطفم عقم هيون
 وكر اوت دوي ريخألا ضروعو , ترضغدتف مكْش اءاولعا لاف مولع ع لطا

 يضر ةْشِي اع حيف عقوام هنم عقوو اد دب حطسم ديرش دقف هفالخج لّمنل
 ةللادع انتاج لاق هيد م د راق وع ارك امنع هللا
 ريح نعي يرهزلا باش نبا نع مامالا كلام انربخا لات يسْيَنلا قسيوب نب
 هدرا ل وسير نا هنع هللا يضر ةريره يا نعي دم ا يليرَملا فوع نب نورلا دبع تب

 4 هتينو هزج دنع (رضحبو | هيل ايل عنج تاضمر اق سلا )سو هيلع هدلااص
 كتاانابمتغ انهم يا أب انتتحا هنوكلاحان اهيا دمايق وكل اح خام االول «ايقلا

 الو همايقل لقت سمر يغ هب ىضنلا ىتتعلا بط هباون يف ابغاد هبأةرصمنولي
 انكر ل ابكلان (: رع افصلا هبن د نم مدتقام هند نسل ردع رضي مل ليطتسم
 هيلع هللا ىلض هننا ل وسر يف وذ ايرهزلا يرصت 11( باش نب! لاقأةبويلاربغ
 جتنا اىيهيمشكلا ريغل و عوارتلا يف ةعارجلا كرت ىلع ١ كلذ عم ألاو سو
 اد صو قدسلاركبي ا ةخالخيف اضيا كلذ ىلع لا ناك كلذ يلع سانلاو
 ئه ىباسلا دانسالاب يرهزلا باير نبا ئعو أمونع هنناوضرر ع يزل نم

 يراتلاو دبع نيونتب يراقلا دبع نب نحرلا دبع نع ماوهل نب اريبزلا نب ةرورع
 في دملابلاغنب اس يي د نب ةراق يلا ةيسن غيَقل 6 انما دي 2

 هلع هنلا حز ب [| لا نبا مخ عم تّيجرخ لاق هنا تيما تيب ىلعم عل ماع تاكو
 ١ ىتغب نوقر فتم عزو |سانلا اذأف هكوبنلا ديسملا يلا ناضمر ين ليل هلل“
 دو | نوور غض تاعاج ]مرد نيع قلألا روبو يان اهدعن و اولا نوكسووزمرلا
 لذم ىظفلا ديل انزر ةهج يلع عانوال تحن فيرد ف نوت تم هلوقخ دطقل نم دل
 هترضتم ا تاعامملا سير اذ نبا لاق و ةقرْضَتملا تاعامجلا عنرالا نال ةدحاد ةخ
 انه اعف نوقرضتماولوقي ل صل «سوساتلا و اع ميسا جادا
 « ءاتولا لص دعب يسم ا يف تولهشي اون اكمهنادانا رولا تول نولي

 لطهرلا هتاطصب ىلصيف لجرنا صحف هفنل لجرلا لصي نيترغم
 عانوا سانلا|ذاف هلوت ف لجا ا1 تايب اذه ةرشعلا يل ةئالثل نيبأح
 آسذلا ءزل رهن تعمجول يزرلا نم ايرا نا هنع هللا يضد_رلاّمخ توترفتم
 لشنا هنزل ىرقرغت نم لضفا يا لثع | كلذ نايل راو يراق لعادولصي
 نس ياو هيلع ر هلع ردد! ص يل ادبرقت نم كل د طزتس اد نياصملا نس ءريثكا
 مارد | ةيشخ ميل دعرك ا اذ مول رساعتا ديرك اد اك او يلايلا كلن هعم لص
 1 يبا يمي ةءسرلا نس * شع عبدا تس ممهصخ كبر لع ع مزعج مولع
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 يلع س الا عم> ست نا هع ٍقبرط نم روصنم نب دعس ديعو هدلا ب :ل : 3 عودا موي مالسلاو ةالصلا هيلع لاقدقد مه أرق [هنوكلاءاما موب ضي بهتك
 د دعتلا يلع لوجنوهو محو ا نبان ارإس ءانلا ىلعف ىقرريبلا دنع ودانلاب 1 ىمانل يلصي يرارلا ميم اكو لاجرلاب ىسدتلاب ىلصي ناك بعكن ب يبا نت 20 /

 و موحم ةالصلا يلع بظاوي ال نأيسع ناي هاحشس | هيف موعاما مئداق ةزلصب نواصي س (نلاو يرخا ةليل ع عم ي) هوم تجرخ من دبع نب صدلادبع لأ
 مأر (1 رملاق لضفا لييلارضأف اميسالو هنيب ف اهلمف نأ يري تاك م لعل
 ةبجاو :فضيعو ددعلا انهالو دليل لكالو ليللا لواالو قيدصلا نينو ا الو (ي) عامتجالا ىرل نسي ىل لو هيلع هللا اص هن ال ةعدب (وايس هدمت هعزبلا محا
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 تاكورد_ مو الوو تايتيلستر شعر هه نمنع هنا يبل هيلع
 اسس إو تاحاد ثالث وهو ولع «تننئفضب مك هللا

 يضر ديزي اج | بيا نع بيرتتلا حرشم يف يقارعلا نبا لاقاككي يحدانساب يقسمييلا
 ريش يف دنع هدلا يضر بالدم اابب_ع دبع لح نوموتخي ىلا داك لاك هنع دالا
 ' رهتييش ىلإ ةياورب هريخد قمرا زؤعض كل رتولاو دير نيرشعب ناضمد
 ن ( ىلاعت هدلاءاثن نا بالا اذه ينيفألا هشياع لوقاماو ةييبثس يبا نبا
 ةفكر ةرشعدماولع هرمغ يق الو ناضمر يف ديزي قلليسو هيلع هدلايلص ىنلاي١

 ناضِمر ريغ ف بتاورلا نأ ئيرشع [رنوكف رسلاو يمدح ا لاق رتول و عانب ا حامل
 قيس اي الروعه تف اوج طفوا ذثؤل قش عاوت : تاعلرر نبع نأضمر ريغ يف

 عميل ةملستب نيتي امرا ابر اهالصول دنا تايلسيرشعب ضف ابر! نم
 فتيثولثو انس ىلصت نا هدبا همحر كلام اتضافمصعلاوربرظلا ةدس يف هريطل فالخب درو اعريخت د لذ ةعارملا لطيف ضرملاب اهبوبشل ةضورلا ين حصل
 أشالاث تناي/ يكل الا لاق دقو ةنيدملاب لملا هيلع نالاقد رتولاريغ دحر

 رداونلا ف ركذو [موبذ رشولاو غخشللاب يا نيتالث و احسنت تلمجع نيرشعو ٠
 6 ةارقلا نوليطي اون اكمزناذلا ةعئرق شعرحا دلو ا تناك اهن ١ بييجاتسإ
 الحم ةدارقلا اوضه تاىبرلا دادعا ىف اه دازف كلذ مهييع لت



 ةأرقلا اونضخ ع ةطلسوتم عبر تولاو وهشلا ريع ةعكر سرشع نولصياون اكو
 قت ذ ينعم الا ىطعو لاقت ولاو عنشلاريغ نونالث واتس (2اهلَر دزعولعحو

 ةنيدلاب سانلا تكر دا لارسيق نب دو د نع ةييّس يبا نب| ئونصم ىف و ىمّبتا
 : امور ودعت سين نط ال دواس نولصي نامتع نب[ تارآو زيزملادبع نم ارت سقف

 انياكمزم اذ ةكمرها تاواسماو دانا مهنزز اذه ةنيدملا له (لضض اناو ُثالثب

 ةعبر | عيسؤكن اهم ةنيرملا ها لمحت نيتك رت لكأسب اهرس نوف وطي
 هيورادعم ةماماي)و امل اظن احلا هدلاو تالق ارولا نبا يل ولا ىكخ رّمو تاعك

 < و ارتلا ىلصي ناك رثكألا هيلعام ةاعام حم كاذ يف هعوتلا مّتنمس ىعا
 هرتعمتب ريسمايف ليللارخأ موقعي مت د (تحلا ىلع ةعكر نيرثعب ليلا ل فا
 لص المع كلذ يلع متساو نيتنّتخ ناضمدر به ىف ةعايلا ف حف مك هحكر
 كل ١ك اهتالصاتملبي تأ تانما ىركلا هزلا ةلابنت تون الرازي : ةنيرملا

 دقو مالسرلا هصنو كلذ يلاعت هعد وتس ) نامأو واع ىف ناكلا ككاذ ف
 تونالثو انس اهتالصي !كلذ زوكللو باوصالاو ىضادلا لاق يوونلا لاق
 هنلاكانهو لسو هيلع هدلا ىلص ةل مزيد ايلهالنرل دنيدملالهاريخل

 ضسحلا اذه نم ئيلس يف ىسلو يتهيبا ةفرعلا خ هنع يورم ا يداشلا ل وق

 ١ :نبحت دييسلاولقاو مايعلاولاطا ناخذ ةلخان هنزل هيلا يرتن رحرلو (ويض
 لهاب يدتقا نيورمللا لوقو نحمل دي هسسلاو عوبرل ا اهرثكا نات يل!بحااذهد
 ءارتكالا وعصام ام دانأ امنا مغدل اضيا _4ل نشد و تس ماقف ةنيدملا
 لاقرميضعب نظاي ةسن (نارل لضنلا نم اتككس الا يف لم هنيتلا مجاب
 ةعارنت الدو تس يف هريغ هٌورقي أع اهبف ة'ارقلا حم نير عيلغراصقالاو
 اهفاضي ا ىفاشلا نعو دوجعسلاو عوترلا ةرثللع مايقلا لوط ل ضغل لضفا
 ةلمو نتا و عتب ةنيدملاب نودوقي سانلا تيار يفارفعزلا دنع هامد
 ةوارملاو ةلب انحلا لأ و ىوشن | ىبيص كلذ نم ئلس ف سلو نسرشعو تال
 / و لاقهبو دحا مامالا نع يراصن ةدايزلاب سابالو انورسع

 مامالا تخا نياوصدىعصدلا نسيوا اب هنلادبع نب هزلاررع سيوا يا نب

 ب ارش نبا نع ىظعالا مامالا صصدلا كلام دارف الاب ٍيشدحلا كلام
 يضر ةشيئاع نع ماوحلا نبا_ريبزلا نب ةرورع نع يرحزلا لسم نب دوغ

 يمل هداياصد دلال وسر نا وسم هيلع هدا وصيبنلا جول يش هللا
 دنت لك ر كدق ادجرتتع اذه هماش ءيرملا اذه اضم ين كلذ لح
 ينلاضيرت بينا يفامات هقاس دقو يرت ادن خا نم ؛اييلسو هلو

 بما وي | نم ب جيا يس نم لذ اونلاو ليل | مأيبق يلع ىلسيو يلع درلا لص
 لصفر يسلايف دليل تاذ يلح مس ور زع هدنإ ص هللا لوسر ن) هظفلد ديجبتلا

 هشلاثلا ةليللا نم اوعمتجا مس الا ثكف ةلباَقلا نم يبص مث سان هتالصب

 و
 يي



 نم ينعنمي لو ّحص يذلا تياردق لاق حجاايلغ , ا جرخي لذ ةحارلاو ا
 تيأر دق هلوقو ناضيمر يف كلذو مكيلع ضرت ن [تيضعيباذلا ميلا جورخلا
 نءوه ن اضمر يف كاذو هلوقو عِواَرَسلا ةالصٍع مصرح نه يا متع يذلا

 ريرظن مايق ف لضفألا نأ دتكا لع هب ل دتسآو اهنع هللا يضر هشئياع لوق
 ضارتذالا هسيدخو هو مىسبو هيلع هللا يفص هتاف وب لعخي نإ نأضمر
 دقو ة زا | ضعبو دحاو ةؤينحوباو هبارعحار وبيج ىف اشلا لاق اذمرب
 ني ديوسو بح اب باو دوحسمانباو يلع نع د]هف ةبيطس يل نبا كور
 ىصر ةراصلال ع هيلع كر تس او باو ا نبااع هب رماو مهريغو هلع
 هدو ديحأ | ةالصل مه الل اراعشلا نمراصو نيل سمار يأسو مهلعدنلا
 يلع بظاو مالسلإ هياع هنوكل لصف ثيبلايف يدارف الحف نأ يلا ثورنحأ
 ىرنعا دكو مع ةفرلاخ نمر دصيضم تح كا ذ ىلع م ألاو يف وتو كيذ

 قمعتو نشوروياو علل اذا ان انزل ارنا فعض ها ور اللا
 دقو ىنعمل ن ا امن اه ةعاججلا لع ةيطاوملا كرت نأب بيببأو ةيعضاشلا

 اهبع لع اي ىلاو ماوقو كر ضش ارم, ترغحا ماعلا ضخ نايو لانا
 رخآ معَ ِض امئاو تيبلا ئاهلحت جرت لو مازنرلا هجرت هذ ىيللضما
 مسوس ميضح نر لل ا رخآ دنرد هلوعت ىوارلا ب حصاخ دلوايلعإلللا
 و ركاسع نبادرذ الد انثدحلاةهبدر هب قدير نم نيبو ههابتت اب كاع
 ” يرصا يور لا ارغصم ةذحولا مصب ريكي نب ىكرارفالاو طعلا باوب يف دح
  ولاخنبا هيلاث فو هلدامضب ليتح نع مامزل' دعس نبا ثيل انت دح لاق
 ماوعلا نب ريبزلا سب ةورع داردالاب ٍفربخا لاق دنا يرهزلا ب أش نبا نع
 مط جرم ل سبو هيلع هلا يلمح دولا لوسر نا ةيربخا أينعددد: ىضر ةثْياعْنا
 يلصو ديمسلايف راس يردنا فوجنس اناضير يلايل نم دليل دجال هرج
 عج فواولاب هين اذلاو ءاذلاب ييوالا ىلصف هلوقو دب نيدتعم هتالصيلاجر
 / ليللا فوج نع ىيسلا ف لص مس هيلع هدلاواصوبنلا نأ افرك سانلا

 هيلع دحسواصف مح لعاو شل عفرب مهنا يناثلا هللا متجا
 كلا ذب اون روت سانلا عاف حىمواصتو يصف د ذ الد مالسلاو ةزلصلا
 مويلعيرد الص هللا لوسر ىريلا جرخ هذلاانلا ةلييلا نسر يسلا لعأرثاف
 طقس | ف هتولصن هتيزاصن ولصق ىلصو ركاسع نب الو هنالصب ولصْو لصف
 اولصن طقسأو لوححلا ينم داصلا مشب هتالصب لصف ر ذ يذلو !ولصف ظفل
 هوب سا لع لق ترام يارههلا نعت (لف عصلاةالصل لسا ةزلصلا ةيلع جرخ تحاقاض يا هلها نع ىيسلازجغ ةعبارلا ةليللاتناي الف اضيا
 نكح تاك اع نني مل ل هناغ معباما لاق م : اصح ار دصو ديشتفمركلا

 هيلا انعدم ميل ةعاجف عيارتلا ةالص يا ضعت | تينخ ين



 ميلع بتكم نأ تيغخ هلوق ص اطو ةردقلا ععاصوكرسسف ياابو ع عراضم
 مهتظاوناع ةعاصف ناضعر ميج ضارتفإ بترت عفوت مالسلاو ةالصلا هيّكع هنا
 سايح اوبالاق لاكتشسا اريلع ةيظاوملاب ةدابعلا ضارتفا طايترافد هيلع
 نطظرذ | ايكككزكد نظي نم ىلع بكي ةمو١ ديلا (اضرف هنونظت هانعم يِطَرَعلا
 هلعهنلالص ىلا ناليثو كل دب لملا هيلع بجو هعرّعوا يْشلعربدم ا
 هب سانلا يدتقاو برقلا لادع نم [هينسلع تبت اذا هنا دهكحنأك سيو
 دعبتس او ىوتن| يلع ضوخت نأ 1 ا ل ا
 ماللاو ةالصلا هيلع هل عنا انا رهاظلا ثأأي ب او بيرعتلا عرشف كلذ
 | ذاخ رض بعصلا تولبهستسو انوي نوتسو هتوباتم نولوكس سانلا نا
  ؟هعشم ا مدمل مييلع هللا هيجوي دعم هنهب ات هلعض مييلع لاء يسيمارما لحف
 . ”اقنلا كلذ مونع لاز مالسلاو ةالصلا هيلع ف ون اذاد تقولا كلذ يف هيض مهلع
 دب الو مولع ضرخي هنا ل هوليوستسا نال ام مولع قشفر وبولا مهل لصحم
 عحقنزل ردو حبب رد ا وتم ابعت سم سصمالا كلذ رمصي نأ دتياغو ىِطَملا لاق اك
 لاس اذ ذم عمو لاك كلذ نم مالسلاو ةزلصلا هيلع هحنم يزلاو ح هعوت أ تحاك
 _ضءارتف | فونم ا تن اب تفل باجاو ككلذ يف كاطخلا ضشكن م أ مو ٌةلكشم
 ليلا يف لننتلا ةح<يف اطرشب ةعاج ريسم اوف ريرتلا ]جحيم دللا مامق
 بتكولو مكيلع بلي نأ تيدخ يتح تباث انبا ديز كيرحيف هلوق هيلا يديد
 اق ويح انم موحنم# د ويب ىف سنلا ابر اولصفممب مام ميلع بكولو
 كلل د يلع ةبظاوملا يف هنذا حم نماو هطارخشسا نم مهيلع اًحاذش | رىيمم ا
 يلص هدا لوسر هن" ين وسخ يرصزلا لاك م هيلع دضارتف نم مهن ويب ف
 لهتيب يف ناضمر مايكى صي دحا ل كن أ كلا ذ يلع مالا لس مديح هللا
 ةعاج - ىلصف بحكي نأ ىلع سب [نلا هنعهدلا يطررع ه ىحا درمنم
 دعب ةبطخلا يف لاق نم بار ف قيسم ثيدح اا ذهو كلذ يلع ل هل امساو
 | (وٍسو[يا انج ليعامس انتدح ل اج هبو ةحدملا بات” م محب ام ءانذلا|

 فن( يكد يحس نياوعد ريوس نع مامالا كلام دارفالاب نثدح لاق . ٠
  يباشلإوةعرز وباو ينيدملا نباد دا هتث واهلا بسنف ةربمل اراجندأكيربقم ا
 يىدكاولإ حبات /ُ 5 قليب جبرأب هنوم لبق طلتخخاهنا يدقاولا ركذو ميريغو

 تدُثا نيوم نب يحب نسو ربكأم رحب دهس [شدح وس لاك كلذ يلع
 | رعس نب كيلا هيف سانلا تبن ١ شارخئ | نعو ابي د ا اس | هيف سانلا
 انضيا هل جرخأو هنعابيذح ثي دح نم يراذيلا هل رخام رثكا رج ابا لاق
 نم مهئرمنتو يرون ني هدلا ديرو ةديم| نب لبعأمساو كلام ثي دح نم
 نع اتت هدع ةصشس ثيردح نم جوخ مل نكا نوف ابا هل يورزو نابكلا
 ةىسا يف قلتخا مالعالا دحأ ىرهزلا نوع نب نطرلا دبع نب ةكس اى



 6 الصتنايبلا أه هللا ىضر ةثُياع لتاس نادك دهزيشا يانا
 السلا هلع نأكأم تلاقف تأضمر يلايل يف ,سوديلع هللا لصدناا لوسر
 .تعر ذ ي اذ ركاسع نيالو يرغ ىل ايل نم هرم يفال د داضعن يف ٍديزن

 هن | اهب دحو ةدكر ةرشع دحا ىلع ناضير ريغ ىف يا هسغ يفالو ىنهيشألا
 لدحي هج ىف ديرتي لاس هيف ديرتمي رثعلا لخد اذا نال م سوديإع هنبا لص

 ةوعذنب ماشع ةياور يف من دزولا يف ةدايزلا نود تافكرلا ف لّيوطتلا ىلع
 ءا مكر اه إب بيجا نكأ ةعكر ةرشع ثالث ليلا يف ىلصي نا/ديبأ نع
 ناوطو نسينسح نع نكاح اميرا ىلصي امنع مساقلا ةياور يف كاذب حرصا

 اهو وطو سرتسحر وهل نا عتسم لوطلاو نسح ا انس ةيابت يف نصمم ي١
 تلاق الث لصين م نيو وطو ةسيتسح نع لاس الف امبرا لصي مت ىصولا نع
 مانيالو تامانت ينيعن | ةمّياع اي لاق نون نالبق انتا لوسرأي تلَمف
 مانيرل ةايحلا هيخ توق اذا بلعلا نأل مانيال فيرشلا هلت ناكائاد يلق

 ديعرتلا باوبا نم ءريعو ناضمر ىت ليللاب لسو هيلع
 تاهكساو فاقلا جمر دَملا جليل لضف بدأ ميجرلا نمصرلا هللا مسب
 تاخد عل ا ررتلات اد ي١ اهردق ىف كاذب تيمس لادلا

 مدتلا نم ةدابحل أب اهييحم لصح ا وا رمش. ىلأ سريخازناب اهنصوو أه
 رعاؤكف رشد اهف يلاوت هلومل ىضضو اريضردصت ءايشمالا تلوا ميسجلا
 مستلا ك/ذ يلاعت هللا ر اهلخا ةليل يوم حاس يلاعت هدلاريدّصتو ىكح
 ادرقو ار دق ئشلا هللا ردخ_ردصم هن ا يلع لادلا خت نوحيد كي الذل
 ةمجرلار دّمِن ىلاوت هللا ادأل هللا دبع نب لبرسسلاق ريتلاءرمهنلاك تاتعلا
 اهيَف قيضت ضاالا نأ دج نب |يلخلا نعو نينماوملا داع ىلع ا هيف
 ريغل ءلمسبلا تطعس دقو دق زير هيفعر دق نمو ملوق نم هلي إم ا ىلع
 لوقريسغت نايبف يا هقباس لعانطع رجا, لاهت هللا لوقدرذ ل
 تدأأرّملا ي؟هانلزنا ان[ يلاعت هللا لاو كاع تاور ذ اال و يلاصت هللا
 اهض هلانن | تاكو لَصلا نيب فالخريغنم لادلا داكساب ددّصلا ةليل ف
 السنع لزن م ايندلا ؛امسلا نم ةزعلا تيب يلا لولا حولل١ نم ةوحاو لج
 م ايهعتسسزلا ظْلب مظ تومي ددتلا ةليلام كار دااسو ها ولا بسحب
 لعل اواةليللا كلت أريخ ىسيل رهرشم قلآ نم ىا ربوشس ىلا نريخد دّعلا هليل
 تس ا دنعو ردكلا هليل ايف هي يرث ةدايطاو وسخر ةليللا هللا 7
 ىلصىنلا نأ هننس ىف ىقمييلا هاهدو )ب رح دهاج يلا هدنسب متاح يأ
 قلأ هذلا ليس يف حالسلا ىسل ل ارسسا يني نم الجر ركذ لسو ميِلع هللا
 ةليئيفءانلزن | ان ىلامت همنا لدن اذ لاق كلل ذ نعام واسم ا نص لات ربوشم



 ضيبا متاح يب أ اب ادعو مرشس ىلأ هللا لبس يف حالسلا لجحرلا ثا د أرض سبل يتلا يش قلأن مر يخر دعلا ةذئ د دكلا ةليلاح كندا امومدتلا+ ف
 و ديلع هلل |ىلص هللا لوسر باعحأ يف نون انب علسويو ليم زحوابرلذو بمد ويار كذذ ريع قي ةفدط هوصحي مل ماع قت ام هللا اد دع ليئارسا يب نمبر |اموي ملسم هيلع هللا لص هيدا لوسررل ذ ةورح نب يلع لا هدنب
 ةقرط دوصعي ىل ةنسس ٍيٌُساةداديعانم كتما تمج لاف ليرعص هاما كك|ذ نم
 كنمهردَتلا ةليليف نانتلرنا نإ هيلعئارمف كر ذ نم ارمخيإ قاد لدتا د نمع
 ساقلاو سو هيلع هللا لص هنلا لوسر 4ك( ةرسف لاذ كم١ حي ام لضفأ
 لوسرفنا لوقي هبقنا نم حومس لاق هنأ 'اطوم ا ىف ا قلل اس نعد دجت
 ءاطعاوم لا لوطيف متيخ بام شم لهل نم اوعي نإ تأ هتما راعا هيل ارصاتت هنءأرلق ام كلذ نم هللا انام و| مطبق سانلا لعاب | لسسو هيأع هئلاراص هلا
 هزمهأب/,يناحت هللا صخررقو لات ريس ىلأ نرخ ابامجمر رّملا دليل ىلاوتدهللا
 تعنرو ةرحاو ةنسب ةضاخاه يف اهك املا كو ضفاورلا نعَدَمَتلاِف ولا يناثلا يكح تعفرو ا ةيقاب يصعد روررشللا حيصلا ولع ,يلبق نملك لذ ةمالا
 مورس لوقو عو ةنسلا عيمصيف ّدنكم يتلضو مالسلاو ةالصلا هيلع هر ف
 نع ةبينس يل! انب| هاور هيل ايل عيمصيف تلكم فاطمرن ةضتخا ةيل دنع
 تالرلإ هاور ةرنع حست ةليلوايذ وجلا نبا هركذ ةرسع يي ان ةليلوا يدونلا م ةاهلح طسورلاردعلا يف ةموبمو ا مقرا نباديد دي ثيدح نم ٍناربطلاو ةيينس يأ نب | هاءر اداضمر نم ةرشع ع بسس هليل ىو | تابعشس قضن تسصتلا - ةليل امنا ميضلا يف يِطرَملا كح لوقف و ةرهلا حرش يف ىيلملا نبا هاكح هش ىلا دليل وا ىسنأ ثيدح نم مصاعوب أ هام ناضمر نم 21 لواىعوا جايرنمل ا, جرشم يف ىكبسلا ةهجو اعوفم دوا د وب أ هلع هاورو روك د انساب يا
 ليلا وس هاور نيرشحو ثالث وا اميرشعو نيتشث ا ةليل يوان اشلا لام هيل او ريفي ار لولا نم يخت امو عيرشعو جيا ةليل لوادا يعانع
 هآور نيركعو بهدا ةيعدوا نعىسلاى لا هأور نيوسعو عدا
 ضسرذعو مشوا هرييغيو حبس هأر ئيرشعو حبسو ا ةضراولا ىف يملا تا
 رمل | لكم ءيزع اوس الا اوبن دري الش مهب ندا اهتكرب هرثكل أييض مزن كي يا ةلكالملا نب برضو | لرربج حورلاو و الملا لنحت تيعإلاه فالك اهيسائتلا يف داهتجالا لصعييل اهئاضخا يي ةىحملاو كإذ ريغ ل يقد ةيالقوب أ رلاج دلك ريناد هلا يف لتتنتوارضعلار اتوا ف وا اين لشلاةليلال
 و | اوس اهض لمي تأ تاطيشلا حيطتسي الواءولبو رشم أضر دقيال ديرتنا لارتتو يور مدلس ةنلا كان ين ر دق رما لكل جا نس لزست يا
 ةياغولا علطم ىتحدجاسل ازها ىلع ةليرلملا مال ةريكُل مالسالا عام



 يبأ ةياور ظنلو دعولط تقو يلا ةزيللا لكم دل سلاوا ةماطسلا يت نيبت
 ناينس ةنييع نن|لاَو لاركامع الو عروسلاخا يلا ردعلاةليلامرذ
 يبالو ام نأرملا ف ناك ام ]ب اعزلا باتكف ىعيفأ نب يحي باري هلصوأم

 ىكي رديامو يل انت لاة امو هب هس [هيلعا دع كار را امور كاسع ثباودذ ْ
 هلآج لس هيلع هللالص لعب ذى موتكم مإ نبا يف تلزن اين اذ كري هلمل
 ينيدلا هللادبع ِْب ىلعاندح لاق دن لابو يركدملا هتعمن و كرت ناو
 ظتح هاو ثي دحلا اذه ي١ هال ظنح اة ةينيع نب نايخس انثدحل اق
 فب ططفحو صصعلل ام يتلا ةماك أبل ا نيا يلا ن١ ةللكو ةزميلارسكب
 طظفحام او ينيدملا هللا دبع نم يلع لاذ يا يضاملا ةهيصيلع ءاذلارسكو ءاجلا
 ياورد يالو بايرشم نب ) لاسم اج رج يرعزلانم ٌترحلا اذه نآيغس

 تركو دال كي كفو م يمت طا ديال
 هد از ابو ظنح يلا فاضم ادب لاب عوف رم ياو ظْمحي لظغح ردصم هاخلا|
 ال هيلع لدي يرصْرلا نم هان ظمح لظزحي او ي١ه دعب ار دعم هأ : ظمح ريم او
 دارملاو لبق روكذملا هانظمك قلعتم يرهزلا نمو لودلا لوالا هانظنح

 لايكلا يرق مح لص دبخ تال ليصل ةؤتادخولا ناك هت عضل
 نب لس يا نع لاجرلا هاهصيف لءاكي ا لجري |لجر دز لوض اك
 و هيلع ههنا لص ىلا نع هنغ هدلا ىضر ةويرح يا نع نحرلا دبع
 : ادهربق يذلا ب اهلا ىف يرهزلا نع كلا مةياور يف نأضمر ءاص نم لاق
 م ددنا يضرل (يلطو اًميدصت يا اياستحاو ان امإ ماص نم لدب ماَق لَم نم
 نسمدّست أم هلرضغصالخالا فاني ام ميريعرلو س (نلا ةيؤر دصتي ال دباون
 اياتضإوان اي تاضمر ماص نعاعوف ىمةري رع ىلإ نع رجالو ريافصلا نم هيد

 امةناويف لسمدان روَملاَةليل ء(ةنمورضأت اود نم معن ام هل هيكارضخ
 يربقلا هننس ىت يءانل ادا هذ هم ء ضقت اع دلرضغ اياستحاو انابإ
 نباقن 2 عي رز نازل عمو رمجأ دنسم يو رخاتامو ةيامر يف
 (ستامو] ههتكارضغ دل تعفو مع ايان اناغا مما ف اعوفرح تماصلا
 يفو سح همي دحو ليقع نب رج نم ديبا دع هيفررخات امو هبن د نم

 + ليل ايءا راسب ينعي يوونلا لاك اهنا ويف ردقلاةليل متي نراك
 تولي نأ (يإ هتقفاومو | ءلارقيفوت يعماغا بيرعتلا جرش يف لاو ددقلا
 ىلا رسفأ يف مدتلا ةليل ىع مرَيلا ةليل دصتب اهماق تلا ةليللا كلت أ عقاولا
 اهنايراعلا ةّناوملا ينعم نأ سيوونلا ءرك دامو كد وح لمي لاو ملا
 لاق هرعادسب للم ا الو اد ص ضتق ام ظفللا ب سلو دودرم ررقلا ليا

 باوثلا لوصحر لئاالو يؤونلا هاو ام يرظن يف يري يلا يرابلا خف يف
 أناو مل ىَمَوَ مو ارب لمي رنداو ددتملا ةليل ءافتبالت اق ساق رتل ل وزحمل



 نارإس نايضس عبأت يا دعب أنا دحاو تيب يف امانا زه1 ىتكتالو و حاول نكست صخخ نو د صرح |, سخي كككَح هنا ارب علا طارتشاب لولا ىلع اوعرف دقو لماتيلف هي دوعول ا نيعم ا باولا ل وصعواع ماليكلا
 ينبينكلا نعرذ ناو راع سالو ددقلا هليل سياج دو ب كاب كيرلا يي لصزلا هَلِصو أمادهو يره زل | نع هتياعد يف يريجلا ريك نب
 ون لابو تاضير نم ضخاوالا عيسلا يث ددّعلا ةليل لا نع سلا دأب
 ذ (: نع ءامرلا ككلام انربخا لاق يسيتبلا نسوي نب هللا دبعانت دحلاق
 لسبو هيلع ههدا صيبا باص نس لابتر نا |يكنع هدلا يضر رعب | نع
 هللا صار يا ردملاةليل هلوقر خلا و لعاخلا نع بت انلا أيحدحا نيلوحتم .اضتتو لوعنملا ايت اور ( نبع ةزرهلا صبر دتلا ةليل اوررا موسدحا يسر
 جباصما يف لاق ءاخ اوسلو رخأ عجضاوالا مسلي أيل يف مأنملا ف ررقلا ةليلل
 ومو دوصقم ا يلع (ر)ةل ال دال حو يرخألا رضحاعدلا عض هنال ضان والم
 ةأماو ةنسح عا, ةررع لوعت ةرياقم ا يضتخت ا او دوجولا ف رم اتلا
 جييالو يلو | عمج هنرل عصي هنأف لدالا نشعلا ىسكع دعو اجحزلو | مياس ريالا ةأرملاهفهربهورم لا فاك ءاوسس بيكر تلا اذه دو |(] ةرياغم يرخا
 4 اسان | يضضن همر) مص سيل هناي ينيعلا هبّمعت رخاوزلا عيسلاف اهنا بيكا ءانملايف مول ل يق يارجم تبا ظفاملا لوقو خاورلا عيسلا يف ىئاللاوا _ عهاولا مانا ف يا 6انملاي هلوعل ةخص هنا هانعم ةءادزلل أف لع ىسيل رخاوالا يل ء انا ف مول ليغ يلح تا ظخاتلل حبسلا يف هلوق ينامركلا لوقو دكدم قضون ولف همن وم صو ةليل رشعلا دحام ركل وه يذلا لوا حجت اعالا
 لالا اذه رهضت !ذهت ىيلو خاوالا عيسلا اف ردَملا جليل تا مول اولأك
 متوداذه مزلتسيالو رخاوالا عيسلا ين اهنأب امربخا لّئاقلا اذميريضت يلعووو وأرد اهأياصمب ١(سأن نإ هريسعت لب ماما فررَتلا ةليلاعر ا هلوق
 هلوغك اوالا حيسلا لوخد لبق تناك م ايؤوند نأ ثيدح ار عاظو يرينا
 ظ اهراوناو| ييطعوردملا ةليلاؤد مسا لحي 000
 : لمج# ”خاودلا حيسلا نمددقلا ةليل يف ناك ةكلذ دأو ابيض دالملالدزنو
 اغي ةور نكت إا جال مالت يا جرفل د ارطلم دارش) ١ ماير لعا ياكارلاو جرمرلا عتب مسمع هيلع هللا اصدسا ل وسر لاقف تالاتتحا . ةئرلت ىبف عيسلاف ردسلاةليلنا لاكوا تمسيو دا لجعو ضاوالا عبسلام ةليل نيعو اذكف يعمول لاك الم اق نا وابا

 كافسزةةدرمللا 0 ا
 ور هان ين وزن !اجوطو ودجل ب هنعرت نييترييل ا ثا
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 ١ ظ
 لوعنمو# اور رش ّتلادأب بعام او ةورضلاب د دعتلا هنم لع ماريا
 ةسردرإو يوونلا لانج مول أب تئاطاوت دقهلوق يناثلاو مايذر ,ادولا يرا
 يا هكرت دوو هباصملا ف لاقو ميلا ثكرتب تطاون يهدو بيرَعتلا حرش يف لاقو هللا مرحام ةدع وئطاوبل يلاعت هننإ لاَ اروصرم عت هن'ارق

 اهبلاط يا اهيرتم تامئبف زوالا عيسلا يلايل يف | هتيدر ف تتفاوت
 يو نيت يح نمناضمر نمرضادالا عبسلا يل ايل يف اجري اهدصاقو
 يدءويرحا هلواشل لوا | ذهولع لاو نير دل | دعب ميسلاو | عجل يلا
 ةليلزخدت الو نالخدي دل امان لدالا ىلع لدملا فالي اير شك و انزل و
 دنع اعوتم يلح تي دحيف و لوذلا لخدتو يناثلا يلعآني رثولاو مساتلا
 نب) نع بر حاب ةبّع قيرطنم مس و يقاوبلا ءرسلا يف ا ويلخن كلذ دحا
 نيلخ راذ :عوا مكدَحا نعضعكتغ ناو ىخادرلارسعلا يف اهوسمللا مع
 حيسلار يسن نم لوالا لامتخالا حجري قايسلا اذهو يت اوبلا عيسا يلع
 تاىمنا هنزل لكش وهو ان درلا هرسسم ميسلا يف اهبلط نأ تيدا ساظد
 ىايئاؤناكم م و سيملا لكلا طرشفف عم ايف يهدحإو لكل لييقدن اينحلا
 همانميت 0 داوخا فدر دحام لك أ ناعم نايداع
 ايؤرلا ىلا دانس لان اب بيجاو اممايغل الع ةليللا كنت ولئر هن او ةليل يف مانلايف ةمايقل | تداوح تود ولأكح بسلا يناموكمانا هنم (زلي الذ عيبسلا يف

 لالرتسولاةرعاشل نلاخربغ ىدوجو سا ٍلعازب لال دتسدلا ثيح سوه ام ١
 رهو اًملطم هباب كسا تبث ىايف انحايورلاى ا داتا تأ لضادلاو
 اضكلع جلادلا أي ٌدرلا ببسل ضاوذلا عيسلا جرت اماو ردّلا دليل بط
 عد نإ عسا همزل يدوجو سأىلع لال دس ا وهو ضاورلا عبسلا يف
 تلو م كارب تبث ارنالل يل ايللا هذه يلا ةبسنلاب ريكا تلا, صوصخم
 ايل ملسسو هيلع هللا ىلص هرارق | ثيح نموه ان | أيؤرلا لا د انتيسدلا
 ' و صلات ملم هحرخ | تي محلا اذهو تادزلا ايؤرلا ىف ليقاح دحاك
 واوب يش دحر ر ذ ي الو مهل اي انث دح لاق هبو ايؤرلاف يءانلا
 نارهزلا يملا يضم ءانلا حب ل(صو ني احم ديحوتلاو ىطعلا
 ء نع يءاوتسدلا ءانه آنن رحاتح لات يرصبلا يوامطلا
 رست ان تلاس لاق توع نب نسرلا عب هقيس اي كف لاب
 (.نكتعا لاَمف اي دص و تاكو هننع هدلا ىخر ير رذملا كلام نب دهس

 باي ىف ةيتألا ككراب ا تب ىلع ةيادر ف ءاذه دنع لوم اركذي مل .
 عم انيك ارث لاق ردا ةليل ركذي يل يلع ههنا يلصدرلا لوسر حورس طه جاق دنع هللا يجز ير دخلا ىييحسب اي تلءاسن ىايكتعالا
 تاكو هركذ تاضمر نم طسن وال رثعلا ىلسو هيلع هللا وص يبلا



 ل ا اطولدانعإام١تنناشلا ىطسولالوفب تاعمتح
 تول ار اضل اب اها وجوس لا. هفصوو صيخركشم هلظعم وهن ا درفم

 ! 0 ار
 بقعنلا |[ بطذ# نيد و دراعه زل لص رح
 1 اةةينأل ا وكاد اىدرغاظفو
 أبر نم حر دري يتلا ليلا يطو نيررشعو يدحا هدقلا هليل نال ذا يحلاق
 ا تعفو + دن امج تام اضبص 31: انهام قااخع هخأولتعا نم
 يردعو نيِنت | ةليل ددخالا هخاعلتعإ يلايل لوا نولي ذهيلعو نيرشعلاد

 هع هللا يلصدللا لوسبر ي انيع ةبرصبف ثي ددلا ضن ف هلوقل ! رياغموهو
 يرضع يدحا مود اهجوي ص نرم نيلطلاو د (ملارث أ هةيربج يلعو لسد
 ليف لعل عوقد نزل دديلا عض تن امك رطح ا نأ ىف و ها ظيناف

 انمىأ داما اذه يلعو قرطلا هيعمل ىو اوم اوه اهيردعيو يدا
 ١ اير اور يف نأ هدي ؤيو زو ايبيلا حملا ةفاضإ ثوليو يبق يذلا
 ظ ليقتتسيو يطمت ةليل نيرشع نم بهي اهيح ناعأذاذ هبلي يذلا بابلا
 | لا عيش يف هلاق حاضيالا ةياغيف اذهو هناكسميلا عجر اهءرسعو يدحا

 اينيم ةزمرلا ضف دتلا ةليل تينا 1 مدهسلاو ةرفصلا هيلع لأقد
 اهتيالع كر ١ ناو اهترصب ا هيؤرلا نموإ اهب نلعإ يا ايؤرلانعلوعفملل
 سسو يلع مهلا لص رن: لوح هرج لح ئيطلاو ىلإ ىف دييسل اوهو
 ةزلصلا هةفص نم نئيطلام داما ف دوس دنا يع ماع يادي
 مق هيلع هدب الص هللا ل وسر ةهيبج يلع نيطمل !او ءالارثإ تيار ىتحاظملب

 و ١ هلوق ادكىاهاياهريغ هانا ياةزعبلا ا هايؤ_ر ندنعت
 : وغم يبل يذل ايسلا يدش اولا حاير ل تيس

 1 رانؤإف يدر تولا يف رضاعالار دلا ف ددشلا هليل يا اهومتلاف لاق تح | اهساّتلاب ساهنالاهدوجو عفمال ةنسلا كلن ف اهننعت لع يس هنا ديللو 20 يوارلانم ثبشلاو ةطساوريغاسوه اهربسن يا ىبينعلاو َعملاب ارضح ٌثد
 تكيرشعلاو خس اعلا هليلخا أ ىلا ييرشولاو يداحلا ةليل ايلوام ىلا يالا كلد
 1 رفا عسا اهوا ةلؤكوو انيرلاادهبو ايعافشا ةليلال
 ظ ىف انم ىف تأر فاو هبامز اج (ساقيم ثدحي لوس و هياعهرلا لص
 اينو .لكتم ل عمرا اسم ديل يبوغض د قب م نكتعا ْ تاك نيطو ءاميف ديس ١ نأ متنلايف اسي ميك نيس [يا
 يزئامو انمكتم لا نعجرف يعم ىكّمعا لوقي نا لصالا د ١تافتلا
 تم ها بسلا نم ةقيقر ةعطق يا :يعملاو اقل يلع ءامسلاي
 ةداراو لح اركذ منك 0 لاس ينحت ا ١ ترطغ ةباوس
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 لا ع معا

 يلص هسا لوسر تآرف | ةالص ةالصلا تمض او هصوخ دنع درج ىزلإ

 ةبدل|هنربجيف نيطلار ت [تيار شح نيلعلا» اف دوس مسو هيلع هللا

 : كيرصت ئيلحلا يب ىنزلا ىلع دوجسلا أد مام ةياور يت دان لس هيلع هللا ىلص
 رثالاوع روم ا ذو نافل سناقو اد مو هايقر

 سولا ىلايل يردقلا ةليل يركع ع دلنعط اهللاد ئبضحلا

 الا ناضمر يق أينييعت ءاصخو ناضير نمر خادإلارّسعلا نم

 ابنم ايما لزم هد أبع بالااذهيف ياذيف أينيعب هنم ةليل ذل هراتوإىف عدنم

 تبيبابلايت يل امن هرداذأش ناىتءاي هي دحو ٌةدايع نعركاسع اد رذِيالو

 ليعانسإ انمدح لاق نابلا يغقثلا دبمس نب َةبيِتْف(نئدح لاق دن سلا يد ىحارلا
 د اهلا تتم اىيسلا ضب لييرسوب |(نث دح لاق بدؤملا يراصنإلا ضعجب
 20 ا اال جا كلام مع عمان ارغصم

 ةلعرملاو ةاننلا جب ادرحت لاك لو هرلع دللا يلصوللا لور نا نع هدنا ىضد

 ىل ايل يف معلا ةليل داهنجإلاب اوباطا ياي جلا ئمواولا تاك او اولاد
 لدرس نوف نس ةزيج نب مصاربانندحلاقهب و ناضعر نير خاد لاو ييثعلا اس لولا ظ
 يتثرحلاقيدملا ىيدسالا يرسزلا وهلا نب ريرزلا نب بعستم نس رح

 مزاحوبا او زيزعلادبع يازلاو ةلمولا ةاحلاب من اح يبا نبا دارضالاب
 واوولزلا دعنر ف رالا اارلاو لالا مح يدرو اررلاور اديداس ةلس

 ناس رح يرق م ةيرق ىلا ةيسن ان وشم لا يال ةحوتمم

 / 0 د دابرلا نم ديرب نوط (محالد د يخْنس | انضيا زي زعل اربع هيساو

 رع يشيرقل|يمسنلا ثراحائب قا ربا دم نع شيلا هئدابإل |نسا ةدايز

 هزع هللا يطر يد رألل دبيمس ىلإ[ ص ذوحاسب نحرلا دبع نبك لسا
 ريسلايف نكتعي يا رواج مس هيلع هنا لص هللا ل وسر نال ل قمنا

 مههشسلا طسسوو يف يلا بري يسحلا و ربوشسلا ا
 بسب يضع دليل | لحام سحب نش يوما يل لق

 خراب نيح ين يكلي يواهربلاو ىلا نتا ايريرخاو ةيفرئلاولع نيح

 ل فب يضعت دلوق و لوالا اهريغو ةيننوبلاو يذلاو ناكىسااضيا
 الوز بيل يلع بوصنملا ةليل هلوتل : 0 ةيقوملا ةاننملا
 لبّمتسو ملا نون ( زار ةيتح ملا ةأنشلاب يضحي ىلمتسم او يروج ا نع ذ

 ةزلصلا هل حجر يسم لعزل ينم هلوت ىلع نطع نيرشعو دحا ةليل
 ديلع هناو متكام يلاةعم رواج نايم ٠ عبجبو منكسم يل مالسلاو
 يجري ناك 2 يف هيف واجر بيست ماقا ملل او ةالصلا
 تنكلاقم معاي نأ هدد ءاشنام ميما سانلا بطل هدكسميلا هذ



 ناد ارتجاو | يحرب يبريرظ يلا دب دق م هذه ثين اتيرشعلا هذه دواجا)
 تباسلاب(بلا ةيار ىف يعم ىكتع | ن أين ض رخاوذلا رشعلا ؟ذصدو (جا
 لصإلا ىلع انهن ىدلاو لسر هيلع هيلا يح هيرإ لوسسر عم ذتعا| ناك مم

 تسوبشلا نم همآّتعم ف تبسيلف قيس ات افتل للا باب م ككاذو
 تسل لو يرخا يف و تيسيتْلا س تسنيلف لل ةياور ىف و ةنكاس ماللاو

 تدادقو ةحوتغم هذلدمم اداكو ييح دلو انصب | ىراؤيلا نم ئيسن يف وعد 1
 ةيجلاوةدحرملاب اهوغتباك ةزمرتا ضب اهتيض| م هليل هذه ةرمرلا يح
 راتوانم_ربو لق اهوبلطا اهوختباو خاد الار شعل ايل ايل يت اهوبلطا يا
 طعافلايمضوف لمفلارخ هيفو ملاكتنلل ءانلا مضب يشن لر دقو ضاودلار شعلاى لاي
 ديس ْئضُن تيأر ىإ بول! لامن !صي اسخ سوهو ري اوضو لوعنملاد
 َّس اسلا بايلا ةنامر ف دار الع ار لدتس هل تلهج ةمزلع سطو أم يق

 #0 ركلسع نيالو يللا كفن يف ءايسلا تليرتس اف ةعزق ءأيسلا ىف يرناسو
 | 2 5 ديك ان ترطع[و ل يللا بصنو يف طاقس اب ةليللا كلت ءايسلا تلبرتساذ
 حملا ءاهربطقتيا ديجسملا كو ترطما نصم نصت تليرتسا ترده (#ل
 وي دحا هليل هنلصوضوم لسو هيلع هللا لص ىبنلا لصع يف دنس نم

 تذخإ كوق لثم دكان وعو دارنإلاب ينيع داصلا صب ترصبف آعيرشعو
 ةبيرهلا ةلاحلا كلت نم ىهتلا !راهظ) هيلا لوصولار هب ماىت لاصي امئاو ديس
 ةارا تضم تررظخن نجس يف م هرييخو عزضلايف لكتملا ناو دارلا موكب ترلظت
 يلصورلا ل عسر ٍنِح ترصسف ةسلأو يرملا نعر د يفالو ءاتلاام يكسو

 هةيوو : | نم فرصن | هيلا ىنّطعلا داون ترظن و ,و يلع هللا لص ديل
 لومبو كيلع ئطعءامو زييتاارع بصن انيط,لتص هنرجو نأ لافلت 1 : / 81 0

 تلا روس نب ىحب انتر حلاق كرصبلا يزنعلا يذملاس رانش د يككح
 َدْدْي اعنع ماوعلا نب_يبزلا نب ةورغ ل١ دارفالاب ير بجال اق ءانحارعإ
 لوُمنملا ف ذيع اوسمتلا لاق هن | لو ديلع هددا ىلصيببلا نعأرنع هددا يضم
 يارستخم انه عقوو يلاهت هيدا دانس نإ ف أس ارسم وهو ررقلا ةزيل
 د ارئالابيثدحديلا ناسا دنسلاب ءلوق يعد يناثلا قيرطاولع ةلاحا
 ليوحلل حةنيش يف و نطعل اواوب ينث دحو أس ع باور ذ قالو
 ح يم ايف مخرب أ هب مزجايدنكيلا مالس نباوحدجم نشرحو

 ةدحوملا دوكسو نيعلإ تعب ةدبع انربخا لاق ينشملا ليينثا نياوصو ١
 يضر ةلاع نع هيب جوع ةورع نب حادص نع يف وكلا فايل نبا
 يارو ابك ل سو هيلع هللا ىفصدللا لوسر ناك ت لاق (ْن)ايرنعدللا
 يشعلاف ردّملا ةليل طر بك وجو اضم ارم خاوزل ار شعل يف قلتعي
 ىنعمب امهنم]كو اوسمتلا ىف ةرل) فييرطلا يف لاق و اداضير نس اوالا

 ها ظ
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 يأ اور ين ديت الع لدي هّماطم نأ يلا ةمجرتلا ف هلاخداب راش ىاملا تك[ رت لا, هيبفتلا ثيدحلا ذه ات ماش اهرل نم ايش يف عشب لو
 بيو نن دح لاق يرقنملا ليعامسا نب يسومانثدح لاق هبد لئيم
 ببسريا نعرئاسعاسالو يناكسلا بوبياانث دح لاق دلاخ نباوه
 يلصوبلا نا اهونع هللا يضر سنابع نبا نع سابع نبا يلوم َةسيركع نع
 ِدَملا ةليلهلوغ هرسغي مربم بوصنمل اريمضلا اهوملا لاق لسو هيلعهنلا

 ديز] هرسفع ذا ناّشلا ريضربغوهو ناومس عبس [رحاوسف يلعن هل
 فوزع أ دشمريخ دعف د ل وحيو اهو تلا هثوق يفز ييضلا نم لدبلا ىلع بغل هردتلا ةليل ناضير نعضاوزلارشعلا يف درنمذعو ةلمباتولكلا
 هلوقورخاورلار علا يف هلوق نم لدب ىقبت ةوسات يف ردقلا ليل يصي١
 دوور عوطقملا ىعحلا نذل نيرشعو يدحا ةلي يسد ةعسارل ةهص يقم
 ترتوي ةحست ربرشلا تولينأ لامتحال مايا ةحست نبرشعلا دعب
 ةعصو ل دب يبت ةعباس يف د ابودلا اهن(يلغ تلادلا ثيداحرلا قع اويلد
 | ىزاا ىف ركذ ام يلع يل ًايللا نم ارتو ددلا دليل ىف !ويد هانعم عصي اغاو ,ةيردكحبو سبح ةليل يصد يبت ةسصاخوف نيرذسد ثالث دليل يداضيا
 يكزلا نزل عخشيف دلا نولي الاخ لاكن اكأ ذااماف اصق ان يرشتنلا ناك ذا
 ةعباسلاو زينرشعو نتن دليل َديِقابلا ةعساتل ادوات نال اهدصب ىقس

 لايل عبر دعب ةيقابلا ةماخلو انيرشعو را هليل سس دعب ةصضانلا
 اوزواجاذا كماتلا يف برعلا د جرطرلع انهو تير علاو نم داننلا هلل
 لاخدب و ةنميضاما, ال هنمّق ايلاب انوضر وي ا نووخؤو ا اذ ريرشلا صن
 لدوسردلا ياني در انس دهاربع وخ دوسالا يبانب هنلادبع انت دح
 .دحاول ادع انت هدخل ا: لخذ احلا يرشتتل اركيوحأأ دوسدلا اب ديح همس
 / ليعس نب ديح د مساو ياز هرخا ماللا عثو ميلا نوكسو ميم ارب زاهي يبا نعارصبلا ل وحالا ننال نباوصٍ ص اعانث دحولأق داي لاس
 هوو امهنع دردا يخر سابع نبا لاق ةمركعو يرصبلا يسو دسلا
 يلصرررا لوسر لاف سابع نبا انندح ةمركعو زاج تكوايوبأ يا لاق
 نانعنع دحا ةداور يف ر ص ابحت الشك ددملا ريل يا يح بس دلع هللا
 هلماق ةدايز دخلاولا| دمع ىع اعالك د رمح نب روع اقتيرط نم ىلع امسدلاو
 يلصهللا لوسر لاق س ابع نبا لاف ددّملا ةليل لحي نم رع لاقيت
 رماد اضلا ركب ئييضمج نيسلايلع ةيقرنلا هانغملا (يدختب عمتي ير خاورلا ةدايز تقولاو رذ يوبالورشحلا يف يح مسد ءيلع هللا

 : | داوتجزلاو ديلاب باطلا يضتتقي هنوك لب يرهق هنعس اهلا دصقلاع يزيل



 وانسركعلاو وس (تلا إيل ىف يض ي'رشولل تايب وصو ىضملاا مح
 را 1 لا تل 5-8
 نيس كر قكلاو عيسلا يلايل يف ةموسوا انيرشعلاو ثلاثلا

 1 حبات يا هحب انزررّملا ةليل ىنعي اسرثولاو 0
 ةياور ىو موي 01 | تاو لب م ءَّمَمل ا رح دمع

 . ل ايؤسلا بويا نع باعوا ديع لاق عاج ردوا ديخ

 0 ةداتساد بيحتول ةمفاوم

 دنع ميدقتل | ةمالع عرفلا يلع مقر ةعب اتمنا هذهو ةليلرخآوأ
 اويئسنلا دنع كد كي صد بويا نِع بيو قبرط بقع, كاسع نبا

 0 ةياور نم سرك دنع عزو كذآ هييجس يف ركاسع نبا اب دصاو

 "مسالا, كادخ ا دلاه نعو دوسالا يأ م هلا دبع ثيدح بتعايربرفلا

 هللا يضر س أببع نبا نع ةمركح نع ئلعم هنأب يزملا مرج نك( لودلا

 0 ةليلنم اهيرشعو عبرا لي يف ددتلا ةليليا اومللالاق هنا
 همجرتلان رن انه ثدحلا سد دار دا ]ك2 ةشيلو : نارقلا لانا ةليل يصد

 الرعب كاكاو ةزلضلا هيلع يدر اهنا نأ بمد عب ؛د اذهو ٠
 عيسلا نم ةزيل يف اهارعتب يانيرفعو دباو ةليل تيرسعو ثالذ ةليل
 تارت اصقأن نايانإو نيرو عمرا هليل يم » امان: وكلا تاكو يئاونلا

 يف اهوستتلا دارلا ليقوم طايتحالا ! جيمالاب دصت اما س ابعننبا لعلد
 هنلا هييحر يرالانا يلع در شعلاو نسمإَلا ةليل يحرم اسرع ةحبد | ماع
 ةسالم ندا ةمصرتلا اييبو هنيب اد اء ريف قوسيرو ةصرتركياح امد

 ةفزخب عا دار اضيإتبتدق هفالخ اب راعشالاك

 تطعص سا ليل يا ةلمرلاءاحلاب سسانلا يحالتل مدّتلا ةليل ني
 لا ناهد فدا ءادد تقولام تداعب ًاريفلاي أبلإ عم دمجرتلا هده

 يتلا نبا رع ين دع رد يال و انثدحلاق دن انو ةاحالم ينعي

 ييجبلا ت ْثراحلا نبادلاخدارغالاب يثدحر ذ يالو انث حلاة يزنملا

 ب ديكوفلا ]لب يت ديح يأ او ديجي نباوح ديعانقدحلات

 دع هديت ليخو موسلا اا ىرصيلاعاّرخ ا كار ار ةرخر ةيسوكلا بوكس

 أربيصق ناك : ليوطلا ديرجب رويرشسوعو اهاربرد ليقو داغر ط ليك
 هدرا دل ا دب بوعد لمصج تيملادنع تي د انأكو ابريل ليو
 لارا در اطل تليق و هئار يضلل اد يس
 يشاانثدعلاو امونيب_زييمتلا ليوطلا ديمح هل ايعفر ييصملا درج هل لاقي
 «ساراصوبلا حرخ اق دنع هللا يضر تماصلا ب ةدابع نع الأمن ءاوه

 يب
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 ةلعرملا ءاحلا تشب يحالتف (رنيسوتب ياددقلا ةليلب انربعي هرج نسل سو ديإف
 بعتكو در دح ىلأ س دللاربعامج_]مقنئيك لا نم نالجر مصاحعو عرانتو |: ٠

 ىو ةزاصلا هيلع لاف !دنتس هل ركزي مل نكا ةيحد نبا هركذ ايف كامب
 ربخاو ليلعتلا مال دعب ةر دقم ناار ةارلا بضنب مر بخال تجرخ مالسلا
 كوهفلملا ردتلاةليلبهلوقو فالا لوزلا ليعافم ةتالث يضنغي
 حرصنلا حقو اك اتييس يصمب يلق نمارلعوا نايب عري تعْمرم وغلل ل هيلارك تزلج (مانيذللا تاضمرربرشو سم ا ف نال: وه الذ يضيق ةين الفلا ةليللا ىصددتلا ةليل أب مربخا ديدعتلا نال ثلاثلاع ٍياثلا
 تعفر ىف ءاتلا ل يقو ةنسلا كلن يف اهتكوب تعفر لبيقو اسم ةياور يف هب
 تايشنلا تولين أ لاّتحاب بينما ازا رز ةايسنلا متزردا ياس نأ يضتي اذهو [متيسنف يله ضعب ينقي ع لدَصلا ةليل تيرالاقو سو ةيلع هردا ياصهنأ لاسم دنع ةريرهت يب ثيدح فو دهّملا ةليلال ةلكدللل
 3 نيا امانم ةربرصص يبأ ْثندح يف اي ورلا ناو! ريبسبس ئع آديإ ص حشو
 اصءامخا نا ةيريلا هو كل ريخارنيبعت عفر دولي نيسحم ددعتلا يلع لم ا ملصاحو تاحزلاملا نايسنلا ببس نوكيف دظقيلا يفيرضالا ظاقيالا نايسنلا
 ددقلا ةليل نايتكب (ىّتسا .ينأىل(هتهنلا هحر ىكبسلا نيدلا ين يق هم طبنتساو اهنيعت ةفرعم تيقبولام فالخير وشل كم اييقيعدتسي
 هلجريزملاو امرب_ريخي مل هن ةيبسل بدق هري» نأ ةلزلدلاهبحو لاق اهراس
 ةماركلاو ةماركاونا هين - لاو لاق كيذ يف دعانا بحتس هل هر دقامف
 نمايإلف ىسننلاةيّْؤر ةبرجئم قيرطل ل هاونع الخال ب يزن ابكى عبسي
 ركشلا نعل غاشتي الذ بدرلا ةبهجنسو ؟ايرلا نمئإب رلهنإ ةبهجنسو بلسلا
 ابرنيمعت مير | ىزلا نأ ررّصت اذاو سانلل اهركذو بيلارظنلاب هلل
 ابنيِعيت 0 ماسو ميلع هربا لص نلا لعا لهن ةنسلاك لت
 مهن طلغ وفجو البصا تعقو ايزنااول اقف موف دّسد لامتح| مللتحا هيف
 (سوسمل اذ ك/ذ دعب سوو هيلع هللا ياصيبنلا ل قب م ككلذك اكولو
 ةدباسلا ةليل ف و نمزلءلاو ةعساتلا ةليل ين ردتملا ليل اوبلطا يا
 دِضتس | دقو ناضعرر يردن نم نيرشعلاو قسمان ةليللا يع اييرشعلا#
 عمر دارملانداكهلو يضخيالأايرخأ تاياعر نم َةيللاو انب .رلعلاب ريدتلا
 يلع هيدتمي نم جادو اهسامتلاب مجرمي ضناورلا معز اكاض دوجق
 كيداحرلا هذهيف ايرسكطب سزلا عقم دقو رهدلارخأ يلا اهءاددوأهدوجو
 (تداو ىنانت كلت منيب و ضاوالا عيسلا ىف ورضاوالارشعلار أتواف

 بلطت رب (:1) لات هريغو ضايع يضاقنلا هاكهلوق ريخرلا رع ار انو اف اهرايخاوهد لوالاو ضاوالا د علا ف صخم اريام نأ ىلع اّمْهتا انك



 زتولا يبت نبانيدلاوقت خلا لاق دلا ًادتولا يلايلو ريخزلارشعلا لايلاف
 تزانةليلو نيرشعو يرحا هليل د دقلا ةليل بلطتف ضال ا رابتعأب توك

 ةعساتل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقت يقابلا د ابتعاي تولتو خلا نيرشعو
 هنن اذا هليإف عافشالا ل ايل كلذ نوكي نيثالث_ءوشلا نأكت اذ يقشن
 تاكداو ديعسوب أ هرسف اك تبت ةحباس ةجارلا َدلبلو ىقمت ةهسأن
 اهراصختابلوتلااماويرتنا يناملاب ئراتل ا« يق ابلاب خي اتلانأ/ أسفأن ريركلا
 كاذلل ة اللا اهزنا يلا يعف اسلي و هبل فرحت الف ضاورلا عبسلا يف
 ديس | ْنْي زح يف مالسلا هالصلا هيلع هلوّمل ثورشعلاو تلاثلاو) نير ولاو
 احا دليل لسو هيلع هللا فص يبلا يلصم يف .ىبسم ا قكوف هيفو قباسلا
 / ماس و هيلع هللا يلص دز | مسن دنع سين |انيإ هللا دمع كيدحو ثيرشعو
 نيطو ءام ين دييسا ارتيصيف ين ارأو انرتيسنا ررصلا ليل تيارا لاق
 يقيويلا دل قناك ملا يف يعطاشلا ةرابعو نيرشعو ثالث خليل ترطف لاق

 اكو لاق ناضمر يرش نم خاوزلا رشعلا يف رلا خليل لطتو ةفملاف
 ٠ ثلث ةليلو نيردعو يدخا دليل هيخ ثيداحالا يوق ١ لعا هللاو تنأر
 اضنالا يف لاق ةيرشتعو عبس ةليلداتئدلا يراو ةلبانكل لاق نيرشعو
 1 مْرِج هبو يببتن تا دل ١ نموهو باوهصإلا ريهام هيلعو بهزملا ادعو

 اصور دصا دنع انبا ثي دجيفو مسمن ايميلع نلحو بعكن بي
 . ةيلجايف ةيضاشلا م ىشساشلا هأكحو يرسعو بس جليل دتلا جليل
 | تاون تاه دو كاكاو د لع ننعاع تما لفن و: ء|لجل اراك ع
 دث/ر لمصو عيسب نم لخ ناسن الا ناو اهبسن مايالاو اوبس ئيضرالاو

 1 يس راب عبس ةكيصاوللاو ءاضعا ةحبس ولع دويسيبو حسي
 مكس! سابع نبانإ ةمادق نبا لاو باطخا نبع كلذ حسكساو
 دب ةيلكح ياس يم ارض هلوق نأ هقفاع دقو ةدوسلا تالكد دعنم

 ثعا ةنعض م رتلا ةليل لاّعقْضْأه جواس موضعب دطبستساوانيردعلا
 كت ]ل دتساو فورشعو عيس . ادو تامئدلث هووسلا ف تديعإدق

 . ةئاورالطنلو اه امشن زنا, كحق ىمشلا عولطب كلذ وع بفكات نب
 .:لوسر اهب ظبخا يتلا ةيزلعلاو ةيلاب لوقيو قؤكَذ لح ىلع ةنادن ١ لاسم
 ء اِحرقو اهاراعشرلا أب, عض علطترسمقلا ن | ملسبو ديلع هرلا ىلصدللا

 هيدي لقوادجاس غئيذس زكي ري ليقف بطت تاهالع مدتلا دليلا ٠
 . نماملس عميلبقم هللا 0 ةوضانس ناكم لكف راونالا

 لئياضف باتكفو رل تعقو نمداعد ةباهتسا (هتهالع يقو ةقيؤلال نم
 روم ايف ون اكدب اصلا نس ست نأ دقرف نع يمذس نب "كِل ل ناضمد
 تأضمر ربرشوف كا ذو زايشلا سار اونا ا دارو ءايسلا نم امالك اوهمسف
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 تع ةمالاعلا اع نم مزليالو يعض م 'ذهو بابن الا مالك مالعلاو . يلا بابف ايل ماعلا ةزملا بن روتفرونلا ا لاك حسم هيلع يلح بنا لوسر نأ عزفادأر أيل يو هيلع هدلا وه صورا لوسر اوريخات
 /مييعيتلا ةماقتسالا نم لضفأ ةماركي أو اممأر نم لضف |هدلادنعوسو ايتامزلع ةماركس انين كد غو ةراعلاولا اهتم هل لصحي م ف َعاَورف
 امهدضوع ] يقو ةنيومريع نك رحاتتإلو (دمستال دينو ئسو» ىبأنعو رخأتتتو مدّسنت ناضير يف !هما ةهينح نأ نعو ناضمر نم ضاوالارشعلا لمست نا كلاسنعو ةينلا صالخلاو ةدملاو باتكلا عابتا نع ةرابع
 نبا نع كلذ عصو هريخ يف وداضمر يف نوكئرقو اهلكه نسلا فر دناهلا هقينح نا نعروكشملا ناخيناةيواتف يفو يخل لاةدب و روهشلا نم رمرشب ةصررخ ريغ يح يرارلا ركب وبأ لاقد تاضِمر نمريخال قصنلايف
 ركعلا يف اياو تاس ءر يف اهنا لع هنا امأ سانلا لكتيال نأ دارأ هددا دحر لاقت دتلا ة ليا بصي لودل يف مقي اس لوي دوعسع باك / نإ َتِلَمَم بعل انب ين تلءاملاق كيج نب رذ نعهربيغو إسم صوف يييصلا# ركل دوعس
 ركعلا حاضشساب صتخت اهنا ليقو هدم ةليإ ضاز جو تاضمر اس دليل لدا اهنل بو رانوالا يف عجل ال اهاجر ال بقو اسيرسعو عبس ةليل اهءامرضامذلا
 ترونكرو نيِعَتلا ىلع دعاىش.انم ةليل لكي لبقو ءابردلا عر بضالا
 | لوطيام كد ربغ لبق بعزم ا جرشسو يواتفلايف يوونلا تاتخاو ريغالارشعلا يل ايل نم ةليل ىلا ةنس لكيت لقتنت اهنا ةيضاشلا نم ةهيرح نب |رعو رشع عسن نزيل لبقو عشبع عيس يف ليقو ةرشع جبراةليل ف
 + نأ ىوونل ا هركناذ لصتإل اهنا_يصلا يعلا عب! ل وقالو هؤاصعتسإ

 :ركتولو ةمالا هذي ةصاخررتاا ةليل نهرو هيخاشلا نس ةدعلا بحاص هاكور !!ةلقلأو 2 أس يبيح نبا مزجدقو كلذ راغنال يدمالو نيح اصلا نم ةع 90-5 رمزا نايا رع
 تلكدف لاق كيحيءأسشلا دنعر د يإثيرحكب صرنعم وقت مق مالا
 مّيعو ةيكايى صلب لاق تحفر ات اساذأف ءايبن رلا حم ةدوكت | هللا لوسسر أي
 تفشي هريسمت  ريمل باو ير ايلا هى ىف لحج نب! ناظفادلل هلاق ا! كر د يأ ثيدحف عَرصلا عندي الف ليواتلل لتخادهو عفأ ىلا هما لل (غامصاَعت مو هيلع رددا فص هنا لوسر نأ يفلت قئاسلا ك/أملوق
 , ىلا يب نع يراعلا يف البلا ديببع انب نمرلا بع افرصتس ءاد عخإ /ءاهلاهلضو ةلموملا نيعلا نوكسرو ةينلا تانسملا عب روعي يب 1 نع نع نبا انئدحلاك يثيدملا هللا دبع يلع انت دعلات دتسلابد ناضير يف لّجسلاو يروا و ةرمرضاو الا رشعلا يف ايف دابتحالا



 ضن نع عدتحالا نياومع اكرزنبب رع

 لشد ذا و هيلا لذ اواص اد ا
 ناضع فر (نم "ا ل دعو دبع حرصا يستكللا عادلا

 : تريلر سو دج مينلو هدانا ي | ةرصرلانوكسو ميملارسلب و ان هر 'ٌميدتس

 فدشي نزاو لاب اك ةءاعلا ف هدايزتتحاو هدج ةدش نع ةياتكرم ليت
 وكإمقر ركل دظنؤدجت لاق انام لن هيفاذهو اذكى سوة طتبو
 دبم الع بزكملا دم تذطعن ةداصنا و هدارتعاو هد ةنشس نع ةياتك
 سف ءاادبر ءامسنلل لازتع اهي دلما نا ميعصلاو رياغتلا ٍضْنَس ىنطعلا»
 | باو ووثلا نع قانملاديعدي م صو ثوم وسدتتلا ةمئدلاو ىلسلا

 مهرزلاب (ررشنارمراح ذا موق رعاشلالوعب

 008 رايط؛ اه تن ت[ولو /[فزر ِنَع
 "تكا شي ديننا همر بهنلاوز ززعرا رات

 ميج او ءر نم اري ولا يف هلها نم بيصي مالسلاو ةزلاصلا 5

 فهأ نبا دنعو ضاوذلارشعلا ف درتلا تليل بلطلا ءرغتيد انلالزتعي
 ماسو هيلع هللا ىلص دفنا لوسر ناك َدشْش اع نع يراود انساب

 بِنَتِحاو ر زم ا دشن ضو رارشعلا لخداذاف منوف ناصر ادا

 مسد يلع هللا ييص هسا ل وسر نيف اربطلا دنع نسن [ثيدحيفو راسا
 يحاو افلا لزتعاو هشسارف يوط ناضعر نم ضادالا علا لغدا دا

 !فاهلوّل همظعم يحاو ((هريغو ةزلاصلا ف ربيسلاب دّورذتسا دليل '

 سو انغتسإلا باب نم دليل يحا هلوقد حابصملا يتحةليل ءاق هتلعلد
 عاى ماتتلا عاضشتندلا ل وصحي ةايبلاب هيف مايّملا ةبشس ةراوتسالا
 ةهاشن اة قرداوحأ مونلا نزل هيفو نواس هسضن او ةعازلاب ةليل
 هلوقوخوعد هتايك ة ليل ىحةظقيلاب يح اذا مانلانال اعاسن | ليلا بلا
 4 “ ويب نوكتف تاومالا/ اؤدوكتذ اومانترل يا ازوبق توين اولفجي ال

 اًضياٌ'ل سس هبررضا ثيدحلا اذهو ةدابتعل او ةزلاصلل يار عا لن دياو روبقلال
 رعوصلاف هجاح نيا ةيهرلاو يءانلا اذكو ةالاصلاي دوادوب)و مىصلاي

 ةاويعغرلا بنستاولا برلا نمحزلا هلل مسب
 الو ةلم سلا مخات هل تبثو ىف اهكتحزلا باونا يلرجسماريغل طمس
 0 10 تييتأب تاي ذلا طاوما لاح اق ايلتعالا تنانكدكاسنع
 ىسملاو ثبللا ةغل وهو ناضير نعي اضامالارشعلاو فاىكتعالا
 در هو رش ابتالو يلاغت لاق ارششو١ ناي اريح ئئدل الع ةمزاللاو

 ١ لادتو ةناعس لاوو صوصعسزيخت تع دجاسلايف د ومكأع مذاو

00 
3 



 سنمشم نم ىيسملا ف ثبإلا اعرشبو مهل (انصا يلع ةدوفكعي موقوعاوتاف
 دس اببلطت جالا يف هبا يلع انطعر جلاب فايتعالاو ةينب سوصخم
 ارعيمتحيلا اهلك ظ يلب اضدكاو دج(سلا ممجو (هريغ يف مصاالذا دجال
 لام مجررر وده هبل نمو هك ١) دجاسم لاب هصخ نللانالخ
 ووو هن ةزملاع كلا أح يفوت خال ) تلو ا
 ادد هيطععإ- ناامإ (نتتعلل وج دن( فاضت رف لاو لبان
 تاي رن ناو زلو16اشل [هعزردت نصوعو.6 لض لعن هن اككعا
 هع اجلا هين يلصت رسم ين لا صد مل ةالصب] مخ هفاهسعا ةدع يف هلع
 الا نوكرل ةشينحيا نعو بهذنم ا دهيتلا ويسملا نمييصلا لع
 ةالصل ار اظن نع ةرابع ف اهتحالا نزل سبنملا تأولصلا هيف كصت دجسمف
 كشلا لت وع لوالاو سد ا تاولصلا هيف لصت ريسمب صاصتخا نس ديال
 ضو ناو رن لاق هير دصذنم نمد او ضو اطوم ا ف كلامو دب ردا
 دجا_للا وف توفكاع متناو نه رشات ]او يلاعتهلوقل ةضيحوبإ اصاص
 يلاعت هلوق نم ادعت ل” طولا ةرشب ابماب دارملاو ارض دوضكتعم صوتت
 ليقو نص ورش ايانألاو هلوق يلا منأس يلا ثفرلا مالا ةليل مثل لجا
 فايتعالانارلع ةيرلاب نلوملا لالدتساو ةوررسب نصوس مال لو هانم

 : ردو تقولا يوبا ةيامر ]نزلو اونلاو صادالا هضل اخ ادوكتي
 دج م 0م ةيررارخا يلا اهوب رع
 نب هللا دبع نب ليعايسا انثدح لاق ردم ايو ساانلل هوم كاي ا
 ئع ايصللا هللا دبع بهو نبا بسلا دارخزل اب يعن رح لاق سوا فا

 , نبع هربخا ع نبا ىل وم اكس اعف ان نايلبرل ١ ديزي نب سوي ..
 (يريلَع هدنا وصدر لوس نال (ق امنع هللا يكرر نب هللا دمع

 4 ميلعل س انلا هنارا هللا ريب اسيل كلذ لثم ءلل د وشعت



 فاد دقو هان لاو دجحولا اذمن نمداز نانممر نسرهافة لارشعلا ماع

 00 1 سين دين كمي 00
 يللا انت دح لاق يسْنتلا فسوي نب هننادع انثدح لاك هيرو ىىيسملا نم
 تايب ث. نبا نع يليالا دااخ نبا نسعلا ضب لديتع نع "امال دمععسس اهب
 لاير ل اهناح دارعلا نب ريبزلا نسبة حزم يرهلا لسسأ نما دج
 دب (ىملسو هياع هبا ىصونلا نا مس. هيلع دددا لصوبلا كد اهنع
 يلع ل د هيذر لاحت هللا هأخوت يتح ناضمر نسم او الار ثعلا قلي
 ناضمر نم ضاوزلا رشعلا يف اصوصخ ةركوم ا ضسلا نمدناو حسني مل هناىلع
 نب ئيسحلا تي دح نم ناييحاسإ :نكلاوبا زيا يددو ددحلا ةليل طل
 ع ٍييعضوهو نيترو نيتك. اضمر ىف رسع ف [رستعا اعوفم يلع
 قاويعإلا يف لايجرل ا/كاسنلا ن !ىلع ليلد ديف هدعح زم مالا نكتتلا

 تاساخ ريغ نكي نأ فوخ ل يخرخأى علف يهصلا ثيدحلا ف اكدذالا 4/ دعب فاركتعزلا نيريلع هناي امأ نيرضعبلت ذا مالسلا هيلع ناكدقو
 نب هوصغلاباهذو | هيلع ستريذل هنمبكرملا ندر 1 لب افاكمعإلا ف
 اقهتنار يلا نوفي شل و كعمل اكهعم تهنوكب تاكتعالا
 اهيتبروسماو ه اركل ناكتع الا حمي امن | نفدجوب ١ رنعو
 انسان :ةمو أاهع هر ؛!هليا عصوم او متد

 ىلا ثرادلا نب ميعاسا نب دج نع لادلا دعب ءامر يغب دارج هللا دبح
 1 دنع ىرلا ىضر يرونملا ديوس يب | نع نمحرلا هع نب هل اين نع
 -:تاسزلاو|تقولا رابتعابوأر شعلا ظفل ر ابتعأب هركد ناضمر نم طسورلا محلا يف ىلكعي نال اسسو هيا ع هللا يصديدال وسر نا
 سادإ ماع _ردصمأم نكتعاف نيسلامضب طسولا ىرضعب هامدو
 زمر لا يلع هايند يف موعي ناسنال(ذ اماعو اموع موعي ماعلاقي
 اناضمر ريش يف ىلسعا يا اهبف فرفيف تولا دّيأر شح ةنايحلوط
 ىو عرلا يف ةليل بصب انيرشعو يدحا هليل ناماذايحماعيف
 ئخكوا تبت ينعم ةماتلا ناكب العاو عضرلاب موضعب هطبضو هع
 نكمل نالاتيرنع و عرس هل دل ايقشس زن اكإ دإ ىحد ولات
 رلعلا نم [رنال اير شعلاو يداح ا ةليل لوخد لبق جري اغا طسوالارشعلا
 اًئاررّملاَة ليل ساملا باي ىف (اشع ةياور يت هب حس دقو ريخالا
 جرجا ةليللا يحو اضيا كلامج ءربرّعتر مدقو يركغلا ويلا نأك
 اق هفاكتعا نم اب يجن يلمتسم اء يوما نعر د الد هس
 نكبلف طسوزلار ملا يف يا يم ىلمعا تاكن ص مالسلاو ةزلصلا هيلع

 م

 4 ود
0 



 ه :مرلا ضد تبرا دقن ىحملاو يوحلانعر ديالو دىدزاو]لارثشعلا
 اجا 00 ا ما هذع
 و [ ةليللا يان هنا هأنحم ىسيل يريطلا هاىحارف ةدعلا يي لاؤغلا لاق
 يسن نأ لق اذهل ثح نال كلذ يأر ةليل يايف ين ع (:ايعراؤنالا
 دقودل ليق يلي سض ع اذكو اذك ةليلع درّتلا ةليل هل لبق هن يارامإو
 لمت ارتعصنم نيطو ءاميف دهس ين تيأر ياداتلا ضب ٍيتياد
 (2 ةمدملا مو نم ةالصلل يدون ذا يلاهت هلوق يف ايف ينعمب نم وكت
 ناأضير نم ٍضاوالارشعلا ىف اهرسّملاف هنامزلا ةيافلا ءادتبرل يعوا
 لاقي ةليللا كلت ءاطلاو ميملا تشب ءارسلا ترطض هنمرتول كيف اهوسمتلاو
 وةجرارلا دئنيحلاقتيف سيشلالوزت نأ يلا ةليللا ةيضاللا ةليللا ف
 هنأ ديري هب لظتسي ام هوغو ديرج اللظن يا شيرع ىلع ريس ان أك
 رطلاءام لانس يان ئنللا نكرذ نطل سلو ىج اصح الإ نو 3
 هيلع هللا يلصهقلا لوسر داصلا مضب يانيعت رصيف بسلا خس نم
 قدصت يا ايرشعو يدحا يصْنن نيطلاو ؛ ام ارثا هتيربجيلع لو
 1 م ا هانا ةتنالا ءاه ديار اينانتد
 حست طشمت يا لتعم ا لجرت ضّئياحل نونتلاب باب ذ يالو ضياحل
 د:سلابو انه نهدل) لخدالو هنسخو همظنتو هسار طخ مشمس
 ماده نع اطقل يعانث دح لاق نمزلا ىثملا نير انثدح لاق
 ايزعرلا يضر ةثّئاع نع ماعلا نب ريبزلا نبا ةورع يا ٍنربخ( لاق
 نيفلارسكو هلو امضي يفصي لس هيلع هيلا لص يلا ناكت لا اهنا
 م و اهيوهو ىفصس بوصنم هسار يلا ليميد ف دي ياديعملا
 نككوم وصد ىندن ؛ايناكدجا دنعو ةيلاحةلججلاو رعسملا ف قلّتعم يا
 .. ضشعبلا جرخا تأ هيفو ضي احن او هجرس عدس طلطساذ ي١ هلجر اف وسما يف هيئاسو هسأر لاف ترج بابواع نكتب دجسلا
 ال لخدأذ انيب لخديال نلحول ام هيلع ينبثيو لكلا يرج يرجيال
 انه هيضاشلا انب|وصا حرصه بو ثنحي مل هسأركهناضعا ضعب
 هجاحلالا تيبلا َّكَسعملا لخديال نيونتلاب _ بسمأي
 ىضابلايغمتلا هيحس نب ةبيّتق انثذح لاق هنسل ايو اهم هل دب لل
 مث بس نياوص بن أيش نب| نع ماسؤلا نبا مح سوو نيلانتدح لاق
 نشب ارلاوع ين وورد نايل 0
 الجص نا تاب ارسداوتابلا م هذاا اوت وردلع ىردالص ميثلا جاور ايرتع 002١ ىض , فش اع نأ | _ :.نب لعسس من
 تيبإالخردال ىأكو ىلر اف نرخ قانا و ىلتعم ححيملا قريهو مسار ىلع ل خرب



 نياكاذاامئانشتسااع قنتاو لهثاغلاو لوبلاب بماي يرهزلا اه ةجاخلالا
 قلكالورتحافلادعبلارضر عن تدعوا وراد تبزف منج أطج رين بف |نيكتعم
 ركل او هبرصرا داذ الو ةءورولإ مرج نم بف ام رجمللا ةباقس ككاذزعن
 داكلا [سغز اوج بباب لكلازل هجورح ءعطفم عدعرتسكلا ذا ما نمل
 قرا تناعاوتلا ضطيالفلا جب زارا يتوامربلا لاق فاهلاكب
 عارخلا نسوي سرت نيدح لاقرن انواصريعو ةيذهنويبلا ىامرذ ب ةيايف
 طير هل [صوبلا اك ك لقانا رضا وضردشئ عع يتفاطزبدر خسالوعبعخنلا مبدهارد |.رعرتعلا نا وهروصنم نوع منيع نايفس انثرح لاق
 ضي احاباوزرجملا يقل يوكسو ةروخا فب ملسغاذ قكتعموقو ةرخخأ فاناو لس رم دسار ىبل ا جرجب ناو ضئاحأنأو اجركم سيشل رس هيأ يرشاس,
 درسم|ننادح لاف ىئسلابو اليل فاكتع الاز أوج :اب ءكيلاح كلمت
 ٠ ديعرعنالحفلا ديعس نب يجب د فالاب ينحر ذ جالو انثرح لاق رمل نباوه
 : 7 : : تنكلاقزؤنل افاق لح ساوعجر ام. دن وج اب مثوم يلع همن بص ىبشلا لاسرمع نااورتعس م ضررعنس عفان داذالاب ةربحااقورولر_غ نب نيعلا مب دملا

 ساشالوخول بلو اا, هيبو بيرلالوجودلالرادج ركب +االو مكسيلع ههلاوص ذك و نبعكلا لوحوبل ما جارجسملا# نطيل قكتعا و | يلهاجلا ق تر زن
 فدارعصمارارجر جلل اه دخلا امره واه ا ريشارو د دنع هرلا يضر كر عسوف
 . كوش فوا لوردسلاوةالصلا ىلع لاف ربو و مترا لسانا عبأتت ةماقلا
 زاووولعس لدتساو باح. اللوو لإ سيلو برنلإ| بس ىلعبيا ميله اذ يؤم قذلا
 ىلاص يبا مدل لرش ناكولن موصل نظري لبلد ال موصريغب ناكنع لا
 مالاقمثئميلع بلا ىناابريف داز وقو فبعض اه دانس | كالا نبأ نع ظ ررانبد نوزع تداور طووصلا مالا درو دقو نتلبلب دارااموي قلطا سوابرتعبي .٠ دا ةلبل قلطا ىف ةليلو موي فاكتلر ذن شاب ناتي وول نب ريعو ناجح تا عم ليل لوب اموبرهلا ريع ع دبعس كيبدح نم مسموع كال ىب بو بلع دعلا
 00 فيعضوهو لبان بهنلادبج قرط نم ءاسنلاو دووأ دوبأ جرحا محو يولتعا
 000 7 ككور نعاني اوروراني د نبورع نع للاذب عفت رنا ينط قر ادلاو ايدل برك ةدقو
 كابات رلاقديفووصال فاكتعالا ناو أيش ور دنع هدزي لنا ىلع لوف ةلبل 0 يكافؤعت هللا ءاش نا ةيكالا لالب نب ناهلس ٍتاورف عفو دقو ةذاشأ موب
 ىصين ااوهقحإر موصند لا حصيال تيفنح او نيِكلام ا لاو مرا صم أ بلو هدنع جوضارع اوالاو روصرعب بال اضيارحاعو ن1 دانحلاو تيعف انملا بهذمانهو
 7 لابو قكعادن موب يذلا بالا غاز ظظن ديقو موصبالا قلتعي ل مو.هبلع ملا

 رعبر طنا داما ى ان بيبجأو جحر عرف اكلارزنو امادطقلاو ال ةيلهاجلا ليفوه ىذلا تقولا ءناو ها ذا حا هير هالو ترذن لوف, كظدتساو لكتس

 ا



 كد م نيس ةلهاج ان نس نيود ف دل

 ريد نطو. ارت مالو دان ايصولابا
 رمالسإ لش نأكمر دن نأ يي داذب قرشا تارهتر لت 10

 ليبوعال برذل ا اببس ىلع زنب نوا لساوةالصلاريلع دلو : سدا ريله الاف
 0 كت سيال ذا لوا ب رئلالعلغ بلل 0

 ابكر اكا :ليانحلادنعو ملع 3 ىبرؤلا هيلع
 ا 0 كر داوطراو كلا عنك خف 0

 مل سم مجدا وأكل ةاضبا لولا جا يدخل هو لطعت ىلل ىسفن

 ف اكالاقو هيف ىف خاوي وددوادوا ذكوروذلا» ايلا

 نسوا ها تمس ١ 1 ايمحلاف دحام نبامجؤأو
 00 يي ا

 يضرتشاعربرت اصر انا 16 يعول

 اسير نير لحلف قلتي كس و سووبلا اكتر
 بط الص ب هاوتقا ع يفاف هدم دك)ا سيف فاكتعالاو 5

 أدورم خرح ومى بلاها نارا ةلدلادطو

 م ا ب دوت لعو فدو رعش مال يوصوأ مرو نم هع ب يا
 شاك بشموملا ارعاسن :ئصفخح تت داتسافو ءاخلاىا ملي وعلا

 هزردصم ننال ءابخ نصي ياءانخ برضت نا رضفم لوعف. بص

 تدي امان لاك اخت م ؟,لا يازوالا ةداور قوش اعاررلتنذاف

 تيطف دءلعفنايرلىفأتستو ١ يشك اع ةرصفح تلابموأررل و ذاف شاع

 بنيزرذ الو ةنبأ بنز هلو هتارابف يفرك اج تصف

 كت أكولنإوع يادنع ثرراخلا نيو جانبا اور ىف دز رح ءامخ كيرض ريزموملا ما شت
 تايرمالى تلا ْندلثل ا ::ببخالا ىار راع سالصويبلاعصاالفإيحشةلما
 لاقنرلثم !تايرمال ايرئاب دا حاف نيِمْحالا نمار ارا ئزلا هام لانخف ىاشوملا

 تبضئلاور :الامحو ىلع مدورم مايفشعالاوا مل كل سر

 لل وعفملا انس ءارلا ةقول (تانشلا يور يوتا ابل

 ا !لوعفمربلاف نيرا سبلت يا سرب بونظن ةعاطلا يا
 ناس خذو قو قو لالا يم يعم يضاعف اطشمل اوربخ ا دنبملصالا ف
 تاررما يا نورت وقل دب ةجار الا نعلادلا نوكسو لالسلو يؤول دب هوز

 ويش تاو الا ودب ذو اتا عقرلابربلا ار مسافو كنملا ظ
 اعل 'ىإل تلاو ؟الدلاريلع لنق ىبوربلا او عسب 00
 للبن فاكعاو تاصنخ أب ا 2

 د: برتلا اعانصرح ةريقلا نع ئشمانلا ىسف انتلاو١ تاصابغلللا ذىلع



 . نيلصلالع ,يسما قيبيضت فاخو | دهمضوم نع فاكتعزلا حرخو ةصاخ
 فتم هيف انملاو بارعزلا يصحح سانلا عمج يملا ثللو | نيرتيجأي
 ةزلصلا هيلع .ئكشعا غ كذب نل ديف جورخلاو لوخرلا ل |تاحاتج نحو
 ليس ع ناضيز ف فاكتعالا نم ةكرت اع ءاضق لا حس نم ار شع (السلاو
 ( هعم ئكتعرل بوجولل ناولو هتبث ١ الع لعاذإ ةنال بابعسالا
 يتحمل سدنع ةيواعم يلا ةياهر ينو لقني مو لاوس فاضي هقأسض
 فاعلا زامج ىلع ليل د هيف يليعامسدلا لأقو لاوس نم لوالا قلتعا
 تفأي ضرتعاو ماع هموصو ديعلا مورو لاوش لوا زل (وصريؤب
 + مويلابدتبر زارا قداصوه»و لوزلارشعلايف هُدادتبا تأكينعملا
 الع روصلايف لس هجرخا تيدحلا مذهو  هلاقالهيف ليل دالف يناثلا

 عارم لاب 1 بن ايادح مدت

 ظ يلع نيدباعلا يزن ىشمعلا بلاطو لح نبا ننوسحلابا لع مضاخ “ لق ربخا لاق لسم نبا برعزلا نع رحاب | وص برسم دال
 ا هيازوتسر ىلا تاجر ذ ي'الد هنناالوسر نءاجاهن |هبريخا( سو هع 0 [هلاوصيبلا جت يح تند ةبيص نا نيل نبارلاسع تءالو (مهنع هلل

 0 نوح

. 

 امي



 رهم ةياور ىف و ةردّعم ا لاوحالا نم دن اكتعا ىف دونا ودلع هللاإص
 مرشعلا يف ميسا ف اليل هنوز هتنيءاؤ سيلب | ةمصو قولا دنع
 5 انعلا نم بدزلا يت كن دان ةغاس هرنع تثدف ناضمر ندرخاوللا

 مق هيلع ههلاو صولا ماقف ارلزنع يلا درت يا بلقتت ةيطص ياما
 الز نم يلا ادري يا ماللا سلو فايل دوك وايل عشب ألعب امعم
 ز اضنالا نم تالجررح ةيلس م| بأي دنع ريسملا باب تغلب اذا تح
 ردا نيدايعو ريطحني ديسأ اخ ةرلا جردس يف راطعلا عيا لأق
 رادو امونيب ناك ةيتألا ما دص ةياور يف و ١داشسسسم كل ديو
 تاشرلا نم تالجر هقنلف ايرعم لابو هيلع ددلا يصير بلا جرن ةمأسنا

 ةرث أذ :رلاو . بلا يمي نم جرش مل بلا جرازصلا هيله هن ات ظ
 2 دن او الو كَعَم ىرصن | يتحول هن دل اذه ماده كيدحيف اهل هلوق ف
 4 ل ةياور يق ابرتنب دعبل نأك ا[ ارباق تدل ظقف ريل بابل اهباعل
 يتحارعم بهذف يلع نب ديعس نب تاورم قيرط نم قاسرلا دبع
 يثاو سو هيلع هدلا ىلصدنللا لوسر يلع (!غايرتيب يت ابلخدإ

 4ازاجإ : ملسو هيلع هرداىاص بلاي ارظنف هر ذا ارمم ةياق ظ
 .  نايحيلا دنع يرهزلا نع يس نب نجرلاربع ةياور يففايضم يا
 ايشم راسو هيلع هللا يلصيبنلا امهل لاقذ امحرفا تس ةايأرازف
 سيل ذاتيه ىلع يا َدلميملا نيسل !نموكبسو كارلا سكب (ولسز ىلع
 ارغصم يتم ةانثم م ة)بم يح تنب ةيفص يام هناحركت ئيس
 تاس نالاجرلا يا داق ز بيج سي راه وبا نأكو بطخا نب |
 يقشير] ام (مرنم هلوسبر ادوكي نأ نع هيلا هزمت يا دردالوسرايدللا
 ع ي| ةدحوملا ضب امريِلع ربكو لوقلا اذه نب_جتلا نع ةيانكوا
 / الامن ميثم ةياور فو مالسلاو ةالصلا هيلعل اقام امرِلع ىسو
 مسيو هيلع دنا يلصيبلا لاق يخالا غلي نظن لهو ههنالوساي
 . مثلا عليم سنجل دارملاف ءانلاهلابجرلا نا_نرلا نم حطب اناطييتلا تا
 وهو قر اغلا مدعو لاضتالا ةدشس هبشلا هجوو مدلا وليل يا
 اجكولق ف ناطيشلافذقي نإ تنحيف او ةسوسولا نع ةيانك
 ش هيلع هدئا ىلص نكي لو امش اوم ثيدح نم دواد يبا مللو داع

 عع ايا قدصاس هدنع رقت لا هوس هب نانظي اهنا ايربش ملسو
 وضعمريغع امءدن كلذ ناطيشلا امرل سوسوي نأ امريلع يشخنللاد
 ..اهلعتو ةدايلل امسحا,رملعا يل ردابف لالالا يلا ككل ذ امن يضخي دخن
 + سلجم يف ناك دانثبلا نا كلذ لثم هل عقو اذا هرعب نأ
 ا امرل لاق ام اىهف :)1!لاقف كيرلا ذهن نع هلك ةديبعانبا



 تف [يدابعلا تاقيطيف م هب ناكل ايش اموسومن يف ناطيشلا فدعي ' نازيوامرل ةعصن اومالعا يلا -دايف ةبرتلاهبانظن ارهلل ا املع اخ دال
 (سثدح اذإ[:لع ملعتلا لبس لع هنا لاقف ةيفصربخ نع لكس يف (شيل]
 قيكد ننالاقو مرسل ينح مرح يه لوقت ن | قنرطلاي ع [فانوانمراخم

 . يقينيال اح هيل ناسنالا ةبس مهولا يف مقيام نقل يلع ليلد هيف ديعلا
 العف اولعفي نا مرل نوحي لف مري يدتني امو : اولا قحيف دك اتماذهو
 _لاطبا نإ بنس كلذ تال صلخ هيف ميل تاكتماو صرب وسلا نظ بجوي
 هيلع هرلايلصونلا ماقف هلوق يف ةمجرتلا كيدحلا ةقباطمو لعب عاضتنالا
 فلسا جمرضناوحياع ةلزلدلا ةروكذلا ماضه ةيادرافو ايرلقي لبو
 تاكأْذا ديجسلاةرانم يلع نإذاو طي ابو لوب و ببرشسو ليك. نم دتجاحل
 ةالصو ناطأ لا فوخو ريسلملا يف هعمةماقإلا هيلع شت ضرمو ابتار
 عساجلاو ىاكعدلا نكمي ناضنأل اي دجور حب هئالطب_يظرلا نكل ةعمج
 فوضو هيلع اهو |د|نيمت ةد ايش ءا دأو هل سغله يإع نين تم ىف دو
 نايكعزلاف اضنا ىراولا هجرخأث يدجلااذهو مالتحإا نم ل سغو اق ودع
 تاذيكتسالا يف حسم ةجرخاو ماكحزلا يف و سيلبا ةنصيف و بدالا فد
 اوصل هحام ساو ف ايكتعزلا يف ىءاسنلاو بدالاهف م موصلاي دوادوناو

 تاوتغب لاسيو هيلع هزلا يلصيبنلا جرخو فاكتعالا بباب
 يلدعينلا جورخو لوصالا ضعب يف و هريغو عرذلا فاذك ل عاف عنز ينلاد
 تيما ةفاضإلاب رورجن ينلاو ماع م ءارتاو ءالا رد فنجال
 تبلل د نسل ايو تاضمر ربرْس ئع نيردع ةعيت هفاوتعا نم هجورخ
 4/ هنايزورملا ونلارسكو ميم ا مضي روم نب هللا دمع دارؤدلاب ين دح
 كرابلا نب ٍلعانث دحل اة يرصبلا نسم اا[ ل يغامس نب ابدرأه ممس
 لااق هشل لاب ريثكي ا نبا ىحي دارفالاب ينث دح لا كرصبلا يدار |
 يرد ديعس اب نأ اس لا فوع نب نمحرلا دبع اني ةهلس يأ نومس
 لآقر دقلا ةليل ركذي سو هيلع هللا ياصدرنا لوسر تحمس لص تلق
 تكلس وزلارشعلا لسير هيلع هلزا لص هينا لوسر عم نملَتع معن
 , ابرحّتفب طسولاو نيسلا مضي طسولا لاقي هنا هيف يوقالا نأضمر

 نم اير شع ىيص انه لأق رعات يلايلل مسارشعلا هلل لوالا جل 0 11 ب ا
 . ني دءديعص لابو هيلع مدل صدا ل وسر انبطخن لاق_ريشلا
 . يلع ةمييضملا ةرصولا مدع هينب ١ مآ مالسلاو ةزلصلا هيلع لاكن
 درعلا هليل ىمرلا عفو ءارلا ع دعب تيار ينبريشللا عر د الو ءارلا
 لت لا نعرد يلو ةدوسكملا ةلعرملا در دديتت وةدوزلا مضي أههتيسن ذ ىاو
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 نأ ةألصلا ةفصنم نيطلادءاماؤ دوهسلا باب فوكابع ماهةياد او
 اسي ضاوالا, حلا يف اهوبلط" اهرسمتلاو كا دب هلرينولاوه ليربج
 نع رد يالو ديهس انا اتيار فاز نعل ويغ سر ثويف ن همر نع
 #:د او اولاب نمو نعد ءام ف كاك ىوسا فا يلم او ايويم ا
 ىكتجبو هذكّتعم ىلا ححريلف لو يع هللاياص هللا لوسر عم نكسعا
 نييعلاو يي ازلاو ئاؤلاب ةعزق ءارسلاف يرب امور يسملا لا سانلا حيت
 تعقاء ناد (ترطف ةنباحكتثدذ ان لاف ةباعس تاخوتفملا ةلموملا
 طلو اسر هيلو ههاواص هنن ١ ل وسب اسف يابعل ١ ةدلص قالوا
 ديف ْ تينالز و ةزكاسفم تمارس ةراور قو (ءطلا تن غنا قح ؛اللو
 0 1 هزن# ءابإ هسا هيف دفرل ةيرو ليا كن كلا ترو ؟ واش ل :
 00 ا سيل اع اوما
 هب عيد رز نب ديزي انئرح لاق فييحس نب ةكتقاننرم جبت اه
 ان ةكئ اع نع ةمرلع نع ازا رلاخنععرذ ربهصن يازلا

 هجاء دا نم ةارصا )سو هيلعمللا صديلال وسر عم تمكتغا تلاق .
 اكةيلس. م| يهود هلو ر|نم ةضا يسم ةأرها ر ذ يالو ةضاوتس
 ( انحضو امرف'عضصصلاو رمل يكرت تناك وصنم نب. دعس نس ُّ

 انامل / تدلصن اوج ديف يلصت يو ارت تسطلا تعضو دوس يق د, .
 بابك قسد ثيدللاذهو تردلا ُعادكث يولتلا نس ملا عمركم
 ليتإبو هفاسعايف اهجمز 1 ةراينن د فيي للا

 ةيتقلا تانشلا نوكسو ٍءاملا جفو نيعلا مضي ::نءاجروسامدحلات ظ
 يتئدعلاتمامزلا د يحس نب يللا دارغالاب يف دحل(ق يرصملا ءار هرخأ
 نع نصمريمأ ىمهملا واسم نيو دلأاخب نئمجرلاربعاضي | دارفالأب

 زاذ يبالو نيدباعلا نيز نيسلل نب يلع نع سم نيد حن بابوشس نبإ *7 
 دن و2 تع ةيهصن مالا ىلألا فذحب نيسحىب يلع ركأسع نجا
 ركذ م ال وصوم ارصنخ هدزوا ادل هتريحا يس وهيلع هراياصوبلا جفد

 دازرلابىث دخركاسغ اورد يالو انثدح حلاقت ةلسم يرخااقيرط
 (نث رح لاق يدنم ا دحن نب | هدا دبع و اول أب يثدحو هدحو ر دابالو
 صمانربخالاد ةسسوي ني ماده رذ نيالو ين املا (ىضلاوع ءاشه
 لس نب دحب يرعزلاارح يدن الا دسار نب ةلصمملا دوكسسو ميم ا جمب
 ومسح يسحلا نب ىلع رئأسع نب اور ذ يال و نيرح ا مب يلع نع باوهش نب



 هجاوز| ةتفاتكممت روسملا يأ يبدل هينلص علا تالا ا
 يلين زل يح تنب ةييصل مالشلاو ةافصلا هلع لاف نئميل دانمى ك1 نحجرف
 لصهيلريخاتلاب اهضاق اهتففر عرض اج نأكىككحم فرصن يح

 ينتحبره| تن ال ارتعفر تويب ياما ةدنع نهيب لج ة دم عداستلا

 اهبعيشيو غرشبل ريخاتلاب اعيرم ان دلوغشم تاكو اهيلع مالسلا هيلع
 ةماسزل كَلَذ دحب تراص يتلاراذلا ي١ ةحاساراد ىف اههسنب ذاك

 ئكست ثسحب هلهتسمررور هل نكي مل ككاذ دا ةماسا نذل ديز نب

 انالبجر هيما اهرعس بسم ا نم رس هيلع زرا صولا حر دق طاح
 يبنلا ٍلارظنجرشب ىب , دابر ريضحانب ديس البق اسنالا#
 تلمقسو يأز للا دعبو : ةحوتفم هزهبب ار اجا م :و ديزع هللا لص

 نالو لاقو 0 ايعاو ناجلاقي ركاذع نيزل ةيامر يف ةزصرلا

 مالا راللا تش أيا الا هيلع لل اسي با اهبل ان إن ياك وكاس
 ١ نائيس الاف رذيدلو دلاق يحتنب ةيصاننا

 ا رام قو كليذ أمرنل مالسلاو ةالاصل اديلع هلوق
 ليق مدلا ىرج ناسنزلا نم يركع ناطيّسلا ن/مالسل هيلع لاح هللا

 ماسي ماسة سوسو يتأي هنا ليقو كلذ: ةوق هل هللا ]مجد ميمح
 1 يعلي نإ تيشح تيشحي ام يلقلاياهتسوسولصتف نريلا نم ةميطل

 ناب |دص اهلبرتن اين ايكضنايف تامطبشلا

 "0 املا دجاف هلدرلا لابلا بوكس و دانبلا عنب "ار دي له نيوَسلاب
 ْ لاقرنمل أبو لعفلاو لوّملاب هنن نع قلكوملا عدي لهي ١هموضم

 يتتدحركأ اسعنسزلو يربخا لاق يسيوال | هللا ديع نم ليع| مس ١انتدح

 لالب نبدا نع لشذأ نبأ نب |ديرجلا دبع يح أموديم ديحوتلاب
 نب هللا دع نب رج وه قيتع يب انب روع رع قيتع ي.| نب هللا دبع لوم
 يرهزلا نع ر ذ يءا] و بابكم نب | نع قيدصلار كب يأ نب قيتع ق.أ
 تاني نبارك نباور ذ ى.الو (يهنع هلئا ىحر نيسح ا نب بع نع
 ' ارستخ قياسلا# اضياهدر و هتربخا يحتنب ركاس عنب ادام ديِقَص
 ياعانثدحو رئاع نباو رذ يا ءالو تو حلاقف السم عالوصوم

 يرصيرلا تحمس لاق ةنييع نب تاني انشدح لاق ييردملا هللا دبع نب

 نيصحاشب ١ ل نينسحلا ني ىلع نع يملا دوك بذي

 . كتعموعو لسير هيلع هللا فص ينبلاتنأ[ ا اهنع دلنا ئض ةريفصن ا
 ' ..يبسملا جراخديزنبا هن اراد ف اهلزنعلا تمر الف ريسلاف

 راشاولا سن لجر هرصب "أ اسي هيلع هللا يلص هدب ال وسر ابرعم يشم
 0 درعتنل اىلع لوم ليكت نالجر هيل قباسلاقو دارفالأَب



 تود ةبؤاشملا باطب امدحا صخؤا ضال اعبت ناك اهدحانا حملا يف
 لوي ةراتو نزلحر لوي هراتف هض ةكشيي ناهي رهزلا تأو [رخالا
 والجر هيل يرهزلا نع مشع نعد و صنم نبا ريوس هاود دو لكر
 (!فدارف لأب سشنأ ثيدح نم ضا دجو نم مس هاورو كش للاب دالجر

 ةسيفص يم ماللا جذب (لأغن لاقف هاعد' لجرلا مالاسلا هيلع عصب( ٠
 يجن مر | نب| نم اي ناطيشلا ناذ يفض زع نايس لاق ايدو
 كقاأمن ايح نب | دنع يرحزلا نع قاوسا نب نجرلا ربع ةيادر فو مهلا
 رم ىرحي ناطيشلا ناتءاعدق نكاد ارشن نانظت انو نا اذه ال
 لاقل وقلاب بذلاهيف نزل ةمجرتلا مضوم اذهو مدلا يرجب مدا نبا
 اذ ا انل ملعت كيد ماللاو ةالصلا هيلع هل وقنا اك عفاشلا انعام
 ءزرز نجح يحرحب يح لوَمَت نأ قيرطلاي لع (رءاسنوا نمر ا انثدح
 دنس 'اب ككذيف قليعلا سيئذا لعفلاب بذل دوعاذكو يبتنا
 6ئل'هياع دست | ةنيبع نس نايخسل تلق ييدلا نب ىلع لأ3 يلصم انس
 ي اريل زلا وضل هف لاق د ذ دلو لمو لاق اليل ةيص السلا
 كاذلا دبع قيرط نم يدانلا دنعو ليللا ىف لا تايتالا عتو لهو
 ةيفص نإ تيدحلا سفن يف ةنيرع نم ناهس نع ككرابم ا تب
 وبا ةياوررمغ ىف و هليل تاز سو هيلع هلل ى ص يببلا ا

 نم باب مخرلاب ليل للا ركاشسع نباو قولاعرذ
 ماي الا تود يل ايللا فاككتعزلادارأ اذا يصل نع هفايتعا نم جرخ
 نباورذ يالويروباسبنلا يدبعلا نجرل اعانت دحلاةدنبلاب 31

 ظولعلا دبع نم كأم اربع حرجاني ١ نك ةنيبس نبا نايذس انثدحلاق ة جملا نيشلا توكسو ةدحوم ارسكم رشسب نب نمر لا دبع
 . لبا نع ىكملا خب يبا نبا لاخ لوحالاا اسس ينأ نب نا ماس نع
 ١ تم اييفس لاق حايكد دخلا ديعس يلإ نع نمجرلا دبع نب ةهلس
 ورعب دج انثدحو تايدس لاق رديبرل طقسو هنييع نايك ١
 نعال نب دس يا نع يثيللا صاقو يبأ نب َةَّولح نبا مهلا دولاب
 يب نيا نانظاو نايس لاق يبيصاللو نظاو لأ ديعس يبا نع

 رع ةىلس يبا نع انت دحيف دملا هلا دبع ةدحح قللازستو ماللا ع عب ديل ا
 ةّشالث نع هاد نايخبس نأ اذهل ضح و هنع هللا يضر دبعس يف [
 تاينس نع رجا هجرخأ دقو هيببل يأ نب اور عنب رهن عرجانبا

 بزب او ةرابب ي | نعدرع نس رن انتدح لاق هطاو نظاو لضي مو ٍ
 انمكعا لاق كنع هللا يطر ديعس ار|تممس ةررس يانغ ديبل ا
 تاضمر نم طسوالارثعلا مل هيلع هللا يلص هزلا ل وسر عم



 ال ع
 د ايدل |اهريشم لكلا ذل اعمل رجا ياتو

 لقي موانع اتم انلقن لاق كي ذل ه لق (ذ افخوجرخ ءال تاكا ذاذ
 تائ/ذاف رخأ هخو نم ددّقلا ةليل ير باب ف قبس دقوانجرخ
 الاد يلع عيب نيرضعو يدحا ل بقت سيو يل يرشع نم يس يح

 وهو دحاو ٌتدحلاو ةدجاو ةصّقلان او نيهرطلا نيب . كلذيو

 يدلولاك 1 ا 66 (ةدي رو [كيمح

 ياففاللا ىلا عجريلف ينم [سع | ناكنملاقخذ

 هفكتتعم ىلا عج 000 دييس | يتيأرو ةليللا هده تيا
 بسلا ملط ءابسلاتجاعو لاقدذ يدلد تجاعو قالا

 ؛ (ملات جاه لى حلاب مللاهيلع هثعب يزلاوف ١ مضب أن

 سا ا

 هنناراع تيار زّداف راما )نم س الا هئاديرب
 لوالاب دارملا تأ ىلعو ١| ديك [:امرنس ع

 لاوشييف ى ايكون بأ 0 هطسو
 0 دو رئاسع نيزلو دحن ينث دحر ذ الو انث دحلاق دنمابو

 ةهش يفدانث د حلاق ماللاة يحب مالس نباوه ةعركا ِةْفلاَف
 ثوكسو نيفلا < د ناو زع نبا لميصف نب رزخ نرزيح ازكي 0س

 نع يراصنالا ديس ب (ميي نحر غصم ل يضفو نيجي ا يازلا
 تلائاهنا رن هللا يضر هدي باخ نعهيراصدالا نحرلا دبع تنب رع
 نيونتلاب ناضمر لكف هذ تام يديم ةنلاناض ةقلا ل وسرِداك
 افورصم ن اصير عملا يف ١ فرصف هانم ةيماعلا تلازف رلن هل
 (ةامخلا ناصف اذان رئاسغ نباو تقول ولاو ل ذ يوب الو اذاق
 نكعا يذلا لواخل نم هناه» لح يننويمشكلل و لوضدلا نس دن أكس لخد
 نزازديسلاي ىلح : نا ةشْن اع هتنذ أس و هتميخ عضوموهو هيف

 دعب هيف يا َدبَق تبررضف ةصئحأرب تومسف َدِبَق هيف تيرضف ايل

 '01 اروع اماناكم اهءابشبز تعبي عاق اهتنذااتتس أ
 ا فرصنا| لف ةثلاث يرخاإ ةمق هَمق هيف يا

 نيدو تقولو ف يوبذلو دخلا تم و ارباع هرلا

 ذآ 0
 ل اقن تقف ثوب نظر بح مهب ل

 نيلخا

 وف



 ايراانجلعاز راو هيفانان عير تبا اذنعرلع تهلحتن
 يرن وذح ١ دتبم (ادوئس ل١[ : مى هف ا هنسس |
 "زي فبأ هزراالد لوكات ابقلا يا هوعزن ل تا حوايا كي ١
 بيوايرلا )وتو ةينان لانا لع نر ع ىهن م ]لإ دعب قلاق
 ىكلإت تعزضف ةيوان تسيل دل أي ينبيعلا هبقعت مزهلو ب امركذلاحبت
 قاَتعا تحالنسلا كات ناضمر ف مالسلا هيل نكي لف بابقلا
 يأو سم دنع ةيواعم يأ ةياور يف و لاوش نمر شعلا رييشمارخا ىف
 نم دارملا تأ امونيب مج لاوس نم لوالارشعلا يف ىكتعا يتحدوا د
 هناا أب معا هللاو هن ارتعا ءاهتنارشعلار خا هلوق
 نت ؤككعا اذا ري لوهغم بصتاموصكتمملا يلع ي١ ريلعريمل م
 ركآسع نبالو ايوصولكتعا اذا وص هيلِعري ىل نم باب مذ يدل ه
 تنتلار بماب ةدمتعم ةئسن يفو اموص ىكيعم ا يلغري مل نم باب
 هديا نب ليعاىسا انثدحلاق دنسلاب و اموص هيلعري مل نم ىلتعا اذا

 ةدايزركاسع برو تايلستإ عم اود درجت نعورس 0 ٠
 نع رع نب هفلا دبع ازع عفأن نع يرصجلا عانب هللا ديرب نعل الب نبا
 تب اردن ينا هللا لوسر اي لاق هنا هنع هلا يضر باردا نبرمع ديب
 لاف مارحلا دسم ايف ةليل فكتعا نا مال سلال بق يا هيلعاجلايف
 ٠ فاذخو هزمول احمي تكرذن ضوا ماسبو هيلع هللا لص يببلا هل
 بفرح ةدايزب ككردنب ةوئسيف ركاسعنيالو ءاؤل ا دعب هايلا
 . وماي لو ةنسلا ل يبس ىلع هر ذنب ءاخو هليل ىىكتعأذ هلو أر جلا
 ناصعإلل طرشي ىسيل موصلا ن يلع لدف موصب مالسلاو ةالصلاهيلع
 نلككدي نأ ةيلهايل يف لدن اذا ونتلإب أب راك
 ديعانت دحلاك دنسل اب ول ماكنت ذب ةأفولا هنزلي له يا مسام

 نب ههلا هيبع نع يثيللا ةماس نب داح يضل ةماس [ىب ا انش دح لاق فوكلا يشسرتلا يرابهرلا هللادبع لصرلا ف هسا ليع ايس نب
 لبق .لهاجلاهف رذن هنعسدلا يضر ىع نأ ع نبا نع فأن نع برهلا
 ىلا و نوما خيش ديبع لاق ماركل دييسلا ف كدي ا لسي نا
 لاقخ_ر كاع نبا ر ديدلد لاق ةليل دنظا ةزصرل امص هانا ه4سفن
 آلان هلدارجلا فرحب كرذنب فوا لو هيلع هرلاىفص هللا لوسردل
 .ناهير عطس و رهرخملاو تالا _ بدل اك كلا
 + انث دحلاق دنسلاب رلضفا ديفونه نا/ن امر يخالاب صتخي الف
 لاق ينولكا ةبيش يأ نب هللا دسع ساوص دش نإ نب هفلا دبع



 كيضح يبا نع صئح يو ار يرملا (شايعنباوص ركبوباانندح
 ناوكذ ملاص يب نعمصاع نب نايتح نيتلمر لا داصلا رو امل قع
 هيلع هللا 21 د ةرير ع يف | نع نامسل | تايكلا
 [يرقرماهم للعلا هنمتاازف ركن هنزل رصلاب ناشر لكيف قلتعي وسو
 تيراشلادلغش اكن نجلا شق لب ىع ةياعر ىنو (ايإةرشع
 ىلع هيف ضبق يذلا ماعلا نال لف ناضمر نم ءرخادزلارشعلا ىكسحي
 هحلاضلالاصالا نير تكتسي ث | دار او هلجا ءاضّماب [(مع هال امو نيرشع
 يلع هللا اومايلرصلا,صق !اوذلب اذا ل ملا يف او ددرتبع ننهتملاهيرشم
 مالا هيلع ل ير بج نم داتنعإ مالسااو ةزاصلا هيلع هنالو ميل اعاردخ
 ريخالا ماملايف هضراعاملف ةدحاو ةرص مال كيف ةدأرقلاب هضراحي نا
 ضءالخلا نر) ةجرتلا وم دوم اذهو قكّبعي تألام ىلتم ديف ا ضير
 لوخر نم مزليف (رريخزلارشعلاو يلام اهنانيرثعلا تالطا نم
 : : ايويءاوقر ذي هال طّغعسو ايش طسوازلارشعلا
 تس هدار 2211 يا جرن نادل سوط يا ادب ىلّتحي نأ دارانم
 يكزورملا ارسل وبا لتاضم نبا دمي اتدح لات دنسابو ناهتعالا
 ان رمخا لاقيدورم ا كرابملائب هللا دبعانربخا لاق ةلكمبدو اجا
 ١ ديعس نب ىحب ديحوتلاب يي دحلاقة هرعنب نصولا بج يلو الا
 نحرلادبعتنب ةر ديحونلاو ثين'اتلا ءاتن ئندحلاة يداضاالا
 يصدررال وسر نا برع هدا ىخر ةهدشاع نعدقراض الإ دوس نب
 اناضمر نعرض لوزلار شعبا نكشوي نا ديري هنا سانلل ركذ حس هيلع هللا
 تاعفازير| هعم قكتحت ناو اهيع همها يغر ةشئاع هتن ذءانساف
 هثارا أول هللادف ةصنخ موس او ةالصلا هيلع نزاك كلذ ةْسياَع
 ”.ةوخ يطا ل ىف ؟انبب قرم (خ دج تفند بالو ةديا بسن هللاذ
 4 نا ءاصورز ل وس ناواهنعمدلا يضر ةشياع تاتو لل اضياا هل ترش
 ىرحب هنبب الإ و هبوغفم ةلعهس هج ءوتفم ةز جوت ةجونقت (اغم هدر )رد ()ضييف هتتاكتع١ربت هلاينب يذلا هاربا نمت ولص اذا ماس بلع
 ازاهاع اوبر صب ١ وعقب يهنلا ةتبالار عمات قييمككلا عدت ميال رجلا
 كهياع هند !يفصلاقن بيزةاتب و وصفح نمو ةئباع ؛نببولات
 00 را هلوقب مدن لوققم بهنلاو داهفتسلل) عامها ذه نيرا ربا
 رماد ير ا ل ريل
 ياه دبا ام كل سوبا سوم فل شم ل وغم نلاع 2-6 0 0

 5-3 ظ
0 
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