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 ظ ملا بانا هيرب
 00 لوو اهنا ضور رح
 . هانأعرب هسبادحو ىلع نب اك كم بضيزلا هنن دما
 ناتنملار اًجاو ٠ ان طاسوازعواش اجيوِمسحف نمو

 | نباعم دلامعد)] ءانامب دانام هول دمل نم

 : دوح هَبِيصْعم لها فا عط نيل ها وارفع

 / 0 الدسات لغدش موش 'داعاو ءانانتماو
 1 18 لتاوةدركلا ب انكلا ف لباثلا جاناو دع

ملا دنأ هس «نانرفارد ذياب دايعبا نم
 ظ 

 رون لجون ناهس لوفاو نك ٠ ميحر برو
 تكالالا لها اعتز مطظع نع دن | ىجسمف ٠ :ميظولا هيدا

 "طنحو هن رك ريك مسج صاصيلا مولر دَحو ه هيَرْفمِست ظ

 ظ نايالاثكاذا هل نموملام نك هبي هأضروخ لا

 | لعحو٠ هند نازغل هتيوت ىلإ بدم 55د .هيلقؤ

 مدا قامو هيرَحو هس ناكرمتل او احس رسما
 ا

 صن هل ا٠هب برم اهيفح الح تلح هاش [لئاوح

  هانامااططما ندذلادادزبل , ٠ هتنادحو ىلع ةلدألا
 ناوهبسس» ٠ هلم حنو هنبا ناس ٠ ٠ لوقا هيهزناو

 اوفر صرنا هيايل م[ دمح د يحا أ هللا

 ١ مانو لكلا ل اونرلعا اص هالوللاو ةمملاة
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 سلا رام مَ ما نابرج م دونج
 0 هاّصلاو 0 دل

 اصلادِعو وكانو « احلا لماناب ليضنلا با اوه

 0 مد و ٠ ءاقللا َمويروضحمل اوله انو ءاطعل 8

 5 0 ا 'اخاهنكت ٠

 اوكف ودل شولع ةيشاعلا ءاجراوريصو
 لعوب رمال هك ريهذ ءاو ركشاوظعأ ناو ءاو رلص
 دود هان اقياو املس هيل ناضونم *اوسلا اع

  *ةلمكو هنا ناهس هلوذاوه دحنأ همعلا هلّصْنب
 هلحو ساالا هلاالناذهشاوه اهسانأ حس ظ

 . ةئاصوالاو امسالاف واش الا نعازنن هلأ ٠ هل ليسا
 تَعَصَمَن «فارطالاو نال الاَو حزاوجلانعسدنتللا

 .دانلا هل تداتناو ٠ فازنعإ نع تزهاو ناوكالا هتزعل :

 ٠ اهرهشف نائيلا ناتننلل فْسُك هما اه دايننا ىف دو

 أشدلا بيعها راوءاو دهسو اورهسفرمللا ىف مهماقاو

 ىلع صفو ٠ فايضانخماولاف د ءاوأ دهزرو اوضئرف
 ا بياع +

 ,ذن اذاداعاخ ءاركذأو ٠ داعامو لالصلاّىم

 ْ عم 'راحر برد مركذلا فانها و
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 يبا ا هنبإ ناسا هدمكو هدناناأ يمس

 قولا دمحم انالومو انيلثو دصحانديسنا ٠
 ف

1 



 3 1 * مدرككن :ان كن انجيلا لهتدتا وح

 ,ىسشاهلا ئشرنلا لا دع هاهدلا ءاطالا كلا

 نامل اعل اديسو هناذتملاماماو «نايلنلا م اخ مودملا ءجأملا

 "نامل ا لا *نيلجاَّرعلادئ اكد
 ى هيناووإص هنيلسرلانل | همكخلا اولاو نسب

00 

 لول 'نيملا بانكل امككبف نيّنَإا ىلملا مهمح3 لزنا
 الادب داكءايلستلسم تانيوملازغ هدد ائضر

 00 ا

 - *ه لمهخنو هسا نأى يس .. لوقو ليلا عرض

 وكس | هند
 ظ اشرنا را[ ل ْء

 ظ ربصافلا عج يلاكتا كيلع . ٠«قلقو ىرع د نع ابعانناو
 ٌدهاَسملا لات كلامو ٠ دحاو كمساو لذ هلاّتناو
 ل زج د نعمل تناو هةعاط كينعي سلو عتناو

 |( نح داثسب هرولص ٠ عاش دابعلل مركثناو
 ٌْ ”دءاشكنعوفعلا َبُحَتناو ٠ انيلاو للملا مي اور ومَعتناو

يم م لذ اهئاوع «ةستنب تك ىعرلع ىلا
 | ؟كيدعابت اه

 | اكواومد درو ف هارأ ل وهب » رباب 1“ مدعبْئَيلْسالو

 اهتم ٠ يارا راكم ريال
 ا «ديارجلاف هتيلما

 ظ 1 و ناس «لوئلو هْرِنَو كَ

 5 : ٠ 4 د 50



 هايد وعا دعب ىلاعت هنن الاك مظعلاهسانإ يس ٠
 'ءالسالاه لدا دنعنس ىلا نا هرم هلا ناطشلا نمهسأب
 نار انا ىلاعت هسا لوم كد هلع مينا ضر هواش لا

 هساالا ولاآل ن اةداهش وه لاك“ السالا هسا دنع

 همددا دنع ءاجاكرارقال او ٠ هدد !لوس دادي ناو
 *هلُسي هب ْتْحدَو هسننل عرش كزلا هدد  مالسالا نب دوهو

 ٠ بالا رجال و٠ هرعت ش الو*هوانلوا ةيلعلَدَد
 أمفرل وتل : ير يلع هنو صونلا اهني سمح ةناكراو

 لصددا لوسر تعبس لاق امنع هدد اجيضمعشسا هاو
 .ه داهش لع السالا د لوفن_.ماس وهيلعةنسا
 النو ةهتيل سر اري ضن او هنااا هلال

 عاطشاوتيبلا جود» ناضمرزموصو ه ةاكزلاءاتباو

 هملاسو هلع هس الص هين لوسر لاك ءالتس هيلا
 0 د٠ هيدا اريد لقت لمعراع كل ا الأ ظ

 ولاح رانلا نم مدعي و نجلا م مكيرفن و"ناطيشلا

ش لاق. هددا لوس رأي ىل
وسداالا هلاال نا ةداه

 ' ,دح

اصل ماَقاو» هل وسد و ةدبعاًرمع ناد٠ هل شمال
 

 السبا نم د١ ان اضمر موصو*ةوكزل ا ءانناو

 د هيلع هدد !ىلص هد 'لوسر لاحد ٠ "كنس هنا

 نم جرخالا ءٌرمامكولصد د .رمأ امكاضوي دبعنمام :



 شدا ؟هكمالملال متو مهما دلو نكن رك ا :

 تاو "نابطغ داع هرَو ٠ هيلاع ةنج هناا دبعاب

 وقل و'هنجلا لا هئطم ه] ئلعح ا بر « دونت هَنالص

 -'همقلا تايلطف يقلب! اًدون هل ىلعحا بر هناكر
 ود يوري اساكهل ىلعجإ بر هّمٌوَصلَوَنِنو 3

 هرانلازم هان جدل يلعحا بر هم لوشن وءشطعلا 8
 ىلعجا بر ٠ هب انجلا نم لسع دوقد و «كاهتلا موب ظ ْ

 ماسلا ف حاب دهتجاف همّتلا موب سابع اول
 هلضو ناف*مالسالا قاينْنم كالوم كيلع هبحوأامب

 هدا ن أ وجبس ه دم د هدبان عسل فد ه ٌلِجعوهريمع
 1 مدطعلا هساد
 5 رالي يس 2 0 0

 ؟ [ماعتنا مرحو بن ذ لظعنم ه ىف و 5
 كاس تناك 0 5 0 0 ظ

 ظ 'ةرداصتن|حالو دادولا ىنلد 500 '
 هو ركاذاتن تنأ رابع بيكي" ةسلوم لاحم شمو بالا

 ْ ٠ رب يووم كلَ سلو ٠ هالتعكالوماي كباب يجدن
 هلوتلو هز ؛ هميسج دوحه لصف نمان

 كور أ هدد |ن | جسم 5 -و هندا ناهس

 .هلذ امر سابع نبا نعؤفبكملا هلاسرلا 3“ يملا
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 ي داني و١ ةحرلا باوحأ هلد ام دامي ايزع

 0 كيو امك“ ةنمل هنأ هرثوملا تك نم كان ظ
 | نك اهبف املكو هنحلا يدانتف تنا نمل

 7 املا قلاش اال ل ظ
 ظ انلعزخري ال ى*هساالا هلا الل هالالاباظ الو
 1 ١ لمد ريل يلع ن ورع نحو 'هددا الا هلا ال لها الا
 ظ 3 ددلعو ؟هنناالا هلا الب سونرمل د*هظ اال هلل اال
 ١ ىلخرالا هداذعلا نماهلنام اكد هراملالومتاده
 ظ "الب ةب ركن مالا بلطا الو *ةن اال هل ا الركن انمالا
 ههس االاهل اللات نمولعم ارحاناد٠هساالاهلا
 ١ ظ يبطع سلو ٠ هددا ال كلا ال دج نال اتم لو
 ظ اتريد ٠ هنناالا هلا الركن | نسىلعالا ىرافزو
 ْ ال | هلا ال لهالانا ل هتف ٠ ةيؤغم و هللا ةمرتوت
 لات ٌبحن ده هدداالا هلا ال لاف نك صان ده هنبا

 َ «هنناالا هلال لاق نمل هانم ةنجلا د*هلداالا هلا الا
 0 .نسؤرمخملا و *هسدا الا هلا ال لاذ نم ىلع ةَيرعر ائلاو

 ينتاب هياتم
 ايزعس |يطد رعب ا نع نعو ٠ هلا الا هلا ال لها نع
 قلها لكرسل لافهنا بيلعسا لصوبلانع
 هروشنلا دنعالو ٠ سولاف : هسحوتشا الآ هلال



2-0 

 يوظنلب ةعصل ادنع هسا الا هلاال لها لإ ظن ا أكو

 بهذا كذلا هس دمحلا نولوفنو ٠ بازنلا نم مَرَوُعَس
 ' العلاضوبإ سو هروكشروفغل اننر ناءنزجلا انع

  دايلا لاق» ديشيمقو*ةلطعمربنو هيلاعت هلوُم نع
 »هدا الا هلادل لوم نسل طعم رئاكلا ىلك ”ةلطعملا
 . هلااللوشن رشم يوْقَم نموملا بله ديشملامتلاو .

 ههزنو ؛مركهئاف كال ومركذ: ثاكاخ ه هساالا

 *مظعل ا هلدا نأ[ عبس ههرمكو هننإ نايسلف و
 تار لاف هنعهساوضر هدانب ذ ند كل امنع ُيَوُرَو

 ,نصدحا مهعم سدلو ةزانج نواه اًموُقَةَضَنلا
 دهاول اقذ ةوه نع تيملا نعمه اسنح هزيانجلا مش

 تيلصت لاث"ناؤرسما هاصعلا ٠ ناين ذملار اكن يزحر
 ارح *لظلا ىلا تصل ارد *هزبو ىف هتلزن و« اع

 اهرخأ هيد كرت هريق افشف ؛ايسل | نم الزن دف ناكل
 7 ةهضاض هرانلا لها نم هبتكا هبحاصل لاك و هه

 ظ ةحاصل لافخ هراز والاو ىضاعملا نم تبسة حر اج

 | اهتريتخا دف لاف» هلدنع تيتا,« هيلع [هن ال حاب
 لاق ء ها مداه ىلا لظنلانس تانواماممَت دجوف
 ظ نماولم هندجوف هتريتخا دق لاثهعمس» ريشا

 لاف ٠ هناسل تريتخ ان لاك هتاركئم لاو شحاونلا

1 ٠. 
 5
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 ظ ٠ث لموملا يضوخملا نم النعم ير اا
 راتخالاقثهي دب ترشتخاق لاف* تامرحلا باكزاو
 لُكَالاَمَو هما رجلا لوانت نم نانولم أمعن دحود
 لاق 'هيلحر تريتخافت لاق تاوهشلاو َتاَرللا نم
 ”تأساهلا كسلا نم نيتولم امهت دجوف ايهترانملا
 تعدو هيلع لجن الحا ان لاقف ٠تامومزملارومإلاو
 ةعاس هدنع ماقأو هنانلا كلملا هيلا للف هيلا لنا
 رحوف'هيلف تراتحا دف ٠ هيحاصل لاق د" رحت

 لضفف ادرعس اًموحُد وم هيشكات ديجوتو اناما/اولم .
 اياطخلاو بؤهذلا نم هيلعام ٌيرغلسي لوما
 ؟يدمحرب دوجا ال أب اويلح ه يع طوع عم هوارامل
 قيشمو كيا اذكيا ذ نمو كول نيب ناو لما واح
 انيلش دانا كمركو ال وساد كسر لا ملا
 'مركاي كلضفد انيلع دجو :يحر اب كنحر هعسو

 هيدا ناوهسأم دهعنو هارت [ييبس ؟لوتشو كدي ظ
 رس نبا نحرلا دبع ربع نعاكذمرزبلا كد د © ١
 هاراص هدا لوس رانيلع جوخ لاق *هيعهشاب اوضر
 لاقف“ هني دملا هس نحو وبداذ» و ةيلع
 ةايوتما نم الجر تب ارواح ةحراسلا تيار لا

 5 د رش هي دلا ول هرب م اح هحاور شل تملا كلم ١
 بارع هلع طسب دح هوما نسآلج تباَنَو ٠ هنع

 5 ظ



 الجر بارو" لك دلت اد اهنا

 هث راثث تالعلا هلئالث ةنّس ولها لق هاجم[ نم

 نسالجر نب يو د *مه ديا نم هت ذئنْس أف ةئالص
 .ةراكة نم ص وح در دالك: ايشطع ثهلب يما
 ل سا الجب تار هواك لاو هامَسو دم

 رلاستخا هاج اهتعدد درط ٍةنلَخْس أن دالك اًَلحاَملح "د أدووك

 ارو ينداجيل اه دعت هديب دخ اذ * هب اندملا

 . نعو'ةرلظ هفلمت نمو ُهُيَلَظ هن رد نر ىثمأ نم الحر
 .هتكيرمو'ةلظ هقوم نمو ٠ ٌةلط هلاه نعو*هلظ هننس
 هأحرس اد“ هَنمْعو ُهسح هب (هءاهدن راوموهف «هلظ
 ٠ دم نم الحر تدإرو هروبلا ف هالخ داو هيلظلا نم
 تملائد' لا ةلص هن اخ هوبات الث نانمولا لكن
 1 ائددانمالخر تيار وهلم: هولك نانموملإس اعماي

 | ا مةناج هجر نعمدس اهييش ودانلا# دى

 "هس ىلع الظو هرانلا نم ههجو ىلعاراس تراصن
 "ناكمزكسس هنب ايزلا هن ذخا دف هىدمأ نم الحر تدارو

 | ينساب رانملانعهيهن و*ف ورمملاب هرم هاجت
 ىسا نمالحر تيار د* ةيحرلا ةكبالم عم هالخ داو

 1 و
 3 تب ار وهدد ىلع هلخ داف ه ديب لمن |ت ٠ همام نسح

 هاجةلاش اج نم ةئذيعص دوهدذ اب
/ - 
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5 ١ 9. / 

|] 1 ٠ 

١ ١ 

5 66 98 / 



 ”هنبس فاهامج ةتنيصدخاذ» + ل انزال انة ظ

 هطاَرْقأ هنامل هنازامىحرد ”ىدما نمالجز تدآرو
 رينش لع امباق هيما نمالحر تيار و «هنازاماواثف ظ

 نم: دقنتس ا ىلا هندا نم ُهْلُكُد هدا“

 هن أر انلا قف وهما نمالجر تيارد «كلذ
 تحرس (ذ نول اي هدا ةيسشخ نم اهاكب يتلا هعومد

 دعب طاصل ايو عام اذ هيما نمالحر تب أموئانلا نم
 سد ةساب ةتفاسح ا ةفعشل دعاك
 أنجز فخر  طالبلا لع «يم ا نمالحر تيارو ءِضَمَو
 . هديب دل هلع لب الصوت اهني | انامحأ

 ٠/ تما نمالجر تيار و *طارمل لع ضمد 'ةنم اان
 هدأ هنو د ةنجلا باوبا تتلخت «هنتلا بارما لهنا
 لْجّداَو باودالا هل نيف *"ساالا هلا ال نا ةداهش

 000 | ىلوملا لضنب الا لخد امهخاأي* هنحلا
 0 ٠٠ دهس ناهس ]مو

 *نوصلخلا راف دقفردس ملاعا ٍفاوصلخا «نئاوحا

 وهن اوان ونملا بيو ماتم بف دف متلفعنماولميت و

 .اوس: نب ذلاكا وكت الو «نولك افلا مذق دم
 مهىازع هن وفس انلا مه ليل دا مهسفنا معاساة هلك

 1 يلع ماؤصس اوس د لاك لاث ةنع ساوكر
ْ 



 ضاخوإل !'دب دج ا وما قالط تو

 20 و 'كئفلخ يدبعاي دوس ٠ هنموملأ هش هللا

 نإ داق صالخالا نيا ئضاارف كيلع ْتْضْو رج

 تمد اد هنقنلا نئاف قلل ل

 م هئوتلا نبا بلان تلَيتاَو هكون راش قناف
 دد "كرا ليتم! نم اق ةن ؟ اعلا كده تامتد
 سدؤنلاب ير اب د ءي داعي انهي عل ةيفاعا

 مانو يدق تن او ىلع س انلا لدن , 3
 ا ديبع مدااهث 0 ٠

 د دو هو هظست نا لبق نم متهطا!هراردا

 ؛ةقولأست نا لبق نس او ٠ وقرن راست ن البق
 ةوهرؤيل مائيفاع و * فو لهي ينذ ن | لبش نم مكعب ده و

 لك 00 * ونال يلو حد نم مهد رهذ

 مشب و اود ود أحب ملك يسرك من وخو» اوظعتن ملخئس

 ةكولهل ااناو لل الإ مكن اك اوهتلل ملف طعام نع
 :نوعج الابل اننفركانكل عا نادم ا

 ظ ناطشلل لعجلالو هاليجا در كيلا ان درمرلا

 3 1, زلزال للحو ل انلماعو 1
1 

 | ايفا نامت يدبع باه ىدونإا

 8 حا



 هئعاطملا كوع و ٠ ىذاب اضن درهجذ كومو

 -ديعاب تضععااذ اك «يفلسم ىغ كنك اهدعضوئيذ

 انا ليبجلاب ف ومما انا يدبع هم موكل ءىدع
 . كاد اع سوزبولا انا هل لعل ليام دراثكلا ل دا
 داورعأ انا لبي اطعىلا ةيشلأب مركلك هليل ذ

 تاوءاسط كلانا تنكتنا تْضرَم ناىدنعاب هزيم

 ”دجوو ةريسا ناو هيجل اب ءاصاخيونوغد
  تضءعأادان ؛ئمأو ىداعر نيعبكاعراةاسرد

 - يلم اعُت كك دعا م مركأقلت تع يدبعا
 *تايطخلابئلب افتد*ن اسجالاب كلي اماخ*ت انسّيلا
 د وعدت د وعن ال نائل 2*نارنئلاب كلن انا

 "نإ وحاب *تالماعملا ن وكت اذكه*نامالا ْضَقنَتَم
 :يِقوشْنَع ناكل ه ءيّسظَم ذِي كلل د دمولو
 , تديعاب ؛ىم مركاولن كدبعاب مع تضءعأ اذاد
 "2 دودناع بون كارناس و٠ كرن و كري قف كي رانا
 فا نظن ا "كركم تنم دف كنأك ئصعن ناو

 :يدعب كل اعد لك ب ردا تسل, كي فاو كاش
 ءىئمو نلضفب ىلع راسا اناو ظ

 تضرعا اذاف

 ميركل الملا ناسف «ينم موكا ولت يع ىدبعاي
 * لرغو هدد ا نايس" ل وثا و ةهمزن امحرلا فدرلا

| 

 د



 نها دنع | اوبر ئناوخا ء مطعلا هند نيس

 ىلع هارعرت ف ”نأضمر ىهش اوع دو و 'باونلاووحإلا

 ' ايلول لش ةحلاصلا لاعالاب اد د داو * ماحدا

 : ”ه وعِدَس و' هو دودو 5 حاصلا لبعلا نم هيد 'درتكاو :

 , كيلع مالسلا اول وشو 'ةوعد وو'فس لاو اكنلاب
 ”كولاذو ١ رهشاب كيلع السلا٠ناصمر هسا ٠

 ٠ نهشاب كيلع مالسلا"ن اسحال ارهُس اب كيلع مالسلا"
 2 السلا "نارنغل ارهشأي كيلع مالنا هنامالا
 ما كلع مارا اصئارهت ابدع ذا ناوضرا

 السلا 'لحااسملا يفروتلت هش اب كيلع السلا #دازعلا
 . الع مالسلا دب اعيلكل 'نانحلا هنن رطب كيلع
 ظ را كيلع السل ١٠نانجلا باول ا هيذ َيِئنرِهْساَ

 ْ *تاضمر رهش اذه « نا دلول وروح 2
 يي لج ولا ”ليحرلا ”لاحلا داسلل ب ىداس

 عاتلزن * نالخلاإهب ا عاد ول "ناوخاالا
 0 تاو ٠ٍتِيْصلا ل ون

 0 ةماقرلا تْفأَو
 هلولق رهط امأردادب الإنس حادرد الا

 0 أما 025 د تريكأما *مايوبع
 يلعاٌوبست أو اويتغاف "ن نلازينل ا بارد! نلغأنا

 7 . و

 زن 6#
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 ظ لوذاولم ان و'ناوالاو تنولا عمجف هيلعيتكأم ٠
 هلبااو ريكتل ى"دونكمل ابانكلاىةنانملا د انجلا
 هربكأدبب اريكأ هند ١١ نو وكشت لعل و يده اميلع
 ربك ! هسارتكأ هن اثنا لا هلاال داك هنا

 لت عش ريقل لاو
 : أمد هزل يي عويد ٠ ايمن صفف ارث مايصلارهش
 .(الجزلاب درو لع مكميش * ىلو ناضمدومباصأي
 هامرفما سبك هزيل وسما *ه نم اد و هوعدو وريلعاو أف

 ءاسلاز زر اؤدالاو ضرالا ف * تعود دج اسملا هيما اطاي
 ] ٠ امرك نحدد أه .اجاذ ء اهيرل ةاصعل صصِخ ةبف تخير

 ١ ل يخول ٠ (ظينسم هي د ذلا دعامل *

 لعل دارو وسو ىسعب هقيحراسلل ارملا عيب «
 دو .نيلوبدلا نم ال ارهشلا ادهؤانلحا ملل

 نامو لا ايَفشِإإلا نم 0
 نول ل العاجل واد ظ

 تكا هناك هدا الاهلاال وبك هدا رثكأ ةليارتكا ةنثا
 اكون اضونئضم ىاوخ | هدم خلا هد ورنكا هنلا ظ

 'اسنحالابزسجملاواعد اس الاب ىسملا لعرهش و٠ د اكام
 حاف“ ناسخ حيدر مهل مامر اع لكل صحو

 طله ىّوسملا هييخابو“ دايز دل '



 "نا نعمر يلا هللا نالعأا هدام ولان

 نسانأع دسم راس و اعد وم بصشأ دق رهيس ازه

 ناكام هدلف ٍهيِلَمِل كار دتسالا ني» هليحرل ءاكنلا

 كشاف'هئاواد. ُةَنَف صا ناكام د «ةنامزالحأ
 0 ' نأضمرم رهيش "يعل هيا هرم

 .”دمهل عمولب نم زم كرا مخ *دأم ,.الا 4وذ نم

 | تارايكل دولا كاتفسمدنما
 ا |

 ماجيلعسااصوبلا لعد د اا
 ملو كات لاّمْح»َللع هةاصل ان انرما ىلا ةسانالا

 ٌئئنل اىاعن واصد هتكيلمو هسان امد الب اق دْزِب 1
  نعو املسن اويلسو هيلع اولص انما سس نلااهلار
 ظ هيلع سااصونلان ازرع هيد اىضر كلام ساس
 ٍلصْرسَم هلع لصيلا ونحرك نس لاق ملسو
 ىلصزم ةياو د ىو هاشع ةيلعاهب هساولص ةرمزع

 "تواضع ةيلعاه ساس ةدحاوةال لع
 ءتاجب درثع اهنبهل عم دد 'تابسرسعاهب هنع طَخَو

 دحاود انوع لراس هرلاع هلئاوصل انو

 هلناؤص لاهو ٌةالص نيىبس هنكاملمو هيلع هل الص

 نغ ىنوعلبب» : دو

 ؟
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 مدكام ثيح يبلع هس ايلص لاق مالا سا ظ
 ىلص لاثو هىعلس ماتالصن أن لع هيلعاولصف ٠

 عاسا هنن ا هاطع ا اكلم هلل نا ٠ و هيلع هللا

 يلصب ٌدحسيلف تما كراج لع ما وهذ تيالخلا
 نازح سا نالف يعصر يس | ةالصوع
 اع ةيدحاو لكن لجرلا دل د يلع بول لصيف لاذ

 وب ٍكسانلا ندد ان ١٠ماسو هيلع هيساوص لاثو ظ
  هائنعهاوضر نسانعو ءةالصوع مريكاةمّتلا

 2 ىلكصسلس و هيلع ساؤص هناآل وس ر لاق لاق .
 : هلحلا ث هدعفم يرد ح تثيرول ةرمئلا موي لع

 لرب ل نم ةريلع ةالصل اب انرمادق و هيلع اص هل رك
 لع نواصي هيليالمو هنن اذ الافت|امى'ه املعابلع ْ

 2: اماشاولسو هيلعاولص ايما نيذلا اهب ام ئنلا
 رك دءاوعبش املك و هاواصونل الع هاولصاولصاولص
 هددد !١ ذوسر ديا ءيطصل ال غاولص ءاواصونلا

 ننلج/ون سيكزلا بيمجلا اذه ؛هدد ا يلع اص اك يلع ا ولص
 هرك د يدل اره هناؤن ١ كالخ الاؤ ر دبلاو سل
 م/م ارساشبول اكد نم هرذ تعد واد" اعند رم لاز ال
 0 ظ اولصاولصاولص
 ةراصناو نوعهن وعرل مهد» هد اس الا مانخ لوسرلااده



 أ ًِر 0 ولص ولص رز 0

 .٠ الذل اهالخو أهرعو ءاوعر ءانصالا بس كلا انه
 داهل ع تم ثوح هيدي نمو ٠ نير اسحالاوحّصلاكزلاا لح

 ٠ هى» ش واصاولصاولص اا 1

 , مال دارغعل ٠ هيلع ]صب نمل ٠ هتعافش تلح ةيدلإئيلا اذه
 ”دد/نلاذه هنو اَق مادام ه اسلاخشولا * هلا ةرلع
 000 011 راولضوطصاولص >7
 يالا ءاولص ءاولصو ب لاوكذ ءاوعبش اكو ءاولصونل الع

 ' لهاكازعد ٠ هسا ةيلعلصءائ ريلعاولص 'سالوس ,دهحا ٠

 ظ ملسو هيلع هد الص هيد؟لوسر لأ لاق ةنع هساوصر

 :تازم ثالث ةلبل لكو'تارم ثالن مودل كوع اضم
 هنونذ هل هيناررقي نإ هلا لع افح ناك ىلاةوشو ىلامح
 هنع هسامر ةماما فارعو ؛ مولا كذ د ةلمللا كلت

 نماوراكا٠ لسو هيلع هساإص هسالوسر لاف لك

 مهرها اك «٠ هالصوع هزكأ ناك نيف :ةعجزكُ
 داو تحرخلاف "دنع هسايك,ز د ىفاررعو , ةلزت :
  مكدلحا الا لامخ *ماسو هيلع هس از صولا تيتاذ موب
 00 تزكد نم لاث٠ هسا ل وُسْراَيْوان اولا ءس الا لكل ان

 هدانا لا نعؤاربلو ه هننس ديحول عت كلااذه
 ظ أ

 م مى“ 73 د 00 ص يلصل اق د« سائلا لخبا كلم يلع, اصب ماف هدنغ



 كوم ةملا مون مالسلا هيلع النا مساع 5

 رمود نسل ىلا اهنهرطنب :٠ 0 ام هل جرب
 د ١ لي زك ومع امني هر انل ا ل وا هنجلا لأ هيمذ نس

 دهن مدا يد انش هر انلا ىلاركتى دما نم لحد لاول

 نالبق ل, داق هرانلا ىلارني كسا نملحرا ده

 مهل لوقأفا هشابزلا قاف مسو هيلع هساياصلاب

 هلال عنْساَدَحرسلااذهباونك ٠ هكبالملارشاعماب
 2 ىلصلاأف» امر ىصعن نا أنعس ال انا ةكالملالوُمْنُف
 راغزم ي ٠١ هع عوهو د فان« ْميةيلعهسإ

 هربمبلا عيسلا وهو ىش هلك سيل ٠ هلِسَتَمت الو فيك
 لوتشوما قئبزحال نا هى دعو ةثسللا براي لوهاف ٠

 هراننلا ىلا كيئتما نم لحدازه برايل وه اف هب

 مولث نم وما ىلا دبعلا !ذهاو در ياهل هنئ لومي

 ”قاطرل ع ان٠ هئانسحيلع هن أبس جواف»ن ازيملا هل
 لي :دلاراد ثىلع هنالص اهي“ هلمالا لم
 لوتنتهنإسيلع هن انسح جوانا ايماةنك ىف
 دسلا تليف ٠ هنحلا لا هلرمويذ *ديعلا اذه اج دق ةكالملا
 97كم رسسحا تياراذ ٠ هنا لحرب تنانم لوتيف يلا

 ةلفيساو لب رحل اعل هدا نم ددل 3 ةحيار بيطاالو
 كس انا لوقا ال لوفيلخ هرعت امو | لؤد أذ ةراانلا نم

 . ايرلاراد قرلع الص هّدهد» هيناديعرب دم 7



 نسساوزنكاو هاهملا كأن حيخاو رفا كيس ل ظ
 يلع ةالصل اب كرما دقخه مركلايبنلا انهلعهالصلا
 ظ كس هنا نا اه دات تحال ا
 ] ليلسو 'هرلعولص اونا نيزل اهنا ىنل (لح نواصي

 ايكو اولصونلاولعاواص ٠ اولصاواصاولص * ايلست
 هاميحر لوتشنرلا ثعن كذلا لح * اولصونل اركذ اوعيس
 ا هنحدجرت هلو ٠ محد اقملا قانع دردل

 اميلسَت اويلسو ةيلعاواص ٠ امرك مركلا كر ادلا لع
 ظ قرشا هل الاى حو نعل ضاامأ لا

 ةقئلا دراصلا ه ىوهلا نع طنب هس ال وسر أس اح

 هدياسو ةيلعاواص اًبولعايسلا بر نءلاندق ه يورأم
 نامالا حورلا هلافاد ٠ اواصاواضاولص ه ايل

 نمهملل بجا ه كرئلا ؟ىعو سريخأي هن يدان هان

 اولصهايظعر امسلا قاصرك اكلم » اطلت علب
 هباحان ة .اولصاولصاولص ٠ أملست اوياسو هيلع

 ٠ هئاطخللُعلا تاومسلابر ٠ ةناعد ناحر انذملا

 نامالا حورلا هلوسم ٠١ هد انجل فأر و «ناريلا بكر
 لوسرلال صده ٠'اًملسن اويلسو هيلعاولض ٠ امدح

 ا ٠ امسلا ةكيالم سن هل تناو ءاامعماو اك م

 ..ولص *املظعت دمح اوعي لك اءدتتو مهحجسيبنلا
 | تس نيمالا عدرا هاذا اولص ه املس ٌؤياسو ميلع

١ 
 | يي

 - حيي يبيطظعهي مس يسلس حلل ا لسد سل مد



 . هول ةطا ل ءاسانه 0 62
 ٠(يلَسإلَسو هيلعاواص » ءاج تنام ات
 تروكلملا“ ٠ه.لو.الحأع هنم هاندا ءاولص
 ا مط ٠ هأنا ناج

 تعا فلعل اونو ٠ املس اوماسو هيلعاولص“ اًهدن
 ٠اصادت و نييعلا تيبلا ىلا فاو هّيضرلا علخ هيلع
 2 ٠ اّضفلا ةعس رمح هجو رول نم
 اوه اولص ٠ »٠ املست اويلس و هيّلعاولص ه أمس و

 0 ا ٠ ل داوه هثعل
 ءامنز واًرفاكن طخ ر انلاد ١ اولكؤلب رولا هئعافُش
 ىراجلا كراج اولص ٠ املست اويلسو هيلع اولص

 حص صكئراد ء ان او بصحلا يداو انمضيد ه لل ايرشلب ظ
 < اعئاواص 'اًمركال اذيال احد وم“ اوْشادِجؤطصملا
 »انما اؤيلن دق رادزال لوخاد هاولص» * املس اوباس د
 ٠ (ننلابتكدعي نماوّشبتس اف ٠ انيل او ةرسملا يطمن
 ولص“ املس اوماس و هيلعاواص هاًمركت هب مكدازهساخ
 "يتلزاعت لعأ ناملا لبق ٠ . دوعن لح نيزعأا هليل ان
 أمم معنلاف ةعمن وكاد ٠ ةرظند هوما مددتلا موب
 اسكر نعىضصرلإعد اولص» 00000
 . دار دنع فايع وذ ٠ ب انلخلا هب |هصا نع كل ذكو
 دلص ءاملسن اوبلسو هيلعاولص ٠ اًموخج داعمل اوف مهلزن موه



 ليدبجمما ناس هاذا «دابخالاض عل ف كور

 ظ « هناظلسو ه قاعتد ك داش هللا ةطعملا نب لع

 ةمادأصخ اش اًركنتمالا هىنب نطلب الوه و“ هداني ريكد

 هقطن اوه للك ىلاعن هس ان ارْمُذ « ماع ئاللا شع ضر ال ىلا
عنخ هريحو'ه لش فدع لافك*درأب كيبل هل لاّمخ

 

 | ةميعابم بلا يدا ةنيش كالا

 ظ هاج ل انه ههنس ىاللا ةرشع هيلعإصق ه

 | لاققت حد راج اتطب1 ةنلخطملد .*ا نى خانكب نيو براب
 ظ هائانالو هةنحت تل امرمالول ءاللل لاف هلدا

 ىلعالاىشرعناكال د ءاناهن وليل ال ةاراو د اكلذالو

 .اذه ةكرب نينا لعاو ٠ هرم لواناكااملا

 0 ناكاذ اهنا هدتمالعمنلا

 هنحبئالل ىلاعذ هلدا لوفد ٠ هأنحلا ةبس احم د٠ةاضعلا

 دلا ماو ةالصلالضها هيلع 'ميركوتد همانعحاو دع

 اركلعاوسلحا 8 ماركل !ءايبن الارش اعمادو
 ا

 ١ :روبطلاو ؛ةوحول وابا دلل ىلا كَ 9 فولو * كسل اي

 7 مانرتلاز اصتناب نادعن ه اي ارثراصيف ءابازم اؤيوك

 ظ دحا علطب الوتح“ دوعلا هسا س دخامل دوعلا لاسدو

 ا د هيلع هسارص دمحم همابونذوع

 ْ اج [ دقني د واموما ع .اناذاذ « ب اسجل اوم دقل كد اشم
 | نا لوج فح املا ع حاج عسي د الملا بل ظ

|| 
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 ال و«مصنالو بعت ينولنإلف ٠ و هيلع سال صدمح

 لو ضرلا حان هس ار لع د ه نيملاعل اديس ضب و «مع
 ٍملمالملا هي دي نايس و « ماهل الا ةيطم بكريو * ةمارللا

 ظ هأسُم ةإرع ةانح'حاقملا لل ذ ف هتا ده اشف *ماركلا ْ

 نع جاتل | عضل و٠ هند أ ةييه نم دو" أنوحدعترإذ

 دددىكسنئش ىا نم هل ىلا هيدا لوفيد © درلل | ةس ار

 رع رش ىلاعت هنن ا لوقف ٠ نيناهم هلع ةافعيتما يا نائلق بيطيال لوميت *ناملاعل ىلع كنيفطصا
 ظ جاهلا بحر مليح تن ٠ كساوع كأن عطف
 75 ١ : قح 5 "”صهصا دش أوو د لك و ه طود لس

 رمي لاما هع ةلصلا نورك اذ «هلع ةالصلا
 هيلعاواص اؤنما نيل ااهن١اي ءايلعالي أك لزب مل نم
 ظ د املسناوملسو

 "املا ناسحالاو دوحلاو »الملا دب اهملاز احاييسأ
 «اب دمت هرنج مدتت وش ٠ هلرعو مارال السرلا خاخاب
 ٠ لزنملفامسملا : ل سرح ٠ املس اويلسو هيلعاولص

 11 زويولا لويس ُكِلُد د هاير هلالا ةكطالم اهيذ

 1 1 ولسو هيلعاواص ٠ الدر اقول ادهم ىف تلئرو
 ٠ اسد ليلحلا برلل دو دو ءالفلالاناربازهظف تساو
 ٠١ املكن ه ديعرمكن امل «نا سس رتعلارهش يرلاتن ا
 .٠ هلغؤ ةعانشلا طغن كزلا ثنا ٠املس اوماسو هيلعاواص

 وي
3 



 - *انعلالاز هراز نم يللا تن ا * امج نيس دبعلكى

 ٠ ميل شاويلسو هيلعاولص ء مشو ةنحكداوهنع ازا
 * ونص نيالخلاف وهكزلا انه « املعت ةيلخل ل مو أضيا مطل“

 : 5 ءاولشولسو هيلعاولص
 لجمع هنا لود بأ
 هد ال لايعا ناو همّيلا مويل طسئلاب ندراوملاعضدو

 ليمورأاب لردك اساليدتلا ده اغالاكو نون قالك

 اهطساقل ا اماو ل دع اوهو طشلا/يدصمط شل لانو

 . نازاموه نيزاوملا عْضاو لات هلوذ تيرا رياجلاوهف
 داهاشو ناس نازيملاازهل و مظعتلل هعمجاماد دحاو

 لبق اثم ةعس ناضرالاو تاومسلا الم ةفك ل كد اثكد
شلا]سنلاذ راطنلاو داقنلا و ليسلاو لدرخلاو يذلا

 ةلي

 ه,دل هظو رن وهرتنلاو هرْملاةوجعّىشفاضملا
 مروج ةوجلا تكرخا ذا يذلا ضيب الار افلاوهريرتتلاو

 لاق نازيملا ترابر مالسلا هيلع دواد لاق اههظرم ظ

 ترايلاك هيلإظنل ا عيطنسا نل دوا دان |
 ١ ةأرا بحأ

لا اذه هنك المي نم براي لاك هادايلن ملت
 تاسح نازيم

 ىلع تيضرماذ ادد وادب ىلأت هدا لاك
 1 الما ىررع

 . طشلانيزاوملا عضم و ىلاعن هلوفو رت تشن هنازإم نك
 20 هسالص سالوسر لات هنع هس اىظ,صاعلا ساو جاز

 ْ ا يما ن|جر ُنُماَوقبَس 0

 ع



 ديس اليم نوت قع لطي تيا
 ”لكتيلظأ اش اله نمركنن ا !؟دلاعنو هداوس لوفدروبصيلا ]

 ىذعيكلا هن اعس لودي بريال لوبد نظف احلاودنك

 هلاال نا 6 داهش اهنذ هقاطبهل مر براياللوذنخ
 صح أع هننا لوقتخ هند !لوس رانمع ناو هداالا

 نال سلا انه عم هقاطبلا هذهأم براي لوقيذ زو

 ظ ةنكذ د .دا لا ضف ايش ظنا كلا لات ها لأ
 تلقت و نالعلا تش اطف ةيكيف ةفاطملاو نأزنملا
 . نبا هاور ثيرحلا ادهش هنا عاق الو ةَماطنلا
 نب ند | نعو © بي ع نيسح مب ثيدح ل اد هجأم
 ميلع هدا لص هسا لوس ر لام لاف الا

 جراد ملا نازبملا ةنكىف اهلك هلم الاكةفاطب
 كاب هيلع هنن! صيدلل نموملادبعل ا لوقلك ثأن

 و اولا عصا
 اصول د هيلع سد !صروع بجو كلنا نا

 الشقق يراشقلا هركذ أك اَيِإَكنيِكء ألح صد تكتل
 دوا دايلاك طاصلا فدا برايم السلا ةيلعددأ>لاق
 كأشن هسال [فئفل (24 كل الج رعب لات طاملاو كلامو
 دوا درطلف طاضلا كك ىداولا طسو كانا ة واللا

 سو ىا اطارصلا ىو يداولا نطب ىلا ماللا هيلع
 .؟ةيوص هزس نذل نرد نسل اادحاو عشا



 3 ناللا هنالث لقى اوس ٌقنس نلاو اطبع ةئسن ىلاو

 الا ةثال'و اطوبه سس الا ةّثلثو [د وص م نس

 00١ د هداسو [هوعض ةنمن هب اس لش قارا همس
 ظ 71 جيك ودق نعادرأي دداد لاف كاش ا ةلش دنا

 هِي انفلاب طاملا اذه طعر ورملا دوا داي لات ظاملا
 ند ديمعاس دحلاف تاكش [نيرخا ان دح هدرا

 "يهرب نع ةعير نإ نع عاتعتلا نب ةراعن عض

 ظ .”2جمرلع هسالص هننا لوس ر لاق لاف ةنعهسائضر

 رت ناسللا لعد اتفيفخ نصدلا يلا ناييبح انيك
 نعو !ةندان أيش هكمنو هدد ا نآىيبس نازنم اذ

 ا 00
 ى عسا ل الج نو ركذي نيذلا حادد ا مأس و ةيلع هيلا
 : ىو د اهل شيول تن طعنت ه ديرو ليله و هيو

 ظ ضرالا لعام . ماسو هيلع هس اؤصةنت ا لوسر لاق و ليلا
 ' هيد او”هسدااإلا هلا ال د هند نمجحلو هينا ن أس هل وهن لهر

 ةرفعالا مَ العلا هسابالا ٌهَوفالو لوحالو رثكأ

 3 اهاورالمزلاد دعو رحل دير لّثم تناكناو هدد دذ

 هدا و ةيلعهس إصلاف د ايهاع هساوضر ىع

 *راكا هساو هساالا ول ١ الووند دمحلاو هيدا نأكعس
 زباو و ةره ودا هاو ر سمئنلا هيلع تعلط املا بحا

 'مسو هيلع هس صل انو ادا

 ا



 ةنجلاف هلكت هل تسرع دحبو هند نايس لاق نم :

 5 و هيلع هللا ل وسد نا كعُشال |كلامودا كورو

 نازيملا المت هس دمجلاو تاميالارطُش روهطلا ٌلوقي
 مارال نيا

 لانو ب دحلا ايضراصل او ن اهرب هن دصلا و اروب

 ننال يطصا!ام هسا يلا م >لكل احا د هيلع هدالص

 سالو رم نادرا خلاد دوو مظعل هند ن ريس

 ىسلكو قابل اوه هن اخس نوهتشن ال نكلو ه ريع

 المل انو سنابل ءاعج نم ناس هوت لبلل اف أ هاوس

 ْ اء ازعل هدا يلع تمن انيس كون داخل فاجأ

 ناس لويد روشلاو ”خأض ارودل أب د هلضف ضاوي
 ناس ٌوُفَن باو دلاو"ئاصعاو يدوددق هل

 ٠ جن انعي ذخا نمل ةعاطلأب فرم اذ هدابعل ندلد نم

 ير اريلاد تاولثلا ف فذار نايس“ لودل شوحولاو

 .ناعس وفلر اعيلاو ىف اشو ىرما هك ل نمد تأعطقنملا

 "راح هامملا وةانيحو فاو دو لسان نفودص هل مب
 *ل وهذ لامرلاد د" ابرجو ردت اعل نذ|ههبس وقل

 تازذملا يراربلا و ناصحاو ىد دع راع نم نايس
 نأاسارملا لاما د ؟خاَضَق ا واق دجنا نمت ايعس لولا
 ”اطبحو يراججاد كروص هل ميسي نمن[ىجس الونت

 فاديم هيلهس عسواو يفلح نم نايس كوني لهسلاو ْ



 ١ قفل جامل معد حبست نم نيس وقن رجالا و
 عبص هل مست نم ناس كول تابنلاو”ةاسلو

 1 ا لا مول
 ئالنخ اليس عيسي نم ناىعس الون لبلبل اوةجاث هلا
 عري هنطلب و لفت عمس نم ناس لون رازهلاد احا
 . لاو "قاريطو طوب عيبسل عمس سن |ىس لول جيدلاو
 ةئخاتلاد'"فاردوهلب و هارا ال و قءزن اب نمن (ىيس'لوقل
 ض ينازل اووص اعل الع ليلحا ام كراش ا ميا داب نم ناحعس لون

 ناوكالانو ٌةنيولا ب أبت ىلا نم ناىيس لول سوو اطلاو

 1 عيمج ه لوب فطْني نم ميم نس ردكأ هسا لوين م املا فالح
 ] 0 لل | نم نق ةلوتت هطوطولا و" أسلاف كراوج
 انواحلانع دعنا نم ن اس لوْ مويل اد:تارهلبللام لظ

 . "قالعاو ىرس نم ناىسل وْ ةريشلاوةةاوابا نيل
 00 ل رااح

 ئيلعجزم ناهس لول سيشل وهلأرب اعنف أيلب نسحأت
 "نم ن ايس لوهيرملاو هينأح ةتلحر ون و اًجأهو ايس

 لوقت تاربارلا كالفالاو و وم
 ايتو تاره ازلا مول اون اكمالعاو رت نم نام
 7 .تاىيبلاو ةاطيشل كل اموج,د هداصل ليال داناعجزم

 ظ /” دخلو ضد ًالاوءاهسلا نسب ضرئس نم نايس لوْعَت لاتثلا
 0 نم ن ايس كوند بكسل طتلاو جانا



 ٠ ه دج دعرلا مس نم ناهس لوفي دعرلاو"قأنوحو ٠
 جاو لاو' يف اس نح ناش هلعشي الو'ةتفيخ نم ةلبالماو

. 

 "قاراسو ضودعدو جلست عم نم نأ يس ل وعن ةعيرالا
 ًافاضقو هدا بع لع ٍكردف نم تاس وسل ردئلاو أنضتلاو

, 
 كروحو مالا حاوراو دل نم ناهس ل ومن هنجلاو

 ف أكس مو دق ع مهلل ا كن أ مس هلومذ ةنجلا قرع كادلوو ظ
 ذا اد اهو نمل يدحا سد اج السن اهيا
 دعبلاو ىف امهو نيينلل ا ر ىئدلخرم ناوعس لو ةئجلا

 نمناوهس لول نانجلا هذ اخ ناوضر و ناد برقم " ١

 ظ اوثئفاحر و حور ىف ندرياصلاو نالشنملا د! نا كرما
 ىلوجرم ناىس كوي ةنحلا ف باش نملك "فا راجزعا نم
 نمو'ئاسحاب ال هذ اسحاب هنجلا ئلَح داما اطعاو

 فس ةلوقن ةنجحلا ف يش نم مكو ؟جاعس موددملا قيحرلا .
 يهل نمو همرلب ةنحلا يلخداد 59 ىريجأ ظاحم
 «ئاده ةسان االول يدتعال تنكام د”كافوانلا

 , نمز (يس لو نارينلاو "قانون مالسالا نددرلعو 1
 فارون نافطخ فاق انلاوئنرفاكلا لعحا نا رما
 نيكد باخد و ىداقزوفالغاز قسالس هذعأ»
 ٌتعلص نيك هأمدن او هانييْس اوهلويدر انلا ىف عش
 .ًاياشادل وهرانلا خباش نم مكٌو ىأمو هللا ةعاط راع



 0 ميج اوخاو تاس ١ سا١ىاوعاو ىكرأصنا ”لفاو

 ساو لون رانلاق اهرب انظن ةقلعم هب ابرع نم مكو
 ما ليلا انئلا وت نين اس
 مع هيلع لحْزملعانطلسو هلم ضم أنوْلخْم نأ ييس
 نا اجلاو هادم هسا ناول لومن هان محو هانيضايكذ

 هيل امىكينغا ام نأكس لوقت ناريزلا تاَبْطُو
 قمش'رولص اره 'هوأعف هددخل انة ش أطلس ع
 كدارع نم ءاوج كلذ ؟وكلس اذ اغار د بوعيس اهترذ

 ”كرلاعزن نم ناصس لوني نايبنلا نز اخ كلامو ايأقنا امو
 يناخ عرد نم ن [.مس هل وسب لب داجد اف اوعابولك و عوق نم
 هلوعن]س اكسو ؟حاضترا هنمدخل د ”هيحول اًنيمالعحو
  فذالاطتنموعب روصصلا ممتلم هرماباي ام يلعجنمن | ع
 ناب نم كر انخا نم ناهس لون ليبار زعد (دايرلا
 ةلبالملا ده الدو ئتلخ ح اورةلاصيقولعو هنكالم

 يس عورلاو دبل دهر سددت جبس ل هعجإب
 ركالم ا دفحو ىف ر نم ن اس شرعلاو أذ للاه دبع
 ءهلوقي ظونحلا عوللاو خاكراد يدعاوق تبن ماركا

 هد ومن سرك او"ناوجأ متل هن و اا /
 "اوس هنمدْيِر و ضرال اد تاويل !واعس دانس نايس :

 افارتناعال كاكمولع مياعج لون يتلا

0 2 
/ 



 بابكم ان انا كاصع نميلعر انسل اانا ينل أنت دنا الو
 كاعداذ عادلا ةوعد بيجا عيمسلا نأ قاطلسو شطب

 فاعوش لكد يراك ات ىف ةافلملا مدل [صباراصنلاانا
 ىصانلا انا نطايلاانارهاظلا انارخالا أناد لواللا نا
 تكسر ىذلا انا ان ىسلكد ىابلا أنا فادلا انا
 سلم ناووساو دس او فاداع نممدنملا انا ىبضع

 ظ م يان هلّسك
 ناياصللرجالاةاجام دأب
 ] نومباصلا ماعول مئريلع سال صلاف مهل هند دعا أمو
 امأيإ ممدْوِبمِل هسا دنع باوتلاو رجالا نم ايصٍخ مهلاد

 ماه بصر سو ميلع هس اصل أكد اًمايصاروكب
 نأرعس مالا راس رع ىمالضفكر دهشل ارباس ىلع لضفد
 أمن ال ارب اس ولع ىلضفك ر وهشلاوب أس كاع هلضف د كرهش
 لضتكر وهشلارب أس ىلع هلْضَف و ىنأقت هنن م تاضمدو
 هسدلل م دانا لمعلك ىلاعد تاو هَملخولع ىأعت هننا
 أمو هياشو ةماعط كرت دقف هي /رخجأ انأو ل هن اف مايصلا الا
 47 ءاورانلا نسموع 4 تسم دوج ال دعاجو هولا

 هر

 :نذا الو نار نعال ام نادل ول اور وصملاو ر وحلا نع نانحملا ف

 ةنسحلاو اهل ائماسعي ةالصلا نا مواعم رج وبا ول ودح هل
 عضه د اعيس ىلا ناضمد يا هيد فعاضن داهي ابشع
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 ديعلالعف أم لكذ هساب هلص ةالصلاو البلا عفدد هم دصلاو
 يصخالو دحبال هاذ مايصلا الا مولعم باو هل دلاخلا نم
 | مره اددوباسلا قدبانم كل خليل دداجالو

 ادراصو مهلا ش د أعط اوكرت نيزلا نوياصلا يان اسح

 خال و ىصخيال د دعد ال امه وج مهيطعأ اذ اونلاابيلع

 ا
 . دهتسيل غطت هحرد هير اقل دْنَغ ةحرفو عطف دنع

 نعول ان" بيلع سإاصلاق لب اضدلا قاكرطسسولا ْ

 | . زئاصلاالا ةنمزخ دال نانرلا بانر ماب ةنملل قلد :
 ظ بالا لاعذ هندا لسف نم يدانم يد أني همي مو ناك ذأ

 ْ لل ذؤ ئلخلا نال نابرل ارمسو بابل ا كل ذ نم ةنجلا نواخريذ ْ ظ

 ١ هدشرءرعرو ٌلصلَع مهتنسلا يل دّرذ شطعل امه دلت توما

 ناحن 2 دل يو
 "نانا بهم نابرلا باب نم نوحياصلا ل خدي

 | ككدعرسلا معدل نساوف مولع اذه مالو
 ةلبالئالج و نع هند ارم "كو رد مهَحَو رن ر

 كياصلا اوين ااا كؤتيرو. 0010 درت نا

 هشاثلا ةحزفلا و *هزحلا ديِلَوَملعطْفا اذا لمتلا هحرف هذهف ,
 1 م ظ

 ظ ناهض فكوملا لوه نم هيك اون اأماوقر أ دقو مقنلا
 ليام اسلاد ول لوهأو تيا و اكسل



 اياد يلاعتدل وق كل ذو * هنا ف هماوكلادداوإع :

 ميلع هدا الص سلا ددلعو ا هنحلاب

 اهني دل درعا نمالا اهنم لخدي ال ةمواعم باَون ا نانجلل
 ويصلخازيذلا نولصملاالا اهيمل خدي ال ىالصملا بأي للا

 ناكوملا نان اهيلمو همدداع ل اقدم اهب اذان ريل و هد الصف

 باب اهتم, نوكزملا الا هنم لخدي الو مهل اوما ن وكذب يلا

 *نادرلا بان اهتعو*ن وث لضملا الا هنم لخدد ال هحدصلا

 امص ىناوصلخا نذل ان رم اصل الا هنملخدي ال

 1 مصا نمت نآسبص ءابصلا ويلي م هالسل : ١

 ظ نابص مايصلا بع الوعشال :أصةرما نا لفدلك هرم
 برك بئلاك وبن تيان كاجوال
 صلع وٌهدِل ىلت د هاخا هيف يدل مالكد ةهافسلاو
 و هيلع هند الص تل اثر“ ةيعود امو هنطباطقخيو
 نأ لسملا حير نم ببطا هنا دنع صا مه اصلا مثنولخل

 نانو جل واغم ناضم و ف هدولجو سللدا نآكا نالبق

 لمس ام هنا باوجلا جي اعملا ف سانلاضعد عفو ى الف

 ظ 0 فصلا د دايخ يل 1

 أم كلجال ليم |! تطعا'لمع!يلاعن لافده كلذ .
 : ةفلاسلا محالاد مهاب ايلنالا

 و هيلع هد 0
 دلك نع فرعا تامل انامل قرم

 0 ا



 "طم ا انا لا رس ا ىد نمالحر نا
 دهاأجلاكا راسم لو انالو يشي الو لكايال ةجالس
 بددهلل تلثخ "رانكلا ىف يزاخب د هداهج فح هس ىف

 نمئسانب|ملو هماقم وهل نم ىما نم نيف لحرل | انج
 دم أب ىل لجو نعكسددن ا ىواق هنس نيتس هرعز واجي
 جمدردثلا هليل ةشان أضمر رهش كم | تيطعا دذ
 ظ دّرقلا ةلبل لّثم نم فاو نم هأنعمر هت لا نعراخ

 اره دامي اول اد رحالا ىق هل لدعحل تناك ةماعب
 هانلزن اان |تلزن امها نءراخ يهد ره نلا لحرلا

 ليلاؤصلخاف نايل هانل زنا نمرامضلاو َةِظعلا نولن

 ةليلباوزظتن ا لحل هيل ايلاوموفو هيجشل ارهشلاا انهن
 لإ دقخ ؛ب اويل اورجال اب اوز ونث و رهش فل | نراجع
 00 4 نلعح د هيلع هيدإص ديعوشتل ىلأشت هيلا .

 الانال هنلاكسلا الا هطعارمل أم مهتبطعاو مالارخ
 ماجا دل د لاو راخأإلا مره ة ادا

 ع ادئاع محال |صفا مهتلعج كتم و مهل امغاتلك

 ظ لايعمل نمار ملاك لتي ندا ل منتس دلع
 لوطيخ اداطخلا اوبسلب اليل د اعاللاوط لب امزتكا
 ظ وعلطملو ضضرالا تح مهنكم ل وطب الل 0

 كردغدحا مهب ودع لع الو ةئلاعلا يلابأ

 35 ا 0

| 
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 ل



 كلامازكأ وعظم نيس لا

 ةنأما مايصلا و هيلع للالص ل2 انو 201

 هاطعاو هننا هظؤح هسا هنأم ا ظْنحْرُم ه دابعف هللا

 :. هنجلا هل تيجو ىنح هحرلاو تاكرتلا نم ةرد لونا ام
 داضمزم ول لا ناكاذا ماسو هيلع ههدالص_لادو ظ

 تديذ ا, نانجلا تفوخر و هبناملا نأندلا ب باولا تيد
 باولا ّيفو'نارينلا ب باوبا تلغاو نأ دلولاو و وهلا

 هدد الص دمحم ةماواع تاكربلاو ةمحرلاتلزن و: أمسلا

 مهن هأبو هد|رعيولع مول اجلا هللا علطاو# [ىهيلع

 ىلصسل انو" هلت دسفل نم اهبدل عج ا مهل ويل ”ةلد الملا
 2 تحرج اهل انانحللا باونا-ئكئاذا د هيلع هللا

 ١ تخلد اهروصن راهرإابعو اهطعو اهجر تامس اهنم
 ةخل قفاو نمل امنهَف ن اضمر رهف ماوصل نيلصملا

 ماق نملىههت تاامشل ا كلت نم ةمس و تاهل ا كلن نم
 هداهم كيرا دهانصد هالصف صلخاد رااساب

 3 اولا ديلعسسإلبهتلا

 أنار او اممسلا ب اوناو نارينل اباوباو نانحلا باولا .:

 ا ةيزنلا نانرهف ملا مدل نلقتال ولا 1 ١

 كداب بابلا قاخإ نا لبق ةيوتلإب اوخ اادرداشض
 رم ودل ادعد هل ةد ود الذ بند نم راف دقن بان نمالا ْ

 جرن دزجلا لا لوخدل اننا موريلع هددااصسسلانو



 ميلع هند الص لاك هنال تاجر رل اعتدت لاعالا وهنا
 اندلاؤ العا مرنكا هنجلا يف تاجر دّيماالعا ماسو
 هيد !لوسر اد دنع هلدداىضر فد لدصلاوكد ط الاف
 امرا الا اهنم لخدي ال اناون ا هنجلل ناَتلق تنا
 هددالصل اق كسا نم دحا اهعيمجاهين لخدب لهع
 ةنحلا اعاو مهتم نول ن !اوحر او مهد ماسو هيلع
 . .اهضهب عالشل لاساك اهم ايندلا هرايعذ الخ
 رس او ناي رل باد نم اصل الخد اذاذ ضعل فوذ
 ناكمن اف هل ىقب دراي ةظنحلا هكبالملا كوتن هنجلاد

 ”رصعز أك هناف هل قب ب راب ةليالملا لومت هنجلا ٌفرقتسا | ا رتااشللا هانا لخدبف ماعاوح ةاسم
 سس ١١ذاذ نيف رصتملا باب نم لخ ديو أكرإن معاوه د
 ارنا ناكرملا نم ن اكد !١ برب هكي الملا تلاق ةنجلا
 هليالملا تلاق ةنحلا قرتنس ااز اذ ناكزملا باب نيلخدد و
 نيرمه اجلا باي نم لح ديو فريف !"رهاجي ناك هلا براي
 لويد هلو بر اي هلب الملا تلأت ةزجلا قرعتس !١ذاو

 أ

 ا
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 0 ..تاكهنا براي لوئنت هلل امد معاوهو هلال >ىخا

 تدك ون و ىلاغت هلوك كلذ ليل دد سانلابو هيدلاوب ارب ٠
  -.كللاه» ةصاصخلاو هصاصخ 'ناكول و مهيش اع
 مهل نو ديلي ىح بإب هليل لؤنن“ ةليالملا دزت مند رن هرذنلع انام ال نان ةعشربع للم ال
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 ناو لابةعز اهيل عابر ديملاولعازه ا

 شور اًوجالو لع أب دلا يف مويلا سو هيلع هسايلص :
 لانو ةرخالل لعو دوزن نمل ائنهف لمعالد ؛ازج ةرخالا

 ظ مولع و دوفيني نيح ةكيالملا نأ لمد *مجيلع هساراص
 ىف هلمعركي مام ل اند كاع ناكم يلا شر دذ هيل ارطنيف

 ىلا و هلزنملا كلن هب بحونسي ام ى١ اضن دلاد اد ش
 بكر ]عزم مل دمعل |١ ده نا براي لوفتف اهقكتستد ظ
 - هلا رص ْئكالماب ىلاغت هند !لوقدد ةلزنملا ه له هن

 ظ ةلريراي لع علطن الو توملا هكر د اذ لعل ن ا هنن ىف ناك
 هدا نا اعن هلوق كل د لمل د د هل هعيضا ال انأن كردغ
 ] نا ماسو هيلع هدداراصسسل ات د“ تانسحلارجا عيضر ال

 طانللز ينحاواع هنججلا يي كريل قمانم نسوم العلا
 ليلاقب اس ةينلاد هنلنولع لومي ديملاوءامسلا اك
 ٠ كتندب القش نمش الو هتندب الا دعس نم دعسالو
 رجال نموملا دبعل ىلا ن ورظنب ةكيالملا نا لسستو
 ماا هلال و كرعت © عما يلعلا تاحر للا نم لان رق
 أدل اراد لني ما و هر ابعا لوط عم ةيبضاملا

 كا ةانالباب لحد زع هسا يا

 مر ايحا لوط عم هيضاملا مالا ن !نوماعت الام ملعا
 هاناصخأالا داز ام .لمنول لحرلا ُهْنن تناك
 هنا رترصق عم هني نات اذ نموا يديعانا



 هليل

 يو انته دا ييعاط فهلا دازام اه درشاع

 كرا دبع نمو ةيضاملا مالل تلحوأد أنملا اذه و هنحلا

 ف لم نم ميضا الان اد رانلا
 0 هامات اونا نباسر ه٠ فدالجلاب هل هللاليجب لسم
 'نهاوش لاوع تاني حو ٠ ةيحر لهلا نيون كلعلل

 طع لام كئما تيطعل دياي يلافذ هللا سلاف ظ
 ”ولارلمل هش د ن أضمررهش ا هيصاملامسالا ظ

 .تاطمر كعؤاضم ىلا انرظن أذ هش فل نسريخد
 هرهش نئلال دعب كئاهباون ر دنل ا ىل ايل نم ةليل لك د د
 لينأم ىلا طن اذ هب ايعبس ىلا يح نم هند فعاضت ٌةنسدلو
 راضولا كرون .تلن كلزْيد باؤللاوصخإ من ن أنسحلاف دراو

 101 لاوطلاراعالا باص | هلانالام با يلا نم

 ناسا ةليل دنوكت اهن ١ يذارتلا ةبص خضعت نم نا
 اًدامعسس | دآر ا نملال ارهظن الو 'ةمهاس اهب ال ردد ا ةلمل

 ثداصامراهمرالد توارتلا ةالصٍطعرسلا ماو داذان

 ظ ديس دق نوكرذ ناندكرد هدالصرخحاواىردتلاةلبل
 كامل مب اس اه اذ كدت ا اب صلخاف ١ رخاو اش داهن
 ا مهد اًداخ يوب اذا ديول نا لسسستو
 دكسملا نم ٌكْذأ ةحلاد همنو هبلذ نمرهظ هاب
 تيد نالوتيذ دب نالكولا ناكل اهشف دانا
 1 يملا منا ديب نم هبوط | هيي نزل ا هدي أم
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 كف دبع سلاحا اب لاه وت ظ
 مل ناو مشع هل اهونزكأف اهلرع ناذ ةنسحل مداراخ

 ل ىو حاوش حاس الا
 هنم رهظيف ةئيسب مهو اًريش يلاعت هنن اد ذايعلاو
 ن اكلملا لوتنذ هجار مكاو نوكي ام نإن ا ةجلاد
 كر رع نمرهظيزلا ه دهام اسداندب نالكوملا
 .اهليعن اذ ٍةئيِس مه دخ هنا لاقت هسا لونيخ
 ةنسح هلاهويتك اذاهكزن ناو ةبس هيلعاوتتك أذ
 - ةئيسررىلا لعداذا ناصتخجريكلملا نا سحاش
 راذ ١ تايسلا تاكديعلاا لام نعيذلا كّلملا ناف
 ْ ةدجاو هيساهبتكي ناداراو ةيسلار صلال ع
  نكتال ةعاس هيلعزاص 1 هنبم نع يذلا كلملا هل لاذ
 هبلخ بكيل هند اركذ ورفؤتس انا عجيب هلل اش
 شع هنيه نع كزلا لاملار كلما تادول سطح اأسإ
 ةّيس لول هيلع نيتكر فغتست مل ذاو ن انسح ثارم
 ىلص هنكرإب دمحم ةمال لجو زعهس نم ماركا انهو
 لمح هما لجو زع هس م اركان مو نو ةيلعوتبا

 ااذا همّيلا م دل و هيلع وس
 ا اناسالكو 9 0

 اكبسح كيلع, مولل ا كسننب كلر انكارف !“هتنع
 باول الويح مالو ةطس او ليلي ديدن اه موالى



 كيلع د رتساعف يدغ كب حف كيلع ملطي دحا الو
 !لارس لل هال ةرخال ىف كلع راسا أب دلاؤ
 لكو هنيعص دبل |لضزيف لاف كسننب تناكب انك
 ْ ههجو ها اهنطاب تايسل او اهرهاظ تانسخل تعج
 | 2 همهلب ةعاسلا ىلتف طخلا فرعي هاند دق نكي ما 7
 ١ 1 رسب ا يمال
 ظ كلونيخ هيلثد هرطاخرسلسبو هن ولريصيف هتنيعك
 ىلاغن هلل !هيهليذ فاتلث اذ اميدرع لجو زعهسا
 نسغررملا لؤيدذ ةملذ سكنم هيلع رهظ امل لوقل نا
 | اذ*نامركالا مركأ تاو موبلا كأقل اك ينظ
 التان نسمح تبل دئاهدجت هسيعكف دبعل ظني د
 رعى >لبل > وهام درس و ارح ةهحو قلهتف اًنْود
 1 ثبش وااشب أم هد اك لاكن
 ليغ شما كلذ ت أنسح.# * مهن أيس هند لين“ كنل داك
 لون ناسخ هتان لدبت ني و هيلع ه,سارص

 ١ ب فانا كربعن ا تكتالنأب لجو زعهتا
 دنعأناوثباجأ ةرسّكدملا بواَّتللان او هبلك سكب د ل ظ

 دئحأب لع غكيالم أب مك دهش | كب يدع نظزسح
 ,ةرم نيدبس ابن دل !لثمم ةنجلا ف ةتيطعأو هل تزفع

 ناجارلا مر اان او يمحرب كبس هنجلا يلا اويلطنإ ظ
 كب انكارفا هل لق اذا دبعلا نا ببسلامليق نأ

 ١ الط ١
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 باوجلاف اهرهاظ تانسحلاو ههجو هاج تايسلا لي

 دسمل [طس البل د هكالملا نمدها هنويع طعرهظ الئل

 ذأ لج د هنيع يراك داديلع لين تاتسل ظ
 اذادعهلا اد هلك هنجلا لخدي هلمب 1

 مهضوأ عسكنملادنعانبر و هيلقرسكئسم هن اسس ىلا ْ

 وه همركو هئحرل ةنجلا هلخ دب و همحرلو ةراجبت

 يلح ذ ام و ل اعذ هل وش كلذ ليل د ث نامركاللا مركا

 لعن هلع ىف ناس امل هت دار اب لكل اذ ردزعي هدا

 هزهرعلج وزع ا هنادت و ديرد ام ماحد اشدأم
 اندبحو اندنل الالحاو داناركذنم هذه ةمالا

 و هملع هيد لادد*#و هدد

 ا 0

 لكانزاكدنا كذ عمو ليللا موني وراهتملا موضي ناك

 مهد دب اههيدبف 4 هنت وراي ف اساملسط

 لخد و ةهئنذ رك موب تا دوه امدبد هنو وكم

 ناو ىلا ةنجا هن اف كامل ص رم ا اهليستل ب ١
 لدنك ههحو ىلع ه دابعل ان انم اصوصخ اًنسح اناش
 انف جوج ف امس لاهل لان أرك ئدبرزب

 دخضعبل درمأخ ن اطيسلا اهن بعل كلما ةسا
 00 .د هب بعل د هيلا مرتك هباهتت اي نأ ظ

 نعوت دوارو هب تتلهتف كلملا ةنباواع هلخد ا حدب



 تاج مسوس ع

 جرت و كك >اعس ببس كك ذ نوكي هل تلاَذو هس

 ظلال ن ولد د ةنسح ةوسكوسلب و فمثل ا هده ]جزم ض

 ١ تلعن م صدعل كل ذ لعد ١ نأ هدد اذأعم لاتخرثدالا

 تيدبشالاو لمتنا يل نا هل تلانف ادي ١ نوت الوش ازيد
 / تول انن ىصقيف لع نيغ كن الوداد ككالهؤ
 ١ فمزح اس اذ هب تملعت اهن اريد ىلأعت هللا ةصعمالو
 ْ لعجا و اهرشيئمك او يعمصعا! مهلل لاق و' ايسسلا هجطد

 أه دي نم صلخ هسفن بدجو اهيم عنو أحرف اهتم ىل
 | ىلا هبوعهش اف هتعيتف صئنل ازيله دق اهماما درهو
 | للملا ةلب ادت دصتخرصتل العا ىلا هيذدعصم ماس
 | 2 مسلكل د دباملا يارايلخ يدل نم حو رد نباتلاكو
 ناتلق كل امهللا لاقو صفلا ندر لمن ناد امىلا
 : ىتلاو كنيصعمالو توملاو ىلجومه ةنجموصلا

 املخ نوطس العا نمو صقل ا في داش ناب نم هش
 فرعو مالسل ا هبلعلب ربج لاذ هنين ف دص ها ماع

 ٍ نمر عال ضر الا ىلا دن اعلا كفتس ناىلالحو

 |  هلصو اوهتحارد ليرجج هاقلتف ةكبالملا ناولد نم
 ١ كرب ةعصعل !لأت د ههحو ىلع حاسفضر الا ىلا

 ' فذارا نم دنع هتكزل فاد توتلل هحيب | تنك ام و
 ىدلضاز ١ كاش اخ كرءرب ىل لمكتس كن اد ةبصعملا ظ
 | 0 جلك ةيلحوم ادغ بك د نم دارجلاءاد ل

 ا
1 ٠. 

 | يأ

7 | 



 اذه ن أكن ا ٍدياعلا لاح هحرح الهر ونضعلا ٠
 بلطاال خان هب ىل ةجاحالذ دنع يفح صقني
 لد ركل كهيجد ىلإ ظل او هنجلا و كاضر الا كم
 كف . اذ ىل ةجاحالو ابه ذ ضد الا يلي بلطا م عيبا
 صننا الو تيلطام كل ىدبع لوبي ولا نمادنل | اذا و
 انملسب ىنل ! كعانم هنتل ا نك دنع ماد ايش كرجا نم
 كياؤل اذه د كانمف انلجال كسفنب تدوه او اهتكزت

 .”ةحاينسجو هرحيالا تان بص كما
 - ؟صلايلاىت هسا لاف ءأسو هيلع هدد !لص سملاذو
 هدابع لعموصلا لجو زعمس اضف هب ءزجا ناو جلا

 ةشيئاكب ملو همركو هنمصب أحر هيذ ممل صخردو
 اوس والا اًمسسن هينا قلكد ال لأهل هلوه كل ذبل دو
 تسكأم اهل و هرجا اهل ريخن نم تلعذ ام يا تبسك اماهل
 ةداعلع د دس غاو هد نيد اهيلخت ميرا لكن م تلعف ام كا
 اًدعبرم ناك نمو لأهل هلوق كذ سلبا دو”ماصلاى
 دلريالورسلا من ةينادن ري رخا مأبا نم ةدعذ نيسرلعوا

 لصح ثيحرد أسملاو ضلرملا نا كل د لبل ده سسعلا مل
 نضارملا ن اية و*رطنلا! اهل ذ اجرسعل ! ىا كل د ةقشُم مهل
 كى موصل اذ موصلل ةردّد هسفل ف دج واذ ا ناعضلا يا
 ماذ ارهاسملا كل دكو “ل ضفا رظمل اذ ال او لضفا هنح
 نتا د ل ضا وصلا: هس ةبلخ ماضل افق



 اجلال رز لخد اذ !ةمااثم ٌبجاو ر ذعنرطقلكو
 هسنفل مجزب امر دئدرطنلا! هلز احوشغو هيلع دخاذ
 00 101 الا هيلع و طب هيف كسي و دبلا

 ششي مو م ايلا لخ د ىااه دهاجو هشنن نعماغ

 ١١00| ديعار قطعنا دتش دقو جشم هيلع
 هل اج ةمهاز هسفد نأ اهل ليخو هن دهاجو

 1  هيلعو ةموث هيث كسمو ةسفن هي دش امرطتلا ظ

 . .' هنال كمن رحاسلاو ضارملا فالك اذه داضتلا

 ظ لصح ثيحاهن اذ ضئرم ال ورفاسسريغال م 3
 ظ 506 اةعاجدجوو صنل !امهلذاج ككذ
 ناضمر مولاأده هل لين ةطونرم هعنصاو ا

 ظ ناكر د لاق بنر نك كذ عا 0

 ثد اداول اذ رخآ مأب انس ةه'دعد ةااضنولا

 0 11 وو
 ظ الآو لأتف لكان حرجلانمو هلاولاقنوبصا تحرش

 لاه دّمخ ا اوضرمئحاولكانال لاف ان د
 | اًديعدد اريخام لان لسو هيلغ هيدا هننالوساد
 ظ مقحو هدزهسا ناكالا ارهرسب د اًنخأخ نسرما نيب
 أ دحو نارداسملاو ضدرملا نال يف دن نكل درت اضد او.
 | لضتف !امهقح عيت موصل اذ موصلا ةر دم امهسنل ف

 1 ددئالو ربل امكل هنا بريف رطل الو ظ ا
  0ظ ُ | ٠ ْ

 ظ ْ ا '
 ز د /
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 7 د ماصصل ا ىل ملل هربا شك اسفلا
 0 يس

 ٍسسااف تاشالل رطفلار دحيم و امحر نينموملاب
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 دلما ةَببم مل يار و هيلعطفي ام دكت دد دعل

 يوب لك الان او د دعي هن ال هنمزكالا هل ذاح
 هدجوام لخاي نا ك/رتايقسارلا هب يكفال 0
 .ىلاول هله كل د لبلاد و هرب زنح محو ميدو هتيم نم
 سدا نا هيلع الف د اعالو عاب راهزطضا نْذ

 ءام هدنع دجد أذ دحاصعول هن اايكمب 2

 تهز هيلايهذول تيحا دخل لمللا "00
 ثان نأ هل اح ف وهره هىدزعتو تور 0

 اذا لي زكو "ثومد كزاي ال و هصخل ا هل عذ دي أم هنم

 لك ايام دج ماد ر دعبل ردعل و هلرب قناش الا نأك ْ

 نعوئهس | ذاك هينلا تينذب الا موص ناش الل زوج ال 9

 لكا هلذوكتإ بف لكان اهلا اذ ورخنو هتيم دجوو

 بحاص هل نوكد دق هث ال فورخلا هركن د ةتيملا
 ةيصخ ل -و كل د فالك ةنيملاو ىّديسمو
 هدد | وص هنكرإب ةمال ا ه ذه فحو ىلأغد هدا نم
 ٠ .تلازان لسو هيلع هدد اوطتسلاك و د هيلع

 ىييبلااورخا وو ام ُهِبشِب ول و ر وطتل ااوليغ ريخخوتد | ٍ
 هن ااهماةمظع دب اوف هشدووسلاو ةرمفشس ولو
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 يك أش لو ليلا ناموعسل ان للا
 أيصلا كوبي اهيسن هن ذك او ىكذ دنع ةسنلا
 ظ 0 لام رتونطتساو لاذ هنن اركذر وعملا ءافاذا هنا

 . رففدسم نم له هلوقد هئلخو عام هل الحرج فحلا
 هش داصمي 3 اخ دنذ هيطعاذ لباس نمله هلرفغأك

 د 5 ماقك هر ويس سلخ ناخ هلل ا همهل ا هذ ا اهنمو
 هاعدامل هب اجاف هيلا اعدو ناتفكرولوىلصو

 نم هينلا تلو موصل ناش الايَودَولو ظ

 اكلي, تنجا 0 دا

 مودع تبؤد و تطفا كفر لعو اج تلكوذ كيلعو

 اداستحاو أن ام !يلاعت هد تاضمر رهش نم دع

 زاحرهشلا مايص ناضمر ىت هليل لوا نعيؤ ولو

 ظ 000 01 ل ضافي للام اه دموع

 رهشل ١لوا نم اهزاوجو هليل لك ةينلا تبلد نا

 0 هع يف اشلادنع دك لوك

 ظ بيسو معا هنن او هليل لكب وجولا هبه دمراصف
 _ فرو انمصفانن اعا يذلا هدد دمحلا عطف دنع لوفي نا

 2 هيد انلسو هيلعانعاو انم ليقت مهلل ا ازطفاخ

 ٠  يضفىذلا هل لمجلاو ةفاعو ىشئرسؤ انم ةيلستو

 زوطف دعب لوقي ن ارهيستو ن اضمر رهش نم امون انع ظ
 ا ا ا

 امسسك دي ناسك داس ل 0 0000-7



 دبع انع ف انكل ا حامصلاوي ١ يوب ساراس
 هذا اصرطف نم مالسلاو ةالصلا هيلعل ا دنا ١

 يلا نعوس وممورمو: هرجا لس
 ةالصل ا ةملع ل اذ نسحلا نع ن؛اسحلا كا نعركب
 ,كمايص نيلضد ا م اصلا كحال كروطم م السلاو

 . وجال ذم هل ناك ااضطف نس مسو ريلع ساه صلاقو
 نم كلذ هود لحم و مه اصل رجا سصتني ناراغنم
 نم دوجحرتحا و هلع ساؤلصتلاتوردلا
 يلعن او هلل ا دحن ا دعب راانملا دعصدئو ناش

 .- اًكاص ةيفنم ناضمرزهش الظا دق سانا امنا ٠
 ةرفعمو ةبكر قلع جو رع هنن دنع كل ذد هل ناك
 لفنلا الن ضرعلا ىف ةينلا ناوىضم امد هبؤد د
 :اواهتسب رمل ن او زاج هيد ةينلا تلب تاهن أذ
 رست لاقد لاوزلا رذ هيلع اذ رطنلاا ةينولع

 نال 1 ىلاو لكالاب ىسلاطت يشف الو ايشل مق ا امانا
 يول و اَغت هند مويلا اذه موص اخاف ترطئفا ام
 ( ههدايص هند ا لوسر ن !ايكذل زاج امصلا هعاسلا
 ,دلا فاد ىسر انلا ن ايلس نب اخا نيح دديلع
 هلزامك ن املس ءا د,رل ا ون | فاضان ًامهاع هلل اوضد
 لاقفوعم لكل اذن لك دل لان دلكالا همادذ ضخحاو ٠

 تاي ارابش لك الان اف ناملس لاقت ماصنوا ظ
 جم



 ظ امال نيران فشار
 '' اينهوسر افلا ناملس

 تلصح دأعاص 000 5

 ماص نا َلاَتْحخ لكال صحو ئاضوا ةملو قف ةمرعدل
 'مهيملو رز يعش نما عار و ةيلعررت نأك

 : |. ب انئادارضرا د همؤصن او دعت مهفايضوإ
 - هربا ٍفخو اريهض ال لكاللا نم هع انا كار ناو
 > عل ل دال نسزلا ف ناكدن ! سدو هلضفا هموم
 ' ره يصر متورم ا يزدناح ل سو ةيلع ويبالص ةهاوسر
 / 1 لج عفا اذا نأك ى هيلع هنناوصنل مع ةما لع نأصمر

 .هلباقلا هليللا يلا يتب الو لكاي د! ماخان ا هل ليال مأنو
 قرصح هن اوه و ى دج ارعجت هياىصل ضعب بيصاوتح ٠
 أن اسل ٍناكُو يونس !امو هل اماعط عنصت اهرجوف هتجوز
 هلهتنا ماعطل ا ىولسا ناجل مانذ مولا هيلعق مريس لخ

 لكلا هيلع موكا ببصا بلان ءأ اند هل دجوح هنجوز
 مم كسل دهجل ناكف هلع ةرمضمداًعاص اوهتلكان

 لورم ارهرشطعلا نم كالهيل الع ثشارؤو ىدنحلاف هياكصا
ءاطدتساذ هيشش ده اجب امو لسو .ةرييلع هدد لص هنلا

 5 هلكو 

 ماسو و هيلع هلد ولص هلل | لوسر متحاف هبأجأد هلاحرع
 انشاد اولكد ناغن هلود هرلع لح 0

 رخل نم و الا طيحلا نيصس بدلا طبل لني



 اطيخول عص د به ذو كك زد سانلا حرفف لانا.
 نااار ا

 دن امفاوموصتف دوسالا نيطيبالا مهل نابثد الذ طويلا
 رراهتلا علظمف معو دوس نوت انفلا نم ىفايلل ا ضعب
 ظ ةرمتم نون لاملل اضعل فو طيخنم طبت نايثيامو

 ىكلدد سانلا تر يضنف ناطيخلا ناش ليللا لوا نش
 هالزن اذ مأس و م

 رخل نيلاوت هلوش يسيل سا صول عز جور رع
 ظ عابصلاا نم ف أل إيفل | نمئوعملا ليلا ىلا مال ااونمارثد
 سال وسر نا لسمفوليللاىلا اصلا اوعارن

 تاضمر قرفسلاهكردا و هيلعهساءاص
 وهوارلس الحر يارذَّرْحا هدش قناكر ًةازغلا

 ندرخاو نيلجر ئاتك العلم ىاةسف جبامي
 ىلص هدد (ل وسر ليس ةعامج هل وحو ةددّضعد
 حباعي لحر هناهل لف كل د نع هيلع هسأ:
 ل وسر لأهفف .اصوهو ىئنطعلا ٌةدُس نم هن

 هنلكنال هانعم ربل انيرسل هنا وريلع هند اإصدسا

 نعهكاسما يا هيدوه يرلاربل ا نم سنلو نكد هللا
 سانا (5ريلع هنن رص للا لوهسرلا يكس

 و هيلع هد الص ةندا ل وسر عرذ شطعلا
 1 اف يدانب نا هرماو أم هين )ناب هيث اي نا هرماو اس



 00 صفادت يبلع هساص هدد ا لوسر ناركسعلا
 ىلع نكار وهو و هيلع هسالص,انالا زخاو اوطمذ أذ

 . وشو سانلا هاربل مدقل ا هدبرهشاو هّئئان ىلع
 . سانا ةعبأت نش كو ماسو ريلع هساولص ةواراإو
 . تاطخلوش يزذلل لاذ كسا ىزلا الد انا كساو
 عاطتسئئرلانكل نولف ا ماص يزلل لاق, نش يزلا الو
 لقا امم اذررطخا عطس ريل نمو مأص مويللا موض ةليكت
 طضملا هاربا سانا لع هتف مث ءميلع هدااصوبلا
 ليل دلاا دهبو فيطت الأم هشننواكب الذ طسف
 أف ردصلل ةر دف هسفل ف دجو نيرفاسملاو ضال
 دوو طضا مرخلحر ٠ لمن أ: «لضفا هفحف ءوصلاب
 - يدا هديصاو لازفل الك أنث !هلز وكتلهف هنتوا ْ
 0 + كرأي و هئاملا لك اي هيأ ضارقل " ةتئملالكايو
 ديصلا وانت ال الم ١ نجذل اهب أم ىلأعت هل تل ةلازغلا
 مسدامريلادرص ميلعءرحو يرخا ة دا فو صيناو
 هنوشخ هيلا كذلا هلااوتناول اح



 6 يلاعت ههالرق 5
 دالق ةيبتلا مويل اهشلاييزاولل حلو
 ,دماجلاتد٠نروم وكو داون لاععاذاو

 رصم طرشل لاقت و*هيمورل اب لدعلا ساطسفلا

 0 اطساقلإاماو»ل داعم اوهو طسفملا
 ي لئستلا نيزاوملا عضوه ةدالا هذه كوغلا
 راء ابش حا الك*ل دعل ايا طسفلا تاوذ

 دو هن ايس ىلعد اىدلو هنانسك ناو نهب

 شاملا لحا ارذ هل د رخ ةبح لاش تلا كلذ ناك ْ
 عكد نارك نا 0 ىد انهاه ماللا عكرب
 ىلع«دورخآلا اهيضن د*ل درخ نمةدحل اَنّنم
 زر ىاهةمح لاف يشل كلذ فاك اد «يعم

 أهانضحا يا أاهدانن ا هل درحرم ةبح لاش
 ناضحم كَّدّسلا لاك نيس احانبوثكو هاهل يزال
 هنبايضد س ابعنب لاقد٠”دحلا ةانعم بمحل 1

 هيلع اش ب 000 «نيظف اج نيم اعم امهنع
 هدد ناعم؛ . لامعالا ثنو ف ةيلحلا و 4 “٠

 لاف ٠ هب و لش يشلكل اعلا هنو هن أع
 مدان ايم ااه دحا» أيشا ةعبر ١لجالُن

 لعج اهيناثو هاش دلا ناعيا 5 انس لاعت ظ
 ةودعل او ةواقشلاو ةداعسل المال ”ةمالع كلذ



 00 سم
 لع فني أين انك اذه ٍلاعت هلوق «ك/ذ يظن:

 اع راخاخ هن ولعل من ام عيستسن انكانا «قيجلاب

 أ هند اداهب هيلع عم د ةلاعالا تاشاب

 س ددد ادنع مهل اهدابعل اياه هلنأ 530000

 0000 ءرشو راخولع ؛ارح

 / و

 مهدابجد هدانا لوقو هدا يش اكد

 اتزارلا نب دلارتخ مامالا لاق * ميطعلا مك تاس

 عوبل طل (نيز اوما عض و هدكاعت هل وقرب نت ف
 لاعت وهذ (ميس هن 6 لس اوني [لو 5 * ةمعلا

 | ةاعالا اهب يدلل هك اني زاوملا مص
 وهذ تاسل د ناسك مل نأ ن اندم 0 ١

راما مامالاك اكو * مالسل ا هيلع لبر اج ديب
 

 ملئ اوم تلق ف لايت هل ود راسل كاضنا" 00
 هلا مالس نل هساديَعْن ١ , «نوملفملا هلي

 شالا و ندا ناي بصيت نيم اعلا بر تاما

 لع ٠ دحاو هندجايلع هيئتكدخا ءشرل اهب
 اهبدحاف ضرالاو ثا وسل ا تعِضوول ٠ مهجلع

 رظني ؛ هد وعل دخا السلا ميلعلب رلجو «لِهَتْعَس و

 وهل داج نا ُهَعِد ذج نعّيلعنلا يورد *ةناسل ىلا

 ظ ةاركافا نو سسفملا لفن و ٠ هلا مول داؤيملا حاص

 رثكادا الحاد ناريملانوكاما ول دعلا نازيماب

 ظ



 000 + نانا نم تال ظ
 ةمّلا مويل طرسشلا نيزاوملا عضنو* هي الا هده
 نون نم هرثكل يعج امرأ و «دحاو نازيملا نارهاظلا

 , ىلا مجرب نأ :وحأتو لاق.« عمجومو مهلا
 كربلا نسحملا فا نب انما لات و هتانوزوملا
 ند زاوملا و «للأعن هل ول ٠ تازيم ديحاو لكل

 رملطألاو سل او م أمالا لاك ٠ ةمْيلا ودل طستلا
 اال دكا دانا زيمدل ةينفلا موه٠ د زامل هايل

 ظ يملا موبل طسقلا نيزاوملا عضنو و*لوَقل ىلاعن
 دعسالف ازهرلعو لاك“ هنيراوم تلقن نم كل اعن لانو
 نازيم حر اوجال د ه"نازيم ٍبولَقْلا لاعمال نوكي نا
 لستو ,؛ئلعتل الأك د» "”نازيم لوثلاب ”ىلعتي امو
 مو قاعم نارام هيذ دبعلكل د٠ .نازلم لصألا

 دحاو لكل نا يحب. هل وملا اذه . ةبطع س١ ضرب
 دحاو لكل اماو ف الخلع انل انا لاكد ه"ثازيم:

 ل ا ا

 تاويسلا الم ٍةَفْك "لك ناّنفكو باهاش د ناسل
 لل اوال دردلاو رزذلا لبق امس هس ضد الاو :

 قُدؤ/اضيبلا'ةليتفلإ للا هريطقل اوهريقنلاو
 اءلطفلاو يعل ارهظو رددوه ربقتلاو ٠ هرملاهيِع
 أعلم جرعة لا تكرف اذا يذلا ضي الا زاغلاوه
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 ليافناو السل او هالصلا ريلعد واد نعيور

 ا دا د واد اب لاق ٠ نارنملا فدابراب
 ايلف هىلت نيطيل هاد بحب! براي لاق ههيلارظنلا

 ' ىلا اذ نعمه اددأق فانا ايخ *بلع هتسغماز

 ىل اعد هنا لاقث* تانسح نازلملاانه هفك المنا
 هن ازبم ةنكالمايديع لعْتيضز اذ ٠ءدو داب

 هلوقو 'هنع هدد اىضرئوغبلا لاثدو ِهرُعَدْس

 ديوس وبا لاق هان زو ةميقل ا مون هل م الفىلات

 مه دنعوه *ههّيلا موي لاعاب هنأ اي دخلا
 0 لاه ذو ذاك « ةماهت لامك ملا
 لاقوثانزو ميل موي هل مق الح لاه ملوك كك
 فهم ]حر دملج سواحل لرد

 "”ةعسل هيلع سن ١ "فيالخلا س ور يلع هةمّيلا موي

 ا وهل مد مع لو

 رفا 107 ايش اره نمركتت | هيلاعت
 00 لوقش
 نا ةد اهم اهب ههح طن هل رعت *بر يال لوقف

 لوفبذ*هنال وسر ليج ناوههسا الا هلا النا

 لبعلا لوقيك ه كنز د ْضْحا ىدبعأب ةدلاعت هسا
 والك تالعبا هذع عموم |طبلا هذه انودرأي

 ل ا ا

328 
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 تلقت و «تالعسلا تشاطف» هنكق ةقاطملاو ةنك
 سس ىش ا نعو «ىش هرد ا عمْلقْتَي الو* هقاظبلا
 ىلص هدد ١لوسر لاَ لإق ٠. هنع هس ائضر كلام
 نآزمملا ىلائم ا نم حر كود * ماس و ميلع هنبا

 هن ابسو هيما نارام ةفك ف هن انسح عضوتف .

 هل حرخاف: هان سحيلع هن ايس ران هيرخالإذ

 ,تفوملا نازبملا ةنكىاهتتلات * * هلم الاكتر

 يمحو نسنعا!امنسولا دبل لوقف

 : انا لوق اف تن ا نم ةكمتر ٌبيطاامو
 0 هو هيلع هس !إ!صرمع

 ٠ الصلا ساو رثكانهاهأبإ سف دان لل

  اولوثودهودحير» ٠ مرّألا يلام ّلاثتما ملع
 لاف ٠ مظحلا هلل نا ه٠ دمكتد هدد !ن ايس

 با اناث ملعا انث دم« هنع هدد اطر ةكراذتلا مامالا
 عرأفعملا نهر اخ نع هلصف نب دمعانت دحلاذ ظ

 ءهنلع هين وضد ةردرها نع هره كر نأ نع
 نذاتيلكا و هيلع هند اولص هنن ال وسد لاق لاى

 اتكبسن'ن اسلل العن انفضح *نمجرل ا ىلا ن اّبيبح

 ادب !ةناضيم © اكد هيفا تاهيمو ناربملا ك
 وسر ل أك لأث *.دهنعهساوكر ه انعو

 تاب اوفانماو زيكا ل



 ا احا ليك هن الارملا
 ليتل لا رمحلاو همجدسلا او «ليلهتلاو هردنكتلا
 ىلعام مس و هيلع هدد اياص لاق د6 هندابالا ةوق الو

 هدد دمحلاو هدا ن أيس ؛ل وعد ”لحر ضرالا ههحم
00 

 كن اكن او هنود ٠٠ اهندأب
 رميلعهسالص لاو ( لا وويل دب

 , هددان اوس 55 دمكو هددا ناوس لائم همأس و ظ
 مالا كلاموبا كولد « هنجلا ف هلخ قهل تسرع
 ظ رطسووطلا هلوعد ن اك سو يلع هن صوتا نا

 ةدباناعس و*نازيملا 'ءالمم هدد دمحلا" و «ناميالا
 ناباملغ ريكا هساو هلناالاهلاالو هةلئدمجلاو

 هبا“ 001 السقا تو ةصرالاو لسا
 0 ٠ هتكيالل فطصا أم ٠ هلن ا ىلا مالكلا
 ا 0 نين امانا لاق وددت

 ١٠ ناكهنا نويمفد ال ا
 36 1 ل ةزخملاو ةيوتلاملطنف

 وو . را رولا
 هسا ناقد' د'همفلا موي ناكا ذا نأ هراخالا

 0 د تارود ٠ اقل هسا ةمرخ * هن ذِي ناد كرعلا ظ

 : لضخ واق« لام هل كيو اربع هش 5



 ا مدنا ايضسولا و لمولاول لسا 5

 هرلع دهس ' !اضعالاو ةكالكاو "4 راع صحادخ
 ..ط د "نايسلا لاعا نم ” كرب امدبعلا عر

 الابر هيلع نطويذ* تاكلهلا ق عشد دك هنا
 ::/اجم نم س رانال دبع لون 55 تاومسلاو
 ة, رذ لاتُم كئانسح تداز نا“ لكشلع لذ

 هر « يلم و لضنب كلرغ و ٠ حب كئلخ داو كّنحر
 أسخابو لهلا حام ]ع هنازيم ىف ٌدِجو نم ةداعسايذ
 لبعلا ءاَجاذا «للزلاو أياطخلا هن اريم دجو نم
 اوذ يبق َنيىشخ و ٠ هلارعا دوس نم ىاخ *تازيملا يلا
 هبي دانيم اس و هيلع هلل اهص هس لوس اذان
 هنع بهزند٠ كل ايم ّلَقَب | نأت يشن اد» نحال
 اضاكوُرَو نامالاو رونل ابشن و نارحالا
 مراونا تداج» نازيملا ىلا يبا ذ ا ةمالاه دهرا
 تولونلو ناوصرلاب *ةكدالملا مم ا مهب دي | نيب وبس
 هميم اوس ادنال بأن دعردل و ٍدِيَس ي داهلا همااب

 نمو اوه أحالف سم يف : عقاستب مك : نا هنمحرلا
 دج محرل مجول ل كمل مرك ضخ نس'ن امالاوزوعلاب
 ؟يظعلا هدا ناس هدم هدا نايس لوتن و
 ند انيلا نم ام هسا الا هلا ال ةذازإم قف ٌدحو نم

 وزب دارت ا ب يس



 م ئم٠ نامالا لان هند دمحلا هنازلام ف دَجو
 نعدعابت هساب الا ةوم الو لوحال ه هن ازيم ىف

 مالظلا ى ىثملا هن ازيمؤ َدَحَو نم «تارعقلا
 لاوهال لن ىف هسا هجر هتلان دجاسملا ىلا
 وهنزح اوبل ١ هالصر» هب ازام ىف ُدَجَو س”دراؤملاو
 ::ث ارم هن ازلمؤو دحو نم هلص او نييلعتالعا ىلا

 هنازيمخ ٌدُحْو ْنم تال ول اور وحلا لان ”نارتلا ظ
 ”هنجلا ىدللا م ءاوي وطصل ابل ايلع ةألصلا

 ف هالوم ىوقت ةدازبمى دحر نم“ انرغ
 . ةودلاو يزخلا ةمقلا موي هنع هلئانشك ةرومالا
 هنحلاؤ ن اكةسدل اولا ةعاط هن ايم يرجو نم
 احرالا هلص هدن ازدم ْك دَحو نم ؛نب دل اذا نم
 ش اذازام ىف دج نم'مانالاو بو ذل اهل هس ارفغ
 - ءنائولا بأي نم ةنجلا لخ ده ناضمر راين ٌموص
 هل تفعوص تاعارجلا ةالص“ هدازنم ىنَدَجو نم
 يلا ناسحالا ٠ هن ازيم ُدِحَو نم «تانسحلا
 ” 0 ادملاش هلناة انك # «مدبلاو ةلمْرألا

 . ملا عف :*هل ابعولع تاندالا "هن از ام ى دو نم ٠
 01 2 تل هاد و"يهح د ا ذك هنع
 *ماحزلا مود لوهرشوؤكارخلا ىلا هس !تيب ىلا غا

 *ماث الاد بؤ ذلا نم هدول هذ ازإم شق دجو نع



 نانملا نماهيف 5 هر|نلارش هنعهندا من

 طعاسملا هذ ازإم ف دو نسأ ءلضلاو "ل اكتتاو
 ريكا فل مود هند ! هس 1 هالوم ةعاطيا
 نيد اعلا هن ازلم ى دجد نس”هاشعبذ
 تارهزلاو درُسل ا تاذ ٠ هنع هللا عقد ٠ تاولصلا

 رول نا"ث إد اسلا دس هأج كاعت هس الأسف
 عاملا قف انسب تأد ٠ تاضخلاد بؤ ذل ا انل
 ظ انمحو هرارب الا ءامل دال ان انّيدلل ناد هرانلانم

 ا م *رانولاونلا ةربرة ظ ظ
 ؟محل/ و فعدنا "م أن الاو بودل !انلر ضعي ناو

 دايس دو هواي ةلوتلولا
 اهللا
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