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 8-5 .دا + قل 5 2 د ءاا ل هيغل 5

 مزراو -لااعلا كايا 8# دال, ا ءاح ور  اًووو * قاع 0

 ن ةأهعاروب * 0 مهلا را انو * * ءافاعو ووعدنتج نب شط د 1
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 هنادعا ىلأ هع رهدلا فورم قرد و د 3 1 , علال 3
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0 5 !* 
 ٌنساودلا ىتأ لود لد ْق ىر> ا 3: د

 نيم فيءص ند قاعأأ قاخ و ناس 10

 نيكم زار ىلا د رارو ن* م65 وس 2

 203 ا 7 وكس 0 هواك 2 0 5 تدب

 ءاك 2

 راردل هنأ ىلا مم 36و نيمملا ءاملا نم هب سلا نيفتلا قذخ نع ناد 0

 أ ا هقلخل ةدر نوءأ١ نب نوءأم قاخ ند ناهي تو# نيكملا ١

 نيب نسملا مسقو * ريغ ققرغام لئاضؤلا نم هيف عجو * هضرأ 0 ١
 هلو نيب مركلاو © هعبطو هلصأ نيب قرلشلاو#« هقلشو دلل |
 نسا كلو 2 نع ىشالو ىددالاع ةاظَلا نم ناو# هدف |
 0 34 ناو و كلاي ٠ نم كعل الو نت الاع 2 إنا 0

 دن# ه 0 لأ هترينيو 0 2 2 عاام زورصض ىلع لءحاو تا لعفا

 غض ا وقرا 9 2 مكن 8 هاو 0 واول ( هَ راثاو #* هر

 نيجارا جحر انكتب د اةناوم كارا زدقو * اهماس حرببال نق

0 
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 رتسإ قف © قرطم ! 0 هك 8 .وهىذلا هللاذمك

 / يطق تو 02 ل :لأ بوم ولو ال1 رثغلو ل ا روظي و بعل

 مقالا د الأ اما سد 00 الو 3 و عداوضأ تع 4 هلأ هك نري

 . انالوم مانا كار داب 5 كس ن امد دنهأو# 2 دع اع 7 هك لدا نم

 7 ل نعل ٌحراوت ىهمف * هللا اههادا #* هانت مزراو>+ دولا 1

 ا لزطأ مركلاو * لصفلا لوقلا تيقاوءو * لضفلاو

 00 0 9و # ا ا لعلا رق ردمسم ق هيلا 5 هرم > نك

 مدا نب ةرعو *# لاءأا هداك هنم انكم دخو # ىد رلا كالملاو ىدزالا

 21 انهكراو ب ةئلود ن ل 0 ل ىلع هللا ركش و انا ة:ثاولذ

 "نب احلا أنة عا 1و # ناو هلا 1 ا ص تك ةداقا] د هيكل نضانر نم

 1 ةايلأ 0030 [:ةرككام 2 0 اذألا باطد نا م الو 0 دوغ و

 ةماذتءأب الأ د تاواضصلا رادا و نملالا ى 1 نأ اياه قيفحو

 ةرمعق لاا ندا كانط د 41 ىلا 8 0 وح

 بيدك بد رق هلأ * بيكسل و معسل هللاو

 , هتيم ىنا نبأ لوف لذ ىف لصق
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 ْ كلاوخا ارح عكا كان م ى وهو شاعوا نت 0 14

 5007 سم 1 4 0 ان 0 ار

 تكن رهسأاو 2 3 نويفلا كنود 0 ل 0

 كم أنا سنا الاسذا الو * تااح نامزلا كاح اذا بواقلإ 0

 راوثاو * كمبو قف قرقزتب, نها هامو * كي رق نم ةائتحم ةثجلا
 00- * كتش٠ تناح ني. ن الاف * كدخ 0 ٍز
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 ضرالا طاسب هل ىوط؛ نأ لئما هللا و * هبأبأ مش ىبرك ىل* و 21

 هيردقو هدشع * [هديدش نيلبو# اهديمن وثدي نحس

 و قانز ه1 دك حل لإ سأل دود هد دع و 11| عدن 5|

 تناكلا ىر هيلا لوو ل> لصو

3 

 نولعلا ذأ قهن» هس 0 ىلعذ 4 6# 5 , كح ها 5 داتا تدذ 0

 رخ الا لوقو

 اريص ىيفءلو ىقاز>ا فق * ىعل؛ نيح هلا وجرأ تنك دقو

 ارمدع :دحاوب ىوابلا تدازت * هدخ ضرام دوساو ىععأا الف

 رخالا لوقو

 روشلا تالا كح دحو نس د هن ئه ىجأأ اوااه

 رعملاىلءراوتلا كاَذ *« اًماو باط نآآلا

 ريقلأ نام هللاو 2 ريقلا َّى داوس الوا

 3 راف بلعلا نيح ىتاثع كيد ىذلا ناك الا م هلي كالا قنا

 تقرا امل ها (ءاوريغلا كيلاذف * نادل لظو قدوعازاعو

 نأ ودحرأ تدل دقو# ةييوح * ْْن ه ىو داوس قري | # هل> ةضقرهشأأب

 جسد 3 زون لاه“أ اذا « ةودلا ثدحت و * ةولسسلا قفنت

 مهسفنبلا قاضاو 5 2 1 را به نيد #2 اه - هطدخ دىمزو

 ىلا )



 لا
 ىهم تلا نيعلا هل نياو * كفاتشا سوك محاله ريدت ىلا لئاعشلاو

 سعالا تناامو * 0 نب را كالأ' فيس ل-: *نو.ءااذهز

 كالصوامو © بئاغ مالظلاو مالظ ردي و * بهاذ راهنلاو راهن

 تركسو# كراع زهره تدنج قتياايف # تايحلأ الا كردهو# :يلأ |

 مالسلاو * كرادع وم

 ريعملا نا لوق ل> ىف رخآ

 ةراظنتلا يعاب اعور درو #* اا يالو َّق رود الالهأ

 ةرايزلا م صت قيرطلا ىف ةْفقو * انرزت ىلنأ قيرطلا ىاناقق

 اهفر * درواتلا كلو ىف رادلاللالمسااو * درو' امها لازغلا اها

 رحاسلا كقرطب مهتاكلمو * رهاظلا كنسع مهتريح دقق ةراظناأب

 ةقوولاف و ةرا'ريسالا 9 4 1 نا 2 قد رطلاىف قددصال فكو

 هراب لا فض

 ايط ايط نا لوقل> ىف ىرخا

 هنا نود باقلا ىف هلجتو * ىرظان نع بئاغل ءادقلا ىسفت

 ةيجاب او*ىاو نمة ]ىعىف هارا اناو # ىنيع نع ةصطف# تاغ زم تدق

 هياوقأت قرم نط م ةرده امناء ان هلا_صو لع دب اهعاتو#إو



)168( 
 | هلالض هترط داوس ناك * داشر هترغ ضان ناك
 هلالد ىوقا هئس>ريصو * ان' هل_سرا هللا نأك

 هلا ككل صولا. >ناك * اليختدزالصو تدزاماذا

 دف * رحاسلا رئاقلا هقرطو * نئاثلا نتاثلا نالف نع هللا ذوعا
 هئسح نم عسشن يف * هلالغلا ىف لالمااو# ةلازغااو لازغلا هب تيار

 نامالاوداثرلاب هب رمثلا هنت عشو * ىرطاخ هئهورب لو # ىرظان
 هللا نا تيسحو * ضدلا روكلاو لالضلاب ةيسلا هترطو * ضفلا

 هناردكم ىوقا هئس> لدجو # ابوس اطارمص هادهو * اين هلسرا

 تدز *ايرذ ىداز ام يم هنا هنه 4 تيلب امو * هتالالد محدواو

 هلا هلصو لايح ناكو * الصو تدز * اليخ ىداز اًذاو © ا.د

 هاوه تءدعال * ىديق ىف ةدايز ىانا هتدعاسم نأاكو # ىديصأ

 ءاضر اعاضراو

 ىررو:دأاأ لوقو ل> قرخا

 ماوقلا اذو ىناللا اذه * مالغا ردبلل ننا نه

 ماسلا كفرط نع لس * ىلع عاس>الىدلا تذا
 مالظالو مالظ ردو » راهلالو راهت سمت

 ماجاذو ةايح  اذف « روق كنءو لصو كن

 ماعلا ؛ انهض  اناياوا * ءاقتلا انعط انياب

 كفاشء مج ممن ىذلا © ماوُهلا نم كلام © ماعلا ردبال ىدي.اب نبا

 ( لئاعثاو )



 (6١1ها)١

 لوكنو « ذي راطا ءامدلاب عومدلاو © ةدكابلا نيعلا ىلعي ىءواتو

 راصعمأالا ةعل و « راصنالا ةهزئ وهو ىهمحو اهم ىرت نيعب قنا

 تاغتشا اذا امل تاعق *« راشد بفاأ هرأم هنو * راالأ لدا

 امكلعو اهنيذات عوءذلا ترا # ماناالا ت:سهأو © طاوسإ

 هيكاش دعت لو * ةيضار تفرمصتام # اهك رت ىف اما صخرأ او

 ناو نا لوو ل> ىردا

 درهما ةديهو5 * درو. دخ تاذو
 م صدأ 1س د اهم نيءلأ ل

 نوسأ دوءلاقنوكي ع امو تدع اكو

 (هرغن ناوذاو * اهدش درو نتفت ةيراك ىنالب نع ناحم <

 دوسالارعشلاب نويءلا قورتو * اهردص نام رو# اهيع سدزنب رت و

 نساحم اهنم لمأتا لازا الو * درجملا ضاس سوغننا قوشت اك
 امدعبو 2 تاناهنلا ىهقأ غلوم اعطعمو «ددرنتو رركل لل # دونت ال

 دعو #لوحأ دوعأا ناك ااا رظالل تدع اكو 35 تاووالاىلءدأو:..

 ىنقزر # قباو تننا اهنا ىحو * قش اهب ياو نأك ناو © دعست اهم

 امقطع أ نو * اأمؤط ء ههأ

 ركاذملا لْرَعا! !ىف باب
 5 بحاصلا لو لع ىف ةلامز

 لالخ ىق الاله ه تدار # ةلازذااكو لازغااك 8م لذ 4



(165) 

 نكلمو « هلك ىو ند د# كذل تاكو 3 ْن 0 تت اعلا كك ايل

 باد 7 وذعلا لك ىئم 0 و * هلحو هقد ىرعأ

 داليلاو 8 ىتنيصعنو نوميطااناو * ىتتوءيطن ساثاو * ديكلا ع 5

 قاطاس نالالا كل ذ امو * اكلي رهو ىكامو ىكلع ىف دابعلاو

 ناءتبسأا هللاو * ىلوألا نع باغي با لذو * ىوعلا ناطاس نود

 قش هيلآو

 ىو نلت كوخ لك رح

 بارا نيب أودك# يدنا « نأ ىف :ترعسهبأ ارقان
 تاثعل درولا مطأنو #2 سدر نم ردلا قايف ىلا

 ضراألا رد ترو د سعت ةرمضو ان ا ضور قىيع تعكر

 قايندلا نساتو ف اهباسرع تاو# مام ىف * نضلا نسللا لاو

 مطاتو *نس> لا نمزدل اريتتف ىكتو# اهماركا نيد بدلا ىفو # اههامت

 قيدح هده بنان قدا رظنم نم ه5 ف سوما باثملان دزولا

1 
 اهينأتو اهب الهاؤ * اكلاب نوت ' قثئا
 مس "ا نبع ىلا د "6-1 اممأ ود ىو لوعت

 اهيدات عومدلاترمأ * مر عت ندب عسا ذا تاق

 نهدقع اهم طدنو * ايرتأان طرق ردا! اهناكو « ةئاتفلا ةناسفالا لنا
 «ءم هر 7 0 5 هد ىا»م هت" : ا

 ددعنو# جا رعت ىف روغأو دعقتو 8 ىاأت موقت تةفظف شه ازوا
 6 قمواثو )
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 2 1 'هل> تسبلا تنا * ىع<> باقات بحا نهال تأ

 , قاكم نع ثتوأا ى مخ ىال 6 تح قاراام

 ىونأا مون ذم # ىوهلا دم دقو ىديساب كاقن هللا لاطا ناك

 نإ عل ردك + دامزاو نطلع نيد رتعملا قردو * ىليلا دب قدن ىلا

 لب #2 لالئلاك مسح َّق ددر حورألا ف 6 لو # دامأأو علا

 نط مل بولا هذع حيرلا تريطاذاف# رارعس ا لالوبك لب هت لا.ةءلاك

 يبطاخم الواىننا * الوذو اروكو.# الو ىمس# قكو «راصنالا

 هطخ تريغ امل بئاك ف ََق َه ره تنل دكيولو * كاع ىنتار امل * كانأ

 'ىطخ ةقد ىلع ىدب :سأن ىنل# الو # هئقد توها ا مان ن يع ةاذكو

 وهذ د نءال ىلو ند تءهذ ىتا كرد يعلو * ع 2م كبش وه

 تيني# ىف ارا امو# 1 : بوذا ىنط نعو# مهسلا مل > ىلاسكى ذلا

 مالسلاو # ىناحجن لولا نكلو * ىتاقتسا

 ديشرلا نوره لود .ل> ف لصف

 نأك» لكي ىلذ ؛ن ند نال»و * ىنانع تاسذ الا: ثراث كلم

 قايصع ىف نهو نوهيطاو د اهاك 2 ,لا قعواأطت ىلام

 قاطأس نم نا نيوذهبو د ىوولا نطاسا ناالاكلاذ ام
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 رود ثسدل بزشاا موب الا 8 رودت اهتةنواو ريست افَتلّدع اهنأك

 لول لهو * 3 نء رهاسأل له لوقا 1 3 ديت الو ديت لبال

 ام>ايبص لضو * ام>انج صق دق هلل هذه تاهيه * عض نم
 فيكو * هلوطو هةضرع ملعتل * هلونذو لوللا ريشق ةدار انرثلا نأكو

 براغأاو قراشملانيببائطالا دم # بئاوذناىفاو ليل ءاضةنا جبر
 ىذلا كاملا دعسأف * ريصو عابس عرذب وا * ريخ_صريسشب ساقن

 اهاصو*الجام ايرفهلهللا لساو# مول أ هتقنأ مو * مومهلا هثاماص

 هل ةعسو هتححرب * الماك

 لولا ىف باي

 ىنتملا برطل! ىبا لو5 ل> ىف ةلاسر

 نسولاو نؤللا نيبرجعأ |قرؤو * ىتدي ىوتلا مورافسا ىوهلا ىلبا

 نع "1 بوكا ةذع مرا تراطا #* اذا لالؤلا *هق دَدو حور

 قرت ملكنا ىبطاخم الوا * لجر ىتا الو ىمسج قك
 اًضنا هلوقو

 تناك طخ نه تريغام معسلا نم # هسار قش ىف تيقلا مق ولو

 دييعلا نإ لوقو

 ءافغالا نع عني ل نيعلا ىف * ىذق ىعم> نه تيعناامنا ولذ

 ظ رخ الا لوقو ظ

 الرحم ه.ءاسص لثم الردص * ىطخ راصف تةشعءاما تلقف

 ( لوقو )
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 سم رابخاو * رع ثيداحا ا:-!دقا نيبو * سؤكلا شرخ و

 ىديسأنب تنك ناف * را مالكلا اعاك راثاو * ردلا اهناك راعشناو

 باذعلا ىلع تبع رع ءاالاو © باكلا انه نع * باوذلأ نح<

 مالسلاو تكاد نم كاشاحو 2 بامعلا اذ تءقوعو

 ليالا لوط ىف باب

 نعاسلا لود لح ى 5 1

 0 نع 0 لوألاو ص هذ 1 01 ص

 ' ْ ١ ىلطعسأولا كودي لوقو

 ارظتنم رغ ىعصق رب رمضلا لبا * مهتيدف اوب اذم ىليا نالاق

 ىورلا نإ لوو
 ينج فق سيلفا ى هات دق # .الوط رعدلا هل" 5 ليا بر
 زلال رون“ ْ 57 بيبا مو نما مو ىذ

 رخ.الا لوقو

 اضوقت دك ما لوألا لاط |متا « ىَبَذلا ربشت ةحئار ايرثلا نك
 اضقنا هلوجز فيكربشب ساقي :* برةمو قرش نيب ليال تبع

 رعغأأ لقتو © ٌرهدلا لوطي اليا كزع هللا مادا ىدّيماب كيا وكشا

 لاف و2 هبشإ امو © رب نسدلا ليأ لب * يسالا لياو الا دمشا امو
 ال
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 ند >2 ف * هّقارق اهاهد 0 امال نوح # ءاللط ملأ ةعدلا

 #0 نم مووأا هيضتةلام ءانطق: قف ىزت اك #* هذاتتنو هيلا

 والا بكرا ”ىئاراو 8 اهد دنس افزنللا نع لاقل

 ءاش نا * حايترالاو سنالا طورعش هين ون قح* حارا نها

 ىلاعت هللا

 رثخاألا لوك لك نرخ

 راريم بنج ا؛هالغ رئعو * ريثع هيكل كعع اهل

 ركشأا تاما قنارعلا ثابل *اقامز ايف ظانق قش ؤوركاو

 ريثعو كسه 0 نديال * فو.فح اهام اث وأ ردقو

 ع ىدداأم هيد 11 كوع ةعدعم ةيئاصو

 ل ا ب0 مبدا انوك قوعدبمو

 نع * امته م رع زاخو 7

 راسا درا ناردخا نلف ناقل 3

 ىرنت هراثد # ىذذ هراعش # ىريش كعم هللا كدا 1 سا ا:

 هلر'ريم بالج مالغاا ل2 ما د انما 7 ام:مليف لقمان 5-5 3

 نانعممريلا بلي *نان ركسك ناخورفو * ماهسلا رقوا هوهثلا قتف ق

 حارلا ىلا ثيدْللا قاسمو * اعف ري باطو * افرع زاط ردقو

 هر الاى ةاأم ةيدل نءو# هيفاعلاك ندبلا قىه ل8 هرةاضاأ

 ةدحاوو ا أتءاج اع # ناتءعع* اندتعو# هسدايقلا ريو

 بعلو بهدف ىذثو * برطت» برمطت حابخلا نول ق
 سورا ضقرتو * سوؤنلا كرت يمو ليللا ةةءرص ىت ئرخالاو

 ( ضر#و )

1 
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 تيطتو « هايل هلْ نمو « ,رهدلا نمَع ةطدساوو لذا

 مدعاالو * هاعإ هللا لاطأ *« ءاش مز راو كلما انالوم *«هاوق الاورك ذب

 روضالأ ىلو جو #« ايلا رادبلاب * هيلع نئءاف * ءانس اثدلا
 ابيندلا عاتمو * راصق هتاموا راعاف * رورسسإا نعز 0

 راعتسم ليل

 رخالا لوق ل> ىف ىرخا
 وها هنع قاعذا قبط ىلع * رهشا ذنع عمتجت مل انلم انا

 روثو ترغ> نا نزز كاف *  ائهون ةيشع روعأم ريغ 2

 ايءضارءو * ماعطلاب ان امم دمع كتدف ىديسأاب تاسأ دق

 ىلع عاعجالا نع * نامزلا ثداو> اندبا تقاوذا * مادلاب

 بحاق « ناثدلا :ىال لو قكارتش ,الاو # ناوؤعاو قبطلا
 سنا ند دهعلا هن لاطام ىلددجو * رومأم ريغ مويلا ةيشع

 ةسئاوملا ”هيقنو ع اهترعو ةتابملا# :2/تئافلا كرا دنا ا روزكلو
 ىلإءن هللا ءاش نا اه دقر نم

 رهاطؤ هللا دبع نب د لوق ل> ىف ىرخا

 هيعادتاذألا ىلاكاهد دقو * هيشاو- تقردق مويلا ىرت اعأ

 هيكل كفن اه هانا افلا * هل نا تلخ !ىد رطقلاب انداجو

 ميلي ضةةن, اعجب مويأل ' .ناح را« رفيق ىرتام ' لذ هيف راق
 هيقوت انكام .هيقوث ىنح * انَقةَتَف ءىطيت الو ىلا بكراف
 بانو * هللالغ تقر دذ كفيك هللا كدنا ئديسات مويلا ترتر اغا
 هؤملا دورح هي كاد 0 أر اج احلا ل نسعدو *# 7
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 خخ كيك ةالنإا اذان ,» ةيثوهو ننال يوسللا ىو
 نئدنعي قيبطل نسل هاما نأك *“ يجن الب تعط يشأ ندداف

 كتالاوه ىف 1 يَ راشن ناودا كلو ىالومو يديسأب ماظتنا كيق

 داك نكلو #« كتدومو كتبي ءاور قنوذاعو # كتءباشمو

 دوهم»ملا كلضذ اندّععاف * نارثلا زودا قلق * بانحالا لعث

 تاوطتو #* اههقشي ام اتلغ تي وراناف * دورولا كر اندروو

 ادتءاذاحاو « اديدج اركش تاصح # اهعمج اع اتعاب ىلع

 حارمصلا مركلا هام تاقناي ضات نان كءرك ىلع حاريقإلاو
 'رمغو * ىدا دوجو» هناق * حارقلا ءاملا نم :ىشب _ تا“ ري

 ش مالملاو # ىلع رّذتءم

 ا ىفربأب
 عسا محنلا ىإ 4 ار كلا

 د ع ثيدجلا هز د 0 تام 0 رس نإ

 راصد رورسأأ تاّموا راعا 2ع ا رادبلاب ام شاف

 مهتمامو# مالكلا رد اوكيام رار>ا كاعد هللا لاطا ىديسأب ىدنم

 ناكو# سناو :دوبممل6ةوجم دق ةو * مانالا تائيسح نم ةئييحالا

 تيداسألا ند ضان را ىف نو * سعت كيلا قوشلا يقيل
 َْق قرد 0ع مولع اخ .ارمنو # ْن ا نم تاجذوءا هع 0- ناش 8

 َّك امهم أ دوعل راعشا اماعنو# دوهأا ىف ءامأ فر ب بواد :!|

 معو 3 رددصعاا ذ دعو كالملا 00 ه0 َّق ىهذا 00 دود

 ( لطفا )

 نيب
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 قاف ايور قو + تيافانا 000 3 تاطشلا َىَح * نائسلا وأ فيسلاب

 و 0 هنا -3 َّق حورال م قزلاو 3 دراق صخغشو 3 دد>أو ندب

 ىذلاام ىللذو د كريخ 0 م ىريح ىديسأب انذه# هر امد كارد

 عالسلاو 3 كرا

  0لوق ل> 1 6

  0ا هدد>و ققوش 3 6 هر 003 لم 0 | تارش 0

 مالكلا عيئش نع ا * ةهئء ملا وفن اطرلعللا

 ماعلا 1 ليتم هناا ءابعروألا ركب ا هيو 'نضانرنا

 مادلا ىورمسل نوس * ام. ةلهالاك برعشلا ىرنف

 اما ىلع لضف هل * مار موب نا عت كاقب هللالاطا ىديس اب ثنا

 هللا معن نم نسا وهام ترشد مق 3 خا اذملا لكم هعح ىذمرألو

 هعشاع ىلا قودعملا ةرظف نءذلاو * دنا ةار نم بيطاو هليقملا

 هثم سفشاا رقت ظاف هيف سدل و* ملك ا ىوويام لك و*صسل وهو

 نيلكلاو * ء'امنثلا ةظالا 3 عممأا ويش [ك * هنع عبطلا وبطو

 ىدناب ةجوسنم * راهزالاب ةفوذحم ضاير ىف نو # ءاروعلا
 سوكلا ىف سوعملا نوب ريشي * راقالاك ىمادن ائءمو *راطمالا

 هدعاسلاب ىدي .ىأذ كالواامو #* سوفللا ةرسسم ىلع نورباطو

 مالسلاو ةدحاو حو وب ناعمج نكف
 بارعشلا ءادهتسا ىف رخالا لوق ل- ىف ىرخا

 2م كدو نم مهفو * ىدنع سأاا نما ءلادو تاددع
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 ىبورلا نبا لوق ل ىف ىرخا

 سمْس لءانا نيبو هن“ * مح نيب ساكلاو هترمصبا
 شعملا ضراع لبهب رد * اه راسش اك امناكف

 حايصلا هوجولا ىلع كدع هللا مادأ ىالوةو ىديسات :برمثللا

 قراز دوو * رهدلا صرفو *« ريعلأ رز ند * حالما روصااو

 اهن اك امار ىدتع برسشو * ةروصقم هيلع « ةروصلاة الع نم

 يدا دلما هك نق ل اللول كعب باخ هلا ةر ورضع »نو 3

 رورسلا ف ىكراشت نأ تبيحاو * سعتلا نضزاع لقد رمتلاب الا

 هتمدانع حورلا عاتماو # هندهاشم روث نع ساتقالاو © هتورب

 هللاءإشنا * ملا عواطك انيلع علطاو * مهسلا ناريطانيلا رطف
 'ّرعملا نا هللاددع نا هللادبع لوذ ل> ىف لصف

 تور ريغ امدح 0 * اهرعشن هيش ليا ىف ىاعس

 بزب> هدوو حار نمنيسعشو * ىبد نمو رعش نيليل فتازاخ
 0 لودو

 حور ريغ نم امد مدسأ و * فطا ىف ندلا حور ا تل

 حورالب مسج حرطم قزلاو * دب ىف ناحور ىلو تينألا تح
 ةناتف ةئاستا ءاملب ىقعسأ نامالا نا كّبدف ىديسأب ىريخ نه

 بدي رغلا اهرعشي هيبشليأ ىق ىافسف سلوم سا اهاناو ىهجو

 مجافلارعشلا نم نيليل ىف تاز اذ * بيقرلا ةيغ عم اهدخ ةهش

 قيلالا بريا هجوو # قي>رلا نم نيسعش ىنو# جاهلا مالظلاو

 ورك ريغ نم أمد ىازيتساو * ن هللا قزلا حور للا تاو

 ( فرساي )
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 مد رالام نسحاو * رينعلاو كسملا بطئس لو * رهوجلاو ردلا
 انالود نسا هيشي هلا » هرخاقم نم هلاف قرشاو # هرثاآه ند

 اهردق لشن ,أ ناو ركع هللا 1 ءاش مز راو> مثلا ىلودب واكل

 ا اما رارقألا نم ادن دي لو * اهملضف لص و

 د 7 هو الخا نم هر اولا ناكو # هم ركو هدوج نمهراطمأ 0

 ذلو « لع ةادهدخ ر 0 ْن ”اكو# هلك ررعو # نإ رانا هراهزا

 هئ اغىف الالهو * هلك ىف ارش لاز الو اهلاجخ ةئمزالا تمدح

 تان را ىف باب
 بحاصلا لوق ل+ ىف ةلاسر

 حاورا ام>ايشا هناشتم * اهلكذ نءيج دق تالك اشتم

 حافالاو حايصملاو حاراف * اهريسفت اصاخلم تدزا اذاو
 حادقالا ال ئىذهىانم * ىل نددج دقو ىناسلا عب ل

 تعءلطو اهنع رهدلا دقر هبا ىالوعاب كاقد هللا لاطا هذه

 ىئيظت دقو « اندلا تائسح نم ىهف اهلاذع بانو اهدوعس
 تاوخا اهناك * تالكاشتم انا تءجحو * ارثلا طع“ ىف ىوخاو
 نسا ىف ةياهم املامو # فطالا نهحاو ا * تاهنانتت

 ىف * اهئاهج ليصفتو * اهتدكت صرت تدرا ناف * فرظااو

 الو * حايصألا اهتلاثو * حافتلا حافتلاو* حاورألا اهل حانرت ىنلا حارلا

 لع اهلا قحارالا ل ايد قدلا ىالشلا ىلع تيا

 روذخاب تلاضفلا ن أو # يأ الا ةيلع هجمذل سداو حدملا

 مللأ ةايشا نأ توتفلا
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 لوصلا نم لكيلو * مة خسم هيستب سوفنالو * عام هراولا ىف
 نسح هلك هباف عب رلا مغ # براعمو واسدو * بقائعو نساحت

 ناهز فيصلا ناك ناو * بيصذ ىويدأا ىق هل نسأو * بيطو

 ةدقو نع ضرالاف * تالغلا كاردا مسوعو * تارئأأو ني>انرلا

 قذثاعلا باقو « روكمملا روتلاك ءاؤهااون# رجا نعبطاسي *راعا
 قارتخاو # بتعلا قاطق: ناوا فيرا ناك. ناو .# رودهلا

 فكدال دربلا براقعو# ف4 ناديعلاو وف هيق حاب راق * بطرا

 هدر, ىف # ءادنالا لاصتال بي سل # اشلالصفناكنا و»# فخالو

 بان نع رسشكو # و رد سو: .عدل عو برو ع فاغ هنأ اوه قو باك

 قوعر | نءزلاو 03 لدعملاتقولاو ل لصفلاأ اهو * رب رهدز

 سنالا ءاج ءاج !ذاف * قوشعلاو بويا عب رلا الا * قودوملا

 ,داكي و « مسن نسا لبقاو * روالاو روتلا لبقأو * رورسسلاو

 1غ ' رو يي الّضؤو * عدو اهدو تدار هنأ راذاو 2 ماكتب

 اهءا- ىف سئاز هلاك اًضأن ارو # هر طع هدا رو# هرطم ةباكشو وبا عسل

 اهرون قراراجع#او * امةراخزو امدو ىف سن واوطلاو* امقراطعو

 كسءو * توةانوذ مز ضرالاف * ريضنلا اعةزؤقارو* ديكتلا

 واول وأو * دودعو دن الَقَو « دور و نو نيتاسْتلاو 8# توتف
 هللا ناسف * روابو قوس ءاملاو:# روشثم رون ؛ءادرو # روثتم

 ةسنعلأم هللاب و * هال>و هلا>- نسحاو # هالخاو عب رلا بيطاأم

 نياع ل فضصشال قرام وأ * كؤرهزال زورم الأ فيصأأب

 0 مل © هراهزاو هزاوثا بيط ميشو * هراثآ نسحو عبرا
 (ردلا)
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 مالا لود 0 قع ل 1

 راونالا كْو امن نكي اًميض * ه. نكو. عيب رأل عار عرأ

 رابطا اهغايص ضدا ىف * رذصا ىف رجا ىف سضخا نم

 تانج * عمج عج رال * عبرب عبرت كاع هللا لاطا ىديس اب لاعث
 أنو اساجو * راونالا انو امدنو * افايضا ان5شام هب منو * اقاقلا
 اهغايص * ءارمضخ ىف ءاض_ و * ءارغص ىلا ءارج نيب * راهزالا

 انوئةمو # ةعئص هم فطلا الو * ةفيص هنن نسحاال ىذلا هللا

 لياقتو ىدنتو :لءاكتف « راصشالا اهل انغا برطت ىلا * زايطألا
 هذهو * بنعلا مد نم * ررالا ءاضقو #* نرطلاباهتم كرانكم

 مالسلاو * هلي وط ند ةريصق

 ىريونصلا لوو ل> ىف ىرخا
 زونث وطاو دقوتسم ضرالاف *: ةهكاقو نا< رفيدلاقناكنا

 رورةم واو ةنارر عضرالااف * (ةَرْع لدا فب رغلا ىف نكي ناو
 روسأ» ولطلاو ةروص# ضرالاف * الصتمثيرفلاءاثشلا ق نكي ناو
 رونلا و روذلا كانا عيب رلا هاج * اذا ريثئسملا عب رلالا رهدلااه

 رولب ءالاو حيزوريف تننلا و * ةْواَوا وملاو ةتودان ضرالاو

 زورغ» فرصلاب هساقف ررذت * الف عب رلا ىل>ا ام هللا كرابت

 زوةاكزوذ اكلاالو كهكسللال * لقي عيب رلا تانج تيط مش نه

 ماعلا هدو اغراب داش كَم هللا لاطا ىالوعو ىديسأب ع را

 'ئعا) هرظنعي * لفلا هل ىذلا * لصفلا وهو حاورالا حورو
 نو.ءالذ «* هدرالا 21 د ةجملا ه:ساعو * ىذلا هريكثو

)١19( 
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 همالسا نم هاش مزراوخ معنا ىلو دب وا كالا انالوء ظن هللا رفو
 ةدوه_بما هندن ىف هعدانم ئرحاو ءاو لا ند ةدخاأم ةكرإ دق رعو

  5بئاوئلا'ضاّرعاو#براشأ ار دك هاةكو» دوعلا ىف عب رااءام ىرع

 هيقاولا مثلا باوثا هيلع م.ساو © ةيقاعلا قالخا هل ردأو

 عم لا ىف بأي
 نما ون ىبا لو3 ل>ىف ةلاسر

 ال د:ءاق نامالا نزو مماَوو * >1 تادع.سعشلا ىرثافا

 الك اءاو> را تفو:ساو « اهتمع دعب ريسطلا تدقو
 الاسح لاا تالا ئّشو * ايف زا نه ضرالات تتاكاو

 السهم نامزلا هجو معانا » دقذ نانزلا ةدج ىلع برشاف

 نيود تاحو # ل.قا دو عب زل' كاع هللا ماذا ىديعاب ىرث افا

 ملاك دربالو * فال رخالف « لدتعاو نابزلا نزو ماقو © لملا
 امنع ”نكو اهلايق تنغو * امي تناك نا دعب ريطلا تقطنو

 اهب زراف رخز ضرالا تذخاو.# اهتوقو اهلو> حارلا تفوتعاو

 ىلع ابرمثف © ةقئاشلا اهنا- ثتسفاو © ةقثارلا اهنال>- تستكاو

 لدتمما لصفاب يع رقو © ديهسأا شدعلاب مةةتاو# ديدجلا نامزلا

 نوءأ٠ كلل: مابا ىف عيرلا نا ىرمعأو « لتقملا قاطلا :هعجوو
 هدعسأ ند * نوقتملا دعو ىلا ةنطا نامز ىمم *« نودأم نا

 باء>او باريشو © تايش هريمث# !ملالظب قفلاو © اك ارداب هللا

 رعت قوراامهللا امءادا هميدن سناو#عب رعدشيعو# ع رهنامزو
 ريعلا علظو

 («ىرخا)
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 اذ ىدتإ! ب الط تاجاع ناف * اهءدقرال ةرافوه ىدتلادل

 رهاط نب هللا دبع نب هللا دبع لوقو

 ةيهاوأا اهئافجا نماموعد ى # لعابلل تليسا تنا اذا

 هيقاعلا' كعسج ىف كهذنو « امد ىب كلالتعا تيار
 رخ الا لوقو

 اموع دق دصقلا نا : ندد ال © ,هتقرققو* هيدب قف ىدشلا ب

 ايد ماطوبلا نيو هزي كالو دو * انا تيغ ا1 .همدى .ناعق

 ءاقد هللا لاطا « ماتش ءزراو+, دوما كيما انالود ناك اذا

 قةريلف « مدلا ىر# هنم دوا ردوا مدكلأك ل 038

 ةاقعلا ق'ازرا .اهءذو * داصملا هلبذ ىه ىلا دوأاب # داصقلا كب

 دود>ولا مركلاو * دوا وه امد نقب رئالو * ةادعلا كاله اهمو

 5 + اههد عمدلا جزع هلعلا نار دف كالذ لالا تتحوا اذاو

 هيلاعلا, ديلا. ىف مدلا كلذ ناكو « اهذ ئاع كون ةيقاعلا انمار

 فنأتساو * اراجامد لاحت اهبقارؤ قوخ :نذ * ايهانش٠ ادوج

 هدي ةيصضار ةددعو 8 ةديدج ةدك هلار> هللا سرد انالوم

 قطن ام هلل دجلاف « هيفاعان ائطرم * ةيفاكلا ةفالسلا بوت ساو
 دواوءري+ دمه ىلع هلاواصو * دمي نادي قاطتاو * دم نال

 دويعم ريخ ىلا اعد

 لئاَقلا لوذ:ل+ ىف ئرخا
 ندب: ىف .كنن+ :مقيسلا,.عئرب ال *. نءزلا نه ةعص ىف تاؤال

 نديصفغلا ىف ميرلا ءام لوي *« أك كيف ءاودلا عدن لاجو
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 أركسو ازوجو اسافتو اه#و *« انهردو اديدحاراد تيدعاف
 ارقسم كرمجو حافت 5 لاؤنالو * هاكال مارا ىوتسا تنَدو

  3 0أرسم الهمس بولطملا 4 لاح 7 ئذلامهردل ك سلك

 ارهوجو اريثو تاريخ كتوس * ىل:: نازالزوللا ءالثءا لثمو

 انرفش نام دك وا مال نراالو هن يكيك كواقبا نو اها تارالو

  50ناحرمان اذه ىف كاعد هللا لاظأ ىالودو ىديسأب كلعف

 ككل ترعاوس دولا نافلا قيرط ديعملا تيعااو ددمجلا

 هب ةي> اًكص نع و قالعالا قول يدا ااوها راكد

  0 0لك ىف ديلا 0 هقاتكلل ظل

 مهرد هعمو * بطخ .لك ىف حادا جالفأاو * باو 1

 مهسو # راطوالا نددغلم كفل و © راطق ها ىف نع هللا كرد نا

 حامتو # ءاضمو هذافت هيثرو # اوتسا سما ىكع نا تدصق

 تيب زوجو+ ريما .برطو *« رظنلا نس>ى هعشن نا:تدرا

 ركسو #2 010 | ىلا و ىلا هدأ اج ا اريخ كَ 0 0 نأ

 ام كرصدت ناوجرا ىلا ةوالطا نم هقاذع ىف اع كل "تكريت

 ع رع و اهائج كل واعف * ماوعالا تأل اهد' دما مظتلتو * مايالا

 ىلامآ كيذ غاب او # ىلاف قدح ىلاعت هللاو * اهاعرم كدنع

 هإضق هتعمو هتجر

 ودل“ هيرو لكعقلا كباب

 رمل نأ لود ل> ىف ةلاسر
 اهداما ارمسق ىدرا ومع فاذو 0 اهدانا تلد د ند ادصافأب

033 
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 رخ اللوق ل>ىف ىرخا

 مانآلا ىلع لضو هل مول * هئاف ناج ملا مود دعسأ

 مادم برب مهموسر مه * هردق ىلع سرفل' كول تناك
 مادّ#لاو هاندتلا م برطاو * هم قرعاو وهالاب هقلثو

 ماج قرو كيالا ىف تدرغام * ماد نعو فرسش ىف تازال
 ىلو كالا انالوم مدخ رثشاهع اناناو ىسنرو ىديعاب هللا كدعسا

 ىف وه ىذلا ناج ملأ اذهب هرم-هت هللا نعا ءاش مرراوخ معالا

 دادتءاو * هلاعب ىف ةمعثأ ركش انعزواو © مانالا ىف ىهك * مانالا

 اذا سءّملا نزوو © قطو 0 اذا ث.ذأا ىر هب ردو # هلالط

 ن* مورا اذه نا كتدف ىديماب تاع دقو ه قرشاو رذ

 ىف مظ٠ * هروكذلا ةئمزالا ررعو # هروهملا روهدلا نساحت

 هع“ر ةءاوأ نم للالو ىفرعلا كللاا ق قرظ:س» ىمراقلا لصالا

 سنقالا غارفلاب * هعمرو هلا ةءاواو * هيكح دئع لوزنلاو

 مادثلا بكاوكو * مادمللا سعث عالط'و وهألا نادي ىف ىرجاو

 كا ءاّضو ص ردع .ه لك عوأب ود ع' ئسأا ديد ل ةيع

 كترزألاو * ناشلا نم ادها رز نأف * نارطالا نك اوس حم مو

 لعد عج ىف دامعالاو © كيلا راشخالا و © ناجروملا قع هاضقل

 ماك #52 ىلصاو رورسسو ع كنار نع و تازال كيل
 نيءا هر “الاب ضأن رلا تسشنلو * ردشالا ىف

 رخ الا لوق ل> ىف ىرخا :
 اركفتلا قودصلا لاغلا,تلعأو * ةيده نايرولا موت و
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 نك معسللا لق !إكو 031 موومأا 6 ذو كهم لهعلاو الأ 2 مومهلأ

 وس لك نع كالا انالوع هللا ذاما © حورا ناك دقف اكو « ملصأ

 555- ىلد ىنريام مويلا تاكرب 0 هقرعو « و لع لك هأ رغ“و

 ارضا ادع هعانأ ند مون لك لاز الو © حجرممو ز ولو كي نم
 ماودالا تركو 2 روعتماأو مانالا توداداع * ارمذأت ازورماو

 روهدلاو
 رك

 رودصلا ق'روطسو والا واعبىمادن ق#«رورسلا ناعئرو حاراايزو رمثلا ركاب
 ريعذلأ ريس زعلام ا(فشكي زاداك 37 ردو م ىلع معالا نس نكهو

 ريئمارهدلا نع ضرالا ىهلل' ناماب * ريمالاباذي للا تاز الزو رمل! اهأ

 حارب هنرك ا.ه 38 هللأ مادأ ىالوعو ى ديس زورمتلا ق-

 مهرودص روطس َّق وللا ١ تاك ىمادل م 3 حايرالاو نا رلاو

 درط9» برطمو # ماهر و ريس تالق اب رهدلا ىلد اورمظّدساو

 داوس ىلا رورعملا ىدمو 2 لا راتسا كتمو د راعخلا

 ثرأإ ركذ ادهش اذا * فوركلا ع اهنع جاه و« تواعلأ

 هراهد هدو ق ع هللا هاعيإ 4# نوف لم 5 0و د نوهملا

 هرع ةلاطان ىلاعلاو مراكم لا رظذو * هريصع قرم ىلع اجاتو

 كَرنو * زورينلا قد 06 ىديعأب لاعتو 3 هىرعأو هلام هزلداو

 ْنَء معو 3” سوكلا ةرادأب 2 سوونلا لياق اقّشنو 1 زورا

 هللا ءاش نا * ىنامالا مم © ينأعا مومملا ءابطا
 ) ىرخا )



 010 ضخ

 هئاسدلاو هلدعب لدعماا روثاع نع اما صادو « هناكب لاطأ ند

 ا ل قا قرد

 ملا ف حين وهو أ 9 مول # - ارض زورعلا 2ك« اج دَد

 مزممأ درعأا 0 4 اذا * مره لع لل مو رهذدأاا ةمره

 مثلا ءايذاو .ساكلا هئلقع * مشا ُكوذ اذا للا ةئوه

 مكح دعنف ةءاكدأ ىلد لزناف *« مصأو ىعأ نذه الي وهف

 مسإ ملاموي حارلا ناب ٍلعاو « مث لقعلا ىفو ليللا ىنأت نا
 ١ ١ مس لقعلا اًذهو الا ةقايرت

 ءاقي هللا لاطأ هاش مزراوخ معنلا ىلو كيأا انالود ىلا زووتتلا لبقا
 وهو # ةنأناو هتريدحر وت نءاسيتوم # هفادخو هفارض ادا ونمارتكم

 "نصا لاط: مش هلا ىلع * نصغلا ىرط » ناسلا ىف مون
 مدعلا روطام ناطو * هيضاملا نورقلا ىرَو * هيلالا -غانالا

 ع5 درملا نكس ا اكو * مرهلا ل.هذ 6 مدنا ةعزهو

 اذا م لاو نامركلا برع وب* لذفأا 0 مزعاَو اوندع 3
 ةءاسشأب نانا مطأف هلاطاس هللا مادا كالا انالوم ْخ مست

 تناكل اناس زوريتلا !اذهنأك واو:# ةماعثال ءراك !!ءودوتالمتو

 ستببأل ىعا ئذه الب وهو « هلذا عامسلاو « ةزيع ازا

 اهدنع قوت 3 هءاك>ا نءو #« دعرلا مع-لال مصاو * سمعا

 بعمدوو الا * هلودس ليالا كر النا # ةورملا اهدرت الو# ةوتقلا

 ماعلا ىلا تدرثو + ماظعلا قافارمصلا تدعو # هلوذ ركسأا

 قار“ مخل | 1 سارا نا هع هيعلسا موو « مالثنالا لك لقعلا رثلاو
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 ا ويلا قوز ندا
 ةديصو نع ىزراوألا ركن أ ذاتسالا "لود لحق ةلاعر

 مه6ملاو ضرالا وه مو.5 ىلع * هت قوملا كلا اهنا

 مهل لو قاخ ىلع ميقن نلف * هبا ظحاوزو رينا اذدعلظد دعمأ
 مدقلا نه ىو امو نوكسمو هدبدبش ىف مث نهدلا نع موي

 مك> امش هيف وهون هلدع ىفا * نيحخ (افاوءاذإ ىرنمك ناك دق

 عالاو راوالاو ساطااو ى م اكل اا ةقبا_ م5 م 0 يلا مش

 مهلا نم ه:نرعض يوسي وفكلاو # لدعم ذعل 58 ديدج موي

 تفوا ىذأا هاش مزراو+ معبلا ! ىو داوم 32 انالوغ هلأ :فعسأ

 ديدطأ لدتا ادهم « مالا عيوج نم * م ل أ قمم 3 نور

 قبعو * دانسالا 3 مت ةسش ىلع وه ىذلا * دي ازورنلاو

 هانا اذا هلك ىرمسك ناك.دقو * داليأا ثيدح يف ه2 وعش

 هلع َّى 56 و مدأَو : عال 2 هل 0 هأوأو اذا هلع! و

 هكلاصرف * عر مسا اي زاك #* ميدو عش نه هلاية* < اح رشوهو

 انالوهو © راتوالاو متنا هفطالي و * راقولابا3 هلماح و # راقملاب

 مهراندو هدالبو. #:مهراعأ هللا هثزو كولملا ثراو ةكلمهللا مادا

 ىلء ظفاحت وه م * هي ورسكلا موسرلا ىلء ظفاح وا هيلع اذ

 ىلع لطازابو * دا ىلو لوعلاب نيدتسرل * ةيقشطلا ةمبرمقلا

 : تانناوذيةوالح ىلا © كاما ةراارهزمأا اجي سإو * ىذا
 اياغلاو نوملا صن اضخ هلل عجج أك * ايثدلاو نيدلا دئاوق هلق عج

 4 :سبل اه ةأتهيم * مامالاو روؤثأأو * ماوعالاو لوصفلا تلاز الو

 (نع)
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 ؤهو © ٍبولقلا تن>و حاورالا هل ت>انراو * بوي يلع تع
 ىلاعت هللا هاش نا*هلوص# ىلا عون و * هلو قرع هنعهللا مادا

 ىريوئصلا لوق لح ىف ىرخا
 ضطفم موي هاف م « الغاكسؤك بهذ

 ضرعب رذلا ىلح قو ض © ايبلا ىف ىل#ي واو
 ضف: ناصغالا ىلعدرو :* اذو اجل اذ نتا

 ضءا“نوناك ىف دروااو * نول» عيرلا درو
 هيك سوكلا بيهذتو * ضخم مون كنءهللامادا ىديسأب اذه

 ىف ردلاو *.ضرعيو ىلع .ضايلا ىف ولأ ىرت اما * ضْرعم
 دروااو © ناضغالا ىلع ضةنب درو و ل هئظت الف ىلا

 ءاعملادّدء لا دق ذاو « ناسدن قنولم هنا مك نوناك ق ضدا
 لواو * دقعلا ةطساو ىديساب تناو * ءامدتلا دمع مظتنيلف

 ىلاعت هللا هاش نا * لهتت الو * لعنو لضفتف * دقملا
 تدحاضلا :لوذ :ل> ىف ىرخا

 روثتء واوا ..ئداهتو «١ رون لئالغ ى ولأ لقا

 روذاك نمرائلاراصو ض * رالا ترهاص ءاعملا ناكف

 روثاا لئالغ ىف هؤاوه لبقا موب كامب هللا: مادا ىالوءاب اذه
 ترثنو * ضرالا ترهاص ءاعدلأ نأك تح * رونا ٌقاّوالاب انءاجو
 اندعمأو « كتءلطب رورسلا !ئيلع رشناف 8 ضحلا روذاكلا اهل
 ران دقو 9 حرفلا بكارم ءاطتما نءهانعمزاأم ىلع * كن دعاسع

 هللا ءاش نا حدقلاب برطلا

 )1١8(
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 قول نودوش# نوع ءاكب « اهضوفذ تا رطقلا نهاب اذا
 قوغص» ورمس # قوق ناتسإ ىف كنق هللا لاطا انديس نم

 اعذرط# مج رئاو اهناكو * نادثلا يضخ ىف # نايحالا دودقكا

 عاعذنالا ديرو #* مثرءللاو قئاعتلا ىو ل ا 32 اهادع و

 نورع انلو>و 8 ل>و'ااهدصيتو * لوخلا ان « ماكلالاو

 2ع رطفأا املب اذا * قيعع اهوشحرذ نفاذ ع سر

 ناكألا نس اناعد دقو * قواخ | نورع ءاكب امءعومد

 تسلو * ناندلا تان زاوءالا ىلع رامظتمالا ىلا # ئامّرْلا تيطو

 كءذق انيلا مشجو » كلاطباب اهردكت الف 8 كنافاب الا وفصت
 هللا ءاش نا 8 كله رك انيلع عاخاو

 برطلا ىف زراوتكلا ركب ىبا لو5 ل> ىف ىرخا
 بيبطأ سافناب انيك © تيط لكب لّلال بزطو

 بويأرارزا هيلع مني * نكلو هريس ليغلا لظي
 نولةلا سوساب فئالاناك # تاق نخ فنا ءاهعّمل د

 نأ © هكر و ريخ اعاك يلا ةتسلا ىف ىئورب ةاقب هلل لاطا ىالود

 برهللا قكلقلا * بيطلا نع ىلا ىدها دقو *« ةكريشم انادهلا

 انالو١ قالخا ند نوم هاك لب » بيياعأ سانا قلاع
 ءانملا“بيط هلاك وا «ءرسصتا هللا :نعا هاش مزراوخ دب ونا كيلا
 مادأ ىالو» تكراشو * هءانقناو ةناسدعأاب هورغوما © هءانا ىلع

 ىلص اذا اب هنف ثاعإو * بخ بيطو * هرثا نسحىف هدي أنهقلا

 لويذلا هئرس اذاو ه دنا ةعار نع سفنت * ةتخدملا راث
02 
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 ددوبلا فو.تسك قرب عملو * دسسالا نينر ل ةئرو

 دعمبأ] قواثشا لكنا: ثْرعَتاه ا # ند نم ا.صل' بر هبتءاج

 د_فوأأ ىف اهناردغ اءاك * دغر رشد»عنضرالاّت>ارو

 دزعلاب اهناوح نع نيعلي
 فيك ةباههسلا هله ىرت اما « كب هللا لاطا ىالوءو ىديساب

 اهدعاوز“ تزراو * امناقا بصغاب رثب و اهنانذا تبيها

 اهيسنق # اهمعءادم دجو ريغ نم تضافو  اهدعاوم تةدصو

 ناءماك !عقرب و * دوسألا نيئرك !عنمرو * دوضتملا درواا مستك
 تكحو © ايصاا عر امم تءاج ألو * قوفصلا نيب * قوبشاا

 تلح « اه ذئعا رشا و « اهدعع لكلا »ع ىدلا نب ز اعيطو

 امذيف ىدكلم هللا م'د' ءاش مزراو+ مالا ىلو كلأا انالوم فك

 نءاب ضرألا تءارو * انادجلاو.تال_صااب اهدودو # اناطعأاب

 باث نارذعلا نااكو « هذغراو شع برطاو * هدعباو علاط
 دق ذاو *اعيايجا ىلا اًوودش ىلا ةباصتشلاو * اهنايح نم دزملاب

 انل عججاو #* بنعلاءام نم تنا ا:ةساف # بيصل ١ لو ولا نع اًةيقس

 برطااو وجالا لع

 ورسلا ىف لهو نب نايلس نب دحا لوق. ل+ ىق ىرخا

 لوا اهم مث قئاعتلا ىونتا * اهني رطل حيرلاو اهناكف

 سجزللا ىف 'ريعلا نبا لوقو
 ينفع نهوشد»» ند هادم # الود ضغلا سجزللا نويعْن اك

 لدتع»' ماوق ىلع ريرخ ًاريضخ# تسلت نايق'اك ورمسإ تف
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 نبه. تزعيك تارك هاك رانو * قوشعملا بولا كر ىلا

 قرز ىلع ىبرإر متددنو # هزفع نع ةردخت ىراذع ىدثوا
 تقةرمما دقو * تيربكلا قرانلا لئاوأ ىكدذو * تيقاويلا

 قتلا ,تمعطظنو“ 1# نامدنلا ثكاوك ب تءلطو:“*« ناندلا+ نع

 نا * رورسسلا ىف انسكراش * روضحلاب تاضفت نافذ * ناديعلا

 ىلاعت هللا ءأاد

 فياطقو ةجاجد فصو ىف ىورلا ئا لو ل* ىف ىرخأ
 زوزد ثكلسإ معز انواو 0 د 8 راد ءاركص ةطرع#و

 سكر ني نع اري ناكو «© اهل رع اهدلج سثقن انلظ

 رولا يور واع ةاجالاىطرتا# فداطا كيتدعت فياطق تناو
 سمعا ناهدلا نع نورهلا عمد #2 حو و دزريطلانهدوجوأا كوص

 تن * ةطخأاأ اموارطا مزاطولا تددماذاف # امثعو انوا راد

 وشنلا ةةلدح فكاطل فياطق امهداو # ةضفلأ نع بهذلا

 قووهتملا دزريطلا نم ةكداض © ودا ةفشا سشقلا ةفيقر

 متو 2 هيةاعأا م ىدوت * قوقدملا زوألا ندد َنء ةيكأب

 ىلاعت هلئأ ءاش

 . 11 *» 5 م : ١ «»» 9. يي

 ةواوهمسل ا اص و ق ىّرضلا لوق لل ق:ىئردأل

 درولا مش معسل ؟عأ ع يلب ع ريق مهما 7-1 قة

 ا هي 1
2 
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 ثةطتتسا اذا 8 دوعسلا لزتسا ةئيق كتدف ىديشاب ىدتع

 اهناثب فكك ردت * صخر ملم + صخشلا فيذخ # دوعإ دوعاا

 هبشا امو *# قرقعااب ةديعم رد بيباثا « قيمدهلا ىلع ةيسالا ق
 ىو >2 امها هي هدأ * امام ةطرقت داو الا د اه رع ىف دوعلا

 نا اهعاع» ىلا دوو * هلذإ تل نع اذه اذاو * هئامد عدعدلا

 كرو رمسإ الا تنال نا انرو رمسم مسؤأ اك 6 كروض# الا بيطد

 ةدامو * سءثلا توذ وه ىدلا كي رق ىف انل مهمل نا.تباز نأف

 هللا ءاش نا تاعف ه سنالا

 سدزبلا فصو ىف رخ الا لوق لح ىف ىرخأ
 قا'روا هقاروا اًءاكو « هنيع نيعب تاضكتكا اًعاكو

 حجرالا فضو ىف رخآلا لوقو

 تيكر عيدب ىف بكرم * بهذ هدرة ني مسج
 بو. مرو بت نوا ه« هرمهباو هع“ نأ هيف

 جي رانا ىف رْخآألا لوقو
 قواخ نهسم» ئراذع ىدن *« اهناك نوصغلا نيب انظحالت

 1 ويجستتلا ىف فو را نإ لوقو

 تيقاوبلا قرز ىلع ضان را طسو * اهتقرز قوت ةيدروؤ الو
 تيريك ىارطا ىف رأثلا لئاوا * اع زةءْض تاؤاط قوف اهنآك

 ن* جذوا هناك سا ىف كءااقب هللا لاطا ىالوءو .ىديساب انا

 سإل جرتاو © نيءااك هتيعو قرولاك هقرو سجر' لو>و ةئلعأ
 قوشأ! قشاعلا نوا ممبو * نيعللا مسج ىلع بهذلا صرف
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 يلا ةيهاسش مزراوتلا مانالل أركشو « نع ايما ةلود ىه ىلا

 نيءا * لالهالا رركو.* لالعلارّك امهطا اهمءادا# نسادلا مانا ىه

 ايرث"و مجدلا ىف رثعملا نا لود لح ىف ىرخا

 انج تاذ ةوهق * ىتايدعا ىلياخاب

 ةُط مجصنا ءاوطو * انع ليالاز ون دق

 انا تح نه حال « اخ ملا ناكو

 ايضصو ىدعي جا* الا ىف لبكا كد

 اما * حورتو ايكيلا ودفت معتلا تاازال © حوبصلا ىليلخاب حوبصلا
 مالطا بدلا ىوط و* جب دلا ريس كلتوغاو *# ىوتو ربداليالا نا رث

 ءادررسشنو * هادعا هكملم هلل مادا « هاش مزراوخ كلأأ ىوطت اي

 معلا هبشا امو * هانسو هءائس هرمصت هللا نعا انالوع رشش اهروذلا

 اياملا مات ءلعو هولعو هتاو دهللا مادا كيملا انالوع الا # انريلا هقوقو

 قارس! ىفاب رطاو # هيلاءءركذ ىلع ىتارتساو * ار وىدُش وهو

 اةئاش اقئار ااعمو « اطاف ءانغ كلذ م هيف ىلاعإلا

 مالسأاو

 هيقلاو دوعإا فصو ىف رخالا :لوذ ل> ىف ةعقر

48 

 قواعأ ريغ كد الوأ ا دقو * فقد تا ادوع قطتتسعو

 قيكعي تفوط رد يبدباتا * اهئا نك .فك هكر
 رخ الا ءكوقو

 نانو بنار ني. ,ةنعك * اهلماو اهردعبىف هن اكو

 ناذ الا نءانذا تكرع » امها ذاودنطن عدغدتاووط

 ( ىدنع )
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 تاهببشالاو فاصوالا ىف باب :
 لالاملا فصو ىقريعلأ نا لو ل> ىف لصف

 ركيو مادما ىلع دغاف نالا * هلاله رانا دق رطؤي العا

 ريثع نم هلو هتلقلا دق * ةذطقنع قرودك هيلارظناو

 هقاصو ق رخ آلا لودو

 قرشلا ادب دوول الملا هدو * ىرظنافك و نالاىوة م را

 قرزا مكب الخ تبقاتف « اما لا ىلا ترظن ةلباذك
 اضيا هفصو ىف مجاشك لوقو

 رصءاا نيدل ادب ل 0 ذاعاا ةلعسو لها

 م> ىف تيكر دو * ةطق نع ةريعشك

 ريعمأا نبا لوقو

 كاز اب فقو شع تانبو * ءْو ارض حولي لاو لالهو

 لاقي لوط امد ري زولا هو * ىار ال نصاخم نع ةئانيك
 هاكف 8 ق رشلا هن ىلحكو * قرنثلا هلالع زانا دق رظؤي الها
 مكلاو * ترعح اف ام اء 3 وهلم هعيص هلراخ هج>و

 ةريهشوأ * ريثع نم ءولمم هةضق نع قرر ا ١ * ت.ءتلا قرزالا

 رسمالا انالوع ةالاوع ىف صا عيضاوا «رغخ تركو“ نبل

 فار ا هرصن هللا نعا ءاش مزراوخ عنا ىلو لذاعلا كازملا ديسلا

 هب اقن لوط»د هللا اعد * َنيلْمإا هس ىو * نيرمعلا حجو ىف

 هودّوأ 7 * حارلا ىلع نآآلا ىف« ةادعإ ثكو +« هايعن ماودو

 هنوعألا ةلودإا ىلعأب 5 حمو اذ 42 هعمل | نأ حاصلا ن١ ان حاصلا
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 عبشلاب متي عئاجٍبُتُذ بر
 لذملانءاوفكء اشلاتوفيلاعف * ةبوتانوطظعاولا هاد تْندَو

 منغلا ىنوثلال وعد دلاهؤ بدلا بدتسا

 لكلا نءريخ بئذلا نيما كاذف * ةلث ىش» نمراث دابغ لكو
 لوكا نم بئذلا نيعل ريخ منذلا رابغ

 لذنلاو ريل نم ئاملا هل سلا ىو ناضل ع ما رام بلكلا ميطتسي ولو

 ياما هل سلا ىف الا ضي رام بلكلا عاطتسا وأ
 لج 0 نه ثائضالا ام تطانف * اهرح قاض: راقالاتناأمو

 0 صسأو اهردعم راقإا عسا "

 لكشلا ىنديالاو*ىبثلا فمضدضلا ىو * حزانءملااذااهيقث للا ى
 ضعءاح ءامال ثيح لذا

 لذجأ ضونع» كينبع ف لفغتو * ىذق نةكريغ نيع فام رمصبتا
 اصلا كنيع ىف ىوت الو ةاذقلا كيخا نيعىف رمصبلا

 لقيأا! تيثم نعدلاف الهيتلد ناو * هي .ة> لك نهريعتتاأو صخت مقااعد

 "هل هما نع لئستالو لولا لك

 ليطلاقراسلا نهقئوتساو كذخاب * هرادب لبق صالا ذخايرداب 9

 كذخا. نا لبق صألا ذخ
 لدا ١١ هوو الش نمدخاب ودعلا نع # نم ّنا كراج نوذرنت نركو

 هةلخ نم ذخا هرج نم ذخاب مل ناف نؤوذربلا عمر ,اججا طبرا
0-3 

 ) بأن 0



)1١5( 

 ىركللا اي ع هع مآل ىزابلا

 لتولا ل>اع ,زم تالي ولاة عال « ةوادع نيتقاثلا نيب ناك اذأ

 نينا ةوادع ن 5 ةقبأل لب و

 لدحرال كريب سل ريسع اذهو * هدالب موهبالا اذه ناريعي

 هل رعسعأ لري ال ردح الو هتدالو 0 موق نب ريعبلا ددأ

 لت مراحل موف لااا« اياحرألا ةلشلا ظانتال الإ
 طا اما هاش لك

 ليلا: ةقرب نع 2 « !موابروعا زءىرذحو ورد

 سرلا 0 فاح شو رآلا هغدل ن

 لهل ىذا ريءالا راح ىلع سداو # ةرانك ركب ثيل شصزمو

 . ئيوسلا ريغأأ ةدع ها. لكا نب رهأأ ىلا ثدللا عمت ن

  0لغش. الب رافقلا 'رب رلا: اذ آلا * ان ماهركب صز

 سبايلا ريدا, تيضرف زوهلا ةقرم تدصنا

 لسلانءاغك دنت ل نع ساتلا نع * هءادغ لان هيفك لساغ كو
 هدب لست نءال .هقزرب نم هادع لكأ اعا

 لطٌلأ نم ناكو نذا الب باف * هنرق دان رب راس راج نء كو
 يدا الب داعق نيئرو بلظا راجلا جر

 لدخلاك شع ىلو هاسشم ىسناف + ةهق ةيشع ماردق قهةعنمو
 ذخاب لو هتيم ىماف ةضقلا ةي_2م ىكت نا قءقملا دارأ

 «رنغ هيلع

 لكالا تك نهر ملا ,الصاولاةو 55 موقلاب 0 هذ برانو

 )ا1١(
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 ناري اهلا .ةا:ؤ: سفك امو ا ريحا |نادلا  ناف رسذك لكو

 ؛ اريج نيدلا سسمكلاه و#ني ديابزي سمك لك
 ىدرودالا :ربزغذلا هللا؟ثعأ ىلا ةديصق كالذي

 لاونطلا نهب دع ل اذا: نط عوت# 'هدلض تع تأ, ترطفا اذائفابص

 لعطل 5 نءبريطومقزعلا عفن مانا مازال ةيرطفا !تاءايصاايدتعأ أل

 2ك م مى ا دوك أ ضءبو كاسح © انأرلا 0 كاع الباغي تيك و

 لدطغلا عم ”نئَد رأاامذوع#ن# اهراين رك قنم4نامرلا ةقراسك

 لعلي ىلفتلنع الاءاهما سد اشك فكس 1 كسد وتو

 ىذرأ ا هنريت نامرلاةقرانابكا ناك :ايءرلا زم عاوجمل أ لالا ىذز :

 انالا ةرجبا نيكاشلا قؤنتن ىهولاوب

 لجرلا ىفاح هرياط»ب وا ةلاراجت' ب: شيع نبات الوم راس نه و
 ةلجزا ل زمخ ثنذلا هباذا بوكر.

 ناعا أ فس اؤ ناب ركل واماني. + ةمديص لك قت ذل !نارقا!ىماو

 ليها !ور قاما 2 اهدي ضن امو لتاعأ 0 :صقْياَو ءلامزإ تفيدلا

 لوطأاب هيلا ٌريظلا 3 :«لخا. * اهآقطا كدهبم ىراال قوم مال

 ؛' ةرابلا ٌاظلا, نف :ئصلا# قفا ةيقاخبأ ا مالا

 لالا ةيواهناجر ل اللا نم تاهجارا تاوءاش !ااذا

 ا ءاارزعلا اهيفف# اهلل تالخا

 لوطا دش نع هاتسالا ميشا لا : #..تعطقلاازربلا نيرا م اهلا اذا
 ءايسإلا عطب مانا منعت: قحط ةارملاب ماهبلا تاي اذا

 لقس نءرش رسمنا ركل أ نءجايص *# ىلع نم ضنا :!دلىزانلا عن نأ

 ( ىزابلا )
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 ناهر اسرف نايفطلاو كلملاو نايا اعيضر قئااو ةيكملا
 ناطوا ضرالا طيسا ىف هءارو 2 هو نطو* ميركب 5 اذا

 هناوخا سائلاو هئاطوا ضرالاف هنطو مي ركب ابن اذا

 ناظقي رهدلاف ةئسىف تنك نا * هدعاس علان احرف الاظاب

 ناظني رهدلاف كنع نم ةنس ىف تنك نا
 نا.ردطخ وهو قاذع ذاب لهو *«* ةلكات ةصئا ولؤظلا أر عتاأو

 ةةئاذ هيا سنال لظدملا نا اك هلكا هنار سلال مظلا

 نانر ألا ريقب تزاف ساأ دج هن ريس ىضرملا ماعلا اهعااب

 ناهظ كشال اهنيباه تناف * مط قت نالوجلاا انو
 ن امط ةءللا ف تنا لهاجلا اهااب

 نامزا هتءاس نهز هرمس نه * ادبا اكاد ارورمسس نيسآلال

 نامزا 1 نامز هرم نع مود رورمسلا بسال

 ناوشندشراباصاله هساك نه * ايشتنهفحولابابشلا ىؤالفاراب

 بابل ءاركيك ةمالشلا نكس

 نابش بيشلا لبق مدقت مكف * لضخ ىراو بايشب رّيغتال

 ريغصلا لفطلا ةزانج ريبكلا خللا لمحت دعف بابشلاب ررتغتال
 ناطيش هب 5 بشأ رذعأم »+ امم>اص ردد ىل# ةيشلا به

 اطيش ىلع هناطلس رمش زاذاوو ا

 ناعاو لدم ءرألا عيش نأ د اهرفغبأ هللا نأه بونذلا 1

 صالخالا قدص ع« ةروغذم بونذلا
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 ةداع.سأاو مهتجمال لسكلا نا ةداعلا بلغا نع

 نانفاو قاروا هتلظا نأو * .ىهنو قت نه ىرعإ ءرملل لظال
 لظما ناو حاض وهف ىهنلاو ىلا لظ نه هرم ىرعاذا
 ناوعا هتداع اذا هيلع مهو * هتلود هتلاو نع ناوعا ساثلاو

 تيلعذا اذا هياع مهو هلودلا بحاص ناوعا سانلا

 ناحرس ودلا ىف اَمُع ىعراخ * الذم هنءاشو رسلا عدوتال
 ءاشلابذلا ظؤعتسا ال اكءاشولا رمملا عدوتال

 نادعس وم تدن لكال و معن * هبراشل ءادصك ءاف لكام

 لكالو نارزهخ ٍبيْضَو لكالو ١ دص ءام لكالو امم فس لكام
 نأ دعس تن

 ناسرف برعللاك اوربا اذ * اوضكر اذا ناسرذ ريبادتللو
 نورا ناسرف لاتقلل اك بوطُملا ناسرذ ريبادتلل

 قابل 1 هشد ريلاف * ةقرام هحو لط#ع ن :ثدردغال

 ةقراعلا هةجو لطالارذظ نشدخال

 ناينغو نابئق رعلل ةيفو * زوء ن٠ دسد قاف شدعلا نىك

 زوع نه دس ىاقك سشدعلا ند ىقكي

 نابضغف ىرثا نا ضرب اصو .*: هتشدعم نه ضارةعانقلاوُدو

 سبا ناو نابضغ صو راو رمتفا ناو ضار عونقلا
 نالخو ناوا هاما اذا * هرشاعب الخ هلفع ىفلا بسح

 نالغلا ءاماحن اذا اليلخ هلع يذلا بسد

 ناعلموا ١ .لاغل "علو (ظكاسو <: قو 0 نايا اهيضر اب
 (ةيكحلا)
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 ماداَوَع نت لس ل سانا رسشاع نك

 نااوخربصعلا اذهناوخا لذ * مهاتنن ناوخالا نع شتفم نمو

 نا وش. :نامزلا اذه, ناوخا

 نانآ عرزلا داضابو» ةفادل 2 :ةرقاود قدصت رتشلا غر زب ند

 همادعلا د.ضدا سافل عز 0

 ىافالا..ىلع هيك سل “رازتمكالا» ىلا نكس نك

 ناؤنع: زسشلا اماعو هويت هيه ردع نارمثدلا قب“ نك

 5 1 ناونع سشدلا

 ناسا همذب لو قيفر مدشب * !لف'روعالا لك :ىق قفرلا قفارو
 : عاد 59000000
 هواعقر هل جل ىفر قفاز نم

 ناي ءرأا قفرو عده قرذلاف نإ قر 0 اد . كنرشي الو

 ها 2

 مده قرغلاوا نس قذرا
 ناك٠اناديدحالا د مواطا نق د»#ئع ةزدعمو ناكعأ ناك اذا ندد

 ناك الا غادأم ناينسإلا منعا

 ناو هجولا نط رع لكف *«: هلالغ كتونال كهمجو رد نض
 ةهعدحو ع ناص نم 0

 ناتصغ قارشالا يشل: هعولاوا# اذيأ ةقلأق: اودع تيقل ناو

 هشاسلا ءاع ةوادعلا راث ثفاحأ

 نالمك تاريلاب ”دمسا سباق" «: اماظت تاريخا ل ءاكتشا غد
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 3 هدعأ دقذا هل جرام للام دحو نم

 تارعرمكلا :ىارذلا لاه ا اهتلا # :ايوتجت رادلا تيارت ١ ىماعأب

 2 نر ام هراع ع رذقت له ءرادعو هرادذ رمعل را

 نازحأ لاملا نورس ا تيسنا * !عدومج لاومالا عاصر رحأبو

 نزح هزوزمسو نرد لالا كلسم
 ناسيا ناساالا ثهتاماالاطقب ا* مواقف ديعتمب نءانلا ىلا نشعا

 ناسمرالا دبعدب ه ناكدالا#

 ناوعم طا ناف+كلدناودرا © لمائنااناوهم زهدلا ىلع نكو

 نابالا ىلع ناوعم رثخأق ناودالا نعا

 ناكرا كتن اهلنا نكرلا , اهناف «+ (مهدعع نب دلا ليك كيد, داهشناو

 يملا للا: هلاف:نيسلا لي .كينوسا

 أوناه نمو اوزغ نهر ثدفكي و «  هقاوع ىف دم# هللا قش نم

 ةيقاعلا ددنو ةيقاعلا ننال هللا قا نم

 نإل ذخو نع  هركتماب ناف « 'تلط "قا ههأ رغب ناعتسا قم

 ةرمصأت هلذتلا هللا ريغت  ناعتسا نع

 ناتف" نا فالا .:لام'و' !هيلالا ه0 ةنلطاو 'ساتلا لاه لامن داج نم

 هيلا: نسانااب لاق نالان ذايب م

 نآلذح نيعلا ري رذ وشو شاعو * متاع 8 5-5 سلا ماس ند

 ب سانا ماس نم ْ

 , ناطاب لضافلا هلو ىلع افو * : دف هياع ناطا بىلفعأل نأك ند

 نصرا ناطلساةياع طاسأب 1 لقعلا ناطاس هكلع نع

2 
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 هنضرا لع شام نع « هللا قلخ لثنااو
 هضدق نم رذهتساو حل وأ ا كيلم اع نءو

 6-0 الا لوكو

 ملالا باذعلا ةدش نهو ت » ولأ برك نع دشا ليةثو

 موج ب ودع هاوس َن امن كامل مب يدا اهر تصع وا

 افاما كوا ناك دقل # ءافو:سا سأو هاوك وى 5 صضغبلا ثرو نمأب

 الو * دع الو * در الو * ىرابب الو * ىراجيال ضخغبلا ىف

 دعب هتؤراخو * هتايح ىف هدهع ىلو تناو * عزان الو * عفادي

 ضغنباب كلا نءو د شرالا ه>و ىلع سام ضغناتناو « هتاع

 تناف * كذبت ىلع مده الو * كذبا كنه رقشن توملا كله نال

 ىلع توأا برك ندو ١ ب رغلا دلي 6 لذلا عهص ن وه لقا

 مهبل تضع وأو *#* ةدّدوأا هللا ران ق بتاذعلا ندو از ةيصعملا

 كايعلو كاثكس الا تبذع امو * كاوس أمم ودع تناك ال اهعر

 كلة اثإ رظنلا نسحاو © كلقذو كضغب نم هللا ائحارا
 لاثءالا ىف باب

 لااا م ىلع اهم ا للك لو بلا عقلا ىبال ةدل.صق

 2 قتؤذكم

 لا زو 3 نأصت#ل هاند نك ل رملا ةدانز

 ْنارم م رهلا ىوسش 2 لكو ناصقن ان :دلا ةدانز

 نادنف ى 3ث .ةدهلا ىف ىف هأنءع ناف + هل 2 تاك 32 ظح ناددعو لكو
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 ةءاقتلاو فيض عط» نم ف هدئدع نو*ا توملاف

 هءاظع نم مظع سوك وأ * هفّيعو ,نئاندك نايس

 ىوزلا' نبأ لودو
 دلاخلاالو قاب سداو * كافل ىلع ىمنع يع

 دحاو' ردهم ن» سسفنلا # هريتفتل ا عيطتشا واو
 ةشالا قرطت اراد ضب اول ناكَع دف ىديسأب رايخالا فرط ند ند

 نسما اه رهاظو « اهنع روصقلاب رودعلا رقت و * اهنم المح :

 ةيطالاو هب رمسلا رادلاعفنت امو*الصاح ع و ا اهئطاي و» الماكتم

 اهم>اون ىف د جو. الو * 0 ام اهنذ سدلو * هيهاا اذ

 عقراف + هتدو» ىف بغور” تنك ناف لجرلا ركذ لجو مضشام

 ََك رح ند * هدل نوغأ رج-الا توملا رالا عافت دنا نع ٌكنيع

 3 و5 هتئاص سسك هدنع نأايسسو * هندي نيب هك فيلا

 سكتل * دبارتملا هريتهنو * درابلا هريدقتل عيطتسا ولو * هفيفر

 نه ضءبو « هحنابق ريثك نع ريسب اذهو * دحاولا رزقملا ن
 مالسلاو * دكاضف ضيف

 رخ الا لوق ل>:ىف ىرخا
 اكيفو كياىف اغدق ضءلاىرا «* هضيغي نباو هلا ضيفياب الا

 اكبا دعب دهعلا ىلو تناو مهأك ضخفبلا ىفسانلا ماهال وبا

 رخ الا لوقو

 هطقل العدو طاعلا نع * هللا ضر نودابا

 دمعك مبا و 0
 6و0
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 موألا لاثؤو..مشلا صاظثو لالا رو ضن هنا مغاو *شطحا
 تاذ :قيض اكاقن * هياع تاخد اكو *ث ىوهنلا يالا لوو
 نضمنو قالا ةءب را ىلا يقع هناثب, قاع اسعلمو ه هيلا ىد

 هلاثما فرظإ نم ءاقسإ عم ةردان :ىلو.« ىالخ لب ةعبس اهنم

 لمح ل تإعف © هزاد ىلا هب رهلاب سب هتيار*#: هلاكشا عبطأو

 شربل لاق «:هراؤز نع .الضف هلع نع 'ريغلاب لاعاو ىلا اءاثلا

 ن*.توع ندد لسعتو #9 ني دلاو » هيلع ئذعل نم ةجو ىلع

 موللان و # نيفورعم لاهلاب موق نه وهو. ونغ الو * ئوطلا
 دج مهم نو رياؤ * قايضإلا .نو.مهرذح نودخا # نيف ووو

 ىاوالا ىلع رشا *: عافرلا ىلع ناتدندلا نوقع و.#قايسالا

 رصتاءاذا يح © نيعلا ءاك ذاو. -ظوتتاار هاوض و.و.#«: عامصالاو“

 الا مهما معملال كنا ئيهو«ىرخلا# داوم بديلا قوص" اصل

 *يج راكا و مهذب # ءاس رخن ىايضالا ةيششا ند. مهازتو * كيك

 سااصخأ هذه نم. قرعجو *.ن اذا دأب العا مو *::ناواو

 مالو #« ,عااصو مارال نا

 ءاشت نبا قود لهب اىفااىوخا
 ءان ةرودلا نايل هلع مي « اهدي شعت نادت نةغج اولا ىف

 ءارمدأو نسوي: اهيتاو> قو, *1 اهنطانع ولعاو اهي هاظ نسل

 ءامالو 'ربخ هفوج .ؤ سيلو, # ' ةلزطم قل وز" نع ءرملا عفشأم

 زي الا كوكو

 هطاعطب نع كنوع عدرات * .. همالل نف برا لنك نا
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 عادلاب كأن ءانمتا ثلا # ناد هأرو ند أم راس

 . ةيقاعلا ل اهاود نو ف ريضاا ىدعاو ميعدا نصت

 كنعاو. كاش 5 ددشلا درا كتف ىمتعاوو# دا كنَع ىتنعنا

 ءاؤو نه اهم جرا ىلا * ةردانلا هرهالا قافملاو *# هراسلاقاوقلا

 تاور قءاؤدضص !علابشزاو * زاد ىلع اهم ىضقاو# كرادج

 زاخكدألا ؛يردأز عانعمالا مه *# تادعو نراقعو *تاد12هىعاودو

 ا اعلا لالا كدا اماؤد 55 ع ةأتسالا كتهتو راشنالا برماعت و

 34 2 1 َح نص ض لاعدع نك ٠* ةراد تا و أنماو ان ةيقايلا ةيواوأأو

 ىذب قي كيلا وكشا :ثنحوال « ادتخ كردي قام تدر نأ

 داعأا 1 ةعود دا هوم + قد أ ناتنالاب 35 تندوف

 قهتناا فقطشأاا كَوقَو

 عوبظد د راب خيم د ةنأي ىل ءام أ تاو

 حو 6-3 و اريلأو 3 ةراد ىلا ءاملا له ل

 عوذأ نع تاه نأ: لشتز *« ندودراط ته نال

 ردع الأ كوكو

 نان بدال مثال اوااّو و * عاش ىلع نأي ديدلا اوماقا للا

 ناذيلا ىلع نائئاان ىقصو * ديدب نءاصشثترمعنانأف سوءاودع

 ناذا الب ةالصلا نووعف » اسر اتصالا ةيثتخ ىهار

 هلام ةياك وا تاطّوس رسل 00 الف نع هللا كافرا ىنتلاس

 4 قنطد>(| 0
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 رولباا نْزاْحم ىف * قيالللا ثاه٠ا رثيو كوس شرعيو كرد
 تذباو ريصامملا أعا تذّمعاو * تّةصرو تفطق اذأف * قيةعلاو

 تينح « نامزلا نه انيس تاهماو « ناثدلا نوطي تعدواو

 لوح « اعباوخ نءئيطلا دخون نيل © اهتدع ترؤو:ساو *اهتدد

 لذ *.اهندي و !عا'ربي نم لبق اهوفص برسثتو * اه ليلا

 مركأ مازن تناف * اراب اهنع عفدت ىلا * حارا .ةيفاص كتنه
 فرصا! ىف لءرلاك ام رسننو + فيضلا

 اعلا يزراوتملا ركب ىلا. ناتسالا .لوق ل> :ى رخآ
 لياطا لجرلا كلذب تساف » باح نم كدب ور سصن ايا

 ليما هجولا كلذب .سنلف « انع هجولا كاذب لع“ الو
 رخ الا لوقو

 اليا نيلي قدا ىرااه ىلع « هنذا مادام بايلا اذه كرتأس

 ةليبس "ىلا كر“ ىلا_تدجو .* ةلي> كدنءنؤالا ىف دجاملاذإ
 لجرلا كالذب تلف * ليوطلا ناسا اذه نم سصت انا كدي ور

 ليزا كلذب كْواطعالو * ليجا كلذب كهجو الو * ليلجلا
 كباعو كتكرتو * كباب تر دقو « لياظااإ كالذي كلظ الو

 مل اذاو *# سسعتام هثم سستو « رذهتام كنذا نع لهست ىح

 كيلا "ىجمأ كرت ىلا اهتدجو * كيلع :لوخدلا ىلا اليبس دجا
 ُكِرِيَغ ىلع مالسإاو

 رخالا لوق ل> ىف رخآ

 ةيفاقلا بعكحتام كلاب * ديبعلا قديح نما ىرمس



 (1ا١اه)ز

 لوسرا هيلا لسسرا نيحو * معلا هلذثو ه ميظعلا هقثا نم

 وهءايو * عقتراو راهناا عفيا دقو هفثا ان ءاج * لوطي ثيدحأو
 ىلع نايعلا دارو * هتورق انئسيلاو # هتدرب اديلع ليللا علخ دقو

 نكو * برطذو بيطذو برشذ اي و# ريما ىدحا اندعاشو * رخل

 يعن شدحافلا فئالا كلذ
 ىلوذط ىف ىاشدأيلا ركب ىلا لوو ل>- ىف ىرذا

 اه: اه هليح نع دست *« ال لذطألا ىف نءدلا ةرذأ
 اهفاوت  ةعاسم ىف نيرهش ريس نع راتفلا عر مثق

 اهلابثال لقدلاو باوبالابو رادغاب كانيدتا .نا

 امام قودلال ى ةءصقلا نءبايذلاكك اذ ناو

 اه>اوت ىف تولوا لكحأالا وهف ارطاث اهيق تطقس
 اهص#و اهساا دمت * ىّنف اهمرك.حارال سرغت

 امباو+ نه نيطلا علت_ةئوا لاريت ني اماعف امام
 امواس و اهلا 3 لو نه * اه راش ترده قد رب تدج

 مشت كارا ركلا لع بايذلا نمو * نءكأ لع ةرذ نع لقطاأت

 لقا ىف !هيذاوتف * نب رهش ةريس» ند آوشلاو معربطلا مناور

 كم٠ انمؤشن الو * باويالاو ناردجلا اهنع كدرءالو * نيتعاس

 بايذلاك كاذو © بالكلاك .كاثدرط .ناف * ناداوب ىلاققالا
 كيفعي تزطاشو.# عاصأاب اهنع رجز“ لو * عاستقلا ىف تطقس

 هنا وأ ىف مركلا سردي دقو * ثيبخ توه اماو * ثيث- لكا اما

 حا # ةماوعأ دحتو * ةءايأ ىدد كاي ةلوا د هنادرعت معد و

 (كرد)
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 حجوانو * ها رش نم م ىذلا بارعثلا مي واف را مأ

 ثبخا © ةلكا لخذم لجر نم هلابو # هبايع ىذا ناح زا
 هل جر نم

 ديلا لوط َّق رخ الا لود لح 5 ئرخ ا

 هكعإ م ةظناع هليوط © ةميرا ى ةعيرا ةيطو

 هعذور امتثاح ق ىذتحو « هعردم عون لكا مند حساب

 مجانلا لوقو

 امرشا 1ذا نيعارسملا لام * قناع  ةهلمُح  ةبطو

 5-5 هناي دع ع دات ةدوف ام. رهلا ىف ضان وأ

 لالا صقأ تذاز اذاو « لقعلا حسوكت ةيحلا كلاط اذا
 ضرءااو لوطا ةيهاننم * ضرآلا بيجاعا ند ذيل نآلقا ىراو

 عار علف ع ارعد حاشد لكو # عارذ َّق عارذ | منع ةبوأز لك

 ع بونذلا نةوا# 11 لأ نم تناكل همتعالا نم تناك واف

 تيشح تات'ؤأو # عاردم اهنم تحنت تلح واو# راكلا نع

 قّررخا ولو # ناتي داص رهلا ىف اب ضان واو * غذارب اهب

 هتاليق عوف ةمجلا اب
 فنالا ماه ىف رخالا لوق ل ق ىرخا

 ىقوم وم لودر *« اوثمن موق وعد ىف تنك

 ةعملأ نع ىعو٠ ىتاو * ىهذلا ليق هنا انانأق

 ىظاعا

 [مرسؤد وعد 3 0 ىتأ 90 #3 7 و ريع كنق َ وأ

 بقتال نالؤ ءاقا اوحّرقاو * قارظ ناشفاو * فارثلا قآدضا



 لبقام خلبا وهو اج اثك ١ عقلا ىا لو لع ىف ىرخلأ
 هاد و يعل :ءزئش َّق

 نذذتلا١ نك ني كلا دزأ 0و

 3 وص 2 كَ اد مسطقأ هي .:ر

 إد ع موك راد قف »ع ا 5 رآه

 حم ل * نراطت الو # نر ز + »يف # قعل | نع اسي لو

 ني 527 5 نيلأ ةص هر ىو ع 2ك « لعل 3 هن مر لأ

 رأد ىف ثيم سحر 1 راثغو زاوع ند ولمن الف
 رح هلا لوذ لح َّق َىز ا

 هي راقد ند صر الأ توق دما # اعدام لك تاوعدلا 9-3

 ةتبلكت نم وللا ق اعرف » اًضقلا مول انوي قتلا اذا

 هام كل ص اك لف هؤأأو خ 3 كلام "- ا و وأ

 حاورا ريطتو * نعافئالاب دخان اوناف نالف شافنأ نه هللأب دو

 [ذاو * هزذعلا ةزسدولا هتذؤعدزت ءاعسلاتكب اعد اذأ © الخلا
 ىهشا اذاو* هزذعلا نع ةدشاتملا ةندح# نم لطزالاتثادتنا دوكم

 ناآلا وه اذ © ائعس' ا ذاكر ؛ « ءاورلأ قف عو ريطلا ِِس

 نقاعنألا كلت ايلف نإ منوي ل عك كنا ' كيت هللا دهسا

 لنآ ند اه لياما 5 5 اداخاو ع هد م انقر ى * هقيذبلا

 ثادحاو 00 مأ اق ىرد# هنأ 0 كلاب عال نعو *# ادايص

 (ما)
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 نلف مهو 31 باتكلا ىلا ١ اودورب 3 موقد 0 نك قلاو

 مظرو دعو ةيشساملا 4 مماثاعاو باتكلا ”هلد-| | 00 عضادملا

 ريباضألا قرذةسوو # ريءاوطلا قرع ىذلا مدقلا وهو » ,ماضافاو

 لو-ش و # قاراكت ىف عع كردم هنا عزب و * ىتارايه ىعدب هلا

 الو + مالؤالا وه دحاو ائ>السو * مالكا ىف هدحاو انسءائص

 تاع.طلا هشام د تانيردلا ةتواشدد 6-15 ةعائص نا لع

 حاس ديد اذهو 4# سماد مالطو د سدأش حاوص امذو

 ماها انءامد جرش هيو « ماجالا مرسرتعيال نذلا لاطبالا
 مالسلاو

 لودلا رعش ىف قوكلا قيدز نأ لو ىل-. ىف .ئرخا
 ْنإد ط يع 03 0 وأ ان ىنئكلاو سد الب يح

 تيد قورمصأل كا #2 ةهردح ىلا اذا تان

 ارداوملا تستقاو * رخعا طاسو هل ٌسرْدَو * رطاناطاس ىو دق

 اذاؤ روج 0 ىلعتداز َي 2 © رووعمللا ب ا 1 ه٠ ااهرأت

 تدع * ساو ى أ َْق هل لسا كر زوعاو * سشعأاب 0 تعرب

 نإ ع هددرو د نيد كذو 20 ىلودعأا راس ىلا

 دربلا براقع ىراو# مسا دق ,ءاذاو سمسا دو رأأ عانق دجاف

 لا 0 هيو 5 ش.صأأ ىيعي هن تعافا# ٠ ىلع بوم هوصأ 2م ع ٠١ بات

 كب فشأأ راك َّء عفان هأو د نء هلا و 2 افشك كس لب 3 قب را

 ثعلا 37 روج رأت 5 َ ل وأ

 طاا
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 قف * كادي ىلعلا ئوذ قوذ تاع يح * كاعرأ نء هللا ىعرال

 كيلا لزا نم هللاو 01 علا قاور 0 «٠ لذ

 ناداب نب روصن:م لوق ل> ىق ىرخا
 هلعأيو كادن وجرب لجر ىوس * هليعب ىدتعار هقلاام فاد انآ

 هز>ادم رق تار :مودلخ # قوحات وصلاعئارلب لج

 هللاق كناو ربط ىلع كيلع « هرما ماست كيف امم بعاو

 هع بئاغلا أمو # كاد و>رب ند الأ ةديعل ره قل ا أع اقلذ انا

 هوص عور ليطلا الاثنا امو * كارذي لظ: نءىوس هكدصو

 دئاوذلا نم رذض' وهو هتيص قور و « دئاودلا“ ند لاتاؤ#و
 ازاحت اهانإ كلوبقو # !'زبط كيلع ةرمالا سائلا ماس ب2 نمو

 و

 ىزاربشلا سورع نا لوف لدم نق ىرخا
 باد ًالاوقرظلا موس راحتو © بامهل ىتا دعف نامزلا سدت

 باتكلا ىلا مهمتددر مذ * ىدب تطدقنا وأ ب اثكب تاو
 باتكلا ةلجاب امثنم « افلصته ىدعدقروع+ نياىراو

 باتك باوج ىلاه:ءجيتحااو * اذا راموط فلا قرع نكل
 اشك صغلا ىبأ لوقو

 مدلقالا د تيب ىبءس * ردم ةباوكلا ىق كنا بها

 مالظو محذاو ءايض اعف * ةجوزم ةعانص كلت تاهيه

 مادا انأهد قاري هنو * (نولا لاطبا جالس ديدخلا

 بادألا موسراخ و * نامل انءاج دع5 نامرأل اكوو اعل

 (قاو)
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 يزراوذلا ركب ىنا ةاتءالا لوق ل ى لصف

 قاهصآلا دياولا نبا سايعلاو احر ىف

 ىلايللاو م تغلساو * اذه لج اذ 6-6 ترين

 ظ لائشلا باذا اهم اهل. انعو * نيو اهنم تزسحأ دوأأ ىه

 لام صغلا ىف هع نوب اهل و [نالفو انالف ن وخالا ثءار امل

 حاضوالا: د ةمركم لك ىف هل نالعذ * للاعفلا ف ددشقالتخاو

 تمهو © 7 لذتس و ب فىاق نوص) نالقو 2 حائجلا ةمداوو

 55-5 ردحو اه يىلاعألاب روك ذل كلو ليخ ىزاخمناب روهعُذلا اذه 0

 ,ليثتلا ىف امه امو « ىلايللاو بقاوعلا السا ىف يتداق ىلع
 زاسلا سند اهتؤوسف * ناسحالا لو نيعلا امم تنسحاناديلاالا
 نائما هللا نأ

 هلأ ىف

 كاع نى دهاو 0 91 0 ىضاو اردص تودع 11 تلح

 كيدي 7 قس ىدلا قوف + لعاو كاعر نم هللا زال

 اك ل زأ 0 0 5 4 0 كداقا قم لو ددأاؤ

 سم « كنايذ لع ساثلا محدزو * كيأز نعردصد اردص كتار

١ ( 
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 رح الا لوقأو

 اري و اولبم سانلا ملا و + اركقمو ءانآ ساثلا مركاأ

 اركذ هلعقام اذا ىضغنو هل * اوركذهو انآ اذا لاجرلا ىذغي

 لو * لام الاقوفو لامرلا ددعك * ناوءالاب ارعطظتسع تنك اذا

 اضردم ليعا نع تنكو * لاضفالاو ناسعالا قرط اهم كالست

 درقلاو #* لذثاا بلكلا ىلع كال لضذ ىاف« اضم رخل نعو

 ىلعااو دحملا اود ئذلا * ماركلا كنان ان ترذضقأ ناو * لذزرا
 أهو اووىحسو * تعده واود مهنكلو تود 15 ع مانالا نع

 و * 7-00 رولا ىلع لب تولص أهو اولص و د جويس

 0 عقم 00 5 هاصحو * ررع نم هع

 ريد أهو 2 ةياهأر 0 و ا ةماعلا ةءسالاو 27 فى خرقلاو

 مع ىلا هٌؤانأ ر ؟ذ ناو * اريدتع معمتأأو ع | رقم سائلا مركا

 اراء 5 8 ١ لاؤر مل ىذغا 0 قارشالا لظطفأو د عاود 2

 5 وب سا 0 ءامدع ىذعغا 311 نأو * اماشت>او الالجاو * امهاظعاو

 فقاو# نم هللا انذاما #* © هرثا ثيَخ نم الع قرطاو * هريخ
 ليلظلا هلظد ائاطاو 03 لولا هر انريسو * ةيسلا لذا#و دع هنعتملا

 بدم ريغ ثأر ا دأو دقو د هردح كما و 0-0 با كونإ

 برع“ 1-- نم كتي 1 ل (.عمو كءم سشأثلا نيدعإ دلو

 كقو * ةرع + عت كءكلو * حالا !ءامو # ةر ,- كماو رح كوبا

 ( هلي
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 ةءالسلاب هنغاو * ءامشلا ءاع هناضصوا نع هلسغا براي تاق مث
 سائلابو * هنا نيب مركلاو دلو هلثم نذ# هايطالاو بطلا نع

 هنال ايو

 : ء اجهل ىف باي
 عاشلا لوو لج ىف لصف

 ماوقا ىلع تيفتسا ابر « نعلو باعتال هللا همن
 مال يسال دعم, رون الوىلسعتب ىبا هجو علا ولن

  2مالغلاو اههلاو هدولاو نود * ريلاو ةءايعأ كوالا

 دنع * اهعقاوم نيهفتسا اعر نكلو *« اهعلاطع باعتال هللا ةيعل
 ىهف * عباضفلا و ىزاخملا ميو * مياقملاو ئواسلا ماظن يهماوقا

 دات رداقلا دوعلاكو # مث ل امدو ريد ع ركل ةرحاك ىدنع .٠

 هيلع جواب الو ىلع ىبا هجوب ىتعلا قيلبام هللاوو # هد درق
 نك نا وسوس.# نبادثلا محو ةورملا نمز هارت أما * مالسالا روت

 دعبأال « ءانغالاندتم هشا © ءارققلاب وعمق * بايسالا رئاسو مالغلاو
 أ هايقل انافكو « هاوس هللا

 .الا لوق ل> ىف ةلاسر
 درقأاو بلكلا ا نءكلاخ * الضفم كنملولاماذ تنك اذإ
 نجلا ىلعتيرجدق نكلو تةدص * ”العلاو دا ىنانآ تب لوقف

 رخآالا# لوقو

 ك[ناشلا كين مب !؟ترسبسم اا 1في سشن لص !كلض اتا

 ةلهاب نم .سسفنلا تناك اذا: * مثاه, نع لصالا .عفئيامو

0-0 
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 بسلا هيالع اك هولع ميديو © بقاثملاو ةورملا هن تاس اك هئسإ

 بقال

 ارا هلو5 ل ىف ىرخا
 ودعت أهو حور ا انازر تريوو * نجلا 0 دوما م ماعلا ان

 كو وبنأ تعالو # ا نأق 0000

 ديغلا لام فيسلا لصن مد اذا * راضإ ساو ىوكشلاك لال امم

 د 3 ا تل * كافاحو اذكو .كافشو * كاموو هللا كاعدأ

 ةرولا دسالا مخ ن ,اورغ الذ «غ اضرخ سمن ةيوج# راتب
 كيغلام و # مالاالا نم هيساقتاه كيالاث و * ردنلا ريعلا فدك و
 مالسلاو ماسلا فيسلابال

 يور نبا لو لح ىفىرخا
 بوأقلا لب تدنض ماه كناو * ىلاعملا لب تالدعاام كناق

 'ًرعما نا لوقو

 هءام روطاالو ر * هزولا لتعي رهدان

 هءاغتأ نع تازام #* ىذلا دكتلا نءاذه

 هباصوا نههلسغاو * ىدرا هدج برأ

 هل الو نيملاعلاب د« كلخحأف كلكم ند

 مكف * ايلوالا بولقو * العلا سفن لبداقب هللا لاطا انديس لثعا ىل

 ملالا نم هن ىلاو * ضرملا نم هل *ضرغام ربخ ىب لصتا ا تاق

 روطا ال قدح * هي دايع ع ىقوديف هليأ هدبا ندرس لتعدا رهدأب

 ديالا لوط نيو مسا ىذلا دكتلا ندآلا ىه امو * هد>اسإ

 2ع
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 ”ىطلا ثححو ا ىكعلا قيرطلا برد كمدق ىدسا قوما

 مالسلاو رادلا كوسا لو نن 210

 ةذاءعلا َّقى بان

 فسو ن دجا لوق ل>ى هلاسر

 زوذ<# لك نع هلءادغلا سنن * مهاتإقف لتعم لضفلا وبا اولاَم

 روجأ» ريغ ناو ليلعلا ردا 3 هأ نأو ىدنع هع تيان

 بركلا كناو>ا نع كب ىل#*35 * بصولاك ء+ ىماهنو ا شدعال

 بساأ كي ىلهتساو ةورما كن دي 002 كوق ملعأو رقعجانأ عا

 بدالاوىرظااالال:ءاامهللاو * الو تالثعا كائلذف كاتلهج انا
 هتافاعب هللا هنر * هناكش ربخ ىالو٠ ءاقب هللا لاطا ىجع# عرق

 نب نئعالاب رو نوملا م هتدقو ع هع وأ ىتكلمو *« هعور ىف

 املاك ىسفشي لب * ديكلاو باقلا نيتدمحلاب لب * داولاو لهالا

 لاءقالا جامل لام ىل سد 2 مسقأو * اماوثو اهرجا وه

 هناوخأ م مولا مويَع ىلة 5 ان لالهتسالاو ضوولاا براعتو

 ةقداصلا ةشااب لئسا ىلاعت هللاو * هنالغأ ىويملاب ةيقاعلا رودتو
 نأو دع هند ا وععو د 4 مند عش و 3 53 ةيداصلا ةد.ةعلأ و



 كسا
 ىف *« تايغالا ةئ ذخالا نكلو ا # لالخا ىلا وعدد تنقالو
 ذعباو عقطلاص ى ةبهر“ قالوماق ردع انا و ه بابدالا ةرانآت
 قمانض # كتلصاوم نع ريصتاو * كيرق ىلع اسصر> كنع

 فرمهنو * ىرذع ريذعالا ىف ىلب#ث كنا وج راو * كتةصلا

 نيب ىطش وتو * ران زال ىنابغا !ملذ دعتالو * ىرغا ليمخا ىلإ

 ءارمؤتلا لظتالو# ءاريغثا لمتاف هللاوذ *« ةبظاوملاو ةعيطقلا قرط

 هللاو # كناماوم َْق ب ود ىصاو * كتالاو» ٍِئ و 85 صاحا

 تيدو* سر< و كندع ليطو
 عاشاا لود ن> ىف لصو

 .نوهسأ توثلاك نوكت ىق * :دصلا كترامز 065

 0 لا لازال 4+ تاع هلع قيدضلا نأ

 دد#د ٍرغاف هيتح اندلا # ا ايف ءرالا قالو

 هملو 5

 دمرسإ ىهملع تسدانا شانااىلا * ةبحم ندبز سعت .-

 هدنع نكت # ديدولا ةراز للقأف قالتلا :رثك ىف ىلاقتاا ناك اعر
 تةلخا !ذاو * لاصولا ريك, * لالءلل ضرءتلالو * دب دلل أب و'لاك

 ملعاو « باّرغالاو لاقتنالاب اهددك * نايحالا دنع كاتج ايد
 سالا امال 0 د برغل ف تءاوأو”# تع لوا نيوشلا أ

 قاغلل اهعفاتم موعو * قفالا ىف اهتساحم ىلع

 في> الا نإ سابعلا لوق لح ىف ىرْخا
 راداادعتس ل قوشلا لاو ند *« ةحزان ىو اراد قولا! ردن

 ( قوش )
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 ةران لا ىف باب

 انق روذاحدادزث َناتءش ناو. # ارتاوّم رز ىلثث:نا.تثش اذا
 رخالا لوقو

 اك اه رعماا ىلاثناكت رثك اذا * اهنا ةرانزلا لالقاي: كيلع
 اكسءا وه اذا ئدالاب لكسو *« اناذ مأس رطقلا تيأر ىتاف

 تلدنس أهراك و د هلواملا قد ناماام'اذو #3 ةدادصألأ َّق ةدانزةرانرلا

 نحاص لاّوام .نسحا امو * ةعبطلا ودع ريثك لو * ةعيطقلا

 ماد اذا لع ها مرا 1 تيد 00 راوو ماداذأق د 59 م "

 ل: ملاذا 5 ءامدلاو ىدالاب لكس و * ماوسلاو تالا ايحا ناو

 ءاوسلا نوع هن

 ئعاشلا لو: لح ىف ةعقر

 انما ةيريغا يحك او. « ايم .ىق.كهازر ىلا

 تعش ةده د االو تانج * ةلالسلال . ترحمت
 اع ىانالا "ىلع: اوزوز »+. ايفا نا لووعل , الا

 ارذ ١ .بابعالاب د'دزا * ىترخ# نيت رج(“
 ا يا ىدو»و لع #3 الو نس انأ رذعأف

 اباق نيلمألا صلخا كال * ىنناا مع هللأو

 ةقيفكات راو * ى اص ىلا كاقن هللا لاظا .ىالومو ىديهاشكارا

 لالم ريغ ند ن امالا ضءن ىف كيم دعاوتاو # ىلق نم هدوأأ



 كلوت
 ىدوس كيأرو * هنانج حض |هئكساو © هنا رذغ ماسقا انالف ىفوو
 ريسصلا هع نع نع هل تهفو اه ىدتاكم ىف كاعد هللا لاطأ

 كنم اههراولا سنتقاو * كن نيف [ئددوالا :نيللا لوو يدشو

 ةلئا ءاكانا اًوع كف

 ارعملا ناب لوح الع قاىئزخا

 ايعتاا يهمل اقر 00 الو * 11 لح  نكو نوكأ

 اهرذلا ةعدتتت يملأ تامركم نم * هركد تسل اعف لية ادق سنلا

 امرك مهدأز صعن ندرقتال * 0 دوو بهو ىش اةهاشأب

 بح ءاقي تءدعالو © ملالاو نزلا تيقو ىديساب نزال

 ند تازؤعلا رتسو # تام كلا ند تاينالو فلا لعاو # معلا

 نالؤ سس تقلد مايلو 3 معلا نم * مرا مدقتو 2# تاما

 امرك مهداز صقةنب جرفتال * لو.ةلا ىلع سدلو * لوداام

 ةروع اورتسو اياوث اوةزرو * ةظءوع أوهن دقق # ايعل مهدافاو

 مالسلاو * ةنوءاوثكو

 نيئدسحأل ترب ىثرا وهو دياواا نب. سم لوق ل> ىف لصف
 ريقلا ىلع لد ريقلا بارت ببطف * هودبع نع هريق اوفا اودارا

 اضرا#* اهشاو قئانو * اشاو> تقر ىلا ضايرا تدس>ح دق

 لد * ضرالا ىف ءربَو ودعلا و

 بانو * ضغاا - ودار هم تدحافو ضخلا مركلا مس هيلع

 بربلأ سافنا نع * بيطلا ىف هبارت

 با!
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 هدأ ره ع وهوم ع كا لود قع 0 ىلا

 عمدا مراكملا نع اهمأ لت دلع 58-5 هش رفظ 6 كل الأ

 عازم مراكملا ءاش>ا نين نك * !هدعف مراكلاكبتنا سفناا نه

 هيهاتعلا 0 لوذو

 داخم ريغ ءرملا ناب لعاو * داكو ةيصم'لكال ريضا

 كيص رع دا.عأل ةنأا دو د هل بداصألا كل ىرئاه وأ

 ك>وأب 4 تسأل. ساده د ةايصع ريكو نم سرا أند

 8 ىلا كاسم ركذاق د أمى 2-0 ةيصعت را داضان

 يئس ع ريصلا تيلس * ردصلا 00 نئيدلأ 5 أناو ىديسأب غ3

 ةشأا رافظا نيب ىرا اناو كالذك نوكاال فيكو * رهدلاب نظا

 هعممو * سرقت ةقن رش ةروصت * دادشلا اهانئاو # دادحلا

 م 1 دولا باقو * عمدت ىلعاا نيعذ * سوات ةعرك

 نرد ١و * هايع ل مركلا 55 نأ هنع 2و ع عج لضفلا

 أعو ع تعطو 0 0 تعب هاا َْن ف دع همأق ”ىلم اهملع

 تق ا د“ ءأ٠ نزولا ضورفم بحوو 7 ءاضعألإ موة* ل> دقو هل 8

 ان مل / ىئاشلا اذ : نو ناو ءائمنلا رطدو 2 متاع 2 م

 ديس ىف ةيضصما 7 * بئاوتلا لقلا فذ و * بئاصلا ةدش

 ةعكو هلأ ىلع هيلع هماللسو هللا تاواض دع #0 نييننلا ماو * نيم اعأا

 ادلب كيلع هللا عرفا * ةوسا هباثلو * ةولس هيف « نيعجا

 كلح اذ كيلع ظذح اريصتو * كباو كيأر عامجا ىهاضي

0 
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 دهاوَع ريغ ندخل ا نأ نمغو © اهعاوغ نيس ماناز هذال

 هيعفلا روصتع لوقو

 هير ىلا ليقع نا ىذه * مماوذ ىده دقو لوقا

 ةقع اذا, "زهد ناو دمل دع هتوف“ سانلا هش نفا

 ىلاو ءزرلا مظعو بطغل لج دقو ىالوءاب كاقب هللا لاطا تدتك
 ا « لايكلاتامو سىاتلا ىوتساو # عاساات بدو #ىعاشلا

 شرعلا دعي شءتلان الذ بكرو # لاجرلان: ١ رهدلالاوو*لاج ال

 ةعشما داوطالا دهن فرك اورظلاف *# دارا دعي دايحالا العو

 قساانو * فهللا ىنغن ناكول ىئعانو * ةعيفرلا لابجا لوزتو

 اهدءاكم ع ىلا ها راب كلا ا رمضان ىلع * فسالا ىدح ناك ول

 اهلا وت منو *« اهيدابم مبيت ىلا ريبادتلاو * اهدئاوع رعظتو
 هدعب كلما ىلا لوطا امو * هدقذ عرج ذم دجلا لاب فسكا اخ

 زث اماو لضاوفلا تضقذاو * دمادلاو ىلاعملا هتوع تتاه دقلو

 دحاو ريق ىف قلك نؤدو * دقاف قاصم بوث د#ىلا هل سدلو

 ادج عجن راو الره ىطعنو * ادع ىستو اوهس نس مانا رهدللو
 هوفعو هتءارك ىلا باقذاو * هب رراوجىلانالف لقتنا ١ تاق كو

 محرق * هلايح لوط هش الب ناك دملف # هلام ىف سانا هشا ننس

 راد لء+و * ةهدجاو مركأو * نوهعم درب و * هةعربم» هلئأ

 ردوبو * هطر#الو رجالا نصح ا1 كعقوو « هعيطوم رارالا

 ةيعتلاو ركشلا لعجو * كتدم هدعب لاطاو * هطقسإ الو باوثلا

 كتدع ىوايلا ىلع ريصلاو * كندا

 ( ىرخا)
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 تحال دعس هللا ردق نم ئراعأل * حجبامزئاو * حجاهتباو # ةريع و
 سانالاو شسادالاب * سانلا عيج جف  هراثآ تءاس سو * هراوثا
 عفر مهلم الك مزلاو * سارعالاو مئاملا نيب مهكككاو مىهاكباو

 ةيززلاو « ةيظعلا ةريصلا ىلع ريصلا لزيتس هللا ىلا نديلا

 هنا لهدو هاضزاو هثع هللا ىطر ىّداملا ريمالا ىف ب ةيسجا

 نمعنلاو « هيمعلا ةهوملا ىلع ركشلا لمح: ىرخاو * هآوام
 رب سس ثراولا هدأت هللا مادا ديسلا ريمالا انديس ىف * هعركلا
 مركا عجترا 1 ىذلا هلل دجلاف * هناكم ىلاع ىف رقتساا © هناطاس

 لاوهالا مظعاب ندا الو * ىنامالا لضفا علب * ىراوعلا

 سءرلاف ضرالار دب بيغ نيس>و * لأم الا قرم اب لوطت

 ةنجوف ىضاللأ دمع نا لوئسملا ىلاعث وهو * سعلاب هثع ائيضْوَع

 ءاقي ليطي ناو * ىلزلاو ةبرقلا تاجرد هل بجوبو * ىوألا
 هئد» ماودب اًمُداك * لاه آلا ازباح * راعالل اثراو ريمالا انديس

 نيما مثلا هتلود ةراضن اداسو * كا

 ىزاعتااو ىنأرما ىف باب
 ري زول ناهلسن هللا دبع هيثم ىف رع انبالوق ل> قالاسر

 لاجرلا نيانرهدلا ىورمصر لاقو + .لاتكلا ثامر سانا طول
 لاي! الوز“ فيك اورظنا اوموق * هشدن ىف ىساعلا وبا اذه

 كاوسط .لايل كالال كدس * هئاراب كللا سصانا
 وذو هلا ا

 دجاو يلب قالا انفد فيكو * دءاخناو ىلع! توه ىرتتسلا

 تس لا



 ا
 هيف سد لا قد ءاذقو *ةديعاد ةناحا نه ءأرب امو انيع العا هكام

 لازال *خارلاب وعالا باحه# راطءتاو # حادقالاب رورسلا راث حدقو

 سطع شعلا ظدالي # لذا حانج رفاو * لهالا مهس بئاص

 تاذالا راكبا عّريشيو * دوعساا لصتم رهدلا سباليو * دوعلا

 راع نا اك قنا ظن تلا ناع قدي و *« داليا راكبا عرتما 3

 فلت+او نامزالا ترر؟تام هئاطلس هللا ماداو * داعملاو شاعملا

 ناجرملاو زوريثلا

 ديدن. ايلو دلا تنم قري ىذيلا :كيطلا لإ لوق لخف كرا
 أآديعو 0 3 1 * ةهديع تنا ىذلا ديعلا كل ايده

 اد>واناكادحاو ,يفتنك اك * ىرولا ىفكال“٠مايالا ىف مويلا اذه

 هللا نع! هاش. مزراو> دب قأا كلا انالوم. سلكت ىلاو مدخم فيك

 ديءلاب هديت فيكو * ديعسلا مويلا اذه ىف ةكام ماداو هرمعت

 مانالا ىف مويلا اذه لثم # مانالا كوام قوهو * ديعلا ديع وهو

 ديعلا اذه هللا لءجو * هلامآ ةيائ اليم * هلاثماب امم لاز الف

 هدافا اهعاو * هدافو دايعالا نيأ نم

 ىزعيل و نهب صيشلا ىبا لوو ل> ىف ىرخا
 سذا ىو ةد>و ىف سائلاف * سعاأو دعدااب راوج ترج

 سرع ىقو منأه ىف نفذ * ةكداض نسلاو ىيتانيعلا

 نسسمالا,' ديشرلا ةافو. ,ابني * كم وانيمالا ماقلا_ انك

 سرطاا ف سوطوب ردب تابو * دغر ىف تاب دادغمب ردب
 ةريحو * ةحرتو ةحرف نيب اناو ريمالا انديس ءاقي هللا لاطا تبتكا

 ) هريعو (
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 سنو # اهراوثا قرمتك براغم اهقراش» ند:تادءال# اهرابخا ن

 هيأ قرعو داولاو ئذدلاولا ىف كراب و * بهاوللا اهل هللا مادو

 ةررب ادالوا هيل ن٠ ئراو # دروأأ نعو * دساوملا هداعس

 نينا“ ٌةدفشل اطاخنآو

 محا نم مودقلاب هغهتااىف مغ ىبالوق ل>ىف ىرخا

 روقغم كرذدلا ل ايزل رذوم * روريمو لوم تالا

 روك ث٠ىعسلا كن :هو تفر مصنامن *1 مد>او مالسألا ةدع نم تب ضو

 0 امر 11 ةا5ا ندك كاش ١ هللااطا ىديدس أنار 30 0

 تدهدخو * مظعألا قدعلات بباا ترزو # دهاشملا قر رشأ تادهشو

 لزانع 2 0 عيال عراشم تدروف * م.مزو ميطاأو نكرا

 كالداىلاتياقناو * ضرفلا تدضقو # ضرقلا تءداو * ةحزا

 اروكشم 0 * اروريم كد هللا لع * اروذوم ارو رعسف

 ةحئار ةيداق كيلاتاكريلاو* دار كتراجتو * ةحاركن زاودو

 لضفلا ىبا هنبال عقلا ىبا لوق ل> ىفىرخا

 زوريثلاب هشه نييعلا نإ

 عاودو هدانزو ةداعسب * اريشيم كلنا زورش دعسشأ

 ماسا لاهتم رظن» نع *« هلاقنعي رال>دةةبرشاف

 ديدطأ لصفلا اذهب اش مزراوخ دب وما كلا انالوع هللا دعسا

 ةداغلا نس>او# ةداعسلا لكان ارمشن» هراز ىذا! # درجلا زورتئلاو

 دقق # عيرلا عيرنا هجو ىلع برسثلا ىلا ايعادو # ةدانزرلا متاو

 ماداو ءاقب هللا لاطا انالوهو * ميديلا نسا رظنما نع ةناقث لح



0 

 ضرالاو# هلاث نم اماه دئعأ اه ةانم ايئدلاف لي حلا

 هناكو # دل هالوت اق هلهللا راخ * هلضفو هلدع رول ةةرسكم

 يما *« هدرفاالو قيقوتلا هب نرذو #* هدناو نودعلا

 ءانبا ضعب ةئنم ىف ىلهاعلا عاّورلا نن ىدعل وق ل> ىف ىرخا

 قافرلا, ناو رم نب ءافاخ

 اءاطامو انائنأم دعسلاب * اعّمجا اهنعثو ءاعسلا رد
 ند وعم هانار نعت هنأ نمله ناتاالا تاو ام
 اعم ةايطأ لوطا انتو * اهلو اهب هل رورسلا ماد

 لاصتاو * سصيلاو معلا ءاهتلاو « ريعلاو نيعلا عامجاب ابحر

 عامججا نوؤارلا ىأر اخ * ةرهزلاب ىَرشملا ناّرقاو # ةراب رلحأ

 هللاو د راثدو قى اهم اكشن ءاعثلأ نووارا ئورامو* ريس سا ىو 5

 ضقخو ةعد 7 ١١ لوط امتع و د صعب [ىمدم : رو رس ميد

 دالوالا ىزاو * دادعالا ىمعاب ةلوصو٠ ابيب ةل_ضولا لعجيو

 نيفا # بقاو»لا دجاو # بهاوملا لكاو

 دوأو؟ ىنم ىتورلا نإ لو ل> ىف ىرخا
 اا دعا هللاب نتوسكأ انكوك اذ تو رد

 اردنا انعم 'ناع ىااا# هاهشو هللا ' كرايت

 أن رةهقرمثهنمتادال * اهراولا قرسكت هيل

 كاز َق ارحم ل داوت كيذأن كب بتاعش ىا هلا ناهسف 6 ىلع بأ 9

 ذل مهف نذل ةياحلا قدا 5 58 نزل ب عطاس رو ىاو * ةداعسأا

(2 
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 ةرسم» هيذو * ناعالا ناسا هنال # لاحرلا ةارغس * لاغلاب لاو دق

 دال ىسرك كزع هللأ مادا ىالوهأب :ءنذ قعءدرععو * * ناننالا

 وكلا 42 مح ل # لاوس كن , وأهم 1 1 كريد !اولافقلا 4

 ريشلا لو.ةل مدو * دانك الب اياقنو. * داسكب الب انوك نكف

 مأانالاو ىلايألا تاصداو د ماودلا فرعام 23 رثحلا لَ 95

 ىنامتلا باب
 سايعلا نب رماها لوو لد َّق لاسر

 اسوط كب ى# لب #* سوط كشهنال

 ىلا ضوفت ىلا دالءلا ةبالون ريمالا هاب هللا لاطا ةالولا اتق ن

 ىذلا دابلا ها ىناف * مهءايق نس> اف صيتشي و * يمناه
 ىلإ فيضا اذا* هلضفب رماع فطعو * هلهأ ىلا هللا نسخ |

 ه.اع دتوو# هتنافك راثآ هيف ن . حلا 2 هللا مادا ريغالا هدلعتأم

 هعفوي و *# هآلو ا هريد ا او ريغعل ان ركن نا هللا لس هيض

 3 !ىدودام ل هلع ة داع 0“ هقرعتو #2 هالوأ ايف هلاطارو عولبل

 هتحرو هنع# هلدا قيقحت

 ةارزوأاب 5ث ىلوملا ن#ىبال ىضاقلا دالخ نبا لوق ل>- ىفىرخا

 ام راسا طلاق نوملا سصباو * اهع راب سوقلا ىطاعتني>نالا
 تصخو * ضرالا لها تع ىلا ةيعنلا ىلع ىلاعت هللا دجا انا

 هللا لاطا ري زولا انديس نم ةارزولا بتر. ذا * لضفلا ىئوذ
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 لو.ق اذ هأ ف ريب 4 *« بالا كذبا لا اي دق

 ل نط ارثكل ١ كناسحاو ورا# نمغلا كذك ئدن لل 1

 ليل 59 رع لعألا ل سد كل د ىم ةيدهلا هو رفتعاو

 نكفلا نع لزب ”ئشب كاهي هللا لاطا ىالوهو ىديسأب 1 ل ل

 اع هسرفل الو * هيلو ىلع هليعت نا بحاف 03 ركذلا نع لعيو

 لعددتملا راتخاال * لدم ا لمد هنأ معو 23 هل ىلع هيطعت

 مالسأ و تل رولا راكملا ةيدهال د4 دبصتواملا فطالما ايذعو

 ةيهاتملا ىبا لود لح 3 ىرخا

 ق1 1 ا م مل او اا لع

 ىدخ اهكارمش تاءج ىدخ * امكرسشا نا حلك ناك وا

 ماعم لك ىلا اهب جس العن هدينأت هللا مادا ىالوه ىلا تثعب

 مالسلاو #2 ةيدورعلا نم #2 ةشلاىفأه علبأ ل كن ىدخ نماهنك رشو

 هيما روصم لود لد 3 ىرذدا

 كرمتلاو لاغلا ةثودحأ * الول لعد يس تندهأ

 كاي هاواعم تيارا اك هرقا تاءراغت ىسرك

 00 ءللدم# هيق لاعل د الا وكلا تثءدأم كتدق

 داسؤ الب مود انو 001 نحو هن نوكو مو ازوك تقودك 3

 (دق)
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 رثألا لوقو

 قبط نم تاجا ىف 53 امو * ةةدادص كا ناو قيد نئام

 قاع الو باون ةوش شم ,1 * اقلط:م "ل: كلاب عزل اذا

 قرذوأ سائلا نومركي ةبغر) * اوةلخذنمسائلا ناف نيذكنال

 قرطاا ىلءاحورطهدجوب لوقلاو * هيلطم ىعلا ىي وف لاعفلازا

 ةردكم ةيدهالب ةدوملاو * ةقطالاان«ةقلاحأو * ةاداهملا# ةأحاوملا

 عججاو * نيقيدصال ملصاي ءىِش امو # ةرو نم خخ الب ةقرلا نأ اك

 ىلع العشم د فالاو رملا قط نم * ني وخالا نيد نيىلأ لوشل

 ةيوعص فخم مل ليدنماب هلم ام هعئق اذاف * قرطلاو فحلا

 ةيهر وا ةبّغر نوطعإ ساناا رثكا نا مولعمو * ليقثلا ناجل

 مارملا ريسع * لاعقلا لزب لو * ةيسحو هجر ىطعت نم ىملقاو

 قددصو ودعلكدنءو * قر رطلكب ادوجوم# لاعملاو لاثملا زر نع

 حابرلا ف بهذ. ىذا !لوقلاو * حاعصلا هاردذلا نيبامْناتْسو

 شاقل | لف يف ىو

 فداك دو ههعا هك ذا < نذآ ىدل اذ قيده

 هئاخ صفق نيعلا ريصا * اهرظان "هلق١ تدشن ول

 هب فطال * مداخ هادها * متاخ ىالوم هللا مادا هذه يعور عم

 هردص صق * هيأ بكروا دونو * هسأ اذا هركذيل * ةساحت

 هرود> ىلا ىق * هتاور نم وادمال ناكف * هْيعر طاش هشعلو

 .ىلاعيقوتلاو * هلوبق نم هارب امو ائيع العا ئالومو * هتبغو

 هللا ءاش نا # هلوصو ركذ

 ( 19و
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 ةرثك نع الا راسو « ةتكرعو هتوكس لقد نم تولعا هللا
 هتهزو هلصش 37 هتك ”هلذو هموم

 ةيدجلا ىف بأ
 نوءألا تناك فسوي.ن دجسا لوق :ل>ى. ةلاسر

 هلضاوق تاجو ىلول ا م طع'ناو * ةاءأق ديال وعقل ق و> دنعلا ىلع

 هلبآَو وَءذ ىنغاذ هنع ناك ناو * هلام هللا ىلا ىدهن انرث ىلا

 رخالا لوقو
 امذامو اندلا كل تلعلاذا * مكلضف راد#» ىلع ىدهاتنكوا

 قح هاش مزراوخ معنلا ىلو كلا انالوم هاَمِب هللا لاطا دبعلا ىلع
 ةيلاعع تاحو ىلوملا مظع ناو"# هده اع مدد و #* ةيضقل ديال

 ةةانعا نم هللبعيف 6# هأنأ طع ن موزه ىذلا هلام هللا ىلا ىده: كالذلو

 ىلع * هرع لوط) هللا 70 هتناز> ىلا تيدها واو * ءانغ ىلع

 ىف ايندلا تردهال # ٠ ماو هلاش ولعو * هردق عافترأ بدبح

 اهترعزو اهتع#ج ناوثا ىف ةنطاو * اهتراطتو اهتريمضخ ضرعم

 155 5 صواخ هركي لياعي ةمدعل عا 3 5 حواط دنع تدؤو ىو

 لوطتب نا هنار هللا العا ىئاز ناف # ىرذغ حوضو هريكي رتسإو
 هلاسحا ىف املازو هاناافرمثم * هيلع كلذ ض ىف نذالاب ةدبع ىلع
 ىلاعت هللا ءاش نا لعق * هيلا

 نارطف نا لوق لع ىف لضف
 ردكم داع نفاع :تلكلامأ ع اا
 هزو نع عدلا 01000 نء الخ ميطكا

 ( لوقو )
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 منو عئاض ضرعلاو هلام ظْوَدي ىذلا تناو * سارفالا دن وذو
 اموهذم اةلخو # امول كلذب ىفكو * عئاج راطأو هئطإ

 دياولا نب سم لوق ل> ىف ىرخا
 ريخلا معا هرظان» تنسح * مهتربخ نين هرظانم تدق

 نيثدملا رامشا نويع نه همدقت ىذلا وهو هلوقو

 ءاععأأ ىف ةدودعملا
 ليج تلع اي كئع حدملاو * هنود كضرع قدذ ءاعماأ اها

 لياذتناو هه تززع ضرع * هنا كضرع قيلط تناف بهذاف

 مهرب قرعت لام * مه رظانم بيعت مات ماغط موه تيلب دق

 ةقعذلا مه رام عمل « ةيمذلا رهرظانم تنسهسا مهتولب اذاق

 هنع لوي اك # حدعلاو ءامعلا نع هضرع قد نم الا مهند امو

 ةراهحو * هتااذنو هتساس> همذىف وهذ * حدلاوآرطالا قلوقلا

 ةكيسلا# ملا « هيك ا ضرع قيلط وهو *هئلازرو هعوأ

 هنيلو هن نم لقاو# هماق ىف * هم الو نم لذاوهو هب نع دعلو

 هانعمىف ليقام غلبا وهو ىروصلا ةراع ىبا لوق ل> ىف رخآ

 دما هن هضغب بلو لك 86 * ىرب نم لقتا هللا هآرب ليقت

 هنمان ضرالا تداز ىهللا لاو * هن رت ولأ 43 نم أءدذ ىثم

 بلقىف هل نءو * نيةفاَلا لها ضغباو © َنيلَمِثلا لقثاب ايح مال
 ىن» اذاف * ضغبلا نه فاو رذاو بيصن *# ضرالا ىلع نءلك

 عسوا نءاب لاقو * هب ر ىلا هثم عظتو * هلثث نم توللا ملأ

 تا ال
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 مجاشك محتلا ىبإ لوقو

 حا للا محا بدا ند ف كنيباف كاك ىلا مانالا ضخم
 ناو د عامصالا لضفا نك اهماعدجو ضرالا هللا 0 لَو

 وهو * هكلم هللا مادا ءاث مزراوخ كلل انالوماهت.كس ذإ *عاقبلا

 ناب ساغلا قرش 5 ا“ اله هروص ْق كالدو د ماع بوي ََق ماع

 هيف هير الو 23 هتيلكي لاهكلاو 3 هتامح لاجل وه ام هاوس

 ايع أ 00 #* ةيلاعم نع نيعلا فقرعمل 0 هيف برعال نأ ريغ

 برعأاب اهذوعن ل نكاو هما نياك هريدت ب ذوعا ادداو

 هنوصيو * هقلاوبو رهدلا ثداو- نم * بيغلا ملاو هذيعيسف
 ةكلمو لن نتيعلو 1 ىلع لءي و 6 هدعاوصو هيناوز 0

 هتجر ةيقان ةيقاو # هل نع و

 ءاعجلا ىف باي

 ىساكلا عاطلا ىرم#أ تناف دعقاو * اهتيغبا لحرتال مراكملا عد

 برعلا راعشا ىعضا نم [ مهو ىذعالا لوكو

 أ 335 3 8 : 2 2
 اصداجخ نكن قرع مكتاداجو 3 مكنوطبءالم اتش فن وتل

 كدنء تع ىلا #23 مراكملا نع حز>زاو #* كال>ر اهعلا لسا الو

 ىص ىو تت بالكلا ردجارك دعقاو# مرادلا 0 لب 7 مراغملا 3

 سابللا نيسنو# عطلا بريطتو * مسطلا ىنتلالا تسيلف «لاعتلا

 (ديو#و )
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 ىلا لوق ل> ىف ىرخا

 قوما ضرالا ردن و ءيملا ردن * ايمعولط ىنكنال ناردب "ساما

 قالغاو محف هب الاثللو * هب لاوثلا باوبا حف عا
 قاز راو. (لاحأ لسع . قو *# اهنأ. .لاعتألا نبع كيد 9
 قاف الا اههراوناب نامعنو * قارسشالاو ولعلا ناعم ناردب“ساثلل

 اماف # نءايملا نم ام قلغللامو * نساحملا نم اهكقام ىصخنالو
 نوءأ٠نب نوما: ضرالارداعاو*ءالعاوهللاهرون ىذلاومفءاعلار دب
 الاك بولقلا و *الاج نويعلا الع ىذلا كلملا وهو# هاش مزراوخ
 لام الا علطم هترمذ> نمو * لاج الاو قازرالا اذه وذي ىفو

 هللأو * نيع هيد اًناكو »* نيما هللا قا ىلع وهو * لاوهالاو

 هريع# نجلاو ةريمظ دعسلاو * ةريظت ردبلاو هريصت

 هلد+ نب ىلع لوذ ل> ىف ىرخا
 سائلا نم ىشل (نم معطإ د ماع وباو قس هدد

 سائلا ىف نيعلا تناو سار * ىدهللا عاماو مسج سانلا

 ناتشو * نوع مهةسإ و نومام مهيعطا # نوءركم دابع هلل
 مسج ساثلاو # ماعتألاو ماعنالا نيبو * ماعطالاو سلا نيبأم

 هاثن مؤراو+ كالا انالومو « نيلسما ماماو * نيئءوملا ريغأ هسار

 سايلاوىدنلا ع وبل وسانلا ':كنو * سارلا نيد هرعصت هللا نعا

 سائئالا نم سوفئلا "تدمعاام هللا هانا

 ىلا لوق ل ىف ئرخا
 اناست اك اوس نا سائلا فرشو * اهنكاس ثنا اضرا هللا ق رشد
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 وانت حادقالاو.# بواحت راتوالاو هشعي ىلصولا! قنعما ناكف
 كالت تننئامل * هتردق عئادب و * هتءتص بئايو هللا لضفالواو

 هللا كراتف * مدن مراكملا كل: تدج'ريما الو * مطل ىف لئاضفلا
 كصئاأم هللاتو * نيدلاو ان دالانالوم هللا قباو * نيقلاخلا نسا
 دو هلال # رطاملا باحسلا, هلق * ماعلا هدوج ففضو نم

 وهودو# هكلم هللا سر>انالوو * نيعلا ىاب هجولا سباع وهو
 هقئالخ نع ردصت مراكملا تلازال * نسلا ك>اضرمثيلا رهاظ

 هقراوب نم ماشت مجانملاو

 ىرتملا لوق لح ىف لصف
 عافتراو .:رادا . كاناشذ *. ادحت تولعو اعضا ول تود

 عاجشلاو امم: ءوضاا ونديرو * ىباسننا دعيت سءتل اكاذك

 ىتتملا بيطاا ىنا لوقو

 لائرغلا مد ضعي كسملا ناف * مهنم تناومانالا قت ْناَق

 هل ىف هرمصأ هللا نعا هاش مزراوخ منلا ىلو دب وألا كلملا انالوم

 "الع دوو اص برك سء“ [5 # عيدبلا هعضاوتو * عيف لا

 شساطعلا ىوري ثرغلأاك #* وش نسسدو ةمركو هدو> قو

 لضفو # ,منم وهو * قافالا ىف نم * قاف ناف * شاعملا ىو

 ضع؛ ذرمالاو * لازغلا مد صعب كسملاف # معذعب وهو معاك

 ردوا ىلع سعشلا ةداز سائلا ىلع ديز, انالو٠ لازال #لابطلا رادعا
 رطقلا ىلع رحلاو

 (ىرخا)



 كا
 ىداوغلاو ئراوسال اعيضر * انانسح لاحت هن لاح ىف
 دابعلا قازرا هيف مسقتو * هنم مايالا ةب مشرت

 د نبأ لودو
 ب ط]ا ٠ هر ندا ردا 5 هأر هه نم #2 نووعتمل حدملا 02 0022 0

 بدى 0 الاو قدما 3 2 حدت#و لود وهو هناك

 بصعالو ىف لئاضألا كلت * تدنن ام هللا عنص بئاع الول

 نيلكش نيب ركلا ىف فصذا * اخ ماهغلاب كاودج ساو نه
 نيعلا عماد داج اذا وهو #* ادنأ 1 تدحاذا تا

 هللا اهسر> ةئاجرطلاب ةرم_ذاأ نم ىالوم ءاقب هللا لاطا تنتك

 لو دب وا كالملا انالوع مدخ نم اهم ىنا ىلع ىلاعت هللا دجحا اناو

 لو لوو ع 2 مادا 9و د هرمون هللا نعا ا مزراو> ملا

 اعقوذ امو * راصب الز مهطم اهآروام ىتلا ايلعلا ةهلزيملاب ىلعلا نم

 وق 0 هيلاكللا هنيعو *ةيلاعلا هتيقرهدلاب لكوو# راك ذالا لاحت

 ىواسم هئس اه تاسا ند دل حيذام 0 ىذو#* حرجاأم كا وسأب

 تال ةنريمح تال خ اذا و © نانا 0 * نامز لك

 مورغلا عيصر وه ىذلا د3 بدصخل 0 3 3 1

 هيلاعم ةمدخ ىف راسأ مالكلا عع اذا # اريطم اياعسو * | ريشم

 صَل مركلا درعث راو * ديلا ة 6 0ك هن دح أ * ميعاسم ةحدمو



030 
 ىورلا نبا لوو ل> ىف ىرخا

 نايلبااأ نم هناا دمي اك ا# هزمشش دولا  لعرلا :اهيااذ

 ناب رّغلا آر تادعام ءاضب 0 ةماج لك تدوس ولف سيصقا

 ىف كاراو * رورغلا عتمو * روزلا دوهش نم هللا كدبا باضغلا
 رهشأا دب وسان * رهدلا ةيلاغم نم # ديهج دهحو # كددش ءانع

 تدوس ولو * نابشلا ىف نودعبال خباشملا نا لعاو هللاكحرالعذ

 مالسأاو ناي رغاا نم دعت مل ضييلا ماجلا

 برعلا 5 نب رولا صضع؛ لو ل> ىف ىرخا

 ديدصأ ونذا لتاح كك * ىح رهدلا |( اال ىنانح

 كيت ىسثما [ديوع ,تفلاورا# ا 0 بسلا وطذلا تير

 نءمانالا تذخاو #* ىرع دودع تؤعاض# دقو هللا كانا تيتك

 نهولا براوو * ديص لئاخ ىناك >ريكلا ىسوق ىحو # ىعمج
 رسصاقت ىف ىل ده ناك نجر ىذلاامو* دين شام ناك يى>ىاطخ

 راذلا ىلا هج وتلا و * ىدملا ىتادتو ىوقلا لذاذتو # ضْعلا

 مالسااو ىرخالا

 3 ادملا قنا

 ساون ىبا لوق ل>ىف ةلاسر
 اسرطمراصإالا مذا ىرثناام * لازم سايعلا ايأ تلزث دقل

 امنرج اع لكوسأ: كفك دو * :هلفاتريغاتيعره دلانتلكو

 ملكا ىار لود
 داود ىلا نب دوا نسا رغد لك ىوأسع تسلا دعل

 2ع



0245١ 
 ملأ نم هيف هاقلتاه ءرلا سفن تدتاسف * كصارلا بطلا "لاو

 هترعع بهذاو * هترمضا عفدا كلذن أك * رماشنعلا نه ةيساقنو

 ةقراقلاو باهذلا هن رك * هعئاعملاو ه رانزلاهن رك ب.شا١نا مولععو

 بابشلا نا كالذو * بدال هرثاعوس ىلعو# بح هضغب ىلع وف
 هللا انئاعا * بي رّقلا توملا الا هيقعنال برشملاو#بيشلا هفلطذ ىضع

 داعملا :مويا تادعتدسالا ىلع

 رخ الا لوق ل+ ىف ىرخا

 راقوو ةيلح بيثلاف, هللا. * ديع هناا برشملا كعرال

 راونالا :اهاالخ .ق تدك * ام اذا :: ضانرلا نس اغا

 لبعد لوقو

 جيرملا ةيهو فيقعلا ةعم * هنا بنشلاب الهسو الها
 حجوتم عا كلف ىذ جانىف * رهاؤرد ءظا ىبش ناكو

 ىّرَصأا لوقو
 تارغلا داوس نه .تلمان نأ * انسح قدصا ىزابلا ضاينو

 ىلع هزارط ادمؤو: ىلب ببشلا ملا دقو كح هللا مادا ىديسا. ناك
 راقولا حالو راقلا ضياو #راوثالا ةضورلا ىف تكحمصو ىهجو

 .قنلا ةع# هتاف * بييطأ ودعلاب ايح مو *'بنشلاب العسو الهاف

 هكا "نها الالا هيقو * فئارمملا جبرعلا ةييهفو # فيؤعلا

 قرد ظنوا # كلم ةيلح هن اكو * هكسلاو ةبردضلا ناوئعو
 ضاي و # بايشلا كس نو ىهعا بندا روفاكو * كلم جات

 مالملاو # بارغلا داو_س نم نسحا ىزابلا

 ا



)١ 
 ظوطللا لك اءاذخآ 000 كوايلل هن ذب و ىعداف لك

 معللا نيا دادعالا ىفواو ١

 ارعلا ن لو ل>- ىف ىرخا
 دورلا بءاكلاتاظأ نع تذخا * ىدثؤترهدلاك افك دق ىل ذاعان
 دولا ىنان غ ىف ضلا هارب # هقرقمو ىسار قبيشلاغ|هراو

 قراملا دانز نب ى“ لوقو

 اا اين كلك تاز ردو“ صا لع يانا كرار الو
 يدش“ نا قرد ين را ل و تفداك نا قا تاو او

 ايهذا هركلل ناك انون سفنلا هن * تحءاسفاهركل>اماذا نكلو

 دياولا ن 2 لوقو

 دودو»» اطخلا لكل دو كا فراق ناد ةزكؤ زك بيدا

  0دوقتع ادوعقم بهذ بيذلاو * فاخمل

 تاغزنو * ناب-لا تاقزن ىلع ىناذعت هللا كذنا ىالوءاب كارا
 ىععأ سدلذأ * ىمواو 0 رهدلا كاد دوو * ناطيشلا

 لقملا ند * ظاملالا تارغ تيا دقو * ىبويك ةعالغلاق

 لضتبلا ف لراو + ل هبازبك حلا تسر ماؤدما
 ىلع تبكي و * تايلعأ ىايلا نع ىل كدك الو * دوسلا ىتاب ع لَ

 كبالهاو * ءاوثع م ركاس مداو نم كنايح رم تاق * ةايلعأ ةوالح
 ا ع

 ك3 قع
 د نأ 2 فلاح ولو ع هأرد نس>اس راز 12

 سلا دلل 0 ثتديح 0 3 هتوطس 0 ةمالاا تدحو د هدرز

 1 دضاقلا هوركملا ل> اذا نكلو # ىسفن ىلاىش "1 لو

 ( لاو )



)00 
 ايقل اهب ضاستم» نبا تبدو * ةمركتو لالجا وعد كلو
 ,!عىناوغلا ىئعد اذاف .ربكلا ةهبا ىتلعو بيلا ءادر تشلادق
 كالو * ابس ىتنعس وأ نمسح * انا قنوعد اذاو * 1غ ت الثا

 ىدوبو * لالءإلا ةوعد ىئدنع تناك ناو.* ل الجال اوه د نهنم

 رخ الا لوق لح ىف الاسر

 تيطقلا قرولا نم ىرعث ي 1 اع 0 بابشلا نو تن ف

 بيتنا خيجص ع هريخأف نب امو دوعا با.كلا تر الا

 نطغلا بيطر * نسلا ثيدح كدع هللا مادا ىالوماب ىنكدهع

 بيضعلا ىرقي اك « قثالا تاشلا نه تن يع دقو نرالا نقلل

 ىيع ل هيكوو 0 ىردص الع هياع تنارح و #2 قرولا نم

 تلا لوقا كو * فكاولا عمدا ىشالو * فكاعلا نول عفن اذ

 ادهع هيد نجاف دع 1 ةعاسوأو حرءاو د قامو دوعا نايشلأ

 هرارمو# هراثا ءوسو بيشلا هيلا وكشاو ان ادرب ىويكنملا ىدهاو

 مزراو> معنا ىنو لداعلا كالا انالوم مايا كاردا نا ىلع # هراع .

 ةيجزت ىو * ديعس شدعو #*. دىدج بابش هتاود هللا مادا هاش

 سايل عانءسالاو ب هةءاطإ دوعساا ةءااطمو دع هنارمؤ 2 معلا

 ضوع * منها عقرو موه6أأ فكتو د معنا ق.سا ىلا # تمعن .٠ || كس * و( ٠ . . ب 3 '

 ند هللا هل. يزف هتراضغو ا.صلا نامزو# هتراضنو تايشلا نع



0830 
 ىءاعو *« هلام نيب و مهن قرفيو * هل اي مهذعب مامعل وه الو
 هش وأ هياي>اىلا سس * هن نع درب نازي نزع هللا

 بيش ا ىف باي
 بحاصلا لوق ل> ىف ةلاسر

 ىذالا ىلا دنع يبت ع دق اهاابام

 اذمدح لوقت تناك * امدعب ادعب لود

 ىذقلاك اف ترمصف * اهنيع ل تنكو

 : ىلا لوقو
 بعلاب عتما نا ىل نمو # ىبش ىلع تايناغلا بيعت

 بدشملاب ىدجو نود اديح *« ىذةنناو تابشلابىدجوو

 ةميدملا معبص كدعب ىلرفسا دقو كاقب هللا لاطا ىديسأب قاتك

 قي نات قتركلاه# ةسيشعلا بايشلا دوت نع «هتنزلاو متبلو
 ىنتفجو ىذالل ىنتضعو * ىنتردهو نع تضرهاو * ىنتهركو

 اذي>لودت تناكام دعب * افتوافاو اهذغ“و ادعي ىللوةث توفطو

 ىركلاو لدكلاك اهنيع ىف تؤك دقو # الهسو الهاو ايخرعو

 رةغبال ىلاوقلا دنع بنذ بيثلاو * ىذقلاو رعسااك ابو ترمصف

 ىلكو ىذعب عو * ىل ماد بيعلا اذه تبلانو د بيعو

 نود * لحارلا بابشناب ىدجوذ * ىلجا نيبو قب قرغن ىلو

 مالسلاو * لزاثلا بيشلاب ىدجو
 ىورا نا لو ل- ىف لصف

 اياو ةراث اع ضيبلا وعدت *. ةهباو تعم هل انهن ندهصا
 ( كلثو )
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 ةيرغلا ةهارك ىق نأ

 علشلا لوذ ل> ى ةلاسر

 مهايعأل ين ىداؤف راصو * ىجءادم تضاقرادلاتركذاماذأ

 رخ الا لوقو

 بارتغا ىق : 5 عسولا شيعلا ن م ريخ 01 راربلا برعل

 ا. :كض هول اذام حز ان اعلا و بد رغلل قح راد

 اعقتا الو هدذعل 0 شسدعلاب ان اوءوتلا 5 هنامدا قراف

 ةريعلا تتقن نطولا تركذت اذاو ىالو»٠ ءاقد هللا لاطا تبت

 ىاذغو « اهتبازت ىتأشنا* لضؤوأ ىلا انف« ةردازلا"ىللء تلاوتعاو
 3 اقسانو * اهف عاملا يق نع تاداو # 6-5 قانرو * اهاوه

 2 اموو * ىبايش لاء:ةاو# ىنراش رارضخا ام هدب

 70 د ناش م اع هماوآلا 2 لكَ 03 ىناد>او ىقاوخاو

 عافدال هللا ءاشق نكلل و * راسبلا ىلء اهاوس ناطّتعا نه ىلا

 بد رغأل قىدرايو «زاروحاالو هم عاتما الو * زادك >لالو هنود

 ل

 عطق 9 هنن كميل عذصأم ىلَء ىئعاانو #3 ع 3ع ىناثلا 3 هئطو

 وه ديون دلبلاب معمل د 7” رعلا 1 رد>و ع 4 ركلا 6 كد 58 ىلا 1!

 نيصلخالا هلاوخاو *« نيضخالا هنايحا قراف ني> # هسنا نه

 هدأ لأتاا ند نو خا و د ه لس ك١ شعل نوعه: مهالو



10) 
 مفاد هعفدبال . توملاو * ىلا قاثو ايندلاىرتضمئاف

 ضرالا ىنذ * كرطوو كدارع رذعتو *# كنطوو كداب كيابن اذا

 نع# لي>زاب ىديساب كيصواو * لوع هللا 00077 لو
 ماركل! ىلا قاف الا باو * ليلذلا بوث زيزعلا وسكت ةدلب

 عئاض هندلم ”رلا نا ليق اهدقو « مارملا ىلا امم نولصإ ضرا

 كردتو ايندلا ىرتل برغتلاب كيلعف * عئاج هتضيغ ىف ثيللا نأ اك

 ىالو رمذحلاو نظولا ىف عفدنال اهناف هنملا فوخو كاياو* ىملا

 مالسلاو ردسلاو ةيرغلا

 ىقرتلا لوذ ل*> ىف ىرخا
 دارلا غولبو ىثاا :لانغ * :باريغالا ىو با رطضالا ىفو
 دانإلا قارذ ىف اهتهسضف * اهدئز اه قاض راثاا اذا

 دال اموبلضفلاءريغىوج * هدغ ىف رق مراص اذا
 ىلع * كراد مور هلا كدا ىالومو ىديسأن كل ىذدراال

 نا ىلع كثءباو * كتاآ لاك عم * كتان اضراو * كراسعا

 نه غلب لك عابتو * رفساأ ةءاوالاب و * رهسلا مونان ضاعت

 كراذساب ىناكو * باّرغالا ىف تارغلا حانجريع سنو # بارطضالا

 سمدلاو دلب يجعا نعو * انيحر لحرلا طم ندع ترهسا دذو

 دانا قارق ىف راثلا ناطاس ناي اخ ىديساب كدب زاالو # اس رو

 عارقلا دنع اءاضفرعظإ 1 « داعالا ىف ترهتسا اذا فويسلا ناو

 كماقعو * كرمضحو كرْوسىف كلل ةي-اصم ةري أهللا لءج *دالجلاو

 كتاهجو:« و كنافرمصتم رئاسو * كنوظو

 بأ )



2) 
 حوألا ىف كال طخام لات ىح * كيلا لوازيلا .هل هللا سس
 امي رسو * هنأت وا كينأي نا اماف * حوراب هيلا نع لدتتستو

 هنود يطب وا

 ةب رغلا ىف باب
 اشلا !لوق ؛ لجا قا "هلا

 ضرءااولوطلا عضوم اهنهىرعال * لكو٠ دالبلا رييفتب قاك

 ضءب نه نوها رسدلا ضعف الاو * ىرطا.ةعوجرامو ىلكيناق

 حراطمو * هللا لزاتم ضعإ نء كرع هللا مادا ىديسأب تيتك

 يح # ناطوالا ىع تدنو * نادلبلا ىتدذاقت دقو * ةبرغلا

 قى اكوا * ضرعلاو لوطلا ةقرع٠و * ضرالا ةحاسع لكوف أك

 نع ىرافسا ترفسا.ناف *« زدهلاو ريلا عطق ىف * سضغلا ةَقياَخ

 ةايح ىلع هلل دجاف زئاغلا َةوْنْعِل نطولا ىلا تيلعذاو حارا ةقفص
 نوهارعثأا ضعبف ىئرخالا نكت ناو *ناو>الا حالصو لاه الا

 مالسلاو * صَمَخو ةعد نم ةبرغلا ىف ساب الو * ضع! نم

 رجلا لوق ل ىف ىرخا
 اليولا عرمساو رابدلا عدف * اماع نغ تريغت رايدلا اذاو
 الياذ زيزعلا عدن دل ىف * انحاو ام كياع ماعملا نبل

 ىزهلا لوقو

 باطما : مي رك اهب لاعب ,ضرا * .ىغلا ىلا دالبلا قافآ او

 رالاا لوقو

 عئاج  ةتضرغ .ىف ثيالاو * عئاض هتروك ىف ٌقرأا
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 تناك ناو « باقعلا ةيفاخو * بارغلا ةمداتب ىلا ريطن وهو

 ١ ضني الو اضيا ىلدو< نا ؤجراف هلل شاحو روما ميم ىري

 نباممداع
 رخالا لوق ل> ىف ىرخا

 نهؤع تسلف اول تدبعو * قلاخ كبر نا ست حلا نأ

 ندومي تسد هن هلالا لفك د ىدلا قزرإا 2 كشف تكا

 رخآلا لوقو
 ندلا ع كم صن كلذ ناف * عبط ىل د قواد نءْضخال

 نوالاو ىفاكلا نيب قزرلااناق © هن اخ ىق امن هلأ قزرساو

 ناو « ندوب تنا اخ اًهوات تدبعو كقلاخ هللا نا عت تنكنا

 كااق * نةوع تساف هب هللا لك ىذاا قزرلا نه كش ىف تنك
 نيعيلاب ىرزتو * نيدلا نه صعس قواذلا 6 مهبطلا هلي حيك ورا

 نوكيف نك هلو ىنعا # نوئااو ىاكلا نيب هقزر نآقهللا قزرتساو
 رخالا لوة ل> ىف ىرخا

 ام>اون سام ةموام رهلأ ىف * ةيسار ءامح ةرذهح ىق ناك ول
 اهفاع ف هيلا يىدول يح * تءدصتال هللا هآرب دعا قزر

 القار بر نه هللا لهسا * اهكلسم عبسلا قاوط تا

 ابيب ناك الاو هنا ئه نا * هل طخ حوالا ىف ىذلا لاشي يح

 ناك واف * كدب ىف هلا ىلع لعاو * كدغ قزر منال مدا نياان

 تءدصنال * ةموعذم رهأأ رءةىلاو# ةمولع ءامص ةرغح قكقزر
 ةعبا أ املا َْق ناك والو 0 كب دبل لص و # كيلا لصد يد هنع

 ( رس )
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 كده كدح نم صقةتاو* كدك نء لافاو اًهدرو ىديسان الهش
 ىلع مدع فيك ه | راهأ هن هريغ كد 00 أ 5 1 ناد لو

 هلوذ هيلع رجو * هلودس ليال را دوو سككأان رطاخحو ردا

 هتيعو #* هعسو هنع قمطت لوعلاو * هعد و دخان حوأاو

 قرع اهداص اذا يد * ةكوملا ليص ىف همثو # هكيشلا ىلا

 اهكاطعاو * ردك الب أوؤص كانا * ني رمالا عرو * نيل

 هدايدل بهم ىذلا هللا عنص نع الا كالذ امو * رطخ الب اوذع

 اذهو * ايدل ارهش ديصي اذهف * لاذ يساذهقزر و * كالمالا

 م ركلاق زارلا ناكنسو مكمل قالؤلا كراشذ # ان مانه لكاب

 رخ الا لوو ل> ىف لصف
 بلطلاو سلا ىف اهلت>ا اع رذ * هيلطإ قزراىعشا وىعسإ ٌؤرأأ

 بك نع قزرا هاثا قاقثالا # انم*> نجرلا ردق اذا ىح

 هباطن وهو قزرأ باطن ءراا ىرت امد ىاآلومو ىديسأب كيلا

 نامرأا هجو حالو * كاذ يرؤءواذه قرمثف اةاتخا اعرو اًثيثح

 ابب رق متلا لصحو * اييحم قزرلا ىدانف اقفنا ارو * كانه
 ه.الطردعت ايش صه مل اذاو * هبايسا تعقتا ارما هللا دارا اذأو

 رخالا لوق ل> ىف" ئرخا

 اضكر نكردب قوس قز رف لدعإ*ىرولا ىلءىر< قازرالات ناك ناق

 اضيا انل دو# نا وجراف دو « مساع ىر# قازرالا تناك ناو

 ىر# تناك ناف * قازرالا ”ىطبتا الو #* قازرلا مهنا تنسا
 ىقزر ىينأيسف © ةيربلا نيب ةيوسلاب مسقلاو * ةيضقلا ىف لدعاا

2١١١ 



0 
 ت1 لاو ردا

 اناس ايت قد قاقكيلا لانا 8: نا نهدلا قع ىدرا تتكاللا

 اداوطألا ناو ..ليؤضلا ::ناو»هوريعفلا. ناو. ىثلا ٠ ناق

 دازعلا'  نطعاو. : لذبال ملا » لذا“ .ىلاخ ١ ءاوسف ىدل

 قاكلاب رهدلا نم تدضرو * دادسلاو داشرلا قرط تكلاس اذا

 ىذلا داوجلاو# ريخطصلاورييكلاو*رمقفلاو غلا ىدنعءاوسفدادسلاو

 ىلاخ * هلب زنو لذغأ !لمز وهىذلا ليااو* هلياخو دوج قيفر وه
 نمو * ىلا نسال نم دايدلا ىطءاو * ىلع زرع نأ لذا

 مالسلاو هريسا اناق هيلا ت*>١ نمو * هريظت اناق هذع تيئغتسا

 قررلا ق ناب
 يعاشاا لو لح ىف ةلاسر

 ةكرخاب قررا سالف نيعتتال * هكلهااو لاوهالاو ليلل بكاراب

 ةكتشم ليالا موجو هليل ىف *: بصتنم دايصلاو رهلا ىرتاما

 ةكيشلا لكلك يعيب ةزيعو * هن رسما جيوماو ةقارطا مد دق

 ةكدىذلادوةسدسدوتوطاو * هيون ارورسم راص اذا ىح

 هكلم ىذلل هئهكلدا ترسصق # ردك الب اوفص هب كيلع ادغ

 ةكعتاألكااذهو ديصن اذه * هليحن اذ ىطعي هللا نه عنص

 لاوها بكرتو # ل>ارملا ىفارطا حسم لازتال هللا كدبا ىديساب

 قراشت لها كلستو * كلامآ نم دعبا تافاسم مشحتو دراوملا
 مور صاراأو # موسةم قزرلا نا معتال كناك * كلاهملا كب

 بسصتلاو ةدشلا لمحو # بعتلاو ةكرطاب قزرلا سل ناو

 ( الجخ )



 م
 ليلعلا .اهنو ةضرب 7 1 ف *سا |١لقاو

 كا 4 00 تيل 0 نانا هللا 0 * نايلس نذ

 دوو # 0 0 * لذذال ىذلا داولا وهو * لوئسم

 سانلا.لذا ناو: # ليلذلا ترث سدل لوو امندلا نكس نع نا ريع

 وعو * ريسلاب عند ىل نم لوقاام اريثكو # ليلقلاب ضرب مل نم

 ريشا نإ د2 لوو ىل>- ىف لصف

 قلعلاب دارا 2 نم ىاري>او 23 قالا ىرعلا 1080 جزا نال

 قنع ىف سائلا ماثال ادااو> # انتهىئرانا :نءىل مركاوريخ

 نم نذذلاو * بالا نه قلغلاب مانالا ةيجزت نا ىقذم ند

 مالسلاو دع ماثالا نيه كاقذ 0 رات 0 ماعطلا

 رخ الا لوؤ ل> ىف ىرخا

 ناومال ىذا ءرأا صضصضر>-و ع احاور اهيةعل سعت! عون

 قاوثأا هنه "صقانن سلو * ضصر>قزراقدئازب سداو

 ناسذالا ضص ر>و 3 ه>واا ةئارضو #3 يدل ةحاور ةعائملا 6

 أي « هريعشنو هصرح ءرلا قرف ديزي ساو * ناوهلل ةيلحت
 هريصقلو هناا كذ# صعءنال
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 ريثوأأ ليكمل كال ده اي لا 1 كا

 ريعالا كازو اهم ادع سس 3 نأ ٠ 0 سلع 0.00 هدأ ند

 نوطبغيو * ممتسات اوأر اذا ةالولاو ةاعرلا نودس# اناعرلا ىرا
 مهااو>ا رهاظ ىفامنواعت الو * ىهنكاما اونع اذا ةداقلاو ةداسلا

 بطاعملا نم * ةفذملا بئارملا كلت ىف امو * ممااوقا نط

 قو * امدلا ةرج نم *« اهعنلا ضان ىف اع نولفتنو * ةفيحلا
 4 ْ ا 1 2 6 : ع 0

 3 الملل 0 سدع أمو # ين هنري نم امل سشنعلا 2

 مون لك ]و ذب ءارعالا دالو حاتفتسا ََق 2 ءاو للان ككدعنو

 هيل قدح ل طلا قطن اذان * هرو عمم م سأو ن ةزوثذم مالعإ

 ركاسعلا دوق نع ىغتسملا اعاايف * هيل راط ةكضأأ تغفترا اذاو
 نانو 2 اصوضاو انايط سودا ةينول نعو ا [صوسصخو اموِع

 لظلا كل أذه * قولا ةهفاشمو # قويسلا ةعزافم هللا هاك

 افص دقو افاغدو افافك هل نع نا لعاو # ريثولا ل.ةملاو * ريالا

 لو * تانارلا هيلع قذك ل ناو ريمالا وهف هن سس نماو هب رش

 مالسلاو د تانالولا هدأ ل

 بلوملا 2 بريح نب نا دجأ 3 لولخلا لوو ل> ىف ىرخا

 لاماذ تسأ ىلا ريغ ىنَع ىفو * ةعس ىف هنع ىلا ناهلل# غلب

 لاملاال سةلا ىف ىنغلا يما كاذك * هقفرعت لاملا فال س ا

 0 ا ارا مرك ١ هللا) * هلئاث ناولس نك تلك د

 ه.هقلا زوصخم لوقو

1 
 06 سا نه اذا هده ن*لك



 (الالز

 ةعانملا ىف بأن

 ىئاسلا لود ل> ىف ةلاسز

 ريزولاو ةقيلعلا

 ريدغلا ءاهنه تيرشو * ةريسك تاكا اذاق

 ريرسلا ىلعاهب ىلعي * ىذلا ال هئيلْخلا اناق

 ريثكلا نع بود كو 0 00027 لياعلا نأ ؛

 ' فاقكلاب اًضرإا ىلع لع هللأ مادا ىالوعو ىديسأب ىتالاع

 تذعا ىنا يعنال كناك * ىنارشالاو كوأملا ةمدخ نع دعامتلاو

 دهم هع هلْ ملأ تدارو دع ةهعاطن اهمتررسسا و ع هعائص ةعائعأأ

 تدب * نم ع بدأ قط

 3 انو رغص ىلع 20 نأ هللاب و * ةعيقر هل ريع تيبلا موززو

 لا بحا او * ىشانر "هلو * ىشاعم قيضو * اهسانن سعقو

 منو لع كلا ةيلخإ تا ىهو َهْعيلَحأ راد نم * 8

 لّمُش' ىلا رزولا راد نمو * روصقلا اها رصاقتتو * رودلا
 ئراد ىف تررةتسسا اذا نويعلا ذلتو ”سوفنلا ىهتشناع لَع

 هريطَو تب رو * لالا نم ةريسك تلكاو # ئرايطا تسباو

 هما اناو * ري رسلا هب لتسا نمال * ريمالا انأف * لالرلا نم

 ريسنلا نم ىكو افصاع نا ىهذم نمو * هقياْغلأ هل نددت نمال

 مالسلاو * ريثكلا خطا باثم بول
 رهاط نب هللاديع لوو ل+ ىف ىرخا

 روشنم ةدلب نود ملع * موب لك هل ئرعا شع فيك

 روعذم ةءاعق ديعإ نه * ليط توص تكرح حرا اذاو



 ديت
7 60050 

 كد هلا ةيذثلا لاوؤأ لخت ىن دع

 2 ع وأ ع ل فقرعاف ع قد ىجا نوت 1 افاق
 علو كيديا | وددع ف ىدحاو ىدرطاف لاو

 ىةداصنو ع ىقيداص:ةىئيناصتو ىذا ىنجادتو نيخاوت ىالوءانكارا

 ةقيدطاب ىحا نوكت نا اماف * ىرشاك:ذ ىرشاعتو * عفاف

 كيعنا أودع ىب ذاق الاو آ ةعيولا دكوا كل اك 3 0 لد و

 مالسااو # ىو رث الو كيرا الو * ىئيعتتو
 ئعاشلا .لوذ ل> ق لصق

 ريك د[ د>|كلك لأ نع كيل د حا الو قردصال نا نر كا

 رعيص امه اذ تاد الل ألو 7 هنود تأ َْنَظ وأ 02 الاو

 رعمأا ه ليف نا اراذس> الاو » هن اخا ىف ةيغر الا كاذ امو

 قفار و قداصإ وهف * اًميضع مادام * اًةيدص نوكي ىل خانءك

 عادت و د ةقاوأأ معس نم قريع أ الا وه ا د قداطدو قفاو 9

 هش لاؤيو * هيف ةلغلا ةعذ بقر الو * هيخا ىلع هلا ليذ

 قيس كازنو « لدا قف هوم ءانعا" وطربو 8 ل لايم

 ةرج كعذ قيدص رعسلأ الق ع ريصلا اما عسل الو هربا مع

 ءاعيوسال الا ءامدلا اذه امو * هرذ لاعثه تودلا قود لان الو

 َْق ريتا 4 26 ل 5 رذاعأو 2 2 ةمادتساو 6# هن احا

 بكره لك ريكلاو ةلاط :سالا نه بكريو * بهذ لك

 (ب')
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 زمحالا ثيريكلاو مصعالا بارغلا نمو مذ # قونالا ضن َنَعَو

 رخ الا لو لَ ى ىرخا

 ىناعش كب رب ن قبيح سدأو ع ري 3 2 نم قيدص ناو

 فاخر نوك نادعا لئع 2 دع ىب>ادتع سوا تداراماذا

 ءاود ناكم نه ءاذ ناك اذا * دلع فشكالو ورب ىحيرب ناو
 ءاع صن نم سب نا لة5 * ةلكاب صغن نع ىجسل ءاملا ىلا

 نمال# ىبرخلا دب راو * ىل هان وؤصلو * ىةدصا نع قيدص

 ىناي>ا نم سبل تدار اذاو 2 قواعش هلو 2 قا 0 4

 ءاو لآ ةهح ن ه ع ١ناأ 3 اذاو * اداوم 8 ا ضرلا وحراف

 رمظت سا ِء اأو #3 ناسف عدل هيحا ىلاو *ءافذلا با.سأ تار

 ن* ٌؤرملا ىلا اذاو * ثيختسي مف ءالان قرش اذاف * ناصفلا

 نيغتسي نمت هيخأ
 رخاالا كوق ”لدرف ىرذخأا

 كاز ظهر وس هنع تاز نأ * هندود 0 اًعنو 1

 تلاع ام فيك را عم.لاه * اذكو اذكغ حير تلاه نا
 هذيع نم أر تم دام * كيفاصن وكدداصإو # كي. اون نأ ىا

 اذاو # هندو# تا .ه هرم هع تم اذا * هلذا نم عع و

 ءاودصالا من نكن 3 أب ةباع الَو » همك 3 تلو ةشهر هع تل

 ىلا عج 7 00 # ءامسرلا دقع

 ميوعلا دقعإا
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 نارينلا الا اهنه فكي الو * .نابدملاب طيضتال امو ءاعملا
 مال سااو ةيقأك "لج هذهو

 رخ الا لو ل> ىف لصف
 دوهس»نباو بءك ثدي اهف * هراذحت اك ىذلانامزلا اذه

 دواو؟ حرفي لو تره كب مل * ريغ هكثدحت لواذه ماد نا
 ريغ * نتغلل ظةو» * بئاونلا لياق ريغ * بئاحتلا ريثك نامز اذه

 ىوايلا ىلءالا تكسنالو * ىوكشلاالا قطنال #3 نملل منع

 هرم نم انرذحو * ه رمش انرذناام لاط ىذلا :نامزلا وهو

 نباو رابخالا بعك نع * دود زم رنغ ثيدح نه هيف ان اج كو

 0 موعو * 00 م هأرثأم 3 نأ هللاوو * دوعسد

 تادالوااب هي نءَدلاو * تاملابةئتهتلا ىلالاغأ ناوؤيل * دالبلا ىق

 نامزلا اذه ىلع ناعتسملا هللاو

 ناوالا ةداتسا نق كنان
 'عاشلا لوذ ل> ىف ناوخالا ةدا'ريسا ىف لصف

 قودص قيدص نملهناثلا نم * ىلع ند لّدعا تبرعت

 قوثالا ضدو قودص قيدص * نادجوالناز نع اولاعؤ

 ةاذق أك ى> # تب غو تقرش و * تب رغت ام لاط لد انا

 ىلاضو * رهاأو ربلاعطقىف * سضغلا ةفياخ و * ضرالا نيعىف
 قيدص * ىراطوا ند مهالا رطولاو * ىراقسا ىف ةدوشتلا

 لكم تالا اك ع لمتعا هو # كس هيلاو دي نوعا هيلع قودص

 قوقعلا قلبالا نع نا كلذ لا الا * ابدا اهكحوا# ايبرا اهيا

 ) ند وق (



020 

 طبه ع.رو الع ميضو * طاغلا اذام كو رهدأا

 سنقل - 13 ضد و # ساس دغو 0 عقر رهدلا 2

 هفيزلا هقوذ وذطتو * هسفتنلا رهاوطلا هذ لذست رخااك وهف

 امنه ضخ و * ةفذلا ىلا ليعام * ةفكلا نع مقري ناريلاكو

 بنسإ راجل ند مو * ناصقتلا ند دغد و * ناعجرااب قئام

 تبرعت و 3 بيض2ل ا امهي 3 قارب وع نن هرعت هر ةصور َْق

 نك * مطو الب طارب 2 2 شرع 0 و نيل امام 0

 ريصلا ة>العو * رهدلا وه

 سواق لاخلا # مهلا يور او جالا لْوق لاي ةطقز

 ارطخهل نءالا رهدلادناو له * انربع رهدلا قورصت ىذلا اذان

 ررد هرء5 ىبدقأب رعتسإو * فرج هقوق وفطي رفلا 2 اما

 ررعض هس واىداع نمانسمو * 8 نامل ىدبأ ل ناو أنا

 زيقلاو نعل الا تق سكي سنلو اآظ درع املاع مو2 ,ائسلا ىف

 هيلاعو هناا نيب كاترالاو رهدلا قورصت هللا كدا انترنع
 الار اهو #3 رار> لان ايعاو 2 راط>الاىوذ مّ رهدلادناع لهو

 ةلاسو * لضافالاة ب راو * ماركلا عضوو * ماثألا عفر هثداع

 م هيف يحاول ىذلا ارمعأاب هي قع * لذارالا

 ناعزلا انص+ نئاو * ةرذقلا فيلا هقوذ وذطتو #* ةرمقللا
 ىف نا * ةيظعاا ةيهاوذ نع انريغ بتءاو « هيسجلا ةهثداؤد

0 
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 ووفَص زرآ ودع ىلا ضوواا ىل كو * ضرعلاو اهنه لوطلا

 رمكنو مدو * سثحو ندك « دال رهط ىظنءاو « ةقساكملا

 ىذلا # لاوس الا هتراس 1 © هفاقلا فلاو # هقارطا مجو

 لاوطا ارعدلاو ذا رض دلل اورذتام لاظو # لاجرلا لا طنا ذم مزهشس

 ككا نا لود ل>ىق ةعقر

 حجوربلا ىفعا ىف دوطارادصا * * قدح نوط يق 0 نامز

 جواع ىلع نامزلا ىنفلخو * اودابواوضر ةناقرار>الا ذم
 جور 0 ادج تافلا تمل دق اواو

 ل اذا ىبلعأ نا ناقد 32 .ا موز ىلد كن دف ىديساب ىنتثاع
 ديةم ريغ ناك اذا جورذلا 0 * تدلك هئم جرد

 هي ع ىذلا نامإلا اذه ى اهم الو « ديعق ريخ ةلزءلا ثناك

 رارحالا ىنطعو دب ءاعسلا جورب ىلا قراض تح # الا ىوذدوج
 تعا * صالعأ ىف تيدي و * رائم غفار الو: ران ريشا مهن قع ف

 نواذت» و * مهسوألف نولوضا مع 2 جالع ل ا ىلع مدت

 مهضفن ىلع رارتمالاو * ممضغب ىلع قمولتفا * مهسوفن
 نا * يئتاذع امك * ىئرذع فرع كنا كل ش١ اهو * مضفرو

 هللا. ءاش

 ىورلا نا لوق لح ىف لصف

 هفب رش مث ىذ لك ضن و * دغو لك عفري رهدلا تيار
 مدرطع ٠ هاط "وللفت (] قذتت ١ الود: ارد ادق ؟ ناار "ردع "لاك

 ( لوقو )



000 
 مالك دل نافا نمعشلا نا ول « امارحص عسا رهدلا داكي

 مالسلاو قنوع تبدق تلقل * ىبر مكح عزانا نأ الولف

 مسر سردو * ةيرطأ ماظت عطقناو شيعلا ةع© تلوث دق
 مالا شامو* ماركلا مابا تْطقْفاو :ورلا كلف فةوو# ةياسالا

 مع بالكلا اوك اذا « ماوقا ىلعناعزلا نذاخو# ماثألا شعب
 [ي « ريشا ماهسن نوشر ماكش رهدلا ناك واو * ماركلا مركأ

 باه اال ىذلا هللا ءاضق عزانا نأ الولف * ةيعذلاهلامفاب قدصق

 اندلا هذه تود < عاتما الو هنم زازحاألو * عافدالو هنود

 تيدق تلقو * مالكلا ثرم_هتخاو © هشدملا تينعو * هيندلا

 مالسااو توم
 اًضرا ِهلوُأ ل ىف ىرخا

 لاوزلا ىلع ىن ريذلا حاصو * لاعتشا دعب ىلعلا راث تب

 نامالاو فئاضدلا قالاو * قىنامالا ىنالا دولا ائمدع
 لاعفلا ما نم قاذلا ىرثاق # اموق 5 ىامدلاب :تبااق

 لاؤسلابالا تبراح امل # شج ربعا تلعس نا واو

 ىاوعلا قارطأل اوتيث دقو # هلم نوعزوش سائلا نال

 لاولاب ن ذا فيكريشل | ىلاو «امسرفايكو* اهسقابخ فقبك ىلعاا ىلا تملا

 ”نعو ع رغا دق فيك دولا ىلاو « لاحر الا ةلاحر تدشي
 تيلايف *« رثاملاو نابخالا بتكو * رئافدلا ىثالا مالا * زوعاو

 ةساصقال مهتنسلاو # ةحايصلل ممهحوأ تناكذ اموق تزأك تتكلا

 ني“! و # ضرالا 6 سع ريمأ تنك وأو 2 دائما معشأو
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 مودقلا مْويَع 1 تكاووا مودم ِط كدل تكا اذا

 ىلا ذحياو © نركللا ةراإ تدتماو « بطغلا هط> تقاضو
 ََق قع د هلو داس روب درعتو ى# تلد نع أوم حور حاو ىع

 اه رف * كشاهتدأ لاوز اهب سنالا ىو * كشاح نوكس اهثك ردح

 1 نافعا "ناكل قطنو * نوردلا ركب ُِ بواقلا فاجرا نّريقأ

 نونافلا قم

 ماكألا عافترا 5 مأ را أ اطلب نامازا , ع بأ

 ىعاشلا لوف ل>ىف لصف
 عيض ناثلا ىقاباد الا ىوذناو * تلطَع تاّورلا نا اند يك

 عقصن و ى# ن 3 هالا سأع 7 0 دفع مدل ىطظ# سدا كوالا ناو

 مهن ريب اذط

 عججأ 0 جلاب قا لأ , #3 طي 2 م3 تنوصأ دل أو

 3 0 07 0 اخ 2 3 يع اداب هرومي*-

 ووذ عاضو * هول 3 2 ةورأا تعرض. دق نا انزدع نك

 نيئةلابو * نوهألنوهاس كولملا ٌركأو * ىالطلا يلقن «تاداآلا
 هرومثم ىهاللاب و # هروهعم مهسلا سااكش # نوهابم ةئءاقصلاب و
 ىنلا لاناق مهما انغم تنك ىنتيلايق * ةرودلم مهدجاسسو

 مولعملا ناعئاو * مولعلا عمجت قش لا لو # ىنغلا ءائغلاب كرداو

 مورد بوث ساو
 ىزراوخلا ركب ىبا ذاتسالا لوق ل> ىف ىرخا

 ماثللا شاع. ذا 0 ساعو * ماظنلا عطقنأو شدعلا لو

 مارك مف بالكلا اوكح اذا .* سانا ىلع ناعزلا ىفلخو

 ( داكي )
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 رخ الا لوقو

 ريت ريسكا| معا 43 را دن هلوطإ ريسكلا مظعلا رباج ىدنعم

 ريكيو ليام هيدل نوعي * هلا هللا نه سأيلال هللا ىفع
 هَدَصأَو ةكنو و ةد.صار 4 ناد هلا كاعنا ىأل وماي 4 نأ

 لب * كلذ ئذاو * كلح ىهثو # كتيغ ىذق امن“ ىفاقث

 ىنأ هللا ىنعذ د باشأ دياولاب وأ د تاك نيد ص وااه ىاعت

 ضأن دلل # كما ملصإو © كرف نيو * كرسك ري جيرفلاب

 نا ايش دارا اذا هما اءا # نوي هرمس اذا ريسع لكف هللا نه

 نوكيف نك هل لودإ
 نيد واعلا سعد لود لح ع لصد

 نزاظأ رخآ هن خورق» لواو # نءماالاعسشقوذلا قيضعءارو

 نء الا ةعم ىقوذلا قيض ءارو نا * كتدف ىديسأب لغت ثنا
 كتب ركةرغ ىل# جرف نم سأ الف * نزاحأ رخا جرفلا لوا ناو
 ىلا * قرلا هلذ نم فسوب حجيرخا هللاف * كترمسد جي علطتو

 قاوأا كلأأ حور ىلا * قدرملا سدأأ نزك نءو # قاغلا هع

 ر> الا لود ل ق ىرخا

 عج اتم بولعلا ف © امرانتتنرقأاء راد

 اص لاق نظلا تن كايال ١ اعالو



 نيلق ' نقدا يفر هيأ لول اهلا لقكا كيلا: افا نس
 قيل قوات: تيا 61 ناف ا« لونا نط كبار نقفاعذ ألو

 ليق: لك قدما هللا ليقو ”# :رانس هعش نسعلا تاز

 سس الو ا عم كنا هللا كدا ىديسأب ىنغلب

 لَو 0 ر اودالا كي اع ردن 5255 يد * سلا ىلع ر ىلا سامأ

 راث قش را.>الا كنذاو قا رع لو * راجلاو لوألا ََك دو

 رظنت الو 2 ا لضفا لا ريصلا ند عج رثال كَم 2

 ارمش ترسعا ناكنا عت اما * ةهدشلا دعب حجيرفلا باتك ىف

 تتبفال دفق * اانا هدشأأ تسرام نآو * ارهذ" ترمسلا دعو

 ةدم مال م * ءارثلا هده مد مل ايكف' + اناوعا ةيعللا
 ةنلا يون ثلئال « دمت هذ وت تا ىل اكو * ١ لا

 ْ 6 9و دع 5 سما رممعلا عمو # رغك سلاف 35 حور اع 0 الو

 كانم كاطقاو * كانَقاو كانغاو.* كاولبو كرم فقثك دق هللا

 الذ * ليج اب ىلوا ىلاعت هتاف ءوسلا نط هللاب نيناظلا نم نكت الف
 لج هلوقو # ليلق اع جيري هركذ نع ةناف نيطناقلا نم نك

 ةغسلا ىلا قيخلا نم جورتلا ىديسان رظةاو* لبق قدصا هلالج

 ةيفاك ةيغنو « ةيكار ةثرعب رشباو * ةعدلا ىلا جامزتالا نمو
 ىلاعت هللا ءاش نأ

31 
 ئحأ هتدياخ مولا لك هل هنا هلأ 0 أي 0 مع

 (لوةوو



 ) و (

 ءايدنالا رققك رقش ىاهدو ©« اياوءأ باذعلا طوس نه ىلع
 نأشلاو » ءالبال نطرعت ةيايصو « ءآو اللا ىلع ىضرعت ةب لغو
 ذود! و ١ أقر 7_0 تددزأ الا #* ام ر> بدالا ن 0 دادزاال ىنأ ق

 انوش بد د الأ © انولعع ن 0 و * ار 2ك تثسءأ ذا * | رطس

 هةعارب لضف ىف هياأ راثلا * هتعائتصا 0 ىف مدعلا اذكو

 هللا لضو َّق هرمز أه تيد 10 لفاعلتاو 3 مورد وق هحاول اعا

 نوكا ل وحرأو 2 ه4 8 هللأ لود 2 درو يلا و

 مغ موو هللأ نوع ِكللذ

 ىزراوتل' رك ىبا ذانسالا 0 لح ىف ىرخا

 مالسلاو امقيردهصت ىوأ 1 يروم و اننكإ ماهو الا هلع : قير ص.ةىلو

 سوبعلا ءاتشلا اذه َّى نا ىدرإل هع هزفأ مادا ىالوم 0

 ود نان هر رهو يان نع ىسشاكلا دربلأو اعز رافؤولا

 صياف * قارقربارسسو قيقر ءاوهك © قالخا بايثىف حوذاو
 ىلبلا عجبصا ةيجلا وم مهولا دق راصو * مسالا الا هثم قب ىل
 بهاذا ةمايعلاو + ايفردكل ىواستال ىمف * اهقيلاو اهقيلح

 قود ن و د ءأج ]| الع َّق مظلل ن تداك انذك ءأ وهلا ميسا اها

 بواقلاو ناد الاؤ 950 1 كروب #1 نويدلاق ٠ نس 0 هد

 هللا ءاّس نأ

 جرفلا عقوتا ىف باب
 زال ١ لوذ لد ىى “لاسر

 لب وطلا رهذدلا قف ترسا دقذ * امو ترسعا ناؤ عزر# الو



 كيل
 عم الب ظافا انناك # ةرنس> بتك نم اهقمرت

 ىت لكات ىلا مو.معلا رهد ىرا كامب هللا, لاطا ىديساب ىلا

 هآرتهم ىذلا رورعسلا رهد ىرا الو *# ىثد برمشت ىقلا مويملأو

 .مانالا ىرا ىلامو * ىقرط هعم عفترب ىذلا رويطلاو * قطع

 ىلع ىئساانو * قارفلا ماعس اوءر اذا  قاشعلا ىلايأ نه لوطا

 له ىرعش تيلابو * راصق هتاّووا لاوطو # راونا هتالط نانز

 هرحأ ةلعو * هز ىروو 6 هداج دعس نم تبا اي .هلا ثنا

 وأ هم ءادسأ ىلع ةيق ردقأ مون ىل لهو * هرهد هاضراو

 اماف * هن ىحا ةاوادم وا * ةنم ىذ ةافاكم وا *« هيقث عافدتسا
 ةراظنلا ةلدج نم * ةراضالاب ةفوصوألا اندلا هذه ىف قاف نالا

 , فقساك كارا الو * ةرسحو انف الاىرا الف * ةرمسو ةئع اهقمرا
 نوكي حيرفلا لها كن ردي امو # ىنعم الب ظفل ىئاكو * ىعم لالا

 7 0 يرو د هايعمو ءامر
 ىّرتخ"' لو5 ل> ىف ىرذا

 دماج نامي انا. اخاذه * هتامز مذيب وا دمت ناك ن
 دحاوءاللا نسل ةبايصو # ةيرغو ءادظالا رهذك رق

 ىودخلا ىوريو ليلكلا لوقو
 موش هدول اهدي تديإزب الا #* هب رمسأ أ أف رح قدا ن ههنا ناأه

 27 وق اهنم ه>وت ىنأ #* هتءلصمأ قذح ىف مدقأا أ

 نامزال ها تدساو * راوطالا ىلد هلادءأ هلأ كدنأ ىدي رأت انا

 بصو #* اياوزأ اهريص ند ناو دارفاب ىف ضرب ١ هتاف « رادغلا

 ( ىلع )
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 لءالا هجوو * ادسنم ريخلا باب قثرا تلا ةقراأو * ىلاطم ف
 ةردش تذخا ولو * ةردحا توضصال # .رؤتاسأ واذ « ادووم

 الو * عسل اير لود * عني اهقرد تاوانت ولو © ةرعب تراض

 هياع الا ىلاكتا انو * هيلأ لب هللا نع ىوكش

 زدلالا لوك لد نو ىردلا ظ

 1 مل رار> الا ىلع رهد ىاو * هقرنضت ىقائياع نامزلا راج

 ردن ١ راودنا كالفاا ىلع قلب * هرسناناواامرضدلا نم ىدتع

 قاظم * ريسلا رياح # رقالا مل * رفظلا دب دج انافز كبلاوكشا

 ةفيسإ معاع لاضو # روهعئلاهرو# راردالا ع دق # ريغلا ةنعا

 "مهلاوخا ةطرغلاو ةيعتلا نع لاحاو * مهلازاو مجاذاف * روهشملا

 تراد امل كالفالا ىلع ىلا ولاع # هرثا ءوسوا# هرع ةرارعز ع ىندخو

 رابط ىلغوا # ترامل لابلا ىلع وا * تراس ا1 بكاوكلا ىلعؤا
 نامزلا ء اف ىلع * ناعتسملا هللاو * تراغل

 عاشاا لو5 ل>ىف ةلاسر
 نو رمطفلا رهد ىزاال.ىلاذ * اًفذو ىلع مورا وهذ ]را

 ريسصو قف ىلد قمالايق *« ًالوط رهدلا لزم ىئاناو

 رخ الا لودو

 نمزلا نع ضار دخلا دعس تدبم * "هليل نانا لق ىرعشترلالا

 ْنأف ىذ ةافاكم وا لع د رسشبم مون مأنالا نم ىللهو

 ردكالا' لوو

 َن امذلا بواطن + نكف> د« ةورثلبان دال تناك نأ
 و



0 
 قيصانأ سحعو ع 11 و 35 8 د 5 3 كك "0 و

2 

 هددالاو ادن بأنالاب 0 عودْعلا

 هم تءئقَو ٠١ الط سال 00 ةوسإو 8 ا 0 و# دمج

 هأأ
 ئ تردضرو دن ةعاقلاب رع

 باوصال قولا

 نافه ىنا لوق ل> ىف ىرخا

 ددق هياوثا الجر نذءتال * دنفلاو موللا“ نؤكي م هذها
 و تو 2 رديلاو د در هع رغأاف ادرف:# سد نأ

 50 مح مع ك رط نيب د هتليه لاع نامز قرمد ناك نأ

 فارذتم ةفاجا

 ىلعو» ادحا سداواال#|درذ:م ىتأرههاذاع نين و ينس ام

 ع +:ءالؤ 0 ءاومأأ اذا 1 1 #* توز ذو زامطا

 امأت 165 نامااه قالخالا تن نادعالا# ب 5 دارقتالا

 ف.سااو * ره د ردبلاو # رخازلا ر هنأار 0 يف لف دارفنالااما

 قرعلال فيسلا نا 0 هدزبب ىقرهنال- وراق رانطالا اماو «رئابلا
 زل( عش 1 قلد يهدلا كقطع ناك ناو هذ -

 روط» نح هل نوكيسو "اووي لا ! نم :اهتناك *« رابطالا
 ىلاعت هللا ءاش نا # رسب سلا عمو هن دغ مويلا عمو

 ليعد لوق ل>ىف ىرخا
 بكرا ةعزعلا ىف :رومالا ىاو * بهذ'ناىاىردااموترهذ

 بعثم عدو وهو ىصا ردلا نه ايطظنم نوع ىافك تس وأو

 برعم فكلا قو ىلجر ىلا ثبال 4: مهردافك ىلع وكت ضبقواو

 ةسسعلاو « ىهاذم ىف ةريا نع هيفاثااعفصواحلصت ةرابع ىلام

 0و
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 ةقثلا باغي نع. م ركلاو * رذتعا نع كيلا ءبنذن لوا« وتعا

 هعيت# ىف كلا ىلع * هعيدصي

 'ريهلا نبا لق[ ل إى .ئرخخا
 راع مضنأ ىبع فلا ماقمو *«* نالف كلا اس دك ىل ليك

 راذتءالا ائدنع .بئذلا ةءد * ارذع دحأاف انءاجدق تلف

 قعضاوو ماعطلا قطاع نع ضءب © مانالا هذه ىف ىل لاق

 ن الا ءاراو * كيلع اناج * كيلا اًميسم نالؤي ىدهع * مادلاب

 ةيجاو ةافاكملاو * كالبازبالو كلادو * كقراغنالو كمفاوإ

 ىغلا ءاضغا راعلا نمو .* هعب رمثلا ىف ةزئاجو * ةعسلعلا ىف
 هنا تع اها تأهذ * ىذالاو مضلا ىلع هعاممو * ىذعلا ىلع

 ىدي نيب ىفاطعتسالا عومد ىرذاو * ىلا ارذتهم ىت اج

 رهدلا هاج ول اي [ئذ <« قينالا نتا # قيفرلا لوهلا نم قرصتو

 راذتءالاو# دقو زو ءروزمملا نم 7: *# هدورعد نع ينو #*# هلثع'

 لح .ناؤاةينجلا ذه كلكم
 ىوكشلا بأن

 مجاشك مننا ىلا لوق لح ىف لصف
 هعان هئيعا ماا ن * امزلا بي ربراحا تنكو
 هيلي نوط فاشن نمور »ل هلا  .ظعل ا ايفإع

 هعاقلاب عئقا تدفكإو » هرذ ىف عمطا ت :ك دقو

 نايدلاقا قيسلاب .ةيلعب لو او « ناهنلا بم و برايت تدل ل
 هدفا ةرانو * :دقار هنيع مانا © ناكمالا ةياذب هنمافصتلاو
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 ردكللا ىلا تعٍجرْناو # وفءلل دعيلف بئذال تدعْناف * نع هوذع

 ىذلا ءوسسلا ةدواعم نع هللاوفعب دّدذ © وذؤصلا ىلا عجريلف

 هلايقا كلذ هدأ ضرع نم بييطأا يواشو #3 سلا + نيعات

 ساون ىلا لود ل ىف ىرخا

 رقع سلامه تانذا ل قاك 2 تايندح دم روعشىل ل

 ريك !كوفعق تنذاذ تنك ناو * ىةسيح مشق بنذا تنك ناق

 ءوسا # سد رع5 ىف رهشأ هثلث انالود ءاقز هللا لاطا تقرغتسا دق

 يد نك قد # نيعشلا ءاينض ىنع نديخو © سفلا ىلع هرثا

 هدأت هللا مادا انالومو « ليلا مفصل ا دمم معن ىذلا*ليلج ا يئذلا

 2231 ناك 3 هلدلا 352 لدنلا مر 8 اذن ةلزلا ءلوع وقعأا بح وز

 ابئقع تنيك ناو * ىناعأل لدغلاو * عسي قاف ةحاسلا *ىر

 ميركلا هذطعو * ىتذ نم ربكأ ةئردق هللا مادا انالوع وفعف

 ىلاعت هللا ه1 نأ ىنك راد

 رذعلا لوق باب

 عاشأا لوذ ل> يف لصف

 اًرِخبوا لاؤا اعف كدنع رنا: * :اًرذت»:كيتأي نهر ذاع لوقا

 اًريتس كي ص»إ نم كال جا دقو ان هرهاط كيضر نمكعاطاددذ

 قاوتغالا بجو #3 راذةءالاو د يقارعكالا ليزي د ىارتعالا

 ( ّمتسا )
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 فقو٠ قو * هحاطلا تقو هر موقاال ىلعلف * رذغلاب لشوتلا ىلإ

 مالمسلاو 9 م انللأ

 رجح الا لود لد 0

 ةودالا ةقطاو ناق تعزاك تأسا ىه

 هورااو كناضف قاف . انشا اعتأتما نئلو

 هن راباال ىذلا ملاعلا لزب دقو تألز كاد هللا لاطا ىديساب به

 ”ئسي دقو تأساو © هيراجاالا ىذلا داوجلا رعي دقو ترثعو
 ا ضفرتال ىلا ةؤخالا ةفطاع نءاف * هبواسأال ىذلا نسا

 0 ىلع 3 راج اذاو « يودع ضمانا َى للا هقادصإا ةمرحو

 قل كنو رم 500 رولا كلذ هيلع ىذأاإ كلذق نق

 تةعتساو # كيلا كنم تدره دق انا اهو * ريثت ىلا دب اهلا

 ةرارع ىنتوذا أم * ك.ءاعناو كاضر ةوالد ىذا * كيلع كوفع

 وعمد طع نأ و ىبذ نا 2 سم رع عا ِء 2 كناعتاو كامؤم

 يك ا 5 هزع كوع 2 قيضإ بزذ هللا دم ىلأاهو « هن مظصعأ

 اذاو * قةءارسا اذاو * مجنأ ك كله اذاو « مص زدك اذا 8

 مالسلاو * قلطا قئوا

 'ريعملا نا لوق ل> ىف ىرخا
 أسسعت لقت الو ىعدتالو « ىدو در تريد دو ىذي أد

 تك نقءبييطلاىئواديدعف * هل :اث فعاق تدع نأت فعاو

 ىمدن ةريكو * ىجدق َهُرنَع نع هللا مادا ىالو٠ ىلا وكشاانا

 بوث نساي و * ىشءثنلب اسعت ىل لوشتالو *ىدبب ذخان نأ هلّدءأو



0 
 عاضرال عاضرا قحو كءرضر هئأف * كل واعو * كالص# دريل

 الو + ةعذ اهل ةارزولاو كرزوو « ةمرح امل مدس م كمداخو

 وذص ةناع نر دك الو # كلح ةعب نيئءواا ريعااب هك نقيض

 هللا ىلع هرجاف ملصأو افعنو * كالثأ قزا كواملا وفم « كوفص
 ععاشلا لوو ل> ىف ىيرجا

 نخااو.لضفلل ىوام كوذع * قف ”ىئسملا كدبع نع فعن نأ

 نس نم قدس اع دود 0 1 نم قه لام ثانأ

 رهاط نب هللا دنع نب هللا ديص لوقو

 لضفلاكلنوكي ى الجب اوذءذ * اماظ تلق ىذلاك اًئيس» ىئبهش
 لها هل تناق الها ه4: تيتان * اه ءوسل كنه وةعللنكا ىملنأف

 ردم كاملوكو
5-1 

 يحال" كيوم لاو 1 نه ركشلا لدم نوعا ,قلز رذتعا

 ىرذعب موقا# نا يبءلر * ذعلااب لسوتلا نا, نكن ال

 هدأت هللا مادا انديس ومع قو * نوقعل رباكالاو * نودع اصالا

 اع تاتا دقو * :دنع ندوه ىذلا لضفلل ا # هديع نع

 وجرلا وثعلا نم هلهأتسي اه تألف « ءوسلاو أطألا نم ها

 امعو * لجاو نس>ا الهو * لاا العف * لاو أك اًنس» ىبملو

 مل نأد * روكشملا ؤذءلاو 8# روكذلا لضفلاهنوكي ىح *:لضفاو

 لها هلوهف #* تدنجام معو * تدئاام ءوس عم ل .ميلالعا نك

 قلذ رعثغإ نا هيلع قيوحو * عئاسنلا هدحتو * عرابلا 0

 ىاكالو # رءالاوركش ١ ني ىنع ع رصلأ ىعمجلاو # ىل درع ىئايعنو

 ( ل



(05) 
 امالظ اندلا ءايط قاراام كلذ نه ىنلظا دقو * ديكلا دش
 دود#م اق دارعس هلي نع كو © اماتق يع ىف سعلا رون روضو

 نيدو« ءاكبلاب ىتيكىهو#* ءاعدلا, اهنريحا# دودسع اهصفدك بانو

 عشازلاب وث تسيل دقو تاذ * اهرطش ىضقناو * اهردص ىضم
 ىقاناو » دودعأأ دوبع تيسلو # عضاخلا طورش تيوقوتساو

 يونذلا رافغاب و # بويعلا راسا و * بويغلا مالعاب دوما

 تاوعدلاهر 6“ نها نم ريخ نع ىلع لص #2 بولقلا باعمأ و

 كرا ىف كتفياخ .مهلاو * تابلطلا هيلع ةالصلاب تيجعت”او
 ىاّوعالا و * نيكس هل ' ندبع نع ايضرا * كمل ىلع كايهاو

 ا«مسءارتقال مانالا قورمص تزراب دق * نيئيكتسم امص ونذي

 فل ضرددو * قرش ىلع اههذ # امهساهتنال امانا تعرسسأو

 باث دق هلا * باععلا بجوتسساو بنذا ام» لك ناك :نئاو

 مدهت * ةبوتلاو * راقتغالا بجو * راذتءالاو * باناو نذّتعاو

 ايف :ءاسالل دوسي ناف * هرهد نع ىضع اهث ءاسا ناو * ةيومطلا

 هللا ءاشن نإ © هرع ع ن٠ قب

 ديذنزا بلو قيقرت ق قارصالا س هام ىا لود ل> ن ىرخا

 ىربلا ىدت نب لضفلا ىلع

 عاملا كلما اما كدول ه ىب# نإ لضذ به هللا نيغأ |

 ماعذ هل عيضراو كعيضر 338 نا :كينح دعا عوفالا

 هه دع ئذلا كالملا اهماابو * هضرا ىق هلطو + ههذ> ىلههزلا نيهأأب

 كاذضغل مث هلل ىدن نب لضفلا به * كالذالاودعاستو * كالمالا
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 ركشلا نع ترغئربىفتظرذاه * اراز كتبنا 11' ىننكلو

 رهشلا ىو امون نب رعشلا ىف مشا *« اددعم الا :كيتاال نالا نم

 رشا ىلا ةايللأ “لوط قتلت اخ **' وَ ثديزتارب ىقتدز' ناق
 قروط «تاعنا يلا دمها ازذك هللا هدلا: الوم ردها تنل
 كلو *« ناس>الا ةدابز#'نارةكلانىحجر لغو * ىردصت الو

 عول# نع .قرعتلام * هرب بئاحت» نع : نبع “ضافا * هتزانز ىف
 رتاوت نم لعلا عم بهذاو * ممذنلاو ايلحأ عاتق سلاف # هركش

 انا اهو « ريصعتاا باب عرقاو * ريذعتلا قل رط -كالساو * خلا

 ةنعت رش انو: هترسض دع ىلا ما باغي # هئهدخ نع تدعق دو

 لكف ماسالا ىلء :ترمصتقاو د هّدءااثهوةتالاوم ْق ةمدوتم ش

 الاضفا ىتداز .ناف # هروُز الا ني رعشلا فرزا ملاغرو # ةرهاروش

 ىبأر نع نترروأ # رئااى هن داع ىندورج ناو ا* الالخا تدر

 ىقاطءتسالاو ناددعالا نان

 هوخا ناهلسو وهو لكوتلا بهو نب نسا لوق ل> ىف الاسر
 4. ينشدج َّق

 اًمصتقا:دقوا ةنمكأثلا ىذمدقو :# هقدارس دود« ليالاو لوقا

 اذلتلا اقراذ اديك ددأ نيم داخ نعد © اضطر نيئموملا ريهأ معلا برا

 اًقنثوم هللا دمحم ايس نلف #* افلس ىذلا ىف !ءاسا انوكب اما

 دبكلا عطقو * دسإلا ىل حورلا طاض# هدأت هللا مادا انالوهطذخ#

 (دج)



 قءشم هيف 1م افا دانص * رد ىف بوعي ىنإ مخ ناكوأ
 قاذلا كالَد َّق هرثك ١و 8ك 3 نسحالو |يندلا ٠م ليج قمام

 قطن لَو له ا <01 0 4 »+ أهةة>ا امالوأ ىال ةئعاب

 قنع ىلع ايم 2 يناف 3 ام> داق 05 ئىع مقدأ هللا

 هأعذ هللا لاطا هَ نأ مزرأ وح مننا لو كالا انالوه لضو رب

 قىدهلا موو ى ةناعثا عقومو * نأاصقلا دنع ءاألا رك ىدنع

 فقوصوملا همركو * قورعملا هدو# ىلاشت|اهلاطو * ناريطأ ن

 اهناكب نم كض 2 # لطلاو لباولا ةته * لافلا هيد, ةباصم

 ميس تناك ول لوقاو * يدَءاذه نط نع ىل قدنو * قاخاام

 امو # درو بو سأل كوش قوا © دع ءاع ضال * داص رق

 وهو الا ٠ نس اندلا قامو *# دوام و ل هلك صخ# الأ وذ

 امقوَحا 6# 20 ةئمو 2 هيلا دع يع ن* ل وو # ذوزح وف هءاخوف

 هللابو * لتقتو باغ ئهو سشنل اي اهلاغاو © لش" ىهو ركشلاب
 هي دع عطوت و 0 0 رهط 5 دو لوو م ع

 0 و 2 نهى دحو هد. مكتا ف 0 00 كك 5 دن هيعأ ميسنلا

 ةثارو هتنارو هديإ واعلا عما و.« اني 4 ميدل 7

 لوا ىلا لوقا لخ رق يأ
 رفكلاب ةدانارلا 25 دش 4 لهو 2 م” رثك نم كرها ل ٌفَدِدَف

0) 
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 تزلضعلا نهازش َْق ىتكرذاو رهدلا اعمق دقو ىبداوق تالثاو

 لوبذلا ةقباس اعرد ىسيلاو # تايناثلا تان نم قذعئنسا 0

 هربت عورب و * هرظ؛م قوري احالسو * لوطلاو ضرعلا ةيصخ

 زوعيو نمي هلثم افيس ىتدلقو « ءرثا ميكو » ٌقانغ نسحيو

 سافناك اركش هنركشالف « زري ىذلا|ذ نم رهدلا قرمص تيداث#

 ناىفىلاءأ هللا ىلا نيغر الو * راظءالا بع * راك“الاب ضايراا

 ل نلا
 اًضنا هلوذ لء ىف ىرخا

 امادعت ىلا قورءمو ىدل * ع انص بهو نب نائلس لال

 امدلا ىدلاو بوث نءاولسغ مهو * قوم فرك  مانالا اواع ىه

 رغقلا دلبا ىلع * رطقلا عباتت.ك ةعياتتم مئانص ىدنع نايلسلال

 هرخأتمو ةعدقت» نمو * رقثلا ىذ ىلا ىغلا دارك ة قدام عنو
 ليص# ىلا قيرطلا اورمصتحا نذلا مهو # هراظتنعو ف داباو

 فيك مادالا اولعو * نطو ىف بي رفااك انأو ىتوسناو * ىرطو

 ردكلا نم اوذص نذذاا مهو *# ىرسستو ىنوسات فيك و * قربت

 م كرك ع # ىدلاو بوي 00 مدا واسغو * ىدراوم

 لطفا ىنع مهم هللاو * معئلاو زوقلا تخغاصو * مننلا راثلا

 ناسا ىو * نادحأ ةيئدتبع هن ىردام
 ما ىنا لو3 ل2 ىف ئردا

 قدفؤلا ضراعلا لو : و نم تنل كو * قرتشلاو ءالا نع ىعتدنغا

 قاخ باطم ىقاهلبق انكاوع #* هعئاوز تناك الما لتددج

 ( ناكول )
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 ءاوثم ىاوكو نع لعاب ناو هي حور لوصو» كلل ب
 ةينالا قاظحا اه هنموالا * تثدحالو ىدثع تم دقة لعلام

 هارخاو هالوا تلن هرالا «* ائس> ىلر> ليج ءالبالو

 هااطع ىدخحن الو ىصة رطقلاو * ةيهاو٠ ىقئالو ققي رهلا

 هاسطا نسبا نم هركذ بفركو .« هزكذاب تدب قا ملعب هلا

 هاقناو هأل ولو هطاحو * هلوازب ىلقام هحالا . نارا

 هايحص هللاىلوت * لمعلا نسملاو * لضفملا عملا خالا نعؤلبه ند
 هظحالاو #* داعماا ىلع هاعلا ىلا * هشوا ااأس لغو# هتيغ درو

 فيكو * ىرسضاح 1 يح # ىرطاخ هلثعاو * داوقلا نيعإ

 ىندب هتالاوم ىلع كما الو * ىردض بئاوج هني سرك 1

 هد ىلء ىل هلئا اهءسسوا * هدنع نم مث هللا م 0 نب ىف امو

 دقوالا * هلياج ةيسجج ةفراعو * ةلب ند هليجج ةدم ىوح ىراامو

 ىف وهاامو * هلياوو هناس>ا لطو #* هلباقو هماعذا مام ند اهتلن

 هٌوامعطقني ردلا نا ىلع * راردملاث رغلاو * ضارفلا رفلأالاهدوج
 لعب هللاو * هو الاى دحنالو ىمح رطقلاو # هٌواطع عطقنب الوهو

 باغاو * ءاسسفا تسا ىنال هركذاالو * هارا ركفلا ةءآرع ىف ىتا

 هللا ءاش نا © ءالوتو هاعرب نا ىقهللا ىلا ةبْغرلا ىلع لاودالا

 ثعملا نبا لوق ل> ىف ىرخا
 نهازهملا تال ضعملا فب قتكرداو * قأطو نمالا فب نسحابا

 زرابم نهلهرهدلا قرص ترددانق # ةايصحأ ىلع اعرد ىئسلاو

 نعذلا ام ل دقو ىمدق نءالا ىف تدثا دق هدأت هللا ما داحشلا
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 "ىلا ىلع ءازجلا ىف كتلحا * ىنا ريصفتلا نع ىتنعآو

 دق * هاَقِب هللا لاطا.# هاش مزراوخ معنلا ىلو ديسلا كالالا انالوع

 لضفتلا بام ىلع ضافاو * لوطتلا نانع ىرما ىف لاطا

 ناك الو * مارما ىدقا ىلع تياوتسا ىنح * ماعلالا ب ىلا دعو

 كالا ىف هلحتو # ىردق م مظعاهف ع ردقو * ىراش قود هرب

 ءاتثلاو ركشلا-نع تلدع * ىلث٠ هركشي نا نم .لجا ناطلسلاو

 تسدقتو * هلالج لد هللا ىلا تبغرو * ءاودلاب:اعما !بايعرقىلا

 ريقغلاو # ىوقلا ىلافيعضلاو * ىلاا ىلا زداعلا ةيغر * قاعمأ

 ء ايعنم هب ىردام لضفاي نع هتازاحت ىلوت نا ىف * ىنغلا ىلا
 ريصعتلاو ا نم ىننماو * رشان, نع انس#و *« ركاش

 رداقلا * ةافاكللاب ىلملا ىلع هتلحا ىتا * رذاعملا بانداب قلعتااو
 نرهيو * هدب ء العلاب طش نا ىلاعت لوسملا وهو * ةازاملأ ىلع

 هدغ هيءو ريخ لوحي و * هدج ةداعسأاب

 قارؤلا دو ٍلوول>ىن ىرخا

 ناكم ولع وا سقن ةزءل # دحام ركشاا نع ىغتس ناك ولف

 نالقثلا اهبا قوركشا لاذ * هركشي دابعلا هللا ها ان

 ل نآك واف * بولط»و هيف بوغرمو * بو.<هللالدبا ركشلا

 هدابع هللا ما 1 # هئاطلس ةعقرا كلو وا * هئاش ولعت دجام ةئع

 هريو هت ندهلاو « .ركشب

 رخ الا لوق ل> ىف هلاسر

 هاهأ) ملال ت5 ناو ىناب * يفك هللا لو اما ْخ

 م :

1 
1 



(2*) 
 لا

 1 . 3 1 1 مآ ةمل .
 535 . نم روكشأل 17 قود 0 # هر 0 0 ردا ىذن اقر

 كذدش عاط:سو الام نكلو * هتعطتساعاطتس أي ث ناك واو

 ا ْنَء روصعلاو ا مدام .معأأ نيهر انديس هللاذأ انا

 نءعاعلاو # علابأ ةنأ هقوقألو # لبا كن درع هيلعام رز كش ناك نأو

 ىف هتعذاو *# هتعطتسال عاطتس ام هركش ناكواو * اف ردا اذا

 كلذ َّق رذعلاو انف زذعتم عاطت بئآلام 00 3 هاعشأو لفاحملا

 000 هلئا ءاّس نأ د روصو

 بالطلا 2 لي5 قتيلطا امو * ئدتغ تدسااه ضءب لوقا

 باَرْيلا قوفنه لك كرك_ثل * ىنع ماقل تعطت-سا قاولو

 ىف عيطم ال ذا 8 هلضؤو هرب نع ىناعتام ضعب ركشا هللا هدانا
 00 1 ا ا هاكر كش ند بجاولا وأب

 بارغلا ددع نم رثكأ ىد ىلا هدايا ىلع *« بالا قو م

 ىلع نيعل و # هنافاكم ىع ىلود نا # 0-5 نع هللا ل ىكلو

 3 ع ريخلاو انني هحرأدم رسمك ليمعلل هيعمل نأو 2 هلءفو هكا ري لا

 هل ةدعس و هعجلو #3 4 ا

 7 00 لح ىف 00

 5 5 1 أ ايم ١ 0 كاطعا لو 00 ل

 غلا ىلا ريفقلا بعر 5ك * ىنع هءز# نا هيلا تبعر
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 دايعاو ان 3 عجب مدد 3 ذهب" وةدوج راو 0 اهابآ

 انركلو « امر هكيلاعو « اق> هديبع َهَميَمْطأ ىف نمو * هدودعم

 دلاو مركأل دالوا نعا « ان هرظنو * ائيلع هقافشاو * ام هرب

 دئاولا نوكي نا بئادعلا ندو * دلاتو في رط نيب دل م لازال

 لاهتكالا نم ديعب ىدع: ىلءو * لاتقالا ند بابشلا ضغ

 03 مهجفو اند ةعامزب هدأوو * هما كيلا ىلا 8 هدالوا ىو

 ود ا * لهاتم بيثملا 0 ع لحا رح بابشاا زواج

 انالو»  اعب هللا لاطاف * ةياغل أ مايالل 0-00 لاو * هيلاعلا نائعالا

 ىدقأ غاج شح *اظوقكم ا وملم هتانع نيعد و * اظطوطت# اروصنم

 الا
 ىهتتاو * هيلع سعشلا تءاطاف كلعو * ىعالا ىلعاو * رم اال

 ر الا لوو ىلع 4 ىردا

 قورعم فورد 9 نأ 7 4 ل افورع» كنركشال

 فقورموم موتر دقلا,ةىكلاق نب رع ةصع ل نأ كموأاألو

 د وةعملا هتدرقعو # ىطجانعىف هليخخا هني ىرعا معشلا هللا دبا انا

 ' مهو#فور»لا روعلا ىرما نع هل 0 كشاو *ىلل اهو
 ىلع ردعلا ةئءل ملاذا هموأأ الو * قورعألاو رملاب لوا“ نع هن

 ربك اه 03 هدارااو ع 11 َْق ل ةلعاسإ لَو 36م هدائرأأه عوأب

 ءايشالاو # ريدقتلاو راثبالا فال ىر# * ررداقأاو ةيضقالا

 م !!و د ن2 ردعتتو رم هع دو * ردع دع - ملا ردعلاب

 )2 ئرخا))



 م

 هئيغب ةرمصت هللا نعا انالوقت دلر ند *.هرا رقت تيكحاف هتررق اي
 لادن اك ةلضإلا ه.دانالر كاش ىلا ملميف *# ةيعاولا هنذاب همعم ي#ةيلاعلا

 ركشلا نكش يلو *# دوةعا| ماظت”اك نيظتنلا هنا ركاذ * دوعسلا

 راسم ىجالك نم رعشإ أم هكر دول #3 ل ادب وسو ىمقت اوم

 نيذتَدسا هللاب و * لايكلا ىرسسم يل ىف ىرسس و * لاثمالا

 ىف عسولا لذب و « ةمعتلا ركشنم * ضورغلاب * ضوونلا ىلع
 5 ىوَقاَو نيعم ريخ هنا * ةمدشلا

 لوألا لوق ل> ىف وجا

 اسانلا ركشبال نم هللا ركشبال * ةئيس ءايعللا ىذل نركدتال

 رخل ..ضالأ لودو

 ةدياز ةللاف:ىفو ره ركشا نمو * ةعاط هلل ركشلا نأ َكَئَرْكَ
 هد>او كشال تنا نامز اذهو * هبىدتقي د>او نامز لكل

 زال كوقو

 داسيعا انئعيب اهعمكل * ائءانا هدو ريمالاى دوش

 دالوا ةرب ىف اننكل * ةدبع نمل ائةيةضاما

 ديقو * هلل ةعاط * هاش مز راوخ ديسلا تالا انالوم هللا ذنا ركشلا

 هناطلس هللا مادا 4 ىو منملا نركش "الف 6 ديلا حاتؤمو يعل
 ملا ركشل ١ قالا ركل ل نمو# ميلك تقال ةنر جالو ايل نم

 ىدتعي دحاو نامز لكلو * هقزاز دم "1 نءاثلا دمج 1 دو

 هللا مادا انالؤءو * ةقرط) ىلاعملا و ىدتهم و * هعلخت :مراكملا ىف

 نيب ىواس دقاو * هنارذ ىف ني رقلا عطقنموأ# هنامز دحاو هديبأت
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 عمنا كالاصو نم لد دوعو * دحاوكنوهواثدلا ىف كشرعت ف

 ءابضقو * تايهملا ةيافكو 0 اللا عقدل رات 511

 راعطتسالاو *هب ونااه راهظا نىك ه اجكلل نكي لو * تاجانلا
 رازوالا نم ارهاط *# رازالا فع 0 أو * هن وأنا ن * ىلع

 برةلابلصويف مارا نم ةحارلا ”ئرب * مث املانم ةحاسلا أ
 ءاوسق * داعملا مويل# دانا دادعا ىلا # كيدل امساسقالاو * كيلا

 نم ةلصخ دم تسلف #* كاوس هللا دحبا الو * كابو كتئامم
 كريغ ىلء مالسلاو * كلاصو نء عفنا لالخ دوعو * كلاصخ

 رخشلا بإن

 اهسرح ؟هل الا ةرمضأطلأ ديمع ضع ناسا نع اهناك ةلاشر

 هللا هسا“ ناقل ناحل قا هلا

 نعاشلا لو كح
 رظانثالا هلهاتاه اذا * نيدصخةركشاا ناكواذ

 ركاش و سعاىتا لعتف ٠ * ارث ىح كل هر

 رباسلا ملكلا هكرح ر *«  هعضلا ىف نكاس ةنكلو
 مز زراو> معنا 0 _ . ولا ديسأا الاأ انالو سات ىلاعل ىركش

 ىلا هيعك ىلع # ءاول سصتو * مالع ماداو ها هللا لاطا هاش

 0 ضوزا ري * ىاوو ىدل تاالهو * ىنديمدماو # ناق ع

 لب * درايلا لالرال * دراؤلا نأيظأا ركش لب « ريثلل ىراسلاو
 صفت ركشال ناكواف # هقتعا كولملاو # هقلطا ريسإلا ركش

 هريوصت تسسحاق هتروصا * رظالا هلصخعو * رصيلا هكردت
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 مما طع ىراقلا« متر اف قريع“ لح دعم نوكأ نأ تت
 تاع اا ركشت و * هال ةداهئم ىو اندلا يىنع ضرءن ناال

 كلا ىرخ 2 * :ئوكشلا نع ةعأ هدهو « هدب عوط وهو 32

 املو# ام اهءاروو * نيصلخملا نم لمت#تو * نينءوملا عفن ىهو

 هللا ءاش نأ * ار ءاهجلا دعي و * اركش

 رخ الا لود ل> ىق ىرخا

 هللا نك دعباف * ىنجالو لظ نكيف نكي ملاذا ٠ن

 رح الأ لوو

 ندلل كودزيق ندوذ تزاالو * اندركت كدا اندال تنا اذا

 ربا 8 ١

 ا 5-6

 ْنيَط نم كللاكم ىف اهدص ائنع * لئانل ىبرال اهدص تنكو

 ادور كن لدا أو تن ىريد تا اذا

 ادع د.ءا م5 # درع ىلد تنآو

 ىلع هللا طا_سق * املكا نوت او * املظ ةرهشلا سبات ملاذا

 ىودحعلل ىيرتال تاك اذاو * ا.طام !معرل حاناو # ايضاَو اماصا

 لاحم ىف حورالا تنااك *!-دلاو نيدلا رو*ا ىف كب عفّشالو

 يعاشاا لوة ل> ىف ىرخا

 عيطم كدتءتاجاخلا ىفكب ىلو * هلع مفدل ىبرتال تنك اذا
 عفشت نم سثحلا مون تناالو * ههاجن شاعب هاجوذ تنا الؤ]
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 هضِد م روص ىدخو * هرطو نع هيلاخ ىطراو * بناجالاو

 ميس 3 داوط-أ لاو 3 2 ع 13 دقو #* هرؤصو

 مالسااو دحأ تدلل عمو 012 مولا عمو

 ردا لوك لك نفرح

 ىرع ىدمىركشو ىرما نع ك مو“ * رذع نم كلامو ىلاه نس>ابأ

 ىرهد نءوىرهد لها نءاض زاريغب # نعل رذت ناو ىذ زا ناب ىذرا

 رهلأ ل-اس ىف رهلا راب أبظنو * َدِط كفكو ارث ىل كتلعج
 ى كدهزو * لك ع نع ك.ءون 6 ىالومأب كرذعام ىرعش تبا

 رفد لع ىالأ فب ضرما ريد ومر ىلو * ىركش ترام
 كنا بئاععلأ نءو #* ىلا ىلا جيفشو ىرولا نه, قعيرذ تئاو

 ناءتسملا هللاو نابط كل>اس ى اناو * 0 رم

 رخ الا لوو ل>- ىف ىرخذا

 كتم وذ مانالا اذهو * كتضيق ى مراكملا ىداون

 كعب ىلا نيعاام اذا * ىعن ىلعلا نوصغ كلو

 كتمت ىف عترت يالا اذو * .عترم الب تكرتا ىلذ
 مراكللا نم كلعو * اهمص[و ىلاعملا نم أب دق هاقي هلل' لاطأ اثدرس

 نوصغو * هماعزاو> مانالاو * هعانا هراث | نم نساكلاف © اهيصاوت

 هلئاضفن بط نامزلا ناسأو * هقساللا هتحود نم عرفت دجلا

 منلا نسحا هب ضافا اي * مسقلا لزجا هل ميدي هللاو © هقساتتلا

 نوعل رب سانلاو * ةيضعلا هيانج نم * بيوصل نا ال ىلاذدعإو

 قومحو # هتلود راث نه نْواثبام مهلو * هب ضار ىف
 ( ىطتعت )



 لا
 ثوخأا هنأدو # ثيغلا هلك ناده# هاني هللا لاطا ريعالا اند

 نعا وهو * ةرطشن تامل للبي لو # ةرطع ىذرا ىحي مل هئكاو

 هراو> ىق ناشطع ىكللو * معن دطميق 0 دكت 3 ةرغادل هللا

 ا و # اًواملا نويعلا كاد ردن هنا أك # ةراثآ نسح ن“ مو رك

 هنأ را 2 ا هرو 0 دق ”ىطود»و ا (ةارحلا نيضرالا

 نءو * رخازا رحل راود ق شطملا ند ىعايق ا“ لاح ريغ

 ةمام هركش نم وكشا فيكو * رهازلا ردبلا ةلباقم ىف مالظالا

 ثغلا مدي اذ نمو * رهدلا ناساد> دم نم مذافيكو * قالا

 ريمالا ئصخ امو * مولم الا سءثلا مولي نمو * موعذم الا

 ىطعن رادقالا نكلاو * ناسحالا سائلا يي دقو * ناعرلاب

 ساب الو * هللا 6 قس 3 2 »* مرو

 ىاشأا لوق لح ى ىرخا

 عركملا كرد مل باطو أر #3 اور دصأف نوكطحملا ةافعلا درو

 عفممتب 0 ىواد دا * ([05 دم اي.ءاط كرد ثتدروو

 ععلب 0 ل ىلا ءاعمو ع بناج 2 ابناج رطع كاراو

 نودربو * ب>رلا هائج نودصعي ريمالا انديس هللا دبا ةافعلا ىرا

 عركملا مل بيطإو #2 عرش ل2 مغ سني #3 نزذعلا هلم

 اوارأم ةمراكم 0 ادورو تل اءوراو اوور دوو هئع نوردصتو

 كل ىلغأ تدده ني ع دوروأا هر و هع دودصعأا هان تدروو

 عقمفتب اسيأن وادلا در #* ءالدأأ ع ىواد تيعلاو #2 ءاورلا ءانأأ

 تراالا ليارو ف يئاوطعا ر طع ا راو # عقوتا ن كا ليا ىنءكوأو
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 لاوها مشت و # مرا ريصلاب اجرمس * مزكلاب امجلم * ميعلا
 ذكر ب مم درو ىد د راعوألاو ثاعوالا ناوص قرتح او * راؤسألا

 هحوارو 23 هاداو اد ل:!م همزلف 23 كنان هاصع قلاو #3 كرانجج ند

 هجحرو# تا نوعا نعم ع هواد]ظءاو# هأون لاطح اددرنم

 لع له # رسديعأأ عارم هل قىبدأكو د ردعلا لها ءالضق

 تلد د للغلا هلا ةىذلا ةعمر كو دل رظذ 7 هللا هدأ ريعالا

 هلعاوه ىذلا * هلضذ كلذ ىف هأرو * لازلا امكلم ىلا همدق

 ىلاعت هللا ءاش نا

 رهاط 51 هللا كيعل هع ناو لح

 رذعلا باي كنع ىلشب مذأو * ريصلاب نوتساف كظح سنا ىل
 سما لالخ رظطدنو رسسدلاف #ذ شي مسا رودالا اذا نسنأنال

 قوةملا نع قوعت اير * ةيئاطاسلا لاغشالا نا سد هللا ل عاتنا

 نء دكاتو دهمام الو * كتهدخ قح ىمش ائساو * ةيناوخالا

 رذعلا نب 8 محدأو 2 اردص قل الو 03 اريص ددزأو 2 كد

 زمسعلا عم نب سس ند سأيت الو * ركشلا باب كيلع 5 نا

 ىَيمأأ لوق ل> ىف ىرخا
 مفءوهو دضرف ققادع رح و 2 ل.سم وهو هدوح ىناط+ ناد

 ميظد دوسا هنم ىل+ر عطوبو دع ان رذمو اود ضرالا ءانضاردب و

 مد ا "0 مدي 5 نمو 3ع ىرواأ عسوأم لعل كا وكشأل

 مرو ىطعت رادقالا اهتدكلو *« هليث ناتاح نب محلا عنه أهو

 )َ أنادي (
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 تبطغااو طعمأ اكلاذ مادمت .ض مكتوكش ا 1 نوويكشا

 بذك هلك الوؤ سائلا ريكاو *« فىتاخوهو ادعو سانلاريك أن

 بمال ءوسلاض عض علظو * اهقرخزو ايثدلا بومنت تالاغ

 راثلاو راثثلاو * زاوعلاو راعلاو.# رعلاو ئرذلاو * سذااو رعشلا

 ءادلاو * لايولاو سدعاا و سءتلاو سبظأو ها والااو ءالنلاو

 ىلع لذلا عفصو# ةقرفلا دقرح ىلع * يظلا برمضو * لاضعلا

 كبسحو * كافك هيدو# ءاطع نم ىل-او ئهشا * ذب رقلا هبزك

 ىزاكا رازتخابو * مياقملاو ىواسملا بلكا # كافكو تاقام

 توكش نا الف ئتللذاو ىتيذاو * ىتيكباو ىنتيكشا * ملاضفلاو
 كيلصت مادا# تمدتخا و تذدتحاو * تهرطنضاو تدرطخا

 رثك اان » قئطأو ظيغلا شارف ىلع كلماعو * درااو بضغلا نان

 ىذع الوق مهزكاو * دغولا قاخ *« دعولا ىاخو * اها سائلا

 هلوقي بذاكلا|بس>و"* هيهاذم قرذكلا ددرنب و* هيكاتنىقروزلا

 اهنم كردتو * تلستو اننذلا بهن تازظ دقل * اءدخ هيلووو# [عش

 هللا دبا الف * بسلا هل هو.# بونال ةضرع كض رو * باطآام

 مالسلاو كاوس ندلالو كوت
 نهاط نب هللا دبءل رعسملا لوق ل> ىف ىرخا

 ريسصلا ماظن ىف ةعرعلا بكر * ء”ىرعاىف سفن كتدفلوةثاذاه
 للا 1 لل و * اهراموا ىلع اندلا نم واع

 رفقلا باي عارمم# هلا كفا ٠ ؟قارو“ لاط. نابلاا كالا
 بك لع هبل تك *ئرعا ىف هاعد هللا لاطا ريهالا أنمي لوقام
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 ى (ءاذور كشاو # نايبضع اناؤ انضرا رعظاو * ةكفسأا الق هحواأ

 دمو# رهدلا ىلا ىل عفُسش ىالوه نا عزاو # ن "الم ةياكشلا نم

 ف يذاو انف 0 هد 0 كر # اةد ىنادح دوو 3 رمل 3 أ

 ةرورمضلا ىل تاحا دقو * عنلا ضد لمحل * ممنلا رمح تبلقلا

 مويلا ءادغو :هليللا ء اسثع # موقلا ىف كلها تاو هللا ,مر>اه

 :وزعلا بكا ع بكار # هر كفا فاي َك هللا هدا ىال وهو

 ماتعقخإو ان تيضر مأ تاطع#ا ىلا ال م 0 نعلا قل رطلق ب ىهاذ

 عرب مو# قعو يعلو يقطف * ىغااروخ هنركشلا دو داو * تيطد-

 نوكسااب مصعتساو د لاو ل ريل ايرطنع م” لينا # زا

 لدا اماو ام جي لها أماق ينزل توعلا ةعائفلاو د توكشااو

 لاؤباو لام هوشحساو 2 لاوس هلاو>ا رهدلأا كالذكو د 2 م

 و #2 بهن ةراثو 2 بهم هراثو 3 ثا أروطو اند لي اروطو

 دعذ # ىلا تناد# هتلظهو * ىئنعلا وقداحإ مل تود كعر نم

 و # مثلك 2 عل رمصو #3 هب رخمو فعّض نيهر ناك نأ

 ةداضا رهطا ىلع لصح ىلو #*“ لاعزلا نايثكك *# لاوعا ٌتألاه نم

 هللا ناف هلا ءوسإل ءاسرلا تام ناف * هداف بقا ىقع ففكتو

 ىسحو # توفي سدل هللا عنصف هتلماىذلا تاق ناو # توميال ج

 ْ ليكولا معذو هدحو هللا
 5 51 سا.ء َّق 00 با لوو ل>.ىث ىرخا

 تع ا مويا بماي فلأو باطعإ !او 0 ركملاو راملاو راك ![|

 باكا باكا ةيدودل نأو # هدو تود نمبذعاو ىل>ا
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 رخ لال وُذ .ل- قائرخا

 بدذاكالاو لوقلا فرخ * هقرخ نع مهديعاو# موق

 بيرج ريغ ن٠ ثالث ىلا * ادبا ,ىهلاون ىبار جات

 بونا ريصو حوت رعو * هل نوكت نا نوراق زونك
 مهديعأو» اموو كاع هللا مادا ىديس أد # كيلا من هللا ناوكشا

 اذان * ليطانالا قي واش ةقووم # بدذاك الا لب ءاّماب ةفرخ نع

 نع مهاودج راظتلا ىف نغتسإ ىل* ثايغ بلطل جارلا مهباط

 حوت رعو * راسلا ىف هلثم قات مل ىذلا نوراق زونك # ثالث

 لثمللا هن برضا ىذلا بونأ ريصو *# راعالا ف هنم لوطاال ىذلا

 حيران و راطتنالا ةقرح ىلع ناعءتسلا هللاو #* رابطصالا ىف

 رارطخضالا

 رخالا يقمن قايضرخلا

 تيفج دقو ترر“ ىنعراو * تريضر امو تيضر ىنَْع راش

 تينتعا ةزورعدذلا نهتسلو * .لاع ريم .تءاقنا "ىنعراو

 تءيضرماك لاذ ىلع تاماغس * ىلا اه ترد5 دق كنال

 توق هيف ىل ىذلاب مئقاو * سأيب اعهتعم كنع ىذماس
 توهاوا لمؤا اب ّئن * ىئح ماللا ةلود امأق

 تيف' اناي>او ىنغ ديفت * لاح“ هتاود رهدلا كاذك

 تبع هلا سبا داع ناغو * رقذ دعب نع لجر كف

 توهيال ىح هلا ناف * لام ءوسا ءاجرلا تع ناق
 ءام نو.صاو *> هكتها الو لوا ريس طظؤدا ىالوه هللا قيألانإ
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 هّللاو ال * ناهسالا دما نوليطي و * باطأللا ةنعا نوط سيف ءايطاعأ
 ىذلا * مللاو ناسحالا ىف حبرسملاو * معنلا لضفأا وهوفيكو
 نضل أخو نرخ لاا ةذدذك قع * تينصت رفواةياعؤم نم لكل
 ضرم لوطتلا بطب كرادتو * ىناح ةياثءلا نيعب ظحال ناف

 ّى 4 قرةةساو #* ىرهظ لعثت هلع هنم ردج قاف * اغا

 حير هن قاعتت الو حربالو * م راسا الو ريسسا نعي قىناو الاو

 ىلاعت هللا ءاش نا

 رح الا لوق لد ّق ىرخأ

 دوءو«كاوست ىلةىرعتدنذا * دندرتو لط» نه كيسحو ىبسح

 دوقعم ريغ لءفيدعو دقعو * هكردأ تسا لّدو ديدي لطم

 دود ريغ ضام ىمرعف اريخ * ان.تدرانا انيدْكم ع ضعاف

 ىديكوت ىلامآ عطقا مويلاو * تعجارع نم موي رخا مويلا

 دودس» ريغ قزرو فيطا ىبر * هبهاذمتقاض نك يسال

 ةرتك نم لصحا لو « ديدّرتلاو فيوستلا نم تمس هللاو دق

 كم نع تيضفا ناف *« ديعبلا لئاثلاو بي رقلا لطملا ىلعالا ديعاوملا

 اذهو # لي>را ىلع ىنتزعو تي_ظطما الاو * ليودتلا ىف

 نم ىنبس الف * ةعجارما موي رخاو هشاعملا مول لواىديسأب

 * فيطا ىلاعت هللاو * بكارملا ةتزوعاو * بهاذملا هيلع تةاض

 مع قود هأابو * دودو ريغ نع هوزرو * فريطم ىبوء:صو

 مالسأ و دو كمه

 ) ىرخا )
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 "ةلئسأ ام *« نامزلاو ءانقكلا وهو ع ناطلسلا هلال * هس اللعب و
 رطعسلو # ةمرك فطع ءمف هاقب هللا لاطا ريعالاك قفرتي نا

 هب لاثنأم لكو * ءام سطدلا نكس اه لكف * ورمل ناك“ ىل

 ولعو * هرعلوطب قاما ٌراعا ليطي نا لكما هللا  ءايوك عفانملا
 هب لام الاو * ةطوبغم ةدوعسم هلاوحا تلازال * هرماو هردق
 لاز الو # ةطوسم هل ءامدلاو هيلع ءانثأا فك الاو #* ةطوئم

 هلعادف جورب ناعزلا ىضر ناو * ءْو اماو هُو اهب ىلاعا اذهل الاجج

 هؤاَموو وادق ىهف
 ىسع نب مساعلا فاد ىنال عاشلا لو5 ل>ىف ىرخا

 بيدجلهملاو ىريغ سائلا نم * ةجام بلاط .ىبب مل فادانا

 بد كاذب نو قلخربي لو * أديت كبع تبا ضانن

 بيط> نيلاعلا ىفا ماّوو * ةمذم ءانثا تريسص قآو

 بيض هادن نم بي ع لك * ىذلا لطفلا مالاتناو فيكو
 بنر ليرات الاو ردح * ىئاف كتف تلقاام ثآت نا

 هةرافومو هناقط راس هاف هللا لاطا ريمالا رت ندح لكس دق

 برمعدضو * هاناطع نهظ> ىلا لصودقو الاادحا ئرعااخ هراوُرو

 ىف ىلام عم# موهعلا اذه نءاسراخ ىتارا ىتاف ئريغ * هاو دج ىف مهب
 ريالا ريسيا ىرعش تيلابو * صوصخلا نم هتهدخو هتالاوم
 ةييذلاهتريض> نع قرمدتا مث # هيبغلا ناتع ليطا نا هللا هدا
 قطري لهو * هماعتا نم قفخاو * هعابا ىف بان دا نبا لو

 اهب مودل * ادق جدو هناكش ىركشو.# اهذ ىتانت ليحص## ناي
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 هل رثكي ةياع بتع نم ن الم * داتسالا انديس ءاقب هللا لاطا ىبلق
 اماس> ايس ناك ناو ىتاسا نكلو * باكلا هنع قيضنو باتعاا
 ةعشحو * هلبتو انديس هلالج نم ءايط ا هدعا دّعف *اهاصعك امراصو
 نه بتتلأ لك ىبعابو * هلعو هرادقم عافترا نع هروصتا ام
 هيدا خابسلاو * هراد نه بردا ىلد انأيطو * هراوج ىف انادجا
 ةدحن اةةرطتب نامزلاو # ريع ءام هدئع بارملاو * ريضذ ىعرم

 انطرعيو » ءريغو هثداو< ائيلع ريغيو * هرذظ مواو * هرفط

 ءاكب اهشاو> 8# بطخ اه ائا بوطخو * بون اها بون ىلد

 عواضلا نيو راثاا نع قطن. ءاكتشاو 0 دوقع ضْشس

 اليم هبزظلا ناكام انل هرظذ نس نم اندعو هللا هدا نآك دقو

 ىوطنو #* اهئطي ىلع ليخلا غدت دو أطراف #* الر وط هانرظتناو

 اند دوجوذ * ءاضقلا هدل نع ناف * اهوطخ رصق عم لزانملا

 ندم ىرهسغو * ىضاقتلا ائم ماد ىبضاغتلا هنه ماد ناو * ءاضتقالا

 ني ىلع ءاجرلاا خا نال * ءاضترالا ىلا هيقليعو * ءاجزاب ىذري

 ند نيلوماملا رمسو * ا حجرغلا نم كش ىتو * ىوايلا نم

 اذاق * داعو هترمضخ 08 ع لوطرو * دتشنو هلط» ريك

 موأعمو * احا.ص هريص حارا و * احاور دعوأا لءح مجصأ

 نادالا ناريسا ءاعظ وا حدم * ناقرط اما ةطساو باتعلا نأ

 حارمسلاو حاخجتنأا نيبو * نابحالاو ةءاسالا نع ناكل و
 | يوسأ و * ءاخر ام رو * ءاود اهواه ةهرطنق 00 قيلعتلاو

 هسفنوكشيف # ءاضقلا هد هللا مادا اند نواس د5 ء اه

 ( طلاغشو )
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 2 تلاع لد #ر 1 سن ) 65 ىغاملئا و 003 ل اطر لحا ١

 قىكتشما هللا د ني رهدلا رو+ لوصنت فكو نر رهف الذ لمح 2

 نك فاخو * تهاذ لك نع ضوع ىلاعت هيقو * ةئعأل

 نيءمجا هلاو ده ىنلا ىلع هتالصو دجلا هلف تْئأَف

 لك الا لود لد َّق ىر>ا

9 

 ىزر اودلار 5

 فا دا علي 6 الإ

 دع ىعرمكي.د) خابسلاو بدكتأ

 55 عا 1 أنأ

 ءام ك.ذل بارسسلاو اظن

 هاكلا اهنشاو بطخ انا * مون لكو ناعزلا انةرطإ

 ءاطبلا ليغلا ايش دوو * اطبافارظز انتدعو تنكو
 ءاضتقالا اندل دوجوذ * امون كيدل ءاضقلا نع نا

 ءاضنرا تلم ىدتع ايو." ملوح اوم رالف قش
 ءارغما حرشلا فو ىولللا نع * نيتي ىلع ءايرلا اخا نأف

 ءامرلا هيناونج" ىف رخل * لاطم وحآ نيحرملا رشَو

 ءامك هذعود ىئبما ناو * ءاسم دفوف (قضحا 215
 ءاعه وأ حدم ناّموط اهلل * نكلو ةهطساو بتعءلا اذهو

 ءاطسلا اهل لاقي ةرطتقو * دح قيوتتلاو متلا نيبو
 ءاضقلا بنا ةتدقت < عنه * وكشا نينلع ءاضعلا شا راك
 هيك ماتا ا لاسترت ةركل لح ياللا نا
 ءاعيلا كل لوطد نا كللذو # ىلاسعملا زاعا هللا" لاطا

 ءايبشا 0 ايعااسوا # نعل كيلا نع تلاز ل

 هادقلا كل ىهمذ كننع هادف # ىور لثع نأمزلا ىضر ناو ظ
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 أم هندجوف © 4أ تدصقو * هنانج تلا بوعح ا كف

 هئمد2أ 2 اريلا نم دعا نيدو #* ءاقرالم عمال 4.4 عدو ذ# هأ اوءأا نددعع

 .مدعلا ىلع 3 و ايلا صد د حدا 0 1 يهم 52 تن ع

 اهاو * ركشاا ندوه اماو * معنا نذانإ اماو * مركلا نك وه اما

 قءعأ دو سدلأا* ءاسأ ذا# ءاشاأم ى نسحا دعأو * رولا ل أنا

 مالسسلاو # ةعب ذولا اظود عزل و 7 هعشصلا قر نم قئاع

 لنعد لوك ل> ىف ىرخا

 اوذةو [عس ىهنشلل كنك #آ# امنع تك 3 2 لولا تدع ن

 اهر> نولا كيعأ يع اذا #3 اهم 8 العز ىللدعت "ل ناك

 نع تددصلب * تفدسا امو تةلخاو لدنلا هللأ كدبا قدعو

 نام * تؤذة:سا و مدلا ماهسممأ تفدهتسأو * تودصو اهركذ

 رطل سحاكا ايننكو ع نونا نون تسلالاو:ن الا اوندها

 مالسلاو ىولبلل

 افلا لوم عل قا ىرخأ

 نوكي فيك رهفلا لذ تاعك * ىننا ريغ الثا مكنم تاناك

 ىلع * فمللا ىَدَع ناك نا ملا و » فسألا ىنغا ناكوا ىئساان

 ىلو * مكتءهدخ ىلع امهتةفناو * مكيككص ىف امحءرغتسا نيداع

 لا مك ظدا ف #2 نوف 208 د نو:.؟كم رورغلأو »+ فيلحو

 2و



 2م
 بها اذهو ةليسم اواو * ساعك تناواناتحع>جا اذاف

 كال هلا :هليقث « كياع ةنؤأا ةفيقخ ةحام هللا كحطصا كتلانس

 اهتءر الث * ناجيالا ماو * باوللا نسحا نيب اف ىل تعدخل

 اهروصتا ترمصو # تع“ ىف قوبعلا عمو * كمع»ىف ايرتلاو تناك

 ىف ىن:ءيطاام لاطو * باههدلا قوف ةراثو * بازيلا عطقنب ةرم
 ةلوسغتلا كريذاعع اهتءبلا مث * هلوسسعملا كديعاوع نوراو زونك

 ندتكاا انا ئردا "كفا م تعا :تالع يا رفا تاو

 ىدادرت كياا رركيو * ىداععا كيلع ددجح ىذلا كيف ىجت 5

 اكرم فلذا نم نيلتسي و * ارهذه يذكلاب نيدب ىذلا كناسل ما

 ضع ل.ةال * صاخ سأل انعدوا * ضاع لذحت كاناو ندجواف

 ةايسم اذه نواوش و * كنوتءلبو كنوع ضعف ىلع !ههاغا

 ىنوبسش بذاكلاا عمطل ا ىلاو # ىقنوئميوبعشا اذهو # كنونعإو
 هتاَقا نه عمطا بعشاو * ءارنضغلا هتلظا ن٠ يذكا ةايس* ناكو
 هايملا تدروو دالءلا ف تراس دو يذكلا ىف كللذ رايخاو * ءاريغلا

 هللا با * ءاوذالات كرو قافالا ف تراظط دق مياعلا اذه رايخاو

 عيطلا نمو * تحفلأ فاْغلأ نمو *تهبلاو بذكلا نم ائياَع

 هتحر ةعسو * هتقارو هنع عيطلا ىلا ىدم ىذلا

 ظ م امينا لوق ل ىف ىرخا
 اموسش ةاقعلا ثكرلا : ْنَد 1 * ةتدحوو هتاواح 2 و

 أمر نيم لعم انح 3 2# دةهدعا هلاو" تءدع ذاك

 كناو ممجيو * كباجم>ا دتشاو « كناعأ هللا كدا لاط نا



 (م)
 دغ فلا هدعب دغ لكف * هتفو رظتلا ادغ مسفا
 ىلع 1 جوعا ىف 6 قىديسا# كامن هللا ,لاطا لاظلا لاَظ دف

 هرمصق ىف جودا كلاون هي_ثا تساوا * ثلا مو ئاعاؤا

 هدحاو هرد كك لقأو * هلع عا 0 رعهق اورق 2 هرهاصو هَدأَوَو

 تهتك #ئ نراحصلا عمن ول كت رح دعلو ان ةعب 222 1 ردصصاو

 نءاهاو # ه2 علان 6 امو ديعاو» ن « ض # بكاوعلا كم َك

 تى ء ان بس ماهبجلا صضراعلا ناد و اهننو »# باس تبلذلا قرب

 دعولا ه رع ىهرك و جي لاطأا 00-20 ىلع يح هللأ كوملصإ

 هناف * دغلا ركذ ةرثك ند ىنعدتو * دهعللا مولا ىلع صنت نا

 دب ةاب لصتم #لمالا ليه

 نا لوك لح
 ا م نوكياه ن ب>اب # امو ت.جاق ةداع كتااس

 1 تراصق. © اذنلا نذر. _اهعر اا

 ساون ىا لودو
 نوداق 0 ىن:هيطا * اذا َىح كدعو ىدعو

 . -ا[5 .٠ 50 ١ . آ 5 هع
 نولاصإ تلدام لام سعل ## هلاسٌءك لوألا 00 د1

 تدكتوك يلا ى قادر“ لوط نم *: بغا كلاعذ لب تال ن

 ( اذا )



 (؟ه)
 أما * ديعولاك هيف دعولا راص لو * ديدجلا ٌبوالاب « دلدشلا
 ىناع دنع هب نذكا نآل ال * ىتايح ىف هلال ةكدتلام ىتا كآلع
 ناثدطلا قئاوع تف> يد * فعلا فئوستلا هن لانط دقو

 ع هلك امج 0 نوكي نا ىجشإ الف * نامإلا بئاوث نمت و

 ةبافكب كلذ الا معرلا سلو * ندع وا ءاعئصن هاصع قلاو

 *باجأو هن ىلع نملا ىف # كددوس مكح ىلع ىرطعاو هبلط لغش

 يززاعش ايكاحم « كتساع الثتع“ هذقتت نان « كمرك' قاض

 اع نيشامو » هضطل اع بنشاه ىذلا * كضرعك ايقن هلع
 امير * لالخ هلازغثال ىذلا كنأرك اقيفص هراتكو * دطسو

 هلل دام هته كمطاستت الو * لاز اهضرعتنال ىلا كتتطغك
 كاشاحو هب تاك ناو * ىلوا نالحسالاب و * ىلعاو ىلغا

 ك اذكو ابيع ركشلا توف كبسد
 هت آ

 ىورلا نا لو ل>ىف هلاسر
 جوع هلا اكك_ثاه هلوطف * دسج اذوحوراذكلطم ناكول

 جوجاب نه اواإَق ساتان هول * رمصق ند هيقام عم كلاوت اك
 رو

 ءاللا ىنغا نا هلا دمحن كانولب دق

 ءأوس حيراو كل » ديعاوه لك اذا

 رسال لوقو

 يمني 0 قوذ أد كنءرأ و # 2 لذ دع راظتلا تاطأ
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 ةقيثولا هناا نك ىطعا نم نا * ةوتقلا قوقحو » ةورأل
 ةمولعم ديعاو» ةمرك م 0 لو + هقول ىلع اينطدارش هةهارأ

 د معلاب قو ناف #2 هيكمالاو نطاوملا ةقوردم اند ةئمزالاو تائواألا

 قرفذ:ءاو * ىرسا كفو * ئكرسدنك ريج لو نأك © دقعلاب قواد

 ساب الو دع حرب امي *« مل رصتلاو كال ريغ ىار ناو »ع عر

 دعولاب * دودكم بلو تاذع َّق ديزي 9 نان هالوا امو * سايل ادري

 د
 ىلَء هانمعل هللاو ضع رهذداأ تأ 1 حور ع لطم ا كوش ىلع * دور

 ١ تاكلاصلا تايوايأا ند هظح رثولو * تأ بعل ةةقوا و*تاريخلا 3

 طوبا نا لوق لدغ ىفىرخا
 نةكلل بوثلا كاذ كك_سا مل كاد تاءج

 ىتد ىف دنعإ جوزو « هساال ة

 ّنكرلا ثاداود '"تةخغو هب لاطألا ل دقو

 ندع "ىلا *. هكنام * رف الءغا هلع الق

 عمملا لجاغ ةدايسسلا نا هن نكماق الا

 نسا كهنضو' نءاحم «. التم هلعاو الا

 نردلا بناناه. هئاكضرع لام ايقث

 نرذ ى ' مزطاو  ةا كنار لث» اقيفص

 نطفلا نوب تو بلا" كتنطفأ لال اهيقز

 3 2 نواب 1 * ا مايد 5 كن الو

 نضع نم 25 دقن »ع 4 تا ناك يس>و

 لطألا اذه يم ىلا * كادي لاطاو قي ءان * لا دف هللا عج

 نب (



 2م«
 لغو < هن نينا نسحا ا الا: ىنلكحي الو « ذيف نياوقلا لعاب

 ىناعت هللا ءاشب نأ
 اهنغ باو اذا لد

 لاقي تاما واو: الق ا« ..انرا رويل كاع كاتاغ 1ك
 لءفن ىلاننأاك نت نوكنو * لقئمل كاك نكوليلئلاذخن

 قيال اس وهو زر و؛لفو نيج نع ةطاتجأ مها كدا لتعطإل

 ءاضو نم غاشأ # عر " الو ممل نأ رثؤد انكو * ىششال هدوتمو

 تددج دق ذاو * ليتتلاو عرسلا ىلعال لعلا ىف ىتأتام كقح

 ريغ أ هللا لم + كبه نطولل تدرجو * .كءزع رفسلا ىف

 راسو * كريضخ و كرؤفو * كدظو»كماعم ى دك فة كاست
 لا نم هلياق ةلاعمب كلان ما دق و * كتاهجوتم و كتافرمصتم

 كنا بهو اهذذث # رذعلا نم "هلجاعملا عم ريصمتلا ىفاه اهريكي

 انلال * انيدل ىفاقك ىمالاو * لذبن ملاثلا ىلع ني معنا * لصوت ىل
 مالسااو * همال ائدحا مزانال * دَعاَم انندب تسدلاو * اياع الو

 هيعمل رورضت لوق لح قا كرخا
 ناعذلاب دعولا ىف كياع * ىذعل زادت ماها نا

 ناكملاو تقولا ةمولعم »* ىرت كيد تادع ىلو

 نامارلا ىلع ؛ءاو فاعلا, * حرمه فواد عولابقوأق

 قاوثلاو لطلا هدرقا * اباذ ىوس بذعتالو

 ةبهذمنمو * نيدلا فاش * هقفلا ىزاجماقب هللا لاطا مشلا

 ند ىف * ادمع دهعو انام نعي دعو 8« ادعو دعو نع نا
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 ا رج الا لوق :ل+ قاىرخا

 قارمو اولعامدلا ىف كدازو * اقيلاو ةعالسلا هللا كل لاطا
 اةفوم سءا تاق اعف كيأرذ * قعقر لءاح وهو للوسرتشعب

 نع عقرب * 0 ىلاعللا ىف ماداو * هاقب هللا لاطا مثلا ى 055

 اًهددص» ىظ ةداما ىف هبأرو * ىلوس ليص# ىف * لوسر وه
 قاعت هللا ءاش نا * اقفو٠ حامعأاب هقرعدو

 رهاط نب هللا ديعا اشلا لَوَذ ل> ىف ىرخا

 لضفملا داولطأ نهتيصا ادام * ىل ليقو تائس اذا لوقا اذه

 لمح مل هلاو ريمالا ننضض * لقاناو تبذك ىناطعاتاقنا

 لثسا ىلناو مهريخا دال * قنا لوقا ام كفل يخاف

 راسم # ةئزعلا لحار *« هشذلا نضهان ريمالا ءاقب هللا لاطأ انا

 تساو * ريسدتلا هللا نمو * ريسملا الا قبب لو * ةديقعلاو مهلا

 تدهاشو * قناطاسو ىتاطوا تدواع اذا لوا ىذلاام ىردا

 ف و 03 هن رم دل للاخ نع قول د قاوخاو ىنالخ

 هتيعل نم ةيضخلا نان ىف تاصح تلو ناف *#* هتمدخ راع

 اقم ناكل! لاهعا نايل نذك * هتاص ةبا“ ىلع تردو

 هللا مادا ريالا نا+:تلذ ناو * ىلاجاو 8 ادد هيأع نكت مو

 حوأد آل نان رشبلا تْديشو كنك © ن 0 قد مو نص دقودب ُ

 ثر> فاو اناف#«ضرهي الو* ضيغب ناب رح اوم حوال نايك لاو

 هراثبا ىل هيضتري و * هناكشلا وا ركشلا نم © هراشخا ىب افقي

 ناسا قاطإ نا * هنأرهللا لدا ىار نأ * هداّرسالا وا ءانثاا نم

 ) لجحا )
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 ةقرط ىف ىرجو * هقاغ قاف « دمرك قئاؤدو * ةمعن لئالك
 مركلا نا إءو * هراث ! رضبتو # هزابخا ربدت نه نا ىرم#أو

 فرعو *ىمئءاحال * ىهاش مزراوخ دوجاو * ىكءربال * ىنومأام

 كت تدين ا * هللا فطا عئادب و * هللا عنص بئاع الول هلا

 كيت تءقجا الو« مدن لئاضفلا كلت تجاّرساالو * خل ىف مراكملا

 ناكسف « سفن ىف ر>اغملا كلُ: ترظتنا الو * صخش ىف نساحملا

 نو٠ امني نو» ام قااخ ناك سو# نود! نيدو نوسٌوني> هللا

 بلطلا ىف ملي نا ىلاوءدت *« هبللقت ىف ءرما ةريحو.

 ضعنتو 2 هروالا 6 د#ئ هزورعهعأ أ نا لعل هأعذ هللا لالعأ ايديه

 قياءالو # هن نس الاع ىلا ا وءدتو * : و:ذلا ضارئو * ةورألا

 ريتا بجاو نه عت * ريصلا طرف نا لعب اك # هيداو يسحب
 انديسهللا ذاما* هحابقأاب ىلاد ال ى># ةحاقولا ىلع ىرملا لهو

 هراشخا سوو كيد .١ لو*# و « انا ماج لع فرجع لك

 ةقدنعلا يلا م اناذءام دات هللا عادا ىلَ عا لو

 نم ضل ىذلا جاذلالا و 2 صخراه # هذي د كلا ةريذلأو

 ا زكيسو# ققارط 16 اك 1 ىاملالا ىلع ىنثءبو « قئالخ

 نمط ىل اح ةأو اليم 9 2 اًيع العا همانأ هللا ماد دأ

 هيد نم ةرطقب قعر كاسعاو © هءرك
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 قراست زو # دهملا فلاس تظف> نأف * وأ دقع اذاو # ىو
 هدعبامو قتلخداو تك ىع الاو# نيو فصنب نةتنكو * دعولا

 هيلا ترمشاام سانا ىلء ىدالو # موهفم ىنعملاو * مولعم

 ىلاعت هللا ءاش نا * هيلع يسن نا كلدبسو

 لئاعلا لوق ل> ىف ىرخا

 ناداسإلا ءاجت كيس طار تعد ©: .نيان نم قطانامو نيمالل لق
 سايلا ةءار اماو لاوالا اما * ةدحاوب لذع» الذ نيت نه

 ىناب ىرج الو * قا ريغ لوقاال نا ريهالا هللا ا ىلع قيةح

 هفخ هنتر ليقثو * هولح هتبقام مالا امضءامو # قدصلا ريش

 برعذض نأ ىهو# هلي وط نم ةريصقو هضا! ع نع ه0 ىدنعو

 ةرع.اماف * سائلا مارك لعف نه سل * ساد_سالا ساجخالا

 فورءءكاسءاف * نانملا هللا لاّوام لوداو * سايلا حور اهاو حاجضلأ

 ناس>اب ب رسسنوا
 ىمربلا دلاخ نب ىمحي ىف ىعاشاا لوق ل> ىف ىرخا

 دعا هنأي ملاه ىفرعلا نم ىتأي * هتلود هللا مادا ىك تيار
 دعن ىذلا ىمش الو هاهعلا ىلا * ادا هقورعم نم ناك ىذلا ىمش

 عبر همايأق * ماركلا دحواو * ماثالا درق لقي هللا لاطا انديس

 ناسحالا نه مدقتام ىوطل ومذ *# علدب بي عددوجو * عل رم

 02ه يح * هدعو نع قيساأم ركذو * نايسنلاو هلقعلا ءاثثا ق

 دق هناكذ * هركف عيج هزاجا ىلا فسصيو * هردص صف ىف
 : طاحاو * هكّذم هللا مادا ءاش مزراوخ كاملا اثالو» ريس ىف رظن

 لال
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 ليل تناك ناو تأهمس اذا * ايهس 5 ةيطملل ايفو

 هللد ةيقو٠ تاروعلا ىلو * دادح ةئدسلا :ءارة_ثللو

 كلي ةارادم مهورادو * مهوتئااذا ماركلالةعنمو

 ةليح ناسف اود ناو يلع م واكماوهطأو اذا
 ةعيقر تناك ناو # ةع.اصا ا ردكي لطأأ نا هللا كدا تلع دق

 ناو اه ريكي ليها نا ام * هثس تناك ناو * ةيطعلا ضغب و

 نم نون ءارعشلا و * ةريساتناك ناو اهراكراو * ةريغص تناك

 ةئسأ الا علو * دعولا ةرع مهر و * لظملا كوش ىلع مهر

 كيم ياكل معمل و * رولا قافتو * روعهاأ ضيغت يتلا

 [يلسا
٠. 

 اذأَك تارودسأا نع فشاو * تاروعلا ىلع لدتو * تى

 اذاو# اًواسا دقو اوئساا اودق اذاو * اًؤاشام اودخنا ان اووك
 رغا در وا * اهدرؤ "هل الف « ىمماعس تذشنو * ممالك ددن
 نسا مع راد ند مزاَطأو *ماعرالا ىلا ناداولاو * ماالا ىلا

 لاضفالاب هضرعل رظ> و * ةاراملا قد رطىف مهعءذخاي الو *ةارادما

 طظعتن' هللا كدا ثناو * مهلا ربغلا يدقتب مثلا قوتبو * مولع

 هللا ءاش نا * عتام لمعنو * مهفتو ععمت اع
 ىرصلا هعمل ووصنع لوذ لك قا عرخا

 ىث الوق لاك نأ كال هو * فدل تسأ روءد أيا

 ىف تادداو تيد ًالاو هز كغون لكتكا تنازلاع

 فدذكتالو ثيدملا طغف * هدعبام سانا يع دقو

 دعو اذا نم كلو * كفاصتا لقاو * كفالخ رتكاام رفعج انا



0 
 رهدلا ءاراه سربو # ىنع لذا لد فذذث نا * ناوضرلا ةردشو
 ىجاوعو جار سس نيب عمجل و* جانج نم رعقلا هةممكاف ريك و 0 1

 | لئسا هللاو * ىذاغألا نع قد ىلثءو * ىضاقتلان ع ل هلثذ

 هايصاش دوعل ماعثأو د ةيصأق ىلا ىو نان ال هاعذ ليطت

 نوءأملا ىلا هن تّدكو ىعاشاا لو5 ل> ىف ىرخا

 باضخ اعاعو ىريمااب * < حل ر# كيلا جحاح تطوع

 راط ّى> # هدنع حاس ىلع ريعالا ءاعد هللا لاطأ دمالا لاط دق

 أمدشم محض ضراو * اهليل'بنادث راهنلا حاصو * اهايش بارع

 هيلاعلا نائسالا تاوذ 3 تراصو #2 اهروش داوس ضاسبلا و

 باض2# هما هللا ىلعا ريهالا امل ىحا َناق * ةيلاغلا مانالل ةيصحلاو

 اوس قذن دق ناك« اهنايحانيعا ام رقدو «:اهئابث هغص در

 ىلاعت هلإ ا ل ا ةدعاك دا حيصاو 2 0

 تارغلا كيل> لك. سارا عد ن رطخ ةيضخ اما اناا لو

 نايلطا جاف تالا كلام * باض## هللا كدبا اما انما دق

 را تسناوذ نءوأ د ا 500 نان 3 ىف : سامأ

 باص || لءع :سلق * رود دلا ناعأ نءوا * رو أ قادحا نم هوأ

 رورغأا عاتم 0 ترا وبايشلا دواعيلو # رولا دوه ند ناآك ناو

 ايا لود ل> 3 ىرخا

 هل 2 ا ناو 6 هلو 7 لطم لعل هي طعأأ 5 د ا

 (نايفت)
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 ىلع ىلاعت هللا ديا عشنا نع اناو * داوج وهو سرغلا ثحبو
 ىلاعت هللا اش نا داصرع ىل هزدثو # داعم

 لئاعلا_.لوق لغا ىف قرخا
 مسن كيتحار نه هل اذاف * ىجاحل حاصلا عمن دقلو

 مسدوىل 0 كيلا ف .ع * هلام كناجر ىف ىعشن تلعا

 مركح املا ن علا * ال لوقا مث تسأرتسا اعرو
 مست حافو * هت>اسإ دارملا م < ريمالا ءاعب هلبا لاطا ىل حال دو

 الوذئاخال * ةيطو ةيطم لعالا ىب تاقتساو * هتحارنمحاجملا

 عنصلا 0 26 هقاشنو #2 مسرب قنعلا لصاوت ىف * هرطد

 سانلا نم" نسأيلان */ ضاوسولا# ناسا. ىلإ قعر ارو * مسجلا
 هسافنادم قفو» * هسابا 'ىلم » يب رك حاجملا نيعذو هللاو اللوقاف

 ايقاس هر و * ايفا هع لازال

 عاشلا'لوق لح ىف ىرخا
 ةيرلا لك هلطقب قافو * ادود>و أهو 2 ان دلم نمءأبا

 ةيكالا 4 نعال هلريعو هيد قبو د قَء

 ةيلس" ”ةراحغلو مب سدت * ىجاتج ند رسسك.لا شد رالص

 هئلسالا ١ هعذاروت اال“ ىلا»و '«  ىطاقتلا ,مقن ب قرلبال | كاراخ

 ضرةدسملا همركب قاف الا ىف نم قاف دق * هاَقب هللا لاطا انديس

 هلءانا نم رعقنت سائسلا عال تلاز الف * ضببلا هدوج راثآو

 لوسر 0 دى هلكسا اناو * هلضاوو نع كءدن لضفلا عب رو

 ناعالا هريشاع 5-5 نيدلا 5 هنريعو 0 ن١ هنريخو * هثودرصو هلإأ
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 نه صصتقا اناو « نيصلخملا نه لمت علاو © نين وا عقتت ىركذلا
 هاْضتقأ نم يف ْقش فل # ىججو نع هبمجاوبام ىلع © أب هر 5

 نانا ملعاو * ىلا نءهروصتيو * ىمخخل نم ءارب اع * ىجاح

 قباجا هتبتاك ناو # نسال ىل هنع تبغ ناو * ىل بجوأ هترمضخ
 ندىذيعلاو 0 هيعاو 5-5 هللاو * ىل وألطم ىلاو * ىبوثكم نع

 هيق ةعاعمو ءوسلا ةيّؤر

 رخ آلا لو ل> ىف ىرخا

 ايضاقت ىن« ماستلاب كيسحو « هلال ودغأو ملدا خورا

 الو * حوراو مياستلل هترعض> ىلا ودغا عشنا ءاقي هللا لاطا انأ

 ىلا كلذ لكا لب * جورلا ىتيهمصام ةجاللأ نه ىردص ىف اهحونا

 مركلا ىعاد هحاجإت قثاو * هبنارلا هشاعو * ةيقاثلا ةهتئطف

 ىركش يالوسأ ىلا ىدوبام ىلع هصر>ىف كش الو# ىرما ف

 نع ْعلبا * هراشا برو * ءاضتقا ةرازلاب و ايضاعقت ماستلاب ىكو

 قطنا # لاح ناسأو * حبها 5 عقوأ * ضل رعذو * هرا.ه

 مالسلاو * لاقم ناسا نه

 عاشلا لو5 ل> ىف ئرخا

 ايهاس كنظا ىناالو ىرمال * ايسا' كتلع ىتاال ركذا

 ايضامناك ناواح اة نعلا ىلا * هلسدعب ن٠فيسااتءارنكلاو

 ايهاس الو * ىللاصا ايسان هاّقب هللا لاطا ا هاك كل

 دشأو # اهماع 595 نأن 7 ا اواتاحاط ركذا ومق #ىعج انه نع

 ماس>وهو ففي 6 مع دقو * اهنلا هب بام نأ نه اعل ا

 م, تح و
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 ىممعابلا هللا دع

 نيك تنا. هل ىنكت اعو * نيملا لضفلا كلل طفلا اياأن
 نئيملاعلا برأ اركش تءحوا #* هرعت ءأاكز ند 3- سدل

 نيءتسملا نفر هاخلا ةاكزو * هفائنضأ نع لاملا ةاكرذ

 هاو # هوا هنأاق لضفلاب هاقب هللا لاطا انديس نك نا وال
 اهائمم اهتظفل تقباطو * اهانكم ةشكلا تقفاو دقلو# هوخاو
 هتعم ةماداو *« هدم :هلاطاب * لاضفالاو لطفال رظ: هللأو

 ىلا مثلا نا هديبات هللا مادا انديس يع دقو * هتعم* ةسارحو
 بهاوملا ظؤحعست تاوكز نه ولك داكنال * اهلع هللا ركش بجوت

 ةفوردم ةقانصا نم لاا ةاكوذ # امهم تادا ا :زةلمدبل و #3 مم

 لذب هاا ةاكزو * ةفورمدم عرسشلا ,كح ىف ادهم ىلاو

 ناصع رطوسأ انا اهو © اهملاطا ةجاحلأ ءاضقو * اهءااطا ةئوعملا
 لغشت نا هلكساو * هنأر نس رهدلا ىلع رمظ:ساو # ههاج

 ىذلا * ىهجو ءام نع بضنام ىلا ديعيل * همانا نم ةعاس ىب
 قوذوه ىذلا # ىهاج .ند قاخاأام ىلدد# و * ىمد قوذ وه

 هع اياوا داعب و * نس نانس# * هنيكع هللا مادا ىهو * ىلأم

 ىلاعت هللا اش نا * ىلا
 ةدازتسالاو ىذاعتلا باب

 صاشلإ لود ل ق ةعقر

 قارت نآو كارا نا كبس>و * ىرماب ىهجو اركذ كاك



 راالا4#وق قدا ق ىرخا

 ” اني قىوس نوكم تيسالو * ءاخا ل ليدعأت كد ب

 ءاضطمأا ىلع طخ م #3 اماكن 0 م تسزاف مكنت 3 ناف

 ةعدش ةمدوو * ُهعدو ةقردل ه 1 هلا ”قاظا اكد نا لدو' نو

 دنع اهلاسو هن كو # ءايبرالا مدل * ءاجراب هيلا لسوتا قاف

 مدا كطدسأوو * ممن دايس روعُست وق نذلا « ءامركماا ءالضفلا

 ناق * هتاودم نم ةويلطو * ةداوعم نم هلاغ ىلا ى ّى> احلا هل 1

 ىرخالا نك# ناو  اركشو ءانث ىءئلاو * ارك نكي لاه ىل“ معلا
 تنذ ةمارلا ل لَو و * ري دقت ١: ىالدع هذ ران 0 رافال 7 ىلع اهناوج

 ىلامتم هللا ءاشسن ناب < رثاغل انامل طوب ع راجسأ تامالا

 «لثاو نب نابع“ لوق لد ىف ىرخا
 داتا يهاذباو ب امد « ىشم نم مرك ا مطام

 دهاش ما فك ح دم ىلعو * ىطعأف ءاطعلا كئع

 مدر -او# ايس روش رششأو © اسف سائلا مركاه ا ةيمللا لاط! نديم

 فراطلاو دئاتلا لذب م هاؤذعأو * لاطفالاب رار>الا دا.متعا لع

 نورا قد وتو ا كالداطتلا ؤ.هأك ىح لاومالا ن

 انو و. ء اظءا ا ةيؤنا# نود ”اهقإ قيفرأن * نوصأ |لاذتإاو

 علب هللشو د راكشلا»ىلكو # ربأا ةياصو # حدا لو © مهما هلو

 4 هت اه« ةصاخلا ااملاو « دضاغلا دهاشأاا قى كلذ نس

 هللا ءاش نان# مساولا هل ”رتهتو * مراكمالا

 بد لطفلا ىال بااكلا ركب ىبا ن دوا ىنا لوقو ل> ىف ىرخا

 ( لاذع )
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 أمةعت تطل فوايد تافص هذهو # اللذه ىرعلاو نأ 0 و

 ماعطالاب ماعنالا ىف هداك اش ىلع ىروعأ# اهرطش اديس مرك تاعطو

 هافوأا ىنم هلو * ةعلعأاب # ةعقزأ موَقلو نالوا دودي ناحألاو

 ضورلا ركشك ركشو * هذرع برطنو * هقاصو نس دمع

 ريثءلاو بهضالا كلا زسثنك رسسثتو « ريعلل ىراشلاو « راعأل

 ارام * هاودط ىضرعتو # ءاوس ىجدم ىرا ىف مسياو * بوهشالا

 رانا نوصنا ىنا ام # راونااو ليألا هيقعب الو # راذتعالا هلءفيال

 هللا العا ىار نأف * لاير دنع هجولا هام ةقاراو * لاؤسلا ىف

 لعق ©« راثلا لوذدل قرع الو * راءلا نع ىئئوصن نا هأر

 هللا ءاش نا * رار>الا دايعتساىف هد اع ىلع ان راج

 ىسيع نب ىلعا ىعاشلا لوو ل> ىف ىرخا
 هانءلاب مراكلا صخ نعو * ةيالواا بايسا ناز نم انأ

 هناكشاا ىف لوطاال ىبس>وب * مث مون ىف م« . ىبايت
 عشنا اهتاز ىف هافانديس ءاعد هللا لاطا ةءالولا هحناز نم

 راعتم ال هء اقل طا هللاو * هعدش نه تدع 6-0 مراكأط نعو

 اثاؤ قار هدأت هلبأ عادا أثديعو * هبا ل نتاج عز 2

 فورم اهاع تالكاو *  ترعاام . ىلا ئدنا اهن تبعا ةيؤرص

 هداطذ درملا لخو # هقاور ءاتشلا لف دوو * تررُمو رهدلا

 0 0 ايو 0 -8 نم تاو * أش لايجا تافاه تداعو

 دشأ ءاتشاأ نم تيسأو ناو * هياكشلا ند ردعلا اذه ىلع ديزا

 مدلسلا و # هءاك.نلا
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 كاش م أثنا| راو“ © اداسك تراصفامالطل و

 تلا اناق, قيم منور 1 ل11 نقر اءان رخل تعط

 انلهاو انه دق * كرما ىلعاو * كرم عت هللا نعا زي :ءلا اهب

 قرفنو * تاتشلاو لالت>الا انعو رملا نامزلا انياع ىعتاو * رعذلا
 هتوؤو هعسج نم نامزلا ذخا ريك مجش ناو * تائبااو نوابلا ام

 نع انرعصف مرعلا ىلع 0 هالتاو # هت“ هلاح نم ذخا اك

 5 ةاحرأا عئاضبلا ب اوصأ و * تايردلا هقول يلاحلا عون د

 ال ةرا ىلع هرثا ءوسو * داسسفلا وخا وه ىذلا * داسكلا ىف

 قواملا عدو نويءلا ىذق اهند ىساق' * ةريمح ةقانو * ةريسإ

 ةرظن ليا رككلاو ليزا رجالا بسّيءاف رودصلا صصغو
 ا 07 نو اة تاما نيو انني كم ةعرك

 هلاو ده ىئطصملا بنا ىلع هتالبصو « نيئتسسلا عم هللا نا ان

 نيءدحأ

 نواوط نإالعياذلا هللا دبع ىبا لو ل> ىف ىرخا
 راع اناث .لجازاتا مادام, اناا .رتشانانا :ركاش .انا اسماس انا
 راعي اعةصتل نيعذلا نكف « اهفصتا نيعئااناو ةئتس ىه

 رايخالا نساحم راثخا دنع * افواا كلم سكاو بكراو عطا

 زافال  ىطردت ثن» دوملاب * ىةكاف كريغا جدع ىف راملاو

 رانلا لود : ىذلكت ال نا * ىرتلمفلاؤسااك ىدنعرانلاو

 ىنكاو * هلكف سمان ءابا ركاش © هلدما اندوس ءاقن هللا لاطأ انا

 هلثم ةلجراو لعارو « ملا ناذعو © مظع هدأ عوطأو عداج

 نأ رعو )
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 0 2 : 7 7 1 0 را انيعالعا ٌتناَو ىقورعملا كتءداثعو

 رهدلا تا سس ندهن و 03 ردا ةعرم 2 وسعت كلذ

 ىلاهث هللا ءاشن نأ « ةءادولل ظفاطأ *« ةعدصال ركاشلا تان انا
 هاو َن ند ىناع ألا لود 05 َّق ىرخا

 اورثك ذا لايعلا ىلاه جباتءاو * ىدداه لو هللا كيظصا

 لاما ةرثكو © لالا ةهلذو * لال قد هليا هوطصأ ىحالا ىلا وكشل
 حاتخ تحنو ىنعنلا لظؤاو ناك غاصا رهراكا بغز خرفا معذو

 مي م ىئدو + اعازاوت مخ تاّرباو 3 اعاكالك مباع تعلاو

 ايوطغ امد .اوط+ اوناوو »ع مهيع مهأع ىق 302 صو * م6202

 قلع الا هلأ هدأ ريمالا ىلع قواد 0 5 5 3 ادلولا عدلا بئاونو

 رقىدوع اهراغتناو هه اعلا دال ! نع هيلا ىواسراو * ةعساولا

 تئاكرلا رقو* 3 دوهملا 1 5 7 * دوعأا قروم مهنا

 ةعدااىإ جاعزنالا ن 4 2 5 ر* م6 ر لاو * مه ويف

 ىناعت هللأ ع مين 0 لدق

 كليف انعاور اه مرتلال نش دك ولاا
 ةاجزم ةءاضإ اندلو # ربك ممم# لاجرلا ىف اناو
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 ههعدو 0 تكرذو * هرمكن ةئع جرو ةوطع ”نعاو «* هرديص ب

 ةقراب تقرب و *# شالا لاله'هثم لاهتو * ةشاشولا هديك

 هلاعفاو * من هلاوقاف * هيطعيام ىطعي هل اك ىح * ديف رولا

 ىلعال ىردع 1 دهالا الواو * هلاسداو ةعاعنأ كبف سائلاو * مم

 اريحا «انمل تلقف.# دواز :ىدتلا تاس كقلو# هناذسا

 اًمر ناكوامو * اقح نادبع الا نيام الاَعَف *« الا نارخأ *«.اهثنع

 لادا ىلع !رجو « رثكذاب ةرعلا ان©ذخاف * اكالوع نعو تلق

 هاشالا ه[ىزتالو # ءاوذالا ةركذن تيطت نءالاوو *رْئقاأو لواطتلا

 ىلاعلا مسءالا ركذ قع“ عرق ليد الا ورا نوكأ“ ف نود

 اًكرذ قد ضرالا تدرفو * قالا ةرمطت- وح ىهحتو تياو
 هلل رح نك ريخ * 4 ةوبع بر تلووا# امد ع نارا تاندناو

 كلا كلذ كيلامم نم اًعلزالفا# قت نم لسخضفا * قر برو

 كايذلا ىف ءاهملا موج ثترادام

 لاو 1١ فظل نان

 اغا[ لذ تاو تلا
 لهالاو لعلا لاوناا ىغالل الذ * :تةلخذم هاثك لزت ل ىذلا اذان

 لكلا“ كلذ امد وا لةطتل 1 ؟لدعز لورق ىذه تاكا
 لوخل قالا كا ىف « 'ىشعت كتم لضفي ىلع ْنمأَف

 لاع ريغ نع: هيلعآ ىلع دو رم كاذب هللا لاطا ريمالا اها تنا

 ىلا # قورعت قضاذد 00 نأ * لوم 585 الاوع هندرأو قسشاو

 سرفو © هدفا ءازدا كتدوم ىلع قَو دق# قوولع لدور

 ( كتب )
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 ىرج * نولم الا ءدضقو * نولئاسلا هانا اذا كايد هلل دجخلاو آنل

 أ ههمحو ىق
 فيكو * رفقلا دلبلا ند رطقلا عقاوم ىهنم هاب“ تءقوو * رهدلا

 نع نامالاب ,هرعشب و * رمثبلا ءااه ىرم لا ىرمعا

 هتءار لءدو *« دولا ةنيط نم هللا هةلخ دقو كالذك نوكيال

 دوطلاو هلاكو * دودولاب دوجلا ريغ رثؤي سلف # دوعلا ةحار
 ىرا وأو د لءرلا ان جاع 1 هزطمدأم ا وأو د 3و2 كك

 نراجا بقركتو (نياعا قريع تاازألاو

 ماع ىلا لوق ل> ىف ىرخا

 هإ> اس دوطأو فورم تلق نإ 5 ىجاونلا ىانم رغلا وه

 هلءانا هيكل مل ضيقل اهانث « هلا ول ىح فكلا طسب دوعت

 ريهز لوقو

 هلاس تنا ىذلاهرط»ت كناك © الاهتم هتئسام اذا هارت

 ناذاب نب روص:«لوعو
 من هلوذ نكل دهشتلا الا 8# فاد ا دوج نه طقال لاوام

 رح الا لوذو

 كممهأ لا أعيد ال3 د عا نارد دوألاو ىدنلا تلاش

 دز, نب دان الاوو ىلع * الواط: اكالو» نمو تلقذ
 هل رول * هرمص نعاو © هكلام هللا مادا هاش مزراوخ كلما انالوه

 فكلا طس هتداوع دقو * قورعلا دولا هل>اسو # قورغلا
 حرمنا لكس انكو # هلعانا هب ىلامضيقدارا واف * هلضاوف
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 بئاوه*أ مثار نع أننا و هك ناجرلاو ٌؤاْؤألا ظفات راح املءانا نه

 ه«تءاصتلبذ بوما ناعم انمت ناكف « نايفملاو نيعللا رطت

 هفياد ةوطأ نوكي نا وره الو: © ةهتءاعم مسر من اءاحو

 لق رو 4 ةحاتر قاع دو رماد ريسأ لزب و د هوبلاو هلياخو

 ْئ ْنَو» ام ه»# نوم كانأا دال. هلل هأرشكل #3 ه>الد فوض دو

 هتلع حازاو * ع قثشو هذ لع لو ريج لسراو * نوهاع

 مدع رس هه كىعإ لءد>و تن ارش كف 0 دولاب هاك قطناو

 قزا' لذ 00 د هدروعء ةداعمو 3 هداو٠ ند هدرخأ نك ال و

 دلو 0 مولا هدد عملا # 52 ةياصن نو ل قدعلا هنع ذم

 0 | رو 3 0

 هياءأواو هركاشو #* هياودع و دوطأ نم نايا ب دا تدلع

 با.شنأ درب ند أ[ انت بادالاو مراكلا ةءانأ هز هلئأ مادآو

 اءضلاا تاس وبا
 . ضدبلاو ةؤالطلا محئاصم هياع * تدقوت نوائاشلا ءاثاام اذا

 رغقلا دليلا ىف نزلا ءام غعقاوه * اهناكى عفو رعلاىوذ ىئدل

 هكص ود 0 51 ناورع لوو

 نيو نلل ريع ف ردث سدلف #2 هادحار هّللأ عاصد 59 ىلءنءأت

 دود ند نانودم دوو تناق * ةيطاَي صضرألا ىف نءكاناط هْتع

 0 الا لوقو

 للا دفئ الو دج نع عضال © ملام لدر نع هيطعلاه ناكرلف
 لب ولأ عطدناو كرفك ىدن مادق * لباو ثرفلاو ثيغلا لب و تدرايو

 كاملا
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 (هروغث تعاضو اهروءا تانخاو * ءدعإ نم ثاثلالا اهعو
 قى اهراث تداكو هعمر غب تراص ذم اهفراعم تركنتو هدعبب

 ىلع قملاب * تابلطلا باعصاو © تاجاملا ءاا لاو « مع-أ دققل
 هبانج ىدضصافلب ةعاما نامج و. + هناي ىدراوا * هاجلاو كب

 عبطلاو * مظعلا قلغلاو * معلا قرشا كلذ ىلع ىئءاانو

 الو * ةعم هتئييغ عم كالملا رسما اذ * مسا لئاتلاو مي ركلا

 لولظاا هلظ اونع لازادق ْذاو * هدم* هدعب ناار مرك-ال

 الو * ةرطق الو. * ةرطم اهترطم الف * ليوطا هللضف اهقراقو

 ةيصملاتيظع نّيلو « ديع ايهما داياالو * دوع نت وزان رضا

 ناسارخ نع قرص ناو * هلضف ناطاس ىب لزم ل هنا « هلزعب

 : مالسااو:* ناسدالا نع ىفرمصتا ىلا هنا

 ري زولا ىلمملا؛ىف ىباصلا قاحعأ ىبا لوق ل- ىف ىرخا
 سمن سرطلا ىف هرد.قط:هو * اهليانت ادوج تعرب دب هل

 تسي :نابه# اهلءانا .ىقو * اهتحار نطب ىف نماك مناخ .
 رخ لا لوقو

 بهذااوءاطبااذنلا اهراطما # هلءاتا ىف دو» بئاك“ هل

 فاد ىنا ىف هليج نب ىلع لو#و
 اهيلغ هللا ىلا وكشت هاشم« لزث مل ةعامملا نا فلد انا

 اهلك اهلا اليربج لسراف *! منعم دالك ىبر اهرثبف
 اذا ةيلاعلاب هلي ىلد هللا نيعوا * هاش عرراو ث كالا! انالوءدتل' ىبا

 ىتي هظاا) | در“ "ه١ 1 يرن لاا" ااسأا 8 | ه1 ء كانا

 ضيف ىلا ىو * تشو اذا 7 ةذأو اماع تلاز الو # تيك
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 نس ناو ةوساىورهلا ناثدع ىف ىلذ © رباكالا نم تدك خرط

 مالسلاو ودق ىروراستلا ىبلعثلا نباب ىلذ * ضاصالا

 هصق» ىنا نإ ناورم لوق ل>- ىف ىرخا
 ركأ علطي ى> سضخا اريهال « ارك اسباب ادود فكلاب سءوا
 رطو هل هيئامو اذه لاّوام * دعوىوسو عجراو ىنةلاوال كاي

 رسشلا هلو ىف هل ردا اذه «* ذخوكاه ورسثباو مما لوك ندا

 اوردتبف كْواِج مهاسحو من « مهلك هللا قاخ باك نا وا
 اوردقاممانألا نماموب كافك ©« تيهوان سشعاوط#< وااويس# نإ

 ىذلا وذ « دوطأو مرك.شل هاش مزراوخ كالا انالو» هللا بأ

 رض و © رو و يوم ّى> * دوعلا ىف ءاملا داعل ايان ادوع سهول

 ظافلاو ه درلا تك هناسل ىلع ىريال ىذلا وهو * ركو

 كلن فل هلوذ 6 * لق لع وأ ادع دعو قوسو ال لثم * دعولا

 اذه ذو * كانا دق ىلاو 2 اهو سفباو حم 2 هلئاز بلاطو

 نا ىلع اوهءجا قاَكلا' بادو. ضرالا' باك نا واف, « َكِاْذَو

 رمقعلا طبض ىلع اوردق اذ * ءااده اويس< و « هاناطع اوتنكي

 ءاداع نم هادقو © هالع هل تءارق دى ءاذك بهتامم

 ناعارش نع لع 1 بلهلإ ن زن ققدزرفا!لوق ل> ىف ىرخا

 كب نا تاجاطأ اووذ لاوو. © مدعي ناسارخ تعاض دلاخ ايا

 دوح ٌككدو» دعي داوطلالو © ةعص كدعي. كلا! رب رمسسأ اة

 دوءك دعب نورااب رسضخاالو © ةرطع» ٌكدهب قريشلاب ثرطه الف

 ثادحالا اع تكد دعو ناهس أ ندع قارا رغعالا 15 هللا لاطا انا

 (اهجعو (
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 ةرابعلا نس قى داقثالاو اهم ةرسضاحملا ىف 'هشا امو * حافلا
 نم ديصلا ىف ىل مث * حايصاا لططلاو « حابصأا "هلعشن الا اهنع

 نع لءهن نارععألا ىلع ق محو # هرغ مهل] بواطلاو # هربأ

 1 نم هدداو هؤوطلو # نس لو. ناحل هذه ىبن راقت

 00 ياام *# رفقا ليص#و*#ار اطو |١ ءا قو ريطأا ن 3

 ب رت 1 ناف * هلا و هدأ نطو دك كنق 2-7 7

 ا داوأ ن او * ةكناو قو:ة 4 قكر ءاش ناو هكا“ و

 7 5 م 8 اما 0 ف 00 سااظارأ ناو #2 هدسااو“و 2

 رياك راجل ةايماكملل ل رام هدو دا 4 4 علا

 دقو # نوئظلا نس>ا قةعام * نووشلاو لاو>ا١ا هذه عيوجىف

 ككل نأ 0 ىدنع اه هل ثتةصوو 00 ىدهم# ريفألا ىلا تمير

 لوو ىلء #« دميه ولعو د 7-2 د6 ىلد ا نك د

 مداغلا و دع ةعيدولا طة ىذلا نزل 42 يح لراس 201 #2 00 ةو

 َْق ف ,اوأكو ان هلؤغأ| ءانثا 3 ى»ردا ن ْنأ 9و 03 مراكملا ر 5 ا نذل

 لَءو د لوم هياط قص 3 ةضارعأا ضرالا ف وغلا حج اردا

 عوذامو * لوع» ءرسدت هللا نعا ءاش مزراوخ .كلاا ىلع مث هللا
 اهلي أو * لاحرلا ط#و * لام آلا ةيدك ىه ىلا هتريضح ىلا ىلا

 ةداسلا برهمهو نب رمطأا كوالا هالو # لاجرلا ند لضافالا

 مهن دو مس نم ىلع حوأب ع ةلابع نس رعاطتماو 0 اهم نم
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 م2201 فقمتااالو » هراملا كتافاا الو © درايلا كسانلاب تسأو

 دوو:اب رثوالاو ةئاطالاب ةفاصطأ بوثا اناف * فثكتاا م. كابالو

 نيد ماو # هج اجرا مالا * ه>ا_هقلا # هحاصاا نزاو

 نم ىلخا الو # ءارظااو ناوملا لزهو # ,ايكسطلا و ءنلعلا رح

 1108 نا ءاو وكلا قداقو 8 نايل ناوددال تادآ

 ايناكع نع مدكاو هرومالارخاوا هلئاوأي ىرأ ىأرا ىدي

 31 ةراثر ةياجولا ند 1 أ ياا هر اناف#روتدا ةيطغا

 نورا نارين ىأهطت اروط و *:ءافرظاا ةباعثو « ءامدتلا

 و هراره ىب عاسسو اروطو * بوطغلا ىداوع عقدنو

 قوا# داهطلا ىطعا هرابو * سوفتلا ةرددع نم دعساو

 ةراثو * دالإلا قدص ىف دلطأ ,كح 0 « دابتجالا ظوافح

 فؤئسأا ٠ نه ريدسأ ل : * قر# نيلحأ ىف قطنا الف لزوعلا د دا

 0 الأ هاجر ةراداب ىرسصإ ساو 8 ف4
 ىرضا نود # 0 اك #* نرذلاو نوطلا

 نامدثلا بكاوك عالطاو * ةرمدهلا نم ةرمثعلا ىف حجورذلاب

 ماتش صفو * سأالا راه“ راطةءأو © نادرعلا نساا قاطناو

 هلت ل1 ى راورش الا لوطتا و ةرباطل لكلاب د ةرغءالوؤملل
 دوولإا.نأمرو * دوددلا ح فلو * دودملا ناصعاب قفار دم ند

 مكأنأو مولع قانصاو « مت أو نرعلا رابخا نه ىدتعام الو

 حالأا تافارغلا نع ىبدتع امم لقاير *. ملهلاو بفقيسلا باداو

 جافتأاو حارلاو ناحت رلا نم بيطا ىه ىلا * حازملا تاهاكفو

 ( حافتلا )
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 1 "هلي سولا ءافثأ لل هلي طفلا نم هنقار هركذو# تاداسااو كو

 قام“ بذا نإ بوب ل-ارعمأ ن قندصلا فو ق4

 لام ني © ماستلاو ةالصلا لضفا هلع مهاربا لياغلا ئ

 هذهو 3 ملع طرود َّقأ ضرالا نازخ ىلد ىناددحا 0

 ىمقل 55 ل هاعد هللأ لاقط رخعألا ال راذتع الل هد دو

 هناحاح ند ة>اح ىقاف# هدم كد ىلع امدلرع كم هلرما##

 وال هاكلاو ثروتك :نم دلو ناطلاسلا تاكا لكل“
 تءردحو 2 ةكو ا رخو تطأ هللا كوي تو حل دو 2 ناعما

 ىلذ و * قرعا اك ةباتك كل ىف ىديق 7 ةداط 1 |! لا عالأ تاودا

 اهانج برقل يْغَدلِب و# نزلا بع ضوزاك ىلع و " ىراحأ ىكلف
 ان :ج 3 4

 س1ا9و!و »ف نوعدمم ساوا لسرملا َق ىالكو © أه اى دعداو

 ذخاو 1 باوصلا لصقم هب قبطا لم دع ناسا نك ىلو 8 ةءنصع

 ليزاو « لاكذالا قئاود ودخأأ ىن ل-او * باد الا ا رطاي دعم

 3 ريغ ىجع طوذخ ر 9 ريق ر هلع ْق 0 رو * ناكذالا ضصضرخع»

 ىف ىف "ا اهم او أ وهلااهت وعلا 4 ىراكذأ راكباو

 اما ةدمقسلا ٠ َّ ىدع :ءولايدلا رس هد يرتب نال

 قو:ساأع ن ل 9 ةالاوألا نءمو مدوعلا ةديوعلا هر ؟ وهأم

 أءادهمو » هاويقم هروسعو نب ُ وس ةملخ ىلو ©« هعاطلا قودح ىلد

 تدسأو 1 هلي لضعا نأ عع َّق 0 2 48.8 لياع#و "هلوسدم

 تسأاو « روتشلا يذق ضخلابالو « رتتحلا فيسضقلا فيا
 ؟زأرتضالا لي»- نه جراذلا زغعسملانالو نب لاواطلا ىلء ىف رآا لب واطاا
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 سايعأا َ ! وعلان 4 ٍبعالاو نوعا لداعل ١! كالا ريغ كلذ

 نوعأا كلأأ هسه هللا نعا هاش مز راو © نوهام ن نؤمءأم

 ْن زحل : ةرمس»و * نورا ليهستل هأقي لاطاو

 ن لضفةأا ىلا قذالاا ديجلا دع ن نانا تاءا ل> ىف ةلامر

 ىدو ه:عاأم اماه ءاطعأا ىلا ىكءرللا ىح

 حابزا وذ ريمالا زونك نم تكو ريهالا ةجاع نم انا

 حاسصتلا ىلع دئاز تدان 8 بيبل بيدا بساح تناك
 حائطلأ ثحت نوي 1 ةدشررلا نءفخا قاقع عاش
 حانشوب هذالق ةيقأ ىف « ذاغتو" ئطظذ وذل ق ل

 حارا ىو ناصأ 1 .لصا ريعألا قو نأ

 جحادحدلا حبر دنا, الو ما# دفلا الو ى ريعان مدهتعأان تدأ

 حابسصأا ةلهسشك ذافلو « ليج هجوو ةطيس ةيل

 سالما تاه را راسصلو # نك لكفف ثيدطأ في راو

 حاشا ٌكولملا نتع وه #* اثرا ىذدنع تاي دقو

 حاور تقو دنعو ىودغىف * ديص موب اواط ىغاثلا نعأ

 حاللا نان دا د او 3 يدلامو نوركلا نسانلا رتضنا
 خارلا في رظ قنا ىلءذددال دجلاو ثعوس دك اذ لك
 حاّووأا مييرهلا نسال الو هن وب ردا تسال

 حايسصلا لحطللاك انرعش * ىم قداص 3 را

 0 و

 ةسفن ناسسأالا فصو © تاداعلاو موسرا قو هم ن 6

 ( كوامأل )



0000 
 هّذع ىلاعت

 ىناعلا ىف سفانا ىنكلو *« اةلخ لاملا ىف اسفاتم تسلو
 لاءقلا مرك ىف رهدلا لاوط * ىنود سائلا نوكي ناب ب>ا

 لاوثالا الا طق "يدل « الام تاحااف ' هلئاو الو

 لاوئزا لآ ريصل قَح أهو 0 ىنانلا كيهمسلو دوا

 رثودو# اهداددأ لصتو د اهداو٠ عسنتللا وءالا َْق سان نم

 هسايكأ قئتع تءاصلاو © هسأنجا ىتثو قطانلا رركتو اهدادعا

 رافظأ ند مهمعازجناو د راردالا ءاماوع الأ ا الو نب ماخلا

 للملا نسح ىف قود سانا نوكي نا رس>اون# رااكخلا لهدلا

 ناعالاظث ارش ىف اهالعاو * نايالا عفراهللاوو * لاص#ءا ديو

 نا دعتعاو « هلها ىلد هب دوجلاو © هلذيا الا لاما بحاام ىتا

 فيركو * دقشلو ىقي هيعبا ىذلا ناو* دل2و قبب هيطعاام

 موكل اضف ء ينزأ دملأ وه كل١ مدخ نم اناو كلذكن وكاال

 ااوعم لوع الا كاعشلا لءمت .دوللا ىف ةيه هلو « ضخ لثع
 هدب ناهمأأو ل هيلع راملا أ واف ل اواع رو ىلع امايذ رك

 نماخم ىالع ىئلع دقف * هي اع ترصقلا « .هيهذ لادْجأو
 ل عججأ 5 ان دو+وأاب دوذلا هن رس د قندعاو ني دومجملا قالا

 رفقاأ به راالو 2 2 رطف كاسءالاعم بهذاالو ## ةعو رقت لاما

 امو * زديلا وص ىف ىرسا اناو لالضلاىااالو * رضأا راجاناو
 نسال و - ع لود كف أذاو # رع دوو فصو اذا نم الا وه



2000 
 اهدءةوعتلا هناك ٍٍّ د [مصو قطتو د مد داعو هعأر عاق

 ةيفخ ىفقطت هلا هصئاصخ نم و * اهلتق ىف اهتايعو * اماذ ىف
 ا ن*و قد أ ين هرس حا اه تبرع د فر#*: قرع و هدد 446. 2 ةامدأأ 1 لا 225 6 5 محال

 سائلا مسقي و * رودصلا ىفام لص و ريعتلا نم فكي هلا
 هدناودو هذيأوأ رك ذب ىديسا كيل ع لوطا الو# رودصلاو رولا نيب ُظ 3 ١ . : .٠

 5 .و -1 8 5

 فادو ع الوا 4 هلإا ص ىذلا معنا وه # ءكاوع هيداوع فضوو

 موأهلو 3 هيهنو هرغأ نال 2ع ةاحو 301 هلعدو دع ارخآ هكر

 هه لا نب حامرلاو .قويدلاو ع هراع 20 تاداداو * هراث نم

 لخظفلا ءاعد ىلإ اع اجلا هرد هللو * ةيعدو ةيعل لرممالا انماامو

 مزراو> مظعلا كلاا انالو» دن نم دولا عوطو « دحلا كلفو

 ىلاع مد قذطذ * هناكرا تدنو * هناطلس هللا مادا معنلا ىلو اش

 0 ةهع.ط رد جراسا و نا هرعأ 2 انا ءأشذ م ىفقاو ع هركق

 ةتادع لالا فوط #3 هرهد قر#» ىلع اجأن هعصر و د هع رم

 اعضراعم قاد أق ةعارلاو هع اهعءاووت ةغالملاو اخ جاك لايكلاو

 عامش كلع حوأنو ده ىئزرعغلا عأو 4م راطقن مالكلا 0 كانهو

 حلو # قاس الاد نسا قر أل عبو" 00 د مك 9 عر ءأأ

 بئاونو لامكلا"نيع نم انالوع هللا ذاعا * ناشطعلا نه املا عقوُم
 فاولاح اهنا ب 10 ةياقلا هذ رانا ملاذ الو. « نانا
 نيءارعألا نيدا ع مدعتلاو لالالا قاوط امأع فدو و #2 مظعتلا

 دوطلاو مراكملا بأد

 هللا در بلاط نبا نب رفع نب هللادبع لوق ل> ىف ةلاسسر

 2 ىلاعت )
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 قادد ساكب اهنم هتذغ رهدلا دن' ناك ةعمج لدات

 قايم قبر جا ابانملاو * اناطءأل هئاسأ ىف فهر

 مطعم نيد هود ىوفيذ ىو # هسار مأ ىلعو دعي ىرمسلا فرم

 رخ الا لوقو

 فردا ةهفطت ماسشلابو ل ةيوحح َّى قطن كف

 ةريغو اردالا سنو باك نم ا ًَو معلا فقاصوأ 0

 اهرخآو زغالا قارط ىف هلاسرلا لواو هلك هدارياب باتككلا قطنيام
 نى ءألاو مأنألا و م هزلأ هادبأ 0 ىلإعلا هركذ َّى

 ليل مسطلأ قيقد زب نع نيم ىوق فرعض غياب سرخا مصا أه
 ريا ريش « رظنملا ريذ- « رطغلا نيعس صختلا لوح لدقلا

 مم * مرا ماظع # مرا ريغص عقوملا ليثث« لمحملا فيذخ

 ياي و * قارملا عمدلاو رارؤصالاو لولا ىف * قاشعلا ف اصوأ

 قمل ىو * ىرالا سس مجأو # رسذلاو عفنأا َْق ان رهدلا لاعؤأ

 دوهسااو سوحأأب ىرد وكالهلاب * كلأاو # مرغأ اي#* منذ !ابوشو

 كوخ أذا * ءاسانلاو ذأ رسولا ىذماو 53 18 مايعلا نس

 سوخ ايطامم © اياطملاو اناثااو اناضقلاب مك ى 8 ءاكباب ساطرقلا

 بأعأر كالا ل6 دج لصلا قار هياسس ددأ قو 2 أناط#

 قو © مقانلا مسلاو * مقاول ءالملا هيأ د>اقو 0 هع لدلا

 لثعاو ىبعو لكو ابعا اداه « مءاط !ءافثلاو هه عفانلا رد الأ

١ 
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 ري *« راس مةما © رئاذ كلذ ما « عمال قرب ماه عطاو فيسأ
 مدخل و »* انداعو أد 1 4 1 هلأ عما دأوأر مزز أو تالذا انة هأماع

 هظ اا را ا لمعت ع هساطرو ل 5 ١و * أدحاسو امكار هيدارأ

 ناو فدع هع | محب 1 #3 ةقئنوأا هرعلا نادل باوأ هأ معو

 هاكش ريغصلا © .انعم ليلجا * أ م قودلا وهف هقلغتسملا دالبلا

 أنام نم و #3 هدر هلو هلا 9 هنتوسص ةسضقا رقلأ د هوو رييكلا

 هردصا و هدرون ع ردصا مهلو معن و * هر طش اهن يع #1 اناطعو

 سرطلا ضراىقتوقايلاوردلا س ركل # سك 00 هلا ر>امئن ٠ هلانو

 نافالايع * ميةلاب لعنم ناكسف « ىرعثلا ءادرمالطااب زرطاو

 57 ةلاطاب 5 داو ئءدلل رذ عدن نال دل ركذ 9 وهو 2 معي ملام

 لياصو 2 هه وأ رار نامارلا رمل 4# ةعابأ ةماداو انالوه

 2 دارألا ليا ضيا و 2 معلا ءأكب ساطرتلا «”اذهكأف نو هدانا

 مكذأ راهن

 مهلا ىف بأ

 صعاشلا لوو ل> ىف هلاسر

 فعاوهو ىلعلا تاودجىللاع د لدعم 5 مع مصأ

 دا
 مكس ونأمزلا لوط ىلع عدن « انضلا نه فب قيطنم سرخاو

 مركيو ناهمدق نيم ليلق * هنا ساناا لع ريط+ ليج

 ل
 . قاشعلا ةيلعع لضم *« ىو مهيأ قنا تالط

0) 
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 ةرهاظ * مسج ماظو # معا لضفا ىلع لشي # م رك باتكيإ

 روكو* سلاو # رورمس هرمبو * 00 -- * رواع# 7

 حجاودزالا َّق اه مشا 5 *' فن قس أططْوُأ ا خوه هيف

 بهزذ٠ ىف + عاعلا ندب وأ * جاؤئلا قناص ىف ةردانصلا حارا ريغب

 2 راو | 17 3 ب ا لدتعم 2 َْق هه طألا حورئانوا #4 جابدلا

 هللا # قاع 3 ةما و # مهيمملا ايلاو د 0 اذ ىاري

 ريما ىلا ارنا 1 عام انو #ئ قا اذا برطو # قاد لا نسح

 كانك بم 5" تي ىديسأب انه لكو د” ىذرلا ىهغ !| ال ىذا

 مظعلا تايم هرم ضيدح : و هناك لوذا 59 و # َكءاَذآن اس 20 هزم

 م ردص نعو د درأو سوف هللا 95 د معنلا نو هل مزر و

 قبح زك 3 و 5 د قرعة مم هبل دوغ وهم *رداضص

 دو بسال .ن 2 داو الا روأ. أ! ىلد نه ل ! عم نأ ورعالو

 هللاو #2 7 ىف المو # رعضخالا شدعلاو #3 رجالات ريكلاو

 كالامآ ىلا كاناط» ك.ءانإ للءوقن و.« كللاك نع نم كذيءي نا نأسا
 هللا دنع نبا يساقلا ىف يشمل نبا:لوق لد ىف ىرخأ:

 ريسإو مسأو ء ءاش امن قرح 2: كلو ما هارا اه مو

 روكش طاسلا لبو اماسس * اظرق لقب ادجاس اعكارإ.:3

 ريعص وهو لاعواةلارع 5و 2 2 طل( قم :ةد نعأا لياسو

 روطساا كل“ مذا فتحو شدع وأن 1م و اناطعك

 ريوصت مأ نو طخا:ئر * دااخارالا يبدلاب تددف
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 ن7 كافافاو لالا هتسلا ماوه هل> نع كساطرقا ىل لد

 طدا ملا تذخا اذا تنا هللو *ل.بعلا هياع تد.صدق مأ لسعلا

 قد ل تيدرجا اذاو *حافصلا لسيو # حامرلا نعي لطإ لك
 كرد رئانت اذا * كرد هللو * كل مانالا_اك قرلاب رقا # كل انا
 د و عاملا لك كظفا ىلع توهناف * كرح» راكتو

 ىوهن * هاذ مزراو> كألاا ةريض> ىكحو * هايشألا نع كمالك

 ةعدخ# ةريوتا كد 0 نءايلا ةطورو ن - ىادملا ةطخخ هلئاو

 تاةرص اهلا ىو 0 نسا ىلا كل مم برعؤضل ةرسضأ

 ناو نءالا

 محلا ' ىبا_كلوق "قئرخا
 جرد ىفئردلا عادلا ىدهأو فك اك ىلا ىب ىدشهأ ند يست#

 جرب ىف بكاوك جرد ىف ىلأل * هروطس لالخ هيناعم 0

 اضلا هلوقو
 يجاهتباو ىطاتغا هب ل>و * ىتونه ىلج ىدبس كنك
 جان نازءالا نع هيجانع.* رورعس هرارعس ىف باتك

 جاودزا ىأ اجوانح كايه « ظفا ٍِ علدب نع كف

 جازأا لدتع» مسج ىف ترمس * ح 1

 اءاكف * هياطخ سدلان ىةحاو 1 ىلائدها نم ىشقش

 بكاوكو * جرد نسأل ىلإ الو * جرد ىف ئدلاو امندلا ىلىدعها

 1 الجو * ىئوض قر 1 قدتعا هنأ مردال « جرب ْق كدا

 كنط امو # جاعزنا هعم لازو * يعايتا 4 لك * ىجوع مويَغ

 (بانكي )
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 ماس>رارع نءذعتأو ىذمأ * ءدادع بتاكنع هب رمدكلو

١ 

 -_ الا لوقو

 تاشاا ءاماوب اودّمسأ مث * ضرئزع مالقالااو ذَا اذا موق

 ند سول دم لاش الاح وربك ناو معداعا ن ا . ولأ

 ةءاذب مح ”ارامم ناآو * بأي وكلا ءئاز 3 تس ءأ# ب ا 1

 موءل كنااهو د هدراب ؛ 24 خي كن . اف من دا ص هو م 2 مهلا سمو

 لدذفلارانم ىلع نويط# و* ممالك نس انانملاو ىنأا دما نوك أع

 تا'غااعدوو مم ال3 اةئسأب ءادعالا ءأود نوه! رب 9 يم القأ ةثلأت

 قىردحاو ان بعام مق اولا: نعمهمدار 0 ا د4 ناك 385 -| معلا

 رضا مهذأ دع داوس 0 3ك ب هاوأأو منان مأ سدح مهلعأبا ىلع

 ف 58 مس ىر*+او ع يللا جور 02 هيذو * مذلا هرج و # معنلا

 معتلا باوث امو و # ىرسلا ةرارع ةراثو# ىرالا ةوالحا روطو

 ود هللاو ءأكنا نم هكون هليأ لذ كلذ * مهلا باةءاموب و

 معلا لضطفلا

 بحاصلا لوق ل> ىف ىرخا
 اللطلا هتسلا ماوه ةهلح نم © هياط# ساطرقا ىل لقهللاب

 يي * لسع نملاس اذه كلما هللاب

 هلام 7 15 ع 10 0 0 07 هءالقإ 0 31

 هل مانالا 0س قرأن را © هلمالا قر ىلع رقان

 هللاف 2 روس“ ىراك طفل ما# روم 000 1
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 تردد شا رلا الد هلاعتشآل ' ياشلا ةبتر طاطعا ق ''لاغأ

 اهفراشو هرع عملا دصت دقو م اع ىبأل نام

 لاذع ةدص وب انقاتلكو ىف * املأ زارع نيالا نيد د

 لاودأ أيااطوأ انا نكد 2 لاصوأ أنلاط 0 0

 لاؤلالذو ىوهل!لذنيب * ىد كهجورط ءامرح ىا
 ىقثو * نسحأو هللاو قدص لاي © م اعايأال تاءالا تخاب الق

 ةعيصأ معَ قو 3 55 اهلل ل ىفىلدو هرمنا 0 هنانع

 ىم هوما لا ع نس ولأ لو رعشأا

 ارعاش نكأ ىل ىلا تيان * لاح ىف عاشااو بلكلا

 ارداصلاو دراولاعطتسي *« هفك اطسأب هارت اما

 00 ديوس وأ ناهصأ لها رعشا لاوو

 . عاتلا طوس ند رهسأاتءأر د كَ ءارعشأل رهشلا ا

 لئاسر د دععلا لداو 2 مظنلا راش حرم باك ا أزه تأ ءوع دقو

 مانالا اا 2 هلأ هتان د ىلاعلا مسألاب اهركأ ىلع“ د الو _صقو

 مساقلا ىلا ب>اصلا لوقت دعقاال نا توجرو * ىلايللاو

 داع ن لوداعمأ

 دقعيف ل نع من٠ نكلو « باك ذر رعشلا لحناالا

 مهرابثآ ىفاصواو مه>دام و ياكلا لئاضف با
 للا فاد ىنا لوو ل 3 هلاسر

 مالقالا ةثماب امدلا وكفس « دعا ةوادع اوفاح اذا موق

 ( ةبرمضاو )
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 دالب ةراع وإ * رغث دس وا* جارخ ةيابج ىف نولسارتب اها.

 دف ىلع جاجحاوا * دامج ىلع ضير وا * داسف حالصاوا
 وأ * هيطعي ةئهل وا* هقرق نع ىهن وا« معلا ىلا ءايد وا

 نّودلا ظاعمو * بوطغل ا لالج نءاجلكاشام وأ * هب زرب ةيزعت
 ةئف٠ىراعمو ةريثك بادآ ىوذ اونوكي نا ىلا امة نوجات# ىنلا

 اهتساءر لزان» مهنا ىنو  اهفرثشي كواملا ةفدخ معو دقو
 نو.ءذشو * هيف نوطيش ام راطغلا ولع ندع ةياامرهراطتاو
 نور# ىلا ماائوءاقوف نومري قاارمضا غاذقا ءاردشااو.هذيلا

3 

 ءاوضالا ىلا ني:طساو ناطوالا ركذو * راث الاو رايدااثفصو © اهنلا

 ضاخالو *ءاععلاو مي دملاو# ءادتججالاو بلطلا مث» ءاسثلاب ببدشلاو هماكلا

 كوالا مهنع مقراو #2 مالسأا م12 ءإدب الأ هع 90 رعدبلا هلع

 رهشأا هازلع أهو #2 ةء>+و ىلع ةيعأو # ه1 مركذل ىلاعت هللا ل

 ارح هابا غلب و رعشلا لوق ىف سيقلا و رماذخ ا انو * هل جيش امو

 "ملا دودث نأ 4عرذو هظعوو 1 9و 4م ىنأ هروش كالا

 روما مداخل هيلع ىلا هيام سبأ ىوعرال هنأ 17 1

 ”ئرما نع و نيل هةإدقن اردخ ريخأ 5 واهخأو هايم ساو لاذ

 ل قكربلا 6 51 ىوها ليلا 7 6 راب بسلم 05 َُ ونلا شرقا

 ريدحالو ىلكع ىلع هطلعأ نأ نس تءجاناطيش لاو رعذلا لودذالا

 مايا لو“و هلو دا بجاص مس وبأ ناآكو + هذكأ هلي ]أ عش قل

 تدكأا ىلع تلطإو « هل ندا 3 060000 وع هنأق رعشلاو



 نإ 5

 حس | “ |
 رس رادع يلا

ِ | : 53 

 ا معلا ىلو * ددسملا لذاعلا ىلاعلا * دب وما كالملا انالود مانا

 نع سر>و # هالك ىلاعت هللا مادا #* ناس مدراوخ ساد

 مركلا راو هلاقواو * لضفلاو ىرشلا تقاوم * هناكمو
 ممن هلاوذأو »# معن هسافناو ل ملحلاو بدالا مساو» هناعاسو د دولا و

 مولا ىهابت هيلاعمو © ررد هظافلاو # ررغ هراثآو * ريسولاهذاو
 نع فرات ه:هاكثو ع أاعاستا ول! ىهاضت همراكءو » اءافترا

 نامازإ لاجل ع هاذ 3 اروؤو رطقعأا واط هلاضقو ل اروهط

 ةلاطا,ناس>الاو لدعلا رطعو # لاه ةعقرلاو نعلا ىلاكو # لاق

 للاعلا صءالا جرح ناحو نت هلت” 00 هوسأأ صرعد!و د كلو

 هتءدغل قواذلا هدبع ىلا * ابرام اريقو * ايلام اذهان لازال
 كوعلا لو #3 مظنلا رش د هارمودم ةيدوعل كايا كيب ىعسملا

 ءايدالا 00 مجرما ناتكبلا هيلع لوس ىلا ندَسلا رات نم

 ىلع لةاو# املع نش ةدعاتو « اهبلا'ىلصي ةلبق دبعلا هذا

 هباككأو * بهذا راكالاو كوالا قد رطو#قرشاوهىذلا ريتلا

 باسكلا تاقبط لازئالو لزت ملو * مقرا مهسااحيو # لضفأ

 كولملا ةئساا مهو باتنكلا ناف * ءاروشلا تاقيط نع ةعقلرم

)18( 



 2 ىلاعشلل فعملأ 00 ِ مانلا ص امك ع

 ( ناتكلا اذه فاؤ٠ هجرت )

 ىروباستلا ىلاعثلا ليعاتءا نب دمت نب كلا دبع روصن٠ ونبأ وه

 معلا تاعلث ىعار نآك هه َْق هريخ لا | بدءاص مأسإ نإ لاو

 نيئئصلا ماماو* ناهز ىف نيكولا سأر *يظنااو رثنلا تاتشا ععاجو

 تعاطو# لبالا طابآ هيلاثب رمضو# لاملا ريس هركذ راس» هنارقأ مك
 هفِل انو«تهايغلاق معلا عولط * براغلاو قراشلاىف ه>واود

 اعةوتسإ نأ نع * عءاجو اماوار ريك او * عاام رهماو*عضاوه رشا

 فيا انل1نم هلو# فصرو أماذ !عوود> اهيذون وا#فصووا دنع

 عج ابتحاو هتك ريكا وهو *سصعلا لهأن نساك قف # هدلأ د ٠

 ىلع ةلالد اهيفو ,جااوساو مهرايخاو مهلئاسوو سانلا راعشا اهيف
 برطألا هنع نان نمو ةغالا هدف باتك اضدا هلو هعالطا ريك

 هئاعالتو نيج ةئع هثدالو تناكو رشك "ىو ديحولا ساؤ*و

 خيامتلاو لا هلئا هجر ةئايعل راو نب رمشعو عمسلا ةئس قد

 كك 9 ناك هنال ده كلذ هل ليد اماعو باامثلا دولج ةطايخ ىلا ؛ "

 0 ناصتخاب ناك اخ نا مي ران
١ 

 3و ىومنأ

 سو
37 
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 ' . تأويل ةفاصوالاف : 2 ٠

 0-5 ل ا



 هب رغلا ةهارك ىف باي ٠

 3 بانكلا ترم د

 ةقيلأت ىلع ثعابلاو ةءانعلا نط

 فاضواو مم> دامو باتكلا لا با

 0م باب
 دوو مراكملا با
 : لاول فطأ تا

 هدانيسالاو ىضاقتلا 31

 دعولا فنشو لطلا نا
 2 ركشلا باب

 فاطعتسالاو راذتءالا نا

 دما ل

 ىوكشلا ّك

 طاطخلو نارا نإ عاقتراو ماركلا طاط 00
 تاو>الا ةذا'ريسا اف أ

 ةعانملا 6 0

 فزرلا ىف با

 1 رغلا 2 باب

 بوشلا ىف باب

 م ه2 أجا

 مالا





 ا
 هتك
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