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 ليربج ى دان ادبعبحأ
 بح دقىلاعت هنلانا

 لير بج هبسفهبحافانالف
 ىف ليج ىداني مث
 بحأ دقهللا ناءائسلا

 له هيحقدو.حافانالف
 لورقلا هلعضول وءامسلا
 نوعل اهنلابو ضرالا ف

 مث قيفوالاوةمدعلاو
 ىديااديعملا هلي ادم

 ف راعأاف راوع 5و

 ىدروره_سلامامال]

 نيملاعلا بردهلل داو

 دجتان يس ىلع هللا لصو

 نيعج-أ همدحو هل اىلع و

 و ل

 يح م سرد وها 17 و ا

 ْ: د رمل ىرهزلاد جامي عم ى ىواس كانا ارلوخ (*

 آو ا كتم راصت اهسضا رفقاس .رغرولقل قئاقطا ترش و نما كدم#

 :مصق كتيازعد,ا از تدغمو نتي ادهءايحا|هنوصغترغأ او كل عب رش ةعلاة متن سحأف 0 طوسا

 32 مانالا قملا مدار نعنانأ نمثقفو كرك-شنو ا:ةدقرلوط دعب كتاض صءافتتا ف تضمن و اهتلفغ

 لع كتاهاسل ماكو كتاواصرفاو ءدننأك لآ نو مادعلاقدصلاهجوىف راثأ نمي هز شالا سال حنا
 | الدولو اهتعذ_.ثنفكلا قد رطلاىه هلعنودل ودى هدنس تاع نم نيعجأقاذناىلاكلو-ر و نينلا

 ' 000 هنيذلا هاهضلاةني فس هلآ ىلعو هلرمأعكتاضم نمرغاف:الرفط
 رأت 1 ىنتةا نم لكو هتعل راف م-مبىدن مام ووصف ا وال نيذلا هباكأو

 ١ ا هل صحتب ناسنالا تيءامىلوأ ناف « (دعبامأ )< مهراهزا مهلا و1 صاب نم طقلم اه سفن

 اذ وأ ئمالو اهضارغأم وقتف هب زعتستو اهضارمأ نم سوفنلا هيبطتستام هلمترتو هتءارقملا

 | تلا د رج شا ةمالاةسحتو ةعالامامال نيدبا مولع ءارحا باك م نيبمنسحدب زم

 رم نانئلائرعسالو هن تاع ف دصو نايبلا عيطتسيال باكوهو هانقناعداقاو هارث ليا

 " قرطلاو شماوهلا لس هعنسم قابمزيزو هعضولكش عسبطلا نس دقو هنداءمررد
  لئاضطب انح"الاش رعت باك لالا نيللملا ناكل ررغلاو ى.اودللا نب ضو

 هللا دبع نب هش نب ردالا دبع نيا ملا ةو دق نيدلا يت خيش اةماللل امحالا

 1 مامالل فراعملافراوعىاثلاو ىولعاب سورديعااهلنا دبعن شنب |

 ةسورحت ارمصع هيذهملاةعبطملابكلذو هللام_هتحرىدر ورهسلا
 عماخلانمادب رق ردردلادأ ىديسراوع هيج

 دجأ ريدقلاهب روفعلرق:ةملاةراداريزملارهزالا
 تاكو ريصقتلاو زمتلاىذ ىلحلا ىنايلا

 ةنس نابعشرهش فهنمغارفلا

 هروبتلاةرمجفلا نم ( حا ع
 ل_خذفأ اههحاص ىلع

 ا ماو السلا

 0 أ

 نما



 ةنهل !لخ داش هللاب لرمشن التام نم هناك أرسثب لا ةف را بنا فلن ربح ض ها 7
 تاقىرناو فرم» ٠ تاولاق فز ناو قرم ناو تاق فزناو رس ناو عن لاق فز ناد قرسستاولا : ريحا, تاقفا

 ًاردءادردلاوت آلاقور خخ !برسث تاو فز ناو ترس تاولاق فر ناو كمن ناو /
 نلوم -وه.لع هنناىلصهنلالوسر

 تاوىرس نا 0 ابر عاةم فاخ نو هلا ةفهنيالوس رانفز :)تاو ىرمس ناو تاةذناةن> هب بر ماعم فاح

لأ فنآ مغرن اولاد هللا لوعران كرت اوىرمستاوت اذ تاتذح هير ما ةمفاخ ناو لاق فر
 لاقو ءادردلا ى

 نم ازادفاذه رقت لأ نملج رنمؤملك ىلا عفدةمايقلا مول نأك اذا مسوهيلعهللا ىلصهتلا لور

 هيلعهتلا لص ىنلان رعىءومىلأ هم نير زعلادبعت تسع ب كوول ١ مسمىو رو راذل

 ا هتلايزيز علا دبع ر عمفا-افانثا ارصنو أ اندوهمراذلا هن هزاكم تخت نا ل اداول لحر توعاللاق ملسو

 فلق لسومياعهتلاىلسهتئالو وسر نع هثدحانأ ]تأ تامه تالثوهالا هلال ىذإ
 ىصفقو هناىورو

 مول اءامخخ ىف ةًاسماهيترمد قر رك أدب لش فذ اص مول فدي زب نميف هتياع ىدانب ىزاغلاضعن ىف .

 اهرهطتقلأ مئاهردصولا هتقصلأو ىصلاتذحنأ ىح اهفلحئاهماضصأ لبق اودّتسشت تابتاف +
 هبفمهاماوكرتو ساذلا ىكمت ىنباىتباتلاقورخلاهمقت اهنطب ىلع هتلعجو ءاعطمل ا ىلع

 رسفربخلا هورمخاف مولع ف قو ىت> مل-سو هيلع هللا ىل_ص هللا لوسر ليقف ||

 هللا ىلصلاق عناولاف ا هتنالهز_ه ةجرنم متسعأ لاقف مدرشب مث متجر

 اهنبابءذهنماعيج كك محرأ ىلاعتو كرابتهللاناف لسوءبلع /
 ةراشلا مظعأو رورسساا لضفأ ىلع نولسأا قرفتق ا

 ءاحرلا باك ىف ءاندروأ امو ثدداحالا هذسهف

 و+رتؤ ىاعتدهللا ةجر ةع_سب انريشسم

 اع اناماعنال نا ىلاعت هللا نم

 انملغ لضم و هقحسل ا

 هسنعوإ-هأوه اع ١
 ١ دو>ةعسو .٠

 ههحرو

 م
١ 
1 
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 ىدروروسلا ب رعفلا
 وبأن لاقهتا هدنر
 2 نزلا بلاط

 ةعركانةريخأ

 وبأانأتلاف ةيزورملا

 لاق ىومعشكلا مث مثيهلا

 ىر رعلاهتلاد.عونأامأ

 هللا د_بعونأأنأ لاق

 ىتدح لاىراخلا

 ديعانث دح لاق قدما

 انثد حلاو دعدلا

 هنلادبع نبنجرلا دبع
 نع هس نعرانب دنا

 ر رهىأ ع حلاص أ

 لافلاف هنعهتلا ىضر
 هيلعهللاىلدهلنالوسر

 اذا ىلاعتهنباتارل_سو



 لوخدسل هلل واع هليا

 دوس ريس بلاوقلا

 كاذ دسنعو حاورالا
 قة ورىرست

 مهضاعباو ميئازسأ عب
 نومعاتيو نودذات.ذ

 ةرالتويلا عت هنلارك ذب
 ميمعخا دوو بكيدمالاك
 ىلا مهيحو ىلع تدل
 م-علعهنمتمعلة عل

 انريدأ ام ىل-ع الذذو

 و آنيدلا ءاض انذيش

 َ تاعبتل ا :دكلهتبهود ورل5 ملت ل ناك 0 ان ةمايقلا م و سب ثرعلا تع ن مدائم ا

 ( لاةفاهنمك ذةنافرانلا نم ةروحافش ىلع متنكوأر قي سادعنبا عمءابارعاناىورب و ىجرتةنجلا اواشداوأأ
 ١ د  ىيانصلا لافو ٍءهمهؤربسغنماهو د سامع نبالاةفا هذ كعتو نأ ديرب وهو اهنمك ذقن امهماو ىبار الا ْ

 ١ ه.-ادةزمونلاهومك- دحأ فودوادخاواث :دحالا هو مكستث دحالاريدشميف كسل مسوعلعهللا ىلص هللا لوسر ٍ

 راثلا« لعمتلا مرحهننالوسرا د تاوهتناالا هلاالث ادهش نملوق. ملسوهيلعهللا ىلصدنلالوسر تعمم ىسفنب ||
 ور ىلع ىتمأ نمالح رصلخت ا هللا نا مل_بوهيلعهللا ىلصهتلا لوس رلاف صاءاانب و رعْب هللا دبعلاقو ||
 .ثاذه نمر كنت لوقي ٌئسعءلادم لثما هم ل» لك الك نيعستوةعسن هءاءرمش تف ةماد ,ةلامول قثالملا |

 ا ستاد هلوق.ةبواناللو ةءفرذع كلذ لوشن براياللو بف نولظفا+ل ا ى دمك كن أ 1

 ١ لاثو ىلا ثويعداوس

 | ةلكللاتع ئاطفلاوةفك ىفةقاطنل ا اوذ_ةكىنالوملا عض ذو:ةلاق طا الكل ١ل وع وه .ةتالحسلا هذه عع 1

 ضرالاو تاوجسل ا ىف نم

 ١ اهركحو اعوض

 | فص: لاقثمهبلقىفمتدج و نفاوعجرا وقيم هبانتعأن عاد _أاهفرذن مانب رابولوةيم اريثكاةاحخ | ردغلاب مسهل الطو
 | ١ والوعي م هيانتسأن ءادح ا اهسفرذن ملانبران تولوةن ع اري :؟ [ةاتنوجرخف هو-رخاورب_ل نمراخ ازح] ا لال_ظلاو لاص الاو

 ا كورال ةرذوأ لقد بارعالان ا يباع تا ابتوب تسمم > اوال لا

500 

 ْ 1 نمهتعم“ ثنا د> نمامهللاو 0 ىلا مال_هملاةف تدكمف توملا ضم ىفوهو تماصلانب ةدامع ل

 ل

2 

 3 ةاطبلاهذهامب راءلوةءفهتتالو-راد#نأدهشأ ًاوهتلاالا هلاالنأ رهش ا اهفةقاطب ب رهف مويلاك لع طال

 هيف فص لد وطثد دحر | 1 ىفل_سوميلعهنلا ل_مهّنلالوسرلاةوئهتلامسا مهلعم الف ةقاطبلات اهو

 ْ ثوجرخفراذلا ن نمهو>رخافري نمران دلاةةمهماقىف مدح ونمةكل الملل لود هننأنأ ُّط ارمهل او ةمامقلا

00 

 || نعادحأ ا مفرذن ملاني متو ؟ اعاشنودر ذهذ هور أقر دش ع نمةرذلاهثههباقىف دحر ند

 | كتذ تاوةرذلا ةثملظت الهنا ناش َنااو رقاق ثد 1 قعدت /نالوع 5 عب زل 1 هباذ: أ

 | عفشد تويدنلا عفو 2 الملا ت ءعس ىلاعت هللا لوة.فلاق اهيظع ار هندإن متؤدواهفعاضب ةنسح

 | رع قمهقليفامح اوداعدق طاربخاوإ معي لاموقا هب جرعأ 5 ةضرك ضب .ذ نيدارلا و -رآالا قس مةنونمو ا

 د أرغاىلي اةتوكس اهنو رئالأ ل. سلا لمج ىف ةبدللا ع ركتأك اهنم نو> رذفةام ا ارهخ هللاقي ةناطاما اوذآىف

 ” ماسك كن: 3 هللا لوسراءاولاتض أ لالا ىلا اممنوكءامو ضسدأ او م مثلاو

 مهلخدأ نيذلان < رلاءاةتع# اوهنولوةيةنملالهأ مهفرعن متاو الام ماقرفؤاؤالاك نور ف لاق ةهردايلاب

 ا ادحأ طع ملامانة.طعأانب رذواوةم يف ك-لوهف متي ارامةنحلا اولحتدالوةن مث هومدقر بالو هداعلع ربعي ةناا

 أ لوةبفاذهنملضفأ نأ اندراب تولوةمق اذه نم لضف وهاس دج ملا ناداه هللالوقذ نيملاعلا نم

 .ىضر سابع ع نءاضي أ ىراخلا ىوروامهه ىف ل موىراذل اه اورادنأ دعب ميلعاذس الذ نع ئاضر

 , ىنلاولجرلاهعمو ىنلار مالا ىلع تضر لات رات ار ادبتلا لاسدتل لو رانا حرج لاوا هع للا

 .اذهىلليةف ىتمأ ن وكت نأ توجرفاريثك داو ل ذطهرلا هعم ىلا اودحأ اهعم سدل ىذا اونال-رلا هعمو

 اريثك اداوس تير فاذكهو ازكهرظن ل ليقف قفالادس دقاريثك اداوس تي أر رانا لبق م هموقو سوم
 لسهتالوسر مهل نمي مو سانلا ىرقةف باس ريغب ةنح !نولحخ اغا اتوعبس ءالو اوهعموكدمأ | اوهل ليقف

 انؤانبأ مهعالؤه هلوسر و هللابانمآ دق نكسلو ٌكرسشلا ىفان دلوذ نم امأ اولا ةف ةءاصعل !كلذرك اذتف مسوهيلعمللا

 ثواكو تن مهم رىلعو نوري: الون وةرتسالونو وتكيالزنذلا مهلاقفلسو وهلعهتلا لصهننالوسر كلذ غلبف
 | ينلالاقف ةشاكعلوق ل ثملاقفرخ ١ امام مت مم ممتن ل5 هنلالوسرايم متم ىاء عن ما عدالا ةفةشاكع هاف

 الث وميلعهقلا لص قا لوسرانع بيغ لاق ىراصنالا رجح نب 0 ل مسودب ءلعدللا ) 'ىئص

 .ط ىحانع ت سدح اهلنا لو رايانلقفانيلاجرخ عسبارلا مويلا تاك اذ ةعرب مح ةنوتكمت ل مال

 00 يوه ب ةنجلا جس نم لشد نأ فدع لجو زعل رتاربخألا يد لاق ال

 | الل عمتاطعانا عرك ادجاوادجاب رتدحوفدب زا مايأ ةثالث ا!اهذهىفىرتل أس ىفاومهاع

 ا هلأ



 ا ا
35 47 1 2 

 امأو كول اءاقل ىوس ئشب ةنجلانمدبعلاةمهنوكت تأ ىئشالذاضرلاودوشلاو ةمحلا با ىقءاناصناتمانه ||
 : ىرااىفةحرسملاةيمل اهيف كراشد هناهةنكلا معترئاس |
 1 « ( كلذ لوافلا لربس ىلعىلاعتهللاةجرةعس ىفبابب باكل متتغ)« ا

 هلل'لوسرب ىدةةزفةرفغم ا هبوج رتاملاعالانمانل سلو لاقل بحل سو ه.لع هننا ىلصهننالوسرناكدتذ ||
 ة>ررك د باكل انها ةرخ“ الاوامأ دلا ىف ري_1ان انتفاع م2 نآوح رتولؤافتلا ف مل_وعيلع هللا ىلص

 ىدابعأب لقىلاعتلاقوءاشن نا كلذ ودامرفغت وهن رمش نآر فغب الهلا تا ىلاعت هللا لاق دب _ةفىلاعت هللا

 قامت لاقو مه-راروفغلاوههنااعشجب وثذلار فغي هنلاثاهنناذجر نماوطنةئالمهسغنأ ىءاوفرسأ نيذلا ا

 هيتازاملك نمل اعن هلبارفغةسن ندنو ام-راروةغهللا دج هلاردغتسس م هس لظن وأ اوسن لهعن نمو

 | مهرفغتسنوانلا_عأاهقفاوثالىتلاانلاوقأ نمدرف+ةسنوانبتكر ئاس فواذهانباك ىفرلَتلا هيىنطوأ مدقلا
 ههح وديان دصق ليو لعلت نمهرفخ سنو همةريصقتلا عملاعت هللا نب دب ةريصبلاو لعلا نم 6 هرهظأو ءانعدأ

 ةمعن لك نمءرذغت سنو هيءاذولا ف انرصق محا: سفن نم هيهان دعو دعو لك نمهرفخ: سنو هريغمطلاخ ع موكلا

 عرق

 اكرصةمرب-هةتو صقان تاصعمب صا رعنو حب رمعت لك نمهرفخغ: ساو هتيصعم ىفاها معاش افانراءاهب عنأ

 معوأ ءانهاظن مالك أ ءانرطس اك ىف ساذللا ذب زتفاكدتو عنصت ى انتعدةر اخ لك نمهرفغ: ساو هي نيفصتم
 مرك-:نأ هععسوأ هيتكوأ اذهان باكعلاط ناوانلهاك كلذ عبجنمرافغسالا دعب و-رو 5-- اواهأن دذآ :

 فانصأ ىلعدوملاوةعساوةجرلاو معمركل !نافانط اب وارهاط ت كايسلا عيج نعزواحتلاوةجرلاوةرفغلاب ||

 هللا ىل_ههتنالوسرلاقدّقف همركو هإذفالاهبلاا خا هل سوال لح و زعهتلا قا نم قاخ ندنو ضئاف قئالذلا

 نوغطاعتياهمف ماوهلاو مئاهملاو ريطلاو سنالاو نجلا نيبةدحاوتجراهنملزن ا ةجرتئ امىلآعتهلاثا لسو هيلع
 هللا حيرخأ ةمايقلا مون تاك اذاهناىورب وةماعاامول هدابعا مموحرت ةجر نيعسنو اعستوخأو نوجارتءا مو

 لاقوةنملا له الثمرانلا نم رذف نيجارلا مدرأ انأ و ىضغ تق بس ىتجر نا هيف ش .رعلا تحت نماناك ىلاعت
 سدل هناق نيمار شعماو رشد أ لوةءفاكحاضةمامقلا مولا! لجو زع هللا ىلده ملسوءيلعهنلا ىلصهللا لوسر

 مولمدآ ىلاعت هللا عدد لسوهيلعدتنا لص ىنلا لاقو اين ارم نو ادوهي راخلا ىف هناكم تاعجدقوالا دحأ مكسنم
 مول لوقي لج وزع هللا نا لسوهبلعهتلا لصلاقوفلأ فال 1 ةرشعر فلآ فلأ ةئامىفهتب رذعسج نمةمايقلا
 د_ةلوة.فكترفغمو لوةعانوج رنولوشبف للوعيفانب رابين نولومبف قاما مح ل_هنينمؤمالةماقلا

 نمرانلا نءاوجرخأ ةمامقلا موللجو زعهنلالوةب مل_بوهيلعدتلا ىلصهللالوسر لاهو قرفغم كسل تبجوأ
 مهعمهتباءاش نمو رانا ىف رازاا لهآ عمتجا اذا .و«.اعهللىبههننالوسرلاقو ماعم ىبناخوأ امورك ذأ

 ىانءممتن أذا هكمال_ا دع ىنغأ امنولوةمف ىلا اولاقنيإماونوك لأ نيإسهالرافك 1!لاقدل علا لهآ نم[ .

 ةلعلا لهأ نمرانلا ف ناك نم جارخاب صامقاولافام لح و رعدللا معها هان ذاق بوث ذانل تناك تولوةفراثلا
 مل_وهيلعمتلا ىلسهللالو-رأرت ماو رخآ حر خف نيإ سماك اةءلاباولاةرافكلا كاذىأراذاة نوح رضف

 ةدلاولا نمنمّؤملا هددعل م>را هلل _بوهيلعفللا ىل_ههللالوسرلاقو نيإسماوناكو لاو رفك نيذلادونامع ل

 ريغب نبا لدئدب ىذء ال رد ةمامغاا مود هنأ انس ىلع هنانس>تداز نمهنلا دمع“ راا»لاقواهداونةةفشلا

 هللا لوسرةعافشامتاوةنحلا لد. متاريسن اياسح بساحي ىذا نال ذف هن ا.سو هناذسح ت وس ا نمو باسح

 تاع !ىسومانمالسلاهماع ىسوا لاق لوز عهتلا تأ ىرر وهرهط ل ةئأو هسفن قا وأ نمل سوم ءاعهللا ىلص

 جارخابةمايةلا مول صد لالد نب دعس لافو هنع توف ءوهتثغال تاغتساول الس و ىزعوهثغألفنو راقكل ]|
 رانلاىلاامهدرب ضان ودبيعال مالظب انا اموإكيديأتمدسق ا «ماذىلاعتو كرات هننالوةفراتلا نمئيلحر || ٠

 ىذلا لوةءفامهلعف نع اههلآس وامهدرب م ؤ.فرخ الا "اكتب راهمدقةي تح ل الس ىفامهد_تأودعبق

 ناك لد بطن س> اكل: ىذلا لوقي وةمنان كام صل ضرع تال نك أ مف .صعملالان ونمترذ-دقرانلا ىلا ادع

0 

 ىدانيلسوهيلعهتلا ىلص هللالوسر لاقوة: ا ىلا امهم أ ذا هم ىنتجرخأ امدعب املا ف درتالت أف رعشد األ

 كلذىعم ن رىركصر

 ٌىداس هناءانرك ذام

 ىلا قر 8 لاعمالا

 00 الواح
 لاو>الاولا.عال اني

 ىدهتنملل توكاذدو

 قب رط ذو أملادارملا

 ةةوريي د نيدوسملا

 ةبهلالا ةرضخلا ىلا
 باقلا عايل بسلا و

 سمنلا عسيقتسل بالا ضو

 لا ىيعتلاو
 ' هتماك توكفتلاقلا
 نيد اهحاس هتلابامئاق

 لاقأك ىلانعت هللاىدب

 هللا لص هنا لوسر

 كل روس ل وه-اع



 لاوحالاالو لاوحالا
 وهكلذو لاثعالا نع

 لثع) معاتعلا لضفلا

 ةياهتلا نع (دينجلا
 ىلاعو+ رلا ىهلاقف

 هانعملاةة دن الوقت
 رح ءادتبا ف ناك هنا
 ىلال صو مث لهج ىف
 ريغلا ىلادرمت ةفرعملا

 ةلوفطلاكوهو لهملاو

 مث لع لهج نوكيا
 للاعتهلنالاف ىلهح

 ميال

 فرعأ ( مهضعب لاقو)
 مهد سل نا اهني قلما

 5 ءو «بفارب

 اش مك

 : مالك ف انزح واددوءاقالا نإ ىلاةنلات اذا نمئُش لةعسأال ل:ى-#تةمءاقلل اهدا ءسدنعةزخلالهأرورسل

 ابو

 ٍ ملاقربرغا او قرش انيانعىشتلاهستئاول ثدأناوتاسنلاو ماعتاوءاعنصيلاةيباجلانيداكتوقاب و

 هي راجاوق اذاوتلاك اهريطاذاوبتقملازيعبلا فاك اهنامرنم ةنأم 7 ل 00
 رشي باق لع رطخالو تعمسنذأ الوتر ني_ءالامتن+لاىاذاوةث زاح يدي زلتلاةةتنأ نك هير راحا تادف

 ىماكتاهللات مهد ةنحلاسرغوهدبةار وتلا بتكو هدب مال سل اهياعمذآ قاعتهقاقاطخسعك لانو
 ا 0 ا ا ا اهانر 7 ذةنجلاتاعصهذهف نونمؤملا مل افا رقتلاَتذ

 قصم ل عنمرامخأو همعطريغتب لنعمل نمر را عآو نس ”اريغءامنملاهرارمأ آناوءالدلالثما متامرثالاقفابناج

 ل توالت ارني الابن تاوسؤرلااهمعدصت الومال>الا هول النيدر اتثالددل ارج نمرأ اهنا ولاحرلا غصن مل

 | لع ء[عسلا قاع ارذ توتس مهاوط دحاو نس ىف نيثالث تذل ءاتن ,!توعانإ كولمرسدب ىلق ىلءرام خالو تعم“

 ال تا اود-جرب زوتوقانن مضارضر ىلعىر ,تلاهرامنأ ناو رادلاءهمتنأهط اوباذ-ءلااو :هآ دق دسم درح

 || ناوةنسةئامس+ ةريسمنمدحوملاهح رتاوللاعت هتئاالااهلع معتالاه رام وؤاوللااهمركواهلخواهقورع

 || نهتاك نيدعلاروملامهحاو زواق تور وام توقان نماهج درسوا مرارا ارتفع :اواليخاجق مهل
 || دقه -نيعب_سلا كلتءار و نماهقاس خخ ىربفاهسلتف لح نيعبس اهمعيص نيدذخلا لةأرملاتاو تونكم ضد

 متروءاشج .وهامتاوتوطو*تءالونواوس الوا جة توطختخالت وأ !نشداسحالاوءو وسلا نمىالد الا هليارهط

 | ل دينمرخ تاو ودغلا ىلع حاورلاوحا ورلا ىلعودغ اركي ليل س يل هنااماا بث عوةركءاجف مهقز رمهل كسم
 : قدلمسفي ولولا مايخخوتضفلاو بهذلا نمروصقى ماعقنامةريسمك امووصب ىف هلدعل ةلزتم مهاندأ و ةنملا

 لك قاهلثع مماعحارب وبهذ نمت فك فا نيعبسسإ مهلعىدغ ا ارظنم كهاصقاىل ارا أرظطب يح هرمعإ

 لكفزادفاأ توعب_تساهفةت وقال ةنج اق ناو هلوأ رعط دحتايورخ 1 معط د و إ]'هىرخالا ف سل نول ةدك

 فلأ هكلم ريس نمل ةلزنمتنملا لهأ ىندأ نادهاج لاو بةثالو عد_طاهف سل تيب فلآ توعسراد

 نمدح سل بدسملانن دعس لاقو ىثعل اودادغااب هير ىلارظني ىذلا مهعقرتأو ءاندأ ى :راكءاصقأ ى وب ةنس

 1 هنعهنلا ىضرئرب رهولألاقوتضف نمراوسو ْؤاْؤَل نمراوسو بهذ نمراوس ةر وس اةئالث د. فوالا ةنملاىلهأ

 نأ لوقت ىعو :ةف.طصوفلأ ١ او عبس | هراسل وأ اهندع نعى شم هكدا طل ءامع ءعلااهللاعن ءا ارو-ة_:للاىنا

 اتا |00 ارواب 0 00 20 الا

 00 زعلا رتب وئفداسماطأ |“
 *(لاعتو كلرا.:هنناهج وىلارظتلاو هب ٌؤورلاة غصب

 ىريكل دلل !ىهولاعتهتناهج وىلارظناا ىف ةدان زلاهذ._هوةدانز وىبسحلااونسحأ نيزلل ىلاعتهللالاق

 فالح ىل_ءة:تلاوباككلا اهلدهش دقوةرحلاباك ىف .تة.ة>انرك ذ دقو ةنملا لهأ ميعئاهف ىستن يتلا

 هللرمعلاى ارق -وهيلعهنلا ىلسدتلا لوسردنعا ولج ىلحااهتناد عنب رب رح لاق ةعدبلا لخأ هدعتءنأم

 لبق ةالص ىل عاولغتالنأ متعطتس سات اومن : ورق نوماختالر هقلااذهنورتاك مب ر تورت سنا لاقفردنلا

 افي رخو هيا ورش لبو سمشلاحولط ل بة ردمحيعضأرض ماولءفاقأ امم ورغلبقو ”سمشلا عولط

 اوتس>أ نيذلل ىلاعت هل وقم وه.لعهللا ىب_صدتلا ط اودعر ًارثلات تدهدنع جمصلا فل «ىوررنيصمصلا

 دبر , اذعوممتلا دنع كلنا ةنجلا لهأ ايدانم ىدانرانلارا دلا لهو ةنحلااةنجلالهأ لد اذ'لاقددا روىسحلا

 عفريف لاقرانلا نمانر < وةنحل انحش دب وانهو> و ضس دب واتش : راوم ل ةثن ملأ دعوا !!!ذهاماولافه هود رح نأ

 ايؤرلاْ ب دحىوردتةوملار اظذلا نم ملا بدحأ ًامساوطعأافل-->وز زعهللاهح وىلانو رظند و باغ

 3 سيلو ىمش ةمعتلا د هداععنتلان هءانلصذام لكوى معنا هياهنو ىلا ةراغىهءذهو ةراهصلا نمةعاج

 انه
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 نام رخام

 اهميط عي ردجوالا حور وذ قبب لاهجرخأ مثهيفمدي لحتداامندلالهأنمالجرنأول مارست [هينومتخع | ٠
 *«(ناداولاونيعلا روخ اة فص )»<

 هللا ىلصهننالوسرتأ هنعهننا ىذر سن ىو رهف حرس ةدابزب رابخالا تدر وو مهعصوتآرغلا فر ركس دق

 رين انييمدت مومو امدح سوةباَعاواهفامواءندلا نمريخة حور وأ هللا ليش قةودغلاق مسوهيلع
 اهفصنلوة<ارامهسامت“ النو تءاضال ضرالا ىلاتعاط انا له ءاسن نم: سعات اولو اهفاموامندلا نم 1

 هلوةفمل_سو هيلعهتلا ىلص هلنالوسرلاق ىردخلا ديعس وب أ لاقو رابجلا ىنعب اهفاسعايندلا نمري ريساهس ار ىلع

 ءىضتلاماعةؤاؤول فد ناو: ارملا نمىف_طااهرد_تفاهه>وىلارظنب لاقت احر !اوتوقاياا نوناك ىلاعت

 لاقسن ألاقوكلذعءا رون ءاهقاسخىرب ىدهرصباهذفنياب 9 هناو برغملاوقرم.مملا نيدأم

 رضخالا دحر زلاوؤلؤالامايحة يلع خديدلا ىعبااعضوم ةنجلا تاخد فىرسأ ا مسوهيلعهللا ىلصهللا لوسر

 ماين! فتاروصة ل اءالؤهلاق ءادزلااذ_هاملي عاب تاةفهّنلالوسر اك دلعمالسلا نا ةف رجالا توقايلاو
 نءافن الفنا دلال انوا دبأ طخمس الذ تامضارلا ن<ن نلعب نةفطخ نول تذاف كءاع مال سا! ف نيم 5

 جاوزأو ىلا هلوةفدهالاقومام1تاف تار ودقمرو>لااسعت هلو ملسوهيلعهتلا ىلصهتنا لوسرأر قوا دنأ

 لاقتوهك اقل+/ثتىعازوالالاقو داولاوىنااوةماةلاوقاصمااولودلاو طئاغلاو ض.لا نملاه: هرهطم

 موبلا ىف ةوقلا نم مهنملجرلا ىلع لاقةنملا لسهأ عضا.اهنلا لوسراي ج ردلاقو راكنالا ضاضتا مهلغش
 مداخلك مدام ف لأ | هعم سا ن مدد ازئمةنلالهأ فدآ نار عنب هللادءعلافو 0 .-سنملضفأدحاولا

 ءارو>ةثاهس جورية نجل !لهأ نم لجرلا نا لسوء .لع هللا ىلصهنناكوسرلاقو هب هيداصة يلع سيل ل« ىلع

 مسوميلعهتلا ىلص ىنلالاقو ايندلا ف هرعرا دقمن م مةدحاو لكقناعب بث فال 11 ةينامكو 5 فالا ةءب رأو

 هذ تاواهف ل+دةروصلحرلا ىستش !اذاتءاسنلاو لاح رلا نمر وصل ا الا ءارم تالو عب اهضامافوتس ولا

 سان لدا الا نودع الف تادلالنا نكت نلقي اهلثم قث الانا عمست لن اوصاينعفرب نيعاار يبا عمت 4

 نامسوءيلعهللا ىلصهننالوسرلاق هنعهّنلا ىذر سن أ لافو هلاكوانل نك نى وطف اذن الف تادضارلا نحو
 ة_ضورفلا#ت هلوقفري_:5 نبى < لاقوماركحاوزالا يح ناسحلا اروخلا ننتج سلا ىلا

 الا: الدش دب دم مع نماممل سو هيلعهللا ىلصهللالوسر لاق ىلهابلا ةماز اوبأ لاقو ةنلا ف عامسلا لاق نوربحبي

 رامزع سلو ن1 اوسنالا هءوس نوص نسد أي هنامأ ةبنيعلار وحلا مناتنث راح ردنءوهسأردنعْنتا< و

 هسا ليت وهنأ اسم -او تاط.ثلا

 * را.الا ارب تدروةنجلا لهأ فاصوأ نمةقرغم ل جتاءدإل# 1
 تروى ماهلرطخالةزلانا ةنعلل رعمشم هال هبادحاللاق لسو هيلعهللا لصدللا لوسر نأ دب ز نب ةماسأ !ىور

 ةريح فهل جءانس>ةحو زوةصضأ ةريثك ةوك انودرطمر منو د.شمرصقو ثم ةنا<ع رو هول الدب , رونةيعكلاا

 ىلاعت هّنناءاش تااولوة لام هناا لوسراباهل تو رعمملا ءاولافةيلس يهم لاعراديف ةرضاوادأ !ماعمىفةمعتو

 لاقى ,هعئاهتافلد ةنجلاىف لهلاقول وهيلعهللا ىلصهللالوسرىلا لج رءاح وهيلعضحوداههطارك ذ ذه

 فلهذىب جمعا لب ,د! تال جار هيلا عسا ثيحتت مكاىْكب ريطتقءا ارج ةتوقان نمصرفب تنثأ !كلذ تنبح أنا

 لاق ىرد1: ادعس ىأنعو لانيعتذإو ل هن تهتش !اماهمف كل ةنجلات اخد ناهنلاديعابلاةف لبا نم ةنلا

 ىهيابشو هلاصنو هل جتوكي ىسهتشد اكد اولا هلداوبل ةنللا لهأ نملج رلانا ملسوميلعهتلاىلصهللالوسرلاق
 ريسفناودالاىلات اودخالا قاتشا ةنطاقتنطالهأر هس ااذا ل وهيل هللا لصهتلالوسرلافو :دحاوةعاس

 سات ىاذكمون رك ذيىخأاب لوقبفا,نءلاراد امني تاك امزائدد وتايعةلق 5 اذهرب رس ىلا اذديرب ريس

 داعح ضمد دم در ةنجلا لهآ نال بوعي ءلعهتلا ىل_ءهللالوسرلاقو اذل ارذغف لحو زعهتااانوعدفاذك

 هللا ىل_-ص هللالوسرلافو عرذأ ة: .سضرعفاعارذنوتد مولو طمدآق وات لءنيثالثوثتالثءانب انولوعكم

 دجربزو واول نمتبق ةهايصن و5 ةحو زنوعيسو تائنثو مدا فا نونا هلىذلاةنل !لهأ ىفدآل_بوهبلع

 ةحان لضفاانا
 لاقاذام ىلا نيقراعلا

 ةلصخلا ىلا مسهتجاح
 اهم كامكح ىلا

 ىشو الأ اهلك ساما

 ' ناك نملكوةماقتسالا

 متأناك ةفرعم أ
 ةماعت_ساف ةماقتسا

 ىلع ةبانملا بابرأ
 ْى دعلاو ماعلا

 قذوحتأم ءادتالا

 اجبر وع لامالا

 فو لاو-_بجالا نع
 طوخ طسوتلا

 بع دقذ لاوحالاب

 ءاهتنالا فو لامعالا نع

 نع لاسعالا هيعحعال



 0 رو رع هك كوت لك تاك لمصق ةكرشلا حطو ختم هاو لااا :

 ل 1 ل و سصحلاقورخ الاهمشا 1 تولاهتمامماعاعاا نم |

 م تاهمبت :اناملسوهاذاف اهةتساالف 1 5 طاف قلطناقهلط اخ مطنلا اذهب قلطن امال تل ةذ هغامت تأ سعشلا ١

 لانو زيسبقلا ةيؤر
 النا مدون لولا اذه

 ولدنا نيب ري مك ق بن
 مايقلا نيب و ةولخاو
 ثتدو لامال ارودت

 نا هنم مهفي مواهكرت

 ىنع«كاذذارأ ل ئاقلا
 اةقرعملا طحنا ىنعن اصاخ

 نم لام ريسغتي ال

 نال م اذهولاوحالا

 الوريغتب الةقرعملا ظح

 ىوةتنو زييقلا اكارعتش
 ادع نكللؤهنفلاو >الا

 جامو ريغان دب رأا

 اذهف سداو يسع اىلا

 قانيامةلاةمأو مالكسلا
 ده (لبق)ءاث 0 ذام

 | صفتاغاوةريثك كاذف شا الاوز رحاجف م هناماوا اواولو بهذ نمرواس انما مذ نولخع قاع هلا لاق د

 | ىعر الو هبا. :لمتال آس المني ةنلا لحخدي نملاقر !-وءيلعهنلا ىلص ىنلا نأة رب ردولأ ىو ردقف رامخالا ىف :

 | هللا ىلصهننالوسر لا قف موقلا ضعب كدهذو لسوه.لعهلنا ىلصهننالو وسر تاكسف حسنت 2 جنتل م مقل قلخأ هم | ٍ

 [لاقو نيتصتنجلا اراه عق شن لد لب لسة: .!ءدتلا ىلصهنلا لؤسرلاق محام اعلا اس ىلدأاحن منو ك2 ممل وهنأ ع8

 ْ | تاتحوزمهتمدحاو لكل كالا مهعروةضغااو بهذلا نم مهطاشماو ههتين ةتوطوخت الو نوط ءالوا اهمق ُ

 لاقىرذلاد. ءسول لاقو بهذ نبا سس 1 ةعب رأاهلخمرفىف طرف ةفوجتةزدق هلت ساب ءنءالاق ٍ

 ا ةنيعءنملاق ه«بلع م مارش اقلاواهفارط الك اب ناكىذلاةنجلار وث مهلر -:لاقاهرث | ىلع مهزازغام :

 0مل اننا لهأ نا معزت تسلأ مساقلا :

 00011 دنت نيل : 0 0 الادلا]

 | تاقةءايقلا مو تاهلظلاام امردت لهتمايقلامونهنلاءءفرابتدلا قت عضاوت نم نافع طارت رب رحاب لا ةق هيلع

 | ةنلافاذهلثمتبلطولرب رحاب لا فهر ص نمءارأ داك الادب وعدم اضعب مهضعإ ساناايط لاق ىردأال

 رُملااهالعأو هذلاو ْواَوالااهاو اا رشا اول ذنلا نافهنلادبءابأ اي تاقءدت ل

 « ( مهمايحو موك 00 .رفوةنملا لهأ سالم دل«

 [لع' نات نعانرعسأ هللا لوسراب ل>رلافورمشب ىاقىلعرط#الو تعمم نذ الو 0 ءالامة نخل !ىقهبام

 | نوقصنبالردبلاةلل ارمقلا ةز وص ىلع عهتروص نيل لت ةرسزلوأ نا ملسو هبلعدننا ىلص هللا لوس رلاقةرب رهوتأ
|| 

 | ةركبهقلا نوح سي داو باق ىلع مهمولق ضغابتالو مهنيب فالتدخا الندا نم وعلا اءار :ونما ماس خيرت

 | | نمر داس نماهف نواح لاعت 0 د ىلع ةياو قوة يشعو

١ 

  2-2اع !فىراخلا» اوردورخ دي تاركا زمام ا قوله ن وتس نعل !قاهلو طة

 را ءاعتلا ناك نش ارغلانيناملاق ةعوف رم شرفو دهىلاعت هلوقفلسوهدلعهملا ضدنا لوسر

 35 ةنملا لهأ 0 5

 ايللاولبعلاو ىو _تلاونملا وناسولا رويطلاو هك" اوغل ةلانمتار ةلاقروك ن1 راما طنا

 | هاون و لبةنمانةز رىذلا اذ_هاولاق از رةركن م اهنماوةز راك ىلاعتهننالاق ىبدحتالت ريثك فانضأو
 أ لسوميلعهتلا ل-مهقلالوسر كوست اب ون لاقدقوةرمثكا عض اوم ةنحلا لهانأ رم ”ىلاعتهنئارك دوام ع

 | ةراحالوأ ن لاق تأ ىلا هل ارك ذقدوعلارابحأ نمربحءاذ مو هيلع ا ىلضهللالوسردنعاعاق تنك
| 

 | لاقتوطادنك ةدان زلاق ةنخلا نول دن نيح مهتف عا ىدوولا لاق نيرحاهملاع ءأ ارةفلاعف 0 ىلء ىنعت

 | !الاقورإ_وميلعهقلاىل_سهقلالوسر كادوا لحرءاعوقرأ ندب زلاوو تقدص لا هذ اليسا ىلا

 لاقف عاج او رشا او مطملا فل جرت استوت ىلمعبل عهدمسأ ناهد ىمسغن ىذلاوىلب مل--و هياعمتتاىلض
ه.لعةنتا ىلضدتلا لوسرلا ةفةجاملا هوكي برشا ولك ايىذلاناف ىدو ملا

 0 ذدقي قرع مهتجاح لسو 

 قرباعلا ىلارطننل كنا ملسو باعها ىلس هلا لوسر لاق دوع نب لاقدر «ذدق ناسا اذافن كاملا لثم مهدوأ
حلاقو اب وسمي دب نيب ردد مدلل

 اثم اربط ةنطا فنا مل_توءياعهتلا ىل_ددشالوسرلاقة في ذ

 لاهو زكايأ اناهاك ان نمثتناواهلك ان نءاهتمرعنا لاق هللا لوسرا,ةمئانلاهنا هنعدتلا ىذر ركبربأ هللا

دج ل كت هذ نم فحص نيعب_بب جماع فاطب لاف فامصب مهملع فاط»' ىلاعت هلوق ىو رمتبمتلادبعأ
 نول ذة 

 | علا نحوس لو هنعهللا ىضردؤ# دهن هللا دبع لاقو هل ةمىرخالا سبل |

غت هلوق ف« _:ءهنلا ىضرعادرالا ون أل اقو ةرفدورالا |
 هذاا لثهض.: آبار شوهلاه أ سمهمات ىلا

1 0 



 020-ا

0 

 هحاو ْرأاذاق هس أر يطأ امن متءرصي بهذي نا ملالءردةىلاعت هللا ناالواو قرعلا ل_ةماذاههغةس ىلاراغتيفم أو
 ىدتملاك امواذهلانا دهىذلاهتدجلا لاف "كتان ةثوثيمهلارزوةفوفصموراغو ةعوضومباوك أو

2 

5-2 

 امان لاقو دود*لطو يا

 لاقوادنأ انوضرعالذنوهصاوادب نونعطظنالف نووتتو ادبأ 1نولو هعداذ ن ومع دانمىداني مت 1 هليآان ارهناالوأ

 ك.ل اوةمفدل اوةاقتنأ نم نزامللالوةف ذم ساو ةئلانأب , ةءابقلا مولى 1 1 سو هيلع هللا ىل !سهّنلالوسر

 ةرخ الا نافاهفواعلاتاحردفالتدخاو «(ةنلافرغ)# فن الا لمان كل.ةدحال مف الن اترمأ
 ارهاط انواغت ةد 00 ايلاقال_الاود هلق تاعاللا ف سانلا ني تاي د١ ضفترك | 0 ربك 1

 هللا ةعاطب دحأ كةب_سالنأد_مت+افناج ردلا ىلع اتلطت تنك ناقرهاط توات هيثو زاحامف كلذكف

 كلذ فوىلاعتلاقو كبر نمةرفغمىلا اوقباس ىلاعتلاقف اف ةسفانملاو ةةاسملابهنلا لما ةفىلاعت
 كلذ ءاعلقُ ءانب ولعب وأ مهرد ةدايز كن اريسوأ كنار 31 .اعمرقتولهنابمتلاو نوسفان:ا| سقانئتيلف

 نما. مق مل_سنا الثناو لاق رد تالا و ك ثدعد س1 !بدس صغنتو لويس ياناسو

 <. طعهتلا ل دهللالو-رلاق ىرد1لاددع_. ولأ لاق دف اهريفاذعاندلا اب زاونالفئاطاد كنوق رس اوقأ

 برخ ١و ىرممشم ان نمقفالا ىف رئاغلا# وكملا نوءارت:يمهقوق فرغ !!لهأ توءارت لةنجلالهأ تاو

 هليانا د لاحرهد د ىععن ىذلاو ىلا لاق مهريغاهغلس ,الءاسسئالالزانمكلةهنلاكوسراناولا ل ل

 فاف٠ نمقفأىعلاطلاو اير ممهاربا ىلءاا تاجردلا لهأ نااضد لاقونياسسرملا اوقدصو

 لاقةنط اف رغب تدحأالأ لس .وهبلعهلنا لصهتلالوسرا:ل لاقرباجلاقو !هعن او مؤ هرمعو ركاب !تاوءامدلا

 اهرهاط ىر هلكر هولا فانصأ نمار غةنجلا فنالاق !:مأو تنأانيداب كل عدنا ىل_صهتنا لوسراب ىلب تلق

 رطخخالو تعمم نذأ الو نأرني_ءالامر ورسم !اوتاذالاو م-عئلان لا نماهفو اهر هاط نماسهنط اب وامن طان نم

 ىلصو مادصلا مادأو ماعطلا مط مالسلا ىثفأن لاق فرغلاهذ_هناوهنلالوسرا,ت لة لاقرسثب باق ىلع

 ملسفماخأ ىتل نم كلذ نع مكربحخ اس و كلذ قرط: ىتمأ لاق كلذ قطن نمولوسراياناة لاق ماين سانلاو لكلاب
 ماص نمو ماعطلا يطا دف موعبشن ىتح ماعطلا نم هلايعو هلأ رعطأ نمو مالسلا ىمفأ دقن هءلعدر وأ ه.اع
 دقف ةعاج ىف :ادغلا ىلصوةرخ“ .الاءاشعلا ىلص نمو مايصلا ماد د قف مانأ ةثالثره-ث لكن موناذمو رهش
 نك اسمو هلو5نع مسوهيلعهننا ىبصهننالوسر ل سو سب ءوناوىراطنلاو دوهملا ىنعي مانت سانلاوليللاب ىلص

 درزن مانيب نوعبسرادلك ىف رجأ توقابن مارا دنوعبسر معة لك فْواْوا نمر وصق لاق ندع تانج ف ةبيط
 تينلكف عل ارو ان مةحو ز شارف لك ىلع نو لكن ماش ار فن ونعبسرب رمد لكى عرب رس تدب لك ف رمذ نأ
 نمىنعب ةادغلك ىفنمؤملا ىطعب ودف.صوثوعبس تدب لكى ماعطلا نمانون ورعبس ةدئام لك ىلع ةدئام نوعبس
 مج أ كلذ ىلع قابامةوقلا

 «« (اهرابن واهراصت ارا هضارأوةنملا طئاسةغص])»
 ةرب رهوبأ لاق دةفاهنءاضوعا.:دلاب هتعانةلاهمرح نم ةرسسحف ةواهناكسةطيغ فرك هةوةنملاةر وصف لمات
 لّسوْك -ماهتيطو ثار معرام ارب ب ىهذنمةزبلوةضف نم ةنيلدنطا طئاحتا مس وهيلعدتيا ىبصهننالوسرلاق

 هماعهلنا ىلصدتنا لوس رلاق : هر رهو لاقد صااخك سمءاضم 3 ,ردلاهذةنجلا يرن نع مسمع لع

 فر ره اهللاهو سكي تأ هرم نموام:دلا فاهك رتمافةرخ " الا يفرك اىل_> و زعهلباد» قسد نأ هريس نمو

 3 .ا> ةنجل اله ىفدأ ناك ولو كسلا لا.ج تحيوأ لالة تك نم مرعف“ ةنمل اراه ايندلا هلك رتبظ زيكا الا

 رب لاقر اهعبجا مدل ة ماس ع نملضفأ ةرخ "الاف هيلو زعهتاهياحامناكسل اه« .جايندلا لهأ لع تادع

 نااّو رفا اهعامال ماعد ”اماهلط فبك ارلاريس ةرصشةنلا فنا م ريال .رلاف ةرب ره
 |:عفْي لح و زعهللا نانولودب 6-1 وهيلعهتلا ىل_مدتنالوسرباهحأ ناك ةم

 ىئردأت نك امو هيذؤمةر ع ثار هلاقهتنارك ذدتهليا لوس رابلاةفىنار ءال,ةأ مهلثا موبار ءالاب

 لاهدةلاعفاكوث اهل نافر سلا لاق ىهامل_.وءيلعهللا ىبصهللالوسرلا ةفاهحاصىذؤت ةرعم تنل قنا 7

 ( بايد نقلز < ىبز

 . ةلبملاةسا.سا هيثامهنال

 كء!لءرس فرع امو

 نم فكوام و رايم»الا

 ”كسلا لع نابل
 نع تاقن دقو ةبقنلا

 اف تاما معاشملا

 دف هاينشالا عض وم

 ىسونا.:الااهمعست

 رّعتفي نأ لوالاواهسلع
 ةماكى أ ىفىلاعت هئاىلا

 هلل ادعوا ىد |جعوممت

 | لأ باوصلا كلذ نم
 نءلئس هنا مهضعب نع
 اذا لاف ةذرعملا لاك
 تاقرهنملا تءودا

 لاو>الات وة او

 تطّقسو نك امالاو



 الا تاذللاو تاوهشلا
 الو سعنل !ضخع ةلالدب

 هقح لادتعالا ىطعت

 هلادبأتنالا كلذ نم
 لكوة هك ارونوىلاعت

 ه2 ا جاتح نم

 نم هدالريغلا: وللا

 ىتحق حلبة ةراخ
 راج ىف هنولج نوكس
 هلىعارتب نمو هيولخ

 :ول_تاهلك هتاقوأت أ

 تاوئس 0 ال هنأو

 ىر الو هيومان هناقوأ

 هتطفامستلا نالاتاصقنت
 مد وجة فد زااةقيعملا

 ر رود3 تحت هناريغ هلاحف

 و 1 4 21 كك عذر
 تيبض فعن 00 07 م

 ى ا 700-7 1 ياكترط دق رانش ثيع لمس "اكو قب رابأ 7

 اهنذ نو راني رد_ةةمل .لمدنع ةدصد عقم فر منو تانجاف نورعو تانج نيمأ ماقمف نولمعإ ارث
 ثلا عاون ابونوم مركمدامع ىلا هلذالورتف م_هقهر المعتلا ةريضت 6 وجو تقرمش ًادقوم ركسأا كلا اجو

 ءآنو:لابي رنممهونونزحيالو اذ نوفاختالنودلان عهسخنأ تتش ااه.ف مهف نودهاعتي مهب رنم
 ةنماهيضارأ راهخأ الس عوار تواذنلاهراهنأ نم نول رسثب واهتمعط أ نمنولك ايو نومعنتءاهق مهف
 نب رسفا!ءامنماههف نا نمنو رطعوتارغعزاهتاينو رفذأ ك سما مارت ضرأ ىلعوناج م اهؤابص>و

 هيفبوك ناجراادتوقايل اور ذلابةعصرمة ضف نمباوك ايباوك أ ىأو باوك ابنونؤي و روفاكلا تابثك

 هر هث ارو نمبارس )اود ةرهو> ءادص نمهرون ثمن بوك ب ذعلا ىل سل سلا هنو زي مولا قيحرلا نم
|| > 

 !ى سول هيحوءانض ركع مداخ فك ى هتعانص ني سو هتعذض هد وسن فرمهقبذ ىذا هعنص م ةنرجو

 | اتق ص هذهرادب نمؤد نا امعابقهقادحأ ة>الموهغادصأ ن س>و هنر وص ةوال> لمس شلل نأ نم م نكعاو كلوي

 0 ال نعي تادحالار طظنتالوا مئاذشب لزن نع مئاصقلا لكتالو اهلهأ توعال ناين هولو

 عوجلاوتوملانم منمالا ا مولهللاو اهنود شعب نه واممارخىف هللا ذأ دقرادا

 صخنتلاو مرصتلااما ملعرثؤدالتأو اهيسباينالا اره نانارب دج ناكل ناثددلا فانصأ ا

 أ #10 رو تشداملك اهمذ مو! تو عمرو رسل عاوتأ فو توما لول ماهلهأو فكه نر و رمذ نم
 ل الدعس راظن الامتل مرطظتلانولايو نو راني ع ركلاهللاهوىلاو نو رضع شرعا

 ٠ | لاقةرير هون لاق نونمآ اهلاو زنم مهو توددرت , معنلا هذه ف انصأ نيد م ماودلا ىلءمهو تودع الوش ا: لا

 ا اوحتنأ مل ناوادب أ اومقتالف اومعن نأ مكلنا ةنلا لها ًاايدانمىداني : عسوهياءهللا ىلصةلبا لوسر

 | اودونو لجو زع هلوةكاذفاد.أ اوس ًايتالفاومءنت نأ أمل تاوادبأ اومرمالذاو ,ثننأ مكلناو ادبأاولوع
 | تايبعار وسيلفتآر لا ًارقاقةنطل اةفص ف رعت نا تدر امهمو نولمعت تنك اهاهومتتر وأ ة نجلا كلت نأ

 | اهريغوتعقاولا ةروسأ ارتاونجرلاةروسرخ ىلا ناتن> هير ماقمفاخن اوىلاعت هلوةنمأرفاو تاسولاعت هليا

 |[ اهتلجىلع تعلط انادعباهل. .صعت تن , الا لمأرامحخالا نما افصل يصف 7فرعت نأ تدرات اورو سلا نم

 هلو ةىقولسوميلع هللا ىلص هنن لوس ر لاق( تاذ +اددع) الو ل مانو
 ا أ تان لاق ناتن> هير ماعم فاخناوللاعت

 | ءادرالا مع ريل او رظني تأ نيدو موا !نيبامو ام مفافوا اههتين !بهذ نم ناتنحواح مقامو اهعبن 1 ةضف نم

 | باونأ نأ تاعاطاالوصأ بس ةريثك امناق (ةنحلاباوأ) نا راقت تن دعةنج ىف «وجو ىلع ءارريكبلا

 | هلال دس هلام نمني-وز قفنأ ن ملسو هيلع هلنأ ىلهننالوسر لاق ةرثر هوت لاق ىضا كلا لرسسح راذلا

 | لهأ نمناك نمو ةالصا ابا نمىدتالصلا لهأ نمناك نف باوبأ ةمناس ةنعالواهاك ةنحلا باوبأ نمد
 ا باب نم دداهجلا لهأ مناك نموةقدصلا بابن مىدةقدصلا لخأ نمناك+ نمو مايصأ ا ىدمايصلا

 ||| | علاق اهلك اهتم د اىعدي ىل- يف عداجأ ع نمةرو رض نمدحأ ىلعامهللاوهنعهللا ىضر ر كوبا لاذ دا عملا

 أ | ا ةاعرحا علسترا“ 12 دزه خرمفلا ةكرلعن ءةره5ننرصاعن و مهنمنوكت تأوجرأ او

 2 عرخ هرم دءاودجوا مباونأ نميايىلا اوهتنااذاىح !صرةنملاىلا مم.راوقتانيذلا قسولاتمث
 ا سأبدأ ىذأ نم مهنوطب اعتب هذقاهنماوب رمش هباورسأ 5 امهادحاىلااودمعفتأنر رح نا:.عاهقاس تحت

 ْ افاكمهسؤرث عن الوادي أ اهدعب مهراعشأأ اريختت مل معنلا ةرضن مهملعترف اهنماورهطتذ ىرخالا لاا ودعم
  تاداولاءهاقلتع ندلا اهوا ذا جلع مالشابجت :زخوهللاقفةسنحل اىلااوهتن ا مث ناهدلاب اونهد

 ا ةماركلا نمثل هلل دعأ رمش 1 هلدولوه 00 زارع كانو ىلا نرش

 | تاكىذإ همءابنالفءاس دقلوةف نيعلا ارو !نمه-اوزأ ضعوا تادإو تل وأ نم مالغقلطنمف لاقاذك

 000 00-2 ذلااهفتتسف ىرثان وهو هند + اران الوقف 5 ؛ارتأ آلوعتف امن مثدلا ىف هىرعدب

 ' ا نر تورش اورج اذ ب لاجل حا اسال ارطن هلزخمىلا ىس#تت 1
 - هور

 1 ا وسجد تتسم تستوي

0 
 م
4 



 ايد ١ ول ري خلا لا ا
 : 4 اللا 1 مع 4 5 اي 0 3 1

 - ا
 لا لع نهج باذعفانسأ ذهنرلايالورالا فس رام تأ ىتعألاظ تل 4 ةنئيبوهو داو 5

 | ةرس> باذعل اةدش نم هنوقالد .امعموجلعر و : الا ماقعاف هل هباهال اهتارس-واهن<وامم از ًاواهمو لصفتو
 ٍ هع سو ارد : نيد كلذ ذلك اوعأب مهاب مهأ ءعمداضرتوفو ؛ 1 الدر هتلر ا

 || مهسفنأ ف نولوقبفتسغنمةردكمتناكلبةيفاصريغ تناكو ةريصقامانأايندلل ف ةريقحتاو مئبالاكلذ اوعي
 || لق تناكلانريصواو ل“ القام انارمصلا انسعنا فاشل لف يكواند زرتاسصعب ان سقن ًامكلهأ فكماترسحاو |||

 ١ مهتاف دةوعالو هةرسس ابق نأ اوت راا دالاس د كاعلا نر راوع فنا الا انمشبو همانأانغ تق 0

 | مهترسح ماظعت ملةنحلا ميعناودها دول مهنا منيا ذاواين دلاممسعن نمئنث مهعم قلو هياولب اجاوب ومهام
 مي درا هوفرص ا نااودوناهفاهلهالهننادعأامىلاراهر وصةىلااورافاو اه اراو قش ةساواهتم أ || دا ىح هبنخل !كارانلا نعي انبةمارقلا مول قود لو بلعهنلا ىلصهنلا لوسرلاةدقف م ماع ضرءئابنكلا

 نمانش رأ اماني رث نأ ليقرانلا ان لح دولا رابنولوعيفاهلث ةنورخ . الاونولوالا ع-درام : :سع نوع ريذ || |

 فوءرراب مول _اذا تنك مب تدرأ كاذلاءتدّنلا لو ةيفانيلع نوهأ تاك ا امفتددسعأامو كراون
 ولام م إو سا ماا ميهوك واق نم ىوطعتام فالك سانلا نؤارت نيّديخت مهومجدعَل سانلا مث عل اذاو مئاظعلاب
 باوثلانم مكتمزحام عمم الاب اذعلا سةر ذأ مويلافىلاو كرت لو سانلل متكزنو فول لو ساننلا متالجأو

 .لعىسعلاقورانلا ىلعةند ارب 2 سل ىلع لاظلارث و.اندحات ا رح ني دج[ لاق مقملا
 ْ نمت ادا

 عسمحو رلكاوالوأ م
 ضصاخ فيلأت هسفن

 فلأتلاو توكسلاو

 | حار حارتمالاو ّ
 سو_هئلاو حاورالا

 ) ١ ههللالوسرناكو فد.كف ل سرح ىلع لريصال ىسهلا دو ادلافو مص ران ا!قابطأ نيرا ص يصف ناسلو عب تدجوو عيت دج ش

 ِ لمعلا مدي لبوعءاع للا لاوهالا.ذهىفنيكسماب ر ظنا كب اذعتوص ىلع فمك كَم جرتود ىلع ىريصالو اراب لع رعت 0 ا ظ

 سوفنوهس 2:4 .ةصتل

 هيلا جات> ااقعابتالا

 : لاقهذمغرفو ىضةدةصأ اذهناو نوهةابالو نودي زب الاله أ اهل قاد اها اوهاب رانلا قلخ ىلاعتهنناناملءاو ْ

 قلب ةمايقل مول ىلا هيةراشالا ىرمءاو تونمؤدالمهو هلذغىف مهورمالا ىطةذا ةرسملا مول مهرذناو ىلاعت هللا 1
 : ايندإا تارقدع لغت دو وهلتو كهذت ثيح ذم بعلافءاضقلا هبقرس امةماقلا مول رهطأ نكلول زالالزأ ا
 ' كال صوكالذنم لضف | اموىح موق ”اماذامىلاوىدروماذامنئرغسم تلف تلةنانلش قب ساذايس تلا 31

 اذكهودمالا سوفن [ كلا عاوكلاو>أ ىلار ظنت ناوهوابم س لءاسرق دصتوا مسن است ةمالعكلذ قحيفءاضقلا هيقبسعتلا ||

 ىعملااذه ىلع عابتالاو ةيقاعاا ىلع اذه هلالدناق كل ل ءىضذةمكنا ملعاف هيابس أ كارم 0 والا ارم دسةتالومسندتن قثارعلامل ا 1 بادصالاعسم ىستنملا أ الا اريدخد ةتالتنكتاورانلا نعدعبمكنافرشبافري دكا ليبس كارسب دقتاك ناف لقانا رس مالك كاف
 تادايزلا نعفاذتيالف م ىئاراعغلا ناو مي قلراربالا تاكا تهل لاقد _قفرانا ىلع نادل الدو تاينلا ىلعر اطال ةلال كح ْ

 قلسرتسالو لفاونلاو | 2 لعأهلناونرادلان 'رم لع سم تفرعدقو ني هولا لع 14

 م (اووعتقانص ًاوةنمل اةفصى لوقا 7 8
 : امهردلا نمدعل نم تاقاهرورسواهمعن لمأ اهفىرخا اراداهل اقئاهمو#عواهموهه»تذرع قتلارادلا كلتتا رع 1

 1 كلذ مهَد_سملا طارصل |ىلاءاجرلا مامزباهدقو فوحلا نيل ميو رتاجلا سا 31 || قركسغا!لوطب ءاجرلارثآاو محل الاوهأ فرك ا!لوطب كباةنم فود ارثتساة ىرخالا ىفةلاحتالر هسا ]

 روم ابةنبزمنا داولاوناملغلابةفوه ل سعااو رجلاب ةدراعمرا من أف ارطأ ىلعةيو نمل ارثأ ىلع نيئكسدم رضخالا ىر_ةبعاا نم طسباهف ضربالا بطرلا واوا نم ماي ىفرتحالا توقا.لاربا نم ىل+نيسلاج مو ع [| قيحرنم توة ميعنلا ةرضن مههوجو فوةنملا لهأ فرك ذفملالا باذعا نمل تو ميظعلا كلل لانت
 اذا نانا |تاجرد ىف نيش ناجالو مهلب5 سن | نه*مطا ل تاجر ااوتوقاملا نو اكنا ممل |تاريوللا نمنيعلا
 هدقريدغت ام ض» نالار رهلافغث ارط نماهاع ناداولا ن ماذا أن وعساهفاطعأ لج اثم نهادحات ااا
 ْ تارودةمسؤيلاومرهلان هاما تار رطع تانغ تالاكش نأح ككاو لاب ةعدرا !ناحت :اان تالاكمراصيالا
 باوك ابن ويعم لع فلاط؛مثنيعفرطلا نارمداق نانا اشور امسو تنيتوقايلان ءروصقافمابللا ف

 سس م اسس س2 سس
 و براس و وج



 هما نم نادال
 ع ندم رع ىلاعت

 ببر غرس كلذف م كلذ
 هللالو_-رتا كلذوا

 موديل ءهللا لص

 سعنلاا ةمسشد هطاز
 ىلا قلل اوعد ناك

 ةطاراللل ا
 هملا اولصوام ةءسفلا

 هسقن دو هنأ االو

 سوفنو ةرهاطلا

 مفلأتلاةطب ارعابتالا

 فاح اوراوهحورنيب
 فأتلاةطب ازوفيلأتلا
 افن [تفلأ صوفنلا نأ
 كلا حاورالانا اك

 عع

 | ارضا ةياحاني 11 000 ا نب تعال لكتو :؟ امكن يضخ لاتلر رانبلع ضل
 [انجرخأاتب يلا ابا انتوعشانل عتبان ر شروق كد 5 اوعداتولو 2. ةلاق

 | اوذحخأ كلذ دنعوربحت لك نماوستي كا ذ دنعف لاق نوماكس:الوا اهمق أور سدخا مهم .هق لاف توماط انافان دع تاقاهنم

 ||| ديد_سءامن ءىق-دويلاعت هلوقف ملسوعيلعهنلا ىلسهننا لوسرلاة ةماماون أ لاقو ل ولاوةرسحل او ريفزلا ف

 ل هب رمش اذاوهلس ًارةورف تعقوذ ههح وىوش هنمىدأ أ اذاقههركتمفهملاب رقي لاقهغسس داكدالو وهعردتل

 ءاماوثاغباوثغتس ناوىلاعتلاقومهءا<٠ اعطقفام.جءاماوشس 0

  ىلاراهم راةءعومهح تايحىلان الار افذافمهشطعو مهعوج داع م م ارم مهماءط اذ هفدو>ولا ىو لوك

 شمل نعرتشتال ىسهذ مهمتي رغاو داهلهأ ىلع تاب دقواهرظتمةطاظفو اهصاختشا ماظعوا هموت ةدشش

 موق 4ل ثم هناك زدْؤب لفالاسهنناءان آ نمل ودي .لعهنبا ىلصهنن'لوسرلاف رب رهو ؟لاقةدحاوةعاس عدللاو

 00 انآ كلامأنأ لوةيف هقادشأ ىنعي همزاهلب ذخأب م ةمايقلا مون هقوطب تائب رهلعرق ةأاعاهس ةماعلا

 | اا قتال لسلوسرالاقو هر الا هلضف نمهننا مها 1ام نولخب نيذلاني-حتالوىلان هلوق

 نعساب ةفكوملا لاغبلاك ب راتعل اذ ناواغب رخ يعي رآاجوح دخت ة عسا 1 لع ل احعلا نا لتس
 اول اانا لعب اناس نم اخ طاستام !براقعلاوتابحل !هذهوا ةرزخ نعي رآاتوج دصفةءسالا

 | رانلا لهآ ماسجأ ميظعت ىءلك اذهدعب ركفت مدلل -ةرفتارحلا ءذهقو كلذ قو نمو سانلاءازياو قاحلا

 |[ براقعلاعدلورانلا مثل نوسدق دس معاد ادى جحاضرعوالوط م-هماسحأ ىف ديزي كاعت هللا تاق

 | سرضمل-وهيلعهننا ىلصهللا لوسر لاق ةرب رهوت أ لاق ىلاوتلا ىلع ةدحاوةءفدا ئازحأ ع-بج نم تايملاو

 أ | ىلعةطقاس ىلفسلا هتفش مل-_وهياعهتلا ىلصهتلالوسرلاقر ثالث ةريسمهدلح ظلغو دحأ لثمرانلا فر اكمل

 ُدطا اودي ةمايقلا مون نيدسف هناسارحلرفاكسلا نا مال_بلاهيلءلاقو ههجو تطغدق ةصااقاءلعلاوءرد_ص
 | ااملك لاعت وقف نسأل الاقمهمو+و مهدولج د رف تاصرانلا مهقر < كإ ذك ماس> الا مط مظععمو سانلا

 | امدوعمهللبق مهتلك املاك ةرصفل نيعبس مول لكراذلا مهلك انلاق اهريغادول- 1 قواد حل

 |[ قمهلع طلس كلذت افروبشل اولد ولاب مهئاعدو مهقهشورانلا له ءاكب فن" الاركسفت م اوناك 5 نودوعبف

 | | توعبس مامز لكم مامز فا نوعبس اهل ذثمول هت تو موميلع هللا ىلسهننا لوسرلاةرانلا ف مهئاقلالوأ

 | هعنت ىج ىتح تو كس ءاكبل ارانل اىل_هأ ىلع لرب مل-سو هيلعهللا لص هللالوسر لاق سنأآلاقو كلمفاأ

 | قمهلن ذود مادام, تر نةسلا اف تلسراوادودخالا ةئيهك مههوجو ف ىر ىتحمدلا نوكبن مث عومدلا
 | نيد لاك كلذ نماضبأ نوعنع مهنك- اوحو رسم هيف مهلذ روبالاولب ولان ةوعدلاوريفزلاو ق.هّدلاو ءاكملا

 |ادئاهدب !اوماك:د مةسماحلاا تناك اذاق ةعب ارا 1فلح و زعهتلا مه ت ا اوعد سس راذلا لهال عك

 م اببحنىلاعت هللا لوّةيق لمس نم جورخىلا لوقا وف زب انفرتعاف نيتنثاانتسسح او نيتنث انتمآانب ر نولوقت

 هلأ اانب رنولوقي مريبكلا علا هتكسملاف ١ اونمؤت هن كرش تاو مرفك ه د>و هللا ىعداذا هناي انهكاذ

 ِ |انيرشولوقيفلاو زنممكلامل-.ةنممتمسقأ اونوكت ملوأ كات هللا م_مصحفاحل اص لمعنانعج رافانععسو

 و وقوذفو ذذلاكءاسورك ذن نم يفرك نبامكرعن لوأ ىاءتدنلا مهم ل هناك ىذل  ريغاحلاص لم عنان أ

 نوملاطانافان دعت افاهتمانج .رخآانب رئيلا طاموقاكو انوع ا:ءلءتدلغانبرنولوة مث ريصن نمنيماظللاف
 | «كلاملاةباذءلا ّةرذ هراغءالذو ادن اه دعب نوملك ةبالف نوماكت الواجذاو -تاناتدول تاك

 1 ةاماو ريصلا# ص .<:نمانل امانربص مأ ا:ءزحأ انملعءاوس لاعت هلوقفلسأ نيدب زلاق ههنعدهللا ل

 تولااب كور وهيل هنلاىللاقوانريصمأانعزح أ ان.لعءاوساو 00 اس احا راس متت تا اوعزح مح ةذس

 تومال دوا راذل ا لهأ ايوتومالبدولخة زل الهاء لاقي وراذلاوةنحلا نينحيذي .ذ لم ش ميك هناكة ما.يةلأ مون

 الاسمنعهتل ىضرن لاى رولحرلا كلذ تنك ىنتملو ماعلا دعب لحر رراشا ع نس لام سلا نعو

 قى
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 ةدشلالا

 وس ىلص هالو رهم 1 اس 00 لعل 0 5 0 .'لا اهنمقعأ هيو 2 1
 اهرعقىلا ىسهتن !ن .الااماعنيعبس ذ_:مراهح ف لسرا راما لع روهللاانلقاذهأم نو ردنأم--و

 توافتي امن دلا ىلع سانا! باكا 0 ريك اوتاحردربك ؟:رخ الانافتاكردلا توافتىار اغنام ْ
 ماظن الهقلاتافتواغتم مهلرانللوانتتك ل ذكقدو د د> ىلا مف ضئاخ نمواهمف قد رغلاكر كتم كعهتم 0 ظ

 هنايصءردق ىلع مولءمل> داو لكل لب ناك امنيكرانلا ىف نم لكى لعب اذعلا عاون أف دارتتالفةرذ لا ةثم
 هللا لص هللالور لاق. ةوهأمّة دش نم اهجىدتفالاهريفاذعمايندلا هيلع تضر ءولاءاذع هلق تالا هيا

 3ك )تن لا ارظناقهيلعت ةرارح نمهغامد ىلغل رانن منيلعشب لعأت د :ةمايقلا مولاي اذعرانلا لهأ ىندأ نامل سو هيلع

 هيكلذ سوو راخلاع نمكعيصأن رف راثلا باذعةدش ىف ت ككشت اههموهن ,اعددش نم هي ريّتعاو هيلع فخ

 هذهياذع ا.ندلا قباذعدش أتاك امل نكلو نه ران بساننالا,ندلارانن اف سايقااىفتآطخأ كناملعاغ

 اذه نعودم ,ةمهاما وه دتاط اهو تام :راثل هذه ىلعم ما لها ًادحوو تاهو اهم متهج ب اذع فرعرانا ا

 حرم لباين لا لهأ اهقاط أ ىت>ةجرلا هايم نمءام نيعيسسي تلسعابن دلاران نا لمة ث.حرابدنالا ضعب فريع

 اهلعدقوا مث ترج |ىت> ماعفااران ١ ىلع دةون ناىلاعت هللارم ا لاق منهج زان يحلو وهلعهللا ىلصةتلالوسر

 تكتش ال _سوءبلعهتنا ىلصلاقو ةملظمعءاد وين ىوذ تدوس | ىت> ماع فل اهيلءدقوأ مم تضينا ىت ماع فا

 هنو دحامدشاؤ فصلا ف سدنوءاتتشلا فس غن نيسف:ىفاهل تذافاضعب ىذعي لك برا, تلاةفام رزارانلا

 نمامندلا ف سانلا مذ ابوي كلامزب سن لاقواهرب رهمزنم ءامْسلا ىف هنو دحتامدشأ او اهرح نمهيصا ايف

 ايندلاىفارمذ سانلاد_ُْابَتْو و: واللوةبف طفاممعت ثرأ ارزد هللاقب م ةسغراذلا فدو سمعا لا ةيفرافكداا

 عسملا ىف ناك ولة رهو لاقواللو بف طقارمدثد ءارله4يلا قيم ةستة نلاقي كابلاعق
 كادت امر

 مهنمقلا اراذلا مههوج و مفات ةرديقءالعلا شعب لاتدترارا رنا ل ريع 7م تودي زب وأ

 نمل ىذلادب دصلا نتن ىفازه رعب رظنا م مهماةعآ دنع هتقلاالا مظع ىلع تقرأ اف ةدسحاوتةمغا

 قاسغ نماولدناول اسوم.لءهّللا سهلا لور لاق ىردحلا دعس ولا قاسغلا اوهوهبفنوةرغن ىت>ممادبأ

 هعرت: دي دصءام نممهدجأ ىف شطعلا نماولا +:سااذا مارش اذهف ض رالالهأ نتنالابن لايف قلمه '

 س.هو>ولا ىوشت ل-هلأك ءايعاوناغناو ةمعمس ناو ثدع : وهامو تاكملك نم توملاهيتأ ايوه تداكبالو

 نوب ذك-1 | نولاضا ااهيأ مينا ىاعتهنلالاقأك موقزلاو هوم عماعط ىلار بطتامم اةقتصسءاسو د ديلا :

 اما ىلاعت لاقو مهلا ب رسث نوب راشف مسجلا نمهماعنوي راق توطبلا !ممنؤلاب#موقز ن# هربت نمتواك ا

 مهلنا متوطبلااهتمنولا فاهتمئواك ”الوماف نيطايشلا سو رهن "اك اهعاط مم خالصا فوجب رت رت

 ان دات اللات لاقوةن ل

 موقرلا نم ةرطقت اوله وهماعمللا لصدتلال اوسرلاه ساعنس لاق راعل ًااراذعوةصغاذاماعطوام. حو الاكن |

 ىلههللال وسر لاق سن لاو كل ذهماعط توك ن مفيكف مهشداعمايندلا لها ىلعتد ىفاايندلا راك فت راق

 تناك ول هنافمه>ن مو هباةعو هياذنء نم هيهنا عكس ةوداماوفاخواو رذحاوهنلا كيغرامفا اوبغرا ل سوهيلع هللا
 ا متةمدخأهمف مك | أ ىتلاكايندىفكع مران اينما تبراك امرت 0 :ا ىلا .نديفكعمةنجل |نمةرطق ١

 باذعلان ه4مق مهامل دعب ىت-ع وجل ارا لا لهأ ىلع قليل يلعمتا لس هنا لورا اردو لانو كل

 0 56 0 اهاطلاب كوثرغت سا زدخو> نم ىو 1 رض نم ماعطب توف ا*.ف ماعطأ اب ثوةنْعَم سد

 مخ مسهل !عفريف بارمشب تو 0 ةءيماق نأرم سلات دلاىف صصخغلا نو ريع اوناك مهنانورك ذ ل فةصغىذا

 9 وهن مهوب فام عطق م وطب با مالح داذاف مههو> و توش مههوح ونمتنداذاةد.د+ل ام اراك

 ماسر كب انك: ملوأ نولوة مف باذعلا ن ءامونانع فدع ممراوعدا نأ مه ةنزخت وع دف لاق من :مةنزشلل ْ

 كلاما, تولة. فثوعد فاكتلاماوعدا نولوق.ف لاق لالش الان رفاكل ءاعدامو اوعداناولا ل اولاق تازيبلاب
000722222223222 7 ١ ٠ 

 ى-متنم اق هيىدتقمل ناك

 ىجش ه هن ىدتةم اًضنأ

 ميدحأ اوثكلذ لع «قاينأ

 الو !لوسرت املا

 لك ةويلعدما
 لد ءادتقالادر كلذ

 ةدانز كلذ دعا ناك

 نم هأن 1 ذام وهو

 لاق + هلبجلا بيذمت
 هل اياطتخ ىلاعت هللا

 كتب ىحكبردبعاو

 كلذ هنال نيقدثلا

 نم ادار_مسا دادزا

 عرقو ةيهلالا ةريضالا

 هيلعىبنل اومركل |باب
 رغتعم مال بلا وةالصلا



 ش «(اهلاك-اواهلاوهأو مه ةفصقلوقلا)« قر 00 ةنالواثدلاة ولا
 0 لاب زلاوءاضقنالا ىلءةفرسملاا.ندلاهذهلغاوش نم«.فوهامع رو رغم اهسفنْن ءلئاغلاا يأ
 | اهدراو الا نم ناول.ةذاع-يمعلادرومرانلان اب ترمخأ كناف كدر ومىلاركفلا فرص اوهنع لم تنأ

 ا _ الا موني ىلعدو رولا نمتنافايثجا مف نيملاظلارذنواوةتا يذلا ىجحننماضةماة>كدر ىلعناك

 ةفاودنم اوساو ه_ةو قئالدنا لاحق لمأن وهنمّداأل دعت سن لاسعةدر وما ذلوهك اذ فرع تساف كش

30 0 

 0 تلاع ذاائاعفش م-يفشلا و !مئاينأ قع نو رظتني افوقواهلاوه واهم ركفمهامنياوساقامتمايقلا

 بضغلاو ظيغلاةدش نع محدفت ةرحرجواريذزاولاوعم-و بهل تاذران معلعتلط أو بعش تا ذتاماط نيمر اب
 نمىداناايرخو تاةنملاءوس نمعاربلا قفشأ ىىد بك رلا ىلعم الات ثوب طءاابتومرحلا نقي اتالذ دنعف
 عمات هنو رداببف لمعلا هوس قءربع عي ذملا لمالا ل آوطبايندلا قهسغ: فّوسملا نالذ نب تالف نم الئاقةماب 1

 أ تورقبد مه ارعقفف هنوسكش و ديدشأ أب اّدءا!ىلا هيوقوسد و ديدهتلا متاعب هبوامشتس و دن ب>- ن

 ًري_-الاافدلخ كلاهملاةم_ممكلا لا ةملظمءارالاةةيضاراداونكساف عر ,كلازب زعلاتنأكناقذهل

 ا توهنانأ مهعمجت هب واهلاو مهعمقتهيناب زلا 5 مهرقم مو مججااهيق م مجارش ريعدلاامةدقو و

 لوقو هلع_ة:ئساتلا

 هيلعدللا ىلص هللا لوسر

 صخرلاب اب رآل مسر
 ْ | لمنودانب ىصاعااة ملط نم مههو>وتدوساو ىدا اوذلاىلا مهما دقت دش دق لاك ذاهب ولابو كالولا 3 انءلاناير

 | دقكلاما ديدحل العث دت كلاما دعوا. .اعقد دةكلامان اهذا ارط ارا محاون فنودصن و اهفاكأ هلاح اح ىستنملاتا

 | نمكلجورخالو نامأ ني_>تالت اهم ةينانزلا لوقف دوعن الاناقاهتمانحرخ أ كلاما دوال اانم تذل <« هلع هاوس لك

 | توطنقي كلذد_دعف نودوعت هذعمثيمنامىلا تنكللا هنممتجرخأولو توماك:الواعف اؤسخاق تاوهااراد [ ءاعدف مالسلاوةالصلا
 || رانا نيلواغم مههوحو ىلع وبك لب فسالا منغ الو مدنلا ممكنالو ن روفس أم هللابج-يفاوطرقامىلعو || لكف قحلاىلاقاذلا
 | راثمحارشو ران مهماعطرانلا ف قرغمهف ملئ نعرانلاو ممناعأ نعرانلاو مهتك نمرانلاو مهقوف نم [| لوسر هدمتع ناك ام

 ]| مهفلسالسلالقثو عماقملا برضو تارطقلا ل يب ارسو تارينلاتاعطةمنيد مهفران مهداهمو ران مهسابلو || ملس و هياعهتلا ىلصهللا

 | تودتهعو رود_هلا لغكرانلا مم للغتاهش اوغنيب نودرطضد واهتاكرد ف نومط عي راهةي اضم ىف نول لهب ناكسفهدمتعين اعيش

 نم عماقممهلودولجاومهةوطب فامهب رهصد محلا مهسُو ردوف نمبصر و.لاباوءدامهمولب وعلاو لب ولاب 0 تالوعرلال
 دود_1تاىلعلسستو مهداك أ سطعلا نم عمطقنتو مههاوفأ نمدي دصل ارعفتبق مههابح اهم مشهتدي د ديارلاهما صواسوحل
 | مهدولد تدخن املكو اهدولج لباهر وعش فارطالا نم طعُمي داهم را تانجولا نم اطةسو مهقادحأ ىد:ةيل ناك هنااماولذعال
 : 52 موبصعل قئالءويورعلابةط ونمحاو رالاتمةبف مهماظع معلا نمثي رعدق اهريغادواح اولدب 1 : دب ْرأ ناك هنااماو هي
 دود موجودا را بكن نزول و وا هو تار خلا تل ”مفا تاه دب هز 25

 0 1 تعدجو مهمالنع ترسكو مهروهط تمدفو مهتنسلأ تمكرأ أوم هراصإأ |تدمم و ما نم

 تّوطدو مههوحوبرانلا ىلعنوشع م هو مهمادقأ أو مهيصاو) ند عجو مهقانع ىلا يدب آتلغومهدواج

 رهاوافب ةعدشتم م رادعو هب واهل اتاء>و ممئازحأ نطاون ىف را سراذلا مهلف مهقادحاب دب دحلان بح

 دقناهباهشوماهج هيدوأ فاض ركفتو مهل اوهأ ليصفت فت الار انذ اومهلاوح هاج ضعب اذه مهئاضعأ

 فلأ َن 0 عش لك يفبعش فا نوعس داولك ىداو فل نيعبس منهج ف ناملسوهياعهللا ىلص ىلا لاق

 [هللا لور لاف ههجرمننا مرك ىلع لاقولك كلذ عقاوف ىتحقفانملاو رفاكلاى محدد :اليرةءفلأ ا!توع.سو ثامعُت

 | داولاف نزلا بحوأ ىداوامو هللا لوسراب ليتر ا!ىداووأ نزلا ب>ن مهليأت , اوذوعت لس وهيلعهللا ىلص

 ظ يهواهتيدوأ باعشن او منهج ةعس هذهفنيئار ماءارقالىلا اعت هللا هدعأ ة رص ني عبس مول لكم نهج هنمذوعتت ماه-ىف

 | ضعب كوناه_ذعبدبعلا ىمعب اهم يتلا ةعب اءاضعالاد دعب اهماوب ًاددعو امج يا رس

 | امه ادحال هنافب واهلا قبعفت الا ارظناف هيواهلا مث سا مولا ل !مترهس م م منه- ىلعالا

 |رلال موج نمذيما هيوؤاه ىلا «الةهنم مظعابرأ ىلا الاامندلا ن مابرأ ىب 5 الكفايندلاتا اوهش قمعل ردالك

 همسس

 ذا هرواه
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 أذ اأحو رح سان ذلالوأ رو نموا نسر .ةهللاهعقشم ظ

 رذتالويب رىلع مداداو مرك ًاانأو ىد. .:ذئمون دا ءاولا ىثياذاوه دسم : .ءانأواودفو اذا مهميطخان واو

 تيكن نعموقأ ع ةنملا لا نموإ_>ىسك انلحو رعي رىدي نيب موقأ ىاملسوهبلعهننا سهلا اوسرلاقو
 باعصأ نم سان سلحامهنع هنا ىذرس ادع: الاقوى ريغ ماعملا كلذ موَعِب قئالدنا نمد 0 سر

 مهضعب لاذ 0 اذ مهعمم مهتمانداذا تح رقت هنور ة:: لو هياعهللا ىلصدتلا لوسر

 هماكىسوممااكنمبعاب اذامرخ 7 لافوال_ لن ميهارب اذقاال_.ادن هقاخ نمت لجو زعهللا تاب

 لاقو ملف لسو هيلعهلنا لص ملعب رقت هللا ءافاطصأ م د ار !لاقوه-ور وهللاةماكىسعفرخ 7لاقوامءلكت

 هدماكومللا يرى سنع :تاذكوهوهلنلا ىعىموموكلذكو هوهللأ لد مهارات اوكا حلا تعوم

 انآورذنالو وةمامقلا مون دا ءاول لماحاناورفالو هللاسيبحانأو الاء ذكوهو هللا ءاّفاطصا مدآو كلذكوهو

 ءارقذ يمواهل> داق ىلهليا مهقيفة دخلا قلح كرك نملّوأ اأو رفنالوةمام علا مون عد كال مناشلؤأ

 رفنالوزيرخ الاونيدّوالا مرك ًاانأو رفنالو نذهؤملا

 «(ضوملاة فص )*

 نأ و- رو دو هعدو ىلع رابحخالا تاهش ادةويلسو هيلع هللا ىلصاةدنا مهلا صخ ةميظعتمركم ضوحلان ا منعا

 لوسر ىنغأس :لاقادنأ امل ل ةمنرسس نه نأ هنافص ن مناقهقودةرخ الافوهلعابندلا ف ىلاعثهتياانقز رب

 مسنأر ةواهن 1ىكغتلزنأ هياآلاقف تك مهلا لوسرأب هلاولا هذا_مستم هس أر عفرف ةءاذغا سو هيلع هنلا ىلص هللا

 رخهنالاق معأ هلوسر وهللااولاةرثوكدلاامنو ردت لهلاق اهم ىت-رثو كسلا لانيطعأ ان! سحرلا نرلا هللا

 لاقوءا_ وما 5 0 | .يةلا مول ىتمأ هيلع درت ضوح هباءرعثكر يميل ءةنولا ف لوز ءىرعيندعو

 اذ_هام تاتفوه اواوللا بادقهاةةأاحر هند اذا ةنلا ري_سأان امديبل_سوهماعهتناىلصهننالوسرلاف سنأ

 هّننا ىلصهننالوسر ناكل اقو رفذاك سم هنمط اذافهدم كر !برضف كد ر كاطع ىذلارثوكلا اذهلاف لي رمحاب
 اناهنارعزب'ىو رو نامعوةنيدم ا نيدام لثموأءاعنصوةنبدملا نيدام ثم ىذو>- ىتبالنيباملوةب لس وميلع

 دشأ هياري* بهذ نمءاتذاحة نجلا فروه لسوهيلعهتلا ىلصهلنالوسرلاقرثوكللا كانطعألنا ىلاعت هلوةلزن

 ىومنابوث لاقو ناجرملاوؤلْوالا لدان ىلع ىري للا نماحي ربط او للعلا نمىل-ًاونبللا نماضامب
 لد اهؤامءاقلبلا نامعىلا ن دعني دام ىىذوح نا لسوهيلعهللا ىلصهننا لوسر لاف لسوهياعدتنا ىلصهننالوسر

 سانا لوأ ادب اهدعب ًاهاقن لهب رشهنم برع نمءاسعلا مو د دع هياوك أو لسع! نم ىل-اونمألا نماضأ.ت

 نيذلا اياثسندلاا سؤ رثعشلا مهلاقهنلالوسرأب مهنموباطخلاا نب رم لا فني رجاوملاعار ةفهيلعادو رو

 تدم اه تام دتبملا تحك لع]هقاوز اوزب زعلاددعزب ربع لافدد سلا باولأ مهل عتفالو تام ءنتملا نوعكسيال
 ىلع ىذلا بوث ل_.غأالوث عش ىتحىم ار نهداال مرحالهنلا ىنجرب ناالادد لاب انآ تدفو كلملادبع

 رثك اهشنن الرس د2 سفن :ىدلاو لاف ضوحلاة يأ ممتن لوسرأ.تلقلاقرذ أن نءوؤستي ةسىدسج
 اب ازي_ههبق يعش هيلعابوخا ًاملظر مهذم برش نمةيهصملاةملاظملا هلال فاهعك اوكوءامعسلا موكت ددعنم

 لوسرلاق لاف ةره- نءولسعلا نمىل<ًاونمألا ن ءاضايب دش اهؤامدل اوتاسعنيبامهلوط لثمهضرعةنملا نم

 ح _هرثك ؟توك !تاوحرال فاوذدراو رثك أ م يأ نوهابتي مهئاواضو> ىبن لكل تاراسو < .اعهننا ىلصعتلا

 اينقم توك تارذ_علوندراولا ا جفن 0 جريلف لسو هيلع هللا ىل ههّنلا لوسرءاسراذوف ةدراو
 هللا ل _ضذ وحرب / سلج مثءأللااهاقسو ضرالا ى دو رذباثن نمداصءلا ىحا رلا تافجا رهنان امد وهوارتخمو

 نمور ذأ وأ مةسو ضرالا ة.قذتو ةءارزلاوأ ةئاريللا كرت نمامافداص|-ناوأ ىلا قعاوصاا عف دو تابنالاب
 وه قلاع 10 -ر اذكهو ئثى ني بارلا نم سداو نةهو رتغماذهفةهك !ذلاو حلا هلت دنب نادل لصف

 0 ىلا عت هلل هنا لاقايندلابرارتغالا نم مافعأ هتلايرارتخالا نافةلغغلاو رو رغلا ن مهاب ذوعت قحلارو رغ

 هللالوسرنأ ىلعكل دب

 ناك ملسوه.لعدتلا ىلص

 ءاشنا كلذىف اراد

 لك ابل ءاش ناو لكأ
 كال ةلرتب ناكو
 تاخد دةرارامش+ا
 اهلك م وقىلع ةفتفلا

 هنلالوسر تا مهلىلبق
 لعق لس وه رل هللا ىلص

 لوءرذاكتواوةباذك
 مو هيلعهللا ىلص هللا

 هولاقاذااذ_هواع مم

 ضحتلهج هيى..اتلا
 فوذولاةصرلان اف

 ةعزعلاو هلوددح ىلع



 لا لكوهياهنلا باهت و

 مبين و وعمل
 هللالوسرلا- لك اشد

 لو هيلع هلا ىلص
 هللالوسرناك اذكهو.

 مالسل اوةالصل اهءاع

 موقي.الو لبألا نم موي
 نم موعد و هلك لدالا
 رهدلاموص:الوزهشلا

 لوانش وناضم رريغهاك

 لاا تارا
 نأ تمزعىتنالجرلا
 قافلاق معللالك ال

 ولو هبحأو معللا لك ١
 ىنمعطت نأ ىف رتل

 100 وميل ءهللا ىلص ٍْ

 0-00( ردسعل 6 0 1 ل ١لاعذ ت تف ةنمال تلوم حلاق 1

 ل 0 1 ريو ا ا لا
 انفي

 و 1 قلع الع :رذم قس راجاعت رو ادعت بهذ نم هربانمءا ا

 2 أ ناديرتامو دهان لحوزعهن الو ةءف ىتمأ برايل وةافىدعب ىمأ قيتوقنملاىلا شعبي نأ ةقا ل اء صتخم

 ” انتا ىحو راثلا ىلا ظ م.ث عب دق لام راك اكص ىلطعأ ىتح عفشألا 5 ل لكيت را لونا لا
 3 0مل مسو هيلعهللا لضلاق وةيقب نمل تم فك رسضغارا:ل!تكرئامد ا, لوعي رانل تراخ

 لا هيلا عقرف محلل لو هيلعهننا لص هنلالوسر أ ةرب رهونأ لاقدر دمد رح نم ضرالاهحوىلءاسمرتك ال
 7 نوال سالم رد لهو ةمايقلا مون نيلسر ماد سان لاك م-ثهاهنم نسم هسيحتت تناكو

 بركااو غلا نمسانلا لبيس لاول دنو ريص» !امهزفنيو م عادإا مهعومس دحاو دعص نب رخالاو

 "ولا -| عشت نمثو راظننالأ 0 داع رئالأ ضعبل مه-_ضعب سانلا لوف نوم تعالو نوط
 قنوءد_بب هللا كة حرس لاوو تأ نول او ةرف مدآن ونيف مال لا هيلع مذ "ا كءلع ضعبل سانلا ضلوع
 مدآ مهل لو فان :غلب دقام ىرتالأ هنن ءامىرتالأ كد ءررلاانل عفشا كلاودعسف ةكث الملا ما وهحسو 0

 رح هنأ | نعى م دق هناو هل“ *مد دعب بضغا نأو هل* لبق بضغيلابضغ مويلا بضغ دقي رد امالل_سلاه

 1 لال تنأ ونا نولوة ف ملاكا ًامقسوف ىلا او رهذاىريذيلا او. 5

 مو وهلابضغ ديب رنالوةيذ ةهمق ع نام ىرت الك رولا: !عفشااروكش انا نادل ب ضرالالختلا

 لااوبهذا ىسفن ىسفن ىوق ىلءابتوعدةر عدم تا أك دق هناو همه دعب ب ضءالو هإثم هإ. بضغ ملايضغ

 ل 01 نم هاتر عننا ين تنأ نولوةبف مالسل اهياعهللا ليلخ مهارب ا نون ايف هللا ل- ا معارا لا اويغحا رع

 : تغيالو ثم هل: بضخ لابضغمورلابضغدة رشا مهالوة.فهيقن ءامىرت الآ كبر ىلا اذلعه2 !ضرالا

 امف ىءومىلا اويهذا ىربغ ىلا اودهذا ىسفن ىسفنا هرك ديو تايذك تال تب ذك ت نك ى او هإثمهدعب

 0 رولاانل عفشاسانلا ىلعممالكت وهلا سرب كاضف هللا لوس رثن أ ىموما.نولوةبق مالسل اهمل عىسوم

 م والا سفن تلنتىفاو 10 ل او هلم هل .ةبضغ ملامضةموملابضةدةىفرنالوةءث «سفن دام

 ل لودر تن اى ءعانتولو ةف ىسعنوت ايف مالسل 16 2 لاا هذا ىريغملا اويهذا ىسذن ىسفن اهات

 5 داع ىسيعلوةبقمبف ننام ىرتالأك د رىلاانل عفشادهملاق سانلا تاكو نم حو رو بسلا هاقلأ هتثكو هلي

 ىلا اورهذا ىمسفت ىسفتامنذرك ذب لو هل ثمه دعب بضغن نآو ه] م هإ ,ةبضغن ماب غم وبلا بضةىل رذامالساا

 ظ 55 | ١ !اينارتسو ني دتلا عانوهننالوسر تن ادعاء نواو غب .ذ ىو مف لسو هيلع هللا ىلص دن ىلا او ,هذاىربغ

 " 0 1 ' ولادكلط مدافشرعلا تحن اققاطن ًافهمف ننام ىرت الأ كد ررلاانل عفشارخ ا تاموكل د د نم

 عع ثاو طع لس لس ١ رعف ةرا دج اي لاقي مث لبق دسحأ لعومشي !ًايشهيلعءانثلا نسحو :دماكت نهىل

 ١ باوبأ نم نكالاٍبايلا نموهلع باس>الن م مآ نم لحدأ دما لام براي ىتمأ ىمأ لوةأف ىسأ أر عفرأت

 عسديراصم نم ني ءارمدملا نييناهدن ىسفن ىذا ام لاق مث ب ناونالا نها ذىوسا_عف سانل ا ءاكرسش م_هوةنجلا

 : لودودو مهاربااياطخرك ذعمهنيغي كايسلا اذهرخآ ١ ثد د قو ىرمصب وةكمنيداكو ار بجو ةكم نياك ةنملا

 لعهتبا ىلصهتلالوسر ةعاتش هذهف قس ىلا هلوقواذ_همهريدك هلعف لب موا الهوقو يراذهبكوكللا ىف
 ءاعشب ةذملا لحد لسوهبلعهللاىلسهنلالوسرلاتىتح اضهأةءافش نيياصا اوءاسإعلا نم هتمآ داح الو و

 جرلاموقيف عفشاةتالفانمةلجرلا لاقي مل_سوهيلعهللا ىلهلاقورضمو ةعببرنمرثك أ ىتمأ نمللجر
 زا ل_-وميلعهنلاىلسهللالورلات سة لاقو هاعردةىلءنيلجرلاو ل حرالو تيبلا لهالو دل بهل عفْسدف

 ةةرعت ل_هتالفابلوةيو رانلا لهأ نم لسحر هيدانيفرانلا لهأ ىلعةمايقلا مول فرس ةنخلا له نمالجر
 00 اب رس تتمة ستسافامزدلا فت 00 او ةرف تنأ نملذ ةرعأ امهناواللو ةبق

 نمل جر ادارات !!لهأ ىلءتفرش أى الوةي ودرك ذىلاعتهللال أسف كب ردنءاهبى عفئافلاق

 ؛ 2--خ_ -- ترسو هس 2 رجب ج + ج سك مت مورو جوت با +1 سوسر حجج بتحس

0 



 مساما/

 0 ؟ نم وهن مونيعلا فرطكر ع نممجذ مهروتر دق ىلع ارسل لع هر ورا ذم مايرطأ اذار ىشاعمدت

 ركن 7 موهنموبك اوكسلا ضا اديقلاكرع نم معو نافعا ؟ نم مهنمو قربلاك

 ىرخأ قاءتودبهنمرحته باج ر و هردب وههجو ىلعو.عهمدق ماهما ىلعهر وف ىلمعأ ىذلارعىتحلجرلا دسك
 ١ دجلا لاق ماماع هةوصاخ اذاق صا< ى>كلذك لاري الفلاقرانلاهمناو اس .هتوىرخأر تو لجرقاعتو

 لاقو لستغبف ةنط بأي اكسر دعا هب قأطت مقاهتي ًارذادعياهتماحتذ ا ار طعب من امهليا قاطع أ دةل هلل

 ةكفالملاَن ا اوةرعسشلادكوأ ف يسلا رك ظا اريصلالوعب مسوهيلعهللا لص هللالوسرت-«كالامزب سنأ

 تالازلاو تولازلاف مل سب رالوةال فاو هرععزخ المالسلاهلعلب رج ناوتانمؤااونينمؤملا نود

 لال لسماعلا والا اوهأ نم ساذلا ل تامل اركةهمفلّوطف هعاظعو ل ُّط ارصلالاوهأ هذهفري* 0 دقمو

 تساوةرخ "الا فاهنمأ امندلا ف لاوهالا هذه فاخن ف دبع ىلع نيفوح نيد عمجالهللا نافايندلا قءركساهيف

 نع رع كءاع فودالا كري الف هءاط امشاحر نموهنمررهأسش فاخن م لد ئتىففوالان ماذاق كبيعلو

 مهتنسلأىلا قيس لاوهالا اوعمماذاى لا فوخعاسلاةقرنمدعا ًاوهةعاط ىلع ل-*< وىلاعتهّلل | ىداعم

 بس ىهىتلا ىبداعملا ىلعتو رهم كلذ ع ممهو لس لس مهألا هنلاب ذوعت هللاب تنعتسامهدحأ لاذ ةذاعتسالا

 رة ا واع نمل ءكعك يم داعتسا نملك تالا

 لوة.ف هناكرأ ماكحاو هنانرةدشب نيع:-أونيصللا نصا اذه. ذوعأ هناسلب لاق دعب نمهتل اوصو عسي سلا بام
 هلا الل وقالا ند> اهل سدا ةرخ الا لاوهأ كلذكو ع. بسلا نم« نع كل 3 ىغب ىف هناكمىفدعاقوهو هناساب كلذ

 نمدنعب وهف ءاوهعهلادكتان هوهريةدو.عمالو ىلاعت هللا ىوسدوصتم توكيل نأ هقدص ىعمواقداصدتناالا

 هب رع رماها ل نالوا م رك هلك كلذ: نعتز عنافهسفنفر ام .صاوهد.حوت فىددلا

 وا  همعافش نملانت تأ أ هلا سعف مهتدعداباكربةموهّتمأ نمنيسل اصلا بولةةاعاسملاقو نمو «:نس ميظعت ىلع

 ةعاضملا ل. لق تنك ناةعافشلاب ودتف مت ءافش

 هي( ةعافتل اةفص )دع

 نيةيدصلاو ءاس د! ةعافع هلضفب ىلا عت هللا تاق نينموملا نممث او هط ىلعراذلال اوحتدوداذاهنالعءا

 هئاتدصأو هن 0 هلهأ ىفةعافش هلت اف َةإ ماعم ن سوهاج ىلاعت هللادذع هلنملكو نيد اصلاوءالعلا عاف لب

 ىلاعثهللا تافالصأ مدار ةعالن ا كلذوةعافّشلاة ما ”رمهد نعل ىفنل ب تك نأ ىلءاصر رح ن كف هفراعمو

 قهيضغ اح ىلاعن د هنبا تاق الصأةيصعمر صخس الوهللا لو و هكذيع هن ردزت , ىذلا لعلف هدامع ىف هند الواح
 | ةماك لاول اولوهنش هاضر ل_ءفمتعاط قءاضرأ خلعت ناقةعاطالصأ ؟رةتسنالومىفهنلاثّمم لعاذهصاعم

 ىلاعتهللالافةري_ثكر ايتالاونارقلا فةءافشلا دهاوشو هارى :رعاموأ ةنسحلاة كااوأةمعالاوأ ةيدطلا
 مالسلا هيلع يهاربالوقالتلسوميلع هللا ىلصتلالورتا صاعلانءو رك ور ركياطعت فوساو

 أ تاماللا«.لعىسعلو:و مر روفغكناقىفاصع نمو ىم هنافىنعبت ن ف سانلا نماريثك نالضأ نمابر
 ا ََ كرب ام هإ ف دهم ىلا بهذا لد ريحان لحوزعهتلا لاق اف كبت ىنمأ ىتمأ لافو هيدب عفر لدا يأ مهبذعت

 ا لاقو كلءوسنالولةم قف كضرتسانا هل لقفد#© ىلا بهذا لد ربج ايلاف هيرعأ هلاوورمخ ف هلآ سف لور ءريحمأتا 1

 ظ دحال لت ملو مئان :ئءلا ىتاحاو ره ةريسم بعرلاب ترممن ىلقدحأ نهطعوملا+خ تيطعأ وعي عملنا لص

 أ
 يا

 ةعافشلا تءطعأو لصيلفةال صل اهتكردأ ىثمأ نملس>راءافار وهطاهج ارتوادحسمضرألا لت لءسو ىلبق

 ماما تنك ةمايقلا مولنأك دلو هيلعهللا ىل_ص لاقوة ماع سانلا ىلا تثعب وةصاخهموقىلا ثعب بتلكو

 نملٌو ةأانأو رذنالو مدا داود -سانأ وهي ءاعدتلا لصلاقو رفنريغ نم مهتءافش بحاصو مههبطخونيدنلا

 1 ىن لك | سو وهنلعدللا لصلاقو و هنود: نفمدا دكت د و !ءاو ىدبب مذ مم لو ًاوعفاشلو ان رهنع ضرالا قش

 هنلالوسرلاق اه“ 2500011101017 رس عنب !لاووةمامعل ا مولا ىمالةعافش ةوعدئتح أ نآد رافةياقسةوعد

 (ع بارا ململ) و 0 ٠

 0 راع 3 اوهلىلا دوعثوبرلا ىلعداسنت مم عاسعسلا لاستل- تطور ودك ترحل 5 ةقر فول ابى-ءأ

3 00 
 د 2 اذا كح ألاب
 ذحخالاب دعتنال هياهنلا

 يركب لت ةكرشلا بالو
 راسمتدا نم هرايتاو

 اتقوذ انو هللا
 رايتخا ن-مدراشعاو

 ا م از كهو هللا
 ةلفانلا هتالصو ةلفانلا
 مسلو انوا مك

 رات هنال امدو سفخال

 ى راشخالا ف مد
 ميوعل اوهاذهونيلاملا



 هفتمسحح

 ا اقاقتحادم #2 تن: ديقبل ح3

 وهناهذ أ ىف لسرتسا

 ىلعهناف نيذرطلا لع
 فتاولا رز ل

 نم طارصلا 0:
 طد رسفتلاو طارفالا

 ماسقالاهلاتدر نك

 اهذ_تاق ةهءاصتلا ىف

 را قارشلا

 نملالارسهةتكت

 كرانو رابشخالا لري
 عم فقاولارابتخالا

 دعم ىلا عت هللا لعذ

 د_هازلا نأ كو لاخلاب

 كرات كريلاب دعم

| 
ْ 

 3 ثالم ةض هر قنملااتدلا فتن  دابع نمةريس ةفئاط ذنعحاضتفالا نعَز رتحت ذا كإه> مظعأ اف مهدنع |

 !لوزرت سيال و مه توك ع كلذ دن -. رغد اهزونأ

 ما 0107 تار ادع لاو 0/با ر انا صرعنلا ما ا د0 اعلا حاملا

 طارصلار اطخخوهو مظعالار النا راعشسل 1 متن ًاوكالاو -هزهف

0 )* ' 

 م 00 6 لانيمرما نوسنو ادفونجرلاىلان ارسش د مون ىلاعتهلنالودقلاوهالاذهدعب ر 1 هن م

 طارصلاىلانوةاس: لاو 0 مهوفقو مخغا طا ارصصلا مهو دهاف ىلاعت هلوةىفو

 مقبلا طارصلا ىلع ماعلا اذهىماعتسا نقرعشلا نم ىدأو ف.سلا نمدحأ رانلا نم ىلعدو دمت رسح وذو

 مدقلوأ رعت ى معد رازوالابهر وط لقثأو اندلافةماقتسالان 3 ءلدع» - يح اهتوورخ الا طا 0

 ىلع بك عترم مدد اوصل تن ًاراذا كداؤغب عزفلانمل_عامنن الا ارك-ةمذ ىدرتو طارمد

 ثالاحاف فىعءّص عمطارم هلا ىلع معن أ تفائدقوا ضر زي دس عر

 ةزد“ نءال_ طف ضرالا طاس ىلع ىلا ن عالة عناملارازوالاب ل ارهط لعثوكمدةلزلْزنو بلد نار طخضاو

 ةيناثلامدقلا عفر نأ ىلاتر رطضاو هندح تسس> افلح رىد>اهيلعتعضواذا كبف يكس طارصلا

 اي يلارظتت 2 تنأوبيل ةلكشلا داع عك رالا :ايزمهلواناتو نورثعتي د تولزب كيدي ند :قبداكلاو

 زاحبو 75114 قت صو معلقا امرظنم نم هلادق مهلحرأول تو مهسؤر رانلاةهجكا لفن: نو سلم 11

 ىاخل ىلا الام وانمع تغتلت كرارواب روهظلا لعثممتن ًاوهملا دعصتو هلع فحزت تنأو ,كلاحلار طلاقه 0

 نمكيلاتعفترادةروءلاولب ولاثتاةعزلا 0 رابكلوعب 0 .اعلو-رلاو رانلا فنوتفابتي مهو

 ليولاب تي دانف كل مدن فني مو كمدةتلزولك تت كف قئالخلانم ارمصلا ع نءلز نمةرثكل ممسهج رعق

 00 00 ل م 0 يدانأتنك اذهكلقر 20 لاو

 فيكفةثاغتسالاو سقنتلا دنينالا اوحامصلاالا لمن 06-2 روداكت الاب 8 0 11 دانس 0

 ناكردقراغكلا عمالماةءلوطأ اذ كلذ نمو ءريسغتنك ناك ب دب نيد راط طءالامز هود كإوءعءن ر الاىرت

 كناعاك عنب . اذامو كنامعطو ون ارسل مظعأاف انواهتمهلدا رعتسالاب والفاغه:ءوانمؤم هيتنك ناو راهج

 عابتراو طا |0101 رللاك1ل نيب نكيرلوات صاح «ةلرتو متعاطي لاعت هتئااضر تطاق قى لا ىلع د ءسولاذا

 برضن مو ءيلع هللا ىل_دهتنا لوس رلاقابعر واعز ةوالوه هن. هانقت إس ناو«_ءاعزاو+ل 1 ارطحت د نمكالق

 لرلا ىوءدول_-رلاالا ذمون ماكتيالولسرلا نمهتماي زيك نملوأ توك افمه> ىنارهظ نيب طارصأ |
 هقتالوسراييناولاةتادعسلا كوش متي ارلهتادعسلا كوش لكم بعل لك منهج فورس مهللا ل٠ مهللاذثيو

 قبو نم مهتم علاعاب سانلا ىطتخت ىلا عتهتلاالا اهملظعر دق ملعبال هنأ ريغتادعسلا لوس ل.“ ةمامخاقلاق

 مهجر سج ىلع سانلار لو هيلع هللا ىبصهلنالوسرلاقىرد1ل اد .عسوبأ لاقووخ مل درك نم مهنمو هإمعإ

 نقمس مهللا لس مهللاتولو ب . ةكئالمهمتبنج ىلعوالاعشوانمع سانلا فاتك ف.طاطخنو بد 01 اكو ل حم لعو

 | ىشكن ممهنموايغس ىسب نم مهنمو ىرحم ا سرفلاكرع نممسهنمو جرلكر 0 ىربلا لثمرع :نمسانلا

 ا سانامآونو.< الو نوثوعالذاهلدأ م هنيذلا ارانلالهأ اماقادحر ف حزب نم مت هواويحو دك نم مهتموامسشم

 1 نبا ”'نعو ثيرالارخ 1ك ذوةعافشلا فنذؤب م ع امف.نونوكف ف نودرتخت اباطخو ب وت ذب نو دوف

 أ همس يعل رآ اما مق مولعم مول تا.ة م نيرحخ الاونيلؤالاهنلا عمج لاق لبوميلع هنا لص هناهنعهنلا ىضردوعسم

 | لاق نينو ادوصم تةورك دنت ردا ارك دوعءاضقلا ل صةتورظتش ءامسأ اىلا مهرادل ها

 1 يسرو ىلععي نموت م ما ءأردتىلعمهررت ملفه رنوعفرف كس اون نينمؤمالل وة:
 7 21 0 ىطععد نم مهو هيد ن نيش ماعلا لكلا

١ 



 كة شين يح نسق نيا ع رم ل

7 

 مايو : 7 5-6 5 : 220 0

 ةييسسم مظعاف ديد شل مالا نا هلباو ريبزلا لاقهقحقح ىذ لكى او دْؤت ىتح مكءلعنر ركل مت لاق

 !ىلصدتنالوسر تعمم سن أ لاق مطل ا نم مولاغملا منن ىتحة هاك ن عالو ةمطأ نعهيفز وان الو ةوطخميف

 توصي ىلا عن مهب رم داني مئثمهعمسنل لاف امهامانلت لاف ماربغد ١ ارعدابخلاةتارتيتح لو

 لأ نمدحالوة نا لحخد نأةنملا لهأ نمدحال شال نايدلاانأ كلان برق نم هععسا كدعب نءهغمس
 هصتقأ عع مو ءةنملالهأن هدحالو رانلالحخد نار انل الهأ نم دحالالوهنمهصت دا يحتل ظملعراتلا

 هللاداعهلنااوعت اقتاشنسل اوتاخ بلا لاقذا هبمارعغءارع حو :عهللاقانامئاو فيكوانانةهاأل | ىتحنم

 دعلا نينامتاق مجرم ةاعمققاحلاد ءاساو مم واق قب ضتو هضارعال ضرعتلا مهلاوم ذأ ابعلالامو

 رثكلف ملا ظا!نابرآ لالكقسا هملءرسعواهنع ران دقو ملا ظم هيلع تعتجا نمو عرسأ هملا ةرفغ اوةصاخهتنا نيبو
 قءل ١ ارتو ذخأ نم هلدبالو دمج تن م ل يا يح رصقعلا اوصاصقلا مودل نام سع نم

 قف طواظللاو :لامعالا رعئو راكمهتعدا .علا مااغم عقد نينمؤملا هيابحالهرخدا ىذإ ا هقاع اطاهيلاذتق ا عتهللاىلا كل ذهب رب ءاسعف

 َّ ؟نمهلدباللامالا ْ ىح كحد هام ءأر ذا سلا ل سو اعنا ىلص هللا لوسر منيب لاق هنا لسوهيلعهننا صم لؤوسر نعسلأ

 1 نوندإا ص او : ممايدلاىفانندي تاك امانءاعر تك ريبزلا لاق نوم هتخت يب رد فعتمايغلا مون |

 لانعالاب ىانةراتق كرو لاف ةرعلا بر ىدي نيبا.ثج تمن منال راق ىأو تنأ ىأبهقلالوسراب كك مرج لاقف هأيانث تدب

 ةرانونيةداصلا دام اك 2 قاتم نمي ودب .رانلاةو هتمللم لاخأ طءأ لاعت هللا لا ةف .ىحأ نم مالم ىلذحت رانامهدحأ
 لاعالا هدا 341 ا لا ىراز وأ نم يعلمك: برا.لا# ئب“ هن انس نم قس لو عنص :ف.ك تلاطلل ىلاعت هلياكاعذ

 نحتام رانا ستلاباققو || مهراددأ نم مهنعل مت أىلا سانلا جان مون مظع مويل كا ذتالاق م كب وماطسقل لقا لود
 5 ّ نمار زو يبصوومعفت ضو ذأ : نم نتادمىرأ ن راب لاو هسأ ارعفر ,ةنانجلا قراظناف كاسر عفراسلاطالهنن'لاقفلاف

 هنثكلع نموبرأ. لاق نمل !ىناذ اظعأ نالاق اذهدمه ىالوأ ازهقددص ىالوأ اذه يبنى الؤاؤالاب لكم بهذ

 هزخ داق أ دسز+ة ىلاعت ؟هنيالاق هنعدوفع ءدقىفابرا,لاو كد ١ ع ؛لوفعلاقوهامولاق هكلقتنألاق

 تالوتلاو طوخلا
 ةراو سمالاب اعخر

 سعنلل اداقتةااهك رعد
ْ 

 هلت نع دهون تولع نيد ملصل هل انافكديبت 1 تاذاوحل»أ اوهنلأ اع رقنا كلذ دنعإل-وميلغمتلا لسه الوسرالاق+ ةنحلا

 هلع كلاذف ادق كسفنفتا الا كيم تالا ماسونيبلاتاذحالصاوهو هللاقال_اب قالا لان انغا كلذن !ىلع هنت

 20 كامن ةةاراتح كةرصتمف كر ورس نوكيفيكدبالاةداعسب ت'ةب اوك نعافع تدك ف طاتوأ ملاظاا نع كتفضم تانغ نا
 وهف ةبلكلاب طظوظالا ءانفلاهيشاوح رودبال معنب وءا ةشاعدعي سيل: داعس تدعو اضرلا ةعلخ كل ء ملح دقوها نعل لنه
 ولا: ءارأ نه" كرتخت مهو:ةردبلاةللرمقلا قريش كف :ثاو رانت-اوهه-و ضناواحرفوار ورس كءاةراط كلذدنسنعو

 قاخو كندم-نم'ال التباضرلا درب ومعنا | مسن ةرضنو ٌكرهطر از والا نءالاخ ل _تأر اعفار قالها نيب

 نمو د نين نوشع ة كالا اوكلا جو كنسح قكنواطغب وكلاسىلاوك لا نوزظني نيرخ“الاوئياّوالا
 ادن اهدعب قتاله داعس لعس دقو ءاضرأو هنعهنلا ىذرن الفن نالفاذه داهشالا سور ىلع نودانب 000

 00 كاب ربابتدلا ف قاهعا بولق ىاهلانت ىتلا ةناكسملا نم مظعاب سبا بصنملا از_هتنأىرتفا

 ا ةشلا اوىا اصلا صالعخالاب ةمّرإ لامزه:لا ارداىلا لسوف هع هيلا هلةمست اللد :هسنمريخ هنأ سعت تنك ناق كندزتو

 ة عر نأ لغتك ن نمي رخ نأب هنلاي ذامعلاو وىرخالا نكست ناو هنالا كلذ لرد نافهنبا عمل _تاماعمىفةق ةقداصلا

 كد داع كم ه لمعت ًاالعو اد .ءان ىتنعلك لعلاّقف اهاحال ل :ة:ةم.ظءهنناد:ءىهوةتهاه_بحت تاك

 قب الط اةنعا اوانتنعل كءاعو نولو ءفىلا ءتهنلا نت ضغاةكن مالا! بضغت مث كهحودوسا رالاءادنلا اذه معستألف

 اهر وصوا تر اعز واهتط الفذ اءتمدقافاهقلاسضغا تضغذقو ةينايزلا كلا لاثنت كلذ دن ءو ني _هجأ

 اره ىةكاوله>ودادوساىلانوراغند , مهو قلن الم ىلع لجو ىلغكنوب ىصس لانصان اود عاق ةزكنلا

 ىدائتواريثك ارو عدادا قاع كاوا رو“ .ةمولاعدبال]نولوةءمهو رو.لاولي ولابىدانت تناوكيزخ

 دعس الرا ةش ينْدف هب هوان انتيتشسلو د هب زا اتتومحاضق عمقا فنك نالقزبتالذا دارك
 |عضتتالاد 5 مع دقو ةاكما طرأ قاد ءعنرمة ماهل هم 121 يع ادناه داعيا
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 ازهريتعاواهحالص كلذ

 تا هناق ىصل !لاحعا 1

 نملادتعالا ل -ز واح .

 هعنمو اًمةودارملاءاطعا

 نال هعطدسفنا انفو

 اهعجنم كئالو
 تمادامو لعل - سن

 نال للا

 باباَذهو ملعلا ةسايس

 تانيتلا ل

 كلذ نم ى-متاملا ىلع

 نوكرلا مةوولخاود

 دير انا هيدحت
 ةمصانك إسم ىسجتنم اق

 كرتلاوذخالا ىفراشالا

٠ 

 : 1 و رفذلاكلذكو اويارأاماوعنسو مهراناومظعأ نأ اونبليرلذ |
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 'و هدب وهناسلب هل ض رعت نملك ل حت سن وة سعي ةبحملاظا در وىلاعتهنناضئار 3قهريصقت ن مطرف

 ١ !ةناوياع يف ةنجل العتب اذهفتضد رفالو ةماظمهماع قبب لو راتوع ى تح حجج وأقىبطا و هيلعتهتط 00|

 لهو ى> ”ءاط لوب اذهء.بابقاعتب اذهو صان ىلع ضةباذهو هدم ذخأب اذهفهواصك هي طاسأ ملاظاادر

 تاسام ىتروا لوتس ازهو ىف ءعوسايعتسعلا ىف ىترك ذلوةب اذهو ىتأز هتس الود اذهو ىنتمتش لوقب

 دال اسابيع ىعتبغخشاو ىتنبخف ى دهب ا لش اذهوىبن شغف ىتتلماعلوقب ا ذهوىراوج ١ || ل

 لع ارداوتنكر امو لمن دحولوة. اذ هوى“ معطااق : امنغ تنكواخا تح يتب : ارلوعي !اذهوك ءاتمرعس ىف

 0 مهلاضتلب :ءامملنا يشن دقوشا دكت ناانيبف ىننعا رامولاظلا تنهاد_ف ىنعرلافلا عذد
 سات قه: بلاحوأ مشرد !تتابايوجا كرع قى د د م ىبح مترا 5 نمريكتم توبهعمثن او هيدلأ د

 00 ١ التسلل راها نبع ر ,ظتوأ ةنامحوأ ةسعب ةماظم كل قحك- دقو

 || | تنسك اع سفن لكى زحت مويلا هلالح ل_>رايجل اءادب عج« عرقذا مهيدي نمكصلخب هإعا: لالومو كد. دس

 | رتاسل ىلع ىلاعتهنئا كلرذن امرك ذتنوراوبلا,ك سفن نةووةم.هلا نمكبلق علت كل ذدنعف مولا طال
 | قت نعل وموامبالا بقت مويل مهرخوياغغا نولاظلا لمعي مجالغاعمندا نب سالو لاق ثح

 1 أو سانلاضارعاي ك مضت: مومااكجحرخدثأات سائلارذنأ أو ءاوهمب -ممدفأ وهف رط 0

 | تنأو ةيامسلاباطعتهفوشولد_علا اجلها ري عراذا مولا كا ةيعللا انينسلشأامو مهل أوم

 | لرعاهف شبعت ىتلا كت ام سنحت كاددتعف ارذعر عظنوأ اعحدرتنأ ىلعر دعت ال نيهمزحاءريقف سلغم

 هللا نمتو ردن له مل ”ريياجج طلي تالز لال رعولأ لاف مهقوةح نعاضوع كئا_هدخمىلا لقنتو
 | مايصوةالصب ةمايقلا مولانا, نم ىتمأ نمسلغ!ا لاق عاتمالورانندالو هكمهردالنمهنلال اوسراب انف سافل ا مق

 ا لها نازح امعفاذهر رضواذ» مدة سو اذهلاملك ًاوازه ف ذقو :اذهرتش دوو كأن وةاكز وا

 | لارظنافرانلا فح رط مث ءءاعتحرطف م داناطخ نمذح ا هملعام ىذةب نأ لبق هتاخس-تدنف تاو هتان امي

 لك لاو اوقتسح تل ناف تاطشلا اسوا رلا تافآ, نو حا كولو! موي لااذد لثمىفكتنمصم

 ّ | ليلا ماقدر اهتلامام_صىلعبطاومتنأ 00 تداحوكلعلواهوذتأو لوا ”ءاهردتاهإب وط دم

 1 | فكم كتان عم فر ,ةس سام نيلبسملاة مغ ن مننا كل ىلع ىرح والا مون ك نع ىتةنال هنا ت اعل |

 ا | كرو قزق ومصدلل اور فيكو تاءاطلا ىف ريصقتل اوت اهب_ثلاو مارخلا لكأ نم تائيسلا |

 طرد رذأبأ لاقت نامط:ني نيتان ى أر سو هياعمتلا سهلا لوسر نارذولأ ىو ردةف ءانرعلا نم ءامملل |

 قدور هزعايخار رهوب أ لاقوةمايغلا مونا مهني ىذة سو ىردب هللا نكللولاق التاقن مطتتي |

 ”لكوريطلاو ب اودلاو مئاهملاةمابقلا مون مهلك اهلنا ارشح هنا مكتلا م منأالا ء.حانعع ريطد رئاط الو ض رالا

 تنكىقيلاير ةاكلا لوةينيح كلذفابارثت فوك لوي مءانرقلان ءءامعلاز أي نأ كاع هقالدع نما
 تلق :لاق.ف ىانس- نب لوقف نلبعت اههف لاط تا اذسح نعةملاخْل ده عمك << ىرث مون ف نيكسمابت نأ فيكنايار

 ' كوانع اهتعفكلا سبدتع او كصنا متءرعصلا قلاط تا“ دسب ةنوكشم لت مصصى روك امص ةف.عصىلا
 1 و ءوسلابمهتد سنو مهتؤشو مهتبتغا نيذلا م وقلات .١ هذهلاقيف طقابتراهامت | ا.سءذهبراءلوقتف |

 لوسرلا# دوع_منبالاوهلماعملاف انصر ثاسوةسرادملاو :رك ذا اوةرطانملاوةبط ا اوةر واحماوةعباملا ف
 كاذنرودوهاموكنم ى طري نكلو ررعلا ضراب مانصالا دعت نأ سي دقناطشلانا سو هيلعهقلا ىلس هلل

 ىريف تاعاطلا نملاسل !لا.مايةمايقلا مولع ىبعل درعلا ناقرتعطتس اامهل لظاا او تاتا . وملاىهوتارةحملا
 دعها ”كادك لارب اف هبانسج نم خالو ة.فةملطع ىنماطانالفتابر]وة.ذ ةءىحد- علازافعنيصب نوما

 ب مولا ىرغتف بطح مهعم سبا ضرالا نمةالؤب اولزنر قس لل ثم كلذ لثمن !وئ هتانس سح نم 4| قبال
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 ريا : . 30-7

 نعرطتب مث راثلاالاىر القةنمع نعرام:: لب لوقفالوسرل لا لسرأ لأ لوق.ةىل,لوةفالاملتو أ لأ كدع |[
 ل تا وءام لاذ ةبرطةماكبف دع لتاق ةر ءقشب قلوراذلا مكد أ قتيلفرانلا الا ىربالق هلام

 اهتتامعام مدانيااي ف كرغام مدآ ناانلو# َ : مرد ءلاوإم ءارهقلاب مكدح واخ هيلج وز ءهتلاواضسالادحأ

 3 ١م كل لح الامىلااهس راع 2 وكن.عىلعاسقرنك أ أما مدا نءاان نياس .رااثيحأ اذاممدا نناابتلع

 لجو زعهللاىدي نيب ن مةمايعلا 0 ءامدةلوز“ الرهاحلافو هئاضعارئاسدع ىتح اذكعوينذأ لءابسقر

 نأ نع هلامنعومالد اهدا مك ,قىلعامهلعن يوامق ًالمقءرع نعلاصخعبرأ نعهلآ ب ىت ىح

 امندلا فكلعامترتسكللا ةب تأ نيبكناف كرطغعو كل ذد:ءكت ايو نيكسماب م اظءانهقفن ا اذاعذو هك

 ةكئالملللاقينأاماو نورخ الاونولّوالا كطبغن وح رذو كرو رس مظعب ك| ذذنعف مودلا كلا هرغغأ نأ
 مظعب ارب د كلذ ناك-ل ك ءلع ضرالاو تاو 1 .ب واكل ذ دن ءودواص يخل اع هولغفعو كادتعلااذهاوذد

 كعمقبت لةثندامند نم نرخ 7 تعبام مومتاةعاط مش 1 زان لحتلر

 د( نارا | ةفص )د

 0 سلا دعب ىنانلا ناهز ئامتلاو املا كابا كلا ايو نا ا

 هللتودا جامل دان مىدانبق فلة سال 1 [مقواهد_هنئدا ءمالدواع يك ورانلا مهعلتنتذ

 نءاهع.الو دانندلاةرا < هلخشت منع : م لدكل |ماق ل هأب الذ لعفت م ةنجلا ىلا وحرم هنلو توموة.ةلاحلك ىلع

 رخ ا اصالعاو اوطلخ نو رثك الا مهو تل انمسق قبب واهدعب ةواقشالة داعس م ماع ىدانب وىاعن هللارك ذ

 كل ذمهخرعب ناالا هللا نأ ن نكلووج اسوأ مها: بلاغل انا ىلاعت هللا ىلع ىنةعالو م_ملع ىف د قوام

 صطانوب ” انسلاوتام ملا ىلع وط:م بتكدلاو ف صا ارب اطتدتق باّمعاا دنع هلدعو وفعلا دنع إضف نيدل

 31 هسلابناسىلا لمعأ نايا نال ىلا ملال وأ نيهلا ف مت ابتكا اىلاراصبالا صخفشتو نازيملا

 سوه يل ءهللا ىلص هللا ل قد ال1 !لوةءاهف ّش رم طل هلتاه هلاحددهو ت انس !تناحىلاوأ

 ىلصهللالوسر د ىلع طقنفاهعمدلاس ىتس تكف ةرخ الا ترك نف سعافاهنع هللا ىضرةثئاعردح ف هسأر ناك
 ىسفت ىذلاو لاقةمام .هلامول كله نورك ذب لهةرخ الات رك ذتلاقةثثاعانت .كبياملاقف هبتنافلسوهيلعهلا

 فخغأمدا نا ارظني ىحلاعالاتنزو وني زاو ملا تعضواذا هسفنالارك نيالا دحأ ناف ع نط اوم ثالث هدد

 مدانباب ى وب لاق سنأن ءوطا ارصلا دنعو هلا «شبوأ هيك نأ هننعب ار ظنن حف صصلا دنعو ل ةثي م هناريم

 لوس قئالانا عسل توصب ك] +1 ىدان هنازيم ل_ةثناق كلم هي لكون و ازيا ىىذك نيب فقول ىتدح ةمايغلا مول

 ادب اهرب دعسال واه تالق ىش قت المنا عهس توب ىدان هناريمفخناوا ديأاهدعب قبالة داعس نالذ

 ىلارانلا صنت نوذمن ًامفران نم باث مويلعدي دح نم عماشم مب مدنا وةمنأب زلا لبق: تانس+ اةفك ةفح ددعو

 مد 4 لوعبق مالسلاهملع مداه بق ىلا عتهتلاىدانب مول هناةمايقلا مولف مسوهيلعهنلا ىلصدتلالوسرلاةرانلا

 ةرامصلا تاكل وعستوةعس تو ةئامعست فل لكن ملوش قرانا ثعن مكول اوميفرانلا بحاح لا أ

 اورمُسن اواو عالاق هباصصأ دنعام سوم. .اعهللا لص هللا لوسرى ًارامإةةكحاضتا اوصذوأامىتحاوسابا كلذ

 سلباىو مدا ىنبنم كلهن معمم ريكا طقد_حأ عمات" ناك امنيتقيلخن عمنا هد. د سفن ىذلاوق

 د سفن ىذلاوذاورسش ااولعالاّقف موقلا نعىرسفلاقبوجأ هوب وجب لاق هللا لوسرابامهامواولاق

 ةيادلا عا رذفةةزلاكوأ ريعبلا بنج ف ةماشلاك الاةمايقلا موف سانلا ىف متن ااممدس

 + ( ماظل در وءامصخللاةةص )و

 نموةضارتثدعفوهف نب زاومتاّقث نة نازيملا تاسلىلاةصخاث نيعالا نأو هرطحخو نازي |لوهتفرعدق
 ايندلا ف بساح نمالا نازيلارطخ نموحنال هنا مل

 لبق كسفن أ اوبساح هنعدتلا ىضر رعلاف اك هتاظاو هن اراطحخوهلاوقأو هلامعأ عرشلا نازيعابست نزو وهسفن
 عاوةصاحرانههام كارد امو هب واهةماقمنب زاوميقخت

 سفن فاول و

 وع دحاك ديبعلا

 بردقتي نيمْؤلا
 عاو ا هموصلاوالصلاب
 ىذالاةطاماب ىتح وبلا

 الو قد راطلا نبعد

 فكدتتسالو ريكتس

 ماوعروصفدوعب نأ
 راهظا نم ني_:مْؤملا

 هل-صورب لكب ةدارالا
 تاوهثلا لوانتف

 ةرهطملاس غلاب اةذراتقر

 ةعاوطملا ةداقنملاةأكزملا

 اهعنع و هتري-آامنال

 ىف نال اةةوتاوهشلا



 موتو دي زملا مأقم نع
 ءاشالا:ذهتااوأرا

 الو ةوسق موف رؤنال

 اونكز هيما
 اهفاواسرت_.او اهلا
 ضئارفلاءاداب اوعنقو

 لكلا فارغ
 طاسنالااذهو نرسم لاو

 رك نع ةسيقن مم

 رونب ديقتو لاوحالا
 صلختلا مدعو لالا

 قمل اروبىلا ةءاكلاب

 رون نم صلخت نمو
 ىدظارو لا لاا
 ركسل ا أياقب هذعبهذي

 او ِ ماع

 : ان 60 نفط 0 تاور هدو م مهراصباب اباوصاتو مههوجو

 1 متجااذ 5 لاقو لرلا ىلع لاعتهننا ليف كلذ دعب و نيعج اءامقالاوءادعسلا ن ملوقعلات اهذونيمطاك

 هيأ نم حالاو هدو نمدلاولارفف ةاصعلا ىلعع زغلا د: اءابنالا ىلعةسا.سلانم م. دقاماو ار اذاق

 ا 0 ل ظن ءاهاشل لاعتهتباهل اسد دحاودحاو زون مم هزار م مدداو لك ىب ودهم ورنمحوزلاو

 || ةمايقلا موناذب رعرتل ههنلالو-راناولا درب رهوتأ لاق هئاذعاوهحرا اود حسم ج نعوهسدن العوهرس نعو هرب“ :كو

 | ةلرلر ملا هي ف راف نو راضت ل -هخلاقالاو 1 باعس هنود سيل ةريهظلا فس علا هنو رفتو راضت لهل اذ

 |كمرك 101هلوةبف دبعلا قل 10 راك دل ةلاتالاوا باع هنود سل ردنلا

 | قالمكناتننطأ !لوعبخ ىل لل عر كرذأولءالاو ل .1اكلرخسأو :كحوزأو لدّوسأ و

 |[ ىدبنيبفقاو تنأوكد دضعب هك اللا تذمنأ دقو نيكسمايكل غنم هوتقىتمسناك ان اناقلوةيفاللو قف

 || | لأ هتنفآ اذا .هفذ رمعلا ف كل لهمأ لأ هتممل ًااذافف بايشلابكناع 0 اهاغش كل: ىلاعت هللا

 | كءابح ىرت ف يكةتلعامف تاعاذاق ملسعلاب كم رك 1م هتففن أ اذاعفو هدستك !نيأآ نذل ىلاكقزرأ

 | سنألاق «كحراوج كءلعتدهش تركت تافكن راسمو هيدانأو وكصاعموهماعت اك لع دعب وهو ةاعجخو

 هلاك ملعأ هلو -روهتنااذاق كصذامنوردن لاق م كحضف مل_سوءيلعدتلا ىلصهلنالو- رعماك هنعهتبا صر

 ئمادهاشالا ىسفن ىلعزيجأ الاقل ةلاق ىل ,لوق لأق مطل ع نمير لأب رالوةب هيرد- هعلاةم .طاخ

 لام قلاعتا هنكرال لاَ وهبف ىلع ممكفلاق ادوهش نيبتاك-لا ماركلابو اييسح كيلعم ويلا كك سةنب ىنك لوةبف
 نمهتلايذوعنف لضانأ تنك ن كن عفاقحسو ونكسلاد- 0 !|نيب وهن :دد ىلكت مث هلاعأب قطنتف 0

 نب الأس هريغم يلع ملطن الوديل رت تاب نمْؤمل ادعو ىلاعتهنناتاالاءاضعالاةداهشب قايلن الم ىلعحاضتفالا
 .هيلعهللا لص هللا لوسر لاق لاّقف ىوحأ!ف لوب مل_-وعيلعهنلا ىبصهننالوسر تعمم فيك هللاةةل>ررع

 ]وة فاذكواذك تل علوقبف معنل اوةيفاذكواذك تاعلوةيفه_لعهفنكعضن ىتح هيرنم مكدحأرثد 0 و

 رم 0 الدال ورلطدتم موما |كلاه هرفغأ ىناوايتدلا فك يلعا ترمس نا لوعب م 2 3

 قى لممحاو مهم ومع سانلا ىلعرت ن هؤمدعل جرب ااا دهفةمايقلا مون هن هنروعةللارم- هتروع نمؤم ىلع

 كارو دجاذنمن:وععسوا وعر كراع متسع ىف مه درك ذيلو مهي واسمر 6 هناسأ كلرحملو مه ريطقت هسفن

 ةعورلا كلت كيفك ضرعلا ىلاءادنلا عمم عرقدق سدلآ كريغن ا لاى هإ'؟ىزاح

 اهل رططمكحراوجوةدعت صك سئ ارفو رئاط كيلو ب رطضم كداوفوداعتف كةصانب نوب ذاك د ونذن ,عءازح

 |اسم درو باف را 0 ملل هديب 1ك فيول 6 ةلاغملوهلاة دش نمك يلع ماعلاو ا

 ه ىلع ل, نياكوملا ىدي كذا كاس فن م هوتفمهراصبأ كيلا ى ::الللا عفردقو بونملا سر فل اداة: كداقتو

 دا مدان بايدمالك نع , ىلاعتو هنا هبا لادانو مهيدبأ نم كومرف نجرلا شرعىلاك ب ى-هتناىت-ةفصلا

 داغنالىذلاك باك تيطءأو رسك-ةمداؤفو لملذ ذ عشان فرطو ل-جونو زح قفا بلعب «#:متون دف ىنم

 انعم اهتاف نع كلف ءاط نم مكو امرك ذ_ةفاهتيسنةث-افن مميذاهاصحأ الاةريبك الود هريعص

 0 و هر د نيد ف :مدق ى أب ىرعش تبلف زك ورص> نمكل مكر ونبح ولع نمثل كتفا هب واسم نع

 سامأ ىدبءايلوةيذاهافش كرون ذ كرك ذاذاك ثامح مظعفركفت لو وهتام لعل : باقى اي و بمحت

 7 ةدساىدامعرلاسن متم ءاعنوهأ تنك آلبجلا مهل ترهطاه قلذن ممتد أو حج ا ام

 4 قاتالثلناو: كارآال أ تننط آى ا ذة تطمن 1 ىريغر طن تمظءدساو ثريكت ملفْكبلا ىرظنب

 جن رثالو باع هند وهن سبل نيماعلا ب رهتلا هلأ - : د والاد نم مهكنمام سو هيلع هللا ىلههللالوسرلاه

 أل لوقيف باحهنيبودنب سل لجو زعهنلاىدي نيبمكدحأ نفقيل م_بوءيلعهتلا ىصهتلالوسر لاو
0 
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 تيدارأو باونالات لأب 559-595 و ”لرغامتا تالا جأ ايف ناسنالاحراودت قطنو تادألا 0[

 ليولالك لد : ولاف كراوحن. اء رده دقو لعفت اذا رووغأاتذراقفقئالدنان ءترتتساو روتسلا

 توعنن 7 تاقصلاءدهمانربكو نيبملاباكلا<لعلزنيو نيادر ادسانلهنبا لسرب نلفالارم ماعمال

 مسه رنمرك 3نم مهتأب امنوطرعم هل ذغ ف مهو مهما بح سانال ب رثقا لوب وانةاهغانفرعب م نيدلا مون

 منار هعاا قدناوةعانساا ثد رثقا لو فةمام قلاب رقاذف رعد م مهم ولقة.دالنورعاب مهوهرعمتس الات دع

 اذه ةاردزذن نأانلاوحأ نس نوكيمث ايب رقتوكتةعاسلا لعل كد رديامو اين رقءارتوا ديعب هنو رب
 ذوعنف هيهاود نمصلخغأل دع: بالو. ءماسأو مو. .لاازهفاصوأ ةرثك فرظن:الو همناعمرب د2:الف العتآرقلا

 هتجحر عساوو هلاك ادب لنا هل ةغلاءذيه مهنئا

 ب( هلءاسملاةقص )د /

 لعكس نأ هرب ري ءنماهافش لادا نم لع وجاه لاو >اظلا هده دعل 37 د كس

 3212 اله تل دل اهئاظعتد_ثراهت رعوةمانقلا رك ىقتاًاندمق ريمطقلا اوريدنلاو ريثكلاوزملقلا ع

 نيمرما ىحداو 3 اوذخأي تااوصضادان طالغ ماخذ صاخب او ماظعماس>ايءامعشلاءاحرأ ن م

 ىرذ_ثنيدام اكلم لجو زعهقنا لسوسلع هيأ ىلص هللالو هرلاق رادجلا ىلهضرعلا فقومىلا

 ماقمىلا لوذ_ًأملكلااوارأ رآ ةكئالملاءالؤه لئتدهاذ اذا لفن. كنطاف ماعةثامةريسم هينمع

 هدامع ىلع رابج ا بضع ماديا رعشتسم مودل دل- دعا نير يسكنم مهصاةأ مظع ىلء مهارتو ضرعلا

 لاحاذ_ يف نذوخأا !امهاونوك,ت أن مافو مهئافذالنورخع رالاملاس الر قيدصالو ى : ىد المهلو زب دنعو

 انيروكمفأ 56 الهلل نواوق.ش عزفلاةد-ثن مماوق ار دام لذي عيناه سلال

 نمد الملا ردت مك مهتدهودشو مهكوم مظعا كلذو

 كلدد_:ءودعب ن مت 1هنكلوانمفوهامانب هب رذاح+ اولاو ضرالا لهأ همهوتا.عمهكيلا نيهزتم مهتاوصأب

 هناها اهيل ةبايهو حو تلارللاامت توست لح اولا ا الوناب نيف دءاةصةكست الااموعت ا

 م- ولع نصعم لق ع برملا نلسناومسهملا لسرأ نيذلان 1 بناف هلوقيلا عننا قدصب كاذدنعو مويلاةدشا

 هللا عميس موب ءامن الاب هناص-اد- مق نولمعب اوناك ا عنيعجأ مسهل سنل كل , روذ هلودو نيبئاغاك امورلعب

 ىوعيشو عام .نالا لوةءهسبقلهذت مو هولا فبويغلامالعت نأ ناانل ل عالاولاقتبجااذاملوقيف لسا

 الفم_علوقعسهدتفا اولعرئاؤناكو قئ الفنا ىلا متلرأدقومتب> د اذاممهل لاقي ذة هاند نحو مواجال

 نردداصت قولا كلذ فم_هوبويغلا مالعما كن اا العال ةبيهلا دش ع نء«نولوهف تو..اذاع تنوردي

 تغلد له ه4 لاقت ماليا هيلع حوف عد ناعت هنلاوهب وةينأ ىلا مولعلاتعماو رلرقنلاب هنستولكال

 تأ هلىلاعت هنيال اوةيفمال_بلاهماع ىسعب كود ورب دن نمانأن ؟امتولو فك لحد تمال ياغي من لولا

 مون مظعلا ف نينسلاؤ ىلا اذ_هة_..هتعاط وشتم بف هللا نود نمنيهلا أو ىوذه اس اخال تاق

 رت واذحا اونو دانسف ةكسالملا ليقت ةنملاؤ سلا اذهل ثعءابنالا ىلعو ءامسلاه.ف مات

 يف امهم فهذي نأ ماوقأ ىنمييو لوقعلا تجترج راو+اب رطضنو صن ارقلادعترب كلذ دنعو ضرعلا فدوم

 رونر روظد لاو ساايعادةنالا لقو قد دا الم ىلع مهرتس فش ؟«الورا جلا ىلع مهلا..عأ عابق ضرعتالو راثللا

 ءارب ام هنأدح اولكنطو دام معأ | هل عا !رايخلالابقاب دهمءلك نأ: ندد ًاواحررو نب ضرالا ت قرم ًاوشرعلا

 ىني الب ريحان كلذدن ءىلاعتو هناعحرا.كل الوقف ءادعنمترودلاو باوذ_خالايدودطةلاهناو هاو ا

 دعب ثيل لف اهضغواهلظي .غىلع ل ريجاهفدا ين جامويدعلا ئبسا مالا و ل ريساهل«ىصفولا لأ

 ىلاةءثوتماهتازخ تذهتن او اهريؤزواهاذ هدغل ودالوعا عمو و تههشو قت :ال1ناىلاترنزوترافوت ران نأ هئادن

 ب 0 .اق فرض اوكلا ب رطحخاف ,هلمأ فلاخو ىلاعت هللا ىىصع نم ىلعابضغقئالخلاا |

 نم :وجولا ىلع مهضعب طقسوة.ناسةمألكيرت مولي ربدماواو و بكر ا ىلع !.ةجاوطخإ بنقابعرواعزف |

 اودانق م- مق نوكي نأ نعم-هقلا 1الال- - امها اوبس

 اا د 0 - و م

 كا ا م ا

4 

 ا
 هةياطالرلا

 عمىبمتنملا تا ( ملعاو)

 اضدأ ىنغت سال هلاس لك

 اهعّتموس فنلاة-اس نع

 انها زخأو تاوهشلا

 علا ةدازدوم
 ريسلا عاوفأو مايغلاو
 قلحخ ازهىف طلغ دقو
 ىسوتناا نأ اوفطو

 تادايزلا نعى غْتسسا

 ميل ىلعالو لفاوتلاد
 لوانت قلاسرتسالا نم

 اذهو تاوهثااوذالملا

 هنا ثدح نمالأطخ
 0 فراعلا بمحل

 فقزي نكءو هتفرعم



 ىذلا ل_ةطلأك مهعم

 ىدبهيوئلاب فاطان

 تح روهقم هنال ئدهل

 ورم
 توعنك: راوهبف هوطأ م

 انناتتاويكلا 7
 0 راندخأ اوءاسنالاب

 تاوهعئلانمىلاقتلا

 نىع لاق هب نويثدلا

 اهملظت سورعا.ئ للا ذاعم

 اف دهازلاو اهتطشام

 فتن راههدحو مكمل

 اهبوت فرخ واهرعش
 لغتْس ههللان فراعلاو

 اهلادارلو تك

 اذ

 شمول م ١ قناع و يلا انسعأ ساثا 0 اهلاقثأضرالاتحرخأو ١هااَززم_ف

 أ لمحو اتا ىلع اوءهاوذ مو ى- عفءا سلا وشن او ةعقاولا تعقو هذتمؤمف:دحاوةك داك د فلا. لاو

 أ | مونةز راب ضزرالا ىرتولا. ناري تمول ةيفاخ كتم ىف الن وضرعت ذثموت ةينامك ذثمول مهو ,ةكد ر شرع

 |[ نوكستو ثوثملا شار -ةلاكسانل ان وكي مون انما هان اكد انش لاثلل !نس دو احرهس. .ف ضرالا يرث

 | ىراكس سانلا ىرتو اهلج لج تاذ لك عضن 79 تع ضر: متسع لك همق لهذت مول شوفناانهعلاك لانإلا

 مون راهقلا دحاولاهّنن اوززب وتاو ساو ضرالاريغ ضرالا ل دب: مون ديدش هللا باذع نكسلو ىراكب مهامو
 يضر ىظو ةذ ماجا مست لاب هل 1ىرت مول اّدمأ الوأح وءاجذىر م الاطصطصاءاق كلر ة فاست لام اهنف ف سنت

 هيف عع مول تاحالو سأ اهنذنع لد موق تاهدزا ةدر :توكتفءانعشلاه.ف فشلت :مون باوعسلا

 نم تاعام سفن لك د مون مادقالاو ىصاونلابذعتؤن لد مارح ”الا نعهمف لع ةسنالو مر ١ هل: نمىمفاعلا

 | فة هاسده تو ترض ام سفن :لكدم يف لعل مول اددعب ادمأ هيد , واهندد تآولذوت ءوسنم تام ارضع ر مخ ظ

 هنعدللاىذر قيدصلا هللاقذا نيس رااديسورك بيش مول حزاوجلا قاطنتو نسلالا».ف صرخت مول تزخأو

 سمنللا اذا وتو ءاسنن متعو تاس !اوةهقاولا ىشوامتاوخ ا ودوهىنتن.ث لاقهنلالوءراب تدشدق لارأ

 اركفتمثنكو لو ناسالا هب كلر تو تارقلا 0
 | دقفناسألا ةكرح تعنقاذاو نيلس ءرما دن سر عش هنم باشا هك ترام هعدس نأ ار د تنك ءؤرةتاسعف

 | ةرثك» فقتل اهسانسأ نم رثك أ واههاو د ض عن هللا ف صو ذةوهنفر ك ذامدحأ ةماعلا نا 00

 | كوأ هين صرغلا لد باقلالاو ىناسالاز ركشىاسالا ةرثكيدوصقملا سنلذ 2 اهماس :
 | نونو اجئاعمةفرعم ىلع ص رحاو ىنعما#تو عن نم تءن لك فو رسةمايقلاءاسم- أ نمسا لكن دقق 0
 موو ةكءاسلا موي و ةيساحلا موت و ةمادنلامون و ةرس امولو ةمامقلا مول ىهو اهمءاسأ كل عمدت ا

 امج ةعقاولا مون و ةقعاصلا مول و ةمدعدلا مون و ةلزلزلا عون د 0 ما مولو ةسقايملا !مونو ةقاس 0

 مولد ةقاحلا مول و ةفز آلا مولو ةبهادلامونو ةيشاغلا مول و ةذدارلامون و ةفحارلا مزن د هياملا

 مولو دانثلا مولد صاصقلا مون د عك !!مونو 0 ىاللا مونو ها و ةماطلا

 اغلا ود ءاقبلامونو ءاّقالامونو رارقلا مونو رارغلامونو ٍباذعلامونو ٍبآملا منو بالا
 ميو تزولامون و ضرعلا مون و ديعولامونو رشها مولو ءاكبلا موتو ءالرلا مونو ءا: ازا مونو ||

 ميقع مولد ميظعمول و ىزدللامونو خفلامون و ثعبلامولو عسجلا مولو لصفلا مونو محل امونو |
 مولد ةدوصلا ما ةدقنلا مون و ري_تملامونو روشنلامونو نيقبلامونو نيدلا موو 1
 مر ىنهتنم ا مونو عزخلامولو عزفلا مولود 0 :ركسسلا موقو ةرح زلامولو ةجرلامولو لا

 مولد راقتقالا مول و ىرعلا مون و قاتلا مونو داضر-للا مولو داعيملامولو تاقيملامون و ىوأملا

 0 ناغتلا موبو دول هنا مونو جررالا موو فودولاموهو قا _كنالا موو راشننالاعونو رادكالا
 2 | رتارسلا لست مولو هيقابب رالمونو دوهشم مولر دوعو» مل ذ .مولعم مولو ضرع مول و
 رف تلال مول وأ ايش كوم نع دوم ىنخنالمول ذ راصبالا«.ةصخختمل مولو ع سفنن 3

 رانلا ف مههوج وتاق7مولو مههوجو ىلعر رانلا ف توبدكسست مول و اعدرتهجرأن ىلا نوعدي مولد انش سفنل
 تووذتعبق مهل نذوبالو توات المون و بدو هماوهسدحأ نم ءرم ارغب مول و هذإونعدلاو ىرحيالمونو
 00 وع الداعية توتي رانلاىلع مهرب تور رأت ممول هللا ٠ نم هل سعال مول |

 | السك رئاعلار هظتو رئارسلا ىلبتو ربذادملاهيفدرت مول رادلاءوس مهاو 0
 سلا مول تايطمللا ارهظنو تايفاطازربثو تافتلالا ه.ةلّقيو تاوضالا ع نكساو رادصبالاهمف ع. كل موي

 داود ترشو نيزاو 1!تعضذو ذ ل-ةومق ريبكلاركسن و ريغ_صلاباشد و داهشالا مهعمو دايعلا

 2 تاولالا ترتنغتو د ل و ليم الكل مخل قلغأو مخل اتزربو

ٌْ 0 

 ا

 2 دس < يروم توم



 توابل فكما هج * رأى ايدو للك

 قارتشاوساننالا يك مه و ميجا ءاجسلا 0 رمل ومازال اال يسال هليل ْ

 مهاد ىلع عف عفتر ع ةمايقلا درعص ىلء لاس ىتحةرعش لك لصأن م قرعلا ضافف فوذتاوعا.خلار 58 وأقلا

 دك مه عبو ذأةمح#ىلامهضعب و هر وقح موضعي وهيديكرقرعلا غاب مهضعبف هللادنع مهلزانمر دق ىلع ْ

 هر ف مهدحأ بي غل تح نيملا علا برأس انلا موب مول لودي .اعهنلا كصهتالوسرلاةرعنن ا لاق هيف سمغل

 ىف مهقرع بهذ ىح ةمايقلامول سانلا رعب :مسوهملع هللا ىبصهنئا ل وس - رهو أ لاقو هين ذأ فاصنأ ىلا

 ةمصخاشامانهرجا ثي دش قو وعل اق تموى راكلاءاورانكمهماذ 1 م غاب ومهم واعاب نيعبس ضرالا

 هللا ىل_مهللال وسر لات ساعن ةمةعلاقو بركلاةدش نمقرعلا مهم 4يقءاعدلا ىلا ةنس نيعب رآمهراضبأ

 فصل 1 عام نم مهنمو هب هيقعهقر ع غلب نمسانلان 9س ا: | !ىرعيفةما. ملا مون ضرالا نم سعل اون سوملع

 هافاهجلاقهدنب راش ًاوداف غلبب نم مسهنمو هترمداخ غاب 4 مميت ذشل علب نم يحاول رامي نم مهتموهقاس

 5 ممهفو مهم رك ةدشو رش اله قرعف نيكسماب لماتف اذ كههسأ اريلعهدي: برضو ىرعلاه.طغن نم مهمو

 دحاوكناقاناةعالواباسح دعب اوعلب وكل ذ لكورانلاىل اولوراطتنال اوبركلا اذه نم ىنحرأ برلوةبفىداند

 مايقومايصرداهجوج نمهللا ليدس ىف بعتلاهج رك ل ىرع لكن أ لعاو قرعلاكب خابب ني ىلا ىردتالو مهنم
 ددع_صق فوالاوءاملاء ره سفر كذشم نع ىس وفور صأ ىف ةةشم لهو ل_هةجاحءاضة فد درو

 تاعاطلا بءاصم لمحت ىف قرعلا بعت نأ لعارو رغلاو لهجلا نممدا ١, نبا سولو بركلا هيف لواطا وما. علا

 هندم هل ووْط هتدش ةمدظع مول هنافةمايقل فراظتنالاو بركسلا رعنمانامز رصةأ واسس ن وهأ

 * ةمايعلا مونل اوطةفص )*

 قراند الون وماكرال مب وأق ةرططنم مهراصب امص رطل ظ

 اشيل ل ور<.ةتودح الو هب رمش دق نول رست الوةلك ف تولك امال ا

 1 هن الاءذه ل :ه.لعمتت اىلصةنالوسرالتور عزب هللا دبع لاق لب ماعةث اهلل :رادقمتوموقي لاق نيملاعلا |

 هيفاوماق موب طام نسما لاقومكملار اني الة خس فل نيج: ةناكل اى لبنلا محك عم اذا فك ||

 م-هفانع 1تعطدناذا م رشالوةلك !اهنفتواك انالتن فل نيسعتر ادعم مهما دق لع

 ماع مل توفي م-هرومأف

 غلب ءالق اهل اواهرح تآدقةم 2-0095 نمهاوعسف ةراذلا ىلا مهب فرصأ اع وح مهف اوجأ تةرتحاواثطع

 الا ىد :اوعلعت دم مح -عةحق عفشتاو و ه ىلع مرطب 6 قاضعل ! مهضعل ملك هب مهل ةقاط الامم ممدوهلا

 دقات اعتدت ضع دك داو لكرذتعاو ىريغرمأ ن 1 ى سه أ ىناغد ىهفن ىسةن نوع دلاقو مهعفد |

 هع يذ لن ذو نأ مام ما مح < هلثمددعب بضغبالو هلم مو تضع لا رمويلا بضغ

 فمع ىحه_-ءفراظتت :الاةرةوموملااذ_هلوط قليصالو هلىضرو ن>رلا هلتذأ نمالا ةعافشلا نوك عال

 ريصال هناس اقمةدشلت ومالا. :دلاىفهراطتن الاط. نم نأ لعاؤرم .2 + خلا رعى ىداعملا نع ريصا اراطتناكءلع

 موملا كلذ لوط ن نعل الر _وءبلعمنا لسانا لوضر لاهم مولا كل ةقارال م هناقتاوهثلا نع

 دهتج اهايندلا فاهلصد ةروتكلاةالصلنمهملعتو نها  نوك ى> نمؤملا ىلع فا هنأهلمد ىيدمعت ىذلاولاةف:

 ماب قلعافك. ل :دادعم- -الاوكءلامالاف كر نمسفن كل قد ماداش نينمؤل اك وأ نمنوكت ثأ

 تن رضوا نات 1 ةعيسوهوأ.ث دلار علب ل ار عروس اوهرورساىبهتنمالا عرج رت لاوط مايالراصق

 اريسا كدعتو ارب ؟ دع ''*رناكلا ذل نوسة: هرادةم مون نمصلخخل ةلكةنل الا ةعيس

 1 0 ولا واش د

 نا ا روك لق 0 او ت ”تردكتادقر 5 زلام 3 تري اوه نمسك 0 ترطغنا
 تحو وردت ناد. الا ىلا سوف: لاو تردعنرم 'راحلاو ترمس دو شود>ولاو تاطعدقراشعلاو تري-لو /

 3 دك ضاع مى تدمدف 0 تعش لق لايخلاو تالزأب ةنملاو ترعس دق م-خلاو

 معيار ب (ايحا) - 7(

 كتهىلع هتهاركو هلئا

 باب رافهنلامراعترا ا
 اودادزا اك تانامنلا

 ةردويع 0 اة

 أنف اودادزا امو
 اهلكو ابرق اودادزا

 ةعقرو اهاح اودادزا
 ةلذواعضاوت اودادزا

 ني:مؤملا ىلع ةلذأ

 ن رفاكلا ىلع :زعأ
 ةوه- اولوان:املكو

 سوقنلا تاوهش نم
 اركس مهنمتجرذقسا
 تاوهشلانولوا:ةءاضاص

 اهنالسوفنلاباةفر ةرا



 7-5 000 روذنلا 00 ةطانود

 تابقأ مث ترن شوحول اذاو كاعت هلوق كلذو مهن شحوتلاوقاذلا نمبرولانعلذ مهلغشوتةغنلا
 وعلان هلوقلاه دصت ىلا عت هنا ىلع ضرعلا ةمدهن معد اخ تنعذاواه ودعوا اهدرع دعب هد :راا نيطاسشلا

 كلانهك يلة لاح 0 ا ثااوم رمش

 <« ( هاهو رشح ضرأ ةفص) +

 00 لامس عاتما نبت ضرئرشحلا ضو ل الرغااو ءوافحر وشن !اوثعبلا دعي نوذاس فيكرطظن مث

 ا او دمعصوهىلد اههفنيعالا نع ضف: دهوالو اهعا اروناسنالا ىنتخةون راهاءىرت الواتمأ الواو ع

 ذاضرالا اراطقأ نم مهفانصأ فالتدن ا ىلءقن الهنا ع.ج نمناعسف اسضزهنلانوقا ساه. ةتوافتالا طمسا

 نو -:ثابولعلاك]:!ق.ةدوةيناثلا ىهتفدارلاو لوالاة شفا ىهةفحارلاو ةفدارلااهعمتتةةدارلاب م عءاس

 اء [خالا تف 0 | ةادعلا و سانلارست دع ل_وهلعهتلا ىلصدنلا لوسر لاق هت ذانتوكت تا ًاراصبالاكل !:لو 4 ةحاود و 8

 قنلاوه قنلاو مصانلاب س دا ضان رعد اد ىدازلا لاو دس لعماب سل قتلا نصرك ءار ةءءاضس ضرأ ا

 5 ايندلا ضر ل_؛ءضرالا كالت نأ نئظنالو رمصملادرب تواغن الورتس ءاند ءالىأ لعموةلاذنل اورشقلا نع 2 ىديبو ما

 «صقني واهيفدازر سابعنبا لاق تاومسلاو ضرالا ريغ ضرالا لد .”مول ىلا علاق مسالا الا اهيواسنال لع است ودشو

 و مدا ماع غس لةضغلا ل ةمءاضمب ضرأ 0 ا اتندوأو اهلامحواهرا ممأ بهذنو ءاود مهما الإ

 انا هنا هتدشو مو.لا كلذ لوه ىف نيكسماب رظنافاهموحواهرقواه سعت بهزتناووسأ اوةمطخا ماع لمعت مهرهاظ ءاودوهرظنو

 دوت ضرالا تل ا ورمقلاو سلا سمطوءاسعملا مون مهقوف نمت رئانتد ءصل ا اذه ىلع قالها عمجا مهتطايو سحاب طوف

 لاق) معلا رومعم

 فراعلاةمالع(نونلاوذ

 هتفرع روف ٌئفاعن الةثال#

 م || تناسبه د تواهظظاغ عمت ةشناو مهو رىوذ نمءا عسل اترادذا كلذك م هاذيمق اهحارس

 [ردواهتبالص عمما_مسلاهبفقشنت .- ::موملةميهأب و :كععس ىفاهفاقثنات دوطلوها.قامءاحرا ًاوامحافاح 0

 لام !اتراصولل- لا راصو تاهدلاك :د روترادةر 0 ورابت م ع

 سايل ثعبب لسر 000 ارفلاكس انلا كمت اونهعلاك 8 0 5 :

 وه د#ل هع
 ' 3 ثددحل هب وار مسوهيلعهللا لص ىبنلاجورةدوسثلاق نا 3 ' الا مودع“ خا 1 ,وفرعلا وه. دقالر ءةأرعةاعح 1 لالا مانا

 | وتموت مهتم ما لكل م- مكلذن عسا“ لا لغش لاذ ا اذ أ ارضا هنلالوسرابتلق سلا نمارهاط يلع

 ىلعتودعمهضعي وفيك تاغتلالاو رظنلا كلذ ع مهنق“ نمؤد كالولي مك د لاف د 0 2 0

 .«لعهتنا ىلصهتالوسرلاق هتعهللا طررب 06 له هريخ لا تافتلالا لع اهل ةردقالف مههركدو مينرطإ ا 2 5 7

 توشعفيكو هللالوسرابلجرلا ف مههوجوىلعوذاثمواناكر فانصأ ةث «اةمارعلا وا سسانلاع همام

 ملاملكراكن اد" الا ع.بط ىف م-ههوجو ىلع مشع نأ ىعرداق مهمادقأ ىلعم هاشمى ذلا لات مههو -وىلع

 لجو ري-غى ل ىثم ار وصتر كمال ف طاخللا قريلاك اهتطد ىلع ىشع ىشوهم للان تاسنالادهاشد لولو هند رسقأب

 )0 ا تملا ةمابقلا 0 ماش ركل 0 لاو

 00 | لع رسال اعدم 5 هر ودا را ا او كتر 8

 | 3 *(3 هرعلاةفص )< ةهظعا مافلاحلا هذه مامءأو ةواقشلاب وأ ةداعسلاب

نيسضرالاو عسبسلات او عملا لهأ ف وما ىلع م>دزاىتح - مهعامقجاو قئالملا ماحدزا فر كشفت
 ش عبسلا 

 تناك امتاديتواهرح فءاضت دو سعشلا مب جلع تقرم ”اقريطو عبسو شحوو ناطيشو سناو نحو كم
 نيلاعلابر شرعلطالا لط ضرالا ىلع قد ملف نيس وق باة؟ نيملاعاا|سّو رنمتدندأ ًاغناه صأأ ةطدن نمهياع

 دتشاو اهره هءرهصدق سمثلار + حض نبي رشرعلاب لظةسمنيدن توب ردملاالا هءلالطتةسالا نم نكعمو

 ُ ثهلافاضتاو 211 201 107 كس ايتسعقلا اطفال 2ك 5 000 مه.عوهب رك

 7 هللا



 لاو هذهنءاةشالاياماوداعس الاباما اضل لصف دنععءا دنلاراظتنا ع هن د>وهددد عم طارمصل ازاومترب داقلا ْ

 كيلق نمثعبتنا كلذ فركسشلا لب وط) مت قد دصتلاو مزمل الد ىلءاب ناعالا متاهتفرعمنم كلدساللاوهأو
 متدئفاءادب وس نم نكي لوم ولة معدرخ .الامو.لابناعالا لدي لسانلارثك اراهلدادعت-الا عاود
 عمادر رهمزو منه> رك ميد ولا تناك كلا + مهدا دعت ا 2م هرعشت هد كإذ ىلعلدب و

 نمو مم ولقهنعتافغ غممتنسلا هيتةطنرخ الامو.لانعءاولئس اذال.لاؤهالاو بعاصملا نمهفنتكست ام

 ها !ءاه دصمنأك هلوانت ةلهدب دم مث تةد د ءريخأ ىذلاهسبحاصا لاذ موعسم ماعطلا ن م هيدي نيدامتأب ريخأأ

 نا ' !ىنوش ىلاعت هللا لاه لس « اهنا لك ل !لاق دقو اسأل بد 1ك نم غلبألا .ىعلا فد د شافك

 نا هلوةذهس نك امآوادلو ىف بالو ةءذىانا< ٠ ةثابأ قدك ناةلوش ا يب ذكر ىغشن ن او اسر كا

 لاثمالملاعلا اذهىف مهفلاةةلروشنااوثعبلاب قندصتلاو نة ملا وق نعنطاومل اروتفاف اوىنأ ءاكى دعت

 ىد , الا اذهلثهةردقلاةفطنلان معنصااعتاص نا هللءةو تانا اومدلل ادلاوتثاسنالادها.ثد لولو رومالا كل

 ءانعلخاناتاسنالار , موأ ىاعتهننالاق كل ذإو هب قي دصتل ان عهنط ايرون دتشال فرمصتملاو ك:!لقاعلارّوصملا ظ

 ل ىمن م ةفان كلٌ ىدسس رين آناسنالاببسحأناعتلاتوثسس سا ظ

 هك ”اضعأ ب "رن فال_:تاوء.ئاعةرثكع مجد الاقل ىف ىنالاورك ذلانيدوزلا«:ملعذ ىّوسن قاف

 ىكالذدها ثد نمهتمكحوىلاعتهنلاةردق نه ثأل ذر كني فركف هن داعاو هثعب ف ب ,>اعالا ىلعدي رت ب >اعأ
 تاواهنملهساواهلثم ةيناثلانافىل اوال ةاشنلاقرظنلاب ناءالاّوَةذ فءدكناعا فن اكن اق هتردتو هةءعزص

 كباةنع ٍباسالراءتءالاوركشتلا اهفرثك او راطحخالاو فواخملا ككل ةرعشافامناعالا ىوةتنك
 روصلا حن دش نمروبقلا ناكس مهن عشرا الور ك-ةتورامملا لع ضرعللرعشتلاب لغ:ْثشنفرارقلاوةحارلا
 اريغتمتدثو دوو ست مهوتفةدحاو<- -ءفدنورو* *.فىوملاسو رنءروءةا ام رفنتةدحاوة عصا اق

 راثدةوءادنلاودن نيعلا صا ةةعصلاة دش نماتوهعم كريت بارت نمكمدةىلا كرف نم :ديارعخمكوحو
 َّن م ميه لاس :ءنأك امىلاافاضمبعرلاو ع رف! مهعز أ دقو مهؤالدا مفلاط ىت لا ارومعلان مةدحاوةروث قاذنا

 ضرالا فن موتاوع.لا ف نمقعمذروصا ىف ذو ىلاعت لااكمالا :#قاعلراظتنالاٌة دش .ومومغلاو مومهلا
 ىلءريسع موهذ مون كل ذذ وودانلا ىرتناذاق لادن لاو وراح :ن مايق م هاذاق ىرخأ ه. ,ةمغن م هللاءاش نمالا

 مهو مهذب :رحاوتصمالادورانانيقداستنكتادعولا ذه تسثواوشيد اسال وس

 توام . رولا ثادحالا نم مهاذافروصلا ىف شنو ت7 مهاه ًاىلاالو ةيصوت نوع.طةسالف نومصخت

 يت اوهالا وما ىدب نيد نكي لواف نواسر ملا دصو نرلاد ءوام اذهان دق ص نما.نثعب نمانلب : واناولاق
 هلئاءاش نمآلا اهب تونوعىعإ نضرالاو تاو منا نما نعسان ةصصوة لاا نو ب نابارم د كل تاكا

 ىحونرعلا مئلادةروصلا بحاصو ذأ فيك لوهيلعدنلا ىلصهتن'لوسرلاةكلذاو ةلك الشعب وهو

 عضاومال_سااهياع ليف ارم ءاناءكلذو نرقلاوهر وصلا لئاقملاف عفيف صا ىف ىتمرظتن نذالاب ىصأو ةهمجلا

 رظتفإشرعلاو< هريدر صخاشوهو ضرالاو ناوئسلا ضرعكترهلا سا رةرثادو ىودلاةءهكت رقلا عدا

 نمالاع رعلاة دشن مناو .-لك تام ىأ ضرالا و تاوم-لا فن مقعص عفن اذا لولاة اقذف سمور ىتم

 ليث اكيمح مرا ربجح ور ض.ةب نأ ت وللا كل ه مان مث تول نال مو ليف ارسساو ل. اكممو لد رع و هو هللا ءاش
 هيا يعم أ خز ريلاىفىلو الا: خل اد ؛قاطلاث ماب متوميف تول كله سما حدرم

 توراظأد مهاجرأ ىلع نوراغذب مامق مب هاذانىرخأ هذ عع ىلاعت هلوق كل ذؤةيناثلا خشمي كا ءذ لل فارسا

 راظتني ى رخو خا والجر مدقوه.ف ىلا هيىوهافر وصل! بحاص ىأ ثعب نيس ل _بوهيلعهللا لدلاقو ثعبلا ىلا

 نماقو ثثاعشالا ل. ءممتناك:-او مهراس كن ارمهاذو قدرادلا !فرك دف ةئفخلا | اوغتافالا هملاب هور ىم

 مهريدغك رب 2“ مهرأس را زم مننا هيؤ تن آو :داَقدو أ ةداعس نم م ملع ىضقياسملا ارااغن اوةقعصلا هزه

 م-+لاضرا ناسا .وملا كلذ ف ضرالا كلومل_ةنيمعنتملا ءاءنغالاونيهفرتملانم ايندلا ف تنك تالب

 ةالصلاهيلعهئمةراث ارك

 , فشوك امة لامالسلاو

 ىذلا لعل عرمد نم هي
 نيذمؤلا ماوعهدلا لصال

 لاةيث.دتوملادعبالا

 لءاطغ كنءانذشكت

 ديدح مويلا لرمصيف
 تتام تاناهنلا بابراق

 ثصاخو مب وهأ

 ي< (لاق) مه>ادرأ
 نع لكس دقو ذاعم نب ا

 لاعف فراعلا ف-طو

 مهتم نئاب مهعم لجر
 ثامذ ناك رع: لاف و

 دنع مهتاناهنلا باب رافأأ



 'مهسوفنو برا طاسإ

 ةحلاصةءاواعم :داةثم

 لكيلا ة وللا عم

 نولقلاءءلا تيت ام

 مقلاة مهحاو أ

 مف تافطن|ىلعالا

 رهو ىوهلا تارت

 ملعلاي رص مهنطاوب
 مول نفدكحن او

 كوسرلاتاكةرخ الا
 ملسو هيلع هللا ىلسهليا

 هللا ىذرركب نأ ق-ىف

 ىلار طنب تأ دارأ نم هنع
 هحو ىل-ءىدك ثيم

 ىنأ ىلارام:ءلف ضرالا

 انتل

 نات ردك ”اردبا لاقوة عملا .ذه.رزأ ذةمجلكوتروزأتنكلاةف4ناذ ةتركذف تبت اهلاق

 را ف تاق بت ذلك ت طاح ةرفغمىلر هغلاق كب هللا عصا تلق ىل لاق تم دق س دل تاّف هيومدعل مو لا

 ا تأ )تاي نعل لافو كر ” الازيدي :دصلاو نيدخلا نم مملعهللا 1 نم ذل نم كاذ علاق ىروثلا

 أ رثنو بهذ نهى ل ا لاى رام لعشاةحرىفاثلا

 | قطصاهّنانا ىدانيأيدانمن كن سآت أم هلل ىرمصيلا نسل تاعكأ ن ملحرىأ ارو طرلاؤاوال ىلع

 ١ ىراقلا بوقعب وب لاقو هنامز لهأ ىلع ىرمعبل نسا فاحص اونيااعلاىلءنار عل اوميهاربال اوان مدآ

 | هوأ تاقفه« د اقفرا اسوا اولاقاذه ن متاقذ هنوعمش سا. !اوالاوط مدأ الحر ىانمىفت ارد قدا

 | ا دنعلا رع ”1لاوزل لبان ذا دشرأ ا ا

 ا 0 مثيب نب ءاقرو تدأ دار سم ىن ىنأ نب ركوب لاقو ىتكرت و اوم كلذ لال ىفهنملءاجر عطقتال ةوهحيصعم للعدل دحر

 |ايتتنم ءاكءلالاق لضذ اهو ل التلال ب كدب توكل اقروا تاءفامتاةذ ىرمضخلا

 | نعى ريب اةشاياهللاّةفمانملا فاهونأ ااه ارفف را١2نوعاطلا ىف هب راجت اكاهّوم' عن نبدي رب لاقو هليا

 ا | ةفكروأ ناتصبستوأ ةعبستلهّيئاو ثوان الو نوامعتول معن الو لعن ميانعرمآ ىلءانم دق ثد اا. تلاقةرخ هلا

 1 اذ مانملا فهمت ءثد : ار مالغااة.:عءبادأ ضءبلاقو اهيفاموام دل١٠ نمىلابح أ ل- عويمسف ىف ناتفكروا

 | مالغلاتب ةعطح اذاف ىتدبىلا تح تس الف لاق كتيبىف هلك وعدل كا نحل ان تاحدلاق كب هنن عصام

 1 | اتاارطملا اذ كلد_.ءم>راز رئاعلات !رثع لمعماب راد متاراوول كلا ىداحا ثدبلا د اح

 د | ادهشلاب ءنيقيدصلاونيمذلا نم ممهلع تمعن نذلانيةوز زرالاءارحالا ممانلعجاو نيعججأ م-ةاك نيإسملاو

 ْ ةرهتن نمو ه2 ىلا 2 نمريطي ةنخافىرو* !!تامس ت بتد :ًارداج نب ىموملاقو نيملاعلا برنيم1نب طلاصألاو

 اك الا ى رب داكمال كاذلاق مصاعن ىلعلابا فتقع رولا لاقازه تلا 1 هلباد معاي ًاابتاقف : 0 ”ردعتت ىلا

 || نم معنلاقىف-انعهتلا لوس ءاب لا ةق مانملا ف 2-02 .اعهتبا لص ىذلا يعبأ ا نمل-> رى ا

 ا ا 01 تانج رفاثلا لاير هارد تنولاةتامتنف تاكد موناصة:ىف وهذن اصلا لهسفمب

 | ند#عا ل لاقةىانمفتا انآ اةسرام ءلاتأك هلك ور عمات راع« لع علطي اوىجا 1و ىبضمأ سما مانالا

 | ىتيطعأ امالازتآ انا م .ط:ءاالواروثنالوةا>الوانو مالو ارضالواععفن ىسفنل كال مأ الى ا مهللا لسد / ردا

 | املفثالذتد_ءأ تهدأ املفةيفاع فلمءلاولوةلا نمىذرت و بتال ىنةذو 5 مهللا ىنتيقوامالا ىف 2:االو

 || اتعاولن ةتالتاوعدلاء ذهب ميامقءيفتنك ا صال١:1ىل لهو ىءاط لجدرع' هللا فاطعأ راهنلال-رت

 |[ الب ل 5 اف ىئازهللاىلاةب رقما لاعالا ىلعو قوما لاوحأ ىلع ل دئتافث اكس نم هلع هذوف

 0 1 نرك اذ 0 أ 01 ل

 0 ءاطسو ةهاورشلا ضر ةدوروما ةعشن ناس هنق رع( راطخالاولاو اوهالا٠ نه هيدي نينأمىل صاتو

| 
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 | نازيملاةفصوبونذا!نع ل | ااةف_صواهجما_اواهاودوةمايقلا مول ةذصو ةمابقلا موثلوط ةغصو شحم

 | اهلاكت واهلا اوهأو مج ةفسصو ضوملا ةفصرةعاذشلاةفسصو طا اردلاةمصو ما ظمادر د ءامهد1اًءؤصو

 | اهراعثأ | اواهزاعنأو امنا ط.-واهفرغوا ماو ونا ادرعواهمعن فانص و ةنملاةفصوا م را ةعواسما.دو

 ف هدومهماعط ةغضو مهرو رسو مهشرذو اهلهأ سالو
 اعز هلي هللادح وىلار طخااةفصونادلولا اونيعااروهلا

 2 ىلا عتهتياءاش ناباوكسلا مت هيو كاع هللا ةجرةعس قف بابو

 *« ( رودلاَةضف'ةفص) ع

 هئاديدورمقلاةملاظل 0 كسى ثمملالا او ةدش قيسامبف تفر عرو

 نيب ىلار اطدخالا هلك كلذنم ماع ًاوهملعأب وذغمنأك ناءرطةورع_ةلاباذعا مامهلا اودوريكتو ركنا

 |. ةتناربملا تسنو ربت كسلاو لملةلا ن ءلاؤ لاو ران+ ا ىلع ضرعلاو رونا مون ثعبلاوروصلا مقا نم هير دب

 "ام ذانملا
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 لاقكب : هلل أ لءفام هلل. .ةفمانملا رمش ءىرو فراج ىلأ هتلالا هلاالىرواهمول أ هللاالا هلال ى رية مم لحخدأ

 4ليقف مون :لاق نامل - وا ىّؤرو ودل اك ذلكىنناخحت تن ىمي.د-اامارع ثاءلاقو لحو رعش رىتخر

 ر ًاملاباش مون :لاىفتد ارنا كون لاقوىلا موةلاتار اشانمىلعر ذأ ئتاك امو ىنجرلاقك هللا لءفام

 نم تلقفءا دوس: أ سعااذافن تفتلا نزح لق لكلاف ن كت نساف تاقىو#: ا لاق تن نمهتاقفهنم نسحأ

 لاقو ةيلغالا كل ثأالن أ تدهاعتو تمن افلاق حرص حرف باق لك تلاف نينكس سن نباقتأقم ةسلاا تلال 0

 اذهن افتاهىب ف: تار ل ا ,اثأك مان 21 «ار زارا دعسوبأ

 الت اقف ناب رعىشك مو“ لاق سيلا ع ءآر ىجوساالاقوباةلافنوكيرو نمفااءاوهذهن مفاختال

 تايبصلا بعال:ءاكرامتاا قرط ممم بعاأ تنك امساذلا نماوناكول سان ءالؤههتاب لاةف سانلا نم ىدفت |
 ككل دز كنار. .عسولا لاق ودم فوصل اانباهصأ ىلا هدب راشأو ىىد>اومةسأد5 ءالؤهريغ موق سانلا لبةركساب ا

 فنوذءافاممعهللا ىذر رود رك لع ل اعطت اعهلنا ىلص ىبذ !!ناك ما 1١ قت رف ة قدمدق

 تاءده_سكن ًارلاقة أ دمع نبأ ن نعءوهريدخ ن مرثك ًااذه :ملاقفن ىردصىقداوتاودالان مأ.ثلوق أ انأو ىلع
 لاق لاق مة اًءذ نولماعلا لم عملفاذه ل؛ *(لوق 6 ردع ىلا ةر خت نمريطب هنا ىف هناك مونلافىروثلا ١

 لاف كيهّللا لءعفامتاةذ ىرو* لاتامفستنأز ,لاق 3 هعن صم مه ع نءىزارلامتاول ىو ر و سا: !اةفرعم نم ا

 ىحدلا لط أ اذاام اماوة تنك دع 9ك عس نبات ءقاضر 1 15 ىلا ةذاحا ةكىف رولات رظن

 ع .ىد ريغ ل _:مقاقفرزو 35 هن در ًاريصى "ارياف كئودن 55 لم باو قاتسشم ةريعب

 +: ربى دمعت ىس ًايىأرالف تس ١ 2 عدا لاقل هللا لعفام هل ٠ 0 هنوءدعب ىلهشلاىؤرو

 ىروثلاىؤ رونيبحلا ىلعةدع ىناعحو ىلر غغ لاق هنا ل ءفامهل ل يةف مانملا ف ؟ هنو م دعب ماع ىبب نون<ىؤرو

 ني سم مون لك ف هنز ىلع ن عوهلاقذ كرايملا نهّننا دبع لاحام 4ك لمقف ىنجنر لاق ك:هللا لعف امدلل قف مانا اف ||
 هللا لءفام هلل ةفسنآ نب كلامكؤر داو ٍ ةعافاو: ونهم ماوه دفان ومساحلا ع هلاحن ل ؟_سذ مهضعلىؤ و

 «ءىرو توعالىذلا ىلا ناس ةزاذ هكا هيؤرد: ءهنعهللاىىذر نافع ثناثع اهاوةب ناك ةماك ىلرفغلاق ١

 مذقىرصبلا نسل اناالأىدانب ايدانمن اكو ةتفمءاوسلا ب اوبن اك ىرمصبلا نسحلا سف تامىتلا ةإمالا ىف ||
 لاةذئ ,هتلا لعذامهل لمّقف طحاخل اءىرو ضارهنعوهو هنا ىلد ا

 ءارتنأ ةماعلا ىف كرم 3 ا دع ْ

 _عسم ىف ماوذأ سان ملا سأن ءالؤهولاقف نسانلا ءىتقشلالالاهف نانرعمانا قال :طلاىأرو

 اوءضو دقة عابس ثد ٌ رقدصمملا ىلا تودغ تينا لف دين 1 ١لاق ىدام 5 ك0 :طأدق هيزياوُلا

 ىف هناقو نا تعر كع ىقابار دئلاند روك ل تيد ةرالاولا# ىفو ًارادإذنو ركسفت مهكر لعمهسؤ ر ٠

 اذاءالتاقذ لاصةزالاصتالا دعبأ م املا هاب تب دوت مث فارم لا باتع تيتو عاليا لعام ل كف وغلا

 ةلتعاب تلاوذ ةئس>ةرود ىلع مآ“ قارعة ارو ب رب نة ىتسدعلاا ف تعضوا ف لالجلا

 ىتحاهلعىلة- ء-رالا الثامندلا تّةاط ةممع لاعف كذيدو ىنيبلاجفأ شلامالا نملمعتالر منافع ةالانأ

 ماما ىف مهسض» هد تملا ىأ رفا ماع ىلهن ال ؟زياهدلا لح رف صاع ةرانحح ىلا. .:ذسلار ربأىأ ر ليقو كاقلأ

 لاقوىاذ :الاة .ثدنمتكسمالاذا فرد نازخنوكلاع متن ول لة بوثال ل قلاقو 5 .هللالعفام هلل قف
 اول ةفدزه هل .ىأتاقفادوعصةكلت الم والوزن كس دامواوون كاطماةوادابمقشا ا ١ ىفثدأ هار مهضعب

 مانملا ف 0 ولعصااالهستد ًارءاصثلا د .«سولأ لاقوهحو رمو دل اتيت دارت اوال

 رفغلاف كبهلنا لعفامتاةذ امعنأت ملاقفابتدهاش ىناالاو الأن تاقوجيشنلا عداه مش

 ريعس الل ةىل لاف مونلاىف ملعملا .وطلا ادت رىد.ةرلار 531 وب ألاقو زعلااهنعل أس ناكل ئاسعلا

 اناامو متلد بلا ةا حو رق 35 ىوولان كلر الو لدلكو

 اااهيأتاقف

 بدؤألا اراقصلا

 20 عع اس كس تسمع نست سمج
 هليأالا هلال ردا قات ,رالاتاماكلاءذببلر فش تلاككبهتلعناما# لقمان قاد ذ مر ا

 نعو هللانع هيديحال

 مونالو للك اراك ذالا

 ماعط الو برمثالو

 هس دير قددصلاو

 ىلالاوحالا ب رقاوهلي

 همن كافل اةوسخل ل

 1( الاقد)
 لوأ نيعيدصلا تانامن

 تاناممتلا تان رآثا

 مهطاو تو م

 هلل مم هر-هاوطو

 نعتصاخ مه>اوزأ او

 كَ لا

1 



 ىدادلاىثرقلاديعس

 3 مهن سمهرهاط ىلا

 ىلا انامح أ ل.ءهنطابو

 : هم مالعو سفنلا طظد

 000 هدي لغفرل_وعيلعهنلاىلسهتتالوسرعدي نبت شطلا عضوف قيرازخ الادءوتدط هدأ ةوال_هلا دم نأ
 | الو :_ءاطااضعبف

 ضعف اهدع
 1 اذاو

 روفرك ذلاب لغتا
 لغتسشا اذاوحورلا
 ب رعتلا طراق
 قددلاوراك دال انع

 قاعتهنلا لعن هنط ًظ و

 ىاذ و دن عنا ب 0 وسو نعمل لعتا ا

 ْ | واصلا قطر لع رنا نم عرس ابناك اخير امن اان او باي ,لاامهماع فيجو ةيالددأق هن واعمو ل

 | طظقشسا اوهةيعكلاب رود ر ةغلوقب وهوا اى ا اعد ن واعمجي خت انم عرساب تاك ا نر :

 ْ عا ركلة ذا ناكر هناوني كلا خلا 28 رتساؤهمول نمة ماه همن ءهلياىذر سايعنا ْآ

 !ىببااولتق ىدعب ىتمأ تعءصام املعتالأ لاف مدن ءةحاح زهعمو 00 ءاعهليأ ىلصعتلالوسر تأ ارلاعذ ا

 2, 10 1 رم رأ دعب رولا ءاف ىلإ .«تهماىلا اهعفرأ هباععأ مدوهمداذهو (

 « ( نيعجأ مهاعهللاةجرزي ا ثملا تاما: متادن)# ةنلا ندر وافهنناالا هلاال إ

 للي ةفتانملا فى ردلاقذ كبيهننا لءفامىدم_تانتلقف ما امللافقر ودلاامعمتد ًارياشااضعبلاق ا

 |ىداصْىدتم ل اناهقئاقع

 : وبأ لاق قد دضىهتنملاو

 | ىلءفقوذ سانلا ىلع ماكستأ اكان ملاىفثد ارد :ك ١لاقو 5-1 ىلع بصل بودي لعدوتلا ىف صلاقف ||

 ا | قفوم مالوش وهو كا لوف ونازيع فذ ل متل ةذاذامىل هددنلا ىلا وبر رهن هي برغت اميرقأ لاقت كلم :

 056 ” الاو ا.ندلاري_عا اومهذا.يندلا فني دهازلا تب ًارلاقف صالا د ا ل ىروهلاو ||

 ىفكناك مو: !١1قّكَمن , اردان زن ءالعال ماش ثلا لهآ نم ل-رلاقو ا 1 4
 أ [ لعل لاق هس ءلع لبق وهسلحت نع ازتفة نيل

 | حلاسلاو هرغن الو نمؤملا ارسنايؤرلا د اونب دمج لاو ىنا ب الحر صخ“ *اوهنم تمهعقا سهأ دارأناط.ثا م| | مرهاط ماع ا

عل هينا كم زول لعق موزلا قو [سلاع ءاطعتبأر ريش نا ْ
 قد دقلهتناوام'لاقامندلا فتزداد وطاحت د

 || ني-ةيدصااونيسنل! نم مم ملعهللا ؛ٌنيذلا عملاقف تنأ تاجردلا ىأ ىف تاقفامئاداحر ذو هليوط ةحاركالذ |

 لاةفكدنعلضفألا عالاعأ أمانا ف فوأ ف أن ةرار ز لك -و : هب , الا ْ
 | فعدم دب زب لاق لمالارمصةواضرلا

 تن . ارامل اق ىلا« هنن اىلا هب برة: !لعىلعىادو ررعابأ اب أ انت تاقذ مانملا ف ىعاروال اتي از ا
 نم عفرأ ه--رد كانه

 ١ | تيارةتبيعنالاقوءانيع تلا ىو .لزي مفادب كانشدير ناكولاقنيزو رغلاةجرد العلا ةجرد ْ

 | ىلع لاقو ىرفغي لهنمرفغتسأ ملامو لرفغهنم درع هعمم !بنذ لكلا ةذكب هنا للعفام نأ اب تاّتف ما املا قى جا 3

 تهمس ثنالدأ ما ما ا 03 د أرى ىلطلا :
َعف عا اروحتااعفتنأن متلقفا. .ةدلاءا

 َ ( تلات كل سفن ىإ -ورتا

 تأر 2 راق حازب مهاربالاقوامتاف "ن ٠١ ءنلسفن سد تاق كك ارومامو تلة فرهمأ و ىد.سىلا ىن. طدخا ||

رط ف تةفنااعاهل تاقفىلر ةغمااقْن تاما تا !!فةدسز ُ
 000 تعطل“ تلاقةكموم ه

 آوى ::ىرفغواماب اير اكااهرو> أ تعحر ْ
 0 ةرضولام كن :هللا لعفام هل لمةف مان ا فءىرىروثلا تامفس تاما-

 1 #3 "7 تاقايف تيك د م تاضاررنامهلا - 00 :
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 | 060ه لمفاذافد راواا در وأ اذ_هكناساىفادبأ لوقت تنكك نا ليقف هنعهتلاىذرقيدصلا
5 

 4 2 ؟ روكا كلصوأ موعدا 0 اكو لا + ثاهتم تنده ساول لا ع ىدانال تاقاشا مف تنسق له ممتماب

 |[ رودنمنعول ازهمادح ثطل>املاق اذاع ل.ةىلرغغلاق كب هلنا لعفام هلل .ةف مانملا ىف ني سيلا نب فس 2

 | | تررقابنذلك ىلر غغف هيد نمد ىنفةوأ لاق تن : هللا لعذام تا هذ موحلا قرازمل اهلنا دمع تدأ ارلاق لوعمجسا نيا

| 

 | لاقبنذلا كلذتاك امتاةذى ندع وم طقس ىىد قرعل !فىفتواق هيرقأ نا تدمتس !ىنافادحاو امنذالا هي

 : ١ اا تالت ًارفالدصلا ارذعج نأ لاقو هر 9 5 وأ ؟نادننا نم تيمحتس اف هنن سس اق ل + هزل لا ترظن

 ا ” 0 ل[ تاكلملزتفءامسلا تةكناذ'كلذكرر ءامثيمف ءارقذلا نمةعا هل 000 ءلع هللا

 هللالوسراثاةذ 0 سدل هناقهدن ىلعبصتالوخ“ اللاههدحأ لاَقَذ ىدن ني ,ثذلعلا عضو اول

 ' أ أ تا اوهبح اول. اىناثهتالو_رانت 1 0 لاق بأن معو 1 ا 1ك قىوردد 9 كال

١ 
|] 

 نست اراك“ هي راحمتاخ ذلاىرب ١ عف تب ًارىراو+لا فأن بدجأ لاقوة نجلا فى نا“ لاو ط ارصلا لءىدقلوأ 1

 م



 ا ١ ردا عومواذثاضعأب لدا رذوانءام_-أب وانلهأوانلاو 0 رذ كلذ ع نهب عاواندبأ

 كناف تيبحأ نمبب> أ نيسئلاديسالاقاملوة.ذ هعو رقسدقلا حور غاب نمان ان -اوانيشي كلذ عج

 ف ناك ن يقل نيعب هلاذ ثكمثال ناك ال مرح الذ هيئز< كن اقتةشاملعاو تملا تئشأم شعو هةراغم

 مح اءخالوا يبيح ذقن موا ههردالوارانيد فاخيرلو ة ةءضصق ىلع ة.صق الوم, .ل ىلعة خيل عن ا مل دس باعك امندلا

 نذ اب تال ند نلاةلخ تأ نيبف ن جلا ليا كب مكاص نكاوالملثر كا تن رانا زذتمتنكوللاق

 فوعبت اقهللان رو متنك تاهتماللاقدقو بدحال او ليال عستمهمق 1 ,ملذ هيلو ةبد نم نكسعهم> نأ اوهملق

 مودل وهلا ىلا الاعدام هاف تن” الا لف ل قارا ضر مح عا اموهعمشا نسال

 تاكاسدةذةرخ عدا واندلا نعت ضرع امر دة ف دإحاعإا طوال اوايندلا نعالا فرصامورخ الا

 لعأت !.ةأامردةد و ههه“ نمتدرمددعف«ة«.تاامردقب وهتعبت اقفل تكل سار وهكعاس ىذلا هل دس

 ايندإاة وطرب او ىتط نماماف مؤ ىلا عتدنلا لاق ناب تةلاودت عب ام ن نعت يغر وهل. م نءتلدعايدلا

 نمكناتاعل لج رلاكلذاناطكولح رانك -.:تةصئاور ورغاان مكمنمتح رخولف ى وألا ىه مخ اناف

 توات أ اعمطلا مايندلا لداعلالا نكسنالو كلر: الو هل اعلا طواف ىفالا بسن ال دست نيد ىلا صن نيح

 ىلا عمد -رثاو نومك ع ف.ك لامنيمر ملاك نيإ لا لعن كعمل هربا امو كزط دعب ام هعامت اوهتمآ نمادغ

 قواالاوح التت تاكل انايانللا نسال ارك نِنلوءدضةمرعغلام ذاك )!ناتعدتءادتل 0 وديفاك امه
 تاما الا كلذ سداو تارمهشملاث مق مة كلا تيهذذا هبعافتنالا مظعبام

 م (ةرخ الاف ةعفانلالاعالاب وما لاو 57 نخل تامانمنايب )دع

 ناط.شلانافاةحىف اردقفمانملاف ىف ارنم مالسل!هملعلاقدتو /-وه.لع هللا ىلسهننالوسراب و رثالذ نف

 تان ىلارظةءالهتب ار ماذملا ىف مل وهملعللا ىلصةللال وسرت ًارهتعدللا ىذر باطلا نب رملاقو ب لثمتي ال

 اديأ مئاصان او ذأ يما ليقأ ال هدد ىسغنىذلاو لاق مئاصتنأو لبةملاثسل أ لاقوىلاتفتلاف ىف ا شامهتلوسراب
 معي ًارف لول !سأردنءالا هب راف مانا اىفءارأ تأ تءمتشافرمعلادو تنك ه نعهللاىذر سايعلالاقو

 ىلع نين ملا لاقو ا هحراقو رمتيقل ف الواد ما ىثرعناك تامغئارفناوأ اذهلوةب وهو هنيبج نع قرعلا
 كتم نمتءةلامهتلا لوس راب تلف ىئانمى دل للا له لو هيلعهتنا ىلدهننالوسر نا هذ عهلنا ىذر ىلع ىل لاق
 مم نبا هب ريضذ ب رفن ىنم مولر وش نم م-جادبأو مهم كريو ه نم ممهب ىلدبأ هالات تاّفمملععدالاق

 لوسرابت اقف ىع ضر عاف ىلر ةغتس اهنا لو-راب تاةفمل سو هيلع ىله هللا لوسر تأ ارخو.شل اضع. لافو

 ىلءليقافالتاةف طق امتلأ ست ملكناهتادمعنم راج ن عر دكا انب د نءانثد> ةنييعتب تايفستاهلنا

 هنلاربخأ اوتامالد هلايحاصمسهلىنالايشاوم تن :ك لاقباطاار.ءعزن سا.عاانعىورو كالهّتنا ارهغلاقذ

 هتلاسقاران متلي 5 ل رذ لاق مام ما فدانا ىنيرب نأ الو ىلاعت هللا تا سف هرمأ ىنمه ًوهملع تززؤح رخ اعهنع

 فيكو تلق 0 ءالاومانالا لك فنينثالا هلم لالا ح در الوىنع هذال باذعلا ىف رانلاىلا ترص لاف هلاعن ع

 :دنلوت ةيعاو هبال ب هإ ةل ةدالون ىترسشبفةعمأ ىف ءاذ رسولا لطول الاكل: ىفداولاق كلذ

 ى.دعق احاح ت>رخ دب زنبد-اولاد_.ءلاقونيذث' هل لك قباذ_لا ىنعمفرشأ كاذب هللا نانا هب هنأح ردى

 كلر لاّمف كلذ نءهئاأسفلسوءيلعمللا ىلص ىنل ا ىلءىلصالا نكسدالو كلر كالو دعي .الو مو ةيال تاكل حن ر
 ىلكلاقذت 1 ذا متانانأ انيمق لزانملاضعب فتغ انفرصتاالذ ىلأ مز ةكملل ا: ضلو] تحرخدالذ نع

 ه>ولادوسأ تنمو ماذإف وجر نعدزال تا اروعذمتهقفلاف«يدودودو لابأ هللا تامأ دف مق

 ةدعأ موعمتادوس ةعب رأ ىلآس ار ىلءاذافتمنف ذ ىن. هع ىنيلغذا ءااثلذىانأ اندمق بعرذلذ نم ىلا دف
 دْمُذ م:لاقف ان مهد ههج وسفن م يللاّمف ن / رمد أ نيد وني ولا نس لوس رليقأذا دب اح

 اذافا أح ونءدوثا!تفش ؟5تي وتلا دكا ملة أوثنأ ىلاإتنأن م هلي اعد 2 5

 ا ارلاقزب زعلادبعنب رم نعوم ل-وهيلعهللا ىلصهللا لور ىلع كلذدعب ةالصااث كرب فض اوه. 5

 اوغلب لاحرلا متارع
 د( )او انام
 وبأانأ لافةزاحا ةعرز

 وبان لاق فلخن نب ركب
 تدعم لاق نجرلادمع

 تءمعم ل وهنا ار ودنم

 لوة»ىل طا_ءالاو در عانأ

 والود دينملا تععم

 هللا ىلع قداصليقأ
 ضرعأم 2

 هنافام تاكا ةظاهنع
 هلانامرثك هللا نم

 جاتح إلا هءذهو

 اهمكع تائدتيملا
 لماع !همملاع ىسهتذملاو



 ديوس -

 ْ ىلع ل دام فدأو

 هكراو ه«.:ءدالاعد

 تا(انغلب و) هيذعت ا

 لاقت ان نت تاسد

 1 رادلا هذه نأ مول تاذ

 لاقو« سفن ىلا عجرم
 : لاؤسلا اذ_هو ىلام

 ا ةماكالا هذه لهو

 | الااذه لهو ىننعتال
 ا هل ةوىسعت ءال.دسال

 تاهسفنىلعىلا اوامدأ

 اولا فدصلابف ةماكس لا

 1 3 ازعااةؤةرواولات ٍظ

 نمىلا عتهللاورد_ةاملك تاو رومالاقئاقحو روصا !اممف ىءارك 5 سلام هلاثم باةلانأ هت نأودو ا

 1 | مهفت تأ ىتبني لب قروأ دغاك نمباكك-ا ناو مظعو أ دب دحوأ بخ نمح وال كلذ نأ نئظتالو نيعلا هذ مب آ

 ا | مهتافصوق النا تاذعيشتال هتافصو هن اذن يقلل بام. ثءالهتنا باكو قاحلا حول. ثدالهتا حول نأ اعطت :

 ]| دهاشت لح از هغامد تشسؤولو هيلا اراظذب هو رعد نيدح هن "اك ىحهءفر وط سم هناقهي اةو نا املا امفاح غامدف /

 نم ةريسا ةلمن 3 ةيلام رطاةروصلاالا افلا فى الو :

 ١ | ىتحسغلالاعن للا ناثك فرت 1 يعط هدحو نم ههمشنا هنالادهو ب امم نمسعوهتواااماو توأا أ

 ا ىر ى>ةياكاايعاطغلا فدك وبا !قركىذلاتوملافىرت اذاؤ 11-22 قاتوات- ءام فرعي مئاذل اراص ا

 أ اماوكلذ» نم شايذوعنغاضفلاو ىزاخناولاك-: :الابدفو اما «سفن ريخأب ريغ نم سفنلا عاطقنادنعناسنالا

 | | اذه نمر ذغىف تاكد اءاطغلا فشاكن ادقو ءاقش اللاش ,اذهد:عوهلرخا ا الريبك كلمو ميقم مع :داقوذكم ْ

 ولف هريمذ هيلتخاالو هلابب د صو رام امثان الاو تئادعل اع نم توملا بد قع هافشكلب اكمل كسأو ءنأعا ١

 )0 نيب اظعلاءذ_هرانتاذغن مبهتلاورمعلا عج قارغتسساقانفاك كلذ تاكل ةعات داعم ]التوام ْ

 10 اظودو وما لفاتاد اا نعناس نالا واغالقو قخلابابورلا هلوسرهللاة دمدةلىلا_عت هلوق

 1 كل 000 1 0 ا ا يا .علاّدف 0 راد

 5 || وستلانسمنبلا ماع عهءرك ذنكع ىذاار ثلا ل اعلام 6 را

 ١ 1 لا راد ولا هدعربعل ىلا عت هّللاه قاد قات ىف تاثمو روط#همورخ 1 ىلاملاعا قا ءادتنا

 ! دهاشالاش ةنهءاعشوةنموهءيفبو:كمىرسامو ملاعلا ف ىرحام عمم نارا ىفدروأك نيمم مامابةرانو

ُ 
 | هفورحو تأ ارقلاتاأك تودث ىهاضن حوالا فر داقعملا فراق هاه كميل هي را ةمهلباطت تنك تالت

 ا 0 د6 تأت 1 هند ةرظنب فرحالودهاشب طخ لاذهس ءانأك نا اواورح طنا كلذ نم

 ا اا ارأاهلبا قم ف عضوولا رود !امةرهط# ارك لاثلافح وللاوماضقوىل - ع هللا هردقأم ع ىدعاش وهنم

 اح حوالاو معلا موسر لقت ص تاةلاة ناعم وننب توك ثأأالا هذهىىءارتتت ارااكلتةر ودت ناكل ىرخأ

 | ةعلاطمنيب وهندب لس سباح هساو> ىضتقمو هناوهشب باقل لاغتشاو اهفةدودوماهاك معلا موسر: 1سم
 || معن ”ئثبلذلا: اسف ال الن هتءفر وبال ااذ_هتكرحع رتيه نأفتوكلا !رلاغنم هوهىذلاحوالا

 أ أ هدروناعلو*-م 0 افابو كاع اوهوموديالد_ةومودب وت نثري د_ةوفطاخلا و دريلاك توكدأملا

 ا هدروتالذهلع ساو ادكر نأ مونلاىنعمو توكدملالاعنءباحوهوةداهشلاو كالا املاعنمهءلعساوملا
 ا ١ | تك عفوف طوف احوال !نيدوهننبباخل |عفتراءرهوج قايفاصناكولا, هك ند هاما ضل ذاق تاعلا ىلع

 ١ ساو ارئاس عنامموذ :لانأ الاامهتبباخ اعفترا اذاىرخأ: 000 آم نمةرودلا عقتاكح وال افا

 أ 0000 تال علال اهنلابملا ردت ب اعلا مقيا ف هكر ءو :عنعلا.لاعنام سلو ىلهعلا نع

 | كار ذب ٠ تأسس ملا اتعف لايك !الارك ذم مهبتنا اذاق طفل اى لامولا ق.فاهربغن هطفملا ىف ثنث اتالرختملا ا هذهلةراغك نس موصن

 ةرهاط كلذةلثمأوىناعم اول رذتملا ن ندى اوما ناب ىلاعملا ىلا عج ريق ىناعملان هىعمىأ هباكح لاب 1 :

 | ضشا فان ىدي اك د بد ءارن راس نإ .اللاقال-رثأو هو دداو لاثمك فكي وريبعتل !ل«ىفرطت نمد: 2

 1 وهرتللا احو رذأر اذا تقدعلاةناضد رق و خصلا ل,ةنذ ١:5 :تذؤمتنأ لاف ءاسنلا ب ورذو لاحرلا» اوذأ

 َ | سانالاعئامهنو كوهوهاعوهاك طو ةحلاح والان مصخشأ|لاح تاتا ف شكل تياغو مكنادارب هلالو عذملا ٍ

 أ ىنعملاحو رنعذ## ىتلاَي املا ةروصلاب هلثمف ماخاب م لنا دنع عنما فلة لابخلان كعاو ترمثلاو لك الان م |[

 [واوهوالم. ءكودمت اع يي كاعد ةرالعرع

 | او ريصتالوأ اوريصاةاهولص !تورمع الم :: ام اذهر تسذأ لاق , ودب لوح موب لا لم هذ لءاطغلنءانفثاكسف

 ا ملعافنوبتعاونوك مامهللا نمم علادب ويىلاعت هلوقبةراشالا مهملاو تدمع منك" امن زيتا كيا ءاو ءا

 ط٠ ءاطغلا«_:ءفشك ىذلاامو عفتر اذا ع باخ !نالاخل كل:رطة ىو كفلاالا معوم- -هلقاعال نك

 اانا
0 



 ا 4 1 جال 2 ”وهيعلال #0 لي 2 ع ا

 ىلع عل ”مىمنو را 30 ؛فيك كاربرتو لالتاتفامايناب رمقلا نانصت وامهراهثأ || |[

 نوكمفءاضءالاوثدمل اريغتب اع !توملا ريغتبالل معلا نأ في رص صن اذهوا هكمفك اذا لاق :لاقن الا

 وهلبءاضعالاهذد كردملال قعلا سالوئنث * لة نمريغتب ال اك اك تاذللاو مال“ الاباملاءاكر دمالقاعتمملا
 اهاكتانالاءاضعأ ترثانتولوءاشالا لرد اوههسف:فمسقندالىذلالب ضرعالو لوط هل سنا نطابئ#

 تافتوملا دعب كل ذكوهوا.ةابا اق هلاك, لقاعلا تاسنالا ناكل مهنا اوازحنالىذلا كردملاءزملاالا قسمإو
 ءاعةيادوريق ىف هيلع طاس رفاكلا نأ ىنذلب ردكم ؛ا ندمت لاقومدعلا«لعأر اطدالو توملا هلال زا كلذ
 هبوص عمت الوهيق: 0 ةمامقلا مول ىلا هي هب رمضت ىلإ اب رغل #ةمعبسأ ارق دي اد نم طوساهدب قءامد

 هنعءار ةءاحهسأ ارلمثن ا تافهتشوت>اهةللاصلا هلاعأ تءاح هريؤىفثسملا عضواذاةر رهو لاقؤمجرتق

 ةقدا ملل ىلع نأك دعاهم اوتادملات تلاقهدب ل#.ةنمهأن ًاناوهما.ةءاجهماح رىلهقن ءرههأت 1ت اوتارقلا

 يناامأ لو #.دةيحانريسأ اوةالصلا قت :ثل ذكو همامصو هرك ذءاجهبف لبق نمءاج تاو هرلع عمل لد .سالءاعدلاو

 هله وهم أ نع ل_>-رلا ش>احاك ةهاصاا هلامعأ هنع شحات نايفسلاق ةيحادانأ تنكل الاخ تدآر ىل
 لاق ةفر ,دذد- نعود 2 باجل كو مدا داخل كءهضم فكل هللا 3 كلذدنع هللا ب عهدإو و

 0 اذ»هفن مولا طغضلاق هيف 3 طنب لعج مترمةلا سر ىلع س اخ زان بقول_بوعيلعهللا ىلصهتلالوسر عماك

 | اكو أس واوماطغشر عش تاوإ تجوع! ههننا لسمتلا لوسربلات معو! ىسرتش تا هإئاجابغمدرت ةطغض

 ا ا هيلعمللا ىل_مهللالوسر تاب بنت رام .ةوللاق سن أ نعو :وذاعم نب دعس اغلا [هنم

 رفسأ خا إذ ةرفصدهجو وعملا هلت د ذرب ريعل ا ىلا ا:.ناالف هلاسانءاسنإ وميت تحال ]وسراهعتف

 | هللانأ تربحخاةتيتافربةلاباذعةد_ثوىتباةطغضتر ؟ ذلاق كلذمفان امل : ارهللا لوسراانل ف هه-و

 نيعفاكل نيد :اماهتوص ععمةطغذ تاطغض ذقارا م عفهخ رو

 «( مانملا فةفشاكل ماب قوما لاو- أ نمفرعامذنماثلا بابل )*
 | انفرعت :راببتعالا عشانمن هو مل_سوءيلعهلنا ىلص هلوسرةنسو ىلا_عئهتنا باك نم:داغتسملا رئاصبلاراوف أت أ لع

 اامولس ا كلن كب الهش .*ءاو رعود زلاحن كءاوءايقشأ و ءادعسىلا مهماسةن اود !ىلع ةوملالاوحأ

 هل ىوقتلافر هاظااهحالصلعانلو ءناو هل مث ف يكوتاماذام ىلءىردن الؤو ر عودي زتاعا ىلعاناًوعنا

 لاق نطابلاىوةتلانود حالصلار هالخل مح الفهري ىلع فيكسف ةىوةَتلا باص ىلع قخ ضماءوهوباغلا

 تاماذاوهماعى :رحامةدهاشمو هيدهاشعالاو رعود زحف ةرعم نك الف نيقتملا نمهللا لمعت اءاىلا_عتهنلا

 تقلد ىرخأ نيعب ىرب اغعاو ةرهاطظلانيعلاب ىرب الفتوكلملاو برغلا ماعلا ةداهشلاو كلملا اع نملّوع د قف

 راصفةهيويئدلاهلاغشأو هتاوهش نم ةشيث :ك ةواشغاماعل_هجتاسنالا ن كلو نان الك بلة ىف نيعلا كلت

 ةواشغلاتناك ااوهماقنيعن ءةواشغلا كل: "عش ::لاستوكلما |ملاعنمأشاهب رص نأ ًاروصتيالواجب رص ال
 توكل ماء قوملاو«.ةئعءاود_هاشوت توك اىلا او راخن مرحالف مالا مهلععايدنالا نيعأ نعةعشقنم

 آت : زق-فوذاعمنب دعس ق-قربقلاةطْغض _بوهيلعهللا ىلصهللا لودر ىأ ارئالذاو او رمدخأ اومهو دهاّذ

 :نهاشل ا هد *مو رسام هتدن نس ل هيدي نيب هدعقأ هللا ناهرع_ ا ذاده ثّس |املرباج ىلأ لاح كل ذكوهتندا

 ةخيعض ىرخأةدها ثمانلاثمأ نم نكمملاسغ او مهتم مهتج ردبرةتنيذلاءاملوالاوءايدنالاري_لاهعف عمطمال
 ملسوهيلعهتلا ىلطهتلالوسر لاقةٌوينلاراونأ نمى هو مانملاف:دهاشلا اه. ىنعأو هب ويتةدها ثماضنأا مالا
 باّولا٠ نعءةراشغلا عاشقناب الا ل سعال فاشكتااض او هوب لان مزح نيعب ر ًوةتس نمءزحة اصلا اب ؤرلا

 ملط هم ءصاعمومدا سفرتك نم .ىهأن اور قداصأ ل ةيذاكر مك نموقدادصلاحلاصلا للاب وبال قثونال لذا

 وهوارهاط مانيل مونلا دعةراهطلاب مل_بوهياعهللا لصةتتالوس ررصأ كلذلو مالح ثاغضا هارب امناكف هبل
 فشاكتانطاملاةصامهمواجا ءإمككاوةوتلا ةلزنع رهاظلاةراهطرلصالا وهناضنأنطابلاةراهط ىلا ةراشا

 لزنىتح موال ىف سو ءيلعهللا ىلسهنلالوسرل ةكملودخد فشلك ايلبقتلا فنوكسامسلقلاةةدسف

 لسأ هتلاىلاراةئذالا

 مع لك حاتفمو ريخ لك

 موعااىد رط فقيقد

 5 عمراشتفالا اذهو

 ثدشترال سافنالا
 ا الو ةكرح

 ىلا راقتفالا تود علك
 ةماكلكحرواجفدهنبا
 ةع>ار نعت ل ةكرحو

 ايي يي

 اسف راقتنذالاو هللا ْ

 القاري تععنال
 لاكءانمةثوكلذانلع
 نم لغتنا نم له--
 سغ نم سعت ىلا سفن

 هلاحعيض دةفركذ

 107074177717 ج17 0 ا د ا 1 سس
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 لع ماودلاب تاق سفنلا

 بابرأ نمريصن كاذ
 (كااملا)ةدها 3

 اذا نيب دصاا بولو

 ثبرط نارقلا تعمم

 لملف ةرخ الاولا
 لوصالا هذل_ممدي رملا

 ماودي نعّيمسسل و
 كلذف هللا ىلا راقتفالا

 له -_سلاقهمدقت اش

 ءادملالا مو زلردق ىلع

 ىلاعتهّنناىلاراقتفالاو
 ردة ىلعوءالبلا فرعي
 توك ءالملاب 5

 ماودقهللاىلا هراغتفا

 كارعفسا راك هراسأ او داعم واو كنور تسب: نا لا ؟كنعا ور مءطدا

 00 ل ريس ا مهيلع ما ملمس نحر و

 | لدغ ا تولادعب هياذع ل, ترلتاذالاو مال“ الل كلر دملاوهىذلا نع ا تأانبب دقانالتاماذا كلذكس
 :مضوعلاءارب ىلس هن و<.لادوعلاءاجرب ىلستت ودتدا<و هةسلاكت ن هم كده اوداهم لغْشد بابساي ىلستي هام ءأم 1|

 علا دنمو هلص.ةلك اذاف ألا ل صحو لطتلاةرط هلالي ادقذانوا ادعت 5-7

 ناك ناو وفنان مهاوب ىنعم اوهورل_يندلا ىاغختناكن اذ هابذ عموميلءافسأ امى ناقد ملا اولهيلع

 رحاص لاح كل ذك-ةريزاندةرسشعهنم رس نملاحن مف*ًاراند همه رمت نملاحن أكو هيأ دع مطعال2 2

 نماباسح فمنأ مهردلاتحاص مسو هيلع هلبا ىلص هلوقب ىتعملاودو .ونيمهردلا بحاص لاح ن حا مرد

 ّ 3 ةساق تس ناتتوملادعب كلا ءةرس>وهوالا توا ا نعى ذع فاتن اين دل نمئتن نمامو نيمهردإأ باص

 لروط نعالا فذ تسلف تللةةس.ا ناو :رمسل | نمالارم ك2 سعت اف ترثكستس ا ناق لاهم _-اق تش ناو
 ا ةطاداهجارحرفوترخ الا ىل_ءايندلا ةأم اللا اويحسانيذلاءاينغالا روسفك  نراةعلاوتانحارثكتامعاو

 اعل 0-00 ترا 1 ا

 0 ا تالا .ذهنم معلا تاقثاف ةئس نيثالثا اصدق سلا | اص» فهلا نيب وكن د

 أامناو ثلاثلاالا تشد د نم مسجنمو ىلاثلات يش ًاولوالا ركسأ نم مهمو هدعبأهر ك1 داو لوالاالا تيثنمل

 قيضلوهف كاذ ضعب ركن. نمناوناكمالا بح ىف كلذ لكتأ راد ةسالا قل د رطبانل هشكد ا!ىذلاق حلا

 كلذو هفلانو هي ستانملامىلاعت هنلالاعذأ نمركسنمقهريبدن تن اعوهناعسهقلاةردقعاسناب ه]يو-وهتلصو يد

 5 .د_>اوعوتب بتاع دبع ر روب جاو امقددصتل اوةنكمبذ لع 11!فَدث الملا ىرطا اهده لد روصقو له>

 ا هيودصتقملا اوداذهريثكو هللة هنلا باذع نمهننب ذوعن ةثالآلعاونالا ذهب 0

 || [الوكاذل.فتف كلرظن ريكس الثأ هيل دوا اىذلاواعمَمت كلذ فرعدن مصرالا ١ اعمسل ١ ىلةزع فاد

 ظ نعثصبلابلغتشاوةدابعلاو لمعلا ت 0 تان انفك ن اذعلا عقدبف ريد لاب لغتشا لب تفر عع لعتشل

 | وأنيكسب ةعطقب ؛ له هنآ فر كتب لمالالوط ذح اقهغنأ اعدحب 2 0 نكت 5

 ا َن نأ عطقلا ىلع مع معدل_هف لهجلاا هياغاذ هوه سقت نءباذعلا لص عفدف لي ماى رط ىل. دو ىسوعوأ ف. ماما

 [باةعلا ليصغت نعش دل ااماق هلدارعت -الانوكب تأ ىف ف مهم معو 0-0 ارعيولعالدنعلا

 أَم 2 هىذاولوذفتبا ُهلاو

طغضوامروصوريكذو ركسملاو مس تاند )*
 || نعل بادع ف لوعلاةبشب وربقلاة
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 | ةامهدح اللا تارز تادوس نايم مان اديعلا تاماذال وه ءاعهليا ىل_دىنلالاق : هرب رهو أ لاق

 ١ نآوهنناالا هلال ن ا دهشأ هلوسروهللادنعو هلاقانم وم ناك تاق ىب كلا لو# تنك امهلنال !وةفريكترخ دالو

 لروح واعارذ نيع.-فاعارذنوعم_ هريةى دل مسفي كل ذلوقتلنا معتلاكن اتالوعمق هللالو-راد#

 |. دز عدلا سورعلاةمونك مانيذ 7-5 - هللاّقِيف مهري ىلهأ ىلا عج ر 1ىوعدلوة.ف 5 مهلا م هريش ف

 1 |. نولوةي سانا عمسأ 7تنكى ود اللا ماك انمنأك ناو كل دمعك نم هيأ هةع٠ :ىحوسلا لهآ بحأالا

 | يمس لع عالق ملعى مثتلا ضرالل لاقي م كاذلوقتكنا مل عنلاك ن نانولوةمذ هلوقأ تنكو
 م .وهيلعهللا ىل_مهننالوسر لاق لاقراس نب ءاطع نعول ذدعح 4 نم هللا هثعبب ىتح ايدعملازب الذهعالدا

 | وق عرذا ةئالث كلا وس 0 ايطكمكلا 0

 ا سر بسيسو نسم -

 ” امهراتشأ
5 



 0غ ١

 تاطصلا كلو ماس ًاىلااهعورذ منت د ل ةدودحم الرب اهل نا كاش لااا

 عدل عدلي فدعضلاو نينتلا عدا عدلا وغلاف تانج وب رادع تلعن اهتامعابى هو تاككاهملا ىهامنابعأب

 نايل 6-3 هةريصلاروت :نودهاشد رئاصم او يواتلا ب١ وأ راو ل اءاذباىذؤبامبناموب رقعلا

 هدهتك رهاوط اهلراخالا 3 هلام لار وننالا هَ :عفووبالاهدد_ءرادقمن ا الااهءو رذباعشتاو

 لب اعز 5 طركش تاىئمشإ الذاوقئامح هكفثكنت منذ ةىداو رئاصبلاٍباب رأ د_:ءاهنكلوة.هنةرارسأو

 كلذن ماأ ًايشدهاشنالو اوهمصارثوو دشرة رناكلادهاشن ن 5تاقناف م اتلاوقيدصتلاناءالا تاجردلقأ

 وهو (اهدحأ) اذهلاثماي قيدصتلا فتامدقم تالثكلناملعاف مدهأد ثملا فال ىلءقيدضصتلا هجواف

 0 اهذهناف كلذ دهاث رالءلزكلو تمملاغدا: ىو ةدوجوما مناي قدصت ثامل- الاو هدالاو رهطالا

 1 اوناك فيكم مهنع هللا ىذرتةناوعلا ىرت اماتوكللملالاعنموهفةرخ الاب قاعشام لكوةتوكلا ار ومالا ةدهاشم

 جوصتق 0 نايس 2 د اوناك اموىل ؛ ىحلو زك نونمؤد

 ةمالاءدهاشتالامىنلا ده ث:ناتز وجو هيتن مآ ت :5 ناو ءلءم_هأ جولاو ةكاللاب ناعالا لدا

 ربقلا ف عدات ىتلاب راةعلاوتا.لاف تاناو.+ل اونييمد الاهيشن الشال تاكو تيملاىفاذ هز زوكالفكت

 1 5" كنا *(ىلث ملا ماعلا ى 0 كردو 3 1س نح ىهلد انللاءتادح سنح نمدسنل

 ا م جعرام لقوهثلم> قرعل وهمون ىفعيصنهارث ىت> كالذي مأتي وهوهغدات ة هبح همول ىف ىرب دق هناومئانلا

 هيلاود ىرت الواك اسور ةهاط ىرن تن او هدهاشد وهو «:تاطق. دلائذأتياك هل عدا هسسفن نم هكرد كلذ لك

 ا 1١د راذعلا ناك اذاودهاشمريغنة>ىف هنكلو لصاحب اذ لاو« ةحىف دووم حلاو ةيح

 محم !اوهو اهنم ”لاّتأب ١ ىذإا لب : مود الاهسعنب ةم هل !نارلعت كنا( ثلاثا ماعلا )* دهاش وأ لبختت ةمح نيد

 ناكل مسريغ ع نمر الا كلذ ل ملص واف ملا ن مك ف ل_هع ىذلارثالا فكباذعلب :ملالاو هه سل ميلا

 ةداعلا ىفعبلا ىضغي ىذلا بدسلاىلا فاض تارالاناذعلا نم معونلا | ذ ف. رعت نكعالن اكو رفون دق باذعلا

 نوك:لهيلا ةذاضالا,الااهذي رعت ن كعمل ع اقولاةر وص ةرشابصريسغنمالثم عاقولا: ذا ناسنالا فى ادشول هنا

 هناذإال هن رمادارب ,بيسااوبنسلاةروص ل_هدت م ناو ةلداح سلاف :ركتوكستو بيسااب في رعتللةفاضالا

 تادحلا غدإ مال "كي 7توكتفتواادنع سفنلا ف تاماو .ومو تايذوم باه تاكلهلا تان سلا: دهر

 اذيذإن أك هناقد دو ثعملاتومدنعانذوم قد علان العن اى هأاضن د هيذومةفسعلاب القت اوتام>دو-و ريسغ نم

 قشعلابرعنت رو نكي تأهب يو اهيا ذعلا ارنا نع باقلابدرب ىتحاناؤم هتسفتب ذي دلل اراصةلاءتر طخ

 هراقعو هلام قعد راصف سفن ىل !ءايندلا ف قش ءلا اطاسدق هناف تملا باذع عاون أ دح او ههنعب اذهلد :لاصولاو

 بلا هلاح نوكي ىرتاذا_ف هنمهعاجرتسا اوجربالنم هناح ف كلذ عج تراوحت راق أو هدلووههاسو:

 ةرامعتوملاقهقارشن ى ذأ ال1 طقءاحالو طقلام نك مهتما لود رى دهياذعدت ثد ومؤاقش ظعب

 ةدداوةعذ داهلك ةيويندلا تاب وبما ةقرا ةمنع

 عت

 دحاولا كل ذهذءسمغ يي ددحاو هلت اكن ملاحام

 نم هراقام ىلع هرسعنازءااازهىلا فاضنم مت مدت ادع ىلا /ستوايندلاهنمذخ و: ةؤاع .تدلابالا رشي النملاعاد

 عج فارف لأي ءلعىلا يد ءااوهلاءاقل نعهيعتك هللاريغس>نافلل<و زعهللا نعباخل اوةرخ“ الا سعت

 ىذلا ب ازعل اوه كل ذو ىلاعت هللأ نعبا + اودرلالذوداب الادب ةرخ“ الا سعت نم هنافام ىلع هنرسسحو هناي ويدغ

 امأو مخ : اولاصل مهنا عنو وعند“ مول مهم رنع ماك ىلاعت لاا مه-رانالا قار 8| ران عمي ةيالذا هيبذعت

 اهفتاو علا ةاساعمواءندلا نحسن م صلخت دقت (ءاعل ل اهات هللاالا بح ملو ايندلا سنابل نما

 لثلودان الادبأ لاوزلا نمنمالا عم ميعنلا .اعرفولو فراوصا او قأ اوعلا هل +« تءطقناو هب وبن ىلع مدقو

 برقعهغدلتن أن يب وهنمذخؤب نأ نيب ربدتول ث ع هسرف بع دق لجرلا نأ دوةااو نولماعلا لهعيلف كلذ
 اذاهغداب ىذإاوهسرغلل هبحوبرعلا غدا نم ملغعأ هدنع سرغل !قارذملأ اذاق ب رقعل غدا ءربسملارث 5

 ه«سفغ:تلاطيفلاضع

 ىعم هتوال:قربدت نا

 ثب د ناكم نآر ولا

 نم سمعنا

 تاسالا ىلع ةوالةلانا

 الو امم لوغ_ثموه

 اذكهرخ !مالكاهجزع
 ىف نآرقلا تعم نوكي
 تيدعء>زعالباقلا

 انمعأ تاكت او سفنلا

 تآرقلا ىعم لعدال

 ةسقارل نوكح,
 لع ثدف هنطأب ةملد

 هتنارظن ةعااطم هنطاب
 ثبد>ح ناكم هسبلا



 ا سيهون ضي ص يي لت

 متساذافدحاولاركذلا
 مئاسينيباالا شعبا

 م سفقنلا

 نملزتم وةعئادم

 هنافركذلا ىلا ةوالثلا
 سفنا لادم دع

 نا ل_عنأ قش 5

 لك ةبلقلاب راب دعالا

 ةالصو ةوالت نمل-

 ال ارك ذو

 ددعت الثاسالاو بلقلا

 هنام دارت الا هن

 رةحالو ضان

 ثيدا_-و سواسولا
 عءادو رضم هناق سمنلا

 د هيد دع

 "هر
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 ١ أ لمشدي نأ بحيالا باباهتمسيلفءانمملا با اوبأ تدتفوعا ول افلم رالاوء ملا كا لكل لد
 دعوىناف ةمأ اًركلا نمت دد ع امنورافءوعحرالوة نة تالف كديعبرىأ ليقهحو ريد« طاذاق هنموحو رب

 ا" دامو د 1 و رم ماذهأبل اهب دن ربدماواواذا مهلاعت قف ععسل هنأو "هز كر , لا يكد عتاهفووك !:ةاحئاهنم

 سرع 1 ىهواد دش ارنا هنارهتن ف لاق وهيل عهنلا ىلص د يبو مال_سالا نب د دوهللأ ىف رلوةمفْك نس

 | لوظلاباو م نبذل اهّنلا تشي ىلا عت هلوق أوو ىي# عم ىو غوتقد_طصر5 تا دانمىد ءان دل ذ ذلاقاذ انت يملا ىلع ضرعت |

 | مقم معناهيف تانجو كد : رةجرب رشثزالوشبف با“ 0 ا ايم دل هر , الاثناث 1

 يطب هاةعاط ىلا عن رسل ا ا ا نمريةع هنا كرم تدق تل و لوعف

 | 4شرغيفةنحل ىلا هلاومقذ ا حرت نما اوشرفانأداتمىدان ٠ مث لاه اريح هللا لا عا

 | رفاكلامأر :لاق ىلإ اموىلهأ أ ىلا عجرأ ىدةعاس لاما. .ةلممهللا لوف ف :لل !ىلاداب , هلع وهنا شرد نم

 ل لب | كرام باث مهعمدادش 0ك المهيلات لزب ايندلا نم عاطقن اوه هر 0

 || تاووأ تقلغو ءا_عسلا ىف كلم لكو ضرالاو ءاملا نيد كإملكمنعاه سفن ت>رخاذأف هنوشو تف نار طق نم

 هع هلة تالذ لديعبرىأ ل يةوذينهحورب دعصاذاقهنمهحورب لدي تأ هر كمال !ناباهتم سياق ءاعملا

 هيلا مكديعتاهفو م انقل اهتم هن دعو ىفارم دار ةضرأآالو

 ا 0 رنماذ_هاب هللاقي ىتحنت ربدماولو اذا مهلاعت قفح عمنا هناو

١ 

3 
0 

1 
 ا

1| 

| 
1 
١ 

 لوقف معمم !ًاباذعب د وهّللا نم طخسأ رشبأ لوةبفبايثلا عبق عرلا ننمهجولا عيبقتآ هيأ ايم تب ردال

 هللا كارَق هللاةعاط ن ءأيطب هللاةيصعمىفاعيرسا تنكنا هللاو ثيبحللا نإ عانأ لوةرفتنأ نمرسنب هللا كرم ل -

 لع نالقثلا ا ملع عمتجاول دب ل> نم هب زعم ا!ىعأ مص أ لضيق ع امد هللا كَ ار تن ًاولوةءذارم ذأ مدن

 || اهب هبرضيفحرورلا<يفدوعت ع ايار ربصتق ذب رمطاهج هن رمض مق ايارت رادل:>!مبرمذولا اوعبطت ملا 0

 هلا اوكفاو زان نمئسح>ول هلاود سد رفانأدانمىدانب د لاق ني1ةثل !سدانيضرالا ىلع نم ما هعومسل هر رمط همامع نيد

 تواادنع ةللةمالا توك تمم نمان لغتي دن #©لاقوران !اىلاباب , هل حف وران نءهنتاحول هلشرغمفرام !!ىلا ايان

 ىلصهتلالوسرلافةرب رهو لاقو هناثنس نءىرطد و هنا ح ىلا صخشف لاق ةئيسلا هلاعأ اوةءسملا هلاعأ

 1 ةرعشلا ل ناكمحو رلستف ناحي رلارئايضو ماجفةرب رعذكذ الملاهتن 00 درا رم

 أ هحورت>رخأ اذافهةماركو و هللا حد ردا لنعايض صوةيضار حربا ةكمانلا سهل ااهتن الاعب ونيهتلا نم

 : 00 رك دلسلا عت د 00 0
 ْ آن 0

 ا

/ 

 ” المن وهحسملاا مل ءىولعن واش شناهل تاو: 1 ا ركنا ادعي هن تارعألا

 ىلع نوع>ر ابر لات توملا م- عرب ءاحاذا عت اخت هلوقأ ارغب ناك هنا ىطر هلا بعك نب دن وو نيع» ىلإ

 ىتوسار للام .دل ع.جرتنآديرتأ 1بغرت ئىشى اق دن رت ئثىألاق تكرئاهفاحلاصلعأ

 || اهتلوقلىأ اهلئاق 000000 اوة.فلاق تكرتا مف اص للعأ ىلءلاللاق راجمالاقةثن وتانتيلا
 ٠  نوعب_سءربق ف هت حر وعأ ارض ةضورىفهريق فن مؤلم لهو هيلعهللا ىلص ىبذاا لاقرب رهو 1لاققومل ا

 || ملعأ هلوسر وهتااولاق اكدضة شعم هن اف تلزن أ اذاسمف نو هردن له ردبلا هل ارمعااك وك ى>ءىذل واعارذ

 ا ال ةيح نوع دوةعست نينثل اامنو ردت ل هان. توعساو ةعست هلع طاسا !هريشفرذ اكل اباذعلاق

 : درعلا اذه هن م بهثتن تأ ىتمنالو نوثعبد مول ىلا ء مسج ىف نو قش وهنؤسحلا و هنوشدخ سؤرتع.س

 || هلا لغلاؤدس+ل اوءانّرلاو ربكللا نما ةمومذا |قالكالاددعب نراقعلاو تال اءذهدادعأ نا صوصخلا

 وئاسو 70١



 ادعي ١ 5

 ٠ .اعمنلا لص ىنلا لاق هرب رهولأ لاقو مهيلعضرعن كلا آتافرو.: علا لهأ نم ممكتناوخاف 00

 تاكل. ذوعأ ىنامهللاءادردلاونأ لاق كلذاور و.ةلا لهأن ممك-'اماوأ ىلع ضرعتاهناف ماع تاثيسياك انومأ|

 حاور نع صاعلا نب ورع هللادم 2ك ره حي اسد اك ةحاو رن هللا دمع دا: ءهيىزخ أ العلعأ

 لاقو ةعباسلا ضرالا فني رذاك-احاو رأو شرعلا لطف ضي ريط لصاو-ىفلاق ىهنب ًااوناماذ |نيزمؤملا

 ىف«هلدب نمو هإ هع نمو هإسغل نم فرعب تملا نا لون لسوهيلعهللا سهلا لوسر تعمم ىردختا درعتسوبأ
 ناك فيكم هلا جرت ا ورالةوااحاورأ لوةتفت واادنعيفالتن حا او رالا نأ ىنغل» ارا جامل
 م-هأن ًااذاقرامحتالاتومقرتير وقال هر يعن دمع لاقو ثي.توأ ببط فثنكت ندسلاىأ فو لاوأم
 نعوات !..سريغ هيكلس توعجارهنلاات اوهنلانانولوةيف كاع مدقاموأ ستي 7 للوقف تالف ل _ىفاماولاق تملا

  0قءداوحالدب رم ثمل ل-رلاتادها لاو بت اغلا ليفة سناكم دلو هل٠ .ةنسال-رلات اماذالاق

 ةجرلا لهأ اهات تضبقاذا نم را سقن نالاق هنامل-وهملع هللا ىبص ىلا ن ءىراصنالا نريأوبأ ىو ر وهربق

 اًذامهبول ا سيفدي دش ب ركف ناكها ع رسب ىتحمك اخ او راظناتولوةياندلا فريشبلا قلتي ايهعادتع نم

 هملااي اوهللانا اواو ىل.:تاملاقو هلام جر عدول ذان اان تن لهو ةنالف تاعفاذأمون الف لذ

 هب واهلا همآىلا هنيهذتوعجار

 «(لالانا#اب وأ لاما نا كاما قوما م الكو تيمللرملا مالك ام ل
 ريقلالوةنمل_بوعي لعهنلا ل ههللالو-رلاقءا.>الا مهفت قلاقملا اس ل نموا ميهقتاف ع مدن ىهىلا

 دودإا تيدوةد>ولاتددوةملاقلاثدد وةنتفلا تيب ىنا رعت ملأ ىف َّك ارغامهدآن اال و 0007

 فو رعااب عابناكتاتدأر 1لوة- ريل بي 2هس:ءناجأ ( لدم ناكت افاذاذف ىبركتنك ذاى كر غام

 رثك ًاوألذأىلا عسيجلا

 ىلا ىتصنالو نكمأ فيك

 ةمزالملوقب نم لود

 نم لضفادحاورك ذ
 دم هنافتارقلا ةوالت

 ةالصلا فتارقلاةوال
 عسب ةالدصلا ريغ قو

 هللا قيفوتب منام
 ضعب راتخااءاوىلاعت

 ديرملا مدينأ ججاشملا

 عمتما ادحاوارك ذ

 ذادْغا اوىلاعتهنلاىلاهدحو ردعصتوارونهدس-دوءءوارض+ هءاعلّوكع ١ الذان اقل ل !اوضوغعو

 هندانالا توع تيمنم سيل ىثءللاري_عنب دبع لاقوىوارلاةرسفازكه ىرخ اخوي وال_ترم دقي ىذلاوه
 ةجرمويلاك بلع تنك اعطمهنكتامحىفتنكنافدارغنالاو:د>-ولاوةملظلا ثيدأن اف نقدي ىتلا هترفح

 مرالنمو «بفم-هلا || ارويثمج رخاصاعىناد نموارو رسمي رخاعيطمىباشدنمىذلاا أ ةمقنْك يلع مويل ااناف ايصاعتنكتاو
 كسعوةولدلناىفةوالتلا فاذتملا ااهمأ قوملا نم هناريجادانهركءام ضعب هراصوابذعفربق ىف عضوا ذا لجرلا ناانغل» ع دصن ر<تلاقو

 ةوالتلا هدفت ة د>ولاب انلاعأ عاطقنا تن : ارامأ ةركسف كلاب اانم دة مى كل تاك امأ رمدعم انمف كل نآك امأ هناريدو هنا اودع ايندلا ف

 هدشفامىفرأ ةالصلاو تري:ءااله ايندلارهاظب رثغملاايأ ضرالا عاقب هيدانتوكنا اوخاتافامتكردت_كاالهف د هلهملا فتن وانع

 ءاذاال اومشءارت تناورو,ةلاىلا هإ_أ هيي مم كلبقايندلا هنرغنمضرالان طب ىف اه نمسغن؛ع

 اهقطنأ ع هلا عا *وةحاهرب5ىف واذا تما! نأ ىنغاب ىذاق راد زب لاقو هسنم هلدالىذلالزنملاىلاهتبحأ
 اذانعك لاقو اندنعمومااءال س ,) الف نوم هالاو ءالحالا كذع طقنا هترفحف درتملادبعلا اهي تلاعف هللا

 ةكستالمع ىحنلافةقددااوداهجلا او يب او ما ملاوةالصلاةللاصا !هلاسعأ هتشوتحا اعلا ىف حاصلا دبعلا عضو

 لمق نم هنو) ًايفاملءهقمايقلا نلاط ًادةفهلعمكل لد بسالق هنع ميلا ةالصلا لو اوةتف «لحر لبق نمساذعلا ||

 هداج لبق نم هنوف هيلعوكسل لببسالف ايندلارادفهتت مط لاط ًادقف هيلع مسا ليبسالمايصلا لوقف هسأر

 لبق نم هنونأ. ةلاق هيلعكسا ل دسالفهق دهامو جو هندببعت ًاوهسفن بص أ دف هنعمكيل اداهملاو جل الوةبف

 ءاغتب ا ىلاعت هنيادب ىف تعقو ىتح ني ديلا نيتاه نم ت>رخة قص نم مك ذ ىحاص نءاوذك ة قدصا لوف. هيدي
 نماشارف هلشرطتف ةجرلاة كت الممستان ولاقايم تيطوام>تيط ًاينههللاق» ةلاك هيلع كسل ليبسالف هوجو

 نمهلل < عد 2 , مولىلاهرونب ءئضتسفةنجلان ملي نقب وي وهرصإ د ربة ىف لع وةنملانماراثدوةئملا

 معمسن وهو دعي ثبملاتالاق 5 وهنلعهللاصهّننالوسرنأ ىنغلب:زانجىف ريع دبع نب هللا دبع لاقوهرمق
 ىدودوىلوهو ىئثثو, قضت رذحو ىنأ :رذحدق سبأ مدا نبانلع ول |وةبةريقالائثهماكالف هبعيشمو طخ

 * ريكتو ١ كضملاؤسورمقلاباذغ نام: )د نتددعأ اذاف



 ءايرندشللا قو

 (اذغلب ) هنئالاسءايالق
 صرمعلا سانامضسنا

 ىحال ذب لعب اواي وقم
 ىلءههنو راهتلا عفترا
 مهن سانلا ضع كلذ

 كسمامتريغب وعل نأ

 الؤهلل ةش هتسنا لاك و

 سانلل نب هسلاقد رع 1

 كلذ دعلا معيلف

 ىدتيمالدبالو هريتعتلو

 نم طع هل را نا

 نمونارهل اوال:

 نعم ظقففو_ظفس

 ىلا عسا 0 نارقلا

 رسم ل اكو ةنطانم هقررهياع ر وىدغورؤلا ناناةذافو واد.وذتامابي رغتامن مل سوءطعللا

 د

 ىدثمأ تنك د.لولا نب ىلع لاقوهنلاباذعنمأوامندلا بصن نم ارتسادةدعلل |فانمؤم تطءءامادحأ تطدغ
 هنالتولابح اما وهداوو هلام لهي لاق تعمل نافتاقتوملا لاق بحت نا بحت ام هل تا ةفءادردلا ى أ جمامول

 ايندلاب شن الل تسوق نتف هنالداولاولاملا هلة بح اع اونومسلان هنا ومالا همدعال

 | ةلاعالتوملا د_تعدقار ةنمديالف هب سنالاوهرك ذوهللا ىوسامل كف ءاّمشلا هياعدقارقن همدنالنعسنالاو

 | وهفهنم حرخ ات ندع فت اب لح رمح وأ هسفنحرخ نبحن موال مامغاورعننهللادبعلاقاذهلو

 4 1 ذنالا س 1١ هل نكي مواه مريت اين دلا ن ءفاكن هلاحورك ذىذلا اذهواهيف باع و ضرالا ىف حسم:

 مدبجنم هصال* تولافتاكف هيذُو:تاوه_ثلاةاساةموهب وبك نعهسدتاندلا لغاوش تناكو ىلاعت

 :١ىبتنمنوك نا. كلذرد-ًاامو ةادالو قئاعري_غنمهسسنا هيناك ىذلا هياومعلا ءمدا ارقناو تانذؤملا

 ا مهتافتلا نيعطاقالالاّمعلاىلعاوم دقأامم_مالهللا لين ف ىفناولتقنيذااءادهثالتاذالا لك أ و تاذالاو

 0 +" الاباعوط اهعاب دةذامندلا ىلا رظن ناف هناضسمب الط ىف ل ةل اب ني ض اردللاءاهل ىلا نيةاّمْشم ايندلا قُ الع

 ا اذاءارت_كااعهحرف ة مانعا افاهلا ىو ةواهارتشا د قف : رح الاىلا ردنا عم كا ةياعتقنا اال جئابلاد || ص

 هكردبالت كلو لا او-الا ضءب فق هن دق ىلا عت هللا ب 1+ بلعلادركو هقرافاذاهعابامجلا هياذَتلا لقاامودار

 ذاممعنلا ماظع از هلف ةلادخل هذه ل“ *مىلعدوملا (زدالاس ناكف بوملا نس لاّتَعل اوريغ لا

 مظعأو ةنجلا تاذا ىفاعل ةرابع عجأ اذه ناكسف نوهتشد ام مهلوىلا_عتهنئا لاق دي رب امنا نال لاني نأ معلا

 ةرابععسججأ اذهناكفنومت_كثدامنيد ومهدب ل-ءحو ىلا عتق افا دارسنعناسنالاعنعتأ باذعلا

 | واقل هرالفشكلت : اسااذهو ريا ريغ نم« سفن عطقن اك دمهشلا هكردي معنلا ازهو منهج لهأ تاب ودعا

 ىلع ل حاشد ثد د>لكو هيلع لرتءادهشلاثد دا ماسلا عسل اةهجن ءةداهشهيلعتدرأ ناونيقبلار ند

 اهنا ةقااسمتال و رات تلاقان أ هنعهّتلائذ رد ةةاعنعىوردةذىرخأ ةرامعب مههيعن ىستنم نعريبعتلا

 ل لجو زعمت نالاةفريل بهل كر ا :لاقذ رح أ مون ءوبأ دهس ادق ناكو رباجاب لرب الربا لسو هيلع

 ْل ماع ىتعأ كردابع ق>كتدبعامررايلاةذهكمطعأ تش دامىدبع ىلع نةلاقو هيدي نيبددعقاو كاب احا دق

 | ةكاطعسن الابعلا كن |ىتمق سس دق هنأ هللاقىرخأ اةرم نلف لقال دن عملت اةاقايندلاىلا 0 نأ

 !ىسبتش 0 تلكم ةدحاوةلتقالا هتاف لتقأ لىنال كس: لاق ةنملاىفتنأو ىكت م هللا هيف كي ةزملا قلحر

 ْ هس ءلاةفاضالابامندلا توك ةامدننا لال-ةعس نم توملا سمع كف كدب نمؤملانا ملعاو تالدةهيف لتقافدرأ

 1 ا.هقأ هفرط غلس الف انكالا عس ساونا سل ىلا باي هله جحف لاغم تدد ف سوي. لاك هلاثم منوكو قيضملاو ن هلاك

 هل ا ىلسهننا لور هلبرضدةورلاغملا ن مسا ىلا دوعل !اىسهتشدالذر و.طلاورا_ءلاو راهزالاو رادثالا عاونأ هدف

 : جرب نأ رسال ىذ ذردق ناك ن افاهلهالآ هكر وايندلا نعالكت ص اذهمص اتاملح رالاةفالثم مسوهيلع

 وتس ع ايندلاىلاةوش الاةعس ةمسساأ نأ اذهكذر عفهمأ نطن ىلا عسجرب نأ, دحر يسالاك اب امندلاىلا

 مط نم رخا ذا همن طب ىفنينيل !لثك ان دلا فن مؤملا ل“ ةمنامل_سوهيلعهللا ىلصلافوو -رلاةلط ىل اايندلا
 الدول نمعز جزل كذكو اكمدلا عج تأبحي م عضرو ءوضلاىأراذا ىتسح هح رك

 ل :هليا لص هلنألوسرل ل .ةوهمأ ن طب ىلا مجرب نأ نينجلا بالك ايادلا ىلا مجرب نأ بح م هير ىلا ىضفأ

 ! حافلا ىلا_:ءحا الو نمو رثسلابراشأ هسنمحارتسموأ مي رتسملاةف تامدنانالفنا سو
 د اب ةمعتجاذاةريقىلا ارظنف ناببصن نو هر عنب اذن ف ايقسلا بحاض هر عوت أ لاقو هنمايندلا لهأمي رك راسو

 ب ةتوبقاعتىتااحاو رالاامناوأ م: ىرُاا اذهاهرضر سيانادبالاءذ_هنالاق اهاراوفالج ر ما

 000 جس هلهآ ف نوكرام ملعب وهوالا وعم. .ءنماملاف رامدت ورم نعوةمامّتلا مول

 ْ ثامع:لالافو تعاش ثم -تهذت هس ضني :مؤملاحاو رأت أ ىتغان سن نب كلام لاقو مجاار اظالهناو

 هل قاف اهرب فروع بابذلالثمالاندلانم قي هناالا لوقي رينا ىلع سوهياعهللا ىلصهنلا لوسر تعمد
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 عدم ْ 1 ١
 ٌظ نمدح اودح اوى اهيل تعبلب لب هئقراغمىهزاةش بعصا ون وما دعب هبل عرس مظعفهد و دا دأ

 همعل ماع يالا سذ أر لوهتارك نيالا حرفي نكي تاو هنحر شب والثم« سيل تاك ص يش ىلا تح هراقعو هظاحو

 رد ذنعةلغاشايندلا بابسأ عبجذا لغا تلاوقث اوعلاهنع تعطقو هنو. نيبوهنسب ىذا هرداعس تعو

 ةايحل ا ىف هلافو ثكم نكي مامتوملاب كف كدي هنا ينال اوةايحل | لاحوت وألا ني.ةغلاخلا ىهجودحأ ا ذهفهللا |
 هرمض ام 4 ف _ثكشباملوأواوهستنااوناماذاف ماين سانلاو مو:لا ىفافو ثكم نكي ملام ظقيتمال فشكت دك
 عالطالا نع هلغشن ناكوهياقرس ىف ىوا باه فار وم ك|ذناك دقو هناثيسو هنا سح نمدع تب و
 ا ماعرستي والاة قيس ىلار ظني الذ هلادعأ ميج فشكلا لغاوشلا تعطقنا اذافا.ثدلا لغاوش هسيلع
 اميس> كيلعمونلا كك سفتب فك هللاهي كلذدنعوةرسللا كلت نم صال_غللرانلا ةرغض و2 نأ ارثؤد ارسم

 هبلا نئمطد ناك امقارف ىنعأ قارخأ|ثارينهف لعتشتو نفدلا ليو سفنلا عاطقنا دع كلذ لك فشكشيو /

 حرف دصقملا حلبا ذاف ةغابلل د ازلابلط نمناف ةسغلبا اودازلا لالا مدا ارآأمتودةناغلاامندلا هذ _هنم
 تادوب ناكوةرورضلاردةنالاايندلا نمذمخأب لنملااذهومن.علدازلاديرب نكي مذاداَرلاة#.عب ه«تةةرافع
 مال ال اوباذعل !نمعاوفأ ءهدهو هع ع سس اوهدو ناحح امل _-ط- دعفهنع ىعتسبسل هنر ورم عطقنت

 هنع عب دوو ٍبادعأ !نمرخ [عونلدسملا ىلاه-وردرت دة نفدلا دعم نذدلا لبق «بلع معهن ةمسطظع

 ادامتعاهعرح .وهك-اموهرادىف كوأملا نم الم ةسغدنع نمل اهملانئمطا !امندلاب :تاالاح توك و
 ضرعوةّدغب كلا اهداف هلاعفأ يق نم هاطاعتبام ىردن نسل كلا تأ ىلع .و أ ءصأ ىف ل_هاسنب كلمات ا ىلع
 همزح ىلع ز وءغو طلسةمرهاق كإلاوةوط+ةوطخوةرذةرذ هنابانجو هشحاوف عبجاهف تنؤددق ةديرح لع

 نوكبفيكذ ودخأملا ازهىلار افنان هءلعةاصعلا ديلا عفش نمىلا تفةلمري-غ رمكت! وعالمي
 امثدلاب رتغااحاغلا ترملالاحاذهذ م. .لاو هرممسدخلأ اوءايحلا او عبهلناو فوذلا نمهيكللل!باذعلو زب لم هلاح
 نم مظعأرثسا !كتهوحاضتفالاو ىزخناناف هتمهللأب ذوعت هيوم دنع لن هن ريغلاتاذعلو زن ليقاهملا نكمطملا
 رئاصمل اولوأ اهدهاش توملا دنع تملا لاى اةراشاهذ هذ اههريغو مطقا اوبرضل !نمدسحلاب لب اذعلك

 ءاطغلا ف شك نككال منةنسا او باتكلا د_هاوش كل ذا ده. ونيعلاةرهاشمنمىوقأ ةنطاب ةدهاشع
 كلارداواهسفنفحو نلاةقيقح ةفرععةاملاةفرعموةاملا فرعنال نمتوملا فرعبالذاتوملاةةةح هنك نع

 صأ نمح ورلال وة نأ ىلع دي زب نآالواهسف ماكستي نأ مل_.وهباع هللا لص هللالوس .رانذؤب لو امناذةيه
 كعن حورلا لاحرك ذهيف نوذأملاا اوهياععلط ان اوج ورلارس نع سكين أن يدا ءالع نمد السلف ىف

 فتان الاامأ ةريثكرابسخاو تاب ؟اهك ارداماد_عناوحورلامادعنانعةرابع سيل تملا نا ىلع لدي و توملا

 قدعوامتدحو دةتالفاب تالفاتالذابل اعفلسو هباعهتلا ىلصهتنالوسر مهادانردب مو سد ردد دانص لم

 ىذلاو_وءيلعمتلا ىلصلاةفتاومأ مهو مهيدام:أ هللا لوس رابليةناقحهك ردعوام مت دجو ل عفاقح ىف

 وه.لعيراىلصلاقوةواعشوأ:داعس نعترماولخالوءاده_ثلاحاو رأى صن هن الاواهتفرعمو اهك ارد
 تاو طةفلاحريغت هانعمتوملا نا ىلعمي رم صن اذهوةنجلا ضان رنم ةضور وأرانلارفح ن«ةرذحاماربقل
 باوثل اوباذ_ءلاعاون أ ضعبرخ ادداكاو خان ريغ نم تولادنعل دعت هنداعسو تملا ةوانقُش نم نوكس

 ىللاووهتما 3 تماف دقن تام نذةمامقل اتولاالاق هي أ ٍل_سوهيلع هللا ىلص ل ان ع نسا اىورو هلساث و: . .؟ع - ع ع
 له نمناكن اوةسنإلانفةنلا لهأ نمناك ناةمثءوةودغهدعةمهراع ض رع مدد تاماذا سو <:لعهلل
 معنوباذع نم ني دعقملاة دهام ىفام ف سياوةمايقلا مونهيل اثع.تىن-لدعةماذه لاق و راذلا نفراخل

 مارح ههجوهللامرك ىلعلاف وهتما مق تماق دقذاذهامأ لاف ةزانس ف ةمّةاع عاف لاق سنة ىف نع ولالا
 د اداشلسسلا 8 2 7 4 مروي 4 1 5 ذا 0 ىلمهنلالوسرلاق رب رهون أ لاقو رانلا لهأ نم مأ ىه ةندلا لهأ نم ملعت ىحابندلا نمحرخت نأ سؤ ن ىلا
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 مرو سو وسو يس اس خس ممم

 هل ريتعتا ارارعمة عملا

 ىذلاع وء.-الارئاس

 ناك اذا هنأف ىذم

 0 حوبسالا
 راونالا دب صومؤةعدللا

 موق دامو تاكربلاو
 ةماسوةماظا | نمةعتملا
 حارشنالا هلو لرعتلا

 8 ويسالا ف عيضاس إف

 هرياستعل وكلذ فرعي

 سلنأ ادج قيد
 نم عقترملا اماساخال

 َنْفْثَقَمملاَت ايو تانثلا

 فد هزل نيعب ىريبا
 ىرره سانال عفترملا سبل



 ىلارو:فريغ نمراك ذالا

 سا وةعجل !ىلع نا

 ىلا مما1لا ىف اذكستعم

 رمصعلا ضرف ىلصب نأ
 هل+-ثراهنلا ةشدو
 رافغت_-الاووستأاب
 ىص ينلا ىلع ةالصلاو
 ىر هنأق 1 و هيلعلبا

 عج ف كلذ ةكر
 ةرغىرب ىت>عوبسالا
 ناك دقوةعجلا مول كِلِذ

 طبضن نمنيةداصأ ا نم ؛

 هلاعفأو هلاوقاو هلاوحأ

 موت هنالعومسالا عبجج

 مون هدام نوكي و

 موك

 اهو ١ مدخلا ىلعاتلافنانقذل !تحرخ دقو ىرب تاذثدا ذوو تالثدعا ى ىش روان الفان هللاّقف

 انم بلصلا رخو ردص) العف ناعب 1| ًاتنووفلا تقناو مفلا نم 0 ا :سالا نعناتفشلا

 رجلاالا 0 لل دن ر الاو اررامسعأ تن ا ا نم ديدصأاو دودلا رخو

 هه 00 هيفا اوءقتالو هوعدق م-اصتاماذامل_سوهيلعدنلا ىبصهلنالوسرلات اهتعهتلا ىذرةثثاعت لاق

 َُ دعالا 1 وماو رك اذن الل -وهيلعةللا ىلصلاقواو زمام اوضفادقممئافتاومالااوبسنال إو هيلع -

 ا ةزانج ترم كلام نب سن ؟لاقوعبق مهام مهمسف راذلا لهآ نمازنوك ناو اوكان ةنملالهأن ءاونوك تاومنأف

 لاةفاربخ اهملعا اونئاقىرخأ 8 :اوموتد>حو مال سا اهيل ءلاّتفارم ةاجلعاون ةاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لو-رىلع

 .ثًأاذهوةنجلا هلت. ,-وفاريخ هباء رام ذهن الاقذ كلذ نع رع هلأسف تمحو ري نا ل ار |

 3 اتامل_سوهيلعهتلا لص هنالوسرلاةر رهولأ لاو ضرالا فهللاءادهش متنأو راخل اهل تح وفأرش 6 لكع

 ]ا ىلع ةداهش تابقدقىفا مكدهشأ هتكت 0 هع 0 ءلاموعلاهلعى عم *ةتوعل |

 و 1 ىدع هعاف ىملءنءتز راكتو ةىدع

 1 ١ *( روصلا ةخْ'ىلاربقلا فت ملاءاقلي امو توملا ةةيَقح ف عسباسلا بابلا )د
 *(ت و اقيم حنان )«
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 رثتالو 0 ا هناد مد علاوهتولانأ مهشعب نظف اهذاو ع طخ و ةيذاك انونط 0

 نمْؤرال نم لكو ندهلملا ىأراذ_هوتاينلا فافجوت انا 0 11 تنال ترن زوار لاو ربدعأ !ةيقاعالو

 اوف داعب نأىل اريقلا ىفمادامبا اود وحتملا :؛الو باقعب ملأ الوتول اب مدعتت هناموقنطورخ 0 ءلاوهلنأب

 7: اوداسجالا نود او رالاى هتبقاعم او بأ“ لاا او توملاب مد_ءننالك قاب حورلانانورخ 7 لاقورمش 1|

 9 :دو رايتعالا قرط هلدهشت ىذلا لقال نعل اموةدساف نونط هدد لكوالضأ ارش الوثعتثالداسد الا

 قعموةمءنماماوةبذعماماد سلا ةقراغمدعب ةدقان م و رل' ناو طةذ لاحريغتءانعمتوملانأرا.دخالاو تان الا هب
 0 ” اع وراد ةءاضعالا نافاهتءاط نعدسملا بو رخ د سما نعاهفرصت عاطتةنادسعلااتقراذ هم

 جورلانعترابعان عهدبأقلا تا وعلا رصبتونذالاب عمستودبلاب شامبتلاها

 حرفلا عاونان نتي ودمَكلاَو اوهتلاونز+اع اونا هسفنس لتي دق كل ذإو هلآ اريغنم اهسعنب ءايشالا لعتحو رلاو

 انوا دل ةقرافسدباو.«قيفاوسغ 6و 10 وا علا واع الثالذلكو رورسلاو

 ملا دسلاىلاحورلاداعت نادعب الود + ىلا ورلاداعت نأ ىادسملا تومي لطيف ءاضعالاةطساوب

 ص 000 ا[ رس النا عاومداع نم دنعلك ىلع هييكحامج مل ءاهللاو ثععبلا مول ىلارخؤت نأ د« د الو

 ةلاعلاحورلانوكت اههنحورلاذوذن عنةباصعالاىف عقتةدسشب و هبق عل »مب اص دا سد نم هزلاءعاضعأ !لطعت

 اهاكءاضعالاءاصعت- | نع ةرايعت وا اواهضعب اهاع ىم»:-ادقو ءاذءالاضعبل ةلمعتمةيقاي ةكردللا ةلواعلا

 0 00 اتاتالا نم 0 ىنعلا جورب ىعأواهلتةلمعتسا 3 نال لا

 ةوخالثاذو تاذللاو مال 0 لردملاىتعا ارهتق شلل اي تانلنالاو تاذللاومال" لاهل 0

 ازاى منام أ نوكل تأ ع نءنديلا ب ورخو ند .ءل١ نع هقرمد) د عاطقنا توم لا ىتعمو مدعنبالىأ

 : ور وهسفنناسنالا مق حواهلكءاضعالا ىفةقلاطمةنامز توملاق هل معتسم هل 1توكن تأ ع نعدبلاورخ

 مبا ومئاضعأ ع بجو ءإجرومدي وهناسلو هنذأو هنمعهخمىلس هتاامها لأ نيته ع نمل

 و مد قرذالو هك 97 ارئاسو هراةحوهر ودو هناك تو هباودو هل_.حسهن ل تودقراعمرئاشو هن رافأ اوهداووهل »أ

 مع < ىأ اركلاو فار لا وهموم تاقءامشالا هذه نم تا الا باس تانيد :تاسنالا نم ءايشالا هذ هبآست

 لس توما ىنعما_ءاونيتلاط |ىفدحا اوملالاولاملاو كلملا نع 1 رلا يسن تايةزان و ل->رلالامسهن ناند ران

 ص 000 روس انزع يالا ةناكناق ماع اعلا اذ 7 ا ل افا هاو ا نعناسنالا

 هيي تيوس 22 - - سصع دس 27

 دكتعن و



 | لاقف راق باب ىلع فقو ىدصأ اذاف زئانجلا ىلعةال_صلادهشيف ةنابحلا ىلا فات لح رز ترجل |
 | لاقتاماكلاءذ_هىلعديزبالكتتانسحسٌللبقو من" امس نعر داو مكتب رغ مرو كستشحوهللا س1 |

 |دقبك قلخاذامانانأ ا هنيبف وعدا تنك يكوعدافرباةملاتآ لو ىلهأ ىلاتفرصن هل تاذتبسءافلجرلا |
 أ كفارم هنادنع هردهكنما:ةدوعدفكنا ١ اولا مكبءاامتاقربا ملا لهأ ند اولاف منجا امو متنأ ام تلتف واج ْ

 راشبلاقو كلذدعباتكرنا ف كلذادو ءأ ىناف تاقاه مانا وعدت تنك ىلا تاو عدلا .اولاق ىهاموتاق كال هأ ىلا
 اكانادهلل اغني راشباب لت ل ةذاهلءاعدإ ارث 5 ىانمىفةدياعلا هن ودعلاةعبارشن ًارار ِهِنلاتلاغنبا ْ

 اوعداذا كنعان زا اءاعداذكهو تلاق لاذفيكو تلقرب را لي دانعةرخترول نم قابط !ىلعانمت أ
 هدهد ذه هلل د تيملاهيىنأ حر ردالب دانع ردتو رونلا قامط !ىلعءاعدلا كلذ لعج مهل بركقساف قوملل

 وأه-أ نمهق4ت ةوعدرطت 2 ,تّوغتملاقار غلاك الاءريفىفثدملاام وهيلعهللاىلصهننالوسرلاهوكلا تالف 1

 رافغت-الاوءاعدلا تاوماالءامحالااب ادهن اواحفامر راين هلا نمل! بح تناكمتةحلاذاف هلقبدصوأ همحخأ
 راننمباهكبت أ 1ىان لاق ريق تعضو ثح كلاس ناك امتلقف مانملا قنبر ةىل نأ تاممهضعب لافو# ْ

 نبديعسلاف هلءاعدلاو نذدل ادعي تملا نيا: بعسل اذي_هنمو هنن رضدس هناثدأ ًارل ىلاءدا.عادت الواذ

ٌ 

0 
 أ

 ا

 عولط لبق عسماجلا
 ل هسغل ادعب سمبل

 ابي رقلسدغاناوةعمعأل
 أذل زل دلا توم
 لاف نسف كلذهنكمأ

 ا0 1 هللا لوسر
 هللالوسران ما امح ص ىاوعاصاق تماذا دعس أ. لاقف عزتلا ف :وهو ىله ابل اةمامااب | ت ده ىدوالاهتيا دع

 ن.تالذا. لوب مث هريق سا ارىلعمكدحأ مهيلفبارتلاه«بلعماب وسف مك“ دح تاماذالاةف_سوهيلعهّل 1

 ةكلاكا الفن تالذ ألة لم ادعاف ىوتس هناف ةيناثلاة:الق نب نالؤاب لقيلمت ُ تاو هناق ةنالفأ|

 هللاالا هلاال نأ اةداهشامادلا نمهءاعت> رخامرك ذا كلو ةمف نوعمستال كلو هللا جرب اند_ثرأ لوقي, هنأك

 تاقاماما نار قلاب وامدت م وهيلعهللا ىلص دمعت واني , دمال_-الاب واب هللا, تيضرك ناو 'هنلا لَو راد#نأو

 ىلل->و زعهللا نوكي وهتخع ن ةلدقو اذهدنءاندعةء اماني قاطنالوةنفامهتمدحاولكرخأتاريكتوار 6

 هر رهانأاب “و هيلع

 ولوةعمءلل لستغا

 كتاشيءالات رثشا
 هسا دةوالا ىن نمامو

 ل.ذغب نأ ىلاعت هللا
 عل لسع نافةعمملل
 نيبام بوذا: :رافك

 ىلع ارعلاةءارقب سب الوءاود ىلاهيسستماف لاقدمأ مسا ف رعن لناف هللا لوران ل-رلاقف ام وددت

 افانعمىرهوجلاةمادق ندوة زان> ىف لبن-نيدجأ عمتك ل امداد ا ىنومنب ىلعزءدور رو.ةلا ||
 0 ا رخا]ةعدب ريةلادنءةءارقلانا اذهايدجأ هللاةفربعلادنعأر قي ر رض ل حرءاجت لا نذد

 لاق ًاسشهنغتدت تكل هلا ”لاق ىل 1 ليعمت ان رشم فلوةاسّادبعاب ارددسال ةمادذ ني دمت لاق

 ه«-ًاردنعأر هب نا نفداذا ىدوأ هناهمسأ نع جالدللا نب ءالعلا نب نجح .رلا دبع نعل يععم نب ريش مفر مخ لاق ||

 ندم لاقو د ل 5: هللعف ل>رلاىلا مجرافدجأ هللاقف كل ذب ىدول ربعنا تعمس لاقو اهتئاخ وةرفيلاةكتاف ||
 دا ج5 هقاوه لغو تذرملاو اكلة اًؤرقاف رباقملا متل داذا لوي لب .:-ن رج تعممىزورملادجأ ْ

 ثترهطتةىدذحلاا تازكف ه . نصب ىلا ماشلا ن متل ةأ ةيالقوبأ لاقو مهيلا لس هنافر باقم لهال كلذ باوث اول جاو

 ىشذ د_ةللوق ى كن شو ريقلا| بحاص اذاف تهمنتمث 2 تما فريد ىلع ىس ًارتعضرمم للي نيتعكر تءلصو

 امندلا نمريسخ امهتعكرتاتالكاتعكر اللاق مث ل ىلع ردقنالو لعن نون ولعت الك :1لاق مث ليلا ذئم

 لامجلا لاثم ءمآر ون م- ماعد نما ءاعل + ديدق هناقمالسلا مئرقا | ريمخايندلا ل هاانعمننا ىزجلاق مئابفامو 0
 ه«سفنل ءاعدلا ع نعرئازلا لفن نأ ىئبشب الفمئاعدب عامتنالار و رمللوا ب رامتعءالارثازالرومعلاةرابز نمدوصقا اذ |

 ثعبب ف.كوهؤازحأ ثدر 2-00 1 تمملاهبلق فر وصد ناب رامّتعالا هلل- صحا اوهب رايتعالا نعالو ث.دالو

 لغت-ثد و نيتعجلا

 عرضت ااوةال_ لاب

 عاوفأوةوالتلاوءاعدلاو

 22 22222 222222 ' 1 هشل1 ت17 61077017: ل 71072717031: هنت 2723 5: نال طخ ت7 ذا 10 رج :370770710157507377 717077747713374
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 ةددعتم سقلا د عف روعغتا أك لاق ىلزهلا اركلى ا نيف رطم نعىو راكهب ق+--برغلا ىلع هناودرب5 نم

 ةرثك ف ثدتوعا منا ىنةامفر و بةلا ىلا ت>رخراسهنلاءاجاذاو بارلا ىلا تماق مث تمت للا ءاجاذا ناكسف
 دقو راظنأ ىف اكفرويقلاف الواو ىليلا موسرالاه#: :ءاي ل افجاذا ىماقلا تالا نا تلاقث رابين

 ةم«دلا ناطحالا كا: ىل اوةريغتملا ما جالا ع 7ىلاو :رذعتملاءوحولا كلت ىل ارظن أى اكواهقامل | نيد نماوح رخآأ
 مريضصتعت ا ىيش لبتادن ١الاههلت قيسسلو سفن اللا ترام لكن ام مساق دانعلا اهمرشأولذ ةرظن نماهلادق.

 ةناضلاود هل ادزتكلل هنر وصرتغل نمت دعك ههه اعلح دثييح زي زغعلاد عز رعورك دامت اةرودب |

 ( عبار - مايحا) - 45)
 ١ سو اس جمد تاج تستحي سم + جل <
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 موع

 . لست ءلدالرالا انور درك دانا ىبنب ماسلا نه لاثماث ىرتايرخملا قدرت انتلاقر 1 :ةدش نم

 3 نيك الا اوهذ لاح لك ىهللاهعذدب اموا هم مظ ع ًاوهامر ود والا ةمدصم نما عزل اةدش

 1 « ( هيقاعتيامو تيمالءاعدلاو اور وعلا ةراب ردا )*
 | دقو رابتعالا عم لرعتل ا ل> الة تمني اصلارو.قةراب زو رايتعالاو رك ذل هل !ىلعةمدشمرويقلا ران ز
 | لوسر نعهنعهتن' ىضر لعن عمو راذلعإ كلذ ف تذأ .رومفلاو اةرانز رنعىس ل وهيلعهللا ىلدهللال وس رثاك
 | ارسهاولوةنالتأريغةرخ“ الا وكرك ذنا افا هورو زفر وتل اةرابز نعمك ين تنك لاق هنا إو ه.لع هنن ىلص هللا
 ةىلكت ذأ لاك موملااذهىو دهون مرتك 115 ايري لذ حتوم لا قماريفر وين ءدننا سدت لوررارد

 | مآ تلقفرباقلان ءاموناهتع هنا ىذرةشئاعتابق أ ةكءام نأ الاقوى: ةنماندروأ امرافغتسالانود:رانزلا [تانمرغو

 | اهتعىمن ل وديلءهتلا لصهتالوسرتاكن سل أ تاهذ نجرلادبع خا يقن متااق تابق أ نم نم نيذمو حملا |
 | ور ل عر عملا نرثك ن نافرااقملا ىلا جور خا ءاسنأل نذؤيف اذهب ك5: نأ ىنبنيالو اهبمأ ع رمتثلاق ٍْ
 ٠ | ارللاو مئاظعءذسهو جربتو فشكتن ءقلر طل١ىفنولالو اهرب نهتراي زرت ىفرالفرباقملا ا

 ا ءاعدلا ىلعراصتت طرسشب كلذو اهنءلاج لا ني_ءأدرت ةلذب باث فةأرملا جور سأال 1ممناهلجالئالذ لم
 ” - ًالاجركد 0 زوو هيلعهقلاىبهتاالوسرلا# رذوبأ لاقو « ريقلا سأر لعب دحلا ؛لرتو ||

 | هللا لطف ن , زا ناو كن :رح نأ كلذ لعلزث انا ىلءىل_طدو ةغيل.ةظعومواخدسحة+لاعمناق ىوملا ل سغاو |
 َ | مفانن عءو ةربع مهفكل تاف م ياعاولسو مك انوماور د زن: .!ءهّنالسهمالوسرلات د ةكملم لأ نن'لاقودي ٍ

 أ | ل ةاجنل ابني ةمط اهتاهسبأ نءدجحمتن ب رفع- نءو هيلع سوعياعفقوالا درية د رعالناكر عنب نع ([ضنارغلانورب ولوقلا
 أ | هيونأريقرازن ممل_سوءبلعهللا ىلص ىلا لاقو هدنعوكدو ىلصتف مارالا فور جاه عربتر و زن تناك م أ لذاونلاو تادانزلا تود

 [ توعل لج رلانا مسوهيلعهللا ىلصهننالوسر لاك لاق نب ريس نب ان نءوارب بةكوهلر ةغةعج لك قامدد-ًاوأ |[]
 2 بقرار نمل وهيلعهللا ىلص بن لالاقو نب راما نددت تكف افهدعب وئام هلهكاو 6 .ةامهل قاعوهوهادإاو
 ١  لاقوةمايقلا مولادنهشو اعف هتك ابستعنتنو ىلا ىفراز نمرلسو عبله ىل_سلاق 0 4تيحودتف ْ

 ا ةضد رذ لك كل

 | تكد ل
 ىئارو هان 2

 تاىئةءالو بسؤن

 مالكا اذه لحس

 انريتخااناق اهاردععم

 ا هاكرومال اذ_ترامو
 ءارد_هلا اذسلا-و
 تأان روز: خلاصااو
 اذ_هنولو_ةيزيذلا

 عفر و_صقلا 5

 1 قءابصأم موال

 دسعلا ىلعف مهل اوحا

 1 ةتولسبو م سجابنورش ريقلاباوفح ىتحة كت الملا نمافل نوع. :-هلرآلاعلطيإر 3 نمامرامدالا نعك

 0 صرالال 2 اذا تح كلذ لئماوعنصف مهلم طبهواود رعا اودنمأ اذا ل م ا

 | ثيملاء-هجورال.ةةسمةل.ةلاردتسم فة. تأرومقلاةراب زف بحتسملاو هنو رقونةكسشالا ا نماغاأ نيعيسفف |
 ' رام ةئاستيار رعت ات اك عفان لاق« ىراصتلا ةداعن كلذ كاف ل .ةيالوهسعالوربقلا سالو ب نأو 3 هلءعو ةداخةعولا موق
 أ لاق ةماما لأ نءو *فرص:؛ وأ لعمال سلار كى لأ ىلع مال سل ى ولا ىلع مالسل لوريل ىلا ءىب مم رثكأ هج زعالاصلا تلال

 | العلف وكلا حف اهنا تننط:ىتح هيدي عفرف فةوف_سوءيلعهنلا ىلص ىنلاربةقأ كلام امننسنآ تن از هسفأل اون
 ضر درب لج رنم لس اع هنن! لس يبا كوس رلاقاهت ا ا يا م اق ل ا ىلا بكسي وامر امو

 ١ لو هيلعهلتا لسهقلالوسرتي ارم نين اما تلاقو موق ىحهيلعدرو هب سنأتساالا هدنعن راك وهم 3

 3 رهونأ لاقو مهلعدرأو لان يمالس تمت !كياع نواب 5 « نيذلاءالّؤههّنلا لوس راب تاقفمؤنلا ف نأ
 | مالسلا بلع درع باع -وعفر ,«د الرب صاذاو هفرعو مال ل هياعدرعيلعملسفهقر ل ال ْ
 | تاع ؛لاقتمدق سل تاقف نتن هنومدعب ىانمفف انهداعتم :ارىردخلا م. ءاعلالا انمى -+رلاقو ا

 0 أ لاح ازرالاقال_تاناوماسج الات اب تاه لاق كح اور مأ كما سجأ ت 6 اق ٍْ نير كى نأ لااهعبدوةعجتل ل لك متن ىادصأن مرغنوانأة نا ضاب رنمةضو رف هلاوانأ لاف ثنا نأ |(

 ب ةسءهثلا عولط ىلا تبسلا مول و هلك ةع بلا مول وةعجلاةم.شعا م لعت عناق مك اياانتراب زن ولعت لينثلتا

  مويىلا ترخأول هلل .ةفةعبلا مولروزب عس ا دا وست لانو مال نر لانكم
 ' قط لبتازعتازنم كلادعلالاقو هدعبامونو هل. ةأموتو ةعجلا مول مهرأو زتواعا قوما تأ ىنغاب لاق نينثالا ءالإ "أ
 | ةروصتساتب شيلا و 1 از رد ”لاذفكو لبق هنرابز تيارت امون سلا ا

« 2 

 "نمر
3 



 مها

 ابوتكمبيبطربة ىلع دجوو
 همط نم فصونام ناذ + هسمرملانامةاراصدق * لئاق1لاقأ1تاتد5

 هسفن نع ةديال ناك نمي هربخ نع عفديال تاه 5 هسد عمعأملا قهثذحو

 اي وةكمرخ اري ىلءدح وو
 ل+رهيرهللا قمل لحالامغواب ,نع ىلرمص3 *« لم ىلناكس انلااهيأاب
 لقتن.س هاثمىلالك دع از تيس تا ياا 5 لمعلا هتامس قهفتكما

 هناكهىريذ هريغرمت ىلا رظ:+ ىذا اوهريصملاو توملا لبقرابتعالا نعاهناك- ريصق:لرومق ىلعتيتكت بأ 4
 نسف هللا ةضوغيم [| نم مصاف هريهقت هب رقما كراع ارمعلان ممول ىلع مم :رسحا او رومالا قئاةحوهل تف ثكناو ايندلادرو دقو لتافمس ١ رد اردو زعم خال اهريفاذ_كعايندلا نم مهلا بحأ كلذ ناكل هل عمب_ذموهىذ ذا ءردع ماب نمو مهل «ةفرعم ناف ايندلا || مهبلعضرعو هناقةداو مهب قل مام م مناك« نمنوحربدال نأ )هدو مهب قوعلل دعت_سيف مهرهط أن يب ١

 هردافاهنم لي كسع ل ا ادعب رمعلاردقاوف رعاعا ممنافباو *لا هل فعاض يفتر هن انقفوملادب دب رعد باقعلا
 اهئان.'اك الااهلامحنم || ضعبلاقدقف رادتبالا لبس ىلع ل ةعاسن مكببطنذاتلذارابتخالا نمصالا يو رخر دع اهعيدضت ىلع ل ,> امو راننلا ىلا ||| رسسدقلا ىلع ا ففن نط وفاعل عسيضم تن أ اهلاثمأ ىلعردقت كل ءلوةعاسل كلن ىلعرداق ثنأو ذاب نمةعاس
 نيحناراهل نيءلااعلاو : اهلوقأ تأ ىلعر دقأ ناللاه نيملاعلا نرهلي دلت تالفا,تاةفمتا: !اىر اهفهنلاىفىلاخأ تيأ 1 نيماضلا
 زرتح وىلأو ا ءاشاملا 1 اهفاموايندلان هءىلاب>ًاامهاصأ نا ىبءردقأ توك أ نال بذحنا مهفرع نف | نيتعكر سف ماقد نال ناف ىننونفدب اوناك ثيحرت ملأ لاق م اهيفاموا.ندلا نم ىلا بح أ نيا اعلبرعت دما ىنعي

 تولوّبالنمذلا ءارقفلا أ| ىلا دولا هةم_سف رس ىفاناكولامةلزنمتوم لا فك. اعهمدةتىف هلزني نأ هيراقأ نمي رقوأ هداو تامخ نإ طوخ ةسااكن ع ترا ١ « (داولاتومدنع مهلب واق تاس )*
 ا رخاو مل: الا ههتدن سنلو برعلا ىلع هي ق> الهنا اهلعادقس اتديلع مظعنال هنن :طوو هرعمسموهىذإادلاا

 مامصو لدللا مامعب
 5 5 6 فدرو دقو ام-الهْنْزسوهعْزح لقاذه دعا اذاو رخل قحلا نآىلا٠ ناطولاىلاقمسأ اهانعهناق تواااذكهو

 ه اع لدخدي هناق راهتلا
 هيل تمانرس 8 1| تان نمىلاب أ طقس مدقأ نأ الل وهيل عدلا ل صهللالودرلاهباصملك هيىزءعامباوثلا نمداولا ت و
 انتدلاءان : 3 : ردةىلءباوثلافالاو ىلعالا ىلع ىفدالاب انت طقسا ارك داعاو هللا ىل دس قلت مهاكس راو ةثام 1 1

 لاو م [راتاد هللاىل_ههنلالوسردنع:أ ماتااةذ راذلا ع نمةنح هلاوناك الامه ستسهفداولا نمةثالث نيلسملا نم دحالتوعال نيديعت الغش لاعالا || هيلعهللا ىبصهنلالوسرلافوكلذ لام ةرخ الا ىنرحالا نم ءأل ناف هل ل. .ةابهذ ضرالاءلملاق كدنع نأىلانو ريشداعرو ْ ةغنات امالر مذا دشاز هياعترق مالسلا لدور نيلاقو تلقلا نم دلو لح
 1 ا دج فقوةباسالا ىلا هب رقأو ءاعدجرأ هنافتوا ادنع.داولءاعدلا دلاولا صاذعلو نانثاوأ لاكن انثاوأ لوهبلع
 أ تاغ :سولأ فةوو فو نم ماوئةاحر وهذ «ءاع ل ذاخأو هل لودر تهدأ ىفا مهالا لاقفهداورم3 ىلعناهءاس نبا

 فدوو مرك ًاودو>كناف<. اعل تح وام هل ارق غاف هلع ىف ب> وام هل ترفغدةىنا مهللالاقف هسنداربق ىلع
 1| رعت ردذتامااو ْلدعاط نم. .ةرصقام ل بهذ ىرب نمهبفرصتامهل تي هو دق ىف م هللا لاذ هن :باربق ىلع ىنارعا
 1 اذامىرعش تيلذ ك.!ءنزط !نعكل نزحلا ا :ا«ثدقلر ذاب لاف هدف عضوامدعب رذنب رعوولأ ماقرذنبا

 ىبني ونالذنعاوةترا
 ىل_عرص: هت اريدفال

 هتمزلأ تنكدق دمهللا هملاغت لو هقزرو هلح أ هتمف وو ىبةعتمام هيى اعتمرذاذهنا مهللا لاق ع كلل مقاذاموتاق
 ىكت اف هيذ_هثالو هباذعىلب وهف كلذ كتبهور قف ىبصمىرحالا نم«.لع ىنتدعوامو مهالاىتءاطوكتءاط
 || لاك توانيغمدقلف ةجاسمتلاعمتاسن !ىلاانبامو رذاتةصاص+ نم ٌلدعبا :ءلعامسفارصن ادنعلاق مث ساخلا
 !؟| تلامذنْرلااَهإةنمالا كاذاموةراضنلاهدهلثمثدأ ًاراملاقف ةرمدءلايذأ سمادلا ل ر دراقنو لانعفنامانق ولو

 ا تنا.دصىلناكو ى ءهدالار .عمول فاش حبذ ىح دونجا كلا دح اهب ىنكرشد امن زح ىئلىفاهئالبعاب ا

 : الا هيان رع_كامومحذومذحاف مئلاقاشلا بأ ذيك كيران أ ديرتأرخ ١ لالا مهربك لاقت تابعلب تاصام
 طع تاغ هيلع ءونأ حرخو هلك اف بثت ذهقهرف + .-ىلا امل مالغلاب رهخارصلا عفت ”رانإف 2 هد ىف لي



 موو
 تكتحس نع ة تيويفنم عءتوعمف

 اهتاملظىفرومغملاوكسنم نم 3-3 امتاحاس ىلع ةو ر وبقلاب فق

 اهتاعورنم نمالادرب ىاذدت د اهرعت قوكنم مركملا نمو

 امتاجردفلخفلا نيبتسال «د>اوفنو.علا ىذإنوكسلاامأ
 امتالاحنمدعب قئاةلا فصت و نساأب لوريال لون واول

 امتاعحودنم ءاشامىلا ىعفب 5-5 ةضور:ةلزانف عيطملاامأ

 اهتايحلا ىوأب ةرفحف « بلقتماهب ىئاطلا مرسحمنلاو
 امتاعدلنم سيدعتلاة دش ىف د هدو رذ هلا هس ب راقعو

 لو: ىهوربق ىلع ركبتها صا ىلعىاطلادوادرمو رحم لوخفلا كل

 كود دقربتلا ف تنكاذاهي اهتلنالو:ايل ا تمدع لولا ا

 0 اكود-و دق لانعب تنأو «ىركلا عطل قوذأ ف يكف امنا ( نايف لاق

 | ترمرانيدنبكلاملاقو «ءلءامشغموخو كاميرا وم دو ودا ادن كيد ىاب ىرعش تد !ءانبااب تلاف م ميت لوصولاا

 رقتلاو مطظعأ انف “عب اهتيدا انفو ومّقلاثدتأ ل اودأ تا شنافةرمقملاب (كل-::النءلكفلوصالا

 رختفا ماذا ز 1! نتآودب هناطأ د لدملا نيأو ل 20 ذل
 - . كم 3

 "لوجو واضع ى ىرأ الوانوص مه تيد نمت. دونن لاق فعيناردتاا لش“

 ىرتلا تائب ودغنو حورت دع 1 عيجاولامو يي ريختاف اعيج اونا نم ةحاجلاردق ىلع

 رع-:ءعمىرتامف كلامأ *« اوضمسانأ نعىلئاسايف# روصلاك لت نباح دمت موذلاوبا ارمشلا نماعاملا

 كابانأو تعحر ذلا# 5 ىدعت ىمو

 *( رومعأ ا ىلع هب وتكمتدجو تاسأ )« هل رع تعاذت

 ( ريق لعاب وتكمدجو) ئئدعب ًايثتاعماو
 توف نارتلات حا ملاكسو «توعص نهوتادجأ ك حانت (هّللا دبعز لوس لاق)

 ّْ تو-تنًاايندلا عمت نإ » هغالب ريعل ايندلا عماسابأ ارامشمتا ا منع

 ١ اب وةكموخ اريق ىلع دحوو ارارطخا قاذلا لدعت

 مكاو طارومعم كلريقود م--اوق كارذلما 'مناانأ باوتأدبعلا ىلع تفي و

 مدا هممج رق نأك اذا 5 ءربدتا ارعروبقملا عفتن امو

 بو:كمريق ىلءاذافرت عملا ىلع دررم كلا.عملانءالاقو

 ىكامن و عسب تاريملاووذ# كوف ةرعنم فراق تاك * ىرت تامئح ٍيرافأر 5

 قوبسسنامع رسأهتلابف « .اوشاعو مهماهساوذخأ دقو قونداو دج نا نول دامو
 أ وة:كمربت ىلع دحوو

 سرحالو باودتوسملا عدنال 5 سلم بانحالا نه سيلا نأ

 .سفنلاو ظفللا «يلع دعب نماي  .اهتذاو اسيزدلاحرسفت يكف
 سمغنم تاذالا ف لرهد تنآو *«امغنمصقنلا ىالذاغا تصحصأ

 عاستالاو صا

 تا ىدتمملل عيش الو

 سنئقي لعلا هتمناكىذلاالو م« هيرغللهجاذتوملاو_-رال

 سرخ هيام اناس نتاوحلات 325 هبثغتو ريقف توماس رخأك

 سردنم تاد>الا مولا لرمةذ# فرش هلار ومعم لرصق ناكرق

 (اب واكمرخ ابق لءدجو و)
 تاهرلا سارقاك مهر وب «* تفص نيح ةبحالا ىلع تفقَو

 .ىاكم مهيب ىانبع تأر * ىمدضافو ثيل تآأالق



 ل. امو روءغلالهأ ترك ةلقن نسا كترئلاذه 4 ديقق سكر لضر ,لزاو مااا ان صاعلا

 دودلات يبان لوةتف هنزهح مد 1 نا ماك :املّوأ دهاجلاهو اههللاىلا بقت انآ تيحاقهليب وهيب

 ىرشف مومن م كريخ أ الآرذوتأ لاقو 0 كلت ددعأ اما زهةمللا اتي ودي رخلاتسا ودل رح

 اذاوىداعم نورك د موق :لا لأ لاق كلذف هلل .قفرورغلا ىلا دعقي ءادردلاوتأ اكو ىريق ىف عضوأ مول

 لو#ب ّث ىوييحتالكتوعداذاىلامرو.ةلالهأ بلوق. راليلر و.ةلاقابدجتنب رفع ناكو قوباتغن تق
 نب رعلاقو « رعغلاع واط ىلاةالض!!ليقت_سامت مهلثنوك ًاىبفاكو ىناوج نيب ومب هللاو ليح

 ءربق ىفةثالثدعب ثممات ارو كلن امنك اسوم !ىفركسنتأ هللا تقرأ دقل الذ ا.هئاسلح ضعبلزت زعلا دبع
 هقزتكتو ديد_فاامنقئرح و ماوهلاهنفالو كاتس تن راو هلال تمنسنالالوط دعيه رة
 ايشغمون ةقهش قوش لاق ا رلاعم .طو ةثيهلا نس دعب نافك الا ىلب و جرلاريغت عمادي لا

 ضرالا» نطبق سنانسملا هند وب ريقلا فىلختلاو هنرذح فرو .ةملااهيأ لقب ىنثاقرلادب زب ناكو هم هنلع

 رس أ لود 9 :ح هنمأ اع لمد تح ىكل, ر مم تطت ءانا اودخاىأب 2 اكالاعأ ىاب ىرعش تدل هلاسعاب

 روءاكراةرو.ةل اىلا ارظناذان اكو ىلاعت هلباةعاط ىلع نينواعاملا هنأ اواي هللاو طعم“ غاو ةهطلاصلا هلا عابهللاو

 دياعلار تاكو م-مناخوهسفن ناخدقف مها عدب لو هسفئاركفتب :ملذ ر راةلابم .نممممالا تاسلاقو رولا

 ذاعم نضل الي-رهنملا ذدعب موالد وطاس -ريسقلا ف لندالن ااممةعى تنك .!ءامأاءلوقي

 1 العد هيلا ول -رلا تاغتشاو كاشد نمهتبجأ تاهبمحت نمأ 1نمرظناف مالسلا ارادلا كب رلاعدمدآ نبااب

 هاودلاامغا كرهاوط نسحأ املوشب رباقملا ىلع فرش أ اذا ملاصنب نسوا ناكو .ا.,تعنم رمق ن ههتبجأ
 0 و ءانوءاوذ متم روبقلا ل-هأا,لوقي مث ةريقملاىلاهيزرخليللاهءاعنحاذا ىملااءاطع تاكو كنطاوب

 تا.فسلاقو

 ناكو راخلارف> نمةرغ> هد-د>وو

 عدت ىت> هنأ دكلذلاز الذ رو.ةلاىف ءاطعا دغرونقا!ىفءاطعادغ لوب 9 ءالماوفمكلابعأ
 3 3 5 ١ 1 2 م سع

 ذن - لفغنموةندلا ضأي رنههضور هد-ورمقلار 57 ذنمرتك نم

 لوقيم هتلاءاذأم 5 ثكمو عمل طاقهنف ل دواسة ءمأت فد واذاناكسف اربقرادق رفد تح لا

 ترا لوح 7لاقو لعاف كك ةء>رد5 0 رابوسغت ىلعدرب م /َ اهددر تك اهمفاحل اصىلعأ ىلع توع>رابر

 ئئعملامو كالد :لوطر 1 ذنالا مدا ناابلوعتق مودال شارت ىو وهعمض *دهع لحر نم ضرالا بحت

 ل أ 5 ىكح روبةلاىلار طذاملفةريشملا ىلا 00 ارهمن بت ومملاقو ئتكنمسو

 لو 0 مهارلا امأ مهشيعوممتاذا فابن دلال_هأ | اوكرا كن مل مهخاك ةممأ بواب اروبقءذهن وعما, ل اعف ىلع

 ءمتأادحأ لعأام تاولاقو ريس مت مم منادنأ ىفاليةمماوهلا تباصأو ىلم مهنا دال

 هلا !تدصقاماةرباةملا تاخد ىتاؤءلا تبان لاقو هللا ب اذع نم نما دقو رو .ملاهذهىلاراص

 ىلاترظن نسللاتل ةهمط اننأ ىورو | مق ةموهعغم س ةننممكسف اهله اتو«مكنر هبال نانا لو لثاق

 تاافواههجو تامغف نيسان 'نسالااهحوز ةزانح

 تاحواباو لا ثا: تمظع دول د ةتازراوسمأ مت ءاح راوناكو

 ل لام تالخدو طاطسفااا اوعلتة خس !تضماملفة نا هتلع تفك ءاواط اطسق هربق ىلع رضا ملا لقو

 لافو

 ابأان نس سحلا هللاقف نسما ممفو ةرصبلاهودواجتزاذ-ىفعب رفنقدز رغل ذأ ما تءفوت ىجمتلا ىسومونأ
 اهرمت ىلع قدزر غل ا ماقأ تنفذاملفةذس نمت_سذنمهللاالا هلاالث 1 ةداه_ثلاقخموءلا اذهاتددعأ اذامسارف
 لاّقذ

 اوما ا ١ سان لبرج الانا انما |وووسو ةاود_ةفاماود_حو له ع-.ةبلا بناجنم انوداوععسف

 اعيضأو ايا تلا! نم دشأ د ىنفاعت نامل اءارو فاخأ
 اقدررفلا وسد و هاوسوف.نءو# دئاق ةما اقلام ول ىفءاجاذا

 اهرزاةدالغلالولغمراخاا ىلا د يدم: مفاد ,مناع دق

 روبةلال ه5 ىفاودشنأ ادقو

 1١ هجوله تست طا هك تس د حت اج 00 كبد 0 حط ا حم همس ها م حس سمبل

0 

00 

 قارات لادرعك يدم
 , لوقت ريكتسو ساذلا

 لوو اضاًأرظناا

 !:ءامم الا نم فىفعنذ ىينملا

 , راظابفةرورضلا ىلع اهلك

 ف ىثمولقح هر ورمد

 دمع قدرطلااضعب

 هرظن نوكح نأ

 ْ ىزلا قب ركطإا لأ

 502 تدلل هك است

 طل لا نسانلا َر ٌُط

 ”هناعرلاب هتممهسا حاو

 كح ناق زار >الاو

 رمض أ كلذب هنمسانلا
 الو هإ] عف ندم اع

 ىلا لوذف رودس

 . لو -5نم ئمث لك اف
 ْ عامبو رظذو لءفو

 ةرورضااد- نع رخ



 مث تاقف ةينىل ىلاعت

 5 محال ٌىد_-ة.م لكو

 : ةرحاهع هكبادن ب ساسأ

 كك 5 فراعأ او

 هديأدب رقم ست ال ةدحولاب

 ىدصلا هلو نمىلقدقو

 ْ هلام عفن اوءاطلاا: ع

 ١ قرط الثاو ثمدلا موز

 ْ تأقسانلا مالك هعوم

 | رئأتي وريغت هنط اي
 ا كو ةفلتخلا لا وقالاب

 اكنرلا
 0 رك الوفا ض مب لولب ىلاقالا هراقأو 0 نار رك ةءالومت ”روا فاش مود ارم :

 بون ذلاو ىداءملاةرثكب ب وأمل اةوسقالا ةلغلاهذهل بيسالوا ملع لج اذا هلاحإ قوه سفن ةزان- قهنلاءاشامىلا

 ٠ هلال فاني دعب الا ع لغت شنو لغغةووهان انزيصفاند دا نيد ىج جاالاوه هالاورخ الامولاو ىلاعت هبا امد ست ىج مدد

 ]| ىلعاوكمل اواقعولو تملا ىلع مهّؤاكم زئانلا ىلع رضاحلا لاو نس ناف ةزَفْغلاهذهنم ةلق.لا ىلاعت |
 ا لات داكل شما لعدوحرز للا فتيل لع نوح ذي سان ىلاتابزلا مداربا ران تملا ىلعال مهسفنأ :

 ١ نبدرعوبأ لاقد نم ادقوةعالطلافو-وقاذدقوتوملاةرارصو ىأردتواتوأ ا كلمهحوتثالث لا وهن ماكنت هنا ا

 | انناوزئانجلا هذههلئاو ىنتسث لاقو تأ ماقةزانح تعاط اقار انا عشوتاكا ىلع ىلع وهورب رحلات سا ءالعأا ا
 1 ع 3

 ١ ا الواد 1 انر 3171 ذاك عضاو لاوس هىلعاهمامأ ىثملاو كان الار ا اوركشتلا مال اروض>بادآنذ أ

 1 | حالنصلااهر هاط كك تاو سلا نطلا ةءاس اواة-افثاك ناو ٌثدملابن ناطاان هنا دانمو هضعذلا٠ نذف

 ا متم ىلع افرسم ناكو هناريج نم دحاوتام هنأرذت رعنعىورذلذإوا مةيعح ىردنالةرطةعاخلان اق

 ٌ ايا هننانل_جرب لاقوءرب5 ىلع فةوهربق ف ىلدامافاملع ىنبص وو هاهرم 2 هنرا مدح نع ساناان 7 مريثك قاف :

 تاربدم بهذي نيحوهلنو دع تالمتم را خطاادعو رث لوعي :

 تاعئار تداع ناغ انإق ع تمد درا هلع ة-عورك

 | | ىذريغو بنذمريغانمنفلااطخوذو بتذماولاقت هيو فا د عتءمدصدقاذنالف ||

 ا | لج ىلعا تمعن ن هم هدأ ع اه لف ةرصبلا اوف ضعب قتامداس فلا ف نيكم#ماانمال_جرناىكح و ااطخ

 ا || !هتلمف د أ يلع ىلا ة ىلصا الا تاجونيلا + ترحأت -اههقسف ةرثكل هناريح نمدحأ مم ردي مذا هنزان-

 ْ ||| تآدصقمت ةرانعالرظتنلاك هنأ فرابكساداهزلا نمدهاز عضوا نم بس, رق ىل بج ىل-ناكنف نفدالءار عتا اىلا
 ا | تحمتو هيلعاوأمودهازلا ىلصفدلبلا لهأ جرف نالف ىلع لص لزندهازلانايدلبلا فريدا ارمش دن اقاهما ع ىلصد ١

 |[ ا ضاالادح اهعم سنا ءرانجهيفىرت نال مضومىل الر امانملاف كل قل مف ه.اع دهازلاةالص نم سانلا
0 

 || 0 تناكف بك هناو هلا نعاهلًأسو هنأ صاد هازل ل! ىعدتاف ساما س:دازف هلروذغم هناقءدلع لصف | قءدهز لاك ممعبال نم

 || لا م نمايشه#:هنيفرعتلهىرطت الاةفرجلابرشبالوة+-ثمرواملافهراملوط نك فرءاكتلاقأ' قئاقع هكسعو انندإا'

 |[ ةعاج محلا ص وأضوني و وهي .ثلدبو عيصلا تقوم ركس نم قيغن مول لك تاك ءايشأ ةثالثرعن تلاقريملا | ادبأ هفرعنال ىوقتلا

 آ| يلا ناو نيمش وأ متن 5 نممترب واح الادب ًاناك هنافاثلاو قسغلاب لغتشم : درو*انملاىلادوعن مث خفبال قرع ل

 ظ || لالا مالط ىف هركس ءانثأ ف قيفي ناك هناثلاثلاو مهلدقفالادب دش ناكو هدالوأ ىلا هناسحا نمرثك أ الهأي نطاوب وار يه يلع

 1 دقو د_هازلا فرص اقهسفن نعي ثينوت اذ ماه ال:نأدي رثمتهجاباوزنم هب دازىأبرابلوةءو كسب ف ا لبغقت ملاك ءادتبالا

 ا هربذ ىلع لاقف هلأ نفددقو ميشأ نب هإصنعو #3 هرم ن هلك عنا ْ رسغتءااعرو شق لك

 || امحان كلاخآ الىاقالاو دع ةهيظع ىذع نم اجمع دنا

 د روبغلا دنع مهلد واق اوربا !لاحتامس ١ د ْ
1 

 ماو اندلاةئد : رلذذ لرو هىل_.لاوريقل أنس نملاق سانلاده_هزأ نمهننالوسرابل-رلاق كاحذل الاه ٍ

 ا أ تروا ًاشامههس وهلا مرك ىلعل لوو رو.ةلالهأ نم« سفن دعوهمانأ نمادغ دعب مر ىشب امولع قببام ١

 ا َ لوسرلاقو : ةرخ الا تورك ذب وةنسلالا نوف كي ىدص تاريج مهدجأ ىلا ناريجريدخ مه دجأ ىفالاقة رمت ا

 ||| هللا لور عمانجرخهنعهّللا ىضر باطانا نب رعلاقو هنم علظفأو ريقلاوالاارظنم تياراماسو<.لعهتنا ىلصوتلا |
 | 1كانلث كن املاقفاو وتبكي ورك كيفهنمموقلا ىفدأ تنكو ريةىلا اذ. ربات اىلا 0 وهماعدنبا ىلص ْ

 | ىلع ىافاهلر فغتسس نأ هتنذأ: :ساف 1نذافا رايز ىف ردا او تشتم ل ىأربق اذه لاق كت تكل ٍإ

 | نعل سف هتبل لبد ىتح ركب رمق ىلع فقواذاهنعهللا ىذرتذءنب تامءناكوةقرلا نمدلولا كرديامىنكرداف |
 |[ لوةيلوميلع هلا لس هللا لوس .ر تعد-لاق فريق ىلع تغقواذا ىكستو ركرتالقرانلاوةنما رك ذت هل يقو كلذ
 00 كس 1 ناو تاةدعباقهيحاصهئماكت ناقورخ“ الالزاَنِملَو اعقل نا

 2 ضصاعلا



 را

 قاقلاوىوثلاو 0 ام 5 ارقام 3 هلا فيك

 قمر مادام هن ىلع نْماف جرذل هس ةئس كد نأ برأي

 لوي ًاشنافهنناالا هلاال لة هلاولاةفتوملا قوهوهيلعاول خد ىلب ثلا ناعصأ نم ,امودناكحو
 انتصلومأملا كه-و جرسلاىلا ا ةريغوو هتكاس ثنآاتستا

 0-5 و عدأأ مول دع أح رة ىلهللا جان ال جاي سانا اي مون

 فرذ_ءالاقو ةعاس دعب باجأ هيكل ةهيلع مسف هعْزت تقوى دينملا ىلع ل دءاطعنب سايعلا ايأ نا ىكحو

 9 بري ملوللاءذ كا .عناك امةافولا هن 0 ال ليو تامو ريكو ولبةلاىلاههجوكو ٌثىدرو ىف تنك ىف

 اضا نسل وشد تنكلاق رمعلان « ىكحو هع هتمؤع هللا يغ هذ صا ماكس ةةنس نيعب رأ ىلق باب ىلع تفقو هر وك ةريدنأأ ام ىل<أ

 . ىلاعت هند مقللا هدهلك 1 ترك دن تاكد نك هاتوا تال 1 .1ءنوه م عللا تاّةف قمل اهءاجنيح لإ/ اربع نب < ارمض> نهدف

 ملاذا لوقلاء#فنذبالو 0 هط مقيفر ىنع“ لكي ف! ىللوقي مالا هيلع توما كلمنا لا فان تاةف ماكتملا نملاقف افاق نس اكت

هللاديعابأ اءلاقق عْر+ او قالا تاوأ ازهدمشارأ اب لاقف ذل ودحوفةعب زد هد عش ةاقولاط اس نب ف سول ترضح
 1 00 

 0 00 ١ فاح حلاصا!ل>رلااذهلابعاوةفي ند لاقق ىلع نمئثف هللا تةدصنأ لعأالىناو عزسأ الو قاقأال غدكو

 ملاك ناجر تاسلل وهو ةفصلاءزهبادجأ نم ىلش ىلع تاخد لاق كراع ا نعو هل عنم ىلا فقدص هنا معبالهنا هنومدنع

 تاقلاذع رعاجاع لغشت
 هللاعف هنافو تقوفيىرونيدلاداشن: ىلع جاشملا شعب لب دو ف وفراةديرامل عسسل :؟علوغب وهولملع

 لوفد ةرط اهبترعأ افا فا عةنلا ىلع ضرعت ةنس نيثالث ذنملاق مثل دفءاعدلا بأي نم عنصوىناعت هللا لعف

 حرس ناكو هنأ سس الجو || م سبلة لاف هنلالا هلااللق آل ةذافولا ىروثلارضح اوم ريغ نسح للاقفهقالا الرمثا دنع 8
 ىردملات اهلا ةفهرعش 1 هللاد_.عانأ | تعصأ فكه للا ةغيبف قون ىذلاهضرم فام هلع هناجر فا ثلا ىلع ىئزملا لدخدو أ

 هرعش قرغبل ليملا دارأ ىردأ الوادراو ىلاعت هللا ىلعوابراش ينم ا س اكلوايقالم ىلعءو ساواقراغم ناو خ اللوال> اراين دلا نم ثححصأ

 (ىدانر)ةبنوكت الهلل

 ءىحأ هنأ ما لت اقف لوب أشن أمام عاف رانلا ىلا ما هسنهاقةنجلا ىلاريصت حورأ
 تكسفد انا ةعردلا هتنرقاطفى ِة3ىمطاعت 3 املس لوةعو< احر تلع> د ىهاذم تقاضوىلقا ست الو

 هعمس نم هللاقف م:لاقمت امركتوةنموفعتردو# *« لزتإبنذلا نعوفعاذتلزاق# اماظعأ كوفع ناك ير كلوفعب
 ةاارملا نعتققوتو تكس امدا كيفص ىوغأ دوو فيكف #* كئاع لن انىوغت م لالولو

 | لت || رجة ننوا بن هقدأ تنكب اب ب ايل اقو هانيع تعمدف هل *م نع لس ةافولا هيورضخ نب دج أر ض> الو
 يردملاتاهاهلتلق أ ع تفلتع امئاو هلي واق ءذهذ باوجلا ناوأ ىف ىنافوامقسلاوأ ةداعس 1 غب ا ىردأأال 1ةءاسلا مفياذ
 | 2 تلاءاملتتس داسحاو لك ماكنت ذ 110 !ءوءاسرلا مهضعب ىلعو فوخل:ا مهضعب ىلع بلغف مهلاو -؟فالتحلا

 ة آرملافىلن كم مهل اوح أ ىلاةذاضالاب عيدك لكلاو هلاحىضتقم ىلع مهنم
 هلباامه ىئدح تفقوتذ «(رو.لاةراب زكحو رباقملاو رئاجلا ىلعنيفراعلا لب : رام قست لابابلا )8

 تؤزط د ممالذوا بةالااهتدها مم هديز "داتا إتعلا لعلااوب رك و هيما[ مقو ريص» هلل ةرمع نانا ا

 0 اوكلذنو...هعوأ نوم زئاذجلا ىلع ةلاحال ممن ن ويس عالونو راظني مه ضال

 ىلع ضرةناوم مايسح لطبف نوبس<اوناك اذكهز زمانا ىلع نيلو#ل ان وركفتءالونوردقبال برعلا

 ىول_ءاودقن اكو برلا ىلعاهلعل و“ هناقاملعالو#هسفنردقي والا ةرانج ىلا د,ءرامنيالف مام برقلا
 ىأراذا قد مدلالوع كم ناكو رث الا ىلءاناقاو نمالاقةزانجىأراذاناك هنأ ةربرهىفأن «ىور ردغدعبوأ دغ

 ري-ذض> نيد سأ لاقو هلقعالبخ الاولّوالا بهذ. ةعد رس هلفغو ليةظعو :ومنو<ئارانافاودغالاق ةزاند

 كلامج رخران دن. كلاموخأ تاماسو وهيلارتاصو : امو هبلوعةموهامىو-ئشب ىسفن ىنتث دخل ةزانحتدهشام

 ده_ثناك شعالالاقو رايح تمدامملع الو هيلا ترصاذامىلا لعأ ىت ىح ىو“ عرشت ”الهنياو اولوةء وكسب هنزانح ىف

 ناك اذكهذاك اياعزةثمالا يرن ال ةزئانخلادهشناك ان ملاتداث لاهو علا نر ىزعن نم ىردن الفزتا نا

 ىنالا نوماكتب الو نوهاي ونوككذ: مهرثك أ اوالاةزان -نورضع ةعاجسىلار 1 الاو توملانم مهفوخ



 هربا

 نمز "مو رفذالا

 0 هللا

 | ناك (لبقو) ةفدجلا

 ظ | ىنك اويبطلوقيسنأ
 | ىتمىلا لاقف هنا لةعزنلا فوهو مهشعبل ليقوةظحلا وم لبق هفرعأ 1تالاق 0000 0 نوتلاىذل

 1 | عضوم انهله لع مالسلالاوريةف مدقن ىر ون دلاداش دنع تنك مهضع! لافو هللا ف قركذتأب :اوهللاتولوة7

 | هللا | دو وضولاريخفلا دد_ف.ءامنيع مم اكو تاكع هم !ااوراش اقلاقهيفتوعنأناسثالا ن كعفيظن ِإ ةالصال سامال اتوؤسكع

 : َ أادحاوت ةأرما ت>اصقه تلك ىف ماك هد ىروشلا دإا سا ,عل اونأ تاكو تامو ا ردمر نكمل كلد ل1 ينو

 ىنفلا صلاتنا نافكسع

 اوناك دقو ىدي لبقي و

 هلياىلا كلذب نيد رهثم

 نأ ىت.ذي دب رملاق متين
 هلاو ا جدو فش

 ةكرع 2: ناهسفت

 ا 5

 نم اس رف

 ناك نم ا: ذطش بادصأ

 ةمّقللك دن عىوتت

 1 هلل ْ ءطل ْن

 د سافل يالا

 ١ أ 4 !ىفل.للامامق ىلءو رخاووهلاًا مط نم ىنتو غب ام ىلع كت ا نكساواءندلا ىلعاصرحالو تومان م اعز كت اام 1

  1لاقةامولا كر انملاثباترض>اناوهاداز ةلقاوهار ةد دعب او لاقوهشع ف مهيلع ىذغ ةاقولا المضف ترمذ> الو

  9لا مهيقتنك امترك ذلاق كل كبامهلاَعف :رمدأ كيش نارثلا ىلع ىع ًارلءحا» هرم هذإل 0

 الانا ارةفل اتومىئتيكتاوءاينغالاةا .-ىبمحنا' اعتلال قاف تكس القاب رغاربةةتوع ا |

 كن املاعذتودع هللاةف توملادنع لح رلسيلنا ىديتراس نيءاطعلاقوتاث مالكن ماك املامىلعدعتالو |

 نيدتناست لبتتياما لجو زع هلوقىلاعتهنناباك ىف هنآ لاق ك.كسن ام هلل .ةةتوملا دنع مهضعب ىكب ودعي ا || ||

لاةفهسغنبدو< لج رىلءهنعهللا ىضر نسما لدندو :
 ١ | ماسأنا ودور 1قشن نار د-+ هلوأ اذهارم أن ا

 1 اة هه اق نعوك وةتمم تعقوو تمدةتاافوهملاث“ ةتلارادللا باب تغلب الف: رااتماقن ىوماهل لاذ :

 | باوبأ .دهلاقو هينيغ تف ىرخح ىف«سأرناكو ىرابذورلا ل فأل جأ برقا ت تلاقىراب ذورلا ىل !ءىأ ا

 ا اشنأ اهدرت ناو ىوصةلادب درلا لا غلبدقىلعابأ انك وشب لذ اهاذهو تن زد3 نان اد دورت رقد ملا امانالولو داو هلاعأو

 أ

 ظ

 ل 5 84

غهوزو ريذلا عون وةعبللا مولا ؟وهعزن لاحق دينار: ءتنكىرب را لاقو هلوأ فدهزب نأرب دي .رخ
 أرغب و

 ٠ | الط عورلاةو خي هك ى وانا ذوهو ىنم كلذ. وأ نم مولاعذ ا وو 2

 ١ َ | عاام سوك بود دع رسال ةأجانملا تقو مهراك ذن دلو ركذلاىلانيفرا 0

 1 رهزلاو غالاك ميا دو لهأ هن 5 ركسعتهلاو - وه_عمهومضه جعركشلا ىذءاغغاك ايئدلا نع ءاوفغاف

 1 ىرسنالعلا او بخل اى مه>اورأو 0 هم ىلتق ضرالا ىف مهما س>اف

 رمذالو سول سم 6 او-رعامو دع مهديحبرقنالا | سرس اك
 || ار انابتشاورريطتت عنو ملا ةفتوملاد_ذعدحاو ةلاربأ :5ناك زار كاد عسابأن ا دم ءذعلل لق 5

| ٠ 

 َ ار ار ىت>ةدومنيسع دع م١ اوسىلاتراظنالة>و
00 

 1 أك ابح نمدروملاد1نابو دع 0 ةييذعم كار ٌآ

 : ! ' 2 داااه لي_ثلا مدا ىرونيدلا تارككريصتتم ر معدل اسود هرك ذاق هتيسناملا ةذهّناالاهلاالل ةدينعلا لق دو

 1 | ىنضد لاق هكعم مظعأ لغ_ثىلق ىلعاذ فولابهبحاص نعت ةدصتوةملاظمم هرد ىلع لاق لاّة ذهن ماحب 1

 َ - ىكمؤ تامه: اهلج دأو ىدب ىلع ض ع هزأسس 0 هل ىلإ. اك تدسنف تلعفذ ةالصال

 قش ناكور ذة !١> ثرحلانء ريشا لقوة سعب ثلا بادآن مبدأ هرعرخ قمت : لحرف تولوة: املاقو

 | ىذه -الىنا لاف كل ايعوكند اي ىصوتال ًراهس *نبلا هلل .ةودي دش هلا ىلع مودقل لا ةفةايمللا بحت لناكم. اع

 [روفغبر ىلع مديعت كنافرم ثد أ اولا ةف هيادكأ ءان؟ ]ىلا ارادلان اما سوب ار ضةحا اكو هريغملا مهي مدوأ نأ هللا ن

 1 ولأ ريتحا| لو ريبكلابك قاعد و ريغصلاب ك مباح برولءمدة7لنانرذح انولوقتالأ مهللاةفمبحر

 تلاقف كل_.كساماهللا ف هنأ ا تكمن مهضعإ رض ةحاو كيف قحل ادام اواغشحا لاةفا ةدوأ هلل .ةىطاولا
 قلعت اة ددنملا لاقوةنس نيعي رأ مويلااذهل تب ”..كر دقاق كلسون ىلع كت اقد.ك ابتن5تالاعف لكي 20 اع

 ا لوقت اثنا لدعت فدك ت اقف هل 7 ضم قى ءدوع للا

 ىييبط ن نمىنباصأ ىىذلاو د* لام بط ىلاوك- شاآ فيك
 لوشب 1 1مم ترتح هفو-ن مةحورملا< رديف ركل اقف هحورالةحو رات ذحتاف

 ل

 قرتغمريصااو عمت :”بركااو 35 قسم عمل واق رفضت حلغلا



 م 0 1

 مومويباموت ىدب تشك نملك 1 الاد تنك ىنتمل كلا ادبعلاةؤ هل سغملا هبدرضا ٌحهذسبأب ولى وايؤشمد

 || اذاو هيفن كغ امنون+تي توملامهرمضخاذا مهلعج ىذلا هتلد+لا لاف مزاحاب أكل ذ غلف ًايسشاءادلا أ نملأ
 : لاقنيمؤااريمأاب كلدك فل و ا ور هبقمهامن::/تولاانرضحخا

 || هن الا روهطءاروك انلّوتامرتكر تو ةرملّوأك انقان5 ىدارفانومت:ئبدقلو ىلاعتهللالاقاك ىندحأأ
 ١ «اتامىذإاه رض رمممنأ تكذب ا رم 23 سما او سم نب كلا | لس ءتشةمطاؤتااقوتامو

 : ى تسال هداعن نمثدرخ هم م3 ضءقىدلا مود ١١تاك اهافراهت نمةعاسولو ف ىوم مولع فدخأ مهللا لوقا

 : الو ضرالا فاول ءنودي ربالئذلل اهاعس رح ”الارادلا كلت لوي هتعوسق هلةيق قوهونابهنناو يب رخ تيب

 00. .(| جاصلخداملفوه عانأر ظنا هل فيصول كقفافالك الوتك رجلمع- الت اعف أ دهم نيقتمالةبقاعلاو اداسف
 نتاطاد ىل سل لاف ا هنم مكسل ديال هنافا ذه يرسم ل كر >١لاق نيمو اريمأ اي دهعا توم اهرضحا1 هلل مقوتموهاذاف ثدثوف

 || توا اهياءنمآ الورمسلا قس دق لرل' ىرالاقدملار اظنامافبيرط هلعدزب زعلا دبعزنر علام هنا ىورو
 نس“ :مؤااربمأ اكلت[ ماسلا لام سلا توا نماتالولاقو ءرمعل رمت عذرف

 ري ىرلات كك سه:تهذننا فاش قاف ني“ 2 ,زااريمابلاعتق لاق ىنطب ىف قوس كل ذتفر ءدقرعت :لاق

 ملف كئاَعل ىف رمعلوخ مهللا هتلوا.ندف ىفذأ ىلا ىديثعف رامىذ أ ةمعتد_:عئافشناتلعوهتلاوهملاب وهذم

 انك .هللاامحا دقي أن ينمو اريمأأ ال مكس ام هلل مذ ىكسن ةافولا هيريض> اس لسسقو تامىت>امانأ الا ثدلي

 النا سفن ىلع تف موف تادءولهلاون قانا اذه صأ نع ئسأف فقوأ سدا ألاف مىكيفالدع كب رهطأو
 تام ىت>اريسالا ثياد لذ ءانيع تضافوانعيضا_مريثك فركف اهتدعهننااهتتلي ناالا هللا ىد نيداهتسخ موق:
 نك-او تاس الث تي معف ىتم منو ترمصقف ىنتسأ ىذلاان|لاةفدوسلجاف نوح لاق هنوم توب رفاناو
 ةنلاهجر ضد .ةمث نجالو سناب مهامةرم ط2 ىراليالاةف كلذ ىف هلل قف رطنلا دحافء_سأر عفر هقناالا هلاال
 ىنعكلهه«لامىنعىغأاملو# واهلار رد , تاكو توملا رزعمدس هنافك ١ ىنناهناد.شرلانو رهن ع ىكحو

 ٍ ناكوهكلملازدة نم وحراهكلملوز النما,لوةد تاكو ةنيلغ ميلتون وترا هتاطاب

 و هتومد:عهسفن ىلع برطضن رم::1اناكو تاعفام تاعفامريدق اذكه ىر عن !تلبعول هوم د:ءلوةنمصتعملا

 صاعلانب وريلاقوةرخ“ الاتابقأو مالا[ ,هذدقلا نهال سيل لاقف نيئموملارب# ا, كرلعسارال هللة ف

 نافىلرغغا مهلا هنومد_ذعجبا ال الاقوا رعب تاك هتيلا فاسعاهذخأي نمةيتبل قيدان مل رظندتو ةافولا د ع

 كلذ يحال وا ماعهسطر غد وهنمةماكسلا ءذههبمعتزب زعلاد ,هنم ريع تاك ذى رفغناللنا ولوقي سانلا

 ىمسعلاق عن ليقاهلات'لاقن سلا

 نعباَتَلاوةياهصأ اع نم نيك اصلا صوص ن مةعاج لد واق تايد ل«

 « ( نمد مهتعتت !ىذرفّودتلا لهأ نممهدعإ نمو

 نك !ملفالءتكنامهللا لو وج رأ مويلاانأ و نذاخأ تنك دقى لا م-هللا لاق نول منعا ئىضراذ امرشا ل

 ْ ةوا نمو تاءاسلاةدئاكتو رح اوهلا ماظل ن كءاوراحمالا سرغلالو رامالا :رطاهفءاقيلالوطوامندلا بحأ

 || هذرط منفذ ار نم قاف الك أك هحأ هع ملعون زن عزتو علل هيدتشا الورك ذلا قاح د:ءبكراارءانعلا
 ١ لاق هدام هل لهدف رك ةافولا نام -ترض- لولب < ىباق نأ لعتنلن اكتر عوة كلهن ىةنخخابرلاف م

 أ[ داز < ايدلا نماندحأ ةغلب نوك-:نأ مل سوهيلع هللا بصهتنا لو سرانيلا دهع نكساوايندلا ىلء اعز ىكناام

 الدار ا !اهه انولاالالد رضا! واه -هردرم د ءةعضل هن ية اذاف كلر امعسب ء>قرظت نامل »تامابلق بك ارلا

 لاول دو ةاقولال عدهم ع 'لرابملا نب هلادبع تف لقو هبزحو ادم«, .-الا قلنادغ 1 , رطاو لد لا هايزحاو

 : قريش اوسرهللا نم را كسسأم هلل دف ىكست ةاقولا ىلا مهاربارض>اساو نول ماعلا لود لاذ هل

 نكءاو هت ةيتأ ىلا لعا بنذإ ىك؛ ؛اامهللاو لاف كل 5 دام هلل .هذ ىكةافولا اردكدملا نب اريضحاناو راذ اان وأةئ ا

 لاق ن٠ كم ام هل ل .ةفكب ةافولا سيلا دبعنن ضاعرضحل لو ماعلا دنءوه وانه تسحب مش ثنث فافاعأ

 ءاودفلاخ نه ىل-ع

 نلاعت هل4ست لذدنو

 نأدب ردلل (ىضشد)
 ةءائثلك ىفهكنوكت

 هاك اى ىت- لاعتهلل |

 الف« سومامو هنرشو

 الا لك انالوهتئالا سدأب
 الوهننالا برمثدالو هلل

 هذ -هنال هلنالا ماش

 قلعاهلسدأ ىاقرا اهلك ٍ

 سفئلا ىصعت سا ال

 اهتمداربام ىلا ب. و
 صالدال اوهّلل ةماعلا ها

 قفرنمْئ فل خدذاو
 ةئريغب هللال سفنلا

 الا وذل دراصة ل أ

 قدر و دقو هلع 8



 اهعا اوه ىو

 اهتاهسماتواهستاءدو

 ىد_لاي كعك نمو

 ورسعلا تاييخول

 هسدّص أ ف ىلاعت هلي

 ىلع عوام تهمس

 قدما اوهو مطفالا 2ص

 فدخل ىقعم ف لقنو

 ليثارسا ىنبنمادباعتأ
 هةييقلا" نعةكلم هندواو

 قءامىلاولعجا لاف

 3 هر فان ءال_لعا

 فعنو لعل
 هبصمل ى ردقلا

 كالمىلا ىلا عت هللا حو اق
 ىديعومزلا نأ ءاوهلا

 ىلعهع-ضو وهمزافلاق

 اعيفر اعضو ضرالا
 هتبوغأالا سيال بق

06 

 ا ٠ دوأءل له مالبسسالاو هللا مكدشنأ لاقرعنم -هللا اولاةرخلاءامنمواهبتمبرش تاو عنك مويلا متن اهىلام
 | لاقف لها قاضدت ناكر هتملا تن نولعت له مالسالاوهننا مكدش دشن لاق م : اولاق ىلام نمةرسعل ا شدحتز 2

 | نما رع_ثاقة خلا ىفاهنم ريع ردعسلا ىفاهذي زيفنالدل 1 ةعشب ىرتشل ن 1 ن 0 اوسر

 أ لوسر تأ نو عت له مالالاومتمكد شن لاق ع هلل اولا نيتعكراهبف ىصأ ا وعن ويلا متافلامبلس

 ار طن /اوز مور كي ولأ ههموتكك ردت ىلع تاكل هوما هنا سوقنا
 ا | لاق ضيضملاب را تطالب يربو

 | تروى اودهشريك ًاهنلالاق عنم_هللااولان ادمهشو قد دصو ىنالا كل ءاعاف ريبث نكس 'لاقو هلجرب هضكرف
 | تنأالا هلاللوةب لعج هتمخل ىلع لمسة ءامدلاو برض نيدن فعن أ ةيضنم خش نعكو رودمهش ىف اةيعكلا

 َْ ىلعرب_دلاكلاسأو ىرومأ عسي ىلع ني عتس أو ملعْكي رعد اى ىنام_للا نيملاظلا نمتنك ىناكناحس

 « ( ههجودلل 1 ىل ,( ى | تا دبا ءوأه :ةلتناام
 هنذؤي روشلا علط نيح جايدلا نس امان ًادهحوهللام رك ىلءاومق بيصأ ىلا ةلمالا تناك الىبظنحلا خسبصالا لاق

 لوقي وهو ىدع ىلع ماقفةثلا ل اداع كل ذكوهو ةيناثلاداعف لقاثتم ع طضموهوتالصلاب || :

 اكقالتوملانافت < ومالنلع زابح ددشا
 اكيداوو لحاذات خاوأ 1ع ردا

 ( كاملوقت تاغ م :ءدللا ىذر ىلع ةنبأ مو“ ءاكأ تح رفنهب رضذ مهم ئأ <. لعل رعصأل ب انلأ !غاباط_

 | مر ؟ العن أش نسا رش نم خشن نإ ندوءادغلا الص ىفأ لتر: ادغلا: هاله ني تموأ اريمأ !ىحورلتف ةادعلا: زالماو أ

 أ هلاالبالا قطني لمت هنن ىصوأ ب رضأمل هنا ىلع نب دجت نعوة بع كلاب روتزفلاق م هني أ هي رضا + عدو هللأ

١ 
١ 
 ا

 ا

 ا

6 
 ا
١ 

0 
 ئدىالوخ ايلاف هنعهللاىذر ني سحلا هلع لحن دام عهننا ى كرر الو ض.ةىدهلنا ال

 ورك اص دع لعو لاو آاههوبلاط نأ نب ىلءىلعو ىو هيل هقلا لإ هش وسر لع منعت عرش

 دم 0 ناحل تام جيردع دكر 00 لام 0 ضر

 ا قبب /ىتح ترعناواهفورعم هرب دأ وت 00 رتريغت دقامندلا تاوتورت 0 لع اوما

 | تغريلهنعىهانتباللطابلاو هءلمعت القا نورتالأ ل. : ولا عرملاك شدع نمىيس> الا ءانالا ةبام دك الااهنم

 0 أم هرحالا نيملاطلا عمتابملاو اوةداعسالا توما ى رآ الفاو ىلا عت هلي اءاغل ىف نمؤملا

 1 | ب (نيحاصلاوءارمالاو اوءافاحلاا ع نم , رضتح ا مالك سافل ا تالا )دب

 رك ذنلافو ىكنمت ةرك ذب وىلاعت هلنا حسن لعق. دعتات قرادعت] امنا ولا تام سىلأ نم هن واعمتريضحأمل
 0 !برايلاقو ههؤاكب الع يحى قنا [ نر باتل سعر اذه الأ ماطخالاو مرهل دعب هي راعما در

 لاوس دحاب قثررلو كريغعر نم ىلإ رءكلع دعو ةلزلارمغ اوةرثعلا لأ مهللاىساعلا بلقلا د ىصاعلا يحيا

 لقجع الكارت دلجيفاو 0 01

 أ فانملا تم“ لتس اوان نأ انتر دقوا ندلا تصص ةورمدسبةورعولا دال انما ذ تضقن تأاندلا

 [ةسنعرزنمف !سانلاابيأ لاقنأ هب واعماج طخ بط رخ 1تائور , وراد نماهل فأ 0 ادنم ان دأل

 | لجأ فواذادب زيابو ىماريحن ىلبق نمناك اي مرو هوالا ىدعب ننمدحأ كملب ن و مك-تلودقىفاو دصفمسا

 بول: .ةةنازهلاقف ل دنمىلادعا مريب كتلابر وصلو لسغلا منسف تاك<هنلا نم بيبا ناقابيبل الحر ىل-ةلوف |
 -او ىببعو ىفذأو ىفو ىفأ ًادْضا ارقثلا عدوتسافهراغطأأ اود «رعش نمهضأر قو سو هلع هللا ىل_ مى لباد نم

 فوم“ ةعضوو ىدي دح ىف ىنومت> ردأ اذاف نب دلاولا ف هلنا ةيصو ظفحادي زب ايو افك !نودىدا + - ىلع ب و“ *لا

 مال رتنك ىنتنلالاقتوملا ةهيواععل زالة بة عن ,دتلاقو نيسعحارلا م -زأو هن 4 راعماولفن قرفحفف

 تنا«لاسغ ىأ اغتال ناو من كلا سيزار اذه: نملأ م أ ماب شر 10 ْ

00 

 ا

 و ما 1 هم ا 25

1 



 قا 0

 | رازااذا لح رلاريد أ الق ىلالو ىلع الاف ا ذك ناك كلذ ن اتددولاةفةداهش متل دعف تءلو مث تعد قام مالسالا
 بو مع كبراقتاولا ودل ىقبأ هنافكلبوت عذ راوخأ نبااي لاف مالغلا ىلعاودر اقف ضرالا سع

 قل الا اومأنمءداقرعل 1لامهيفوتالاعفدو معو أ الأ نينا مو ةتس هودجوةءوب سؤ. نمدلا نم ىلعام

 مهلا 0 ٍدهىعدأو م هريغىلامهدعتالو شد رقفلسفمهلاومأ "فتم ناف بعكن ب ىدعىب

 نذآتس لقو اربمأنينمؤمال موملات سلف اوني هؤملا اريمأ ل قتالو مالسل !كملعأر قب رعلقف ةشْئاعنيتمؤملا

 لاعذ ىكبتةدعافاهد_ح وفا جلع ل خد نذأتساو وج تق هللا د .ءسهذف هب يحاص عمنقدي نأ باطوتانء ربع

 مودلا هنرثو الو ىبقتلو برأ تنك تلتقي حاس عمنة ديد[ تةأتنم ومالسلا كل .| رعدبلعأر قب

 بحت ىذا لاقثي دلاملا قفل لج رهدنس اة ىوعفرالاقق ءاسدقر عنب هللا دبعاذه ل, لق الف ىسفن ىلع

 رعذذ ات لةورلسم قواج وتضدق أ اذاف الذ نمىلا م هأ ئس تاك امتدجلا لاق تنذأ دقني نمؤملارب ريمأاب
 كل ذلاو ةصقح نينمْؤم ا مأ تءاحو نيمار البلا نود رنا 11-0

 صوأ اولا ةذ لدن ادنماهءاكب انعمسفالمن ادت وةلاحرلا نذأّتساوةءاسءدنعتكبق هملع تسوق انةاهانم أر
 مم--وءهيلعهننا ىبصهننالوسر فوت ئذلار ةنلاءالؤه نمر الا اذهب ق>أى رأاملاةذفلذتساو نينمْؤملاريمأ اب

 هل سلو رعئب هبا درع مكدهث:لافو ن+رلا دعو ادعسوةحلطو ريد زلاو نامثعرايلع ىهسف ضار مسمن ءوهو

 الوزحي نم هلزعأ م فافرسأ مكي هين هةسلقال اولاذفادعسةرامالاتياص أن اف هلع ز ءمل اهم ئد ص الا نم

 هنجصو و مخور مهلاظنحي و مهلضف مهل فرعي نأ نيلوالانن رحاها اب ىدعب نمةفيلخل !ىضم لا ةنامح

 ل_هابهي-صوأو مهئيسم نعوذعد نأو مهنس < ن لبق. تأ مهلبقن ه«ناعالاو رادل اوت يذلاا قا منال
 «.ةصو ًادمهنماضرنع 20 ودعلا اظ.غو لاومالاة بجو مالسالاءدر مهافاري تراصمالا

 ةمذ هيصوأو م ارغف ىلعدرب دمهلاومأىثاو-ن مذخاتاومالسالا:داموبرعلا لصأ مهناف اريد نارعالاب

 مهتفاط الا مهفاكنالو معا اروند مهل لت اعيتاو مهدهعب مول قولنا لسو هيلع هلنا لص هلورةمذو لو زعهتلا

 هولحتد اف هولدأ تلاقف باطخلان , رعنذأتسب لاقو رع نب هنلا دبع فى انغلطن ف هيانج رت ضبقاسإف لاق

 مالسالا كبل مالا« ءلعلي رب ىللاقلاق لو هيل هللا ىلص ىبنلا نعو ثيدحلا هيبحاص عم لانه عضوم ىف
 مذ مومفانأ أو عقرب نأ لب ,ةنولصن و نوعدب سانلاهذ:كلت3 هرب رس ىلع 0 لا سايعنب | ع نعورعغتوهىلع

 ادحأ تفلحئ امل اور م ىلع محرتف ءنعهنلا ىضر بلاط نأ نب ىلعوهاذاف ع لاف ى كة عذدشأ دق لجرالا ىنورب

 حم أ اريثك تنكىف اكل ذو كلم حاص مدننا كل: عجيل نطاال تنك ن هللا ماوكلنم هل علثكهللا قل تأ ىلا بحأ
 رعوركم ولأ دان تندد عد ركتو لولا تحري رند ركون 1١ ممسو بلع جعل

 امهعمهنلا كاع نأ نطاالوأ وجرال تنك ىناف

 * هنعدللا ىح رنا ع هاف د*

 لاتميلع تل شدفر وصخ و هو 41 لد النام عىخأ تت أ مالس نبهنناد .علافدقو روهشم هإتق شي دحلا

 تاةعابلاعفثدبلا فة وحى هو ةوولاهزهىدإ. الا ل_بوءيلعهللا ىلسهننالو ريشي ارى ا اناءح م

 ىد نيب هدرب دال ىنا ىب 35 تي ورىتح تنرسثقءام4.فاوإ ادىلاىل داق ممن تلق لوشط علاق معن تلق كورمص>

 ىضذر مويلا كلذ لّقفءدنعرطفأ نأ ترث اقان دنع ترطفأ تئثناو مهمل ءترمدن تش نا ىللافو ىنثك نيبو

 اولاق طهشتت و 1 و تاسمعلاف اذامح رحني->ن وملا ف ناوع اطوهمشل ةرضدسنل مالا#س نب هللاديعلاهوهنع هللا

 أدب . ا اوعمح الن أ هنن ااعدولء دب ىمسقت ىذلاو ,لاقاثالث للوعي اءهنلا ىلسدمتةمأ عمجامهللا لوي ءانعع#

 هئعدنا ىدرتاهث ”عمملع فرش انيحرادلا تدهش لاق ىريش مل 'نزجن ةماك نعو ةمايقلا موبىلا اوعمحاام

 تاهئع ع ماع فرشأف ناراجو أ نالج امها 1 ب باي شملا ىلعك ابلأ نيذللايبحاصب نون 2 لاق

 ءامابم سلو ة د ,دملامدق ل سود ءاعهتلا لصهتلالوسرنا نواعت له مالس الاوهنلأب م كد ثأ الاجن هيعسي ور

 باص نما - ريش اق ا: ا ل يف 0 ةمور رد ريغ بدع: ل

 2 حي ويل

7 

 رظنلا عب

 عسا مع

 قئافدلءف 0

 تاوهشانافةوىوهلا

 0 عسقنأو سلا

 سم هذ رغم دب ردلل

0 

 00و موشنالو
 قهلنمسفنلا ةفرعم
 | لط رءةحاانللا
 وأتادانزلا ةلردلا

 ةبقب ىوهلانم هلع
 ملأ تب ديز (لاق)
 نك اه ه تاعاصحت

 هنم-متالبصت كرمأ
 هللوجالو ىسعوةمصعت

 مك اذاف ةيسصعع

 ىو-كةثلاو د_هزلا

 نسنلا هلت ثكنا

 اهحنم ترجو

 ًاهتكرحقب رط معو



 (| ملسو هلعمتلا لسعتلا
 ناعال مك اللاق هنأ

 سائلا ن وكي دع را ٌ

 حجت مرعابالا دنع

 رغص اهاربذ هسفن ىلا

 ىلا ةراثارغاص

 ْن-ع راظنلا تاكو

 مهنم جورخلاو قليلا
 مهتاداعب ديلا لرو 09

 هللا توك نأ بحأ نم
 لاح لك ىلعه عم ىلاعت /

 هللاناف ىدصلا مزمل[

 دقو نيةداصلا عمىماعت

 لوسرنءرم!ىفدرو

 مسوءيلع هللا ىلص هلل
 ريلاىلاىدم ىددلا

 نسم ديرملالدبالو
 لاملانم يور خللا

 نعحجو راعاو هالاو

 0 و وم و هوس وع ب مو عم اج م حسم عج وعم ب ومع
 ريق كةلخ ىلع تفاذت-!لوق ألاقف كلب رللوةتاذاف اطيل غاظفاناع تالق سا ل سانا !لاقف« فعمللا ىضر
 | تأولمالاف هل.ةيالراهتلا فاقح هنئنأ ملعاةيصوت كل .صومىنالا ةفءاخ هنعهنلا ىضر ر عملا لسرأ مملح

 | |[ | راو لقت نميراوم تلعنا ءاودضن رفلاى دون ىح هلفاثلا لمع الهناو راهتلا ىف هل. عيال لمللا فاق هلل

 : | نعني زاوم تنحشا ناو ل قثي نأق لالا بق عضونالن ازيا قحو م ملع ]ثوان دلا فق حلا مهعابت انةمايقلا مول

 | مح تا لطاءلاالادمف عضويالن ازيا قجوم_هيلعهمفشو لطابلاعابت ايةمايعلا مول متي ز راومتفغدخ

 | ا تارعالو هعابمعا اأالو ءالؤهن ودان !ل املا لوقف مهتاثيس نعز واحتو مهلامعأ نسحايةنملا لهأر 5 5

 ةيآرك ذهنلاتاوءالؤه رم لضفأ انا ل اهلالوعف اول عىل حلاصمجاعدر و مهلابعا اوس ابرام !!لهأر 0

 | رد تانقحلاريغهتا لعينخنالو ةكلهتلاالا كي لت, قل الوام .هارامءار نموت وكمأ با ل هنو ةمجحرأ

 ٠ كيلا ضغبا تثاغ توك القى يصو تعيسنن اويتستا الو ولان مْللاحا 0

 || ةناصعل | نم سار ءالهنع دنا ىضر ركءو لأم كددحاأ أنآ تيسأ !نم دعس لاقو هز شع تسلومنم كل ددالوتوملا نم

 تاممتاملكلا ءالؤهلافنمركوبأ |لاعف كدا لارتاناقاندو زِإسوعب اعدتبا ىلص هللالوسرةفماخ اياوأ مذ

 راح“ او رامناو هللا ضا رهف شرعأاىدب نيد عاف لاق نيب !قفالاامواولاق نيا قفالاف هحو رمثلا ل_عح

 ا ريغ نم قلها تأ دتبا كنا مسهللا تاكل كلذ فدحو رهلنا ل ع-لوةلا! هلام نش ةجرقت اممول ل 2 عل

 كنا مهللاريع_ىال ىنلءحالو معنلل ىاعحاوريع_تالاش رذومءللاعت رذنيعب رفع هتلعج مث م_ملاكدةحاح

 ١ مهلك صاعع ىعشنالفادشرواب وغوا ديعسوا.شش مهنمت اعف. م-هقاختنأ لب همه ريموأقر رف قلخلات اد

 , | ثامهالا كةعاط د | معّتسست نك ىباعحاف تلءا ماهل ل م 2الف اهةلخت نا لبق س ةنلكت سكت 1 تعد

 ا رعت الداعل اتاكرح تردد: كنا مهللا 0 .ل!ىبرقي .امءاشأن أك تئيشم لعجافءاشنى ىدس ءانزالا دج

 | لمعي الماءامبنم د>او لك تاعحورشلاوريكن ا تةلخكز :امسهللا اوم 7ىقق اكو لج فكن ذامالا .

 0 مىباعجاف الهأ اهنمةدحاو لكل تاعجوراذلاوةنجلا تقلخ كنا مهالا نيم سةلارب دن نم ىنلءحاق هن

 ةئامهللا ى اة فهد : روناع)ال ىردصح رشاف م-هرودص هيتغيضولالذلا موةبتدرأن نا مهألا كنح

 ١ هع ىبصأو عيصأ نم مهللا نلزكبلا ىتب رقو ةممط ةامح توملا دعب حافلا اهريصمتاعجو رومالا تريد

 لح وزع هللا باك ىف هلك اذهركبوبأ لاقهئايالاةوةالولوحالو ناحرو ىتقث تناف كريغهؤاحرو

 « (هنعىلا عنهنلا ىضر باطلا نب رج ةامو )<
 ْ ا تسلا ني رماذا ناكر سايعنهللادعالاهئين و ىتينامرعببصأ 5 اد غاماتتنك نوعه نب ورمملاف

 وو أ لضلاوأ ف سوت: وسأر تاع رولاف ربكش م دقت دال مجقر ملا ذاىتح اووتءالا اال دىأ اراداقامهتس

 أونآ <: ءط ني باكسلا ىنلك وأ ىناتةلوقي هتعب سفرتك ناالاودا-3 0

 د عهمتاخا سا نمط ىهتعطالاالا «توأان ءدسأ لعزعال راقرط تاذنيكسنلعلارال اراطوةؤاو

 1 ار د نما 1 1 ا 00 20

 | ةالص نجرلا دبع هم د يسم نس نر ا اود مها غرمالا وردا

 ارحل قفة بعتني ريعلا مالخلاةفاسةءاسبافخلات نان هرظناس اعلا ثءاايلاق اوف ل

 ١ 1 تك رم و و

 ا تةدناىأتلعفت نش ناسا عنب لاعفاق.قر مهرثك آسا.علاناكوةن : دما ب ولعلا رب ؛ك تنام ل لونأو

 | لسانلا تاكو لاه عمان ةلطن افءةبد ىلا لةحافمكتعاو و متلبقولا اسر كنا اسأب .اوماكتامدعب لاق هائلتت
 ٠ هفوحنمح. رذل هنمبرشف سن قاف سأداللوقب لئاقو هملع ف اخأ لوشن لث اهنلاه نع وولف ةييصممجمأ

 | باش لد رعاحو هءللعنونش سانلاءاسو لعام اد دق لاق تيم هنا ا اوذرعفهذفوح نم رذنهنم ب رعشف نيملا أع

مّا لوسر نمةبعجثلل ناك دق لححو زعل نم كرد نيم .زاناريمأاب رشب الاف
 | قمدقو ل سو هيلعمننا ل



 مهن ارفع سانلا ىطق ث رح ا هبط سانلا فرك وب ماقلا ةفهنع هنن ىضر رككىلأ ةبطخن ةداكحورعن عاملا ||
 هادو هللاالا هلاالن أ دهشأ لافو لاس لك ىلع. ءلعىث :ًاوهللا دف لسو هيلع هنا ىلص يخل ىل !ءةالصل اهل ةيطخ

 دهش اوه ”اسنأ 1 ماو هلوسزوءدمع اد#نأدهشًاوهر>ورإلاهلفددحو ونازحالا تاغوم دبعرص:وهدع :وقداص

 لصف مها !نيءا اق اوههنلانأو لاه كلوا نأو ث د5 ثد .دملانأوع رسشاكنمدلانأ هل ازرناكناكلانا
 مهألاك هاد ع نم دحأ ىلع هبت ءلصام لضفانكت وفصول ةريخ : ونهو وكءدم>و كدت هنو اورو لد.ءد# ىلع

 ماماو ريما دئاقد نيهتلا ماماو نيسدنلا متامنو نيل سرم ا دس ىلءكتاكر وئلتحر ركتاهل را اوس لعجاو
 نورخ“ الاونوإ والا هيهطيغباد دو<اماقمهئعنا اوهماشم م :ركو هناه هر مات وهتفلزد در مهألاةجس ءرلال اوسرو ريدا

 0 هللا هذى هل. سولاوةدردإاهغلا ودرخ الاوامثدلا ىف امم ةهفادش اوةمايقلا مون دو اهماةعانعفنا او

 سس :رم هناساناااهيأ دم دمج كنا مي-هاربا ىلع تكراي وتد ءاصاكد ل اىلعو د ىلع ل ارابود#* ل 1ىلءو دمحم

 هز وعدالف»رأ كيلا مدقتدتهنل نادت عملى افق دبع تاكد موتامدق اد نافادجت دبع نأك

 همدن ةثس وهيك مف فاح و هيأوث ىلا هضم قو 5 دنعأم ىلعه دن عام ملسو 4 طع هلبا ىلص هد كل ارات“ذادةل>وز رَ عءهليان اف

 الو امل داونوك ! اونما نذل! .اانر 5 :أامهتدب قرف نمو فر عام مدح نم ل_سو هيلع هلا ىل_ ف

 مق هوراف:ةسنالو هو زممت رينا ناطد .كلااولجاعوكشي دن ءيتتسال توعناطيشلا عكس اءثدا

 هللا ىلهللا ىنتاماملوةتنلذ !ىنغلب ىذإ'تنآرعابلاق هتبطخت نمركولأ ,ولأع رفابل سابع بالارز هش و

 هياك قلاع: لاقواذكواذك اذكمونواذكو ذك اذكموهلاق اسوي عنيا صدقا ىننتأ ىرئامأ لسوهيلع

 0 اكسال !نأدهشأ ااسلزتالل نا الالبقهتلا باك فام عمسأ لف 14 هللاولاةفنوتيم مهناو تيمنا

 ب..دحن هللا دنعو هلو-رىلءهللاتاوأ_صوتوعدارع.لااناوهللان'توعاليج هللانأو ثدحاكث د دا ناو

 ىردنامهتناواولا# هل غلاوعة>اانااهتعهلناىذرةشثاعتا اقود# رك ىأ ىلا سات مل-توءماعهللا ىلص هلوس 1

 مم ملعهنلالسرافتلاق هبامث ىف هل سغنوأ انانو ع ؟ماصن|كةيامث نعمد رج ملح وهيلعمتلا ىلصهّتلالوسر ل سغت فدك

 هللا ىل_د هللالوسراول-غةود نمىرديال لئاق لاف ثا. ءانءردص ىلعمتلس عضاوالا لجر مهنم بام, مح مولا

 هإسغنماو فاذا سهم :ةافول_بوعي ءلع هللا ىلصدهلبال اوسرلسغفكلذا اولعذذ اوهتناقهبايثهءلعو ملح وهياع

 هانر رقاق هباث لس و هيلعهللا ىلص هللالو-ر نع اوعلذتالاني دونفهصيق ماحخاندرأ ههوهنلامرك ىلع لاقو نفك

 ناوهنم غرشن ىتحانل بلقالا هدف غلاب لوضع هسنماذل بلش نأ ءا اما. ...مانان وم ل غن اكهص, م ىفهاناسغف
 تناكاذكهف نوفكتس مك: اقل-و هيلعدملا ىلس ملال اوسرباوةفراانب توصد وءامرلا مي رلاكث يبل ىفافي فحل امعم
 هتفيطقوهشر عهد شرف رفعج ولأ لاق عم نذدالا دباالو درس كرس : لد هو متاع هللا لكس هللا لو داحاو

 الام هتافودعب كرتن نيل هنافك اقاماع عضو شر غم او' ةفطقلا ىلع ناظر سري ناك ىتلااهملع هيايث تشر فو
 ةحادد وح ا هيني تحال اوةمان راع هناق و ىذ ةرصق ىلع ةمصق عض ذوالوةنمل ىلع ممل هنامس ف ىبالو

 «(هنعىلاعت هنا ىذر قد دصا ارك ى أ ةاقو)«
 ثديلاارمتاثّئذاهنعهلل اى رةشن اع تءاسهنعىلاعتهللا ىذر 3 ول ًارضتحااسا

 ردصا|اهبياضو موف تدحرم دصساذأ نع ىتفلا نعءارتلا ىتغدأم ل معا

 ىبوثاو ران ادب هبنم تنك امكللذ قحاب توملاةركس تاو كوة ن كلو اذكس با لافو هوجو نعض كبف
 هوم دنءاهنء ىه رةشئاعتلاقو تيما نم وحأ دي دا ىلا ى 1 !نافاموف ىف اونفكو امهوأ .غاف ذه

 ا فوم در #*“ ههحيوف مامغلا ىت تس ضسأ و

 لاو ظندو لاه كل ءلارطنب امديط وعدالأ اولاقف هبلعاولءمدو ل بسو هيلع نبا ىلسهقلا لوسر لاذرك ربأ لا قف

 لاعفانس صو ركانأ ابل اةفهذوهد هذعىلاعت هللا ىدر ىءراشل انا! هءلع لحن دودي را ل لاعف الاقوى يبط

 ىلا رذةتالذمنلاةمذ وهف يصل ذال_سىلس نمنأ ل ءاونلغالبالا تمن ذحخأت ا

 رم فلؤتساوىفلذتس نأ هزمسانلادار أ وهنعىلاءت هللا ىضر ركب ونأ لةئااو كاهحو ىلعرانل ا ىفك بكف ةمذ

 . لكوتلاو شد وفتلاو
 دعب ىلاعت هنا نع مث هلاح

 ن ركمق ف ردا ايهد_ه

 ماعم هلباد_:ءهماقم

 لولا نم نيد ريتملا

 ةلج ماقماذهوتوقلاو

 هدعب سبلو شرعلا
 لهس مالك نماذه ماعم

 نامت ىتمو هياهتلاو
 صالءالاو ىدصا ايديرملا

 الو لاجرلا غامم غلب
 هصالوخا وهف دص قع

 اد عب اميل ثم لت
 راظنلاعطقو عرشلا

 لاك ىلللا نع
 تلحتد ىّتلا تاف“1لا
 تايادبلا ل_ه أ ىلع
 ل مه درظت عض 10

 لوسرنعانغلبو قلحلا



 توع همعرمص هنأ هع

 (بتكو) كلذردقبهلا
 0 ا ا ضع

 قةيناا صاخأ هيأ

 ىلا د: لنمو لمعلا
 نمت هسة :ةمئلأ

 هللادع يم له

 صوت املأ ىرخستلا

 ىلا لقنلاّمث ةمومذملا

 مع ةدوملاتاكر سلا
 ملا عنها مالدرفتلا
 مداشرلاف فقوستلا

 بيرل متتايبلا م تتابثلا
 مةافاصملا مث ةاجانملامث

 اضرلا توكرو ةالاوملا

 هدارض ملسستلا د
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 3 راك ذ دنع 0 ا  ركعرفأكلا سغأ و خارلاب جرت تا 2: اف ناةثتاعابلاةف 1
 تالق. رهيلعهنا ىلصهتالو در تأسف لأ د هب نأ هدهد لوأن ءاج لح رو تاكفانلهأ ىلا انثعب و

 || ناك ىل_ءالاقيذرلا ل. لاق هملعىمجتأ اذا لهو ل اكو لد ربج هالو هنالعنعهنلا مهدصاغتاو أ ءىتت
 ناك ةالصلا ةالصل ااعبج 1 امد دولازتال مكن اةالل اًةالصل لاق م الكل اقاط ذاق اءداعتةرثمللا
 : وبس وهيلعمتلا ىلسسهتلالوسرتاماهنعمتلا ىذرتةشئاع تلا: ةالصلاةالصا!لوعد | 1 5

 ا | ةمالالازتالهتناو نينثالا مول نم تيقلاماهنءهّنلا ىذ ضرةمط اف تلاةنيننالا مون راهنلا فاصتن او ىت مضلا عافترا

 ْ | هيفتامنينثالا مو نمتيغاماهل“ مةقوك-لابههجوهللا مركىل !هبدصأ مول مو“ *اىمأ تل اووةوظعب هيقباصت

 | انلاهتعمتا ع تاهو ننال 2 |مول نم ثمَعلا ف نأ لة همفو ىلعب لد :ةهيفو ل سوهيلعهّنلا ىل ل
 ٠ |ةكتاللال- وهيلعهللا ىلصدتلا لوسر ىو ةنرلا تعفترا ىتح سانلا مق ملسوهي .اعمتنا ىلصهّننالو-رتام
 ! | ريغي مالكللااونالف نررخ 1[ ظادشو دعبلا دعبالا ماك:اف مهضعب سرخأ و هنوع مهضعب بذكفاو ةاتدلاف وُ وش

 ا
0 

0 

 ا

00 

 | دعفأ نمفىلعو هنوكندك ؟نمف باطلا نب رعناك-فنورخآ ادعقأو م-ولوةءموعمنورخآ قيد ام

 | لجو زعهنلا .نعج ريلو تعمل )_وءبلعهتلا ىصدتلالوسرنا لاقو سانلا ىلع ءرج جرن سرخأ ا نعف نامعو

 الجوز عهللاءدعاواغاد ّ )و تعا ف الود نودع نيةفانملانملارلجرأدىديأن عطقماو

 | تكول نافل سو هيلع هلا ىلصهتلالوسر نعمة ةدلأاو مكس أ: :لاابيأاب اأنلاق هنأ ةبأو رفد 1 اوهوىبمومدعأو

 | لقدعق ا هنافىلعامأو «اذه يسب هنولعالاتنأامدق ملوعيلعهللا ىلسصهنلا لوسرتار ؟ذيادسأ عمم ًاالهنياو

 | لم نيلسلا نسدحأن كيمو هب بهذي و هيءادعف هدب نود ادحأ ملكي ال لعف نامعامأو تيبل !ىفحربب

 يحرك ف أ لوغبالااو وعر مسانلا تاك تاودادسلاو قم ةوةلايامهدنأ لحو زعهتلاناقسايعلاو ركب أ

 م مكرهظأ ١ند وهولاق دّماوتوملا لسد تاعمللا ىلصهللالورىاذدةاوهالا هلاالىذإاهنباو لاّةف سا..عل اءاح

 نبترح لا قيفوهورباعار لكر ,انأ خلن ونومصتخت مك ردئعوما٠ دقلا مول مكن ام نوةيم ماو ثيمكنا

 ىأوتن أف ابلاقع ليش بلع نك امئهبلار انذف ل- تع وهم ل عدلا ىل_سهلنالوسر 0 را

 | لاف سانلا ىلا بخ مث ٍلسو يلع هللا ىلصهننا لو روت هنئاو د قف نيت ومما كم ذيل هللا تاك مدننا لو راب
 دج اموىلا عت هننالاقت وءالىجح هناقدح ب رد.عبناك نموتامدةاد# ناف ادمن ديعن تاك ن نم ساما ااهيأ

 هي الاءذهاوعمس لسانلا تاكل الكب ءاقعأ ىلع مبلقن ا لمةوأ تام نافأ لسرلا هل+ هةر
 ْ | ىلصت وهو -وديلع هدأ لسهقا لور تسب لح دونما هغلال هنعهللا ىذر ركاب تأ هناورفقو 0 'مولالا

 ٍ اعلاو لعفلادلح كلذ ىفوهوةرولا عطقك عفترت هص_صغو نالهمتءانيعول سوعيلع هللا ىلسص ىنلا ىلع

 وى ةنوحآو تن ىاب لوقي و ىكبت لعج وهه>و
 0 :تال-وةفصلا نءتمظعن ةومذل اوءايننالا نمدحأتو !عطقني مامكتو اعطقنا اًمصوام كح لها و

 د كام ارامتحخات اك كتومنأ الولوعا اوس كل دقانرمص ىى> تمعوةال سمترمد ىتسح ل

 ادمكف انع هسفن عسبطتمنالاماماقتوبعلا ءاملل_لعانزت#_فنالإءاكيلا نعت هن كناالوإو سوفنلابك نزح
 فا امالواذ ءالان نم نكمل ردنءكلعملا ىلصدججتابان رك ذاانعمغابافمهللا تاسرييال نافلاحراك داو
 1 ذا هنارعنت !نعو د ام: رفهظفحاوانعْ كلن غانأ أموالا ةثحولان ا 1 أمهم ةئيكسلا نم

 ْ لامهصع نكساغاودادزا اش رك ذأ الك ىلصملا له هعمءاحعتببلا لهأ عع عى أو ىلصو ل وأ ولأ
 نماشل هللا ف تاني الا توما هاذ سفن لك تيبارعأا كمال لافداب سبأ ىلع لج رمل ست

 الفءاكتلا اوعطةوهو ركن و هلاوعم-افاوةثفهب واوحرافهتناف ةفاخخلك نمةاحنوةسبغر لكتلاك ردود ألك
 ءديلا لهأاب هنوص توفر ءدالرخا ادانم مهادانفا ,ةاوداعمادارب لذ مهدحأ أ علطاف هن ود دقت ءاكرلا مطقنا

 ظبقرلا نماضوعوةمدصم لك ن ءءازعهللا فنا نيصاخل ا نماونوك" لاح لكى ل ءهودجاوهللااو رك ذا

 اق 1 ل ل اورضخ ا |ذهركو بأ لا ةفاول عافم ساب داوعبط اف

 'و هي ددخو هحدبج لبشو 00 دكت 4 لع بكاق

 8 عاقمقلا



 مد م 0 ا

 نمىلا ىنعاودافاومودكنورب مهومنورتالة ريك كدالم غم ضدالافىدالا ىدب لأ نم صز لاقرمءلا كلحخدي ||

 ماقف سانلاب لصفرمعاب مةتلةفرك ونأ موف سنالاجرقرمعالاب ابل ةرضدعرأ ملف تجر فت سانلاب ىلصت ركمابأ

 لجر ركاب أباها وس راب اهنعهللا ىذرة شاع تلاّعفسانلاب لسلق رك انآ اورمتارمتالثاهلافن راسل

 وب |ىلصة لاق سانلانلصيلفركب اي او رم ف سون تايد وص نكس الاقذ ءاكمل اهباغ كماةمىفماقاذا بالا قدقر

 تننط ىف االول هللاو ىتعنمداذامكك وكلذدعبةعمز ناهلل دبعالوش رعتاكفرع لصلاة الصلا دعب رك

 ىضرةثئاع تلاقكنم كلذ. ىلوأ ادحأ رمى اهتادبع لوقف تلءفام كر مس وه.لعهننأللصهلن'لوسرتا
 هلئأ مل نمالاةكلهلاوةرطاخملا نءةيالولا فال وانت دلا نع هيةيغرالارك ىنأ نعهتفرمدالو لاذ تلقامواهنعهللا

 هللاءاشن تآالا ادب ح وهزم سوهيلعمللا لص ىنلا ماقمىفىل_مالج روي سانلا نوكأ النااض آتي حنو
 نم<«.اع تةّوكتام لك نمهنباهمدعو هوا ةةءاضقا اوهللارمأ مالا اذا هءنومءاشتب وهل ءنوغس وهنودسعت

 اوأرإ-وميلع هللا ىلصهننالوسره.ةتامىذإامونلا ناك الفاهنعهتلا ىذرت_ئاءتااقوونسدلاوا.:دلا مأ

 مس وهيلعهللا ىلصةلنالوسراولخأ ون رشتس م مهن اوحو مهازانمىلا لاحرلا هنع قرغتف :راهنلا لو ىفة فد نم

 مل_بوهيل هللا ىف صدننا لوسريلاق كلذ لبق ح رفلاو ءاحرلا ىفاذلاح لثم ىلع نكس لكل ذ ىلع نحن اندبفءاسنلاب

 تيبلابناجفتيحننتو سلف ىرع ىف«-أر و ىربغتيملا ف نمي رف: ىلع ن ذأ تس كلملا اذهىنعنجرخأ
 مالسلاهملعلب ريح سدعاذهامتاةذناة دا ةوسناللاقوىك :ردح ىقهسأ رداعاف ىناعد هنامث الي وط كلملا ىحانخ ||

 نآىم أو ىناسرأ لجو زعهللانا لاف ىنءامتوملا كلم اذهةثئاعانلحأ مسوءهبلعدللا ىلسهنل'لوسرلاعقف |||
 لم اذاف فنان ىتحكضبق أ النأ نص أو تلدند لك تنذأ ناو عجرأ ىلثذان:تافتذابالا كل لعل دشدأال
 مل ايان: افاجتعهنلا ىذرةشئاعتلاف لب ريحعا هذهف مالسلاهماعلب ربح ىبتايت- ىنعففك !تلقف

 اماظعاثببلا لهأ نمدحأ ماكتب اموأ.ش هءلاريك امتحن ا صرانب رضا ”اكوانج- وق ىأرالواوجان دنع هل نكي
 لاقذةلخدفتدبلا لهأح صحخو< س> تفرعف مسقهتعاسىف لب ريدءا و تلاقانفأ اوحأت الم ةيمهورمالا كلذإ

 ةمارك لديز نآدارأ نك-لوكنمد< ىذلا,لعأوهو لدع فدك لوقيو مالسلاك لع ار قب لجو زعهنلانا

 ىلاعن هللا نافرسثب ألاّعفاعجو ىندج أ لاقذ كتم ىفةنس نوكتن او قلما ىلع ذرشو نك تمارك متي تاوافرمشو
 كبر تاد#تاب لب رب لا فربما هرمخأو ىل_ء«نذأت-١توملا كلمنا لد رمحا.لاةذ كلدعأ امك غاب نأ دارأ
 كب رثأاالاادبأ يلعن ذات بالو طقدحأ ىلعتوملا كلم تذأتاام هتناوالمل دب رب ىذلا لاعب ملأ قاتشمكنلا
 اهاانف«بلع تبك اهىداةمط افا. لاةفءاسنلل تذاع ىح ىتحاذاحرعتالذ لاف قاّمْسمْك ءلاوهو كفر متم

 ىهراهس أر تءفرفاهاحانف هيلعشبك اهل سر ىنم فدأ لاق مم مالكا قدطنامو عمدتاهانيعواهسأر تءفرف
 موبلا تيمىنالاقوفربخ أ ثلاقف كلذد. ب اهنا[ سفابعاهنم انب ار ىذلاناكسف مالكلا قيطنامو كحضت ||

 تلاقامهعف هنماهنب ا تندأو تكصضف ىم كل« نأو ىل_هألّوأ ف يك قمل نأ هنناتوعدىنالاق مث تبكمف ||
 اذ_هنلمون نم ىللاةفن الاى رب ىنة أ لام دمج ابان مانام كما لاقف هلت ذاف نذأتساو اسف توم ا كلمءاجو |

 نكلو ؛لريغتْذا الادحأ ىل-عل اودخدلا نعىتهن م او كلاعمددرت 0 نعددرت» 1 و ناتشمْ ل اكد رناامأ

 ادبآ ضرالاىلاهمفلزت امرخ 1 اذههننالوسراكياعمال_سلالاتذ لب ربجءاسو تلاقي رخو كمامأ كتعاس
 قةوم موزلمث كلر وضح الاة اح م3 ىامو لري_غة>اح ضرالا ف ىلناك اموايندلاتب وطوىحولا ىوط

 ماظعل هلا رنمدحأ ىلا ثعب.الوةلك كلذ ىفم اريح نأ عسيطت ب دحأ تببلا فام قلاب ادت ثعب ىذااوال
 تكسو ىدث نيبهسأر عضأ ىت> مل -وهبلع هللا ىلص ىنا ىلا تمةف تلاهانقاف اوان دجووهثب دح نم عمسنام

 اموورعلا كل ذتلس أ تاعذ- اطقنا ذا نمهتب اراماعشر مرت هتهمج و بلغ ىت>دملع ىمغب لعجو هردا صل 1

 [ جار نمنع ىس ماب و سس «رلا نمت ةلئام لهاو. 'يضنوى اوت :1قايىظااذاه4لوتأتنكقهنم سلط" تدل 000

 ىأ نعن>رلادمعىأ

 نعىدادغبلا سابعلا

 لاو ىرلخلا ره_ءعح

 لوةيد_ذحلا تعوم

 لئاوطاوقئاوءلارتك أ

 داسة نسم عناو-م او

 لأ فدي رملاةءادتنالا
 قدرطلا اذه لول

 ةددلا ماكحاىلا جات

 اههيزنتةينلا ماكحاو
 لكو ىوهلا اود نم
 طحهمف سفنلل ناك ام

 نوكسح» ىن> لجاع
 قامت هرياصامحورح
 دبع نم ملاس (بتكو)
 دعت رم ىلاهليا
 نأ ريعان معاز زعلا

 رد_ةدتعلل هللا نوع

 ممهتين تقف ةسبنلا
 ترصق نمو 4هلنا نوع



 1 'ظ مع

 : عزك ِ 6 افاهلاتي وأ ىلا يرعراصنالا تاو م لاا هته لعد زتالراصتالا

 رك وبا بف هتلاد عام را هللاد_دعامنيدوامندلا سد ريخا د_عنالاق مت مهئسم نعاو زواجتو مست
 قع راوشلاباوبالا:ذهاود ركب ايأ ايل زر ىلع رد ملئ لاعتسةنار وب هنا نطو هنعهنلا در
 ا لص ضب فاهنعهقا ىضرة ث اعتناق ركياجأ نمةبعصلا قىدنع لضفأ أ مال عأالفافر ىلا باهالا ردمملا

 ىخأ لدتا نوملا دنع هل هعب ر رقل ريب هللا عج وىئر#و ىرح# نيد +وجولافو ىف _بوءبلعهللا

 هاياهتلوانذ د ىاهس و ايا 1 هلت تاعف كل ذهمهعن هناثقرعقهمل ار طنب لعش لاوس هدس و نجرلا دبع

 هدياهف لدشدي لعق _ءامةوكر هيدي نيب ناكومننيلذ عن ىأ هسأ ارب وأكل هنيلأ تلتف هب هشلعدتشاف هش هلة داق

 ١ ًآنراتخالهاو اذا تلقف ىلعالا ق_فرلا ىلعالا قيفرلا لوب كم6 تاركسلتومال ناهّناالا هلااللو و
 د اياوناطأ | رمطعمت الست الوسرن ًاراصنالات ارامل لاق هسأ نع هللاديعزندعسىورو 7 ا
 : لضعل لخ م 6 0 لص ىبنل ل ىكر سام ل ءاهتامر عش نماحاهملا ص : ف اهيلع 3 ةئاغساو :معهلعاف هيلعفللا ا نعهتنا امعأأ |[ دف درزدهز) «-هفوو

 د توعتأ ىشخخ لون اولاقتولوعت املا ةف واوان :ذاهلاكو هدب دش هأ *ع 3 هلعاق هنعدللا ىدر ىلع« لعل خد م كلذ

 اتكوتم رفا مسومبلعهنلا ىلصهنلالوسر راثق مم -وهياعهللا ىلص الا ىل مهلأج رعامتجالمهؤا سن حباصت و
 ىلعسلج ىت-هيلجرب طخ س لاب وعم وميلء هلال سهتنالو رو مامأ سابعلاول ضف اوىلعىل 1ع

 0 97 :ولا ىلءتوفاخع كن اىتخاب هنا سانلاابيآلاقو هلع ىثأ او هتيادمك هملا سانلا بايو ريثملا نم ةاق م لفسأ

 ليف يندلخ له كنا بلا ىنتو مكيلاعنامأ لاخر نمنو ركن امو تومال ينم راكشتسا هن كك

 نيرجاهملاىصوأ و اري خ نيالا نيرحاهماب ي_موأ ىناو هين ة> الك :اوىب ربو هلال مف د اخاف ثعب

 ىرخحت ر ومالا تاراهرخ 1 ىلا اونمانيذلاالا ارمسح ىنا ناسنالا نارصعلاو لاق ل->و زعساناق م-يبامف

 نموهبلغهللابلاغنمو ردا لعل لععنالإجو زع هلباناف هلاعتس ا ىلع ءاطيتسا متل محالف هللاتذاب

 مهتافاري ةراصنالاب بسوأو ممارأ .| اوعطقتو ضرالا فاود_سفتنأ مث ملون نا متيسع ل هف 4ع ددخ هللا عدا

 31 قالا لعاوعم ولما اراملاوكو رطاشن ملأ مهلا | :ح نأ ملبتنم نا.ءالاورادلا اوربت نيذلا

 مهم -منعز واحتد او مهن نم لب لف نيلج ريب متكون الأ !ةضاصالا ممجومهسفنأ ىلعمكدرز و!
 نينامتضرعأ ىضو-ض وما مكذعومنارالأ نو ة>الم ناو طرق ىناوالأ عجل ءاوزثأت- :الوالأ

 ىلاعت هبا لاق دةوه:ءدتنأ

 هنايزم حرس
 هلوسر وهللاىلاارحاهم

 عقود_ةفتوملاهكردي ع
 دب ريملاو هللا ىلع ورحأ

 ىلا رد نأ مش

 لاعتهننموقلا قب رط

 ىلا ل-صو تادهناق

 قل دف موعلات اباه

 ناو لزتااب مولاي
 لبق توا هكردأ
 نموهشلا نم لح او ديزلا نمنيل او نمالا نماضابب دشأ ءامزتو كل !بازيمهيق ب سد نعل اءاعاصو ما.شلاىرصب [] تاناهنىلا لوولا
 نأ أ نفالأ هلكريملا مرحادغفقوملا قهمزح نمل لا ءؤاعطب و ٌواَوللا واب صح ادبأ ا ملظن لهنم و رمد || لكوهللا ىلعورحاف موغتلا
 مالا ذه ىدوأ الاخ شد رقي صوأ هلا ىناب سايعلا لاقف ىف تيامالا ديو هناسل فكم ادغىلعهدرب [] مح هتيادب تناك نم
 سانلاابي ياريت سامان شد رقل 7 اوصوتساف مهرحاشلم هرحافو مهربل مهرب شد رقل عت سانلاواشن رق ما تناح
 لون كلذكو ىلاعت هللا لاق مهوةعسانلارذ اذاو مهءا مهرب سانلارباذ ذافمسقل!لديتورعنلاريغت بون دلانا ةعرزوب أ( انريصخأ)
 اللة سملس تال سوتانأ ًاهتعهتلا ىضردوءسمتاىورو تويكياوناك اعاضغب نيملاظلاض هب || نعفلخ نب انعةزاحا

 دئعامستلا ىنان كن مالاقت ل دنو لحال امدد 5 لاذ لحالا اندهللالوسرابلاةفر ايان لس هع هلا ى ىكر ران

 ْ اوىلعالا سردرغلاوىوألاةسنجملامث , ىستاملاةردس ىلا وهنا ىلا لاف !ءلعنمنءىرع_ثتدلق هللا

 لاق ىدالافىفدالا ىتبس لهأ نم لاحر لاق لإ سْع ىلب نمد !ىنايلاةف انهملا ىشيغلاو اضلاو ىلعالا ق.فرلاو ىفوالا

 ا اهم ىكب وانيكي وانم كل عالصلا فيك لاةفرصم ضاس فوة: داع : نإ -فوهذهىل 0

 م ىربةريغش ىلع اذه ىتبف ىرب رس ىلنوعضف نو عذشكو ىو غلسغاؤا اري ممكنا نعم لع دما هلا فغ
 ةلصا|ىفةك الملل ت ذا همك هتكتالمو يلع ىلعدىذلاو هلو زعهتلا ىلع ىلصا نملوأ اتافةعاس ىتعاو خا

 58-5 ولاا لسفر امثل تاك مثل ريح ىلع ىلصت وهللاقادخ نم ىل- ع لحخدب نملواق ىلع

 واه كل اوا-وةرمز:صزاحاو ذأ ىلع اوأ ناس اوف أعوان داف تنأ مث نيعججأ مهماعهنلا لص اهعجابة كن الملا

 3لا 0 ا ل هيله وام الا تم كيداو ةنرالوةححدالو كرت, وذو

 - وح يسرح 1 م ََ

7 3 
38 5 



 كاعىلا لاق يسهذ نأ !ىاقلاو لبس ريتا ىلا سلف كت اعاش تدفن وكسالعنا 1!تخقناو كتدمتعطتل 1

 مث ىو. عار ىلغ ىلا لاقانسح ا :دبدهمأ موا اضالع مدقأ افلا هتدهمىذلاكةربىلاومتمدقىذلا

 ىلعلب وعلا تاك لةنملاع :و- واعد ول ىاقرلادبزب لاق كلا , و راص نيد نك هله نيراتنم طقس هحورشنو

 ل-رملار ظني لعش مالسلاامهلعدوادنب تاسع ماس ىلع توملا كلم لحتد لاق ةمثسحت نع شالا نعو رثك كلذ

 هر 11 ىلار طنب هس .ًردغل لاق تول كلماذهلاقاذهنملجرلالاقجرخاساف 4 تيلارطتلا عدي هتاشلل اد نم

 كلذ جي رلا تلعمف دنهلا ى عد أ ىلا نام ىتح جرلامأ ف .3 هن ىتصلخاو ا رآلاكدب رب اذا 3لاق قديرب

 انف صا .ك تل لاق اس 1 طالاعدب كن ًارامناث ا آت دعب توكل تاميلسلاق

 كلذ ذنمتبدعف كدنعن أكو ة همق : رتةعاس دنهل !ىعةايهضبقأ ن أت سصأ 7 تيكا

 «(هدعلن منيدشارلاءافا1ناو لو وهياعدلنا ىلصهللا لوسرافوف عسب ارلا باب «١

 *(ملسو< اع هللا ىلصهننالوسرةافو )*

 ةرمكمو تن راع اال ريع هلاوحأ 6 ءوالوةوالعفو ا:.مواحف:سح ةوسا سوي .اعهننا ىبص هللا لوس رف نارلعا

 رظن قد ءدنو هلوسر وهيفص تاكو هدكج و هيفيحو هلا ليلخخ تاك ذ اهذمهللا لعمرك رأ نكيلذا نيرص سما

 نياكوم ا ماركملاةكف الملاهمل السر باله: هر وذ> دعب ةظا هرخأ لهو هيدمعاضصق: اذن ءدعانس هلهمأ له

 ةجرىلارهاطلا دس نع اهواحرباا هول اءواهوأ ة:ءلةء ركلاةيك ؟ لاهحو راودخ مائالاجاو راض

 ةثينأ ارهطوةنر ع علا ف كلذعمدت_ثاق نعرلار ا اوصى د مرعقمىلا لد تاس نأريشو تاوضرو

 قدح همم د طاسن لاو صا شالا ف تد رضا ع :دمح قرعو هيولربغتو هنيئفح ع انرأو هّقلق فدارتو

 لهو ارددقسنعاعقاتؤنلابنمتيرلوتةراتسدؤان نموت 3س ا هعربصل لك

 ناك امىلثتمالبتاهه ارب ذنواريشب قلغللو .اريصن وعلل ناك ذاهعتاس لهو اري ءوالهأ هيف كلما بقار

 دو رولا ضو اودوملا ماقملاو ذهللادز:عوهو هلاحناك اذهذا ار وطسمح والا فهدج وام عسبت او ارومأم هب هب

 هاعلدأ فت ” ىلع الو هن رمتعت الان اتلاف ضرعلا مول ةعافشلا بحا_صوهو ضرالا هنعق دنت نينو وعد

 نقلا ماماو نيلس راند رص ؟ انعتنالا لاءاق تأ امسلاو ىصاعملاءانرق وو تاوهشلاءا ارسأ نكح لد

 لب تاوهتا اهه نوم مركم هللا رذءانل اعذ ا ءوس حمانا م هوتنوأ نوداؤغاننانامزانلعل نيملاعلا ب رسدبخو

 نومهوتماهنعر ودصالو نو:ةءاسمدو روال نك نوةتملالاا مون الم نودراورانلا ىلعاعيجابا نعيتت

 نيلا_علاب رمت لافدقو نيقتملانمهتلاو نحنا نب رظت:منافلابلاغل كلذك كن اان سن: اان طلال
 ىلا دبع لكرظنملفا.ةباهفنيملاظل ارذنواوةتانيذلا ىعن ماض ةمانةح لب ر ىلعناك اهدراوىلا 9 ا
 ١ ارناكد 213 نيل ابضلا نفاس !اةريس ىلار ظنت نأ دعب كسفن ىلار 3 نيقتملا ىلا مآ ب رق نيماظلاىلا هنا<سفن

 نيقتملا دئاقونيشلادبس ناك ذا نيد ىلعء م نمناك هنا نيلسرملادس ىلارظأ | م نيقئايلا نم م هلاوعفوام
 ىو سمن الاف ىوأللاةتح ىلا نال ةنال رنه نمأ ددسن فيكوابتدلا هارذدنعهي رك ناك فكر بتعاو

 انيلارظنف قارغلااندنيحا_منعهللا ىذرةشناءانمأ تدب مل-وميلعهنلا ىل !_صهللالوسريلعانلشد هذعدتلا
 هيا ران وسرا هللا مكرصن هللا مك او 1 هللا مك ابحت ا.د سم لاق مث مو ءيلعدللا ىلصءانيع تعمد

 ىلاوهنلاف ؛ابلقتملاو ل>الاانددقو هدانعوهدالب :ىفهللا ىل ءاول عت الأ نيبموب ذنمنممكل ىناهللا م ىددأد
 ىنمىدعي كب دف ل دنم ىلءووكسفنأ ! ىلعاو رئافىفوالاساك ١ ىلاو ىوأأملاةتحرىلاو ىسهتنملاةردس

 هللا_حوافى دعب ىتمالن م هنومدنع مال سل اهءلع لن ريس لاق سو هيلعدقلا لص هنأ بع روش هتلاا# زدنا

 ١ اوئءب اذا ضرالا نماسب و رجخ سانلاعرسأ هنابةرسثب و هستمأ ف هلذدن أ ال ىنأ ىبيبحرسشب نأ لب ريس لا ىلاعت

 اهنعهتلا ْض رةشثاءتلاقو معترف درت ١ الا لاقفهتما اها دب ىتح مالا ىلعةمر ةز+ل انأواوعجاذا مهدبسو

 ىلهفوب رف :ة- اردح وذل ذا:لعمفرانآ ةدوشس عرفا رذ سل هإ نعت تأ سو ءاعهتلا ل ةهلنالوسران صأأ

 توص آو نودي زن مل :اةنيرحاها ارشعمايدعبامأ لاقفرا صئالابى مور مولاءدودس>أ لهالرفغتساوسان :لاا

 ( عبار - (مابحا) - هع )

 فو تانطفلا نا
 رينملا ىلعل وة هنعهللا

 هللا ىلصهننال |وسر تعو+

 امالوقي مل_ءوعبلع

 انئاو'تاننلاب لاسمالا

 نكىوتام ىزصا لكس

 هتنناىلا هنر عه تناك
 ىلا هنرمجمت هلوسرو

 تناك نمو هلوسرودلنلا

 اهعدن اءنندىلا هنرعش

 أ ركتم' اوما كاوأ
 ضاهامىلا © را جوت

 لمعلا لوأ ةءذلاوب هيلا

 لمعلا نوكيا هس و
 2 ديرهألام مهأ و

 5 رطفهصأ ءادتنا

 قرط لعدينأ موقلا

 مهزبابزغي وقبفوصلا
 مسهتف اط سلاعو



 بش ازكش انث لحن

 3 0 مال_بالا

 انألاقىدر ورهسلا

 بتلاطوبأ فيرشلا

 4 زلادتعت يدك
 ةعرك نري

 انرمشأ تلاق ةيزورملا

 قمر 2 .هلاونآ

 وبأن ؟لاك ىنموشكلا

 فسوب نبت هللادمع

 وب انئدحلات ىرب رغلا

 ليعم اني دمت هللا دع

 ىراخلا مدار اريازءا

 لاول

 ةنيمعنينامف سان
 ديعس نب ىذا :دحلاق

 ىريخأ لاق ىراصنالا

 ىيتل ا مه ١ 2 اند

 نةمَّملع ب هنآ

 رعتعمسلاف صاقو

 مم 0

 3 مسالة ج -احكءلا ىلنالاق ام.انءاضأ تدطاعتدقذ ماعأ |! لسرألاقف باد ماحب نخاف مالسلا هملعد 1

 ْ تول ا كلما 1 زمواسةهسأ ار 4 دافرسوهلاقاهر ؟ ذالاقفهتب دما ىلعدرهةفت الاال لاق لزنأ ىت-

 ظ 0 را ءاللاق مهعدوأو ىّت>احى و :أو ىله أ ىلا عمج رأ ىنح ىعدلاق ع هناسلر رطضاو كلما نول

 [ لاقن مالسلاهيلعدر لا ااا وما راس قادم ع ةمسحل - هناكر:هحوو رن ُِض .ةفادنأ كإةثو

 | ”ىلعهشيغكلاطن ءا.حسوالها لاعذتوماكلمانأ لاقو هراسفتاهلاقذكنذ[ىفاهر ؟ ذآ ة-احن.] !اىلثا

 | ١ لاهناهل تر لا كات اس قا توملا كاملا كنمماغل اناىلابحأ 3 ”اعضرالا ف تاك اسما

 | كلذ ىلعر دق:لاعف كحورضبق أ تاتئثلاحىأ ىلعرت اذ لاق ىلاعت هللاءاّةل نمسح الو ىدنءربك أةحاح
 لاقو دجاسوهوهحور ضبةف دجاس انأو ىو ر ضبا م ىلصأ و أ نون ىح ى حدف لاقل ان ترمأ ىنا لاك

 اومأ فانصأ فور هينبل لاق توما ىلع فرسش أ الف الامل. ارسا ىنب نم لج ر مسج ىفزملاهلتا دبع نب ركيولأ
 اعف ىكت وهوتوملاكلمهآر فهملعارسكت 0 انامل فهريغوق.ةرلاو لمالاو لدا نمريثك مشب اف
 | تاههلاق هقرفأ ىح ةلمهلاق لاق كند وك -ور نمد ىرفأ م م كلزنم نم راختانأ اامءالو -ىذلاوف كا كسام

 ل ةاةاعوافالاعجالسر نأ ىدرو «هحور ض.ةذك حا روض>- ىل-.ةكلذناك الهف داهملا لع تعاذت كسلا

 ا :دوءلهأ عج هنا طغن ماسرح هسيلع عل جوني قو نيدأب هباعلع> وارم هن ىشاوهدحاالا لا 1 نمافنص

 نيذسل ىمعناسفنايلاقاو غرقا ثواكأ ًايمهو ىرخالا ىلع هيلج رئدحا عقر وهرب رم ىلع دعةواما عط مهل

 قبال نمنا اح هءلعلجرت رةسئيهىفتوملا كلمهيلا لبق ىتح همالك ن مغ رغب لف كيفكم نال تعجدقف

 1 امو تاللغلاهبلا ب ثوفهش ار ىلعو هوهعْزف ًااعرتةملظع ةدشيبابلا عرف نيك اس 01

 5 هذ ملعفو هيرال هذال لاذ كل ذب هورمخأف :لاقانال هجر رك إةمىلاو اولاققف م ؟ الومىلاو كل

 'مقووبعرلا م.لع قلأ» هومعمالق تول كلم دوري لاقف صوملا هيلا سنو وذىلوالاع نمدشأ ةعرقل 5نانلا

 'تنأامكلامى عنصا لاقوهيل علت دفادحأ هب هو ا”لهاواوةوانملالو 5 هل وتلا حا اولذلاو هالوم

 آلام نمهللاك نعل ءار ني- اقف هيدينيب عضو تح هلا ع صافل-ور جرخأ 0 يس

 نيطاللسلا ىلع ل دخدن تع كددو ىست م لاهف لاملاهللاقطناقىف رلى أ نأ ىنتعنمو ىرتدامعن ءىتلغش

 ولو لن عنتماالفرمشلا ل يبس ىنقفنت وىب كواملا سلا سلحتو فت اهيعنتملاعكشت تن وماي نعقتملادرب و
 ”ةاقمحو ردوملا لمٌض.د ع 0 مناسسسو رع قلطتخب ارب نممدا نب اوتقلدخ تعفن ريدا ليسس ىف ىبتقفنأ

 || ةكناللاتااقف ءامسلاىلا ب رعمم ءثءضرالا فامت ربابحلانمرابجح و رتوملا كل مضبةهينمنب بهولاقو

 ادولومتداودقو ا.تدتاف ضرالا نمةالف ىفةأ عا سفن ضيق. تص ألات + و رثض.ة ند ةجردش أ تنك نأ

 هحورت الاتضتىذلا ارابحلاةكالملاتلاقفابم هلدهعتمالةالفىفهنوكو وهرغصلاهدلو تجرو اهتدر غلا مجرف 58

 'نمفصتلا هل ل ناك اذاراس نيءاطعلاقءاشدا 1 فرطالا ناعستوملا كل ملاقف هتجر ىذا دواوملا كل ذوه

 سارغلاسرغبلدبعلا ناقلاق ةفصعلا ذه نمةنسلا هذه ضيقا لا يفةشيعصتوملا كام ىلا عفدن اب 30

 توما كل موالا مون نمام نسل الافو د ىردالوهوةفيعأ اكل: قهوععان 'اوتايتيلا ديو اوزالا مكشي و

 له لبق حور ضيقا ذاف حور ضبق هلجأ ىضةناوهقزرفوتسادق م ممءدجو نف نار ثالئت يبلك مفتي

 ناوالحأ 4تصئناالوارعهتينفأ الواقزر هل تلك ًاامهتلاو لود اوةفبابلا ىداضعب توملاكل هذ ا مفءاكو هن 1

 . | ترمس يسدد قتلو ف نسل الانادح أ عج م قيال مد هدو دج هوعل كف 5

 ضعببالخدق هزنم ف سااج ل" ا !ىد نم نمءرباس هلا ع نمرابجامتد ىماقرلا دز لاقو مه سفن أ ىل اءا اوكملو متيم

 0 راد ىلع كل ثدأ نمو تنأ نم هللاقدابض اع :رفهسيلاراثف هتيد بأي , نمل ددق صخ#ىلار اعنذا هإ هأ

 ها لا ةلودفاخأ الو ءاولملا ىلع نذأَتس االو باخلا ىبم منعالىذلافانأاماو | م رفرادلاى احد ىذلاامأ

 مقر وج وىلعاكنم طقس ى> دعتراو رابجلاهدبىف طةسفلاو دب مناط ثالو دءنعرابج لك ىنم عنتعال 5
 مهلاق ادهعت دحأ ىت> ىلهمتن لوف لاق وهنأ لاقتوملا كلماذاتنأ هللاةف هلالل تمار دعت ممل اهلساو

 2 تعطقنا
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 نموةداهلاباةط اننوكتثأ ١ هناسأ» نءوؤ توكتلاوءدولاره

 ا او.كرالاق هنأ مو ءاع هلئا لدى !١نعىوردةفةروصلاامأ ىلا. عت هللاب ناقل نسح توك تأ هملق

 هرمضتغاةر ودن ل تولاد_:ءبوبحنانأملعا

 : را ط+ طغ طغاذاو هءتازن دقهللاة جر نم ىسهفءات هش تسد ؛ وها :.ءتعمدو هنيمج حتر اذا ثالث ع

 : لاق ريثناةمالع ىدهفةداه_ثلاةماكد هناس ]قالطناامأو هيلزتد تهل باذع نموهفماتفشت دن راو هنوارجاو

 مده مناف ةفيذح باور ىفوهللاالا هلاالجك انوم اونقامل_توهيلعهللا ىل_عهللالوسرلاق ىرد1اديعسوبأ

 || ةنمل الخد هللاالا هلاالن الاعب وهو تام نم مسودبلعدتلا ىلصدهللا لوسر لات نام علاقو اياطخلا نماهابقام
 ا 1 وم دنعا مم هل متع دبع نمامناف هللاالا هلا الهون ةاف تياارمضة-ااذانا_ةعلاق ودهشت وهوهللادينعلاقو

 لامدلاو ٌىد_ئءدال

 ةراشا ا طسوتمال ا دو 31 ءلق فراغ ةتوعالج رتوملا كل هرم ة>لوقي مسوي .!عهننا ىلص هللا لوسر تدع٠ةرب رهوب أ لاقوا هلياالا

 ئدتيملاتا ىلاوتم |

 ىلاعتهتانم هترطت |

 هباق ف سداو ل>رلاتوعنأ ةماكسلا هذه ىب عما او ةعاطتاءوس باس كل ذنوكي نأ ىو ةماكا|هةءهار 3و

 هلاالوب هونعلو نورثالامتورب م منافم هورك ذو مك انوماو رمض>اه#:عهلل هليا ىضرر«لاقوةنحل اىلاهداز تناك

 نةلمال يش وصالدالا ةمحاك هل ارفغفهللاالا هلاال لور هكسنح اًةصال هنا س ]فرط د>وذه. .ل كف أيش هن

 نيعلم !| هلاوؤغ ةنساىلا ىدؤي وكلذه« لعق شيف ضد رملاناسل قطن. الاع رةظاتب نك الا :النأ

 ناك اوء_ةحى معنلاه هراعدب و.< ىلع توا ايهمودق أك قط اد>اولا ىوسبولاعم لقب .. ملاذافهللاريغئش

 ١ اهقم .ةع ىلع باقل |قيطنب د و تاس الا سأر ىلعةماكلا تناكوات اذا ىلعافس ا تماجل ات اما .ةدلاباقوغشمباقلا

 سف |١ ن اناا نس>امأو لو.لاىلاعتهللا ضفتي نأ الا ىودلا ل.!ةناسالا ةكرح در نافةعيّشملا ارامخ ىف مالا عقو

 لد دع هللأن ع نا ءاح رلا باك ىكلذان رأ ددةوثقولااذ_هىف يد ةسموهف

 كلو 18 -اهىل تفرش أو كب ون ذىنةةرغأ لاق هللا اب تلذطن ىف. كىنرمخ أ لاتف ضا ص ىلع ميتال نإ" داو

 هر كش ثيبلا لهأ ريكو ةلث اوريكسف ىراحر و>رأ
0 ْ 

 01 لع 5 لاقذ توع وهوباش ىلع سوهيلعهنلا ىلص ينل ل دوعاشامىنظيلف ىىدبعن ط'دذعا [ىلاعت هيا

 هذهو هءلعب واندنال |

 اهباب راللاو-أ اهلك |
 برشو فوذا مم مهلو ا كرذ_>اتنكدتىنناب هالوقت تلعجوهمأ هيلع تبك أ[ ىلاعتهنلا أ هيلزنا لف كمون رك ذاق مون كل نايف دأب

 نيمآ عهتكرمب عطني هللاو ا هذورعمضعب مويلا نمدعنالنأ وج رالف اوف ورءملاريثك اب رى ناهمأ اي لاةذامول كلت الوق ا اذه كعر 9

 تيتا اة كلانا كبلز || يه 0 7 1 ل ع - :

 نم ؛.يركتح ذو (| تاعااورمخ أ لاّمذ مانلا ف ىؤرنفدا لف ىنجرب هللالعلفىلاعتهللارك ذمسيق ناقهينيبل 3الى خاج علاق

 تاباهئلاو تانادلا ١

 ١ "0 7 || ىتدحر هعماب ةافولا هت رض ال نأ لاق املس نبر ملاوي ؟لاقو هنمالار يدنا ىرئالن ءىكابهذأ نأ ىهار 5

.نأ نوددسا اوناكوهبنظلان .ىحانأ و لجو زعهّنلا لأ ىلعا صخرلاب
 : ىكسا هنوم دنع د]عنساةدمعالر كذ

 ال٠ نطواااذهلث :مى دبع با ىفاعماامل سو هب 4 اعدنلا ىلص ىلا لاءف نون ذ فاح ا وهللاو - رآلاق كلدع

 هللوةتو اريث ؟هافعن مأ !تاكوةدح هيباش تاك ىلانيلاتناثلاقو فا ىذلان 0 0 20

 ْئشب ىدوت ىنداب ه١ هللا اةفرضة كاف قهر هيباش نآك ةعادون رباجلاقو هب رثهثط نس هللاهجرذ تداثلاق

 اقلاقهّنلاىلااولاق بهذي ننأ لاذ توعكن اهل ل مذ بارعا ضو دىلر غ غدقهتلا ناو ىنتعفن دة ةماكلا

 يب ( امتع لاخلا ناس !ب رعب تاناك<ب توملا كل هءاقتل دنع ةرمسإ !نابب ]ل هنري هخط نسكت

 ثا لاق
 ع دلع 5 نافحزلاى تلا اوضرابع ابولا عت دور رغااب سنو قرم سفن تآك اذاعي ساونا

 ا هردب كنتوا ل تكمرتضرالا 4ث -ددتلاقو نيداهىبصأ نيب نوكس" هذدنلان ذاب حاورالاو ءدألاق

 11 4ع .اعتوألا كل مالسل اههملعدو ادن. تامل سلاقو ل>-و رعمتبا للحم هناي رسب وهولاق ءاشداماهملوانتب

 قلت بتكوأ فك ىهانا كنمملعاب كال ديان املا اذهعدنو اره زكا ساب !انيبل دعت كارأاللاممالسلا

 خر نا ملتانش ,اعدف ضرأ ىلا بكري نأدار 1 كولملان مالم ناكه ينم ني بهولاقو ءانجدأ اامذىلا

 سل اءا افاهنس ا كوة طاو ب تأ مق .نلفاهب قاقةبادبلط كل ذكوت امد عب ء.ع أ مسا ىتحاهريغ

 ملف سف ةثهلاثرل-رهءاخ اريك سا ا !ىل ارا .الوهو لوبد اهعمترا وراس ماربكع ةلزةطفنم هرتخم ىف غنذ

 هافق ىف ني ءوهوهح و ىفنيعنائدع هلولث ارزعهمساو توما كام مالسلا سلع ميهاربا لس لس ]نب تعش

 :ةلاح بلاغ لاح بحاص
 تحاص ى-مذأ او هيلع

 ْن-< نكمتم

 هيلعب رانش ال لالا

 روضحلاوةيبغلاب لاما
 كسيحاوملا توك لب
 ةعقعهسافنأيةنو رقم

 (اهندكو



 نلت

 البال 1 2 نم لاف ار دوأد لا درادنا نا لكلا ا

 | مال-كاهءاعىسعت أ ىورو هناكم مالسلاهنلءدوا د لمّروتوملا كلم ذا هئلاو تن اهلاعة بانا ىنم منعالو

 1 | قسلاجانأ ا ::باذكواذك تامز كلمان هللا حو راب تلاةذ هللا ن ذاب ى ماك_7لاقذ هإ_> رباهم ريضف ةموخت رع ا
 ١ م م هلاح ىلعوذء لك قدا ةتوملاثإ ىلاديذاىت راهب رس ىلع ىوشحو ىدو“ :-ىلودو ى جان ىلع كح 1م ا

 ٍ هزهفة_ث-وناك سنالا كلذ ن ا ا ودق ةرذ تاك ع ولا كلتن ا ام» كايقم ءلاىمهن ترج

 أ دهاشر نماهكردب تلا ةعورلا نود عزنلا ةركس درجتعاببنالا كحد قف نوعباماااهافكيو ذاصعل اهالي هاد ١

 | امآو لاا كلتىل*هىفهّسؤ هر فيكس فهر عة مب هيلع صغنتلهإ_.اهمانمىاهارولو كلذك توملاكلم ةروص |

 : ىف نب وأ: /!نابرح نإل

 مسار ءاقبل سس هلا

 الجر ناكمال_لاهيلءميهاربانأ سابعْبنعةمركعىو ردقفاهلةأودو وطن سحأ ىف ها لاف عربا
 | اراد كاثدأ نملاةفتيبلا فوج فلج رباذافمولتاذعدجر 5 يرخااذاف هيف دبعتي تيب هلذاكوا رو.غ

 انألاق ةكسنالملا نمتنأ نملاق:ك نمو ىنما مثال مأوهن ٠ اهنلدخدأ لاقفاهم رانأ لاقن اهم رامنلدألاقف |
 م م ضرعاف نع ضرعاف عنلاف ن هؤماحور هذ ضيقت ىتلاةر وعلا برب نا علم“ + سنلهلافت توملاءلم ||

 قنعنمْؤلا قلي مواتوااكلمايلاقف هك ربيطو هنايث نسحوءهجونسح نمرك ف باشب وهاذاف تذتلا
 ىءارتن 0 بوو تمم نمام هن اتعاب بيهؤلا# نيلظاحلا نيكل 1اةدهاشماهتمو ا كترودالانوملا
 يطا حلاص ل عوانت لج[ قدصس اب رفاريدن ان عهّنيا كار هلالاقاع اممتاك ن اف هلعتاتاكسل اءاكلم هل
 انتعمسأ حبق م ااكوانترم دلأ ملا صريغل وان :ةسلحأع - ساكبرفاري ريدا ءهللا كازحال هلالاق ارحاف ناكنا تاو
 ةدهاشم (ةثلاثلاةسيهادلا )ادب ايندلا ىلا عمجرب الوام ملا تيلارصب صو كلذف اريخان عملا كازحالذ

 ترسل تانستساو م هاوةتل ذات دةتاركسلالاحىف م مناف: دهام لا لبق جهفودنو راثلا نم مهعضاو 0
 7 بو رانلاب هتلاودعام رمثبأ اما نيد رمشلا ب _>ايتوملاءالمةمغتا اوعمسا ملاممهحاو رأي رت نلو مهحاورأ

 ايندلا نم دحأح رخينل ل -وهيلع هللا ىلص يالا لاق دقو ب بابلالاب اب رآفو-:ناك اذهن هو ةنملاب هللا كوا
 هءاقلهللا بأ هنباءاما تحأ نم م لست ءلعهتناىلصلاقو رانلاوأ ةنل ا نم م هدعةمىرب ىتحو هريصم نمأ لعل ىت 1
 مداق وهام رفاذا نمؤملانا كاذب لاذ سللاق توملاهركسانلك اولاةف هءاقلدتناءرك هللا ءاقل ءرك نمو
 5 5لءالارخ [نمهبانوهودوعسمناللاةناماانبةفيذحن أ ىور وهءاقل تلا بحأو هللاءاعل ب>ًاهءاع

 مدعل اتويثوةمت :اسنالا

 ق-فشك نيكمتلا ف
 ىنعملا سدل و ةققحلا
 نوكالت أ نيكم_ت:لاو

 هيفُدوك امزا هيىتعم ا

 نول! نا مودي زب لد

 : قئدلا ص فانت ل5

 تافصر وهط لم ءه مح

 ةقيقط ا هنعسمغل اوهسف»

 لاودخالا ضمت

 رقتسم ىلع هنومث توكد و

 ناوز كنك 0

 رانلاىلا حام_ ضم نمهتلاب ذو ءادقت : دح لاه ذءارجلا تعاط دقلاّقذ هءاحمتدوعسم نبا ماف ىب هةعاس ىأر مذاق

 لاقو : 0 ردولا ب عددا مهللادرب رهوبأ لا ةفدنع فحم 4الا ناو لاذ ةر ره ىلع تاو م لخدو |[

 :و رو ران مأد م : ىل نم نيد ريشلا ىد>ار اع نكللو ةنماعزحالوايثدلا ىلع ايزح كد -ت.ًاامهللاو

 ىننن اقتالق ىلا هذا توملا كلماي لاقد_.بعنع ىضراذا هنا نالاق هنأ ٍل_ود.اعهتلا ىلصىنلان 2 ثيدخحلا ١

 م4 مودك الملا نمةثامسةنهعموتوملا كإملزتشض بح ثدح هردجوف هتولب دق هع نم ىىس> هب رالءحورب

 نيف 17 ةكستالالا موةتوهيحاصةراشن ىوس راند هش مهمدح اولك نإ 0 إ

 | اوت هلرتخلق عرس مسأ ار ىلع مدن مرا مهلار طناذات ناد را مو كر حور ْ

 و امودعمتاكف هيان »هج دةاولاق اذه نم مههاك نبأ ةمار ك١1نمديعلا اذه ىطعأ امنو رت امأ لوقيف

 ةمآو هحرفو هزورم» مول توملا مو.ذىلاعت هناء ف«_ةار تناك نمودهللاءاّم) ىفالا نمؤمال ة> ارالئبسالا

 1 هللبق نسل ا ه.لع لتداملف نسا ىلا ةراغن لاق ىسمشتامتوملادنعدب زنبرباخل ليقو هفرش و هزعو ٌ

 دوا دنع عساو نب د*لاقو هند اىلاوأراذلا ىلا كةرافأ هتلاوةعاسلا ان ودنا اي لاق مث هبلاهفرط عفر نسما ||
 ر ةءالوباو *لثعمبالوادب 1ع رتلاف قس نأ مهضعب ىنعوهتلاوذعب وأرانلا ىلا مال_سلا ع<يلعداناودثااب :

 دشوةعاجلا 1ع ءوس ىعمانرك ذدةو توما دنعةمءافعلا ى جا اودإا نموهو نيفراعل !يوأق عام دعا اطاعوس فوذنو#

 هنداعاوهرك ذي لّوطنالاكلو تول !اذيبقتالو هوءاجرلاو فوملا باك ىفدنم نيفراعلا فو ||
 « (تولادن 0 !لاوحنمبةساامنامد]#



 نم مك-لج ري نأ لاعثهنلا وع دول ض عل مهضءبلاقفةريقعاورض ل ارساىنب نمار فن تأ ىو رو توما ىلع

 روبعلان مريةنم حرخدقدو عسلارثأ ه.ذعنيد و ماقدق لد رب مهاد كادوا عدف هنول ست ام ةرعةل هذه

 1 تلافوىبلذ نمتوملا: را تنكس م نيسجن ل: متولاتةذدعل ىم مران موتايالا

 هلع هنأ ىور ول بوهيلعهللاىلصهتلالوسرتو مة ن مد : ًارىذل دعب توما« .اعنورياددأ طب ط.ثآإل

 لع هنوهو توما لعىعاف ملل لمانالاو بصةلاو بصعلا نيب نم حو رلاذ د ًََ لا مهألا لوشن ناك مالا

 ل“ هلو فسم ساند رم ذةنامئاثردقو هلاقفهلأ اوهتصغوتوملار ؟ ذل سو هيلعهنلا ىلصهلنالوسرنا نسا ان عو

 ف وصلا نمةكسحلا جر لوفف هوصىةكسح ةلزنع تواانوهأ نالاَعذ هندشوتوملا نع مسوهيل هللا ىلص

 هبد> ىلع تودالملاب والا قرعه:مام قلبام رعأ ىف الاقم ضن ص ىلء ل -وهياع هللا ىلص ل+دو فوصاوعموالا

 فيسلاب ةدريض ف لاله ىمفأ :ىذلا اواون وعادل" 01 :/تالوق» زلا علا لع ضعنم وجو شا مرت نإ" ناكو

 نيداد 5 لاقودربةنمثعبيملامتوملا أدي تيم اناانغل.ىئازوالالاقو شارف ىلع تومنمىلع نود
 فىلغو ضد راق اب ضرقو ريسشا:لاب رسشن نم دش وهو نمؤملا ىلءةرخ .الاواندلا فلوه ملظفأ توملا سوأ
 همد !نع م |تدن ا زنعو مون اوذإالو شدعد اوعفتناامتوملايامدلا لهأريسخافرسن تءاانأ ولو رودقلا

 0 ره م 1 00 هلم _ءباهغلم ْئ# هناح ردنمنءؤملا ىلع قباذالاق

 ناك لاف 0 لة ض صال فتوملا نود فيكى ضرملا نم اريثك لاس: ناك هنا مهضعب ||
 ضرالا ىلعت_ةيطم تاوعسلا |[!

 رعش نمةرعش نأوإ لاق هنأ ل_سو هي ماااض هللا لسع ىنن :لا نعلوعكمنعىورو رحافلا ىلع ف_-أو نءودلل ْ

 الئ شب توملا عقبالو توملاةر 2 لكف تالناعتمّنلاَثذاب اونا ضرالاو تاو لأ ىلءتع«ضو ثلا 1

 المال لاه باءمهاربانأ ىو ر وتب اذإاهلك ايندلا لابج ىلع تعضوتوملا ملأ نمةر طق نأولىورب ودامأ]

 دقاناامأل اقف بْذج مث بطر فوصىف ل« دوفسك لاق ىلم لاب توملا تد جو فيك هلىلا عت هنلالاقتام
 0 هللاقىلاعتهّنلا لاهو رتراصانا هنأ مال_سلاهءاعىمومنءىور و كلعانوه

 لاق هنأ هنعىورو ريطيفوديالو جب رت سف توعال ىلا ىلع ىل-ةنيحر وفصعلاك ىسفنتدجولاق تولا

 هر فلا توم مل -وهيلعهلا ىل- دلاقو ةربا بث نمحب رخخ ىف: تاكو

 تدحوفء؟ىس

يلعهللا لص ىنا!نءىدرو باصقلا درب لست ةيح دا شك ىسفت تدحو ْ 0
 دنعءأمنمحدق هدزعناك هنا مل سوه

 اهنعمنلا ىضر ةمطافو توملا تارك ىلعنوهم-هللالوقيو ههحوا بعسع مالا قددي لحشدي لعفس تونا |||
لءفعدتاىضر رجلاقومويلادعب نبأ لحبرك اللوقير هو»تبايالير كلارك ولو 0 |

 راع الابعك

 نصغك توملاتانينموااريمأ ايمن لاقف توما تاتو ١ انا

 دبعلات ا اسوم .اعدّنلا له ىنلا لاقو قب أ ام قب ًاوذخ أ امذخاف بذجلاديدش لحر هيذج مث رعب ةكوش لك

 ىلا كةرافأو ىبتراغ" مال_سلا م ءاعلوقت ضم لعام ةقرإ 1! ها فسناوت 0 ؟سوتوم ابرك حلاعبل ١

 مم انيلعيلاوةنو ىماعملاف نوكمهنلان ءةواذلاحاف هنامح او هللاءا لوأ ىلع توملاتاركس هذ هف ةمايقلامول
 *(ةينا 2 ,هادلا )هانز 1 دن (كرالا)«ثالثنولا ىهاودناف ىهاودلاة قب ؛توااتار 1

 1 .عااحو راملعض,ة.ىلا هنرودى ار واف اقل ىلع :ماقو هودناو عورلا لو دوتوملا كلمةروصةدهاشم

 عريطتست ل هتوملا كلا لاق هنأ مالسا !«.لعل لهنا ميهارب انعىو ردقف هيو رقطن لةوةلاج لا مظعأ بنذملا
ر ضرعافلاق ىلا لاقل ىلا زاهر انلاحو راواع ضيق: ىلا كر وص ىني رب نأ

 ك

 تاعذلا اورانلا سءهل هريس امو هيف نم 6 *بايشاادوسأيرلا نتنمرعشلا اق دو-أ لج رب وه اذاف تقرا

 د:ءرحافلا قاب ملول توما كلمايلا ةذدلوالا هتزوصىلاتوملا كامداعدقو قافأ أم مالسا اهبلع مهاربا ىلع شغف

 ناك #0 اعدوادنا 00 رهونأ ىدرو يا ولا

 تذخأو لح رفو>- فل دا كوثر

 اهمايراوبؤلتالز واخت
 امآوتافهااملاعنع

 اوجرف:نيكشلابابرأ
 : لاود الامام م نحلم

 نوال لا ىحح اوقوتو
 م-ه>اورأ ترشايو

 عطترافتادلارون عوطسأ | ن

 قربغتلامدعل نء ولتلا

 نع هناذتل-ذاتاذلا
 ثدا وحلا لوا
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 قتأل

 ةادعلو موكل هتدشو تولاتاركسق ثااثلا بابل )< مدن ذإةثيدح ٍ

 نأبارب دن اكل اهد هرععتوأ اتأر كس ىوس ناذعءالو لوهالو بر 5 0 ديعلا ىدب نيد نكي لول هنارلعا :

 هليلظع ودركف هيف لوطا نايا ة-وهتاذغوموهسهقرافبو هو رم ردكم ماع نا ب 1

 تام لافوولا غن ىمىردنال لا ا ل تل نت نما لكقودو اعسالمدا دعتسا

 تيطأو تاذالا ماظظعأ ف ناكولناسنالانابهعلاو لامع نأ لبق هلدعتسا كامان ةمىردتالرمأ خامل

 قوهوهشدع ه.لعد فو هنذإة.لع تردكستل تام سجن هي رمذمق ىدذ> ه.اع لدن تارافتناق وهللاس

 رورغلاو لها الاب بس اذ- علاق لذاعهنعو هو عزتلاتاز كس توا ا ههماع لدن نأ دال صا سقت 7 ٍ

 0 اه :رعداعافاهتذب ل نمواهتاذن ءالاةةقطااهق رعبالتوملاتار ؟سىفولالاةدث نارلع او*عاأ | طسسب نكع و ىبعاا

 نأووف هدهد ىذلا سايقلا ماقد بفو هامةدش ىلء ع زئلاقسانلالا او-ايلالدةسالاناماواهكردأ ىلا مال الا توك. واهف لوقلا

 حرح وضعا تلج رارعرل كردملاف حورلا«_يفناك اذافملالاب سالف هسبق حورالوذعلك ىلااع> ارم الذ لداح

 ءازحالا رئاومدلاو مععللا ىلع قرفتي ملؤماوملأتب حورلا ا ىرسنامرد_ةبفح ورلا ىلازثالا ىرس قد رحوأ || ةرايعلاب رثكي دحاو ىتعم
 اموولالاك لذ مافعأ فري ريسغ قالبالوحورلا سفنرسثابب اممال "الاف ناكن اذلالاضعبالاح و رلابيصدالف [] دودقملاو هيف:دئافالف
 رمثتنملاحورلا ءازحأ ن نمءزح قسى تحسن ازحأ عسب قرغتساف حو را تعب لوو لوم لن خرإ :ع وال وزي مد اهلك ءاعءالا هذهنأ

 كلذقالب حورلان مءزحفىرحاما' 00 ا ةكوش هحاص انااا هولا نديلاقانعأىف هنامذعمو لاخلا ىدابم

 ءزح قيسالف ندبلاءاز ازحأ ًارئاسفضوغترانلاع ازح آن الفا ريك الار مظعباعاو ةكوشلاةباصأ ىذلا عضوملا بعوتسال اا هداذاو

 امأ رمل اءازحارئاس ف: :ريمشةنملاةبناحورلاءازحالاه4_سحتفرانل اهيدصتوالا نط اب وارهاط قرت_كلاوضعلا نم || اهلك ءانمسالاهذه

 ىلع محب عزل لافراذل الأ نود حرجا لأ كا ذ|ن اكسف طقفدي د_هطلاهسم ىذإا عضوما بيصتاغاق ةحارملا || اهنناعمو

 ءزحو باصعالا نمابصءو تو رعلا نمر علك نهبو ذيل عوزمملا نافعئ از أع + ىرغتسا وسو رلا سفن : نوال انتو 5

 ام كار درارك نعل ًاسنالف مد_َملا ىلا ىرغل أع نمةرشب وةرعشلكلصأن مولصافملا ن ملدقمو ءارحالا نم : *«(نيكمتلاو

 هقلعتل ويانا ف.ابن ديلا عطق نال ضيرالاب ضرقو ريمانملابرسشنو م سلاببرضنمدشالتوملاتااولاق || باب رال نيول_:ةلاق
 قوه_ءاقىف هنوةءاقبل عدن وبورعذملاث د 00 8 رلاشفنرمم ا. ملالواذتا ناك اذا مك ةحورلاب || ع م-منال ٍبولقلا

 52 ظوم لك غا خاب وهملق ىلع دعاصتوهمق ة غلاب دة برك رك! نالها دش عمهحامصو تي لات ودع طةنااعاوهناسا || بوامالو ٍبولعلا عع

 اماوهمكأ 2158 الام وهشوشوه.شغدقذ لةعلاامأ ةثاغتسالاةوقهل لس : لفةحراجلك فءعضود هو ةلكدهف تاف-دااىلا سا

 تءق»ناف كال ذىلعردةيالهنكلوةثاغتسالاو حاصلا اونينالا ةحارتسالا ىلعردةوادول واهفعض د ةذ فارطالا ددعتب ددعتتافدالو

 ا ا رار وا رين دغر بسر هقلد ع نمةرغرغواراواهذجو حورلا عزت دنع هل تعمم شوق هنق || ناي رد ريا ا

 [|| تائقدحلا عفترت ىتحه>راخو هلت اد فرست نم ملالاو هل يح ىلع قرعلكهنم ب ذ دقو هتر طف لصأو هىذا|بارثلا || ددعت بسدع بواقلا
 | رضآتو امهع_ضوملاعأىلا نايثنالا عفترتو هلصأ ىلا تاسالا صان وناتغ_ثااصاقتتو هناغ>أ ىلاءآىلا الو تاتي واتت تافصلا

 فيكفاميظءهلأ تاكلاد_>اواقرعبوذجلا تاكو لوهقورع نم ةرعلكه-:ميذ< تدب نع ىل تالف هلمان ||

 دريتناحي ردت هئاضعأ نموضعلك توع مث قو رعلا عبج نمل, دسحاو قرعنمالمأ ملا حو رلا سفن بوذ لاو
 كلذ د_ذعف موقاحلا ىلا اهم غايب ى>ةب ركدعي هب ركوةركس دعب ةركسوضع لكدلو هاذ فمتءافاس مثءامدقالوأ :
 هيلعهتنا ىل_دهتلالوسرلاف ةمادنلاوةرسحلا هي طوب وملاٍباب هنودقاغب واهله وان دلا نعور امن عطقن |[

 رضحاذاىتحتائيسا نول معي نيذلل لنا( تليلو ىللاعت هلوةفدهاعلاقو رغرغل ملام ديعأ ادب ولى. 0 :

 ط٠ نعل است الفت وا | كلمهحوة عمد هود” كلذ د_:عفلسرلا ناعاذالاقت د الات:”ىفالاق توا ,هدحأ :

 || د« ىلعنّوهموالالوقي لو هيلع هللا ىب_موللا لوسر تاك لالو هتار كس فدارت دنع هب ركو تول اةزارمأ|
 روب كر دنا ااهعوقو لءفءامشالا اق هيمجا هل هنوماتع: سالو هنمنوذيعاس الامغاسانلاو توااتاركس |

 رمشعماب مالسلا هيلع يسعلاف ىتحت وا نم ءاملوالا 0 ملعءايبثالا فود م طعكلذإو هنالولاوةومنلا
 .ع او ل ه2. م

 ا | را نمافوحث ىفقوأ ةفاخخثولا تفحشدقف نول ىنعن ةر تاذه لع تز نأ لاند او د :راوملا

 ىلع



 6 2 ا

 ةعاسلارك ذفبطخء اذا اذا رميح لدتا لوسراكوابلاةاقننأ اهل[ ةكشر ءفورخ ىف طخ

 نر دو نيتاهك ةعاَس ]اوان تث مر لو#يب شحرذ_:ههث ”اكءاتنحو تر جاو هنوص عل

 هرد صح رمش هيدي نأ هلنادرب نذ ةلسوهلعهللا لصهلنالو-رال# هنع هللا ىذردوع_سمن !لاقوه <. 0

 نعفاخلا ع :لاق فروت ةمالعن مثل دلل ههنلا لو راب لشق حسفت ارد_كاالخداذار :لتألاعف مالس الل

 مكوأم لول اوتواا قلت ذل ىدسلالاةو هلوزن ل.ةتومالدادعتسالاو دوا ارادوا ةيانالاو رورغلاراد

 نمامةفيذحلاقو ارذ_دواوو>ةهتمدش اداذانعم ك1 نسحاوا ارك دتومللرثك مب ىأالعنسح أ مكيأ

 رمشلاوب ذن ريكس !ىدحالا ما ىلاعت هلوق كلذ قد دصتو لم>رلا لم>رلا سانلا اهي ىدانب دانموالاءاسمالو حايص

 اهمتالرقتتاللاللا أ زحواف ىلص وهو فرط ا :ىلوم ميه لاق و توملافرخاتن وأ مدني نأ نا

 ترقتا اذاف لوح ماقود :ءتمقذلاقهنناكلجرتوماكلملاقردا. .اموتاقرداب أ اف كلتجاح ىنحرأ لاف ىلع لبقأ مث هنالسصف

 اماقمن وكت هدو“ لاهنعهللا ىىذرر علاق ىسغأ ':يورخردابأ | اىنعدلاقن سد د-نءلحر هلا سف ٌقاطل ادوادصو هنالصولا

 ةرضاحلا اهنمو)# ||| تآلبةىردابك< و ه_سفنالوةب رانبدتءكلامتعم«رذنملالاقو ةرخ" ذالريخ !لاسعأ ىفالاريئثلكف

 # (ةدهاشملاوةفشاكلاو فلوق نسل اناكو ىاوالو هعمجسأ ة ص نيتس ل ذر 5 ىد>رمالا ك.تاننأ ل .ةىرداب < وسهالاك تاب

 نولتلاباب رالةرضاحن اف ل-جوزعهقلاىلا اهب نوير ةتتىتاا كس لاعأ سنع تعامةنات بحول ساظنالاى هام اقةردابملا ةردابملاهتلظءوم
 بأي رال :ةدهاشلملاو [|دد_ءلارخ :[سافنالا قب ادع مهاكمن اع الاءزهأ ردم هي ون ذددع ىلع كك وه سغن ىلاراقنأ ىماهقلا مر

 قا اكملاو نيكمتلا اداهتحا هنوم لبق ىرعشالا ىبمومولأ د بتحاو كربة ف كلودددعلارخا ناد نارددعلا# 1كسفنيورخ

 رقت_نأىلا امهنيد ||| اهارعسأرتبراقف تاسرأ اذا ل_,هنانالاقف قذرلا ضع! سفن, تقنروأ تكسم اول هلل يةف اديدت

 ةرضاسحملاو ةدهاشمل اف هنأ صاللوةد ناكوتام_ة-كلذ ىلع لْز , مخ لاق كلذن ملأ ىل>أ ع نمىبىذلا احدا .رخآ

 ةعاكملاو ممعل الهال اووححو متعطتس اامهللااوة:اهلئاداءعهرمزم ىلع ءافالنا ضءبلاقو ربعم م 6 ىلع سدا لذ ءإ-رىدش

 ةدداثماو نيعلالهال || دقف اوادرن ”دمكلطأ اد ةفتومالاودعتاواولدبتس اقرادن مهاتسيلا.ندلا تا اواعو او ودمةنافمس مب عصاموتق

 ق>ىأ قحلالهال 5 يياداملا اوليأل انادي دل اهيدعا مث اعناوةدملارصة ةرب ديل ةعا لاا ءد تو ةلظعللاههقنت هياءتاوكب د

 نيقيلا [|| هنبونمدقوه فن مدان نمهيردنعقتلاقةدعلالضفالقهتساةوةثلاوأ ز وغلا, لكامداق تاوةيوالاةعرسب
 قتراوسلا اهنمد)#« ةيصعملاهملانب زب واهفّوسيله ب وتلا هيذع هيلكوم ناطيشلا او هل عدا هلم هنعر وةسم هلآ ناف هتوهش بلو

 هدابلاو ىداولاو الإ اهلامف هبل ارت تان وملا الارانلاوأ ةنلل نيد د11 ننال اوان «توكسام ل رذغا هياعمتينم مدسهت ىساهمكتريل

 حدالاو م-فقاولاو 0 طمتال نم مك اياوهننا: اء> ةوّه ىلا همانأ هردرب ناو ةعديلعهرعنوكينأ هلذغىذىلع ةرم مدح

 عسءاوللاو علاوطلاو ةاجي | كلامنا درا ىلا مدس هناوداعالا عمت هناةرس>نوملادعب هيل الو د. صعمهللاةعاط ع نع هب رمصقت

 » (حناوللاو لاق مترا وادنو* لاب لاه مث_صيرتوتاذللاو تاو علا, لاق كسفنأ م دق ىلاعت 7 هلوذف نم رمسفملاض عب لاقو

 ةيراقتمطا غل اهاكمذهوأ | ىها اف اوددثتواو ريصت نسل الاقو تاطيشلالاقر وغلا هن كرغ و توما لاق هللا سمأ ءاح قدح مككش د

 لاقومك-”رضعتام حلاصباول هنا تفتلي ءالو بصف كم «ل>رلا دب نأ شون فوةو ب كر متن أ امغاو لئالق مانأ

 ةدمم .ءول أ لاقو ٍءادوم#ن راعلاو هلكت ع فيضلاو هي راع هلامو فيضوهوالا بص دحأ نم مك:مامدوعسمنبا

 رادو ان انوا: 1 و مالسلاب هلئاك 1 ,>الهأو رابح رض لاقف 5 فتام ىذا م ص ىف نسال | ىلع انلةدىجاملا

 ذم دوععس تإةنلا عا يلا ونه 0 ممكانحن كاف مل ع ”اومتق دصو متربص نان سحينالع هذه ماما

 5 ل ىلعةئبل عند ملائار وابداع هاردقف لبو 1 ًارنمنافنذالا هذ_هنمدوح رخو نذالا

 مناك ةبعكللا بروومتنثأ :ٌتو>رعت مالءاجتلا اغلا احولا اولا ه.لار مف لع هل عفر نكسلو ةبصقىلءةبصقالو

 ةدارعلا ىف دمت ادضرالاب قزلواةلدش س داوةرمسك لك اقار_دكاوا دعس ردع | لعجا ربع دللا مرا عم سهالاو

 ليضفىللاقلو>الا مصاعلاقو كلذ ىلءوهو هل أ همتأب ى-ةدرلا ىتباوةن وةعلا نم بر هوةئبطانا ىلع ىكتو

 انههم هذا ىل_ةنال دمت ل! صاةي الا نام كاست نع سانلا ةرثك كناغثدالاذهاب هلئاسأنأ اوىنئاقرلا

 ها ناك وا عرسأ الوابلط نس ام اشرت موكيلع طوذ< ىمالات اق الفرامل !كلذع عطش .ةانههو



 ىلا ًارهعن ول مهدحأ دون ىلاعتهنلالاق | ادنأ كلذ ىسهتشد وءاقبلا لمأي نم ا

 لاقادندشامحا. .:دلاب < ىذلاوهو ءاروددهاش ىذلا ارمعلا دق ًاوهو مرهل اىلاءاقيلا لمان نم هومجمو 20

 ل اذو .اوةتانيذلاالاريكلا ن هدانا ودرب ”تءعتلانأو اءندلا تلط بحق باش ثئشلا م سوهيلعتلا ىلصهتنالوسر

 قدعتس اذه نكللو لاق ماعف ادووه سف: :اردعب الذاهءاروامربب دن لغتت ثلالؤ ةنسىلا لمان نم مهنمو مهام

 ءانشا اوأف مدا اًةدم لمان نم م منو رانا ل ا ءام شلل فم ىلا

 الا دع: دالق هلم راومولىلا هلمأ عجب نم مهموفء أ |باءثءاتش ثلافالوءامث اانا تب كلا قال

 آرت مد ا لا 0 ا

 رش الزم ا ما ْط مدرع تس 0 ددتألة تصسأ اذاهتادمعا تو

 هغلد : ال ىلعا لوش ؤدعاس ىذملمتءام لا ىلع:ر را 6 مهن سوه عمنا ىلسهللالوسر ناك ةعاساضنأ اءاقيلا

 دروهيفو عدومةال_كصىل_ص ىذلاوهناسالااذهوهرظاني وهفهي عقاوهناكء ينبع بصن تولا نوكن م مهنمو

 توط*غاملاةف هناع اة قش نعمل سو هيلعهنلا لصهتلا لور هلأ امهزعءلاعت هللا ىذر ل. حن ١ ذاعم نع لعن 6

 هللا فال ثواني تفتلي والم مل ىلصت ناك هنا ىشحوهودو-الا نعل ةنئو ىرخأ اهعبتأ !الىبلاتفنط الا ةوطد

 .هزمأ نم ساو هللاد_:عتاجرد لك لو سانلا بتتاص ود هذ ىج 0 :ابةهحىأع نمهدوملا إم هرظنالاق اذ هامل ئاق

 لاقثم لمعي نمور ذلا ةثمرلا الهنا نافدنلا دنعةبردلا ف توات هبوب لب مول وروش هلمأ نكره ىلءروصتم

 كلذرهظدااو يذاكوهو لمالاربصت هناىعدب اي ناسن |لكو لعل ىلا ةرداب ا ف لمالارم هقرب ' ارهظب مث هر اري ةرذ

 توملانوكي تأ قيفوتلاةمالءاسماو هلم لوط ىلع ذ لدي فةنس ىفاهملا با انحالاع : رباع 0 هناك هلا_عاب

 ىلعلاعت هنن ار كش ءاسأ ا ىلاش ساعت أف تقولا فه« ءاعدر 0 را

 ل ا رك

 ن-جرخة قارملاو
 وهف رو-ضحلا :رئاد
 توسعت لفو بنا

 نم ةيفاةسيل
 نوكمق قلاب ءاشالا
 كلذ لصاح نعمل اذهىلع
 ءانغلا ماقمىلا اعدار

 برمشل او قوذلا اهتمو)
 (ىرلاو

 برمشلاو تاع قوذلاف

 يد اذااذكعو حاب_ىا اىلا هلثمفن جس مه سفنل رخداوءاظحهنمىفوتسا لب هراهن عسيضن مهنانحر فو هتعاط ىوذلاف لاحىرلاو مع
 دادعتسالا نس رس شاعناو معو دعستاماذا اذهل ؛ةه.فنوكيامودغلا نعسلقا!غرذنملال اذهرسستبالو |[ب در مشا اوهداومل!تايرال

 نءلفاغتنأو كب ثاحريسلا ناف نيكسماي الاب ىلع وملا نكماف دب م ه4لةانخلاو ةداع_س هلتوملافةاجانملاةذإو || عسلاواعلا باير ال

 همفتاهمأ س ةن لك اماذتغا لمعلا: ردابعالا كلذك ن وكستالو ةفاساتعطقولزتملاتن راقدت كلعاو ل فن || ىرلاو عما اوالاو عاوالاو
 *( دي ريخأتل اف ارذ-ولمعل اىلاةردا يملا تايد ) < كلذولاو>الانايزال

 ىتااىهلاو_>الا نأ

 رقتسا ملام رقم سلا

 ىها_ءاو لاح سلف

 لسةوملاوطو ماو

 ىذلل دعت كالفن مس ًارهشدعب رخ ” الامودقر طش : ودغفامهدحأ مودقر امن ؛ وتانث اعنا راما

 توم اء يك - ظن انةزاطتنالابر ةةحخندادعتسالافا رغهمودقر ظن , ىذا رع _سامعاوةنسوأ ارهثىلا مدع

 ىذلام ا "اهتم صن الاملاك ةنسللر ظتنم .وهو مول لك 2 ةدااءاروامىسنو:داارهبلق لغتش دنس دعب

 | < .طءهنلا لص لاف لمعلا خو فةذسلا كلت قاعستمهسفنل ىرب ادبأ هنافادنأ لمعلا ةرداب 2 نمهعنع كل ذو ىذم

 لاحدلاوأ | ازهعانوموأ اديقمامر هواادسفغماض صوأ .سنما ارةنوأا .غطم ىنغالااهثدلا نم مكدحأ رظتنيام سو

 ّ وهو لج زل وهي ءاعهتبا لص ىبنلا لاق سايع نب !لاقو صأو ىه مداةعاسلاو ةعاس لاوأر اي نتا لاح الاف

 ]|| كلتش لبةكغار ذو لرةف ل5 كاذغو كمهس ىل_.ةكلتدكو كممرهىل.ةكلد بت نعت لسيفاست متغا لع

 || هناأ غارفلاو ةحدلا سانلا نمريثك امجف نو. غمتاتمعت مو ه.!ءهللا ىل_صلاقو كتوم ل. ايدو

 | ةعاسناالآ لزناا خاد غاب بدأ . نمو مبدأ فاخنم مل_توهيلعوللا ىلصلاقو اههلاو زدنءامهردتف رعب امه جتعاال

 ع ل ةقدارلا|ععمتت ا ال ريل رن اهلل ةعلس تالين

 م رئارتيزملاوكستتأ | مح .ةرتودب مهفىدانةرغوأ ةلذغ هياعكأ !نمسن أ 00 .اعهتلا لصدتلا لوسرناكو

 | ةعاس لاوريةملا ترملاو ري ذل انأل_.وم. عننا ىلصءقالورلاقةر رهو ؟لاقوةداع سااماو ةواقشنأماةمزال

 م 0 ا مل نافع لاافاز 0 ًاىلع س لاو لو هءاعدتلا ىلص هللا لوسرع خر عش الاقو دعوألا

 ”م قمذدرخ ىلا هلوأ ع نمقثد بوث ل“ :؟ امندلال* ممل سوهياعهللا ىبصلاقو هدم ىذمامل.* مىاذهاذمول نم ب

 1ك
 هن و



 انك

 باودوءاقدط ا ورادو لهو لامن ميلا جات واعيا عد اورو واقن 3 راو ةيلازب الفايندلا ىف 5

 رط3 تاق هب رو ةردعب الذ توملار ؟ ذنع :وهلءةهملءاقوق وقوم را هلا اذه ىلعافك اعهملقرب ريصتقامندل | ناينسسأ | ارئاسو

 مجربكت نأ ىلا كبدي نيد مايالا لاقو هسفندعو وفّوع هلدادعت-الاىلاةا1- او توملا أ لاوحالا ضءب ىف هل

 ةعضلاهذهةرامو زال هلت نم غرطت نأ ىلا لاق اذشراص اذافاذثريصت نأ ىلا لوقف ربك" اذار

 ودعلااذ_هرهقنم غرذغتوأ هل. نكسب دنوءزامج الوان هايس ةرهسل اهله نم ل رثوأ

 رخأ لاغ_ثأ ةرسشءلغشلا كلذمامتايقلعتب والا ل غ-ت ف ضوخالو خود وفّوسبلا زرالف كب تعش ىذلا
 تقوى ة#بنملاهفطخت نأ ىلا لاغش أ ىلا لبلغشلا لغُش هيىضطي و مولد_بامولرخؤا ب ردتلا ىبءاذكهو
 فودسملاو فوسنمهانزحاو نواوذب فوس نممهحادصو رانلا ل هأ رثك وهن ةرمس- كلذ دنعل اواعتف هءسادكال

 هنانلغن وانوسر وةودةدملالوطبدادزب امغاوادغءعموهمويلا في وسنلاىلاهوءدب ىذلا نأ ىردبال نيكسملا

 اهح .رط نمالا| همم غر شب انف تاهو طق غارفاهل ظفاح اوان دلا ف ضن :اخلل نوك نأ رّوصتي
 رأى االا برآى ناامو د هتنابلاهتمدحأ ىضتاف

 كناف تنءحأ نماسبحأ ملح .وهيلع للا ىلص هلو ىنعم نعةلذغا واهم سنالاوامتدلا ب>اهلك فامالاهذهلصأو

 ندسملار كف هدد سدلو رباب ثلا عمتوللاب رقدع.ت سف هيايش لع لوعب دةناسنالا تأ وهذ له ا امأوهقراغم

 خيش توع نأ لاذ نر اتابكلافت ,وأ !نالاولةامغاو ودليلا لاحر رسشع نم لقأ اوناكملا او دعول دل معاش نأ

 كلذناكناود_.عب ريغكلذ نأ ىردالوةأق نوملادعبت ل : وهتعما توملادعبتس دقو باشو ىصفل أت وع

 معولفاغلااذهر ك-ةةولوادعب تومان كب ل ضم اذاو أف عقبامناف ضم لكودبعب ريغ أف ضراافادبعب

 رابهنو ل-لنم عب رو في رخوءاتشو فيص نمو ةلوهكو بيشو باش نمصوص#:تقوهل سبا تواانأ
 ةلفغلا ىلاو لمالا ل اوطىلاهاوعدا.ن دلا ب >ور نا او هلداد ءةسالاب لغتش اوهواع نسا مظعل
 هنا نافدا ديأوهو هبفهعودو وهب هلو زثر ده الو هيدي نيد ثو كي توما نأ نظن ادب وهذ بي رقل انوملاوب دق: نع

 هسفند ام هريغتومةدهاثموهوهفلا وهناع :ر رك: دداذهنال هن درا عسيشت نأ رد الو زيانملا عسب

 نأ هل.:بورخ لا ارهولزالاووفهذهدعب ىرخأ فد عمي معقتواذاو عه مهنافءغاأ ب تأروصتنالو فاي لف

 غرف ب رض دق د1 هب ىطغن ىذإ |نمالا لعلو هربق ف نذدد رز هنوانج لمت ناو ديال هنا لعب ومريغب «سطن سرق

 لهل اامأ 00 :دلا ب>و لهل هين نا اتفرعءاذاو ضحي لهجه فب وستف ىردالوهوهنم

 ايزدلابحامأو ةرهاطلا بولا نم ةغلابلا ةمكحلا عام: و رضاحلا باعلان مىاصلا ركسفلاب عفدبف
 الا هلبال_ءالو هحالعنررخ الاونيلوالاابعأ ىذلا لاضعلاءادلاو هو دب دش باآةلانمهحارخا ىفجال_لاف

 هبلت نع لحترا كلذ نيقيلا هلل صحام_جمو ب تاوثلالب 2 باوعلا مانع ن 0 هيقاع :ورخ الامويلابتامالا

 ةرح الاذ_ءافثو اءتدلاةراقحى ؟راذافري_ةللابحبلقلا نءوععخىذلاو هري_طلئابحتاف ايثدلا بح

 امندلا نمهدنع سلو فيكوب رغم ا ىلا قرمش لا نمضرالا كلم ىطعأ تاو اهلك امن دلا ى ا تنل تأ نكن

 نال هر "| الابتاعالا ءءاهح بلعلا ف سرع وأ حرفي يكتف نمغتسوفكم ل وإلا

 تارقالا نم تام نمىلاراظنلا لئمسلقلا ىف تولاز يح جراعالو هدايعن مني اصل ااهارأاتا ايندلاا برب

 ناك نمامإ واذ ا ىظعاز ازوذ ا ا ا اوبن لتقو ىتوملام هءاحش .؟م-مناو لاك ثالاو

 فيك اهنأربدتبلو 5 ءاضعاوهذار طاىقةعاس لكتانالار آخ ءلذ اندم ,مأي اسحب ريش لسا

 هند. ىلعاذىريسلاو أ الوأ ىنعل اهتةدع أدبي دوال ثار 5 1 اهماظع تفتت ف يكوةلا النادي دل اهلك أت

 نمهدروئس نور ك هني كلذكو قلاع هنا حوا طلال وعل اوهلعلا الا ءسفن نم هلامو دوالاةمعطوهوالائث

 لا؛مافريك الا ضرعلا مونءادنلا ع رتوةما.ةلالاوهأو رسشنلاو رشملا نمو ريكنوركشملاؤسو ريقلاباذع
 هلدارعتسالاىلاهوعدن :وهملق ىلع توا ارك ذددت ىتااىب م راكفألا.زهأ

 * هرمعقو لءالال اوط قسانل اتن اسمن ابب )د

 ( عبار  (ايحا) - 4ع )

 لس امن ْ مصقخا

 - ولعه ىص

 * ( تقولا اهتمو) د
 تااغوهامتقولايدارملاو

 ىلءاميلغأ اودمعلا ىلع

 ف.سلاك هناقهتقودنعلا
 همك تقولا ىذع

 دار دقو عطب ١

 ىل_عمعس#/ام ثقولاب

 لاق همك َن روكمؤهمق

 ىنهب تقولا كح نالذ
 اع ه«فءاعاذودام

 ةيبغلا اهنمو )«قعلل

 * د وه او

 روذ+ط اوه د دوه لاق
| 

 اةدووةفارملاتعئباتتو

 ماداقةرهاشملا فاول

 اذافرتضاحوهقهباعرلاو



 متو تابع ةذهاشم

 هنع ريق ب نغلا ىلع

 ري يي قدعلاب
 ال لاقني- قيدصلا
 ىلص هللا ل وسر هللا

 اذامل_ وه_لع هليأ

 هللالاك كلايعل تنقبأ
 مهضعب لاقو هلو-رو

 ةقرفتلا لاحنيقبلا لع

 عدملالانيقبلا نيعو ٠
 عج نيقيلا و حو
 ديحوتلاناسأب مسجلا

 مسررمسانيقبأل ليقو
 م.سالافقحو نيعو لعو
 معو ماوعال مسرلاو

 نعءو ءاملودال نيعيلا

 ءامل اوالا ص اول :نيقبلا

 ءانينثالل نيقيلا حو
 مالسلاو ءالصلاو

 يعل !!قد د ةسوصدحو
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 رادنمكلّوَقم كرذ_اىنافدعبامأ وهالا هلاالىذلا كل اهنا دج اى اف ك.اعمال سول نب نجرلا دب عىلا
 كنا دءّمةريكتو ركشم كيت .فاهرهاط دعب ضرالا نطاب رارق ىفريصتذ كل امعأ ءازحو كتماقارا دىلاكتاهم
 عرصم# وس نم لاياوهننا ىنذاعاف كا ذريس نكي تاوةقافالوة#ثحوالو سأبالف كعمهتلان كب نافكناريهتني و
 | اهلها نمضرالاءالمو قئالخاءاضقلصفل راما مامقور وصلا رم شنو رشا ة هد لغات مث عدم ضو

 | مسهنييىضقوعادهشلاونينلابع جون زاوملاتعضوو رانلا ترعسأ اورارمس الا ت>ابشا مش :اكس نمتاومسلاو
 | تيلايق مود ض وندم نهد يان وكلاهنمكور 0 نم مف نيملاعلاب قدم التو قملا

 [رذحو نيغانلا ظقب , او لمالا نعرصةوتا اوهثلانعىلع أو تاذللا مدهاماذه ىف ذئموت كلاحوىلاحام ىرعش

 | نيت ابولةنمامهعقوم كيباقو بلت نمةرخ ًالاوا ::دلا عقوأو ميظعلار طلا اذه ىلع ان اياومّسانناعأ نيافاغعلا

 | اثيعإ اره ليكن سانلااه ةلاأ لاو هملع ىنثاوهللا دهذز زن رعلا ديعت رم تط+و مال لاو هلو هن ندغاءاق

 نمهللاهحرخأ درعا دغ قئوبافن عتيبة لمفلو هلل همف هللا عاداعم < !ناوىدساوكرثت ناو

 ظ الءلق عاب و تاو فاخن !ادغنامالا نوكأ ءاوضرالاوت او كل رع ىبلاهتنحوئنث لك تعسو ىئبلاهّدحر

 ا | لكفوك :اتورالات وبلاك دعب فلذسو نيكلاهلا بال[ ىفكسنانو راالا ةداعس ةوةشو فام ءانناقو ريثك

 ظ سسغ ضرالا نمعد_صنطإ ىف هنوء_ضتف هلمأ عطقن اوهمحت ىذةدق ل>و زعهللاىلا اهنارو 1 كيل مول

 | دنع ءأالو هذ هىئااةملوقالي اهلا اوباسحلاهحاووبا حالا قرافو بابسالا علشدقدهمالودسوم

 ا هتيصعم نعاسمف ىسهن و مةعاطب اههذ سا ةلداعهننا نم غساهنكلو ىسفن نملعأ امرثك أب فذلا نمكد>أ
 ظ احمل لاؤتام ىحه_سا<ىلاداعامو هدر هعومد تاد ىتح ىكست لعجو ههجو ىلع»؟ عض عضو هوهللارفغتساو

 | فاش تد :ًارىر وكلا لاقو ئثنعئثريخأت تيرحأ امىفان ًاوأذةنس نيثالثْن ذم توما تددعتسا دق م كنب

 ظ ا خالو شب همس امان ًاولوىلزني نأ تومارظتنأ ةنس نيثال ذنمردسملا ازهىفان لوةيةف 1
 || دنع نمت>رخدتكناغك ؟لعاو هت ةيلعثن هللاد.علاقو ئثىدنعدحالالوئث دحأ لعمالوئث نع
 || ندد ىع موةيحاندءعفذتناقئاطلادواداهف مب رخوة فوك ايةزانحىفان-رخدهازلا ىلع ني دمجو لاةوراصقلا

 ّْ تاوهاملكو هاعفعض هلمأ لاط ن هو لع .عبلاهبلعرمصق دنعولا فاخ نملاقف ماك.تف هئماس درك تدعقن تنك

 أر وبقلالهأنماعسجان ذا لهأ تارلعاو مد تبادر كبر نعد غثئثلكنأ ىنأ ايل ءاو وكما رش

 | هنقو نولئتع هيلعأ» .:دلا ل-هأ ارومقلا لها هيلع مدنا ةتومدقباعنو>رش : وثوفلخ ام ىلعنومدنب امنا

 ٌ |[ ندع لافدالصلا ماخأ قاعتهتادجر تر كلاافو رغم نأ ىوزو توهصتخ ةاضولا دنع. اعو توسفانش

 د ” تاكسعن ند 2تناوفو رعم لا ةفاهرب وك لس مالصلا هذه وك :تماص نا ىنات أقف مد ىللاةف ةيوت و

 | ايندلا تاهتيطخفز زعلاد.عنب رمل اقو لمعلاريس نم عنخ هناف لمالا لوط نم هتلبذوعن ىرخأ الص ىلصن

 كوب رخل ملتامع قب :وم اع نم يكف اهنعنءلظلااهلهأ ىلع بتكو ءانغلااهلعهللا بتكرا دمكرارةرادب تسل
 | ريحت ناف ًاودوزتو ةلةنلا نم كتر ضدعام سحاب ةلحرلاهنممنلاكجر اونو نعظن ليلقاسع طوتخم متم نم

 ْ هردقبهتلاءاعدذا نيعلا رب رقوهونسفانياب .ةدلاىفمدآ نب اان: بهذفصاةلالطءىنك انندلااعا ىوعتلاذازلا

 [رست|مارضت امردقب رسنالايندلانادانعموهعناصمنب رخآ اموءلريصوهامندو ءهرأث ]هبل سفهفتح مو. : هامرو

 د | اتا كولا نت هان كيلوقي ناك هنا نعى اعتدنا ىط رقي دسار كيل نعو يالب وطن ز<ةوالملق

 | قتبلغل'نوطمعبارناك نيذلانيأن اطل اباهونصحونئادملا اونبنيذلا لول |نيأ مهمابش توبمتملاههوجو

 اىغلااغلا م معاحولا احولارومةلاتاهاط ىفاو مصاف رهدلا مهب عضعضت دق ب رولا نط اوم

 108 و لمالا لوط بيس تاب )*

 | !ماوهشبد و " الاو لهل !مهدحأ ناد 7 هللمالالوط نارلعا

 ٠ | ًايشءركن ملكو اهتقواقمبدسو هىذإتولافر فا نءمءهباق عنتمافاهتفراغمهماق ىلع لعئاههن العواجخاذإو

 ْ 0 ءاقبلا دام قفاولامغنأو تاس تلاوات اخ ها وتشتال 0 ءهعذد |

2 0 
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 نمكنذوع تامل اريمخ عن دابح ن ما خخ .ذوعأو ة ةرخ لاري عنغايند نم كبذوعأ اوه هئاعد فلوق

 هلبأ نكلو ل2 ناهد لحس لذ أ عار هناذع تم فرطملاق (راث“ الا) لمعلا ريخ عنك لمأ

 وهسلانسحلالاقو فاوسالاو جندب تماقالو شدعباو اودهعام ةاةعلاالولو تومان عيل نغاابهدا.عىلع ٌنملاعت

 قلخ ناسنالات أ ى عل :ىروثلالاقو در ,طاا ىف ن وإلا ىيثءامامهالوإ ومدى : ىلع نا ةميظعناتمعن لمالاو

 نام سلاقوا عله لوق 8 هلةنايثدلا ترمعا أ نجرلا عنب د. .ء-سونأ لاقو شعلاو ٠أنهجٍإ كلذالولو قدأ

 ك-اضو هنعلفغل ساو لذاءوهبلط؛ توم لاوامثدإ الم زم تكس قد تدع ثالث هنعهللا ىدرىسراغلا

 ىنت أى ىبفنزحأ تالثو ض ارمأ + لع نيااعلاب ر طاسأ ىردبالو هذ ءلم لوهو هيزحو دة بحالا فارق ىف

 دعب قرأ بأن بةرار زتب ا رمهضعب لاقو رانلا ىل اوأ صور ةنمل ا ىلا ىردأ الو هللا ىدب نيب ف دوةولاو علطملا
 سل لمالارمهقايندلا ف دهزلاىر ولا لاقو لمالا ارمصقو لكومتلا لاق دنع ا األ مالا ىأ تاتفمانملا ف هنوم
 بارسثلاوماعال اةوهش ه:عتيهذاف ل« هالات «عخيدن برا دختي خف أس ةءايعلا سالالو طظيلغلا لك اب

 لأ مالا لاذ ةكصق ل سغتالأ دعس بأ اب نس لل لءقو بنا ارسثلاو ماعطلا ىلاعسج رف لمالا«.لعدرخ هب راغد

 هقنعدام لح رك انآ مهضعبلاقو 6 3 رد نمىوطتابن اوكي اونيدوةعم توا ان _سحلالاقو  كلذنم
 فيكوام لف ثينأ دقن ارلار 4 شس خدعأ تأ تام ”اولعاطلادوادلاةوهقن :ءبرضت ىءر ظتنه لع ف.سلاو

 هللا هلذاتس أ ىلا ىنحلمل اى .ةشءاج هنا ىكحو «رابنلاو ليلل اتاءاس ف قئالخلا ىشغت عئامقلا ىرأ راو كلذلمؤأ

 لاقو ىلخأ ىلااهعفدن ا اروللاةذكلعماذ له سا داهذاتسا هللا ةذر ورمصمْىش ءكاسك فرط ىفو ىفامرلا ماهوب

 ىوحوفقلءافلاقادبأ كتماك الليللا ىلا ىبتكلنا كا تدك قيعش ا.لاقف اهلعر طفت نأ بحأ

 اع ا اودو زتفةلاحتالاداز رغس لكل ناهتبطتفزي زعل ادمعنب رمملاقو : * ل-+خدوسالا

 وسقتفدسمالا لعن اوطنالواويهرت و اونغرت ' هياقعو هباوت نم هللا د_ءأامنناعنك اونوكو وىوةتلاةرخ الا

 انعرَو ه«-ايصد سعي ىسكالوهئاسمدعب مصاال هلءلىردبالن 0 ءآط بامهتلاو هنافكق دعلاوداقنتو عبدا

 كاترح ءنمةاحنأاب قو نم نيءر هنانع او ارتغما.. :دإاب ناك نم هم رود روكا انام ا!تافطخ الذ نيبثناك

 حرا فيمكف ىرخ اةيححأن ع نمحرح هياصأالااهاكىوا ديال نم'ماقةمايقلا لاو هدأ نمأ نم حرفي اع او ىلا «تدللا

 ىغلاهمفود مول ىف تاكو ددتو ىنبدبعر واظلو ىةطصرساخا ىسفن هسا ءىسمنأالاع سانا نمهتاايذوعأ

 تدنءولو تباذإلابخلا هب تد:عولو تردكنالمودملا هب ثينعول مان متينعد #عل هي و هنم«. ذنب زاوملاو رقفلاو
 هلخأ ىلا ل رستكو امهارداىلا نورا معلا ةلزتمرانلاو ندا نيد س دأ هنأ ؟نولعت امأ تةقشنا ضرالا هب

 خأ للاخ ؟بنكو مالسإاو مال>أ ثاغضأ فن<ونوملاامهنيد طسوتماوةظم ةرخ "الاول ايندلا تاق دعبامأ
 بسد همس قءالمالو بدصن هن :ممول لك فص ةنالو ب ف : رةناسنالا نمثوملاو لب وابن لع كاكا

 هل-أو ءرهط اخت هلأ ٌيلم نا لة مالس 1< 6م نسال 'لاقو مالسلاو ل.حرلاب ىدانتن أل ,قردانف

 5 1 طبمس نب هنا دبعلاقو «هرهط فاد هلو همنمع نيد هلما العف لوطن باص الف هذ ةمع نيد

 نم طق اذودتأم ت 8 : ارامأ هإ-4 !لوطب رتغملا هيأ مهسريسغن نمطتاشم ثيأ ؛ ارامأ ه«تدص لواط رك راع !1اهيألوةب

 م 00 ةصلاب 2 كرعلو طق تركوا كن اةدعربغ

 امأ لدا حا ةرثك الو كلامةورث كم« عنعالءاجاذاتوملا كلمنا نو رتحت توما كم ىلعمأ نونمان توم ا
 هللا مر توملا دعب ال لعادبعدثلاو-ر لاش مث طب د رغألا ىلءةمادنو ص دغوب رك تاذ ت ,وااةعاستأ تاع

 00 ها مثلا , ركز رن لاقو توملا لوزن لبقءسفنار ظناددع

 ارنناعل كل- نم قبامب رقت ؟رولكلن ام دان !هيفاذافهبنمنب بهو أف ورشي نمبلاطذر وةنم

 كمدق كدتازد_ةول كيش نتا ةااعاو كلب .-و مرح نمترسمةاو ك1 عنمةداءزلا ف تءغرلو كلمأ

 كلك - قالودلاع كامندىلاتنآالف بنل اوداولا كذذر و بدر ةلاو دلاولاكةرافو كيش-وكإهأ كمبسأو

 فسول نيد جم نما, ات أ ارمهضعب لافو أدب دش* ءاكي نإ_علس مةمادنلاوةرسسحل !لمت ةمايغلا مو. ]ل عافدثاز
 : : بس ل

1 

 ا نيعولالد:_-الاو

 قبرط نمتاكامنيةيلا ||
 لاو كدلاو ىوسكلا

 ناك ام نيّقملا ق>و
 نع لاعؤنالا قيقا

 دورول لاصلصلا ثول

 سرافلاقلاصولا ددار
 بارطخاال نيقيلالع

 وع نيعملا نيعودت
 هلبا هعدو ىذلا ملعلا

 درفنااذا لعل اورارسالا

 ناك نيقبلا تعلن نع

 مذدنا اذاف ةبشبالع
 الع ناك نيّعبلا هلا

 نيعلا ىحو ههشالد
 هيلاراشأام ةَقيقحوه
 نيقيلانيءونيقبلا لع

 نيقبلاقح د ذل لاهو
 كلذ. د علا ققحأم

 بورغلارهاشن تاوهو

 ةتاكرملا دهاشم اك



 (تايئالاووحتااهنمو)
 فقاصوأ ةلازأب ولا

 اعتايثالاو مورا

 را ٠ ميلر دأ

 وعوخم اوأ سوك ملا

 رظنيلاهتالا موسر
 هتمانومسع لا اقل

 اع امتابثا تامثالاو
 دوحولا نم هلا ًاشنأ
 هسفن,الق لاب وهف هن

 هاناوشحلا تابئان ؛

 ءاح نأ دعب 1

 نبالاق# هفاصوأ نع
 مسهفاصوأو <أ ءاطع

 مياس تشم
 نبيل ا

 و هماعهتلا ىلص ناكو ءا.!قهننانماويكا اومكراصبأ نيب كلا اوتشولمالا نماورمصة لاق هنا لوسراب

 0 0 ا دوم وعم 1.1 سا سم ل1055 جواس اطل

 0 ا ا ا عم دعو ماظب

 تنكلت وملاالول هنناولاعف ىكب مث اح هيعاقءرادملا مولتاذعيطمنبار اغن«+تةراطم نم هلديال هنا لاخلا ىف

 هبوص عفتزا ى حادي دش ءاكب كب متانة دعأ اندلابت :رءارونعلاو : .طنمهلاريصتامالولوار ورمسمْىا

 *(هنحل اعمةيقيكو هلوط بدسو ل لمالالوط قفىناثا!بابلا )<

 «ب (لمالا لصد
 ثدحالفثيسسمأ اذاوعاسملاب كسفنثدتالف تدصأ اذا ار عنب هلئادبعل ل-و ه.لعهتلا ىلص هللا لوسرلاق

 لععدرد ادغنل-اامىردتالهتادبعا,كن اف كمه! كت نموكتوأ كتامد ع نمذحو حام_هصلاب كل سفن

 0١11| ال لوط د ىوهلا عابتناتلمت ؟لد فاح امدش تالاف ل_-وهيلعهتلا لس هنادهجو مقا مرك
 ضغبب وس نم امندلا ىطغد ىلاعت هللا ناالأ لاق مامن :دلا بحلا هناق ل ءالالوطامأو قا نعدصن هناقىوهلا

 ايندلا ءان :]نماونوك: الو نن لا ءاندأ نماوفوكق ءانب اين دالو ءانبأن يدلل ن الأن امتالا ءاطعأ ادبع بححأ اذاو

 اال با.>هبق سبل لمت مون ىف زاوالأ هل_قمتلحرادقورخ  الاناالآ ةدومتلكترإ دقامندلاناالأ

 سانذلاىلا ةيشعتاذل-وهءلعدنبا ىلصمتيا لور ارذنملا مآ تلاهو لمت بق س دل ب راح مولاق نوكشوت

 توكردنالام نولمانوثواك ان الامتوعمجلاقهلنالو سراب كاذام و اولاقهنلا نمنورحتسنامأ سانلا اهب م 1لاعذ

 ةىلاراذب دةثا عةدملو تناثنيدب زنمدب ز نب ةماسأ ىرتشا ىر داتا د. .عسوت لاو تونكسنالامنوندتو

 لءالا لد وطلةماس نار مذ ىلا ىرتش اة ماس نم نو. هعنالأ لوقي مل_وءهيلعهنلا ىل_ههنلالوسر تعسف
 قرط تءقرالو حو رهنلاض مع ب ىس> نامقثلب الىرف ة_ثنأتننطالا ىانمع تكرطام تلي يمض ىو

 |0100 7 راندا عا ىساهه الفا تاتطالاة مقل تهلالو شبت ى-هعض اوىلاتدْمظَو

 سابعنن!نعونب زممع متنأاموت النودعونامت ا هدند ىسطت :ىذلاو ءىبوملان رم عكسغن أاودعق نولقعت نكت ا

 هللالوسرأب 0| 0 دال عبس ةءاملا وب رج جر خي ناك ل-_بوهيلعهفلا لصهتلا لور ناامهن هلا ذر

 نيد 0 داو اعنا لسةنأ درر هغلدأ ال ىلعل ىنب ردباملوةمقس ردكنمءاملاتا

 تانالا اذهلاق لأ هلوسروهنلا اولاهاذهامنو ردن له لاف هد- عباق ثلاثا امأ او همدح ىلارخ "لاو هيدي

 ءنح ىلاو مدآنء!لثمماللاهءاعلاقو لمالا نود ل>الا هحلتة< ءومدانباءاطاعتي لمالا كاذول>الا اذهو

 4 | ا وتل !ءذهوعر لا از_هد دوعسم نبأ لاق مرهلا ىعقوانانملاهنطخأناةمن :متوعسنو عمت

 هتأطخخاناف ذأ هيرمأاهيافهملاع راوش ف وتحلا هذهو لمد وهف مرهلاءارو لمالاو فوت اءار ومرهلاو

 .و ط>واعن صاطخ | رييلعهسبا لفتت! لوصرابل طخ هللا دمع لاهو لمالا راند أد وهو مرهلا هلتةى وتم لا

 نانالا اذهلاق لعأ هلوسروهتلااذلةاذهامنو ردت لاقو احراخ ا طخ طدخو طخللا بح ىلاطوطحخخ طخ راطتخ

 نهمش اذه ءأطخا ناهشبنت هلو>-ىبلا طوطخلل ضارعالاءذهو هب طر لح الا اذهو طولا فىذلا ظْدلل

 ثا هعمىبب ومد 1نبامرهيم_بوهبلع 0008 امرنا ىتعت لمالا لاذو

 1 ل سهتنالوسرلاةورمعلا ىلع صرخلاو لا لا ىلع صرلا نائثث اهعمسدتو ةباو رو لمالاو صرملا
 . !اهءلع ىسعا مغ لق 3و لمالاو لذلا,ةمالاهذهرخ 7 ثايب و دهزلاو نيةبلبةمالاءذه لوأ حن سوميلع

 عطول قير رو امسهللا ىسعلاةف ضرالاا م ريثب ءادوسع لمعت + حشو سلاح

 : امذا لم انأ امندب لاقف كل ذخ نعى سع هلأ ةلمعد لعش ماعذ لمالا<. ءلاددرامهللا ىسع لاذ ةعاد ثيل

 1 نم كلد.الهنباو ىسفن لت لاقمث تعطضاوءا_عسملا تاق ريبك خيش تنأ اولمعت ىمىلا ىسفنىل

 ذاولاهةندا لخخدي نأ بح مساك 1 م -وهيلعهللا ىلسهنلا لو راه نسل ا لاقو ىاعس* ىلا تمةف تءةبام



 ممم ؛ : 3

 ع اوسانلا سك" أنمراصتالا نمل جرملاقف :رشءرشاعرلسو هيلعمنلا لص ىنلا تثأ امهنعمتناىظز ما

 ايندلا فرشب اودهذ ساكت الا مهل الوأ هلاد ادعتساو هدش ا وتوحللا ارك ذ مهرتك الاف هالو أب اعلا

 لاقواح .رةناىذإ ار لاند تول ضف اع هاد ححر نسسملال لاقدقف( رأن - الاامأو):رخ“ الاةماركو

 السي رولا ىنوأسوادأ ىاو رعثناللوةي تاكو توما نمهلاريخ ن مؤملاهرظتفي تن اغاممهيتنب عسبدرلا
 توم اا مذ ىنمتترادللاربصت تل يةرادلاهذ_هىتوملارذحاىخ أ ايهناودخا نم لج ر ىلا ءاكسللا ضعب بتكو

 ءاهققلا هل للك عم مهجر زعلادبهنبر ع ناكوهنموضعلك تمنوا دنعر ؟ ذاذانب ريس تن |تاكومدكتالف

 اعادت امش ا شار , |لاقوةزانج مهيد انيدناكىت>توكس م هرج ”الاوةماشل او توم لا تورك اذدءف

 ايدل بئاضتيبلع كزلق تول رع ن3 كالو لحو رعهللاىدب نيب فوتولاو توملاز 5 ذاسندلاة ذى

 بولت وملار 5 ذمطقةرب هيلاروصتشم ط_سوفقلوق الاه ناك متانلاىرباهفثي ار فرطملاقو اهمومهو

 توملار 5 ذوورح ولا ماورانلا وهلا غاف نسحلا ىلع لش دنا" ث عش[ لاقونيهلاوالا مهارئام هنئاوف نيفئاخلا

 تومارك دىرتك ؟تااقفاهماقةوا سةاهتعهنلا ىدر ع اك 3 أ سات اابنعهلنا ىذر ةيفصتلاقو

 هدذعدو ومار 5 ذاذا مالا هيلع ىسعتناكواهنعهننا ىذر 2 ارك :تهاخ امملق قرف تاعفف كا. !ةفر

 ثعح رةجرلا ارك ذاذاف هلاصوأ علخت" ىد ىس ةمايقلاو توملار 5 ذاذامال ب لاهم اءدوادناكوامد.دا> ر 5

 ضعبلز زعاادبعزب رملافواذبزحهيلءعوارذ>توملا نمهتبصأالا طقالقاع تب ًارام نسحل | لافوهسفن هءلا

 كتبون نءاحدةوت وا !قاذالا مدا ىلادجأ كرابآن م سالاق ىندز لاق توعةفيلخ وأ تنأ لاقف ىنافءءازلعلا

 توملار 51 ذل د مس بل تأ سم مون لك 4 .ةماشبإ ناكفءرادفاربقرطحدق مدحت نب عب رلاناكوكلذار# خ ىتمف

 صغت :دةتوا ااه ناريخششلا نب هنا ريع نب فرطملاقو دسفا :دد+ اوةعاس ىلقتوملار 5 دقراقوللوةد ناكو

 تنك ناف توملار 3 درك اةسنعلز زعلاد ءنب رعلاقو هب تومالا_معلاوبلطاق' يا

 نيبحتانو رهمالت ات ىنارادلا ناماسوبأ لاقو كيل عدع_سو شدعلا قيض نك ن اوم اع هقيضشعلا عسا

 هتيصعدقوهءاقا ىحأ فيكف هءاقل تيهتش :ااماسد[تدصعول تلق تاقالت اق تول

 «(بلقلافتولار 11 م فقد رطاانابب )*

 بلةبورك ذب سدلور 5 ذب نمو هلمهر مارك دوهبف وه رك هله هنع ساذل اه ةغو مظع اطول اهتوملات العا

 الائث لك نعهبلقدبعلا غرفي تاهبف قد رطااذ هيلق فتوأ اركذعس الفا دلاةوهشا لوةشمب اهب لد غراف

 اذافه.فالاركشتال هنافرحلا بكريوأ ةرطخن ةزامىلارفاسن نادب رب ىذلاك هيدي نيب وهىذلا تومارك ذنع
 قب رط ع. أ ودبل هلاك . وامندلاب هر درس ومحر ف لقب كل ذدنعو هيفزتوب نأ كشوف سلف توأار 1 ذرشاب

 مهر وصرت لس , وبارتلات < مهعراسموومتوهر 5 ددمق هلبةاوضم يذلا هنارقأ او اك ا ذرثتادبق

 مهروبق ف مه زازسأتددبت فيكو همهر وص ن سن الباع ل ومهلا او>أ ًاومهصانمفف

 مهراث 1[تعاطقنا ارم لاجتو مهدجاب بم متلو مهلا وأ اوعيضو مهدالو اوم ة«أومهعاست اوامرأ ف يكو

 سشرعلإ هلمأتووددرتوهظاشن رك ذنو هر وص مهولو هنومة فب ف.كو هلاحهمات فلصفو ال>رالحررك ذناءهذ

 وهلا نيصضتلا لها سوباب_كلاو ةوقلاىلاهنوكر 0 ءهعاي_او توملل هنامسنوءاةبلاو

 ءالحرتمد دقن , الاوددرتب ناك فيك هناو ع.د رسب /!كلالغ هلاوعب رذلانوملا نم هدي نيباعم_ةلفغو

 ناك فب 5و هان بارتلالك ًادقو كل مذا ناك ف مو و هناسادودلا لك دقو قطنم ناك فيك هناوهلضافمي

 هسفن قرظند كلذدنءةرانلابوأ ةئ +لاياماءادزا اهعوم عرقو كلل اةروص هلي همست ل تقوف نول

 كسوندعف واترك ذاذاهنعمتا ىضرعادردلاو لاق مهتبقاعكهتبقاعن وكس -:سوممتافغكه تاذغو مهلثم هنأ

 َو زوكت مسن نو رئالأز زي زعلادبعْبر علاقو هريغب اظعو نمدي رعسلا هنع للا ىذردوعسمنبالاقو م مرد

 مطقو باح الا فاحشوبا اركاا د_ وفرة ضرالا نم عيب ىف هنوعضت ىل_جوز ءهنإ!ىلاادتناز وابداع موللك
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 ١ هءاس تح هيدارب اعلفاغوهو رهشالاتوملا نيد رق 4 :د نكي تقوف نيني سريع اهلا اتعالام هساماوب دب

 ناطلسءال.ةساركسلاف
 ىلا دوعلا معا اولاخلا

 تا ذمتولاعفالا بدرب

 ن دم لاو لاوقالا

 تايلغركسلا فيقخ
 تاضراعمدنع بلقلا

 لاقوبو_.هحلارك د
 ددولا تاماّعم ىطساولا

 متلو_هذلا ةسعن رأ

 ومعلا مث ركسلا متةريملا
 اندعرصلاب عم نك

 هيدا مسهبف لخ دمت هنم

 نماذه ىلعف جاومالا
 ىب ن مر 1 هبلعو

 ندر 'اهيلعف هيقلاملا

 ْئثلكداعنموركسلا

 وهف هر: سمصىلا هنم

 باي رالركسلاف حاص
 وعلاو بولا

 قئاقع نيف_ئاكدملل
 ب وبغلا



 فىنم ب رطظ د>ولاو
 ه«ةحاردجولا
 روضحدنعد_ولاو

 دوعفم قدا

 «(ةبلغلااهتمو)»
 ق>التمد_> وةيلغلا

 ودس ف قربلاك دج ولاف

 َْق ةريلا قحالتك ةماغلاو

 زببغلا نع بيغيورئاوتو
 اعد رمس ّى طاح : د>ولاف

 رارس اال ى ىبت ةماغلاو

 ام
 # ( ةماسملا اهتم )د

 حاورالا درفت ىهو
 فيطاواماحاذم قف

 رسلا رس اهتاغانم

 5 اردا فيطاب
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فسماخلابابلا ءددعب نمندشارلا
رالاوءا ماها نمنم رمضتحنا مالك ى

 1 فرسان بلا نيهطاصلاوءا

0 
 فنا اءاقابامو توملاةقيقح ىف عبباسأ ا بابلا رودقلاةرا ز محرر رباقملاو زئانجلا ىلع نيفراعلأ ل. ؤاقأ

 مانملافةةشاكمل اب قوملا لاوس نم فرعاق نماثلانابلا رودلاةغفن ىلاريغلا
 *ّ مرك :ةنمراتك" الاف ب.غزتلاوتوملار 5 ذفلوالاٍباباا)*

 اذاوءرك ذيالفتوملارك ذنع ةلاعالبلت لفغبابتاوهثل بلا اهرو رغىلع سكملاايندلا فكمهتملا تاملعأ |
 ىلا ودرن م كيقالهناف_:منورغت ىذلا نوملانا لقوم تالا ن يذلا م هكئاوأ هنمرفنوههركةب رك ذ

 كنذينملاامهّمْنم فراعو د ىدتبمبئاناماو  مهمامأ سانلا مت نول معت مث < اهكتقيبعداهتلاو ةلاراع

 هلنانمتوملارك ذهديزب اذهو هتمدع لعد ودام د ىلع فس كف ذيفهرك ذناو توملا رك ذالف

 هركامع روةدوتلا ماقد ىف فةءثللاو قوما هيلق نم هيث عيتماثو!ار < 3 ئمرثكهنافسئاتلاامأو ادعب
 تختاذه ل ديالو توملاةهارك فر وذعموهودازلاحالصا لبةوةدوتلا مام لبق هفطتذ نانم ةفيتوملا
 ءاّهل دوف فاحامغاو هلباءاقاوتوملاهر كك نع دل اذه ناقدءاقلهلنا» رك هللاءاقلةرك نم سوو ءاعهتيا ىلص هلو#

 اهراكدعن الف ءاضرب هدو ىلع ادا ال كاءاقل٠ نورحأش ىذلاكوهو هريصةنوهر د

 هناف فراعلا اما وامن دلا فك مهنا اب قدقلاالاوما اوس هلل غال هلدادعت_-الامتادنو 5 ناازه ةمالعوهئاّدلل

 طبت مالا اع ىفاذ_هو بيم اءامادعوم طق ىمنيالبجلاو هييبحل هئاّقال دعوم هنالاعاد توملارك ذب

 لهنا فيذح نع ىوراكنيلاعلا بر راو> ىلإ لهتش ونيصاعلار ل دوااءى حت

 مةسلاو ىنغلا نمىلا بحأ رقفلا تأ لعت تنك نامسهلل مدن نم ذا ةاو ىلع ءاح بد.>لاق ةافولا هن رس

 توملاةهارك قر وذعمتئاتلا اذاف املأ ىتست وملا ىلع لهسف شدعلا نمىلا بح توم اوةعصل نم ىلا بحأ

 0000 0 01 الراس لا عت هما ىلا رم ضوق نمةمتراح هم لعأو .هينتوتوم لا بخ يفر وذعماذهو
 اضرلاو ملستلا ماةمىلاعالولاو بلا طرذب ىهجتن ادقاذوفءالومىلاا مح هيلاءام_ثالابحلأ نوكت لب ةامح
 ج1 درر لك ا 1 ل او طولا هج هدم دسم

 فال اتواارك د. د فَم_ساض أك مهنملاناةلضفو باو توم ارك ذىففلاح لك ىلعو ىسمتذملاو هباغلاوهو
 نءوهنتاوهثلاوتاذالا ناسنالا ىلع ردك املكو هتذإوف_صديلعر دكر وهمعنم_ءلع صغتيذا اءندلا نع

 *(ناك امذيكتواارك ذلضفناد )+
 00د ركنا اودغنهانعمتاذللا مذاهر 5 ذنماو رثك أ لو هيلعدللاىل اك هال وسر

 اهتم متلك ًاممدآنباملعبامتوملا نم مناهجلا لم ةول ل سوميلع هنا صلات ىلاتعت هللا ىل ءاؤأ. دا ملاك وكر
 هل 92و11 3 تواارك ذب نم من لاودحأ ءادهبلا عمرشح ل هللا لوسراباهنعهتلا ى روس اع تااكوات انيس

 دادعتسالاىداة:: ورو رغلارادن ءىناحتأا بحول تو مارك ذتآاهلك ةليضفلاو دهس سامع او رم نرمشع
 اغاوتوملانم هوااَدَفَح وهياعهللا ىلصلاوو ايندلاتاوهشفف كامهئالا لاو هل ءلءلاو ع 1

 توللاف هناط.ثةعفادمو هتاوهش ةضاب رو هسفنةاساعم نمعانع ىلا م رةلازن الذا نموملا نو مهامأ دلانإل اذهلاقإأ |(

 هل

 ملا اذهدار ويا م لكل ةراغكت ولا ل سومرلع هقلاىلسلاقو قس ةفت نالطالاو باذعلااذهن مهى الطا

 الا ىمداعملا نم سن دن مونينمْؤملا قال اهمف قة ومطو هناس م نمنوملسملا لس ىذأااهددص ع نمؤملااه>

 له فانا اروناءاطعلات ضئثارفلا هتماقاو رثاك-لا هيانتجاد ءباهرفكب واهتمهرهط توا افرئاغصلاوممالاب |

 ردكمامواولاهتاذللاردكمر نيك اهعاوب ولا ةذ عضل اه. ىلعت- ادق سل اكل وءيلعهقلا صوتا لور ||

 0 0 م :اعمتتاىلسدنلا لوبرلاق 0 وبر سسك ا كوكا

 ات سدلاوابأتوللاو رك ذازاَتِم نعش وتوت دب موقاذاف وحبل كال سرمرلجهتل لس ل

 .ءاينثلا|ا اوذس> اه لح را وهيل هلنأ ىلصدللا لوسر دذعر 5 دواريثك مث متيكملوال لف مكعضا لءأامتواعثول هدمت ١

 | لأ نظر نانح بكج سافل نوار كدي شاك 7-1 الق ترم بح هرك ذيك اقف 4 ا

 ع

| 
 ظ
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 هلعب كفر عم بدا ماع مظعت كن اك اذ_هو تأ هتملعو هالك كةذرعم تناكىلاعت هللا منصب يعتق نعم نم ||[
 امارعب>- اواي ءتواريقوت هله: ..ةعدادزتو ف رعم هيدادزتفو هرع_ثوأ هفينصت نمةمب زر خام رغىلع عاطت لازتالذ

 ىهانش الوسق :ركشلا قراقنلاومةةصتومتا قا نمدو-ولافاملكو هغيل ا توهفمأ صتو.لاعت هللا قاس قلما

 انافرك- لأ مناع ىءانلسناما هلا قتلو ءانرك ذام ىلع رمص:ةئلذ فز رامر دةنا مهتم دمع لك لامعاو ادنأ
 نمهيفان راظن ناكل ااذهىف وانيلعماعت اواذيلا تا سدا اوه د نم ىلا_عتهللا لف فتاك !١كلذقانرافن

 رظني قذوملاو هتواة شو هلالض بس هراظن نوكي وه.ةرظني بطلا ناف ه.فانرظنام لكو طق ف هللا ل_عف هنا ث ند
 ءاشد ندا .لخد ىلاعتو هلاعسهتياوالا ضرالاوءا_مهلافةرذ نمامو هتداعسوهتنا دهس نوكقه ف

 هلال الو ةفرعأ اهنمداغة_ساهعنصو ىلا عثهّللا لعفاهناثيح نمر ومالا هذهىف رظن نأ ءاشد نما مى ديو

 اهط بتراث .- نمالضعب فاهضعب ريث أ: ثيح نماهماع :راغثللارمداقا مفر اخن نمو هيى دسةهاو هتمافءو ىلاعأ
 فوه مركومنعلاهجل !مادقأ هل ضان نأدلآ سو لالضلا نمهلنايذ وعنف ىدتراو ىُ دسّمف ٍبابسالا بيع

 نام مولتن همالسو هل اود ىلع هئاول_ صوة د >وهلل دل او تأ تملا عبرنم 6 اتلاباّكلا ت«ت:روهدو>و

 همركو ىلا عتهننا دم تاوندإا م-.جلكهيو هدعبامو توم ارك ذ
 « ( نيدلا موأعءاردحا باكماةتححا هن وتايجمملا عب رنمر. اعلا ب املاوهوهدعباموتوملارك ذِباك (

 «*(م-رلان لا هلئاممسن ) :
 مهمواقلز منيل هرصامقلا لامآ هب رمدقو هرساك الار وهظ هب ريسكو هرباب+ باقر توم لاب معق ىذلاهّتيدجلا
 ءاضنهورو.ةلاىلار وصقلان افا قرف ٠ .رفالا ف م_هادراف تار ىح ةرماف اال ع
 ماعطلاب مَدلا نمو تاديدلا اوماوهلاه ةاساعملا نالعلاو ىراو ا ندو دوءلا ادماط ىلا دوهملا
 لبدولا عرمملاىلا رث 6 موةد_-ولا ةيدوىلا ةرمشعلا سن انهو ٍبارثااىفغرملا ىلا بارشلاو
 ا أ لهر امناو ازرحواباخح هنود نماوذةاو 2 :ص-توملانماود>و له رظناف

 نمم اع بتك ا عقاهلا فاذصأ لذأوءاّةملا قاةحتس ا, رثأ اًمعاو ءال.ئسالاو رهقلابدرقنا نمنادهسف ازكو

 5 معلعاشي ما .بدحو ءايعش االانصءريغاالعجو ءاقلل مهةحىفادعو هو ءامعت االاصاختتوملا لعحمت اكد

 1 اوىمسلا ىف ركشلا ل هاقلامقنلاب ماةتنالا هلوةرهاظتملا معنلاب ماعنالا لف ءاضّلاو لصغلا مول
 اهدلست ملسو هراعضعأو هل 1 ىلعوذر هام ءلاثان الاوةرهاظلاتازعملاىذ دمت ىلعةالدااوورخ الاوىلوالا فدجلا
 هرةمربةلاو هسلريكشو ركسشمو هددت ادد هعصض#ب ارْملاوهعربمم تومان عرب دق (دعبامأ ) اريثك
 هلالارك ذالو توما ىفالا اركفهلنوكالنأ هدرومرانلاوأ داو هدعومةماقلاو هرق:سمضرالان طب و
 هاودنالا لودالو هيالا ماعهاالو هلعالاعر هنالو هيلاالا علطتالو هيفالاريبدتالو هلحالالادادعتساالو

 دادعتسالار معدات ناوتوملادءبانأ ل عوهسفن ناد ن مسيكلا لو هيلع هللا ىلصلاق دقو تا اب سلامديعبلاو

 قراف: لاو هلذار 5 نااىلاءاغ_صالامر 11 ءالاو 0 ددخ؛ الو ب ةلا ىلعور ؟ ددد ع دنعالا ئذلل

 1 ومد. الرا ةزملاوةما.قلاوةرخ 7 الالا اود ردت اواو تابعو ولا را ١ ركن نضال نابل
 ددعبا !برقدقف داروّدساإلا لعام سمءالذنوكملرا كتسالاو راكتنالاهتمزالمورا اركشلا ىلءهراك ذ لنوم

 نو نوضرعمةلفغ ىف مهو مما سانال برتقا نولفاعء:ءقاذن اول! ةلاالارمعل ا نمىقباف ليرلاتوملا
 نب رطش ف توم اب قاعتيامرك دن

 « (باوبأ ةيناكهمفو روصل اةتفنىلا هعباوتو هتامدةمىفلالار اطمثلا)«

 تاركس فثلاثلا بالا هرصقولءالالوطرك ذى ىناثلابابلا هيف سغرتااو توم ارك ذ لضف ىلوالابابلا

 اذكهذكسن:ىفه م.ظعتلا عدت سا نأ 1و نمالتمدبز هرعس تأ. أن مبدعت»ب لكو هتاملك متلك لكتاىئد

 اس رقد .اوهاملكن اف روبعلاباعحأ فاهارب وقوم ن مسعد سعن نأب ق.قدو هلالا رزؤ راطتناالو

 ءافلذناو مسوهبلع هنلا ىلصهتنال وسر افو ف م_بارلابابلا تودع لا اودالا نمبحتساامو هندشوتوملا
 ممم هكششل9ٌُل 6[ | خآخآآآآ آ]آآ بيببببببببب(ب-- لا

 هنيه نع هريقل وابزح

 ىلاءتهتنا ىلا ملطتي و

 بولغا ااه دعةدرفوهو

 نطذ هسعز تافصن هنلع

 كلاتعت هيلا ىلا اهتم

 نال | د_>اوتلاو

 ركءفةلاوركن لاب دولا

 ةجرف عاستادوولاو
 ىلا جور ايد_جولا
 الفن اد_-حولا ءاضف

 نادج ولاعم دو
 تابعلاعهرعخ الو
 ل اورلاةمض رع دو ولاف

 توشش تااثدو>ولاو

 لقد :نلابخلا

 ىدح و ىب رطن ناكدق

 قدعقاف
 ىنمد>ولا هيو رنع
 د ل ولا



 تادب رادرمتلاو 10
 عءدر_عدسعلا

 الراغب قارطار خالا

 ىلا ارظن هيىاناعىاب

 0 ضرك الا

 فشوك امل.ةرخ آلا
 ةمظةلاو

 مل -#مغدعءام سدح هيدؤت

 ديرملاوا دا ماو هن دويع 1

 اهم 34 سن ىرب الن

 هللا مىرب لد هب قاب

 قلب دن ١ رتلاهء_ءلع

 قتيدنرفتلاو اعلا
 ىف هقارُعت_-اوهسفن
 هيلع هللاةمعثةب ور

 4 ءاسأ نع هتيمغ و

 :دحاوةلاود>ولا اهنسو)

 (دوجولاو
 |نطابب ١ك

 أ بث اخت فرعتوكةرعتناىلا قد رط نيا سيل معن كدب 1 نموكذم لمح ااهفرعتامالاتاو 0 الم وأ أاحرذ 4ع .سكم هليأ نم

 : ةريسسم ىرخالا ىلا ءامس لكن يدامت ار ابحتالا قواهاو سذ اهكمم 6 :رلاّعف اهد_ءدىل أل اعت هتلارأش كل ذإو

 معع

 ءا_ عسل ا ىلاراظنا ثبك اوك ةرثك ىلارظناقافاع_ض'ضرالا ل مدار بكوكرادةمناك !ذافماعةئام ست
 ٌكردن تأ ع نعال_ذفابتكرخ سكن التناوا متكح ةعرس ى ار ظن امن ع اهمظعملاواهفةز وت ؟صايكاو كالا

 هماع ىلا بكوك نمءز>لؤأ عولط نمتامزلا نالسكوكضرعرا د ةمريست ةطظا فانا كك ثنالن ا

 هسه ”انصرالال *مةظعلا هذهىفكلقلار' دد_ةفةداز هدر ةناماصرالا ل مو»بكو كلا كَذَو راسل

 || ىصىنلا هللاقذا«ةكرح ةءرس نعمالسلاهيلعلب ريحربع ف.كرظناو هنعلفاغتن أو ماودلا ىلعر 00

 تراس كلذ ىلا الت لو ثءدح ن نملاعف م ون ”فيك لاذ مل ا!ارله مل وهمل هلل

 تنثأ فيكم لا كلارا انام 0 ىلا اهم انع ىلاراغناف ماعة امج 0
 1 اهعبج ىرفاهوع نع خفت وضرالا لع سل ىبح درعص ل

 اهنورثد_عريغنماهك مآماهقلدش مك اهثرابىلار اذن !لباهلا راقت الاهعك اوك ةرثكوا عماظعي ءىسلاهذهف

 || اهو صءارتف ىغتيب لدن كن كتمسعلاههفةسءاهدلاو راو تيبك ملاعلا لكواهتوف نمةقالعريغ نمو
 ا اذهىلارظنت ادبأ تنأو كرعلوط هن ف صتوهرك ذلازتالر هنمل دعت عطةنيالف بهذلاب اهم بصلاب
 ا 0 ا و هناناودح بئارغوهتعتمأ بث .2ىلاو هنا اوهىلاوم ذة ىلاوهضرأ ىلاو مياظعلا ثيبلا

 1 نةعحاض ًاوهتدبلا كلذ ل. هعصن ىلا ثيماا كل :نودتدبلا اذهافيلاك ماع تفغتلتالو هفدد_كنال

 هئانسةرفت'ىذلاو هند رتدب هناالا سدس هل س رلوملا ارافنتالفازه عموثيبلا اذه ارح رم ىهىنلاضرالا

 كل نو[ كاتو الا غهشلل سبل كح ر فو كلن طبن تلغتشاو تلد ردد وكلب روكسفت تدسندقتأ ًاوهسترتو

 ةناعو تاحرد هرمهثعي كةوفةعملان وكت ةمهسهلك انامرسشع لك ا:تاىللعر دقت الو كذطن العن ]كت وهش هراعو

 تاذاقتعءالا ثئايحنو رعذا وكلدد نيد مهتنسلاب نوعفان فك راعمنمةثأم 3 ةرشعْك .ءاع لهن نا وشح

 دةواروُكنالو ةامحالوانو مالو ارمضالواعفن مهسفنالالو الت وكل عالذ كابامتد وم ملا و تاو اء

 نءعتلفغو رورغلا اذه تاغت_ث دقو داح ىلع ههاجديزب نمىراصنلاو دوهلاءاب ا 1 كداب ف نوكب

 ||| كل*ماموكلملاو توكللملاكلاملال_ىلاراظنلاب .منتلا نع تافغغ ضرإلاو تارعسلاب 0 جقرظنلا
 || نيدك> ناينبلا عيفرشلل ار وصقنمديشم مة ىف هنرفح ىذلااهرتع نمي رذع هللا لثم الا كا ةعلثمو
 ||| ملا تيحاص تيقاؤ' هردح نم تحرخخا ذا هناق سافنلاورئاخألا عاونأ ؟ونالغلاوى راوملاب ن زناكتحرالا

 لزعع ىهفرصقلا ف ىذلا كلا اورمعّةلالاامأتاهراخد'ة.ةكوا اذ ةوابتيي نعالا قامنلا ىلع تردقو ثتدمتت |
 نعةلمنلاتاةغائوةريغ لا اهتينواماذغواهسفن نعرافنلاب ةزوأ لا ىلعاهاةردثالل.هبف 00

 د ىلا_عئهنلا تهدد ع نعلفاغ اضن ا هناكس نعاضنأ !تافغو هئاش رئاسو هناطرحوهفةسوهضرأ نعز رمهقلا

 0 ف الوسم فوس نم ةلملاهفرعئامالا ءاعسلا نم رعت الذ هناو 0 مهنيذلاهتكشالمن عءو

 | نولفاعقلمللاامميت انعنمفرعتوتوكلا!فلوكنا ىلع ةردق كلف تنأامأو هبذعئاصلا ةعنص عئادب ود امو

 حرش ىلعردةن مل هلي وطاراسع انيصقة-اولو هلرخ 1 اللا هناف طمنلا اذ_هنعما5-!!نانعض,ةنلوهنع
 هوفرعاموءايلوالاوءالعلا ةلجسفر ءامىلاةفاضالاب ريةحرز/ ل اقءانفرعاملكوه:ذرععانماع ىلا ءةهللا لض ام

 لمتمف :رعامىلاةفاضالابلملق» هوفرعامةلجو مال_ىا اوةالصاا مملعءامنالا هفرعأم ىلاةفاضالاب ريقحرزت ليلو

 2 د ريحو ل مقار اك نول رماة كلت الااهت ةرعامىلاةفاضالاب لملك م جاك ءاسنالاهف رعد سوما انام

 الع ىهسب نأ قعتسي م لاعتو ناعم لع ىلا فبضأذسنالاوزيلاوةكش الملا مولع عسب دا

 ًايولا ةفمهعيج بط ام فرعامسدابع فرع ن مناف برأ ار و ارودةوةريسح واشهد ىعما نأ كي

 اركسف اهنذ س ءاوىلا عدلا قلق نيركشتملار 0 ماتو

 تراك "الك هنردقو ةالحو هتمافغو قلاظتاةفر عم هلال راك 6 علا نمداةتسن نكلوىلاءتهنلا تاذإ

_ٍ 

7 89 



 اطوطخافقس ءاتسلا: :اعجولاقفاهتع نيضرعملامذو ركفريغنماهز وات ىأه تل. م حشمت عادي لا ا
 نالَمتاومسلا»برتلا لح ار ار ةوءامننل اىاضرالاوراخعلا ع+ ةبسن ىافنوضر ءماهتانكن ع مهو
 افّدسءا_ءسلانلعسو لاعفاط وف ىلاعت هلناداهس كال ذإو هل- أ باكا م .: نأ ىلاريغتلا نعتاطوطعدادش

 | رطناق اهاّوةاهكمم عفراهانيءامعلا مآاقلتدشأ متنأأ لاقوادا دشاعبس مقوفانين .وهناحسلاقو اطوفح

 ةقرر ىرتفه_لارصبلا ناب توك-11!ىلارظنلا ىنعمتأ نان: الوتو ريل اوزعلا بئاعىرتل توكلملاىلا
اذه نأكن اف :راقنل اذه ىف ككراشت غئاهتلا ناف اهقرقتو بك او كءلاءوذو ءا تلا

 | ىلا عتللا حام ةدار 1 اود

 : «_:عربع نأ رولا ةرصيلا ةسادت كلردياملك ليال ضرالاوتاو بلا ت وكام مهاربا ىرن كاذكو هلوق مههارنا

 0 3 ا كلاارانحو هداهثلاوسنغلا لاعىلاعتهتلاوتوكذملاو تنغلاب هنعربع» .فراصبالاع نءساغاموةداهشل او ثكالألأب

 | ل اماو سوفنلا || لوسر نم ىضترا نمالا ادد أ هنمع ىلع رهظت الف .غلاملاعو ةوءاشامعالاهلعن مشب دسأ طيحالو نوكلا او
 | كيلقموقينأ ىلا! هراطقأ كباب لودكفءا مسلابا 0 ىسف توكل ىف كركسف لقاغلا هيأ لحاف

 0 ةشمراتتسالا |

 2 م«ةارغت_ال 1 00 كرةمىهىلاضرالام كسفن كا ائثىدأ ًاوىدالاةزواهدعب الا نوكيال مقالا غوأب :تالازهو
 هلل مهروربو مسجلا :

 00 : ل ا ا ماو ةميظعلاز وافل اهذههنس و كند ,فامهتدامو ضرالاوت ا 0

 فرىلت ىأرلاف تيحهنعهللا ىذر باطلا نم ' رعةجتر غلم .7تأ كل حرب اعر كلذ دنعف ندحرلا شرع ىدب نيد

 تاوعسلا ْمضرالاو ءامعلا نيناموهو ول اي ئاعم ضرالاه_جو ىلءامو ناوي اوتابخلا مث ا

 رظخااىلازواحتهن :ممت تاوعسلانازخو شرعا هاو مهنيذلا ةكس اللا ةشرعلا ىلا انك اوك عب

 ناساألاق ةلطت تريد مك سفر هاط ةفر عم ىو ةلزانلاة مر ةلاوفعلاع نم عرف" دعب تأ اوةقداشلاتاقعلاو

 لس ارد : الا عذراذ 1طن اذا ىلاو ركن“ ا اذا عفف «ةادش تف :رعودنو ةرعد5لوةثو كب رةفرعم عدو كتاووب

 : اهيراغمو اهقراشمفالةاواهركواه روسو »ع ورغو اهعواطوا مارود فواوهمكاو ؟قواهمفر امناوءائسلاىلا

 ةمثص ل زان مى اعم . ىرع لب :اهريس ريغ ريغ ع نموا: تسرح فر وتةربغن م ماودلا ىلعةكرملا فاهج وده

 اهترثكو اهنكا اوكدد_ةريدنو باكل لمعسلا ىط لاعث هلئا'ريوطب نأ ىلاصةنءالودن زب الر دقم باسدع

 اهلاكشأ ةيفيكرأت امم ىبداصرلات وللا ىلااهذءب وضايسلا ىلا اهضعا و :رول ا ىلا لياهضعبفاهناولأ فالثحناو ا

 هلا هرت 0 ”اريسلب .رغتو مول لك فعلطت ىعمت ةنل ةدمىفاه كلف ىف ست ارب لم ىلار ظنا م ءا ىلا فلام
 ءاضلاوأ ماودلا ىلع مالاغلاى ”طالوكا اوأافرعت لورامتلاوليالا فاد املا ورغ :واهعواط الولواهقلاخ
 اتا موتلاواع لل الاىلا«تهللا لعح ف دكر ظن افتح ارئسالا تقو نع شاسعملا تقو ريتال تاكسف ماودلا ىلع

 بترت لعام_ملعناصةنلاوةدانزلا هلاخداو ل_ءالافراهنااو راهتلا فل ءالاه>الءاىلارظناواش اعمرا لاو
 مي ءاتشلاو فصلا < فاتن ا ىتعا_مملا طسونعسمهلاريسمهتلاماىلارظناو صوص
 طسوق تو: تااذاوءاة_ثاارهطوءا اوهلادربا هريس مفءامعددلا طسو نم سمشلا تضف ذاق فر تاو
 نم ءزحر يش عرش ءءاصحا ف عمطمالت اوهسلا نى ئاعوتام زلال دتعاا مهند امسف تناك اذاوظ ملا دتش اءا_ سلا
 مك ىلا عت هنزوالا بك او كل انمسبكوكن هام هنأ هلجلا ىلء دقة عاو ركفلا قد رط ىلع هيبفت اذهان ارا حئازجأ

 نمهب رقومدعب وعامسلا طسو نء هب رقوءاءهلانمهعضو ىف مث هنولف ماك -ثىف مث هرادقمىف مت قاد ىفةريثك

 مسرب سلس > نمامذا كن دءاضعأ نمهانرك ذام كلذ ىلع سقوهدعب وهبن< ىتلا بك اوكلا
 تواغتلا سقو همناعمةرثكى الو م برءكىالءا_ء.ا لاء ىلاضرالا ملاعلةبسناللب مظعأ ءاسعسلا سو ةريثك
 اهفارط اعاست اوض هرالارب؟ن «فرعت تناق ضرالاربكف تراثا نمام ندد عىفاعملا:رثكى امهننب ىذلا

 اينو ةئامط اللات مل انأىلءتورطانلاق فت ادةراهناوح رودي واهكردب نأ ىلع داردةيالهنا
 اهريكأ و تارم نا ىضرالا ل“ ماه هرخصأ اهارت ىتااب 5 اوكلا ماهم ىلءلدبامزابةثالا فو ةرصنيتسو ١

 اراغص كرت تراصدعبالذااهدعب واهعافترا ف رعت اذهب وضزالا ل ثمة رش نم زيشعوةئام نم بير قدها ىسوتذيب

 ( عتاد حو -

 مضاومالول هنال-ذ

 امل.ةامرسلا وهتنال ا

 هيوع وريبعتلا هماغ

 مهفوأرب-ءنذ مهفلا
 لال لح تبحاص وهف

 لاقو) لالدا رطانال ؛

 ةيحح عفر ىلتغلا ( مهضعب ٍْ انهلرالا صرالا فر رصد هاموناسنالاو دسالاو روئلاو لج اةر وص ىلع هضعإ و بر ءلاةر وص ىلعاهطعمق ا

 تاذنول:.نأال هيريشلا

 راتتسالاو لجو زعقملا
 9 رمشلاتوسكتنا

 دوهش نيد وهدد هد اح

 ديرختلاهنمو ) علا
 مهنمةراشالا (ديرغتلاو



 ءايلواال تن وذتلاو

 لصاعو :لهاشا اوهو
 راتئسالا ىف تاراشالا

 ىلا عجار ىلقلاو
 سفمنلا تافص روهط

 راثتسالا دي(اهتموز
 ةسبيغ ىلا ةراثاوهو

 لاكسفنلاتافص
 بلقلا تافص وق

 مم ىلحتلا #(اهتمو )د

 قب رطب نوكي دق ىلتلا
 نوكد:و لامذالا

 دقو تافصلا قد رطب

 تازإا قا رطب نوك

 ىلع قبأ ىلاعت قاو
 2 لضوم صا اولا

 هنم هةر راثنتسالا

 اماق مهري غلو مسهل

 هب مسختالسف مسهل
 0 اصم ىلا ن وعحر

 اعز ةلوق ف كلذ ةلج ىلا نآر ةاراش انفو ضرالاو ءا.هسلانيبامسئاع ىهفقعا ببتس

 ١ لاق يح بش عضاومف هل. صفت لارا ًاوامهنس ىذلاو هاذهو نيبعالاهننامو ضرالاو تاومسلاانةلحنامو

 ا ظ- كنك ملاذا فرامملاو باصملاوق ريل او د عرال ضرعت ثيح وضرالاوءاممسلا نيد ر ئسملا ياهل اوىلاعت

 1 ضيض> نم عفترافةقر ءلاهذه ىف ككراشتةميهملاةكن ذاب دعرلا م« مستو كذنعي رطااىرت ناالا هلآ اهذه نم

 ْ كتريصبب رظناوةرهاطلا كن. عضمغفاهرهاط ت 7 ىلعالا الملا ملاعىلا متاهملا ملاع

 ١ لم أف هئاصقتسا ىف عمطمالذاهبفر 5 هلالوطب ناباضتأ اذهواهرارسأ بئار وو اهنطاب باع ىرتلة:طابلا

 ا | ٠١ سموعاش اذا لاعتهماءةاخ ف دكو هبف:رودك الفاصوح مت ءارتشدك ملفا فرثكلا باصسلا
 || لكذا اراطقنلا عسيطقتوءاملا لاسرا ىهننانذاب نأ ىلا ءاسجسلاوج ىف هلل سول. ةثلاءاملل لماح هنواعنر ع وهو

 تاراطق هإسرب ودضرالا ىلعءأ اشرب ناعهسلا ىرتقدءاش ىذلا لكسشلا ىلعو ىلاعتهتناهدارأ ىذلار دقلايةرطق :

 1 لد_ءئالاهل مسرئذلا قد رطلا ىف ةدداو لك لزنت ىلا ىرخا,ةدحاو لصتتالو: رامات طق "لردتال لصافتم

 | تآىلعنورخ الاو نولؤالا ع م: اوأفةرطقةرطق ضرالا ببصن ىتمدةتمارخأتءالو رخأت!مدقتءالف هذع
 ]|| كلذ نعسنالاو نحل باس> ا رقوأ ةد_اوتدلب ىفا هم لزنب امددعاوفرعن وأ ةرطقاهنماوةلخ
 ||| جسط نماهفنا اوء- لك و ضرالا نم ءزح لكذ !تفاعاهتمةرسطق لكم اهدحوأ ىذلاالااهددع ل بالف

 ا ]| فز راها ارا فاعلا رصبلاب كردي الى علا طغورسطقعل اك: ىلع بو“ كمباؤدلاوتارشملاعسجو شحو و

 : درلاداةءناىفام عما ذه ىنالفلا تقول فاه شاع دنعاهلا 00-0 ليلا حان فى مااةيئالفلاةدودلا

 اواي + !نمل_ضفكلذ لكى هتلالىج لاش ادع أع نمفودنملا نطةلاك» جول ةلارثانت قوفيطالاءانملا ع نمساصلا

 ا 11:21 نم تموملا رسل لب لة ذمالو لرش يف قاخلا نمد الامرهاقل قالقنانمرهقو رداقلا
 ||| لوةيف هتاعومببسركذ تون :اظلا مرو هتيف.كلهجلا الا ني دح اجل نام عالالومتمانعو هلالح تت عوضملاو
 حرفي و هت فشكتناةفرعممذهنأ ناظا وهلو رتب سس اذهاءاوهعمطب لمقث هنالءانلالزتباعا رورغأ ا لهاخلا

 بويصملاءاملا قرىذلا امو لهل اهعبط ىذل اءاملاقاتىذلا ع نموه ةلخىذلا امو عبطا !ىتعمام هلل ةولو هب

 ْ ف واح لدءادىف ىوذىلا عفت رام لفس ىلا رهفيكذ ةهعبطت لءةثوهوتاصغالا لاعأ ىلا اردششلا لفاسأ ف

 | ةقرو لكم ءرحلك ىذ غب ةىاروالاى ا اراطأ ع مهن رمش :رىحدهاش الو ىرب الث .كأيشف اش راعثالا

 ىرعلاكلذ نم هرمهئلشت مةقرولا لصأوهىذأ!قرعلاهنمىور راغص“ هن رعش فور عفش راك ىفاهملاىرحو

 لواد+لانمبعشني ٌثلوادجهنءبءثناامو رم ريبكلا ن اكف راغص قو رعةقر ولا لوط ىدو دمار ريكلا
 ضرع عيوب طسدم :ىدرصملا را حا متمرم 2 5 اهتمرغصأ اوس

 كلذكو اهراضنوا توا ارط ىيتوا هي زب راجمتب رار ةقرولاءازحرئاس لا اهفاو 0 ذةقرولا

 بذا د كا ذناكت اق قوذىلا ارح فيك ف لفسأ ىلا هعبطب كر كرت ءاس املاناكن افهك اوغ ااا: احارئاسلا

 00 توكلاوكلارابجوضرالادنارمسلا قلاش البى ..تيتاكناو' ا ردم ىذا اف

 اكو ءاوهلاو راأاوضرالافا ءةكت لك- 1 تاوهسلا نا نع هتافو لكعلا 1 ا

 موخلاو تا اروسلا أ هللا مطع فكر لغنا حرغصأو رعى ةرامةكتاو للا لافاالا_تاومتللا ىوسل سس

 تاذءامىسلاو ىلاعت هل اوقك اهب نآر علا فمسق نمو عض اومىفاهم_ ذقت ىلع لةثتوالاة روس نماف هباك ىف
 | اذ ارمعلاو اهادذو سول اونلاعت ا للا اول تاذءامعملاو ىراطلاوءا_ىعأ او ورملا

 | هناو ودا عئارع مست الف ىوهاذا مخل اوىلاعت هلوؤوسنكءكلاراول اس :كئاب مس الف ىلاعت هلوقكواهالت

 د افلببتامسضاابونررخ الاونولوالااهتفرعم نعزعةرزقلاةفطنلا بث اعنأ تلعدقذ ماظعنولبعتول مقل

 أ :ًانود عوتامو كفر رءامسلا فو رلاعت لاف هيلااهفاضأ اوهءاءقازرالالاسأو هن ىلاعت هللا مسقأ اع كنط

 9 |[أرت ْن ال 0 ا تا طرصلد ا ل 7 لا 0 ا

 هدد

0 
 ا



 نمرهط أو هامهلك كلذ نمبعاوتادا#ىفر حلا ىف هللا عنص بئاحعإجلا ىلعىهة:سالوابتنقاوموا_مماهمو
 بي ربلا فن طادحاوئ هناك ءاز ازحالا لصةمفشم لابس فيطل قدك رم .وهوءاملاو :رطقة.ةءكوهو درهاط لك

 نضوالاه>ذ ىلعاملك ةاي- هيلاصتالاولاص غن الل لبا فرممثالر ذهدم لصطتنم هنأكمطقتال لوبقلا عس رس

 اهليصحت ىفا.ندلا كمر ضرالا نث ازخ عج لذ _بلاهنم عنمو ءامال رقاد اغتال
 ىد الان ميعلافاهجارخاىفايندلا كلمو ضرالا نثارخ م. لذيلاهارخا نم عنمواهم رسثول مث كلذ كلمول

 ام رسثىلا اما اذاءام هير قى هللا معن نءلفغن و ر هاوس دان 'ومهردلاو رانيدلا ماقعتسا شيك

 ركسفلل عستماههقف راعلاو ران الاو رام الاوهايملاب ايف لمأتفاهسفايندلا 0 لذياهنعغا ارط:سالاوأ

 لاك نع رعما راب لال نعةمصطما علاع ناسلنةتقط ان ةرنهانتمناب او ةرهاظتمدهاوش كل ذلكولا<تو
 قافسضوى .,ك روفر وصاك رو :ىارتاما تاىذلكتا هل 0 .نواسلاتابزأ ةهيدانم أف هةمكح

 رظنت نأ ىدستاموأ ىسنح نمدخ أ ىبتاو أ ىشفن تنّوك نأ نظ 11 ىدتا اوذةرثكو تالاف الدناو ىفانمو

 طوطللا تراعى اراننت م ماكس: مدي صرداق ماعد ةعنصنماهناب عطقتف فرحأ ةثالث نمتموة ص ةلك ىف
 طلال عئهلاصتاالو هةكرحالو هتاذراضبالا كردنالىذلا ىسهلالا مهلا ىهح وتاعبق”ىلعةموقرملاةءهلالا

 ىمه دونن ولو ز عم عمسل !نع مهن ذالالباقل او معسل تان رال ةفطناال وةنوه_ءناص ةلالح نعى ةكلفنب 9

 شاقنلا شقق عخ وىلءرب وضتلاو ططخلا ارهظد ىذلا تةولا فض. .كلامدقةسومغمءاش>الاةماط ىف

 ةعطخاا لخاد ىرتالو ردثلا ىلعأب 2 .ترواشل سد وه“ :لاىرتف ىتفشو ىدحنو ىتبح و نافجأو ىتةدح

 سانا اذهاف أ محرالالوةفاطنللالوبالالو مالا هنمري_تالومجرامالو ملا لخاذالو اهحرامالواشاقن

 اذه لعتت نأ ىلعردة لهفه« ةملعت ]نينا مو ةصماهلاتراثذولة بي حةروصمل_هلاب شةزي هدهاشتا#بتاب

 ريغ نموةفظنال ةمالمريغ نما حئازحلأ عسب مجو اهنطاب وةفطنلار ةاط !ىذلارب وصتلاو سقنلا نم مسالا

 ردتوس نو رودىذلات ااه موفتالو بث [علاوزه. نمبهتنتال تنك ن افراغ ن مالو لاذ نمالا هم لاذع

 دعايتا اوني املا ن نمنياءاعلا نيبف عندو شقت هرواس الهعنصو هشقن ناكروصمالو شان هي واسدالو هلريظنال

 كتريصإ ىمعأىذلانافسعل 5 نمبعأ هنافل عت مدع نءبمعتف اذهن ماهل التنك ناف نيلعفلا ندأم

 ىوغ ًاول-ضأو ىدهن هنادعسق نم نمتتت ”تايرب د_>ناينلا اذهعمنيبتلان كسا دا ازهوعم

 بدحاو هئادعأب واق ىو هنازح ًاورلاعلتارذ مح جىفهودها ف هيايح أ رئاصب متفو لاعس او قشاودشرأو

 ضو + 3 1 2 دارالرهقلاو فاعألا اولضفلاو نانةمالاوسالاو قاما هلذهثالعوهزعب مهنع
 حانرلاب ويهد_:ع سمللا سس كردبال «(ضرالاب زتوعاعسسل ار عقم نيد سوبخملا ف, .امالاءاوهلا هناك
 هيفةحاسة ةيلسموءاعسلاو- فةقاعر و ءاطلاود_اولا رعلا لثمهتلجوه_صخت نينعلاب ربالوء وس

 رخلاجبا ومآ برطضت حان رلابويهدنعهحاوماوهيناودب راطضتوءانملا ف رعلاتانا حسك اهتدفحار
 عقاول حاب رلاانلسرأو هناحس لافاكمةجسر ىدي نيبا ارمشن هلعد ءاشت اف ةياهاك روإ_عدو ءاوهلاهّللا لرحاذاف

 2212 نمتاصعا |نعاب اذع لعد ءاش ناوعانمملا] دعت تف تاناينلاو تان ويحل اىلاءاوهلاج ور هتكرحع ىلد.ذ

 فال ىلار ظنا مرعشنم لكن زاحعأ مهناكس انلا عزنتر هس“ سحن مول ىف اريدرصا ع روهملعانل سرأ ان اىلاعت لاق
 ه«:ءروعف ءاملاف هسمغبلىوقلال>رلاهيلعلمادقن شوفنملاىزلاف ءاما ىف طغذانموم هنوةو هندش مت ءاوهلا

 هذ وهتفاطل مم هيوهن ءاناا نمءاوهل !ضءةذب فيكر ظناف هيف بسريفءاماه_>و لعهعضت تاما ادي داو

 ضية::ءاوهلانالءاملاىف صوغب الءاوههبف فو لك كال ذكو عاملا هو ىلع نسا !ىلامعت هللا كل بما ة مكس ملا
 اطسلا نعلم: الفءاملاف صوغلا نع

 ثمة تاهرعشعةنفسلاف ا وهلا نع عنتمم ىوق لج 00 ريف عقي ىذلاك فيطالاءاوهلا ىف
 فيطالاءاوهلا ىف لعتلاب مكرألا قا عن مناد سفءاملا ىف صيوغلاوىوهلاع نم عت تح ىوقلاءاو علال ايذأب

 ةقاعماهتبالصوا و عملا هليةثلاةنفسلا قيتفةنيفسلانملدخادلا عل

 راطمالاو زو ريلاودو لاو مويغلان مهب .ةروظاامو واب ئاحعىلار 1ارامن امد بشل ةدقعو دهاشت ةالعريف نم
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 لما امدعب نمهلادنو

 ىوولا

 هناعملانهوم قات فرب
 0 ةمد كاك ودبن

 هنودو

 هناكرأ عنتم ىرذلا بعص
 حال فيك رظنملاد بف

 قطا ملف

 هنادثأ هدرؤهملا ارظت
 هنلعتامتشا ام زاخااق

 71 واط
 هز توم هام ءانلا و

 ا هناذحأ

 ىلكلامهلوق (اهنمو)
 د (لاقرزا اةنسالاو

 بي و داتوهداما

 تدأتلاف تديوذنو

 رِغَو راثن_ءالاىل_ةغ

 لاو ماوحلل
 ىل_ةااودو ص اوغلل



 لاعنالا هير لاقي
 تافصلاه ب و روةقرفت

 تاذلا هيؤرو
 (لكس) عجل عسج

 ىسوملاح نع مهضعب
 تقوفف مال_تااهيلع

 ىئكفا لاقفم داكلا

 مذ ىحوم نع ىءوم
 نمراجع : ىبول نكي

 تاكسف ماك مس

 وه م-اكملاو ماكملا
 ىسوم قيطد تاكف كو

 درو باطلا ىل-+

 عسمهايايالو ب اوبل
 ىلاعت هليا نا ازد ىنعمو

 ةوقلا كتب وق هدفم

 ةوقلا كلتالولو عمم

 5 مسا

 الثم* ل 0

 : ش م4

 تعقيبا 0
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 رمف رد ىلع ىنبي توبكنعلا ىرتف كل ذ ىلع 0 ارهفواهّتبةس 2 و

 ا ترو 0 اذا ها اني ا 0 ا ؛لعحط والا وامناثد ددرت 0

 ءامّدلا عضوم ىلع 1ص تب كانسلب فيل ١ وىدسلا ىلعةمعللا عضيف ةمعلا اب لغتشاىد. هلاك

 ب وازف دعه, و بابذلاو قيلااهمف عمي 1 كلذع- .جفعاربوىد.كابةمعتلا

 هنلباط كل ذكدمصلان ع : 2 نافهلك ًاوهذخأ ىلارداب ديلا عقواذافةكبش ١|قدع دلاعو هولا ديصرتم

 بارا اول فاكتب ورخآ طخ اههفهسفنقاعمم طبعي وازلا فرط نيبلصوو اطئاح
 الاريبك الو ريغص ن اود نمامو هلك 1 همكحأو يلج رز لعهطتخ فلو اقهملاهسفتبنىرتراط اذاف ريطت
 نمةن واز

 ||| ىداهالوأ هلعوأ ىدآهنّوكوأ هسفنب نوكتوأ هسفن نمةعنصا !هذه ملعت هنا ى رثفأ ىمحالامبئامعل ا نمه.قو

 هسفن أ نعزجاع هنوةةرهاطظلاه طخ م معلا لفل لد + زحاع فيعض نيكسم هرا ف ةريصإ وذ كثف لعمالو هل

 1 د سالو اعلا هنر رسولا وهدهش الفأ فيعضلاناودكلاازهف يكف

 هتمكحو هنردت لاكوهلال-و ريدملا قلاجلاةملظعن مريغصلاثاو حلا اذهفى ر ا ميلعلا ردات اكلات

 اهلاكش ا وتانا اريل اتاف رص الان[ بابل اذ._هوتاناودحلارئاسن ءال_ضفلوقعلاو بابلالاهيفري تنام
 اس رغاناويسىأراذا عن :دهاشملاةرثكاه الاهم بولقلا بعت طقسامعاو ةروصتريغاهعابط ,واهقالدشأو

 ىكارظنوأ لب هسفن نمسح: سلو تان اوما ب عأ ناسنالاوهبعأامهللاناص-لاقو هبحتتددكت ادودولو
 اهراعشًواهرابوواهذاوصواهدوأ- نماهدت اوذواهعفانم ىلا ماهروصواهلاكش أ[ ىلار ظن واهفل ىلا ماعنالا
 مهمادقالاناوصووبتيذغالةيعوأو مهتب ريش القي اومهتءاقاو مهنعط ىف مهلاناك أ اوهقلخاساملهتنااهلءىتلا

 تازاغملاوىدا ١! 21 الاه وال لماع اهضعب و ةوكر التعب راهضعب لعج مث مهلةيذغأاهمو 1وامنابلا لعدو

 قع قياس اهعفانم عم طبخ لعبالااهقلحتام هنافاهر ٌودمراهقلاةمكح نمبعتلارظاذلارثك الد ديعبلا

 ريشموأو روب ةناعتساريغنمورب دتو لمأتر بغ نمور كسغتر يغنمملع ىفةفوشكمر ومالا نمتاعسفاهأب هدد

 لا ةراعلان وات نمدداهشلا ىرس < هاجم لم ءلةلالقاب ب رك ادقلفر دقلا مكحمل ارييذلا ملعلاووف
 ةتماتعو هلال حتفرعم نع علاب را رارةالاو«ةببوب ربفارتعالاو هتردقو هرهةلناءذالاالا لكل فم وتب

 هّللال ففهتفرعم ن ءزعلاب فارتعالاانتفر ءمةياعاساو ه<سهن ىلع ىلا ًاكوهلب هسلععاتت ىدعئزلا اذنك

 معلاراعلا هتانآن مد)#* هتفاروه-: هَ ا انم ركب تاىلاعت

 ةفاضالايءاملا نملابخلاو ىداودلان نمفوشكملا عبج نات 2 ضرالا عم طبخلا ماقءالار ملا نم عطق

 رصعلا ف ضرالال ويل متل لص نال ةرودسمصرالاة قد رمي ءرعي ف ريغص:رب ز ا املاىلا

 تد_هاُم دقو هلم هرعلا ىلا ةفاضالاب ضرالا ناملعاو نضوإلا عرج كا دابطس!بساف ضرالا ف لاطصالاك

 يئا2 فاعضارهاو+اوناو.لا نمه4فامسئاتافر لاب ئاعن الا لمأتفاهفامو ضرالا ب ئانع

 ىرامماظعل |تاناوم ذل قار علا مظعلو :ضرالا هس فاهضإ تعب نك ضرالاء سو لعلها شنام

 امل هنو لر 5000 ا اذان ارينلاب سحاب رفامملع باكر لا لزم. در الو طف :ردأ|قفاهروهط

 ْ هفاعضاوهلاثما دل لوألا تان اوارشن دايما سرق نم ريل تاورح ف اند نم 0 بص نماموتاو. 2

 ىهىلا «(ض رالاراطقالّدفنتكملاةقم

 1 عجور علا بوكر اونعماوقأ اهعجوتاداحتىف اهفاصوأ ترك ذ ذدقو ربلا ريظن اها دوعبال سا.“ ا هءو

 تةروضدلا م تاع أ ثدنأ 1فدكرظناو ءاملاتحتمف ددىفدر دوو هلا قلن فيكرلظنا مب ها

 هلال وخذ, علا سئاغنلا فاسو ريشعلا نمها دهام لع مان مم رخخ ا نمتبفب 4 روج هم .ه ىلع تام ةوهامناوءامل

 بالطو راختلا اهقري_توءاملادحو ىلع ىل ىلا_ءثهللا اهكسمأ فدك ن مدنابا ب اعىلا ارطنامم هن هنمح رذستو

 حان رلادراومنيجالم افرع منغ ا ىو تل حاب رلا لسرأ مث مهلاقثا لمعمل ثافلا مولر ضو معريغو لاومال مالا

 امجاهمو



 ماا
 ص م م وص ا

 ىداهناك عسوم ديعنأ نماهعنع اهلادانوأ لاب !مذىمرأو كرت الدراق اهلمدوامكانمىلا اوسع

 ديًاباهانمنبءامسلاو ىلاعت لاقف م هفاوطترثكو مهراعأ تلاط ناواهمن اوج عسيج غولب نعتويمد الازم |
 امك انمىفاوثمافالوذض رالا كل لعجىذلا اوهىلاعتلاقو نودها/ ا منفاهانشرف ضرالاو نوعسوملاناو

 اهرهظفاهمتا .عفرك تمل ضرالارك ذنمزب زعلا هباك فرثك ادةواش ارف ضرالا كسل لعج ىذإ ىلاعت لاقو
 ىهو ضرالا ىلاراظذافان او مأوءاردأ انا ذك ضرالا لع ملأ ىلاعت هنلالاق تاومالال دة ماهنط وءايح الر شم
 تاناونمل افانصأ اهمتحرخوت ابنا !تئاعتت ا وترضخاوت:ر وتزتهاءاملااهلعلزنأ اذاف ةتيم

 ردشفا تت هايملا عدوأ ف يكوبال_صلا مصلا عاوشلا تايسسارلالا.دلاب ضرالا بناوب كح فيكر ظنا
 ا.فاصايذءاقيقرءامردكلابارتلانموةسسابل اةراخل انمي رخأو اههجوىلعىرخت راهمالالاسأو تويعلا

 هك اوذونامر و لخخو توتي زو بضقو بنعو ب> نم تا.:لاوراح الان وذف هيب خاف ىحئيب لك هيلعجوالالز
 قت لكالا فضعب ىلعاهضعب لفي من ارالاو تا ذصااو موعطلاو تاولالاو لاكسشالا::!ة2ةىصختالة رياك
 هلة ةاونلافناك ىتةاهلوصأو اهروذب فال_ةخاياهفالتخانا تلة ناف:دحاو ضرأ نم رخو دحاوءامع

 ىداوبلا ضرأ ىلارظن ام ةبحةئامةل ينس لك ىف لب ا م-بس ةدحاوة بح ىفنأك ىتمو بطرلا د.قانعب ةقواعم
 اناولأ عمجد زلكنمتنبنأوتدر وتزتهاءاملااملعلزنأ اذافا هبا شتم ايارتاهارتق اهنطايواهرهاط شنقو

 فالةاواهخرثكىلارظنافرخ الا فلا لك شو نولو جر ورعط دحاو لك-ا هبا ثةمريغوا هما شةمان بنو ةفل خم
 ةس رغلا مفانملاريقاةعل !كامتهلاعد و1 ف يكو«ءفانمةرثكو تاينلا عئابط فالتحا مث اهلاك_ أ ةرثك واهفانصأ

 عقةدعملاف لسص>' ذا اذ_هو ند ازهودربب اذهو لعب اذ_هوىدعاذهو ىوةياذهو ىذغب تايئلااذهف

 اذهو امهللال .ةسازهوءادولاو منلبلا عمشب اذهوءارذصا !ىلا لتس اذهو قو رعلا قامعأ نمءارفصلا

 ةندنالوةقر و ضرالا نمت من مف فعض اذهو ىّوةب اذهو موني اذهو ح رغب اذهوامد لسن اذهو مدلا قص

 لمعلا هتيبرت ىف الفلا ات تاينلااذهنمدحاولكو اههنك ىلءفوقولا ىلعرشتب لا ىوقيال عفانما مفوالا
 ىف رذبلا ثيبتءئةس كلذ ضعب ولغدلاو شدشحلا هنع ذي عرزلاو مسكت مركملاو رب ْوَ لخلاف صوصخ
 هعاوف أو تابنل!سانحأ فال_ةارك ذن نأ اندرو لور هلا فكري هضعب وناصغالا سرغن هضعب و ضرالا

 ركفلا قدرط ىلع كلدن ةريسد ةذبن سنج لكن مك فكس كل ذفصو ىف ماءالا تضقنالهيئاخع و هلاودب او هعفانمو
 ضرالا ىنذ «(ض رالا نم إمام ان داعم لاولابجلاتحنةعدواارهاودلا هنانا نمو )* تاينلاتثاعمذهف

 لعللاو جز وريغلاوةضفااوبهذلا نمةسيفنلارهاوملا اهتم رك ف يكلابجلا ىلارظنافةفات تار واهتم عطق
 عسبطنيالاه_ذعي ودي ره او صاصرلاو ساما اوة_ضفلاو بهذلاك قراطملا تت ةسعيطنماهضعب اهريغو

 ىل-حلاودوةنلاوتال“ الاوىناوالاذاةتاوا تر قنتواهحارختسا ىلا سانلا هللا ىدهف.كو لعالاو بز وريغلاك
 ماعطلا بيبطتلالاهِلااتحالو مل اهلقأواهريغو راقااوتب ربكللاو طغنلا نم ضرالانداعم ىلا رظنا ئاهنم

 اهرهوعة_دذس ئمارالا ضعب قلخ ف. ىلاعنهنناة_ترولارظناف اهلا الهلا ع راستلةداب هنعت لولو

 ابيمطت كلذ نوكمل هنملاقةملوانت نكعالاةرعتاحلاماهطمل.كسرف راما نم ىفاصلاءاملااهسف عمت بعت

 قادم سنجلا اذه نمميكحو ةمكح م ءفوالاتاين الون اويحالودا.ج نمامو ثدعأ :هتيف هتلك اذا كلماعطل
 هفطاو همركو هلالد قماباكو ىئبني ىذإاهج ولا ىلعو ىتبذياكق لاب لكل! قاد لب الزهالوانعل الواثيعاتمْى

 قاس هنابأ نم 00 قحلاابالاامها:ةاحخامنيبعالامهيسامو ص :رالاو تا وول انقل امو ىلاءالاقكلذإو

 عبرأ ىلع ىش؟امىلاو نيلجر ىلع ىشعامىلاىشءامماسقناو ىمعامملاو ريطن امىلااهماسقناو ب(تاناويحلا
 عابطلا اووالالاولاك_ثالاوو وصلاو مفانملا فاهما سقن مث تارا ضعب ىفدداشإك ةثام ىلعو رفع ىلعو

 اهقلاخةمظعىف هعمل شتالامسادتلا نم ام ىرت ةيلهالا مماهملا ىلاو ريلاشو>وىلاو وطار و.ط ىلا راظذاف

 زلعلاوأ هللا وأ قبلا تئاعرك ذل نأ اندرأول لب كلذ ىدة:س نأ نكع ف كزاهرّوصمةمكحواهردةمةردقو

 اهسفنلاهرامداىفو اهحوزلاهفلا واهءاذغاهعجىفو اهتيباهئانب ىفتاناو بك اراغص نم ىهوتوبكمعلاوأ

 تناقل ريغبا عاف تنك

 ةقرقت الو ع.جالبنأف

 هنادي مهعج (لبتد)
 دقو هناغص ىف مهقرفو

 ةقرذتل او عاب نودي 4
 ايسكهسفنل ثنث ا اذا هلا

 قووهف هلاعأ ىلارظنو

 تنثأ اذاو ةقرفتاا

 ىقروهف قحلاب ءايشالا
 تاراثالا عومبتو عمجلا
 قرش توكلاتأ ئني

 نف عمسجي نوكملاو
 عج نوكملا درفأ

 ثؤوكسلا ىلا رظن نمو
 هندومع ةقرفتلاب قرذ

 تبث اذاةديحوت عمار
 همسك ىلاارظن هئعاط

 -هللاباهتيثأاذاو قرف
 وهفءانغلاب قةعاذاو
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 ا قيقدنأ 0 الو نولالا مم اولو ملا عما الاوودتل بئاجف ماجالاو باف ا

 لوطلاف عب رالاتواغتو عبرالان عما مالا دعب نمهياع تعضو أامىو- عباصالا عضو فرخ ااهحور كلا

 اًهيط هلت ناك اهطس نافءاطعالاو ضيءقأل ل !تملص سيترثاا اذه ذاع اعاوردقي ل داو فص فاهيتربو :

 مضو اهط_س!نأاو لد ةرغم تناك مان ري-غامداههذتاوبر تال هل ١ 1 هلتناك اهعجناودب رباماعاع 6 ٌ

 ا طقتادأو عم ةىحابكار ونماهلاداعو لمانا الة زاهسةرىلءرافطالاق واح مهل ةفرد ا اهعباصأ :

 همد_ءولءاضعالا سا وهىذلارفظلاف ةوسال الذ ءهندبامىعل ولمانالااهاواذ 1 ىلاةقيقدلا ءايشالا | مم

 كحلا عمو ىلادبلاىدهم هند كح ىفعما ةمدحأ مقيملو مهفعضأو قاما زعأ ناكللةكح هي رهطوناسنالا

 بعتدعبالا 1 اعضوم ىلع رتع مريع تاعّدس اولوبلط ىلا ة-احري-غن مهل ةءلاو مون !قولوهملا تع ىتح

 ال تياوعا ثل اوءاطقلا فك ولون الث ناملط ىف محرلا لخادفى موةفطنلا نمدلك اذهق ا ملن وط و

 | نمعسملان اىلا هلصاح
 | نمةقرغتلاو هللارملعلا
 وأارّوهمتد ًارلوفهتل ا1الو روصملا ىرب الو ايف, ءاماعرهظ روصتلاو طم .طذقلا ىرب تاك-اه.لارصتلا 8 ديالو هللا سمان معلا

 لاك عمران هناهرب رهطأو هنأش م اظعأام هنا سك هسة فرمصتت وهوهنقالب الو هعوذصموهتل 1س.الالءاف ا (لاق ( اعمج اههنم

 نمجرخو 5 عرنكم ” ىح ليتسأ ا ءأده ف ربك املوصلا نعم .رلا قاضاملا هناق هجر ماع ىلا هتردق | نبيع مسجلا نارك

 ماعتلاىلا هادهف .كءاذغلا ىلا ادار رخال ملي ل !عياتحاسع ريصب لقاع هن 1 دفنا تاطوق. ذااتالذ ةقرفتلاو هتايعانغلا

 نيدنم ه>ح روساو فرطللانمالا قاف هردفك ةفيشكلا هيذغالا لمتحالا فض هندي تاك انام ىدع | اهضعب لصتمهيدو,علا

 متامهاع قئلتي اوشن لع نتا خام هتيتننأ أدنيالاامهبف عمجسو نيد ل لا قاد ف.كواصلاخاغت ”اسهالاو ثرغلا موق طاغدةوضعبلاب

 الا هنمقيطءاللفطلانافاح ردن صملادعبالاهنمنبلا ب رخال ىتحا دح ايضا قثىدغلاةل-ىف قف مث ىبدلا |[ نيع فم-مئااوعداو
 هفطعلار طناممعوجل اةدشرنءرب# كلا نمللاق. ضااثل ذ نم م حرذخس: تح صاصتمالا اده فيك متل لا فرص ل ااوراش أو عسجلا

 ن سلا نعى غ:ىفنيالابالاى ذغت الزءاولل ىف هنالز يلو مات ىلا تان تالا واشراف كه تفأر وه جرو أ

 .دنعنان-الاد تدناق نعل اعل او غضا .اىلا ماعطلا اتت و ظملغ ماعط ىلا جا كجو ف. مدس نيل اهتفاول لرب اريك اذاو

 هيلعنيدلاولابولقنح مانت الالف ةيلصلا ماظعلا كلت يرش فيكهناسف اهدعبالواول. ةالدد اولا

 زعل وطلا تاكلامم وأ ىلءةدحرلا هللا طاسد ملولف هسفنريب دن نعازحاء ناكىذلا ثقولا ىف هريد ل ا

 دهام راصخ لماكمتو غل, حاج ردن هنادهلاو لّدعااو ريم ةلاوةردقلاهقزرفكر امن اع 9 00

 اواطعو د_.دولا

 اوددن ريف تاستك الا

 | حورلا مكس عجاا او
 بااقلا كح ةقرفتلاو

 | بيك رثلا ازهمادامو

 'ناسثالا لعد ل هىلاعت هلوةلاقي دصتار ةاكوأ ا مؤماصاعو اعطماروكسشوأ ارواخل انااعتت دايك لإ ايام عسا نمدي الفانقاي

 هاني دهأنا اري عمهم ءانلعق هيلتيز عا ثمة فطن نمت اسنالاانةلدان ا اروك ذمأيش نكمل رهدلان منيح | (لاقد) ةفرفتلاو

 الابرار نتاع لرب ةمكمل اوةردقلا ىلا م مرك-!اوفطالاىلار ظناقار ومك اماوار ؟ اشاماىلدسلا ا ىلا ترظناذاىطساولا

 تراقن اذاو تقرف ك سفن

 اذاو تءجح كدر ىلا

 قى ةرك_فتلا ىلا همه عساف رم ,قهملس سف طثاح ىلعاختسحاث عت :ؤأان_سحاطذى ر نعبعلالك نعقلاو

 اموهقذح امو وهسفن فهمافءةسلازءالو 4 العر دوا ف. كو هطو4 تقف .ك هناو طاطخاو شاعنلا

 ١ «شهدتالفهروصمو هعناص نعل ذغب مهريغفوعسفنف بئاغلاءذهلار امني مث ودق راو ةعنس لك ١ ١

 ك اركسفللاجتب رقاوهف اهؤاصقتسان كك الىثلا ندب, تاغ نم ةذينهذ_هنهتمكح و هلال-هريكالو هتماظع

 عوجت نأالا ل-_تةننمفرعتال حر ةوكنطم لوغشم كلذ نع لذاغتنأر و كلام ةمافع ىلع دهاش لحأ و
 تاسنالاةيصاخااو كلْذَة :رعم تاكو اشت اهلك ماهلا اوت :اةمف بضغلإ و عماجف ىلا دوما عسبشل ولك ف ا

 |امبذاس فنالاو قاف آلاىئاعو ضرالاو تاومملاتوكامف :رظنلاب ىكاعتهياةفر_عماهنع تالا تي ىتلا |
 أ |[تسيلو نيملاعلا برةرضح نماب رةمنيقن دصلاو نييدنلاةصز فرس ونيب رملاةكل اللة صر ىف دبعلا دش دي
 | كلذ ىلع ةميجلل ةردةالذاريثكم عاملا نمرسم هناف متاهملا تاوه ب اين دلا نم د رثاسنالالو ابل ةلزتا هذه
 أ قب رط تفرعاذاؤاليبس لضأ م هلد , ماعنالاك ل يم ادا

 اهتم فترا مابدادمراولابجواهراع داهرا هنأ ىفئّم 'لرةمىهىتلا ضرالاف ركفتف كل-سفن ىف ةركشلا
 ١ |الواذاهلعحو اجاف البسام كالسو اداهموامش 0 ا نذ «(ضرالامأ )# ت تاووءلات وكلم ٍ

 د
 ودمت .



 قات

 هتاقصو هنديلاومنط أي وتاسنالارهاط ىلا ن الارانأاف مافعأ ساوملاب كردنالىلاتاف ءااوى اعلا تئاخعو
 ةرطقى هعنصاذه نم ىرتف ةرذقءانةرطق ىفهنلا ءاصثل ذلكد ت غل اهيىضةدامةعنصلاو بئادعلا نم هي ىرتف

 عامت-اواهدا دعواه هرب دام ,راهلاك ثاواهءاضوأ قف هتمكحام داهك اوكو تاووءلات وكلم ىف هعنصا_ةءام

 كفنةتاوعسلاتوكلمنمةرذنأ ننظت الفاهم راغمواهقراش توافتواه روص فال او اهضعي قرغت رفتواهضعب
 نخرالا ىامع-ي .+ ةبسنالل ب ناسنالا ندب نمىئادعلل - ًاواعنص نّدث اواقلدن كح ىه ىلا و ةمكح نع

 2 رخ ًاواهلنل شطغأو اهاّوسفاهكك «-مفراهانيءامسلا مأاةاندشأ مت نأ 1ىلاعت لاق كلذاوتاومشلا بئاعلا

 نأ ىلع سنالاون ولا 6 لدانو ا.ناثثهيلا تراصاموالواهلاح لمان ودفطتلا لاك" الا ع.جرافاهاكف

 وأادل>-وأا.صعوأاق رعو أ اهاظعاجفاو ةلْخا وأ احوروأانلعو ًاةردقو االقعوأ١ اصب وااعمسةعطنلل او ةلكع

 كلذ ىلاعتهلا قا نأ د_هب تقانة يفيكو هته ةح نك || اوذرعب نأ اودار اول لب كلذ ىلع نو رده لهارعش

 نم كلذ برق ىتحاهروصت فشاةئلاقنان طئاح ىلعروصمناسفاةروصيلا ترظنولك ذم بعل اقه_تعاوزمتل
 مظءوهتنطن ماعوهد.ةفحوهقذحو شاةذلاةعنص نمكيممت مانع ناسا هناك اهلارطانلا لاقوناسنالاةروص

 ةدارالا دم ءلاب وةرد_ةلابو طئاخلاب ؛وديلاو مقلاو خس ميصلا,تءاغاةروصل كلا ملعت كلن عم مل كيلقف

 طئاخلاو غبصا انبي م.4لا هلدف ىب منماعا اوهريغ قا نموه ل. هةلخالو ساعنلا لسعف نم سل كلذ ن مانو

 قاهقلاخ اهقلفن ةمودعمتناك ةرْدَعلاةفطنلا ىرت تن او همافعتستوهنم هل ر كم ص هود تدترك ىلع

 مسةو اهرب وصتواهرب دَعَت ن..>افاهرد5 ةواهلمكستتن افا كنا رخأ غبت ارتلاوبالصالا

 اهنطاي واهرهاط نب ز ,داهئاضعأ لاك أن _ب>وا ئاجرأ ىف ماظعلا كح اذةهاتغتءازحأ ىلا ةمماشنا ااه ءازحأ
 قلحتو ةةطانةلاع يطعم اها راع تلا ذنوكيلا ئاذغا ىرءتاهلعجوا مباصعأ اواهثيرعبتر و

 عع 0 ونينعلا ماهو 1 اعماحس ا ًارلاو اهئاذغتال الا اب واح ع نايبلاوا عر نات ّ رهالااهل

 قرهطأ ا ماهنعءاذ_ىكالا مذدن ةواهاةدتواهلةكتواهرتستانافحالاب ,اهاج مئات يه وا مولواهاكش ن_سحأو

 اه-وعدوأو هينذأ قش متاجلار طنب وهفاه :راطق اد عانت واهذا !عاسنا عمنا اووسلاةروصاهمةسدعرادةم

 ببددب سةاواهد امد ىلا هدرتة تو وصلا عمل نذالاّةفدصباهط .ر>واهتعماوهلا عقدي واهعم# اظذدخلا م ءام

 اهباص مولا نمميتنبف قب رط لوطت واذ بدي متكرر تل تل تاحاسوعاو تا تلا دل
 ملا ةساح ه.فعدوأو هي رذخم حذو هاك ند أوهج ولا طسو نمفنالا عفر م مونلا لا+ىفةياداهرصةاذ | |

 اهو رثوم_ءاّقل ءازغعا اوهلاحو رن ركلاذفنعق ثنتسلوه-ت , ذغأوهمعاطم ىلع غاو رلا قا_ثةتساب لدتا

 1توكتل تان_-الا مغلا نع زوتاقلافامعابر ءمواناج رب واعلان ناسللا دولار اان فا
 هل

 ةعسانتم سورا ةيواس اهف :وذ-صبتروامول ضد واهسؤرددحواهل اودأ ك>أ اف عطقلاو هرمسكسل او نطل

 فورحا م مثءلوهذفنمدستف مفلا ىلع قيطنتلا هلكش را منول ن حو نيف لا قادشو مواقنملاردلااهن *اكتيترغلا
 قتوصلا عطقتل تاعيطةئلاوتاك رعلل ةرد_ةناسالق اخو توصلا بو ,روناه أ هو :رخخملا قلاش :ومالكدلا

 قيسصلاف لاكش الا ةفلت حان 1 قا ماهر ثككق طنلا قد رطاهم عسن. ل فورا مب فانت فات راه
 هبادتءالف تاوصالاا بسب ثفاتدتا ىّتحرصقلاولوطلاو هنواخر ورهوملا ةيالصوةسالا اوةو مكن اوةعسلاو
 نزمةم_ااخلا فتوصلادرعع ضعب ن ءساذلا ضعب عما س ! ازيك ىت ل رذزتوم لك نيد رهاشن لب نانوص

 نزدلكشلا ساوةتساورعشلاة قرب بداخل نب زوني بجاه اوةنعلل ارح ولان زو غادصالاو ,رعشااب سأرلا

 دبكلاوءاذغلا ضالة رعملارطسق صوم لعفل داو لكر ضموةنطابلا ءاضعالا قاجن مث بادهالاب نينبعلا
 :رارملاو اهنع ءادوسلابذح اهمد# لاعيطلاو ديكلاةمدختة ءاكلاوةرارملا را طلاو مدلل ءاذغلا ةلاحال
 مئاهتع ءاملالويةبةيلكلاا مدخة ناثااو انف ةز لالا نذح اهموق ةناكلاو اهنع ءارفصلابذ- ءعاومدخت

 ندا قاحمث ندبلا فا ار رئاس ىلا مدلا لاصناىف يكل مدت قو رعلاوىل_ءاخالا قن رط فجرت
 ةعبرالاعضوو لمانأث الثب عسبصأ لكم سقو سلا م.داصالا مسقو ف كسلا ضرءودصاة لالا ادتةلامواّوطو

 ىم-هقرذو ةفر-هملا

 لاصتا عسجلا اولاو>الا

 الاهحاص د هاشرال

 ' رواج يقملا
 ةقرفتلاو عجاف

 ةناماأب ءا2 نا دوهش

 ةريثك كلذ ف ممتارابعو
 او راشأ مهمادوصقملاو

 دب رسخت ىلا عسجلاب
 اوراشأود_.-و#تلا
 باستكالاىلاةفرغَتلا
 الاء_جالاز_ه ىلعف

 نالذنولوقي وةفرفش
 ثوزعد عجلا نيسعف
 قالا ةيقارص ءالكا

 ىلاداعاذافهنطان ىلع

 ىلاداع هلاعأ نم ئث
 مدجلاة عصف ةقرسغتلا

 ةقرفتلاةضعو ةقرفتلاب

 ميج راذسهن عج اب



 مهسسضعلن مام

 مده اكل ال
 اهنودح لاوحأىلا
 ارثوفر نال تالءاعو
 ةةرفتلاو عمجلا يولوق
 0و رفحلاو عسجلا لصأ ل5

 هنأهننادهش كاع هلوق
 عجاذهف وهالا هلال

 ةكرالملاولاعف قرف ع

 لاعت,هلوةوملعلا واوأو

 قرف عجمللاب انمآ

 اندلالزتأ امو هلوسقب

 ةقرفتلاو لصأ عجلاو

 البعد ام علل
 ةقرط:لكوةقدنزةقرفت
 لاقو) ليطعت عجالب

 كر ا
 لاقل افهتيدغو عج

 ىمهعج ليثو ةقرفت

 هرةمط» :لاءاوسأ مسق في ؟ مةغ_ضماهلعس فرك متءارجة قاع |

 ةغااذل د هدرز هلك ادهن مبع اا مهاباعناواهتانمراهد دعو نيد أ ءئلاوةدر والاوىورعااوباصعالا 3

اوةيحلا ]كاسب مهداق فدكو م-حموأقىفةيحلاو ةفلالا قلاواىثنالاو ركذلا نين [؟
 فيكو عاستجالا ىلا ةوهشل

 دكا م0 قع ويقورعلا نا نم نعبخل امديبلصسا فيكو وعافولاة كرك لح للا . نمةقطتلاوب ردها 3

 ةقرمش تمءاضفن ىهوةفط: لاىل_ه-ف.كوريكواب رواع ىت-ءاذةو ضل اءاعما ه2 توةفطذلا نمدولوملاو م :

 باصعال او ماظعلاىلا د كي وانس امك مماشتم ىه

 قسشوسرلارّودنةزهاظااء ءاضعالاى و رعلاوباصءالاو موعللان مبكر اعبكا م ءللاو راتوالاوّنو رعلاو

 لمانالاب عباصالا مسقو ع.باصالاباهسؤ رمسقو لج رلاود.ل !ادممذفاناا راسو مغلاوفنال اورصبلاو عمسلا

 ىلعدح او لكءاعمألاو ةناثملاو مرل اود ةرلاو لاعطل اود. كسل اوةدعملاو بالا نمةئطابلاءاضعالا كر فيك مث أ

 كك ردرح : ماسة اي اضعالا ذه نموضءلكمسق فيك صوص لمعا ص د اددشمو رم 02 ِ 5

 !هتافصنمتفصتلا ار و ١ ًااهنمةقيط تدفولة صو مة رهو صوص فصوة قط لكءاتاقيط هع نمنيعا ل

 ١ قام مد: نأ ىلا ان.هذولفراصبالا ن ها اظطعت ١ ه.فىضةنالثا الاويئ اعلان ءءاد الاوز هذا |

 مو مالفعلا ىلا الاراطنافرا_عالا

 | تمكمو فوكو رب دثبمولي وطو ريبكو ريغدهن :ةةملا تع لاك كوتفاتُ رداةعاهردق مث هلاداعوتدبلل

 ظ / هتاحاح ف ددرتالار نغم 6 ص. دو هدب هل_هعتكرحل اىل احا: الا نع املوقق .هدو ضل ر ءو

 | ىلءاهتمةدحاو لك لك ثردقوةكرخل |اهم رمستت ىت حل _صاخم اهرب ةريثك اماظع لبا دحاوامافعهماع لعك
 مظعلاب هقصاأ اوماظعل فرط دحأ نماهتننرانواب ضعبباهضعب طب ر راهاصاغملص رمادي ولاطاا ةكرط اقذو

 | لك شاةقفاومهيفةصئاءارةرخ“ الا قوهنمةح راخدتاو ,زوافعلا فرط دحأ ىف قاد مث هل طاب رلاكرخ .اظلا

 ظ هيلعرذعتل لصافأ االولو هيلع منت ء مل هندب نم ءزح كب رعدارأناديعلاراصف اهاع قرط :ةراهق لدتا دئاوزلا

 لاكشالاة فات امانعني سوة سد نماهمكر دقو انكر 0

 | ىلعالا ل و علا نصح ةتس اهنن هارت سأزلا# درك هبىو:-اث يك ضعب 1ااهضعب فلارودلاو

 | باينالا ىو عطقلل صن ةداحاهضعب و نم اعاد ءاهضعب تان_سالا ىهةمقبلاو لفسالا ىعلل نانثاو
 | تاعي رتاج فتارب ددسسمتاؤو نا 0 ل ةلاو_سارضالاو

 | بكر ورهظلا ىلعةبقرلاب رايفةمكت رار تنور د ا وت وا تاكو تادا رو
 ء اح ةثالث 0 .زمهل الفقع بكروت وةزرخ نب رشعو عسب رأ ن هزدعلا مظع ى مملة لاله !نمروظفلا
 ا ردصلا ماامعب روكا اصل دو ازحأةثالثنمفاؤماضد ا وهو صءصعلا ماع هل غسأ نم هب ل هةبف ةفلتت

 | لوطنالخنياح لا عسباصأ ًاونيةاسلا او نيزْخعلا مالفع و زمعلا مالفوقناعلا مالقع ونيديلامالعو ف: كلا ماظعو

 ظ اما اوةاهلعج عةق.قرةفمض»ة فان نماهقل تفك: هب ودك 52:1 ءاسحأ ىه

 اا ,لتبلا و امظظع نسر اودسم ,ناعو مظعاتث امناسنالان دب ىفمالظعلاددعع وتود ذددعر 5 لب ٍ

 دادعأر ك ذنم دوصقلاس لو ةةيقرةفي» ةفطن نمثل ذ عسب .ج قاد فكر ان اف لس |

 اهرب دمىاهتمر ظني ناضرغلاا اوتو تااوعامطالاهق رعلابن رز ةلءاذ_هنافاهددع فرعي نأ مالظعلا

 اهاعداز وا هنالصوصخلاددعلا اذ باهصصتواهرادةاواهلاكمثأ نيب فلاخواهرب دواهر دق ف. ؟ هنااهةلاخو

 ممر ىييطل اف هريج ىلا با اةعاناصةة تن اكلادح اواهنم ص ةنولوهعلق ىلا بات ناسنالا ىلعالاب وتاكل داو |

ال لعام .اولدةسواامذنو رظني رئاصيلا له راهربج قحالعلاهسو فرعيلاهف
 1 اتشفاهر وصمواهقلا ل

 ءاجسج ناسنالا ند. ىف قافل تالؤعلاا ىهوماطعلاَك ب ر اإل 7 لاعتدلا قاخفيكرظنامت نس / راغنلا نيد

 لاك-الاو رب داما ةن 2 ىضهرة كغ 1 طاير وبصعو من 4 ةبك ةإضعلاوةإ عنب شعواء فتو ضع

 أ اهنافج أ ونيعل اةقد حلي را ىهاهتمو]_ضعنورشعو عب رافامتاجاحر دقوا هعضاوم فال خا بسد

 1 و صوص ردو صوص ددا_ءب تال _ضعوضءلك- ا ازكهو نيعل ارم لحن ماد نمةدحاو تصقن

 1. فل انعىلا ياا لك ضد ااا امال مقا ىف مث ءازحالا:ذهداس فلام /



 نلت :

 ىلاءاهللاةرددرا 1 ااندلاتادوحوم *ءعدجو روم ا سفن فراظنلا ماعم موعبال ناك ناو انم ةلالدرت وما ىلع

 هتاذراون أ نمررن اهلكءاي_ثالادوجو ودوحولا نمرهط اروفالو مدعلا نمد_ثأةاطاللد هتاذراونأ نمرونو
 اهسفخدة 5 دضملاسمتلار وذ : ماسحالار وف ماوق نا[ يه سفند مويقلا هنازيءاشالادو>و ماوقذاس دقتو ىلا بعت

 اهمل ارطنلا ن ؟عوهق سمشلا ىرت ىد ءامتدط عضول ناب داعل !ترحدتف سما | ضعن تسكك اه

 تاغصا مف دها ٌءْزةطساولاعفالا3 ا|ذكفاهملارظنل اىاطب ىتح سمشلا ارو نمالءلةضغب ةطساو ءاملا نوكمق
 فاوز كت ملسو هيلع هللأ ىلسص هلوقرس ازهف لاعفالا ةطس- 0 نارع تان ريمنالو لعاغلا

 « (ىاءتهللا قاف ركفتلاةرغب 5 تايب )< ءنهلنا تاذىفاوركفتت الوهللا قلتش

 ةةصو ص رعورهوح نمتارذلان 0 دو>-ولاى املك نأملعا

 هنال' نكمريغكلذءاص>او هتمظعو هلال- و هتردقو هللا ة مكحا هم رهلظت ب 1 ارغو بن ةاحعاومفف فودومو

 هادعاللاثااك كلذتوكملهن ملجىلاريشناكلو ري د عرش عدني نأ ل بقرصلادغنل كلذلاذادم رحل ناكوأ

 ماهلعنالىتلاتادوحو ا نم ممواهف ل :كعالفاهاصأ فرعنالام ىلا ةهسغنم ةقواخلاتادوح وم الوةنذ

 نواعنالا مو مهسفنأن ءوضرالا تنن:اماهاكياوزالا قلاش ىذلا تاكسنولعنالامقلك وىلاعت هلئالاق
 ىهراهلص::فركشتننأ اننكمفاهل. صفت فرعدالو اهتاجواهلصأ فرعبامدلاو تواعتال اهفوكتشنةولاقو
 نيطا.ثلاون اوك الا اكفرصيلاب هكردنالىذلاا مر صبلاب هكردنالامىلاورمصبلا سم هاكر دأ امىلا ةعسقنم
 ماهفالا ىلا ب رقالا ىلا ل دءنلذ ضمها وقيضبامءا شالا هذهىف ركفلا لاو كلذ ريغو ىع كلا اوشرعلاو

 1 ارمسلاةامهنبامو ضرالاو عسبسلات اوهملاوهكلذو رصبلا س< تاكردملا ىهو
 اهراك واهرا مارا داعمواهلام>ن ءاهفامةدهاشمضرالاواهبر رغواوعوأط فابن ارودوا,تكرحواهرذ

 اهتربواهد_ءرراهج ولو اهراطمأو اهمودغب كردمّو+لاودو ضرالاوءارئماا نيدامواهئامنو اهنا

 سنح لكوا مهبامو ضرالاوتاووملانمةدهاشملا سان>الا ىه.ذهف اهحاب رفطداوعواههشواهقعاود
 كلذ ٍباع_كنال هباهمالو فانصأ ىلا مست لكسص سعدت وماسقأ ىلا مسند ع فلو عاوف ىلا ستتبا 6
 ىفةرذ كرفت الذ ”ركفلا لاحت كلذ عج وةنطايلاوةرهاظلاه.ناعمو هت امهو هتاف فالتثاىف هماسقناو

 ةمكحا مكرح ىفواهكرحوه ىلاعت هللاوالا بكوك الوكلفالوناو.>الوتاينالو داج نمضرالاو تاووسلا

 تاب" الا ىهوئانربكو هلالح ىلعلادوة.ناد>ولاب ىل_ءتهند هاش ذ لك ةمكح فلا وأ سشعو أ نا مكحوأ

 ضرالاوتاومسلا قاخ ىفناىلاعتهني' لاف كت اب الا هذهىفركسغتلا ىلع ثايب نارقلا در و دقو«لعةلادلا

 ةيقدكر ا ذنافورخ 1ىلانارقل الّوأ نم هتان 1نم وىلا عت لاقاأكو بابلالا لوالد ان“ الراهتلاو لاللافالتءاو

 نمك يفد _ف:كلائث برقأو ةفطنلانمقوللاناسنالا و( هناب انف)# تاب الاضعبفركفلا
 لفاغو ه نما ءلفاغتنأ وهرب عرسشع ىلع فوةولا فراس الا ىضقنت امىلاسعت هنا ةمظع ىلعةلادلا بئامتلا

 لاق زعلا هياك فك سفن فرب دتلا,ىلا عن هللا ؛ل صا دقو كريغةفرعمف 3 عمطت فيك ملهاجو«سفننع
 ند دآم رفك ؟ًايناسنالا لكلا ا لال دويتو رشات الق 3 1!فو

 مبا نم يفاخ نأ هتاب ؟نموىلاعت لاقورتناءانس اذ ريق هنامأ عشت ليبسلا مهردقف هاش ةفطت
 ْن مسةلخت لأ ىلا عتلاقو ىو فقلفنةةلعناك مى ؟ ىتهنمةفطن كب ملأ ىلاعت لافو تور شننتر مشب مث :ًااذا

 انالاقو نيبم مصخوه اذافةفطن نممانقاخانأ ناسنالارب لول اقو مولعمردقىلا ني نيكمرارة ىف ءانلعذ.نيهمءام
 دولوىلا ع لاةناماظعءةغضملاو ةغضمةقلعلاوةةلعةفطنلا لعح ف مكر 1 ذم اشم فطن نمتاسنالا انقلش

 ةفاطنلاركذر ركشفي الاةقاعةططنلا انقل مث نيكمرارقىفةفطن ءانلعج مث نيط نمةلالس نمناسنالا انشلحت

 ولةرذقءاملا نمةرطق ىهوةفطنلا ىلا تالا ارظناقءانعمىف ركفتلا كرتب وهلظفل مسيل س 5 لزب زعلا باكل ١

 0 5و 5-3 ارتلاوبلصلا نمي رالابراهحرجأ 3 6 اوتدقءاوهلا مم رضءاةعاس تكرت |

 احا ار ,
00 

 م

 لديراث " الافرلقتلاو ءسمتلاروفراث 1ن ”ضرالا ارولنالسك او كلا رئاو ردشلاو زالة ا ا

 مىلارارسالا نم ىهو
 0 17 هلع ملط

 ولا (لاقو)

 ْن ارحخنف ةراعأل زارخلا

 ةسارغ امولعاهوع دوأ

 نوملكتن ةينععابنأو
 ةيدبالا تاساب اهق

 ةرامعب اهنعنو رخو
 معلا ندى مو ةبل زالا

 تاسلب هلودف لوهممل
 ةيلزالاةرامعو ةهيدنالا

 هتلر ممم اىلا ةزاشا
 ىلاءثلاق دقو توةطند

 هللا لص همدث ناسا ىلع

 وهو قطني ىل سو هماع

 لاق ىذلا ىندالا لعلا
 قحوف هنقىلاعتهللا

 نمتجرماننت ارضنا

 اندلنم هائلعو اندذع

 هتلوادن (اهذ) الع



 8 اه
 | باسحلا مويبت ودم .زبالءالؤهن ااهطقاولا ةلن ومالا فاسلاات ارولذاباسحل !مو.باننا عاى ّوةياهفاثركفت

 ظ نمب ررهلاتاانإءدقو هيلط امشاح .ر نمو هذمب دره امش فاخ نمنأق راثل اوةنملاب نمؤن نملا_عأاذلاسعا| َ ا

  تاعاطلا لذاونريثكدب ة:لاباط ناواهذ نوكمهنم نو ىداعملا كرنب ومار اوتاهمشلا كرت راثلا |
 بلاكتتلاوامندلا ىلع صرخ ىفانب ىدتقي هنأالا لعلا ةرمثنماذل لص لذ اهتم ضن ارغلا فنو رس ةم نكن

 انعم تنامانةماذا ماوعااك اك انتملفانمهبانتحان لوو قحآ ءاملعل!ناكلامومذماذ_هناك ولات و اهلع ||
 | ل والان ذوب وانب لصب وانمصب نإىلاءثهللالآسنذ انركفتولاهلا:_ذرعتىتلاةنتفلا ماظعأ فان ونذ |

 || اوغرفناف ةلماعملال_عفنيحلاصلاو ءانعلا راكشأ ىراحتءذهف اندلع املا نب فيطللا ع ركسلا هناانافوتب ||

 ْ الونلقلا نيعب هتدهاشع :ةلاومةمظعوهتلال الحف ركسفتل ا ىلا اهنم اوقتراو مهسفنأ نع مهتاغتلا عامنا اهنم هللالوسرنع ) ريالا

 | ناك كلذ ل .قهتمىثرهط ناو تايجنملا عمدت فاصنالاو اكلها عدس نم كاكفنالادبالا كلذتي ا اهف ملسو ه.لعدتلا لص

 ْ الخ ىذلا قثاعلاك نوك ومودءالو تشءالفطاخلاو هرملاك [ةيع_ظ تاك و اعوطةماردكمالواعمالوثدم || ةشليع نم تانف_سداوو

 6 ىهلقد رطالوةدهاشملا:ذإهماع صغنتف ىزخأ دعب ةصهوخ د رادع :وتابح هيام تحت نكمل وهق وسعت || ءاطعنع 4 رحنا نع

 نالاق هناةربر هيأ نع

 ن اوذكسملاةئيهك اعلا َّ
 هتلايءالعلا الاو_!طعنال

 | هركشال هباوةطن اذاق

 هللا ةر-غلا ل_هأالا

 |[ فوتاشّوشموتابذؤم ىهوتايحو براةءةمومذملاتافصلاهذهو هيابث نمتامخلاو براقعلا عبارخ مالا نتلا
 | هسفن تافص ف دبعلار كف ىرا<ىلعءينتلا ف فاكردقلا اذهف تام اوس رامتعلا غداىلعاهغدا ما ديزب ريق
 | ماعملا# ناماةمه.ةوهنابريكوه:هظعوهللا لال قركشلاىناثلامسقلا ييىلاعت هب ردنعةهو ركملا اون ومحملا

 ا الولاعت هللاقاخ فاو ركحفت ليث. هنم عنمام اذ هوءئاعسأ ىناعم و هناق_صوهناذفركطااىلءالا

 [رطنلا ماودنوعيطاال م توةيدصلاالا هيا ارصيلادمقيطرالف هيفريقت لوقعلان الكل ذوهتلاتاذىفاوركم: 7
 | هلاقسعلار رثىلا ةفاضالاب شاة. ارمصي لاك ىلا عت هللا لال>ىل اةفاضالاب مه راصب ألاوحأ قاونارئاسل د [] ةع رول (ان ريخأ )

 | نيقيدصلا لاوحأو ضرالا ىلع عقواذا سس عل ارون ةمش,ىفرطتي المل ددرتبا او اراه ىئتخلبةتبلاهةيطنال || نبر_كونأ انأ لاق

 [رظنلا مادو هرصب ىلع ىشخ وهماودق.طاالوا ملاراغنلا ىلعر دهب هباف سلا ىلارظنلا فتاسنالا لا | دعوت نثق فاحت
 | شهدلاو ةريغاثر وب ىلاعت هللا تاذىلارظنلا كل زححو رصبلا ري و شمعلا ثروناهعلا فتأمل هراقنو || /

 | اهتساللوتعلا رثك أ تاق هتافصو هناتعسهننا تاذف ركفل 6 الن اذاباوصا اق لعل !بارطضاو !ٍ
 ظ .ثاهحل او راطقالا نعمرثمو ناكملا نع سدة ىلاعت هننان اوهو ءاطعا | ضعي هنح رمص ىذلاري_سلاردقلا لد[

 ا

 تعوم لاق ن-جبرا

 لو-#ي ىذابارصنلا
 ةماعلا

 ملذاهوركنأ ىت-ماوقأ لوةءريددق هنعل_صفنموهالو ملاعلاب لهتموهالومح راخالو ماعلا لخخاد سل هناو || ىثرقلا ا لوب

 | هللاراسأ ىه لوسي
 قحدقكلذنأا اونطوازهاو ركناف مدعو رادقمهلاصذشم وسجن وكم نآووضعونيعودب ول_>روسأر ل || ءانمأ ىلا اهيدبب ىلاعت
 | نأ ن يكسم انا هلالا ف صوالى رنه يطب صو اد_هناماوع'انمىجلا ضعبلاف ىت- هلال _-ودللاةمظع ا ءالينلا تاداسو هئاملوأل

 || دامك هسفنالا مظعتسالف هسونالا فرع الناسنالا نال ادهوءاضءالا.ذهىةماظعلاو هلاللا : ةطاردالو عامسريغ نم

 هس نول: عنا عهدي نيد وهرب رس ىلعا ساجر وصلا ليج هسفنر دقي نأ هتياغ منهيفةملظعلا مهفيالف هتافص | ١

 سبل هلل قو لمع باي ذال ناك ىل لب ةماظعا امشي ىحسد_ةتو ىلاعتهللاقد ىف كلذ ردقب تأهمراعم جالو ا

 | صود#م توكمفأ نم صن قلاع توك ف .كلاقو كل ذك: الن اربط هلالو ل .رالودنالو تاحاتجك لادن |

 || لوةءوئىرو مو قلاوهراهلثم هكتوكرالترد_ةودل ؟كنوكيوأ تاريطلا ىلعردقيالانمز وكيوأ حانملا ||
 | اسمر كاع هما ممأ كاذاو رافك مولط ل اوه تاسنالا ناو لمعلا دعا رققلإتا رثك أ ا
 || هباه_صو ىاعتهلي'تاذىفرظنلا ناك انو نومهفي اع ىنعمهريخا نكلو ور كشف كافصب ىدابعرمال 5

 | ماقما كا لد_ءناكلهنف فلا ىراحن ضرعتيالن أ قاما حالصو عسا! بدأ ىضتقاهحولا اذه نءاراطخم
 أمئا ربكو هلالب> ىلعلدنا ماقهقلخت ىفءمأ عئادب و هعنسصتثاعومردق ىراختو هلاعف أ فرظنلاوهوىئاثلا |[

 | ناقهتاهصراث نم هناغسصيلارظندف هنردةوهتئيشمذاغن لعوهتمكحوهاعلاك ىعلدتوهءلاعتوهسد تو ||

 : رن مظعىلء كلذ. لدتسن اوس عل ارنب ترانتس مهم ضرالا ىلارظنلا قدطن ن5 20 رظنلاقيطنال ٍْ

 توكينأ نعىلاءاب ووطاعتي هنا مهل ليقذا اذهنملقأ لا ه> | نعةفئاط تفعض ل هتف رع وهعامساو يطب

 2: 1 سلا
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 ىلع طخ تح لعفي اذكهوةيقايلا ةعستلا ىلع ليةمفهسفن نعل اذرلا لق أو < ىلءعرد هب لهسلن ىلا هلكوواو
 اهلعطخالثممدنلاو ةيوتلاك اهتم راوي فصتا اذاف تاردضأاب فاصتالاب سفن بااطب إذ كححصو علا
 ىاوتش ناىج.نيف نيخحاصا !نمنيدود. ملا نمساخلارثك أامأو رعشملادب رملا هيلا جباتدعاذهو قاملاب ىلّْتشاو
 طارفالاوسفنلا ىلءءانثل اوعارا اوةم.هنلاوةيغلاب ناسللا قالط اوةهمشل لك اك ةرهاظل اىصاعملا مهرئارس
 : نمركك تاق ركل نعل متلاو فو ردم اب مالا لرب فقام عمة اها دلاوءايلوالاةالاومو ءارعإلا5ا داعم

 1 مان الانعحراو+ ارهطب ملاموهحراو-ىف ىداعاهذ_هنم هلح نع كفذمال نيلاصااهوح ونه4 سفن كعل

 نوكي نأ جب يذةيصعملا نمعوف م _-ملع تاغن سانلا ندد رذلك لب هريهطتو باَعلاةراهعب لاغتثالا نكعال
 نمل ىرك ذإ كلذفنا ]| هسفن راهطانعصالا تااغىف واخال هنافع َر ولا ملاعلا هلا ةماهنعل ازرعع مه صاعمىالا مف مه ةاواهل مهدقفت

 الا! موكب الة مظعةنةفل ىد ص: كلذ لءذ نمو ظعولاب وأ سد ردتلاب اما تدصا ارا منن اوةرهْشا !باطو ملعلاب قدلأوأ بلق# ناك |

 || كلذو عنصتلاونزئلاوءال.هناو بابعالا ن ءلفني م يولقلا مولا نسحالو ,ةمهمالكت اكن ا هناف نو ةيدصلا
 ) ركحي وبألاتو) :

 قنوذسارلا ىطساولا

 ا نيفاك املا ب الهناوءاذثلا بال !ىلعاصرحدارب الاواغذال انيستا عئصتو فاكت نعل مل ضارعالاو أ درلا

 هرنسغ م )اكدرب نم ىلعهظيغ نمرثك ًاوهومدر نم ىلع دة>وةشنأو اظ.غنع لح هم الكذرناو تاكءاهملا نم

 همالك هءلعدرب نأ نيب ةقرفت دحو نافهركذ أو قا ادرهناثدح نما. غنالوقب وهل عناطشلا ساب دقو

 نمفاكدتساوءانثلاب حر فو لوبقلاب حانترا هلت اك اههمّمتاطيءالدكهذورو رغموهفرخ ماع ىلعدر وأ

 داحاو ىلءسانلاءان ثهسرذنمرتك ًاهبلعس اذلاءازثوهطافل أ نسعهحرف ناك ناقهننا نيدلءالعا بلقلا ىف

 احرفد_ثأهئاقلن نوكي وامارتحاريكحأ هلضةادقتعلا هلرةومالن روك ىح شلل ذهرهاط ىلعرهطظ تاه _ها ١

 ناكدقن لك ءامهمىواتمالةعفادملاو لونا باطودارفنالاوةلزعلا هلع ب اولاق تاغ _كااهذهبهسفنف

 اوناكوت وتم مهلك لس وه.لعدللا ىلصهالو- رباع نماعج منع ىلاعت هللا ّىد رةراعصل انمزفى :و<رومسملا

 اولاقاذا سنالا نيط امش قتي نأ ىيني اذهدنعوهريغ هيفكر نأ دو ناك ىتفي تاك ن ءلكو ىوتغلا نوعفادت
 دق هنات ىنعنغتسم مال_سالانيدنا مهل لةءلو قانا نيد نم مولععل تس ردنال هذول بابلااذهتاف اذهل عفتإل

 اهنغتسمتسافان أو ىنعن غتسمنيدلا ناف مالسالا ناكرا مدهنت | تمولو ىدعب نوكي كلذ كو ىلب قار وهعم ناك
 أ ديقو نيعسلا ىف اوسحبولسانلا ناف لهجلا هيا ىلعل ديلا. فن علا ساردن اىلا كلذءاداامأو !ىجاقحالصا نع

 نوصخل !ناطي> مدهودويقلا 01 ءوولمواعلاوةساب رلا بح ناكل لعلاباط ىلعرانلاب او دعوتو دولاب

 رتفب التاطيشلاوةساب رلا قاحل ىلا بحت اطيشلامادامسردنب ال علافلعاا بطب لاغتشالاو اهنم و ردناو

 مسوي اع هّنلاىلصهنالو-رلاقاكةرخ هل اىفمهلبيصنالماوقأ لعلارسشنل ضني لد ةمايعا امولىلا هل6نع

 هذ ب لاعل ارتي نا ىئينيالؤرحافلا لجرلاب نيدلا اهدي ؤياهللاناو مهل ىال_الماوقاي نيدلا اذ هدي ؤنهللانا

 ندر لاققاغئلار لل نكلذناف ميافعتل او ءانثل اوه بحياة ىفىل رس ىدح قالا ةاآا دع لغتشيف تاسيلتلا

 نايراض تابت ذام لس وهيل عهتلا ىلصلاقو لقبا اءاملاتينبكباعلا فقاغذلا ثني لاملاو ها ابحملس وهيلعللا

 الا باقلا نمءاللا بح علقنبالو ملسملا ع :رمانيدقلاملا اوهاحلاب سنماهفاداسفارثك ايمغةس رز ىال_سرا

 ايان نطفتلا فلاعلارك : ةنكملف مهب ذاق ىف ههاجدي زب املك 'لر ومهتطلاختنم برهلاوسانلا نءعلازتءالاب

 توكي نأ جين ءفاذلا مأ اماق ىاملاملاعلاةف.طوهذ_هواهتم صالخا قد رط طانتساقوهءلت نمتافصا اه ه

 ددهثوطظو 0 ىلا

 بيغ ىف مسهحاوراب
 رسلا ريب قو بيغلا بلا

 تان الا ىذتةم نم مهتم ا هلام هريمض ملتخا امهمونيدلاهبلطمت آن امد وهوهاجلاباط لوح نور ودياسغاو عود_*:وهف هنارق أن م
 مهريسغن-ه در ملام ْ

 || اوراغس نا عل !لهاب مالا ىن هنن اعروةالاومالاة ع سمريغلا كل ذناكت اود ريغالاومواغب نغاراشتةساو

 1 1 عفمنم هنأ لعد ناك ناو.ريغىلا هت ذمالت ضب فات نأ مهدحأ ىلع قشدذ ءاسناارب اغا

 || امناوامفر و رغمودو اهتمئاكخلا لاعلان دقىتاابلةلارس ىفةنكستسملا تاكساهملا تافصلا حثرذالذ لكوهنيد

 | سحأ نماوعلا ةمالس ىف هل عمطمال اوكلاهاماوكلاماماوهوةم.ظعملاعلاةزتفف تامالعااهذ هم. كل ذكي

 ءلا رع اوضاخو

 تادايزلا ىلطل مهغلاب

 فرح لكنت نوزخلاو
 بئاعومهفلا نم ناو

 او-ةطنو رهاو-جلاو
 :فدر ردقو ) ةمكسملاب



 لوز امءاو هيو دانزإ 1

 لسبع لجيل
 معا عافتنالا هلق

 اومكحأ | ةيفوصل ع

 اواعنوى وهل !ساعأ

 اواعو ىلاعت هنن علا

 مهاوّت عضوم اواعانع

 كئازبع نم اواكل

 تاراشالا قرةدومولعلا

 ( مالكنماوطينت_ساو
 تناردع ىلاعت هليا

 رارسالا تئاعو مولعلا

 معلا مهم دقو

 زا اريلناديعسوب أ (لاف)

 ٍ هتامللكل م عفلالوآ
 هسفنال هب لمعلا

 طابنتسالاو مهغلاو لعل ا

 مسلاءاقلاوهفلال وأو
 ىلاعت هلوقل ةدهاشملاو

 نبا

 ْ | ءاحرلا لاح باس نأدارأ اذاواه-رمثنمنارّةلا ىفدر وامع.ة-ىلا ارح مل هواريفزواليغت اهل اوعو«ديعب تاكم

 ٠ ركفلاق د رطاذكهفمئادلااهكعامو مةملااهمعنوا ملاذا وواهر وحو' هراهن ا واهرا هت اواهمعنوةنحلاىلاراغن لف |
 نمد_تخاولك ىفانرك ذدقوةمومذمتافص نءهزئتلاوأ ةن وي #لاوحأ التارت ىاامولعلا هيباطا ىذلا
 1 نارقلا:ءارق نم عه. ذدحولالذ هعماجت ركذ بامر كشلا ليصفت ىلءهيتا تس ادرغماباك لاو>الا هذه
 ركاب لفرح تروا دنا امافش#: ذولا اي لاو كاماحلا ل ا ركسف لأن

 قلادنا الاددرب وديعلاو ارقي نأ ىبنرف ةموماللا تافصاارثاس نعرسزب امهيفولاو >الارثاسو ىوشلاوةءللاو

 ا 1 م-عفو رب دنر يغب ةهخ نمري# ”مهذو ر كفل 7 ب عا ارةذةمةثامولو ىرخأ دهب ةرما جذر كسغتلا ىلا با كوه

 نعركشلا قي دبالااما- فتونالورص نارا ارمس أ اهنمةلك لك تحت نافةدحاوةلءاولوا مف لمأ هلا فقوتملف

 لكوواكلا عماوج وأ ًادقهنافولس .وهملعفتلا ىلضهتلال ا رابخأ ةعلاطم اذكر ةلماعملاىدصرعب تاقلاءافص

 داحآح رمثو هرمي لوط هرظذاسيف عطقن «للمأتلا ق-ملاعلااهلمأت واوةمك-ط اروع نمرك نام نا
 كنافتديحأ نمبيحاىعو 1 رنا مسو هيلع هللا ىلد هل اوةىلارظنافلوطن راخالاو تان الا

 نيرخ <الاو نياقالا كح ةعماس تاماك-لا هذهناف هيىز كا اف تةشامىلعاو تمم كن ات تش ب ع فراق

 كلذلا+و مهتةرغتسالنبقي ةباغ م وأ: ىلهتيلغوامناعمىلعاوفقو ول ذار معاالوط اسف نيلمأت هالة ذاكىهو

 ةرو.<#ىشهث.ح نمديعلا تافصوةلماعما مولع ف كيما قب رطوهاذهفةياكلابايندلا ىلا تفلتلا نيب وجهي

 ىالحالاب هبلق ةرمعت ىدراكفالا ةذهىف تقولا قرد 0 را

 سلق تادارعا ارثاسن ملضفأ هنا عماذهن البلو هراكملا نعدرهاطوهنطاب زبد ودفن رويس تا ذا كاز ةدومجلا

 0 0 !تاطمنع بتوع هيلوغشملا لب 5 1 يذلا ع 0-0

 ا ندرفتلات وملاك قبب يتم واو 0 او- ف رظنلل غ رفتيالهناف بيب اءاقلدنع ا

 عسيج عيضا ذاقلاص هولاو ب رقللصبلن نطاملاةراسعفرك-ةتوهفهانرك ذاماماق قاشعلا: ذل ى-متةمودو هسفن

 مفلاقو روصنمز نسل اهقلذ ىداو ءلاقرودن صاو كنانإاك كلذلو ترعلاب عذاب 6

 ديحو“ ا1قعات هلاننافك طابت ار عق ؛لرعتينف أن يسحلا لاف لكوتلا ف ىلا لص[ ىداو ءلافرودألاقتنأ

 : تاكلها ؟تافدلا نع تلاامأو نيقب ددصلا معز ىسهتنمو نييلاطلا دصعم هياعودهقللادح اولا فءانطلاف

 0 ماكر رخل تاعاطلارثاسوتام ل !تافدلاب فاصتالاامأو حاكشلا قةدعلان تا ار

 ةئريت فاه درج عتب تقر غ* ءساناناهدو رعاعال كلذ عصتل اهرعد-تاهط مو اههح واهف.ظنتواهزاه-5 ًارما

 نيدلا قد رط مهقت نا جيش اذكهذ بو. اءاثا نعاهلاباذك كلذ ناك ولا نب زو م>رلا
 ١ لظأ نمتنك نا

 || لاعالا, ندبلانباغتاوكنودفةرحالا فاعمطوبرضل !نماقودالا كردي العوسلا دبعلاك تنك تاو سلال

 ماونأةسلا مهل نكلوةنللا لهأ نمتنك لاعالا ق -تدضقاذاف اه.ثك ابا تالا نيب وكنب ناقةرهااظلا
 كنديدو كتداع كل ذزذت”نأىئسندف هنرنيسو دعلا نيد ىتلاةلماعملا مولع قركسغلا لاحت تفرعاذاو نورخ

 لكلب :ىلاعتو هئاعسهنلا ةيرقملاكلاوح .اوىلا«ةهللا نمد عملا اص ع نعول سفن نع لفغت الؤعا .هوأحامص

 ىصاعملاةإ جو تامكملاتاف- 10 اهااتاغضلا لاه 3تدشن هدب رح هتوكنأ عمن ق لد سمع

 ىو اهريغ نم مل ساهنم لسنا هنأقةرم ثعىفراظنلا تاكللهملانمهمفاك. عمون لك اهلعهسفن ضرع وتاعاطلاو

 ُ أ (ٍ نهو هاخلاب و لاما بو عاقولاهرشو ماعطلا هرمو بضغلاة د شو دسالاوءايرلاو بهعلاو ريكا وللا

 : 1 فواللالادتءاو ءامعنلا لعرك-ثلاو ءاضقااياضرلاوءالبل ا ىلعريدلاو بوفذلا ىلع مدا ةرم عت املا

 || دسهف نار كاع هللا بحبو قاما عمقاذلا نسحولاتعالافصال+الاو ايندلاف د_هزلاو ءاخإ رلا و

 الأ عدبو هنادب رخ ان 1ع طخ هللا اوتامومذ ا نم ىك اههذ ةدود ةرسشعوةمومذم هرمشع ه]صدخ نو رم

 ْ || هنوعو3اعت هللاو ة.ةوالا ميم كلذ نأ لعب و اهتعهئلد هر زثتو اهأنا افك ىلعملاعتهللار ا شب واه ةركسفلا

 1 ولو

9 
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 هنامسأو هتاودأ كل ذلك ناف هدالوأو هناماغو هباو دن علب هلاومأو هندن ةإح وهئاضعأ جس نعني اذكهو

 قهر اهفركفتء وام ةنكمملا تاءاطلاهو-و ركسفلا قءقدب طينتسف اب ىلا_عتدللا عيطب نأ ىلعردقي و

 سو هل-عام وك زب ى-قاقكسالاناظماها بلان وامفةمالا صالخا ىف ركسةتب و تاعاطلا كإ:ىلارادنلا

 فقدان رك ذا ماهفرعبفو ( بلل ااهلعت اكلها تاذصاا ىسهذثلاثلاعوذلاامآو )* تاعاطاارثا- هاذه ىلع

 هلفَعاأو ناقااعوسود سل اوءأب رلاوبمتلاو ريكلاو لذا اوبضغلاو ةوهشل اءاليتسا ىهوتاكللهملا عب ر

 داهشتسالاو هناقماةيفيكفركقتمفاهتعهزنمهماة تا نط اف تافصلاهذههيلق نمدعفتب وكل ذريغو رؤرغلاو

 تاىجيتيف ريك ل!نمةءاربلاو عض اوألاتعدا اذان ماكو اه سفن نم ريد ابدعت ادبأ سخنل تاقهماعتامالعلاب

 نم هلا :: بضغل ضرع لل |تعدا اذا ادممهسفنأ هينون رحب نولزالا تاك مكقوسلا ف بط>ةمزح لمد برك

 هوركل ةةساايقومر رجلا ههنأآىف ركذت اذهو تافصلارثاس ف كلذكو ظمعلا ماغك فام رك م ءريغ

 الد جت ىف ىتلادايسالا قركةاهدو>و ىلءةمال_علاد تاد اذافتاكساهملا عسب رفاهانرك ذتامالعكلذاوالءأ

 لوةيوركفتفلمعلايايعهسفن ف ىّأر وك ةلثدلا ثول ةغلاو لهما نماهأ نمت ا نيبتوهدنعتافصا |

 ىدلاوهف ىلءه|ضفوهّنلا قا نموهاعاو ىلا الو نم سا كلذ لكو قداراوةردقب وىت-راحو دم ىلعاما

 فكس قداراو ردت كلذكو هترد_ة:ٌقاضعأ كرحىزلاوهو داراو كرد: ق او دراج قادنو ى هل

 لوب و ةقاإلا نمهيفام4 هن ىلعر رقريكسلاب سفن ىف سدح اذاف ىسفنب ىسفنل موقأ الو ىسفنب وأ ىلمعي بعأ |

 توعلابلا فرفاك َن ممكوتوملا دعي 0 هاني مريبكسلاو رك أكس: نير ماهل

 نأ فرءاذافةماحلاءوسب توما دنع هلاسريغتب ايعش توعمل سم نمو كر رفكلان عمير ا

 فدجو اذاو نيعضاو:لالاعفأ ىط اعتب تأ كالذةلازا دم تت نال كله هريكعلا

 نمالذ ناكل لاك عافولاو ماعطلاةوه_ثى تاكو لو عاملا ةفصهذهنا فرك: هك درمسو ماعطأ اًةوهش هسأت

 ماهلاب ناك تلغأ هءلعدرم كلاتاك اه همومتاملاهيفصتاالو وردم اولعااك 5 اللاتاف هوهللانافص

 كلذ لكو العلا قد رط فرك هد : م بضغا| قه_سفن ىلءر رشي نال ذكو كاع نيب , رغما ةكت الملا نعوهمشأ

 عو“ !اامأو)* تتكلاهذهىفامل ءصخت نم هدءالذر كةلاقد رط هعيش تآدي رب ناك كءااءذهىفءانر كذ

 فوةائاوءامعتلا ىلع كا اوعال_لا ىلعري_صااو بوف ذلا ىلعمد_:لاوةيوئلاو 45 «(تاي ,كلاوهو ع دارلا

 عوشتاوهيلاىودنل أو هلدفاراضرلا وماتت هتاةيصوت اعلا فةدصلاوصالالا د٠ ف0

 ىذلاام<. اى مول لك ديعلار كفتيلف هنامالعو هنا كا رك ذو عل درلااذ_هيىفدانو ,ك دئالذلكو هل

 مولعالااهر ال اللا اود اهخارل. لفات لا عئفااذاف قاع لا ىلاةبرقملا ىه ىبلاتاغصلا سف سور ودب

 ركفةءاوالؤأ هيرنذ شتفماف مدنلاو ةيوثلالاو >- اهسفخل ب ستكر تأدارأ اذاف راكفأ الااهرمبال مولعاا ناو

 دنعقةختلوا !مف عرسشل اف در وىذلادد شتا او ديعولا ىف راقد مم .13ىفاهمظع .لوهسفن لعاهعماواهف

 قراف:كنركش | |لاحهمأق ع نمريثتس تادارأاذاو مدلا لاح هل ث عيش ىت :- ىلاعتهنلاتتا ضرع

 دارآ اذاو امثالذ علاطءلفر 000 لا د امدرسثام ىلع عمركس ليج هلاسراقوهيلع هيدانأو هيلاهتلا تاسحا

 ةديص عب ادب و 1 اعفرطظ:لابكلذو هنايربكوهتمظعو هلام و هللالالح فرك فةتلف ىو لاو ة محلا لاح

 ةنطابلاوةرهاظلا هيون ذفال وأ راغنءاف فول لاحدا رااذاو ركفلا نمىاثلامسقلا فهنمف درط 55
 مث هناديدوهب راّمعو هنابحوربقلا ب اذعو ريكو ركشملاؤس ن مهدعباوثمت هنأ اركسوتوااقراغ لم

 ضاوتلاو

 تاس هك حال داي ملا مث د_حاوددعص ىلع قد ع جد _:ءعرشحلالوهفمت روصا اًةعْفن رزعءادنلالوه

 نوكمذ لا_همتلاىلا قرب هناءدئعس الار امن فم هريد>وهئددو طا ارمصاا ىف مثريمطقلاو ريقنلا فةقياضااو

 امتاكردو موج ةروص هبلق ىف ةمام ةلالاو هاد عب رضعأ مرارقلارادلزنف نيملاىلا قزاقل وأرانل |! باصأ نم

تاكل ةننابزلا روس جبقوا فب اذ بلا عارفا هاهديدصواهموةز راولالءاراهاسالسواهلاو هاواهعماقمو
 

 | نماهوأ ًاراذاوبناو اهناوديعأ اهتماو-رخ تأ اوذا رأالك مهماواهريغا دواجاولدب مهدواج تدصضن|لأك ميشاو

 ةريشم تاك حرش ف
 ىف لاو>الاض عب ىلا
 *«(ةيفوصلا حالادا

 لاو

 دبعنب د-<“ تفلاوبأ

 ةزاحا تاماسن قابلا

 دج لضغااونأ انأ لاق
 انفال اان لاقدج؟ نبا
 لاق ىناوفصالا معنوأ
 لاق مهاربا نب دانت

 00 -لامل سمو أ ان

 ىسيعمب روب مانت
 ىح<ن ماعلا: لاق

 نغ تان لا نيسارانث لاف

 نعراجن ع ريب زلا نأ
 لسو هيلع هلا لد ىننل لا

 تذاعم. نم تالآك

 دقامىلاكلعت ىوقتلا

 مهل مام لع ع

 هلةتاعا_مفصقنلاو



 ايايرلا

 تأ لا اذ ملاك نطايلاوومالاو 5 را طلاس را را رولات

 ىلا مسقنت ىصاعملاو ناعاطلاوتا.كنملاو تاكلهملا مسب راها,_صفن انركصذو تاقلااهلهىثلاتاكءاهملاو
 ٍ لاو نيذلاولا نوةعو فلان هر ارغلاك وبلا عنج امسي امىلاو ةعبسل اءاضعالاب قاع يام

 هللادنعمو ركموه لههنأقركسفتل !لؤوالارومأ ةثالثىف ركسف اراك مدحاو لكىفسمعو مارال 0
 ١ رطءاناهو ركمناكنا هنأ فركفتلا اثلاو راقتلا ق رقد كردي لباهو ركمهنوكر ردوا نال

 ا رراعت لايقتسالا ف هل ضرعتموه 0 رتيفلاا ىف هيفصةموه لهو ركل اذهناثلاثلاو هنعزارت<الا

 هذ_هىلامسقني تايوبحملا نمد_كاولك كلذكو هكرادنىلا ياتحف لاوحالا نم ىضماعفهفراقوأ هع ||

 0 | [01!لا عزوف دمديعلاوةئام عما ةالاوزهىف لاى راتختدازماسقالاءذهتعجاذاتاماسنالا 3 هرومأ تاماك ىف قا

 | تاءاطلا عاون أعب رأ ف مسقلا اذهرمصتء ان 5 لوطدت اما ىةنالاهذهداحاحرسةواهزثك أ |فوأا ع هج ىق ا قهنطابب هللا ىلا عمجار

 باب هله فني واهرتا دن رملا هب سقيلالا ثم عون لك فرك ذاةتايدملا تاقصلاو 11 فاو داع ل هكامنموبنافا امزح

 ا | 1 وللا يس نادال شفي نآ بني «(ىماعملالوالاعونلا ) ههقير طم ,لءعستبو ركسفلا ِ هرامتحلا نان

 ا | كرتلاباهكرادتي .ف سمالاب اه سب الوأ اهكرتيف همي صعل و سدالملال فوه ىلهذإ+ ا ىلءهندب تال صفت ةعيسلا ا فرصتلاف ةئاطاو

 | داراوءاث فكراتح ا ةببغلل ضرعتمهنالوةءو ناسالا ىفرظ ةةمقاضع د عام !اورارتح ]دعت ساق هر اهنىاهل ضرعةموهوآ مدذااو ا

 | الو لعذال ارظتنمال
 | ماجن باذ_ءلاة دش ىلعةنسلاو 5 رقلادهاوذ قركسشت» ١ وىلاعت هللا دنعة هو ركماماهسفنفالؤأررقيف 1 قايلاو قاب وه نذالل

 قلاهبعسال مام ىف
 نع قادناالو قلذنا نع

 بوء* ىنافلاوق ملا
 | ءانفلاو قال !نءقدلاب

 | كلل نمل ذري غلا ىنعدالاهف ضومللاوةحزامللاو: ارامملاو ريغلابءازرهتسالاو سفنلاةبك زو بذكل او

 أ  كذف الهنا لب وهنمز ريك فمك ه نار كش مرعشت الث د نم اهل ضرعتي ف ؟ هنا هلا < 1قركسفت 0

 | اذاه. ءؤفا ارح عضيفالاو او هلل اهو دكا ماكدت اههمديلعر 5 ءامع اكئاصالا سلاح الناب وأدار طنالاو هلز علاب

 ىلا 0 هناهعم«قركسشتب و 0 ل ركل نر رادكهن هلا ارك دمتللذ نو 1 ا

 0 هناو و رعنمودب ْز نمهعمساغاكلذنأو ةعدبلاو ووللا ىلاو مالكسلا لوضفو بذك-لاو# م٠ علا

 1 | لك الاب_يفىلاعتهنلايصعياسغاهنامناب قركضتيف كلذ تاكا امه ةركتنا | نع ى غلاب والازرتعالابهدنع : يولع !تايزالرهالفلا

 امتد نابل حال ىهىلاةوهشال وةموهللا د ءدو ركم كلذ تاق لالا نملك الا ارك اه رسشلاو دا ءانفغلاو لاو :

 َ الا قد رط فركسفتي و هس كماموهبسكموهنكس موه سلموهمعاطمنأ نم هرظنيذ ةهشلاوأ مارال ك ايأ| نع قلط نانا

 رامصولاو>الا فاثو ٠ | اهلكت ادابعلا تام فت ىلع :رر#ب ومارلانمزارتحالاو هنمباستك الاف ةزخلاقدارط قركش لعام و

 | هيونزغف ديعةالص لشي اليلاعتهنباناو اهلك نت ادامعلا ساس ا ًاناو مار +الك ١ عم مدمر اص جرخولاو>الاالهلاب

 1 غلاب لص>-امهفءاصع سالا نع هيافك ردعلا اذه ىذهث اضعأ فر دب اذكهف هب رفا رو رجل : هراصف باعلان م

 ا ,هوفاثلا عونلاامأو )+ اهنعءاضعالا اظدح ىدرالالوط ةيقار اا الار >الاهذهمةفر ءملاة يشد 1 هباق عمال لعم

 وأ ريصة:لاو تاصقنلا ع نعاه_سرك ف .كواهيدؤد د فرك هنا< لل يئار :لا ىفالوأراغتيفوب (تاعاطلا !توتسلاوىاكلابابلا)*

 ظ لاعت هقاممخا اهم اهيقاعتتىتا!لاعفالا ىف ةركفتشف زطعوضعللا عجور مث لذاوذلاةرثكلا محاصةنربح فيك |
 |0000 ولادتها ةعاط لمعت تلوةرعع ضرالاو تاو عملا توكل مى راظنلل تةاحت نعل اناالثملوةف |
 | ىعرداقانأو هلعفأاللذةنتلاوتآرقل اةعلاطع نيعلا لغشأ نأ ىلعرداقانأو لوهيلعهنلا ىلصهلوسرة: :سوهللا ||

 0 - زافءاردزالا ني_عبىساغلا تالفىلار اخذ اود .ا لع رو رمس !!لدداق 00 ءطمالانالفىلار امن نإ ا

 دا أأ معوتمكح عاة-اوأ فوهلممد اك عاسقسا ىلعر داق ى اه« ىف لوشب كل ذكو و هلذأ الذ هتيصعم ن ءةالذ

 و هعيدضتب هنق هللا ةهعتر 51 1لاكفءركتش اله .نعدوأو هب ىلعهللا زا دقو هلطعأ ىلا 5 ذودعا ارق عاما

 يواقلاددوتلاو 010 لاب ىلا«تهللاىلا برت أن أىلءرداق ىف الوب و تاسالا فركسةةيكلذكو هل طعت ا

 ]كو ةبيط ةماك,لاعلاورعو ملاصلادب ز باقىلعر ورسلا لا داوءارقفل لاو أ نع لاؤ لابو حالصلا لهأ
 نعنغتس ىناق ىالفلالاملاب و دصت تى ءرداقانلوةبف هلامفركفتب كا ذكوةةدصا مئاقةيمط ةلك

 لا ىلا كلذ ىلا نم ود راثيالا باوث ىلا انأ افن , الااحا م2تذنك ناو ثمىل ٌغتهنبا ىقر ره لات دة>امهمو ا
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 ركعفت ل-.ةكلذإولا-عالا هاج نملضفأر كلا اذاف رك ذل ع 55-5 لب حراو طال عنمريخ

 ةعاذقلاودهزلا ىلا صرحخلاو ةسغرلا نمو باحما ىلا راكم نم لّقنب ىذلاوه لف ةنس ةدامع مريح عام
 مسهفتن أت درأ تاوار د ذمهلث دعو أ نوةشي مهلتللا تلا كالكاو ىوقتو :ةدهاشم تدع ىذلا اوهى.قو

 اذاقراث :.الاىوأ : وح الان ائذ رعب هنقركفلاتافةرخ الاخ نم هأنر 3 ذام هلاثركسغلاب لا اريغت ف

 ذا اي ءانيثءاماذهوامتدلا فدهإلاو :رخ“ الاقةنغ لالا يولقلا تر ريغان واقفانسقيةف رعملاهذهثذسر

 ةفرعا هذه واجقةبغ :رلاةلقوةرخ الا نعةرفنلا وامل ليملاو 0 رعلاهذهلبقناقلالاحتاك
 لاسعأ ىلع لايقالاو ا. :دإاحارطا ف ح راوملالاممأ:دارالاربغ

 ةفرعملا تا طوهوركف لاايناوتلعلا ف نيتفر ,علاراذدا اوهورك دن )اا هالو ت اح ردس + ا:عوذةرخ ولا

 1 ةرغامهتبغر و كي ردا اراتلديتوت اعلا لاحرتغت

 تيس ناك امبالا لاحريغت ةعبارلاو امبالا ةرانئساوةيولطا اةذرعملا لوصحتثااملاوامهتمةدوصقملا

 ديدخخلا ىلع ران رضد إكس لاخلا ا راو اةمدخة:بماخلاوةفرءم ارو لود-

 كلذكف لمعأل ءاضعالا ضتذتو ةرصبم نكست ل نأ دعب ةريصممنيعل اريصتف ةعضوأ ام ءىضتس رانهنمهب رف
 م" اصوص#اقيلاام هت: فود وديدسلاو راني مح ملا نيد عمر ؟ءفلاوهةفرعملاروندانز

 اذ_هبيس تاةااريغتي وديد+ل ا نمرانلاثع بناة فرعملارون ثء.نيؤاصودختاب رمضدي دا ىلعرع اب رضا

 ىضتقع |معالءاضعألا ضيتنت مئءارب نكي ملاهىريفرانلار وند رصبلا ريغتي اكل لمع نك :مامىلا ل.عىت-روتلا
 ركسفلا ةرعاذاقهرمصب نكي مامرصيلا كاردادن:ءلمهالةملطلا بيس لمعلا نعزحاعلا ضهتنب كتل ةلا لاح

 دا ارأولاذهلو اه رصدت نك الماقلا ىلع تاق::نأر ٌوصنت ىتل!لاودالاو اهل ةياهالمول_علاولا او>الاو مولعلا
 هنا ارغوذر ود<ةربدغ ركفلاى را تالثيلعر دقن مر كسفتي اذاهف هنأو هب راكتو كفل تونفرصخ أدب ه

 ىهىتلالاو>الا ىلا ةفاضالاب ون. دلا مولعلا تام م ىلاةفاضالاب هب رات طبض فد تن نم عن ةيهانت هرب ري

 بتكللاهذ_هدل واهلك مولعلا م رمش عدة سد كلذ لي صقت تاق ا .اجاطيضكلذتوكي ونيك افلا تاماقم

 اهيف عماجملا ظب_ضلارشناف ةصوصخت :راكمفا نمداف تست مولعلا كلت انيس ضعبلح ريثثلاك
 « (ركشلا ىراجتنادب 0 كه 'ىرا <: ىلع فوقولا لدا

 نيدلاب قاعي امانضرغامعاو نيدلاري_هب قاعتبا ف ىرع دقو نيدلاب قات, سأ قى رحدقر كلا 111
 تا تا ديعلاراكشأ عم ىلاعتب رلا نيبو دبعل نيد ىج لاهل ماعملا نمدلاب ىف ىنعنورخ“ الامسقلا لرتنلف
 قلعتي امو نيععلا ن ده نع < رخي نأ نككالهاعفأو هناذ دودوبعلاقاعتتنأ ماو هلاوأو هتافصود عا

 نذه ربغفف ةرك-هلاىلاةحاحالو هو ركموهاعفوأ ىاعت ب رلادنعب وبحتوهاسعفار افننوكي نأ اماديعلاب
 1 امو هلاعفأ فنوكتأاماو ىبسل اهثاع# او هتافصو هباذف ا اراغن نوكن أ اما ىلاعت ب رلا,ق اعتب امو نيمقلا

 تاوهولاثع ماسقالاءذهفركسغلار ! أ 21 1 , وامهتدنأمو ضرالاونا اوعسلا ىفامعدجو هتوكسامو

 11 !قشاعلانذتنلف ةاشعلا لا- ىهاضب هئاقلىلا نيقات.نلاو ىلا عن هللا ىلا نب راسا ل اخ

 امافهقوشعمىفركل:ناف« طنب قاعتب وأ قو ثدعقاعتي نا نمدركف و د_هدالءقشعب مهلا قرغتسملاقشاغلا
 ةفيطألا هلاعفأ فر 1 ,نآاماو هن رهاشعو هنفركشلاب عنتيل هناذف هن هير وص ن سدو هلامسف ركفشي نا

 قوركف نوكهلسشت ف ركذت ناوهتبمملاب ّوقمو هتذالافعضمكلذ توكيل هتافصو هقال أ ىلعةلادلاةئسحلا

 ثاقاهم فصتب ىدحمبل اه _همكتو هذم هن رقى ىتااتافصلا وأ اهنع هزمت د ىح هب وبك نبيع نمهطغسل ىج ةلاةناع

 لماك- لا ماتلا قدنعلا نال هبسم ءفناصةنوهو ق علا دس>-نعج راخ ال ذذ ماسقالا هذه نعوب راخئث ف ركسفت
 ودعن الذ كلذ كن 51 « نأ ىجمند ىلاعت هنلاب جف هرب ريغلاعستمهيق ل ارتبالىت>تاقلا وتس وقاعلاو رغتسام ||

 الص ةيحلا ىضتقم نعاحراخ نكي ملدعب رالا ما سقالا:ذهىفار وصخ درك 0 وبحتمركشتو ”وهراغن
 ركمفلااذ_هثاف هو كلا ءاهتمب وم لا ريل سفن لاعفأ وهسفن تافص ىف هركسفت وهو لّوالا مسقلابأ اديناذ

 لكمت ةفشاكملا عب قاعتيفرخ ”الامسشلا امأ ةوباكتلااذ- مد وصقااوبهىذأا ةلماعلا عب قاغت ىذلاوه

 اواحندف قوسلا لهأ
 ةالصلاىفهوأرفردسملا

 ةناواطسالاب سحب مو

 ءانؤااو قارغت_الا

 اعدم مْنوكي هزعل تح
 اخو رهءانتعم و ءامفلاب

 للك نعسنغاالو املقو

 لوقنم هيلع ىردعام
 نه نوكي و ل_ءذو
 توك نأ ءانغلا ما تأ

 لوقو لسعف لك ىف

 راش وهللا لاه

 هر وعمأتاماك قنذالا

 هت ايشالاف نوكي
 رامتخالا كرات سفنمال

 نافقلا لعةارظت:م

 دال راظ:نالا تحاص 2و



 ساوسوالو سداش
 ءائفلاّةرو رض نم سلو
 دقووس اسحاس غانا

 ساسشنإلا سعت |
 سلو صاعتتالا ضعبل
 ءانفلاةر ورمض نم كلذ

 دقو تالطالا ل
 نيدمجاب أ يشلا

 تاقوىرمهدلا هللا دبع

 ءاقبنركحبله هل
 دو>وو رمسسل يف تال ذا

 كلرمشلا نم ساوسولا
 نأىدنءناكو لنا

 قلئالمشلا نياك
 فنوكاذه ىللاعذ

 هنأرك ذب لوءانفل ماعم

 ىلا لرسشلا نموهله
 9 سر م المأ

 فاك هناراس نب م

0 

 .اضيألاقو ركسشلاب طانتسالا ىلعو تعهلاب مالك-لا ىلعاو:ءعتساىلاعتهلل اهجحر ىفاشلالاقو هقز رن! ىبوط
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 | نعتافشك,ر كفلاوةيورلاومدنلاو اب رغتلا نمتمالس ىأرلا فمزعلاو ر ورغلا نمةاحئرومالاىف راقنلاة دع
 ا رواشو م67 نأ ل بقربدنو مزعت تألبقر ا .ل!قةوقو سؤنلا ف تابث ءاك_دل اةروأ ثموةنطقلاو مزملا

 1 ةوهشلاىفاهماو ةوهفعلاةيتاثلاود لاهم وتمكلل ااهايدجا عبرأ لل ”اضغلااض أ لاقو مدقت نأ لبق 9

 5 ةركسفلاقءالعلا لب واق أ هذهفسفنلاىوةلادت ءاقهماوتو لدعلاةعب ارلاو بضغلا ىفاهما اوهووويلا#: 1ع ااو

 اهيراخ ناس وامهيق هد 0 ذى مهنم دحأ عرس" داو

 رث آو هإ-١ءااىلالامنمنأ هلا ثموةلاثةفرعماه ممرهثتسل

 نأ هريغنم ممن نأ اهدا تاعي رط هلفةل-اعلا نمراثالاب وأ ةرخ الانأ فرعد نأ ادارأ او انندلاة ايلا

 * هنرعوركفلاة يعتاد )+

 تاقلاىقنيتفرعم راكد اوهركشل ا!ىعمن ًارلعا

 ةرخ“ الا راثب اىلاوإمعب ليمذ سالاة م ةعةري_صب ريغنمهةد صن ومداةيفانثدلا نم راثيالاب لوأ ةرخ“ الا
 متراثي الاب كذأ ىف وبالانأ فرعي تأ ىفاثلاقن ر طااوذخ :رعم ىعشلالو اد. ا ىعمنال -هو هلو در ىلعاداهتعأ

 | قدح نكعالوراثيالابىلوأ ةرخ الان أو هوةثلاثةف ةرعم نتف ةرعلانيتاهنم لل هصف قب ًارخ الانا فرعد

 ]| ىلاهب ل_طوتلل بالا ف نيتقداسلا نتف ردم اراضحاف نيتقباسلا نيتفر ءملابالا راثبالاب ىلوأ ةرخ“ الا تاب ةفرعملا
 ؛ ىعسن ةثلاشل دف رعملا
 : لصأ ناك تاوفىا داعأا ةعانكى د هفر مذا او راءتعالاورك دعْلا مس 1 سبل داو ىعم ىلع

 1 0[ تاراعفركشتل ولما !اوريدتلاامأ ارب دتوالمأتوا ارظنوارك ذيوارامءاو ل اركفت

 لدن مراصلاوةغا:2*تا اراءةعاب نكسلو دحاوئ ىلعدر اوبف.تااود:هملاومرادلا مسا اك ادحاو ىيسملا

 ريغ : نمةقلطمةهلالدل دب ف.سااوهعضوم ىلا هئدست ثءحن "ه4 ءاعلدب دزهااو عط اقوه ثءح نماقد سلا ىلع

 1 مناوةث انو رعمىل ا امهتمربعي هنأ ثدح ع نمئئفر ءلا ارا ع رابتعالا كا زكفدت اوزلاهذهم راعشا

 ١ عقر ركفتل اورظنلاامأورامتعالا مس اال ارك دنلا م 0 5 رعااىلعفوقولاالان 10 مو رويعلا عمي

 رأ دةموهذ كف:ملكفار ذا طا ىعس الة ثلاث ادق "رعملا تااقل سد ند هنشلاب# ةقرعم بتاط#. ةثأ ثتدحن هيلع

 : 3 ”اقو باقل | نع ىعمذل الو خسرتل بالا ىلع 0 ردد د اوو 1 رك

 ثعمبحا اذا فراءملاوركسفةلاورك ذتلانيبىرفلاوهاذهف ]صاح سا ةفرعم بالدتساو ميعلاري ريثكت ركسفتلا

 ىرخأ ةفرعم تاص>-اذات د ف :رعملا اتت ةفرعملاف ىرخخ أ ةفرعمترُعأ صوص تدئرب / ىلع ت> ةارعال

 ركمفلا ىدامتي و مولعلا ىدا عنو عبات :لاىدامتب اذكهورخ اا هن كلذ نم لصد ىرخأ ةفر ءمعمتودراو

 ىلاىدت ميو مواعلارام: هسا ىلعر دقي ع ناادهقث اوعلاب وأ توما, فراعملاةدان ز رؤار ل ل ءاعاو هباهنريخىلا

 رعتستا هب ىتلا فراعملا اوهولاملا سأر مهدةفل مولعلا ىفةدايزلا اوعنماكاو سانلارثك ًاامادركشتلاق بر ع

 ا جبر رالف ةراخلاةعانسعن كال ع نك-اوةعاضبلاكلع دقو رلا ىلعر ديال هناف هلتعاضبالىذلاك مولعلا

 ]| عقب اواهفمل ا ةواهلامعت_ا 0 كاومواعلالامسار ودام فراعأ ان مهم وكي لد كلذكَف

 1 لصع باعلا فى علار وذنب نوكش ةراترامتسالاولا هعتسالاق در طف 0000 مف جاتنلاىلا ىذفملا ب اودزالا

 ٌ مرتك الاوهوةسرامل اوهلعتلابن وكت دقواددزب زعلذو نيعج ١ ام ملعهللا تاولصءامبز الن اك 5 طقااي

 هلعلا معرب ع: !!ىلءعردةءالواهلو صد ةمأم كب رعش الوهو * ملل طخ فراع هد ههرمد دق ر 5

 ببس نعل م_سواوا.ة.ة-ااعراشب ل الانا لعب نا سنا نم مدار 0

 راثيالاب لوا قبالان اوه نيتقباسلا نيتفرعملا نعالاهّتفر ل تالا هنلاومدارب !ىلعرد#ب لمقر َ

 ركفتل اهمية حل صاح عج رفراثبالاب ىلوأةرخ الان أو هوتشلاثةفرعم هللصتفامن دلا نم قب اةرخ ا
 أ نكلولاعالاولاو >الاو مول_علاىهفركسفلاةرمامأو ة#تاثةف رع م ىلاا مهب ل صوتا نيتفرعمراض>١ ىلا

 اح َر اودلالاعأن ريغت باقل لاح ريغتاذاو بلغلا لاسريغت بالا ىفرعلا لصحاذا ذارعنري ريال لعلة بصاخلا هْنرُع

 0 لا هاذاركفااةرك.فلا جيبات لعلاورلعلا ع با لاط او لالا عدا لمعااف

 تاقاارك ذو ةدانزو 0 ذركشاانإل رمادا 2 ذا! نمرم_ هناو رركشتلا اشف نات ذلاود

 ريد
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 ند ءاولاقالمأ ثاطمثلاقادننو ردياملاف مهم تاق ثلا نناقهتنا لوس راناولاق نيعةفرط هللا وصعب /لجوزع ا

 اهنءهللاىدرّدةثئاعىلا ريعنند_تعوانأ اامولت ءاطن !لاقءاطع نعو المأ مدآ قا نوردياللا# مدآدإو

 ددزت غر زل -وهيلعهتلاىلصدتلالوسرلوقلاق انتراب زنمكعنعامديبعابتلاقف باح مديواغن» ,وانئماكف
 م ع ناكمرسأ لك تلاقو تكبذلاق سو هيل هللا لس هنا لوسر نمعتيأ ارىتتعاناني 2 ريدنافري ع نما لاقابح

 00 ذهب رقلاىلا ماقف لجو زعل راددعت ا ىب , رذالاق مىداح هداج سم ىت> لملف ىفانأأ
 لوسرا. لاف جبتلا الصب هدو لالد قى د هينح ىلع م.مطضا م مص ضرالا لب ىددحم مثهتدل لبى كف
 ىلاعدهننالْزن ٌأدقو كت انآ ىنءنعامو لالد | تحولا ة فرخ اتاموكب :دنممدّقتامْل هللار ةءدقوك» كميامهتلا

 اهأرق نال ولاق مت بابلالا ىل اوالتان الرامنلا اولدالا فالتتاو ض رالاوت اووسلا قات تال الاهذهىف "ىلع

 لهأن مالح رنا عس اون دمت نعو نواقعن ونْذُز درع لاق نوف ةركسطتل اهياعام از از واالل.ةفامف ركسفتت مو

 ركضت ثيبلاةيحان ىف عج هراه ناك تلاقف رذ لأ :دايعن عاهل ًاسفرذ ف تومد_برذ مأ ىلا بكرةرمعبلا
 لدو كنائيسو كتان سكرت: 1سم ركسفلا لاق لضفلا نعو هلل مامق ن مريس ةعاسركشتلاق نسا نعو

 لئاغلالوةدل ثمن اماريثك ةزدمع نتا. ا :ركسعلا لاف ةركفلا ليطآ كنا مهارنال ||
 ةردع هل دلك ىقذ 6 :ركف هل ثناكءرملااذا

 تاك 30 كلم مو ىلا ضرالا لع له هلئا حوراب مص نب ىسنعل نوف راو لاهلاق 00 و

 هنوكس كس نكت من ءووغلوهفةمكح همالك نكد م نم نش لانو سل كك مدوارك ذهقطنم ||

 ضرالا ىف نوريكسشي نذل ان ع نءفرصص أس ىلع هلوةفو وهاوهفارامتعاهرظن نك ١م نمو وهسوهفاركدغت ١|
 مل-سوعيل ع هنا ىل لصهّئلالوسرلاةلاقئردخلا عسى ن و ىرمأ فركشتلا مهم واق عنمأ لاق قالاريغي

 هيفركشتلاو فعتألا فر_ظنلا لاق ةدابعا!نماهظحاموهنلالوسراب اول ةفةدابعلا نماهلظح عكنيعأا اواطعأ |!

 اهركش نية:لاب واق تعااطتول تااقاهماةكمنمابب رق ةيدابلا نكست تناك :ً صا نعوهبثاعدنعرابتعالاو
 نامل ناكو نيعامندلا ف مهلرقت ملء شيعا.ندلا فمها تصد مةرخ“ الارب نم سيغل بح ىفاهارخدادةامىلا
 ناكسانلا عمتسلج وأو كد وسوللا مدنكنانامةلاءلوةمفهالومهن ركتاكشف هد_توسوأدلا ليطد ظ

 هينمزب بهولاقو ةئللاقد رط ىلءليلدركشلالوطو ركسفلل مهفأة دول! لوط ناناهةللوقيفكل سنا |
 نم لج وزعهتلا عنف: ةركشلاز زعلادبعنب رعلاقو لالا طقّورماملعامو ملعالا طقّىصاةركذتلاطام |||

 ولرمثب لاقو طارمدل !لاق تغلب نأ ار 1 هام ا رو ىلع له تكاموت كزانانن هللا ديعلاقوةدابعلا لضفأ

 هليل مانقن مريس رك هتف نات دصتقمناتعكرسايعنسانعو لحنو زعهتنااوصعامهللاةمظع ىف سانلار كش:
 ىرعباهذ ف تركشتلاق كيكمئامدلل_.ةف وكب لعف هئاسك عنمتف ساجذا ىثك حب رشول نيب و تاقالب
 ايندلا فركفلا نا علسوتأ لافوركسفتلا واق رمال :.عأ اودّوعنا_ماسوتأ لاقو ىلحأ ب ارتقاو ىلمعتإةو
 ةربعلا نم متاح لاقو يولقلا تح اةةمكل نر رار ” الاقركسفلاو هيالولا لذالاا وةعوورخ الا نءباح

 لمعلاىلاوعدب ريكنا فركفتلا سايعنب !لاقو فوخلادب زبر كشتلا نمو بحلاديزب رك ذلانمو ملعلادب زب
 مكح لكم الك "لك تسل ىف اهتستك "ضعت فلات لاعت هنلانأ ىو ر وهكرب ىلا وعدب رشلا ىلع مدنلاو هب

 لاقو ماكسي مناوا دج همالكوار اركسفت ه:هدتاعج لماوهو هيهات اذن اوهوهههيىلارظنأن كاوا

 مه ذا ةاوةطنتسا ىدر 5 كلالعر كفلاب ورك ملاىلعر 5 ذاب نودو«ا اولازب مللقعلا لهأ نا نسحلا ١

 تاومعلاتوكتامىفركةتفءارقةإل ف عطس ىلع ىلاغت هنا هجر اطل ادو ادن اك ف اخ نب قدس !لاقو ةمكسملاب

 فس ملت واناب رعهش ارق نَم رادلا باص تثوذلاق هلراح راد عقو ىت> نكي وعءاعسلاىلار ظني وهو ضرالاو
 كلذ. ترعشاملاق ع سلا نمدرط ىذلا اذن ملاقو ف._سلاعضو و عج ردوادىلارافنانإف صل هنا نطو
 ثريشلاو ةفرعملامسنب مسن:لاوددحوتلا ناد. مىف ةركسنلا عمسول1ا اهالعأو سلا 1!فرشأ ددنملالاقو
 هذا ام بارت نمواهلح أ امس ااكم ع نماهلا.لاق مث لح وز عهللنظلا نس رظنلاودادؤلار ع نمد #بحلا ساكم

 (عببار - (ابحا) - عو) '

 تعط

 ىلاعتهّللا عمةلماعملا ىف

 نات ءوعم ىدح هه ساكت

 ءاذهىف مقأ نم 0

 تاكءانفلا ن_هماقملا

 لوانثيال امانأ قب
 ىد ترمثثلاو ماعطلا

 ه.ققط ال عف هأ درختلا

 هلىلاعتهللاّض هد و

 هيقاسل دما م

 انكر وعاش
 00 الا ىرهمعل
 ويغلا نعو « سفن نع

 كلاعت هللا لعذ ىلا ارظن

 * هللا اريسغ لل_ءفءانفب

 0 -مانلا هانفلاو
 ” وأن قنضاكس تأ
 'ةدهاشعةرانوتاقصلاب

 تاذلا ةم_-ظع راثا

 صاهنط انىلعف اوةسدف

 هكىسالىتحقملا



 م

 مها ىالاناب ولدا زىرعلاط الك ىذلاانأ ىهلا هلل لوط هئاكب ىف لوةبءاكب !اريثك ا
 0 ارانلا تن اك نا ادييعاوىرخأ ىلط فاه حاصو ليتم ةئيطخنادببعاو ىرخأ ةوهش ل ضر ءةشط رع

 1 ىذقن الك ت>احلعاو ونييلاطلا ماو - تضف هادسعاو ادم اس 1 ًارلعماملا تناك اد هادسيعا ا عما

 1 ا لت ونرش وهو هيرجانب ادناعةفوكلا,ىلاءالا| ضعب ف عم» راغب روصنملاقو ْ

 | لتاّوس نكلو فذ سم كرظالالو ضرعتمل تب وةعلالو هال ن اكان وكتدصعذا كتبصعالو كتفلام ||
 نم" الاه اذعن : ىلعفب ك:غلاخو 0 كلرتس فرغو توقش كل ذ ىلع ىئنناعأو ىسفن |[

 | اوزوج نيفححلل ليقاذا ادغكلي دب نيب فوتولا مدان اوساو ىنع | .-تعطق نأ مصتعأ نم لبح وأ ىنذةنتس ||

 لاطاماك ىلب وف ونذترثك ى نست ربك اماك ىلب و طحأ نيل ةثملا عممأز زوحانيقخملا عمأاو امد نياةثمأل لدقو ١ رمل

 ةاحاتمض ىف مولا قرط هذ هذى د رنمىخس ناىلن اامأ 0

 نفءاعرتسالاو هيينتلاةيتاعملا ن نموه دصةموءاضرتسالا ةاسانملا ن ه مهلاطماعاو مهسوفنةيتاعمفومهالو

 اقيساجما باك مالسلا اوايضار «:علاعت هللا نوكر الن أك شوب وا بعام هسفمل نكي ل :اجان لاو ا
 همالسوهمدكو هل اودي اندس لع هتالصوء دو متنم اولا عتبات اركشتلا سلجم وا ةيقارملا و

 +( نيدلا مولعءايحابتكن ا ركتملاعب رنم عسا: :لاب اكلاوهو ركفتلا دا 0

 «(ميحرلا نجرلاهنلا سب )ع
 ىج ىلا ماهفالا ماهس تسمو ماهوالا ما دق ىفار ا!لععملو ار ارطقالوا اود هن رععاهتنال دق /ىذإاهتيدجلا 5 1

 تاحسامتدرام واطمل يزل زتهااملك ىري_حةهلاوهئا رم يللا ءارلد :ترغسلتع ا 0622 7

 لذف ىليجأ اهل ليت اريصاربم لاجلات اهدا ارس نمي دوف بسن فارم 2000 ارستلاللا ا ّْ ءلو ما

 اكتافصفركشلاءاروتءلط ناو اردق هلى ردق:7لةيدولرلال الج ىف تركسةةولكنال ار مك را ا نودع دحلا
 لماتو ارك ثوارك ذاهنم ةمعن لكل ىددجو 00 اعذلا ا اغثاف ارعأ | قجيفلاءنو ناس ىلا

 .ارسكواربجو ارسخواز وذو ارد وارسعو ارضواعفنو ارشوا ريخ نيملاعلا ىلع تضاف فيكرب داةلاراع ف 7 بعيره ود علاا ل
 ارم تاواسدقف تاذلا فراظنلاىل !لاعفالا فراظنلاتزواجناف اركنواناةرعو ارفكوانامعاو ارسشنوايطو | || ةاضو رمال هال
 صك ناوهقا رشاىدايمنودلوةعلاتربمنا دع اروجوالظرشيلا ةقاط دح زواجنا طنب ترطاعنو ا ا || رهاظل اءانغا ااماق ئطام

 | ةمكزت هضاب اذهو

 ةراش اهم وسفنلا

 قاطااءانفلا ةةمقحىلا

 ْ اهفتاراشالاهذهلكو

 | هجو نمءانفلاى تعم
 ] قلطملاءانفلا ناو

رعف اما مد ةدالص ارفن هتدايس دعي مناك ناو مذكداو ديس دن ىلعةالصلاو أ اموةوارارطشا|هناععأ ىلع | 5 قحلا ىل-غا تاوهق
 اص .

 0 لنئاوطاو اردب نيدلاءامس ىف مهتمدحاو لكم هد /نيذإ ا هيادكأو هل 1 ا ىلعو ارخذو ةدعةمايقلا || : قارطبلاعتو هناكص

 ىلاعت هنا باك ىف ثلا رثكوتذ -ةدامع نمريحةعاس 5 دعبأمأ) اريث 3 ءاستلسو ا نع باس ولاعثالا
 ةكسوهو راصبتسألا ديمو راونالا حام موه ركفلانأ خالو راك.ةنالاورظنلاو رابتعالاو ريدتلا لع أ هندارأو هرآب .دخادنعلا

 ىذلااموركفتباذا لو ركفتب اذا هفوركشتي فيكهنا ل هنو هتيفيكوهّقب رطوهسحرسموءاروهدرومو 1 نخأبم قيلامالاالعذ 00 هترخوهتع.ةحاولهح نكمل هتيتروهلضفاوفرعدق سانلارثك أو موهغلاوفرا عملا ةديصمو مولعلا هريغلالوهسفنل ىرنالق
 امهتموأ لاوحالا ن موأ مولعل نم ىهأةر ملاءالتأفد ةرل ناكنافهنمدافتسنةرغل مأهتيعلدا موه هببلطر
 | ا اركز نرخ دركشتلاة ينس ع ركذتلاةلبتفالو ارك دب نو مهمكلذ عسب 0 ا
 أ «( ركفالا ةليضف)»« كا ا

 نيذلا اعتلاقف نب رف: ىلع ىنثأو ىمدتالعضاوس زب زعلا هلك فربد-#تلاو ركشضتلاب ىاعتهتلا أدق
 هللا قلت فاو ل 7 مسوهيلعهقلا ىلص ينلا لاقف لجو ,زعهللافاوركفتاموقتاامهنع هللا ىذرسادعنسا لاق .| دقو الط اباذهتقاخنام اند رض رالاو تاوهسلا قلن فتوركم: ضد ومهم ونج ىلعو ادوعقوامايقهللا نورك ذب نيا

 وركفةتالو ت1 فاوركفت اوامذاف كال ذك لاقل جوز هنا قلت فر كسفتناولاةفت وملاكتت الكلاملاقف 1 دورك-هنب مهو مو تاذموقىلءحرخ .هنأ سو ءيلع هللا ىلص ىبنلا نعوءردقاور دقت نكن اهنا ىفاو ركشتتالو ١

 لا قلخ نم قل ماما نعب داس 10 هيرااسابد ا ءاضيباضرأب 0 00
0 
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 1 6 ىلا للا

 ع ل
1 - 

 نم مكو هلمكتسال ام هول ل ةنسسسم نم مكسف كذعةض هر اعم ىش وامندلا ىلء نيلي شنو كملع هلم ةمىن هو ةرخ الا نع

 نيعحرب 2 تواادنع مهرسحت نب رثذ ل ناريجو كب راقأ اوكناواىف كلذن د_هاد 3تناقهغاس الدغل لمؤم

 ىد هاهنو امندلا فءسمأ ١ ادنع 1 الن اهمسفن ىلع فهللاىل ١ ايون ةئاكس ااا أ ىرذحافكتلاهح نع

 نيسك ناس 1ىاب وهنا اىدين نيب نيف## تن دب ىأب سقناب ىراقتاق هتنثالعو هريس هل -ءاسوهق .ةدوإ نع هلأسد

رعشس هن ىلعاواباودباوعالو اياوحلاو بلل ىدعأ او
 قوةماعمرادل لاوز رادؤولا اوط مايالرا عقمانأفف ك

ت نال بقراوحالا عي ورخنارايتخاامندلا نم جرحا ىله عال ا لبق ىلعادول و معتر ادب صنو نزحر اد
 ىحرخ

 له وفرعش النويغمبرو نو.ءمر ررسمبرف ايندإاتار هزنم كدعاستا ع ىجرت:الو راراعذالا ىلعاهنم

 دوقو نم هناهللاباك ىف4ق-دةوبرشن ولك أ: و حرع دوهليو حرفن وكلها رع_ثنالملبولا لنا
 ارادتبا ةرخ 21كلطوارا.ةءااهل كضفرواراراطض اهلك دعسو أ رامتعاا مندل لات امن نكلفرانلا

 سدل هنا سفقنأب ى لعاو ى .الو سس ءانلا ىحهت دى هبامت :دايزلاىتتديو ىوأام رك دش نع نمر الو

 ىلغعت اف رم ناو هيراسإ هناقراهنلار ىل_ءالاهت مماطم كما اء ندد فاش _..ءللالو لدي تانعاللالو ضوع يدلل

 : الوةمضا اراهج لا ارآامورا: !ابىطردقذ ةظع وال نعضرع]آ نمناف ةدضخلا.ذه ليقاوةلظعو ااهذهب سناب

 1 لن تاق ما. 1 دوجهتلا ماودباهملعىن, 2 ةىاقةطظعوم لال 3 نع تعم 5 ؟ ةواسقلا تناك اه عا اوةطعوا اءذهل

 م لز تاق ماني الاب فطالاو ماحرالا عب ةلزت مناف مالكلاو ةطلاملا 0 بف لزت ل نافمايصلااىلعةبطاو مف

 لع كسفنىطوفهئطانوه هرهاط ىلءبوف ذإاةإط تك ارت دق هناوهيلع لفقأ او كبلق ىلع ع 5 ءطرقهللانا ىلعاف

 : لا - ك.ف دق قد دم تاق هلقاخا!رع منلم 3 الهأاجا قاحورات نواه قا دةفراملاا

 ناكر مدس الو طونقلاىلا كل ليبسالف كا ذنم هللاب ذوعنرئاك-لا نم ةريبك طوذغقلاو كل سفن نم ىلع طاقأق اظءواإ

 ا هداه لع نزح ازرع اءلهن .الاىراناف ءاحرب سد اورارتغا كلذن اف كل دلعرلل [قرط داون تداخل

 دعفةحرلار < نه عدلا نب نايك 1 ىلءكنمةردعمد نبع معست لهواهبتياتب اىلاذس دضأأ

 نم رك الا رك 1 ىلا ىك ساو ني_جارلا» -رأب 4 :ساوءاكبلاو ةحاينلا ىلع ىطا ودار عدونا ىإ

 ُ تقافز : دقت رس ل ذك فعض م>ر تأ هَل ةراك ثلالوط ىلكالوذ ئاغتسالا ىنمدأو

 تبرهمالو تاع مالو تلات امال حيزا لالا ١ ضار كك هلاك نم ثءطقنادةولاط دقي داستو

 ا هنالك ونذةراكو كله مطعرد ىلع ١ريطااق ىع_ثدخاو عرضة لابد !!ىيعزفاف لالومر االا اه ءالوأحلمالو

 هةر 0 هراعضم مودلاهبلا تدععصأ دقو راعصلا و هد رامز ا تااادلا ثيغت دول ءاذلا عرضا م 57

 كرمك و تاظعلا كف عمدت مو ليلا كنمتعطةناوقرطلا كيل تدسناو ليتنا كاك ها ليو نم[
 || لما انوشعلاو شاق مركلا اودعاؤةجرلاو فور رب هيثاغتسملاو داو -لؤسلاو < ركدنم ولالا ينو لا

 0 ا -تأابكوقد
 ٌ مك 0

 أ مدآ 3 تايدادت ةانيجحازلا محرأاب كجم عز ةئقز راوتر: ةغمو بو لوفعدو ىذا, كتجرران ا

 ا لجو زعهّنلا ملط افةعمد هلًةرتالْت كمضرالا ىلا ةذلا نم مدا هللا اطبهأا ل هينمزب ىهولاق دف مالسلا هيلع

 ! ىرأىذلادهملا اذهاممدآ ايهيلا ىلا عئ هللا ح وافهسأر سكمشم مافك ب مآ تو 0 وهو عسا سلا م ويلا قةلد

 || دعب ناوهلارادف ترهذ ف رتوححاام نمت رخو ىت:.ط- ىتطاحأو ىتيص« تاء برايلاف كب
 دعبلاو زل 0 ادؤوة > ارلادعب بصالارادفو ةداعسلا دعيءاقشلارادفوةمار ا

 كذطصاملا مدان 0 ءلاىلا عن هللا جح داق بم اعلا 24 ىلعوك الف كف ءاقيلاو دوا دعب ءانغا او توم ارادفورارقلا

 تدععاو اورىوجو 00 5 هود هدد كقاخأ لأى امد“ نتر ذو ىتمارك كةصصخو ىراد ل :ال-او ىسفنل

 مهلك الاحر ضرالات' المول كالحو كر ءوذى اقتل تدم هرعلو ىد- معا 3 وى رمأ تدصعف كش الهلل

 ناكو ماع ةثام*اث تذيع مرا لاهيلع مدآى 8 الز 4 مهتارئال وصمت ىفنو بز و نودع ال 1

 ماسلا

 نمالاورخ الاو انندلا

 ونأ لاقو) للا عت هليا

 5 7 00 ا ا تبتبب7ئاطدلت خ7“ لهأ(زارطاديعس |

 مهتدك ءانفلقعانفلا 1

 ءاقيلا لعمههصننا
 ءاقيلاىف ءاقبلا لهأو

 00 تا معص
 تا مل-عاو نع ءانذلا

 قخو.-كلا ليوافأ |
 ةريثك ءاقيلاو ءانقلا |

 ءانذىلا ةراشا اهضعبف |
 ءاقيبو تافلاخلا |
 هيضعت اذدو اا

 وهف حودتلا ةيوتلا |
 اما طولتسا
 لاوزلاريشداهضعبو |

 ًالئالاو ضر اوةيغرلا |

 دهزلا ه.ضتقي اذهو |

 ءانفىلا ةرا_ثااهضعب و
 ءاقبوةمومذملافاصوالا]|| ى

2 

7 

0 



 ناكللا كلذ ىف هللا
 وه ءانؤإلا (ليق د)

 ابس الا كل ثمظتتاونافرلا كل ثنء ذأ برغلاو قرت هللا كلل -ضرالا لولمْنماكلمتنكن اازه 58

1-0 

 0 0 لرأس يأ ام سفناب وو ذإاو لةعلا كل ف1ىف نيدهتعت تنك نا ؛ 0 3

 ٠ ل ثهدو الا نحل ركسأ س ةنابكلعاوة لكلا ةدضاولا رومالاءذهن ءنيم عت فيك كلابعكنامغ ءط

 0 هاكات أن ركقتلا ا اهمهذ نع
 ١ ىلع م لك نأ ىب سحاق لا ساذل ضعي نمبوم هلأ ىل مالا

 نثضرالا هح و ىلءنهدحأ الو تنأ نيب ا نإ سجن داعل هنأن عفر ءتافأ لَ ءاطأو وكلدصم ضرالاه-و ا

 1 لهفْك إف نم اوفاك نيذلا لوما! ىلع ب رك هرك ذالو كك ارك ذقت الكام زكأمسو كلدحتو دبع |

 )اس نيس نمرثك 1 قسالا ؟داب الادنى 0 سفن اب نيعست فيكشا ازكروها عساوأ دا نم مثم س

 نيك رثتالس فنا, تنك تاق كتلخ نعالذف كرادمأ لد :كتلعمرمأ كل لس نك واتشو كرايداىأب ويك

 اهئانعةرثكن ءاوزعو اهئاكر مت هس نعاءؤر / اهنك رعت الكلاف كتريصن ىبعو كإ و ةرخ ال الاى ةيغرايندلا |

 | كتد_ءاسنا امثدب نيح ءرفت كلامواهريثك ك.ف دهز نأ عباهلملقىف قنيدهرب الكلام عأ امتانفةعرم م نم ا.قولو 0

 | | كاقبسيايندل ف اقا,تنيز واومعنكلعنودي زب وا مكنوقبسب سوح اودوهملان مدعاج- نم كدا واحتالف | ناك كءايشالا نعةبسغلا

 | نيل |نمنيدرقملا:صز ىف ىفوكت نا نعتسغرذا كدر , طة-اوكتمهسدخأو ,كلهح اف ءا دال ءدل زهاجإ لع نيس هومءانق

 ( زارا !لاقو) لبعلل هير || لئالقامايأ نيلهاجلا جلا ه]_نملاعنلا فصىف وكل يدب , الادنإ نيملاعا ادر راو-ىف ني#ي حالا
 |[قااب ىتالتل اوهءانفلا

 ممر وذل اوهءاعبلاو

 ديتملا (لاقو) قحلا

 لكلا ماوعتسا ءانفلاب

 لاغتشاوكفاصوأ نع

 لاقوهت.اكب كنملكلا

 ملع تامدش نب مهارا

 ىلعرودءاقبلاوءاذغلا
 ةنادحولا صالخا
 5 هي دومعلا كو

 امءااخ ا نموهفا ذهريغ

 (نكور
 ىااقلا ةمالعام زارخلا

 ىعدانم ةمالع لاق

 نم هاحراهذءانملا

 ةقبتيك وافاهرثك أ 1!ثع راك 2 ناضفد ىهةدودعم مانأالا ا

 ًأريقلاو ٌلدعوم ترالوا سفن لعت ام كتداع ل عت تورص ًاوةمشم !!تعضاذا ف. .كق كسةنئس فر عقم ا

 مهعم 'لوذ أي ملام م متاكم نم نو ريال ممأ ةظاغملا ناعالا مهلك ه سفن أ ىلعاول ادتوكنو راف:ثردلملا |

ا هلثنأ او هنلأب نم رك ذو ْ
عمطت لفاهريغرهطتالةرذعلا ناوةرذعلا نمنتنا بنذملا تاس ةنابنيلعتاما 

 ىفني

 مذنا ادرو وتوم ا برتقاوْالهل ا ىلع تفرش أد قف سفن ا, عوىر دابق نيدلاوامت دل ترسحتذ اكيلعةرسحام دى

 | كلام سفناب: :ان لح 0 رن ءىذرتن اذ نمو توملا دعا كنعموصن اذن موتوملا دعب كلذع ىلصت اذ نأ

١ 
| 

| 

١ 

 ٠ باب ىلع كدنع ى ىلوملا اركسعن أ سفنا,ت لعامأ كيدي نيبرمك الا عزفلاو ْكسدن ادودلاوك شار نارتلاو لدن

 لرعن م موفو مهتينمأ ىف تنأومهنم طر ةام كرا دب اول ب ثدل امون اين دل ىلا ةعد .رلات وندم مما سنا نيلعتامأ

 امأ آس فنان كي وةلاطبلاوةلذغلا فكمابأ نيعمضت تنأ اوهملعاو ردتول 0 دول

 قلامللا نم نييقسنالو قلنا نم نيدحينفأ مث الظعل أب رس !ىءننانب زرابتوق جاع 2 ارداط نين زب نيم سلا

 ةراقمتع تت ًاوهنلاىلانيعدت لك اذرلا, ةئطاة متن :ًاو ريحا, سا: لا نم أت 1كبلعن « رطانلانوهآوهأ كح و

 هوا |
 ءالءمههيصنامسانلانأ تننقاةةرعم ا قحل سفن تفر ول سغنايال ب ونلسفن فرط ريغ تنأو ”لريغ تا

 0 اذهعموكب رث دودي رب ثم> ىلا ٌكدو#» سلب الاراج كسه تلعح دو سفن انكح و كم

 لاالسخةرثكعم كلمعب نيبمعتأ ٍفيكولي ديف عرلا ناكل سأر باس ًارعنم تودنولام تاق“الا 5

 او ةئمطعة نخل ن 0 رخأوةنسفلأ ىتئامهدبعن ادعب ةدحاوة طخ س ءاناهتنا عا دقو كللز و

 قع كأرح امو كلهجأ ام سفناءنلع و ,كعقوأ ام سفنان كل و كردغأام سفناب كك وهءرؤصوع.نت هنوك

 |. الله امنه ممنيلغتنتأ س هنا دونر دةمق نب ده مك نع * ونيذطة نتف نب دقعت م 5ك حو ىماعملا

 اد_باولمأو اديشماونب واربث 006 فكر و.لا لدأ ىلا نم راظنتامااهنعدع سرب ناكل
 ممن نينظتأ ةرظن مهلا كلاما ةربع م مج كلاما س ةناكلع و ارورخم نو اروع مهئاينن وار رب موعج صاف
 3 0 "لربع مدهيف الات منيمهوتتامءاس تاهمهاهسه نيدلخلا متوتر الاىلا اوعد

 :|قارتلا نم سفنلا تغلب اذا نيفاختاما كريق وك لملق نعاهنطب ناف لرصق ضرالا هو ىلءىنبافملمأ

 9 عار مدنلا دئنيحك ءمنب لهن باذعلاب ىرسش) وهوحولا عاكو تاولالاداو ساكءلاةر دمك رلعر ود.

 اف نمو كلا دعربسبلا نيعدتاده عملا !سفناي كل نم يملا لكبعتل او ءاكمل اكنم مدرب وأ نزل كن

 تمت ضندلع وصد 1 ميش دلك ل: ءارعناسقنب نينزتالو كاسةدايزي ملك نيدزفطت كت



 ةاحاف كايند. كرخ ىستو |

 معا

 ملال 9 5 هتوهش ىن ب مأرعلا لوط متن أ ةنالثربص أ ةوهشلا قحعاضقف لقعلا

 لهأ معل ةدغ هردىذإ ادءالاىلاةفاضالاب احلل ار عسدجبو مون فال" ةثالثو مون ةثامث فلا هل , - مأنأ

 نءربصلا مآ ىر عن لو يم نا فلا .جىلاةفاضالاب مايآةئالثن هلقأ رانا! لهأ تاذعو ةنملا

 ملأ قطن فدك ةدهاج ا مل ىلعربصلا قيطنال ضن ةمنهح تاكردفرا: لال او ةدملو طا مانعا تاوهشلا

 مويبكناعافعطضووف قلتارفكملااها ىلح + وأ قر فكللالا كك سفئلراغنلا نعنين اوتت كارأ امهّننا ب اذغ

 رغد ع نمموغعو قانعت هللا م رك لع لدا ةعام حلا قا اامأوناةعلاوباوغلا اردق مظعب كتف رعم إو با سحلا

 لاملانمةبحو زينا نمةمقلى همركى ءنن دوعتال لذا عمك تدابعنغهنانغةساوهجاردتس اومركمىلاَتاهَدلا
 تقل نيةدتست لوما اذه ولدا ميم كلذ كاضزغىلا نياصونتىل قاذنا نماهت ععستةرسحاو ةماكوأ

 عسبتا نمقجحالاو توملادعبا 1 لثعو هسفننادنمسيكمل لاق ثيح )دوه. هللا لصدننا لودر نمةقاسجلا

 ىرظنافر ورغلا هلابك رغد الوان دلاةامحلا كر غت تأ ىجبنالسفناءكلحت و ىامالاهللا ىلعىبةواهاوههسسمت
 كعب بهذ ةف سف: كنم ىذم اذافةدودعمسافنالاةكتاهوأ .ذنالو كريغا مهعدل ما كلاس

 توملا ل-,ق ةايح او مرهلا لبق باءت ثلاورهفلا لبق ىنغلاو لعْس!لبق غارفلاو مقسلا ل يقتعتلا ىمنتغام |

 ةوسكلاوت وغلا نيغمف هندمل و ظرد.ءاتشال ني ذعتستامأ سفناءاهفكئاقن ردقىلعةرخ الل ىدعتساو
 بطحو ذمأو ةمحربغن مدربلا كَ 0 كولا لضف ىلع كلذ ف نياكنت دس .جوبطالاو

 مأءاتشاار رهمز نمد مرصةأو ادربفخأ وجرب رهمزنا سفنل ااهتب أ نينظتفأ كلذ ىلءرداق هناف كل ذريغو ا

 نأ نيناغتف أ ةدو ريلاوة د ثلا ىفةبسا:مامهنين توك نأوأ كلذك اذهنوك,نأ الك اذهتودكلذن ا نينأفت |
 اهدرب ورانا ارح 00 ءاسو راخ !اوة حل ارالاع اةكاادربءعفدن. الك تامهىبسريغباهم مون ديعلا 1

 نأىنال هيأمتس اكل ارسسد و نصحتلا قد 5 1 مرك ااوتاءاطلا و دن ثودم-و: هلا نصدحالا

 اهحار دعا رطلذلا دهررانلا قاحشنأ ءامشلا در مفد ىف ىلا تهل مرك نايمنصح نود باذعلالذع عفن 8

 كعلاخ هنع ىغتس امم ةيحاو بطل اءارم 2 نآ كو ك_سغن نعءاتم ثلادرب اهم فذ ىتجر دعوة دب دس نيد نم

 ىهااواممنء نَءَم صو هاضنأ 1ك ادهاعو كت اعاطفْك تارك الاه هقادنذ اك سفئلهنب ريسااعاو كلالومو

 كله> نع ىعزت ا سفن ا'كعوناملاعل !نع ىنغهللاواهسلعفءاس أ نمو<_سفخاذ ن_سحأ نكات ىلا لآن ٍرَط

 تودوعت مك ًادباكو هد .عن قالو أ انأ دناكوةدحاو سفك الاك_ةءبالو

 كلع رسسعقا مب تسست ًاوامندلاتغلأالا لازأامس ناله وال رك لا اهل نب دءعاليلاعت هللا ةنسو

 هاو هللاباقعن ءيإفأاغز ا ىب_سحافا تدوم فن فن دك نواهتب رام ىلع ةلس. ةمثن وا مةراقم

 كلمرادل دب نمت اني ريفا كدا نيد وشل: هب رغما تول ابةنمؤمتنأافاهلا -وةمايقلالاوهأن عَق

 وهأ «:ةرافم ىلا ةلاحشالرطض متهبلق كلذ قرغتس هنأ لعب جلممج ورلاهرصبدخرخ الامناخلا 3 هجرخل

 7 زادها بصصاالا مام لكو زاجنالا اسف كلامو وللا كلا رادا نذل ا نيلعتامأ قبلا نم مأ العلا نمدوذةم
 تدبح نق بيحأ ىو رف ثان سدقلاحورنا مل#سو هيلعمللا ىل_صريشلا ديس لا كلذلو توملادعب هج

 ىلاتفتلب نم لكن أن يل عنامأس فنا كلك و تمكنا تتش ام شعو هد هر لن اف تاشاف ل عاوتق :رافمنلناق
 مع | نمِدَوْريب اهغاؤةقراهملا و_دعةرسيللا نمرثك سس امنافهئازو نمتومل اناا عماجب سنأي وامن دلاذالسمأ

 مه تضر هللا ثروأ فنكو وازادتواودهذم اولآءواوتنت فنك اوم نمذلا ىلا نب رات ايوأ ىردالرهو كام

 ىع نر ل أع تونك سو ونواك ًارالامتوعمج فدك مهني زتاما م هءادعأ م_هرابدو ١

 0 جاع ناك ةئاو ق جان دلا ىف ىل- مذ ضرالات<ةروذكثرنق هر ةموع تملا ةهح ىلا اعوذ نصارب هذ دخاولك

 نم سناب ندقستامأ اهظقاوملارثاصوظو هترخ 1 برخت وان. ةباهنعلل_<2صوشوؤءا.ثدد_>اولاره غاده

 نا عبطل اننمانعانءاو ر ومالا ءزدتىلا ى تمت ريصب تاذتاسا كنأ ىبسحاو مهتقات ىلء ىلا ءالؤه ةلعانم

 نعد رغلانمىدن_ةةاوانتدلا ىلع ندكملاءالؤ هلق, ءكمل اوءالعا اوءاسنالا ل فع ىسففءادثكالاوةبشتلا

0 

 2 ند انو رمع#

 هبقعب ءاقبلاوتاغلاذلا

 قيبوهلاعىنفي نأوهز
 ( لهو ىلاعتهناع

 ءايشالا ريصتن اق املا

 توكشادخ او ش هلاهلك

 ةقفاومف هناك لك
 تاكفهتفاا نود ا

 ايقابتاغلاخلا نعامناف
 (ىدنعر )تاقفاو ىف

 اذهدرك ذىذلاازه»نا

 ةنك ماقموهلئاقلا

 [سالوحوصنلاةنوتلا
 ُئةفءائااوعانفلا نم
 ءانغلا اة راشالا نمو

 نهللادبعنءىو رام
 ":ناسنا هيلعإس ةنارع

 ذر ملف فاوطلاىفوهو

 ص دن ىلاه اك ثفدسلع

 قعءارتناك هللاقف هيا ١



 ه6.

 || هلاذ نا تفرع دقوانندلا نودةرخ- الاف م ركمتلا تا نيبسقفأ بلطالو كنم ىسريغ نمسا
 كي واعدو ل ةاؤن نع أ ام س غنا < وىشامالا ناسن اال سبل نأود>اوايندلاوةوخ الاب رناواهل ليدبتال ||
 ضرالا ىف ةياد نمامو كال !ومو كدس كل لش لأ كءاعرهاط قال ارث وكنا 1 ناعالانيعدن كلذ اهدلطاملا 1

 ا نغكف هر وظصاملادلا ساي شلل لفك :دقف ىسامالا ناسنال شدل نأو ءوح" الاس فلاقواهقز ردنا ىلعالا ١

 ىلا ةرخ الا رم /لكوو رتهت_:.لا شوهدملا بلاكت اهملط ىلع ني ,لاكتت تحض أو كلاعفابهتبذكتفا مف سلا

 ا كاك ملف ناسالا,تاعالا تاكول نامعالاتامالع نماذهامرعقسملارو رغما ضارعااهنعتضرعا فك عس |أ
 01| تافناتماذا كنا نيسئظتواسحلا موس نينمؤتالن اكس فناء كد وراذلا نملفسالا كلردلا ف نوقئانملا |

 | اذهل كراص اعرو
 هسعنقطسدلاو ضيقلا

ن ىنوكت ملأ ىدس نيكرتتنننيبسحتأ تا مهو تضاختو
 4 نال سبل[ ىوسف قاف: .ةاع تنك ىنع ىنم نم قط

 ]| ةفطن نم ةلتا ذات هنا نم ركسفتتامأ كلهحأو كر ذك اف كراعض !نءاذهناك ناف توما يع نأ ىلءرداشب
 ثلاةةيذكم فوكس 0ناف ل *: اءاشاذامث هلوقق هنن ذك ذآ لرتقاوكتامأ مل نحل د لمبسلا مث ردع كدا 1 توكسف 02 نمال

 تدهاعوه:ك ريوهنع د ربدا كل ض ص ىف كرذد هزأب لع ءط دل لرب يدوس تلو كرذح نذخأ الا عسبطب ةنئمطا اه سفن

 ]| ىدوهيلوقنماريثان كدنعلقأ ةلزنملا هبتكفىلاعتهنلا لوقو تازهعملاب نيديؤملاءامدنالالوةتاكمف أ همفكل سفن || ضبقلا ىرصف بلغلا

 || تتضرلابر قعكب وف ف ناب لفط :لرمن ول هنا بحل او لع روصقو ل ةعئا صن عمن ظو نيمدتو سدح نع كربخح || ةنئمامما <: قطسلاو
 ا[ كدنع لقأأءاب اوالاةفاكو ع اكل اوءاملل هل اوءاسنالا لوقناكفأ تاهربو ل٠ ادب هلةبلاطمريغنملاخ!ىفكدوت : اعدبالو شتدللا

 ا اهيعافأواهمومهداهدي دصراهعما ةمواهدوةزوا هلاك واهالغأو نوبرحراص أ, مغالا هل نمىجصلوق نم

 ماهل ف ثكسن اولليءالقعلالاعذأ هذهامت :مىلق وأ امونالاا ولأي نيسوعال برقع ن 3 لدزع :ره> ا اهمراةعو

 لمعلا نيفو سن كلا هب تن ماو كلذع- نق ةرعدق سفن 1 < ناف كل ةعنماؤرخسو لما وكصضا كلام

 ةيسدن ئاملاهمالاب تدعون |كهو لحالا لادعتساتنمأ 3 3 هلومربغن رك ا 1 عسل * هز علو ءداصر او كل نوملاو :

 كلهح ىظعأ اف كلذ تننط نااهمةيقعلا عطق ىلعرد هي ومما راف فعلا نُخ تح ب اذلا أعل ع نمنأن يناظتفأ ا

 اننع ةريسخخالا ةنسلا مقتل ابد_ضندعبالاطي الطعتم نينساهيق ماقاف ةيزرغلا فجل لخر رفاسولت نأ أرآ :

 ا ,ناهنابسحوأ ةس 0 سان قتلا همشغ7 ن آهنطو هله ع نم نيكل ت 1 لههتط وىلا هعو>ر

 ا ل صومءهناو عفانرم معلاوخ 1 قدهملان ا ىبهمث هناحجس هلبا مرك ىلع ا داع ا «ةؤةرغ نم لا :ءاهعفل ا بصانم

 ١ .ةردابملانم عاملا ةلاهمالابك يلا حوأ تاف كلذ. همف نياغتشت الذ ل ارعرخ ”1مومل العلذالعا !تاجردلاىلا

 | نب رظتنتفأ ةقدملاو ىعتلان م اهفاسا كت اوهشةفاا2 نع 3: ارعالا تنس هل له ف فد « يلا لح كا ءءانلاالو :

 | ” كا ترفصالا طوخ نوكت الفهقاالو مدد هيل لم اذهنا اوهتلاه غلا همق 58 ةرمسع) الكيت 1 اموت َ

 وك فن ني دعت مك ذمنيلمأتتامأ دوو لات اذهو سوخنلا ىل+ةقيف# اراك 0 0

 | نب زحتن البال س مالا كح هلاك أمون را اصو ءاسىذلادغاانا تلعامأ هندجو فيك ةادول را دو دغلاءا دف

 | نعديعلازع ذافاهعل 2 .علادرعت ىتلاةذءارلا در ملاك ةوهش!!نالزعأو زعأم-: ءادغتنافمور !اهنع

 ا | لوط ناب للا عمجرخأ ةن. ىلااهرخافىوقباشوهو : 6: رس علق ن عزت نكت اك اهرخآو فع_تالاهعأو

 |[ ببشملاف طقهيلعر دقي البا.شلا ىف ه«ءاعردعي الاقانهو رافعض علاعلادب زيراخوسر زهوف 6 «رشلادي زب ةدملا

 هسبلعلاطو فح اذ اقءانحنالا لمع تطرلا تنضةلاوس كلان دهم بي ذعتلا نمو مرهلاة ضان رعانعلا نملد

 .نيعد كلااق فب ؛ وستلا ىلا نيزكر ثوةيلطارومالا هذ هنيمهفت الس منلا اهني تنك اذافكالذل هب /تامزلا 1

 | ةلقدتاو عشلا هذا ىلع ىدرحالاةماعتسالا نع ىتعنعام نوع" ”تاإعلو ةقاجلا هده ىلعدي َز زنة ء[ج هياوةمك_لا

 | تاوهشلاب معنتلا ىلط افشل ذىفةقداص تنك نا كواذتعا جت وكتوابغدش ا تاقشملاومال الاىلعىرعصأ]

 قاهلرلشلاف كتوهشا: ران تنك نافةنجلاىفالا كلذ عمل مالوداب .الادبأ ةادلاتا رودكلانءةبفاصلا ||
 2 يف هثالثدرالاءانملا رتب تييطلاه. ءاعراش ا ضدرم لع ف كلوفامدتالاك ا عنعدلك اب رفاهتفلاخم

 0 هيرش هءاغ عذتماوا ذم سها نم. س سم كل ذ بر نا هنأ هريشأو ءرعلوط هي رم انهو

 |عاعشب نددمتاقلانال

 قرةنسسم حورلارو
 ضدك الؤ برةعلاةعد

 طسالو

 (ءاقرلاو ءانغلااهنمو)
 نع ىفي نأ ءانذلا ليقدق
 ىهلنو؟,الذ طواظحلا

 نع ىنفي ل طخ قم
 نعالغث اهلكءامشالا

 نب اعلاف دقو هن ىنذ

 :ارما ىلابأال هتلادنع
 توك زاطئاحمأ تت ٌّ ر

 «بيلعهنلامعف اطوف

 | دبا

 ص د



 رتل هءاذك امك دامشوهر ود#تربغني وتحل تارا كوتا لحس نع: ضال نمرثك ؟علطنتا

 نيغباملاوةباصصلالا اوحأ حرش ل علمتم رهف ءانلوالا باح ناك ةعلاطم ىلع ةطاو اب كءلعف ادب ص تدرأ تاو

 ىلارظنلا كلسون كدت دست اق نيدلا لهأ نم 00 دعاو لدعب كال نيكس هباع ف وةولابو مهدغب نمو

 انو هلو رتلنامز له أ تغلا نان ”الاوتاوعالاةرثكل نامزلا كلذ ىري دك نارسنت انا تلاقو كنامز لهأ
 قلدتت نا كانافتناط تّعاذا ةيسملاو مولع راما َك» اء ىرج الفدبل ع ومب مهام عوضا كن ردمو

 لهف قرغلا نماهب نيطاخقت ةنيغس ىف ىكرتو مومةراغت نأ ىلع تنأ تر دةولاحلا ةبقتح مهله م هرذ-اوذخخاب

 038 كرذح نيذ_تأتو مهعينصف م له ساو متقفاو هيك ماتبإط تاق

 نم نير حالف كفةعاسالائدا بالى رغلا بان عوق رغلا نماقوخ م وذا اومنيك رثت تنك اذاف كلاهد

 ىلا تائالالا٠ نعءعلغاش لغثران ١١ لهالو تمعاذا ةيدصملا بما نم نا ًاودءالاباذع

 اهعنرعتوا عن ونوأ تت ه1 اك اقداتحالا ىلعا جاجو ىلا هنة.:اععتاغتشا اذا كل ءاعذ نو دم

 (ا.ميتاعمو س هنلا جب وفةسدالاًدطب ارأا) امنايغط نءعرحزتتاها ىقاهسةةلاهراقت ءوساهط رعنو

 ترمأو ريتا نمةرارفرسشلاىلا ةلاممءوسلاب ةرامأ تما دقو .::ح نيد ىتااك سفن كَودغىدعانا ملعا

 ناف امتاذإ ن عاهماطفوات ا وهث نعاهعنموا عقلاخوا مم رةدابع ىلا رهقلا ل_ءالساهدوةواهع وقتواتيك رد

 ىهكسة:تناك ةمالملاولذعا اوةيتاعملاو 6 ودلاباهتمزالن اول ددعبا رفطن مو تدري و تعهد اهتلمحأ

 ةدضارهتلادابع: صر ىف لدن نأىلاةوعدملاةنئمطملا سفنلاريصآن أت و>روامهننامسقأ ىِتلاٌةماّوالاسفنلا

 هنلاوحو أ كل_سفذ طعون الو لغتشتملام ريغ عون ناغ ةشن الوا مدتاعمراهريك ذب نعةعاس ن « 1 ةعب الق ةبْض

 نافرك ذو لاعت لاقو مى +-اوالاو سانلا ظطعفح طعن اتاقل ست طعم من اي مال سل هيلع ىسيءىلاىلاعت

 هند ادهواهتنطفم رزعتد ادن نااهخاو أو -وامغواهله> اهدنعر رقتفاهلع ل بغت ناكل دسو نيذموم ا عفنت ىرك ذلا

 ةزطفااوعأك نااودمكسللا نعل 1 اتناول ةناناهللوةتف قا ىلاتيسناذااهفاكنتساواه فاد تشن و

 كلا فنرقل ا قعامه ارسال ار اضن او رانل أوةنطا نمكيدي نيدامزةرعثامأ اةجسوةوايغسانلادشأ تنأ او

 كار و اد_غوأ نيفطت# :2 مو. | كلاسعو مدل اتطاناا ذهل ةيوأاطمثن أو وهالاب نيلغتشتو نيكعذض'و نيحر فت |

 كابتولانأ نيلعتامأت ا ياام نرد د .اوهاملكنأ نياعنامأ بي رقدللاها رواديعب توما نير

 ف.صقال وفيص نودءاتشىفالوئ م نودئش ىف كانالهنا وه ط١ ار موةدءاومربغ نمولوسر دقت ريغ نمقتغ

 لكلد ابصلنودبا.-ثلا الو بابشلا نودا معلا ففايالو راهن نودليل الو لل نودرا من فاالوءان نرد

 نوملاىلا ىكقشي متةًأخل ضر منو كيف: توملا نك, ل تافةأف توملاه بف توكين نكك سا ةثالا نم سس:

 فوم هو مجاس> سانلل بريقا ىلا عل 7 هلودنب رب دةناما بيرث لكنمكا!برذأ أاوهوتوملل نيدعتسنال ثكلاف

 ا هنا : وم مب وا ةةيهالث بعلب مهروعمتسأالا ث دعت م مرنهرك ذ نم 0 انا توطصرعوم لدغ

 نكشف كَ ءاعمعالط ابك - لع عسناك ناو كل ارفكمظعأاف لاو الهنانا كدا ءال هلا ةرصعم ىلع ءارح

 نانيك سعي 5 اع وحنا نم خأ لد كرا نمدنعن له اوولس فنانا و كءايح ل أون: 50

 تاهههياذعنيةيطتكن !نينظتفأ ١ هناهعدب لس رهنضع وهلا تما نيضر 9 :ةرا سدى ًامذ هل: ةمودهيلع كيضغ

 كك ١ ىرقو || ماجا تنفر نسما فدع ب ىستحاف هباذ عملا ١نعءعر طملا لاهلأ ناكل فن يرح تامه

 ىلعنياوعئالكلا ف كتدابعوكت ءاط. نعهثاْدعم بع او هلضفوهنلا مركب نيرتغت مأكتقاط ر دقشلل نيب مازاذلا نم

 اذاو ىلاعتهللامركىلاهنملكست الو عند: نيللي لف دع "11 لاند تاج ومرفق قاعندلا زكا

 اهنلط فحورلا ني ءزنت كلافمهردلاو رانيدلابالا ىذقني الام. ددلاتا اوهش نمةوه-ث ىلا ة-اسْ لم ةهرأ

 لمحف هدعبعن ما دنعر دعس : وازتكى عذب رثعي ىتح ىلاعت هللا مركىلعنيلّوعتال ف لكس هوجو نم اهليست#وب

 ا

58 

 1 مومهعضاومىلءاوتنثو دا. ملال هأ كرغب فراج ليس مهول شي ًارآاها لقوا هربوزتب عدتةةواهر و رغبتك

 طولا 8 مهراثآ ىل !ءاناوةمأ ىلعانءابآ اندجوانااولاقثبح مهتامز لهأ ةةفاوعالاراغكسلا كعرلو صوصختاو مومعلا

 الو اههمرس فرعا الو

 ضبعلا بس ى- |
 ليلة ىلعالا اطسبلاو

 مىذلا معلا نم

 . ل-ءالولا الع ع
 معمحأ (نمو) ماقلا

 هلع خال ماعملاولاخلا]

 طسلا و ضيعلا نس

 تس ةيلعممتماأنع زور

 هيتدداك طسلاو ضنقلا

 ضيقلاب مهلا هبلع
 اءاو طسلاب طاشنلاو

 هيلق ماعتس ا نا كأل مع

 ضسقلا مدع نمو

 امهنم قتراوطسل او
 جد قنتال :ةمطمهسعتف

 ب>ونراباهرهوج نم
 رحم مطالةءالو ضبقلا
 ىوهل اةيوهأ ئنماهعمط



4 3 1 : 

 كئالبلكو ةننسح اهل كلاوح أ لكو لاحىلالاحنمكتمعنباهتبذغ مثةن رس تقلد لوةتةلبقلا هلق سم ىهو

 ٍإ

: 
 ا

 ءوبس كر , الن ناظااهارت [ةتاف دعب م افك. صاعم ىلع بثوتلاب كطذمسأ ا و

 ا تولعاف ناعنكىداو نم ةلمل تح. ىرهملا نونلاوذ لاقو فر ا اوريمخ ماع ثنأ اواهلاعذ

 | ىهاذاداو كلر ردا كس او رنه ةحاوتو ب مامهننا نم مهلادب ول وع : وهو ىلع لء عمدا -ءاذاىداولا

 ظ دول لهواذهابتلامذ بي رغءل>رت 5 أعذ مة عز فريغتنأ نمىلتااةذةوكراهدس روفوص ة حا ملأ ماأ

 |0000 فان رخدتم الخنادق قودت كلن لاك أىذإا م1 تااةناهاو ا كم لاق رغدنلا عم

 5 ةحا ءاكلا نالت لاق لاذهاو تلدالت لاف ىكبال ىداصل اودللا كرب تلقنسكت ادا :5تاكتلاو 15

 ا لقتل تاكل: كاعال خبال ازالفاتتسغ“ هريشع ىلإ !ءايذ ا ىلعزب ا رمادتتم تاكسف

 ا اهلانلعفاملعانلخدو بالا تدفن كرك ذنعىناغ ددءاحن مكن ذوعأ ىلا مهلل الوهن ىهو نمسا :/نانلا : :

 1 راظنبال ناكسفةنس نيعبإ 0 !تلاقمثةرفغملا تيب مكارقدنلالعجتلاةفانل ىداهتلامأاي || فوِضرقالةبجولا
 1 )لو سصعت لاه ارتعءفر اذا ةريفع تءلا ءفهنطي ىف قف هياص أف هماءامثةمرف 355 هراظنه:متنافءا_ئسلاىلا إ اهتاكرح ن-هسفناا

 هوم اهتسدتح اأو ةمشد>“ 4 راحى هو 0 ل سد له ر دعت لتس عاذا هددعمتايثواماغصو

 بونذلا فاطلأ ن

 ةسيحامل

 ذولا قاهد_تأ مذ تفرصن اه لاق كك ل! فرصنأ ىح جربت 7 الت اقو ىكلاو-ضعبفتمهذو وسلا ضدَعلَل ةتسحوم

 5 كناىلع ل ةالىالوما,تلاقف ىهحو ف ضغلا تفر ءىبنا ًاراطفاهلهبضغاادب دشانأو كزنم 1اتد ءاحرلاو فو_هلامع

 [ل| ةرح تن اهل تاقو اهل 00 ا ا ا و عا هللارك اذه. فرأ ل عضومىفىبتساحأ بحاص اههمد_عنال

 ىدعسلاءالعلاننالاقوامه دا ىبع تهذدقنن الامأون ارحاىل نكت كمدنأ تنك ثعيهامعاس تلا الو ط_سالاو ضيقلا

 ]| تككرا لا ارك ذاهذ ةءاىلع تن ًااماكف ملا ف ةءار ةلاةريثكت ناكو تدبعتةر رااهللا#ي م ءةذناى تناك 7 ةميهلاو سأ الايحاص

 ا | لامءاكملا:رثك_قاهلذعت ىتح : ارااهزهىلا::اوةلطت |اهعون لاّعق ءاكيلا ن 0 ىكسلز ملف ةرورمض ن ماه منال

 ٠ | اهلانلقف برحنذ ىدن ىتمرظتن:ةبرغضراب نيذعتمافامضأ انعص أ ثلاق تعد ف كرب ربايانل ةفا مناع انا ترف |! تامد_نيالةتامعالا

 ا تاك ن اوان دإا نام مبهذامامه هرضا| فري هليا دنع ىترعل 1 تا ااقفهتم كانيعت رهذدقءاكبل اذه ط_سلاوضيةلاامأو
 | نكن امريغئش ف هتاو ىهفانبا اوموة مولا لاةفلاقتضرعأ م اذه نملوط ا ءاكن ا مهد زيسف ةرمثهننا دزعامها بحاص دنع نامدعت.ق

 للاب ناقوس ع معطت فعيف تومأ ىذا كولاذ - -هلو#: راملا اعاده ودعل اةذاعم تناكو ويه ظملا ناصّونل تامعالا

 | تةواهابا ار ىلا ثم اًعنةعبار دنع ل تب ىنارادلا ناماسوب !لاقو ح مصل ىح ىل هدفا مقتوماىبلا هلم الاءزه |[ كنعو باقلا ع
 | تلاقتلإلا.ذسهمايقولعاناو ةنمءازحامثلةر ملا ناكالف 'ردسلاىلاةاقلرت لف تيبلان 3 ا كان ءاقيلاوءذغلا بح اص“

 أ كتاوت از اجر مانعأو ناقلها تقومى علا امتاعدف لوقت «ناوعد تناكو ادغلءوصأ نأ ٌواَوَح نمهصاختل بردعلاو

 | كنمىنب رغب لوىلجأ اندتاكت 1 هل نيقاتشملا قوش دنع لاعب الو نيام الا لمأ كي د| بخت الى ذلا م ركلا || ىل-ءدرب د_ةوباقتلا

 0 !انهكنملدعأ ن: تنذعناو كلذ. كنمىوأ ف 4 توةءناقىلاعلئاسو تنذلاب فارتعالا تاع> دعو ىلع طسب وصضء.ةنطا.لا

 قايح مايأ ارب يلزت مهل !ىهاااهدعست م تاذها ليولاق لرظن نس> اهلا ىب واهارظنلا ف ىسفن ىلع ترحدق ىلا

 تيك ىهل هنأ أرقي نام دذعىفعس نأ هنا داب ىامح ىف ىالوت نة توج ردّعلو تا دعب ار ىع ساد

 قنا ىنبناف ىتفاعأدقىبرنذتناكن ائمهلا ىارح لل 4لاالا ىلوت لو - دعت لرظن نس نم سأدأ

 | تدرأولو ىنتب دها ل ىتباهاتدرأول ىنهلا هلهحهرغنم ىلع اضف: دعو هدأ تنآامك سأ نم لوةفىتراحأ

 ملا ىرعاومف تينف أ ةحاح ىف ىندرت كنط امى مهلا ىئدرتس هبام1 مدأو ىنتي ده هل - ؟ىعتذ ىبراست لى ضف

 حر لعانلخ دصااودالاقو كا اون توحرامكمركن م تفرعامالولو كا اًععتغءامرون ذا نمتقراقام الول

 0( لسانا سف دع عاف لمتنا <وتدعقأ ى- تاصو تن عىتتتكوتدوسا ىت>تماصدق تناكوةدباعلا

 تددوا هاو ىدنكماكو ىداٌؤف حرت ىلفطا ى لع تلاف مث ثقه فلا مالا هءاع تو او عل انمي شاهانركذ

 لاك هنلنيبقارا | نيطباراانمتنكت 'كراغناهتالصىلعتابقأ ٌغازوك ذمأش أ الدلم متانأ |
 لاق لردع لهآ ىلاراذنةنأ كاباوكاصرح ديزي وك طا ثن ثع بنل نيدهتحلا نمءاسنأ اولاجرل لاو علاط 7 |
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 ري-كيهنتأب توملا دنعو * ناسللاب و داؤغلاب رك ذو هي لون أةوالتلا هذذات
 تاب !فرغفتاعارلا نم « قامو دارأام رديف *« تاوهلانمتاختلابزسشن

 دق هلل _.عفةدهاملا هياعتاداعل قد سفن دهاك وتنام الث مون لكفث ار لامك ةرب ون ز ركن اكو

 لاقذَةئَس فا آتو سن لي ةفةمامقا امون را دعم لاف 5 ها ىلا | ةعبس لمهفاي ::دلارعك لاقف كلف :تدهجأ

 فال ةعبستدهتاو !.:دلار ع تشعول كن ا ىنعي مويلا كلذ نمأب ىتح مول عسبس لمعي نأ مدح متي فيك
 م ةار دج هيفةبغ راب لكم ١ ريثك "5 لَ : رغاكل هين نأ | نيس رادقمتاكداو مول نسا

 تدرءامهذازتيقارضو 02000 ]اري اثن اك اذكهفاهل ةهراالوخ < الاوريصق كرعو

 ىلع ردك هوو مهلة مدود -ون الازعدت نافع اوهلاو>ا 1 علاطفةدابعلا ىل !ءةيط اولان همتعنتماوك 1ك سف

 الفاز_هع نعت زععاذاو ة 0 ,اقلكرمملا سالفءا دّقالا ىلع ٌبعبأ و لغلاف محن أوهف موب ىدتقا نم: دهاشم

 مهراتو مهتسز ف نوكأ ادم مءادةقالانب كل .ةنريحخو ىزعف لبا نكس ت/نافءالؤهلاوحأ عا من نعلفغت

 نأ اهل ضرتالو لردع لهأ نمنيلذاغل اهو, ابءادتقالا نيد و نيدلا فرثا هيلا و وذوءاكسملاو ءالقعل امدو
 ءأب اء وةألاحرعالو هنا ك فنك: :د>ن أف « ءالقعلاة فاخر وتو ءأم ..غالابهيسكقلاب عنقتو جلا كلسف طرخت

 هزاع نملق أ كوك -7نآ كنت السفن اياهللقو تادمت#اءاسنلالا اوجج] علاطف مه ةادستجإلا ىاطبال

 0 - نم: دنت , الارك نينلو اهآينوواهنت درس ناسا نعرستت ل 1

 ةىسهلا تلاقمم !هراسجتواهعردا ماع تدثواول عل ىلع تماهةةعلا تاصاذا تناك اهنا ودعا اةننبخ
 ل مصل هيبيكك تريح لك الحا ماوب أ ولما ت تةلغوتونعااتمانو موا اتراغ ْ

 مأ انه اف ىت جاما ىنمد تاءقأ ىرعش تب 1و رفسأ دةرانلااذهوريدأ دق للااذهىسهلا تاافرع فلا علط اذاقا_متالص

 َن مىسفن ىف عقوامل ت>رباممب هاب نع ىتر هن اوللتزعو قلعت مكب ادويأداذهلكتزعو ىزءافىلعامددر

 |هلدو تفانر عسأاىق ناك اذاف ةرمصيل ا ةذوذكم تناكو مللى 6 امنأت ةرغ < نعىور ولم هركو لدو>

 نأ ؛لري_غبالئالأسأ ىسهلا انكي فكت رفغم ل ضفو ل :ة-رىلا نوةبت:ىلابالا ىجدنودباعلا عامة كيلا نوزعخ

 تنافنيل اصلا كدايعب ىنقحت ناونين رقملاة رديف نيلع فالي ذأ ىو تاق اذمزلوأ ف ىناعت

 وعدت لازءالغ ةيجواهلعهإ ةةدحاسر خت متع ركاب ءام هركلامرك أ و ءامظعلا ماظعأو ءامجرلا محرأ

 تاقف ءاكلاوتحا ل ا
 تايسصيب تقر ولا ها كلها عام دناقلاف كلاذوتت ؟لاقفاه_فنبقفرلاباهان ماقتل اذااهاندتأ اول بحاصا

 دعتلا نك تل ا زئاف لغم . وأ كل ناكمف أب هءاكبلا اذه نع ذ درسا
 قاوددرتلز راكبا لاب ىاوءاكم' اب لاو جر اوجنمةح راج ىف مدن مةرطق قتال ىتحامدركسأ ميعومد

 ةنملا تا دى اك انمىفثد ا رتلاقتادرعتملا نمذأ صا ىبنث دحذاعمنب د لاق راجل دع قءاكبلاب
 ىلاو ًارملا هذه نوران او-رخ لذ داه ل لاَعف مايقةنجلا لهأ نأ امتاقف ماو ىلع ماي ةةنجلالهأ ذا

 ىتخأ تاةفتلاقةناوعشاه الاقي ةكالا لهأ نمءادو ةمأ لي ةفةأرملاهذهنمو تاةذاهمودقلنا:لا تفرخر

 نءىاكمنبرتاما ىتحخأ ا يتي داناهت ,ًارالفءا اوهلاىفا مم ريط:ةي. < ىلعا ممل .ةأذاكلذك انآامنبف تلاقهنلاو

 ىزلأ نمتنث ::!ىنء ىلغذ-|نكلاوكمو هده نان تلاقو ىلات عسل ت تااهك ىبةلاف كالومىلتود دوأذ كناكم

 0 ةممور هن راحو تناك نسا نب هنا دبع لاقو ت كثمىم كلرمضالو لا اوهىلعهللاة مضى دتو كل .اةنزملا

 ىهو ةدداس ىهاذافاهماطأ !تمةفاه دحأ ملفا تسلا 5 و تبمثن اق ىأ :-ىل اةمعان ىلا. .الا ضعي ىف تناك فابمتم اهب

 و تارت ام كلى ىلوق نكلو 1 معىلوقت لهتض وتنال لا ,2لوقت

 0 لعتمدق ىثرقل !مثاهوبأ لافو ماين هقلدش ن مري وى عافك ؛!ىلهيع ومال _سالاىلا كا انمىبحرخا

 امون ثاقف !ةمهش وانينأ لمللانماهل عم“ تنك ذلاق انراددضعب ىف تازئف هب رشاهأ لاقي نما ا ىلهأ نمةأ سما

 ءايمسلا نعاهق راد ماري أش ماصتا هكرافا ماع فرششاف لاق عنصتاذام ةأر هذه لع فرش اك ءدبخ

 ( مم
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 مادامو ضيقا

 ةياعر ومستاو هحور
 دس ىذلالاد_ةءالا

 نه قلثم ضيقلا باب
 اوسأتال.كل ىلاعت هلوق
 او-رفتال اوك: اقام ىلع

 2 .رغااد راوذك ان ااع

 جفرلا عا :وةوم مادام

 3 ا بحوت سا

 فطلاذا ا محض ىلا

 ءاونالاب دراولا علا

 تاي مل اذاو هللاوحلا
 كات هلناىلا ءاونالاب
 فاو نيعتلا تعلطت
 وهو حرغلا ن ءاهطظد

 عونمماىأاعحرغلا

 ى ضدقلا كل ذ ندهن

 تاقلاو

 اذ_هونير حالا ضعب



 اكاد
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 ءلاضعب هيتث دف. دجنبر فعج لاق ةددحاصرحسلا ناك اذار كسشتي هم رت سنع ا
 | لاق ىناسشلا دش ارنيمساقلا نعو حاصيئج-نيتكصل نيبه#بةتآك امىلاراغنانككلوهحامص ىلارظ::اللاقف

 ا
 أ ىلعأبىدان ر هملانأك اذاه الب وطالءل ىلصبق موه ن اكو تاند ولهأ هناكو بصح ا'ان دنع الزان ةعمزتاك |

 ١ | كابانهه نم ععسيف نوبثا اوف نول حرت نوموةتالف أ تودقرت ل- ءللااد- هلك آنوسرعملا بكر لااهيبأ | هيوص

 | موقلادمح حابصلا دنع هنوص ىل لعاب ىدانر عن سقلا عاطاذاف ذو" ماذهه نمو ٌىرافانهد نمو عاداذههنمو

 | قلو ااومفهيلعا اواك رو هوعاط اق مهر ودصحرسشوهوذ ةرعذ مولع من ادابعهنلت اع ءاك طا ضع لاقو :ىرمسلا |

 1 | قئاللن انين مهفةردقلل نئازخو ة لفعل تيراوتوة مكعللانوب و نيل ءافصا ندا 0 مول تراصفهملاسالاو |

 ||| فئاطانم فئاوطاوعمو عجرت مث بويغلابوعمعمذؤل رز توكل فلو ممولة ونو ربدم :نؤملبّم |!
 0 لاس ص امسح حابب دلاك م هروما ا نطاي ىف م_هفهغ انا اذصاو نكمالامو هل ةاوغأ 1

 امنيب نيه اصلا ضعب لاهوءاشي نمهيتؤي هللا لضفوهاغاو فاكتلاباجلا غلي ,الدع ردع راكاو عذارا ٍإ الو ضنقال مطسلا

 ْ 00 اس1 لانهداوىلاتطهذا سرّوملاتدنلا مح شضعل قريسأ |[

 | تلعامسفن كدت مولاي" الاهزهددر , اهفمناق لج ربانأ !اذاو فتلمر - اهلعةضوربانأ اذ داو توصلات عت اه ا عماماق دوحولا عت ا

 د

 دوعتشت ل ةلاوه ىذلا
 هبلا ططتسلاو ضخ
 ضاة2امهموكاذ
 الف ءاقيلاو ءانغلا ىلا
 ( لاق طسنالو 2
 || 5 ضقلا الوأ سراق

 ا

 .ةدص حاصذا هر " الاهذهددرب وهوهم الكم م-اهفاحنتتساف-لاق هسفنهقأ مكرذحيو وقمر ةددثرمد ن 5 ََك امتالذ ءاغبلاوعاستلا

 | ماقمنمالب ذوعأ لوقي وهومتعمسفةءاسدعب نافاهتقافار رطانا ممَفاَعْسل اذ_هءافسأاو تاء. اعامشجم نو د ضدقلا نأ

 أ نيفئادنابولقتعشح كل لاق مث نيلفاغلا ضارعانمكيذوعأ نيلاطبلالاعأ نمل ,ذوعأنباذكلا | ارقالا ةيوقع

 ا | كيلعىلو ين دالاموايندللو ىلاملاقف هدب ضن مث نيذراعلاب ولف تلذكتمظعلو ْ ء رمعةملالام!تعزفك لاو ١ 7 كلذو طسلا

 8 أر وهدلا لهأوةيضاملا نورقلا نأ لاقم ىع عد اقوه أياو ىهذاف كبح ىلا كععن ىفالاو كاست ءانيايابتداب || 0 ىل عل د هللا نم

 | قيكولاقذ كاغارفرظتن أ كذلحت مويلاذنمان هللا دبعاهتيدانف توني تامزلا ىلعو نولبي بارتلا فة#فلاسلا || | بلقلا ئلتهف بالا
 | | هماث 1 تبقب وهمانأ تبهذ نم خرطي فيكمأ هسفنىلاتوملاب اهعمس فا هردانتو تاقو دالارداس نم رغب | 1 ا اري

 | حاص متو.سعاووكح, مامهللا نم مهلا ديوأر قو ةعاس ىعاهأ م الود عواد لجتلو اهل تنأ لاق ع ١ | علا شتلات

 | وهوىافأ م ب راغن وهاذافهنم دون دنهحو رت>رخدتتاقفه«!ءامشغموخ و ىلوال 1 ا اهم .طنذحأتو كلذدنع

 نيب تفقواذا كوج ومركب جوف ذ نءفعاو لرتسب ىنالجو كلضف نم. ءاسا ىلبه ىرطاخامانأ ن ملوي ىلا دراولارث ٌلصواذات
 نم مالك عدوهمالكن عفنب نم مالك, ك اعلا ةذ ىتتملك الا هيوثتو سفن هوح رت ىذلاب هل تاةف كيدي | اهعيطي تغطسفنلا

 يس اهرب يارس تعسر هاب ته حنمخما اذهىناىناهيونذ<ت2: وأ | أ ط_سلا ىف تظرفأو

 >رامت لرش نمهلئابذوعأ انو ىبلق نمةبعش كثي دحولات< امو تا )ىلع تلطء دقق عود اعلا نا ط طسدلا لك اشنىح
 | تفرصت اذه ىضومف بتاعت شأنا فاخآ هن ىلواذه تا ةفلاق تجرب ىلع لضفتي وهطخ“ نمىنذبعت نا ٌْ ضيقلاب لبا ةتفاَط اع

 | ىلع فرش ادق ئشبانأ اذافاهتحت م رتسال ةره# ىلا تامذا ىلريسمفريس انآ امني ني اصلا ضعب لاووهنك ربو || اذاضعلالكوهنود
 | راب مهللا توملاَةعْت اذ سةنلك 0 هو هّئعوسف هتعمت 0 همت تعمتوملانأف مقاذهأب كلك ٍ نكمل توت الع و

 | لاق عرعَت_بمايتدلا فهل نك رذكار زمر ع توملادعبا عنقي أن ملاقف توملادعباسمفو تاق توما ىف ىل |! اهروهطو سفنلا ةكرح

 | كدنعادغمب وتلا لذ نم ىفرحأو كل ةبحما نم مىباق“ الماوكلا 1115و ولا ءهوهحول نمأي 8 ةنلا تبدأتولوا هتفصي

 | ا لحال جمس ملح الولا الع ضارعالا نععوحرلا ف ناحوكنمءارللا لنآ دف | أ نايغطلاب رعموتادعو
 ىعملا اذهقاودش *.ذ[ دقو ىنك ربو ىذم من ىلءأ 1 كلل ءاموق كر تاضعلاب رار

 تادضاف صاعم ىلعح وني« ىداونطإ وأ ةنعب هارب < داؤفلا ئتكم مسملا لبحت ظ تاعلاوشاستل
 يداعانىنتغأ هتوع دف ني تداز ومفواخ تجاهناف# داقرلارةصاهلئردححي ظ

 دابعلاللز رنعجت ةصل اريك دب ملعه قالا اعتناق

 00 لاول دأورمر-ت تينم 1 للسف نليفأاذا « ىناوغلايذذلتلانمذلآ 3

 0 قامالابةدابعلا قرفظن و « ادرف شعب وءرك 3 لمذل هب تاكمنمتاكم ىلا حسن |
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 هتدجوف مهدأن مهاراثيثأ لالا نم لجرلاقو امهنيب ماني فيكهتحترع .نرانلا تاوهقوف نيت ةنحلا |
 علط ىت> هلكل يللا بنج ىلا بنج ن ءباقند ا رم ةءابعبم سفن فلق هسيقرأ تدع فءاشعلا ىلصدق

 هلك ل دلل اتم دقدتلا كجر لتلةفنىرد_ص ىف كلذ لاذ ًاوضو ث دع مو ةالصا ىلا بو: نذؤملانذأو رعفلا

 كلذ ف لوهذ انامح ا راذلا هيدوأ ىفو انامحأ ةنطا ضان رفالث اح هلك لح هللا تنك لا ةفءوضولا ددحت م ئاعطتض

 نس راو تكس ليقو اوال اها رتل تاع كنوعيق ىلصن مهدح تاك الاجر تكردأ ىنانملاتداثلاقو موف

 تاك ب ورا هيعيالنسنب رع شلك عي عاىذحا ا لال رثو شارف لعمبنخ مضئالات ن١ | سامع

35 0 
 هلاعذ كاع سد : وكلا
 ا
 ا
 ع :ىرونلا(لاقد)

 هانال كط سو لاباب || لقدمفأ ارذأ هل لوموللك ىاد هشقىدروناكلاق يوطا ا ارك ىلا نعو ةعكرتت امس مول لك تونعسدرو

 ضيقلادو-ونالعاو | | لج رتاقعتي ًاراذ ذأ ار وعملا نب ' روهنمناكوىرارلا لش ةرمفلأ نيعب ر وأ ةرمفل انيثالثو ىدحا دح ا هللا وه

 همأ هلتلاقدةلو عب رابمانبعتءاجهتكرحن ا نيندعلا بطر توصل اضم فراطل ارسكنمة بي دع بدصأ 0015 ضروهللل

 لع نأ همأ ايل اوقف اليت ةتاتق كالعلا سفن تدصأ ىبباب كإ«ل تكسن الهم ءاعلملأ | ىكسيت 7نلسفنب عنصت ىذلا اذ هام

 تفرص أ الاوهلهلاةؤزحاو هلا هطو ل» الا ارهس ىلع ٌلريص فيك هللا دع نب سس اعل لهو ىسعنب تعنصاع

 الواهملاط مان: !لثم تب ارامل و ةد تاكو سمار يطخ كلذ ف سدلوراهنل ا ىلا لسبلل !موفو لدللىلاراهنلا ماعط
 رحب هذأ لاقراهنلاءاساذاف عصن ىتح مانا. مونلاراذلا رحبهذأل اق لبالاءاجاذا ناكواهب راهمانراذلا لثم
 تبعت مهضعبلاقوم هرم عوج لادن حا فاو لاف ليللاءاجا ذاق تع ىت - ماني اق مونلاراذلا

 ىضر بلاط ىأ نب ىبءباعصأ نملج رنعىور و راممالو ليلي مانهتب ارا قرهش ا ةعب رأس دقلا دبع نب اع

 طسلا رووطوا#تءلغو

 بلقلا ةف_صروهاتل

 فانا سفنلاومترلغو
 ةرانو ةيولغمةراتف ةماول
 طسلاو ض.ةااوةملاغ

 بحاصوا نم ال ذرامتعأب

 فارون باح تم بلقلا 2 تك 3 : اكهناع اعوهنمك ع نعل تفنالسالفرسفلا هت عىلاعت هللا يضر ىلع فل تيلصلاق هنا«نعىلاعت هلل

 بحاص نأ بلقدوجولأ | اوناك موهيشب ايش مويلا ىرأامو لس وهيلعهتلا لصد بابك تب ردقلهتلاولاقومدي بلت م سعشلا تعلط
 باد تع سفنلا اذااوناكو مههابجو مهمادقأ نيب نوحوارب هللا باك نوب اماقو ادعس هلئاوتار دقا ارعصاريغاث متنوع

 كما دوحوا نامل لأ تأكو نم ىعي نيلفاغاوتاب مولا اكومهجاث ل" ٌّ - مهنيعأ تامهوحيرلا مول فرصمششلا د.عاكاوداممّل اوركذ

فح ”لهليا اوذىوةهسفنلل وق ناكوهسفن هب فوك هت .؛دعسمقاطوس قلعدقىنالووت أمل سمول آناكو هلو>
 بلعاانهقترااذاق ن

 هدةيالهياح نم حشو | برضا ىلوأ تن لوي وهقاس هيبرضوهط وسلوانتةرتملا تاخداذاف ئمال لس لاك لا 2

 هيف فرصتنالو لاحلا | ىتحاماحز هيلع مهجازتلهتلاو الك اننودهياو رث أسد نا ل سوميل ع هللا ىلصدهت باخصأ ناف» لوي تاكو ىتبادنم

 فرصت نم يرسف || داهتحالانم غلب ومايقلالوط نمءاقاسن دق_ءت دق ملس نب ناوةصناكوالاج ريهءارواو فاش دق هما اواعن
 نئحطسلاوضيقلا لأ ىف ءصلا فتاك اذاودرعلا هب ارض عطمس كلا ىلع عم مطض اءاتشل اءاجاذا ناكو اديا رتمدجو اما دغةما.قلا هلل .ةولام

 بحاف لءاقل بحأ ىفامهللا ل اور ناك هناو 1 وهو تام هناو ماند الذ ريا ددهل تويبلا ل_اد ع.طشا امط.سالو ضيقالذ
 اهلاامو تودغف هيلع ساهنعهّنلا ىضرة ثئاعب تأ دب تودغ اذا تنكو امولتود_غد<*نب مسالا لاقو كاع
 100 0 اذعاناووا“ لعدن نذر قت ىهو ىحذلاةالص ىلصت ىهاذاف

 تعجرمث ىتجاح نم تغرفف عجرا مث ” ىجاح نم خ رف 1تاقف قول اىلا تبهذ كلذ تب ًاراملذ ىع اكىهو تال«

 ىد> !تاتعااجاحدوسالا نب نجلا دب عا: ءلءدر وامل ق عماني لاقو وعدتو ىكسبتو هن الاددرت ىهاكىهو

 تنم نمآلات ولا ا وذ«؛لاقو ءاشعلا ءوضوب علا ىلص تح ةدسحاو مدق عىل ماقفه-بمدق

 شو رهسلا نم تاولألا 01 اا ه-ههجومللام رت لاط ىلأ نب ىلع لاول ءالا مامق نيد هىنان لوك

 نسال نسحأأ نيد عبهتملا لايام نعل لبقو , نيعشاحلااةرمغ م_ملعموصاا نمءاغشلالودذوءاكبلا نمنورعلا

 لو ىنتغلخ ىسهلا لوب سرةلاد_.عنم صاع ناكوهرون مارون مهسلافنجرلاب الح مسمناللا ةفاشوج و
 ىلتاث ع« ءارأالو ىنارب هس اهو مدلا ىر<# ىنمىريه ةلعجواّو د عىمتقلثو ىنا#تالو ىنأب .؟وفصاؤت

 نءاقباسملا اوباقعلاة رش“ الاىفو نازحالاو مومهلاا.ندلا ىف ى-ولا بكس منال سهسا فيكى سهلا كبها
 0 رع ردها لصاْذاَنأكنادهص ثالث لدللا عطقي مالغلاة تع تاك دهتنب رقعجلاقو ح 2

 20 ءا|ع اثات كا هدم رنيب+ أر عضو م ةدعص حاصل للا ثا ىذماذاف ر كتي هيشنكو

 ل

 دو>ولا نماصاختم ماد

 و-هىذلافارونلا

 1 ايكفو تاقلا

 لا ذأ اءاذاف يذقلاو

 ءاذفاا ند دوحولا |

 ىلا دوسعل ءاعيلاو

 فارو_لا دو_>ولا

 عي

2 

5 

 و



 ةنالكفا

 || ةقمدلا تيك, تقام لتر هسا هات ا يو 0 ردختع 6 أر 0

 ْ د تاع 000 ومدلا تيكا ذام ىلع كتاقفامد تيك رعن كترينا مهنلاب ىتةلح ا !الوا |(
 (ٍ كيهللا عنصامتاقفمانملا ف هتومدعب هتبأر :لاقعومدلا فت تامنوكرالثل عومدلا ىلعمدلا تيكن و :ىلاعت :

 | لحب را, تاقاذام ىلع عمدلا فاي ىللاقو لجو زعير ىنبرةلاقف كعومدف منصاذاغ هك تلةفىلر ذغلا || ضبةهانوكيآلت اهلا
 ظ 00 0000 عومدىلعتاقاذام ىلع مدلاولاةف كح بحاو نءىلَع ٍ هل 0 طسالو
 د رطل | دحدقو ءاحروفوش

 00 يع 1( 000 0 .ةنس نيعيرأ تاك 0

 ”اساوو 1 0 اموال عقءامسلا لاهسأ ارتأمواق قر رطلا ف. _

 ١ | مال_عبهاراباولاةفهم ااكنم مودل بدكف ثد“ *-بلاطلاودوءدالر معلاو 6 ]رانهنلاناكاو 0 2و

 1 هع :ثوضبعل !لاح هش 2

 ١ كلذ دن و طسلالاح

 نشلواطتاب)
 د معةيْعملا م غابامدازلاريخناف كرفس ردق ىلءاودّو زن لاف ةاذصوأ اولا ةذ مهناين ىلع لاتذ موكلمدتعادغو ل

 ا نيصلانابهر نمها 0 لا دوو اولاد لوو عموسق ساريا داو قياوطلاىا مهدشرأ

 بهارلا اا بهاربانأ اما ذهاب لاقو ىلع فرش افةثلاثل اهتيداذف ىنبح لفة ياش نا للا اراهتسداتذ ||

 مم امعاو كلذوه

 اضيف هنطمق هب رعد

 طاشنو تاتا

 قا معن لع هركشوهئال 1 ىلعهدجو هئاضَعن ىذروهئالب ىلءريصومئاب م هئاسعس ىفهننا سهر نم || مهلا واط -! هذاخا ىيبط
 ةرهسأ دقرغاق ليلو ئاصءراهنف هياقعو هياس- قر كفو هتباهل عضحنو هن ردقل ستساو هتزعل لذوهتماظعل عضاوتو | نم ناردعد طاشنلاو

 61 سانلاع نعةعموصلاهذهىفىسفن تسحروةع باكفانأامأو بهارلاوهك ذفرابحلا ةلاسمو ا

 | تحالاهلنا نعقلخلا عطقن لىخأ ايلا ةفدوذر نادل هللا ع نع قلالا عطقىذإ اق بهاراب تاقفو هرذعأ

 230 وهبلق نعام ىر نم لقاعل او وَلا ىماعملالحاوخال يشير واننا || نات ةراع ادع
 | ل ياهّدهلوقب فرقلاس وأ تاكو غرافلاذا ىنالاقف تبل تحرس وا ىاطل ادوا دال بقو هب رنمهن رقبام || اهتمتوكيشفنلا ىلع
 | ليقوة دعس قملك ل يللا يف دوحسلا هليل ءذهلاقتيت الاد للا تناك اذاو ةعكرفهاك ليال ىدف ع وك رلا || هل اد طاشنل اورارتغالا

 هرهو> نمو سغنلا كت
 تمادامو اما صءاّعبل

 | بعت ابعد ب بتاط 1ققرلا لاف كبنغنب َتءةرؤل هنأ 4تلاقن بارمشلاو ماعطل انبتبالث اك مالغلاةبتع بن املأ سةنلارو_ 25
 أ ىرسلا موقلادمح حابصلاد_:عىروالا نايس لاقوادجا الا طق مانآف قورسمج د و الب د وط اوال بلق جوم عافت طال

 | داك حارق ىوط ةنس نعبرأ خباذا مه دحأ ناكدوادنبهللا دبءلاقو ىتلاموغلا همه تاء ادنعو ||| ممالت دنع سفنلا
 | قترااذاف عبطلا رحب
 ىلا ةماعل اةبحملالاح نم

 | ةصاخللا ةيحملالئاوأ

 فعضاماف ةريش لك ىوأم أ, ىوقهسفطنل لو ةد ع ةعكرفاأ مول لك ىلصن ن 11 ءالالوط

 | لامت ًاابهللو#ت 000 راها تنكر ىل- عفصن بهذ لوةيوركس تك م ةثاهسجم ىلعرمصت دا

 معمب رلاىق ل امعدرلا مأ تآرا-اوتايبلا فاي لان تاءاتنباالوّبف مانتالتنأ و توما: سانا اىرأ

 ولهتاوفك:ءاوفعيف هإهأ باطن ىىدوهنذتلاق ءاماانعن :لاق الب5تلتق كلعا ىن اي هندانرهسلاوءاكملا ||

 تعم لاك دا رش تحن ارعنعو ىسفن ىهدامأ ا لوقمف تكا عا اوذعو كلوجرله.ذ 5 ً'امنواعب

 تاقاذو لاحاذ ريصل

 وانتي و ةماواسفناذو

 ملصأ ىتحىلنذأتىأ ايمنأ هلتلاّعف ىبإ_ع«برضتىرصاو*+و فوج ىت-ةأاءىاللوةءث ردا نم رمشب لا هيف ط_سلاو ضل

 د ويقدإااذهكل نتن مل اوةب نأ فاخأ ك < واهللا ةةكذو> موب ها دقت ىد فدع ق.ةدفك ,ءاسحلا- لكل

 لغجو ع وجلا دش نمرشي امحأ تأرو رعلاق م -هعمتنكب واهعم جوى أ تكمق هلل 5 شاىردأالذ :

 0 اا ادلا تلت فاودقج ىندلت لكمأ تيل أ اىتأ ه]تااَعذ اه اه ءطاسلت 5-09 : ةسيحنالا احو ناسقنالا

 بيرلالاقو راهنلاو لالا هلع كت ىأ تناكو رعلاق ىلءاهيدترس لىنتداو او تيل لع[ 2 الامل | قلل هةضاعرع كال
 قّح هناكمش ك4 : ممبستلا نع هلغشأ الت اقف تسلخ س ا مث رمقلا ىل_صدقاس ااح هندحوفاسن وأ ثينأ | ىرخأ هطسس وةراثأ

 3 م |0001 |[ هاكمتب خو رقما لس ةيسعتوم لج عرصعلا لص تح ةالسلا ىلا مق رهظلا 1

 5 لع ال نطب نصوم اوف نيع نمي ذوعأ ىلا مهلا لات هانيعهتاغف سل مث عبصلا لص ىتح هناكم

 نوكمإل نأ س د والامو لاف ضن ص كناك لا ار ىلامهللا دمعاب ًاانلاقف سد دأأكلا لجررظنو تعجر مث هئماذه

 3 درع نا عاب نرح ني دج لاقو مئان ريغ سد وأو ضنا رملا مان ند و معاط ريغ س داتا طااضد م ا

 قى راهنال كلذ دنع

 ةيترىلاناعالا ةمتر نم

 لا



 0 ط 0 كلذ نمل هندي ذوعنداب ال الادبأ هلت ناك ن نيد وم لاخر درما هلل يم

 هنيا محر مو و هنلعدتلا ىلسهتالوسر لا دقف موبءادتقاداهتجالا دب رااةيغر لرحام م نأتا طفونب دجملا

 و .امنونؤب نيذااو ىلامت هتنالاقةدابعلا مهتدسه> !نسملا لاق ىض رع شامو ىنرم سانا عمت كمال

 لوسرلاقوهنلاماذعنمكالذ مد الن نوذاخع وربلالاعأن ماواعام نولمعي نسحلا لاق هلو مم .واقو

 ندم ىدانع لاباس الوش ىلاعتهنلاثاىوربو هإ ءنس>وهرمتلاط ن 1 ىوط ملسوهياعهللا ىلصءتلا

 ىف ارو ف كف ىلا عنو كرابتهللالوةيف«#لا اوتاةثاف ئذىلا مهتةّوشودوفاخت أش م.تفوحخانهلا نول اوةدف
 ايندلا نمشي تو- رغب اوناك انرعن تاوطخ همواماوة أت كردأ نس1الاقوادات<ادشأ ناكل ىدابع ْش

 نامك-اجرأب هنوؤطت ىذإ!نارتلا اذه نم ممهعأ ف نوهأ تناك ى ءلدردأ همام لتر ًاديالو لسقأ

 اطذايش ضرالا نيدومندب لعخالوامق غا عطةعائسمصل ؛ هل »أ صأالوب وي هل ىوطامهلك هرمعشيعما مهدحأ ناك

 مهعومتاىرج موههو> وتو راقب م ذا ارطاىلع مايقذ 0 ألا مهتح اذا همن ةنسو مهم رباك نيلماع مهكر ردأو

 تأ هيا اولأسواه ا اراد او-رفةل_سحلا اواعاذا مهماقر ءلاكذف ممر هدو رح ىلع

 نماولسامهللاو وكل ذ ىلعو كالذك اولا ازامهللاو مهلاهرذغب تادللا اولأس ووتنزجأ ةئيسلا اول_عاذاواهلمقّس
 لحنا موفاذا اوهضوع ىف ودور زعلادمعنب رع لعاواثداموةناركخ وةرفغملابالااو الوبر وذلا

 ىنتقدصالاهتيان كمل اسلاةفضاصاو ماس نينمؤا اري« اءلاقف ىرأامكل» غلب ىذلاامىتفاب هع دملا

 اههذىدنعى 0 و اهتوالخو ا .رهز ىد ذعر ءصوه صا مدح وفايثدلا والحث قذ نين .زااريمأ اءلاقف

 لماقو ىلياترهس وى راهن كلذ|تأمطاغ :رانلاوةنجلاىلانوةاس ساذلاو برش رعىلاراظذ ىف اكواهر و

 ىهلل .ةذؤزيلا لك ايالو تدّتفلا برمشد ىئاطلا دواد ناك ميعنولأ لاقو هياةءومنلا باو بن ىف هيفان ا ملكريةح

 اعذج كتدب ف ةسفنالاّقفامون هيلع لج رلخ دوب نيسدتةءارقثيتفلا برش زمذلا غضم نيب لاف كال ذ
 اكرظنلا لوضفنوهركما ارناكو ف سلا ىلا تراقت امقن#سنب رشعذ:متيما | ىفىل ناىحأ نءااءلاةفاروسكم

 ةنعتغتلاا فرعا اىلا : ودع نم نزرئبدجأ اا اح علا د يعز دمت لاقو الكتل الوضةتوهركب 5

 نملكف ىلاعت هّلاةملظعىلا دعا اهم رظنيلنن :معلاقلش لحو زعهللانالاقف الذ دل ليقفؤرسنالو
 لوط نمنا: خةةغمواقاسوالا قو رمممدا + ونناك امو رسم: صا تااقوةئيطخهملعثن'كرام ”ءاربغب ران

 نك اراموت شعلا تيبح ا امن الثال ولع ادردلاوبألاقو هلةجر وكب اف هما س ا-الت :5ناهللاو تلاقوةالصاا

 ركلات اط قتلي م الكل بياط أن وقت ماوقأ ة-سااكثو لم ءللا فو+ىفهنتدوصسلااو رحاوولاب هنن هظلا

 هللوةد س :ةنةمقاعناكفةرف ةدنوهدس> رضع درا ىف موصن وةدابعلا ف دهتكدب ز رند وسالاناكو

 نبسنأ هيلع لدخدف طقس ىتحىلصا ومد بج رض ىتح موصيتاكودي رأاهتمارك لوقيفكلسفنبذعت مل
 ايش ةناك-تسالا نم عدأال كول ةديعانأ اغا لاّقفاذه لكب كرمان /ل_جو زعهننانا هل الاقف نسااو كلام
 اذافتعكربفل سلاح ىل ىلص تاك هيلجر نمدعق  ىتحةعكرفلأ مون لك ىلصي نيدهتملا ضعب ناكو هبت ئحالا
 تبل ا انك تس عك ةقداذ علل تكن نمالدب كادتدا ارأآف دك ةق 3 .اًهلل تبعلاق مث ىتح اريصعلا ىلص

 تاهل لوقيناكف ةذاد سا هبل كلب دق ىفاثبلاتباث تاكو كاوسرك ذب امولقترانتسا فيك ةقيلضلا

 تن :1ىرسلان مداسمعأ تد : ارام دينا لاقو ىربة ىف ىلصأ تا نذئاف هربق ىف كال لس نارجالا ن1 1كلك

 ةضاماوأ أرذ بهار موق رم دعس نبت رد !لاقو توملاةلعىفالا|«هطضمىؤ رابة:_-نوعستونامن هيلع

 دقنولفاعم 3 ولاو هالاةأاقالم. نءقلخلايداربامد_دءاذهامولاّقف كلذفو .وماكف هدا_م> اود نمدسفتب

 1 نءومهرخ 1نعموقلا كف ممم رنمربك الاو_عظحاو فو مهسسفنأ طواح ىلءاوفكسعا
 ريءفهيلجر دعو امثال الودو عيلادتن دلو م ب مو مفة نس ةكك ىر رااد#و ًارواحلاقكزاغأا

 ىلع ى أف نما ف دصر لاقت ذهن اكتعالع تردق يد ابا هل لاقو يلع فىاكلار كي وبأهي اهيلعأ

 ىب> كس .طكدمدق«-تنأرذ ىلصوملا تف ىله تاخد لاق مهسضعب نعوا ركشفم ىثمو ىاكلا قرطاف قرهاظ |

 و
 م

000 
5 

 لزانم تاهه ََل اودولا

 عط#ت اللوصولاق ىل

 د ف داك الادا

 اك بالا وح الا

 نيصقلا ارمكعلا ف

 ضيةاااهموىويندلا

 ةنالاءام_هو طسلاو

 ىلاعتهلنالاق تاقب رم“

 ظط_س وض.ه: ةللاو
 خويشلاامهف ماكنت دقو

 ىهتاراشاب اوراشآو

 * طسلاو ضيقلاتامالع
 داع ةكرتسأ م

 اوفتك امال اههتةشح

 0 3 ةزاشالاو وةراشالاب

 تأ تديحأو ل_هالا

 امهف م ناكل عسبشأ

 الا ةوثش هل-ءا
 ثتحو تلاط كلذ

 هللاو4-.فلوعلا طسب

 ضبقلانأ(ملعاو) لعأ
 مسوماه_هل طسلاو

 موتك تقوو موأ عم
 ٠ تانوك الو هأ. ةنانوكمال

 امهعموموامممتقوومدعب

 ةحلا لاح لئاوأ ىف

 الداني !مىفالكصلاهلا

 ةصاخلا ةيملالاح البق

 ةبحلا ماعم قوه ن 3

 حي ةتياثلا ةماعلا



 هفوشول هريغل عفو هلعق
 36 رع وهللا لع عم

 م هلا اءزو

 ىةيترهذهورا.تدئالاو

 فقوت نم مهتمولوسولا
 سنالاو ةبدهلا مام

 نم هب هلقفُش اكراع

 لالااو لاجلا ةعلاطم
 قد ررط ىلءاذ_هو

 قةيتروهوتاذ_هدلا

 قرت نممهمولوصولا .
 ىلعالمتشمعانغلا مال

 نيقبلا راونأ «_:طاب
 ىف ابغم ةدهاشملاو
 هدوجو نع هدوهش

 ىل-2نمبرضاذهو

 نيب رقملاصاوخلت تاذلا
 فةترماقملاذ هو

 كلذ نمنوك ونيقبلا
 حصا غللامثدلا ىف

 ىح ديعلا ةيلك ىف
 همأقو «<-وو كر ىط

 اذهوهملاق ىدهسفنو

 لودولا تر ىلعأ نم
 قئاقحلا تققحت اذاف

 هز ادق راكان 5

 ناف لزم الوأف دعب

 رد الذ كي نم
ال عدنالقا قدا 0

 0 دلع لس يذلا ق
 1 لعجا مهللالاقف

 مسوألال>رلا لا فهد مهلا لوقي لو هيلعهللا ىلصىأ :لالعش مهرمأ ىدهل ا ىلع عد جاو ,هدازىوتتلا

 ضرالاهح لاق ماو وه ولعب عئصت فيك ل سح رار ادا نان دخلو ب تنل ل

 نارتلا ىلءهتيىىو هوت ام نيح اطل ادواد ىلع لاوسلا نبال دوا ماوه اهطع !ف.كةا#مىلاض غب | سن

 'نعو هللمعت تنكن باو ىرت موملاف بذعت نأ لة سفن ترذعو نوت نأ لبق ك سفن تنح«دواداب لاّعف

 || ةركةرش ع ىدحا تدس لكى لك أءاّتدس نيعبس ما ةذةحاح ىلاعتهننا ىلا هل تدي انامز دبعت ال>ر نا همم نب تهو

 4 لاهو كلم<_.لالزتفنل تح اع تءطعالريت كيف تاك ولثمتا 1كنملاقوهسفنىلا عجر 9 اهطعب لةهتجاح لأمم

 1 لالا نع اخ نس رق هللا دع لاق ءْكم-اح هللا ىذةدقو تضهىبااكةدامعن م ريغ هذهكتعاس مذا اأن

 ىسعنى أ لوةدو + فنبطاةعوهوى اما لجراذاو < رلادب رش مون ف فاصملاىلااوماعف سانا! ىف مصفُو دعلا

 كله لت اةفاذكو اذكده_ثمدهشأ لأ تعحر وك ةءطافكلابع :وْلإَدْأ لت اَءذاذكو اذكدهشمدهشأ مأ

 1 لم هتقمرف مولاه ةمرال تقف ككرتوأ كلذ هللا ىلع مو. لاك طرعالهللاو تء> روت «ط اق كلامعو

 اوهشكلا ىتح هع ضوم ىف ناكفاو 1 او سا! ىلع لجّودعاانا ممول 1 قنا مهو دع ىلع ساخ ||

 ةنعط نيتس نمرثكأ أو نيتس هتدادن وهيتددعفاعب رصدتي ًارىي>هيأد كاذ :لازامهللا اوذل اهي تءاثوهوت أى

 تاكرعناو كلذاةراغك طئاخلاب ىد_صتفهطثاحف رئاطي ةالصل ىف هيلو لغتشا ا 1ة حل ىلأث د دحانرك ذدقو

 لعف أ ا ىلعءرصن عقوف عل اعنا !كاذسأ ارعفرهنأع متن ءوموءلاتلعاذاملوةيوذل» | لك ةردلابهبمدق برضا

 عضن ناكمف لس نامل قرا الر سق نبى: الا ناكوامندلا فما أم ءا_ئوسلا ىلاهسأ ارعذر الن أ سفن ىلع

 فتثق , ه4- سقت ىلع آش درولا نب ب هو رك ًاواذك اذكمون تعنص نأ ىلع كا امهسفنل لوب و هيلع هعيصأ
 ١ وس هيصوسا: بسا_كايستؤب«سيالس و دبور هسوإا بع زكي

 1 ٌقاطلا دوادرشب نيد ىأرو ريخنا كيدي رأا غالي ومسغنل لوقي لعج عدل ماع ىت-هزدص ىلع تارعش

 ٠ | وا تا دالردتسذ نمل ىلا ىنوعدثل ىسفننالاقف لج ةدلكا والات لع اًريخهراطفا دنعلك 1 وهو

 1 ىلع كلدلوو كلها وكت 5 قا اسال بلا وال زكا ىو بوحك ذكيا ىف ادام

 نم مهمردصاأم

 | نادغط ن ه ُلر ريض نم مظعأ | منا غط نم كر رمضو كل بلعان ايغط دغأ او كلود ملنعأ ىهوشل سف: لم ع

 || مقملا معنلاهبق ناوؤرخ "آلا شبع ش 00 تاقعولوا.ندلاةشيعمكءلعاو دوش نام تياغناف كلهأ

 | ةظاملا) اهريغن «نلوأ هم ةاعأ

 ٠ او تسمو ترة سابا ا .هعمتفراق دةاهار 5 هسفن بساحاذا هنآو هو دخلا

 مزمل : واهلعدار والا لة دنا مدؤانأ ىئجيلق داروالان مدرووأ لئاضذلان مائل قل كلا ع ىفاوتت و

 | باطما ا فاك لالالا علمسبد اك اك ازكهذط طرفامل اكرادنوهخهتافا اارم- فئاطولا نمانونف

 |ةالصءتتاف ذارعنباناكوم هردعل 0 امارتجت 2 اك ضراب قددت ناب ةعاج ىف رممعلا الصدتت اهني سفن

 ١ كناعا تابوا تالا نع مهما رخل :م6معتزواحتواك: :افاخو صأ قريد ةةوق وك ءوس

 ىبسون ةرخ الا شيء ك لع صخنتىِتلا ىهمل سنو هلوخ 1الىزإا

 رع
 | نسفتللةطب اسم كلذ لك هلامع يم قدصتلاوأ ا.شام يح اود ةنص موصهسعأ :ىلع لعح

 لمسافدار والاىلع4_بطاو 1 اوةدهالا ىلع ئءواطت ال ىف: اكن اتاةناف اهنا ةاعاهلةذخ او. هو

 تاطننا جالعلابابسأ ]عفن انمونيدبتىلا لضفن مرآ ايتضالا قدروا اماهعوست نأ | تال ذى كإ بس لوقاف اهتلاعم

 / اةعكرت عد روت ونيت رقةعافناكو 0 ىت>نرغااةالصوإ لوخأو هل الا كإ :امداةعاج ىف

 لع مهضعب تاكو ةمر قمعاف

 | قةرتف ىنترت_ءااذاتنكلوشب مه-ضعب ناكو هيودتقتو هلاو 93 ططالتفةد انعل اقدمت هللا دامع نمد عة كك

 | | ردع دئجالعلااذهنأالااعو, -[كلذىع تامعقداهتجاىلاو ساو دمتلا او- أ ىلاترظن ةدامعلا

 نم عفنأ | يع 'كاندساشملا «لدعب نأ تين. ف نيلوالا دابتحاةدابعا افدتك ع نمنامزلا اذهىف

 ديأ مهععتو مهلا اون ب ومهعت ىضقةنادتوديهطادهملان ءهيفاولاك امو مهرابخأةعلا امموم-هلاو أ عام“

 7-2 كاكي اوه لئالقام امايأ سفن عتمف م مىدتقي الم ةرممحد ثأامو مهك-امو اظعااف عطقنيالداب الا



 0 نوبذلا تسون 3 70 ل ميم 12 ا

 ناس 1+ |ىقدعبالا كلذ نمش ن كءالو كلذ ىلعاهلةبوةعلاباهضعب قهنبعدرباهذعإ و :نامذلا اوةمار غلامق

 سفنلا بساح نأ جيني مث ءاودسالاوةملاطمل ار هدعب لغةش ثا ذ لص اذاق ه .اعبحاولاق لان مايل ايكو

 ةقرلابناكوت مهلا نب ةيوت نعل ةناكةنطايلاور هاطلاءاذعالا عب هج ىف ةعاسةعاسوامولامون رمعلا ع. -. ىلع

 ةئامسعتو مول فل نو رثعودحأ ىهاذافاهمأبابسف. ةنس نيّدس ناو هاذانايوا سف تل

 ايثغموخ مث باذفالآ ةرسثع مول لكىفوفيكق بنذ فا نب ريش ءو داب كلما يلى وانلاقو رصف مون

 سافنالا لغه تان كسا نى !ءالا سودرغلا ىلا ةضكرشللاءلوةيالثاق اوععسف تيموهاذافهياع
 ةريس ةدمىفهرادتأ الممالءرادىف ارد ةيصعم لك: دبعلا ىرولوة_ءاس لك فج زاومدلاو باقلاب هتنصعم ىلعو

 هوسنوهللاءاصح أك ذهبلع نا ظفح ناكل او ىصاعملا اظذدىف لها تب هنكساو هرعنمةبد رق
 اهريص#ت ىلع سفخا !ةمقاعم فةعئارلاة طار 1

 اهلمهأ نا هنافاهلم هيت أ ىجيني الذىلا عت هللا قدىف راصت# "اكسترا ر اوةيصعمةف ةراهمنع مست ' ملف« سفن بساحا هوم

 اذاف اهقاعب تاىعيش لب اهكالهب بس كلذ ناكواهماطف ماع مهمه هاقلأ 0 او ىداعملا ةفراعمع لعل هس

 عنجنعلا بتاعي تآىبني مرعريغلار ظناذاو عودلاب ع نطيل بقاع نأىثيذ ذب سفن ةوهشب ةههثةمقل لكأ

 دقنةرخ الاد رط ىكلاسةداعتناكاذكه هنا اوه نعهعنع هندي فارطأن مف هرط لكبةاعب كلذكو رظنلا
 ىلعمدب عضوف مدن ماهذقت عادي تول خا سا استايل سالو يا

 تاذيفرئاقامو وطانامز كل ذكث كفه«-ةعموص ف دبع لحر ل.ث ارساىنن ناك هناىو روت سب ىت>رالا
 ص أت أدي رأ ىذا اذهاملاةذةقباسب هنناهكردافا لا لزن للحرم اقام مهوا ب نتف فة سحاب وهاذاف مون

 تدرخ ل->ردا+هتاههلاقةعموصل اىلا هل -رديعت تادا راف مدنفىلاعت هللا «مهعوهسفن يلا تعجرف

 حاب رلاو راطمالااههيصتةعموصا!ىفةةلعماهك رتفادبأ كلذهتلاو دوك ال عموص ف ىعمدوعت هللا ىد7#نأدب رت

 تعمم»لاف دينجلا ن ءىكح وءرك ذهبتكض ءب فلزن أو كلذ هلهتلارك ثف تطةسف تءطقر تح سبشل او ملثلاو

 اريصةتواوخان ىعفنفتدحوفةدراب هليل ثناكو لستغا نا تدتحاف ةيانح إل ىئتباصأ لوي ىب رز كلانبا

 2 هللا لهاعأ ان أ امعاو ,تلقف ىسفن ىلع ىعأال او ماجملا لدن داوأ ءامملا نضسس او يصأ ىتريحخأتلاب ىسغن ىنتثدف

 هذه ىتعق مم ىفالا لستغأ النايل ةرخأتلاو فوقولادحأ ما راسل فد النجد لعام :رعلوط

 اه يراغمضعب فانأك ى هومأي ًاوناو زغن أ ىع وس« ىفناهففحأ الو | هرصعأ الواه عزت النا ثا و

 مهسضعب راو كرض امىلاةطاعلا كن الاقو ترقب ىدذمع مطاذ هدب عف نعف :رفنأو زغاملارظنفاهي راج تغشكستف

 ىلع ص غتيلراخلا ءاملابرسشد تاكسف هنايحلوط درأ. ااءانابرش الأ سفن ىلء لعل حال را طذ

 الا. عنيل ًأستلاةفهسفن ىلع لبقأ م هذهت يني ىتملاقف ف ةرغب سم ن انس ىلأ نب ناسح نا كح و شيعل هس

 منان هنااذ اه ةرمصعلا بعد ىلأ ن عل ًاسن ىسيقلاحابرءاجرغيسضنبثالاملاقواهماصف ةنس موصب كنبفا عال نعي

 لغو هلاقولوسرلاءا 3 لآل هظوون الاا: افوالو سرهانعمت ءاقافرصتسمسلو ممول تكول بلاءذهمونأ لاف

 ناكسفأ ةعاسلاءذهمون تقوتلنأ لوقب رهسفن تتاعن وهورئاملا لندن وهوهتكردأ ايش ىنع مهغل نأ نم

 الاد_وعىلع هناناامأ نيلعت الع نيماكتت مول تووسءلاز_هناند ردامو ءاش ىتمل >رلا ماني كل اعاذد

 ك.غنءونيةيون ؟نيذسنامأ كلأ اوسلئازل علو أ لئاح ضرملالاالو - مون ضرالا لدسوأ الادسأ هضقنأ
 دليل انها ىرادلا مت نعت وهتكرتو تفرصن اكل ذثب ارا ىناكك رعشد الوهو ىكبي لعجو لان

 مو تاذل نر قات الاعوع اعتدت نو طرت لل ل ءو عنصىذلل ةيوقعاجفمتي ملل مس ماةف رعت عض اق مدقي 1١

 وها من بقراهنلابةلاطإ لس الاية فمحأ ارحدشأ موجز انوفوذمسغنللوقي ناكفءادمرلا حرر ةيألا ”عرتف

 مالو 31 رلعهنبا لس ىبنلاهللاقف ىمفن ىنتيلغ لاعذمأت ا ردع لطف مل .و هيل عهلنا ىلص ىنل ارمهب ذا كل ذك

 اودو رب هباصصال لاق 1 الملا كب هنلا ىهاي دقارءا_مسلاباوبأ ك| تعفدةاامأ تعنصىذلانمديكل نك []

 تو-كو فوشكلاب
 ١ اذودرم وح الا
 )2و لد )داهجالا

 ةثالث ىفنواض اولا
 مهلخ شردت مهمه فرحأ

 ىلاو-_ععوج روهللا 3

 ىر انسسلا لاقو هللا

 كلذو للج ماةملوصولا
 بح اذاىلاعتهللانأ

 ا هلصوت تأ دبع

 بنرقو قي رطلا ه. ه.اع

 ْ ديتملالاقودنعبلاه يلا

 ا] ءاخ اوه لئماولا

 م مرلافو هير دنع

 هنلالصوأ لوصولا لهأ
 مهن مهبوأق مهلا
 ىو-ةلانوطو_فط

 ادبأ قاحلا نمنوعون#

 مح رامتوئلاوذ(لافو)

 رمال عج نم
 دحاه لا ىل_صوامو

 نا لعاو<_ععسج رف

 راثأ هإداوملاولاصتالا

 نملكوخومي_كلاهيلا

 نيقدلا وقص ىلا لصو

 تادجولاو نوذلا قب رطب
 ملوصولا بتر نموهف
 رد نم منذ نوثواف تي

 وهولاءفالا قد رطب هللا

 ىفيف ىقلاف ةبتر



 لاف لاصتالااهنمو دع

 لاصتالا ( ىرونلا

 ب واقعا نإ

 رارسآلا تارِهاتساو
 لاصتالا موذعل لاقو

 ماعم ىلارسلا لوصو

 مهضءبلاقو لوهذلا

 ده_ثدالنالاصتالا

 الو هقلاغريغد_ىعلا

 رطاخ ةرشن لالا
 (لاهو) هعلاص ريل

 اوكرح هللا معني لمس

 ولو اوكرت ءالسبلاب
 لاقو) اواصت ا اونكس

 (ىزارلاذاعم نييدح
 بان ةسعب رأ لامعلا
 قفامحسسو رد_هازو

 بوعك ثتد :اتلاقلداوو

 بو < رهازلاو تنوي

 بوح *ىاشملاو دهرب

 هبعمال ىلص اولاوهل ع

 و ؟لاقو )ع قا نع

 لصاولا( ىئرقلا دعس
 الفهننا هإ-دىذلا

 ادبأ عطقلا ءيلعىشك
 1 دهحىذلا ىل_هتملاو

 عطقناندالكو لتي
 هرك ذىذلااذدن اكو

 دار لاو دب را لاح
 ًادانم امهدح أ نوكل

 || ةماكاهلد“ اواهردتف ةماعلا نم غارخلادع رظن فدكرلظنانرعنم ىبعزعادحأ اللا ةفلاقامهبل ءتداعاف ت 15

 ا نماهوف ناواهلم :«قابمغروهلعىلاعتهئاركشاههجو ىءاهادأ تافالوأ ضئار لا ىلءاهس | هق ءوسأاب ا

 ةبللا نعاندإاباسح ىف شفي هنأ كودك د رمد 0 طا 3 ا, كرادتباماهنم فو“ سلا دن اعمو 1

 عّوم

 امضوءعللءاحر وامدن ىلاعت هللة دص هطئاح ل عش كلذ درب د“ <ذ هرالص قرئاطلا هش نيحة ملط ىلأ ثد د>واهربذ

 اذ_ه كنوفكامكنالغو كش ىناكدقىسوابأ أب هل ليف بطح نم ةمزح لج هنأ م ر>قو هناق

 || ىلع باسل اف ئامناو هتلاهساح هسغن ىلع ماوقنمؤملا نسا لاق وهركسنت له ىسفن برحأ تاتدرأ ل اقف
 ظ | ايس عربغو مىهالا اذهاوذأ موق ىلعةمايقلا مول باس 1 ١قشاماو ايندلا قمهسفنآاو .ساح موق
 || نبل ح تاههن كءاو ىحاح نمكناو ىنيمتما كن اهنلاو لوقف هبدعنئششلا هو عفن نم ولان الاَعف ةيساملا
 1 رذعأ الهناواذ.تدرأ اذاملو عبق هسدت : ىلا عج ريفئشلاهنم طرشي ولاق مث ىلمعلا لبق باس>ادهو كنيبو
 ٍُك | اول حالاعن ةظق'ى طريب اطلت ان رع تعج "الام سن ' نارا ثنا اريئاذهادوعأالهتاواذ م
 نينمؤماربمأباطانانن رع طئاط اقوهورادح ندب وىتنب و لوب 0 ل رخو

 تتاعنالان مولا ىانال لاقةماوللاس طزلاب مست الو ىلاعت هلو :ق نسا الاقو ,كن.ذعيلوأ هليأن نيقسل هاو(

 تكلاملاقو هسسغت بتاعت 9 امك ىذءرحافلا او ىب رشي تدرآ اذام ىتاك انتدرأ اذام قشماك تدرأ اذامهسفن

 اهمزلأ م اهمطخ مئاومذ تاك ةبحاصتسلأ اذك ةيحاصت سل هسفنللاقا دءعدتلا مدر ىلاعت هللا هجر راند

 آ دشأ ىتلانا ارهمن. تو ممهلاقو «عضوم ىف كا يساكسفنلا ةبتاعم نما ذ_هو ا دئاق هلناكنف ىلاعتهلناباك
 01 اهراقنملك1 000 اتسعت :مىهتلا ميهاربالاقو يدم 0 5 نمو مناة ناطلس نمهسفنلة باعت

 اهلسالس ملاءاواهدي دص نم نرش ا واهموقز نملك .ارانلا ف ىسفن تاثم ار راكب |قئاع اواهراهمأ نمي رشأو
 ةينمالاف تنافتاقاح اص ىلعافايندلاىلادرأ نأ دب رأ تلاتف ندب رثئث ىأ سناب ىمسفن ]تاقناهلال_ءآو
 1 ىلا باسل اري_دن نأ لبق ءسذ:بساحأ سا هللا م-رلو#ب وهو باخ جالا تعمران :د دنت كلاملاقو ىلعاق

 ا هنازيم رافت سا هنبا محر هلا كرات ماهنل وسر ذي اذار منذ إ عتانعب نزح !صادهّنلا مرءريغ

  تاكوءاعذلا ل_.الاب هنالصةماعناكف هب أ تنك لاق سدة نب ف ن> الإ ب حاص يجو ىفاكب |ىتح لوي لاز
 ثالجاما ذك مون تعنصام ىلع كلج ام ف. .ةحابهسفتللوقي مترانلاب سك ىد هيفدعبصأ عضيق حا امص1اىلاعىب 2

 35 لمعلا دعب ةيساحلا ةةمهح تاب )د اذك مول تعنصام ىلع

 ق هلنوكي تا جيت ف قلاية .صو هلا لبس ىلعهسهت هنق طراشا راهنلالوأ ف تةو هن وك [كد- 0

 قعاك مهلا عمان دلا فراحتلا لعب كا هتاتكسو ا تاكرح عس .< ىلعامساحو هلا رات

 هتاوفف مهل ةريدلاتناكل .مهتافولاماجنم مهتوغب تأ ن الا لعوهنما مرح مول وأر هد وأ ةنس لك خ١
 ||| ةداعسلاو ةواق_ثلارطحخ ه.قلعتبامعف هسفنلقاعلا بساكال فيكف لئالقامانأالا قينالف مهل كلذ لص ولو
 / عمة بساحما عمو كلذ نمهنلاب ذوعن قدفوتل ا هإةوتالذختاو هلفغلا ن ءالاءلهاسملاذهامداب 0

 ل طاح ل ضف ن مناك ناقناصةالا نمةدانزلا هلنييتمات ارم ناومب رلا فولاملا سار فراخني ناني رشا
 | هنيدقدبعلالامسآركلذكف ليقتسملا ف هكرا دنهغلكو هنا! هيلاط تارمس نم ناك ناو هر 5000

 | 010 ةلسفن هلا ةموراهتلا هل ةراختنلا هذه سومو وىصاعملا هنارسدو لءاضغلاو لفاونلاهعروضئارغلا

 ١ ١ ١ ' ص ميس فسح تفتت حصا اطمن

 09:31 يس سس وعجل

 | |اهيذءتواهتب و قعي لغتشا ةيصعمركسترا تاولذاو ءاانن اريد اهقلك ةصئاناهادأ ناو ءاضةلاباهملاط اهلصأ

 ا ماقاهركمو سفنلا ةندمغ تب ناىئينمفا مى ىف نيرغدال ى 0 تاصقنلاوةدامزلا لحار طظذدعق طاربقلاو

 باسلا نمهسفنب لفك ءاوءراهتلوط هنواكست ام عم نع باول عمصت:الوأ ا هملااعيلفذ راك ةاداامتعا 3
 (هولو هن ريو هلك“ ًاوهدوعقو همامقوهزاكفاوهرط او هز رات ل فانا قادم ءبصقمزبغالو ةلسأم

 ) 00 جب. /ةنوكس نعو تكس هنا 1 ءىح

 نك ايميل ةف ص لع هيتكلواهلعت 1 8 0 ملا هلزهط ف هلي وسعر د تلا كلذ تاك. 0

7 ! 
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 هن أقع نمنافاهب لغتشل لا.عالا لضف سما نأ نينف لئاض:لاىلعردتو ضن ارغلا نماغراف تاك اذاهةثالعلا
 لافاك هنرح ًالءا.ندنمديعلاذخأب كلذدف لذ ئءاضقلااءارعلانتحايرالاو نوبغمو وذهكردىلءرداقوهو حب زدب له

 ايف بعتالتضمةءاس ةثالثتاعاسلا تا ةدحاوةءاسريصإ نكعا_ءا كلذ لكو امندلا نمل بطن سن:الوىلاغت

 ىردي الوالمأ اجلا ش رعب ,دبعلا ىرديالد»ب تأتي ةةسمةعاسو :ة.هافر وأ ةعشم ف تضةنا امك د دعلا ىلع

 00 سلا هنأت تاق هيرا مق بقا وهسسفنا مف دهاح نأ تبي هدهارتعاو اناا

 ةنسني سجن هلمأ لواطدالو والا نمىفوتس اك اهمهقد فو: كَ ةيناثلاةعاس 1 1 !اهدهتاوؤ ىلع

 ٍ اذاوىردالوهوهسافنارخ | هلعاذهساف: اخ "1 قهن اكسو تاني ب ا ىلع 2

 عبج نوكتو ةلاخ ا كإ: ىلعوهو توا اهكردي نأ هركمالدجو ىلعنوك, تأ ىت.ن ةهسافن أ زر خ [توكي تأ نكم

 دورت تالثىنالااعماط نمؤملا نوكب المال ل هيلع هلوق نم ءنعىلاعتهنلا ىضر رذول أ هاورام ىلع م

 ةعاس تاعاس عب رأ هلنوكدت نآلئاخلا ل2 هانعم فاضل د أهنعءىو رامو مررمغ ف ةذلوأ سشاعل مم صو ا ذاع

 تاقررسشم لاو عامدللا عفوا ةعاس رولاعتهللاعنص فاجر شب ةغاسوهسطناهسف ساحب ةعاسو هي راهق حان 1

 ىجيشال برم تاو رعطملابح راو الوغدماعةوهىبلاةعاسلاهذ همت تاءاشلاة مشب ىلع لابوعةعاسلاوذهبو
 بئاهعتلانم «سيقالثمهلوانتب ىذلا ماعطلا تافركسغلاو رك ذلاوهو لامعالا ل ضف وهل -عنءولخنا

 هي رظذي مسقماسقأ هيف سائلا و راو الاس عأ نمريثكنم ل ضف ك| ذنأك هل نطفوهبفركسفتولام

 قلحنو هنامس الهلل ار دعت ةيفيكو هب تاناويملا ماوق طابتر اةيهاك و هتعنص بت ؟اعىفنو رظنيفرا.ةءالاورصيتلا

 00 ع كانك لا رو تسلا تل“ الاقل توم ءلعةثءابلاتاوهشلا
 ةعاونعت_تاولوهدوب وهيلارارططالاهحونواق>الدو ةهاركل اوتّعملا نيسعي همف نورظذد موو بابلالا

 0 ر موةرندهازلا ماقماذهو 2 اوه-ثانب رس * هم نع « روهةممهسغنأ نو رب رب نكءلو

 وهرعببسإ مباع خفنتر كشلان مباونأر 5 ةلايس كلذ ةدهاثمتوكتف قلاخ تاه كابس روقرتب و

 ةعنصلا ىبسن هف.ئدتو هراكو هم .>ةعنص ىأر اذا اذا نييحملاتامال ءو نيفراعلا تاماعم نموهوتاما.ةملا ىلعأ
 هك عق نابحرلا<#عئاصلا ىلا هنمراظنلا قولة ىلاعت هللا عنص هيف دبعلا ددرتن املكو عذاصلاب هبلق لغتشاو

 هنمممافام ىلع نوفسأّتيف صرخ اوةبغرلا ني-_عبهملا نو رظاي « عب ارمصعقو ادحز زعكلذوتوكلا!باوبأ

 بطلا نومذا# يف هلعاق تومذ وهنويبعت و ءمهاود قذاونالام هسنم نومذي وهتلج نمو هريم-اعذودرش و

 تذاريغب هللا قام نم أيش مذن متاوىلاعت هللاوههلعلو هن هردقاو ابطلاو بطل لءافلا تأ ب واعئالو خايلعلاو
 ةيقار ءةمنا“ ةلاةطبارملا هذهفر هدإا اوههللاتاقر هدإاا اويسنالإ سو «رلع هللا ىلص م !!لاق كلذ|و هللا مذ دعذ هللا

 ل اوصالا حنا ياهلا ىلع هيدثت هآنر 7 ذامف ول اوطكالذ درع *ولاصتالاوم اودلاىلعلامالا

 هب (اهتةيةح مة بساحلا هل .ضفرك ذنلو مسار ةنلاةيساعتةثلاثلاةطبارملا )<

 ىلاةراشا هذهودغلتمدقام سفن اظن لو هللا اونا اونمآ يذلا اهيأ ا.ىلاعت هللا لاق دف د«( هلم_ضفلاامأ )
 ناليقاهونزو اوساعترتا لبد عسقنااو ,ساحهنعىلاعتهننا ىضر ر علاق كلذلو لامعالا نم ىضمامىلعة ساحل
 تممهاذالاق عن ل اقف تن صوتسمأ لان ىنصوأ هللا لورا لاّعذ ل-رهءاح مال سل اهملع هنأرعأن !فواونزوت

 تاعاس ع.بزأ هلت وكي تأ ل قاعلل يد و ريانا و هنعهتناقانغن اك ناوهضمافادش ر ناك ن اه: فاعرب دق ماي

 دعب لعغل ا ىفرظن هد وتلاو توما اعل تون مؤملاا هيأ عج هنا ىلا اون وتو ىلا عت لاقوه سفن :اهعف بساحي ةءاس
 لاقوة م ةثاممومل!ىفهدلاب وثاوىلاعت هنلارفغَتس اللا مسوهيلعهلا ىدىبن ل١لاق ددو هياعمدنلاب هنمغا ارفلا

 هناهنعىلاعت هللاىذررعنعو تورصدم مهاذافاو رك دي تاط» دولا نماف.ط مهسماذااو ةنانيذلات اىلاعتدنيا

 ديعلا ن وك اللا هناثارهمنب نوع« نعو مو.يل!تاماذامهسفنل لون ل الاهنحاذا: :ردلابهيمدق برضي تاك
 ىذرةشناء نعىورو لدفاع ناساف تاكمارب لاو هكل رش ةيساعت ن مرش اه نفت بساع ىتد يهتم لا نم

 ( مجار- اع و

 هرايداىفتوملا

 هلابقاىف شععلاو
 ادباذاهتعدصأو

 هلابحت فيط مورو
 نم ءاكللاضعب لاق

 الو ءامحخلاىف 0

 اهفدللا نسف ىدكسا

 جردتس وهف هن ماكتب
 ءابحلا(تونلاوذلاقو)
 باةلاىةسهلادو> و

 كتم قءسام ةعشحعم

 3و تالاقو) كدر ىلا

 ربك الا معلا (ءاطع

 اذاف ءابللاو ةبمهلا
 ةادهلا 4-ع بهذ

 هبق ريخالو ءابحلاو

 نا(ناميا-وبأ لاقو)

 عسبرأ ىلءاولمع دامعلا

 فقول را تاحرد

 ءابحلاو ماظعتلاوءاجرلاو

 لم نم ةلزغم مهذرشاد
 نأ نّةي أمل ءامجل ا ىلع

 لك ىلعءارب 'ىلا_عئ هللا

 هتانس> نمعا.دسالاح

 انضساامم ريت

 مهح ايس نمتوصاعلا
 بااغلا(مهضعبلاقد)
 نيردقسملا بولق ىلع
 اع ادمظعتلاولال>ال ا

 مهلا هلئارظن ع



 ءامحلاامأو تاماقملا

 لاودالا ند صاخملإ

 ناةءنع لعتاموهو

 فالاقهانعتإ كر

 هليا ٠ ْنَد ءام .-ىوطناف

 نع(ةعررو ًانرمخأ)

 لمع أن ع فلانا

 ايأ تعمس لاق نجلا

 لوة:ىدادغيلاس اعلا

 دمت تءس لوب حلاص

 تءعم لوعيبتودنعزا

 لوةببدْؤاسايعلاابأ

 ءاببحلا نا كللوةأام
 تاقلابنافوطن سنالاو

 د_هْزلا هءفادحواذاق

 ال-رالاو اطحعرولاو

 حورلا قارطاءانحلااو
 لال_هلاا مانءاالال>ا
 حورلاذاذتلاسنالاو
 اعم<ا اذان لاجلا لاك
 ىتملا ىف هياغااوهف

 ءاطعا | ف ةرامتلاو

 ادءاذاوهفاتشا

 هلالحا نم تقرطأ
 ةمسهلب ةهخال

 هلا ةنامصو

 1 ىله ىنلاءاعدن ,متأك د قوهللاعىلاهاكف ك.لعلكشأ 1ص اوهمش: تاتا 24+ 5 رتامدسا أ ٍ ملفا ثيمل!ىفل سن غال

 ||| قطاف شكو ويعلاو ههدابع ىلءهللا ةمعن مظع اف ءريغب نيدلا فلوق أ تأ ك.ذوعأ ىناوسهالا ل_بوهياعقتلا :

 كحل

 | ادبعو صاقو أ نيدع سكر الا ميل لكش ا انا ماشلا لهو كار ءلالهأ عملات علاق ةناعلا ع نمةفئاط

 : أ هفصو نمتاكو هنأ نأ ربابعم ءاوهلاعبت هناك هايتشالا دنع فق وتب نش ه رات عدلا او رعنا

 1 ةصاذ كيلعف هيأرب ىأر ىذ لك با حتاواعبتم ىوهواءاطماعت ت تبراذالاقذا يلو هملع هللا ىلص هللا لوسر

 : 38 ابا مالسلا هيلع لوقو لءهبشل س لامه الوىلاعت هلوةفلاخدقذ قرر يغب ةهش ىف ضاخ نملكو سفن
 | عمتي وهي ب لكلا قوبل ماوغلا نوعي ىتفةساك ليل دريغبانط هيدارأو ث ثدإ نلانذك انفلات افن اظااو

 | هعابتاىنقز راو اًعحقملاىضنرأم- الا هنع ىلاعت هللا ص ر قب دضلاءاعدناك هما و صالا اذ هه واما

 | ةتالثرومالا مالا اهنلعىسعلافوىوهلا عسبتأف نم ا ا ة>-اىبةز راوالط ابل طاملا فرأو

 يصل

 أ لعلا هيدار ًاراميظعك ءاءهنلالضف تاكو هلم ب ىلع ابامسماىلاعت لاف كلدإو لعو ف شك عون نع ةرامع ناعألاو

 1 هللا ىلعو لاقو هنا انملع نا متلافو ىدهلالا:ءلعت اىلاعتلاقونو ولعت ال منكن ا ارك ذلا لهأ اولأ اق ىلاعت لاقو

 ١ م-هلادراط عنو ةريخلاد نك فقوتلا .ةوتلا نمو ى معلا رشاكوول ال را

 || بيبحهنكيمنمبي رفوبي رق نمبرقأ د -.عببرتمال لا قدصلاىفو مدنا بذكلاةبقاعونيقبلا
 | لا قتوأو لبج لكى لا ببسءاكساو مركتلا قلنا عن نط و مح نا مدعم او ترص نة قالفلاو

 [|| تاررفز رلاو لا اوثم هيت حل ص املا مند نم كالا |ىلاعت هللا نيد نيبو كندي سنس هبدذخأ باس قثوأو ىوقتلا

 ||| كيلا لصد ملام ىلع ع زئالق كيدي فنا تدصأ املعاعز اج تنك تاو لان هل ات لت اف كلر وهبلطت فزر

 00 رديل نكي لامتوق» ءوسد و هتوقيل نكن ملام كلردرسسل ءرملاوهامش ارومالااغاةناكاعن كب ملام ىلع دّتساو

 ||| كعك فسًاوتمدتاعالر و رس نكملوا أك سفن هعبتت الذ اهتم: افامو احرف هينرثك الف كاين د نم كل انا

 | فقوتلا ق فوتلا نمو هل اوةتاماكلاءذهلةنن مانضر غوت رومادعبا_مقكمدو كح الث م تدلداف

 1 ثالث لوميلعمللا ىلصلاق دقو ىوهلل مأ هلل ىشأ ةكرحل او مهلا ف هرظن بدار ءاللوالار طنلااذاق وي هرب ادنع

 ||| اندلل امهدحنارمأ هل ضرعاذاو هلع نمئشب ىئارب الو مالةمول هللا ىف فام ال هنامعا لهكست- اهبق نكن م

 ْ ' عت تعال كلو اساسست اوكي نأ هناكرحىف هلف شكت امرثك ؟وا.ندلا ىلعةرخ الارث ١ ةرخ دال الاو

 / لس ًاىلع هاطاعتي و هنر وصل مكيو همامتا ىفةشلا نسح + وهفهللاق> ىكقنل لمعا اة .ف.ك د ةفتب كل ذو

 : عسب ىفىلاعتهقلا بقاراذاف نو ؟وةكرح ن عهلاو ا + .جىفول ال هناف هلا اوحأ عسيج ىف همزالماذهومنكءام

 | نعش , نأ جن 0 مادعات ناك ناةيدالا5 ءاضو لعشلان حو ةنلابا مف ىلاعث هللا ةدابعىلءر دق كل د

 : لولا اسلا<الذااعب رثمسادعالو ةليقلا هبل م قس ا ام سلا ل اري لو هيلع هللا ىل هلو هل ول .علا لمعةسم

 ْ اذكه لوي افتاهتءعسق اعب رثمةيصت ساح هللاهج رمهدأنب مهاربالاق هيلع علطم كولملا كإموكلذك

 ||| ىتلاباد الارتاس عمهلمقلا لب تم ىنعلا درلا ىلع مان.ف ماني تاكتاواعب رثم كلذ دعب سلجأ لذ لولا سلات
 || اذاف ةبقاراابءاؤوام اد ال هناعارفةحال اءاض ف تاكو ل ل, ةمقارملا فلا دكلذ لكشف اهعضاوم ىفاهانركذ

 الأ بدالاةاءارمو لاك الاوصالخالابةعاطلا ىف هتبقارق حامم وأ ةيصعم وأ ةعاط ىفنوكينأ امادبعااواذمال
 || تاو ركفتلا.لاغتش الاوعا» .طلاوعالةالاومدنلاو ةيوتلابهتءقارخ ةيسصعم ناك ناوتاق الا نءاتسارحو

 || ةيلن نعهلاو > هاج ىف دنعل واع الواجلع كسلا ,وةمعنلا ف رعناادوهثب مث بدالاةاءارع عهتبقارقحاممىف تاك

 1 هلل ضر ةنم لاح لكى ددعلاْك فم اليا :ةيقارملا منال ذلكوا مالعر 52 ل١٠ نمهلدالهمعتو | اماعربصلان مهلدنال

 قاس وىللا«ةهّنناةرفغم ىلا هب عراسل هيلع ثح بدنوأ هكر همزلد رواغ<توأ هن رم ممهمزلا : لعفأما هءلعىلاعت عا ا

 !تاءارم دال دود كلذ نهدحاو لكداوه-ٌةعاط ىلع هلنوعهمفو هيلوو عمم سال صوم ةحابمو أهلنا ذامعهي ا

 01 ماسقالا ذه ىف هناقوأ عبد ف«_سف:ديعلار ةفتي نأ ىينيف«سفنملط د قف هللادو دح دع: د نمو هم 5 ارا ما ودب

 ةيالثلا



 ع ناسا

 7 اراوأ هللا ىلع لرحأ نوكمفهللاالا هلاالكلو تب ءافوا ضااخهنلاهح ولأ ت اعنا هللا ة ف صالا#.لالاب ةيلاطملا
 دّعف هلفْعو وهب هل عمأام انندلا نمك صن انيق وده كايند لحاءلاختا تل ع مآهنم 1 لرحأ نذنء اثم قا

 لك ان ىلا دس ءتزك ذا يناةعو ىتقم ثيح وتسا دقفىربخل تاغ نار ل سنان كإع طمحو لرحأ طقس
 تدل نإ جدلاكما دابعهللا نردن منوع دننيذلانالوقأ ىتعم-اما ىريسغل لهم ىتمسعنبهفرتتوف ز 3

 0 لوةأ ىنعم-امأ كح وهودمعاو وزر لاننا دعا اوغتبافاقز ركل نوكأ عالهنلا نو دنم نود عت
 اياوحلاؤ .الدعأو بلاط نأ ل بةهسفنسلاط تاذ انوتلاوتايلاطملاهذهددصب هنادعلا فرءاذات صااخلا
 ساد لمأتلادعبالا ةلغ الوانه ةلرععالو تثتلادعبالا دمعتالو ئدسالفابا اوص باول ن كلو

 ناك نسما لاقو همن بوث سل نعو ءدعبصاب نيطل اهتف نعوهمنبع لكن عل سدا لجررلا ناذاغل لسوء يلع هللا
 همهدنع فقوا ذعىلاعت هللاوح .ر نسل ا لاقوما ضمأ هلل ناك نا تد*”وراغأ ةقدصن قدصتبنأدا ارآاذا مهدحأ

 لاقو تممهاذ كمه دنعهناقتاناسأءاصوأ نيحدعس ثي دس لاقو رخان:هريغا ناك ناو ىبذمهتنثاك ناف
 صاخالوةءقارملاهدذهىفلقالارظنل اوهاذهف لل بطال سل همهدنعفةينأتمفاقو نمؤملا نا ىلع زن دمت

 هيرو< سفن فرعب ملىتةناط.شلادباكمو سفنلاراوغأو لاسعالارارس ايةمةيقملاةفرعا اونيتملا معلاالااذهنم :
 هيولسو هيرقل دز هتمخو هن فءاضرب وهتلاهبحامنيبو هنييزيع ملوءاو هقذاولامفرعن لو سلبا هود -عو
 مهنأ تو. .بس مهو ىلاعتهلثاههر ,اههخ لهل نوبكسترب نو هرثك الال. ةمكا رادع ل دب كو

 اذهاو مم لك ىلعةضا رفولعلا بلط لب تاومهرذعب هبفرلعتلا ىلءر دقي ايلهاجلا تأ نئظنالو اعنصكومسدع

 عضاومو ناطب_لا دياكمو سوفنلتاف 1مل هد هنالإلاءريغنم ةعكر فل نم لضف أ لاعنمناتعكر تناك
 حر 3ةىقهنم ناط._ثلاو بعت ىفلهاجلالازي القدنمُز عا هك رعبال ل_هاخلاو دل قتمف رورغلا
 نآدنعلك ىلع ىلاعت هللا كب ة.تاريسد لك ساسأ وفات لكنسار وهع تلا لهل نمهتلايذوعنف ةناسكثو
 ملعلار نب هاف شكشي ىحىسلان عو مهلا نعفةو*“ .ذ خرا ايهيعسو لعفلاب همه دذع هسسفت بذأرب

 قلوالاو هرط1نا ناق هيمهلا ن ءوهبق :ركشلا نع باقلاجزب وم قتيف سائلا ىوهلوهوأ اهيض(فىلاعتهللهنا

 لعفلاتروبد.ءةااودصقلا مز ثروت مهلاو مهلاثروت ةءغرلاو ةغرلاتثر 31 عفدت اذا لطابلا

 معا وام عسب تافر طاخلتا را هرسشلاةداممس<ت نأ جينيفتةملاو راو ءلاترول لع_ةلاو

 ذيعتس ويلعلار ونب كلذ فركسفتيف كف شكت لفةعقاولاتلطأو كلذد بلا ىلع لكسش ا اههمو هعبتب
 ندلاءانلع روني ءى طة سفهسفنب ركفلاوداهتحالان عزب نافى وهلاةطساوب ناطيشل اركم نم هللا
 هءلعدوادىلا ىلاعت هللا وأ دقفدشأ لب ناط._ثلانمدرارف ايندلا ىلع نيليقملا نيلضملا ءاذعاا نم ردبلو

 بول ةلافىدايعىلعقد رطلاعاطقْكئلوأ ىتب< نعد _ءطقبذ ايثدلا ت>هركسأ ا املاعىنءلاسنال مالا

 ةرض>ب ول ةلاراوف اءاضت_سمنافىلاعت هارون نعد ون «اهملع بلاكشل اوهرسشلاةد_ثوايندلا بح ةملاظملا
 انثدلاتاوهث ىهو اّمقمواهخ غل قدعو اهودعىلعل.قأو اهربدتسا نم اهمع هن ةيدولرلا

 نمدح ملنااهسفةيغرلا ف يع_ضوأاءندلا نعضرءمملاعباط ىفوأ معلا ماكحاىفالوأدي ر اةدهه نكناف

 تاهشل ادور ودنعدقائلارم هيلابةعهللاثا م -وديلعهللا ىلص هللالوسرلاه دقو اذ ةبغرلا دعوه

 نعع زاول -ةعهلس دل نفاقح نامزالتمام_هو نس الا نيد ع تاوهشلا موعمدذع لماك-!١لق-علاو

 افادنأ لا دوعباللةعهقراقابتذ فراق نم مالسلا«لعلاقكلذإو تاهشلا ىف دقات رصإ هل سلف تاوهشلا

 دتلامعالات انآ ةفرعموسونذإ/ةفراةءهقعوءو ىلا دمع ىتح هيىنذ الادعس ىذا فيعضلا لقعلاردق

 تاموصخلا ف قانا نيب طس .وتلاباواغ:_ثاومولعلاهذهاو رعت 0 تنردنا
 اود ردو مولعل ا هل + ن عنيد هّمف وهىذلا معلاازها او-رخاو«ةفاارهداذ_هاولاقو تا اوهشلاعابتاىف ةراثلا

 ةطساوت نيدلان مايثدلا < - 2 د نبدا ةةلبولقلا ن 3ق2لعاو ثلا عفدالا هي هىدصقامىذلا.:دلاهعفل

 فكولاذ_واو ثيتملا# كريس نامز يبلع ق أ سو عراس اه .ةكريختامزف مودلا مت ارينا قوهةفلا اذه

 تلا سغ نكي تا
 فاءع د نعمه

 3 ولا 3 اريص رّعلف

 ةئادعاث حالا ن 5

 دادزااعنو_:لاوذلاق

 الاةب رتهللانمدحأ
 لاقد) ةسده دادزا

 نم ماقم ىدأ (لهس
 ءايملابرةلاتاماةم

 عابتا انىذاا ارمدالالاكو

 فرعلا لات هجتسلا

 لانك ضئارغلاءادابو

 قلعةيطا اواي وةنرقلا

 ةسسحلا لاثت لفاولا

 ىلعءابنل اوءاممل ا اهنمو
 فصولاو ماعلا فصولا
 فدسصولا امات صاخلا
 لوسر هيرمأ اقماعلا

 مو هيلعهللا ىلص هلا

 هللا نماو. دعا هلوذىف

 انا اولاق ءاسحلا| قد

 لاقهنبالوسراب هع

 قسمنا كلو كلذ س 0

 ءايلا اق هللا نماقسا

 ىوحامو نيلعنلا ر

 ىليااو توملا رك ذياو
 لو ةرخ الادارأ نمو

 كلذ لعفنفا.ندلاةنز

 نمءانملا انهوءارخلا



 احوتغلابحورللالقتسان
 هيدو#عل امسر ماقأو :

 سّقنلا كحد ل ىلا

 | ظحو راقتفالا لم
 رفوثيلازءالب رقلا

 سلا نم هيدو.ءلامسو

 هللانادزملا (لاقد)

 | بولت نم ب رشيىلاعت
 ىر امس س> ىلءهدابع

 ب ركب اذامرظن اقوم

 لن دو هع وب ألاف )كباق نم

 ديعأ !مادام(ىءموسلا

 نكبر براي نوك

 نع يرخ ىعال
 برقلاب برقلاةِب وو
 هدو رن-ءع هذاذاف

 كلذف ترعلا فردا
 ملت اقلاقدقوب رق

 هلال ة2ة 2 دق

 ىنا سلاح اذ فرم

 ناعمل انعم>او

 ناعم انةرتفاو

 | تبىعنع ىور وادجحأ تياراملاقذ قد راطلافترقل نملاقف ىوسأ | ىلءهةي رط ناكواذك عضومنم

 اراد_>الااهتن:طاملا ةناذهتاعذمل هلل قف اههجو ىلع تطةسفاهعف دف ةأ ماي ص هنأ مال_لااهجملعأن ر كزأ

 1 لاقذهملك تت دراق هملاتمدقتف مهتم هع سااجد>اووتومارتب ةعام ترس لاق ويك ءودكحو ا

 | حمرلاواهتي دوبعل و
 ١ لاكوهسوتفب لقتست
 ْ ادهولاوقالا نعلاملا

 ا لّوالا نم برقأو ع

 : سلا م دن د فتك ىلع سيلو زن ىلسوافو تاك 0 0 8

 أ | راعال د 0 ل ا نا م 6 املا هللا ٍ ةماقابح و رلاببصت

 قل

 هللاردغ نم لاقذءالذ ا ل ءملاقذ هلو و |تاّدؤ ىد هش ًاىلاعتهللار 5 3

 ةدهاشع فرغت ممالك اًذهف كنع ل غاش كان رثك الاقوى ثشموماقو ءاوىسلا او<راشافقنر طلا نبأ تا ةذ هل

 هيقوهاعالا لِ لرد : الابخأق هحراو>و هنا سلة .ةا ىلا باح هال اذهفهيفالا عوسالوهنمالا ماك-تءالىلا عت ” هلي

 أ ئىس هرهاط ن مك 0 ال عامتجالا نساك سس ءدج وف فك هموهوىر ونلا نيسملا أ لعل !.ثلالدخدو

 ٍإ

 9 اهنا" هن سك
 1 ١ )تايب ارسملا تداوئاذا تناك انلتناكرون سنملاعف نوكسلاو هم ةيقار 1 هلق ع نم هلل اعف

 1 ْ كلان ىرابذو رلا ىلع يأ ءاقال ةلمرلادب رب د ل ةلرختالر عا

 1 ْ ةرظنامهجلا ترظنولفة وا ارلالا- ىلءاعمت> ادق الهكواباثروصف ناد هازلابف و رعملا ىرصملا م اون نب ىسع

 1 ١ 1 علان تيار كانا د انو 3 ص نم رس 0

ْ 

 | الذ ةثالئامهدنعتقبف ةظعلا ناسلانل سباتث املا باتا نحن يشحن قادس ار عفرف ىناذع

 || قاظعي نآامهفلحىرس ف تاقثلاثلا مو.ل!تاكا فاي ريثالو ًاشالك ًأاههتبارالو مانأ الو برش الو لك ١
 أ 01 ورهللال [ر5 ذب نمتبصعب كاع ففتح تبا ل لافوهسأ ارباش ثلا عفر ةامهتاقعب عفتنا ىلعل

 مولاة ىلع باغنيذلا ىلا راه ود زهزابع مق مذا لاول وتتابع !. كلا فعب الو هلعق تاس ا كطعي كيىلق ىلع ْ ادانغوا

 | تلغموقم هونيولا باح نمنيعر ولاة يقام ةيناثلاةج ردلا يكل ذريغا عسنم مف قبب لذ مظعتااولال>الا 1 ١

 أ دح ىلع اا ؛لالد اةلف-الممهثهدن م نكلو مم واق ىلع مهنطاب ومهرهاط ىلعهللا عالط انيعي 1

 | بلع ملةبلار 1٠ نعياختاللاعالا رام عماهناالالامتالاولاو الا ىلاتفلتللةعستملادتءالا :

 | نوري , محتافةماي لاق هين مذنب املك نعتوعن:ءوهيفتيثثلادعبالا نومع الو نوم دعب الفهللان معا أ

 : قكئاةتادهاش اب نيتحردلا فالةا فرعتو ةمايقلا اراطتنا ىلا نوجاتحيالف مسماعاعلطمايندل ىلا

 عار موه _واح نسدقفهنم يس لع عل !طم هنا ملعتفتأ سما وأ د َّك امد عفالاسعأ ى طاعتن دقو

 هن اهماف كقرغتستالو ل ثهدنال تناك 14 هيىدهاشمتناف ءامصن علب مهساظعتو هلال 6 نعالكال اودأ

 ًادتتمفتن ًااملك كرثت ىتح مظعتلاكةرغتسفرباك الان مريبكو أ كولملا نمل مك ءلع لدي دقو كنم عاملا
 م بج بقاوب نأ جات :هفةدردإاهذهىفنأك ن موىلاعتهّنلاةبتا سس ىدابعلا بتا ماتت دكه هنمءام ال هب

 ١ المعلا ىف ارظنو لمعلا لبةراغأ تارظناه هلو هنارايتخاعسيج لاب و هناظلسو هناراطحنو هتاكس 0 رح

 ناط._ثلاةعباتمو سفن :ل!ىوه قوهوأ ةصاخ هللوهأ هر طاخ هلع-هن ل و هلرهظامن أر ظن ءلف لعل لبق

 هلا نما.ة--|هتاريغل ناك ناو هاضمأ ىلا_عتهتناك ن اف قار وند كلذ هاف ثكني ىتحتيثتي وهم فةوتنف
 بفن ةؤدعاهاراهتضف ىفاهعسو اهلعفءوساهفرعودبلا هلصو هيعمهوميفهتيغر ىلع هسفن مال هنعفكلاو

 ىفناف هنعدحالصيدال مود بحا اونا .ءلادحىلار ومالا ة بادب ففقوتلا لا

 5 !اءلاو فيك ىاثلاو/لّوالا ناوندلا نب واود ةنالثت رغصناو هناكرحنمةكرح لك درعا ارمشند هناريدنا

 ايل ءناكنابهنمرتاف ا اوهوكتوهكبهملات انوا اول هلعفت تأ ؟كملعناك أ ] اذه تاعفم ىأ /ىنعمو

 | اةالردال اكحواط لعلك هت نافاذهتلءف فيك هلل. ةفىفاثلا اوب دلا نعل هال !وا كلذ لمعب نأ

 هر ثااثلا ناون دلارسشن اذه نم ب ناف نطو له مأ قةحن لعبأ تلعف فيك هللاةيف لعبالا هت هطصوهندوو

4 

7 
1 

 , ةيلاطاا



 سنلة ماعم !سمع لا فهن اريعلا لاذ معنونلاوذل سوه دا«ادّوْرتوهسفن بساحو ىل-و زعهبربةارنأ

 ها !ابتوملار انا اودع دئالعلاو رسما | ىف كانعتهّنلاةمبآ او وهض عم نم ءادابت-اوناغو رامف

 ّس .ةدقو بسا < نأ لق كسفن

 ىلع ةنك-او تول ا لقتالف انو رهدلا تولاماذا

 ل كال #ئ ةعاس لفي هللانم_سدتالو

 بيرقنيرطانلل ادغناو ب بهاذعرسأ مول نأ
 ىلع ًارتحادقل ار هنأ تانطا لاخهللا تيصعاذا تنك نئل لاق ف ىناظع ىلءنينا_عاسا ىلب وطلاددج-لاقو

 ةبفامنةءلع نحال ن م #بقار أب ل .اءىروب !!تامذ-لاقو ترفكد عل لاو الهزان هد تنك ناو ماض ص

 ادحأرب ملاذافر طنب قفانملانا ىضسلاو قر ةلاقوةبوةعلا كلك نمر ذل اب كل. اعو ءافولا كال نكءاح رلاب كيلعو ١

 باطلا ن بر ععمترخراني دنت هللا د .ءلاقو ىلا عتهنلا بقارب الو سانلا بقارب امناوعو ل الخ دملخد

 مغل اه هنموا ث ىنعب اراب هلولا هق ىل لل ع نم عارهيلعر دنا قد رطل'ضعب فان ماسر 3 ةكمىلاهنعهللا ىذر

 ءارتشاف كولمملا ىلا دغمدنعهملا ىضر رمعىكف لادن نيافلاق بن ةذإااهلك :ادسلةلاقف ؛لوامىفالاقف
 هر < هلا كعتعت ناوح راوةملكلااهذهاتدلا قلت ل اوءالوم نم

 *(امتاسردوةمقار 11 ةةمهح تام )د

 لاقت : هريغ بلسل رومالان را نمز رثدا نذهبلا مهلا فارصناو بيقرلا ةظحالمى 0 ةمفارملاةقع ٍةحن العا

 ىفنالا_عأ هلال اكلت رهن وةفرعملا نم عوفاهر مْ لقال ةلاحة بقا ارااءذ مب ىنعي وهيناج ارب وانالف بقارب هنا
 هفارمصت اوهاناهتظ-الموهلا هناغّمل او هب هلاغتش .ثاوفمقر ||| باقلاةاعارض ىسهفةلاخ اما باةلافوحراوملا

 دابعلالاعأ ىل_ع ببقر رئار هلابولاع اعرما ىذا ىلع عل اطمدهللا نابملعلاو يفةلالا هذه رمت ىتلاةفرعملاامأوهبلا

 نمدشأ لد :فوثكمقلغلل ةرمثنلار ل مهق-ف باقلا ارسنال : لك ىلع متاق

 ملعب رذ هنرهقوبلعل | ىل_علالذدعي تاودسا مكشلا نعتلخ اها ىنعأ امقب تراصاذ!ةفرعا هذ وف الذ

 تقرلا تناحةاءارم ىلا ىلةلاتردتسا بلقلا ىلع تلو:-ا اذاق تواأب ا

 تاوهو لالج لاو يظعت كاد هم | صه ىب هو نين دل رقاق اص ىلوالاة-ردلا نهر فلم ا

 ال_سأريغلا ىلا تاغتلالل عستمءبف ىييالفةبرهلا تت ارسك د مول الملا كاذةلغ الع لاقرغتنسم بلغلاريص»
 تذاَتلا نعل طعتتا مناف حراوإااما بالا ىلءةروصقما منافاهلاسعأ لمدف”فراظنا الوطن المقاس هزهو

 قت ةتوريبدنىلا جاتحتالفاهم لمعت لاك تناك تاءاطلاب تكراذاو تاروظ لا نءالضذ تاخانملاىلا

 دو.ءملاناةرغ:_سراصاذاف عارلاودبلقلاو عارلاةءاك ثامنمة.ءرلادد سد ليدادسا نس ىلعاوطظ ةد

 ادد اوامههمهراص ى دلاوهاذهو ,فاكتريغ نمةماةّدسالاو دادسلا ىلع هي راج .عتسمح راو 1+اترا -

 الوهمن 00 هك نمر همن الح قامخلان علوغب دقفةح ردلا هذه لان ن نءومومهلا رئاسهتياداطكف

 اًذاهمث ع نالاّةف كلذ هماعىرتع < مهضعب نآك ى>يماك الفال مه ؛ !ىلعرع دقو هب مجم ال هنا عم 4لاقيأم مست

 دقكلللا مدح ناىتدضرالا : لوما ةمافعا سول ةلاىفاذ_هرياظ دعك ناو اذ_هدعبتستالو كرف ىفتر سم

 تامه« نمريقح مس يعسباقلا لغتشل دق لد مهم مهتارغت ا ع نعمل | ءلوملا !سلاحت ىف م_ماع ىركت اع نوسحال

 دقو هلض من ىذلالغدلا ىشو هدعقىذلا عضوملار راعام رف ىهنع وهيفركسغلا ف لج رلا صوغ.فا.: ِدلا

 لح دسالحرالا ف رعأاملاةن قالا نع هلاك لغتادقالح راذهكنامز ىف ف رعت لهدب زن دحاولا دعا لمق

 لاف ةيتعاب تا نبأ نمدي زنبد_>اولا دبع هللاقف مالغلاة تع لشد ىتح اعب رسالات اك افةعاسلا لع

 هللاثأي دبعلا لعن مفرش أالو لضف أ ئشب ىلآلا نم رمي لله سلاقو هناطاسوهكمام نع رخال ن | كعوض
 كثالذءانعملاعق هير ى شخ نأ كا ذهنءاوضر وممن عهللا ىذر لاعت هلو نعمهضعب ل“ بوناك ثي>٠دهاش

 0 الا

 هال ترس دودسلا

 هدوحسل ىو وطن ررودمل

 تاكام نوكلا طاسإ
 ىلع دس و توكرأمو
 ةملفعلا ءادر فرط

 مهضعإ (لاق) برق
 لوئاقرو وضخ اد>الىئا

 دجاف براي وأ هلأاب
 نم لأ ىل_ءكلذ
 .نال لاق مول ةلايجلا

 ءار ونمنوكت ءارذاا

 !بلج تي أرلهوباح
 ا و 6 سلاح ى دان

 ٌتافط المو ةاعاندو

 ماةمعهعصو ىذلااذهو

 برٌعل هيف ققح#رب 0

 وعع رع-ُدم هنكلو

 توك ركس تذؤمو

 ى هسفن تداغنم كلذ

 هركسةبلغا هحورر ول
 اككاذافهو ووو

 حورلا صادقت ناهأو
 سفنلاو سفنلا نم

 نسلكدوعب وحدرلا
 هماقمو ل2 ىلا ديعلا

 نران وهللااب لوقيف

 ةزءمطملاسفنلا ناسلب

 اهت>اح ماةمىلا دنا اعلا



 باقلا ىلع ل مشت هسة

 ةبيهلانع هيمعمصق
 عاما ةينهلا فو

 للتثىاهيوسرو حورلا
 ىذلا اذهو سفنلا

 تاذلا سن !نمماذفصو

 ف نوكيتاذلا ةببهو
 روجحلا دعب ءاقبلا مام
 ريغامهوءانةلارغ ىلع

 نذالا ةممهلاو شنالا

 ءانغلاد 2 و نابهذي

 لمة س الاوة سهلا نال
 علا لع لا

 لال-+لا نم تاذصلا
 ماعم كالذو لاجملاو

 رك ذامونن واتا
 ماعم ءانعل ادعي

 نم ءاقلاونيسكمتلا

 نمو تاذلاَد_علاطم

 سفنلاع وذ سنالا

 ةببهلا نموكهنئمطملا

 عوذ1اواهعو_كدع

 ناب راقب عوذملاو
 فيطل رغب ناقرتفي و

 حورلا ءا عاب كرد

 هللالاق ن را (اهنمو)

 ةالصإ اهيلعهسنليلا ع

 برتةاودحماو مالسلاو

 نوكيامبرقأ درودتو
 هدوع- ىف هب رنمدبعلا

1 

 ا تدرأ امته 10 0 رد ةءسملا قه تا

 ايلاغلقعلا وكيت اتدرأ اذاءاكلا ضعب لاق هنع هتنافا غناك ت اوعضماف ادشرناك نافهتبقاعرب دش ذارمأ

 لاقوةوهشا اة فش ث كم نم رثك [تلاعلاقةماد:لات ل تاقةيقاعلاراغنت ىحةوو-تلاءاضقب لمعت الفى وهال أ

 نم سيكللا لاق ناو« هللا ىلص هنعسوأنيدادش ىو روةمادنلا نم" ةقاعلارمدإ أ اذا نمؤملات انامل .
 موب نب دلا مول واه_ءاحىأ هسفغنتادهللا ىلع ءىعوا اهاو ههسْفأ عمت :!نمقج الاوت وملا دءباملل عوهسفن ناد

 نال.ةاهونز واوسا<نا لبقكسفنأاو 0 ررعلاقدتو.ساحملىأ نوئيدملاتثأ هلوقوباسحلا
 لاقوةدشلا باح ل قءاخرلا فك سفن بساحىرعشالا ىسوم لآ ىلا بةكو ريك الا ضرءللاؤمواونزوت
 هت بدع أح ع نمالالاقوةردلاب هالعفءامسلا ناندنمضرالان ابدل يو هلامهنلا باك قاهد خت فيكن عكا

 ا اا وع ومس تساحنمالا فيحامتنامةاروتا لا فاجنحولا اهنا نين مؤملا ازيك تعك لات هذ

 متاهرب دبواجةرظنوا هردقوالوأر ومالا تزودان «:وتوم ادعبا ل لمعتهسفنتاد نملاق ذا ىل.ة:سملل مس ال

 ةيقار اةيناثلاةطبار 11 اهرم 5ك بلم

 اهتظ-المولا الاف ضوملاا قئعاهلةيقار مالا د 08 ,الفانرك-ذام اهلع طرشوه سفن 0 :الاىدوأ اذا

 لأسدةف (هل._ذنلاامأ ) اهتأج ردم ةبقارملاةلضفرك ذنلو تدسفو تغط تكررت نااهافةثلاكسا|نيعلاب
 نكمل نااار لنك هت دبا مدلل «لحلاقومارتلناك هللادبعتت أل اعف نا حالا نعمالسل اهماع لد ريج
 هننالاقو ىرب هلا تابعي م آىكاعتلاقوتدسك ا عسفن :لك ىل-ءتاقوه نأ ىلا «لاقدقو لاو هناقدارت

 نوما ممتاداهسشب مهنيذلاو :توعار .ه دوعو مهتانامال مهنيذلا اوى - «دلافوا مقر ؟ملع ناك هلا تالا 0

 دنعلاقو هل>و زعهللا ىرت كناك ا دأ ن 5 لاعفهري سعت ن 1 رك كرابملا نس !لاقو

 ا ذالا مزلب| املضفأ يب رغملاناةعونأ لاقوهريغب ىلايأ الذ ىلعام.قر ىديس ناك اذادب رز د>اوإ ||

 | تاورالا ماود ىلع ق حلا اةرق ارم تاعاطل ا لضف ا ءال عن الاقو ملعلاب هبعدسا سو ةمقارملا تا رطااهذه

  ال|اعام ل ارهاط ىلع لعل نوكي و لجو زعهنةبق اراك سفن زان تاع ,لصأ ىلع جام اذهان أ ىرب رخل الاقو

 مهنافك يلع مهعامجا كنرغبالو كيلو - بةنلاظعاو نكف سانلل تساجاذا صفحونأ ىللاق تام عون أ لاقو
 همركس ناك و باش ذما# ةقئاطلا هذه نما | ضعبل ناك هنا كحو «كنطاب ىلعس.ةرهتلاو كلي هاط تودقار

 مهتم دحاو لك لوانورو.ط ةدعباعدف خو شنو باشو هواذه ركن فيك هباعحأ ضعي كلا: همدقب و

 مهل لاق ك هلل لاهو ذل ثمباشلا ىلا عفدودحأ ءاربالعضومىفءرئاط ؟تةمدحاو لك ذبل لاقوا 2و ارتاط

 ملاقنكباحأ عذكذنم كلاملاةفهد ف ىجرئاطلاو باشلا ع >رو ءاحول ذه هرئاطإ داو لك ع 0

 مرك-:ناكل ق حاولا وة: >1 مم اوه و ناكم لك ىلع عل اطمهتلاذا رح ًاهمف ىاربال عطومدحأ

 نم نيب سا ”1كلام سول ردك ب سيال اهيلع فسودب .تادئاملاضازن

 هلتااقذأعسفن نعي راحدوار هنأت ادحالا شع نعر>ورامحلا ا مكس ا الودا 0

 ضغىل_ءنيءتسأ عدبنعلل لج رلاقواهكوكمنبافتلاق بك اوكلاالاانارما اربامو ىكت-ا نءلاعن ىحتستالأ

 نمةبقارااب قدحتاعادشملالاقوم_لارو اغلا ىلا كلرظت نم قيس" كارا طاخلا ارظن نأ كإعلاذرم 3

 روحا حةوسودرغلا تانح نم ندع تانج لاقراش لل و رع رست ون 10

 || ىداعااب اومهاذانيذلا ندعت انج نكس ءاغال> و زعهتلالوقي لاق اهنكد نمو هلل بقة نجل ادرو نم نةادخ

 ضرالا لهأ باذعب مه“ الىباىلال- و ىزعو ىتدشخ نم م مهمالصأ تنثنانيذلاو نوم 0 ارذىتمظعاو رك ذ
 : || اذاف

 | | كعلارعاهاوأ لاقفةبقأر 1نع ىساحملا لهو باذعلا مهتع تفسد ىتفاخت نم مشطعااو عوملا لهأ ىلاترا ل

 || ىل_عنهقلانأ يوري وةلظفلاوةظحل لكعم برغل ةافحالع رسلاةاءارمةبقار 5 شعترملالاوو وىلاعتبرلاب ر 3

 ||| ناك: بقا مم لعح ا ىذمرتلا ىل_عنم د لاقو نطاملا ىل-ءسقرلاانآو رهاظلاب تولكر وم متن هكا لاق

 لعج او هنع ىنغت_. الن كتءاط لعحاو اوكنعه معن عطقنت المل 0 لع>اوكملاو ءرادذ نعبم ال
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 الذل

 طين م ا! ىهواهمالط ءاشغت دامت لا ةملامادرد ىزخأ لا 1غ وراثلا لاب ساسحالا دلع

 سل ةغراف ىرخأ ةنازخ هل تفي واه مى مهلعصخنتل ةنملا لهأ ل عمسقولامع زفلاو لوهلا نم هلا نفاه هللا

 اهوأدت ىلع رم ستسف ا .زدلا تاس م مئدشب لغتشاوأ لفغو أ اف مان ىتلاةعاسلا ىهوهءوسدأمالوريسأم اهفدل

 هك .هانو هتاف د هءف لهاستو هإمهأ اذا ريبكلاكلملاو ريثكللا عررلا ىلعردالا لانب امال ذ نم نم هاذي و

 كتنازخ ىرمعت نأ 0 موءلاىدّتح اهبسعت !لوقعيفهرعلوط هنامرا نارسم ل نس انمغوةرمسح

 تاحرد نمكةوفءؤةح ارتسالاوةعدلاو ل بكسل اىل ىل. ءالو كك امبامس أ ىه ىلا كرو ءةغرافامعدنالو

 تودناكن اوىاطرال هترسحو نيغل أذ اف ةنْلا تا د ناو درا: الدرس م كريغ هكردب أمنييلع

 لافوةرم لاو نيغلااىلا هب راش انما باو هتافدق سيلا هنع قعدقءىسملا نا به مهضءب لاق دقو رانلاملأ

 هئاضعأ فةمصواهل فن ًاتسلم هتاكوأآف 2 مصوهزهف نياغتلا موكل ذع+لا موا عم مون ىلاعت هللا

 قدسفت !ةمدا. اعراب مافاسلااوجاستو لح رلاوديل اوعي رفا اونطبلاو تاسأل اونذالو نيعلا ىهوةعيسلا

 كلت ”نيءتناع او موسعمءزح م-#مبأن لك !ناو ادعس منهل ناوةراختلاهذهلاسءامتا م وةراكلاهذه

 . نمه>ومىلا ارظنلانعاهظفعفنيعلااما|مصانعم ع نءاهطفدعامصوبفءاضعالا هذي ىلا_عت هللا ىىدعن باونالا

 ل اسد ىلا عت هللا ن اق هنع ىغتس هلوضف لكن علب : راقمحالا يعي لسمىلار انالاوأ ل سءةروعىلاوأ مرعب هلسيا

 اهتراحتمب ةاعاهلغشل ىت 1ع 6 دع ”ملاذه ن ءاهق :رمداذا ممالك لوضف نع هلأ س ظاكرظن !!لوذذ نع هلع

 قرا: || اوءاددت دارك لالا ظنا اورا تعالانيعب هللا جداا ةاعىلار اطذلا نم م تقل موه داهك راو

 وضءىاماعصالا لصفب تا ىئيني اذكهو ةدافتسالاو طاعت الل ةمكسلا بنك ةعلاطمو هلوسرةئسو هلناباك

 ةيبغلابةميظعهتيانحوةكرحلا قهيلع ةنؤمالو عبطلاب قاطنم هن الفن اسالااما نطملاو تاسالاامءالوضع

 مالكا اى ةارامملاوءارعالا ىلءءاعدلاو نعلل اوةمعط الاو قال اًدمذمو سفنلاة.ك زبوةم.مالاو بد كل و

 معلارا اركدتو يك ذئءلاورك ذالقلخ هنا عمهلك كلذددصب وهن ناسالات اف [باك ىهانرك ذامكلذريغو

 ناسالا كلرحالن ا هسن ىلع طرتشلف هتاريحشرئاسونييلاتاذحالصاو هللا قد رط ىلا هللا دايعداشراو مماعتلاو

 اماود.ةعبيقر هيدلالالوقنم ظفلياموةركمةهتءدوةريعهرظنورك ذنمْؤملاقطنف رك ذااىفالاراهنلا لوط

 رد ىلعرم هدهد رز تاوهشلان م4 :ءوتاهشل ان انملك الا .اعتوءرمشلا 'لرت .طاكمق نطبلا

 هءاانا تكا ًااتوفيلن طاتا ءمنملاباهمتاعكلذن ماش تغلاخت اا ماه سفن ىلعط رم وةرورمذلا

 ماهتاعاطو ءاضعالا ىصاعمىتالو 0 اوطن كإ ذءاصع ماو ءاضعالا عج ىاهلع طرش ا ذكهواساوهثد

 ىلعرد# عب راهاعرد_هي ىلالفاو :لاى مت هلل اومو.لا ف هيلعرركستىج ٍلاتاعاطاافئاطوىئاهتيصو فن سا

 مونلك قاهلارق هدفت « طورت لهوا جابشاباوادازعتسالاة ىتكواب راكلا صقتاهل بني قاهتمراثكشسالا

 اهفةطراش أ نع ىتغتس ااهع. مدع ءاقولا ىف هسؤنهتعواطوامأنأ ]+ سفن ىلع إذ طرم *ناسنالادّوعتاذان كو

 وو يد هجن ع مول لك وادعال نكءاو ىباهيف ةطراش مادي دعت ىلا ةجاحلاتيةباهضعب ف عاط أ ناو

 وأةراكوأ هيالو نمامأ دلا لاعأ | نم ئبهثد لغ تشد نم ىل ىل- _ءاذهرثك وق>شكل ذق هيلع هللودب دج مكحاوا ةثداح

 ةماقتسالا هسه ىلع طركشد نا<. .لعفاهف هللا قحىضقي نأ ىلا جات ةدي دج ةعقاو نع موب واخاإ ةذا سب ردن

 عسباطلاب سفنل ا نافدرؤملا قب" الادبعلا نعول ءانعبولامهالا ةبغماهرذح رامي رام ىفق علا دايشنالاواهف

 نينمؤملا عفنت ىرك ذلاتافرك ذواهفرثؤد بي دأتلاو اظعولان عاوهبدويعلان ءةيصعتسمتاعاطلا نعةدرخ#

 لمعلادعب نوك-:ةران ةيساملاو لمعلا لمق ةمس اش ىا مو سل“ ملا عمهطيار !!ماعملؤأ وهمأار يركامواذوذ

 ةرثك قرافن لكو لمة: بملإ اذهو هو رذحاد سفن أ فاممل_ءب هننانأ اواعاوىلاعت هنلالافرب نال هلبقةرانو
 نم هناص#ن ن هم هندا , زرفرعيلرامىدرعلا ى دب نيباعفر اذا او ةمس ادت 0 لا هناقنادقثو ةدابزةفرعارادّعمو

 نااونمآنيذلامجأ ادىلا عت لاقو اونستفهتلال سس ف مب رضاذا اونم 7 نيذلااهبأاي ىلا عتدنلالاقدقوقي_ءاحلا
 اينننوار ذعكلذر حج ذه دفز هب سو ولام لعذو ا ئالاائةلح د_ةاوىلا م لاقوا اونو ًايذب قساف كءاح

 ل
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 ةةرطمءاوهأ ىلةل تناك
 لنآ ردا تءمدتساف

 ارا نمنلا

 تةكنمىدس راصف

 ةهدند»

 ذمىرولا فومترصو
 ترم

 | د راسلا تكرر
 مين
 ىنيداب كرك ذب الغش

 ”-قادبدو

 سنالا نمنوكب(دةو)

 هلبا ةعاطن نادل

 همالك ةوالتو رك ذو

 تايرقلا باوبأرب اسو

 سنالانمردةاااذهو

 0 هللا نم ةهمعل

 سدا نكملو هنمةحمو

 ىذلا سنالا لاو _ه

 سنالاونيبصحأل نوي
 دنعنوكي فيرشلا-
 هسسنكو طال اةراهط

 لاكودهزلاىد_ب
 بابسالا عطقوىوةتلا

 رطاوؤناو<و قئالعلاو
 اهعحو سجاوهلاو

0 
 ةماعلا عالق

 نداممفحورلاراشتناو
 لالقت-ا هلو حوتفلا

 نادل دنع



 غريم

 نوملاظن اله هوثتدسك أم سفن لك قون محىلاءنلاقوهرب ارث ةرذ لا ةثم لمعت نمودرب اريضةرذ لا ملمع ند

 ردح وادبعب ادمأ ندب واهندب تآوادوتءوس نم تل عاموارمضتريخ ع نم تلعن نست لك دا مول ىلاعت لاقو ||
 ىلاعتهللانأ دامعلا هلج ن رت أض- ٍ,لاباب رأ فرعفدو رذحاف كسفنأ ام لعب هلل كالو عا ار لاحت لاهوم فن هنلا

 مهالهنأ او ةةعوناظعللاوتارطملتا نمرذلا ليقاثع ثويااطن وباسل اف نوشقانيس م أ وداصر ان مهل ْ

 تارطخللا ىفاهتتساحتو'تاكر او سافنالاف سفنلاةبلاطموةبقار !'قدصوةبساحلا مو زلالاراطخالاهذه نم || ةثداحتسنالا(زارخلا
 هياعنمنس>و هباوحلاّؤسل ادنءعرضحو هباس>ةمادقلا ف فخ ىساك نأ ليقف عت اس اع نك تالفعللاو || بولا عمحاورالا

 هتائدس تعملا,ىزل | ىلا هرداقو هناففوةمانقلا ناصر 2 كالو هنا ارمس> تما دهس: بساد# نمو هن ' امو || برسقلا سلاكتىف

 اهيأابلث اقنمزعلاّعذ ةطرا ارااو ريصلاب مهرمأ دقو هلناةعاطالا نم مهنالهنأ او اواعشلل ذمهل فدك االخأ أ نيفراعلا ضعب فصوو

 مةبقاعلاب مة احمر غةيقار اب عةطراش الر وهسسفنأ ا طبا ا راسارواو رباصواوريصا اوذمآ سذلا || ةبحا لأ ةفص

 | لاقو) هبربسنأ نم

 تس ل د نس اا

 ليصةتواتامضفوا مهمه ناد واهحرم نمد الو تكاماةمتسةطبا ارملا ف مهل تناكسف دمت عملا م ةدهاخلاب داداصح لاعذنلصاولا

 ةيقاعماوةيتاعأاناريسللا رز ع هعيش وةبقا مو ةطرا ثمدعبق باح لكن كلوةبساملا كلذ لصأوا ملا عالا ةقوسط لك ىدولا مهل

 : «(ةطراش سملاوطنا اراأنملؤالا ماقملا )د قيفوتلاهللاب وتاماقم اهله حرم رك لل دآذ 1 مهاواولاصتالا ماودي

 1 نيعمسل ؛رحانتلات اكو رلاةمالس ةيساحما نع عئاضب لاقت نجلا كاراعلا قيلماعنللا تلات تالعا |نوكسااقئاقعمفنكف

 هنع روهيلطماعا اودرْخ ”الاقنرط فرحاتلا اوهىلةعلا كل ذكسف هيسساح مثردت ىتحلاسملاهيلاحل بدق هلك رم عل ٍ مم كلف تنأىت> هيلا

 لام الاباهحالفاعاو اهاسدنمباخد_ةوراعاك زنم مفأ دق ىلا عن هللا لاو اهحالف كل ذب نال سلا ةيك زأإ اه هو مهجور ا
 ]| رحاتلانيعت_ساك اهك زبامفاهرذستس واهلمعتس ذاةرادقلا هذهىفسفنلابنيعتسس لمعلارةخلاصلا | قو_ُكلاوبحلاناكو

 هطراشي نأىلا جاتصف م رلا ىف هيذاحاعزانما_مدري_ص: كي رسثلا تاكو هلام فرخ ىذلا همالغرهكي رسب | مهجلا قس نمةراشأ مهتم
 ٍ فاظويفالوأ س هنلاةطراشمىلا جاتحلقعلا كلذكنذ اعبارع,ئاعب وأ هبقاعي واثلاثهبساحح وايناثهبقار والوأ || ديحوتلاةةيقحنع
 قرطلاك لت لوأ_بب الا اماعمزك وجالفلا قرط ىلا اهدشرب و طور ااهملع طرسشا د وفئاطولااملع || تبهذفهللابدوحولاوهو
 || وجا هلال_تاذانئايلنادبعلاك لاملاس أر ع.بضتو ةنايحلاالااهنم هرب لاولمهأ ول هنافةط اهتيقا م نعل هبال | مهلاماتعطغناروو

 528 ةلااهع رترات هذهناناملع طريشاعءافولاباهلاطب واهساحبت اىجبتي غارفلا دسعب مثلاسملاب درغتاو || ولد مهلهنمتاياساهدنغ
 وا فشق نمار مهأ سفنلا عما هى باس بلا قرقدتفءادهملاوءايننالاعمىسهتنملاةردس غولب .وىلعالا || عييتب أ اعنا ول

 نول ءأب ننالا

 0 ايش ولسا

 هترن اددو مدت نم مهل

 | فريد الوعاضتنالاو مرصتلا ىلا !هريصق تزأك امفيك مث ىبقعلا عت ىلاةفاضالاب ةرقتعاسملا جمايندلاحاب رأ

 الأ دقوا مئادمعاطةنابح رغلا قب !عطقنا اذامودب الىذلا ثلا تالموديالرب نمريدخ موديال رست لد مودي الريح

 0 ل.دكل دوريا ىذةنادقو راع اددعاطقنا ىلع فسالا دب مود. الىذلاريدن اورملا ىضعنا ا

 ١ الاعتناهيحاصهذع نيت 5 رورس ف ىدنع ءارشا

 أمك وا مارح اهللعقيرضتلاو هسفن ةءسا تت ع نءلغغبالنأرخ .الاءومل اوهتلاب نم . امزح ىذ لك ىلعمخ

 | قياس وهل أما اودو

 ا م-هماصت ناكو هلع

 1 مرتك اههىرت كثب نأ ع نكعاهل ضوعءالةسفنةر هروح رهعلا سافنأ نم سفن لكن افا اوظ-وابتار 8 شا مهمه غارفو هن وهتذرعم

 ماظءنارسخ هذال : اعامىلاةفو رصموأ ع اًضساعنالاهذهءاضقن اقداب الاد معن هانت الزونكلا ٍ مئاوهأ عامتجاو هماع

 ٠ هلاةطراث مل ةعاسهبلقغ رغب نأ يش حصل اةضن رف نم غ رفودبعلا حصأ اذاف ل أاع سفن هي عهست ال لئاه ْ نيب را

 !الاةعاضب ىلامسفنال لو ةيهتطراشملساحلا غ رغب لماعلاك ب رسل ىلا ةعاضبلا مل ست دنعرجاتلا تاكا مرت مومعا نكح
مومهلا عج مهبولقن ع

 ِ 9 

 (مانعم دشن د(

 | [ةةناومبقهنلا ىئاهمأدقدب ندد امويلا انهو رلا بلطود :راختلا ع نعونابلا مقو ولاملاس ار ىنذدقذ ىنفاههمو

 ل مدنا ,ىسحاق ا اصدي ,ة لم ىتحادحاوامونايندلا ىلا ىنعجر نأ ىع أ تنك-] ىنافوتولو هب ىلع عن اوىل- أف

 فنا, ىلاواهلة عقال: :رهوح سافنالا نم سفن لكثأق مولا اذهجدضتنأ لأ امج لابافتددردتمثتدذوت 3

 4 نورمثءو برأ هل ءلو مول لكبد علل سدس هنارعسملا فدرودةوةعاس نو رسثعو عدب رأ هل ءالاو مو. ل١نا ا

 : اوحرقلان م هلانبق ةعاسلا كل: ىفاهلمعوتلا هتام#سحن مارولد ًاوا اها ريف ةناوخا تمول خفيف ةفوةضم !ٍ

 : رفلا كلذ مهثهدالرانلا لهأ ىلعع ز وولامرابجلا كلا ادنعهتل.سو ىهىتلاراونالا كان: هرهاشع راش ةسالاو
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 ا ىلا عتهّناَد شن نم ىلابلا سل! اك ىلع ”الاالملاب لب ريحو ىف ىرسأ هلل ترص ملسو هي اع هللا لص هلا لوس رلاق | ٠

 هللا ىلسهنلالوسر فو اوغلبا اوناك امونيغئاخاوناك ةرادصلا كل ذكو ريعيلارهط ىلع قلب ىذلا ءاسكسلا ىبعن
 لاقو هللا ني دف ى> مهلكس اذار ظن: ىتحناءالاة قي 0 اامهنءهلناىذر رعنب !لاقكلذإو ل-وهملع

 هللا ىبص ىلا لافو ءضعب نمنوغأ قا ضءب نأالا هير ني وهن ربامف قد او هوالادعأ ساثاان :رمام فرطم

 ردحأ اهردهق هس ىلا عر غعدللا بنج قرعابالاكس ان !اىلار طن :ىجتامال مس

 ضويف د سدا كوك اهل هرامخالود_هلاتاحردمزب زعداماةم اذه عد .جيىفاذاىداصااف ريقح

 ْنَه اوس اهيفو ىوقن جذانأ ]هند ذاعم نب دعس لاو اه قد دصلا اووف مد قادس تاك نا تسر ا

 لاق نونوك ام ش-وأ ْ

 ىلا لص الىطساولا

 منم سنالا ل
 نا اوكالانمش>وتسا ٌ ل اق ىهامرب هل ىسفن تن دف ةرامد تعم .ثالواهنمْغرفأ ]ىح ,ىسفن تن رف تاس انتم راس تيلضامهفدعض

 نالاّعذ ق-هناتلعالاالوقلوة» لسوعم !ءدنلا ىلسهلنالو-رتعمساموا تفند نم غر فن ىت-اهللوةموهامو

 هتالثفتدعلا] ارولار كوب ألام دةرعت اعمل اهذهداح الالا ضره:تالباغالا فىدص ةقيةحىفعاشملا نع

 هللاباونمآنسذإاوىلا عن هللأ لاق ني: م هواة ماعل دامو: لاقد صدد رغما اىدصوةعاطلا ىدصو ديسوتلا ىدص

 لاقذ 3 كلريغ كَ ءلعرت ملممريغهننا ىلءراةةال ناوةدهالاو ةهىدصأ|قدادلا ارد لارا دا

 موقت البال :هئيلتنا الاب ,ءتبيحأأ اذا ىف امالسلاهماعىسو م ىلا ىلاعت هللاجوأ 1 ىل .ةوو ايتحاو هه ىلاعت |

 هتادجلاوةءساحماوةبقارا اب اكمولتب صالدثالاو
 « (ندلا مقلعءامحاتتك نمتايحجنملا عد رنمنماثل اب !ناككلاو هوةمس احنلاوةةارملا باك )<

 ده( ميحرلا نحرلاهقامسب )ع
 تسع هاذاىولقلا ارئأعذ ىلع علطملا تحرت> !انعة-راحلك ىلع سبقرلا تيسك اني سلك ىلع ماعلا هيدا

 را كا < ضرالاوت ا اوومملاىفةرذلاه مهلع نءبزعت الىذلا نيلن+لااذاهدابع رط او ىلع بسلا

 داسعلاتاعاط لو.قدلْغفتملا تف ناولاعالا نم ريثكلاو لكةلاو ريمطغعلاو ريقنلا ىلع تساحما ا

 ا اهنضرظنتو ترمض> أ ام سفن لك لعل همس اها او ترثك ناو ممصاءمنعوفعلاب لّوطتملا ترغهدناو

 دعب و تكلهوتما.قلادبعصفتيقشل اندلافةيساملاو ةبقارمللاهموزلالولهنارعتف توخآو تمدق

 بول_ةلاتعتاو]إ_ضنتاعفنيف ترغوةرخ الاوانندلا فقئاللناه تر تقرغت هاو تاء«تودابعلا

 ولعل ن ءتادئاهند ادهن سددت و تددانو تادايعاان راو 1 و .ت"هقدشوأ نت هلا تاعالل

 ةفكح رثت هتيانع فطلب و تءفدناوناطم_ثااذباكم تعطقنا هترصنوهذساتدو تعم ليط خلل
 داعس الاوءاندالاوداعبالاو ءا از اوءاطغعلاهنف ترمس ام تاعالظأ ع نم ترستهريستب و تاّقئاذاتاخدحلا

 نيسحلاوبأ ( لاقو) اهاك أ

 ْسنالات وكيلة ارولا هل > نم «موق كو رومالاهذهىف ىدصاذهذ مال سلا هيلع ىذ :لىفالا عمد لاما: زهناتننطامىسملا

 لا هع 1
 / ميظع 5 والا هللاب 8 ةروث أملا تاماك لاو هم ا .:ىدصلاتاحرد ىههذاهذ أ ءلااذهاوغام لو زئاندلاا ء«داو ةالصلا اودأ رق ةراعصلا

 ةيناتسا نملك نآل
 كاف نع طعس كي

 اعت هللا الا هممت !
 2 3 1 : دانوأ ء-هنذلا هال اولال_هالةذر ملا ىلصو عرول او لعل القال اك تانك نوقيدصلاو هكئوألدرو

 م ب رينال ا . طيري غاضت اوهو قدصلاهنقامءاسفأر 5 ةهنكلو سدا )ا!ىدصلا ىف مأت رك دام للعر ودب اذهلكو ضرالا :

 ةسه هنم تددزاالا

 و بضأ اهل

 5 000 وأ الو ا 0 -ثياعدزح هند>وناوابنيحوا.او هيذخ ا ارباص هردج وناق هقدصفيكرظناللابجلا

 داؤغلا فكتلعحدقلو | قد_طلاباك ع اهلعقاذلنا عالطاةهاركو اعيجتاءاطلاو بئاصملا نامتك دصاتامالءنماذافىلابأ

 ىثدحت |
 نسم ىعسح تدعأو :

 ىسول>دارأ :

 سرلعلا ى#م ملا

 سناؤم
 داؤفلا ف ىلف ب سسحو 1

: 0 70 0 

 يلع 7 ةنداعع || ةفاكه تمعن تعنمناعسف ترسخو تءاخةاحزملااهتعاضب لوم ه]إ_فالول ةيقارلاوةءماخلاو ةدهاجلا

 لقدعن نيقواخلاةثداحت

 عسيضو هبلق ىمعو هلع
 نم مهضعبل لق «يهرع
 هتبالاقرادلا فكم

 سحوت سالو يمىلاعت دقن(دعبامأ) ءامعتالاةداق هرادحأ ىلعو ءأم ءمصالاةداس هل 1ىلءو ءايسثالادب د.سل © ىلءةالصلاو ءاقشالاو |

 ىفكواهمانست اقر نسل هناك تارا مهل سن :لطتالف ةمايشاا مويل اطسقلا نت زاوملاعضنو لاعت هللالاق
 رمان ذهل: واننولو#» 0 .ةام نقف شم ندم رفات باكا توولالاقو نتصل

 الإ اعم مجسهقلا مسه عبد مول ىللاعت لاقو ادد كد رولر الوارضااول عام اود_جزواهادحأالاةريبك الوةريغسص

 مهلانعأ اوزيلاب ا:ثاسانلار دصن زمول ىلا«تلامو. ديهش ْئش لك ىلعتظاووستومللا#اضتاازالا هلق

 ( عبار - حو - 5 1



 5 أ
- 

 3 اريخوأ و 0 اوكا اور مرسلا ءاوت -االاا ذه هن 0 ءارمالو قايل ىلا ١ لاعنسنالانعتونلا
 | ىلا بحملا طاسناوه
 هانعم لق بويا

 ف.كقرالمخلا لود

 دشن اوكار قرأ

 مجبورل
 | الفلا ع ىلتتل#
 نءئاملالوط كك

 1 لاقو اهسىد_عاذهلرقيةكئالمل هيهللا ىهاي هةينالعنمؤم اور رست قفاواذارفاغلا دبع بةيطعلاقو || رك
 0 نمشتاك ئثيمأ اذا نسما ناك دز ند اولا دمءلاقو رامتلاب ماسإ ل للا ءاكن ىلع ىادب نمةرق نب هرواعم دقفدادولاب كنم يدا

 1 ديعولأ تاكو هثمةدنالعل هرإ رس هسا أ طق ادار أ ملو هل سان لال 1 هتك مناذاو هيسانلا لمعأ ا اذع.ج نمىناشحوأ

 | لاقو ىكسيوةنا.- 1[ كنب : و ىنيباسعف كد ةلمأعو ةئامالاب مهنيد وىسبا_عقسانلاتاماعىسهلال ودب دهازلا نجلا | رشا

 | | قدصلا عارف ًادحأ ةينالعال يرسل: ةاواسمااذافتينالءلاورسلا ىفق اة قفاوم دصل ىرورهتلا بوتعيوبأ | سوم ن5

 | ميافعتلاوءاسرلاو فود فودصلاك نيدلاتاماةمىقدصلااهز ءوتاحردلا ىلعأ ًاوهو(سداس كات ْ ىضراعد

 | تاءاغاهل ماهر وهظب مسالا قاطتيدا مماهلر ومالاهذ_هنافرومالا زهرئاسو بمحل اولكو:لاواضرلاو دهزلاو ا رفظلابْك نمل: عى دعوت

 نالفلاقءاك هنفاقداصهيحاص ىه» هتشقح تعو ئه !!تاغاذا اواهتق.ةحلان نم قة ىدادلاو قئاقدوا | ىدماتنك | مح و

 | اوتمآن ذا |ثونمؤملا|ءاىلاعتهتلالاقوةقداصلا ةوهشلا نك دهر قدام يزال هازهلاتي : ولاتعلا قدح ىممه

 اظنلا عضوع ىنم ثناق

 ناكل

 هللأب او املا ادايع

 ىسانلا نماسا ئدسأ

 و هيلع هلا ىلص ىننلا لاق كلذلواهل ةياهخالدت :مفولاوهمظ*ثوهلناةنرعأ هدقاقداص ىع» ىوتاذاقىوقاماو نوكيأم س-وأومهجترثك

 : 8 ءلاهدعاوذىرأ ل لاق كلذ قطتاللا ةذكتر وص ىهىتااكتروهفف كارأ تابحأ مالسا اهماع ليربحلا نونوكيامسن | سانلا
 | سانلانوكامسن او

 00 طامللرهاظلاة_ةلاغاذاقن نطاملا ىلعر هاطلاهلالدىفايذاكتوكمف

 ا ملا رو تبلعمتا لس هتالوسرلاةكاذاو ىدصلا|متوفيقدصتريذن 2 :اك تاوصالءالا ا

 || كلذف هتينالعو دبعلاةرب رس توتسا اذا ثريا نيديزب لاقو ةحطلاصىبنالعل _عءاوىمتنالعن ماريد رن رس

 ا | رولا كلذف هترب رس نملضفأ هتينالع تناك ناور_فغلا كلذفتينالع نمل ضفأ هرب رس تناك ناو فصخلا و

 اودشناو |!

 | هلوق ىلارخ "الا مويلاوهتابنمآنمربلا نكملوكاعت لاقو نوةداصلا مهكئلرأ هلوةىلا اواني لن لوسر رم | راخلا خو
 | فرطم نآ (ىورو)
 ٍ ىلاتتكري_دمشلا نبا

 ل زب زعلا د عنب رع

 | هللا كسنآ

 مستنو || هقنافديلا كعاطقناو
 نم ئتهسيلعر ماظدالو رانلا فاح هنامتروذحلا كرد نمانو-ثالذلكراطخ دال ضرءئااوةعسأ او[

 3 اهملاط مانة للا لد ءالواهب راهمانرانلا لثمرأ مو هيلعهنلا ىبصلاق كل ذلو هيلعةيصعمت اب رح ١

 "ماا اظ> هنم دبع لكل نك-!واهماع لان ىيدتاماةملاهذهل ةهياغالو دج رب زعرومالاهذه |

 - نلاضرالا مودا دق ص دقه, .ادور ناو هلهاك ىلعل شرع ءلانا لمفارس ١ك ٠ ارو ف .سكولاق اذكههننا قا |

1 
 0 هرهاط بنس ريخلا هبنظالكر ارشالا ب امد سلو رهاظلاس اوشن مهضعل را“ تثاك] دف ت ل نموم هرهاط نم

 انثلا سح ا رادلازءدقف أ ىوتس !نمْولا ف نالعالاورسلا اذا

 انعلا كل ل ل دع هلاؤا ارسنال_ءالا ةكئشلا تاك

0 
1 

 ا

 | ىنملا ىضتقيال دودرملا هشوشغمو ا قفأان فوسلاقرا_:ددلا صااخ اذ

 هللا لوسرتلًاسلاتف ناعالان علان :!ًاس هللمقف دهن الاهزهأ ارةفناعالا نءرذوبأ |لئسواوةدصْنذلا كد وأ

 ]| الاوخ "الا مويلاو هلاب نمؤي دبع نما التم ىو كل نرضنلو در الاءزهأ قف تاعالا نعل سوعبلع هللا ىلص
 | فاماذا ءارئامأ ةةيقاةحرد غلاب ريغ ىأ ىداص رد اورمسالا هيلع قلط:دافودشهللا نم ف ئامنوهو
 ١ مونوهلك أ هسلعرذع وهثدعدماعصختتي وهصئار ةدعلربو هنول |رفدد فيكهر ه- فقد ٍِرط عطاف و اانا ااس

 نع عزتي دقو هدلو و هإهأ هب عمال ى>وركسف هلع ىعتلاةحارلابو ةة>ولا سنالاب ل د.:سفنطولانع

ذاق ملوي .اءهنلاىلصىنلار اطزفهأن قد هرمصم إل
0 ءامسلات نا اودع ىبعل قذ والا رس دقهب وه ا

0 

 0 تننظاميلوهيلعهتلا لص لالا هذ ىوالا هئر وصال ريح داعدةو قافاف#. راعايشغم لسوهيلع

 0 مهاشغن ىذلاامر طلاق ريغدلاروةصعلاك ىنعت عصولاكر يصد ىتح هللا ةملغع نم هرغاصتمل ةناو

 راب اقر ملعتلا فد مارع هازهف ةف هيض 5 ديل ١ 2 0ع للا 0 0

 ' لأق : 3
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 لا ل

 قلحت ىلا لمصو ملفي ىلاعت هللا صعأ مواهيذ تلدع بالو ىلاعت هما فاطعأ ناو تانةناولاب أ وتلا كاغتهللا اك
 داضا ١ فعطوددرتو لدم ع ولهم هع توكيد دو ةقداصةمزاجةع ع رع ىهوه سفن :نماهقداصن دقتع زعلاهذسهف
 ضار ا اذهلاقي رةقداصةوهش تالفا لا ةءاكةوّعلاو ماعلا نع ةرايعات مهتدصلا نافع رجلا 1

 ىنعملا اذ_.ههيدارب وىدصلاقلطن دّقفةفيعض تناكوأ ىوقتباث دس نع هنوهش نكست ماههمةيذاك هَ 00
 وسلا درت الو فعضالو ليما مق س هلةمانةوقاهلك تاريذنا ىفهتعز ءفداصتىزلا اوهقيدصلاوقداصلاو ْ

 أ نما بحأ نع برضتف مدذأ نال نعهملا ىضر ر < لاقاكوهو تاريخا ىلع مزاحلام همم ءلابادنأه سقت

 هللاوهضرعبق برغم لاو

 لوق.فةكثالملا ىلع
 ىكاتوقات_كلاءالؤد [|ت

 قوشأ مهلا ىف دهس ]| عم مد ال هناي ةقداد دلاةبحلاومزالا مزعلا هسفننمدحودق هناقهنعهللاىذر رك وأ هول أ مه موة ىلع سنك ||
 تأول ديزيوب أ(لاقد) : فداص دوف هاد عار ازعل اقف نيقيدصلا بتا سول: ل نم هرك ؟داعكلذدك ؟ومنعهللا ىذر رك ا دوجو

 ثقل ثي دح هلرك فولو مدي ل هيرو ى !شاذا ع 0
 َن ءةنملالهأ بحمللا 1 .رءضقني ملل

 ن* نءاوناغتسالهتي و در قدك اركي نأ ةايح نمعيلابحأ هنايح تناك ركنولا 5 وهل ن نيد ريدخول نم نينمؤم اوني ةداصلا ف لد

 لأ ثيغتساو ةنجلا | ةؤلاومزعلاود هولا ثمالذا لاخلا مزعلابوضستدق سفنلا نافمزعلاءافولافب(عببارلا تدصاا )»|
 قولا نعءاطعنبا : هعناسن ا نعىوردةفهيلعهننااودهاعاما اوةدص لاح ر ىلاعن هللا لاق كال ذإو <« .ةقدصلاداضن اذهو مز ءلارءاقولا ْ (لثح) راتلانمراثلا 0 ةعزعلات لنا تاوهشلا تاهو نكمل الصحو قء اة ات ةحاذات ةفشثهمذ
 1 هللا لوسرهدهشدهشملوأ ل اقو هبلق ىلع كلذ ق شف اسوم اعهلنا / مننا لوسر عماودب دهب لرضنلا نيسنأ

 ١ لاق عن_صأ امهننان تا د ادهشم هلا ىنارأ نئل هتاوامأ هنع تبغا سو العقلا لض ظ

 اهع ردخأكاة نجلا ع رلاهاو لاف نبأ ىلاو رعاب اب لاقذ ذاعم دعس هل.ةتس اف لداقلا ماعلا ىفا 1 ظ

 مأ ىلعأ ىقوشلا له : معو اعهللا ل_صهلنالوسرفتووهملع هللا اودهاعأم ودق لا , الاهزهتازئف هباشالاىخآ تفرعام | ١ مهضعب (لثس)برغلا أ سلا ل ةنعطوة برضو مرنيبامنونامو عضبهد_بحقدجوفلتق ىحلتاةفدسح نود [|

 ا لونا نب رع تعوم لسعد عنب "ةلاضفلاقو رآفتنا ع نم مهنموهبكت ىطق نم مهند هب .لعهليا اودهاعاماوةدصلاءرمالساا 0 نال 3. لاف ةرملا || *ياعلاعف ل سوهيلعهللا ىلصهنثالو-رءاوأبحاص ناكو اديهشدحأ مولههجو ىلع طةسدقو ريع نببعصه ىلع ١[

 ” 1112 مالا نات نامعالا دبح نمؤم م لحرتعب راءادهشلا لوب لموسلعفل ىلصهللال وسر ت ء؟«لوقي هنعهللا ىضرباطإل ا |
 - *لاو 3 ا ا تعءقوى د هس ًارعفرواذكه دما .هلا مون مهتيعأهبلا سانلا عقرب ىذلا كلذف لتقىتحمننا قددصق ٌودعلاىل ٠

 00 تل علام ا
 ل ىل اذاتاعال اد لك ءاعهتلا لإ _صهننالوسرةوسنلقوأ ارع ةوسالف ىرذ اال ىوارلا لاق هنوسنلق ا

 الاصالع طل نمؤملجروةيناثل اةجردلا فوهف هل: :ةفرئاعمهسءان حطلا لو ب ههجو برضر فاكس ودعلا ٠

1 
 اكل ىةلاءاتم ١ قدصخدعلا قله سفن ىلع فرس ًالحرو اع ؛لاثلاةحردلا ف كلذف لقى ٌج>هللاةد طدخّودعلا قاايسرخ 1و ٠

 0 . 3 10 اللا ا انقر رنا الاعف دورعق سانل | نمال م ىلعا- رخنال_-ردهاختلافو دي ةعبارلاة-ردلا ىف كاذفل .:ةىت>هللا ٠
 هش ماه قاتعالا 0 نم وكنلو نةدسصخل هلضف نمانان | نئلهننادهاعنممهنمو تلتف هياولخف نةدصلالام ىلاعثدللا ا

 0 را ا هلضف نمانان ١ نئلهنبا دهاعن م مهنمولاقف هباوماكستي ملمه_طن ىفهوون ئشوهاغامهضعب لاقو نيملاصلا
 (سنالاا تسد ) دارق ف اتافن وهمه عأف توضر رغم مط .ءاواونو هياواذع هلضف ن موه الفنيه اصلا نمننوكمذاو نقدصتل
 نع 111 دعو 1 ذكتق فلق مياده مزعلا لعق نورد ذاك ادور عوامل اوها ا انعهنوقان مونىلا مهمولق |[

 0 3 57 ْ برضتف م دقأ ناللاوذ4لت ءهللا ىدر ر عىثتسا كال ذإو باب -الالوصحو نكسملا دنعةوهشلا ناصهلوا ملع ٠ انرآ لاقت ىنالا | هناي تلاه وادع مل -:مم مرعلاب وذطست دق سغنلا اق ثااثلا ىدصلا نمدشأ قدصا | ذهواقذص هيءافولاو

 وِ 0 تب : ار زارنا ديعسوب أل اقو مزءلابءاقولاة دش ىلا كلذ راشأ ا|اهمزع نعريغتتف كالذا ملع ل ةثيتأ نمآ ال سذ 2 7 ء. ىلإ || فلس الاهدجأ الأ ست لتقلا دنع ىسفن ىللو:تناالا مهللاركبوبأ مهيف موق ىلءرمأت أ نأ ن مىلابحأ قنع

 ءاوسل | ىلا اح رعو تكدتم3 الاعفده علا ءاقولا تلت ندصلا امل الاعف ءاممسلا نمالزن ن يكلم ناك مانا

 : نالءابرلا لرت نم ارك ذامسلا اذ_هو رهاظلاق ددصت ىلا نطا.ءلار سن ناب نكسلو لامعالا كرت ثاءالأا| ٠ هيوهف متل نطابىفرمأ ىلع ةرهاظلا لأ لدتال نسدهتحي تاوهولاسعالا ف ده(سماخلا قدصلا

 لذاع ملة نكلومريغ:دهاشمهيدصقي سبل هنالصف عوشللاةةيه ىلع فةاوبروكلذدصٍتي يتلاوق قارا

 اش !قارت-اوهلاَعف
 اطةدو بولعلابهلتو

 دعي دع.لانمداك الا

 ىذابارسهذلالاقو عرف

 م_عاح كاع



 مالاو قوشلا لاح عد
 (رخآ هحو و) اذكه
 نم هلدءالتاسنالا نأ

 لاما كحاهدرب رومأ

 هت رمشب عضوا
 ةقوقو مدعو ةع.مطو

 ىذلا بلاد ىل_ع

 لااا كح هيضتقي

 رومالا هذ_هدو>-وو

 الو فوثلازانلا ريدا

 هد هو برقلاة يصل

 نييحملاىفةذئاك ةملاطملا

 مودلاق دة هراكسال

 ءاقللاو :دهاشملا قوش
 ذعبتلا قوش نيد
 قنوكسؤةيوينغلاو
 أ ىلا اقاتْسمَدب وربغلالاح

 لاحىف نوكم و ءاقالا
 اهاتُثمةرهاثلاوعامللا

 نم رابمو دئاو زولا
 ازهو هلاضفاو تييطأ

 هرادحناو ءاراىذلاوه

 ولف سراو (لاقو)

 روش 5 روم نيقاتشملا

 اقام اتكرخت اذاقهللا

 ام
 يي مدح -

 ' يدان قولاوحالا ضعب ىفةحفدملاهضتقتو ةحاط اهعلا سما مكلذناالا هسفن فم .لءوهام فال

 اذافنندلاهيضتقي و هوا ارمي اف هيميفهقطن وكي نأ« #بف هقدصخ كلذ نمئثىلارطضا نذكلملار را

 ةاعدلاو قل ىلع ةلالدا ىله هتاذإدب رآامىدصا!نال4_.لعوهامريغامهغم همالكن اك تاوفداصووهف هي قطن
 ناك الس هيلا دحام ضن راما ىلالدعب نأ بني عضوا اذهل ثمىف منءانعمىلا لد هنروصول ار اظن نالذ هبل ا

 عفءارعالاىاريمللا ىهتن الد كلذوهريغي ىر ورفس ىلاهبوث اذا ٍل_بوه.لعهللا ل صوتنا لوسر

 ىأدأ اريتلاةفنينث انيبلصأنمباذكبس ل مل_وهيلعهللاىلص هللالوسرلاف ئ5فبذكللا نمازه .ءاع . -. 1 - . - - م . 5 3
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 ا تقدصوهدصق مدام فريذناةداراوة,نلا ىرصالا هيف عار الفةينلاىلالوخنانههىدصلاوب رخلا حلاصم
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 نعوام«-هب رطوىلوأ هيف ضد رعتلا م هلظفل ناك امفك اًعيد_صواقداصراص هئدازاريغلل تدركتوهتنن
 ةرئادلا ىلع م-بصالا ضو ةرئادلعي_صاب ىلطهتجوزل لاقفهرادفوهوةملظلا ضعب هيلطر ناك هناوه_ضعب | م

 سيل هنا مالغلا مهفواقدص هلوق ناكسف هسفن نعملاظلا عفدو بذكسلا نعكالذب ز رتحاوانههوه سبا ىلوقو |
 ىاثلالكلاوةر ورضلا دنعالااضنأ ضد راعملا نعو اظفال ا رص نعز رت نأ طفالا ف لوالا لاكءااف رادلا

 ناقض رالاو تاووكلا رطن ىذلل ىه-و تهحو هلوةكهن راهم ىحاذي ىتلاهطاقلآ فود لا ىتءمععارب نا |
 هللادبعانأ هلوةكوديعت كانا هلوةكويذكوهق هتاوهشوا.:دلا نام, الوغ ثم ىلاعتهتنا نعافرمصمتاكت اهيلق |
 قدا ةمانقلام هول تلو طولواق د صهمالكن كي هللا :وسبلطم لن اكو هر دويعل ادع دع فص ملاذا هزاق

 هل !و5ىاقداص نك ع هتاوهشل دبع وا مندلا دبع و« نفل اديعناك نا هناقهقشحت نءزمعا هللا دسبعانأ هل اوقف ا

 سعت مل_سو هيلعهترا ىلص اخ .:لاقو انثدلا دممعاب مال لا هيلع ىس علامك ه3 .ءوهق هيدبعلا قت املكو

 هللقهاد_.علا اغاودلاد عشب هملق ديت نم لكى مع ةضيخلا ددعو هلل ادعو مهردلا دبع سعت راثيدإا دبع |

 هق تف اعزاف تاقلاراصتب رمل اءذهتمزةتاذاف !ًةاطمارحر اصف ىلاعتهتناريغنمالوأ قتعأ نملحو رع
 ىلا ان هز راكترق ىلاءهئلالادا ص هلتوكيالفهتعاطنءرهاطو هنط اب د.ةتوهتنعع وهلا هلغدتقهنث ةيدو.علا

 نم هنئادنرباسع مي لب وه ثم نمهلل هتدارانعاضا أ قّعن ناوهو اه را عت« _تم ىباتأرخا ماعم ا

 راصفهسفننعق:ءوداعمم ارحرافهتلاربغنعقتعدبع اًذهو ىلاعتهللاةداراف هتدارا ىنفتفداعباوأ بي رقت |

 7 مه لاس تدوم 5255010 5

 عستم هيفق.» لىضرمالتباناؤ نكس هنكس ناو لردك هكرح تاهالومؤهديسلا دوج وم<سفنل ادوةغمراصوارح
 هللهيدوبعاف ىدصا!ىسهتنما ذهول اغلا ىدين مب تيلاكه للاى دب نيب وه لد ضارتعاو س_ لاو فلطل |
 ةتاحردفهتلاري- ةنعء هير اامأو نيةبدصلاة-ردءذقهوهسفنلالءالواهدوحو ىذإاوهقلاد_علاف لاعت ظ

 رهاذهةاةيدصالو اقداص ىعس نأهءحاص قت -:الذاذهلبقامولاعتهتنةيدوبعلا قةختاهدعب و نيقداصلا ظ
 | ثعاب نوكيالت وهو صالحخالا ىلا كاذ ء.جرب وةدارالاوةبنلا ىف (ىناثلا قدصلا )#لوّلا ىف ىدصلا ىنعم |
 | ىعس: تاز هبحاصوةمنل!ىدصل طب سفتلا طواف-نمبوُ هحزامنافىلا«تهتلاالا تاتكسلاو تاكرخلاىف |
 | اذكر اذك تاعفِلاقف تلعاهف تاعام لاعل !لعسب نيحةثالثلا ثيدح نم ضالدتالاةل يضف ىفانيو راك ابذاك |
 1 تةينو هتداراف هيذكهنك-او لم_ىثمل هللة لو هيذك# مهناقملاعنالفلاة تأ تدر لب تبذك ىلاعتهتنالاّتف |
 : ا اقدقو توبذاكل ني ةفانملاتادهثب هللاو كاعت هللا لود كال ذكودصةلاىف دي وتلا ةعصقدصلا مهضعب لاقدتو

 ا ب ذكتلاناكو باةااري_«ذثدح نملبناسالا قطن كلل كت اووس دهرا را
 فذكف وقيام دقتعت هناهسفن نمرهظت هبحاصذا لاخلاةئب رق ارابحخان هذا: لوا ١ اذهو ربما ىلا قراعتي
 [كاقلطلا فاعمدحأ حريق هب ظفان اهق ينك, مو كلذ ف بذك هناف هبلة ىفامىلءلاخلاة نب رقبتلالدف

 3 تئالاناقمزعلاىدص#(ثلاثلا قدصلا )ءاداختت وك,تاودن الف قداص لكذ ضال الاو هوةشا صول

 نيا اودعتسةلناوأ هرطشب وأ هعنمع تقددتالامهللا ىئقز رنا« سن فل اوةيفلمعلا ىلع مزعل مدشي دق

 سطو
0 

 71 هنبا



1 

 فصورلاعتهللاو هنمقتشمقيدصلا نأ قدصلا هل ضف ىف كيو اباذكهلنادنع بتكيي ىقحبذكما لجرلاتاو
 59 كلارك ذاولاقو اسناقي دصنأك هزا مهارب !ىاكلا فرك ذاو ءلاعف ءانثلاو اوجد 11 ضرعمىف هيءاسنثالا

 نب!لاقواسناةيدصت اك هناس رداب املا فرك ةاوىلاعت اقوا ل ل هناليعمتا
 هّنلا ل ماعنم ثان رشبلاقو - !اوقاذنا نوعان هلي دكا ردعفهيذ نك

 لاقك بها لعفام هتاف مانملا ف ىرونندلا اروصن 0 :ارىل هرل اهلا دبعول أ لاقو ساخل نمش منش -وتساىدصلاب ْ

 اعلا اوى هدصا !لاقاذامهناىلا هير سعإ ااا لمؤأ لام فاطعأو ىةرولرفغ

 تي ًاراممك لج رلاقوكتيلط ديا ىلاعتهنناوْ كل .سق حلاوة يطم قدصلا لعح ناميلسوبأ لاقوبذكملا |

 ةثالثىلءاينبمىلاعت هللا نيداندج تلا ناكل ال نس ءونيةداصلا تفرعلاقداصت ذكى للا ة فاقد 0
 ىروثلالاقو لودعلا ل ءىدصا اوبن وأقلا ىلع دعلا رح راوملا ىلع ق+لافلدعلاوىدصلاو قااىلعناكرأ ا ظ

 اونوك,موىلاعتهللاةيحتاو ءدانمذإامهلافةدوسم مهعودوهنناىلءاونذك نيذإ'ىرن ةمايقلا مون وىلاعت هلو3ف 1

 هتينالعف نيقولخملا دنع مدد هن ر اسف قبس نمدو اداب مالسلاهسيلعدوادىلا ىلا ءتهنلا وأو نيقداصاهب 1

 هيلعىموم ى تاك هجن ىلاعت هقلافاداصن اك نا ىلبث لالاتف ةلجد ف« سفن جرو ىليشلا سل فلج رجاسو |(

لعءالعلاوءاهقنلاعجأ م عضعد لافو نوءعرفدرغ اكمقرغب ىلا تهتف ايذاك ناك ناومال_.:لا ٍ
 لاص نإ: ى

 قىلاعتهتقدصلاو ىوهلاوتعدسبلاو ءصلاخلاا مال_:الاضعببالااهضعب م ,الو ةاحنل اا هيفف تدح اذا منا 0

 ىنبءاحلص ناك افرح نم رمش عو نينا ةارو“ كا ءسشاح ىلع تد_> وهينم نب بهولاقو مدنا اوال 1 ظ

 نم عضو حالو ءحبرأ لامالومل-علان 7 ةنازتك الهاهنوسرادستي واهو رعت توي لا ارا

مرك الو ىوقتلا نم مزعأ فرشالو لهل انم نيشأق: .ةرالو لمعلا نمي زأ نب ر قالو بضغاا أ
 رت نمفوأ 

 ءادالوقفرلا نمنيل ا ءاودالو ريكسلا نم ىزخ أ ةئيس الو ربصلا نم ىلعأ ةذسحالورك لا نملضفأ لعالو ىوهلا ١

 نم قْشأ ىنغالو عمطلا نملذأ رققالو ةدصلا نم صن ليلدالو قالان ملدعأ لوسرالو فرحا نم ع. جوأ 1

 نم عد“ ؛ رأس امع

 عوذقلاع نمريدهزالو عودنا نم نسحأ :دامعالو ةفعلا ع نمانهأ:ثيعمالوةعصلا نم بيط أةايحالو عم 4 ا

 ىدصلاب هللا تيلط اذا ىزورملا ددع_بنب د لاقو تومان مبرة بناغالو تودلا نم ا

 اهفىدصاااغذحا قارولارك ربأ لاقو ةرخ“ الاواءندلا تئانع نمئيث لكرم مت تح لدين: ؟س ييلاعثهنلا كان ||

 لاة فليس هرومأحالصىلادبعلل لهنوذلا ىذا لءةو قلخلا نيب وكنيبا مف قذرلاو ىلاعتهنلانيدؤكننن ||! ١
 ليسعبلام ىدصلابلطن * ىرا.سبونذلانمانعيدق
 ليقثانماع ىوهلاق الشو هي لع ف دق ىووهلاىواعدف

 ءاملاو قل الاقفاند رز ليقف ةءامل اوءاذسلاوىدصل الاقف«#لع نك ىذلا صالا اذ هلص 00 2

 قحلالوةلاقف لاكلان ءلكس -ملوعيلع هللا لص ىبنلا نأ امهنعهنلا ىضر سابعنبا نعو ءاذمعغاأت .طو

 ل ءمهسفنأدن ء نيةداصلال اس: لاق مهقد ص نع نيقداصل لسا ىلاعت هلوةىف دم دينطاع نعو قدصلابلمعلاو :

 * أ صوهانعموىدصا هع تاب )د رطح ىلع رس اذهو مهب ر دنع مهقدص ْ

 قفىدصوم علاق ىدصوةدا ارالاود ,هلاقودصول |وةلافىدصن ا «مةت.ىفلمعتس قدصلا امذلنأ لعا ا ' ١

 قبدصوهف كلذ ع. جف قدصلاب فصثان اهلك نسدلا تامانقمق م2 قىدصو لمعلا فقدصو مزعلابءاقولا ْ ١

 ىلاةفاضالاب ىداصووهذ 0" لا نمئث ىف قدضلااىف ملل نفتاءرد ىلءاضاأ مه 5 م ىدصا !ىةغلامم هنال 0

 هش ورامدخالا روض اهفوأ رايحالاىفالا نوكرال كلذو ناسالا ىدص «(لّوالاىدصلا )« هقدصو فام

 نع تا دعا ىلع ق-وء.ةفاذناو دعولابع اولا لن دي همفو ليش سملاب وأ ىضاملاب قاءتب تاامارمإلت او هيلع

 ءاشالا نع رابالا نع هناسل ظف> نذاهرهط أوودصلا عاونأر يشاوهاذهو قدصاا,الا ماك بالف هطاغلأ ١

 ليقدقذ ضن راعملان نارتحالا امهر نالكق دصا اذهل ٠ نكح !وىداهوهف«ءلعىهام فال ىلع

 ىلعئتلا مهفت 7توكلا رمز رزدخملا ذابذكللا ماقمموةتاهنالكلذو بذكللا نع ةحودسنم ضم راعما ىف[

 زاصوتسا يهدر دقني

 تالص نالقمالسلاو

 ىاموىا.#و ركسنو

 تناك نفنيملاعلا ترهل
 مر كسلا ه مدني "7 أامح

 تعذ ةمحل اوةاحاذملاةذ
 هفشاكم عدقتلا نمعتبع

 ىف اياطعلا اوجتنملا َنَح

 ماقع قفدتاماندلا

 اتوا غنم قوشلا
 ركن اوتوملادعنامىلا

 فوُشلاماةممه ضع

 نوكحر اغا لاقو

 0 افلا
 نع تييللا ب

5 0 

 ىل اطنالا لمس ذيل

 امنالاتفقوشلا نع
 أمو بئاغلاىلا قاتشد

 هندح وذنم هنعشمغ

 ىل-ء قوااراكناو
 اهحو هكىرأالقالطالا
 تاو اياطعلا تتر نال

 د ب رهلاةمصنا نم انا علا ةنضن]

 فرك ة.هانتمريغ تناك

 57 هم فوشلاركش

 ريغوبئاغرباغوهف
 يلا ةمسنلاب قاتم

 بوك نك-!و دوام

 نهدح مامىلا افا ثم

 فكشف برقلا ةبصنأ



 ماي

 | ل رد 1: ردات لس ينلالاسالج جا نيعبات لا لمت نراك عروق و طوطا1 راو او

 ا || 2 علمعبلفهن رعاقلوحرب | تاكو تلو تس املوتيا.رلخوي زم دنمحبتأ بصق ندصتي لاو فو رعملا

 ا لاق هنأ ملوميلع هلا ىلص ىبنلا نعذلعمىو رراع.جد+ اورحالاد._صقدو ادحأهب رتدابع رمش الواطاص ,

 ىورو هلت انك لح أذ مخ هلعفف ل أنا لاق : لوءيلعهللا ىلص ىبنلا لاقرب رهوب أ لاقو كرش ءابرلا ىفدأ || قاما هللا بح أنف
 ىبيدن تعدو ىربغىم ل اناء لحع :مةكرع كا نعءاينغالا ىنغأ انآ لوةيلجو زعهللات اةدابعن ع اضأ (لاقو)ئاقللا

 ||| ةيحلتاقي لج رلاهنلالوسرا.لاقف ل_سوءيلعدلا ىل_مهللالوسر عا اسارعانأ ىسسومولأ ىورو ىك رشا ل أتاف ىلا هلو
 || هلام نوكتل لت اق نمل_.وديلعمنلا ىلصلا.ةفهننا ليبس ىف هناكمىربا لئاب لجرلاوةءادث لئاشي لحرلاو [| ةبرسقت ت ” ال هنيا
 ||| اقروءتلحا روفد المدق نوكي نأ هلعاد دبه نالفنولوقتهنعهتلا ىضر ر6لاقو هللا دس قوهفالعلا ىه ١ .ىناءانعم نيداعت
 ا لوقنف هلوهفايندلان ماش ىئتيب حاف نمو ءيلعهللا ىلص هللا لوسرلاق هنعىلاعتدقلا ىضردوعسمنب!لاقو باعوا جاو تتار
 ناكوامذ دإا نما شىنشري رحاهن هل اوقك ايندلاالا كل ذن درب نما مدار را ليهانرك ذامضقانت الث د داحالا هذه 0 اهلل تا اانآو

 نيدا١لامعابابملط نكسلو مارحامتدلا ب .: ططنالالزاو دعونامصعكلذناانر 5 ذدتوهمهىلعتاغالاو هثلذ |

 ١ ا! ةيااثنن دقو ىواستلل قلطفدوو تحت ردشلا اهذااماواهعضومنءةدابعلاري غو ءاب رلا نمهنفأل مارح

 نوك/ بيرق نعو
 توادن نم ىلا كلوصو

 | توئلاوذ (لاقو) هبلا

 تاحردلا ىلعأ قولا

 اهغلب اذاقتاماقملا ىلعأو

 | توااًأطيتساتاسنالا

 هتاعالءاحرو هن ر لا اهوش

 (ىدنعو)هيلارظنل و

 ىف نئاكلاىوشلا نا
 اهنوعفوتب بترىلا نيممملا

 قوخلا ري_فايثدلاف

 | طخقادأ ةكرشلا دنعناسنالات ا مث تاوثهءاعج رب نأ ىئينيالفهيلعالو هلنك موامواشت نا دصتقل ا ىوا ست

 / هن رءاةلودرب ناك نغىلاعتلاق كلذلو الاب وم_.ءلعنوكرأع رقءد_صق ىلع باغأ نب مالا ىأ ىرديال هناف
 ْ طقاستلااهلا اوحأ نسحأ ىتلاةكرم هلا عمعاتالا ح ريالعأ اد_-هيرةداعب ل ام.تالواخطلا دال علم عم ءآذ

 ا ةشدلاهتعادتناك نملاقينأديعب وو زغلا فصال الايالا لان. ال ةداهتلا تصتماضا الاغ.تأزوحو

 ْ لاف ةريقذ ىرخالاوةمن غامهادحارافكلا نمَنيتعئاطوزغ ل عردقوةعنغ نك, ل ناووزغلا درجت ىلاهعزت ثدحت

 1 جرح اذهنانذل ذكمالا وكرت هتابذوغنو ةتيلاهو رع ىلع هلتاوثالةمتغالوهللا ةلك ءالعالءامنغالا3 عدلا

 ا رودنلا ىلءالااهنع نا ىنالا كذنيال طقةعياملا ا!ئاوشلاءذ_هلاثمأ نال نيم فلا ىلءسايلل ل خدم ندلا 0

 ناناظباعزهنالمظعر امد ىل عه .هناسنالا عن الفهط ا. ىف توك ناافاق باو “ل!تاصدنق ادهريث 1 وكلت

 ظ الفعافما هءاعىغا هكلذو رنيم الرس عا فالا وك دكت فاجر ةنلار صةوهىوقالا ثعام لا

 ا نوكي تأ ىئش كلذاف 00 تاو 2 نمديعلا نعيد 1 الق صالدخالاو صال الابالاوحالا لمت

 ا اذكهوا مارت نمرتك أ 1 اهلابونوكب ةف هاف نوكتناائاحلوب هولا اودرلا نيد اددرتمداهتحالا لاكدعي ا دبأ ١

 "ال رهطاعدتعا الهنناهجر نايفسلاف كل ذو ةريسصب ىذ لكتوك تأ قت اذكهورئاصبلا ىوذ نمن وفن الناناك

 | نمئث ف تاخدا ة هع نيتس تعم 2 وهنس ني“ ةسكيبلا اذه ترواح -داور أ نيزب زعلاد_.علافو ىلعنم

 الف ذه عمو ىلعالو كالا هقلابيصن نم وأ ناط» تلا دصتددح وف ىسفن ثياسوالا ىلاعت هللالاسعأ

| 
1 

 ا

 ا
1 
َ 
 ا

1 

 دعبامهبثوعقوتد ىذإلا

 فشاكي ىلا ءتهللاو توم ا

 اهنو دع اراطعب هدو لهأ

 | انوذاموبلط ءالع
 مهتوث توك كلذكف

 ساو اهوذلعلاريصيل
 | توفيالن أ دوصةااذاهنمناطي_ثلاةبغب ىستنم كلذ ناقءاب رلاو ةف ”الافوخرادنع لمعلا كرم د نأ قمن ا :

 قوس 1 مهر زرمد نه
 0 ءارةفلا ضعب نأ ىك دقو اعيج صال الاو لمعلا عيضدةذ لمعلا كرتام_عمو صالدخالا 00

 5 نعلاسفكلذي خشلارضتساوغاو 1 ناز طرت صال اطد د وةكرح لك د_:عوبلق ا ا نا دقفتي ريقفلاذ_اةتاكر خا صالءخادب رب ايون صالدنالا ف ديعسولا ماكتف هلاممأ فخ وزارطلاديعس || 00 8

 1 صالخالاذا لعفتالددعسوأ لاةذ اهكرتمش هل- عأرتك !فاهنعز عل هناو صالخنالاةقة عه سغأ هتيلاطع |[ 0 8

 3 000 كتاللسلا زا ذا تلت صالحا لبسغ قدمو لعل ىلع ب طاو ةلماعملا عطقيإل : 7 0 9
 ١ كرش قالا ل>ال هزعفو ءايرقلختا بيس لمعلا لرب ليضغلا لاق دقو لحعلا || 520 أو-رأ

 *(هتةيقحومتل ضفو قدصلا فثلاثلا بابا ا)# ّْ

 *(قدصلا تل: ذذ )+
 كده لاو بلاك ىدبي قدصلانالسوميلعمتاىلس نا لاقوديلعملاودهاعاب اودد صلاح  رىلا«تهلنالاق

 ذل كاعد رودفلاوررمفلاىلاىدببذكللا ناشي دصهقادنع بنك تس قدص لجو ناوةنلا لا

1 
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 اه . ا

 ةكرذن الث قدياماهتمو هكردله:س نكس لةيأماهتمو تاغنا 2 راط:تائردنهألا لاخذ 2

 تاتعكر لد رن هاوار“ *؟ ىدأو كلذ نم ضمن س هدلات» ثوناط.شلا ىلذدو بلعلاّش غو راص» لارتاتلا الآ

 لها انافاهتع صا ىج م-لاعالات أن 1قئاقدب تال

 ىافث ةازسوسعموهو هنرادتس از هّوما ارانب دلاةرجىلاىداوسااراغن 7 امهرارتءاوةدامعلارهاط ىلاهرظ

 صات وات م ملا ارغلاهي_ضتر راث : دنمريخري_صيلا دقانا اهيضارب قدامنا

 اى عفتتإلف اهوا ده او هرمص> نك ءاللانعالا توذقىلاةةراطت1لا تاف .الال + ادمو مانع أودشأ ل بتادابعلا
 ليصفتلا فةدئافالفاضتأ لس ؛ وطتلاهينغن الدلم اءلاوريثكلا٠ نعليلقلاهينغن نطفلاوالا“ مهانر 5

 ب( هيباوت :ااقاقعتساوب وتلا لمعلا كنا:

 سانلافل:ارةذ سهلا طوطحوأءاب رلانم بوش هدب رام ل ىلاعت هللا هولا صا اخ نكم ملاذا لمعلا كاملا

 ءاب رلاالا هيدر يذلا امأو هيلعالو هلنوكت الفالصأ ايش ىضنةبالمأ اباقع ىضتقي مأاباوق ىضتقي لهل ذنا ىف

 بوشا ا ةراغنلاامناو باو ول! بيسوهفىلاعتهنلا حول ص لاخلا! امأ وباقعلاو تماس سوهواعطق هبا ءوهف
 تأ هييادنع ملعلا و هيفاَنل دقني ىذااوميق ض راعت نعرام ال اول سيلو هلت اوثالهتا لعل د رايخالارهاطو

 الو هلال لم_ءلازاضواطقاسة واموات ىسفنلاثعامالاب واسم ىنيدإا ثعابل ناك ناف ثعالا ةّوقردت ىلارظن»
 هبفىذلاباةعل عن ٍناةعلل ضف مورضم كلذ عموهو عفانن سياوهف ى :و: او بلغأ ءاب رلا ثعاب ناك او هيلع

 ىلاةفاضالاب تاغأب ررةَتلا دصقتاك نا او ب رقتلاةمئاش هني زع 1 اوعأن ر الد رع ىذلا لمعا!باّقعن 0

 ندهو هرب اري ةرذ لا ثم لمعت ن ةلاعت هلوقلاذهو بدلا ثءادلاة وو نملضفامرد#: ؛باوي د هلذرخ الاثعابلا

 نسلم عاش نارا ذا د ةنس> كَ: ناوةرذلا ئةم لا :الدنلا تا ىلاعت هلوقلوورب ارم ةرذلا ه5 لمعت

 ئه مدتسا طةسايولةمنأك ناو:دابز تمعن و هر واس ىذلاردّعل اهنم طيدءاب رلادصقىلءاملاغتاكت ا لب ريدا

 اا ب ًاتءبؤا هلا ىف اهريث أ: لا الا نأ اذه نع ءاطغل اف .ثكوويد افلا دصقلاةب وةعنم
 ىلع لمعلايام :وةأغاو تامحملا نمريكناةمعادوهقذو لعلمعلا هيوووكلوملااذهءاذغاع اوتاكساهملا نمعاب ,رلا

 اذاوةقصا اكلت ىوقد_ةفءاررلا ىضتقم قفو لع لما ذاق نان داضتماههف بالا فناتفصا !تعمحا اذافاهةذو

 مواقي امتادربملا نمل وانت مرضا املواذتاذاةرارحلاب رضت_باكناكفامواقتدةفرخ الاهب وةتردقب اذه
 معيض الاكسف رث أ نع لاغلا لملم ااًءامهدح أ ناكتاوام_عاوانت, م هناك اههاوانت دعب ثوكمف هنوقردت |

| 

0 2 

 هب ردنا عءاحاذأقهد اعباوأ هنن نمهمب رقت فوهد وستوأتلقلاةراناقريث اتنعكفنالو ريشلاو ريا نمةرذ

 صحم اءاب رلا ناك اذافاهعسمت ةنسحلاةئيسلا عسبت لسور عمتلا ىلص بن :لالاق دقوارعش ةلاعال هلى ضفأ ادحاو

 باثرامنا لاق تأ ن ع 3 سف )ا طوطحن ماظح هيحزتما دةوهيلعبيثأ او تم

 َنيءااك ةراحتلا ضرغناكوىل [ ل كَ هللاو 0 كل 1ناك اه-عملاقب نآب او صاال نكءاو ةراحاادصقا مهم

 مهدا ه> باول كلاب طءعةقر طلاع 'لاردا لاقي تأ دعب راهفةمينغالةهج نيدو مث :غلاا مقري كل ةهح

 لاقثم عيضبال لاذ كفىلاعتهللاةنس مع دسلا فرثأ ن ءنل مني الو هر ودالاو بارمثل او ماعطلا نمةرذ لادم

 اريش هدعنب رخ ” الاون ربش هن رهام لعفلا تاك ناوهيلعالو هلن لذ ناك امىلاداع دقفاربش هدعبب ام عماربش

 نآ ىلع ةمالاعا جا اذهلدهشد ور و رضلاي عفا دتي ناودالفاعي .اعغجا اذا هبةعنضحملا صالدثالا وع

 هيقناوتالو ةفانس 1!لوط كلرتشملاغاوصلاخوهفهءلعدفو ةومريغ هنراعوةكمىلا«” همنا دذع ع الام ىلع

 قراغكدلاو ْز عنيد هك رغت مهسفنأ فتوكردالت ا ازغلا نا ىد_:عاموب اوت نع رطس ل! نسغنكقنيالف عئراتلاو

 ىلع ةمشغلافةبغ :للاامغاو ”لاغتاةلك العلو هى رايراا رسال تسل اذا لاقي تألدعلا لب

 ةمسنغلاتلط ب وشءانغم قو باول طبدتعان رلا بوش تا ىلع دي زاب الاوت , الان تلق نافهلاعغال ناضقتت

 تاك نافيتم هرخ ”الاوكإومامهدحأو ةغصلا كإاضدأ ىوقدةفبرقت ا ىضتقم قذو ىلءلمعلا ناك

 تافتلالا اذه تاف الصأ ةمينغلا ىلا هلق ثفتلنال م باو هباوث ىواسا ادالزعت ناو :لا طبخ الذ ةيعبتلا لددس

 ىلا حازتساو الك
 ١١ طخ ناوي كاحانم

 متين عما مهول ىف

 لي ربجاب مهءاكىرأو

 ءاكملا اذ_هام مهفدأت

 م ل أ ىذلا

 تَد_هنايتبد نآريخم

 فاك رانا هنابحأ

 امودبذع آنا لمح

 لدللا مولع ندح اذا

 تفل ىف لااا
 نا ىلعةما.ةلا اودرو

 ىه> ونعمهل رفسأ

 ىبسدق ضان رمهتتأو
 موقلاو>أ (.ذهو)

 ماعم اوعقأ نيمحملا نم

 يو كلاود وشلا
 ةروتلا نمدهزلاك ةءلا

 ةئوتلات 00
 ترمس اًذاو دهرا رهط
 ىوشلار_عط ةنسمحلا

 ةلودفىطساولا(لاق)

 نرثلياا تلعولاعت
 اقو لاق ىذرتل
 لاهمءارو نع هناهتساو

 نداك 2 ىلع ءال وأمه مه

 هّنلاةملاكمىلاه قو
 هتافامل حاولالاب ىرو

 وأ (لاق)' هتقو نم

 ةمحلاةركقوشلاناممع



 عابتااهرهاطظ نطابو

 اهنطاي و بو.ااضو
 انو_تفم نوعك نا

 ئ لكن ع تيبحلاب
 هريغا هم , هن قسالو

 لاول“ ة)هسفنلالو

 ىوشلاةمحلا فةءئسلا

 الا بحلا ن 16 الو
 صأأ الادنأ قاتم

 هل ةهيامناليلا عت قحلا

 بهن !اهغلس لاح نما

 كلذعا روامنأ لعب والا

 عاواهتم وأ
 نما اذا

 دمأ اذلالوهملا سني

 قوشلا اذه ()
 نسل هدع ثداخلا

 ةيهوموش اٌعاو همسك

 اهم ىلاعت هللاصخ

 ىلأ ني دج لاق نيدحلا

 0 ددالوا 7 : / ان

 ألا دبا لدوأةءاج هلاراتت ع تالصقاصلطخناك امهمىلص!!ىلعتف الا لدي تاطسشلا لوقنفالا م

 1 1 عضم كياته الوب ردز 0 حال_هلاوراوولانيعب رم داحلا ازهكءلارظند ىجح كتالص نسح هللوةمذ

 1 نيدي رملا نمي ٌدتبملا ىلء كلذ ىقةحالو رهالفلاءابرلاو هاهو هتالصن -#وهفارطا نكح لىوهحراود

 ١ هبلاث قاب الواهف ناطمش ءشلا عبط: الراصف هرذحاهتمذدخأو ة ف  الاءذهمهفدقدير 1!توكرةمأ اًءلادح ردلا د

 1 هلكت امو بلار وظن مود ى ىدتعمو عومتمتن آلوةبو يذلا ضرعم فهمت ًايفناك أي 3 هنالص فرع لو

 ع د كلعن سحاق تاتا رولا كيلعو تتح أ مهلا باوث كل نوكيف ؛لريغْلب ىمأَت : وكنعرب ور

 أ لّوالاب عدت: الن مهيعدتشي دةولوالان مضغ اذ_هوةدابعلاني_سكتو عو وثلنا فكي ى دمعي هاسعف هيدي

 ملفك هريغل ىذر در الا ريش ةدانعلا نيسحو ع مو ر ناك نا هناق صال الل لطصوءاب رلانيعاضرأ أودو

 | ىدتقملا ل. سبلتلا ضحم اذهفهسفن نم لعزعأ ريغ سف :نوكت نأ نكءالو ةولدنا فكلذ«سطنل ضترب مل

 || ىافثلا ضعف اذهامافهملءباوث 4نوكمت 7 كازو ور انتم: 2 فمات اا رعم

 1 أ هبافصتم سلام سفن نم هراهط | ىلع تقاعد وهسيلتب تااطيةوهامأو ه-اعست آهيىدتقانفسديلتلاو

 | | نيرهتفلاخنأ لع وتاطي ثا اردك] هيدي : وكل ذ فهسقن دبعلا برك نا اهل. 0 ىهوةئلاثلاة> ردلاو#

 || يكتش والا اى هتالص ل ثم ةولخلن اى هتالص نوكست نأ فص الخلا نارلعد وءانرلا نيع ريغ هرهاع ثااووواللا

 || هتالص نع ر زوالا قهسفت ىلع ليبعبف هنداع ىلعادت ازاعش ع هقلح ةرهاشا عشا تأ هب ابر نمو+ سن نم

 : ىف هتالص نب سدح هنال ٌصماغلاءابرلا نماضد أ اذه كإ ذك اًضي أ اللا ىف ىلصت والا قف هيضلرب ىذلاه- ولا ىلع

 || توك ناصالخالا لب قاد ىلا الملاو وامل ىف هتافتلاف امسهندن قرقدت نوكي الفال ا ىف نخل :ولذلنا

 | نيبةالصلاةءاساب عحست تسيل اذه سفن ناكفةدحاو ةريتو ىلع قلنا ةدهاشمو هتالدل ئاهلا ةدهاشم
 الانا ىف هبال ص ىوةسننابلو زن كلذنأ نظنونيث ارملاةروصف توكي نأ هس نم ىحسل مث سانلار هطا

 ١ نماذ_هواع.جالماوال_1ن1ىف تادا-+ ىلا تفتلءالكقامناىلا تاب الناب كل ذلاو زل تابهوالا او 0

  1ةعبارلاة-ردلا دع تاط.كلل ةيفحتادب اكملا نماذ_هو اعيجال4او ادالما قلاب مسهل الوغس ثم |
 أ | فرعدق هنافمواجال ثمنا هلوقي نا نعتاطب 2 اًرعبف هنالصفوهو سان !اهيلا ارانب نأ قار 2 ىشو

 كف ساو هر دب نيس فقاو كر هدا لامع فر عد اطيشلا 4لوقبف كلذ نطتهلا 1 |

 وهو صال_هتالانيعكلذن ان د دوهح .راود عش ةوهملق كلذ هرض ذه :عءلفاغ :وهوكماة ىلا هنئارا 1 :نآ |

 ا | صتخال ناكلو ولا يف«مزالت ةراعلن ا هذ_هتناكلا هلالجلا» هراجناناك وادعو ثجئاتام عادل ناو ركملانيع ينأ ىلع تا دىراوملا

 | قءفلابك ةول_ناقهفلاامرطاخلااذهتوك,نأةف آلاذهنمنمالا ةمالعو هريغر وذحةلاحاهر وضح |[ :ارةىارادلا تاميلس
 كك :امتاعذ كسي

 كد هللالجر

 لالا ذهن حاذادجأاب

 ةجلا لهأ تشرتفا

 مهعومد ترحو مهما دقأ

 فرم :ًارمهدو د ىلع

 مهاع السل جندل
 ديل ن-هىبعب ل وع

 )0013 قيفنماداقابسةم .ملار وض>نوكرالكرطاخلاروذ-ىفسسلاوه ريغلار وضح تو؟,الوالملا
 أنما ٌكرششلاب نطاملا سن دمصال_الاوقص نع جراخدعب وهف يدعو تاس اةدها مند

 | هيدرويءامصلاةرضصل ا ىلعءابملاغلا وإلا قءادوسلا هلمْلا تييدنم مدا نباباق ىف ندنأ كرمشلا اذهو ءانرلا
 مزالمتاطيتلاقالاو هتبادهوهع.فونو لاعث هللا ة<*ادعسوم هرظف ىد نمالا نا هش أع نمو س بالو ريدا

 ىىت> تاكرلا نمةكرح لكفءابرلا ىلع مهام ىتحةلملل منع لفغيالملاعت هللا ةدابعل نب رعشتملل

 ود اد اهف سقنللوة_فوصخ ناقوأ ف ئئس هذهناةبابثلا سباوةعملا مول ب.طوب رالاصتو نيعلا
 ١ 00 ا قينالتنس نه لوقا وكل ذلعفىلاناطشا اهوعدل اهم علب 7 ل[ سانكسالو !مىلوارا امن طام .درال

 0و الادخ نع جراب وذا ةبو ثموأ ةيفحلا اهوهشلا كلت ىل>الا هلا طا كلعلا تاع .:انوكو

 : هيلا سني ةرامعلا نس>- ف .ظذرو معمر عس ىف فكت<د نم لد صلاح س داق اهلك ت اف" آلاءذه ن عيل سالامو

 :سنالاوهوهرس ىف ىلا 2 ار انوكي دقو فاكتعالا لت اي غرب ناطيش كلاقع_هطلا

 : ناك اذا نيعذولاد_وأنيدحملارحأ 00 .الاةحارتسأوإ دولا ةروص

 | نرخ ىرمعا 0 يلام قيفتلا تار ويبكد 4 اوشا د الام
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 طقذ قلاطاىلار ظلا ماودن قاد هب ٌورنا._فضصالخخالا تاهثعو لاو هريغ نود طقذ مهدو عم مول ٌ

 0غ 00 كْيسَدلم ءاراس  تانوشربا 0 ؛ءالاءالل اوءاذخلنا اهتاحرد فالتحنا يهفي الوءافإلا 8

 ةءارعلا دب نم ريفكةيىفالقابلا ركب ولأ ىذاةلا ىضةدقو رفاكوهف كلذىعدانمو ةسيهلالا ||

 وهواط و اف> سانا اهعسامع:ءاربلا هباودارأاماموقلان 2 ككل كرد ذامو ةسهلاالاتافصنماذهلاقو ل

 اع

 ءاذعلالاباةسالاب هن :.قرارك ن:لالتت اع قالا ير رع را ل راب او لا نم هشفانإلا

 صالاب هنمكوأ اوهنهرهطو) هنايهسغ:تدحت ناط.ثلارو رغبلعلا لهأ ضعب عدلا لدو يأ | دلع نو-رغنالا

 || دعولا فدايقلا هاوس سفنلا ناقرورغااو لهم لا ض<ناهتمالاو هب رتل !لبقهسفن نع كلذ هرامدخاو هنح را
 دياكم فرع ءنمالادذر بالشلل ذود عولاب في ملو عج رو ريغت سمالا» هاهداذا مت سمالا لو رن ىل_.ةثال دلاثمأب

 || الا عيج اه يفرغ قيعرح هيله_علاو صالخالاةةقسةفرعأ انام هلاغتشالاطو سفنلاوناطم_ثلا
 ثءابالوإو محل ادع ا

 ىرقهقلاعجرقوشلا أ
 ]| ىلا هالو ا بات رهف صال الاه صال دا ىف دهاش نمناف صالخالا هن و ردةذ ص الخالا موا !لاق

 || وهدب عهيلارظنلاو صالءخالاىلاتاغتلالاتاف لعذلاب ممل نعل مع! !ةمفصتىلاةراش اهرك ذامو صال ||

 لوصولانم نط نمو |

 ةدقأ ارااود عْمْمْلا دب دش ل. علا٠ نع راف نيداذخلا مهتم كدامعالا ىلاعت هلوق فى“ :سااوهو ذفلادر ذلا اوردانلاذاشلا

 (صالخالا ف خورشلا لد واق اناب)# رعشت الوهو نيطامشلا عايش ايقتلاالاو قئاقدلا ءذهل

 لاعتهللا هجر له_-لاقوةدحاوةف .الضرعناذهف تاق الا عسبج نءافصامصااخلتاو تاق الاةلج نم

 لوقهانعمىفو ضرغلاب ةط.ةعماجتماك هذ _هوةصاخل اع هلل هناكرحودنعأ انوكس نوكيتأض الخالا

 صالدالا لاعذ سفنلا لعدش أ ”ىأ لهسللمقو كسلا ةينلا ىدص صالخخالا مهدأ نب مهاربا

 || ةراش ا اذهون رادلا فاضوعهيلعهبحاصدي رب النو ه لمعلا فصال الا ءورلاقو بيدن هيفاها سنلذا

 ٍ نأةةرقلسا ليلولعم ةنللاقتاوهثلانسقنلا ::لجالد.اعلاو الحاعوالح آةق [سذنلا طوافح نأىلا
 : رو 0 3 وهون تي دما صالشألا 0 قاختوما و

 || ةفص طولا نمةءارعلاو طلال اناسنالا 1 اقف لاعت ها هس د باماالاىوذإق ملا

 ا طواف نم

 نيسقيلارونءال_.ةساب |
 ىلعرك ذلاةصال_و |

 |١ دوهشلا ةمزالمو ةاجانملاوةعاطلاةذإن مهيف مدا عاوض وعول ءالؤهو هن م نويت ىلإ ااه سانلا.دعبالاذهو

 ءالوه طحازهف ىلاعت هتلاهح ولارظنل او ةاحانملاو ةذرعاادرعت ؟ ذا: !١اماق طقفة ن1 ١قةفوصوملات او عكنلأ

 نكملو طا -.ممعاطو اهل مهتكر ةهملا اودفت 1 مد هرقل و حلا ارسةيهلالاورشملا

 كلمالو هدسع ف ناطرشهماع علطيالنأ لمعلا فص الخخالا مهضعب لاق كالذلو طقفعأب رلاةف ىلا ةراش اذ هو

 6 أ اذهق العلا نعاف صوقئالدلا نعرتتساامصالخالا ل.قدوو ءافخالادركتىلا :راشا هنافهرتكمف

 لوق كل ذكوءاررلا قادر: ىلاةراشا اذ هوبرلا هل ماعم ع نعلق ع ارخاؤهد صالالا ىىساحلالاقو دداةدال
 مالكا لع شبعا لا راو+لالاقو هيدوب»لاصالدخا نع حر د قف ةساب ى رلا ساك نمر نانا اويلتا

 ءاب رلا كرس ضرعتاضنأ اذهو دحًا هب اعهدم< نأ بحالىلا عنهن لمعب ىذلا لاقفلاعالان مصااقتاام

 نءلمعاةيف_صت صال+الاد_نحل !لاقو صال دلل ةشّو.ة ملا دام_هءال اىوقأ هنالر 5 ذاابهداماو
 تأ ضراحإلاَو لرش سانلا لح نه لمعلاو ءابرس الا ىل + نملم-ءاا كرت ل.ضفلالاقو تارودكلا

 قلب راقالاو :لماكل تام ءلاوهاذهواهلك طواغمل ناءسنوةبقا ارملاماودصالدخالا لبقو اه متم هللا ك قاع

 نرخ" الاونياوالادبس تان ىفاشلاتانيلاامناو ملا فاشل ادعب لقذلا ريثكت ىف :دئافالوةريثك اذنه
 كةطنو كاوهدم هذال ى أت سحأ ايمن مهلا يرلوق:نأ لاقن صالخخالان ءلد_.ذالسوهي ءاعهتلا لص

 صالخالا اوهور افنلا ىرجت نعهللا وام عطقىلاةراشا اذهوترمأ 5 هتدابعفمقت_كوك رالادبعتالو

 «(صال الل: :ردك-لاتاف الاوبئاوشلاتاجردثام )* 00
 عمىئوةاهضعب وءالاءمف.عضاهضعب و قى اهضعب ا اه-ضعب صال اللة شو ثلا تاق“ .الاثارعا

 (عبار - مبحا) - .0)

 ةيوهوللات افلا
 الر هولاة كتر ةعشحلا

 هسفن تاغ-صترهظو
 هءلقو ءرملانينةلئاملا

 ليامتوأ هانرك ذامريغ

 وهن ردعلااذ_هربغهل

 'بهذ-1 ضرسعتم

 توهاللاف ىرامذلا

 (تاراشاو) توسانلاو
 قارغتسالافتويشلا ||| ب

 ىلا ةرئاعاهاك ءانغلاو

 ةجملا ماقم قف

 قسح قءة#و تالا

 جاجوعالاوزينيةيلا |
 ثو-الاثمأو اناةءلا

 ءانقبنم ىدوجولا
 اذا سدنلا تاف-د

 اهملعشد رب يملا تدح

 ول لاوس الا
 00 الملا (لكس)

 اهلس اك لاقذ ةءخلا

 2 رعتسسا اذا ه جدو

 قنكسو ساوحلا

 س6 سولفنلا
 رشاط ةبعجال ( ليقد)



 ما

 3 .: هل اهجولاصا انتو كر تن عرب رخو صال الا دح نع يدع كرما ياما ديرك ولو

 هبلاحي رثستاندلا طوطح نم ظلك هلل ابو ةكرشلا نءءاكرسشلا ىنغأ نأ ىلاعت لاق دقو كلاهيلا قرطتو
 ف طب:سمتاسنالاو هصالخاهيلازو ه هوفص هي ردك لمعلا ىلا ىرطت اذار ثكعأ لة بال اهلا ل :عوسعنلا

 |[ نهي سدل-اعضا رَغ و طوظح نع هنادامع ع نمومدامعو هلاعذ ؟نملعف كةنءالق كك او طخ 1 نمو ىوهأ ندمان

 | بلقلاةب .هنترمسعو صال ال اةزعل ك] ذواكت هلناه>- ولدصلاخ :ةد>او 00 هر# نم هلل - نمل .ةكل ذاق سازح>الا ا ان 'ئوهأ

 ْ | ١ لاك نا طوانإل اءذهو ىلاعت هما نمبرقلا بل طالاهيلع ثءابالىذلاوهصاا1ناليبئاوثلاهذهنع [1 اندبانال- ناحو ر نكت
 ا | تفاضن او برقتلاوهىلمالادصقل ناك ذااعفانر ظذامعاو امفهيحاص ىلع مالا ةدش د الفا د دحو ةثعام | 1

 ١ 00 ل ةعذاأ اوملاةيترف انك تامل هذه مم ٌرومالاءذهتبلا |

 اكرخ ا مح دحاو كو فهضأو أ هنمىوق وأ اى دلا ثعابلا لم ىبسفملا !ثعابلان وكن أ اماق ]اب وة 1

 هترمداأ ىترمدت] اذاق

 1 اندم هلأ ةنرمدت ًااذاو

 4 :عايربع يذلا اذهو

 ردتلاددقهنقدرت ىىداهرب# كو اهليلقاهاكت داو ثااهذهنعلمعا!صءاذ صال الا .ءاودرك دنس هللا كرستال

 0 ” ا بوتس الاب , مهلا قرت: سمهلنأب را جسم هلل بكن نمالار وص الا دهوداو -ثعاب + .ةثوك , ١

 أ |0000 هلا سح نمةحامل اءاضتف هتبغرك همف هتبغرتوكت لد اضن آب رمثلاو 15 الاسد الى ىد-رارقدم ءلذىف ٍْ ( هنالملا قا |تاباوةاذع

 | جاتحيال تح عوج ارث ىنك ولنأ ىنعي ور اعتهللاةدام ,عىلع هن ود هناللد مانعط هنالءاعطلا مشد الذ هلم ا ا لاكو س ةذلاه هارت

 | ةرورض هنالددنعاب وماطمةرو رصلاردكنوكي د وةرورضلا ىلع: دئازلالوضفل !نم طحهبلقىف الفلك الاىلا
 ظ | ةيثلا عيمص لمعلا صا امنت اكه تح اح ىذةوأ ب رشوأ لك أو, صا اذه لثخ ىلاعت هلال مهل نوكرالفهنيد |

 ةحودهلتاكو :دابعهموف ناك دعب ةدابعلا لع ىَوةترل هس سفن عرب ىتحال_ةممانولذ 0-0 .حو || ةنس نكلو ةيك زتلاب
 هباعتاةنمتاكورودنلا ىلعالا «.اعدو دسم لاس عالا ف صالخخالا باف كال ذكسبا نموه: ها | ىكزت نا ةيراج هللا

 | 1101 لانا لع ىلغ: ىذااف .اصالح ا تراضوعمهتفص ةيداستعالا هتاكرتيستك اهون الاس حوهّنلا ||
 الاكل ذريغو ةالصوموصنم هنادابع هلل #تالفتفصلا كلت هناكر رح ع دج ثبستك ادقف هنئاريغ هاب وّةسابرلاو ظ

 ىلع كلذ باغي ثيحّورخ ”ذالدر ل واين دلا نعممطلا عطقو سفنلا طوارسكصال._الا يالعاذافاردان 1
 ؛ تزلاح - متامتراهطو

 0 كلا ةيك زملا

 1 ةللعمر بعل

 نس هئابحأ سوفت

 ةهدلسملا و هسيقو)

 نسفنلا ةهارت م ءاذاو

 ارورغماهبذ تو كي وهنا هجولة صلاسا منا نظر داهيف ناسنالا بعتي لاسمعأ آند و صالخالاسست كلاذذاف باقل

 لوالا فهل! دصسا ىف اهتيلصةنس نيثال# ةالص تدضق لاق هنأ مهضعل ن ءىكح مكاهفتم الا هحو ىر الهنالأ ا || ماعم ين هحور

 لا قر عف قاثلا فصلا فى ور ترحب سانلا نم لعن ىتترتعاف ىناثلا فصلا ف ثمل ةرذعلابو نرخ :ىنال ||| تالا علدشم بلع
 م سنالق ضماغققداذهو هرعش أ الث ي> نم ىاقةحارتسا بيسو هرمسم تاك ل ارالاعصلا ف ىاسإتلا اءانز ]] توكو قالالاو

 تائسورح الا ىفاهلاكمبتاتسح تورب هنعنولذاغلاو ىلاعتهنناهقفو نمالا لعبتي نم لقو هلاثمأ نملاممالا | قد _ةرهدنع كلذ

 تعذب :ةراتقلو صولا

 كالا! نمىوّسلا

 نورك كثالذ ءاروام

 00 واويسك امتائيسمهلادب و توبستحاونوكي ملامهنلا نموها دب وىلاعت هلوةبثودارم ا مهو |
 اظرعتقاطادش اواهتس نوي مهن وب مهوابنالاة وردا وهيعس ل ضنيلاالاعآنيرسالاب كشيتت |

 اولا رغلاوءولتسالا ةدالعلاربش دل ىلع نيرثك الإ ثعابلا تافءالعل 0

 هللا لصدّننا لوس رهعرشش ىذلاع رثلانعلاضنلاو هللا نيد "رش ضر ةلوقب وكلذء- ملعس لي تاط

 مهلابتاو هلو:سانل!لوبقب حرف رغب و نيط السل هظعو وقال |ةهصخ ىلا عت هللا ىلع نع طا رو 0

 سانلا فرصن اوالتعو نم نسحًاوهنم هنارقأن مروطولو نيدلاةرمصذ نمهلرم بنام جرشي هلا يدي وهوا ءاعأأ

 م هريغي مهلا ازهىلاءتهتلاءافك ذا ىلا_عت هتلاركسشل نيدلاهثعاب ناك و لو هع والذ هءاس هيلع اولق ا وهسنع

 كَ ًيتغولنلع سانا ءوج و فارصتالاللنعبا اولا عاطةنال ل ءامنالو وهاالئالذ نال كلا

 سلا .ةنانانيكسملاىرد.الو دوحمب اولا تاوفلكماستءاو باث 0 وة واظعت اولذا
 :ءهللاىذررعمغاو ىرعشتيلوءدارفنانمةرخ الافهبلعدوءأواب اون لْزحأ اول ذأ الاهم لستو |

 *1]: ذناك وان أن دوذسب رتسالوامومذموأ ادو#هعغناك اةمامالال هن ل هتدقاىضرركب أ ىدست

 ا | تت نسبا قمطدوعأ ميسوم 5 و ملا تالمويتنناكلا ا

0000-7 

 ةيهاذتم ريغ هلئااناطع

 مماع : ىلسشيإ 9

 0 كلذ تنوكمق

 ه3 هوس تارا ن كس ىذلا

 رقتست ىوشأ اثعاسو

 عم

"3 
 يللا
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 كلتثيأ | ارذاهتي رتشافا مف تدع رئاهتعي اذك هذ دمتا+ داذات ىو زغفام عفتن ااه ري الغانضعي

 نالفويرخخه لع ىلمأفدا ازغلا تك !«.كاصلامهد_ح؟لاّقف ءاعسلا نمالزن دقنيصخ ناك م وذلا ىفدإبللا
 هللا هللا تاقفارحان جرت نالف ب ةبتك !لاقوىلارظن مثهللا لمس قنالفوارحا: نال_ذو ايثاضنالذو اهزنتم

 2 رن دبر ةالخ سمأ تيرتشاادق يش ملا ةنوزخالالا تجرخاما مفرح راحت ىمامورحب أت جرح امهىرمأ

 قىرتشا هنأالاانزاءتالف جرخستتك ١لاقفىرت املاقوه4بحاصملار اخنذ ارحان ىو: 1 تاقو تءكمف اهنف

 عكر ىلصت تاليلا عت هللا هجر ىطة سلا ىرس لاقو ىرب اعهيف لجوز عننا كك ىتحا مف ريلةالُكتدشي رط
 ديالا اع ةءاس صالخاىف موضعي لاقو ولعب ةثامعيسوأ امن لح نيعيسس تتكس نان هكلري_تامهصاخ ةوادش

 ءاطعأادبعهللا ضغب اذا مهضعب لاق صالخخالاهؤامو عر ز لمعلاو ذب معلا لاي وزن زع صاللالا كسلو

 هاطعا ًاواههف صالدخالا هعنموةيحلا صل !لامعال اهاطعأو مهنمل أومقلاهعنمو نيطاصلاةيصداطعأ ان الثهعنمو انالث

 ادانع هناا د تملا لاهو طعن صداع الاى" اللئالع مادام ىسوسلا لاهو ايس لسا ا

 ىزورملا دعس ند < لاقو عمجأر سلا باول ىلاصالدخالا م هاعدةسافاوصاخأ اواع_إذ اولعاولةءالف اوقع

 نيذهبتدعسدةتنأ اذان لمعتاعف صلختو لعفامو ترف النمر ف تلم رد - رب ءاكمالا

 *(صال د الا: جنا سى رادلافتزفو

 صاخملا ئصلا لعفلا ىعس و اصااخ ىج«هنعصادخو هبوش نعاصاذاق هريغهبوشد نأر وكن لك ناملعا

 نمبوش هذ نوكرالن أ نيالا صول اءاف نيد راش الات اداصاا خامل مدوت رف نيد نم ىلا عت هللا لاقاصال#م ١
 كلرمششلاناالا كرسشموهفاصا *سدا نذ لا ئالاهداضر صال_االاو هب ب زتع نأ نك املك نموت رغل او مدللا

 صال _دالا اذكو ىلحهنمو ىقةهنم لرشلاو ة.هلالافكب رسما هداضا دس وتلا ف صال#ءالاف تاجرد

 ةقيقحانرك ذدةوتاننلاودوصقلا ف كلذ نوكراسمناو بالا هل هذ باقل | ىلعتادراوتي هدضو صال_الاو
 اضالبشاةنعرداصلا لعفلا يعد رخل ىلعادحا اوتعابلا تاك امهف تعاوبلا هنااا عجرلا ناو ةسينلا
 وهنىلاعتهللاىلاب رقتلا ض<هذرغناك نمو صل: ووهفءابرلا ض<ءهضرةوقدصت نذ ىوذملا ىلا ةفاضالاب

 ييئاوشلا عج نعىلاعتهتلاىلاب رقتلا دصقدي ردقب صالدخالا مسا صيصخقب: هب راجةداعلا نكماو صلخت
 الهلل ضرءموهف ءان رلاد دردشه ثعأي تاك نمو قطا نع ليم اب ةداعلاهتصصح نكساو للملا نعةرابع داحلالاْت ا

 نانمري_1نا ف دروامهرومأ لقأو تاكساهملا عسب رنمعاي رلاباك ىف هيقاعتب امانرك ذدقذا هيف ماكتناذ ساو

 د_صقاثعبنان عفت الاماكتنا.عاو رفاك اب أب كرمشمأب ب حوداخاب أ صاب ماس اعراب ةمايقلا مونىعدب قار م

 نأ كلذلاث مو يعمل طوب نمي نموأ ءايرلا ن مامارخ 11 ثعاب ثعابلا اذ مم يزتما نكلوب رولا

 مر هَ نمصاختلادبعق: :ءب وأ برها ادصق عم موصلاب رشات

 دأءداوو هلدابمربتي وأ هلزنم ودع نعبر يلوأ داب فهل ضرع رمش نمصاختلب وأ رفا ة كر عم حام

 رك اسعلاةدم .م ىلع هب ردعب ودنايس رح هاو بردا سرا_.ل ورح ءاوأ امانه: :مع ركس نأ داراف هيفوهلغشب

 بلط باع لهسبلالعلامعتب وأ هل وأ هلهأ بقاريا هبدسفن نع ساعنلا عفدف ضرغ هلو لد الاب ىلدد وا هرحو

 لغتشاوأ عامطالا ن ءرعلازعباس ورععدلامو هراقعت وكمأوأ 5 ةريسشعلانيدازن زعذ نوكماوأ لاملان مهيفكما دام

 نوكتلةيفوصااوأ ءالع!اةمدخت لذكتوأ ثيدحلا ةذاب ب رفايو تءودلا يركن ءصاخخيل اظءولاو س ردا
 جوأ هطدخةياثك |! ىلءةيطاو !ايدوعلاط مص «بتكوأ اامندلا ىفاهذر هب لا ءلوأأ سا. الاد _ذعو مهدنعةرفاوهة مرح

 1 «.!ثيدحلاىوروأ تتار براطنا لست غاوأ دريت وأ ف ظنت .!ًاضونوا ءاركلاهسفن ن عففنعلاهشام

 غرفتءلوأ  ماعطلا بط ىفددرتلاهسفنن ءفقضل ماصوأ نكسملاءارك#. .اعف نمار مسملا ف ف كشعاوأ دائسإلا

 اذا داعم ءلاضن صصدوعب وأ هسفن نءلاؤسلاقهماربا معلا سلاىلع قد صتوأ اهنعلك الا لغد الف هلاغشال

 نيعببلارظني وهب رك ذي و ريماب فرعبل كلذ نم. لعفي وأ هلهأ زئانج ع. شيل ةزانج عشب وأ ضرع
 راص ىّت>تارطخلا هذه نمةرطةهسلا فاضنا نكماوىلاعت هنا لابرةةلاوهه:ءابناك امه راقولاو حالصلا

 ءانغيب وسبحلا هيؤر
 تاك ثدح نمةيحلا ع

 لد بيغلاقبوبح اهل
 جيرخ اذافةبدلاب اذه. نك.

 ةمسنل اه هىلات ىلا

 ةسعربغن عنا

 ةيحلا نعد. (ل'ع)

 بويحلاتافص لود لاق

 تافص نم لدبلا ىلع

 ىلعاذه (ليق)بحنا

 اذاف ىلاعت هلو ىن-<

 اعمم تنك -ةدمحأ
 ةمحلانا كلذوارمدد و

 هلكت و تعدد اذا

 ىلااهفصوب يد <لازتال

 كاثبتنا اذاناهو بح
 و دايخ هناغ

 ةدكأ ا ااا

 لإكت وبلا نم هن اوما

 نذخ ةيجلا فصو

 [ًفطغت ىورحملاتاذص

 ىدصف ةحداق عنا م

 هروصتىاارانوبحلا

 نم ضافصلات انساك ١

 دنع لوعذ َِت ودها

 كلذ



 عاو

 | هللاقفهردص لعدعتو ضرالاىلاهحرظفداعلاهذدخاف هلتاةفاهعط نتا كرت الفاف لاق داع نماذهن ا |]
 | امدكيلءهضرف 5 : موان_هن: ع طقسا دق لاعتهننانا اذ ءاب سل ا ه]لاّعَذ متعماهذك ماك د ىعلط نس دل : ١

 ا اهعطقب م_هرمأواهلهأ ىلا م جثعيل ءاشولوضرالا م لاق[ ىفءادن [ ىلاعتهللو كري غنم ءلعامو تناشد. 1
 ١ صافى كل له هللاعذ سلتا عفوردص ىلع دعقوهعرهودياعلاه باق لاما لي انفاهعطق نم ىل دءالدياعلا لاف | بح ىعدانمو باذك
 ٠ ئثالريقف لحر ثنا س يلب! لاقفهئاط اف كل لوق أ ىت-ىجةلطأ لاق وهامولاق عفن كلر يشوهو كا نرد هيلعهنلا ىلصهننا ل 0
 نءعىخ | 0 سو لناريسى ساو وكناوخا ىلع لذغتت نأ ب كلءاو'كنواوعب سائلا ىلع لك تنأامناثا ءارقفلا ب ريغ نم لو
 ]| امن تسأل اذا نراني د هليل لكىفنلس دنع ءجان ا ىلخكلو مالا اذه نع عمجراف لاق من لاق سان |١١ ةعبارتناكوباذكوهف

 | ىلا 000 كل عفن اكل ةتوكفكا اوخاىلعتت دو كلابعو سقت ىلع تةفناف
 قسما
 اال 7 5 -

 ٍُإ | | قدصلافولاقا مف دباعلار 0 كنار ع الو أ ي_كاهعطقم هرمذاالو اهناكمسرغب رواد تناو هلالا ىصعت

 ا أرزكأ ب 3 ذاموا اهكرتباب .صاعنوك افاهعطقأ نا هللا فرم الورد ميسا امزي_ه هعطق ىم مزيف 9 ىشتسل جلا ع
 ا |0000 تراني دىار تأ الف تابفءدسبعتمىلادءاعلا عنجرف 1 ٌ

 يم
 هود

 لاعا !فىرعلا ازه

ضغفأ شرب مف هدعباموثااثلا مويلا مص مث دغلاك ل ذكوامه ذاق 1 0 6
 أ قسلب ا هلم ةسأك هقتاعىلههسافذخأو ب

ر داب تن اامهتلاوتدذك لاعفةر مشل ا ع7 عساطتا لاق يأ ىلا لاقف يش ةروص 0 [١
 [ لاتاجلا كل لبس هلوكلذىلع

 | دعقوهملح رنيد روفصعلاكو هاذاقهعرممو سلد , اذن تاههه ل اقف: لوأ ل عفاكمو لع ادءاعلا هلوامتذ 5 ْ

 || ىنءلفنىئتيلغا ذهاب لاق هي هلةقاطالا ذاق دي علارغنف كلذ < ذالوأ مالا اذه نع نيهتنت 1لاقو هردص ىلع سدلد أ

 | كاهللافرحسفةرخ "لاك ةدن تناكوهنلةرم لو تدضغكناللاذن الا ىنتبلغوالوأ كك تبلذفركى رهو

 | سلجم مهتم كدامعالاىلاعت رد وراس تاكل ادور ةعرمهذأ.+ .:دالوك سفنل تدضغ5 اهذهو

 مد نذلا نا نإ

 00 اذاو عبطم

 ةيوتااكل اوال

 1 | ىرعشالا ىسومىنأ ىلاهنعىلاعت هللا وكرراطملانب رمت كوىلاعتهّنناالا|مبدي رب الدد_>اوةوطخ هت دح ن هان ورعد عت ةمكت ا ناضوط نامل لاقو ةناتنس مكب هتان تكل نم ضلخملا فوذكملا نوع لاقو ىملختت ىصاخخا سمن ا 1 0 0 | لوقي وهسفن برضو ىلاعتهقلامجر ىنركللا فو رعمناك كلذاو صالخالابالا ناطبشلا نمديعاا|صاختنالا| 00 2 ١ الا لك ا 1
 0 لامالا ع رج نم مماغ دش لامعلا ىلع نابنلاص لت ىفاب .ةضسلا بدأ لاقو لمعلا نم + املا 3 ا | كفكيلا عأ ىةينلا صلخأ خأىلاءايلوالا ضعب بتكو سانلا ني وهن أم ىلاعت هلي اها فكه ستدن تصلخ نم 5 5 0

 هئاعئث لكلام ف كلا عانت دحو فءك هل ليقف انآ عذعب ىو روهيلع طا هو هل و اعصْن هل عن 1 20 -_ 5

 000 1 ف تاتملاةفك قاس ةرانل ثنامرهىتدو قررط نما.تمقلنامرتبح ىئح هتدجومل || يم رنلتنا لا د رح ب || ثق عامماوق ضارعأ
 ا ةفكرونس توم تاقفاباو هلّد : ارا فران دنا امهتعت كراج قفندةناكوتائثيسلاة فك ىف هنأ ' .ًارذر 00 1 3 ةد)حدرلا

 | لطبف هلا ةنعل ف تلق تامد كل لمقال هناقهبتل عل ث .-هحو رق هناىل ل. ةفاهق سدارا ل ل ات تح

 قبعات سانلا نيدةتدصب تقد_طتدةتنكولا ةباورففوكتانسحف هتدج واهلا لب ل دررحأ نال 0 0

 لاقوويميلا نس> ا دةف هيلع نك, مذا هلاح نسحأاماذه عما نابغسلاق كلو ىلع الدال ذتدح وفىلا مهر امنا 0 0 7

 ءاسنلا ىزيف حر <لجرناك ل.قومدلاوترغلا نمنبال اربي ْةكبورعلا نمللمعل يس " 86
 | اسال ع جملا «ضوماموبرضح نا قفتاف متأموأ سرعنم ءاسنلاه-يذ عمت عضوملكرشحو ) 2( 1 66
 *سماىلاو ل>رلا ىلا هب وذلاث غلب ىت-ةدحاوةدحاو نوثتفن اون اك قتعن تطماتلااوةلعا تاون || 0
 ءأرلا كت عمةردلاتدجوف اذ هلثمللادوعالتصضفلا.ذ- هنمتود< تالاقو 0 نا حرت ى حقب 6

 درك وهو ىرتسلا دبع بأ عما اق تنك .ةوصلا حب لاقو «ةز ذل انو د ةفةرخل ااوةلط ارت 1و تان | ىلاةجلا هيدر نم

 3 0 ءوبأ لاعف شت هراستل'دبالا ن مهنا خا ضعب هي رفتفرعمول نمرصعلا دعب «_ضرأ ٍإ
 دالاق تاعفالهف تاقالَتاق هعمأ أ ىف اانا ةفكل لاوامد_.معىبالتاةذ ىب ى .ءنع باعد ضرالا :
 5 ثذافال ,لاعت هلبا ةاتضرعل لج الدعم تحج نا فامنافةيشعلا ضرالا هذه مم ناتي وند و نيا ف :

 0 لاو دتب ضعوا وجعب نى د شأنا ًاامنوكمق هريغأ ث هلا لعف

 تس صم
0” 

 . انضعب
 0001و



 الاعف او الع | ثروثق“ اهل اهذهةفرعمو اهريغىلالودعاا هلرمست الاع را همة سحاوهيلق ىلعساةنمو

 تاقتناو ىلوأ حابملاف هل ضف فرض مو حابمىفة.ن هلتريضح نملوةنانافءاهقفلا نم نون رهاظلااهركنتسال
 ْ مطل !قراضتآن الا | نملّضذ ١ أ هنافوذعلا لثمءال ذو تامذل ايلا عالا تالة ص عن ق-ىفةل .ضفلا تراصوه.لاةمضفلا

 مونلاون رشلاو لك الافةسن هلنوك تأ لو لضذأ كل ذنو فوذعا!نودواصتنالا فةينهرضحتامع رو

 : وهموئلاو هلك الافةال_صلاوموصالنيلاخلا هد ثعمأت سداو ليقتسملا فتادابعلا ىلع ىوةني وهسفن حير يا

 داعي د>و وهلب ةعاس هفرتول هنا لءو هدبغر تةعظوهطا كن ن كسو اهلعهتيطاواةدابعلا لمول ل هللضفالا

 قمل اىلع ىلانوعا!ذنوكشوهالان موشي ىسضن مدقسال ىفاءادر لاول أ لاق ةالصلا نم هلل ضذًاووللافهطاشن

 ءالعلا» ل ا ًااذاا مات بوا#قلا ١ او-و ر4ههجوهللا مرك ىلعلافو

 ١ عش سماع اوبطاافرمداّعلا هدعمتس و هنرازح عم مه للاب . دورا ىذاهلاليمهنمب ودل انود

 انا سرفلاو خرلا نعءلزمي دقال_ثم نر طشلا عاف ىذا + اود_ذلاب ةملاعأ ا لمتكأ هَوةالوأ دعب نأ هب
 ىد نيد رغيدق لاتملان ريبخلا كل ذكومنمس عا وهيلعذ دق ةريصبلا ف يعضلاوةيلغا ىلا كل ذب لصوت مل

 عملاتقهلك ىلاعت هللا قب رط لول_سكالذكذ هرهةفهيلعركف قءضمىلاهر سال هضمي. ريدعملو وهئب رق

 : كب ١ رمال عيشي الفعافع ذل ااه دعم مك سل ىلا لا نمفئاطل ىلعا مف فهي قفوملاريصبلاو باقالةلاعموناطيسلا

 الابر هنري دو تعش كإ جن اكسال ضرفع, نا لعتمالالو خش نممارب امىلعاراكنار مذا نأ

 نسح هللا ن هواممحردلالب وامهتتر غلب تان ءلذرارما ه|فشكشي تآىلا اههلهلسا[مهلاوحأ [نمهمهفب

 * هناجر دوهمه- .ةحو«ةلمضفو صالخالا فىناثلابابلا )د ق.فوتلا

 د صالدالا هل ضف )*

 || اوناتنيذلاالا ىلا عئلاقو صلاختانيدلاهتلالا لاقو نمدلا هلني_صاختهلا اودبعيلالا او رصأ امورىلاعتهّنلالاق
 1 ةدامعب ل |, ةدالواخ اصالبعلمعبل فهي رءاةلوجرت تاك ةىلاعتلاقوهتلمخداودلخأو هتلباوه<ةعاواو للصأو

 لج بلف نهبلع ل غبال ثالث كوملعمالا لص ىجح :لالاقو هلع دمع نا بك وهلل لمع نمذ تلزئادحأ هب ر

 آ هللالوسرباكجأ نم هنودو» نم ىلعالضف هلثا ىنأ نا لاق هيب نعدعس نب بعصم نعومه لمعلا صالدخا سم

 ْ مهصالحخاو مبتوعدواهئافعضبة مالا هذه لجوز عهننار هناعامل_بوهيلء هللا ىلص ىلا لاءف لو هيلع هللا ىلص

 ْ هتعدوّدساىرس نمرس صال الا ىلاعت هللا لون . مل سويا ع هللا لضدتلا لو رلاقلاف نسا نعو مهتالصو

 ىنلاتاقلويقالا اووهاو لمعلا لما ١ او:4:اله_هجودللا مركب بلاط ىلأ نب ىلع لاقو ىدامع نه تدبحا نم باق

 لمعأ اهللصا لامع ع نماممالسل هيلع لافو ل ماعلا هنم ”لرح لمعلا صاخنأ بج نيذاعل لاقل و ةيلع لنا لص

 لحرةثالثةما. ملا عولل سد نملوأ مالسل اه: .اعلاقو هنا - ل ىلعهملق نم ةمك.ا عيبانب ترهطالاامولنيعي رأ را

 ١ هبال |وةءقراهجنلا فارط اول: الاعان 1هيموقأ تنك براي لوقيف تلع يف تع هدام لاعت هللا لوقيف معلا هتادان: |

 1 هلئالوةيفالامدللاهأن لج رو كلذ لقد ةذالأ لاء تالف لاقي نأ تدرأ لب تيذكة كت اللا لوقتو تدك ىلاعت

 ا هر رادو 6 1 عمل سو هيلعهللا 0 ب نا هر ره لاذ .ةدقالا ادهن تالف لاقي نأ فدل ع
 هيوا عم ىلع د دل اذه ىوارزشدنتمابقلا ومنهج ءستقاخلوأ كك وأ ةر رهاب ًانلاقو ىذفن

 رو 0 2 مى ى درد|ا| قودي الاابتن امندلاَو كاد ثأكن ملاقذاهنناق دصلاق َوهْرن هسفناتدأك -ىكمذتالذ هلك ١ ٠

 للاعث هللا تود نمهةر هم نوديعداموقان عهنا اولاعف موقهءافالب وطار هددللا ابعت تاك ادياعت تان ارسالا

 هللا كل جحر دب رب نب ,ألا ةف طش ةرو صف سيلا | هلي قةسافاهعطقل ةر شل ا رصقو 4 :ام ىلع سافذجت اوشا ذا شا

 لاذ نال ذريغل تغر طدوُك سه“ ,كلاغت#ش او كتدامع تكرب كاذوتن ؟امولاق : ةرمشلاءذهعطقأ نادي رآلاق

 امتافصوا عاود. هسفن |

 هلو ةيوهومةرهطم 1

 ناض انه فوسطام
 رادو ةءاودعادلان يع ]|

 بايو ءءافست لالعالا || ءا
 لك بائمةلهللا باط

 لكوودهز نم بلاط 1

 ةيواطمراصوأ اضرو |

 '"لكنعبوذ.هللانم |
 لكونودهز نميؤلطم |

 هل ار( تلاق زاضرو

 هنينأن . كدا هللا بدت

 نك : ىدح هذ هلدحو 1

 معو ؛(لاقد) 0
 ةقيقح ىثرسقلااهللا

 «٠ تح نأ تم تاةيحنا

 كنمثدل ى سالو كك أ

 ” )ىلا
 نمهللاب رورمسلافارولا |
 قةيحلاوهلدبحملاةدش |
 نسندلكفرحران بالا

 ذاعم نب , ىد (لاقد) :

 ريص نم دش أ نيبحماربص |
 فنك ابحعاو نب دهازلا 1

 كمدددس نع تاسنالاريصدأ

 ىدانم م(موضعبلاقد )|

 عروت ريغنمهللا ةبحت
 باذكوهف همراحت نع

 مهن اه دا نمو
 وهف هكسام قافناريغ



 ن1

 | ةعاستكسفت اراابعجبأ تااقنى ردملات هنأ هرعش ح رمس ناك هنأ ما مه.ضعب ىدانوةيز قرط سبأ
 || تاموىلاعت هللااه امه نجحت غت :وتفةماة آر 11 قرع لوى ردملا فلن اكلاةف كلذ فهل ل هذ منلاق ع
 || ناكو تاعفل ةمن ل ناك و لاف هنزانح ده دال ىروثلل ل_.ةفةفوكللا لها ءادءدحأ ناكو اسهل «نيداج
 / ناكوةن.الا ثد_تيال سو واط ناكو تادف د 3 .ةىلاعت للاى ةزرردالو#ب ربا لاعأ نم الل ئساذاه 1

 1 ا تساذا ةمنريغب ثدحأ نأ نومةف[لاقكلذف هلل- هفئدت ءيف لكسالو ثدحالف ثدي نأ“ ءدبعلا

 لاقفهدرواعقد دج ه.فر انفه مهيلاطق لم نب روس هءاج لقعلاب 6 فيد اريحا يدوادت ا ىكح هل

 لمعلا نيعيهيفترظنا عاريه | نيعاهيذ 0 رظنافدناسالا ىلعهحرخأ ملا ًادواد هللا ةف فاعض ل. :اضاك فلاق 7

 لونارسغمهلنا كازحلاقمالبو طهد:عثت كموهذ اق ترظن ىقاا نع ]اب همق راق ] ىت- ىلع هدر ا تعفو :

 تدك ةرهش دن «ل> رةدايعلة مث باط ىفانآ م جعضعي لاقوة مث هلد> !ىت>لاعف انل عداسواطلل.تو هب هيتعفتنا م برعل حور مست كلذ فو 1 3 0 0 2 ١
 ضرعتالأ هن: |لاقف تفرصناهراذبابىلا ا متدشم ريثك نب ىسعلاقو ىدغب د ْ َى 1 |وهو رم 0 تت عا 1 2 2

 اوامعب نأ نو رءالاوناكو ةمنلاتريغتر خلا ريغتاذاو رانا عسب ,ةنةمملاتالاذهو ى ىبن نم مسدالاق ءاشعل اهملع ٍ 0 غلبم هيدومع

 7 1 وءابر 3 لوسعلاح م | قنضار ثبت ةسدسال تم سدس هو فاكس ءأن ةقداصةمتريغل معااناو هلا ورةيناانأ اعد تالاالع 1

 | رثكأ 1 قهسيلعرسي:نيدلامأ هباق ىلع بلاسغلا ناك نم عناهضعب ىف رذعتت دو تاقوالا ضعب فرست دف | 2 1 ل َ 5 2 م فرع هضاللا 5
 4 . لأ وذ
 ا لاملعلام نمواملا اعليصافتلا ىلا ثعبابف ريتا ل_صأ ىلا هل +اب لئامهيلةناف تاريغل !لةضلاراض-الاوحالا | 8 ٍ 00

 ةسفئرذ< وراتلارك ذت تأ هتباودنهحدهالا ضئار :لااىقدل ا تاللا تال ذهل ارمسيتي لهما عتبلغوامندلا |ل*ةرول / را مل اناعم

 5 ىستك !نمو قحلا

 ]| اهدرب سفن تكرخإتا

 أ اهدرب ىضارلاو هلكوتب
 : ةكرشلا دع هاضر

 | ةيدوجواباقي سفنلا نم
 ملعلا ةسايس ىلا رقتفت

 دات>الا هند موك و

 لاعتمما سو تفل ىرك رد باقل تاعنباو هلدتد ول هيا سان لث ئاعلالوقىهتساةينلانأ اولعو

 ةعاطلاامأوهتينوهتمغرر دعب هيأول نوكمف ةفدعضة + ع ادهل ث عشت انع رفاهفهسفن بغرب وةنحلا معنوأاسجبا ع

 زعب واهالع ًاوتايئلاز ءاهذهوامندلا ف بغا ارالرمسعت“ هلل الف ةندوبعلاوةعاطلاهقاَمتسال اع: هلا لالح ا ةمن ىلع

 0 00 00 00 نمضرالا طمس ىلع : هلا 5 اهلا

 "فو اوى

 أ[ قدوم موملا كلا لس هنالتصمتلا تا. 00 0 ا واو در

 | وهو «بفنئاكاضرلاو

 ىععم ىلءاهف نئاكريغ
 تاك لقت ىلا هنا

 : هنالكلعز تاو ادهاز

 | ناو «-ةتءالوخلاب

 (تاولكوةموهقنايسالا

 وهنةهاركماا هنمددو

 حور برعلا رون سنالم
 نءعةي©فوكعلاةعاد

 ا الجده :رطوءاضق عضومونطبلاو حي رغلاثعاب ثعاو 00

 1 اذا لمع اهلاثمل هناو هللاةح ردد ة-ردوع 5 اريدالاك هحر فوهنطمل لماع ةنح اىل-اللم' عا اود:

 ||| لام الارتاودلال-و هلا جلا بح «يفركفلاو للاعتهتنارك ذزواحتالا اق بابلالا ىوذةدايعامأو هللة: لهأ
 | الل اهنا عوعطمارحوكنا اك تاغتلالا نم ا فداؤر وتادك 2 ومتوكك

0 
 ومع دب موحالو محار دقي سان :ل!باونو طعن وه - ونودب رب ىدع !او 00 م لإ مهل

 | نيعلاروحلالىلا ارظنلاب منام ارخسإك نعلارولاء_>وىلاتةتلبنقتورطسنو 607 كلاههحويىلار 3

 ارو لاح وةمول رلاةريض-لاج نيبتواغتل اناف دش لد نيطل ا نمةعونصملا اروصلاهجورلاراغنل ايرعنت نع

 |راومدلا ماظعتسا ىلا نيطلا نمةع :و:داارودلاو نيعلا ارو الاج نيب توا فلا نما ريثك م ظءأو دشن يعلا
 ماظعتس ا ىهاضد مس ركتلاهللا هحولا جنع مهفضار ا او تاس + ةاملاخم مرطولاءاضقلة ناو عدلا ميا ا

 اصب انعب وأ اارثك 1 ىمعفءاسنل اهوح ولا ج ىلار مدل نعاهضا ارعاواهلاهفا اواتءضا صلع انوزلنا ( قعلا 0 2

 لةءاها ناك ولوهبلا تةتاتالوالصأ هيرعشنالاهنافءاسنلا لج كاردا نعءافنكن اىع رهاضر هلالجومتلا | بلاد عأ قال هتهاركو
 مهما كال ذإو نودر ةمهمدلا_« ب زح لكنيذاة*نولازب الو نوملا تغتأن ع نملك مل ذو 1

 | 1 لال 0 - ال رعب 0 2 نأ ٍِ

 2 تاقد>اول |وةىلعالا تاهرملاب ىواعدلا ىلع ين, ءاطن ملا ةف ل 0 11 ىف هتوم

 ودا ةتواغتمتاينلاءذهنا ضرغلاو قاع نا همدش نم مظعأ ةراسدش ىأ لا َةذة:ط !نارمسخ نم موظعأ :

 هتهارك نال ضار

 - نمو
5 
0 



| | 
 ا

2 

 ١ تن أل .لوقيفكفرعأامهتاولوتفدتاثلنم ويب لوقفةمانقلا و لحرلابقاعتللحرلا تاس لاق

 لوأ نم متنكن اق ني_فةئاذل !ينولق مطقراب الا نم هلاثمأو اذهف ىو نماطم + تذحن أو ىطئاح نم 1تزخأ

 تقاروك موا ل +ل !قةدو ن الال_..ةنلرظناف نب رثغملا نم نكست لو ىسهتلاوم ا

 ىذلاامو امندلا نك هيلانت ىذلاامو د- هة:اذامو ل ارحقت مكن الوأ لمأتت ملام كر د ”الو نكس :الوثالاو ل

 كلاب 1 رطخاموك مز هرعضمافنيدإاالا ثءابالهنا تاعاذاف ةرخ“ الا ىلعايت :دلاج رب اذاعوت هر " الا نمهيلتوقنإ

 نأ ار ا نم هلدءالو لعف لعفلا رن تاف عام او كءاسماق كيلا كسماقالاو

 رارسالاو راوغ اال نطفاوتاريدلات ار وهثمورومالارهاوط كلذ رغب الوهسيلع علطنال قة ىوهىعا دانوك

 موةلاربسأ ناكو نيطلاب اناس لمع تاكهنامالسل اهلا ركز نع ىو ردةفرارتغالا له زيح نم ردع

 الهئماو. عنف غرف ىتح ماعطلاىلا مهعذي ملذ موةهمأعل  لاقودب باس 5 نمالالك انالتاك ذاهةءغرهلاو م25

 ىلا اومدةوءرحالاب موعلل م عأ ىنا لاه ماعطلا ىفةدعا سلا ىلط ىفري- هنا نأ أ اونطوهدهز وهن انعم ن ماولع

 نطاوبلا فر ظني ازكهريصإلا ف مهل نعت ةعضو ىنف ايمو ّ كك «مىمماك أ ًاواف مها عىلءهيىوة:الفيغرلا

 مملئاضفلل حالو لق فض ماعطلا ل ةوعدلا كرثو ضرفف صقن: لمعلا نعوفءخنافهللارو:»
 نيدب هيذخ أ الو لاق مثه- عباصأ قعل ىتح دا اقلك انودونا« .هس ىلع تاخد مسهضعب لافو ضئار هلا

 هيلعف لك اف هاج ناقهنملك ًايناةبغ :ر هل سدلوهماعط ىلا ال> راعدنمتانغسلاقو هسنملك ًاتتاثدم>ال

 ازكيذهلعول ركام ماخأ هسا رعد كاس“ لابو فافنلا نم رزولادحا,درأودح او رز وهماعف لك ان ناونارزو

 لالة ما لاتاف ف قون ةدنل اهرضدت لناف هتيثدالا معتحالو مدي الفلا عالارئاس ىف هتينديعلادقفتي نأ يبني

 *( رايتالا تعول تادريغة فلا تاتا ) رامتحالا تحت

 لامالاا فالس 2 ىلص هلوقعماه ريثكدتو تلاحم دولا نمدانرك ذام عمم لهاملانأ ملعا

 ةنكلذنظد وهل لك اوأ هتلر تأ وأ هنن سردأ نأتي ونهاك أوأ هتراحوأ هس ردتدنءهسفن فلو ة يق تاينلاب

 امناوئالذ عج نملزعمةيذلاو رطاخىلارطاخ نملاقتنا اور كفو ناسا ثيدحو سفن ثيدح إذ :تاههو
 نككال نكي ملاذا ليملا اوالح اماوال>اعامااهضرةهسف نأ اهلرهطامىلا اهل. مو اههحونو سفنلاتاعبناةينلا

 ع رافلالوةوأ هيلا ليمأو ماعطلا ىب هت نأ تبون ناعيشا لوك كلذ ل:ةدارالا درع هباستك 0 ارتدخا

 هليموئشلاىلابلقاا فرص باستك ١ىلاقد رط الل بلا ءالذف ىاةدهمظعأ 0 تأتروت
 ةناحا لعفلا ىلا سفذلا ثعينتاعاوهءلع ردي الدقود. اعردع دقام دل ذو هبابسأ باستك ايالا هوك ههديوتو هيلا

 رعت اة لاعف الا نم لعفشب طونمهذرغناناسنالا دةتعت لامواهل متالملا سفنال قفاو اا|ثعالا ضرغال

 فورصمريغاءرافناك اذاباقلا هج وتياماف دقتعا اذاوني-لك ىفهداعتعا ىلعردةرال مك ذوهدصق

 عمتا مذ ريثك بابسأ اهل فراوصلاو ىاودلاو تةو لك ىف نكءالثا] ذو ء_:م ىوقأ ل غاش ضرغبهسنع

 داولا فاه كاض رغد: عب لوالثم حاكشلاة وه تيلغا ذاق لاسالاب ولاودالاب وصاخ#الاب كلذ فاد 5

 ثعابالو ثءابلاةباحا ىهقينا اذاةوهشلا ءاضق من ىلعالا ن عال لب دولا ة.ن ىلع عقاوف نأ هنككالاب :دالوانبد

 ملعب لسوعيلعهتلا ىلصمتتالورلاعابتا حاكم ]اهم انا تاهل ىلع باغب ملا ذاودلولا ىوذب فدكسفةوهشلاالا

 :ةسف: سدا ضخ ثد وهو هبلتو هناساب كلذ لوة.نأالا هناا !حاكنلاب ىوني نأ نككالاها ضف

 هةر ؟رثكت فىعس نم باو مظعب هناعاىو#ي م عرم# كان هناعااو أى وعي نأ الثمةءئلاهذهناستك اًقارط
 كلذ لعفاذافءري غو بعتلا لوطوةنؤم الث نم اولا نعتار مذا بجسم سفن نع ةديو سوه. .لع هللا لصدمت

 تضهتنااذاف رّهعلا ةرسش امل هؤاضعأ 42 ارد*وةمغرلان |: هكردخذ ب اوثالدلولال+ دصخىلاةمغر هيلاقنمثعيتااعرأ

 هرد_ةءاف كال ذك نكتب : 0تاقاب وان ناك تلقا! ىلع بلاغا |تعابلا اذهاةعاط دةعاالو.ةثاسالةكرحاةردّقلا

 مذا تاعاطلان مهل ن م فاسلا٠ نفعا  عنتما اذهلو نايذ هر ساو-وداولادصقن :ههبلقىفهددرب وهسفنف ْ

 لافو ىرهم* لان سال اةزاذح ىلع لصا ل نب ريس ن ,١نا ىتةمزهمفانريضع سدا نولو# 50 .اوناكو تلامس ا

 هلت5نمو هني وردتي دذ
 هتمدانم هتبدفهقشع

 ْنَع فاح ننانعةعرز

 لاق نجرلاد_ع ىأ

 نت ىلعت دجأ تعين

 تعمم لوةد رفعح

 هب وأ_عنبني_حلا
 ديزي وبأ لاق لوب
 ىف فاقتلا اذاف كلذ

 ماوعاتاماةملاراوط

 طاسب ىطو نيحلا
 نييحملا صاو1نراوطالا

 تفل نوي وبحنا مهو
 تاماملا م-جهمه نع

 تاماقملا تناكاعرو

 تاّقيط 30

 نطاوم تاووها |

0 

 راكلا ضعب (لاق)

 فّوصتلا كدى دااذام

 لاّةفلكوتلاىلا لاَعف

 كنطابنارعىف ىست
 ءانغلان-م تن نأ

 ليكولا ةبؤرب لكوتلاف
 تكر_عاذا سفنلات
 ةرئاد نمةتلفتماهتفصب
 ىلا دهازلااهدرب دهزلا

 لكوتملاوهرهْزب ةرئادلا



 بال اراونأ هيلع تقرمدأ
 سالم عاش صارالا

 اهتوعاو سفنلا تافص

 هيطص دهزلاو ةتثاسفنلا

 لكوتلاو ةءغرلا نع

 دامعالا هلق نعد صن

 سانلا ل هجن عداونمل
 نع هف صلا :رلاو

 ةعرانماىرع تاب د

 دوج ءاقيلةءزاذملاو

 العرب اس
 ةصاخخلا ةرحلا سوعس ٠

 اهدودجو اهتلظ بق
 صاخللاب لاب قة نأ

 دهزلا عتب اذا اهدوج

 هبغروةنغرلان ممتع
 هتيغر تقرحأ بحلا
 لكوتلا هنم قصاذامو

 وش ليك و لاةعلاطمو

 نكست اذامو هل راسل

 قورعنماضرلا هسبق

 منءةعراذملاو ةعزانملا

 (لاق) تيك لست
 حر ملام ىرابذورلا
 ق لحخدال كتءاك 3

 وبأ (لاقو) ةبحمادح
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 || ارحوباس>اهلال_ملسو هيلعهتلا ىلصلاف كلذاوةهاركةب وش بال ضحتحابم ىف اذه هيدصقىذأاامو ه]ءف
 ان نعى حث لك نعةمايقأا موف لئسلدبعلاتالاق ميا ىنلا نأ لبج نب ذاعم د د> ىو ب تاع
 هح روةمادقلا مز ءاج ىلاعت هلل بمن ع نمرخ اربخ ىفوميخأ ب وثهسل نءعوهعبصار ةنمطا |تاّتف نعو هيليعل

 1 نكلوحابم بطلا لامع:سافة غر ا نمنتنأ هك روما. كلا مول ءاج ىلا عز هللا ريغا بمطت ن موسما هتنطأ

 ا نارلءاق هللبطتب فيكو سفثلا طواق-ن ءاندوهو بياملاب ىوني تأ نكعىذلا اسف تلقناف ة هد نم هبقديال

 أ رخاشتلا راهطاهيد_صقي وأامندلاتاذلب رعت

 | هيددوتدوأ كارلا يطب رك ذو مهم وات ءاحلا هلءوقل قايناءاب رهيدصتي وأ نارقالاهدسدللاملاةرثك,

 | ةيسعمبرطتلا لع اذ_هلكو ىصختالزخأر ومالو نممل ار اقنالال خسم ناك اذا ثا.بنجالا ءا سل! بولةىلا
 5 0 سعيا اذنا :ةلاوذدلتلا اوهو لوألا صقلاالاةمايقلا ىفةغيا ندرك كدب

 ةرخ الا ممعت ن مص نكءاوةرح الا 3 ل يس لامافا حاس نماتشتان موبدعراسحلا سول نموهمع

 مشمس سا بسسس ب

 دئااددد نا ارودشت تاقوالارثاس ىف فو ةعبلا مولال_ثببطتي نم

 1 ا كل ل تاتو قضرال ادا رسعو قطاع تس تايانارس 2 ْن .هابوهر دقي هل

 ٠ || هل-تدنائر الف هللاتيد مارت او رعشسملا ماقعت اًضا د1 كل ذب ىوذي وةعمدا مول لس اقام ل

 |[ عفدهيدصقي ناوهحن 0 هيرواع د: ءددملا ىفاو << راسل هناريج مي 00 , هي ددةي تاوةكنارلا ببطالاهلئاركاز

 )آ || هوناتغااذا نيباتغا ا نعتب.غلا باي مسح دصقي ناوهبطل اخت ءاذب ىلا ىدؤتىث أ! ه سن ع نترك اولا

 || اك ةيصعملا كلت فك رثووفاهنمزارتحالا ىلع رداق وهو ةبيغلل ضرعت نفعببسب هنا توصعبف ةهيركلا ئاورلاب
 || ٍمهنول راف مهقرا ةتالنأ د او ردة دوو مو5ن ءتادرت اذا لق
 ا ًَ ”رمشل ا ىلا بيستل نأ ىلا هيراشأ لعريغب اود عدنا او مسيف هللا نودنمنوعدينذأاا ء_ىنالوىلاعتهللالاقو

 | هجرىفاشلالاقدقف ر كةلانمديدتامهم كرد<.لع لهس وهؤاك ذوهتنطف هندي زتلهغامدةِاعمهيدصقب ناو

 ]|| ةيلاةريدلاتاطوةرخ الاد ا نابل ازدعبالت اءنلا نم هلاثمأ و اذهف هل ةعداز هح رباط نمل
 | اتسنرك الفديلقاها ثعبني هلت رك ذتاوتامذل هذه هريض< مامن نلا معتالا هلق ىلع ماغن لاذاو هيلة ىلع
 أ امد>اولا اذ مس قفاهف تاينلاءاص-ان الور ري"كت احامم او مف ةتلا نمل ذنسدلو سفنلا ثن دحالا
 | كولو ىبرشو ىلك اف ى تت سن ئش لك ىكتوكتأ بحتسالى ا فاسا!نمنيذراعلا ضعي لاق اذ هاوءادع
 | غارفوندبلاءاقيلببس وهام لكن الىلاعت هللا ىلا بر غتلا هيد قي تأ نكعاسم كل ذلكوءالذ اىلاىلوحخدو
 هن + دني صحت عاقولا ن لا ل يرعاك الا نمهدصق ن ةندلا ىل+نيعموهف دبل تاه همن هبلقلا
 | اعيطمتاك ملسو هيلع هللا ىبص دج ةمأ هيرثك_ةفهدعب ىلاعت هنلادمعب حلا هداوىلا هيلصوتلاو هإ أ باق بي.طتو

 | ةرخالا مهعبلق ىلع بانل عنتمريغام_مب ريناد صقو عاقولاو لك الا سفناا طواف بلغأ وهاك و علك اب

 هناي هيلقبيطيلذ هلءريغ بامتغا «غلداذاو هللا لم سفوهلوّي ولام هلعاض امهمهتين نس نأ ىجيذي كلذإو
 لابتخ ب-اصاد علا ناري ىنةباوملان ء هنوكسي كلذونيلو هتان سح هناوندىلا لةنئسو هن“ ايس لمحت
 ةتملاهيبحو: «ساامةحلاصاالامالانم هلرمشن» متراذل !بحوتس ىت> |مفةق ”الالوتدإ لانعأ

 اقاويلدعلا ناري او لو مطو كوذ 1و لوباتغا نيذلا لامع أ هذهل اة ف طقاجتاعاملا أ هذهب رانلوعي و

 0 قامفةذملا لخدل ل داغر 0 50 اا ىعةماقلا
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 || رس دادحمتب

 .: ا كنا نما ترتعتسا 2ك لا كالا و ا 0-0 مك ا
 الا لوق نم فلا موديوشويلع ملط لاعتلا ناخباسحلاو هلاؤسلا مولا ماو دءتالواهرورمواهرو رغنم

 نا ”امو بارت ت ]0 رعت كرات ار كبرت تدرأواب اتت فل لا ضءبلافو ديتع بقر هيد

 5 ءارفعر ولا عمل جر ىلصو ب تا 0 لام 00 ا رد

 هقاربغل هب وأن أدب رالوىلاعت همت - ل الاَقذ 11 ا ا هدب ل343 ل

 8م



 ا 1 0

 ىلعءاوهلوم نيد ىلع اين دلارثؤملازءالنةىوهلاوهو لج وزعهتلاءادعأ هينواعد دقو نا ءادع ًاوناطيشلا

 0 لز للب ةناوهشم ء اءدولان هن ل نكي مععو* ةبهدادماز وحك ف .كق ل ضذةلةلاهنعزحاعوهو هتزخآ

 اوكرتو و هوركنأ 1 لذاونلا نمل :ىف اريصةتهنماو ًاروأف مهل درت نم لاوحانودقفتبهللامهجر فلسلا

 || مهلعل ىاعت نعالضف همءاك :اوكرتو مهسلا<نعووغنو هورعه مارح لالكتساو اروذهن ءاوأراذاوهمارك ١

 عابت اوءايبغالا ىلع س.الي اسم هلاثمأو اذ هورلعلا بالط لاوحال فل كاةبقا م تناك اذكهذرفلا لعلم صن
 نملضفلا يعاريثكلا ل غغلاوذلب و طلاة:بلالا باكحأو ةعساولا ماالاوةسلامطلاب اب رأأ ؟ ازاكناونالطش ا

 قلعتت ىب'!مولعلاىهلباهل اءاعدلاةرخ الاف بيغرتلاواهتءرحزلاوايندلا ع نمربن تلا ىلع لشن ةشنالىتلا مولعلا
 لامالاامنامالسلا هيلع ةلوقاذافتارقالا ىلعمدقتل او سانلا عايقتساوماطيلا عج ىلا اهم لصوت وقاخلاب
 حاسملاودصقلابةيصعمن اقنتةعاطلا ذاىداعملانودتاحايملاو تاءاطلابةثالثلاماسقالا نم ضتختادنلاب
 املا فاضناااذا هناوهو اهيف لحشد ةينلل عئال أ دصقلاب ةءاط بلقنت الفةيدعملااماق دصقلاب ةعاطوةمصعم بآةذب

 ىهو *(تاءاطلاىناثلامسقلا )+ ةيوتلاب ا ىكلذانرك ذي اهلاب ومظعواهرز و نعاضتةثيمتدو
 ىرن ناذ ريغال ىاعت هللا :دابعاهب ى ون تاوهذ ل الاامااهلضف فع'ضت ىفواهتد لص ىف تادنلاب ةطبت

 تاريسخاب ىوني نأ نكع ةدحاولاةعاطلاناف ةنسإلا تامنل اةرثكمت لضفلا فعاضت اماوةمص «متراصعان رلا

 هلاثموربملا هيدر وأك اهلا تت خل فءاض: متةنسحاهنم ةدحاولك ذا باث ةينلكت هلت وكف ةريثك
 تاجردهي غلبت رنيقما الاعألث اضذ نمريصب ىجد ريد :؟ نابنهف فىوش :تأ نكع وةءاط هناذدحصسملا فدوعقلا

 ىلصةتنا لوسر هند هدعوال ءاحر هالومةرابز هيد_صقبف هللارئاز هز-تاذناو هللاتدب هنإ دقت نااهلوأ نيد رقم ا

 رظتنينااهمناثو هرئاز مارك ارو زملا ىلع حو ىلاعتهتلار اردعن روهسملا ىف د_هقنملاق ثيح م وهيلعهللا

 مهسلا فكي بهرتلااه:لاثو اوطبار وىلاعت عل هلوةىعموهو ةالصلا ىف هراظتناة ا جف نوكف ةالصلا دعب ةالصلا

 لاق كلذإو »رت عرفوه موصلا نعم فو هر فك ف اكتعالا نافتاددرت او تاكرملا نعءاضعالاو رصبلاو

 ركضالرسلا موزلوهللا ىلعم-هلا فوكعاهعب ارو دجا. 1 دوعشلاىتمأ ةينايهر لسوء .لعهتبا لصهننالوسر
 هرك ذعام سالو هتنارك 1 رظلااهسماخو ر_كسملاىلالازتءالابوسةعةفراصلا لءاوشلا مفدوةرخ الاف

 ىلاعتهللالسسس ىف د_هاحلاك نأك هيرك ذب وأ ىلاعتهلارك ذ.لدحسملاىل !ادغن مرسلا ىف ىو راك هن رك ذتللو

 ىطاعتب وأ هنالص ىفءىبس نعواخ الد: ا ا :نااهس داسو

 هر اري فعاضتتقهنم لا كا كف نيدلا ىلا هد ربو فورعملاب« أ ف هلل عالام

 هنا نيبحلا نيدلا له ش قي كلا اودرخ الا ا ةعنغ كلذ نافدنلا قاخأدي:_بنآاوعباسو

 دقوةمرخل اك ته ىضتقبامهتلاتددىف ىطاعتب نأ نمءامحوىلاععت هننا ن معان .-بونذلا 'لرتي تااهنمانو هللا ىو

 اداقتيسلب لاسم عار ياش مقرر سجال فالتحالا نمدأ ن ه امهنعهلل !ىذر ىلع نب نسمحلا لاق ْ

 ةيشح وبدلا كرت وأ ىدرن عهفرع هنو 'ئىد_هىلع هلدن ةماكوأ انران:_سماملءوأ ةلزنت سمة در وأ هللا ىف ٠

 00 ع ايل ممعبإلا ,الاةعاط نمامذات انبابلاو :تاعاطلا 0 ملا ري قيس وب ْ

 وق-ن المهمل اهلى ا نادل ساراس تناول ةلاأ

 مهناةمايقلا مول هنعل سد نأ ذلكف تاظعلل اوتاوطلتاو تا رطختان ماش بعلار ةقس نأ ىتينيالوةلفغو
|| 

 ( عبار - (ابحا) - ع ) ل 0

 ' اراد عمأ نه هقان كاس سلا عم ءجذّوعت دقو رثلا هل الات طب سلفا هري_ةىلااهز واجواهم لمعت مو هل *سمرلعت نمنأب

 هلع لمتدت ىذا ٍ دد رثب ثأك هنا هتلاةفجر ليست دكر ا طم تسب ىحرع لهاجل ارحاغلا نم اوذوعتانوتننسل لاول

 دنعوحوصنلا ةيودلا ْ ىح هرك ديالو جو هلع هرمسعل ع نع هلأسي لزب لذ هماكب الراصومر ,عكثو دج هنع ضرعأ نأ قفت ام نينسهيلا

 راو ٍط افساقثإ الكلذ 1 الو نياسملا عراشنمةلغأ اوه و نيطلاكجءردقت نأ |دقو عراشلاتناحنم م كراد طئاحتنمط كلنا ىنغادلاق

 تاقثلا نال تاماملا

 تاماعلا راوطأىف

 ىلا اهتمئش نم قرتلاو

 نءونيبحملا قد رط
 ةدهامجلا ىد رطفذخأ

 ناذلاو لاغت هلوذ نم
 مهيدهنل انيفاودهاج
 لاعن هلوق نموانامس

 ا اكد
 ايس ةبانالا وكت نثأ
 بخلاقحىف هراد_هلل

 حرص بو. ا قدفو
 0 مح الاب
 لكاعت لاّعف بسكلاب
 نع هسبلاىب 2 هنأ

 ف 1 ءاشن

 ىوطب نيب ويحنا قن رط
 تآاَعلاراوطأ طاسب
 اهوذص اهق جردني و

 اهعسصو متاباهصلاخو
 ا د ةتالنائاقلاو

 اهديقي وهو هسدت
 اهتم« تقريب اهو
 انا هعازتناو
 ثدح هزال اه-صلاخو



 ١ هتلارحأ هذه هبت

 ١ ةلذأ 0 م

 هع 2
 نع ىل) ىدعت نعل

 مركملا

 ةينسلا لاودالا لصأ

 لاكلا ىلعهتروت تع
 تاما ا ارثاسد قع

 اًصرلاو داهرلا نما

 هتك تكك نمو الو

 0 اراموءانلعلاو ةأرا# ىلع مهممه نب رصاةااروعفااو قسفلاب نياوغشملا ٍ رباسإ ق-هعمد_ه
 3 0 5 | ءانفلا نم لاوحالا

 ازهلةيوتلاوكلذرمغو
 ةناثعاضنأ بسملا

 | ةلمتثماهئالتامسللا
 ١ ىزلا ماعلا بحل ا ىلع

 ١ دسحلاكم طل اازهاوه

 قب رطف ذأ نمو
 قد رطو»و نيبويجلا

 ةيحش اق ٍرط نهصاخ

 | تاينلابلا عالااغا ماالدس ااهيلع هلو رم إ_هاملا 0 ند هد || ب

 أدري لام نماربةف ماع وأ ريغ بلقاةعاس نانا باغي ىذلك ة: ةيئلاةعاط تاق د4 ءسعلإنأ نظف ا

 00د[ نسل ءامموهقهقر ءناقرخا ارش عرمشلا ضم فال ىلعرم ا , ريت اء دصق لد ةمصعموأنا اودعو|| 4

 00 تارا وك رعبا ءاتاريقتاو ملا ىقعدضد رف معلا ب باطذا هاه ع صاعوهف ا بيبعلل فلأ مركيو

 أ ىلا الئامثاك اذا ت1 ةل!تاق ىوهلا نطاب وةرهشلا خب املا ىلع لذا و رمال بتاههاري_تشلانوك ||

 | مها سييلتلا ىلا هيت اطيشلا لسوتسفنلا طوطحرتا و سانلابولق هلام -اودادافلط ||
 ممنلاق لهجلا نمدشأ امش فرعت لهدميابأ اب ل. لهما نم مظعأ ةيدءعىلاعت هللا قس لاب فادح 0 ْ

 ألا اودالا قوهوا اهحومو

 أ نفتاماةملافةبوتلاك

 كلذو !.ئدلا ىلا مهلئاسو ىهىتلاةفرحزملا مولعلا نمهيلع سانلا بك اا علغتئاراضلا ملعلا نم عفانلا لعلا أ

 ٠ 0 : رقنأك اذاالا ر وذع«مري_غوهفله>ن عةمصوع : رين ارصقنمن أ دوصقملاو معلا دا ف عسينمر لهم ادام :

 هللا لص )الاق رتنولعت المتنكت ار كذلا له اول نهناصسنالاقدقو مءتللةلومدعب دحر ومالس -الايدهعلا 3

 0 وم ىلع تكسي نأ لاعالالو لوج لعكس :نآل هاعلل لكعالو لهما ىلءلهاجل ارذعن الإ -و هيلع |اسم

 | عر عاشو توم عم دا ىلع بلاك تي لالا 1 كوم مل ٍ ر

05 

 ٍ تادالابمه دوقرافاناوداهجلا ف نيح .رامللا ولم للاعتهنياةلك ءالعاوةد اهل !تاط ىف ةغرلاو سةنلاولاسملا

 ١ مهفت ىناعملاءذ هدسمو تافصأ ا هدهد 51 ًاتلالا بول طمريغ كلذو باقلا ع دا اا 1

 ةداعالاب لوطن الفاهرارس كلف ثكنملا ماعاهضرعافقسنلااةل ضن اهاندر وأ ىتا 1 .داحالا عج 1

 ١ ا « ( ةينلابةقلعتلا لآ عالا ليصفت ناس)#

 | كلذ ريغو رك ذوركذد 0 0 0 1

 | ]هوك نعم ارخا قرثؤتالةيتلاو لهماك اذار طخ اقم دو مار لاتع اطار وأ اركسشمو ارم

 عتاب ف يكف ملاع هناهسةن ةماك#ل اب نظن نذ ندرك !ٍبابةيلك لاس لهجلاب لهجل نال لاق وهو لهجل الهدا

 ل عيال نمشافلوجلالهجلا لهما سارت العلا لعلا علا سأرو مصل يداعب هنا عبط ًااملذنأ كلذكو

 ارثالاوءاهفسلل فعلا ملعتب ءوسلاءامإعلا ب رقت ”مار'لاملاب ل اق انك نق الملا برق

 هللا قد رط عاطق اوناك اولعتاذاءال اوهتاقزيك اتملاوىاتيلاو نيطالسلالاوم مذ اوايندلا ماد عجو

 : يداي ماععم علال عىذلا الاعب 0 10 3 ؛ وىوهلا عاب 1 ا ّ
 0 01 قتوملاعلا اذهتو عفن: كر ل اوهلاوقأ ا هن لنهأ تموهدصقو 5

 اا لح لو مبعلامث هيل ذهعمتت 0 ناىب وطوةنس ىلا اوال مةنس فلآ ملاعلا ىف ةرسثةنمهرمش 1

 هب 9 :تدصعقامو ىمالهنمةصعا افداسفلا قوه هلمعتساتاف نيدلا لعرم تن كلذ. تددةدقو تايئلابلاعالاامعا 3

 ال ثلاومبلق ف كلذ نول -_ءلاولعب خافت !او .عابتتسالاوةسايرلا بح اسمتاو ريس ا ىلع هيزيعتس نأالا :

 ارامسأو المخولدعأوقن رط عطاقن ماعم م سسبهو نع هباوحامىرعش ثدلو هم هلع س لد : ةساب رلا بحة طسأول ١

 : وزع تاهيتدصقوهإجلاهنا قالا قلذتلاو ءاؤسلاو لذيلاتدرامنالوشو هدوصعم لبعا اهم نيعش سا

 ء هوىلاهقرمصو هناؤتاب رّعلا لضفأ نم:ازغال واو طايرل اولي ادا دعانأد هللا ل دس فس رفلاو فيلا

 م لاعت هللاىلاىال_دئالا ب> اوه ءاذسل انا عم مارح كل ذنا ىلعءاهقفلا مج دقو ىماعلاو يذق رطلا

 لاا مح اوتنطلا لت داهتمد-اونهلابرقتن :مقلخ ةثامثلت ىلاعت هنا _وهيلعهنلا لس هللا لور لاق

 | ا ذافرلاظلا اذه نملاحلاةند رميا طم :تاه يلعب -ومرءاذسلا اذهمزحل ىرعش تب اذءاذسلا :

 0 ا ا د تالا سنس كايد ل١ ىلعسال لأب نيعت دبل هنأ هند داع

 سس ل سس حييل سس ل سمسا سس سا يس يس
 ص 1

 | تاطيش ص 1

2 

3 



 نالوا 201 3

 تافدص ىعتقم ىلعةبطاو 1١ ناف هس.لعةبطا انلارلا هع سلا فر لكاس

 ىلا لث املاق اهنا ىوقتو رةفسصلا مئرتت ىنحةفصلا كتل نوقلاوءاذغلا ىرجن ىرعت لمعلاباهدار اوباقلا |[ 1

 بحلاةصاخبحوماع ||: ا, رلاة مب مو ملعب لغتش او لم 1 ىطتقم عسبتا نافافيعضالا ءادتبالا ىف ايمن وكالة سانرلا باطوأ ءلابلط |[
 لاثكمأب ريسفم ماعلا ذأ اع 0 داو هل ءمفعض همم ىذت تفلاخنا وعوزخلاهيلعرسعو + رددل“ كبل ان كلذلة يواطللا لامعالاو ا

 ام> ناك اعرورمالا ١ را ال ىلع موادق ام 5 ل ردح رولا ضدي عيطمملا لومتألا م نس>هجورلا ارظنيىذلا لد :قدمناولاز

 ءال الابلعلاندعمنم ؟ سفن ووو هنعع وزتلا لءردة.الفهرامتغا نع هرمأ ب . رذ ىتح هليمدك ًاتةر واجلاودطلا لاوةسلامحلاو

 تالااز_هوءامعلاو ||| ههحوىف اعفدوارب زكالذنوكيو لسملاةفصنع ءاذغل او توقلا ماك كل ناكل هل. ىناقل تقلا كاما
 تافصل ا|نمهح 1 ٍ؛ دارت ىلا ىهاهلك تاعاطلاو تاريخ اوتافهلا تجاذكهو ىحملنو عمت وهيدسإ رسما وافعضا تح

 نم عج ركذ دقو | اهفارصتاو هن ورخالا ناريه: اىلا سفنلا ل_.مو ةرخ الاالا.ندلا ١ مدارت ىلا ىهاهلكر و ري شل اود الاهم

 تاماقلاىفبحلا عاشملا# | ىصاعملا لرتوةءاطلالاسعأ ىلعةبطاوملانالا كلذدك أن ناو ركسشلاورك ذالاهةرغب ىذلا وهدد وءثدلا نع

 ىلا راقنلا نوكسيف ||| ة-ارحهتءاصأ اذاوضعلا ىرتفوخ“الابام نم دحلاو لكرت أتي هنا ىحتقالعبلعقلا نو جرار ثنان تارت

 : تدعتراو ءاضعالا هن ' ترا فو 2س أ موعج#ب وأ هتزعغأن مز زعتوعءلعملات اذاباقلا ىرتو بلقلاا ملأت

 92 عابتالاواناعرلاو مدخناكحر اواو ىعارلاوربمالا هناكف ع ويتملا لصالاو ه باقل نأالا نوللاري رع اا
 (امأد) لح دام هيف ١ لاقكلذإو دوصقملا ىلا ةادومت ال1 اءاضءالاودوصةملاو اوهبلتلاف هيقاماقص ديك اتيٍباَعالةمداخراوملاف

 بحووذصاخلاب ملا ا ىعارلا حصام_الامالسلاءءلعلاقو لل ارا تاهل لص تالصاذاةغضمدسللا فنا سوم .اعدتلا ىلص ىنلا

 حورلاةعلاطم نعتاذلا "| ىهو م :مىوقتلا هلاث , نكلواهؤامدالواهمو+ هنلالاند ن )ىلا ع هنلالاقو باقلاجيارلاب دارو ةعرلاو

 هسيف ىذلاب+اوهو |١ مم حراو+لاتاكرح نمل ضفأ هل ىلع باقل لاسعأ نوكتت نأ ةلاعالس<هجولا اذهنف بالام ص
 عانطصالاوهوتاركسلا || لامتالا نم انضرغو هل هتداراو ري_هتا ىلا باقل الدم نع ةرابعابمالل_ضخأ تاج نمةينلان وكس نأ بك

 هدبعل عركلا هللانم ١ ركسفلاورك ذلا لعب كيو ايندلاتاوهش نم غرغلهبلا ل يملا هم فدك ٌؤدوريخلا:دازاتاقاادوع نأ حراودلاب
 اذ_هو "ند دّوفت مان اذاةدملان اا اذ_هودو هما سفن نم نك. ة*هنال ضرغلاىلاةفاضالاب اري توكير ورمضلايذ

 لا لاو-الانمن وك بحلا | ردصا اءالط نمرند برشلاةةدعملا ىلا لصاولا ءاودإاو ب ملا ىوادنوردصل ا ىلعءالطلا عضول ناب ىوادت

 سرل ةيهومض < هنال ا نأ يبني اذكهف عفن اوريو هفةدعملا نيع قال. اف دعما ىلارثالاه:هىرمس نا هردي رأاغااضنأ ردصا اءاللط نال

 لدم هيفبسكملال ا ىف نأ نئافتالفحر وجا توداي اهم ليديا ا وأطملاذااهلكتاءاطلاريثان مهفت ||
 لوقنم مو-عةموهو ْ رك ةداعلا حت هن اثءددح نم لد ضرالاوة مانيب م-+ هنأ ثي> نم اض هرخضرالا ىلءةهجلاعضو :

 مسوهيلعهللا ىلص ىلا 3 !اةرودباهر وضوهُ اضعاب ناكتسا ! اذافاعضاوت «-فن دج مناة بلقلا ف عضاوتلاة فص

 دراملا ءاملاىلا بح ال 2 ا نكن م اذهار 4 اق ىفةقرلا تدك 1 هإنقو م ًارمماذاف مشن ىلعةةرهملق ىف دحو نموهعضاوت

 نادحو نعم الكدنال | لم 57 الهملة ىلارثأ ١ هئاضعأن مرمشتت لاي ول مس هنأت اطيل لذاعومو مش سار 0 منالالصأ ادمفم

 تاذلا بعذتا7“حور ١ نانا ىلعاوهعضوو «تبم> نمرسمث نب مايندلا ضار ءابمهلا لوغ د موهوالفا دعس نمل ذكوتقرل

 00 بملا (اذهو) هم ولطملا ضرغااىلاةذاضالاب همدع» دوج و ىوا سامو «مدع؟ كلذ دوو تاكمف عد طاوتلاهيدك ًاتيهبلق 5

 نعروظ ىذلاب حلاو |

 ىذلاماعلاب ملا اذه

 دات وجت كلا نحت

 رح 1صخ# مظعتوأءاب ر هيدصق اذ اقهلذغ ن ل اذهءانماذهوتإط اشتري ابل لان ل :

 علطن وتادصلااةعلاطم | ى هواهعةبول_طااةفصلادك ؟ !ىداهدنك 1 نولطااةفصلادك ود 1م هناق ارم ”هداز لا همدعك ه دوو نك

 ا هللا ىلص هلود ىنعمفرءباض أ اذهم ولمعلان ماريخةينلانوكهحواذوفامندلاىلا لدملا نمىهىتلاءان رلاةفص

 ثدعالو حوولااذه بدو ىوهلان عهق ارمصناوري_2ناىلا هلرمو ل اما ل ةتيتك اهايصول اسرة ءاعا

 1 مزج ج1 د اي 131477 1: م

 ل

 معللاومدلا ناب رعلامدةقارا نمدوصقاأ س رافادكأ اناهديزب لمعلا ماقالااعاوت :بحل ا هياع ىهو اننذلا

 530 اوةمهلاوة يذلا مزسدنع تلمح دقةذصلاذهورلاعت هنأ ءحولارال ؛ااهلذن وايندلا بح نع بالا ليملب

 كلذإو بالا ىنعأ انههى وقتااو كك: هىوقتلاهلا» ن ؟ءاراهؤامدالوا هموم هللا لاب نلف قاع لهبعلا نعال

 || لذ ريد اةداراقد فدخل ولةنالم تال ب ل ةذب كا أيأم هيا أ

١ 

5. 
 1 ' جس بج - تب



0 

 ل تنعم :لوأ العبره ماسقتقر ودك هزع راق كمال و 1 ا

 لأ ثعابلاناكو لعفلا عم دقافاعجاعهحاد ةوةفر جول هنا ت>ال هكر د : تاكل 1 الرو هن ماعلا رس

 ١ ||| امهعومتىوقنكءلودر ةناولدحاو لكل 2: سنالثلآ ( ثلا الاو) ثعاو ءللةعفا|مازه تلف لوالاق يفر اغلا

 35 ال اهدصقب مث طعن الفامهرد بلاط بفريق فلا ىنجألا» 0 ,وهيطعت الفامهردبلطبقىئغا اهب ر ا | كر نم هلاثمو هيامهدحأ درف 2 .الام لج ىلع تاطعش واع ,ناسوسحلا ىف هلاثمو ةردقلا صامما ىلع

 لوقذ لمعلا ةمحو
 هملعهللا ىبصهليا ل وسر

 قورع كاصيسا ةامعم

 : ||| ىدىلاعت هللاة.عةبحنا
 ىلا_عث هللا 022

 هماّعن ىلا اعت هللا بذا.« اا

 ىحيكباكو هحور و

 ىلاعت هللا بح نوكي
 اضيأ عبطلاف باغأ

 امسنوك اهو دراملا

ْ 
1 
1 

 007 ني قدس لح رئاكلذكو :رعفلاوةنارعااوهو نيثعالا ع ومعك هتمعاد ثاعب :انوكمت هاج ةريعقلا
 1 اولا له راوتلادصتدرجم ؟هينالتاكلادرفتستاك ول ث دخت وكمو ءانثلا ضرغلو تاوثلا صر دل سانلا

 ||| امهعومكانروأ اعمت> ولو ءاطعلا ىلعءاب رلاد رص ثعينال تاكل هيلع قدصتلا فباوفالاة ساق بلاطلا تاكولو
 ا  ىاثلاو ء«سفند درغناولال همم نيثعايلادحأ ؟نوكين أ( ع.دارلاو )ةكرا مس جلا اذه مسنلوسا كار
 | لجرلا فيعضل انواعن نآس وسحما ىف هلا“ موليهستلاوةناعالابربثا نعكفند مهمل افاضن!املن 1 1
 3 فرؤب ولمعلالهس هلا كلذ تال هس مفرعضلاد هرفن أولو لهم الى :وءاادرعناولو لا ىلعىوقلا
 ]| نمةعاج ا هتقو فرسذ> نأ نتاقتاقدصلاىف:داعوةالصلا فدرونا سن للك وك ناانصر 0 هلاثمو فم
 1 .نارلعو هلع نعرتفي مايلاخادرفنمناك ىلهنا غن نم لعو م عدها ثميدسب هنلعفحخأ لعفلا را
 0 ثعابلاف ةيواعا ستحل اذه مسنلوةبذلا ىلا رطت بوش و هف+ لع هام ءاب ىلا درت ن كم لد حاط ن نكرول هلع
 ١ تاينلاماسق ثامب ن , الا ضرغلاو صالدنالا ناب فاهمكجر 0 ا اقاعلا

 ||| اهسفنف اهل كح التعبان اهمالتاينلاب لابعالااغ البق كل ذلو هن ميكاب #ةكبق «ءلع ثعابلل عيان لمعلا تاف
 700 د( هلعنمريخنمؤاةينلسو هيلع هلا ىلص هلو تا عري :هللكتحلامغناو
 | اذهولضفرساا لمعلورهاط لمعل اوىلاعت هنياالا هيلع علا ءالرسةينلا نا مجرُيلا اذه بس نأن ايد هنأ لعا

 | ثيدحلا موصى ضنقيف نيل ملا حلاصم ركعتي وأ بلعب هتئارك ذي تأ ىونول هنا دارملاو» سبأ نكسلو ميت
 مودتاللامعالاو لمعلا ارخ اىلا مودي ةينلا نأ جرتلا بيس نأ ناد دةوركتلا نماريخر كشتلا ةين توك. نأ
 ْ دقالصلالاعأةين نافل ذك سيل ليليلقلان مرير يثكسلا لمعلا نأ ىلا انعم عجرب كاذنال, م
 ٠ تادانعمت الاقي ددو هل نماريتهتنن نوكس نأ ىضتعب مومعااو مودنلا-عالاو ةدودعم تاغ ىفالا مودنال

 ردهغنت صاو1 انقاص

 عسبطا اران زون وهي

 نوكياذ_هو هلءملاو
 ةدهاّدم نءتاذلا بح

 هصولخخو درلا فوكعد

 نرسعلا نط اوم كلا
 | ىلعوأأةيتالد لمعلا ذادارملاوهتوكي تأ دعب همكساو كلذكوهو ةمما|ثود هدر 3 علام 'اهدرءكةبنلا 7 ى اول 0 ( هلوةف ساولا(لاق

 ]ل رح 0
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 ةعاط لكنا هي ىنعملا لب ريتا رم أ ف نيكرت مال حجرتلار هاطوريخاهدر ١ عيهنشااو اص هنف رخال لاعلا كلذ ا : ةناذيهلا

 أري هتعاط هلج نم نمؤملاةءنءانعف لمعلارثأ نمرثك أ ةسنلار“ اودوصقما فرت امهم دحاو لكل ىأ لمعلا ظ زر هعاطلا هل نمتتلا نكلو تاريخا هلج نم لمعلا تاكو تاريخ اهلج نمتينلا تناكو لنعوة يني مظتنت

 ةل+|نمةبتلاونالعامهفن لمعلا ىفوةبنلا ىفازا.تحنادبعال نا ضرغا اوهّتعاط هل نموه ىذلا ه] نم
 ا | ملصو هنتي رطو ندا دصتم مهفنمالا مهطالذ لمعلا ىلعةحرتموارباهةوك بي سامأو ان كيذا مهري
 | ىلا ةفاضالابح رالاكلذد عب هلر جاد ىتح ضعبلابر ال :سساوودمتا الا لاصتالاق قدر املارثأ
 | كلذ دم-جفيالوعاذتغالاو :توةلادوصةمىا اةفاضالاب ريد هن اهيىعبامافةهك افلان مريم لاق ع نفدوصتملا

 ظ 9 د سافو د اولكر ثأ امهفواهفرأت "الا ةفلتخ هيزغالا ناو ءاميلاودعلا اوهوادصةمءازغال تا مهف نمالا

 | هللا ءاقان : اهمعتتوامد اعسو رخل الاىفابتمال_فاهُؤاَس واهؤافشدوصةاوبولةالءاذغ تاءاطلاف ضع ا
 ٍْ نمالاهيسمخح نلو هللا افزاعىلا- ءتهللام<تامنمالاهللا ماعلا ساو طقفهلياءاقاب ةداعسلاةذإ رصف نا
 نحر فتن ناو آنندلالغاوش نم غرفاذاالا اًركفلاو رك ذلاماود|بلقلاغر فتي ناو ةرورضلاب ةفرعملا 0 || وكمل ماودب لسصختقر ءااورك ذا ماودي لص سنالاق لد ؟- ةلاط نمالا هبسفاب لو هفرع

 | انا لوهان .ثل!نعارفاثةلا دب صرتولاا ىلا الث اريد ىنحامتاو يا عاطقنااذاالا اهلغاوش
 او اهنذهتمالس نا هلع ةماحخل اود سقلا ىلا لقاعلا ليعاكاهمتطوتم : 7 لاى ةثداعس نأ معاذا تاعاطلاو

 ءامهلاف دئاَذ توسع

 تود تازإاىلا ةعحار

 تافصلاو توعنلا

 بح امهضعب .(لاقد)
 تازكسم هلت ناهطرسش

 مكالذ نكي ملاذاف ةبحنأ

 هسة
 بح نام ١ اذاو



 اذاضا عنب ل يضغلا تاكو مهنا نر دق ىلعة ما: قلا موتو ةعببةر كا ماريغ ىلا ثيمقناوة سعب مالو
 انتصغنانتولب نانلن لوب واهددر , وكيد كرابخأول ون رباصلاو متم نيد_هاحلا لع ىح مت وابناوأرق

 فبو: 2 رهو أ لاقوتاننلاب رانل!فرانلا ل هأوتنملا دنا لهأ داما نسما لاقوانرا أ تكتهو

 لوةلوةءلديعلاناز_تنلالد لاقو لم |ةهريثكف ىريغ هيد رآامو ريثك هلماقذ ى هدو هيد راامةاروتلا

 ىحهعدب لع روت ناقهءعرو رام: :ي ىتحمتنادعدب ل لعاذاف هلعفف راظني ىت> هلو ةولج و زعهنناهعدي الذ نمؤم

 ةيئلا ىلار عقم له_ءلا تام !١١لامعالادا_ عت ذات كل ذنودام ام ملصن نأ ى :ر ايف هتدأ تح ناف ىوفاذامرظني

 قثاعب لمعلا ارذعتناوريداه سفن ىفةيذل او اريحا هم ريصمأ

 دي( ةشلاة قم .ةمدتاما#

 لف عتأ سم ااهفنتكتاقال ةدصو 2 ود او ىعم ىل_ءةدراو: ”تاراع دصتل او: ذارالا د1 كارلا

 ىرايت_ءانو 1 1لعلكتالكلذوهعر ذو هن رع ؟ هرالهعمتب : لمعلاو هطرشو هلصأ هنالهمدق ,ملعل ا

 نمد. ةلذدرب ماملمءدالو لعب تاوديالق هل عدالامناسنالادب ريال هنالةردتوةداراو لءرومأ هنالث الا ممرال هنأف

 ثيعناسالاقاندةذل املافوأ لالا ىاما ضرغللاةذا مءارب امىلا بقل !تاعبن اهدا ارالاىنعموةدارا

 راضااعفدو + سفن ىلا قفاوملا متالملا بل- ىلا جا انهقر ومالا ضعب هغلاذ : وهضرغمتالد ور ومالا ضعبهةفاول

 ناقاذه. نمي رهمداذهس اع ىد عفانلاو رضملائثال "لار داود سلا ررضلاب رقتفافهسفن نعىفانملا

 ةفرعملاوهباد_ولاهنباقافناهنم برهلاهنكعالراذل ار )| هين ال ع نمو هلوانث تاهنككال هذ رعبالو ءادعااريصس 0

 هل قفاومهنا ف رعوءازءاارصنأ اولمانضر اذ دلوهنط ام لاو: رهاظلا ساوللا هواي يس ًااهالعو

 هنالعب وعاذغلاىرب صن رملاذاهيلعتث ان هلدوهشوهمفةمغرو< ]!لصع«.3 53 نكي لام لواختلل كلذ ميفكيالذ

 ةدارالاوةمغرلاو ل ءلاهلىلاعت هلناقلفنه. ل! اةكرحلاةعادلا ده لو لم مملاوةمغرلا مدع لواذت نك ءالو ى 0

 زحاع هلوانت دي صيف بغا راماعط دها ثم نم يف هفكمال كلذ هيأ اهبلةفاهحوتوهيلاه سفن ىاعوزت هبىنعأو

 0 0 كلر 2 ء.الودعل تيان 0 م 0

 دال تبا :ءفراضل ا 1 ثعأبة ذراع نءعتاسو لوم اود قف ارنا نفر ثا 1

 وهامىلالدملا 0 :رلا كت سفئل اتاعبن اوةدارالاىهو ةط_سوزملاة فصلا نعت راصت لت ءااوداغتعالا

 ثعابلاضرغلاوثءايلاوهو ب ولطملاضرغلاوهلّوالا كرمال املا ىفاماولا ا ىفاما ضر غلل قذاوم

 ناالالمعل اوهءاضعالاك ب رقت ةدارالاةمد1::ردّقلا ضايتناو ةءنلاودصةلاوهثاعبنالاو ىواملادصةملاوه
 توكيد قف نيثءام ناكاذاود>او لعذىفاعتحا نيثعام نوكي دةودحاو ثعابن توكيد لمعلا ةردّقلا ضايهتنا

 نوكي دقو عانمجالابالاهنع ارمماق داو لك توكمدةوةردقلا ضاهئابايام ناك!درفن اول ثيدعدداو لك
 ماسقأة سعب رأمسةتلا اذ هنمعب رذعفانواعموهلا دضاع ضمن ارخ "الا نكسارخ“ .الاالولا فاك امهد د
 ناسالا ىل_ءممشاذ اكدر 6 : ود> اولا ث عام ا!ادرفنب ناوهق (لؤالامأ) اساوالا مد-اولكدلر 5 راف

 تس ةعبناف اراضهفرعو عبسااى ًردنافع بلا نمبرهلا ضرغالا هل رمالف هعضؤم نم ماقاراهاكت عسب 5-0

 َئ ةهلقمنال عسب ءسلان مزار هلام لل الاقيف تاعينالا ىذةقع ةلماعةردقلا تضوتنافهسيف تيغرو برها ىلاه سفن

 هناءانعمو ثعام لا ضرغلاى لا ةفاضالاباصالدخ اهو لمعلا ىب مهمل و ةصااخ ىعست ةءنلاهذهو هريغل مامقلا

 هيل 0 ةعاب عم نوه (ىاثلاامأو) هند راسو هريغ ةكرا شم ع نعصاخ

 انضرغف هلاثمو هدرغناول جلا ىف« ذاك ناك ةوقلا ع نمرادةعئىم لمح ىلع تال_-رنواعتب ١ تاسوسه#لا نم ةلاثمو

 ةتيارقالولهناوذيارقلادرط ا يسضقي ناكل, رتق الل منا لغو منن ارق هرهفلا مضيف ةجاحريقفلا هبد نق هلأ سن نأ

 بغريف ىنج ار يغفو« ةحاسءاضق ىف بغ ريف غش رقءرضع ناب سفن نما ذ لع و نةفااد «رجاهضعي ناكل

 لاهرمتثيرشب ىثدح
 نب كاملا دبع انثدح

 يبأ نب يهارب ا نع بهو
 نبا رعلا نع ةلوع
 لوسرت اك لافي راس
 ملسو هيلع هللا ىلص هلا

 كءح لعجا مهللاو عدب

 عنو ىسفن نمىلابحأ
 لامو لهأو ىرمصنو

 ِن ”اكفدرابلاءام لا نمو

 «يلعهللا لصدتلالو-ر
 بلا صلاخبلط ل-و

 تاوه بلا صااخو

 هتماكن ىلاعأ هللا بح

 دقدعلا نا كلذو

 اقاف لاح ىف نوم
 ملعلا كد هلاح طو رسب
 ددضطإ هاضاةثنهإ كاو

 نوكي نأ لم لعلا
 هركستدقهل.كاواضار

 ىلا رظنلا وك

 ىلاال ملعلاب داقنالا

 .دقفةإ كلاب ءاصعتسالا
 هلوسر وىلاعتهنلابحب

 تح :ونامالا كب

 عسبطلا تعيد اولاو لهالا

 ' ثعاونوهو-وةبعملاو
 ةعونتمناسنالا ىف ةمهلا

 ةبحو حورلاة يح اهنذدي
 سفنلا هوو باقلا
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 د مأسيلدبلادا سرب تايسلا 5 ويلا ةنلما مال واقل ىاراتا او كلا وكب وانا ران 3

 أ ايفاعدر م هنافتخي معلا هذا اوةا1 لوقف لا_هتهللا ىدب نيب قاتفة فدو 3 اللا مدعصاف 5

 | كلذ نما يسش لمعت لهنا راب نولوةيفاذكواذك هلاوم تك ااذكواذك هلا اويتك اةكتالا ا ىدانب ٌثىهحو

 لمعب وهفالامدا اء لجو زعهتلاءأن 1 أ لحرتعب رأ سان 0 ءاعدتلا ىل-دلاقو هأوف هناىلاعت هلال وةنف 5

 هللادان الحروعا اورحالا ف امهف لم_باك تلمع نا ا املثم قكاعت هينا ان آولل>رلوة. فهلامؤ ولعل

 قامهف لمع كت لعمان امل ثمهللا نان اوللج رلوةيف هلام هلو طبقي ووفالع هيؤد لوالاملانعت || هللادحر ىدرورهساا
 |لوسر رخال كلامزبسنأ !ثتيدح ىكلذكو هيواسمو هلع نساحشف يذلا هكرسش هلاهد "ىو ؛الآءاومرزولا : ىيزلاب لاطوبأ انآ لاق

 الو رافكلا نيب اةطومانئطوالوايداو انعطقاماماو 3اس داابتالاق كوت ةوزغف م سوه .اعهللا ىل_صدهللا 1 ع رك انتريثأ لاق

 | مهسحلاقانعما اوسيلوهنلالوسرايشأل ذفدكو واولافةشإ دملاب مهو الذ فانوكرش الاوصانةءاصأ الوةعفنا 2 ا وفأأنأ فلام هب ا زورما

 | انما ماج قزاف ل_بررحاهف هلوهف ابشن د رحاهن مدوعدسم ناثيد_تفقوقنلان كلا اوكرمش ذر دعلا / لاق ىيمشكلا مثهلا

 الح رلتاقهنال اراجلا لمتةىعدب ناكودننا ليس ف لئقالح رناربخلا ءاس كل ذكو سقم ًارحاهمى مل ناكف ا

 هوا رغ نم لسوعماعهننا لص ىنلان ءةدامعد د-قودهتنن ىلا فضاقك لذ ىلع ل لتففمرا جوهبلسذخأيل ' هللا د.عولأ انآ لاق

 |! أكاذترك لو هلتلءق العج ىلل عت ىت>اللاةذ ىىمو زغدالحر تنعتسا نأ لاقو ىوفام هلذالا ةعالا ىوتنال ١

 || ا كك مالح رن اتامل. ةارسالا ف ىو رو هلت اعحامالا هررخ ”آودامند نم هلس ل لاةفلسوه.اعدتيا ىلص ىنلل ١

 ا | تاهللتنأم "ل لاجندتا ىحو او ساذلا نيد: هستلاماعط قمرا اذهتاكو لءسفن ىفلا ف ةعا ىف لمر نم ١

 آ١00 لدر ود قوهيتقدستناما هل تاك ولاعب كلاطعأ اوت نسح 5ك دقو قد صل ةروىلا_ عل هللأ ا

 : 2 ىنل نع

 | تاقفءاديبلاب مهم سك ادد رك ذل سو هيلعدللا ىلص ىبذ لا ناةلسم أت دحؤو اهقنوكيامدهزأ اهقرافو 6 هبق

 ٠0) الوتر تحمس نست ىضرر +لاقد مجاب ىلحنورشعيلا ةفريجالاو:ر كلا ءمف توك هللالوسراب ا هلو سر وهللاناك م

 ةةكنالا!تلزت نفصل ىلااذا مالا هءلعلاقو تامنل ىلع نولتتةملا لترا لوا هلسوميلعهتا | امهاوسامميلابحآ
 ١ | اليس قلت تالفاواوغت الفالأ ةمصعلت اهب تالذةم جب لتاعب تالقامت دلل لت عب تالذ مه : ص ىلع قالا 5 1 ١

 العلك تعبي لاق هنا لسوهيلعمتلا سدا لوسر نعرباب نعوهقلا لبس وهف ايلعلاىه قلتلك نوكتل تاق || ددعي تأ ءركب موكل
 | لسيقرانلا فلوتقملاول اعلاف امهيغيسب ناململا قتلا ذا ة ركب أن ع فنحالا ثيد_وهيلع تامام ىلع | ءذقاذادعب رفكلا ىف
 يعئاماعت وزن نمر رهىنأ ثيد_-فوهب-اصةةدارأ هناللاقلوتةملالابافلئاقلااذ_ههتنالوسراب | 3 0 كمهنمهللا
 نمرل_سوفيلعهتلاىل_سلاقو قرا سووفهءاضق ىو: .الوهو ا :دنادأ نمو ناز وهف هءادآى ون الوهوقادص ا (انربسخأاد) راخلا ىف

 1 8 نئنأ هحب روةمابقلا مون ءاحدن اري_غابيطت نمو سان ماهم ُط ًاهحي ر وةمايقلا مول ءاجىلا عت هلل بيعت ْ

 ع ” او لاعتمتاض رتذاامعادأ لا عالا لضفأ هنعهللا ىذ ار ناططتا نم رعلاق دقفم( راثث الاامأ د)ةفيجلا | انآ لاق لضفلا يأ نا
 0 اتا تول كو لاعتالا ةءاسق علا ةدصو لاعتن ىحانع لاق تا نيزكبولأ

 انألاق ىجرلا دبعوبأ

 00 جت قلعتوأذ ىوةتلا هتههرملا قاتلا دوادلاقوةيثلاةر ا صارام .؟ ل#ترودم ءاادمظعل ْ لاق ةوبح نب رسجولأ

 ب 0 عونا ىتدامس

 "اك لمعا]ةينلانولعتاوناكىروثا !لاقو كلذ سكعب ل_ هامل! كلذكو ةاصة من ىلا امون هن هتدرأ |
 | ٠ لعب تاكو ريذع تنافريطلا ىونت ثمدامد لدهعلا ىل_.ةلهعالة يتلا تلطاع طغلا ضعت لاهو لدعاا ١ لاق هينأ نع لمؤم

 (موأ لل نمةعا ىلع تاب تا بح الاف ىلاعتهتئالماعهيف لاذ الل عىلعىئادب نم و ءالعلا ىلع فوامد '

 15 4 موق هتك رثوأ ترثفاذاف تعط: -اامريملا لعافد# -احتد> ودقدل لذ هللالا مي نملماعانأ اوالا :

 -أ ميون ذناواهو هنأ نمرثك أ مكماعهللاةمعننافاسلا ضعب لاق كا ذكو هلما كريات لمعب ماهلا ا
 ءاثنيعا نوط مالسلا ءءلعىسءلاقو كلذ نينام مكارذغب نيباَوتاو أو نيد اًوتاوهصأ نكلواهرلعتن ا ||

 شان (انثدح)

 تيعتلاوبأ مال_ىالا

 ىرترغل اهلنا ديعوفأ انآ

 ناملسانئ لاق ىراضا أ
 انثدح لاقبرحنءا
 ١ سَ 1نعةداتقن عدمعش

 | تعاد كال
 | هرقفهتلالعج هتينايندإا تناك نمو ر عن هللا دنع دح فو : ةملس> هل ثدث ؟ اهلمع 1 موه سد 1 ه نمور 7

 | تاس ةلع عمو هيلع ىف ءانغ ىلا_عتدتلا لعدد لوح ال 1 ندوات توكأم بغرأ اهقراقو هين. .عنيد

 ع
 هبحتالا ريعس>1نءهو

 رهاط ةعرزوأ انش

 ريغص لعب رماسلا ضعي لاقوهردقب صق:تدة:تناو هلهّليا نوع مهتدن تع نذةنا ار دق ىل_ءدبعال ىلاعت دو
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 3 نأءاقوثاولوقب ا لنانأكو هريسمقدحهبلاو ءاتشأ نو ةلعذ ىذر هس

 كترعولافو لعتأ ىح ىصو يخت ا ىح ماهو ىجى حمال اه هنلع سول ىكب هنلاءجرد.ةللالأق رءارأ الو ارب

 0 !ءنعوك لا نماقوش كيلا هتضاتران نمر كنب و ىدب تاكو كلال- و
 قوششلاو ىساع آيالاو ىنيدلصأ لقعلاو

 زمتااو ىتوةغاضرلاو قادرري_دلاو ىحالسملعلاو قيفر نزحلاو ىزنك ةةثلاو ىسنأ هتئارك ذو يكرم

 لو ةالصلاف ىتيعةرق 5و قل داهطاو ىسحةعاطلاو ييفشىددلاو ىوةنيعملاو ىنرحدهزلاو ىرذت

 0 ًارةفرعملا لاف هتنس نعمل و هياعهللا صهنلا لوسرتلأ م

 ىلاعتهنناىلا اقامت اكل ذلفةءسدقة لال نيفراعلاحاوراف ةرذحت ادونححاورالا لعحنمناخدن 0

 ضعبلاقو امندلاىلا اولامثالدلذ ةبئاوهنيلفاغلاحاو وتعمل اى اونح كا ذلةةءناحو رنينمؤأاحاو أو

 لوةب وهو رى ار نمزذةي وهوددبلا ف.عضنوأل اروع الح 2 ماك الا ليح ف تنأ 1 رواش

 ىرناك قاريص ه« ىوهلاوذوشلا
 ضراوءلاو تادارالاو رطاو كنان ممم. واق ىفاماهب قرح ى>هئابلو ,ًأبولقىف اهاعش اهتلاران قوشلا لاق و ْ

 باك م باودلل قفوملاهللاوهيلعرصصةناذهاضرلاو ةوشلاو سنالاوةبحلا حرس ف فاكر دق! ذهذتاجاحلاو
 ىرصلاو صالخالاوةيما باك هاتر سنالاواضرلاو ىوثلاوةحلا ||

 ب ( نيدلا مولعءايحا بتكن متابجنملا عب رنم عباس ل15 لاوهو قدصلاو صال الاوةينلا با « |

 ب( م>رلا نحرلاهتلاعسب)«
 هللاالا هلال دهّدنو نوداصلارا ارقاهةيناددوب رعنو يد :ةوملاناعاهينمؤنو نب رك اشلادجهلئادمحت

 نيصاخملا دام ءءوودبعل تأ نيد ر ةملاةكتالاوسنالاو نحل فاكمو نيضرالاوتا اووسلا قلاو .نيللاغلاترأ|

 ةكرمش نهءامنغالا ىنغأ هناف نيتاا صلال نيدإالاهتلاسف نمدلا هلنيصلخمهلااوديعبلالااو رع امو ىلا هتلاتف 1
 نم رهااغلا نيرا« بر 18 ىلعو نييدنلا عج ىلعو نيلسرااد._تد هسن ىلعةال_صااو نكرادلا

 ةدابعلاو لعلابالا ةداعسلاىلالوهؤالنانارةلاراو أ وتامعالاةريص.بولةلا باب رالغشكسن اقف( دعبامأ )
 نوصاخملاالا ىكسله مهلك نولماعلاو نؤلماعلاالا كسا ه مهلك نوملاعلاو نولاعل الا كساد مهلك انلاف ||

 ءاوس تامصعلا عمو ءافك قافنال وهو ءان رص الخ اربغية ىلاو ءانعة.نريغي لمعلاف متظءرطخخ ىلع نوصل او ْ

 انمدقو ارومغماب وُ مهتلاريغةداراب ناك ل علك ىقىلاعتهلنالاقدتو ءامهق.ةكو ىدصريغنمصالالاو ||
 نمصلخ فيكوأةينلاةقيقح فرع ال نمهتبن صن فنك ىرعشثملو اروةنمعابهءانلعف لعنماول عامىلا |

 ىلوالا ةفيطولاةءانعم قةدتن ملاذا قدصل ايه سفن صلخلا بلاطت ف دكوأ صالح الا عبق حف هرعت لاذاةيتلا عا

 قد صلاة مح مهف دعب لمعلاب اه 0 ءملا لصدتلالوأ ةينلا عتب نأ كا تهَناةعاط ذارأ دبع لك ىلعأ

 باولأ ة0ال5ىف صالدالاو قدصا!ىناعمركذن ننو سالو ةاحخأ !ىلادمعلا اهل. رامهنيذالا صالخالاو

 قد_صلا ىف (تلاثلابايلا)«قئاقح .رصالخالاىف (ىاثلا با, لا) اهانعموتسنلاةقمقحف (لوالابابلا)

0 
 ناب ولمءلا مارين ةننلانوكتاس وةيثلاةق شح ناد و ةمنلاةل.ضف ناس هنفو (ةينلا قل اوالابابلا)

 «(ةينلاةل يضف اي #0 رايتخالانعةينلاو ب ورخت ايدو سفنل اي ةعلعتاالاعالا ْلِمْصَعَت'

 لاقو ةنلا ىهةذارالا كل ةءدار !اوههجو نودي رب ىشعلاز ةادغلاب ممر وعدي نيذلادر ام: الو كلاعت هللا ناك ا

 هللا هنرعج) هلوسر وهتنا ىلا هنر عه تناك نفئول امس ا لكللو تا. لاب لامعالااعا م#سوء.لعهتلا نلضأأ

 0 ,هنلعهللا لص لاقو هيلاوحاهأم كادت رعت اهم دة[ صاوأ] اهميصئايندكلا هن رم تناك ن مؤ وسر

 هلل 0 كانا لاقؤامت لع اهلا نيف نيب ىل تق برو شرغلا با ضأىتمأ ءادهشرثاك أ

 امتاووكلاو ءأو عر وصلا رشم ال ىلاعت هللا نا م سو هلعوتلا ىل_صلاقو قيفوتلا بسةننلا لفقل | 2"

 ا هلوة ىدص | .يبح بح ن ءمدآ ا مالسلا هلع مدا ل1 ناعت هنا جوأو ني.جال ةضاخان ا ونقاتشمالا ْ

 كلوقد.:+طللافهنانالا

 لاعفردصقءضاذ

 قء.ضفلاو تقاسم

 ءاضقا اباضرلا لتر صل[
 رمل هلاق امناادهو

 ىلع ةنماهسينتهللا عسر

 كلة واضرلا ع

 حارمشنال لصح اضرلا
 هحاسفتاو بلقاا

 رو تاكلانارشناو

 نأ ىلاعتهننا لاق نيقملا

 مالس ال هر دصهنناح رمت

 اذافهب رن مرون ىلع وهذ
 نطابلا نمرونلا نكمت
 تآةفناو ردصلا عسنا

 نسح نياعوةريدصبلا نيع
 رثذف ىلاعت هتلاريبدت

 تالا رمضتلاو انيشخأا

 نمكت ردصلا عاسنا

 للعفو بحلا ةوال>

 اسر نرجوا
 نال ىداصلا تى

 نملعفلات اى ظ
 هرايتحتاوددا ص بورحلا

 هب ور هذا فى-فيف

 نع بون ارايتا
 لكو# ليفكمسفنرامتخا

 «نونتخ بويحلا لعشن ام
 نوتسلاوىدا1ابابلا)

 لاوحالا ركحذ ىف

 «(اهحرشو
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 00 دب( اه عفتني ةبحملابقلعتت ةقرغتم تاماكب باكل اة ) « ش
 لاو بويجاراثب اءربغلاقو رك ذل ماوددريغلاقو يبدو يلع لص هيبالوبخ رعابتاةيحملا نايفسلاق

 | ةيحلا مهضعب لاقو اهل اوضرعتب لذة بحماس ةناماكة محلات . ارىلاةراشا هلك اذهوايندلا قءاقبلا ةيهارك مهضعب

 لس !قاعتهتنا مود بتم الاقو هنراءءنع نسسلالا منع و هك اردان ءد وادا ارداقبو: هللا نم ىجعم ْ

 تحرهطأ نإ ل نونلاوذلاقو ةحملاتلازضوعلالازاذاف ا لك لاقوة قالعلابحاصأ
 َ هتلاهجر ىلسشلا لاهو كل هتكس نا ||| لافو هلهتناراةاىثلا | بحلاو كله ماكتنا فراعلالاّةفتحملاو هفراعا اذا فص هللا هجر ىلمشأل لءقو هتياريغل لذ: تا رذس>ا هليا |[ ةلاط اريك ند

 ا مقماشملانيبكنح د مركلادبلااهيأاب | نمه:ءهللا طر ىلع
 َ ماع ىصأع تذثآ ١ وع ىوفح نعمونلا عفارأب 1 اضرلا ا ىلع

 5 0 ةرك ناو سنا لهو | ل قلتو ك ذهل دب نان تبع هريغلو || هوركمهنلانم هلي
 تديحامىنطنسحالولو * انحأ مث كتركذ اذا تومأ | ىلعَساج نمو ادنأ

 ىلع ل كدت نملوفافانأ
 , هلهليا راسا ن

 ْ نومأكو كيلءارحأ مف * اقو_ث تومأو ىنااب حاف ضربمل لاؤسلا طاسب
 | تبوراموبارشلا دفنا * ساكدعب اساكب لات برش لاخ لك هيا نال
 .: ت.مىرافتف ترصص#ناف 5 ىببعل بدنه است ثيلف ا عجر ى-<ع(لاقو)

 نءالاقو «ةعاتتعطت ان دلا ع نكدلوان ءمانببب>اهلةمدامن تا ةفانب بح ىلءاملدب نمامول 9 ودعلاة_عنارتلاقو | نذ_ه ىلاهزك الا

 هرج اواي ندلابح هيف دجألفدبعرس ىلع تعاطااذ اىبا مال اا .ء ىسعلا هللا ىحوأ ىلاعت هّنادجنرعالالا ا كس هنمل .ءفنيلصالا

 1 توا هراقنع رند لزي لذ هيدي نيب لزرع ذاهب قاموب نونعس ملكت ل قو ىلفطح هتيلوقو بح نم هن" الما ىمرت درك

 ١ )كار حاتح ىدنع نزت الذ: نأ لعت لذ يول فكلار هاب لاو تابع تالا ا اممذ صادو لعاع

 ا مهضعب (لافو) لدعت

 أ ىلع مدن نم ىضارلا
 مو اسندلا نه تكا

 | شاعهملا تحن م هلئاهجحر ىرمسلا لاقوك:هظع فرك: ىنتغرفو كر دا د كل 0 اوت مت 0 5

 | كبح فيك ة-عبارل لسقوشاتف هو. ءنعلتاعا اوشالفح ورب و ودغن قجالاو شاط طابندلاىلالام نمو
 ا 0000و نيتوأتملا لد نع ىناغش قلاخنا بح نكلو ادب دش ام> همح ال ىناهللا تالاف لسوهياعهنلا ىلصلوسرال

 ايندلا بحال بمن اديز ابر وب لاقو هلبمل اوىلاع هللا نءاضرلا لاةف لا_عالا ل- فأن ع مال. ااه لعىبسع (ليقو) اهلع فساتن
 0 17 ها لقو ماسمتاف ةريدو هذا ف شهد بلا ىليشلالاقو هالوم هالومنم بعاسش 0 الاالو | غاي تمذاعمن بيكا
 هاولنا لاقوحرفلاو را ثيتسالاب بوبحلا نمبلقلبرقةبحلا ليةو كيلا كنم عجارئيث نك ا اضرلا ماتم ف! ولا
 هتدهاشا ءديع لقبها فطع لاقفةبحلا ن ءله-لئثوتاحا+ اوتافصلا عسب قارت-اوتادارالا اوعتمحلا || ىلع ا لاق

 ءانعتلا اهلضفأو مملفعتلا اوءابولاوةبمهلاو ةيحملا ىلع لزانم عب رأ ىلعبح ا ةل ماعم لبقو هنمدار هللوهشلادعب | اهفلوصأ ةعبرأ
 فرعاذانمؤملا تايح نب مرهلاقوامهري ذ مهنععفرب وةنجلافةنجلا له عمنا. ةبي نتا ربما نيتاهنالةحلاو || تا لوقي هب لاعب
 كاراقنب ملوةوه_ثلا نيعيا.ثدلاىلار امني لهيلعلابقالا ةوالح د جو اذاوميلع لداهيحأاذاوميحأ لجو رع هير || ناو تابق ىب_تةطعأ

 ناو تاضر ىب-ةعئم ثادبعتلا نم :ًاسصاتعمهدنهّنناديعلافو ةرخ“ الافدحو ,واندلا قدرت ىهوةرتغلا يعبر الل

 ؟نرتشالعابي توااند جوولوتحتا. ىلا نمثه“ - ل8لهللاو هن د راحاه داس ىلع ع ومدلاوةب 5 ىهولوة: ناو تدع ىلا

 رافأ هبىبط نس>و أبا ل نكللوال تاق كلمعنم تن أ ةثىلعفاها تاقفلاق هت ا ولا عت هللا ىلا اهو
 -جقذرو مهل ىراظتن أن يك ى نع نوزيدملا لعب ولمال- سلاهماعدوادىلاىلاعت هلا حوأو 4 ,-ًانأو ىنذع
 3 كف ىنعن ريدملا ف قداراءذه دوادابىنبنممهلاصوأ تعطةتودل !ا ا وش اونا ا! مهصاعم كلر ىلاقوشو

 5 ,دأ اذاىد.عي نوك ًاممحراو ىنعىنغتسا ادا لا نوكءامح وح دوادانىلءنياةملا فق دار ١

 00 .بنالا نم ىبنىتا راغصلادلانوبألاقويلا عجراذاى د_:ءتوكامل>أو ||

 او ةبحا ىلع لمعت نكن و ءادرلاو قرا !ءنولمعت ثنا هءاعلههتءإ دنالاريشاعماذس رمأ ىلع نولمعت
 بز ونيعيطملا نحو م ذلعرك ذهول » ءاعدو ادىلا ىلا هت هلأ وأ هللاهجسر ىل لمشا لاهو 5

000 

 : ىدب نيدهنلاهجر ىليُشلا

 ةودالو لود>ال ديتحلا

 هن وجسسسج 90ج سو جب ع ب 0



 ماب 210 0
 عم تت 4

 ةعالة را لشدأ ىتح اذهب لا مج ريثهيعدةسا م * هدرب ناك م تام ثالث م اعط ىلا لج رداعد دينا 1

 ىريذ عد مث در طنيقدرطدت باكلا هزاع تراس منسي م لذلا ىلع ىسف:تضردةلاةف كلذ نع 2

 اف تقرعذ هلم قتازنلاق ا |هفعو ثءح 5 الذدعب ىوعد م ةرص نيس + ىتددرولودوعبذ مظعال أ 1

 ولأ (لافد) انذسلا تح رخواهةوف ىتعقرم تسل متاهتساواهت ةرسف ةرخات باث ىلات ا

 اضرلا لام سآت ارت 0 را رص ىوعد واو وعفصوب اد ءاااوزحاو قعقصاو ءزنذ فوم لنال ءاقالءاة ىدشمأ تلع- و

 هبل قات دال نمهتلا ن م 1 نم © قادلاىلار ظل نمهّللا مه_صاخ ىتح مهسفن أن وضورب !وناك !ازكهف ىسفن:تنكسذ ماا صا ا؛فرعا

 ىرسلالاقو راع 1 هللا نيد وباقل ليد :سذأذ هلباقع سفن هاغدو ىلاعتهليا ٠ نعبوء<*هسفن: ىلا ثفتلملات اف سعنلاىلار ظنلا

 نيد : رشملا الدش نم سجل ادهاش ناركع كإلذإو أوسع :لأ لغش بلا مافءأواهسفنبو أ هريغب اولغش بولقلا دعب مناور احلل ةودعب بادح

 بعتامف هللا 5 اًضرلا ١ 1: رهدلا موصأ ةنس ني: الثذنمان؟ايول لاقي ديزي أ نساك ىراقد الن اك مط ؛ لهأ تادعأ نير

 هكبِلاوهركستوسفنلا | لودي زنون لاقذ هبحأو هيو دصأ ان أو أمش رك ذنىذلالعلا اذهنمىاةفدحأالو مان الل بالا موقأو رطفأال

 ا تلا أ: لاقرمفلاق ءاوداذولف لاقل سفنب ب و هت*نناللات لولاة ةرذاذ_هنمتدجواماهلبل تقوةنس ا 7ت؟-
 :رهعامخلا 3

 0000- 1 عزتاو كيكو كسر قاحاف نب زا ىلاةعاسلا بهذا لاق ل عأ ىتحىلهرك ذاهلاق هل.ةتاللاق هلأ ىتسك لف
 هس هلا أ

 100 ا ل كلو> تايبصلا عجاوازوجةأولمةالخت كل ةنعف قلعوةءابعب رزءاو سامالا اذه

 ىغنالىضارلالضفلا |! لحرلالاعذ كلذ ىلعتن اوفر عل د نمد :عودوهشلا دنعاهلاك ىا مالافطوىدوسا!ل* داونز وج هتيطعأ

 | لاقو ا ثهتلزنم 5 |متدمسف كفن تمافعكناللاق فمكولاف ارث هنا ناتعسثللوةدي زب وب أ لاذ اذهل ثمىل لوقت هللا نادعس

 508 انوا تاقدتلاقهةيط ًااللاق ف طا لبقاذهم ْىدَسسالاَعذ» ريغ ىلع ىنادنكلو هلعف الاذ_هلاقذكب رتك-امو
 نهى الوهنل !سائلار ادا راقب لمعان ءءاودوهدنز وأهر 5 ذىذلااذهفل.ةنالكلنا كل
 هس واذ نم دف ءاعشلا ناكم ركن نأ ششداخ ءاودلا قيطن ال نذ هلاثمأ واذ_هىوسءاودضرملا اه

 (لئسرلا رواهلا هلاضرلاوأ د عرس اءالع نمهسةدعن نم دنع ة دعب -- هو ةدذارعرشلا فةءاج رومأ ذهراضنأ || ار! اندنع ارو لاعلاردعلا اذه ع نان وفامناكماب ناعالاة صل اتاحردلةافالصأ ضرما اذهبي ضرع موأ ضرملادعب
 صرع دعوا ا فرءد ال وكيىنحو هنرثكن مهلا بح ئشلا هلة نوكستىتتنامالادبعلا لمكتسالإوهيلعهتا ىلصأ]]

 انمار دنسعلا ت ا | قارن الو التسول هناف فاخصال هناعا لمكتساءبف نك نم ثالث مالسلاهسلعلاقو فم تانسلاسل
 زوسحب عن ا 0 هيلعلافو ايندلا لعةوخ الامارت 1 ةرخ ذللوخ "الاوان دالا ههدحأ نارصأ «ءلع ضرعاذاو لع

 |١ ٠ هلدنس ملىضراذ داو قلاع نعهبضغه+ رخخ لبضغاذالاصد ثالث + ف توك ىت دبعتاعا لمكيال مالسلا ا

 هسفن ىلعاطخخاس هير | 0 آ وأ امل“ مهقوأ دقن نيتوأ نمالثرخ ا ثيد>حفوهلسيااملوانتب ميردقاذاو طاب قهاضر
 هعطتب طال لعد 1 كك سصدهلل لوسراهرك ذ طور هذهفةينالعل او رم !!ىهللاةيشدنو رقفلاو ىنغلا فدصةااوضغلاو اضرلاىف ظ

 د هم اصل كوكا طورسثلا هذه نم ةرذم سفن ففداصب الو نيدلا ل ءىدي نم بمتلافناعالا ىلوال سوعبلع هليا

 نسعلل ( ل. .ةو)هللا نع ظ ىحوأ ىلاءتهننان اراب الا فو تامعالاعا روةيلعةعظعت امام واجتدعبالاتوكيالاغ دعت ناز وال

 هفءاضرلاو هلاضرلاو

 اراخواربدم هباضرلاف

 ١ نوكشأ 0 0

 بلاط ىأ نب نع نبا
 ىرح تاو قاخن 0 0 مهدانو كالو عرك ل نءرتفي نمل اا 4 ”ايبنأ ضعبىلا !

 انآ نا اههنعهللا ىذر

 تاماقموناعالا لاك و 1 0 101 6 !ءاروامفرعن نأأ 1

 لو ىلاعت هللا نأ هنعهللاىضرو» دصال مالسل اهلعلاف كالذلو هلرصح النا صقل او ةدايزلا ف هتوافتواعالا

 نارخ 1 ثد دقو مدادلو نم هننمآ نمد ملك ناعا ل ثمىناطعأو ىتمأ نمي نمآن ملك نانعا لثم لاطعأ

 بحأ رقفلا لوقيرذ

 54 لا نمىلا بحأ

 امأرذابأ هتلاهرلاق لاك قانا نم لههتلالوسرابر كيوب الاف ةنمل ا لدتددح لا عماهنم اهنمقلعهمقلن مقلد ةثامالث ىلاعن هلل |

 ةفكقتعضوف ءامعلا نمىلداناز ازيمثد ار مالسلا«بلعلاقو ءاضسلا هلا ىلااهسحأو ركب كيفاه |
 انا 0 ممم رانك قف تعضوفا جابت حل وةنك قرك زل عضوو مهب تح رذةفكى ىتمأ ت عضوو |

 «رمار ذم تذ كرا لاق هريغ م ملل 1 مثيلا قاعت هللايول وهب .اءهنلا ىلمهللالوسر قار“ :ساتاكدقف | ا

 هسفن ىبعت ىلاعتهللا ل ءادخ يح اص نكلوال ل تركب اتناول 1

 ' م( عيبا (اا) تا
 وس حس سس خس سس اصعد
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 تالوقيد 7 وبأن اك كال ذإوهلة.اغال ئطصا نذل اهدابع ىلع هإ_فواهل هنانالىلاعت هللا تارودقموةريثك ظ

 || نافةفعاضمافاعضأ كلذ وف .دنعن ذك ذءاردامبلط اف مهارب اهو ىسدعةيناحورو ىءوماجانم لاطعأ 5
 || نيفراعااضءبلاقدقو لمالاف لثمالا ممنالوهلاح ل-:هفوهن مو مهلثمءالاذهو هيكل يح كلذ ىلا تنكس

 ا ىنالي و .شخشذ#» رهو> وة ضفو بهذ نمبا.ث نولعءاوهلا ف نيعاستب نبش ًارعارو- نيعب زا'تعشوك تلات لاك نف

 ٠

 لاجل اون سلا ىف نوقوفءار وح نينامهب كلذدعب تفشوك مئامون نيعب رأ تبقوعفةرظن نول تراغاف نوعم | ةمدصملابهرورس ناك اذا
 ا 3 75 0 0266 6 27 ملم 3-1 3 5 0

 ! ىةحاحال كاوسامكب ذوعا تاؤونملارظن |: ىدو ع- ف ىنيع تضءعو نر عسف لاق نهمل ارظناىل ل-.ةو ا لاقوة معلا هرور سك

 الإ اهلثمنعهسالفال نمؤملااهرك:. تاىئيشال تافشاكلاءذهلاثمافىبعهللا نوف رمد ق> ع رضنالزأ مفاذ مج | اضرلا لصتا اذا ل هس
 رهظتلاو- هذهل.هماع ناعالا لاحت قاضل مال اهياذو ةلظااهسفن نم هدهاشناعالا دساو لكن مؤدملوخف |

 ميت نع قاه1اةطظ المو سفلا طواق> جارخ اوصال_الااهاندأةريثك تاماقملءنو تايقءةزوا دعب

| 
- 

| 
 هال كل اتاو_ضرلاب

ْ 
 مها ىوطف ةئيئأمطلا
 | واس لئاو أ ءذهفل اونا ندد ادم قس ىتحلاحل ارس قادت نعال ذةماكم ئانطاب وارهاطلاسعالا || (لاقو) نانا
 ' 001 قلك الا ناغتلالاةرودكن عسلغلاةبفصتدعب وسائلا نم ءا.ةنالا ف دوحو مزعأ ىهو مهتاماةملذأ و || هياعهتياىلصهلنلالوسو
 | نمراكنا ىرح ىركحي قد رطلا كوس وهب رتل نودكلذراك-ناو قا ىدامم لف شك ونية ارو هاع نامعالا عطقاذ مو
 | قاركتملارظنف: آرملا:روصب ترّوصو تاةصوتءقنو تاكش اذا ةدبد_هلا فةروصلا فانك اناكماركنا || (لاقد )اب رهتناب ىذر نم
 | فاثكلا ناكماركناذ :ر وصلا نمةرود ىعالوهوثيكلاوأ دصااه.لعىلوسادق ملغم ديدحةرب زنمهدب فام || هللانا مالسلا هيلع
 | ذاءايلوالا تاماركركسأ نملك مح اذ وفلالضا او لهجلا باغ كلذراكن اواه رهوح روهط دست عامف ىرملا || لعج هتمكح ىلاعت
 حاورمشاسغا لب لات هيلا ةر د جراكن كل ذدنتسللا شو هارنمروصتو كل ذنعهز وصتالا هل دن: مال فحرةلاو حورلا

 1 قاعتهنبامتاك ؟تنك لاق ةلزنا هذه تغلب ئث ىابرسثدل لبقأك قد رطلا ىدابمنمولو ايش كس نمةفشاكملا || لعجو نيقءلاو اضرلا
 || رمس لاقتف كىلاعت هللا عدا لاف مالسل اه.ا عرضنا ىأر هنأ ىو روىرمأ ىنكو ىلع مكي نا هلأس أ هانع م ىلاح ىنزحلاو مهلا
 ظ تفئا:الىت- ك:ءاهرتهانعم لءقو قا | نعاهرتس هانعم ليةفك بلع هرتسو لاق ندر تاقهدعاط كياعهتلا (لاقوز طتمل اوك ثلا
 ىنلعلءاناىب ر نأ :سىلاعت هللا تل سفمال لاهل عرضا ىلا قوشلا ىنةلقأ لاق هنأ مهضء:نعواجلاتنأ |' معلا ةكوهاضرل'درنملا
 ثبحهتاقاذا ايش ىنلع سايعلا ابأاب هلت لق نأأالا ىههالو ىمه ىلع باغا ذمتي ار ف لاق ىلع ءامشالا مهأ تاك ا اذاف يواعا١ىلا لداولا
 |[ طحو لرتس ف يثك ىلع لبس أ مهلل الق لاشف ةناندالو حالصب دحأ ىنفرعب الور دق مذىل نكيرلفةقيلذلاب رندا مما تلال
 | كلذدعبهلاقتشأ ملوهرأ لف باع لاق كةاخب واق نعىنب>اوك بيغ نونكمى ىناعجاو كبح تاقدارس ىلع سشيلو اضرلاىلا هاد
 | هباقدوكرهت-ار تناكف هينوبعاي تايبصلا ناكو مهدنعهطوةسل مهلءاشالا لمح قرطلا ىف هنورطستسا وهب أ نالاحام_منافءاج لاو | نورذس ةمذلا لهأ ناك ىت- نوتع ولذتسد ناك ث.دع راص هنأ كة موللك ىفتاماكللاءذهلوةٌتازاغ | فول ا
 [امنانو رورغم او اوماطن تا جيتي ءالؤهلا مآ ىفذ ىلا عتهلناءاءلو أ لاحاذكهذ هلوجنو 1 ا | را
 | هتايلوأ ىلعىاعتهللاةريغوةساب رلاوع رولاو لعلب قانا نيب نب روهشملا فوةسلايطلاوناعقرملات < م موبلطت ْ ةنطاىقهنالدرخ“ الاو
 ىذريغا ثعش ابرإسو هيلعهّللا لصلاة و ىريغموفرعنالىلابق تحت قايلوأ ىلاعتلاقاكمهءافحخاالا ا: || اضرلا نع ىغنسإال
 اهسفنابةبعملاةريكتملابولعلا ىناعم هذه ماشم نعب وللا دعب اف ولجاب وهرئالمتنا ىلع مسق أو أهلي و الزب رمط | ءاطع نب ا(لاقو )ةيحناو
 مطتهاولذاذا اراعشتسااهسفن لذةرعشت لا ةرسكن لا بولقلااهملا بول !اب رقاواول عواولمعب ةرسشتسملا | ىقاتاناانز كتارا

 لبلذلاىلا هتافتاا مدعباضأ رعشت مول ذلاب سحب ملاذاف ءالوم< .ععفرت ا«هملذلاب د علا سال كلذلاب سم | 00
 ق طاوئااراص ى- كلذ نوده سفن ىرب لب هقحىالذلذلا عاوفأ عج ىرب نا نم ةلزئم سخأ سفن دنعناك 0 1 هي ئ
 1 انمحو بالا اذهل ثمان دقف دان ئاورلا هذه ىدا.مى منت .:نا هلىجرب باقلا اذهل'ةتاذةفص عباعلاب ]رب وهو هل ىذري-ذ

 ةالوالابعتنكيلفهنلاءابلوأ نم توكي تأرد.ةبالن هلهالكل تاكمابنامالا حرامي نا نب يالف حيررلا اذه ا
 نأ ليث ارسا نبل لاق مالسا !هيلع ىسعت ا ىوراماذ_ جل دوش وسحأ نم عمر <ناىسعف مس عبانمؤمدللا أ

 ١ 3 دن رملا يس ممنادّعلو باربلا ل_:مباقىفالاةمك+لا تءنتالوكلا ل اوقأ قدك لاةةبارتاا ىفاولاف عرزلا تدني 1

 ّْ ذاتس ا وهو ىب ركلانباناىور تح ةس+ناوةعضلا ىهتنمىلاسفنلالالذاباهط ورش باط ىف ىلا عت هللا هن الول ْ
 م

| 
1 
| 

 ددعأل هلل ارايتخاعدق

 ال نضل
 و هدم

/ 0 



 عقم ١ 0 د ا

 هناعس هللا ىلاهرحأ ىل كلذ بحأ أ.تراتحخاالانأ لاقف ثنأ لوقت شد ابيهول ل .ةفاحاصلمعأوهبفبوتأ امون ١
 ةيعكلابر وةنناحو رلاقوهتنعنمدىر والاليقق |
 *(م منا ةثاكمو مهل اوقأو نيدحملا تاباكح نم ةإ جنان ل« ٠
 كن تولوا سان اشي هل بةوبوعتمبحلاوب ويانأا ءاايهتسللاةذ بحنن:!نيذراعلا ضعبال.قأ|

 صام تن أوم كولوقالدب نيعب رأ متنأ اردةةىنوع ا ًاراذالوةيناكوةع.سلا 1 01 انمدتاو
 مالسلاهءاعرذتا ىرت لناانغل.هل لءةوهقالخأن ماها شل دب لك ند دل نيحب زارت انا لاقدحاو أ
 رمؤخلتا ع نعركعو ه-:ءبحعث هارب نا ارضيلتادب رب نم بعلان ككاو رضإنا ىرب نه بحتلاس دل لاقو مست ظ

 هف :رعاملاءل اوموماا كلذ قثد ًاروالاهّتفر ءالاىلإ «ث هناكو قد مهنا اطقاموت ى-ةن تثدحاملاق هنأ مال ل اهيلع
 كلذاوطعتن ناك مصبال كساب ب و.لاقمم حا سفىلا عنان نمره نعد ىباطسلادبزب الل. ةو أ

 ةضاير نعام دف ل. ثلا آتأر زو الاضأ اذهول اة ىلاعت هنا فك ىفنل كت دهام ا دف. لبق
 مونلا قوذأ الوةنسءاملاب رمث أ الن أ | ملع تمزعف ىلع تمه4 هللاىلا ىسذن توعد لاق كباس ف د ظ

 : - نءىعوو كلذ. لت فوذ يحل

 قى! اوءاملا ىلع ىش ا وتيطعأف كلوبلط اموةنا مهألالاعذ دعمت هلاط افرسل اد_:ءدصم لاق فرطاال هينرعب اصخخاش هر د_صيلع هنقذباب راض ضرالا نعهيبقععمهيسصنأاعفارهيمدقر ودص ىلعازفو:مردملا ||
 نمكبذوعأ ىاوكلذاوض .رذ ضرالا ىل مهت.طعاف لواط اموق ناو كل 3 نم كي دوغ كاوا ذياوضرفءاوهلا ||
 اماعمنب رشعوا همن اع ىت> كلذ ن ل ,ذوعأ او كلذنا وصرخ ضر لاو كمهتيطعاف و ءاطام وتس او كد ظ

 كوي ني د تان 4 نأ ئمدجلا ف ىد انو تا معلاقف فارق تغتلا مث ءايلوالاتاماركن م |[
 ىلذسلا توكلملا فىنر دف لفسالا كالا ىفىنامندأ كل لصباس كلثد_>أ لامة ةئشب ىنثدح ىدب#سايتلقف ظ

 نانا نماهفامىنارأو تاوم-لا ىف بف خوان ىولعلا كلا ىفىباندأ مىرثلا ىلا هتحتاموني_ضرالا ىنارأو | ْ
 هةلسسا اش تارا يد ال كلا فا 1 ل سلاقف هيدي نيد ىنغقوأ م شرعلاىلا

 كلذىبلاهف ىعلاقءامث رك ذذناءذالوك:ناعفالاتدص ىل-الفدرعتاةحىدسبعتنأ لاق فدابانال ًاساف |||
 ةطص ىو عاصةلاقت 9 0 لولا كال مثال لأق دقو هبةف را نانا ةفةتم ات وكو ةئان اد
 ضع.دأ٠ ..تمناك ى شفا انارئابأ ناىكحوهاوسهذ ب نأ بحأال ىت قى مه .لغترغشلا دكلع !لاقو

 دب زب ابأأ تي ارولاموبارتوي أ هللاّتف هت د_باومو هتدابعب لوغ 2 هدي را اومملاص# موي وهيئدب ناكف ندي ر 51 ١
 عنصأ ملح ولاة فد رمادو اهدي زيانأ تن :ًارولهلوت نمور الفل ثم ال ظ

 هللا ريغت كلب وتقف ى سن ثلمأ لو ىعبط جاهفبارتوتأ لاق دب زب أن ءىلانغافىلا عت هتناثنأ 0

 عولط ىل اءاشعلاًةالصدعب نم هنا دها شمضعب فدي زب ايأ ىأر هناذاعم نب ى

 كن اوهلوق نم ىجفلا تهمذ لاق ةىم نيعم ,سهللا ىرن تأ نم كل عفنأ اناك ةدحاوة سس نر
 1 ارهطدق هللاد ءدب زب ايأ ىرتو كرادقم ىلع رهاظمف ءل دنعلاعنهللا ىرتامأ كلي و لاق كلذ ف.كو 200-

 ةضرغلا نمانيلاحب رذل» هراعتلل :لد ىلعانفةوفاهرخ [ىفلاق ةدةرك ذفهملا ىناج ا لاق تلقام فر ءفهراد ةمىلع
 هللاو اهنةهملارظنافدب ز زولأ اذهىذال تاةفهرهط ىلعةو رف باقدقوانب رف لاق عابس مف ةضيغملا ىوابناكو

 نام نكلواللات هلق كلا هرظن ىد سادي زب ىنال تا مذ «#ففد لعانواعتف تصوها ذافءاكرف 3 قعصخ فلا
 ماقمىف هن رال إد نع فاضقه 8 رس | ف شك اأن ةراطهفصو ل : رس هبلق ف نكتساوافداصكبحاص

 | ئش نسل فاهسقلا 5 انطباع مةعاس لامي ل !هو اس لاق ا» 0 علما ظ

 1 هنا اوال هسىلا مهجالاومالا او منو سهنالا اولتقفةرمدبلاش زلال دال وه كلذوإ_ةقفندي ر ااءامعضلا

 : 11 < لا 0 مفدي نات اسوار

 ؟رسفنلا نم كرك املكو

 نس 0

 ملعب هنبان اىلاعت وو

 نم هنودزم توعدام

 قا ادوجو بلغيفئد
 تاوكال او تاعالا

 نم هللاب وكلا ىربو
 توكلا لالةّتسا ربغ
 لكوةلاريصنو هصخنق

 الوارارام_ذا ذئنمح

 الثم لكورتف حد
 حدقيام لكوتلا اذه

 قءافعضلا لكون ف

 دو> :نملكحوتلا
 هال طداسولاو باسالا

 ةايحالاب اومبابسالا ىرب

 اذهو لكوتلاب الااهل

 ىل-هأ صاوحخ لكوت
 ةقرعملا

 هب (اشرلا فو سلوق (
 توكساضرلاث را لاق
 هل 1ناب ابرح شخ باقل ١

 اًضرلا نونلا وذ لاقو

 ءاضقلارعباقلار ورس

 ل
 صضرا م-هللا ةعبار

 13 4 تلاعن .انع
 اضربلطت نأ ىب

 3ع نايصس

 عيل

 ضار 2152 فيلا 6

 ن رضاخلا ضعي 0
 اضاردرعلا ن 559 0



 دهزلاو دهزلا نم باي هلك

 لكو#:لا ن-هبابهلك
 نيعيلاو ىوةءل !(لافو)
 ناريكلا 1 لك

 فرع هب اب هيا سل لك و لاو

 ىلءقيوناصقا !اوهدانزلا

 معلار دق ىلءلكوت :لانآ)

 ناك نم لك ليكو لاب
 الكون متأ ناك ةفرعم أ

 ىف باع هاكر لكن مو

 هنؤرنعليكولا هير
 ةفردملا ةوقنامثهاكوت

 لدعلاب لعلا فرد ديف
 ماسقالا ناو: مهّشلا ىف

 مهلموسّملاءازاب ثدصن

 رظنلاّن اق ةنزاوموالدع

 لهجلادوجول لا ريغهملا
 سا املكو سفنلا ىف

 هارب هلكو ىف حدي ئشب

 سفنلا عدنم نم

 رهظد» لكوتلا ناصةنؤ

 هلكو سفنلار وهاب
 سلو سعنلاة ع

 جمصتيدادتعاءأب وددال

 ىف مهلغشامناو مهكر
 هن ودم سهلا تيدغلا

 تاغ اذاف تاةلاداوم

 ةدآم تماحا ل

 لكوتلا حدف لل_وجلا

 هيلا رطانريغدبعلاو

 ا تعلو مهلابعلاوةنكوعالب رقفلا لث اعلا لودر ىاعت هللا عصي ملكلاو عناصالةمذمةعنصلاةمذمنالولا هت 1

 را كك ا دورك دل مجلات ورا حيه حك ويوم سعال اا

 جور ل

0 

 || | هتاءاضتب ءاضرلا ضقانب ا ممعوةمعط لا مذولالكباضرلا ضقانت ا 0 كلا

 || ةتامدوشب واهكتلالةكءلمملاوءرب داريبد-ةلا لسن تأ شب لد اضرلا ىف داق كل دلك ةقسمودك ق ارخ>الاو

 207 لري امهعأ ىردأ الى افاريةفوأ ٠ :غتحد ا ىلارأ العن ءهللاىذر رع

 5 (اكرلا ف حرش الا هتمذمو ىصاعملا ناظم ىهىتلادالم ملا نيرارالا تاتا ْ

 | ىلعل دب ثوعاطلا هب رهط دل نمي و رخ' نعمل_بوهيلعدتلا ىلصهللا لور ىس نا نافب دقهيعضلا نا لعا

 | هلعلا لب لات كال ذوللاعت هلل اءاضت ن مرار فام منمدحاو لك نال ىداعمل هيف ترهط دان نمجب ورخلتا نع

 ءامهم ىذرملا هيف ىب وءاعتالا هنعلعرال بابل | ذه متذول هنا نوعاطلا

 ىسغلا
 وهط دعي دلل اةفراعم نع ىي-ل اف

 |[ فدزلا نم م رارغلاب رابخالا ضعب فلو هيلعهنناىلصهننالوسرعمش لذا ارمضوالا هنو ؟-1 ف مهل دوعتمال

 || اذاو لكوتلا بك ف كلذ ذكحانرك ددقيفارصن الاف :دابلا براق نا نذأ امل ءاضآلا نم رارغال كلذ ناك ولو
 || الاع رارفلاءاذةلانمل.ءاضقلانمارارف سيل ىمداعا ا تااغمىهىبا ادالبلا نمرارفلا تأر هط ىنسعملا فرع

 ا ةيصعملا نعريفنتلا لحالاهل اوعدن ىتلابا.-الاو ىبما ءملاىلا اوعدنىتلا عضاو !اةمدمكلذكو وهم رارقلا نم د

 1 بلطوكالذم_هراهطاوداد._هد مذ ىلع ةعاج قمت ا ىح كلذ نوداتعب ملاصلا ف فاساالازاذ ةمومزم ا

 || ى هردزت داب وهلا ف.كو لبقدادغب نم ارمثاداب تن ارا برغلاو قرمشلا تفط دق ل املا ننالاةذامتمرارغلا

 | ايل رثالا اهب تب ًاراملاةدادغب ثنا ارفبك هلل بق ناار ماتا لو هللا ةيصعمهيضرغ دتساو هللا ةمعل4 بق

 0 هنيعب صخخشل ضرعتي ل هنال ةببغلا نمثل ذ نا ناظت نأ ىضبشي الو ناريح ائراقوأ تاذهل ارحان وأ تابضع

 بقر دادتغبب :هماٌة مناك دتوةكم ا رك ناكوسانلارب ز-< كلذ د_عقاعاوهيصخعشا كلذ رم سل

 | قارعلا مذدقومماغل ةرافكر اذيدمون لكل اراثد رم ند رست ناكنابو رشعةتس هلفاتلادا دعس
 اا ارعلا لاف ن كست نأ هلىلوملاه-منع دلل ىذ ررعش الاقو د0 َر زعلاد عنب رمعك ةعاج

 | رابحالا بعك رك ذوءالبلان هاني رقدل هللاضيقالا قارعلا نكس دب نمامهنأ ىنغلب هنع:_صتاقلاق
 هراشعأ ةعستفءازحأ هر ع ريتا مست لبق دقو لاضتلا» ءادإا+ كادر تلا رات ادعم ةلاقع نارعلا اموت

 دنعارولاك ثب د1 ناعصأ ضب لاقو كلذ نم سكءلا ىلع ءازحأ ةرهشرشلا مسقو قار ءلانو هرم.ثعو ماشلاب

 دادغيلاققن ب ”نمأ لاق مث هيلع 3 ًاوهبناجيلا هس]> [قةءامعل ع ردغمو ةوصهءاذ_ضامعن ”ليضفلا

 ' كان رسثنناكو جلظلا شع لاق نكس: نباءانلً'س اذان تابهرلا ىّر ف مهد ؟انيتاءلاقومنعضرعاذ

 رمل رع نآ دارأ نما م ماقملا فب اودنقتاللوةب تاكو شا ىف ديعتملا لاث مداد غيب ديعتملالاثملوةد
 1 زءأو لبق ىسفن فرن ادابلا اذه نمجو ريانانأك انبتاممصلا ءالؤه قا عثالوا !لوش لينحنن دج ناكو

 ا رمش م»رإ رشودهاز مهدهازدادغب لهأن ءلمدوو مهضعبلاقو ر وغثلابلاق ىن كل اراك

 نكمل ىلاعثهنبالاق رحاهيشا ىجيذي لباهم ماقملا ف هلر ذعالف رب_1خ اسف ىلةد و ىداعم امفرثكست ةدلبب ىلب نم

 ! نا نثماسمهاحبابضارشوكينأ نبال ةقالءوأ لابعالذن ءهعنمناقامفاورحاهتفةعساو هللاضرأ

 نالثالذواولهأ ماطلا هب رقلاءذ_هنمانجرخأ انبرما اودلا ىلءالئاقاتمسلقلا جعزتم توك تأ بذي لبهسيلا
 : :ماوماط نيذإانيصتال ةنتفاودت اوىلاعتهننالاق يعد .طملا لعششو عيا صدوءالسب .لالزن معاذا مل-اغلا

 و اف ىهاماف ىلع هللا ل_ءفىلااهتفاضا ثمح نمالا قلط طماضرةتبلا نب دلا ص: بامسأ نم هئتفسلاذ هاهةصاخ

 ث توملا بدت ل-> ردالثلات اماما لهأ نم لضفال قءانلعلا فلت خاددو لاا .ماضراله- والفاه سفن

 تعفروىلاعتهّنلا هراتخ اع ىذرا لد :ًامشراتحخ اال لاق لح رولوملا مرا ءاقبلا < لح روىلاعت هللاءاقل ىلا
 درولا نيب يهو مون تاذ عمت جاوالو ذق مهانأ هنالمهلضف أ اضرلا بح اصلا ةفنيذراعل !ضعنىلا ةلًاسلاءذه

 تمفتددو موملاوموملا ليقةأعقلا تومدرك اتنكىرو* *لالاّوذ طايسانبف سون رىروثلا نايف سو

 1 | فداصأ | لاق تاغسلاظفءاعبلا لوط را 7 الوكلا عش ل ا نم فوت لاقت الان

0 
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 فداصوه نملك ىلءقذ.ةوادعاابسوهىذلا كعمل : 5 !لص>وضغبلا ب سوه ىذا مث ثلا نمددا ص لص>و

 ضغبلل هابانلض رعثوهداعباو هب رضو صخعتتلااذهءاذباىف كرير دئامأ ل وة ت اذا طو ريشب لاو تحت
 تاك ذاهتهحن - تاودع هناق كاباهمشامأو كدا اراوةلءذو كريب ديوك ارهنافهبضار و4 بان اقةوادعلاو

 ثدح نم وود تعمل و1 كا فالكل | هررمغي تدصقكا اقدم 'لدارم ناك هنك-او مْ: الوريصن ناهّقح

 ىاعي وعتو كريد قاناصعأ كلذ تاكسا لسد لو ولو هب ضاراناف هنربدىذلا كرين ديو لدا رص قذو ىلءىلد> هنا

 لع هنم هت و ناو دعو هل سو ص خلا اذهل قضو هنا ثدح نممنكشلو كدا ةلءراك انو دام

 ثيح نم هلءراك اناف تشل اب لباقي الو برمذل اك ذم لمتح نأ ىضذ:ةب كلذ ناك ذا كلا جهبضتةنام فال ىلع
 ضارانافك هش بسب هلك ضغب امأو كربيد ىضتةمو لدا صوهثدح نمال | فصو وهث.> نمو ه.لاهتنست

 هودعلو ا .ديح بوبا بي. نوكي نأ ب ىلا طرسد تال هل ضغبماضد أك دَمف اوم ىلعان أو لدا سم هنال هل ىحتو هي
 ضغبلاىاود هيلعتطاسو كس غن نع هتدعب أذا كذب نت درأ كنا ثنح نمءاضرأ ىناف كال هضغبام واو دع

 ه-ضغنو كاباهتقا ىدنعتوةةوهف كاذإهتَعماو هلعفوهبسكو ض غم ا كلذ ف صو هناثدح نمهضغبأ ىنكمأو
 تأ ضانتل اا او ىدذ ص وهف لدا هنا ثدح نمل ذ لكوهططو هناث.> نمدو ركمىدنعاضنأ كله:ةمو
 هلع هنا ثيحنمالاهو ركمناك اذاامأوهو ركم ْلدارم هناثدح نمو ىض سه لدا م هنا ثم> نموهل وة

 هدحو نم هن ذرب و هد و نمءركب املك كل ذإدوثدوهمف ضقانتالازهفهيسكو د ريغ فصو هنا ث يح نم لب هدارمو

 ىلاب حل اهرب وةيصعملا بج ىلا كلذ رح ىت>هراعةيصعملاو ةوهثلا ىاودهللا طبل اذا ئصتالثا ذرئاظنو
 مثلا ىفلابضغااو يضغلا ىلا برضا !هرعلال_ثمدانب رمضىذلا صخه لل يوما برض ىهاضن ة مدع لعف
 هربب دمي لصعاسم اهمش ناك ناوهممش نأ موةشملا ضغب ه.ثر هريد دب ةتيصعف تناك تاوءاد عنا ىلاعتهننات مو

 تقيس هنا ىلع لدي هماعةرصعملا عاود طءلست ىنعأ هديمع نم دبع لكشلل ذىلاعت هللا لءفو هياّتسال هزا.:ثاو
 هدعب أ نم ىدا«وهّنناهّةم نم تّقمعوهّللاهضغب أ نم ضغبد نأ هلل بحمد .ءلك ىلءبجاوف هت موهداعن أب هدم
 ناك ناوةريضا ا نعنوءلمدو راعمد.عن هنافهتفلا و هناداعمىلا هيردقو هرهةيهرطضا تاو هن رمد نعةللأ

 عيجىلا اضرغبات رقم توك نأ ىئبني برقلا تاحرد نعد عب او هرارطذاوهدرطنادو رطموارهق ةداعب أبا دمعر

 تدروام عجب ر رقتي اذهب وهداعب بهيلع بضغلا بويل ارهط أ نم ىلع بضغلاراهظاي بو.عحأل ةةفاوتم نيب
 اضرلاعم م-متةمىةغلابملاو مملع ظيلغتلاو راغكللا ىلعدي دشتااوهنلا فتح اوهللا ف ضغبلا نمرابخالا هي
 تاوهو هناشذاىفد:_ صخرالىذلار دولار نمدعسا هلك اذهو لو زعهتلاءاضق هنا ثمح ن مىلاعت هللا ءاضقن

 سنللاف نك هب يد صدأ صري كن اددوركسدارترشلا ك1 ةدارالاو شما فنالخادامهالكربخلت اورملا

 فشكو رصةماضد او هفخهارك- اواضرلا ىف قارتفاريغن ههنماعيج ا مهنا لاق نما ذكو لهاس و هف هللا نمرسثلا
 الف هبا م رعخا توهيلع هللا ىلص لاق د ةذ عرم هاندا دانا وتوكل لا كوالاقة ف نوذأ ريغ هنععاطغلا

 هتلاءاضةباضرلا نيد عجلان مقالنا هيد. تاك تاكم الانام الااتضرغو ةفشاك ما لعب قاعتي كل ذوهرشطت

 فرعتاد وكرمه افشك ىلاةحاحربغ ع نم ضرما ,وط دقو ىلا عتهللاءاضق نم ماهعاعم ىصاعملاتغمولاعت

 ىلا_ءتهتلاءاضةباضرلل ضقا :مريغ نيدل | ىلعةنيعا !!بايسالارثاسو ىداعملان 0 ذغااب ءاعدلات ااضنأ

 ءال> كلذ :نوكرو عرضتلاةةرو بلقلاعوشخخو رك دإاءافص مهمءاعدلا هير خخ سيل ءاعدلايدارعلا دعت هنن تاف

 هتلاءاضةءاضرل اضقانم سلءاما !برسشوز وكلا لج نأ كف الا ا, ارت اوتلايدسو فشكدل حام ةمو تقال

 هللا هم راس سءاعدلا كلذك ةبايسالا بن دمه زر بنس ةرمشابم شطعلا ةلازالاماط ءاملاب رو طعلا ىف ىلا عت

 للك ونلابك ان دصختس اونو :لا ضنانياللاعت هلاةثس لع رحنا. سالاب ك سقلا ناانرك ذدقو هير مو كات
 هراكن اوىوكدشلا ضرعميفءالءلاراهطارعت هبل صتن ولكوتلا قصالمتءاقماض ,رلا تالاض ءرلا قاب الاضنأ وهف:

 دقو ضان الىلا عت هنياءردق نع ف .ثكسلاو ركسشلا ليس للعخاالبلا اراهط اواضرال ضقا:«ىلاهتهنبا ىلع ب ةاأب
 ىكلذو ةياكشلا ضر_ءمىفىأراح مول اذ_هلو ةبالثأ ىلاعت هنناءاض ةباضرلا نس نمفلسلا ضعبل اف

 ريسدت ل لكوتلا
 نم عالخالاو سفنلا

 (لاقو):وةلاولوملا |

 لكوتلا قاقزلا رك وأ

 لد اومونىلا سشدع دعلادر

 (لاقو) دغمهطاقسأو

 لصأ ىلساولاركيو

 ةذزكلا يرسم لكوتلا
 يم راقت الثأو راقتفالاو

 الو« نامآف لكوتلا

 هلكو ىلا هريمسب تغلي

 (لاقد )هر عى تاغ

 موعي تادارأ نممهضعب

 رفعلن لكوتلا قع
 < فاه دياريقهسفنل
 اهلهآو امندلا سند و

 (لكونلا ةقيةح نال
 نمدحأ هلمو-ةءال

 (لاقد) هلك ىلع قادلا

 لكوتلا تاماةملوأ لهس

 ىديب نينديعلا توكي تا
 نين لكلا عت هنا

 مسيلقي لسساغلاىدب
 هل نوكمالودارأ فيك

 (لاقو) ريبدنالوتكرح
 لكوتلاراصةا انودج

 بابهلكم عل اضن أ لو
 هلكديعتل او درعتلا نم

 حوولاو عرولا نم باب



 قل
 2222222232 هوهجج جج وع ب يس

 | | 0111017 3 يوروصتلاو قل 1 اوادهفا“ 0 0 ىرم ا

 || ملاعلا ف لاجلك ىلا لاجلك نماقوأ ةيئ ان رلا ضلال انج ورفاطظلار هيلان مودصأةئطاملاةريصيلا نال :

 ناهلالازذإ ور كني عمسلا دف ىذلاو روذا!لاجر كش رديلادةفىذلا :لام+ل كل ذ نام حن مة س>-وهف

 باقل اىوساهلةناممالىتااتاذالاهذهاض ا ركشي نأ و دال بال ادن ىذلافةنوزوملاتامغنلاو ' هنباللاق هنا نامعل نع

 ؟ انو_لاعت هللا

: 
| 

 ْ «« ( اضرال ضقانمريغءاعدلا نأ تايد )#

 || صالاباهتلازاف ىلاواهمابسأ تةمواهلهأ تّمو ىداعملاةهارك كل ذكواضرلا مامن ءهيحاصحب رذالو ١ هجراوهركمهيفنمأتال
 1 000 رتغا | نيلاطبلا ضعب كلذ طاةدقوا طل ًاهضقاني الر كينملا نع ل لاو فورعملاب ا لاق كفو نمد

 || دقفءاعدلاامافعرسشلارارم 1 نع هل :ةولب وأ ال د اقر عقد را ءاضق نمر ركل او : 8 عدلا ع

 ١ أ تاوعملا بلك قدااقتموعمالسلا مجله م_توهيلع هللا ىلصهللالوسر تاو عدة رثكو هنان دي ا د>اوتاةىلاغاو

 [أ| هدامع ضعب ىلع ىلا «”هللا ىنث ًادةواضرلا نمت اما ةملا ىلعأ ىف -.وءباهّلا ىل_مهتنالوسر ناك دقاوهياعل دن : نعم ا نإ تاغانا 0 ةسلا

 ا اههد> افا 2< ؟مءلقوز
 007 2 ||| هياضرلا ىلع مهمذو هدانع هيهليا دبعت دعف ا هماضرلا مدعوا ممهاركو ىداعاار ك1 ا .هروابغران وعد هلو 3 5 اب ف اخي نيبلقوذل
 ]| فو مم ٍ.وأق ىلءهلبا عبطو فلاوما عم ماونوك تاناوذرىلا«لاقو امون مط اوايندلاةو. 1 اءاوذرو لاوإ] مح البودر و
 || تادوعسمنبانعو هلعافكر - منال علا لل ثيدحل او هلءف دق هن اكمف هبئيطرف :از كتم زوج مرو ووشااربخلا | نامعالا < نمامهال
 |[ || ادعت اوربا فو هيىذريؤهغلم لاق كلذ ءكو ول ةهميحاصر رول“ ؟؛ههلعتوك و ركنملا ن عشت دبعلا 1 ا

 0 قونو تاري_تا فةسفاثملاود.1ل اب نلاعت هللا سحأ دقو: ةىاكب رس تاك ن رغم ابرخ اه: ةءىذر و قرش الدق | 0 ىرسلا لاق | لا

 ا كأن الر نيتتثافالاد الإ سو هيلعدللا ىلدىنلالاقوثوسفانتملا سفانتماف كلذ فوىلاعت لا ةذرو رمششلا 0

 أ 1 الحرورخ 1طفل و قالا هةكله ىلءهطأ فالامهثلاءامآ الد رواهلعو سان !اىناهثي وهف ةمكحهليا 08 3 ) و 7

 د مهنلدوكت نأل كوتلا
 || امأو لعشر امل ئمتلءالاذه | امم تان م الاءان | هنموهب وهفنار ةلاهنيا

 أ | ىلاعت هل اوةل-ةمىص2الرام الاوتار ةلادهاود نءهيقدر وا ةمهقمو م ملعراكت الا اوراصغل اورا ةكدلاَضْعَ 1

 ||| ىراد:لاودو ملا اون الاونم ا نابي كامتلاقو ند اودي 1 هلؤأن رفاكلان ودم !ازذتسال

 لكضغب».نأ نموملك يلع فا ثيملاذخ أ ىلا تنل تاريخنا وا عب نيملااهلا ضع كو ل اوأأ|

 د مهالاؤواموق بحأن ملاقو بحأ ن نم عمءر را مالسلا هيلع لاقو نمْؤملكض غبي نأ قفانمك ىلع وقفانم :

 قاهانرك ذدئازهزها اوشوهللا ف ضخ لاوهنناف لانا ءالاىرع و امالسلا. 0 :

 كالدهنيا نوكمق نكس 7

 لوس (لاقو) لزب ماك
 ه->واها “2

 هنأق لكوتل اري_غافقو

 (لاق) افقالب هدو

 لكوت ديرب مه_ضعب
 | هيافكسللكرثال هيانعلا

 1 ىل-ء> ىلاعت هلياو
 انورةم لكوتتا

 : هللا ىلعو لاذ تاكدلاب

 "تاق.ديعتالذ ك1 ع 06 هنلاو ف وزعملابصالا باك فوةبعصلا ناد[ ان مةلاعلهلإ !فضغبلاو بحل انابد

 7 اقوول نوف لان لاء ضقةريغب ىمال تناكناف اعنا ءاضقباضر ا الاوتات 0

 1 هو عجل ا ىلا ليبسلا فيكوىلاعت هنئاءاضقل ةقهارك ا مقمواهته اركف ىلإ ء«اهللاءاضت» تناك ناو د>وتلاف

 :افعضا لع س تباع اذه نار ءاورخ ارئم قةهار ككاو اواذرلا نيد عملا ن كف دكو كوه« -ولااذه ىلع ضقانتم

 | نمااقم تارك 0 اااو دارو موت 00 ا را 0 فوق 1 نعني رم ماعلا | نينمؤممنكت اا واكوتذ

 ذل كودع ال ا 0 0 ا ه«ينللاقو ثونمؤاا

 :اثدح نمءاضرنو :لَود4-_ءَو :ءتامهنا ثم نم ةنوهدر ظنك الها ىفعاسون ادعأض عب قدعاشبأو 5 ذإ ىنل اىلءلكونو

 4 ١-هنم هبىصريف هيدارا وهرامتخاو هلعف هنا ثدح مىلاعتهنباول ءاه>وناهحوأ هلةصعملا ذك لورا 1 نوذلاوذ(لاقو )توعال

 5 ٠ ةمالعو هقصو وهيسكة نأ ثدحن مديعلاىلا هجو وهيف هلع غياعاذر ولما كلام ىلا كادللا- ماس سنوحولا

 الو مومذمورك- -:مهحولا اذه نموهف تقم اود عبلا ايس أ هلع طاسثيح هدنعاض.غب ا :هاإ

 هبق بدن و ىضغ. وى ن منيب زيمأ تأ ديرأ نا. به ىدي نين لاق قلنا نان ونمم ضرغتلةلاثعلا كالاذه

 اذا | ماسلا كلذ طضداب رضهب رضأو هيذوأف نالف لادصقأ ف أو هواتط انانازيمواق داصار انعمأا

 : لعن ىو قيدص هنأ ملعأ ؟هضغبأ نملكو ىودع هنأاضبأ لع أ هبحأ نم لكفىلاًودع هند اومتضغبأ :
 : تش ا



 كرصب كءاع هللادرف كل سفنل تو ءدوأذ سا:الو ءدن تنأ معاه تاقذاه درخ 1ىلاق ةصق رك دفعت تاجا رسل |

 هفرعت ممايأة ثالئريغصداوةيفوصلا ضعبل عاضو ىرصب نم نس ىدنع هناحسهنلاءاضق ىنباءلاقو مستفا
 نعود« ىدلدباهذنمىلعدشأ ىغقاسمة هيلع ىذارتعا لاّقف كءاعددر نأىل اعتدنا تلا سول هلل.ةفرع_

 انف |يلقعاب يذ تدنذأ ىفالاق هنا دايعلا ضعت

 ص! راقللاب ىعمح ضر دول فاس !!ضعب لاقو نك تكلا :لاقوهامو هلل يقف بتنذلا الذ نم

 ددعت دق ل>رأ مهشدي رد د>اولا معا ىل_قو 0 ا . مهتم هناصسللا هان ئشل لوقا نانا

 اللاق <: ءتدضرلوذلاقاللاق هيثسل :!لاقاللاو هيت عنق له دع ىقريخأ ى ديدحأب هلل اذ هدصوف ةذس نيج ١

 ةلودك د مةخس نيس لد !ءاعمناب كتر خال نم ىمقسا ىفالو هالاق منلاق ةالصلا ور لدي صا ءاقلاف

 نيعلابادكأ تاَعبط ىف قدعت ُتد :ا اوبل !لاسعاب برقلا تاجر دىلاَق رتَتف تاّقلا ناي ا منن ايها عمو

 هللادجر ىلم ثلا ىلع سانلا نمةعاج لل دو « مومعلا له دب م ىه ىج دلاخراوطلالا كو دل

 ةراخ أبو همر مهلعلبقاف كلوبكاولا فمن انملاةنةراح هيد 6 جيت ك١ امىىلاعت

 ىلا عت هلا هجر لمشال اوىالد ىلءاوربصاف -و دصن ا ىرص منيعداملاياملاةفاونراهتف

 ناركسريغابم تدار لهو 5 ؟ نورا ةبحلا تا

 نم عكا ًاهلناك واكد نا كلذ دو هيزكل3 هلعلو اةدصم ل وزعهللا ان مساكماشلا لهأ دابع ضعب لاقو

 هينو خافت سا: لاو هّنلادنع مومذم_هذأانا كلذ ىنعت اهيراون لطظ لاش اه.تاكولو امم ريسشا لطب هذ

 فقوسا|قرتد اىرسلل ليعذىوسلا ف قار كا عقو هنا ل دقو د هنمدوع دتلسا مهوةرخ ”الالهأةنب زعالملاو

 توناملا لرتوةراكتل !نمسباتف نيملسملاب رود ىتمالسىلءهنيدجلا تاق فدك لاق مهني دججلا لاه كناكد ف رتداامو

 سلىوهلا فلا ا_عاضرلا نااعطةتفرع تاب اك. 1 اهذهتامأ:اذأقهنندجلا هلوق نمارا ْهْغَتساوةد وت در عة

 ق>ىفاكم ناك مهط وافحو قات !ابح ىفاك# كال ذناك ههمو نيدلا له تاما ةم نم ماظع ماّمم وهلال دسم

 اضرلاك دوجوم ا باوثلا نم عقوتب + مالاناضرلاامهدحأ نيهجو نم هناكماراعطقةرخ الا طاغحو ىلا عتهنلا بح
 لع هلاضرو بويلادا م هنوك-ل ليهءارو اال هءاضرلا اكل اوءافشلل اراظتن اعاودلاب رمثو ةماخ اودصقااب

 ذوةنوهاذرو هب و. <تاقر ورم د ءءامسم الاذإآ ن وكف نو.جحلادا مى ملا داضرهغذي ث.د بحل اس ا غن

 بحلاىوتسدقو ملالابساس>الا عمنكماذهو *مأك اضر اذاح راف«ليقاكم-ور كالهفولو هتدارا
 نم دف نمهركشب نأ ين الفهدوحو ىلعةلادةدها ثملاودب ردلاو سايغلاةملالا كاردا نع شهد ثدحت

 َ : وم الح الةد اعل ىف دام ادقناكوةنس ْن نم“ وسبا دز مهيأع ىلع

 ام ملظعأ يئاعنيبععللف.ث اعف رعب بحل ُط ىذب /نمو هابمح طرفوهو همس ده ةؤاعا هنالك سات

 قشعت ىفانعمناكو ىلقد د_صدنعةقرلاب سا ىف تنك لاق ىفارلاث را نب ورعنعىوردقو # هاماصو

 تنغوسضقلاب تن ريضذ سال ىفاذعم تناكو ةمذغمة» راح

 ىلا نيقشاعا ىلع « ىوهلالذةمالع

 ةداسولا ىلعهسأر عضوفلاق ادا ارتمتااةف نوم أن أل نينذأتفأ قدا هللاو تنسحأ ىتذلااهل لاف |

 ىكست ثمدحملاذا يف قشاعام-الو

 هلرهاشب وهيلاعرضتب ودو ىنص مياة لعتمال_بر تيار دين! ١لاقو تي موهاذافءاكرذهبنيع ضع ومفقبطأو |

 تاتولىت-هدروأ اعف قداصيا هللا لعدة لاف ىلرواظت ىذل ا ىامذل اذ ّمىلا هللاقو ىحدلاهي !!تفئلاقةمحلا

 0 داع ع مد وفه .ذدع ضو ل-> رلا ى +3 لاق ند اهداس تك نالاقف تا

 داردقلا كك ارع وهانيقاسحاوها مديل لجرلا س اذ“ هل رادلات لت ءاقبملا هياغا مدع اهب راج هلو لح رانن اريح

 هعباص أ تاق س ىّت>هدل» : ردقلا فام ار لء>و 0 ل تت لحرلا سشهدف لاق 1 هب راد اتلاق

 ايا ةرمعبلابت نأ ار لاق ىدادغيل اهلنا دمع نب دس ع توما كلوق نام[ ذه لان[ لها ؛ را اتااقف

 لوي وهو سانا ىلع ف رهشأ دونت سم ل طس ىلع ٠

 تومالد قد ءفريدال 34 اذكه تملفاثءتامنم /

 لاه هنن وهلاق
 لاَعف نار. - ءالام همام

 ما 0 ا

 فار تعاانتكصمأم

 ردت ,دقاذا م 0 !لاّعذ

 اس تساءاذاوامع

 قامركلا هاش (لاقو)
 ناس ءأح رلاةمالع

 0 لد )ةعاطلا

 نيعب لال_+لا هب ذر
 2 برق( للف ةو)لاججلا

 برلاةفطالمنمبلقلا

 ىرابذو ىلا ىلعولأ لاق
 ىجانك# احرلاو فودلا

 ىوتءاابوّتسااذارئااعلا

 هناريسط متو رئاطلا

 نبمئادس,ءوبأ (لاق)
 حادرا ءاح -رلا مف

 مرك ةيورابولقلا

 قراتم/ لاقل -رملا

 نمؤملا فونْزو ول
 فوا1لاوالدةءالهؤاحرد

 ني>انلاكتاءالل ءاح .رلاو

 والا اها ثوكمالو
 و-هوالاامحارالو جار

 تحوم أل قداح

 ناعالابو تاعالا فول

 ءارلا بج ومو ءاجر
 ناعالا نمو نامالا
 ىورومملا اذهلو فوخ



 لاك لهس(لاقو) هب و

 ملعلالكو معلاب ناعالا

 | اضنأ (لاقو) فولخاب
 ناعالاب سك مل-علا

 ,ىسالنونلاوذ(لاقد)
 | ناكل كئاوأ و هاا عار ملاق م ها هب دمهاو - نم ىبسدقاذافاو راف مولتاذاو 0 اريخ توك نأ ىسع ١ الا ةحرلا س

 اذاقىلاعت هللادر د5 تاناو للا !ًوهاةربدلا تناكف ةكدلاوري+او بالكل اتاوصأ نم م ٍ

 صرت ىعأ لج رب م مالا_سااهماع ىىدعت ا ىورب ودي لاح لكى هلعذد ىذريىلاعت هنا ف طا ىق*ةذفرع ند ا (لاقد) هيلق فوالا

 | اذا ضايعزنل.ضق

 | تكس اهنا فاك كل لبق

 هللانهذأدتو ةثيهوهلذف ًاواه>وسانلا نسا وهاذاف هدي هلوأزف لدن تاهتقدص هألاعذ هّمذر عم نم ىلَد ا ترفك التاق نا كناو

 ”اكبحلا
5 0 

 . كعي تادا عن ند

 نمهص وك وص هو سالف

 تاي

 هللا لصهّنالوسر(لأق)
 هللا لوي لبو هيلع

 نءاو>رخأ ل -جوزع
 هلق ىفناكنمرانلا
 لورخ نمنح لاك

 لوي 3 ناعا 0

 لعحأ اللالحو ٌكْرعو

 ةعاس فى نأ

 منك رانوأ ليل نم
 هج (ل

 هللالوسر ىلا ىنارسعا

 لاف ل سو هيلعدللا ىلص

 قاذنا باس> ىلب نم
 للاعتو كرابتهنبا لاق
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 ادخاوامولهنع بح لوألا ضعبل تف ىو جيناك هنا ليقف ءرضأ ن و 1 .مرخوهئطا هردملاب رشم

 هيدبماذملا 00 رىلع هلدف صرالا لهأ د.عأ ىلع ىبادلد» ربك لاق مال__سلاهءلع سنول نا ىرر د

 كفى تيقباوتنأ تام ىننبلسو تن تئشاما حبب ىنتعتمىسولا لوي ودوهعمسف دريصبب بهذوهبلجرو
 ىت>هيلع هدحو رة افنب اهل ركستشا هنأ امهتعىلاعت هللا ىذر رمي نيهتنا دبع نعىو رب ولودواب رباب لمالا

 ! احقرع 53 جر ماعلا تاور مل عاااذ م ثد- نا يشل اذه ىلءاني ثحخدقا موقلا ضءبلاق

 لاقو هبانيذر هللارمأ عقول هلتجر قزح ناك امنارعزب لاق كلذ ىف هلل .ةفهنءادبأ ارو رس دن أ لجرامو

 ا | مهالمح وءاملاهياعنولعتي راسجلاوذال عال مهفةول كن دلاف كَ :دو ران هوساك هل هيدا: لاب ]-رتاك ىو رسم ْ

 0: | توكيتأ ىمحلا ةفاخساص ل جرلا تاكو هلاوفز ف كيلا حنا بلعثلاءاف- لاق مهسر < باكلاو مهءابحخ ا

 )00 ةةدعيبكل !بيصأ مارب توكي نأ ىسع لج رلا لاق ف«.لعاوفز هإممف راجلا ناب ىرفن تثذءاجم

 ١ ه«ةاحت نماريثك هيىلتب ااه ىفافاع ىذلاهتادجللا لوي وهر ماذا نم هجرت انت دقو لاق ن نيد ,نل ابو رمغمدعتم

 ْ قل عجامءبلق ف هلا لعل نريخخا ًاهللاحورابلاةةكنعافو رمصمءار ًاءالمل ادم اذهان ىسع هللا ةذ

 ا ما عتجرخةلكأ نمهتبكر نم هل حر ريبزلا ني ةو رع 0 دعو مالس لاه .اع ىسء بدق هيثاك عع

 | درو عدب لمت تيفاعدشل تب لبا ا لوبا دقا تزن تنك ناك ءاوةدحاو ىنهذسأ ىذلاهتدجلالاق 1

 ١ "ناو ريل اهيفتافر ةذل |تاكتاتيكرامبتي قاب امان .طم ىنغلاو رةفلا لوي دوعسمثسناكو هل ا1تال :

 | جيرلاماشمالا هنمىلافاضرلاالا الاح ماعم لكنمتاندةى ار ادلا نإ يلسوب" لاقو لذ. لادن تافىنغلا تاك ْ « (ءاحرلا فمهلوق)*

 | هنعاضرلاهاغتان لهرخ !فرا اعل ليعوامضار كلذ تنكرانلاى ا اوةنحلا هاك قث الدنا لد آول كلذ ىلعو

 أ منه> ىف " الم عن ا ىلا ىلع قت الن اريعد مه ىلءارس> ىناعح ولهثلا :لدأ داضرلا ماةمن ؟ءاوالف ها ااا لاّقذ

 أ رونرحلا تامل-عنم مالك ازهروهمسق نم ه,تدضر وهمكح 0 ا ا لذ

 اًضرلوص- هراعتساف هنذإ 8 نمىللص<ام هرهعب 3 ساسحا ىبناقرانلا لاب ساس الا هعنم ىج عع هههقرغتسا

 نكلو ةعيعضأا | ااوحأ ن ماذدعب نأك ناوه#. هنقفلاحربغ هلال اهزهءالتس اورانلاىفه انادثاقلاب , هن كش

 ىرابذورلا لاقوءايلوالا <: .ءردش !هنعزحاءوهامتأ نظ وءابوقالالا او-أ مورا فيعضا 6-1 نأ ىئبنال

 اطآ قالا اذه ناوضد راقملا,بضرةىد_سح نأ تددونالذلوق مالا ءالد !نءهناد.ءىالتاق

 |اقالقب رظنماذهناك ناوفرعأاللالجالاو ماثعتلا قد رط نماذهناك تااذها.لا.ةذ هانعمام

 7 ,ثالثهرهط ىلع ىلم ىمقهذطب ىقستسارقني-صاانننارعناكدقو 4 .اعىشغ لاق فرءافقلغل ال حصن ذلاو

 ءاز العلا هوو فراعم+ لع لش دف هتجاح عاقل عضوم<: ل ل الي

 إ دهلزاىلا همحتافك د اللاقةم.ظعلا ةلك اهز هرىلع لا ارأ الل اف ىكبت لاف هناح٠ نءمدارب ا ىكس : لعش

 ا_سنواهم سأ 0 الملاناتو أ ىت> ىلعم او يذاع: هنا هلا لعلًاسش كت دحأ لاق ىلاهمحأ

 ذاذ_هدهاش د نة ه٠ ا ا د كلذ. لعافاهولست عم اق ىلع

 م-آب_تهتحت نا: :طاق ىاماي وت اند 1 ا رفهدوعت هيعتم ند وس ىلعا 2 ولاق ا 0 ءكهتالد

 1 د اوفيقاراتريدو ةعمضلا 7 تلاطلاوذ ل فسم معطظنام لوا دذ ىلهأ هن هر ]را تلاد فكن!

 58 اوويرغطةمال اذ د سالو اماعط عطأال اوضن

 0 هلأسي داو لكدسبلا توعرهيسانلاءاجرم هلك 000

 راقتنأ 00 او هتدتاق باس )| ثنهللادلم هعلأق هوع الباتناكد 0

 قرب تتلف ركتاادو امانأ ارك دفاذك ذنم يارس
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  00ب ١ 8068

 م-طظعأنمقذعلا 52 مهياصأ اذا ف يكف هبدبجريغ نمهباص اذا اذههيلق ىلع بحلا

 اذا 1[ بحل نافمظعلا ب1 ايم ظعلالالا فر وهن فم ف بح بيسي ريس مآ قاذهرّوصت اذاولغاو ع

 اذكر مبلاة ل ساصةكردملا للا |روصلا ل يرش والعار وصت اك ةوقإ !قدد- هعاضنر وعش

 الولاج هيساةيالاهاال>وةيدول رلاةرضح لاس جوةريهيلارونب ةكردملاةنطابلاهإ.جلاروصلا بح ىو
 ةاسصاناىو ردقذهيلع ىرعاع س<الفهءاعى شغب وشهد ثبع هرهمب ده هخمْئد هلفشكش نفلالح

 يلقن عتلازاهباون ةذإن اتلاف عجولا ني د_تامااهل لف تكعخض اهرفط عطقناف ترثع ىل_صوملا مف

 تسودا.لاهف كلذ ىف هلل مقفهسفن ملاءدالوأ_متمهري_غجلاعت هلع هيىلاعثهلئاهج :رلو- تاكو هع>وةرارم

 ه«بقامغ ارلب هيام ارنوكن ءاودملا كرد رهلس<ن ًاوهفىناش ااهحولاامآو “« عجول ال بيبا بريض

 ضار هناالا كلذ ندب هناةماخلا اودصفلادا هدفلان مسلي ىذااكمعبطباهراك ناك ناو ه] دعب ىنعاهلادب سم

 ف ردا سن نم لي نع مالا را اذهف هلعفبةنم هيداصغل | نم د1 ةةموهمق بغارو هب

 هياصاامهموا ماضار هاعجو رغسلا ةقسسم هدنع تي طهرقس هر 6 0 ,-نكسلو ره سل اةقشم 2 ديم لردي حب رلا بلط

 هيلعهللاركشوهبحو«-.ةبغرو هنىذر هناقام وذ هلرخداىذلا هءاوت ناي نيد لناكو ىلاعتهنلا نمةيلد

 فدوحومثكل ذلكوابولطموددتعاب وبعاضر وهينيحدا متوكمقهءار ورخ !ىن-ءلالهاضرو هن و.ددأ سه

 ةروصلالا_جةظحالمالا هلىن_مالو مهرثنو مهمظن ىف نوذصاوت ا اهف صاوت دقو قالا ب ىفتادهاشملا
 ةرذمة فطن نمهتن ادنتايخالا اوراذ_ةالاب نوعشم مدو مودا الاوهاةلاسلا ىلار طن تافرمدملاب ةرهاظلا

 يلب اا لل ندع يدل كردااىلارظن ناوةرذعل المعشال دنياعذوهو ةردقةعيجهتن امو

 نتسالاازه ءال ماس اروتاذافال ج جبقل اوامب رقديعبااواريةصريبكسا اواريبكريغصااىرتفاربثكى رب اعذ

 طاغلا اهب ريعبال ىتل اةريصم !|نيسعب كودملا هلاك ىس ممنمالىذلا ىدءالاىل زالا لا ب ىفكالذ ليحتس نبأ

 تاككتسا

 لاقدف مهلاوتأو نييحلالا ارح تاياكحودوجولا كلذأدهشد و رابتعالا نيعبر 5 :ل!ثيح نم حذاورمأ اذهف

 ملأ نجم ا دك ل هىل طقسلااب اس مل 'لاقواهنمجي رخملا ىسهتشد الدد#كثلا باوت ىرب نم نحمل قش

 مهضعب لاقوتب ركزت رم سسلا تاو لاق ف.سلاببرمض تاو تاقاللاقءالء ا

 27ه ضدي ص توملابةديفتسمىلاعت هللا ىز ربةحر ذهنيا دنعةم .-توملا داعي قب :ل.توا اهم روشالو

 فا برمض دقو ل-> ربترص سرا نيرسش؛لاقو رانلالوحخد ثدبحأ ارانلاسباول سي
 لاه مو هلتلقف قش اعىناللا قف تب رض لهل تاغ هةعبتف سدحلا ىلا لج م ماكتب ملودادغب ةمةرش ىف طوض
 ذاعمنب ىحلاقواةءمرخة معز قعزف لاةربك الا نو ثع ملا ىلا ترظن تاةفوافىلار ان. قاذح ناك قو ءمنال

 ةئاغاع ىلاعتهنناىلا ارظنلاةذإ نم م ولقىف همنورعتيهذلاعتهلناىلاةنملا لهو ظن اذاىلاعت هنلاهجرىزارلا
 ثتهان هلابج تاف>الاذاو تباه هلالج تلمح ال اذا هلالدو هلام نيب تهةوبولعب كنظام مهلا عج رثالةنس |||

 هسأرتءفرفهجل لك ًايلمنلاو ع رصدت نون موذحت ىعأ لجرب اذاف ىتبادب ف نادابعتد_عةريشبلاقو

 ايرااب را ىنعطةولىرنيب وىبب ل خد. ىذا! ىلوضفا اذه نملاقنافأ الف مالك لاددرأ انو ىردع ىف« ةعضوف
 ثعشالا نب دكت رعونأ لاقواهتر كن اف هير نيب ودبءنيبةمقن كلذد_ءبتنا ًارافرشب لاقابحالا هلتددزاام
 اوعاجاذا اوناك مال_سل اهبلعقيدصل!ف سول هجوىلارظنلاالا ءاذغمهل نك ملرهشأة عب رأاوةكمرصملهأت ا
 ةوسنلا عطقوشو كلذ نم مخاد ً؟وهامتارةلافلب ,عودلاملاب ساس>الا نع هاج مهلغسثفههحوملا اورظن ||

 مم نب ءاطع تأخ ف ةرم 2 ءلابتدأ + ارى ندب .عسلاقو كلذ. ندحأ امىتح هلا جة ظحالع نهراتهتسالن هيدبأ

 لوب وهو هلو- سانلاو هتوصىلعاب ىدانب وهون دمددب قواباش
 لج قرفتلا ملأ نمتوملاو * لوطأ ةمايقلان م قارفلا مون

 لدرتت كل »ع لحارب تسل تل ةف ل.-رلا اولاق

 ( عبار - (اح) - ) :
 ىلا ى عمم ن

 نمفاءامرتكا
 مهضعب (لافو) تاطمشلا

 ىكين نم فئا1لا سل |

 نكءاوهسنيع هعو

 فاحامل اراتلا ف ئادا

 (ليقر) كعبذعيدأ
 فاعال ىذلافئاذتا

 فاخالىأ ل.ةهئئاريغ
 الالحا فا عامنا هسفنا

 فو سة: فولو هل
 لهس (لافو )ذب وعلا

 ءاجرلاو رك ذى را
 داوتتام بم ىأ أ

 (لاف)ناعالا قد

 انيصو دّماو ىلا عتدهنيا

 نءهباكلااونوأ نذلا

 اوقتانأك ان 1 7
 ب ' الاءذه(ليق)هللا

 :رادمنالنآ رلا طق

 اذه ىلع هلك سالا

 ىلاعت هتنانا (لبقو)

 ىلع هةرفامزيفئاخلل عج

 ىد هل اوهونيزمؤملا

 تاوذرلاولعلاوةجرلاو

 ةحروىدهلاع:لاّقف

 توبهرب مهب رل مهنيذلل
 ند هللا شكا !لافو

 لاقو ءالعلا هدابع

 اوذرو مهنع هللاىذر
 ىشد نإ تلد



1 
 تاواصلا داعوال البلا

 أ
| 

 نما

 أ ا (ةققحو)

 هنا صحاح

 هند دقو هد 1 امريةامعق

 وهال نول ١
 هل-اءاماقهقحيف ةمعلا

 اماواهمهعب واهفرسع

 نم هلوذتي اع لح"
 توكت تأ اما .هراكملا
 ل 1 هلدح رد

 نأل_ءاذافارب_ طك
 5ك هل معن 0

 13 ناوهحلاصءلعاوب

 ركشدقف عادتمات

 « ( فو ف مهلوق)*

 ةمكملاسأراوهياع

 (ىدرد) هلي ةذادح

 مالسلاوةالصلاهءاعهنع

 ىنلادوادنأك لاق هنأ

 هدوعل مالسلا هنا

 هنأ تون سانا

 الا ضر هيامواسض

 اجت همأ كر كك
 وبأ(ل) هنم ءايملاو

 فئاخلا ىدمالا رمع

 هبسقت ره فاح ند

 | ناك *ىلاقالوهتاعفال لهل ءذأ | مئشلالوهتلعف لهتاعفّئشل 00 | 0 ا

 ل ةاذله نعمت منول ل آنت : أارهدلو ضعب هللا فهسأ ار عذر الو قطن: الضرالاىلاىرطم

 نموتاوهلارادىلاةماركلارادن متعبه ذة دحاوةكرح تكرحت نااول عت لمت طلعو اورت لامار فا ىنباب
 : كمت تست يشر لامن سن لاقورعأ الامىدضتقىرخأ كر 2 1تاآفاحافءامثلا ارادىلا معئلاراد

 |[ نآىورو تاكل ئمىضةولهوعدلوةب هله أ نم نم مصاخت ى مداخاذا تاكو تاكه تمل ن 0 ال

 دبر تام كتي ةكدي رااملتل-ناقدي راامتوكا ءاودب راودب 0 وادا مالسل اهيل عدوادىلا 2
 1 5 هللاىذرسابعنب لاق دة فوج( راث ل

 و و رسل ىبامزب زعلادبعزت رتلاقو ولاحلك ىلء ىناعتهننانو دم< نيد ةما.ق 5 اعود ىلا ىىعدن ن ,ملوأ |

 شالقءاضعلاب ضر , [نمتارهمز,ت وعم لاقو كاسعت هللا ىذقد املا نيش امدللدكمتو و ردّعلاعقاومفالا

 1 داوريأن بزب زعلادبعلاقو نإ -ةنرب د7 ىلءرب#صت مهنئا دقت ىعربست لنا ليفلالاقو: ءاودهعجل |'

 لاوو ل-و زعهللانعاضرلافناشلان كلو رعشل او فوصل ا سدل ىفالو ىل_هتاو ريعشاازبخ لك أى ناثلا

 0 ّئنشل لو تأ نم" ىابحأ تةيأامتقب :أو تةرحأ امتةرحأ ةر مدا هدو تلو

 ةحرقلاهذهن مكجرال ىنالاةفعسا اون د لحرف ة-رقىلا لح ر رظنوناك هيل نك /ئشاوأ نك

 ا :ىزأف البوطارهدهتناد_يعادناعتأ تابآ.ثا ارسالاف ىور وىنيعف حرت ملذات رخذنماهر عنالز ذا

 اقاقتس تاكفاهلعىلارظنم كلاثالثاهناضتس انا هدو هناىلااهنعل آسف ةنلا فك تقمذر ةيعارلا ةنالفماثملا

 ا ةقرعاالح ًارامالا ا ا ًارامربةلمدالام 1 هرطعم للطا راعاصلظ ندع ع مدنو

 /ىتنك نار اوءاخر نوكأ 1 نءأةدث ىف تنك نا ف ىهةدحاو وهل 1 رت سلوم لزي مذ

 لاهوهسًرىلع.دي دياعلا عضوف لل! ف توك أ !تآ نع أل سعشلا فتنكت اودتكقتوك تأ نعال ضرع

 ١ ءاضقءاع-لا ىف يطقاذاىلا عتهتاناف الس ١١ ضعد نعودامعلاا معز ردعا ةميظع هإصخ هلل اود هو صح مزه

 : | هم ردتلاباشرلاو

 تلاعفانع صرا مهيأ اًدعد :اردنءامونىرولالاقوءاخروأ 2 تسمو و:تعص ةلاحىأ ! ىلع ىلا 0

 ركب ف ىبضلا تاملس تر فعمل ةهئارغت الاقف ضاررمغ هنعتنًأواضرلا هلأسة تأهل ن َّ ىهسأ أ

 ىوتس ا اذا وعي ليضفلات اكو ةمعنلابهرو رس لثمةبدصملابءر و رمسثأك اذاتا اق ىلا عت هلي نعامضاردب علا

 الربدا!ناعالا و رذعادردلاوب «ًألاقوءئاضتب وضرب نا ضرالا لهأن مابحأ

 لح وزعهنلاناىفار ادلانا.ماسوبأ لاق ىراوا ىنأ ئدج ؟لاقوىلاعت هللا نعى ضذردتذ ءاطع لاو مذملاهدنع

 5 آى لكلا نمديعلادا رص سدلأ لاق 0 ملا اومنمدينعلا ىذراعد ديسع نم 0

 ٍ ىلع نييلا نمدسعلا ط-لهسلاقو هنعا اور ناءدب دع نمهلنا مكنات لاق ؛تاقدال اوهءنع قذر

 7 لانا ل_.وعيلعهتلاىل_عىنلالاقدقولج وزعهللاعم ممه-ثدعر لق ىل !ءاضرلا نم جهظ-واضرلا نم ميطظح

 طخسلاول ثلا فن زماو غلا لءجونيةءلاواضرلافح رغلاو حورلا لعج هلالج و همك لج وزع
 + (ىوهلافلا اعامقور ٌوصتواضرلاة قحاب )*

 / ةاةيحأن ع نما غاف روصتب :الفاضرلا|اماقري_هلاالاءالرل ا عاون ا و ىوهلا فلاخ اعف سل لاق نمنأ معا

 و بيبحلا لاعف ًااضرلاث رود بما نا قخمالف هيمهلا قارغتساو او لاعتهلثبحلار ٌوصتتثاذااماف ةيحلا
 انالوة_دارحهببصتو سحيالوم وما. .لءىرح ىت>ملالاب ساسحالا ل_طبب تاامهدحأ ينيه>و نم كلذ

 كلاىأراذا ىح امسح الو هوة ارح همصت دقهفوخ لا- ىفوأ هيضغلاحى هناقبرا لا لح رلا هلاثموا ها ١

 0 اس وادق كو هيصتدتبم رقلغش فودغ ىذلا لد ةحا ارجل ا ىلع هيل دتسا

 ءاماولو اذ اون نب زملاغ رف هتاههمنم مهعباقلا لوةثمناك ناف هنأت ةلاك هذي دعه سأ ارواح وأ مع

 3 ةرختسملا قشاعلا كلذك هادعام كرد لهي فوتسمرومالا ن مان اقر * + مراصاذانلقلا ال كلذ لكر 1
 3 ن -

0 3 
 | ١ ةلتللو هنع لرسالة تعالو همتغروأ هني ًاتنتاك امهييدندقهسب<وأ هقوشعم:دها عمها



 هماودالا ولأ - *ملاو تاباو أ الف ةرطنلامعتباو رقطا م قامالا ىب هةاوتاناغلا هياغموأر عه كف :رافثلاماود. |

 ْى دنا لهأ | همذ نب رسغملاض عب لاقدب مان كلو ىلا ءث هنا لاقو ناحل اعفرماو سو كالا آعو

 كلذذاهاثمتانجلا ف مهدنعس دل ىلاعتهنيادد_ذعن مهي دهاهادحا نيملاعلا برد ءنمم<2 ثالثدن ز *|!تدو

 الضف هب اد_ها!ىلع كل ذدب زيف ممم رنم م هلع مالسلاة.ناثلاو نيعأ ةرقن مهل ىتأ ام سفن لعتالذ ىلاعت هلوق
 ةبادهلا نملضفأ كلذ نوكمف ضا ركن عىفا ىلاعت هللا ل اوةبةثلاثلاو محربرنمالوةمال-ىلاعتهلوةودو

 ٍى و وىلاعتهللااضر لذ اذهفهبف مهىذألا مم «:!!نمى ربك هللا نمت اوضر وىلاعت هلوقك|ذف مل ستلاو

 تو“ مو ماولاعف متنأامهبادصأ نمةفئاط لاس لبو هيلعهللا ىلص ى :لاتآ ىو رد ةفرا. الا نمامأو ديعلااضر ظ

 ترودو: هوم اولا فءاضقلا عقاوع ىب ذرئوعءاخرلا دنع عةفوعالبلا ىلهريمناولا تف مكن :اعاةمالعاملاقف

 تاكو مال الل ىده ن1 نوط ريالا قوءاسنأا و وكب تأ م4423 ن ماوداكء_لعءاك-لاق هنارخ ١" اري فوةيعكلا

 لماقلاب هنمىلاعت هللا ىضر كزرلا نمل يلةلاب ىلاهثهللا نمىذر نم لسو هيلعشا لصلاف وي عر رقاق درر ظ

 مول تاك اذااضر !لاقوداذاعصا 58 .رتاقهابتحاريصن اق هالّبااديعىلا_عتدتلاب> أ اذااضن [لادو له علان م

 اهقنومعاتي وامفذو كسا تان ا ىلا مهرو# 5نهنو ريط.ف ةنحأ ىتمأ نمةفئاطل ىلاعتهنلاثننأ ةماسقلا

 نولوة ف طارصلا تزل ه مهل لو ةتفاباسحانب ًارامتول اوةيف باس لام ارز هةكستالملا مهلل وعفا د ظ
 ةمأ ع نم نولوةيف متنأ نمةمأ نمةكت الملا لوف ايش اني ءآر انوار منهحملي ًارله مهللوةةفاط ارمدانب أ رام

 هذهانغايفان.فاتناك ناتلصح نولوةيفامندلا ىف كلا عأ تناك مانو د هنا اندشنل اوةتقاسوميلع هلا ىلص د ظ
 لوا سما راسنا طرت و همصعت تاى انوا ذاك نولو ةفامهامو نوأوةيفهّللاةعحر لذي ةلزنملا ||

 كرةفباو* باو رفظتك واق نماض رلا هلا اوطعأ ءارةغلارم دعما سو يلعاللا لسلاوزا د ل الملا

 لا ةفاذع هب ضرب هانلعف نحمناذا | سأ كب رانل سس هلاولات لئارس ا ىنبنا مال سلا هيلع ىمومرابخأ قوالفالاو
 ىوراماذهادهشل دو مهن ءىذرا ت-ىنعنوضر , مهل لقى ,ومايلاعف اولاقام تعم« دق ىبهلا مالسا اهملعىءوم

 هللاثاف هدنعل -وزعهللامر اذ ءافلجوزءهقلادنع هلامولن نا تح نم لاقانإ مسو هيل ءهللا ىلصانست نع |

 ت!ندلا هلا كاءلوالامماللا هيلع دوادرابخ فوه سفن ن مديعلا هلت ؟ثمح هنمديعلا لزم د لاعتو كرات

 تأىورو نوةعلالني_هناحو راونوكب نأ ناسلو أ نمىتم تادوادا مم وأقر نمت اجا :مةوالح بهذي مهلا ْ

 كاد كهرك ىفىاضرن اهلا ىلاعتهّللا حواف هلعأ ىت> كاضرع.ف مأ ىلعىنادب راءلاق مالسلا هيلع ىبوم ْ

 ىأبرىأ مالسلاهملع ىمومةاجانم فو ٌقاضعب كاضر فىاضرن اة لاق «ءلعىنادبرابلافهركست ام ىلعريصتال

 ىفىري_ذةس نملاق طخاس هيلعتن أك ةلخ ىف لاق ىنااسب و. اهنم تذخأأ اذا نملاق كلا بح كا ةلخ
 ىلعيرب صر نمانأالا هلال هنن لاق ىلاعتهنناناو هو كلذ نمدش ًاوهامىو ردقو قاضق طخ# ه|تدضق اذا الا
 هللا ىلصانم مدن هنعربشأا مف ىلاعتهلو ةةدشا!قو]*مو ىأ او-اءرزذتيلف قاضةب ضرب موقامعت شل لوك الد

 ىاقاب ا قئاصرا لق نر تمل! تنكح ريبدتلا نربدورب داق اتردقىلاعتهّننالاق لاق هنا مسوهيلع

 هنا نا ىفلوطف رشلاو ريخلا تّةاخ ىلاعت هللا وة. روهشا اربح ىفو ىناتاي ىتحىنم طضملا هلذ طغضن نمو
 فوف يكول لاق ناليد لد وو هيدب ىلعريشلا تب رحأو رمشلا هتةلد نأ ليو و هيدي ىلع ريهناتب رحآوريغلا
 ىلا ساق نينسرسشعلمقلاو رقفلاو ع ولا لجو زعهتلاىلااكسشءايدنالا نءايبنث'ةفلا سارا بالا
 ضرالاوتاومدلا واشأ نأ لبةباتكلام فىدنع:لء.ناك ازكه ك-ثنكه ملا ىلاعت هللا حوأ مجدارأ ام

 نأدب رن مآ كلا نما.ندلاق واحد .عآنأدب رتفامندلا قاحنأ نأ لب ل عترضقاذكهو ىنمكل قيساذكمو.

 ىاذ_هيلحلت نثلكالج وةزعو دب رأامقوفدي رئامنوكي وب> ا مووفبةتامنو كيف كبلع هنردقاملدبأ
 تودعصد دراغملا.دالوأ نس ناك مالا .اعمداتأ ىو ردة“ بنل ن اولد نمكنونالىرخأ رم كردص ظ

 كك

 تنس هنالاضرلااولأسامغ < ءلارظنلا ىوفةيترالفة للا ىلعوهسعت نم هك اردا ل كتت قلع عرش نمر ١ ”نعأ 1

 رع كاذك فدل لك 0 ًارىلادعصبف عي ردلاةئيوك هءالضأ أ ىلعء)<ر مهد له نولزني وهند 31 ظ

 نعدتش هللادوجر

 مهضعل

 حونأ امعن ىنتيلوأ
 اهركدشب

 رومالا لك ىتتيفكو
 اه درمسأي

 تاوتدحامك نر 2

 تم
 (فىمظعأ كنركشتلف
 هللا لوسر(لاك) اهريق

 لوأ لو هيلعهتلا ىلص

 2 ةنملاىلاىدب م

 تودم< نيذلا ةمايقلا

 ءارضلاو ءا ارسل ىفدنلا

 قلص هننالوسر(لاقد)

 نمو هبلع هللا
 ركشذ ىطع ا ورمدذ لثدا

 نرفغتساةلطو هرفغف لطو

 كئلوأ لاق هلاباخ لبق
 نتودتهم مهو نهال مهل

 ضرفد_نجلا(لاق)
 الاب فارتعالاركشلا

 (قو) نا دالاوبلغلاب
 رك ذا !لضفأ ثيدحلا
 ءاعدلا لضف ًاوهتناالا هلاال
 مهضعب (لاق و)هلادجلا

 0 ًاوىلاعت هلو-5ىف

 ةرهاط ههاسعل :مكبلع

 ةرهاظلالاق ةدئطابو

 ةنطاملاو ىنغلاوىفاوعلا



 ٍِب اي اوتنأت نأ ىدسسو ىهللاقوءاسمل اود 00 2, 53 2-8 1 5 ْ
 الاانا تن را لاسلا ١" ايتةد_.سعيلاىلاعتهللا جوأف تدوعالىنعم#ت لنا مهععتسأ |ف.كو ىلعست: منا ا

 ريانا قوهيلا هب رط انوهنل اه :مبراهوهءلع هيلدم مالك اذهو م>رلابا 3 وكيلعتتدةفةيوثلاليقتسا ْ 1 ,

 ١ ثبغنا متامىلر هزإا

 ةيازالاةئيشملاهبتةيسامىلع ري أتلاو عدقتل اوليضف لاب هدابع ف ىلاءتللا ةنس هذهفممالا نمتمأ هنودف ١ ىمأأي
 1 ع ىأص ل تمدامدنعااو

 ١ ىددهوهرال تا ارّعلا فاق ل.قنم اوان يذلا هدابعى هلا نساهم فرعتل تآرغل افتدرو صعصةلاهذهو

 فرعتي ةراتذهعاد ىلا ىلاعث هللا نمافرعتو رونو 1 0 5 هاو 2(
 أ داون اود دود اهلئيارد هلا اوهلةلو#: فسد دقَتلاب مهلا

 أرامل ارب زعلان وهملان و دا لا سردعلا كلا لوخب .ذ هلال>-تافصب مهلا فرعتن ةرانودأ او مك هل نكملو 0 3 || 0 ١ لات

 ]| لعففيكرت ملأ !لوقيقءثاس منن | قود زادعأ ىفهتنس مجاعوأتبفةوحر /١ةفوخملاهلاعذأ افوهلا فرعا ةرابوربك: 0 و 1
 1 - 5 ةيبعأا

 ١ 0 داشرالا | ةركتالتلا ماسالا هذه تآر ةلاودعتالو ىلإ غلا باجبير لعف فيك رولا دامعلاتاذمراداعبلن ر ناعم نري (لاقو)ل :

 أ ام ات
 لاف نارعلاثلثن ل سوهيلعهللاىل_دهللالوسرامنزاوسيدقلاوهوةثالثلا ماسقالاهذهدح ا ىلءصالدالا ا ركشلا باور 6ث تمد

 ل

 : ِ تءلهأ دقثلل هنرهغ هب ىبتهحاو تنذنم م ةكلهلا ىلع ىشأ تاكتادعب هكرادتدبعىلا جوأ ىلاعتهننا نا

 اعجسمو

 : ةروس تا االومدايع عممتنسوهلاعفأ اةفرمؤأ هئامعأو هتاف صةفرعموأ هس دقتوهتلاناذةفرعم ىلا

 ١ نوال ر ومأ ةثالثفادحاون وكت سدسقتلا ىهتنمنالثا ركلات لثا اردةذ صال الا ةروسأر قم ا ركشلات اكل 3 ريقلا

 ٠ الودلونلو هلوقهيلعلدو ههمشو هريظنوه نمالهاحنوكمألو دا: م هلوقهيلع ل دوه مشو ءريظنوهنم هنمال_صاح || ركش ثلا تح هللا نم ةمعق

 كلذع بج عمحردحأ اوفك لنك لو هلوقهماعلدو هلة موه نماعرذالو هلالصأ نكي ل تاو ه-تحرديف نوي ْ دودو انش اهلع

 ٍ ئح هلامالسلا هيلع

 : | انأو ليتكم 0

  قرارسالاهذهلاثمأ ىهانتت الون ارقلارارس أ هذه هللاالا هلااللوة ل صفتهتلجودحأ هتاوه لقىلاعت هلوق
 هيئارغاوسءلاوثار علااو رون هنعهللا ىذردوعسمنء١لاق كل ذإو نييمرأك الاس انالو تارالو تار علا

داح1قلاط نمالاهفرعنالو لاتاكوهر نيرخ“ الاونيلوالا لعه_, هدفك ل اركشأ نأ عسرطتسأال
 | لكهدهشت ىحمم وف هلاغصر هركسف هناك 

 أل ىط ىفةايعمنارقل ارارس أرثك أو رسشنلا ةعاطتسا دح نع جراخ هناو رداق كيلمرهاق را مناك نا تفتمللا ]| نم ةناثةهعرالا

 | 00 ا ا علا نبك طتكل داتا دلل 1 111 ٍ اذا

 | هللا اومن ادابعتواغت ناد و هترعوهىذلا طاسنالاو ننالا يدعم ندهركا دا كرا اما دهن ةحراشلا|' د_ةفاذهتفرع

 ظ 0 ا د انسان عمق لوغلا)# مع ىلاعتو هناحجس | ركشلا عمو ئتركش

 | | هيلع)_دباممت رثك الا ىلءةضماغ هتةمةحو نيد رقملات امام ىلعأ نموهو ةيحماراع نم:ركاضرلا نا معا | فشكلاوهدغالاىف
 َ نو ركت ركن أ دة نيدلا ف ههقفوهمهفولد وألا ىلاعتهلنا لع نملالا فتاك -نمري-غم اجالاو هياشتلا نم ا ركسس لاقي راهطالاو

َ 
ُ 

 .ىماسعملاو رفكسلاب ىذرب نأ ىجينمف هللا لسسعف هنالئث لكتاضرلا نكمأ أنااواق م ىوهلا فااخيامباضرلاروصن 0 | نع عشك اذارشكو ل ا 356 5 2 تت
 | كاعتهتلاءاضقل مملستلا باب ن نمراكنالاوضارتعالا لبو قوسفااو روع غااباضرلا اوأرفموةكلذن عد_ةناوأأ 2 ا 2 ارمشنةهرهط وو درع

 | سابع نبال _بوميلعهتنا ىلص تا لوسراءدامل حرسشلار ها اوط اتم لع ظتد ا نارارس الاهذهتغ اكس اولو ؛ اهداد _عنواهر 5 دو

 ْ )رت ةعنخالالا اوحأ تاباكح مئاضرلا هل يضف ناس ادينلف ليوأتلاهلعو ندلا فههةفمهالا لاقثنح || م ا ركلذلا ندم تاسالاب

 ا ت سل اوءاعدإا ا متم نسلراضرل ماك نم مةنأن طظدام رك دن مىوهلا ف لاامثور وت 2 ءه.؟واضرلا ا تار 2 | ندمان

 3206 راذل غنا 5 ىصداحملا ادع يس لاب نيعت_سق
 .ناسحالا الا ناس الا ءازح لهىلاعت لاق دقو هنعاوذر و مهنعهللا ى ذرىل ء: هلوقف هب (تانا الا. نمامأ)*« ٍ اهنيعت .:الوةعاطلا

 ركشوهف ةمصعملا ىلع
 انس تءعوعو ةمعبلا

 دعت انجح ىفةبمط ن ا ,وىلاعت لاقو و ىلا عتهنلا ن ءديعلااض رباوث وهوهديعنءهللاضرنا بح الاى متنموأ |

 ىبنا 7 ةالصلا تالا ثمح ةالصلاىوقءرك ذ ءفرأك ندع ن انج ىوقاضرلاهللا عفرد ةفربك |هللانهتاوضرو ا

 ةنلابرنا اوضرفةالصلا نمربك أةالصلا فر وك ذملاةدهاشمناإكفرعك أ |هللارك دلو ركسم او ءاشدغلا نع ٍ

 ٠ 00 ىلاعتهللاناثي دحلا فو نانا تاكس لطم هياغوهلبةنملا نم ىلعأ ||
 نءىلاعتهنلا تاوضرام أو هب ة> رك ن:سسةديعلااضرامأو لم_ذغتلا ةباهنرظنل ادعباض لا مهلاؤسف كاضر ا

 قل ماهفارمنت ذاهتققح نعف دك نأز ارو الو ديعأ] هللا ب> ىف ندعم ١ ىتعع وهفدنعلا
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 هللادجر صحو ضو تدولا فهرامج رهافذ لاق رام 4. ءلعدر لامةوطخوط أ النا :نعولاقو صقحوب 1

 او دع بهو مهورغكل مومعلااهعم «ولةرصلاقوةماعلا دن عرفك ى هءايسشأ مهتاولت فو ماجا نمو مهم الك

 لت ”اعلاراشأ هيلاو مهم ق يلي ومهم لمح كل ذو كلذ مهلاوحأ ىف د دب ْرملا

 : اومرا دعم لعوهز ديعلاو  مهدمسل وهز مه ات موق

 اوسامهّشب ورب اوهان

 ىاعملا هذه ىلع تاجبنت تآرقلا قفامهماةمفاتخاام_عمهريغ ىلع هيسضغباعدبعلا نعءاضر تدعبتسنالو
 اوهانامز ءقوهتي ور ن سحاب 0 هلدأ

 ىهامافرايتءالانيعباهمل ا اورظني ىتراصبالاورثاصبلا ىلوال تاهسن7تارقلا صصق عممفتمهفو تناطذول
 مساىاك رتشا فيك امهارئامأ سدلباو مال_سلاهملعمداة-3ةصصقلالّوافءاسمءالا نم رابتعالا ىوذدنع
 هيلعمد1 امأو نيدعبملا نمهنا ل قوهتجر نع سلب اف سيلب امأ ةمدعلا وعابتجالا فانيابت مةلا_خلاوةيصعملا
 0 ىل_صدست :هللا تتاعدقوىدهوهبلعبات هب اب رهايدحا مث ٍوْعُف هب رمدأ ىدعوهبق ليقف مالسلا

 لءاح ع نماماولاقف ناغات “لاخلا ىف نكلو هتام_سةيدويعلافامهو ةيعىلعلايقالاودبع نع ضارعالا ف

 ةفئاط عمدوعقلا.مرمأ كلذكو ىدصت هلت نات ىغتس !نمامارخ "الاف لاقو ىسهلتهنعتناف ىىمث وهو ىجسب

 تًاراذاولاعذ مه ريغ نع ضارعالاب:سأ ووكيلع مال لةفانتاب ايت ونود نيذلا كءاحاذاو لح وْرعلاعف

 ريصاوىلاعتلاقو نيملاظلاموقلا ماك :رك كلا رعي دع_ةنالفلاق تح م_معض هرعاقانتاناقتوضوح نيذلا

 ضعب نوددايعلا ضع نملمةحلالدالاو طاسنالااذكمو ىشعلاو ةاد_غلاب ممرن روعدب نيذلا عمل ست

 قيضد ونوب ذكرنا فاخ أى هلوثو بنذ ىلع مسهلو لاف نو عرف ىلا بهذاهل ل_بقاسأ :راذ_ةءالاو لاعتلا ف

 نممالسل هلع ىءمومريغنم اذهو تطل ناوأ انباع طرفي نا فاحت اننا هلوقو ىاساقلطنبالو ىردسص
 مقاما اذهنودام مالسلا هلع سنوبللم_:<ملو لمست وفطالدسنالاماةمممقأ ىذلا تالبدالاءوس

 تامل سو هيلعهللا ل صانسن ىمموةمايعلاوهءارعلا نسل الاق « م .ومدموهوءارعلاب ديزل هن ر نمةمعت هكرادت

 اهضعب تاقال_تخالاهذهو موظكموهو ىدان ذا تو |تحاصكن كست الو كد رك .ربصاؤ هللقو هيىدتقي

 لاقدقو دابعلا نيب ةهسمأ|قتوافتااو ل_ضافتلانملزالا فق. -املاهضعب رتاماقملاولاو>الا ف ال:ةخال

 مال سل اهبل ع ىسعتاكف تاج رد مهضعب عفر وهنا ملكنم مهم لاقو ضب ىلءنييدذلا ضعبانلضف دشلوىلاعت

 ىد> قطني لذ ذ ءام .كاوةمم هلا ماةم مق هنافمالسلا| مماعاب ركز نب ىكياماو سنالا ماقم ف فاعال نم رهاش

 نعىلاعت اعر هرابحتا نمنمرشعلا سرها اذماند دبا ىلا بح هودخاو ف_توملاولاقذاىلاعت هلوةلوأ نمتددع

 مهأرق هعف عل رالاو ثالثا ةدحاولا ةهاكلا ىف عمة حي دقو ضعب نمربك أ اهضعب ةئيطح نيعب رأوا غبن بف مهدقز

 قم يصوم تناكونيقرسملاو نك كاد سحر ندلااندلا افءالعلارباك أ نمءاروعاب نبا

 ندقازلاة ع نبااب و نيدياعلا سأرانم السل اهملع تامل ن ىلا ىحوأأ ىلاعت هللا نأ ىو رد ةهنعافعف حراؤجلا

 ه- ءلع كافصعنمةفصع هتزخأ نمل كالخو قر عوف: ص دعب سم. .اعرحأان ؟وتصا كتلاخن . في

 ل 08-2 عطذ ذاهماع مزعفلاتأ نام نئراثلا ىلع معافا 7 دعي

 ٍ فقو ا ريغ ًالو قرا م. لشعلاةفالبام ًأامص وأ | هللاعن شوهدمقاتسر هل .ةتساف موت اد ىشع

 ْ فنواودب سنالا ل_هأهتناهجسر ديما لاق مهمهيشتي نأ م هريغل س داوسنالاىوذ|ىرح هلاثماواذهفو# ||

 4 0 8 ا هلودو ءاشن نمىد_.موءاشن نما ىل_ضت كتنتفالا ىهنا مالسلا«بلع ىءوملو# نينا طاسن انف

 تآ فاخا ىلا لاّعذ ١

 1 الونمطاسنااذهوابح ثعبأ موو تومأ مو رتداو مول ىلع مالسلا اولاف سفن ىلع ل هلالدالو نياضفملا نم

 ١ دقءاملعلاضعلا لاق دقو ف سويس هولعفامىفسو ةوحخاللة>ا فير لغز اوهيلع مالسولاةةهقلاخ يلع ثأ 1

 || ماعلا ناك كل ذكوةوينلات اولد نم ىحنل.ةىت-ردقلا ىفاهنعل أ ةدحاو تل دم فرب زعلا لمح لو مهتعافعو

 هلا ىلا ءتهتلا وأ اع هرمخأ مالسلا هيله ناميلس ىلع فصآ ل ندا لذ.دعب نمالاكتنودعمن !ةلئمتكرلال | ْ

 رقفا!نعءالللانا

 تفهذمت ىلص تح 8 ذأ |

 تكسأ مىالاق م عجرو :
 ىئىد_زعناك مهردلالا ا

 هس 0

 لاعتهللا نمتسساو :

 رقفلا ىف ماك: أ نأ ِْ

 سلح م كلذ ىدنعو

 ركوأ(لاق) ماكتو

 ريقغلا كح نمرهاط نبا

 تانةءعرهلتوكلال نأ |
 ةتغرزوا الد الو تاك

 سراف(لاق ).-تءافك

 ةصضءارقغلا ضعبل تلق
 رضلاو عوو ارث اهبلعو
 كوه عطبفلأسن الم

 الفى وعنمف مهل ا

 مهضعبلد ثنو وملف

 تناذامدنعا ا ادغاولاق ||| ':ء 0 1 ا 0 00
 ةمايقلا موه ىلاهءلعىدونو ثالث نا-إط ىفت وحلا نطب ىف عسل ا, بقوعفةسبمهلاو ضبقلا مانتم

 | ذامدام !ا١ادغاولاو ١ تأالول

 هسدال

 ةديع قاس عاج تاَثد /

 اعرجلا
 نابولاههريصو رقذ

 امرتك

 دايعالا هب رىرت اع

 ”اعلاو |
 قاتثأن رسد الملا ىرحأ

 هيسبديملا
 بوثلا ىف روازتلا مزن |

 اعاد ىذإا



 انأاب لاقى اقزلا لاس
 ذح اءارقفلا رت مل ىلع

 ةحاملات ةوىف ةغلملا

 منالثاقلاك

 40 ءىطعأ أب

 0 و

 ىدف ند 1

 ن او سم

 مرق مهماللاق ْنأِل مد عقوام

 هنيذادو>ولا موعفنيال

 ةقاغلا مهرضتالو مهتقاف
 لاق مبهدود>و هليذا

 فودورعه-هلا مهضعب

 بنلعل اىلعةجاحلا

 5 مرلاى :وسا_عاهودتو

 ريغفلا جوسملالاقو
 الو مهنلاهينغنال ىذلا

 ىح (لاقو) نحلاهرهذت

 رّعفل ةقيقد ذاهمننا

 هللانالا ىنغتسالنأ

 بابسألا ءرعتسا»
 تجبوألافواهاك

 هدا ستتم واللا
 راش ىنعم نع لأسأ
 ىلعرعفلا اذهلان ادأ
 ىبكرلف ها

 قد ىعنمد :باوعدحأ
 يانطلانرصتاسلا 7

 لزئملوأ هنال ىللاّيؤ

 د_حوتلا لزانمنم
 (لثسو) كلذ, تعنتف

 1 ---- 0 تحتسب 0 اتت ذك -

 ا  تهاراتلق مه درس نمدمالا لاو سانلاةازادم نمّدحارلا لاق ةدح ولا ىف هدحتام لق امها اراب ت اقف ةدايعلا
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 || مهلا عمتجا|اذالاقدولا ومدن ىمو تاق ةلماعملا تصا+خو دولا ةصاذ !لاق ىلاعن هللان سنالااةوال> دبعلا ىوذب ىم

 1 ا كمل ا ع ,كبواةالابعالد كب .اودارأ ف. 1 قدداَد حللابعءاكللا ضعب لاقرةعاطلا ىف د>اوامهرا صق

 0 اق قل ا ةرش عم نمردصلاق ومضة 9# صارلت و ماعلا اق سنالا ةمالعاف تاق ناقد كذع كافر

 رفسف ا ل غو وان عمت وةعاج درفت وق طااختأف 1

 [هللامرك ىلعلاقاكر ك ذلاةب وذعن قرغُت_سمساةلايدرغتمن بلاي طلاتر وض-ى ب اغوةيءغقدهاشو

 || نوفرتلار ءود_تااماوتالس قع واراد اكسل هع هح ىلءمل-ءلا مهم معه مو# م 8 ة شر

 ا را هتلاءافلخت كئاوأ ىلعالا لحلاب ةَةاعماهحاورأ ت ادن انا. دل اوك نولهاد اه :م شح وم ااعاوسنأو

 || سنالاراك: ىلا نيم ا ضعب بهذ رةوهدهاو ُتهذ_هوهتمالعهزهوهنلا سنالا ىنعما ذهف ند :دىلاةاعدناو

 | | ةذإو تارصيملا لا نملك ًارئاصملاب تاكردملا لا جناب هلو-وهسّشتلا ىلعلدب لثالذناهنطلم 1 اوىوُسااو

 || نس اىنأ ىلعو د_.نال ا ىلع ل ءاكنامالغب ىف رعب تاني دجسأ مهتمو بول ةلاىو ذل !ءىلغ ا هتفر هم

 | اضرااامأف ريصلا الاس ل لاقو اضرلا ماعم مهضعب ركستأ ىت- قشعلاوووشلاو بل !ثردحةعاجلاوىرونلا

 || رقللالادوجوال هنأ نافذ روسَعل ا ىلعال انيدلا ناماةمنم علطد مرصأت صقأن مالكة اك 5 -هو رٌودةمريغف

 [ادوخلان ملد منك بولطابالاهءاروودر < رشق نيدلا قد رط نملاء لنا فل دياملكوتاسو سلا ناق

 ١ ' ا عوردعن مكرددكلو هو ةلاح المت :منهدلا ب ورخخ هدا: :عل رسل رهلك سخر ولان أ ناك هرمش ىلا الا

 ٠ لات لوح لاي هكردن ليقدقولو.ةم

 لامعدهلي ةوهص مسهلكو 0 بك مهلكل احر نوسن اال

 «(سنالاةبلغ هرشتىذلالالدالاو ا

 0 رهن هناقبالاو ريسغتلا فو هصغنب لو قوشلا قاقهش وشد لو كس او بلغما داذاسنالان نأولعا

 |ةينهلاةلةوةءا ار |نمهيفالةروصلارك:منوكي دقو ىلاعتهللا عمقاجانملا اولاعفالاولاوقالا ف طاسننالا

 [فرشأو هيئالهمالكلا ولعسفلا ىف مهب هبشتب وماقملا كلذ ىف معي لنمو سنالا ما ةمىف مسقأ نم له تحت هنكساو
 / قبلى تسيل هلآسننا مال_سلاهيلع ىسوم هميلكىلاعتهللارمأ ىذلادو-الا خربةاحانم هلاثمو رغكس 0

 0 دو رعفتلا يو اقاغل نيغبس ق وهل سنس مال 0 ساوطخع# نأ دعب لبث ارم 1

 سلو د لاطب هن وعال هللاب سنالا

 1 اىركمنو :مآب و نيقي ريسغ ىلع ىنن وعدي ةثيبحن مه ءرثارس مم رت ذ ءماعت ملط دقو مهل ببتسا 5

 فرعت مف مال اهيلع ىسومهنع لًاسف هلبيدتسا ى> 7 هللاقي ىدابعنمدبعملا عمجرا
 / اهدععدو هلع دوعسلارث أ نم بارت هينرعنيب هليقتس ادقدو-ًاد.عب اذا قد !رط ف ىشك مول تاذ ىموماهندبف

 ملط تناذلاق خر ىم“الاعف كوءاام هللاقوهيلعملسف لح و زءهتئار ون مالسل اه. ءىمومهفر عف هقذع ىلع

 ع تدقنأكلادبىذلا بو كح ااا او امس و قلاغف ج ارقناتل قستس افي رخانيحذنم

 0 12 تكل ؟نيسنذللا ىلع كءضغدئشا مآ 7 كدنعامدفن مأ كت ءاط نع حاب رلاتدناعمأ كنو.عك دلع

 ا راق لاتةبوتعلابز عتق وغلا ى شت ءأ منت كنا رع تاسلاث صارت جرلا تقلد ني 5-5

 © 0 عجرفلاف بكررلا لبى اح مون فصن فب شعلا ىلاعت هللا تينأو رطقلاب لبث ارمس اوني تلضحا ىت
 / |. مرسلا هنلع ىسوم مهن ىفصن فيكى رتعداخ نيح نأ اره م يسوم هإ هتاف

 طسوف قف 0 ماا تف رتحالاق نسل |نعودي تاسص ثالث و لكىنكسخااج
 تالاف شب أف لاق صخللا بحاصولا ثعبف كلذ ريس افةرصيلا ريم أذ: ؟هول ىس

 وسرت عمس ىناهذعهنلا ىطر ىو مونأ لاقفدق رحال لو زعو رىلع تسقى .

 ةوولاق مهربالهننا ىلعاو تقاوم ةةسلدوه سورة ث موق ىه "قدوكلو ةيلوءيلءهقلاىلسمقلا

 ا :الاعفرانلاب قرت الر ظنا ةرصنلا اريمأ هللا ةذراملا ىنطذتد لعذ. صاوخلاة دءءعوب أ ءا عالم ةرمصملاب قد رج

 تثمسقا



 خو ١
 - : كا 3 املا : : : 000-5 -- 8 01 - 7 ا

 نوكءالدت هلل يةفتني>ابىاتسودايلاق ناسناعم ماكس: اذا له-ناكوهضرأ ىف هللاءاضغب كلو أ تلا ز

 ٠
 سيم-ووهفانمؤمناكن افاقفانموأ انمْؤمن وكت نأ اماوأ_الارس لث اعل انذا ىف لا ةفازهلو ّةت ف .كفايدبح ظ
 اناس ةيحلاتامالعقىشختلا بارتو أل اقدقو سلب اسديحوهفاةفانمتاكن او لجو زعهللا |
 لئاسو بيبا ف تنم هيدإو * ل الد سييعلاف نعد_ُئال ظ

 لعأق وهام لك فهرورسو 3 هيدا ر

 لجاءرو مار تحارءةااو »+ رم علاق

 لذاعلا لأ ناو بيبهلاعوط 5 همزعنماكرت نأ لئالدلان هو

 لدالب تيم كل 1نم هدف تاّقلاو 35 امسسبتمىرب نأ 8 ةالدل!نمو

 لذ ةاسلا هب دل ىلظكت خ نممالكسا 5 امهفتمىرب نألث 2الدلا نمو

 لئايردا كس ماطقحمم وي امث .*.ةتمىر تأ لس اللاند

 لحاسلاطوطش ىلع نيتةرخفف ب ارعشم هارت تأ لئالدإا نمو
 لذاعن مهلا فمالاظلافوح اي هلو هنوح لثالدلا نمو

 لضاف ل_عفلكو داهلل او د ارفاسم هارت نأ ل-_:الدلا نمو
 لم ارلا ب لاوال ةرادنم * ىرءامتذ دهر لأ :الدلا نمو

 لئاعف عب ىلعماردق نأ اك اب هارت نأ لئئالدلا نمو

 لداعلا لاا ىلارومالا لك اسم هارثنأ لثالدلا نمو
 لزان مىكحسلك ىف هكيلع « ايضارمارت نأ لل-ئالدلانمو
 طاع ١ لقكتو كايلتلاو * ىرولانييمكسذ لئالدلا نمو

 جب ( ىلا عت هللاب سن الا تعم تاس )د

 هرظن بسد بج لا ىلع اة _.ةلتعرات آءذهنأالاةبحلاراث !نمىوسلاو فو1اوسنالاناانرك ْذدَق

 4 ههنا اهم

 ذاعم نب ىعل امو

 نءهرودقر 0 لاجلا يب مىلاتبغلا بح ءارو نم مايتلاخ ال هتقوف<«اعبلغدامو

 وهوانوش جاعزمالا ىف لال اهذه ىعستو هيلا ياهو هل جرن او بلال ىلا بلتلا ثعبن 'لالخاهنك ىلع عالطالا
 ا نملصاحوهاعر ررشحل اهلها رقلاب رفا هيلع بلا غاذاو بئاغرمأ ىلا ةفاضالاب

 ىويسف هظحالباعتاقلا ارمشةس ا دعب هكردي ملام ىلاتغةلمربغ فردا ذاخلا لاجل ةهلاطم ىلءاروصتم 0

 بالام تدعب ءلاو لاوزلا ناكمارطوةالابملامدعوءانغ:_بالاو رعلاتافصملا هر ان ناك ناو اسناهراشيتسا

 اهضتقت بايسالةعبات تاافحالملا اوتاظحالملاهذ_جاةعبا,ت لاو>الاهذهواف ومما ى وسيف راعشتسالا اذ م

 باغام ةظدالم نعدركتو بلغاذا هنا ىتح لاسجلاةعلاطعه_رفو باغلارا ثيتس اهانعم سنالاقاهرمصح نكءال

 امناالل مف نا:ثمتنأ هلل يق ثد ,-مه ضعي رظناذه نمو هنذإوهمعت مظءلاوزلار طحن نمهيلا ى 0

 كا :1مريغ هلاناعحرفلاب رغد هم مالك اذهو قاتشد نمل افارم ام يئاغلاناك اذا بئاغىلافو 8

 ناك م ئا1ئاودارفنالاىفالا هنوهش نكت مىنالا اميل بلش نموفاطاالابازمنماكمالا 2
 همزالو هللا س :الا نال كلذو هللاب سنالا نم لاذ تأ. ةأ نبأ نم هلل, و لها نم لزب مهدأ نيرمهارا

 | مالسلا هيلع ع .ومناىوراكسلقةلا ىلعءاشالا لقثأن متوكيش ولدنا نعقوعب املك لبهللاريغنم شحوتلا |[
 مالكة بوذعبج وبلا نال نام_ثغلاهذحخأالا سانا نمدحأ مالكعمسالار هدثكم هب ردماك ابل
 هرك ذب ىسن 1 نماب هئاعدرف ءاكسلا ضعب لاق كلذاو» اوسامةب وذع بالا نم برقر ؟ةةيوذعز نويل

 اًدحوتسمىاوس نمو أسذ ا دواقات_.ثمىل نك مالسااهيلءدوادل لو ْر ءهننالاقوهقا نم ىنشحوأو ||

 تاقف بهارب تررمدي زن د حاولا دبعلاقولزت لنك ىبسن او ىبنعدالامكر تن تلاق ا 1

 سأر ةرسرلا اهلا تشو ة-.الةدحولاةوال_>تقذولا ذهاب لا ةفةدحولا كتبك دنا بها را

 سوو
 “للا

 أ اهمال ىلا.عت هللا

 اهكرحا مش التالاح

 ( لاتو) رخآالابالا
 ءارتغلا تعنىرونلا
 مدعلاد_:ءتوكسلا

 دوحولا نعل ذبلاو

 نا اراطضالاوهريغلاقو

 لاهو دو> وأاد نع

 251 تل َج رادلا

 راعكم ديرأ ى ذاتسأ
 ةلئابف تددحوف
 تاق ءاماملف تريكتف
 كفنك ىفتد> وىفا

 د_ةلاق ةعاقلا هذه
 اهددخ لاق مئاهد رات ار

 تاقذ ًايثاهب رثشاو

 هيلع! ١ ره ها تاك ام

 لاذ لد ويعم قدك

 نم ىلا عادللا ىئذز رام

 ءاضنبالو ءارفصا.ندلا
 ىصوأ نأ ت در اف اهريغ
 ىفكح قفدشت نا
 (لاقو) هللا ىلااهدراف
 رّقفلا صاّرمللا مهاربا
 ” ابلو قربقلا ءادر

 تاببلجو ني-اسرملا

 لوس (لئسو) نيحاسلا
 ربعملا نع هللادبعنء ا

 0 رءالول أ ساالقداصلا

 ' وبأ(لاقد) سالو
 رورو



 زب زعلا ديعزب رمتلاف
 ىلعهنلا معنأأ مهلا هجر

 اهعزتنا مةمعت نمهددع

 هم ع تنام هضاعف

 هصاعام ناك الا

 هبنسءزتنا امارس

 نونزمسل رشنآو
 ىمعتم هءلاح متع 0-2

 اسؤبأو
 هيلازع ىرحأ اذاانامز

 ىسحأ

 ىنةعرح دق ةرعكف
 اهسؤك

 ىريصر < نم اهع2
 اسؤك أ
 تذدتلاو ىريصتعردت

 هثو رمد

 وأ ريصلا ىتسفنل تلقو
 ىنأ ىساهاف

 مهلا ناول 2 ودطخ

 اهمطدن نجار

 اهل كردنإو تحئاسا
 اس مفكدلا
 م«( رقفلا ف مهلوت)«
 رّعفلا ءال_للانبالاق
 اذاف كلتو_كال نأ
 كل نوكبال كلثاك
 (لاقد) رثؤا ىدح

 راقتفالا مداذاىناككلا |
 ىنغلا سد ىلاعت هاى

 انني

 ىردصيف قوشلاو بالاران عه د رطاخغر 5 ذريغه:مىلاق

 سفنلا هياعد_>ولا رهظب و « هرارسأ عمدلاىدبسف ىق# لوةيهنءزحاغلاو
 مثكي فدك هتف د ىف هريس نءت د هلاح ف بكه ريغ عم هبلة ن هو

 ئثلك ىف هءضد رعتل ارثكب نمدا ارأ هناك هنةراشا م هرثك اا دعب هللا نم سا:لارثكأ .نيفراعلاضعب لاق دقو

 || ىلع ىرصلانونأاوذلدولحو ز ا .للارنعتوةوهف ل ذي عذدتلارهاظب و
 هبحاللوق أ ىنكا لحرلالاقف» ذم دحو نمهبعاللاةذءالبب ىلّميمدارف ةبحلارك ذ,ناكن م هناوخأ ضعب

 || ناقديلا بوث هللار فغتسسأ لحرلا لا ة فهم هسفنرهش نمهبح اللوق نك اوتو اة لاق ورع منتي ل نم
 | اىناواضي دو اهروهطوةدو# ةبحما نا لع افركشتس اذا! ةريغلاراوطااهراهط ار تاماقملا ىسهتنمةبحلاثاق
 ||| هلاوحأو هلاعفا نتا هب ىلع متي نا بحلا ق>و راكستسالاو ىوعدلا نماجف لدا رهاظلا ءومذلا
 بجلا ىلءلادلا لع_ةلار اهطناىلاالو بلا اراهطا ىلا هنمدصقريغ نمهبحر هاش تأ خذي و هلاعفأو هلاو ةآتود

 ٍ فدر واكهيفحداقو ب ١ ىف كرشف ريغ الطا هتدارااماق طقفق بينا عالط ١ب هللا دصق توك نأ ين لب

 تءداذاوةينالعدت ز زحتايغملا ىرب ىذلافكنيعتءعنصامكلا عم لعتالُثي < ىدص:ةتقدصت اذا ليمتالا

 بال اركسبلغاذاالا مومذمهلكلعفلاهلوقلا راهطافكب ر ريغثالذب لعن الث كس أر نهداوتلهجو لسغاف
 ظ هذ هلع | امنيناحلا ضب ع نمىأرالحرن اىكح ييهيحاصءيق مالبال_ةءاضعالاثدر طضاو ثاسالاقاطناف

 || هتب ار ىذلا اذهفنيناجتوعالتعو راكو راغصتوي<هلىخأ اي لاق ممستف هللاهجر تر كلا اقورعمكلذ ريخأف

 ظ غادلاو_محىفةكتالملالاو >1 فرعواف اةراعتاكت اد بحملات أه _دسي بحل اير هاظتلاو ياهو هتاخد

 اضآلوشنو

 نو صّودأم نتولعش د ومب_هسأ امهللا نوصءنالو نر اهنلاو ليللا نودسد ه.ىذلا مزاللا مهةوشو

 | هلام لك بح نم صن أ هدح ناوهنك امىنييحملاس أ نم هنااعطقلعوهيحرا ملا نموعسفن نم فكتتسال
 1 غارفتساودوهلا لذب ىلعح راو اوبفاةلا لا. عايةنس نيثالثىلا عل هلل ات دنع نيم ا نمنيفشاكملاضعبلاق

 ا اهرخ 1قلاق ةلن وط ةصقىتاو عملا تان[تاغش 2 معاش ًاركذ ذأ ايش هللا دنع فنا تن:ط ىثحةقاطلا

 ١ انهههددعت ل-و زعهتكوبحلان 5 <تاولاعذ منن نمتلقفئث نمهثلا قاحنام مج ددعب ةكش الا نماعص تغلق

 | هيلعق> نا اهتبهوفىلاعأن متن سو لاو هريغأت رك دالوهاوس طقانب وأق ىلءر ا اهتلدنم

 | رهاظتلان لا١ع هناسل مزح اما قم _:ماصتساو هنز ف رعوم سفن فرع َ ءاذاف م هج دنع اهيفح د..عولا

 | اا ضرملات هناديزللا نعى كحام هتاددرتو هما عاوهمادقاو هناكسو هناكرح بح لعد هدد من ىوعدلا

 أ هلا رظنفهئامةرو رافان ذاق ىذاح بيبط اخ |فصوقايساهلا:ةرعالو ءاود دهتاعل فرعن لفهللاهجرىرسلا

 | ىدب نمةروراغلاتعقو دل ىسعو تديعصو لش الاف قشاعلو» ارأ ىفلاق تايلمهيلار لا راغند د لعحو بيبطلا

 0 | لاتدقو :لاقلوبلا ف ةمهلا نيدتو هداك اا, تلقورصبأ !أمهننا ه7 اك لاق مست ا

 أ هنا ىلع ةمشغلا ل دوه .اع ىشغ مت هبحالا ىعسج ل سالو ىم .مطءىلءىدل-س 3 د أاملوذأ تسول: ص ىرسلا

 ْ ب أ اك اضرلاو س زالااهتمودي هنا 00 لزم

 :ىالخالا ل اذرنموهوىوهلا عابتاو عفت حلاو ر الاموبملاة ”رع قالادخالا مراكمو نمدللا ن نساح م

 ار نيستا ناتهرعد او-ر الن و.حلاوهبلا نس ملتاو هلاجو هلال هك دقو هيلا هناسحالهللا بدت

 | ا عتةرتكو 0 ماودف مفر عع ؟ كإذاولان ماو علاق صاخخو ماع ىلاعتهّناة يع ىف سانلا »نجلا لاق

 ١ |0000 تااولاسة ماظل ماناسح لاو منلاربق ىلع رثكسو مهب لقت مهناالاهوضرأ تأ او ا

 ذادوبحأ نأ اوعنتع مل ى_سحلااهءاسمس أو د - 0 لا هتافصاوفرعا لى كلملاد 0 ملعلاو ةردقلاو

 سلب اهلناودعو هاوهفعن مسسانلا نم :معنلا عج مهتءلازاواواهل لهأ هنالك ذة لأ وهل: :عقضمس |

 ١ تامالعلا هذههيذتدقن ىذااوه هو لحو زعهتت ب هناناغذ لهلاور درغلاعهسفن لع راب كلذ عم ردو

 ظ 0 بلاءالعك كل 00 ا 2 م ١ وأ



 ىلاعتهللادبعنمنيفراعلاضءبلاقدتو هناوفنكعامب وءملاناك اذافود نع#حلاواذالذ هدقنةلاعال |
 نب ا ا طنمءد.عنمولالدالاو طسااب كإه فوحريغن هدب ملا ضع

 فود نءولذال لاف هطعو هذكمو وهب رهف ىلا«تهللا بح فودلاو ةمحلا هل رط نمدد #ءعنم

 قوهلإَتي ريالا ف ودنا نمهلن ك,مواهنف عستا ىّتحةسبحلاهبلعتبلغ ىذا نكلوةمد نءواخال فئانختاو

 مةفرعملاتلوّساو بلا تلةواقسحلا ارك نمال لق ع نكس ف هودتاب وش ناكو نيمحللا نمدعب وةبدملا ماتم

 *لاةقاط كلذ ثدثث

 ه]ةعراحو لام ابا ىفماهفكلذ لعفذهتذر هم نم ةرذهقزرب نا ىلاعت هلا لأسي تالادبالاضعب هلأس نية بدلا

 مو سا عتسالاو

 نفعا تازابخالا ضعن قىورد تاقلا لعب تون دح وهل ءد وخلا عاف رمش

 نمهصقن ابراب لاف ىلاعأ هير قد دصا هلأ اسف ئثهيعفتن ا م المابأ ةعبسساصخا ث قب وهيلق هلوو

 را ا ران لا نام نمل نايات لا

 مح !'كناعسلاقذ كل ذنمهباصأ امازهف 0 هفلاتتا ءااع 520

 نمءزح فال 11 ةرمسع نم ءزح وشو هراشعمرممءدعم قل وعز رجال هنعمل عفاف تطع أ اهدصقن نيك اخلا

 فراعلا لاس ف صو ف ل.ةدةو نيذراعلار 7 بكراصو نكسوهؤاجر وةبحو هفوخل دمع افةرذ نمءزح لأ ةثام

 ثا 10 /١بب رغ دع دردعلا اوو#متمرارحالا نع 1 ددعب ىرصوذدحولابب رق

 ديه ل الا نا ىنالا ع نع * تلح وهيناعمتزعدتل دع ديد_كلارب ز روهداو و-فناك

 دعفلا مون لك ىف هل 5 ىرحت تادوالا قدامعالا ىرب

 كاع 1 اادحالو يك كانعل حارب اب>اللو

 ىهو هراهط ان وعمال |ذناك ناو نيفراعلالاوح ا رارسسأ كااهج ريشدانايبأ دشتي هللا هجر دي نجلا ناك دقو

 0 0 واف. دع مهموأت بو تلا سانا تاسالا هذه

0 0 

 لدعأو هيداىلوأ همك امو د

 لذي قل اىرأام هنملذأو د“

 هس لق لل قهللابرةءاصارع

 ىسغلاو زعلا ىلءاهف مهدز ار

 هتاهيص نمدرق رقم زيسعإ مور

 هناغسصىدنام اذ هرعت نم 5

 هنوسصت أمه ى عن نم مت سر 7

 لضأي عملا ىرأام ا دع مهو 5 تانغ

 لج | ثوصا ورم /!فوزهأ ىلا دب * هنو صاارس نجر ال تألدع ,

 ئد 0 أ 0 نماهرهظ ناز والواجب ةسانلا كرتش: نازوح الةراش الااعلاى 8 فراعملاه ذه لا ماو

 اين :دلاذرا معاة لغغلا لوم ىضتعَت ةمكتللاف امث ءادلا تب رينا سف سال كرت شاول لد هف دكني [نائاذنم

 كا والكس سد اعملاو ىأ ا تاطب واهف م هدهزلابتدلا ثن ر 1ناموتنيعب رآلاللام اك سال لك ولت

 اهف ىلا تنل ن كلو مولا ندرستناا عرشك ن ,.عمادقالاوةنسلالا تقولو مهسفناب 0 ثاللال1 اءالعلا

 تانك اند دراغال كه لكس ىح منمالوكحوارارس ارياف هل تاك -و قاوسار هاظلا فروه

 هرم« ىلع ةري-غو و ولا 0 و ءمريسغ هنمةيمهو هلالالحاوب ,ىدألا_عظع'ةنحلاو دولا اهطا٠ نمق لاقى ءدلانائ ساو حلا
 ءارتقالا نمثل ةنوكمفه.اعدي زب ىنعملاد>زواحتنامىوعدلا ف لدي دقهنالو يبدل ارارسأ نمرس بحل اناق

 هاسف شهد ىد هيح ىف ةركس تعجل نوكي دق منايثدلا ف ىوأب ملادماع لمعتتو ىتعلاقدبلعةيوتعلا واحلا

 لعتشتاع روروهغمهنالر وذم مرهف باساك اوأ لعتع رس ن ءئالذ عون اف هبد هلع :رهطمف هلاوحأ برطضتو

 لوقب ناقكلاىلءرداّلاف هناضرف عفدثي الذ هرساعلا ضدف دقو هاا ل الذ هنارين ىلا نم

 ىردع ف ناكول سول عاعش برَعب د مناصان اما ب رقاولاقو )|

 ( عبار ياسا مرو

 تععم لاق نجزلاد.ع

 ثءع« لوي دان دع

 تووم لوك قاغرذلا

 لوقي هللاهجر ددنجلا
 مركح أ لاعتهّنلانا
 مرك اوتاعالاب نينمْؤملا

 مركأ ًاولقعلابناعالا

 ناءالافريصلاب لّعلا

 نمر لقعلاو نمو! !نز
 ن ْز ريصلاو نامعالا

 مههاربا نعدشناو لعل ١

 هللاهجر صاوالا

 ىذالاضعب ىلعت ريص

100 
 ىممفن نع تعئادو

 تعد ىسفنل

 حو ركملااهتعرحو
 تدردت
 تزأعثالاذااهجرحأ لولو

 ةزءسفنلل ناس لذِب رالأ

 لاذ ثلا, سفنبرايو
 تفرع
 فكك [تدرتمام اذا
 ٍآ ىنغلاس هلأ

 قولاسالاق نم ربخىلا

 تا

 قناىدهج ريصأس

 رع ريصلا

 تاو ىاسندب ىذرأو
 تلو ىه



 هنراش اوةقاملت اومسرلا

 ا مع محروهط اذهق

 ! ةفسصر وهط اعل

 | ىلبشلا(ناكو)ةعببطلا

 نينيرلا نيذ ملامتي
 ملأ نم ب انوصنا
 وكلا

 ثرولٌكارذلا فوحشو ق
 ارض
 هنْتاغَتسافريصأ اراض

 ا
 اريص ريصأ] بحلا حاصف 7

 قداصلا رفعج (لاق)
 ىلاعت هللا أ هنلاد و

 لعج وريصلاب هءاتيثأ
 لوسرال لالا
 0 وهيلع هللاىلص

 هللاب هريص لعج ترس

 امو كاقن“ سلب ف
 (لئسو)هتامالا رص
 ماكتفريصلا نعىرمسلا
 هل زىل-عيدفه.ذ

 هبرمضا لع ب رقع
 هعفدتال هل ل.ةف هتربأي
 ا نم ىبحهتسسأ لاق
 لامف

 ا اه هاا

 وأ اب

 ْن راكبا ندع ده ء ةزاا

 يأ نس عه ةزاحا فل

٠ 

 ةرذيلاقثم لاضاق ثاو م جل(! ىل مره اهرش الائاذار هو ارثةرذلا ةثملفعت ن موقز اريضمرذ د

 ! هءاح رايندلاقهب-نآك 1 هيدصاخوا قكرا جانيت لذو نمت كلا ةةمناك تاؤاه ةعاشن ة:دحكتنا و ا

1 

 تاوسنلاب عت ونتاداولا عم متعل 0 .ثدحاهنم وب لة حلا نم ع نا ةروصقلاو سلا ارت علا

 هدصقمن أك نمو ه4 امة اناس ذا لك ىطعت اا هنال ةرخ الاى هيذل ىسنت كانهف أ!

 ١ رار الفرد ةمك ءامدت :عق دددعةمىفلزنأ قد_كلاو صال الا هبحالا<. .لعبلغت لو ثلا اكلامورادلامرأ" /

 ' وفك اعةرضءلا نومزالم نول رقملاو تاداولاونيعلار ودا عم تا 1ك 1|قنومعنتي و نيتاساافتوعتر

 1 تولوغسمحرفااو نطبلاةوهثءاضقب موقناهنمةرذىلا ةفاضالاب نانجلا مبع نورس 01015 ين طا

 تايلالاىو هدأت وم لعو هليل اذا لها رثك 1 متو +. و كاد لوترملا» كادوا نورخ !ماوقأةسلادحللو ||

 1 اموةعراقلاامةعراقلاىلاع:لافكتودلعام لا اردآ امو لاذ هم ماع نيماعىنعم كرد نءماهفالا ترصتااو

 00 ا مظعتلا 000 5 كاردأ

 0 0 او ا اركال فر جاملوال ضعي ها ًامهفوا خضع روع رات لاف وخاف

 الأدوملا دعبالأ ىاعت ا نيدحلا لندخ بيثىذلا اوهدوهةروسنمىبعملااذهو هداعبالا فو-ذهنمدشأ او

 قدعبلاثد نذهب دو هقاذوب رقلا لأ نم باق فهفونود-عبلاة به ماظعت ام اودوُتدعبا كن دملادعب

 منمدعبلا فود سالو دعلا فلأن مان رقلاولان عالو ب رغلافب رقلا له هعاعس بيد ندع اق

 تاددعلا قد-واهل ةراهخالب رّملاتاج ردناانمدقاناؤد زملاباضوفوتولا فو مٌتٍبرقلا طاسإ نم نكع

 تاك نمو وبغموهفءامون ىوتسا نم وهيلعهللا ىلصدللا ل اوسرلاق كلذاواب رهمقدادزن ىت ىدعح سا :لكفدبتع

 نيعبس هلبا اردغتسأ ىتحوإم ءالاومويلا ف ىلق ىلعتاغيل هنامالس !اهءاعلاوكاذكو وعل وهذ هسمأ نمارس مول

 | وع ممابر وةعكلذنوكو ىناثلا مدّقلاىلاةفاضالاب ادعي نأك هنافلّوالا مدل! نم هرافغتسا ناك اسءاو ةره

 تاوهشر 1 اذاملاعلان عن امىدأ نال ة.ىلاعتهنناناىور5ب و, اريغىلاناغةلالاو اوقد رطاافروتغلا

 مهوعدعل صوصخلا ااماق مومعال هب وقعد اوهشلاسسدن زا تلسف احا: ذي ذه 1 ]نا ىءاط ىلعام ||

 ا ىلعر دعي الىذلا قاعار كلا اوهكلذو باطللاىداب مهند هروط اهلا توكرلاو تععلاو ىوعدلادركش ران ع

 | فهد لوغي الث اقمهدأ نب مهار را هروذدعل كرد. الامتوف فوم 6 ةدعم ارلام ادق* الاووذالاه:مزاريدالا

 انعصضا ارعالاىوسر 535 وفغمكنمئش لك لبد ىلءناكوهت دامس

 ادم تافان ام بهف تا دع اقامكلا :ههودق

 ا 7 هارب ليجلا نمعادنلا تعمسلا لاو - اهيلعتأ رطو هل ل وأموت قب ل هلعىشغوبر ,رططاق

 ديزااتاط نعرتفي الف ثيثخلا بلطلاو قولا همزال بحمل نان<_عولسلا وحش مث ثحرتاوادبع تنكذ

 | ثيح نمهيلعلخدب وأسلا اوهّمعح رماسو ا هف ةودو بس كلذ ن أك كلذ نع ىلست تاقدن د فطادالا لست الو

 رشنل اةوق ف سدل هب وامنذ هةباس أ اهلتاملقتلا هذه تاف رعشت الثم>ن مسح اهيا علب دقاكر «ثدال

 نس رتغب وءاجرلا عمفةيفولسلان مه.لعدر وامهذع خخ هحاردتساو هب ركماهقلا دار اذ اناماععالط طالا
 | الا نمتكنالملادونح خت ىلا تاطم_ثلادونج نمكلذ لكفناي_بنلاوأ اوأىوهلاوأ َهلذَغلاةياغب وأ رظنلا

 ةحرلاو فطلل !فاصوأ ىه وبحل ا ناعم ىذةقيفر عظنامىلاعت هللا فاصوأ نمتائوناسلاورك ذلاو لةعلاو

 ظ 1 أ !تامدقمنمثالذو ءانغتالاوةزعلاو هر ربما فاصواك وانا !ثر و.ف حولي امهفاصوأ نف ةمكسملاو

 0 ةمهنعؤاسلاوّتملا 0 كالو رف سلا حن سرلغلا لاغت :ايهيلاديتسالا فوت -5 تام هر اوءاقدلاو

 ؛”اطوهلالمو رك ذلا ماود نعهضا.ةناو رعلاب ردصلا قضو وا سا ةمد2 با او ضارعالاو ماعم اذه

 ذو 5 تتسلم ءللةنلا لعل مل دباسالاهذ_هروهطوا مامدقتمو ىناعا !هذ هبادس ا داروالا

 أش بحأ نمناق بطل اقدص ل. ادةبقا 0 رت روءالامذهل فون اةمزالمو هنمهللاب

 - ور سعر 0-2-2 727 17772171777 1177 تورك ل1“ ووو
0 5 28 
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 ىيلط نادوح وماذاناهذ 2 يك سيل أ ىنع مان لمال اءنجاذاىتبحىدانميذك دقمالسلا ا
 هللابحأ نم ذاعمزب ىحلاقو تادودةفتدصقاذالاقذ كد صقافثنأ نس ًابرانمالسلاهناعىمب .وءلاقو

 هّنلاءاقلو قاخلا مالك لعيىلا<اهننام الكر بوب بع سياف لاصخ تالثهيفن 5: منماضا ؟لاقوهسفنضغبأ

 مظعي ولل->و زعهللاىوساه هتوفيام ىلع اتي الن اهنمو قالا ةمدحخ ىلع ةدابعلاو قاخل !ءاقل ىلع ىلاعت
 باتعتسالاو فاطء:-الابتالفغلادنعهعوج ررثكمق هةعاطوىل اعت هللارك ذ نعت اخ ةعاس لك توف ىلعهقعأنأ

 اولغا ثني لف تئاغلا ىلع ف سأتلا مهنءبهذق بلا اون امطاوهوبحأ ادابعمتنانيفراعلا ضعبلاق ةيوتلاو
 مهل هريد دن نسج مم مافامو مولا لص او وهف مهل ناك |ىفناكءاش امو امان مهكيلمع|«ناك ذا مهسفنأ طع

 تنذىأ,برلوةبوهلأس :وباتعلابلغتسثدو هبوب لعل بشي نأ هت ىف هتافغنم 2 راذا بها ق سو

 در دءافيس ديم لد 3 مسف ناطشلا ةعباتع و ىسفن ىبتلغشو كةريض> نعىبت لوا أو ىع لوب تعطق

 موب ويحاالاب بحلارب ملامهموهيلقءافصودرك ذدرغلابب 0 هنوفه نوكتوةلخغلا نم قبساممنعر فكي بلذ

 هلوق هركااذ دو هيريخم .فامالا هلر دقي مبوبحمانأ لعو اضرلاب لكلا لتس او كش :موفسأتي مهنمالا يشرب

 موضعي لافاك اهيعتءنع طقس و اهلقشت دالو ةعاطلاب ةد تأاهتمو مكلربةوهو أب ايشاوه ركست نا ىسعو

 رثفتا ةوهشب بّودلاو طاشنلاماودةبحلا ةمالعد منجل الاقو ةئاس نب رمشع هيث مذ مة نس نع رم تشع لعل تدبأك :

 نمهلل ب < تش اامهللاو ءارلعل اضعبلاقور وتلا هل> دالة الغل علامه همأدرتشت الو هندي

 ىوهفقىسلالّقث هسدالقشاعلا ناف تادهاشمافدو>وم هلا ماآواذ_هلكسفلث اسولا ممظعب لدول" عاط

 ةردقلاهدواعتنأ هيلاعاشالا بح ًانأك هند زعامهمر هند لطانان تاك تاومبلت هت

 ناك نُ هن هبود دوهأم هلادعإل | هتابلاع رام تاقىلاعتهللاب> توك اذكهذ هيلغتش و 1 بح .زمعل (هق راش ناو

 ىل-قو هيحفلاملا كرت لآملا نمهنلا بح ناك ناوهتسدخ ف لمكلا كرر مدملا بحأ هب ونحت
 دوو ايتامون تعمم لاف ةيحما هده كلاح بنس نأك ام هلق د مىح هلامو4سقت لذ. ناكر قو نيبهلا زعبل

 قي تن تا دوما هللاشفهلك كح ول نعض رعمتن ًاوءلكى ا ةءكبحأ هللاوانأ !لوةيوهوهب ويعالج

 ديعل دعو قادطنقاخازه تاقفك | /ةىت>ىحو رك لع قفنأ عفالمأ امناك- امأ ىدم_-الاق ىلع ق غنت شاف

 2 |عسم هج ىلعادي دش مماوعحر هللادابع عج ىلءاتغ شم ترن ناو هببسب اذه لكيف دويعا دبعب فدكق

 الوالةمولمذخأت الو مهينءاج ررافكلا ىلع ءادش ىلإ عتهنن' لاقاكهه ركام أيش فراق نملك ىلعودللا

 9 , وئشلابىصلا فاك كى بح توفلكت نذإالاقذا هءالوأ هللا فصو هب وفرا سهل بضغلا نع هقرصا

 اورثكوأ 1س. !!لقىلاس الهنافدرح اذاره:ل اضغب راح تو. غل لإ هراوىارسنا اىوااكىرك ذىلا

 حام .صلاوءاكملاالال غش هلن م هنمذخأ ناوالصأآ هقراشب مل ئشلاب فاك اذاىمدلاتاهلاثملا اذ_هىلار اطذاق

 همفهعزأت ن مو كدخذهدجوامهمو ىكهقرافاههمو هيكل ةوداعهبتنا ذاق هيلين دعم. ذأ من افبلادرب تح

 هذهفهسفن كامي هنأ هبضغةدش نم غابن ىتح بضغلا دنع« سفن كال هنافر منلاامأوهيحأ ءاطعأ نموهضغنأ

 نمو هب رسم بذءعو هبارش رخال فا ةصف هيد صاخو هتيحت ع دّمف نامالعا هذه« .ف تكنفةبملا تامالع
 راربالا ف ىلا عت لاقأك نيب رقملاب ارم نمر دب هيارش جي زعذاهيحر دعب هرج - الافمنت هللاريغبح هع جزتما

 5 00 ك0 0 0

 ا 0 ىلرا اربالاب اك 0 لامالا عبجن نمير اكلات رابع
 وطن رمانودح راربالات اكو نوب رقملاه دهب ث.>ىلا عمترا هنام باك اعةراما ناك-ف نول رمل 1

 سفك الا مك .ةءبالوكتقاخامتزخ الاف مهلاحنو ؟,كلذكف مهل مهتدها ةمونيبرقملان م مهم رقدوجتفرعمو 0

 0 , وهذ مهلا عأ ءاز !قفاو ىأق انو ءازحىلا«:لافاكق هدعن قاخلّوأانأ داك ةدناو

 لاقثم لمع ن ؛هلامعاومم>قبوشلا 0 قب. امودة ىلع بار لكب وشو بوشملاب بوشا!لبوةوبارمثلا |
:00 

 1 - سو داس ل 1

 الزل اوعا تعا هننا نع

 8 ريل قل و

 بيغتي وانا وذوال

 ةاكعسا زواغفمف

 : ميظعي هس اسد ال هم هفو

 نماذ_هو ىلتلا سمأ

 و هنالري_صلادشأ

 ةهردانا لالا اذهةمارتسا

 دوق حورلاو لالا قل
 اهتريسصب لدقكت نأ
 نأ كولا ارون عاملاساب
 م هومعأ ةعرانمسفنلا

 قحورلاف ري_ماالاح

 ةعزانمري_دعااازهىف

 هلا نعرصصلادت_ثاف
 ولأ (لاقو) كلذ ىلاعت

 ةنالث مهملاس نب نسال

 راب_صورباصو ريصتم
 هللا ريص نم ربصاللاف

 عزحي ةلصو ربصبةرخ
 هللا فربصا نمرباصلاو

 نكءلو عزت الو هللو
 ىوئشلا هنم عقوتت
 ارجل هتف نع دقو

 ىذلا كاذذّرامصلاامأو

 هللاو هللوهللا ف هريص

 ميج هيلع عةوولاذهف
 ررعتن الو عز الاالبلا
 دو->ولا ةهح نم

 ةدوهح نمال ةعيصخ1ل او



 حورلاو سفنلا ىنعأ

 ك.هانوىدي كذناسو

 ىلاعت هل |وةريصلا فرمشب

 نورباصلا قو اغا

 تاسح ربعل مشوا

 تاسك ! مرح ربحأ لك

 راس نب راصاازحأو

 هللا (لاق 2 كك

 امو ريصاو هينئل ىلاعت

 فاض هنانالا رعد

 فرشل «ف:ىلارعصلا

 هيةمعتلا لمكشو -_

 ىلع لج رف ذو لمق هي
 ريس ىأ لاف ىل.دلا

 نب راصأا ىلع 2

 لاتمام
 لاف هنلرمصلا لاقفال
 لاَعف هني :ريصل !لاّعفال

 لاقو ىل.ْشلابتغقالا

 لاةنوهئ ىأ كح و
 لاقهّللا نعربصل ا لحرلا

 ةدئرص ىلبشلا حرصق
 هحورفاتتنأ داك

 ىعمف )د ىدنعو)
 هحو هننا 1ع ريصلا

 ريصل ادشأن ه هن روكلو

 لاذوهجو ني رباصلا ىلع

 نوكيمنلا نعرمصلا نأ

 تاماّقم ) 0

 قنعلا هر ةدهاشملا

1 

 | له رمعن نم لأ يمنا ياها 10 حمو رسأق

 ا اارتبتمنوك تأ اهنمو كلذ نمء عشقا و ةمحملاوةفر عملا عدا ع نمباذعنمدش ب اذعم :يح ىالوةيح او

 | هبقاعشب امرك ذودرك ذنمةرو رضلا##ك ١ امش مح نق هل ةهنعولالو هنأش 5 ىلاعت هلئارك ذب

 نملك ب حو لبو هياعهنلا ىل_مهللا لو-رب>و هم الكوهىذإ ١ نارقلابحو هرك دبحهلناب>ةمالعف

 || بوبحلابف:ةكاملك ىلا بوبحلانمتدعت تب وقاذا بلا قهتلعت بلك بحاناسنا بح نمتاق هيلا س سنن

 ١ .هنالهمالكو هلوسر هنال بويحملالوسربحأ نمناق بحلاق ةكرسش سي !كلذو هيأم ء#سأب قلعت 0

 أ هللا قاحن عج بحأ هيلق ىلع هنلابح باغن موهبحلاك ىل إءلءادوهلب هرب لا ا مف م

 || ةودنالا باك فاذهقمةحتانر ؟ ذدوو نيمهلاصلا هتلادابعولوسرلاو تار 0 ا

 | ةقعهناىل دش 'لوصرلاةو هتلاكبب<فوعبت اقهتنا نوبحت منك تالقىلاع «ن لاق كلذإو 0

 أ هللا تح اءاقىلا_عتهلنا بح ع * نمبحأأ أ نم تامفس لاقو قكاعتهنىوحأو ههسعأ نم هن و موذغبالهتلااو

 || ةرالح تدجودتتنك لاقنمدب را ضعب نعى كحوىلاعت هللامركبا عاف ىلاعت هللا مركب 0 نمو
 | الثاه تءمسفلاه ةوالتلا نع تعطةنافةرثف ىتتقمل ع اراوالبلتآر ةلاةعارق تنمداف ةدارالا نسىفةأحانملا

 ا آو, ةانلاةياتح فبل نسم استر دتا كاك توفجلف يحتال ءزت تنك تاما افلوقي

 || ناكنافتارقلاالاء غن نعمك دحأ لأ د نأ ىنبني الدوع نبا لاقو لاح ىلا تدواعق نآ ارهل همك ىلقف

 ا ةمالع هبلءىلاعت هللاةجر لهسلاةوهنلاب< سيلفنآر ةلا بحي نكي ل ناو لجوزعهنلا بح وهف تآرقلا بحي

 | ىلع ىنلابحةمالعو ِلوهبلعهّللا لص ىنلا بح نآرقلا بحوهللا بح ةمال ونار قلا بحهنلا بح

 : | ضغب ةمالعو ان دلاضغب ةرخ ”الابح ةمالعو رح " الانحةئ_تلان>ةمالعو رةنسلابح لو هيلع

 | هلاك ةوالتو ىلاعت هن هناحانمو تاككإ ل [نركتاابتنو الاىلاةغلب , وادازالااهتمذ_خارالتاامندلا

 ٠ واحلا ذذلتلا-+ل!تاحردلت ادوتاوعلاعاطقناب تقولاءافضو ل الاءده متتغنو روهتلا ىلع ىظاوبف

 || | هتيعم صنت فيك هللا ةاحانم نم بمطأ او هدنعذإأ تن . دحلابلاغتشالاو مونلا ناك ن + هناجانعرعتتلا وادم دك

 ٠ مالا هيلعدواد رابخأ ىفرمنلاب سنالا نملاقف تلبق أنبأ نمىلبجلا نملزندقو مهدأ أ نب مهاربال ]5

 هلاح ىطرف ىيسنالج رو عطقناة يلون أطب-االجر نياج رىنععطقأ امنا ىناف قط سدح ىلا نناسنال

 اثحوتههتلاريغب هسنار دقب ناك هتلاريغب سنأ اههمو ناربحا .ن دلا فهعدآ ناو سغأ ىلاهاك !نا كلذ ءالعو

 هللانامال_.!!هءلعىسومهيئستساىذلادو-الادبعلا اوهرخربةصةفو هعيكتدح ردنعاطقاىلاعت هيا نم

 راحمالا مسن هبحتن لاق هبدعاموب رابلاقاسعمبف تأ الاوهام ا ا ىسوالاق ىلاعت

 كقورتاط ىلارظافالد وط ارهدةض.غىفلاعتهتنادسبعادناعتأ ىو رو ئث ىلا نكس ل ىتبحأ نموهيلان كف

 ده توصي سن 1 تاكفت رهشلا كإ: ىلا ىرصسم تاودوإلاقف اهد_:عرفص: واهلا ىواي رش ف شع

 ' اهلانتالتج ردن تلح القوات تسنأ اثسادياعلان القل لك نامزلا كال ذ أ ىلا ىلا عتهننا حواف لمذلاه رئاطلا

 لك نمشاحتسالا لاو هيةولخلاب عت :لظلاكو بوسه اةأحانع نس زالا لاك ةسحلا ةمالعاذافادنأ كاع نمئشب

 علك ةاسانللاةذلباقرغتسمملك مهفلاو لّعلاربصم سنالا ةمالعوناجانلاةذأن عدو*او ه هوانا هءاع صةطبام

 2 دملق هرادف قد ردا عقو وهتالصوؤ ناك او لالا تالق هن 25 حان :وهقودءم هطاخب

 | :ا تراصسنالاو بلا« اعتب اغامهمو هب 1 هلفةالصلاقوهومتراصأ ةل عسب : مهضعن ل> ر تءعطوو

 عر 00 ا ع ا ريثالا قرغتس لد مومهلا عيجاهم عقدي هنيعةرقةاجانملاو
 هطالنم تمل اقه حرك ذنن طابلاقهسناو هزاسلب سانلا م كب هناق ناهلولا قش داعلا ىل_ثئمارا ص هب عب جدن

 ةتومل_علا نئيمطت هللا ارك ديالا هتارك ذب بتاتا تما واول سال لاغن١ هلوقىف: 2

 رابط نعتاوتن بغسل مىاذَّنِم هنعىلاعت هللا ىضر قد دصلا لاوو هبّتسن ًاتساوه.ل اتش

 كعدوادىلا ىلاعت هلا ىنوأو همن تن , دح نم مأ البار كب ىنأن بف رطملاتورشبلا عسج

 السلام 
١ 

 - نعهشدحو و



 ” ان

 امط اوملاز الو .اكلاةعدنءضرعب وىوهلا عابتا تنتح و لمعلا قاشم مْزمل_ءفهنطأب وهرهاط قهبكتام

 مهسفنأ ىلع نورتو راونو أ اممةجاح مهرو دص ف نودعالو مملارحاه نمت وبحب لاةفراشنالاب نيب اهلنا فصو

 ديربالدب رآام كرتاف دع ىردج#دي رب وهلاصودي رأ ليتاكةبوبحن

 تحس 9 لس نالدسملا 1 لاهيلع ف دولاب قرتو ثنمآ | اضاز نا ورك بوب. اريغب منت هل قيد لذ ىوهلا عقبلغاذا ب تملا لد

 اهاعداذاقل ألا ىلاهعفادتفاراهنمش ارذىلااهو عدي اكن لانا ةدانعال 8-00 هنعدد قنا

 4 8 'لرابملا نبا لاقكلذإوهيصعبال

 0 نملفهلا تأ د تهطل 0

 « (اضبأأ لبق عملا اذهفو )*

 ىسفن تطغ»ناوىدرتاعى ذرات * هب وهدتاملك :وهأام ءلرتاو

٠ 

 ْ ىلاعت لاق ٌكلذلو هتاوهشوءاوهىل !هاكب الوهنلا هلزخ الذ هناوه_ثوهسفأ :هودعاءاوهث ادعأ ىلعهرصنوءالوت هيا

 ْ ؛| الواهلاكداضا هنا لوةافةبحنا لصأ داضإ لهنا, ,صعلاؤ تلق نافاريصن هللاب ىنكوا.لوهنياب كو مكس ادعاب لعأ هللاو

 كالذوءرضن هنايسعلا عمءرضناملك اب وةحدلا بحبو ضد موه وءسسفن بحي ناسنا نم ينفاهلصا داضب ظ
 هيلعلدب و ةبحللا قع مايقل !نعر هيف تاغل دتةوهّدلاو فعذت دقةفرعملان او <«. بمحل هيحب مدع ىلءلدنال |

 هيأ نأ ىلا همك ةيصعمى هدنعف لد اولك ىف موديل عهللا ىلصدتلا لوسر هيدا تاك نام« نى ورام آ

 ِْ بح هناقهنعأت الاسر هيلعهلنا ىلص لاتذ مسوميلع هللا ىلصهننالوسر هب كود امرثك ؟املاقو لحرمنعافءرخلا مول

 ْ ناعالا ناك اذا نيذراعلا ضعب لاق دقو بحل لاك نعم سوما هجرخت عن ةبحنا نع ةيصعل يهجر خيرلف هلوسروهنل

 جلا و ىماعملا لرتو خلابلا ب بحلاهيحأ بلةلاءادب وسل داذاف اطسوةماب> ىلاعت هنا بح تاةلارهاط ىف ظ

 منتاقناو ترفك التقيت لن اهيتتكساف ىلاعت ةهنلابحتأ كا لق اذا ليضغلا لاق كلذلو رام ة بلا ىوعد فا
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 هنل'أب> نمتةيئاشدإولاو لهالا ب> عمدت وكر نأ دعبد الن كداو باقلالك قرغتس ىذا اوه لماكلاب حلا 1

 دبعنبةع.د رزة يتعنبة غب ذ انآ نأ ىورامتوافتلا لعل ديو بلاى نوتواذتمسانلاناقةغيعض ىلاعت
 أ لاّعذ لوا شب رذلثاعع نم هلع .ةعءت عك اولاقو كلذ فش رقهتنتاع 3 مملاس ن هّةمط اف هتحْأ و زا سع#

 : وشو 0 ا ىضو 37 5و اولاَعف هلءذ نم مهيلعدش كلذ ذهل أو ناكفاهنمريدت هلأ عال ىاواهاي تعبك آرقاهللاو

 1 ىلا ارظةمافهمات لكت هللا بح ل>ر مار اظن. نآدارأنم لوقيل_ماعمقل سالو ل الوم

 زال سافنالا 4ر2 8
 ف 5 : دنعهنلاءاقلب معن نوكي مرحالؤ» هريغاضنأ بحب و هيعقومأق لكب هللا بحال ع نم سأ.: !!نمتأ ىلءلدياذهف ماس

 موا
 نعولص © 90 وهن جم (ةهار كمل ىاثلا ببسلا مويا هلهب -و د5 ىلءتوملا ةعابت دا قارغب هباذعوهيحردق ىلعم عمو دَعلا

 ٍ ىلعلد.ا ال كل دف هللاعا اعل دعتسس نأ ل يقهتلعءرك اء اوتوملاهرك 5 سل ةيحلا ماقمعا دتباىفدعلا توك نأ

 كل لا امه 1 هاوسلة بحت تةبأاف هتفرعذااماق هقرع نأ بكلبحأ تنك امنا فسونايتلاةراهتلاىلاهيتفّوسالل
 7 ردم د تلاعف نيت اههلعاحو نيدلو ,كنم حب رش هنا فرمكو كلذ. ىفصأ» رك ذ لهنا نااهل لاق ىت-الدب هيدي رآامو

 نأ هللا بح أن م ذافمبلا تنكس اهدنعف ىلا عت هلا سمالتعاطفهملااقي رطىناعحو كلذ لأ ىلاعت هللا تاك اذاامأ

 !|| اعئاو اينبحراص لحو زعهتلاةعاطب لمي نملك سلو كسفن ىلع هراثبا بحل !ةمالعلاعت هللا جحر لك--لاقو
 |١ همحا اذاو هنوبححو مهب ىاعت لاقيةلهنناة مخ برس ىلا عن هتلمتبح تال لاقاكوهو ىهانملا بنتجا نمتنيللا

 ةصولدعلا مي حيرص

 نيلتلر لانو سقهنلا

 رباصلا ف راح ريملاو

 مومذهوهو ركموى- مما

 ىعلاوانط ار اط ؟
 2 ور 2 1 ا ب 3 7 || هلدعب وهراد هليل ة عاس همودقوخأتي نأ سحاق هيلع هبيبح مودة بريتا هلصو ىذلا باكو هو با فعذ

 1 0 ... || لاو فانتالسسلا اذببةهاركلاف قئاوعلانعرهظلا فيض لغاوشلا نعباقلاغ ا اوكف هيل أ
 لاسعل دععدمد م

 ناك 7 0 : ٍ ىلع لات هلناهمحأ امارث ؤم توك نأ اهتمو دادعت_-الافمهلانارغتشاو لمعلا فر ؤدلاهةمال عوالصأ بملا

 نمو رعب صل' كود | ,

 رهاظلاف «سئاسمعلا 0 2 ِ 5 . 3
 هلكلز تال نطاملا |١ لوو هبوب بلة ىفبرقل ادن صل تاطناك تاح رالا انا ْسهدنعاملاطو ل ذاو:لابهملااب رقتموهللاةعاط ىلع

 ميال نطابلاو | 7 20 . - نوع ع

 ريسصلاناكاذا الا | : 5 1 :
 ىووهلهسة:ئوهبخلا لرتن لبهأومامهب ويعد3 ىوهلاةعب اًةمىلع اركسم ىد نمو ةصاص+ مه تاكو لو

 معلا ع 06 در همم

 حورلاكن امزالريصلاو

 ىخ الانودنامهدحأ

 تان راقتمامه :وةنلقعل ا

 جورلاق ريم علابو |
 تاقرفلاو حز ريلاامهو |

 نضنلاو حورلا ني:
 امهنمدحاو لكر شت سل

 كلذفو هر هم سمىف

 لاصفناب ولاد_:عال ||

 يش 1 نع امهدحأ

 لنم ريصلاو لعلا ىنعأ

 رخ“الا ىلع امددحأ



0 

 | تايطلاس لاذ ةبهاوترشلاو هذا اش أمشهخم لرد اذاو هناقامىلا قام كد 15 هنع ساؤم ادم

 | لاقدقو هنامالعب هبلعل دس , لوقاقدنتا بيبح هنادبعلا فرعي يف سبتلم رحأ دبع للة أد كاف تاندل

 الوالهأ هل الرتب ملاق هانتق امو ل_قءانتقا غلابلا ب بتحلاهيحا اذاقمالتب ااديعهللابآاذا مل بوعي .لءدلنا ىلص

 ١ ىربو ني-حطلاهءأاو اراج ىرتشت الرمال سلا هيلع ىسعل لمقهرم ريغ نيد ؛ وهنينلودع ووري -غنصهشحول َت ادسعلل هللا مت مالعفالا ام

 ماقمىف اهذمتأنا
 ل-ةدأ ققرد_هزلا

 0ع هفعض عضوا هيلع

نعىناغْشا نأ نمىلاعت هبا ىلع ع "ان لاّقذ هج < ربو
ص ناقءالتن ا ادب علل بح ا اذاربإلا افو رام سفن 

 ريس

 لاقوكبفاصيدي رب هنأ معاقل _لتي تيار ومسبحت كتي راذاءااعلا ضعي لاقو ءافط صا ىو 5
 | لاقاللاكءانام ءلعترث ” إو هاوس دومعع كال الهىننابلا قف 2 للا نمئنب تعاو ط دقو ذأ سال نيدي رااسضعب

 -ادبعهللابح اذا لو هيلعهللا لصهتلالوسر لاق دو هوا د ىدحأ لع عا مطعن ال هنأق ةبجلا ف عمات الخ ا ن“ ءابوقالاوأش كرد

 [لرتمف نية دصلاوعاسنالا

 هز

 قلاب قالا نمقفرلا
 : هوان دوقدعلل

 سفالاب اذردرا.ة أب

 ا هتامالع صاف«: ن ودعي هرصب اريد د. ءيهتبادار اذالاكدةو هاهو وهران لق نمارح ار وهسفن نماظعاو

 ا هنطابودرهاظ هسهأ ىلاعتهلنا كوت تن وهذا ود هنوك ىلع لادلا لعفلاامأ و هنلابح ىلع لدي كل ذت اق هلل هم

 ا هئطابود ,رهاطلدد_.تملاوةحراوط لمعت بملاوهقالدشال نب م زااومصالربدملاو هماءرب دم اوهتوكفهر ردح هرمس

 ْ هناولخ ف ةاحانملاةذلد د هل سن اوملاو هربسغ نم هشحوملاوهباق ىفامأ دال ضغبملاو ادح>اوا امهدهمومهلعاملاو

 | ديعااةبعتامالعت الارك دنلفد ءلل هللا ب> ةمال عوض هلا“ مأواذهفهتفر منين ودتتت بغل ع نع هفشاكلااو 86

 أ ماقم(اذهو) ملعلا

 ءاروقال فرصتلا

 رو قهسو سا ريد لسد
 1 3 د ىلاعت هلل. 02 داي فلوق ديعال هنا بح تامالعاضد د ا مافهنل

 ٍ | عدو ناطيشلا سب !.تاسنالارتغب نأ تشي الف ىعم از 5 امو ىو عدلا لو امو دحأ لكا معدي ة بلا نا ملعا

 | اهلصأةببطةر م ةيحلاو ةلدالاو نيهاربلاباهمااطن لو 0 ءتعداامهم سعنلا اشلاث اودهز نيذراعلا

 أ ىلقلا ىلعاهنمةضئاغلار انندالا تلد رحراوخل اونا سالا وباقلا فرهظت اهراموءامسلا ىفاهعرفو ثداث هللاباسنا اومغراكه للأب

 قئ رطب بي.+٠ءاعل ب>اهتذ ريك ى هو راصنالا ىلءراُملا ةلالدوران لا ىلع ناخدلا ةلالدة يلا ىلع راوجلاو هلل الوأ اودهزاك

 هلال _عاذاوءءاّلو هندهاشم بعررالااب وبيع باقلا بح نر وصتيالفمال_ساارادف ةدهاشاو ف شكلا || (ريصلافف مهلوق
 )0 الع ناععشمراف ريغتومللا.توكيت أ ىئيتيف تولاناهتةراغموا.ندلا نملاحترالابالا لوصوال || راظننا ريصلا لهسلاف
 هلاق ةدهاث ا ىلالوحخدلاباب وءاقللا حانة متوملاو هتدهاشع عنتيل هبوبةرقتسم لاهنطو نع رغسلا ٍلضتاوهومتا نما
 لو هنو أنا عماب بيج تول مخفي حلو .ءاقلءللابحأ هللا ءاقلبحأ نمل بوءيلعمنل ١ لاقو اهالعاو ةمد1لا

 ءاقلبحمدقف دودسلاو رثك نمهللاءاة| بح دعي ديعلافتو 5 هللا ىلا بح هإ دش نمام فانا |ضعب

 3 3 هللا بنانا اولاف ث.ح هللا ىل دس ىفل تقلا ب + !ىفودصلاا بة هناكس هللا طرسش دقو دوهسلا ىلءهللا

 قنولتاعر : لحوزعلاقواغص هليبس ف نولتاقب يذلا بحت هللا ن نالاةفهتمالعة:داهشا|بلط وهلا ل دس قىلتَعلا

 لطابلاوءىرم هلة عموهو لن قل اامهنعىلاعتهللا ىضرر معاركب لأ ة صو فونول فيو نول ب ةهْللالمدس

 ريصت تأ ريصلا مهضعب
 هبق علاطنالى أر ربصلاق

 اعتدنا (لاق)ج رفلا

 ءاسأملا 6 نيربادلاو

 2 عاصو تعض ناو ككر دموه وتوم ا نمل بلا بح تاغ نكي /ىتبصو تاقذ-ناقءى 2 واو تمي سأيلا نيحو ءارضلاو

 5 ا لاك ساق ندع تقدس ء«ىرر وهز < ناوتوملا نمل.لا ضغبأب اعزكم ودول نيذلاكئلوأ
 000 لتحلق ماعدت سا نقاواقنتار كدالاو حا 2 م دلل توكل مهك_اوأو

 الات قدس لونة كلوسر فو براء الي غلونالا ذأوكفنأ عدج نمهتادبءايتاقادغنيقا اذنك
 م ب يإإيإيإيإبإيإبإيإي يبي يي ||( ل ا ل ##آ#آظ  يييييإإ يييسس يييييسس يببببيبيسببييبببيبيبس س بصسس  صسس صبي سلسل
 أ ًاراكمم-ةرخ !هتئارمب ناررأ ببسملانبدرعسلاق طحن ىفناتةاعملهنذأو ءفنأ ناو راهنلاخ [هتباردقاف |! لج للا ديوي 5 9 1 .: 3 هن 7 تعب يجرب ب 20--
 لاقو ةبديدعاةلهرك اللا لكىلءبيدحلانالس صالات ولا ءركي ال نالوةب فال ارشب وىروثلاتاكدقو أ
 اتوا !اونمتةىلاعت هلوقالتو هتيبحالاهداص تنكو لاق فقوت هن اكف توملاب حت ا داهزلا ضعبل ىلطن وبلا ||
 ١ هنلزن ةرضاهلقاسغ الاف توا ؟دحأ نينمتيال مل_-وءيلع هللا لص ىنلا لاق د مف لج رلالاقف قداس منك 'ش

 اوقاف هنلاب © نوكي نأر ّوصتب لهذ توملا حيال ن ف تاقناف هنمرارغلا ىلط نم لخفأ ىلاعتهلاءاضةباضرلا ||

 نال اهتهنيابح لاك اني اذهو داولاو لايملاو لهالا ىارف ىلع فسأتتلاو ايندلا بنوك دقتوملاةهارك

 1 ىلا
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 ةرد_ةلااوتدا ارالاوزعلاكر وطاىاسالارتاقدعابتلا اذ هوهعلدالو هند هوحولا مس اكلذك سس اور“ الا[

 كا قفا اكل تانقاكلا الو ىاسالا هذه عضوا .ءاةغللا عض اووقلخلاقلاذن اهنفدبشنال لذ لكفاهريغو

 عضوفةبلاو لقنلاو زول اوةراعتسالا قد رطب ق لاخلا -ىفاهلامعتسا ناك ذقلاخلا نءماهذالاو لوقعلا

 هل.ثب ديعتستقاهشف اول اما ناقة صقان سن قروصةرامغا اذ هو مالم قفاومىلا سفنلا لمم نعةزابعنا.دألا

 رضاحوهف ةيهلالا وح ف نك#لال_دو ءاممولا جو لاك ض تافكاعت هللا ىلع لاعماذ_هو ها.ةءذتلةةالاك

 هرظن ل:هريغ هنا ث.- نمر اظن هريغىلا هلنوكرالف هلاوزالوهددحتر ّوهت.الوالزأو ادب لوص+ ا تحاوو لصاحو

 ٌئراسا ىلاعت هاجر ىنجااد.عسو أ خشلالاقكلذاو هلاعفأو هتاذالادو-ولا ف سدلو طف هلاعفأو هتاذىلا |[
 دو>ولافق سل نآو لكلا هنا ىعم ىلعمسفنالا بح سدا هناف مههح ق<لاقف هنوبح و مهم ىلا دعت هلوةهيلع

 ةقاعتم ىهث يح نم هناذعباوتو هناذه_.حزواح الف سفن فيناصتوء سفن لاعف اوه سفنالا بحال نمريغ

 بالام .شك نافاس رولؤؤموهف ءدايعلهء.-ىفطافلالا نمدر و امو هسفنالا بح الاذا اوهف هناذن

 فيضأ اهم زأ هبحأ نا هبقلزالا ىف هيكلذ هتدار أىلاوه:ميرقلان ء هاناهنيك-ىلاوهبلقب ءارب ىت> هيلة نع

 فشك ىذإا هلعفىلافيضأ اذاوبرقلا اذ_هقرط :لولس نمدبعلا اذهنيكمتضتقا ىتلاةمازالا:دارالاىلا
 لذاو الانا علا الىلا_عت لافاك هل ىذتقا ا بيسلاثودح تدع داو تو ا حا

 هيرن«برغلاة جراف هلوص>و هلت نعباخلا عافتراو هنط ايءافصل امدس لفاو :لانهن رقت توكمش < 20

 هسفن نم هديعب رش دقْكْلا !ناوهولاثكالا اذ_همهفب الو هي> ىنعموهف هيهفطلو ىلا عت هللا لعف كلذ لكذ ذا[

 قءري_ثسلوأ هبدهاشع رخسلوأ هيوقندرم هنيلاماهبلا 1! لسملةطاس روضح فت ةولك فهنذأب دأأ

 همئالملا قفاوملا حلا ساب ! لاول اساس توكب , وهيك كل اتالاق.ف هبارثوهماعط بابسأ ئجلوأ هنأر
 نمافو هدومهسفنفديعلا وكس نكلوداعتس اا]الو هيعافتن اللالءءلعلوثدلا نمهعنعالو اديعب ا و

 كلانا عمهيرةنم ان, ار فاول !ةريضح نما رقتوكي نأ هيقرلي اج ةد_.جلالاصخلتاوةءضرل 00 ْ
 ىضتقاام ةديجلا لاصخللا نمسك | اذاو هب- أ دةلاقي هنيب وهنبب بال اكلم عفراذاقالص أ هبف هل رض رغال |
 0 لّوالا ىبءمابالىلاثل ا ىبعملاب نوكامتا ديصلتا بق تالاف تر |

 نمسر !اوهسيبجلاناقبرقل ادد دنع بل ءريغت لو: دكمهفىلاقي_بالنأ ط رمش ىلإ. لا ىبعملاب هلة

 ف »اا نال مراكقلختل اونيطام كسلا اد عابسلاو متاهملا تاغ نمدعبلا ىفهننا نمب هرعلاوىلاعتهللا |

 برغلاتااذهب نظام ر ةريغت دعذايد رةراصقأ» د رد نكمل نموناكملايالةفسصلاب برت ةوهف .يلالاقالالا ||

 هيلعريغتلا ذاىلاعتهننا قد قلاكثوهو نكي تأ دعبابب رتراسذااعبج برلاودتعلا بسد يحتل ل

 نيبيرقلا ىفلاثءالا اذهفثكتنالولاز الا لزأ فهيلعناك امىلعلالجلاو لاكلان وعن فلازب الز لام
 برعلا لصمفرخ الا لرخيفاتءائامهدحأ توك دقو اعجامهكرك:ناب راعي دةنيصتعشلا نافصاخعملالا || 0

 ةحردنمبرقلا بط. ذيمل:لان افك ذك اضد أت افصلا فبرقلا لبرخ الا ريغت ري_غنمامهدحأ ىفريغتب

 لرةمز.لتلاو هذيل ةحردىلا لوزفلاب َُك ارق مري_غهلع لاك ففقاوذا:..الاو هلاجو لعلا لاك قءدابسا

 تدان ذا ةسالاو مذاتسأ نمبرةي نأ ىلا قرثلاوريغتلا ىفابتادلازن الذ معلا عافتراىلا لها ضيضح نمفرتمأا

 قئاقعةطاحا والعم اوةفص لك ًاراصاماك فب رقلا تاج ردفدعلاق رت مهغب نأ يبن 0

 ىسهتنمولاكل ا ةدردنمبرذراص ل؟ اذرلا نعةهارترهط وت اوهشلاعقوناطيشلار «ةىفةّوتئثًاورومالا

 هنا اواسم ىلءوذاتسالا ن م ررَعلا لعزبلتلا ردعيدو معن 4كردقب ىلاعت هللا نم _>اولكبرت ردو هلللاكلا ْ

 نا !ىسهتشالوءانتملاكلا تاسردىفدبعلا نا هنامالهناق لاعتتا قف كنور داس 1

 كلذ نع هداهنلاءافتنا ل_جالاضيأ هله يامنالا راقت توافنت برغلا تاجر دم ةاواسملا ف 4 ا!ةدودع رح أ

 اءندلاتارودك نعهنطاب ريهطتو هنعىصاعملاو لغاوشلا عفدي«_.فن نمهبب رقت دبعلل هللاةبناذاف لاكتلا |
 وهىذلا لاكنلا اذه 'لردىلا هل سوهفهتادعلاةيامأو 5 4 ”اكءد_هاشب ى سمبل ن عباِخلا عفرف 1

 «تسفندارعالو لا

 ىلاعتهتنابهدهز تن وكم

 دارس نا معن وأد ئنح

 ئش سانا اع دمقللا

 0 عدلا نم
 ايندلا ن-ئت ىفهتلاب
 ءدهز هلع صقتن ل

 يملا ف هلو دن وكف
 ثذاب وهتلاباستدلا نم

 دهزلاىف ادهزهنتم

 ىو:ءادهزلا قد هازل او

 ايندلادو >وهدع

 اهكرئاهكرت نااهم دعو
 اهو 21!ناو هئياب
 وهاذه وهئلاباهذتا

 اني ردقو دهزل !فدهزلا
 ىرسقا نم نيفراعلا نم
 (كونو) ماعملاا ده

 ددْزلا ف ةرخ !ماةماذه

 هيلا قؤادرب نلوهو
 هللعةعسا هراشعا

 ماقم قفهسفن ةراهطو

 اثلاثادهز رهريفءاقملا

 نتادعب اسندلا لري و

 تايعاواهتيصان نم نكم
 نوي وةبوهوم هبلع
 ماكقملا اذهىفا.تدلا هكرت

 نمهراشخاوهراش اب

 رات دقذ قلارامتخا
 ءاسنالابانسأت انمحاهكرت



 ىعب«دقفاشدلا قدهُزلا

 نهد دوب مسافلاب

 ايندلا ىف ةيغرلا مسأب ىعس

 ىع«دعت

 ىرسأ !(لافو) مومذم

 طوطح ل د_هزلا

 ل

 اذ_هعم_ك وايثدلا

 ةسل املا طوقا

 ةلزمملا حو ةهاطاو

 ةرمهملابحوسانلادنع

 ىلب ثلا ( ل -و )ءانثلاو

 دوْزلالاعذ دهزلا نع

 ئه ااندلا تالوإ ةغ

 هل_ةغئيثالؤدهزلاو

 ان مه كعب (لافد)

 اودهز انثدلا ةراقح اوأو

 ايندلا ف مهدهزف

 مهدنع اهتاوها

 فدهزلانا(ىدنعو)

 اذه ريسغ دهزلا

 دهزلا ىف دحزلا اعاو

 رامتحخالا نمحدر دنا

 رات دهازلانالدهزلا ىف

 هنداراو هداراو دهزلا

 لعل هلعيىلاداتست

 اهم ف مقأاذاةرمداق

 نمل سناو:دارالا رت
 ىلاعت هللا هفشاكهرامتخا

 دارعامندلا لري. فهدارع

 ماههق هياشتما تق. ةدسو ا

8 

 مم

 9 701 ل نمل نرنو يب سبل هنا ليئارس !ىيرلعأ ع 0 :الدحال اوالط أ دابزلا ىتم

 "ىلارظن اوك .ذمع نيد ىنعضرسنب بلق ىلعر طخخالو تعج نذأ الون أرنيءالاممها ب ان مهتبغر

 اهنعىاوت عاطةناب تكسو اهوح ص ات ىتعمبهأو 2 .دح نمذإا ىلا كاس ارفىتلاكنمعب را رطنت الو كيا 2مذ

 قعلواطت الوب عت ن ا عضاول في وستااوةبر خلل ىتعاط فل خددبعل ىناو تف الىلالجو ىزعب تالا ىناف

 أ ةركس نمادبر م رختن "الدو اداباهملع نو ثعاضرأ مهلاوفاكمل ىدنع نيد رمل ةلزنمىتبحتلهأ ال عوأف نيدي رملا
 | نيةولخملا ىلاةقافالو ةشحوهلعنوكت الا دنه- ىدنعهتشكن موأدل. ع-ىدتعك تك ًافهذقتستا فوه

 و ذأ جر نمد. 2 سلا ؤن الى بص كن ءبح ًافاهنمنيتونالكسفنل كسفنن هذخوى الك كك سعد دواداب

 ب داحانمةوالح صةنتا مناف تاوه-كلااولا :تآءاب وقالالابام ةلحةفعضل تا اوهشلاتعااماف ]كتوهش

 5 دبحلا ندا ضرأ /ىناقىنعمهلوةعب أ نام ملال صامد لوانتلا عضوم ىف ىدنعءاب وقالا ةبوةعاسماو

 ,دب رااىدابع ىلع قد رطلا عاطف“ 10 يد نعوركس كم املاء كنيبو جيب لعمال دوادابام عه 7

 ىلاببح دوادا هنامدا موصل] ىتدعنافراطفالا فهي ر لاو ”لاناو موصل نامدايتاووسشلا كرت ىلع نعتسا

 | ىباوت ىلع ىوتاةارادمكب رادااغاةعوق سكنيد وتب ت اى روك ءارظناتاوهشلااهعنما كسفنةاداعع

 | ىعتورب دم ا لعد ولدوادايدوادىلا لا عت هللا جوأو 0 اءتتئماذا

 | دوادان ىيحينمم-لاصوأ تءامقت وىلااك وشاولال مهمطاعم كورت ىلا قوش دمهم قفرد مهل ىراظتت افك

 مءىبغأ دا اذاىلادبعلانوكيامي و>ادوا داب ىلعنيلم ةملاىف فدارا ف كلف ىنعزت ريدملاف دارا هذه

 هعالا_ماهرثاظنورابحتالاهذهفىلا عراذاىدنعن وكام لجو ىنعردأ اذا ىدبعب توك أامم>رأ و

 ش قبسا«فشكشي اهانعم ق.ةعاساوسنالاوقوشلاوةيحلا تاءثا ىلع دت

 ا ل

 يعدهاوشلامدةناو كلذ ىنعمةفرعمنمديالف هديعب < ىلاعتهنلانآ ىلعةر هاطتمز ,ارةلادهاو ثنأرلعا

 4 قانا لاعتلاقو اذص هلمدس ف نول: امي نيذلا بح هنلانا ىلاعتلاقو هنو“ و مم ىلاعت هللا لاق دق هتيدت

 دقو مرتد ميذعت زذ ل ةلاقذ هلا بي.ح هنأ دا نم ىلعهناحسدركلذإو نمر رهطتملا بح ونيناو كلان

 ' وء«يلعهنلا ىل_دىنلانع سشنأىور تنذلا ن نمئاتلاوبنذءرضن ملا دبعىلاعت هللا بحأ اذالاق هلأ
 رثكناوةيضا-!بونذلا» هرمضت لف توم ا لبق همسسماع بأن هب هسا اذ ذا هراهانعمو نين او اولا ب هللاناالتمث هب نذال

 للا نوح مك نال ةلاّةف تنذلانا ارذغةيدحأل ىلاعتهللا طرتشا دقو مالسالار عب ىضاللار هكا اريضدالك

 ل ةنمابن لا ىلععي ىكاعتهلانا ملسوعيلعهللا ىل_مهللالوسرلافو 3 ونذكر ارذغب وهلا مببعف وع اق

 نمو هللاهعفر هنن عضاوق ن ممل_وءبلعهننا ىلصمتلا لوسر لاو بك نمالانامعالا ىطعت الو بح ال نكدو

 ناونلاب لاب رهتي دبعلا لازب الى لاعتهننا لاق مال !اهيلعلاقوهتلاهي-اهتلارك ذ ك1 نو يا

 لانا إس أ نيدب زلاقو ثيردحلا هيرصبي ىذلا هرصب وهب عمسي ىذلا «مدتن هلم .كًاذاق هبحأ ىبد

 : !نعجراخةملا طافلا نمدروامو كل ترف ذ دقذ تش امللعا لود نأ هلدهم>ن غلب درعلا بكل

 ثلا ىلا سفنلا ل.منءةرابعناسالا عض وفةيحن اذازاعت تسلو ةقيق- ىلا عت هنندبعل اةء#تاانرك ذدقو

 واضنأ قفاوملا+اوس نال قذاومناس>الاناانيبهتو طرفا بااغلا لما نعةرابعقشعلاو قفاوملا
 رمد | تاس سدح اولك ع بتي بح ارةريصيلاب كردي ةرانو رصيلاب كردية ران ناس>الاولاججلا

 ,”غلعو لاعتهّناىلعتءاط ً!اذا اهلك ىلاسالا ل السصأ عملا ذهبت وكي تأ نكمالفإ ديعلل هللا بح
 قلناو قلايلعا لعشر الك ارثشاءامءالاوعأوهىذلادوج ولا مسا اىحالصأ داو ىنع؟اموماعقاطنت
 : ل دوك بانا دجال تناوب ودا هدو> وف لافت دما وسام كلين ارد ُ

 ل1 ىتعمذا سيمللا مس ءاىف ردشااو سرفلا لارتشا هريطت مال الاى الطا 00 ةلادوح وال

 ل ءامهدح التيم اتسباذ لضم ءةنوكن نالامددحأ ىاقحتس ريغ نم

 ءةييع معد مج وس 7 دوو ميو او



 قا : ا 0

 5 تو. ا نم 0 لسا دوام اف تسلا عراد ًرك-رفل حرخأ نانلوأو أ

 دا لاهقالون رىادوادلاةف«نعاوقرةتملاوضم مال اه«.اعدوادىلا اور ظناسإف لجو زعهللاةمظعف

 هنيال اوسرىنادوادلاذ ضرال اىلا هيا اولاد هر: هرع مهعاجأاو 0

 ىانفص و قابحأ عاف كسار عت ةوص مب“ اىنوداننالأ ة>احنولاسنال' 'مللوقي ومالا ءلا

 عومدلا ترث لاق ةقيفرلاةةرغشلاةدلاولار ظن ةعاس لكى مكمل ارظن اوبن ىلا عراسأ اوكحر "ا
 ادد كر 5 نعاش : وأق عطقامانلر هغأف كلدع وحدو لد مك غ نك اس تكاناصس وتم لاو يك

 :نيداموق راظنلا نسكت انءاع نئمأق 2 مدعوم ::و لد _يعن د كنا كناكسوسا الالاهو انراعأ نمىذه

 ئش ىفانلة>احالهنا تأعدقوعاعدلا لع ئرتفأ كديبعو»و لدم ع ند كن اه سنا اسر ."الالاقو كنب و

 «.لعانعاف كاضربلط ىفنورمصةمندترخ الا لاقوان ل عةنملا كل ذي مع اوك ملا قدرطلا موزلا:ل مدافانر ومأ نم

 نمد دوك ناش مظعل كئاعدنعانتنلأ تاكرخ الالاقو ”لروت نموت دلااثنياطو كلل قا

 انل رالي لات ذالانتغرفو كرك ذلان واقثد دهتنارخ الالاتو كتم لهأ ىلع: 6 مكون ئاءلوأ

 ”الالاقوكهح وىل ار طخ | ىهاءاامة<اح تقرع دق رخ "الالاقو كر 2 فانري

 ع !ةحاحالوخ ”الالاقوان لع هيتلضعتوانل تب .هواعف كتمعن ماكل 200 ”لالاقو اندنعهعدنواذي لع لبقت

 نئمأق كءاملوأ بكن آتدلاعتو تكرابت 1 تفرعدفةرخ ”الالافوةرخ الاب لاغتسشالا نعىانواهلهأ اواندلا

 م الك تعمم دق مهل لقوم ال تلاه_ءاعدوادىلا ىلاعتهللا حواف كنو ءدئع :لكنع كل .باقلالاغتايانملع

 :مدحاولك قراغيل متيبحأ ام ىلا ةءحأو | ادأ]

ْ 

 0 وىيناعف اخ اف شاك ىاقأب رم سهبفنل د دخملو هيداص

 ه-ةيذأ وهسإ ىر آس طعتاو اهداوةقششلاةدلاولا ضرمت ||

 نم ىرلظن عذومهنال 4. هم تأ درك انو مودّلا ىاعتمس ىبلاغتشالا نعرتفيال هيل اهيبحأمواهلهو ايلا ٠

 لانيهج واللا ىدابعل لقاضرأ ادد نادرا و اضرلا وذو ى ذرب ى ىدح نار ظنلا٠ نههردص نيغشالو سودرفاا

 اضا : ًادوادرامخ أ ىفو قاضرمتسمتلاااذا قليلا ةامذعسمكرضامو كل ذك طساذاا.:دلا نم ثنا دراما

 تاعمتجال امحوىدحناف كءلق نم مايثدلا بح ميرخ اف ىنبحت تنك ن اقىبيك نا معزتهمل اسوأ كاعتةقااتأ |

 دس اامامأ لاحرلا ند دداع: الو هنداعفك ني ددو ةطلاخعا ندلا لهأ طلاخو ةصلا*ىبمدصلاخدو اداب باق ىف |

 0 اودع وقنو مني امك امسنلا عراس أى أ ىلعاقح هينداة فك لعلكشأ امامأو هيل سه 3 .-ىف اوان شال |

 ا 1 0 راف عا

0 
 ( عبار“ (ايحا) - م

 || لغتثموهنم مالكلا ىلعئرتحفأ كتماظع ىفركسفتلابانبلع تن:موا::ةاةفطن نمرخ الالاقو كدودع

 مهانلع 0 ل هينا نأ لوءدنرخ الالاقوتاوودلا ةاناننا ملظلا ىف هيىدتهتار ونانلب ع بهذ كلدودت ءاعدلاباذت سها ذأ هد 53-5

 -وفاعد هلودق |

 انانصاتودعةعأ |
 كاهجولا جىلارظنلاانملعنئماف كتان نمئشف

 صاب تود ميدهعا : كأ ارطنلا نعىنيع ءىمعت نأ مهنيب نمكلًاسأوخ "لال 'اوو

 : عرضامو ميول نويعب ىلااو رظن' ىح ويك د : وىيباهعف ناجل تعفر و قان نع تيه لاذ ارض[ موتا ا

 ْش دقاديعالا ست ”! ال ىف سفن ىلع تفل > دة ىناودث ادشلا ىلع ك نع ًاوىئبل است ناريغ نمكمطعأ كلملدو ' 2

 0 ثعاط 500 ىلا 2 6-6 :«تركشت كل عداشنال لاا

 ةيكحلا قلب هناقدنم
 لح وزعءهللا ىعم دقو

 ةصقىفءالعندهازلا

 لاقوىلاعت لام تو راق
 كلي وعلا اوتوأ نيذل
 مسه ليقريخ هللا ب 7 2

 لوس (لاقو) نودهازلا
 فلآ لةعالهللادبعنسا

 هم مسأ لكدو مسا

 م-لكلقأومسافلأ || لع دبعلا رت فكرت
 (لئقو) ايندلا رهن

 انندلا نع ليقاوريدص

 ءالعلا ( ريدا فد)

 اولحشدي ماملسرلاءانمأ |
 0 عرفد اهرك ذنمئشن لغم 0 ناولهأو | .ددلاضفرنمالا هلانباللزنمازه ناو ىل مماانموى تاواذناو لعمه رروحات ايدل ١ اهلهأوايندلان عفكلاو نظل انس لاق نماذ_هاولان عبرايدوادلاقف ىلاا_>وىررنىلا اورظنتىنح | ىناولحداذاف امثدلا ىف أ

 م 42 تر صفا ى-ه->وروف نمهيرقأوةعاسلك ف ىماركه راوئسشلاىلاهننعب رطانلار 0 ا 57 مذ هنباالا هلا الل ازيال ! ىدح هنهبو نباعفق باتا ف شك أ آو هسعأ تيل -ج ىلع فرات او ىلهماق |
 ظ هك ص دقنأم اولا ٍ نع هسفن تمعدوادأب ب هبال ذتاعفاذافىرك ذيعل

 *ال ذاولعذ ذاقم ملل لق عادت اهو ءاضعإ أتم متودمسج لغو مسفن تبا ذدقودوادايعتي أر ولف هريغىرأ الو ىريغىرب ال قلخ نيب || نل داداعذا 0 امن ٍ

 3 قهند_ءقالدرادا كال--وكْزعو هدابعوافوخدادزب ناومن ل عاو يكتسي ل ىهابأ ىرك ذب عمءاذا || لاق هللاالا 1 اولاقو :
 مس مث مح ذك ىلاعت هيا |!

 (لافو )ني -ةداصاهب :

 قاهلكربلا لا عأ ىلهس :

 ناوثو داهزلا نب زاوم |

 رثالاف (ءاجو) كيد

 ملامهنلا طعم دايعلا نع

 مهل ةدابز مهر_هز

 مس.أب بت“ نم (ليتد)



 عمرعع

 نوكأ الا دأ دب ازتمةذالاو ميس ءنلالازي الذ دياهنريسفيلاةلاوتمرظنلاو ند كحلا فاطاأ
 ١ ريا اسست احم سوس 9 دد-ة#ام

 دح ىلع افقاو ميسعنلا نوكرق لو ذي مريس غكل ذاك نافال_صأ ندا ف ف5 هيفل_صخولاميف فشكلا

 نولوةي مهناعاب ومهيدبأنيبوس مهررت ىلا عتو هناك هلوةو ماودلا ىلعارمتسمنوكي ن اا او هنوكرب ءاقتساءامنمالا

 ظ |0000 كد روتلال م ايندلانمدوزتامهمروتلا مامتايم هياعرعني نأو هو ىنعملااذهل لمتتانرونانا م 3 ًانير ند لوانتي لو هثاسرو

 ١ توكسف قارسشالاو لاكستآ.الادب ىلا ةجاة<ةرانتسا امندلا فرانتساامري_غفرونلا ماما هيدارلان وكي تأ :
 | راونالات ا لعل د. اروناومتلاف "ار داوعجرا لبو نمد سسةع:انورظناىلاعتهلوةو هماقندار ا

 نونظلامجرءاذ_هف ل اوالقروندد_: نأ امافاق ارسم تاور الاىفدا در مابنالا قاهلسا تا تاردالا

ْ 

 رسم نم تال
 صاوخلا(لاقو) ايش
 فوملا لبلد عرولا
 ةفرعملا لملد فوهلناو
 أ امك ىدح نأ نمرثك افران الا مد داخل ثأماو دع هَ .ناعمو قولا قئ اقل ف شاكر ئادبلار اونأ 0 ةعيرقلا لكل

 شسيعلا 3 و 0 آمع اا نك 0 هيلعفللا ىلصدهللال 0 مرش

 | رد ءلااذهذ ةحقالااني رب وادشر وال عاندي زب نأ ىلاعت هللا ل آسنف هيى'ون امدعب هسبيفانل ف شكسي 0

 دهزلا ىف مهل وق

 بوتكمولا وشد سعال, مقا ارذاتالاو اال قوش لاه هللا تاون ع 1 1 لال مالا ندا
 ا قالو تم نارها ءاد ,دااوأ لا ةفىفد_< ل ىريغ بلط نمودج وب ءلط نماهناجىلا ا دملانميو 3 ةلاو

 نا بيح ا ىذ رالهأ أ غاب أ دواداب لاق ىلاعت هننا نأ مال 0 0 لع 0-0 نع .ىلبشلا( لدسو)

 ظ 0اس ىراتحما نمل راتكتو ىنبحاص نا بحاصو ىرك ذب سن أ نا سنو هو ىب_سلاج نا سدلحو ىب#حأ 07 ىدهزال لاقندهإلا
 | نمقلخ نم 0 وما 1 كلذ ءادبعى-حأام ىنعاط نمل ا 3

 | ىلا اولهواهر ورغنم هيلعمتنأ ام ضرالا لأ ب | اوذفراف ند ل ىريغ بلط نمو دس> نقاب ىيلط كلذ سبلفهلسيااهف

 | ةنبط نم قابحأ ةفيط تةلخ فاكتب تلا ع راح ًاووكسناؤأ ناو سنئاوىى-سلاكتو ىتيداصمو ىتمارك || هلوهامف 0 دهب

 "ضع؛نعىورو ىلال<اتمعنو ىرون نم زيفاةشأارولق تةلثو ىفص دو ىحن ىءومو ىللخ مهاربا أ وهوه فدهزي قيكف
 ' فامعاو ىلانوقاتشد و مهمحأو ويك ىدابع نم ادابع لنا نيةبدصا !ضعب ىلا جوأ ىلاعت لانا لسلا فاطاإلا نياق

 مه تلدع اولي مهقبرط توذح اف مارا ودنا مدرك ذأو نور كتحنيو مهلا | :اساوملذبو ىلا
 بورغلانون< و هم:غقيفشلاىارلا ارب يراهتلابلالظلا نوعارب لاق م_متمالءاموبرابلاقكدةم ١ أ ىلا 6
 ةرسألاتيصنو شرغلا تشر فو مالاغلا طلتخناو لالا مهنجاذاف بو رغلا دنع هركوىلارئاطلا نكي كس للا | (اذهو مالقالاا ب تقيس
 سف ىتاعناب ىلا اوقلغوى الكب ىنوجانو مههوح و وىلا اوثرتفاو مهما دقأىلاو مصل هلكت بلع .-لك الحمو | ةدعاق مده درطا ول

 !و ىلحأ نمن ولم: ام ىنعب دحاسو عمكحارني ودعا ماه نيبو ها كايوخراصأ بدكلاو دابتحالا

 تناكولةيناثل اووهنعربخأ 5ع نوريذعف مواقف ىرون نمفذقأ ثالث مهطعأ املوأ ىحنمنوكششدام لفعلا دودقم نكلو

 جول تابقأن م ىرتف مهءاءىهج وب لبقأ ة ثلاثلاو ملا هتللقتسالم هني زاومفاهفاموضرالاوتاوعسلا ُ نيعف دهزلا للقب نآ

 ٌْ 00 هبلا جو ىلاعت هللاتامالسأ اهملعدوادرابخ 1قوهمطعأ ناد راامدح ا لعبهيلع | ءاع هبريغت الكل دهزلاب دتعملا

 ايمهتجنو ردك لكنم مهتيفص يذلا ىلا نيت ةاتشملان لاق كيلا نوقاتشلانمبرايلاف ىلا ولا ىنا سن || ىلص هنئالوسر(لاق)
 ىتكنالم ءابحو عدا كام« ىلعاهعضاف ىدس مهموأة لال فاو" ىلا تو ر ظني اهرخ ىلا مموأقن ,متدرخو | مين ّر ذاالبوح
 | لات يول لع ضرع الكت دف اا ءمتحااذأك ىنادهز وأ دةل>رلا

 قادواداب ضرالا لهال سمتنلاءيضناكىتكنالا ام- ىف ءىضتل مهبولة نافدلا قوشلا لهأ كت ىهابأو || اب رفاف اةطنمو ايندللا
 ضوم مهتادبأ تلعجو ثدى سفنل هتاف ى عحو روذناتمعنواوضر نم نيقاشملا بولو تاخ

 ِإ هاف رأ 7 برايدوادلافاةوش مون لك 2 نودادزب ىلا هينو راش ل عورات متعطقو صضرالاىلا ىرا |

 | ولت روبات رن مهدات وفاسقتر هثعةعب رأ هم ءةنأق نا مل لم> تنادواد دابا هذ كتر ظ

 ايفصأو ىابحأ منافةجاحنولأ تالا ملوي يمالبيلا رع و 8 رذاوهل لقومالسلا نموت رثق|

 7 قاملواو
7 



 ندا : يم

1 
 ليةكلذإو قةحاف مالاازه 5 اذ_يجنةصاتعم ترانص ا

 هي نك د 8

 ب (قاعتهنلا ىلا قوثلا نعم ناس ل
 نك وبوع ىلا الا ىوشلارودةنالذا نونا الساحل .ةدركش نأودالذىلاعت هلك. اةَقممر 5 :انمنألعا ||

 هلاع الت :غقهسلاق اتش بوح لكف بحل |تايث !ققيسام هنابثاف قكفرا.ةعالاامأ رام الاو راخالا ||

 نأ هناس نكملو تاطتالدو> وااورمأىلافوشنوبلط ىوشل اناقه. اقات_ثدالفرضاخلاىل_صاخل ااماقأا
 اصنع /ن مناقهبلاقاتشءالفالصأ كرديالامامات ه-و نم الردي ملوهجونملردأيذلاالاروص: ::الذوشلا |
 ةدهاشم ف ناكن فدي ورب كاردالا ل كوهملاقاتشدال هلاكب كرد امو<, لا قامْسد نآروصتنالدفصو عما لوأأ

 نم كردي لوهج ونم كرد ؟قاعتياسنافوشلان كا هلتوك تأرّوصت:اله_لارظنالاموادذم هبويحت

 هلا هلت ىف ىب وهةوشءمه ةعبا نمالث ملوةنف تادهاشملا نملاثعالا ف ثكش ال نيهحو نم موهوهحو

 4 كلاقاتش نآرَو وصد /+.سذ ىدهتقرعمو هلايجشوةر 3 ذهبلق نع ىبحءاوأف هب ٌؤرلاب هلا: .تلاكتساىلا ناشف
 ةماط قو ار دة كاذكف هلامخ لاكستس ىلا < سفن قوش هقوش ىنعفهي ٌؤرلا تو ىف كاتشد نر ّوصتي . هآر ولو

 هيلعءوضلا قارمشاب هتروصف فاشكنالا مامتوهتبؤ رلاك ةساىلا قاةشدف هنرودةقيةح كف شكد الث ع
 فشكش ومو طقا اهرب ناوهتبب وراق امم_ثنف هنا <رئا تلو ؟ههرعشاكر الوهيوب منهج و كرب نأ (اثلاو)
 قاذف هد ٌورلاباهلا ج لمصفت كردي وهل جءاضعواوضع هل نأ لعب هن :كلوتهب ؤرلا نعرداص لاح هيل

 لكدا ةرورضلاب نامزال ام_-هل_:ىلاعت هللا قف نارّوص:ماعبج تاهج ولاو طق هرب ملام لف شكستي تأىلا
 نوكيالذ قيقر رس ءارونمان اكدف حوضولا هبا غفناك ناوة.هلالارومالا نمنيفراعلل حضن اامتاف نيفراعلا |
 لتعلا ءماعلا اذ_هفرتذنال تالاممللاناقتال-. مابا اوتناي وست وك لب حاضتالا هبا 0

 لاك امئافانندلال-غاو ثاهلا فاضت كلذكر تام تال هدو تامل #عملا ع.لةاكامناو | ْ

 هناقووُدلا بحول ةرو ردا كدر الا ىفالا كلذ نوكمالو ىل-ّتلاقارشا ماختو ةد_هاشملاب حوضولا |

 رومالاناىفاثلاااحاضتا عضنا|.مفح وضولالاكستساوهو قولا ىوندحأ اذ_هفنيفراعلا ب وبحت ىسبهتنم
 م د فراعلاو ةضماغاهل هبا مالرومأ قيتواهضعب دام لا نهد ع لكل شكت ءاواهلةبامنالةهلالا |

 ىلااوّوثةملازب الذ ةرمدحا مرتك ؟تامولعاان 2 نعباغامنأ لهب وناعت هلةمؤأ ما هوكراهدو+و

 ف :رعمالو حض اوةفرعمالال د اهذ 200 تامولعملا نم قبال < ملاملفةفرعملا ىل_هأ هلل _صخح نأ

 نآرّود:ءالوةد_هاشموءاقلو هنو ر يع م-د ىذلاىب_عااب ةرخ“ الارادلافىسهتن لوالاقوثلاو ةضماع
 نمادحأ ترطعأ نا براي مونت اذ تل 5لاعف نيقاةكملا نم مهدأ ن مهارباناكحدتو ام امندلاىف نكس

 نيب ىفقوأ هنأ مونلافتدأر لاق قاعلاىل ريدا دكت 0 اهل لبق هيلق هن نكسدام أ ني.

 قاتشملا نكسد لهر اعل ىلبق ل_بءلق هب نكسدام كد .طعأ نأ ىلأست نأ نمت دمت اامأ مههارباابلاقو هيدي
 لدا اضغب ضرما لقلاةةلوق أ ام ىناعو ىلر فغاف لوق أ امردأ لف كلب ىف تهت برات اتفه بيبح ءاقللبق

 اع ذاثلا وثلاامأو يةرح ” الاف نكس فوشلا اذ هتاف ث امعت ركش ىعزوأو كثالد ىلع ف ريسمو

 ىلاعتهّنلالالح نءةرخ الا ىف درعا ف كس تاء تيامذاةرخ ”الاىفإل اوامندلا فال ةرارندل نوكححي النأ

 3 جب هناباملاعدبعا !لازءالو هل هباهمال كا ذنال لاعتوهوىلاعت هنن مول «ءوهامهلاعف او هتمكحو هنافضو

 قون هنأ الا ةريثك تاجردم_:جردقوذ ىرب نم امهنال<-ةوش طق كس١الذ هله ددد ” ملام لال_لاو لاجلا

 | ةيواطم تراصاذ اتايلخلا اوهراج بلاط روهوءراجلاك ارتاك اذالث لا هيبرضب ىذلا شوهدااك هللاةفر 2

 | ىدراطبو رئاصبلاو اوناير ظذلا او رابتعالا قد رطب هيلاار طضمفراعل نوكوىلا «تهللاىلا قولا بوجو تبث" /

 أ نمىب

 ا ميا د أسال م ً؟«بفروظال اذيذلاووش كلذاد_< ةريخلاسولا لسة لس مدل لاكتشت اولا

 تاكهن'ىب-احمادسأ نبا

 هعيصأ فرط ىلع
 اذاؤرع ىط_ولا
 هسك ماعط ىلاهدي دم

 (ىل.شلا لثح) قرعلا

 عرولالاقف عرولا نع
 تتشنب نأ عروتت نا

 نيعدف ةرط هللا نعل أ

 ناماسوبأ (لافو)

 دهزلا لوأ عرولا فارادلا

 :نمفرط ةعانقلا تاك

 نىح (لاقوزاضرلا
 فوتولاعرولاذاعم

 نيغنم مل-علادح ىلع

 صاودللا(ل'-)ليوأت
 "تالاف عرولا نع

 قحلابالا دبعلا ماكستيال
 . ع 1
 توك تاو ىذرو ابدع

 هللاى ذراع هماعها

 ةءرزوب أ (انرمخأ) ىلاعت

 نبر كى أ نع ةزاجا
 لجل نورا فل
 ن نسال تعمس لاق

 لوي ر فعج نبدأ
 دوادنير_<© تعيب :

 تءعسلوةءىروتدلا

 فرعا لوقيءالجلانبا
 ةن-نيثالث ةكع ماقأ نم

 مس زعامن م برش لو



. 
1 

ْ 

 (لاقوإاهناصوأ معأو

 ىرونلا .سلاوبأ

 نع بو: نأ ةيوتلا
 ىلاعتهللاىوس ئدلك

 عرولاف (مهاوق)
 هللا ىلص هنيالوسر لاق

 مكنيد كاد عسوهلع

 وبأ (انري_أ) ع رولا
 رك يأ نع ةزاحاةعرز

 دبعىنأ نع عل نإا

 لاق ةزاحا ىسل ا نجرلا

 لاق لال: ادعس .وبأ انآ
 انثلاقةدتق نما ىندح :

 لاق نامثع نير-ع

 ركى لأ نعةمعب انئ دخت

 بيبح نعم يرض نأ نبا
 ءادردلا أ نعدسعنا

 لو-رنأ هنعهنلاىذر
 37 و هلعهللا ص هليا

 غرفالفر مىلءأضوف

 ف ذغرفأ هئوضونم
 هتلاهغاسلاقو رمتلا ف

 مهعفنب اموةلح ورع
 باطخلانب رع(لاق)
 ىوةلاب ذحأ نمل ىجءذال

 لذ,ت أع رولا,تزو و

 فورعملاةاينتدبحاصا
 كناسلاظةحاىخركلا
 نموظفحك حدملا نم

 ثراها نءع(لقنز ملا

 مشل اروف» 702012 شااطل رسب نا رو را راهتلاءامنال راهتلابرم 9-2 للا
 الاظلاب ءوضلايزتما اذاالا ايش ىر الف هراصب |عان مالاببس ءرصي فعض عمهروهط وق توك:ذ تقرمشأ اذا
 :ارغتسالاةياغفو ةرانتسالاو فارشالا ةباهتىفةمهلالا:ريضللالاج و ةفيعضا لو قع كلذ كف ءروهط فعضو
 ,منادسف هئافذسهروهطراصف ضرالاوناوهسلات وكلم ن م ةرذهروهط نعد شا /ىتح لومعشلاو

 ارشالاناف روهطظلا سبب كلذعاةخا نم بعت الو هروهاخب راصيالاورئ اصيل نع ىف: اوهروت ارم اب بدتحا
 ضعي نوداهضعب ل دذءارشالا تذل: اولذهك اردارسع هلدضال هنأ ى-هدوج ير ا

 !ءقرسملاس«كلارون هلاثمو مالا لكش ا د#> اوقسن ىلع ةلالدلا ف تكرتشا او ب رق ىلءةقرفتلا تكردأ
 اد سمشلا تناكولف سمشلا ةبيغد:علوزب و ضرالا فْت د_<ضارعالا نمض درع هنأ مل_هناناق ضرالا
 ةرهاشنالانانامهريغو ضايسلاوداوسلا ىوامناولا الا ماسالا فة مقال هنأ 1 نظن تكا اهل بورغال ف ارسشالا

 أولا تلطاو سمهلاتناءال نكلوهد>وهكردنالفءوضلااماق ضايملاالاض الا فوداو سلا الادوالا

 ةرعن نورغلا د نعاجتةرافةذ صب تفص'اوءو ذات ءاضتس ادق تناكماسحالا تأ اعف نيلاملا نيبَةَق :رغت ار دأ

 الصرع ةهباشتم ماسجالا انتدهاشا كل ذودب دشرسعبالا هم دعالولهبلع علطن اك اموهمدعب رونلادو>و

 وظن وهو هسفنفرهاطوهاسةتاسوسحن ارا ردت هيذاتاسوس ل ارهط ا رونلانأ عماذهرونلاو مالللا

 ايشالاترهظ هبورومالارهظ ًاوهىلاعت هللافهدض ناب رط الول هروهط بسب هرمأ ماها سا رّوصنت فدك ر اظن اهريغل

 ,نةقرعتلاكلذن كردالو توكلملاو ماما لطب وضرالاوتا 00 ولواهاك
 اوةلالدإا ف نيئشلا نيب ةقرغتلا تكردالهري_ةبادو-و ءاهضعب وهادوحومءاشالا ضعب ناكولو زيلا لا

 اةتروهظلاة دش تثروأ مزحالق هفالح ل رحت ل لاوحالا ىفمئادهدوبوودحاو سن ىلعءامشالا ىفةماعهتلالد

 اال ىرب الءرمأ لادتء الاسف هناقهتنم فعضت لو هنريصب تب وة نمامأو ماهفالار وصق ف بيل اوها ذهف

 عل دوج والف هلتعبان ىسهف هنردقراث 1 نمرثأ هلاعن اوهللاالادوج ولا ىف سيل هنأ لعب هريغفرعبالو ىل -عأ
 ! نالا نمئش قرظنالف هلاحهذهنمراهك لاعفالادو>وهيىذإا قل ادحاوالدو>ولاا او هنودةةمقحلاب

 !ثدح نمهيفرظند لد :رعدو ناوم-و ضرأو ءا_عم هنا ثمدح ن ملعفلا . نءعلهذبو لعاغلاهبفىريوالا

 .ةىزوهقنصتوأءطخوأ تاسنار «-كتفقرظنتن ,؟هري-غىلا هلازواحت رظنن وكر الف قا د_>اولا م كل

 5 نوكيالف ضاس ىلع موة ص جازو ص ةعوربح هنا ثدح نمالءرثأ |ثدح نمهراُ 0 ع

 | لعف هنا ثبح نمهفرعومنلا لف هناث بح نمهبل ار ظن نف ىلاعت هللا فيذصتملاعل الكو ف: دملاريغ ىلاراظن

 :ذإا قط ار_>واودناكو هكالاابحتالوهنلاب ال اقراعالوهنناىفالا ارطنان ع نكمل هلأ لف هناث مح نم هحأو

 حوتلا ىف ىنف هناهبفلاعي ىذا اذهذ هللا دمع هنا ثد.ح نم لد4 سفن ثدح نم سفن :ىلارطني الر هنناالا ىربال

 اص. !ىوذدنعةمواعمرومأ هذهف ننال اةيعيقانعاشتفف انباك لاقنملوةنةراشالاهملاو هس نعىنف هنار

 خرغال صو مةمه ةمةرابعب اهئاب واهحاضن | نعاهبءا للعلا :ردقروصتواهكرد نع ماهفالا فعضل تاكشأ
 0 الا روصق ف بسلاوها ذهقمهنع الامثمه ريغل كلذ ناسنأ مهداقتعا و مهسقتاب مه !اعّدْشاي 0

 ةرنعايدلا قنا الا اهكرديا؟ اهلنا ىلعةدهاذ ىهىتا اهلك تاكرذملان آلا مضناو ىلاعت هللاةفر
 3 ًارهتا سوس تو هناكردعسنأ دقو هناوهشب مهلا ثرغت مو هو اليلقال لق لعل هزي رغه.ذودبت :ةلقسملا

 هذآ نمالعذوأ اس رغانابنوأاس رغاناومةأسفلا لس ىلءئئراذا كلذإو سنالا لوطن هملق نعاهعقوطقسف
 5 0 وهسفن ةنراهملا ل اوطىرب و ءملاب هناسل قاطن ا ا..عةداعأل اقراخىلاعت هللا

 * !نالقاع غلبمكأ | ضرفولوام سنالا لوطا اهتداهشب سحالةعط اق دهاوش *اهلكو ةفولأملاتاناو ىلا

 علا لمس ىلعةدحاوةعقدناومحل اوتاننلاو رام الاو ضرالاوءاوسأ |ىلا هرمعز د: هأق هيون

 *الا عم اببسالا نم هلاثمأ راذهفاهقلان بئادعل اءنهةداهش نم بمعت ملظعا ارهعني نأ هإ_ةعىلع فلن



 اا ا

 راو 10 1701-3

 در عش تثأ ر 5-5-5 يفشل ا عام لاق رح ادت ل .تلذكوءلعبهتقردم تشع شلل

 أيالق 2 أمم دق ىناعلاو لأ ءاضعلاوتاعانصلارثاس اذكوامد هلدادزاو ةقرعم هيدادزا هتعزنصوهق ل > هذ مظءاما

 ل ليمهي_سع هلنوك ود]-2 ةفرعم هن وكمت فءاصالا فامىردسالنكساو ى.ذصالا نس> هناو ف نصم ا
 رعشل اودعذصا !بئان اللا عالم _.-فءاضت ىئاععل !نماهفامىلععلط او ىبئاصتل | نعش نؤاذاريضيل او

 كلذ عب ىا اعلا اوهفمتصتو ىلا عتهللا عنصهتامح ملاعلاو فنصملاو لعافل اتافصلاك ىلع لدي فيتصتلاو

 هي ره امدعنص ب اع ن نهمالثمضوعبلا فىر ر ىح هيف ىلا عن هللا عذص لمصفت ملاطب هنافريصيل اامأو هد: علو

 لعدادزااهاكو ايحهلدا دزيفهباق ىف ةنافسلاك هلالحو هنباةهظع ةلا<الهيدسب دادزت وهشملهب ةريختا 0

 ةكر ءمااوزه ركن رام لاق رعم هيدادؤ والو عئاضلاهقاةملتىلحتلا «نلوشسس 01

 توافق ا عو هل ارمص>حالس خلا ىف هذ :رعملا لهأ توافق :مرحالق هلل >اسالر < ىلا عت هللا عنص باتة فر عم ىعأ

 ةياغاماةم الل اسك هنوكللالا ؛مهللا بح نمناق بعللاهانرك ذىلاة_سجناٍب ايسالا الةدا بحل اهينسل

 اماوءاهعئلاواض درلاةلاس فقهي ءالملا ةلاحقهيح توك الق ناسد الا اريمغتب ريغتت ذا تمد تفعض هن اذاء م و

 هءلاناسدال !توافُتي هسه نواة ال هناوهتمظ ءوهدحتو هلاجو هلك بنسب بعلل قدقسم هالو هناذإه مك نم

 لاق كال او وع دك قفتوافتلل بدأ اوهةمملاف توافتلاو ةمحل !ىقسانلاتواطت ثدسوه هلاغثمأ اواذهذ

 , ااضاترك أ او و كوديك أ ]رح ”دالوىلاعت

 اهةيساو فراء الوأ هم رمد 0 لامار ضا ل هلكت أرلعا

 رهط ؟هناانلفاغاو هسفسسل انام نمد.الف كلذ نمد_ضلاب ضالا ىرتولودعلا ىلعاواهس اوماهف الاىلا

 انر_:ءامح هنوكناك الثم طب وأ بتكم اناسن اانيًأر اذ اناوهو لاثعالاهمهف:الىنعااهالحأو تادوح والا
 ذادنطايلاو ةرهاظلا هناف_طدرئاس نماندنعىل-أةطابؤلل هتداراو هتردقوهلعو هتايف.تادو> وملارهط أ نه

 اهضعبي فرءنال ةرهاظلا هناف_صوهفرءنالئلذ لكوهذصؤوده:هكو هفادنوهم-ذغو هتوهشك ةنطانلا هتافص

 هنو ودلع و هيدا اراو هن هنردقو هنامداما هباعص نمثل ذريغو هنرسش نول فال خاو هلوطرا دقك هيف ثناهضعب وا 1

 نم ئهشل س ال تافعأ ان 2 هنداراو هن هيرددو هان كك رصيلا س > قاعتب نأر يغ نمان دنع ىل> هنافان ورح

 1 اوس ملاعلا فام لك ى اانر طنولفهنك رحوهتطامخمالا هنداراو هن هنردقو هتايح فرعت نأ نكءال سمسا

 هزادصرناسو 0 ءو هيردةولاعت هلادو> 2 اوىلج كلذ عموهو دحاوليلدالاهيلعافمتفصهيفرعتل

 تاويحورصتوتاتنو ردمورخ نمة(.:طام ان اوةرهاظلا ساو لا 4 ردوةهدهاشتاملك ةرورضلاب هلده-شا ٌ

 انفاصوأ وانماس>ًاوانسفنأ هلعدهاش لوأ لب ضرعورهوج وعءاو هورانو رك درو كوكو رولا

 امي اسو دلك 1 ًاانلع ف ءام لأ ارهط وانت اكسو انتاكرحفانراو طاعسيج واني وأةريغتواذلاو -باقتو ْ

 لك ءادود>اودهاذودحاو كردم ه|تاكردملاهذهنمدحاولكوةريصبلا اول ةعلاباخت اكردم سما ساو

 هلع ىلع ةلادواهكر<#و اهنرصصمواهرب ر مواهةلاخ دوج وب ةدهاش ةلداوةةطاندها ث ملاعلا فام عسي .جودداو

 اهلدهشد سلوان د ءةرهاظ بتاكلا ةايدس تناك ن افاهل ارمص>ال ةكردملاتادو>وماوهّتمكحوهفطاو هتردقو

 0 :سوأت :لخادئىثدو-ولافرّوصتب اللام اندنعرهاشال يكف هدبةكرح ن٠ هيانس ١> موهو دداود_هاثالا

 اهسفتياهد دوو سد هنااهااح تاسأت :ىدانت امنافذ .ردلك ذا هلالد وهةمظع ىلءوهياءدهاشوهوالا اجد راخو

 ممر راما اوانت اضعأ بدك رث الوأ كلذ. دهش اهل كك ارغتودج ومىلا باتا نواب ذابتكرحالو

 معاك اهسءاابفات ًاتملاهلا معناناف::طابلاوةرهااظلاانث ارح ازحارئاسوانفار َّط ألك شنوانروعش تبانموانباصعأو

 وهوالا بت اغورضضاحو لوةعمو سو س<:و ورم تدور ف قد !انأ نكساواهسفن كرت بت اكللادبثأ

 تايدس هلخانل وع اوهعهمهق نع 1 6 تام 2 اردان 6ع تدّدهدو لوقعلا ترهتافهروهط مانع فرعمودهاش

 رعت سافانا ادهوهدوضذو ىل هانت ءاموخ ”الاو ميداس ضعالاذومضوتحومسسل لالا

 لكل غلاب فاك لهس هلاك

 ةكدي رب ىداص بلاط

 ف راعلاو) ه#تبرت
 نكس لاح اىوقلا
 نعةوال_هلا ةلازانم

 هئاع له_سو هنطاب

 قوه ناسأو كلذ
 فراعال ةعونتمكلذ
 مساق نم نكسع نعو

 لي1 نهيان الح
 ةد_ هاشم 0 5

 ةوالح أف نق فرصو
 ' ةوالحا ع اوهماقف قبت

 ةوالد مدل ىوهلا

 (لكع د) هللا بح

 ةيو-تلا نع ىموسلا
 ئ”لكنمةبوتلالامف

 هحدمامىلا لعل اهمذ

 :فصواذ هور علا

 نم :نطاملا و رهاظلا
 معلا مير صب ف شوك

 عمل هعااءاقال هنال
 عم ليال ءاقبالاكرعلا
 اذهو سملا عولط

 | 0 ومس
 صاخلافصولا,ةيوتلا

 توك لعلااذهوماعلاو
 ناطانمل اورهاظلا مع

 نطانلاورهاظلا ريهطتب
 ةب وتلا فاصرأ ص خاب



 لهأ نط اويل ةمزال

 ليفكبرقلا
 ساقبال بنذ كلدو-و

 بنذهي
 03 وثدو .:ااوذ(لاق)

 هنرنو بوث ذْلا نم ماوعلا
 | هلذغلانم صاوخلا:

2 

 4 رع ؛ ىشلاكلذر طخ

 ردع هي عملو أ هاربوأ

 ٠ ومى اهبلق مذرب تاالا

 ءركتت وا ىركش اب
 راكسنالا سفن مزمل وهيل

 هّليا وعدنو هترافب الو

 هلعشو كلذ هيسفب نأ

 هنعاطوةرك دم هريغب

 راكن الا ن ءلفغناولاك
 هيلع قا نيع ةقرط

 الخ لمعتومل_بالنأ

 هي ناكر هلق قى

 مزلب ةوالخلا تادج و
 نزح و راكنالا هيلذ
 ىذلا(اذه و)ةريضد ال هئاق

 | تاوهشلار اونأىد 1 ير الع تفاهتلا فش نأ رفلاةروصأب لأ اروع ل ل5 الاةروس

 5 --1 ا مرت 0 اد نصبح يفت
 5-2 د 0 عموم

 اهف سمغتي نأ ىلا املعهسسةنىرب لاز القل: اعلا عقانلا هللا مح نأ ىرد الوات عرودر هاط“ ث تح نم

 تاءوضلار هاطباهرارت_غاباج اة شار رطل لسمك كد الاىل_هح ناك ت ءكلفاد وماك اله موا مديت و

 هللا ىلصهللا لور ىدانب تاك كل ذو ةديدمةدموأ دان الادب ارانل افىسوىد الاولا+ل !ىفتصاخت تقرتل>!

 بئاكنمةينعةعلمزهف شا رغلا تفاهتامم مف نوتفا تت مخ: و رانلا نع زعل سمىفالوقي ول سوهياع
 نعاو زركهسمن ةطاحالا ىلع نو رخ“.الاونولؤالا عةجاولامبئامتلا نماجفوتاناو .كارغص أ[ ىلاعت هللا
 || لكى م ىلاعتهتناالااهملع علطد الف كل ذىناعماب ا ةخخاماف هتروصرهاط نمةبلجر وم أ ىلع اوعلط: موه :ةبقح

 ظ || اهلا كاعتهتا وأ فيكوامئاعر لل اىلار اغنافهري_غاجفهكراش القت كح عار هير كا تانتوتاود راسا

 .؟ونوشرعبامورعشلان و اوس لاجل 2 نرتخا ع
 ظ 0 ل سعلاو مكلااهباعل نمي رختسا ف,

 تاساحنلا نعاهز اريد اوزاون الاوراهزالاهلوانت ىفاهرمأ بث اهتامانول مم ءاه رش الا لعحو ءاضا امهددحأ

 ؛لد_ءعلانم ء اهريمأ هلىلاعتهللارخعام ءاهريمأ اوهواصةثاهريخم او هاهتاج نم د>اولا هتعاطورا ذدالاو ْ

 ْ هلانام دا ؛نع مهز

 ا دول 0

 | بودبلجرلانعلوهس ١

 ظ لاكشالاعسو أ نأوهواهكرد نعنيسدنهملا موف ب سر. سملا لكشلا فةيصاخلاس د سمىلباسمخالو اعب مالو |؟ مك راس ويل

 كرتف ليطة_بمرت , دة سملخغلا لكشوةعئاضاباو ز هنمجب ردي عسب رحلات اقإ ممبرقب اموةرب كنسملا اهاودأو

 لاكشالان اف ةسعئاضي رفتوربلا رات مقبلةرب دتسماهانبول مة غراف ىوتفاناوزلاعسيضتالىتس عب رملا ||
 || صارنت عر دتسملان ءءاوتحالا ف برش اءاوزلاتاوذ لاكش 0 ا را ذاةرب دتسملا أ ةوالالاقذ هتوالد

 كاعتدتام هل[ فيكر اظاافلكشلا اذهةيضامنذهو سد.لاالاةحرفاهعاق>ا دعب قببالث دع هتمدإ4لا || دنالو ةيرمشلا عبط

 ٠ كنك نانياوخ آ بعام تيذقلا اعف ىلع اهنم عقواملك ذغنملا باب ىلع ل تيل هناىت>اهتبب فاصنالاو
 ك_نععدمكناودلاةالاو موُكنار 3 ةاداعمفكسفنتنأ اوهدوْدل_> رقو كل ذطل وه نم اعراقو كك سفن :ق اريدد

 أ
 00000 ااا دكا دس لكنا لاكدشالا ةلجح نماعرابتسخاو عمششلا مامجو» دام اند ىلار طر اظناو كلذ ع.ج

 هنا مظعأ|مهنادسف«_ثدعبأ انهتيلهيلا ا ة<وهاموهدو> وب هب هيانعو هياهطل 2ةةقاامأو هموح رغص ىل !ءندلا

 ضرالا توكل يئاعنل_:ءعدوتاناوب ىللانار 6-5 نءةريسبلاةعسمللاهذهب ريدعاف هناذتماوهغطل عسوأو

 طا ةامىلانإعهبطاسًالةبسنالومحا شد !نودرابعالا ىطقنته ثمر هاعلا!:مهقدغلبىذلا اردّعلاناقناووعلاو ا

 ا 0 ”رعاملك لا ءاعبناعتهلل ارث امس اامىلا مهلك" الهنا ل ءهبط طاحأ اا ةيسنالوءاسنالا اوءامإعلا هي

 ةرعاادادزت هلاثماواذه قرا. !امق ىلاعت هليأ عطس ق الع مهلا نأ

 ا | الر ذل ىفرمعلا قرغتساو ءلرهط ءارواءندلا ذينافرىلعتهتاعاقل ةداعس املاط تنك تن اوةيحلادادْزت ةفرعملا

 هلا [ الا مظعاكامريسلا كلذ. لانت نكسلو ريس ردعبامم ىلغح لا سعف مز دالا اركمغلاو

 جي( بحلا ىف سان :لتوافت قتدسلا نا. 0*
 أ قو ةف ةرعملا فم موامن" ]نونوا دم م مكاو ةبحا لسا ف موكا الا ملا لصأ قنوكرت  مْنينمْو ا1نا معا

 |ءامسالاو تاقصا الا لا عتهّلانم مهل سدل سا_ةلارثك واما. سآت وافتب تواهتتاما ءايشالاذ اان دلا بح

 | ىلع اوعلطب ماع رو ناب رالابرامتءىلاعتي فا عماهلاوانكاع رواهوافف>-واه ونةلتف مهععم تعر ةىاا

 ءالؤهو ثحلا او 5 له لانا واغتشاو قددصت وم استتاعااهم اونمآ لباد ساق ىعماهلا وام الو اهتقيقح

 هللارك ذدقو نو را مه قثاة+لابنوفراعل اونولاضاا م هنوايذتااو نيمااباصعأ ن مهةمالس !!له ىه

 , مهن:الثنكن اف“ الا معن نحو تاحت روحو رف نيب رقملان مناك نااماف ل عت هل وة ةثالثلا فانصالا لام

 : هللادجر فا ااا تق توك رتشسالثم ناش ل!بادصأ لو ةنفالاةمتسا !تواهت!برضتلف دل ثمالاءالا رومالا

 0 هلاصة رماكثو هنريس ن سدوهذب دو ه]غ5ةق رعمق توك 0 :مممئالماوعلاوممتمءاهتفلا

 هن ىأرن مناف دش أ ل..بحو هي هياعاومأ هيمي 2مااَدَق ةرعم توكستذ الصفمهذ رعب هيففااوال دلع

 8 ةلاعال ف ءاضت بعأو هنمن سا رخ 1 اةينصت ىأرناف هيلقدملالامو ةلاععالمي-أ اضف هيفرعوهنس اف

 | محم
 ااا



 00 اس ا يي اا صا يبس

 نءعئاملارس فنلا طوام>وايندلاتاو وكباهلاعد_ثاو ردستلاز ءاهضا ارعالو_:ع ماهفالا ترمصقامعاو

 قاذأ اوومسلا ىلعأ نمةرذنمامذا هياهنل او مصل ن ءةجراخلا هياونأ با عمشناو هنرثكوهعاستا ازهر آخ

 كلذوهتمظعو هلالح ى عمو هته كلو وىلاعتهللاةر د3 لاك ىلعلدتت ان اتئاع اهفوالا نيضرالا مودت

 ساه اهيق ضو افىب 0 رعلاد_ةزلىب ت1 زادادم هرج |تاكول لب ىهانش الانع

 ىلعد_>اولاثمىلاضرلا نكك نكلو ةلماعملا ماع اء هيا[ فتي دا كالو ةفثاكلا مواعراك ىف

 مى اءالا كار تئاوا اق م اهنلا نيهير طلال هس 1 هسستل هويثتلا عقيل زاحالا

 اموضرالا اوهتاقولاغلا لقافابمت اعيقراظننلو اهر +_صاواه ١رة> ًاواهلقأ باطنلف ةريث ؛؟ةهلالا لاعفالا

 يس نسا :اقتاووسل اتوكلمو 56 الماىلا ةفاضالاب ىنعأ اهاع

 ةفاضالاب ضرالا رغصىلا رافنافة ص نيتسواغ.نوةئامض رالا لثمىهاهم_ةحرغص نمىرتام لع سلاف

 ءامعسلاق ىه وهبلااهاةمستال هناقهنفتز وكس ىهىذا!اهكسافىلاةذاضالاب سملا ارغ_صولار ظنا اهلا

 ىقةةلك ىدركللا ىف عسبسلات ا ووسلا مث عسيسلات ا اووسلان م اهقوفامىلاةفاضالاب ةريغس ص ىهو ةعبارلا

 اهلك ضرالارة>ًا امور دا#ملاثيح نم صاذثالارهاط ىلارظن اذ_هذكلذك شرعلا ف ىسر ككاو تالف

 رعلافضرالا مل وه.لءهللاىلسهتلالوسرلاف د_ةفراعأا ىلا ةفاضالاب ضرالارغصأ امل اهملا ةفاضالاب

 ءاملانع ضرالا نمفودكلانالءوةيردل اوددهاشملاب قرعاز_هقادصموضرالافف ليط_صالاك

 رئاسىلاو رضرالا نم . 0 3 منواخحلاىد الاىلار كد ذا مث ضرالا لكىلا ةقاضالاب ةريغصةرب را

 ل غلاو ضوعبلاتاناو للان

 لاعت هبا قلد فدك كرانة فاص 0000 هلم وهردق :رةصرد5 ىلع ضوعبل !فرظناقهارعىردكامو

 0 هلقادئوهموطرخ ىلثما اموطرخ هلقلذاتان ١ اودحلامفعأ اوهىذلا ليغلا لكش لع

 قدوهل-روهدب يرخ ا وهحاذح تنافر هالتلاهءاضعأ مسق فيكرا 2 ذاوني>ان+ةداب رب لد هلل هماَدداكع انءالا

 هخرعئامر غصاق كلذم-بجكن 8 ررالاىلاةذاضالا, هرغص ىلاوتان اويحلا

لارئاس قوربدام هنال اوءاذغل اءاضعأ نمهنط اب ىفرتدوهرمصب وهعب#
 ةيذاغلا ىوقلان ماجن بكرو ءتاناو ,ك

 ف.كهنب ادهىلار اظذام ا اذهتانا او.خلارثاسةف بكرامة هضاهلاوةكساملار ةعذادلاوةيذاملاو

 ف.كون ا نالا ىلا ناربطلا هل 14 ثدنآ فركرظن امكاسنالا مدمءاذغ تف :رءوهئاذ_غىلاىلاعت هللا ءاده

 ددءاوف «موطرخ عضد تح ناسنالاةرشب ماسمىلاهادهفيكو سأرلا د وهولب وطا اموطرخلا هلقلخ

 اقوم 4 0 نا قاخ فمكومدال ع رخلاو صملا هلع فدكو موطرت اهمفز رغب ىحهاوة فيك مث اهم

 هدصاب تاسزالانأ هق رعفك م هردغل وهن ازحأر اس فرشة: د وهنطاب ىلا ىبتند وق.ةرلامدلاهيف ىرك ىّي>

 كرت 3م لعب دعب ىهوديل ةكرح فضح .هنعسي ىذلا عيشها قاومت انا اوبرهلا هلي حهلعف هدم

 0 رغص عمد صف ذه اذغ عضو مريكمد ىدح ننقدح هلقاحت يكرظنا مم دوعب ديلات تنكساذا بر جو صا

 ةقدححن 1ىلارظن اوهه>و

 هر لسد ا ماودإا ىلع ءاربف تاي ذ]اىلار اخدتف ني ديب اي ذلاو ضوعبلل قل ةرابغااو ىذعلا نعة قدا

 :ةاامت قا ارطاورخ الا ىلعام_هدحأ قيطني ىتنافحالاهمت ةده قلفنريبكعلات او دلو ناسنالاامآو

ءهنونيعا !اءوض عم .عادوسل !بارهالا قادو با دهالا فارط ًاىلاهيمرب وةقدملا قلي ىذلا رابغلا عمضف
 ني

 منعاهك اينئاوبادهالا كايشءار ونمراظنم ءةرا» علا نادهدنءاهكشتونيعل اةروص نستو راصبالا ىلع

 ٠ 1 1 هلةدهتافحالا تراك . :رعملناةدالا هتقدح لمة لا !ريغص ناو ح

 ل“ ةص:ل ةفكاهلع و ناف>ًاريغ نم ني داش منيت دحاهل قاف: ضوعبلاام أو راد دال رامغلا لود

 ىتراذاف راهلاءوض بلاطت ىسهذ فمعذاه رضي تال حارسل اى اع ت ذات اهارث اهراصب أ ف عض لحالو ني ديلاب

 لازي الف ءىضملا عضوملا ىلا ماظاا تدبلا نم ةوكبا رسل تأو مل لتم تيب ىف هنا نطل الاب ارسلاءوض نيكسملا

 دوعفدادسلا لعاهدصشيموةوكلا بصرمهنأن طمالطظ اىأروهز واج اذافهيلاهسفنبىربو ءوضا|باطا

 ل اهلهد نم «مظعأ ناسنالا لسهج نا مءافاهلهدوا مماصةنلاذه تا ن امد كإءلو قرت نأ ىلا ىرخ أ :رمهنلا

 دا لاالو كل داق نبع

 ضاق كلها نم

 ديلولا ةءالك 6
 ىنءلتالو

0# 

 ىعاتلاذارا ارامثار مثار 5

 د (كيترتلا ىلع تاماقنلا

 لان (ةيوتلافماوذ)

 ناتيوتلا ىنعم عور

 ١ مولانم بوت
 رذغتس ا ةعبار لوق ءاذعم

 هل_ةنممم_طظعلا هللا
 رفغت: ال وةفقدص

 0006 لكس و)دللا

 لاعفهب لان ءىزاغعا

 ةياثالاة بوت نعىناأست
 ةياضالا ةرون ن-عوأ

 وامل الا لاف
 فات نألاقف ةيانالا
 لج وزعهللانم
 لاق كيلع هيردت لحأ

 لاق ةباحتسالا ةوتاف

 هب درغأ هللا نم ىكتسأ نأ

 0 دىذلا اذهوكنم

 اذاةداهالا بون نم

 اع راهب دعا قدح

 لك نم هنال_طىفبان
 هللا ىو هب ملي رطاخ
 « مب هلئار غد وللاعت

 ةراحتسالا ةيوت هذهو



 ركل

 !مالهنصماندلاقهلااذه نمو طقنهباةدوصةمو+باةدو.عموهباةب وب<هلنا نوكمف هللاريغل لرش هيف ىقدبالؤ
 دحاوبويمعالا هل سل نملاحاسك تويت !ىلعمودقو نعسلا نم صال هنومو هب وم دهاشم نم هلدعن أم ُ؛

 باودلاو راقعلاو ب راقالاودإولاو لالا لهالا ب>هنموابن دل اب>ةوقبول ة لا ىف هننابح ف عطب اب كك ا تلو انراتح امك

 )1 ىاش كنافرا_شدخالا

 0 ةةرورمكأ !اندعس ؛ والا ى ركن تالا برد ال هنأ ا” ةرورمذلاب : رح 1 ل نءهر لهب صخب 8 ا اذ_مقةحالدبعلاو

 نكون رءااوىرسثلاك امهو نانرضةرخ“ الا اوان دلاف اهترمض تلق هن صل د والا هنأ ماس مأو بمطن الوورد ا لاملاو ىلاعلا ماقملا

 قدرط واس بال !نمايندلا بح علة لمسو نيعلاب راصبالا نم حد وانا عئايولقلا ىوذلءك لذ ف ثكتا : ةهياغلا اوهىذلازب زعلا

ك تاماةمانمدأن رك ذاك ءاحرلاو فوآلا مامر اها ادا.ة:الاورعيصلاةهزالمو ددزلا ق كلك نك وذو "هياهئلاو
 دهزلاوريصلاو دب وتلا

 هللاب ناعالا هلوأوهللاري غنع باقل اةءلتوهو ةيحلاىنكر دحأ امس .ةكماتامد-ةمىهءاجرلاوفودللاو [| كرت دعب رابتدالا

 ايندلا معن ىلا تغةلمرا ع“ الا م رورو ءطأ تارك كلل رات ناو تاهرتذا او نيت اسلاو

 الأ. ع .ندلا نمدحأ قؤدالو هللابهستا آ[صعن ةامثدلاب سنا امر د ةيقهينسإ ىلا ل هلناب> ناد نال ضرعتمو

 كلذر: مامهلعريصلاوةب وتلاامهتم عشت, و'ءاجرلاو فول اهنميع شت مث راذلاوةنملاورخ الا مودلاو || نمور اوريبدتلا

 ىتح طقذهللاريغنعبلقلاةراهط هعيج نم لص ىت>ايندلا طوافح لكودام او لاملا فوام:دلاقدهزلاىلا | (هذههماكحايالارا.ةدئالا
 هلوقبةراشالاهملاوةيحلا ىنكردح أ وهو باقل اريهطت تامدةم كلذ لك ةهيقهمحو هللاةفر عملو زناهدعب عستي |( اهانرك ذىتلا ةعبرالا

 هللاةذرعمّةوةةيحلاة وقل ىاثلا نسل اوهةراهطلا باك لّوأ ف هانرك ذم”تاعالارطث روهطلامال_تااهيلع |

 ارا.ةةالاوردتلا كيلو

 ىهوةفرعماوة حلا ره رذبلا اذه نمداوتر م ىفاثلار زارطشا اوهو 2 ماهتيةنتدعب ضرالا فرذبلا عضو ١ هدروهديعلىلاعت هللا نم

 ىاهعرذوتباثاهلصأ ة.:طةرهشك ةيبطةلك الثمهتلابرضلاقث.حالثم اهمهللاب رمضىتااةيبطلاةماكلاا || فرصت رامتخخالا ىلا
 حلالا لمعلا ةهعؤرب حاصلا لملاوتف ةفرعملا ىأ برطلا م كلا دعصت هيلاىلا_عت هلو :ةراشالااهسااو ءا وسلا ا ءاقيلاماةموهو قالاو

 دار الذ هنراهط ةمادامث ابندلا نمالوأ بلع اريهطت هلك "كاصلا لمعل ااعاومداخلاكو ةف ةرعملاهذهل لاك | دو>ونعخالنالاوهو

 ةلماعملا معلزالا اورخ  الاوهولرالاوهرعلاة لمعلا داربقلمعلاةيفيكملعلاامأو ةفرعاهذهلالا لمعلا || دوجوىلادعلابناك

 معوهوةفر ملال #عي ني زي و قلل اةيلس+ تف ذقت هتراهطوناةااءاف_صةل ماعلا ضرغو لمعلاهضرغو ا ديعلااذهو قاب ريصد

 هكردأو ل4 ارم هبا اذا بارما ل ددعمناك نمتااكةر ورضا, ةملا اهتعبتةفرعااهذه تاصحامهموةفشاكملا | جياجوعالا نم«ءلعقبام

 لور تلارتفر لا عبةاوةرورضلابةبحلا بنانا تلمح - اامهمرعدلالاموعبأترهالتلا يملا 1

 قغلابلا داو ئادلاركذلاوفاصلا ركفلابالا بالا نءايندلا لغاوش عاطقنا دعب ةف رعااءذهىلا لصوتالو | رعوهيدومعلاقهنطانو

 ةبترلاهذهىلنولصاولاو هتاقولُرثاسو هتاو "و1 ولا كقول يتتاقرعشلار اظنلا اوبلطلا | هرهاط لمعلاو معلا

 هتف ةرعملو توك وعافعذا !ىلاو» ري_غنوفرعت هنمم ىلا عتهلل مهتفرعملوأ توك وءان ومالا لان ووستاي ١ ةرض> نطونو هنطابو

 هلوقبو د عش ئد لك ىلع هناك هرب فك ملوأ كات لوش.ةراش الالوالا ىلا ول ءاغلاىلا م لاعفالاب :

 5 سع* ل->- وزع هللا

 راقتفالاو ةناكستسالاب
 لوسرلوةب ةقةدم

 ءانفريب هلا لرت نال

 ىرعم :رعاهةثالعؤاندلالغاو َّت اوش عجن مداقلا اريهات دعب كلذو باقلا لعاهؤال.:-اواهعاستا كك

 هرهاط ماقّتسساو ةرْذ

 1 ا مب

 ىدذ نيسفنبب رقل ا

 تحتم اء لقي بج

 امى رالواوى رب رتفرعلاف كب ركذ رع هلق تيح موضعي ر 2 موودذالا هلا الهزأ هللادهش ىلا عت

 9 , الا قا هنا مهل يبي قدح مهسفنأ و قاف - الاىانتا 1,هيرتس ىلا عت هلو ةراشالا ىناثلا ىلا اوبرتفرع |

 0 الاوتاو مسأاىفاذاماو راثنالتىلاعت هلوةب وضرالاوتاووهلاتوكءامىفاو راظني ملوأ ل>حوزعهوقنو || .

 [| روطف نم ىرت لعرصبلا عجراف توافت نمنجرلا قا ىف ى رت اماقابط تاوعس عسبسقلخ ىذلا ىلاعت هلوةب و || م<وهيلع هللاىلص هللا
 وهون رثك الا عل وسالاوهقب رطلا اذ_هرريوهواتسايرمهيلا كبلات ا را || ةةرط ىنسفن كا ىاكدتال

 1 ةجراختاب 1 0 اظالاورا.ةءالاو ركفتلاو ربدتلاب مالا دنعنار ةلاةوع دربك أهدلاو نم عا نلاىلععسوالا ا

 ىلا هيلصو ةلاوةةرعملا لمص ىل- ءهيتاعتساام اههتماث لمضواف لك منيب ر املا ذا تاقناف ةرمص1ل !نع

 .[|! نعجراغهبف مالكلاو ضماغوهف ق زارارت ىل_ء هناك قحلايداهثةسالاو هىلءالا قد رطلانأ معاقة محلا ١

 ' ماهتالادح نع راخريغم 20007 رطلاامأو تكلا فمدارب ىف ةدئافالف قا نارثك أ مهفدح
 0 11 1 دس ير كل فا كال دا ايدو اما ا

 وحي همجي 1

 لس ا



 انااا

 5 كلذثوكعن كلو هتمظعلر ا «تاقلاداكت ك أ .<- هنذإوظعتو لذعا!تسامةفر عما لاج نم ولن مرحالف أ

 6 ةرورضهذ_هو هصخمت ,وهشوتم امر طاوكناو زاكنألا اولغاوشلا نمصرعا لا :موديالقو فطاخلا قريلاك

 شعسشعل ا نع ادتوملا 2 4 يطا ةام ااعءاوتوملاىلا ةصخنمةذللاءذهلاز' الذ ةيناقلاةأم .لاءذهىفةكاد

 ىنالارذبلا اذهليصتنكءالو نسحو عرزلارثك ن سو رذبلارثكالك هناك مظعوةرخ الاف معئلارثك

 ركل ةلاةموادعلي وطلارمعلا ىف عستتو رثكتو لمكتااةفرعملا تالهللاةعاط فرمعا!لوط تاداعلا

 كد كا نة ةلاعالانامز كلذ عدتسن وباطالد را اوايندلا قثالعنع عاطقنالاو ةدهاجلا ىلعةيظاو او

 ع :رعمدب لم لمؤد تاك هنالههر نوار ؟ نمو هلرسسامى_هتنمىلااغلاب ةفر «لا ا غقاومسفن ىأر هنالعبحأ

 . ةذرعم اله دنعهي-وتوملا ةهارك ترس ازهد رول هنو5 هه تتاسعارم ضهومق نفت ىأر وردعلال وطب هلل دكت

 || كلذلكوتوللاا ونت تقاض ناوءاةيلااومحأ تعستانا امن دلاتاوهش ىلعر وصةم مهرانن قاد ارئاسامأو

 || دقن ةداعس لك ساس أ ةفرعملاو معلا وةواقش لكس رغم ْهإءااو لهملاف هلةْغلاو له اهر د صمنارمسدشو نامزح

 | :للىعموهب و رلاىنعموةفرع' اةذ|ىتعموهد ودل ةطرفملاة حلا هنا قشعلا ىنعمو ةيحملا ىتعمدانرك ذاع تفرع

 ماك تاصقنلا ىوذدنعشال ذك نك: مناولاكسل اولوقعلاىوذد:عتاذال ارئاس نمذا اهنوك ىنعموهب ؤرلا

 |١ تألعافورخ الاف زيعلاوأ باقا ااهلثدي ٌؤرلاهذت_عفتاقناق نامدصل ا دنعتاموعطملانمذلأةساب رلا نكست
 لّقبلا لك اب لقاعلا لب هش نو رظنب الو فاللنا!ذ_هىلانوتفتل,الرئاصبا!باب رآوثدلل ذىفاوفاةثادق سانلا |

 || فو هنمعف قاختهتب ورنأ ىلا ثفتلي نأ ع نعهةشع هل +-ثدهقوشعمدب ور ى- مشن نمو هل ةبملا نعل سال و

 ا قالاو هل كح الوديلار انزال قرظو ل نيعل نافاهريغوأ نيعلاب كلذ تاكءاو 5 امتذلود ورلادصقم لب هدهد

 : ف عقاولاامافز اود ا كح ىفاذهنب الا دحأ ن هرودةلاباملع < تاز وكالذ 4 هس اوةيلزالا ةردقلا ناهمذ

 قا كلذنأ عرمثلادهاوش نمةعاسجلاوة:ءل!لهال !رهطاف قاو عملابالا كلرديالذني زئادلانمورخ" الا

 هلاز اراروح الذاهرهاط ىل_عىرخ ع رشلا ىف ةدراولا طافلالارثاسو راغذلاو هب ؤرلا ظذل نوكح. ! نعلاىف

 »ب ( ىلا عت هللا با هي وَما بابسالا تايد )+ ملعأىل_ءنهنلاوةرورضاالا رهاوظلا

 نمدان الادبأ هتدها شم ماود نم ن كوهقوش لوط دسعب هب وب ىلعمدقاذا ب ىلا يعن ملظعأ امومئاقاةداعس

 5000 ْ امك ءىنلااذ_هنأالا عاطقنا فور يغ نمو محا مو ب. ةر ريغ نمو ردكمو صخغنمربغ
 فرعاذات فرعل ىح 1

 هنال نو ع كال را :دلا قف ىلاعت هليا بحد علا سك امعاوةذلل تدادزاةيملاتدادزا

 هنعل فن كلذذ قش عىعس ىذلاراتمتسالا ىلا ى-هتني ىتح هؤالءتساو بحل اًةٌوامأو ةذرعملا لصأ نعكفنال

 باقل! ناف بالا نمهللاري-غبح جارخاو ا.ندلا قث الع عطقامهدح ا« نييبسب كِذ لصحاسءاو نو رثك الا

 صقني هللاريغب لغشدامردّقيف هربغب ةأوغشم هبلق نم هي وارق هريغىلا تف: ما دامو هباق لك لح ورع هنا بك
 ةراشالادب رتااودب رفتلااذ_هىلاو هيفبوبصملا لل نم ص ةنيءانالا ىفءاملا نم قدبامردقب وهللا بحهنم
 هلال كلو ةىنعموهلب اوماشتسا مثهّنلااذب راولاق نسذلا تا ىل_هت هلوّقب و مهضودن ىف مهرذ مث هللا لق ىلاسعت هلوقب
 تب لكوهيد.ةماوهدويعملاو د.ةملاوهديعلاناقدوبعمهناقب وم<لكف هاوس ب ويالو دويعمالىأ هللاالا

 قدنعهلاضغبأ مس ,وهيلعللا ىل_هلاقوءاوهههلاذ2انمتب ار ىلاعتهننالاق كل ذو هبدعاع ديقموهذ

 هللبلق صاخ نأ صالالا ىنعموة نا لت داصاةتهتلاالا هلااللاق نم مالسأ اهماعلاق كل ذإو ىوهلاضرالا |||

000 1 [ 

 1 لضفأ ل_سوهيلعمللا ىصهتنالوسرلاقاذهلوةرخ“ الا ىفإلا داص>الوباةلاد.عصقالا عرزب الوايندلا

 ةيدوبعلالف ادهح ىلا : هلياعامل بد هنانت تلاته تا لكو نواع اوناكو لثاو للا ىينهل نرخ ”هلارادإا ناو ةرخ هلا

 | ةفرعم ارك ورذلاك ةقرعملان افةفرعملا ف لاكشسا ةدابز رظتنب ث.> نمالاه_هركرالو توا! بدق ىلاعت

 | تيوقو هتكلءرارساب وهلاعفأ و هتافصب وهللاب ةفرعملاترثك اماكفلاتهننالالحه:ةط احالاف هل لحاسال
 (فارولا رك هوبا لاق)
 _ |. نسمي خ نم

 مذصنأم هي عنص ةيدويعلا

 لمس (لئسو) قب الاب
 ىرتستلا هتلادنع نءا

 دبعلا ماقاذا ةلزتمىأ |
 هيدويعلا ماعم ماقام :

 ريبدستلا كرت اذالاق

 قة ذافراتدالاو

 دهزلاو ةبوتلاب دبعلا
 هلغشن هلل لهعلاماودو |

 هتقو نع رضاخلاهّتفو

 ماقمىلالصن وت آلا

 رايتخالاو ريبدتلا رن

 كلك تاىلا لسد ع

 5 اا و رام 0
 ىلاعت هللار ايتحخا ن

 هلعر ونووءاو 1 3
 ل عملا ةدامعاطةناو 4

 نبى (لاق)هنطااب ن عا

 1 0و || كردو كا عت هناىلءمودقلا اهانممةرخ الا ناف رعت هتلابس مهاوقأ ةرخ“”الاىفالاس قانا دعس أ نارلعا دعاامأ الاذاعمأ أ واع .٠ ها ع ثم .٠ ع

 ار وكمال

 تا هللاقب اقراعراصو

 ..«ه* ءل ل

 تريح ناكنالرتختال | نا بمال ئكوهفوح ف نيبلق نم لح رلهنلا ل جامو ل هنم ب رخ ملام الئم لل عسنبالىذلاءانالا لسثم
 ناوترتد اانرامتامق

 رايدالا توضح در



 هذ-هزوعاهطورشو

 اوماع هب عسل ارمثالثلا

 نال لمعلا ماودودو

 فشكتي ةيتسلالاوحالا
 ةثالغلا هذل مم اهضعب

 فةوةماهضعب ريستو
 وهو عب ارلادوجو ىلع
 نمريثكو لمعا!ماود

 دهزل اين يةمعتملاداهزلا
 2 وتل ىف نيم.قتسملا

 ىس نه ريثكن ءاوفلدع 1

 نع مهفلختل لاوحالا
 داربالو عبارلااذ_ه

 لاكللالاامندلا ىفدهزلا
 ىلع هيناعتملا غارذلا
 ىلاعتهلللمعل اةمادا

 تو نأ هنلله-علاو

 اركاذ لار الركفلا

 وأ انلضفما الان وأ

 هذه نع هل ثنالا مقا رع

 مهم وأ يرش بجاوالا

 اذاف ىقييط هم ديال

 ىلةلا لمعلا ل

 دوو عمبلغلا ىل_ع

 هيلا ءادأ ىذلالغشلا

 رتسفبال عرشلا مكح
 اذاف لمعلا نعهنطأي

 ىوةتلاو دهزلا عم 15

 لهعلاو ودب -

 امولضفلا لك أدّقف

64 

 ىنلالاق كلذاواهفعسض واهو ةواهتسحو !هتاقوا مرتك, ةلاجتال فاء ذارذ لا فالح ا ىلا ةفاضالاب تايذلا

 د< هنودو»ن؟رك يار يغتا نظن تاىئيتنالخةصاخركى الو ةماعسانال ىل تن هللاتا مال سلاوةالصلاهءلع
 ارو للم ف فك ددلا هتف ردس تناك نإ هريشعرشعالا دعال لد ركلول | هدحامتا دهاشملاو رظنلاةذإن م

 موعطملا ىلءةسابرلاةذإ رب ود نمايندلا ف ىرت كناكوهيد زرعنا لدا ةلاعال لضف هردص فر قو رمسب سا: |! لكضف

 ىلع ةيهلالارومالارثاسو ضرالاو تاوءهءلاتوكامت الكم فاشك: :اورلعل اةذإرثود نمىرتوحوكذملاو
 هللاهحوىلا ارظنلاة:ذنورئؤد مو:ةرح "لا نوكي كل ذكنف اعيج بور ثملاو موعطملاو :حو س11 ىلعو ةسايرلا

 نما: ةصوامايندلا ىف مهلاحنيذلا م هون عل ءالؤهو وكلا 1او موعطملاىلا اهمعل عر ذاةنحلا معن لعلاعت اعل

 قادنارتاسو تورعس كملاوموعطااوج وكس ما هذإ ىلع ةدوب رلارارس ىلع عالطالاو ةقرعملاو لا ةذلراشب |

 ليد: + اىلاتاغتلااهماق ف سدل هنا تن رفرادلا رااح تلاقذةنل اف نياوقت :امةعب ارأ لقا اناا واو دم

 رظع )اةذادعالفاندلافةفر ءملاةذإد </ن ملكو ةرخ الا قءارب الفا. ددلاق هللا فرعن نم مكوة هك ابروىلا

 ىلعالاءزمارسث <الو عر زامالا د ا دصحاالوا.ذدلا نمهبحصن مام رح ”الافذحالفنأتس سلذاورخ“ الاى

 ةدفاشم باق هزاالا طقق هنعل هن د ىذلاوهةفر عملا م4خ طاقم. .اءش ءامىلعالا توعالوهيلعتامام

 8 ' ٌورقودعملا : هرود لاي لديتسا اذا ئاعلاثذإ فعامتنا كه ةاركألا فعاش ف ءاطخلا ع ا

 الفىلاعتهتاءاقلالا ىسبت_ثءالن ىهتش اماهفدحأ !لكعان اة ل اةسطاعاو هرذإ ىسهتنم كل ذناف هئر وص

 تاداعسلا ل دافهتفرعمر دهب ىلاعتهلنابحو ىلاءتهنلابحردقبةنملا م ىناذاق هيىذأت م ءاع < رلب هريغ ىق هل ذإ

 ناك تاو لق ى-هذةذرعا اةذإىلاةمسن اهل ناكنا درؤرلاةذلف تاةتافناعالابابنع عرسشل اريج ىلا ةفرعم ا ىه

 تاذإ ارتاح ردك سا نأ ىلا ةوعلا ىف ى.هتنبالسد ردح ىلا اهفعاضتؤ ةفمع ضايندلاف ةفرعملاة:دلنالاهفاعضا

 0 كردب فريك ةذر ءعال٠ نءال> نفةفرعملا نءواحلا نمردصةفرعملا:ذالراقمسالا اذه نا لءافاجف ةنملا

 مر كفو مهتةرعم ىف نيفراعلافاهنذأ كردي ف:كفانندإ!قئالعب نو«ثمهءلقو ةعيعضةذرعم ىلع ىوطناناو

 اهلاكعمةذلل اء همن ةنمحلاةذلا اول دبة ملا هتءالدبايندلا ىف ةنجلا مهملع تضرعول تاذإ ىلا عت هلل مهتاجا نمو

 ةمعطالا او رواشنتس اةذالالوهّتب ٌؤورىلاقوشعملا لاح :ذال ة.سنالاك ةدهاشم اوعاغلل اةذاىلاالصأ اهلةمسنال

 لوةنفلاثم ب هرمضت الا نكعالا ههتدب ت واقتلا ءاتعراهط او عافولا ةذإىلاد_لاب سملل اةذلل الواهقوذىلاةمهشاا

 ىلارظنلا ف ةذالاناف ها نو قوشعملالاج لاكاهد> ؟باء_تاب توافت:امندلا ف قوشعملاةحوىلار اغلا ذل
 تفع_ذنمذاذتلاكهقشءدتشا نمذاذثلا باف قشعلاو :وهشلاو ب1 اوةلاكىناثلاوةلاكتال لك ألجالا
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 دعب نمزأ تو ارد ند موأ ةَلظ ىف ىقوشنعملا هر و ربهذا ذَا نم دق كاردالا]5“ تثاالاَو هن محو هنوهش

 عماهك ارداك لئاحبوث عمت عجاضملاةذإ كارداالو ءوضل لاكدنءو رث ريغ نم برق ىلع هكار دابهذازةلاك
 راقنلل درجتملا غراذلا عيمصأ اذاذتلا سرلف باقال ةلغاشلا مال الاو ةثوشملا قأ ءاوعلا عافدنا عسب رلاو درت تلا
 فيعضا ةشاعردّعف تامهملا نم مهب تيل ا انا رماوأروعذا اتا ا ةازك كا

 عمجا لاح هنر وصدنك فاش 2 2 تك .2 لعل ىلع ق.قر ركس 00 2 هك تعم يور طاب قدرعلا

 ال[ وافهقوشءمةدهاشم نمامدلن قاذال ةلاخلاهذهقوهفهاقلغشتو 9 هغداتو ه ةردذ ىذونري انروبراةع«لع

 1 هبلعت م ءعواءرافامءلس ب وتابذو ااه_ذععقدنا و ءوضا|اهم قرش أو رتسلا اهب كتمنا ةلاستأ غلا ىلعتارط

 اليد ةذالا تعاضتت فكرت هت اياعلا ىصقأ غلب ى- طرقملاق دعلاو هب وقأاةوهذلا
 ' اهلاىلوالل قس

 || براةعلاو هيلاغتثالاوندبلالاثمق.قرلارتساأفةف 00 ارظذلاة ذم ست مهفأف 0 دتعب ة يسن

 وهو نيلفاسلا لف ًاىلااتافتل اوىلعالا *دللاىلا قولا ع اماصعنوايندلا ف سفنل اروصقللاشم حلاو

 وصقل ثم

 ' ٠ ةالولاو>الا ضعباف قئاو هانت هفعضت رده ءلااهتعواغ تأر و: الوتاشو تااهذه نءولخ الذ

 | ةوهثلا فع_ضوذنز+لاو اوبضغلاوش

 هدد :رعماست دل! ىقتد د ودثأو فراعلاو روفدعلاب بعللاىلا هناةتلاوةساب ىلا ذإ ظالم نع ءيهلار

-_-_ 

 ولد



 ىالاى ءرخالا نيتلاللا ىدح او راقت الةهناقع ىضلا ماك د: ءىو 5 راهنلاءوذراشتن ىل#ق نزافسالا تةوف

 ىعمو ندكحالاهراؤوهو لالا ارداللك:-الاوههد ٌؤرلاو كاردالا لوأ لام: اذاف فاسكد الادب ص

 : وأة بلاى فوك الماك ١ لاردالاانهدهنناقادنول لب نيءلاىف هنالالف اكل لا هياغهنال هيورغالذ

 نكءاو علا دوجو 1 لابكلا فاض لك ثتالىتا'تامولع لانا ملعاف تاليا ىفاذه ثمين اذاو ورى وسن اىكسارإ ل و
 0 ا كباثلاىداعلا ا نيف توئتلاو مةمناثلاوىوالانيب وانها لاكتس اة تبناثلا وكوأامهاد> نات رداهك ارداواهتفرعم

 : 8 : هذهوهبور وءاقب و ةدها ثملوالا ىلا ةفاضالاب اضن ىناثلا ىمسسف قرااو ل_كمملانيبامحاضنالاو ف ثكسلا

 قءهنطاب نم بنذلارب | | ناذجالا ق.بطتن اب هبراج ىلاعت هللاة نست اكو فشكلا ةياغاممالادب ور تيع#ب ورلا تالق ةسيعمتلا
 000 و كاس فطلا | عفترت ماموتهب قرلا ل اوصل نجلا عافت رانمديالو ع رماو رصيلانيبابا < توكي وهن ؤرلاب ف ثكسلا مانت نمنع
 كلذ قل عمنط ابى مدنلا 1 رار ته كاك سفنلاناىلاععث هلا ة:تس ىضتةمثال ذكسذ ل_ذلادر لاخلا كاردالا تاك

 تامولعملا قءاقالاوةدهاشملا ىلا ىسهتنتالا اف "هب ريشا تافصل | نما ماعب : طاغامو تا اوهشلا ىذتعمو تدنلا

 بسقف لوقةلاو راصبالا هو رنعناف-الاب اع ةرو رضاابانعباةعئابمل اا ءذه ل لاخلا نعّدح رادلا

 0 راصبالا هكردتالىلاعتلاقوفارت نل مال_سلااهملع ىبن واىلاعت لاقل ذاوملعلا اذهب قيل الو لوطباباخح هنوك
 ل 0 ١ تولي با اعفترا اذاف مبا اردملا هلل ىلا عت هللا ىأرام مسوهيلعمتلا ىلصهننالوسرتأ عب موصل اوامندلا ف ىأ

 606 ]أ ثيلتاهلعمك ارتاماهتف اكن او ةماك-ااراهنعةكشنمريد عام: دلا تار ودك ةئ وام سفنلا ثقب

 || نو ولا مهءالؤهو لة .ءتلاو حالصالا لبةتالذاهرهوجث يملا ك ارث لوب دسذىتلا5 ارااكراصخأ دصلاو

 :ركحازتلالوبقنعجر خي مو عبطلاونن رلاد_-ىلاهتنب ملام اهنمو كلذ نمهتلاب ذوعن داب“ الادبأ مهب رنع
 ردقب ران 1! لع ضال توكل و هبسن ةكو علا طاون هم عمد اضرع رانلا لع صرف ليقصتلاو

 ناو ةنسس فال 1 ةعيسرامل الا هيتدر وك نينم را ندي اهاصقا او: فيفخ ظل اهلقأ و ةنك زثلاىلا املا

 7 اهدراوالا عمكنم ناو ىلاعت هنا لاق كاذإوت اةناوامةرودكو ةريغابمتتا والا ماعلا اذه نع سفن لكترت

 ريغو رانلا ىلع دورو الة :ةيفسم سفن لكفا ثا مف نيملاالارذنواوةتانيذلا ىتنن مث امضةما_ة> كد ر ىلع

 هيدعوامهإ-> نع غارفلا عق عقو وهل- باك لاغلب .رابتاك واهريهطت هيلا لك اذاقاهتعر ودصال نقمة سم

 هنأق همادخ نماد>هملعهللا علطن مل مهمتقوكلذو ةنمل اقام ءافاوو هريغو ضرعلاوباسالانمعرمشلا

 تتايالف ةءوثمدنلاو

 لاوشلا 0 كرم هيلع 1

 ةيولب بان اذاف ايم

 هثاشعف الو هداسعل

 راخدالاىرب الوهئادغل

 دب مه قاعت هلن روك ال

 دهزلا اذهىف عوجدقف :

 نملضفأ دهزلاو رةفلاو

 ةدانز و رةذوهور عملا

 ئىشال مداع ريقفلا نال

 كرات دهازلاو ارارطضا

 هدهزو انايتت اغلا أ ةيدنو قدر الكبح تا رودكلل نع هئاقنوهئاغصب لغتشي كلذ دنعن لوهجتةمايقلا تقوو ةمايقلا دعب غذاو

 ةعأ هلعامىلا ةفاضالاب هلاك فاشكدت انوكي امل هلىلهيف ىلاعتو هناكس قدا ىلدكي بف نالةرثةالوةريسغ
 قة ءاكونوهلكو لق

 | اوي اروع : ق>هيؤرلا 10 هن قر ى كل لا ىهىلا اوةد_هاّسااهذهو هل_.تامىلاةفاضالاب: ارملاىلحت فاشكتاك

 ل أ هنعمل عتبان كل ذناف ناكموتي صوصغتروصتم ليت «ىفلابهل لاكستسا ةيؤرلا نم مهفيالنا طرشب
 ةروصولكش وب ذةتو رو هو لتر بغنمةمان ةيقيقحةفرعماندلا فهتفرعاك لياريبك اواعبأب رالابر

 ةدهاع ىدصوس علا 1

 فشلا لاي لبتف لمكة ست ىتلا ىه اهنيعب !يندلا فدل صاخلا ةسفرعملا لوقأ لب كلذك ةرخ الا ىف ءارتذ
 ةدابز ثيحنمالا فالتدلا ايندلا ىف مولعملاوةرخ الا ىف ةدهاشملا نيب توكرالو ةدهاشم بانو حوضولاو

 هر نصت اثاقاعتهينا سفر نك ماذا هب ؤرلاب لاين لاك سا فلما نم ام د5حوض ولاوفشكملا

 ىهامالزرودوةهجاض( آف شكلا هياغىلاحوشولا ىلايةرتواهنعيةفر 11 نالت لاكستسا نفكر هيو
 ةراشالاهمل اوفشكل !ةداز ىفالااهنرعب هل .ذملا ىه ةيئرااةرودلا ناكف تكل اهدا رفالا اهم قريفتالا مرعي

 ةداب زفالارثو د الرونلمامتذاانروثاما ,مانبر نووي مراعي رمي نيبو اللا
 قىاقني ىلا رذلا ىهةف رمل تالي :دلاىف نوذراعلاالا هب ورلاو راظنلا ةحودب زوشالاذهلو فثشكلا

 بالا عرزب لنمو لع هلل صح فدك# هضرأ ف :اونالنمواعر ز باودر مثةاونلاباةنتاكةدهاشم ةرخأ الا

 ىلع ةذر ءملاتناك اناوترخ الاى هأرب ف كذا دلا فىلاعت هللا فرع لن مئالذكف ع رزلا د_ص<فيك-3

 قالت تاك فراعملا الت +لالاةفاضألا ىلعتلا فال خاف دهنوا ةّتمتاح ردىلعءاضد أ ىبت ناك هنواغتمتاجرد

 قة هلل سفذلا سحو 8

 هءاحر قهكحهف وو هفوخأ

 دهزإ اوةيوتلاب عمدت و

 نك هزلاو تاماقثما لك |
 عم اعمحااذاةبوتلاو

 هدوقعو كاندالا ة4د
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 ىعمفتلاقو هيلااقوشو هلامح هتديعلنءوسلاريخالاكتوك اقهتن1 ام>الو هران نماتو> هردمعامت لاق

 ىو-هلاب>-و _هىذلااماق دع كك اذإلهأ كنالامحو ع ىوهلا ب> نيبحّْل حا امظنةمدلا

 امك ارآىتح بخاف كةشكسف د هللهأتنأ ىذلااماو 4 اك اوس نع لرك ذب ىلْعُسف : :
 اك اذواذفدجلا كلن كلو  ىل كاذالو اذىف دجلا الذ ةب وتلا ف مقسم
 هسلع تتكالوح

 اش لاعلا بحاص
 هلاك بحل ا هلله وها !هيحوةل-اعلا طواغكت !ملعدمأ عل ذاواهعلا هناس> الدنا ا ازال 1

 هللالو-راهنءربع ىلا ىهةسوت رلالانجةعلاطم:ذإوامهاو آو نيل ا ىلعأ اوهوا ل 0 :!ىذلا هلالحو

 رطخالو تعمم نذ الو تار نيعالام نيملادا!ىدايعلتددعأ ىلاعت هب رنعات احلاقثد ا
 ا قر مم

 | لوقأى نا مهضعب لاق كلذإو هراغلاىلاهبأةءافص ىستنا نملامدلا فتاذلإ هذه ضعب لحمت دقو رشب بلق ىلع ٍإ ىداعملا نع حراوملا

 ا ىداش اسلح ثدأ : ار هوبا ءارونمنوكي ءادنلا ناللابجلا نملة ىاف :ىلعكلذد_جاف هناا, ب راب اعحرا او1 اريهطتىلا
 ْ نوريف مهلوةءدح نعهمالكح رخال ىأ ةراغاب قاما هامرةياغلا لعلا اذ_هفلجرلا غاباذا لاقو هسلج هما ملا ىنعبال

 |١ هقارغتسالا هه. سح مراذلا ف قا ًاولفاووعنناقرغتسهباقلاراطواهاكتاوهدلاومومهلا تةعبتاتادحاذاو || 6 رسال لسقتن مث || اهتممهل ىتتأ ام سفن لعتالوتاا نيعلاةرقى. هن طقفءؤاةلو هلصو مهلكن يةراعلا دصتخ ارفكوأ انو هلوةي ام | كا لوضف
 || مهغب /نمىرعشت يلو ”هياغاهقوف سدل ىج لا هراغل اهغولب و ع هن لاكمال تفل ةئملا عت ةملع ضر عرلو رهاظلا نمةيمسامنلاو
 ٠ قاوهأ ن نيعلا كتأرذم تعمدمساو. يي ةققرفمءاودها ى ال تناك 0 كك 1 مهضعب لقاك ةذللذح || مب قة اوهو | | ىو ب ةقاتلا تاوه ناب ةقرفلا تاذلانا ف رعهق افرع مب ملا لقعأهامركس ذومدابع || نطالاىلع ةسبقاول ا هي ىلاعتهننادعول ىنعمى او لك.ثالوةروص هلامو ىلاعت هنلاهح وىلارظذلاة ذل نمؤد فدك ت اسو حملاب>الا | قوحتو نطابلال
 1 قايندو ىردا لركن الغ_-2 « مهنيدو مهابتد قماتلل تكررت نمن)- ا ا قالومترصدمىر ولا لومترصو دي هلاسدعأ 5 عر را<3 8 هسسمط اننع

 ْ | تدعم انانحاكيلاوب 0 الاةزإ ىلع ىلاعتهللاةفرعمىف ىتاقلا# ناراشب الا ا 1 ةسع 0 ا « ١ هتنجنميبطأ هلموو * هرانمم-ظعارععو . مهضعبلاقكلذاو 0

 ا هتكرحلوأ ف ىصلاناوهو ءرك 0 1لاّثمو اطفي ءاقل ىف هثذلف فاعلا اما عاود 1 0 - و
 1 ةنيزلاةناهدعب رهظت مث ءاشالارث ماس نمذإ | هدنعكل 5 تو كي ىدحوهلل او بعلل ذل ساهم: ر رغدهبش رهظل هزيبكو رك 0

 عجم كرتيفءاسل ا ةوهشو عاقولاةذلهدعب رهظ ع اول روبايثلا سلو

 || لاك اهاوقاواهالعأ اوايندلاتاذإرخ ا ىهو رب اكتلاو ولعل !اود_سانرلاةذلر وظن م اهل !لوصولاىاهل.ةام

 | كردي ىرخأةز 00 ةدعيلعب ها الارثاك-:و كني, خافتوةنب ذوو هلو بعلب ةظاامغاا اواعا ىلاعت

 1 | ذاريمخالاو هاذهو وى أو هنرخأ: ملكفاهابقامعبجاهعمر مك بف هلا_عفأ ةدرعمو ىلاعت هللا ةفرعمةذلاه

 نمو ترمأ 5 مهتساف
 هليادرحأ كم نانا

 ىةماهتسالاب ىلاععت

 | مولعلا بحون رشعلا دعب ةساب رلا بحو غول لانس ىفةنب زلاو ءاسنلابحو زييعل !نس ىف بعالا ب-رهظ ْ 0 ' 59 هعامت الو هلا ره هن ولا

 1 1| تانولوقي نوذراغلاو ىلاعت هياء رع لغم شلل وةساب ىلا طرت نم لعن وكم ميك ” ءاسؤ رلا ثا كف ةسان رلا قى 2 3 70 ب ادا مذب مل امام وعش وبعللا كري نم ىلع دخن ىى_صلا نأ ايوايلعلا اغا !ىهو نيعب رالاب رقد 0 1 1 0

 كك «.لغع به

 5 نول فوة نور طساك نمر ذسلاثاق انماو ردهس

 ا « (ايندلا فدفرعملا ىلع ةرخ“ الا ةذ|قرظنلاةداب زف ببسا تايد
 _ 0 داض#أ نم ةلكثذملاو ةنول لا مان>الاو 21- محلا اروصلاك لا ملتاقلخ دام ىلا مسن تاكردأ اتاللعا

 اهريغوةدا رالاوةردغلاو علك مسجي سيلاملكولاءتدقلا تاذك لابمللا فل _دالامدلاو تا.ةلاوتاونملا

 رسوم تانك اهلا ر ظني هن "اك" هلام ىف ةريضأح 0 ع انا و

 اغاوةل ملا ةةفاوم توكلت هيد ةرااةر ودلانال نيتروصلا د قلدنا ةقرفم !ا عج رثالوام جرب ةقرقت

 0 | اكو صخشكر هواسوضوو اناشكتا تأهب ولا تراس ىرملاةروصتاف فكلاو حوذولادب زعىارتفالا

 ننرشع اش لامثلا
 اذهنم مزلب الو نسم
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 ىلا

 [هضرعت فجل هعلاطجفرالالاز الفاهضرعل ةناهئالف تارد_ةلا نعرافنلا جرخاذاو ضرالاوتاوعلا

 هذهرامذا اهعاطقن ا نمنم ءاودو 5 .>نمع ركن و اهرانمفطقي 1 ضرالاوتاووملا

 يلا 1 اله ان ل هرمعب هي ان 1 ىهمتةعونمالوةعواط ةمريغ ةنحطا

 امأذ ةاهسن -نءاجاوا يمن اوعواهلغاوش ثعطقي واهلا او ريغ توم اا غاوىوا هس ىناب رماوهىذلا 2

 نءهللا م هات ا ءنيحرفنوقزر ممردنعءامحأأ لدانا اومأ هنا لمسس ىفاولتق نيذلا نيسعالو الفاهم دعب نأ

 نايك علا لونتلا, صو ساو. هل 1ع الون الا ,تهقلع نمل مني ذلانتو ريش. وهلضف

 ىرخأ رص ىل_ةةيفا.ندلا ىلادرب ناورخ الا فى متي دمهشلا ناريه! ىفود.4ث فلأ ةحرد سف لك, فراعلل
 عيبجاذافءالعلاةجردولع نم نوري اناعانا ءاوناكول نو: متيءادهثلا ناوةداه_ثلا باو نمداربأم مظعل

 همسدعاولا كك ارتد نآىلاةحاحريغ نمءاش 3ث حتما ويش فراعلان ادممضرالاو تارعسا ا توكلمراطتأ

 قيضا نأريغ نماهلثم لف قراعلكو ضرالاوتاوملااهضرغتن -قتوكأملالاج ةعلاطم نموهف هصخخوأ|

 مهو مهفراعمةعسو م-هرافذ عاست ىف مهتوافتردقب مهتاهزتنمتعس ىف نوتواغتن م مناالا الصأ ضعب ىلع مهضعإ

 لإكلا ىوذف ىوق ًاةنطاب ىهوة اب ىلاةذإن أر هط د ةف ممتاجرد ترافترصإلا فل ديالوهننادنعتاجرد
 ن -:تاوهشلاو تاسوسه#لاة لإ تاهو ءملالو ىصلالوةم. 4 .!نوكتالد ذلل اهذهناواهاكس اود !تاذإنم

 هناوعم توكلموهلاعفأو هتاغصوهّنناَدف رعمنوكى عماماةةسايرلا تو ريد نكلوةساب رلاةذلعم لإكلاىوذا

 ا نكعالواوق اذوةفرعملاة تر لان نمهتفرععصتخ اذهفةساب رلا نمةذل يظعأ هكسامرارسأو

 د: عناد وصلاب بعلل'ةذإ ىلع عاقولاةذإ نا رداش !نكعال هناك ةَوَعلا هذه تدعمساّةلانالباقال ||

 ل- نم نك وةذالا هذه ردا ل محلا رج هنالئيزعلا ربع عسفنبلا مث: :دغش ةاتاكا

 ىرهعلو فرعداذن ملاعب نأالا قد ال اذ هدنعو نيتذللا نيد توافتلا لردأ «ةةساح ل سون ئعلادف 1ن

 فاشكتاد_:ءةذللاهذهةئاراوةثنتسادقف ةئ .علالار ومالا ةفرعم لطب اواغتثد لنا اومول- لابد
 اهتامولعم تناك ناو مول _ءوفراعماضدأ امنافاهلط ىلءمه_صرح ىوقىنا اتاههثلالالعغ او تالكسشملا

 هللا ك]|مرارسأ نم هل ف تكن | دقو هناعس هللا ف رعم ىف هرركسف لاط نماماف ةءهلالا تامومل ملا فرشة رمثريغ
 هتايث قهسفن نمبحمتن وهي ريط: داكي امس رفلا نم ف شكلا لو ه>د_:عوباق ف فداص هنافريسلائشلاولو
 نأ ىلع كهمني ردقلا اذهف ىودملاةإي15ه.فةب اكل اوقوذلابالا ءكرديالا ماذهودر ورس وادق وت كار

 هللا نع مهلغشي ءاادام .عهنب نا ىلا رادلان السوي لاقاذ هلو اهةوفةذإالهنآو ءايشالاذلا هناك هْينادفرع م :

 نريخأ هلى ركل رعمذاو تاسع لام كلذ هللا نعابندلا م لغد 3 فمكسذ ةنمل اءاحزالو رانلافودخ

 لاّةفتوملائثىأولاةفتوملارك ذلاقو تكس سف قلنا نءعاطق الو ةدامعلا ىلا كاحاه مكى وطدانانأ

 هلك اذهاكلمنا اذهئثىأولاقف ةنحلاءاسر ورانلا فو-تلاقرمقلائم ىأ ًاولاة فت ز رعلاو ريقلارك ذ 8
 مالسلاءيلعىسي رابخأ قياذه م ج 3 عم هدد ونلنبب تناك ناوللذ عج 'لا سن هترمح أت اهدنب

 فران رمش خومشلاضعاىأ ارودها نا ءاهل اد هذا عبرلات لطب افوغسثهىتفلاثنإ ًاراذا

 تالك ايىلاعتهلناىدي نيب ةعاسلا ام, مكحر/ لاف قارولاباهولاد_.ءوراملا 1 م مونلا
 تَد :ارلاق قفوملا نب ىلع و هيلا ارظنلا ىناطعاو ب رثل او لك الاف ىيغرت انة تناقتلد 5 ناي رمشن و

 تابيطلا عج نم هناهقلي هانم ”وهنمك نعناك-امو:دئام ىلع ادءاقالحر تبر فةنا تان دى ئاكموذلا ىف
 ىلاامهتز واج متلافاضعب درب واضعب لخ ديف سا:لا هو وعفصتي ةنحلاب اب ىلعامتاقالح ر تيار ولك ان وهو
 نمتاوضرلتاقف فراس: اللا عتهتناىلار مذ :د هرصم صخ# لةالد رشرعلاىدارعس قب , أرق سر لا ةريظح

 ةمايقلا مول ىلاهيلارظنلا هحاباف هلابح لب هتن> ىلا اةوشالو هزأن ع نءاقود١ 'هللا دبع ىخ ركسلا فو رعملا ةذازه

 وهف«سفنب الوغشم مويلاناك نمنا_ءلسوبأ لاق كل ذاو لبنح نب دج أو ثرتا نب رشي نيرخ الاثارك ذو
 كناعاةةيةحامتعبارلىر وثلا لاقو هب ربلوغشمادغ وهف هب ربالوغسم مويلا ناك نمو هسف:ب ل وغشما دغ

 ىلاعت هلوقف (ليقد)

 ضرالا ىلعام انلعحانا

 مم آ مهوابنل اهلهمد زر

 دهزلا لق الع نس

 ربمأ لس انندلاف

 نأ نب ىلع نينمُؤملا
 نستعد ىذربلاط

 تآو-هل لافد_هزلا
 ايندلا لك أ ١نعك نادال

 (لئسو) رفاكوأ نمؤم
 لاةفدهزلا نع ىلبشلا
 حانجلرا دةمىأ لبو
 امور هزي ناوذوعل

 ىطاولار كروت لاقد<

 ارتب لوصت تم ىلا
 لوصت ى مىلاو فيتك

 نز الاع كضا را

 مدديبعلادهز حداذاف

 قنصل اضأ هلاكو)

 هدهُز نهءنكم هاكو

 ماَعتس انف دوجوما ف

 قد_هر وهب وتلاف

 نذه قده>و ايندلا

 رئاس ىف وتسا نيماقملا
 اهنق تّوكتو تاماقملا

 بترو اهققةحو

 ةيقارملاعةيوتلا

 دبعاابونت تاىرخالاب



 ىز وردملا ل

 مثول اانئدح.لاق كرابملا
 ِ ندمان أ لاقلمج نبأ

 نء هللا امعنع ناولس

 لوسرمد_ةلاقةديرب
 سو هيلع هللا لصدتلا

 ةمطاغب د يفرقس نم
 دتاهارفاهنعهللا ىذر

 ارتس تبلافتئدحأ

 ىرالفاهيديفدئاوزو

 لخدي لو عمجر كلذ
 تكشي لعفل سلج مث
 ىلام]وقيو ضرالا ف

 تآرفا.تدللو امان دالو

 نم عج راعا هناةمطاق

 تذحافرتسلا كلذ لحأ
 تاسرأودئ اوزلاورتسلا

 هلتلاقو لالب عمام مج

 ىلص ىننلا ىلا هذا

 هللف م هيلعهللا
 هعّضق هيتودسصت دق

 لالد ا عدا 2

 هيلعدتلا ىلص ىنلا ىلا

 ةمطافتلاقلاّتخ مسو

 هعضف هب تقدصتدق
 قفل (لاَعكتتم

 ناب لسوء يلحق لص
 ىتأوىباب تاعقدت ىأو
 هعنفهذاتعفدت

 تاوهسلاتوكللمو هتكالمو هتافصو ىلاعت للاب علا ةذاكرعشلاو وكلاب لعل اةذإالو قلن !سمأ ريب دنو ثامملا

 ربخيو سانلا لاو>أ نط اون لعب ىذلا نا ىتح مولعملا فرش دقي معلا فرمثو لعل فرش ردقب لعل !ذذا لد ضرالاو
 ىهريبدترارس او دلبلا س ثرلا او-أ نط اول لحن اقهنع صحن نأ هعب طهاضاةت هإهح تاوةدل هل < كلذ

 وهامومريبدنو رب زولارارسأ ىلععلط | ناف كاسر أ حالف لاحن طا .هأعنمببطأ اوهدنعدل] كلذ ناك هم-ئانر

 كاملا لاوخأ نط ايد اريس ناكن انس :ثرلارارس ان4!ءنمذلأوهدنعىسهشأ رز ارولار ومأ ىف هملعمزاع
 كلذ. هحد#ناكور زولارارسأن طاسهلعنمذإأ ]ودل :عبيطأ كإذناكربزولا ىلع ءىقويس ماوهىذلاتا اطاسلاو

 اهفر ةواهفرمت *؟فراعملا ذا تا تاسشس -ااذهسق مظع اهب ءق هيد تالرخك 1 ءو دس ً؟هنعيردلا ىلعوهملعهصرحو

 ةلاعال مول_لاذلأ هبرعلاف مافعالاو فرم *الاو لك الاو لجاالاو هام تامولعلا ىف تاك ن اف مول. عل نتاع
 اهلكءابشالا قلاخ نم م اظعاوىل-ك أ دفرش أو ىلعأو لجأ ئن ”دوح >-ولا فل هى رع تيلوا مط ًاواهفرمم و

 لاجلاولاكلاو كلا اونا 5 ر وصي لهوا هت صراهرب د مواهد عمرا مت دمام م ضواهلمكمو

 ناف نيفصاولا فطواهلاو - أبئاعوا علال_> ىدادع طال ىلاةيناي رلاَ :رضللا نم ماع آل الجل !وءاهملاو

 ةطمحملاةرهلالا ار ومالا بتر لعلاو ةيب رب رئارارسأ ىلع عالطالا نا كلش نأ تبي ا كلذ كاست الاتك

 سوفغنلا هب رعشتستامىرحأو اهاهشًاواهيط ً؟اواهذل ا وتاعالط الاو فر' أ 11 عاوفأ ىلع

 ذإآناو ذيذاؤلعلانانييت اذ موراشنتسالاو حابترالاو حرغلا هنمظعنامر دج أ واهل اجسواه كدي فات الادنع
 تارلعن نأ ىتبنءف نيضرالا موت ىلا هشرعىسهتنم نمهتك-لمىفهزيبدنو هلاعفأو هتاغصب وىل عت هلئايلعلا مولعلا
 عوتلا,ةفاتختاذالا ناف سجلنا ساوملارئاسةذإو يضغااوةوهشلا:ذ| ىنعأ تاذل] ارئاس نمىوقأ ةذرعملا :ذإ
 ةذاةغلاشع؟ ةَوَعلاو فعضلاب: فات ىهو ةسايرلاةذلإة فرعا ةذلو عاملا ةزال عاقولاّةذإ ةفلا ذم” الوأ
 هنودامىلارظنلاة دلل لاجلا قذ ةاعل | ىل ا<>ولاىلار ظلاةدإ ةلاحمتو هوهشالرب اغلا: دلل عاجل نمملتغملا قب لا

 متغلاو هإ-هجةرو ص ار ظنلا نيدرين 0 نا ادلا كونا تمتاز ولا +لا ىف .

 ةببطلا غاورلان مهدنعذلأ نأ لءةليجلاةر وصل اىلار طظنلاراتخ اذا ةميط غاور فاش تلمس ئدو اهمذها د همك

 ىف ةبلغلاةذانأ هبهعبق كالا كلرتو بعالا ىلع خراعشلاب بعاللارمتساو لك الأ تقوم ءاملارضح اذا كلذكو
 تاذللالوةنو دوعنفتاذللا جرت ' نع شكلا ف ىداصرامعماذ_هفلك الاةذإ نمهدنعىوق 6 ةرطشلا

 هذهتسياذااهريغو ملعلاوةما اركسلاوةيلغلاوةسائ رلاةذلك ةنطاب ىلاو سلا سامة ذلك ةرهاط ىلا مسقن:

 ةرهاظلا تاذالا نملكتل!ىوذ ىلع للغأ ةنطابلا ىفاع م اوقوذلل الو س ملل الون ذا الو فن الل الو نية ذالا

 ناكتافءالمتسالاةجردل.نوءادعالارهقود ساب رلاةذانيد 2 زوللاو ونيعسل !هباجدلاةذلن يب لححرلاريحتولف

 رات المعلا لماك ةمهلا ”ىلعن اكن اوةوال_حلاو معلا ار اتحناةمهتلادي دش الا تدمةمهلا سي .ربخلا

 نمهدنعذلأ اما ىلعلديةساب رللءراتخافةريثك امانأ توةلاةرورض نعري_تااوعوجلاهيلعتاهوة-ابرلا
 هوتعم اك ةنطابلاءاوقتتامىذااكوأ ىصااك دعب ةنط ايل اهمئاعم لمكست لىذلا صقانلا معن ب ةيمطل اتاموعطملا

 نادّمنز واح نم ىلع تاذللا بلغأ ةمار ك,لاوة بان ارا ذاتااكوتسا رلاة ذل ىلع تاموءطملاةذإرب
 ةسايرلانمذإأ ة.هلالار ومالارارسآ ىلارظنل اةيد ول ىلا ةرمضح لاس+ةبلاطمو ىلاعت هنن ةةرعمةذاذهتعلا داي
 هناو نيعأ ةرقنم مسول نأ امسفن م تالفلاقي نأ هنعةراب ءعلا هرأعو قلنا ىلع ةيلاغلا تاذللا ىلعأ ىهىتلا

 هنأق اعيجح نيت ذإإ !ىاذ نمالاهف رعدالت رالإ ! اذ هو رمش تلق ىل اعر اطخالو تعجم نذأ الون ارنيعالام مهل دعأل

 21 قلطنارتمتس وة ساير كر ودق را ف د ا ركمعلاودرفتلاو لستلارثود هلاعال

 هنوكو اهنعوا_ةئار وتب الا اتارودكلاباب وشم هنوكومتساب رهبلعنمءانفوءتسساب رءانفب هلعل مهسأرب
 ' ماع سيفاهلع نورداق ممنااهاهأ نطو تند ار ضر امهم هنامتأ نمد.الىذلاتوملاباعوطقم

 2 !متافنيلفاسلا لذ ىلا نييلع ىلعأ نممتكا 1*ماظنو هللاعفأ و هتافصعلاط مول اعت هللا ةفرعمد ةدلاجلا ةفاضالاب

 .[ًريدقتلا ثيح نماه_ذرعامناو اهربك,مهنعءقيضتالا ماع نيدراوتما] ةعستمتاردك-لاوتاجازملا نعةيلاخ

 اوهتادوجوملا لكت

 رود نأ لعبت جا
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 بع مضوماذ-ه وهب قطخب ىذلا هنا سلو ب رمدس ىذا هرمصت ودب مهس ىذإاهعمم تنك هيد اذافهسبدحأ

 د--اوزواج نيةرسمنيلاءىلادرهاطظلا<.دشتلا ىلااولام زب رمداقىل اه.ت سانلا برد قف هيف لل! نانع ضف
 هلالاوهاولاعذ مال_سلا هيلع ىسع ف ىراصألالضو قااانأمهضعب لاق سلول اولا ودا_ئالاىلاةيسانملا
 ةلاكسا م- هل ف ثكننا نيذلاامأو هيد انورخ 1لاقو توهاللاب توسان "رن ستور

 نسما اب للونول الا مهفرسلا ةعيمح كلذعع مهل حت اولوادط اودامتالا ةلادت حسا أولم“ *جأ اوهيدشتلا

 لئاغاالوةىقد-ولاهبلغذارظني ناك ماما اذهنع ىروتلا
 هلو رت دنعنايلالاريكتت ع الزنم لدادو نملزن تازال

 وهاذ_هوكلذ نمتامواتمروتوهامدة تق ىت> هلوصأ قا واهصتمطت دقت لع وج هالو

 كلذةلجو بحل !نابسأ نم ةمؤل عملا ىل همزهفادو>- و اهلفاواهدعأ اواهز ::ءاوهو اهاو دو بمل !ٍبايسأ ماتعأ

 رئاصبلاىوذ دنعلوبقلا لوةعملا ناكفاهاندأ ىالتاءردلا ىلعأ قوازاالا قت ىلاعت هللا قدىفةرهاظتم

 بيس قاما نمب< نملك مث طقفىلا عت هللاريغب>نايمعل ادنع نكمملا لوقعلا ناك طق ىلاعت هللا بح
 درفت الو هلك نم ضمنا كا ذكر لاو تسلا ىف هاباهمكزاشأو ريغ بح نأر ات باسل نهيرم

 هدم فوصوم هنافىلاعت هللاالا د ول نأ نكمذ دج ون 0 ناف هيف كلي رمد هلدج وثدقوالا ب وي <#فص هوب رد
 مرح الفاناكما كلذ توك تاروصت الزادووكا ذى هب رشالو:لاكشلاو لذاك +اةياهمىهىتااتافصلا

 ةبملالصالاذاقدقملاوهف هتافصىلا ةكرشلا قرطتتالكهب-ىلا ناصةنلا قرطتبالفة كرش ب>-ىفنوكمال
 الص هيف مها سالاقاه- اةمملالاكلو

 روصتبال هناومع ركلاهيه-وىلار ظنا او ىلاعتهليا ةفرعماهالعا ًاوتاذالا لج ا تاناءب)*

 ب( ةذلل اذه مرح نمالا ىرخأ ةذاا لعرب نأ

 ف اهتذاوةذإةزب رغوةوةلكاو زئارغلاوىوقلا نمدإ_+ عما تاسنالاو تاك اردالل ةعبات تاذللا تأ

 صالوز / رغوةوةلك تبكز رب اثمعتانالا ف تيكرامزئارغلاهدهناف هت تا ىذلا اهعيط ىضذتقمل اهلمن

 ىذلا ماقتنالاوةءلغلا ىفاهتذإ مرحالف ماقتنالا م ىئشنال تةاش بضغل ازين رغف عطل اباهاضةةمودو رومالا نم

 اذه ل.نفامتذلمرحالف ما هلاهيىذلاءاذغلا ىل مقل تقل الث مماعطلاةرهشتزب رغواهعبط ىضتقموه

 نمةز , رغوا الف مشلاو عامسالاو راصبالا ف ممشااو رمصبلاوعمسلا:ذإ كل ذكو اهعبط .ىذت:ةموهىذلاءازغاا

 . نأ ىلاعت هلو ل ىسهلالار وذلا ىعسن زي رغباقلا فكل ذكتاعاكردم لا ةفاضالابة اور نع زئارغلا هذه

 رون ىعست دقوةنطابل اةريسعبلا ىعست دقو لةسعلا ىجست دقو هير نمرون ىلءو هذ مال. اللهر دس هللا حرم
 ىفعقاو فال_:ئالانان اخر فيعضا اودفل: +©تاحالطصالان اق ىتاسالاب لاغتشالل ىنعمالو نيقبلا اوتاكالا

 اسس لال ا قراتم بالا بج اولا س كعوهو طاغلالا نمىناعملا بلطي فيعضلا نال قاعملا

 فوصوممكحرب دم دةقلاخىلاهراقتف او ماعلا قلن هك ارداك ةس والو ةلضت*ثسبل تلا ىفاهملا كردي
 لّىذم :انملاو ةلداحلا قرط هي كلردياملّمعلا طفل نءمهفيالثأ ُّط رشي ال ةعوزب رغلا كلت مسألو ةمهلا تافصب

 هللاتفرعم لردباهمو ماهل متاسنالا ىراق ىلا. ةصاافالاو:.فوصا !ضعبهمذاذهلواذ مىلةعلامسارهتشا

 ف رعب اًهعبط سخروا رومالا قثاة>اهممل_عبلتقانتزب رغلاهذهو مذننا جيني الف تافصاا زعأ ىلاعت
 ىتح ةذاتفرعالاو للعلا فنا ىنذي سياوا مت ذلوهزئارغلارثاس ىضتقمنا ك1 مذ ىهو ملعلاو

 دال ناسنالا ا تسون ريقحْى فولو لهجلاىلابسنب ىذلاو هن رقيب سس ئثىولوةفرعملاورلعلا
 هس.فتوكسلا قيطرالهةسح ىلع رطشلاب بعالاب ملاعلافةريقماءا.ثالا ىف هنحدمتلاو لعلاب ىدحتلا نءريصد
 نممل_هلا نافدب هناذلانمدرعشتس امو ل_علاةذإ طرغل كلذ لكو «لبعت امرك ذب هناسا قاطني و ملعتلا نع

 رعشتسم هنالزعاةرازغوءاك ذلاب هيلع ىنثأ اذا عسبطلا حارب كل ذإو لاكسلا ىسوتنم ىهوةيد ول رلا تافص صخخأ
 ةسانسل لعل اةذلك ةطاخلاوةثارخل أ «ملع !ةذإ تسل مهب هيذتل , وهسفنب بحعبف هلع لاكو هناذلاكءان* ؟لاعاعم دنع

 نقلا ةقلاخغو اطقمتلا
 ةر_هاحلاوىوعتلاو

 لاعفالاب ونعةي ورو

 اضرلاورعصلاو ةيانالاو
 ةقارم اوةبساحماو
 ركححشلاو ةماع :رلاو

 اذاو ءاحرلاو فومللاو
 حودنلاة بولا تدك

 تلعناسفنلات زو
 متنا و تاقلاة[ض

 دهزلا لصدفاهفاءندلا
 هبفققضي د هازلاو
 ىف دهزال هزال لكوتلا

 هدامعالالاد هو_حوملا

 نوكسلاو دوعوملا ىلع
 وه ىلاءتهنادعوىلا

 قباطو َّس وتلانيسع

 قفحف ةيدق ديعل اىلع

 ديعت اهلك تاماقملا

 ءزهزب هكردتس هب ون

 كلاتوهو اسندلا ف

 (انربخأ) ةعيرالا
 روصنموأ انآ لاقاننعش

 نى كلا ادبعنب 3

 دججتوبأان الافق نورين

 ىرهولسا ىلعن نسم ا
 دجتور ولأ انأ لاق ةزاجا
 ونأانأ لاق سابعلانبا
 لاقةرعاس نبى دمت

 ننيساانتدح ||



 فوهو لجر ىلع سو
 فيك لا ةؤتوملا قاس
 فاخأ فدحأ لاق ددت

 ىرة>روجرأوىونذ
 كلقف احا ا
 الا نطوملا اذهىديع
 هنمآو ارافهّنلاءاطعأ
 ريسفت قءاحو فاح

 اوتقلتالو ىلاعت ةوق
 وهتك تل ىلا مكردياب
 رثاكلاننذيدنعلا

 ىنعفنال تكاهدةلوقب
 فا بئاتلاق لم

 الو ةرفغملا احر وباتذ

 الا ايئاتسئاتلات وك

 تام كئاح ردا جار وهو

 قذف -2 58 تبئاس“ لا

 راكم حراولا
 ىلع هللاعت تاعئساو

 متنلار ؟ثدقنهللاةعاط

 نم ة->راح لك نال

 اهركشوةمعت حراوملا
 ةعصعلا٠ نع اهدسق

 ةعاطلا قزيلا ه1
 ربك !ةمعنللركاشىأو

 اذان ميةتسملا بت املا نم

 هله هن ب وتلا ماعم عج

 عج دعفاهلك تاما ا

 رحزلالا> ةيوتلا ماعم

 لاحو هاثنالا لاحو

 ؟ امه

 نعزمعتل ا, فارتعالا نيفراعلاةفر ءملاك ىذإاةئ_سلالاهؤ- صو ىف سردتو لوقعلا هلال_كةفرعمىفريخت

 نيعجأ مهلعوميلعهناتاوأصءايننالا د. بلاقأك هفصو نعرومةلاب ر ارقالاءاسالا و ول ىو حمو هتفر عم

 0 كرد نعزمعل اهنع ىلا .عتهللا ىذرنيقيدصلا دم_لاقو وسفن ىلع ث :ث أك تناك ملعءانُد ى 2-1

 تحت 1ك نم ىر* ءبشثنلف هتفر عم نءزحتلابالاهستفر عمل ااه 0 ا كاردا

 ” 1 [هاول اكل توعد ما ولاا اسوأ ماسالا .ذحتارك ذأ هلعع 0

 ةكردأ نمدنع عسبطلاباب و.عةمظعلاوعاهملاولاجلا اولإكل!توكر

 نيذلا ى-سك ل اهثم هل تاقمسس ع نمالا هيلع عاطن نأ هلال-و هلا ج ىلع ا 8 عده | ن 00

 مئاهلا تاوهشوتاسوسحملاس راسم فو :نووني ىمعلاتاملط قنب رمد ىاحلتا ءلرتو نودعسباخخلار اننع نكد

 اذهب يحل اونولعنال م هرثك لب هقدجلا نولفاغم هةرح ل نءوهو امندلاةامم | نما .

 017 الدوال ىلا هنا اونجأ كازا صن ودي زي ناسح الا تال اس البل انم ىوقابتسلا

 مول رانوأة نط دبع . ؟لطأن . مرو زل فواهق-ةمد ون رلا ىطعيل نسا لاوؤيي غب فد بعنمىلاءادوالادوأ

 فاخن اولاقفاوأ_<دقدابعل | نمةغئاط ىلع مال بلا هيلع ىسع مو عاط ًاتاالهأ ن نك أما ارانالوةنح قاخأ

 اميظعتو هلايحه دعت اولاقذكلذك نرخ 7 اموقب نو وح راوواخو مقاول مسه! لاتةنكلاو -رئوراذلا

 توك اقباّةعااوباو *الءدمعأ نأ ىحسالىفا مزاحونأ لاقو مقأ نأآت رمأ عما حم 'ءايلوأ مث :1 لاف هلال+

 ءوسلاريدالاك م نر كلر لمعت طعن غناء تلاربحالاكو لمعت فد 2/تناع تلاديعلاك

 ةلك اشملاوةمءانملا 0 ا عل انا للا بلا ديعلاك الو لمعي ملارحأ طعن تا

 ريمكلا 0 , ريبكلاو ىىسصلافلأ 5 ؛ ىصلا ىرت كلذلو ليمأ لكشلا ىلا لكشل اوهيلابذعن«ئدثلا 4+ .ثانال

 هنعمل :أنمرثك ًاراختلاب راكلا نم ذو فرتحم ار هنمرثك املاعلاب لاعلا س :ًاوهعونربغن مرفنوةعوفريطاا فلا و

 بادا "1 باه ن ههلل ىف ةوخالاباب ىف هاندصقتسا ران الاورام لالا هلدهشتو:برخلاهيدهشت أ اذهو الغلا

 قتلا ىلا ةبسا: غلا ىو فنو وكس كقةم د اق أ اهلا بيسةيسااملاتناك اذاو هتميلط. لفةمدصلا

 لاج ةاظحال مريغنم نيصخع# نيد قفتن ىذلاداكتالا نم ىرتاكهياع علطال ا لا

 ارداط نوأ ا نود درت

 ماك اهو راعتا فةدنجتدونج حاورالا لافذا مو هيلعهللا بص ىنلاهيلا اراشأأ5 هريغوأ لام عمطوأ

 للاعتهللا بح ىذتةباضأ بسب لا اذهونايتلاوهرك انتلاوبسانتلاوهفراعتلاف فادخااهمرك انتامو
 0001 1 تو اب ناعما لي لاكشالاور وضل فهم 6 نا مترا كلب 5

 طرشاولمكتسااذاق د رطال وكلا سا اهءلعرت_عن ىت> ةريغلاءاطغتخت كرك, لب رطس نأز والاهضعب و
 قالا قاذلاوءادتقالا اف صأ ىتلاتاف_صا ا ىفىل_>وزعهب رن هديعلابرقوهرك ذي ىذلاف كول_ىلا
 ربلاولعلا نمتبهلالاتاغص نم ىهىتلتافصا دما باستك !ىفكلذو هنناقالاباو لَ لبقىتحةيبوب رلا
 || ىلالطابلانممهعتمر قلاىلا مهداشراو مهلةحصنلاو قلدنا ىلع ةجرلاو يذخاةضافاو فطلل اوتاسخالاو

 ٠ لل ةصلا,ل تاكل, نرقلا بلط نعال كاع هناصس تالا برقي ل لكسذة هدرا امراكمن هثالذريسغ

 . || ىلاعت هلوق اهللاٌحجون ىتلا ىهفىذ الاه صتخ ا ىتلاةصاخناةمساذملا نمبتلكلا ىف ةراطس تآزوجالامامأو

 ]| كلذنم مضوأو قالا لوقعدح نعي زاخ ناب ررمأ هنا نيبذا برر أن مح ورلا لةحورلا نءنلنول مس و

 ةفيلحت لانلعجان ا ىلاعت هلوق<.لاريشد ؤهتكمتالم هلدح»أ كلذإو حور نم هيف تخمفنوهتب ّوءاذاف لاعت هلوق
 قلخ هللانا ملسوه.اعهللا ىلا ص هلوة مون هيلاو ةيسانملا كلتبالا ىلاعت هنا ةفالخ مت مذا ضرالا ىف
 اوه_سح و اوه شذ ساو كاةكردلاو :رهاظلاةروصلاالاةروصالت 5 نو رصاقلا نل طىجد هتروص ىلع مد

 مال_سااهباعىسوا ىلا عل : هلوعت ةراشالاهءلاو اري .؟ اًواعنولها+ الوةءامنمملا ءلابرهنلا ىلا عت اورّوصو

 ||| ةيسانملا هذهومدنعىنت : د و هند عواو دعت لف نالف ىديع ضرملاق كلا ذفيكو براي لا.ة ف ىندعت ملف تضم

 . || ىتد لفاوتلاب ىلا دبعلا برقة. لازءالىل -عتهنالاقاك ضْنا ارغلا ماكحا دب لفاونلا ىلع ةبطااوملابالا ارولغتال

 هيحأ
 .٠
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 اضن أ ىهذ(: :ردةلاةةصامأ و)ةيهانتم قالا تامولعم ,راهل هباهمال هتامواعمذا هباهتلا نع راخ مهلك قئالخلا

 تار الا ىلءامهءال.:ساوام,ةردقو ناعما !نمامهري غو امهنءىلاعت هلا ىضردلاخو ىلع عاصم هياكسملا

 تاقلاىفا امح كلذ تروا وودهاش 1١ نعالضف عاما !ةذادرد -:انرورضاحا.تراوا-رفوار ارتهاهيلفففداصيف

 ةوةصاختتالا و انءاق لاعت هلل ,ةردقملا مهلك اطنانردستن ' الان ستاق لئعوف هنافهفصتمالاب رو رض

 هسألن ةسأ لس لعتردقل ومجأ او سانلاثئايخل مهعقأو ونا اوهشال مه :رهقأو اث طاوهاوت ًاراكلممهعسوأو

 ٌضعد ف سن النضال ضعإ ىلع و4 سفن تاعص ضعب ىلعر ى#غي ناهي اعامعا او هير دق ىجتنمامهريغ ةسامسو

 ىهعل |نمهنيع طظعح لعرد_هباللءاعفنالو اريضالوا اروشل : الو ةامحالو انومهسفنل كاعالث الذ عموهورومالا

 هل هل+ | ىلعودها م مريغو هسؤنقهنعز#امدعيلا جادحالو ضرملانمهندب ومعتلان م هيذاو سركتا نم هناس او

 اهراح واهلابحو ضرالاواهك | اوكواهك الذ أ وتاومسل' توكل منم هنردق هب قلعتنالاعالضف هنردق قاعتم
 0 اعرداقوهامو اهنمةرذىلع هلةردقالفائازحأ عسيجواهئانا داهابتزا جدل قالا اوصواه>اب رو

 اال تنل ركل اكل مروا وهعلاخدللا ليوسف و هسعن نم هير د5 تسلق هريغوه سأل

 مانع ىفلافاكم الوم نيكسعنالاةرد_ةديعلل سدلذهكاهال تانا اوما نم صخشى ود دش مظعأ ىللعاضوعب

 عرج ىتهأب ىلا عل هللا نم 1 :الاهمن طاسوةك- انس نكرر: ضرك 5 ,١لاقذا نمن :رعلاىذضرالا كوامأ

 ضرالا . نمسا انلااهب نس لا ااولا عج وولاعلا ماسجأىل اف اضالابةردماهلك ضرالاو ضرالا نم

 هنردغلىلا عن هللا دامعنمادمعب<نا لم هم بدق كويلات هللا لضف نماضد |ةريغلا كلت معةردملا كلت نمةريغ

 رابملاو عدم اظعلا ىلعلاهنانالا و :وكالولو>الوكلذإ لاعت للان تعالو هنوقلاكوهث المت ساو هم 1 ساميسو

 ىتانولخلا عا بجةمسصأب رهتض 3ىقاملعاموا يكل ضرالاوهنيعبتابو طهنا اومهلارداقلا ملعلاورهاقلا

 اهتلخع ىب ل سفلا مهلثمأق ةاححنا اور ةهكلطو هنالك نمصةن م مهرخ ادنعنم ممهكلهأ تا هن هيردتةطمق

 ل | او ءاهلاو لالا هلذ هيردقرا 1 ومر : اوهوالارداك الو ةردقالفاهعارت ار وتفالوبوغله_سعالو

 ”ارسزردتعلاي 0 ا ا ءالبتس لاو قال

 تن 3 0101 0 منالا ا او نسل اتاض:ةمو

 واخ الذ ىواخلك امو مارك الاول الل ىذسودقلا كلما قدس اذ اوللالاهزتتلاو نسل هللا لوو دا

 ساوهدحوهلال كلا اقصقنلا تيعلأ نيعوهاراهذمارمكاقوأ -_-ةءازحاع هنوك لب صدا: نعو نص ةن نع

 هناجرد لة لإكدلا ىسمتنمنافهربغ ىلع لاكحا | ىسهتنعرعني تارودقملا ف سلو هللاءاطع امر دقبالا لائكدري_غل ْ

 سرد !صقنلا نعدزتملا لكلاب درفما اوهفهريغق- ىلا كل ذوهريغب امعاق هريغا ارذسما دبع نوك النا

 القت اش !!مولءرارسأ نموهولواعن صئاقنلا نعهقح ىف وزنتلاو سدقتلاءو»وح رشوبور.علانع

 توكمالههزنتو دهري_غلاكو هلالا مو .ةحمتتالفاب ريال_حوالكناك نااضبأ ا!فصولا اذ_وفهرك د.لوطت

 ىلاّدف اضالابالاكتاسن لالوراجلاىلا ه 3 اضالايالكسرغال ناك م د ًاوهام ىلاةفاضالاب ل اقهاطم

 وهقاطملا لجلاوبو._لدجلا اذاف ناصةنااتاجر:ىفنوتواذةءامتاو لكنا لءاش صقنلالصأو سرألا
 اش دام لعفب ىزإا ارداقتلا هلجاحالىذإا ىنغلا هل عزان :مالعذلا ا

 ال رالاعبا اوومءلاىفةرذلاة ثم -0- نعرزعنال ىزلإا ماعلا هث اضل به ءمالو همكم دارالدب ربام

 لزالاو ةرصانقلا باقره_ُثطن و هبوطس نم تلفندالو هربا. لاى هانع] هيردو ةسضمت نع جرخالىذلار 0

 هررضدح او-مد لا ناكما موال ىذإادوولا ىر ورضلا هنا ةءلرخخآ | الىذلاىد.الا.دوحوالؤأالىذلا

 درف» 831 تاء :لاوناودحلاو داجلاق | اخ .طرالاو تاوعسلار اءم> هيدوح وملكموةنو «سفنب موشي ىذلا موب لأ

 ىذلا لؤلارةردقلاولا+ارعاهملاو لاللاوىل_ضفلاوذ توكءلااوك الاب دحوا لا توريس+او:زعلاب

 عار ترا أر

 لعاءاصو ني> سابع
 تافاضرلا ف نيقيلاب هلل
 اريريصاا ىف تاف نكم م

 نع( ربخلافو) | ريثك

 «يلعهنبا ىلصدتلال اوسر
 ىطعأ امري نمو

 مسقاعاضرلا ل_>رلا

 رامخخالاف هلىلا_عتهللا

 ىتاراكمل اوراث الاو
 هفرمدو اضرلا هل .ضذ

 اضرلاو ىدع نأ نمرثك أ

 حو صالاةيوتلا ةرع
 اًضرلا نعد.ع ف اعتامو

 ةبوتلانع هنلكنالا
 مه نذاتحو لا

 لاجح وصلا ةب وتلا
 لا-وريصأ ا ماةمورع هلا

 اضرلا ماقمو اضرلا

 تاماقمءاحرلاو فوذلاو

 تاماكم نم ثاذي رس

 امهو نيقلا لحأ

 هل وتلا ثلسف تانئاك
 هلجهفوخ نالح ودنلا

 هفو*الولو ةبوتلا ىلع
 فاخامهزاح رالولو ب انام

 نامزالتي فوم اوءاجرلاف
 لدتعي ونمّولا باقى

 بئاتآءابرلاو وخلا
 ندتبوتلاف مقتسملا

 «باعهللا ىلص هللالوسر



 ثلاث وهو دهزلا ىف

 انرك ذلة عب رالا

 رسهظتر يصلا ةقيقحو
 نيعتلا هند :ًاهسط نم
 اهتيكزت نماهتندن ا مطو

 ةبوتلاب ام.كحزتو

 تكررت ا
 تلازحوصنلاةبوتلاو

 ةيعيمطلاةسارشل ا اهكع

 دوح ونم ربصلا هلِدو

 اهمئاباو سفنال ةسارشلا

 ةيوتلاو امكاصعتساو
 سعنلا نيل" ]ح وصلا

 اهتعيبط نماهد رخو
 نالنبالا ىلا اهتسارشو
 ةبقارااوةيساحاب فنا
 اهئارين ٌنمطنَتو وص
 ىوهلا ةعباتعةعجأتملا

 لحب اهتنين ماب غلبتو
 نئمطتو هماةمواضرلا
 لاف ) راذقالا ىراعىق

 ربصلا نمنوردقسادابع
 داوم نوةةاتيو
 اهتابشلا نارك
 د _بعنب رج( ناكو)

 تعدأ لويز زعلا

 عقاومالا ردرس ىلامو
 هللالوسر لاق ءاشقلا
 ناالإو هلعولا 1 2
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 نم ىهئلابابسالاوءاضعالاب مهل مكسب امناثو مهدامعاب الؤأ اوى ئاللنا فانصأ عم + ىلع ضفتملاوةفاكلا

 ةرورضا!ناظمىف نكست ناو مهتاحاحناطمىف ىهىتلا بابسالا قاذع مههبعتنو مههفرتاثلاثووهئازو رض

 ىرو رضلالاثمومهتاجاحو م ارورض نعةجراخ ىهو مهني زتنطظم ف ىهىتلا د اوزلاوايازملان مهل.هتناعب ارو
 نيبجاحلا ساوقتس نزل لاثمو لج راوديلاون علا هلا اتش لانمودبكلاوبلقلاو سأل ءاضعالا نم
 ة>راخلا عنلا نمىرورمذلالاثموةرورضالوةجاح هب مرن لتافولامه كا ذريغىلا ننيعلازولتو نيتفشلا ةرجو |

 راحمثالاةريضخدث او زلاوايازملالاثمو هك اوفلاو معلل اوءاودلا اد !لاثموعا عل او عا املاناسنالا ندب نع

 هذهو :ر ءرضالوةحا-اهمد_ءب مرخن:الىتلاةمعطالاو هكاوفلاذئاذإو راهزالاو راونالا لاكش انس>و

 ىلاشرعل ا ةورذ نم قلحللا فانصأ ع نمط لكل لد تامن لكعا لينا اومح ل كل ةدو-ومةثال- ةلاماسقالا

 نسا قلاخ هناف هنردق نانسح نمةنسح نسحلا كل ذوان.س<تهريغت وكي فيكسذ ن بوما اوهاذاتشرغلا ىهتنم

 فرع نموض <*لهحاضا اهريغل هلعا اءذن مسجل 5 تاسدالا ناس قالو تاسحالا قااخو نهملاقلاخو

 ءاروم_:ملاش طال اللاجلاتاذإل. جلك تح وشو ع دارلا سلا امو دعي ىلاعثهناالا هزعلا وز اهمهبح /كإ ذ

 نيب ةكردملاةرهاظلاةر وصلا لا جوا ل عابطلافلو.< م كلذ نأ انسدقف لالا كلاردا

 صتخم ىناثل اومئاهملاو تاس عل ا« رد. لوالاو ةربص» ءلاروفوبلقلانيعب ةكردملا ةط ايل اةروصلا اج ىلاو سلا

 لاخلا كردمد: :ءبوبوهف لاج لكوا.ن دلاةايحلا نمار هاطالا [«دال نمءبق مهكرا ثنالو ولعل بان رآةكردي

 ةينسلامراكملاىوذوءالعلاوءاننالابحةدهاشملا فاذهلاثمو بالا بوب وهف باةلاباكردمتاك ن اذ ١
 ةنطابلاةر وصلا نسكدار ااوهو ءاضءالا ارثاسوهجولاةروص شوش عمر صنم كلذ ناقةيضرملا قالحنالاو

 نقهيحإفهبلاب ملا لامهيلع_اةل!لداذا ىتهيلعتلادلاه:م ةرداصلاهراث آنس الردي عن هكردنال سكلاو

 نسحلالا مهعالفهيلعهتاةجر عفاشلاوأ ١ 00 او ماسلا هت لونربع

 ىهىلا تافصاا نس ىلع مهلاعفآنسح لدلب مهلاعفأ نس 1الو عهر وص نسل كلذ س دلو مسهمالر هل رهطام

 ليرعاذلار عش نسحو فص ا فذصت نيس ى ًارنغاملعةلادو امنعةرداصرأ 1لاعفالا ذالاعفالار تاق

 دتءاهلصاس ع بجرب ىلا ةنطابلاهل.خامخاغصلاعفالاءذهنم ف شكت زا ءا ذملاءانب , وساةنل اش قن هن نمسح

 رود_ةااذكو لجأو فرشأ علا ناك ةمظعوالا +متآو ف فرش ا مولعملا ناك انكم مهواعلاو علا لاثحلا

 الذىلاعتهنئاوهتامولعملا لح ا وار دة فرش و ةيئرلجأ هماعةردعلا تناك ةلزنم لجأوةبتر ملظعأ ناك اهلك

 لا جاذاف هي«ةلعئردق ىلعهفرسذ هبصتخ وهب راعبام كا ذكو ىلاعت هلا ةفرعماهفرعس ًاومول لا نسحأ مرح

 0 تو الموهنلاب مهلعاهدحًارومأ ة ثالث كاع راع اتواقلاهيع يذلا نقيدس هل انافص

 نعمههزمتثلاثلاو ةساسسلاو او داشرالاب ةنئادابعجال_داو مهسغنأ حالصا ىلع مهر دقىفاثلاوهئاببنأ عئا ارسشو

 ءانننالا < اذه لثعورشلا قب رطىلا ةيذامل اريد! نس نعةفراصلاةبلاغلاتاوهشااو ثئابخم او لئاذرلا

 (رعلاامأ) قاعتدتيانتاغض للاتافصلاهذ هنا مركلاولدعلا لهأ يهننذلا كولاوعافالناوءلعلاو

 لاعئمهنعبزعدالى نع .راخةطاحا لكتاب طيح ىذلا ىلاعئهننا لع نم نيرخ“ .الاو اونيلؤالا لع نسا

 هنامز لهأ لهحأو هنامز لهأ لع فرعنملب هلعىلاةفاضالابل_هجءالعلا مولعف ىلاعتهللاالا بيسلا اذهب

 تواهتلاو هتثرعمءاضاقتتاملعنعول يال هجالا ناك تاورلعالا كريد لو علا رع تالا

 الاىل_وحالا ل-_ضغب الل عالا نال ياهحأ و قئالانالءارعنيبتوافتلانمرثكأ | قنالدن العنب وهللا ل ءنيد

 || مناع ىعىلاعتهتا لع لت 5 داهتحالاو سكب لهجالا الاتي تاتاكمالا فر قصتي ةهانتمةدود عم مولعب ْ

 قتالدلا

 ”وأامولحو زعلاَعف مهلك قانا بط اخ دو ضرالا ىفالو تاووسلاىةرذ

 . || الو كلذريش عرش ع لعاوعلط 00 وأ هإ:قلخ ليصفت ىف هتمكحو هلعباوطح نأ ىلعءامءلاوضرالا
 1 تاسنالا قل ىلاهد لاق هوا عهملعتمف ف مهلك قئالخلاءاعىذلاربسلاردقلاوءاشا عالاهلعن مئشب نوط

 ٍ نا تنتءالف هيفوصومللالكر ة هند دزهسفأ :قوهناكو اب وبحتامأ هفرسشو علا ل- جتاكن افتايبلاهلع
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 . .[| لهأ ع تحاول لياليلقالا اعلا نممتنت



 هاف هب راق او هدالو أ رو, سطن ىفهض ارغأو هطولغ- عجل هل. بو ضمن اوهنعرارممال اريث مفدي ماقومثادعأ
 هتلاوههبلا نسما نأ لعلةفر ملا قفرعول هناقكاعت هنلاالا بحيالتا ىذتقي هنيعب اذهو دذع ةلاحثال بوم

 اودعت ناو ىلاءتلاقأكر "مداحريص اوم طد هاك سا ءلذااهدعأ تساف هديبعلئ ىلا هنا سحا عاونأ اماف طقخىلاعت

 نمتاس>الات ا ثامد ىلعتل الار هناك و 0 ا! ناك قهنمف درط ىلاانرم *ادةواهو دال هللاة معز

 || اهتمكنكموهن ارح ع م ممل دع منأ نيف ذضرفتلو لاعت هّفاوغن سا مناو زاحلابالار ّوصتم ريغ سانا

 ىلع هيردقبو وهلاعو احا طاغوهودأ متاس>الااذهنأ ن نطنشكن :اوءاشت فيك اهنف فرم دا

 هنداراق او هنر د_ةقاو هلام قلو هلك :اىذلان 0 كلا لاملا فرص ىلع 4 ؟ءايل اهةيعادب ولالا

 |١ لووك لانا .>-الا قدام دوأ هم تال اوكلاههخو ترضو ملاك 1

 ١ مس نأ ىفءابن دو هنيدحالصنأ هسفن فر رو ىاو اودلاهمل عدلا طاسامهمو هلام» نمةيح كاطعأ ا كلذ لك

 هباع طلسو هر كل رطضا ىذا اوه نسحلاف هتةلاخ ميطتساالو !ستلافارطضمار وهةمناك هلامللا
 كلذ فراط_ظمديلابحاصو هلم مل اهلل | ثا دس | مم لص ةطس اوذهديامأو :لعفلا ىلا ةّعهرملاةثءامل | عاودلا

 ثدح نمالن سه سفنب وه ثء> نم هنركشو ]بس هر دق2ءاناق هيفءاملا نايس ىفءاماا ىركت رارطضا
 هريسة ىلاناسحالاامآءسقنىلاالاناسنالا نمتاسحالاروصت:ال هنافرمالاةةيقحالهاجتنك ةطساووه

 | راذستسالاوةملاوهو لحاعاماو باو؛ااوهو ل>آ اما لذبلا ىف هك ضرغلالا هلاملذ.:ال هنال نيةولخلا نملاعمف

 هلام قاب الت اسنالا تأ كوة يجحلاوةعاطلا ىلا قا بوأ:بذحو أ مركسا اوءاذطسلاب راهتشالاو تيصلاوءانثلاوأ
 تنأامأو هددةموهي واطموهضرغلا كا ذوه.ذ ه4 ضرغلالا ناسن ادم ىف هيقلي الفهبف كضرغالذارعلا ىف
 بيسباوثلاوأركشلاو أءانثلاورك ذل نم4_ذرغل_صح ىحٌض,ملا ف هلذل1 كديلب ادوصةءتساف
 نم هلذنا.عضاتعمو هسغنىلا نسا ذاوهفهسفن ضرغىلا ل دوتال ض,علا ىف كلرذستس ادّعف لاملاك ضيق

 قم سمربغ :ىهاذاؤةتءلالصاءل>ال هلامز ءلزنا ل .دنع ظطلاكلذناع ”رالواو هلام مه دنع راوهاضوء هلام

 ىردهراجوهفةفلاخلا ىلع هلؤردقالفهبلععاودلاهللا طبل سدر اعدم ةناامش خس نير

 لاثتمالاوةعاطلا ىلارطذمربمالاةهح نم هنالهيلع علخن مىلا ريمالاةعلدخ م ا سرد امسكت ى :راالهناق ريمالانزاخ

 لذ د مهسقن :وهللاهالدت ول نس < لكك نكذ كلذ ٍل_تاسإهسفن و رمال هالو ولوةتغلاك 1 ردا الووعس ر اا

 ضاتعم هناىناثلاو كل ذإهلذ بؤ لذي ىفامن دئانب دهط-تاه-سفنفقلا ًاوهملء عا اودلا هللا طلس ىت> هلام نمةمح
 هلذنامتهدنعس>أ اوه ضوعب لذ هنالا: سكت عئابلا دعرالكسف هلذبامبحأ وهد نع قوأوه اظحل ذءاسم
 الوهم ادع نوك نا ض وعلا طرش 0 نمسدلورخ ا اضو_ءوأءانثل اودلاوأ باو لا ضاتعابهاولا كاذكف

 لاملالذب وهدو-_جلاود هولا ق ناس الافاهملا ةفاضالابنا.ءال اولاومالارةقست ضاوعااهلك ظوافاا لا
 مهلاناسحا نيملاعلا ىلع :1!ىذلا اوهف هناعسهتلاربسغن ملاح ال ذو لذابلا ىلا عرب طظحو ضوءريغنم

 زايوأ آنزكمريغق ىف تا دحالاودوملا اطظغلاف ضارغالا نعىلاععتب هنأق هيلا عرب ضرغو طل المجاحالو
 لوطااو ناسحالاو دول ايدرف:لاوهف ضايسلاوداوسلا نيبعسجلا عانت ما عنتمو لاحتدريسغ قح ىفءاذعمو
 ويفلاعمريغن مناسحالاذاىلاعت هللاالا فراعلا بحال نأ ىجيذمف ن سلاح عمبطلا ناك تافتانتمالاو

 امآووههنق» ة-ونا س>الا ىنعع لهدا طرم هلل ناس> الا ىلع ةمد لا قدس ورب_غءاماوهدحوةبحلا ذهل قدقسملا

 كل اذا هناق عابطلا فدوج وم اضرأاذهو هنا سحا كارلا لص مناد هسفن ىف نسحلاك سوهو ثلاثلابءسلا

 ريغان و :كنعد.عب ضرالا اراطتأ نمرطقف ةوهو مول عضاوت 0 مسالا ق دف رواعلداعدباعئ امر م
 تاقلاىفددتذا امهتدبةقرقت كياتىف دعك و كنعد_.,عباضأ :اودور رست لة هتم قس افرعكسشتم ماطوخ 1ك

 عاطقنالىاثلارمث نمنماولوالاري تمس كنا مشل اوهوقاثلا نعةرفنوب او هو لّوالا ىلا ال. "م
 ازهوك لا نست هنا ثءم>-نمال اطّقف نس هنا ثدح نم نسملا بح از عفامهذالب ىلا لغوتلا نعكعمذط
 ىلا نسحلا اوههّنلا نا سسب هنمقاعتي ثمح نمالا الصأ هريغ بحال نأ ىبضتقب لد كاعتهللا بح ىض:ةباضاأ

 0 وذلا ةققحف

 ىأ ( ءالعلا ضغب

 ساصلان م لضفأئث |
 ىاعت هللادرك ذدقو '

 فن:قهمالك 2

 انواعطوم نيعستو

 ددعلااذهبأيشر 1

 ىوتك ةيو" لا ةدكو

 جمرب_هلا ماعم لع

 ريصا اريصلانمو هقرش

 تآوهو ةمعنلا ىل-ع

 هللاةيصعمفاهف :رمدبال

 اضأ اذهو ىلاعت
 ةيوتلا ةتىقلداد

 هللا دبع نن لهس ناكود

 ةفاعلا ىلعريصلا لع
 ءالبلا ىلعربصلا نمدشأ

 ضءبنع (ىودرد)
 ءارضلاب انملب ةباعصلا

 مف ءارسلاب ا: ءل.وانريصف

 ”هراعر ريصلا نموريصت
 اًضرلا ىف داصتتالا

 ؛نعريصلاو ضغلاو

 لعرمصلاو سانلا دمي
 لذلاو عضاوتلاولوجلا
 منا اودهزلا فل اد

 ةبوتلاىف الدثاد نك
 ماعم نم تافام لكو

 تاماقملا نم ةدوتلا

 كولا اوحالاو ةئسلا



 | ريصلا ل ضف و رمصلارالا

 | فوكعيهللا لعربصلا
 1 قداصو هلع لا

 مسحوب الاي هةبقارملا
 ريصلاو رط اوذنا دا 5

 ١ لذفو ضر ىلا مسند

 ءادا ىلعريدااك ل ضفلاف

 نءريصدلاو تاضرتفأ أ

 | ريضلا لضفوه ىنإا.

 دةعربصلاو رهقلا ىلع

 تامثكو ىوالاةمدصلا

 ىلعربيصلاوىوكسشلا .
 ريصااو رق
 ما مكىلع

 تان الا 0 رو

 اضرفريسملا هوحوو
 ريثكو ةريثك ال ضفو

 موه نم ساخلا نسم
 ربصأ !نمماسقال اهذهم

 ,[ءريصلا نع قمضنو

 ةصارملا ةكموزل هللا

 رطاوانا قو هياعرلاو
 | ةنئاكرصلاة هع اذإف

 ةنوننك ةيوتلا ىق

 ةبوستلاف ةيقارألا

 تاماعمزعأ نم ريصلاو

 لح ادوهو ننقوملا

 ةنط اياوأ ةرهااتلا ر ردا اذن وهام م 3 000
 اكةلاعال ل | فءاضتدح او ص ىف اسال هذه تعمجاولف ن طايلاىفة يفد ةيسانمهندب وهتيب نأ. هبحو آ
 ناكدلاولا ىلا نستو' قانا ىلا نسنرب,دتل | نس ملعلا للماك قانا نسح ةروصا لج داون ان الل ناك ول 1

 ا كلذ ميالو هسفن دهاحإ

 هللا إ_صلوسرلا ب>و لاعت هللادف :رعم قهرو دقو هه كل ذفهللا ىلا هتيسن ثدحن ءالهلل ريغ بحل ع نءمناو ا

 امنا نيينواهانرك ذ ىتلاة سلا بابسالا ىلا ع.برتنابهحاضي اوءاوسة يعجل قدقتمالوملا عن هلياالا رئاصملا 1
 هري-غق>-ىاهدو>ووىلا«هننا ق-ىفةةيقحا ماو داهداحآالاهريغىف دو الوا تلمع ىلع هنا ق-ىفةعم <“ ا

 2 : : 3 : ًاذامار اوما وهوذاحالاب هءلعىلاعتهننالضفالول ف رص مدعو ض<و كو » ل هناذ نم هلدو>وال هتاذدح نم ديعاافالاو |! 50

 لغتش اهنالف سل ااذهنعال- نموءالذك كلذ فرعن اىرو رضاخن هضار ءآو هر ها او-وهنطأب ود هرهاطو :

 .وهسكشو هنا اوه--ْت ىلعهرطنر صقوهتؤر عمقدهؤ عا قم ةلاخو هير نع 1 4-ثوهسفأ» ا

 بشل يرقي نمالاضرا ال ىذلا توكنلا اع نودمبن عسنالاو همنا ىءاملاكراشب ىذا ةداهشلا .

 1ث هترمصنل بدتناوهةنوععمدمأ و همالكد هفطالو هلا عداس اوفدملا ننس نمهيحوهوىاثلا ب تيسلاامأو ا
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 تناكناذاهسفنى لالالا ءذهتوق بس لاصخللا هذه عام جا دعب ب بلا ةوةتوكتو بحل ةباةلاكثالاب ويح
 |١ اهلكياب_سالاهذه تأ الا نيبنلف تاردلا ىلع ف ةلاحنال بما ناكل اكل !تاجرد ىصق ف تافصلا ذه
 6 هتاهس يزال عيش اب ةبحلا قدك سن الف ىلاعت هللا !ق-ىفالا اهعاة>اواهلاكر رودتنال

 دي( هد>و هلبا اوهةيسحال قدقسملا نأ نادل

 بويل !لوسروبوء<2بو.4 !بو.<2نالءا.ةتالاوءاملعل اب> كل ذكو ىلاعت هللاب> نيع هنالدو#لسوهيلع

 ىوذدنع ةعيشحلاب بوبعالفهريغلا هزواد:.الذ لصالا بح ىلا عدجرب ثال ذلكو بوم<#بو+.ىلا سمحتو بوم

 لوقعلاءافع-ض هل .تامدضةريصب ىذ لكل فشكلن ١ كلذثدثا مهمو ه3 .ةحالضزا<ةوهو ىلع .ك2ومشو

 تيسلااماق ديلاعت هللا اريغادح بحتالنأ ىضتقي ق٠ .ةمتلا تأت ا واقيم حت ىلاعت هللا بح ةلاهسا٠ نميقلعل او

 0 هلكعط 1 ع الهلهخغب وهدوحو ماودو لو مهاجم فذ تا سنالا حنو هولوالا

 ١ الهنااعطق فرعهير فرعوهسفن فرع نمناق ىلاعت هللة ملا دا اعىضتش اذهواهتع كف خ:نآروصت الو حج لك

 ١ قبملاوهو هلدجوملا عرتخل او مذ هلي ايو هللا ىلاو هللا ع نمهدو>و لاكوهدوجو ماودو هناذدو> وا او هتاذنمهلدو>و
 بام_سالالامعتسا ىلاّةب ادهلا قادشو هبل ةاصوملا بابسالا قلو لكلا تافص قالت هد :و>ول ل هكا هو هل

 1 ةلجلاب ومتعالن ليمكتلايهملعهللا لضفالول دو>-ولادعب صقانوهوءاةءالابهءلعهللا لضفالو دودو ب.ةعكلاد

 هناذفراعلا ب>اناف هن اقهاوس املكو هياذب متانوهىذلا ىجل امومعل أالا ماووو سفن هلئثدو-ولا ف سلف

 1 ايقيماعرت وارد وماعلاخهفرعنا هلعدملاو هدو>-ولدفم لا بح ةرورضلابق هريغن < مدافتتم هناذدوحوو ا

 0000 هقرعلاور 6 00 هج ذة الناك تاي لانو مو ا عشاعو و

 بح ناك ل متل ١ ل اوقهبىذلاهب رو حالو سفن ناسنالا بنتا روصت 0

 لظلاكو وفىلاعهللاذ 'ردقىا ةفاضالاب دودولا ام لكولرانا!ماوقاهمىنلاراعتالاةر ورضلاب بحق للغلا

 نأ 5هدوول ع- دان لكل ادو-وو هترد_ةراث“ الابزكلانافس ملا ىلاةفاضالابر ونا اور مشل ا ىلا ةفاضالاب
 اوا.ذا ما وكلا ماهوأ لا يصل ا رتل عبان لاقلادوجووس شلل عبار ون !ادو>و

 0 ا 7

2 0 
 2 ايةفيشكلا ماسجالاو سعشلا نيد: هلناقملا عوقودنعاءارتا ىلاعتهنلاةردت نم لصاحرو. :لانأراصبالاة دهام || نرش ًافاشكت بولقلا باب رالف دكت اذا ضعأ اطدوهوامدو> ومواهنمضناقو سهشلاو ارونلاتأ د

 0 الذ مهلا هلثمالا نم ضرغلا نكساوىلاعت هللا ةردقنملصاحاضن أ اهتروصوا هاك ثوان معو سل اروننأ 1

 || هنافصد هلصأ ىايناثهماودوالوأ مارق هينا راب رو رضهسفن ناسذالا ب>ناك نا اذاف قث انتم !مف بلطي
3 

 ماعوهو هناس
 مو

5 0-7 
 0في 11 لن احل 110 كسل"

 0 دك الملا نمتاه- صلاق هب رقردةنهيقر اننق 2 الملا نه

 هنادعا



 اناا

 الحلا هذ هو ةذسد ةريس هذهو نس> معاذ هو نس>-قاخاذهل اًعيذات اسوس اريغفدو-وملاجلاو نسحلا

 ريدا لالرئاسوةءو رااو مركلارىوةتلاوةعادششلاوةفعلاو لقعلاو لعل امجدارب ليلا قالخخالا ع اودليجت

 ةيوم هل 4 الالدناءدذهلكوةضطابلاةريصملارونب كردي لب سنا س اواي كردي التافصا هذه نهئثو

 بح ىلع ةلوبحت عام ماطلانأ كاذن_كممالانأو كلذهنآ او هناذص فرع نمدنعم بطلاب بو.<امبفوصوملاو

 بهاذا ناي رأ ب> ىلعللا ؛اودداشب لوما عم مهمع ىلا تدلل ىضرةناصصلا بج لعو يلعدنلا تاولس 00

 كلذ لمعت قشعلا دهم 8 زم بح اصأ هيد هي , رواح دةلحرلا ناىتح مهريةوكلا موطن او ىفاشلا ل ثم

 0 مف هعوبتموهماما ف نعلعن ن ملا انققهحورب رطاخ و4“ :عبذإاوهيهذمةرمدث ىف هلام مسعت قاثيتأ لع

 هدهاشولو هن هيرود اطقدهاشب وهب ذالثم ىفاشلا بكن هىرعش تءلوتهاذملابأب رأ ةسدن فقد رآمد

 ناف ةرهاظلا هنرودلالك:طاملا هتروداوهملا طارفا ىلع هاج ىذلا هنا سهساف هنرودنسكس لاعر

 ةطاحالاو لعلاةرازغو ىوقتل او نيدلا نمةنطابلا هنافص) بعام اوبارتلا عمايارت تبل ةنادقةرهاظلا هنر وص

 روذبالااهلاج كرديالة ل. رومأ ذهولاعل! ىف تريم اهذهءرسشنلو عرس لع ةدافالدضابتن اونيدلا كرادع
 املع بدع : وأ هريغ ىلع هلضغ» وهنعهللا ىدر قد دصلا اركءايأ بحنمكلذكو اهنعةرصاعقق ساو 1 ااماقةريدتلا

 ىوةتلاونيدلاو معلا نمةئطام !اههر وص نا قال الا ممحالف 4 بسعتي وهل] ذقن , ومنعىلاعتهّللا ىذر

 هدلحو هلو همظع ب < سلال ةمهنعىلاعتهللا ىضر قددصاا بحي نمنأ مولعف هريغو مركلاو ةءاحششلاو
 ىتلا:دومحملات اذصا !ىهواتب دص هي قد دصل اناك ام هد نكءلو مدعن اول دمتو لا كلذ لك ذاهاكشوهفارطاو
 متل مجرتتافصا كلو روصل اع. لاو زعمت افصا كن ءاقيباب امل انك ذهل لا ريسلارداصمىه
 لعبا 0 هتاوهشروقبا.ماعمسفن لح ىلعردقور ومالا اق لعاذاةر دعلاو لعل اىلا

 ءزعلل سياو ةقيقمل اب بودحلا اوهفأز ري الءزح ندبلا هل نمامعلعثو سحاب نيكر دمريغا مهو نيفصولا نيذه

 ترو ال ا اا .2نوكت تحرم ارهظد نولو لكشوةروصأز هال ىذلا

 لئاذطفلاوةدمخلا ىالدخالا ىف هولا ريسلارددم بوم ل اق امد إذ بحب وا مهرب رياصل دمع :ريغ نم هلم أهرب ضبا

 0 خلا ىصلاناىت >> ساوملاب ةلردمريغو عسبالاب بوب وهوةردقلاورلعلا 5 لاا مسد رشلا

 مركدلاو ةعاصتشلاب هفصو ف بانطالابالا ل.بسانلن ؟,ملاةيموأ امحارمضاسوأ !.ئاعمبلا بيت نأ اندرأ اذا هعبط و
 ىضرةياهتلاب-بلغلهف هيحالن ار دقي لوءسفنىفكالا هي لكلذدةةءاامهفةديجلالاصحلارثاسو لعلاو

 كلردنال ىتل |مياهملاو نساحلا ف صوف با:طالابالا هللا + دعل سيلد ضب رلهج نأ ض غب و مهنعىلاعأ هللا

 كلذسداو ابر ورضاءحب ولقلا مت ةحاةعاعشل ابا دلاخا اوذصووءاذهكابامتاح سانلا ف صواب ساودلاب

 ضرالاراطقا عا ىف ها 0 دا د موممابححلا هلاش اد نءالوةسوسعةرودلار اعن نع

 ىأنو رازملادع.ل نييحلا ىلا هناساراشتن انمسأيلا عمبول ةلا ىلءهيح باغرب ريا ةضافاو ناس>الاولدعلا
 طق ىسهشي الن اك ناو بويه سفن ىف نسحما ىلا ه-لان ا ن*ىلعار ودعم ناس الا ب> س رلاذاف رايدلا

 كردتو ام-جلول لا او نسال اوةْنط ابو :رهاطتروسلا ويضر وة نحول بهما ىلا هناسحا

 0 الواهكردس الة نطابلاةريصبلا مرح نق ةنطاملاريصما ان ة:طايلار وصلاو رهاظلارصبلاب: :رهاظلار وصلا

 جا ةطانلا ناغملا بج ناك ةرهاللا اوكا نم هيلع اعز ةنطادلاةريضملا كنا نمواهمل المع الوا مالو
 بح نمد وةرهاظلا هنر وصلا ط' :الا(لعاروسما تنبح منيب ناتش جرعات

 سمالنابيسلا) ةئطابلا هترودلاجلءابتالان ماين

 اهنم فقرا هناي ومنع هينا لس لاثاكحاؤرالا عضانلا درع ن كو احر /لاجب ستسزالاج نعمل ذك ١

 اًضدأ هنال هنم_اطملفهنلاف بارك ذ دنع: صصا|يادآن اك ىف كا ذاق تتقون ااهتمرك ادتامو فاتن ا
 هن ب وةلكو هسفن :دوجو نا.بنالا بح وهو بابس اة سجن 0 ملا ماسقأ عج اذاف بلا ٍبابسأ ب اعنم

 ني-صخ#برذاب وم لاو بحن انيدةم هجحلتاة ساما

 قاع ص تاك حرم هبحومنع تاكل هللا عفدومت اه: ىلعنيعت وه هوجو ماودىلا ع جرب اسجف هيلا نسحأ نم هيو

 حو-> رنم عمجوب مم
 اش قب هعوحو
 ىدب نيداعاق هفصوال

 نيعاف ارغتسم قملا
 سفنلا ةفلاختو عسجلا

 لاعفالابو.نعهيًورو
 قف قوت ةدهاحلاو

 ذاك ةفارما وةهياعرلا

 تنس امنامل وأ

 هبستحافال عى سفن نم
 هللادمع وأ (لاق 5(

 نستحا نم ىزجسلا
 لاحف هلاو-أ نمأش

 هبلع تدسؤ هيدارا

 ىاعجر نأالا هندارا

 هسفن ضو ريفهث ادننا

 ةاسسطن نو م نمواسناُ

 هلاهفودصلا نازيع
 لاسرلا خلبم غايب الميلعو
 لاعذال ابويعهب ور 2

 ةيانالاةعكةرو رمذ نم

 ماقم قةحت ىفوهو
 مقتل الو ةروتلا

 قد_نالا ةيوتلا

 ديعلاىدص الوةرهالا

 دوح .ونالا ةدهاحلا ىف

 ةلاضف(ىور و)ربصلا
 تعمس لاقد سبع نا

 هيلعدتلا ىلصهتنالوسر
 نمدهاجلا لوي مو



 | ةدارا قورع مالطصا

 | بلقلا نم هراكملا
 كارد:_اةيساحلابو

 ةنيق ارا قم تلق
 ةعر روبأ

 ىملسلا نع فاد نبا نع

 ازدهىفناسنالا مز ام

 | ةيساحلا قيرطلا
 |لمعلاةسا.سوةيقارملاو

 | ةبوتلاتكاذاولعلاب
 اذ االودنإ نعبك ا رداواخيالفلاسجو نسج لكو بوب<ذيذ|لكوةذلم بابسالا هذهفراثنلاءارو اح تاطلال أ هاربا لاقةانالا تع

 دبعلاىدصاذامهدأ نبا

 أ السءازهو ان , وبحكم , ملفةذإهك ارداف ناك مهنسحر ٌوصتن لا ذاوهنسحر وصتنالف اردقمانوأةمالو اكثتم ا ا الو الخمالوارصبم سيل امن نظيف صاخثالار وصلا مهتاغتلارثك أو راصبالا نس قا! ىلع باغالا ْ 0 1

 اذهلوةنانافةرجلاب ضاييلا حارا مانا ب سانت ىعالورص,لاتاكردمىلعاروصةم سل نسل انافرهاط ||
 نسل ىنعمىاق نس>ءانا اهون س-سرو اذهلوة:لب نس حسرفاذهو نس>-توداذهونسح طة[

 أ نسما طولا ىلإ ارظنلاب ذل: بتنيعلا نأ مولعموةر وصلا ىفالا نسما ني مناءاثالارث اسوط1او توصلا ||

 نع هلَّءّْس ئسلك نع

 مهضعبلاقوهنلاىلا هللا

 عدجر نفءريغئس نمال
 0 هسبلا هريغ نم

 نءةه قمل | ىلع بيذملاو
 هاوس عجرم هلنكيم
 هع ود .ر نمهنلا 6 ريد

001 

 0101 ل اول اهل مولا ناسالارئاسو هولا اولامملاب دمأ نم نسا ناف لوالا بسأل اىلاعحر ا

 نيعىهوهدو+ولاكامنالةب وي 2ناسنالاءاضعأنا قرقلاناالا دوج ولاا متنا مىتلا طوال لوص-و
 انس توك ىذل!بييطلاكهلايبس توكتدق نكلو بولطا لكلا نيعوه سلف ن_سحااماقيولطملا لاكلا |!

 1 ١ رمه>نمنال ةيو_تلا

 | ةلؤم قكرطاوللا
 | ةيقارماب تال حراوجلا

 اهمتاذإةب وقاطمةعلاذا ةيصلا بس .وهىذلابيبطلاب نيدو حصل !ب> نيب ورةذءاضعالاة دك ماوذف

 هناذدلن وبعملعلا نكساو نويحذاتسالاو بوي معلا كلذكو ةحدلل سس هناللد هناذإالب ويم سيطلاو

 ماعطلا نكلةب ويريناندلاو بو.<بارشلاو ماعطلا كل ذكو بوبحالعلاببس هنوكسا ب و. ذات #الاو
 3 اولكفالاوةترلاتوافت قادرنلا خر اذاف ماعطل اىل اهل دس رامنالدنو معرس أن دلاو هناذ بود

 وهو هناسحا بح لناةيقك هناذ بح اف هنا بحال ن سلا بح أ نم لكف سفن ناسنالا م ا

 :دانزلاه لا |ترطشو دازداز ولو سا ص ل واوا 2 هنازعاعت مح تبحلالازل ارول هلاعذأ ٠ نمل-ءذ

 هياذعا اروه4:ملاشب طلال هناذاذو ثلا تح نأ ثلاثلا بسلا 5 هناصةنو ناس>الا ةدأب ز سك نتادعتلاو

 لكتاف نسحلاو يامل بكت ذو ١ هماودب قثونىذلا غلابلا ىيةللا با اوهاذ هو هد نيع هناذت وكس لب

 اهريغلالاهخاذإةب ويعتذللاو :ذالاني_عدمفلاجلا كارداناللاجلا نعل كلذو لاجلا كر رمل بو.علاج ا نامئعابأ ا لاق

 | لضفأ لوةبىرغملا
 بع د_ةىرخأ:ذا ةوه_كلاءاضقناف ةوه_كثلاءاضقلجالالاروصترال ةإ ار وصا !بحنا نئاتثالو

 ةرضالناو كلذر كتي فيكو هتاذلابومتوكي ناز وهذ ذيذلاض 1 لالا سذن كارداواهل>ال َهإ_.لاروصلا
 ىلصهللالوسرناك دقو هيْؤرلا سفن ىوس طظحامتملاةوأ ةرضخلاا لكؤتوءام ا برعشلال بو. ىراخلااءاملاو
 رايطالاو راهزالاو راونالاىلارظنلاذاذاتساي ةضاقةمماسلا عابطلاوىرا.+ اءاملاوةرمضحلا هيععن مسوهيلعدللا

 اهلارظنلاب مومهلاو مومغااهنع حج رفنتلناسنالا نا ىتح لكسشلا ةبسا لا شعل اةئسحل !ناولالا صلملا

 ش 00 ا دا وبلا <ثالناك ليج هنلاناثنثناف م.طلاباب وي لاجل وكر كسني

 000 اا دات عيار لصالا) لا تح لع هقلان ودبل هللا لصقل لوسر ١ نير نا
 ل ل و ووسشلاو قلوس نتالا لاجاو نسعلا ىيعمال هنا : نظءاعرتاسو سه لاو نالابخللا قيضم ف سودا

 نسالاناق تاسنالا صخمت لا نمفصونا هك ذريغيلاةماقا ادا دةم اورج اياب رمثم ضا.بلا نوكو توالا

 || ىعماف جو هو نس> ىلا مستنموهوالاتاكر دما نمئد نمامو ةيمطلا نسل |نامغنلا عامهاذات ةستدالاو

 بق انطالاّد[هاعملا االول طب ثحأ اذه ثعل ا نمد.الذ ءامشالا هزه مقار ثنىذلان سهلا || : 1
 1 5 ل ملعب قيادي دلو و هنع 5 4 أر د ى نا 1 ةنانالا قرسط دحأ

1 

:! 

 ا
1 

. 

 1 ظ ةنكمملا هتالكع بج ناك اذاف هلنكمملاهبقث زالا هل عرض نأ قدنسحو هلامف ئتلكل وقت وقديم رصخف

 1| | ىذلاوه 00 خحامردة:لا+ او نسا !نم هل ذاهضعب رضاحل ناك ناولالا هباغفوهفةرضاح

 | قيلبامعجاملكنسحلا طخ1تاوه.لءرفوركرسستو ودعن سدو نولو لكشو * همه نمسرفلابق . اياملك ع. 0-6

 ا | هريغب قدلن ددو هنقيلب لاك د لكدو اهماظننا نسحواهرترب ةءاقاس -اوا هي زاوتو فورا | بسانت نم 2

 بدعالا_ف هيقملب ىذلا 5 001011011

 |اهعبج كرد / ناو ا ماس كلل ذ5وبا..ثلاهب نسكت اعىناوالا نستالو توصا ١

 0 ”لل1از كس سلو تاسو تى هفاهاسا وا كاردا نعل ةن7الا اف موعطلاو تاومالا لئمرمعمل !نسدع

 ' | هب نسحامب طا ن نالو سرفلا هب نسحا_عناسنالان

 1 || نآيعاف اركان كردملاريغىكلذ م ءاواهتسح كاردابةذللالو دحر كن الو تاسو سعملل لاجلاو

 نس ١



 بيطلاتالثم امندن م ىلا ببحر سوهيلعفتلا ىلصهنلالوسرلاق يتحاجلاليمميلسلا عبط ناك أ ةيوب
 0 طعذرمشأل لنه. .ذععسلاو نيعال اظ>الهزا مولعمو ايوب .طلا ىعسقة ال صلا ف ىبدعت :رقلعجوءاسنلاو
 غلب أ اهلعجو نيعّر ركةاللصلا ىعم وعمسلاو قوذلاو م كاتود ىلا او رض الالا نمت حالو تاب ويكتعا هلا

 باقهلت 3 نمالاهكردبالم اعل اهتنظم س داس سح لبى رنا ساومل اهم ىف سل هنا موا عمو تاير

 ناس اوحل اتاكردم ىلءاروصةمبحلا ناك ناذ ناسنالامتاهملااهمف لراشت سنا ساوملاتاذاو
 0 ناسنالاةمصاختاطب دقاذاف تالف لاما ىف ةلثمت الو ساوخلاب كردي اليلاعتهننا الاعب

 تاههو هيفة>اشمالفتارابعلا نم تء شاسع رآباعلاب وآرونل اب وأ لّقعلااما «ةعربعب ىذإاسداسلا نربكلا
 مظعأ لقعل ابةكردملا فاعلا لاجو نيعلا ع نماك اردادُسآتاَقل اورهاظلارم هيلا نمىوقأ ةنطابلاةريصبلاف
 نأ نعلحتىلاةمهلالاة غب رسشلارومالا ع نممكردبا ؟ىلقلاةذإةلاحال نوكتتراصب اللةرهاظلاروصللاج نم

 فامىلالوللالا بعل ىنعمالو ىوقأ هيلا عيصصلا لقعلاو ميلسلاعبطلا ل_.منوكبف غلب اوم ساوخ ا اهكردن
 ”لارد زواحف غئابملاةحيرد فروصتلا هيدعق نمالا ىلاعت هنا بحا ذاركتيالف هل صفت كاسه ذإدك اردا

 هنن الريع حسنا بح هنا ق<التاسنالا تأ <( ثلاثلا لصالا) < الصأس اولا

 بح نأر قوص الهنا نونظد ىتح ء ءافعضلا ىلع ك لكش دق -*اذههسفن لحالال هناذإهريغ بح نآر وصب لهو

 رب ا

 00 هسقنإه بح ىنعمو هنا ذوهسفن جلكدنعلّوالاب ويحمل تأ هناي اهيل ل 121
 ه عبطلاب بوبحما نالءك الهو همدعنعةرفنوهد هو>وماوذ
 توملاهركيو دوجولا ماودتاسنالاب حب كل ذاف هك الهو همدعنم هلةرفانمو ةداضم م أ ئثىآو هدوحو
 باور يخنمتبمأو مريع نم فطتخاوإ لب ت وم اتاركس نمرذ- ل ادرحلالو توملادعب هفاحامدرحمل الل مةلاو
 ءالبب ىلتبمتاك اههمو ةايخلا ملأ :اساعتمالا ضحنامدعلاو توملا بحالو كلذإادراكن اكو هب ضرب مباةعالو
 ماودوترّةممدعلاو كالهلأةءالبلا لاو زهسفناللب مدعهنال هبح ل مدعلا بحأ ناق ءالبلا لاوزهبوبعت

 صقنلاو لكل دقافصقانلا نالب وب اض ا دو>ولالإكف بوبحيدودولا ماودت أكو بوب<دو>ولا
 هنأ دوج ولا لاو تاتا معلا 'لالهلاوملاةبدنلاب كلالهوهو دوقةملاردقلاىلا ةفاضالاب مدع
 مك عابطلا فرب رغم ذهو بو بتدوجولا لصأ ماودنأ يبوبحلاكلا تافصدوجووتاذلا لصأ ف توق
 هيرب عو هداوو هلام محهئاضع] ةمالس مم هناذناست الل لّوالا بوبحلا !ذافالب ديتهنلا ةنسل دحت ناو ىلاعت هلل ةنس

 هنالدوبلاملاواملع فوقومدوجولاماددودوج ولا ل نال ةيولطماهتمالسوةيو.بءاضعالاةواقدصأو
 قهظح طابتراللنامنا.ءالالءايشالاهذهبح نا. فالاف «بابسالارثاساذكو هلكودوجولا ماود فل اضنأ
 دوحولا ىف هفلخ هنال هإ-القاشملا لمدد لد طح نم هلانبالت اك ناوءدإو سل هنا ىحامهلكودوح ولا ماود

 ال هنمءزح هناكو هماعممت اقوه نمءاةب بح «ىفنءاعيلهيح طرغلف هلعامب عون هلت ءاقبف نوكفهم د ءدعب
 ىلعه سفن ءامبرث 1 هلادتعا ىلعابقارهعبط ناكو هدو لّقو هلتق نيد ريخول معن ادب هسفنءاّقب ف عمطلا نعز
 هيحىلا عسحرب هيريشعو هيزاقالهمحك] ذكو قعحاهءاقب وه سلو و نم:ءاةبهيشن هداوءاشبتالمدلوعاقب

 ني.اقدوحومو رو ميلا 0 قطاو هناذ كار د !ىوس بحل ىلا ا طحوب_ٌم

 اودوهسفت : نمةمءالمع اىتىأو علا مالم او

 حانجلاك ةجراخلا ب ابسالاو لاملاوةري معلا ناق مهل كبالمحتم مهن ساب وقم مجاريثكه سفن ىوب هنافهسفن لكل
 هناذلكو هناذح لكدتعلوالا وبلا اذاق ةلاكتال عب بطلابب وم هماودودو-ولال اكو تاسنالل لمكملا

 دعتاسنالاناقناس> الاى اثلا سلا ه« بابسالا لوا وهاذ_هنكلذدض .دنعهوركملاوعاك كلذماودو

 مسوعبلع هنا ىلص هنلالوسرلاةواهملا ءاس أ نم َضغِب واهلا نسحأ نم ب> ىلء بلع !تلبح دقو ناسجالا

 ةرطفو هلبجوهوهعفد عاطتسال رارطضا نسعجأل بلَعلابح نأ ىل ةراشاىاة«بحف ادب ىلءرحاغل لعمال هللا
 قةحاذااذهو ةقالءالومن وهنيبةنارقال ىذا ىبنجالا ناسنالا بح دقس لا اذ_م.و اهريدغت ىلا ليسال

 : 2 ب 95 3 » م د 5 :

 تناك ٌءَدلم س اوحلا,تاكردللاءذ هتناك الوةموعنل او زيللا فسملل اة ذِإو موعطلاف ىوذلا:ذإو ةيبطلا

 00 لا

 لود ىس راقلا نسحلا

 لوعيىرب ر ركل تعوس

 ىلع ىبم

 مزلت تاوهو نيلصف
 هَنلَدءىارلا كلسعن

 ىلع معلا توكي و قاعت
 (لاقو)امناق َّك 2

 ةاعاصةمقارملا شعنرملا

 0 0 السلا
 هللالاةة غفلة لك
 ىلع ئاقوهنغأ ىلاعذ
 دك اع سن لك
 مايقلا لع وهازهو

 لاملال عمن كلذرو

 تاصقنل او ةدايزلاةفرعمو

 هلاحرابعم معبتاوهو

 لكو هللانيب ومنيبامف
 ةيوتلاة صل مزالماذه
 اهل مزالمتب وتالاةكو

 ٌتاعفةمرط اوان ال
 حارعلاو عاَرعلا
 3 لاممالا تامدعم

 ارا قد رطاو كل

 رعمأ باّعلاو باقلا

 الا كرحت الوحراوجلا

 ةدارالاب فلقلا لرب

 ِ مسح ةبقارم اب و
 راس ةئيدرلا رطاودلا

 مِلَع ةبقارملا مامت نم

 1ذ 1 امرخآ



 وأ 00 :حإ٠

 || لافةعاسلا تممتلالوسرا.لاةفلسوهيلعمتا ىلصىبناا ىلا نار عاءاجودرابل اءاملا نمىلا ب>أ كل ب> لعجاو

 هيلع هللا ىلصهنئالوسر هلل اّتف هلوسرو هّنلاب>آىناالا مادصالو ةالصريثك اهلتددءأ املاةفاهل تددعأ ام

 قددصلار كيو نأ لاقو كلذ مه-رق مالسالا دعب ئشب اوحرف نيإسملا تب ًارافسنأ !لاق بح نم عمعرم ا سو

 لاقو ريشلا عبج نع ه-ثحوأ و امندلا بلط نع كل ذ هلغش ىلا عت هللا ةمد ضا اخ ع نءداذ نمهتعهللائذر || هناكرحو هيونذ ريتعيل

 ق.تل هيئعلال امق

 ناطيشل |ىراحتةبساحلا

 ءوسلابةرامالا سفنلاو

 نسح ىف هقدص عضوأ

 ثامياسونألاقو نزح ر كت اذا لفغي ىتتوهلب النمْؤل و اف دهزايندلا ك6 رموهمحأ هب رفرعءنمنساا

 تاىور وايندلابهن ء نولغتشي ف. كك هنعمعتلان ءاهفاموناندما مهلغشب ماا هنلا قا نمنا فار اذإا

 ١ ودا الاف ىرأامب غلب ىذلااملاقف م مناولا تريغتو مادي آتاحن دةرفن هن اان ص مال نأ اهيل ع ىمدع

 نيرخآ ةثالثىلا معززة نوجا عيلس تأ هللا لع ق>لاعف تل اىلاىوشلا اولاقىرأ امكب غاب ىلع ةصرحوداعتذالا

 لحوز عهللاب بح اولاق ىرأ امك غلب ى د ىذلااملاةفروتلا نمار ما ءههوحو ىل !ءنأأك اربغتو هال او دشأ مهاذاف اذهودابعلا ماعم ق قت

 ىذلااملاقفارب_ةتوالوحدشأ مهاذان نرخ ا مهرواحم فئااانم مودداهلنا ىلعو َو-لاعفرانلا

 1 دحتامأ تلقفرلثلا ىف عاق لجربتررمد رنبدحاولادبعلاقو نوب رقما متن نول رقما متن انوي رقملامتنأ لاّعذ هراعرلاوةمساحملا ماعم

 ]| مالسلا مهلعاهتايننأبةمايقلا مرن مهالا ىدن لاف ىلطةسلا ىرس نعو دربلادحي مهنا بح هلغش نملاقدربلا | ةسدصةرو رض نم عقب
 ظ أ هنادعسهنناىلا او اهدهتياعام ءلوأابتوداند دمنا ىاعن هنا ني ل اريغ رمت ةمآان وىسعتمأ ابو ىمومةمأ ايلاقيف د.ذجلا(لاق)ةيوتلا

 ْ دحواذاو«ءلالبقًاهبحأ اذاوهبح ألح وزع هبرفرعاذا نموا نامح نب مرهلاقو داسرفعلتنت مب ولقداكتف تمادءباعرتنسح نم

 [|| قدح و رتوايندلا هرسحت ىهوةرتخلا نيعبةرخ الا ىلارظني موةوهشلانيعبابن دلا ىلارظني ملهملا لابقالا ةوالح || ىلطس اولا لئسوههتيرالو
 ]| هيح فيكفلام الا قرغتسس هناوضروةنا اوذر ف .كف بوث ذإاقرغت_سدءوفعذاعمز ىحلاقو ةرخ “الا || لاق لضفأ لاعالاىأ
 بح كل كح وان أ ىدبع بتكلا ضعي فوهغطل فيكف هنودام ىمن. هدووهدو فيكسض لوقعلا شهدب<_.حو || ةيساحماو رسلاذاعا ره
 لاقو تحال ةنس نيعيسس ةدابع نمىلا بأ بدخل | نم ةلدرخ لا *مذاعم نم ” بح لاقوام ىل نك ك يلع قف ىف ةبقارملاو رهاظلا ىف

 || | نم ىتنكمأو كنف تفر عجىنتلب رسو كلا نتن _تآاريغصكئانث لوغستم كئانفب مقمىا ىبهلاذاعم نبى |] لم_كي و نسطابلا
 ىلممتو كضايح نمىيهسامحواضرواةودوادهزو ةيونو ارتسلا عال فىنتلقولا او-الا ف ىتلقنوكفطل

 دقو اريبك كنعموملا فرمعنا فيكف ىرئاط حالو راشر طالو كلوعب اقوعشصو ' 'ل مالا امزالمكخارف
1 ْ 

 ا فوغش مهيد بحمل كو بكت ىنال ةمهمهّكل اًةءارضلاب و ةندند كلوح تقام ىلف 0

/ 

 || ١ سصأأ كل ذو رمصاح نمد لل ةدبالام 0 الاو رامخالا نم ىلاعتهيلاس-ىدرو دقو فز رص ههه ح رع نعو

 ا هيل غتشيلف هانعمق.ةحت ىف ضومغاامناورهاط
 ا 0 ارك ىنعم قيقحتو ا ممامس ًاوةبحلاةقيةح تاس

 رخ الاب امهر

 ةيوتلامقتسن اهو
 نالاح هءاعرلاوةبقارملاو

 ناري وتاكل

 ب وتلا مادمة_كد

 [رظنلامم ماهمايس ا واهط ورشةفرعم م اهسفنىةيح ا ةَعَ-ةفرععالا فشكنياللصذلا اذهنم دلطملات ا معا ىلع ةيوالامه:_سنو

 [ذا كلارداوةفرعمدعبالاةبحتر وصتن الهنا قدي نأ ىتينناملواف م ىلاعتهللا قىاهانعم قة ىفكلذر_ءب ||| تراصف امهب لاكلا
 | قتاكردملا# مع كردم اى 1 !ةصصاخنم موه ىل: .داج ىلا, فصني نآروصتن 0كلذإو هقرعتامالا ّناسن الا جال ةياعرلاوةيقارم اوةبساح ا

 ظ | مالبابةقرت الامىلاو هلُوَد وهرفاني و هسقانن امىلاوهزلب وهمالب و كردلا عسبط قفاونامىلا مسقنتاهماسقنا

 : |0000 1الج ضوعسزهقرأ كارما قامو ردلا دعب وح وهف سدح ارودذلهك اردافاملكفذاذلاو

 [ اب وبكت هنوك ىنعمو هيدتلادنع ب ومح ذب ذإ لك ا 00 ا

 1 || تافذلملائشلا ىلا عبطلا لمنع ةرابع باف هنعةرذ ةرفن عطا |قتااضوغبم هنوك ىنعموهيلا الم :معسبطلا فنا

 || لصأ اذهفاتتمىم-ى .وةاذاف بعتملا لوما نععبطلاةرفن نعةرابع ضغبلاواقشع ىع“ ىوقوليملا كل ذدك أت
 عن ادق رعملاو كارداالاعبات ناك امل بلان ا هد ىناثلا لصالا )< هتف رعم مدي البلا ىب_عمةيةدىف

 هبرتلا ماهر واصل

 ةعرزوبأ (انرهخأ)
 ىلأ فان نب | نعةزاجا

 لاق ىزاريثلارك
 نجرلا ديعابأ تعم“

 هر ل

 ]| ضعب ف ةذلاجمدحاولكلو تاكردملان هعوتل لارداةسا- لك ساوملاوتاكردملاماسقن بسد ةلاعتال

 َ 0 رادبالا ف نيعلاةذلف ماسلا عبطل ادنعتاب وبحت تناكسف اعلا ىل_مةذالا كل :ببسب عسبطالو تاكردملا
 ||| غاورلافمشلاةذلو ةنو زوم اة يبطل تامغنلا ف نذال اةذلو ةذاتسملاةن_بحلاةعلملاروصااو هإ لا تارصمملا



 قفدحا

 «(محرلان ناسا

 هنريض-ربغ ظالم نم مرارا أىصو هنرمضتو ملأ .ندلا فرخز ىلا تافتلالا نعمت انوأيولن نعال

 مهل ف شك متهتذر ءمراونأ, تةرشأ ىح ها : مهل لح مث هنزع طاسب ىلءفوكعالا هصلخت ا مث

 هتمظعومئاب ريكءاديب تهانى هلالجهنكامعبححا م هتيعرانب تقرتحا ىتح ههجو تاحس نع
 فارصنالاب تمهاهلكو هن هنرياسمل ولّعلاهجو فريغاام شهدلا نماهش غلالجلاهنك ءانسالا ترا

 لويقلاودرلا يبت ءقيف# هتلعو هإ_هح قللا ليننعس ' الاإ اهيا اريدكلاسجلا تاقدارس نمي دونة سا

 هلآ ىلعو هنوبنلاكب ءادنالا تاخد ##ىلعةالصلاو هتيعران:ةقرتسوهتفرعمرع ىف 70

 نمىودصقلاةراغلا ىههنةبحا نافدب (دعبامأ )و ارب 1 سو هتمزاو قل ا:داقو هتعءاوقاخلاةداس هبادكأو

 فىوشلاك اهعب اولنم عب ان واهرام نمةرغوهوالا ماّةمةبحلا كاردادعباةتاحردلان ءادلعلاة و رذلاو تاماقملا

 رئاسواهري_ةودهزلاو ريصلاوةب ,وتلاك اهتأمدّعم نمةمد ةموهوالا ممم مةيحلا ليقالوا اون ا ءاضرلاو سنالاو
 ركخأ :اىحاهبتاعالارعدقتىلاعت هتباقبعامأ اوا مئاكمابناعالان مىواقا للف اهدوح و زعنا تاماعأا

 سنيملا عم مالا ل اعهفة حلا ةقشح ةحاما ولك اعن هنيادعاط ىلعةيطاوملاالااهل ىنعءاللاقو ١ ماكماءادعلا ضعب

 0 نمديالوهسعب اوفو بحل  مزاوإ ارئاسوةاحان ا اةذلووشلاوسنالا اوركسنأةسءحلا اوركش انلولاثملاو

 ماهمابسأو اهتةيقح تايب مة سبحملاىف عرشلا دهاوش ناب باتكسلا اذهفرك ذن نو رمالا اذه نعءاطغلا

 دايز بيس تابب ثا عنهلا سو ىلارنا ذات الل ءانعأ اناس مكانها ةبحصلل قدقسمالنأ نا
 سانلا نوافت ف بيسل ناب مث ىلاعتهللا ب1 هر وةملابابسالا ن ا.د مث امن دلا ىفةفرعملا ىلع ةرخ الا فرظنلا ذل

 دسعأ] ىلاعن هللا ة يناس مت ىوشلاىنعمنا.دمث ىلاعتهللاةفرعمنعماهفالاروصق ف بيلا ناس مث بحلا ىف

 فلولا سنالا ىف طاسننالا ىنعم تامب مث ىلاعت هللا, سنالا عمن ابن مث ىلاعت هنن دبعل اةبحتامالع فلولا مث
 ىماعملا نمرارفلا اذكو هضتاذت الىماعملاةهار كو ءاعدلا نأن اين مهتم حنامب محتل يضف تاب واضرلا ىنعم

 بالا اذهتان ايد عج ذهفةقرغتم نيبعحلل تاهاكو تاناكح نادم

 + (ىلا عت ديعلا بح ىف عرشلا دها اوس نام )*

 هلدو> والام ضرغي فيكو ضرخمل_رعياع هنلا لص هنلالوسرلو ىلا عت هنن بحلا نأ ىلعةعمجتةمالا نأ لعا

 ليو بح ند علف كحول محلا مدقتي نأودب ذل هنركو بحل !عسبتةعاطلاو ةعاطلاب بلا ارسطي فدكو

 لع لكم ءادوهو هللامحدشأ اونم اون ,.!نيذلاو ىلاعت هلوقو هنوبحي و م لجو زع هلوة ىلا عت هلل بحلانايثا ىلع

 ةريثكر اب ناعالاط *نمهننبحلا لسوعيلعملا ىصدهللالوسر لع رقوهنضتوافتلات ايثاوبحلاتا.ثا

 ثددحؤو امها اوسامكءلابحأ هلوسروهللان وك تأ لاق ناعالاامهننالوسراب ىلبقعلانن زر وبأ لاقذا

 نوك ًاىتدبعلا نمؤد الرخا |ثددح ىو اهها اوسامهبلاب>أ هلوسرودهللا نوكيىتحكدحأ نءؤب الزخ 1 أ

 م قانبأ 2 ؤانآناك تالقىلا عت لاق دو فيك سفن نمو هناو رفو نيعجأ سانلاو هلامو هلهأ نمهيلا بحأ

 ةمحلاب , ل-وعبلع هللا ل صهننال وسر رم دقو راك:الاودب دهتلا ض رعم ىف كلذ ىرحأ امغاوتي الا مسناوحتاو

 كبح ؟قاهتئالوسراءلاقالح رنآىور وىاباهّللاب ىنوبحأو همعن نم هنوكوذغنال هللا اوبحأ ل اقف

 رظن لاق هزع هللا ىضر رعنعوءالملل دع: لا ةفىلا عنها بح ىنالاقف '«رقفلل دعتس ا لسو هبل عننا ىبص لاف

 مم سوءيلء هللا ىبص ىلا لاةف هبقطنت دق شبك باها هيلعوال ,ةمريع نب بعصمىلا لودي اعدشا لص ىنلا

 ثسءاعدخ ارسلوا اب هناودغب هنربأ نيه ًاردعل هملقهللا ارو: ىذلال>رلا اذهىلا اورافنا

 تت : ار لهدحو رضيقاهءاحذا توملا كلا لاق مالا هيلع مار انأروهشا ارينا فوتورئامىلا هلوسروهننا

 اذهوض.ةافن الاتوملا كلما لاق همدب د.-ءاةلوركب ابخعتد ار لسه هم ءلاىلاعتهللا ىجواف هلا تيعال اخ

 تفتتلب ىتحهريغب وب نكت موميلاهبلق عع رن اءاّءللا بس توما نا ملعاذافعبلق لكبدشا بحد _.عالاهددعال

 ْكب>ىلاىبن رقي امسحو كبح نمبحو يح ىنقزرا مهلل اهئاعد ف ل بوءبلع هللا ىلسطانسسن لاق دقوهبلا

 ( عبار  (ابحا) - ©« )

 دبعلا ب قاربوةس ويرلا
 اجلا قسما

 ةالصيولاةالصلكنم

 لح ادمدسدو ىرخأ

 ةبساحملان ناطشلا
 قل دالوةياعرلاو

 ومالا ةالسملا
 نسعساقلانعدقعلا

 نال اراتغتسالاو ةيوتلا

 ىلههتحروتلك لك
 تكنت عرشلا فالح
 ءادوس ةتكن باقلا ىف
 اع بلغ دمعنو
 يع بساغا دعفتملاو

 طدضو ةالصال نطاملا

 اخ دحراوجلا
 دنءنوكنف ةيساحلا

 فرش. روق هنال هل كلذ
 ىلاهتقو ءازحأ لَدَع

 لازئ الذ ىرخالا ةالصلا

 رونبةمان ةرونم هنالص
 ارومعمارونمهتةووهتدو 1

 ضع!ناكو هنالصروتب

 تاولصلا بتكي نيبساحلا

 نيب عديوساطرق ىف
 اطكواضامس نيتالصلك

 ةلكن نمت طخ بكت را
 اسمو آرمأ وأهم

 3ك ارو أ م اتاك واطخخ

 ةطقن طقن هنعدال امذ



ئمفنالا بس ىلاعت هللا هلعج هنا ثيح نم لب هسفنب اعقان ءاودلا ىرب ال نينمؤملا نم دحأو كلذدصتسال
 1 ءاملاىرب ال

 لعوأ ةعاطلا "نامت سال[ تنك نا هناغسكا "مخ هدوصتسي ىواد تلا عشا .ثمزي1 الواب رص
 دةىوادتلا كرت تأاهان درو أ ىتلا ىفاعملا رهط دّقف ههكح هلق حاسما عن :ا] بدك |ناو اهمكح هلثاك ةمصعملا
 لاو>الا فالتةابماتخ كلذنأو ضعءعب قل_ضف أ نوكب دق ىواد:لانأولاو حالا ضعب قلضفأ تك

 تافقرلاو ىكلاك تاموهوملا كرتالا لكلا فاطرم سدل كرْتلاو لعفلا نمادحاو ناو تا.ذلاو صاختتالاو |
 نياكوتاايق لالا ارييدتل ا!ىفقمعت كلذ

 « ( هنا فكو ضرلاراهطا فنيلكوتلاالاو - اتاي«
 هللا كعاضرلا نال تاما ىلع نموهو ريلاز و:؟ نمءالبلا عاون أو رةفلاءافحناو ضرما ناك ناراءا
 تححاذا هيسًسالراهطالافا ذه مموتاف ." الا نعل_تأ هنا_هكسف لجو زعهللا نيب ومنين ةلماعممت الب , ىلعربصلاو

 بيبطالهرك ذىلا باّتحذ ىوا د ةلاهضرغنوكي نأ «(لوالا )< ةثالثراهطالا دصاقمو دصةملاوةينلاهمف

 دوعل فصن رمش نآك دّعذ ىلاعت هبا ةر دق نمعملع رهط ل ةباكسملا ضرعم ىف لب ةداكسسلا ضرعم ال كل
 (ىاثلا) ىف ىلاعن هل: :ردق فص ا الو ةيواهدح ضا سهايربخ لمنح نب دج ناكو هءاجوأ بيطتملا نجرلا
 قرغصلا نس هنم لعتي نأ رك ذنمداراف ةقرعملا فانمكمتاكو هيو دتقي نم ناكو بدطا اريغأ فصل نأ

 نسما لاق منلاب ثدي يمين دحتيفاهماعر كثيف ةمعن ضرملانا ىرب هنأ هظن ناب ركسشلا نسح لب ضرملا
 كلذب رهظ نأ د (ثلاثلا )< ىوكسش كلذ نكمل ءعاجوأر ك ذم هركشوىلاعتهتلا ض: رملادج اذا ىرمعبلا
 فلعل ليقهنا ىوراكز علا هنمدعبتس وةعاصششلاو وعلا هيقيلت ننس كل ذوىلا تنل ىلا هراتتفاومزحت

 ىلع م-هادت نيقئادلا
 تعاذافةيو_تلادلط
 ىلا كلذ لعن هتظع

 هلل هق هن وتلا ماعم

 مدةنتةثالث لاوحأ

 ىةيوثلامث ةيوتلا
 ىلا سامح [جماَعت سا

 مق: الوة ساما
 ةيساشلاءالاةيو تلا

 نينمٌوااريمأ نع (لقن)
 لوداع روع

 نأ لبق كفن أ اوبساح
 نآلءئاهونزواويس ات

 ضرعلل اوني زيواون زوت
 لاق ةياكش هنأاو 0200000 اك ضعب ىلا مهضعب رظنفرمشب لاق تنافعم 5 هنعهللا طر هاذ ص نئمونهللا لعربك الا

 هيلع هللا ىل ص ىلا بدابهيفبداتو ةوارضا اهوا نمهيراعام عمهراقتفاو هر ر هلت نأ بح اذني ىلعد متم نال نورت ١ لا «هقن ان 6 أ عع . ىلا عام ا وو آبحاف رأ 2 احأ 7 3 5
 ش هنباىلص هللاتذ ءالبلا لع فرعص هللا لوي وهو مالا هيلعهعمسف ههج وهلا مرك ىلع ض رص ثبحمابا سو

 كلذ طرخثاع اوضرم ارك ذف صخر تابنلاذبمفةيذاعلا هلا لسف ءالبلا ىلاعتهننا تلأ اسدقل ل_بوءيلع
 نر طبضو سافنالا

 تادعلال وتامهملا

 1 ريصا وهر و رضاالاءارعفلا لعلاؤسلا معرف هنرك ذاك مارح ىلاعت هللا نم ىوك-سلاو ةناكش رك دنال

 ||| ىتلاتاينلا نعو طخعلاة ذب زق نعال نافىلا عتهتلا لعل ةهاركلاراهطاو طخسلاةئب رقب هباكشر اهطالا

 / هيفتوكياسع رهنالو ةباكسشلا مهوناعر هنالدك رب ىلوالا ناب 4 فك نكءاو رهاب فدوتالذاهانر 5

 ةحارتسالا تالراهط )إ] ءةحىف هحوالف 1و ىوادتلا كرب نموةلغلا نمد و وملا ىلع فصولا قدي لضو عن"

 لب ربصف هلوق ىنعمىف لو ريسع» ملْثب نم مهضءنلاقدقو ءاشفالا ىلا ةحارت_سالا نمل ضفأ ءاودلا ىلا
 || ىلا عتهنلا حواف نازحالالوطوتامْزرلا صلات كلرصب بهذ ىذلااممالسلاهباعبوةعبل لءقوه.ف ىوكسشال

 هيلعبح وأ ىلا عت هللا

 قسما تاوادااهزه

 هنم ةجرولاالاو مويلا
 هالسعلإ هناهحسمولعأ

 | ضدرألا ىلعبتكب الاقام ما دهاحتو سواط نعىوروْك مل انو برابلاهذ ىداع ىلا ىاوكسث|تغرفتهءلا يلع: هع

 || هللاهنعل سلبا باص !هلءق ىّتحىوكشلا ىضتقي ىنعمراهطا هنالضرا ا نينأ توهركءاوناكو هضم فءندنأ | ىوهلا هديعت_سال
 ىلاولاعت هللا حو أد علا ض صاذارب_لنا ىفوهنمهلغ نيثالا لعف هضم هد 1 :أالا مالا هماع بول أ نم ص تاولصلافا..:دلاهقرتستو

 بذحت ةإسلس سيتا
 نط اوما سوقا
 قحعادإال ةهندويعلا

 اك و كلذكالاقارسثرك ذواكش ناو هلاوعدريخ ىنثاوهللادخنافءداّرعل لوةءامارظنا نيكلملا

 ا ذهيأب قالغأ ضم اذا مهضعب تاكف مالكا اقتدا زلا فودخو هناكثا اةيش ةدامعلاد اعلا ضع

 || لاقوداوعالب ضم أ نأ ىستشأ ل وق ليضف ناكو رشب وب هوو لمضف مهتم مهلا رذفأرعي ىتسدحأ هلع
 ندحوهنلانوعب لكوتلاود.-وتل باك لك ني_عجأ م-مءومنعةللا ىضرداوعلا لدالالا ةزعلاهرك اال
 قفوا ا ىلاعتو هناحسهنلاواضرلاو سنالاو قول اوةبحملا باك ىلا« هللا ءاش ناوولتي هقرفوت

 سداسلاب كلا 0 5١
 5 نمتام رحملاعب رن 2 < (نيدلا م مولع ءارح ا بت
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 : 1:زيته ل0001

 ضرأ ىنءاب رار اذالوقب م سوءيلعهللا ىلصدتلا ل وسر تم“ نع راد كلاعرلا ؟قارعلالسو
 ذاىلا ءتهللا دجو كلذ هنعهللاىضررمعح رفف هنمازارفاود -3 رغغالفاممتنأ او صرأ اق عقواذاو هيلعاوم ل الذ

 1 تاتاماةملا ىلعأ نم موو كو لا لَر ىلع مهلك ةياعهتلا قفا فيك اذاف سالب ةيناخل اع نم عج رو هي أر قفاو

 لاق هايشنالا لاح ديعلا ا قعاب ولا سب !سوعأب ىل )اه ف ىذلا دام ءأا نم جد رطانعىم ملف تاقنان كوت الور مار هلاثمأ كاك

 ةعلاطممْرَل نم مهضع ْ ى فالحل هنأ ملعاف هيف صرب م ةرضم او هءاوهلاو رضاا نمرارغلاى واد_:0|قرطرهظاو ءاوهلابطلا
 ارت اندر /| ا لديالادهو حايم ماذهلاثمأ فلكوتلا ارو رشم نمرارفدصفلاوةماخل اذا هنع ىسمممريغرضملا نعرارطلا نأ

 هان الاةمالع ديز وأ ا نمهل:تديلار هاط قالب هباثء>-ن مرضا العا اوهلا نأ ىلاعتهننادنءملعلاوهيفحدقني ىذلان كلو دوصقملا ىلع

 هسسفتر 5 ذاذا سد“ ا ل اوطباهفرت ًاءاش-الان طاب و باقلاو ةثرلاىلا لصو وةنوفعه.فناك اذا هاذ هلق ادنَم_سالا ماود ث مدح

 ه«فاذرك ذاذاو رهتفا اأرثألاب نمابلاغصاخ الدلم لانم ءحوراخاف ن طابلا ريت الا لوط دعبالار هاطا ا ىلععاب ولار وظن الف ىاشنتسالا

 انندلا ارك ذاذاورفغتسا : 5 هر <ئولوام هريغو ةرياعا او قرلاك تاموهوم ا س> نم از هريص» ةصالخا وه ودل :ينكسلو لب: نم مكس اىذلا

 ٍمرخ الارك ذاذاورمتعا ا ص*:روإ هنأ و هورخ ص أ هرلا فاضنا هنالءنعامجمراص نكس اوهنعايهنمنكيملو لكوتللاضة ا: تاكل ىنع! اذه

 كوملار ؟ذاذا اور شسا ا موني دهمتلااودقفو م مول ةترمس كودو هايل هرمنا نيذلا ىذر !االاداع لاف ىباا يورد !فءادالل

 موب (لا د( رعشتا | ني مه فن ايامهترس ايم نع نو زعل مهو ماعطلا مهمعطا وءاملا مق س نمدليلا فقد

 تالالد لئاوأ هايزنالا ١ ادوارد وماي ةعطاقةماقالا نكست حلاو ماقأ وأذ رظتنم ءادصالا صال نأ اكرافتنم مهصالخو ا ةيقعت موك الها

 نمديعلاهبتناذاريأنا | نوزمؤملاو اضعيهضعب د_ثي ناينبلاكت ومب ساونيةابلا الهاف مطاقودو صالخاباعطاق جورخلا نكي م
 كلذما دا هتلفغةدعر

 اذاف اطغقمتلا ىلا هبزنالا
 باطلا هلفقرتهمزلا ضقت
 باطبق دغرلا قدر م

 ىلع هنا فرع باط اذاو

 باطبق قالا لد سريغ

 اا يدل

 ىسهنلا ليلعت فان دنع حد_ةنيىذلاوهاذهف هئاضعً رئاسة ملا ادنوضع هم كستشا اذادحاولا د سلساك

 ل معن م ملا ةجاح دليل لهابالو ميهنط اي ىفعا وولارثؤد ل هناف دلبلا ىلع رعي مدقي منوف اذدسكعندو

 ل دتناعالا ل الانهه لراس حد تاك امم رف موق ةمهاعمدقو نب دهعتملاىلااورةتف اونونوعطمالا

 نوعااطلا نمرارفلاهبشاذ مب ونيإلاةءقب نعر رمذ مف دءاجر ىلع موهو ءررمضل ضرع هنال لون دلا نع ىلا
 نفةقيقدرومأ هذوف مهكالهاىفايعسو نيم ملا .ة.بولةلارسكهيف نال فحزلا نمرارغلاب رابحخالا ضعب ف
 اذ_هلثمىفداهزلاودامعلا طاغوهعمءامرثك اهدنعضقانت:راث الاو رام الارهاوط ىلارظني واهلم>البال

 00 -, . . || هتالوسر كرخ ملف ترك ذاكل_ضفىوادتا رت ىقفتاقنافنالذلجالءتليضفولءلا فريشاغاو ريثك
 ا ا ا لضفلالانبل ىواذتلا رو سارح
 سراق(لاق) ا نب رباصلا باو لن ىلا جاتحاوأةلغلاةب الغل نوملا هركذبامىلا جاتحاوأ تاوهذل ةبلغوةبيفاعلا نايغظ هسفن

 )تلا لاوحالا ثوا نمةبودالا ف ىلاعت هنلاعدوأ ام ىلءعالطالان ع هنريسص) ترمه وأ نيلكو“ ا ادنمضارلات اماةمن ءهروصقل

 ل ا | نع هلغش ىوادتلاناكو ىوادت5ا|نعهعنك ةلاح ملغ ناكوأ قرلاك امودوم هقح راد ىتح عفانملا فئاطل
 ! 00 0 ٌ ضع ىلاةفاضالاب تالاك كذلك ترام لا را را كن صر

 001 (ليقو)ةاخخلا | ها ا 1 ا مسرب عمل ل ارو ها سل

 :: || الالاو>الا فران نك, مل هنافاهدقفو بابس الا دوبود_.:ءةدحاوةريتو ىلع هندهاش هنوكست نأ ىض:ةب هلاح
 ىفاهيحاص ناك ةلظقبلا ا هلتيهاركل املا نعةبغرلاو صةنلالا ىفةبغرلا نأ كباس الاهريضت لهما ةما ذه اكن مو باس الا بسم ىلا

 ا” | لك آهذلاو در اءا اوتساقهمدءولاملادو> وهدةعىو* ب نمىلا ةفاضالاب صةناضن أ ىسهفالإك تناك ناو

 0 مكس لا ا /سوميلعمنلا ىلص هلستاكو ر رات
 ٍْ دو اءندلاهرغتت نمةسبترىلعأ ناك هنأف هك أما نمهسفن ىلعهفوحال هتوث ى ممن م هناه دهر ماةمقلحلا

 ةدهاشملاهن_هلئملاوكرتو ناسالاةرسشا مهد :ءىو:س نإ ذكسفاولبة تأ ىلاف ضرالا نئازخ ما عتضرع

0 

3 

تمالا ديرو ىلاعت هنثا ة:# ىلءان رحءاودلا لامع سا كري ءماعا و
 هبقرريضال هنا 2 مهتجاحه بلاس عام ذه

 ءاودلاق ولان نوداعفانءاو هدلاة ١ ورح نمالا ارضبالىو ادلا مث هر رض مافعب كلذ تاف لا مالالاخدا فال

 | مالا بلان ىف نموا اوهنعىسممم كل ذو ىدادملا ىلعا متاع نيل ةصصأ اهي د_صقي هنا ثيح نمر هنع ىبدقاذدو



 ةيوتلاناعالادعب اهلوأ
 ردتفتاهتككا ردم ىف ىهو

 تضم اذاو لاو
 211 تاماقمر_ءىمئشت

 ااهتادتافدالولاو-أو

 |ناد>وورحازدوجونم
 ١ ةيهوم هناللا- رحازلا

 أ ررةتام لع ىاعت هّنلا نه
 تهاو_هلاوحال انا

 ةيوثل !حاتةمرحزلا لاو

 رسشبل لج رلافاهو دو
 ودهم ازأ ىلام ىئاملا

 5 واطمو لاضىناللاق

 ددعملاو قل رطلاتالذ

 تنيبتولو هييؤاطمانأو
 | ىلا قدرسطلا هيك

 نك و تماطل لل

 ىةكردا هلفغلا ةم-س

 ] صال»خ اهتم ساو

 لافورح زئاةرحز نأ الا

 اينارعاتي ار جمدالا

 هدلمع كهل ةرمصملاب

 ءاااامهنم ليس امهو

 نين م مسصتالا 4 تاقف
 : تييطلا نال ال لام

 نوف ريسخالو ىنرحز

 نطابلا ف رحازلاؤرح زني.ال
 ىلاعت هللا امهم لاح
 تئاتالاهدوحو نمديالو
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 ل راح زنالا لعل 9

| 
 || ىوردقوةلز وأ هلتوأ هلعنم نمؤااوا الل. ةكلذلو بئاصااو ضارمالاب هيفتلا نع هل ماري دمعي هللادا 0

 نع نس ضر اف ناك اذاف قاحن نم بحأ نمهي سد ىدق ضر او ىنعس رق_ةلالوقب ىلا عتهتلانا
 ىفةيفاعلاف هس فنىل_عكالذ فاح ِ نمهحالوب لغتشد نأ جين موهياءدي زب ريض ى اف ىداءأ بوكر وتايغطلا

 لحوزعدهللا صعتمثأ ؟ نالاقةيفاعىفلاف ىدعب تنك فرك ناسنالنيفراعلا ضءبلاقدقف ى هاعملا هرك

 ىأراناههجوهللامركى لءلاقو ءهللا ىدعن مؤوعامت. صعملان ءاودأ ءادىاف «تيصددق تنكتاوةيفاعفتناف ا

 ىدعب الموب لك لاف مهادبع مولاذهنينمؤل اريمأاباولاقءوروطأ ىذلااذهامد, .عمول ف فار عااب طينلاةحب

 ىغلم ماهارنأ طل ناسنالاناىفا اوعلا ل مق ثو.» ءامو ارأامدعب نمىل 1اعتلاقودم .عاناوهفهنق لح و رعهتلا :

 مة:-ةثامعب رأ ثيل هنال ةم ةيقاعلالو طأ ىلعالا هك ران ت وعرف لاواا مهضعب لاقو 4 .ةاعلاب ىنةتسا اذا ال ذكو ١

 نعد“ ةاغشلامونةقيق ثلا هنذحخ ولوهنلا هن عأذم :٠ ولرلا داق ىرعهي!عب رضا حلو ومحمد هل مع ملو سآر لعدد

 توما دئار ىبملا لءةو تاذالا مذاهر 5 ذم ار 0 .اعدللا كصلاقو 4+ هي ٍ

 مهالونوب وتنال مني: ص وأ ةص ماع لك قنونتفد : منور الوأ ىلاه3لاقو ف بد ؛ ونال عفادو هلر 5 لموهذ ا

 تول كل مهل لاف بان لم نيةظرصم ضرم اذا د_.يىلان الاب واهم نو ريت ضا صاب توءةغب ل-.ةنو رك ذب :

 00000 006ج نانو سوما رتالذإ د1 ان رتويت لوس دعب لوسر ىنم ٌلءاحلفاغا

 رسابزت راسنا ىو روحةيليباسيوأةعور عقر نآاموننيعب رآلكىنموااواخالاو ولاقو لاموأ نسصن

 | نامهىت-اهفصو نم ركسف أس اديلع ضرع سومماءهللا لص ىنلا ناواهقلطف ضرع نك ”لفة أما جند

 عاسوالاو ضا مالا مو ه.لعهنبا ىل !دهللال اور رك ذوامفىلة-احاللاهف طق تض ص اما ما اولمةذ اهح وراي

 لحرق ارظن تادارأ نمىن 1 وشل ماكل اطر ءاامعادصلاامو ل-رلاة ف هريغو عادصلاك

 ىضرةثثاعو سنأ |ثد د>قوراماا نم نموم لك ظح ىجلارم1لا درو هنالاذ هو از هىلا راظنءلذرا خلا لهأ نم

 ةرصنبر شع مول لك توم ار ك0 نم معن لاف م هريغتمايقلاموءادهشلا عمن وكي لههتلالو برايل .ةامهتعدللا

 ضرأ ا دئاوفترثكن أا!إفتاغأ ضن رملا ىلع دوملار ك5 ذنافكشالو هن رف هيون ذر 5 ذيىذلارخ 7 | طفاىفو

  نوكي ف .كواناصةن ىوادتلااوأر ثي- نءالاهمف ادي لم مهسفنالاوأ اردااهلاوزىفةل.لا كرت ةعاجمىأر

 وهما ع هللا ىلص كل ذ لعق دقو أن اصقن

 « (لا-لك,لضفأ ىوادتلا رت لاق نم ىلعدرل ناد )*

 تح وثءاروفالاة> ردوءافعضلالاحوهفالاوهريغل نسل ل _سو.اعهّنلا ىل_مهتنالوسر هلعفامنالئاقلاقوأف
 تاىل.ةنافمدلا غدت دنعد_همفلاوةماخلا كرت لكوتلا طرسش نمن وك نأ جيف. لاشف ءاودلا ل راي لكوتلا

 برةعلاونطابلاغدلب مدلاذا<_ةننعاومدالفة مل اوأ ب رقعل اهغ دات نا هطرست نم 1 طرمشاض كلذ
 غداو ءاملاب لا كا , الثا ىتيش لاهي ْؤ لكوتلا طرش ُّط ؟اضد أكل ذولاه نافاههندن قرف ىاق ر هالفلا غدلت

 ببسما همز بابسأ كلذ ع, ناف تاون ءذحتبب قرقالو بل الذ هو ةبجلابدرعلاخداوزينابع رجلا
 ه-:عهللاىذرر#نعىوراملكوتلا طرد نم سل كلذن ا ىلعلدب و همنسا مى ورح او ىلاعتو هنا باي الا

 ءابو وامى ظعاتوذ هيناريخلا مهغل,ةساجلاىلااوهتناوماشل او د_صقاسل متافن روعاطاة_صقف ةياصصلا نعو
 لد ىرخ أ ةفئاط تااقؤ ك1 ةدبأب قاذ ةءايولا ىلع ل 3 "ل يكبر لاغف نيدفر 5نسانلا قرف اعد رذ

 نيذلا ىلا رثملأ م_مفىلاعتهنلالاق نك توكشف توا 'نمرغنالو ىلاعتهتلاردق نم بر ممالو لكو:نو لندن
 أ لاقفبولا لعل خدنالو عج رثلاةن أر عدولأ فرج اوعجر ةتومارذ- فولآ مهو مهرايدنماو رخ 1

 ١ 0 رس مهدها ردت كانا اردق نمرهن حار علاق ىلاعت هتئاردق نم هرفنأ هنأ ًارفنوغلاذملا هل :

 قاعتهنيا ارد: اهاعرةمصخم اىعرتاس ل ا.د ىرخالاو ةيصختا امهارداتاتمعُش هلاددأو طم .هف معكدحالنأك ا

 ذأ ايطفايتاغت اكو هيأر نع هلأ سل فو , نم نحرلا دس عباط مث :اولاعف ىلاعتهتئارد ةباهاعرةيدجلا راو

 هتياعهللا ىلصدللال وسر نص تعم وش ن نيذم :ءااريمأ ايهيف دنع لاقف كلذ ءرم هلا سف نجسرلا ديغعاماوحدأ

 سو

 1 تي يل حف هني دبس رتحش رع تحول لكيت
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 بسلال# ذاك وثهك ريق قرلاو رك! كب ا. الا فاقمعت ىوادتلا ى رت ارا "لكلا ىلاراقت ظنيدك

 ىلاعت هني اءالر : ىلع رعصل !نسدع صرملاب اون لانمل ضرللاءاقبتساىوادتلا ٌلرييدنعا اد_صقينا «(عبارلا

 نك مل وهملء هللا ىلصلاق هدفك راك امر لاو فكر ودهنريصاا لعةردعا افم_فنبردلوأ

 هيلعددشناعالاب اصناك ن اق هناع ار دق ىلع ديعل ا ىلّ دب لثمالاف ل مالا مث ءالب سانلاذ مآ ءامنالا ماعم

 مدح أب رءالب /أن ؛ هدبعب رح ىلا ءث هللا تاريخا ىفو ءالملا هع فطخ فعض هناا فتاك ا

 ثب د> قو اهريدوس اب رخي نم م ممول ذنودو#مو دربال / ريالا بهذالك حر خت نم مهن وانلاب هب هيهذ

 هلناىلسلاقوءافطصا ىخضرناق هايتحاريص تاقدال:ب 1 ار عل اذاىلا_عتدنيا ناتدبلالهأ قد رط نم

 نمؤملادحت هنعهللا ىضردوعسمت ا لاقو 0 نوضرعتالةلاضاار اك اونوكست 2 -

 ءالبلاو ضرما ىلعءانثلا م طظعالف املقهسخرمأ 00 0 |_عسحه_طصأواملقئن

 نال زنا ىلاعت هللا
 لاوحالا عيه ىظو

 هذهنماهلك-ةتاماقعملاو

 اهبوترهطظ عب رالا
 دحاتت دك اًوتأنمج

 ناعالادعب تالا

 ىناثلاوح وصئلاةدوئلا

 تلاثلاواندلاىفدهزلا لإ ض 0 00 00 ثنا نمهسيلق 1 ىلا 0 مع وىلاعتهنلا كت ىذر وولدعلا

 هيدوبعلا مام قيقحت ||| ةمسااوةيفاعلا حمام الا نم لضف أ قاعتهماءاضق ىلع يصل عمالثمادوعق مهتالصنا او عدرا -

 هلل للا ماودب اجلهتلدأ هتقلطأ |تاقاثوف هناك هلمعب ناك ام اص ى دب اوبك انتكلت الل لوقن ىلا عت هلا تارعهن ىف
 انطايو ارهاظىلاعت الإ تهرك املا عالالضفأ ل مْ سوميلعمتلا ىلصلاقوىتجرملاهي ةوثاتاقوت ناومسد نماريخامدو«-4+ نماربخ ||

 ةيبلقلا لاعالانم | ايشاوهركت نا ىسعوملاعت هلوتبةراشالاهبلاوىئاصملاو ضارمالا نمعماءلدندامهانعم ليقف سوفنلاهنلع
 روةفريغنمةبلاقااو لأ ىوادتلا نملضفأضْئارغا!نعرصقو تاعاطلان ءفعضناو ىوادتلا رت لودي له--ناكو كربة وهو

 ىلع تاعتسا مث روصقو || نمىل هديعلا ىأراذا ناكواهنمسانلاى وادب ناكواهنمىوادتب نك, ,مفةعظع لع هيتناكو تاءاطلا لجال ل
 ةعب رالاءذ_هماما || كلذ نمسا تاعاطلا ىلا ضوبنل اوةالصلا ل 1! مايقا كواذت حا سمالا نمريلالاعأ عيطتسالودوعق

 اهماعاهم ىرخأ ةعب راب لكلا ةفءاودلا برش نءلئسوا.ءافةال_هلاوتةوةال ىوادتلا نملضفأ هلاحاضرلا عم دوعق نم هنالصلوة: و

 مالكلا هلة ىهواهماوقزأ|| ناهنالل_. فً وهفهنم يد قلحدي نمو فضلا لهال ىلإ_عت هللا نمة<س ا ئمش ف لحخدنم

 مانملا هلفو ماعطلا هو تهذموهيهذم نأكوم ءلعلا او-الفذحاب /نموهذدخأ لهنع لمس درابلاءاسملا اوهتاكولوءاودلا نم اتش ذحخأ

1 
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 "2 ||| اضرلاو ريسصلا ل ءرولقل الاس عأ نمةرذناب ,هاءاتاوه_ثلارسكو ع واب سفنلا فمعضتن يد رصبلا سانلا نع لازتعالاو
 ابلاغ ناكاذاالا بولقل!لاسعأ نم عنءال ضرم اح راوجلا لام أ نملابجلا لاثمأ نمل ضف لكوتلاو تنودهازلاءالنعلاقفتاو

 دقدبعلا نوكي نأ # ( سماخلا بيسا )+ ةروقعبوأهلاللءوةجر ما الا للاعهلباهجحر لهس لاقو ا تهدم

 نأ نمافوذ- ىوادتلا لري فاربطك-: 7لاط اذا ضرما ىرتفاهريغك: نعزحاع اهنمهئاخوهوبواذ هلم

 هملعامت هريلاك ض رالا ىلع ىبشع ىتح ديعلاب للملا او ىلا لازئال سو هيلع هللا ىل !دلافدقذ ضرأالاو زع رس

 لحد تفالصفمنوتسوتتئاماْ ناب ذالل ل هوةنس ةوفدما مال ليقفةنس ةراغك مون ىجريخنا قويت الو ند

 هذهنأ ىلءاشملاو

 | مسا ا رآلا

 لاوحالا معّتسنوتاماقملا

 الادبأ لاديالاراصامر

 كاعت هللا دبأتت بوثذلاةرافك مل.وهيلعهللا ىل_صرك ذا اومونةرافك ملأ لك نوكمفا !ًادحاو لك نمدحت واهعشحىف ى 8ك

 | وة هيلو نسحو ةفئاط كلذ لآَسَو هللادجر تام ىئ-هقرافت يجلان كنف اموتلازءالنأ لجو زعهب رتب اث نءدب هلا

 | اتا حساولا ناسلاب ةنجل |نوداب اون هل ضرب ملهمتع رك هننابهذأ نم مسوهيلعللا ىلصلاهالو مهلب ازال ىجلا تناك-ةراصنالا نم

 ةحصقجردنت تاماقملا || بئاصا!لوخدنح رغب ملنم الاعنوكمأل مال_لاهءاعىبسعلاقو ىمعلا ىنث نمراصنالا مناك دان لاق

 دعم 0 ميظعدبعىلارظن مال ىلاهياعىمومناىوروءاباطخ ةرافك نمثل ذ فوجب امل هلاموه دس ىلع ضاسهالاو

 اهلك تاماعلار بنسلا) هناجردفدي زأوهب وذ رذك !ىأهجرأ هنا عفم_جرأ فيك ىلا عتلاةفهةراب رالاةفءالبلا

 تأ. نارا كركيفةمصا!ةذملوطي نايفطلاو رظبلا ىدابمهسفنف دعلار « ثلسا نأ (سداس دلأ

 ريمسدخ أنو تأ اهلا” ارادن فقد :وستلاولمالالوطوأ !تايغطلاو رامبل او ةلفغل اهدواعتف ضرأ !لاوز هل >اعب

 تأاهلق ًاوىماعا !ىلاوعدتوتاوهسلا هل ارو ىوهلا ثءيشا م وتافصلا: وة نعةرامعةصصلا نا نارين

 اذاوتناءاطلاةمزالمو سفقنلاة طلاخت ىف ملفعلا ع راللاه_هاوتافوالا م-ييضاو هو تاءايملا ىف متنتلاىلاوع 0
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 ا
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 ىكاااذاف اهدقفب هريس اكن ادعب لع ىلا .عتهتنااهدر دتاهسهللا ىتمرك أ ناكيلاةكتالما ىلا لاهتلادبع | | را 1 0 »رة ىلاعت هننا ىلا بان او ثا] ذ نم باد مث تع الو ْ
 ةد# ىلع الذلدب و مومذموه مريبد ىلا ه- ابننا حام هيال لكوتلابق وملب الىذلاوهداز -ى :ركعامو ْ

 ملعأ هتلاوا ةقمعتلا ىلعو تايسالا ةطحالام |توحلف7مسلعل نونمؤ 1
 ضقاني ال اذن او لكوتلا وق ىلعل دب ولاو>الا ضعب فدم<دةىوادتلا لرت نانا )* | هللانالجوزعهتلالاقو
 كلذنا نظداع رفراك الا نمةعامج اضن[ ىوادتلا لرب دق نك-لو نورم خبال فل - لا نماووادن نيذلا تارلءا | اونمآ يذلا ييأايىلاعت * ( لس وهيلعدتلا ىلصهتنا لور لعف | هللالاقونيب اًوثلا بح
 ىو ردقو هل لع 1ك وتلا وريغلا نوكأ الذا لو ه.لعمتنا ىلصهننالوس رهكرتلالكناك ول هنالناصةن || احوصنةد روث هللا ىلا اوهوت وت
 ىنالل قو ديرآاللاهةىنالاقو ىلا 0 هنعهتلا ىذر رك ف أ نع ١ ماقم لك لصأ ةب وتلا#

 تيبطلالاق ايدبط كلوعدنال اولاق ىب ررفسغملاق ى-متشنا فل .ةىبوفذلات كس: ثاممضمىفءادردلا || حاتةموماقملك ماوقو
 كيفاعد نأ ىلاعت هنا تاأسول هلل مقةلوغشمام نع ىالاقامهتي وادولءانبعتدمردقو رذىلالل.ةوىضسأ || لدأ ىهرلاح ل حص
 ترك ذ 0 متم مهدقلاّةف تروا دنول هللة جلا هياصأ شرحت نم عد رلاناكواههنم ىلع مهأ وهاد مف هلأس الاّعف 00 ىثد تاناحلإ
 ايش قرلانغنملو ىوادملاو ىوادملا كلهذ ءابطالا مف تاكواريثك كلذ نيبانور قوس را ساو دوئواداع | ضراال نفءانملل ضرالا
 ةيوثال نمو هلعاشي الل

 هل ماتمالو هللاحال هل

 ردو ى 2 خابع ىناو

 تربع اى ده>-و ىسو

 لاونحالاو تاناعلل
 | اهعمح ا هت ًارفاتارعو
 هللا ىضَز ةهشئاعللاو هنافنيةشاكملا نمتاك هنا نسل ذهن مىوادتلاه ءهللاىذر قب علا كرت نوكب نأ د هكر بعل ءاشة ثالث

 |هطورشوه دوةع :وناعالا

 تاعالا ءمتراصف

  ناكوهريغوءاودلا برش نمىوادتلا لرب قد رطلااذهث الدو لكو# اارودعا- نابحأ لوق ل“ :> نب دج ناكو

 هعمحقررضا اهيلعل_داذالاقلكوت هلا دوعال حد) ىتم لهسل ليقو هلأساذااضأ 1 م اضع 16 اريالف لع هن

 مهتمو هءاروىوادتلا ل نءمهماذاق 3 كا 7 ؛ وهلاعالغش هيلا تقتلب لذ 0

 ىوادتلا نع فراوملارصةءالا م نلاعفأ او مل و« رلع هللا لدتا وص لعف نين عجل ةاهجو ع و : الودهر

 ٠ ىستنا هناي, فش وك دقو نيف نهض رملا ثوم تأ« (لالابسلا )باباس ىوادنلا 000

 ا |0001 0 ك0 2ك راو نطو سدح ةراوةحداضأب ٌؤرءرا هدنءامولعمكللذنوكي وهعفنت الءاودلا تاوهإجأ

 هنأ لعق نات دلوف المح هنآ سعا تناك ن ك1 دن اوت 161 تاكا ناو د ا نهاسع ا ثاربملا مأ ىناهنع

 .ىوادتل اراكنا ه.نظالفالاو هلأ ءاهتناءاضنأ أ فشوكدةتوك نأ دعببالف ىث ذاب لماحا ماب ف ثوكدة تاك

 قاس الوغتن طا رملاتوك,نأ «(ىاثلاببسلا)* هب رعآو ىوادن لسوهيلعهنلاىل اصهللالوسرذهأش دقو

 || مالك] ديهيلعو هلاحالغةىوادتلاهبلق غرفتيالف ضرما ملأ كل ذم, سققهيلعىلاعت هلنا عالط اوه5 قاعفوو

 ارك ًاهرون ذ نمافوحميلق ملأت ناك يبول ذ كلتش ًامتالاقذاءادردلا نأ مالك لو ذارذ نأ

 | ولما نمثالمىلالم-<ىذلا ف ئا1ناكوأ هتزعأ نمز زعتوعباصااك ا ندهن وك وض ضر اب هندي ملأت نم

 | اعفان لكألا تكلا اراكنا كلذ تركيالف عوجلا أن علوغشمانأ لوف 8 ل ٌانالا هليل. هاذا لد قل

 ا | مويقلا ىجلارك ذوهلاةفنوةلاام هلى مق ثح له سلات ثاازه نهب ركن و ىلكأ م نمئانعطالوع وا نم

 || نع كانلاس ليق رك ذلاو هعءازعلالامءازغلا ن علان 0 هم اوقلالاعن ماوقلان ءْئلاذ لاساعا لمقف

 | ان اصلا 0 ال 00000 كال 0

 1 أذامشت 62- د رلالوةري-ثد رار لولا لرد راو لا قرح رجلا زم هتاعولاّة فا ذالاب

 ١ ا | كلَذكن وك,دقاذهو هب قوثو مريغءاودلاتاى أ ىوادملاو ىوادملا كاوف ءايطالاو- عفودو؟ ءواداعترك ذلاق ا

 3 | كشالواعفان هنوكمنط ىلع بلغيالف هلمتب رت ةإقو بطال هتسراسغ إل كل ذك ضد رالادنعنوك,دقو هسفنف

 || داقتءالاوداعتعالا تسدت ع نظلاو ة_ةثلان وكشف هريسغ نمي وذالا اداة: ءارش ابر طلاتاىف ٍ

 ةدافا فات ار غةعبرأ

 ةيقيقهلاةيونعماةدالولا

لاعتاب ايطلا ةباثع
 2 ؛را

 ىلاعت هللااهلعح ل

 | هلام لل ءرحأب

 نمو ةبعيبطاةدالوال
 ةلكه 0 قَد

 3 يا تاو سلا

 ريصت وتاب ”ةلاوردقلا

 تاماكل مهنو قوذ هل

 59 1 هنال مهدنن ماذ_هداهزلاودا.علان نمىوارتلا لرب نم رك نر خلاب سد ه
 ريسغبطلاةعانص فرع نمد“ ء هر ودالا ضعب ىف حت كلذو هلل_مآال ٍإ



 ع

 نيعلادمرناكوهنعىلا«:هننا ىضر ىلعل لاقو ,ةرار زز دعس وكوددصفىأاقر ءذاعمندعسأ مطوة لابو :

 هاردقو تيهتتس1 لامار زر ا نات هدفا خا ا الواوا هن هنملكو ب طرلا نبذ نملك |

 مسوهيلعهللا ىلص مس ةفوخ "الا نامل نم ك1 م لاقفدمرآتنأو اركلك أ7نيعلا عمجو وهو رغلالك آي 5

 رهش لكمض و دإ ل لكل كي ناك هنا ثنيلا لهأ قد رط نم يد ىف ىو ردةفمال لاو ةالصلاه< لعل تارا

 ناك هنأ ىو رواهري -غوبر علا نمةرمريغ لبو هياعهللا ىلص ىوادنو ركلاخسلا ليقةنس لكءاوذلا ب ري

 لءحدقو ءانحاملع لعج ةح رق هد تح .رخاذان اك هنا ارم قوءاخإلاب هفالغن تاكسفهسأ رعدص ىجولاه لال رن اذا

 ىمسو باك كلذ ف فنصدقو رصحلا نع راخريثك كل ذب ءرمأو هن وادن ف ىو زاموأبار هيت دج رخة سرق ىلع |
 ل دف ةلعب لثعا مالسل هيلع ىءومثا تايل.ئارسالا ف ءاطعلا ضعب رك ذو سوء اعهللا لص ىبنلابط |
 0 ؟اللاعذ ثئرملاذكت : وادنو) هلاولاهذ هتلعاوفر عذ ىل.ث رمش اوديهسلع ا

 _:لعتماقأو ىوادن أ اللاةفأريثف هيو ادتناناو ب ر<فو رعمهإءلاهذ_هءاودنا هلاولاّعف هتلعتلاطف :

 هووادق مترك ذاعفووادمهللاقةكلدو رك ذا ءىوادةنىت-كت أرب أالكالوقزعوءبلاىلاعت هللا خو أف

 ةانمريقاةعلا عدوأ ع م ىلع اكون ىتمكح لطب” نأ تدرأ هيااىلاعتهنئا حواف كلذ نم« فن ىف سج وأفأرجف

 ضدبلا كد. لاىلاعت هنيا حواف اهدح ؟ نلءاكث مالا مهلعءايدأ :الا نمامدأ :ناوخ :ا ريس قى و روىريغعايشالا |

 ىوردتوعا+!نعمءضلاوهلبق : وعل اامهسف نافنيالاب مصلل لك هيلا ىلاعت هللا حواف فعضاازخى ناكشو

 هناف لحرف لا ىلابحلاوهعاسنا ردك نأ مهرس ديلا كاع هتازوال دا 3 ةمهسن ىلا اوكشاموقثا

 ىل_ لان ومسعطدا را دلولاىلاعت هللار وص: هيفذا عبارلاو ثااثل اره ..ثاا فشل ذلعفي وداولا نسدع

 ةمكعللاراهطا ب ابسالابتايبسملا طب ربهتنسى ل اذهبف بط رلاءا قتلاو لج ز ةسلا
 0 تضلوا و يزش اردربخا اعف باسالاتحالا ل سم با سه ودالاو

 500 ءلاو ع وخل ال اعمناامه دحأ نيم دس ىفالا هقرافب اللاهسالاعا اودانوممسلاوعار ةصلاءاود

 كلذ 1 صاوخاض عب هكردي نيبحتكسلابءار مصأ احل اعمو نما“ ا طاو ىلىزم ناو

 نطابلاىف رخأ طو رشنءار ةسلانكسن نضكسلاو له_سءاودلاتاىاثلاولالاب سدت ق هلا يرتب

 نععاودلا _ءاقديف طو رمش |!ضعبتوفءاعرو اهطو رم ع+ ىلع فوتولارذعتب اع رجازا اف بابسأ و

 ماودي ولام ضراوعلا نمقفتي دقو ةريثك اطورمشءاملاىوسىعدت سالف شطعلال اوزامأولاه_الا
 تسلاوأتي سساافالا ونيديشلا ن زهفرمه ادن بابسالا لال: اور دان: كلوعاملا برشة رثكو عمشطعلا

 الف هتردقلاكو هتمكح 2 هدر ”وهرب ذوب امسالا سمريب دتب كلذ لكو تسلا طر

 مسوهيلع هلل ا ىلص ىموم نعىورد ةفءاودلاو اوبن .طلا نود بايسالا ب؛سضىلار 0 لا عم هلامعتس الكوتملارضد

 سوفت نوءمطن و م-هتاز رأنواك أن ًانلاقءام ,طالا عاصر ف لاق ىنمىلاعتلاةفءاودلاوءادلا نمثبرايلاق هنا

 لامالا نونذف ق قء ساو ل1 اورعلا لكوتلا يوادنلاعب ملكوتلا ىنعماذاف فاضقوأ قافش فأ» ىي»ىدامع

 ةرهاظلاب امسسالا ع نماضن أ ىك !اف تاق تاق هيفا طرم# : سدل فاس ًارىوادتلا كلر اماق ةنالة بلاط ار رمضالةعفادلا

 نور ادرمملا قسو لله بملا برسشو ةماخلاو دصفلا لثمةرهاظلا بابسالاذ آكل ذكس لوقأف عفنلا

 ةداعلذا ءاودالءلارثك 1ىفىكااداتعباملقوم_:ئعةريثكلادال_بلاتاخامارو عاظااىفاهلثمناكولف ىلا

 لالا فرانلابقارتحا هنأوهو صاراهت عزب هناالا قرلك ةموهوملا بابسالا نم اذهف بارغالاو كارتالا شعب
 ب رمت رح راذلاب قارحالاف قارحا «.ق سول هنع ىنغت ءاود هلوالا ىكسلاب ملاعب مو نمام هنأق هذعءانغةسالا عم

 امهريغامهدس دسنالو ةديعبامبتب ارستافةماخع اود_صفل !فالخ هنعءانغتسالا مهالبا ءاار وذمة يئبلل ١

 تارمن اىور و لكوتلا نعديعباممنم داو لكو قرلا نود كسلا نعل بوءيلعملا ىلصهتئالوسر ىس مم كلذاو |
 ىرآتنك لوقي ناك.ف ىوتك !ىت مالا هبله مزعو هراولازب مف عن :ةمافركتلابمءلعاو راشاف لدعا نيصحلا نما |إ|
 تلف امهتلاوف تاك اني وثك ١لوةب تاكو ىع كلذ مطمن تنإو> 10-2 اللا ىلع لستوانوص عمسأواز وف أ

 لاق:زااىرهوجلادمح

 ند#ور_عوبأ نأ

 ان لاك رت نب سارعلا

 دعاصت ىح د جنو أ

 نسا نيسحلا ان لاق
 هللا دعانألاقك رورملا

 مثيهلاانأ لاق رابملا نا

 ريثك انأ لاق لمج نبا

 لاقىتئادملا ماسنا

 كلام ن 06 تعم“

 قالاقهنعهللاىذر

 ملسوميلعمتلا لصينلا

 هنلالوسراب لاقف لحجر

 تاسالاب رذ لج رفا
 ىلهأ ىلع كلذرثك أو
 ىلص هللالوسر 4لاقف
 تأ نبل وهيل عهتلا

 ىاف رافغت_الا نم
 مويلا ىهللارفغت_-أ

 (ىورو) سم ةئامدل» هالاو
 هذعدللا ىذرقرب رهولأ

 ىنافرخ 1ثيدحىف

 بلا بولو هللا فغتسال
 ةىه ةقام ب لك ف

 لاقةدرب ربأ(ىدر د)

 هلبا ىلص هللالوسرلاف

 ىلع تاغيل هنا لسوميلع
 مويا هللارغذ ةساف ىلذ

 ا دل لاكو ةرجتنام
 اهبأاهرجهّياىلاارب ونو



 م

 ليس ؤمتج رح لامفدوعالتنك اقايطالالح هذ لاقو ىاةبهذأا اودرومعم هنادكأ وو هءاق.هعماس م
 ْئ* هسنمقس مل ى:>ءارقفلا ىلا مثعبب وار رك رسب لعحو هنن اعدقم تاعاو 1 ىللشي الجد ,زعهللا

 هحاوخا دعي تديل اىلاهدرهركت ناك هنعياغفاريةفهيطعبلافقرذخأ نما ذكو 11 اكاذك# :

 هدهز لطب وتافام ىلعهف-ا:وه:هارك ىلع ذلدوهلك ون لطي لعف نافذ الايهملط ىذلا قراسلا 1 وعدنال أ كب لازنتساو فلا نأ تايردللقاوهو *(يسادنا)« تاقد ارث ورب:نلاووهاردلا فرع كاذاورخ ايفل | ياقوت مدع
 ىرس متين نب عسب رلا تأ ىكحو رصقن ادعفأ !اط ىلعاعدنم هريخلا قف هيسيصأ ايف اضدأ رحأ لطب هنف غلابولو امال لا .اعهلوقب دب ز 3

 دقىاامأ لاف هنوزع موقهءافهيلطا جت لو هنالص عطقب ملف ىلصياماق ناكو ءاغل نب رس ل هلو رذ أ الع هيفددزأ ممول لك
 نوعدب اولعف ةالصلا نعي كلذ نمىلابح أو هاهفتنك لاق هرحزت تأ كءنمامول.ةهإعوهرمتبأرتنك || ةدمصىفىل كرورال_ف
 تنك ىنال هيلارات الو مذ 5 اللا كيلعدرولتي أر القءياعنااطيشالانو توك 1نأ بحة املاق كلا || مهلا لسهبلءهتلا ىلص ىلع وعدنالأ هلقرس ناك دةئث ف مهضعبل لبقو هيلعةقدصاهتلعجدق اف اريخاولوقواول هفتاللاقف هبلع || ءئاعد ىفو مولا كلذ
 هسغنلط نيكسلاه.فكمال ا هسفن لطاغالاق مدح ىنملطاملاةفكملاط ىلعهللا عدارخ ”الللةو هلهتللح أدق | ىفعضوىرمنعرصقام

 ىلاعت هناناف هش ىف ىرغناللا ةفدملط ىف فاسلا ضعب دنع جارت ينحتي رثك أو اارفتنزأ نأ نين اير
 مشي لازب الفةماظلا مظل دبعلا ناريملا فو همدوهلام نأ نا هنم فدتنبا5 هضرع ل نا نم باعت كادت 1. هدر
 03 سداسلا )دب موملاملا ن م4 صنعي هيلعداز اعةيلاطمعءاعملاظلل قدم ةلظام راد ترك سم ضوملاط 1 ريشا طاش 8

 املاط هلع موامولاظم هع ذا اعتهتيا تن وىلا عت هللاب راذعل هضرعتو هنايصءعوىراسلا لحال مغ نأ ٍ

 تالاقذ هلامذخ أو قد رطلاهملع عطق هنا لاع ىلا سانلا ضعب اكد قف هني دىفاصقنالءامن دفا دقن كلذ لعح دأ|
 نب ىل_عنم قرسو ني سملل تمصنافكلا عك نمرثك ًااز_هل تسل نمنيإلا فراصدق هنا مغئال نكي[! ن ٍْ

 ىلع نكلو هتلاواللاتف ىبتريناندلا ىلعأ لاف نزح وركب وهو هوب ءارفتيدلاب فوطن وهو رين اندليضفلا |

 « يلع نزحلابلوغشم ىفالاقف كملط نم ىلع حدا مهضعبل ليقو ةمح هل وكت الوةما تلا مول مسي نأ نيكسملا
 ةاوادك ر رضلا لارا ىسلا ىف عبارلا نغلا )< نيعجأ مسهنعهللا ىذر فاس لا قال[ ءذهفهيلعءاعدلا ن 9

 ظ شطعل اررمكل لد رملاءاع !اك هيعوطةمىلا مسقنتاضا أ ضرحال هلي را بام .الا نأ ءا ب( كاثمأو ى ضرملا

 ظ ةجلاعم ىنعأ بطل اباونأ رئاسولهسملاءاودلا بس وةماخل اودصفلاك نوناغمىل 0 رضا لب زملازمختاو |

 || عوطقملاامأ ةيقرلاو ىكلااك موهومىلاوتطلا فةرهاظلاباب_الا ىهوةدوربل ابةرارخاوةرارحلا,ةدورعلا ||

 نع ارحأ ه.طعم تك

 كلارا

 5 هانا كلاس

7 0 

 0 بهاوملا او>الاو

 ١ هللا تاماكب هإ-صتم
 نودرعلا دفني ىلا

 دادع ا دعنتواهدافث

 اهداد_عأ تودل امرلا
 لوسر ف صو هيذا هكرب لكوتلا ط رشف موهوااامأو هلا 1 هكرت لولا نمو رسرلف ىلمعملا نمل اهللاو
 | | لاكتالاو اراهلعدا ةءالاوامتاجردرخآ | ةريطا اوةيقرلا هيلو ىكتلااهاوقأو نيكو لا ل_-وءيلعهللا ىلصهنا نوسجاو عساتلا بالا )

 || دنع ةرهاظلابابسالاب ةاوادلاك ةنونافل!ىهوةط_سوتملاةحردلاامأو بام .-الاةطظحالمفقمعتلا ةناغاهملا || تاماعلالاتاراش
 6 نملضفأ توك, دق لب عوط#ملا فال اروطظ سل هكرثو موهوملا الذ لكوتالاضة ام سل هلعفةءامط الا || ( زاحالاو را صتحخالا ىلع
 | ضقانمريغىوادتلا نأ ىل لدب ونية -ردل انيبةج ردىلءىسهذصاختتالا ضعي ىفولا 0 مشان ذم ايريسخأ

 ا .ءاود هلوالا ءادنمام مل و هيلعدتنا بصلات لو هلوقامأ هنءرمأ اوهلودو مكشو 4 رلعمسا ىلصهلئالوسر لعق لكوتلل

 ١ ءادلا الح هنلاناف هللادابعاووادن مال_تلاهيلعلاقو توا اىت-عن ماس !١الاهإ وسن ل هلو-و ودك رع نء«هفرع 1

 | نمالعتر م امروه لارين! ىفوهتلاردت نم ىهلاق اش هتلاردةنمدرت ل*قرلاوءاودلا نعل سو ءاودلاو
 || | ومع سو ةرشع عبسلا اومدتحا لاقوا ممرمأ هنأ ثددالافو ةماخل اب كلم صاولاالا ةكسن الملا

 َ -ارخا نأ نيدونلاعئدليا تذايلت اق هناو او توملابيس مدلا غ7 نأر 5 ذذ مس.انق ةمدإا كن خبيترالزب رثعو

 كول :ىرفالذاهنم صال+ مدإا
 ١ ةيهلاارخاوباشلا ت< ن 7 برعءلابارخا يد 0

 أ اهعوقو د_:عاهررض عفدوا مافط الرانلا ىل_عءاملا بصكو هب كلذ رك وتلا طرم# - نم سناو ثدعلا نم

 |ميتمس اا ردن جولد قوالاص ليكى ةن دس نع جرف وتلا نم م سلو تدءلاىف

  ىواد_تلابةيامصأ نم دحاو ريغرصأ دقف ل سو<.لعدّتلا لبص» صاامأو ةندع اد نمءاود ناكر هشلا

 بيااوبأ م ال-الا

 هللادجر ”ىدرورهسلا

 نرروصنموأ انأ لاك

 ونأ انأ لاق ةزاحا توريد
 نب ىلع نب نسملا دمت

 نءةرشع



: 0 

6) 5 

 قصدنر 1! هدعتعت أم ىلا عت هللا فاعل فد ةةعنال نم لكوهنس و نيد لاحا1 توملاىلا ىتةوسا ردرضءادغلا :١

 فهتنس فرعو 0 فرعولاء«ثهللافرع نمو © كا ًلكوتلا نم مسنال بطل العب ىذاخلاقةكملادلاولا

 ا.نغتدصأ ىلإب , االهنعهللا ىذرر علاق هلري بابسالا ىأ ىردنالهناق ب تباع .سالاب حسا رف نكن .ذابع حالما

 اح ىرسال هنافقرستالوأ علاش قري كو الاس , الن نيش كلذكف ل اري امم ىردأ الىنافاريقفوأ

 ىلل-> الة عقاوب ىلتسي ىنغنمكوتاسنالا لاله بس نوكابت :دلا ىف عام نم مكسف: رح ”الاىفوأام :دلا ىف هلريج

 د مهعاتم رس اذان يلكوتملابادآ تاس )دع اريعفت: 5 ىننيلابلو يمانع

 هساملاك ظفحلاا باسأ ىف ىد: :سالوبابلا قلغن نأ (لّالا) دب هنع حيرخا ذاهليد عام :مقباذآ لكوتملل

 طر رمل هدا نكسلو هياب قاغنالراني دنب كلام ناك لعد ةريثك اقالغ عمو قاغلا م طفل !ناريدلا نم

 وهو هلاهبلع ضرععاعاتمثببا اى رس الن أوج( ىاثلا)# 1 هيدد_كامبالك !االؤلوةبو

 اهذح لاق ةوكرراش دنبكلامىلا ةريغملا ىده؟ اذ كلذإو مهتبغر ناصه بسس توكيدك اك وأ م عتيصعم برس

 همأق لغش ع نموفقراس ا ىصعب نأ ن مز رثحا هناكف اهذأ ص ألا نو دعلا لاس و ون لاق ملاق املا ىلةحاحال

 نم لعاشام ::دلا ف دهزدقاذهتيفوصلا بولت فعضنم اذهناماسوبأ لاق ثا ذلواهتقرسسب تاط.ثلا ساو سو

 نم همفدللا ىذتي اعاضرلاه-ورخد: معاكوخ تأ جت هل تيل ا ار اطضاامنأ «(ثلاثلا)* اهذحأ

 ةقدص«.لعوهفاريةذتاكن او كاعتهللا لميس قوهوأ لح ىفهن دووققراسلا نضال هيلع قى راس طيلسلت

 هناف ةيصعملا نم هلاعثام لامن وكي نأ امهادحاري فو ىنةهذخأو|نانين كنوكم ىو وهفرةقلا طرتشد تاو
 عظالنأ ةيناثلاولح ىف هلع-نااملءارا لك ايهنام_صعلاز دقو. دعب ةقرسسلا نع قاوانق هيىختساسع ر

 نعةيصعملا عفدىونيوأ «سفن لا عمربغلامةسارح ىو امهمر رخال ملال ءادف هلامثوكف رخا كم ١

 رصنو امولاموأاملاط كاخأر مدن ا ل_تومماعهتنا ىلص هلوق ل ةماو نيم بحال صنت دقفهلعاهفيفكوأ قراسلا

 سرلذا هو ولان م هجوب هرضتالةينلاهذهنأ قةةداو هل عنموملظال مادعاهنعدوذعو لظلا نمهعنمنأ ملماغلا |

 مهردةئامعبس مهردلكب ناك هلامذح أن اذهتيندهزلابق ةحتن نكلوىلزالاءاضةلاريغ و قراسلاطل سااماجف |

 رقافلرعلا كلوت نيف سوميل هللا سهلا لوسرن ءىوراك اضارخالا ]سدو لنا ا 0
 دإ لولا سأ سبل هنال هل داون ل تاو ىلاعت هللا ليدس ىف لة ةف شاعو عاسجا كا ذ نم هلدللو مالغرحأ هلئأا هرارقةفطنلا

 أ كل ذكسف م دعني مل هإ «ذو هل عف ىلع دب اون ناكل قاوأف هيلا سياف ءاقيلاو ىز رلاوةا.او تا 0

 ةريدلتاناالول لوةد ومنكم تا رغب لين زال نأ ىجيتيذاقورمسملا ملاد_دواذا هلا *ع دارلا)وهةثرسلا

 نيإسملاب ع نظلا ٌعاس افوهباط ىف غلابيالف ل بوزعهللاليبسف لعجدقن 1 « عنا مم ىلاعت هلئاهبلسا1همق تناك

 ل ءاعدعأ نافورخ "لل ع اةريش ذدم دق دق هناف هياط كري هللا لبس ىف لعد دق ناك ناو ٌْ 1

 كالثد رست لوزر اللا !تالإاعلار هاط قءكامفوهف هل لية تاو لح و زعهملا ليد ىف هلعحدق ناك نأدعب هل.ةال 0

 ىلاعت هللا لبس لاق مئابعأىتحا ملطف هنتقان تقر هرعنباناكور ردو نءاكو“ اد عن وبمتري ةهتكلوةنلا

 لاق مث ماقو هل_ءن سرلذاذك ناكمف قفّلَتقاننا ٠ نجرلادبعاب ًااءلاقف لد رهءاف نيةعكر هم ىلصف دصمسملا ل دق ا :

 ضعب تأ رخو ءثلاضعب لاقوهللا لمى تاق تنك ىنالاعفاهذ حا ذ بهذنالأ هلل مقف س اوهللار ةغعسا

 مد ارذ امقفر ضر م ا عر ِى لاقامت أر 0 ىلع ءو < ضال 0 هةلاقكنهللا ءعذامتاقذ هن م لعل ءاقئلا أ

 لازأ اليا :لاق مم ءادع_صلا لش ةانف ني زح تت اود_:لاتلدوكل ارد خرق تاهذ نب زح بيك كلذ عموهو

 م ارا هةاهلثم شب ًارامنيماعفتام اقمار هللا قران ارا ىفالاق لو تاق ةمايقلا مون ىلاانيزح

 لع سلا ىذمأ ن 1 ىهاعا هلد- هتسافامعووذ ةريصااهقوذ نم كا مىداناهلوثد: تومهاإف امثدرف 25

 ا ءضمال لد 1 لا تن ولف همف عسرت مهلا ليس هنا ْئاللوق” تنك ىلقذ ل بدلا ءاضمااموَت اقف

 لاق هيه أف هنام مهرة ذف لح رلا همّتناف هناممههعم لج ر بن ىل ائان ناكمنأ ةكعدا ءلا ضعا نعى كحو كل

 ثايمهلا اوزدأ اوناك مهماهياكك أهل ءا كل ذدعب مءدنعنم هنزو و تيبلاىلا هلهذهلر 5 ذذكنا.مه فناكك هل | ١

 علا ا ور

 ريدتأماذ )ل اوحالا

 ريبفالاما#مو انعم

 ا كلانا ءايرك ذام
 ةيهوملاو رهظ ماقملاف

 ترهط لا !قوتنطب

 لاو>الا ىف ناك الف
 "1 وما

 ىبس 0 اهلي

 ه.يهاومو ةيهانتم ريغ

 لاقاذهلو ةءهانتم ريغ

 0ع ةيناحور

 ثيلطا 0 هيلع
 فهاومن الكل ذعار

 هذه و رولا :ال هللا

 هذه نكلو 00

 ىلا ل5 0 37 ع

 اة

 أ نم هسيفو هاج
 كس نال ىلا_عت قحلا

 ىلع همثومالس و هناع



 | راذ-تساق عمطتالف نطابلا تكلا كلرضس ل اذاف كلراد باك ن مرض ناب وأ كب اها باكو ىداوبلا
 ||| ارذح هريعي لقعو ص الا نمارذح هيانقاغأو ودعل نمار -«>السلكوت لاذ اذاةتلقنافرهاظلا باكا
 ناصالانأ ملعب نأ وهف لعلاامافوبلاجلا ا ملعلاب داكو :منوك,لوةاالكوتمت ا رابتعاىأيققلطني تن

 هل نمو فش الو قاعي باب نم وكف هايأ ىلاعت هللا عفديالا عفدش مل لببابلا ىالغا تن افك مفدي م عفذلا

 تدسم ىلع لبالصأ با._.-الاهزه ىلع لكستت الذب اغا وآلتعب هحال_ذحخ !نمكو تاغ 0 وع ولقعت

 || ىلع, هلصنو بفن ىلع لكتتيالف لعسلارضحآو رضحتا هناق ةموصخلا فليك ولا فلئملا ب رض جبايسالا [] مبلل كس ىنمارلا
 || نامهللالوقي وهسفنو هتيبف هيىلاعتهنلا ىضقي اهايضارتوك,ن أو هفلاخلاامأو * هنوقو ليكولاةبافك || اضرلا ماقعملع نكلو
 || اهعجرت الف ةبهىتتيطعأ امن ىردأ الفاف مكح ضاراناو كليب فوهفهذحخاد نم تيبلافامىلع تطلس || عسبطلا مسح رهو
 اناقترضقامف كو ى ريغ دز رهنابلرالا فل: م تقم دأقر رهناك ردا الواهد راستفة عل دو وأب راعوأ | قعسبطلا 3 ف

 ةقثالف باي_الاسترت ىف كتنس ىذةم ىلع رحلب هلاطستو كئاضق نمانص<#بابلا تقل امو هب ضا دإ] ةيهاركحلا دوو

 كو ريعبلا لّقعب لكوتل ا دودح نعي رخب مهل عءانرك ذىذلا كل ذو هلاحا ذه ناك ذاق بابسالا بيسمأركيالا ْ هحرخال ل ءلايةرومغملا

 كلذو عبطلاةيعاو
 اهدى ةهارك لثم

 متاو ىاعتةللأ نمةدن د>ة معهد اعمال ذ نو كت أ منيف تدبلا قهعاتمدجوفداعاذا مثبابلا قالغاو السلا نكلو اًضرلا ماعم نع

 هقز رديزيلالاه:مكلذ ىلاعتهتاذدخأ ام هنااملاعكل ذب احر ذو امضارددحو تاق هبلق ىلار ظنا قو رسم هدجو لد هلك : نالاضرلا لاح هد

 اقداضت أك امهنا هلت ايدقذ ريصل اذّوقدحو و هيهيلة ملأ :ناوهةددهلرهطو لكوتل افهماقم مدد ةفةرخ الاىف ُ ةيهومتدر#ا1لاحلا

 عيبطلا ةيعاد تقرحأ

 نو-ك,ف.ك لاّمف
 اضرلا ىف ماقم تحاض

 د_عءق ىواعدلا عمجف هرذكو تاماقملا عيت نعدر وصق هلرهظ هنا ثء> نمهمنذ ىف هلا دب صدق اتناك || لاحيحاصنوكمالو
 ةيعدمءوسلاب ةرامأ عادا مافاهرو رغلبحىل دتءالوا هي واعد ف +. سف: ىدص الح دبتح نأ ى نب اذه | ماةملاةمدةملاخل اوهبق

 ز وكواجفلك ايةعصقكعاتمنعمتببولخاللكوتملا لوقافذخور ىتحلام لكوتمال نوكي ف يكسف تاقناف ريغلل |
 ثان نم ثدعملاتارورض نم كل ذريغووو دعام ةدياصعوهداز هب طفح نارحوهئما طوتءاناو هممال رمشا

 قابام حر شي الوايت دلا نمت اقام ىلع فساة.الن مثالا دهزلا مدن الو دهزلا دعب ماقملكوتل اناللكو:لاىوعدف ٍ

 قهيعسرثكت ملوءاوكشرهظت موهافخ ان ارمصلا ماعم هلممد دقرعن لكوتلا هلهد) ىركفهنمسكعل ىلع نوك لب :

 دف هتديسبلطا !ىدةد-اوهناسلن ىوكسشلارهط اوهباقنىذان ىتح كلذ ىلعر دق مناو سسلاوبلاعلا

 تاللوة:تنثأ ماقملاو
 انوشمناك امل ماقملا

 هطوتلالطممةسنلاهذه ىلع هراخدانوكبالؤدملاهفرص,ف احاتعددعل هكسع وهولاممد ىف لغد دقوشتاا لمحا دسيعلا سكت

 لك فولوك املا فكلذا. ءاوهدازع..فىذلاب ار اوهنميريش ىذلاز وكلا عبارخا لكوتلا طرش نم سلو ||

 ةنسلاترحامودحاسم اا باو ]ىف نياكو:اءارةفلاىلا رينا لوصوب هب راحهنلاةن-تالةر ورمذا اردق ىلءدئاز لام م

 لكوتلا ف اطرش سل ل>و زع هللا ةنس نع حب وراتاوع مك لك ىالو مون لك ىةعتمالاو نازيكلا هد رع ||

 هي راجلاعتهّتلاةنس نكلدازلانودةربالاو ضارااوةوكر لاو لب, ارفلاىفذدان صاوخلاناك كلذإو || عربطلا حيصندسع
 ناقهبلعف ساتي الوهيلا باتحتوه ىذلاهعاةمذحتأ اذا تزحال أر ّوصتي فيكف تلقنافنم مالا نيب قرفلاب | تفل اضرلا لافت

 نز<الومبلق ىذا يال ف يككهيل اهتجاخ هيبتشد هنالدكسمأ ناكت اودع بابلا قاغ أ وهكسمأ ملفهدهتشدالناك | الون كمأ اضرلا ماقمو

 هلذوك تأ ىفهل ةريدعا نأ نان تاك ذاهنب دىلع هينيعتساهظفح ناك اء الوقافهممتثدامنيدوةندن لمح دو ا دئاز ند تاماّعمال دب

 نسحو لجو زعةئلاري-هتبثال ذ ىلع ل دتس اق اب اءاطعأ اما و ىلاعتهلاءقز راسل هبف هلةريدللا تأالولو عاتملا كلذ || لا ماسقم الفلاوحالا
 هتريخ نوكت نأ لهذا هباعوطقمءدنع كلذ نك,مومنب دباس أ ىلع نيغمكلذنأ هذط عمىلاعتهنلب نال | | دن لولا ةةباس دعب
 ْ هنمىلاعتهللاهذ أ !ةرثك !بعتلاو بصنلا ف هءاون نوكي وهضرغ ىل هك ىف صني ىتسثا] ذهدةطب ىلت ب تأف ١ ةعباس كود تاماقتمال

 ةريدلا نأ معلجو زعهللانأ الوللوةبقهن ناغاانس>هتلابقثاولاوحالا عسيجف هنالء:طريغتصالا طءاسشنأ

 هنع عفدش تنأر قصتي نافلا ازهلثعف ىنماهذخ اء اهمدع فت الا ىو رياتاون الاىلاهدوحوىفىلتاك |

 هيقعطلا دو->و

 تناك الل لاحلاو

 تهز هلا نمةسهوم

 ْ بابيسالا بيسما هرسن هنا ثد> نم لب بايسس أ ما ثبح نم بابسالابهحرف نوكي تأ نءب رخي هيذا نزلا

 هنأالولاقو حرفعاذ_غلاهيلا م دقناق هإءقباع ىذرب قيفشلا تابطلا ىدب نيد ضد رااكوهوافطاتوةبانع

 نآالو لاقي حرفاضنأ كلذدءبءازغلا«:عرخأ ناوىلا هب رقامل هل_ة>ا ىلعتد وقدقو ىعفنءاذغل نأ فرعد

 0 ءاذغلا
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 وهف ل>رلا فل املك نات سبلت نعت وكمال كل ذو هولا ىف ني .كرث ا هحولا لا نم صةنب اك هلك ةحرد نع

 م راخدالا نأ ناس ام و ةرخ الا نمهردقب صققنالا امش ا.ندلا نمد أ قود الذاةرخ "الا ىفهتحرد نع ناصقن

 هيادح أ نم ىلز اغملا نيسحس لاقرب نعىو رام هلده دف لكوتل نالطب هنرورمض نم سلخ دملانعبلقلا غارف
 دحال ءاق تبر ارامول اقرمشب +.لا ماةف نيضراعلا ف مف رجم ل هك ل-رهملع ل دذراهنلا نموت د: عتنكإلا|

 كلذ لثم طةىللاقامو بيطلا ماعطلا نمهلعردّقتامسمطأ نمانارتث لاق مهارد نمافك ىلا عفدولاقهريغ

 هذ ًافريثك ئبثماعطلا نم تب واذتحاحانلك اهلاقدريغ عملك اهني ًاراموهعملك اف<ة:عضوف ماعطلاب تم .لاق

 ذا منت لذ هلعفتركسنأ كلءلرمش ىللاّةذ هلءتهركو كلذ نم تودتف فرصناو هعم هإجو هيت ىفهعحو لح رلا
 اذالكوتلا نأ نلعب نأ دارأ اقل هوما نم مويل اانراز ىلصوملا تف انوحخأ لاذ لاقفنذاريغ نم ماعطلاةمقب

 دق ررضا نأمل ءا (فوغلل ضرعملار رخال ةعفادلا ب ا.سال اةرشاممىفثلاشلا ع نقلا زراعدالا

 ىمونلاكفسفنلاىفامأاس أر ة_عفادلا ب ارسالا كرت لكوتلا طو رم نم سلول امو سفن قرشا ضرع

 ه:ع ىهتمكلذ لك ةرسكشم لاف ةسلاولئاملا ارادجلا تحتوأ ىداولا نمليسلاى راحت وأ ةعبسلا ضرالا
 ارفف طولا وتلا معوطقمىلاب ا الاوذه مقتل 23ج علو

 هيمدقب لق ةيقرلاو وىكعلاناقةمقرلاو كسا اةيسنر رضلا عفدلااهتبسن ثلا ىهرلكؤتأ لطرف نحال دزهوللا

 فص م م وءيلعهنلا لصهتنالوسر وةلاز اللر وذا لو رث دعب لمعتس دقو عقوتب اس اعفدر هذاا ىلع

 اعف دس 7ةيحلاوةمحاوساب مد راب عض ومىلااودخاذا منان موطصت م اوةريطلاوةءةرلاو كلا كرتدالا نيلكوتللا

 ىرفسلاىلا بو ردناد_ذعالثم مثلا لك أب راهظتسالا معن با ,-سالا نماهانعم ىفاملك كلذكو عقوتملادرعلل

 نم برق داكمفاجلءلب وعتلاوبامسالا ف قمعتلا ليبتنمنوكب امع رنطابلا نمةرارهلاةوةلاكيهت ءانثلا

 هناك الذ [هناف ناسي رضلا هلاثاذا هحو ةعوطقم تناك ن او ةعفادلا بابسالا كرْبلو كلا فالكم ىكعلا
 نولوةبامىلءرب_طاواليكو هذ اق ىلاعت هللالاق ريصلا اولا_ه>الا لكوتلا طرسش ثف نشنالاو عفدلاهنكمأورمصلا

 لاقو هللاىلءلك وثو مهاذاعدو ل-و زعلاقون واكو ا لكوتيلفهللا ىلعو انو ؟:ذ ام ىلع نرمسالوىلا «:لاقو

 ثواكوت مم رىلعو اوريص نزلا نياماعاارحأ منىلاعتلادو لدسرلان ممزعلاو لوا ريدا كريصاة ىلاغاو هنا دس

 ةدنافالذائثقلكوتلان ره نس ملاهعفد لرتف برا ةعلاو عاب .سلاو تام !ىذأ ىلعريصااامأو سانلاىذأ ىفاذهو

 للجو بسك 1١ ىف اهتترثك ائههبام_ىالا بترو نيدلا ىلع هتناعاللهنمعل سلا كري الو ىسلادا 9 الوهنف

 ورد ادزع ثيل ابار قالغابلكوتل ع الفلاملانع ةعفادلا باسالا فكل ذكوداعالا,لوطنالف مفانمل

 : ءالل بودلع ملا لضلاق كلذإوا:طاماواعطقاما ىلاغت هنلاة نسب تر ءبايسأ .ذهنال ريعبلا لةعن نانالو ١

 فوالا ةالصةيفيك ىف لاقو مكرذحاو هذح ىلا«:لاقو لك ونواولةءاهنلا لع تاك ونلاقو ريعبلالههأ نامل

 مال لاه ءاعى موا ىلاعتلافو لمخلا طاب رن هوة وقع ّن ممتءطتسا ام مهلاو دعأو هناحب-لاقو م مه ااوذخأبلو

 ملوي .اعهللا ىلصهنلالوسرءافة اوببست عوفوءادغا ا نيعأن عءافتحا لم الاب نصحتل او المل ىدابعب رس او

 هناقبرةعلاوةم الد :ةكامطفاعفاهسيلةالصاا حال لا ذخأو ررضالاعفدءا دعالا نيعأ ن ءعوتدخا اراغلا ىف

 ىذتش ىذلاو هموهواااغاو عوطةااكتو ونطملا تان دوو تو“ :اظم بس حال_سلاذ# أن كلو اعامذ عفاذ ظ

 0 -ردولوقاف رحت لوهفتك ىلعمدي د_ءالا عضو نم ممم ناةعاج نعى د قف تاقناف هكر ب لكوتلا

 ءادتدالل 1 ناو هناف ماقملا كلذ لرغب +ثاىئيث القدور خمودسالا او. كر م منا ةعامج

 ماع فب الرارسأ هيفو لكوتلا فاطرسش كلذ سيلو تاما اركسلا عسب ةرماةمكلذ لب ريسغلا نمملعتلا قد رظب
 تامالعلابلط ىلا باّمحال لصاولالوقاف 0 ملل_-هوتاةنافاهملا همني نم
 لازب الف بضغلا ىعمسي كد ءاهاىف كعموهبلك كلر ذهل نأ # اع دق ةعباس لا ماعملا كلذ ىلع تامالعلا نم نكءلو

 اعرفكلا زسم ناكو كراش انالا ل سن مل ىلش او حض اذا ث .<باكلااذه كلر ٠> ناف كلرمغ صعد وكضعا

 باك نم الار سم نوكتأ؛ىوأ لرادبلكو عابسسا !كلموهىذلا دسالا كل دس نأ ىلا لتبرد عفترتا

 تاعالاقنر ط نم

 لاح تفئاثلا لزانمف

 نمةهومىعو رحزلا

 ىلا هدوقت ىلاعت هللا

 دبعلاب لازبالو ةيونثلا

 سفنلا ىو هر وهط

 هب وتلا لاحراث 1هوعع

 نون ىد رحزلاو

 قاذككواماةمريصتو
 دهر لازنال د_هزلا

 ل7 هن هير لاس ةازاتن
 بة”وامن دلاب لاغتشال |
 وعمتت اعاعلابقالا هل

 5 ةلالدب هلاح رثأ

 لع اهصرخو سفنلا

 "ةلحاعل اهيؤروايندلا

 الا كرات ع
 دهزيف م ركلا هللا نم

 ريصن و هدهز رعمساو

 لارالو هءاتمالعزلا
 ع ردثلك ولا لاح ةلزأن

 لكوتي ىتح هسبلق باب
 ىت>اضرلالاحاذكهو

 ريصا واضرلا ىلءنءمط»

 ةفيطل انههوهماقم كلذ

 اضرلا ماقمنا كلذو

 ع و تثشبلكوتلاو

 ةيعاددو- وعمهثا عيد

 ءاةبب كالو عسبطلا

 دود عم اًضرلالاح



 ىلاق رب دمعل !لازء الد

 | لاوحالادئ ازيتاماقملا
 عصب ءآن 'رك ذامىلعق

 !لاو>الاو تاما لحاد#
 : فرعتالو ةيوثلاىجح

 ماةمولاحامفالا هلمْضف

 ماقول

 | ماةمو لاحلكوتلا فو
 لاق ماةمولاحاضرلا قو
 ذنم ىريدلا نام ءونأ
 قماقأام ةنس نعديرأ
 راش ه:هركفلاسف هلا
 | هنمنوكي واضرلاىلا

 ةمحاوأما ةمرمصد ع الأح

 0 الازيالو ماقمو لاح

 لاح قورطب بوني
 بوي ىح ةيو-تلا
 ةيوتلالاح قري

 (لاق) الوأ راجزئالاب

 قنا خرلا حو
 الا هةكمال ككل
 هدربف اعلا نما
 ظعمتاذإاو :لفعللاىلا

 نهباودصاارسلإا
 مهضعل لاقو ًاطخللا

 بالا ىف ءايضرحزلا
 هدلسصق اطخ هي رمد

 ةيوتلاةمدشمىرحزلاو
 نمرح زهجوأ ثالث ىلع
 نءرحزوملعلا قب رط
 حر و لمعلا قد رطإ

 اذذننن

 ادد

 ىفيلاعتهنلاةنس هلاثمابو همترح رسلامون نع رأ |
 الا هلرخبالدن_لااءار واما ذاقزك ذاماهغليمةدم ىلع افوةومناكر هذا ةنطلا | قامدسانالاءامصنيعب رآ |
 ليك ولا مريبدتلا ةطاحاب ىث 'وريغ لكوتلا مام نعي را وهف بابسالار هاط ىلا توك اوبلَعلا عض 2 َ

 ٍلقالخدانموابلاغني:سلارركت رركشتتاوكز لاو تاءاغترالا فلخدلا باس ت اقباءسالاانافخ قملا ||

 لمأ نمةجردالو ارهش لمأ نمةجر دكه تحرد نكت ل نم رهش هلأ ناكن مو هلمأرصق بس ةجردوإفةنس نم |!
 ه-ءاقفعضذاو المرخ دءالن !لضفالا: لمالارمهقالا اراخدالا نم ال أومن رلا فامهتبب وه لبر هش ةثالث ل

 ةماساوههجوهتلا مركايلعلوهيلعهتلا لصرمأ ىذا اريةفلا ف ىو ردقو رثك أ ها ضف ناك هراخدا لقاماكف |

 ارتب هبلق ععْربال نم وح ىفاذهو فيصل ىلا ات<الفءاتشلا بونامأو ةجردلا صقنيالهراخ داتا كلذ ع

 هس سفن فرع تسد تاك تاق قدا لدكو لا ىلا الا« لق تهل, اللد قلك! ىدن ىلا هسف:فرمشتسنالو راخدالا |

 اهدوحوالر وذحري_غءاهتعىا.تدلافالاو ل-وزعهننانعلغش امر وذحلاو همدع هلغْشت ص“ بر ولاملا
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 هد مدآ ةنيطرجهللانا مالسلاهيلعلاقاكر ومالا خ ردت

 ةلص+ الواو ودبل !ةلءكرمةلاكههحوو ةماعلا عون ثعبن هنا هياكصاللاقهنفدا-!3 هيدر هانغكو هال سغف هالسغن نا

 ىلاعت هترك ذلاري_ثك اماوةاماوص تاكل اق هنا لوس راب ىهاموانلق ةدحاضلا سعهلاك ههجو و ثعبل ف تناك
 «باءهننا ىلصلاق مهئاتشل ءامشلا هإ- رخدا مصااءااذاوهف.دا فصلا هل -رخداءامشا اءاحاذا ناك هناربغ

 ىتعمف ماودلا ىلع «بلاجاتحاموةرفشلاوز وكلا سيلوثي دولا ريصلاةع زعونيقيلا م توأاملقأ لم -و

 هنا افكر دقاايفاواهادد توك, ةعضك أول ل. ىوأ هلراخدالافركسفااورك ذلاوةدابعلا نعهماق لغد ايارطضا

 دو-وهإغ شد صخ نر وهتئارك ذادر هبل لاقل حال طادوصتملانالىلوأ هل ثالذخ هيالاهبلق غرغتيالئاكو

 فرلا لهو نوفرتحلاو رادتلا مف وقلت !فانصأ ىلا لس وهبلعهتلا لص هننالوسرثعب كلذإو اهم دعالو

 لكل اعدل دام مبلاغتشالابامهل كرا لام الو هتفوح كرت: ىفرتحلاالو هنرادع كرت رحاتلا صأد مق تاعاذصلاو

 هللا لاغتشالاة دعو ىلاعت هننا ىلا ا.ةدلا نع مهم ول فارصن ا ىف مهتاحتو مهر وفنأىلا وهدش راوىلاعت هنباىلا

 امأف درفنملا حملك اذهو راخدالا كرت ولا باوصن !؟هت>اسر دقراخدافيعذل!باوصف بالا لجو زع
 كلذ نمرثك ًاراخداو ممول ةلاننكستو مهغسءذاارب_> هلابعلةن-توقراخداب لكوتلادح نعبر خالف ليعم ا

 ةوق ضقاني كل ذوهباق فعضء بسه لعدبزب امهرامداةنينسلار ركن دنعرركشت باب الا ناللكوتلل لطبم
 يايسالادوجو تودءريب دتب قث او ىلاعن هنا لضف ىلا سفنلا نئمطمفلقلا ىوق دحوم نعةرامع لكو تملا لكوتلا
 ىسهنو دغلأ بش هلوخد: نأ اهريغو نعأ مأ ىسمنوةنس توق هلابعل ل-وهيلعهتلا لصهللالوررخدادقو ةرهاظلا
 شرعلاىذ نم شخ الوالالد قفنأ ل- وءهيلعهننا لصلاةفاهلعرطغيلاهرخ دازمدن ةرس؟ ف راخدالا نعالالد

 دقو ٍل-وميلعمتلا له نيلكوتلادمسب ءادتقا ابختالف ترطعأ اذاو عنمتالف تلكساذا لو هءلعهنلا ىلصلاقوالالقا
 - داو )سو هيلعهنلا لص ناكد قوهغابأالى لعل ىنب ردياملو تي وءاملا برق عم مهت لاباذا ناك ث د هلمرمصق ناك
 ءابوقأتافمتمآ نمعابوةاللا_ماعت كلذ كرت مال سل اهءلع نكسلوءرخد اا قثرالناك ذاهاكون نم لاذ صن: م
 ءافعضال كلذ نسل نكاو هلايعفوهيف بلت فعضلالة :- هلاعل مالسل اهملعوخداو هنوةىلا ةفاضالاب ءافعذهتمأ
 مهيىهتنيال ىتحءافعضلا بول قلامي.طتهٌعازع قوت نأ بحاكم صدر قوتنا بح ىلاعت هللا تاريمخأ لب 00

 هنلالو-رلرأاف تاجردلا ىسهتنمنع مهزمتن م ماعريملا نمر وسيما نوكرتيف طونةلاوسأبلا ىلا فعضلا
 دقراندالا نأ تاعاذزهت مهفاذاو م متاح .ردو مهفانصأ فالتخنا ىلع م_هاىنيملاعلل ة-رالاولسو هيلع هللا ىلص
 نفك هلد-واففف ون ةغصل !بادحأ ضعب نأ ىلهاملا ةمامأ ونأك و رام<ءدعل ديو رضدالدقو ساماا| ضع رضي

 ناك دقو ناتيك مل_سوهيلعهننا لصلاقفهرازالخاد ف نيرانب دهبفاودجوف هب ول او شنق ل-وهبل ءهلنا ىلصلاتف

 امهدحأ نيلاحلمتح هلاحتالنيهجو لمتحيازهوهقح ىف كلذ لوةيالوالاو مآ فلخي رتوع نيه ملا نم ريغ
 دهزلاراهطا هلاحتاك اذا كلذ ومهر ووطو مهم ونحو مههابحا مي :وكس:ىلاةنلاقئكرانلا نمنيتنكدا ارآ هنا

 ثاصقنلاهرىنعا توكمق سيبلت نع كلذ نوكيالن أ ىنائلاو سبلت عرنوهف هنعسالفالا عم لتوتلاو رعفلاو
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 ريغا تاهل نابنا سترك ناط 1085: ناك ريل نيفضرزخلأ 1

 ةعبرأ ىلا لاوسلا مس ناقهياا كلم ضوف اوهر زوت-أ ادغ قافاغمغ رىلا لصو أ هتساالئافالو الغل طاست م

 05 ( اتلاف لختارز 3 4 :ةروك ذا اداعمملاقوهللاةيوقعلا تعبسف نيغبغرلااوذحشأو مهوذ" اهنادلغلا لا اوردابق وعنا تالا ندنو رفد ىلا مويلا نماولاوةدوعول اة: وةعلا ىلا اوتف:لب لف ممتوطب مهءلع تبلغمسق ماسقأ
 |. رو لهدا تأ | نارا عوف اذ عا قت روت نكيلودت وقعلا فو نالغلابىاعتلا اوكرت مسقو مدنلا مهعفني
 ري_غماعم ىلا لة 8 غرابوطع أذا زان نكلوانٌوطخالتالغلا نمىأرع سان انا اولاق مسقوت_ءاذلاباو زافامو ب وقعلا
 31 ةوه ىذلاهماعم اى سه نعاوذرعاونادلااناو زىفاو هل عد ارمتقوتملكنأباو راقت هلل ادحاو

 لاق) هماةمك ماك ىوقن اةلعاف ةلمالا ع ول اةدشاخ دساقانؤطخ أن او دحاو ف.غربا ذعزقانوطعاوانوء.ت انااولاقو تالغلا نيعأ
 00 اوطعأوةبوا زلكف نال امهعبت اذا كلذ هعفناف كلما دنع برقا ةحردرةرازولاةبتر لاذنف ططستل اوت ىلع

 0 وهن ادملاو قا !لاثماذهفةراز ولاو برَعلاة+ ردلانف حايصلا ىلا ثااثلا تكسو ريصأ | قيطنا:سلف انماعط 0 ا ا !لاقخديدش عوج فاوتابف شيتفتلا لوط نع فراص ل عش مهلغشو تالغلا 0 01 9 راصب أ مهلع عمت لودي واز ىفةثالث ىنتحخا نار ودنلا ىلع قفت ا ىتحامانأ كا ذل ثمىرح وادحاواةبغردحاو لك
 رلخت ف قوق ماقملا هز اذالكوتملل ةداهشل اب دعولا اوه ةرازولابدعولاوةمايقلا مون ل وهج اداعرملاوتوملا ناد. 1!بانو ايندلافةايحلا

 ل فنومي#ملاهنالغلا ىأرعتاديملارهط ف سلاسلاو بابسالا مهنورخسملا نالغلاوبابسالا قرا املا لاعلا 1 وهتالغل انقاعتملاونود اوذررت مج ردنعءابح اءادهثلانالةمادقلاداعممىلا كلذري 7-0 ريغ ةنماضا اراه اح تام
 00 5 ةثمه ىلع ىذا اى تودئاسلا م هاباوزلا فنوفت لاو نوكسلاة:.هىلءعدجاسم او تاطايرلا ف راصمالا
 00 1 برغل اوهداهشلا هلذانضا راع اج مممدحاو تامتافرو دنلاليدس قعالاب مستاب 2 رلاو مهعبتت بابسالاولكوتلا

 1 1 1 نمةعبس ماقأو توعستناسالاب قات ة ثان لكن ملعلوةعبرالا ماسقالاهذهىلا قاما مسقنادقو ىلاعت هللا نم
 8 علو_ماعم

 د3 الامام

 هلا ق قر و

 مهتم ايذستو ةثالء ىذا اوبلاىفحاسو مهراهتش اومهروذ>درعب تسال يضر 2 ةمراصمالا ىف ةقايلاةريشعلا

 نمدحاوىلا ىهتن.البامس لا كراةلافن , الااماوةفلاسلاراصعالا ف كلذكن اك هلءاو داود درعلاب زافو نانثا

 لاخلاكلذْ اد وبق نمبسوأ لاؤ-وأ أب سكوأ ثرابلام هلل صح نأ( راخدالا بام-تالضرغلا فىاثلا نذلا) فال 51 ةرشع
 سابو اعف احناكت الك أ امفتقولا ف ه«ةحاحردقذخأب نأ ل والا لا او>أةثالث راخدالا ف هلف بايسالا

 كر مق تاكنا

 فرص فوه تا هب كردي ىدئاردقلابالا رخ ديالوذخأب الولا + ١ىفقابلا رغد وابات فا تاارصتخا رتشد واب راع
 تلد هم ندا ةلاخل اهءاياعلاةحردلا هواة يقع لكوتلا ب>و؟فولاوهاز هذةينا!هذهىلعرخدءفهملا ب اتح و هقكتسل نم

 دبعلاىلا ئشلا فاضاا ليقدقوال_صأ نيكولا نمسدل اذ هذاهق راق لرخدب نأ كولا دودح نع هلدح -رخملاهذهل هلباقلاةيناثلا
 تاق قرن الوأ قزو هنأ لهاذ_وفاهنودافامو نيعب رالوخدي نأ ةثلاثلا ل مل اهي مدانءاوةإمنلاوةر أفلا ةثالثالاتاناورنخلا نمر ديال
 قت لاودالاب ديعلا | دنع جرد تالا كتف ار ذلتدخا نياكوتما ةرخ الا فدو عوملادومهلا مالا نم هنا مزح بجو

 لا او>الاو تاماةملاىلا الركملابلاطوب لاق نيب رالا ىلع دي زب اع جير خت واموت نين راب ج رخال هنأ ىلا ص اولا ىهذو لكوتلا

 تاما اىلا قرت ههاوم تاو منراشدالا لاب وحدتي هلونعمال قالا اذهواضب أ نيعب رالا ىلع ةدانزلاب لكوتلادح نعج رخب

 بسكللااهمذ زتع ىلا هنافةمار ىلعدوعوباوث لكو هل كردمالف كلذ دعب رب دقتلااماقلكوتا!ضقاني راخدالال-صأنا ناط نفد

 اعد علو الوةبهول اب باصعأ تابادبلا باكو نيةباسلاتاناهنلا ناعصأ ىهس وهيا هنوادب ادناه ة بتلات كالتوةبترلا كلت ىلع عز دل
 هبق كل ىلعأ ماقمنم ا رد لفاس 1 قفل نيم انام آت اجردىلاعأو نوةءا سلا كل كو تاج رد ىلءاض أ نيعلا باص مم نيملا

 ةبلا هيقرت برقدتوالا لأ لاراءد_ءارثو لمالارمصقبالا ميال راخدالا لرب لكوتلا ن اق رقحتلا لب اذهل ثمىوب دقنال ىنعمالف نيقباسلا
 لقأو ميا 4 2 م ىفولوهطارتش ادعيفءاّقيلا

 اهلرص>-الداحردامهتيب ونا نالارعنوكي تار وصد امماصق او تاعاسل نم هنوداف ةلياو مون لمالاتاجرد
 لمعل ؛ مال سلا هم هلع ىسمومذاعب هلجال نيعز راب ديمو ةةس لمؤد نة دوصٌةملا ىف ابرق ًارهش ضَرْنُك ًالمؤ:/نأ

 دعبالا متيال ناك دوعوملا لي / ىسوم قاعهسان كلو هبف لمالا ص رامرا دةمنابباهب دصقامشعقاولا كلت افا
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 2 بج حى

 5 م ىلا الان مذاق ةمعطالادث اذئاذإو ريطلا ول 500 لفك هنالا نس الاستعال |

 نم هلئاريد دن هب ظاسىذل ات امهنامد لان امط او. ناكل لعد نملك-!لوذع .منوءذملا اهو هنانح _ِ

 تالثالذواهلاىدت 0 هب راو ىد<2الىزرلا لخادم لد قلعلا ره طاممظعأ ف ىررالة يللا نايس هلا

 | 00 ارم اودود_عولامو مر راتمعلا يالاعبلا ءاوسلا قه .دسو ضرالا ىلء هر. وهط تعمسو )اثر ا

 اولاقويلط افوه عض وم رمل عتارلا قف قزرلا بطن اولاقنو.لطت اذاملاق ةررجلا ىلءةعاجل_داذهلو نولوةب ( فارعلابةعاشملا
 نعلكوتلالاةفنوكب امرظننو لكو:نو تدبلا لح دئاولاقف هو رك ذف مك سني هنا مث -!لعنالاقهننال ًاسن|| لكف هللانماملاحلا
 ديدش عوج ىنلانفةيدابلا ف تنك ز ارحل ىسعنب دج لاقو هليملا لرثلاقهإ ماا فاولاف كش ذب رح“ ١! || قدر طنم ناك ام
 املفاريصهللالا-أ !ناىجتيلاطف نياكوتملالاعفأ نم اذه سل تاهذ اماعط ىلاعت هللا لاس | أ ىسفن ىبئملغف لاعالاو باسك الا

 لوي وىبافتم اقهئاهتععم كال دبتمهه نمأم از_ه نولوش

 3 انانآ نم عسب همدان تت د ر-ةانم هنأ +- -ءر و دب رمال حالاذاف دعلا

 انارب الو هارئال انك د ادهحراتقالا ىلعانل سد و تهاوملا نم ئ

 نئمطمناك كاع هللاريبدتي هنأعا ىوقو ههْط أب نبدا فعضا لوح 215 ىوتوه سن نر سكن ان هنأ تمهف دم اذ_فاولاق د.حاوملاو

 ماع اذ اقانمماطم س دل نم أ داك تول هيتابن أدءالو توعنأ هلحآ و سأ ناقل -جوز رءهللاباةئاوادنآس فنلا || الاحءو هو هللا نمام
 فداصا هرب دى اباب_سالاهذ مني ناقل اىز رن ؟5ىدلاو تناجن منوعضملاب ءافو و بناحن مةعانق:لكوتلا ا تا ىلا مهم ةراشا

 الو باسو كلنط ف نكت ملىنلاةبسعلا قاز رالا نمكيلعدرب ا. اتيت تد_عولاةد_صدها شنب 00 | (لاقو) ةبهوملاحلا
 هنافيناكلا باقل لب بتاكلاالقلار م نو الكنابسالا سان[ ل يباب ءاللار انت:مللاكوق ىف نك: || تاسارخ مياشمضعب

 الب ىداوبلا ضوخين ملكوت طر اذهوميل الرافنا م لا هللا وقل ةكرحلصأ | تيراوملاوحالا

 000 تالييسصتمم ع 1 هاه يدل لعاب حل نشحن وزو 2 0 ارتاكك 3 تافقو رملاك لاودألا

 باع رهاط سس هراهتش تار ا اعوز رلاب هماحت هاو لكو ةلادكر بفمفاعضا همن أنلب ماو ءدإا | دمر سماك

 وهو نيدلا ىوذب عيبق ىز رلابمامتهالاف باستك الا يل اق ىفراسمالا لون دنمىوقأ أهل قزرلا : ىلع مهعمسا داكال

 | توك امناو قالطالا

 | لاو-الا ضعبفكلذ
 اهلتستمث قرطتاهخاف

 تادا ارآاذاالاهعماوناك را ا ل .:أي عئاقلا معلاو ا ا ءانعلاب

 لمعلاو لعلار هاظب هك واس ىذلا ىلهاعلالا_علايق د لوح وهل ل دقهمسك نملك ايو ساخا اىدب يدا

 نمدي نمذحخالا عم لول_سلاب هلاغتشاف نطابلار ا ريسلا نع 0 ل!تاف نطابلاب ريس لنكن لو

 ىراختىلا ارطت نمودا اوُدلا لين : ىلع ىطعمال ةناعاو لحو زعهلل غرقت هنالىلوأ هيطعباع ىلاعت هللاىلاب ر 6 ْ تالطالا ىلءاماق س هنلا

 لقاعلاو ىو زرملا جالا نعاهكحةرسساك الا ضعب لاس كلذإو بايسالار دق ىلع سياقزرلا نأ لع اعتقل ةذس | حب زتعال لاوحالاو الذ

 اطفهيحاصىز رلقعلا نأ نال قج-أ لك مرحو لةاعلك قزرولذا<_ةنىبءلدينأ عناصلادارأ لامتف مورحا أحب زتعال نهدلاك سم ةئلاب

 رعاش ثلالاق مهلكر هالقلبابسالابةةثالو مهريغ ىرارلا نا اولعدفالخاوأر مهضعب ( بهذو )ءملاب

 متاهعلا نها نواح 5 اغا ىلع ىركت فاز رالات تناك ولو نوكتاللاوحألانأىلا
 «(لاث مب رضباسالابقاعّتلا ف نيطكوتملا لاو> ناس | ملاذا اماق تماد اذاالا
 ىلان وجات مهو كلا ا ارباب لعتادسمفاوفقولاؤسلان هل هلا عتةلا عمو ءالنالاثمتارعا | علاوطو حاول ىسهف مدن
 متعب و نيف.غر نيف غر مهضعب ! اوطعبنا مهو ربما ن م ةفغرأ مهعمز ةريثك انا طغمبلا خاف ماعطلا تامدٌوَة ىشو دراوت و

 ىا_اغباوةلعتنالواونكعانأ مهق ىداأن 0 نءاولغغبالن أف اود تح واف غرافمقر لاو>ابت ساولاود>الا

 تايثور ومام مهو نو رذسمنا_ طل اناف وسع مدا 1 نمل تأجيل ملا او>رخاذا

 ايا ةداعزمتعبت ير دتاديلا نا عئاذاقن مي غردحأو مهاذ ”اونالغلاب قلعتن ف مماعط كماااواصوب ٍْ

 ' ]|| دحاو فيغر منقو ناملغل اذوب لنمو هسيفخأ كلو ى دنع مول ءمداعبمىفهتبوةعل مدقت أ ناىلا هي الكوم
 1111 او الادب ؛ وةءاروك دااداعم لاف ةينس عل ه دمنا ىنافن 5 اش وهو مال_غلادب نمدانأ 1
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 ١ ةماعلا ناكو نيترصو ارض مورل نقم: هععط) تاك الح هل فت تقل تناعوالازأ حآلا راك |
 نيإ-ملاب وأ ىلءةدرلاوةقرلاوةدوملاوةةْعْشل اهللا طاس دق كا ذكسف هبل ىلعةةفثلاو سل ىلا عت هللا طملستب

 اىتحتفاك دلبلا لهأ لد
 هلافك قووأ رمال هياعتوةمثدالاوناك دقوةدابز وفلأ هماعقهشملات الا وادحاو هيلع قفا اناك دقف

 هتجاحةلازاىلاةيعاد هل تثعبناو هياعقروهبلق ملأت انعم سحأ اذا مهنمدحاو لكنا ىّتح

 ىلعوأ نيإ سلا نمد داو ىلءةج :رلاةيعادهتنا طا لامثيدوأ رولواحاة<ةهوأراف صاخ قفموهوبالاو مالا

 بارطضالا ن نقلل اعو-تامدق ما لا ا ىساف ْن ١ الاىلاىؤراة هنوافك و هنوذخأب ىحةعاج

 37 دا ا يش اذالف هدابع رواق ىفاهقاىتااةقف شل اًوطسا و هلفاك ىلاعت هللاو ضاحخ لفاك هل سداو

 ةعفش تأ "نعلن الإ ركل داو قدما ندعوا سما فل :ثدلو غولبلادعب هت رب
 مسا لق مي نع داع اماهعو تنم ريف تفعض ناو سانلا داجآ ةَعْعْد وة د>اواهنكساو ىظح
 معختلا لرب و ني هشْملاةرثكردا الا ةفش ف عضري_هكتبف ماو بأ لن ملاح نم نس اوه الاح هلىلاعت هللا
 لوب ثيحرعاشلا ن:س>ًادّقلوةرو رضلاردق ىلعرادتقالاو

 نوكسلاو ارقلانابسف 35 نوكيا ىءاضقلا لة ىرح

 نينجلا هبواشغىف ى فزرو *«قزرل ست نأ نمنون>

 هسلانو:ةئلبالف بسكللا ىلعر داق غلاف اذهاماو ه هأامصل ,ازحاع هنورب , مال م لا نول ةك سا !!تلقناف

 قنعمالو كتكلاذكا اودد_صدقفالاط» رداقلا اذ_هناكنالوقأف «سفتلدهتصافاناثموهنواوقي و

 ناو لكولاولااع الاف ىلاعتهّمْخرفتلا ىلع هيتاعت#س نمدلا تاما ةم نم مام لكوتلاناف هسنتح قف لكوتلل
 الو بسكسلا كرت ىف هنو دول, ال ساذلاف ةدابعلاو علا ىلءبطاوموهو تيب وأ ددسمل امزال ههنلاب الغ: ثمتاك
 الناءلعامناوهتبافكقوفهملا نولمك ىتحساذلا بول ةىفه>ر رق, ىلاعت للاب هلاغتسش الد كلذ هنوفاك
 وهو ىلاعت هنلاب تاموالا فرغت ادباعوأملاعن الا ىلا ىؤرامو سانا نيدنمل بج ىلا ب رهجالو بابلا قاعي

 هللناك نمناق هك ءاعردقا هلودب سائلان 35 ةعاج مطب نأ دار اوال ا اعوس ناسف راصمالا ف

 رذ-م وللا هلركسو سانا !ب ولة ىف«بحدهنلا قل لجو ٌرعهنلاب لغم انهو . هللحو علا تاكى لاعت
 ريدتلااز_هدهاش نفذ 0 املاو الا ا لهالافاك ١ ريبدت توكساملا اوال !ىكاعت هلل هنلارب دد_ةفاه داول مالا باق

 وللا هي لغتشملا ىلا لصب اريد رب داموعن باب الاىلاال ٍبابسالارب دمىلا راظنو نماو هيلغت_ثاوربدملاب قو
 لا ا يم ل ةلاحنال ماودلا ىلع بفنلا لون ٍكئاو ةةءقرلا بايثلاو نامسلار ويطلاو

 ةلاعتال هلوانت» سا دو أ ريعُش صرت عومب#س لك ىفىلاعت هللا ةدا معل لم شم لك ىلا لصد ارتب دي ريد نكس

 سفنلاةيغرالا لكوتلا ْكرثا بسالفةيافكلل اوةح الار دق ىلع دب ايزي املصل لب هسذم رثك 1لصن هنا بااغلاو

 دةءالذوةرخ الاقن رط نمكلذ سي اوةفيادألا هي غالالوانتو هةسهانلا فا. هلا سلو ماودلا ىلع من لاى

 دقاذا :ًاردانل افو اردانلصعحا او باراعضالا عمل ص س لاض بلاغا فوهوبار 1 اريغب لصعال

 ربدمىلا لد هيأ اراطضا ىلا نئمطد الكل ذاذ هنريصب تحقن !نم ::عفيعض بار طخالارثاو با ارطضاريغب لص

 ب راع هر ودطتباهمظعار ودناردانالا نكس ناو هقز رهدابءنمد,عز واحالاريبدت توكلملاو كلملا

 لاقذاهتلاءجرىرسدبلا نسما هلاقامرتا سفنلا فةعاصشو باقل ىفةوةءعمناكو رومالا ذه تف ثكتنااذاف

 اصاصرضرالاواساك ءامسلاتناك ىلدرولا نب .هولاقو راندي ةي-تناوىلامعىف ةرصيلا له ناتددو

 نككو هسسفن ىف موهفم ماعم لكوتلا نأ ت موفر ومالاهذ_هتموهفاذاف كد 015 ذناظاقزرب تمةداو

 نيب عمجت أ كاياف ل- هج نعهرك:أ هناكماو لكوتلا ل-صر كن نمناتلءوه-سفنرهق ناهءلالوصولا
 اضرلاو للقلار زنلايةعانةلا,كءلعاذافا طع هيناسعالانعسالفالا واهوذ ماعملادو- ونع سالؤالا نيسالفالا

 ناف سس كتال نمىدب ىلع لقز رشم ات .دنآ اهيا ىلع كلذ دن عوه: متررفناو ةلااللا أ 0 هلاك توقلاب

 ثيح نمهقزرب واح ر#ث هلل ءعهننا قد نمو ىلا هذ هلوةدادصمةيرخقاابتدهاش لكوتلاو ىوعتلاب تاغتش

 مص تس سي ست ميسم سس وس تيوس نير تيت تتم تتصل نيتي تتش د يدع سل

 ةفوف#نساكملاذا
 بها اوملاو بفهاولملاب

 كلل ةفوفدغ

 هوم لاو>الاف

 كاحاوملا رط تاماقملاو

 0 1 تاماقلا ف نكل و

 تنطب و يبكححلا

 لاوحالا فو بهاوملا

 ترهطو بسلا نطب

 لاو الاف بها وملا

 "هي وأسع# ةيواعسها م

 اق ةذاهترطا تاماغملاو

 يأ نبى عنينمؤملاربمأ
 هم هللاىدرسلاط

 قرط نع قول

 فرعأىاف تاوعملا

 ضرالا رط نم امم

 اتا[ لا :راما
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 ريغودهزلاو ةيوتلا

 نافتاماشملا نم كلذ
 قرطلاهذ_غاكلاسلا

 ا وامعم هيلو ريسصل

 تاووسل ١ ف رط ىفو

 هدذهو تاكربلا زن: ءو

 اه قةحبإل لاودحالا

 ىوامعت باق وذالا

 لاخلا (مهضعبلا#)

 00 هجاااوه

 امئثىلاةراشااذهو



 ةسطدخلا م ا

 فاغش تقرخ ىلا

 | ناتو
 | قح ىهو هئادي وس

 مح

 ريخ هيلاويسس هناىريفةرخ الا ىفةدانز وهفامندلا ىفاعةنتاكتاو وهو ع و+لاوتوملاهقز رئابااءهقز رأأ

 اذه هاردقو ىضقاذكةناوكلذب ايضارنوكي وتوت هيىذأا ضرأ اوءادهناودوخ "الاوز ر وهو 4كنقررلا |

 03 يلا

 ةذهةمسسواهفرشأو
 نم لالا

 بارتلا نمرح 200

 نط انا نوكي ذا
 ةدهاشملاةارحا مث انبلمم

 1 لصالاو لوالا ىف
 | نيطلاكءاغلااهتمتوك

 هبيلةهملع ب رطضن ودعي .طبالناكنافةدمع وجل ىلعري لا ىلع هدعاستن أ الااهعيض»نأ هلر وةمالو دا

 عورفلارخ "1 ىهو ةلاولا

 1 ىف لضالا ناكالو
 هومزلاق حاجات مانأة سجن عب ريقغلالاقاذاى راب ذورلا لعوب ل اقو مانأ ةثالثن مرمك 1 | ماعاد ملا عرضت : ةلاط هذه لاودالا

 ئ*فمهترافياماو هلامع ىف هلكوتك هن د : رضنأ_ مف ءاكو وهلا ءهيدن ذاق ىسكلاو لمعلاب هوسهو قولا || لاودالا تل

 ةمهوم ضخ ى

 ا لك ترعع 2

 ّ لزاوتلا ن 4 'تقفاول 1

 ريغامال الاوج ا دبعاب

 مهناعا ف عضل كل ذواب ابسأ | كلت ةدتش لكان مك نامس ىلا اولرعسانلانأ أالا بايسالا نم كلذ

 هذه نيالاك ءاعبلا مث

 هيكل ددعأل 08 :ر ودم

 تاوادتولوةلااوةاطاق

 نأ خويشلا ةنسلأ

 بهاوم لاوحالاو
 ىذلا بيترتلا ىلعو

 سهاومايستطال

 1 ةدكهاسلا ©
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 'فكلاف َكنأ سغلاب قرشت «* ا.:أاكح ىتدسغلاب1تيءارت

 فاعلاب وكم فطالابى_سنؤتف 5 ةثحوشل ىت ده نم ىو كارا 1

 فئكملا 0 ةاملان وك بحتاذو دع ه«فتح ملا ىفتنأابع ىو

 قءطربغنم حوبسم ًاردتع وحلا ىلعةردقل اهيلامضناو هب هبشأب ءالاى وقاذا اورتكامم عئاقاولاءذه لان ءماوأا

 معه_ةعو_سحّكإذاو لجو زعهللا دنع هلريحخت ولافعوبسأ ف هقز رعب 20 هلاطاهذهو تامولعملاي

 الص متيالفالاو تادهاش او لاوحالا ذهب لكوتلا ا

 اعونسأ عوجلا ىلع هنردقامهدحأ نب سابالا هلكت عص!الدرذنل !تالد هرغنماىرا ةيدهكف لامع هلع نمنأ معا

 هتأي لت اتوملاباسفنبرطن نااهتاجن مأ اهأن رك ذناعالا نمباونأ رح " الاو أو نينه: :قضوفا ارمش: -اريغ نم

 تأودنحوتلاب تاعالا مهدنءررغب نأ ن كعالو عوج لا ىلع رمل لايعا ف, امر ةغملل لكوتلا ملي

 مهةح هنكمالاذاف تاعالاب راو ًارئاساذكواردان كلذ قمت 'نا<..ه:قهملت ُّط ونغمدزر عوذلارع توملا :

 هو مست ك-11لكوتالا

 ىلا ىذغي دقو مارح اذهف مهة-ىفالكوت مهرمابما_.ةدالا نعدوعقااوأ مهقحف الكر اوت لابعلا كريو ىداوملا
 ىلعريصلا ىلع لابعل اهدعاست ا هناق هلا عنيد وهن: ىرفال هنأ ق.ةضلا لب مماذخاؤموهنوكيو مهك اله
 لايعاضت ا هسفنو مسهتح ىف لكوتي نآ هإفةرخ الا فةمنغواةزر عوجلا ىلء توا ايدادتعالا ىلعوةدمع ومما

 لوخدامانرسكحال - يلد اةنعمللا ىو قيدصلار كى لكوتك ثلاثلا ماةملاو»

 مطب رش ةىلاهديدمفوصّلار انن ىب_ثذلابارتاب أ تاىور كلذإو لكوتلا هلز ل هندايع4بلع شوشنتو

 ناالالكوتلا مصئالو لكوتلا عمالا فوصتالىأ قو سلا مزلا فص: 0 ال هللاقف مانأ ةثالثدعب هلك 1 1

 سللكوتلانأ اذه مثل ف شاك اذدو وهلانع ىف كلذ دس دلو عملا ىلعريصلا سفن ف, 0 هكتآودهودحاو

 داللاةمزالمو اردانىزرلارخأ:ناتوااباضرلاو ةدمع وخلا ىلعربصلا ىلعدا_ةءالا ل, بابسالان ءاعاطقنا

 نم عوف عمنك-او ءاّيلابابس اا هلكمذهفا ار ئرحامو شدشدح نعول الىثلاىداو.لاةمزالموراصمالاو

 لكو ىداوبلا ف لكوتلا نمباب_.الا ابرق راصمالا ف لكوتلاو ريصا ابالاهيلعرارمتسالا نكعالذا ىذالا

 ةدكدو

 لمالالوطو ناغلاةءاساب مهمولة ىلءنيجلاءالةساو ةرخ الا لالا بن دلا ىفىذالا ىلع م هرمص هإةو به صرح
 ديعلاز واالاربن دن توكلملاو كاملا ار دىلاعت هللا نامت هل مثكناضرالاوتاوهءلاتوكامىفرظن نو

 ازحاعناكن اال همأ نطب ف نينا ىرت اماهةز رءز وا /بارطخالا نعزحاعل !ناف بارطخالا رت ناوهقزر
 نينجا هلي كلذ نك ملو ةرسسلاةطساوب مالا ءاذ غتالضف هلا ىسهتنت ىتح مالاب هنرسس لصو ف يكب ار طضالا نع
 (ُ اهاق فل عش اعمل ىلاءتهتنا نم' ارا ارطضا تأ مآ تعاش هن لفك لمالا ىلعةةفشلاو بحلا طلاس لصفن اال

 | دال مالو عضملا ا حا اح الىذلا نال | ع نممقور لعج ماعطلا هبغضع نس هلن كب ملال مش ب بالا اران نم

 ا ا تح ع عقئاد_دعمالا ىدثى فيطالانيللا هلردأق فش :كااءازغلا لم“ النك

 0 نيحاوطوعط اوةانانسأ هل تدنأ فد كلا ءاذغلاهقفاون ثب < راصاذاقمالا هلع وأ لفطلا هل 2-2

 تاي1تصنام نال ضخ لهج غوابلا دعب هنبف رح "الالب 5 'لوأ سو علا با .-أ هلرسد لوتس اوريك ا

 ادضةهيلع قعد لانك عن هنردق دار ةردقدتن , الاقباستك الاىلءارداقن كبل هياكتذاو لب قفل هتشروعم
 هةديسسس سال

 ادحاو

 2س لاا



 1م ش 0

 اذهلاقف دلغبلابك ارنعمتلأ فرخ الج رتيقل راني دةئامت.امفةرص ىلاعفدخ الفلادصملا ف
 ىنارصتلا ل دةءاسدعب نأك ا]فةعاسأاع ىح هنافاه_ساللاةذ ةصقلاب هرمشأو مهارب الا تئف ىنارصأ

: 
 تدد>وذ مايأ ةرمشع مرح ابة ص تعج ىرمصملا عطقالا بوقعب وب "أ لاقو ملسأو هل بغي مم 5 هاربا سأرىلعبك
1 ١ 

 ريصن مث ىلغااب روظو امتدح افةحورطمةم هس ثب ًأرف قعضنكسأي تدح أ ىلعا ىداولا لات ح رق وقنا سفن قل

 هسعس صاظ:واماةم تمر ةريسخ# ةمةمس لاح نوكر ءرخ هرخ اوما أةرم تع تع-ىللوةدالث اقناكوة واهتم ىلقفت دحوف

 مراثت-الا فو كن ع تاقن كل هذهلاقو ةرطق عضو و ىدي نيب سلج ىتح لبق ادق ى م.عأ لجرتانأ اذاتدسعقودصمملا تامشدوا مب

 لاوحأ ةدهاشلا ماقم أ هنا ى_صلخنا ترذنف ىرغلا ىلءةنيفسلا تفرش أو مانأ ةرشعذنم هرج فا انأ رءالاقا عوتصصخ فب ل

 هنمىل_عالاح ىلا لاح أ يده كبادصأ ىلا قاب كادر تلا ةضبقو اذ نم ةضبق تضيف باعكر كسو ر وعز واو ىرصصم ديم»ا مذ نمدارةرو تادايرو أ اذافاه.قففاهعتفاتاقفءتيقل نمل تنأو نب رواها نمىرصب هيلع عقب نمل وأ ىلع ءذهيددضت ”1ناىلاعت
 دعا اوءانفلاب قةخضلاك || داعم لاو ىداولا نمم_.ءاطتتنأ وماي رست نملبلاريسسب كرر سقت قالك 1 ا ظ

 قح ىلانيقيلا نبع أ لاجلا ناز, نعىكحو امهري_غالواباصقالوالاقب كلذدعب تساحاف ءاطعلاان.لعوذستالا كءلعذدث نيدلا نم أ نمقرتلاوءاقبلا ىلا لأ رادقلا اذهانلعت ذأ لم ةءابلوةيالثاف ن كولن ةهبيس ىلق لغتشاف نيد ىلع ناك ىرونيدلا ١
 نيعيلا و >و نيقبلا رهط ىلع لمت لام تن تانبابكتلاقوذأ سما ىنتءاف.داز ىمو رصمنم ءىسأ 5-0 امى تنك لاق

 فجل + عسا

 هلا تاع قرح لزان
 بل 0 0 قتالَقف قا رطااىفالاخلخ تد_حوفلكآ 1 ثالث ىلع أ ىدازب تيمرخ لاه كفو الها دا ا

 0 ىلع 0 ,ىشنع لوعترحان تنال تلاع د رملا كتبا اذاةهيلعهدراف ايت ىنيطعياعر ذهحاصع ىكم ىتح هأخأ ى سفن 1

 لاق(د_ةو)ةدهاشملا
 0 راى ال 3 نم هند رقىلاامتيفتك اناهقمن أ تلاقو م-هاردلا نمأم-ثىلتمر ع أم_ثهنمذت" اقهمحاصءىح

 هللا ىنصهللالوسر و 0 3 5 0 : 2
 كلاس[ ا مهالا لو ىرع_كناق ريفنلاءىحاذوهاولاةواهتع هل اوعمذ هناوخاىلا طسنافهمدخت هن راجىلا بانتح |انامب تآ ىكحو 6-5 لسا 1 || | 6 اودخا || ب م امامداانامد ثن --

 (لاة) يلطرشابراناعا 2 0 اك اولاقو ةدحاو ىلع ممأ ر عمتجا 5 والف قفاونام
 7 - - || هصعلاهلكرت دو ت ىلا ام دنور عن حرم ةأاهملا امدسهأ لالا تانيلا ما لاعف«لعاو 1 اف علل

 تالاقواك-ام هيل حوزءهللالكوفتمهتاك ؟تالاقف صرقه«-عمو رفس لج رلؤالان املا فناك ل#.ةو
 وب لاقوهدنع ص هر هلا قب ودلك انو تام تأ ىلاهسعم ض رغلالز مقهري_غهطعتالهلك النا اوهقز رافهلكأ |(

 فتركسف مث تاصو ناب تر رمسف دمعي نمّوإ حرم اتي أر ذةقاق ىبةناصاقداز ريسغي هيدابلاتلخدزارلادبعس أ '
 ةردح لمرلا ف ىبسفنل ترغفلاهلالجانأالاةل-ر م١ ل د الن أ ثما اودربغ ىلع تاك.:او تنكس ىنأ ى سفن || ١

 هسقت سيحابلو لاعت هلثثا هإ- را لها امان ءلاعلم الا ف دز فاو وت عمق ىردص لا اهمذ ىدسدثد راددأ]ا

 ليسو لقعلاهبفوباقلا ١] تئتاىضررعباب مزالالحر تأ ىو روةب رقلا لاق واجو وسرت اةةعاج اف وطال كرا اذه
 لكثمىلقلا قفلقعلا بهذذ رباب نعكينغ#- ةناقثار هلا لعق بهذا لااعت هننا ىلاو أ رعىلا ترحاهاذهابل وي لث اة وهاذاق

 لاعصوهونيعلافرظنلا|| ىذلاافك.لاتّعت_ئادقىفا هلاةفر ءءءاف ةدابعلا,لغتشاو لزتعادقوهاذافرع هدّقتفا ىتجباغو لج رلا
 هسبف صوص عضوم تدحولاًعنهءفتدحو ىذلاا فهناكجر رعلاقذرعل ةورعنع 1 انغاقنارقل تار قىفالاةف ىنع كلْغش

 قئذلا لامملا ةلزنع | ناكف تةدعلاقو رعوكست ضرالا ف هبلط أ اأو ءامعلا ف قزر تلف نودعوتامو كسقز رءاسع لا فو هيف
 هنمو نيعلاداوس |[ قر رطلا ف ىشمأ انآ ا:دبفنينسلا نمةخس تح ىناسارملةزجوبأ لاقو هدلا ساحب و هبت كلذ دعب ربع

 ةطمحلا ةعشالا ثعبنت 1 1 1 :

 ثعبنت اذكهف تاءئرملاب

 لمعلا رظنت

 | اللا دبع نلهس
 نطابامهدحأن افي وح

 رهاط ناثلافروخلاو

 + -كاهؤتأ عدا

 سأ رب ىت>رطاخلا اذه ثممتسا اف ثدغتس الهنلاوالتاةذ د خ*:سانأ ىسفن ىبتعزانفركن ىفتءتوذا

 اوهطوته راو و بصق .اونأفدحأ هذ عاتب , ال. ةلركم ل١! زد سأ ردد ى ج-لاعترخ ”دالامهدحأ لاّمذ نالحر رب. ]ا - 59 راج يووم وا نها سنع محو

2 

 يدم عنان اذاةعاس كما ًاانيبف تاكسوامهنمب رو ًاوهعصأن م ىلا ىبسعت قفتاّوف ميصأ نأ تممهفرتبلا س ار

 ىنجرخأف هبت ةلعت ذل ذفرعأ تنك هلةمهمهفف ىف قاعت لوب 4 1 هارى دآو رثبلا سأر نع .ثكو اح :

 لوقأا ًاوثدشف فاتلاب فا /١نم كان نحن نسحلأ اذه سله تاي اا, فتاه يفت هو ريس ,كوهاذاف |[

 شكلا نعكنم وغلا ىشنغأو دا ىوهلان شك 1 .- ىنامخ | 1

 فاالاب كردي فطالاو ىناغ ىلا هي ىدهاش تب دب اف ىرمأ ىف تفطاث | :

 ( عبار - (ماحا) - 6) 00 ٠
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 لا ال كلذ لعف ل.ةراهلالدصةوم ساب تهونا_ملاهكرت ل .ةواهكرتوهدب نملزاغملاةل !يرخاق هبلقف كلذ عوف
 || كتوكت أر ٌوصتبف كف تاقناذاهق :رذ هلاتعتاما_!فا مورحتنا ارادت وست تاشسلتاك اك هلاعتأم
 : ريغب ىلاعت هنا م_هقررت نيذا'تارعب تايلوقاقن الة عاضل ريغب بسك انا لعن و هواهلان كالو ةعاضل

 هيل عقب الهننا تا ىل هن نطو ن فورت _مفتكلهو تق ةرسف مهتعاضي ترثك ن يذلا تاوذرثك م م3 ةعادضن ا تاق صرووامب لاخلا

 هّساعو هيىلاعتهلل افا دقو هذي داس ةلامس ناك هكر تول هلءاذ هلري_توهق هتءاضب 050 ل ذامالا 5 هكَواَدتَْت ألا رشدنلا

 نمريصةتريغ نمكلذب هيلع ىلا ءنهللا ىضقامومةرخ -الاىف هلريخاعوج توا !تادقت٠:تأ ىنبتيفاعوجتوتغتأ || م ركلاهّنلا نم ةن وعلا
 نم صاب لمللا نم مول ددعلا نار _1ئا ىناهمدعو ةعاضيلادوحو وه ل: عروس اكلذ عبر قةعااذاف هن هنه> [(| ةمساحملا لاح بلغو

 اني زحايدثك مصبق هنعهفرصيقهشر عد ىوق نم هسلاىلاعت هلي ارظتءفهك الههفتاكل هلعقولا ع ةزاحتل ارومأ ' طبضتتو سغتلاو 8-7

 ىلانأال ه«نعدهللا ىذرر علاق كلذإو امهنلاهجرةجرالا ىهامو ناهد نم ىجقبس نمهمنا و ءراع ربطت راصم 3 همس اهااهكلجتو

 لاق كلذإ» ءلكو:لاهنمر وص مرومالاه دهب هني لماكت منمو لريخامجأ ىردأالىنافاريقفوأاب اان ءتدصأ هرم سموهنط ودءساوم ا

 . ماعم ىف ريصرف هماقمو هتمتمعءامى اف كرادملالكوتلا اذهنمالا بيصت ماقملك نمدىرا اول !ىنأ ني دج الفار ادلا نا ملسونأ ولا
 هلناكن أ دعب ةمساحا |١ هاصقأ كارداذارأ هلعلو هتكردأ املاق«زكلوةنكمملاتاماّةملانم هنوكر كدب موهردقولع عمهمالك اهدار

 ريو هفهامحو تومو ىنغورةق نمدععلا ىلع هر دقن ءامزكتاوداو -ىز الهه لعافالا.تامجالا لمكجلامو هلراغ ( مث )ةيساحلا لاح

 نئدلا تاما ةمر ا - 5 و قبس رومالا.ذ بنا الا وق ىلع كوتا ءانبف لكوت !!لاح لهك ل دبعلا هانا هل 20 25 نك ةيقارملالاح

 هلريصد هماعم ةيسامملا

 (م)لاحةبقارملا نم

 نواذتلةمقا اراالا>لؤكت

 نطاب ىفةإةغلاووهسلا

 تهد نآ ىلا دسعلا

 ةوقو بلقلاّةّر ةىعدتس نكملو موهفم ماقملكوتلا هإ ايو :تاعالا نماهلوصأ ىلع بنت لا-عالاو لاوقالا نم

 نعط دقف بسكتلا رت ىلع نعط نموةمسلا ىلع نعط دقف بسكتل | ىلع نعط نم لهس لاقكلذإو نيقبلا

 نقلا نس>وةرهاطا!بابسالا ىلا نور لا نعبلقلا فرمص ىف هب عفن ءاودنم لهن تلقناف دمحوتلا ىلع
 نيل ع نطلان_س>حوناط.ّثل انيقات نطلا ا ىلاعت هللأب

 تاسنالانأق الكفو وهمة رغغم مك دعا هلئار ا[ ا ؟ صايورةفلام ك دعي تاعي .ثلاىلاعتهللالاق ىلاعت هليا

 فعضو نيلاهنلا معلا اذاو علوم ن خلا ب قرفشلا لمة كلذإو ناطمشلا في وخت عامس فوغشم هعمل

 لب ةياكسلاب لكوتلا لطب و نظل اءو- بلغا جلع ني عايل اوةرهاظلا بابسالا ىلءنيماك د !ةدهاشمو باقلا

 ا كي لو ربعس ىف ةنكع هنأ دءاعز - رد لكوتلا لايت اضن اة يفحللا بايسالا ن لب

 000 اودى ىدو,يةعبارلا فلا فانا باحات ضف تبن ومالا

 1 فت اماما نكن لولا ذهاب لاذ كلري_: رعسملا فك فوكعف ىف هناع5ىفاق داص ناك نالاةذ نيذ.غ غر مول لك ىل
 !ٍ .ىلاعت هللا تامذ ىلع ىدوهيدعو ,تلضفذا كالا ري ناكد محو تل اف ص قنلا 1 _هعمدابعلا نب ,د وهلا ىدب نيد

 1 ممكفلح اهتياد تل اةال_كلاد. .ءاى حريصا خشايلاة فلك سا نمنيلصلا ضع اردعسلا مامالاقو ثفررلا

 | يفوتلاتاراكتحلا عهست نأ ة فش بابسالا ةلمساوم ىلا عزها لضفن مقز رلا* ىعك نلغا ان عنب وكيس

 لأ ءانن ءالاو راحتلالاو مآ العا فىلاعت هناروق بئاخعاجفو ةهيحا ال نول لوصف اعتق هلبأ عم بص ب اع

 لاف هنمتًارامبعأام هلل يقن م- هدأ نيئهاربا مد ناك دقو ىشعرا اة ني ذح نعىو راك اعوج جيهلتقو
 : ةفيذ-اءلاو م-هارباىلار طنو نارخر همم ىلا اني وأف هقول انشد ءاماعط دعا امان ة كما رط انيق د

 1 تنآ م--رلا نجرلا هنا هلي ب ةكق هيت م ساط رقوةاودب ىلع لا ةف علا ى ارانوع تلم عر اك ىرأ

 ١ رعد بتكو ىعم لكبمسلارا ثم اولاح كه بلا دوصةملا
 ىراءانأ عئاضانأأ عئاجانأ ني رك اذانارك اشانآدماحاأ

 ىرابااهفدنل نيمضلا نكف * اهفدنل نيمضلاانآو ةتسى
 2 رانل الود نم كديبعرحأف 5 اهتض رانسهل لريغل ىحدم

 3 نملّواق ترف لاعب نملوأ ىلا ةءقرلا مذ ةداوىلاعتهنناري_غب كلة قل ءئالوويرخ!لاقف ةعقرلا "ىلإ عفد
 | وهتاعنةعقرلا ودبل تام لعناية اماعفقوا !فاهذدءافةعق :رلا«ةلوانذ هلغب ىلعالح رتاك جعل

 هلذعل اووهسلا تاض

 هدبع هللا كرادتي و
 ةبقارملا ريصتف ةنوعملاب
 التناك أدعن اماه

 ةيساحملا معمرة سالو

 لاس لزاتالا راك
 ماقمر قتسالوةبقارملا
 لزانالاهرارقة قارا

 مماذافةد_هاشا لاح

 ةرهاشملااحلزان:دمعلا

 < -ظةنقأره ترفتسسا

0 

 لزانوههاقم تراصو
 ١ نوكباضنأ ةر_هاشملا
 017 1 راتتسالاب لو الاح

 اال
77 



 بابلاى ءانرك ذئذااهولا لعاباستك ١ بسنكوو جريش ع( ثلاثا ماقلا)«مهعاودالاب رو مهل رعت

 20 :دئامط ع نك ملاذا لكوتلاتاماقمن ءاضن ؛ اهدرخال سلا اهو بسكلاب ا دابا نم عبار تلا

 ١ .رظفن وكيلة ىفهعبج ىلاعت هلا دكل ما ركل ذتافهةعاضب وههاحو هن هرودوهشإ افك ىلا

 قرلا ىر ا ىلا عرهللاةردقىلا ةفاضالاب «تءافكووتعاضن و وهمسأل ىرن لد هلةيايس اريس دتوكلذ مدح ظفح

 اذهناكت ا م مد مب وليعاذامىلاو كرت اذاسع هنا كلللا باقلا لي مل_ةلالا» .راغت نوكيالف مةوملا كلم ادب
 لاح. نءافرم :أازه لاف مطقزمهنعمبلقبو بسام هندبب روت سلا ىلع قرفملو أ هلا. ءلام 0 تسل

 ةفرعملاو لا ادملافاضن او طورشلاهيؤت.عوراذا لكوتا !لاسىانب الس سكلا نا ىلءل.ادلاوهتيبىفدعاشقلا

 ىوسلالخدو ءمدلم .: عارذلاو رم اا ايم ةفالؤلا :وباإهذعهللا ىذرقدددلا نا قيساك

 مي -ممدءاسمىأركلذاو رام نع سلا نمتيبل#هأ توقهلا ظرذىئح عيضأ مهاو سال تنك هتع ل[

 نذلكوتل اماقمافق 3 دد قلا# نك ملاعب نأ لتس وذل وأ نيإسملا لاصعتق ولا قارغ باو مهم وأقبيبطت و

 هلو ةوىلا تافتلالا عطترابتعابلب ىسلاو ,تسكلا لرترا .ةعاباكوتم ناك هنأ ىلع ل دذ «فمماعملااذ مىلوأ

 ءافتك الا نمبسك-ا!قيرط ىفاجعارب ناك ط ورمشب وباب سالاربدموباسنك الار. سمو ههنلاتأب ملعلاوهتبافكو

 لدن فهريغمهردن مهمل نحت همهر توك, نأ ريغ نموراحد اورحخافتوراع كاريس غنمةحاحلا اردهب

 8 دا فدهزلا عمالا لكوتلا مد!الواها بهتوان دلا ىلع صد رحوهفهريغ مهردن مهملابحأ همهردو 3

 امهلعهنناةجردينجلا حشو هودارأا ارذعجوب لاهو دهزلاءارو ماتم لكوتلا ناف لكوتل اثودد_هزرلا حصا

 هنمد ا الوار انيدموللك فبسنكا تنكف وسل !تقرافامو ةنس نب رمثع لكوتلا ت.ذحشا نياكو" 0-0

 هترمدتع لكوتلا فم اك-ت:,الدمنملا ناكو لالا لة هلكدج رخخأ لب ماجلا هيلدا طاربةىلا هن همي رتساالراقن اد
 م 00 عميق ةوصأ اتاطاب رق ضوأكلانا ملعاو ىد:عرمضاح .وهومماقم ىف ماكست !نأ ىحمسالوقي ناكو

 فءضىلعالا لكوتلاه<-عم صا بلطا جور مافن اورسأو فو ومزأ عم نك نكي لاف لكو“ ]| نمل 3

 هنكل مهلكو فى رزان اوعنق لب اول سن تاو تستكمل !لكوتك معلاو لاخلا, ىوقي نكساو

 ةريثك طورشب الا كو تمدوسا !لخادتوكنالو او قولا لوح دكوهفاقوس مهل راصد ةذ كلذ موةلاراهتش ادعي
 كفل كلا ران غرف : تاك نا هنا لعاف ب ستكبو ب رت وأ هتيبىف دعت تل ضفالا اف تلقنافق.#اك

 ىلاهسفن فرس بنالازه عموهو كلذ هيلع سْوْشٍِ بسكملا ناكو ةدابعلاب توق ار غمس اوصال“اورك ذو

 هلدوءةلاف ىلاعتهتنا ىلعلاك :الاو ريصا! فاعلا ىوقن روك لبا. شهبلا لهصق ماع لحخدي نمرا ظنا ىف سانلا

 سانلاىلاىلقلا فا رشا تال كو بكل !او سا:لا ىلا فرسثتسد وتدءلا هبلة ب رطضن ناك ثاوكوأ :
 ئدجحأ ؟ناكمو مهسوفتهبلاف 2 تا ياودح ان واكوت ناك امويسكاا لت نموهأهكرثو باقلابلاوس

 1 رق هيلع ووحام_سا ناك ا.عالذنا.ثءارقفااضعب ىطعن ناىزورملا ركمابأ ضر لد

 الق درفم_سفن تفرشتس ادق تاك لاةف كل ذن ءدج؟ لاس صافءاطع و قطف لش هد هنأك هطعاوهقط ادجأ

 كلذ سفنلادامتعا فاموأ ءاامعلا ىفد_.ءىلارظن اذاهنلادجر ضارللا تكونت أوهعمط عطقناحيرخ
 ىنكلو ىتبص# ىضرورمض1لا تيار هراف_ءافءارامسعأ نعل تادعب صاومإلالاقو ا. هنمىلبةدمل
 يكمترت طورسشو ىسكلا بادآ اراذاس ستكمملا اذان ىلكو أ ىفاصةن توكمف ه#.لا ىسغن نكست نا ةفيدم ةةزاف
 تاةتاف الكوم ثاكمترافكوهتعاضب ىلعهدامعا نكي 0 را شكلا هيدصةي الت أوه وب سك! !باك ىف قيس

 ص ق ّرعتوأ هنرا ترسخ وأ هتعاضب تقر نا هنأ هتمالعلوتافةياغكسا اوةعاضولا ىلء هلكت مدعةمالع ا
 نافادحاو دعب و هلم توكسلا ىفءاقلاحن أكل ب هبلقب درطضد وهني ا مط لايت لو هبايضارناكه روما نم

 00 هل تاكو هلأ ع نكسدعذ ئثدقفا ب رطذان مو هدفا رطل مند

 نم ىلع فررلا ةلرصب دالعم.هقاذخأ نا تت او الواعأ اتلدرر له تاج نبا يتلا لافتا راحل
 0 بج م سيح جما سس رات

 اههف جردنملعلاو
 معأهللاو

 جرم ف توس#تاو

 نرداو 7 و ا درغلاو مانةماولاجلا |

 « (امهندب ٍْإ ناىناق لامع ع٠ دوو - 7 :اللاة فة هلاةفالطتتقأ لقو وثالذ ل عفت فيك اولافو توإ.لاههرك ىح ىداذب
 نيهايتشالا ربك دو

 تةلتحتاو ماقملاو لاملا

 قخويشلا تاراشا

 ف اه-همماشت تاكل

 امههلدثادنوامهسفت

 ئذلا ضعبأل ىءاركذ

 امام ضءئلل ىءارتوالاح

 © نيةءورلا الكو
 ديالوامولجنادندوجول
 ىرقي طباض رك ذنم
 ظفللا نا ىلع اههتيد

 رعشم امهنع ةرابعلاو

 اماةمماقملاو هلوة)الا-
 (دقو] هرارعتس او هنومثل

 الاحهنمعب ئمعنلا ثوك

 تالئماماعم ريصل مث

 دبعلانط أب نم ثعبن
 لو رم ةيساحم ا ة.عاد

 تاف_عةيلغب ةعادإا

 لورت م دوعن مم سفنلا

 ةبساح لاح يعلا لازب الذ
 ١) لوح مم لاخلا دهاعت



 تاطمشلا عاود لاو
 1 ديزت الازه ىلعت ةران

 ةعب رأ ىلعرطاوعا

 ريغرك ذي4 ملسوعيلع
 0 اهو نيتمللا

 8 طاخلاو لصالا مه

 انهار الا ا

 تكرحاذا كالا هلنال

 تدرق هلال اةمهلأب

 | ةملاصل اةمهلاب زتمتنأ
 دروذبرةلارئاظحملا

 ررط اود كلذدنع هيلع

 ققعاذاو قدها نم

 ءانغلاب قون ب رعلاي

 (| ةينانرلارط اوكلاتشتق

 ليقءانرك ذ5كلذدنع

 َت 0 مق هنار 0

 قاارط | اود لصأ

 اذا 5 ىكالملا

 تو هس: لا تكرح

 نماهزكس ىلا هتلبكت
 رهظف عبطلاوةزب رغلا
 رطاودخا تكره اهنم

 اهتعيبطواهتزي رغل مالم
 رطاوترادفاهاوهو
 ناطشلاةاًدصتت سفنلا
 تاَكْنن و ناءااهلصاف

 نبل ارطاخو نيد رخأ

1 
| 

 نآالاامارح هل_عقسل نكدلو هلدوأ يوردلا تكل اقةدابعب لوغ_ثمري_غلاطب وهو تيبلا باب تف ناو ْ أ

 لاهو لاعتهنباال مالو قزارالثآ ىلعاو ا مناقل ال اودزرل ىنالاو لك قسانلا فان كا ا حاورلا تزيساو را 8 هامل م حالاو اىقالا-.ث ٍََ ءاأ

 ىلااهتدسنىثلا نابسالا لثم اذه و لكولا لطبن كلذ تأ ىقك القا .-الاىلعلاك_:الاواعندلا 0 5

 ا ةرهاظلا بابسالا نع ةنفكلابانسالابءافتك الا لكوتلا ىف .ةخىلاوةرهاظ ىلا مسقنت بابسالا نكساو لبق
 أ وأ ماحوهأ ك0 دل لاند وعقل ف كالرتاقتتلف تنافس !ىلاالسسل!بيسم ىلا سفخل |توكس عم

 فيك نيف لهم ملاذا هردابلا ىفة-ايسس !!بحاص نال مارت سيل كل ذتأ لكان يودتموأ احايم |

 | دان دة كلو سنعالثسح نمدز هزرلا تابت أ دعبب الل امارح هإءذت درك كه 1

 مارح كلذ هلعففه«-لادخالود رط الث يدعم _سفن ىلع ثلا باب قلغأول نكسلو ق فتي تأ ىلا نكت رعسصلاو |
 ,متاك |

 || فرشة سريغملا,بلقلا لوغ_ثمداكن او بسكلاولاؤ لاو ج ورمل همزلي كلذ د _:عف توما ىلءفرعشب
 لضف ًاوهف هنلاب هلاغتش او ىلاعت هللا لض فل !هعملاد 23 لب هقزر هيتأ 2 0 لت اللا علط مالو رعا ةلاىلا ||.

 هاذ هد_:ءوةلاعالمبت ايدؤ رلا ناقهقزرب مت_ميالو ىلاعتهللاب لغت_ثن تأ دو لكوتلا تاماقم نموهو أ

 تآقاعت هللالاسولهنأو هكردالت وم ا ن هبرهولكميلطاهتز ز_نهبرهولد .علانأودو ء ءاعأ !ضعد اقام

 هللا ىدرس ابعت الاف كلذإو كةزرأالو كادت آف ب5 ل_هاجاب هللاةلوام_طاعتاكو هبات اال هقزرال |
1 
 ا

 ا
 /ش ا

 ْ تلازلواناطبحورتاصا_هنود ةئرياطلاقزرب اك مسقز رلهلك وت قهنلا ىلع متلك لول لو« -.!ءهللا لص | أ

 0 00 0 00 لاء 20

 0 0 ةماعبأ+ تراك تالاعللا

 ةجردلا ةطساولا تورت الومدن نم 0 زعلان ودهشية ةرسلا رعي وعي داس "نات

 تاريبدتلا ف ىصةت-س ىذلاك : ةرهاط ةقئريغ نمت اببسم ا ىلاهؤاضفا مه ود ىج لا بامسالاة بالم هلاثلا |

 1 مهاكسانلاهيفىذلاوهوا هلك لكوتلا تاج ردنعةءاكلا.يرخ كلذوههوجوو ب تأ كالا ل مصقن قة ةدلا

 ١ كلذفةهش هشقار طنباستك اوأ 00 ا ل ا دك اعدل ل ملا, بسك ن
 : نم ىنعأ

 : نيكولا فصورلسو هيلع هلا لص ىنلا نافراضلاةلازاىلا ةفاضالاب ىتلاوةريطلاوة.قرلاة بسن لثم عفانلا باج
 هذه نوط اعتب مهاب مهغصو لا اش دح نم نوذح ال اورادطمالانونكس؛ الون 000 الوهاب مهفصي ردد 0

 كلت هنا لكوتلا ىف لهسلاقوا هؤاص>- !نككالفرثكرامتامسالا فاهم قول ىنلا با مسالا هذه لاثمأو بابسالا
 : ةدنعبلانا.سالاط انتدسا هيدا ا هلعلو مهريب دب م ماخاعاو هسفن نعمه لو قاخلنا قلخ هللا نا لاقوريب دتلا

 || قاعتلا جر امىلا ةمسق:مبابسالات أر هط دق اذاف ةيلخلا بابسالا نودربددتلا ىلا اّتحت ىا | ىسهفر كسفلاب
 | نءج رخال هبعوطقملانأو نونظمىلاو هنعوطةمىلامسقني ح رخ ىذا نأو حرخج الام ىلاو لكوتل ا نعاهم

 || امأو لمعلابالل_علاولا+ل اياهق لكوتلاف بادسالا ببسم ىلعلاكدتالاو هوهلعو لكوتلالاحدوودنءلكوتلا |
 ظ 00 ا ب ماس ادعت المكن دواكو ا واع.ج للا 000 لكوتلافتانونلخملا

 ٠ ظ | اعويس ار يصلا ىلعهي وة7ىهءلعملاعت هللا لضف. ةعث دار ريغب ىداو هلافرودي ىذلاو هودوأ اراظوصاؤيلنا ماعم

 1 | دقدازلا لمي ىذلاتاف كلذ نمئدرستب مناتوااباضرلا ىلةهتيسشتوأ توقوأ هلرتي شريته قوقامو

 ا ظ قدععي نأ « (فاثل !ماقملا )دع 0 اكدازلا عم نكمكلذفاعو-توع وهريعب لضا وأءدازدقغب

 ْ اكل كرانتهناللكو ماض أهنكتلو لوالا نمفعض 5 راصمالاو ىرقلا ىفءنكسصاو رسم ىفوأ هدب
 ْ اتمالا قدوءّةلابهذكسلوةنطلتا امس الاةهح نمور ًاريبدنف ىلاعتهللا لذ ىلءلوعمةر رهالظلا با سالاو

 | هلرضس ىذإا ىلا هرظن ناك اذاهلكوق لطب الئ الذ نالاة بلال (باب الا نمل ذناق ىزرلا با. سال ضرعتم

 || كا عت هلال ضةالول وعيت وهنعمهعج غب ثأر وش البلا تاكل العملات رلاصت الدال تاكس

 0 مهل ر عش



 ْ اذهذ هلذاسأ ىلع ل: ىلاءاقاط ايهعالتداو نانسالاب هغضمكل ذكوةكرحو يس هبلاد لا دموىسلا كن[ 1

 1 زيمهللافق اا ' وأريد نوداعيش ك.ف ىلا عتهنناقلذ نأ تراظانا ناك افئثىفلكوتلا نمسدلو ض2 نوذ>

 نيس طسوتملّق-هلا 1

 و ا لكتف مال تسلاايلع جس تدئاواكجاةوريغ نمالتج وز داتوأرذ ريغنمان اينولابعتهلا قا تأ فتعمطو ||
 م أ[ لع لاامآل- علاو لال ايىل؛ لمعلاب ماقملا اذه ىف لكوتلا سدلف ءواضح

 1 وهنلاخلاامأو كة وك معطب ىذلا هناوةكرخلاةوةوتانسالاودلاو ماعطلا ق ادن ىلا_تدنلانأ لعتتأوهف

 : فدا رو لدية دك ىل دعت فدكو ماعطا او رلا ىلع ال ىلا عت هللا لعف ىلع لدا _ةعاو كل ءلةنوكعن وك تأ

 : فيكو ل ت5رح ةوةلاع»: ولة علب زباملا للا فك _ءاعأرطباعر وكتردق ىلع لو» تف يكونو لاخلا ىف

 : نيد وك ذبد قرتو كن اكم نع لع رت ةرح ثع د وأ هءاعكلغن نمىلاعت هللا طاساعروماعطلاروض> ىلع لوعت

 ناتعلاو ناقعلا طوس تاك اذات لّوعتلفهيلعو ح رفتلذ كل ذبف ىلا عثهللا ل_ذفبالا العاهل ناك ملوث ذ لاما لوتحا اذاوكماعط

 || تايبسملات أ تااغلا نكءلوةنقيتمت سا ىلا بايسالاةيناثل اح ردلا يلكوتم هنافديلا رملف هلعو هلاحاذه

 ظ

 ةلكشن

 لكوتلا َّظ ةولكوتمان الوةتومملادملادت تسل كنكلأو جات<# عئاجثن را نسون اذا ماعطلا || ٠

 ضرالاعرز' موكا ذكو ىكاعث هللا ةنس تاه دفنت دعمىلا هلصون وكله غضولاكامر دعت :وأك. اة

 ا نكعالورثك امتاذهلاثمأو نونج كلذ

 ىتااىداوملاىف رذاسن ا ىذلاك ادسسباموداهلو ء-لا_م>اناكو اهنودلضتال

 قفدازلا باهصتسا لد لكوتلا ىفاطرم

 نك وقيس امكدازلا ىلعال لاعت ا مدعالانوك ناآدنعا ؛هيلكوتل لوز الو نيلؤالا ةئس ىداوببلا

 ءاقل او كال_علا ىف ىساذهذتلت ناف ص اّوملا هلعفب ناك كلذإو لك“: !!تاماقم ىلعأ نموهو زئاح كلذ ل ءف

 هسفن ضاردق ل_>رلانوك,نأ امههدح أ نيطرسب امارح هنوك نع ركل ذ نأ ملءاف ةكساهتلا ف سهننلا

 سل اذهفداز باهصءاريغنمهرغ_سنوكي و اردانالاس اهلا اهقر طربال

 ردعتو رطاخ شوسنو بأ قيضالب هنعريصا ثددت هب راغب امواع ومس ماعلا نع :رمدلا ىلءاهاوس .راهرهاحو

 د_عبفةسسخلا ءامشالا نم قفتدامو شدشحلاب تْوَعَدلا ىلعىوقي ثمح نوكب نأ ىاثلاو ىلا عت هللارك ذف
 "هب رقوأ هل ىلا ى مني وأ ىداءاقاب نأ نعع وبسأ لك قىدا اويلا ىف مالا لاء قولخ ال نيط ناانذه

 نمهؤأ ارطاو ص او اًولئالوع تاك اذهىلءو لكوتل اداعةرهاجل اوهسفن ادها<ههبامصف هيىزتح شيش ىلاوأ

 قحد_ةءالاذهلوقب وةوكر لاول هلا اوضار عملا اوةربالا هفراغت الن أك صاّو1لا نأ هماعىل ا!دلاو نماكو ملا

 رمل |نمعاسا ادوعصي ىلا عت هللا ةئست رحامو ض هرالاةح وىلعاهفءاملان روكا الىداوبلانا مع هناهيدسو لكوتلا

 لك« دو ضولهمل اباتسءاملاو شنيشل ادوسو باغناكىداو ءلاىفولدلاو لحل ادو> وبا غدالو ليحالو ول دري

 ماعطلا ن ءريسص تاوءاملان عريس الذكر را اةراوح عمرفاسملا ناقة سم ني مول وأ مول لك ىهشامعلو تام مول

 دزءايلاةىداو لايف ةربالاو ضارقملا»_بودالو هتزوعف دكت :ةىرخاع رودحاوبوث كنوككالذكو

 اضدأ |ةدسعا ؛رالاءذه ىنعم امل كسف ىداو لافدس وباميئس مطقلاوةطابخلا او ةالصلك

 | اب يوت تاسن اهيطعي وأب ولا درذن الن أ لمت ع هنال هنأع ءوطقمسيلانط ن ونس ةنالتيئاكلا 2-5 ردلابق قل:

 أ ىلاثلا نكمل اوثاك رذنيدح ردلانييفهيفىلاايوض#ماعطلا هت: نأ لمة<الوه.ةس نمرثمل ا سأ ريلعد< وأ
 باد الااهسأب و ىيواعلا

 ران سفنلا ىعاوذ ىلا لأ لاهواعي سل مفسفماقأ رراصمالا ىرافداهزلا نمادهاز نأ ىو راككسفن كالهىف عاس هنمم آوهف الكوتم
 ةران كلما ىاوديىلاو | قرر ىنث ؟انىنتيمحأ تابراءلاقف قزر هنأبب موتوع داكف اعبس دعم قررب ىل رىبتاب ىت> ًايشادح أ لأساال

 ةرانحورلاىاودىلاو |

 / هللا واف كلذ نمهسفن ف س> وأو ب رمثو لك اقبارشباذهو ماعطب اذه ءاف دب عقو رمصملا ل ثدف سانلا

 ساد وهم مف فزاط هق هقر طن دالو س؛ش> الو ءامالث مح لا.د !باعش ن نمبعشللا راح اوالوةناذهلولوالا ىعمف

 نيددععتدر اهعمالا ل_تدن ىت»كةةز رالزعوهلاهر 5 دلل : هللا وافل ىنضيقافالاو ىلقوئسق ىزإا

 نأ نمىلاس>ح أ ىدايعىدب اب ىدبعقزرأ نأ ىنأت لعام ا اين دلا ف لد هزي ىتء؟-بهذت نا تدرأ هلا ىلاعت
 هللاةخ-بحوعلمعلاوىلاعتهللاةنسبلهحوةمكعللة عا ساهاك بابسالا نعدعابتاا اذان قردتدسهقزرا

 نءةموصخلاب ليكو لاف الثمءانن ريضاك لكوتلاضقاني ال بابسالانودل> و زعهنلا ىلع لاكستالا عم ىلا عت ْ

 نوك' ةعب رالارط
 ودعا و سفنلا

 تايئاوريملادو>ول
 لخدنل ديعلا ىلعتحلا

 دو ونئثلا ف دب ديعلا

 لق_ءلادتنواذا لقع

 ثلا عمنوكع دقو

 وعلا عقوتل حو رلاو
 9 بحوتسو اراثخ

 ا ذو) تاونلا

 رطاخ وه دو سدس .رطاخ

 حور وهو نيمملا

 ملءلادب صو ناعالا

 لاعب كل دعتتالو

 وهو سداسلا رطاخللا

 ه] طاح نيعدل ارط خخ

 عن دمدر انا عجار

 ربط ا .ءقل ارط ع

 . نمئران هلصأ لّعلا
 رطاخ نم ةرانو كلما رطاخ
 لدعلا نم سلو سقنلا
 12 الا لح رطاخ
 انركاد لععلان ال

 هلآ اردا اهبًاببت 7 20 ع



 ةسنلا ١ ١

 ضمغأ اذنهو ةمك-لاولدعلا لصأ ىلاةفاضالاب ةن1-!لهأو رانلا لهأ ني زي. افلح اولا هلعنىلاعت هللا

 زا زارتحالا مارت سبلو تاجردلا ىصق أو تاماقملا ىلعأ نعالا ماك-ةياسل د ديزب ونأو ردةلارسءءار وو ملعلا عاوفأ

 نآالا تابحلاذفانمدسذاراغلا فهنعهّنناىذر رك هرنأر رثج ادعت لكو# !!نملّوالا ماقملا ىفاط رش ةانخلا نع

 ىال مو .اعهللا ل دهللالوسر قحىفةقنش كل ذلعفاغا لاقي وأ هرمسهبدسإ ريغت لو هل> رب كلذ لعفلاقي

 نأ ناس كأبس نكءاولا < اذه ىفراغ هالو ه سن ىلا ع >رب سال هريغتو د هرم ل اردقب لكوتل لوز ان اوهسغن قح

 طاسهءفا نأ لكوألاق و فون اوهتابحلا نمرسلاةكرح ناقلكوتل !ضقانب الء:هرثك ًاوكلذلاثمأ

 دوعل حامعامأو هلا

 اذهو)هيلاهحال_ص

 نأ ىل_ءلدب مالكلا

 ١ سفنلاو حورلاىتكرح
 ا نكمل تاثيح وما امه

 | (ملعأ هللاو ىدنعو)
 | نامد_ةّسنيتمللانا

 ةوغلاو ليا سيول ىلاةزاغ ا انمهوتيب ورلان ماهحاوخا وهيدوبعلا ف سف :لاعاولا لام ذأ دز هل لف حورلاهحكحرح ىلع
 قييمتوعتا نمأت منيدقنادد» .اعومهردفال 1ةرشعكل ناك الاقذ لكوتلا نعراصتلانودّج لكس طقف ||| حورلاةكرف.سفنلاو

 اهضقي نأ ىلاعت هللا ن مسأيت الءاقواول لرتت نأر بغن من دمهرد فالآ ا ةرمشعْك اعناك ولو 0 قكنيد

 ؟.ةالنلا نا سالا هذه ئوس ةضحار اس تا ارودقملاف ناوةردقلاةعس ناعالادر تملا ةراشا انهو كنع

 بدبس لكرت لا ةفىفدز لئاسل !لاّةةلاحلك فىلاءتهللاب قلعتلا لاف لكوتلا 0 :رقلاهللا دول ل حورلا نمةكرخلا هذهو

 ةصاخشلاك لا ماعملاىلاةراشاىناثل او ثالثلاتاماةملل ماعل والاف كل 3 كو ةلاوهق+ انوكي ىتت بسلا لصوت | ةكرحو كلا الة كريد
 هلاؤس ناك ذاالفك.لاامأ لاقفةحاس كل مالسل هيلع لب رمج هالاقذا لسوهيلعهتلا لص مهاربا لكون ىل*موهو ْ ناطبشلا ةملع نمنشقتلا

 لوالاوهن اوكف كلذإ لي ريدر خمدا ار تاىل اعت هللا ابةعث كلذ ارتف للي ريس فحوهو تس ىلا ىذفي اما || ةمهلا سفنلاةكرح نمو
 موش نمىهو ةئيندلا

 بأي 00 مافن بابسالا عطقوب اب رالا محل :لانعىرممملاتوذلاوذ لءسورس دل اوةٌوةلاو لولا قلاخ

 هيوكت + ظفالا ناكن او لادإل حبر مص ضرع هيف س دآو لاعالاىلاةراشا بأي .سالا عطقو لاح و هلال عىلاةراشا

 ١ همسولاو كلما هل نم

 ١ حورلاةةرح نمةللاعلا

 هنوكسفىاثلا ماتا ىلاريشب هلعاو بارطضاالبنوكسو نوكسال,بارطضلكواا زاره اددعسول أ لاتو زعاو | تدرواذافتاطمشل اة
 هلاتباو هيل اهعزفىلاةراش انوكسالببارطضاؤ هيهتةثد ل .كولا ىلا باقل نوكس ىلا راش بارطضاالر || تكرم ترهظ ناتمالا
 لكونلا قاقدلا ىلعون 5 لاقواهتة فش مات ىلاءب لق توكس وهم ىلا هي د. لفطا !باراطضأك هي دب ني هعرم ذتو زءالثبالاو ءاطعلا هرهطو

 ف وغلا ب حاصوةلعب ىنثك ل -لاوهدعوىلا نكس لكو لاف ضب وغتلا مث استلم لكوتلا تاجردث الأ ْ ليمومج رك طعم نم
 هعبتي دعولاو لصالاوه لعل ناف+_لاروافن لا ىلا ةفاضالاب هرظن تاجرد نواف: ىلاةراشا اذ هو همك ىذرب | ناتاهنوكتدقو مكح
 لكوتلا فخ و.شالو كلذ نمئث ةظحالم لك ”واملابلق ىلع تلاغلا توك تآد_عبسالو دعولا عسب مك لاو | نيتكرادتم ثاتمالا

 هللاولكوتلا لاحق اعتياماذ_هنلقنل اوه اورلا نم عفنأ ف شكلا !ناف اهبلوامنالف ءانرك ذامىوس لب وافأ || امهادحارلا ىعمت و

 «(نياكوتا !لاسعأ ناي هل هفطلوهةجرب قذوملا طولا نطغتملاو ىرخالاب

 دا ريو دلل تلكم لا كرت لكوتلا ىنعم نأ نا دقولا_الا ارمثي لاو اولا !ثرونل_علانأ معا ةعلاطعي_,لع مفند
 عرسلا ف مارس كلذ نافلاهملا نط ا ذهو مدولا ىلع معللاكو ةاقلملاةقر_ناكض رالا ىلع طوةسلاو باقلاب ٍ فران" الا هذه دو>و

 هسنعءاطغلا دكت لينيدلا تارواف<؟ 0 نم ماقم لاش فيكف نيلكوتملا لع نا حرم لاو ىقسو سن باب هناذ
 ل>الن وك نأاماهرامت داب دبعلا ىسوددصاةمىلاهللعإ هب ءسودمعلاةكرح ىف لك وتلاريثات رهظ اننا لوقنو 1 اعلاطمهلاحارعفتمادتا
 لئاضلا عفدك هيلزن راض مفدلو ًاراخدالكءدنعدو>-وموه عفان اظفطوأ سك !اكهدنعذد 0 عفان بل ْ ) رك ذد) نيتمالاران ٍ

 نوذئفلاهذهود_ءتالد_علاتاكرحدوصةثضرملان مىواد_:لاك هيلزندقراض لازال الو ا عايسلاو فراس لاوأأ رطاخودو سماخرطاخ

 تالثىلع مفانلاب باحا م.ىتلابابسالا هيف لون عفانلا با- ىف ( لالا نغلا )* عرش اده اوسيانو رقم

 ىو الادح ردلاوهملا نئمط: الو مان مث هن سغنلا قث7الامهو موهو مو هءقثولا:طنوةظمو هبع وطقم تاحرد

 ماعال ١

 هلعفامناوةمك اب سعلا اواو لاون ا لوس نموه ىذا علا اولا عن عةرا» عذب ا < ذامو ثلاشلا

 لعلب زارتحالا ف هبّوو هلو>وهريب دن ىلع هلكت انكي مز رت> !تاقهتئابالا اهل ةوَق الو تام !!لو>الذات امد ١

 / امدح اولك قهناح ردولكؤتلا طورشر 5 ل هعطقو ًاراضلا عفدوأ هلفحوأ عفانلا با- وهوةعب رآلا

 || نآكف اة الادرطماط امتراهتئيشمو هتلر ه_ةتئاهه تاميسملا تطيتراىتلا بابسالا لم كل ذوهبع واعقملا

 1 2 مح م ا ع او اموت هس 2 ار ارم وي لا اتوا جا سلا هسا ١1 يي يشمل

 ا هم دعبأ د>وناهماودوهسفن قي زعءلاحوهوهريغهعمر مف ىلا عت هللأب هسفذ نع ساعت وهم لاحاذ_هوكلذا ١



1 

 3 نللاىلاو نيبال ىلااوةرط امون رمذةلأْا اودى للا رثك اوناماكدلارب اال هللا ن ولاا نين

 ريش نهى جاظأ !ثدىحو ة:حلا ةتءحواصاخت ملاذ نماقداصهننأالا هلا الل اق نم سوس علال ةراشالا

 عض اوملاضعبف حلاصل!لمءلاوناءالاىلاٌةروغم لا فاضأ 1 ذيع ااذهقلطملادا ارآص ال+الاوىدصلارك ذأ ظ

 تاسالاةكرحو ثيردحل ا, لاني الالاف اصلا لمعلا دمقملا هيدار ,ااو عضاوملا ضعب ىفنامع اىالاد هر ىلا اهفاضاو

 ر رمع تس صلبا الوامهءار وصال _للالاو ىدصا|اعاو سفن ثيدح هذكلوثب دحاض:|باعلادقعو تن دح

 آو نلاعت لباد ةعتاج رداضأ نيعلابا- مح نمةيترلا قمتم برقي نم عن نوصاخما مهونيب رقمالالا كل

 كلملارب رسل ضرعت ني-ةباسلا نيب ره اةعقاولاة روس ىفرك ذا ل هناححس هللا نأ ىرن امأ كلما ىلا ىسهتنتالت ناك
 هكاوفلاو ل ظلاوءاملار .5 ذىلعدازامنيهلا باحصأ ىلا ىبنن الو نياناعتماهلعنيم كم ةنوطومر رس ى ل لاف

 ىلع ماهل كلذر دشن و حوكداا اولوك اأو بو رمش !اوروظنملاتاذا نمل ذ لكو نيعلاز وماو راكتالاو

 اناردةتاذالاهز-عاتاك ولونيملاعاابرراو- ف نيءلعىلعأ ىف لو زتلاو كلا اذان محئابما |تاذإن أو ماودلا

 ءام اب ةمعم م ضاررلا فة +لمسسم ىأ هومئابلالاوحأ ناى 0 الملاة-رداهلع تدفوال دماج و

 يردد نزوكم نيرا نال اوذلأو ىلع دافسلاوناو زئلاب ةمع: ؟متالوك املا فانص ًاوراختتالاو

 2 دا نيلاعلابرراوجنمبرّلاب مهرورس ىف ةكلتالا الاو- أن مةطوبغملاك.لا
 راجلاةح ردرا:<عةمال ا اهماعلب ربجة-ردف توك وأ ارا جنوكي نأ نيد ريخاذا نم لمص تلا نعدهبأ ام

 ةعاصرولا|هعوزن ىبااس فلان او هلا نه ئن لكمبش نأ قح سلو مال_ىلا هلع ل ريحة ح رد ىلع

 عور نمكلذكو باكل ايهتم هرهوج يشأ ةذك اسالاب وهف ةناثك-لاةعنضولااهعوزن نمرثك ؟ةفك اسالا
 ءالّؤهو ةلاعالةكتالملايهتمديشأ ئاهلاب و عفتك الملاتاذإ ل: ىلا اهعوزت نمرثك ؟مئاهعلا تاذا لمن ىلاهسفن

 ة--ردبلطامتوت فسل ماعنالا نال لضأ اوناك اماولسضأم هىلد : ماعنالاك كماوأ موهفلاةينيذإامه

 ةمسشلا ردح ًاومذلاب ىرحأ لاكلا لن ىلعءرداقلاو كلذ هيوق ىف :ةناسنالااه آو زملل لطلااهكرثذ :ةكءالملا

 لوق ىعمات مدل عذ دوصتم ا ىلا عج رتلفاضرتعمام امال ازهتاك ذاولاكعا٠تلط نعدعا5 ”اههملالضلاىلا

 تاقلك :وناالا-هتمروصتءالفةد هاش منعءاممالثاق سبل نمن أو هلابالا ةْرقالو لو الل و ىنعمو هنناالا هلال

 توك لهذ هللا قلد ضرالاوءا_جسلا ل اه لامول ذهنيا ىلا ني لش 4 هدسسلا :الاهلئابالا: و :ودالو لو-الكل وة ف سيل تلف

 ءامسلا مانع طعىلارظننالو نية-ردلانيدةاواس مالو« لعبا* !اةحردر دقىلءباوثلا تالاللو أف هباوث لثم هاون

 نس لبصاخمثالا مظعي رومالا تلفاز و رغصا ابامهةصوزاسناةوَعلاولو1 ارغصو ضرالاو
 امهرمأ لكشأ دّمذ ةوةلاولوخ !اماقىلاعثهللا قلن نمامه ل, نينمد الاةهح نماتسل ءامعلاو ضرالانأ

 هراظذ هروع رعدلا د ىتحلوةعملاوىأرلا فراغنلاققدب هنارعدب نة ةريثكف ةاوطو ةةتالفلاو ةهلزريعملا ىلع

 قلاختابثاودمحوتلا ىف كر ةوهواسمأ مهسغنالاوتيث أذا نولذاُعلا اذ ثا «ةم.ظعةلرصو ةرطغةكلهم ىسهف

 هلوةدد_عدىذلا اوهف ه4ةحردتمطظعو 4 :ترت لع دقفءاب اهلنا قءفوتب ةبقعل اهذهز وا نة ىلاعتهنلا ىو

 سك !اوضرالاوءامسلاىلارظنلاامهادحا ناةبقعالا دمحوتلا ف سدل هنأ انرك ذدقوهللابآلا وقالو لو>ال

 نيتبةعلام_ظعأ ىهوتاناو هه اراءتحخ اىلارظنلا لا رهقلاو

 ةماكدإ| هذه ىلا: دهاشملاب اون ىنعأ ةماكل اهذهناوث مظع كل ذلف ديحوتلا ارسلاكاموهعطقن وامهرامأو

 ( رك ذدنع الذ حضتيسو قلحا دح اولا ىلعلكوتلا 5 ةلاولوانمعرمتلا الكوتا

 2 وّدلالاو - فخ و .ثلا هلاقام أد 3 ىلاعت للاءاش ن الك ولالا ع لءصفت

 تاقىلي دلا ىمومونأ لاق د- ةفلا اودحالا ض»بىلاريشي داو لكنك اوان :رك ذاع رخالاتمأ ش تأ نيبقنل

 3 ءام كراس رتل طمع ن نع افالاو عاب هدتملا ايل آواتولوة» هد ادكأ تأآتلدتِن الوقتاملاّشن لكوتلاامدي زب ىال

 0 ا رد ا وتد 00 ارم كلذل

 تاطشلاةلوكلا اهلنا

 رتل ةكرذ ادعو
 سدسفئلاناو حورلاو

 نم حدقن | تكرح اذا

 قثكن::1ط اهرهوص

 رظندق ع ءوسةمهب الا

 تاعل اىلا تاطءشلا

 ةضوسولاوءاوغالاب ل يةبف
 0 ارحشا( ركحذو)

 ىوهامان وكت سفنلا

 سقنلا ظح لجاعوهو
 لولا نعىهوةمنمأوأ

 قىوعدوأ ىزنر غلا

 ىثو نوكسسوأ ةكزح
 باقلا ةئدعو لفعل اةفآ

 الاةثالثلا.ذهدرءالو

 وأ لوح ثالث دأب

 مث لوضف بلطوأ َهلَذَع
 ةثالثلا هذه نم توك

 دراما هسقن بأم

 ىلءوأروءامفالخ
 توكماماهنمو ىسهنم ققو

 تدروذاةلمضف اهفن

 تأ( رك ذو تاحابم
 حدقناتكرحتاذاحدرلا

 عطاسروناهرهوج نم

 رونلا كلذ نمر هظد
 د>ايةيلاعةمه بلقلاف

 صراط اماَدثالث تاعم

 بدل سضةبوأ هيرمأ



 نوبل ىلا بلل

 رطاوخ هينشت رطاوخ

 نواك نم ىلع قبلا
 كرديالف معلا فيعصض

 رطاوخ+لاوتاعلاقاقت

 | ءالعلاالا هنمةدلوتملا

 رثك ًاونو١ارلا

 ىلع تاف الا لح دنام
 بولا باب أ

 نيم لا نمز د الاو

 مهسب لاحلاو او ةظةلاو
 كلذول- علاه نم

 طزلاب معلا ]قل

 تيدءاع وبلقلاو

 تاىجيت ومهقىوهلا
 اههمهنااعطقديعلا لعن

 ىوهلا نمرثآ هيلع ىب
 هيلع قس لقوفد تاو
 هامثشا نمةيقب هداك

 طاغل د5 رطاوخلا

 وهنمرطاو4 اري ىف

 ذ-_اؤدالو معلا ىللق

 نم «يلعنكي لاهل ذب
 دقو ةبلاطم عرشلا

 ضع كلذ خاسال

 اوفشوك امل نيطلاغلا
 ف ءاوجدل 2 لك 0 4و

 ٍ مهلاعتسا م ريما

 تدم لا ةلةووهاع

 0م

 | لرث ىضتقيال ىناثلا ماقملاو قامت الاريسغب وءاعدلاولاو-لا لب ةاهأ دبا ةمعت نم كف لس ام لضفأ
 اهدوحو رّوصت له لاوحالاذهذتلقناف طقفهري_غنملاوسلا لر ىطتشباءاوهنملاؤسل اوعاعدلا

 د_> واذامت ناكمالا ىلا برقأ !لوالاو اهزعأ ثلاث ااوىلا ةلاماعماو ردانز زعهنكلاو لاعك سيل كل ذناملعاف

 باققلا طامتاناف ل>ولاةرفصك الاهماودفثلاثلا ما 1نوكمالداكب لب4.:مدعب اهماودف ىناثلاو ثلاثلا
 عبط فارطالا عسجيىلامدلا طاسن نأ 5 ضزراعه_ضايقناوعيط باب_ءالاوتوَملاولوحلاةان>المىلا

 يشار هال 0 ىحنطابلاىلا ةريشيلارهاط نعمدلا ضايقن ا نعةرابعلولاو ضراءهضابقناو
 هضايقناومدلاةرجهئار و نم ىءارتت قمر رثس ةريشدلا نأق ةرمشنلار تس نم ق.قرلاءار و رمىرت تناك ىّبلاة را

 ةرهاظلاابسالا رئاسوةَو لاو لوما ةظ>المنعةءاكلاب بلقلا ضايقنا اذكوموديالثل ذوةرذءلابحو |
 هضم يستسا ضا سةر خطه بشن لّقالاو نيمول داموا مودي دق هناف ومها ةر هص همشنذ نأ“ /اماعملا اأو مودال

 ا او>الاهذ__هىناسالابقاعتو ريمش دمعلا عم ىبب لهف تلتف لوز نأ دعب :الومودب نأ لعمت الذ

 | اريبدتلك ىقنيىاثلا ماةااوتوهملاك اهحاصنوكي لبةيقاي ةلاخلاتماداماس ر رين دتلا نب ثلاثلا ما نأ

 | ريبدتلا لصأ ني اللّوالا ماعملاو طقفهمايقلعتلافلفطلارببدتك لاهتبالاو الابل لا رَعااثمح ندالا

 ا ليك ولاري_غةهج نمهريبدن ' لرب .نافةموصلما ىاليكو ىلع لكونلاك تاريبدتلا ضع يني نكلو رابتخالو

 ا 0000 اودع داع ننترع ىالرودألاو أهي ]كو لاراشأ ىذلاربب دثلا لرم.الع نكملو

 ' | قاتم ادهن وكتالو روضعل اريردتلاب ةلاحمال لغتشبق كروض>ىفالا م كنت” تسا هللوةب ناب هتراشاب هذرعب
 ْ 001 2 15 نمل مريق لوح لاالوتج اراهلتا ف هتوقو هسغنل أو- ىلا هنماعْزةود س لذاهماء اكول

 ٠ هتئسدار طا و هيداع نم مول ءااامأو هلوقن رمغ>املهلو 5ىهإ ارهعم الوهسلع الكوتم منكم ولذا هلدعمرأم عفت

 | 0 ل للون كينأ هلع لووتمناو نامل رث ماس ىلعشلان مالا مهنا حا القرا ةءد هاعن هلع تاووق

 | |ر وضحا فريبدنلا نعىنختسبال اذاقهتمد ا رزع هيلاهسفن عم لعل الءعنأ وهوا اهاشتقعا فاو و هتداعو

 ظ 0 هلعف توك ف كفهلكوق ىفا هةنتاك كلذ نمأسش لرولو لجبل اراضحا قريبدتلا نعو

 ظ ىناثلا ماعملا ىلا ىهتني دةذهت> < ىلا ارطان دسعتو هرداعوهتفسا ءاقو ىل_عسأ ارضح او هتراشايءاقو رمض>

 | ىلا هعزف ناك د قوةوقالو لوح هلم مذا هنودو هلودشىلا عزشب الرطظتناات ,وهمملاك قمن ىت> هروذ>ىثلاثلاو

 ظ ةنلاةئيت ا مطالا قب لفهتي اه ىسمتت :ادقو هتنسو لسكولاةراشاب ل-هكلاراض>او روض ١ ىف هتوقو هلو>

 نم سيل هناتم_هفو لكوتلا فلاكسش لك كنع عفدنا|ذهتلمأت اذاو ىر<اارااغتنالاو ليكولابةةثلاو

 ظ قأيسوماسقنالا ىلعوه لب لكوتلا عماضأز أر و<اللعو ريبدنلكنأو ل-<و ريبدن لك رت لكوتلا طرش

 ْ )0 اسد راسالو روذحلاف 7 رئاذاف يل صفت

 |ءذهتأالا ل ك ولائالاةوتالو لوتحالا ذا هتنسو هي ةراشام لمقر 5 اك ال 3
 ظ يوسف 1 وا لءاوهل هوا اع ا 3 2 اهأن 00

 ىعمتبستك اهماوث وهننادلاال هماك ىلااهماوثو ةماكلا مهن

 توافتلاىلارطظتاقعيل !لنكتلا ةمسن وهفهنرأالا هلاالة دلك امآو ةوءلاولوطاامهو طقذىلاعت هنلاىلا نيم دع هفاضأ

 )0 لبقنع ان 2 ذكو اي يلاةفاسالا قالا 3 ةياوم هنف فرعنا نشات ولكل نيد
 ع
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 دزنءر_حوتلا ف قيساك هتلابالاةودالو لول هناف هنوذو هلو-و<سفنىلا الوهحرب هريغىلا تؤتل مو كي 1

 كس نمةلاخلا.ذهدح الت زك نافةردقلا نعةرانع ودع 2 اارتكرملا نع رابع لول نافةردقلاوةكرخلار 51

 هياعنيمجلا ءال.:-انهض صوت اعلا تءعضاناو هعا رالالا م1 هند ىدحاب ني || فعضاما نب رمأ دحا هد سف

 نمثاق ني 8+ ١١ قناصة راغن - هإ ةعاطو مهوالاعبت عر دق اعلا ثاف 4 اعقيلاغلا ماهوالا تلا هحاعزت او

 وأ ريق ىفترملا عمتيبي تأ لقاعلا فاك را هاو 000 هعبط رفناع رةردعلاب هيدي نيب هيشفال علو انكي

 الناي هد :راممىلاعت هللا ةمس تأ ءلاخلافداج هناو اة« ل نال ذنعوعيطر تكا

 ادسارونسلاتلةيالوة نحمد فىذلا معلا بلي الشاب :دراعم امنا كميلعا ارداق ناكناوه..عالو نأ الا رس

 ىوقب دوو لدن 1 ءناسن افا انأف فدع ونوهو بلعلا قنا كادر تاداجلارثاسن عرفني

 ةودودباعل اًةؤدنالا لكو: لامي الاذافهماكحاو تايلاق الغ اعمددحو تيبلا ف تيدي نأ فا ىت> اذ صريصيف

 ادهاثم توك نأ سل أو ىاق نئمطمل ن اوى: لاق نم زو امالسلاهءاعمم .هاربالىلاعتلاقاكهعمتنينأ امهطال

 8 ل١تاف هلام ثق تك ءلهذعي ثدملاءاحا

 نوعبتيا ءاوالصأ مهل نيةبالو ىفارصنلا اذكو هدو ىلا بالا نّئمطمىدوهملا ناق بهاذا اوىلاملاباب رأ
 ْ نيملا اذاف «-:ءتوضرعم م مأالا نيقيلا سوهو ىدهلا ممم رنمم_هءاجدقلو سذنالا ىومامو نافلا

 || لاصيلاب نيةيلا فعضن ألك لكوتلالاحداضت ىتلابابسالا دحأ ىسهفام_ععمنيقملا عفنبالو زئارغت ءارذاو
 نمدوملم:اروتلا ف بوتكمل.ةدقو لاعتهّنلا, 5:0 !تاص-نايسالا ذهتعت<ااذاوبابسالا د-اةعب رالا
 لكوتلا ىنعم كلل ف شكن ا اذاو ىلاعت هللا هلذآ دمبعلاب زعتسا نم مل سوعيلع هللا ىل_صلاق دقو هل*هناسناهت5

 « (كوالا ةحردلا)# تاردّت الث فعضلاو ودل !ىفاهلةلال ا كال :نأ ل _ءافالكون ث.ع«ىتلا ةلاخاتلعو

 ىهو# (ةيناثلا)« ليك ولابةقثلا ىف هلاك هتبانع وهتلاذكرةقثلاو ىلاعت هنا قدىف هلاحن اوك ناوهوهانرك ذام

 رطاخلواوهامأ اب هناسلىلا قياس لو تاك اهتيمغىف أ هبات ناوا هاذ لواهلب دن لاحلك ىقاعئاما اراذافاهأيا

 زري لاب كاردا اردا عون نعة لا تسرلة ثا مقفش واي افكوا تلافي قثودق هنافهعزشما مماقممأ هسيلق ىلعر طخ

 || ىلعالو هظفل نيقلت ىلعرد_هي ملاصلا هذ هلم صفي تل وطول صا اناث ء>- نم ممدبط هنأ ناش وهلىذلا

 0 ءاع هدامعاو هيلاو رظلو لد 00 نذ كارذالاءارو كلذ 15 نكلر هزهذ قالصفم هراضدا

 اهنا لّوالان َّس وادم نبق رغااودمأ ىلع لكوتم لفطلان اذ مح لكوةمنوكمف هماب ىصلا فاكرك هيفاك

 قلاحتالف طقفهم ءاع لاول كالت ةقحولكوتلاىلا هبلقتةتلن سلذاةلك وت نعال فلو لكون

 | هلك ويلان اعلا ه]نالءا وف نءايناف اق سلو ب سكس ااوفاكس:لان لكو: ءفلّوالاامأو ه.اعلكوت:آاريغاهبلق

 نع لكس ثد -لهسراشأ ةحردلاهذ_هىلاو هدحو ه«بيلعلكوتملاةلف-الم ن عفراص ل غش كلذو هباروعشو

 مفمالعأن ءلئسوة.ناثلاةحرذلاىلاةرا م اوهو رايتالا كرت لاق هطس واو ل.ةىنامالا كرت لاقهاندأ املكوتلا

 هناكرح ىفىلاعث هللا ىدب نيد وك ْ ا ىو «(ةثلاثلا) ع هطسوأ خان نمالاهفرعداللاقو هرك ذب

 ىل_-اغلا دب كرت ةيلزالا:ردقلا كرت اةيمهسفن ىرب هناىفالاهقرا غربال ل ءاغلا ىدب نيب تيملا لثم هناتكسو

 نوكيذاربج ث دحيالو ناو تا دلارئاسر يعلاوةدارالاو ةردةلاوةكرعلل ىرجت هلاهنبغي ىوقىذلاو هو ثدما

 اهفادخ ردعب و اهليذب قاع 0 رهمأىلاعز 1 , ىصا ١ناف ىبدلا فراقي و هبلعىرااراظتنالا نعان ثان

 نمللا اهلأس ! ناو هله < مالاوهمأ ليذ قاعتي تاو وهناوهملط] مالاف«ماي قع زب ملنا وهنا معضل ةموهلب

 جت !ىطعي هناوهتبانعو همرك,ةقثهنملاؤسل اوءاعدلا لرب را لاى ماةملااذهو همست ردع فت مالاف |

 (جا مما

 قاعتهللان ترطاملا

 نءليعيةقر ءعاا اروثد ود

 تاعالارو_::و كلملا |

 روش وسفتلاى نمد ا
 قدعلا ىلع در مالسالا الواتيبلا قمع اانا ارداف تنل ةككا طم نع دعبطر ::ي نيقيل اذه فك بالهنا عمو ملعارداق ناكتاو

 كرد نع رمكق ن- هودي ا

 د ا

 1 نيعب ع نموكفرخا ائدنيعيلاوئثتلقلافتوكسلاف «تني ًمطو باقلا نوكس لمعلم مذلاعيججنيقلا
 نر رطاوس منازيسع

 نازيالؤأ 0 ْ

 ا نأ ىلا اه سأ ءادتبانيق. اب ملال نمط ولالا عت

 أ[ رئاسك هلئي_ةيالّئماطمنم موال صأ هياديلاىفنوكيال كل ذوةنئمطملا سفنلاةح ردىلاةرخ“ الا ىف غلبت

 | هركش كل ذ نم ناك مو ا

 ن-ءناك اف ع عرمشل
0 

 ناق4-.ةئياهو ركموأ

 ىقنارطانللا ىوتسا

 امم.رقأذ فني لعلاراغن |
 قنلا ىوعت فلاخخملا ٍ

 توكدةسفنلات اف |
 ا ير هانول ١

 نمدااغا او امها || الار ةعبالو اهاوسدحأ ىلا عزفيالواهرية فرعدال هنافدمأ عملفطلا لا ىلاعتهتلا عم هلاحتوكي تأ ىوقأ

 جاجوعالاس ملا تاش |

 تودلاىلا نوكرلاو

 ! اراك دعا اوىغلا |
 0 فاّقلا صوم

 ا فنتلقلانمتوكي

 ةءاس ىسفنىلا ىلذ

 نوكس ن-ه رهلظيف



 رو>اللدءكلذ ا تاور يقع سا و لماكءادق

 اردت ا مع ام ناس ماع راد لا

 هيىضةامناك دقو هيىضةءرسشلاو يذلا نا لصالون وذم اكلاءرس ءاشفا نم عئمو نو رثك الاهمفرم < ىذلا | |بلاطت سفنلان ا اولاقو
 هلوص>و رطتسمري.5و ريغص لك لب: صأ و هئاضَعل تةءمالوهمكمكدا رالف ةئوشملاق يس »يلوصحلا تاو 1 كلذك ل ازتالذ

 مولع نم ارم اهذب_هىل_عرمصتةذلوكديصمل نايم لاا أ امو كءطذل نكيمل كءاص امو رط:ةممولعمردتب [] اهدارمىلا لصت ىتد

 ليكولا منوهتنااني كوىلاعتدناءاشتاةلما ملا لع ىلا عجرتلولكوتلا مانت ءلوص أ ىه هىبااةفشاكللا || ىلا اعداذا ناط.شلاو
 ا تلال كف (باكلانمىاثلارطشلا) || سوو بيروت

 راضملا عفدفلكوتلاناءب و راخدالا ركن لكوالاث ا نول يءلاود رقذمال بسكلا ىف لكوتلا ناب ولكوالا || هل ضرغال ذا ىرخاب

 هَ :جربقذوملاهللاوهريغو ىوادتلاب ررضلاةلازا فلكوتلات ابو : هدأ سه ل صدءص2ق

 001 ؟ ءاوغالا
 «ب (لكوتل!لاحنابب (*

ك ذو لعولاحو لع نم مظتني لكوتلا ماعم ناانر 5 درو ا َْف خو.بشلا ماكو
 اعاوهنعةرابعق فعلا لكوت !افلاهااماقو# مل_لاانر

اك-تومهنارابعشفاتخاو لكوتلاد-ناءدىفنوضث انا رثك أ دقو هترعلمعلاو هلصأ 3 ٍ نماناك اذان رطاختا
 ماعم 8 اولك م

 لوقثوهنعءاطغلا فثك-:لذراث ءيحدلا او لهما! ىفةدن ”افالو هن فّودلا ل_هأةداعترح هد نعرمدخأو هسه : لاقع امهيأ ذل

 اليكوهلالو كوملا ىعس وهيفء لع دقءاوهيلاهضوفى أ نالذىلاهرمأ لكولاةب هلاكولا ن مقدم لك 1|

 لاقةعد لو رب ربص#- دق همه رد : مو هنقثو د ءهسفندمل !تناهطاامهمه.اعةلكوتموهءلعالك_ةممسلا ضرما ى عسلاو

 لوةافالثمةموصخل افلم 7 ا اود ءكولاىل !_ءساقلادا_ةعاع نعةرابعل كو: لاو اروصقواز ةعهمق

 2 اوالوه4_ءلع ا اكوتم نكي ل سمانا [تالذ فدل نمت مدل لك وذ سلتا هإ-طابىوعد 1

 | لالا رطادلا دينملا

 ةبحاصعمج 5 قياذاهنال

 | طرش *نهوأ لما لا

 0 ١ ءا عل معلا

 ةحاصفلا ى تنموةوّقلا ىهتنمو هبادهل!ى-هتنمر وماةعب راهيفدقتعااذاالا هإكوتب سفنلا نم طمالو هنأ' دادزا هنالىوتأ ىفاثلا

 | ربأ(لاقد) لوالابة وق
 ىلع علطب اع رهناقنب_<الو ىدقساالو فادخالو نهادب الذ قحاب حب رم هتلا لعئرمسلفةوقااوةردقلا : امهات نا

 امأوالصأ شل 1 اضماوغنمءءاع ىعالىتح سييلتلا عقا اوماهم فرءيلفةب انس لا

 3 0 نعلق الة فعضلا ف راوصلا نمرخ ؟فراصوأ ءاممل اوني اوأ ف هواه عزه ءمصخ سيلتحو ||

 هيلعداقلا ارس املك نعحاصخ ١ ا ىلءناسأل فرد قامناالا ةرد-ةلا ن هاضأ ىدهندة_>اعفلاامأو هن ىلعامهر>ال هب صلو

 د1 ةعمشلا ”:مامأو سدملتلاةدةعلح ىلع هناساةقالذب رداق سيبتلا مقاو ؟ملاعلك الق هلا اراثأو | تادراولا اولا رخ الا

 ماك عالناك/ اذا هينا ءاانودى-غتال هبردتنافدوهجلا نمهةحفهلعرد-ةباملك 0 هلاثعاب || ر-طاوخللا نممسعأ

 وأاهنمةدحاوىفوأ ةعب رالاهز_ه ىفاك اة ناكتافثا مي لوأ هقح هيئه رك ةط هنىلاسالو |! ضتخت رطاودلتا نال
 قرغتسمباقلا جين رام قل لب هل كو ىلا هس سفن نئمطت لهنم لك م ؛رالامز_هفه4_م<*نوكنأز روحا تا

 ةدشف هلا اوحأ ةحردثواف:نوك. وههد+خ ةوطسو هإركو و روصقنمهردحأم عذ دارين د: اودل_حلابمسهلا ثوكت' تادراولاو

 فءضلاوةوعلافنونظلاوتاداتعالاو «-.ةلاصخل اهذهلهداقتءاّةْوَق توافتبسعةنبن ًامطلاو ةةثلا || ةرانو رطاوسخ ران

 | رو رس دراو نوكست
 ١ ضبقدراوو نزح دراوو
 ( (ليقو) طسدراوو
 انابب مهاوذأو اناسل سان نا حدفأ هناب رابحخالارت اونو دب رتلاو ,ةسرامملالوطب كلذو هب طلال ه< ثأر ومس لبشي دولار وني

 هلعسةفلاثملا اذهى لكوت !تفرعاذاف قاب لطابلاو لطابلاب قاسارب وصن ىلء لد قالا ركن ىاعمم هردقاو

 مآ. غلف عمتدقتءاو قرساكهلالا عاقله مزاداقتعاب أ فثكب كلسفنف تينت افلا نهقل ع لكو: 1|

 ىسمتنمءار وسدل هن أو داح . الاودابعلا همك ةجرلاو هيانعلاو امفطعلا ماع متدايعلاةبافكىلءةردسلاو للعلا

 قملانم اهمنال ءاوس

ن اىلارصب الاواقت ةعتلاوةثنأ ًامطلا:ٌوةىفنيلكوتملا لا او>أتوافتت مرحالذرمه الان واف: توافق
 ىستأ ت

 هناق هل-الما ارا ولالا م-+ ىكس ىذلاوهو لكواادلاو لم ,ىكحوااناك واكه يف فعضالىذلا نية. !اىلا

 0 ا كوع ةعب رالالاصلللا نمةدحاو ه] صرب صف هيأ علا اوةعفشلا سنع 1 نم . هلصخ

 هياءكبلقةلاعتال لكست اةجر وةيانع كال هتجر وك هتبانع ىسهتنمءاروالو لعهلع ىسهتنم ءاروالوةردق هنردق

 ىلدو



 : ميا 4|

 جا سعوا ووك دج وس 5 ا ا نقر ا ل

 همالاك قربعت 0 موده فاطاو ق-هلا ف رعىذلا قة اوهفىلا عت هتاىلا

 نكلوعرتذحللةغالا ماو مهعذو ل_عافلا مساواهج وةقيقعلا نأ مم-- وزّوحاو

 لعافلا اولاقو سكعلاب م الانأ اوفرع هل هال قللا ف كن امل دال ىلا هتيسن ىلا ذاضالاب زا هنافريمالا

 اهتان مولاهذ رولا هلوان ىذال ل _وع.لعهنلا ل صلاق كل ذإو تمهف اذا ىناعملا هذه ضان" الفةفاتهوحو

 لاقام كلذكو اهلاناسنالا ىنابىذلاه- ولا ىل_ءىانالةرعلانا مولعموةر ملا ىلاوهملا نات الانا كد

 لكتل ا فاضأ نم ملكسف هإ هال قبل افرع لوميا لسا دعخلابوقلوى-«هتالا بو ان :

 1 عرت نا سنالا نأ نط

 ا ىلا ل“ ةلاةمسل ل* مزاح الينس ىلع ىلاعت هّنل|ىل اهتبسن نأ مهولو قد 2-5 نطودهتكر هال ءاقداعسف هب هيردعب 8

 نما اكل لالا َ

 ْ هلىوغللا هعذواعهيزٌوكتى ًازاحناب هريغاوة هما اب هل مسسالاف هللاالا لعافالذ ع رتخحال ىوغال اهيأ هن: عطول

 ' نيب سانلا موذأ او

 . هفرعع مهموقأر طاو1للا

 ةبعصا متؤرعمو سفذلا

 قءاصةةسالا دعبالا

 (قفت اوك ىوةئلاودهزلا | قدصأ لاّشف ل وهيلعهللا ىبصهتنال وسو هقدصاقافت وأ ادصقبا ارعالا ضعي ناسل ىلع ىجعملا يح ىرحاساو

 وهفمري_غلهماو ةاعاوهسغتبهلماوقالاملككأ 5 لطابهللا ال-ءامىو لكلا 5 ديسللوقر ءاشلا هلاقتيب

 سس إكسل ىذلا مويقل اى االا ةق.قاار قالا ذاقهسعنب المريغب همه مهو هتيفحاع اولط اكسر اتعاب

 نكست مو تاك نيكسمان له--لاقكلذإو لطايءاوسامو قح+لاوهف هنردشب اق هاوساملكو هن اذ مئتاق هنا

 تلةثاف تاك اكمورلاهناف نكس ملاك تالا نكانأوانأ لوةتترمم مويلاتنك الف توكتالونوكي و ||
 | تلا هيسعن لمت ل عم مالا اواو باةعلاوباو ؛لاىنعماةريج لكلا تأت أ الا ارهط دهذ

 ىذلاد.حوتلا نمهنلاصرلاا ذب ًارىذلاردقلاو هاذهذ هتداعابلٌّوطثالفر 1 ثلا ناك قمن لاا رمد دق تالذ جت

 بامالا تن سمىلا ارظنلا ثروود_حوتلا نافةمكسملاو ةجرلابناعالابالا اه ميال لكوتلا لاح ثروت

 00 رابألا تاسعا ل هلالاح منالو بام_تالا بيسعة ق2 !اثرونىذلاوهاهتعسوةجرلاب نا ءالاو

 قارط ةةناكحو تا ءالا باوب ؟نممظءباباضأ نامعالا اذ_هول. كلل اراخن نسح ىلا تقلا ةئينأ ع

 ىدصت نو هرهيف سب رثسالاعط اقادا.ةّدعالكوتلا مال بلاطلاهدقّمءل هاصاحرك ذذلذ لوطن همذ نيف ش اكمل

 مهل ناو مولعأ لعو مهلّمعأ لمع ىلع مهلك قالا ق اول لو زعهللا نأ سب رالوه.ف فعضالا ثعيا شب ضن

 هَ -واسلع مهعيج ددع لثمداز متاهقصول ى مزمل نوهت ا نممماعضافآ اووه_سوفت هلمتتاملعلا نم

 تابوةعلا باقدو فطالا و افد مهذر ءو توكلملارارس أ ىلءمهعلطأ اورومالا تاو ءنع مهل فشك مث القعو

 مكمل اورواعلان ماوطعأاعتوكالاوثأملا اوربدي نا مهرمأ مئرضلاو عفنلاو رسثلاو ريخا ىلع هياوعلطا 2

 هروح ”هلآوأ .ندلا ىف هيقاذنا هناس هلئارب داعف دار تأهلع :رهاطتلاو تواعتلاعمم_هعيج ريب دن ىضتقا ام

 وأ ضر مذ دي ناالو : هر ذاهني ضف االوةرذاهم عفر ناالوتض و»ب حانحا متم ضقت تارك 0 ا

 هللا هاش املك لب < .ملع هيمننا نأ أن عفندأ ىغوأ ليو أ ةخلاز نأ الو هيىلب , نعرض أر غنوأ صقنوأ بمع

 مسقامكوروطفالو توام: نماجفاوأر امر ظنلاامفاووطورصيلاامفا اوعحرتاضرالاو تا اووسلا نمىلاعت

 | ضل دعهاك- ةةيصعدوةعاطو رفكوتاعاوةردقو زعونزحور ورسو لجأ اودر رن« هدامعني»ىلاعت هللا

 يجف ٠» ىذلار دعلاب و ىجمشإ اكو شام لاك !بحاولا تررتلا ىلعوه لدهمذ ْذ معالى رق ندا

 200 !هلعفب لضفتي لو ةردسقلا عمورخداوناك ولو لك الو مت الوهنم نسحأ الأ ناكمالا ف سداو
 وهفا.ثدلا فرضو رّعفلك لبةسمهلالا ضقاذب ار عت اكسل ارداق نك لولو ل د_ءلا ضقانب ا ظودو+ل |ضقانس

 الواذاءريغىلا ةفاضالاب سعنوهف صخ# ىلاةفاضالاب ةرخ“ الا ىف صن لكوةرخ“ الا فةدايز وامن دلا نم ناصقن

 ءادف نأ كوةمعنل اردقةنمللا لأ فرءالراذلا الولوةعتل ايءادصالا سنتا ضرما الولوراهتلار دة فرعا لالا

 ثكالذ كف لدعلا نيع صقانلا ىلع ل املا دقت لد د ملأ إ س كاهعذ لج مها ل رابسنالاحاو 1 ّْ

 لدعلانيعنا ارفكسلا لهاب ناعالا لها ءادفو نا ريذلا لهأ ىل_ءةيوقعلا ماظعتب ة.تانخل |ناكس ىلع منل ا ممذخ

 ةفاضالا ,رهاظب صقنلاو لإكلا تاف س ذالا فرمرهط ا! مئتاهما !قادخالولو ل ملا ف ديال صقاش/ قالا
 هناللدعحورلا ىل_ءءاقبا كا اذادملا مطق نأ( مواعيج صقانلاو لماكسلا قا ة مكس اودومملا ىذتمف ْ ٠

 تاكنمنا ىلعجاشملا
 قرفالمار كا نمهلك ٌآ

 ٠ ةسوسولاو ماهلالا نيد
 قاقدلا ىلع وبأ لاقو دع

 ' اموا_عم هنوق ناكن م

 مامهلالا نيس ىرغدال

 هنالازهو ةسوسولاو :

 موا علا نم تاثالذو
 هناك-قلا همسقيام

 ف ل | مااا

 هيتوةتلاو هتمزخالا
 د اذه ل-ثءو

 نيمع نع بعحال

 لاقي كلذاعار 1 كلا

 2 لح دنمق>ف

 راثنا وهم رامات مؤلعم

 بطول توجت هنال

 انرم ا ىذزلاو هزاع خا

 هندارا| نم م هلا

 قرف مولع بها
 سْنلا سداوه نيب



 1و ا د ل ل ع وس ص سمس ص حس سمو

 | ةردغلا نعتارودةاارودص مهذت تأ ىنيت اذكهفةلءلارث أر هظف طش ادو-وث د نكماو ئئامهفثدع |

 | ع. كرتناةتافثاكلالاوعنمرخ ؟ملاءارخ باب عرقاذهو ةثداحت ار ودق او ةعدقةردقلانآ خمتيلزالا ||

 هيلعوو> راو قول اوهفد_اوةقيعااب لعافلاناقلعفلا قف د.وتل قد رط ىلعهيسةتلا اي دوصةمناقكلذ |

 00 1تاماتم سشلادلا ماةللرع 0 هةراعد هالاد.-وتلاراك ن هك اعرددت مو دا_ةعالاو لكو“ || ا لءفلاداسناهداسفب و

 امو هنلاالا هلا الل وةتدت ىواعنب كاذلكو هتمك ارطقلاددءابر هلاءامءاف.تءاكلا م ونرى كل ذءاش .ةساو 8 هحوت الىرمعل اذهو

 قزيذس ارلاءا لعل دنعميل اوهتَم.ة>-زعأامو بلقلا لعد لم ووهفمدامّتغا لهسأ اموتاسالا ىلعهتنؤمهخأ هنلا ىلص هللالوسر نال

 ىقاعتهللاالا لعءافالنأ دمح لا ىتعمو عرشلاو ديحوتلا نيد عسا فيكسف تاقناف مه ريغ معشق معلا كلذ ب> وا هوهيلع

 العاق ىلا «تهنناناك تاوال اقلاع هنا توك ى.كفالعاقد_.ءا !تاكتافدا.عاللاعفالا تاما عرسنذلا ىتعمو ا لكسياو لملك ع
 د>اوىنعملعاذال ناك اذا موهفمريغ اذ من لوقاقم .وهقمريغ نياءاق زيد لوع:موالعاق دبعلا نوكي ف مكف | نم مهدنع نيإسملا

 نكءاودالملا هلتقلاقيو انالفريمالا لتقل اكضفامت , لام هنرب ادد م المت مسالا نوكيو 0 نعم هلثاك ناو

 هللا نوكى عير ىعع لعاق لحو زر عهتناو ىنعع لعاق ل. ءلاءالذ كة رخآ ىعع ل اف دال او نع لك :اقريمالا ْ كالذ د توفرعبام

 ةدارالاه.ق قاد ناري ةردتإ اهمض قاد ىذلا لحما هنا ال عأق رسم علاتوك ى ءعمودحوم ا عربا هناالعاق ىلاعت | باطلا لعب نكلو

 هللاة ردد طيراو طورمشا أب طرمش ُّط هل طايتراةردقلابد ةكرطاوت هدا ارالا ةردعلات ط.تراق م عاا اهمق قل نآ رعب ْ هياثعر ط اوذنا نا

 ناك امقيكهلالعاف ىعماةردعلا ل حم تافةر دق طا٠ .ترا هلامزكو عرتخملاعرتخملا طامراو هلعلاب لولعملا طام .درا أ رذ وهامامف ردا

 ىعم كلذاذ نيعلم 2 نيهحو ىلعن دلو ام تردي طبترا لتقل نالإلت :اقريمالاو التاق دال !ىعساك طايترالا ْ رد. وهاماهموةداعسلا

 تارغلا ف لاعفالاىلاعت هللا سسنهقءاطتو كلذ قئاوتل_الو نيتردةاابتارودقملا طابترا كل ذك مهلالعف |! (بسد) ةواقدشلا

 متوملاكل مك افوتيلةتوملاف للاعتلاقف «سغن ىلا ىرخأ ةصاجنرعبام نو دابعلا ىلا ةرصو ةكستال ا ىلاةرم || دحر ط اوما هايتشا
 ءاملا ادع ؛ءصأن ا ىلاعت لاق مث [:ء ملا فاضأ نوفر تام مدر | رذ | ىلا عن لاقو اهوم نيح سس هنالا قون هللا لحو زعلاق 5 :

 ىلا عت لاق ئايوس ارمشباهل ل ا راملاانلراتلح وزعلاقرابنعوا يا مفانتينافاةش ضرالاا:ةَّمْش امص || وأ نيقيلا فعطامااهل

 هانعمري تلا ف ليق هنآر ارق عت راف انآ رقاذافىلاعتلاق مكومالسلاهم اءليربج خف فانل|ناكوانو .ورنماهمفا جفمذق |[ تافص هفرهعملعلا لَك

 بيذدعتلاوهسفنىلاس .ذعتلاو ملا ل تقلا فاضاق وكي دياي هللا م مملعا م ران لالا ريح 6 واذا

 ىرهللان اناا دات راو كاعتلافد مولتقهننأ ن كلو موتة مفىلاعتلافو حرمص لد ىل-ةعلانيعو ه مرت ىوهلا ةعلاتم

 ىذلا ىنعلاب تيمرذاايمار هيبرلا ن وكب ىذلا ىنعملابت مراموءانعمنكلوارهاط تابثالاو ىلا نين عج وهو | هبكوا ىوقلادعاوق
 معنج رلا لاق ولعب ملاستاسنالا مع معلا لععذا ىلعتقالاقر تانلت *©نام ءعمامهذا انما ارهيد علا توك ١ اهلامو اههاح ايندلا

 لو-ر لام توقلاخلان < مأ هنوةلخت ملأ 11 تونغاممتي ًارفأ لاقو هنا ,انملعت'لاقو ثأد 0 اعلان وتارّعلا ا ةلزتلاوةعقرلا باطو

 مه-ع نك سانلارسع

 هفرعلا 2 2 روأ ١

 سماخال ءاشأةعرأ

 | وا اهتالاوسنلا

 برابلوةيذ 5 دس اهروصي مهدي ف ةفطنلاذحخأيف محرلا لعشدي هنأ ماحرالا | مفصوىف مسوميلع هلا لسع ١6

 ىرغيةعب رالا هذه نع

 اتاطسشااةاوءلا اهلك

 ظ هتفصو كل ا اذه لثمىد :رك ذامواحور ىه- كل ذإو مسج فل او رهسافنأ !نم سم لك نوكمف مق هعصول سئل د ا الاهم ىلءانمو

 !ضءعفاثكناواهلاطت
 ٠ نودهب كلو لقنلابالا لعب نأ ن كمالفهنعةرابعح و رلا توك اماقم هرب :اني تواقلاتانرأ ل هاع قر ذ :

 فكي ملوأ لاق ٌمتاوعسلاو ضرالا فتان الاوةلدالا نمت ارّةلا ىفىلا.عتهتلارك ذكلذكو دري نيمت ل قنلا ضعبلانودرطاوالا
 قرط لباضقانةمسلكلذو هسفطن ىلعلدلدلا هنا نيدفوهالا هلال هناهتلا دهش لاقو د هش شلك ىلع هنأ اد رب || *د-* صعب 0
 تادوجوملا لك فرعبلاط نمكوتادوجوملاىلارظنلاب كل عندنا فرع بلاط نم كف ةفلتخلالدت الا || ضعبلا نود ةعبرالا

 لك ىلع هناك, رب فك, ملوى اعت هلو ىنعمو هوى رتفرءام ىرالواو فريم رشنرع مهضعب لاقأك ىلاسعت هللاب

 ىكامنأر بلا ىف نيكسامىلاةام ا أ .هملاو حا هنابدسفن ىلانعتهللافصودقو لع 4ث

 املا ىلا_عتهتلا حواف قوما ىحأ انآ ةابحلا كلملاق وءامدالا تيما ان أت وملا كا ملاةفارطانتةاءخلاوتوملا
 11 سلال - ىبحمالو تيعال ىبحنلاو تيما نأو عنسصلان م هلاكتر سامو اكل اوك

 جورلاهيفغت مم م كلااروصت ورخ 1 اغفا فوثكالا !قاخح وءاشامىلاعتهللالوةدق جب وعمءاىوسأ نأ مآر 51 ذأ

 ْ] ودا الاف اورالا يون ىذلاو ا عسلاب



 قراصألو ف 0 0 5 امثل تقلا تاك ناو هفال املأ 0 كرننا

 08 مهم كرب هناق لثعال ف.سلاب عش ى ذلاكه_سةننالدأو ةردقلاو ةدارالات عناد م

 مكح عطسلا فرط ىلا ىسمتناناف فة برر مسيقي تاك تاف هسسفن ىرمال تأ هنكءالو ا ب:الو اكلهم تاكل
 تالةتملاد عاده ثعبتتالو هسفن كرب نأ هنككالذ هؤاضءأتغاوف ,كرلانم نوهأب رضلا ناب لةسعلا

 ردةملكلااو ةردقال:رذةكرحلاو ةيعادال:رظسمةرد-ةلاو شل او لتعلا يتم ريس. ا ارالاة. ءاد
 هنوك ىنعم اذافالو اك: اي الا دل رو ءهوهاعاتىرد.الث. نم فةرو رضلاب

 لقعلا مك>دعبار اري> <. تدر :دارالل < هنا ارا هنوكى عمو ه:مالءربغ نمهيف لاح ذمسيجنا ارو.<

 الةمىارحالا رانا لعففرا تالا ىلءروم<#و هاذاقا «بجاضي أل اثدسو ءاّقَف اوناطعا ربع رك الان

 ىللهأ بلط ةراشدالا ىلعريس> هنافنيتازئملا نيب ةلزنم لءتاسنالالءفو نشرات لاحت ١ شة<ةري>

 الو ريعللا اكتانم الدان هوم-3 ىلاعت هللا باح + .ءفاومتت اوان )امانق ناك اما هنال 'لاثةراعاذهل قملا ||

 دعب :دارارامتتثالان ممهةيالثأ ط رمشب ارامل | ىجدسا ىلا عت هللا لعذوهههق نم دنعا ه ميد عماجو »لب راشدخاال ||

 الاىلاعت هللا ق-ىف لمعتست تأ ن ؟ءالتاغللا فةر وك ذملا طاقاالاعسجو لا ةدى كلذ ناقددرتو ريت
 داوم !١نالو لوف تاقناف هبفلو لا لواط وم« !١اذمىقءلءالكلذر ؟ذوزولاو ةراعتسالا نمعوف ىلع َ

 تمكحرقفنالذ تاقناف مدا نمر دخت ملك ناوةكرالتالوةردةلاوةردقلا تدلو ةدارالاوةدارالا

 نابلوةا!نأ لعاو ض»با| ىلءاذ هن ءضع.لا بترت ىنعم كلذ ثدبأ ناو لاعت هللا ةردقنمالئ:ثودح
 ريعب ىذلا ىنعملا ىلع ذع.يجةلاو- لب هريغب وأ داوتلاب ه:عرمعءاوس ض *له+ضءب نعد د>>- كلذ ضعب

 هانعمدنك ىلعاو ةةومملاق فعلا ىف نوخسارلاالاهءاعقلحلاةفاك ف قي ملىذلا ل-دالاودو ةمل .كرالاةردقلا يمنع

 ضع نكءاو لوا كلذ ناد و قل انعد عب وهوانتردقب هيّ ع ون عمه اخفادر < ىلعاو ذقو ةقاكلاو

 دعب الاّودارا ةءازالاةردقا|نمردصتالف طرم ثلا ىلع طو رشم ا بتر تود ا فضعبلا ىلع _ترثم تارودقملا

 ةايلا ط ردو »ىذلا مسجلا . نملص2#ةا هك لاعب تاز

 ع خالالا روطل لاو د و ةماعال ترهطاعر طو مرسل! ضعبن كلو بيترتااناح رد رئاس ىف كلذكف

 الولو ىلاحنهّنلا لاعفأ عرج شال ذكو موزالاو قدمابالا يا الز هر الفالاوق الا رون: نيفش اكملا

 هلوةراث  اذهىلاو اريك اولعنيلهاجلالوةنعدهّنلا اع: نين الا لعف ىداضا اةبعريسخأتلا اوعدقتلا ناكل كلذ
 ني.ءالاممتنامو ضرالاو تاووساا!:ةائاموىلاعت هلوتو نود_.علالا سنالاو نك !تةاخاموىلاعت ||

 امالانوكنأرّوص::المزالق>و بحاو سرت ىلع داح ضرالاوءاهسأ' نيبام لكسن قل اءالا امها ةلدخ ام

 لاح اولاحت طرسشلال.ة طو را اوهطرس* رمثراافةنالالارخأ مرا. فد_>وىذلا بيترتلا اذ_هىلعوددح
 دع ارد ادعي ةدارالااهتعرخ أ نالو : - ا.كلا ط رمد !الاةهاذلا نع لعلارخأتي الذ رودرا دو

 رييدبو ةمكع كلذ لكل فان”او 00 نمْئ 7 قطاسراو بجاولا جاهتمشلل لكورلعلا طرسش ِط

 نهق+لاىدايمبرةالا 5م طرم كادوسولعتردقلادوسو مترو دمااكتقوتا وشن

 تاك نار رهثاضعأ نع الك د :هقرىلاءاملاف سمغن ادقاث دعانا سار د2تاب كلذو ةفيعضلا ماهذالا

 0 اوعاضع لال ءاملااةأق الماهبةقاعتمت ارودةماة.قالمةرضاحةيلزالاةردقل ار دقف هل فالعو هوعنارلاوهءاملا

 ههحوءاملاففئاولا 30 ولال -ةوهو طرشللاراظتناءامابث دحلا مف ةرلصح الرو دملا هج لصتعال

 نعهعفربن.دبلا نع عفتراث دانا لهاملانافرأع :رقتدسلا عفتراو هئاضع ار ئاسف ءاملال عدا اىلع

 لص لام «ةملصح ف. كف فاك ا.عريغت مع عا كاواعف ارنا ملوايةالمعا ملا ناك لوةب ذاهيمةعتدح هنالهدولا

 وهو ندمءاان 2ك ! عفارلاو همولا لس غاذاف هدحولا لسعد :ءنيدبلال تلي اعافترا لص لد لبق ند

 ناكمعل امد كلذ لكو لعلي ةدارالاو :دارالابةردقلاو ةردقلاب ل هحةكرحل نان اغ نم نط ىهاضا لهد-

 موريخت:مديلاو ريغتب ملءاملاو هحولا ل_ةبالاهل قالملاءامابدبلا نعت دما عفتراهولا نعش دحلاعافترا

 ,نمو-هسلود الا

 كلذ ءهتلاسفر رقئام

 تاثداعوةاعانم

 اكو .اديرتو اغلانو
 ؟ةفوشنلا تقلطنا

 ناقل

 لولا نماهاومم

 كلذ باقلارثات لعفلاو

 ديعلا داعاذانردكتو

 تايلاطم-نطاوم ن
 لع نتفاو نسفنلا

 هتاحانم ل_وهرك ذ

 لقال اعت للهم دخو

 سفنلل ةيتاعم اب تاقلا

 821 فسلارك ذو
 ٌاللأك اهلوةواهلعف نم

 اهلبتاعلاو سفنخال

 تاك اذاف كلذىل-ع
 لعسفلا لوأ رطاخلا
 هأ نمهتفرءهحت فهو

 لاعفالانالدعلا ناش

 لمت طاوقنا نت
 ءالعلا ضعءل هذ

 ضرخذملا معلا تاىلا

 هنبالوسر لوقب هيلط
 ملسو هيلع هللا ىلص
 قعةضن رفلعلاباط

 رطاوخابءوه للملك لإ ل
 لعفلالوأ امناللاق



0000 

 أم

 عقومو مدنا ةلزناه ناكل« شي ندر متاءاش لاشي نأ 500 0 اركسم ٍ

 ىلاثر دال هسيلاتناكو لذا« لا ةئيشملات افاشن لمأ اًسنتاءاش اذا ءاشد ام لع هنأ ملعنكلاو طاغلا

 اهرودقمىلاةردعلا فرمعت يمد .سملات دحوامهذةئيشااهملان 5 :ملاذاوهب ريغ ىلا لسأ ساوىرخا ةميَسم

 باغلاق وقن هءقطانم

 نع كلما نمىذلاو

 نمىدذلاو بلعلانيسع

 ِس ورع ناط.ك كلا

 ةرورضةكر ةتهةردعلاوةردقلانةرو رمذةمزالةكر 1ك اهدا اخخلا ىلا لمد ساهل نك : و هلا ءالوردولا تفزصتا

 نأ ددعأل سلو ضعب ىلع اهضعب ترث تار ورمضهذهف باعلا ىف 0 ةكشالا مازك ادنع

 رطخغموهف ةردقالةثثملا عب ؛ءبةكرط ادو-والواهدعب رو 5 ١اىلاةردعلا فا ارصناالوةئيشملا دوو دب

 ران اروبج نول 0 كفرات الار ١ 17 آوراشخالا ضان ريل او ض<رم>اذهف تاق ناق ع .طلاىق | ْ 0 : 0 ا

 نماد_د مهفي رك را ألا طررب ءاذاوهفرو راتخالاني-عىف هنات ذر لءالعلا ف كك :اولوق افا | عع ءعاو دك

0 
 اذ_هنافاعبانوالغطةمرك ذا عقيلي اريجو 3 2نيمكملا ناسلب رايتخالا رمش تناك 5 ايتالا هبال ل ذأ 9

 تاسنالا لاقي ذاه_>وأ ةثالث ىلع قلط: ناسن الا ف لعفلا ظفا لوق أ ىنكساو د إ هاعملا ملعالا هيد مهن باكل ||| قدردهر و ىوع
 هرهاط ماقمس او هدو>و

 هسيلق نوكمف ةنطاب و
 « :انالتواحلا :رلاك

 ءاملاق قرا اهلا بست قهمس.عهاعفقواذا ءامااقرخ و ةر 4 اوةئرلاب سةاتو ص

 نرعاقرومأ ىفكلذ ءا اروفاتءامتكلو دحاو ردح 1 اورارطضالا ةقضح ىف ةثالث !اهزهو ةناكسلاو ريا

 ىعتوايداراالعفهسفذت ىعسو امعيبط العف «يدو ىلعهعودو دنع ءامال هدر ىب هاذ اراب ءقداع ,اهنع كل الا ان سلا ||

 ءاوهلل عطسلا نم ىلختو أ ءاملا هجو ىلع ف واهم هنال بطلا لع فلا فرهاظربداواي راين 00 باقاادوااذاقهرصببو

 1 ا و لاو انرورمذىل طاادعب ق َق رك ةلاعالءاوهلا فر رعب ال نب رلاءالعو

 نع؛ىور) ناطيشلا
 هنعهللا ىذرترب رهىأ

 هللا ىلص هللالور نع

 سيلوهد_ه:قاركتالا دحو ادودح -ومل ثلا ناك ه1تدبا العث ىلا ءامألا قارذت اة م 0

 نآدارأواو ارارطضاتاءالا قيط ةرباب نا تالا نيعد قول كل ذاو هلا تسيل ةدارالا كلذ كوهسيلا لئلا
 هتدهاثمفةراالاةر ودل ثعاذاهنكلو ىدارالعف ١ رارطضاناف>الاض مغ تأ عمرد قب لة ح وةةماهك رد

 0 كلرتي نادارأولوا مةكرااتئد_>وةرورمذضيهغتلابةد ارالاتثدد كاردالاب اًذادنعلا نا لو هيلع

 هنطموهفىراشالاو هوتلااامأو ار طلال عءغلاب اذهقدلادقف ةدارالاوةردةلا هل قتكم فحا

 نمنظيفءاشدالةرانوءاش ةرانو لعمب ملءاذ تاو لعفءأ اشناه فلاي ىذلا اودوىطنلاو ةياقك لاك سام: لالا وهذا ءادوس

 000 العلا عبتةدارالاتأ هايم وهنع 2 ثكتظراشخالا ىنعم لهعلل اذهومبلا مالا ن مارك بانو رفغت_-او عزن

 ىلاوددرتو ري رب_غنمْلعف اون هنابةنطاو !اوأةرهاظلاكت دهام <تامىلا مسقن7ءايسشالاو كل قذاوم

 نك نوكيا مسا دب وأ ةرئا العم كح 2 ”ىذلاف هسق ل ةعلاددرتي دقأم

 تافحالات 000 ااا ةردتلاورسلا ةدارالاثعبنت مرحالفقفاومو كلر - 0 ١

 هيقدي زداع ناو لمص

 هيا لاق هملقومل_عت ىتص

 ىلعنار لب ا

 ا تالا ةدارالاب كل ذنوك وةركسفو هور ريغ نم 0 ,فوسلا عقدي ديلا ةكرحو عفدلاب

 اذاو كرئااوأ لعذلا فريدا نأ زيي ىتحركمفو هب ور ولا با اتدف المآق قفاومهناىردالف «فلقعلاو ريما

 تثعبناف :ركسشو هب ور ريغ نم هب ل درسا هن ورلاو رك كال 2

 ارامتاةدارالا» هذهت بعمري هنالةعارهطام لعل تثعبنا اذافتانسلاو فمسلا مذ دإ ثعبنت 1 :يهةدارالا

 نيفراع 2 تف
 اًميةد امالك لو
 2 دخلا هبفشوك

 تراتناام لااهثاعبناىف رظتني لو ةدارالا | 7نيءوهو ري هنا ل ةءالرهظام ىلا ثاعبن اوه ىأر يانا نما: م ا 2
 ةومدملا !علنهب ور ريغ نمت رهط فنسلا مةدو ةيريملاناالاهوسف .لعفلاةب رييغر وهط وهوةدارالاة ال: ىاارى 7-0 . - . 5 م 0 . َ - : 2 8 . : ١

 ميدبلا ىلءلبةيو رريغنمترهط فيسلا عفدف ةئارب لدع هيرو تو | :لتلان يي لخكردتطال
 فوت هك ارداىف هلامف لةعلاةراساب تثعبن ا ىتلا ىهوةصاخة دارا نءةرابعرا.تخالاقةيورلاىلارةتفا اذ هو أ

 الاةدارالاث عينت تار وصتيالو نب رسثلارعأو نب ري_1ناريدخن نيد رع الهيلا حيد ىله- ءلا تالاسمو اذه نعو

 ةردقلا مدعلالهنكع ملالثمم سفن :ةيقر زك تاناسنالاد اراولكلذإ |[ للا 0 ىل: ذااو سال اكدت

 مك ثعبتثا نال :دارالا تدةفامناو ةردقال ةصدشملا# 4 بعادلاةدار الادّوذل٠ نكلون كسلا مدسعلالو دما ىف

 تاك اذاالاه غن لتقي ناءاضعالا وق عمم :كءالذ هلاعفاو سدأ هع هوو اها اوملءفلانو؟<سحل او لقعلا

 هيورلادعب هل رث نافنب ريشا ارش نيد ددرت هنال ددرتبو , م20 افق ايانه تمل قاطت التاؤمةيوةعف |

 نم وهرك ذلا ءاقصو

 نا
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 لوالاوهن وكي فيك هلل دق و كلذهنمدعبتساةداهشلا لاعفكلذرك ذلة نطابلاو رهاظلاورخ الاودرالا ||
 نطاب سلرهاظااورخ ايسللوالاةنطاءلاو رداظا اوهنوك ف .؟دناضقانةمنافصو امهورخ الاو

 تاس رح ةلاودرللا دعبار-اوه.ترب ىلع لكلا هنمردصذاتادو>وم اىلاةفاضالا,لوالاوهلاةف

 رخ !كلذن وكف ةريضحل كل: ىل ءاهتنالا عهبنا ىلا لزتسمىلا لزم نم نيد رامنولازبالمهتافهيلا نيب رئاسلاريس

 هك اردالنيءلاطل اهدا عدلا اعف نم_ةكاعل !ىل ةفاضالاب نط اب وهودو>ولا فلو !ةدهاشملا فرخ اوهفرعسلا

 م اعقةذفائا ادن للاي سلال فرت اعدل جارسلا ف بلع | ةفاضالابر هاط طس1ساوخلاب

 تاقثافد>حاو لءاغاا نأ هل فْسكا نمىنعأ لعفلا ف دم حوتلاق 54 رطا نيكل ادت تاك اذكهف توكل

 امأ لوةاقهقبر طاقددعك وأ كلذمهذي م/نةتوكلا !ملاعي نامالا ىلع تس هنأ ىلادي-وتلا اذه ى مناد

 مولعلا اورمص> نيذأا مهو تو ريذلا ملاعل نع مشل اراكناكت "املا ملاعا كراك :ا هللا غي نأالا هلجال ءالفد حاملا

 ةداهشلا ماع ضيض> اومزالف سجلا ساوملاب كردنالا مالإ_لاوةدارالاوةردقلااو ركن اق سما ساوداىف
 لاقيفداو-ًايش ملعأالو سلا س اولا, ةداهشلا#لاع ىلاالا ىد_تهاال اق م-هتمانأو لاق ثأف سلا ساوملاب

 0 اولاف م منافس نا ساوءلل ةاطسفوسلار 76 سنا ساولاءا اروامم امان دهان ةلرزاكنا

 :ماوهحا م د سف صدت" اذه لاّمدفتاسو س4! ىفاضأ كلاش ىفاف متل نمأن اولا تاف مانملا فءارئاناعلف
 نكلودءبالىذلاامأو دحا + كح اذ_هءابطالاهجال عىلء ىوقي ضن س سلك اموال ث القامانأ كرتيفهحالع

 لدالاف ةحداهودجو نأ توكلا ا لاءاهدها شن ىتلاا هنيعىلااو راني تأ ةيسوكلا طق مهفنال

 هرمصإ ىوة-ااذاقةر دال اراصب الاب لاعكسلا لا ختش اهت.ةنئباولغتشاةيقنتلاو ةلازالا لمعي درسا اهفلزن دقو

 ت اهنكع لف العلل لب ,ان ريغن اكن اف هباعحأ صاوخت ملسوهيلعمتلا لص كل ةلعنائاهكلسيا قب رطلاىلاد درك

 هولك كول ءداهشب بو كملاونللا 'اتارذمد اكسل ناهنكع لو د#حو لاق دان رك ذىذلا قب رطلا كاس

 لزأملات ادا لكمل- عبذأ ادم ,-ولاضب أ ةدا جدلا ماع اعىفناق «مهف ضيضحوىلا لع :حوتلاةورذاودرو نوصو ف رحب

 هما 11مم فثاك ولذادحاو ريدا ؛اودحاوملاعلا هلا هلةءدح ىلع هللا 15 5 ريمآت دسفب كاع ءااو نييداصل سفن

 ىتدالا قيرطلااذ مهبل د .-وتلاداعتع اسرغنبفةداهشلا اعف دار مقوذ ىلعكلذتوكفان دسفل هيلالا

 دحىل + برعا!ناسل:نارذلالزت كل ذإو م_هلوةعر دق ىلع سا“ لاا اوماكر تأءاسنالاهللا فاكدةو هلقعردت

 ميلود ةيفزاصأو لكو الل اذ تا نأ مس له ىذا اوما !١اذ_هلاف تاقنافةرواحماىف همت داع

 بارطخالاه_لاعراستب و فعضن لاغلاق هناالالاو> الا راثا ف فشكلا ل ع ل-عىوقاذاداّةّمعالات اف

 ىلاةد. معلا هير دل م اكلنا ودب ناىلاوآهم الكسر ه2 ماك ةم ىلا« بيحاص جاةعكلذإوا هلاعلزلزتلاو

 م الق ه سفن ك-اسوقد رطلادهاش ى ىذلاامأوهداب لهأ نموأ هب ونأ نمزأ ةذاتسا ن ماجا
 دادز الرافسالا تقو ىاناسنا كر ىذلانا ام احوضودا دزي ناك اوانمةيدا دزاامل ءاطغلا فش كول لب كلذ رم

 ني دتءملاو نيش اكملالا* مامو هستقلخ لم صفت :ىاحو وداد / نكلوناسنا هناي سلا عولط د فعاذبقي

 رام 0-0 !اري ّ ىسأ 5-5 لكس جلاماوناك ال نوعر ذر 0 ىصانس !!باعصأ عمنوءرف ة ةرعسك الا

 اونرتك ةماعلا 6 اوردمس مسل دود -ر ز واح اممالسلاهباعىسومنماوأ ارم رو مت دها شم

 ضتتاقأت طذ ىذلاوت كو انيبلا نمأن ءاحام ىلع كراون نلاولاف لد ؛فالحت نم كلج ر أو مد دين عطقالوعرذلو#ب

 ناكاملىرماسلانادجاامأو ريسغتلا عنك ف شكل لاوتايمل انافامندلاةوم+لا هل_هىضةتامغاضاف تنام
 علا اذه هلوةاوءمءواو و ريغتهراوثاوع«وىرماسلا لكيملااو رظنالن نابعئلار هاطىلا رانلا نع عهاتعا

 اذاةلامالر ذكي تابعت ىل اراغخلاب نم نم لكسف اعفنالوارض مهل كل ءالوالوق ملا عجربال هنا اوسنو ىيسومهلاو
 50 :ءنمووف توكل لاامأ وري ؟ ةداهشاملاع فداضتلاو فال -:الاوةداو ثلا لاعنماه ماك الك ىلار |

 امئا-ولانأ تنث امهمرهاط دمحوتلا نم هترك ذامتلقنافالصأ اداضتو افال-:تاهبفددنال كلذلذ ىلاعت هّنلا
 توك ف ءكف اع قنا كرت هنأق ناسنالاتاكرحىفالار هاط كلذ لكو. تاردسم امس سالاو

 |[ دسم ب بيم-تبتت>2ج2©2للن9 ا(

 دعبل هنع دعب سلا

 كلاارطاخو سعنلا

 هلك 6 ىاح

 جارعملاهل لف لي بج
 هللا لص هللا لوسر نع

 وللاق ثي>مل--وهيلع

 هيه تكرتحال هلعا تود

 ىذمرثلا لعدم لاف

 اذا ماكملاو راع

 ملام_متجرد ناعم

 0 اسد نم اح
 وهنا نا (كف)
 هلا وم طوع

 لكل دكت اطيشلا

 طوذ 2 ةثداحاوةملاكملا
 رتل ١ ءانقلا "نم

 سور و 3
 نالةنكسلاو قل
 ماك ىلا باس 0-0

 هكا هرم نر ككاو

 ابأ تلا (تعم“د)

 هلا اردنع نب ا

 لوعة رصبلاب جرصإلا
 رطاخ ةعبرأ رطاوخلا

 نءهرطاخو سقتلا نم

 10 كاجو قملا
 ان طا ناطسملا
 نسم ىذلا اماف كلملا

 ان هب سف سفنلا

 ىذلاو تاقلا ضرأ
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 ٍْ خل كا سو .وهحولوهملاو هدب ىففت :.::تذدأوتاوصالاو فورحلاىناعم |

 اقر اءدوهب نكلا ه5 6 اطماج منك فردتلانةكردملاةرهاظلاةر وعلا هنر وص ىلءمد 1قاخةللان ال سو ْ

 [طدقمو اقر ص اهزتم نك-ةراصبالاءالرت اصرلا كردنىبااةنط اءااًةر وصلاه:متههفناوذا رو ةلابسعلت الفالاو :

 نمثالءاو ىد_هرانلا ىلع د كلءاف حولا ل كباةرسب مه ساو ىرط سد.ةملاداولابكناق قد رطااوط اوالذ 4 هانعموهئط اسحب رعن و

 هناوهسةنروصقرعشتسا كلذ علا نهكلاسلا مهءانإف كد ران ىاىسوم هيىدونا ع ىدانت شرعلا تاقدارس | | تاقبط ىف هتةيقجو
 ىذااهتب زتاكدماو صقنلانيعباهرال هسفن ىلعهيضغةدح نمازانهبلق ل عتشاف هيزنتلاو ءيدشنلا نيب ثنخم || قرتاماكو تاومملا
 منتغارلعلا هللاةفرون ىلءارون جصاقهتب ز لعتشا هن دع لعل هيف ننام فران هس ست لول 0 1:21 مىف | |ةنثمطملا سفنلا لءاضتت
 هسا ىهلالا لعل كف ثكناف هرصب خفف ىدخرانلا ىلءدحت كلعل كرب تفاوةصرفلا ذهن ءالا || ا هرطاوخ هنعدعبتو
 انص أ مهلكرسش ثلا ولت ىف ماودلا ىلع بكد. هوهو تا ذالو سار هلالو ىصتالو بشن ن موهام هر رختلا ىف رعلا تاوعملاز واح د
 5 ا ريح ىنع لاعت هللا ءازذ ة لعلا ى ف فرلا منلاق وبمتل اهنم ىذ ةةهلسأ رالواسأ ًارباةلكىف 1ناكومولعلا ناك كهنطاب جو رعب
 ىاةملاط دةلاقزه ركشورحلاعدواذه دف ماقال الا_لقءارأ ىاف ماك نءهثايناىدص ىلرهظ ىلص هلنالوسرل كالذ
 | ملااهيأ كلابام للاقوميلار ةاسف هناش نع هلأس اولا ةرضح ىلارفاس نا ىلءمزاءانأو كلى داصو كدنع | هرهاظب لوهلعهللا
 دقوأ لاف نا ارودةماىلااهفرصو ردقلا صا“ ا ىلا تادارالا هيث ع.:اممولعلا نمبؤللةل!ىف ماودلا ىلع طخت | ليك :ااذاق4بلاقو

 لاق كلذ نأ ملاق د.لا ىلع كلاحاف هتلأسذا ل-ةهلاي ار تل ةردداو تاوشإلا اعف تأ ارام تءسن | هع عطقتت حو ,رغلا

 لاق معنلاق هترودىلعمدآ قلخ ىلاعتهننانأ تعم١امأ مهلا لاق ههشتالتنأو فيكلاق هباوج لم ىبارةل ||| هراسنل سقتلارطاوحش
 متو ىنولالا لعل نيد ىقرفالؤرذخستر و فمات اوفددر ىكلاوهومتضبت ىفىنافشلل نيم تقلا نأشي 0 ْ لاعل و برَدلا راوناب

 ىلاعت هلوق تعمسامأ للا لاتف كلا !نيسعن ةلاعةةروملار هاط قى رغ ! فو رعاك نإ | كلذدنعو هنع سفنلا

 ١ [| ىلاورتع» نمكلاسلارفاسفاهددرب ىذلاو ه«_نبعةضيةفاضأ مالقالاو لاق م .منتأب وطمت اوهسلاو ا رطاوخ هسرع مطقتت

 ]| ىودتالليم-ترشالو كلذ نمش فضو ز والو لقلا بتاع ىلع دي زب اممبئاعن ”ىأرو.دهاش ىتنيملا |[ رطاخنانالاضأ قالا
 ا لَملاىأر ف عدباصالاكاال ء-يصاوى ديالك الدبو نان“ الك النيع هناهبقْ[! او هقصو رادو كادت نميلا ةلاشرلاو لوسو
 ىلا نيعلا نم هتععمام لثمىلا وجلاقفلقالدكبر و هنأش نع نيعلا لأ سف ملقلا رع هلرهظقهتضبق فاكره | اذهو بي رئاذهودعي
 000000 امك اناره لاول الدبل ونقل ىلعتلاو انا ىهوةداوشا!ملاعفاوتيأر | لزان ءانه_صو ىذلا
 || لاساف ةفصان انا تلاةقنيعلا كبرت نعاهلًاسو هلةأماهدنعر ةة-ااميئاعل |نمهمف ىاروةرذملا ماع ىلا | دوعت ل موديالو هيلز

 تبثفلاؤ سلا ناسا ةءارجاب قلطد وسب زب ناداك اذهد نءوتافصلا ىلعالتانوصوملا لعتدمعا اذارداتلا ||| لرانمملا «-طوهاف
 | || رقت ةرضخلا ةبهمتيش ف نواتسي مهولعفي اعلكس الرضا تاقدارس باخ ءارو نمىدونو تءاثل الوقلاب || سم سلا تابيااطم
 1 رام اكل كنا, تنهآو كءلع تكونو كلا تنثا ننأش مظعأامكناعسلاق قافأ ملف هتيش ف براعضر اععص ] هيلا دوعتف هرطاوخو
 "|| نأالا امو كطلع نم ُكاضربو كب اع نم كلوفعب الاذوعأ الو لا اوسوجر الو لري فاس الذرا تلا د>اولا ارطاووقحلارطاوخ
 كيلعىنئالذاسل نمةدقعلا-اوكةرءالىرد_هىلح رسم الوقاف كيدي نيب لهتب اوك ملا عرضت اوكلأسأ |نطاوس تاتا
 كامئامو هدفت كانآ اند هيلا حرا ليءايبنالا ديس ىلع ديزي و ءانثلا ف عمطتنا لاباباخت اءارو نمىدونف ا امو ادودو ى لك سد

 ||| لع تينتأاك تنك يلع ءانث ىسح الناسك -لاقتأ ىلع ةرضالاءذهىفداز مهنا هلةفلهلاقامومنعمتن اومن || ل < سيل ال رمثأ
 1 'ىطختت نأ : كلانا ىدونفكتفر عمق عمطمب اال لهف كل ءلععانثلا ىلعةءارستاسال نكمل 1!ناىهلال اة ةكسَعَن ١ هسبق رطاخالو ءانغلا
 ظ متيدتها ميدتقا مهاب موكلاكءاسنالا د. راسا و بركان ركل الا وردشلانلا ممحاة يشدد تأعر أ ىنتن ١ قطارخشال
 | انترضح نع مور نا فرعت ناانترض>نمابيصتل_فكتف كارد' كاردالا لرد نءزمتلا لوي هتعم-اما ||| رطاعنو برقلا تاكل

 معلاو ملةلاونيهلل لاقو هنابتاعموهتلتسأ نعرذ ةءاوذالا سل عج .راذهنعفانلال-وانلاجةامدالم نعزحاع
 ل_+ادلكتاودالءلاهذهق لود داي دهعا!ثندحاس رغتنك ىناقىرذعءاوأ ,قااهدعب اموةردقلاو هدا رالا و

 .كلاايدر طزمللا نأ كفشكتاوكرذعىدنعحمدق ن الاوله>و رودقن ءالا مبلع ىراكناناك ايفةشهد

 | قو هتس ضمت نودد سف هنر ,دقوهره5 تع نورذمس مالا ان ةراهقا ادحاولاو تو توكللملاو ٍ
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 تر هقو عبطب تعا همكح مزما !ذافهمك-4ل زااظتئاو راع ثا عمن كد ةنك اساناقدمكس فريفلاو

 لثاقلا لاف5 ىناكب ا: عىنع عدو ناش نعملعلا لسفهمكح بجوعموةنل ةردقلا تصخ# اوهتعاط
 مهنولحارلافم عترادتالتا * اوردقدةوموةن ءتادرب ىئم

 اهريخسوةدارالا ضانةسا ىلعم هاياايتاعمو هلا لاطمبلقلاو لقعااو علا ىلع لبق اوتةد_لاقف

 حولفان أ امأ باّءلالاقو تاع 0 لو ىمفنب تاعك اامارسفانأ امأ لقعلا لاسةذ ةردقا!صاتال

 امو لقعلا يام قرش 1باّقلا حول ضا. ىف تشن شقنفانأامأ ًايعلالاقو تلعسي نك-لو ىمسفنب تطساناام

 عدعم 2 تال د دنع ملةلابالا توكيل ط4لانإل ىنعملقلا ل سف ىنعاب !اخ لبق حولا 0 مدس اطاكلا

 ىف هيتنعمط ع نءىنابحلازبال او كزانمترثكو قار طا !!اذهىفىءتلاط دستلافو باو« ءنقي مول“ ئانلا

 دودو اًوُدلا فالو.ةمامالو مهس تنك ادا درتلاةرثكا سف: بدط أ تنك(

 بصقلانمالااملة لع الفاف همسهذأ تسلف ملى طحا_ءاوشقن ةنو طة ىناكلوءاماق لاؤسل ا عفدفارهاط

 حوالاثيدحلزنلا اذهىف عممالىفاو رانلانمالااجارسالو ربخايالا اطخالو شمل اوأ دب دا نمالااسولالو

 تاقامبف تقد_صنا معلا هللا قفا 2 رأالوةعبعج ممساًايست كلذن هدهاشأالو#قلا او طخناو ارسلاو

 باودلاف ةريث :؟ايلا توجو ثلا قيرطلا ثلا وانا اوفيعضْ .؟صو ليل لدار وةاحس كةعاضيف

 ا رتنكن او هل قا الرس سم لك ةهنع جر داف كك ثعب اذ هاف« .ف تنام عدنو فرن ناكل
 دلو اهلوةداهثلاو ثلا ا ملاعتث اذه رط فولاوعلانا ملء او دمهش تن ًاودلعمس قااؤدصة ىلا قد رطلا

 وهوتوكراملالاعناثلاو ةلوه_سىلعلزانلاكلتْز واجدقو ملاعلا اذ نمديلاورلمااو ربخلاو دغاكلا ناك

 مست فيك ىردأ الوةقرغ 4 !ارادلاوةقهاش لالا ل او عجغلا هما اهلاهمفو هلزا ةمىلا تمهتنا ىف ى ”زواحاذاف كارو

 لزن_.ءاهلئاوأ ىف لزانمثالثاهنمتعطقدةلوت وكلا املاعو شالا الاعب وهوتو ريل لاعوهوثااثلاواهنف
 ماعواقب رط «_:م لوس ا كلل !ملاءعنالتوكسحلل اوةداهشلا وكلا !ملاعنيب ةطساو وهررعلاو ةدارالاوةردقلا

 نيب ةكرملا ىف ىهىتلاةنيشسل اهبشد توكسلملاملاعول لا !ملاعنيدتو ريسحلا ماعامناو اههنم هنمرعوأ توكم ا |

 ىمثع ضرالا ىلع ىثع نملكو اهنا. و ضرالا نوكس دح ىف ىهالوءاسملا بارض اد ىف ىهالؤعا-ماو ضرالا
 ناف توري4لا ماء ىمثع نكناك ةنيذ_ىلا بوكر لع ىوةي نأ ىلا هنوةتز واج تافةداهشلاو كلما اعف
 ىلع ىدثملا ىلعر دقت ال ت نكت اف عتعتت ريغ نم توكسلملا ملاع ىف ى ثم ةندطسرم غنم ءاملا ىلع ىبشعتأ ىلا ىسهتنا
 ةدهاشمت وكلم ا ماعلَوأ رفاصااءاملاالاك دب نيب قبب لوةنمغسل 'تفاحخو ضرالا تزواجدةف فرصن افءاملا

 هللا ىب_ص هللا لور لو تعم“امأ ءاملا ىلع هيىشع ىذا نيةبلالوصو بلقلا حول ىفولعلا هيبتكيىذلا معلا
 كلاسلا لاف ءاملا ىلع ىشعناكهنا هلل .ةاساءاوهلا ىلع ىشملا يدا دزاول مالسلاهيلءىسيع ىفإ-وعبلع

 هذه عطققيط أ ى ردأ ثسلو قد رطل ارطدخ ع نمهتفصواافو ىلق ور ثيلمح اوىرمأ قف نريست رق لئثاسلا

 كلرهط ناف ىوحتهقددوكءنعءوض عجاو كرمه فا لاق ةمالع نم كلذإ ل هذال مأاهتفصوىناهماهملا

 ارتست ا ملكتاف قا رطاااذهلالهأ توك ناهيشدف باقلاح واف بتتك أ هيىذلاّلقلا

 ارقاهيلعلرب أذاملقلابفثوكءسأ !لو ألو ميلع هللا ىلصىنلا نأ ىرتامألَعلاب فثوكتوكلملا باول نم

 ام-صقىرأ امهللا اوذهتقدحو ىرصصي تهتف دّءا كلا س اعف لع لاماخا ذالا مل ملقا لعىذلام رك الان رو

 تلعامأ تيبلا درعم-ثد ثيدلا عاتمناتءعءامأ عل !تدعبأ دا معلا لامن كل ذك الالف رعاالواسشمشالو

 هطخالو مالاكلارثاس هم الك الو مالةالا هلت الو ىدبالا هدب هب ثالثا ذكذتاوذلارئاس هراذهمشن الىلاعت هنن نأ

 هديالو» ريغ فالخم ناكمفوهالو مسحب هتاذىلاعت هللا س ءلفتوكاملالاعن مةمهلار ومأ هذهو طوطاتارثا

 ؟ىيكلود ريغ ىلعهنممالا | هةفرعم

 مسر و و5 ر «طدخالو ىرحو توصب همالك الو بشمخ نمهحول الو بصق ن م ءاقالو ىدألا نقال مالو لو لل

 نينابذب ذمهسشتلاة ولو هيزمتا ةلوذ نيداث الا كارأافاذكهازهدهاشتال ت:5تافصفعو جازدرم>الو

 نعءهمالكت هربوا حاف دو ماسجالا ن ءىلاعت هتاف صو هن اذت هزت ف كف ءالؤه ىلا الوءالؤه ىلا الاذو اذه

 جبار باحر عارف

 ماع هيو وكلذدب
 ملاع هنا ةنو هتدان زب
 معو لالا معا مك هلا

 هلا ىلع ساةيالماقلا

 ديلقتلاب هذ لح ديألو
 كبعل صاخم أ هنال

 ناش ناك اذاو صاخ

 رطاود ريع دسيعلا
 هصا2 ماعم ىف سفنلا
 تاطملا تامل نم

 قل ارطاو هب دارك

 ري_صتو كلا ارطاودنو
 فة-ءب رالا رط اولا
 رطاخ طقس واثالثهّمح
 قيضلا اردانالاناطشلا

 نذل سفنلا نم هناكم
 قد رطب لدي ناطيشلا

 حاستاو سفنلا عاست ١

 ىوهلاعابتاب سفخاا
 ص رالا ىلا دالالاو

 ىلع سفنلا قباض نمو

 ظملاوق ملا نيد زيبعلا
 لح طقسو هسون تةاض

 اردان الا تاط.#ثلا
 هيلع ءالتبالا لود
 نيةلعتملا ندارملا نم

 اذانم نيبرةملا ماقع
 اني صعاعهه«لفراص

 رك ذلابكوكةنبز
 قرثي ايواممهبلقريم:



 عملا كرك رس
 اهرطاقوابئراب واهقلاخو

 ةقاعلاو سضلاراوط اذ
 لهحلاب فارتءالاؤمنلا
 ةنوعملاو ةقرغملا تلطو
 5 ملأ اذا هناقدنم

 تاعي و ندالا

 رطاخلا لهدا نيش و

 ق»-باط وأ طحتلطلا

 ءهانضما ىدأ !] ناكناق

 ذهوءامن ظعال ناك تاو,

 نيش لاذافوتلا

 نال ءلارهاظب رطاخلا
 ءأ[] معلا نطايىلاراقتفالا

 رهاط ف ل.لدلادعندنع

 نمسانلا نم معلا

 الاه_:كقدع_سال

 نودقملاىلعفوذولا

 رظاح ىضذمأ ناو ااا
 بنذ كل ذري_داظملا

 0 د

 نموبوفذلا نمرفغتسف
 قلة دب نم سائلا

 ىضعو ظحلا لوانت

 ن هيدا يعدي زجءرطاخ
 دبعل ةعسلا لءوهرهّلا

 ماعةعسلاف هل توذام

 رسطاخ ىذذ نذالاب
 ىلع كلذ دا ارااو اناا

 ناسك هرص نم هرب م

 باب ؛ رأعم ضرالاو تاوعسل!ىفةرذ لكل نا لءافزمعلاب اهسفن ىلع تدهش فيكو تس دقو تحس فيكو تان

 وللق 0 و ا ىهانت الورم <::الام كال ذورسلا ىف ةاحانم بول لا

 رودص لن موا 000 صال ا رارما ا ماا 2 , الا ارعلادفنل يرتا ماكل ادادمرحلا ناك

 زاحواو قانا نمال م ىلعهرم هني ىدانفهاباهْح ىجو) دةكلملارارم ىلعانممأ كا : ار هورارساالارو.ةرازحالا

 مهل كلذرك ذبناك لباريثك متيكملو الما مككذل رعأ امن 0 اول لسوعيلعهّنلا ىلهلاقاسانلرس لك ءاشفا

 ردقلار 7 داذاوا اوكسماف مودقلار 51 ذاذالاقالو رد_ةلارع 5 ءاشقأ نعود مالو ني توكس ىبح

 تارذتاجانمتاءاكح نعاذافرارسالا ضع«.:هنعهلنا ىىذرةفدذح ص خال واوكسماةىنادكأ رك ذاذاواوكسماف

 رصال !نءاماماكريورخ ىفاثلاورسا اءاشف'ةلاهتءاامهد> ا ناعنام تاد هاش !بايرأ بول ةلتوك-ل اوك ا

 ةيفيكا تاب الا لع هيمهذي اريس اردقامتاجانم نم كس لعلة رح ىهوهنتاك ىذلا لا لا اكو ةباهتلاو
 ةر ورضى هنك.-اوانا ادد 0 نك 0ناوتاوصالاو فورا ىلااهمناماك درتو هلع لكوتلا ءانتبا

 كهحولابامري_هل ابههج ودوساءاردةودغاك-الىلاعت هتلاروف ةاكشم نعنب رطانلا ضعب لاق لوقنف مهغتلا
 ىتفصناامدغاك لاف هدف سسلاا مودل -هح و تدوس ملفدأ بلاهبلع :رهط دقن الاواق رم مضت 11

 هنطووهرد 0 ىه وتلا ةرم لا اعومجش ناك هنافربمللا لس نكساو ىف ىلهد و تدوس امها هلا ةملاهزهىف

 ىناق ىف .هصا ةااملا ةذ كلذ نءرما لا سف تتدحصرلاةَذ اناودعواهلط ىس عحوةحاسإ لرنو نطولان عر داس

 ىطون «ىنفطتخاودسافلاهعمطب مهلا لعىد_ةءاف اهنمحربأالنأ ىلعامزاءاك اساءداو:ربحملا ف تنك
 معلا "د صا هءلعلاوسلاف انس ةجاس لمتراب ىلددب 0 داتا خد 2 و

 |0001 الو يستمد عرشت نمدصت نسبا خر ا

 ة3 ىلع يش غو ىم دخت ست ىهو هنر او ريا ادا اوس ف ىنتسغم ىسأر تشو ىترب م ىببان أ نيبتلصفو

 اهماظنعدبلا لاسم ٍتقدصلا شف ىنرهق نم لسو ىنع خاف لبان دعو كلاَو اوسب جرح ىلع ملا !ترثندقلو ىمأ آر

 هيسقط َّك ارنا مسجوأ رظداجلتي ًارل شو مدو مظعو مدالآان ًامديل ا!تااّعذ هلاهما دذقس اول ةلا ىلعا مناودعو

 ىرئامأ نضرالا اوف فىنلوتو ىنددرت ىلا قف ه :ءل اورد 2] لاقي راف قيكر ردتسم كنك ضان ااعاو

 امر هاقلا ىوعلا سراؤلا اذهىلثم هكر رب مذاهسفنب لرختي الو هناكما ممئث ىدعتيالركلاو رخغاو ردملا

 ةلماعمالانأ ثءحن ماضا د ًاناق لعل نيد واهني ةلماعمأل مدلاو مظعلاو مالا ةروصف ىب واسنت ىو وما ىدنأ |ىرت

 ىامئاش نعةردّعا الاس مث تقد_صلاّعذ ىبكر نم ىنعز اسكس ىناف ىنأش نعةردقلا لفعل نيد وى

 بنذال مولم نمو مولم الن م كف ىندتاعمو ول ل -:ءعدتلا ةفاهديدرتواهما دنس ةرتكود.لااهلامعتسا

 ترك مولد : رحلال.قةيك اراهل تنك دقوا متيكرا-دملاتملط ىفأ تننط فيكو ىرمأ كءلع قد فدكو ه4

 الو تك |[ فد ةسمدعموأ | ةخيص ىلا ىف نوناظلانطامونة: 1 0 5 ل ءاهرذستسا الواهكرحأ

 هتغلاخت ىلعةوةىل نكست لو هن دعاسم ىلع و ىلتناكف ىنمارتامىلا ىب_ةهراو ىنعزأ ل كوم نءاجىتح لرحأ
 ىلناك امىلا ىن_ةهراو مونلاةر غنم ىنعز اذا هلامصوهموعهوهعسايالاهفرعأ الوةدارالا ىعمن لكوم ا اذدو

 ىتحتنئمطااةنك اىلاةردقلا هذه ىلع كأرحىذلاامةدارالا لاس 5 تقدصلاةذئاروىنالدنوأ هنعة>ودزم
 ارذعانل لعلف ىلع لةنالةدارالا تااقفاصانمألوا دا « تعدت اقاهراهمل ا هتةهر أ وكب رخل اىلااتفرمد
 تنكح دئو مزاحم أو رهاق متع تثعب ىنك-ا وتثعبن ااموتض منأ ن كلو ىسفنب تض متنا امىناف ملت تنأو
 اهتصضشاف ةردقلل صاخث الاب لّقعل تاس علل لوصول للرد مىلعدر رنكعاو همك لبق ا

 هتعاط تمزلاو 4ترذسو هيلع تفةو موس ىاب ىردأ الو لةعلاول-ءلارهت تندر سم ءكسمىفاف زارطذاب

 هيلعتغةودقو ملا ظلاوأ لداعلا مك اطلااذ_هو رداقلا دراولا اذه ىلءدرب مامن وكسوةعدف فى اىردأ ىن 6

 11-1 قلل ادامىرمعاةغلاخل اىلع ةفاط همك مزح ا هه مدعم ىل قد الل امازلاهتعاط تمزلاو داققو

 م



 ان
 1 0ك تل حد وو كن هس ج د كا دو امس - صحح ريح دج: تاج او حو حد وصلو ب رح و طم 7. ع تس هج ص ل م يصحح هدد مد تل و د مع ص وعاع يدمج دع وص حمم ب حصص عج هممت

 مالكا العر وكذميفةعدتنملا لي عفدو مالكلابهدبك أت قد رطونيلملا|مو عفدوجومو عنداقتع1ا

 دم> ودل ادرع ذا لكوتلاهملع ىدس ىذلا وهن ثلاثل اامآو«:ممهلاردقلاداةتعالا فداصتقالا باع ىنانرك ذدقو

 ازدلاغمأ هلمتعالىذلا ها صأت نود هيلكوتلا طءترب ىذلاردّعلاهمرك نزلخ لكوتل الار واالدا ةئعالاب

 ةانحو :موءاطعوفز رو قل نمدو>و لكن أو ىلاسعت هنل' الا ىل_ءافالن أ كل ف ثكش» تأ هلداحو باكا

 هيف هلك رشاللجو زعهللاوه هعارتاو هعادب ايدرفت لا صما هيلع قاطتبام ك] ذريغىلار ةذو ىغوتومو

 ىلع لعءافلا هنا كلاكت اهملعو ك2 هيو كواحرعتل اوكذوةه:مناك لبهريغىلارظاةلازهثال فكنا اذاو

 تدفن اذاو ضرالاو تاو عملا توكسل ءنمةرذنل» رتب مه'لالةتسا النو رذسم ءاوساموهربغنوددارفنالا

 ٍ و5 هيلعتلا لص هليا

 بذكق قاطص!!ىب ىلا

 نمكلاىلا مهسنر مهلع
 مد ىد 0 صعأ او

 هيلع هللا ىبص هلال وسد || ىقد.حوتلااذ_هنعناط.ثلا كدصاامناو رصءاابةدهاشملا نممت ا احاضت !اذهكل حضن اةفشاكسملا تاونأ كل
 ا 0 ىاثلاو تاناو.ل اراء ا ىلا تاغتلالاام_هدحأ نييبس كرما اة سيئ اش ىل_.اقىلا ترطد نأ هيجان ماعم

 1 6 دإ : . 3 5 : 00 "00 3 : . 5-7 2 . . 0-5

 06 /_ 1 مغلا ىلءوهءاغو هتابنو ع رزل اي ورح ىفرطملا ىلع لدا معاك ف تاداججلا ىلا تاغتل الا امأ تاداجما ىلتاغتلالا
 . موس 4 :وأ هريس ةئئفسلاءأ هسا ا لعو معلا ام>اىد لا 1ع طأال قى ا ركل ١ رج رتل كرش اهوا هيلا ءاودش اق 0 : رن ىف

 م هاذاربل ىلا مهاحن لذ نيدلا هلنيصاخهللااوعدكلذل !ىفاوبكراذافىلاعت لاق كلذإو روءالا قئاقع لهجو' 00000 لعلام 0 خرلاىلعر مهمل ا
 ودع رلانأ ملع هياعوهاك ماعلا مأ ف شكسنا نموانوحتاسل مي رلاءاوتساالو تولوةي م منا هنعمل ةنوكرسشش

 ىذإالّوالا لرحلا ىلا ىسهتن, نأ ىلا اذ كهو هكر كلذكو كرت هكر لامع غني كرحتنالءاوها اوءاوهاا
 هتيقرزماذ تأ نمدافتلا ىهاضن مي رلاىلاةاحنأ ٠ىفدرعااتافتلاف لجو زعهسفنىف لركموهالوهل لرثال
 لوي ع.ةوثلابتكهيىذلا لقا اودغاك-لاو سه ارك ذب لغتش ذدخاف هّدءلكتو هنعوذعلاباعمةوف كلا تكف

 اناا ةستعتا
 ل قدبتالا .ىلاعت
 فسسوفب الار_هاظذ

 كلذراصورهاط اهاوزت
 ىلعءدايعهتلا نماهجيت || ااوهسفنيف هلك ال ةلانأ لعنموىلومجلا هياعوهورلملا كرت نماللةلانم هتان ىريف تصاختا سل م ةلاالول |

 لاق رومالاف تيذتلا ل ىتاكلاو كام اركشوتاهقلا حرفه ةهدياسج رب بتاكل االاركسشن لوهسبلا تفئلي لا تتاكلادبف رطمموه
 ب الاءذهف(له-- أ داج و ناوي-لكو ضرالاو مغلاو رطملاومونلاو رهقلاو س عملا وةاودلاو ربخلاو للاهل زطخم نأ نم

 باذكحلا قسافلا أ ىتاكوه مقوملا كلل انأ كداقتءالئلة-ىل.:ةاذهلب بتاكسلادب ىفوةلاريطستك ةردقلاةضبقىف تارضدم
 سفنلاةةصيذكللاو | نكت اذان ىرهتلانكلو تيمرذاتيمراموىلاعت هلو بتاكنلاوهىلا-عتو كرايتهللانأ قاحاو عسبقوتلا
 لوستوءايش أ ىلغاهنال أ زم نعل وايئامنتاطبشلا نع فرصن اهجولا اذ هىلءتارذس*ضرالاوتاوعدلا ىفام عج نأكل
 اهعئاقحريغ ىلعءايشأ أ تهب راشخالا لاعفالا ف تاناورحل ارامتخا ىلا تاغتلالا ىهو ةس.ناثلاةكرلوملا ف كاناف كرما اذ كا 7

 دنع يثتلانيهتف أ انهو نع عطقءاش ناو كاطع أ ءاشتافءرايتدخابْك ةزركباطعب تاسنالا اذ هوهّنلا نم لكتل ا ا
 لع مئاعااواهرطاخ | ىف. وهفاختأل يكف كنءافعءاش تاوكتءقر زحءاش ناك نلءرداقوهوهف.س كتير ز<ىذااوهصخشلا:
 ًابتسفتلارطاخ دبعلا || ىن.كقرضمص هنال ملقلاىرتالت نكن ا عناضرأ كلوي وهف شالو كلذدهاشتت نو هديب لص وهوحزئال

 1 1 مولع تاطاسالئ يذلا نيصلخلا هنيا دا. عالا نب 0 الا مارق لز اذ هدنعو هرنهساوهو مل ةلابب تاكل اىرال مرسل الو تثثلاسحو

 مقلانو ءافعضلا عج دهاشاك ل ارذهسمبتاكللان وكر ئاصبلار ونءاودهاشف نيعللا تاطشال هعتسسالو عسيطلا .

 0 نمد ىوولا دوس مهلا سر ىرتف دغاكلا ىلعبدن تناكولال_ثمةلمنلا طاغك كلذ ىفءافعضلا طلغت أ اوذرعوارذطتبم
 دنءفة:نابدالا ف دأ || كالذو ضامبللدو اوه ملةلانأ تنطو تاناغة ديلا بحاص نعالضف عباصالاو ديلا ىلا اهرصب ددءملو دغاكسلا
 تابدالارخ او لهجلا أأن هرمصق مالس اال هر دص ىلاعتهللار وذبح رش منم كلذ كذاهتةدح قرضا ملةلاسأ رةزوا<نعاهرمب رود

 لارا ب لإ : 1١ بتاكل ىلع قب رطلا ف فةوف لكءااءار وارهداق هنوك ةدهادمو ضرالاوتاوعهكلارامدةظدالم نع هنريصت نءو ةبمشلا دنع فقت

 ضرالاو تاوملاىفةرذلكمهةح ىف ىلاعت هللا قامن أ دةتاد_هاشملاو ب واقل اباب أ لب ضةلوج وهو | ِ رب !ءامدس كمعمد
 قاذناساب زمعلاءاه سفن ىلءاهداهش ويىلاعت هنلاهعيست واهس دةتاوعوم ىجئشلك قطنامىثلا هنود

 زواحالىذلارهاظلا عمسلا هيىنعأ تسا او نولو زعم مسلا نعم_هنيذلا هعمل التوصالو فرحالب ماكس:
 توصالو فرك سدا مالكه ب كردي اعس هيديرأ اغا متاهمل اهمف كراش ار دقالوه.فذلب رمثراجلات اف تاوصالا|[|
 اذا وتقطن فدك اهناو اهقطن يفك ىل فصفلةعاااهلم ةيالذب ومعأ هذهف شات ناف ىمحعالو ف رعوهالوأأ]



 أوس (هللادب عنب لوس
 سناك ب نحن ىدانألا
 ىلا ءاء_طالا ىرو

 اينذسفنلا هيت دحام
 باقلا دمت و هيقتمق
 رك دلاب ءاقن الا اذه دنع

 دبكق بك | اوكلاد اهنا

 بالا اريصل و ءاروسلا

 ل 0 "وقعت ءاسم“

 اذافرركذلا تكاارتلا
 تاطشلادعب كلَدكْر أش
 ردن ديعلا اذهلثمو

 زد طاوللا هللا
 هنالو ةسئاطيشلا
 ر-طاوذ هل نوكأ و

 نأىلا بات وسفنلا

 معلابا هزي ع وأمي

 رض الرطاودناهتمنال
 تامااط5 اهواضمأ

 اننا اع سنسلا
 ىلا مسقنناهتاساغو
 طوافللاو قوقحلا
 كِل ذرزع رييملا نيعتبو

 تابلاطع سفنلا ماهشاو
 0 طوافالا

 اوم 1 نيذأاا هيأ ان

 اون ةددلق امني قسافؤكماج

 (ببسو) اونبثتف ىأ
 نب دءاولا هن آلا لوزن

 ل أو هس ركع ترد ةيقع
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 ١ هيلع 2 هللا 0 دقوا والا يشمل اباء انكر 00 قل اهلنا 0 5

 ليداةتعالا قياعلا ماك: آملا قراغي لذاني ماكاو ماوعلاة هر" تافةقيشملا ظفل موهفم ىلع دقعت نآه يلق

 رك اهنا ودع دحرمعبا او ةدّقعلا هذ هل. اع نع عدت ا ليح عقدي هيىذلا مالكل اق. هلت ةعنصق

 فىوضصتقلاهياغلا ى مهذ هو دحاو هناث مح نملد ريد 5 هنأ ثمءدح غ نملكءااىر الفد_>-اولاري-غ هدوهش

 جرذخسملا نهدلاك ع بارلاو كلاك ثلالاو ىلغسل ارجل فاتلاعر زوملانمايلعل ةريشقااك لوالافدي>وتلا

 رظخااهي 0 انىلارظن تاو قاذا !موهفلك أنا لباجفريخالز ولا نمايلعلا ةرشعلا نأ كو بلل نم
 رولا ىلءةدم كري نآالا لصن الذ ناك !قيضتيبلا ف كرت تاوتاخدلارثك أو رانلا ًافط !امطحذ اناو

 مومذمر رمذلاربإ :؟ ىودم ادع ىل قلاب قيدصتلا نودناسالادرع ع؟ديحو:لا كل ذكسف هنءهيكر , منودال
 ند_لاوبلقلاى هه لفسااةرمشعلاوتوملا تةوىلا ىلهسأ ارسل فس فة دم عفن هنكل ن طا ايلاو و هاطظلا

 ل

 ا وهوتدمل امسح ب صراعا فيسأ اورولقلا قد اورد لج منأق ةازغل أآفدس نع هند تود قفانإ ل دحوتو

 ىلاةفاضالاب , عقتلاةرهاط ىلفبلاةرم هثقلانأاكو هدعبةرئاقهد_.كوتا قسالفتوملابهنعدر دا ءاوةرشقلا

 ةلزاناهتكلابطحا ممعفتتي أن كم تاصفاذا او راحدالا رنعداسفلان ء«هسر كو بألا نوص'امئاقام ماعلا ةرمشعلا

 صقان ناسألا قطند ا علنا :؟؟فشكري-غنمداقتعالاد رض كلذكو للا ىلاةفاضالابر ردقلا

 كاذذاهبفةقملار رثدارمثاوه>اسغناو رددلاحارشناب له ىتلاةدهاش 1و ىلع ككل ىلا ةفا حالي ردعلا

 هردص هللاحرسش نأ ألح دزع هلوقبو مال الل هردصح رمش هب دهيتأ هللا درب نف ىلاعت هلو دا ارااودحرسمثلا

 بوش ع نعول الهنكءلودوصةملاهلكو رشق ا ىلا ةفاضالابهسف: ىف سفن : تللانأ موهير نمروف ىلع وهف مالس الل

 بوش نءول_ ةعالهنكل نيكسلا كل لاعد_تةملعفل ادءدوت ثاذكفهنمب رذكسملانهدلاىلةداضالا ٌةراصع

 نأر وص: بف يك تاقناف قحلاد>اولاى :و-دهاشدالنمىلا ةفاضالابةرثكسلا ىلا تاغئلالاو ريغلا ةافحالم
 ريثكملا توك ف دكسذ ةريثك توا سرسملا ماساسالاو مادو ضرالاو ءامهأ ادهاشن وهوادحاوالا دها شال

 ءاشفا نوفراعلالاقرقف باك قرطس: نأز وال علا اذهرارسأ ًاوتاغشاكملا مولع ةياغهذ هنأ لعافادحاو

 نوي دةئشلا نو هو نكم كداعتسا رودس امر 0 وسم وع رفكة ب دوت رلارم-

 تاريثكتاسنالا نأ اك اذهو را.تءالاوةدهاشملانمرخ عوض ادحاونوكيو رابتعاو ةدهاشمعوشاريثك

 لوةنذادحاو ىرخأ:دهاث موزخ راتعاب وهوهثاشدح و هماظءوهقو رعوهفار طاوهدس>وهحورىلاثفتلا

 هقورءوهثاعمأ ةرثك هلامد : رطخت الواناسنا دهاشد صخ# ن واد لا هدا وهفدحاوت است اهنا

 ددحاو فرغم مهب راتعتسالاو فار ءةسالاةلاحىف هناامهتيدقرفلاوهئاضع أ وهدسحو هحور ل. صفتوهفار ا

 تنافر قاكلا نمدوح ولا فالك كلذكم ةقرغتف ةرثكعلا ىلا تقتالماو عملا نيع ف هناكو قد رغت هيف سبل
 ْ ريثك ءاوسرخأ تارامتعاب ود حاوتارابتءالا نمدحاورا.تعاب وهفةفاة#ةريثكتادهاشموتاراءةءا هل

 ريصم ةمغبك ىلع هل فهر هنكلو ضرغلا قباطنالنأكت او ناسنالا هلاثمو ضع نم: رثك دش | اهضعن و

 ناءاهينمؤتو هغلبتم ماقم وخل ادراك: الا 'لرت مالكلا اذ_مبنيبتسي وا دحاوةدهاشملا كح ىف:رثكلا|
 "تنمآ اذان يك ةصهيتذمآ ام. نك م تاو بددتدن>وتلا اذهمن مؤمنا ثيح نمثل نوك.ف قد د_هت

 ةران قطادد اولاالا ا مفرهظبالىلاةرهاشملاهزهوكناعا :وق ةردشبه:«بدصن كل نأك امدن نك: 0 ناوةوذلاب

 جال ار ودنمن نيسالار 2 انك زب زعردان ماو ذلاو رثك الاوهو فطامللا و راك ١ ارطق ةرانومودن

 ! نمناكدقو لكوتلا ف ىتلام مهمالراةسالا فرودأ لاقف تنأ ا ذافلا5 ةن راذسالا فر ودب صا اوكا ىأرثمح

 عيمصت ف ناك صاّولناناكف ديحوتلا فءاخغلا نبا فك نط اينارع ىف ارعت ينفد قنيسحلا لاف نياكوتم ا

 تلقناف لا_جالا ل.س ىلعدم-وتلا ف نيدحوملاتاماةمهذهف عب ارلا ماقملابهبلاطق ديحو تلا ىف ثلا“لاما.ةملا

 سلو هناب ف ضواناز والفم دبارلاامأ لوقف«. اءلكوتلا اننا ة فمك موغيامزا دة حت حارا الد

 وهوذاهلاامأو مذ فانتا هيلا وثلاثلا هخوتلابلكوتلا لال ضحي لب هيلعا. تب ماضن لكوتلا

 0 الا
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 كدي هوصصتع

 ا يل راب

 :ولا يعفتتاف كاش اهطلامخدةبولقلا ءذو!ف دا س وألافةشرءملا فنك مره أ

0 
 1 ا لومي اها صلاقو 4و و يو اذهم

 : ةداحْكلٌ ق+ :فلا ى راش لاىلاىردتو السل ااه اع مهارباللب ريس لافاملهناىو ر وىو" 5 اوقرتسان م

 فوىذأا مهارباوىلاعهنلا لزناف ربل ند نيح كلذ لاقذا لما كولا عنوهنلا يس هلوقب .ءاووالذ ك.اامألاق

 ضراللاو تاووسلا هديكستقإ قلت نودىمصتعي د.عنمامدواداب مال_سأاه_ءلعدوادىلاىلاعت تاك

 ن ةرستل أ لع فال ل ا نربي لاقد_ءف * ( راث ”الاامأو )+ 5 رخ كتلعدالا

 ىنثياملا ةفاهرخآ ىلا توعال ىذلا ىل ىلع لكر نوىلاعت هلوةص ود رو غدات ملا ىديقارلا تاواذف
 و را قو لما مىقءالعلا ضعبلل قولا ع: هلل اريغر أ ىلا ًادلس نأ: هي 7 الاوزه دعب ديعال

 الوكروخ سأ 1 ل ورم ا نعش ( ررلا سلات يملك ةشيالءالعلا ضعبلاق و هيو5

 نم لانت

 ىدنع 0 اذه سياق نبأ نما هرانشعب تلا 0 مهدأن ميهاوبالاقو ديعلا بلطإ ا

 لاق ما ثلا ىلا ًامواقنوك آت فص أت نبأ نرقلا نسد وال تابح نب مرهلاقو ىنعملع» نأ نمبر لع نكلو

 هللاب تنضر ىممهضعب لاقو ةظع

 بدال نسح قاتلا اسنال سرك ل ىلا تسل
 «(لكوتلا لصأ ًاوهىذلاد.ح وتلا ةقيضحت ابد ) 5

 طتنم كلذك لكوتلاو ل_عولاحول_ءبالام طش ننال ناوبأ خت وانا جل ل انأرلعا

 ا هو ل_هدالاوهىذلا لعلا تايدب دبا ديتلق 5 لكوتلامسايدار ااوهلاحو : ةركعأ اوهلمعولصالاوهمل عنم

 باوب انكءلوانمشي ىك«ىوقاذاورم موو: باقلاب قيد لويد ستار خش ا

 هدو هللاالا هلاالكلوقهجرتي ىذلادبحوتلاوهولكو:لا+باعىبنامىلااهنم مباتكناغا نكن وةريثك نيقنلا

 هلوكلوق هيلعلدب ىذلاةمك اودوملا, ناءالاوشألل ا هلكلوق اهنعمجرثي ىلا ةردقلابتامالاو هلي رسال

 ىلل-_طاوهىذلانا.ءالاهلمترب دق لك ىلعو هود ا هلو كلا اهل هك رمش المدحو هللا الا هلا الل اق ندا

 لو طب همفل اوعلاو _.دالاوهفددحوتلاامأق هيلعابلاة هيل ةلامزالافصول اوّعاا اذ_هىنعم ريصن نأ ىنعأ لك ولا

 اذافا الا ةماعلا ملعمتبالولاوحالا ةطس اون لامعالاب قلعتم تا شاكمملا مولع ضءبنكل ارةفش كمملا لعنموهو
 عسب راديحوتلللوةنف هل-اسالىذإا مضخلارهلاوهدجوتل اذالاو ةلماعمل ابق اعتي ىذلاردقللالا ضرعتنال
 معسل اها رع 7كلد ل *مذلو رمشقا ارمشق ىلاو رشة ىلاو بالا ب م]ىلاو بل ىلا مسيعتي وهوستا ”-

 مست فر وملاب

 قى ربالثأ ةعبارلاو اراهتلا ل عاولا نعةرداصامترثك ىلءاهارب نكملو ةرياكءاشأ اىر تاب كلذو نيد رقم لا

 ادحاوالاىرب الئ مح نم هنالر» .-وتلاقعان ملاةنقوصلا<. مهنو نيد ,دسلاة عش ادحاوالادودولا

 ةهنوو نع ىنف هنا ىن عع هدو فهسفن نعامناق افناك دمحو لان 5 رغتسم هنوكما < بفنرب ملاذاوا شي أ هن ىربالف ٍْ

 ىنهعدح ومى“: لاوثاذ سلاو فيسلان عام نا قييحاش كاذربصعت وناسللادرديد>وملوالاةق اخ اوهسفن

 هس فق نيسل بلقلا ىلع ةلةعوهوهملن هسسط دمعت ادع د ب ,ذكتلا علام يلفؤملتتل ىو كل ا

 اذولو هيدّشع ىصاعلاب هنو لوم اءىوت ناورخ الاف باذعلان مهيصاصض ظفح نك طوجاسفناوحارشتا

 ادد . أاهبدصةيوفعضتلاو ل لعتلا هل. فدا مبدصةي لمح هلوةعدب ىو هلءاعوهطيعضت اممدصقب لي>دهعلا

 مستو بالا ىلعاهدشو ةدّقعلا هذه ماكحا
 همالكب ىمدع هنا ث يد نم دحوم ا ممساب ماكل ا ص ع دقو ماوعلا بوق نعودةعلا هذه طحت نعع دبل امفد

 هدصقم رعدتملا هلباعم ىف وهو املكستم ىعس هباف ذراعلاو املك ىعس

 اذاادحاوالءافالارهاشن لهنا ىتععدحومثلاثلاو هندقعلحخت الح ما اوءلا ولا ىلع دنحوتلا اظذل موهفمأ ||

 ناطيشلا عمط ردك |

 ءافسصنالهذم ب رو و

 زك ذتلابفوفح اغا!
 روفرك ذ-الو ةداعرلاو

 ءاقتاك نإ طسشل اهمّقتن

 ؛(درودةو) رانلا اندحأ

 البل تلانارملعاى

 امدا نبا يلق ىلع عاج
 5 اعت هنيا رك ذ اذاف

 . لفغ اذاو سن تودوت
 « مآنمو ا معلا

 نعراركذ نع شعل

 هل وهفاناطش هل ضيقت 1

 ىلاعت هلبا لاقو نب رو

 مهسماذااوقتا نّذلاناإ

 تاطبسشلانمفئاط

 نضلاخدو>وىوةئاامق :

0 
 ىتحقتيدعلا لازال |

 م : لوقي ََكأ ىذ 000 وتلا نمىلوالاة يترلا بألا بلوه ن هدسالو تأ هلو نيترسشق هلتافا.لعلا هن

 ٍ [ممملق طفالا ىج عقد _صرنأ ةيناثلاو نيةفا ماادحوتك هلر ا ءلفاعميلقوهتناالا هلال هناسلب تاسنالا

 / ماعمو هو قارون ةطساوب ف شكلا قب رطب كلذده ا ثدنأةثلاثلاو ماوعل اداةّعاو هو نيإ ملا مو هنددص

 نم حراوجلا ىم-<
 نم اهمح مث

 ,«بمئعل الامو لوضفاا

 هراكدملا

 هلاءفأو هلاوق أ ري_صتق
 ٍ ءاوشت لقت ةرورمض

 نطابلار يطن وهنط ايىلا

 اكان هلم 2 و

 قش ىتح لوضفلا نم
 لاق ) سفنلا ثيدح



 اناعانلاىلا تاشطعلا

 ءرطخو ك] ذ عقو نم لعد

 هداسؤوهدالصو«>-الؤو

 ادع كلذ ن وك و

 وقص ةواظحلاب ادام

 نيسةقوم اختو نيعنلا
 ىلافوثالاركثك أو

 نمو: يسد ر ةمال كلذ

 مهي رطف هيذ_أ

 قا رطف 3ك نمو

 ىلا فّوُدَش دقراربالا

 نال فوت! !ضعب كلذ

 رهسبلا قولا

 تاطلاوةمهلاردق ىلع

 هللا نم اظاو ةدارالاو

 ماعم مهن دوب ركلا

 نيلبلا او نمو 2

 ةفر عم ىلا

 م

 نمو) رطاولا

 ل.رهام (رطاوخلا
 مد عل اىلا ىلا تهنئ

 ناساقىف موضعإ لاق

 ازهوهلناتنصع هتيده

 هيلف ماقضا

 ةنين مطل بالاةماقتساو
 ةفتنامط قوسفنلا

 تاطم تنلا ضأن ان سنا أ

 تكرحت ذك سفنلا نال

 اذا ار تاقلاوغصتردك

 2 ا قدفاسفلا بوس اقل باكللاو 58 اوال دحوم رتل( )و

 » (م-رلان حرل | هللا ممنسد )أ

 ىذلادادعا اقاز رأا مفردقملا دا. عريغب ءاىدأل مفازلا توري اووزع !ايدر ةزملا توكءاملاوكلأ اردمهتيدجلا

 ْن ءمههمه مفروبابسالا ببسمىلا 0 طئاسوأ !اةط-المن ع نا ملالاو واهلا ىوذنيعأ ف رص |

 اة.ةدئو هلالادمدلادرغلادحاولا هناباطع هاناالا اودبعب لذ هاؤ-رب دم ىلءداععالاو اتعاب 1 تاعلالا

 الاةباد نمامو اهقلحملناىلا الا ةرذنمأم هنادذز رلا مه دنع تسال مولاثمأ داع قلخلا ف انسل عيت اب

 ليك ولا عنو هللا اني س>اولاةف4بلعاواك وت لسفك هنو نماضهدا.عىز رأ هنا اوةوعتامإف اهقز رهللا ىلع

 ناف *«(دعبامأ )< اريثكاىلست وهل! ىلعو ليبسلاءاوسلاىداهلا ىليطابالا عمات دمت ىلعةالصل او

 دامعالاو نايسالا ةظدحالمنا مهفلا ث ح نمهض هوعدحو ولمعلا ثثن> نمفاش وهم ملعل 1تسَح نم ضم اع

 ريغ نمباب_-الا ىلع دامتعالاو عرشلا ىف حدقو ةنسلا ف نعط ةءاكل ابا عل قاثتلاو دمحوتلا ىف امئاجاع

 ىتةمم.3قفاوتنهحو ىلع لكوتلا نعم قءةعو لهل اةررغفف سامغناو لقعلا ه-وىفري .غتابابساىرتنا

 الاءاف1ن ادع عمغاطغلا اذ_هفشثشك لعىوةنالورسعلاو ضومغلا باغ ف عرمثلاو لةئااو ىءد>وتلا

 هودهاشا عبار ءالابا اوةطن مث اوةةدعو اور: اق ا ه1 اراوف اب ىلاعت هللا لضفن ءاولكتك | نيذلاءاملعلا رم هاوس

 رطشلا ىف د. ايسوتلا هقدر ةمدسقتلا لبس لعلكوتلاةل ضف ر رك ديادنت الا نكنو اوةطنتساك تدح نم

 ايلا زطشلاق لعو لكوتلا لاسر 5 ذنوب اك-!!نملزالا

 ل لو ل وعلا نسم ممل "نأ | اواكوةةهللا ىل_ءوىلاعت لاق دف « (تان الا نمامأ )*

 0ك ودا هليضف تام )«

 ماقعمظعأ او نياكوتملا ت<هلنان ا ىلاعتو هناع- لافو هر ها لع لكوتين موىلاعت لاقوت واكو ا

 هدعأ صو هبعتو همذأكو همس س> ىلاعت هللا نذ هسد المىلا 5 ةبافك تو مذهو ههء-اصيلاعت هل ةمعمج موسوم

 ةيافكل!بلاطق هدبع قاكنهتلا سيل أىلاعت لاقو بع اودع , الوب ذعدالبو.جملا ناو ماعلا وعلازاقدقف

 أل هلا هنهلوةك قلاب قاطن:سا ضرعمفلاؤ 0 ,. الاءذهابذك-ماوهو لكوتال كراخلا اوههربغ نم

 : زب زعىأ يحز زعلان اقدخلا ىلع كوت ينمو لج وزعلاةواروك ذمأ شن مر هدلا نمنيح تاسنالا ىلع

 ىلعلك وف نم ريبدن نعرصتتبال مكحو ءاجوعمامذىلاًافلاو هياذح ذالنم

 لل“ ههتحاح ردسم ريع ىلاعتهللاىوساملك تأ نيد

 م عضتالو هب رادهس نم لذيال

 عكلاثمأ دايعهللا نم نوعدن نيذإ!تاىلاعت لافو هريب دب

 تزرلاهللادنعاو غب اقاقز ركل نوكلعالهننا نود ن منودبعتن يذلا نا ىلا «تلاف ودلع لكوتي ف.كسق 0

 نمامرساالاربدي لج وزعلاقو توه الني فا املا نك ضر طخ او كلا نتا هقو ل ورع لاتدا هوديعاو

 ىلع لكوةلاو را ءالا نعةظحالملا عطق ىلع هدلتو عذ لمح وتلاومثار عاافرك ذامل وردا غب نسأل مح

 لا مالا شب ار دوعسم نب اد : رامق رو لد ىل_طلاقدقف *( رابخالاامأو )* راهما ادد اولا

 نوءسعالو وه عمولة مذ تلق تيضرأ للم ةفو م: أ مهو مهترثك ىنتبعاف لمحل اولهسلااة اولمدةىتمأآثدأر |,

 ىلءو نوقرت_سالونوريطت الو ت وو ةكمال يذلا لاق هننالو سراب مه ه نم ل. #باس>ريغب ةنل انولدتدب افا

 مهللا ل سو هيلعهتنا ىل_صدننالوسرلاةف مهنمىناع< نأ اهللا عداها لو ترا لارا تواكوشب ممر

 لاقو ةشاكعا مكبس ل_سوهيلعهنلا ىلصلاةف مهم ىن :اعح نأ اهللا عداةللالوسراب لا ةفرخ 7 !ماعف مهنم هلعدا

  لاقو اناطب حورتو اضاجتو دغتريطلا قرب اك ةزرل لكروت ق هنا ىلع نواكو تن كأول م سو هيمل ءهّللا ىلص

 عطقنا نمو بسة حال مح نمهقز رو نوم لكى لاعتهللا هذك لجو زعهنلاىلا عطقنا نمل سوهيلع هللا ىلص
 قاعهنمقث قو آهللادنعاع نكملذسانلا ىنغان اوكي تأ ءرمس نم 2 وميلعهتلا ىلسلاقوا مل اهتنادلكو ايندلا ىلا

 لوقيوةال_هدااىلااوموةلاقةصاض هلهأب اص اذا ناك هنأ لول دلما نكس هتلالوسرنءىو رب و هيدي

 انت



 د
 1 نيا

 5 ةصتباونعب نان لد هاله ل قراضل لاو لاو ق ءاتحلابا اولوطاذا اذه مهريغ لعب نوذخأب

 انندلا ىلا نولث اممهف مهل الاحاهوعداف مهتبلغف محافص مهلع ترهظف مونت ثالأ بج الو مهرارسأ

 لكس مدهازلا ىلع دهزلا لاح لد لك-ث مره دهْزلاةفرعماذاق هلل *رصاوملتا مالكملك اذهف ىووال نوعبتم
 0” دومعم ل نرحل ,ةنالثأ «(قوالاةمالعلا )+ تامالءتالثىلع هنطاي ف لوعي نأ تأ و

 نزح نأوهو كلذ نمدخلاب توكد نأ جيش لب ا اايعاوح رف :الو سس انامولءاو -ًانالم ك2 ىلاءزلاق

 لاملاىفدهزلاةمالعلوالانهحداموهماذ هدنع ىوتس نأ 1( م ةلاةمالعلا )د الفقي رغب ولاسملادوول

 ذاةعاطلا ةوال> هبلق ىلع بلاغا اوىلاعت هللارهست انوكنأ م« (ةثلاثل ةمالعلا ]دع هاط !ىفندهزلاةمالعىلاملاو

 لخداذاءاملافسدقل ا!فءاوهلا اوءاملاك12#/|ىفامهو هللاةم<ءاماو انندلاةمعاما ةيحناةوالد نع#اااواخال

 مهم ىضفأأ اذامىلا مهضعبل ل_,ةكلذإو 5 ريغب لغتشد لو هب ل غش ا هلئاب سن أن ملك رناعمتءالوءاوهلاجبرخ

 رهاظبن ا.ءالا قلعت اذا ةفرعملا لهأ لاق دقو ناعمتس الذ هنلاب وامن داب سنالااماق هللا, سنالا ىلا لا ةذ دزلا

 رطن ملذايناذلا ضغبأءزسشابو بلل ءادب وس ناسعالان طباذارامهل لمعو اعب - هرج ” الاواينالا بت اقلا

 لعشن هناملسوبأ لاقو ىلقرمش *ابياناعاكلاسأى ا مهللا مالسلا ءيلعمد] ءاعدفدر واذهلواهل لمعب موا ملا ا

 نودي الدهازلا ونيذراعلا ماقماذهو «سفننءلغش هيرب لغش نمو نيلماعلا ماعم اذهو سانا نعل غش سفن

 دودو او مدلاو حدملا دن ءىوتس: كل ذدنعومسفنب «-فن لغتي نا لالا هماقمونيما لاس ذهدح أ فنوك

 تاك اناا ىبالتاةى 71 اوداى أن ءالاق الص ا ءدهز +_ةفىلءلاملان مالماةهكاسمابلدتساالو مدعلاو

 ناك ف يكف ةنس نمر شعفا ع ءااقارا ين رستع سا نع تر ها ال : لاق ادهازقاطلادواد

 هراغهل سيل دهزلا ناف هراَعلاَة عملا دارو ده رلاَةةرقح غلي تآهنمتد رألا ف ريناندلا كسع وهو ادهاز
 هبلق ىلعافوخهملع: ردقلا عما شايندلا نم لت نم لكفاهعيج ىف دهزلابالا د_هزلا متيالو سغنلا تاغصةرثكسا

 هيلع جسما هل عفاكار عدس , الح هللا ىو املك ل رتب تأ هرخ !اوهكرب امردعب دهزلا ف لح دم هلذ هند دىلعو

 تاك ناو هناناغيف عمطلا لع :رهستالالاثمأ ناف لقت اوا.دصن هيداممنمائةز رب , نأ ىلا<اهللا لا نق مال سلا

 الفؤئثهمطاعتد :اليلاعتهللانأانلعائماعد لاعتهنبا :بئاعانظ>-الاذاوهبف نوذام ريغهللا لذ ن ءءاجرلا عطق

 ىدرو رهسلاب.هتلا
 جفلاوبأ انريسخأ لاق
 رصنوبأ انآ لاق ئورهلا
 ونأ انآ لاف قايرتسلا
 انآ لاق اراد
 وحلا سابعل اونأ
 نع وأبان 7 .لاق
 داتهانأ لاك ىذمرتلا

 صودالاوبأ انأ لاق

 تئاسلا نب ءاطعن ع

 نع قادها: هلص نع

 دوع#.. من هلبا دبع
 لاقلاق هنعهتبا ىذر

 «لعهللا لصهتتال وسر
 ةاتاطيشالتا مل--و
 اماق ةلكلمالو مدآنباب
 داعباف تاطم_ثكلا ةل

 قحلابسيذكتورمشلاب

 ريخايداعبا6كلااةملامأو || ن ذلاو زءلاو ىنغااورةفلاءاو:سادهزلاةمالع اذان لكل كل زواج ادوملا ىلع ادامعا لاو اولا لعلنا دعب

 لاسالو امندلا لرتي نا لثمةلاتالوخأ تامال ءتامالعل اهذه ن ع رفش ميلا سزالا للا عل لا

 ةمالعذاعمنن ىح لاقو ارمسمرع وأ اطاي رىبأ لود, 1 ىعام ايندلا كري ناه_:مالعل.5 3و اهذحنأ نم

 فو زعوهدهزلااضدأ لاقو كلما نم و ورخلا فةحارلادو- وهتمالع فضح نبالاقو دوح - وا ايءادسلا زهزلا

 مهاردةثالثباةوص سلب نا نبني الق دهزلا مالعأ ن مملع فوصل اناميلوبألاقو فاك:النامثدلا ع نعنشتلا

 تبيطقالو هرسلاقو لمالارمع5 دهزلاةمالع هلياام هج رن امه سو لمح تن دج لاق ومهأ ردة ةيغرهبلف فو

 سب رغدهازلا ىذابارم هنلالاقو هسفنب لعتشا اذا فراعلاّش راع بطن الو اوهسعن نع لءش ماا مدل هازلاشع

 المر زعو عمطالب :لوقو ةقالعالب ل عت الثدهزلاةمالعذاعم نىك لاقوة رخ الافسب رغفراءااواندلا ف

 0 قلاب قددصنو

 هنا مهن كلذ دحو

 نمودهننارمديلف هيا نم

 ذوعتيلف ىرخالادجو
 5 تاطمء_ثلانمهللاب

 مدت ناطيشلا ارق
 مكحرابو رّمفلا

 ا علا لح دأ ىتملحر هللاقو ريزعلاوْك ملاك مش قراعلاو لدرحللاو للا كلطعسن هتادهازلاا ضن لاقوةساب ر

 طدول د ىلارسلا فكس ةذل كتضاب رنمت رمد اذالاةف ني دهازلا عمدعق أو دهزلاءادر سبأ اولكوتلا اتوفاح

 ملوي دارا طاسب ىلع سولف ةدردلاهذه غل. :مامامأق كاسف:ىقفعضت لمايأةثالثقزرلا ْل:ءهنبا

 رععشو نيتمال اةفرعم

 دير بلاط رطاومللا

 فو: كلذىلافّوشت 7-2 , د اههحو ومسلم بداله 0/6 شانابذالو ولو سورعلاك ايزدلااضأ لاقو ا

 دهزلا ع نم ئثلكتسرامىرسلالاقو اهلا تعا الو ىلا عن هّللاب لْغَتْشفراعلاو اهون قر واهر 07

 لد و تيب ءاكرشلا هللا لعجهقلاءجر ليضغلا لاقوهقط أمل رهغابأ ل ىناف سانلا ف دهزلا الادب زاامسست اكلك

 ةقيهد»- نم ه 1 ذن نأ اندرأ ام اذهف اءندلا ىف دهزلا هحاتْقم ل_عسو تدب قهاكريملا لء-واءثدلا بحهحاّتفم

 ىلا عت هللا ءاشنا هنادب ىف عرسشن ف لكوتلابالا متبالدهزلا ناك اذاوهماكحًاودهزلا
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 نيدماجلانودلوةعااو

 تودلوعلادر ىلع

 مهضعب لاق دقو رئاصملا

 لمع تالّوع لعلان ا
 بلا! ىف نكس هيادهال

 نينقوا ا نينمؤمالكلذو

 نيب ردصلا ىف هله«دمو
 لّةعلاو داؤغلا ىنع

 غامدلا ىف هذكسمرخ مك

 نينردعلا ق هلمعتمو

 لوالاءف داؤقلا ىدع

 ىناثلابوةرخ الا مأرب دب

 ىذلاو ايناللا أ ريدي
 ذخاو لتع#اءانرك

 رب دري ص: ءلاب دبأت اذا

 درفت اذاو نم مالا

 وذو ارحاو ارمأوب ١

 لفَو نعد و وأ

 باريلا لؤأ ىف انركذ

 سفذل] هريسدت نم

 ةرامالاو ة_.:ةهاعملا

 ىلع هيناسنالا هذئيأم
 اديس

 ةراب ةرييلابادب وم
 هللاوةران هفصوتادرغذمو

 باودال مهلملا
 نوسؤلاو عباسلا بايلا])

 رطاو-_لاةفرعمفف
 «(اهزيبك و اهلصفتو

 وبات رد

3-3 

 ةيصعملا ىلع هننوةيعتس دقو هلءادعأ ترنوكاعرو هنواك أف «تثروالس نأ هيهتداعش ه ياغو «بفلذلا
 جست لازب الز قلادود,تا اوهشلا عسب: مراسل عماجه مش كلذاو اهبلعم-هلانيعموه نوكي
 تاوه-ث عسا نم كلذكقهسفنب هل عىذلا هإ_عسس كلب وتوعف اصاخخد_الذ يو ردا مور مث

 لخالاو هال اولاملاهد_.ةفل-السااهءاعرهاظ:7ىتح ه.جتشدا عهدة: لسالسب هباق ىلع مكحاسعاف اينألا
 نءجورخلادهةةهيفاطخأ دق هنأ هلرط+ةوافامتدلا طوطحرئاسو ءاتدصالا: 1 !صو ءاد_عالاة:اسءةوداولاو
 هرابتخاب هناحن نما و. كرتولواوعطق ىلءرد_ةباللالغأو لال اد_.ةمدياتىأرو «باعردقيمل ايندلا
 قبتف :دحاوةعفداهعدج نيب وهنيدتوملاكلمقرشب ناىلا هك الهىفايعاسو «..فنلالت ا نوكحر,نأداك
 هبلت ورعب تءاءدتتو اكل ملا توا ءندلا ىلا هيذاكت ى-هفاه نلوم 2:افىنل اامندلايةةةلعم<ءاق ىف لسالساا
 نءهينثاجدحالصفن و راشنملاب رشي صادشك نوكناتواادنءهلاو-أ نوه نوكفورخ .الاىلا هيذت
 نمةيارسلاق ار طب كل ذي هلق لأبو هندسي وم ا لزشباعا راشناايرسشت» ىذلاو نيمن اكل اع 0 الا

 باذعل وأ اذهف هريغنمءيلاةبارسلا قد رطإالهباصو م بالا معد نمالوأ نكست لاب كنطاسف هرثاثدح
 هللاءاقل نع ب عكا مندا ىلا ع وزنلابف نيملاعلاب رراودو نيءل- ىلءأ فلو زنلاتوفةرس> ن ههارب ام لمقهاماد

 ذمول مج زنع : ممتاالكى لاعتهّنا لاق ب وع وع ىلء الا ةطامريغراملا اذا مج ران: اءاما .::باجل ادنعوىلاعت

 أذافءك-ف راذلاة وال ءربغ نم فاك باجل !ملأو باخ ملأ ىلعرانلابباذعلا بترف ميج اولاصل مهنا منو وعما

 هللبق ث يح لسوءيلعهقلا ىلسهنلالو-ر ءوراف ثفنامانعا_عم !فررةي ناىلا«' هلال سةفهملاةوالعلا تفضأ

 رعاشلالوةلاثملانمهانرك ذام ىن«مفو هقراذمْى اق تيمحأ نمسدحا
 : هحسان وهام طسواسع كاجو د امئادوسأب زغاادودكدودك

 اوضفر<سفنز ةلادود كالها< سفن ىوهه عانت او هل عايش كلهمدسعلان اىلاعت 0 هللاءاملوال هلك االو

 ظذافو ااا م سدعا مهلهل لح افاوفاك يرد نيدعيس تن ةروردتحلا لاف ىتياكلالا ئذلا

 فالدش نمءالؤهلاماولق كرا مخاوأرولو نيناح ملف مهوعن اروطاخرلاو بصل اب سن ماحرفدش ا ءالما اياواكرخآ

 نأ فاح لوو مذخايالف لالخ ا لاسملا ضرب مه دحأ اكو باس 1لامو.نءالؤد نمؤ.اماولات كرار *اوارولو

 ذا مع تاريخ أ دقن ممول قايندلا بح نامأ نيذلاوداسف ن مفاد ةلاحئالوهف باق هلناك نخ ىلق ىلعدسفي

 هبلقانلفغأ نم عطتالو لح وزعلاقو نولفاغانتاءآ نع مهنيذلاوامماونامطاوايندلاةويحاباوضروىلاعت لاق
 كلذايندلاةويحلاالادرب ميو انرك ذنعىلو نعضر رعاق لاعتلاقو اط رفهصأ تاكو ءاود ع. -هتاوانرك ذنع
 ل .قكعم ىنلجامالسلاهياعىتدعلل- رلاق كاذلورلعلا مدعو ةلهغلا لع ها تلذ لا علا نم مهغايم

 لاقوة دشب لاقوأ :لاىتغلا لخ دب تمم مالسلا هلع ىسعلاةف عسرط دس -أاللاعذ ىةحلاو كلام رخأ لاّءف

 ب رغما ناكل مو قرسثملاب هانا اوصأ ةعب رابتاف "الا فنوداني الم ةعبرأو الا هقراشرذ مول نمام مهذعب

 اكس# طعاوافلثاًعهام ل الالوقب ورمدقأرم هل! ىاناو لغرب اراب درت كانامهدح أ لوقي

 باس الوالاوءةةواواكرخ الالوةء وبار ال اوذناو تومللا و دلاههدح أب رغ *!ايتاذالالوةبوافات

 «(دهزلاةمالع ناس )*«

 دهزلابحدملابحأ 0 ةو ثار اهطاولالا كرت ناف كال ذكس ياو دهاز لالا كرات ثا نظن دقهنا 9
 ةقرعم مهدحأ ة رسما او هبايالارب دا اومزالو ماعطلا ن مريس ردقىلا موللك مهسفنأ اودر نمي اهرلا

 اعنجماملاولاملاقدهزلا نمدبالل,ةعطاق ةلالددهزلا ل ءل دي الكل ذذ هلوهح د موهسيلا مهرافنو الان
 باثلاو او ةوخافلا فاوصالا سبل عمدهزلا ةعاج ىتدي رقلل:اين دلا نم سفنلا َّط 'وظح عي ىف دهزلا لمكي ىتد

 ىلء كلذ, نوهّوعسابللا نمرخاغلااوساودهزل او عدا موةو لاق ذا نيعدم لاف صوف صاوآ!لافأك ةعبفرلا

 ىطعتاكاواطعفاو رغتعف ءاروفلا ىلا همر ظني ىلا نيعلابمهعلا ارافننالثل مه_بايللثم مهلا ىدس مل سانلا

 انئاواهتم نوح راخمهو معلا ةلفادعا.هالاناوةنسلا ىلع مهنا و معلا عابتاب مهس وعنالدود ونيك املا

 7 تردحاب

 ادحهسسفت ىلع
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 ثوذلاة أر 1 رات ناءاسنل اف دهزلانامياسوب أ لاق كلذ ف هبلق ءاربلو ريغ ةدحاو عكنيلفةأرملالاسوأ ١

 ريغتالاو تالثرهي .اق لغشد الثأ !ىدتيملادب رهالبحأ هللا ء ردن لاقوة في رسلاودإ + ةالزمل ارا ىلعةمهشملاوأ

 ةذإنارهظ اذافهمهل عج هنالأر ةبالو بتكرالن أى وصال بح لاقو حيوزتلاو ثد دل اطو سك ل417 :

 وهوةس1لا هذهىل الس مونوكيامسداسلا مهلا )اعيجامجةرو ذك 2 هللا نءلغشاذ 15 الاةذلك حاكنلا ا :

 نكد ولامعالاو ضار الإ ىةناعّسالاىلا هيل صوتيل اف ل#باطب واقل اكلم دا ءقماخ اامأ ( ها اولاملا

 هل نكن ا هنال«مداخ باق ىف ةلاحثالءا> ىل ارد 5 :ةأهم دع ع نمىلارق دق او هتاحاح عج قهسفتب مايقلا ىلعر دال

 ىلا هب ىدا»ن نكاد ؟لوآ هلاذهوداجلا اوحبولتلالحلاووبتلا ماسر تيلي د ١

 رض عق داوأ عمنبلجلامابولقلا ف لحن اىلا جاتا او هيف عمي ناكل شول ى + ١لو> ماحن مواهل قمعال ةيواه

 00 ب متاومدخ رحاب مدد ن «تافبلاملاهنع خلال نم نحال

 ني؛نوكيوأ لدسعلاهيفل هكر الدلب ايلا ىلا جال انف مضل عفدام أو رح ر يغب مدخت نم باقيف ؟هاذاىلا

 1 ضخ , اله .فةحاذ اردقو ناطاسلاد نع هللعوأ ممولقف هلل مجالا هرم عذد ىلعر دةيالو هيوملا تاريح

 دهازل |قح لد ١ كالهلا قد د رط كلاسدا +اتلط فض ئاخلاوتقاو ءلأب ناقلاءوسو وحلت اهءلامضت اذا اعمال

 ىذالاهنع هيف دي امٍيواَعا افلح لا نم هلدهعةدايعل او نم دلي هلا: ثان افالصسولقلا فلحلا باطل ىسالتا

 ريغب لصاحلا ىلع هادا ىفةدايز ىلا عب وكت ى: جل'تارب دقتلا اوتاههوتلااماف نب +لا نيب ف يكف راغكسلا نيب تاكو لو 005

 0 هلام> الاب كلذ العفلا او-الاضءب فىذأ نعل ماضي أ هال ا ب باط نمذاةدذاك ماهوأ ىهف بسك"

 ارممكورب“ كلا ىلا عادنمريسيلاوال_سأ هيفةصحخرال ول ةلا فلاب اط اذاق ءاجلاتلاط ل ماقلا

 0 هغم لد اولا ىنعأ -ثيعلافىر و رضوهفلاملاامأو دي ءريثكو هل» اةنمز رثأف هرج ا ةوارمذن 0

 اذه ماقوءطفس عفوية بح بساك اذا مهش ناك بسكلاا كرت نأ جم ةقهمو ةحاع تسلا 10 دا

 تناكّتاو اعيج مانو هاوداهزلاءاةعضدح نع خد ةفةنس نمرثك ً؟هنضكبامىلا كِلْذَر واجن اف دهزلا طرم الف

 دهزلان ءردقلا اذ مم رخالفةدحاوة: سلهعي ر كامرا د ةماهتمْ سماق لكوتلا فنيش هّوق لزكيلوةعشما

 «طرشكدهْزلا ف لكوتلا طر نافداهزلاءاذعض نمتوكم نكلو هةنسة افك ن ع لضفب امل كب ق دضتب نا ط را

 ىف ند_ها: ارالدعوامنا هيىنعنداهزلا دن م مرخ هناانلو ةوداهزلا نماذهتوكي الف هللا هجر ىنرقلا س دوأ

 لوضفلان مهتيت مر اظل ا ىرافي الرع ا انا هلانالةدومحلاتاماقملان مرش الارادلا

 ىلاهلهأ لحرلا قهر نأ ىئش الثامءلسونأ لاقد ودع لعلام ع نمفحأ كلذع.جىدرفملا ص أو:رثكلاو

 الوهصخ د هازإ اىلع طو رسما قسضتل نأ ءانعمءاش امهسةند لعفو مهك رثال اواوناجأ ناف«.لامهوعدي لب دهزلا

 هياعدنيا ىلصهللالوسر نم ملءةءاولا دتعالا د نع جرا 4 مقاضن ' مهمين أ ىتينيالرعت هلامعىف كلذ لكهمزلب
 تيوب رع حو جمم جوج مج

 رطخااماذاقةح اللا نمالتغ نلان مث ذنالنيماقو رتس بسب اماعهنلانا اوضرةمط أو تدب نم فرصن اذا سو

 امو مفانءاودترو رضلا ىلعرصتةملاو تاق مسة حاملا ىلع دئازلا لب روذ_ع؟س.للاموءاجنم<.لاثاسنالا
 نكي تاووؤخاز كلا نهبرةدامورمئموهفالت هاوس نك, م/تاوةدابزلا نمبر ةءاف# ماش: هتاجردام ب

 امناف طاتسا نك هرمأ «.ةثماههسنامو هلوانت ضرفءاودلاو هبرشرواظ<مسلاو ررضلاليلقءنكلاعفانءاود ||

 ىلاهسفندر وهبي رالامىلاهبيرب ام كرتو هني لل ريّتسا نموم سفن ىلع ل هاستي افاق لهاست نمو هسفنل طاتحي ١
 زوالمهملاو ةرو رضلار دق ىلعرم .ه2ةهاوةلاعمالة م >الاةقرذلا نموهو مزح ايذخ :الاوهف ةرورضلا قضم ||

 هياعلدبوطو ىمششملا ةلجس نم طرا او نعدلا ظرم *هنالزيدلانيعو هامندلا نمردعلا كلذ لبا ثدلا ىلا بسن. نأ

 عجرتشي 0 ًاسشهضرق ملل د هلقددسصللا بهذذ ةجام تباصأ مالسلا لعل لش مههارب نا ىورام

 ا تشاهنمالأسأن أ تففنا.ن دلك تةمتفرعبرا.لاقف كاطعالش |, تاًاسول هيلا كاع: هللا ىحوافامومهم أ
 امندلا فوهوةرخ " الاف لاب وكل ذءار وامو نيدلان هةحاخلار دقاذاف امزدلا نمةحاحلا سدلهيلا ىلاعت هلا ىو اق ا

 لا ةاوهظفحوه« عج ولاملاب سك ىفةنحلا نم مهماعامو ءاينغالالاوحأري_ذينم هفرعب كلذك اضدأ ||

 ( عبار - (ابحا) - 2)

 ىو 2-6
 بوم

 ىنلاناسل لطعدَرَو

 فرقا كلذو ل_ترملا

 ىثلا هئرب_طبةفشاكمو

 باقلا ةياثعح ورال ىه

 هنانآو هللا : رس

 لست, هلع ةماقتساو
 طرت :ريصنلاو ةريصتلا

 | رست ىلا مول ءلاب
 قيض ىلاو لقعلا

 لقفعلا قاطن اهنغ
 تامكنامدؤست اهنال
 تودرعلا دقني ىتلاهللا
 تاجرت لةعلاواهداغن

 نيك اةريتبلا دوت
 ىدؤداكا ارطش كلذ

 ضعبناسالاىلابلقلا
 هضعبس رب 17 1و هبق ام

 ل اذهلو تسلل نود

 لقعلادرجت ىلع دج نم
 روث ةءاضتسالا ريغ نم

 مولهب ىلتح عرشل
 نه ىهىنلا تانئاكلا
 رسهاط كلااو كلما
 نسا نمدتانث كيلا

 ديأتعرشلارونب هإةع
 لعمل ءاط افةريسصبلاب
 نرحل ادن دوكلملا

 صتخ اتانئاكلان طاب
 رئاصلا باب رأهتغشاكك
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 35 #غ
 ! سا هن رمعند ترمو و

 ٍِء . ا

 نا( رك ذو)هنرخا

 روف ند لوالا لولا

 نمىناثلا للوعل اوحورلا

 لععلاف ةيادهلا روت

 ةاعىفدوحوملوالا

 كالا لقعلاو مدا دلو

 نيدحوملا ىف دوجوم
 نكرم نم مروع

 لقعلا ىمساغا(لبقو)

 ةماط لهخلان ال الّقع
 فءهرصن رونلا بلغ اذاق

 ةلظلا تاازتلظلا كرت

 لوعلل الا ةءراصفرصب اف

 ناعالا ل قع (ليقد)

 هلمع:مو بلعلا قتكسم

 ىبعنيبرد_هلاىف
 ءانرك ذىذلاو داؤفلا

 تاسا لةعااتوك نم .
 دحاو ل ةعوهو حورلا

 ني: رص ىلع وه سبل
 بصتنا اذا ك7

 ءابشالاعضوولدةعاو

 هىكتسملا ل_ءعلاوه

 نال عرشلا رون
 هاده هلا رتعاو ةياصتنا

 روث 2 لا لأ

 جوسلا نوكتل تطل

 ةءايعالا ل وعيلعهنلا ىلس هنا لوسر شارف ناك امل يضل لاق فيلاهو ثسمدأ نمتداسو مل عماني ىذا

 رصيةواكرس سويلم ىل تا وكترك دولا نمهضامهامو هنقوك 6-52 ذلاق باطلنانءاان لاك [ىذلاامر وهملع هللا 2

 نيم ةرثكلا هلغشتنأ نم فاخ ناكر هلخث /تاوذلغ د تاكا لمالا لري نأ د نا! عم ننقتاوسألاةرثكو مهلغش | و

 الدلو

 مسوميلعمقلا لصاةنا وسر لعل خدهنعهقلا ىضر باطقنا نب رعنأ ىوروفءلاهودح مدأ نمةداسووةمنثم

  ىنلا هللاةفر عانع تعمدق مالسلاهلعهمحىف طد رشلارب آىآرفسلخ طر درسنا لو 7-0 "ا «ىلع ئانودو

 33 -7تارعانئى در 010 علا ىلص لاق طب رشلاب لوم صوب رس ىلع ان هلوسروهمفصر زهلنا تديح

 هدب قهرصب تلعب لعف زد ىلأ ىلءلحر ل دو كلذك كلذ لاقهنن'لوسران ل: لاهورخ الاانلو انالا مهل

 0اس افسح وفا :انملْنالاَعذ تاثالا نمكلذريغالو عاج كت دفق ىرأامر ذاب ًاالاعف

 هللا ىر رم ىلع صج ريمأ دعس نبريس<ع مدقا لوم -.فانعديال ل زنا بحاصن ا لا ةفانههت مدام عادم نم

 ىتاعط ء.ف لجأ ىنارح ىمواهتيقل نا ةبحا مم .لتقاوا ملع ”كونأ ىاصءىملاقف امن دلا نمءكعمامهللاق امهمع

 اًذهدعي ناك اف ةالصال ىروهطو فارم ”اهمف لأ تر هطم مو كوثو ىم ًاراهبق لسغاو اهفلك 1 ىتعصق ى مو
 ىلع -دفر فس نم « م/سوهبلعهللا ىلص هننالوسزمدقو هللا اجر تقد_طصرع لاذ ىما لع بتوهفايندلا نم

 | اتت ارو اال تدف جرت ةضف نم نيبلتاهيدي فوارتس-.اهلزتم باب ىلعىأر ةاهتعهللاىذرةمط اذ

 اههمتا -راقنيراوسلاورتسلا لأ نملاةذ عف اروبأ هلأ مسوءيل هللا ىلصهنل الور عوج رب هنريخخاذ

 هعقداوهعبق هذا لاذ ىر 0 و مل سوهيلعهللا ىلص هللالوسر ىلا الالب

 ياي لاقفلسوهياعهللا صامل علخدق مهلعام_ممىدصتو فصنونيم_هرد. نيباقلا عاب ةفصلا لد ىلا

 ايئدلاترك ذهتباراكك لاك 20 1 وهبلعةهلناىل_طهللالوسرىأرو تاسحأ دقتنأ

 ف ةينامتعاتع ىلع ماني لوعيلعهنلا لس ناك دقوا ديدجا نا ارفةلماتاذةشنتاعهتشرفونالف لآ اىلا هيىل-رأ

 هتتأ كل ذكوهإ الا نرهسأ دقىنع شارغلا اذه ىحوةةلملاةءأ ,علاىدعااهللاف مجسمة هتان امل لعن لاَز

 ذئمح مانقا هتعهتناىدرةئاعتلات ل_ءالارخ ]نصا رخآى>هتلمار جسقا تيمفال لة 51 سد - ريناد

 رامخالا نمزنيعبسس تكردأ نسا الاقو هددعهذزهودللا ىلول هير دن ال د

 لعجوهمسح ضرالارشثاب مونلادارأ اذان اك طقان ون ضرالا نيب وهنبب مهدحأ أ عضوامو هن 1 تلا

 لهس بهذمسلاو هترثكفالو حاك-:لا لص قدهز اا ىنعمالنولثاتلاقدقو ( مكنملاس ءاذنامهملا) هقوف هيوث

 0 تر لج تاع لا سلا هللادبعنءا

 وبأ هلاقام تل اودي رع ةرمشع عضب وةوسن عسب را تاكو هنعهللا ىضذر بلاط يآ نب ىلع: .اهعلارهزأ 3

 الغاش نوكن دقدارملاو مو شمل لعوهذدلوولامو لأ نمهنلان ءكلعشاملكلاقذاهنلا هجرى ارادلانامماس

 .توكشفحا اكدلا باك ىف قيساكلا او-الاضعب قلضفأ ةرو زعا توك: دق هنا هيف قا فد كو هلنانع

 هكر درك فك بحاووهفةيلاغلا وهلا عفدل لضفأ حاكذلا وكي ثيحودهزلا نم حاكنلا كرت
 سنالاو نملا باعلا ليمن ازا لح ا حاكسلا ارت نكلو هلءتالومكرت دف !هبيلعنكي مل ثاو دهزلانم

 كلذالرت نكلوهتار د5 1 2 لعد الدار انآ لءتاةدهزلا نم كلذ كتف هتئارك ذ نع لمثل ثدحت نوم

 ةماريثكتو هإسنءاعبلدوصةمداولا ناقالصأ دهزلا نماذهسيلفةعقاوملاو ةعحاضملاو رظنلاةذإ نمازارتح-ا
 نكت م ذاهرضتالدو>ولاةر ورض نموها مف ناسنالا حلا ىتلاةذللاوتابرقل ان نم مل--وءهيلع هللا ىل_صدت

 دهزلا نم كلذ سلو برسل او لك الاذان مارارتساءال اك ريجو زيف لك لرب نك اذه :وباطملاو دصقملا ىه

 هتذإفادهز حاكنلا كرتن تاز وحالف هل سن ع ءاطقنا |حاكنلا لَ ىكلذكذ هندب تاوف كلذ لو قتال

 نك اذهتيئاذاواسودباعمتلا لصهتالوسز مك 7 هال لهسهانعاماذهو ىرخأ ةف افوحربغن ّ

 نولع قامقنالا اونوحالصاب بالا لا ءشاالوةوسنلاو هرثك هِلَعْسن الهنا قل -وميلعهللا لصدتلا لودر :لاح هلاح

 |0000 0 تالاواستالا وغلا ذر ومر فأن 7 رظفلاو دا د نماودحاو مق دهزل ىءعمالؤ
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 ىممدقو نيةساغلا ىف اب نمآ ىلا كا مءادان ع رذأ تس قوفءانبلا دبعلا ىلعا ذاراني دور علاقو فق !اىلا

 لوسردعب لمالا لوط نمرهط ئثلوأ لبقدقو ادجدهزلا نمدعب هلعاسلاو لوضغلا بلاطو اسن دلا نمهلك ةوصنلاو لوخ ةلاوهفءرلءدازامو مول_مع.فتاجردلا لقد ىذالار نيعالا عفدردربلاو رطملا ف ةدنكسملا نم |||
 وهديبشتلاوالثل شن تناك !منافبام الاروردفكز ردتلاب عبد تلاوَر ردتلا م#سوءياعهللا ىلصللا
 سوكشم هنعصإ وهو ودول نامز سانا ىلع أي ري-1 !يفءاءدقودي ايرخلا اوفعلاب توني اوناكامت و . < الا سابين اننملا
 ةراب سفنلاىلا علم” 1 .اعرموا مالعدةناك ةيلع م دهينأسابعلا سو ياعهنلا صدا لوسر صو يناسهلا دورعلا ىنوتاكم باث

 ةران مهتسم بصتتمو | لأ سف ناك ايه ءاعلبمشي نك «مفهنع ض هرعأل بج رلا»ءاحاإ ف تالغلااولاقءذه نال اتف العم ذينع مالسسلا

 هلق 'لقعلا تاكن ف ةعضو نان بريس سس ,رغاهمدهف بهذ رمد اقل سو هيلع هللا ىلصههجوريغت نع هباعأ لجرلا
 سعنلا ىلا اسوكنم ةمصق الوةنمل ىلعةخءل عضا مو و هيلعهللا ىلصهللا لوس رتامن سلا لافو ريد هلاعدفا عمده هنأب ربخافاهرب

 نوكسلا ءازسأ ىفهقرذ ١ |:.اعسص "رع نبهللا دبع لاق د نيطلاوءاملا ىف هلام كا هأ ارم ةديعبهللادارأ اذا مسوعيلعمللا ىلص ين لاقوة بدق ّض
 ك!تعالا نس مدعو نمل يهردتالسحاتظاذهاسلاةناصتلان نينو بو

 دياتماقتساوعبفلقعلا |١ هقفنأامالااهملعرس وب دبعلل ة ةمن لكربفلا ىو ةمايقلا مول هلم نأ فلكم يفكبام قوف ىنب نمو سو هيلعهنلا ىلص | نمو ءادتهالا ينال هلا ىلعئاق اذهو تام دق لجر نم.ك ل اقف <: لد أول لل .ةفهيلع لامة بصةنم تددفوهو زب ريك قب رسط أ طخاوكلذ.. [| تيتاوفص ىلعانل خد نسحلا لاقوتوعناريأك اذهلاةف تينبول هللة ف بص:نماةيبمالسلاهياعح ون ذختاو
 ىهىلاةريصبلابىلدعلا ! أ ,رلا هنااداسفالو ضرالا ىف او اءتوديربالنيذالا هلع رش الارادلا تا: ىلاعت هلوق فو نيطلاوءاملا ىف

 نوكلاننوكلا فرع ناماهناين جد نم ةمالاهذ_هىفنوك نأ نط |!تنك املاقو ريك حو ص*ىنبدق حرص ىلا ماشلا 3 م نوكملاىلاىدتهاو ||| قيرط قءنعهلاو نررعرظنوةنجلا ىف ىأءاعسلا ف عست اهزنمقر ديلا ث ىذلا لدرال لسو هيلعهللا ىلص 0 ا ْ لاقودرب ءرحن منك أامالاةمايقلا مول ءبحاص ىلع ايو ءانبلك مم سو هيلعهللاىلصلاقو تا.ئيلا فلواطتلاو

 توكمف نوكلاونوكملاب || ضعي ىفاعماجفلسلا ضعب ىأرو فرخ زلارهاذهودرب ا. اامهعبت م تاماهأ صنم لّوأو رحم .الاو صلب ةةرماا مق ا وتم || هلىتننملوأوه نوعرفت الاقي ورح الا هيىنعب نيطلا ىلع ناماهاب ل دقو اف توعرف لوةىعد نوعرفأ
 ىل_ء هلدرمأ ىف هلابقا هتيبعرتاز وأ اذا نممهنمناكوناينبلا ماكحا مدهزو هلمأريصقو هئانبفعضا هر .ع:دم ازا ممر ادىنو هللاب>أ خسنةيادهلا |١ نمفاسلا ف ناكو نيالا بادحأ نماربح ص هرلا باأ ناكو صدرلا بادصأ نهاري فعسلاناعتأ ناك لع لقعلا اذه | نيالابايةيمن .الاهتي رمت صهر نماينبمهتي أر مث فعباودب رجلا نماينيمددسملا ذه تكردأ لاتذراصمالا

 ههرك" انو هيلع هلابقا ناكو 0 الاي رعلاةداءىهودواجلاو شيش ن ممهتو يب تناكوءداعأ عجراذاف نارتو

 .ىل-ع 3 قهليا ىدم ترس اعنا لست الوسر تو تاتو اذ تق !لاقوطس رتماه ا لاا الا
 لاز ال_:هنءرامدالا

 لاعت هّنبا باح عيش بععأ الفا ليضاللا لاقوهيلع نيعمةيلار امتلاف اودمشالساذل اراغنالوالاقو ى.#ثمءانب ىل ار اظنلا نعناءفس
 اماكوهط+اسمتناكح وأ نيطلا توعفرت موقق أر ه#عدتلا ىضردوعسسمنبالاقو ربت ةعل لو هم هيلا ارظن نعرعأ نكصحاو 'لرتو ىنن نم

 ديانو لقعلا ماعتسا (ثيبلاّثان امسبارلامهملا) م دري غىلع نوتوعو كتل ةىلا نولصر نيذارعلا نولم تست ونيدلا نوعضدو

 هعلالد تناك ةريصبلاب هصصلالنأك ذا قطصم دع لك ىلءوهمالسو هيلع هنا تاو م عيسملا ىسعلاحاهالعا تح رداضا 5 هبق دهزاو

 نع همر دثرلاىلع رك غلا نمبرشدرخآىأرو طشملاب يرفه«عباصايهتي 1 امثعاناسنا ىأ ار اهثمالا

 ير لعلتعلا 0 اذافرطلاروسكمتو ناي لابنالو فزد هيف فك املك فزد اوهو تاحردللا لثأ لك 0 59 0 رص ةهنع ىغتسالامو ءرخ ”الاوايندلا فلاب ووهفذ «ىنغتسا/ ذاق دو هةلدارب امنا هنافث ان الك محاذتهو
 ءايندرمأ هن ريب برض دصاةمىفةد_>اولا#ل * الالمعتس نكساو «سفن ىف مة جاملاردة,ثاث هن وكي نأ اهطسوأو هب هد

 قود >اوتل 1 لامعّدسان ويجتسا فل !اناكو 0 | امو واق نرمش واهمفلك اي ةعصتهعمى ذلك

 قوأددعا !فداز دناف سساللالزانلا سنان 0 | ةب>اح لكددعي هانوك, نأ اهالعأو فيقظالءامشأ
 مسوعلعهلبا ىلص هنا لوسرةريس ار طم ءاولوضفلاب [ط ىلا نكرودهزلاباونأ عم + نءجيرخ سياولاةسافت
 ملسو ه0 واس 3 كاع تااهزتأ نيعجأ مهلعهللاناو سرايا
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 أ تلطت : اروهو سانا برق: لن لطاموهو سغنلا بوثوةروعلارت-.:اموهو هلابوي ةثال_باثلاىنارادلا

 ْ نب رسثعلا نيدام مهجايثةعف نيهباتلا نم ءاذعلاروهع تاكو هن دقرهب ول ترن مم ع-ضعبلاقو هئس>ؤدره وح ا

 ىلهءصشليذ فاطغناع روهتحر رثمو ضيق نيدعطق ن ا 00 3ص اونا ناكوامهردنيث التلال ْ

 ردقي وهو لام بو لرب مريد! فونا_عالا نم ةذاذ. .لاريخللا و وىلاك نلالوأ فاس لاضعب لاقؤهسأ ر ا وهسلو هب رررضلا

 هللا وأو توقاملا تا ىفةث لا ىرة.عنم هلوخدب نأ دل ل اكن موس ماج از لاعت جان كارم لع ا تحاض ناف اهعص

 مهاك ئادعأ اونوكمف قادعأ ل ادماول ديالو قادعأ سبالماوسلب الّاملوال لقمئاسن أ ض عب ىلا ىلاعت | لل_اع هللا ساولا
 سانلا طعن مكريمأىلااو راقنا لاقف ظعب ودوةفوكلا اري: مىلعن اور نب رش ىلا عدن نب عفار رظنو قاد عأ كرادم ضعب مدعدقو
 0 دهزلاىف 0 :لعش هز فرذى أ ىلا ةعبب رن صاع نم هللا دمع ءاح و فاقر با دم 1غ تاكو ناسا تا تهلك ٍآ لاقوة يرو رمذلا مولعلا

 ْ كم ك2 كس تفيض تن لاك درع ىلءاك-ثف ضاع نبا بضغق هن طرم ذر لعج وهبفىلءهت-اررذولأ عضوف 1 ٍِ

 01و12 قارنوك نأ ىدهل أ لذ قامتدثلا تامه وهنا رك لحلو : هَرعْلا هذ عم هيدي نيب دهزلا : هنال مولعلا مك ند
 ىلا برقا و هلاق هابل ةنو ىف توءالوهرقف ريق غلاب ىرزنالو ىنغلا مميىدتقيل سائلا لارحأ يس
 || اوسمل ادايعىاعت هّلئتالاقو منتلا نغل_سوهملع للا ىل_صىسمنو مل-ملاهيىدتقي نأردجأو عضاوتلا || ب" دنع لم لت
 ظ كررت لاق اذه ليال انام 1 ادور
 | قلت نأ تدرأ تاامهنعةنتاىضررمعل ىلع لاقو انايحا ىنتح نان محأوءافرالا نعرلسو هيلعمنلا ىلسصهلا |! 0 نوكيا ف

 م اياداونشو ثحخار_علاقو عبشلانودلكو ل_نلافصخاو رارالا و صيمقلا عقراف كيب حاصب ْئ ةل
 ١ هيلعتلا لصهلنالوس رلاقو مس موهق موقق رايز نمهسهج وهللام 0 ىلع لاقورمدم 6 ىرمسك م كرر ْ 0 0

 0 00 ُ ا لد 00 ًارارمش نم نا لو ا 0

 [|| ةعدبر ضخ اقو ةنسر 11 قرصلاسابلا عاروالا لاو قب اواءارعألا عمأ نمرعشلا س هايال |سوهيلع | لا هنأ زياشملا لأ نم ْ 00 هقالرس راق فارادلا نامي ل ًالاثد ١ اراب هرازاوس مهى ةمايلا مونهلار اقنبالو رانلاىفكلذ 5-0
 لاذ تكسف فوصلاةعردمىلا لاعدامةستق هللاق فود ةيحهماعو لم نبةبدتق ىلع عساو نب دمج لندو 00 3

 1 لوأ ىفهانرك ذامزر قت 1 ناك هناقلن وارسا !ىوسادحاو الغ ”لكنمزذتب الزاكو ضرالا ن كتر وءراونأ ه بلا حوأ الل ميهاربا ْ 2 ر || هللاذس اال ناميلونألاقو روك افارقذوأ ىسفنىت زافادهزلوقأ تأ هرك [لاعف ىنسحتالو كملكأ || 3 7 رد
 ظ

لاحهملع أد الى خخ ل سلامه رحل سغاذاف يلي وارس دْدعي 1 9 ًّ 0
 : نامل سل لق ةروؤتسسم هتروءوالا 

 ب و 1 ٠[* 2 3 0 - رع 9 7 .: 0 4 3

 [|| باث هللاو هلق قدعاذاف نسل ابوئاودمغالامولاةقباثلا نمد ىلا سلتالثلام هنعدتلا ىذر ىمراغلا || 1 7 رلا
 ١ ١ م ل 2 1 سا نم :

نهامهساد رعءاسكور <ةةبج هلناكمناهللاهجرزي زعلا دمع نب عنعىورب واادبأ ىيتال ا ف
 1 ماقاذا ليللا 

 1 ناوهودلا تءاىدلا نادك رانلان اك أ رثك 1 ناىنغان كئاسك ك/س ان |ىلعالضف كل ناب سن ىضمسلا د ةرذل نسا لاقو ىل 5 1
 اهقفلب واهاسغن و لباز ازالانمىرخلا طومان : وهودوسالا هب واعمانأ تن ًارزيعم نى لاقو قاعد َط كك 0

 || لعف ةسضملك ةنيلا مها هلارب_جايندلامهعاصأ امم ةرضام لاّمْذ اذا نماريدخ - كت لت اانكقذ اهسانوأ] 0

 | بلطيالن أ اهالءاوهت اجر دتالئا شب ؟هيفدهزلاو «( نكسلاثلاثلا مهمل )< سوا بت دحنيعمني بحت || - 0
 || ىبمخ وك لثمهسفنلاهاخاعضومباطب نأاطسو ًاوةفضلانادصاك ردا سملااناو ري ولان : 0 1 7

 1 ردق ىلع نكسا اة تردق ناك اف ةراساوأ ءاريشب اما ةمنم ةر حب بلطي نأاهان دو ههشداموأ صخخوأ فعن نم 0 3 ١
 - : 0س 3 3 5 : 1 دل 1 اهنا
 صيصخلاو دسٌسلا تاط ناقدهزلاتاحر درس !نعردقلا ازمه رع لهن زهبف نك لو ةدان رربغ نمهتحاح بوكا خول 2

 ءامملا سن>ىفالتاف نكسملا فدهزلا دحةءاكدلاب رواجدةف ع رذآة تس نمرثك أف قسلا عافتراو ةعسلاو ١

 ةفاضالاب هلوط فالتحخاو قضااوةعدلاب هردق ىالةثاورح الاب وأ نيطلاب وأب صةلاوأ ص1 ا نم توك تا |

 ا ا الفةرورضللدارب املك هلجلاب و كلذ ع . ىف ل رمدهزالو :اراعت سمو أازحأت مو أكوام توكت تاب تاقنالا ىلا

 ضرغلاو ندللداضم وهف كل ذزواجامو هتامسوو نمدلا 21 انندلا ع نمةرورضلاردفرةروزضلا دخز واح نأ عمت نا

 . 0 نم



1 0 

 كلذ نمةداب زدجو نفهماودو هتوقكلذ عبر دق مهتنوشخنولامملا ناك اذاالادهزالداضموهولمالا لوط |
 فيك ةباصدلاوءاينثالالاوحأ ىلاهنقرظت لوا ندالا ناك لبادهاز نكي مل هكسمأ تاقهيودصتب تأ ىجبنيق || ١

 || لوسر ض.ةتلاةذاظ ل غارازاوا دبآمعاسك ا ه.نعىلاعتهللا ىذرةثثاعانل ت>رخأ ةدرب «وبأ لاق سدالملاا 16

 نياحرلان افأن آس ًاهدامع 1 ورعلاقو سالامىلاس الذل لذبتل !بح ىلاعتهناتأ م ءاعدنبا لص لاقو نيذهف لسوءيلعهملاىلصهتلا

 امهر رامهلعىوتس | أ
 امهالصو اءهموصو ا

 نمىوح *ال الوادي روثام ىلع بكر الوادنأ اراثدىلع ليلب مان ًاالوادبأ ارووشم سل أ ال ىسنعلا دوسالا نبا

 رين !قودو-الاني ورعىلار اظاملق مسوهيلعهتلا ىصدنيالوسرىدهولار اعذب نأ هرس نمر لاعف !دبأ ماعط

 ١! هلعدتلا ىلطهللالورىرتش اواسمخ دنع ناك ناوهعْزتب د ىبحهزعهللا ضرع الار عشر وب سل د معن مام:

 ا مهاردةثالثب لد وارس قرش اوافصنو ع رذأةعب راهرازان اكو: هيت ةبب تاع" تناك معلاز د ا ل

 ذأ ند رب دلل تاكاع :روددأ و سنح نمنأب وثاممنال هل ىعممت تناك وفق هود نم نت واضم:نيتلعت سبا ناكو

 سلوت ان رص: 006 مس .وهماع هللا لص لنا لوس رص.ةناكرباىفو طالغل اهذ_هنمنيبلودس دا نييناع

 أ نورقت و هنوسأ» هءادكأ ناكسف مهرداتن ام هّتسق سد ع نم اريساب ثا دحاوامونلبوميلعهننا لصهتلالوضر

 ىلا ايندلا علب نع ٍ اديك انالو أ هيلا هناكوجابب ددلاو رب را سبا مرح مث هوا رمشملا نم ل>ر ىلا هن برو هعزت مح

 ا اهلهالىطرتشاةررر نأ فةشناع افكر ضل ىلبهسبل مرق. هع عامي 0 انجاب 0

 هسلبهم هركل تاداراق 0 ردنكسالا كلمن سوو ةملاهبلا اره دتناكو ادعت ةئللاع نماذهكيلءلزن ا هننالوسراب

 قوتنا او مهج نأ ىلا مم اويهذاءذهبلارلقتلا ى 1ع لام رباط لعاهلتسجي فز وهلسستا لل

 كيل ريس لدباق قاخنأ دق ]عن أ رم تاكو معانلا بوثل ا ىلعءاس كلا سلراتاقهءأ سك ىعب هتيناحت أي

 بهذ نماسعاخ سلو ةالصل!ىفهملاترظن ىنافديدملا اذهاوعزئاو قاحلا كارلا اودمعأ لاق مساسإف هيف ىلهذ

 ىذتحادت مو وهيلعهنلا لص تاكو ميلا ةرظتوهيلا# اقثكنعاذه ىنلغش لاف هبىرفةرافنربنملا ىلعهملارظنو

 5 7[ ىدعتا ةمشدش ىف رلتعضا اوةفامهتس> ىنمعأ لاق وادحاس .رقتامم >هبعاف نيد دج نيلعت ءرم

 فود نم ةبجت مو هيلع هللا ىل_صوتلا لوسرل تكم> لاق دءسنب ن انس نعوءار نيكسم لونأ ىل ههعف دف اهب
 اهههللالوسرابلاقفئنارعاهبلا ماعذ لاقامتسل اماهنس>أ اماورظنلاقاهسلاملفءادوساهتيشاحتلعجو رامغأ

 تا.ةىرخأ ةدحاو هل لا نأ سو هءلااهعف دخلاق هيل مأيش لئساذا مسوهيلعهللا ىلصهتنالوس رناكوىل
 ىلاعت هننا ىذرةهط انىلع مسوهيلع هللا ىلصهللالوسر لة دلاقرباجن ءودكا املا ىف ىه هو سو هيلع هللا للص

 نيالا ميعنلامندلاةرارص جب :رحةمط افابلاقو ىكب اهملارظناملف لبالاربو نم ءاسك اها واحرلاب نعطت ىهواسممع
 امودىلعالا“ اللا ىنابنأ اهق ىثمأ رام نمنا مس .وهماعهللا ىلصلاف و ىضرتف كد ركيطعت ف و ءاوهملعلز ارناف

 مهسغنأ ىلعو ةفيفدس انلا ىلع مهتنؤمهباذع فوت نم ارسنوكبيو ىلاعتهّلاةجرتعس نمارهج توكه ذا
 هللالوسرةريس تناكءذهذ شرعل دنع مهتد ئةو ضرالا ىف مهما حأ !تاءهرلا تو عش وتاعاخلا نوسلب هلع

 ةنس .رىذسب مسلعلاف و ىبنسي نيسلف ىنيحأ نملاقذا هعابتايةماعهتمأ ىدوأ دقو سيال ىف لسوهيلعهللا ىلص
 هللا كيبحي قوعبت افهتلا نوبحت متنك نا لقى لاه: لافوذ_جاونلاباهماع اضع ىد_#عب نمنيدارلا اماما

 اروشد الام باثلا نم سلاهري_غوىروثلالافوهشان رنماذه

 ناو لانو بلا رات ره ثاءاهنم سيال قولا, طا ميابثلا نمسا فال ضعبلاقو

 نم سا اولاقو |
 طرسش نمناق هب رظنلا |

 ا ءامشغالاة سلا كو لابافقوعللا تدرأ نالاقوةصاماهنءهنلا ىضرتشناعلسوهي !ءهّنلا لص هناا لوسر ىضوأو

 مولعل نم اذاوهف لقعلا| أن ىلعىرت_ثاو مدأ ن نماهضعبةعقرةرمشعاةثث اهذعهللا ىذرر ع صبق ىلع دعو هيعقرت ىبحاب ون ىزت الو

 : |١ است ىذلا هنيدإالاقو نيغسرلا نمهيك عطقوةفالخا فوهو هسلو مهارددُت الثبابوثههجوهللا مركت ااط

 !| ناكولاهملادنع ل ارةعالوءالعلا دع ل َّك

 ١ 0 اقدر 20 ل رعوزوج فال يقلل اا

 ىناواقم امهتكلو

 تزحف ةرذلاك لمعلا

 نع (ىدرد) دحا
 لاق هنأهمثم 3 بهو 1

 قلكعلا نماهعاطعنا

 هللا لوسر لةعبنج
 مل_وهيلع هللا لص
 نمتغقو هلمر ةئلهك

 ابندلا لامر عمدج نيد

 اق سائلا ف لخلاو

 كلذف مالكلاو لمعلا

 لن رثؤنالو رتكي
 نم كلذ سلو لد واهالا

 لقعلا موةلاةنانضرغ

 | ا عج نم

 موأ_عااعبج لققعلا

 مظعم نع لاخلا ناف

 لّمعلاب فصوت مولعلا

 مولعلا ن

 لائكمدعتر الا ءادتنا



 هر

 اولعت ىت>لجرمالسا
 تلاسو هإةعددقءام
 اهنءهللاىطرتسث اع
 لس وهما عليا ىنصىنلا

 هللا لو-راب تاقثلأق

 لامس ئش ىاب
 قلقعلاب لاق سانلا
 تلاق رخ“ الاوانتدلا

 سال ىزح سلا تاق
 هشنئاعاب لاق مهلاعأب
 هللاةعااطب لمعن لهو

 ردقبف لّمعدق نمالا
 ىلعو نؤلمعد مهلوقع

 نوز< نولمعبامردق
 تامالسلا هملع لاقو

 ىلا قلل لسحبلا
 هنالصو ىلديقرسملا

 ةضوعب حانح لدعتال

 دوعسملا تأ! لجرلاثاو
 لدعت هتالصو ىلصتق
 تاك ذر لبح

 للف الوع اما

 : امهتسحأ نوكيفيكو

 نعاموعر وأ لاقالقع
 امهصرحأو هبا مراد

 ناو ريخنابا.-أ ىلع
 لهعلاىف هنود تاك

 ١ هيلع(لافو) عوطتلاو
 هللانامال.ااو ةالصلا

 تي لعل أمسق ىلاعت

 1 : ٠ 1 7 0 5 يأ ظل 0
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 3 1 ردمعلا هاج ىلاةفاضالا.فهلوطاماق دهزلا هن محب ىسحهضرعو هلوط ٌضبق نم د.الؤ ضرعو لوط هلنك-اوهيلص

 1 ردةدالارصتنالف هلوطاما هلوانت تووهذح و ماعطل أر ادّوم قفهضرعامأو هر عد الذ همول ماعط كلع نمتنأف

 ِ اذاق هلاحاذهنموضرملاقوخو عوجلا ةدش دنءعومجلا عفدردق ىلءزاصتقالا هيف دهزلا تاجردلق و لمالا
 1 نيعب راوأرهثارخد. نأ ةيناثلاةجردلا ه4 املعلا ةحودلا ىهءذ_هوهئاشعلهئادغنموخدي مل هلوانتاع لتس

 لاعا دهاز ءةءوستق كإذ نمرثك الوخدا نموداهزلا ءاقعضةء:رهذهو طةفةئسلرخ د نأ ةثلاثل اةحردلا امو

 هسقنل ضرب مو بسك هلك ملاذاالا دهزلا هنم مت الذ دا ني اعل ثا عنا أ

 || داضنالا زهق: :-ن رش ءقاهعفناو اهكسمافاراتب دن رشعتر وهنأقىناطلا دوادك سانلاىديآ نمذدخالا |!
 هلدل اوَموءلاىف هناحردلقأورادةملاىلاةذاضالابقهضرعامأ و دهزلا طرنشلكوتلا ل_ءحنمدنعالا د هّرلا لصأ ا

 |١١ وهف كلذعارواموةراغكللا فنيكسملا ماعط !قىلاعت هللا ءردفاموهود_>اودمءالعأو لطرعطسوأو لطر فصن ْ
 ||| هقاضالا,ام اووبيصن نطمل!ىدهزلا نم هلن كي مل دم ىلعراصنتالا ىلعر دقي نمو هيلاغتشالاو ناطبلا عاسنا نم

 | هلتاف مدالاامآوهإث اوأ نءالضف دهّزلا ب اون خ1 نعحرخو عنتلا فل خددقف ىراو-راصوةلاخْلا نمزيم ا

 ىادهازهي-اض نكيملذ دهزلا ٍباوب اخ !نعجرخ ع و.سالا ف نيت ص نمرثك وأ اعادراصت اف نيت صو :ص عوبسالا ف كلذو ناكمدىأ معللاهالع أو ناك نهدىأ ناهدالا نمريسدوأ تب زلاهطسوأو لخن او لّةبل وأ

 ب رشد وموصن نآهطسوراًءاص نوك,تأوهو ةرمل.للاو موملا ىف هلاف تقول ىلا ةفاضالابام ا والصأ نطبلا |
 انرك ذدقوميلعدازامواعوبس وأ ماي ةئالث ىواطعب نأ ىلا ىسهتني ن أءالعأو ب رشالوةلءل لك ايولك .ايالوةلل
 ةباصعلاو مسوعيلعهننا ىلصهننا لوس رلاو-ىلارظ:ءلو تاكلهملا عسب رفههرشرسكو ماعطلا ليلة: قنرط
 انيلع قات تناك اهنعىلاعت هللا ىضرت ثئاع تلاق مدالا مهكرتو معاطملا ف مهدهز فيكى مجلعهننا ناوضر
 نيدوسالابتلاقنو شيعت تنكس فاهل ليقرانالو حايصم لسوعملعهننا ىلصهننالوسر تيد ىف دقولامو هإكتوعبرأ

 نسلن و راجلا بكر مسوهيلع هللا ىبصهننال وز تاك بحل 'لاقو مدالاوةقرملاو ملا ءارتازهوءاملاورملا
 اديعان اغا لودي وضرالا ىلع لك ايوهعباصأ قعلب وفودخلا لعتتي وفوصل || |

 3 اجو دسعل الك اناك لك

 ||| لبازا ىلع مونلاو هلريعشل ازمق:سودرغلا بلط نم هنا كسا لوقأق حب مالسلا هيلع عجسملالاةود علا ساحتأك |
 || ريخومك اياوربه ثلازمدتو ىربلا لّقبلاو حارقلاءاملاب كلع لاس !ىباءلوقي سو لعهتنا ىلص َج تملا تاكو | || ربل زب نم مانأ ة ثالثة نيدللا مدقذ ممل سوهبلعهننا ىل_صهتتالوسر عسبشاملرضألا لاقو ريسةكب الكسلا عم

 هديعنالفتاكلهملا عسب رفبرسثملاو عطملا ف فلس اوءايننالاةريسانرك ذدقوءركشب اوموةتنل كسناةربلا
 فاامالاقو هدي نمحدعلا عضوف لسعبة د و ثمنا نمد رب هو أ ءامق لأ لس وملع هنا ىلصنالا قئالف
 لاعففث أض مول فل سعود :رابءام نمةن رش «_فعهللا ىذر رعد او ىلاعت هللا عضاون هكرلا 1
 ٌكردآ ثمح هنكسمورتسام<ءاءلودحو أم هنوق ىداصلادهازلاىزارلا ذاعم نب ىبح لاق دقوا ماسح ىنع اولْزعا

 دهزلاوهع.ةررك .كلاوهسن ب رل اوهثن دح نآرغل و هنركفراسعال اوهسا<ةوأ1ناومءدغمريق)اوهنص١امزدلا
 لإ تعدل اوهدازئ :وةتلاوهشرةنارتلاوهمالك ةمكطاوهمادا ع وخلاوهراع_ثءابملاو هنأشتز- 4

 ىناثلا مهملا ) ىلاعت هتياءاش تاهغلمة نط اوهنرح :دانعلاو هل لد لععلاو همس لكوتل اوءدمةعمربصل اوهةئوذغ ظ

 نادهازلا طرشو دهزلادحزواحتوهفرادةملاث محن ءازهز واحامو لب وارم.وليدنم«_«منوكي نأ هالعأو تالعنوةوسنلقو ص.ةءطسوأو هنىطغتي ءاسكو هوةروعلارتس ودربلاو رااعفدبامهتجردلقأو (سنلملا |!
 ءالعاو نشخنافوصلاهطسوأو ةنشحلاحو.ملا هلقاق سنا اامأرا دا ثي-نمدهزلا باولا مج نمي رخ دفن دنمونيلب وارسو نيص.ةبحاضراصاذافتيبلا ف دوعةلاهمّزلب لد هب وث لسةاذاءسلب بوث كتوكال |!
 ْش ا ىلا حورة اس نمرتك ١ قيسام_آطق هن راقيامزارهش هلع ساس امهط-واوهبلا ف اغيلاع راسن تاك ناو ُْ ظ 1 ونا !كروب هيوث مه_ذعب عقر تمون قيدام هلق أوةن_برخ_سامءاصقأف تقولا ث يح نمامأو ظملغلا نطقتلا 'ٌ
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 اياذتىلاةقاضالاب امو ىوقتلا لاقدهزلاام سن نيكلا لل .ةذادهزلا نمئالذو مارخاولالاباث ىف
 ابافدنا مسالنالاحل ارئاسو تاظأللاو تارطالا ىف سقما هن متعامل هنا ملالذا+بمقدهزأل هيا متالفهك ساما

 ىمقأ نأ ىهاننئالاهف دهْزلا تاج رداض اةرهاظلا لاومالا لبءاذعلا ةرسام“الاهلع عاطب الكل ذثافءاررلا

 كلادىلااق ا ءندلاتك 7 ام تاطم َ دلال قموف فار عرس وذا مالا اهبلع ىسعدهز هناخرد

 هتكرت امعمءذدلاقورجلا رق مون كاش ءيلتنا وعثر تمت اك: حا ُلدسو: لاوددحت ىذا اامولاق

 ةحارتساو سام الآ لب :ةالاكرتهداح بقى وس اسما هنأ مالسا ااههاعأب رك رتب ى ع نعىوروذ ال

 امن مددلا ىلع ترث ةيبعابمبلا كامنهننا حراج ل حتت قوس نع عملا ا سب تأ همأ هتلأ تفنيد نحل

 ىسلج نأ ىرعلان م خا خأد سس 1 د وأ دهز رهزلاهتباد_ ردح لاقو هسلعناك املا فودلا عنو ركمذ

 ىئماقأ اع ات ىنق :؟املاتف 1ث الات >صءهماقاقناسنا ًطد احلط قمال بلاعب ادلع ىسدع ساد وةرمصوو

 ةهش لكفددزلا هنأح رد لقأ اواهل اري هسنالا:طايولا ارهاط دهزلا تا رداذاف طا اهلا لاب رعنتا نأ لضرب مىذلا

 قب هنأ اوأرمئتف هناحردنمالذ سا لفروافلاو ةمشلاىاللال#للاىفدهزلا اوهدهزلا موةلاقورواغو

 فدكسف هللا ىوسام رت دهزلا ناود حدصلا ناك امهمتاتنافن الادهزلا رو روصت الفان دا لاومأآ ف لال>

 نأ _ءافىلاعت هنا ىوساعلاغتشا كلذ لكو» متااكمو سانلاةطلا و سد دالاو ب رشلاو لك الاعمال ذروصتب

 الوءاقبلا عمالا كل ذروصتبالواركسضوارك ذهبلعم اعلا لك لابقالاو هىلاعت هنباىلاامندلا نع فارمصثالا تعم

 ندباابةناعتسالا كض :رغناكو تددلا نعتاكللهملا عفدولعايندلا نمترصتقاامهكث سفنلات ان رو ضن الاء

 قيرط قاهه سب وةقانلا ف لعب لغت شلاق ءنموهف هيال ا ْئيشل ىلا لصوت الام تا هنناريغب ال شم نكست لةدابعل | ىلغ

 كاضرخالو لا قار طق ةانىل_ثهتلا قب رط فكندب نوكي تأ تبن: ن ردو جلو 6 ذرعم سل عنا

 نأ ىعبشإ كلذكت لال تع كد نكمل 7ىتحاهنءتاكءاهملا عفدىلعروصةمكل ظرغلب تاذالاب كتان رعنت ىف

 ككاو سامللاب كلوملادربلا ور راد الا ثلوملاش ىطعأ او عوذلا نعل: ديةنادص فنركت

 طرشوه لب د_هزْلاض فاني ال الذذ ىلاعت هلا ةعاط ىلع ىّوَعَتلاليذذاتلا دصقتالو ةرورمؤلا اردو ىلعرصتقتق

 براشتاقذذلتلا كدة ني ملاذا لرضر الكا ذنأ لعاقعو ولا رنعلك الايذذات آن أو ديالفت ا ةناورهزأا

 نكلو كلذ. مي رس دقه تجاح ى ضد نمو شاععلا ملأ لاو زا هل صاح عسجرب وف رمشل اذاتس دقدراملاءاملا

 ل للا مايق م رك سل لق كاس :الاقهمل اا قرم: 0-0 تاقلاتوكالفد- هةلايابولاهموهدنعادودةم كلذ نوكال

 لل هقريغب كلذ نمه.صنأاق ةحارتسالاهذجل عضومبلط دقي ملاذا نكساو رايظالا توصوراحسالا مسني

 هعمبلعلا سن ًاوهيةحارتسالا نم ةفسخر ا هسالا مسن هيفهببصنالاعضوم بلط نمنيفئاهنا ف ناك دةلوهرضدال

 فوشكمب> هلقاطل ادوادناك كل ذو هتئاريغب سذالاعوةور دق. هللابسنالا فناصةنوا.ن دلاب سن أ. نوكمق
 انندلاةفراغم هيلع قم درابلا ءاملاةذادجو نملوةي و راحلاءامملا ب رشد و سءشلا نمهعفرب الناكف .اسبف

 ةريسس ةدمعامت>الاودس ر ةهندق اناث نأك ناوهناف طايتحالا كلذ ع فلا ا

 ةفرعمف نيّبلاّةو رعب نيهصتعملا عرس لاهسا هل مه بفنالن رهاشلاةفرعملا ل هأ ىلع لقت. الدسأتلا ىلع رعنتلل

 نيعجنأ مهنعىلا_هتهنلا ىضر نيدلاوا.ذدلا نين ىثلاةداضملا |
 جي (ةايحلاتأب رورمذ نموهامف دهزلا لبصفت تايد )*

 ها مم الك موملاو ىلا ىلعرداقوهوا هم وكرب هفركال اهم

 نمد.الف هناقوأو هسا دارا <.ة لون ارا ءاضأ مهلاوىرور ضل مورست ار رس احا ١
 تلاوه او نكس لاو سبلملاو مامار ومأ ةّس تام هااوميذدهزلاهسجونابب ١

 حسب رن معاي را قدهنم زارتخالاة.فيكو هلق لقا بح سيسوءاخلا ىعمانرك ذدقو تلج نمسا هذهو | :
 مهقيلال_> توقنمناسن الادب الو ( معامل لوالا ) ةمبلا تامهملاهذهتابب ىلعرصتغنن الا نو تاكملهملا

 ص ارغال لطب هال اولاملاو ع

 فرص مك فاد

 راصثيح ةيدوبعلا
 هتدارا نع اخ
 لقعلااماو هتارامت او

 حورلا تامسا وسهف

 ةريسصبلان انج ربو

 ةراثع ورال ةريدملاو

 ةنانتع ع لقعااو باقل

 قدرو دقو تاسألا

 . ىللصهتلالو-رنعربذلا
 لاقهنأ ل سوءهبلعهللا
 لقعلاهننا قلخام لوأ

 م لبا لبقأ هل لاقذ

 ل خرم ةردأ لت

 هللاق مم رعود لسعقأ

 هللاق مث قطنقاقطنا
 لاّعن ت_متعما

 ىكالحو ىزعو

 قاب ريكو ىتم-ظعو

 قوري-جو ىفاطا_بو
 0 تل تتاعام
 لعمرك أالو كنم ىلا
 كد وف درعأ لد كَم

 كبوعاطأ كب ودمسأ
 ٌكلاباو ىل معن ودحخ 1

 ىاوبشلا كلو تتاعأ

 او ناقعلا كسلعو
 لضفأ ئثبكتمرك أ
 هياعلاقو ان ريصا |نم

 متبع ال مالا



 هغصو ىلع َ از فضصو

 لاقوةصاخلاملاىلاةراشا اذ_هوةءانعلاوهاءندلا فدهزلا ليضفلالاقو تاوهشلا رثك التحبوملاىهو رثكالا | اهصوحورلاب د ١  1اوه 1
 هحورع ىف ااْز
 نب دحاولا ىلع 0

 |اوعزىذااوارس هوهسف
 حورألا ْنَد فالا هنأ

 حورلا لبقءوم«ىذلاو
 | فصتا باتوهنارس
 م ريسغدناز فصول

 ِء 7 3 0 | اذهلثم قوهودهعام

 سلا قرتت بلقلاو فيشكب لط نمناف ةدئافاهلق: قرت لف ءانلةنامءارو لي واق دهزلا فودهزلا لصايذحأ د_ةفلاللنمزيملا ||

 | علختو بالا لتىلا

 ْن ما ريثكدب رةنتمطم

 ْ نيا ادام

 نعت ءءالومدي بام

 | ىلا اوعداذا اوناكو نيءتس !ىدحا او رظتناو صوص م ناش مهن اك هللا ل دس ىفاولل:اةذ ىلاعت هن ث ومها <

 لئنوا هللا ني دةرمدت لعاصرحد رابلاءاملا ات امظلاةردانمهملانو رداس وةنملاةحئتارنوق منت سلاتقلا ا

 هنعىلاعثهللاىذر د.اولا ندلاخن ا ىتحةداهشل توق ىلعرمس »هش ارذ ىلع مهمتامنم تاكو ةداهشل أ ةمتر ٍ
 ن الاانأو ةداه-ثلاقاعمط فوغصلا ىلع تمد جور تر رغ5ك لوقب ناك هشارف ىلع دودلل رضتحاامل : كاع هر

 | بتك اف حورلا

 مكيقالم هناقهنم ١ نيدجاولا لع متنا
 ا مآو مهسفن امهنمىرتشا ىلاعتهنلاتاف نوصاخلاامآو نودةهماوناك امو مترا تع رات ىدهلابأ' وارد
 ةياوعنأب 0 0 بامر شسسادبالا عنب ةنسنيئالثوأ الثمتن د نب رثع عع ١ اوكرت مهما ااوارالت ةئملا مهل ا نوعسشالل : املا نم

 ردا أوهسدلا :قلماكلا لب واهالا هذه نم عماجلا|.ءاو فل: وراد ال نوكيا ا :قفق هدا
 كلغثل م كر اندنء دهزلاو اريثك امالك دهْزلا ىفانععسلاق ذا ىفارادلا نما مونأ هلاقامليصغتت هبقن 3 ١

 ْ نر راشخالاو

 لدن

 00 ا لسا لاساك اذكهتاار 1 اراثأ 20 هد 0 ل لاو اع اتومتومأ

 ةلالضلااو رثشانذلا كلوا ريشوه ىذا رعذلالادبتسةداهشلا لعاقبلا مهر

 وهابندلا فد_هزلاىلاعتهنناهجسر رشب لاةقهم طاخشأك ن -ىلعوأ ه سقت ىلعابلا هارام مهنمدحاو 101 ذنأأ يع و 20 00 مع ىلاالا باو رشد دهزلا ود> قت وماكملاو ذامز [تلعازه تمهناذا هقد 3 اثاس ,ازهذ

 ردم, فود اق دهزلاوها.ندلا فدهزلا عود لاا هال اقدهزلاىلاةراشا اذهو ساما فدهزلا

 ىلعتاوهثلاتاغأ ىهىرمعلو:دحاوةوهد فدهزلاىلاد :راش ١ اذهودهزلا ن هلك كلذك كنطل ن متللعام

 لوط فءاقيلابهسقن د <تاو جس ىلا لعن منأق تاوهشلا عجل عماجوهولءالار 2و وهدهزلاىروتلا
 دصةاموهنعدهزلا هذبلطد رهازلاعيرخاذا سدو وألاقواهلك تاوهشلان ءسبغرهل 0 م

 ةراشاوهؤ توهكدلل ب تاطلا كرتوهدهزلااضيأ س وأ لاقو دهزلا ىفاطرس لكوتلا لعح ن ك-!و دهزلا د> اذا هم

 نا اذهوةنسلاموزلورلعلا عامتاوهاغادهزلاولوةعملاوىأرلابلمعلاوهايندلاثيدحلا لهآ لاقودزرلا ىلا || ©3572
 وهفامندلا قءاملاهيبلطب ىذلا لوةعماودساةلاىأرلا هيدي رأ || تبصر الا 2 م 5 ع ءأ[؟ ل ص ول ههص دم

 0 00 :٠ * أ ور_وعاما صتقا
 ةضاخءا ل !نابسأآ ضعن ىلا ةراش اهنكلو عك

 رم ىذةند ىتحاهولوط دقوةرخ الاف« :دئاقالاممواسعلان متاقتاوه-ثلالوضف نمودام ضع ىلاوأ
 ردهازلا ن سلا لاقو هدنعهنعب وغم لوألوضفلانوكي ناد هازلا طرف اهتمد> اوي لاغتشالا فناسنالا
 ٠ وهوبحتل اوءاملا ىن:ىلا:راشا اذهو عضاو ةلاوهدهُزلا نأ ىلا بهذذ ب٠ ٠لضف  اذهلاق ادحأ ىأراذا ىذلا

 س وألافئكساطلا كرتوهدهزلا لوين اذه نبأو لالا ب باطوهد_هزلا مهضعب لاقو دهزلا ماسقأ ضعب

 هكردأ وسفن فقالا كف شكا نمامأو ةريجلا الا ديف: سالفةفاتخاهآر سانلاليواتأ نم ر ومالا قئاةح
 نمراصتقا ىلعو هتريسصب روصٌةارصق نمروصق ىلع عاط او قاب قو دف هعم» نم فقلت: الهبلق نم ةدهاشع
 دنعهورك ذاماورك د ذم مك ةريصبلا فروصقلالاو هرمهت معاك ءالؤهو هتحاحرا صتقال و ”روملال يك عمسمت:ةا

 راصتقالا بي-نوكيد.ةوفاتتخ تاملكلا مجال فات 2ءتاجاجلاو هدا ارد_ةءدورك ذمرحالذ ةحاملا

 ْ أ امآوفلت2اهنع ريالا اودالا موحالف فات *<لاوحالاو هسفن ىف دمعلا مام ىا هه ىلا هارلا هلال نءرايالا

 ا لعف ابتدا ىلا نكر ردعذتد دات تكوأ ةشدوملابلط قرذاسوأ حز نملاقوةرم لصف دو لج دزعهتلا نع

 1 1 هتيقسباىذلابلقلاو هلاقفميلس بلقبهللا كأن مالاىلاعت هلوقتامعأ وأ ًارةدتودهُز الادض لذ عج مج

 || ىلاةفاضالا, دهزلا ماسقن انابيب اذهفةرخ“ ذالاهمومهنم هب ولقغ رفتلاثدلا ىفاودهزاس الاقوىلاعتهلاريغ ٍ

 || ضرلاف مهدأ نبريهاربا هلاقاك ةمالسو ل فنو ضرغام نفدنك اك لادناَصال اياماف هشدوهز 11 قانصا

 ْ || عدد 2 فاقت 0 ةدئوتاب ثلا فيج :زلاوهةمالسا اولالكل اقره .:لاوهلةئلاو مارا قدهزلاوه

 اف



 هج ب دبع تا

 : َ 0 1 5 تكتتيوعستو 8 1 س1 سلا اس 1.317 بارا اب تا د ا ندا ا ل 1 يطل يح طن الع 2004 ل072
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 اهب ١1١ 13

 نا اجفذارابخالاه,تدر ءكلاوهالانم د_علاىد. نيبامرئاسو طارصلارطدخو باسحلاةشقانموريسقلا
 نيعث الن ادهز وداذهف ءاو رتردصا هةرعىلءاشاطع ريعبةةامتدر وول ّي-باسملاىف فتومل ل>رلا

 ةيغردهزب تأةيناثلاةبردلا دي مدعلادرعتىلل_صخرلالا نمصالاناناف اومدعأولمدسعلاباوضر ممناكو
 ءال: وهنا نيحارلا دهز از هواهري_هو رودقلاو رولان مهئنحفف ةدوءعوااتاذللاو +_معئومللا باونىق

 ةحردلا * هليخآ الدمرس منوم اد دو-وىف اوعمط لمالا نمصال 1 اومد_علاب ةعانقاءندلااوكرثأم

 اهنمصال1ناد_هقيلمال الا ىلاهيلق تفتلب الفهئاةل فو هللا فالاةبغر هكنوكالنأ املعلا ىهوتثلاغأا

 وشو د>اومههمومهر مد ىذلا وهوىلاعت هللا مهلا قرغت_سوهلداهب رغالاو اهليندصقيلتاذالاىلاالو
 ديعبلاط لكودو.عم بولطم لكوهدمعدّمف هتلاريغ بلط نم نال ىلاعت هتلاري غب اطدالىذلا .ةلادوملا

 ىلاعتهننابحال هنال نوفراعلا مهونيبحلادهزاذ_هو قمل لرشل !نمهللاري_غباطوهبلطمىلا ةفاضالاب

 رانيدلاالا بح ملاه_متدن عسجلا ىلءرد_ عيال هنا ل_ءو مهردلاو رانيدلاف رع نم نأ اكو هفرعنمالاةبماخ

 دوا :هلاهذإ نيب وةذالا كلت نيد ع+ -+انأف رعو م ركءلا»«_ه>وىلارظنلاة ذإف رعوهللا فرعنم كل ذك
 لهأ نأ نظن الو هري_غرث ٌودالور ظن !!ةذلالا حالف نككري ريغراجمالاةرضخو روصعلا شةنىلارظ:لاونيعلا
 معن: دإىلاةفاضالا ةذالا ثالت لد مهبولقىفعستمر وصقلاو روملاةذلل قب ىلا هثهنياه_>- وىللارظنلا دن ءةئللا

 رود صع لع ءالسسالا تاق دكا لل اهو و صرالا تا" ًَط ىلع ءال..ةسالاوامندلا كالمةذاكس ةنخلا لهأ

 ةذلل كراتلار وةصعلا, بال بلاطلا ىصلاك يوم ل!باب رأوةفرعم لا لهأ دنع ةذلا معنل نوبلاطل او هيبعالاو

 ىلع كلما قد رطبءالت-الا نمذلأو ىلع هسفن فرو ةصعلاب بعالانالال * ال11 ذإ كلاردانعهر وصقل كلذو كلا!

 ةئامىلع ديز هير وك ذ ل! لعاو لب واقالاهبف ترثك دقن هنع بوغرم ا ىلا ةفاضالاب هماسةناامآو# قلة فاك

 نعرصاق هيفرك ذام رثك أ نأ نقب ىتح ليصافتتلاب طبعت مالك ىلاريشن نكءلو لي واقالا ل ةنب لغتشنالف لو
 ماسقالا داح الح رش ا اهضعي بتارص هل.عةتلو ل.صفتولاج ا هل دهرا هنع ب وغرلالوةْذف لكل ابّدط احالا

 هسفن ىف دهز ىتسو.قدهز ن ا ىنبنيفهللاىوساملكوهفكوالاةجردلا فلاجالاامأ هل و

 نم عسبطلا تايضتغم عجب لوان :دب اذهو ةعتما مق سه: :ال ةفصلك ىدهزب نأ راغلاَد ةحردلا فلاجالاواضنأ

 اههايسأ او هال اولاملا ف دهز زب نة ااثلاةحردلا فو اهريغوداملا ا اءرلاو را !اوضغلاوةوهشلا

 ءاجل او مهردلاورانيدلاوةردقلاول_ءلا ف دهزب نأ :ه:ارلاة-ردلا فو سوعنلاطو 0 جحر 'امهلاذا

 ىع ًاوةردّتل او لعلا ىلا عمجريف هيايسأ ترثكنا اودأ اهلاومهردلاو رانيدلااهعمجقاهفاث ص ترثكَت ان لاوم الاذا

 نايعالا كل ملاملا ىنعمتا يا ملعةردقلاو ٍبوَلَعلا ك]موهءا1 ا ىنعمذا ولعل كلما هدوصقمةر دقو لعءلكي
 دقو رمل نعدهزلاه فام رخي داكمف اذه نم غلبأ ليصفتوحرسش ىلا ليصفتلا اذه تز واس نافابملعةردةااو

 نمةرطذقااريطانقلاونينبلاو ءاسنلا نمتاوهلا بح سانال نب زلاّةفاهنمةعبسةد>اوهنآ فىلاعت هللارك ذ
 لاقف ةبهنىلاىرخأ هر آىف هدر مئامندلاة وي اعاتم كلذ ثراأو ماعنالاوةمو لالي اوة_ضالاوبهذلا

 عضومىىلاعت هدر مدالرالا اولاومالا ىف ةرئاكتو كسب رخافتوةنب زووهاو بعلايندلاةو.ملاامئاواعالحوزع

 سعنلا ل- مولاعفرخ ل ومو تلا لاهوت اىلاعتلاهذ نم_داىلارخ ا

 همقدل- هزلا توك نأ ىجم :فايندلافسفنلا ل طرا 0 اغفل ىوهلاف ىوأملا ى مديل ان اف ىوهلا انع

 ةرمحرششلا فهقراشبامئاو ضع ىلا ف لادال هده نمضعبل نأ تذ رع لمد قتل او لاجالاق رطتمهثاذاو

 سفنلا طوطح نعت غرامهمو اهاكس فنلا طوطظح- نعت .غرلا نءةرامعدهْزلا نأ لصالة: ىرخألاجالاو

 000 )| هدا ارايئادللا عقلا ديرب ومده ايلا ربات هنال ةلادعال هل ماسه ةفاسندلا ىف ءاعبلا دكر

 اهدر , ملا ءبغراذاقّا ل اهذهىف نكعوأ 0 اودس>الاةام 11 بل ىنعمالو «ماوددارأ ا ًامشدارأ

 عام هلقىلا «لاعفس رقلحأ ىلاانوخأ الو لاتقل !!:ءلع تدثك لاب راولاف لاثقلا ملت انكلذإو

 | تددهازلا امأ نيعذان الامن شكت اونودهازلاكلذدنعر عطذاع يكس 'نودير خبل تالا

 / عسبار م مابحا) كك | 7

 حصل

 حورلا لمةو بلا ادعي
 دعت هإعج نم مهنمو

 اهتمىلعأو حورلا
 ' سلا اولاوو فطلاو

 حورلاوةدها ملال

 لثباقلاو ةبحلا لت
 ىذلارسلاو ةفرعملا
 مولاة راشا تعقو
 فر وك دمربغ هلا

 روك ذملااءاوهللاباك

 حفرلا هللا مالك ىف

 اهتافص عونتوسفنل او

 داؤفلاو بلقااو
 دوت ث.حو لقعااو

 رك ذلاعتهنبامالكف

 هيلاراشملا عاب رسلا
 قفال_:الاانبارو

 موةراشأو هيقلوعلا

 موةوحورلا ود هناىلا
 حورلا نمفاطاأ هناىلا

 ىذلا ملعأهللاو لوةنف

 0 و سفلا رس ةوهم
 دوحو هل« سفن لقتسم

 نسعنا اوحورلاك تاذو

 اهلا تفصاملاغاو

 حورلاقلطنا تكريو
 'سفالا ةلطقاثو نم
 ىلا ورعلا فذ اذ

 حزتناوب رقااناطرأ
 نع كلذد نع تاقلا



 |. |١ سضنلا ىلع مات ة نيك
 نال ة1نامطلا عل

 تامعالادب م ةانكسلا

 ىلا باقااءاقترا امذو

 نم 2 رلاماعم

 هدول دذعو نيقيلا اح

 حورلالحت ىلا باقلا

 لحم ىلا سةنلا هحو“ 5

 اهتنينأمط كلذفوباقلا

 راةمنم تعزلا اذاو
 ىئاودو امال_يس

 ىلا ةءلطتما متعبط
 ىهفةشت[مافلارا

 دوعت اهنال ةماوأ

 اهسسفن ىل_ع ةئذألاب
 ىلل-ع؟ع اهلعو ادور اهنا

 اهماذدتا مت ةثيئامطلا

 تناك كلا اهلدتىلا

 اذاوع بلايةزاماه بق

 اها ثغالاهلس ىف تماقأ

 ىسهفةفرعملاو دمع ءاارون

 0 ةراهأ اهتلط ىل-ع

 حورلاو سفنلاةءوسلاب
 كالعةراتف ثادا راطتي

 حورلا ىاود باقلا
 يعاود هكاع : 0 ط

 دّقف رسلاامأ ا

 هلا مو-ةلاراشأ

 مالك ىف تدحوو .

 هلعج نم مهنمنأ موقلا

 | انتدلال اوةدىر ولان اكو معسلاىلاىدؤملا ءاطعالا ىف اهنم ريك اةصعلا ىلا ىدؤملا عثملاف ةمعزلانا معاذ

 لمعلا صاخ ال ه-لاقوعات هش ىلع نزح موءاخرب حرش 0 راسا ةساوادالءاوتلاراد

 تدءدواما اوقأ تكردأ ىرصبلا نسل لافولذلاو رّفلا رك اع نم غرش,الىت د لعد

 مو مهنبع آى تناك ىهلو ريدأ اهئ ىلع وفسأ» ال الو لس اينالا نمئشب نوح امهثاوط

 ايش ضرالا نيد ل ل موبوف هلوطدمل ةنس نيدو ةس نيس هن شيعت مهدحأ نأكب ارثلا

 ىلع مهعومد كرد مههو> ونوشركفن مهمادق ا ىبعما..ةف لمألا ناك اذاف طق طقمأ اعط ةعن صو هتبب ىف نممأ الو

 0 راو مرو ْ اواعاذاو اهلي تاهنناا اسواه هركشيا اد ةن.ااولعاذااو 3 اهر لاكف ىفم رد حاشي مهدوددل |
 هللاةجر : هرفغلاءالا ارح الو بوفذإا نم ماوأامهتلاو و كلذ ىلعاولازب لف م ملاهر غيت ا هاولا ومها |

 هناوضرو مهلع
 «(هيفبوغ 0 :هنعبوغرملا ىلاوهسف:ىلا ةفاضالاب هم! سةاودهزلا تاحرد نا. ) *«

 قدهز تااهتم ىلعسا!ىب هوىل !والاةحردلا و تالثتاحرد ىلع هنوقدوافت بسك توأ هذ :هسفن ىف دهزلاناملعا

 ًادبموهوده ربما ىب مد اذهواهفك هو اهزهاس نك و ةنفالما مل اهسفنولت ةاماهمل اهيلتود:ثهاهل و هوامندلا

 | 1 اراستك مديفنالوأ او ذب دهزتمل اودابت>ال كانو لاح رد لا لضا نمق>ىفدهزلا

 هروهش هيذحتو< ها :هيلعتاع رهناف رط+ ىلءعرهزنم اوءقر اا تكامل ا ملا

 اهأباءراةدمسالاع هوطاندلا ل اربي ىذلاة ب ءناثلاةح ردلاد ريثكوأ ! لاق ىفا عةح ارك_دالاىلاو اءثدلاىلادوع.ف

 ليلقراظتن اىلا جات ناك ناوكل هباعق شن ال هناق نيده 0 رد لري ىذلاك هيف عمطامىلاةفاضالاب

 هسفشابعم توكمداكمفهملات فتان و علا عئابلا ىرب ايميل تفتلي ومدهز ةلاعإلى رب دهازلا اذه 0

 ايلعلا ىعوةثلاةلاةح ردلا «ناصةناض: أ اذهو همم اردقماظءاوها_ار دق هلأيش لو هناهسفنىفنظرومدهزيو

 ةنزح - هر نك توكف الاب“ ةدلاتأ فرعذ اا. سس قرع ' هنا ىرب الذ اءدهر ىرب الفهدهز ف دهزي واعوط دوز

 لست حالا معن و ىلاعت هللا ىلا ةذاضالايامندلاوا شاكرا. سفن ىربالو ةضواعمكلذ ىرب الف ةرهو> ذحخآو

 تافتلالارط>نمنمادهازلا اذهل موةةرعملالاكهننسو ده لا قلثكلاو هازهفةره وح ىلا ةفاضالاب ةذزحن نم

 ديعىءومىفال د اعتني اهجردبزب وبأ لاق عسيبلا ىفةلاقالا باط نم نمآةرهوجلاةفَزر دا كرا نأكل. :دلاىلا

 ايندلائش ىف ماك: هنا تانط لاقوهدب ضهنفامأ دل لاق ىف لاق د هزلا ف لاق م 5 :ىأف مح .رلا

 تادهاشإ ايةرومعملابول-ةلاباي رأوةفرعمال-هأدنعةرخ دالاندلا رن نم «ىل_ةمواهذدهزب ش ائئال

 لاثوباءا!ل_ةدوهسفنب هِلْغْشفْرِم_د نمةمّقل هلا قاف هباب ىلءباك لالا | باب نم هع: :منملل 1
 فء.اك ىل اهامتا ازمة مقلب كالا دنعادب «سفنل ىرب هنا ىرتفأ هتكمأم عج ىف مأ فن أ ىتس كلا ادنعبرتلا
 ع وفرم اخ وح وتفم راءلانآ أعمل وذا نمَساَنلا عنع ىلاعت هللا باب ىلع باكتاطم_ثلاق هلاندتامّ امم

 ىسهتنت غ ةدعملا ىفاهلفث قبب مث عالتبالاب برقلا ىلع ىض ةنتو خضملا لاح فاهم لف تاك أ نازحة متلك اءضدلاو
 انندلاةيسنواهلا تغلي فدك كلاارعلانملا اهكرت نفل فشلا كلذ ارخا ىلا كلذ دعب مبا ع :ء مرذقل اونمنلاىلا

 ىلا 111 رو الا يلا ةفاش الايس امرعتاراهنم صنعت لكدل )سام ىنعأ اهلك

 الس عا فلآ 0 تو برا لع هاشم لاو هل هياهخالام ىلا ىف هانتمال ةم-سنالذا امندلا ك|م

 ىاقةيفاصريغةردكمايندلاتاذلوةريصقر معلا: دمو فيكف دبالا معنا اهلةيسنال تاكل ردك 0
 هنالالا« فد هزام ىلا تفتل,الو.ةدهزامىلات مدلااذاالاءدهزىلا دهارلا تغ:ليالاذاف ديالا م هز ىلا اهل ةءسن

 تواغتا ذهفةفرعملانا دعت دهزلا تاصت:بدسقهتفرعمر وصقلالا لعل رار تال ار

 قتلا اردق ف الةتاباضا أ توام: , وفاتح رهزتم ارعي_صتذاتن أح -رداهلا نأ هذه نمةحرد لكودهزلاتاحرد

 وهنهبتبوغر 1! ىلا ةفاضالاب دهزلا ما سة اامأو د هدهرىلا هنافءلاردقنهدهرب بعتملاةجردك]ذكوريصلا

 باذ_عكمالآ د١1 نمورانلانستاخلاهتسف سو غرل نوكتاتأىذسلا ةحبردلا 5 تاح ردّت الث ىلءاضاأ
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 لاقامهنعهللا ىذر سامع“ !نعو لع ىنثأ و دج اةهيف عش ىذلامويلاامأو كوعدأو كاسيلاعرضتاف][

 موهيلعهللا لص ىبنلا هللا ةذافصلا ىلع دعصق هعملد طوس سيسي لسا

 ةدهعمسنا نم ع رساب همالكن كم لذ ق.ةدةغسالو قد وس فك دل الوسم امقحابْ لعب ىذلاو لي ريدي

 لفارس ١ اذهن <-اواللات موقتنأ ةمايقلاهللا سأل سوعيل ءهننا ىل_صهننالوسر لاف ه«تعظفأ ءاهسلا نم

 عنافعىث بف ترك ذام عمم لو و ٌرعهللا الاي ل فارسا ادن انكم الاكس نيح كل ءلالرثدق مال_سااهملع

 تاوتاعف ةضفوابهذوانودأن دادي ل الرب (نآتيسكر ا لالا ءآنا ىفماوضرالا

 اذار وهيلعمللا لس لانرانالل اديعاسإ ,ةلاقفءنعضا اوننأ لد ريجهيلاامواق ادبعام: تشن اواكلماس تش

 دهزالج را سوعيلعهتلاىلسلاقو هسفن ابو عل ةرمصإ وةرخ " الاف همغر وايندلا فهدهز اريتديعب هللادارأ

 ريغبالعهللا هتؤ:تادارأ نمه.لعهللاتاولصلاقو سانلا كبح سانلاىدب افا مف دهزاو هللا كمحابندلا ف

 فاخع نةوتاريدلا ىلا ع راس ةنخلا ىلا فاتشان مل سو اعدتنا لص لاهوا.ندلا ىف دهزيلف هبادهريغب ىدهو لعت

 ع دن نعىو زب وداع .دصملاهبلعتناهامندلا فدهز نمو تاذالا لري توم لا ترث نموتاو وسلا نعاهلراذلا نم

 يتلا درك دام ةرثكو عضاوتلاو:دابعلالّوأو د وتوكلا بعتبالانكرديالعس رأ مالسلاامهلع مجسملا نعو

 ايندلا نعسالا فرصلالا اوثعب امءايبذالا نا نكع الا هه> مذوامندلا ضغب عدم راولارابخالا عسبجدار او

 ع رالامأو) تاعدسملا هلل افك اندر وأامفو قلدنا عم مهم الكر ثك اعحو هبلاوةرخ " الاىلا

 اورثؤد عامر .ةاغفل فو مهابندنم صن "امل اولاد ملامل-وزع هنا طخ٠ داع نع ةدنهيزاالا هلا ال لازت الرث الا ىف

 ةناصصل | ٌضاعل ع نءونيةداصا مم مكسل متن ذك ىلاعت هنبالاق هلزاالا هلا الاولا قو كل ذاوأعف اذان مهني د ىلع مهابن دة قفص

 ةراهكلا ضعب لاقو ف ٍندلافدهز نم غلب ءارح الا ىمأ فرت ذاهلكلاسعالاانعبأت لاق هنا مسهنعهللا ىطر

 مول ةكسنما 0 ملسو هب ءاعدتلا لس هّللا لوس رباهكأ نء اداهتحاوالا.عارثك ؟ نأ عيال نمردصا

 نبلال:لاقود_سالاوبلقلا ة>ارابندلا ىفةداهزلاهنعدتلا ىذر رعلاةوكمايندلا ف دهزأ اوناك لاق ئاذ
 اد_هازاملاعىر تأ انة رلاف واهف بغرت نكخ :وايندلا أن دهزب ىلاعت هيا تااينذ هن بك دعس

 نوباوبلا لعجاجلاة نا له راصا ذاب اونأ م ءئافتنملا ناهينمت بهو لاودج ونالةلاض كل :كلحي ولاعف
 قادها هجر طامساننف سون لاقو ة 3 ملل نية ثاعلاامندلا فن .ددازلا لبةدحأ اهادشدي النير هرعو توأاو#»

 مخل ىحاظ ءىلء الون دىلعن 1 ”الو مه رد ىكد امىقسدل او ت دوم نيحت توما نأ لاصدن ثالثهنيا نم ىمهتشال

 مف الآ ع ةرستعل ليضفلا ىلا ل سرواهول عفر اوع ءاهقشلاىلالسرأ ءافادنا ضعي نأ ىو روهلك كلذىطعاف

 موق لثك مم-!'هوىلئمامنو ردنأ لاقو لمضفلا كبف ءذهكتلاح ىلء درت تن ا وءاهقشلا لبقدقهونب هللاقف اهلي
 ىسربك ىلع ىع ذ درا نأ كل ذكواهدا<اوعف تن: نالحالاهوعذ تمرها أفا هماعنوث رج ةرشب مها تناك

 سلب مال سلا هيلع محم نب مجسسملا ناكر يتنبه لاقو جالبضفاوحذن نا نم ك-اريخاعوج ىلهأ اءاوثوم
 مزاح نال مزاح بأ : اسما تلاقو مانءاسملا هكردأ اهني أد غلرخ ديالو برخ تددالوتوع دلو هل سلوردشلا لك ابو

 نماذلدبالن كسل اود.هاك اذه نم مزون اها ل اعف بطال اوبا..كلاو ماعطلا نماناديالوانبلع معه دقءاة ثلا اذه

 نملعام الالاف كباشىل_سغئالمنسعلل ل.ةو واذلاو »أ ةني |مثىلاعنهنلاىدي نيب تفوقولا متعبلا ع توللا
 حرطلاب بخ ا هذه عفرت ىدحنيقبلا سعال ف شك ن 1ذ ةيطغاةثالثات د وأو تع .عدق مهدأ نب ريهاربالاقو كلذ ٍ

 دوق هلا لع تنّرحاذاو صرح تنافدو>و راو تسلا نيلي رورصاوورتلا د

 هللا ىذردوع_سمن !لاقو لمعلا طرحت بحت اوبممتناقحدملابتررساذاو يذعم اهدنا بلاو طخاس تناق

 لاقوادمزس اديار هدزارخ .آىلا نبدا ني دبعتملاةدابعن مهنا ىلا بحأو هلري#هن بلة دهاز نم ناتعكرم تعاأ|

 هللا ىلص هلو5 ىبعمىلاتفتلا ةزاكوان هل !فرصا_عف تمعن ن نموك. انجيورسا ولا اولا ةمعا فلسا |ضعب ١

 مهفاذاؤهءلعن وذا نارشلا اوماعطلا ضن فن وهدم هب وهوا. دلا نموا !!هديع ىمعهتلانا مسوهيلع ْ

 رجح زم
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 هيلدا خل

 زي ب7بببآب7آآبب ا

 هشعود اىذلا موما !امافاموب عسب اوامون عوج أن كلو برايالتلقفايهذةكم“ ءاوطن ,ىلل_هحنا ىلع صرعألا

 قة الؤ اه .رطاقو

 دعبالا ةم اسنالايدبعلا [ ٠

 هنا و.دساىاودردب نأ

 ىو لدعااو معلابهيف

 طار_فالا فرط هياعر
 كلذب م طبر_فتلاو
 هانعموهتدناسن اىوقتت

 ةذطيشا !تافصأل اردن و

 ةمومذملا ىال> الاوهرف

 هاضاقَدت وهتينانالاكو

 51 بقتل يضر الثأ
 قالحتالا لف شكت
 ةدوب رلااهم عزانت ىلا

 زعءلاو ريسكملا 2

 بعلاو سفنلا هب ؤرو
 تاىري_ةكلذري-_غو

 كرت فهردو.علا فرعد

 هتلاوتببوب رال ةعزانملا
 اق سفنلا رك ذلاعت
 ةثالثيمد- 50

 ةتين أ مطلاب اف

 سفنلا اهتنأان لاك

 ةماول اهامعوةنثمطملا

 ةمايةلامود مسقأاللاق

 سفنلاب مسقأ الو

 ةرامآ اهامسو ةماّرالا
 ةرامال سفنلان ا لاقف

 ةدداو سفن ىه ءوسلاب

 ةراغتم تاف-ص اهلو

 لكك كما اذاه



 لمعلارهو>ربصااو
 سم أ اةعص سشدطلاو

 هبلغنالاه-ور واهاوهو

 لععلاذاري_صلاالا

 نمو ىوهلا عمي

 مهلا روهظد هرمُشلا

 ناذللاامدوصرلاو

 تح مدآ فار هط

 صرخ دولت اقع هط

 ةروتلا لكسر

 اوك لصأ نملوصأ

 ليقو فدوه سعاواو
 ىذالا تعش

 نيطل انم هش للا

 نمه.ةةوهُتلا فصوو

 فصوو نو:سملااجلا

 لاصاصلا نمهمف لهل |

 ئه« .ف ف صولا اًذهف

 لوعة كلان
 كلذ نئراغغلافراذلا

 دس اول ملاو عادلا
 تأ ف درع امحاليحو

 الا اهلع 4 ةردسقال

 لأ : : 1 هرب

 ْ ا ل1 ا ربت ض رمال اصراش ءلااذاوىلاعتهلب هللا لاق م مب وأة ىاهمظعلوربولاو

 نردءالوىلاعت هلوقالت كلذ نعهللاف ا مدقلاةفاصلار ا افرا 0 :ًاءذ_ههننالوزاب هلل .هذ هرصصإ

 هللا مطة#سنالأ هنلالو -رابتاقتلااقاهنعهنلا ىذرخثئاعزءقو رسم ىو روتي الا هبانعمامىلا كن ع
 لاح ىمىرك نأ ىن رتلاسول درب ىسفن ى ذااوةثئاعابلاقف عوج نمهيشد ارا كمعطق

 نزحو اهانغىلعابن دلارقفواهع.ش ىلعا.:دلا عوج ترتسم ا ىنكسلو ضرالا نم تش ثبحاهارح الاب هذان :دلا

 الا لسرلا نم مزعل وال ضرب مهنا نا. ثئاعاي دمت ل ”الالو دمحم ىجينتالا.:دلا تا ثئاعاباهحرف ىلعا ندا

 راو سايرس لاق وناس امنفاكي ن الا لضرب مناج وي نعربصا واين هوركم ىلعربصلا
 .هناهنعهللا ىذر رع نعىور وهتانالا وقالو ىدهح او ريصاكن ريصالةللاو ىناوهت ءاط نم دب ىلامهنناو لسرلا

 قام هلا. نمدوفولا كءاعتدفواذابا.ثلا نيل آسلا اهءدللا ىذ رةصفح هش ا هلت لاق تاحو* :هلا هيلع مق ني

 هتيب له لحرلا لاك سائلا لعأ نأ نيل تسل ة_صفحاب رعلاةف رضح نم معطت رهمعطت ماعط ةعئصإ رمو

 وهعسب ثن/ةنساذكواذك ةوبنلا ف ثيل /سوهيلعهتلا ىلسهنلالوسر نأ نيلعت لهدتلا كلت دش ان لاق ىل تااتف

 * < نلوم لات نلعتل عمت دانة ودغاوعاالاةيشعا «.شالوةمشعا اوءاجالاةودغه ترب لهأ الو

 نأن لع: لههتاكتدشانو ربي هيلعمللا ع ىت> هلهأو وهرقلا نم عسبشد لةنساذكو واذك هولا ف ثيل سو

 1 سم مث هنولرياغل ىت اع كلذ ق شف عافترااهيف:دئأم ىلعاما عطاموبهسبلا متي م ل ىلسهللالوسر

 هللاىلههلثالو-رت أنيلعت لهدهتيا كت دشانو ض درالا ىلع عضو وأ كلذ نوه ىلع ماعطلا عضوو تعفرفةدئامااب

 هذهبةلءالاماةىفومعن«لافطظةءتساالف اهلعمانف تاقاط عسب رأ هليل هلتينثف ةينثمةءابع ىلع ماني ناكل رءبلع
 هيايثعضيناك ملسوءيلعهتلا لسنا لوسرن أ نيلعت له مقال لانو قر د ناك زئثاةعابعلا

 | ةالصلا ىلا جبر ضف هباش ف حت تى ةالصا اىلا هني رحاب وت دعافئاللاب هنو فلالد هيت 1 ف ىلسغتل

 أ نيلاو دس رم هل :ءاهسفنومهملا مهلاومأ بح أن مثأ مر هو مل

ْ 
 « هدآإ"

 | تثءيوءادروارازا نيءاسكر غط ىنبنمذأ سما | تءنص سو ءيلعهتنا ىلصهنلالوسرنأ نيلعن لهمتياكةدشانو

عدق» رية هءلع سل هن ؟ٌسءوهوةالدلاىلا ب رفح "لا غلب نأ ل يقام_هدحارهبلا
 ١ | ىلدةهقنعىلاه.ةرط دق

 || ضعب فو رذقس هسسفن نأ اننط ىتسح بكن او+_:عهللاىضر رعت و اهاكب ىتسلوةب لازافكلذك

 | قيرط ىكل امهم رطريغتكلسناؤ اعبر ط اكل ناي-اص ىلناك لاق هنأ اوهو رعلوةنمةدابزتاباو رلا

 || ىردلنا ديعس أ نعو ديغرلااههشيعامهعم كردأ ىلعلديدشلاامهثيعىلع ريصأس هتلاو فاواموق» رطريغ
 | تاكتاو ةءابعلا الا سلب الف رعقلاب مهدحأ ىلتني ىلبقءامننالا ناك دةللاق هنا مو لعق لا ِء
 ْ هّللارإص ىنلا نع سامع نبا نعو كيلا ءاطعلا نم موبلا بح كلذ ناكو لهقتلا هله ىت ىتحلملاب ىليدل م هددحأ

 دقناك امازهنلا ازرهلا نمهنطب ىفىرت لّةبلا رض تناك نيدمءاممال_ىااهيلغ ى.ومدر وانا لاق م

 أ هناهنعهللا ىدر رعشم دس فور الافز وغلا قي رطب وهنلاب هللا قاد فرعأ مهو هاسر رهتلاءابدن اءراتخما

 ٍ 1 اندالابتلسوهيلعهنلا ىصلاقهّنلا ل دس ىفاهنوةفنيالو ةضغلاو بهذإا نو زنك, نيذلاوىلاعت هلوةلزنال لاق

 أ سوم ءلعهتلا ىل_صلاةةرخدن يت ىاف ة-ضغلاو ىهذااًرفكم نعهتلاانا مننا لوس راباناة فم هردإاو ران دالامت

 | ١ الطهتلا ىدر ة يلح ثم دح فو هير 1سم ىلعهن ءتةكاصةحوزو | ركنا كد ادد

 ا قفتسالا ارةفواذنا هلق ىراغ.الامه ثالثب هللاءالتن اة هرج . الا ىلعامت دار ْن هياسو#» .اعمتبا ىلصهننالو-رنع

 ْ 56 فرعد الت أن وكيْىت-ناكالا دبعلا لمكة دال مسرعيلءهتلا صون لاقوادب أ عسبشي الا هزحوادب ؟

 ةرطنقايندلا سو هيلعءننا ىلص عيسملا لاقو هنرثكسمدسلا بح ئذلا ةلقتوك,ىتحو فرعي نأ نمع.لا

 || اولاقفءاملا ىلعاتيباونب افاوبهذلاهممقهللادبعناتيب نان تأ انتم أول هلنا ناي هللة اهورمعتالواهوربعاذ
 | لحوز رعد رنا وميلعمللا قصات. :لاقوانندلا بح عمدابع مهقتست فك لاق عال ىلع ناين مق ف. 1

 0 )صرع



 فنار ماع همم هرأ نوب ءاوأىلاعت لاقو انا ياو هورعلاب هلدأ فصوو ءانلعلا لأ دهْزلا َ

 هال

 هاذعم لق العنسحأ م أ  مهوأبذ )اهل 4 2 ضرالا ىلءاماناء>ان الج وزعلافو ايندلا ىف دهزلا ىلءريسفتلا

 ْن نموهيرحف هلدزت ةرخ الا ررحديرب تاك نمىلاعت لاو ولاعالان ا نم هناي دهزلا فص هرذاهتف رهزأ مهيأ

 رج يدا اوزأ هياذعتم امىلا كت ب .عتدمتالو ىلاعتلاقو ببصأ نمةرخ الاف هلامو اهنم هيؤنايندلا تح ديرب

 فصوةرخ هلا ىلءايندلا ويلا نوبدكتسن نيذل ا ىلاعت لافو أ اوريخْك د ردز روهنق م مة نلابثدلا ةويجلا

 00 ةدإاةامه اىلعو رح "الا سحتس نأو هوم - ض.فنب فصتن ىذلاوهن مؤألاثأ هموهغش كلذ رافكلا

 مأ دا تاكاهملا ع- رنما.ئدلا مذِباك ىفاهنعب اندروأ دوري“ ؟امندلامذىاهنمدر وان( رابخالا

 نا لست لوس لات دقو دعنا علل هودان رجنملا نم هناقام :دلا ضغب . ل 3 هل ضف ىلعرمص هن 1 نو تاكللهملا

 0 معرب» ,ردف لعجومةعيضه لع قرفوهصأه. .اعهنلا تتش ندا مهو عبصأ نمل بوميلع

 ةمعار عجورخ ”.الادمهو حالا و لبنك ع

 ىكحملاا اب هنأف هاماوريثكا :دلاىفار_هْؤو اًدهص ىطع ا دتودنعلا ميا راذا لسو هيلع هبا لصلاقو

 عينان هللاىرحأأ موف نييسعب راين :دلافدهز نملبق كل ذلواريثك اريح ىوأ دّمفة مك اتؤد نموىلا-عتلافو

 مو نمؤم لك لاقرب: سانلاىأ هللالوسراب انلقلاو هن' أ ةراهصل |ضعب ن نعو هناسلاهم قطن ًاوهبلتفةمكم لا

 )ا لا قتلا لاف بلل موج امومننا لوس رارانلك تالا نودع اعلا

 لاقو ا.ندلا ب<ىذلاسانلارشنأ اذهموهفمو ةرخ الا بع وامندلا أ: ثد ىذلا لاق ءرثآأ ىلع نفهتلا لوسراب

 ىلعأ فوهفىلاءت هلا ه_.حأ نفةرعحألابدس دهزلا لعفا.ندلا ف دهزاقهننا كبح نأ تدرأ نا لو هياء هللا ىلص

 هنلاضغباضرعتما_.:دلاب حن اضد ا هموهفمو تاما لضفأ نما.ندلا ف دهزلا نوكر نأ ىنبتنف تادردلا
 ءام1 اونا.ءالاهيفاٍلقافداص نافهل ل لك بول ةلا ف نال ا, عرولاو دهْزلا تببلا لهأ قد رط نمرمتىفوىلاعت

 تَد ةرعلاق ْكن اد ةيقحامولاقاةحنمؤماناملسومبل هننا ىصهننالوسرلةثراسلاقا-مدالكتراالاو هيفاماقا

 هيلعهللا ىلصلاةفاَر راب رشرعب ىف "اكو زاذلاو ةنلاب اكراههذواهردعت ىداعى وتسافا ءندلا نع ىسفت

 امندلا نعسفمنلا فو زعب ناعالا#ةءقحراهطا ىف د. فيكرطظتاةتاد ءالابهب ,اقهللار ون دع مزلاف تفرعراسو

 ىلص هللالوسر ل الو نا ءالايهبلقدتلا ر وندبءلاقذالسوم.لءهللا ىلمهقنالوس رهاك زف .كو نيعملاب هنرقو

 ح رشثلا اذهام هلل قو مالس الل هردصح رمشد هب دوي تأ هللادرب ني ىلاعت هلوةىفح رشثلا ىنعم نعمل سوهيلع هللا

 نعفاحتلا معن لاقةمالعن مكلذإ ل هودللا وس رايلت سف اوردصلا هلح رشن'بلقلا ىف لخداذارونلات لاق

 وهومال_-دالاط رس دهزلا لعد فدك ر مناف هلو رثلمةتوءالدادعتسالاو دوا, نارادىلاةيانالاور و زغلاراد

 ىشوامندلا هدد 0 و مل ىفهانغ لعدو هع. طء.اع ظذدودمه هلدليا

 اذلق دسدالو ىلإ الوشغال اوهيف لغالىذلا قم

 سدالاهذ ىلاعتهنم يه سمان ااولاقءايحلا ق-هللا نماو. عصا لشوعا اعهتلا !صلاةور و رغاار ادن عفامتلا ا

 6 .اعمدقااوىلا ءتهّنلا نم ءايلا ضقان كلذنأ نيف نواك 1 الامنوعمحتونونكس الام نوما نكلذدك

 3 مهاوعاضرلاو ءاعرلا دنع _ ثلاوعالمل اد: ءريصلااوركذ ف كك: :اعاةمالعامولاف تونمؤمأنا اولاقدوفولا ضعب

 0 متنكتامال_لا اوةالصلاهماءلاّقف ءادعالاب تازئاذاةبدصملابةتاعشلا كرو ءاضقلا

 هنعتاىضرواسلاةز تامل ةلمكت رهزلا لعفنولحرت 4ع :ءامفاو فاس الونو:كالاماوشت الوتواكات

 ىلع هملا ما_ةفة ل :للا |تءحواه ريغامم طاخعال هالا هلال انس م و هيلعهللاىلص هللالورائيط#

 اهلايلط انثدلا ب ى>لاعفانلورسفاذل ةصاهربغأ مم طاخالامهللالوسراب ىو تن 1ىبابلاةفهسهجوهللامرك

 هلت يحواذ الاب نمئ مف س لديياالا هلاالرءاجنفةربابجلا ل عنولمعب وءابدنالالوةتولوقي موقو اهلاعامت و

 اًضد ا "لستيالونلشلا نملضبأ مناومرانا الضتيالونشيلا تا ا ةنحلا 1

 انما نعىكو ا هدلا ساتر دسع را رتاج :رشلخأ او ؤ
 اسلام قانا فء.فةمكحلامتلال خد اينذلافدهز نمل هنالسر لعدتل السم لوسر نعرذبأ نع

 (لد)» اكرر نمريخ
 ةعدوم ةعصطل سه: ل

 قالحالااهنمبلاعلا ف

 اك ةمومذملا تاذصلاو

 ةعدوم ةفمطل حورلانأ

 قالحالاابتم باقلاىف
 ا للا تاندلاو
 هيو رلا لم نيعلا نأ

 معلا لحم تذالاو

 مهلاو مشل الحم فنالاو

 اذ_كهوىوذلا لت

 فاصوالا ل<سفنلا
 لحمحورلاو ةمومذملا

 ةدوهحملا فاصوالا

 سفنل ا قالخأ مهو
 نيل صأ نم اهتافصو

 5 سدطلا ام مرا

 هش وءرممثلا ىاثلاو

 نم اههرشواهاهج نم
 سفنلا ته. واهصرح
 هر دتسر ,كباهدط ىف

 بوصم سلمأ ناكم ىلع
 اهتلمح ةكرحملازتال

 فق تج ثواهعضو و
 ادا( شار ذا , اهصرح

 ءوض ىلع هسفن قلي
 عوضلاب عنيالو حابصملا

 موحبملانودري_بلا
 هيفىذلاهوضلا مرح ىلع
 شدطلا نك هك اله



 ملاع:ىثلاىهوةمومذملا

 اهتل زا ةضايرلا نسكت
 لاعنالاو اها

 نالخالاولازب ةءدرلا

 (ابعأ) دبع
 نيدلا ىضرولاعلا يشل
 لعمما نبدحج 0

 ةزاحاانأ لاف ىتب وعلا
 أن دمت ديعسولأ

 انا لاق ىل النا سانعلا
 د.عس نب د ىداقلا

 ونأ انآ لاك ىدازخرفلا

 نم دج نب دجأ قحسأ

 نيسحلا انأ لاق مهاربا

 هنئاد_,عنرد_#ت نبا

 دجتاش دح لاو ىنابقسلا
 ىتسبطقملا نسما نبا
 رعز دج اًنتدحلاك

 لاك ىل.ةعلادب زب نمدلا
 حلاص بن اوفصانث دح

 نب ديلولا انثدح لاق

 نعةعمهل نبا نعمل سم
 نبد.عس نعدبزب نبدلاخ

 هنلالو-ر تأ لالهىأ

 تاك مو وه.لعهنزا ىلص

 لق 8 1 0

 ممفقواهاكز نم حفأ

 ىهقت َت 1 مهألا لاق

 اهو تنأ اهاو-هت

 تتأاهك زواهالومو
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 | لنك ناكالاوتاعاطلا فئاطوحراوجلارئاسو نيعل اودبلا ىلع فطوب وبلقلا نمءجرتشأ امدلاونيعلا
 هعباب ىذإا نافهيعباب ىذلاهعس رشتسلف كرئلاوؤحالا فنيبناخلاط 0 نعلادخابموعسدبملا
 0 اغلا ىلط ىف ى د هن ًاورضادلا مو بئاغىفارمت 3 مل نة دهعلاب فو مسببلا ادهم

 الصأوده :الا .:دللاكسم ما دامو دهعلاب هئاقوو هير دةودقدسسعإ قئوبنمدتاعلا أك تاهبع--نما «غارق

 امم انين لابحأ هوخآو ف سوبلاولاو دقاوفاك ناو نيما لبى دهزلا ايافسول وش !ىلاعتهليا َىل دم كلذإو

 دنءف سول فدهزلاب اضد أ مهفصوالو كرتف م 1 فسرت ىلءاو. هزعاك هداعبا ىلعاومزعو
 دبا! نعت رخأ نافيارخالا دهرا ةمالعو ا 2 ل او مل تلا هت علب هحارخا ىلع مز ىلا

 كلدعاس مولامكلن ؟متاواةلطمادهازتساو طقف تح رخأ ااهفدهاز تاق ضعء«لان ودام :دلا صضعب

 كيلا لح وءرورغب تاط: .ثلاكن وتس ءعروهكرت ىلعر دهب الءءلعر دعت الامنالرهزلا ل نمروصتي لامن اميدلا

 6 قئوعرهظتستو قثو:--1نأ نود هزورغلبح ىل دات نأ جذي الفا اهفدهاز تناقلت ات 1تاواسندلا نأ

 هك ارك هسفن:ناط نم هك فاهدنع رتل ىل [ءوردعل 2 ات درادعلا لاسر اذ كنها

 قسفنلار ورغ اذه ناك اذاواهبف عقو قاما نمضوخالو ردكسري غنم امامسأ 4نرسست ]ف اهرذ عت

 لاحق ةمدعب:سا مرت نأ اهيلعمذخات ىذا طيلغلاقث 2 وااو تاحا.ملا فاهدعوب قثت نأ د راقت اروظحلا

 انتاقونواهم قت 2ن 1س ايالفانطاي وارهاطراذعالاو فراوصلاءافتنا عم ماودلا ىلع د دواس ؟«تفو اذاهدردقعلا

 هلو عبطلا ىضتقمىلا عوجرلاة سس رقدوعال ضةنلاةعد رسام اف رز لاش اه ريغت نمد وكت نكلو
 نبا ىلا ىرئال ةمريش نال ىل ل ىأ نبا لاق ةردقل ادن ءكلذو طقف طق لرتامىلاةفاضالاب كرئاادنعالا| متامأالق

 نك-اوهاممأ كئادللان :اوهأ ىرداالةمرب_ثنب الاف ةقمنحابأ ىنعب انماعدرالا هلأ سمى ىتفنالاذه كئاحلا
 هنيا ىبسةلنالوسر دهم ىلع نيم سملا عد 2 .جلاقكلذكو اهانماطقانمثد رهو اهتمبرهفهيلا تدغايزدلا نأ عا

 معانات ماعاشتك نأ 1 ىلاعت هلوقلزن ىت-ءاناعذل هتبحئش ىأ ىفانطعولو اني رسهتانا م-ومبلع

 مهنمتنأ )-وهبلعهللا لصهتالوسر )لاق هناء ردوعسمنء الآق مهنم ىل 1دالا وو تاور ةنماوج ارأ 1

 00 ل عسل هلوة لزرع ىتخان دا بح نمانبف نأ تفر ءامولاق ل يلقلا نمئتعب
 ىلعو بوأ_َءلا لاه حا ليدس ىلع وةودفل اوعاذسسأ !لسس ىلع هلذ ولاملا لرب دهزلا نم سل هنا معاوةرخ الا

 ايندلا كرتتنأ دهزلا مناوت تادامعلا فه:م؛ئشا لخخ رمال ن كلو تاداعأ !نسا<نمهلك كل ذف عمطلا ليدس

 دق كلذ نورخ الان مْؤدالن مت رّوصتب هناف كرتلا نم عون لك امافرخ“ الا ان ىلا ةفاضالاباهترا ةح كلل

 0 وتس نع بدلقلا لينورك ذلان حذاادهز نو الن كلو قا نس
 ||| اعمط هكر كلذ كف رهزلا نم سل ضوعا !فاعمط ملا ليبس ىلعلامملا ارتن اولا ا نمىنهاوذإأ ىهو

 ||| ىلا ةداحل اوءانعلاوتة_ثلا نملاملا ظف- فال هلال ةثتس اوءاضسل اوةوتفلاب راجت الاوءانثلاورك ذلا ىف

 ||| ةمغئار امندلاهتتٌ نمدهازلا لب سفنللخ 1 ظح لات ءاوهلبالصأ دهزلا نم سيل ءا.ذغالاو نيطالسال للاذتلا
 ا سنابتأ نماقودخاهك رثف سذنال اح تاوفالو مسا جتوءاج ناصأ :ريسغ نماهيمنتلا ىلعرداقوهواوفعاوذ 2

 ا ى هنلا باوث فاعمط اهكربوأ ريغ اعت هنلابح فاكر شم نوك, وهللا 00 امحتو هللاربغباست 1نوكيتاعب

 أ ًاروخل !فاعمطنا بنلاو ىرارمسلاب ع تغلا كلوت :١1ةيرسثأ ىف اعوطامن :دلاة ب رشاب عتملا ملا 'لرتفةرخ هيلا

 ظ | اعمط انندلاة#تب زب لمقلاون ريل لرتواهراصتتأو ةنل-!نيتاسي قاعمط نيئاسلا فب رغتلا لون ونيعلا

 رايح كتاب دط متيهذأ لاقي نأ نمافودنوة جلا هك او :فاعمط ةذيذلل امعاطالا كلرتوةنملاة:؛زف

 | قبأو ريسخءرخ الاىفامناي ءاعأ اوؤصا اوقعامن لاق هلرسسبت آم ىلع 1

57 

 -تءاض“وةوتفوةعو مدوك

 ل رح < الاىفاهل !ىودحال هب وبتددال ءادقاذه ىوسامناو

 0 ا

 ٍْ | نلت بوعد رولعلا اونوأ نيذلا لاو ىلاعت هلوق ىلا هةننإ زفعمو: ىلع رف ىلاعث هنلا لاق

1 
1 
1 

١ 

1 
١ 
1 
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 نملك اذاف ضوعل !فاعمط ءوعابف فسول نم ملا بح مهدنعكلذ ناكو مهب ه> -ومهاولذنأا اوعمطذا
 ةداعلا نكلوورخا الاف نكلودهازاضنأ اوهفامت داابورخ الاعاننملكوا.ندلافدهازووفةرخ الاياءندلا عاب

 وهناك ناوةصاخلطام ءلا ىلا لبع نعداحلالا مسا صصختاك ا: دلا ىف دهزم نعدس هزل امس ضصيصخب هن راج

 كلرتفالاوهنم_-ًاوهئثىلالودعاايالار ٌوصتب ب هاب بوح ن ءةيغردهزأ زلانأك املوناسالا عضو ف ليحال

 وهفىلا.ءدهنلاالا بالو سدار ملا ىتح ىلا عثهللا ىوساملك نعت غرب ىذلاولا< جال

 رونا ف عمط لبةرخ الا ىف طولغملا كا: لثم ىف دهزب موايندلا ف لاني ظح لكن ءبغ :رب ىذلاو قلطملادهازلا
 0 طواف- نم ل ارتب ىذلا او لّوالات ردمنكاود _هازاضرأ ووذهك اوفلاورامنالاو روصقلاو

 مساق سالفة زلاف لمعلا كرت الو لك الاف 2 وتلا كري وأءاخل!نودلا_لا كرش يذااكض علا

 نع وتلان أ 5م حدهز وهون الا فىصاعملاضعب نعب وتب نم > رد داهزلا فهتح ردوا ةاطمدهازلا

 ا ىهىثلاتاحابملا لرب نعةرامع دهزلاوتار واحلا لرت نع ةزامع هب ولا ناو ةنه 7 ىبداعملاضعب

 'لرت ىلعرص:ةملاو تاروظملاىفكالذ دعب الك ضعب نود تاحابملا ضعب كرت ىلعر دة نأ د عببالوسفنلا

 رتب مسالا اذ_هص دة ةداعلا نكلو هنع فرمهناو روظحلاىفدهز دقناك ن اوادهاز ىمدهالتار واحلا

 ىهوىاعت هللا ىلاالودعىلاه:هتناريسغ نعوأ ةرخ الا ىلا الو دعايتدلا نعهةبغرنءةرابعدهزلا اذاقتاسابملا

 ارودعمنوكي نأ هنعبوغرملاف طرت دؤهد_:ءاري نوك نآهفب وغراا ىف ط رتتاكوايلعل اةدردلا

 رعدهازلال اعف دهازاب كرامملا نب اللمةكلذإو 4 ءغرلالا اوز نيم ارتلاب ولام _لعردش الام ةلرتنافهملع

 معلاوهنلاحل اءذهارعمو هىذلا لعلاامأو «تد_هزاذامفان ؟امأواوكرثفةئارامندلا هنءاجذازب زعلان

 قبول اموم_فبغ ريف عسب نمري- ضوعلانايرحاتلا لعك ذو لاىلاةفاضالاب ١ ريقح لو ربملا توك

 ىأقب ًاوريحةرخ " الان أو ياي ةللادنعامتأ فرع نمثل ذكف عسيبلانعةبغرلا لوزن نأ وصتي ماعلا اذه

 رهاب هع لل ككل للا عب الوالثم حلل نمقبأو اريشرهاوملانوكشاك قبأو اهسفنأ فري اخ ذإ

 ضارسةنالا لا ناب وذلا ف لازء ال سعشلا ف عوضوملاحلذلاك ايندلاف ةرخ .الاوايندلالاثم اذكهف ل" اللاو
 ىفةغرلا ىوقتةرخ الاوان دلا نيب تواغتتاابةفرعملاو نيّةبلا وقر د#.ةبف هل ءانفالى ذل هلاك ةرخالاو

 مه فن نينمؤملانم ه ىرتثاهتنان ا ىلاعتهتنا لاقأك هوم عادلا ىوقْن هنا يبخل ملا

 جان س راف هي متعب اي ىذلا معس اورشبت_.اةىلاهتلاةفةحعار م مشف صنأ نيبمثة نجلا مهل ناي مهلاومأو أ

 اماايندلا رت ىلعر دعي الن مكلذل_عب دقو قب ًاوريخ ةرخ الا نأوهوردقلا اذ _هيىلاالا د_هزلاىفلعلانم |||

 دسءاوعهرارتغالاماو ناطيشلاد.ىفار وهةمهنوكوه-. اعلاطاف ةوهشلااءال.ةسالاماو هنيةيوهلعفعضا

 ةساسخ فد رع )ىلاوتوغل دعب ةرسالاالاهعم بالو توملا «ذطتخ نأ ىلا مون دعب امو فب وستلا ىف ناطبثلا
 نذلالاقو لج وزع هلوة.ةراشالاةرخ“ الاة_افن فب رعتىلاوىل_ءاقاندلاعاتملةىلاهت هلوةبةراشالاامندلا ||

 الار هْولار وصب لاو هضوع نءبغرم اوهرهوجلاةسافنب معلا نأ ىلع هينفري كفاد اون مكان وملعلا اونوأ

 هيلع هللا لص ىنل ا هللا ةفاهارتاك ايندلا كرأ امهللاهئاعدفل اد رلاق هنمسأ بوبا نعةبغو و ةضواعع

 ىهاك ةريق-اهار ىلاعتهنلا نالاذ_هو لدابع نم ني اصلااهتي رأاك اهندلا ىف :رأ لق نكمل راذكه ىلةتالإ و

 نآرودتن الو هلريخوهامىلا ةفاضالاب هس: ق-ىف ةريهحاهار ديعلاو ريةح هلال ىلاةفاضالاب وهف قوات لكو

 سلو الست ارسلان ع ع صده الا ضرالا تارس> ىرب ايه سرف هنع بغرناو سرغلا مثابىز

 هار و هلالد ىلا ةفا ثالابةدححاوةحرد ف لكدلاى ريق ءاوسام لكن ع هن اذن ىنغىلا عت هللاو سرءلا نعامنخ م ا

 نع عردأ 5 !لمعلاامأ او #* ريسغملا الو, .هنىلاةفاضالاب هيواطتى را ىذلاوهدهازلاومرب ريغىلا ةفاضالاب ان واَدَنَم

 نم رداصلا لمعلا نأ اكسفىنداوهىذلاب ريم هئذإللادتساو ةلماعمو عسب هنالدحاو لرتوهذدهزلا لاح

 ماكل ه«قدوهزملا ؛لرت بجو دهزلا كلذ كف ضوعلااذحخأ اودبلانم هحاوخاو عسب با لراوع عدلا دج

 نم رخ وتاعاطلا بلدي واه باقل !نمج رضفاهقثالع و! مايبة داهبابسسأ عماش درس ايان دلا ىف
 ا

| 

 كلة وافشل او :داعسلا
 ميلعلازب زعلارب دست

 رامخأ ىف (درد دقو )

 0 اما عساد

 نأ تاه 1 هئيالأس

 لأق َلنملععلا ءضوم عضوم

 جورلاب لاق هنالباقلا

 ةاسحل !تلاق حورلاو

 ليعسم ولأ (لاقد)
 ناحورحورلاىدرَعلا

 جورو ةابحلا حور
 لقعاعمحا اذاقنامملا

 تامملاحو رو مسملا
 نمت>رخا ذا ىنلا ىف .

 اميه ىحاريصت ديلا

 ىراجي هنامانحلاحورو

 0 الاووقو ساقنالا

 امههريغو برشلاو

 حورلامهضعب (لاقو)
 هينوكي ببط ميسس
 - راح رسمنل اوةامملا

 تاكرح ااه متوكست
 تاوهلاوةمومزملا

 سأرلا اراحت الذلاب و

 ءانرك ذىذلا لصفلا فو
 ةزلاةيهاعهيبندلا عق 5

 ول : عام ثلاةراشأَو

 نمرهظامىلا سفنلا

 1| مالا ثءاه ران 1

 ' قال .همالاو ةمومذملا



 ىلهسلا ماعلا ىفةي اصلا
 اهاوه ىوطلاو

 تدهز 5( هردان 0 او

 32 تناعوا_دلا ف

 ىلاتءاناور ورغلاراد
 دا دقردول_ةطاراد
 ىلا مالا ىهىيا!سنلا

 ىلب + ااهعضوت ضرالا
 حورلا نم ا هنوكشل

 سنحلا ىلاويحلا
 امنوكر قاهدتتسمو

 38 ىتسلا عئابطلاىلا

 لاق ىبغسلا ماعلا ناكرأ
 ءانعفرلا ولو ىلا عت هللا
 ىلادلخأ «تكلواهم
 ءاوهعاو .ضرالا

 ىتلا سف: !تنكساذاف

 ضرالا ىلا مالا -ىه
 بلقلا اهلا يذ-تغا

 باد ا َنَعَوْك ١

 هدا اولاىلا لاسملاداولا

 نودةصقالا ةحوعملا

 مهةسملا لماكتلاذلاولا

 دلولا ىلا حورلا بجنن و
 ليحاس!ت اعل اودىذلا

 داولا ب اذا نم همأع

 كلذد_لغعف هدلوىلا

 ماعلا ةع قس نع فلذا

 نذ_هقودهالو مى

 3 ءرهظت نينازحتالا

 .ةاوناك ردو دعم مد ارد

٠ 1 

 + 6ا

 1 .31سنا وه نييارشل) لح 0ث يش رك نا
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 يي 222222
 هجرىرونلا ق حما اأىأر مهضعب نأ ىورككلذو تاينلابلامعالا ذهل ثم ناق مهلاسىلاةفاضالابنكسلو
 ظ هبرم_اقهلناهجر دينجلا تاق هلت قتس او ءكإ]ذ تماظعتساف لاف عش اوملا صعب ىف سال !١لأس وهدي دعهتلا

 0 ده قمهيثل مهلآسا تاو مهيطعيلالا سانلال ًاسن/ىرونلا تاق .اعاذه ماعباللاةنكلذي

 ىهىطعملادب مهضعب لاعفاملعل | ىه ىل امعااذب اب ملتوهيلعمللا ىلص هلوقىلا هيراش 017 ”اكومه هرم ال ثم نم

 ةبق شب هدمت نايا كاهدبنخلا لق نايا هردعلا اوباوثل لا ىطعي هناللامالذحخ الا

 وهوالوه< هب طا فم .كفهرادقم فرعيلئثلا نزولا | ىسفن :ىقتلعقهلااهاجأ لاق مد ةثال !ىلعاهاقلاف

 | ةرالاعو مهر دتن اس تزؤم نازي تاه لاعتف ىرونلاىلاةرصلاب تبهذف هلأس ًاناتدمكاو مكح لج ر

 نأدي رب مكح لجر د.:+لا لاقف تل سف عن دازف لاق ةئامملا ىل_ءدازامذخ أو أيش تن كن م ىل أ الان هللتو

 تذحافل-جوزعهنتزوال:ةضبقاجلعح رطوءرخ ”الاباو ةلانْملط هسنلةث ا !نروه مرطب ل 1 ازدخاب

 ناعتسلاهنلالامدرو هامذخ أ لاقو ىعسذد جلا ىلا مخ دد ردرلطهبقتل لح امتد درو اعتو كرام تاكا

 باق وهتمد_>اولكدهاشب 0 2 قابلا تسلم كررملاو آو ممولتتفص فيكن الارظناف

 نعساةلاولتو لالد الك ًاةحمتن كلذو رارالا جانتوبولقلادهاش تب نكسأو نا سالاب ةقط انمريغ نمهم>حاص

 ثوكالثمركش. نك ل هاح وهفهقب رط ةب رحت لبق كل ذركسنأن نذةمهل اهنكىلاعت هنن ىلعلا. ةالاوامث دلا بح

 00 رلا ركن فلس لوجو و صمتك لبي .داهتسلاط نادعب» 1 ار ل اولا

 ظ نودلهملا ف ناك ناواز_هدو الهسمءاودلا توكر كد اوهنط ايىف هلع ةصاخ هقحفرؤب مف لهسملاب رمد

 لثم هلرهظفقد رطلا كاس لج راما نيلح رد ًريصبل ا ليلها نم فاو ظ- نعاملا سيل هنكءاولّوالا
 لص مو كلسو أى ؛ رطلا كا: مل ل-> راماو نية .ل ني ىلا ل_طودقوةفرعملاو قوذلا بحاصوهف مهلرهطام

 | ناوةسراخا أ نيقيلا لعلو نيةما|نيعىلاالصاو نكي ناو نيل لع بحاصووهف هيو د- 6-2 وكل ذن نماهنكسلو

 ظ قةمايقلا مولرشح و نينمؤملا :سزنعحراخوهفنيقيلا نيعونيقبلا ل-ع نعال نمونيةملانيغتودناك

 نماناعح نآىلاعن هللا لًاسنذ نيطابشلا عادت .تاوةغيعضلا ولة لا ىلتتمهنيذلا نب ربك ملا نب دحاحلاةصز

 نابلالاوإوأ الار 5 ذياموانب ردنعن ملك هياذم .نيائاعلا لعل ىفنيد-ارلا

 ظ هما ودهزلاتاج ردنا. ودهزلا ها ضة تاس ودضهزلاة عمد ناد همقو ,( دهزلا فبما نمىفاثلار جا لآل

 ٠ دهزلاةمالعناس وة ثدعا !بورضو ٌتاثالاو نكس او سدملا 11 ءصقد تاس و

0 0000 ! 

 ٠ 0 ه1 0اس ءالا ٍباوب آن ال

 ْ وهيعلاواناعامس موامالسا ىعملاحنعارداص نكي لناوهذب .علادارملوةلا سرافالاو نطابلا لامار هظد
 1 !!نم يفرط الكعملامارك ذنلفةرملاىرجلاحلا ف ىر< لمعلاو رعملا رع ىر< لاخلا فس سلا

 ل ٠ نه لكشف هنمري_نوهامىلا( ئشلا نعةمغرلا فار ا نعةرابعوهوا دهر ىعأما م ىنعم ةلاداامآ*لمعلاو

 | هلاق هريغف تي .غرل ريغ ىلا ل دعا-ع اوهنعهةبغراهنعل دعا ءاهريسغو عسب ءدوةضراعع هر ءىلا ئث نعل دع

 أ نوف مدهزلالا_عدت ب اذافابحوةبغر ىعسن هيلا لودعملاىلا ةفاضالابوأ دهز ى مس هنعلودعأ اىلاةفاضالاب

 | ءوجولا نسج وي يفابو ءماضت ا وهتوكيناهنعب وغر ما ط طرشوهنعب وغ :رلا ن مربح وههيقأب وغ ضو دع

 9 مهاعاواره از ىجسالءبشً امو بارتلاو رّخغا كرانذ 3 !اد_هاز ىوعتنالهسة:ىفايولطم سلا ميبغرنك

 | امس دنعتوكيناهبف بوغرملا ط رشوة ةيغرلاة نظم اسد 3 ارطاوبارتلا تالزيأ اندإ اومه اردلا لون نمادهاز

 نوكمف عسببملا نمري دنع ىرتشملاوالا عببلا ىلع مدقيالعئابلافةبغرلا هذه بلغ ىحهنعدو خرم ا نم

 ٠ من نمينهو رسوىلاغت هلال اقكل ذإوامحو هبفةيغرمخءضوعلاىلاةفاضالاب قدهسسع ,فادهز ع,بااىلاةفاضالاب

 | هيفدهزلاب فو ةؤحخا فصو وعسببلا ىنععءارتشلا قلطن دف هوعابمانعم نب دهازلا نمع



 اا لو د
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 دحاو بوثوهونءدلا ىوذب ى وكام« .ةىعارب بوئلافرب داتا اامأواض»أ هب ةيادلاك هتلافك تحت نملكو,دلوو هلامع ّْ

 تيبلاٌث انا س0 ةدلوهنع نعت سمو عف س ة-لك م نال امو ساذلمو ل: وأ ارممو لد لةمو صشو

 ىخغت_مثكلذناق قزالتاة بف قكاسفرفصا اوساخأ ا نمىباوالا ثوكو باسل ةقر باطن تاج يشب الواعيشج :

 ماعطلا امأو ةداعلانعدعيلاهياغف نكي لامهساذ> أ سحنأ ىلء عونلا نمو د>او ىلعد د:.ءاا نمرصةٌةبقهتع
 ماودلا ىلع مدالاوريعثلا نم ناك ولاوتادش امهعوفو عرشللاهردقامو هود ممومأ افدردةف

 هس رريغن اوراق نم ئرحان هلفاقن كسملاامأوةص+خرلاو الا ضعب قفهنلط قفرارضاةيلكسلاب

 2-3 اعط نملا كل ١ىفهمل !جاتعاأ تافرالا ىف اضالابامأو ىيغرهط ن ءلاو اوس وهف عسوتلاوةنب لاو اوسلاامأف

 دغىهدلا باتحياماها ردح اتا ردث الث هلاذهف لمءةسدال هلا ساماقهنف ل الف هنكتبعواموع سل بوثوةللو

 ةينفكباممعمنرمشأب لعنلوة نسلم لاحت دعامة !اثلاوانول نيسدتو أ مول نيعب رآفههبلاباتحامتناثلاو

 ه_- عطقو هْلْضْع

 ثردحلاىفامهرد نيسمدرب دق: !!لزترهلعو غلاةراع كلش ارح هلاؤ اوفةنسل لامع هلثاك نا هلاعلو

 ةنسلالبقءلا حاتصناك ناوثالذه.ةكرالاع رف ليعملا م دصضتقااذاةنسلا ف درغتملا ىكستريناندةستن ناف
 د غلاىلانشنعبالا ع رو لال! ىفنغتسم هناللاو سلا هلل ةعالف+:صرف هنوة:الولاو ىبلاىلءارداق تاك تاف

 تاكن اوردقلا اذ برب دَتتلا فدرو ىذلار .ل1 لزب هماعو هل ءلءاش ءو مون ءاد غد. .ةكف حاتحالاملاسدقثوكيف

 لاو اوسلاربجاس وهف ردعب ريغهت :ىءاقيل المت اللاو بلا هلام .ةزخأواهيطعد نمدحالولاؤسلاةصرف ةنؤقن

 رل>الامتاكواغرعض لمعت للا فل اولا نزعل فوجحتتأك تافه دعنا تازحاعار اط_ ضم مب نأ ئاخ

 رارطضالا فءضت اح رد.« ء:هاركن وك:وةنهازك نع هلاؤس لع لةرو رضلا ل<*نعاح راخلاوسلا

 هرظنو د دعا اداتحا طو:ءوهوطءضلالبة.الءلذلكول او سلا ىلا باتح اذ ىتلاةدملا ىخارتوتوغلافودو

 ىوذأ هنمقي ناكنملكوةرخ الا قد رطاكلاس ناك نا هنل معد وهملق هيف ىف ةسقىلا عت هّلبا نيب وهئينهسفنل
 فون ا الف ىلعأ ىلا _عتهننادنعهتح ردذرهط تقولا توةن هتعانومت ؟ليقةساافقززلاءى ب ه-تةثوأإ

 لاق دقو نإطسم ثلا فد و ىلاءاغصالاونيه.لا فعض نمالا كلام ءاوثال كمون توق هللا كلا دقو لاب ةتسالا

 مدع هلاوءاش لا كرمأي درقغلاكدعب ناط.ثل الخ وزعلاقو نينمؤممتنك نا نوفاشو مهوف !ءتالفولا_عت

 كك ارهمول نعةبدخارتمةجاحل لأ سد ن ملاحو :ةرورضلاب تعد ًاىنلاءاشعملان مْلاَو اوسلاو الضفوهنم ةرغغم

 ىوتفلا ىف ناحاءمامه الكوةن_ىلاءاروة حا ورخداواثو رومالام كلم نم لاح نمدش ا ةنسلا هيلا باتحام|]]
 تاكاهملاتاهمأ نمّدإ هن! هذهرهتلا لذ فبةقدلا مدعو مالا لوطوا مز دلا ب> نعنا رداصام نكمل ةرهالظلا 1

 « (نائاس لالاوحأ تايب )* ْ

 ريقفو نيلع ىف نم .ناحورلا عم اذ_عفز_خاالئأ طعأ ناو لأ سالريةفةثالث ءارقفلالوقب هللاهجر رشي ناك ْ

 ههر كوهفطل :قيقو* لا سح هلال سن

 نمنيةداصلا مانت 1 ءلأس ريعذو سود رفلات انج ىفنيب رقما عم مانو قدك ىطعأ تاول أسال

 كبلات ممر ملا اطعّتقا هلا عمهنا ىل_ءولاو سلامذ ىلع مه قنا دقاذاغنيلا با ١

 اوركاوطعأتامهتك رتل كباس نمءارةذلا تكرت فيك ثا ارخ نمه.لعمدق زي مهدأ نب ممهاربال ١

 بالك تكرئ اذكه قيقشلا ةفءانثلاهياغمملعىثأ دقلاؤسلا كرت موش_صواد هنانطواو ريضاوعتم ناو
 اوطعأ ناواو رك شاوعنمنا اند ءءارةذلالامذقد*اارأاب لدن ءءارقفلا فكتف مه 0 ||

 ريش 1ع اوك !اوريصلا اواضرلا ىف لا او>الان اب رأت أس رداذاف ذا سأاب تقطر بوش 0|

 قرلا ىلعر ردع )عب 3 ذابت رد زال تاواهماسةنا ةفرعموامتفرعمنمةرخ الا قد ر ا
 فس كادر موقت ن مح ىفنا_نالا قلد نيلع ل علا ننام نمواهعالفالاوشبتح ن 1

 فرع نمةكشلاا.ءاواعطقىقرلا ىل !ءردش الولعلاو لهسا نيبزيعغال مر نيرلع ىلعأ ىلا رتب نأ أ مث نيلذاس |

 0 ا باانوكي تأ ىذنت 6-0 اودخالااب راو ل ءرد_ةءالاع رهناقع ذأ

 (عبار ب مسار" - ©0) 0

 هسفنب قمح وتامهملا نمفارعى ركام كل ذكو ىششملا ىل 1ع :ردقبالثاك اذارفا مالءاركلأ |! مقلي قدها

 لوقو اهتم هلدبال

 قومهفالتتاونياثاقلا
 لثاق نذ لقعل 5

 نمو غامدلا هإ_ نا

 بالا هلح نال ئاق

 ن-عن رداقلا م اا

 اثالذ ع درمد كرد

 مدعا كلذ ف مهف الّددءاو

 ىلع لعل ارارقت--ا

 هياذكتاو ددحاو ع

 اعل اىلاو ةراتراملاىلا
 غامدلاو تاقالو ىرخأ
 قاعلاوراملا ىلاةبست

 ىاعلاربب دن ىف ىو راذاف

 أذاو غامدلاهذكسم ىل.5

 ليقرابلاريبدتفىؤر
 حو رلاف باقلا هنكسم

 عافترالاب مهم ىولعلا

 او:>واقوش ءالومىلا
 تاوك الا نعاهزم تو

 بالا ناوكالان مو

 قرا اذاف سفنااو

 هبل اتاعلاونعح ورلا

 رالا نين+ل اداولاون>

 سفنلا نكودلاولا ىلا

 داولاوهىذلا تاقلاىلا

 هلت اةدلاولا ني :>
 | اذازإهنإو ىلا
 نسمتعفترا سفنلا

 اهتورعتو زثاوضرالا

 انني نم كل ب وفير

 2 نيوتن ضع زشبل# 22



 باقو قذائااتاةكلْذُد

 ناديت

 ل“ مهلا ءالا ثق

 عأ انااهدع ةل-كيلا

 فاقزلا دع بطلا

 اهدعةسرعاا 1

 فيد عقلا

 - 1 تيلغن يد دداملا

 ةرامالا سةنلا ىههلا
 بوملةلانموءوسلاب
 اهملاهإءمىف ددرتملق

 لمة _ءاغمس#و

 همكحنوكي باقل

 ةواعشأاو ةداهسلا نم

 حورلارهوج لقعلاو
 لادلاوهناسأو ىؤلعا ١

 بتاقالو ريب ديو هلع

 دلاولا ريد ةنئمطألا

 جدزلاورابلا داو-ال

 سوحكحزلا تاعال

 ءوبسلابةزامالا شا
 ىاعلا داو ال دلاول ارمي دي

 ةسحو زال جوزلاو
 نم سوك .فةئساا

 ىلايب نمو ه>و
 ذاه>ونم [ههربب دي

 هذ فرصتلاب صاءوهو زاعت هللا نيب وهنين4_ءلع نومهم 2 هدي قفلت ناو« _:ثروىلا كلذدرب تاه بلعف

 | ه:مصالللاىلا ليتسلا فيك هلع عالط الارسعت ن نطايرمأ اذهف تلق ناق ىذالا هبلص-ىذلالاؤ زايد

 اوناك ا ةاس أ رلاؤسلاتوةنملا ”ةرتازنهل ل وتافا نشا رنطابلا فوهن وكيالو ضارةنالئاسلانظناعر

 هنآ تاع اللاقو امهلعدللا اةحررسلا نمالاالسأ دحأن م ذخأب لبنت اسبح >1 ردو

 تالاذهل ف عتلاب مالادك انو لاؤ سلا فريكتلا مظءامناو بحيام ىلء نبع انافءدي نملاملا جور حرفي

 هيطعي نم دح مو صالح: ىلا ليس 4ىربملو الهلا ىنعافرسشملئاسلانوكي تاوهوةرورضإ لكاس ىذالا
 نيعرولا قد رط عانت مالا ناك فةنيملا ملك أ اور زنا ملك ا هلحابب اك كلذ لحاف ىذأو ةهار 5ر2 نم

 نودسانلا ضع نم توذأد اوناك_ةلاوحالا نأ 0 جراطالا قوت رسمات اوناك نمبؤلةلاباب رأ نمو
 هللالوسر لعناك اذءيدرب واذعب ىطعي اسم ذتأي ناك نم مهنم وهئافدصأ نمالاذخ اء الت أكن م «مهنموضعبلا
 ةبغرنعالا نوكمال كلذ تاف لاؤس ريغنم مهتأب :اياهفازهتاكو طقالاو نملاو شيك لاى ل وعملع هللا ىلص

 ةنءاوعتتمادةفلاوسل اماه كلذ نمنوز رتح أون اكف ةعمسلاوءاب رللابلطوأ ءاسفاعمط هتبغر توك دق نكاو
 رضاناو ىمومو ناميلس ةرورضلاعضوم ف ءايدنالا نمةثالث :لأسدةفةرورضلاام_هدد أ نيع وم ىفالااسأر

 تاوحالاوءاقدصالا نملاّؤسل !ىناثلا اوموئاطعا ف بغرب ةنااولنمالااولأس اممم قكشالو مال #لا مولع

 ناسالاقطنال_اتاااضرب واط انااوإع بولةلاباب رأن الت اذئتساو لاؤ-ربغب مهلامنوذحخأب اوناكر ف

 وادا مهكتش دنع نار نال نولأبااك اذان متاع اعود 7 , اوناك مها مهناوتابا اوةثود.اوناكو

 معولة خصب ل اوسملا نأ ملعتنا لاؤ كاةداياد_دولا اولا نعتونغتسا رناكنالاو هنوديرب ام ىلع مهن اودا

 اس ءركفاماة لت جاسفير «:ىالاريث تكل اوس نوكر الف لاؤسا نود لأ د_ةءالقحالا نمملاام

 وةهاركلا فك ثدالةلاحو نطايلاباضرلا فاهفك شدالةلالئاسال ىدص:. و الف ليحل ايهتيعادةراثاو
 0 - انيتلا |نيبددرتبو تح - مارح. 1 لاو قلط لال>ىلوالا هلا !فذ._خالاف لا اوحالاةاب رعب

 لا اوعنالا نبا كلذ كار او هن د ريالا امىلاهس ريأف عدم دم دا هاه بالارز ارارح لرمي. :اواهفهبلق تفت سلفا ف

 الفهضرغ قفاولام هلى عار ةنطغلا تفعضو صر ىوقناو هنوهدو هصزح فعضو «ةنطف ثد وق نم ىلع لهس
 لج رلا لك ام بيط أنا وعيا عهننا ىلص هلوةرس ىلع ما قياما دي ريهاركلا لعادل نار ل نط

 نملك ًايفه«-:بارقدح أو أ هب بسكن معئر ولامالو 4 بسك الن ءنال ماكلا عماوب وأ دقو ا

 توك هند دب ىطعب ال شكد اولثع .ىعمتط اب ت وكب ىتمو هب دان ىل طعباعاف لاو اودريغب ىطعأت او سانلاىديأ

 دح ىلء لاو سلا ىفرمهتقب نمنبأ و لتس اذاءاطعلاب هلق بيطي نمنياغلاو 5 ىطعأ ناوامارحه ذأ, 1

 تن ءرثك وأ هلك ًايامعسجتا تاعسانلاىدنأ نملك أب اننملاو -1تثاقاذاق 1
 ببطلان او

 لسنة سانلا ىدب نملك الا عمع رولا عم ة<نديعباذاةكئروموأ تنأكلالكمتبستك !ىذلا سكلاوه

 ءاشر امىلع هنافهدوج ةعسوهنعها و ا ندع عطس نا قلافيذوا
 *«(لاؤسال مرحلا ىتغلارادةمتاسب )دع ر رق

 ميردهلا ف رمد رثكش -باوأ هنملق' كل ل اوم هلوقنا ملعا

 ثيدحلاىفدرودقو فق ا ارو تسم لبر دال عضوانيلا نع او ريسع»رب دةنو لك ىلا دح ن 2

 امهردنوسج هلولاس نمرخآ ١ ثبدح قول. .لءاشعو مونءادغلاقوهامواولاتهريغن ءىلاعت هلبا ىنغي اونغتس

 رابخالا تدكونارب دعما اتا اامهمرامدردنوعب ا ل

هيف نكمملا ةياغو عنتر دقتلاوادحارالا نوكرالءسغن فق حلا نافةفلشلاو - ا ىلءاهدوروب عاقب تا ىجيثف
 

 مدآ تاالوحالل -وميلع هلاك سهننالوسرلاهلوقنف نيجاتحنالاو>اب طيختمم عتبالا كلذ مي الوبر 95

 قالصأ تالثلا هذه لعتلن ناس وهفدازاف هتكي تيد ١ وهنزوع هءعراوب بنو بلص يي ماعط ثالث :ىتالا

 قاماهبق ملا وتالثلاهذهى .هف سانجالاماف تاقوالاورا دا#ملاو سان>الاىقراغنلاواه سا - تامل ت احا !

 اها م
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 و

 ا ةا
 احات<توأهملاا اراطضمنوكت نآاما مش لانا معافةرو رضا حاس لاو سل انأ تف رعاذاف رعلعف الطب ىلعمشملا || 0 م سس هج تي تس يس يس جي ينو سوو م تيس يت يس يا

 هفوخ دنع عد اطال او اًوسوهفهنلار اضااابأ لوح اعل ١ رأ هذهف هذعىنغ:ا_بهوأ ةفرفحةداحوأ ةمههةحاجمملا

 طو هرم شل 2-4 هد ؛تدحوامهمحابموهو هب هر ا داو ثاكم هندي 55 اهلالا اوسواض صوان وه هسفن ىلع

 لورد اقل نان بكمل نع ازحاع هنوكملث ,لثاسلا فو نطابلاىفا.ضارهنوكيهنملؤ دلاواحامم هنوكلؤسملا ف
 تسكلا ىلع رداقوهذ طخ هل هلنملكو هئاقوأمل- علا بلط ىرخ كا اذاالاألاًوسلا هل سبللاطي وهوبسكتلا

 امأو تاكد 'وتاف ةرط ناز هواعطت مارح هلاو سف هلاثماآو هلئممدنع ران بلطن ىذلاوهف ىلا و ةةارولاب

 نكو فو  نعواحال نك اوه »2س مولهفو ترهظ نيبل ءاودلا جاتك ى ذلاضد رااكسفةمهمةجاحجاتحلا
 ءا اركان اسد ع نمكلذكوةر ورضا ادحىلا ىح رنيتايالايذان دربلاب ىذاس وهو ءامشلا قا درا المح هل

 ةريصو ناو. احورلا

 نم نوسكتواسفن
 سفنلاىلاح ورلا نوكس

 اذ-مم ىنعاو بلقلا

 هاء ىتلاةفيطالا باقلا
 ةغضااف ةيمعللاةغذملا ||| ىلوأهنعربصلا ككل ةمَقخةجاحاضي أ مالتحابالاهنلعل سرت نأ ىئبنباضي أ اذهف ةّمْشع ىلا ىلعرد اقوهو
 قادلاملاع نم ةيمعلاا دربلاو د ضب تح تحك سبأ لاكو لاؤسلافود_دمامهماهوركمهلاو اعل وذل كرارلاٌو كلاي وشو

 ماع نمةقيطالا هذ_هو 2 ماناةحاحلااامأو ىلاعت هنناءاشت ا هلاو تاةرافقك وكر هددصق قدصاذاف ىلع قد ن كوم د |ىذاى ذو 5

 نروكت ناكو مالا | مدالا لجاللاسي نكو سانلا نيعأن ع هيايث نم قوراارتسسلهجورخدنعهبايثىوفهسابلا.5هلاؤس ل4
 حورلا نم ثلقلا || ىلعرداقوهو ل اءارك لاس وارا+لاءاركدجاووهو قب رطلا فس هرفل ءاركللا لاس نكوزيغلل دجاو وهو
 سالا ماع سعنلاو تاروذحلان : مئدهمذتاكو نكي لتاو مارحو وهذ هذهريغةحاحرا وطاب لاح س ديلت هم ناك نا هوعنواذهفةإ-ارلا

 نم ةيرذلانوكسشك تار وذل اءذهامحابت نالمصت الة _جاحل هذ ه لمنال مارح وهف لو لاءاذناولذلاو ىوكشلا نمتئالثلا
 معاق تاروذهلاهذهن علا ال اءالدخا نكع ف يكف تاق تاق ّدها اركلا عمحايموهف الذ نمئيثاهنذ نكي مل ناو

 نفغتسمانالوقن نكت لاوسالا الر قالا نعماتخسالارسترك ارا | 5

 جرح مد سكنا ع نملوضفو ةحاطلاا ع نحل ضار علا ”ىوذ بوك *؛سفنلا ةيوعر ىءااطت ن كلو هكلمأ اع

 ملاع ف 5-0-2 مدا

 ةنك انسملا الواو قاذلا

 نذالاني وزايد
 سفنل 7 امه 0 4 0 الو هذدع فكل ذهصقن الدنا عب : ىذلاهعب دصوأه سر ةوأاب الاس تايقلذلاام ًاوىوكشلادحن عدي

 سد تالا نوكتام 2 :ءووإ-ةمدوجولح رفيف مزأك- ا هذه لثل هلامدع ًادتىذلا ىن 3 !ل>زلاوأ هلا أوساماسإ

 اطّدم تاقبومل_-هلا اصمت نيعب الأ هع صال تا ليد هسقءاذيالاام 1 ةلاعالتنمال مراللذلا ناف كلذ. لذلاهنع طة فدل 3

 هد ىذلا بالاىلا موةلا ف نزحح تاو ,غرلاةدنضب عربتمألا لذيلا ىلع مدعبال ع عاض دع ملال ىلإ ا .عبلاؤسل

 لايم ولدعا اخورلا

 دب ولأ تاعلاوهو هيلا

 قولا حالا نوكيو ةمالملا نمافوتاهرك لذ. اع : رهناق ءاذبا ا

 اضإ رعت ضرعل لد حرض نالت اى ةفاعماصضت لانا ناك اذاامآو ةمالا اريغنمهءلعر دةواص اللا نظاما |

 هللا لوسرءرك ذئدلا نمل اس نا ىئبش وهيذأتمريغ هناوهةبغرلكلذف هيلعةردسقلا عملفاغتي ملاذافدارأ نالف عملا ىل اال يس هلق ْ

 امثل سوءلع هلا ىلص ذحخأ اذاق تاق نافى ذود ل ع عاب رلانا”ىذؤا 1 ةاننلا» نمءايخلاناقهن ءلفاغتوأ هدرول نم يدخل

 هللاىذر ةشذددءاور كلذ لوقاف ةبمشوأ لالسو هلوف هب 0 اال ءالووني رضاخخلا نمو بنمءام ا اود ىلمعملا ثعاب تاب معلا مم

 ةعبرآ ب ولقلا لاقهنع رهاط ب رضانا 1نيدقرفالذا ةرداصملاو برمذللاب ريغل !لامذ نأ 0 ةمالا نييهنق فالحلال ضخ مارح |

 نولقىفةباكت دش نطاملابرضو مالملا فوو ءايمحلاط وبهبلق نط ابي رضد وأب شللا طايس هداج
 لو ,هتلاورهاطظلاب كسا م سوه لعمتلا ل -صلاقدقو هنىذردقر هاظلا فوهلاّةب تأزو<الوءالقعلا ظ

 ىلااو رطضاةلاو>الا نئارقو نط اوبل ىلا مهدر ن كءالذا تاموصخل لصف فهاضقل ار وريض هذه نافرث ارسم ىلا
 ديعلانيبانعلاو لانسر ل ع دةرو شل نكد بكل و: 5 ناج رت هنا عمنا الاب لوةلارهالب كسلا |
 ىلاالا اذهل ثمىفرظتنالف ماكحلارئاسدنعةةسلالاكمدنع ب ولقلاو نيك اهلا كح هيفا احلاو ىلاعثهنلانيد وأ ٍ
 ءانلع مهبول مو :داهشلا اعف ا مكعل ناطاسلاو ىضاقشال لعمىتفملاناف كوتفأ و كوت ناو كلف | |
 اذ ةاماكدلا ناسا :واطس نم ةاتلاهيقفلاى ل نا الاناطلسةوطسنم ةاعناا مهاوتغب و ةرخ 7
 موهدرتس تأ ن مى دست ناك نافهنساش للف هيلعبتو ىلاعت هبا نمد وهنببهكساعال ةهاركملا عممذخأ ام |

 هنيده ل 9 .مدان ميمو ءىصقتما هل: اًعلاو هندهلا ص رعمف هتوت ىوا سن |.؟كلذ ىلع هديب نا هيلعفددرت رمل

 ايد | باف

 نمو !!باتكلذف رهز
 س دعدم دوس آبلق 2

 ردفاكلا بلذ كلذذ

 هنالغ ىلع طول ص بأ:



 ايو ا عم

 هاضرباملقي ةودلا ناسوح

 1 ىواعلا ىناسنالاحورلا

 نزابوكاورطاحوروا
 تاناو للا حاورأ
 رجا ةفص سرك او

 قاطنال العاسفن راصق

 ا امو سفنو

 |اهاوقتداهر وذاهمهلاف

 | حورلاددروباتيوستق
 !اهعاطعن :اواملعباسنالا

 | حاورأ سن» نع
 ١) تنوكةفتاناوبملا
 ١ هللا نس وكش نيفنلا

 ىلاعت'

 قاوم 0 اىه ىلا

 حو رلانمىد الان م

 نم لفامو شانلا نعاو ع: كس الو هيلع هللا ىبص لقوا ]!ب>ًاوهفان لاس ملنملاقوهنلاءانغأ ىنغت كومو : مالا ماع ىولعلا

 نمد-اولاّهذ برغم ادعب لأ سا الث اضع عهللا ىضرر < عهسو ىمولاق هللالوسراكنمواولاةريثوهفلاو نا ا مدان مءاوص تدك

 لاقوردلابه رمضوةفدصلا لب ؛ !ىدي نيب اهرثنوةالازنأ مث ران كنكلوالث امل لا رم ل ةءول م ها قةاعتلاو فلاملا نم

 ازهدعبتس د هإصو+ل اق ملهم كد عضل اهيقفلا لعلو هتالذ خالو هب رم دال اماوحناك هلا اوسنآ الوودعنال ١

 | قدامي
 راسو ءاودومدانيباك

 ه«بتساصوق رامعت دوملا

 نكسسل اه-وز اهنم
 ١ ىلا مدا نكسفاهلا

 | حورل'نكسو ءاوج
 ١ ىلاىول علا ىناستالا

1 

 مظءعههحوو ةمايعلا مول ءاجدمن ةبامةاول 0 ا ءلاس نم هل ع 0 :

 مرذلاقةحرص طافلالاهذهو هه>وىلاحودكو اشودؤحمل انه تناكرح ا اذ هلو مهي أع 0 1 س

 ةملكم هل لاق ةعاطلاو عمسلا م ماع طرتش اذ مالسألا ىلءاموةلسو هيلعدللا ىلصدللا لوسر عساي ودي دا او 1

 0-0000 ا ل ل
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 أ ئدن ا لعمنازرأ رح نالوا نسأ ذك لالا هته جوال هيب و «ًايواذ# 1

 هنثالا.:نكامعزهللا٠ نهرو>امر حسم هزأ تع > نمالا ىطعملا رن نأ كب الف مهفاو حويل ىدابعن تالا ا

 *(هيفر طخطااريوولاب راداوةرورضريغن هله هيف لاعرك ناب )»#

 م وهن ءلعدتنا ل صلاقذا ةصخرلا لعل دي اماضدأ !هيؤدروو تادبدّشتو لاذ بلا قةريث 5 ايي رود هناملعا

 ةناعازاحااةلاطمأما ارح لاؤسلاناكولو قرف اظب ولولفاس !ااودرثب دل اىفو سرذ ىلءءاجوإو قدح" ةاسأل

 وأ ةرورمذب حاب اع اوىل_صالا ىف مارحلا لا [تا لق الط دلل شكك اك هراغا ءاطعالاو هناودع ىلع ىد عاملا ||

 | *ثالثنعكف::الهنال ءرذلاهيفلصالا ناانلةاعاو مارحوهفدءاهنع ناك تافةرورضضلانمةين رقةمهمةحاح ||
 وهو هنعىلاعتهّناةهءئروصةارك ذورةغالراهط لاؤسلاذاىلاعثهلنانمىوكسشلاراهط لوالاوةمر<ةرومأ
 هللا ىلع عن ثدابعلالاو-كالذكف هدمس ىلءاعبنشت هلاوس ناك !لسو لواماادعلا نيكو ىوكسثلانيعأ|

 | ىاعتهللالاق ماهلالاو
 ١ اها

 ىلاعت هلناريسغله_فن لئاسل ا لالذا<بةنآ ىلاثلا «يةتمملا لحتأك ةرورضلالا لدعال او مر نأ دل اذدولاحعت

 الد هلاثما دابعم نات ق اذن ارثاساماقءزع هم نأق ءالواهسفن لذ. نآه يلع لب هتياريغل « سفن لذ نأ نمؤهال سدلو

 لّوسااءاذب !نعك منالهناثلاث)ا دي لولا ىلا ةفاضالاب لئاسلل لذ لاؤ سل !فوةرو رضلالا مول لذب نأ يش

 نفل الاىلءمارحووفءأب روأ لا سلا نمءام> لذ ناف هنمباقتبط نعل ذيلابه سفن محسن الاسع رهنالابلاغ

 تاصون عنملافو هلامتاصة:لذلا ىف ءالذلاد رود فق هسفناك رب ذا مملابهسفن ف ىذانو امضعااعر متمتاو |

 تاروز#م اهز_-هتمهفامهمو ةرورضبالا مارحءازيالاوءازءالا ف ب:بكاوهلثاسااوثانذؤماهه ااكوههاح

 فد.كرظناف اهريغشحاوفلا نمل>اامشس>اوفلا 0 مسوهيلعهللا ىلد هلوق تمهف دةذث اللا

 لاقوهريغدح الوهوةمقلان صغنار

 .ءائمطعأْ انل آسنملوقد إ لَو لا نع عتاب از كسها .وهيل عدنا ىبص اكو أش سان لاول ست الوذيف 0

 هدي تدع اذا ةرعرطةفهتن ةءدقلاف لح رلا شع 9 عك لأ ملأ لاق لسا. ناو عم# م هاممعق لدرلا ش سعدهموق

 درب /عرشلاو ةرداصمووهف هلاممذ_امأو رب زعتلاب عرسشلا درو دقو تيدانوهف هيريضامأ لوي رر*+لعذ نم

 ف مهلكءاهمفل هقدر عاضد نماو هعفلا فروصةلاءرد صمد عبس أوهو هزا_دسافيكفلا ىلاذ_ابةيوهعااب ا

 ةرئابسلاانأ لس لهنا ىزتقا هدام بع ا صمودللا نب درارمسأ ىلع هعالط اومن :ءدللا ذر باطمللا نب رعت - صو

 اهعرمش قل رطريغب ةحل اي رح زلادارأو أ هاماحو هللة ءصعم قابضغهماعمدقان را ؛

 امش الط عأ نءنامعو لاو ءاننغتسمءارةنا هبف هلال ىذل اهلا لب هب 32٠ صضعماشن + | كلذ ت اف تاههو هللا ىأ

 ااقاددرو كلذزي ءرسعو سيبلتلاممهذحخاب هكلم ىف لسن دي ملذابذاك تاك دقو جات هنأ داق: ءاىلعماطعأا أف

 حلاصملا ن ماهفلعو ةقدصلالب اوحلاصملاىلاهفرسص بحوذ هلك لامالالام قد ةممئامعأب هب هاك افرءدالذا هباأ

 هل انام ئالءالهنافنذاكوهو ىولع ىلا هل وةك ولعلاذ هناك ايذاك ةحاحل اراهظا عملت ءاسلاذح ال زنتيو ١

 ًانرك ذدقو ءاطعأال ىطعملااهفرعولةيصعلفراةمنطابلا فوهوهحالصا ىط»:ىذلاحلاصلافوصلاذخاكوأأ
 رشد اظنكل ملال باع بحي ملء مارحوهو وكل عالمجولا اذه ىلع ءوذخأ امنا عشاو مق ٍ

 اذه. نع تلمع ؛لدةستالو عضار ءمقمانرر ةدقوءاهمفاان هر ؛؟هذع لفغب ىذلا ىف نعملا از هونك ىلءهنعهلنا ىذر و

 0 ال 0 لما 0 ا ل و ك1 لا ل رع ل 060 الا

 جي ا: تا طل ه1 ا ا ا 7 ا 7 طلت 718 لل 1ول61 !3 7 جنح نطور نرد اوت متم تورم حرج

 1 «ةغلا



 بج هديححن بيش 1! نك نيا ص 5 تدع 018

 ناىناثلاوةضايرلاب«_غنتنأمط !نمالاءةيطبالس تلا ىلعتاشوهونيةبدصلا ماةماذهورسا اف قرغرو
 رسل ىفام اكل عفيف هنم يو حأ اوهنم أ لدور دذخاروأ هنمجب وا وه نمىلاه.-اص هفرمصاذخانالو لركد

 ماكح أن مدل عمتك زلارارسس باك ىهؤاغ تاو ذحخالاراهطا ل_ظفالا هان رك ذدقوةينالعلا فام اكوأ

 لاوقأ تدح وثدحو تاك ا افهلياامهحر ىطةسا |ىرسءاطعلومةنع لينحنيدجلأ عانتماامأو هعضومنم بلاط لذ رعفلا

 جورلاىلاريشن جاشألا || تاف 5 كلذ ىف ناف هري_غرملاهفرصوهذ ناب لغتش نا هسفنا ضرب لو رهش توقهدنع ناك ذاه:عمئانغتسال

 قىد:ءام(لوثأ) ةككنيرواهملا ضعي لاقومسغن ىلع تاطمشلاٌةديكم نمايولذاناف الاناننمنمارذ>نوكي عرولاواراطتاو

 30 م لعد انآ ىف توصبلوةب وهو هذ اوط نم غرف دق اري ةف تعسف هللا ل#.د سى تافناللا متددعأ مهارد ىدنءتناك
 تانودلب دانلانم لأ ىف تاو هي راوتواك :الن اقام _ءلعا ذاف تراخنف ىرئالو ىرب نمأي ىرت هيف ىرت اخ ىرن اكن اي رعى رت اكعئاج

 000 عطقأ نءةعنر ا مهاردتس هناهنمزخأ ام اهملار ظن ذهم .لااهتامؤاذهنم منسحأ اهذو ل

 م اهتوكسلا نا 2 سعبهف نادي دج نار زئمممل ءوةيناثلاةلملل اه رف لاقهدرف قابلا ىلا نةجاحالفانالث همن مهردونم رم

 جورلا معا هنناو لوقاف ضرالا نداعم نمر هود ىلءاهخم ل ع و.بادعم ىيفاط اق ىددذءاقىلاتفت :لافئوث نم ىسفت
 ىولعلا ىناسنالا أ اذ هلاتذ سانللكلذ :رهظت لو رهو>و و واولوتوذأن دو هذا !!ىلاانمادقأآ تح سدت

 سالا ماع نم ىواممسلا دوصتملاو ةمعنوةجرممفدادعال كلذوةنتفو لا ةئاءذهن الق اانا ىديأ نمذخ اوهيف تدهزفهيناطعأدقداك ||
 ىرشلاف اوياحورلاو اقفرشلتايةجاحلاردقوهيف لمعت اذامئللا هتنارظن.لةنتفوءالتبا كيتانامغ اة احل اردق ىلعةداب زلا تااذه نم
 جدرلاو 0 نسحأ مهيأ مهواينلاهلةنبز ضرالا ىلعامانل >اناىلاعتهمالاقءالتسالا وققرلا نيب برشل نع لوقا كلر
 لخثىرم شبل !ىناورحلا دازا فمنك تدبو هنروءىراون بوثوهباص مي ماعط ثالث ىف ةالامدآ نبال ق حال وه: .اعدللا ىبصلاف دقوالع
 : هدرومر ىواعلاحورلا بال ضرعتمهنلاصعت لنآ .اعدا زا-عفو باثمثالا ااميهنمتحاط اردت ل )ا
 000 ىلاعت هللاىلا اب رقتتاذالا نمةذإ كرت ىلع مزغتتااض:أ رايتحمالا نموباق عال ضرعتم تناف 2

 نافا منع عانتتمالا ىلوالاف كا معنا نحمتلاوف ةصاوقعل ا سقما اةفصلاريسكرو
 صح اةوعا لماح فءطأ قاهل صخراذا سفنلا

 نمثعمأب 0 ىلا +_ةفرصو هنذخأ نافدهزلا اوهو مه «لالذدرذاهر مق نكء الرا متداعاتداعو دهعلاٍضة:تفلا مزعلاضةأ

 انههىلقلاب ىنعأ باقلا ءارقفلاو وقع لفك" ةاولزيلاوءاذلا كلا-ناك اذاامآونوةبدصلاالاءلعر 2: الو دهْزلا ةياغوهف جب 0

 ةفورعملاة.معلا اةغضاا

 قةءدولا لكلا

 نهرسالا بناجلا

 الوم-جلا ف رصلاىلا هيردابوءارعغلاة-اح ىلع دئاز ريغ هناقكة-احىلءدازامذفن الملا ْ

 ىدصتدتو * ك.لعةنتف نوكفهكسةفك ل: قول عام رفرابتثاوةنةفهيفةدحاوةلاولومك ا سماتاف خدت
 تاك نمو كالهلاوهكلذو برسثا او وعاصم فعن :ءلاولاملاف عسوتلاىلا ةليسراهو خت اةعاجءارقفلاة مات
 هللا ءةزر ناو لظلا يطال. داع ىلع الدهان ناقل نانع لع يرخ هم د نأ هلذ هءباو :ل|نلطو قفرلاهضرغ
 لا !فوثكمتوك,نأ طرشب كلذو.ءامرغىطرثوهنعىلاعت هلل اءاضقع لا لبقتامناوهاضةل ال ند
 لثمن دو ةريصإ ىلعهضارقا ىلع مد ة.!هدنع هلاحف كي لب ديعاوملاب هعدخ الو ضرةملارغب الفدضرةي نم دنع
 هللاءان ١ امنىفتماةهتزرهيلعردق نموىلاعت لاق دقو:اكزلا نمول ملا تدبلام نم ىضةي نأ بحاو لجرلااذه

 فد واع قريش: ود سملا

 هذهودراوذل!ىورعلا

 ناناو.4لارئاسل حورلا
 ساوملاى 0

 ءارحاب همأ اودىذلاوه
 !ءلاع اذابة توني ادامعلاعت هنا مهضعب لاق و هتنادأن 1م كالذن :ههاح ضرقت لف هانعمل.قوهيد ون دحا حييل انعم لق 1
 جازم لادا 5 ءاءضسالا امو ىلا عت هنبا ىلءلكو* لاله أ ىيسوهفءاب ريالات كامو نهىل- ةذءاضغال اوعاض-الا اوءابوقالا ا بطلا ملعب لا فئاوط ٌتالثل 0 ا كانو ىلاعت هلناب نظلا ن نسحرالف لستر مهعت اضي ردق ىلع ١

 وهوءاطءالرخ«دقةطساو ىطعملا نال ىطعملا نمالدنلا ن نممذخارامىرب نأ ىف ىتِش وهذخ ايلف ىطعملا ولالا فو 0 طال_#خالا هيف طورشلاهذه تدجوام هماذاقىلاعت هنا ىلا عاطةنالا لهأ مهف:اينغالاامأو ىلاعت لاب ناغلا نسحلهأ مهن 1
 نم نيس ىف قد اعد سانلا ضعب نا ركع دق هووهتاداةدءالاو تاذا ارالاو عاودلا نيستا طلسا_عهيلارطضم
 هثم لوو ماعطا ااذهتعنص فرب لنملوة.ل لدرلذهداباصاللةدعتا لن ةن بحة يام را عون باع

 تدصنام قرف ثا لزنا بحاصلاقفةجردلا ىف مهنودناك مهنماباش الااوجرخو مهلك اوماقف مارح لع ىئاعطف
 ىنب ىدب أ ىلع اذكه قرر تاهج براي مالسلا«.اعىسوملاةو مهلك اكحأ د.-وترع_:نأ نأ تدرأ لافاذا_مب



 هتقراةعءد_ تملا ناك

 ةيفكلانافتوملا قودي
 لهعلا ىثاعتي ةهاملا و

 رصملا ىل اعتب ا"

 اأو سهلا عامشف

 هنأ توه

 تادوجيوملا مهل لاقي

 محو م لق رود

 حررلا/ ضر ءورهو+و
 راتخاوءالؤ_هىأ نم

 موقو ضرع هنا مهنم موق
 فيطل مسج هنا مهنم

 مو-فراةاوانرك ذك
 سمالاو معآ هنال < د هنا

 مد-ةمالكلاو مالك
 لاسمالا دس

0 

 ىلأ خس أ مالكو هل دس

 هل 0 :1!تلاط
 تأىلال- .عهنأىلعلدي

 داق نايعأ حاورالا
 هنالسوعتلا اذ_كهو

 ؛لرهتت حورلا نارك ذب

 رواتب :اهتكرح نمورب 9
 ثلا ءارب بلقلا روت
 كلذ دعو 3

 سر يبا يع دعت +
 قةملط رهاتت اهتكرح

 تاطيشلاىربف بلقلا
 ء اوغالابل.ةبف ةملاتلا

 911 ولت فقدك رع دوك تااماواالف 0-0 اموةهيانتحتاسكتاموة نشل اتاحرد

 ةق
 ةسننس د ا يي 100 ا و 5

 ة.ةباحوزمتاماو درا ىلعاماة_عمسلاو ءانرلاو رك لارأ ةاك زلاوةةدصلاودو باوثلاو أب دهلاوهو هنن
 النأ ىنبني ن نكءاو ل -وهيلعللا ىلسهنلالوسرةنساهاورقتافاهلو بن سابالفةيدهااوهول اوالاامأ ضارمت الا
 دوف ضعما نود عنا درياذ ذا اهمف مظعتا ماهضعبن' 0 ىلوالاف ةنماهعذ تاك ن اف ةذما مف توك

 ه«:طعهنلاىل_صتاكو شكلادرو طدال او نول !لميةذ شكو ١ صو داو نك لو<لعهتنا ىبصدللا لوسرملا ىدهأ ا

 ىنودوأ ىراصناوأ ىنةثو أى رت ن مالا بها النأ تمههدقالاقو ضعب ىلع دربو س'نلا ضعب نمل. يلو
 هللا لص ىنلا نعءاامءانث د لاةذامهردنوستنا مفةرص ىلصوملا تف ىلا تءاجونب ءباتلا نمةعاج اذهل عنو

 اهرئاس دروامهزدا.ئمذخ افةرمدأا حف هللا ىلع هدرب ا مافهدرف ةلأسمريغن مقر ردات! ! ندم لاق هنأ ل_سوءياع

 لاقو كلذدرفناسارخ نا ثق .ةرنمةمز رواسكل حرعملا لمن ؟اواضب أ ث يدا |اذهىورب نسما ناكو

 أ نأ ىلع لدب اذهو قالخ لس لوةما علا موللحو زرعها قل اذه ىل؟مسانلا نهى قواذه سا ساد نم
 هنادجأ نملأس ىهتلاممهارب !كاكو هنادكأ نم ل_.ةد نسما ناك د ةوءاطعل ا لوبق ىفدشأ انءاولاو ماعلا
 3 ايده .دصءاطعأ اذا مهضعب ناكواهذ + أرالف نيثما مسه ريغ «ءلع ضرعب رءونو نيم هردلاو مهردلا

 اًدهةرامأو الفالاوءذح 1ىن> ريح اف لو.ةلا ليث ىنملضفأ كبة ىف هلوبقدعب تن5تاراظن او ل 11
 ةفمهجزاسع هيأ م ما تدع دصل اوفى هسفن لعةنااىر ,دلوبقلاحر هد رهدروادرلاهبلع شد نأ

 مدد هنال ىطقسلااب رس الا 01321 لاسم ءرششإ لاو نيكد اضلاءا تفل دع ورك هنكسلو حابمهذدخاف
 و بعتام لعهلانوع توك اد نءءئاقب مرتي ومدي نماعذلا جو رش ح ح رغب و هفامثدلا قءد_هزىدنع

 ىبح شدغ اىتمولاقاذهدر املا ةذءارةغلا ىلعمقرفأ لاق هلك ًاينأ هلآسو لامعهّتاهجر د نمل ىلا ىناسارخ
 دحً امنا -ارخنا لام هنمكل لي ةؤتامدطا اوتاواللا ىف لب لةيلاو لخلاف هةفن تأدب رأاملاق اذهلك ١
 وأ ةقدص كل ذودرحلا باوثلل وكي نأ ناثلا ببال ْنماآلا ليش تأىئنالو دينجلالاقف نم لع نمأ دادغب ىف
 فكلذ لص ة:انرك ذدتوةهش لو هقديلعهبتشان اف ةاك زال قحتس هل هءسفنتافص ؤرافتي نأ هيلعفةاكز
 نألعد رسلا ىف ةسعملاراقم تاك اق هذط اي ىلاراثن.لذهنب دا هيطعب ناكوةةدصت اك ناوةاكن لارارعسأ باك
 ١ |ىواعوأ ناعم هناغل ءاطع ول يمدح مارحاذهفهماع ىدصتل اب هللا ىلا ب رقتاماوهعبطر فنل ثا ذ ا عول ىطعملا

١ 
 ا «لعدرب نأ ىتينمفةرهشلاوعاب رلاوة«وهلاهض ”رغتوك تأ تلاثلا «هيفةهشال ض< مارس ءذدأ ناف نك لو

 | تلعول لودي وىطعنأمدر ىروثلان اف ناكو دساغلاهضرغ ع ىلع هلاذدعم توكذ اذ هب الود سافأاهدصق

 | انافسثا مهتلسدزأ امغالاةفةلصن هع :اب ناك امد راقمهةعببتو ءوتذددءالهب اراذتفا كلذ نورك ذيالجما

 | قدضرعامأو 35 م-هروجأ اطر رهلاو أ هذ 0 ثوبحي وكلذ نورك ذب مهنالم اكو لع

 ظ | 01 تح دقو هبل ااجاتحتاكت اذه نع نعت مو هو أ هنم هلدنالاه.ف هيلا جاتو هأ رط د ؟ىئيتمفذمتالا

 [ارحأ معانةعس نم ىل طءمااام لو هيلع هنأ ىلص جذل ءلالاودخالا هل ]ذف الاقى اما قاهر 5-5 ىبااتاق الاو

 ا ارمثةس|الو هل امرت ع نملاملا اه نمئشءانأ 1 2 لعدتلا ىلصلاقو احا 2 الا نم

 'ىرس ناكدت 5و طعن لو لأس ذحخاب لو ى 1 نمءالعلا ضء:لاقرم درب الفون ا طفاىفو «لاهتنادقاس زر وه

 [ دة مئافدرلاةف رداد [ىرسلا هللاقف : هس هدر ذأ. شام ماعهنياةجر ل ن>نب ده آ ىلا لصوت ىل 8بأا

 كهسدحاف ره ٌكتوةىدنعنالالا كل .1ءتددرامد#- لاذ هداعاق تاقام ىلع د ءأ دج هللا ةفذخ الاف [ن 1
 وأ عمطبءالستنان ودع حاط عقدا قفا ا ءا_ لعلاضء:لاقدقو كا ضن افرهش دعب نأك ]0 داق د1

 | لعد-الاو هسفنب لاغتشالا هلاحتوكر تأام اولختالف هت اح رلعادت از أَ ااه أك اذاامافهريغوأ ةهش فلودخد

 | تادك اسماوهذدئالءجوالف هسفندالوغ ثم ناك تاقءاضسلاو قفرلا ن مهعمطاف 1 منالاو ًءارّعْفلار وماي

 نءت هبلاعادوأ ناطمثلا لمس وهف هننس لمع لكوىوهلا عابتاٌض مدع تاو 1 "هلا ؛ رطابلاظ تاك

 م | 01 علب وارسلا قدر هه«بنالعااقدحانن ]| امهّذح آن اماةم هل همك عب تت كنون ىن + 1لود ماح

000 
 )0 ةترعبد



 اكشن : 1 6 5 0 20

 مش ةنن لالالا تاط لس :رحريقف قراقنلا و قب ورةنلاو فلافل 5 لصفتاذ نوذاضأيلا
 لع ىاذهفدر رععت ريقفلا سقت هدعذوللال ادقشب هعمل ع 50 « مو لاسم اذ نصرا ةنود يعامل

 1100 هدقغباههعسفت ضرما اهم رتولا ل ادفلا »ومد: وردت كا قلدنا ع اههدعب نأ 'رهظالاو رظنلا
 قنا شهد :اءامذ لمع

 ا نماف هل

 بهذي نياقلاقتيلد اذا

 لاقو تمض اذا اه [[:

 مولعااب مهتي نم ضعي
 ةمومذتملا ةدود دل

 مالسالا ىلا بسني و
 نديلانملص::7حررلا

 لاقو ىراطل مد ىف

 ةوفلا اهعم عشدبلا | ىضر و طقس العذإ| لا 50- قشير ا لكنأ ىلغلد اذهو ءاضقلا امضي وراك تا 2 0 اذااهخا مهضعب : كريب هب رددت قهقاد هيلع ءوس تأ هب وةءناك اذا هيامال_عنموهرقف ىلع لا نعتهثلار 1 ولو 2
 ةيقطنلا طسوتبةيمهولا مهر لغم ثالثأ هن ىلع هذ هلل. ةالاامتدلا ن ماش دبع ىطعأ امل.« ةذاهنرميةلعا ىضرب و رقغلابح ري 00

 5 لاسم نه نوكتف
 : اطم 1 5 ا هناربس ودر ه3 رسل لد رعفلاو ىوكش رارهظنالو لمدتلاو ىعتتلار جافا نأ هرهاط بدا امأو باس>لوطو

 تاسوسمملاو قاعمال

 تاايهن نماه درع نال

 # (هرقف فريغفلاب نادآ ناد ) هيقىل تورد

لن اقذط يبدأ امأ 6 امعارب تأ بني هلاعذأ رد :طلاءود هرهاطو هنط اي ىفاب ادارية فلل نأ معا
 ةها اركه.ف وكر ا

 رةالاهراكت اك تاو هلعف هنأ ثم ع نمىلاعتهنلا ل_ءفاهراك توكمال هنا ىنءأر هولا نم هب لا عت هللا هال اا

اك الو ها الفا هراكتوكمالوا مملأتل ةماعت ءللاهراك توك عويس لاك
 4 2 مه :مداهت اع : رل» 12 !مدعلا اهر

 ءاروفلا ارتقعما مالح أ هلع ]و5 ىبعم وهو رقفلاب اوت ام.دشو مازحهضنقنو بحاو وهو هناح زد لكأ اذجذ

 8 ايضار توك لد : رةفالاهراك نوك,النأ اذهنم هعذراوالفالاو ا || 2

 ردقف هياقثاو ىلاعت هننا ىلعهئط انى الكوةمتوكت وىنغلا ل“ اوغب هاعأ هياخ رو هلايلاط توك تأ هنم عقراو هن

 ىلا عتهنلناههحو هللامرك ىلعلاقدقو فافكلا ىل- :دا زالاهرك تركي وتلا 0

 الو هير هن عيطا وهقلخم باع ندع ن أب وثمثاك اذارةذلاتامال-عنفرةغلابتابوثمو رةفلابت أب وةع

 كفعتلا ل هاا نغأ لهاا وبس ىلاعتلاقو لابعلاب| فقه: اريقفلا تع ىل- عز هليا نأ ثد , دكا فورس

 را ءرةغلارتس مهضعب لاقوتةنحلا دن علمت لاسعالا ل ضف تاب هَعَلاقَو

 هنلاب اون ىفةيغر ريعذال ىلا عضاوت نسحأ اشهجزهتلا رك ىلعلاق هيلعربكس لب هان ءةلحال ىنغل عضاوتنال

 قفسغر الوءاشغالا طلاخ الن ااهتم لقأ اوةسسرد دوف ىل->- و زعهللاب< ه2 ىنغلا ىلع ريهفأ اهي هنم نسح أو كاع

 املاح اخاذآو عارم هنا ل عاف «أم ,نغالاريقطلا طلاخ اذاهلناهسجر ىر وال الاف عمطلا ىدابم نم ال ذ نال مسمتسلاجت

 رب ءةقرافملا دنع ند ا

 توملاد_ذع ىو نك

 لافت وتواأاب ةرعاش

 ةزنةملكم توملا

 1 0 7-00 اعل ا لاا هبورء تلت اءاينغالاريهفلاطلا اذا نيفراعلا ٌضعب لافو صل هنا لعا ناطاسلا

 00 هلاعذا ىف هيد اماوءاطعلا فاعمط وءامنغالل ةهادم قط ارك ذنع تكسالنأ جيش ولضم ولان ؟ءاذاف
 لاك لاف 2 هليادنع لضفأ ةقدصا نم ل !ءهنناىلسهتلالورلاقلاق ل-أ نبدي زىور ىفغ رهط نع لذة ةريثك اال , سو ها "8 ! ع 0 اا لاومأ نمرثك اهإ_ضفولةملادو-كل ذنأف هنع لضفب ام لملة لذي منك دايخ :رهفلا بيسي رتفب الشاق

 رو ب علا

 تالاقملال- كا 8

 ندءلاىدع نأةداعلا

 امبىد_كتف مهردفلأ ةثامدلام ضرع نمل->+ ريرخ لافتا لوس رابكلذفيكو لية مهردفلأ ةثام نس
 ةئاملابحاصنم لفأ م هردلا بحاصراصفهسغن هيةييط ا ههريغ كل ءالنيههرد نماههرد لح رعب أو
 رخدوؤل ناهد تاع 1 لا قا ءلا جير وة > ال اردقزدشان لدالامخ نالت أ ىغيشي 0
 مهفدقو لمالا لوط فلمن اديلعدازامتافامول نيعب رالوخ دي ناةيناثلاو ونيقي دصل اة ردى عون .لوهمويلالا

 : 0 ة-ج ردءذهوامو نيءب رأةاردلالم ؟ق خرا م مهفف مالسلا هيلع ى هول ىلا عت هللا داعتم ع نمثالذءالعلا
 1 مت مادام ىعقاو وهفاذهىعز ننال دازنمونيلملا ب "رهو تت :ارملا ىبدقأ ىو كلر لاثلاو نيقتملا

 , ىغوهتاس توققه_ءاقة د م قفرعضلا حلاصلا ىتعذ 2 !ان صوصخلل ازيسح نعي را مومعاارامع قرذب دسالانءكدا
 ديالا ةقراقع توملا 5 ٍِهم . . . .

 لا مسوميلعهنلا < ىنلا مستدقو هلو اومول ىف صوص1:ا صوص ىنغوامول نيب رآقصودالا
 هلم اوامون نوضعب واموت نيعب رأت تو ةنهضعب و ل عاملو ء-دنعةنس توةاهطعب ناكنهضعبف ماسقالا هذه

0 
1 

١ 
 «(لاؤ تريغل هءاجاذاءاان ءلالو.قفريقفلابادآ تاس ةصفحوة ثئاعمسةوهو ا

 ىئبنيةلاملاسفنامأ ذخالا فهضرغو ىطوملاضرغولاملا سفنرومأ ةثالثءءاجا_مفريةفلا طحالب تأ ىتش |[
 مارااو' لالخ ب اك ىنانرك ذدقوهذخأ نمز رتكلف ة هش همف ناك نافاهلكت اههشلا نعا.لاالالحن وكي تأ |



 ةيناوظاوةناستالا

 ١ تاسنالا فاعل تتاضرع
 تاوامهمد_ءنتوأاو

 اهدوسوتن د_.ءلاراص

 قهسلا ةداعالاب واس

 هنا كالافا عت
 نعمهدر هناالا ضرع

 ىلعةلادلا رام الا كلذ

 هقدروأسأ مديح هنأ

 : طو.وااوج ب درسعلان م

 :١ ثق خزرملا ىف ددرتلاو

 ىلع لد فاص واب ف ضو

 ضردعلا تال

 ادعم سل
 ىنعملاب موديال ىنعملاو

 سامعنبا' لل د) ضرع
 نأ ليقامهنءهللاىذر '

 7 حا ورالا تهذت

 لاةذنادءالاةفةراغم

 حابصل ا ءوضبهذي نبأ
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 قءلتالؤااتافدنان ءرك ذامو لاملاءاقدب اء رب ىنغ مذاق م هيد ت7نايسالاو ضارعالاب ام غسل هللا تانهياع

 تعع««دقوىلاعتهلنا قالخخاب قادت نأ ل هدعأ | ىبس ملم لهدم 2لضفًا وهو هنافص نم معلا لد 2 ا

 ثوعسلاو ةعسلاءاعءالارب تل قل رطلا عطقي تأ !ليك ىاعتهنباىلا قد رطلا كلاس ا لوب ميابملا ضعب

 هيلعربكدلا قدمساالن ها يل[ قيل ةلفربكسل ايا وعمضت دس اولك نم توك, ىأ 4 6 ذأ

 عسيطاملاو لدا !ىلعملاعلارب ريكس و رفاكدلا ىلع نمؤم ارم كه هسا نم ىلءريكتلاامأ اوىلاعتهللا تافصنم سل

 هل! ضوان او لاعتهننافصو نمل س ءاوءاذيالاو فلصا ار وهزلا ريكستلابدارب دق عنهيقيل. ذى هاعلا ىلع ا : /

 نكلو«ملءردق اثنان ارملا ىلع بلطن هناي روم يعل اوكلذك هناي هناوئ ”لك نمربك 1 | اميعب نا ىهعوللا

 نمربك أ ع اورفاكلا نمريك أ | نمؤم ا نأ لعب نأ ردعلا ىلعف س ند كلاولطايلاب ال4 ة-وهأك قاةدعالاب ُ

 ىئرولفاهتمىلاعتهّاىلابرقأ و تارنلاوداجلاوةم.وملا نمربك أ !تاسئالاو لهاا ع نمريك أملا علا او ىداعلا :

 ٍ بهذوا. -ريصن ةمايقلا

 | لك 111 ]ولت قل فلكر نوكت هك ا ىردب نسيلوةمافتا ىلع فوتو كلذ ناف هتةرغمللا || مالس الا ىماكستم ضعإ
 : ! |. تهدطلا يسنخسا ةناالا
 ىلاعت هللا تافص نم هنالءق-ىفالئ علا ناك هي وهام ىلعئسثلا لعد نأروصتىلوةبقاعبا ةفرعمنعءاعروصقل || ةقينكسلا ماسجالابكبةمم

 هرضن لءىلاعت هللا فاصوأ نمس لذا هقحىفاناصةنل#عااكلذراصهرضت دقءاشالا ضعب ةؤرعمتناك الو ||| دوسعلاب ءاملا كاش

 هلل ءالهنأ | الاوحد ىف هلمضفو هيد الو هلّوإداحر يكل اةفص تناكلا ذك شالة ةقتب ؤرةفصل اهد_ موسفت

 هياتثال الذ نكي لفرغكسلابهل متك دةوناءالاب رفاكدلل ماع رذارفاكملاةبنر فوف ةيترعسسغنل د قتعمال

 هو ولا نمدح وب ىعاضن ىنغلا ن . معون ازهنهمدءولاملادو> وءدنعىوتس تاولاذأف ءالعلاوعام ءاوالاوءاسالا / | ىيوجلا قاعملا بأ

 ريقفلا لابس ف ناسادهفال ص .ةةل.ضفالف لاما ادووب ىنغلا اما ها بضؤوهف هناعسدللا هءفصون ىذأا ىنغلا :

 ضرغنلووي(ص» را ىنغلالاحىلا صد رخلاريةقلالاحةمسأ اع هلاماعملا)«رك اش لا ىنغلا لاسىلا عناقلا 1

 ى_ذقأهمثااح ىاتدو> ولا ةلا-و دقفلا هلاح هلذ هدح 0  هلدقافو«.ذ عاسولامال بااطوهددا اوضذ2قاذه||

 لاك هيلعهي نيعّتسسا ونيدلا لمكان تأ هد دقتاكو دش رعبا ف هنم ديالامهرولط ءتاك ناف رظنن لوقنف

 لعاب تدمر دم الا رك ذلاور كش! ىلعردةيالتولا بلاطو بلاعلاب هلغشبا رفلا نال ل ذفأ ادود-ولا

 ارذك توك تار دفلاداك لاقواقافك دل 1توقلعجا مهللا سو هيلعهتلا لص لاق كل ذاورداّةااو هىكملاو

 نكي ل نكءاوةجاحلاردةيوللطملاناكو أ: #اهلاقوذبولطملاناك ناو «_تمديالا يف رارطضالا عمرةفلاىأ ||
 املا تحوص :رد|ىفاب وتس 0-0 ولذفأ رقفلا ةلاق نيدلا ليبس لوا ىلع هيناعتسالادوصقملا ْ

 سلامهم دداو لك نأىابودس اوني دلا قد را ىلع ةياعتسالا هيدصقب سلام ممدسح او لك نآفاوتساو أ فاض وأن فصولال

 نئماعن وهباقفهبحدك ًايفءذحوابع سنابد_اولان قامت كلو ىغل او رقفلا بسب ةيصعأ ضرع: :

 [ههموهنم صالحلاا ند ىذلا نساك هد_دعاندلا نوك-تو اند نعه_.هلقى اكبر طضاادقاةلاواسدلاىلا

 ىلاهباةتةتايذا ةلاعالدشأ هلافا.ندلا ىلا انوكردش ا !مهدحأ تالجر ان دلا نمي رخو'جاكرومالا توتسا

 قثفنسودقلاس ورنا من#_سوديل علنا ىلصلاف دقو انندلابهسنأ دك انردقيةرخ الا نم سدس < سل وا.ندلا

 هللاوهوك ةراغي ال نم بح نأ ىجبن شديد بودحلا قارفنا ىلع مدن: اذهوهقرافمكناف ثايدحأ نم ميد يور
 | ترهل و دقن وكم ىلا عن هللا ءاعل تهر 57 انندلا تديحأ اذاكناف ع مندل اوهو كقراشنام تبحالو للاعت

 ا.ثدلل دحاولا س ذو هيه سأ ًاردقوهمحردةب :هقأ ارفف هاذ توكفاب وم قرافن ملكو هبحئامل كفا ارذوهذر ا

 فرشالاوهرقفلانإ قيقا اذهب ف شكت ادقاذافا ماعاصب رح ناك اواهلداغلا سنأ !نمرعك ًااملعرداقلا

 دوح ولاهدنعىوتساا+ءىضرةشنا اء ىغ لثم ىغ اك رك نيعضومىفالا قالا ةفاكل لصالاو لذنالاو

 وادم نعرّدفلا ىاث ةلارمهمد ع جو نيك 0 !اوعا ارعفلا ةيعدأ هيد.ق ةسذاهلاد صدو-ولان وكيف مدعلاو

 نيعتسا مع هنايح قي هدوح وثاك اذاالاهو-ولا نمه> وب ه.ؤريخ الوارفك توك تأ داكن كلذ تاق ةرورمذلا

 رطضب امد <الواءعوج توعنأ هل ملدالاف لأ هيصاعمتناكلاءو>تامولو ىدا ءأاو رغكا اىلع هيانحو هنو#ب |

 ' ١ هللا
 لا

 كولا
77 

 هيلا
1 5 

2 
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 ىريغ ىرغءار ةصانلو مب ءهجومتلا مرك ىلعناكوا# م ر هلل ع ع 5 ذاىعتل لاا مندلل لوشن مسه :هيلغ

 ٍ ىغلا اوهكلذو هب رتاهربى ًارتأالولا مر ارتغالا ىداضر وه هسفن ىف هراعشتسالكلذو ىريغ ىرغءاضدنأب و

 ١١ اذافا دعي كلذ ناك ذلو سفنلا ىنغىنغلااغا ضرعلا:رثك نعىنغلا سبا مال اوةالصلاه.لعلاقذا قاطملا

 || نع لالا يلعةردقلا فنوكسفن,الممنالث اريل ىلاءرفرصو هب اوقدصت ناولاملادقف قارا ةفاكل لصالا
 اولاف كلذري ناك ناو ١

 مهدت ىتح مهتعالمهللا | ع
 . رايخالا.ذهوانت دهأك

 | ل 1 | 1 ا ٍ
 ىلع لبق أ نذهريغو ىلاءتهنئاالادو>ولا فسيلوغ راف باقرصتبالذاهنناىلاةلا مال فرصن اهللابانمؤمناكو

 ديعلا سنايامردةو راعلااذ م سنالا ثريا لكداهلذب ىفةحار راعشن_ واهيل ردا عمو نال نأ

 00 هللا نم سو هسا هللاندق :رعا اةعص ىو هباقصن ءةفصر نأ: امردقب و وورح " الا نم شح وتس امادلاب

 كاعتهتاىوساصفاهتاذاباقلاز ناهترهزوايت ئدل٠٠ نعسباقلا قاعي :دلاب سنالا بابسأ تءطقن |امهموهمح

 9 نءهب رقورخ“ الا نعم. ةاعردتد امهدحأ ىلءهلابقاتوكو هريغ نعى احت هلع لدقأ نمو هنع فاحت دقة هريغ

 نهب رق امردعد امني ددرتملاو ثان وح امهسأف ب رغم اوقرشملا ل“ مامهاثمو رخ الان مءدعب ردقءامددحأ

 صعب نيءوه امزدلا بح نيءؤرخ ل نمدعبلنيعوه امهدحأ نمب رقلانيعلب 0 "الا نعدعس امهدجأ

 اع : رهتغل!ناف 821 مومو مل ةلضاذهناالاام_تحردتواست فان واست ن اق طقذلاملاباهسلف قلعت

 1 برداف هدةفاذا هب نعش ةاوهيرعشبالرهومتل ايفانيفد هسيستوكيوالا ل0000 ا

 نيكسعلاةبه هلعقوذ :
 هئطظل هل عا مهكف | ارو رغمناك هنا لع .افانافتلاهملاهءلةاددونافهنمقرساذاوأ هعبر ةماعلا

 ْ اذا ققكفهفة:كسمتناك ىتاارانلاهباة نمتلعتشا هد رادلا ميلستو عسيبلا مو زادعبقاهنع باقل عطقنم هنا

 | ءا ءننالاالاعام: غالالك لاحاذهودامرلات كر املا ناتكستس ادا اوذلا فاكس ناكق ثعلانأواروزغهناك هنأ

 ا ريقغلاةقالعتالل_ضفأ ًاوقاكناةفاكلا عصأ ارغغل تايلوةلاقلطلفاد_.عب وأالا<#كلذتاك اذاوءابلوالاو

 || ةدارم تسلناسالاتاكرحناف هنادابعو هناه؛-”باوت فءاضتي هتقالعفءضر دة: وفعضأ اهندلاب هسنأو

 || اهريث اتكروك نملاريغنم غراف بلت ف سنالاةراثافاهرتت ا تتوكيالو روك ذم اب سنالا!مبدك أديل لداهمامعال

 |١ نمل ثموعءاةلحل اب راما ئنطي نمل ثمامثدلا باط فوهو دبعت نمل ئمفاسااضع؛لاق كل ذإو لوغشم باقف
 ةْرعلاراث نم ساباو |

 نمىبتةلتلافاذهاو |

 مونيط نمهتةلةوران |

 لذف ًالملعر دقي ل هد غش نو درسه س هنت اعتاد جر ادلانام اسوي لاقوك مسلاب رهغلا نم مالي لسع

 نم هلاريدت تاك تستحا أو ريصفهمتشا ادار 0 فلاير ونال .ةلاصضلا نعو مال[ ىنغةدابعنم

 لايعلاى ريضأ |]رذ ىهللاعدأ هللاهجر ترا نب رمشل لح ر لاو ىلا عت هللا لسس اهلك اهققني رانيدفلا

 3 ل اودي تاك وقاعد نملضفأ لءاعدناتتق هولا كل ذ ىف ىل هللا عدافزم الو قةدان دنع سدا كلا عدل لاق اذا لاقذ

 نوهرك اوناك دقو ءانسإ ادمحىف رهومل ارّمعلثمديعتملاريتؤلا لثموولب ص ىلعةضور لثمد.عتملا ىنغلا لثم

 || ىسفن نم فصنا ارنءلذلا كل ًاسأ ىفا مهللاءذعهتلا ىذر قن دصلار كو بأ لاق دقوعامنغالا نمةفرعملا مع عام
 ١ 2 5 ذاهدوحو و اندلا نم ردع هلاح لكى هذع هللا ىذر قددصلا لثمثاك اذاو فافكلاز راجا_هفدهزلاو

 مع نالدهنيا معءىلاذهو ُ
 كلذ عمواب هطققمو ,دالالحزخأب نأ ىنغلالاو>أ نجح نأ عماش هدوجونم ملص لاملادقفنأ ف كش

 ن ندجرلاد, 0007 اذهلو بذعد-هةباس 111 سول نمو هراظتنا لوطن و ةماسقلا تاصرعف هباس>لوط.ف 5

 هع هللا ىذر ءادردلاوب ' ؟لاقاذهلو لوي .اعدتلا ىلصدنلا لو -رهاراكباس 1 اءالوغشمناك ذاةذحلا ع نعفوع

 ل دس فام ىدصت ً؟اواران د د نيس: مول لك راورك ذو:الص<. دخت الو رصبملا واب لعا راسل تأ

 ا .:ءالارات اوءام أ 14 2 ءأر عم ارامدخاهنلا هجر تامفسلاق كل ذو باس .طاعوسلاةهركست أمو لبق ىلع هنا

 8 غد معلا ناك اذا نكسلو عيت و43 ىلذذ كلذ وهن قل ا فصوىنغلا نان مءاطع نت اه رك ذايه باسط اة

 ىهاضنالة هثاَعي ىلا ١ رد ةوجولا :غناك اذاامافامه زاك دنعىوتس تاناعيجهمدعولاملادو»و نع

 درلا نم 0ك ذابوشرمس ناب هلاو زر ودي لاملاو هلاوز رّوصتي امال هناذب ىبغ ىلاعت هللا نال ىلاع هني ىنغانغع

 ( جوس تر دلل

 اورسشتةسا انسح نأك

 ضارعاوناععتسنلو |
 ىال ىطاولا( لثس)

 ىص هللالوسرناك هلع ا بس ىبءلااو ريهفلا لضفاذافامهسناوامندلا ن ءهبو زءفقهبلت فرا علا اراغن عمطمنوكي نأ ىجبن.فىلاعت هللا

 قاكنالحا ل سوهيلعهللا

 لوةيءارتالارارةتسالاو

 نبب مداوابب: تنكح
 ملىأ دسملاو حورلا

 اد_سدالو احور نك
 جورلامه عب لاو
 ةر_علارون نموا

 نمري-رونلانأردب

 رق مهضعب لاذ رانلا
 حورلاب ملعلا ىلا_عتهللا

 معاايو غنا مفاطال ىدوف

 085 علب دال لملف قالا

 رثك ًادنع راتذملاو

 تامال_.الا قاتم 1

 7 باع !لغدو سفنلا تعنءامث غالاراتداو باسحلاة حبو .ىباغعلا غار ذو س + لاةسارعارعفاار اة اعامش 2



 لاق ناملس نعنيسملا

 بهذت َنيِنمْو!حاورأ
 ضرالا نم خرربف
 | ىوسلا نيب تءاش ثمح

 ىااهدرب تحض رالاو
 درواذا ل .ةواهر تسد

 نمسح او رالا ندع

 اوندتواوةتلاءارحالا

 ا _مهللا لكو و اولءاستو
 اهلعضرعت ةكتالم
 اذاىتءامحالالاسعا

 تاومالا ىلع ضرع
 قءايحالا هب بقاعنأم
 بوفذلا لجأ نم ايندلا
 هللا ىلا رذ_ةعن اولاق
 . دحأالهناق هنعارهاط"
 نم ردعل ١ هنلا بحأ

 قفدرود 5و لاعت هللأ

 ضرعت ىنلا نع رينا

 نيالا مون لاتيعالا

 ضرعتو هللا ىلع سوم او
 ءاب الار اين
 ةعجلا م هونتامالاو

 مهئانس نوحرغبق
 اًضاين مهه هوح ؤدادزتو

 لاعتهللااوقتافافارشاو

 فرم انودم اذا

 مكلاعأ نارخ ارخ ريخ

 م رتاش ع ىلع ضرع
 تاق وهلا نم راقأو

 ْ ل2 لم اليبصتةل هقمدر ودق رعنانالراظت «.ةفلّوالا هلل دامأ قاف صو هنال لضفأ ىنغلا لا ةف كلذ نع
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 نم همت هللأ ل-ضف ب تاوثلاكلذن . مهر وذ تاو ىتغلا باوق ىلء ديزي عيبستلا ف ريقغلا ب اوت نو هو كلذ فالح

 هنلعدتلا ب صهللالوسرول!الوسرءارققلاثعبلأق 4 :ءهللا ىدركلام نب سنأ | نعملسأ نيدي رىو ردقفءاشد

 ناهننالوسراب اولاقلاق م.م موق مه دنءنم تئح نع وكب ايحرملاّةف كيلا ءارقفلالوسر ىفا لات مسو

 مهلةريخذ مهل اومألضفباوثعباوض ماذاوهنلعر د ةنالو نور مغ و هءلءردةنالو نوع ريو اءاويهذعابنغالا

 000 ا دا تسيل لاس الث سيتا اورعص نا نأ ءارقنلا نع غاب ملوهلع هللا ىلصئينلا لاق

 ديهشوأ يقف ىنالااهاخديالءاعسلا مو ىلا ضرالا لهأر اند اك ة نجلا لها اراقب ا رد داكوتا و

 ىنغلالافاذاةلاثلاو ماعتنام هنوهو مول فصنباب اهنغالا ل يقةتللاءارقفلا لحد ةيناثل اوريةف نمّؤموأريةف

 فال ةرسثعا مف قفن ًاولوريقغلاب ى علا قد لكل ذل“ مريقفلا لاقوربك ؟هتناودتلا الا هلا ١ الوهلل د + اوهللا تنادس

 اذهفانيضرانضراولاةذ م-وءيلعهللا كصودليا لوس رلافاع مهريخاف مهلا عج - رفاهاكرعاالاعأ كإ ذكو مهرد

 قاف صو ىنخل انا هلوقامأو مدرك ذىل اععإ ارقفلا ناوث دب صىأءاش ؛نمهين ون هللا لضف كإذ اوقتاىل ل

 ا نورخ 1باعأو قطني مو عطقناف ضار عالاو باب الاب بخ ىلا عت هللا نا ىرت ؟لاّقف خول ضعت هن هناحأ دع

 ناللظفأر ةعلانا ىلع لد ازد لد ١ 0 لام لضفأ توك تأ جد 1 .ف قا اتافص نمريكستلا تااولاةذ

 ىورا_مفىلاعت لاق كل ذإوامف عزاني نأ ىتبن:ال 2 .هول رلاتافصوءاجرلاو فو اك دبعال لضفأ يدونعلا تاعص

 زعلاب> له-لاقو هتعدةامهمادحاو ىنعزان نك ىرازاةمظعلاو قاد :رعأب ريكس سا 5 وهيل ءهلنا ىلصانستهنع

 ىنغل!لم_ذف:ىفاوماكت سنملا اذه ن4 ىلاعتب رلا تافصن مامهنالا مف ةعز رام وةيبوفرلا ىف كرم 0
 لضذنملوةض انك ذااهتضقانمدعبت الرد ا تاعي هتاليوأتلاليقتنامومعب قاعت كلذ ل هاحورةفلاو

 || برلا فدو هنا ةفرعملاو للاب دبعال ف سو هنالىتغلا مذن ملوك ض فان زب كلذكلف ريكستلابق ل اةفص هناي ىنغلا

 1 هانرك ذاموهاذهن ءءااسغ اف شكت اعلا ىلعةلذغلا لضفي نأ دحال سيلو ديعلا هصوةإفغلاو لهم اوىلاعت

 ْ تسلا. :دلاو هلضؤز وظن هيذاهدوصةمىلا فاضن نأ ىنيذنفهريغلدارب لد هن.علداو الامثاو ,هو ريصلاٍن اك ىف

 | نءقئاعلا دّةفهمفنالن ؟ءهتيعلابوأطمر ةغلاالو ىلاعتهتناىلالوصولان -تةقئاغاهتوكلن راسل رودح

 | | نا ةعومالسلاهيلعن اجلس لثملدو زعدهللا نعىنغلا هلة نشن ل ىنغنمكو «نعلغاشلا مدعوىلا.عتدتلا

 0 دعما نعهف :رمدو دخلا هل شريف نموبكو اممنعهللا ىذر فوعن' نجرلا دعو

 ا لقرةفلاو نك<ريغلغاوشل ةفرعملا لمس كول سوهتفرعمدعبالا كلذ نوكبالو هب سنالاوىلا_عت هللا بح
 | ءعم 0 !ىلعلغاشلاا او لغاوشلا نمتوكي دةىنغلا ناكل غاوشلا نمت 5

 | رك ؟ئارغلاف هاغ توكءاعروهلاصوفوأه#قار ةىفناكء اوس

 أ[ لوغشم اهلعر: اةلاواهلطب لوغشم!هنممو رحل نيلفاغل !ةقوشعما.ندلاو عك لاس لل نو رو

 | دئافلائوت- اءالاك ام هقحفلامملاراصثسعلاملابحن ءنيغراقتذر دل عافدع

3 

١ 

١ 
1 

5 
1 
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 -9 ري 7 ا ع حتت

 هيلوغش مهئدال تحناو باقل افمللا بح

 | توما ليبس ال عئاجلاذاهدةفنملضف ةباحلاردةدوج و رةجاح ارد ةبالا تم مريغدح اولك ذادجاولاو
 ا ءارضلااة نتف نمدشأ ءارسلاة:ةفذا دعب ار امنا نعري لاق ريك الارايتعاب مالا تذدأ ناوةفرعملا لدبسال
 | ريصن ملف ءارسلاةنتفباذ ماد و ايريصفءارضلاةنتفبانبلب مهتعهللا ىذر ةياصل لاق كالذإو ردقبالن اة مدعلا نمو
 ا ' ا رشا ناطسناك انو اردانالا5 هلرتكلاراصعالا فد والى ذلاذفلاذاشل الا مهلك نيد ءمد الاةَةلدئهذهو

 أأ رتل لشن همذو ىنغلا ن عع رسشلارح ز ردانلا كلذ نود لكل حلصأ ءار ءامذلاو ردانلا كلذ ع

 متاعار ونببهذب مهلاومأ قب ربتافايثالا لهأ لاومأ ىلا او راقنال مالسسلا ءءء 73 ىحمخ المو
 ْ | راشيدلاةمالاهذ_هلعو العةمأ لكل نارب_لافونامالا:والح صغلاومالاب لقتءالعلا ضعب لاقو
 ! | اغارخاو بهذلاو ءاملاولاملاءاوتساو اضن ةضفلاو به لاذ ليش 2 يوم وك ةلع لص ناك و مهردلاو

 1 | الصين !!ناك ذا هدهامملال اوطي ىلاعت لا لضف دعب كلذ ممم م متءابلوالاو 0 ماععاسن اللر قصتي



 1 اكل
 دال ل ل” (ع©6#6 « ٌٌَّّّشٌ”لجششه 0 1 2-0259

 ايندلا هنت أ اذا هنأ كلذ صن هلغعفوالا دحأ نمامهفغشىلاءتهنلا ىضرعءادردلاوبأ لاقو كيعطت د ريثك نم

 رعودنز ,لامعفنيانمدآ نباميو كلذ هنزحال م هرعمدهف نابث ادراهتلاولببللاوارورسما عر لطول ١

 منلا لهأ نم مهدأ نب مههاربا ناك ليقول. ةكياع ٌكاضر وكن هل5لاق ىنغل ا مءاك- لا ضعبل لمقو صقند

 مانلك الف هلك ابفيغر هدي فورممقلاءانف ف لجر ىلاراظن ذا مول تاذ هلرمدقن مفرمثد وهام: ف ناساركع

 لاق عئاجت ناو فيغرلاتلك ألح رلااهيأميهاربالاقفءبل هيءام مافالف هبىق ماقاذا هنا غةضعبللاّعف
 اذ مبعنقت سفنلاو ان دلاانأ خص انف« فن ىف ميهارب لا ةفوع 1لاقامط تع مثلاق :لاق تعي ثق لاق عذ

 الأ لا قف اذ ممايندلا نمتيض هر اهلنا دبعاب هللا ةذالةد واحلملك اب وهو سدقلا دبعنب صاعي ل>- رصو ردّقلا

 ا اون د#ناكو وخلا يسرع ا يضرم :لاق اذه نمش ىذر نم ىلع كلدأ
 هللادجر نس الأقو دح أ ىلا محي ملاذ. مباين دل ع كر نملوقي وهملاب هلك اب اب وعاملاب هلبمقا سباب ارم جب ركب
 ضرالاووا اارو ارو وللا تكفر مم ءوقدصت ل م ىلا عتهللاو هلمسقأاما اوقأهللا نع

 ىامهّنناو ءالؤه نيد سلكتأ هلت ااتذ هنأ سماهت:اق سانلا فاس !اجامول هنعهللا ىذر رذوبأ تاكو الاقل هنا

 لاقو هم هل 0 هر تعح رة لك الاموي الادؤك ةيقعاندب أن يب ناهذ_هايلاقفةفسالوةفهتببلا

 رهاظلا ف لمدتلا لا 2ةكلامامعكحلا ضعبل لدقو هلريسمال ةفاقوذر فكل !ىلا سانلا ب رقأهنباهجسر نونلاوذ

 نءاانةلزنملاةقلاسا !بتكلاض«؛فلاقلحو دزعهتلا ن اىورت وسانلاىدأ فامتس لاو نطابلا فدصقلاو

 اناف ريغ ىلعاهماسح تاعج وتوت اهنملت.طعأ نأ اذافتولاالااهنمكل نكيلكلاهلك ايندلا تناكول مدا
 سابلاق زعلان اق سأيب عنقاو نب سانلاىلاعب سضت الهنا ىلا ع رضا ةعانقلا ىف لم دقو ل |نسحت

 سانلا نعىنغتس نم ىبغل اتا دي مح رىذوف رةىذلت نعنغ: او

 اضيأ ىنعملا اذهىف ىل_.ةدقو

 هدئْدَم هن كان فم ا 1 « هقاغنوتم بابىأ اردعم 0 هقمزب رهدلاو اعئام اعماحأب

 همر كت نإ لإن 3 5 هل تعج لهل ةنالام تعج وب هك ةرطنق رست ممم أي 6
 ةةثىلعو دغن ىتفلاسهفرأ * هفنتمون الا كلام لاملاام * هثراون وزد: علاملا

 هقاح سدي دجهنمهجولاو# «تديامنوصمدنم ضرعلاف « هقزرت ىاررالامستىذلانا
 هقرؤ» امهاهلطى قال * اهتحاس لاح نم ةعانقلاتا

 « ( ىنغلا ىلءرقفلا هلي ضق تاب )*
 ىغلاءاطع نبا لاقو رّعفلا لب طفت ىلا نورثك الا اوصاّودلاو دنملا هذنازهىف اوفاتحا دقسانلا نأٍلعا

 ةنعتءاصأفاذهىواب اهتغلا كءاطع نء!ىلءاعدد.زل!نالاشب و رباصلاريقفلا نم لضخفأ هة<حئاةلارك اغلا
 لامالاف ةليضفلا بلط ليبسات دهمورك-ثلاو ريسصل نيب توا.غةلاهجوو ريصلا باك ىفكلذانرك 2
 فراث الا رابخالا ارق نمبرت_سبملاةلطمزحنأ اذا ىنغلاورقفلا اماف ل ي_صغتبالا نكعالث اذ تاولاو 52

 ىعصإ رنا ادري -ةفامهدحأ نيماةمىفكش !اروصتبام الوعنف ليصفتنم هيذد.الو رّعف مهلا ليضفت
 ىهلامق فنا ىب_غلان أوك سمااصد را ىنغلا نملضفأ اعناقلارب ريقفلا نأ ىنذالذا صد لح ىنغ عمصبرح ريقف ىناثلاولاملا كاما ىلعاصن رحس دل تاريسملا ىف هلام قفنم ىنغىلا ةفاذالاب ضاردأ عناقوه لب :تلطلا
 فعض فان راستاهمالريقفلان ملضخا اىغلانأن نافداع رفلؤالاامأ صد را اريقفلا نمل ذفأ اتاريدلا
 هبسحناهفءاطعنب هنط ىذلاوهاذهونعزحاعءريةلاوناريخلاو تاقدصلاب برقم ىنغلاو لال لع
 ناربدللا ف ىورامهلدهشي دقو عناةلاريةفلا ىلعلضفيتأر وهةيالفحاب هناك ن اولا لاب عتمتملا ىنغلااماف
 تاماكمم اق داهل او جاوا دصل ارت ايلات زيذغنالا يمن مسيل عدني و اوكيتمارعثلا

 لوسرىلاءارةفلاداعف هنواوعي اوناك-ذ كلذءا اينخالا لعتف عا .نغالا هلانامىوذا م نولا“ مم امهلر ك ذو ميبستلا يف

 ٍلئساب اس اءاطعتاده ةةئناويوءاش نمد هللا لهب كان مال -لاهياعلاةفءرربخاف لسوء يلع هللا ىلصدتلا
 ا ل ا

 ندبلااهمماقىثلا ى 5

 ةايحلا مسا اهم قدساو

 لّقعلاتثحورلابو

 واو ة خاتما حورلاب و
 لقعلاناك حورلا نكي
 هلالو ه«.لعةتعالالطعم

 قول خر هوجا منا ليقو
 تاهولخلا طل ا اهتكاو
1010 

 1 او-حلا ىصأو
 ىءارتتا.مواهروأو

 تو-كياهم و تابيغملا

 قئاقط الهال مشكلا

 نعحورلا ثيخعاذاو
 كتءاساري_ىلااناعاس
 كلذإوبدالاحراوخلا

 لت نيب حو رلاتراص
 عراب ضباقوراتتساو

 هرج . هلا اواندلا ل- وو

 ليقوءاوس حاورالا دنع
 حاورأ ماسقأ حاورالا

 مصبتوخزربلا ف لوع
 ةكئالملاواءندلا لاوحأ
 قه ثدحتتام مملو

 لا اوحأ ندع ءامملا

 حاو رأو نيبمد الا

 حاوراو شرسعلا تدع

 ىلاو نانو ىلا ةرابط

 اهرادقا لع دءاش ثدح

 مايآ هللا ىلا ىيسلا نم
 ن د.عسىؤ روةا.كا

 هوت دوت او م د هيام اج

 هةيمرك

 7 2347+ ربما اروجلا 1 ب

 يمحو

 انيس يي ا اا نيم

 01ج رج

 ديد جا
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 مهردلاىذنماباسحر شألاقوأ بح دشأ نيمهر ,دلاوذ هنعهللا ىذر ءادردإ اونألاقدقف ) ران الامأد) |

 دشأ لاق صأث دحأ هنأ ص اتلاقفاستك اني عاف راني د فلاب صاع نب د. علل اهتع مما نصر زر علشراو 2
 1 لور ت عملاق مةادغلا ىلا كس وىلصد ماو 5 هق رذوار رص هلعج ومقشف قادما كعردىب وأ لاق كلذ نم 00

 ظ ءاننءالا نمىل-> رلاناىّتح ماعةّناه سمع ءامن غالا لبق ةنحلا ىتمأءارق ةفلحد لوقي مرهق اصدهنيل |! | نمداو مهنلا لهآ قرحأ
 ' لا لك ادب و لجر باسر يغب م ل !نولحتديةثالث :ةررهونأ لاقو جر سيف هديب ذحو يف مهرامت ف لدي إ 0 واقالا هذ-جفهروف
 لءقودي راهي هللاقيالف هنار كباعدلجرو نب ردقدقوتمىلعبصند/لج رو هسلب قاخ هل ا« هيو . ااعامنوالةنالانوكتال

 ا ا له سلع لد ىئعلات ًاراملمْؤلالاقو ءامنغالان 0 ارعاوءار ةفالم ع ”ةرثكلاءار 3 0 00 من |تودول هبا دحأ ن مءا.ذغالاناكو كت رقاملابنغتنكول طخت لاقف هللاهجر ىر ودل ساشا ريتف ءاح 13 هنلالوسر نع ع مهاب
 ْ فاح اكرانلا نم فاول مدآ نبا نيكس مءاكسملا ضعبلاقو هللا هجح :رىروألا سام فهنمزءأريقثلاث أ .رال 0 نر ك5
 فاختاإك نطابلا ى هللا فامنولواعيجام مج زاغل بغلاف بغرب اي ةنجلا ف بغرولو اعيجامبنماكلر تفل نم || انيس
 ع ع 5 و 8 ْ | ْ ؛ 5

 نامللاقو رمفلاب ناهآو ىنغلاب مرك نمت وعام سابعنب!لاقواعيتت نب رادلافدع_سار ا 0 1
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 الأ نمءارقفلا كبح ذا عمن لاقو دحاو هب روب رثاف هيايثناةاطناد-نرقحتالهتبال مال_تلاءبلع 5 1

 رابخالا ونيةفانملةمالع نموهتبد#ن  ؛لرارفو نيحلاصلاةمالع نم مهتلاحت كراثياو نيل_هر [اىالعشا ا ع موسي

 ىيعنم طق_ستفكةةمآن أر ذحا مال لا + ملعمئابدنأ ضعي ىلا حوأ قاعتهّاناةفلاسلا تكلا نع م 2 حدرلا

 00 ول ردا ةةامدرغت اهتعلاعتدللاى 0 ا لع بصأق 0 مهضعب لافو اع :وذعهمق

 1 تور تابلاقو ملسوهبلعهنلا ىلصهّنلالوسراهاصو أ دق تاكو تاعفا ىدتر 51 هد ا :اكو 2 و األ هللا

 ش 000 ه.عقرب ىح كل عرد زنت الوعامزغالا سلاسكتو كااوعار فلا سعب ك٠ 0 || تن“ مرتكب هنعريسعبال

 ناولد نم ىماودعأ ندب رثأ مهاربا هللا ةف لح را هيلع لاقاهبقي تاميلع نان مهرد فالآ | ةريشعب مهدأ هريسةداجابدوجوم
 *(نيقداصلاو نيعناقلاو نيضارلا نم ءارةغلا صوص إضف نابب ) « ولهنالزك ن-هميرخ هنعهللا ىضرادب أ كلذ لعفأأال مهردفال 1 ةرشعب ءارقفلا محدرلا مه ضعي لاقو ١ بع

 - نك نم حر
3 

1 : / 
 ظ ملسو هيلع هللا لص لافو هي عنقوافاغك هشدعناكو مالس سال أ ىلا ىرشه ع نابوط ملسو هه.1عهللا ىلص هللالوسر لاق

 | داكرر ىضارلا اذهو ناقل قالا الفالاومكرقف باوثب اورفاغت بوت نماضرلاهلا اوطعأ ءارةذلارسشعما
 ١ اك اباوث هلت ىلعل دن :رهملا لضف ىفةدراولا تامومعلا نكساوهرقف ىلع هب اون الصد 0 عاده جدل

 : رطغاللا لاف غاربر وهنعءا.ثدلا س> قهتلا لعفل ةهاركلاوه اضرلامد_عبدارأا لعلف هققع قاس

 ْ ناطخللان ب رعنعىو رورّعفلا باو طحت ىتاا ىهةهاركسلا كلف هلعف فةهارك الوىلاعت هللا ىلعر اك اهيل

 هلام نيد ع سلات

 ىاعتو 0

 ءارعقلاو نيك اسملابح ةنلا حاتفمواحاتفمئث لكل نالاق هنأ سو «رلعهنلا لص ىلا نع «نعدهنلا ىضر تكس
 ظ لاه هنأ مسوعءلعمتلا ىلص ىنلان ءهسهجو هللا مرك ىلع نعىور وةمايقلا مون ىلاعت هللا ءاس أح مه م عرباتمل 0 8

 ٠ ل توق لعجا مهللا لسوء سلا تولاعت قلن عشرا قري مناقل يقل اعنا دابا بحأ .و لا اا

 ١ لمعم“ اىلا ىلاعتهلا جوأ وامن دلاىفان وةقوأ تاك هنأ ةمايشلا مون دوالاريقفالو ىنغدحأ نماملافواقافكد 3 :لاكىهتقواخم
 أدل مسوعيلعمتا ىصلاقو وقدام رقعل 'لاقوه نمو لاق مج ولق ةرسكستلا دنعىبلط ا مالسلا هيلع 5 1

 || لوقتف لح نم كوفصنمأ ةمادقلا موثللاعت هنا لوقي مل -وهيلعدتلا ىلصلاهوايضارتاك اذاربةشلا نملضفأ حورلاو ىلبتلاق ك تح
 || !مواخديفةنحلاو هواش د ىردق :توضارلا قطعي نوعناةلاني1كلاءارةفلوةيفاند رابموسهنموةكتالم
 ْغ اف هإضقرك ذن_فدهازلاامآو ىضارلاو عناقلاف اذهفنو ددرت, با سلا فس انلاو نوي رمش: هتولك ارو
 || اهداضن ةعانقلا نا قتعالو ةريثكلت ةةعانعلاواضرلا فرات ”هلاامأو < ىلاغهنلاءاش نت اباكل! نم ىئاثلارطشلا
 ١ 0 !عئقو سانل ا ىدب أ قاعبع سب ع نم هناو ىنغسأبلاو رف ععطلا ناهنع لاعت هللا ىدررعلاق دقو عمشلا

 ريغ كيفك ل ماق مدا نءااب شرعلا تحت نمىداذب كلم والا مول نمام هنعىلاعتهتلا ىضر دوعسن'الاقو مهتع



1 
 0 0 .بةنسا لاقاتأ ار عدن معصونوعر ةةأسماةدسا نءافتلاق ةنلالهأ ءاسن ةدمساكنادهللا أوذ ىرمشل: ؟اهل ؛

41 

 مهمالثللذو كلذ لا مسيوم هلل لسلام مابل نيعجلا يتعمق ضر ءارتغلا وتفصل اك نه

 00 0 اوةرعاذافرحل اة رش ق فوصل | موّيل !سامم !ناكو مهتحنارب ىذأتلاهبلااو 1

 َّة : هه لل ساد 0 1 5 ميهَتلا الا 7 >الا 8
 ةدعا ست لك نمقاخ واهلك مهريغو ىل رت ع .ءوئرازف نم ثةئيعوىب سداحتب عرش مهتمعام 0 لعكلذ

 ةكسئالملا عمريطب اك-ام

 ىورو ةمامقلا مول ىلا

 سابعنب هنادبع نع
 جورلان اامهتعهتناىذر
 هللاق لخ نم قلد

 عمت 0 هلوذ هيلعلزنف دحاو سا* مهاياو مه ءمحصالن ا سو هماعهتلا ىلص هللا لو سر م عباجاف

 ا ايندلاةونحلاةئي ردن رثءارعشلا ىنعن ماع كانيعدعتالو ههد ونودب رب ىشعلاوذادعلا مجرد لالا

 رفكملفءاش نةقنم هوملق ءاش 20 « رنم قل لقوءاينغالا ىنعبانرك ذن ءبلقاةلفغأ نم مطنالوءابدقالا ل

 ىنلا ىلعكلذ دق سا درقفارشأ نم لح رهدنعو ملسوءيلعهقلا لص ينلا ىلعمونكممأثبانذأ تساوي الا

 ىقعب ىركذ لاهعفنتفرك ذب واكو 3 ؛ ردبامو ىع عالا .ءاحت أ ىل !وثو س.عىلاعت هنا لزئاف راس وهبلعهتنا ىلص

 0 سو لعق لسن نعوف» رسلاازه سيارت نماعأ موتك ملت

 0 || د وأ ل راما كلر 16 كنار

 . !نافىدابالا ءهدنعاوذءاوءارقفلاةفرعماو رثك ؟مالتااهءاعلاةوةنحلا هل دب وددن ذا يق هيئالذ 0و1 لاقو جورلا | لم نيرا جتفوغسلالاتخش قرعل مها دقذعمري سانلاو لوقو تخول
 تاسنالاة “وكس ورلاو |

 0 يراد( نرش :كاتروأارسك حملا اظنامهل ليقةمايقلا مون نأك اذالاق مساند قاس اا

 تراظتف ىامأ ةكرح تعمق ةذجلا تاخد سو ءيلعهتلاىلضلاقو ة 4 :1اىلا هباوضم اوضما مع هدم او ذ2َْفا 00

 ثتاعذ ل [ةءاسنلاو ءاينغالا نم هيفاذاقاهلفسأ اف ترظنو مهدالوأو ىتمأءار ةذاذاو اهالعأ فتراقزولالباذاف

 اعطلا 3 باسل !لوطب اولْغَم_.ث اهءامزغالا اكرر رد اوهذلا نا ارنالا نهم رضافءاسنلا امأ لاق م-مئً ئامبراب

 ا 0 ْ 0 هتلاوهنلالوسراءلاف ىنعل فل امتاقف كس و هوا درع ا فوعننجرلادبعرأ لف ىلادصأ تدمفتو

 0 00 أ ازه ىلارظناف قلاع ساء تناكارلات موتاقف كار ال تنطر تايدشملا ثقل ىح كل .!!تلصوام

 0 ل أ لع .|نم مهناب نيصوصخما ةرسشعلا نموهو لوهيلعهننا صوتنا لوسر عمتم.ظعلاةقب 1 !!بحاص نجرلا دعو

 ١ دق عمرا ذكهوا ذكهلاملاب لاق نمالاملرهيلعهتنا ىلصهننالوسر ميلاف نيذلاءانغالا نموهوةنل 5 000

 بولو س ندر ريغ ا اذهرون مسقوالاةذ اش هلو ةربقف لح ز ىلع سوه.لعهللا لص ةلنال وسر ل دو نا اذهىلا ىنغلاب ردتسا

 1 فيعضلك لاقهننالوسراب ىلد اولاقةندلا لهأ واع مكر ريجخأ الأ لو هرلع هللا ىلصلاقو مهعسول ضرالا لهأ ىلع

 1 هللا لوسر نمل تناك نيص> نب نا ريعلاقوهربالهثا ىلع مسقأ آول لهن د ونال رمط ىذث عشأ اريغأ فعضتسم

 0 تروم / ىلسهللالوسرتذ ةمطاق ةدامع كل لهفاهأح وةهلْزخمان دنع النا نارم الاف ءاجوةلزنمل سوه. اعدتنا لص

 ههحوةروصوة كل الملا 1 مالسلا لافوبايلا ع ر هذومط اق باس فدو ىت> هعمت دو ماقذ هنلالوسراأو تن اىلاب تامر

 ا

 لاهو سا ءاو_سلو |

 لوس لع ورلا دهاخ | ت

 لحرأود مهل مدآ ب أب

 0 داتاو عبمأا| ملمس

 نيممد الا ةروصيلع !!ةمطانتلاقذن ارعلاقهللالوسرا,ْك ل ءمنمو تلاه م نموان لاق هننالوسران ل_تداتلاتف لخدأ 1 مملع

 هدد : راودةىدس>حازهتلاعفهدمد اراشأ او اذكهواذكهاهم ىذصالاق ةعامعالا ىلعاماس قاب كثعب ىذلاو

 ا مالسلا لان ل دف هلت نذأ مكس أر ىلعاهبىدش لا ةف ةقلتع .اعتناك ةءالماهلا قلاف ىسأ 5

 هلك ”!ماعط ىلءردقأ تساىناىلامىلءاعح وىفداز وةعج وهللاوتعصأ تلاق تصصأ ف, كما, اان

 قاوتالث دن ءاماعط تةذامهتلا اوفءاننب اي رجال لاقو ل سوم .ل عننا ىلص هلا لوسر كبف عوجلا 0

 لاقواهمكست م ىلع م لا+ .دبرمض 5 اندلا لعورخ الات ر "كلو ىمعطاليربتلاسواو كا لع ال

 نعة#هامعل مول مود

 ةكئالملاو ش مرعلانيع |

 وهو دحاو ف صفدعم
 لمد ومالا لهال مف 0

 ند و همني نأ الواو

 قرون نم مارتس ةكنالل

 بصنالو بد الوا مف ىذأ الب مدا نمناوس 100 !كلاعءاستةدمستن ؟اواهااع ءاسنةديس ميرمواهلاءءاسن ٌ ١

 تاههج وهللام رك ىلع نعاكور و ةرخ " الايفادنس ايندلا فادس كت و وردتاهتلاوذ ل عنباب ىنقااهللاق مث
 هاردلا مج ىلءاوبااك-توابث دلاةراعاو رهط و مهعارقف سانلا ضغب اذا لاق مس وماما لسا لور ا

 ا وشلاو ماكحالاةالو نمةنايخللاوناطل سلا نمر وجا ونامزلا نم طوقلابلاصد منيب هسا 1 ١



 ءايشالاب ْماَمل او: رابع
 رطن هبق اذهوقملاود

 ىلع لمع نأالا اضنأ

 لاق دةفءامحالا ى_عم
 ةفص ءابحالا مهضعب

 ةفص قيلختااكى حلا

 حورلال ةلاقو قلامللا

 هصاآو ىلررعأ نم

 سدل همالكو «مالك

 ىاراصىأ قولك

 ىلعوايح نك هلوةبامح

 حورلانوكال اذ_ه

 نثدسملاىقىعم

 نأ ىلع لديام لاوقالا
 6 رلا مقر ةتعا هلئاق

 لدم لاوقالا نفود

 هتودح لودعت هنأ ىلع

 نوفل لسانا نان
 لْث-ىذلاحورلاف

 هللا ل_سدللالو_بر
 مرقلاعف هنعوهيلع
 نعل عنو ليث اريصوه

 نأ نب ىلعنينصوملاريمأ
 هناهنعهللا ىذ رفمااط

 ةكالملا نم كاموهلات

 لكلوهحو فلن و عبس هل
 هع نوعبس هنمه>و

 هنمناسا لك! و ثاسأ

 ميسيتغإة فلا 1
 تاغللا كالتي ىلا عتهتلا

+1 : -020 

 | ريقذلاةحردسدس ف صن ىلعالثم صد رحلاريقطلا اذه ناك ملامافقبساك تاجردمهلءارتغلا نأ لعن كلذكسف
 رشبلاةوق ىف سيلف ماعة امة مدغتلا كلذ ىضتقاوةنخلا ىلاةنس نيعب رآنمرثك اي مدقتلا هلق ب ْلىتددهازلا
 هذهلاثمأ قرب , دةنلا جاهنمىلعهيبنتلا ضرغلاو هيىوثوالو نيمذتلا نم عونالا ثاذ ىلع ف ودول اءاننالا ريغ

 || اشاحو قافتالا ل .ىس ىلع سو ةيلعمتلا كسها لوسرنمىرح كلذ نأ ن طن دقناعالا فيعضلاناق روهالا

 اهؤارةفةمالاهزهرياضرأ مل-وهيلعهنلا لص لاه دف رابخالا لن ىلا عج رئلو « كلذ نعةٌوينلا بصنم

 نمو ىنبحأ دقفامهمحأ نفنيتنثا نيتفوح لنا لبوهيلعهنلا ىلصلاقو اهؤافعذة نجلا فاعف :اهعرسأو
 || لاقف لسوهيلعهللاىلسهتلالور لعلزن ماللاهيلعلب ريجتاىو رو داهم لاورقفلا ىنضغبأ دقذامهضغبأ
 | تنكا ني أكعمنوك:وابهذلابجلاهذهلعح تأ بحت أل وةبومال_سلاك لع أرقي لح وزعهنناثا داب
 || عمجاهلو هللامالنملامو هلرادالنمرادايندلا تا لد ربجا.لاق مت ةعاس مل بسوء يلعدتلا ىلصهلنا لور ىرطاف
 ظ هتحاتس ىف ص مل_بوءيلعهنيا ىلص عجسملا نا ىو رو تاثلالوقلابهنناكتيثدمجا لد ريح هل لاعذ هللةعال نم

 || هللاعناهلهالاءندلاتكر ب دىناىنمدن راملافىلاعت هتنارك ذأق مثمنا. لافوهظقب اقةعامع ف فتلم مئان لح رب

 || بارتلا ف4 تل وههج ووقنملهسأر تتوب ارتلا ىلع أن لرب ل-وهيلع هللا ىلص بوم رصو ىبيدحاباذا منذ
 || ىلاترظناذاىفا تلعامأ ىسومانهملا ىلاعتهللا حواف ا وع رابلاةفةءامعب ر زتموهو

 ا دج لف فيض وميلع هللا ىلس هللا لوسر ىلع درولاق هنأ عفار لأن عوا اهلك ايندلاهنعشس و ز ه ى-وج ولدامع

 ٠ لاق بح رلالهىلا اًم.ةدىبعب وأ ىبفلسأ د كلوب هللة لاقور يدش دوم نم لح رولا ىباسراق هك كاامهدنع

 || ءامسلا له ف نيمالىناهتلاوامأ لاتف كلذ ىل_سوهيلعهنناىلصهتنالوسر ترم خاف نه .راالاهللاواللا ذهنيا
 0 ” الاءذهتازتتجرخا ف هنهراقديلا اذه عردب بهذا<. لات , دالىئفاسأ أوأىتعابولو ضرالا لهأ ىفنيمأ

 : هيلعهتلا ىلصدتلال اوسرل هل زعل هب , الاوذ_هودهن ا الااندلاةانخلا5 :رهز مهنمأحاوزأ هناذعتمامىلاكذ 4 .عندئالو

 هماعهّننا لصلاقو 0 ةلادح لع طنارازعلاو منمْول ابن زر قفلا لسوءيلعهنا لصلاقو ايندلا نع سو

 1 بعك لاهو اهريذاذعامندلا كتزيداع ”اكفدموف توق هدنع هب رم. انما ه مسج ف ىفاعم كسنم حب دآ ندملسو

 || ءاطعلاقو نيا علار اعشبابح صلقفال.ةمرقغا!تنأراذا ىدومان مالسلاهملعىد را نامدالا
 ئتاهفحرخ لفةكمش لا لاو هننامسب لاتفاناةحداطصد لجرب وهاذاف لح اس ءامد الا نم ىبن ض قاسار ا

 | ىلصىنلالاقفاهترثك نم سعات, تاكا متاحا نماهسفعب رقنهتكمش قلأو تاط ثلا رسم ايلات ذرخ ا وم
 : امهتلزنمنعىدبعلاوغشك !ةكئالملل ىلاعتهّتالا هو لدم كلذ لك نت تلعدتو اذهامر رابول وهب اعهليا

 ْ ل جا عشقلا لصاتيس لاو برايت يضرلاف ناوهلا نم كلاذلوةمار كك نما ذهل ىلاعت هنلاد_ءأام ىارانإف

 1 رخ 1 اظفل فوءاسنلاوءاينغالاالهأ رثك أ 1]تد :ارخرانلا ف تعلطاوءارشذلاهلهأرثك أ أتدأ أردد :آط١قتءلطا

 | ليقف نما شامتاقفءاسنلا اراناا لها رثك آ ات ارذرح 1 :د>قودخلا مه سح ىلقذ عام هذغالا نبأ تلف

 ا ءايبنالاوخ ريما ىفو رعللاانندلا ف نمؤملا فل بوميلعهقلا لص لاق وتارفعزلاوبهذلانارجالا نهلغسش
 ارا الف وعن نجر دبعتنمل االو تدىاصرخ اوهكملم تاكل مالسلاام علعدوادنبناهلس ةنملاالودخد

 ا ايش فوتنجلا فلا لحد تدب مكسر لعمللا للطي سأالاقو اه-زتنملا لد اررح تا دحىقو هانُع

 ا ظ غلابلاب حل اهيحأ اذاقءالتب اديعدتتا بح اذا لاق سسوعيلعمللا ىلصهناو نع هللا ىّضَر تملا لهأ نعرخ 1
 1 اذاو نيه اصل راع.ثبابح رم لةفالةم هرقغلاتد ار اذاربإ ا ىوالامالوالهأ هل كرد /لاقءانتق اامو لءقدانتقا
 1 | مها ىتحكةلخنم كؤابحانمبرابمالسااهيلعىسوملاقو هتب وةعتلعبنذلقف البقمىنغلاتيأر
 ١ | | هبا تاولص ميسملا لاقو رضا ادي دشن هيدارب ا نكعو دب 5و لل فاثلا توككن ان ىةريقفريقف لك لاق _ كلدال

 1 نيكسماب لاقي ناهملعمتلاتا ولص هملاىئاسالا بأ ناكو ءامعن /!ضغب او ةناكس ما بح . الا مولع وهيلع

 ش ا «ىجنو«ىجخالو كلا نوحي امون مهلوامولانل لعجا لسوءيلعمتلا لص نا مهؤاينغاو برعلا تاداستلاقاساو

 | أو رسايثب راسعو ثرالا ني نابدنو رذ أو بمهصوناسإسو لالب لثمعا ارقفلا كلذ: نونعب تؤيحالوك بلا

 ا



 مو

 ل>رلارفباكاوكءاهل ذحنالا ف هباودةةاولذا كرْملا ف هياودتةما ءافعضلا:> ردولا الو زئرافنلاو رارألا |! ٠
 توكل مقاهو ار اذا .دالو اهذحأ اهذخ أو هناهلعل نك-اواهذخ [نعهفعذلالة.ل! نمهدالوأ ىدب نيد مزعملا 1

 مىنغتسملاة ,ةراهالعأو تس بتارملانأ اذاتفرعرةفءالعلاوءالوالاوعا.دنالاةر ورمضءاطعضا اريسب ريسلاو

 فات دج ردوةعانةلاواضرلاو د هزلااض ا هقحىف ارّوصةفرطضملاامأو صد راش عناقلا م ىضارلا م دهازلا

 ىنعملا اذ ماهلهح رالذاريعف ىغتسا اة يسنامأ ةس+ن هذه لع قاط:ريقفلا مساولاو>الا ذه فالةشأ بس

 نوع أمس بقل هناقا همر قو هيدويعاابه سفن فرع ندى بعلا مساك هلريق_ةلامءانوكمفةصاخلاملا

 قح> اوهف ىلاعت هنباىلارهفلا به سفن فرع نمو ماعريةذلا مس !كاذكت قاغالاماعدبعلا م. !ناكناو نيلفاغلا

 هللا ىلصهللالوسرلوةنأ تمهنك ارت ال اذه تفر ءاذاو نييشعملا نب دهنيد «اتتمرشقلا ازال ١

 ىنم ًاوانمكسم ىتدحأ ١ هلوة كان الا ارة؟توكت نآر | ,هذل اداكماللاه سلع هلوةورقذلا نمل ذوعأ سوي .اع

 وه ىلاعت هلياىلاراغتفالاو ةلذلاو ةئكس !أ, فارثعالاودىذلار قفل اوهنمذاعةساىذإاوهرطضملار فذ راكسم

 ءامسل اوض رالالهأ 3 نم ىطصم دبع لك ع وملح وهيل عهللا لص اعد ل1 ولا

 ««(اعلطمر علا هل ضقتاس )و

 ىلاعت لاقو هر ؛ الاوهلاوم ًاومهرابدنماو>رخأ نيذلا نيرحاهملاءار ةفال لاعت هلوتهماعل دقت ان الا نمامأ

 مهفصومدقثحدلا ضرء مف مالكا فاس ضرالاىفاب رض نوعيطتسيالهنلاليبس فاو رصحأ نيذلاءار هفالإ|

 رثك افرقغلاحدمفف ( رابخالاامأو ) رقذلا دم ىلعةر هاط'ةلالددمو راص>الاو5 "رحل اي مهقصو ىلع رحل 1

 ريخ سانلا ىأ هباعصال مل-وم.لعدللا ىلصهننالوسر لاق لاق اههتعهلل ا ى ذر ر عن هللادبعىو ره نأ نم 1

 هللالوسراب سانلاريدت نذاولا# هب سدلو اذاه لح رلاعن لاذ هلاموهسفن ىفهّللاقح ىطعن لام لا نمرسوماولاةذ

 تحيهلاتا لس ةناعدتبا لس ادا دلل الوارف قال البل لسو عيل ءهنلا ىلصلاقوم ده ىطعبريقف لاق

 نسخ 1تيدح ىو ماعةثاهسم اهنا. ذغأ لبقةنملا ىج ماعأ ارقذ لحد روهثااريوناىفولايعلا انآ ىفع ةعتااربعفلا |[
 رب دةتااو صد رخلا ىغلا ىلع صن رخلاريقفلامد ةنرب دقت هيدارملا نوكمفةنسس نيعب رأ ىأ اي خنيعب راب :

 لذ رعب رعفلات اج رد فالةخا نمدانر ؟ دامو فغارلا ىنغلا ىلع ده ارلا ريقفلامدقترب دة ماعةئامسمخ

 ريقفلا ع نهةح ردن رمدعو س# نمةح رد ىلع ضن رخاريقالاناكو مهئاج ردفعءار ةفلا نيب اتوافتةرورضلاب | |

 انازح هناسا ىلع ىرحع مسوهيلعدهللا ىلص هللالوسر رب دقت نا نئظتالوةث اع ست“ ىلا نيعب رالاةمسن هزهذادهازلا 1

 اذهو حو جوالاوهناى وهل |نعقطنيال هناف قالا ةةيقعالا مل_بوءيلع هللا ىلص قطنة سالل قافثالاب و ||
 نكءلو ةلامال ق رقت دقت هنافةويذلا مزح نيعب رأو ةتس نم ءزحةحاصا ايو رلاو-وهيلعمتلا لص هوك"

 ىنلا هب ص" طاعةرايعةّوينلا نا هيذاالف قرقحملاباماق نيمضتنالا ةبسنلا كلت ةلعف رعب تاهريغةّوقىف سدل ||

 15 ْال1او هنافصومللاب ةعاعتملارومالا قا ة>- فرع هنااهدح]صاو ءانانمعاونانصتةع و هوهريغ هن فراغ و ظ

 ىفهلن أ ىناثلاو ف ثكءلاو قفل اونيقلا دان زب و تامولعملا: رثك هلاغلا لب هريغملع مالوش .الارادلاو |[
 ىهو انرامتدثاب وانتدارابةنو ر ملا تاكر خلا م مث اهب ةفصانل نأ 5تاداعا/ةقراحل!لاعفالا هلرتتا ممة فس «سفن |

 مهدهاش وك الا ارصببامةفص هنأ ثااثلاو ىلاعت هللا لعف نماعصح رودقماوةردقلات ناك ناو :ردقلا ||

 فاماسغلا ف نوكسام كردبا مةطص هنأمدب ارلاوتارصبملا مم ”لرب تس ىهالاقرافياهيتةصري هبل تأاكأ|

 معبد دل 1 ا مهفامىريف .طوفحملا حالا علاطا يذل ماثملا وأ ةظقنلا ١

 نأاضد أ اننكححع ونيتسىلاوني سب ىلاو نيعب رأ ىلا ايوسقن نآ اننكعا ءاعرو ماسقأ ىلا هتمدحاو لك مانا ش
 نمدحا وقد رط نيدعت ن كاوا تاج نمادحتاوأ ار ةهمصلا|ب ورلا عقت ثيحح نيعب 01 ًاوةتس ىلا وسعت فاكتن ||

 مل توءيلعللا لصهتلالوسرددارأ ىذلا هنأ ةءة< ىردنالف نيمختو نافبالا نككالة نكمل اتاسه قتلا :رط |||
 رب دسقتلاةلعدف ةفرعم ىلا اندش .رب الث ذواهماسقلا لضأو ٌءٌوينلا مناهج ىتلاتافصلا عمات مول_ااامناوالمأ | !

 مالكل لي وألا ةياث
 تاب الاو ىلاعت هللا
 هريسفتا مرح ث بح ةأزنملا

 عساالذا هلي وأتزو>و

 ريسفتلاف لولا

 ليوأتلاامأو ل_ةنالا
 عابلابهيلالوةعلا دع

 رك ذوو لب وسطا
 نم هي الا لمتام

 عطقلا ريسغ نم ىنعم ا

 صالا ناك اذاو كل دب

 هحوهنقلوةالذ كلذك

 هللاد.ع هوب أ لاق لو
 مسج حورلا ىجايثلا

 رك و سحلا نعسمطلد

 هنعرب علال و سمحلل ١ نع

 وهو دووم نمرثك اب
 دقق ةرابعلا نععنمتاو

 هناكف |[ هناب -

 5-0 ١ لاقوهنع رع

 لبق حاورالا هلا قاخ
 قلامعت هل هلوغلا داسدالا

 ىعب د مكان كلارك و

 م انروصمت حاورالا
 لاق هو 0

 35 :.اما حرورلا مهض

 ا فريثك ىف فق ل

 2 مئاقفيطل رصو

 لوَمل اة

 جورلامهضعبلاقو راظأ



 اويححأم 1ةباع كنس و

 اوعوس مل ءاينثالا نع .

 مل اوعصسا مثيحو
 ىلع اورمداف اود:

 || لوقعلاباوبحوتالا هلا
 لقعلاو لومألل نك

 0 ىلا. هللتح

 امود هب نيل موك

 مهلا اود لةنن لف نيش 1

 مهنالدخاو حورلا ْى

 ثوكسمت1 اا موه.

 اوءاكت نيذلا ع ارسشلاب

 مجم ودق حو رلاف

 لالزح الا قد رطب

 مسهجنم مو#و رظنلاو

 د>-ولاو ىوذلاناسأب

 ركشلا لاهعتءابال

 كلذف ماكت ىتدح

 اضيأَةبفوصا اذعاشم

 لاسمالا ىلوالا ناكو
 بداييدأتل اوكلذ نع

 مال سااهلع ىنلا

 حورلاد نجلا لاقدقود#
 الو هلع. هتلارث اتساع
 هنع ةراسعلا زودت

 دو>وم نمرك-ك اب
 نيقداصال لعد نك 1و

 مسهلاوقال المت

 تأزو< دم-وااعفأ و

 كلذ مهمالك ن وك

 ]عم

 ىلاعت هلل انيبوكنيندعبالذا لاعتهنانعباح ىلاعتهّلاىوساس لغشلاوا مبلوغشما مف بغارلا ناك داب

 ال2 ضرالا وح واننا وكم ىخ تاكم قوه سيل ودي رولا لح نمل ب ,رقأ هناقايا صدعبلا توكي ىح

 الوغ_ثملازتالتنأ اوهريعب لغش كت اوهشوْك هن. كلءشو و ركنيباحالقهنيب وكن

 ضغبس لوغشملاو ىلاعت هللا ع نعلوغشمهسفن :يحلوغدلاةهنعابوعلازئال الكلذك ةةلسف:تاوهّشاو وكس عن

 تع ارىياعلا عوج نبل فرصا !بكر الاثم هلاث 00 0 2

 ْ 00 الا ام 0

 د لذاغ اهضغسلوغكاود علاق قى رط ف كلاس هتلفغ قوهولذاعامح لوغثملاناالاا هك لوغشلاك هللا نع

 | لاكلاف دوهشلاب ل ديتول غلا هذه لو زن نأ ىلا اح ىسهتني تأ هل حرب ذابرقلاق ب رط ىفكلاس هتافغىفوهو |[

 1 بوكر نيلوغ م جحا قيرط فنياجر 5 ضغخبملاو بح او ىلاعت هللا ىلا لموت ةيطما.ن دل دلاضغب نالم 52 سه ه4

 قلاحل ا ىلا ةفاضالاب نا. .-امهفاهلرب دتسمرخ الاو اوةمعكسل ال. هامة لح نكلواهريستواهفلعوتةقانلا

 هلحرب ذاربدتسملا ىلا ةفاضالاب دوت لبن سملالا - كلوا لو موةعكلا نع ب وصتتامهتملخاو لكتأ

 لامتلاك ارت ارقتذي ىساجتم ب رخخالىذلااهل زالملا ةيعكللا ىف فك_:عملاىلا ةفاضالابادومت سلوا مل! لوسولا

 هبلالوصوالو ىلاعت هللا نعقئاعامندلا لد هنمع ف دوصةما.ندلا ضغبن نات نأ ىقيني الفاملا ل وصولا ف ةءادلاب
 د لب ةحارلا لوعتسا د عفه 0 مو ل

 | مرغلا عقدءارو عاق يرط ولست ايدهزلا ءاروتوخ الا قيرط ولسنا نيفةرخ اليل غتشب بن
 تاو لؤكلاةباءوهف اهمدعواهدو>وىفة- مغرلاعدعهيديرآت اامن دلا ىف ردّزلا نر هظ دقاذ داق جان ءقئاعلا

 1 00 .ردىلاةف اضالاب ناصةنوصدرهلاو عناق او ىذارلاةحر دىلا ةفاضالاب لموهفاهمدعىفة, غلا هيديرأ

 ٌئطاش ىلع توك 2ناب كيذؤتال را وحىفعا 0 ءاملا اولاملا دنع ىو سد نأ لالا قىسىف لكلا

 ظ الوغش م نلباقنوكرالة يلا جاتحمءاما نأكدلا جاتمضلاملا نأ عم ةردرضااردةىالاكد ذوتهتلك الو رحلا

 أردعمت ادابعهنم سأوةجاحلار دقب هنمبرسشأ لوقت لب ريثكلا ءاملاضغبدالو ريكا ءاملاراوج نع رارغلاب
 ظ امهنينقرفلاا او ةحانلاقدحاو ءال او زيمللاناللاملات وكيت أ تبن اذكهفد_> ىلع هيل الو ةح ةحادلا

 ١ نمكة-احر دقنا 7تلعملاعلاهب ربدىذلاهريبد_تبتقثو ولاعتهللا تفرعاذاورخ الاةرثكوامهدحأ هذى

 ٠ هللاءاش نا لكوتلا باك ىفهناس كأيسام ىلع ءال !نمكت-احردق كت اياك ابحتمدامةلاحمال كبت ان ريتا

 : ٠ ةوكرلازف:تيبلا ىلا ب هذاةريغمالراذب دثب كلاملاقىفنار ادلاناع. 1 التل ىراوحلا يأ دج ؟لاقىاعت

 ١ | هدهزدتةيفوصلا يول فعض نم اذ هنا سون لاق اهذحخ دق صالانأىسوسوب قدعلانانىلاهتيدهأ ا

 ظ اف تافناهناصةنلاو فعضلاه.:ساهملاتاغتلا تين ىف ةوكرلات ةيهاركت أ نيبف 2 نءهبلغامايندلا ف

 | رثك اون رشثام مهنا ىنعم ىلعءامملانماو رهاكلوقافراشنلا لكءماورغنولاملانماون رهءابلوالاوءابنثالا لاب
 ران الاورامنالا ف هوكرت لد مهسطنأ عم هنورب دياناو ورلاو ب رق !!ىقد هوعمج /وهءارواع او رغف متاح نم

 ١ | هلالوسرىلا ضرالا نئازخ تلج دقوهضغب وأ هبح ةلوغشم ممولة تن اك الهيلا نيداتسحال ىراربلاو

 ظ ا ناك ذااهنماون رهارواهعضاوم اهو عضوواهوذح اف ام منعهتلا ىذررعوركى أ ىلاو مو هيلع هلنا ىل_ص

 ٠ ناءذح او نأ فاخن علقم. تأاماق عانشم !نمم نعل ةنامو رخغاو_هذالاوءاملاو ل !امهدنع ىو: معسل

 ا لامه قهنمررهلاولامال ضغبلا محالفءافعضا !لاح اذهوتاوهشأ !ىلا هوعد» ةهيلق دي ولا !امعدخ

 أ رهط نكلو لإكسلا غلب ىوةنع لقني نااماو ءابلوالاوعامنثالاالاءافعسض مهاك نالق اذا عج يح اذهو

 1 رارقلا

7 
 ااا



 انفي

 | *(هبماسأو ريقفلا لاوح 1لتر رقذلاةةيقح ناس )< . ١

 ادوجومعبلا حاحا ناكناوار شذ ىعسالذميلاةحاحالامدقفامأ هلا اتوهامدقف نعةرابعر ةفلاتارلعا ||
 جياتحت هنالرب_ةفوهفىلاعنهنناىوسدوخوملكت افكت ملاذ_هتمهناذاوا اربشف اتحمل نكي لهملعا ارودتم|

 نوكسلابتسااملكدلا | سيلدوجومدوحولا ف تاكتافهدوحوىلاعتهنلا لصف نمدافتسم دوو ماودونلاسا نان دوسولا ءاوكلا |
 358 0 دوجولا فسيلذ 0 د دل ذكيا :.نوك تأز وص الو للملا يعلاوهتءرعت نم كلذاقتس ل

 قرقنلاتانعتقلطأو 0 ا م < يع | ماد

 تحاشو ركنا رت 0 رتغلا لنقلطم ارق 0 د 0 اةلامم 0 ىعماذهءارقفلات نو ىلا
 حورلاةمهامةفرعمت ارجع 3 0 1 انانتالرضشالةيا استلم تال 2ةدالاو
 احا كلذنأك اذ'هدعنىذلالا- اىلاةقاضالاب ارب ةف< ,مسناناةلامالدتاقلك لوعتف طعق طعق هيا ت ر الادب ا ربئىذإاوهو

 بايرأ نيب فالتخالا مجان ههركللا لا ءان أو ث يحي توكيتاباعلا ىهو ب ( ىلرالا ةلاذا )وبا هماكح رك ذ ىلا يملا يل ضودتل 4 ول هنقاهؤارا ماب لاح لك صصختو ا هريع نحو رمفلا »_:ءلاوح أ ة سدت هلتوكن تار يصنع احتل
 ا تلاوات 0 ع (ةيناثلا)« دهازلاهيساصمعا امدهرلاوهو هلخشو ءهرسش نماز رتكتو هلاضغيمهذخلا نمبرهو

 ةهار ةىال ع اضارو منال هلاطاوز_ه هتدحاصو- د ًاواهيفدعزب واهمىذأتي ةهاركههر كالو هلوصا حرشي ةيغرهيف بغرب ال

 ضم ذنلا تمزاواوحو لا هيلطل ضوء تاهتمغر نم غابب لنكلومبف هلغبغ :راهمداع نمعيلابحأ لاما دوجونوكيناه (ةثلاثلا )+
 0 هد اعنا همعمسن هل طازه هب حاصو هي لءَتْشن ل هماط قسعت قارتتفا نازي جزترسا اا !تالب

 اهبردجأ كلذ تاك هزممل باطلا كرب توك نا « (ةعبارلا) < ةغرعضلاةيغرلا نمهيفام عم بلاعلا ار ىتحدوجومل اب سفن منقذا

 نم لب راها اماق ىل ىلوأو لاح امذ هبحاصو بالطلاب لوغشمو ل ًاهبلطا ب عتاايولومبلط ىلاال..سد>وولة .غردبق بغار وهفالاو

 عئارسشلاب اكس متم سد دقاعلاىراعلاو ريغأ دقاغلا عئاطاكهبلاارطذملا لا نمهدةفامنوك,ناوي(ةماخنا] «صن را ايهيعست
 0ك كلاي اا د هنوقاماوةةيعضامالطلا ف ةةبغرتناك امه اك ارامل ارح دبوثا

 لاو تا الحر ك د ]| تاجزدىصاووقنالذروصتودهتلا هيل 60 0 لا
 لالا دوجو هدنعىوةسس ناى هو دهزلا نم ىلع ىهةلاة سلتا لاوح الا زهءار وو هناس اسك دهزلا

 ىلالوقعلا امتزربأ |
 تعبطوداشرل ان "ا اهانأ ادا كاسل 2 ما كلذكف هدعن ناوذاَمس + ماو هن رعب مله دحوتاقءدقتو

 اهصيموداسفلا ىلع أ 8 ىرن ناموم تقرف اهفت عطتسا اهتمداحت ! ةاهمول نماهتةرفواهتد خاف اطعلا نم مهردفلأ# 0 انلىريشت ل[ 0 1 تلاع 3 3 ٠

 0 1م هنئازخومدي ىفاهريفاذ_تايندلا ت 1 وا هلا هذ هن تاعفل نترك ذولتلاّعف هبلعر طنا مهردب

 ىميمن نأ يجيني وهري-غدب وأ هدا قنوكتنا نيب ىرقتالق هس ة:دب ىتال ىلاعتهلبا ةنازحىفلا اومالاىرب وهذا 1
08 

 ا ميا . ىعممبالاا ذهن م مهقبلو اعجدو>ورلاملاده نعت ا اءذهبحاص
 تن 3م هننالاق ا لاملا ءاةبىلاري_ةفوهق هبحرشب وهودابعلا نم هلامرثك: نم ن اف دادعل' نمهلامرثكن م ىلعو لااعتهننا لع قلطالا ْ

 نءءاطغف مهتمعا ظ لوح دنع ىغوهف صةمشلا اذهامأ و هجو نمريةفاذاوهفهئاق: نعال دب ىفلا للود نعى غوهان ءاومدف |||

 ةكريب ءاد_:هالا رون

 اوتاكو ىركصذ أ هيسرذ, سلوم_جاوخاىلا جاتصل هبىذأتي سيل هناف اضبأ دي نمجورخنعو هدي قعئاقبنعومدي فلاملا
 0 هنلافدووه ىذلا ىنغا ىلاوهق لدم موهعلا ىلاءانغت هدي ىفلوخدلاىلا جاتسل هلا دقاف سيلوعئاقبىلا باتل

 ١ ىان. ولق اولاقو ام لال اهله باص ىع#نالاكلو تام 1!برش, ال افصل ابرة: ىلاعت هللا نم دبعل ب برقاءاو برق ىلاعت ْ

 قوه لاانوعدت ام ادو>و لاملانع ىنغَتس اناف دعا !ذ_هامأو يم لكن عقلطماىسغلا هلنملا- «-«اىنغلا .لاشغتسملب |

 اننسن نمو رهواثناذآ ْ ؤ تاق هبلق هيهننانن ز ىذلا .واثعتساق بيل لقا ق يفوت ددم نع نغتسن موسوس في ا

 ا
 اذهماودىلا ات#وهف قرلا اذهنمهقتءأىذلاوهىل اعتهللاو رح ه:ءىتغتسا او قضرلام لاب دبقابقلا |

 نكي كلذلف نمحرلا عبباصأ نمنيعب_طأ نيداهمالاب راقتمتاهوأ ف هب رااوىرلا نين ةيلقتم ةمىِؤلَعلا 0 ا

 نمت فاين و ىهةجرددهزلا نأ لاو دازاحتالالاكلا اذهعم' هيلعا ةلطم ىنغلا مس ْ

 لوغشماندلل راكان ال اذ_هونبد رقما تاس راربالات اسح ذا نيشتفزاراس

 جبر حر - نيو



 ىدس تعا نم هب رُذ

 ناكننك هل تاء عك
 آم

 - تخت وور .
 ةماركلا زد عج

 لاعتو هزاحس هراتحاو

 1١ و9 رس ع 01

 ا ةكئدالاا |

 ربخأ حورلانع و ع
 لافو معلا! هإعب م

 يلح

 ربخآ

 حورلان ع كنس

 ىبررممأن مح ورلالق
 تلاقسامعءنب !لاوجلا

 ماللا هيلع ىنللدوهلا

 فيك ؟دحورلا مانربدخأ

 ف ىتلا حورلا بدت

 نم حورلاهناودسجلا
 هيل 0 ملوهلنا حأ
 هايف 0 يهمك

 , الا هذه لت اربح

 لوسر كسمأ ثبحو

 2-0 هيلعللأ ىلص هلنا

 حورلان ع رابخالا نع

 لاعت هتنات ذاب هتضامو

 هنناتاواصوهوهتحوو

 معلا زعمه

 فيك ةمكسحلا عوبتي و

 ضوملا هريغل عوتت
 مرحال هيلاةراشالاوهبق
 سن الا تحاه كل

 ىلا ةعلطتملا ةمناسنالا

 ىلا ةفّوْشَتاا لوضفلا

 اهعضوي ةكردتم ا لوقع |

 انه

 لياقلاى علا ف داصن اذهنملبلةا!ناقءاندر وأ ام لعن يفئاخنالاوحأ ةباكح نم هرصتةنلو هل ضفوهنجد ثرلاو
 [|| كلامزب ىسيعمنع ىعوىذلا ب عارلا و د_ددةاوع ىغالفلفاغلا باقل ىلع ضفأنا اوهنمريثكلاو ىفك كَ

 1 هلولا ةدش نمنوزمماةةيهك اذ دكا 0 !1تعب ٠«بأب 0 اردنا اداعل ارا نمتاكو ىنالوكلا

 -ىح] اءلادخ كك :ءايطحاةل صول ىصوأ بهارإ )اهي تلق هرطخم ىلا اههتنأ وان 1 يسع لاف ءاكلاةرثك رم

 أ لف نا فاح رذح فئادوهقماوهلاو ءاب_سلا هتشودحا دقلحر ,ةلزنع :توكت نا تعطتسا ناكل .صوأ

 31 | نزلا ونورتغم لان م 1تاوه].]ةفاخناف دا ار وعدموهذ ماوهلا<ث هتف وهنموأ حاملا ميز رقعق

 أ هريستاءام ا نم هب رعت امظلاراع اذ ىعفني ىسعادش - ىب در در ريلي رورو تولاطللا 35 ,ةتاودرا 0.6

 1 | هناور دعت نم. ركح تح ذارو ظعاوملا لكنعوبتةدماخلا ف قلاو ةفاخىندأ هكر قاصلاباقلاناف ىدص ل قو

 : هني اراك نط اند ةربصنلا ارون:تدهاشوأ كنأم ققعوهلد يي يتوسل ىهلاو عابسلا هنشوتحا

 |اهريغوعا,رلاو بحل اوريكلاود حلاو دقمملاو ,ةوهثلاوضغلا لثم ماوهل اعاون ؟وعابسلا قانصايأنو يسم

 ال| ءاطغلا ف ثكنااذافاهتدها ثم نع نيعل ابوح < كن االا طل اهنعتاغغن اك ثهنتو ك#رتخت لازال ىلا ىهو
 | | و دس عتابا اخت ولا اهلاكش ًاواهر وسب كل تلثع دقو ادا ةرجويجوو

 ا ل ا ندر تاناهر وخلا كت ادون الاةرضا+لانتاغصىهامتاو لريتىفكل تقدحأ
 مالو علل مالت علاه تمنوا اهعدأ| ىلع لهن نطوفقالاو 0

 « (نيدلا مولععامحا بتكن متايحتملا عب رنم ع ؛ارلاب باك !اوهودهزلاو ر بك )*«

 نيام هنئارمسب )
 نزاللانيطلا نمتاسنالاو ولحم لاب !هتنهع نم لدكدتتو لالالا هلر مستو لامرلا لعيسن ى

 نذاو لالضلاتاطر ونعةيادهلا رونب هبلقمصعو لادتعا أوم وقتنسحاب هنروصنءزو لاصاصلاو
 || ةيضئامضإ طظحالىّ حج ةريعلار وم ,هتمردف ضخما ةربصي لك ٌلاص الاو ودغلاب ةمدخلاب اب عرى هل

 || لكلقثتساو لا جون س> لك هتارشاىدابمنود عتتساام لاكلاو ءاجلاو ةهبل ا نم#حالق لال_هلا
 || لاتحو سد هإ.ج:أ ماةروصواينالار ها لثجو لاعثتسالاة باع هتمز زال هىيدهاث منع هف

 || ىتذتلا مايل ةفقلتمىهولاكنلا ب ]اوف تنرمضو ىلا ة نمط نمتنعءاهوش وك 1

 |[ ركم ا بور ضب مهصتتعتى «ةلاحرلا جراد مىاهلث امحتدصندتو لاش الأو رعسلا ف ئاطلا :اهرارسأ غامق

 مهلبتو لالغالاو سال لاب لاصول عسسل لاصولاد.ءاوم قفلكلاب مهعمئرتحتال ثلاغالاو

 اهل ضغبااد_هزاهفاودهز لاعخالاو رارسالا عابقاتم نيفراعلل ف شكن اف .لاكنالاو ياللا عاوفاب

 لاسوب اهنمنيئاو لالللا ةرضح ىلع مهممههنكاوملقأو لاومالاب رئاكلاو خافت 1 اهوكرثذ
 ْ 00 لاوزالوعانقا م رتعن التب دنأ هدهاشمو لاعقت 18 ل

 اطختا س راه. لزنملزاهركع مءلذ نم ل ضاهرو رغل لحو زءهنب ةودعامتدلاتاف يدع أما 0 لآ

 [ميعد» تلا هدواهنمو ق لعام ادصعتادفو تاب رغلا سآو تاءاطلا مأ اهضغيو تاثسلاو

 [قعمطمالف تاصنخلا اف تاب هده رلاراواشغبلا لد دنت الا نر كليا نول مامندإا

 رك مس ود لا نعا تاوزتا توكدتنااما اًعمنكل اهتمدعلاو انثالان عاطقنالابالا اغلا

 ار وقلا لعةناعالاق انو تاداعسلا لن ةحردامهنمدحاو لكلوا دهز كلذ ىعسن و راهنع ديعلا ءاوزئايامإو
 5 كو امهماك وا مهطو رشا هوما فام نب ردو دهزلاو رفا اةعشح رك ذنن ١ الانحنو ةاحلاو

 رغفلارك ذ شاد. وهنموخ ةرطش ف دخزل اوبال !نعرطش ترا
 ذفقصوص+ نام واقاطمرغفلا ءإ ضف ناس ورعفلاةغشح ناس ايبهمقو (ر ,ةعلا ف ناكل ع نملوالا رط ثلا)

 عواد ءاطعلا هلوبقى هيدأ ناس و هرقق قريغفا بدأ تاءد و ىغلا ىل |ءريققفلا إم تتقن آنك و 1 ارععلا

 || همركو غالب باوصال قضوملاهتناونيلثا لا لاوحأ تا_بولاؤسلل مرح ا ىنغلار اومن وترورضريغبلاؤسل

 فتنس

 ْ ذااهييرجلا
١ 

1 

| 
1 



 ا 0
 22222222-052 سل

 نسعلل لح .رلاقو تدع دقةناب زلاو تىصند:لالءالاود ررعس دق ماسهجو لعد ىف, .؟لاقذ طق 1

 اويكرس ا:.كذطامىلاءن ملأ تلاوو نست دب كلاس مك لاق ري_2لاق تحصأ فيك ديعسابألب

 : لحرلالاق نوكي لاحىأ ىلعةب_ثذع م هنمناسن !لكقاعتف 53 منو هيك هلا ,اوطسو ىحةنم م

 لدعب لدعتش باكا ْآ ممعهسيلع تإسفهيلعزب زعلاد عنب رمعلو لرد لوو مانيستس كنسل 1

 رانلالديفرانلا لأ ١ ريمأ ا تلاقف تهمتن مث اهمانم ىف تكبتساق تدقرفاهانب عاما ةو نيتعكرم ف تلصف .ةدبىف دسم ىلا تماق
 انقل دةاوىلاعتلاقو | اهنتم ىلع عضوف طارصل ابيع جم اهله ىلعر فزت ىهورانلا تب ا رلاق كل ذامو لاق معتم ًارهنل اوفا نيموملا

 نمهلالسنم تاسنالا | ىرهت طار هلا هيأفكتا ىت-ريسسالا هيلع ىذماقعياع لم تاورص ني كلا دعي ءىف.تلاق هيهلاقفأ
 ىةقطنءانلع مث نيط : طارضإاذياكبنا ىتحري_سالا ىضماف هيلع لم كاملا دبعنب دولاب ءىح متلاو هيه هرعل هذ هولا ١

 زبرحىأ نيسكمرارق | طارم املا هنأفكت :!ىتحريسالا هيلع ىطماف كلما دبعنب نايل سعى مث تااق«-هرعلاقف منها ىووف

 ىلا بف اهرارةةسال هامايتنمرت مسلح نأ 1 حاصق ني_:موااريمأابهقاونلب ءح م تااقكع .هرعلاقفْكال ذكى وهف

 دعبلاف مماهدمأ غولب ىهولاقتوحن :رقهتناو كتب رىاتو<دقهلاو ل 31 رىانيمو وم اريمأ اب هنذا ىف ىدانت تلعق هيلا ثمان

 : 2 دملج نم ويف اقل ادت تلا نادر فرتلااب وأن اح وهْاجرب صحت وصل وهو ىدانت ءانأشنات هتابلقتركذ |

 41 مانا تزل ذاعملاقوث ونكت وأ <*نولو- سائل اهعيتمفاةلطنم موقعي مساو 1 خرصرانلار 5 داداو اذه لق رخا اقلاع

 هيف حورلاعأ ةزءاشنالا ْ ميىل-ةس ٍ دعبل إم عم س ارغلا هلش رغد سواط ناكودءارو مْ -ججرسح ران ىتح هعو ر نكساال َّ هؤملاتا :

 فمالكل ) مل-عاو نيفئاجلا مون مهجر رك ذربط لوق وشو وحابصلاىت لبق لمة وهحرد ة ساب + مح ىلإ لا يفةحلاىلت7

 مارملا بعص حورلا ١ كإذ لاقامناو لجرلا كلذ تنك ىنتملابماعفل ا دسعب لجر رانلا نمبر خت هناء .رىرمصبلا نسا لاقووي
 كلذ نع كاسمالاو | مدق دري هناك ادعاق هّدن , أراذاتن؟ولاقةنسنيعب رك عذامهناىور وة ءوسودوأ1نا نمهفولت

 موررجحلالا ىوذ لمس : ىبتوعوهيش عنيت وهراتل تاكاتكم اذان دهام ءرضخةرخ - الا نياعت : هناك ماكتاذاو هعدع ب رمدتل

 ىلا_عت هلل !م-طظعدقو و كل ترغغالف هذال اقف ىئتمكم كن امضعن ىلعف اط ادقىلا تهل توك نأ ىننمؤداملاةفهفو لاو هيزح دس

 ل_<اوحورلاتاش ١ داس ايعل اابأ ايلا مف معلا نمباش مانمف سا<تىنامون تلم ءدلاق لاهل نبا نعووي لوعمرب_غق لأ اناف 1

 .لءلا هزه قا ىلع | لوط نيفئادلابوأق عطقدقل كلوق لاق هللا كجر ىه هأمو تاقاهريغ مهسنالنأ ىلا ناك امةماكب موملاتظعو 1

 نم متيتوأ امولاقثد ء> 8

 ريا دتو اليلقالا لعلا

 همالكىف لاعتهللا |
 مدا ىىسهمارك انع

 داعن ضد ىه هنا تربت نينع تلف رأ فوت الا ساحنا ىف هندّقفف ىع باغ مترانلا وأ ة ذا ىفاما نيدولالا |

 لربط ط نيسفئاملنابولق عطقد_ةاكلوق *نم نال يابعلا اناا لاق ذب ىرأ ىذا امىتأ اب تاّعف هدوعأ هتبتاف ||

 لك 2غ لاقى 1 11 ىف هيأ رذهنلاهجرتام م لاق رانا !ىفوأةيلاىفام'نيدؤل تا |[
 || قودلاب ردجأن نوني اصلاوءالعلاو ءاءلوالاو أنا قوات اب لاقاذاعتاقةنحلا ىناتلمأو | ا

 مدآئبانمرك. دقاو لاق | (:ماءاط ةرثكواني وذ د]ةلاذنمأ س لذالاو ةف :رعملا لاك بولعلاءاغ صب لب بوفذلاد ريك فوالا سيل نكمل مهنم|

 هللاقل ام هنا ىورو | الوانهمش لنحرلاب هرقالفانت وسةوانتلفغانلاوحأةظحالم نعانتدصوانتو ةانيلعتءلغوانتوهشانتداف لب |

 تاافهتب رذو مد[ىلاعت ”لرادتي نأ ىلاءتدتلالسنفانعزب ةمئاملا رطخ الوان ذو ني_فئاجللالاو -أةدها مالو كرت بونذلاةرثك | أ

 مهتتاب راب ةكتالملا ٍإ انا بئاععلا نموانعف:.دادعتسالا نودلاَو اًوسلادرععناسالا كدر < ناك ناائللصق الا اوحأهدوح ويلذفب |

 نوب رش. ر نول كحاب |١ انهقفت ”لعلاةبت رباط اندر ت اوانرط او ىرارملاو راكل اكو دان عاوانسرغواذعر زايندلا فلاملااندرأ اذا | 1

 ]لءجاةنوعكتيو : مهللالوق .ةانتوسف سا الوا“ل هنباناع<!ق ”نالوأنقاز رأ بلط ىف دهت<وان 0

 لاك ةلاانلواينالا لو رمملا ىذلاوانجسراواذلرشغا مهللاانتنسلاب لوشن نابانعنق ملا مئادلا كما اودعاننيعأ تعيعطاذا ع انقزرا |[
 رب كرغامناسنالاا ميأابورو رغلا هنن من غبالو ىتسامالا تا - لال سيل نأو لو. واني دان زازتما بوز دا[ لعدال لالح وىزعو ١١

 1[ لمقال ضفتي ناداه ةنعالا زها“ ءناماوانرورغ ةبدوأ نعان -ر الو رانهني الشال ذلكم يركلاا ||

 الأ تاواند , ولة رئارس هب وتلا ىلا قود تا هلا ست لب امم ءاحبو تينا لاعتهتالا قامو اج اكرادت :«حوداةن وشب | |

 أ| ام .ك,طعولاانعم» اذا ليغ ءالو عملو لم دالو لون نغتو ك.:ذانطظحةياغةدوتلالاؤ ل ناسالاةكرح لعجال ا

 ١ قب ةوتلابانلع نعتاىلاعت كم ١ هك مساع لمعلات توتال



 مثيولاولأ انرمخأ تلاق

 انرمحخأ لاق ىونهتكلا

 ىرب رفلا كا

 هتلاديع وأ انأ لاق

 نب رعانثلا# ىراضلا
 انثلاقىلأ انثلاق صفح
 ندب ز ا::لاق شمالا

 هللاد_.عانث لاق بهو

 ىلصهننالوسرانث لاق
 وهو مل_سوهسلع هللا
 لاق ىودصملا ىدامأا

 هقاد عمح مكدحأ نا
 ا طاق

 2 روك 15 ةقطل

 ةعضم ن نوكيا « م كلذ لدم

 هللاث عنب 5 كلذ لام

 عب راباكل معلا ىلاعت

 هلع تكف تاماك
 قشو هسقز رؤ هل+أو

 هيفا مالا
 لجرلاناو حورلا
 رانلالهأ لمعب لمعيل

 ! ميبوهتيب نوكيا مت
 هيلع قب سدقعارذالا

 لمعي لمعيف باكل
 ل دنف ةنملا لهأ

 لمعتللح رلاثاوةنللا
 ىتح ةندلا لهأ لمعب
 الا ابو هند نوكرأم
 <« ءاعق. سف عا ارذ

 ْ 1 نوعض رانؤال ع و,همالتغ لغم هداية داب لوف هنأ ترا ما .ةلالوط
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 ناهأفنكو نيعبطملاهّللا مرك آف 5 نوري-< رومعلانما 0 6 خطبلارودة» هدد دولسنأ اك

 دزيلا دي دش موف نوكي هلو> هياعصأ سلف هيلعايشغمر ة:ناكع مهدحأ صذا نوع مهاهندب دمك نيصاعلا

 : كلذ ىف هلا تدان عتنكىف اترك ذىنالاةةدرصأ ن كلاب قاف أف يجو او هسه ءاع اناذ اقر علو هن رند

 ا هنياانعط ًاانتملا.تولوة» نا ل1 مورو كلك ويدل م ل>ر ىلعتأرق 8 ٍىرلالاصلاتو تاكملا

 ا اهفاو هديعأ ا هنما او-رخ نأ اودارأاماك تأ ةفامت دج اىفافحلاصايىدزلاةف فاق ا

 امل مف هلعام_ثغمزخ روقانلا فرةناذافار قال فةادغلاسانلابىبصفوأ ىلأ نةرارزن ا ىور وامر
 ْ كيل لو تدل كنارلعا نيتمؤللاريمأ ملا ةفدي راب ىظعلا اعفَر زعلادبع نب رم ىل أع بر

 || ريمأ اقف ديزب ايفدزلاق مث كبف ترمالا بأ مد نيبونبب سيل ني:مؤملاريمأ ايلاق فدزلاف كبة توع
 مهحت او ةن الاءوذهتلزتانانارهمتب توعملاقوهءلعامتغمرذ:لزتمرانلاو ةنح انيد وكندن سبل نيْدمْؤملا

 ]1 دوادىأرو هيلعتوردقبالمانأةثالثاب راد رخومسأر ىلعددي عضوو ى.راغلا نا حاص نيعجأ مهدعوأ

 | دوادقعصفالؤأ دودلاه أدب كي د_تىاىرعشتيلهاسااءلوة7ىهو اهدلو ريق سأر إءركش أ صا اطلا

 1 ير 0 لا هلع ل راذغبلاعت ذنب ءط ىلع ه٠ .اد ضرع ىروثلا نا مس صرم ىل.ةو 5و هناكم اطهسو

 نآل>وزعهنلاثل ًاسهيلعهتلاة جر لين- نىد_جأ لاقو هش ةيفينحلا هلا !ىفتأ تاعاملاق مث هفورع س>و

 || تورعن مّلنادءلاقو ىات نكسف قط أ امر دق ىلع براي تل ةف ىلع ىلع تغفن تفف وحلا نماب أي ىلع تفي
 ' تح ىلصو هنوص عطب ىتحخرصاعدحأ ل- دل لعب وادخل دقن ىدلاوفاوك اب امّدقا اوكبت لت 5 000

 أ لاقو اريثك 0000 ا "وأ لبو هيلع هلا ىبس ص هلو ةىنعم ىلاراشأ هن اكوهنا هرمسكش

 ا لاف فر هتو كس وهو: ووك 0 مموملع علط اف ضاقت ل ضفلا ناب ىلع. نذل بات عقجا ىرب: ولا

 1 ءاعدك ءاعدو ةناك_:ساو عرضتو ءاكنامزاذهاءاثن :دح نامزاذهس بل محو الصلاب مدلعن ١ ا ارقلاب مسماع

 ٍ ابوليضالاىؤرو ركشتامعدو فرءتامذو كياقملاعولناكمفخاوكناسل اظةحاتامز'ذهام اقر رغلا
 0: نيملكتملا لان امرذنبر عمبنال ارعنم رذلاقو فوخلان ماهلاو ىمثع تاكو ىردأ اللاق نبأ ىلا كل .ةذ ىمشع وهو

 اا 110 111 الا تل ل املاقخسنا لكن ءاكملا تعتتتنأ تملكت الف ذحأ يال نوماكش
 || نوفئا, ا اهدعة_حرقلاف هللانلجرب كد كس ىذلاام اولاةف كب وهو .اعباوغةواموةنا كو ةرحأتس ملا

 ! دق هتاحانمق لوي و بي صاوانا ناكو لجو زعهّللا ىلءضرعلابءادسنلاةعو رلاق ىهامو اولاق ممولة ىف
 | ضعب نمأش ىنرأ لاةفةرص كا_مسلا نب اا: لع مدق ىرملاحلاصلاوو ىنَم عافك تمدح نعى هج فعضو تربك

 || هيلع أر ققاصو لمعي ل جراذاف هيلعانذ أ اف لصف ءارحالا ضعي فل جر ىلا هيتبهذف مدابع باح
 || هيلعا.شغمرخوةةه-تلحرلاق و_ثفتورهست رانلا ف مث ملا فنويعس لسالسلاو متاع ف لالغالاذا
 ١ هباعامش موو ةقهش قهشف هن , الاهذهتأر عفهيلعا :اكدفرخ 1 ىلا !انبهذو هلاح ىلع ءانكرت وهدنعن ماندو شل

 1 قهشف دعو فاو اقم فاخن 1كلذتأ رقفانب رنعانولغ_ثنملنااول_تدالاقف ثلاث ىلءانذأتساو رانمهذف

 ]كلفت آنس ىلع هتردافانح رخو هلاح ىلع هانا رت سدى د همدىف طش :لعحو هن رغم نم مدلاا ديفةقوش

 اولحتدا لو صحا لتاد نمّةأ ضااذاف انذاتساف افعب ا ىلاىلا هتنتأ أم هم هلعا ..كعم هك رخو ل“ :ءنمجس ركخ

 لاقفاماةمادغىاغلل ناالا لاعت دوصب تلف اذمال: رعشت مل هيلعاذ كفر السل سااج تاق مم اذافاناد لذ
 1 ْ 0 ذعطقناىىكح هوأءوأ ف يعض هلتوصب مصنو هريصباصتاشءافاحتافانوهسم قب ع كح لمادا حلا

 | || دقةث الثاذاق موقلا نعتلأسكلذد_.هيناك الف يهم زافا اوحرخا هنأ سات !(هقتوصلا

 ا امطفاضرف ىدؤرالاريكمانو م مهتلاح ىلع مانأ ةثالث ثكم هنافزئشلاامأو قاعها اة دقةثالثواوةافأ
 | الواعطضم ماندالو اديأ كصخنال هنا فلحدةناكولادبالا نم هنا ىرب دوسالا نبدب زب ناكو قع الث دعب

 | 0 يخي وح ندع 0 واللا هر تاع ىتناثعم لك ل ا !ام مسلك ان



 لاق

 نارتلا نمأ.ش مهن ن اىوةيالتمرظ نحر و! !نآتودل دتعاط ىلع كة يفوت: ىنءاف اد ىد هج كتيصعال
 '*نملج رهيلعمأ ىتحامابأ لقعي افةصصلا جديقت الاو فرم اءد_:عأر قي ناك دقلوهفوةدشل
 نمتساو نيمرحما نمان ألاف ادر ومنهج ىلا نيمرلا قو سنو دذو نورلا ىلا ني#ةةملارشح مون «بلعأر قف
 انأا هيب راني دن كلاملاقو ةرصيلا فارطانمداعد ره ةعب رااضن صاهنمثكمتكد حاصف مم رو ءاوةتو ذاىرتولوءاكبلا < دنعئرقو ةرخ الاب قاف ةهش قوش «باءاهداعاف ئراغلااهجأل اوةلاىلع دع نيقتملا
 تيب :ىاهتافا تع ا ىهو ةسبعكللااراتسا,ةةلعتمتدبعتمةي رب وانا ذاثيءلابفوطأ

 كلذ ًاراءإفكلاملاقر معلا ملط ىجئاهماغ كلل ذلاز ازا رمورانلاالاةب روةعو بدأ كل ناك امأ براباتاعبت
 وهونوعدب ساذلاو ةف رع مول ىؤر ليضغلا تأ ىورد همااككلاج تاكل وة اناس 1 أرىلعىدي تعضو
 ىت-ةفرتسمما ىلكسثل اءاكن كمت
 فوالاب ممم واق لاف ني_ةئاحللا نعامهنعهللا ىذر سايعنب لأ توسانلا عمبلقنا ٌمترغغ ناو كنم

 29ج جوس وم وج سس يبس يا سس سس ا

 0 اوس اولاقوءائدلاىلاهس ار عفر م هميدل ىلع ضبق برغت سول اتداكاذا

 مث ه> ىلءوان د عومةمايقلا اوانمامارعقل اوان ءارونم توم اوح رفن فيك ولوةيةيك ابوس منرعأ اود درو

 ساكت ىف موق عم سلاج وهوه كه ىف فرخ سموغو باشي نحل اسوانفقوماذب ردللا ىدب نيب وانقي رط
 اذ_هافلاقاللاف رانلاىلا ما ريصتة جلا ىلا ىردت ل_هذلافاللاق طارصلاب تر مله ىتفان نسا هللاتف
 لاقيقهنمدقىلعازف و*.4مسأح سلح اذا هب رديعن دان تاكو اكاذاهدعب ىتفلا كلذ ىو رافلاوكدذلا

 هللا ل_عجاازب زعلادبعنب ر«لاقو لاعت هنباتدصءذا . نماريغانأو نمالاة احلال: لوق .ف تن ًادهط اول هل 1 ع

 مهمات مان اذاتممهدقل ارانيدنن كلاملاقو ىلا هللا ة مش نماول وعالد ةجتوداعل ايولقي لمعلا هذه
 خاص طوع رتغتال طصالا تاس لاقوهديس ىلا ق 93 1 علا, قاطخ“ ميرملا ىلا اوةلطني مولع وفود.ةبنأ

 ىقاهديعت لوط دعب سدلت|تاقةدا.» علا ةراك رتغتالو قلاما مفمال لاه. اعمداقلدقو ةئملا نم مصأ ناكمالف

 صخمتالخ نخاف ديرو 5 ود مذا ملغعالا هبا مس انس تاك م اعل: ناف علا ةرثكم رتغتالو قام

 قل :1ىلار ظل الفا ىرسلا لاقو ههؤادعأو هن راف أهل اهل مسكت . ميو لو هبل عهللا ىلص ىنطصا!ن مهلا ل: ءةلزتمريكأ

 راغند هلياّنا ىع فن ف ىداقتعاةئس نيعب راذنم ضاق اد ىح ع>ودوس ادق نوكي نأ ةفاختتا سم موبلك

 هّنلا ىلة>رايلا تأرث_>اىنالاّةذ هبادكأ ىلءامون كرامات ارخو كلذ ىلءلدتلامأو طخسلا ارانىلا

 ا ”اكوام.ط ارييكواينط ارغطنلتر ءأىفاى :اناهتنالىط ”رقلا عك ن بد مأ تلاقوةنجلااهتلأ 18

 صضعل ىل لعانأ او ىكع ملطادت كلج تاه وكيت قف زر اساس لت راهو كالا ىف عنصت كارآاملاةبومإت لس

 اهلاصاد.عالواب 0 2 :طبغ 2 الفال. خفاالاقو كلت رفغالكالحو كزعولاقوىنتقخ وذ

 كي ناكفرانلا ة شدته تل دراصأالا ع نمئذداىكورو قلع مل نم طيغأاما ةمادقلا مو نونناعنءالو هسدلأ

 و هيلعهللا ىل_صلاقفا» هه هرذن هندع او <. اعلي دفو و دياع هناك س يا لا ءاذ ثيبلا فكل ذه بح ىت

 تلال وعي هش هس ارف ىلا ىوأأاذا ناك هناةرسسمىفأ نان ءىوروهد.؟ تت ةراغ !|نمىرط ل تانكس كانا

 اا نيد دقدللا ن او لح لاق مالسالا ىلا كادهك ملا ن سحرة ىلا هتان ا ةرمسمارهمأ هلتلاةف ىنداتمىمأ

 لاقف ل ارساىب نءكغلب ْئث ب عتاب سد ىخسا ادقرغللبةواهعنورداصأت انل نيم لورانلاودرا اوانأ

 قاع.ج نتف هباّقعو هللاباوت ترك اذّفحوسملاو فوصل نوسابلءا رذعة ثا مس سرا تين لحشد هنا ىنغلب
 هدص ص اق ذ هلل .ةووطعلاهتنالأ تاك انا ادب أةنجل اهلل سد ن ناي ونيف اهلنا نمى ! لا ءاطع تاكو دحاو موت

 ندد الوعا_ىهءا اكاذذع ار مفرام هنا لانو ةوهشالاعضوم ىباة ف عد مماهج فون نالاقفأ امش ىسهتشا الآ

 توك نأ ةفاخش ل ال !|ضعب فه دس> سك ناكو قتفهنطب فق* مذاق امة ف عز غفأمولهسأر عفر هناوةنس نيعب رأ

 لاقو سا: ذلا حارت_الءاا عت امول مهيصب ىلجأ نماذهلاق ماعط ءالغوأ فر واع جير مهتباصأ اذاناكو خسمدقا |

 25000 ميول نا

 7 ٠ - يو د د و ب يو

0 

 كتزعولاف نانأ أن ام ىنع دز تدل 17 1 لاقل, ساق انت اذهايوئراقلا ْ

 0 ادقأ تمروندقءاشعلاروهطب رعغلاةالص نواس نابش ودار انفو ملفا ةبثععمانج رح الع | |

 ثدءح كس لاحول

 اهتزت مدعو سمنلا

 هياعامتافص ءاقنو

 تماط تدحناف

 طبرغةلابوةران ظارقالاب

 58 اولاتدءتوىرخأ
 قالاىلاعجرب اهف

 تاناكلاو قادلاو
 تادا الاو ط-ءاوملاو

 قلم_ءنال اهعاممو

 ريثأت ةدانز سفنلا
 هيقناقت رثمك وكر 7

 15 قوق م املا
 هن عقل 9 الوهبق ثكع

 ىوقتلاب تذخأ اذآو

 عسب ايندلا فد هزلاو
 تهقذتوءامملا ءآماهنم

 قوةلا تدأو تلعو

 تاد الا حاونتماقو

 هناك هللا قوتي
 ىلاءثو
 سداملا بابلا) 7

 ةفرعماف توسإلاو

 ثا تاكموهكع: ناسالا

 | | 83 نمافوصلا

 برضا و ًانضشانت در

 0 ل رو وكلا

 ىدهلارو فب رمُملا

 لاق ىنيزلا بلاطوبأ
 هب زورملا ةسعركانأ



 د

 بي تارطألا هدغنأ لوس املا كلو قالا اور ورح لو 3متر ا, قوضااو رعشلا :

 لاق بءالق اخ ىف لاف بعلنلان: | هىحار4لاو اقف نورعاي تايبصن رذ ؟هلون ىلا 0 رفءالذ هلاهف سرا |[:

 تت : 1 ىتحالبله يفرح صل ! واراههمدذ ناكوسدقملا تيبىلا عد ر ةالععفر علا هاعردب تاهل ا ذ هيولاىإف ٍ

 0 وح لع ءاكردا . ءاط ىف هاونأ يرق: باعشلانا ربةوضرالاداوطأ مزلر كي ا مج ءاع ىددو نوك اكهعم

 “ا حدف هنبعك نع 21 ولعففءاملا كلذ نمب ريشد وريع-شن ماههعمنأك صرق ىلعرا 2 هتان تاءاكس اوةزمنك ةودخالا 0م :اادراب نوذأ الكاالحو كت رعولوعيو هوهكتذ ن رمطعل داك ىب د>اعأ 11 ف هياجر عمت دقو اىوة-وةيمصلا ناد اه

 ماللاهيلعاب رك زكي وراملاو رعشلاهعم كبي ىتحىكي ىلع ماقاذاتاك.ف سدة لات دنىلاهاون أ هدرفرعلاب || دثداهاة:كوطن كلذف
 ولىبابهمأ هلتلاةفني رطان الها رأت دبو يدش مل هعومد تزيح للرب ملةهياع 2 ٍ يي ار

 0و ىتعاق ىلا تدمعفاهل نذاف نت رطاخ [!- نعد تا رص أ هيىراوت امس كل دع انا لتنذإ هللا هر ل 0

 ليستةهعومدئأرأ داق اههترصعفهمأ <. هلآ 1و السل عر تفعتساا اذاق ىلا ىلإ ىلصي ماقاذا ناكسف هن هدخا| سل

 انغاىناناموناب رك رهللا اهذ ني_جارلام رأت نأ و كديعانأ ونمحأ هذهو ىو مدمذه مسمللا لاق همأ ىازذ ىلع لود اريثك م ىعملا

 زاذلا اا ل واعر ريسج ناتدأ ان ىكلاقف كبىاذيعر ل 0 منى زتلاس ْ !نسح ذلك هباك عدوأ

 نيب راو اريشاعممالسل <. لعن ميس ملا لاتزوك اا ملتسلاءلعانز 0 لك الااهعامت الزافم ١ ع. !لصاحو كلذ نم

 و عدلا لك آنا -1لوق أ قعابتدلان منادعاب , وةهشملا ىلعريصلا تاروت سودرفلا ب>و هللة. 0

 ءةاطخر 5 .ذاذاهمالدو هءلعدللاتا اولصللخلان اك لمقو# ليلثسودر علا تلط قد ,الكلا عملنا ازا ىلع لكد روءالواتوك

 تت وهل دا لانا رغب كن ردا لوقف لب ريسجبتأيف ليم قاله ل ةتار مدا مهم وماعى تغب || هسفذلال ءالوا دب ربام
 مالا مملعءاب .ننالالا اوحأ هذهف ىتادت تيسن ىتئمط ترك ةاذاقا لب ,ريس>اءلوةبق هلا فاضال ل“ | امذ بحاد اذاو
 نيد را اهنيادامع لك ىلعو نيعجأ مهملعهنناتاوملادص هناهصوهللاب هللا قل فرعا م مناف اهف لمت | كرد اىلاعت هليداناهتمكت وكت
 لك ىلا هللا طسكو ا دمع ىلا ء:هللهم كاذاو

 #* فوم ةدشىنيحلاصلا فاس !اونيعباتلاو ةباصكلالاو ناد ّ ١ هديزب ئم لك ىف هل
 تددو هنعهتلا ىذررذوأ لاو ا ارمشب قا لورلا اطال“ مىتنارتاطل لاق هنعهتلا ى ةرقيدصلار عا تاىور نملكو ىازهنلا د
 هللاىدر ةشئاعتلاتو ثعب أ لت ماذا ىنأ ت ددوهنعهنلا ىضر نام: ءلاقوةحلط لاق كلذكو دضعتةر ه2 ىلأول : ىلاعت هللا دوه مأق

 نأ هلٍعء_.:,ديعلانا

 91 رقلان متنا عم اذا فوحلا نم طقس ناكهنعهللا ىدر رم نأ ىو رواي_سنمامسن تنك ىنأ تددواهمع أ العىلاعت هللادةز رع

 ظ 1 اروك ذمآش لأ ل ىنتملابةنبتل هذه تنك ىنتيلابلاةف ضرالا ن مل ”امونددخ ًاوامانأ داعب ا هيلعابُشعم 0 اموءعوسفنلا هقرعع

 لاقو عومدلا نمنادوسأ نام: ءهللاىذررعهح وف ناكو ىتىندلت ل ىنتيلاب د اي مل دك الا ىالدخالا نساعتهفر عبو
 ىلع وةطاءادآ ند موت ميما مدلل 3” نعو َن 7 ًارقاملو تورت امريغناكلا ةماعلا 2 اودي ربام صا هللا مد 7 هظاغفمش هللا فاح 2 :عدنلاى ُّ
 رادب امون سوه .لعايش .كنعمجخ ترمششت : ىيصلالاذاو لاعت كوم ىع ا ل اذا< عهّنلأ ىذررع

 ا نعلزت عفادنم هلام عق اولد رباذعناىلاعتهلوق غابالف عهسل فةوفرواعااوةروسأر قد و ىل 95 وفواصل
 )01 لكلاقوهضصامتوردنالو سان ةلاهدوعنار هش ضرخ هلزخم ىلا عج روأنا انردكمو اناس 4

 رأي .وهلعهللا ىلص #3 باعصأ تأ ًاردقلهدب باع وهوه اك هالعدقورعمأ الص نم مل--دقومهجومللا 'ء :
 امايقو ادهتلاوتاب دق ى :زعملابتكرلاثمأ منع نيد اريغارغصاعش نودع اوناك درا مهبمشأ, 50 ايفو قا نوةحملا
 ىو_ةح ىلا عجرب
 ريسصقت لكشف قال ٍإ

 كلذ ههقش ووراصا

 2-0 مقفول اان

 ميرلا موف رحشلا دع ءاك اودامتهلنااورك د مهما دقأو م - عهابج نيب تو>وارب هللا ب اكن ولي

 ىتحاكحاضكاذد عب ىؤ راف ماقم نيلذاغاولاب موةلاب ىف ”مكفهلياو ممايت ” لمت ىت-عومدلاب مهتمع 0000

 نبةدببءونأ لاقو فصاع موه حان رلا ىف سنت ادامرشوك آنت ددوني-ص>ث نار ,علاقو مدس نب نءاهيرض

 ار يسحلان لعناكوق منوسع وى نواك ام ًامف ىلهأ ىنعذ مف راك ىلآت ددو هنعدهللا ىرحارولا

 ِن ادب رأ نمىدي نيب نوردنأ لوقف ءوضولا دن ءلداتعن ىذا اذهار لهآ هلو ةيف هنرا ارفصاًاضوتاذا هنعهتلا

 ظ

 ريتمأر قوهعزح وهفودن نم ىرئاملاند تطأ احا دةرا لاَ "لا اا .ط-اذاكدوعسمنب و«ومل او مودأ



 7 ا و ل نما م
 ل

0 3 

, 

50 70 
 اللا

 هتكيطدت "مضر أ هلوانت اذاق ءامءا ثلث حدقلاب وذ تاكو لاق ةمك اناهارالاهريغلالو تارشلالو ماعطا هك طدسال

 ترك ذاذاو اهممحربضرالا* ىلع تقاضىئئط2ترك ذاذا ىيهلا هناجانمىفلوةب ناكو لح و زعهتلا نمءاخ

 مهر املا توصعدالدا دش طالغةكالم فص ود نأ لقوا ثلا لاعتذ اوماظعلا قد رت لية ءاكملا مول

 امأب راءلاةف هدة شاوهع :رد قاض كإ ذدعف:, لوؤاك,لاط ال مال_بلاهيلع هنا ىو ر و نيّةيدصا!تاوصأ

 ىلاشو>ولاث سنو ىسأر ىلءريطلا ىناطأو جرلا بويه نكسو هب رحنعىزا+لاءاملا ف كروب زلاتولتاذا
 هذ هو ةعاطلا سن[ كال ددوادانسما اىلاعت هللا جو اق كنيس وىسن ىل ادث-ولاهذهاق ىدسو ى هلا ىباركت

 نوثهتسل او ىكئالم هل تدحم أو جو رنم«.ةتخفنو ىدس تما ياخ نم قاخ مد ادواداةصعملاةثحو

ادع ىتنح هةنكسأو مآ ءاودهت>و زفةدحولاىلااكشو ىراقو ادب هتحونو ىتمارك
 ىراو> نع هندرطف 

 تدسعناو كالهمافانةيصعو كلانطعاف انَملَأسو كانعط ًافانّتعظ أ لوقأقحلاو ىم عمادواداياللذانابرع

 ثكمح وني نأ دارأ اذاناكم السلا هياء دوادنأانغلب ريثك ىلأ نبى حي لاقو ب كانمب قكنم ناك امىلعاذيلا

 ىلاريذملا لرش موي كلذ ل بة ناك اذاف ءاسنااب رةيالو بارسشل ا برسثالو ماعطلا لك ايالاعبسس | ذلبق
 ىرارلاو لاب اءماك ”الاوضانغا!نماهلو> امو داللا ىرق_س توصي ىداثب نآنا_ماس صاخهب ىلا

 نمشود ولا تف لاق تأملفهسسفا ىلع دوادحإ و مع نأ دا ارآن ءالأ اسف ىدانيف عسيبل او عماوصلا و

 ىراذعلاى انو راكوالان مريادل كانو لاب !نمماوهلاقأتو ضايغلا نم عاملا او ماك الاوىراربلا

 ىلع فن_هلكو ل ,ئارساوم هب طمع وريم اف ر ىت>دوادقأي و مويلا كلذ| سانلا عمتجتو نهر ود نم

 مثخارمصل اوءاكبلاب نوع خف هير ىلع ءانثلا فذ أرق هسأر ىلعئاق مالسلا(هرلع ئامءلسو هيثواطيخ هتدد أ
 ةمايقلالاوه !فدح اب مث سانلاو عامسا اوس -ولانمة_ةئاط دماوهلاتوهتفرانلاو:ةفتهطارك ذقزخ ا ظ

 نيعمت سا تقص دقداتبأ اءلاقىوملاةرثكن امءلس ىراذاق ةَفْئاط عرنلكنمت ,وعذه_سفن ىلعة-امتلا ىو |

 ضعبهادانذاكل ذكوهانيبفءاعدلافذ_أرف ماوولاو شو>ولا نمو ل.ث ارسا ىنب نمضئاوط تتامو فز لك ظ

 هباصأ امىل'نام.ءاسرظن اذاف هلعايشغمد واد درذهذ لاق 31 رولععا ار بلطب تلم دواداب ]يا | ىبدانع أ

 تاف هلم دافرب رسب تأيلف بي رقوأ مج دواد عمل اكن مال ىداذب ايدانمرمأ مث #يلعإءفرب رسب كأ |
 رك دلت نمابل اوةتواممب رق له<ةورب رسلابى أت ةأ رملاتناكفران/اوةنحارك ذمهلتقدقهعماوناك نيذلا ا
 هلاابلوقب وهناب قاغ و هندانع تيد ل دوهس أر ىلءهدن عضوو ماقدواد فافأ اذامع هللا فود هلق نما زاخاا ا

١ 
 تاكسف ةبوتكممفك قف« بط تراصق ىفك ىف ىتئيطحلعجابرايلاقف ةرغغل او ةيوتلا هيلع ىلاعتهللا لزثأ

 1 تامىتحعاع.سلا ىلاهسأر عقرام هلا مالسلاهءلعهنعىور و هعومدنمح دما ضيفب ىح دغش ىلعهعضناق

 ىو متءاتبا فا لاقف
 ىلعدةءتالتأ تثشناف اسوق ىنادبْ كلغ مهاكف ىتئطخ اووادا ءادايعءابط أ تدن أ ىسهل! كنا سور ىلاتدترانا تجر

 ام لاةذ لعفافهلل د ىلعهدءاعضاواخراص تو موتاذهينذرك ذمال_بااهيلعد وادتأ ىنغان لضمان رم نطناقال

 كئامادةءل>التنك ىنلي هن سالف هتئمط ىلع ءاكلكدي راما 0 رآال اوء> رالاقذعا ءسلاهملا تعم افلام د ا

 دقعوكةئط لحال جورخ لبق ىسنأ نوعدلوةرفءاكملا» رثكق بتاعي نكوءاط1ادوادب عنصي اف ةئرطختااذ كيل ن ءوءاكيلابالا
 تاادقع هللا نيد ومدن

 ىتح نرش الو لك انال ءافصف فود ىهلا لاف هتوطض#:ةئ.طخلادوادباص ار عنب زي زعلاديعلاةونورصؤبامنولعأي و

 ءاوه نم اعت هبا مفاعل

 انك ايزلنيعب رأىوطد ثنكو ىنذىسنأ فيكى ديس و ىهلالاقف لءاك ترك ذو كين ذتيسندوادابهبلا ىلاعت هللا حواف ٌناكب م-رت
 لوك ءاوه نع هلأس

 نمو « برو لك اذ

 اود ومحال تامهدا
 الودارادملا ىلا هه اص

 الورازةءالاىلا هولا

 ةكلانكالا اوفاكشي

 و وك ليهماعقشدأم

 وه. نم تبحاصأل

 بحاصدلادا ضن رث وم

 لاق مهسفن ادا ص ىلع

 م رك بل اط أ ن ىلع

 ءاقدصال ارش هحو هللا

 مأ ارمىلا“ل> و> ا نمآل

 راذت:ءا ىلا لأملاو

 (لاقد) هل تفاكستو

 ىللث اقدادلار نع

 فاكتب نم ىلع ىناودخا
 موفخأ وهئم طوع أوىل

 بوك أ نم لنا هعمو ل دب مث تذ أد ربابلا ىلع دعةديوناهدلس ىنأمق هب رماني لازب الودو ادىلءتن !نابضغ ادواد |

 ليث ارسا ىتبىلا ب رغم هللاءاشام صرلا كلذ نملك ًايفدن َر امىلعاذهم وقت ماتنأ اءلوةةريع نم ص رق
 تاشافل نيب رأف جرفنمهفوذ و مهظعي سانلاب مون تاذدوادجب حن ىئاقرل ادب زلاقو * مهند نوكمف |
 || اطة-و فوملااءءاجاذاىتامهذتا ناتي راح تاكو لاق فال ١ ة:رسشءفالا مسخرام وافل وثالث ممم
 هللاىضررعنالاقو © توه. هإ_صاموهؤاضعأ قرذتت نأ ة نام ءار ىلعوهردص ىلءان دع5ن رطضافا
 عرادماوسلرق مهداعىلارافف ع ناك ثاوهو سدقملات دب مالسلااموملعاب رك زنى ل خدامه



 0 ا لااا لا

 0 اب يي 03005 و

 هناتغرفتاهاعترصتقا نا لرومأت ار ررض عجاذكهو وامتمك قرد عنو ةاوهمىؤفتطرول دّةف فوعسلا طاسنالاو ضايقنالا نيب

 ةوسنلتولو كس أر نعدربلا عفداملكفةر وعلارتسودرعلاو رما عفدمت هلضرغ نكمل سلمامأو تاوهشلا
 ةلمسسكماب هل ىف متاعلاءانعل او مئادلا لغشل كمزملا 1 ءض لدم لود هريغكءاطف قث ادب

 1 ا دن نعدربلاو ردا هي عفدناما ذم سقو وةهمشلاو مار 1 نمىرخأ عمالاو

 ثالذكوبارتلاالا هنطب العال نةتنك لد هدعبدصو ف ةومكل ن كله نحو هردقةسا ست ىف هءضتكست 0 نم ايش ةيتدصتاف

 نافد جا لاب ءاءفدرب وأ ارح كلغ نافارقتسمضرالاواهةءاموسل كتفك هدوصقعتمطتك !نانكسملا || واظحباط نمئوهلا
 طئاخلا نمت دصةفكلرستن ا غل تعاذب وه كلرعو كلر عرشك اهلا فرضناو كيلعلاط اصاخاكسم تباط
 ني زو تاطيحلا عنرب تذ_>افراطما الا «ذادهنوك ىوسفةسلان هو رادبالا نيد 1 الث ا هنوك ىوس

 ممدأن 8 ه5 دي داحةماقأ

 لادتعالا هياعرةيصعلا ىف

 كمومهث عشت قامالا ةيدوأىلاةرورضل ادح تزواجت او كتئءادندادء:ءالاولترت الدوزتلا ىلعتردقو | هجر ىفاشاا نع ىل#

 دّورئلاوريبدتلا عستمتا معاون :مةحصنل اكل و-اوه 9 هنمةهصنلاهذهلبقاؤ كلها داو ىأ ىقهليالام مو ضامقنالا لاق هنا هللا

 مو كتدارا تقو ريغىفةأذ. تفط: 51 وسن ىف م ويب أمول <" هعفداذاف ريصةلارمعلاازه طاتحالاو ةبّسكم صانلا نع

 نمءانغصوا_«ذ نك مذا فوتفعضبه-ءلاتدش راامةمزالم ىلعر دقت الثنكت افك تمادنو كترسح كق رافت طا سيالاو م -متوادعل
 نءةراسعلا ضع لد زب نأو- رتامزي-ةئا11لا اوحأ نملل_ءلعدر ونساناةكف» وغفةافك ةعادطلاممأ ءوسلاءانرقاةبلكتمهلا

 ا ترد نكلا كىلاعتهنيار#: عم ماكمو مهل عوامل عل اوعاب اوالاوءا.. .نالا ل_ةعناق ةكن كلذ و كماف |[ ضاسقتنملا نيد نكف

 ىتح ءاكبلاو نزلا مجلاطو فوملا ميدتش مل مهلاوحأ لبق نيعش تولت ريصب ل الكم ملمأ :ةلناكمد مهيدأ نموه طئسنملاو
 تاكتاو رغالو ضرالاىلا|ممرك مهسضعل رعي ءاعامشعم ا موب وشهد مهطعل وق عصا مهضعب نأك تاودحإلا تاروءرتس

 املامناو راهنالاه_:مرعغت ال ةراخغلان ا او أةراخغ ١لثءنيلفاغلا بولت نافكملق ىفرت :ونالثالذ || مالسلاهءلع ىسعلاق

 نولمعتاعلفاغب هلام هو هلي أ ةسشحم نم طءبيالاهمناوءاملاهنمج رمق قش توعنصت فيك هيادحال

 «(فوخلا ىف مالسلاوةالصلا مهلعة كالا اوعابدنالالاوحأ تان )* امان مكاخأ متأراذا
 هوجو ريغتب ةطصاعع رت يهرءاوهلا ربغت اذا تاك م سو هيل عهللا ىلص هللا لوس رن ااهنع هللا ىذرةثءاعتورأ هول نعم رلا ف شكت
 ةعقاولا:ر وس فهي آمل .وهماعهتلا ىلصأ ارو هللا باذعنماؤو+ كلذ لك ب ر< ول خدي وةرخل اىفددرتب د وموه.ذ |( لاقفهمطغنوهرتسناولاف

 قعصف مطبالاب مالسلاهبلعلب ربحتر ودم سوهيلعهللا لس هنالوسرىرواةعدئىءومرخو ىلا« لاقرقعصق |! هنر وع توفدكش لب
 قعاجام مل _وهملعهللا لص لاقو لح رملاز زكر هك 1 مم !اهيلعهنأىدرو لعط» نم هنباناحش اولاه

 مالسلااههلعل .ئاكيمو لبرج قفط ر هظام سداب !ىبعروطامل ل يقو رابجلا نماقرف دعرب ودوالا طة لب ريخ ||| عمست مكدحأ لاق اذه
 انمانال انوك اذكهىلاعتهننالاعذ كركم نمًنامبرابالاةفءاكبلا اذه لك ناكيت اكلامامسل اهلا ىنوافناكبي || دب زيفةماكلاب همشأ ىف

 نءوتداعمداونبقلخالفاهنك امأ نمةكدتالا ا:دتفأ تزاطرانلا تّةءادخاللاق ردكشلا نيدمجن ءو ىركم || ماقعاب اهعيشبو اهملع
 راذلاتةاحخذنم "و ا ربج لاف كهذا ليث اكس ىرأ اللام لب ربج لأس مالسلا هيلع هنا سنأ 1 م-مدأ نمو * اهنم
 نءالاقوا م.مهيذعبف مملعهتلا بضغ» نأ ةفاخترانلا تةلحت ذنم مهتمدحأ كدحضن ذك الم لاعتهنيْنا لاعبو 8 ت اوخاالرافغت الا

 نم طقتلب لعف راصنالا اطيح ضعب لحد ىتحملسو «.لعدللا ىلص هللا لوس رعمت> رخام معهللا ىذررع ماعهالاو ىلا ارهظب

 قذأ م ةعبا رص اذ هوهيهتشأ 0 اوسراتتاقفلك انالكلامر عزت ااءلاقفلك انورهلا || عقد فىلاعت هللا عممهل

 ىزرنؤبخ موة فت مقب اذار ع نءااءنلب ىدكق ىرسكو رص, كلم ىناطءال رتل أ سولو هدجأملو اماعط (ىعر مهتعمراكما
 اهقرر هتلااهقز رلمال ةبادنمن اكو تلزن ىتحانالوانحربامهتلاوذلاقم_مولق ىف نيةيلا فعضا وموتنس امهددأ ىلتبانيوخأ نأ
 تاوهشلا عابتابالو لا لازغككسمايلهنلا نامل _وم.لع هنا ىلسهللالوسرلا خلاق ميلعلا ع يوسلاو درك اناو 16 ه«.اعرهطاةىو م

 "لاقو « دغلاقز رام االوامهردالوار اند دريك اال اوالأ هلل ادم. رهام اناقة اع اجدب رب 0 |
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 السار ىلمغ ى حو هعو مدن هىعرألا ثنأ ىج د كس ًاروقربالا دجاساموهنيعب رمال ]اهم ءاعدوا دوي دها<لاقو

 ظ 000 يب ىسفن ت امطمأ مط: :ةتنأ مئاجأ دوا دامىدونف



 18 1 ا
1-7 

 | نمايارطضادشأ نمؤملا بتاقو الهلا نمدعب أ هقحىفةادخل تناك با اومالا تب رطضاوةفضاعلا حاب رلاهءلع |

 أودو طقفراخ ءوسرطانتوملاد تع قواانتاو رطل جاومأ نماماطمتلا علف رطاولنااوساو ظ
 نيب وه قس الد ةنس نيسج ة زحل له أ لمعت له ع. لح رل'تال_توديلع هللا لص هننالو سره .ةلاقىذلا

 نمرخ ا لاقو دع هيو قلارطاو نا ىهىل و 9 را ا مسن وت لا الا اود عيدا تالا قس اع هلراضقة فان قاوذالاةلللا

 نمىطعأ +_ءاللاق ملأ فى :ةثاهلث تب ًارفة نما تاخدأ ىناك تأ ؛ ار له_.لاتو فطاخلاق ربل روطترطةةرنرطضت |[

 ماقامدب رك لاقذ كلام ترابط ,غمتداهشل تناكرلعلا ارطخلا اذه لحالو ةعالطلاءو -اولاقابندلا ف نوفاخت مث هك اسئو اانا

 لاقدقو ءاخالا ع نءولختالباقلاو بلا أ لسا طاخةءلغ دنع قف ةةناع زهران اة تول انئاهب رك 31 عقلاتوم ْ

 رعاشلا تباعا اى قبب مةلاحفحورلا ضبق نعةرابعاهمالفةداهشل امأ اوةذر ءملا رونو أ ةهار كلا, مفدي نأأالا هلاثمأ

 1 19: قالا فتاك

 نيح مهاخأ ثولآ سال فصيلع مهج#:الذاباقلا ن ءتاوهشلا عج وداولاولا-ملاو لهالاواءثدلا بح رخوىلاعتدللاب> ىو
 مهد ْش ذاهيهلاهعبابىذلا عيبلابايضارو هنوخ“ ايها.نداعئابو هئاضرا الطوهلل ايحالات وما ىلعهسغنانطوملاقلا ظ

 اناهرءلاقامىلءتا.ئاذللإ | جر<وةلاحال عسببملا نع بغار عتاب لاوةنجلا مهلذاب مهلاوم مو مهسفنأ نينمْؤا |نمىرتشاهللانا ىلا عت لاق
 نأ م-مدأ نمو | نكاولاوحالاضعبىفبلقلا ىل+بلغب دقةلا 1 اهزهل *موهباق ىف يولطملا ضوعل بح در وباقل نعةيد
 تاو دال اوفاكتيال | ةيلغلا دصةء سدا نوف اذهةلاطلاهزهلثمىلعءحورلاةودزاسسلاتقلا فصقامفحو رلانوهز ق فال

 سصغخحوب أدر واسال .5 ١ هيلع تلداك ةبترلاهذهل ثمنعدبعب وهفةكرعملا فىل:ةناوهلا-اذهن مناف ةءاصشلاب تدصلا نسحوةممذغلاو

 دينملا فاك قارعلا| ل امتهنيا ارك ذىل-ءبطاوفا عادارعت الاب لغتشاقاهمف فوكتوهاموةكا للاع ءوس عمك نانذاو رابخخالا

 ةونعلالا نم اعاونآ ا هدمها نو كلا اهف ا نعوكحراو- ىدا عما لعف نع سرحاوا.. زدلا تح كلة نم ميرخأو

 صفحوأ كلذركناف فوستنأ كاباو كر طاودشو كر ؟فهبلا فرصد وك اةفرثؤداضنأ كلذ اف كدهحاهاه أ ةدها ُثمو ئصاعملا

 ل ىلا ًاريصلاقو كياةبقارف كلو ره ف فطتخ نا نكعذ اك تعامل ساه أ نم سف: لك نافةعامللاتءاحاذااهل دعتساس لوقتو

 مهل مدس ثدناخلا لف ا هلو راهف فطتخ نأ نكعذاكتعا لفعل ١ثال لعلفةظا هل»هتنأ كلاباو شي رطنلك ىف

 ةوتعلاو ناولالا | كات ىلءهلبا ارك ذةياغدعبالا موذلاّكءلغن ناو نطاملاو رهاظلاةراهط ىلعالا مانت نا كابافتعاذاامأو كنظف»

 كلا لري اند ها هرثالاةفيعذاه درع تاسال اةكوح نانك ايانعل وهات كا

 ناف رضحام راض>او | ىل_عساغامالا مون نءثعبننالو مونلا لبقايلات ناك امالامونلا ف_غنال هناو..اعايلاءمونلا لءةناك أم
 رثودناعر فيكتلاب ل قهسلع تاغام ىل- نا ةظقيلاو مونلاهسش ثعبلاوتوملاوكمونىف كاد ||

 كرتنو فضلا ةقرافم | قةحوه.لءتامامىلءالارسشعالو«_.اعشاعامىل_ءالاءرااتوعال ا ذكسفهمون فهءلع ناك امىل_ءالا

 هءاقمىوتس فاكستلا || اذ_منمآوكلاو>أ نم ناتلاحتاغةملاو مولانا كلاو-أ نمناتلاثعبلاو تومان امي واعطق |

 ف مهمدأ نمو هراهذو كاباوذت اظاطو كساعْلا |آتق ار وةزيصنلارونو ني ةنلا نوح كلذ ة ده ل داق نكس ل ناباقل اداةةعاناقي ردت ا

 لرتو ةارادم لاةيعصلا مهلك سانلاو لعفت ملاذا ف يكف مل مافءرطخ ىف كلذ عمت نك اك كلذ تاعفاذاكناف نيعةفرط هللا نعلفغتنا
 ةارادملاه.تشنوةنهادملا طعن ىلع تر صاخ او نوصاخلالارتساه هنو اعلاو ولما لالا كله ماك نوملاعل او نوم اءلاالا له

 اههندبىرغلاوةنهادملاب هلك قابلاو نكسمو سلمو مطمترورضر كتر و رضردقب ايندلا نم عنشت لامك ارس..تبال اذ نأ لعاو سات
 ه.بتدراامءاراد_لانآ

 701ه

 توك:الو هلءراكر طضملوانت كلوانتن وك, نأ ىج.ن.ف كةمرد_س وكبلص منام مطملانمةز و رضا ولون

 هن. رادخ كرا حالص ىدانرو رضامهفهحارخاو نطما ف ماعطلا لادا نمد ف هرذ الذا ك :-اح ءاضة ىف ةمغر نم ن0 ًاهيفك تبغ را

 تاّه>او «حالصءاجرل | ك_ةهنم ماعطلا لوانتنوكينأ ىنبذيالفكباةاهم لغتثد ىتاانلتههنم جامل اءاضةنوك/الاكو نانا
 ةزهادملاو هركتام هنم | :وعتلا الا ماعطلا نم كدص نك «ماذاو كنطن نم رخام لتمر قف كنطب لحت يامل ناكن ا هنا لعادأ]

 ا
 لى

 هسنحو ءردقوهةةوف كل 7 ع ندر وما ةئ الث ةرهطظت لذة ءالعف كل ةحاسءاضت نم ؛لدصٌتك ىلاعت هللأؤد

 اثاث ىلعدي زبالنأبف هردقامأو موصلا ىل ,.ءبطا او.فةدحاو ةرع ةليالاومو.لاىفىتكينأ هلذافتقولاامأ

 تت 5 !ةنّوم نع تاتش ثالثا 0 عا لب ةمعطالاذ5 اذإ بلطي الثأ اوه ىذدامأ

 مياة“ ها-نءالالك ان دانأ كنكمأو تاهيل رن لعئلذدسم فلا

 ( عباس حار حل



 ل

 700000 0 اا ايا 00مم << 1 كذآ ببر أحابووبببب ب ب ب بسلا
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 انععضاو راثااىف 7

 اولاعذ ناربل ا ىلع نساك

 تلقلاقذ كلذف هل

 اروطفاردخت حلك
 او رظنا اولاعذ متهنف
 ىابو هانلماعئث ىاب
 نهود“ انلماعت ئَ

 دنءاولوقي النا مهبدأ
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 عأ العا نسب لاعب

 بحاصال لحرلا لاقاذا

 الذنب اىلالاةف انيوت

 1  ناآاكواوتمتصال_1هل 2 ثيدانقاب تامعالالس تاك تك اوهتعاشءوس بنس كلذنوكمته>وراهلع

 فرعن ىلاعت هللا دع ناد !اهلتامانملاداحاكلذكسن ىلا عتهّلاءاعب صاخ سدس رطخ امنا ةظقبلا فرطخام

 ةنراقلاناماوةداضملابام اوةهماشم لايام اهبساند امى هلا نملقتش رط اهلئانأ لعنانأ 5 اهضعبف فرعن الواهضعب

 راظنب نامةةداضملابامأو رخ المج رك ذتءف ليج ىلار ظني تابفةهماشملابامأ هنم سما ىل_عدرو دقنوكي نان

 تاسنا عم لبق نمداردقسرفىلار ظن. ناءفة:راقملاب اماواه تبت واغتلاةدشىلمأتن واك:ةركذتمف لمجملا
 ةطساربكلذنوك,اغاو هلهتبسانمم_بو ىردالوئ ىلا ْئْدنمرطاخلا لقت دقوناس الاكل ذر 5 قتف

 ةيسانملّوالاو تلاثلا نيب نوكمآلو ىناثلا ىمش مث ثلاثى ىلا هنمو تا ئشىلاإ م نم لعتن تأ ل* كج اهو ٌ

 بابس تامانملافرط ودنا تالا تنال لذ كق ةسانم لّوالاو ىناثلا نيب وةبسا:مىفاثلا نيب وهند: توكي نكساو
 يولد ارث كنناو هلاغش ار ثك أ ةطايدلنا تن نمهللا دنع لع علاواذهىلعف توات اركس دعك ذكو س دل ااذه نم

 0 وهتوننمرازالاذ+ءارو ونامتسكلايةداعاهل ىج :ااهعيصأ لس وام طخ هئرباذحاب هنأ أك هْسأ را

 ذل وقلاو ىساملا رعلاقتنالا نعم .رطاخفك تن أدارأ نمو ضارقملا ىلا هذي دع ع هل صفت ىطاعتي هناك

 لحد ىذلا اردةلاوهازهف باعلان عتاوهشلا عقف وا مع« سفنةماطف قرمعلا لوط ةدهاجلاالا هود رطالذ

 توم هنافتوم ا تاركس هلاك ةريخذوةدعرشلا نعركم ل |ةيلختو ريما ىلءةبط اوملا لوط نوكي ورا. ةخالا تدق
 ااا واتس نشل تاك تالا نعل ناكل ذاوميل ادام لع رشحت و مولع شاعأم ىلحءرما

 فلسلا نمنيراعل !ضعب لاقو توملا لبق هلم !لاط ىذلا باسم, س فنلا لوم ناكفةعب رأةتسةسجت
 اذان اهملعت اك ىثلاةروصلا ىلع شرعلا ىف هلاثم عبطناالا لاح ىلءدبعلا نوكمالذاررن "ال التت ةرهوج شرعلا
 مول هاف شك, كا ذكوةبصعم ةروص ىب عه سفن ىرب اع رف شرعلا نم هنر وص هل كل قنا

 ةقداصلااب اب ٌدرلا بدسو 0 هرك ذامو فصولا نعل امفوخلاو ءا. .لنمهذخًارقءسفنلاو أ ىربفةما نقلا

 اذافةّويذلاءازأ نمءزح ىهو طو ةحلاح وللاةعلاطم ملمع ملا ف توكدأم كردي ئانلاناف كلذ نمسرق
 رطاوخلاءوسلةيضتقملاتاقافتالاو هتلاوهٍبولعلا بلةمورط اوما يالةخاو بلقلا لاوحأ ىل ةمتاحلاا ءوس عسجر
 ةممالناعوس نم نيفراعلا فوحت ملظعا ذمقريث ان هبففلالا لوطل ناك ناوا.: اك الو درا .خالا تع هإتادري_غ

 نا اوكلذ_لعرسعتادابعلاو تاعاطلا لاوحأ و نيحلاصلالا اوحأالا مالا فى :ربالنأ تاسنالادار أول هنال
 ناو طضل تحتم ا نكلوفلترت وب امديلعةيطاولاو حالصلاةرثك تناك
 فص.بىلعهللاةجر ىذمرافلا ىلعابأ حش |تعوم سفلي( كر لولا رهط أمدمس انمسل اغااتاك

 تيكح اقف لع ةلدات هنا ل ىالو هلوقب املك راكسنا هباتفن وك الن اوهخشلدب رملا بدأ ع نس>بوحوىل

 لاقو ماك موارهش فرحسمفلاق ل لاذ ذمتاةفاذك ىلتلةكتيأ ارلقو ىلامانمفامر 6 ماعلا أى عل

 ىرب القذالاقاكوهو موثلا ف كناس ! ىلع نا ذىرحا ل كل هلوق ا مراكن او ةيلاطأ ازب وت نط ايف ناك ناالو

 رار أ نمول ءاعملا لع هر ذب ع مسن ىزإا اردقلاوهازهف هباق ىل_عةلم لا ىف بلغنا مال همانمىفتاسنالا

 ماش الا ىرت نايف ءوسنمنمالاتأ اذهب كلرهط دو ةفشاكللا لع لخنادر: كلذعاروامو وةعادنا مآ

 ديالفريسعوأ لا كلذ نأ لع: تنك نافةيدعمريغنمهنلاةعاط فرمعلا عج ىجحزنو لهج ريغ نمهيلع ىه
 اك كةلؤو نزح هي مود و ”لتجتابنو لاك, هتنسي لوطي قح نيةواعلا ل ع بلغام قوما ن 5 ءاعبلغن ناو
 "لقوا نم فول اراذلة هما باب_ءالادح أ كلذنوكمل نياعل!فاسلاو ءامنالالاوحأ 1 نسكت
 عمهتمالسنأو اوحورلاجيورخ<.لعىذلاريخالا س غلاف لست مناع اًض اهككرمعلا لامي ًانااذ تفرع

 كالهف.ك كلعنع_عآالذالوقي هتلادبع نب فرط مناك كل ذإواد_> ةاك-ُثمرط طماوخنا جاومأ بار طضا

  ىل_ءتامدقونمؤملادبعلا حو ربك اللات دعصاذا فاغللادما-لاقكلذلو اكن فرك ان نة بعأ ىنكلو
 هلل يقف كسامونى رولان اكوان امد اف دسفايزد نم اذ هاحن فل. < الاربسكتللات رعت مالس لو ريذتا

 تمعهورلا ةحلىفهنث. ..طنس تءقو نمهإ أب و مالسالا ىلع يبن الافانامز بونذلا ىل طعان كو لا. ةذ كمت : مالع



 ا

 امأودي ةمئاطناءوس ىفةرطخلا بابسالا د اذهف لوطغلااذهىفاوطو لذ هللا ةعاطب راخاا فو مهلغُش نيذلا
 بح فعضناعالا فعضامهمو باقا | ىلعا يندلا بح ءالاسا مث لالا فثاسع ءالا فعضووذىنا؟ !أبنسلا

 ل و سفحلا ثد د-ٌتء> نمالا ىلا عثهننا ب 3 ذوملقلا ىف قبب الث مح ريصتقا.:دلا بحى 'وةوىلاعت هللا

 ماظن ىتتتاوهسشلا عاب قف لامهمالا كلذ ثرويف ناطي ثلا قد رط نعلودعلاسفنلا ةفلاخت فرثأ هلو جاد

 ىدحهفعض ىلع ناسعالارون نم4_.فام قطن لازء الذ بعل | ىلع س .وفنلاةملطو ارثتو دوس ووسشي وباقلا

 !هندلا ىا ارقراع نسا ع نمودس ا لا عشدّنلا ن- ىنعأ بحل كل ذدادزا توملاتاركس تاج اذا امن د ر وأ عيط ريصد

 ردتامراكسناب ؛ هريمذ اعف هللا نمكلذ ىر وايندلا قارفراع م ةسايباقلا ملأت يف بلةلا ىلع بلاغلا ب وحلا ىهو
 ىذلان اك ىحل لد, ىلا ه7 هللا ض غب هنط اء فروش نأ 1 ىتضف هللان ههناث مح نم ذةهاركو توما نمهءلع

 اضغب فيعضلاب 1طاكلذ#اقنااهةرح ًاوهدلو نم لابحأ ىهىاا هلاومأ دلو ذأ اذا اف يعضايحم داو بحت

 تار ٌوماكاله كلدو ءوسلاب هلت دقذةرطاناءذهاهةترطحت ىتلا ةظعلل كل: فدحو ردوهزقاثاناف

 بجول اناعالا عض عماهبابساب حرفلاواهعلا نوكرلاواندلا بحة.لغوه ةعاملاهذهلثمىلاىضغد ىذلا

 نع دعنا ًاوهفاضن ا ءندلاب ناك نا اوامندلا بح ن ملغ هللا ب>هيلقف د ونذ ىلاعتهللا تح فعضأ

 هللاب ةفرعملا ةلقةلءلك كلذو قلما فانسسأ معدةولاضءلاءادلاز هو ةئيطخلك نسسآراسدلا بوراك ازد

 مرعب مجاوزأو مناواو مكق انآ 21 وانا ا نأك نالةىلاعتلاقاذهلو هف م0

 هل دس ىف داهح وهلوسروهللان ماكبلا بحأ ا هنوضرت نك اسمواهدأ سك نودع ةراحتو اهوؤفرت_ةالاوم

 روهطو هلام ىلاعتهتلا ىلع راكنالا ةرطخةلاحقهحو ره -ةقراقن ملك اذافدن الاء ماي هللا قانىتح ا اوصل رك ا

 هيحأاملاقارفوهضغب ؟امىلعامودق هنومدوكمف هبا<ةرثاسو هلامو هله نين و4: انددشلا رن :ىفهباعد هللا لعف ضخا

 امأو لاكلاوىزلانم هدضسلام قحالفارهقءالومىلعهنمدقاذا قب الاضغبملا درعا مودةهنبا ىلع مدّقيف ||

 لا_عالا ناشم لم ىذلاءالومىلا نا: بلا نسحلا دبعلا مود 5 ىلاعت هللا لع مدعي هناق س1 ىلعيف ددىذلا

 فئاطل نمهة تس عالضف مودٌةلادرعت ر ورسلاو جرغلا نم هاقليام خالف هناقل فاعمطرافسالاءاثعو و

 اهلذ رانلا ىف دول خلل ةم_ضتةمثسلوىلوالا نود ىهوئلا #* ءناثلاةعاداامأ اد ماعتالا ع اديومارك الا

 كلذو ىداعملاتلقناوناعالا فع- تبتضرخ ' الاوزاعالا ىوقناو ىبماعملاةرثك 0 تايبساضاأ

 ناسنالا هطلأام عيت و ةدادلا او كقلالا ةرثكىلقلا ىفاهثوسرو تاوه# ثلا: ل غاهعس ىضاخملا ةقراقمتتال |

 هلي زبادعاط رك" ذهرضخا مرتك ناك تاءاطلا ىلارثك الا هإ مناك ناق هنوهد:ءهملقىلاو 5 ذدوعاهرعف

 نمةوهشةيلغد_دعهحورضمةناع رفتوملادنعهيلق ىلعاهرك ذباغ ىماعملاىلارثك الا ]مناك تاوأأإ

 الا تاذلا فراةبالىذلاةىلاعثهنلا نعاب وعتتري صن وهيلق ميد ية ديف ىداعملانمة.بصعمو اين دلا تاوهش

| 

 1 همام ف 8 ؟رانةدمالذك قولو د ِ

 نمر رحاتلاوةراحتلا فهرمىذةىذلارحاتلاءارب ام رثك ًاءايلعلاو علا ةقلعتملالاوحالا نم ىرب «ةفلا |

 ةسسانم هلل صخحام مودل هلا رهظرامنا هنالهيقفلاو بيبطلاءاربابمرثك !اهبابسأو ةراحتل اب ةقاعتملا لاو الا |
 اموتوملاتاركس نكملوهقوفهنكلو مونلاهس.دش توملاو بابسالا نمت ؟سيسإ رآفلالا لوطن بلل عل

 ةحرملابابسالا دو باَقلاىلاهدوعو فولأ ارك ذن كلذ ىذتةيفموذلا نمسي رثةيشغلا نمهمدعَت
 تامانماضد[ فات كلذكوح ماضرأ تاءاطلاو ىداءلابفلالالوطذ فلالالوظ تاقلاىق رك لوف

 0 رفقا علا ليفربلقفت حار سلئغتنالا سالبة نو كتف ناس لا تامان ميم اصلا ١

 عمطت الوكلامند كخأ

 كفن نمهضص:توهلامف

 فاصنال'هتمياطتالو

 دلو هل عش نود دو

 كلاعب نوكينأ عمطت
 ل كلا لطاامرثكشستو

 هنلالصا أمل ةةستوهنم
 1 مدأن مووت ذم

 ٌلربو بناحل انيل ة ةيىصلا

 ةلودلاب سفنلار ووط

 ىرابذورلا ىلعونأ لاق
 كقوذ نم ىلعةلوصلا

 ءوس كلم نم ىلعوة ع

 زعكنود نم لعو بدأ

 ىرجالث ا مهمدأ نمو#

 ماذكت اكول عمالكف

 اذكتاكتءلواذكن 53

 اذك نوك,نأ ىسعو

 هذه ثور منا

 اشارتعاهءاعت ارب قتلا

 | تان علا
 صرحلاوةقرافملارذ
 (لست) ةمزالملا 0

 دارأ الجر لرب | ى
 هبحاص ناس اقةقرافأا

 بمثال اطرسشب لاف

 نفوذ ناك اذاالاادحأ
 الفاضنأ ا: ةوف ناك ناو

 الوأ يَ همّ الءيعصل

 نءلاز لجرلا لامقف



 ساحلا ىف هلةعسوتلاو
 ىو رعض واب راثنالاو

 هللا لص هنئالوسر نأ

 ىفاسلاج ناك س وهناع

 موثهءاف ةق.ضةفص

 اودحي لذ نيب ردبلا نم
 هيف نوساكت اعذوم

 هللا ىلصهننا لو -ر ماقاك

 نم نكي منم لس
 مماكماو-افرد لهأ
 م-ماعكلذ ند شاه

 اذاو ىلاعتهنيا ل زئاف

 اوٌرشنافاورسشنا لبق

 ىلعن ا(ىكسو) هي آلا
 درو قوضلارادنب نيا

 نب هنلادبع ىنأ ىلع
 ام-_ثاههفاراَز فمش
 مدَعَتهْنلا دمعونأ هل لام

 لاف رذعىارلاقف

 امو دينحلات .علكناب

 ل ممدأ نم رحل

 نم ىع ههه نمه.دج

 ىلاعت هللا لاقا ين دلال وضق
 نعىوث نمت ضر -ءاف
 ةايحلاالادرب وان رك ذ

 لذ. ممدأ نمو ايندلا
 ناو الل فاصنالا

 فاصئالاةءلاطم لرتو

 ىريحلا نا ةعونأ لاق
 ىلعمسوتن اةبعصلا قد

 ا 2 زا رمال سم 0 دوقهنم هن 0 !فثك لاستول لاذ الود

15 

 هن ًاريلاهبف هئادتلالةصامنداقتعالا اذه ىفأ اطحخأ هنا هني نظد مهسفن دنع هلا د ههناعط أه تاك دقو:دقتعا

2 7 

/ 
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 نءاشو هلوروهتلاب هناسعا نيب قرقءد_:عنكي لذا للص الءدةتعاام لك تأ نطل صقا !١ه]ةعو رسام

 ةيهب نالطبلابيس ل عملا نع هناداقتعا ضعي فاشكن | نوكمؤد_#افلاهدا تعاني و ةسصدصلا هناداقتعا

 هلم دعف ناعالا لصأىلادوعب وتد *, نآليتةر اطاناءذهىفه-ورقوهز قف71تافاةهكسش اوأ هن اداقّدعا

 اونوكب مامدتلا نم همهلادب وىلاعت هلو هب تودارملا مهع اوهفهنمهلياي ذامعلاو كرملا ىلءهحورت> رخوع تلاب

توبسع م هوامندلاة أ ,لا ف مهيعسلشنيذلاالاعأ نبرسحخالا مسن ماد له لك ىلوزع هلو ةدوتوم ساد
 مه 

 ٠ باعلان ع ام دلالاغشأ اةفحكس كلذ د١ .هدسملاف نوكسسام مون أ]] لا د دق هنأ أكوا عء :صتواسك

 | ظتيان ندامة لا ةعئاملا ىهتدبلاتاوهشوا.ندلا لغا اوشذاروءالاضعب توم ات ارك كسى ف دك كلذكسذ

 3 اع ىهامىلءزومالا كف ثكنتا ُّط 0 8 توكللالا

 20 هتاعصقو لاقتتاققتعا ملكو تاداّق:ءالاة هد كشلا سس ك-١1!نوكب وفثكل]

 اذه عفدا نك الحالصلاودهزلاورطِع اذ_هىفوهفلوةعملاوىأرلاباراننامأو ,اديلقتاماهب وهام فال ىلع

 رخ الامويلاو هلوسر وهللابا اوذمآن يذلا ىنع ران |ذه نع لزعت هلبلاو قلادات ءالاالاهئم ىنناللب رامألا
 مالكتلا ف اوعرش مورظنلاو ثلا فاوذوخ منذااماوعلارئاسوهيداو لاو بارعالاك ان 0

 لهارتك أل_وءءاعمتنا لص لاق كاذإو ةفلتخلا مهلي واق د لقت ىف نيماكس لا فان 010

 اوماور ومالا: ذ_هنعشدتذتلاو مالكلا ف ضومللاو زاقلاوثعا !نم'فاسلا عيد اولا هل

 ار ةاعيعا عم رهاوظلان مءاحام لكرواعمسىل_>و زعهللا لزنأ ااعا 0 ص

 ةرعو هكلاسموةدْؤك هتايقءو مانع تاف-صلا نعمل راما نال لد وألا فضول نع م-هوعنمو

 ا تح نمهيلعت ابجاعبولَعلا نعنيةيل ارو ىلا.عت هليا هبادهوةرصاقىلاعتهننالالح كلردْنَع لوقةعلاو

 | ةأشنلا ًأدسق اهيلا قل ال بولقلاو ضزاعتمو براعشم مهل اوةءةعاضس نوء-ابلاهرك ذاموةب وه ايثدلا

 0 نظلان ع ةذوخأللاوأةئوروملادئاقعاة دك ؤمربماسمقلخلانيدةرئاثلا تابععتلاو ةةلعتمهبو ةفل ]ا

 ما نعوذ ااهةنتكاندلاتاوهث *وةإبقماواع وةفوغشمايندإا بح عامطلا مثرمالا وأ ىف نيإملان 7:

 | مهفالتحتاو مهحنار ارذاف سانلا توافت عملو ةعاارىأرلاب هتاغصفوهتنا ىف مالكلا باب تف ذافةفرا هركسفلا

 ْ |لكل عقباه مهتنسلا تقلطنا قحلامنكبةطاسالاوأ لإكعلاىدينأ ىلع مسهنم هاج لك صرحو مهعئانبط ىف

 | صالخا قد رطةباكلاب داق مهمف فلالا لوطب كل ذدك انو مهلا نيغ ملا يومي كل ذ قاعتو مهنمدحاو

 نك مهتقاط دح نعج راخوهاملاوض رعت الوةخلاصلا لا الااواغتد 2ر91 ققاقعا ةطالس كنا كف م ملع

 | لع كلذ نأدقتعب رهو تابسحو ناظر هعبط قفاوام ىلع لها لك لرنونايذهل ااشفو ثان لارا الا

 | نيد دعب ءأن نا#تلونيقيلا نيعو نيةلا لءنيمختو سدح نم هب عقوامنأ ن اند وناءالاوذدهناو تاةيتساو

 ءاطغلا فشك دن ءءالؤه فدي نأىئبني و

 رد_ةلاهيئانام ء وسام مد - تنسحذا مايالاب نلذط تنسحأ

 ردكلا تدع املا اوفصدنعو 35 1مم تررتغاف ىلامللاك ةملاسو

 تورط اذهل سرعتوتن تلا ىف ضان مبتكو وسر د --- 0 ._ 2

 ىف اهو ررح ىلا ةلدالا عماما مهلو ةءةعاضبب نيثحامل 00 ةدامع 2 لعزل لوك اهيلع ا

 هلق رتغممتلا اركمن م نماوهف هباةث او ناك ناونيدلا دفوف هنفاك اش ناك ترا هتاقتلدالا ممايصعت

 0 : 0 عسر االول اهل !نيتاهن عك فنيالف ثعلاىف ضئاخلكوصقانلا

 هنعمل سبا ةاورسيتب ىاورحالا تن ربكسلاوهثل ذوو رنلاو ةيالولا لاعف قرسشم

 ١ مدس لا اءز_دل؛ءنوحح



 ذاقافنل اوهفهزءالثدقهنانط تاو كلذ هل نمنع د.علاواك ىَمْوٌَقاَعْنلا نمو دا أاهنمو عدبلا اهتم |

 ا! اةفانم تنك والاّقف قاشنل ا ىسفن ىلع فامخأ ىفا نيف راعلا ضعبل مهضعب لاقو قفانم وهف قاذذلا نمأ نملبق

 ديعلا لو ه.لعدللاىلص لاق كل ذاوامهئمافُت اخةئادتاو هع أس لاىلاتافتلالا نين فرأ علالازب الف ىاغملا تقدش

 نيتاسل ارظني مهدأ نبا ىلا اوذه ف ضاق هللاامىرد ال قب دق ل>1نيد و هبفوئاصهتلاامىردنالىطمدت ل تأ نين نتفاخنن نمر
- . 

 قفتي وداصحلا ف لمع وأ تاعتسالاهللاو رانلاوأ ةنحلاالاراذ نمامت :دلادعب الو بعت سمنمتوم اد عزام هد ىف

 رم ناكو ) هيانصا ىلع 1 هي( ةعااع - ىعمت أ. )و

 لك نافاسلا قالخأ ||| نيتتر ىلع ةءانإاءوسنأ معاقةةاطاءوسىنءماق ةئاملتاع وس ىلا مهقودن عج رب ءالؤه رثك أتاتاةناف
 نمئدىلا جاتحانم [| هلاوهأ ًاروهطو توا !تاركس ذ_:عىلققلا ىلع باغن نافذ اهلاةمءاقعااةب ”رلااماق ىرخالا نم ماعأ اههادحا

 اباصدو+ اةدقعنم باقلا ىلءتاءامنوكفك ثلاوأدو+ اةياةلاحىلعحورلاض .مةفدو+ااماو ل ثلااما
 قاتلا ماو 0 توملادنعهيلقىلعىلغن نأ هنود يهوتسانلاو دافملاناذغلاو ماذا دعبل ىضشنتلذوا 1 لا

 نم «.م ةلمعتسا لأم

 طال

 مهنبب ىروش مسه أد هريغل عستم هلا اكل: ىف ىب.الىت -هق :رختسد وباقى كلذ ل ثمتمفاهخ اوهش ع نمءوهشراندلا ارومأ نم حأ بح

 اود 6 عا نسوق مه اشمىا
 اذاممنا ممدا نعو

 توههن ا.ساصاوا عريسا

 فنون مهسفنأ

 امهمو اهلاه_عحوافراصوا.ندلاىلاهس را دكشمهي هبلققارغ:ساتوكق لاخلا :ىقه-ورض:ةقفتنف
 نيب وعختالاذمتانال ةدقوأ اهّنارانْ اى ادعلا زن ناحل الضام همز بال الص كاعت هنا ننس لاف رشلا
 دق كرون ناتنمؤمايزح رانلا هللوةَتف ىلا«:هّنناىل ههه فورم الا اين دلا بح نعهيأق مما انمؤلاماف هنع
 نكعالو هيلع شاعام ىلع توعءرملا تالر طخ مالافا.ثدلا ب>ةماغةلاحفحورلاض بق فت اامهذ ىبهل ًاذطأ

 مهنطاون نم كلذةلازا لأ دق دحراو اوملالاعابالا ىولقلا ف ف رمد الذاهءلعةيلاغلاةفصااداضت توما دعب تاقال ى هرخأ ةةصنا تكا

 ىعريمكلاءاوطنا نال ماظعت كلذدنعو كرادتيلابندلا ىلا عوجرف مهاعمالو لعق مسمر اةليع لاتزال

 بحاصمال كلذل_ثم (أ ةةاصلالا.عالا,كلذدك انور وط ةدمباّلا ىف ردقناك اذان اعتدنا بحوناعالالصأ نأالاةرمسإلا

 لاقوهة علا قد عأو د || راثلا نمدح رخألاةثمذحم اةَوَملا ىف هناع ا تاك نق توملا دنع هكتذرعىج اا ةلال هذه باقلاع نعود ةناق |

 قبح قاثكلار كونأ ا واورانلانمهح رن أودءالفة كلا نكمل كملاط كلذ مل قأ تاك تناوب رقأتامزف |

 ىلق ةىلعناكو ىلل->-ر ا لوو ةمارقلا مولدلاوخؤز هلاباق هنو.بيقعه.لاراذلا عرست نأ ىطتقي ةنرك ذاقتاةناف نيئس فال 1ذعب | أ

 َ 3 : امش هلت يهوفالم قت ١ رونو تآر ع ارون نءوىلاعت هللارول نع ب وم عدس ريقلابادعر 7 نملك تأ معاق: دملاهذهلوط |

 نم هلع لوز. نأ ُ ضار سطور راخاارف هز * مو ةخلدارغلاتاوهو زاجل« تفاعلا :تاعالا |
 ا تل

 ابو هب توا - ف: لز مذ ١ ملا 0 يا :انمابابنوعبس بذعملاربقىلا تي دقهناو ةنحلا |

 8 0 دنعرب و ركشملاو سنوكش تاق والا فال ةدءاب نا علا فان ضأ قلتخانعاو ةعامطلاءوس قشدقناكنا | ىلعكل> رعض هلت تلقو ١
 ديالهل تامن اف ىدخ ا راطخ ثا ذدعب مةمايغلا ىف داهشالا نمال م ىلءحاضتفالاو باس بلا ىفةشقانملا مدعي بيذعتلاو ريقلا ف عضولا | ١

 لاف كل ذ لع مذ كلذ نم ْ باذعلا فاذص نيد هلا اوأ م-.جيىفاددرت .ىئشلالازب الذرابخالا ههتدروامرخ اىلاةءنانزلات او هو طارمصاا

 ايبارتلا لبا رتل اهلك انتاعالا له نأ ننلفتالو< - ةجرب هللاهدمغتي نأالا بذعملا او>الاة اس ففوهو
 ىنطاب قهدحأ تنكام || لك

 5 ْ لَ حج ىه ىثلاح ورلااهملادا ءئوةَد روما اءاوحالا عمت :هقف لب اقكلا غابي نأ ىلااهدد بي دحراو !اعسج |

 قب : 3 0 اماودد دعس تناكت ا شرعا تخت ةةاغم رض روبط لص او-ىاماةداعالا ىلاتولا تقونمتناكدقو تاعالا

 2306 0 ١ 0 1: اءوس ىلا ىذغي ىذلا بسلا ف تاقناقة: فش هللا ,ذايعلاو تناك نالاخاءذهداضت ةلاحىلع
 *0 هَ 1

 مج ندد «ةياطسلل لأ وويخلاو كاسشلا ىلع رتملامأاهعما ىلا ةراشالا نككن كسلو لس طتلا ىلءاهؤاصحنانكءالرومالاءذه بابسأأ
 نافدهازلاعدتبلاك لاسمالا ف حالصلامامتودهزلاو عرولا مامن اك ممر وص امهدحأ نيددشىهييسرصخخيفا 1

 ىلا هيفلوةلالوطن ثاذ ناد : تاق ةعدب هنالوةاقامهذم ىنعأ تساوةهلاد هلامعأ تناك ناو اد ةرطغوممق . |

 ا ءاعوهام فال ىلع زهد للان دالَدْن هلاعفأو هتاف_ضو هللاتاذفلجرلادقتع تأ ةعدبلاب ىنعأأا ||

 ثوملاب ركاذاو هلاحاذاه ن مديلة:لاباذح ماو رثغت هيو لّو عب هيلعو م1 لدا هيىذلا» هرظنو هلوةعمو هيأرب| 21

 ك2 ةعاامتالطب توملاتار كسلاح 4«فثكشياع ره فامعباعلاب ر طاوتوملا كلمةماصأب هاتروطو |

 غ3 نوفر عا نم مد
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 80سم تسيوييسسسسم

 ىلءهماقافر عقئاعريغ

 هعضوم ىلا هدر وهقتاع

 ناري النا مجدا نمو
 نوصتخي اكلم مهسفنا
 تايبش نب مهارب !لاقهن

 ل نمسح الاكل“

 - (انربخأ) ىلعت

 ىلا ن-ع ندلاىذر

 ىأءدلاو نعرفظملا
 لاو ىزاععلا اولا

 قودلا متاحابأ تعمم

 جارسلارمصن بأ تعمم لاق

 دج لاقو كلذ لو

 تادند ىنالقلا نبا
 ءارقسُلا نمموقىلع
 فىومرك اقةرمد.لاباموف

 اموت تاّقف قواعو

 ىرازا ناموس
 مهيعأ نمتطق- 2

 نس مهارا (ناكد)

 تان هيداذا هدأ

 ءابش اةئالث كَع هطراش

 ةمدسلا نوكس نا

 توك-:تاو هلئاذالاو

 2 م 2 8 هدي

 اندلا نم مباع هللا

 ل_->-ر لاعفهدنك

 ردقأ الان هنادعجأ نم

 ىن_عألا ةفاذه ىلع

 مهاربا ( تاكو ك قدص

 مالخالا ىلهت راجل رح اتاي ددع مال_ءالا ىلع توملاو رادلاباب لع ةداهشلات ناك و مهضعن لاقو
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 ةناع اىلع نمأد_>ًاامهللا, فاح ءادردإاوو أن اكحورادإا باب و ةرخ ابا نيد اقل صرعدامىردأ الىنال

 ةكر ةكرح لكد:ءوذر طخ لك دذع ةعاولناءوس نمنيقد» دصا افود لوك لهسناكو 4 ,لسالا توا ادنع 50 اس نأ

 هللاد | ل رع ركل دان تعلانو ةل> وم مواقولاقذا ىلاعت هننا مهفصونيذلا م هو

 كآن .لابأ لدحوتلا 0 !عول ىكت ايون ذىل اعوأ لاذ كن ١ وثذ نم ماع هللاوذعناقءاج رلاب كرلع

 ةافولا ىب ةرضحاذالاةذ هنا اوناضعب ىدوأ هنأ نيف انا ضعن ن ءىكحو اراطخلت !نملابخالاثمارهللا لآ

 لهأ نام ىلع هرثناوا 20 ول هي رتش اف هكسل ءأ ام عدج زف د#بح وتلا ىلع تم ىنتي ًارتاف ىسسأ 0
 رضع قزانجدوهثباو رغب ال > كذب سان | ءاقديحوتئااريغ لتس ناو تافنلا سر ادع لة واملا

 ديحوتلا ةمالعىرذةمالع هلر 7 ممتع لاح الا دعب ايلا يتمم الث 1 هراصا : ىلع ب> نم زانج

 نأ فاس 'فراغلاو ىمداعملاب ىلت»نأ فاختدب راالوةيله_-تاكوهقرذو زوالاوركسلاىرتشاف هتومدنع

 ْ اكورفكلاب ىلس
 مالسلاوةالصأا هيلع سلا نعىورو تام سد: مون لك ىف ىل اذهفرانزلا نع عطقنف دصسملا لدأ ىتدرا لأ

 تاءايبثالارابخخافىورو رفكلا فاك ءامنالاريشاعم نو ىداعأ انوفا متنا نيد راو ارسشعما.لاق هنأ

 تدضراما ىدبعه.لاىلاعت هللا واق فوصلا ساما ناكو نيذس ىرعلاو ولمةلاوع ودل اىلاعت هبا ىلا اك ثايدن

 ىكتءافبرا,تدضردق ىلب :لاووهس ار ىلعهعضوفناركلاذخ اقادثدلا ى دل سب ىف رفغكت تاكملق

 ءافعشلا هفاح ال ف دكفةعاتاعوس نم مهناعاةؤقو مهمادقأ خ خوسرعمزيفراعلا فوتناك اذافرغكلا نم

 دتشاكلذإو ةمومذملاتاغصلا نمةلجو ريكلاو قافنلاو ةءدسبلا ل؟متوملا ىلع مدقت”بابسأ قالا ءوسلو
 سمتلا هيلع تءاطام ىلا ب> أ ناك اناا نم ءىرب ىلا ملعأ ولن سهل لاق ىتد ىاغنل !نمةياهتلا فو

 هلواةفانماملمنوكمق نعال الآ عم عمت ام هيدارملا لتاعالا ل_صأ دضوهىذلاىافنلا هياونعامو

 تاوم_سمهنامعزو ماصو ىبصناو صلاخ قفانموهف هبف نك نم عب رأ ل-و.!ءهننا ىلصلاق ةريثك تامالع

 اد عواذاو بذك ثدحاذ ا نماهعدب ىتسقافتلا نم ةبعُذ هةق نهم هلصخه.ف تناك
 تان متنا اذاو فلخ

 تيبوةعبملا ىلا ىبهذب نأ ف اخأ ارانز ىطسو ف ناكر ملا ىلا تو-وتاذالوةيدى زنون ن

 توجعنأ

 <« :مئق نع ولالري_ءاطديقاغذلا توعباملاو ةئ ةباوصلا ارسفدتو ردغ دهاءاذاو رخ 1 اذا فورذ مداخاذاو

 لح دإاق الةخاو تاقااوناسالا فالخخاو ة.العلاو ريسلا قالا قاقت 1 نمنان سا الاوذا قددصالا

 | 111 وك ىسنو ةداتعم سمان ل!نيدةفولآ هرومألاهذ- هتراصلب ىا* ءللاوزه. نءول<ىذلانموجيرخماو

 تاهنعىلاعت هللا ىطرةفيدجلاف ىت ا :امزب نافل فيكس ةومنلانامرب د_هعبرق ىلعكال ذىرح لب ةياكسلاب

 | ١ ا كااتفانمابب ريصيف روراعمتلا لينال وس ردقع لكماكلاب وشن لح راذك

 قىداىهالاعأ نوامسعتل كنانواوعي موه ءلعهللا ىل_دطدهللالو-ربادجا ناكو تارصرمشع مو. اق

 تآقافذلا ةمالعمهضعبلاقو رئاكلانم ممل بو هيلعدللا ىلص هلنالوسردهعىل !ءاهدعن كر عشلان 0

 اذا هنا ىاقنلا نم قوقل انم ئد ىلع ضغمت ناو رولا نمد ىلع( ناو هل“ ا السان نمر

 | او تاعك موعد ديقءا مالا ءالو ه ىلع لخدنانا هلناهجر رعنءالل-رلاقو كل ذ هع ه سقس

 مذالح رجع“ هنأ ىد روم سوءيلعهللا ىلص هّللالوردهع لعافاهنازهرعناك لاف 0 .رخاذاف
 لعاقاةناذهدعناك لاقاللاق هيتماك:اع ماك: تنك ةارضاح اجا ناكول تي ا م وجاخلا

 اوناكف .هتوراختني فين بان ىلع وقام راما نمد أد ممسو هلعدننا ىلصهتنالوسر دهع

 اكلاقفا اوةكسف نولوةتمتنك اههف اوماك:لاقفهنم ءايحاو تكس مهيلع حرخالف هنأش نمئ ىف نوماكس
 كافنلبابسأو نيقفانل الع ضخ دق ناك ةفيذح اذهو ري هللا لوسردهعىلءافاذن انه دعت

 قامنلابىتهدعاسماعى اب وةرباز رغممف قافنلل نوكي الح نامعالاب عةعاس بلا ىلء كاب هنالوقي تاكو
 همدقتتر ومأ همس نأوة اذن اءوس نمنيةراعلافوخنأ اذهب ترعدةفةرباز رغم هيف تاعذال نوكمالىت>

 ئه )حدم



 م له#'ن لوقو ك ا الاثار نأك نم وتوت لا: ارتاماوا عا ةلوثو دن تالا دراو |

 تاسنالان ا ارصءعااوىلاعت هلوةكلذكو ةن هن يلا لإ عنماوا تامل نمدقو ىلا أوتو الاءرب اريخسةرذلاّعثم ٠

 موياع ضافام عمع اهننالا فوة تاكامناو أ ما نمصالد ا ىلارسحت ىنل

 امهلعل ب ريد رىذلاناىورىتح نورساخلااموّلاالا هل هللار ؟مندانالو ىلاعت هليا اركماو“ مانملمهال لام

 : ذاام تاكو كر كم نما. نموالا ةذ اكستذمأ دقو تاك. ةلامجلا ها ىجواف ىلاعثهللا» نمافواككب مالسل اوةالصلا

 اناء اوال, اك ةنمادق ةلوقثوكيتاانمانكو ومالا هياغىلعامول فوقوالهناوبو.غلا مالءوههنلانأ ماع

 0 هيلع هللا ىلص مب .هارباناكامهل اوةدانشوامو ركملا ع نمانمأ دام مارهطاههفون كس نا حام مار كموامهل

 ىدعاو ا ري ضروعو نقمافماظعلا ىواعدلا ن را :اكوهتلا ىس> لاق قينعتملا ف عضوا-السو

 ىذلا ميهارباو لا ةفهنعىلاعتهتارم انها سح هلو ةةيقح ءافو كل ذتاكسفالف كيل ام لاقفةجاح كلأ لاق

 اميلعط ل هريخأا ذهل ردت لل

 0 تن كنا نفتتال ل فر ننال لعددل سلع مالا كا

 ىذر ركيوبأ |لاعذ كديعت د دحأ ضرالاهحو ىلعق بد 0 ملك ءاصعل اه هكا حنا مهأل ا لوهيلع هنا ىلص لاقرب مون

 ةقتلا ماعم هنعالاىتر ويدسلا اح ناكذ هلرعرا هتللفاب هنافكلد , رت دشانمتلنع عدم ءىلاعتهليا

 ةفرعاا لاكنعالار ددعدالهنالعأ اوهو هلبا اركم نم فون !ماقمر سوه .اعهّبا ىلصهّنلا لوسر ماق مناكووكلا دعوت

 فوتولارمشلا نمدحالامو ركسااباهتعر دصاام ض#«!ن ءريعت ىتلا هتاقص ل اعمو هلاعف اناششو ىلاعت هتنارارسس أب

 ةلاحمالمفو مظءرومال'هنكب ةطاحالا نعهتفرعءرودقوةفرعملاةةيقد فرع نمو ىلا _عتهتلاتافصدنك ىلع

 كنادس لاف هللانودنمنيهلاىأ ريووذخا سانا تلق تن 11 للمقام ممسو هيلع هلل | ىلص جسما لاق ثالذإ و

 مهجذعت نالاقوك سفن فام لعأال وىسغن فام لعتهتلع دف هما: تنك ناقد لس لاملوقأ نأ ىل ن وكام

 نمهل سيل هنابهاعل نييلانمةيلكسلاب هسفن ج رخو ةثيشلا ىلا مالا ضوف هي الامور فغت ناو لدابع مناف
 اهلعوكملان تالف نافولاملاوتالو هعمل ذد نع جر اطابتراةثشملاب ةطءتصر ومالاناو ئس الا

 ةماطلاذانيفراعلا ب وأةعل طقىذلاو هاذ هو ناعم .ة-الاوقيقكل | نعالضف نام_بحالو سد حالو سامي

 مم ذعب اين دلا فلز 0 ؟نالاث مآ تاه أ دعف ككاه أ ناكل: ىلا الع نمد ؟شعل صأط ايترا ىهىربكلا
 1| هنع را الادبآ مهلعناتعلا لم قاقنلاو رذكلاب مم واق كلذعم ضرع و ضامالاو مال“ الا عاوناب

 لاقو ني عج سا ملاوةنلل انم مح عدح ن ”المالىتملوقااقد-ن كو اهادهسفنلك اني 2 ثواولوب و

 1 ل 1 مقدام فا ال فدكسف هن 41 , الاب -عح>ن المالك ردماك تيوللاعت

 نمةهناس )اى ءار عارشم :.وعبفمياستلاالا سيل نكلوهبف لس .-ىلادتع عامطالا تاك !افنأ صالات اك

 0 ار ا خد: ليدورشلا بامسأ هل ترمس نأ حرا يحاول هاطلانايسالا |

 تن اكن او هلقل ارسم لك ذاوواعسلاب هل تقيس ىلا ةعداس | ارم قيقل ا ىلع هل ف .ثك هناك فامث دلا نم

 ىضتةي اذهناك البةمهللاىلع«-:طاب وهرهاظب واعطةذمايندلا نع ةياكملابباّقلاو ةريس هاهلك تاريدلا

 || الاعشا فون انارينديزب تايثلاريسعو ةسقا1تارطخن ك-!و هباقونوم كل ذ ىلع ماودلا ناك و ف ونا فمع
 دشأ ب لقا !١تاونجرلا عم -داضأ نمنيعبسصأ نيب نمؤملاب اولاد اريل نمؤد ف. ؟وءافانالا نماهنكءالو

 ل ا ا مرباذعن الج وزعب ولقلاباةملاقدترا مابلغفردقلان و اماقت

 تقرت الءاج رلاحو رب مسبوق حو رذا نيفراعلا داعب فاما هللا ناالولو نءالان مرب نقل ابىداذب وهدا

 ولذادح ونمقلحلاا ماوع ىءةجر لمع ابام_سأوهللا صاو1نةجرعاج رئابابسا قولا مهمولق
 تلاحول زيؤراعلاضءبلاق بو_هااساّةم فود نمب واهلا تءطير سوفنلا تقهزإ ءاطغلا كا
 تلقا نم هلرهطامىر دأ الفال ديحولاب هلعطقألتافةناوطس اةنس ني_هندمحوتلاب هتفرعنمنمب دىندب |
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 تولت ةيلك دحض مومو

 ىلع ههنب ن* صخشال

 نا رع لاو ةيويع
 تت اذ وعم ىللاق تاق ر

 ى-هحوىفى لثنارهم
 ل->رلاتاف هرك أم 1

 لوةي ىت> ءاخأ حدتنال
 هه ركنأم ء-وهحوف هل

 نما قداصلا تاف

 بذاكلاو هقلاسصل

 هللالاق هاا

 َت ةرومحالن لاقت

 حمصنلاو ني_كانلا

 نموهرسلاف تناك ام

 5 ةيقوصلاتادآ
 تاو هكدخالا هد

 مهتم ىذالا لاّمحاو

 رهو> رهظ كلذ ف

 ن رمناك ور ريعفل ١

 هنع هللا ىذر باطلا

 فى ناك بازيم علب سعأ
 دع ثسايغلاراد

 نيب قدرطلا ىلا كاعملا
 هلاّمفو رااوافصلا
 ناك امتعلق سايعلا

 هيلع هللا ىلص ننال اوسر

 لامفءدم هعدو م سو

 500 ىلاهدرب الاذا

 مدس كال نوكمألو دب



 ظ
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 ماد لت ا
 ىكىرب مهلك لاق لاذ

 نهو ه-.ءاعلضفلا

 وهذ هسفن ىلع ىباضف

 امظذ مهضعدلو ىمريخ

 هل تالذب نان لاذ

 هلبلاللضفال كاذر
 لزب ملنمةقادصبناجو
 ىر ءاقد_طصالا ىلع

 هل لضفلا

 سمايلا بالا 10

 بادآىف تونا

 ه(ةوجالاز دخلا

 ْنَء صخدولأ لكس

 ا ءارقفلابدآ

 تامرح امذ> لاذ

 ةرمشعلا نس رمماشملا

 ةهصخل اوتاودخالا عم

 يدك كرت و رغاصدال

 م-تقبط ىف سل نم

 ةيناحو راثمالاةمزالمو

 ىف ةنوامعملاو راخدالا

 ني اسئدلاو نيدلا مآ

 ل لفاغتلا ممدأ

 |.يفوصما او تاو لالا

 َّ  ةصصتل هيف بع

 هعالطاو

 لاف ه:م لعل برعىلع

 ىذرباطملان برسم

 4+ -اصنع

 ع - 00
 ] سها هللا وحر هئعهليأ

 0000 ظ 7
 0103777121 ا نا 3572 1 ا اقل الا 727 2 تحت تدك رص هع تلك +

 لم و نينمؤملاموعنموهفعاسمسلادرعيقدصو هينم افاذهعم“نمو ردةلارس ىبعءنيعلطلانيفراعلا
 | تالا فافاجسلا ىضلا حورس دقلاةضبقفعقاووهفدبعلكناف ف فود نيقدر هلم نمد > اول كا

 ةمد سه بأمس 1 الاكلذإو هم ات كلذ سرع هيلع مو دقو. لذمف قاف" الاب لفغي دق عسسل او ١

 فعئاولاواكافتا ىبعست نزح مهنيا لع ىلا ف.ضأ تاواقاف: اىع«هفرعبالن ١" اذان كل مواعمردةد

 تاو سرتفاع وحلاهءلع طاسنا روهسم عسسل نال عسيسلا فا الن اكله تفر همت ولعسبسلا تلاع

 لاعتهللان مقود الاثم لوقأ تسلذ هناذ_صقلاخو عسل قلاخ فاذا ءاق كريو ىل_ةإةْغلاهماع طاس
 كلوملانال قلاعتهنا٠ نم فول !نيعوه عسسل أع 11 فرط ءءاطغلا ف ثكااذال, :عممسل ان مقوالا

 بام_سأو فاذغلا اس قا لاعت هبا تاو ايندلا عابس ل مدر 1 حس انا ممادقلاو ه عمسأاةطساول

 قلو ةنخل !قافنهلقاامىلاىلزالا مزملاءاضّتلا ن عع رفتملاردقااهقو سالهأ دحاو لكل قاتوباوثلا

 ىر الذاوأ مأ اًواشا ماب سالاو

 هردعق نكردلا امس نيةراعلا فواختمدعفةروزيضلاب فوم اهبلغالا ردقلا جاومأ مطالمؤ+«_سفندحأ

 لاوحتأ علاطبف راث  الاو رابدخالاعامس هسفن مباعبنا هليدسف راصبتسالا مام ىلا عافترالا نعر وصقلا

 رطسالهأ اهل قلو رانلا قلو اونأمأ اًاشاممابسسالاو رذمال_هأاهل

 نأ ىف ىرا الؤ نس رورغملانيحارلا بصان 2 مهمسصاتمو مهأو مهعبسنب و مهلاو ةاونيذراعلا نيفئاذلا

 انلوس رامأ ءايبغالاو لاهم اوةنعا ارغلامهف نوذم <. مومن علاوغام اوالاو ءاسنالا م بنا وأ مهمءادتقالا

 ىذ ل فط ىلع ىلصن نأك هناىو رىت>افوتسانلادشناكونب رخ“ ا ,و43 وهب ءاعدتلا ىلص

 ٠ نال ًاينهلوقيالل اق عمس هنا ةسناثةيا ءاورفورا“ !!بازعو ريل باذعهقم_هللالوقي هئاعدف عم» هناةدادر

 قاخنهنلانايننصبامىردأ موهنلا وسر نا هتلاو كل ذكهنانب ردياملاقو فضغفةئ اريفاصعنمر وادع

 تام عةزانج ىلعاضد ؟كلذلاف مسوةيلع هللا ىلص هنأ ىو رو ممم صقل الو مهفدازب الالهأ اهل قاشوتةنحلا

 ىزئالهتلاوكلذدعب ةاس -س مآ لو: تناك خ4 1 كلان .:هةاس مآ تااقاملنماوالا ن نيرحاهم ا نمناكو نوءانمنبا

 ىذلا أالومل_بوهيلعمللا ىلصهتاالوسر ريغاذح أى زئالفتاوةمغت لاهل اود نب لاقو نا_ةعدعي ادحأ

 11 ل أ ثيد>-قىورو هيعانمو ىلع ل 22 5ن 5 0 مناع لا ىزاغ ذلاثىدلو

 فتاتقومسو هيلع هللا لصهقلا لورا ترحاه د اريذاصع نمر وص كلأ. ضف اكلاعفا ني ترس ةعدأا

 لحد هنارخ 1 .دح قوءرضنالام عنءوهعفنب الاع ماكش د تاك هل هل كد ل سم هللا لمدس

 هذه نمل سوهيلعهننأ ىلص لام فةنخلا كل آءنهلوقتأ را عمسف ليلع :وهو هرادكأ ضع ىل عمل سوه راع

 ل رهينعبالا ماكتب تاك انالف لعلك رديامولا.ةفهلنالوسرابىت أ ىهضد رم لاقفىلاعتهننا ىلعةرلأتمل
 ةعداولاةر وسا ,عاوخ ا ودوهىنابش لوب موهيلعهللا كصوهو مهلك نوئمزملا فاعالف.كو 3 :ةالامي

 داعلا رعب الآ ىلاعت هلوةكداعبالا نمدوهةرو سىس كلذ لعلءاطعلا لاقف نول ءاسنب مب ةواقرروك سودا اذاو

 ءاشواذااوكر سس أم هلناءاشول هناب ملسو هيلا ىلسملع عمدوةتدعباكن يدل دعب دول ادعبالأ دوه موق

 تءوناكوها.علةلافدىأةعفار ةضفاخ ةرذاك اهتعو سدلةعقاولاةر وس فو اهاده هسفن لك 0

 فواسندلا ف نيضوغخت ناك امود : ةعذ اراماوامندلا فنيع وذ اوناك اموق هَضق ظفاخاماةعقاولات لزن ىتسةقناسلا

 تاع تفازأةنجاذادترعس ميخم!اذاو ىلاعت هاوقوهوة متاحا فاش 5 اودماع .ةلامولاوهأ رب وكستل ا ةروس

 هلثذأ نمالان وهاك تب الىلاعت هلوةوان الاد ادبتمدسقام ءر ا ارظنب موه نولءاستب معفوترمذ>ً امس 3

 بأن نارافغاى او ىلاعت هلوقالاهمذ ن لولو ريد أ ارةنأ فوا ورح ىلا هلو نمت آرشلاو ابا اوصلاقو ند-رلا

 7 ةةملساو هكا: 300 ا سلا

 ارا علازضأ اذاكر ردح كلل كر دل ]ودون - اثار ؟تاونمانأ ل حو زغ هلوقوتالقث 0اس

 الا ك:تاوىلاعت هلوق دو نيد تالا اوفو نوحرلا ىلا نيةتاارسش < مول ىلاعت هلوقوديدش ملأ هذ نا ةملاط ىفو

 7 اهدراو

7" 



 اضرلاةدحلاةر ورض نموسنالاوة.لا الاف :رعملادعب ماعم الوةفر ءملاو هبادولا الا قد رطلا هليتفن !ةدهالا دعب

 ىلج مالك فولتادر ا هنافكريصلا جالع هان رد د0 داذات ادعو همن ,انعبَةَعْءلاو بوءحلا لعش

 ! ل دو تدب ناك اذا ىصلانا هلا# ةمورخ 59 م ىلع 1 نيفات* نيب رطب لدع فوم !لوةنف

 و0 0و 1 نكملواهببعليواهذسأ ليحل ا كلادبلادما.عرو فالك اعرقم وأ ع بسهيلع

 تاغو هعم مأق اهمررهلاق لات < وهصئار ةدعارب ودو هدأ ىلا ىصلار ظن اذافابمبر هوة. ا نم فاخ ل قاع

 هشطل وعسلاةوطسوا تيصاخواهعموةيحلاةفصإةفرعموةريطب نعبالا فوذنبرهلا قهعفاوو فوك تاهيلع

 فوغ بس نمالا فاضال هنا _عدوميساب ناقل |ن سحب هنالدءلغتلا درعت ناعافنمالا فونامأو هتالابمتلقو
 نيماّهم ىلع ىلاعتهللا ن فود انامل ءاف لالا ذه تفرع اذاو وجو فرعي الو فوت مسبسلا نا لعيف هسفنف

 نم نيفراعل بول ةل'بابرآو ءالعلا فوثوهنهنمف وآل ااماقد مفوختاىلا# لاو هءاذعن مفر امهدجأ

 هللااوةت !ل>ورع هلو هلووو هسفن هللا ؟رذك وىلاءث هلوةرمس ىلءنيعل طا ارذملاو فوال اوةسهلا ىضتقيأم هتافص

 ةعاطلا ىلع ني ءازحام نوكوراذلاوةنمل اب ناعالا لصاي لصاحو هو قاد! موعف وو وف لرالاامأو هتاقت قد

 َْق ركشلاةمزالمو طءولاوريك ذتلاب 1 0 اوناعالا فعضتبسو هلةغلا بنسإ هفعضوةمصعملاو

 مهلاو -!:رهاشمو مهتسلاجتو نيت انا ىلار طالاباخت : أ لوزتوةرخ "ايلا فباذعلا فاذص و ةماعلا مون لاوهأ

 فاي نأ ىنعأ فولاو ههلنانوكب تافىلعالاو ةوقاثلاامأو رب 1 نءول_خال عاملاف ةدهاذلاتتافناف

 ترطت ةرطقك د ارغاا فو دنعرانلا فودة ىلاعت هللا هجر نوذلاو ذلاتةهنميرعا او>رب وهنعراغعاودعيلا

 طحاضت انينمّؤم لام ودعاو ءارزعل اهدا.عنم هللا ىثح اغا ىلاعتهللالاق ثمحءاذعل اةمشهذهو ىلع ىف

 الفريدي ىلا دز: سال كل ذو هيبالادي1ة7ةيهحا نم ىبصل !فوخ ىهاض دماةالادرعع وه نكلوةيشلا هذه نم

 ىلعأر كبف هيرتغن و هيلاراق: فة ازدنأ ىلع م دقي مزعم لا ىرباع رىحدلانا ىت>برقىلعلوزب وفعضد موج

 ةدهاشعتي وقاذاالا بلاغلا فةقيعض ةيديلقتلادئاةعااومسالادملة:اهذ_.: أ نمزرثحايملا دملقاهذأ

 ىلع هلد د وط ةدمىمداعملابانئتحاو تاعاطا أرب ب قاعات 5 طار ابو ماودلا ىلغاهلدك و !ااهمايسأ

 نأا5 فول باجل العلا با ةحالفةرو رضا اب هفاخ ىلاعت هللا فرعو ةقرعااةورذىلا ى 1 !نماذاف راروشالا ْ

 مأءاش ةرورمضلاب هفاخ لب هبلقىلا فو ودلال جالعىلا با ءادحال هلا 2 ىفاعقاو هسفن ىأرو عسبس ل!فرعنم

 بلحف ةيتار راتني سلال :الصل اهملعدو ادىل ا ىلاعت هللا وأ كلذاو أ

 هّللافرع نئماوس ةليحىلاجاتحالفهبلا ىف عوقولاة فر عمو عسو كل اةفرعمالا ىراضلا عبسسلا نم فويإلا

 سلب ادعبأ !اوةعباس هل.سوريغن 0 اللاب رقفاخالودب ربام كو ىلا : الوءا ياام لعفي هنا فرعملاعت

 كلا. هل رط+ناو ىلارأال اورانل اى ءالوهو ىلاب ا الوةنجلا ىفءالؤه د اعل هلوقهج رئامهتفص ىلإ ةغلاس ةعرسريغنم

 ملون مءاش عبط, ىتحةعاطلا بابسأ 00 .ط' ادعملهنالمأتفةعاط ىلعالا بي* : الو ةمصعم ىلعالا بقاعن الهءنأ

 َن ةوهشل اءعاضن ىلع هردعل اوةوهشل او لانا هناف أ مآ ءاش ىدعن ىت>ةم معما اودي ماعلا دع

 ىلا لسا سلب دفنا هس ةصخغأ ١ث ذل هةيصعملا ىلع هاج ملفءاصع هنال.دعب أ ناك نافةر ورضا با مماعق اولعغلا

 «.لعدللا ىلص ريع ىنعملاا ذه نعو لزالا فه.اعىذقى !.دبعلاةهح نم هلة لعاللوأ ىلعة لا الفقي ,وأ هباهمري ع

 مدآتن 1ىموم لاق مالس 0 برمدا عاف ردنعمالس لاوذالصااامبملءىموصو مد تحن لاف لا

 ىلاكتت طخ سانلا تط, هأع هةن> كذكس 000 ال مثل ردهم ًارمحور نمل. او مدس هناك غش لا

 نار ةوئث لك نايبتاهمفحاولالا كاطعأ او 6 وهدلا سرب هللا "| اًمطصاىذلا ىسومتنأ مدآ لاّوذ ضرأ !

 مدآى هعوامف تدجو ل هذ مدآ لاقاماعنيعب رابىموملاقق اخ ن أل _بقةار وتلا بتكهنلات دو مكبذانك 7

 لاف همس نعل راى نةاذ نأ لقو هل عأنأ لبق ىلعهللاهءنك ال« تام نأ ىلع ىمولف لاق رعن لاف ىوغف هب

 ص وص»+ نموهفةد ادول ارون نءةرداصةفرعم مالا اذهىفتدسا! فرع نذىسوممدأ جذل ملسو هيلعهللا ىل»

 (عباو تك اسساو < ر
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 ماقمالوانطأب وارهاط هد هرقلاوةدهادملا هيو ريصلاىوس - ماةمامهدءبالوءا-رلاو فومللاىوس ماعمْنيَعلا

 ناك امناف ناسحا

 هتلعلاوزب لور الولعم
 هالخف لطتسلا ا نمو

 هتاحتماودب كة لعمل
 هاف بلا طرمث نمو
 دل افلح جداا رانا
 نيدلا ىمأ نم هسيلع
 ىلاعت هتلالانابندلاو
 0 نجت
 مهرودص قف نودح الو
 نورد وارفوأ امةجاح

 ناكولو مهسفنأ ىلع
 ىلاعت هلوتفةصاصدم مهم

 مه 2 ودصفف نودال

 ىأ و وأ اع ةداح

 مهتاوخانود_حال

 تاذ_هو م-ولامىلع

 لمكياه م تافصولا
 امهدحأ ىلا ووص

 ىع ىلع دسحلا عارتن ١

 ايندلاو نبدلا سمأ نم
 رودةملابراثالا ىناعلاو

 كيس نع ) ريد افد)

 ةالصلا هلع رشلا

 ندىلع ءراا مالسلاو
 ىف كلريخالو هل لش
 ل ى ريال نم ةسعوك

 كو حم هانا
 هيو اعموب لوي ( تاكو)

 م-غاكناوخادوسالا



 | صالاوه فرحا ةباغو رومالا ءذهنيب عملا نمدبالاذاقدحو موهف ةبحناوءاسرلاو وحاب دبع نمو قب دنز
 | د عرج راسا !نآلناقلا نمو ءاسرلاة بلغ طصالاد تواادنعامأت وما ىلفارشالا لة نكملو 7

 | فود !بابسأق يطدالم لمعل | ىلعر دّقب الت وملا ىلع فرس اف لمعلا تقو ىذقنا دقو لمعلا ىلع ععابلا
 | هيلاىذألا هب رعيلا يب حيو هيلق ىوقي هنافءاجرلا ح ورامأو هنوم لست ىلع نيعت وء_بلق طابن عطقي كلذناذ رفا ملعل ازيز علا هللا
 بحل هللا ءاقل ب> نمت اذ ىلاعتهتلاءاةالابعنوكمل ىلاعت هئلاب<الاابندلادحأ قراغي نأ ىئبنيالو هاجر || بولا لباقو بنذلا
 ىلاعتهنلاةفرعماهاك لاسم الاو مولعلا ن ءدوصقملاوبوبةوهفهمركى ترا نختم هنراقت ءاسرلاوهعاتلهللا |( هبتاعمت باقعلادب دش
 | نموهتبةردقبهرو رس مظعهب وب ىلع مدق نمو« ءلعتول اب مودقلاو«لاريصملا ناو ةبحن'ةذرعملا رمت ىتح | ًارقالف هلذعو كلذ تحت
 ٠ مكه عماخلاةعقبلانعةرابع ة :مل اذاهتنجاندلاق ايندلا ىف اهلك هيا لحراذهف نادكالاوءاةفرلاوراةعااو ]| رع مهنو للاعتهنا | ١ الجل لاوداولاولخالا بح توملادسن ءهياعبلاغاابلقلا ناك امهفهيازءوهتاعتتدتشاهب وبحتدراف |] قدصلاةن ناككلا

 نكي ملاذاةهيهتشبامنيب وهنيب لاح نملا ىنذعالو هيهتشبامنيب ومنيب هول سوة بنجلا نم وز هتوةباحلا | نأ ىررو عجروباتف
 ١ م.ةدااومم : دوم هيلعهللا لسهّنلالوسر

 | هب وبح ىلع مودق هتوخ هباحشىلا حاو رت_ءالا نع سورعجلل ةعناملاةعسةبلا نع ةرابع نيعسلا نالءنصم اذا أ تفتلب « رعنباىأرإسو
 1 هعمست لو نيعورت لام نيك اصلا ءدامعل هتناهدع عال ضف باقعلاوباوثلا نم هتومس.ةعامندلا فراق نملك 1 آمنا لوس هاةلياملوأذهفردكمالو عنامالب هبوب نيب وهنيد ىلخو نحم لا نمتلفأ نم لاح ىنةعالو نحسلا نم صالدخو لاقف هلآسفالا ؟ةواثيع

 | اماوضر وةرخ " الا ىلعايندلا ةاد 1 ااويحسانىز.الىلاعتهنناهف_عااعال_ظفو رشب تلق 15 طحخالونذأ لاّعفما ارأالوةبلطأ انا
 نيل -مانافوتيت أ ىلاعتهتال أس نةلاكنلاو ىزخابورضو لالغالاو ل-السلاو ا.لاكينالا ٠ نماهعلا اونأمطاو || تمت اذا هنا دمعا
 نمهريغ بج جازخايالاهملا لمد الو ىلاعت هللا ب با سك اي ايالاءاعدإا ا تاتو همسان 3 ل

 | «لعمتلا ىلصان دن هباعدا,ع وعدن[ ىلوالاف نطدولامو هاج ن مىلاعتهننا ىو ام لكن عقالعلا مطقوبلقلا تاقهلز ازنمن عوع بدأ مساو

 ةرابلاءاملانمىلابحأ كبح لعجاو كبح ىلا ىنب ؛رقباميحو كبح أن ميحو كبح ىتةزرامهللالاقذا لب ناو هب دع اضن م ناك
 وانل قحأ هنال ملص أت وللا لبق فوحلاة لغو ةبعحأا بلجأ هناللص 1 نوللاد نع ءاجرلاةباغنأ ضرغلاو ناكومتنعأالوغثمناك

 لاقوهب رب ناقل نسي وهوالا دحأ نتوعال ومماعهللا لص لاق كلذإو بلدا نعا امذدلا ةبحن مذأ اوتاوهشلا [| ىذر سابعثب الوب
 صخرلاب ىنثد_> ىتبايهنباللاق ةاقولا ىهعتلا تامدلس تريضحا لو ءاشام ف ناذيلف ىبىد عن طدنعانأ ىلاعز | لجر فاتح اما معلنا
 ءارلعلا مجمع :رحدتشاو ةافولاىروثلا ترمض> اا كلذكو هينطلا نس ىلع هلا قلأ تح ءاحرلا درك ذاو ريغنم انالث ىسلتىلا
 نسحوءءاحرلا اهف ىنلا ارابحالا رك ذا توملا رزعهنبالهنعىلاعت هللا ىضرلبنح نيد جك لاقو هنود رب 2 تملعف هلنوكست ةحاح
 امال لاو ئالصل ا هيلع دوادىلا ىلاءتهننا ىحوأ كل ذاوهسفن ىلا ىلاعت هللا بص نأ هلك كلذ نمدو ةملاو ناثلا تاكوامثدلا ىف هتافاكمام
 [اولاعت هتان توعتا:داعسلاهراعاذ افٌنامعنوّنال آمهلرك ذئناب لاه اذا ع لاف ىدابعىلا ىندبح نأ صاعلا نبديعس لود
 سلا عساف تافت الالاف هلأسفريطد وهوماذا|فىفارادلا ناتجلسايأ ني_كلاصلا ضعب ىأر ٌتدحاذاوهبتبحر اند كالذلو بوبحا نم عناملا نصسلاك اه !.ن دلاريصت تبل لا نم آلا جاوا و ةفرعأ[ ةمحما لست اذاثالث ىلع ىساخل
 0 يع امداد ةحرابلا تامهنا هلل ةف سلجا ذاوهيلعتابقأ
 الا نكعالرمدلا نال ضرغلا اذه ىف فاكوهرك_ثلاو ريدلا بانك ىفءانحرسشوريصا!ءاودىفهانركذام امنا ملعا مدا ه4تعلدوا
 مويلاب و ىلاعت هتلابتامعالا ون ءءء [بعوه ىذا نب غلا ندلاكماقسل زان تال ا كم ضال

 تاب ب وقتي فود اوعءاج رلاوةنللءاجرلاو رانا نمفوحلا جيم ةرو رضا اي نيعبلا اذ_هو رانا اوةنلاورخ“ الا ل
 00 انلاو ءاحرلا وعنا اهلمحت ىلعريصدالف هراكملاب تفح دقةنحلان 'أف ريصا | ىلع واىذرنم لحاع طرح

 ران نم ق دش نمو تاوهلا نعال _ةنجلا ىلا انس نءههحوهننامرك ىلع لاق كلذإو فويل: وةءالااهعت

 0 0و :دهاحلاماةمىلاءاسرلاو فوحلاا نمدافت اريد اما «ىدؤد م تامرحلا نع عجر
 سنآلاوةفرعملالاكىدؤر وةفرعملال ىلا ركشلا ماودو سنالاىلارك ذل! ماودىدؤد و ماودلا ىلعهءذركسفلاو
 ًادعب ساو ندل!لزانم لولس قسترتلاوهاذهف تاماةملارثاسولكوتلاواضرلا ما ةماهعيتب وةبحلا ىلا
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 || ءاحرهتناي راوكنماهلمةتن ل ضرالا لهأ تان هتدتأوإ كن رت اهو هللا فخ ىنبانهدإو ضعبل لاقههحو | هللا مرك ابلعت أ ىو روالدتعالؤاعرونفؤملا فوختنز ووال.ةكلذاوءزاجروهفودخل فته. نأ صالا لجو
 |١ الاس انل !لكرانلا ل دل ىدونولهنعهنلاىذرر علاق كلذإو كلاهرفغ ضرالا لهأ تائيسإهتدت أول كن اىرت

 || تأ تيشلناد>اوالجرالا سانلا لك ةنملا لحد. ىدونولو لجرلاكلذان آن وك أنت وجرلادحاوالج ر
 ةلالا ىف هإ_عضغب || ىذلا ل رلا هنأ نطاذا ىداعلا اماقءؤاج رومفو-خىوتس نأ ىجبنب «_:عدقلا ىضررعل؛ةىواستلاو مواقتلا || ليبس ىلع ن كلو ءالدتسالاوةبلغلا عمام_هل ادع اوءاجرلاو فوخلاةناغنءةزابعاذهو لج رلاكلذانأ توك أ
 يرفلا هلارظتنمدولا أ بس نوكت تأ ىئبنب هنوقناؤءاحرلا باك لوا ق._-اكمؤاجو باغ نأ ىتينن لد هئانرومم تكلا ١ نيعب ظن وةرضانلا أ نأ ىب.:رالء_:عهللا ىضررعل ثم تلقت افمرارتسغا ىلعاليلدئلذ ناكر انلا لون دباورمأ يذلا نم ىتئنسا

 || نقتا|لاو> أن روك نأ فيا دك ةئاخ لاي وايم وحك نكيرلو كاردالاءاج رمبلق لع _لغاهعبج ةعارزلا حصا ناطوأ ىلادوعلاو | طرد ءايواه زهعت ىلع بلع اووةرقن ضرأ ىف ميحص ار ذبلا ثب نمت مول مورذبلاوعرزلابل؛كةيابشأ وق

 هلو هدوعىج رب تغقو

 نكلو ض غبي نا ىئبني

 هيلع ىتلا نادرودّمذ

 مشان مالسل اوهالصاا نمهمف نكن ام ىهاضن سلهالاثمءاندروأ تاو ذوهللز رثكت هإ-:مالاو طاغلالا نم فراقملاذ دخان نمنأ / ءاف

 ىاىذلال>رلا مولا ءاوهلاةكورذبلاةواهؤ انو ضرالاةثةيردتلاب لءذا هب ركلاب لصاخلا لعل اءاحرلا ةيلغبدس نالهجو لك

 مهرحروهملاق ةش>اشد : ةس رغضرأ قثددقز هس> برك مل رذاذ [سملائما_ءاو اهريسغو عاقبلا كلت فةكماهملا قعاوصلا ةلفو

 مكي ىل-ع تاطيشال

 ىنخنلا مهاربا (لاقذ)
 هروجؤتالو كاع طعنا

 ا يم دلوع

 هنك ىدأ تاو ع رازلا اذهلثفالمأ اهفىقع اوصل ارك [ىردب سلدالب ف ىهو اهريتخ لو عرازلاهد_هعب
 |١ ضرالاوةة.قدهتك طورشون ا .ءالاوهاذتل اسمقرذءلاوهفوخ ىلع هؤاح رساغنالف هرودقم لكدءاحو هدوه<ت
 تاوهثلا ىهتاف الاودضماهمف قالالاابافدتوءابرلاو قافنلاو ىلا رشلا نمهئافصوهثبخ اراغختو قلا
 قع ذاب ركقلاب فرهدالو قةحتيالا م كلذو لاه فلس ناونامزلا ليت سفاهملا بلقلا تاغغتلاو ايندلا فراخزو

 هكرتي و مونلا ه-بكري : 0 0 : داةّدعالا نارطضاوتوملاتاركسلاوهأ ىهقءاوصلاو هإ ثمن رح موهثفلا قاطنالام نايسالا نم ضرعب دق

 هوعطقت الو ماعلا هلْ

 (ىورو)هتيفاوراغتناو

 ه-:ءهليا ىضررعنأ

 هاخاتاك هلأ نعل اس

 لاسق ماشلاىلا ري رفن :

 فرءنذب رحم كلذوةنلاىلاةهابقلا نم فرصا لاذع كاردالاوداصالا مهمِب رحملاس * كل ذو هدنع
 لاو ىف كك ةلاعالهئاسر ىلعهفوص تاغ«_سفن ىانايج ب لقلا ف .هذناكنافرومالا هذه قئامد

 باغب نااماقةؤاج روهفو- ىوتساةفرعملا مان شالا تب اثبلقلا ىوت ناكن او نيعباتل اوةياعصلا نم نيفئاذنا
 هيفرعي له هناهنعهتلا ىذرةفيذح لأب ناكى هبلة شيتفت ىف غلابي هنعهتلاىضر رعناك دقاوالف هاجر
 ه.اقريهطت ىلعر دعي ىذلا اذن ؟نيةفانملا للعب مل وهيلعهللا ىلص هللا لوسر هصخدق ناك ذا مش قاغنلاراث 1نم

 <ءلع هلاح سييلتب ىلاعتهللا اركم نما نأ نذ كلذنعهباق ءاعندقتعاناو لنا لرشلاوقاغنلاابافح نم

 نامل_.وهيلعهنلا لصلاف دةوة املا ن_بح ماةىلا كل ذىلعهثانقس قب نسأ نك هبقدوناو هتعهم.عءافخاو

 000 || ىيسفةقان فاونردقالا هاور ىو ريشالاة نا نيد وهند قالى حةنس نيس ة نا لهأ ل_علمعيل لزلا
 ةىحآ لعفاملاةف | ىنلتغ رطاغرادةعوهامناح راوملابالعلمتهال ةقانلا قاؤةزدقو راغلا لهآ لمعي هل متهف ناكل هيلع

 5 8 *:؟ ل1 0 ع 10 ع 1 357 3 ا 3

 رنا ف عقوىتحرئاكلا 0 1 :

 "جور اتدرأ اذالاقذ

 هنلاستكق لاق ىذ اق

 3 هنعهللاىذ ر رعلثمنءاواءه :زوامغ رام وعد ولج و زعلاقواعمط واقودش ممم رنوع ديىلاءلاقف 2 ماع

 : 'لرتو سأ لا ىلا هسهج رخعالتأ طرمشا فوللاةيلغ مهل ملصالام_هاكتامزلا اذه نودو>وااقلخناف

 ١ تاق ىماعملاف كام منالاىلاا.ءاذو لمعلا نعل -اك:لل اسس كل ذثوكمف ةرفغملا نم عمطلا غطتو لخعلا

 نعبلقاا عزب و تاوهدلاعبج ردك و لمعلا ىلءتح<ىذلاوه فوملا امنا فوخس ياو طونقكلذ

 فققرغفودلا ضعتىلاعت هللا دمع نم داعم نب ىح لاق لوو طونةا بح وااساءلانودوُثملاو 5

 راك ذالاة مخ ماقتساناغرلاوفوشلاب مذبح نموزاغالةزافم دانا ضمد دسب »نو |١
 وهذة بحلاب دبع نمو نص وهفءاج رلاب د بءنموىر و حو هف فوخلاب هللادبعنم شمالا لوةكملاقو



 ناك ام ءادردلا نأىلا

 هن دب أول هلل. ةفهنم
 تاحسلاةذ هزر_عشهو

 تحاصلا كرم الملا
 (لبق) هنمناك يشد

 ةهعجاك هل ةفاي_ىلا

 ميك (لبقو) بسنلا

 كلاب ااعأ ة ةره

 نا ةيد_وألوخأ

 6-5 تحاامتا لا

 اذهو 0 اذا

 ةقرافااففالالا

 امأو اذطاب و ارهاطظ

 تعقواذاانطاب ةمّؤزالملا
 ٍفاَتْدَعَف ارهاطةبابملا

 الوصاذنالا فالّدخاب

 اتالطاهفلوقلاقلطد
 سال | نذ لمص :رمغ نم

 اعوج رهرب_غ”ناك نم
 حر و-هطو هللا نع

 هضغب بهذ ةقباسلاءوس

 نموهنض ق1 اةعفاومو

 هريغت ناك نمسانلا

 ةرتقوكت ددسدت هك ع

 فورذ. نايغشن هلوق (
 مالا ىذلا عمدلا

 بالا تاتفشلا ردغصل يملا

 ها كتدشخ
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 || نمىاعتدقاىلابحأ ذراع نمامل_بوهيلع هللا ىلصلاقر ديكمف هيوفذ ملا 3

 ننعىترر مهلا لسو هيلعدننا ىلصلاقو هناصس هنا لبس فتق ردا مدةرطفوأ ىلاعت هللا ةيثحسن نم غمد ءر طو

 ةعيس مل سو هيلعهللا ىلصلاقو ارجسارمضالاوامد عومدلاريصتنأ لبق عمدلا فور. نايف عشقا نيثلاطه

 نمهنعهللاىذرقدددلار رنأ انا و اما ؟دال>ر مهنمرك ذو هإطالا لط 7-0 مهلط»

 ا هعومت هلو هوجو حس« ىكك اذاهنلاهجرردكسملا ندمت ناكو لايت لف عطتتس /نموْكيبلف ىتيي نأ عاطتس ١

 تافاوك اامهنعهللا يدر صاعلا نب ورعن هللا دم ءلافو عومدلا<ةسماعضوم لك انالراخلات ا ىتغلب لوعو

 لاقوهءك دركي ىد لصو هتوص هي عامتنب ىحح ربل مكدحأ لعل لعيوأ دبر ىسغن :ىدلاو ذاو ؟ اننْفا اوكمتم

 ١ 0-لا ته تما لا موتةلذالو رعت ي-اصء جو درب مالا به[ ع نعتر غرغئامهللاهجرفار أ دإاثأ ٍءاموبأ

 ا نتامياسوبأ لاقو ةمالا كات تيذ-ءامةمأ فرك الس رن أولو تاريذلا نماراكت اهنمةر قلوب هللا أفط اهعومد
 9 ا 1 تال لد سفن يزااو منعم نضر رابحالا عك لاقورتودلان م برا اوءاحرلاو ىو هويدا نم ءاكملا

 هللا ىذر رع هللادعلاف رز بهذ نم ليك ىدصت ؟تانم ىلا ب>آ ىتاحو ىلع عومد ل. هسا ىجح هللة. سدح

 لوسردنءاتك لات هلانح نعىورو ران دفلاب قدصت أنا نمىلابحأ هللا ةيشد نمةعمد عمدأ نالامبنع
 لهأ ىلا تعج .رثاذ_سفنأ انفرعو نومعلاهنمثف رذو بولقا اهل تةرتظعو مانظعوذ و ولعل ىلصدللا

 قاتتخ)و وم ومب .اعدتلا ل-دهللالوسر دنعهملعاك امتي سنفايتدإاثب دح نماننيد ىرحوةأرم لا متن دف

 تدر: ةقرلاو فوحللا نم4_.قتنكام ىنغلو امج تعال دو ىسفن قت اعفه- 0 مامندلا

 ىلع لد ةللقن-قفاني لاك لاقف «نعدتلا ىضر قددصل ار كول ىنابةتس اد ظن> قفان ىدانأ 0

 هلطنح قفانن لا ملسو هبلعهللا لدهننالو وسر لاهذ هل ظند قذان لوو انو لسوهب ءاعدهللا ىل_صدهلنالوسر

 تءحرفام سفن ًاانفرعو نورعلااهتمتفرذو سولتلا اهنمتاحوةظعو ءانتظعوف كلدنءاك هللالوسرابت اف

 اديأ 0 نواة لظنحاب ملسوءيلعهللا لص لاعفهبلع كدنعاك امتيستوا.ندلا ثي بح ىفانذحتاف ىلهأ ىلا

 لضف فدرو املك اذافةعاسوةعاس ةلظنحاب نكساو كش ارف ىلعو قرطلا يف ةكسالملا مكتفاصل ةلايلل اكل ىلع

 ةعلعتمكلذ هلج نال فو1لا لضف ىلع ةلالدوهذنمالاةمذمو معلا لضفو ع رولاو ىوهَتلا لضفوءاكمل اوءاجرلا

 بدسملا قلعت وأ تسل ا قلعت اما هن

 رولا عار 7 وفول اةبلغوه لضفالا نأ ناس )# ' ش

 1 اك لول ا وتلا اوتو هاضد دباقلاو اؤءا رلا ا ةاهلا لوقو لاقي تأها

 ٍتاولضف زيي اف بلغأ عوجلان اكن اةبلغالاىلار انزاعتجا ناقتاشامعلل ل_تفأءاملاو عئاعل لف ًزملا

 1 يل اةفاضالاب رهظب هلذفذدو صم دار املك نالاذهو نابوا .ةمامهفاب وتسانا او لضفأءاس لاق باغأ شطعل اتاك

 ||| ناك ناف دوجو ل اءادلا بس امهلضفف يول _ءلاامه وادينا اودعاج رلاو فوم اوم_سغنىلاالءدوص م
 | ط ونعلاوسأءلاوهبلغالا ناكن او لخضفأ ف وخلاف هب رار الاو ىلاععت هبا ربكم نم نم مالاءادىلعلا ىلع بلاغلا

 | اهياسلا.نآروج و ليضفأ فوانإفة معلا ريعلا ىلع بلاغلا ناك ال ذكر لضف ا ءاج لاا ةسعترن م

 نيرمنكلابوعو ملا ضمنيا, اعيذل نيرجغكسلان يلب ريم اميلي ىذلال. ا !!ىلعلضفأ فود

 فويل: اة ءلغرايتعالا اذهذ لضف و هفرثك ازيا ىلا ةح ايم افرثك اوباغأع وا ضو ءارغصلا ضم
 ' نم قيس هنال ل ضف ءاج رلاقءاح رلاو فو: ا علام ىلارلظن ناو بلغأ قلدنا لعرارتءالاو ىواعاانال لضفأ
 ةيحلا تناك ةجرلاوفطللاى . + ,لاعت ا ةافس نم انيدال سواتر < نمفوخلا قتسوتجرلارع

 0 ًاوماّةمحلاءارو سلو بلغأ هيلع
 رثك الوقت لضفالا اظفلإل ضال  !ظفل هيف لجعت د نأ ينبني هريغا دارب أد اف +! ىلعو ءاس رالاهت> ا ا
 هيهفخوهنط ابو محالاره الخ 1 لاس د طعس ءاحرلا نم حصا مهل فوخلاا قليلا

 حمص *:تيوعاو



 ا لاما لا
 معا اءاع - وباقعلا فود تاني د والا ليس لهعل ن 5 هوم نمأم ذاعم نب ,ىيحلاق و طقو-تي 1 را

 تاس 1 1ه:ثقانالا دحأ قسسالهنافنوءرولاامأو مال لاوذالصلا هيلع ىسومرب#تفونيد --أ انين تاع 5

 ما ًاىوقتا و عرولاوباسعلل م-عفتوأن ام هلحأ او م-غم ى حس ا ىافنيعر ولاالا هيد قامم تشنفو

 ندد لك ءاضفىفدر وام ال ذكوىتاسالاهذ مست /فوحلا نع تلد ناف فود هطرم *تاعمن مت ١

 م اوىلاعتلاقو ىشخح نمرك ذ.س لاذ نيش ادئاب اصوصخعللا ع: هللا هل_عح.دقو كال

 فىننمأ ناف ني-: :مأ هل عسجأ الو نيفو ىدبعىلء مج أ القزعو لجو زعهتلالاق ملسسوهي .اءهللاىلصلافو

 لكمفاخىلاعت هللا فاخنم م-وهيلعهنلا لصلاقوةمايقلامونهتنماايدلا ىف ىنفاخاذاوةمايقلا مولهتشحنأ م انندلا

 مكن. ًاوىلاعتهللاةوحخ مكدش الة عوكل ودبل ءهللا ىلص اقوئ لك نمهللاهفو < هللاريسغ فاخ نموئت

 رّقفلا فاح ارا فاول مدآ نب اني كتم هملعهللاةج-رذاعم نىك لاقواراغأ هنعىسمنو هل هنرلاعت هللا ضاامف

 تونلاوذلاقو هبل ع دومبح هاد اوهبلق با ذ ىلا «تدنلا فان نمىلاعت هللاهجر نونلاوذلاقوةسنجلا لشد

 ةمالعلوةب رب رضلانيسحلاوبأن اكو بالا سوت ةءاسرلا بلغ اذافءاجرلا نم غلب فون ان وكي تأ تبني طدأ
 ىل لبق ونيكلاهلا عمال ههمامز زر عطقن ا اذاف دبع نين وىلاعت هنا نيد مامز ف ةولانالةواعشلا ف ماسلا
 0 لالا لك ًاتىتدفوللا دالهتادجر ل و-لاقو مويلاا وح مدت ؟لاقفار غقلونا مآ نمذاعمنا

 اوقأ طال ناهنلاولاتةري_طتانب ول ةداكست ىت>اذ :وذوحاماوثأ سلات مصرس

 نا ارادلان ا ىلسوب أ لاقو فونلا ككردي ىتحكنونمؤداموة بحصت نأ نم كلريح نمأ كاكردب ىحكنوفوخي
 م-مداقراون ١ ام نونؤب نيذلا هللا لوس راب تاقامنعننا ىضرت تاع تلاقو برخالااب 1 قود !قراقامهللاهحر

 تاديدٌدالاو هنمل مّ النأ 1فاع و ىدصتب وىلصت ومودن ل_>-رلا لد ءاللاق ىف فر ود قرم لح .رااوهةوإ-و

 2 ع ىلعءانثْئا !ةمدمن ال فوآلا ىلءءاذث كلذ لكوررهتنال هباذع وهلا اركم نم ن مالا ىف ةد راولا

 نمالاةمذملدن كل ذك ءاحرلاة ل مضفىلع طونقلاةمذم تاداكو سأ.لاءاسرلا دض نأ اكنمالا فون ادضو
 نافناءزال:ماممالف وخلا ل_ضفىلعل.ادوهفءاحرلالضفىفدر داملك لوق:لب هلداضاا ف وخلا هل ضف ىلع
 فوملاف امد ار رات: ابتوك الفهبدعالا ذاوهف هتوف ا الت اكن اف هن وذفاخنأود.الفان و.كاحر نملك

 ناءمءامهورخ ”الالءامهدس تاغ تأ روح متر الا نءامهدأ لاكش لاس كامرا ةمءاحرلاو

 فوحلا اوءاحرلا ط رس نمنالاذهوهنع هتلفغل لال اىفرخ " الاىلاتغ الوامهر تلقا ل

 ةلاحتال همدعزو<هدوجو ز وح ىلا بومحلا اذاف فاةعالو حرب ال مول لاذاهسيف لوكشموهاع امهةلعت

 هلاعالن ال رد تار دعا فوخ او هوبباعلا صودا دقتوءاحرلاو هو تقاس هدو>- ورب دقت

 تامالا ضعب زوذءعرخ ” الا ىلع حرتي دق شلا فرط دحأ من« ناكو كة مرظتنملا سصالا كلذ ناك اذا

 ىو ءاجرلا ىوق بودل دوجو نامل ىلع تاغ اذاؤرخ الا ىلعامهدحأ ةيلغ بيس كلذ نوكمقاذط لإ ذ ىعهنل و
 لاقوامهر وايغراننوءدب وىلاعتلاق كلذلوتامزالتمام_هفلاح لك ىلع و سكعل اباذكو<. لاةفاضالاب قولا

 ىأاراقوهنل نو> رئال م !امىلاعت لا ةفءاسرلاب ف وما نع رعلاربع كل ذاواعمط افون م مرن وعدب ل>وزع
 «مزالداعئشلان عريبعتلا ب رعلاةداعذاام_عمزال:لكلذو فوم ا ىنععءاحرلا نارقلا ىفدرواماريثكو نوفاال

 ىلا لاق قف بشل ةرئءاكبلا نافةيشما هل ضالراسولعاو ع هللة: .ثحن نم ءاكمل |لضفىف در واملك لودأ لا

 نورهعن ثيدلااذ_هنألأ لجو زعلاةراعوشخ مهدبز وتوك ىلاعت لاقواريثك اوكملوالءلقاوكصخياذ
 اقنناك تاو دعم :ءنم جرت نمؤم دبع نمامْلسوءبلعهللا هلاقو نو دماس مت 0 الو وك"

 مل-سو :هيلعهنلا لصلاقو راثل | ىلءهنلاءمزحالا ههجو رح نمي ث تب بدصت ”مثىلاعت هللا ة شحن نم بايذلا أر لثم

 ميال _.وهيلعهللا ىلهلاهوا هةر و : لآ - نم تادهب كه اباطدم: عاشت :اهتهليا مسح نم نمؤملا تلقرعشف ااذا

 كسمأ لاق هننالوسرا. اها ام ماع نب ةءةعلاقو عرضضلا فنيللادوعد ىتح ىلا عتهنلا ة رس. نم بد ا راخلا
 نمدحأ لديأ هللا لوسراب تاةاهنعهللا ىذر ةشئاعتلاقوكتمطخ ىلع ل او كتيب كعساوك ناسا كنلع

 هللاةبتاكف ءركنام
 لوقيذاهلاحنعاراءذتسا

 لوة.تال>رال ىتبةال
 [هةراقذاريحخالا هلهأ ىف
 ن- ءرت- اق اهقاطو

 لع أسما لاعفت اذ
 ئم ف ىم تسلو ىنع
 اذ_هواهرك ذأ ةمدكا

 "داعب قاتعلانم
 رهظد هزاعس هرا ىلاعت

 جيقلارتسو للا
 امهدحأ نمدحواذاو
 لوف عطاقتلا بح ولام

 فاة2االوا هع

 وأ ناك كلذف لوقلا
 اعتلقنااذالوةءرذ

 نمهضغبا هلع ناك

 ال ةيحأ تح
 كلدعل خالاضغس الءريغ

 ضغبد نك-او ةيهصلا

 هسناىلاعتهتنالاق هلع
 تان مس .وهيلع هلبا ىلد

 ا ال وع
 فالي مو نوامعتامم

 (لقد) مكنم*ىرب
 سلا مزالي باش ناك
 ربأناكو ءادردلا ىلأ

 ءريسغىلءهريعءادردلا

 ةراتكناشلا لسا
 ىستناو 7 كل انس



 ثنك ىتال لاق كلذ
 ىسفن ىلل-ع مسهعم

 ولأ انش (انربخأ)

 ىدرورهسشلا بيلا

 نت ر عال ةراسا

 ونأ انألاق رافدلادجأ
 لاق فلدن يدر كب
 ىملسلا نجسرلا دعوت ان

 هنلاد بعت ءمسلاق
 أ 00 فار ادلا

 ىزارلا قثمدلا ورع

 هللا دبعابأ تعمس لوي

 دقو لوةيءال_ل انا

 ْط رس ىأ ىلء لح رهلأس

 تالاف قالا بدصأ

 ناو مهذؤنالفمه هرعت

 مهو تالف مهرس م

 لاق (دائسالا اذهبو)
 ق>ع. مضنالهللا دبعوتأ

 هحابو كاع ك.خأ

 هفاد_صلاو ةدواا

 ضر-ذ ىلاعتهللا ناق
 / اقوة-ن هوم لكل

 عر نماللا هع
 نمو هيلعهللا وقح

 اذا هنا ةمصصلاق وح

 ةنيابمو ةقرفع و

 ريخعالا ءاعارك ذيال

 مهضعبل ناك (لبق)
 اهجنمله.ناكوةجوز

|] 

 ةر رض نعناسالاب هيدفارتعا وكم هراكسن نمءاب' عرسشلا عنمالول ب ركل اهنناهحو ىلاراقنلاةذاركسأ نع رو
 تاس هك اهو> ولاو ناولالاىلار ا ا ا ءلوتلا

 سبل نم عم ماوح حرس و اا كل ل َُ اهلاامقهكراشت:ذإ لك هلانو

 نيفئالنا ف وح ع رب ماسقالاهذهىلاقمريغ هلهحرم هثل نأ ع نعىغتس اوهسفند رصبتسا هلاله أ تاك ع نمو هلالهأ

 م اوفوحلا ةليضف تايد ) 5 رك نيكوتل نط لإ كلا

 ةلم_ظفنأ هلسسفراتءالاامأ < رادخالاوت ان الايةرانو زامتعالاو لمأتلاب فرع ةران فوخللا ل_ذفنأ معا

 ىالادنغللةداعسالو ةداعسلاىوسدوصةمالذا ةرخ الا ىفىلاعت هتلاءاقل ةداع- ىلاءاضذالا ىف نغردش ْئشلا

 ىف هللاءاغل ةداعس ىلا لوصرال هنارهط دقو هتباغر د ة.هتلمضفوول ضف هلذ+ لعن أعأ ام لكشف ه:مب رلاوءالومءاقل

 | الو ركشلام اوديالاةف رعاا لصخالوةذر ءملاالا# حملا ىل_صغغالواث دلا ىف هب سنالاوه_:.ملصحتالاةرخ“ الا

 | الو بلقلا نمايندلا بح عاطمقنابالار كلا رك ذل ىلعة.مطاوملارسس تن الورك ذلا ماودوةملابالا سنالا لصحت

 ||| 5 ئشةوهشلا عمة نتالو تاوهشلا عمقبالات امهتشملا كرت نكعالو اهتاوهشوايندلا تاذإ كرتنالا كلذ عطقتنب

 اا ا نم فرك امر دقن هل !ضفناق تاوهثالةقرحلاراذلا اوهفوااف فوانارانب عمقنت

 ةليضفاذفوكنان وك فيكو ق.ساكف وذات اح رد فال: اب كلذ فاد و تاعاطلا ىلع يت وىبداعملا
 5 5 قلرهتلاىلاب رقت ىتلاةدومحملاة[ذاغلالاعالا ىهوةر_هاهاوىوقتلاو عرولاوةفعلا لع هبو

 هتلء_ضف ىلع ةلالدك هانو ريما نع جب راش فوخلاا هل .ضفىفدروا رايخ ال اوتان الا نم سايت نالا قد رطب

 ىدهولاعتهتالاق ناذملال ه5 تاماقم عمات ىب موناوضرلا اوولعلاو ةحرلاو ىدهلانيةئاغلل ىلاعت هللا عج

 لحوزعلاقو مهتيش1ن علا مهفصوعا لعلا ءدامع نمت ىذا ءاىلا «تلاقو تو.هرب / ممرامهنيذالةجرو

 ملعلا ةرمث فودلنا نال ودا هلي ضف ىلع لدرلعلا هل شف ىلع ل دام لكو هير ىث + نا كلذهنعاو طرو مهنءهللا ىذر

 رظناقهبف نوكراش :الىلعالا قفرلا مهل تاق توف ئاحلناامأو مالسلاو ,ةالصاالضفأ هملع ىمومرمخ ىفءاحكلذإو
 ءاسنالاةثرو همهنالءاسنالا ةةفارعتبت روهلءالعلاوءا علا ممالك ذو ىلعالا قيفرلاة مف ارعمهدرفأ فدك

 ا د : هوم ص ض ىف مل وهيل عهتلا ىلصهللالوسر ريال كلذاو ممول ن مو ءاس دال ىلعالا ق.فرلا شفا رضو

 | تاويل اوهفهرث*ىلارظن نا نذاف ىلعالا قرفرلا كلأس آو تاك ىلاعت هللا ىلع مودعل نيد و امندلا ىف ءاقبلا

 اهبه4_صوص*ىوقتلابةموسو متراصةبقاعا!ناىت-امهلئاضف فدروام الو ىوةتلاو عرولاف هنرغىلارظأ

 || ةبقاعلاو نيملاعلاب رهتيدا لا. ىتح ل_توهيلعهتلا لصدتنالوسربةال_صلاوىلاعتهللاباصوصتدجاراصاك
 هسفنىلاةفاضالاب ىوتلا ىلاعتهننا|صصحرةو نيعججأ هل اول -وهيلعهتلا لص دهان ديس ىلعةالصل او ني ةّدلل
 ىذنةع نك نءةرابعىوة:لاا فاو ممم ىوقتلا هلاثي نكءاواهؤامدالو اهموحل هللا لان نل ىلا «3لاقف

 | نب ءرخ .الاو نيلّوالا لا عتهنلا ىصوأ كلذاوك اعتأهتلاد_:ءمكمرك ؟ناىلاعتلافكلذلو قبس فول
 أ نانوفاخول_> وزعلافو هللا اوةتانأ اباووكلبقنمباتكلل اونوأ نذل :هصودةاوىلاعتلاهذىوقتلاب

 فعضناو فو نعنمؤمك فن نارّوصتبالك] ذلف نا-عالا فدطر شوه .+وأو فود اب صاف نينمؤم مل 0

 اذاعي وقتل اهلب_ضفى سو هيلعهنلا ى_سدللالوسرلاقو هناعاوهتذ :رعم فعض تسع هف ون ف عض ن وك و

 اهيأ الوقف مهاندأ م06 مكعلصالا عع توصي مهاذاف مول_عمموب تان نب رخ الاو نلوم

 | ةنااعألءدرت ملا عآىهامامويلاىلااو طاف اذهوكموت ىلا تةانن_:موكل تصن ادق ىنا سان خلا
 ١ نالا ميرأو مك ات اهتلادنعمكمرك أ 1تاتل ماد قرود سوف ١ انسن لعد وايسن تلع- دق ىنا

 ءاول موال عفرين توةثملا نمأ ىسن عفراو 0 مىغ ؟تالفو تال_ةن نالذاولوم :
 ا ةفاغةمك لاس رمال سل اوةالصلاهءلعلاقو با سد .ريغب ةذل |نولحش رق مهل زانمىلا_هءاول موقلا عسبتيف

 ||| | ليضفلالاقوىدعب فقودللا نم رثك اه ىناقاتن أ تدرأت ا دوعسم ناالمال للاوةالدلا هءلعلاقو هللا

 أ || يملا وةتمكسل نمارأ هلثد : اوال امون هللا تحشام 0 ري لك ىلع ف وذا هلدهللا فام نم
| 



 ا[ : '

 ىلا ةكضم رمال د مسوءيلع هللا ىلص ىن
 نصلي الو مهفدازر ال مهاب ءامسأ ا 0 أ 0 هي

 ةداعسلا لهأ ن ا صب الو وهف دازنال ماب اءاسعسأو مهئاسم»أب رانلا لهأ هيف بتك هللا باك اذهلاقو

 لهأن امعيلوةقان فاوذ 3 : وأوثوملا ليكهللا مدعم ممل ا ”اكلاقي ىت>ةواقْسلا لأ لمعي

 ديعسلاة قا فاوغولو توما ل. ةهليا مه>ر تسل - هيه لد مهتم مم ”اك لاقي ىت>ةداعسلا ل هأ لمعبةواةشلا

 ىرمسل اهقك ن

 هتيدعم فا نمىل نيا 5 اذهو متاوخلابلا مالاوهتناءاضعب ىش نم ىشلاو هللاءاضةيدعس نم

 كلذإوة بتر ىلعأ اذهفةلاعالتيدهلا ىضتةتىثلاهناصوأو هلالح وهتةداهسفنىلاعتهللا ف اخ نمىلاوةتبانح و
 فوم اقتاعاطلا ىلع بطاون انمالاورورغااةضرعىفووفرخ  الاامأو نيقي دصلا ةءاط ىفناك ناوهقودن قب

 نملكو ىلاعتهللاب ةفرعملاةرعوهونيقي دصلاو نب دحوم! فو هللا نمفودتاو نيواصا!فوحةيصعملا نم
 ةفرعملا قة -هللا فرعول ىصاعلا لب ةياند ريغ نمفاذ2 ناير 7 دي وانام هناك يم نمل“ هناقص فرعو هقرع'

 نيسلت ”نافاهبابس اهلرهمواها.سس : ارسد و ةءصعما رخمال هسفنىف فو هنأ الولوهتيصعم فخ ملودللا فاحت
 قبسالو اهمايس ًاهبلع ىرخوةب هدعمأل ارذس ناهي قس ةيصعمةمصعملا لبق هنم قبس لوداع صقل تاي ظ

 مآءاشةم ةيصعملاب« لع ىخكقدةىماغلاقتأب رعلال بس هلدهمو تاعاطلا هل ترمس ن نءاهم لسوت هل .سوةعاطلا ليق

 عضل وهدوج و ليقهنم تةبس إي سوريغ نم ني بلع ىلعأ ىلا مسوغ ىلصاد م عفرب ىذلاف عيطااذكويأ

 عاط نم تاف هلالحة فصل هم فاي نان رب د دود ليقود متعس ةهباند ريغ نم نيلفاس لقسأ ىف لهجانأ

 دألأ لعفلاريداةماتلاةردةلاوةمزالاةدار الاوت عب ور اوةعاطلاةداراهلع طاس نان عاطأ اهنا

 ةدارالا دعب لعفلا ناكف ةرد_ٌةءااوباسالاهان اوةمزاجهب وقةداراهيلع طاس هنالىصعئىدعىذلاوابزو رمذ

 ىذلاامو «بلعتاعاطلاةدارا طبلستبهصيءواذه مارك بج وأ ىذلاامىرع-ثتيلفان رو رم ةردقلاو ظ

 عمجرت ةلاول تناك اذاودرعلا ىلع كلذ لا فيك هياعةيصعملا اود طيات هداعباورخ الا ة نانا ب> وأ

 ءارو و لقاعلك دن :ع مزح د راع م وءاشبا ع ىضقين ”فوانافوإ.-والو 0

 عرشلا نذاالول لاثعالا هلالح لج هتافص فهن مفوحلا مهغفتن كالو «قاشفاز وحالىذلاردقاارس ىنعاا اذه

 فاختاك ىنفحتدوادار مالسل اه.لعدواذىلاىح وأ ىلاعت هبا تارم :افءاحدقف : ةريبصل وذهر ذم يرقس

 ىلع فوقو هين لع وقولا نات هبرس لعشلل فقس الرتاك ناو ىعملا لصاك موفي لالا اذهف ىراضلا عبسلا

 هشطب و هتفصل لب كنممبلا تقيس هبانجلال فاك عسبسلات أل صاخلاو هلدال الا كلذ كالو رد لارسأ

 ةقفش كلذعمل كالت تاو كالت لأتي م اوما قرب /كالتق تافيىلابدالو لعفي ام لع هنالوهتديهومربكو هنوطسو
 كالهار كال *مفلأ الها ىلا .موأ تنك امسك يلا تفتاب نأ نم سخأ هدنعتنأ لبو رىبعءاةباوك لع

 ىلعالا لثملاهنلو هتواسو هنردة نم هيفوصوموهامو هةءعبس ماع ىفثال ذر ةالذإةدحاوةريتو ىلع هدنعةلغأ
 هلوق ف قداصهناةرهالظلاةرهاسملا نمىلحأو قثوأو ىوقأ ىهىبااةنطابلاةدهاشملاب فرعهفرع نم نكملو

 ءانغتسالابةفرعملا فويل او ةسمهاتابح ومن متل غم وىلاب أ الو راذلا ىلا ءالؤهو ىلاب الو: ا ىلاءالؤ»
 توملا تاركس لئمكلْذَو هو رك اوهام مهسفنأ فلاي نأ *« ( نيفثاكنا نمد اثنا ةعبطلا» ةالايملا مدعو

 فدك نمءايلاو ىلاعتهنلا ىدب نيب ف قوملاةببهوأ علطاا لو وهو ًاريقلا باذعوأ ريك نورك تملا اوسوأ هندشو

 رانلانهفوهناوأ هلءو ويعلاةيفيكو هندحو طا ارمصلا نميفوخل او أر يمطة ا اوري_ةزلانعلاؤسلاو رتيلا ظ

 نمفوغتاوآ تاجر دل اتاطقا ع نعر مههملا كلم او معنا !رادة نإ !نعنا امرا نمفولتاوأاهلاو ماواهلالغاو |

 ايف نفئاخلالاوحأ فلتختو مقوصفلاحال ىروفاو فن ةهوركييابسسالا 01 ىلاوتهللا نءباخا
 نيلماعلا فو كلذ ل سرقامو نيفراع! ضورشوهو ىلاعت هللا نع با. لاو قارغلا فودوهة برا هالعأوا

 0 هلا ملايالولاصولاةذين عش هن ريصب خنت مو هتفرعم لمكتإ نمو نيلاعلاذفاكو نمد يهازلا اونيجلاصلاو

 هسقن نم صخاواركس :مهنط ايف كلذد وباخلا فاما اوزان ١ تقول انآ هل ارك ذاذاو فارغل و ْ

 امهتيبامداسف ا ىلع هليبق
 لوةي ليضفلا(ناكد)
 تعفتراةمسغلاتءقواذا

 هلباىفةوخالاو ةودخالا

 هللالاق ةهحاوم ىلاعت

 ىلع اناوخا قلاعت

 ىتسمو نياءاةثمر رس

 رخ“ زاامهدحأر عذأ
 موأيست هنمهركوا او -
 ىح هلع ة ى

 ىلا تنساب وأ هإهز ر
 «هحاواقهت م 0

 (دينخل الاو) هرب دش

 "ا

 شحوت_ءاوهللا ف
 هتءحاص نما هدحا

 امجد 2 زعل الا

 ىقصأ هللاىف ةاخاؤم اف
 ناك امولالزلاءاملا نم
 ءافصااب بلا اعمل أق هلل

 ماداق_صامىلك و هسيق

 هثافصماودف لصالاو

 لوسربلاف ةفلاحلا مدع

 ملح و هيلع هللا ىلص هللا

 هحزامعالو؛ كلاعارامتال

 هفاكتفا ع :وم هدعت الو

 (زارناديعس وب لاك )

 نيس ةئف وصلا تبعك

 مهني و قبب عقوأم ةنس
 فيكو هلل يقف فالخ

 مص



 اههتعهللاىذر سامع

 داسفلاةسانلا الاس انلا

 جالصلاو عقوتمةبعصااب
 هل د ساد هامو عقوتم

 هلوأف د دال م ١

0 3 

 قدصو اعنا ١

 ةكرباالاؤسو راش ةثالا

 مدقتو كلذ ةرطار
 نام ةراذتسالاة الص
 ةوحالاوةيصتلارامتخا

 ىلا اة < لمع لكو لع
 ةعالا نس>ىلا وةينلا

 ةالصلا هيلعلاق دقو

 | تدبلاةدك عمتاب لا عدتس كلذ لكون ءتهللاىلاةلصو !بابسالارئاسو رك ذلاو ركشلاو ةدايعلاوة:دهاحلاو

 أ 1

 ع

 فيك ةدنهوهف هك ذود ع نمتاكف ا ا املكس لقعلاةمالسو

 تق !كلذىق تامولاها انيالناكفومل 0 هبوم بد سلة متر هلثآ اد. جس د هنوكى عمتأ لع اقامومذم هلاحتوك

 سلق هلمس كواسوةّلباةعاط ىف قه هرعلوطوهثاعب 29 لع ”ىلا ةفاضالاب اماف ةلضفميلاةفاضالاب وهذ فوت ا!تسدسالا

 ديه#ثةءترتظا لكى فقراعملا ناحرحف قرتلاو و تهاخل او ركششلا قد رطيىلاعثهناىلا كلا سال لد ةليضقم

 وظو هس :ٌ[ف:-توعلووأ ى' اا .ةر نم ىلعأ عبس هسركفي توا وأ لد ىصقبترتناكل اذهالولوءادهشو

 ا وأ لقعلاوأر معلا لطإ امل كف لا ا ءاط قرهعلا لوط تاداغسلا لضف أ لد اذه. ناي تأ تين الفلات

 ةل.ضفاهماسقأ !ضعن تاكتاو روم ىلا ةفاضالاب ناص#ن و تارسح 2 اهليطعتب رمع !| لطب 2 اووعلا

 || نيعيدصلاو نيقالاةخ ردىلاةناضالابالا مودامىلاةفاضالاب هل .ضفةداهشلات ناك اكرخارومأىلا ةفاضالاب

 تاعرد هإذ رثآناوةيادلاةكرح فدي 1 الىذلا طوسلا لةهمدعكهدو> وفل معلا ىف رثو'متا فوخلانذاف

 اا وهن عرولارعأ اذافةح رد ولف اوه لا ىضتةمنعف كلا ىهوةفعلا ىلعالا لمح /ناقرثر وهط بسك

 قس الى> ىلاعثهلناىوداعنطام !او رداظلا تاس: ناو دهو نيعب دصلاتاحردر مكب نا هناح - ردىصةأو ىلعأ

 ةهلاو لقعلا هلازاىلااذهز واح اق لققعلا| اوةمصل اءاقب عمك ذو: هدمحام ىمقأ ا دهف ءسثمبف ىلاعتهنئارمغل

 تاك كل ذإو لوزب ىت>هريغب قغءاحرلاب أ مس ًايدحالع ب> والا دوج تاكو لوهماعردةنا هحالع ب * ض ص وهذ

 ١ لقعلا صقان ىلو ىلاعت هنن نكي هناف كلو ةءاو طذد اةري* : امانأ عودا نب نيمرالا ا نيدب ل

 « (هنم فاخيامىلاةفاضالاب فولت ما قأ ناب )*

 اهو ركمنوك نأ افاوراذااك هناذىفاهوركمنوك,تأاماهو ركملاودو ركمراظتنابالاق ة:الف ودا نا مع

 ىلا امئادالةرمضملا هك اوغلاضنرملا هرك امج الافق هوركمىلا| مئادالىصاعملاهركت كو ركملاىلا ىضذفي هنال

 هبلق رك ىجس هلت هراطتناىوشن و ها ا فئاخ لكتا ديالؤ توملا لب وطلاربلت اى مالسلاو

 نذلاف ةر 0 ركسملا نم مم وأ ةىلءبلغراسهف فل: نيفئاخلاماةمودو ركملاكلذهراعث سادس ىلاعت هللا مهلظد ةنعورس

 ضن :فوحوأ ةروتلا ل بةتوأا فو ملعب باغب نيذلاكءري_غل لب هتاذلاهوركمسيلام مهي ول ىلع بلغي هللا فايادت نانث امهنذ

 1 اهلدبتو باقلاةةرلاوز فووأ قاعت هللا كوة مانت, ءاقولا نعةوةلا فعض فوحوأ دهغلا ب ك-:وةبو ١ هيلعأتا امو الذ ىلءاشاعذ

 :وسالان انااا
 اههطرش ” نم ةيعصلاو

 بتكر ىتحة املا نسح
 ىموةاخاؤملا باوثاهها

 عسيدضتبةاخاو :اًؤاادسفأ

 لمعلا ؛سامنىوقملا

 دحام( لق لوالا نم
 ىلع نين داقحب كاطع

 قنا اًممددسحرب
 هسفنيباحتمىلا هَ

 ثحعو هسفن دوك هناق

 هللاهلكي لف وخوأ ةفولأملاتاوه_ثلا عايتاىف:داعلاءالمتسفوحتوأ ةماقتسالا نعل. ءل!فوحو ا ةواسقلاب
 ا ||| لاغتشالا فودثوأ هيلعهلا منةرثكر طبلا فودخوأ اهلل ادا. .عقام َر رزعتو ماع لك ىلا هنانس> ىل اىلاعت

 || نكي امها نم هلو دبي ثبح هئاعاط لث ئاوغفاشكنا فوخوأ منلارت اوت: جاردتالا فوخوأ هللاريغب هللا نع

 0 اع :ردبالام فود .واعوسلا ارامذاو شغلاوةثا.كاوةمم غلا قهدذعسانلات اع فودوأ تستخ

 | افودتوأانندلا فراسترب زارتغالا فوحنوأ توملا ل.ةحاضتفالاو ا: :دلافةر وقعلا لبعمت فودنوأ هروب

 تقيس واتقبا- ل!فودنوأ ءولس !!ة:اح نوملادنع هل مثلنا فودنوأ هنعهتلفة:لاحف هنرب رس ىلء هللا عالطا

 أ فوخلا ىلا شفي اعرذحلا لبس كوس وهرةدنأاة صوص دحاو لكلو نيفراعلا فواخن اهلك هذهفلزالا ىف هل

 هنر رس ىلع ىلاعتةلباعالط نم فاخي ىذلاو ةداعلا نعماطغلا ىلع بط او. فه«لعةداعلا ءال سا ف اخ نذ

 صالانافةماحلا ف هوة نيقلا ىل !ءفوا لا هذهتاغأ او ماسقالاة ع ىلإ اوك و سوا !سولا نعدملق ريهطتب لغتشي

 ||| دعباهنعع رفتي ع رنوةقباسلا عينت ةماحلانالةقبان تلاافوخ ةفرعاا لاك 00 طختدمق

 نم فئاخناىلاةذاضالاب ةمئا كلا نمفئاخلاو باتكلامأ ف ءاضقلا هبقوسسام .رهاظت ةعامللاف ةريكبابسأ لات
 [ملس: هي فنوك نأ لمتح و .ةرلازح« فتوكي نأ لمتح عفوت اموهق- فكلما عةونيلجر 00 ا

 |. ةناوارستنو عم ةوثلالوصو ةلاعامهر_تأ بلق ١ تا لا سو !١ لص لوهنلاًةرازولا

 ْ اذهو ب صغوأ -+ز نم ع-.قوتلالاحف هر طتىذأاام هناوهتنفكو مدارك الاناق طبترن و

 || ه«.ةوتبىرح ىذا !ىلزالا ءاضةلا ىلا تاؤتلالا كل ذك غرفوهامىلاتاغتلالا نم ىلءأ وهذ تيكلا لا طاعتلا

 يلقلا 3 ١



 راضفةمدغللدرعتل اهلا متن ااذاف ىوقتلا ف قدصلاو هر ساب هبامةفا م هن سانالام كرتب تأ ىلع هلمكدتو |
 نع اسهنىلاعتهنلاريسغىلا ف هرمصا الوم را فتا منال عيان ديىلا تغلي الو هلك الان ممجتالو تكسو الا ل

 عرولاىوقتثلافلةدو ىوقتلاىدصلا ىف ىل_:دب واعي لص ىعمعا "تاير د-هيحاصوؤرملا اوهفسافتأ |

 حراولا ىف رؤي فواتااذاف ةضانتاوهثلا ىطتةمنععانت :ةمالا نءةرابعا مماقةف_علاعرولا فلخديو
 هنالمعأ هنافع رولاهنم ىلعأ و :رهشلا ىذتقمن ءفكوهوةطعلامسافكلا بيس هلددهتي و مادقالاو فكلاب
 قد هد وو انجيل لاو رانش نع فكك اف ىو اقم للعاو رول لكن عفك

 كنا لك-ا١اترك ذدقف صدخالا ترك ذاذافمءالا نمصخالاى رم اهليتامةرح الاة.ّرلا ىرحتو ب رقملاو
 واىؤاعاما ىمماهلاو هريغوأ ىعتاهاماىثرةلاوهريغوأ ى ةرقاف اىنرعلاو ىمهعاماوىب رعاماناسنالالوة:

 تسال هايد ةفصناو ع. ابهتفطودقفالثمىئسح هناتر ك؟ داذاف ىنيس>و' ًاىنس>اماىؤلعااوهريغ

 هذهةرثك نأ ناظتنأ يبدي الف ف٠ .ةعوعر وو ىذ هنأت لةدقذقد نيد تاداذا كل دك مءاوهامتهقوفوه

 طاقلالاع يشمل طاقلالا نمىفالابلط ن مىلع طاتخاك كماع طاف ةنبا.ةمةريثك ناعم ىلع لدي ىاسالا

 لفسلابناجنمو هلة .>ولاةفرعملاكو اعلا بناس نمهف:تكامو فود ىفاعم عمال اةراش اهذهف ىفاعملا

 امادقاوافك هزمةرداصا لا الاك
 *( فعضلاو: ولا ىهفالةثاو فود أتاح ردناس )*«

 لب طاذوهو دج ناكر ثك أو ىوةأ ناك ام /كسصةدو## فوتوداملكنأ نافناع رو دوحمف ونا نالعا
 ملصالاو ىلا عتهنلانمبرقلاةبئراه ماولا ل لمعلاو معلا ىلءةبطاو !اىلاهدابعهي قوس هللا طوس فوالا

 هلفو1اكلذكو : هدوم مضل ىفةعلاع للا نأ ىلع لدالكلذ ن راو ىصاااذكو 0 نءوا_ةالنأ ةحجلل

 ءاسنلاةقرى رعى رعئذلاو 4ذ همرم هاقاااماف طسولاولادةءالاو هدودحلاو لادتعاهلو طا ارذاهلو روصت

 اذاف لئاهبس ةد_هاشم دنع كل ذكو ع ومدلا ضةتوءاكملاثر و.فنارغلان مهي اعامدنعلابلاب رطخ

 وهو عفنلا فيهضئودلاللقرمماق فوتاذ_هف ةلفغلا ىلابلقلا عسر سمان «بيسلا كلذ باع

 اذكهوا تضايرل تاالود_مةل1لااهقوس الذاحرعما-ا أ! دالهب وق ةناذ هيب رضت ىذا نميعطلا تست

 مهمئامكأب 5 نيوهثملاو ءالعلاموسرب نيعءركااءا اعلا, ىنعأ ت ءلو ءاأعلاو نيقراعل الا مهلك سانا فوحن

 لاق ءالذإو نال دود وزعءدقام كلذو هلاعنأ اوهماي ًايوهللاب#- علا ىنعأ لب ١ فولا نع سا.“ الا دعب أ مس مناف

 نأىلاهيراثأو تءذكرعن تاةناوترفكالت لقناكناف تكساف هللا فاد لهكل ل.ةاذا ضابعن/ لضألا
 ةكرحو سفن ثا دو هن حر اول افرثؤد لامو تاعااتلاباهديقي وىبماعللا نعح راو ف ك,ىذإاوه وخلا

 سأنلاىلا ير ىت>لاد: ءالاد_ -زواعو ىوع ىذلا هنا طرقا اامأواقو- ىعس نأ ققسا الر ط اخ

 ةدهدإاو و هلولاىلاو فعضلاو ضرما ىلااضيأ فلنا رخ دقو لمعلا نم عع هنالاضا أ مومذموهو طونقلاو

 هنالالكف وذا ناك الل هالولو لمعلا لع لجلاوهو طوسلانمدارملاوهام وخلا نمدارملاف لّق-عاالاوزو
 فوذخل انال اقئا نكي م فر عولود أ ةبةاعىردي سدا هناث له 3 ةعلاو لج اءأثفمالائاصقنة لا ]
 ىد الاصةنىلاةفاضالاب دومتوهاذاف «فد ىلغردةءالر وذ + ضرعتم هنأوهفزمعل امو هيفددرتب ىذلاوه|
 سالف هيهنلا فوز و <الامو هب اع هللا صون نأز وح املكو ةرد-ةلاو ملعلاو ههناذوهسفنفدوم#ملااماو

 نم نوهأ أ هنالادوءاودلاملألاقحا وكركم #م ما عأوهصق: ؛ىلا ةفاضالاادو#ريصااعاو هناذف لاك |

 هلولاىلاو فعضلاو ضرا !ىلااضا فود ب ركد_ةومومذموهذ طونةلاىلاب راف توماو ض ضراالأ |

 ىذلا طوسل او ىبصا! ل :ةيىذلا برضا اكوهو مومذم كل ذلكو توما ىلا ب رخي دقو لةعلا لاو زوة.شهدلاو |
 رثك اوءاح رلا بام سأل وهيل عدتلا ىلص هللا لوسررك ذامناوابئءاضعأ نماوضعرا هكر وأاهضرع وأ ةيادلا كامي

 ه.:هدومهلاو رمال دارب املك ةرومالاهزهدحأ 1 طونَعلاىلا ىذفملا طرفا |!فويلناةمدص هيجل هيلاهتم

 ىوةتلاو عرولاو رذ_ىلا فوملاةدئافو مومذموهف هز واسع وأ«: نسءهاموه:مدوصقام ادا ارااىلا ىذا 7

 (جيبارا 2 حا ع

 ل أسمك ةنطال_دأ

 تاف هلأ لزْنم نع

 لد م هنود ناك

 هودخأ ىطعت ِج- ةنحلا

 هلل .قتاف هلزنم لثم

 كلع لثملمعب نكمل

 ىلع تنكى الوقف 0

 لأ سام عب ىلعيف 0 هلو

 ىلاهوخأ مذرب وءهيحال

 هللامتذ ناو هتحرد

 ةيعحكأاب امهماعىلاعت

 باوب أ نم باب وهف رم
 ىلاعت هللأ لاق راجلا

 ىلع ملاظلا ضن مون و
 تذذا ىتيلا كلوب هند

 انليوانالببسلوسرلا عم
 اليائانالف دخت أ ل ىنمل
 تدروتهب"الا تناك ناو

 8 نكءاوةروهشمةصقف

 كلذ,« بنىلاعت هللا

 لك ردل ا ىلعهدانع

 هللانع عطقب لالخ

 ةيعصلا رادتعاو

 نم اقافتا ةودالاو
 كلذ ف ةسن سغ

 صالا لوأ ىف تنثتو
 ةلهغلا باب رأ تاس

 تاسنلاب ني-اهاملا

 لاضااو مذان كار دماماأو

 ن هللاد_.علاقدتو



 نوسخاو عسارلا بابلا)

 ةممصل اىوةدعاداىف

 (ىلاعت هللاىف ةوحالاو

 اونواعتو ىلاعت هلال اق
 لاقو ىوةتلاو ريلا ىلع

 قااباو صاوتو لاعت
 ىلاقوتجرلاباوصاوتو
 لوسرباعصأ فصو
 مل .وهماعهتلا ىلص هللا

 رافكلا ىلع ءادشأ

 هذه لكو مهب ءاجر
 هللا نمهسيتتت ان الا

 ادا ىلعدابعال ىلاعت

 نسف ةبصدلا قوقح

 ةوخاوأ ةحراتخا

 نآكلذ لوأ ىف هيداق

 ىلا همحاصوهسفت 3

 ءاعدلاو هل بملاب قام

 2 رملال ًاسروعرضتلاو

 ىلع خي هنافةبصمل ىف
 نماياباما كلذ هيسفت

 نئاياناماوتنيلا باوبأ

 ناك نافراذلا باولآ

 جت لاعتهللا

 باوبأن م باب وهفاربخ
 ىلاعتهنبالاق ةنحلا
 عضعب ذئموب ءالخالا
 نيقاملاالا ودع ضعبل

 اههتب

 نبوخالادحأ نال قو
 هل لاعب ىلاعت هللا

 : : ليل

 1 ف ا

 ا ةّعيق-ناببىفاذهرهطدقو لايقتسالا ف هو ركمعقوت ب ب هقارتحاوباقلا ملأت نع ةرايعف 0
 ا لبقتسملا لا تاغتلا هلق م 02 سرا ارادوةبلت قا ك]موهللاب سنن موعاحرلا

 |[ ىلا جورحلاا نعسفنلاناعنعنامامزاه مناف ءاجرلا» فو ان هىلعأ هلاحراص لب ءاحرالو فو هلن ير

 ا ىلع قل ارهظاذااضأ لاقو ديسيعلا نيد وهنلانينباح فول! لاق ثدح ىطساولار ام اذ_هرىلاوامانوعر

 | ناك تارفلا فو بوبحلا:د هاشمى هبلقلغش اذا بحلاةةل+اب و فوح الو ءاجرل ةلضفاجسف قدالرئارسلا
 لاح لون تاماةل1لئاوأ ف ماك ةنامان الاكل اوتاماقملاةباغدوهشلا ماودامناو دولا قاس كلذ

 مث م ىلع تج نك كل ذوهوركمملا ىلا ى ذفملابيسلاب علا اوهفرعلاامأ لعولاحورلع نماضأ مظتني فوالا

 بام_تالاب هل عوق بس فوم اب هبلقلًاتثوكت نكلو تالفالاو وقعلاز و< والثملثقلا ف فاذعث هدب ىف عقو

 ىلعهثح نعافوذك هنوكو امَهنماي وضغادوةح« سفن ىفكلملانوكو هنن انح شحافتو هو ]5 ىلاةءضأملا

 كلا دنع هتبانحرب وعجم ةنسحو هل سو لك نعالطاع ف ئاحلا 000 نعابلاخماقتنالا

 اب لعلاف

 فاخي هناف عبس بلاى عقوىذاكف وخلا ةخسم نعلبفئا1ا!هذراق هنأ دج باس خ نا رت وك

 فورا فعض بامسالا هذه فعض ب سك و تاقلامأت ةدشو فول اة وها تس باسالا:د هر هاظطش

 نمنوكيدقو را.تخالابهسارتف ا ناك ناوابلاغسارئفالا ىلع هنواطسو ه«صرح ىهو عسبسلا تا ذةقصل عسسلا

100 0 

 عالهأول هناو هناقصةفرعموىلاعتهلباَهق ا ران 0 ف 0 0

 بسح واعر جاههبتوكيرانو ىصاعملاةفراةدبعلا نمتيان ل اةرثكلنوكةران انو عئامدعنعمو لابد م نيملاعلا

 هفوخ :وقنوكت نولئس مهو لعفبا علمسالهناو هئانغتساوىلاعتهلنا الك هتف رعمو هسفن بودعب هتقرعم
 ىلاعتهن لاق كلذكو هنلكفوحخأ انأ ل .وهيلعهلنا ىلصلاق كلذإو هيرب و« فنب مهفرعأ هيرل سانلا فوق

 ةقرحلارأ أ أَضِ 0 1س ا راسواسا يراسل ا

 | قامأو سأيلاو ا لو يدعوه ألح دسم غامدلاىادعصد وأ توا ىلا ىضف فرار هي قشن 09

 | 0 001 لي مل اذازعج ساو طرفا ذالك تاعاطلاب اهديشتو ىداعأ |نعاوفكف حراوخل 8

 ب رهام فاخ نم ميكا مساةلاوتأ لاقو هم هيلع _ةاعن نأ ف اةعام رتب نم لب هينرع حست وكس نم ف ئادا

 ٌْ ىمتح ىذلا معسلا هلزتم4سفنلزن اذالاق امتاحلم علانوكي : ىمد ونا اىدلليقو 0

 | ةهو ركم هدنعةب وبحنا ىماعملاريصتق تاذلل ردك وتاو هشلا عمي نأبف تافصلا ىامأو ماكس !!لوط ةفاع

 ٠ جراو+ل اندأتتو فود تاوهشل اقريكفام«همفنأ ف رعاذا هيهتشد نم دنعا هوركم ل سعلاريصت 3

 ٠ مهلا بعوةصريصت لب دسحلااودقمحلاو ريكلاقراغب وتنا ةسئالاوتلذلاو هع وسلا لويذلاباعااف لد و

 ٠ سافنالايةنضلاوةدهاملاوةيساحلاو ةمقارملا الا لْغُش هت وكيالومريغل غ رفتيالفهتبقاع رطخ فرظنلاوهفوخ

 راض عبس بلاخن ف عقو نملاح هل نوكيو تا ءاكلاوتارلعإساوتارامطناب سفنلاةذخ اًوموتاظعللاو

 «بيق عسنمالهنم ف ئا خوه عالوغ مهنط اب وهرهاط نوكمف كا جذ هلع معت6) وأ تافيفهنعلفغد هزأ ىردال

 ًةفقارملاةوقونيعياتلاوةباصصلا نمةعاسج- لاحت اك اذكهو دلع قوت تاوفوملا هاذ نميلاع اذهدربغل

 هللالال_<ةفرعملا ةَوق بسحب فوم اةوةوهقارتحاو بالغلا ًاتوهىذلا فوم: وة بس ةدهاحملاو ةمساحلاو

 ىف ءرئاروظامفوحلا تامردلفأو :لاوهالاو راامخالا نماهدي نيد امو سفتلابو» معل و هلاعفأو هتافصو

 ” اعف هيوتتداز تاهاعرو:تاروظحلا نع ل صاخلا ف كسلا ىعست وتاروظحلا نءعنعنألامالا

 | .١ داملاءب ربام كرت نأ ىوقنلاذاىوةت ثا ذىىسل د وهعرت نعيش الا عاضن أف كف م رحخلا ناكماهنلا

 | كي دقو
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 تلغي وفذلا عمال كا رداكت هناحانمىفذاعمنب سخي لاقوءانذ تأ ىتحاند رام باس وكلن ملام

 قىندح اوفو رعمدف ” الايانآ اداهر زرحأ نيكو صالخالا ىلع لا مالا فدعا ىنالالا_الا عم كاءاقاح -ر

 هيلع لم .ايلئا مهاربا فاضتساايسوعشنا لئقوفوضو ءدود نتن ًاواهرفغتالفبكو كا اودعىلءدمتءآبوذإا

 نكضو هني دريبغتبالاهمعطتل مه ارباانهيلا ىلاعتهللا حواف ىبسو لا رف كتفضا تا سأ نالا.ةف مالسلارةال_صلا
 هفاضأوهدرف ى مولا ناش سن مهاربا ارفكءاءناك اذأم ةليلهتخطأولذ هرقل ىلعهمعطل هم سني عمتس نم

 مساق مال سسالا ىلع ضرعالاق مث ىناماعب اذكه أ ىسوجلا هل لاف هلرك ذف كلا دباعف بنل امى 14
 لاذ كالا فن 5 هللا دبالاد .عون لوةيتاكو ما لاق ىحاح زلالهساب أ ىولعصا لوسوب أ ذان#ال ىأرو

 داع ان ه4لاتذلم الة نسح ةئره ىلع مانملا فكم قاعمل !لهسابأ !مهضعلىآ ًاروانمهونامنن وها الان دح و

 همام هتوم خص ىف ىًار لاه هتلاءجسر ع رسم ني سانعلا أب تادف ىب رب نط نس لاةفازهتلنم

 انريهةبراياناةف لاف متلعاوف م -اعاذام لاق مث واخ لاوءالعلا نأ لوقي هناعس رام ل ااذاوتماهدقةماةلان اك

 تدعودقرْل ارمثلا يصح ىف سدلفانأ اما تاةفهريغانا او> دارو با اوما, ضرب ملهناكلاو م سلاداعأف لاقان اأو

 نيو عجاج ور ”لجرناك ل يةولال ثالث. كلذد_.هب تامو كسل ترفغ دف هياوبهذالاقف هتودامر هعت تا

 رود:مساحن ناس مالغلا رة لولاك ارفلامأ تاىرزشي ناهض توضارحتتلا ا هئامدن |[

 هيلا مالغلا قدا تاوعدع.ب رأهكتوعدم 5 اردةعب رأيلا عدن هلوقي وأ شريقفللًاس وهو را عنا ْ

 ىرخالالاةوروصنماءدقهنمصات آن أدب رايتس لا كاوعدأن أ ديرت ىذا!امروصنملاةذ م هارالا ||

 نألاةذىرخالا لاك مث مئاعدف ىدي_ىلعهلاب ودي نأ لاق ىرخالا لاق ئاعدذ ىمهارد لعدتلافاخين ألاف
 اعدعيولاقةصقلا هلع صةفتطبأ ]مه لمس 4لاغفمالغلا عر قروصتساءدق موعللو كلو ىدساو ل هللار# هل

 ةعب رأكللاقم هاردلا ىلعهللا فا عنا لاه ىلا نش مسن أو لاورح تن :ًافىهذا هللا ةذىتعلا تنل تاس لاك ْ

 قاقار عي تالا ارلا نشد او لاق ىلاعت هنلاىلا تدتلاق كا ءلع هللا بو: و:يتألاقثلاثلا شناومهرد فال ||

 تاعفتنأ للوش.الئاقناك مانملاف ىأردإ_ءللاكل7تاباإف ىلاسلد>اولااذهلاقرك ذمالو موةالوكلو
 ىورو نيءجأ نب رضاخلا موةلورا-عنب ر وصنلو مالغللو كل ترغغدقملااملءذأالىفأ ىرتفاكيلاناك اما

 ةأرملا ناكمتذ اذ لاق ةزانح وا مح ها صاو لاحرلا نمةثالثثد ار لاق ىنقثلا دمج ا دبعنءباهولا د ا
 مل كب مو تاق ىنباتلاقكذمثرملا اذه ناكنمذأ رحال تاع تسملا انف دواهما عام 8225 ١

 اهتيطعأو د كزتم ىلا مب تيهذواهتج-ر لاق“ *:كتلاقاذهناك شاوتاذه صأاو 0 اوى, تااق تاريح ||

 لعفم ضرب باث هياعو ردبلاةل ارم لا هناك تآ ىنانأ هن "اك ةلنللا تيأرفلاقابامثو ةطاحو مهارد |[
 ميهاربالاقو ىاباسانلا راقتحابي رىهسجرمويلا فوةنفدىذلا ثنا لاقذ تن نمتاقفىفركشني | ||
 نوب رستب وفدلاب نوب رض قر وزف ثادحا مذا ةلجدىلءىنركللا فو رعمعمدادخبب ادوعقاكشورطالا | ا

 ايندلا ف متر فاكىسهلا لاقو هي دب عذرف مهيلعمنلاعدانب رهاجتهنلا نوصعن مهارتامأ فرعا اولاقف توبعلي وأ

 ضعب ناكو مماعبان ةرخ الاف مهحر ذاذالا ةفم ماع وعدتن أ كاذل انغام ىلا لا "الاف مهحرفف |[

 كناعس ارادو_ماعْ ل ةزروةغباس مملعك تمعن تناك م لوصعن رهدلهأ ىأو برابعثاعدفلوةد فاسلا |

 ا ل ا

 يسب جس

 امج تلا بابسالا ىهءذهف ب تفضغلالا: رانك "كينح قز رار دنوةمعنلا خسبست م ىصعتلا لذات زعونلخأامأ
 لن كلذ نمسا اوععسل نأ جيش إلخ ثورو رغما ىجلااماف نيس ' الاو نيف اهنا ول ةىلاءاسرلاحور بات

 مرعلا ىسل اوءوسلاد_علاك ف ءودا لعل قر الزعاالا رثك تاق ونا بام هد در وذسأم نوعا

 انثدلا ارئيدلاىف حالصلا اب مهيلعد فكل ذدضامأ ومالكلاى ةنوش1اراهطاواصعلاو ط 2١ ا

 نامب وفواخلا ماسقأ ناد و هتاعردنا.ب وفول اةق.ةحناسبهمفو( فوم ف باكل نءىفئاثلا رطشلا])
 لا اوحأ نامدو ةهاللاءوس ىعمتاس و فوملااوذتاسو ءاحرلا وفود نملضفالا ناب تنشر للا

 قرفوتلا نسح هلال سنو مهمل هللا ة در ني اصلاو مماعهنلا تاوأص ءايدنالا نم نيت هدا

| 
٠ 
 ا
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 كك ل نهلبادمع

 00 كان تعمم

 تاقهننا عم يال

 عماو_متافاوغبطت|
 هللا عم بكا نم

 مهتبكعة كرب مك-اصو ل

 انربخأو هلئاةيض ىلا

 وثأ نيدلاءاي_ضانخم
 انأ لاق ةزاحا بيلا
 راقسصلاددسا نمر 2

 لاق ةراحاىر ونا دخلا

 نيدجاركيوبأ 1

 ولأ انأ لاف فلخ

 ىملكلا نجرلا دبع
 سحأ أ تعم لاق

 تعمم لود ىناهفصالا

 لوي دادلار فعجابأ
 لوقي لهس نب ىلع عع»

 نا ىلا عئهتلاب سنالا

 الا قالا نم ش-وةست

 ناذ هللاةبالولهأ نم

 هللا ةيالو لهاب سنالا
 همن دقو )هنلاب سنالاوه

 ىل_ءامظن ( لسئاقلا

 امهتدئافو ولك اوةيعتلا

 ريخنانالاةدحو

 هلاعع بل سلخ نم

5 
 هد >وءرملادوعف نم



 ني:فلأ 01بيذت

 نيحلادل كدا وات

 ِ ا فلأن: الفدكو

 1 مهدجو دقو نيحلاصلا

 هلعدتلا لصدتلال وسر

 ر ا هّددو فلو

 ثقوف نيس .و3باعب

 فطالئ هك هعساال

 مهدجو نيحاصلا لاس
 زي زعلا ماما كلذف
 ىلعوانءلعمال سا !لاقو
 مهذنيملادلا هتيادامع
 اوناك ناو نوعمت#

 ةمزالم تب و نيقر فتم
 لصاوتلا ىف مهعزعو

 ةرخالاو ايندلا ىف
 نم رمي نعو#ة:مزراع
 هنع هللا ىذر ناطقعا

 أ راهتلاماص الج رداول
 فدصتو لمالا ماقو
 هللاق بح لو دهاح و
 هعفناممس.ف ضغبب و

 ىدر (انرمخأ) كلذ

 ل ممسأ ني دجسأ نيدلا

 منا ةراحا فسول نا

 وأ ان لافاعامس نك
 ىناهدلاو نع رسفاظأا
 لاقى ريدَلا مساقلا
 نجحرلا دبع ابأ تعمم

 تعمم لوب ىلإ تلا

 لافامب نمي راكان فالوو أ كاباح لععشأ بحأ مكرونا لقد ةزخ ل 1

 اذكو 00 اللاتي ىرابلوقي وعد هردب عرقه سعن ىلع افريسمناك اذادعلا نإ هطخع ماس ني دوسأ ىلا

 0 : لطف

 بعصمنرد# بتكوهءلعدهشتقدارا اليك كش اللاراصان عمرتس لاعت هللا ى هعاذا٠ نمؤملا فاسلا ٌضحا

 ا سيل هناىدبع عدت ىدبعتوص ىنعنوبعتت ىنمىت ىلاعت هللا لاق ىبرابةءعبارلا لاق اذأ ىتح ةثلاثلاوةيناثلا

 تناكووإ ل فاوطل ا لالخ. رلعهتلاةجروهدأ نبميهاربا لاو هترفغدق ىفاكدهش ىريغبونذلا ارغب برهل

 ا تيملان مه: اهيفتهفادنأ كدصعأالىت- ىومعاىب رار باق نابل ردع مربلل | ينتفيز حام طمةريطم هل ||

 : ناكورفغأ ناولضفتأ ١ نم ىلعف مهتمصعاذاف كل ذ تو. ءاطد نينمؤم ا ىدابعلكو ةيدعأا لاس تن ا مهاربأاب

 ١ هجرد .دحل الاووبوفذإ هع ىلا عت هلأ نكءاود اووسأ اتوكلميف ريطد ناكل نم مولا بنذب لول !لو#ب نسما

 سانلات دحت كك ىلا هللا ف انايأراني دن كلام تلو نينسحلابن يثيىملا تقال مركسل ا نمنيعتدب نا ىلاعت هللا

 فوح رغلانماذزه كءاسك هلى رختام ةمايقلا مونهللاو ةغنمىرتنأو - راليبا ىحابأ اى لاسقف ص+رلاب

 هن وثب تعم ىأن امانا لاق توم ا دعب م ا نفوهو نيعباتلارا» .>خ نمنأكو هع أ نع شارح نب ىعب رش ا

 ا وردت نالاواددان ىوت ماوسمج و نع يوالا فنك شعت لعدن او

 قرطظتشي لسوميلعهنلا لصا د ناواو رتفتالف نونلظتاممرمسأ ص الا ثبأ ارىباو تاسفيةبرونارو

 ثيدحلاقوءانندوهانلمذ. تثط ىف تءةوذاصدتنأك اهناك- ةهسفنحرط علاق مهملا عج رأىت رآىت> هادكأو

 هظعب ناكوادباعرخ“ الا ناكو سفن ىل فرس امد دحأ ناكذ لاعت هللا ىفامخناوث ىلا رس اى:نمنيا- رنأ

 لاق كلهللار غب اللا ةف ضغذ ةريك ىلعمونتاذ هارىحابيةر لع تن“ ءلأ نروىن-ءدلوق ناكسف هرحزيو

 دياعال لو#ب مدل ترغغدقف تنأ هذا ىدابع ىلع تجررظح نأ دحأ عب طتسأ ةمايقلا مون ىل عهللا لوقف

 اصانااضنأ ىور و هيرخآ اوما. :دتكلهأ ماك ماكتدقل دب: ىسفنىذلاو ةلاقرانلا كل تمحو أ دع تنأ و

 ليثا 1 لا تا ةةنسنيسعب رأل.ءارساىتبفقد رطلا عطقي تاك
 لعف لزخف لاق ثلاث امهعم تنكس تازئول هب راوح هبنج لاو رعهللا ىناذهءسفن فصلا لاقف نيب راوملانم
 دياعلا اذهب نجلا ىثعالىلثمهسفن ىفلوقي و ىراو ءللاميظعته-_سفنىردزب وىراو+طان موندي نادي رب

 ىغقمال لاو ةالصلاه :لعىسعىلا ىشمو هسفنمطف ىناجرلا ىشع | ذهم سفن :قلاَتف هيىراولا سح لا

 تطيدحادٌذ لمعلا ان ًاتسلامهللق مالسلا اوةالدل اه .لع ىمس عىل ىلاعتهنيا حج .وأف هفلدذ ص ألا قيقهبنح

 اعهت اينتطبحأ دةنرخ الاامأو هسفنب هبل هلا: سح تطيح دقق ىرا راو+لاامأ اههلامعأ نمفاسام

 ارياستتنا قوس نع ىو رد هيراو ل لجت ومتح اس قددلا للا مشو كل «امهريخخان هسع' ىلع ىردزا

 مالسلاوذال_هلاهيلع ىنلا عفرف لاق هته ىصحلا قل ىح ةاصعل ا ٌضعب هقنع ئطوفادحا_س ناك ادنالا

 | نمب رشو هت رغغدت ىلا ىداعف ىلع هلا ىلاعت هللا ىحواف كل هنن ار فغن ن اذبهذالاذ امضغمهسأ ر

 نير رشملا ىلع تذهيب ناحح مسوميلعهننا ىبصهننا لور تاامهنعىلاعت هنن ىضر سابع نبا ن ءىوراماذه

 ةماعىلاعت هنلاىدهو مجماعءاعدلا كرتف هي الا ئث مالا نمل سبل ىلاعت هلوقهءاعلزنف هتالصقوهنعلي و

 مفرةنجلاال_دأ اذا لاق ةدابعلا ف نيب 18 .ةمنيداعلانماناكن ياجر نأرثالاف ىدر د مال_-االك وأ

 00 قس تلا سراكا يامن دِلاىف ازهناك امررا.لو قف 3 همداص ىلع ىلعلا تاحرالا ىف امهردا

 1 دبع لك تيطعافراملا ع م "و ىلعلاتاسردلا امن دلا ىف ىنل سب ناك هلا هناعس هللا لو قف 3

 || فقرف نموهكف فن انا ىلءاهنمىح ارلا ىلع بلغأ ةسحلانالل_ ذأ ءاحرلا ىلع ةدامعلا نا ىلع دياذهو هلؤس

 ْ أ نطظلا نس ىلاعتهنلا ىمأ كالذإو همارك اوهماعنالءاكترامدسخع نمنيد وهباقعل ءاَعتا مدخت نم نيب لولملا
 0 ةغرلااو مهظعافدننا متاًاساذالاقو اع ركن ولأ ستا-ءاف ىلعلا تاجردلا هللااوأ - م سوءيلعهنلا ىلصلاف كلذاو

 00 تا 1 ه3

0-2 
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 0 م 0 ىلاعت هليأ ءا ءلوأ مهلك ونمؤملا

 ةكتالملا نمىلاعت هللا ىلع مرك ؟نموملاو رهاط برط نمؤملاوةبعكلا نملبضفأ نمؤمللا رابخالاضعب فوأ ||

 لجو زعهنلا لوي رخ آرب ىفوةنيلاىلاءدابعهيهنلا قو اطوسمةجسر لضف نم منوج ىلا عننا ىاشربدا ىو |
 هللاىبص هنيالوسرنءىرد1ادرع-ىأ تي دحفو ماعم رالمهةلخأ لو ىلعاوع ربل قلنا تقلا

 بتك ىاعتهللان اروهش اريذنا قومبضغ بلغت تجبر لعجو مبلغي ملل ءجالا يش ىاعت هلا قل نام ل سوعيلع

 هملع هللا ىل_ه هنأ ] كلامزت سنأ او لم>ننذاعمنعو ىضغباغت ى 0 .رناق احلا قاخي نأ ل بقة ةجرلاهسفن ىلع

 هب لرمش الهنا تا نمو راذلا«_سمتملهناالا هلاالم الكرخ [تاك ن نمونملا ل_تدهقلاالا هلال لاف نملاق لسو
 هاد .رذاكسلا ا عولرخ ريس ىفونا_ءانمةرذلاةثمهبلة ىف نماواخ ديالو راثلا هيلع تمرح يس

 تو ردنأ لاق ماظع ئثةعاسلا ةلْزلْز نا ىلاعت هل و ةسومياعنلا ىلسهنالوسرا التالو دحأ هنثب نم شبأام

 لكنملاّقبف مك لوةيفكتي رذنمرانلا ثعب ثعب اوت مالسااوةالصلاهملعمد“ اللاش ., مول اذهأ ده مول ىأ

 نعم ومو اواطعتو نوكسي : اولعحو موقلا س ابافلاقة:+!ىلاد-اوو رانلاىلانوعسوةعستو ةئامعستى لأ

 لمعل لغتش نمو اولاعفنوامعت الكامل يو هيلعمتلا ىلضمتلابلوسر ميراج رقد لمعلاولاغتسشالا

 اهمصدعالمأ لوجأمو يوجاب ونل_سنموسد راثو لإ وان نأ مالا مث: مك لاةفاذز_مانتث د-امدءب

 فيكرظن اقهبادلا عارذ فة ةرلاكودو-الار ولا داح ىف ءاض» بلاةرعسشلاك ممالارثاس فمن اغا ىلاعت هلياالا

 َج رخام ةالوأ ف وهنا ط امس مهقاسذاىلاعثهلناىلاءاج رلاةمزاب مهدوقي وفوخلا طابسس قانا قوس تاك

 نك « مرخ الاودطقلاولادتعالاىلا مهدروءاج رلاءاودب مهاوادسابلا طارفا ىلا لا دتعالا دنع مسمكلذ

 رك ذءاح لاب ةل-اعملا ىلا را :مدتقاو :!ة تاب ام لوالا قركمذ نكلولو زااضتانم ا

 دعب ةجاهلا ب د ءاجرلاو فو1نارابسشأ لامعتسا ف فطاتءف طاعولا دس ىدتقي نأ ظعاولا ىلعف ضالا مانت ||

 هّناق اخت ”ويئذت مولع قوهطدلامم رثك أ انعوب د_فيامناك كاذ عار مناد ةنطابلالاعلاةظحالم |[

 م-رلاروفغلاوه هنامهلرفغبق نوبتذ. رخ 1 قا ءاجو مببهذإوخآ اظذل فو مهل رفغشف نوبنذناقلضأ]|

 ىذا سويا ىل_دلاقوب تل الافوهامول .ةبوفذلا نمرشوهام لعيب ثان اوب ل افو ا |

 ةرغعمةما.ح .ةلامولىلاعت هللا نرفغةمارب_كنا فو اهداوب ةعيفشلا5 دلاولا نهن مولاه دسيعي أ هلله دامب ىمطت ٌْ ١

 هدنعاهنمرخ داةجردث امىلاعت هتان قوهبيضت تأ, ءاج راها لواطتمل سلب انا تح دحأ باةىلءترطخام 1

 ةمسهجلا فطعتواهدإو ىلءةدلاولا ن1 قلما مح ارتي اهفةرسحاوةجرامندلا فا هنمرهط أو ةجرنيع#تواعست

 قايطامتمةجر لكوهقل عل فيد منيعستلاو عسنلا ىلا ةجج .رلاهذه مذ ةمايقلام هوب نأك اذافاهدإو ىلع

 نمه.:الوةنحلا لع ولد ب دحأ نم م:مامريملتا ىف و كلاهالاذ_* ”مو هللا ىلع كل مالفلاق ضرالاوتاوئهلا
 اولعاو مال_سلاوةالصلا لضفأ هماعلاقو < تجرب هللا دمع: 7 «نأالااث ًاالولاق هللالوسرابت أ ؟الو اولاق راثلا

 اهورت أ ىتمأ نمرئاكلا لهال تعاد تأيتحلاىفا هالو هيلعهليا ىلصلاقو هل عمتي ملا دحأ نااولعاواو رسثب او
 ىلسل اقول وسا ا ةعيحسلا ةمطنللاب تن عل مالسلاوةالصا اهبلعلاقو نيطاخلا نيثوامال ىه ل :نيةملا نيعبطمال

 هللا ةياحتسا ءانعمىلعلدب وةحا_هسانقي دفنا نيداقكلا لهأ لعب نا بحأ ىنطدمدبعلك ىلعو ملسوهيلعهتلا
 ىو را ىنل|لالغالاو مهرصص ا مهنع عضد و ىلا« لاقوارمدانماعلمتعالو مهلوقف نيتمؤءالىلا هل

 امو لد رساله س1 كعل ماو عز هل اوةلرت ا لاق هناام_ مع ىلاعتهللا ىدر ىلع نع ةنفتملا نب رمخ

 نمت :اعب ن !نممرك اىلاعت هتلاق لب ريجابلا ةفهيتاعتالفكاط نعت وفعاذا مال سل اهي اعلاق ليجلا ع ةدلا

 اكبر شالاقو مال- لا هياعليئاكممامملا ىلاعت للا ثعبف مسوءياءهنلا ىلص ىنلا كولي رمد كم 0

 ءاحرلابابس أ ىفةدراولارا.الاوهىركه.ثاالامازههنع توذع نم بتاعأ فيك لو ومالسلا كل ةرشمأ
 هللافامدلا فهما ءهتلادرع فامنذ بنذأ ع نمههجومنلامرك ىلعلاق دقف(ران " الاامأو)* ىهعت نا نمرثك أ ١

 هب وقعى أ 5 نلدعأ ىلاعتهللافا.ثدلا فم_لعبقوعزابن ذ بنذأ نموةرخ "الاف راس ثكي نأ ةركدأ 5

 قو ريان الوةب 3 00

 ةضغملا نعرب زكتربإلا

 ىلتهلاو دنا ىو

 وسو مهلاانعم سا“ لا

 0 اذ_هو مم نط

 واخ نادب ر اعاو

 اعالعو مق ادعم

 تاف 1 هةسعن ى

 نمهسفن ىلعارد>و

 نأ قالا لغو هسفن
 نّةمرم# نم مهلع كم

 اذ ةروام دك تناك

 تلح دبال فدولا
 ةراشالاودعولا اذه
 ناىعت ةقلاحلاب

 ندال فعلا ديلا

 ناسدمإللا ةلاراتن هال
 تملا نيسعب نيلسملاو

 نبا ع انيسعأو)
 ميهارباىلا هدانساب فلا

 انثد_> لاق ىبرألا

 لاق مههاربانب بوةقعا

00 

 لاقنا دعم نم دلاخ نع

 ا لا

 مث نمهغصنو ران نم

 كف مهللاهئاعد نمناو

 جلئلا اذ_ه نيبتفلأ

 يتلا ال_ةرانل هذ #هو

 رانلاالو واخل ا فطن



 هللا لوس لاق ملسو

 ىبغ تع َلِجورَع
 نروازنا اوى نيءاضدلل

 4 نيل دال
 (انربخأ) قنيقداصتملاو
 ندم خفلاوأ مشلا

 أن لافةزاحا قابل ادبع

 ْن نا سملانب دج

 ديعول أ انآ لاق نو ريح

 هتلاديعنب دجأ هلا
 مساقلاونأ انآ لاق ىلماملا
 لمت نب رطعح ن رع

 وبأ انآ لاق مال_سنا

 قدم |نبميهاربا دعا

 انثدح لاق ىنرخلا

 ددعس نإ ىبكت نعداج

 بيسسملا نب ديعس نع
 هللا ىلص هللا لوسر تا

 عرمخأ الألاف لسوهملع

 ةالصلا نمريثك نمريخي
 ود امو اولاق ةقدصلاو
 نييلاتاذ حالصالاق

 اخاف ةضغيلاو 2 اناو

 دانسأاب وةقلاخلا ىه

 0 ىنرحلامي-هاربا

 012 رعن هللاد_هبع

 هللا دمع نع ةماس أ ىن

 نارمع نع ديلولا كيا
 اي تعم لاق حاب رنا

 نأ تعمسلوقي ملسم

 كب رناوا الا هذهك يطع تازتأ دقو ىضذرتامأ هلل .ةىتحمتم “ىف لآ لزب م م وهيل للا ىلص ذل نالاقن و

 لق هلوق لجو زعهتلا باك ىف يآ رأنولوةتقا رعلالهأ متن وقي ىلعتب در فعجوأ تاكو رانا لا
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 نمد> او ودم ىضربال لاف ىذرتفك» رد طعن فوساو ىلاعت هل أوةريسأ فومهملط ىلع سا. ا 6 :رهعغمو ذأ

 هللا باتك ف دنا جر الوةنثيبلا لهأ نكون الاهنيا ةجرنماو طن المو سفن ىلعاوذرم 5 ؟نذلا ىدامعأن

 لاق هنامل_سو ههيلعدللا كصهنعى ؤمو ىو ردقنرام>الاامأو# ىذرتفكدر لشعب قولو لات هو ىلاعت

 ىلا عفدةماي لا مول ناك اذاف نئفلاولزالزلا امندلا فاهماةعمتا لعةرخ الاىفاملعباذعالةمو وده صدم مَ

 ةمالاءذه نملحر لكك ابرخ 1ظفل قورانلان 5 1ءادفاذه لت تاكا لأ نملخر قمن ملحرلك

 ىهر منهج يأ نم ى الم سلع هللا ىبدلاقواهسذ ىانقرانلا ن معادن اذه لو. .ف مهد ىلا ىلأرم هثوأ ىدوو

 ىلا ىحوأ ىلاعتهنناناهعماو :هلآنمذلاو ىن راهتنا رع ويلا هلوقري_سفتفىورورا لا نم نموملا ظ-

 موف زخالاذا اقف ىنم م محرأ تنأ برااللاق كلا كتمت اس> لعج أ[ ىنا مال_سلاو 0_1 همئق

 | ااا لا تراملا قف هتمأ بولذف هيرلاس مل وعباع هللا لص هللا لوسرن ا سن نعوكورو

 قئريغيىلا مهماسح لعجأ الذم ممم وحرأ انا ىدابع مهو ب لبا لت اعرف عدا

 0 ]يت فو جل رشا سو مياعلا سلا و كريغالو ثنأ مهواسمىلارا 22 2 :

 اموهلع هللاتدجان سداهمثد 00 نافقومامأو عب ةارمشل امك عرش اءنئسلا مل

 مالسااهيلعل بربس لا ةفوقعلا حر ؟ اناموت ل_.وءيل هللا ىل_صلاقو مكللاعت هنناتر فخ: تس س اهنمتسأ ار

 مو هياعهنلا ىلصىبنلا عمسوهمركيت ان دحاهلدب همجرب تائيسلان ءافعنأ اودوفعااع 0 0 امىردتا ١

 عادقءالعلا لاق ةنلا لود لافاللاةةمعنلا ماستامىردت ل هلاقفةمعنلا ماكل اساىبامهللا لوي الحر

 تنذأ اذارمحلا قواد . دمالسالا كسل تيضرو ىتهعن لع تم او ىلا«:لاق ذا /مالسالاءاضرب هم عنانم ءلعهليا

 ذعتابو نوذلا ارذغباب ردنا لعفابنذ بنذأ ىديعىلااو رطتاهتكت 2الال-وزعهللالوةنهللار غمس اقاينذديعلا

 ىرفغتساام هلاهترفغ ءاعسأان ا 0 محلا .علا بن ذو ردا ىفو هل ترفع دقىنا مكدهشأ ١ تنذلاب

 مقريل كلملاناثي د2! فوءر ةءمضرالاب ارق د 45 ة.قلاب ونذ ضرالاب ار ةدىدمعىد ةلزلرطا و ءاحرر

 | اعتك اذافرخ غذا فوةثيسامتك ةلاومال كمر ارفغ:ساو بانا تافتاعاستسبنذأاذا ذيعل انعل_لا

 ةتاننس> نمّقلأ ىتحةئيسلاهذهقلأهم اعربمأ وهولاعشلا كحانفل ْنَعْلا حاصلا نسخ لهعوعملع

 مالسأاو |0000 هال شا ىو ودتبسلا هنت قات تانسح عست4عقرأو رثشعلا فسعشتا ةددعاو

 ىخ 0 هيلع هللا :لالاقداعت اف لاق هنع لاقهنع بات تاويبا ءالاقفهءلعبتك اينذديعلا ذأ اذالاق
 || وزعم الا بوت ورفغتس ن ىلا لاق تملا لاق هتفبك ن معلا نان تاقىفار ءالالاقهيلعست :كللسو

 نالبقةن_بحنيعلا بحاصارمتك ةنسح لبعلاو هاذاةرافغ:_سالان كلا مَع نملأل هليانا

 | نيلض مهاذاو نعش ئامعبس لا لاتر هاعس تا ونعاض ماتا سح رمعتدتك اهلعناف اهلمعت

 هيلعهنيا ىلص ىتلا ىلا لح رعءاحو لوز ءهللاو ةعزس>-اهءارووةدداو ةئطدتتكا اهلعاذأفهيلع تت 52

 ةقدص لام هت سلوا ماعدب زاالسلا الا لص الوهملعدي زأ الرف ثلا موص الفال لوسراب اقف سو

 لغلا نيئنثا نم ديت لاو ملسوءيلعللا ىبسهتلالوسز مستف تماذااننيأ ع ٍِِع وطن الوجالو

 انلسمام_م ىردزت نآو هننا مزحامىلار طظنلا نيتزثا نمكمندعو بدك اوةسغلانيدنث ان 000 اسأو را

 با سح ىلن نم هنلالوسرابلاقىلار ءالانا سناللب واطلاثد د-1!قونيتاهىت> اروع ةنخلا ىمتاجلد

 قارعاابتكصخ م لو ه.لعهننا لصلا قف فار عالا مسيشق من لاق < ستي وهلاق ىلا عأ عاو كراب”هللال اقف قلدنا

 مرك امرك الالأ ىار عءالا قددص ل سوءيلعهنبا ىلص ىبذ :!١لادعف حاسم ءاحاذ واقع فاذا ءرطلا تالاّقذ

 اذبعنآولواعملظءوةبعكلا فريش ىلاعتهتلانااضبأ هيقو ار ءالاهقفلاق متنيمرك الا مرك أ اود للاعت هللا نم

 لاقىلاعت هللا ءاملوأ ع نموىارعالا لاق ىلاعت هللاءاملو] 1 نمةوب فذق- ان ةموح عاد اماهقرحا مارق 2عاأ اراهمده

 0 ا يا

 '” تونموملا
 | نورا



 ما

 طارفالا فرط ىلا لادتعالا نعنالث امنال> رناذهو لهو هسفنب رضأ ىت> :دامعلا ىلعةمط اوم لاىف فرعا

 درتلاه. اعسماغ . نآعافشوهىذلا لسعلا ةلرنملزنتو هقحىفةكلهمامووم بلة نتءاح رلاهروداف ىداعما ماكقأو ظ

 ازهاذ هليصهملا نايسالاو فود اةيودآالاء_ةحىف لمعتس الرورغملا لد ةرار 4 اهءاع باغ ناكلوممسوهو ْ

 دال اعرطوع نيفر طلادأىلا اهدا ازواحاذافاهطسو ا رومالاريشواهلكن الخالاو تافدلاىقدصقلا اولدعلاوه

 ل.ءاجرلابابسأ قانا عمهبف لمعتس نأ ىنبنبالنامز نامزلا اذهوطسولان هل ماقد زباعإل طسولاىلا

 ملاكا طاعولاضرغ نك موس وفنلاد_:عذإا ويولقلا 0 النابع اوةياكلاب ميدو و

 قدوكمولملا دادزاواداسفداسفلادادز|ىئحءاس رلاىلا اولام اوناك امهةمكءانثلا,ق احلل قاطن:ءاوبولقلا
 ركم رم همه مواالو ىلاعت هبا مر نم سانلا طع , الىذلاملاعلاا اوه وهتنامرك" لعل ايداع عكا

 ةنسوىلا عت هللا باكر ءادتقا فود هيلع باغ نعثوأ سد الا ق- ىف لمعت سنلءاحرلا بامسأر 5 ذب نك و هللا

 ق>-ىءاؤغثلانايسال ,ناعماحاممنالاعب +ءاج راو فوم ىلع تالمتث مام مناف يسر هيل عير لت كرا

 لامعتسا الذال ابيطا !لاهعت سا ةحاملاب سعت ءابنزالاةثرو مهنيذلا العلا لمعة سا ئذر 11فايضا

 امهدحأ نمشب تلخءاع لالا تاك اهلدكضا ! سم لكسا حلاص هر ودالا نمئم لك تأ نظد ىذلا ىرخالا

 فانصأ فهانر 5 ذامعبج لمأتي نأوهفراب :ءالاامأة«راث "الاورام الاو تأ الاءارةةساوخ ”ةلاورا» مح

 رافطالاو عسباصالاك بلا جان<ةوهامو ءاذغلا تال“ اكدوجولا ماودىف هلىر ورضو هام ايندلا ىف هلدعأ ىنح 1
 مشن ال تاك افكلذري_غو نيكعشلاةر جو نينيعلا تاولأ فالتخاو نيمداخلا سارت هلَدْس د زوهأمو | 1

 قئاقدلاهذهلاثمأ ىفهدامع نع ءرص#ملاذاةرهلالا ةانعلاق لاو هي لم هب توفي تاك امعاودودقم ضرغودقفن | ْ

 اذا لبدب ْوملا كالهلاىلا مهقايسب ىنذرب فيك ةجاحلاو ةئيزلا ىفابازااودبازملا مهتوةتنآءدابعل ضرب لىتدسأ
 امندلا نملاقتن الا رك ئتحايندلا فةداعسلا بابسأ هل ئهدقق اان ارثك نأ لعايفاشار انتا ست الارظت ْ

 لا بابس أن الالا مدعلل ءبتهار ؟تسلفالصأ رسال الئمادب آت وما دهب نذعن ال هناب ريخأتاوتولاب |

 : || قال ارثك ألاح ناك اذاقةم : رغةجاهةعئاووت ردات لاح ىفالا ءانعتيال م ردانتوملاىنءنىذلااا امةلاالداغأ

 ربدمنالثوكيا اذكعورش" الا رم تالاغل قالب ديتاهلد_تالهتناةنسفةمالسلاو ريان اهيلعتلاغلاايندلا ىف |
 نابسأ هيكوث لم ل !ق>لمؤت اذا اذهف هلع فطءتمهدأ. هيف عل محرر وف غو هولا ” الاوايندلا ١

 ىل_.ءافاهلك اين دلالاةفءاحرلا نماهسفامو هلل .ةفءاجرلا ب ام_-أىوق 1 نمةرقبلا فن ادملا ةناىرب نيفراعل ١ ١

 ىلاهد.عىدجلاهي لوطأ هيفىلا.تهللالزن أف دكرظن ١ او هقرر نمل لةنيدلاو ليلقاهتمناسنالا زر 1 |

 هنم هإضوءال ىذلاه د اهنعال ف كلو هنيد طفح ىف طابتحالاق بر

 ىللةىلاعت لاق دقذ تان الامر مصل ا نع راس ءاجرلا فدر واف م (رابخخالاوتابا الاءاردتسا ىلاثلان ذلاز# ْ

 فوم->رلاروةغلاوه هناعج بون ذلارفغت هللاناهللاةجر نماوطنقت المه_سفن اىلعا اونرس أن يذلا ىدابعاب |

 مم ردمكح كودسا هك الملأو ىلاعتلاقو بح -رلاروفغلاو ههنا كاس الو لوميا ع هلا ىلصدننا لوسرتغا ١

 مهةوذ نم مهل لاةذهءابلوأ ام. فو-اماوهث ادءالاه دع ران /اناىلا_عدربتش ًاوضرالا ف نل نو رغعتسس |

 ىلاعت لاقونم رفاكمال تدعأ ىتلارانلااوةتاوىل !ام2لاقوهدابع هيهللا فونع كلذ للط مهت< ن مورانلا نمل
 مهماط ىلعسانال ةرغغموذإك رناول>و زعلاقو كونو يذكىذلا ثالاالا اهالصد الى اناتارانك-:رذنا

 ل
 ١"

 ؟
1 
 أ

 1 : ةدابعلا نعضارعالا مدننا ىلع ى مار و رغما ىصاعلااماقلا دّتعالا ا امهدر جالعىلاناجاّمعذ طا رفتلاوأ]

 لهال شءشلاءىذت ١

 ةنلالهأ لوةيفايثالا |

 1 يولطملا تافامق دي زن االاهداشن اع : هز علك !اختاعملاعلا مقاوم قار طانافطاةمقاذنا اظعاو ت وكيت أ بحي

 لحوزعهلافنيناحملا ا

 0| 1[ رس ١

 موك! فءاج رلابايسأر 5 ذاماقنا اوداا| نو قمل ةداحىلا مهدرتالناداكتاضبأ في وذتلا ف ةسغلابملا

 ١ كاس الا هرطق ىف اهاعارىتلاهمكح أ اعواندلاىفهدايعل ىلا عتهللا :فئاطل ءاذاىتبركشلا باك . لا

 ضعب ناك ىت>ا مدامعأل ةجرل اه ووا. .ندلاحلاصمىفا سو ةعل رمش ل قرطظنلااضد ًارابتعالا نموءاجرلا

 أ| فولت اهملع باغل> راماو:دايعلا كرثذ سأل اهماع باغل> رانا نيا> ردحأ هلا باتكءاودلا اذهنألعا ٍ

 ىار_ظنناشاوةلانا

 كد 1 لهال مهتسح

 ١ ل_هالسعثلا ءىذأ

 سدس باث مهل عادلا

 ىلع بو-#ةكمرض+
 َت رونا أ اءالؤه مهشامح

 وأ لاقت لجوزءهنلاف

 ىناذاعا ىنالولت سا رالاإ

 لاَعق هلا ف كحا
 ىف شبا 'مثر شبا هل
 ىلص هللالوسر تعو#

 لوقي لو هيلع هللا

 نم ةفئاطل تمن

 ادت تارك سائلا
 ةسمامقلا مون شرعلا
 هلل رمقلاك مهه وو

 الو ساخلا عزي ردبلا |

 سانلا ف اخ ؟ ونوعزفي

 ءايلوأ مهو نوفاختالو

 فو ال نيذلا هللا
 نون زب مهالو ماع

 لوسرا.ءالؤه نمل قف
 ىف نولاحتلام هلاق هيا

 ازد زعدللا

 نع تماصلانب ةدانع |

 هيلعدنلا ىلصهننالوسر



 ع ل دي ع ع

 سيسهم يب سن الا دا ل0 وبر سس سس بري سس ب٠ باب

 قحادب هنرس أس عم ند

 أحرف :م هإهليا لع

 ترحل نيش
 قدبعلارصئاذا لوي
 ىاعت هيا همآس هنن اةعاط

 0 ١م سن الاوهسنؤل نم .

 نماةهفر نيقداصال هلا

 ددعالاب ءاوو ىلاعت هللا

 نوكي دق سننالا اوالععم

 ل5 ةومعاشملاك ار

 نيديرلاكادلفتسا رك

 هلزعلا اوةول_لت |ميمصق

 كرثدال

 هنود أرم هاقناك ناف

 شن أ ريغ نم

 ناوهب هلاح مهني نعهللا

 ضي رصاةريغ كاك
 هسأول نم هلىللاعت هللا

 اذ_هونيدب رملاند

 لمه ه«سق شل رح

 وه لبمع ءالا فصولاب

 هللاىفو 0-7

 نتادسع (ىور)

 هللا لوسر نعدوعسم
 لاقل سو هياعمللا ىلص
 ىل_ءهللافنوناحملا

 ار هنو اندر
 نوعبس دومعلا ضأرىف

 نوذرس مف :ر غفلا

 ءىكا ةنملا لها ىلد

 ينحل لدال مهتاسح

 ىف لاس الغ اهل ؛اًايهىرخالل كدارًاولودب رب نه.ذهللا ةمالعهذهلاةف هلا ثئنحو هلع تنؤحْئثهنم

 مد ىجترا ن ةريخلا هيدب رأ نمةمالع/-وهيلعهللا بصرك ذدقذ تكلهابتي دوأ
 < (هيف برغل اوعاج رلا هل ضف تايد )* رورغموهف تامالعلا'
 ءاجرلاب بلغت بحلاو هله_مح ىلاعت هللا ىلادابعلا ب رق أن ال وما ىلع«: هىلعأ ءاج رلا لل معلا نأ لعا
 بئاغرنافلا نس>وءاحرلا ف درو كلذإو هاوثل ءاجررخ“ الاو هباةعنماةوامهدحأ مدخب نيكاع كلذريتعاو

 هللاثامال_بلاهءلاعب وقعد راب[ ىفوساملا لصأ مرغهنلاةجر نماوطنغتالىلاعت لاق توملا تقوىلا ال

 تحمل نولفأةو_دعرتنأ اوبن ذلاهلك ًاينأ فاخأ تاقنلنال فون نيد وكنب تقر ة:/ىردأ هنلا جو ىلاعت

 وهوالا ؟دحأ ننوعالم _.وهيلعهتلا ىلصلاقو هلىظفحىلار امد و هنو>ا هإذغىلاترطظت د ى 27 ' موب ذلا

 لد وعاش امى نظف ىلى دمع نط دزءانأ !ل>و زعهللالوهب م وهيلعهللا لص لافو ىلاعت هلئاب نظلا نس

 ىلصلاةنىبرتحروج راوي رنذ فاخأ ىندحأ لابقذ لدح ف.كلاعفعزنلافودو لحر ىلع تولع هلبا ىلص

 هنعهللا ىذر ىلع لاو فاخامهنمأ واح رامهتلاءاطعأ الا نطوم ا اذهىفديعباةىفاعمتاام
 نمنايفسلاقوكبرنذ نم مانءأهتلاةجر نم كسأي اذهاب هنونذةرثكل طونقلاىلا فومللاءجرخأ لسجرل
 مكلذو لاذ اموقريع لج وزعهنلاناللاق هينذ هلهلنارغغ هنارغغاج روهيلع هردقىلاعتهلناتا عفا ذبنذأ
 هللا نال سوءيلعهللا ىل_سلاةوارولاموق متنكوءوسلان طن متتظوملاهنلاقوإك ادرأ مكب رب متننط ىذلا كسنط

 ا 0 م :م 6 7 هَ - 5 5 8 9

 ىنتتافاذاوهباو ث تنعد , اوهبلاتعرا ل هنمئثلعتردقاذاو هل هأو ري_1ناىحأ تهدأ لاو نعصأ ف.كف

 ءدهيلعهليا

 تفخوكتو> ربرلاقهتحهتلاه_-:ةانافهركشت نأ ر كش اثدارذالعنمامةماقلا مون دسبعلل لوقي ىلاعت

 | رراحي ويغلاحاسيفسانلانباديناك الحرنأ [ يدصلاريلناىفو كل هترفغدة ىلا عثهننالوةءذلاق سانلا
 ظ 0 01 اناس اذ قحلو ملحو زعدللالا_ةذطةاريحخ لمعت لوهللا قاف رسعملان ع

 ارس مهانقزرا*اوقفن امدالثفلا | اومأق ًاوهللا باك نول تب نيذلا نا ىلا «7لافو «تاعاطلا٠ نوي ككاذإ عع

 متج ران واريثكم تيكملو الم ات مكصشا لءأامنوأ «ةولول-و هن .اعهتلا لصلاة الورومتن !ةراحع نوج رب ةينالعو
 امنة لوغي ل رتالاعف مالسااهبلع لب , ربج طبون هرلاتو راةومكر ودص نومدل7تا عسل!

 ىنبحي نم بحأو ىنبحأ مالا« .لعدو اد ىلا وأ ىلاعت هللا ناريخلا فو مهةّودو مهاجرو ملعب رقت داب 1

 ىاس> اوال 1 رك ذاو للا نسحلاب فرك ذالاقىل_ةلت ىلا كلب بحأ ف .كبرايلاقف اش ىلا ىندمحو
 لاقفءامرلا باونارك ذرثكي ناكو مونلا ف شايع ىنأن بن ابأ ىزرو لبداالا ىنمتوفرعنال مناف كلذ مهرك ذو
 كل تر_:غدقلاة فل ءان ىلا ك_..حأ نأتد را تلف كلذ لعكس ىذل املا قف هيدي نب. ىاعتدملا ىف أ
 تلعتءوسلا شاي لاقو هب دب نيددنلا ىنةةوأ لاف كبها لعفام هل ليةف مونلا ىف هتومدعب مك أننى كح ىؤرو
 دنع ىنثدح تاّعف نعت ثدحامولاةفكنعتثدحازكهامب راب تاق مئ هللا معبامبع :رلا نمىوذءاقلاقتالعذو

 نط دنعانأ تاقثلن !مالسلا هيلع لب ربج نعمل سو هيلعهللا بصل دن نعسن أن ءىرشزلا نعرمع من عفازرلا
 سن قدصو ىبن ىدصو لد سدى دص لح وزعهليالا عف ىبذعتالنأ كزط أ تنكوءاشا أمى نطملذ نىىدبع

 اهلابتاةفةنلاىلانادإولا ىدب نيدىشمو تسلاولاقتةدصو نا 0 5دصورمعم ىدصوىرهزلاى صو

 ةماسقلا مول ىلاعت هنلالوةذلاق مهلعددشد و سانلا طي تاك ليث ارمسا ىنبنمالج رنأر بولا فو و ةحرذ نم
 فل اهذثكمذر انلا لد ديال رتارلسو هيلعهتلا ا ءاطنة7:تنك كىتجرنمكلس وأ مو.لا

 هللالوةيف هب رىلعهفةوبف هنءى مف لاه ىدبعب ىنتث اقهذالب رم ىلاعغت هنا لوقت ذ نائما تنان- ان ىدان هن ا

 هنا لوةيفهئار وىلاتفتلب و ىشوفلاق هناكمىلاةودرلو ةءذلاف ناكمرسلوقبف ا استن_جر
 ظ هذا لاعتهقالو ةيذاهتمىتج رخاذاذعباهلا قد ءتالن توج ردةللوةم ةتونلت ىسكالا ل> وزع

 ظ همركو هفطل» قد ةوئل انسحهتلال سن هناك بنس ناك هءا'ر نأ ىلعا ذهل دفن اىلا هي

 *«(تلغن وعاجرلا لام ىلدتع ىذلا لد :نلاوعاح - رلاءاودن ام )*



 ىلاعتهللا لضف نم ارظتنمسل> متهدسفي وأرذيلات ابن عنعاملكوشيشحلاو ضرالا نع وشل قمنا |
 ةماصضرأ ىف رذبلاثب ناوءاجرهراظتنا ىعمهتياغ غلو عرزلا مي تأىلاةد_سفملات اف الاو قعاوصلا عفد

 ارورغواةج هراظتناى ع« هنمداصحل اراظتن امث ال-_طأرذبلا دهعتب لغتشي لو ءاملا ملا بصني العف 7ص ةخس
 اضن عنةءالوراطمالا باغتالثيحراطمالاهايمر ظني ذا واهل ءامال نك]ةيمط ضرأ ىف رذبلا ثيناوءاجرال
 رايزخخا تحن ةلدشادلا هيابسأ عسمج تدهتبوب<تراظتنا ىلع ىدصد ا اءاجرلا مسا اذافءاج رالامنتهراظتن !ىمس
 رذب ثباذادبعلاةتادسفملاو عطاوقلا فرص: ىلاعت هللا لضفوشو رايتا تح لدي سلامالا قبب ملودبعلا

 ىلا كلذ ىلءهتدثت ىلا عتهنلا لذ ن هرظتناوةء.درلا ىالدخالا ل ثنعسباّقل ارهط وتاعاطلاءامئماسوناعالا

 مامقلاو ةبطاوملا ىلع هلاثعابهسفنىفادو#تاءقءّةحءاجر هراظتن ناك ةرفغملاىلا ةيسضاللا متاحا نسحو توملا
 رت وأ تاعاطلاءاع هدهعت ناعالارذب ن نءعطقناؤتوملالاةر خلا نايس مامتافناجبالا بايبسأ ىضتتي :

 هنلاىبصلاةرورغوقجهراظتنافةر عملا ارطتنا م ايثدلا تاذإبلط فكل ممناو نالخالا لأ :اذربانوعشمىبلقلا :

 ةاليصلا| اوعاضأ فا مهدعب نمفلف: ىلاعت لاهو ةنل اهلنا ىلع ىعواهاوههسفن عسبت نم قالا مسومماعإ |

 اذه ضرع نوذ ان تاك !ااوثرو ف ادن مهداعإ نمفلف: ىلا «:لاقوامغنوةلب فوسفتاو عشلا| اوعيتاو ١

 اموادن أ هذه د7 نأ نط ً؟ااملاقو هتن> لخدذناّتسسلا ب>اصيلاعت هللا مذو#انلرذغس نولوعي و ىدالا ١

 ىمداعملل باتل تاءاطل ا ىفدهتحلاد_علا اذافامل نما تمارين دحالىب رىلاتددرئئاو ةعئاقةعاسلا نط |[

 عسب رج كرادنو بان اذاف ىداعلاامأو ةنملا لو دالاةمعنلا مامتاموةمعنلا مامتهّنلا لصف نمرظتني ناب ققح ١

 هامل وست عدلا اذاةيوتلالوبقامأو ةءوتلالو.ق .ةوحر ناب ق.ةف ري صن نم هنم طوخأم

 ةيوتال قيفوتلا هللا نمور نابقيقفاجلاك اتش وةيوتلاى شد واهموأد :وهسفنمذب وهو ةنسلاهرستو |[

 دعي ءاحرلااءاوةي را ىذفيدقئىذلا ب سلاى :رغئر ع ةبوتلا ىلعه-ص هرحوةم_صعمأ]هةشهاركا نال

 هللاةجرنوجر كد !وأهنلا لتس فاو دهاج داورحاهن.ذلاواونمآن يذلا نا ىلاعتلاق كل ذو بام سالادك ان ْ)

 نككلووجر دق اضد ,أم_ هريغنالءاجرلا دوو ص صخت هيدار مومن ةجراوجر تأ نوقعتس!الوأ انعم 1

 عودجرلاو ةيوثل ا ىلع مزعنالو هيلعهسفت مذ. الوىلا عن هللاده ركب اعف ك مهند نماماقءاحرلا قاشتسا مم صصص |

 ذاعم نب ىك لاق ةمقنتالو ىسل هد هع النأ ىلع مز ءوةخس ضرأ ىفرذبلا د نمءاج رك ق ج-ةرطغملاهؤاحرف ْ

 ةءاطربسغب ىلاعت هللا نمبر لا عقوتوةمادنريغنموفعلاءاجر عم بوث ذلا ف ىدامتلا ىدنعرارتغالا ملظعأ نم 1

 عمل وزعهنبا ىلع ىمتلاو ل مريغي ءازخل اراظنناو ىصاغ لا نيعيطم اراد تلطو رانلا رو ل ا

 سبل ا ىلع ىرحت الةةيقسلا نا د اهكلاسم كلستلو ةاحنلاوحرت طارفالا |

 دهملارهت ةلاحلا هذهوبابسالارثك ناب رح لعلااهرغأ ةلاحاهما تلع دف هتنظمو ءاج ا |
 لازء الف هؤاحر قدص هؤامر زغوهضرأ ثاطو هرذن ن_سح نمناف ناكمالا بس> ىلع ب ا,سالا ة.ةمب مايقال |
 ءاحرلا ىدص همكم |

 ناوزوعمءاملانأو ةدس ضرالاْنأ فرع نذدهعتلان م عنعسأيلاو سأيلا .داضن ءاجرلان الا زهوداصتلا ْ

:« 

١ 

 101 يه يت ا زر تي تل يي

 تتولاالم ا حددعب نءرتش الفاهمف تدني شيشح لك 4٠ كانو اهدهعنو ضرالا شفت ىلع

 وشهو مومذم س٠ !اوثعاب هنالدو* ءاحرلاواهدهعت ىفبعتلاو ضرالا دةة:ةلاعال كرك تشالرذبلا ْ

 قارطب رج 1ثعاب وهل دهنا» :قأبسإك 4قءفروهلبءاحرال دضب سا فولت اولمعلانعفراص هنالددض |

 تاعاطلا ىلعةمطااو ماو لاسالاب ةرهاحم لوط ثر وثءاج رلالاحاذاذ ةبغرلاق ب رطبا ثصايءاعرلا اك ا

 هلقلمتلا ىففطاتل و هناجانع معنتلاو ىلاعهّنلا ىلع لاب الا م اوديذؤ ال اهراث نمو لاوحالاتباةتامفك

 كلذ هرهظر ال ةركف ضاخع#لالا نماصاعتوأ لولملا نماك-ل موج رب نملك ىلع رهظت ناو دءاللاو>الاءنهناف |

 متل ور ورعلا سمسم فلز را ادءاحرلا ماقمن ءنام .رلا ىلع هيل دةسلفر وظن الث أك تاقىلاعتهللاقحف |

 ٌتد :دحلا_عالاءذهل هراسكا ىلع دب ولمعلا نمهئمره“ يسار اعلا نمل ءاالق ءاحرلا لا نام. ءااوهاذهف

 ( عبار - (ملايحا) - 1 )

 لاةفدي 7 ال نهيفهتمال عود رب ند: .ةهللاةمالع نعل اسال تناسب .اعهتلا لصدتلا لوس .رالاقذاليهنادب (

 سول لملا نغضقتلا
 مههلا قدرتل م ءالا

 ايلا لم نعتيلاعلا

 اداق حاورالاف لان ىلا

 اههح ةسهصتلا | اوذو

 ىلا حاورالا تأ رشا

 ىلصالا فل أت لاباهست-
 لاعتهنااهداع و ىلوالا

 تراندساو ةاقسصم

 راونانةرهاطلا سوفنلا

 ةفصترهطو حاورالا

 ةفلالا نم هللا

 ةفولامة فل !دلمكملا
 مه نمةلزعلاتراصف

 فلان نمد_:ءرومالا

 لمادلالدأ نم و فلؤتذ

 لزت_ءا ىزإانا ىلع

 ىتسح فقولام فل
 ىذلا نع طاغلا هذي

 ةلزعلامذو كلذ ىف طاغ
 مءريغ نم قالطالا ىلع

 ةةقحوة بوصل اةققدع

 ةلؤ-عل ات :راصف هلزعل ١

 اهتقو ىف اهسذ اب وغسه

 اهفاب وغرةبصأاو

 سل هتلاهجر ةيفنملا

 رشاسعن ل نم ميك
 دأل نمنورعلاب



 >> تنيك لبس ام ل ا كي ل

 نممصولا نا لع

 هيلعدتلا ىلصدتلا ل وسر
 اظذ تنكوإ اولاَمذ مس و

 اوضفنال باقلا طلق

 بلط امءاو كلوح نم

 اذ_هدودو عم ةلزعلا

 اذهناك نمو فصولا

 ماو ىوقأهض فصولا

 هسف هل اعلا بلط ناك

 اذهلوعادتالاقرثك ١ ١

 هللا لوسر ىلا بح ىبعملا

 تاكوم.سآ لّوأ ىةولدتا

 ثنحت وارحر اء ىو
 ددعلا تاوذ ىلا. الا

 تايال ةاّرعلابلطو
 اةولاماغا ١ اهنوك فصو

 موتاذ هى طاغدقو

 باست ةلزعلات ا اونط
 اوكرتت سول اذ
 .ذهل انلط ركل
 أطدغ اذهو هلم_ذفلا
 ناةلز_علا بلطرسو
 نمعأ هيف دولا اك

 لئمالالدمالا متءاسننالا

 بايلا لّوأ انفاس ام

 ىلا الم نان الاى كإ

 معالا فصولاب سنجلا
 كلذ فازحلا معالق

 ةمكث ىلاعت هنلأ مهمهلا

 ةءفصتل ةهلزعلاو مولولا

 ظ
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 تال_صفملا قئاقح ىلءفوترالا ذاف لضف أر كشل اذهن اك ماع قحالفهح ولا ذه ىلعلاصولا ركشرلا
 معآ هللاو قبساك لءدةئنالا

 *(نيدلا مولع 0 عب رنمثلاثلا ب اوكلا اوهوءاجأرلاو فولت باك 0

 مهحرلا نجرلاهللا مس )دع
 !فئاطلب : مهتأس ىح هاير حور ايلوأبلفرجعذل هناقعو ركم فوخ لا هياونوهفطاود 5 .رأاةهتندلا

 حز وفي وذقلا طابسب برضو هنادعأر قتسم ىهىبلا هثالد : رادنعلودعلاو هئانطب لوزتلاىلا هثالآ

 سل و لاو هنعالضرهتلا نع مه دصو ا اركو هءاونرادىلا هنرمض> ن ءنيضرعم اه وحو فدتعلا

 دير ىلع ةالصل او هتنحىلامطالاو قفرلاةمزأو فىذعلا اورهملا لس السي قالا فانصالا دوق هنمفنو

 ىلا نوب رق اريطب مهب ناحانج فود :اوءاسرلا نان (دعبامأ) . هررتعو هراغج وهل 1 1 هع هيل يجو هثاينت 3

 ع تانملاحورونجرلا برقر ادوةبإ الفدوك ةيضعلكةرخ“ الا قرط نم عطب امهبتاتباعمودو# ماقملك

 نعدصنالو ءاحرلاةمزأ الاءاضعالاو حراوملا قامو بولا ءراكعافوغ<# ءامعالا لمعت ءاحرال !ادنعب 0

 ةاوطسو فن ودعلا طاضالا تاذالا تاو تاوهشلا ف ئاطل اقوفحت هنوك عم مللالابادعلاو مخل محا

 امهدناعتوامهداضت عمامهندد عسجلا ىلا )سوت !لمدسو 0 يل دادل ا ا

 قوذنا ف ىائلارطشلاوءاسرلاف لوالارطشلا نب رطش ىلع لمتشي دحاو ناك فامهرك ذ عمن ندنو
 ىذلا قد رطلاو ءاحرلا ءاودت امس و ءاحرلا هل .طفنابوءاجرلاةةيةح ناب ىلع لمتشيفوب (لّوالار لام

 « (ءاسرلاة قبح ناب )< ءاحرلاهبتاتك

 اورو تان اهاط ماضل نيسناماو نيبلاطا!لاوحأو نيكلاسلاتاماقمةإ->نمءاجرلا نأ لعا
 لاوزلا ةعبرس ىلاوبهذلا ةرفصك ةتناثىلامسقنتةرفصلانأأ5و لاوزلا عب رس اضراعناك اذاالاح ع
 ريغوه ىذلاف ماسقال ا هذه مس: :ىلقلاتافص كلذ كف ضن رملاةرفصك امهندو هامىلاول>ولاةر 2

 ءاحرلا ةتقحن الاان_ذرغوت اهلا فاصوأ نهمفصو لكف راجاذهو برغل ا ىلع لو هنال الاح ىممس تدان
 ٠ ةإج نم لاعلامساءاجرلا ناكو لمعلا عة لام او لامار هي بس ملعلاق لو لعو لاح نم متياضن أ ءاجرلاف
 1 ىلاو ىذمامةدو-ومىلاولا + !ىدوج ومهلا مسقن مف بوبحتوهوركمنمك.ةالد املك نأ هناسو ةثالثلا

 ٠ دوح و كلاس نط دق نأك تاو: نماهدحت ةلااهمالا دس و ىمساءاوأك ارداواةوذوادحو ىع« لااا ىف

 | ىعس بالا فما هنم ل صحاهو ركمرطتنم ا ناك ناذ اعقوتواراظتنا ىم- كل ىلع كلذ فلو لا.ةدسالا ىف:

 1 لمراد بلعلا ف :ذإلابلابهدودو راامخ 8 غخاوهيبلعلا قلعتو هراطتنان ملصحاب ومحناك ناو اقاعشاواقوخ

 | نآودنال عقوتملا ورحم كا ذ نكءاوهدنعبوب<ةوهام را ا راوهءاح رلاقءاحرحابترالا كلذ ىع“
 اراظننا كلذ ناك ناوىداصهيلعءاجرلا مس ند ًالوصح لحال هراطتن !تاكتاق تنس هلتوكي

 ٠ ةمولعمبايسالا نكست مل ناوعاسرلا مس !نمودصأ هلع قجلاو 0رعلا ساف ام الضار هادم ًامار دا

 أ مساقلطالف لاحلك نءو بدسريغ نم راظتنا هنال هراظتن ىلع ىدصأ ىنْعلامساف :ءامتنالاةمولعمالودو>ولا

 ٠ | رتفانأوع عولطلا تقوسمللا عولطو 0 علم :امامأ همف ددرتب ام ىلعالا فون او :ءاحرلا

 اينداانأ بواعلاباب رآلعدةو هعاطقنا فاخورطمالورتو-رأ لا معن هيع وطقم كلذ نال بورغلا تقو
 | الر واهريهطتو ضرالا ساق: ” ىركشمب راجت اعاطل اوهمفرذبلاك ناءالاو ضرالاك ب اًةلاود وءرح الاةعررم

 ارث لاا مةومبالىتلاةكسلا ضرالاك اهبىرغتسملا ايندلاب رتبتسملا بلقلاو اهلا ءاملاةقامس وراجالارذح
١ 

1 

 | ثبحل 0100( تاظتوداعالرننمالا عر زومنبالو عرزامالا دا د_صحالوداصملا مونةمايقلا مولد

 1 ١
 0 ا هرعغل !اديعلاءاحر ساقي نأ ىتمنمفةخس ضرأ فرذ ووش ,الاك هقالدسا < |ءوس باقلا

 | ىف ْ | ءاملاؤوسوهو هسيلاجاتععأ ؟بدمأ مسوس الونفعريغاددجارةباهف قلو ةبيطازأ بلط نم

 1 . هناووأ



 ام : ها

 ايف هيضص'ىتغلا ط رسشفامهماعام طو رب امهمايقنينثالافحدملاا او مدعلاب ريقغلادمالود و قلاب ىغلا |

 أك د دافاهعز 3 ”واهضم" وهتفط متالةءانث ا هيلعا عة هيعصا ريعفل اواهذدل# واهعتعو هتفصمتال :ءايشأ هيلع

 ىلع م الاو اهمعنو هتفص عتمنمالاحمتأ ااهعرأو هتعصمل ا 1 ىذلا ناك امهاعام ُّط رمشب ىلع هلل نيك اق تانثالا

 ناك لاقيو هاوسدرب وهوءانر 5 دىذلا ريبخالامسقلافركتشلاو ريصلا ماس ةلجبنم عيضوفو لأم :

 0 ةنسةرسثع عب رأ هإةءلاوزوهلاو رم اوهدالوأ ل_:ةنمءالبلا نم ةباصأام

 ناتلعاهانرك ذىتلا ىناعملا تظحالاه-_همو رك اشلا ىنغلا ىلعرباصلاريقفلا ليضفت ىلا عنج وىتتباصأ |
 رك اشىغبروقيساكرك اش نع نملضفأ رباصريعف برق لا اوحالاٌض عب فاهح ونيلوقا !نمدحاو لكل

 ةرورضلا رددالال املا نم هسسفنلْ ل سعالذارية فلا لثم هسعن ىرب ىذلا ىنغلاو هكل ذو رباصريقف نمل ضفأ ١

 قد عتست ةجاحر ظتنباعاو نكاس ماو ني-اتسيحال تزامن هنا داع ىلعمكسع وأ اري اىلاهفرمصد قابلاو ١

 اذهفهدايعدّعفت قىلاعت هنا قط ءادا لب ة مد ءاقتل الو تيصومهاجبلاطل هفرصن /مفرصاذا مع اهلا فرص

 | ةردقلاةذلرعشتس !ذهتالرةفلاهيلعل مشب رعنلاو سفنلا ىلع لّةثرالاذهذ تلة نافرباصلاريقغلا نم -لضفأ

 هارثىذلات العاق ىافت رالا لك رذقلاف هنذلبكلذريض.ة لامار امل امم تاك نافربصلا مار عشة س كلاذو

 انرك ذدةو ارهفهسفن نعهعطتقب اغاو هبل. وهوهعفشبب نممالاح لك أس فن: بطوةمغ ةر نع هلام قف نمتا ||

 باك برص ىهاضد كل ذواهعيدأتل ل هنمعلاب واطم سيل سفنلا مالنا ةيوتلا بانك نمقيسامفاذه صفت
 ىلا اتح كل ذإو ب مرضا ىلعارباص ناك تاو برضلاىلا حا :لا اكل نملك بدأت لا باكلاودبسملا أ ا

 5 هدنعاذيذا هة-ىاساؤمناك امريدد تأ هياهتلا لب هن ,اهنلا فامهلا جاتحيالو هب ادبلا ىفةدها_هلاومالدالا |

 لبةياد بلا فنيلقالاالا مهلك سائلا ناك اليكلو الوَأ هلال ومناك دقواذيذ|لئاعلا ىنيلا در كايد أ

 مو نم.دارأ مق عيمص لافاكوهو لضفأأهتغص لوب ىذلانابل اوقلادنملاقلطأ تاسصلاكر بث ردي اذيلا لبق ||

 حدك هناقر كلا نملضفًاريصا ناي لوقا قاطاق رثك الاةدارالهقلطتوبا را لصفتالثنك اذ ذافؤلكا ||

 اهعا ارووةيهاركلا عم ىوكشلا لون 'اهاذ أ تاحر درمصال ناف لصطذ ق.ققلاتد أ اذاق ماهفالا ىلا قياسلا ىنعملاب |[ ْ

 هبفمل أ الامع نكعاض 0 ممربلاذااضرلاءار ووهوعالبل ا ىلءركثلاهءارو وريصلاءارو ماةموهواضرلا |

 اهتلج ىف لد, واهاصق أ انرك ذةريثك تاجردركسشلا كل ذكو هن ورغم بو.<* ىلعالا نككالر كسشلا ادحرخالف | |
 هلقنمراذتعالاور كشر كسشلا ن عهريصتةبهتفرعمو ركسش ه-ءلعهللا عن ع تي 2

 قاس اريغنمىلاعئهلنا نمءادتبا ؛ا.عنلا ناب فا رثعالاو رك ثءركس فنكوهللا مح مظعبة ف :رعا اور كش >دكشلا|

 ركشور؟ اج لادتلاو عنا عضاوتتلا نس.وركسم هن م ةيهوموهنلا معن نمةمعناضن أ ركشلا ناب لعل اور كش |

 ةاكز لارارس أ باك ىف ثا ذةقيقانرك ذدقوهتباركسشد ا مالسلاهبلءلاقذاركش طئاسولا | ا
 يردن امو رك اهريغص مالظعتساول اوبغلا نس نلا قاتوركش كش منملاىدب نيب بدالا نس>و ضارثعالاةلقو | |

 لوغلالاجا نكع يكف ةفان2تاحردىهواهداح ارصة:الريعا اوركشلا مماتحتلاوحالاولاسعالانم ||
 ىوردقو ران“ الاو رابدالا ف درو ماعلا ظفالاب صوصخل ا ةدارا لمس ىلءال ار ال لعامه دج الضال

 قتنك ىالاقذ هلاح نعمل اسف نسلا ىف نعط دق اريبك اذشراغسالا ضعي فثد ًارلاق هنأ مهسضع!ن

 ىحيلا هت تلقاهفافز إلف ىنمتح وزان اقائاق اوت تناك كلذك ىهويىل معةنبا ىوه أ ىرعءادتبا |

 ةيناثلا لالا تناك اف هبحاصللا ان دحأ غرفتي اك :انملصقا: 20 البلا ذه يع |
 ةثالفان كلذك سدلأ هليل لك ةلاخلا كل: ىلع نحن ةنسنينا وأن يعب_ذنفل هللا لوطانماصف كلذ لثماناق |

 حدمس دل لاةفلضفأ امير كسل اورعصلا نع لس ثدح هنن اهجير دين اراش أ صوصخلا ىلء ىنعملا اذهلاوأا

 ١ هباصاقد.ذجلا «.لعاعدفرباصلاريقفلا نمل ضخقً رك اش ل! ىبغلالاقوكلذىفهفلاخدقءاطع نيس ا,علاولأ

 ًّ 1 ادم 0 ةلاءالد ىلءاريصولاههلار ظناف جيشا لوقيوهز وعلا تلق

 الؤ فكرهم ىلءَْكَمذ اوبال

 ىمقد ودع هناقهمدصت |

 م كدعاس 7-2 كيلو ا

 تاريخا ىفدر دو |
 نذلا هللاىلا م 1

 نمؤلاتنوفاؤب رتوغلاب

 اذه فو فقولام 1

 نم سدل هنأ ىف مهو ود

 ةدحولاو ل انءلا راسا

 1ر22 5 ع كدهَد هلل

 اغل أ 71 توكالف فصولا

 ةراشالاهذهناقفاقولام |

 هللا ىلص هللالوسر نم
 قادتاىلا لو هيلع

 لهكيقلخلا اذهو ىلا

 عع اوالقعنزر أو ان-ةنو

 ناكواداد ءةساوةلهأ

 اذهل نح سانلارف وأ
 م ءايدنالا فصولا

 قعسجلامتأو عام .لوالا

 هلعهتلات اول صانست اذه

 يالا نماناكن نملك

 ااا

 اعبتوهرثك ًاوذفلا

 اورتكت او انتلاقو

 مونمعالا ب رئاكمىناف
 لاعتهتناهيندوو ةمامقلا



 نعريسللافدرو

 هيلع هللا ىلصهللالوسر
 هوما مل و

 نعام ىاعت الار

 نماث لاذ ةييدجك

 0 عك

 ءاهلا تلدنأ هنا الا

 امهحرخت برقل ءاملا
 قالا فورح نمامهذا

 صحأي معى ماههالا

 مهع ما_هالاف هلأ

 كرحأ ىراذار لاو

 كملف همدخأ نمادو
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 هضاب ريثكن

 كإلذ تيسصانإ فهي

 لد ءاًعلا تدعو

 كنامزنم كلافصاذاو

 ددعاو

 لاذ ننآو دارااوهف
 دحاولا

 دوادىلا ىلاعتهنلا جو

 دوادايلاق مالسلا هيلع

 انسينمر كلا رالام

 لق ىهلالاو لد>و

 ىحواف كل نم قاد

 نك دوادابه«لا هللا

 كسفنل ادآ, صان

 تد_ت لكو اناوا

 1 || لمعلاوأ لاح ايامهدح [ف تفر ء!الاقتن زوك الق لو لاسو ةفرعماههنم ل د-او ,لك فلوةئفر 1 او

٠ 

 || تابوفامؤمو كك ضألار عطر سانت لارا وسداتتلار عطر ى هريظتن اهتم دحاو لكلب اهي لبرخ ” الاى

 1 هللانمال_ةمنينيعلاةمعن ىرب نأر كالا ةفرعمذاةدحاوةفرعمى ا ءبرامع ر رباصلاةذر مع رك اشار م

 ال[ ءاليلافاتريتعانا اذهناتي واستمناّمْزالتم ناتفرعمامهو هّنلا نم ىمعل اى :رب تآرباصلاةفرعمو ىلاعث
 1 ىلعربسداانالر تحزذزا وربصلا ردت امهفوةمعءملا نعوةعاطلا ىلع توكيد ةريصلاناانيب دقو بئاصملاو

 , ةمك1 اب اهتمدوصتااوهامىلا ىلاعت هبا هالو با عجرب ركشلا نال ةعاط !اركش نيع وهتعاطلا

 نب رابتعاب دحاو ىمهسل ناسعسا هبفر كثااوريصا اف ىوهل اثعاب هلباع مف نيدلا ثعاي تاءث ىلا اعجر رب ريدلاو

 نو ىمس و ىوهلا ثعءابىلاةفاضالاب اريسص ى من ىوهلاثعابةمر اقم ىف نب دلا ثعاب تاب .ثف نم ها ف

 ىلا«فرمص د ةفةوهشل ثعاب هنعرصد أو هوةمكحلا هذا قا اغا نيدلا ثءايذا نيدلاث ءايىلاةفاضالاب

 | ةعاطلاةثالثرعصلا ىرات اذافهسفن ىلعئ شل !لضفي فركف دحاو ىنعم نعنانإ راططو 11 د
 عقتنأاماةمعنل اودمعت رهف نعةرامعوهف ءاللاامأو ةصعملاوةعاطلا فامهمكح ءرهط ردو ءالملاوة.صعملاو

 || ىعالارمصف تانيعلاامأ لاما نمةياطك لار دة ىلع ةدايزلاك ةحاملا ليف عقتنأاماوالثمنين.علاك ةدر ورمض
 ركشو ىصاعملاض عب ىف ىمعلا بس صخرتب الو ىلا عتهنن'ءاضةءاضرلار يظر وىوكثلارهظن الناب اهبنع

 ||| ةعاطلاقامهلمع:_:نآوخ الاوةمصعم ىلع ام منيع: الن أ امهردسأ ن اا - نما ها ءريص,لا

 عقواذاريصبلاواهارب الهنالهل.+اروصلا نءري-صلا ىك ىمعالاناقريصل ان ءولكال ن , مالا نمداولكو

 هركش فري_هلا لخد دف نينعلاةمعنر فكر ظنلا عسبت اناونينيعلاةمعنلارك اننا ريست لج ىلع هرمعإ
 فتئانعملار ظنلاناهر 1 مةعاطلا ىلع 0 ًاديالق ةعاطل ا ىلع نينمعلاب ناس ااذااذكو

 00 و ارم اركسلا اذهنوكمتىلاعتو هنا هنا ةفرعمىلا هبلصوتءل ىلا تهل

 || ريص هنال ءايبنالا نم هريغو مالسلاامهماع ىسومق بتر قوفءابدنالا مارب رضنأك دقوالثممالسل هيلع بيعش
 1 كر واهلك فارطالا ناسنالا بل د نأ ىفلاكسلا اكلو السل ل مال ل الع وسومو ريض ادق لع

 || نمنك رلاكلذاهتوغب توفي نيدلا ىفةل ءاضعالا»ذاهنم داو لكن الا دج لا كل ذو ضو ىلع معاك
 || :دانزلاك ةجامملا ليف عقبامامأو ربصبالا توك« الكل ذونمدلان مهنقال ! ىهامناهاامعتساب اهركشونيدلا

 1 دا وهوة دهاتهنعربصلا ينف ءاروامدلا جاتعتوهوتر ورضا اردتالا توا ماذاهنأف املا ن م هيأ اهكلا ىلع

 ' ىلاربصلا فض ناف ةمصعاا ف لمعتست الن اوأ تاريخا ىلافرص”نأاهر كشوةمعن:دانزلادوح وو رقغلا

 لاسمح هبفو ىلاغتّللاةمعئدح رذهمقواضد ار يصلا نعضت هنال ل ضف ار كشلاةةعاطا ىلا فرمهوهىذلار كش
 ليدحع -اوئذ نمل ضف أن يئدش نأ ىلا عرب لصاخلا ناكو حام مملاعنتلا ىلاهفرمد لرتوعار شلل ىلا فرص ملأ

 تاب هءركش تأك اذاامأواهضاعب نيد ولج انينةئزاو أ مدتالذا لا هبفاذهو ضعبلا نمةمتر ىلعأ هل ١ناو

 ىنغلا نمل فآرئاصلاريقذلاو ع لضفأ |ههريصلافحابملا معنتلا ىلا هفرصصن لب ةبصعم ىلع هي نيه سال

 رسكوهسسغن د هاج دقريقفلا نالثا اري_هتاىلا هلامفرا لا ىنغلا نمالتاحانلاىلا هانا فراصلا هلام كسمملا
 0 توهم عامل اوهام عسبت ا ىنغلاو وق ةلامخال عدت بت ةلاط اهذهو ىلاعت هتناعالد : ىلعاضرلا نس ًأوا هته مش

 || :ؤقلانأالااضأ مار ا اودع كلو مارمل !نعةحو رذمع.ف حابملاو جايملاىلعرم هتقاهئكلو
 1[ ثالتل فرشلاو حاب ما ىلع عنتلا فراصت :ةالااهتعر دصن ىثلاةَوَعاا هذ - 31 نم معأو ىلا يقفلاريص ردصن نعى ل

 1! نيَعِبلا وقف بسع فلت+2 بلال ةلاح ودل تال ردو ةا!لاوحالالاد ارباللاعالا نانا اء لمعلا لدي ىتلا وعلا

 ا | ركشلاجت لعربسلارحأ ليضفت مدر وام عسجو ةلاعال لضفأوهف أع ءالا ىف ةؤقةداب زىلعل داي: نامالاو

 [|| لاومالاةم_ءنلا نمسانلا ماوفا ىلا قبال ان ال صوسخلا ىلع: ترلاهذه هيدي رآاعاراب الاوت اب الاف
 تاالديصعملا ىلءةمعتلاب نيعت_سالومتلادجلاناسنالالوقب تأ ر ا نم ماهفالا ا قباسلاواهمىنغلاو

 | ةماعلا همهفت ىذإاركّشلا نم لضفأ ةماعل اهموغت ىذلاريصلا ىأ ًاركشلا نم لضف ا رمصل ا اذاه عاطل |ىلااهفرمص»

 ىلاو
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 | لضفازمملا!لئاقانل لاقول ذااطخ هدف قلاطملا باول تأريصب ,لافرعب كلذ دنعوفلتخلاو الا.ذهرابتعاياذاق 1

 تاقتاغالاىلا اراثن,لفاعةجا تال ضفأ ناشطعللءاملاو لشفأ عئامباز بنان أالا قسباوسميف نكيولءاملا مأ |

 اذا اذكؤ ناب واستمامهفان واستن اف ل ضف ًزيجنا ةباغأ ع ىهناناكتاول دف ءانلاةباعالاوهنئاسسلا تل ا

 ِس فاأ 5 نينمؤلابو مدع مأ لضفأ نيبحنكسلا ا. ا ةيأوعت الص اةلطمهنعباومللا حدب مرفونبللا بارت مال ضفأ نيبدفكسلا لبق 5 1

 فام تقفنأوإ مهب واق لاملا لزب ىفاذاةلاشالهنم لف ار يغلا كل ذفمريغلدارب امو هلدا سم نيبنكسل انالءارغصلا مدعلوتةنفءارذصلا ا

1 

 ا

 : الا
 2 لام 8 00 جورخ تست اةلاًايبتيوتاقلان ءايندلا بح جورخو لخلا لاو روهولاحهبإص*هعو قافنالاو هولع

 ىلع ع رشلا ث>دّقف تاقناق لمعلا اهنودولا لا [منودوةفرعملا ل ضذالاةهمحو ىلاعتهلناةفرعاهنما ند بح

 ذا وىلاعت لاقوان تاضرقهنلا ضرةءىذلا اذ نم هلوةبناقدصلا فاط ىت-اهلضفرك ذى غلاب ولاعالا

 ىلع ىنأ اذا بيبطلانارل.ءافلضفالاوه قافنالاو لعغلا نوكيال_ميكف تاقدصلا
 ءاودإا نا ىلء لدي ملءاودلا

 نولقلا ضو ولعل اضرا العلامعالا نكسلو هي لصاخل اءاذكلاوةصعل انم لضفأ هنا ىلعو أ «ةنعل داره

 هعمل يددااو هيودصال هلرك ذولو هب رعشت ال ةناقدعم5 ”[صال نمهحو ىلع صرعكو هفاملاغهن ر ءشالاع

 ىلعءانثل | طرفه 5س ىدح صرملا لي زب درولاءامناكن ا الثمدرولاءاعمء_> ولا ل_سغ ىلعءانثل | ىفةغلا ملا

 ههسونأ مءزو جالعلا لرتاع ردلوجو نعصرلا لاو زدو مةملانأ هلرك ذول هناقءضملوزيفهيلعة بط اوملا |[
 ثري هظفح ىف كاذ تبث تأ دارو نآرقلاو لعل اها ع دلو هلنملو ةئف اذه نمبرقأ ال *هبرضنلو هبف بيعال
 هةمس اردورار ك7 ىلا نتج االول 'وفجت هنا لاقلاط ةعشل بلة ساردلاوراركستلاب«رمأول هنا لعومنعلو زال

 ل_جللاب كلذ ىلعهدعوو ديبعلا مماعتب دولا سافد.ب,عهلتاكو اديأ كِلَذك ىيبي لاما ىف هلظةحامتا ناطا هنال
 دقهناوب 1 رقلا دعا عت دوصقل ناني م! ىلا نظام رف ةماعتلاب را اركتلا ةرثك ىلع هم. ءادرفو:ل

 دلاولادنعزعأ او مهنم لأ انأ و دييعلا لحال تمددتس ار قىلاامل اوقف سالاميلس لم ددذا

 هللا نكءاو مهيواقنيب

 راما دقو مهيب فلآ

 هللا ةوخالاوة فصلا

 تيساانب لدعس للاعت

 ا ا نب هللاد_دعو

 ةصعااةدئاوامهريغو

  نطابلا ماسم فنانا
 5 ناسثالا بستكت و

 ضراوغلاو تداولا لع
 ماعلا لغأ (لبق)

 مه رعك ١ تاق الاب

 2 اص هوتافآ !

 كو ملعلا نب نزرب
 3 1 ١ 1 نعءال_ضف دم هل اءالوهدعمب نال اع الهنا هن قد .اكت تودهيلعز دة]دميعلا م ءاعتدارأواىلأ نأ 'معاو

 بتوع ىورطب ىدمص

: 

 ١
 وفعلا قهمرك ىلع وهم : اءانغت#ساىلءادا_ةعا رم عملعلا ”ارتنق نيكتلااذه لسا تءا جو ةنآ ارقلاب مولع مدع ْ

 اوكلسوةفئاط لامولاا انهن مدخن دقو ىرمالث بس الر اا ن١ و تآرقلاو علا ى ستيف ةنع ||
 ضرب ىذلا اذ نم هلوقل ىنعم ىف انم ضر ةةس نأ نعوانتدامعن ءىنغىلاعتهللاتااولاقو ةحانالا قا ر طا

 نعةباكح ىلاعتلاقاكمجلاانل اوم 7 فرصا ذب ةجاحالف مهمعطالنيكا املا ماعط اهتلاءاشولوا:س-اضرقهنلا |

 اولاقو م هنا ءاخب ول م وعلعلا اونمآ نيذالاورفكن يذلا لاقهتلاوكةزراسماوقفغنأ م بها داذاو رافكلا |||

 اذانمناعسف ييةدصب اوكاهفدكو مهءالك ف نيةداصاوناك ف دكر اعناذ انؤانآ ا ًاامهتلاءاشولا ضب
 لحالاو ا اونطااءالوهفاريثكءىدبيو اري هك هب لضب له ايدع_- اءاشاذاو قدصااب كلهآ ءاش ا

 وأانعشن اءاوسانلاومأقوان.فهنن طحالو نيك اسااىام ا ظ--الاولاه مث ىلاعث هللا ل_>الو ا ءارقفلاو نيك اسما

 تايثدودةملاناك هناب رعشد ملوديبعلا ل>الهمادذتس الاولاد ا يملا كاداك اوكلهاكس.أ
 ىهيافطات دلاولان «مثللذتاكاماو ايندلا ف هتداعس باس كلذن وك ىت تالق قدك او هسسفن ىف لعلاةفص ْ

 كانو الا نيكس 1 اذاققي رطلا اذه مل ضن ملالضكل نس لاث 1 اذهف هيداع_.ةيفامىلا:رارخا ْ

 را اذاومارحالا ١ حر كل مدلا راسا ماع اكو وذ كل كا عم هنافك نط اب نما: دلا بحو لخل ثلا لاةط-اون وتس ا

 ا تا تابامداخ هنوكن عماخلاعب ركعالو ماحدلل مدا تن أ الشال م دامت ما اف كلذ :اءابنم ةكلاهملاهل علا مدلا جدرخت رخغ

 ماب مل رع || تاهملاثئايحت نعاهلة دك ضو نط اوبال ةرهطمتاقدصل اثناكا لو مدلاب أ. عنصي نأ ف ضرغ هلنوكي
 || لاومأ خاسو  اهامسو ماجاب سكن عى سماك اهنع ىتناواهذحخأ نم مل سوميلج تلا لتس! كومو تالا ١
 باقلاو تاكلهملا عد رف قبس كس اقلا فتارثؤملاسعالان ادوهةملاوا منع ةنامصلاب تبن لهأ ف رم سانلا ||
 نأ ىبني ىذلا لصالا نوفاقلاو ىكل الوقلاوهاذهن ةفرعم ار ونوةنادهلا لو قل دعت_.بماهرب ريثأت بس |

 ريسصلا نمه.ذ نام ص وصخ ىلان < الا رثلو فراعملاولاوحالاولامالا لئاضفةفرعم ىف هيل اعجب

 ضاخملا ُ تاف" الا

 هب وتاسعالاب اهنم

 ةوالاوةيصدلا قب رطب
 تراعتلاو , ديضاعتلا
 باقل ١ دونح ىب :وعسو

 حاورالا حو رخو

 ى.قهةوماشتلاب

 قيفرلا كا ه-جوتلا
 !نلاخ ريس و ىلعالا

 تاوصالاك دهاشلا ىف
 تقرخ تعا اذا

 هةدييح < غضظصكللاااااايااااااااا ا ااا اس بي م

 م
1 

4 
 قبب



 لاق هللالو_-ران كلذ

 الا ةثيعملا لت ملاذا

 ناكاذاق هيا ىمداعع

 تآ_ا> نامزلا كلذ

 فيكو اولق ةبوزعلا
 دقوهلنالو_-راب كلذ

 هنالاق ب وزتلابانتمأ

 نام ْرلا كلذ ثاك اذا

 دب ىلءل>رلا لاله ناك
 ناوأ هلنك مناف هب وبأ

 هدلو و هّئحو زدب ىلعف

 الوةح وز هن لناف
 اولاف هتبارتدي ىلعفدإو

 هللالوسران كلذ فدكو

 قيضإ هنو ريعت لاك
 الام فاك ةءفةشعملا

 هودرول ى->- قسط
 دقووب ةكاهلاد راوم

 كلذ لانم --

 ىف ةودنالاو ة.هصلا ىف

 لاعتهّنانااوأر وهللا

 تامعالا لهأ لعن«

 اناوخا م_هلعج ثدح
 ىلاعتو هنادس لاّقف

 هللاةم_عن اورك ذاو
 ءادعأ متنكذا يلع

 مك واق ن نيد فلاف

 همهم 0 1

 وه ىلاعت 7 لاقو اناود

 هريصتب لدي أ ىذا

 00 ا

 ظ له هلخدي نملوأ و دخحاو عارصم هنافربصلا بابالا تاعارس اهلك ةنخلا باو ريا قوافي رخ نبدي رابعادنالا
 أركشلاوي ريال احريصاانال ريصل يضف ىلع لد رّعفلا لئاضةفدر راملكو مالا هيلع بولأ مهمامأءالبلا

 | ماقملا) مهني دحالصميفامل في رعتلاوم م قت مالا اظعولا ف مهلك وماوعلا مضي ىذلا ماا اوهاذهف ىنغلا لاح

 | حاضيالاوفشكلا قد رطب ر ومالا قئاةح راصيتسالاو للعلا لهأشير هت الا ناسلا وه «(ىنثلا

 | لكوام تمدح اولك 50 مان ماججالاعم اههتسةنزا اوملانركمتال ن نيمهم نب ص لكهسقلوةمق

 || ناحرلان يدش ىتحةنزاواانداح آلادرفتن بح لد هل اول! نينةنزاوملاز كال ماسقأ ىلع لمت شب فوشكم

 | دقلو ةنفلا جالا عمناصقنلاوناح رلا فام_عمكح نييتيالذ ةريثك امهعشوامهماسقأ ركسشلاو ربصلاو

 ٍ ٌكلذكىهتاما ةملارتاسو ريصلاو ركش لا ا: لاسعاو لاوخاو مؤاعتنالئرؤم نم مملفتن :تاماقملا ذه ناانر 5

 دارت لاو>الاولاو>اللدارت مولعلا تار هاولغلا فن 1 2 عسل ناجم نشحدلا ن1 ةثالثلاهذهو

 | لاوح اللدارت لا_عالا تاق كلذ نم سكعلاب م هدنع م الافرئاصيلاب اب رآامأول_تفالاىهلامعالاولاعالل
 اماوهنم لضفأ ةلاخعالريغلا كل ذف هريغل دا سم لك ناللامعالا ّْثلاو>الا م مولعلا لضذالاف مولعال دارت لاو >-الاو

 ظ فيضأ اذا لاو>الا داحآ اذكو ضءبىلااهضعي فدضأ اذاتواة2دقو ىواستتدقلاس الاف ةثالثا هذهداح

 | ةلماعملا مولع لب ةلماعملا مولع نم عفرأ ىهو ةغشاكللا مولع ف راعملا لضفأو فراعملاداحآ اذكو ضب ىلا اهضعب

 | | معدامتءلعناك اذادباعلا ىلع ةلماعملاب ماعلا لضفاسغاو لمعل احالصا!هتد امو لمادا ار لا

 | ةدئافلوةنقرصاقلا لمعلا نملضفاب سبل لمعلاب رصاقلا لعلاقالاو لضفأ صا لعمل ةفاضالابنوكمف هعفن

 ظ هنافصو هن اذى ىلاعت هلل الال> هلم ثاكسند نأ بلعلا لاح حالصأت ةدئاقو باقلالاح حال المعلا حالصا

 ظ | نيعىهلباعلانت ةداعسلان اف اهتاذإبلطت ىلا ةناغلا ا ايا 2 ! ا مواع مفراف هلاعفأ و

 ٍةلاةرللاةفرعملا يهفرخ الاف هم رعشب اغا اوةداعسلا نيعاهأبا ندا فسلةلار «ثدالدت نكد لر ةداعتلا

 | تناكالواهلجالدارت اغا مئافاملا ةفاضالاب مدحنو دع فراعملا نماها دعام لكو اهريغب دمة ةرالفا ماعد قال

 | اما ضعب ىلا ىضغي فراعملاضعب ناف ىلا عت هللا ةفر عملا ءاضفالا فاهعفن بس اسوا: تاك اهل الة دارم

 | ىعنتلاوح الاامأو لضفأ ىسهف لقأ ىلاعتهّللاةفر عم نيد وهئيد طئاسولا تناك اماكفةربث :كطئاسوب وأ ةطساوب

 | قحلاةةيقحهلمضتااغصو رهط اذا ىتقاخنا لغاوشوا.ندلا بئاوش نعهريهطتو «:ءغصت ف باقل لاوحأ امم

 | لمة: ناو ةفشاك-1لا مواع هل لد نالهدا دعاو هريهطتو تلت! صولصا قاهر اردت او>الا لث اضفاذاف

 تاقلالاوحأ كل ذك ضعب نمةلاعصا !ىكابرقأ اهضعب: ارمال لاو> ا هما ىلع مدقتي ن ألا حا انتصن ارم

 دترت اذكهو دودقملانمبرقلا بسب ةلاععالا ودامت لضفأ ىهبلقلاءاغصنمةيرملاوأ ةببرقلا لاما
 | نمةنعنامةلاسمملا باح نااما ل علكو هلالاو>الا باح وناقلاءاذصدكأ اءىاهريث ا تاق لاسعالا
 أ ىبلقلاءاغصل ة بجو مةفشاكملل ة عمالاسنلا تلح تاام اواننادلا فرامتز ىلا ةيذاس اقل ةلظل ةبحومتغشاكملا

 | بقلة ظ فربأ املا ثمح نمئماعملاو ةعاطلا ثلا مس او ةيصعملالوالامساو هنعابندلا قئالع عطقو

 2 كال ذو اهربث أةتاجردبسحاهئاجردذ هتمفصلو تاقلارب ونت ىفتاءاطلا اذكو ةتوافتم هبواسسقو

 | نملضفأ عملا ناوتةلفانةدابعلك نملضف تذألفانلاد ةالصا!لوعنامبر قلما لوهلاباناكلذولاو >الا فالحب

 !ا!بحو للا هباغدقو لامم_عمىذأا ىنغلا ناهنف قرقدتلا نكملو هريغ نم لضفأ لبللا مايق ناوةقدصا

 | كارا نطبلاةوهش هتبلغ نع قلي ماصلا تالمابأ مايسصو لايل مابق نمل ضفأ هل مهردلا جارح اقهك اسما ىلع

 نكست مذاريدملااذهامان عودا, باغ !ةيفص:دارافة ةشاكملا مولع نمركسفلا ءافص نع عسب. ثلاهعئموأ اهرسك

 جورخ موصلاب هلاغتش اف هنم عسل اهعنع ركسف ع وذنب لغتثموهالو هناطإ ةوهشب رض "ا نسال ال ا

 لب ب عفتني عادسسلاءاودلمعتسا اذان با عجدوك شيع شراك رهر خللا حد عهنم

 أن نمل فلآ ماقو ةنسةئام مايص ف زيالو تاك اهملا هل نمعاطملا خشتلاو هيلع وتس اىذلا كلهملافرافن» نأ

 | كيد , رىفءانرك ذاماذه لمصةتوهعماج ىدصتب تأ هياعقلا 0 راللبهرذ
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 نطبلاروط ناملس كلمه نينوكسلا كل باقأ نأ تدرأولوىبعل_ءنع ىذا ااملاقف عنق اهجبو زاجل ١ ا

 لاقولافاكرهو ىكعالواشعلا م ذلك هللا ىنأ.لاقف هنتاعوهاعدّدساف مال )اه .اغتاجاسمعوهف ك]الهتلعفا | ٠

 دن راندي وام زلم 5 ىرعشدب رب وهلاصودي رأ رعاشلا] ٠

 لب هدرب ل ىذلارسهلادا ار يكف ةرمسملاادارأام لاصولادا رن متالدب رءالامدب رأقاءانعيولاغاضأ اوهد |[
 لصوت ىذااعإ اًضر ينعش لا او-الاضعب فكل ذنوك,ن أ امهدحأ نيلد وأتبالا مالكتلا اذه قدصال | |

 ىلا ةليسولاو بوبحمل الاصول اهإ.سواضرلاو اضرلاىلا ةل.ونارعسملانوكمف لامقتسالا فلاصولا دا سلا هب |
 قومهردلا 'لرر نيسمهردلا بحي وهف نيمهردفاههرد لأ اذالاملا بحتلا ثم هلاثمنوكيقةبوبعتبورحلا ١

 ديزت هذه هيوبتاضرهراعشت-!فةذا هلت وكم و طقفءاضزهنا ثدح نما,ولطم.هنعاضر ريصن تأ ىاثلا « لاخلا |
 ضعء:لاحىستنادقكلذاذ اض را« .فامدب رنأ راوص#» 2. كالذرت_:عفدتهار 5 ارك عم هيدهاشمف هيذا ىلعةذالا كلت |

 اذرلاروعشريغنمةبفاعلا ف مهتذلن مرتك أ | معا اسر مراحل ءلاق مذا تراصنأ ىلانيدحلا |

 تبان ابلغ اهع :ودو دعبد ال ةلاخ هد هوهيقا اعلا نموا بح ءالبلا زاصءالبلاق ءاَسزاور هاذا ءالؤول

 ند تلا ناقل ىلع تدر و ىرخأ ةلاحاهتضةقا ةلاح م ةتدةلأح ىهلهف الثمتةدشتناؤت ثالاهتكللو

 هنلالاشنف ءالم ٠ نمريخ هيفاعلا نأ قد تاع رهط دوه نكن اك ق. 5 الق 2 "رك دورظنهفاذهلا ددءالا

 نيإسملا عبو انلةوخ ”الاوابندلاوندلا فةيفاغلاو كلل سرع ىلع هلضةبتانملا لام
 *( كتل ريصأ نم لضفالا ثامب )دع

 نورخ ؟لاقولضفر كسشلانورخ 1لاقو ركسشل !نملضف أر يصا!نولئاق لا ةف كلذ فاو فاتحخا سانلاناملعا

 نع هيعبٍبارطضالادب دش مالك. قد رفلكل دتساولاوحالا فال اب كلذ فان نورخ [لاقو نايس امه
 (لّوالا ماةملا )+ ناماةمالذ نادى لو ةنذ ىلوأ قد اراهطا ىلا ةرداببل الب لقنلاب لد وطتلل ىنعمالف لدصعفلا
 جيش ىذلانايبلاوهوهتةفع شتفتلاببلطت الورمالارهاط ىلارظنب ناوه و لهاسألا ليس ىلع تاببلا 1

 بني ىذلاوه مالكا نمنذلااذهو ةضماغلا قئاقملا لردنعموماهفأر وصقل قلما ماوغهي بطاخ نأ |
 لفطلا ىلا لصت نى ةءالةقفشملاركاغل او مهحالصا م اوعلاةبطا نم مهم الك دوصقمذا طاعولاةروتعت نأ ظ

 المتحربصب نأ ىلا ةمعطالا سب اط ا هنعرخ و: نأ !ماعو ف يطال نيللاب لب تاوالخابورضوناسمهلار ويطلاب |
 هاضدقمو رييشلاو تعال تانبلاىق ماقملا اذهل وعنق هَ طق هيلعوه ىذإاف عضلاقرافن و هتوةاهل |

 ىةريثكرامخأ تدرو تاو رك !(نافربسلا ل ظنت يتسي كلاذو ع رشلادراومنمموهفملارهاظلاىلارظنلا |
 هلوقكل يضفتلا ىف ةع رص طافل أ هيف لد رثك رعصلا لئاضف تناكريصلا هل مضف ىفدر وامعملاف.ضأ اذاف هلضف |
 ءاَزسهّنا هب زف ضرالا لهأر كشاب قود ريانا فوريصلاةع زعونيقبلا تيتو املضفأ نم لسوعيلعهننا لص |

 منلوقي ءفنب رك اشلا اذ هاني رح < كب , رعت نا ىضذرباما هللا هدف ضرالا لهأ ريسص اي كود ونب رك اشنا|

 ءازح فاعضأ ىل معتق هيلع ءرحالا كان فعشالت رم صقل :لداو ركسشف هباءتمعتأ الك ىلاعت هلالوةنفب ران
 عاصلا زن ر 171 اًدلاوغاطلا هلوقامأوباسحريغب مهرحأ نو رباصاافولامغ !ىلاعتهلنالاق دوو ن ركاشلا |

 ناكفرعصلاب هقحل افرك شل اةح .ردمذرلةغلابلا ضرعمىفكل ذرك ذا ريصل ا ىفهلضذلا نا ىلءليلدوهف رباضلا |
 هو ركمشلا قم د غلا عوز نر ركشلا قال ناك اءاربصل ة> ردول ع عرشل نم مهف هناالولو هتحرد ىهتنماذلا

 رنا براش لسو هل علنا ىلذ هلوّقكو لعيتلا نسخ ةأر ااداهحو نيك اسمعي روضات ظ

 لدبالتامالا فصارعلالسومياع هلا لس وقنا ذكش بتر لعأ تركيبي هيهيشأ أدب ًاو:نيولادن ْ ظ

 افصتامهدد أى وس نيوسق مسقن.املكن افري_تدلا فصن موصلا مالسلاهدلع هوقكو هول مركشلا تأ |

 لمعلا اىلع كي الم وهل هعلاف لمعااوملعل اوهناعالا لا 5# توافتاه هنن ناك كاؤ

 مالسلاام_مملعدوادنبنانعاس ةنللاالوخ دعاس الاوخا أ مسوهيلعهقلا ىلس ىننلا نعربخا فو معلا و ْ

 دعب نا عسل خدي نسخ ارك فومانغن اكسل فوعن' نج .رأا دمع دخل الوتد ىلا ارغ اوهكلم نأك : ١

 اذاو ةمعن <ءالا طلاخال

 هنافكمعلام رالبطلاخ

 ضراع مالكلاو لصأ

 رطفنةمسعالا ماكتب الو

 جان ريثك ةصلا

 دب ملا هبق ديعلا

 ىراث الاو رابخخالاو

 ةطلخلا نعرذغلا

 بتكلاوةريثك ةبدصلاو
 3لاو ةنوعشم اهب

 انريخ امكلذف رابخالا

 ةةااويأة#ثلا يشلا

 ىلا ىلا قياسلاهدانسأب

 دج ًاانثدح لاق نامإ-
 انثلاقداحنلا ناملس نا

 ىعيركلا سنو نبدي
 قرط دحح  انثلاق

 ن ملءانثلانىمشحلا
 نب ىرسلاا ا لاق لاس

 نعن سلا نعي
 دمع نع صوحالا نأ

 لاقلاق دوعسمنب هللا

 هيلعدللا ىلص هللالوسر

 سانلا ىلع نيب لو
 ن دىذإ مال تامز

 هنيدي رف نمالا هنيد
 نرتب نم
 قهاشىلا قهاش نمو

 باءثلاكر حىلارج نمو
 ىمو اولافغورب ىذلا



 باعشا مي عسير اغلا
 رطقلا داومو لايملا

 لاق نفل نع هنيدي رقي

 مكلزتعأ و مها و ١ هلملش

 هللانود نمتوعءدنامو

 رهطظتسسا ىف روءدأو
 ) ليق)<م هد ىلع ةلزعلاب

 ةضد رفناعون ةلزعلا

 ةلرعلاةضن رفلاف ةلضفو

 ةلمضغلاو هله ًاورشلا نع
 هإ-هأولوذفلا ةلْزع
 ةواللا لاه تأآز وح و

 نمةوا_ هاف ةلزعل اريغ

 نم ةلز_علاو رامغالا

 هيلاوعدت امو ع لا

 هىالافهللا نع لغشاأمو

 ركون | لاثدو>ول اةإيلق
 ةئيفقلاب رهط امدارولا

 مداتدلن مةطاختارالا

 8 ىلا مالا هيلع

 ةنداسلاليقو ةطللا

 قةعستءازحأ: ةرمشع

 ةلزعلاف دحاو و ئمدلا

 لصأ ولدا ل_قو

 الا طلاخت الو لالا
 طلاخاذاو ةجاحلاردقب
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 نعو بحأ اف نوكيثن أ نمىلا أ بحتام نوكين الث أي لاقق كنازيمق توك أ نأ نمىلاسحأ ىنازيم
 | دورحأو هتاهافك ةنؤموىاعتهتلاهرتس ةروعلاقو ع.جرتساف هلتنب اهلا ىت هناامهنءهنلا ىضر سابع نبا
 | نبانعو ةالصلاوربصلاباونيعتساو ىلا عتلاقىلا عتهنلا سا مانعنس دقاق مث نيةعكر لصق لزن مهلا دقاس
 | مانأةس وتدعي لهاجلا ةلعفب اممورلا لعشب تأ لقاعال يني هللاةفدفرعن ىموتدازءف ثنا هلتامهنا 'لرابملا
 ضرالا ىلع ىمثع ىتحءالبلارعيءالءلاب ديعلا ىلةءءلهتناناءاطعلا ضعب لاقو هذههذءاوبتك.ا كرانملا نت الاَقف

 | متاحلاق و ريلاب هلدأ لجرلادهاعتياك ءاليلاب نصوم اهديعدهاعتمل لجو رعهتلاناليضفلالاقو بنذ هلامو

 | ىلعت ناعلسإ ءانش لاوس انج عبار نإ ةنع دا ار قارنا لمتوراتلا مون حر وزعهللانامع هالا

 | المال كاهيلعا ركز تاىورو ميغا تادامج وباب ىذرملا ىلعو فونت ديمعلا ىلع لاخلا

 ظ راشزملا علب ىحءرصشلا تريثنفراشنلاب اع ىش كلذاوف ةرعق5 :ردشلا ىف ىفتدناو ليث ارسا ىثب ؛,نمراغكسلا نمبر م

 ظ ةؤبنلاتاوددنمالنو اناث ةنأكنمتدع سناب رك زاعلا لاحت هللا ىحو اف هنأ هنمنأفاب ركز سأرلا

 دآانوث ف دف ةبيصعبيصأ نم ىخلبل ادوعسموأأ !لاقونب رش علية ىتجربصلا لعمال بلا نلعب رك زنط
 ابرح تهذلا ثا ىبايهنبالهتلاهجرتامق!لاقو لجو زعهير هن لت اهيتا ًاديرباعرذخأاغ "يا ارددبرذ

 'لاقو طضسلا هلف ططس نمو اضرلا هلف ىضرنف م هالتنااموقهتلابحأ اذاف ءالبلابب درع اصلا دبعلاو راثلاب
 | 001 ان1 12ج نيرضلا عج نمةسرانلاتغا ام ىمعل تاعف ىب رض كش اامول تح أ سدق نب ف نحالا

 لاىلاعت هللا جو و دحأ اهم امدنس نيثالث لدم هذه ىننع تبهذ دقو ةدداو ]ل كأم 2نمنرتك ادقا

 تدع اذا ىتكئالمىلا 'لوكش الك ىلا ماو ىباتىلا ىبكشنالفةيلب كب تارت اذا مال_لاهيلعرب رع
 هرج ” الاواسشدلا فل اهركس همر و هفطل مظع نمهللالاسن كت اضفو كل واسم

 ب( ءالبلا ىلع ةمعنل ا لضف نا, ا«

 ةجياللوتاف هالبلا هال سن أ انللهق م لا نماندلا ىف ريعال بلا نأ ىلع ل دنرامخالا هذ هلو: العا

 .لوعي ناكو ةرخ | ١ لل هاو نسا فرونت تاك هناراسو ماع هلا لسنا لوسز نع ىورا ل كذا

 ءادعالاة تاع نمنوذيعت_ساوناكو : ةنسح رجح الاقو ةنسحامئدلا فانت اند , رمالسلاوهملع ءاينثالاووه

 هلأساق ءالملاهنناتل ًاسدقل لسوميلعهللا بصلاة فريصلا كلاس 12 امسهالاهوجوهنلا مرك ىلعلاقو اهريغو

 'ىطع أ افةمفاعلاهّيااواس لات تاع لفعل كرعر نع يعقل اه هنبا يظر ود هضل اىوزوتت فاعلا

 ا 1بلقلاةمفاعف كشلاو لهما ضسنءىسلقلاة فاعلا نية.لايراشأ اونيعمااالا ة .فاعل ا رم ل ضف دحأ

 1 ندرك اشريغميلع نم نمكف ةركسش كلاعم هم ةشفاعأ اهم هرم الىذلاريخلا هنلاهجر نسل !لاقوت دل اة ذاعنم

 ةيفاعومئاعدبق لسوم» ءاعدتلا ف دلافو ريصاق ىلتدانأ نم "ىلا نحنأر ك0 اة فاعأت الهلي اد هع فراطم

 2 د_-أنب رايتعابةمعنراصءال.لانالاذهو داهثتساو ليلديلاهبق با ادعت نمرهطأ اذهو ىلاب>أ

 ١ أسر نأ ىتبنف باوثلان مجرب امىلاةفاضالايرخ“ الا ارنيدلا فوأ اين دلا ىفاماهسنمر 1 وهامىلاةفاضالاب

 ردلقهناف هتمسعنلعركشلا ىلعةرخ الاف باوثلا هلأ وءالبلا نمهقوفام عفدوايندلا فتم عنلا مامنه
 ١ عن راثلا ىلع ارسح توك ؟تأدو أ مهضعب لاقدةف تاقناف كلا لع الار كلا ىلع ىطعد نأ ىلع

 شد كاعتهنناهجرن و: لاقو راخ )١ىانآ توك اونو د 3 مهلك ق انا ىلع

 د فريتخافتع ثامفيكف 35 طح لاوس ىف ىل ساو

 ع «بناكف رمخلا هلعب ثيبلا اذه دعب ىلب هن اهنلاهجنربحمانونم# ن ء.ح - هنا لعاقءالبال لاو الو ماذهذ

 نو |. .!ةه توكل ناننالاةبعامأر ناذكلا عمعل اوعداتامصلللو ةبوبتاكملاب راو ىلعر ودب كلذ

 181 لل اك برم نفل كلذ للاخ هسفنب بحل نظن ىتح ىلقلا ىلع ةبحلا بلغتدق كلو ةنكمريغف قلن ارئاس
 ْغ رم | نيش اهلةةيقحال ةلاحناكهيلءبلغامنا لعمر كسول ء اذ واو مالك-لاىفعسوت رك صوركس

 ةتخافنا ىكعاكميلعلوعبالو هعا مم داس قاشعلا مالاكو مهمح ُّط رذآ نذل! ىاشعلا ما)اكنموهف



 نأ

 اهغلممف همسح ىفءالمب ىلتيد ىتح لمعت اهغاس ال ىلاع :هّنلا دنعة-ردلا توك: لح رانا لسومماعمتا لس

 انو 1 1 ل لطقهئادوبدسوتم موهو لس وهماعهللا ىلصهللالوسرانبتأ لاق ترالاز يباب نعوك الذ |

 قدرفمخ لج رابقؤي لقد نمتالاق مت هنولارمتس اخ انلرصتتستهللاو ءدتالا هللا لوسرانا اهذهملا | 1

 ههحوهللا م رك ىلءنعوهنب : دنعكل ذهفرصا أمنع رق لعجف هل ١ ار ىلع عم طوبق ةراشتملارعاك و ةرية- ض رالا |

 هللالال>ا ع نم مال س لاهل ءلاقودمهشوهفتاف هيض ناوددهشو ل لاح لجراعألاق |

 تورهعتوتوملل تودإوت هنعىلاعت هلا ىذرعادردلاوب 5 لاقوكةب.مرك ذتالوكعسووك تالت هقحةقرعهو أ
 لاق سنن عوتوم او ضرااورةفلاثالثلاتاهوركملا اديس وا رذدنو ىننءامىدعتوطركتونارغلا ا
 اذافادت هيلعهحتوام مدءاليلاهءلع بصةمقاصن نآدارأ و اريخدبعي هلنادارأ اذا مسوهيلعهللا لص هننالوسرلاق []

 الا آل ًاسنالثلي دعسو ىدبعك بل ىلاعتهننا لاقي رابلا ةفام :ايهاعدتادفو هرعم تود كش الملاتلاقءاعدأ] ا

 لامالالهابءىجتمانقلا مول ناك اذانمنمي_ففأوهامىدنعثل ترشداو ربخو هامنلنعتعفدوأ كنياطعأ |

 رمش 0 الفعال_.ءلا لها قون م 1م ع لاوَةةدصلاو مادا اوةالصلا لهأ نازيملاب مهلاسعأ اوفوف ظ

 ضرقت تن اك مهنأ اولاين دلا ىف ةيفاعل !لهاذو. قايصعالملا مههلع بصي ناك اياببص رحالا معاعبصنت ردمهل |

 م-هرحأ نو رباسلا فلا اىلاعت هلودكلذذتاوثلا نم ءالبلا لهأ هيبهذ:امتورب املضا راةملاب+ هداسدأ

 17 علا براي لات هب رهلامالسلا مهملعءابنالا 0 :اكسش لاهاسب نع لاعتهتلا ون رس اع نب انعو باسر يغب |[

 كم .لعئرتحو لع. طدال الرفاكل ا دبعلا توكيوءاليلا هل ضرعتوانندلاهتعىوزت كيصاعمسنة<و :كعبطن نمو 1

 ىدمع يسن لكو ىلءالبلاو ىلدايعلا ثادملاىلا ىعت هللا جو اقامثدلا هل طسنت وعالبلاهنعىوزت ك.صاعمىلعو |[

 هيزحاف ىفاةاب ىتحي وفذاةراغك نوكمتءالملا هل ّض هرعاواشدلاةتعاكو زاف بوفذلا نم هياعنمؤملا توكمذ

 ىناقلي ىتحايندلا ف هتانسوع هيزحاقءالملا هنعىوز او قْز رلا فهل امتنا كانا 1 ةاكلانوكو هتانسحع
 ف.كهنعدللا ىذر قيدصلا اركبرف لاق هيزحي اوس لمعت ن نملاعت هلوةلزنااهاىوروهن امسسسإ , هي زحاف 0

 هغملس وهياعهللا ىلص هللا لو- لاقي الأ هذهدعب حرفلا د

 ىلص ىننلا نع ع صاع ن ةممع ن نءوكب وف ذإةرافك توكيك يبصنام ع. نأ ى عب هينوزحتا متاذهفنزةتسلأ | ش

 هلوقأرق رقم جاردتس كلذ نأ او! ءافهةدصعم ىلع مةموهو بام هللا همطعن لح رلا متن «.اراذالاق هناا سوهيلعمللا ا

 ىح ريدا باولأ مهاءانحتف هياومأام اوك ربامىئعي هي باول يلطاتقت ار ذاما اوسناملىلاعت |

 ةياوعلا ع نمال_>-رنأ هللاهجرىرمهيلا ن سان عو ةَدْعِل مهانذخ ريانا نماوطعأ اع ىأ اونوأاماو فاذا ||

 ىذالا لص تلا رسل ١ اركءايأ ان كل هللا رقع

 همدصق ىثع وهواهملا تفّاب لجرلا لعفلاهكرت تاهماك ةتيلها+لاقاهف :رعب ناك ةأسماىأر مهنعدللا ىطر

 4للعاريتدبعبدتتادارأ اذار ودلع هنلا لش لاقف ريحان ل2 وهيلعهللا لص ىنلا كافههجوقرثاف راح
 مكاصأ امو مهلعأر عق ىلد ءاولاقنا ارقلا ىفةبآ حج راب مك ربخخأالأ هوجوهتلامرك ىلعلاقو ايندلا ىف هينذدي وقع

 هللاق امندلا ىف هللاه,ةاعاذاةرازوالا بسكرامندلا ف بئاصملاقريثكب
 ىلاعت هللا ىذر سنن ءودماع ٍعلامول هيذعب نأ نممرك هللا ايثدلا فهنعاةعتاواينات هيذعب تأ نممرك !

 هيدصمة عوج دم عاهدر اغمغةعزح نمهنلاىلا بح نيد عرج طقدبعع راملاة اسوء لعشتلا عهنع

 وهول_الادا اوس ىف عمدةرطقوأ هللا ليدسف تق رها مدةرطق نمهنلا ىلا بأ: 0 :رطق ترطقالواهل لرلاريصن

 هل_كيلا : :وطخوةضا رغلاةالصيلاةوطحخ نم ىلا عت هللا ىلا بأ ني: ”وطح دبعاطخ اموهنلاالا ءارب الو دجاس

 |. مف. ناكلم ءاناقادي د شا ذجبو هياعدجوفمالسلامهتلعدوادنبثامماس !نب افون لاق ءادردلا فأن عو محرلا
 لاَعُ لوة:امرخ <” لاقفهد_ىفافاذه هيمدضخءانلفارذ ارذبت ترد امهدد لاف مودصخلااىر ىف هيدب نيد

 ىلعت ردو مال سل هيلع نامل س لاه قه. ءاعقدر طلااذاؤال_«واندعت ررطنق ع رزىلعتيتافتداجلاتْذتأ

 ناثقورخ لقط تر اا تاع“ :اذإو ىل_ءنزحتإ-ةلاققي رطلانمسانللدبالثأتاغامأ قن رظلا

 فنوكت نال ىلا لاو هلنباىلءز زعلادع نب ' رعى دو كال ذدعي داو ىلع عز مو هير لا تاه

 ( ميار - ماحا) - © ) 7

 ا
 نءوفعي روكيدبأ ]!تيسك اهيف همدصم نم أ

 ىلابحأ ان راضاعيسس
 نبميهاربا قلأ تانم
 هتباراذا ىناللاف مهدأ

 امذك هل ننسح ١

 داهط أنى سفن رهط او
 قو اهلاودأ نسسحأ

 اذهو ةنئتفلا كلذ

 ةقت ماع مال

 مفاواذ_هواهقالدخا و

 مالا نييجناستلا نب
 5 ريد ايلاعت هنيادجدع

 جف اونأةقالا خجشلا

 قاملا د معن دجخ

 رنأ ظفاحللاان الاف ةزاحا

 ان لاق دجأ نيدجترك

 نس ىلع ,عونمأ مساةلاونأ

 7 2ر1[ لاتةدعسم

 نب هللاد عند

 تامل وأ انآ لاق دج

 فاطلنا دج نيدجلأ
 نب ركب تند#ءانأ لاق

 هلآ ناد
 ثعشالا نب تاروالس

 0 ةلدسانلا

 كد سعنع كلام ن

 ةعصعص ىأ نب 2

 لاس ىنأ نعهسأ نع

 لوسرلاةلاىررخلا

 سو ةيلع هللا ىلصهلئا

 لامر نوكبت الرو



 داسفلاىل-هأب ىسفتت

 هرذح ذاق موي نك

 لهأ تأكل ذه>وو

 كاكنرف مع داس

 هرغحالسصلال_هاو

 ُ ةمحالمصا ا ةيسلكت

 تا مهرب لصح

 تااحةءا تا ةءعيبط

 نمسساك انهن يدصلا

 ق روثفلا م-هقي رط

 0 فاذااو باطلا

 هينتلق ب رالاعّواَن
 21 املا هءذىرس باقل فابندلا بحرد_ةروىندنمضعب ورهاط فعن رفك-لاواهنمح وردت !ىلا نم كلاديدش : ةعيقدلا هذهل قفداصلا :

 نس 1 1و امآوهنح رغلا بف هج ولا اذهنممعنءالبلاىفاذاف قل ادحاولاالا ب بحالىذلا اوك قلاط 1 ول ىلا ٍ ٍ ا

 ردو ماسفالا قلع

 هوجو 5 دسم اهنم

 لهو تعلن ل

 نكألا طخ ارم تدار

 ىعلا اذهلو ف رع

 ركنأ
 ةلضفلااوأر وةمصملا

 ةدحولاو ةلزعلاىف

 دوادو مهدأ نب مهارباك

 ضاعن ليضفوقاطلا

 صاّو_ةنا تامءلسو

 هلل -هق هنأ هنع حو

 هدأ نب هارب اءاد

 قاأ تاللاق ءاقلتامأ

 لهالاولاملاكلذكقهرع عبج رس ناكف بدالاو مل-علان ءكالذهعت ؟ناك بعال اوىل>ول هتاف ىصلا قد ا

 فمهلوةعباو ةرصتن مواناسصوأ نينا<تاوناكول نوئمتي ادغةددلملاقمك الهلاممس توك دقرومالازءأوهىذلا ||

 نس نأ هملعفة.ذ لل دةريدشم .ذ توك ترو تن والاد يعل نم دول باب سالاهذه نم ئثنم ماش ىلاعتهلنا نيد ا

 ادغودامعلان 0 علا حاسع وهوةعساوهللاةمكحناف هيلعدز ند وةريخل اهيقر دعي وىلاعتهللابن املا

 ىلعهابأو هذاتسأ غولبلاو لقعلاد_ب ىبصااركسشناك انالبلا ىلع باوث اوأراذا انالملا ىلعدايعلاهركسشت |
 نءرفوأو أ هدايعب هتبانعو سيدان لاعت هنا نمءالسا اون دأتلا نمداقتس اامةرع كردي ذاهسدانو هب رمد ٍْ مسهل الاخ موهحالص

 هلاري_دخن وىذرءارضلاب هلىذتناوهلاري_تناكو

 ْ نيهحو نمور ."الاىلا قرطامندلابئاصمت اقامت مرثك أ ماو تأس مامن اويةمعن هذهفاهعمج نموأ اهضعي نم

 ظ ىةمعن نعال باس نم عنملانوكي وضد معدوم نس ركون نس

 لةعلالبلاو>الاض عب ىف ثاسنالا كالهلاسع-ن 2-لا :دقءاشالازعأ ى هىتلا نعل ىتحعاضءالاو براقالاو |

 كلعءاضقئث ىف هللا مهتتاللات ىنصوأ لو هيلعهنلا ىبص هللا لورا لاق الح رن ىوردةفدالوالابءاب الا ةبانع

 ص غارب ىضقنانم ا لوب ناضج تح لاح و تم عمان مسلا قارس وهماعتلا ىلصرافتو ||
 امثدلا ب -ةك-اهملااراطخللا سأ ارداىاثل اهحولا د“

 ةبدصموءالبب ارم اريغنمدارملا ذو ىلع م ع«نلاةأناومو رورغلا ارادنعسملقل ايىفاكل اةادخل ا با._سأ سأ روأ'

 بيباتول دنع ال, ملقع.ذ هتاف ةنحلاك ريصتىت-اهبه_سنأو اهبابسأوامندلا ىلابقلاةنين ا هط ثروت ||

 للا

 لاو اموأ هندي فةيدصم ا

 هءاحب اكوهيلعانك»ترا دوام سنان موال ن كس وامتد ن عدم اق عربا بئاصملاهيلعترثك اذاو ه:ةرافم ٍْ

 لك 00 !اورفاكلاةنجونمْؤملانحسا.ثدلا را اططلاب جس ا مصالختاك ةذالاةباغامتم ||
 ايندلا نعهيلّب عطقنملك نمؤملاواهملا نأ هطاو اهم ىذروايندلاةايحلاالادرب لو ىلا. عت هلي نضر عأ نم

 اعذأت ءاودل قسد وأ انا كتما> ىلوتي نءعةماخل !ىلا ةجاتع ان ع لحرف ىهاضد نأ ذداكرو رمضوهفم املا

 ءاودلا هلاثمهر وت دلارومالا ,فءالب لكذحرفلا بدس ىلعهركشتوملالا لعرب صتخ حم رغتو ماتت كناقاناناعشرب

 انساهسؤىأر 0 00 تارا | ومربل نافع ولا 0-0-0

 لشد دقو لزتماندلاو ل كلذ اك مال ندوزرفن حدر ركيامهيلداق هيد_عيقْكل اه 0 طب تن

 موب ولة عزب املك ءالد وهذ لزنملاب مهسنأ قةحام لك ةردللا باب نماهتع توج راس مهوهحرلا باين 0 ٍ

 | قيتنلا هذه فرعب ل نموا ءلاىلع كش نأهنمر ٌوصناذهفرعنفةمعتوهف اهبمهسنأ عطقيواهنع :

 مةبيصملا نمربك ًاةيدصلاباوث ناب نمؤدالنمو : هر ورضاايةمعتلاةفر م هلل 1 !١نالركشلاهنمر ود

 لاقفهسأ ا ىلع سابع نء اىزعاس ارعاناركحو ةسصملا ىلع ك-ثااهتمروصتب

 سارلاريص لعب ةءعرلار مص د ا ءاق نب رباصتلل نك.:ربصا

 سايعال كل:مريخ هلباو وع هدعن + لرحأ سايعلان مريخ

 ىلههللالوسر لاقرب مثكس ئاصملا ىلعربصلا فةدراولارابحن الاومتي رعت نم نسحأ دح أى ازعام سام ءنالاقذ ٍ

 ىدسعنمديعلاتهحواذالاعت هلئا لاف لس و هيلع لنا ىبصلافو هئمايصا اريخ هب هليادرب 0 هنلعهليا

 هلرسشنأو أ انازيم هل بصنأ نأ ةمايقلا مولهنم تبدحتسا لبج ريب كلذ لبةتسا ع

 ىف رحآم مالا نوعجارءلااناوهتاناىلا عن هللا أ كلا ةذ ة ملص بدصأأ دب 0 !ءلافواناوب داأ

 هْراْرَ هيدع رك ثبلس نم ىلا ءتهنلالاق ل_سوهيلعهننا ىلصلاهو هيل ذهننا لعف الا اهتم اريد بش مهع او ىو صم

 هللا ىل_طلاس قف ىمسج يقسو ىلامسهذ هللالوسرا.لاقالحر نأ ىورو ىهدح و لاو طزلا اوىرادفدوادلا

 لوسرلاةوهريصءالتبااذاو مالنا | دبع بحأ اذاهللاناهمس> م سالو هلام مهذب الدي ء فري الا سو هيلع

 1 111 131 ا ا كلا
 7 هيا



 اوال 0
[ 
 اةقئاط هيبذءوباذعلا قا ىلا غتهنلانالواودئاوف موةدنعموق بئاص نال مهقسفالدابعلا نم مهريغ َ

 امأرانلا لهآ مال 1فاور كك 1 وع

 مهحرف دش الو ةلوذبمةماءاهملا ثيح نماهلا بتاع ةدش عم سعتل ارونب مهح رف دتشد سالابندلا له ىرت
 تياناغا سلاةتز :زنكسلو هنراعف نودبت< ضرالا مهل نا: سب لكن منسخأ ى موءامسلاةشز كلا ظنلا

 الا اش قاحنالو ةهكحميفوالا ايش قاخي للا عتهنا نان دان رك دام هدقاذافاهعيس اوحرشي موا مج .اورعشت ل

 ىلا ريغ ىلعوأ ىلتبملا ىلعاما ان اةمعز ءالم ءا !ىلإ عد هليأ قلل انيومشب لوا اج ح 5 .>- ىلعاماةمعت هنقو

 تاقاعم ا !اوريصلا كاف :طودبعلا ىلعاهف مح :مق اوم عنالو قلم الباسم سوقا هلا لكاذاف

 نم هيرتضي دجدس اولا م كالو مغىلعالارب لذا نا عمتي فيكف نادا ضتمامهذ تلف

 000 الا اا

 7 2-5 ع دع دع 7 دج هنحت تميس 10 1 د د و و م و ب بج جس بسمو مب ديس عوج جويوجبو >> نع ل ل

 مك

 ضرو رف لك فوحرفلاث يح نمركشلاو مامتغالاث يح نمربصلا نوكيشوخ اهو نم هيج رعي قهخضإوا»

 تسرد ءاصم لكن أ اهدحأ ياجاع كثدوا مس لقاعلا رعب أ ىنين رومأ ةسجاندلا ىفءالب وفوخو

 < ومدرب ناك اذاماهداز ولاعتهّيااها طولت ى هازئتالىلاعت هللاتارودةمذااهتمريك توك تأزّوصتمق

 ا راق هنيدفهتبيصمنوكت نأ ن ككناك هنا فال عايندلا ىفاهنءملظعأ نكت مذاركشيلف
 د اذامدنحوتلا دسف أف كيلة ناط.شا !لح دول ىلاعت ةلئار كشالاتنعاتمنةثأو تب صلل !لخدهنعىلاعت

 ناطاخازن رعلاقو هى دف ىتنم هصم لعتال مهالالاقذ اهئاعدفمالسل اوةالصلا هيلع عذاعتساكلذإو عنصت

 تاكيفهليا اركسالاقفدسلا لاسر يونا ريفا فسر لستة ست سا

 هالوم قد ىفا :طابوا _هاط هبدآع وس قف لدا ًاَدلاق حلما ولوالا ءالدد :بدضأ دقناسأ !نماماذافعنصتتنك |

 صك ذإو ركشال قدهسهو عنامهارخا كلريفكيدي ماعق, نأ كا.اعقدسا نمو رك قدس هون4ذ ةرم دنع

 ةروسل هز هام هل ليقع ءهقر 1 !اةدص-ىلاعت هّد_عسفدمر نم تش هسأر ل عبصفعراشف حويشلا ضعب

١ 
 ا
 ا

 جارت اوعارفلا عقووثلصودذو هبلافلوسو نمد الناكوباكلا 97 اقمدلع 0 تاي ةيلبلاو ينل ١ ا

 قش نكااوةمعناضاأ وي م !أو هب صاعوهوةيرأتي هنأق هن كن رمال هعدو وةسفن لب هنع ار يملا

 : مذاوهنم مافعأ نكيهلذاو نب دفئكيلذارم عب رآه مف ىلعىلاعت هلي اك الاءال ميت لش اامم_ذعىلاعت هللا ىذر

 ا لعل هبل السر ناطاس !اهسق قيد_ميولقا ابانرأ ضعبل ناكوع بلع دار ااورأذاو هباضرلا مرحأ

 ا هددع سيف ى وع ى ءعارول هتلاركش الا ةفدملا وكسشا وهلعتهبلالس .راق هب رضفهللار اك اهللافهبلاو 1ك ف

 ! || كلذ. هيلا بتكنف هتحاح ىضقي ىحهسأر ىلع فب ودعم موقي نأ جاتك و هو تام موقب نأ ىلا باح ىسوحملا
 ا اذامكطسو لءهطسوف ىاارازلال ءجوتلاتفا ده م ما وب يارا ىمىلالا ةفهتلاركش !لاقف |[

 : ىلعرمصةقاف طوس امسلد رمذد تامل.ء1ءقدتسان ةوالداوالبحاعةيسصآامرتك ا|قدسل هناىرب ناكل

 ا دعا اقبالا هلا برادا « نبل لتر اهست أد .رلا ىلءراص:ةالافرانلا ىلع بصتنأر ظتنآ تنك لاف.

 || تدازنعةعاج ىرأو حرفأ فيك تاةناف رجلا ئطبتسأ نا ورطملا نؤاعت ديت متنأ لاةقراطمالا تستتسا
 ْ ىحلومأاغا اورثك اوهام هلئخدقر ةاك-١١نأ لعافرافكلا !ىتح هيتيصأ ا عاولاصن لو ىيصعم ىلع مي صعم

 |١ ىفتا ملعت نأ ند ىصاعلاامأوامنا اوداد ريل يسهل ىلغامنا ىلع لاقاك باَةعا!هيلعلوطن و مئالان م رثاكتسا

 || انزلاو راب رمثنم مط ًاومظعأ هناغ-صفوىلا_ءتهللاق دف بدأ ءوسب رطاخبو وهنمىدعأو هن مرلاعلا

 || ىدعأ كريغ نا لعت نبأ نفمظعهتلا دن عوهوانمه هنويسعتو هإ*مفىلاعت لاق كلذإو حراوكساب ىداءملارئاسو

 أ| ه>ولاو هادذهوكلذ نعىلاعتهلنار ؟ ثنالفا.ندلا فكتب وةعتاعوترخ“ الاىلاهتب و ةعترخأ دق هلعل مكن |

 ١ تايساباهتع ىل ست. ام امن دلاتءاصموةرخ . الاىلاغؤت تارّودد ناكرالاة ب وةءنمامهناوهوركسشلا ف ثلاثلا |

 || ىلسالابامسأذا لالا اهف فت ىلا لسسالةمدن ناو مودنورخ” الا ةسصمواهعقو فذعأ ةيدصلانو موش

 || هللاىب+سهللالوسزلاقذااءنانبقاعنالفانندلا تب وقع تاع نمو نيب ذهملاع نءعةرخ الافةياكلابةءواقم

 1 ههنا عب ارلا# اننا هيذعت تأ ع نممزك ًاهتلافاندلا فءالدوأ: دش هن اصاقام :ذناذأ اذادعلان السما

 لاخلا نس>لاج هنأ
 شسغهلاعفأ ىأر ناو

 للا عش رقوددم

 ماهمالاو ةئاللابهسفن
59 

 ها: [صق هل حالدقفا

 أر رملام هلاحع وس

 نمدرارفك ه:م رفب

 اًيعططااذاامماؤرالا

 احاحوعاو جإَط ادادزا

 هيحاص نم معاذ

 ن_-سح هنلالامىذلا

 ةسقنا كج ولالا

 كلذ علاط لاخلا ندع
 ملعياف هببحتأ: ؟سصق

 .معالا فص دولاب لمملا تأ

 لئملاوهتامح فز 0 :

 هلو عسا او هع

 ندنال :كتبع

 توكرو توكس «ءلسأ |

 لوا ليلا باف
 لثملا ىودح معالا ا

 ريصن هءصخخالا فطصولاب |
 نا حاضتملا نال

 ةليتط تاجاورتنسا |
 فرش الةءلمح تاذذاتو

 نعول دع نيب و اهني

 ءانعلا الاثر ةعمتلا ١

 كسفطي لوو نودهازلا |

 لها ىداضصلادب رأا |

 ام شك ] حالسصلا
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 د >> ةةضتوس :تييبيعشجهيدشسفف تب

 نوسآ+ناوثلاثلابابلا )وه

 اهفاموةيصعلاةة.ةدّف

 *( لاو ريا نم

 دودو ةيوصأل ىئضتقملا
 اهملا وعدب دةوةيسلا

 وعدي در فاصوالا مع

 فاصوالا صدأ اهنلا
 تايد مءابءاعدلاق
 مهذعب ريشنبلا سن ل7

 صحخايءاعدلاو ضعبىلا
 لك لهأ ل يكف اصرالا
 م ضع ىلا مهضعن إم
 ىل_.ك كلذنمصغ؟

 ىلا مهذعب ةعاطا الدأ

 ةيصعملا لهأ ل يكو ضعي
 اذاف ضع ىلا مهضعبد

 ناول_.همءالااز_هلع
 ةبعملا ىلا نذاملا

 معالاب ةيسنجلادوجو
 ىرخأ صخالاب وةراثأ

 هسفن ناسن الا رة م: لق

 ةيحصوا نسال

 ىذلاامر ظني و صخ#

 نزب و هنيعصلا هيليع
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 هن 1م ىلا.« هننا لعد

 د 3 اوم او هلع هل

 هللاثا هنا ع هليا لاقو لاو زالذهعتلا كلت ض رع مهمثوأ منذ هيلاسانلاغ اوحت رثك الاد.عىلءىلاعتهلثا

 نكرلا اذهماعاذهفمهسفناياماوريغن ىتح موةبامريغنال

 «(رخ“ الاامهدحأ طبترب و رك-شلاو ريصلاهيف كرتشاهفركسشلاو ريصلا باك ن مثلا ثلا نكرلا)«
 « (دحاوئث ىلع ك-ثااوريصااعام>اهج وناد) <

 الصأ هلدو> والءالملاناىلا اريشب اذهرةمعندو- وملك قىلا«'هنناىلاةراش امعنلا ىف هتركذام لوقت كلعل

 الضفءالبلا ىلعرك_ثنانانوعدم عدا دقوءالءل ا ىلعركسثلا ىنعماف ادوجومءالبلا ناك ناواذارعدلا ىنعماسف

 ءالبلا ىلءريضااو هلعرب_داام ىلءركسشي فيكو ءالبلا ىلعركسشل ار وصايف يكف ةمعتلا ىلعركشلا نع

 ةمعن هدج وأ املك ىفىلاعتهلل نأ نمدوءرك ذام ىنهمامو ناداضتباههواحرفعدتس رك كااواملأ ىدتس

 اههئالءالبلات ايئابلوقلا بج ونةمعنلا تاي ثابلوقلاوةدوجو مةمعنلا ناكدوج ومءالبلانا 1ءاقهدا بع ل
 فامأ هج ولك نمةقلطمةمعن ىلا مسةنت ةمعنلا نأ قيسدق نكلوءال,ةمعنلادقفرةمعنءالملا دعْفف اداضتم
 ىلاواهملعنيعبامو قلما نحو نا ءالاكفايندلا فامأو ىلاعتهثلاراوج فلو زنلاب ديعلاةداعسكسذ ةرجخ الا

 ىلا مسقنيءالبلا كل زكسفهحو نمدد_سفب وهس و نم نيدلا ملص ىذلا لا اكهج ونودء-و نم: د.ةمة معن

 ءوسوةبصعملاوركلافايندلا فامأو ادنأ اماو: دمام ىلاعتهلنا نمد عبل افةرخ الاف قاامملاامأ دم 000

 نوكتالىتا اءاللا عاون ار ثاو قوملتاو ضرم او رقغااكفديةااامأو قلطالاءالملا ىلا ىذف7 ىلا ىهوق لكلا

 نالء_عربصلاب مؤدالدقفاءندلا ىف قاطملاءالملاامأ ةقلطملامعنلل قااطملا اركشا اقامندلا ف لب نيدلا فعال

 دق :رذاكسل معن ىصاعلا قحاذكو هرفك كرت نر فاك-لا قح لب ةيصعاا اذكو هءاعربدال ىعمالوءالب رفكللا

 صاعهنا فر ءنىماعلاو+_ءاءربصالقاهريسغوأ ةيشق بس مًاتبالوهودلءهيزك توكمفر فاك هنا فرعنال
 شاعلالوط عمءاملانايسنالا لرولف«لءريصلاب صور الف هعفد ىلعن ا .نالار دمي ءالب لك ليةيصعملا لون هيلعف

 ريهلاع بجرب اذاقهثلازادبعا ىلا سل ملأ ىلعريصلااغاوملالاةلزاب ص ود لب هياعربصلاب سوء الق ملأت ماع ص

 ري- هلا ةةيظوءهبلع عمت نأ رّوصنب كل داةهحو نمةهعنن روكي تأز وحلب قاطمءالب سلاما امندلا ىف

 ةىصلاو هدالوأ لتقتو لّدقيف هلامسسب دصةيىتحناشنالا الهلا ببستوكي نأز وحال ةمىنغلا ناف ركشلاو

 ءالب نماء ذكفهملاةفاضالاب نكسلوءالد ريصت تاز وحوالاهب ويندلا معمل هذه نمةمعن نما: كل ذكاضرأ
 راكوةندب حد واو ضرأ او رقفلا ىفهلةريكلاتوك5د_.ءبرذ هلاحىلاةفاضالاب نك-اوةمعنري هد تأروك والا

 نآىتطلناسنالا ناالكىلاعتلاقو ضرالاىفاوغ.!هدابعل قزرلاهننا ط.دولوىلاءتهللالاق ىتب ورطنل هلام

 كاذكوهضي م كد ى مح ئمبح وهوا.ندلا نمنمؤملا هدبعىمسا هنثا نامل سوهيلعهتلا ىلصلاقو ىنغتساءآر
 !منافقاخللا نحو ناعالاىوس معنلا نمش عة بسلا ماسقالا ىفهانرك ذاملكوبب رنا اودلولاو<ب> وزلا
 لاية فرعملانأق ء_-دقذا مهة-ىفامعن اذااهدادضا نوكستؤ سانلا ضعب قسفءالب ىف نوكس نأر وصتي
 هاثمةمعناهدّقف نوكم وءالب رومالاض عب ىف دمع! ىلع نوك:دق نكاو ىلاعتهنلا تافص نمةفصا ملا ةمعتو

 هرضااع هله-كلذكو عدل ذك لاطو شعلا«ساع ص غنتامعرهفرعولذ اهيلع ةمعن هنأف هلحاب ناسنالا لوح
 ماقتتالاب هلاغتشاوهدسحوهدةدوداأ لاطل هيلع علط او رخسلا مفرولذا هياعةمعت هب راق أو هفراعمن مهءلعسانلا

 ايندلا فملعالاب وكالذتاكوءاذ اوه ضغب ًااهف :رعولذاه ءاعةمعنهرعذ نمةمومذملاتافدلاب هإهص شا ذكو
 ىلارطضي وهو ىاعتهتلاملو نوكي اع ر هناقهسلعةمءننوكب دقهريغفف ةدومحلالاصالاب هاهج ل ةرخ .الاو
 ىذ نك ف رعت وش والووأ ان ىذ 1 نمساف ملفءأ ةلاالم ا ناك ىذ اوكلذف رعولو هستئاهاوهئاذبا

 لكدذ :رتاكسلا ضعب هما مباو عما مونةعاسو ردقلاة ل ءلما مماوةمايقلا مأ ىل_عتهنلا ماس مما اهنمو فرءالوهو

 لعلا قف .ك لوما قىلاعت هللا معن هو وهذوف داهتجالاو باطلا ىلءنلي,عاودرفون له اذه تالة معن كلذ
 ظ منال الاالا نافلابهنعىنثتبسض الو دحأ لك قسى درطم كل ذو ق وهف ةمعن دووم لكى ىلاعن هني نااناة ثيحو
 نمل ضال املالاكمةسفةمعن نكتر نافا ميول أملا قس فةمعن توكستدق اضرأ ىهو سانل ا! ضعب ىلا اخي غلا
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 ١ ةدصعملا
0 : 0 , 

1 

01 



 اي

 "ا دا

 تزل اكةراقالف دج نزحاخأ تح دأو نمالاوةهصلااذك ني كنتابتوةلااماذا 22

 ١ | ساآنلات ام ٍَ امهمواهريف ارح از دلا هلت زيدا "اكن همولتوقدنع هنديرف ىاعم برس فانمآ ع يصأ نمالاف ١١

 هير رابعا عم ممدال كلاءزهءارو رومأ ع نمتول ايو توكل متت

 | اماو مقملا مح 2 :لاىلا ءهلوصو هيىذلا تاعالاف ماعهللاةمعت ثور ؟ةءالوثالثلا

 | ل لال ولن مءاملعلا نص لذ ع نك لد ناعالاو ني. !اوَدف :رعاانالارقنالثأ

 | ةذ|تارهلعل زدنا ال ناك-] هيئلح ردوأ.- .ندلا ف رلعلاب د َلذاَزَدلا نعال ايندلا فتاذال امذهذفن هلاك |

 راسلوا يل تي رع

 ل ةكرال دل عنو ل د غااذا ىح>ع دعو هال لويس الانا انتقل 1

 ناكضاو ريصلا سعب 1 ةطط اهلا اراغلاةذلب هرارتغاب كلذ لكو ئادعانعو ئاق بعت اهعمل رالف | :

 نعضرعملانالوقن نأ بني الواهلت ابحوايندلا ءلابسشىفاندلا باي رأ تءقواذكهتهرع عسي جرس ةذالا كلب |

 4ع :عتيح>او . هياعتصعتسا يلقاه دقت اذاىح ىنغلا قيشلا باسأل نب رم 82 :اهرهاط لمجلة أر 12 تصدت و

 هلوةه«سفنىعايندلا نع ضرعملاأر ملف رح . الافولالاىلاى ذقن ل لبقملالأةوزرخ الافةذإ ىلا ىذغي ضرعملا |

 اعااذاق تكوحو المنا نمتوجرتو نوم أت اكن ولأ مناف 50 ارتوكت تا موعلاءاغتباىفاون حالورلاعت |

 هزه حالعا.ةتاقتاف هم !ءااودصاخلاو هةنطانلاوو ةرهاظلا عنلا ب ورضب مهلهل قادلنا ىلءركشلا قب ر طدسلا|

 انصراف لمأتلا اه العفت ريصيلا ب ولعل اامأ لوقافرك- ثناهاسعف ىلاعت هلل معند رعت ىحةلفاغااب ولعلا |
 ءالملااترع_كثوأآ اهتصخا ذاآلاةمعندمعت لاىعت ال ىلاودنايل ايولقلاامأو ةماعلا ىلاعت هللا معن فانصأ نمعيلا لا

 ىكر اراد مون لكم ضد ناكس ذات بقوصلا شعبه هلعق تاك العتب وهنودنهىلا ا دبأ ًارظني تآه] دف اهعم |

 ىلمأتي م مملع ىلاعت هللا ءالد :عاونأ دها شبا ىذر مارادرضح ناكف دود#لااهيف ماقتىتلا عضاو ماو رباقملاو

 نذل اان آلادهادد و ىللاعتهللا و ضاسالاةالسءروعش دست عصتلاةمعش رطل 0 ا

 اموت واوايندلاىلااودرب , نأ ى وما ىلاءايسشالا بح نامل_عب فراغ! ١ارمذح ونءالاة معن ىلع ىلاعتهللأر كو

 نمرثك أ ىلعردقأ تنك ل وقبفهتعاط ءازح كرب

 رمعلا نم مهل قب دقت روكي تا معلا ءايشالا ب أنا معو رباقملا دهاش اذاف رهاط هنرغف ىصاعل ا امأ وتاحامملا | ظ

 ةعب قىلاعت هللا م ء«نلهفر م توكل ل الدوعلار وبلا لهأ ى -مساامىلار معلاة بشي فرضته قيام

 رهعلا لسا ل ا ةمعنلا كل: فرعاذاو سان الا نم شان لك قلاهمالا لب ؛رمعلا|

 دقو رك ثناهاعفىلاعتهللا معني رعت : هلفاغلا ب ولة لاءذه حالءاذهفةرخ اللابندلا نمدو زتلاوهو هل>الأ

 اريقهرادف ةرذ-دقناكف ةفر همللا دك اةقد رطلاهذ م نيعتساو راصيتس امان عمم ميد عسب رلاتاك |

 ترطعأ دقعب رابلوةء ودموعي متاح اصل عأ لعل نوعج راب رلو#ب مدل ف ماني و مقنع فالغ عض تاك |

 نأ فرعا نآر كش !|نعةديعبلا ب ولقلا هيلاعت نأ ىتبنيامتودرت الف عوجرلا لأ س:ن أ. ةلمعاف تل ًاساما

 معنلا ىلع كشلااةمزالع بلع لوقي هنا ءحريضابع نب ليضغلا ناك كال داود سعت موتلاز ركشت ملاذاةمعتلا

 ةمعن تمانمامزيطا ورك لباهوديتفت .تسووعتلا فانا ضعبلاتو يبلاتداعت موقت 8 ١

5 
 ١ ىعملا اذه نع تاكل :هيلعهتلا ىلهربعي >داضااب ق زان نم مصفأ مالك تاملكلا مصفأو تارا اءعلاق قشرأ لا

 ل 7 14: 1 مكلعري + منع رع ىلد كاع. نءاضوءاهذح هلل هو راصناو عامتاو ٍ لآ اومن مبرخملا ىلا قرسشملا نمضرالا |
 عش _ ةعوهسطل |

 7 2 3 1 10 ' امدرح ” الاىفكل هلل مقول لب : هر لا لترك هبىذعت لعااةمعتتا هئاحرل كلذ وهذ |

 عيش || ع .

 / تايودعلا كلن م5 تاناغ لع نمهتعكع ىلءىلاعت هللار 5 /كبازعلاعاونابنونذعت ومهفأر ُط أ عطقتونولتقي |

 : ذا نورغمعيطاافنب ال امون ةمامدق' امو نافهةعاط ىفدزياذ عاط أ نمامأو كرادتءل هللا ىدعنمامأ ادسحاوأ

 : 2 ناقوالا ضعب تعي_ضذا ىنبغ مافعأ ف تاعاطلا هده

 عنصحال منار ونمو
 دن رااتأشتاهفرعت و |

 عقدت هعتلاالمنما بلطأ
 كدع اط 0 قى 11

 ةعاذاف هريس

 رددا!قيضنمرارسالا :

 لسى 1 هضم 1

 هيفسوت رسلا ةعاذال |
 لوقعلاءافعضوتاوسنلا

 دج لاحرلا نم | 1

 تاسن دالتارم هىلاةعاذا 1

 ةيطعمو:ذخ نيتوق |
 3 فو دب امهانلكو 1 : ١ انو اهتعضوصالا عفدراهلصحتوالغفحو اهلغيرب ىلا, نماضبأ ١ اهملعل.ةملاتافاهتعربصلاب متمايندلا |

 ناالواوا م.م صتخنا علا
 < اطدملا لكوىلاعتدتلا
 اهد_ع ام راهطاب |

 لماكةرارسالاترهطامأ
 تيلطامك لقعلا |

 ,اهديق لععلا ةوعلا

 ئدلةعلاب امنروو

 اهعضاومقاهعسض»

 0 تالا لحق
 ةنازرلرارسالا ةعاذا ع

 ديرما ىئبثيو مهاوةع
 مق ورم ظعحنا
 هتمالسو مد

 هناك ستاد ب و

 نديرملا لوا .ىلاعت اعاو

 هم ةراوم 2 نيدداصلا

 مهردصمو



 اندلاع ةسنق امثلاق

 ىلأ نع دعس نب ندّشو

 نانءقالوللا لاله

 ىرخ ارل- نت سا.ع

 لاورعزب هللادع نع

 هيلع ىنلاىلا لدرءاج

 لوسانلافذمال_بلا

 مداخلا نع :وفعأ مكهللا

 ةرصنيعبس مون لك لاق
 جياشملا قال_دأو 0

 ءارتقالا نس يهم

 قحأ مهو ملسو هناع

 قهتتس ءانحعاب سائلا

 رك او بدنو ضم لك

 هلجنمو)إبجوأو
 د (تاذ اد

 امهقنيدب ر لاارارسأ

 تودعءو 4 توفشاك

 دب راارسف منا عاوفأ 5

 مهنحتو هير ىدعتيال
 سقناف مشل 8 -

 هنولشقةدحامدب رأا

 ع 6 وآف دسك نم

 قراو- نمئثوأباطخ
 نآهفر-هد وتاداعلا

 لاساو هللا نع لمس

 تاهفرعد ليدي رمالاباي
 كعمل همام هلشا]

 5 راف ديعلا ىل_ع 2-1 :اذهق 2 رش ىواسنال2150ٌ رفتالخلا# مئلقك د | رد

 ظ دقو ةماعلانودةمسعنةساختاةمعنلادادتعاولاةلئامعابطل تنك اذاواهاكضرالا كل منم ماغعأ شامعلا

 ىاردلا او-أ قرظنلا نعمأولوالا + عن ءاملوة:ةةصاخنا ىعزلاىلاةزيج وةراشار 5 للفم 0 5

 ظ اهقدكر اًشنالاع : روس انلا نم ريست ددعدكرا اسر لب ةفاك سانلا مف هكراشد الدصة ةريثك“ :؟ امعنوأ ةمعت هلل نم

 ضار وهوالا ىلاع:هنادعنماس ةلةعلاامأ لعلاو قام اولمعلا روم الث دمع لك هيف رتعي ا

 1 رهننا لقعلا ف دم ”نمناو لقعلاهلا لس نمل3و سانلا لّقعأ هنا دقّتعي هلة عى هللا نع

 لام كلذك ناك تاةنالد رك تاهسلع بح اوق سانلا لّمعأ هناد داّتتعا ناك اذا هيفصتملاهبحرش»

 هن رفد وهف ضرالا تحازنكعضونفهقحىفةمنووفكل ذك هنأ دقتعب هنكاو نكي /تاو<-هءلعبحاو

 امو قاملاك ههد فى هنال هركش قبب وهدا دعا بسك هحرق قبب ء.فىردلال حن مزنكلاذخأ تاق<. لع :ركشتو

 اذافاهعأي ربهسفنىرب ثيح نم اهمذيا.ءاواهمذياقالخاواههركرأب ويعهريغ نمىرب والا دبع نما قلما
 نما فيلعلاامأوئيسلا قاما هريغ ىل د اوهعلخ نسح ذا ىلا عت هللا اركشب لغتشد تأ ىينمفريغلا 0

 نمدحهيلعملط | ىتسعاطغلا ف شكلو هيدرغذموهامدراك-فأ ابادشوهسفنر را
 مق هللا دايعنمد_>أهيقهكرا شيال صان ماب اعد سبع لكل نذاقةفاك سانلا عا 1ط اوفمكف ف مصتقال ىاذلا

 | سانلا نيعأن عكلذ حنو حمل ارتسو لج ارهطاف هي وا .ههحو ىل- ءولسرأ ىذلا لمجلاهتيارتسركشال
 رومالا ضعب فاما اتمام ادب لك بف رتعي ةصاخ معن نم ةثالث ذهف د «يلع علاسال :- هرهلع صصو

 هصختوأ ا هبر وصى للاعتهتناهقز ردقوالا دمع نماملوةنفال.لقاهنممعأ ىرخأ ةقبط ىلاةعيطلاهذهن ءلزئ اف

 ولار ومأ هباترئاس وأ ههاجوأ هع وأ هي راق وأ هقمفر كل , وأ هنكسموأ هدإ اووآ هلهاوأ هتافضو ا هقالخاوأ

 اناسناواداالاحوارفاك الانمؤم هلع-تاىلثمْكل ذو هن ىدر ,التاكل هريغ هب ص صام ىطعأو ه:مكل ذبل

 هذ_هنافاضا؟موعاجنناكن او صئ اص مذهلك ناقا..عمالا ها واضن صالات حو علل كذوةهمجال

 ثيعنوك نأاما كلذواضا أنيممد الالاوحاب اهلدس الر ومأ للام ضر ملاهدادضاب تادب والاو>الا

 هلاحاذاةهريغ لاك < ىعن لاح لد, الناك اذاقرثك الا هء صاع هلل دب الو قا أن نمد>أ هيصخخا؟هلدب.ال
 ْ | صاخخرمأ ى امال جا ىلع امادسفت لاح نءالدب ةلاح سف ل ىهذارب صم فر ءدال ناك ذاوهريذلاح نم محا

 | ضعبلا تودمهضعب لاعع سفن لاح لدم تاك تاوءاوسهدامعن هةر ] عاب ل معن هيلع ىلاعتهللاذاف

 أ ريثكب رثك 1لاحلا ف هنودنم نوكمف مهريغىلاةفاضالاب لقأ مهارب هلاك ال هنأذ هدزعنيطو ومحل ااددعيلار طاملف

 | ةيلع هلا معت مظعتسييا هنودنمىلار اني الوهسفن ىلع ىلا عت هنلا معن ىردزيلهقوف ن دانا راص الا اك نر م

 |[ ادن ًارظخيفةرثك ىاسغفلا فتاناجلار 0 , اهفراقب ةيس ىلعهسعأ هتمالاذا سل اهني ديدان دىوستال هلابأمو

 ا هنماريخنيدلا ف قاد: رثك ؟لاسناك اذاف كالذك ان دلا فد رظأ توكيال لذ هقوق ن نمىلا ال هيود نم ىلا نيدلا

 | ىلاانندلا ف ؛راتآ نم لسوهبلعهنلا ىلصلاقاذهلو كتل .زادال ف دكف قاخلتارثك ألاح نمريدخا من دلا ىف هلاحو

 أ كانيدلا قومةوفوهنمدلا ايندلا فرظن نموارك اشواربا انيقة تك اهقو ةوشع نم ىلا نيدلا فرظنو هنو دوه نم

 ْ سفن للعلا عت هتادجو هن صاع ش ذو هسفنلاحرمتعا ن ملك اذافا اركساشالواربا صمتك : م هنو دود
 َ . ليةثالذإو كلذريغو نمالاوةعصل او غا لا نآرقلاوهعاوتاميالوةنلابصخز 0000

 ١ الابقا ءامندىف مت: دىف دع هب لمط سد ابحاث دع عاش ن

 | الامهنودنمىلانرظنماو اعرو«-ةوف رد هل ترا ُظ

 تامال_اءيلعلاقورلعلاةمعنىلا ةراش ااذهومتلاءانغ الفهتتاتايا اب نغتس مل نمل_سوءهيلعهللا ىلصلاقو

 | لق هنمىنغأ ادحأ نا نافذ نآر عل اهّلنادان 1نممالسل اهبلعلاقوهعمر ةدالو مدعي ىعالئذلا غلا وهنارقلا

 | لافوىنغنيةيلاب قكمالسلا هبلءلاقو تآرقلاب نغتب ل نمانم سيل كلل سوهيلعمتلا ىلصلاقوهنناتأب"ايأزهتسا

 | هك طسرتتنالو تشين ادعت ازمات 5-ل!ضعب ىفىلاعت للا لوةب فاس !!ضعب

 / لاعفاذهن ءرعاش ثلاريعوهمدخأ دب قا -عو هنو ادب بييطو هتان
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 6 تالا هسفن : كلا دقو ََت ه ثوكلا رشا قام عيج 0 رشا اوّدْطب راعتب .ىصانلا ألا راش : ا 0
 نوب ىلا ىلاعتهننا جو و هنعز وات وهيلع بوتين أهللا ىسءفرافغتسالاب نعالا ل ديتءفاهوعج# ةئسك؟ أيسلا|

 هدزمهللا ناك م ١لاق ٌئامعن ىلع فر كش اذافتاكلاممعموالا نيئمد الا نم دب عن نمامبولأا,مالسلا هيلعأ
 ركش أىنأ ىدنعةبترولعءنبر كاش لاب قكفابب رقنم رك الا نمنكفركشلاودجلا لهأ كناف من مامعتأ

 كلها جرح لولو تاقلان م يربح ناخدلاوب رك هطا ست ابذا نيةمعل ضيق و طسنم د سعأ لك قنأ ل_عافأ ِْ

 لبكالهو.نءهندورب وعاوهلا حور عاطةنابهيلق قرت-الهسف:ةمدسوإو باقل ا ىلاءا ارهلاحو رلا عم تامل ل

 كَ .اعف ناظلرسشع نم رق سن لكو سنن فلأن مسد رقةعاسلك قوةعاستورشعو عب رأ هل كلاومودلا |

 ءاصحار وصد لهر افذاق ملاعل ا عازحأ نم ءزح لك ىف لد كن: ديءازحأ نمءزح لكى ةمسعن نال[ 1ةلظاطلكفف

 ت5 ىسهلالاقاهوصخ الهللاةمعت اودع:تاوىلاعت هل أوو ةعمهد مالا هيلع ىو تشكت اانوالمأ كاذ

 02 "رب الا فدر واذكواهسأ ار كلل نار املس تنءلن أن اتمعن ىدس> نم ةرعذ لك ىفكلو كر بت ا

 برهتملاو جلل الل عجب هلي ؟ ذامع بجو هياذيسعرم ذو هلع لقد ويرش اكل

 ةهعل همفهليت ندمت دالادو>وءهرطاخملا الو ىس ىلعلا علاق نبع مهنالريطتاا ذل نمد اوسامرع: ءافأ

 ظ عمطم ريغ ةعمط هنأق ل يهفتل اوءاصوتسالا كرتنلفهاع
١ 

/ 
 اوفرعت امنا ما هتفرعمدعبالا ةهمعئلار ك9 ا

 « ( ركشلا نعقاغلا فراصلا بيسل ناب ]*
 رّوصتالو منلاةفرعمن عل ةغلاو لهجلابا اوعنم مناف هل ةغلاو لوما الا ةمعتل ار كش نع قاخلتاب رمصقي ملهنأ لعا

 موهتنرك-ثلاهنل دجلا هناسلب لوةء تأ ملعركشلات أ اونظةمعنا
 منعالفل> وز عهللاةعاط ىهوامتدي رأ لامك ماضل اركسشا|ىنعمت أ اوذ >
 بايس أ اهلف معنلا نع هلةغلاامأناطب_#ثلاءالرةساو ةوهشلا ةيلغالا نير عما نيتاهلوصحد عب ركشلا نم
 توركثدالك ذدافدمعل مهل اود ًاعيجف موالي وقاشنا ميامنود_هبالؤهلهح سانلاتأ | مايسأ دحأ 1

 مهمهسفنل داو لكى ئالفمهلاو كا عيجف مهل ةلوذيمق الل ةماعاممال ةلانمدانركحصامولج ىلعا

 ءاوهلا ماطقن | ىحةلغا مهقنتةعذحأ ًاولوعا اوهلاح ور إ-ءهللانو ركشد مهارت الوةمعت هدعبالف هباصاصتخا

 مهنمدحاو ىلتبا نافا_هئاوثامءاملاةب وطرب لقثءاو ههمفركب فو راح ءاوههيفماج تيبىفا اوسحواواوتام مهتم

 باس نى لعافوقوم مهر ثراصدا لولا هياغاذهواملعهتلار ك؟ثوةمعت كلذر داع راعم كلذنمئثبا

 ريسصيلاىرت الفاهشعي قركثت تاي ىلوألا اوجالا عج قةهممتلادلاو الا ضءب ىف ملعدرت مةمعتلا مونع
 هللا ةةبر تاكا ساوتمعن هد ءوورك وهي سحأ هرصبه بلع دبعأو لكل ذدنعف هنيع ىمعتن أ الادرمصب ةعصركمشل |

 نأ 2 باادعاا لثملها+لااذ_هوةمعن لها اهديعب ملف ذلا اودحالا مجفف مهالذ و قالا معةعساوا

 راصفركسشلا كا لا هباذ ماودلا ىل ءهيرض رت نادم هردلة7ةعاس هب ريض لون اذا ىتجامئاديرض

 هللا معن عي نوني وهإ-ةلاوذ ةراكسأ !ثدح نمهسلا صاصتةالاقرطت ىذلا لاملاالا نو ركشبالسانلا ||
 كلوىعأكنا لرمسأ هللاةذ هيما ع5 ةدشرهط ًورئاصبلا بايرأ شهبا هرقذ مهضعباك.شاكميلع لعل

 عطقأكنا ل ارمسد لاقف اللا ينهرذ ل 7 ةرمثع كلو سرخأ كانا كلرمس' ؟لاقفال لاّمف مهردفال 11 ع

 ل هردفال اا ةرصع نال ونون لنا كر سلا ةفاللا ةذافلأ ١ ثنو ريشعتلاو نيج لاو ديلا |

 هيؤاض ىتحر ةذلاهيدتشاءار هلا ضعب نا ىكدواغاأ نيسمدع ضو رع لد :ءهو كالوموكشتن اى

 1 لاقاللاةراذ» دفا كلتناو ماعنالاةر و نال هلا ملام اميل : اان ادوت هلوشالثاق ْن "اك مانملاف ىأر رفانرأ ا

 جيصافوكسشن نأ ارانب ا ئام3م5كعذلاق حار وسهيلعد دعفاللاق فسولةر و سفلاق اللاقدوهةروسف

 هلي.هنططت مولل فى افع هللامفهي رش ءامز وكءدرد وءافانخلت'ضعب ىلع ؛لىسلانبالخخدومنع ىرس دقو ١

 تنك ل هفءاكككاعالا طعن مولا ةذم علاق .طعت تنكلهف ناش طعته.الاوثالاو مأ عجل ذببالا 9 0

 : هةر *5 امعلنيع# ف ةرط لك فذ تف 0 لع ا الو مهي عاقيلاو مهل نوعدي نك المو مو للا 1

 نيدير-ا ضعي نسم 1

 نءن) هلأم 2 هم

 ىأراذا, جس باد

 ةلا ل كو طورت

 هنم سح أو أ احاحو عا

 هلتادهناىأردأ ىوعدبأل ,

 هأ 0 ال نأ تع

 6( ماكتب ل. نزكملا

 لعب ىذلا ورك

 ةمزملاهحو نفك و
 كد ل_مغفال#

 اذ_وف لكل ةدئافلا

 ءالاد لا ىلا ب رصف
 نابل رثك ام

 ةمدخ ىفاريصةتدب رملا

 هريصق: لمعاملا هيد

 هطرك و هنع وفءعلو

 قف لاب ةمدخللا ىلع

 بدن كلذىلاوني-الاو
 هللا لص هللا لوسر

 انريخأ اعف

 باهولا دمع يدلل ءامض

 جفااوبأان ؟لاقىلعنما

 لاقهيلعةءارق مخور كلا

 لاق قايرتلا ارسهنوبأ نأ

 ارح ارا دمجتوتأانأ

 ىبوبحملا سايعلاوبأْانأ
 ىذمرتلا ىسعوبأ انآ

 49 هيلع



 مكناغضأ

 م
 ىل ءتهللا لع ةداتقلاق
 ميارخالاملا ب ورخىف نأ

 بيدأب اذهو ناعْضالا

 مكه ىنعم

 بدالاو 7 ركلاهلنا نم

 | رغ ة_عد ل اقوههلننا بدأ

 ا لححرتاع ىد_لكلا

 نأ دارآودذ 1 اىلا

 كح 0

 رقفلا ىلع مهعم ساد

 حجر الد نجلا ا

 هنمسدحادهلك كلام نم

 يرخأو ل .ةكامرادةم

 اعتّو_ة:ول_-ضغلا

 لك َج رعال لزاكللا

 نمات سلف كلدعام

 كفن ءلاطت نأ كملع

 مالسلا هل ىجذ ةا! تاكو
 لا دارأاذا

 2 ال نوكيدقوتداث

 اذاني 0

 روح 0 3

 قدي رخال مسي نأ هل

 1 لاملا نم جورخلا

 هللا ىبه هنا لوسر حس

 لبقوركب الإ سو يلع

 تاومسل !ىفه.!ءىلاعت هللة معن لكر فك د مف ||

 ناعزانيامهالوا موج ازم مشلاالوتاوصالا كارداق مهسلا محارب الر هنلاتاق سهلا ساو |لاثم هزعفو م ممم

 هلع رب ريغ برضدةودل ا هيوح اريفاغيعضاشطب لحرلا ع. تاصان نشكل دولت اف لحرلاو د لاكس ءلومسشلا

 نم عون اذه نافزيمل:ا اونحعلاو نعطااه«سفنن لود 1 اانا الوبرضلاةل1 !ىه ىااديلا م-ازتف

 نكي مفةغد!!ىنادحو سبل هناقهعاود فالكاو ناسنالا تافص فالح هببس ل دعلا نعلودعلاو عجباحوعالا ا

 نكعري_غكلذو هتافص وهيعاود فالتخالى ءرخأ ه.صعاو ةمدللا عسبطت تا.ذالاى رت كلذإو لعفلا نادحو

 حش مه لد كس الملا عامط ىف

 متاقمتاعلاوادنأ دحاس مهنم دحاسلا اوادبأ عك ارمهنممك ارلاونو رتغبالراهنلاو دال انوعسن ونوم ودام

 لادم الث دح نم كانت ق ير ةماطود هادعتنال مولعم ماّتمدحاو لكداو روتفالو ,مهلاعفأ ىف فال_:االادبأ

 ددرت عيصلا نغملا ن ؟,متاغحال تغب ةدارالا تءزحامهمالا :اقءال كلذ ارط اةعاطب همشت تأ ن ؟«مهيفةفلاشمال ||

 اذهفكتراشاب الصتمقيطند 0 كمنو كالو :م ةنأك لب :ىرخأ دصعمو ة ص لح اطىف فإلةءاوأ|

 ءامحاةكالملاواقابط اوادقذ ةكرط | نمهنمرد صراع هلراعالن ةلاذاهحو نمو فلا نكلهحو نما ههمشا

 نول ءةب و مهمأ امهنلانوصعبال مرحالذ مهة- ىفة.صعملل لاعتالةعاطلا ىلعنولو

 لك الا ص رغفام بلان ة>احو ةبواملاوةمضرالاة الملا ف كيلعوهّنلاةم عن هزه اذاف نولمعب ات وملاع :

 هوعنلا تاقيط نما :رخآ ةةبط هذهفاهركذ.لوطن مان افاهلك تاجاهل اوتاكر خلا نماهادءامنود اطقف || هلك هلام ن
 ١ ا ا تالا اتا لع كامداحا ف ركناعؤا حان كال تاقيطلا 0 -

00 

 0 لل طاب لا هاط طاورذولاق ةنط ود

 ركش حراوجلاب رهاافلا الا لرتوةنطابلا ماللر كثااوهولقلا ماث 1 نم ثالذرع_غىلا ساءنالرسش

 رصوا!ضغ ب ثرحال منغ تف ناب ةدحاو ةفر رطتفولوىلاعتهنلا ىصعنملك لوقأ ب ةرهاظلا ةمعنلل
 تاوعملاو:كئئالملا ىتح ىلاعتللا هقلح ملكت افا وبن امو ضرالاو

 اف هباضنأ هريغعفتن |ناوهعافتناهرمدق دابعلا نمدحاو لك ىلعةمعنهتلمك تادنلاو تاناو او ضرالاو

 تاطابرو رانوأاهاوتال ةعنةح لك تءقلخذان : هدا سنى نيتم_ن نقلة - 3 رطنلك قفىلاعتهلل| |

 | هفردوسر وعش نغنجلك 0 . 00000 00 صرف 0 0

 اهننقرعش ل ىف هلوعا اولا قولان 0 نظاب ىلا تبدا 00

 رابغنأوهو لكل ا نم متع ًاةمعتنادهالا لابتا ىفهلواه صن ماوق نيالا عمواهلصأ نيل ثمح نر 4 معز

 كايستءار ةندر طاف نادهالاك ب امش امرادةمنافجالا عمق رصين م قيطولو نبعلا مذ نم عن نم 2 لوع اوهلا ١

 باص نا مث لداد نمرصيلادادتما ن معنامريغوح راج نمىذةقلالودو نماعنامر 555-5 ةرعشلا

 دقو نيم اندست رمال هإةصلاك ةقدخلا ىلعةةيطنمةمداخنافحال !فارط قا دةفراغ ةقدحلا
 ' يكف تقول نك مال بايذلاوتاغحالاونيعلااءاو زىلاءاذقالات رخو رابغلا نمةقدخلا تلقصنا

 00 لسلة ستمالاا كر رب ذاو رايغلا نماههاة ص. لهيتق دحام م حست ماودلا ىلع ءارثف نئالب

 قيفوتلا دعاوتام 0 لهمأ تاديفادوصقماباه هلفناتسنانلءاو باكل اذه لصأ ىلع ديزب لب وات
 : رفكد مف مركترب_غىلار ان نملوةئفانضر خرلا عسجرتلفىلاعت هللا عنص بئاحت اع

 |0011 ا ترتالط دبا يمضالا آلا لو را نعلن انجالا موت :الوتاف>الا

 الاتاوءسااالو ت اولابالا كلذ نم يد موةيالو رمدقلاو نيرو اوضرالاوءامملابالا
 دقاذاف ضعساهضغب نديلاءاضغأ طامتراضءءلايهنم ضعغبلا طبت رب دحاولائيثل اك لكلا نافةكستالملاب

 ه والاداجالو تاءنالون او مالو ك ]مالو ثالف قء» : مذ ىرثلا ى لوما قاانرعلاى م

 3 دادرو كلذكو مهلرفغت-تدأ اوةر 53 اذا مهنعلتنآ اما سا: لايف عمتسي ىباةعقبلانأرابخالا ف درو كلذو

 لكد اهؤاصحا نكءال 1 مل سال > يع دهام لك هر م 5
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 ْ 0 نو ملون

 م
 اهراس
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 د مالسلامهلعتكت الا قا ىفىلاععتدننا ةمعن ناب ىف نماثلا فرطلا زد

 ا

ٌ 
 ١ هلدو هي , وا_عملاوةضرالاة كت الملاتاقمط تالثف نا ١ امفكد قلاعت هللا مهلكو فيكراظت افشرعل 5

| 

 ىرب عداسن مديالوالصفنمنوك الى > مد عيلاب معلل اةفبص بسك ام و م-فعلاب مظعلاةةص بستك ام |

 لطس الامفوخلاب 21 ”رعليزت الامضا علا هترادتسسالاطالام ري دتسلل نشبت قاصلالا رب داما ْ

 هذ سذتىلء عمدت ام ىب_صلا فنأ ىلع ءاذغلا نمالثم عج ول هناف هتحاح ردك ىلعظفع وهقي وجت |[

 ةقددل !ىلاوابتةر عم تافحالا ىلا قوس تأ تمنت لب هتقةادو هيروصتهوشنو هه ؛ وك لسطب وهفت :ًاريكل |

 ة6فىمقلا قلد علا كلما اذ_هعار مول ل“ عضاوملا ضعب فعضو عضاوملاض عباب ر وةرودل!تاطبالاو 0

 هعبطإ : مدلا نأ نئافتالوةكسثالملا نمئالمىلا ةضّوؤمةمسقل امز__هىفةسدنهل اهذهّدأع ارفّمتيلاه سفن ؛عفتنيالف الذ |[

 دوت تراك الملا ىضهدذهذ لود أمىرد ب ال لهاج عسبطل !اىبءر ومالا هذه لمن أف هسفن لكدش سده

 اك رن كلمة ئامنم راسل ًاىلااقلاو نيلاكءازحالا ضعب رقتفي ىح أر ب الىذلا ل راوسأ نم ءزحلك ىف ىا ا

 سودا نمهلاديدستلاوةهبادهل اود الاب م ماج ىلع رعت رمااو شرعلاة لج نملب واعمل ةكستالملاددموىلاعت ١

 باحد لكورطملا نم ةراعق لك ى> تاناوم 58 او تاينلا ءازحاو ضرالاو تاوعسلاب نيكوملاةكش اللا فةدراولا

 ىلا لاعفالا ذه تضوفالهذ تلق تاق هيداون ةسالاكرت كال ذلذ ىمعنأ ن صا بناحىلا بناج نمرخن

 عفدب وةلاخل ا هنعزيع نمىلا ممالوأ نعلم نم :رم ىلا ياتعتاضدأ ةطخ نكللاو كلالمأ ةعيسس لاق 2 ةفامود_داوغ

 نمىل امم 2 اسماحةر ودمتار ؟هءامقب : نمل عب ار ندعي نمىلام ِ اًملاث هلع ءامملا تصد عن نمىلا ما 16 ةلضفلا

 ظ
 نماموسنالا:ةان فلات ةكئالملا ةقلتنأ لعاف ارهاطسنالالا معاك انطابة كش الملا لاعأ تناكالهف

 ( عيار - (احا)ر 6 )

 ىجولا م سيلبتو مهتياد هومالسلا مهلع ءاينالا ال صاب ةكسشالل اقل ىقهلباة معن ن هقدسأم كءلع قدك سل

 ١ رصخغت اهمت اص بيتر وا هجرتك عمةكلت ال1 تاّعبط لد ؛ ردقلا كلذ ىلع مهلاعفأ فنورصتقم مهلا نظنالو مهلا ا

 1 هوك م ١ ارنا هلا: روس اطال نمد. الوهراو-ىف ءاذغلا ا_عرخك أ كلم نمدي الو« ساني

بالص عم ملثعلااىلاو اهلفاغ عمذافنالاىلاواهئاط# عم ١
 ا لك-ااوردةلاثدنحن هاهتمدل -اولكت قءلام هت

 أ| لجرلا كل: تيةبلالثمنيلجرلاىد>اىلا هب ومني امعاذ#غلا نم هند رئاسو ىبصلا سأر ىلا قاسف طيسقتتلاو ٠

 ىص ل جرام اك ةدحاو لجر هلو لرةماذهذ اص ىرن تذكسف نديلاع_.جربكو رغدلاد»ىفتناك 7 0

 1 أ 0 2 رايدخالاو مار ؟ الاو لال- 1ك اوذ كلا ا كلام ضرالاوتاو ا ةزعلاوتوكلملاو كلا ايدرغنملا

 روج أ مس-تون ىلاعت هللا(
 مكلاومأ مكس الو ا

 ادوهحلاس ناآ

 ا 0 هد>اولحرثأل ذم, مينا 0 كاملا مىلا مث اا رعانافغراهقرب ١

 5 ااودحاو لعفالا م ممدداو لكعا نوك الؤ ةئيلابمك رئو طاخخهيق سل ةفصلا ىادسو وهوالاعتمدع

 انتا دا مهلاثملب لئاة”وس فانت مهب سل كلذلذ مولعم ماعم هلالاا:مامو ىلاعت هلوقب ةراشالا

 هنال وج ولا نمهحروب ا عانس ع نمءزسلك نأ لءاوا مهرب غوداشرالاو ب ادهلا نمكلذز واح امنود :هانيرك ذىذلاءاذغااولك الاىلا | ْ

 هعطن لع ىلا عث هللءاح ٠ كال دعا ار وام ىلاةئامىلا ةرثعملا هإنأوه ةكم الا 0 لكون تانالا ىذتغالت امثلاءاز اأن مل د ا

 ا ريسصا مث سهالارخ ”؟قاندريس ءازغلاكلدو كل: دوز ماقمءاذغلا ن م ءزح موشي نأ ءاذغلا نعمتأ هئامبو | ا

 اف ىلاعن ا كلر د دا ىدوذراه :ءاوةفر عمو ةردةاهل سبا ماسح معبأ اومدلاو ْلْواذتغامتامظعوا جر اماذاؤامظعواد |]
 0 دس

 لك !نم دب رحال ا ماغي عماتي طرس الد سقت زجلا نا اهراوطأ ىفا هددرت ىف كمال عسب طلادرعتواهسفنأب ريا

 (درودقو)تاقد_هلا ا ىفعاصإاو اسر ااا سعوا ا ا رالعل :دمدلا كل نكذ عانصاالا ار ويعارب نتا

 1 : الفتنطاب , وةرهاط همعت كل اعىلاعت هللا غسبسأ دقودابلا لهأ مه هرهاظلا ىف عانصلان اك ة كك الامه نطابلا ْ

 قفهثيي ملء نم لضفأ || لرتبالءازغلاناف ملفعلاو ملل اراوج ىلاءازغل بح كلم نمدياللوقافة#تطابا اهمعن نع لفغت تأ جبن
 ىلاعثهللال اف دقو سانلا

 ١ ضواسك عاشت 11
 | هيل 8 ىلع 1 قدا سداس نمد. الوءاذغل ادح احن ءلضافلا ىل_ضفلا مؤدي سماح نمدنالو مظعلاوأ قورعلاو وعلل اةروص

 : بد اوس نمهء.سارحو

 هللاه«-ولاصااخمداشراو

 ةقدصا ىدص:مىدصتأام

5 

 هللاه_>ول كمعطنامنا

 الو ءازح مكدنم ديرتال
 خيشلل ىئينيالفاروكش
 هتقدصىلعسباط:نا

 فهل رهظي نأالا ءازح

 هيلعد ر معشلل 0

 حال_صوأ هنمقذ را

 ق-> قؤئشلل ىءارتي ا

 نوكش كلذ دن رسم لا : كلذو مهتم كلري_الوْ طاب قءاذغلانوملدا مسهوددرتت ”ةلفغلا فو جيركست مونلا فتن ًاوكياواغش أ

 قات زالاو هلاعسيلت )ا

 لعد وعل :ةلصا متمرد

 ةلئاغلا ةتومامدب رملا
 لاق خيش بناحنم

 حرذواولضت فص



7 

 ىلا ىنعتتالمكل كلع

 اهدا, اء كلاقفانهه
 نيو لادا
 اذامهناخوشلاباذآ

 ندشرتسملا ضعب نماولبع

 سظنلاة اسقاط
 د اهرهقو

 اوقفو نا ةمرعلا

 ا ل و
 م اداموري* ريخ كلذ قَد

 مرح ىطتةالد علا

 تدئاذاّئرح و هفةصخرلا

 قيردنوءارقملا طلاخو

 قئرلاب وديه صخرلا
 لاق رةعزعلاتاطوأولا

 (ىئارمالان لرعسولا

 ميهارباب ف رعب باش نأك
 ةمعنهسالناكو خئاعلا

 ة-فوصلاىلا عطقنا

 ىسنالعلا دج انآ ب هكو

 لسبب عشب ناك ام رق

 مهار دل

 ا رلا هلىرت شد ناكسف

 .رثور واوا وا

 حرحاذهلوقي وهبلع

 ”ئددجأ ىلإ

 دوعن دقو ايدل نم

 ه.وذرت نأ ب عفةمهالا

 ندعو # هرب ىلع هر وذو
 هزغتلا حومشلان اذا
 هتمدخودي رملالامنع

 هل عملا ىده فنك ىرت الأ هذعتزعو كلر عدنا هتامندعبالثربلا هيدصخت ىذلا لحملا ل عىلا ترقتذاو

 تالحامهوالثمضارةملاىلارظناقةبي رغلا ع ةانصل او. رهعلالا_عالاءذه ل معن تالئرزقةفطن نمءةلخىذلا

 0س رط ىلا هللا ف سكر مولوة عرس 0 واعمئشلانالوانتءفرخ آلا ىلعامهدحأ قب طخب تاعراطتم

 ىلاو رخخا نمدي د-ل اعيارختسا ىلا م كيس تملا ل طادنتس اىلاانرةتفاو انلق 2 امهر كو تدم

 طايئتس ا نعدرعرصتعل لوةعلا لك ايا ا راج ماعلا لشاب ىئاتآلا الا لمص

 نمنا<عسوتانمءلاب راصبالا ىوذق لأ نم ناحهسفاهريغن ءال_ضطفاهردوهل . الاءزهحالصاف قير طلا

 وهئىذلا ما !نعوأ دادحلانعوأال_ةهناعطلا ن ٠ع لدا الوان ) الارظناةناسلا اة ير

 كروم كل ءبرطضت فيكوىذالا نمكدسص اذام عانصلا هل نمدحاو نعوأ كاان ءوأ لا_عالا سحخأ
 ةقبطلاهذهفلوةلازح و ناوهتمكح هيت وهنأ رشم هيت دفن تح ضعبلد ابعلا ضعب رم نم نادك سف ا علك
 ءاصقتسالا نود رعنلا ىلع هيبنتلا ضرغلا ناف اضأ

 « ( نيحلسملاحالصا ىف عباسلا فرطلا )*
 اوددبتل شحولا عابط رفانت مهعابط ترفانتو مها ارآتةرغتولاهريغوةعط الل نيمصملا عانصلا!ءالؤه نأ رلعا
 0 سودان ميودعال سوحولاك اوناك 0 و قش راو زعتر

 نكاو مهبولت نيبت فل اماعيج ضرالا ىفامتةفنأ أولو مهملع ة حلاو سنالاطاسو مهموللةنيدىلاعتهننا فلآ فك

 0 اسملااوبتر ودالءلاوندللااو ند و اوقلتئاووعمتجاح او رالا فراعتو فاالال>الذ مهنيب فلأ هللا

 ضارغايل وزن ةبم ا ءذه مثهْؤاصحا لوطن ام عاقبلا فانصأ ارباسوت انا او قاوسالا اون

 رفانتلاولث اعلا ىلا ىدؤبا_هكلذوةسفانملاو دس و ظيغلا تن اسنالا هلبج قفاجف نوسفانت وا جاع توج رس

 اونعذأ ىتحااءرلا بولق ىف مهعر قلو بابسالا  ةدعل اوةو قلاب مهد آو نيطالسلا ىلاعت هلئاطافيكرظناف
 0 اءازحأ اويترتحدال_لا حالصاقن رط ىلا نيطال_سلا ىده فيكواشركواعوط مهل
 اوسالاءا. عزو نوسلاو ةاذعل اوعاسؤرلا او.ترف ضعبل اياهم ضعبلا عفتش داو ضرغ لعنواعتت دحاو

 07 زاب اوباصقتلاب عقتن ةتنيدادلاراصىتحنواءتلاو دعاسلام هومزلاو كرتلا دج ل1 ولك [!وراسخاو

 0 وماخلابن ار او تارحلاب عفتني ماخ اراصودا داب نوعفتني مهلكو دابلا لأ

 عمت وندبلاءاضعأ -نواعتباكه عج وناطلسلا سرت تحت مهطامضناو مهعا_عجاو مهسدترت بنسب

 نيناوق مهوةرعواباعرللنيدلصملانيطالسلا او لص ىتح مالسلا مهاعءايست 2الاث عب فدك رطناوضعءءاهضعإ

 ماكحأوةنطاسلاوةمامالا ماك-أ نماوذشكو م هطمض قةسا.سلا نين اوقو قلنا نيد هلدعلا ظذح ف عرشلا

 هام نال اع هلا لصأ فيكراظناو نيد حالصا نممبلا مهودشرأ ا عالضفابن دلاحالداىلا هياو د هااهمملا

 ىلاعتهللا نيب وهنربةطساوالىذلا برقملا كل ىلا ىسهتنب نأ ىلا ضعبب مهضءعب ةك# الملا حلصأ ف .كوةكسئالملاب

 ادنل اوةئارحلان الآ 0 سل املس تارشعاو سلعلا تلا صن نانطلاو نيمعلازب_ةكزابمتاو
 | .دالاو حانصلا لست تاطا لاو ةمعطالا نال ال نيحلد1اتاءاتصلا باب رآع-جاذكو ودادحلا نالا رص

 ىلا ىسهتني تأ ىلاعاسنالا توم: ةكال !اونيطال_سلانومصنءا العلاو مترو مهنيذلاءالعلا نواب

 معن كلذ لكو فياانو بيتر لك اشنمولا جون بح لكعلاطموماظن لكع وبني ىهىتلاة ب ول رلاةرضح
 ىلا ادب دتهااملاتلس مهني د ملا: فاو دهام نيذلا اوىلاعت لاه ذاهمركو هإ_فالولو باسالاس:هموبايرالابر

 ةهنكم ةطاحالا ىلا عمطلا نيعب مهطن نأ نعانأبا هلزعالولو ىلاعت هللا معن نم ةريسبل اةذينلاءذهةفرعم
 لنا ةمعزاودع:ناوىلاهز لا ةفةر د ءااو ,رهشلا يتعانل ارعىلاعتهنكلوءاصةتسالاوةطاحالا بط ىل انذوشتل

 ىفانالىطعأال مئامالو عنمال ىطعمالذانضبقنا» ,رهةفانتكس ناوانطسن ا! هن ذافانماكت تافاهوصخمال
 -+ افراهعل ادح اولا هنن مويل كلا انمرابجلا كل اءادن بوعلام ل عمجسن توما لبق ر معلا ت اظل نمةانل

 راعالاءاذةن!ليقءادنلا ازهاذع ءاوراغكلا نعانزبمىذلا

 ور واتم يراقتم



 ها

 بح أ نم تاق ىلا «ثهنات رو.حلاامتقرعمبلطد تئاعتان اومحلاو سقثالا اوىاف الاوتاوهكاتو كلم ىفىلاعت أ
 عنصئاعىفم الا كل ذكذ هلابحهإهبثاعىلع فوقولادب زعدادزياهف.ئاصت تلطإ اوغثءلاز الفاس اع

 تبمت' ناق .دابع بوأ:ةطساوب «:صىذلا» ةذصت نم نيغ:صاا ف .دصأ لدهه ةصت نملك ملاعل تاق ىلاعت هللا
 هب رعدو هدب ذستو هن |ده نمهملع من أ اعهفيتصتا ف:دملارذ»ى ذل نم لب ف نص | نم ثم الف لندن نم
 ةكرس ىرخا ما بعللا نمسعئالف ةنسائتمةئنو ز دوم تاكرح كر خو ضحي ةوع - كل اعل تدأراذاك
 ءاذغ نادرا انااا عةشتعب ةدطباوربا اها كل ارحم ذوع ملا قذ تنم سعت نكلو ةكردتمال

 الواد وك ص ىش ىج لا كال_ذالابالا كلذ متيالو بكا اوكلاورمةلاو سعثااوءاو علاوءامملابالا ميال تام ل
 38 دعب باس أ ىلا كلذىدا» :كاذكوا وكرت رامتكت 01 ”الو اهتاكر 50 كالفالا مث 3

 فرطلا) تايثلا ءاذغرامسأر 5 : ذن ماده ىلعرمءةقنلو ءانلمهأ ام ىلع ءانرك ذاعا ميئتاهرك 5

 لبناكملك دجال ةمعطالا ذهل اد( اةمعط الل هإ دوا ا بايسالا ىفىلاعت هللارعت ىف س هادا

 دعمت دقو ضرال' +->-و ىلع نورمشد ءسانلاو صعب نود ن5 امالا ضء؛ىف دولا جاحالة صوص طورمماها
 بحصر م فلع طاسورادل اىلاعت هلبأ ارد ف دكر ظناقىر اريلاو رال انين و مهتيب لو<وةمعطالا منع

 عطا منتوأ نسا مدرع دانة نوعفع لبىث الاب راع مهنغتالم منا عمرا وود ولا“
 وئادعأدشأ أمدو مهتثرواهذخ اب نأ مولاو - أ نسحأو نيطالسل ااهذدًاءفدالبلا ضعب فاوثوع وأ قا ر اهلا

 راطالااويكرب وعيرلاباط فدئاد لا اوساقي ىف - ماع ةلذغلاو لهجلاهللا طاس فيكراظن ف اوذرعول
 راظثاوكل#.لا برغلاو قرششلا ىصقأ نم اويل عارفا وةهعاد مالا نولمحف رعلاب وكرفحاو رالاباوررغ و

 لجلاوبوكرالاهرخ»و تاناويحلا قاف .كراقت اواجذ بوكر لاة ف كو نغسل ةعانصلاعت هللا مه «ف.ك
 ارو.صلعء>-ف.كراجلاىلاوةكرحل ادع هس! ت دما ف مكس رغلا ىلا وتقل ثفيك لالا ىلاراذناو ىرارعلا ف
 رانا نا وحلا ىلع ]بهل اءابعالا تح لحارأاى 0 ىرارعلا عطقت فيك ل اجلا ىلاوبعتلا ىلع

 1 اوحلارئاسوةمعطالاكيلااوامهاردااوربلا فتانأو- ماو نفسا اةطساول ىلاعتهننا م
 لايم بج لاما قل دعفنفسلاهملا جاتءامواهفلعو اهئاودأواهما+ م نم تانا ورحل اهلا باتام ظ

 هريس فمك ٠

 زاكي اللابلط اهكرت ىرنرم1 ا نعة-راشرو أ ىلا كلذ ىداهت و نكمريغكل ذءاص>اوةجامللا قوفوة جان اد
 كآن ايفا نء«قلخ اموت اهنا | نم ضرالاف تننبىذلانأل ءا «(ةمعطالاحالصاف سدس بلافرطلا )+ |

 طعنا اعلي .ىبيكر بو ؤعطو حال-طا ن 0 ىدالل بكل ذكوهو لك ؤب و مذةيتأ نكعالا
 ءاتح ام ىلارافننلو ادحاواذ .ةرنيعتلذ لوطن ماعط لك ىفكل ذءاصةةس او ىدعالرخار ومأ ىلاضءبلاءاةباوا
 ٌتارحلاهيلا باتحاملواف ضرالا ىف رذبلاءاقلادعب نملك ذل حلصب ورب دثسا ىبح دحاولا ف. رلاهيل ْ

 < و نادفااوض رالاريثي ىذلاروثلا مث ضرالا ملصت وعر زيلا
 لاعفالاءذهدد علمًا فزب هلا نيل عن صطلا مقيقنتلاو كرفلامداصإلا مث شدوا ع نمضرالا قت

 بد اودي د#لا نايل حتت ى ٍجااتإل الاددعو اهم نيعاقلا صاد الاد ل ءوورك ذنمامواهانرك دئىلا

 رظن اوامهريغودادحو راد مزين او نعطلاوةثارذا نال ؟حالصا ف عانصا الامعأ ىلارظناوءريغورؤخاوا

 فد.كو تداعأاو راخعالاولابخلاىلاعت هللا ق وات ف .كرافناو سا اذهل اوصاصرلاودب دل ىلاد اداة -اىلا

 نكس اللصن
 كلا الا [ىلاءاملالزنمل بالا حزب ىذلا كلل !نم د_تافعئاستفلا ردا انا

 عئاص لك عناص فال 11 ةعيس نهبي رئهبلط رادتسااذاذ ناسنالال علا ةي وذل | 22 الملاة و

 ىل :ربالاتاى-نال لا كل: ىف ناسنالا لاس أ ةرثكل مان قلاا ةلضعم متنا تلا عئانصل الوصأنملصأ
 تا سبالا ذل لبصن يومك نما روس لمس الئ عدرا منع ىذا سيانام امحاهتدت اتةريغصة ل [ىه

 دايعلا ارضسا لودال لا ىلاعتهّنلا عم مع لواذالعاهمةرملكىفىطاعتب و ةرمنب , رم ثعوا سة يربالادب

 م ءةدمءاملا يسب دهعتل اكلذدع 2 هرامسأ

 تدوخ رب رةالادحاواةيغرش تاع تةناتةفا:2©تار واتماعطق صرالا لعد

 مم

 و2

3 

 نمو ويدصتأو مرتحأ

 لوزتلاخ
 نمد تك لالالا

 مهطسب و مب قفرلا
 تثتد هآر لا

 و قفرلاب هّعلا ريقفلا

 قفرلا ناف ملعلاب هلت
 هول معلازهسسنؤود

 اذه خلا لعفاذاف

 جيردتي قفرلا نم ىععملا
 ىلا كاذةكري ديرما
 لماعف ملعلاب عامنشنالا

 ويشلا بادآ

 ا 2

 خومشلابادآ نمو

 با كالا ىلع فطعتلا
 ةعصلا ىف هت :ود>ءاضقو

 رتنالو ضر

 ىلع ادامتعا مهةوةح

 لاق مهقدسو مهندارا
 ق> ع.يضتالم ع-ذعل

 هب وكنا عك

 نء(ىحو):دواانم

 ثفاو لاق ى ىر رالا ؟

 ىينإلاب تأ دتبافيلسا نم

 ىحتلتو هلعتل “و

 كزنمثيدأ مث ىنعتيال
 ةادغلاتءا ص الق
 ددنملا اذاو تذتلا

 "كا تلف ىئاخ

 مالسلاب تآادش اامغا



 ضاعو ةيواش كاطنا

 ةسئرممم سف هلاح

 ربع هلادوعنمرثك ]

 هنرتق نم هن دارا دوش

 ىلاقلحلا ن- هدوعبق

 روخغلا ع زتنمةولللا

 رسذاو ٌسطعتم تلي

 ة-علاطم ق.م صه نع

 0 رايغالا
 نمزد# رار ةاارادرلا

 نحال
 ةدارالا له اعمل

 نمو رتلاو سل
 ْنَم بح اهنذدو_ه-

 مد ١ لاو لتل ١

 هلامع5--أو مياشملل

 قرلا(ىكح) عشاوتلا
 فاكو رصع تنك لاق

 ءارغلا نمتعاج رعسملا

 قاقزلا لد ذا ولج
 عكر ةناوطسا دنع ماعق

 نءزشل ١ عرفياناعق

 هيلع لستم هوةنو هيالص

 سوانا | اهل
 ف اك نكن اذل ةفاشب

 لاه يشل نماذمم

 اذ مىلقهللا بام

 نأ تدعم ىعل طق

 ىتحضرالا ىلعفذغو رهقب هبرضتوءارهلا كر يرد جاتصفم_تفنباجللا كرهلالءاوهلا اجلا ءاوول
 2 ضرالاوءاملاوعء ءاوهلانيدحا ودزالاعاقباىفاهحاقلاا او مت هاولحايرلاانلسرأو ءىلاعت هلوعب ةراشالاهبلاوا مف: .

 ىلاهثاذغ جات م !نايدعفن فيصلاو عسب رلا ةراوحىلا جب ادت ناشءامشو َّط رغم درب ىف تاكو لكي نغنال كل ذ لك

 رامالاونودعلا رنا ا رز ضر لاقاسنلءامل جاتح ذادحاو لك حاتح اذامىلار ظن اقدم رالادزه

 هايملاوة-عفتمتوكتا عر ضرالا ئراهمالا هنمىرح أ نويعلار خلو راعل اهلنا قاخ ف .كرظنافىفاوسلاو
 ىهوضرالار اطقأىلا هْيَذ ذااهقوستلا هلع حابرلا طلاس فيكو مويغلا ىلاعت هللا قادت فيكرظناق اهلا عفترتال
 فسح ىل_-عقب ل مس راسدل ع ارالا ىلعاراردم هإ-_برب فيكر ظنا مع ءاناايلماو -لا ق5 بحس

 ثالهودالبلاتقرغاةعفد تح رخوافاح رد: نويعلاا همر مف: هايمالةظفاحلابجلا قلت ف مكر ا ان ازعل
 نيبلصحتالا مناف ةرارملاام ًاواهواصحا نككالرا طمالاوراحلاو با صسلاو اولابلا دنيا عنو ى اوااوعرزلا َ

 قضرالل ةنضمص ضرالا نءاهدعب عما ادن فيكو سعشلار ه-فيكرظنافتادراءامهالكو ضرالاوءاملا

 مكحلاوسمشلاكح ى دحاهذهفركلاىلا ة>اهارنعر1اودربلاىلا ةجاحلادنءدربلا لصعل تقونود تقو
 اهحضنن ةيوطرولا ارهتفتف ةيالصوداهعتا هكا اوغلا ف ناك ضرالا نع عمترااذاتابنلا مث ىصدت نأ نمرثك أ اعف

 هك اوفلا عتب وهفنيؤستلا سوكلاةء -صاخ نم لعحا؟بيطرخلا همدصاخن ملع>ورمقلاق راك رع

 بك اوكلارئاسو رمقلاو سمشلا قو رمش ”منعلطىفراحعتلالا تن تناكول كلذاو مك ارطافلاو دعتباهغبصن و
 ناب هرمعلا سطرت فرعتو:ريبك ةرحشاهتلط اذا دسفت ه1 داو رمشلا نا حتمفا بان تناكلاملع
 هك افلا بطرب ك_أربا رب اكن ماكز لاي بءربعب ىتلا هب وطرلاك أ ًارىلع باغتف لمالاب كك -أ ار

 "فلا نردما# ةدثاق عونلرذ-دقفءامسلا ىف كوك ل كلوةأل لبهثاصةةساىف عمامالا مق لوطن الواضاأ

 ناكل ذك ركل اصح, شنلا وو د الة رب 5 محن ءاتمد_>اوولخ الف سر طرتالرمقلاو نيضستلل

 اموضرالاوتا اوعسلاانةلئامو ل>و زعهلوةوالط ابادهتعلخ امان ر ىلاهت هلوق مدا موالط اب واثيعا ها

 هلك ماعلارةدئاغلالاوضعملاعلا ندب ءاضعأ ف سياف ةدئاغاالاوطع كندي ءاذعأ ىف سل هناكو نيبعالام د

 الو لوو كلذ حرش كند هلج ىف كن ديءاذعأ تواعت ةرواعتم ىهو هءاضعالاك هماسج ا داحاو لح او ص ختشك"

 :اهلابايس [تلعجر ومى هناصسهنلا ماب تارخس :رمعلاو سوشلاو موهنلانايناعالا تأ نافت تأ جيني
 مآ وتلا ق نع هنا ب مويا لع ءنعو َنيِمدنملا قد دصت نعى هملاع نمهيفدروالعرمشال هل اعدمكللا

 ًنهواهر هوا وقار دريت دعمت سلا ماو اهم هم سماهر را " الولعافامحايؤدصتنا امهدحأ

 مهالاهكردف قلختاةفاك كرتشد الىلاراث الا نم هنع نو ريع ام لمصفت ىف ىنيمعملا وب دصتىاثلاو ب رفك

 قييفإللا كلذ سردنا مث مالا ماء ءابرنالا ضعبل ةزمه*ناكموخفلا ماكح أ لع نافل هجن ءءالذنواوةب
 قىلاعت ناقل لصرات الابابسأ بك | اوكلانوكد 500000 نعسباودلاه«بفزيونال طل: :توهامالا

 'ليصفتلا لعران الا كالت لعلا ىوعد نكماو ق>و هى, نيدلا ىفاحداق سل ناوددلا فو تامذلافوضرالا
 نافءطسا اوبوثلا جيرخأأ كريغ كل لاف «فيفحت دي رتومتلغبوث كا عم ناك اذا كلذإو نيدلا ف حداق لهجلا

 4 ولط ىلءءاوهلاى جمتلا اوت هيلع راكنالاكمزابالو هيب دكت كمزابالءاو لاو راهنلا ىجوتعلط دقن ا

 ذك كمزلب مل ى «-ودو- اققد رانا اىفس هللا ىنةعرتلاقفناسنالاهو'ريغن ن نعت اس اذاو سمشلا

 م | دو درو الوهم اةلوهجاهنعبو مواعما شعت راأ ا الارثاساذ مس ةو كلذ
 قو رمز ماك |. نانا سعب سمتلاعولطرارااو هاضلال اوص+ ةفاك سال مولعمهذعإ

 از[ هملعهتلا ىل_دهننالوسرراظن اذهاو ىصحتال ري كاف لباب :.عتقلامبك اوكلا اذافرمقلا
 ارق نمل دواس و يلعدتا ىلصلاق م مثرانلاباذعانف ناعسالط ب اذه تقلخنامانإ ,رىلاعت هلوةًارقوةانم.لا
 ف د نأ ىلع تا اوهسلاتوكسلم مهف نمرصتعي ولمأتلا كرتد و جا رش نآ هانعمو هتليسا مم مسمملةب ال'ءزه

 هللا !.-ا_ م حسم ىزاوهف كل ذةفرعم هنم عنق نفاضاأ متاهملاهفرعت فشل ذو ب 2 اوكلاءوضوءامسلا نول



 | لوستك 0 رش 5اهدو ور اوقع دتواسوزءايطالاهبهستاغ الا جتحلا

 الف حورلااذهىر < ىةدع ع وول كلذ نأ او اعءاضعالا ضع رداذاىتسهرءاضعالا ف ىوةلاو ساسحالا

 ا ا لا او ءوباصعالا تنانمل:ر دخلا عضومنوكلاكت

 أل لوس ساق ءايطالا يحتل هر اموءاضعالارثاسىلابلقلا نمىدأتيهتطساول وبصعلا كلامش قذف

 ١ الوهغطت /ىلاعت هلل ار ارسأ ن« ءرس كلذ فتدبلا ارئاسال سف تدفاذاىتلا ىهو لالا ىشىتااحورلاامأو |!
 الا :ايرلار ومالاو نر رم نمحورلا لقىلاعت لاف اك ىناب رم أو »لاقي نايالا صوف ةصخر َََ

 ا لاردانع كرو .ااروصقةرو رضا ايا منعةرصاةذتالام .كئاو ماهوالاامآو قادت ارثك لوةءامفريخت لب اهؤ_دو

 ١ كردي الذاهقيضمىفةسومحلا ضر هلا 1 ده لوتعلا ماشاف رت ؟ دق لزازن:و تاوصالا

 قا ةتيست هيالولادذتب نا ماع فرونلا كلذ قرسشي لة علا نم فرش أو ىلع أخ آر وب لب هه صو نءئم للاب
 يدب الرذاوسلاو ما كرد اكسفار اوط قانا ىلا عندنا قا د قولا. .كئاو مهولاىلا لمعلا مسن لمعلا

 ص .: مر وطثنل ةتالاهءاروأم كرد. الوتالوةعملا غلابلا كردي كلذك دعب هغلم مروط كل ذنال تالوقعاا

 زعابرمثلا كلذو نيةلاوناءالارو:» :قحل !نانح ظحلا اق ةيلاعة مت روبذعبرمشمو فد رم مام هنأو دعب

 يا اع علطباللب دراو لكداةعب رمش ت وكي تان م

 0 زاوجةتعا هذه ىلع هلن كي لن ةىناب رلارمالا كل ذر ةّةسم ىهةبتعت ادا لوأ ىلعو ب>رتادممو

 من م ل.ةكللذإوةيااعااتادها.ثملا نمهءاروام ىلا ءاهتنالأب ف يكف نادبم ا ىل_ه. نأ لاحتا ةدهاشم ةيتعلا

 أحور ىلا ىنعملا لب هظالد نأ بدبطا] نبأ ن موءايطالا ةنازخىف اذه فداصن أو هب رفرعا ل< بقت فرعت
 حورلا فرعنف كالا ىلا ةفاضالاب ا تاجلوطاهكركي ىتا ةركلاك ىايرلا مالا اذهىلا ةفاضالاب بيمطلا دنع

 كشدالو كلااىأرهنانظف كلم انا وصاهكر<ىتلاةركلاىأ رنك تاك ىا رلاسمالا اردأ هنا نظف ىطلا
 حلاصم هلودناهجو فياكتلا لصعا مىتلالوةعلاتناك الو ادجهنم شق أًأط1لااذهو شافءأظتنأىف

 لد هنع تدني نأ لود .اعدللا ص هلوس رلىلاعتهننا تذان الا ازههنك ةظدالمن ءةسماقال وةعانندلا

 هليست ةرك ذنكل أم سالا اذهة قة نم هياك ىف ىلاعنهنلارك ذي لو مهلوةءردق ىلع سانلا ماكي نأسعأ

 ةئئمطملا سفنلا اتي اا ىلاعت هلوةفرك ذدقف هلعنامأ وة رص نم ىلاعن هل اوةىنهتنسنامأ هتاذ درك ذب مو هلعقو

 دوصقم ان اف ضرغلاىلات الا عبجرثاو تنتج ىإ_داوىدابعف ىلخداف ةيسض صم ضارب رولا ىى>را

 ىىلاعت هنبا عن ع نب ارل 'فرطلا) لك الاّتال 7 ىفىلاعت هللا معن ضعب انرك ذدقفلك الاى ىلاعت هللا معنر 55

 ةمعط الانا ها (هنعت :دكالذدعب د نايل دس ةمعطالااهنم ل صخمىجلا لوصالا

 لوطيام ماعط لكى كلذرك ذو ىهاذت:ال ةمأ او :مرابسأو ىدتالةريسثك ب ئاعا عقل ىف ىلا عت هللو ةريثك
 ةيحاتاج نم ذأ: لو ل_صالاامئاف هيذغالا»_أنلف هيذغأاماو هك اوفاماو هب ودأاما ةمعطالاتاف
 كو افاعئاست قبو تدنفابتلك واف تامحوأ ةبحتد>و'ذالوقنف هيذفغالا ارئاس عدنلو رملا نم

 ىوقل ا نمةطنحل ا ةم>ىف ىل اع هللا قاذن ْكة>اح ما-5» ىف ىىدفءاضةةودب زب ءواهسفن ىف ةمل اوم نأ ىلا

 ىذتغي هنالعاز_ةغالافكفااعالو ةكرحلاو سماك راقياقا تايزلا ناقمل_.فقادناكدىذ_ةغبام

 قناع ا اركذف تنطلاة_ساو بذتدو تنآىذ-ةغئاككقو رعلاةانسأول هنطاب لاب ذثع وعاملاب

 ىلا باتت لبث ذ_غاليارتلاو بشان 15 لوةنفهث اذغىلاري_ثن نكاوهسْفنىلا ءاذغلاباذت>ا

 متيبلا قاهمك رز 21 ىلا جات < لب ئ لك. ىذةغنالةبحلا كل ذكسف ص صف اعط

 ءامال ضرأ ىفنامتكرتولودزت م ءاملافاهتك رتولو اذا لع ملصتال ةاوهلادرحرعاوعدلا طيح سل هنالدز/

 ناسنالا ران ءلف ىلاعت هلوقب ةراشالا<ءلاوانط ريس ف ضرالاباهؤام يزتعءاماجف ضرأ ن مديل لد دزت ماهف

 بارئااو ءاملا ىنكيال منان ودب زوايضةوابتعوامكاهمفانتءنافاش ضرالا انه ْث مئابسصعاملا امدمصأن ؟هماعط ىلا || |

 لغات, ةلطدقم ةوضر ضر ناهكرب ىلا اتصف ءاوهلا دة غل ثدنتملةك ارثمةبل قي دن ضرآىفتكرتولذا ||

 هفطان مس !ازهنافةرسإا كف

 ن.نليع»#

 ا هنولح هيا ىف هنومش 00
 ا

 .أ

 هيواولادب زم هتولحو

 ٍباكلذورس اذهقو

 بيكر وذ ىذالا

 رباغتوداضاءيففاتخت

 هنوك ن نمانفلس ام ىلع

 ىلا نباتتسم |

 نم هسا أو ىولعا او

 نم ظطح هلراعدلا

 ىلعربصلا نع روتفلا

 اًد_هاو قحلا فرص

 را ف لماع لكل تآك
 ةرانت وكس دق ةرخفلاو

 فةرانولمعلاةروصفف

 لمعلا ىف حورلا مدع

 ةروصف 1 متاو

 ةرتفااتوو قفلمعلا

 نيكلاسلاو ندب رمال
 | داعب حل

 نم ةلااديلا ىلا توكرو
 فيصن اًةؤهناملاة بتر غلب

 قايلناىلا هتركف مسق

 هترتف مشب قاذلنا حلفا

 هيرتسق مسق عاضامو

 نيدب رملاقحىدعا. تك

 ةرغفلا نءدوعندب ر 1و

 هدو رتل اةوود

 ىلعلا,تالاىلا بلطلا

 تنتك خيشلاو هلا

 قلقا عفن مم هليضفلا



 همم لدول قذرب وددنع ١

 هدصق سل نم ةدصّعق

 ٌلولس هّمسعل الو 0

 نفاق نعل قا رط

 ةطخخ ققبو نتفأو

 ةرتاد ىفعقو و روصقلا
 شا ىنغتسافروتغلا
 هليأ نمدارمسالا َنَغ

 ني ع رمغتلاو ىلاعت

 منا ا ملعب هبا ىدي

 توكمف هبلقو زةنلاع ا
 هلياىلا دلك لك قهل

 ةكرح لك ىف 0

 حوض هللا ىدب نيب
 ىلع ةنتفلا اعتلال

 نيعدملا ترورغملا

 قالاسرتسسال ودول
 لعل ةطلاخنلاو مالكا
 سفنل اتافدد مهنذر عم

 نمريشسب معزا 225
 مدان هل_ةوةبهوملا

 د.نملا ناك ويشلاب

 هرامعال لود هتنادجر

 نيتعكرةالصن ا تلءول

 ىسولج نمل ضفأىل
 دنع تداحام مكعم

 ف لضفلا ىآراذاف
 ىًراذاو واخ ةو_للنا

 ساع ول 1١ لذفلا

 تنوكدتف باكالا عم

5 

 1 كلذإهترغ رعصت 0 وقار 7 فشلا مذ عفدني تح طغضنتف ةيتق وقدر 0 و قل 2 ر
 ا ةدعملايفىلاًامس.ث موللك 1 ر مم ض.ةوةضوج هيفاهب لد ةلاحاءإضغل كلت لمح هنافلاعطلاامأو

 ||| ةسثاملاكلتىف قاع ىذتغتا مافةياكلاامأو لفثلاعمىاب لامي رح واهربشب وا اههشي ودنا ةظومعووهشلا لركف

 انفو لك الل ت دعأ ل د 1اس هاون نان مودل ذكي اعرب هتعناو 0 انناقاا ل

 ةيف.كوهمحاصىلاةسئرلاءاضعالاهذه نمدحاو لك جايتحاو غامدلاو قلاب لامياشحاةيفيك انركذ
 ظ قؤ رعلاباعشن اةرفيكسو سد | لدن ا متطسس أون وتد .لارئاس ىلا تلقلا ل

 ظ | ماعد دعوءاضعالات دك رب ةيفمك م ءاذغاالصااهتطساوب ونديلار داس ىلا دمكملا نم نك اود

 رخارو مالو لك اللهبلا ات كلذ لكوز ومزاك<- !!لاطلاهخاب وطرواهشب راذةوامحاط طاب , رواهرانوأواهتو رعو

 ةرثكو ظاغلاو ةقدلاو ريكلاورغصلا, مغ '2ناصءالاو قو رسعلاوتال ضعلا نم فالاآىد الاف ليءاوس

 ||| ىلاعتهننا نم : كل لكوداب زور ع ىلا م. رو أ تالثوأ تاتنث اوأ ةمكح«.فوالااهنمئشالوهتلقو ماسقتنالا

 ك.اعىلا عتهنباةمعن ىل ار ظناف نيكسم ان تاكلهل ع نك اسرع ل وأ لركخم ىرعاجتلج- نم نكسو ل لع

 كناالاا هم فرعتالم اهسداوهو لك الاالاهنا اصشاو اة 4ع نم رعد اللا افرك ثلا ىلعاهدعب ىوقتلالوأ

 ِإ اذانعرب وضمنف ضاس 7 ماس ني عد و ماني ف تبعت ولك ًابفعوح هنا لعباضي ارا جاولك انف عومت

 زاحالا ىلعه لان ضرىذإااذهو كيلع هنا هممت د موه: فيكفرا-4اهفر هدامالا كل سفن نمتنأ فرع م

 هل ولي وطتلانم ارذح هانةرعامدإ<نمهانلمهأ املاح الا ىلع سف مكمل كراكو مدحاور كت نم ةرطق

 ||| نم ايش لع نمنأالا رك نمةرطقنم لفأىلاعتهنلارعن نمهوفر عن ملام ىلا ةفاضالاب مهلك قاحلاءؤرعو هانفرعام
 ءاضعالا ذه ماوقىلاعت هنا طب رفيكر اظن ا حاهوصالهنباةمعن اودعت ناوىلاعت هلوق ىناعمن مة. ل اردآ اذه

 ١ ع.يج ف ىرمس وبلغلا ورقة سموةعل رالا طالخخالا ن مزعاصت . فطاراخ:اهاوةواهتاك ار داواهعفانم ماوذو

 ءارحالا ك:ىف هلوصود_:ءّن دو الانرلا ازحأ نم ءزح ىلا مت مدد الو براوضلاىورعلاةطساون نديلا

 ١ الاءّرح ىلا لسهالفتدبلا فارط 1 ىفرادب ىذلا ا ءارسلاك اهريغو ةكرح رحدودو ٌكارداو س> ةوقن مهبل ااتكعام

 هةمكد هلام حارسلا ل_ءجهنكلو 1 لانو واح كلا هزك لح وذ هلوصو بسد لصح و
 ٠ ة-حرسملاكهلءاَلاو حجارسلار ان مرح هلاثمو باققلا هل<و حورلاءابط الاهمسن ىذإاوهفطالاراذلا اذ هو

 هيدس نيل ءاضعًر ثاس فةرهاظلا ةامح او تبزلاك هلءاذغلاو هل: ةفلاك هلسلقلا ع نطابفىذلادوسالا مدلاو

 5 عطقن امهم ئئطنباضن أح ورلا جا ارسفًاشطن اهب زعل ةنااذاارسسلات أكو ةنييلا اك قا رشإلا ل اك

 || مدلاكذكف تب زل ةرثكع مجبا ارمسسلا اطنمف تد زلا لب ة الث رح ادامرريصتف قرت دق هل غل نأ مكوهؤاذغ

 1 ءاذ_ علال يقال هناق ءادغلادو-و عمى طفل ةلاةرارح طرق ةبقرتحدقتاعلا قراضلا اًذههبثنشت ىذلا

 يكل ناد نم بيب ئططنيةران ارسلان أكو هب رانلا ثيشنتالوبةتيزلا دامرلا لبة يال حورلا هب قبي ىذلا
 جراخ نم سس: ةرابو لش اد نم تدسإ تمظتسرأ را كل دلك نفض عرت ع راخن مدس ةرانوهانر 54

 ١ الانوكبالناسن اءافط اي وأ فصاعمي رب وأ هل ةفلادا هنهن و أتي زلاءانغب بارسم هىإاءافطنان اكو ىل_:ةلاوهو

 ىهتموه جارسلا ءاغاطنا ن اكو حو رلأ اف :اكإ ذكفرد ب كلذ لكنوكيو ةسبترم هللا لعىفةردقم ٍرابساب

 || ملط ا فطنا اذاعبا رسلات 5و حوزلاءافطنا كلذ كف بالا مأ ىف هل لجأ ىذلا هلأ كلذن وكف هدوحو قو

 | تاساسحالاراون أ ىهو حورلا نماهد.ةةس: ناك ىن جااهراونا أ هتقرافوماكن دبلا لطأ اغطنا اذا حورلاف هلكتيبلا

 0 د ىلاعت هنئا م« ملا اوعنمرخ ”1ملاعىل ار حو مراضت اذ هذة 1 اغذل ىتعما اهعمعأم ءاسوتادارالاور دةلاو

 1 | لجو زعئزتاماك ةنتنأ ؟لقرحلادفنل ىف رتاماكلادا دمر ا معا ؟-وهعنصبئ اخو

 ||| هللا كس هتالوسر وهتلثموح ورلات ةصورةفتلتنأف اقوم هتمعا

 | هذهتأ لءاقمجولا اذه ىلع مهل هفضا لق ىف رص نمح ورلا ةلاق تأ نعدزب ملف حو رلا نع ع مسوغ ءاع

 | | | لنه سواغا نحتواهرك د. لوطن الةربا ؟ ناعاقلطد حورلا نات حورلا طفل ىف عقاولا ل كارت مالا نع لمع

 اهتلج-

 نملاعحسوا سعت هللاير م5 نأ سعتف



 م
 222222222222222 بطلب ببر

 هلإ دراهع:دىذلا ىحرلااذ_هالا ىلءالار ودب رلدسالارق رعاه مثيايف قالا ءهن_صوحرلك تافلاعت هللا عنص

 كنا تهم هناذتما عسوأو هناهرب أد د هناطاس رع أو هنأش مظع ا مهناحكسف ىلعالا ىلع ل:سالا هنمر ود. ذاىلاعت

 0 ىلانانس الاه مسن فيكوأ نانسالاتةتامىلا ماعطلا هي فدكف 8 مفلاءاضفىف ماعطلا تعضو

 در تلات -ق فوط هنا الانا ك- ءاعدلا :[فيكرظت اق مقل لحئادف ديلان فرصتي فيك

 قوذلاةدئاق ع نمهيفام عمان ه ىجحرلا ىلا ماعطل درت , ىلاةفر 0 طولا نم ماعطلا
 ىلعردع:الؤ سباب وهوهتندط وماعطلتعطقن ا بهمن اه هرك ذب تنطن اس الا لاوقلنلا رق يتاكد

 اهنمباعللا ضيفي انبعناسألا تحت ىلعت هننا قا فيكرظناف ةيوطر عوذد قا اىلا قلتي نابالا عالبال

 روُمف داعل ن نم ماعطل اىرن كناقصالا اذ_جااه ردح فنك ظن :اقما عطلا هب ندعم ىحدحاملار كي بصب و

 نوعنملانوعطملا ما ءطلاازه مكنعد» عبدعب ماعطلاو كاد آتلدت ىب>باعللابصأب : وتمتلك

 فيكر رطناق ماعطل !بزدهف ردك ىد ةدعاا ىف ديالو لاب هعفدتنأ ىلعرد هت الو مغلا فو هوة دعما ىلا هلصول كر

 ا ىح طغضاتو قيطنت م ماعطلاذىخال متقن تاعيطاه_س ًارعلعح و: ود .رهحلاو ءىرملاىلاعت هللا امه

 سياقة ءانشمتوك انو ريو هو ةرعملا ىلع ماعطلا در واذاف ءىرا رياهدىفةردملا ىلا ىوجف هطغذإ ماعطلا

 ةدعملاىلاعت هللا قافن ازحأ هباشتت ىتحامان اضط جطن ناودب الل .ةئيهلا هذه ىلءامدوا حظ عوار يصن نال

 ل اومذهلا متن ىتحاهفاثباللاز الفباونالا +, ,اعقلغتو هسيلع وبكت ماعطلاا تف 035 ةمه ىلع

 بئارتلا مادق نمو لا عطل ارسدالا نمودبكلان ءالااهمناجنمذا ةنطابلاءاضعالا نمةدعملاب ط.#ىتلاةرارخاب
 ريصب وماعطلا حطني ى سنا اول! نمءاسخإلا هز تست نما جارت ةف بلصلا مل فلن نمو

 لعد ؛ وهوهتقرورازحأ هاش :قريعشلا اسي كا ذزن دوو ركلات راجت ف ذرعا لولا

 ماعطل ا بصني ىت> ةريثك تاهوفاهل لعحوقو رعلانمىراحديكلا نيب واهني ىلاعتهللاقافنةدإ ذغتلل مصدال

 ءارحأ ف ةرشننمالب رعشةريثكق و رعهيذو مد هناك ىتح مدل ةنيط نم توم دبكسلاو دبكلا ىلا ىدجتتيفاهف
 مدلانولب هغيصتق ربكم ةوقءءاعىل وت ىتحا ئازحأىف رثتني وامفذفانلا قيقرلا ماعطلا بص: فديكسلا

 ىهدبكلاةرارح نأ الاءاضعالاءاذغل حلاصل!فاصا !مدلا ةّءههللصحورخ حضن هلل صحاب راومفرقتسيف

 وهو ركعلاو ىدردلاب ةدثامهادحا زج خطا امم بح فدلو ةيإكت ان اضخمدلا اذهنمدلوتيفمدلا اذه مذ: ىلا
 قافنع ضعالا با صد سف ناتلضفلاهنعلصفت موأو ءارفلا ىهوذ وغرلابة مش ىرخالاو ىوادوسلا طااعا

 هاا 0 فراس ل ىلا دو رمال د>او لكل لو-ولا.عطلاو ة ةرارملا ىلاعت هللا

 نمهيفالةب وطروةقر:دابزالاهيف سياابفاصمدلا ى.ةىوادوسلاركعلالاعطلا نزح دي وارفصلاةلذغلا

 نيةءاك- 1 ناصست قافنءاسعالالا ادعاص:ءاهنمهيرخالودب رعشلا و رعلاكلتف زرنا هالولوةيئاملا
 قالعتاد دلال وسن لن قة تن اع ندر ديكلاىلاالب وط اةنءامهنم ةدحاو لكن موب رخأو
 كررعلانمعولطلا دعب اهليام بذي ىى-ريكحلا| ةيد> نم ةعلاطا!قورعلاب ل_هتملبدبكلا فيو
 راصدقفةيئاماه:متاصفنا اذاقئورعلانم جب رخو ظاغل كل ذ ل_.ةبذة-اولذا ديك-لا ىف ىتااةّققدلا

 دعب اههسق مث اةورعدكسلان معلط [ىاعتهنناثا مءاذغلا دسغي املك نما تدل !!تالضفلا نمامفاص مالا

 ىرعفانطاب و ارهاط مدعلا ىلا فرذل !نمهلك تد_لا فكل ذرمُش دا أو بعشل م ه.ةلكب عشو اماسقأ عولاطلا

 ث.ع راعتالاو قاروالاةورعكة ب رعد ةعسقنملا قورعل اريصت ىتح ءاضعالارثاس ىلا لص و مف فاصلا مدلا

 ةيوارغصلاةلذفا!بذت مفةفآ ةرارااب تلحولو ءاضعالارئاس ىلا حرلاب ءاذغلا اهتم لص فراعبالاب كردنال
 طالن' بز لفةذ1 لاععطااب تاحتاوةرجلاو روثبلاو ناةريااكة ب وارفصا!ضارمالا هذملص>ومالا دسف

 وع ةيثاملا مفدن:ملناو اهريغواما وذلاملاو ماذخلاو قيمااك هب هن وادوسلا| ضارمالا تد> "ىوادوسلا

 تال_ضفلا هذه ىلع مفانملا بت فيك مكشلار 2 (رطاغلاةمكح ىلارظن هريغوعا هتسالاهنم ثدداكلا
 ماعطلا ل ةنىف لصحعلءاعمالا ىلاوخ الا قنعلاب فذقتو امقنعدحأ بذا اف ةرا ارملاامأ بيس ثالثلا

 وعدي ةمغاحاضنا وةحلا

 صص#ءالو ىالط الا ىلع

 «رف ضرغتي نمةوعدلاب

 هريسغنودةبادهلا

 تأ ميشلا بدن مو 35

 ةمصاخ ةولخ هلتوك
 هشدعس ال صاختكوو

 ضيفي قل انام
 * :دئاف هنو ىلع
 امطا ةوةهسفن عدنالو

 ةللاخملاةمادتسان ااهنم
 مالكلاو قلخلاعم
 دخانالو » هرم ال وبهعم

 ىلا اة حرب هنأو هنم

 هلبالوسر ناؤةومل_هنا
 مل .وهيلع هللا ىلص

 ماسيق هلاك هلاح لاك

 اهلصن تاولصو لبللا

 ”كنوأ رامجاع موديو

 رسشدلا عسبطف فواح
 ةسانسلا نع ىنغتسال

 ار كلذ

 كو فئكرأ كلذ
 ريبلاب عئافرو 2

 ذا لعل | ةبيط َْ

 ' ل شاو هلامسأر كلذ

 ىلسرتاوهبلقةببطب
 ةطلاخلاو ةحزامملا

 اخاثم هسفن لعحو

 لكؤت مقلب نيااطبلل



 خشن ان روكش

 نط اوملا لع فاريث الا

0 

 نأ 00 هل 2

 سرغلك ملءدو سو هرغلاو

 بحاص لكوو-ضرأو
 هنعذص عئانم لعد ةعنص

 ات اهراضمو
 هئمىب ةأَسامو اهنطق لعن

 ه«-تقدو لزغلا نم

 جدل ١ معبالو هظاعو

 هلطص!امودب ردملالاح

 ىلص هللا لوسر تاكو

 ماكل
 مهاو ةءردق ىلع سانلا

 اع صخش لك صأنو

 ناك نم مهنف هللصي

 م-هنمو قاقنالابهرمأب

 كلاسمالاب در نم

 هصأ نسم مهنمو

 6 مسهنموبسكملاب

 بسكلا لت للغدر رك

 ناكفةتفلا لا

 «.1ءهّنلاىلص هللا لوسر
 عاضوأ ف ورع - و

 لكل ملعاامو سانلا
 ةوعدلاة.ةرىاماف دحاو

 ةوعدلا ممعت ناكرذ

 تبحلص ع

 م6

 تلاوقىلام-رلارعت «ماسةناة ميكو فو رعلاةط اول ىئارتلا نم ةأرأ
 فا متراداةيف :ةيكوتانآلا لكشي لك تتفاهتعا ع دا لكس لكس دمق اهضعيفة_فطنلا عقت

 ماسو رهطو نطب ول ->ر ودب وسأر ملا | ئازح أعمق ةيفيكوامدوامإبو امظعمةةاعوةغضماهةلخراو ىطا

 دن رئاتسلا كلوت 1 هارتاعال_ظنبحتاالك كةاخ دسم ىفك اع ا احلا

 | تادازالايورضدحأ ماعطلاةوهشاذ >3 مالكلالوط الد 0 الا ىلاعت ليا 2 لالا صرع“ :تآ

 ْكةفاوبالو د هيىذلا بضغلا كف ق اخ مولذ امتد :اوحلاغ نم تاكساهملا كتان هناف ك.فكأل

 4 .ءادلابا ام كد ديف دام مشد د>او لك تاهل لك كلا مسامح هلك كنمدحالو تاق" 0-0

 ا رهان انليفكبالا ذه كةذاونالو 0 عاد ىشو <“ :اتاعموهعفدف

 دارا ىلاعتهلناق 1 هد ارالاوزه هسق يكمالف 0 انا اماو لاك اف عفني ورضرام قلاالا ادع

 لروما سمحلا لاودا تحت ةرطعسم ضغلاوة[ه-كلاق ول بقا اوعال قرعأ !ىلهعل ةرامشا تدع ةرطسه ىرخأ

 زا 00 ةئال_ةهةوهشلاه )هناي ةفرعا اد درج تاك دال قع ابك عافتن امم مثف ةرمضاخلا ةلاعإل

 تدرفأ ئمداىلامار 5 ائابلا نعام تدرفأ ةدارالا.ز دو ةقرعملا بح وعلمعل اىلا لمن يملا اماهتع

 ثاثلافرطاا)«اذهن مفوأ الصف ةريصلاب راك ىفءهانلةواش داثعأب ة هد ارالاءذهاةمع-دقو تار 2

 ىلا لملاالااهل ىنعمالةدارالاو كاردالاالادامش الرس تأ | ملعا ع (ةكرط اهل اوةردتلاقلحت قىلاعت هللا عن ىف

 دعب ئتىلاقاتشمَضا من ميكن ِن م هيفةباقك الاذ_هو برهلاو باطلا

 نمد.الفامجفردخو غلو هدب دعفل هلوانتت ناهنكعالوأ هل- ردقعل هللا ىدع نا هنكع الهتكللو 4 كر دمهنع

 را كل كلا ندعو الط :وهشلا ضن ةءابتكر توكل ةكرذلا لعتال الاكل ةردقو ةكرعلا تال
 لح رلكب رهلاو تكطالوهاما3# اهرارسأ فرعتالو اهرهاظىلا ارطنت ىلاءاضعالا كل ىلاعت هنا قا كل ذاف

 اذهفونا .لل نور لاو ناسن اللد ةحلسالاك عفدللوداما# ةموباودال ٌءاوقلاو ري_طال حانحلاو تاسارال

 حاتجلا قلن ةكرا اةعرس ىلا جاتصف ءؤاذغدعبب وهؤاد- ءارتكاماهنذاربثك اقالتحناتانا هلا فاتخت

 ءاضعالارك ذنلف لوا كل ذر ا ذوبداماَجتَمَو تالح رالامامنمو او مب رأ4قاخامات عمو ةعرسب رطب

 نم ع © لام كت الهيلا كرو لعل ع نم ماعطلاَك دب ورلوةئف اهري_غاهلع سا ل طقق لك الارتنا مىلا

 1 هالالان أ دتعناتلب وطامهو نديلا قلل اعملاعت هللا اقةثطارتل اللات رغتفاف هدأ تأ

 سأر ل عج مندب وصنمة بش "نوكتالف كلا ىنانتو دتقف ناهملا ىف لركتل رياك ىلصا ةم ىلع نال هت ثمو
 نوكي ثدح نيفص ىف اء ةداضالاى 0 0 :أ :دمخ ىكحلاسأ رست م فكل اقل ذا رعدبلا

 اعضواهعضوفكضرغ ما اهم للسعر هك اريمدأ ةعمتكتتا :اكولو ةيقامل ا ةعل د رالا ىلعر ودب وانأ ا قمامحالا

 اهتضمقع 0 رم 1 اهتعج ناوة فرغم تناك اهتم مذ ناوتةفرجتثا تاك اهتطسنا

 ءاشالا اهم طقتل 000 تال جب عراصالاسورالادتسأ او ا اراغط اها قاخمم ص هلاىدإ انأل ت1

 كيفكين أن غ يد ءلايماعطلاتذ_أ كن ابدت كراغط أ سو ربا هذ ع 5 عباصال اهيوحال ى لا ةعقدلا

 ا ممل لعف هنم ماعطلا لحتدي ىتساهلازيلهدر هاطلا نمد وك تاو ديالقن طامااى ىدو ةدعملا ىلا لعب ملاماذه

 ا وهو مغلق ماعطلا تعضونا م ةدعا ا ىلا ماعطلل اذ غنم هنوكىوسةريثكسلا ملا نمهيفام عمد م لاىلا 1ك

 ١ ١ 00 نيسان لذ ماعطلاا ب نملسا نوح اتتف هعالتب اريسش الذود اوهعطق

 || ةراتورسكسلاىلا جات ران ماعطلا مم انعط ماعطلا امهم نمطتل ىلغ سلا ىلعايملعلا نم سارضالا قيط و تانسالا

 َ عطاو *ةداحىلاو سارمضالاحح نيحاوط ضن رعىلا نا: ال امسسف نإ ذدلعن : نعط ىلا امدع مععطقلا ىل ىلا

 | رخأت ولفسالا هلا م دقت ث ع ال :ةم نب رعألا ل_صقم لعج مت ب ناننالاكرس كال لم اص امىلاو تانعابز 4

 1 ا نديلاقيعصت لئمرخ "الا لاعامهدحآ ب رضال رسمات الكا ذالولو ىجرلانار ود ىلعألا ك فلا لعر ودي يح

 ]| بنعىلارظناف كرد الاّتس ان ىلع الا ىعللا

 5 !ءامراصناةفكو ةفطنلا ارعتس موه

 ايلا ل لا ا ا ا ع

 3 ٠ امج 1١ ٠٠0+ طش دسم ه1 ماس 7 بما موي اج 1099613 - لو اكتم داقلا

 ندي ازا ننبيكوإ تم اصور ارم ا

 ا

 017 - كد 2

 فلل

 و هدرود ةكرحاكر ت«لفسالا ىعلل !لعذ نعطلا متءالكلذب والثم



 ملا

 عدت ف يكف: رارملا كر دنالوةرفصلار صبت نيعلاذا كرتشملا سل االولات اثثهقذت مافرمدم سم هنا ف رعت ال ةىب خا[
 ةروصال الر دأاذا ىتحاعبج ةرارملاوةرفصلاهدزع عمتك احنمدالفةرهصلا كر ديالو ةرارملا كرد قىوذإاوهنع

 الاثأل 525 ل وافاهركس اوه اهذهةاشالذاتان اوم اهءف ككرا ثتهلك اذ هو اناث هلوانت نع جنش ذ سم رأي

 تديقاذاص اخت فدكو اهسفننعةإ.ملا عفدن فدك :ردالذذ ٌوتفاهلع لات جملا ناف اصئان تنكل اذه

 لاخلا ىناثىفادرضن ولالا قات سنامةعبملا لك ًاتدقكلذاواوك اهي كلذ نأ ىردنالو ركب فاه سفن قاتدقو

 ىرخأ ةفصب كمرك ًاوىلاعتهللا كريغالف تئاوعلا كاردااماف رضاحلاب ساس>الاالااهلس لذات ومتو ضرُمف

 خط ةيفيك ردن هنو ل" انلاولاخلاقامتءفنموةم_عطال هرم ٌكردنه بق لقعا اوهو لكلا نم فرش أ ىه

 لقأو ل ةعلادئ اوف نسح ا وهو: صسسوهىذلا لك الا ىفكلةعب عقتنتفا مبايس ا دادع اواهفلأوةمعطالا

 بانت كذد تنعو هملاءىفةمك اًةفرعمو هلاعفأ ةفرعموىلاعت هللا ةف ر عمه هذى :ريكلاةمكسملا لب هيفوكسملا

 ةكمامملا اون. نيلكوملا ارامحالا ب اصأو سساولاكس جلاس اوان اوكف نع سلا سا اولاةدثاف

 رايدخاب ىرخال اوتاوصالارامخاب ىرخالاون اولال ارامحخ اناهتمةدداوق هل ص تخت ص اناهتمةرحاو لك تاكودتو

 هذ_هواهريغو ةيالصلاونيللاو ةسالملاو ةنوثحلااو دريل اورا ارايخاب ىرخالاو موعاظا ارابخاب ىرخالاو خاورلا

 قدعاف كريد ا سحلاو كرتثملا سلا ىل!منوطسد و ةكامااراطقأ ن هرابحالا توصنةب سيس او+اودربلا

 اذا نكمل اوالفاسف امن اعحةف :رعماماقاهظفدواوعج واهذتأالا هس لذااهإست وةمو:#ىهواهذ_ًأف

 رارسأ ىلعاهنم ملطب و كللااهشتفنفةموتخملات | !منالا مسلم او ريمالاوهىذلا لقاعلا تاتا! فداص

 حلاصملاو ماكحسالا نم هل ولي ام سستم ومالا اذ_هىفاهؤا صةتسانكمالت .يحماكحايا بف كح وةكسامملا
 ةمعن ةقاس هذهف هلنعت ىبلاتاري د:لا مانغا ىفةصوب رهل! ىفةمو باطلا قةمءاضعالاى هو دو:لا كرح

 نمد>حاورمصبلاوتأك اردالاضعب ىهةرهاظلا ساومل ان اف اهانمفوتساانأ ننال او تاك اردالا ف كماعمتنا

 ةيشغأاهضعب و تابوط راهضعبةفلتختت ا ةبطرسشع نم نيعلا تيكر 5و هلتد_كاوتدل ؟نيعلاو س اولا ةلح 1

 اهضعن و ضربلا ضارب هنءاكت اب وطرلا كالت ضعب وة عشلاكاهضعب وتو كنعلا سنا مناك ة.شغالا ضعي و

 تاثدخاو سكر بو ر ودبو ضر عوةءيهو لكشوةروصوةفطصرمشعلاتاّعبطل هذه نمةدحاو لكلو دوا هناك

 نولاسبك-أ ا ا لال وع تافص نمة داو ةةصوأر شعلا هل ج نمةدحاوةقيط

 قءمعن عاوف اوىلاعتهنلا كح قوت ت نأ ن كعال لب ساودم ارئاسو عمل اةساح هب سةف دحاو س>ىفاذاهذ مهلك
 ناو تدبلاعبمدع كنط ف يكف ةريغص:ز وج ىلءدب زتالهتلجنأ ممقريثك تاداكتفف هناقيطوريصملا ميج

 تاك اردالا قا ىلاءذ هللا معن ىلا ما سهذهفهشاعومئاضءأ |||
 «(تادا ارالا قا ىف مبعنلا فانصأ ىفىفاثلا ف رطل )و

 كئهست هلةوهشوهبلاقوشو عسبطلا فليم كل ق اخ ملودعب نمءاذ غلا هب كردن ىتح رصبلا كل قلسشول هنا رلعا || ١
 هاوانتيالف هتوهش تطقس دقو هلءام_ْءمالا عفن وهو ماعطلا ىرب ضا نم يسذالطعمرصبلا ناكل ةكرشلا ىلع ْ

 ا.عةرفنو ةوه-ث ىعسن كةفاوامىلال.مكلن روك, تأىلا تررطضاق«ة>ىالطعم كلاردالاورصبلا قب

 اهلكووكياعاهطاسو ماعطلاةوهشكيفىلاءتهللا قلفن ةهارك-لابب رموةوهشلاببلطتلةهاركىعس كفلاخ ١

 تاناوممل ا همؤ كاكراشن ا هاذه رءاذغلاب ىمتفىذتْعَت و لوان::ىتحلوانتااىلا ل ارطضد ىذلا ىذاةتلاك كب 8

 ها اركلا كلهن قلفن ك سفن تكلهأ اوتفرسأ ةحا+ارادقمت ذدخأ اذا نكست لولذوهشل هذه مث تابنلا نود
 ىداىلا اتصف دسوب ىجح ه]ذس ]قفص ااذاءاملايذة<لازب الهناف عر زلاك الاهم لك الا لرتتل عيشلا دنع ١

 ندب هب بيف لك ان ىتحةوهشلا ذهن تقلخاكو ىرخ أ ءاملاءذععطقي رةرمهيقسيقةجاخاردقب.ءاذغردةي |
 قلو م>رلا قل ىفىلاعت هللا عخسص بئا يل _ءاعاةصصقولوك] سن هب قسف عمات ىت> عاقولاةوهش كل قلن |

 ىذلاراةفلانماهلاةكلاسلا قو رعلاونيشنالا لحن ةيغكو ضد مدو ىلا نم نينا فءلانو ضد اموأ

 ( عباد - (0) - 11) 7 0
0 

0 

 ةدساغلاة يملا ناانركذ
 داسفو عم ضنوكلم

 ىوهلاب مالكلا ةبح
 ردكت ىوهلا نمةرطقو
 | علا نمار
 قدصلا لهأ عممالكلا

 دهقسي نأ نبني دارالاو
 اك ىلاعتهللان .فلقلا

 نانملا نمتاسالارهتس
 تاجر ناسالا تاكو

 تاجر هيلة نوكي تا قلا
 نوكقديعلارذعقملا

 ا.غصمدهلناىلا ارطان

 ه.لعدربامايّعلَت معلا
 ميقا ةنامالل اددّؤم

 لاحربتعب نأ ميشال بشي

 ةسيق صرفت ودب رملا
 ملعلاةؤو رناعالار و

 ,هسذمعأتتأَم ةذرعملاو

 < -ةيحالص نمو
 ندب رملا نإ هدادعتساو

 ضحنا دبعتلا ملصل نم
 قيرطوتلاوقلالاعأو

 نيديرم ا نمدرارالا

 احاصادعتسمتوكي ند

 قدرط لولو برلل
 هل ماعع ندارملا نيد رقما

 تالماعملاو نولعلا

 راربالا نم لكلو ةيذسلا

 تابامنوداممنيد رقملاو
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 "ا وس امل دئازلالاملاو حصانلا ٍلكعملاوعارملا عد ا اوتااريصبلابلةلاوماولا

 ]|| بايسالاهزهنم ددا اولكعدتسا وءادعالالطو ءاهذسلاه قس نع هنوص:ىذلازعل اوهنرثك,نمدلا نعل غشد ٍ

 || نيرطضم اا هموني ريجتملالملدىلاةرخ الا ىسبتتت نأ لا ايام ؟بامسالا كلت ىدت تو انام ارممعةدسلا ||

 ا |هءاصتتساٍب كلا اذه لثملمةكالدلب وطنايسالاك/7تناك اذاو با, الاس: سموناررالاب ركل ذو | سو_غنلاو ىلاعت هللا

 قيفوتلاهللاب واهوص ع الهنلاة معن اودعت ناوىلاعت هلوق ىنعم هي لع لا ذو ًااتمرك دنا ْ لايام ىلع ةلوبح

 فو ةره-ااوق لدتا

 | غلناذافةمالسا|لوهلتا

 معو هلاحنمدسعلا
 هنا هأاهللا فد ١ راع 8

 م-ههاكبف ندب رملل
 حمداخلا مالك دكت

 1 اعمدلول دلاولا قفشملا

 لكو هأمث دوه دقهعفن

 هقاس دشري مو دب سه

 رك ماعم لإ

 هنقوال اودب تأ هيلااعلل |

 ماكتيالوهعمل اولا ىفو
 الا ةماكلااب دب رملاعم

 ن هبلتو
 هيادهلاىف هن نيعتسم

 ا هحردرورهسلا

 ىدو

 ع ماكنا لوشب وو

 قص ىالاءارقفلا نم

 ةعنان ةمصودذهدكتاقوآ

 ارونمدا اوصالا هب كلردتىتح عمسلا كل قلف:برهلانعزعتف قد علا بر ةدسعبالا ب باخلافشكشب الدقو 5 ا عهد عقت ةملكلا نال

 الاهتةرعمكنكع ءالذ بئاغلاامأو ارضا تالارعبلا كرهالْ ل نالتاكر ل اناء رحد_:ءبخلاو ناردملا|' ةبطاك فداضلا ديرأا

 ىمقتسن نأ اندر ولةد> اولا ا

 ىلا نرقتفاف طقف كسفنىلا هيذحف هيستف كندي سعام أ

 00 ترص !نءاهح ورخو اهلسلهةو ىلاعت هللا عن ةرثك ىف جذوغالاهحو .نامب)#

 لعن مدءالوةكرعلل ةدارانمدالو هكر كر دك تاهل ءالوابتل او كركم هدحنماهل الذكر

| 
 ا ةمعئلاهذهذ وانما ةبترلا فةعقاولا عنلانمةمعت ندبلا ةعصانل حو انرضربش عة 6-21 دلاانعجانأ لعا

 || ةصاابابسأ د سألك الا نكلواجلعر دهن ةمعنلاءذه تعا بن لا تايكحالا

 ١ ارحوهذ عوتلااذهن ءلعف لكو لعق لك الاّنأ كافل الاةمعن ملت مىللاباءسالا لج نمةذينرك ذئاف
 ْ أ

 | رك ذنافهحلصا عئاصنمهلديالو لصعهنم لص ن ملوك ًامالدبالو لوك امنملك اللدبالوهل لارداودارملاب || ميلعتل اودا ثرالايدا سه
 ظ | التم لعال جوانلا لس لحلول >0 همس ع كاردالابابسأ

 ىم::الىلارهاومارثاسو ساحل اودي د-هلاو ردملاورخلانمادوح ولك وهو تابنلا قا ىلاعتهتلانأ لا
 تالا هل ىهو ضرالا ىف ىنل اهةورعو هلص أ ةه نمم سفن ىلا ءاذغلا بذتع اهم ةّوق همف قان تادنلا ناف ىذختالو

 دعس لا اردالو 00 اوس اطل م هدول ىاهارت ىتلا:_ةيقدلا ىورعلاى هو ءاذغلا بدتحابف ا

 هنافصقانلاكساا اذهعمتابنلانأالار هيلا نعب.غتىتحةقرولاءازحأ ىف طاسقن هب رعشقو ر علا نعشتتو ا م -ارب هملاىلاعت هلزا

 توكيامنالاطا!تافرخ اعضوم نم مءازغلا سلط ه“ كلو سب وفج هلصأ ساعوهيلاقاسءاذغهزوعأ اذا

 ساسح الا تال 1 كل قلخ نأ لعىلاعتهنلا ةمعن نذ كلذ نعزحاعتاءنلاو «-لالاقتتنالاب وبولاعملاةفرعب |
 اهلّواف كاردالاة ل1 ىشىجلا سنا ساو قا ىف ىلاعت هلا ةهكح بدرب ىلارظناف ءاذغلا تاط ىف ةكرلاةلآو

 ١ ازهودأ :هب رهتذ هيرست حراس ف .سوأ ةقر حران تسماذا ىحك| تقاخ اسم او سلا ساح 0-0
 8 - هيف.

 سالت احرد صقتنأ اونا اويحت سياذالص سحب لنا هنال س 1 ااذه هنو والان اوسحر وص" الو ت اوم لل : هنباىلار“ 1

 1 او.-لكءادو> ومس حلا اذ هو ةلاحالمتٌ ساسح ا هنمدعبد اع ساس»-الا اق هساع :وهعضالا ا ا :

 ا كلو-ةهلانمدا 2

 1 يغفل اايأ 1 عش تعج

 سحعالذاضيقنيالف ماطقي تابنلا اف تابنلاك الرول تبقا ةربااسفزر غاذااهنافنيطلا ىفىتلاةدودلا ىت-

 لنكن ءدعب ثنح نم ءاذغلا باط ىلءردةةالةدودلاك اصقان تنك سحلا اذهالاءل قل مول كناالا عطقلاب

 كرد كناالا شل كل قافن كنعدعنامهن اب كرد سب

 ىذلاءازغلا ىلع رثعتا عرف ناو + نمار ؟ فوطن نأ ىلا يامحتف -انىأ.٠ نم تءاجاهما ىردتالوة حن ارلا هن

 كنعد عبامهن ب كردتلرص,لا كل اذن اذ_هالا كل قلخ مول ناصةنلا هياغىف نوك تفرتعتملا- ؟ءروهع رتمع# 1 1

 تاردجلاءارواماذهب كرد الذااصقان تنكس اذهالا كل قلع مول هناالا اهتمعب هلا كلت كلدوعت3 هنهس 0

 هرم هال باعد , وكندنامامأ ارهنسس وكنينلاخعالا اودعرصدت :وباع هدد وكن سلءادغ ”مديتق دخت او

 | مالكسلا موفب تريمو كلذ قافن كتجاحهيلاتدّتشاف ممعلا سحب كردت تاوصأو فورح نم 0
 أ كلنا اومهنا كردتالق كمل اءاذغلا لصرذا قوذلا س> كل نكي ملول كينغ ناك امئالذ لكو تاناوم ارث

 | ماهفاذح بس كلذ نوكيا عروهيذتفاهل ىوذالو عئاملك اهاصأ ف بصنةر مثلك كال مفهلك مف 0 ْ

 سانا كوسا هذههملا ىدأتناك نايس نيت ينو وح 1 ؛لارداكغامدتمدقمفقاخيروانليغكيال كلذ

 8مم د اراذاةهتك زمف كلاغل اغا ىم ةندح وفالثمر ما ءثتلك ا اذاكناف كل ءسالا لاط!ءالولو هن نإ 8

 ظ

ْ 

 0 .ىرخا
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 || نيدودبعلاةدارا نيب رفلتلاوفمل ألا نعةرامعوهودحأ هنع نعت الق ءفوتلانالعافدي دستلا ودي اتلاو
 قءفوتلا اصمت ةداعا !ترحن كلو ةواقشوهاموةداعسوهامو رسشلاو ريخلنا لمشل اذهوهرد ةوهنناءاضق

 نءلطايلاىلالامنع صصفنلءملانع ةرابعداملالا نأ كءردةو ىلاعت هللاءاضقةإ + نمةداعسلا قف اوباع

 لمقكلذلو قمؤوتتلا ىلا ةجا+لاب ءانخالودادنرالا اذكوقلا
 هداهتساهماع ىكامرثك اف د«. ىغللهللا نمنوءنك: ماذا

 هيرخ 1حالص<«فامىلاةلئامت وكت قنا فالاةمعادنالا مالا ةداعسا اتاط ىلادح الل مدس الفد , اذهلااماه

 ةدارالا ىف ةدثافالذهدا رالادرجتم «غني نبأ ن فاحال_صداس هلا ع ناخد ىتح هنرخ ةسالاص فام ل عبملاذان كلو

 لضفالولوىلاعتلاقو ىده مثقل ءلكىطعأ ىذلا انب ردا ءت لاق كلذإوت. اهلا دعبالا بابسالاوةردقلاو
 لدي دحأ نمامهل_تو رهبلعهللا ىلصلافوءاشن نمكَن هللان ك-]و اديادجسأ نميكتتماك رات ومكبلءهللا

 ف رعمىلوالالزا مدل ةباد_والووهان الولاقهتنالوسرانتنأالو لمقف هتياد مى ىلاعت هنباةجرنالا ةنملا

 لةعلايهضعي هدايعةفاك ىلعهب راعتهللا دقو نيدحأ اءانب دهو ىلاعت هلوةبهملاراش اارسشلاو ريذناق ار ُُط

 ىهىدهلابام_سافىدهلا ىلءىمعلاا اوكتس او يهان ::دهفدوءامأو ىلاء:لاقكل ذلو لسرلا ناسا ىلءهضعب و

 ىمعت ىتاابام_-الاوانن دلا بو ريكا او رسولا !الا اهتم منعالو ةلوذبم ىهول |وةعلارثادب ول رلاو تكلا

 ةلجنمو رودصا!فىتلاولَعلا ىمعت نك-او راصنالا ىهعت الا مافىلاءالاقراصبالا ىمعت التناك ناو بولا

 || ريكسلا نعو ةبأ الاةمأ ىلعانءاب 1 ان دو ان ىلاعت هلوةنةرايعل اهنعوام مبادصتسا بحوةداعلاو لالا تامهملا

 ادحاو انمارسشبأ ى اعت هلوقو مظعنيتب رقلا نم ل-ر ىلع نار ةلااذهلزب الولاولاوو ىلاعت هلوة.ةرابعلا دسك او

 قوةعودالذ اهب ىلاعتهللادع ىلا ىشوةماعلاة بادهلا:زهءاروةيناث !اهءادولاو ءادتهالا تءامىّتلا ىل هتنامعملا:ذهفهع.نذ

 نوسجتاوىناثلاٍباملا) | ىلاعت هلود دارملاو هواعامس مهي دل اةيفاود هاج نيذإاو ىلاعت لاف ثرح ةدهاجل ا: :رةىهزلاسد_هبالاسدبعلا

 امو زجشلا بادآ ىف ا ليبسةيالزاوتزبلا لاق ترش ىذلارو هلا اوهوةيناثلاءاروةةلاثلاةب اذهلاو ىدهمهدازاودتها نيذلاو

 باصسالاعم هع | قلاطملا ىدهلاوهو مولعلا عت ناكماو ف. !كتلا هيلصح ىذا لقعلاب هيلا ى د ميالامىلا:مبىدتومف ةدهاحملا

 و 1 لاعذنلا عدت :ه> نم لكل اناكتاوهيلاةفاضالا ص .صذق:ىلاعت هللا هفرعش ىذلاو هوتامدق هو هل باعها ٍدءامو

 نأ باد الا مهأ أ هب يثءارون هلانلمدوءانب.-افاتمتاك نموأ كاعت هلوقفةامح ىعسلاوهو ىدعااوههتلاىدهنا لق ىلاعأ
 قفداصلا شا اعنا أ ةانعلا هيىنعتفدشرلاامأو * هب رنمروف ىلءوهف مالساللءرد_صدتلاحبرمش ن ذأ ىلاعت هلوقب ىنعم او ساغلا ىف

 و مود ىلع دال |

 العسال ضرع لأ خي ىلا ةةعابذب ادهن عةرايءدشرلافنيملاع هناكو لبق نمهد_ثر مهارباانبت د ةلوىلاعت لافاكطا.بلا نم
 ”قفرلا تفطاب مهنطاوب | ىرالورذ_.ب كلذ عممنكلو ءامتتسالاوةراكتلا قرطولاى لا ظفحما اري غاب اذا ىصافاهملا ةكرعتة داعسلا

 ةسح مزاك-!!نسحو 1

 لاق معنولأ ظذاملا ١

 انثلاقدجأ نينالس
 الأف بمعش نب بلطم ٍْ

 اذ لاق حلاصنب هللا دبع

 لبق بأن عةعيهل نبا
 تماصلا نب ةدامعنع
 هللالوسر تعب« لاق

 لومي مس وهل عهللا ىلص

 لح مل نم اذم سيل

 انريغص محرب وانريبك |
 هد انلاعاف هرعلو

 قفوت ءارإعل امارتداف

 كلذ لامهاو هبادهو

 35 ةرمالدل او

 كلل ذنوك وهداسفه. فام هر فتوهح ال صهنقام ىلع هر وعمف» دداةمىلاهه-ون دنع نا هنالا نيعتىتلا ةنهلالا

 3 ىلع مده ؛« صخ# نم 1 رحت نعهتبا دهر ودعل لد هنياده مدعلالاد.ثرو مسن الءامتتسالا

 ىاراذاف عايتت دال ' د-ثرلاودرلا ى اطعاام نك-اوءرضن هنأ ىزديالىذلا لهاا ن عام ريموةيادهلا ىلع هرضن هنأ لعدأم

 و 0 ؟هلبا 1
 هيل م ارا 2 هناكرح ء.-زنو هذ ديدسااامأوهةم.ظعةمعت ىهو لا عالاهوحو ىلاةيادهلاد رك نملك ًارامت عءالا ادم

 سي لشربسإ يا 1 ىنوذد:الاهدروعةباد-هولا نافثقو ع رس أف باوصا !ابوضفف د2_ثداه لعاهرسستو ٍبولطملابوص ىلا

 || ءاضعالاة د ءاسءتاكر جل ارسست نم د. ال ' ىنك, الدشرلاو دشرلا ى مو ةيعادلاةكرعت ةياده هنمدياللد

 ةبعادإاهنباتوهدشرلاو 52 رعملا صحتنا ادهولاف 4 ]اة عادلا ث ةعينااع دارأا مل 0 ىح تالا الاو

 لكمال عم مأح هل "اكندسأ ٠ ادلاامأو داد- سلادوصىف ءاضغالاَّكب رت ةريصتو ةناعادن ذ-ةلاو َّك ]رخنو ظةيتستل

 21 1| اوهوجب راخن مباع .بسالاة دعا سمو امم ملال وقنو لح اد نمةريصملاب همة وق نءةرابعودو

 قد_صونظاا نس

 نوكتارذح 7

 هبىوقي نطابلا ف يسن ىمهلا دوب نعةرابع ىهوقم<لا ةتئمبرقتو سدقلاج وربك :دبأذاىلل-دو ز رع

 ْ هل تمهدةلوىلاعت لوشن ىتعماباو سور _ةدئط أب نم عذاكريصا ىترسشلا بنتو ريجلاا ىرحت ىلع نانسنالا

 . مل اوبقاثلا اصلا مهفلا نمهللا هلوعاعالاتنثنت ناو ممنلا عمات يهد ذهف هب رداه 1 ىأ رن الولا ممهو
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 تلزنو سوم
 ىللاعتلاوو ةصخخ لا
 نيناومدقتنأ مقفشأأ

 تاقدص مك او ىد

 ىلاعت هللا مأ امل لئقو
 لوسر 0 , ةقدصلاب

 ملسو هباعهّننا ىلص هللا

 بلاط ىأ نىلعالا

 هنودصتق اراد هوك
 ةباهنناباك ف ىلعلاقو
 الو ىلمقدحأ اهلمعأم

 ىداعت د اهملمعت

 ىصهللالوسر نا ىورو
 تازئال ملسو هيلعهتلا

 لاقو ايلعاعد 3 الا

 م ةةدصلافف ئرام

 ىلعلاق اراد نوكت

 لاق مك لاق هنوة.طنال

 .: , || يعشوأ ةمح وكت ىلع
 هللا ىلدهللالو-رلاقف
 َّ  دهزلكن !لدوهبلع

 تخسنو ةصحخرلا تازث
 هيلع قملا هيناموةت الا

 هيقامو ةقدصلاب الاب

 وسيقيونذالانلل
 خام مارتحالاو ظفالا

 (انريخأ )ةيقارةدئافلاو

 سوه« لع

 عضلاوا تفعل

 وب أ ن1 لاق نالس يدم
 ان لاق يق لضفلا
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 ا

 ءلعىهام ىلع مومل_علا كلارداىلا .ىلاعتهتئار وذب تهم
 ْ ةرص لب وأتلاب اهنم هلرهطام قفو ىلع لقنل |لزني مث«

 لاثملاملالاث فواختوانتفاهف نأ الااهرد ىلا ليد الورخ الا رم ىلعةنبعم ماءذهف :رخأ صيصختلاب و

 جارختسا قد رطو اهه- نعزارتحالاه بو فرعد ىذلا مزغا ااهبا سنان عقانم .و عفان قايرب اهسق ىلا ةيملا

 00 فار ل موعو لل هردالا :هملع ىس عةرغلاىدا سلااماصأ ناو اك مقانل ااهتانزرت

 رعلاتاك-اهم نعزارتحالا قدر هد رطو ص وغلا قبر طوةحام ل ااملاعتاكنافر هلا رهط نفى االاورهاوجلا

 01 رب ار ع اسال لاعت هليا حدم كلذلذ كه دقف كل. الهام هضا ناوممعن رعط دعذ

 هللا ىلص هلوسر ىلع ل اعتدنا نمذازعل اوهام كلذكو لا! ىلا «تهننا ىو: ىلع نوعلا معن لاقو لسوميلع هللا
 ليلقامهحدمىفلوقنا نكلوهالاب ىنعلاو هو قانا ولو فه دو هلك نيدلا ىلع ءرهظ أ تاب م سوه لع

 كلمما4- !ىنعمو وللا نالتحا هدو صقمعاب رلاذاءالل ا مذوهفءا رلامذثدحو ريثكاا 1 اولاملامذقلوقنملاو

 هالار حب قصوغلا قيرطوبلاماة يد ةيقرلا قب رطب لاهج مهرثك ٌسانل ا نال 'لاذلةواذهرتك امناو وللا
 ٍِ :روثعلالبقءاحلارح حاسم موكلي ومقان رتىلالودولا لل. لاسم امس نوكأ ري مما مهرب ذك بج وف
 انلو-رلناك اي كلملاةومنلا ىلا فاضنب نآرّوصناملدحأ لكىلا ةفاضالاب نيم ءومذماه مامعأ ف اناكو لو هرهاوح

 تايحلاومالاو تايبص مهلكس انلاة مال ل اهيلعناسعل - -!ناكاي ىنغلاالا فاني نأ الو لسو هيلعدللا لكم

 1 !ةبدي رب دلو هلت اكول ءْز 0 ةدالامىيد] ارضا دعق نومزعم نوفراعلاو ءاسن الاو

 كابرتلا ف ض رق هلف كلهيفا مب عليل اهاراذاةبحلاذحخومدلو هبىدتقالاهقاب رت لجالا هذول هنأ ملعو ب ء-

 نعريصلا ىلءردةد ناك اذاةدإولا ظفح قهضرغي ىان ربا !قهض هرغنزي نأ هبلع بجاوفداولا ! طف- ىف ضرغهلو

 5 بره ناهبلعب> اوف هك ال مبهررض مظعي و دل ااهذحخالاهذدن أولو اريثك اررمذ هيريضة تنالو قاب رثلا

 «ثدحالودحأ نموت: د هام« اهف ناهف رعب ومنبع ىفاتروص حتي وبرهلاب ىدأا ىلعربشت و ءاهاراذاة حلا

 ٠ هنأ ل_عاذا صاوغلاكلذكو ةقرعملاماميريغ نم <. ءاعمرةفءرغباعركلذناف ىأب ربا عفت :نماسهفا- ءالصأ

 1 حرابال ن اكن افرمتلاو رعلا ل->ا- ىصلارذحب نأ هيلع ب> اوف كلهو هعبت الهدإو نمى ًارعر خلاف صاغو)

 | ندد مسن عملحلسلان هدعبب تاهماعبحاوقلحاسلا لوح مو<هدلاو ىأز رامهمرحزلا درع 7

 انأامغارل_توعبلعمتنا ىلصلاف كلذاوءامبةالاايدصلاكم الها مهملعءايمنالارصفتمالاكلذكلف هيدين

 مهظحوو زمعنخأ انآوشارفلا تفامترانلا ىلع نوتفا 2 منسو هيلعهتلا لص لاقو ء ا و دلاولل* 2

 موحالفتوةلار دقالا ظحلاملايف مهل سساوكلذلالا او اودع مم ما كلاهملا 1 طفح قرفوالا

 سانلل تقولو ملا كلا مالا ىو نان رثلاهمفقافنالا نافووقنتأ ليهوكسع لق لضفاموتوةلاردق ىلعاورصتقا

 هيىعملاو لاومالاّتتكلذلف قافنالاىانزت نعاوبغرو لاسمالا مسا اولاله.ف اومغزولاملامسكباب

 امافاهتاذإو ايندلا ىلا نوكحرلا جو ا ءاههعن ىف عسوتلاواهنمراثكةس اللا ماع صرحا واهك اسما عجن

 هداز ردالا ل مح النار فاسملك ق-و مومذع سالف تاربخلا ىلا لضافلا فرصو هيافكل ار دعباهذحأ

 ءاعذرلا ىلع دارلا عبسونو ماعطل ا ماعطا|ي هسفن تحمس اذااماق ه]مح اع صتقع نأ ىلع مزعل امهحاذ د لاى

 الاوةطاخ مكس فنالءانعم بك ارلادا ارك !يندلا نم مكدحأ غالب نكمل مالا اهلع لوقو راثكستسالاب سأدالف

 هعضومف اهعرغي و دحاو عضومفمهردفلأ ةامذخأ, نمهبل هعلو ثب دملا اذهىور نمف تاكد قف

 نجرلادبع ةنذأتسا ةدشبةنلا نوأدشدب ا ا ووكر رك ةفلاو هةيحاهنملل سعالو

 :نآدءملاقو مال_سلاهيلع لب ريان هت ذاق هكلعام ع + نعخرخ نأ ف هنعهللا طرف وعنا

 امتادياهؤاود جزتمادق هيوم هب ويت لا عتلا اذاف ثءد_حلا فمدخلا ىرقب وىراعلاوتكي ونيكسملا

 اهءاود اجرخ- هواهءاداقت ماهتمدرعب تأ هدف ءملاكو هنريصمب قثو ن 3 اهرضياهعفتنو اهفوطئاهو د رهو

 قلزنا عهوءالؤه قسف ايت ةماللابلدعتالؤراط+الا ناظم نع :رارةلارار ,ةلاودعملادعبلاقامم قشسالنمو

 | ارو انمار ةيقضوتلا تلا ىنعمانتتلقتاف د هقي رطلءادهو ىلاعت هنباههصع نمالا مهلك
 ممسس ا

 0 ا ااا 1 020 02 02ز 2 2ز 2 0 0 00
 سمس 7و "7" 7١١

 دا ص ىلا ز

 يبا

 ا ا نيف ري و و زا وي كل قر دج وزو دقي جروس وروح ور وو نوع ورود روح وبوعح وع أن "1 53 لضيضرا ! يمينا ال يدل 6 0-6 يدي 3 ا روك ا“ " ب 0 ه 8
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 1 0 الا

 هيراقأ اول-رلادالوأرثك امهفب راقالاامآو د حاكنااباك ىداولاو لهالا دنا ةانرك ذدقز تن دما هلوعدب ١

 يف١

 املكو هِلغ_ثلاطا هيدرفن اولاستت دق دمهملا هر جداا ر ومالا نيج هلرسستمف ىدبال او نيعالا لثم هلاوفاك

 تنعتاس الا عفدي«بقءادلاو زعلااماوهةمعن اذاوهف نيدلا ىلع كا نيعموهفامندلا تارو رمضن عكباةغرشي

 لخشد وهغارقو هإعوملعهبلع شوشد لاطو هيدؤد ودعن عك فنا هناقل بم هنع ىتغتسد الو ميضلا اولذلاه سن

 الواو ىلاه:لاف تاماوت ناطل_.ا اونيدلا ليق كا ذاوءاداوزعلاب لغاوشلاا هذه عفدنتاغاو هلام سأ رهبلتوهبلق

 نمو مهاردلا كالمالا ىنغال ىنعم الك وللا كلمالا» ١ علل ىنعمالو ضرالا ت دسم ضعبن مهنا

 ةحو رطملا هنع مفدي فقس ىلا نا الا حا اةعاكمف هنعىذالا مف 5ك رولا اباب رأ هكترذست مهاردلا كلم

 ندم[ ف لو نول دنا كا 0 -ءبئذلا مؤدي باكودوبل أ هنع عفدت

 كاك 0 نيدلاءابلع كل ذكو اجل امه ادنعنويلطن ونيطالسلا وحارب هنللسالا [هلاتا ا دنالا

 ىل_ههلوسر ىلعلاعت هللا ةمعن نأ نخظنالو مهتعب انعام: :دلاىفراثك-ةسالاو راثث ”ةسالاوأ مهنا ارخنملوانتلا

 تن ا هر عشب عستأ قسيت واو فوم تا دجأ عت ليوا اوه ::دلك أ أو هرمصن ث» 7 وت

 فر ةرةريشعلا مرك (تلقنافإةرعسهلاوبرهلاكارقتنا قدح برمخا داىذؤي ناك ثيحهب اعوت مع نم لقأ

 ىل_هناك كلذلوشا | رقنمةحالا سو هيلعمننا ىبصهنلالوسرلاق كاذاوممن (لوقأف)المأ منلانموهلخالا
 ءافك الا <فطنلاورب ريك 2 .وهيلعهللا لص لاهو مال اهيلع مالآب سن ىف ةمو رأس انلام رك ]نع مسو هيلعدللا

 اذهف ءوسل |تدنااىفءانسملااةأ را لاقنمدلاءا ارضحت امور بق نمنلاءارع طةوك 3 وهيلعهتلا لصلاقو

 هبلعهللا لصدتلا ل وسر ةرهش ىلا باستنالا لب امندلا بان رو ةماظااىلاباستنالا هبىنعأ تلو عن !نماضنأ

 م .ةدسبلا لئاضغلاىنعماف (تلقناف) لم_ءااورعلاب نيم«وئااراربالاو نيماصلاىلا اوءارلعلاةعأ ىلاو ملسو

 هءلعهتب ىلصلا كلذإو امبالا ل عوملعمتيالذ ارم كالو :دوةلاوةمصلا ىلا. ةحاجلا:دثيءافمخال لوقأف
 نولي تأ قكيلاقبف لاجلا م هتلج نمرق سااسءاو قاعتمشاةهاط قرع ن١ تاداعسلا لضفأ سو

 اضن أ تاريدلا نمهنكءاوءانغلا ليلقلا+ !ىرمعلو تاريكلا ىرحت نعةإءا ملا ضار الا نماملس ندبلا
 تاماحو ةرفان نع عابطل اوم ومذم جيلا نأامهدحأ نيوجونةةرخ .الاىامأ اواهفهعفت ىفخيالفا.ندلا ىفمأ
 ةردق عونوهذاءاماولاملاكغلبم حان هجولااذه نمهن 146 عسو ار ودصلا فههاو برق ًاةراجالا ىلا ليجلا

 5 ” الا ىلع نيعفلا ندلا تاماحءاضق ىلع ني#عملكو عيبقلاا طرد ةيالتاماميعت ىعدجولا ل جارد

 ند_ءلاىلاىدأتهقا ارمثامتاذا سغةلار وفن ال سلا هل. ضف ىلعلدب رثك الا فلاسجلا نأ ىناثل اواهتط اون

 اولاقنندملات انه ىلع سفنلا مراكم ةفرعمفةسار هلا نا تى ألوعكلذاونامزالت اماريثكرمخماو راقنلاف

 فامناو :ءهجولاة قالط ل_.ةكلذلو مغلاو رورسل اوبضغاارت ًاهيضرهظي كلذإو نطاملا# 1ص نيعلاوهحولا

 عبق ل-جرع_.لع ضرعفاشدجن روما ضرعتساو هنفامنسح  ههجورالا حبق ضرالا امل يقو سفنلا

 نطابل ا ىلعو أ ةحابصف رهاظلا ىلع تةرش أ اذا حورلا لاقو تاون دلا نمه_.-١ طقساف نكس أوهاذاف هقطنت_اف
 هللاىذررعلاقوو ولا حا ايصدن عربات ااو ءاطااسوهيلعتنا صلاه دقو نط ايالورهاط هل سلازهوةحاصفف

 هس اهنيك ارجل و كتاالطو بالاو- وال اوبلط اهالوسر مث مثعب اذا هنعىلاعت

 ناف ةوهشلا راما جلاب ىعنانلو مسجل اورلعلا ىفةطسبهداز والان: ةىلاعتلاقوةمامالاب مهالوأ اهحو
 ةةلحخ فصانتو ءاضعالا بسانتو معلل ىف لادتعالا عمد ماقتتسسالا ىلعةماقلا عافت راهيىنعنامعاوةئونأ كلذ

 ريس داولاو لهالا وبسنلاوءالاولاملا تاخد د قف (تاقناف هيلارظنلان ععابطا اوينتالثدح هحولا

 23 وز نمناىلاعتلاقءالعل ااذكو إو هيلعهتيا لص هلنالوس راذكوءاملاولاملا ىلاعت هلام دقو ملا

 بسنلا مذف«وجوهنلا مرك ىلعلاق و ةنتفكدالوأو لاو أمنا لجو زعلاقر مهورذح اف مكاو دعك دالوأو

 ةمومذما خوك ع مةمعناهخوكى عماش ب بابالهسفتب# را ىلع ,قوهنسدعام يا لك ةعقو نو:سحامءاذنأ |!سانلا

 سا.لادهنيا مفد

 ملام باغ هتلعلالضلا ناك ةصضخلاتامومعلاو ةِلووملاةلوقنملا طافلالا ن ءمولعلا ذأ ن منأ لعافهاعرمم د 1 1
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 نونأ» ءانغالا تاك

 مالا هلع ىنلا
 ع ءارّوفاانويلغ و

 ارك ىح ىلحا
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 اماف هناحانم نعاوهتنا

 مممالف ةرسعلا لهأ
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 باع ىلع كلذدتشاف

 هلا ل صمقلا لور
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 عزت ناكن اوؤيشل ١

 ىو» نوكىلاهدعقاو

 ًاريس:و لوزن سفنلا
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 بانج ىلا هئاوناةككو

 نءوهتفرعملاكوق لا
 ديراانازجشلا عميدالا

 مج مالك هلاك اذا

 سحأ نسمئش ف عيشلا
 اله ايذد صاوأه-:د

 ىلع مادقالا لمعت سل

 موعجؤلاو يشل اةلاكم

 لاحنم هنيبتي ى-هيلع
 هل دعدتللل هنازهشلا

 هلوقو هم الك عامل و
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 اطو ريو اياداو اناقوأ
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 | حاسد تالثن مالا هلع عطقنادبعلاتاماذادإولا ف ملسوهيلعهتلا لصلاقوةاساصلاةآر ما نيدلا ىلعن وعلا ع مم
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 رح "الاس صالانتتعال لسوميلعمتا لسدتالورلاةكاذاوة يق .ةللاتم هللا ودم م

 اع:مرورسلاىفةرصنالذلاقو رضا اةدشىف ىدنلا 1 ةدكثلا فةصكلذلاقو
 ماكل أس أ ىناو هللا لحر لاو عادولا ة ىف هيسانلاقادحا دنع كل ذوامن دلار ورس ىلا نوك رلا نم سغذأل

 لئاسولاامأو ةن!لودةمعنلا ماةلاقال لافةمعتلا ماعامملعت لهو لهو. ءطءهنبا ىل_صىنلا لاق هذ ةمعتلا

 قءهمابامىلاوىفاثل اوهو تدل !لئاضذ؟ ب ررعلاىقهنلبامىلاو سفتلا لئاضقك صخالا ر رقالا ىلا مسعئشق
 | ا مح اسلاوعربس ملا اولهالاو لالا نمنديلأبةفيطملابايسالاك تديلاري-_غىلاز واع وبرتلا
 ع ونلا)* عاو اونأ ةعب ؛ رأاذا هذ ةبادهلا اوقيفوةلاك سال زل للان وسفنا |نعةدح راحللا رام_.الا

 قاهلنان بحونا الا ىلااهفارط آب اعنا عماهلصاح عرب و ة._سفنلا لئاضغلا نب( صخخالاوهولّوالا
 ,نسحو ةلماعملا مولع ىلاوهإ_بروهتكل المو هن افصولاعت هّللاب لعلاوهو ةفشاكملا ٍلعىلا نامالامسقني و
 ىذتقم نع فكل لدعلا ةاعاصوةذعلاهععاو بضغلاو تا ريختلا ىضتقم رت نيهسق ىلا مزن قاما

 هللاهلزنأ ىذلا ل دعلاتازيبا اب همادعاو وهمادق توك :لبءاش فدك مدعي الوالعأ عنتعالوح مادقالاو تاوهذدلا

 اورسك الو طس ةلاثتزولا | وهف ًاونازبملاىفاوغطتالنأ .لاعت لاقذالسوهملءهنلا ىله هلوسر ناس ]ىلع ىلا عت

 لك الا لراوأ تان الا نمنمالاو ةردةلا عممجاكتلاروأ حاكنلاةوهث لب ريل سفن صنف تازيملا

 ىّئطد © نو وح نفل لا وتاب مع : ار ةةركفلاورك ذإاوةدابعلا نع معضى تح

 لئاضفلا اذاق ناريملا انفك هيل دتعتف نارسحلاونا.غطلان ءهرب دّمتو هنز و ل خ نأ ل دعلاامعاو تا اريملا ف

 الا بلاعىفاز_همتئالوةلا دعوة معو ةطماعم معو ةةشاكملع ةعب رأ ىلا .عزهنناىلا هد رقملا سف لاية بصاخلاا

 زومالا.ذ_هأ.تتالو رهعلالوطو لام اوةوقلاو ,ةصل اةعب رأ ىهوةمت دماالئاضفلاوهو ىناثلا ع ولابالا

 الوةريشعلامركو هاحلاولهالاولاملاةءب رأىهو نديلابةقيطملاةجراملا منلاىهوثلاثلاعوتلابالاةعب رالا
 0 باسل و هو عبا ارلا عون :لايالاةمث :ةبلاوةجواخلنانابسالا هته ن ا عفت

 يتحسس من اهذهعوممهف هلل .. ًاتوددي دستوهدشر وهلا هبادهتعب رآ ىهو ول ثادإاةمسفملا لك ةاضقلا

 ةحاحاما ضعبلا ىلااهنمضعبلا بات هج اهذهو ةعب رآىلاةءب رالانمةد-اولك انهنقوتةعب رأ ىلااهانعسق

 ىلا ليسالذا قليلا 7 داما لا هيلا ةداعس ةداصكسق هير ورضلاة املا امأ ةعفانوأ هير و رض
 | ايندلا نمدوزئامالاةرخ الافدحال سلو ىسامالان اسن الل سلفام مالا تملا ةرخ "لا داحس لا لوصولا
 ظ ةحاملاامآوىرو 7 0 زها سك: ةيسفم لا لئاضفل احا كل ذكذ

 | مدعول كلذ ناف لهالاوزعلاو لالا لئءةجراملا عنلا ىلا ةينديلاو ةيسفنلا معذلاءذهتجا عكف للا ىلعةعفانلا
 الإ نمةحراللا عن اىلاورخ 0 داس ا را لل ىرافناع ر

 || امأ دوصقملل هلو ملال  الاو غلب اج انمل طا ىرجت ةيراج با.سالا هذهنأ عاف ةريشعلاوهاداو لهالاولاملا

 || حانحالب ديصلامورب ىزابكو حال بريغب اسهل ىلا عاسك دهب ”هرافك هل سيلو لاكسلاو لعلا ب اط ىف رية فلالاساا

 || هللاىوقت 000 1 سولت ل سيان ماسلا لجرل اصلا لاذ :ل-وهياعدتل ا ىلصلاف كلذإو
 أ تا ورمضو نكسملاو سابللاة#,مفوتاوقالا بلط ىفتاقوالا ىرغ: سم ا 1
 أ نعم 0 اة هم لانا البلا عفدنتالو ركسفلاو رك ذلا نع هلغد7ىذالا نم عاوفال ضرع:. مثةشيعملا
 أ تيأرفاف غلا لاقف ميعنلاام4لبقدقوءاك- 1 1ضع:لاقو تاريمللاةظضاقاو ناهدصلاوةاكزلاو عا يضف

 | ضي رملا تير فاف ة.فاعلالاقاندز لبق هلشرعال ف ئاخنا تر راف نم الالاقاندز لبق هل شعارا
 ١ تس نم كاوا ددلا معنا ةراشاهرك ذامناكو لش عال مرهلا تير اق بايُساالاق أندر لمق لش عال

 اا وق دنع برسول ندب فقاعم بسن م دو.دلعمتلا هلق كلذاوتمعنو ون الا ىلع نيعم هنا
 : || موميلعمللا لصلاة ذاامهلا ةجاحلاهجو تخالف حلاصلا دلولاو لهالاامواهريف اذا: :دلاهلت زيا” اكف
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 3 ىلاةراشاايح ناكنمر ذنبا لجو زعلوةولوةعلا ض مهلة راد ضم ممولة ىفىلاعت هوو تاووشلا أ
 كالذاوعاحالا نملاهجل ا رنعناكت ار كوملا نمهللاد_:عوهف اعلا, تدم تدنلاب ىلكو ةئط ايام ىحتملا 1

 ضعباهفناسنالا راشد ةذإةيناثلاه«تادنالاب ىو ماوفاك ناو نيحرف توةزرب مهم ردنءءاس ءادهملاتاك ا!

 كراشامةثاثلاهتاناونلاض عب ورمتلاودسالا ف دوح ومكلذوعال ئسالاوةيلغلا اوةساب رلاةذلك تاناوبألا 0
 حردوبداملك امو كلرتش !كلذلواه نأ ىهوادوحوا هرثك ا هذهوب رفلاو نطيل اة تاناوء1ارثاساهف 1

 كال ذزواجنافنيلفاغتملاباقا دل اهدش ا وهو ةيلغلاة ذا ه,تة:شنةءترلاهذدز واح نمو تارشحلاوتاديدلا ى- |

 هلاعفأو هباعصةفرعمو ىلا-ه:هنبا ةذرعم ةذلاوسالتمكل اورلعلا ةزإهيلع تاذالا اغا رادذ ةثلاثلاىلا ىئراأ
 سو رنم جر خاموخ اوبلقلا نمة-ابرلا بح هال. :-اجيورخ الا هما لا: .الو نعي دصلاةبترهذ فو

 هعمل

 عض

 روويمصسدتب

 ىوقيالة-ابرلاةوهشونو+لادلاهبلعىوقيا_مهرينكف ع يرفلاو نطبلاهرمثامآ وة ساب رلا بح نيعيدصلا

 هيشقلاو>الا ف الدنا قو ماودلا ىلع ساس>الا اهم عقبال ىتحت.اكلاراهعمامافنوةب دصا !الااهرمسك ىلع

 1-0 ايرلاةذلب سا حالا اهعم مّياللاوحأ قيلاعت هلا ةذرعمهذل بالغت رشل ارودعم نءاح راخن وك ن |

١5 

 نكءاوةدوجوهتوكستف هن ريشنلا تافصااهمل ادوعتف تارغغلا هير«: لد رهعا لوط موديال إذ نكلوةبلغلاو
 بتاقماسقأ ةعب رأ ىلا ر وللا مسن ازهدنعو ل دءلا نعلودعلا ىلع سذنلا لس ىلعىوةنال ةروهتمنوكت |

 هللابسنالا ىنعماموةفرعملاةذلامىردبالباةو< .فركسفلاو هيدفرعااةدانزنالا رتسالو ىلاعتهلناالا بحال

 ذذلتلاو هناصس تيا, سنالا هلاو-أ باغأ باقون ديلا تاوه_كلارثاسو لاملاو ةساب رلاوداملاب هتذ|اعاو

 هاوس لغأ ب لقو هب ريشا فاصوأ ىلا ع و>رلا لاوحالا ضعب ىف هب رتعب دق نكسلو هيفركةلاوهتفر عع

 وهفدوجولا ىفاكسممتاكن اذلّوالاامأةفرعملاو للاب ذ زا 7لاوحالا ضع! ىف هي رتعد و هب رمشبل !تافصل ايذذاتلا
 نأرّوصتءالو رودذلا هان ىلع ن كلو تادوج وةعبارلاوثلاثل اامأو هيةف-ا طابت دلاةىاثلاامأو دعبلاةءاعف
 نمةسب رغلاراصعالا ف هترثك نوكتامئاوت رثكءااوولقلاىفتواغت رودتلا 2 هوهواذاش اردانالا اذن وك

 ةعاسلاب رقت نأ ىلا هلة ب ولقلاهز__هىل_ثمدادز/ والوط دهعلادادزب ىل ر الذ مال_سلا مهلعءامننالا اراصعا

 لوم _1اوْزب زع كلملاوةرخ الا ثإمىدابم هنال اردان اذ هتوكيتأ بسوامتاوالوعفمناك ارمأ هللا ىذقي و
 ايندلا ناف:رخ الا كالمىفاذكسف مهتود نم سانا رثك ًاواردانالا لا-+لاو كلما فق ئافلا نوكمالاكف تورثكال
 نأاكس غلا ملاعل عبباب ةداهشلا ملاعو برغلالاع نعةرامع ةرخ الاوةداهشلاملاع نع ةرايعامافةرخ الا: 1سم

 امافدوج ولاةترىفةيناثلا ىهتناكن او: آرملاف ةر وصلا: ارملافرطانلاةروصا ةعبان: اراافةر وصلا
 ادناثكلب ةءاق ىهىثلا كر وصا مب فرعتنال وأ: ارااىفكترودىرتو ك-_سفنىرت الكنافه تب ٌورق- فك وأ

 نم عوفاذ_هو امد_ةتمرخأتا!باقناو ةفرعملا قفاعوبتمدوجولا ف عباتلا باةنافتاكا لا ليس ىلع
 بيغلا ملاعل كاةداه_لاو كالماء كالذكفملاعلا اذهةرو ريض ساك :نالاو ساكعثالا كلو ساكعنالا
 ىمعسف ن وك 1 ملاعىلا هن رب عل والا الم املاع ضم ارظ:ب الفراش ع الار طن هل ارسم نه سانا نكت وكماملاو

 ثالالا ماع ف سدح افريتعت ملف هتريصب تع نم منهوراصنالا ىلوأ ا اوريةءافلاّقف هب قل أ دقو هرعدرو.ع

 هنيسنأ الا ةدءفالا ىلع ملطت تأ اهنأش نما اراب ءومل سلا اذ_هو منهج باويأ +_. ب. ىلا خفتيسو ةداهشلاو
 موت تاسا ىل_ءقمل اىلاعت هتئارهظأأ اذ_هنعو كردأ نوما نا |كالذ مفراذاف يااهل كاردا نينو

 رخآ كاردابةمونيقبلا لد ىعم كاردابةرم كلردن مخ !نكملو تانةول رانلاوةنحلا اولاَقف قاب مهةطنتسا
 مهظ-اوفودق نيذال نكتاوابتدلا ف نوكي دةنيقيلا لعز ةرخ .الاىفالا نو كال نيةيلا نيعو نيّمِلا نيع ىعل

 ني لا نيعا منورين دلا ىف ىأ مدلج انورغل نية لع نولعتول الك ىلاسعت هللا لاق كال ذلف ني.ةبلاروت نم |
 ايندلا كلا ملاصلا صخ لاك ازب رعالان وكمال ةرخ الا كلا حلاصا!باقلانأ رهطد_اذاف رش الاف ىأ |
 لحال ةيولطم ىهامىلاو اها ذإ ةيولاطم هناع ىهام ىلا مست معنلانأ ملعا خعنلا سان واح *(ةسبدل اا 2|

 لهخال معو ف مغال ار ورسو هل ءانف الاعب ر ومأ ةعد راىلا اهلصاح مدرب وءرح الاةداعسا مئافةياغلاامأ هياغلا ٠

 ا سرع
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 ىانب رفاس وتاب

 ناكوتاولفااوىراربلا

 ندسحممس | خشة عم
 ةئد نيعيس هيد دقو

 رم ىرحاذا ناكف

 هللعريغت وأطاندحأ
 هيلا عفشتت خيشا !لاح

 عجرب ىح جتا ذب
 بدأ نموناك اهلا اما

 تأ خشلا عم ديرملا

 هغدكو هعئاوول لقتال

 خش اد عحارم تود

 م وأ ءاعزوشلاناف

 هللاىلا حوتفملا هيأ و

 ةءقاوناكنافربك أ

 ىلاعت هللا نم دن رسما
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 هتلادنع نمتاك امو هل

 هبقنأك ناو فاتحال

 ةعفاولاة هش لوزت ةهش

 بستك وؤيشلا قد راب
 عئئافولا ةصصنا طعدي رملا
 هلعلديرااق فوشكلاو

 توكمصاخم هتعقاوف
 كيشتنف سفنلا ىفةدارا

 ةهقاولاب :دارالا وكس
 ةطعب وأ كلذتاك امانم

 وهية بي ع ساذهاو
 ةفاش لاصثةساي ديرما

 اذاوسفنلا فنماكلا



 ةبارس ثوكت ةحلا
 ةمالعةمحلانال لاحلا

 ا فراءتالاو فراعتلا

 !ةيسنجلاو ةيسنجلاةمالع
 | يااا مابا
 ا ريخأ ) هلاح ضع وأ
 جن اونأ هفعقلا يشلا

 انآلاق نامل نيد

 انآ لاك درج لضفااونأ

 انثلاف معن ولأ اظذاملا

 انث لاقدجأ ننامءلس
 ائثلاق مس نب نش

 فأن تان 2
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 م

 نكي | ,ا دبع ءنملاق

 هالومو-هذ هللا باك

 الو هلذكال نأ هل خشب

 لعف ن ةهيلعرت م

 نمتور ع مصل خك5

 ندالا نمومالسالا رع

 يشل !تارط+ىارب تا

 رو الا تاي ىف
 رعهساالو اهتاملكو

 ريس ستل خجشلا ةهارك

 مهارة

 نو ىبرغملاهل هنناذيعانأ

 | اءربعت ةفصيهصاصتخال قا ااهذلت سدا ءاوجي رغلا الو نط الو قوذلاومشلاو رصبلاو مسا اهدا

 ةمال دار ىذلائلت ثلا نعىتغتصاناو ناذسنالانافابتاذلاضف ادصقت وامتد ناد ءافيتسا ىلا اهبل وتنلوأ

 امو اهفضدُمَعْلا او ريا اوه طقذ هرادإرب و دال اع مااا ا كَ .> نمىل->رلا ةمالساضد ادب ريف هلحال ل-رلا

 نماهه هن فنا صولالف نيدةنلاك هريغلالار“ وب الامام اق لوالا د تود. نكللو ةمعنوهفاضنأ ريغلو هناذإرث ود
 | نأ ءاككس يلا سأ دصت» نم قح ىف ةمعت نانو ف ناتلسسو اههثم د نملدةمعتام ماب تارهودام ملا 3 ا

 | ىهذلاهدنعىوةسسا هنامح:ر و رض ىهى 1 دابعلاو لعلاهرضةمتاك ولفاومالاهملا لصوت
 قعءالب نانوكف:دايعلاوركفلا نعامهدوحو هلغشاع رلب ةد>اؤ ةياثعمدنغامهمد ءرامهدوحو ناكردملاو

 | الت دال نانا مشتج اراع :ءابتاربولانأملعا *ي( ةعبارةعسف 2 ةمعن نانوك , الودع

 | لاو>الارتاس فن تس ىذإاوهل_.+لاو ل 0 دع .ذب ىذلاوخ مقانلاو لاخلا ف «تحار" "لرذت ىذلا

 | عفجا ىذلاوهقلطااف م ديقمو قالم» «نآب رمذ نيعستأ | نمد>-اولكومو هو متو راض ىلا مسةةتاضنأ ًارورمشلاو

2 00 0000 0 0 

 نعي 00 رد عم د لال ةوهش تشب صقل كود كاع
 هرعت !عتلاب لغتس اناو ناصقنلا كرذو لهم لاب ملأت رلعتلا رن تا هناق < مطعم نأ د1 م هيذاككبف عملا

 ودبشلا ىلا يرضلاو هلال ماد باذع فلز ,الصدشاا اذهل ثمولعتلا لذوريكللا كرتب وأ تانودلا
 [تدبلا نءةحراجلاة عاد لا اوهلك 6 |عسبصالا عطقك مم عفان برذ ضعءب تود فاصوالا هزه ضع عج ىذا أ

 | ةبقاعلابمتهالهناف 4لقعالن 3 ارث_-ا!ل هدف مفانلاو -الاضعبىلا ةفاضالاب هناف ق+اك م: ةمذانبرو |

 ٠ | قرغلا فوت دنعرعلا فلا ااءاعلاكهحو نمراضهحو نم ةان مروهك الهح ةونيحب نأ ىلا لاما ف مرت دق

 00 قل نحمد لا اراتاجت ىفسسفنلا عفانلاملاراض نا

 نييهكسااك ارورض نوكح, الامىلاوا ههربغ 0 ان ذالمعل اولعلاام هم ىنعأ اوورح الا

 0 ريعي ةمعتلاتأ ملعاو(ة سما عشق )عمم عمموةنأع اضد | هن اكمست ع نكع دق هناف ءار ءارذصلا نكس 1ىفالثم |

 | ةيندي وةيلقع عاوفأ ة ثالث هريسغل هتكرا ثموأ اهم هصاصتخت !ث- نمنا.نالا ىلا ةفاضالاب تاذللاوذب ذا لكن ع

 مدل رشم لب ونانا اولا ضعب عمةكر يشم [سيلذاةمكسحلاو معلا ةذاكتفةيلقعلاامأ تان اوما عج عمةكرت

 [مكحالاامذلتس 1 اوملاعالا«ذلت بال لعل اتالفاهتلقامأ اهفرع *أىهو ادوحوت اذالا لقأ هذه لقعلا

 1 | اديأ لوزتالةمزالا عالفاهفرسش 'امأو م-هموسرب نيم-رثااو مهم-اي نيمستملارثك أ 1امو ههكقلاو اوهلعلا لهأ لد اامو

 ا |ةمكحل اويعلاول قنة تقاهنم غ رفب عاقولاةوهشو ل مف هنم عشت ماعطل اقل مالةممادو رخ الا ىفالوا.ن دل ىنال
 ادام . الابرثأ ف افلا سي دن اب ىذراذ د دا الا دية قابلا فيرعأل |لعردتن مول ةنئستو لك تأرَو ودب ال طق

 ٠ | قالط ةئفحو ناوعأ ىلا حاتحال ل قغلاو معلا تا< ف. رم لذ و هرايداو نراك عورع هلعع فباصموهف

 ةيالولاو ىرسس لاملاو ىاقثالاب صن: لاملاو فافثالان دز , ملعلاو لالا س رك تن أوك رح لعلا ذالاالا

 | ادنأن مالا حو رف ةتحاص وكف لزعلاب نيط السلا ىدبأ ةالوؤحخالاب قار نااىدبأ !ه. لادتمالرعلاو اهنءلزعي

 | كالهلا ىلا بز<ةرانلاملاوادنأ لاحلك ىف لجو ذي ذلو عفان معلا ع ادنأ وخلا برك هاد اولام لاب حاصو

 راك ًاروصقامأو عضاوم ىف اريخءاعسناو عضاوم ىف تارقلا ف لا- 1! ىلاعتهنيا مذ كل ذإو و ةانتلا ىلاب د ةرانو

 | مهتج أ داسفلاماو قوذلا عسبت ىوشلا ذاق تثد إو فرع /ىذب /نذ ؟يوذلا مدع "ا نعقامللا

 | 1[ فر وسقلااد اسمءارب ولسعلاةوالح كرديالىذلا ضب راك تاوهشلا عابت ا
 ذلتدالونامسلار ورطلاو لعلاةذإ كرديالىذلا عيضرلا ل فطلاك معلاذل سد امميىنلاةقصلادعب مهل قلت
 مع !ةذإ كرد نعنورمصماعلافءاث الاذإأ هنأ ىلع لدن مال هب اطتساالوةذيذإ تبلاهناىلعلدبالئا رنا

 ع ما بدسي ضم نماماو تا اوهشللا عابت 1 طاطا ىتتانل اًةئالْئَدَمُكَ لاو

 | ةداوهسلا



 انو

 توصي اصاق نيعبس ن هرب مماولأ ىلعةقلعلادو اتاي شما لوةيتاكوهبنذ -ج هلرفغ مذ

 اهتادردواهما قو ةمعنل اة قمح هيفر 11 اوهو ( ركل اهياعامر ثلا ناكر نم قالا نكرلا)

 + (اهماسقأ وةمعنل اهم تاس )د تاودال

 هنو رخالاةداعسلا ىهةةةحلايةمعنلا نك-لوة معن ىميم هنافرثو مو بوأط ملك ل, ةداعسو ةذاوريخلك تارلعا

 باسل كذ قدصأة ب ورخالاةداع_سلا ىلعهقالط |نوك نكلواقدصئ للة معنلا مسا نوكر دقو ضن طاغ

 تاع لوالاةمسقلا) « تاهسة:باهرسشتت ةمعنئاعسملات اذللاوةّيعملانابسالاوة .ةءقملاةمعنلا ىلا ىذْذي

 اهمفراضوهامىلا اوقاحللا نس>ولعلاك اعيجورخ داوانذلاف عايرشانالا اعل .!اةفاضالا,اهاكر ومالا

 ملعلاك اقيمت ةمعنلا اوهل املاولاخلا ىف عفانلافس هنلاةفلا وذا اوهشلاعمتكل املاف نين ككومؤ و

 ىوددنع ضخما ١ الارض !|لاك !قعفانلاو امهدضوهواة.ةعمعاليلا اوهاممفراضلا اوقلحلتا نو

 4+ :ط هب رش فاك اذا لهاجلا ىبصا افةمال لاو جوصأل تلاجو ماةسالاو ضا مالا ن فاش هناالامذازملادط اى

 ةماخ |نماهداو مالا عم كلذاذ هيابسأ هلئيهيو هنم هب رهيب وعيلا هيدهب ن *ةنملا داعي وةمعتهدعن لقاعل اوءالد

 قودعلا نمرم“ لها !قددصلان ككاو ةهاخغ ا ع نمدشأ مالا او ١» ضا أ ىلا قوس ةماخغلا ن مءانااهعنم تالق ددص

 يب (ةيناثةمسق زهردعلا هيل معد الام هيله جت كلذلذ لهاح قا لضصةنكلَو 4 سفن قا نص ةناةتاسنالكو لقاعلا

 نراقالاوداولاولهالاولالاك اهريسةوةمراماةفاهرشب اهريخ زئمارقةطلت##ةي وزندلا با سالا نارلعا

 8 ءلاط هب رنمامك اش هلا رو راندا طال ءلعلابرم ذ:-_سناسنابرو«ة-ىةمعت ق.فوآلااذهعم

 هللاه-وىل ارق“ !اةزاكهريغلال هر : اذإرب ودان لوالاو م هريغاو هي راذارثو مىلاوهريغارت وم ىلاوهريغلال هناذارث وموهأم

 ةدوصةمىرخ أ ةباغىلا ممل سصوتما ل طنالاهئافاهلءاضقن اال لا ىرخنالاةداعس ةلجلاب و هئاغلةداعسو ىلاعت

 تراصاجلالاصب الاةعي رستاذالا ىلا ةل سو تناك ال ن رك]و ةدحاو هياثع ءايصخلاو ىه تناكلا م ىضة ننال

 لاثمو ةدودةءانأ تون اظيواب رلاباماعاو ذرا اضن ؛ واهوزنك, واهوعمح ىت-اه سفن قةيوب<#لاهملادع

 تلاع دع لال_ذلاولهملا ةءاغ :وهوهدمطتو هناعامولوسرلا دههتبالوغشم لازل الوءرعلوط هن

 ىلا عت هللاءاّوا ىلا نيل ومار ل رك ذلا ىلءاويسي ردقلدصةتاهمافةمالسلاو ةعصااكهريغاو هتاذادصةءام

 1 (عبا اا

 هتفيد ف علطبف مهنا دبأ ةمالسىلاةرظنونيإلالاو اهمال ىلا رطل نيترظن ظن موي لكىلاعتهلئناالوملا قف ْ

 : اور_ع:تاوىلاعت لاقاك رسل ارو دقم نع جراشم دابع لعمتلا منءاص- !تافتب و ضخ امتاهسماجسلا ا

 ١ قفوااهلاوداح الار 5 دي لغتشن متمعنلاةفرعم فنين ارّءااىر ع ىركتة اك ارومآ مدةنفاهوص الهنا معن

 ةباجاو ةماركن م هلرهظا
 هلا نم ئيشا ف شكو

 |١ كلذ نافةمعن حالا ىلء نيعثال ماا ويندلاةداعسلاةيوستك ٌراتاماو طاغاماةداعسو ةمعن اهاوسامةمجدتو

 1 هارد ميد < ةمعز هتمعست نأف طئاسوب وأ ةد>اوةطس اوباما ماع نيعد ودرخ ”الاةداعس ىلا لصوت

 || ىلا بابسالارثاسوماخل اولا لا نمت فكل ار دةكءرمض نمرثك أ هعفنامىلا مسه: نك-او بابسالارثاسوهاداو
 أر ومأ هذهوهعفنهر رض ئفاكرام ىلاو عس اولا ءاجاوريثكلا لا-لاك صاخخمتالارثك | ىفهعفن نمرثك ًاءريضام
 هيلا يشل لاح ذب ةنارم ل أ|و ه:تاريمن ا ىلاهفرصد و هللا ليبس قهقفنمق راك ناوملاصلا لاملا عفتني حلاهتاسناب ءرقصاخ الا, فاتت

 نةيااك ديرلاناف :

 ةنعشملاب خشلادرفت

 توتو هلضن فرعا
 ىهفلا ل او ةسحلاو

 م لا معن ح .رابتعاب تال نأ «(ةثاثة سف ) منتحل تالذلئاا 3ع ||

 || تناك ولة_جاحلاناف ريناندلاو مهاردلاك هناذفالصأ ضرغالو هريغلدصق. امىفاثل اجا هتاذإ باطآلباهءارو

 3 لحصالاة لوسرلا ةدكت ىف ىش مم ص ه7 :نبوهتيب عمم ىذلا هور ر 4 ءاسنل اكد مق[ ىذعت بك نملاث ءءالؤه

 اس نم أبن يشل نع
 أم ,ةهدنع قولا تهاومو

 امو هنمىلاعت هللا ملعبام

 هرك ذب هه شك ع نم ىركج سل ا

 ناق اضن ربعتو ءامعا

 خمشاهفشكال قلع

 اضارسعتوأ اك رصت ْ لاخلا فرضدامىلاو تاوهشلاعايتايذذلةلاكل املا فضي ولاا ف ءف عفش امىلاو قلما أوس ولهم اك عرج

 همه خطاب ىلع .ربصل

 قدرطلا ىف ةد_ةع |
 نأ لعهلعاذاوال هاجت اك نا ةمعنهذعل هنأق رم -هب 4 فال تسعالج واذا مت االا هو سل انآورئاصملا

 ا عشسبلاءاودلا هلاث ولاهم ادنغءالب ناملالا ىوذاتنعتفعت ل“ املا ف عفان لالالا قراضل اوه. ١!ق.سةال؛ كلذ

 ديالا 3 اتيدكف |
 داوم ؛هلو ىدل اولاملا امو اهروصةراهمح طرقل مالاو ةيقاعلا ممأي لنعلإكل بالا نافاهعلا وعذب بالاو

 1 ةروصق انط ايو دع مالا نأ ل ءللهعولو هلاودعب الار دهب , وا تفشل اواهملا ذأ ايو هس نوددمأن مودم

 دسلا عسملوةلابو

 لو زو ةدّق_ءلالحت

 مح 0 !!تاب هلع

 هناوهمد ْل د كم .رزهسمبا دأت

 هريغنمبيدأتلايموقأ |
 دب رااد_دعناك ىتمو
 وفصت الون حشا علطتا

 لول نعم ,الوتيمك

 هنطاب دعتسنالو هش

 هوفر لعو حسلاو اة اعو مسا
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 | لعف نود هلعفن وك, لو لعفاذ_هلوقتنأ ىئبنيالو هبلاامهمح ا وامهلك بس نم
 | هو ركل |صخشلاب هوركملا لعفلا ص.هذقل كتءءادفرمص ىذا اوه لب ك سفن ىلا كلذ تفضأ ذاتأط خا كلناق | <

 كنافل_فري ةرانواهيف كلل دمالر ومايمتي ةرانهلدعن اة لدعلل امامتابوبملا صامشتلاب بويا لعشلاو
 اييترت لدعلابهيترىذلا هلعفوهريمتلا فك تاكرح راس رئاسو كلعوكلعر كتر دقو كترعادف هلاعفنماضنآ | ىرهط وأ نا<م الو”

 9 2 تفرصتاق هيلا ملاعن مسسس هل سل ةداهشلا اعف كل عرهظامنأ نظتف ك_.غنالاى :ربال نأ الا ةلرةءلالاعفالاهئمر دصت

 لداممىه-ووف اخ ىلا 00 تلا ثلا عل لاالءلرطظتي ىذلا ىلا لثمن ااوك سفن لا هفيش:كلذلف توكللاوبعغلا

 طويخاهكرعاماواهسفناب كرد ال نرخ نمة فلم ىهودعق:و موعتو قءزنو صرت نا>< ءارو نمار وص م |07 ى 5-5 -ا 4 1 5 0

 توريدعتن ونور فق ناسصل اراصبأ نهب <وهوذيعثملادب فاهسؤ روىلدالا مالطظىف رهان التةيقدادب رعش |! رفحأ نا تدقتعاو
 تا اع 7 005-2 0 2 12 3 9 0 همه »أ - ا 2 .

 كر: سلو رشا ذن أنواعا م مناف ءاله_علااماو دعقدو موة:و تءلتو صقرت ىرخلا كل: تا مهفل هيأب للتعا ىسعُمل

 ةيذاح اوهءلارمالاىذلا ذمعشملاهلعب يمملعنال را صف7:ضعب ملعب ىذلاو هلي صفت فيكن ولعنالابعر مهتكللو
 نو:طظرف صاختالا هذهىلانو اغني ءاأعلا ىلا ةيسنلاب نابنص مهلك قالا اوان دلا لهأ تا. كلذكست هد

 نو رثك الامهوكي رختلاة بلك نوفرعبالممئاالا وكرت مهنا توا عيءالعلاوايلع توا سيق ةكرتتملابا || قر :؛
 ةةلعمريثكاهمقدأ لبةيتويكنع ةقيقداطورخ مهراصب أ ةدعاوكردأ مان نون. ارلاءامأعل اوثوذرا علاالا ظ نم ىنريسصو ى-لبقو
 مث ةرهاظل اراصبالاهذ_ماهتقدا طور كلت كلردتال ضرالا ل-هآصاختاب فارطالاة يشتم ءانعسلا نم ظ ىلا هنادكأ صاو_ت
 نموهللاه-<رتامتا

| 

 الو «بقدعتاولزناو

 اظف هنذايالا هنمميرخأ

 ىب رثىمكلذ ىار

 ةكسنالا ا ىدبأ قى ضب اعمتاطانملا كلة لاو دهاشوا-مةقاعمىهاهل تاطانمىف طوبا كل: سؤ راودهاش

 نم مهلعلزتيام هسمنمنو رظتنيشرعلاةلجىلا ةفورصمتاوعسل اةكشالماض»أ اورهاش و تامل نيكرحملا || تا ةرهالما اي_مادل
 تارغلافتادهاشملا هذه نءربعو نو صدام نول فد روش صا أمدللا اوصعبالد“ ةسولر لا ةريض>ح نم سهالا هيدا طسدب الدب را

 قا-ةليقفمالاوردقلا نممهملال زنا تاومعلاةكئالم راظتنا نع .ربعو تود ءولامو ؟فزر ءاهسلا فو ليف الا خشلاد وجوب

 ئثلكد طاح دةهللانأو رز دةئت لكى عهللانأ اواعتل نهنيد مالا لزغتي نهلة مضرالا نمو تاوع» عسب #مس ٠

 نيذارلا صاصتختا نعام هتعهتلا ىذرسايعنباربعو ملعلافتوذ-ءارلاومناالااهلي وأتلعبالرومأ ءذهوالع ||

 [|| هذه ىنعمنمهفرعأ امترك ذوللاقذنهنبب مالا لزنتي ىلاعت هلوقأرقثبح قال ماهفأ اهلمتحتالمولعب لعلا ىف |
 ||| رابتخالاةضبق نعمالكل انانع ير خد ةفردّةلا از ه ىلعرصتةنلورفاك هنا ملة لو آاغذا فو نومتجرلهياالا |١ الو ززعتلاوةحارتسالا

 دبعلا توك ىلاركشلا|ةقيةج عج راذالوةنفركسشلاد_صاقمىلا عج رتلف هنم سدلام] اعملالع جزتماو | عم عاسمسلا ىف كري
 مهلو ةكئالملاهنناىلاوهم رقأ رهيلام هم رذأ اوهتلاىلا مح أ دانعل ار كش اقىل اعتدنا ةمكح ماع ا ىفالمعت#سم ودل يشل ادو>و

 1 مهتجردولعا او مالسل هيلع ليفارساه عسا ءالمب ,رعلاةبتر ىف مهالعأو مولعم ماعم هلوالا ججتمامو بيترتاضاأ | ةيهوْربسُعْلا دس نع

 || ضرالاهح و ىلءىولخت فرش عهو مالسل ا مهملععاردنالا مهم ىلا عدلا طصأ دقو ةررب ماركمهسفنأ قمهنال || نعدي رمل كلك حن ١

 .[|| ةبتروهالعآوهتمكح م معو قلم ار ئاس مهمهنلا ىدهدقو رايخأ مهسفنأ ف مهناف ءاينثالاةجردمهتسرد ىلا 0 عامسلا ىفلاسريسالا

 ديرما ناقةالصاا تقول

 ةمدغلا لّتلا هنش نم
 ىلا ءاعا ةداعسلا ىو

) 

 1 ىممنافءايدنالاةثرومهنيذلاءامعلا مجلي ونيببشلا هيرتخو نمدلا هينا لك اذا مهلعو مسوهيلعهللا ىلصا نأ ى هقارغ:-او هديقتو 1
 هيلا رساظنلاب خشلا .٠

 ]| انيبنل ةنطاسلاو كلم او نيدلا عام جالجالو مهتيدءالعلا ملص يقلذنا!.:داوحلصأ مهماللدعلابنيطالسلا | ا 03 ع
 || كلملاوفيسلا نكمل مهاندو مهيد حالص هيفتلا لك أ هناف ءايدنالارثاس نم لضفأ ناك لسوهياعهللا لصد |

 لدم جهلا ةمكح متن لذ طقف مه-وفنو مهني داو ص نيذلا نو اصلا نيطال سل اوءاسإعلا ىلب مثءايبنالا نمهريغل |
 || اقءافاملاط ناك ناورقكس نأ ىتبني الف نيدلا ماوق هينااطلسلا تأ لعاو د عاع ريههفءالؤهأ دع نمو مف

 0 ءارما عنو كس مسوهيلعدللا قص ىنلالاقو مودن ةخف نمريخ موثُع ماها هللاءجبر صاعلانن و رت لاق

 11| اواسأ تاوركسشل ا مكلعو حالا مهلفاون سحأ نافرثك أ ممهللا لصنامو نود سقي و نوركشتو عهنم توفرعت 0
 ْ وهف بحي لف نادل سل اهاعد نمو قب دنز وهن تاطلسلاةماماركس نمل ه-لاقود# ريصلا يلعو رزولاءسماعق |

 . || تاطاسلا سانلارث ناك :راك ل مف ناطاسلا لا ة فريح سانلا ىال سو لهاجو هفةوعدربغ نمدانأ نمو عدتبم

 ل_ضفدراومةعااطمو

 نمهلع دنا هءلعقملا
 عاملا ىلاءاغسالا

 أ

 1 مهلب م هريغنموهسفن نمط ص]ام ردقب مهتمدحاو لك ةبردو قاد نارئاس مهمهنلا لدأ دقو توه اص مهسفنأ ا

ٌ 
| 

8 
1 

1 
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 ءمسولا دبع كلا فظني نا هلاثمآ

 ثدح نمن ثيم هناكو لاح لك, هيلع ىن لاوهفلاجلا ىلع ىنلاوهو لج اوهةققملا,نوكت لوجو فاقنأوكاعث
 اذكهولزالافرومالات ناك اذكهفةروصلاو رهاظلاث.حنمءانملاف دهديعلاءاو هسفن ىلءالاى بلا |

 ةدارا نعد ثع وفاعتا نإ ءمالذ ٠ ند واسال بود ازال زو لو تاسسملاو بامسالا لأ سا

 مر داقلار ' ع تضافذبرذأ اوهوأرم<» لا مما سادت ظقاس و قدمو ةمكحو ا

 اكمل تك ةردقلا ما ضعب ىلعاه_ذعب تارودقل ادا .!بترتلريعتسافر دقتلاهءويسسامممزحلاءاضقلا كلذ[!
 سيل كلذ نما متنا ليقو هيا هتريغىلا ىدامملا ليصفتلاءازايردقلا امغاو ىكتلادحاولا ممالاءازابءاضتلا []

 اذهعملدعلا مان! فدكو ليصغتلا اذه تضتقا اذا ةمسقلا نأ دابعلا ضعبلرطفنردقلاوءاضّلا نءاسرام
 مامعاو + اههعما < ىلععا اودححالاو مالا اذه هثك ةلخس الم ىت.طدالءر وصعنا مهتشعت تاكو لون ت1! ضداعتلا ٍإ

 انما مهولعفي اعلثسال مان اذهلابغلاوتكسا مهل ل قو عنملا مادأب هنري ضوعتاو ةبطر
 رس وميض ناسا م زذناكو ا 0 ىلاعثهتلار وأ نماستةمار ون مهضعب

 هلعىهئاهاكرومالااوكر ردافاهمرر ون مهيدي أ نيدتوكلملاراطقاتةرم هاةروف ىلعا روق عت افران ه سف ْ

 راصي الاءافعذ مكيلاوح 0 ”!ناطمدأل نافا اوكسماؤردةلارك ذاذاواو ةكساوىلاعتهللاباد ١ اباودأت مهل ليقف

 ىالخانا اوقلذقن مهكالهسس كلذ ثوكفر سقاوكار اصال سلا نامعاو 1 ما ًاريسناو ربسق

 نمةقرسشملا كراون اع: نماو تقي وءافع_ثلاكب نسأل مكو اعىهتنم نمارندلاءامسلا اواو ىلاعت هللا
 هصخعئاهلمةعةابس هيايحفلبللا مج بك 0 ا 8 وناناةينمشيفافحلا سب ةةياكوكناخع ءارو

 مهمق دقن 1 اونوكو مل ار ون لكى ننددرع اا ةايح هياال ناك نأ او هلاحو

 تيطل نيببطلا بارع عالم |2076 00 ايبطايا ايما

 بيصن ماركلاس اك نم ضر اللوم هلَضن ضرالا قعانقر دآو امد رس

 الف نرصإ ًاوني-ءلا تف هلالهأ تنك اذاو هلالهأ تنك اذاالاهمهغتالوءرخ <. مالا ذهل ازكهذ

 قدأو فيسسا !نمدح ا راصو قد رطلا ناضاذافأنت دحىلا نكسلوداة تأ نك ىمعالاو دوق دئاقىلا باتحت
 العم ءاملافطل فطاولا 2 ىداذاو ىمع عآهءارو رد + ١ نأ ىلءر دقي مومنلعريط تأ ل عرئاطلاردق رعشلا ن 7

 هءارو رصسب نأ للعودة يرلاج رومسؤتبربعي نأ ةحايسلاهعنس رهام ار وه ريو تانلا ل ل

 ىلع ىنثملاىلاءامملا ىلع ىشملا ةيسأكق لحل اريها لاو هام ىلءريسلا ىلااهملعريسلاةيسنروم ا ءذ-هفرخآ |
 ىنلل ل_.ةكال ذاونيقيلاةوقب لاشي لد مع اعتلاببسذكمالذ ءاملا ىلءىبشمااماف لعتتنأ نكع ةحابسلاو ضرالا ||
 ىلعو سماعي :دادز وأ .ةومر اص لسا فما لع يبل ماليبلا لع هللا ىلص |

 ةلماعملا لعب قءلبالنارفكلاو ركشلاو بضغلاراضرلاوةيحناوةهاركلا ىنعمىلاتاراشاو ز ومرهذهف ءاوهلا |[ |

 هوديعلالا سنالاو نا ىئاخامهنا فرعذا ناحل ماهفاىلا ابي رقتكل ذلال_ةمىلاعتهللابرمدقو همرثك | ١
 نيمالاو :سدلا وردا , ربجهساوا هه دحأ بع ني دبع لن داربخأ م مهقحىفةمكسحلا ةياغمهتدابعتناكسف | َ

 داشرالا لاحأ م نيدلا مول ار هذاا نيعللا اوهوسلب اهعساوزخ  الاضغ +.. و زي ؟منيمأ عاطمب ويه دنعوشو | |١

 نمءاش د نم ىل !ءهرمأ نمو رلا قلي ىلاعتلاقو قحلاب كدرنمسدةلا حور هلزن لقىلا عت لاذ لب ريحا |

 ياخ وأ بنو لل لإ جارها غالاو هليدس نع مهاضمل ىلاعت لاف ساب | ىلعءاوغ :الا لاس و هدابع |

 ىلا همن فيكرظنافهياغلا ىلا م عا هقأع .داشرالاو هلع بضغىذلادبعلاىلا هبس ف كراناف ةمكملا ||

 فاظاب وهمس نمل لاق نمدلااتعش تا اذا كلاف لاثم داعلاف كلدنعو هحأ ىذلادرعلا |||

 لج ضّرْد الوامه ا وامهحتأالا فرظنتلاو ةماععأ /نيعيالفنادبع ه|ناكو تار وذاقلا نعهلزنمءانفا

 ظ
 د

 ظ
٠ 

 ل محل م اسم قع صحم مع هس لا

 ءارطالاوءانثلا ةعلخ فدرأو ركشلا ةرامع هلريعتسافاهتباغىلا ةحكسل اهيد سب تقاسسن !لعفلز الا هاض: ران م

 تاكوىدرأ وجم لاكشلا ىطعأو ىنثأ لالا ىلمع أ ىلاعن هنأ صاح ناك-ذلاقالاو لوبةلاو يا

 لعب أو كلج املج يلاقي زمعاذاف هيامث نسا نمهسلب مثهخاسوأ ن

 ةلو-رلاق لاق رب ره
 و ه.لعفللا ىلص هللا

 اذاوكتكر تام وكرت
 ىع ١ هن بلد

 تأك نم كلد امان

 م-هلاؤسةرثك جلبت
 ىل-ع مسهفالتخا :

 (دينجلا لاه مهئاسنا

 عمتي اردنا ه-دحر

 ىرولاينلا صفح بأ
 هكفلا ربع اناا

 هياحصال تلف كال

 اره د تانيه

 صحاب ةبوص) نانا

 هماعقفن ا دتوانمدخ و

 هلتناك مهردفل أ ةئام

 ءميلعاهةفنأ ىرخأ

 ةدحا اودماك ملكش نأ

 ىاطسلادب زب ونأ لاقو

 ىدذسلا ىلعايأ تبع
 هب مشاه هنعا تنكس

 ىب_لعن ناكو هضرف
 قئاقطاو دحوتلا
 (ٍتاموب ًلاقوإلةرص

 انأ و صفد انأ | تيك

 قَد درطق ٌتد_> مالغ

 منىدنعر ساداللاقو

 ىلع هى ًاذاكملعحأ



 عك مزلس تلا

 ءاشأ لعط ردا ناك

 اذاو ىعوماه رك

 أ هرسب رد اهريخأ

 نع ىدوتم حف
 دب رملاءركشي اسف هراكنا
 دحوتام:ةةح هلع هإةل

 لكى عشألذ ؤئشلا نم
 معلا تاسلن ردع ىت

 ضعب (لأس)ةمكحلاو
 20 ديشحل اباحآ

 ليش :ل-ا هراحاق دنس

 لاذ كلذ 2 هضراعد

 3 اونمؤت مناف دشملا

 ضعالاث و نولزتعاق

 ةموح معن ل نم مجاشملا

 ةكر مزح هب بدأت نم

 لاقنملمةوبدالاكلذ

 أدب 1 الالذاتسال

 ءاسض اينمتل اتا
 نيباعولا دل
 حفااونأانأ لاق ىلع
 رصنولأ انآلاقىورهلا

 دجتوبأ انآ لاق قانرتلا
 وب أ انأ لاق ىحا لا

 لاو ىو“ ىلا ىتانعلا

 ىذمرعلا ىسعول ل 1

 أ عامها ئ د لاق

 شمالا نع ةبواعم

 ىأ نع اص نع

 فق انا قع الكل نسم_.طعاواقامنوورشا 0 اعنأتالاقراص ١ -ةالاو اولاومالا ا انف ما وعلل

 لدعلاوم .ةةرودك الىذإا قم لباولذت مفعف اهومك# *س:تاىلاعت :لاهذا هلا تارقلاراش دقو قملا

 تاديال !اناطا تاكرمتلا دامع لك 8 ازا دازردقالاهتالامنم هتئادابغن مرح ًاذحخأيالنأ 4ع .ةمطالئذلا

 نعي راسو ءلدعال كرات ماطو ههق هملايا مخ تك ارنع هعنم م هيلع ةدانزذخأ ن 6-0 + نايدإا املا ةرمض> ىلا

 ىو-امتأ فرعا ىت جا!تاممسالا ياسو رتملاو لوسرلاوتآ ارقلاب<.اعىلاعت هللا ةمعترفأ وةمكخل ادوصعم

 مانقلا ىلعر دق تادوج وملاعاونأ أ عبج ىفولاءتهقلاةمكح م-هف نف ةوخ الاواندلا ف«لعلاب وك ارلاداز
 0 ردا ادهن دو واس ءاولملةلابالا قتال تاداعىلا اح كإذءا دةتسأو رأ 0 !اةعمطول

 ىعم ف رعتالؤ نب ركااشم 0-0 ًادغالو هلوةبهللاهنعل سداناحرفو روكسشلا ىدابعن مليلقو ىلاعت هل :

 ريس تام اةاهيدأ ءمءادقتس !نودرا عالاىضذعنت كلذءار ورخآار ومأو هلك ازهىعمو ا

 0 د ل اني ةرغلا كلننخ ادهم وةغللا فرعب نملك هقرعمت :ايطخل ] ىعمو هب 7

 ةمكحلا كلت ماهل دس دابعلالا اعف ضع ١ عج ةناوئ 2 قةمكح ىلا «تهنتأ ىلا مالكا اذه لصاح

 ىتح ةمكحلا ىضتقم و ؟فأ يلاحق زكبفةمل 11م5 نماعنام مهلاعفأ ضعل لعحوا مدار [اةباعاهغوملا و

 وهنانعةدار 1 ةياغلاىلا قاسنت نأ نمبام_.الا عنمو ف لاخام املكو ركشوهف اهساعىلا ةنيننكشطلا ةئاحفا

 اهعقر امىلاو را داموا لا وملاب |ءةتاوهو قايلاكشالا نكححاو موهفمماو اذهوتارغك

 همم !!ماقتأ معاق رخآ ارفاكو: ضار ,؟ !ثتوكبىتح نينلا ف دنعلان اق ىلاعت هنا ل_ءفنماض اود

 ربعن ن / الا نكتوا مدا, عتاد ول ىلا قبسا قات ضردقو تافشاكلا مولع نم مظعرحي رايت نمدمتس اذه

 الضذ ريسلاف عاضاالا نعت نماهدعي وربطلا قطنم فرع نما اهههفن اع اًءواهرخ نعءريسح و ءزابعإ

 فق

 قاطاردص:اهنعة م صهئارربكو هلالسف لو زعهتتت الوةنف ريطلا نالوك توكل اوحىف لوك نأ نع

 | ١ الا اسما طوع سعال عضاو نيعاهسيلن نأ ن ملجأ و ىلعأ ة فصلا كلتو عارتخالاو

 مهمهف فرط دتعنأن ءداغللا ىضاوةنتر طاطا وا ماتوا ةرامك ماعلا اهل نكي اهتعصح صودخو

 ضوم-غلالس مشل ارون نع 0 ا ندعم ر املا 6-0 رذنع تضف اقاهق ارش - ١ىداممىل 2

 اوربءةسب نأ ىلااهل الج ةافحالا مهراصب أ تف نيذإارطض اق شفاف اراصن[ ىف فعضا ن كلو سمتل ارون ىف

 | ةردعلا مس ااهلاو راعتس افا دحاغعض ايش اهقث اعحىداعمنم م-هفتةر رامع تاغللاب 0

 | قادما عاربذغالاو قا ئارد_كاجنءةردقلاى 0 ةقفدىاعت هتياذلقف ىلا لع راسا تيس أترس

 | اك صوصخاهصاصتخ اواتالا» نه ماسعنا در ع ضاع 2 قلوصتلو ماسقأ ل

 1 | نيعطانتملا دنعالامأاهنمم هو ىدهف ةئيشملاة رادع تقيس ىثلاة رو رمضا الث ءاهاربعتسساىرخأ ةقص

 ١ اهقيعحو هعصل !ك] نك ىلع ةلالدلا ن ءةئشملا طغلروصقو امنيمهاغتملل تأ مصآو فورح ىهى ملاتاغللاب

 ١ | ىلاؤاهتمكحهباغوهىذلا ىسهتنما ىلا ذ أدت :امىلاةردعلا ع نءعةرداصا !لاعذالا تعس## امتةردقلا اظةاروصةك

 1 | ةىسقلا تنام ىتلاتاصاصتخالا ىلا اهعوجرل كش اة دلت جاو لكل نأكو ةناعلانو دفقدام

 ٠ | ليقوةهاركلاةرابعهتباغتودفقاولاة ستار يعتس اوةحملا ةزانع هن اع غلابل اةبسسنل ربعتسأت تاقال :+الاو

 ( ةها اركملاوةممحلا ظطل مهوتت تلا ف ىرخأ ةيصاخ ددحاو لكسل نكءلو ةدملا صوف تال اداع املا

 | نموا هعارتخاومةلحخ نماضمأ مهنيذلاءدابعمسقن م 9 تاغللاو طافلالا نم مهغلا ىلاط دنع الما سمآ امهنم

 | | ىاودلا طملستت مهعح ىف ةارهتكلذنو ك واهتءاء نو دمتم كح فاقيتسال ,لمعتس نأ ةلزالاةش د هل تهمس

 | ناكف ر ومالا ضعب فاهتءاغىلا هتمكحةقامسل مهلمعتس نأ لزالا ف مهل تقيس نمىلاو مهلع ثعءاوبلاو
 اضرلاةرابع م مةمكمل امامنا ف نيلمعم لا ةبسن]ريعت#اقةصاخةثرشما ىلا ةمسسن نيقب رغلا نم دحا لكل

 0| ا تس علت يل وو و ما نم تساو

 ها -



 5 ظ 3 2
 ةعار. أو 3في .فلح راف لدي انو فلن نال ملط دقت ىرسب لاش دام نفت تسلاذا كلذكر تابع ٍ

 لح رلاو ف1 اةمعنل تارطكو وط هض.ةئو ةمكس هل ايءاقولاولد_ءااوهف فرمثالان توك نأ يجب» طولا ىف

 قدصتي ناكوةطنخلا نمار عضعب ناىتد ا هور ؟مه.قفلاءاعس ناوةريبكنيذراعلا دنعاذهو 1

 هيقفلا عن ةقدصاايهرفك أنادي رافاوه-ىرسبلا لجرلاب تأ دتباف ة ةص سا دملا تسل لاقف همس نعل سفا هم

 © ىلءردعيالا |
 يرش ىذا لاقيت" عيقتاهلاةفاضالااملقا.ذ- هلاثمأر هظت نا نم موظعأو مط ًاتالطفنوسوهغم

 مهو ماعن :الاةحردنممت-ردب رك: نذلا ماوعلا حالصأب ىل ,نيكسم هنالرومالا هزه ىف مالا مخ

 تدوىفا اردن عاب نمو راسلابدخ الاخ“ الاوبرشلاامهدحأ نيهجونمىدعتد#فهراسب حدقلاذخخأو رمللا

 ىعةنموءادن الات ةوف عسيبلاوخ ” الاور دا يبامهد>أ نيهجو نمناخلاةب نأ عيبشف ةعجلا مونءادتلا

 هل علا لعمل هناثءحن ا كنار ذينا جمعف هلمعل اربد سم دعتملا بار 2 قهتحاح

 ةراكسنو يح هنذاريسغب نيكسلا لامعتسال قبب لهدالوأز عأ نيكسلا كلنب لتقول ن كلو هنذاريغب هنيكس لمعتسا
 الاودر و رضل اذه ءيد.فما وعلا عم هقفلا ف هيفاةعماستوب اذ الا نم ءاملوالاوءاسنالا اءارام لكف هسفن ىف

 اهضعإ منبرقلا تاجر دولا دبعلا ةغابملاةجردلا نعناصقنو ةمعنلل نارفكو لدعلا نعلودعهراكلاةذهلكف

 وهىذاادعبلاملاعىلاب رةلادودحنعةءلكدا اب حر خاهضعب وةلزتملا طاطعغاو نرقل انا دةنب فعلا فرد

 ةمعنر فكل ةذ ميد ضرغريغ نموةمعمازحان ةجاح ريغ نمةر ب نمانص ةرسكن م ذكو نيط املا ر م تسم

 امأوةعاطلا ىلعة:عملالاعالاوةعاطال لب ثبعال قات ملا ماقد بلاامأ هلا قادنو رادتثالا قا ىف ىلاعت هللا
 هول ىس تنم غلييلءاغل اوعاذتغالاة وده ف قاحخو ءاما اهلا قاسو ىو رعلاهلق اشو ىلاعنهناة قلاع اف :رهشأ ا

 لدءاانعلودعو ةمكحل ادوعّءاةفلاحت ه دابع هب عفش هح و ىلعالدو هت ينم لبا ورسكت هلا كح

 تاكلاهت انت مئافاعمج ام مخافناسنالا ض ارغالعارف الح نأ اواو رهشلاذاكلذ هلف 2 ضرغ هلئثاك ناف

 ل ارذسوىلاعت هلوقبةراشالاهملاو اعيجامهعد .دضت نمل دعلاىلاب ركأ اًمةدم فرسالا ءاعب قس >الاءانفاف

 ةردهتلكتالاا تح تاكن اواضأ ماطو هف هريغ لم نمل ذرسك اذا عن هنماعج ضزالاىاموتاوعسلاىفام

 ناك صاص: اونا ر ريغنماهمد>او صول :دحاوةحادع ىنأ ل: مهاكه للا دابع تاجات ىننال اهتيعب

 ه.ىلو ا وهفدهعتلاب ماقو ءاملاهملا ناسو ضرالا فهعضوو ردا !لدص>ىدلاوهص'متالا ب>اصق انإط '

 باط نمدنالذهسرغب واه سرغع صتخاى دا ىسالضرالات ا اومى كلذ تبن اف كلذب هبناجع ريفهريغ نم

 اذهنءءاهةفلارععو هيلو ن وكب نأوه لدعلافقيسلاةيصاخ قب اسالذ ذأ ىلاق ,سلاوهورتخ !صاصتخا

 اكلامدبعلا نوككف كو ضرالاوتاوعسلا ىف ةام هلئذلا : واما كالا الا كلمالذاض رز اهجوهو كاملا مج رعاا

 نملك الاف مهل نذأ دقو هللاةدئامضرالاوهننادايع قانا رعت هريسغ كلموهلدهسفن كاع سيل هسفنفوهو ١

 دارأورخ اديعءاف هجارباهلع توة-اوهنمعت :ةمقلذ 5 نفهديبعلةدئامسصني كا اكمهتجاسردقب هتدئام

 اذار ع1 او لولماضن ًاددلابحاصو ديلا ناقد اايزدخالاب , هلاكلم تراصةمّال !تالالهنم نككملهدي نماهغازتنا

 ضاصخالال ا ازمه .هذضلاقلدعلاةديبعلا لدا الا سل ا

 مسهمت نا عيش , انكهف هدجسا سرع صاصتخالا كلذ ىلدبالنم م عنف ديعلا هيدرفت «:صاصت_ءاز_الاو

 جات نمهللادابعفوهكس مو هزنكو<_ةحاح نمرثك ًايندلا لاومأ نمذحن نم لوةنكلذاومدابعف هنلاعأ

 قلااداز وهتعاط هللالمء'ساغاو هللا ليدس اون الووضقلاو بهذلا نو زنكي نيذلا نموهو ملاطو هف ديلا

 رر داةمتالهءفل اىواتقد>ىا دهل+ديالوعت مهتاجاح عفترتو مهتارو رض عفدنتا جبذاانندلا لاومأ هتعاط ىف

 مم ءاوعلا فاك ك-:ةةمولعمريغرا_عالارخاوأ واوةعاتح لا هدسالاقرعثلاراعدتساسوفنلاو ةيفدتاءاحلا

 هنوعي .طبالمهئاصقن محي وهو مهمريغ مالك لكنعتوكس !اوةدْؤَدلاو راقولا تامصلا فراكت ىرحت ىرج كلذ ا
 أ
 انتدابا كال ذكسف ق>بعالاو وهلا نأ ىلءلديالممهابا كل ذانّتحاباو روف صلافوواوتلا م أ

 هس ل عع ايلا

 نضءبل راطفل ه4

 راكناعون ءارقفلا

 ىلا ورنا هكر

 ريغل كاتم ورخو ريقفلا

 رطخام ى-تناقريقعلا

 لاقي مجشلاىلا ري عمل

 هنعم انتطبار ريقفلا
 لهأ وهو ةيبلق ةطبار

 ةيدنحأ هددع سدلو

 اع همسسعم قب“ 0

 نعاهبعنةنوبولعا
 اذمم لا ةاقالم
 نموه نماماو ردعلا

 تاداعا اعم فاو وهذ

 فون ىت-ذ رهاظلاو

 رهاطظلان م 0

 نطابلاورهاظا اةراسع

 0 جسدا

 لاقناهمءابأ تبعصك
 ةيمعلاقمةرككالمتمدخ

 تارقالاو ناودخالاعم
 ةمد_ك1لا عاشملا

 انك هنادي رملل تبني و
 نمئتهلع لكشا

 كك ذب ل ا لاح

 رضملا 0 0



 معك ىدذو نم لاطأ

 لص هللا لوس ركاءاح
 دم ءاودانذ لسو ل عدلا

 انحدمناقاذمل 35 رخا

 لاق ني انمذو نيز

 اىلص هللا لور موسف
 مولا رت تل
 مكدذامعا لوي وهو
 نيش همذ ىذلا هلي

 ةصقفن هد-لمو

 اون اوناكوةإ: وط

 مهيطحخت نومه هرعاشن

 تأ نينا ح مما :

 نيرحاهلا نابشو
 ةيطخلاب راصنال او

 دن رهال تداتاذهىفو

 3 دل | ىلع لوغثدلاق

 هك رو هيلع مادقالاو

 ىلاهري_صولاوعتسالا

 نمش احر نأ

 تعوم هيل عضوم

 - انا

 ءاحاذا ناك هلئاهجر

 سارئاز ريقف هملا

 رداعاا دع 5

 خشي و حرت ريقفلاب
 ةأصد 2-1 باسبلا ناج

 الو هيلع لس 0-0

 2-لا ه<عم ساد

 دحاءاحاذاو هتوملخىلا

 ةرمز نسم سبل ن-#
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 | كالذكرت_تراعل[ضرعمقاهتاوخاو 0 هناللطاإ وهف الو ذدجالتشو 7

 بد>ولا مذ ةلماعملا بأن خذ تاق اهتهح نع فرص: نأ نش الفاهم ىوادت وأ اهبىذغتل تا ةمعطالا

 ١ ةيمطالا اح املا هلك ٌوملالام اعطل اهليا قاخاف هلت رآىذلال "ك الا اهني وزاو يدا قاهدس -

 | ماعط هعمن مذا اهتعنةئسمالا ةمعطالا ىلع لماعنالو جات للا ىلا اهبنع ىنغم سهادن نع ع ير نأ يبن« مف ةديدش

 معأ !عطل اريسغضوعب هبلطت نعهعيمافةراعت ةعاضب هلعستاو ةراد ةعاضب هل - ل ًايالإف

 ْ درو وركشملان علع رمش ةلافدر واذهلوهنعن عمسما ضل :ًاوهف ماعطل األ ذنيعب هيلطن نمامأق هم ةتلااحا انكم وكد

 ّْ ارح 00 ا لاو ار دطسرفلا يلا عناب عا سكللا اداب ف هانز داما يقتل ههمؤ

 1 ل عنمىلا اةحالذثباع هنك لور وذعم ري_غمنم عاصي ربلا نم عاص عئاب و ضرغلا ف
 لصق ر كم3 نيش .درب ديجامأو ديلا بح اصاب ىر الءىدرلان م هلع ل1 !هلداقموةدولا توا هجاادزعالا

 دثلا» ءمجوف<_فلاخوةدئافلا لصأ ىف ءىدرلا ىواس دنحلاو تانرورمذلانمةمعطالاث ناك ا نكملو

 دعب اذ_هانل فثكنادقوابرلاع -رخف حرستلا# ٠ .تحوءمزهف ماوعلاو دا ءلاضرغع مثلا طّسا

 اان .تاقالطلا اندرو عج نمل هاف تاوتغلاد غاز هى تلف هقفل ا نفن را

 ظ | | ابامثلا تناك« ضجلا ل” دولذا تالنكملا نود ةمعطالاب صن دل |ىهللاهجر فاش !!بهذمنادحر

 لكنكتلوتاوقالاب هصص+ذاهف بهاذملا موق هللا هج رام بهذم تاكل ملالوو لودخدلاب ىو باودلاو
 أ يدحلاعرشلاكأر ةموءطا أب ااناكعناكو ت ااناكع ناك اذه يدعو دع طبضا نآدنالق عرشلا 2-6

 ىنعملا ل بأ اهم ىوبال فارطأد طع تدق ع رشلاتاديدحتوءاقبلاةرورضوشام لكس ]ىرحأ موعطملا سن
 هفالتخخا عمىنعاارهوج عابتا ف قا1تاريكل ندع لولو ةرورمذلاب كل ذك ع يديد ان كل ءلا
 ان رورضد-11نوكمة صاختتالاو لاوحالا ف ال_ةاب فاتك هنوةلاك ىنءملا نيعف صاخخ الاولاودالاب
 فلتذاغاو مارا اههف فلتخت الناعم اهذهل اوصأ نالو هسفنملط دةفهنلادو د> دعي نموىل «:لات كلذلذ

 سدح نم هنوكب انعرسش هدس> دوور كسأاب رنا رحت مالسل اهيلعم صنى سع عرش دعاك دب دقلا هودو قف

 هاب ىتعملا لص لحد اكس زحل كعب رختلا فلخاددودخلا فلا دلاوهريثك ىلاوعدي هليلق تال كمل
 | اك ابار ةكودمعزلا -ثريمعل تأ ىجماش نيدنلا يح نمتيفعخة مكب وح اولاثماذهفةب |اذكم]|

 توادتن ةمكسل اَنؤَن د نموةمكل !فرعدقنمالا اذه فرءدالواهنع فرمص» تأ جيني الفةمكهط قاحخام

 ْ الارك ذةءاللد نيطامشلا تعالموتاوهشلا لبا ىه ولقي ارهاو -فداصت الن ك-او اريثك اريد

 ِْ توكءامىلا او رظنامدآ ىن:بواقىبعنومو<نيطا.ثلانأالولل_بوعيلعهتلاىبصلاقكلذإو بابلالاولوأ
 || ركشاما هناقكنمرداص ل سءذ لكو كتر كسو ك ةطنوننوكس وك ةكرح هءلعسةفلاثملا اذه تفرعاذاوءاملا
 ةهاركلايس انلاماوعه.قطانت ىذإاهقفلا تال ىف همصن كلذ ضعب رامهنعك فني تارّوصتبالذار ذك اماو

0 
 [|| ةهعنترطك دةفىنعااب تءهغتساو) الثملوقافرظحلاب ف وصوم ِسولَعلا باي رأ دنع كذ لكو را ابهضعب _-
 || بلاغلا ف هنا ردي زعىوقالا قت ان ىرخالا ن « ىو امهادحا ل_هحو نب ديلا كل هللا قلد ذ ا نب د ءلا

 | نيديلا هلاطعأ نمنلجوسأ م لدعلابالارمأيالهلاو لدعلا نعءلودعصقانلا لضفتو ليضف:لاو فد رمش دل
 ْ ٌْ تازآو راس دلاب فدك !تزخأ اذاف:_تادتل اةلازاك سي سخاهضعب رول ا ار ءاهضعب لاسعأ ىلا
 ١ | كاذكولدعلا ع 1 وا عرج صا سلع رهانع 5 رسششلا تصص# لو نيملاية_ساهفلا

 ' ا ةعس قار تا اهلا قاف ىلعت هلا ةمعأ نرفكذقفةجاحلاءاضقفا غابت ءاوأ ةلق ةلاةه-ىالع متعمدا

 | اتيباعف عضون أب اهفرشامىلاواهفرسش د لامىلا تاهل امسقو كتاكرح ىف كعستءنوك:تاهجلا قلك الدعلا
 ||| اذاراقولاو تابثلاةكه ىلع ةهملا كلت قدي هس سب لة 5 ءلقهيد.ةتياةيلاكيلعا ةلامتءاهسؤن ل اهفاضأ

 | ىروةحاخلا ءاضقك ة سد ىهام ىلاوتاعاطلاك ةفد رمش ىل هامىلا كلاعقأ توسع: اك ذكو كد رددع

 ترفكو ا خمأط د هذ ةليقلاةيحىلا كقاصي تيمراذأق ىقاصخلا
 ا 1 يكاهعضوبىتلاةليقلا عضوب كراع ىلع هلا ةمعن



 نالبوثلا قماءاطلا بحاص بغرب ماعر ماعطىلا بات اول بوثلاالا كاع مل هناقادوث كلم نكت الئ لك كلمأ||
 اا ئةلاوءام_ثالالك 2 عمق وهو ئشن سدأ هن "اك هنروصفوهئثىلا جتافال_ثهةيادفهضرغ

 نوللك يكسو اهانولال: 1 ارااك اهصوصةءاهد فن ةصاخةروصهلن لاذ اتا: خلا ىلا هتيسن ىو

 هريغقىلاعملا هب رهظتو+_سفن ف هلىعمال فر اكو ضرغلك ىلا ةل.سووهو هبق ص غال قتلا كلذكت

 فلاح لد 9 1 ابق. ءايالال عام جف لعنم لكفاهرك ذل اوطب كحاض ا مجمفوتيناش ؛! امك ىهمزذهف

 اههفةمكسلالطبأ اواهه اطرتنا عر نءاذأفاهمفىلا_عتدللاةمعنر كك دقن كحل ايدوصةملا ضرغلا

 ل_همدعالو كس ا ميس دقفزتك اذا هنالهن يسلك 11 ءلع عنتع نس فنيا سماك أح سدح نك تاكو

 اهمنام 24 كا 01| ضرغالذاةبصامنو رتمعلالو ةصاخدب زلريثاندلاو مهار دلا تقل اموهيدودةهملا,ضرغلا

 تتاردال م هوهمر داعمة ذر ءمهمالعو سانأا نيب نيك" احانوكمف ىدالااههلو ادددلاَعلشا او نا اردعام مق

 فرحالىبهلا طخ تادودوملا تاءقص ىلع د ودكلاة.هلالارطسالا ةعارق نعدو ردمل ذا ىلاعت هتنارم اف

 ىلدهّللا لور نمهوعم- مالكب نيزحاعلا ءالؤهرم+أ ةري_صبلا نيعب لب رصيل انيعب كر دنالىذلا توصالوهنف
 نو زنك, نيذلاوىلا«تلاقف هكءاردا نعاو زمعيىذلا ىنع لا توصلاو فردا ةاطساون موملا لصو تحمل سوه.لع هللا
 بهذ نمةمن اريناندلاو مهاردلا ن مدان ملكو ميل باذعب مه همها هلل اليس فا هو ةفشي الو ةضعلاوبهذلا

 سكملاو ةك ايلا قدام .لا < احرذضستسا نملاثماذهلامنالزنكن مالاحأ و-أ ناكو ةمعنل ارق 3 ةةضنوأ

 بون:سادلاوصاصرلاو ديد+لاوف لنا نأ كلذوهنمنوهأ ساو سانلا ءاسأ ام موقد ىلا لاسعالاو

 فدي دحلاو فزإلنا كالو تاعئاملا ظل ىناوالاا ءاودريتتنأ نعتاعئاملا ظفح فةضفلاو بهذإابانم
 نمةسين1قبرع نم هلل .قوةمهلالاةجرتلاب كف شكد اذه لف ثكش ل نفدوةنلاهيدب رآ ىذا ادوصقملا

 ةمعنلار فك دقف ريئان دلاو مهاردلا ىلعاب رلاةلماعم لماع نملكو هجران هنطب فرح را اكفةضفوأ بهذ[

 فالح ىلءادوصةمامهزت ا دةفام م, عفر ااذافامهنيعف ضرغالذااههسفنلالامهريغلاةاءامهمال لطو
 اماعط هيىرت_ثينأ ىلءردقيالدقف هعمدقنالوبونهءمنمو ملط هلوضوام ريغل د ّةزلاباط ذاةمكسللا عضو
 هدوصةمىلا هبل_دوتمفدقنلا ل صعلوخ !دةزيهعدىروذعموهف بوثاأب ةنادلاو ماعطلاعابالاع رذا ةنادو

 نول وفلالاقكمالك-!!نمفرملا عق وك ل اومالا فامهعقو وام متابعأ فض هر غال اريغا 'ىلا نال سوا عاف

 0 ف رهنلاب عسب تأ هلزاحوأف دهن هعم نماماف ناولالا نم 5 ارااعقوكو هريغف ىنعلءاح ىذدلاوهفرهل انا

 ىلا ل مدوملادب ب ريلاو مك اهلا دسقتو زو:ك-1ا هلزخملزت وهدنعاد قتمدقنلا قيبف هلع هباعدقناا ىلع لماعتلا

 ملف (تاقناف) مطوهو راخداالادو صقم د قنلاذاذعاالا رقما ايدقنلا عسيمل ىتءمالقملط ه سيح تاك . ريسغلا

 دوص#ةميفرخ ا ا ا انزع زفر راعورخ 0 راح

 هنممنملا ىففالبلقال لق تاجادلا ىف قرعتت ”مهار اردلاك هنرثك ث.خ نمانههد>اب لصوةلاريستي دقذا لسوتلا
 ناثدح نم زئاخ هلثاع ع ىهردب مهردلا ع-.نامأو وءريغىلا هن لول اريستو هو هي صاخلن ادوصقملا سشوشام

 هناكشاو ضرالا ىلع مهردلا عضو ىردث كر كت ثم ع هنافرحات هيرغتشم الوان واسلا اههملقاعوف بغرب الكل ذ

 امم عنفالفهنيعب هذ أو ضرالا ىلع مهردلا عضوا م مئاقوأا اوفرمهد نأ ءالقعلا ىلع فاختال نو هنيعب

 د استار رو سا طور الا متو اامهذح توليت كل

 0 مرسال ءدص#ي دقام كلذفءىدرلا ىفةدان زباط ناو دعلا مماهتنالفعى درلا نم هلثع ىضرال ,

 الفهنبعف ضرغالاموهنيعفد_هقبامفامعلا ارانب نأ ىجءنةءادرلاو دولا تالءاوساهمي درواه.ج تاب
 ىتحةءادرلاو ةدول !ىفةفلئ+دوقنلا برم ىذا وهيط ىلا ءاو هناغص ىفةق.قدتافاذهىللار اظن نأ شنب

 منعا نالكلد زج ملاغاف ةئيسن هلثممهردبامهرد عاباذاام اماودصق:النأ اهق-را ماع ىف ةدوعةمتراصا
 7 اود+ 4نوكمو ةحماس ااةروصقب 0 :عةدسو لا مامر 7 ءوهو ضر! ىبف ناس اال راق حئاسمالا اذهلع

 0225- وج + اج ج وج بج حاج جت عج جو مس جس منج جهت رج جو عجج 3 ص ع 5

 هناكف اهك !منذةدحاوةم-س لاومالارثاس ىااههتب سنام مايعأ فض رغالواموسفنأ ف نازي زءاممال

 ناكولام ضوع شا عم

 ىلص هللالوسر نمزف
 هدوعاو لسوه.اعهللا

 هّنلاىلص هنلالوسر عم
 موقلا ماقاإف مو هيلع

 رب ب دالا ا

 او مهلاحنعقحلا

 نينا ثا لانف,

 مس وأ_ةهللان ا

 ِ واقرعتحخخا ىأ ىو تل

 نع يك اهصلخأ و

 حجرخف ةرانلاب بهذلا

 ا

 نذمتو تاقلاثاج رب

 ْتاَعلا بدأتل اظفللا
 ثوكتأ تش اذكهف

 لاق) خشلا عم مدي رأا

 دنعسدالا (نانكو 2

 ةسلاحتف رراك الا

 ءاملوالا نم تاداسلا

 تاجردإ ا ىلاهيحاصي غابت
 لوالا ىف ريولساو العلا
 لوقىلا ىرتالا ىقعلاو

 اوربرص م أولو لاعت هلل

 ناكل مهلا جرخت ىح
 هللا مولعاسمو مهلاريدخ

 نا هنادجس هل ود ىلاعت

 نم لل وداشأ نذلا

 مهرثك ؟تارحلاءار د
 اذ_هناكو نول ءبال



 ريك : 21

 ل اهمف كسلا لك 010 نا هر ةلسالا دنع توكلوا صبالادنع ةكر ارسستئفا امل لالا
 تاينلا عاوناب ضرالا ناةشنالكل ذو راطمالا لو رثو ميغلا فتمك-لاةفر ءمثل] ذكو عمة دةربثكى ةرخأ مكحاجق ١

 نود ماهفاهلم_ت ىلا: لولا هكملا نمدلج ىلع ارا !ىوطن ادةو ماعن لا يرو قال امعطم
 هن الااينعوابحامفانتنافاعش ضرالا انمّمُش ماصءاملااندمصانا ىلا عت لاق ذا همهف نعدورمهةدىذلا قيقدللا ٍ لاقت مانملاق هئوملعي

 مهنهلمتح ىذلاردقلاو رول دعاك, اها عال دعت ارا اواجم ةرايسلابكاو ا ارئاسفةمكحلاامأ دا الج رانالف نارعا 1
 2 اكاد درب ايندلاءاعلا اذ زان اىلاعت هلوةهنلا اواغأو اهلار امذلاب نيعلاذلَتستاءامسلل ةنب : راهما قابلا ' ل 500
 هتاناويحءاضعأو هرأنا اوديو هنايثو هتداعمو هلامحوةراك وهحأب رود. 5 اوكوءؤامع«ملاع ءلاءازحأ بهذ انام هوا كح

 ناوبحلاءاضعأ اذكو فال 11مل اعل ىلا ةرسثعىلا نا رد ب ارذ نمت ذواختال 1 0

 اماف مالالى شمال لحرلاو ىثحالال_.سطبال دملاو شطبلل الراصب اال ني علا ناب لعلاك ابتمكح ف رعب امىلا مسقنت
 فيواهتلا نمامفاموتالضعلاو با صعالاو و ,رعلاذاس اوةياكسلاو ديكس اوةرارملاو ءاعمالا نمةئطابلاءاضعالا

 هدفءو ركسعلا ند

 هلنطق نايس سرد

 نذلاو سانلارثاسا مفةمك- لا ف رعب الف تاف_طلارئاسو ظاغلاو ةقدلاو فار نالاو كايت شالاوفاغتلالاو || د.لولا نبدا تافةمرب 5 : ىعردىلع عضود و
 نملك اذافاللقالا معلا نم متيتوأ مودا. هتدننا لعل عيل امىلاةفاضالاب | اريساردقالاا متوفر الاوفر عب 5 |ىرددوتدلا نسال

 ةفيلتر_كرابأتأو
 | ماللاهيلعةتلالوسر
 : ىبحاش دىلعنا هلل ةق

 قاحو قلها قا نمدار 1 نالاز هو هنادي رأامريغفامهلمعت ءادعفاممفقو هرضا أمامهم تن ودامت دوهنب دى أ[ نم نالفو ىعىْدَس

 ايندلا ف هيسنالاو هتبععالاهلالوطوالو ىلاعت هللا لال وصولا ىلءامهم ق النا نيعتسس نأ اهمابس ا وامندلا | اريج
 ىلع م اودلا نكءالوركغلا ماود. هل صال !ةفرعملابالاةيحالورك ذلا ماودنالا سن الواءتدلارو رغ 3 ءىقاهّملاو ْ راحوا

 كلذممءالو ءاوهلاوءا لاو ضرالابالاءاذغلا منالو ءاذغلا/الات ديلا قيسالوندبلاماوديالاركفلاو رك ثلا[! ىل_-ءسرفا اوعردلا

 نفنلا ةءطمتد بلاوندءلال> الث ]لذ لكسفانط اب وارهاطءاضعالارئاس قالو ضرالاوعا_مسلاقلذعالا عردلادرتساق هفصوام
 سنالاو نى !تةادئاموىلا هت لاق كل ذلفةفرعملاو ةدابعا!لوطب ةنئماملا سهنلا ىهىلاعتهللاىلا عسجارلاو || التي رك .ايأ دلاخرمساو

 .جقهللاةمسعتر مك دقفهتلاةعاطريغفأم مدس لمه عمم | ع نم لكدف هد , الار رند ممبس مدب راامتونبعلالا رك ارا

 ءامجلا هباعف تسل ىتلاةيفملا علا ادحاوالاةمرك ذذلوةيسصعملا كلت ىلءهمادقالا ممديالىتلا باب_الا سا نب كلاملاف هتنصو
 ريناندلاو مهاردلاو واخ ىلا عتهتلارعن نملوةئف رعنلا ىلعنار ةكلاو ركسشلاةّةب رط لعتواهم رمتعتىتح || مالم هللا ىضر

 جات#تاسن الك ناث يح نمامهل (قاذن اراض ُُي اوام_مناعأىفةعفن دالك حام عزام اوقاهمو
 كلء نك هرعت ارنا وهلا لتعام رحل دقو هناجاح .رثاسو «بسلموهمعطم قةرياك تامعأ ىلا
 اممنييدبالفنا ارغعزلا ىلا عباد حت وهنع ىنغت_ساع رلجلاكلعن هو هبكرب لج ىلا جاةثوهوالثمتارغعزلا

 ةم_ءانمالونارهعزلان مراد م لكب هللا بحاص لذي الذارب دقت نم يوعلار ادقمىفدالوةطواعمنم || م 0 ا
 فخاد عوأ ناشارادىرت 0 د نماذكوةروصلاوأ نْز ولا ىف هل 'مه_:م ىطعت لاقي ىت-لجلاو تارفع لا نيد ١ هباعدتلا لصةللالوسر
 ادد تالماعملا رذبعتتف تارفعُزلاب ىوسك لجلات'ىرديالف اف بسا ننال ءاي_ثالاهذ#هفرا معاق .قدوأ ٍ دب رمل ريع لق سو

 هحر دحاولك نمفرعبف لد_ع معان كاب طسوةمىلاةدعاتملا روان ناضالا تهب فاق ' مشل تاعي و ىداصلا
 هللأ نم ةرذ هدنع

 برضض نذىلا.عتهللاةمعت هسدقر مك لعق هيدن .رأىذااذحول ىلءالواهل قات ىتلا ةهلاريغةهحف أم سس لمع 2

 نمو هريغام كمل ياس كاع تطدللا هأ تقادذادنلا ةمعترثكد قف هدد هربغ

 هعفني امامهم رصيبلاتةادئانتاوام مرتي راصبالاذا سءكلاةمعنونيعلاةمعنر ذك دّمف مرحلاريغدج وىلاراظن

 للاسعإ تزيح اةءصو

 5 هزهالا 0 تح

 ريئاندلا ىلا عتهشا قلقن ىواس ا عراك رتب لعل يرو لزانلا تر رةتاداى 3-0 ه«تازغمو

 ْ رائدة امىوست لا اذ_هلاةبفاح_ملاو مالاردقت ى _- لاومالارب ماس نمد نيطسوتمو نيك احم_هاردلاو اهيوع ىذلاناو هوسرو

 نكمأءاوثاب واس ماذا _دكاوئئش تاب واسما مهما ثمح نم ام_يفةثامىوس تارغعزلانمردةلااذهو أ

 ضر-غلا كلذ صوصح ىذ:ةااعز ضرغامئامعأ فتاكو لو ام منا .عأ فضرغالذانيدةنلاب لن د_عتلا

 ظ ىلا عتهتلاام_ععلدخ اذاق مالا مظةنيالف هل ضرغال نم قف كلذ ضد: لواهج 2 ضر دل ا|ابحاصق> ىف

 ءايشالا رئا-ىلااههب لسوتلا ىهو ىرخأ ةمكلو لدءاابلاومالانيبنب< احانوك وىديالاامهلوادتتل



 هل

 كنا هدم هوف كيفة بل ا ماض كلوهدح ومو قرات ا :
 اك كسل انا :تنأاتنك ذل :ثالتنانخ ز[ شداد الا قلاع اى ثاتتاو كلةشرش تايشاركاش |||

 2 هإعح نعرطظنلا عطقنافأ اش كاعجذا ئث تن اقءابش اءام_ثالا لعح ىذا ىلارظنلارامت :ءابانا لت ْ

 مهقف هللا لوس راب ةلليقاسا هل قا آر مسم لكفاول عالاف ثي- لو هيلع هللا ىل_مراّشأ اذهىلاو اقيم ئشال

 مهاوناكن او هلاعفأ لول اعت هللا ةردتىراح قانا نا نيبتف لبق نماهنمغرفدق ءاشالا تناك اذا لمعلا
 مسوعب .اعهنلا كصلوسرلا ناس ! ىلعاي رام تاك تاو اول عا هلوقو ضعبال ل هلا ءفآ ضعب نكلو هلاعفأنماضن أ
 تاعبنال ب رس مءلاوىلاعت هللا لاعف نمل ف ةمهلعو عفان لمعلا نقلنا لعل بسوهو هلا نم لل-ءفوهف
 اضأ ىهوءاضعالاة كر بنسوهو ىلا عتهتنالاعفأ ن ماضنأ م عادلا ٌتاعبناو ةعاطلاوةكرملا ىلاةمزاجة عاد

 ص درع قلاش مسك قاع ناك [ قاتلا رمش لّوالا ىأ ضعبال بدس هلاعفأ ضعب نكلو ىلاعت هنلالاعف نم
 ىلاعتهّنلالاعفأ نم لكل اوةدارالا قات طرم للعلا قلو لعلا قادت طرم ”ةامملاق او لبق ضرعلاقاالذا

 دعت_س الورهو>الا اي لال هفلوبتل دعت الهنا ل ةوهىأ ضعبلل سساهضعبو

 ضعتنا ىنععالىنعملا اذه ضعئالامنس هلاعفاضعن نوكمف معوذالاةدا ارالالومقلالو ةا.حوذالا ملعلال وا

 ناف هانرك ذىذلا د.-وتلاةد ردىلا راق ةحاذا اذهوهريغللودحلا طرعششده#لد ادرج لذا

 ىلا لكلا اءاو مدن فدكسف 2 ءاااموتاصعلا ىلع نومومذم نوبقا<ممتنافالاو اولعاىلاعت هللا لاق لذ

 ناعدو فوملا نادههل سسداةتعالاوانءفداةدعالوصلل بيسىلاعتهنلا نملوقلا اذهنأ معاق ىلاعت هللا
 بيسمىلاعتدللا اوهللار او>ىلال اوصولل سس كالذو رور-غلاراد نعفاعتل اوتاوهشلا كلرثاسس فوذتا

 ل *منءربعي و ةنحلا ىلا اهتلسل سب هدوقي حب اب.سالا هذه هلرسد ةداعسلا لزالا ىف هل قس نفاه” ص وبابسالا
 ىلصهللالوسرمالكو د ع م هلق يسد ل نسوهلق لحنا لرسم مالك نأب

 لرتي ملاذاوامدلا ىلا توكرلا لري "سلا داو ملعب ملا ذاو لعب لمه لا ذاق ءالعلامالكو مسوهيلع هللا

 تا نم ثبتت اذه تفرعا ذاق نيعجأ مهدعو منهج ناو ناطمشلاب زحف ىبايندلاىلا توك رلا

 نمامو هيلع ف و1 ناو لعلا طبل سنو هو بايسالا لسال_.س ةنمل ا ىلادو ةموهوالا د> آن ماف لسالسلابةنملا

 ةنمل اىلانوقاس نوقتااف4-. اعر ورغلاونمالاوهِلْمْعلا طل ساوهو لسالسلا, رانلاىلادوةموهوالال وذ

 ءاطغلاى ثكنا اذاورا.ل اءالملاالا ارداقالوراهةلادحاولاهنثاالارهاق الوازهةرانلاىلاثوداق» تومرح ل اوارهق

 ناك دةلوراهعلا د> اولا هنن مومل | كلملا نا ىدا+ ااءادن كلذ دنعاوعم«كلذك ص الا اودهاشذ نيلفاغلا نيعأ نع

 مويلاك ل ذالاءادنلا اذهتوعمن النيلذاغلا نكلو صوصالا ىلع مورلا كلذال موب لكراهتقتلا دس اولا هني ثا
 لهما نمميركلا ميلهلاهلئابذ وعنف ف شكلا م_ععفشيالثيحلاو الاف ث5نم نيلفاغاددتباعأبنوهف

 «(ههر كا ىلا عت هنن هبج امري تا مد )< الهلا باس لصأ هنافىمعلاو ١ ظ

 ىلاعثهمعن لامعتسا ركسشلا ىعمذاههر اعمل ع«'هللا هامة فرععالا منال الرذكلا لروركشلا لعفتأ ملا |] 1

 اعىلا_عئهللا همك امزيم .ءلو ههراكمف ذاهلامعتساب وأ لامعت_الا كريب 7 ص .ةنرفكسلا ىنعمو هباحنفف ا ْ

 رايتعالازي-ءبر ظزلا اوهوباَعلا ةريصي قا ةاارامدخالاو نان" الاءدنءدمق كلا امهدحأ ناكردم ههر 3 1

 كلذ ةفرعمو قل لعقد رطلا ممل ه-ولسرلاىلا«تهننا لسرأ كا ذلفزبزعكلذ لالوهو ريسعربخالااذهو | !
 مال اهنكك ملهلاعفأ عسب دجاف عرسشلا ماكحأ) ا :رقدارعلا لاءذأ ف عرسلا ماكحأ عب ءجةفرعم لع سنت |[

 قلخامذاهةلتدوح وملكىف ىلا ءتهّنلاةمكح كار داووهفرا ءةعالا نيعب رظنلاوهوىفاثلاامآوالصأر كسشلا قت
 ةلحىلاةهسقنمةمكطاك]دوب ودح او هدوصقملا كلذودوصقمةمكسللا تحتو تا

0 

 ( عبار ب (ايحا) و ١ ا

 اثاعم تاما اول اا نيبىرفل اهم لصح نأ سهلا قاد ىفةهكسلس ان اب لعلاكف ةيالاامأ ةمفن

 لاف ثباثاب كيكسام
 تا فاخآو تصانأ

 د الإ هنيه نوكس

 لوسر4لاعفىف تلزن

 شعت تأ ىضذرتامأ هللا
 ادهش لقوا دعس

 دقلاةف ةنملا لح دنو

 ىلاعت هللا ىرس شد تدضر

 فوص عذرأ الو هلوسرو

 هلئا لوسر ىلعادأ

 نذلا نا ىلاعتهننالزنات

 دنءمجتاوصأ نوضغا
 اكسنألاق هتالوسر

 لشأ نملج رىلارظنن
 انيدبأ نيد ى شكة ندللا

 ىتماهلا مون ناك الق

 تانئأرتإ سس« نرح

 ضمد نيس ملا نم
 تمْر_مئاوراسكنالا

 فألاةذوهنم ةفئاط

 منوعتصنامو ءالؤهل

 ةفيذح نلاسا تباثلاق
 هتلاءادعا لتاةناك ام

 هللاىلص هنا لوسر عم
 انيثعازه ليم مسوهيلع

 يح نالتاعب الاز رو

 اك تءاثدهش ساو لتق
 هللا ىلص هللالوسرهدعو

 ١ عردهءلعو سو هيلع

 ةباصعلا نملجر ءآرق



 طبخت تأ ىف تار

 نورعشتال من رو لاعأ
 ىلع توصل ا عءفران او

 مسوهيلع هللا ىلصىنلا

 ىلع طبح نأ فاغأ
 رانلالهأ نمتوك أو
 لوسرلا مهأع ىذذ

 سو هبل عهللا لص هللا

 قأف ءاكملا اتا باغو
 دع تف, هلمجح هنأ سا

 لوملل_س نبا ىنأنءهللا
 تتخذ ذااهل لا
 هنضلا لعيفابق ل
 راعسعه تن رضذراسعسع

 هتفطع ت-رخاذا د

 ىتدح جب رخآال لاقو

 ىضرب وأ هللا فافوت
 هللا ىلصدتنالوسر ىنع
 مداعقأاملف مسوعلع

 هريخ هرعخأو ىنلا

 ءاف هءدافبهذالاقف
 ىذا ناكملاىلا سماع
 لاءاخ هدف هاز

 تت 2 هر ونيلهأ

 نا هللا هذ سرقلا

 لاقف كوعدي هللالوسو

 انتافةي ضلارسك |
 هيلعدتناىبصهللالوسر
 هليا لوسر لاقذ سو

 مبوديلع هللا ىل_ه
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 ْ هكولفاصقن كلذ ىو ودوالان مهتلارقغتس ناكفةبناشلاىلا ةفاضالاب ادعب ىلوالا ىرب والا ىرخ ا ىلا
 | نيعبسةل.الاو مول اف هنئارفغتس أ ىتح ىلق ىلع نابل هنا ل وعمل عهننا ىلص هلوةدةراش الاهيلاوهماةمفاريصقتو
 ناك. نكلو قلخلا تاناغىدةأازوا<ةناك تاواهلَوُأض عما !قوفاهطعب انآقمورحرس ىلاهمترتلا 13 ناكتف حرس

 ظ | نممدقتامكلهتتارغغدةسيل أ اهنءهّنلاىضرت ثئاعتلاقا لو كلذاءر اذغت ا ناكفاهوت !ىلاةفاضالاناناصقت
 | توك الف انعم اروكشاديعتوك ؟الفأ لاك ديدشلا دوما اذهامودوكسلا ىفءاكبلا اذها_ةرخان اموكمند

 | اعذار دب زال م للا ات >-ةدابزلا بسر كشلاناق تاما اىفدي زم-الابلاط
 ىلا قالا وعدل اودع مالسلا مهملعءامننالا ل اوةنقةلماعملا مولعب قاب امىلا عج .رتاو تانعلا ض,ةنلفةفشاكملا
 هلك ع رمشل ااغعاو ةدب دس تاب ةعوة دعب ةفاسم هس.!!لوصولانيد دمت نكون مر اعذلا دلو )لاك

 رخآ ماقمو ىرخأ هاش منعرطظل!نوكي كل ذد_دعوتابقعلا كلت عطقوةفا سا كاإ: كوس قد رط في رع
 لوقافلاثمالا كلذ فرعدالو ر وك ثملاو رك اشلاوركشلا :د_هاشملا كل ىلا ةفاضالاب مات كلذ فر هظيف
 ىتج قب رطا اىفءدازلجالا دةنواسو بل موايوك م هنمدعب دقدبءىلا لرأ ومما! نماك- امانا مهفت نأ كذكع
 ىلاديعلالوصو نم هدصةنوكين أ امهادحا نا:لاح هلن وكن إٌٍ كلما ةرض>نمب رقد ودعبل افا سم هب عطقي

 هنة>اجالو ديعلاىف اط>-كلءال نوكمالنأ ةمناث ااوه" مدخن ىةيانع هكنوكيو هنامهم ضعمت موه نأ هنرميض>

 تن ءةهكدلام نم صنت الهتددغو :وءانغهنق ىنغت ةمدخت مام انقلا لع ىوقي الهنالهكامىفديزيال الر وذ> لد هم هنلا

 هسفن قوه عفتتب عل الا و هنمبرقلابدبعلا ىف نأ د ازلاو بوكرملاب«لعماعنالان مو رلص5

 ىلا عت هلا لع لاحم ىلوالا تافىلوالا هز لا ىفال ةيئاثلا هلزنلا قىلا_هتهننا نم دابعلا لزم هن كلا ا عقتتملال

 متيولام هتريض- ىلا لوطولاوب وكلا درع ؟ىلوالا لاا ىفارك اش ن وكم الدبعلا نا لعام لان ريغ ةيناثلاو
 ارك اشنوكي تاأرود : كلذ عموالصأ مدخلا كلا جاتتالف ةب ةيناثلاةلا !ىفامأوهنم كلملااهدارأ ىثاا هتمدخت
 لمعت النأ هرفكو 2 لج الال لحال بج[ ففءالومسلا امد امل معت_ساثاب هركشش توكو اك

 ىفالا دازلا قفني لو سرفلاب روب وثلادبعااسلامهثهةمددعي ىف ديزب اف هلمعت وأ هلطعت نأ هيف كلذ

 هتريض>رب د:#ساوهيكر اوم. س#:لالءدبعلهبحأ اعف ىأ هتيحشىفهتمعت لمعت-اذا هالومر كش دقف قد رطلا
 تاطق البكر رو سا> تاو هسفتلاله لعل هالومههر 5 اهذاهلمعتساى آهتمعنر ذك رقثهنمدعس ندأو

 اا للة كن هنمدعب ولامن ودازه ناك ناواهلطءواهلمه أ ذاهتمعناضا دار فك دقق دعبل اتلطىالو برقا

 امتودعيبف مهادب اهم لمكستل تاوه ثلالامعت-اىلا نو>اتك مهترطفءادتبا فوهوقاملا هناحس هلا

 00 ا اا تدردشبام للا نموقل عاف الغ برقا قو هتداعساغار هنرضح نع

 اونم1نيذلاالا ني فاس لمس ًاءانددر م وقت نسحقناس الا ا:ةلدتدقل لاقذاىلاعت هللا اربع ممم رقو مهدعب

 لن ىتسد علا لج اللا عت هيا اعقل نيلف د سلا لفس أ نعا مد معلا قرت تال 1 7 قاع متتاذافاب الا

 ةعذ |[ 16 17 تركت ةعاطلا قاهلمعتسب نأ نا ربعلاو دعب مآ برقم نع ىنتىلاعت هللا اوبرقلا ةذاعس

 | هدابعل ىذرب الهلياتاف هلءاضرب الوءالومههر كام ءاكتقالر نك هتيدعمقاهامعةس آن يب و هالومة بح

 | ىفقاحخاملكو عيبضتلاب ةمعنال نار 31 اضن وهف ة:هعمالوةعاط قاهاه تس لواهلطعنأو ة.صعااو رفكملا

 ٌْ | ردقب وهف عطملك -ةىلاعتهللانمبرقلال_نوةرخ الا ةداعسىلا هيىل_صوتادبعالةل 1 قاما ايئدلا

 د ىاهلمع:-١صاعو لامعتتسالا ؛لرت نال 5 لكوةعاطلا ىفاهلمعتسا ىلا ناسالا ف هنلاةمع:رك اش هتعاط

 | ةبحل امهلعشتال نكلوقئشملا هلع ةعاطلاوةم_صعم اةىلاعتهتلا ريغ راج راكوهفدعنلاقن رط

 | دقو هئاشفان «عنمى ىذلاردقلارسةعشدا اهذهتاسسءازو و هوركم داب روبورحتدا صر ل ةداركسلاو
 | ىاثلا لعتياضب اذهب يركشلا نوك فيكف اكتر وكسشملل ملاذا هناوهول قالا لاكسذالا اذهم لحغا
 | لصح دقن هللا لعشب ةمحلاةهح ىف ةفدتلا حرصا ١ اذاقهنلاة بحة هج ىفهنلاةحوذ ف ارصن االاركشلاب نعتملاناق

 | اال سعر امس قلتو دع ىثأ 5 م ١ يلا دار ا
0 

 عا
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 نوكعذااو ذمآ يذلا نماوناكاومزحأ نذلات الان هلوعبةراشالاهيلاونيلهاعت ل ةكصض اونو كي تأ نيفراعلا

 اواسرأامو ,تولاضاءال 0 راداو ما ناو ل مهلهأوىلا ويلعن ااذاو نو رماختب م-مماو صاذاو ُ

 نوكعض رافكلانماو :مانيذإامو.لافىلا»:لاقذا ملظعأ ادغمملعنيفراعلا ككذ نا نيد مث نياغفاح مهاع ! 1
 نالاةفةنيفسلا ل معإ اد هيلعت واتصل واكمل لاهلك ون ةمأ تالذكو نو رظن»كثارالا ىلع

 نءءانغلا ماةمىلا غا اب /نمراقأ اغلا اراقذلاه«ننرظنلاد_-ًا اذهفنو رضهدناك م نمرخجملاافانماو رضست |

 تايمعلا يهعالو هو دمعت بروهل نوكأ وركن :اومهسفنادو> رالااوأ 20 ثم مسقنا_وسقءالو هوهسفن [[

 لك ىلع مئاقوه سفن ع وهىذلامويقلا اد عت !اوهاماوغن ممالنينيعل اتاك ىفمهاعو نوسوكنملا
 مهوبه ُثيحن ممهخأا اواعلاوفرعولو مهسفنأ اونرث ا ىتح اذه ىلعاورمدتةد لو هيئاقف تاق لكو تنسك اع سفن |

 دح وما نيد ردو>و 11في فول د نمالاوياو تح ممهدو+واءاو مهلدر<رالو وهل تايث ال ا

 مو.ثو اف دو> وأ دو دوه ثم ن هلطابدح وملاو ق>دو>وااةد>ومود>اودوحومالادو-ولا ف سلو
 فا !ا!قب رقلا ع مار كالاولالد- اود: ردح دالاىس الفن افا ماع نملك ناكاذاونافوكلاهد_>وملاو

 ىرخالا نيعلاو هنوركي دانى 5 رادو ةينعلا يرحل رصد م خالر وعم منكسلو ىب مهم سدل
 تاكا عشت كرب دل مدعم | ه5 ل .ع هللا عمرخ 1 ادوجومتسئاف قط ادو ولا رعت ملاهامعمتنا

 اذهفاير وادبع د اننيدو> وما نينانواقت لرد يمعلاىلاى معلا دحز واحنا امية دحاح هل.ةىذلا

 هاو فديزباعدرصي لك تامدبحوتلا دسفلحندزخ ”الادوج ملا نم شعبلاوتواغتل البلا نسودشلا
 لازب الذ كا ذكمك و_-ىف قب نافىلاعت هنا ىوس هت: ثأ امنا صةن هلرهافن ءرمدب فدي زبامرد#ةب وهش عل ةبف
 ثيحودسحوتلا لاك مب ايدق نوكفهللاالا ىر الذهتلا ىوسامهب ور نعى عش فو 4 ىلا ناصعنلا هى
 تاع ردت واق: ءاذيبف يستتالا اج ودام نيب ودسحوتلا ل ١ اوأ قلد ىلا عتهللاىوسامدو- وىفاصةن كردا

 دقو نولاعكل ام هءاسنالاو راصبالار اون لصحت هيىذلا لحبك |ىهوإ- رةنسلا ىلع ةلزنملا هللا بتكون ”دحوملا
 لاك ىلا نولصارلاو قدح ولالا رمال ؟ءانعموهنناالا هلااللوةءتج رتوضحما دمح وتلا ىلا نيءاداؤاج ظ
 ذاديحوتلا فرطا لبا ىمدقالا فرطلا ىلع مهونول ءاقاضنأ نوكرسشللا او ثودحا+لاو نولقالا مه د.حوتلا ا

 افيعض اردد وتلا باو لئاأاف نيلخ داك ىئزعتل لانو رديلالا هه دتع نارا نالاةدءع
 قريلاك نكءاودمح وتلا قئاقح هلحوا:ةلاو الا ضع ىف هن ريصب فن نم مهمفو تو رثكالا مهتوطسوتلاو أ[

 رب رعد .ةماودلاو موديالز كاوانامزتنش دالذهل حولي نم مههفو تيثيال فطاحلا

 تايثلاعرلاَفَز زر زع ءنكءاو * تاكرحالعلاو أش ىلا لكل ْ
 نم كوفعيذ وع أ هدوع»قلاقب رتقاودحساو هلل يةفب رّلاب لطب 0 .وهيلعهتنا ىلصوب ىلا عت هلاضأالوأ]|

 هللا ىلص هلوعذ كسهن ىلع سدنت 1 ت1 راعءانث ىدحأ 1 الكلم آو كطغ* نم لاَض 3 ْذ و و كاقد
 نم هإعم ذاعتساف هلاعذأ آوهللا الارب لهن 1 طوذهنلا لعفةدهاشم نع مالك كب اةهعن لوفءبذوعأ مسوعيلع

 كاطذ» نم لاض هذ ذوعألاةفتاغ صا |ىهولاعتالارداصم لا قرثولاءفالا:دهاشم نعىجفف ب يرتد م هذ ا

ْ 
١ 
ْ 
1 

ْ 
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 لاتفتاذلا :رهاشمىل تاغصلاةدها ثم ماةمن قروب رتقأف ديو دل قانادق كلذىآر مناة ةصامهو

 اهتموا ءديسم و 4سم ءلاه_:ماراقء_سفن ىأرهنكساوةفصو لعفي در ريغ نههملاهنمرارفاذهوك مك :ذوعأ ١

 هلوعف كفن ىلع ثدنت 0 امك اك اعءانث ىصحأأ ال لاذ سرق اواياصتقأ كإذى ًارذا هسسأن ةدهاشم نعى قف |

 هنا تايد : كاسل ىلع دنت 100 ثنا 0 ]ودو اممدهاشم نع حجدرخو« سفن ءانف نعربت ىدحأال مسوهياعللاىلص ]| |
 تاماقم ةياهن هتاماة لو ناكفهوجوالا كلا هئث لكن اودوعب هيلإو اديه :ملكسلا تاو هيلع ىبثملاو ثمل | ْ

 ىسنا اذا 27 ءاهتتهتنا اذامىلا اراظن اف لعف نم لعشب كدعت سيف هلاعذأ او راع هللاالا ىرب , الن أو هو نيدحولا [|

 لوقةر و رضو مهمالك ىاعع مولاه لاهدلا + 0 كيعفْزم_للانمالاطرا موللك ف لك ايولعلو عرذآ 03

 ناطالانهؤد.تالرهاط
 دود ىلعالاهوديكتالو
 هلاو 0 او ةمرخلا

 هعروع ؟ لولب
 9 اوظاغتالىأ ضعبل

 0 الو باطيلتا ىف
 ىدانب دج اي دمت اب هم*أب

 نك و الع مكضعي

 اواوقوهومرت- اودوهذن

 هللالوس راب هللا ى :انهل

 توك ليبقلااذهنمو

 يشل ١ عمدب رااباطخ

 تال اراقولا نكساذاو
 ناطلناةيفيكتاسألا مع

 سوفنلا تفاك الو

 جاو زالاو دالوالاة يعج
 سوغنلا هيوهأ تاكو

 .نمت جراسا عابطلاو
 ةس رغتارابعناسالا

 اهغاصامتةو تدك ىهو

 اهاوهو سفنلا فاك

 ةمرحس اقل اةالتما اذاق

 ناسالا مل-ءد اراقوو
 ان(ىو رو :رايعلا

 لعقد لا رق و

 قب رطلا ف سيةنبتباث
 >6 هير

 ك.كساملاةةىدع

 هب ًالاءذه لاقتائان
 أ |٠ .ء نن* ©
 نوح, نائوءا

 ةمترنع فرت . سميع ولا لسانا دارا هيدهاشمو هراغن نم عفترا ىدع قآادحاولالا ||



 0 نيديرملا

 الام خيل ندهراقولاب

 نأ دب ل عطس

 يشلا كرا جسما

 لدي قمح] ثنك دقو

 ونأ ىنعشو ىمع ىل-ع
 هجرىدرورهسلاب محلا

 ىلا س> مكر ترق هللا
 قرعلا عا نع كواقرع

 دحلأ تاكدف ىلا فعل

 خجشلال اوددنعكلد

 همود5 ىف نو و ىلع
 تاذتنكو ءافشوةكرب
 كلائهو ايلا تنملا ىف موف

 0 لهيهو ل

 ىدقعق ةوذ هيمعتي ناكو

 مت ةةاقافت الب دذملا ىلع

 ىيلاهو كلذ نم ىنطا

 لي دنم ىلع مدلابءطولا
 ىنطاب نمثعمناو ئيشلا

 وحرأام مارتحالا نم

 ل

 اوعقرتال ىلاعت هلوثفق

 ىدالانعرح زك
 ىلادح5 ىطختد الل
 ةمراأ لرب نمهقوفام

 كلذف له--لاقو

 نيوهذةسمالاد .ويطاختال

 نب ركوأ (لاتد)
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 تا هع

 هتجحرقفوللاهقاوئو ف ةزخ ” الا قب رط لع نم كلذ سيلفتاغلل ا تاعوضومح رمش باتا
 هب( قاعتهقا قف ةركشلا نعءاطغلا ف شك قد رط نادال

 | دب زيلءانثلاباما لول اركشنانافرك_ثلا ف ظ-بحاصوه منمقحىلقعبامتا اركمشلات اكلامب رطخ كلعأ
 | ضعب ىل_ءمهلةنأعاىهىتلاةمدخاب 1 مههاحو عهتيص هيدب ريف ساخلا ه_ذع مهمركر هظيوب ولعلا فوهات

 نونوكحي,الذ مههاجةدابزا ب: سو مهداواريثكت كلذو مدار وصف مهيدي أ نيبلوثملاب وأ مهضارغأ
 طواف نعهزنم لا«تهنلا نأ امه دحأ نيه ونمىلا_عتهننا قسى لاما ذهول ذ نمئشبالا مهل نم ركاش

 داوسريثك-نعوءارطالاوءانثلا,ةوشخل اوءاجل ارمشن نعوةناعالاو :مل_1ن !ىلا ة> احلا نع سرهم ضارغالاو

 انتوسىف ما: تايانملع معنملا كلان :ركثىهاض هيفهل ظحالا ىماياانركسشفا رص١اعكر هيدي نيبلواملاب مدخلا

 لكنت أ ىن اال اهحولا اهلك !لاعف ا ىفىلاست هن ظ>الو هل معالي ناعغ وهوم_فكلملل امحالذا عك رتوأ ددعسأو أ

 ىتلار ومالارثا_وانةرعادوانتداراوانترد_ةوانحراوح ذا ا:.لعهنلا معن نماك هرخأ ةمعنوهفانرا.ةشاي هاط اعتنام

 اب وكس كالا ااناط أولو ةهعنب ةمعنر كشن فيكسفهتمعنو ىلا_عت.نا قا نما ةكرح سفوان ةكرح با. ىه
 جاتح ىناثلا ناكل بانملواللاركسش ىناثلا نك لرخ ١ ابوكم كلل ااناطع او أ ءاني كرو هلوخ 1 اب وكس هان ذن اذ
 هللا قسىفالا ركل ثلانوكي تأ ىلا ىدؤم ةىرخ أ ةم_عندالا ركشلار كش 1 ءالم لالا ادعم ركشملا

 ن 0 ح 0 ل تيلم هيدر ودق عرسلا واع نب الا فكنا: سلو نيهج ولا نيذا_هع نمىلاعت

 الانأو كلركشأ ف يكب رابلاقفمال_سلاهيلعىمو !كلذكو ماللاهياعدوادإر ام رةرطامخلا اذه
 00 1201 | وكن رة ةركشورت ١ ا ظفل فوك معث نمةيناثةمعتنالا 2 تأ

 نافاركسش كلذ. كنمتيضر ُئمةمعنلا نأ تةرعاذارخ اريخ فو ىتركش د ةفاذهتفرعاذا هماا ىلا عتدلا

 توك اماقىلاعت هلي رك ثلا ةلاحتسا معا اف ميلا وأ ام ىنعم كا اردا ن عرصاق ىههفولاؤ سل !تمهفدةذتاق

 ع.جرب لصاإلان "اكواركشراص فمك ةهنمةمعت اضن لعلا اذ - _هنافهمهفأ الذاركثركشلاةلاكتسأب لعلا

 اهلا لرجوع :رصأق مهغلاو ل اوالاةعلخال ركسش كلملا نم ةبناثلاةعا1ن!لوبقنأو ركشدقفر كشم لنَم نأىلا

 ةماعلا مولع ,ه ىلع ىهو فراعملا ع نمباب عرفاذهت العاق هسفن ىف مهموهفلاثع ء كلذ فد : رعت نكم تاقه.ذ و

 رك اش اهنااعطقكذرعب رظنلا اذهوضحن اد.حوتلانيعب رطن نارظنانهه لو: :و خالمىلاهتمريناكساو

 هه>والاكلاهئملك ناوهريغدو> ولا ف سل هنا تر مرظناذهوبودحلا هناوسحن ا هناور وكس ماهناو

 دوجوالريغلا اذهلثمو ماوتهسفنب هلنوكي تار وصب ىذلاوهريغل ا نالا ديو الزأ لاحلك قددصكلذنأو

 وهلبدوجوهسعنب لس لفماوق هدفنبهسلاموهسفنب عاقلاوهقةلا دوج ؤملاذادجوب نأ لاحثوهلب هل
 هسفن متاع اوهدودوملا.غاوةيلا دوج و هلن كت ملهريغىلاتفتلي لو هن اذرعتعا نافءريغاد 0 و وهف هريغب عاق

 وهفهريغدوج وهدو+ول موب هسفنبهمابق عمناك نافادوج وم قب هريسغ ع :ردةول ىذلاوهره سفن مئاقلاو

 نافدمهل ادحاولاوهو مو.ةلا ىلا ريغدو-ولا ف سلاذاف كلذ ريغ توك, تأر ٌوصتي الو د>اوالا مويقالو موق

 وهوبحماوهو روك-ثااوهو رك انا اوهفهعح ص هملاود رد._دمهذم لكتلا نأ تفرع ماةملااذ_هنمترظن

 ىطعأ ها عاولاعفباوأ هنا دبعا ارعنارباصوأن دج وأنا رق ث يح بيبح بأ نب يبحر اتنانههن موبو..لا

 الاعسولا حشلاراتنانهه نمو هلع ىنثلاوهو ى'لاوهذ ىنثا «سفن ىلعف هئاطعا ىلع ىنثأ اذا هناىلا ةراشا ىنئأو

 راشأ سفن بعام ا هنال ومع قعف مه عدو مهم ىرمعا لاف هنوءكو مو هر دن نيد قرش ثع د ىجومملا

 بح اذاف:كلانأكملع قحالت كلةعرخ ىلءلاثجالااهمهفت الةيلاعةيتردددو بوم فا اولها

 دقفهداو هنا ثدح نمدداو بحأ اذادلاول او وهسه بحا ادن هتفتص نك اذا داصأ اودسفت بح دفق قصت

 ملاذاوهسفن زالاىح اا قمح نافمتعنضو ىلا عتدتا فيدلصلا 0 هنلاىوس دو ولا فام لكوه سفن حأ

 ىأأ سفنل ا ءانغب لاخلا هذه نع ةيفوصلاربعتو دحوتلا نيعب راقتهاك اذهوبحأ ام بح قدفهسفنالا بح

 ةعبرأ هلط لوطو ىف فيك لو اوقي ومهلعركذي اذه مهغب م نف ىلاعتهنزاالار . لف هتئارب-غ نعوه سفن نع ىف



 كلذلوهذمهي رو لهن دهام مودن ىتح نإإ1|ةيدك ىف هلم هنأ ثم نملد لمهمودأو تدار 5 ١ ير ببر بوب

 سبلملاو ماا ىلءةماعلا رك. ثهنداهجبر ص اوخ لاقوة معنلا ب ٌورال عنملا هب ور ركسشلا هللا هجر ىلبشلا لاق ٍْ
 يو نيطلا لك ايسانلا ضعيذتلب اك تاداعلاءوسب ضم اذا هريغيذتاءاغغاو هئاقاوم_تفرعمولاعتثلا د ذيالاةصتلا لاح فذتل,ال للا ناف تاقلاّةذ|نءالدثو تاوصالاوناولالا نمساوم1لتاكر دع رغلاو 1 نام نيس ا الةلدرمذ دهر ىزاقا اادرادلغتساع ارك: 97 ,ريشااو ||

 لبقأك ةرملاءايشالا لسا ردوا اءايشالا ىضرملا ضع عشبة سا

 الالزلاءنلا هيامدحب د ضب مرض مفاذالي نمو

 ىنث د-لاق ىعملا ليج
 لاق ةكملم نأ نب سداح
 تب هلنادع ىبددح

 نع رسالات أ ريبزلا

 0 0 0 ل ران ليالي رك را ىلاعت هّللاةمعنبح رغلا طريئاذهاذاف
 لزناةلفال- تدر امرع 000 00 تن دلع ىذا اذه ويا هنا دب هركشاوهللاد_تاريخةثلاثلا | لاقو قالعخالا تدر 3 7 ٍ 0 0 7 العلا تس لخرل مسوءلعهنلا ىصلاق دّدف هرومأ امرمعل ركون لاقف 9 5 - 6-0 ركشلا ءاضعالاءذ ماع ةركشة|جفاذهل ديف هيقمعممت | امهتاوصأ تاعىتحل سو 3 0 0 0 مين نانينبغلاركشؤرا تس سنس د ْ 0 لا يا ةلامعتسافحراوجلابامأوملعتلادلاتاديملا ىلاعتهتلركسشلاراهظاف د يمس بس يي هلمعتستال رعلاقف 0 37 6 هو هيلا جلسنا لال 7 نمنين وفيلع ا 0 لما 0 0 دب نمو سرغلا كلا دبرب نم ناب غرف وم قق اا 00ا ح

 تاربامللبقو مهفمسا 0 1 2 ١ هنوك ع ْ 0 1 الذ ريغ لاصوكشلاور علوا ديالا ازاىلءرداقلاو ا” كحال أ سد زطا ولبن وكلا تانج 0 تاليا أ ردن لاس ىو نرتشما فراش كا فسستلا راو تالا 1-0 لا يس يما تاكفةن”الانلاعت هنا | ٠ راو ال مه دي امواغيلمم هب هليواسن: كاوا طمركا اضل سوا ركشلاارتقسا ||
 1 ركبولأ 53 يلا ١ 0 0م هنئا دنع اوغتاهاقور كلنا توكلعال نبا تود« نويرسس نات الا ال ا
 يشلا عمدب رملانوكتأأإ| - دك ام ةيغرلادفوافسل لاف عاكست ل اقف كانم نس ا وه نمنيتملا قدك ىقبني اذكهفرارسلا ناك 0 0 ولفيتمولاريمل الاقرار كتلي وعلي اش زب زعلا دبعنب ربع ىلع / الا ىنلا دنع ماكدترال 5 0 م جر لاما دابعهللانددنمنوعدت نيذإاتاىلاعت ٍ

 توسلا عفرذؤمشلا 0 0 00 : ءالرع ركشلاتانئاعنللزتراقاا لعدر لازلت اهنا دف ا! ْ هطبباذاالا مالكلا | 00 0 0 َن لان نسؤتتفتل لاؤستا نسب ديا ا رظنوهفعوضالا || ١١ ةرسكو تاصصلا:رثكو 00 0 ف ريع 0 1 تاتا اراب ع ومسعتط.كلاركسشلا فاعمل اوصأ ا توها: عفرب طسن.ال 0 7 0 0 تكد نآنامغاو كلدعا مماننمآدقف ةبهرلاا أو كلذف
 مهم ماع الاغتشا مملعةبلاغلاة ةهارلا يبتلاس نعالا نوءاكس تنال م-منالنيتااسفدحاو لكيارج فلتع دق دقولوةءامتاسالا لمع 6 داب وجا تانك نيل ذلق ةهلاوح ا نع برع مهلاودا ءالؤهو صوصخ1لا ىلع مالا لاو>أ نملاحرملا 00 نورا.( نسر سنطداه ا سفنةعيتالتأوكشلا بنج الوقو اتفركسشلا ناعسنم فول 0000 راقولا بابلجة حت ا -- نودجل دو ناكل لمغالاهنم رمل اركسشملا ىاعم رثكال عما | ١

 بعض ارعاومبلا تح رابعا ارك ذىلع اراصتقا لثاسلا لاا ث الهو و اعنوماك تب وأ مهم مالا ع

 ناألا عضو فرك-ثلامسان اى اظذالاث نم ةعزانم ضرعتناالاالصأ لذاعب كلذ نافال لنا منو ركشي اوناك اهانحرمُ ىلا ىناعمما عج مهملع ضرعول هناو هيلع نعظ ءانزك ذامتأ نافآ تأ ىتبذي الف هسيلا باةحال
 اذ_هىفدصةنا:سلوهمزاولوهعباون نمن روكست ىاعملاةنقب و ادوصةماهضعب وان: ماعلا ل مش نها
0 6 

 لي جيب يبل

 1 ا سب



 مزلن فبدأ ماعم

 كاجراعلس علا اعلا عل عملا ١
 وهف بدالامرحن هو
 نكد ثمح نم دعي

 نه دودو برقلا

 لوبةلاوجرب ثيح

 ىلصهللالوسر بادجأ

 هلود سو<«_هلعهللا

 أم: اوص اوعفرت الىلاعت
 تاك ى بل اتوصقوق

 سام“ نبش رق نب تراث
 ناكحكحو ردو هي ذآىف

 ناك-فتوصلا ىروهج
 | رهجاناسنا ماكاذا

 | ناكاعرو هترو_هب
 ا «يلعهنلا لص بالا ملكي

 الث نمير ملانهءلع تملا ح رف نأر قصتي ناسنا ىلع سرفب مذافرةذخلا جي ورحل ادب رب ىذلا كلما لوقثف || هنود ىذاميفلسو
 سيفنداوج هناوهضرغقفاولب وكس وهب عفتن, لام هناوسرفهنا ثي-نمرغلان حرقت نأ اهددخأ هج وأ : ف الا ىلاعت هليأ لرباف
 : | هم غاو هلاسدا:
 نيدلا ءابض (انرمخأ)

 لاق ىلع نب ناهولا ددع

 لاقىورهل تفل اونأانأ

 نب ر عنب مفانانث لاق

 اهلعهنيعب وةرخ الة عر موهامالاابندلا نمح رغ.النأ هترامآوايلعلاةبترلاوهاذهف ماودلا ىلقةهجتو ||

 ُإ : 8 ذب

 ةهح نمنارطذطماضن نزادللا» ل-_طؤا!ليكولاتأ معن دقو لل ا ةردق تحت نار عسا مه ث.د نم لد
 اذافاشهملا مسا! تبفاع فاد مزح أ و ىاهرا كلا اة هح نم نك لوما صالادز ول ناد لاصدالا ىف كلملا

 ةفاضانمهد.-ون ىفاكرش كلذ ثرول الف دغاكسلاو ل -ةلاىاءراغنك هوما نزاحلا ىلا هراغت نتأك كلذ فرع

 هصايت ارسم مولاورم_ءااو سمثلا نأ مع هلاعفأ ف رعوىلاعثهللا فرعنم كلذكو كلا ىلا ةمعنلا
 طلتسا اوهىلا عت هنن |نافاهراد خا سون فتارذطسمرايتنااهل ىلا تاناويملانأو بتاكل ادب ىفالثم لقاك
 كاطع اء« هنو ىلثولو كلل اة ةلاغ ىلا ال دس ددعالىذإارطضملا نزاخلاك ثأمأ تءاش لعفتلا ماع عاودال

 هيلع مهو ةدارالاه4_ءاعهتلا طلاس ذارطضموهفهدن ىلع ىلاعتهنبا نمةمعت كلا ىلدو نم لكذ هديفامعةرذ

 لاملاقهرنعدوصةلاهضرغنأو كاطع امل. طغد نأ ىف ةرخ“ .الاؤام: دلا ىف هري شن أ +_سفنىف قلأو عاودلا
 هسفتضرغلك .طعداءااذاوهف هكر ىلا ال. ردعالداقتعالا اذه هلبنا قلن نأ دعب و هنالا ىلسعالل املا
 عمن بلطباعا اذا اوهفك عمنا كتعةنم ىف هتغفنم نأ ملعب مولو كاطع اناءاطعل قد طرغ نكت ' !ولَو كضرخاال

 ىذلاوهكلع : :١ىذلاا.ءاو اهودرب وهىرخأ ةمعن ىلا هلم -ر كلذ اليك .اءامعتم ساق عمد ه سفن

 دقف كلذ كرومالا تفرعناف كالا لاصن الا ىلااراطضم هن راضامتادارالاوت اداقتعالا نمهيلق ىف قلأ و كلر ذم
 لاف كلذاوارك اشاهدرععةفرعملاهذ مب تنك لب هر كش ىلءتردقؤا دتوم تنكو هلعفتفرعوىلاعتهللا تفرغ
 نآلعلجو زغهللالانتف كركش فيكسق تلعفوتاعفو كد مدآ تما ىنولا هناجاخ مى مالتسلاهملع دوم

 افراع نكت لاذهىف سي ركل نافهنم لكلا نأ فرء:نابالاركشنالاذافاركش هتفرعمتناكف ىنمكل لك |[
 كحرفناصقند و حرفلا ف كلاح صنت كتفر عمنا صةذبف هريغب ولدهد>-و لاب رغتالف عنا اءالوةمعملاابال

 ةئيهعمرسنا اب ح رغلاوهوةفرعما لصأ نم: دمسمملا لاخل اوي( ىناثلالصالا)«لصالا ذا غنا.:اذهق كل عصي
 ناك اذا اركشت وكانا نكسلوركش ةفرعملا ن5 هدركت ىلءركشهسسغ:فاضن ا وهو عضاوتلاو عوضا
 الثمث ا برضنذهههفك ءاعرذغتب امتاذه لعاو هاعنالابالوةمعنلانال عناب كخغرف توكي تأ طور شان واح

 جرذلا كلذ لثممحرف ناكل هذ اءاردص قهدج وولو طقفنسنرغلا «-_ضرغلب كلا اى هل حالم حرف اذهو

 الص سرغلا نعهئانغتسالالضأ هيخ رغب التناك كلا اريغماط أو ءار صف سرفلااذ_هدجوولىت> هيناح ||

 ةعدخخ ىف جر ضف هبكربله بحري تأ ثلاثلاهخولا كلا !بلق لحل الئ ن نةهيوأطمولاةفاضالاب هلمراقك-اوأ | كامقانرتلا مند

 عنقي سيل هناثيحنمةزازولاةج ردنا ىتةربانع روهتمب رقلاةئترهتمدخ لانيارفسلاةقشملهقي وشلل | 8

 نمئشب كلملا عنيالنالتلاط :وهلبةنانعلا نمردقلااذههىنتعت واسر فةماقع نأ كلملابلقىف ه1 <توكيتاب || 0

 ريختول تسمنمب رقلاو كامل !ةدهناثمدنرب لءاضم أةرازولا اولا مدرب سيل هنا مث هتطساوفالادس>آ ىلخ هلام || 202 2 د ؛

 عما مف لحن ذي الى والاف تاع ردت الث هذه ىرلاراتدشال ب رغلا نودةرازولا نيدو ةرازولاتودهئتمبرقلا نيد || 9
 هضذي ؛ : ب < م .رإ || لاق ىتالاثيدتانتلاق

م نعد دعي وهق هضرغلة فاو موةذب دلما ثيح 2 ١
200 ا لا ىعمفةلةادتيناثلاو ركدشسا |ىنع

 ج رف هنا 7
 نم ةمعننح رف نملك لاحا ذهو ئطءملابال سرا ايه خرفف سرفلا ىلعر وصةفاههحاصر ات نالال خا 1س هديه

 نيااصلالاحاذهو ليقتسملا ف ماعنالا ىلعم:كتس) ىتلا هد اذعّةفرعم ثدح نم ىلا هن اذ ثدح نمالن كتلو ا

 0 ةتوياعو د رو ا نم دو : 0 ثوك نا وهوثلاثلا رفلا ىف مالا ركسشلااعاو هناوثلءاس رو هراتثع نماقودخ هيو ركتشد وهللا تودع نذلا
 .يلارظنل اوهراوح فلو خا او ىلا هةهنمررقا اىلا لصوتل ىلع ام ردقي هناث د نم ناعت هللا ة هي ددعل حا رذ

 ثحاصدو ملاك ةذيذلا_منالةمعنلادبرب سبل هنالوإ مدس نعمد تصتو ىلاغقهنلارك ذنغهثتهاتةه»ت لك ترحب و
-- 



 2 كبرق بح ىنات تاقتلاق يراد. معذب رذر كي أ هناالاقع هدا ىدلت نيم تس فاط قتال | :

 مهردص لعموم ساس ا ءاملا بصرك, أ شوت امتب ركىلا ماقف هل تنذاف كَ 7 :

 رسلا اذهىلاواديأ عطقمي ,النأ يجي ءاكمل انا ىل !ءلدباذ_ هو 3 الآ ضرالاو تاووسا اقاهق تاع ىلا عت ا

 تعمس«ذنملا ف ىلاعت هللا هعطن اق<:مبهعتف رب ءك”ءامهت :ممب ردح رب ردعصر ديك ءام ..نالا ضعب م هنا ىو رامريشد

 كلذل مىلءةدمد_ءبءآر خءرا-افرانلا نممريكت نأ هلأسفهفوتن هرب اانافةراخاو سا.“ !ااهدوقو لاعت هلوق :

 لوزن الودوسةدشأ ًاوأ ةراخ اك دبعلا تاقو رو رسلاو رك !اءاكب ازهوفوخاع ءاكب كاذلاةنن الا ىتسشملاةف ||

 م 1 قا مون ىداذب لاق ها مم سوءيل عملا ىلصهنعىورواعتجر 5 لا لاحف ءاكملابالا هنو )/

 لك ىلع ىلاعتهللاتو ركش د يذلا لاق نوداس+لا ع نءو ىلإ ةةنجلا نول يف ءاول هل بصنيفةرمز موةنق نوداسحلا

 هللا وأو ند-رلاءادر دجلا مل وعيلع هللا لصلاقؤ ارم ذااوءارسسلا ىلعهنلا نورك نيذاارخ ا اظغل فولاح ْ

 قاض د أهمل |ىلاعت هللا جو و لب : وط مالك فقام ]وا ؟نم:َأفاكمر ك؟ثلا,تدضرىلا مالسلاهياعبوب أ ىلا ىلاعت

 م رك 6 0 0( 0-0

 فص هي ا و لالا نعالدن ر ا باقلاءانتقابم افا رك ااماقوار < اذانا بلك وعلا
 « (هتقيةحوركش ءااد نادل تاعالا

 لاطاثرو. .ذ لصالاو هلءااق لو لاحو لع نمو امم اضن ا !!تاماقمةل نمر كشلا نأ عا

 اعمايقلاو هلمعلاو هماعتاب لصاحلاجرطلاو هلاخلاو اورعنانمةمعتل اةفرعموهفلعلا اما لمعلا ترون لاح او

 لعل كلذ عبجتاس ن مم دانالو ناسالابوحراو لاب ؛ وباقااب لمعلا | ذ قلعت و هنو. عثو :لادوصةموه

 (لؤالالصالاف) هيناعمل اك ةطاحالا نع ءرمداقر 1 هثللادد ىف لمقاملك ناقر ثلا قع ةطاحالاهع وه

 ديالرومالاذهذةداراودصةب رعنملا نمةمعنل اهيل !لصتهباعرعنمو رم:موةمعت نمديالهنافهيلعهذم ماعتالاردصدو ا

 متنماوهو هللا نماهطكعنل انا فر عن نانالا متي الذ ىلاعت هللا ق-ىاماقىلاعت هللاري_غقحىفاذهابتفرعم نم |!
 ةمرلا لباهمق دول اوس دقَتلا ل دذاس لةدلاودمح دلاعاروةفرعملا د هوهته> نم نورذطسمطثاسولاو

 سدعمريغهادءامو د>اوالا سدّومالهنافرعنف ةسدقماب اذ فرعاذا مت سدقتلا د اعالا فراعمف ىلوالا أ ١

 ىلصهنلالوسررمعاذ_هنءو لعفلابدارنالاو ةرد_ةلالكد.حوتلاو سيدا عم اهنف ىوطني ذاةثلاثلا ||

 لاق نموةنس-نورمثع هلفهللا الا هلال لاق نمو تا: سر شع هلذ هللا تادهس لاه نم لاف ثيح مو هيلعولبا

 سللاقو هتلدجلاءاعدلالضف و هتلالا هلاالر كذلالضف أ لو هيلع هلا ىل_ملاقو ةنسح نوثالث هلذ هتدجلا |
 1 تاماكسا هذ مناسالاك د رعتعازاب تان دل اهذهنأ نماتالو هتلد_4+لا فعاضاام_ فءاضد راك ذالا نمئ

 دحوتلا ىبعلدنةلك هللاالا هلاالو سند_ةَثلا ىلع لدن ةلك هللا تاع سف باقلاىف اهمناهملوصح- ري_غنم

 باولأ نم 0 مل مةمعنلاف رع لفل ديل هللدجلاو |

 | ناهيشي كولملا نمكلمع_.لعمعنأ نفلاعفالا ف كرمشلا فن, ةفرعلاءذ#ه مامتنأل_ءاو نيقيلاوتامالا |
 لك نمثل! نمت لع ةم_عنلاى هب لارشاوهفدم بلا لسباو لري قالشد هلي ددأدرب زواعأرأ]|
 نمضغدال منكما قحىفادحومتوكرالف 0 .رفعزو ةيفدحول ريغ نمو هج وب هسنمىلب هسحوأ]

 هبتكىذإادغاكلاب ومإة بمب 5 ىذإاهعقوت د ؛ هيلا ةلصاولا ةمعنلا ىرب تأ ءر ى؟شلاكو كلااقدفف هداسحب د

1 0 

000 

 ىع *ارفةف مل دف هللا ًامتنكي ملهناش ىأ ار تلاقو تكبق سوم .!ءهنل ىل ههقلالو بر نم تب ًارامسعاب 1 1

 ١ || هتلالوسرابتاةفةالىلاب هنذ“ اف لال  ءاجىت- رك كل ذك ل زي لذ كبف هسأر عفر  ىيفدص» مث ىتبف عكر ||
 هللالزنأ دقو كلذ لعفأ ال لواروكش ادب موك اولفأ لاقوخ تام كيت ذ ممد._ةةامءا|هللار ةغدقو ككنام ؛ :

 1 ماعنالا تءاهمىباا هناقصدوج وومعنملات اذن وهقح ىف ةمعتا وكم هحو وةمعنلا نيعب رومأث الث لعوهولعلا

 1( ةبترلا ىفةفرعملاه ذه عّمتف «ضمةمعن لكل افطقف د اولا كلذ نمدوجومووذملاعلا فام لكنا لعن مث ديحوةلاوهو ا

 دو+اودو#اونوكسلا

 اىزهشلا هئداس ىتح

 الوقحالصلا نم هسيق

 (اضي ال قو) العفو |

 اومدقتال ىلاعت هلوقف

 هلوسرو هللاىدي نيس
 ا رة اوبلطتال
 نسا نما نهوهعازخم

 اهزعأو باد الا
 نأدب رول جيش و

 لا هلزتم قوذةلزتم

 ةازنملك شلل بحي لد
0 0000 

 تهاولا بئارغو عمل
 ركوعرملا هك
 ةدارالا نسح ىدب رملا

 افرع اذ هو

 هسيطعل مس هيداراف

 اقل ةنامدوو

 بداب امعاف نوكو

 لاق و لمعلا ناجحرت

 لعجاىبابمورش لاف |
 اقيقدكندأو اهنمكاع |

 هلك فّودتلا لمقو *
 فدأث تو لكعا بدأ

 لكل اوبدأ لاح لك و



 هم

 نكس م !ىلاعت لاقذاضرالاة +« ىهللاةمعنرفك د ةفاذه لعطد منموةكرح ار ودلاة د_داشمنعدهزهشلا

 لذيتلابفاكتلا ل دف ءداتعاامفااختالاعفأ هلا عأ ىفهسطن فاكي ناىناثلا و« اهفاورحابتفةعس اوهننا ضرأ
 ءافوهداّتعب ناك دوعقو مايةورعطمو سبامو نكسه لعفولاحو هلك كل دكو عضاوتلا ىررةم-ث+اىزو

 ىنعمالقهدضدابشعاب لبق نم هيف طسرامدضك لذ دايتعاب حءرب ىتح اهضئاقنناهل دمي نا ىئبنمف« هاج ىطت#
 م شكا فراملا اد اوت فدل شتت الف جر دتلاو فاعل: 1١ كلذفىر تاكل امل اد ةداضاا الا هلا عمال

 تعنئاذ ا مث ضعب/|بهسغن ىلسا ا 5ع ردتلاءالاهقالدشان 0 نكعالو روق عسبطلانافلذيتلا

 عمت 000 امس لعق ازكهو ةبعبلاب عئشي 2 ضع. لاك لذ نمٌضعبلا لرب :ادتباضعبلاك ]ذب هسفن

 00 لال ميدل ادهنا لو يلعاقا لص هل ةبةراشالا ع ردتلااذهىلاوهيق .ةتحعسر ىجأ 0

 اذهاوداشتالمالسلاه.اعهلوقبةراثالاهبلاو ى ودا ارهلعالو عطقاضرأ ال تيد :1ا تاق هلناةدامعمل سفن ىلا غم 3 الو

 ه ةرك ذامىلاهفضأ هامل !نعوةوهششلا نعو ساودولا نعربصلا الع نههأن ك ذاماذاةهبلغب مدا شد نمنافندلا

 0 ا عمرعلل كروس دهذخ اهتاكاهملا عبر رنمس نا اةضان راباك ىفةدهالا قرط نيناوق 5 نم

 قد لاح ىلاريصلا هيرب ع ردتل !ىعارنمولوطا ذا 0 تاق ل ءقن اهانلصت ىلا ماسقالا ع جيف

 007 ومرت وب ناك امريصتفهر ومس نتف هعمربصلا هيلع قنا ناك 5 هنودرع 00 اع

 | لع لمح ىصلا ناف تاداعلا ريا هلو ىنوذلاوةب رعلانالا فرعنالاذ در ا حر

 مالا بلقن العلا, س نأ و هن ريمي تدفن د[ اذاى-لعلا عمربصلاو اوبعالا نعريدلاهيلعقشفقار عتءادتنالا ىف

 ى راد شل ان وكف

 قلاعت و هنادكس ق ملا هن

 0 [موسم هيلع

 مشل !(ناكو) نيعمسمل

 هتنادج د 3 او ا

 ليتأكد
 مسم ماكل! اذهىانآ

 كِل ذلكشاف داك

 ل

 نعىلد ثلا لاس هنانيةراعلا ضعب نعىكحامريُثنانذ_هىللاوبعللا ىلءربصلاو ملا لا قشدراصف || 0 شعب ىلع
 لاق ش افلا ةذاللاةفهنلا عم ريصل لاقفاللافهن ريصلالاقفاللاقف ىلاعت هللا ف رصصلا لاق دشأ هبأريصلا ل ا اذالاقو
 اوطبارواو رباصواو رب_ماىلاعت هلوق ىنعم ف ل.ةدقو فلتتهحور تداك ةخرمد ىلشلا خرصف هللا نعرب#لا | تك
 نءربصلاو ءاقو هللا عمرم دلاو ءاقددنيأب ريصلاو ءانغهللرمصلا ل ةودهللا عماوطبا اروهتناباو رئاصوهلنا فاو ريصا ا توك

 هانعم قلمك دقو ءاط>هلنا ىلاع.جرذ هك
 دوهتعا شالارتاسفرمدل او د هبقاوعمومذخ ل :عريصلاو 1 1 قه -:لماىأرف هلزنم

 لماحال هنا كنلغألا اهاكئطاولاف دع ريا اشي لدقو || هللوقي الئاق تاكمانل
 صوغد صاوغل !سبلأ
 ردلا باطل رحل

 ق فدصلا 0

 لصحددقردلاو هنالك

 اذاالاءارب ال ن كلو هعم

 هرارسس او ربصلا مولع نم هدسرم ئاندراامرخآ اذه

 | هماكح وهما فو هنةبةحوركشلا ةليضفف (لّالا) ناكرأ ةثالث هلوركشل! باكل نم(ىا'لارطشلا)
 ريصلاو رك -ثلا نملضفالا ناب ف(ثلاثلا )ةماعلاوةصاخااهماسقأ ًاوةمعنلاةقيقجيف(ىاثلا)

 «( ركشلا سفنف لّرالان كرلا)*

 *( ركشلا هليضف ناس )+
 | كرك ذأ نور كح ذاةلامتلاةف ريك أهتنارك ذو لاق هنأ عم هبأك فرك ذاب ركشلا ترقىلا ءتهلا نأ لسع ا

 نب رك الا ىزحنسو ىلاعت لاقو متنماو رك ش ناك ل لعفب امرلاعت لاقو تور غكتالوىل اوركشاو
 ' ا ةلاشو راعلو ركشلاق د رطوه لبق مَةَة-لاَكطا ارمد مهل ندعقال نيعللا س لب |نعارامخا لح لا
 قا عاطت دقو ر وكشلا ىدابعنم لياقوىلاعتلاقونم ركاش مهرثك ؟رحتالو لاف قلنا ىف نيعال نعط

 | قزرلاوةءاحالاو ءانغالا ىفعا شأ ةس دن ففى ةةساو عكسندب زالمتركش نمل ىلاعت لاقف نسا مو ا عمدب زماب
 قزرب دلافو ءاشتاهملانوعدتامه ثق لاقو مءاش تا هلضف نم هللا مكينغن فو بف ىلاعت لاذ ةَدنو ةلاوؤر ةعااو

 قالخأ نمقاحخو هو ءاشد نم ىلءهللابوتن ولاقو ءاشد نا كلذ نودامره_غب ولافربا ري غب ءاشن نم

 | هللدجلااولاقوىلاعتلةذ ةنملا لهأ مالك اتم هرك-ثلا هللا ل_عحدتو ملح روكش هللاوىلا«:لاف ذ ادد وبرلا

 ا ْ هيلعمتلا ىلصهتنالو-رلاودّعذ ( رابحالاامأو) نيملاعل !يرهلادجلات -.آ مهاوعدرخ ولافو هدعوانةدصىذلا

 |[ ماني نأ تافا نع تا ىضرتشلاء لع تادلة العن هعورووب دلالة "سلا 0

 0 ا 0 6

 ردلا هيؤرف هكراشنو

 لحاس لا ىلع وىهزنزم

 حتا ةراشا مانا يح

 بدا اناا كلذةف

١ 



 ذا الا ملاعن عءدمتملا نيعللا ثاط. لاو رفة بيب عقو اماغ ل مومذموهاناو كالذم يح لا د .:

 بلطد سلف ورح الا ةداعس بلطي وهو هبلاعامو ءذه نوك فيك ماو أو هلضاف ماللاع نم هنوكى عم دسح |!

 ا نمءاهاكمدل-هو هششضناصقن :الالكوهبف :رقفال غو« .ةفو*خالامأ اوه.فلذالازع :وهيقءانف الءاقنالا : ظ
 ولعال بلاط كا !بلاطو هلوخ الا هظعاكلامباطب ن دبع لكق ح لبكلذبلط 0 نسل ول لا 1

 لج هنكلو مارممنالا ةعرسسب قوفلمو مال الا عارفاب دوش ما «ناكلمثلا!نكلاوةلاتاللاكنااوزعلاو أ
 ىف .غارالوعناسنالا قا دقو لج نكللو عطاقهعط,الو أ الور دك هيو دال تاددل كا هوايندلا ف وهو

 هملا ل سولو ةرضاخلا هلزب زول اعل بءاوغتس اة هعبط ىف ىتل ا هلع ةاطساون هما ال وتو ناطيشلاءاف ةلجاعلا

 نمقجالاو ملسوءيلعهنناىصلاقاكةرخ الك[ ءايندلا كلم عمهانمو ةرخ الاف رورغاايهدعوف قل اةطسا او
 هناكماردق ىلءاهكملمو ايندلاز عباطب لغتشاودر ورغب لوزخلا عدخت اة ىفامالا هللا ىلع ئتواهاو اوه سفن عسبتاأ

 لب الك ىاعت هلو ة.نياوذخلا نعربعف هل جاعلا نع ضرععاف در ع مىل_ادمملعذاءرو رعويع ةدرلا لدم مو

 ىلا عت لاقوال.ةثامون مهءاروتورذي ودل اعلا نوب عءالؤهتاىلاءعتلافو ةرخ الانورذنوول_>اعلا نومحت
 قاخلاةفاكف ناطُشلاركمزاطتساااورلع لعل ا نم يولي كذا :دلاةا.+االادرب ,موانر 00

 ىلا قانا ةوعدب اول اق هنا اوعاو و زعلا كالهإ نوى اخت لع ماب ميدالاو -وأو لسرلا ىلاةكالملاهللالسرأ
 ليقاذا كلاما :مانيذلااهجأايميفاو دانفالصأ هلم اودالو لس تا هلل ص الىذلاىب :راغا كلما نعى .ةملا كلما

 الاورخ الافات :دلاوإحلاعاتمافورخ الان نمامندلاةاءحل اي متيضرأ ض ضرالاى ل متلقانا هللا ليبس ىفاو رفنا كلا

 كلا اىلا قانا ةوعدلالا لزنااملزتم باك لكومم .داربار ىمو مهفمكدوناق رغلاوروب زلا اولي الاو ةاروتلاف ل. 1

 ريسسلابةعانقلاو اماهمفدهزلافاي :دئاشلا ماما زرع الاىفاك ولما. ذدلا فاك لماونوكي نأ مهنمدار او دلخلا عادلا

 ماعلااذهىف تب ةخأ نيعةرقو هيفلذالازعو «.فءانف الءاقب اردب ىلاعت هلا نمي رةلابف ةخ“ الاكمام واهتم

210111011100000 

 هرح " الاواينالاذاهيتوقي خا الا كالمتارهلعلا. :نلادل ىللامهوعدب تاطبشلاو سوفنلا نمسفناهأ*نال

 تاعزانملا ن قاخالا. :دلا الم نكساو اذن :'هد ع تاكل هلت تناكولو اضل + اهلل ستالا رثدلا تارهلعل او تانريض

 ىدرمعل اىضذعني بأ. .-الا متو تتامهمعمانللا بابسأ ؟رئاس انكوينارعبدتلا ف موههلا لوو ار د1

2 

 اديصحاهانلعف ا ارا منوأ اللات سما هان اطتوردلل نطو تن زاواهفرخر ضرالا تذ_.خا اذا

 ا مهاملا زرت هاك :دلاةايخلا ثم وا برضاو ىلاعت لاق فالثماهل ىاءثهللا ب رمد سمالاب نخل تاك

 تاطم_لاهملا ح ارمضا ماكل مناك نال. :دلا ىقدهزلاو جايرلا رشا يشع صاغ صر ا تا

 كالمازهو نانع ءالاةراش اونمدلا ثعاب ,لتاداةة يفهم ضغو هتوهشدبعلا | نأ د هزلا ىنعموهنعهد_كفهيلع

200 
 ١ ارذسمنوكفهضا رغاراسرعتام و عجرملادبطرب م ةيلعو ووش لما 0000 هيذا نا ةدذسالاب

 ذاناسنالارا ارارتغا مظعأ 4 ىوهيو ديرب ثدج ىلا هقنةغعاذ# ١ 7 ةوهشلامامزهرخخسلاك وأ م. ملا لثم

 ايندلاىفاسوكعمالات وكيل هاذه لثمو اديعري_صتأبةيبوت رلا لاي و اك وأ ريس هد تاب كلمل الان هنان ط

 مافعأ كسا موةجاح نم باط أف بكلاقة> احن ملهداهزلا ضعبل كوم !ضعبلاق اذهاوةرخ الا فاسوكنم
 كحر ةوكلبضغو كل:وه_ثديعتن ألاف كلذ فيك لا ةفىل د ءوهف هديعت نأ نملاق فيك لا.ةف ثاكعام نم

 ةرخ الاى ءالملاىلاق وس ىذلاوهوا.ثدلا يفكلملا اوهاذااذ_هفىلدبءمهف مهلكءالؤه تكلل مدقو كنطبو ١

 او زاقمةة.ىلا طارمصلا ىلعداٍدّمْش ال اوف 'دنيذلا اواعيج رش“ الاواتدلااو مسخ نا تلاردرغب توعودذ لاف[

 يلو دايو 2-7 2-2-2-8

 كلذف طاغا!لحدمو ةيدويعلاوريذستلاىنعموة.ب ون رلاو الملا ىنعمت .الاتفرعاذافاءجورخ الاوان دلاب

 ريصتذا هناوذدنءرمضلاوهنعضارعالاو هاذ اوكلاا ندعو عا !ك.لعلهس«سيلتو تاطيشل اةيمعلةيفيكو

 تذء«روهبسن ًاوهامللا فا تادعن رومالا »ذب فشو 5 نموةرخ الا ىفاكل مهي وح رتولاخلا ىفاكنامهكرشب 1

 ثالث هل ءولمعلا يلا ف.ضن نأو ديال ف شكسلاو لعل درجت ربالعلا ىفءيفكتالذ هبابس أ ةرمثابمةداعلابهمق |
 هتيلغ نيبرمايا ماا فاطر | ا نعبرهبنااهدحاهروما

 ( عبار - (اح) -2)

 6هاب

 ةماكللا كاسفو تنال

  اهق ىو-هلا لوحدي
 . مالكلارذ قني خشلافأ| ىف

 ىو-هلا بو-دنع
 لاس وما ىلاهإساو

 معدادسلاو ةنوعملاهنلا
 ه-هالك نوكشف لوي
 علا قيللا نم قحاب
 نيمأ ندب رمال شلاق

 لي ريسج نأ ايماهلالا

 نوئالإكم حولا نيمأ

 نودعال ولا فلي ربج
 اكو ماهلالا ف مجشلا

 هللا ىلدهلنا لوس 2
 نعقاطندال ممسو هيلع

 ثلاق ى وهلا

 ات وقالو
 انطايوارسهاط لو

 سفنلاىوهم ماكتيال
 لوما !فسفنلاىوهو
 بلط امهر نيئشب

 3 والا بال_عسا

 امو هنلاءو>ولا فرمصو

 خويشلا تأشنم اذه
 سكةتلاروهط ىلاشلاو

 دق حج

 بحتأاو مالك لاءالكأب

 نيقعحلا دنع هنامخك لذ دو

 لع يرعاهتئثلاو
 سفنلا دار هناا
 قا من ةعلاطم هع



 قارسط نمدررمامو

 ماةمىققحي يشل مالك
 هندازتءاوهءلط و ةندارزا

 هعلطتو هللا ىلسضف نم

 ماقمنعهدرب لولا ىلا
 ىلا :دازتسآلاو تلطلا

 هشقنل يت تا
 دب رملا هبانح كلذو

 0 نوكيا خ ككاو

 هلاح نسم مهم أ

 لاؤسلابهنعش دكت

 تآ ىلع حلا

 ىلا جاتحال ىذانقلا

 فئناسالاب لاؤساا

 هئدابم لمزجشلا رض
 حلا تال دير اع

 هقطن اًعطتعسم توا

 روضح دضعودو قحاب
 ىاهيلق عفر نيقداصلا

 قستسو رطعسن وهلا

 هباقو هنا نوكمف مهل
 ىطنلاو لولا

 تقولا مهمىلانيذودخأم
 نييلاطلا لاودحأ نه

 هيه” امىلا نيحاتملا

 7 جيشبلا نال<«_ءاع

 هلوقىلا بلاطلا علطت

 لوقلاو هلوق:هدادّتعاو

 ضرالا ىف عقب رذبلاك

 امذ-_-اقرذملات اك اذاق

 هلق ىلع الذ ىلو سا اذى ىلاعتةنئا ةفر عم باودر ئاسو ىلاعن هلل عنص بن انعو ضرالاو تاو توكل ىف
  ىفةسرامللاةلصاوت "ادا اروالاالا هت الفن ظار اي ريس نكي لتاومساوسو وتاط ثلا ةبذا نتا هلاغتش عيش | عفد

 وهنطابلاب ركسفلانافر وضل باقلا ف ءاك:ىلا كلذ عم باتح وتاولسل او راك ذالاو ةءارشلانمةظم لك
 ميج قواعالذا اهضعبالا تاقوالا نم هلل: اهلك كلذ لعفاذا متةرهالظ انلادار والان ود علا ور عنا

 طااخخ» نم تا ,غطوناسنا نمءاذياو فوخو ضم نم رك ذلاو ركفلان ء لغد اةددت ثدآو- - نع هناقوأ

 وهقىلاثلاعونل اامأووب هلغاشلا عاوفالا رح ازهفةشيعملاباب سس ضع فهم عل قكطلا رع د كدا

 ىلا ج و<تاضد أ كل ذة مت ناف شاعملا باس أو سبملا اورعطملاب هلاغتسما اوهو لوألا نءةرورضدشأ ىرو ريد

 0 كارلا عطدعبو ؟ءاوءالوتب نع بلة لغش نعول الف هريغءالون نار ها ,هالون نا للغش

 ر ارسأ نمهيف ف شك وركمفلا هلريستب وباةلاوفص: تاقوالا كلت فوةعقاو و 11م هي ه مست تا تاقوالا

 | قئالعلابباةلالوغشمناكول لد روط تامز قدر ترسم عر دام ضرالا#ح !ويسللا تر كتم ىف لا هناا

 درب ام غلابمو فكي امر داةمامافدهملاو باستك الاب لانت تأ نكع ىنلا تاما.ةملا ىصف ا وهاذهملا ءابتنالاو
 لحودهملال هدف قزرلا بس ودود.صااىر «ىرعح كل ذفلامجالاولاو حالا ىف ىلاعت هيا فاما نم

 لاعأ ىزاونامنافنج 1 ان نسي دج لدا عدلا وها ارولوعملاو انآ !ىلقي وده! ١لوط: دقو ديصلا
 ايندلا ب ذاوجهيلق نع عاقب نابةبذجلا كَل ضرءتي تأ دبعلارايتخا عن دبعلارايشخاب كلذ سلو نيلقثلا

 قئالعلا عطقف اهلا بذ_نهوهفابن لاب مومهملكو نيرلع ىلع أ ىلا بذ نبال نيطاس لف .-أىلابوذحنناف
 كل:نالكلذواهلاوضرعتفالأ تاع كرهد مايأ ىف م رلثا مل_سوهلءهلنا ىل_ص هلوقيدا رئااوه ةبذاجلا
 عاوف أ ىلع أ نماذهو تود ءوتامو يق زرءاممسلا ىفوىلاعتهللالاقذا هي وا« باب_سأ اهلتايذجلا و تان
 راظتنالاو لحمل غب رفت ةتالا انيلعا قزرلا بابسأ ىلا«: هللارمسب ىمىردنالفانعةيثاغهي واسع-لارومالاو قزرلا

 هعفنب الكل ذ لكو اههفرذبلا ثدبو شيث !نماجتنب و ضرالا 0 ىذلاك هل- أب اّمكلا غولبو ةجرلا لوزغا
 دك راس نستس لطا هناهتدحر ويلاعت هلبال ضف: ق

 فتاعلارهط دق ديعلان وكي نأ بنفت ا مقتل نمةعمنو تايذ+لا نمةبذج نع مون وره وة سول ا

 ا راسا را ىوشاجر ة>ا جا ردا ةكرعو صد ةاوعدار الارذ.هيفرذي وتاوهشلا شد دح

 يولقلادعاست دمههلاعامتجادنعودقي رشلا تاقوالا ف تاععمنل نالت راطتنا ىوة بق مغ اروهط دنعو عبرا

 قحهتحر راردتسالللا ناو دهن مسح نابسأ ساقنالاو مهلا تافتاشمر مارأ اد ةعاا موب وةفرع مو قا
 توكلمل ان ازننمفرادملا ف ئاطلو تافشاك-لاراطمار ار ددسالىهرءاةستسالاتاقوأىف ةراطمالا همر دست

 اة ماكملاولاوح الالي راعلاولامملاراطقن م موءغااراركت-او ءاملانا ارطفراردت_-الاهتمةمسأت هد

 نأىلاالا جاتحتالف اهب ونبي ايادع إل ذراصفنت اوهتوكقئالعب اهنعلوةثمتنًأ امناو كملت فك عمةرمضاح

 |. ايتلاردس صرالاءامراهطاو بلقل انطانن مفراعملاراونأ قسمت بالا ذرب و ةوه-ثاارع 5

 لأ عع هن: :علغشلابامسقمو ىبلقلاىفا ارمضاح هنوكلو امتع ضفنفم دعب ناكم نماهملاءاملالازتسا نمبرقأو

 الورك دن ءلوىلاعت لاقو نوظناحل هلاناورك كلا مارب نحتان |ىلاعتلا هذ : ارك دين اعالا فراعم عج ىلاعت

 دو لغا اودلاو سراسولاننعربصا!جالعو هازهنركدم نملوهذرك ذالثآ ارةااانرمس دعلوىلاعت لاقو بام !الا

 ًاننادلا نمريسل اهنلاهجر دنا لاقرط اوملنا نعرعصلا ىلع مدقماهلكقئالعلا نعريصلاامناو ريصلا تاجر دس 1
 «دثبعدىلاعت هللا ىلا سةنلا نمزيسلاو دي دش قللاب>ىقاخلانارع هو نمؤملا ىلءىلهسةرخ  .الاىلا

 العسفنلا ىلع قئالعلادشأو قاما نارعهة رش مث ىبلقلا لغاود نع ربصا اًةدش رك ذفدشأ هللا عمربصلاو

 *؛هنأالا رطملابا.سأ هلار دقي ؛ ىىمىرديالو رطعالا

 ءال ند !سوفن ىلءابندلا فتاذال' بلغأ عايتتسالا رعالعت_. الاوت لغلاوةساررلاةذاتافءاجلا سو قلكلا

 ةبواطموةبوي<ةسوئرلاو ةمسولرلا ىهوىلا«تهللا تافص نمةةصاهموأ طموتاذألا ب اء نوكتال فدكو
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 يلْعلا سلو ف ررمأ نمجورلا لقىملاعت هلوقبةرابعلا+_ذعو ةبرق رلار ومالةبسانملا نمهيفامل با قلل عسباصلاب



 كل

 نب ع
 اهعون ثديح نمةوهسالَةكر مل اًةيبطل اة دغالا ىهو اخو ةةدامىلارظنن نأ ا هدحأ رومأد 212 هفمعضل لس سف

 ماهسس نم مو مهسر ظلال سوهرلعهننا ىلصهننالوسر لاق ةيلكلاءاهتمرارغلاوةاهتشملار وضل ىلع رصنلا |

 ىبرب امنا هناق هيمربوص نم برهلاوأ ناف>الا ضيمغتالاهنمعنع سرت الو نوعلملاهددسد مهسوهو سلبا
 00 هنا لست ثاا ”لاهمهمسن صن روصل ابوص نعتباةنااذاقر وصلا سوة نع مهسلااذه ْ

 اذ_هوهنمتار ناغتا نع تا متاسامملا فذ عسبطلا هيبتشرام لكن اف حاكسنلاب كل ذوه.هتشن ىذلا ْ
 0 !ق-ق ةوهثلاعمشي الدق م لاسعالارثاس نعفعضي ءاذغلا عطقناف ربك الاقى عفنالا العلاوه

 بابسأة ثالث هذ هفءاسو هل موعلانافموصلاب هيلعف عطتسن منمابلابمملع ل سوهيلعهنلا ىبصلاق كل ذو لاجرلا
 طق_سنف فعضل ىراضلا اك-لا نعوج وجا ة هرهل نع فلعلا عطق ىهاضب ماعطأا عطقوهولوالا حب العلاف

 بيساهنطاوب كرقتال تومان ءريعثلا بيرو باكل نع معللا بيدغت ىهاضا فاسثلاو هنوق
 ىلعهي م ماهعم قست -ك طا امم للتذ اهتءلست ىهاضا ثااثلاو دفا ١

 ندلاىامتار وةدهاحلا دئاوفىفهعامط اامهد_أ نعي راد نوك امتافنيدلا ثعابةب وقتامأو بذل ا

 قوةرخ الاو ايندلا فه4ةاوعنس-قوريصلالضفف اهاندروأ اراها كةرثك, تاب كلذو انذلاو

 ايلا ةدمالاهعم قسالام هتاقذاة نصاب طومغمكلذ بيس هناو تافاسمرتك ًاةيدصملا ىلعرمصلا باوث نارثالا

 ع رءوارصلا سانلا قر امإلقأ اوربصلاةع زعل كره ل اوهو نيةلاب |ممعربعب نامالا وفا ناوهفعض فءضناو ا

 ىرسفا مم رااطلا نإ لرب نحال اةالملق احس ردتىوهلاتعابةعراصمعابلااذهدّرعي نافاعلاو نيش |

 1 كالآ اهمرد صتىتلا ىوقلادك و ةفاشل |لاعالارامملاودا تعالاناف اهتعرا همقو_ةنمىوقةتراماءأأا

 || ةوثىلعدبزت ةقاشلالا عالل ني_سرامملا: وهف لاب ىنيلتاةملاوني>الفلاونيلاجلاةوةديزت كلذاو لاعالا ||

 عوةوتاظمنءزارتحالاوةلزعااب لصح انهو ةوهشلا ْلر<باةلاوباقلا ارح رظنااذاةوهشلا ناظم

 عامط | ىف ماضدلوالا جالعلافةسراممابدك اذن لمهاونن الكلذو نيكاصااوءاهشطلاو نب راطعلاونيط النا

| 

| 
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 ظ |
 1 اصلاد مال ذ بامس ا ةرمشادعهلت داعملا اوةعراصأ اهنمدارب ىذإا ىصلادب وعل ىل هاضا ىفأ* *لاو نيب رقملانالاذا مكاو [أ أ

 8 ىوقي الونيدلا ثعاب همف فءعضربصا اب :دهالا 3 كلر نفمتنمممف ىوتثوهملغئرخسا وهيا ١ ا

 ريصلا عاوفأ 6 جالعلا اهنماذهفدارأ هومابماغ يوهم ا ةوهشااىلع | ظ

 مقابل غ عرفت ”نم ىلع كل ذ لَ _ثناعاو سفنلاثد لاس ن نطاملافكاهد_ثااعا اوهؤاغيتسانكعالو

 رصت ملام ىف : الكل ذلك مع هيفعاذ قلادة 00 هب دازمل لازثعالا مءاقر_صالاؤا

 0 نطام رار الا هل نكرم تهد
0 
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 : نكتلو وهحرف كلع ارا ل الثم عافولا روش نءريصلا قرع خةااذأ 1

 ا كلذهذرصيوتاوهشلا تامضت ةعمتد لازت الذا ه- سفن وهيل كاع سدل نكسأ و هن.علع 4 عال سبا

 ]| نيدلاثعاةعراصمن ءةرابعربصل نأ انمدقد:لوقنف ةملاصلا لا الاوركشلاو ركذلا ىلءةبط اوملا نع

 1 نأ أندر نمهيوعتالاه ب .ةانل قد رط الر "الا امهد_- ابلغ نأ اندرأ نيعراصتملكو ىووا|ثعأب عم

 || ةوهشلا ثعاباماق ةوهشلا ثعايفرعضتر نيدلا ثعاباهب وان هان زاخر الاف .عضتوا. ءاعاادبلا كتوكلت

 ًَ قف دع_ضودسف :قلياق ماعط لعراطفالاد :ءداصتقالاعم مادلا موصلاب اهعطق نمد. الف اهترثك ثدح نمو 1

 أ| ىلارظنلاب جويا هناقلاخلا ىف هلة_دهملا هيابسأ عطقفاالا : :ىهشاةح#ملاةمعطالاو معللا نعز رك هسند

 1 ادب دئاكبهت هع و نيدلا ثعاب ىّوت ىوقنأف ىو ةرابو فعضد ةراتفتاعالا نءهوهو فراع ابان نماذهو

 : 0 نسال اور دلو برم , نسا ارعلار ارنرهاظلا اوه ا

 ءامصمسسسسجا ١
7 1 0-2 - 

 ُ. 0 - ب ع

 انيقوتسا دوو هصاو

 ةذشمان اب ىفىنعملا اذه

 اوسعالاومدةناللمقو |

 هللالوسر ىدي ني
 ىورو م سو هيلع هللا ىلص

 تنكلاق ءادردلاوبأ

 رسكب نأ مامأ ىثمأ
 ىلص هللالوسرىللاةف
 ماما ىمثك لس وهيلعدللا

 ىف كم ريسخ وهن م

 لبقو هرخاالا اوامندلا

 اوناك ماو_تأ ىف تازن
 لودر سل < نوري
 و هيلعهلنا ىلص هللا
 هيلع لوسرلا ل ؛ساذاق

 اوضاخ ئ نعمالسلا

 لوقلاب اومددقتو هيف

 كلذ نعاوهذىوتفلاو

 1١ بدأ اذكمو | ْ
 ا 5و 1 لاذغأ قيسالا تا اوغانز<نأ ىج الف سدفنف اسي ل .سأ نمو رهدلادبأ هنومدعب قدام هلل ص>و

 تبني خيشلا ساجمف

 اذأزلا نينح مدع
 دوو خا اريحا

 قهلك_عسف ئشلا نم

 ف ديرما ناشوكلذ ١ لاق ثدح ىبوعمهاياهّئار ءادنع هنرعس نوع عرف دعوأكة مار كلا عاوفاب ءد_عووةبلغلادنعتعلا ناب ع راصألا

 ود نك خجشلا ةرضح

 رح لحاس ىل_ءدعاف |
 اا ظرر رطش
 عا مسالا ىلاهعاطتؤ



 عاعتلا مركب ولأ ل اف

 لبرعلاقو دبعم نبا
 سياح نب عرقالامآ

 تدرأام رك لاّعذ

 رسعلاقوفالتالا
 ايراهف ك فال تدرأام
 امهتاوصأ تعفتراىتح

 نذل اا هيأ ا.ىلاعتهنلا لنا

 نءالاقدن الا اوما
 اههنع هللا ىذر سامع

 اوماكتت ال اومدقتال

 لاقو <_هالكىد نيد

 نودذل سان ناك رباج

 اوهتذ هللالوسرلسبق
 ىلعةصتالا عدت

 هيل ءعهللا ىلصهلنالوسز

 موق ناك لل. فومل-تو

 كلذ هللاور_كةاذكو

 1 رة ث0اعتلاقو
 لق اوم .رصتالوأاهنع

 لاقو 8 2 وصلا نأ

 ل اور اوعمسا 50 1 |

 ىد لعفالو لود وهب هلبأ

 مصايب ىذااوه نوكت

 دب رملا بدأ اذكهودب
 نوكت نأ يشل اع

 رابتالا بول_سم
 ل فرممتال

 جشلا ةعحارعالا هلامود
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 ديعلادل ارتامز عدبضت ناكاه.غي؟و هف :ردقموهامه:ملصخ تاودنال لبق مى وأ هل كرادنالتئاففتوك

 هيدفتس ركف نعوأ لاعت هتلااسنا هيديفتس رك ذنعدحاو سفنىبلقلا لفغاذاف هرعهتعاضي رهبلق
 ار وصمت احابملا فدساوسو ومركف ناك نااذه نورغموهف ىلاعتهنناة#بعتةفرعلابدي تي ىلاعت لاب ةفرعم
 فال ىلء رت نم لكعزاني لزب الذات اوهشلاءاضقا لب كل اهو>وف ركفتي لباءلاغكلذنوك الوهلع:

 نمتغلاخفاردةب ليهنم هلئرامأر وهظيهضر ءوأهرمأ ف لاو هعزا: اي هنامه دو نموأ هرم عسب, ء7”قهطرغ

 مهجاوجو مهرهقةيفيكو مدرحزة يفك ركسفتي ع هلو مفلاخ مهو وهدلووو] »أ ىف دهم -ق سانا ا|صادنأ

 نءةرابع ساوسولاوريس رند وريطت دند -نار_دذحناط. .ثالف متادلغش فلاب الوم فلات ىف هءنوالعتنإ 2

 نمتاسنالا قل ورانلا نه قا ناام.شل انالازهو رامسلاهدنحةكرح نءةرايءةوهشلاو را.طل ادد ةكرح

 روصت,الفةكرااهتعيبطزا لاو توكسلاهتعربط نيطلاو نيطلارانلا عممبف عتجا دةراغشلاو راتشلاك لاماص
 اد_داس هتكرج نع نئمط» نأ راذلا نمىولخلا نوعا فاك دقواهع.طب لإ ضن لازر الل 20 لرد الإ ءّمشم رأت

 نمعتةلحنو ران ن مىئتقا لاق ناب ءئاصءةساثدس نعريعو ىدعتساو ريكمأ] او ىباقنيطا |نمهتلا قلحتا-

 امهموءدالوالهدوعك» ىف ةعمطا ن َن 1 ومما علا تاواص مد انيبالن وعملا دعما لث.> اذا نيط

 وهفمنمدوع“ناءذالابدامقنا او هناعذاوهدامقن ارهط أ دةذ هنالوو هناربطو هناودعو هساوسو بالا نعفك

 ىلعةهمحلا عضو ل_ءجولو حالطصالاب هيلعةلادلا هتمالعو همااق ضرالا ىلعة-مملا عضوا مناودوعسل احور

 ودل انافتساىر خس ماظفلا صلب حاطينالا تأ 5 كلذر وصتا حالطصالاب فاقد اةمالع صرالا

 نمغ نو كتف للا نع بالازم ذو حورلانءحونرلا بلاقو رهوج ان ءرهولا فد_هكل د هدب نأ خذي د الو

 نع فكلا, كل عضاوتيالذ نب رلظنملا نم تاطب_ثلانأ قةحتو برغل لاعنعةيلكلاابةداهثلا ملاعءدسبق

 دئعف كيفالاعنوعلملادحالفهرحوهنلاب كلة لغْشتف دحاو مهن مومهو حص'نأالانيدلا مون لا ساوسولا
 غ زاف باق نعول هنا ننظتالونيعالا اذ _هةنطلس نعءانثسالا ىفنياخادلا نيصاخل اهنا دايع من وكت كلذ
 ءاوهلانع حدقلاو ل نأ تدرأ نانلناف هم دقلا فءاوهلا لد م هناليسو مدلا ىرحثمدآن با نمىرحلا.سوهلب

 ةلاحتال ءاوهلاهمقل_هتديءاملا نمولخامردةب لب عما مريغ ىف تعمط دقف هري_غب وأ ءاسلاب هلغشت نأ يغنم
 ةطل قولوىلاعتهللا نعل _ةغنمالاوناطشلانالو> نع واع نيدلا ىف م عمركغ لوغ-ثملا اعلا كلذكف

 هلوهفاناطي_ث هل ضب نن-رلارك ذ نع شعب نموىلاعت لاق كلذاوتاطيسثلاالا نم رقةظعألا كى هلس يلف
 | لا داون نال اذهوغرافلاباشل!ضغبس لاعتهننانا ملسوهيلعهللا ىلصلاقونب رق

 مثخرغي و ضدي وناطب ثلا هيف ششعب لو اغراق هلق قري لواغراف هرهاط ناكمند د ىلع هينيعتسا حاب هنطأ
 | رئاسدلاون نمع رسأ ادإاون ناطيسُشلا لن دلاوتباذكهو خر ذةوىرخأ ة ص ضستو اذنأ + ارفأ عي ودزت
 ةتملا عطقنتالو رانلا نمراذلادلاوتتلازب الفءدلاون رثك ةسانلاءافلكلاد-و اذاوزانلا نمدعب .ط نالت اناوءملا

 ظ اذا اراذلا قيتالاكو رانللةسبالاءاماؤاك تاطشال باشلا سفن ىف ةوهشلاق كاصتالا ىلع ًامثف امشى رسل لذ

 | لود_غىدعأ نأ تلع تلمأتاذا اذافةوهش نكت :مل اذالا *ناط._ثال قيبالق رط+ اوهوتوقاهل قد م

 وهام فّوصتلا نعلم س دقو باص ناك نيح حيال ارو صنم نيس! لاق كل ذاو ك سفن ةذص ىهو كتوهش
 د ىوأ نطابل اةكرحسوةمومز مت كرج لك نعربصلا 45و ريهلا ةةقحاذاف كتاغئاهلغشت منا سفن ىهلاقذ

 همركومن؟ق.شوتلا نس>هللال سن توملاالا هعطقيالئادربساذهو كلذ نعربصلاب
 ع « (هيلع هيناعتسامو ريصلا ءاود تاما

 | للا نوع نككل هليسففاعنتمو ا قاش ناكن او ريصلاف ءاذثلادعوو ءاودلا لن ءادإا لزنأىذلا نأ لعا
 د ىلا ض سلك جات نكلوا هاك بؤ! ضا مال ودالا بكرا نم ىتلا طالعنالاامهلمعلاو لعلاف لمعلاو
 فانا للعلا ت ةاادخا اذا اوةفلاتءنم ةعئاملا للعلا ماسقاف ةفلترمصلا ءاسقأ ناكورخآ آلعورخ 1 مع

 1 لوقنةةلثمالا ضغب فقد رطلا ف ةرعئاكلول اوطبامت كل ذءافية-اراهعو ةلعلاة:داضم العلا ىنعمذا العلا



 : هجررب رعل !ادبعزن رملاقوادنأ هنعمعرت !الذ ناعالا سأ. ءاهسرلا نأ اسلاك تاض م ءاغتبا سئ اصملا ىلع ا

 هنمع سَ :اامىل_ظفأاهتمهضوعامتاك الاريصا اهتم هضّوعوهنماهعزتاةةمعت دبعرلعهنلارعناامهتبطحخ فلل[ 1

 دنع كول قهنااءاضةباضرلاو هلا ةفرعصا !نع ل يضف لب تو با س>ريغب مهرحأ نو رباصا قولا ءا ارتدأ||

 | اولاقمتن أن ملاقف ةعامج هيلع ل_دفناتسراملا ىف هللا هجر ىلبشلا سيحل ,قوعتلزنمقوف ىنغتبال ىضارلالاق ]|
 ا ضعءب ناكو الد د ىلع حريصا ى دامحارت متنك وللا ةفنود رهياوذخأفةراجحابمهيمرب ذخأف نب رئاز كلوا كؤابحا 5

 | د'صاتالاعي وانتنعاي كنافكد ر ري_ماقا مة ناكواهعااطب وةعاسلك اهج رخةعقر هب.ج ف نيفراعلا |[
 || هر أ ىأق ن نءتلازا هبات ذا نا تلا ةذ عج ولا نيدهتامأ اهل ليقف تكس ةفاهر طن عطقناف ترثع ىلصوملا خف

 نسحو لطب 0 را! يوت لعلدتسا مال_سلاام ماعنامياسلدوادلافو هعجو

 ملأ سوه لعدتيا ىلص ذم دن لاقوتاقدقاهف رمدلا ن>ولاندئاعفاضرلا

 هرصدك" قوامون حرخ هنا ني اصلا ضعي نعىورب وكةءدصمر 5 ننال كع١وأ||

 ٍ وكثنالتاهة>ةفر عموهلبألال> | نم

 |١ تزد ادت ىهاذافاهدقتفاف:
 5 ىةفي ذح لأ ىلومملاس ىلع ترم لاق هنا ع ؛نعكو رو ىنماهلاجوحأ هلعلاف هلهيزا كرايلاعف 1
 ىلات ثءناف متاصىفاف سرتلا ىفءاملا ل_عحاو ودعل اىلاال اق 3 لاتنام لتس لل

 || قريصلااةحردلانت اذامق تلقت افىلاعت هتناءالب ىلع ةرخ آلا قد رط ىكتلاس ري اذكهفهتب رمش لالا
 ةييدملاةها اركهسسفن قنوكالثا هيدار 11 ناك ن اف ىنأ م ءاشرطضموهفهرايتدخا ىلاسمالا سدلو بئاصم ا

 !| دود كر بو.+اق شو عز جلاب نب رباصلا مامن عج رغما غاهناراعافرأ.: .دئالا فى هادريغ كالذف ||
 ْ هرايتختا تحت رشا درومالا«ذهوومطملاو شرما, س ملا ىفةداعا اري غتو هن ”ملاراهط او ىوكشلا ىفةغلابملاو ٠

 ةعبدو ناك كلذنأ دعس ١ ارق بو لا نباتا عظر و اهعمج بنتك نأ ىئيذيف

 هتك ل تال طربا حد كت را هللااهجرملس مأءاصب مرلانعىو راك ت عجرتساف ||
 0 ىح كلذ. ,ةهعنصتا تنك امن يح أ هل تعنصت مثل ال هنم نكس ًادىكسةش اذنص نكمل هناف هتسومنلا ا 0 . تلعن ىملا عنك لاهل لمش هراطفا هلت, هختمةفةحاطوب مدقف تيبلاةبحانف | ا
 ا سملاقفاو عزو ته رك اومهنمتيلطا الفقهي راعاوريعأتلقو عااملاقانن اربد ع نمبممنالأ تلف مث هتداح َ

 اذعتاابق ىلاع: هللا ق فرع نم قحأ ناءافامللا صعب ىزعل مع ىلأنبابتكو ىلا عاهتلاءام تااضرلا باك |

 ب .ةرو>املاو 3 كدعيقامااو كل املا اوهكالبق ىضاملا نا لءاو هلءاقنأ اامقهدنع ىلاعت دنيا ملح نسعا ْ

 ركفتلابةهاركسلا عفدامهما ذاق منوفاعبامعف مهبلع ةمعنلا نم مظعأ هينوناصن اعف ن رباصاارحأ نا إ ءاوأ

 دووبث املا رئاسورقفلاو ضرملا نامتكريسصلا لاكم : نب رباصا اةح 2

 ىماعري_صاابوحوناتا_جسة: !اءذ كلر عطدقف ةقد لاو عاج والاو بئاصا|تامكر ريلاز 8 .لبقأ
 دارةنالاوهلز ار علا ىلعربصلا ن نع ىتختساالءددو لزتعاو اهلك تا اوهشلا نك ىذلاناف لامتاللاوسال

 ا ئارط اوبل نالوج رثك اونكسدالرط اويل جال_تخاناف انطاب اطيل !سواسو نعربصاا نعوارهاظ

 ظ
 ١
 ا

 ظ
 ا

 لوسر ىلعادغمت عج رسارديلا دمك اا تيل تاو ىلاعتهتانما راعناكك نبا اذهتاّف او تما |
 ةبعمس ا تا تأ ًاردقلفىوا ارلالاقام تل ىنامهل راب مهللا لاف هرم رلنس وه.لعللا لصدتلا
 ةلط أد ام اءاصممرلابانأ | اذان ًارلاق مالسلاهبلع هنأرباجىو روث آر لا اًورتدق مهاك أ

 الوبلقااع.ج ول نب رباصلا دح نع« - ردع الو هريغ نم هصملابحا فرع الن أوه ىل.لاربصلا ل: دقو ْ
 تاقت ثدملا ىلع باقل م بوق ءاكبلا نالوا اوس توما لجالنب رضاها عج نم نوكمذا عمدلابن يسعلا تاضيف |
 ءانيعتضاقولسبو هيلعمسلا ىلص ىنل دلو يهار تاما كل او توا اتاينالا كرا ا م ا داقمكلذأ|
 ماقمن ءجرخعالاضب أ كلذلبعا- جرلاهدامعنمهللا محرامئاوت ر.ذهنالاعفازه نع انتيهتامأ هلل #بقف |
 1 دقوتةلاحمالعببسبمأ اًمموهو هب ضار دصقلاو ةماخلا ىلع مدقاافاضرلا |

 )ا

| 
0 

 ا
 ا
| 

 ْ هدي 5 امبوأي مال اهلعدوادلاقو ىجروافهث فون او هل تن ذالو هن ربا هنأربا اذافممد 7 /

 نا اكذ ار وكشدارأ

 ناجتلا بعل للا

 لللا تةعن راهتلاو

 د_علانوكنا قبل

 رككااوركذلا نيس

 رح الاامهدح أ بوعي 00

 الك ئتثام_عالذالو |
 راهتلاو للا نيدللذتت |

 هسعص رك ذإاو ئث |
 رك.ثلاونلقلالاسعأ :

 لاق حراوجلا لامعأ

 دوادل ااولعاىلاعت هللا |

 نيءملاوقفوا اهللاوار ل

 ى داحلا بالا )*

 »ب (خجشلا عم 1

 عم ندن رلاباد ١
 ةيفوصلاد:ء خوشلا

 موقللو باد ال' ماهمنمأ
 لوسرب ءادتفاكلذ ىف

 مو هلع هللا ىلص هليا

 لاق دقو هبادصأ و

 نيذلااهيأاب ىكاعت هللا
 3 اومدقتتال اونمآ

 اوقتاو هلوسر و هللا ىدب
 ميلع عم هنناتنادهنيا

 هللادبعنعىور *
 دذو مدقلاقريدزلا نبا
 هنباىلص هنلالوسرىلع ||

 ميك ىد نم سو هلع



 اسالي -

 اندست اضاألوةيو

 راسنا !لّوأ و تقول

 تناأو ىنتقل تنأ مهللا
 ىمعطتتنأو ىنابده

 تناآوىبق_تنأو

 تنآ ىييعتنأو تنك

 هلاالولا اوس نرالير

 كب رمش ا لدحوتن ؟الا

 ال هلتياءاشامل اود١ وش

 لكهنياءاش امهتلابالا وق

 هلئاءاشام هللا نمةمعت

 ءاثأم هللا د... هلكر يذلا

 الاعوسلا فرص الدنيا

 هللا ىسح لوو هللا

 تاكو ثهاعوهالا هلال
 مياظعلا شرعلا بروشو
 لابقت_ءال ذعمدل 5

 ةراوطلاو ءوضولاب بألا
 لبق داعب ارقي و
 جيبستلاميدي وبورغلا

 وهو سعلا بيغت
 رادغتسالاو عييسلاىف

 بررغلاد:ءأرشبو

 ليعتس و نيثذوعملاو
 راهنلا لبقتساك لبللا
 ىذإاوهولاعتهتنالاق
 ةفلةراهنلاو لدلل ١ لعح

 وارك ذينادارأنمل

 4و مس# يب

 منو را لمتنا هيوم سفن تاب ىرشالاو غلا نامهادحا نانو هش ف سف الف سف دلا ىلعءانثهنط اي قوقسغ

 اذاتعم كل ذريصموتاسلل اكرر كةرسستو نت ةوهشلا عامة حالو ةنب ةيد ويعلا نم هيرمأ امدشىه .وهعمط ىف ىه ىلا

 ةرثكلا يول ا !نءاهحا .ةنتاواه را لطب ىت> تاب وماربك ؟ىهوا متءريسصلا رسعت تار وا لا ىف

 فى راهتلالوط هناا قلطن وداعبتسالاة باع دعيت بفالثما مار رح سدا تأ سلالاىرتفا مسالا موعواهرب را

 ملوتار واحلا ىف هناسل كلك لنموانزلا نمدشأ ةمب علاناع نمربدلا قدر وام عم كلذر كش: سالو سانلا ضار 5

 ىلع ريصأ | نمنوهأ دارفنالا ىلعريصل|ف هريغهم الفدار هنالاو هل رعلاهءلع بصق كلذ ىلعريصا ا ىلعر دقي

 رسأو اهقعضوا توت فةصعملا كلت ةبعادفالتمتاب ى هاعل ذاك [افراطلا: غنت و ةطااخملا عم وكس لا

 هنعرمسدلا نكعالو ةلزعلافسفنلاثد دح قبب : مرحالف سواسولا جال اب رط اونا ةكرح ناس 300

 ركفلا لمعتس منافالاو دحاو مه همومشو تتح نك هق ةرغتس نم دلا فرخ 1مهبلقلا ىلع تلغي ن ءايالا الضأ
 كهعف د فرات ا هلودرا“ ةءايهمو عه طبتر الآم #(ىناث اع ع س اوسولار وةفر وص «(نيع ف

 ةل.ضف نوكأ وابجاو توكة 0 1 كلرتن كلذ ىلع رعص' اف هلاموأ هسه لع ىجولوقوأ لع' :,ىذوأول

 , ىلع نريصتلو ىلا عت لاقو ىذالا ىلعر بص: ملاذا انا_عالجرلا تاعادءناك اممهلعهتناثأر طرةباغتلا ضعب لاف

 نءبار ءالا ضعب لاةذالام ةرم سو هياعهنلا ىل_ضوللا لور مستو و نواكوذملا لكو“ لق هللا ىلعوانومتيذ ل

 هللا متحرب لاهم هامدحو درجاق ل بسو 9 .اءهّنلا لصدتت'الورهي ريخ اة هللا هوا مدي رأام ةعسقوز_هنيمسملا

 ىلعربصماو ىلا ه7لاقو هللا ىلع لكوتو مهاذأ عدول _ع7لافو ري_صفاذه نم رثك اب ابىذوأ دقل ىمومىجنأ
 َّ 00 تولوتاع ارد قرض! نلت دقاولاهتلاقو ال .جارعد مهرع .رعهاونولوعبام

 اوةتتو او ريصتناواريثك ىذأ اوكرشش رم نيذلا نو مكنلبةنم باكا انوأ يذلا نم نعم او ىلا هن لاقو

 010 1 ل1 قو هنو نعنيفاعلا لاصتقاجدساذاو ةاناكل نع اوربصتىأر ومالا مْز ءنم كلذ ناف

 0 سلا نب رباصال ريخوها مريصّملو ا نا تا
 .نممكل لب قدا مالسأ اهيلع مصب ىسعلات ليم الا ف تبر رملماط نيعفعاو مرح نم طعأو اعط

 هبلالّوذ- نعالا لدحت برمض نمل :رشلاب رمذلا اومواةنالكك- !لوةأ ناو هنالابفنالاو نسلاب ن.سلاتا ىلبق
 .ىلعرمصلاب رم تالذ لكو نيل يمدح هرسفال مهعمرب تنل ل 1 ارذ- نءو كرازاهطعأف لءادرذ أ نمورسالادحلا

 ظ اعبج ب ضغلاوةوهشلاثعاب و نب دإا ثعابهبق نواب 7 هنالريصا! بنا م ىلعأ نم سان: )اىذ ا ىلعريصلاةىذالا

 لا ارذألا لالهو ةرعالا توم لثمتئاص| اكمرخ او ُهِلّوأ را.ةحخالارمص- تحن لخدبالام ء(تلاحلا عدلا

 تاماقم ىلعأ نم الذ ىلعرع_هاافءالبلا عاون ار ئاس هإ+ ابو ءاضعالا داسفو نيسعل ا ىبعو ضرملابةعدلالاوزو
 ةئامالث هلذ ىلاعتهنلا ضن ارفءادا ىلع .ريصهحوأ ةثالثىلعتا ارقلا فربصا !امهنعهلنا ىذر سا. ءنبالاق ريصلا
 انغاوةحردةامعستهلذىل 0 ريصوةح رددثاة- هلذ ىلاعتهللا مراكتنءريصوةج رد

 مرام انعربصلا ىلعردقب نمؤملكن ال ضد ارغلا نم ىهواهلب قام ىلع لئاضذلا نماهملا عم ةمترلا هذه تاضف

 لاه كل دلو سنا | ىلعدي دس كال ذتاق نية: دعلا ةعاضب هنالاالاالاعملع ردقب الذ ىلا_عتهنياءالد ىلع رم دل !اماق
 ناهل-وبأ لاقونيةءلان سدح هلا مريصأ ذهفانت دلاست اها نوعان نعل .ل!نمكل سا سوما ءهلنا ىلص

 لنه واذالح وزع هلا لاق لسوميلع هلا ىلص ىنلالاقو ٠ هرك-ذ ام ىلعريصن فدكسف بحنام ىلءوم صن امهللاو

 0 هنمتديكس | ليج ريصب كلذ لها م هدلو وأ هلاموأ هندب ىف ةبدصمى دب مع نم دمع
 ديعنمام ل_بوهيلع هللا ىبصلاقو ةدام .عريصلاب حب رغلازااغتنا لس وهيل ههنا ىلصلاقو اناون دةلرم ثةاوأ أن ايم

 اهماريسن ئبقءأو ىتبب ءمؤ ىنرحا مهلل !توعجارعيلا اناوهتلان ىلإ. ءةهنامأ 5 لاّعف ةيدصك بدص أ : دوم

 تبلسن نمءازحام لب, رب حاب لاق لجو زعدنلا تاو هيلعهننا ىلصدننا لوسر ىنث دح س ذ 1لاوو كلذ هيهتبا لعف الا

 8 هليا لص لاقو ىهح د لار طظنلاوىرادىدواحلا ءواَرح ىلا عتلافانتلعام الاانل لعالكا :اصسلاه هع ر 3
0-9 1 

 | .اري_امدوهجلنماريخا_4هتلدب ًامداوعيلا ىك د لور بضخ ءالىدبعتلتنا اذا لجو زعدتلالوةيولسو



 21 دارا

 ةنتفك دالوأو كبلاومأ امنا هلا دصلاق مهنضتحاو زمنملا نعلؤنمص ة:فرثعت» فاما 1 1 !هرلورلا 1
 ةدقاعلا ىلءرب هي نم لجرلا لكل جرلافراصبالا ىلوالة رب كلذ فذ هن ذحنأ نأ ىسغن كلم مرتعتي ىنبا تن ًارالفا 1

 تأو بر غلا ىلعع- ترك س نأ ىسعوه دنع عدو: بمثل ذ لكنأ لعن و اعلا نكربالثأ اهماعريسصلا ىنعمو.
 هندي فو قافنالاب هلامفهنلا قوةح رب نأو بعللاووهالاوةذالاو رعنتلا قلم بميالوا مبحر فلا قهسن لسربال ٍ

 مدافركل اان لصت ءريصلا اذهوهيلعهيهللا ؛اامرتاس فكل ذكو ىدصل لذي هناسا فو قلغلل ةنوعملا لذ

 0 نسا رقم ةنالدث أ ءاريسلا ىلع ريصلاناكإ امناو أيسر كشلا ق< مايقلابالا ا
 ةيسغ دنع 0 ءلدصف ىلءريصلا نمرسأ ريغ الوتذا دصفل اوما | ىلع ربصلاو ا

 3 ونل ا)»* ءار

 طبر الوأ ىداعملاوتاعاطلاك دبعلارايتحاب اهبدرب نأ اماواذعال ث كلذو عسبطلا وىوهلاقذاونالام «(ىاثلا
 هم ماقُت ةنالاب ىذوملا ن ملاكا [فراتا 4 نكلومرارةنا طبتر الوأ باو اوت اصالك مراد خاب

 ةيبصعموأ ةعاط اهم رك ف لموت ىلا هل نتاع وهو هراةحخاب ام.ترب ام «( لالا مسقلا )«ماسقأ ةثالثهذ ذهفأ
 |ععبطت سمح لا ثالدب دشةعاطلا ىلعربصل ا ملعربصااىلا جاتحيدبعلا وةعاطلا(لوالاب رضا )ناب رضا هدو 1

 نهنوعرفهرهظ ًالمةرعذ*ىب هوالا سفن نمامنيفراعل!ضعب لاق كلذإوةبدونرلا ى يش ةةوقيدورعلا نعرشنت
 ىعدب وهوالادحأ ن نماموهوعاط افءمو:فنقساذاهر يطافالو.ةوالا < هلدحو ت وعرف نكلو ىلعالاميرانأ هلو
 هطيعومدتطا اس نافءزاهط ان :رماعنت مناك اوهتعاطوهرهق تو هنم لكوهعامت اوهمداخو هديع عمال ذ

 هلل اةنتف تمظءازهلفاملعردتو ذب ذال اًةيبطا اةمعطالا هنريض-اذاهتمريصلا ىلعردقأ | ماعطلا ا

 اذاهءابرمكسلاءادر فة ون رلا عزا: مورعك- طاراعضا. نعءالاردصي سدل كلذ هداعيتس او هتمددخ ىف مهريصعت دنع

 لخلا سنس هركبأ 0 ]بيس هركبامتادابعلا نم ماقلطم سفنلا ىلعةقاش ةيدوبعلا

 ىلا عسرطملا جياتي ودئاد_ثلالعريصةعاطلا ل ريض داهشلاو جيحاك اعيجامهبسإ ه ركباما مموذاك لاك ْ

 ءاررلا ب ئاوش نءربد) او صالدخالاوةينلا معن ىفكالذو ةعاطلا لبةىلوالا لاو ثالث قهتعاط ىلعرمصلا | ||
 ةنلاةق# .ةدافرعل نمر عدي دّدلارعسصلا نم كلذوءافولاو صالدخالا ىلءمزعلا دعو ا الاعاودو ا |

 ئرعا لكاوتايتلاب لام الاغا لاق ذاهيلعهللاتاوللم هملعميت دقو سفنلادباكموءان رلاتافآو ضصالءةالاو ا

 الاىلاعت لاو لما |ىلعربصا اىلاعت هللا مدقا هلو نيدلا هلنيصا هللا او دمعبلالااو مآ امو ىلاهت لاقو ىوفام ] |

 قءة<ت نع لساكيالو هلمعءانثأ فهلا نع لفغبالك لمعلا ةلاسةمناشلا ةلايلس اوه تانملاصلا اولهتواو ريم يذلا "|
 اضاًأاذهو غارغل ىلارو“ :ذلاىعاود نءرمصلا مزال فريدخالا لمعل اخ 1 ىلابدالا طرمش ىلع مودن وهنتسو هياذآ ا ا

 ةئلاثلاهلاط اوي لمعلا مات ىلااوريصىأاو اد رب صني ذلا نيا ماعلارسأ معن ىلا عت هلوق.دارملا هلعلو ريصا ادنادش نم ١ ش

 نيعب «لارظنلا نعربصلاوعاب رلاوةعممال هي رهاظتلاوهثاثفان هريسملا ىلا واسال لمعلا نم غارفل اهعب 1

 38 00 اولطنتال ىلا عت لافايو مناع اولطبت الو ىلاسعت لاقاك هرث طمع : ود] علطبب املك نعو بمتلا |

 ات وهو لفنو ض درذ ىلا مست تاءاطل او هإ علطب ا دةذىذالاو نا نعةقدصل ادع ريصد لن ف ىذالاو نما |

 || وهلدعااف نرقلا ىذءاتي او ثا حالاو ل دعلاب صايقتيا تا هلوةفىلا_ءتهّنناامهعجدقواء.جامبساعرمصلاىلا |

 (ىلا“ :!!برضلا ) ريضىلا جب اد كلذ لكو م>رلا هل صوةءورملا اوهىرقلا ىذعاشي اولفنلاو هناسحإل او ضرفلا |

 داع ثوعلا. نعى وىلاعت هلوة فى داعملاعاونأ ىلاعتهنلاع. ج دقو اهنءريصلا ىلا دبعا عب وحأ اة ىيصاعملا |

 ثعاب ىضت هم ىماءملاوداو ه ليه أح ع نمدهاشاوع ءوسأ ردع ع نمراهملا ل وهيلع هللا ىلسصلاقو ىتبلاوركسملاو |

 اذاؤة صاخةعمسط ةداعلا اق ةهاقلا قولا م راس ىلا ىماغملا ءريصأ | ىضاعملا ع نءربصا ا عاون أ دش ديره

| 

 ا
/ 

 ىلعنيدلا ثعابىوقي الف ىلا عن هننا دذ>ىلءناطيسشلادونح نمناد:> رهاطظتةوهشلا ىلا ةداعتلا تفاضنا |
 تاملكلا بورمضو ولعل ىذو حرا عاوناواحيرصاواضب رعتسفنلاىلعهانثلاوءارملاو بذكتلاوةييغا | ْ أ نمنأسللا ىماعم نعريملاكس ةذلا ىلع لقثأ هنعري صلانأك هلعفرسستب اسم لعفلا كل ذتاكت ا ئامهعم | 1
 رهاطن ىفكلذ نافمهمصانمو مهريسو مومواع فو مهبفدقلاو فول ار 571 را ةسسالاوعإر ١ اعيضترفلا

 16 لا

١ 
1 

 لاق يب تل اذه باوثام
 تعمل ةسةئام هلاق نم

 ةلطلا ع نمهدعقمىرب ىح

 تا(ىورد) هلىرب وأ
 هعهليأ ىَط ر نامع

 هنباىلصهننال وس .رلأ 8

 هلوقرب سقت نع لس و هيلع
 تاووسأ ادءلاعم هلىلاغت

 ىتتلًاس لاف ضرالاو
 ىناأسام ملظع ئثنع
 هنياالا هلا الوه لربع

 هللاناك ورك أهللاو
 لوح الو هليدجلاو

 لح وزع هللابالا ةودالو

 لالا هللا رذغ: أو

 نطاملارهااظلارخ“ الا

 هدندجلا هلو ثالملا هل

 لك ىلء وهو ريا
 ارسثعاهلاف نمر دفئ

 لواف لاس ثس ىلمعأ

 نمسرغ نا هإكصخ

 ةيناثلاءدونجو سلبا
 د رجالا نماراطنق ىطعي نا

 قةحردهل عفر ةئلاثلا

 هلل اهحّوز ر 0

 ةسماخلانيعلار

 تورفغتس اكلم 0

 نم 4ت وكن ةسداسلا هل

 ربوع و 9 نكرحالا



0 
 للا اأاأاأاب َش«ُشٌ

 0000 و للسعال اعاد ةدط متل نال ادصق أ
 هراجعتس اوهتمد عزل هنا ارثك نوكي فكر :: اون ادع ضب ؟ىلاهلسوءدالوأزعأ ذآ ةهيلعمتنلا كلاادصق
 لامملاوي ضرالا هج وىلء قا دود ومزءأ لّقعلاوىلاعتهنلادنع ضرالا فدع هلا ضغب أ ىوهلا تالهتمةنل

 نمال أ مدعي ني دهأ_لانماذهوهيلعاهلةرانو هاعاعدلا هلةراتف نيدنجلا نيبالاع«ب رذل !نوكي نأ ةئلاثلا 1
 وعل ارايتءابازه مهاعب وتب نأ هنا ىسع ا يسرخ او احلاضالعاو امادش نيذأا م هةلاحلاءذ_هلهاون رفاظلا | فلا مفة هس هلو ةك
 ا نأرك ذه سكفةبح

 ضعب نعز نم ىلع بسرخ اواي اصال_عاوطا ىلاعت هلوقلد راو نفي نوداه تس تان اا مام 4 مونلك اهرب دب تأ هدرو
 3 . ع 2 4 ا نع(لقنو) ركل ةأالءدس لضأ م-هلب ماعنالاب نوه _ثناةلطمتاوهشلا مةرهاعحلل نوكر راتلاو ىلوأ ضعي نودتاو عشاا|| ّ عاوفأب ةنمةرتسع قتل

 كلذنا ةباصتلا صعب

 باغبالوأت م هج باغ نأاماهناق 4 هدر ايصال كنا اضأ ]هع ءلاقرتطس وفعضلاو

 صا هلاوهف هلطعو هلكالذ قاد دقاذهو تاوهشلا ىضتقمد هاما 6 ىتلاةردقلاو ةذرعملااهل قاد لة مهلا |
 مالا ىلع نب رداقلاصقنك ه« اببعسانلاب ويعفرألو 2 ل.ةكلذاوان.ةيربدلااقح م

 بعنود_.هجدهحالاه.اعماودلان كال سنلا ىلءقشد امدملار هنعلاورسنأإ اراد 2. ةءاباضاأ ,ًأريدلا مسقتب و5 | هلمالاوموملانييهدروت

 ىطعأ نماماخ ىلاعت لاق كل ذإو ريصلارسس" ئسد |نمةيقاعلا فايقب دصتلاىوقو ىوةَتلا تماداذاو ريصلا : عيلان م هذزو كك م ...ابال صد و سعنل ىلع لما < ىنداب ل صحي لب بعت: ةدسش ريغ نم نوكأ امحلاو اريصت نالذ عسل ودب دش 0 ماسح

 ىلءردَع ىوشلا لحرلاناق هرب غ ىلع ع راصملاةردقةمسعلاهذهلاثمو ىرس دلل هريس بق ىبسملاب ىدصو قت او 1 7 وسلا نيناغلأ نيث الث

 الوهن سؤنهيف ب رطظةالوبوغلالو 0 ا ةوكرمستا و هلج داب فيعشلا عر نأ 1 ةرمتئاملثلو هل الاو
 ثعاب نيدةعراصملان وكت اذكهف نيدحو هرعو لعد دب ضو تبعتبالادب دشلا عرصن نأ ىلعىوةءالو رهتي : ازد هلمالاو موملا ند
 تا اوهشلاتنعذا|ههمو نيطام_ثلادو :-وةك" :ا/1ادونح نيد عارم دق“ كلا ىلع هاف ىوهلاثءاب دنيدلا : ىلعلاهننا نامعبس عيبستلا

 تاك افك د6 ءاضرلا ماقمكلذثر وأ ةبطاو م!لوطب ريصلارسدةوىلو ساو نيدلا ثعاب 1 ٍْ دب دم هللا ناصس نايدلا
 ' ا لعربفلا قف عطت نإ نافاضرلا ىلع هنلادب الو لعمل ىلصلا# كل ذإو ريصلا ن نمو عازار | بهذي نمن احس ناكرالا
 امناثود# نييئاتلاةردهذهو ةوهشلا رت اهلوأ# تاماقم ةثالث ىل !ءرمصلا لهأ نيذراعلا ضعب لاقو ريثكريسخ تاع راهتلاب ان ولمللاب
 ناك ف نيبنسو نيعيدصلاة-رد.ذهو هالومهب عنصباسا ةبحنأاهثلاثو ين دهازلاة-ردهدهو رودةااباضرلا ا ا نعتاش لع تنال

 ويصف ىرح ماسةنالااذهناكو ريصلا ماتم نم ىلعأ اضرلا مامن كاضرلا ماقمنم ىلعأ ةبحملا ماقمت أ ةيدحلا || نان اهلناناعس ناش
  مركثو هوركمو لغنو ضرف ىلا همكحرامتعأب مسقنب اضن : ًاريصلا نا لءاوجانالبلاو بئاصا ا ىلءريصلاو هو صاح ا اهنا ناس ناذملا

 وهوهدلودب وأ هدب عطقت ن كر واف <روطظ لا ىذالا ىلعريصلاو لغنهراكملا ىلعو ضرف تاروظحملان ءربصلاف د 1 تأ (ىور) تاك ”لكف

 ا سا لسكر ةريكلا اراوطا نعرتصدف 20 زارا روس ةع دعا نكر 0ك [سوع .لعرم هد ا ىلع تاب لاديالا ضعي

 نعم عرشلان لف عرشلا ف ةهوركمته هلي ىذأ ىلعريصا اوهءو ركماريصلاو مر<ريصلا اذهف هدأ ىلع | ىفمعسضر_لا ئطاذ
 ةصودخخرمصلا نم عاوفأ هدار 1| لد دوت هعبج نأ كلاىل <نأى غال ناعالا فدنريصلا نوكفريصلا ا ميستلا اذهلبآلا عده :

 #«(لاو الا ٠ نملاح قهنعىنغةساال ددعل !نآوربصل ا ىلا ةجال تام تامد :* عم« ىذلا نملاقف

 ىذلاوهرخ“ الاو ءاوهقفاون ىذا او هامه د_>آ نيعون نول ال اي اءذ هى ديعلا لي أم .جنأ معا هصخخ ىرآالو هتوص
  نيعونل | ننهدأ ع نءولخاللاوحالا عب .<ىوهوامهتمدحاو لك قريصأ ىلا ا: هو هو ههر رك لب «قفاولال ةكفالمل اند كاما الا

 هاجلاولاملاوةمال_لاوةعتل ا وهو ىوهل | قفاولام ام(لو هالا عونا ]رب ريصل ا نع طقىنغتسالاذا اوهفاه ماك ءوأ 00 اذهب لكوم
 هذه ىلءريصأا ةفادعلاع وح اموايندلاذالم عسب جوراصنالاو عاستالا ةرثكو بابسالا عاس ةاوةرعشعلا ةرثكو جيبستلا از عقل هند
 | ىلا كلذهح رخأممةحابملااهذالمىف لام منالاواعلاب بوكر لاو لاس رسال نع سفن طبضا 1م ناهنافرومالا ٌكمماامت اة: تدل دنم
 "قاوعلاو نمْؤماهيلعربه:ءالبلا نيفراعلا ضعب لاق ىتح ىنغتس ا ءارن أ ىتطبا ناسنالا نافنا.غطلاو رطبلا تاقف ليث امملهملاقف

 | ةبامصل ا ىلءاندلاباونأ تفالو ءالءلا ىلعريصلا نمدش ًاةيفاعلا ىلعريصلا لهس لاقو قددصالا | ماعريصرال
 | لاملاةنتف نمءدابعهتناردحكلذإو ريصن لف ءارسلا ةنتغب انما اوانريصقءاريضلااةنتغب!:ءلتبا اولاق مهنع هللا ىو
 ن نال-> وزع لافو هللار 5 ذنعك دالوأالو ملاو ممول الا اونمآ نيذلااهيأ اي ىلاعتلافدلولا او وزلاو

 0 اهيلع :رظنالو 0 ع :اهنا لسلاةروهورشج انككااةدعو اح اوجاوزأ



 ىك* حي رغلاو نطبا !ةوهش نع اربصت اك نابرضلا ذه مث ىوهلتايضتقمو عطل تابهتسشم نع ىسفتلا
 ناكناف ريدل اهءاعساءىذلاهو ركملا الدخاب سائلا د: ءهصاسأ تقلتحاهو ركملا.ه> | نعناكناوةفع
 عفراف ل_-رتسل وهل اعاد ىنالطا اوهو علهلاو عربا ىب هعل 7 هلاسهداضتو ريصلا مسا ىلعرصتقاةميصم ىف

 لدع هلزاك ةرم ةئام || ىك“' ةلاخهداضتو سفنلا طءض ىعمىنغلالا م>١قناكن اواهريسغوب وا ابرمدوتوملا
 تانك ناقررسع هداضروالحىعم«بضغلاو ظيغلا مظك ىفتاكنا اونيملاهداضد وةعاع# ىع» هلتاةموبرخ تاك ناو رطبلا

 ةئاممنع محو ةنس> || تاو 0 رخل اهداضد و ودصل !ةعس ىعةركضهنامزلا بثاوق نم ةيئان فناك ناوصذتلا
 نمازرح كتناكوتثس | هداضو ادهز عم شدعلا ل اوضفنعناكن ا و اموتكهبحاصى مب«ورسلا ناقك ى ع مالك ءافخ ىف ناك

 كلذ همون ناطيسشلا لاذ نامالا قالخخأ أرثك ًافهرشلاهداضد وةءانت ىم- طوظملا نمريس ردق ىلع اريصناكن او صرحلا
 لوو ع 1 لاهاك اهزعأ وهلا رثك أ نالرعسلاوهلاق ناعالا نع ةرم مال لا هلع ىلا! كل ذإو ريصلا

 رم_فةلاىأءارضلاوةيدصملاىأ ءاسأبلا فن رباصل او ىلا ”لاعفاريص لكلا سو نا

 اهناعات ىلا ربصلاما.ةأهذهاذاف نونقتملا هند ءاوأو اوقدصنيذلا كئلوأ هب راحل اىأسأيلا نيو

 ةفاتخىتاسالاى ارشح نم اهقئاقحو !متاوذىفةفلتتلا اوحالا هذه تأ نظن ىاسالان ه ىناعملاذخأب نمو
 علال طحالب مثاهقئاقح ىلع علطذالوأ ىف اعملا ! اظل هللاروذن را ظطندنو مهتما در اطلا ك]س ىذلاو

 نآودبالعب 0 :ل!ىه طافلالا رلوصالا ىهىناعلافىاعما ىلع ةلادتعس ضو أ

 مقحسسم طارصص ه ىعابوس ىثع نمأ ىده أ هوجو ىلءابكم مىشك نأ لاعت هلوعنةراشالا يعير ةلاىلاولزب

 هفطلوهمركبقيفوالان تح هلئالآ ةتاساكعن الا هذه لثعالا ف اوطأ ءامف اوطاغن مرا ةكلا نا

 ٠ (فعضلاو وقل فالدخا بس ريصلا ماسق ناد )+

 *وث 4قيتالف ىوهلا اد درهعي تا (اهد -1) لا اوحأ ةثالث هلىوهلا ثءايىلاةفاضالاب نيدلا ثعاب تا عا

 0 نولدالامه ةيترلاهذهىلا نول صاولا : رفطريص نم لاعب اذهدنعوريدلا ماوديهبلا لصوتي وةعزانملا
 طارصا ا ىلع 1 م ةبملاقد ر طاااوم .رالءالؤهف اومامّدسا مهللااشر اولاق نيذلا نوب رمان وقب دصلا مه

 ىلا ىح راةن“ماطملاسف:لا|هتب لا ىداشل قدا هان ار نبدلا ثعاب ىضنةم ىلع مهس وقت امط اوموقلا

 لا :ملسدق نيدلا ثعابةع :زانمةءاكلاب طقستو ىوهلاىع اودسلغتنأ ةيناثلا هلال اوي ةيضمةضارب ر

 مهتاوهش مهن رتسا نيذلا مهر نو رثك الا مهرنولفاغلا مهحالزعرت هات نست

 د كا لود

 الاي ءاحام ل ضفأب

 كلذ نمرثك أ لع 1

 هلياالا هلال: م اتئامو

 دةفنيسما قا كاملا
 همول قلاقن مناد رو

 هللاالا هلاالة سمى ءام

 لمعي مل نيبملا قا كملا
 نملضخفأ هدول فد>أ

 هرم ةئام لوعب وهلع
 ةئلد-+لاو هتان ادهش

 رش ةقانو”تاماكتلا
 هده و هليان اوس

 مياظعلا هللا ناهس
 هللارفغت أ هدمح و

 مهيلاو هللار ومأ نمو ىلاعت هنن ارارسأ نمرس ىهىتلا مهم ولة ىهنلاءادعأ اومكذ هتوقذ مهلع تباغو هللاالا هلال رم ةامو
 سانلاوةنبللا نم موج نأ الم ال ىنملوةلاق-نكءلواهاده سفن لك انت الانئشولو ىلاعت هلوق»ةراشالا ةثامو نيمملا قط اكل |

 ودم مملاا 0 نعضرعأف مهداشرادصق نمل .قويمتقفص ترس رح " الايارندلاة ا ىلا او رتش ان ذلا مهءالؤهو نيعجأ

و طوقا اوسألا|متمالعةلاخل اءذهو للعلا نم مهغلب مال ذايندلاةايحاالادرب ملوان رك دنعلو
 ص لا ىلع و 1 فامالامر درغلا

 ةللارفغتسا ةص ةثامو || عبتأن نمقجالاو توملادعبامللمعو هسفنتاد نمسك مس و هيلعهتنا ىلصلاق < قمل ةياءودو

 ١ تام طعلا عم طأ تساف ىلءترذعت دقاهتكاوةب وتلا ىلا قاتشمانأ لاق ظعواذا هلا + هذه بحاصو هللا ىلع ىنعراهاوه

 هلأس أو مولا ىلاوه راددت نيكس ااذهو ىنب ٍ:بوثىلا هيةجاحالذ رك محرر وفغهللانالاقن كلوةب وتلا ىلا اهاتشم نكي ىلوأ مذ
 هلةعراصدّعف هن وهشءاضقسلالصوتب اهم ىلا لكلا ق ئاهد طاينتساىفالا هلع لمعتسالذ هتوهثلاقمقر هلع ءاشامةرمةةاموهب وتلا

 دعه[ <تراهاجوروجللا ظفحورب زان لا ةياعر هنو رخستسا مهفراذكسلا ىديأ فريسأ السك هتاوهشدبف
 امرخ# هنأهم شد هتيانح سدا .ةنالم هدئع اريسأ هلعح و رافكلا ىلاهملسن وا_!صرهشي نمل ىلاعت هنا

 ةف هرعت نمفا للا اقلو ركنا للا قتسامناوع العطاس, نأ هقحام طاسو رذيستسنالنأ هيد ناك
 قو نيط اش !ثعاب ونيدلاب لولا نمميفال هيلعاطاسمت 1 ًارفاكللا قدتسا او نيدلا ثعاب 7

 ع الملا _دح و هل هلب انزح نموهىذلفدرم نلا ىعأ اره أمه هيلعمريغقد نمد وأ م ١

 نكوهلد رفاكلا لمقر نك ناك ىلاعتهللانعنيدعبملانيطابلابزحنموهىذلا سونسملا 0 ظ

 تبا روهللابالا ةوتالدتلا

 برغملانمءارّققا ضعي



 الالزنا ا نم خرخخالو

 :ركوءوضولا لعودهو

 ةمت ءايطعلا نم عج

 ةالصدعب ةراهطلا

 مياشملا هزاحأدرصعلا

 لوعي 5 تنوحلاصلاو

 هلزنمنم حرخ اه-اك
 ىسجمللا ءاش|مهللا مد

 مهللاهتابالاةوقال هّللا

 تن :أو تحرخل لا

 ًارسقملو ىب-ةحرخأ

 الو نيت ذوعملاو ةافلا

 مول لك قدصتي نأ عدب
 وأةرسغولو هلرسب باع
 نسع ليلعلاتاقةمعل

 ناىوروري_:كةبنلا
 اهنعهللا ىطرة شاع

 ةبنعلئاسا|تطعأ
 اهنناتلاقو ةدداو

 ءاحو 5 ريتك

 موب ىلا ل كربلا ىف

 م لط تعتةمانقعلا

 نمهرك ذنم نوكيو
 ةئامي رغم لا ىلارصعلا

 هديسو هلياالا هلال ص

 ١ هلو كلملا هلل كيرمثال

 ئث لكى ب_عوهودجلا
 ل اوسرنعدرو دعفرب دق

 .و هيلع هللا ىلص هلئأ
 موللك كلذ لام نمنأ
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 التلة وزب شرعنا 0 ا نما نم مه ةامنكلو نورضحتاني دا عسبججال لكن االك

 مهرذنتلمأ مهترذنأأ مهيلعءاوسو نور صبي الم مف مهانيشغأفادس مهفلخت نموا دس مهيديأ نيب نمانلعج

 تارهط دك لوقنذ ةلءاعملا مولع نم ىلعأ ىهروما 7 ىلا ريش :تاحولت .نذهناف صرغلا ىلا عج رئاوتونمّوبال

 1 يمد » الاةصان نم ةمواقملاهذ_هو ىوهلا ثعاب ةمواقم ىف نيدلا ثعاب تابت نعةرابعريصلا'

 ||| امه ةدافتسالا ىلعلاهقالا فة: تا ان رك ذدقذانيناحلاو نامدصلا ىلع امش نايتكمالو نيتتاكلا ماركملا
 امهو ضارعاولا.قااه_متمروصتءالف ةدافتسالا ىلا لس نيناحملاو نادصللامو امنع ضارعالا ف ةئيسأاو

 أر وندار 2اىدايمر هظتدؤهناىرمعلو صار ءالاو دلابقالا ىلعنب رداقلا نم ضارعالاو لايقالاالا تابتكيإل

 ||| اهنكلو سمشلاصرق علطب نأ ىلا جعاار رن ودبي مغ ولبلا نسىلاجيردتلاىلعومتوزيبغلان - دنع ةيادهلا

 [|| ىلع بقاعنالوزحان تاولصلا ل ىلع يرض: كل افا دلاراصمىلا لبةرخ الاراضمىلادشرت الرمد اق هباده

 ناكتاى.غشلاربا !ىلولاو لدعلا معلا ىلع لب ةرخ الا فرست ام فئاصتلا ن نتييلع بتك,الونرخ ”لافاهكرت

 || ةفيعص لعهتنحوهتثيس ىصلا ىلع بتكيت أر ايخالا ةرربلا نيببتاكساا ماركلا تمس ىلع اكو راربالا نم
 || دقن ىصلاقحف هنم-ازهىلو لكف ب رضلاب هرلء هيذعب مث ب رعتل ايهيلعد هرمنا طظفحلاب هيلع هبتكيق ب ءلق
 || وكف ةكالملاهتلانأكتيملاعلابر نمبرّقلاةجردا ملا: فىدلا ق-ىناهلمعتساوةكنالل ا قال ثرو
 لأ راشأو ةنجلا ىف نيتاهكرمت.لا لفاكو نأ لسو ه.اعهنلا ىلص هلوشب ةراشالاهبلاو نيقيدصلاونيب رقملاونيسنلا عم
 ب (ناعالا عتريس! !نوك شان ) « .مسوهيلعهنبا ىلصنيتع ركلاهي ءيصأ ىلا

 || اهتمت :رداصلاةحلاصلالا مالا, صخت هانا وندلال اوصابتاقب ىمتااي هقالط ىف صتخم ةران ناعالات ا معا

 ! | تامالا ناك اهعبج ىلعت الا ظفا لامة ثالو باو: لا اللو باوبأ ف راع_هللواعيجامبملع قلطب طبةرانو

 أيل نكلو تادابعلا عب / رصد اعلا دعاو: ند فداترك ةتافالطالا فسخ التحت اراناب نيعيسوافمت

 ١ أ ةوكتاهجلامعالاوتاكيدصتلا لعولطبت (امهدحأ) نيمالطا ىدتعم ىلعو ترآ ,دعاب تاعالا ف صن

 ا 0000 ا راعملانيةلابدارااو ريصلارخ -الاونيقيلاامهدس ناكر اعد ال
 نأ هفرعبنييلاذا نيقيلا ىضتقع :لمعااريصا اي دار او نيدإ لوألا

 أملا نركتلكلا» ى ولا تعا رهتف نيدلاثعايلامعتساوهو رصلاب الا ةءاطلا ىلع اوم او ةمصعملا

 | نيةملامتئتوأ املقأ نملاقف اههنيب لسو هيلع هنا ىلص هالو سر عج اذهل رابتعالاا د منامعالا فصن

 ْ 0 | دنعو فراعللا ىلع اللا .عاللةر مثلا لاوح الا ىلع قاطن نأ ىفاثلارايتعالاو هرخ 1ىلاثد ده ريص !اةع زعو

 00 كلا كالا ةفاخإلاب ةرام رض ءازع“ الاوايندلا فهعفتيامىلا دمعلاهيقالبأ ام عسل مدعمة د كلذ

 ]| نيرا تلاد نيقيلا نأ يرابتعالا اذ متاسالا ىرامش دحر كشلا توكفركشلا لاسهعفنيأم ىلاةفاضالا, و

 1 || اضبأ فرب دقو ر كش فصاوريص فصن نافصأ تامالا هنعمل ىذردوع-هنيالاق رظنلااذهمولوالارابتعالاب

 ١ [ ىوهلاثعءانناكو نيدلا ث عاب تايثب ىوهلا ثعاب ن ع ارب_صريصلا نك امو لو هيلع لنا ىلص هلنالوسرىلا

 : ٠ تاكو 00 دا تلطاءوهشلاف بغخغلاةهح نمثعأي وةوهشلاةهح نمت عاب نيعسق ||

 مل_وهيلعمتلا لص لاق ب فضغلا ىضتةمنود جرفلاو نطبلاةوهش ىهو طقفةوهُشلا ىددةمنءاربص موصلا

 مودلات وكمفاع. جبضغل ا ىئاودوةوهشلا عاود نءربصلاب ملال السلا فضن موصلازابتعالا ادم

 || ىلا اهتيسنولا او>الاولا مالا دود - عرمشلا تارب له م-هفت نأ ى بني اذكهف تامالا عسب ر رابتعالا ادهم

 ةفلتخءوحو ىلع قلطن تاعالا مس انأف ناعالا باول ةرثك فرع نأ ه.ف لصالاو ناعالا

 م ( ريسلا هنعامىلا ةفاضالاب ريصأ| ددحتىنلاىتأسالا نا. :*

 ١ ىلاعتك ل مشا ماوهو اهملعت ادع .ئلاوند لاب قاشملا لمهتك ىندي ب رضامهد> أن اب رضربصلا ناملعا

 ا ميل ضرملاو ديدشلاب رضلا ىلعرتسصلاكلا- محال انام و اهري_غنموأ تادابعلا نماما ةقاشلالاعالا

 أ

0 3! 
0 



 م م 47

 لزلْزتْكلب ساحل كل_ضرأن اف الثءضرالاةلْزلَز ل_*مىرغصلا ةماسقلا ىف رباقت ىربكلاةما.قاالاوهأ أ ||

 ولل» امةطيخن ادالم لا لزلزت )ناو مهضرأَتلْزلْر دق لاقي نأ ىدص: دلي, تازناذا ةلزل زلا نأ لعت كنافتوملا ف || )

 هنكسم ةلزازب ضرالا عج ةلرلزد_:ءررضتيانا هنال هقح ف ةلزلزلا تام دقن هدو ناسنالان كسلزل د
 صاخ1ل انام :-ونارتلا نم 0 ىضرأ ن لعاو نا ىقنربغ نم ترفوت دق ةرازلا نمهتصف ءريغ نكسم بم ةلزاربال ١

 فرط كت ديىلاة:فاضالاب اهملعسااح تن ًاىبلا ضرالاو كطظح سلف ءلريغندبامأف طةف د. نارتلا نم

 هءلزلزتب سيلذا ءاشختالتنأولزلزتمادبأ ءاوهلافالا وم بس كن د. لزل رتب نأ هلزل زيت نم فاس اوتاكمو |||

 كل_ضرأ لابج كمان ءو كلب صاخب ارثومل_ضرأ ىبهف طقف كدب ةلزلزا هلك رضرالا ةللز نم كاف كندي |||

 نمقرعلا ضسضمو كئا.م«مو<كساو>رئاسو كرصيو كءمو كدرآ سمك لةوكضرأ ءام كس رو أ[
 تومان مدا ذاب ازا ل انو كضرأراعت أك فارطأو كضرأ تانث كروعشو كضرأر كح كدب 1

 0 تلجر_ةفموعلل نءمالظعلا تاصفناذافاهل الر رضرالا ت !لزدةف كن دب ناكرأ

 افار وكة:سعكشلاترّوكدتف تواادنعل. مقل ط؟اذاقافس لام .ل تن دهذ ماانعلاتمرا داق ةدحاو

 ء م ع كغامدقشنااذاقارادك: !مودلاتردكت اروؤذلسا او-رئاسو كرصبو كعمس لطبأ

 اههو ىرخالا, كاس ى د اتغتلا اذاو اريعقنر اصا!ترذ دقف كنيبح فقرعتوم ا لوه نمر ااذاف اقامشنا

 تاختو اهفامتةلأ ىتحت دف ضرالا تاج دقفد سلاح و رلا تةرافاذافال .طعترا ثعلاتاطعدةف كاتدطم
 ىرغصااةما_ةااهذ_هكيلعموقتتو'ادرععلرقأ ىنكاولاوهالاولار>ال'ةنزاوم عمك لوط أت ساو
 كعفني اذام ربع و-ىفبك اوكلااءا ناو كريغ صخت ام لب كصخع ا مئث ىربكلاةمايقلا نم كتوةبالو
 سعشلا فوسكو وراملا اولدللا هدتع ىو ىبعالاو بك او كلاىلا راظنلاب عفتتتا ىلا كار خا
 دتفدس أر قنا نموهريغةصحشكل ذدعب ءالع الانا تم<”صحو هود دد اودعف دهقس ىف ت:سكذ ذا مالاهؤالدغاو

 هريسغل ءامملا ءاقنوعفت :. نبأ نف هلعا_عس آل لس رال نفخ سأ ارلاة هد ىلب اهمةرابعءا_هكاذاءؤاعستقشنا|]

 عفتراو ىريكحلاةماطلا تءاجا ذا كلذورخومدعب لوهلاو ىلفس ًادعب فوملاو ىرغصلا ةمامشلاىههذهذ َ

 قانلّوط ناو ىرغصا!هذ_هنأ مل_ءاولاوهالا تغولا ل اتغ سو ضرالا اوتاوعسلات لطب و صوصالا ||
 ةدالولاىلاةمسنلاب ى :رغمل اةدالولاك ىريكلاة ما. ةلاىلاةيسنلابىهو اهفاصوريثع رشعرك ذنلاناق اهفصو | | ا

 3 >رلا وهف ماحرالا عدوتسمىلاِبثا رغلاو بلصلا نم جرو رخل هاد-!نيتدالو نافنالل ناك ىريكلا |||

 نم رح نأ ىلا اهرع ريغو ةضهوَقل ءوةططن نمراوط ًاولزا: ءلإكتلا ىلا هكواسف هلو مولعمردقىلا نيكمرارق | و

 ملاعلاءاضفةعسةب سك ىرغصااةماةلا صوص ىلا ى :ريكلا ةمايقلا مو عةبسنفم !اعلاءاضفىلا مدرلا قضم أ

 اضأ ايندلاءاضفةيسنكاب :دلاءاذذةعسىلا توملاب دبعل اهماع م دقي يدلاماعلاةعي دج 0 _

 الاة فاشل: تااقو 0011 الاوك: ءبالو كس ةامخا غوالي ةرخ الاسف مانعأو عسوأ لام >-رلاىلا |

 اهف دو ىلا عت هل ]وعن ةرا اثالاهسلاو نيتنثاىفر ودعتسلت اشنلادادعأ لب ىلوالا اثنا! ساق ىلع |

 نود ىرغصلاةما.قلاب رقملاو توكلملاوكلا اءنةوموةداهثلاوبيغلا لاعب نمؤم نيتمادقلاب رقلافتولعتال || ا
 مظعأاف لامدلا ررءالابءادتقالاولالضااو لوم اوهكلذو نيملاعلا د ىلاءار وعلا نيعلاب رطان ىربكملا ا ُ
 1 عملا يرتكب لأب ع نمؤت التنك تاق لاو هالاءز_هْكد دي نيبو نيكسسملا كذاب نكسر كتل ١ أ

 هب ركلات سامو اافءاوتوملاب ىفكءامنثالا ديس لوق تعمءاموأ ىرغدصلاةم ةمايشلاةلال كاك الف لالضلاو | 1

 كثاطشساع نمي هس امرأ ٌبوملاتاركس . رن ىلع نوه ملل لسع اغا لصبلا - نول ادنعمالسااهيلع أ

 توعيطت_سنالذ نوما مهو مهذخأت ةدحاوةعدالانو رظني الن يذلا نيلفاغلاعامربءادئفا توملا موش | ١

 كد اوسربيشلامومتأي و نورح رن : الف توما نمارب د ضرملا مهنا اضن وعج رب , مهله ىلاالوةصوت |

 4 , مد نودلاخامن لا ف مهنا تون, قآ أ نؤز مب هباؤناك الالوسر نه مت ًيامدابعلا ىلع نرسحا.ف توريتعب | 1

 ومر دعم مف يه دنع واو قوام فران نزتع أ نرعج الملام نورقلا نموها ةاكناهأ عك(

 ت3 ىو د م

 تفي دوج وص وح متستوا ريق ةتوتوتتنو 71177650 نع ا إهدار حويل
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 ضعبىف هنءارسق نم
 َناذ ءاوسلاو مايالا

 تاتءعسوج و ريلا

 قجوربل !ةروسةءارق
 نم نامأ رمعلا ةالص

 دعب رقي ول مامدلا
 نمانرك ذامرصعلا

 رست اموءاعدلاو تان آلا (:

 ىلص اذاف كلذ نم هل

 لئنتلاتقو بهذ ةريمعلا| | (

 كثقو قبو ةالسملاب

 هاا راكذالا
 ةسلاحم ل ذ نم لغفأو
 انندلاف هد_هزب نم

 ارع انا دوو

 ءارعلا 0 ىوهتلا

 ا ءنماكنملا ني دهازلا

 نيديرملا مئازع ىوقي
 لئاعلاة.نتدكاذاف

 ةسلاحلا.ذهف عميسملاو

 ارح هنالا نمل ضفأ

 راك ذالا ىلع ةموادملاو

 ةسلاحماءزهت ملءناو

 حت اذ ترذ_ءنو

 راك ذالا عارف أف لةنتااب

 ه«تحورخ تاك ناو

 ة انما لضماو هاو

 نوكيتتولا اذ_هىف
 ن-هىلوأو لضخأ

 راهنلا لوأفف هحورخ
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 مد عبتماك وه نمل

 دوح ونم دعم سن

 سمن:] اةع.بط هنافمشلا

 يفت --!نكلو

 عاطم م< ولاةفهتعاط

 ىوهلاةعباتم قءاقدو
 ءاو,ص ردقىلع نيمنت

 دقن لاحلاؤلعو فاَكلا
 ىوموأل اعدم توك.

 قانا ة لات ءالعتساب

 ما'راقنلاوأ مهللكمو
 ىو هلا عش دقو
 فلاي تعالا رواتب

 كلذريغو لكالاو مونلا
 ىوهلا ماسقأ نم
 لغد اذهو عسبتملا

 الالغ_ث هل سدل نم

 ىلصم < انالا3
 رصعلا لبق دبعلا
 هضكم أ تاقتاعكز عبرأ

 لك ءوضولا ديد
 لك ناك ةض رف

 ناك ىلستغاولو مثأو
 رث أ كلذ لكف لْضفأ
 نا

 ارغيو ةالصلا لرمكتو

 رصعلا لبق عبرالا ف
 تاءداععلاو تلزِْو اذأ
 مك اهلآو ةعراقلاو

 لعخح و رصعلا ىلصي و
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 داضتلا امميلا تقلا مقرن هر 1 00 :رابعرب_هلا ذاةتعلا اريصلا وده سناو بترتلا

 مرك أ هدوحتعسو هلل انها نكلوما اهماا فاك ىوهلادنجالا ىصلا ف سالوا اههيلاطموامهئايض م

 هيد جامهدحأ نيكلم غولبلاةب رافعات ليون هيلو متاهملا ةد-رد نع م-هتج رد عفرو مدآ ىب

 هلو-رةةرعمو ل اعثهللاةفرغماه ها ر>انيّتف صن صتخا و ٌعاهملا نعني ىلا اةنوععزيمف هي ودي رخ الاو'

 الراهلةفرعمالةمجلاف غب رعتلاو هن ادهلاهبلاىذإا 1١ نمل صاح كل ةلكوىفاوعااب ة ها عتملا ملاةعملاةفرعمو

 عم عفانلا ءاودإاامآ وذيذالاال'بلطت الشال ذلف طقف لا ىف امخاوهش ىذتةمىلا لدابتا اوعل ا: صم !دب اره |[ نس

 ةهرركم ناغم4تاوهشلاعابتانا فرعن ةب ادهلار ونن نان الاراعةهقرعتالو هبلطت الق لالا فارضم هنوك
 نادنالا ةقرعن رضم نم ك-فرضموهان ؛لرت ىلعةردق فن كش ملامةسقاك ةب اذهل !هذهن كتل نكسلو ةبقاعلاف

 كالث ,اهدهاصت تاوهشلار د ب ا ةردقالنكلوال ةم هيلز 1 انلا ضرملاك

 صآواهو رت مدون هبوب ؤهديؤب وءددس رخ ا 1 اكلم هيىلاعت هللا لكوف 30 نءاتزإ ع عا اء د حو عل

 مدين ًاتلاب دبع ىلاعت هللادادم ابسع كلذو ىو وهب ةراودنجلا اذهفعض# :راتف ةوهشلا ل: > 1 :ةدنملاازه

 قابلا ناسنالا و :راقا ا ةرصتنالاقالتش قانا ق فاةخاضأأ | هيا دهلا اروننا

 تعاب نيد عاق لاتعلانأ مهقمارىوهلا ثعاناهتا.. ذ:هع تاوهلاةيلاطم طم مست ةاوا شد ١ ةعاباش افرهقو تاوهشلا

 000 ديعلاتقلاتعلا اذه ةكرعمو لاصسام_مندب برخلاو ىوهلا ثعاب ونيدلا

 نعةرابعربصلاف ىلا عتهقلاءادعالزم رصانلا نيطابشلا نمر هلا ثعانددمو ىلاعت هللا بر نب ر مدا: |

 0 زحرصن دقف:وه -ثلاةفلاخ ىلع رمتس او ءرهق 00 وول حا اشم ىف نيدلا ثعاب

 لاعفالا 'لرت نذافزيط ام_ثلاعابتاب قا ااهعف د فرعصت لوةوهشل اهتباغىج 2 ضو لذات تاو نيرباصا اب

 لاحنيدإا ثعابتابث وةوهشلا ثعار هلباقم قوه ىذلا نيدلا ثعايتابث وهو رعصأ | ىعست لاحد رعت لممءاهتشملا

 تمام ىوقاذافءرخ الاواشدلا فت اداعسلا بابسالاهشداضموتاوهشلاةوادعب ةفر اااه

 تع هنايث ىوقاذاو ني دلا ثعابتابث ىوق لاعت هللا قب رطلاعط اق اًودعةوهشلا وكب نيغبل اوهوانا نمد ىلا

 ةفرعلةوةوةوهشلا ثعابل داضملا نسدلا ثعابةَوعبالا ةوهشلا لون مح الف:وهكلاءاضاقتتامفال ىلعلاعفالا

 قاعتهللان ذاب ني دن نيذ م نالفك:!!امهناكلملانازهو اهتءئاعءوموتاو يشل اةبغم يعن تاعالاو

 نأ تفرعاذاو نينمد : الا نم صادم لكبن الكولا ناك-لمامهوني تاك! ماركلا نما هو امهاياءربزه و

 ىتدنح نم نينا فرست ًاوهىذلا نيعلا تناجنأ كيلع مح /ىَوَع ملاثالا 1اةيتر نم ىلعأ ىداهلا كلما .ر

 ةلفغلافناروطد_.ءالولا مشلابحا.هرخآ“ الا اونيميلا بحاصاذا اوهف هلا! توك نأ تا تسدالا

 ةئدس "تا ع1 كيما ىو نيعلا بحاص نع رد خلاب وهن:رهاملاولاسرت مالا فوركسفلاو

 نع ص خرعموهلا -رثسالاب اذكوةن_سح هل هلابقا بتكمق نس هيوهفتةب ادهلاهنمديفت -لهباع ل ءةمركفلايو
  هي4ت شيف .دونح نم دمتسم دهام اب وةئدس هيلع تن قهبلاع سم هي وهفهنمدار وعلا كرات راتسلاتاض

 دبعلا عافتنالف ماركلاامأ نيدتاك امارك ام-كلذافاممجابثابت ايسلاوتانسحلاهذهت ثا او ةنسح

 تاك فناتك امناوت ابسلاوتانس 4 اامهايثالف نتا لاامأوةررن مارك مهلك ةكش الملاتالوامهمركت
 م | فطر مبكرا ما نظلاعلا اذه هلع علطدالى تس تلقلارم - نعهي وطمو ب باقلأ رس فهن واطم

 فراصبالاهكردتالت وكلما اع نم” لكوةداهشلا لاعنمالت وكل او بمغلااملاعةلج نئامك قانا ةلجو
 خ-أو ىربكسااةمامتا! ىفةموىرغصلاةمادلا ىف ةرمنيت ص ذعةب وطملا فت اعلا ءذهرشنت ئملاعلا اذه

 قانغلا نوك,ةمادقلا هذهقومتمارةتماق دف نامنم مل .وهبلع هللا ىلصلاقذا :توملا ةلاىرغصلا ةما.لاب
 ءاسح لماع موءلا كهل ىنك لاةياجقوةملوأ مك انقلخ 5 ىدارفانومتئجدةلولاةياهد :عوور>و

 ادداهقو قالا نمالم ىلع ساحات را هد_>-ونوكمالفقئالخلاةفاكل يت

 - و ىرغ هكا ةمانقلا لوهوهلرالا لوهلاوا داحآ الا مز رانلا ىلا نومر#ملاو ة نحل ا ىلا نوهت
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 لاقو دافصت هنوكم وأب -امىلعناممالا فصنرمصلا ملسوهياعمنلا ىلصلاقد قف( رابخالاامأو) لواطد ريصلا ا

 للا مايقنم هنافاعلابب ملامهتمهظح ىطعأ نموريصلاةعزعونيةنلا ميتوأ املأ نمل سوهيلعمتالسط ٠(

 فاخآ ىنكلاو مكعب .ه- ل لثع مكنم رم ا لكى: ذاوب نأ نم ىلا ب> أه اءتنأام ىلعاوريصت الو رابلا مايصو ع

 لك رهط بستحاو ريص نف كا ذ دزعما سل !لهأ مكركشي واذعب كضعب ركتمفىدعبايندلا لع م نأ : |

 لع :-هناراجىور و “ هي ' الامدرسأاو ريص ني ذإا نير عأو قاب هللا دذعامو دغنب مكر :ءامىلاعت هل اوذأر ةمث هبأوف ع

 تامعالاام# د لمسوةناَز ونكنمزتكريصل اضن لاهو ة-امسلاوريصلا اقف تاعالا نع سو هيلع هني ىلص 3

 مسد همم راعهنلا ٍلداضنأ لاقو ة هق رع ماظعمءانعمةفرع ع ل! مسوءبلعهلل ىلص ةوقءبثياذهو ريصاالاعف :

 قالعأ ن هنأ رق الشاب قلخت ماليا هملعدو ديلا لاعتماد أل ةوسوفنلاهملعتهرك ًاملاعالالضفأ 1 1

 نونمؤمأ لاق فراصنالا اع لسو هيلعهننا ىلص لنا لوسر لدا ل سابعنب !نعءاطعش د>قورومهلا انأ | ىلإ 1 ١

 ىضرتو ءالبلا ىلع ريصنو ءامنرلا ىلع ركسشناولاف مناع اةمالعامولاق هنلالوسراب أ :رعلاقف اوةكسن نأ |

 0 ركام لعربصلا ف سوع .اعهتبا بص لاقوةمغكللا برونو نمؤم مسومملعهللا ىلصلاسةف ءاضقلاب :

 ملسو ه.لعدتل اىلصهتلالوسرلاةقتوهر نام ىلع كر بطن الا نوبحتامتوكردنال كنا مال سل اهيلععسملالاقو 4

 دجوبدةف ( راث " الااناو)#« ىمحالاذهقرابخخالاو ص رباصلا ب <هتباو اع رك تاكا الح ررج_هلاناك ول 7

 امهدحأ ناريسربصل انا معاو ر ريلاب كيلع :ىرعشألا دوم ىفأىلا ه4 :ءهللاىضر باطلا رع هلاسرىف

 نا.عالا لالمريصاانأ ل عاودلاعت هلا مرحا-عربصااةنمل قأو نس تايد لاق ريصلارخ ”الا نمل ضفأ

 عجبر رأ ىلعنامالا ىبههجوهنن'مركىلعلاقورب_هلابئوقتلاو ربلا ل ضف ىوةتلاناب كلذو:

 ناناءاالو هلسأوالن اد..الور سهلا نم سأرلا هلْزنَع ناعالاخ نمريصلااضد لاف لدعل اوداهملاوريصلاو

 ةجرلاو ةالصلا نيل دعلاب ىبعن نب راضال ةؤالعلا تمءتونال دعلا 1 2 .:ءهللا ىذر رعتاكو هربسال

 نم تاولص حملك ءاوأ ىلاعت هلوةىلا هيراشأ او ريعبلاىلعزيل دعلا ىوف لمعام:والعلاو ىد_هلاةالعلابو

 هنادصلا ةارباصء أن دجو ان اذهب , الاهزهارقاذا ببر ىنأ نب بي ناكو تودنهلام_هكالوأو هحراو مع َر

 م ءالرعسصلا تاعالاةو رذءادر الاول[ لاقو ىنم ااودوريصال ىل اطءملا اود أى اوىل 5 هابعاو لاهو ىكباؤأ

 نيد .ل!متاعد

 مهفدعبالا همغت الذ را.تعالا نيعب رطظنلا ثدسن ٠ ءاعأ وى ةئلا ثيحح نم ريصلا هل ضف ثا اذه ردةلاباضرلاو

 هانعمو«ةةيقحرك ذذلف فوصوملا ةفرعم لبق ل ه<الفةغص ةفرعمةيترلاو هل مضفلاةفرعمذا ءانعمورمد) !ةقيقح

 5-0 هانعمو ريدل اةّش ة-نام )دع قيفوتلاهتاب و

 رومأ ةثالث ن نم مظتنتاغانيدلا تاماةم عسب .ونيكسلا - ال «لزنمو نيدللا تاما قم نم مام ربصلا نأ ملعا

 رام الاك فراعملافلامعالارعت لاو >الاو لا اودالا ثروت ىهو لودالاى مهفراعم اف لاعأولاو> اوف راعم

 نامعالا ساو ىلاعت هللا ىلا نيكلابسلالزانم مسج ىفدرطماذ_هو رامثااك لاعالاو ناصغالاك ل ازحالاو

 دع او ىمال_ءالاو ناعالارمسس !فالت تف نا :رك ذاك لكلا ىلعقلط: ةرانو فراعماب صتخةزان

 ردصا ةرعلاكوهلمعلاو اهنع رايه قيقا لعرعصلاةئاف ةلاح وةقباس ةفرععالا مت. الرمصا!كلذكو دئاقعلا
 رّوصت»الو سنالاةيصاخرتصلا ناف متاهملا و سنالاوةكس الملا نيب سبأ ”رئااةيفيك ف رهعالا اذهاف رعب الواهتع

 اهملع تما ئاهعلا نأ هيام واهلاكلاف:ةححمالل اىفامأو اهئاصقنلف مئناهسلا ىفامأ ةكتالا او مالا ف كلذ ||

 اهدرتر ةوهشلا مداصتةوفاهف سنلوةوهشلاالانوكسلاو ةكرخلا ىلعاها ثمايالفاهلن رسم ترا دوتاووهشلا ||
 اودرح ممنأو مالسلا مهملع ةكسالملاامأ واريص:وهّدلا ىضتعم هل اقمىف ةوعلا كال :تانثى جست جمد اهاضتنقم نع ْ

 جامع ىتحاهنءةداص ةفراصةوهسذ مهلع طاست مو اتمبرقلاة- رد باهتبالاو ة.دوئرلا ريض ىلا فقوشال. ٠

 اصقانابصلا ءادّتياىف قاع هنا نا نالاامأ رفراوصلا باغي خ1 دنع لالإ رض نءاهفرصصنام ةمداصم ىلإ

 ىلع جاك-:لةوهش مث ةنب زلاوبعللاةوهش هبفرهلفت مح هءلاجا:ةرههوذلاءاذغلاةرهشالا ف قاذيل ةميهلا ثم ظ

 . هجن مويس وحروب دو سسوس ينبوع انناةسوسساتلا د د #- فاتن عتود فاننا "شدا 0/7: 11: طلتا نوتات اة 5اس 311/ا/طوغاؤلا

00 
 ل0 4

 مايةمق تان الا عج ءاضقت اونيراصلةعومجتاولصلاوةحراويىديباةودتهلامهئلوأوتحرو مج

 ريغ نم ةوالحوةذاذا

 ديعلالا منال 2
 2 .- 6 .٠

 لإك هسغن تكز

 ءاصق:-الاو ىوقتلا

 عرمن اوامندلا قدهُزلا ىف
 ىو-هلاةعباتمهتم

 صنخعشلا ىلع ب ىتمو
 د_هزلاو ىوعتلا نم

 مودي الءسمشب ىوهلاو
 لدلمعلاف هحور

 او ماسد وامقو طنب
 طاشنلا بوانتو

 ءانقياهف لسكلاو

 ىوهلا نم ْئم ةعباتم
 ةيحشوأ ىو ناصةنن

 دهزلا قمد

 7 ناف ىوقتلاو

0 

 جودرلاماودمار نسف
 فيؤدلا ءال_كقعاو

 مسك ه«سلعذ لمعلا

 ىوهلاوىو-هلا هدام

 لو زيال سفتلاجو ر

 مستعباتم لوز نكءلو
 مالسلا هيلع ىنلاو
 دوج و نم ذاعت اام

 ذوعأ لاذ هلعب امم نم

 اذاوامند



 نأ ىندعزوأ بز( ث)

 ىتلا كاتمدنعت ركل
 ىلعو ىلع تمعن
 احلاصلعأ تأوىدلاو
 نتج رب ىتاحشدأو ءاضرت
 نيحلاصلا لدامع ىف

 نيعالا تاع لن(
 (مت)روددلا ىنعامو

 ثمعنأ ىتلال تمعن

 انشر (مث) فاّقحالا
 ان ذلاانت اوخالواءارهغا

 تيجو ( مرا
 أ رفغاانبر () اناكرت
 لحد ناو ىدلاولوىل

 نينمؤدالو انمؤم ىدن
 [نيملاطلا درت الو تانمؤم اوف

 هد_هنىلع ةظفاحابو

 هداكملل ئ تان آلا

 ناسألاو فلقللا ؛طاوم
 1 ماقمىلا ىفرب ناك شوف
 درنددرولو تاسحالا

 ناكر صعلاوأر هظلا نم
 ايجانص قولا عج ىف

 املابو اعادو ةالول

 لمعلا بؤ دلاوايلصمو

: 
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 تاردكلابةيودمىهوز وثدااةعب : رسام دلا تاذلواسقةر وردك الواهلوخ الاهناف مظعأودنأ خالات اذ
 ة>ارتساوىلاعتهنلاةأسانع ذذلتةعاطل ا ىلع لابقالاو ىصاعملا نعدي وتلا فو ف كور دكن عة:فاص: لا مفاف
 سنالا حو رو ةعاطل اةوال_>نمهدخامالاه ع ىلعءازح عسرطمال نكي لولو هيسنالا لوطو + #تعاطو قرع

 اهتدوعام ةلباقسهنلافاندي درسشلا ناك يان ديد ريسحااراصدقو ةديدمة دما مل ءريسهنامدعبا كلو ةئوتلا ءاد_ةباى نوكتالةذللاءذه منؤرخ الا معن نم هيلا فاضنيا_عى كفا فاك كلذ تاكل ىلاعت هللا ةأجانع
 هذه ممو تاذللا نءربصلا وعل يهمل فوذلل :هملا ىهراكنالا«ذهاذاف ة-اطرشل اوةداعرب هن اودّوعتت

 ليف عسبطال اًعفاومركفل اريصتق ريدا ىف لحخدت الفتن نأ .س ابسلعال عمت تاجينتو طاعولا اظعو راك والا
 قيفوتلاذاق يفوتلاب ري_هنابن-وهىذلاركشلاو مسبطلا نيرةقفاوم ا عقوأ ىذلا ببسلا نعربودوعبلا بلقلا

 نبرامم ماقهنالي وط ثيدح ىف ىو ردةو:رخ الاف ةعفانةعاطودىذلا نعم انيدوةدارالا نءنتلاتل ارهأإ
 هنعهللاىضر لعلاقف ىتباذام ىلعرفكللا نعانرمخأ نينموملاريمأ ان ههجو هللا مرك بلاط أَ .ىلعل لا ةفرس.ان
 نءهو ءاذلعلاتةمولطاملاب ره>و قمل ار ةتحاافح نك سلاوةلفغلاو ىمعلاوءافحلاا ىلع ماعدعب 0
 نكي لامست نمهلا ديو ةمادنلاوةرسملا هت ذحتافىفامالا هترغلش نمو دشرلا نءداج لذة نطو ركاذلا ىسن ىبع
 نم اكر ربصل |ناك اذاو فاك ةنوتلاردقلااذهو ركفتلا نعل ذْغلا تاق 1ضغبل نان ءانرك ذاق بساك

 « ( نيدلا مولءءامجابتكن متابعا عب رنمىفاثلاب اك .!اوهو ركسشلاو ريصلا باك ) « ظ ىلاعتهللاءاش نادر غم باك ىفهرك ذنفريصلا ناب نمديالفةبوتلا ماودناكرأ

 « ( محرلا نجحرلا هللا مسن )
 ربصلا:وقب ءابلوالاةوفصدب ملا ءالعلاو دملاتاقصب دحوتملا ءاب ريكتلاءاد «رمدرغتملا ءانثلاودجلا لدأ هنيدجلا
 ءافصالا ةدا- هرادحأ ىلعو ءاسالاد .سد# ىلعالعلاو ءامعتلاوءالبلا لعركسدلاو ءارضااوءارسلا ىلع

 امأ) ءاضقنالاو مرمصتلا ن ءسقاعتلابةنوصمو ءانفلانعماودلابةسورحمالص ءايقتالار ربلاةداق هل [ىلعو

 تافصواضت مهو .رابخثالاهتدهشو ران الا هيت در وايركش فصنو ريصفصن نافصن نامعالا ناف( دعب
 ركشلاو ريصلا ا فار وك ثوار ويصه سفن ىع«ذا سماه اس نمنام# اوىلاعت هللا فاصوأ نم

 نع د_ءاقتلاوناعالا هينمونامالا هيامتفرعمنودناعالا لس كلولسر وصتب فيكو ناعالابالا ىلاعت تا اهل هقلانمبرلا ىلا لوصولا ىلا ل.بسالو نجرل' اسوأ نمنيغصو نعل فغوه متنامالا ىرطش الكب ل-هج | 0 ًارقلف
 ىلاني رطشل ذاك جو أ اف نانعالاهبام كاردانعو ناعالاهبنمةفرعم نعد_عاقتركسشلاو ريصل اة فرعم
 ظ ىلاعتهلئاءاذ نارخ“ . الانامهدحأ طابت رالدحاو باك ف نب رطشلا لاك حضون نكنو نايبلاوحاضنالا
 تاسو ناعالا فت هنوك ناين وهتقءةحوهدح ناو ربصلا ها ضف تاس همقو يدلا ف «(لؤالار امثل ( 2
 ىلاةحاحلانااةمناس وفءكلاوةوَعأ !فالدءنا بس هماسقأ تامنو هناقلعتم فال ار «فاسأ فالتدلا
 ىلا عن هقبا ءاش تام دصا قم عبجس ىلع لمست لوصف ة عبس ىسهذهملع هيناعتسنام وريصلاءاودنابب و ربصلا

 «( ريصلا هل يضف ناب )«
 تاءردلارثك [فاضأو اعضوم نيعبس-وف.:قنآرةلا فريصل ارك ذو فاصواب نيرباصلا ىلاعتهللا فصوذق
 تكو ىلاء:لاقواو ريا مان ماين ود عيقْعَأ عهنمانلعجو 1 اق نمزعلاقف هل ةرثاهاعجو رمصلا ىلا تاريذتاو

 ةبرقنمافبا حر يغب مهرحأن و رباصلا ونا غاىلاعتلاقو اورمصا-ع نيت مهرحأ نوت. لو أى اعتلاقو اول معب اونا امنسحاب مهزحأ او ربص نذلا نم زححلو ىلاعت اق اوربص اد« ارسا ىنب ىلع فما رقماك
 انأو ى مولا ىلاعتهننالاقربصلا فصن هناو ربصلا نءموصلا دوك ل جالو ريدا الا باس-ورب دقتباهرحأو الا
 عمهنناتااو ريصاوملاعتلاةف م_هعم هناي ني رئاصلادعو وتادابعلا ارئاسن يب نمه_سفنىلاهفاضاق هن أ
 م اوس مهماع كئاوأىلاعتلاةف مدرب_خااهعمح مر ومآ نيب نب رباكال ماجو نيصّوسم ةكتالا نم فال 7 اص كار ّ ددعاذهمهر وذ نمكونأد واوةتتو اوريصت نا ىل_ىلاعتلاتفربصل ا ىلءةرمدنلا قاعونم رباصلا

-_ 



! > 

 الونيلثاهللا نيب د رغل !نونطد منال نوذّوسا اكله اذه نعواهدك و د 1 اعلا نا الا هال ؟ىتلا |
 ةرع# ا ا!فوسالالاًةمامو قاس اديأا مف تاوهشنا كرت نأ ىفةهما تنم مايالا تأ توني | ِ ا

 اهعشوسردا ذزات.ةباتك ةرعشلا نأ لعب وجوابملادوعأ مةنسادنرترل ؟لاقفةدي دش ةةشعالا علة ذتالدب وتاهارفألا ظ
 قا اف دعس مزاعم هنود عمر هر عذاهتناج نم ممظع امندلا ىفةقا جالفهؤعمكدادزا هرعلاطاماكوشو | 1

 هحالعف للاعت هللاو: ءزاظتناوهو عسارلا ىنعملاامأو فرعضا !ىوتو ديل دن فوه عش اذاه_.لعةبلغلارظتني |[ 0

 ىللعرو* داخزرب نا كاعتمتا زكا اراظة:مءارقؤ هلا عوه سفن كرت , وهلاومأ عيج قذني نكوهؤ قوام ٠
 هدلب ىفةملاظلا نم سهتلا عد عقاو “نمل ءةوهو ناكمالا اذهل * مبنذلا نعوذ#علا ناكمانافةبرخ ضر فرنك َ
 لف طا دنا ىلاعت هللا لضفنمرظتنا لاقو لع هب ملذ اع اًهحاواهنةد عر دةوءراد كى هلاونمرئا كدا

 نكمتوماناف رادلاٍب اب ىلعتام ىرادىلا ىبهتنااذاوأ ىرادىلا غرفتيالوتس-بهانا!ملاظلا ىلع ةءوقعزأ |||
 هنك-او كم ص أر طةنماز هراتن5 هل* ههللا لضف نمر اظتنأ ان اف عقو كال ذل“ ٠ ,ناراوالا ىف يس دقو ةنكع ةإفغلاو ١

 ةقرعت ىتلانا.سالاهحالعو رفك اذنك ثااوهو سماخلا ه0 ١

 ودب وا 'ءاسنالا هلاقامهل لام ف هإ_ةعدح ماب تب رقرلعب ملاعي تانك < نكءاولوطب كلذو ل_هرلا قدص ْ
 تافةدحاوةلاحف نيناكم داو ص خخ نوك اتساع ايلات نا" |وةتوأ نككهقدص لهت از هعملاب /

 ريا اوللاعبف هيف كل ااكإ لاق ناوءالّةعلا ىفاذهلثادو-والهن "كو هودعمدرخأ اوهفداذك هتلاضا لع ؟لاَت

 لهن هقدطتز ّووهبفاهم تقلا وة .حهمف تُعلو هناة ظل تربا | ىف اعط كك رت داع لوو داو ص“
 ريصلاو ماعالا ازهالا ىنتوشالف_رذكت الوقت ىنالدلا ءالمكرت ألوةيفةمعطالاذإأ تاكت او هكر ثتوأ هلك ان

 ديدش هتعاذ او ماعطلا نعرعصلا ملأ ىلا ةفاضالا, تول اوةا. كح ىنت و هد ىدص ن أو فا رقوهن ادي: ثاكنا اوهْنَع
 ءالعلاو ءاياوالاةفاك ق دصو تاز معلا نم مهلرهظام عم مهلك أن :الا د صرخ: ف.كهللاناعاي هللا ةيف ||
 لوهكدح اولحرو ددنءرابلالاى ىوذرا ماوع!!لاهج م مبىنعأ تو ءالقعلا فانصأ عيجل» د ءاكملاو ا

 هتيفيك ىفاوئات“ثاناواباةعواباوت تنئاورخ الا موءل قد هنمالاءالةغلا ف سيافلوةءامناضرغ هللعل
 ةيناغلاا.ندلاهذه تاوهش ضعبالاك توه الذاون ذكت اوداي . الادنأ ى-«باذعىلعتف 0 دقناوةدصتاف أ

 أوله ايندلاانردةول ل يدان الادب ىلارمعلا: داق سن الذاركشلا اذه ممالقاعتاك نا ف قوت هلقبدالفةردكملا
 فاكف أ ثدان الادنأ صةن : موةرذلا تينغلا مم د>اوةيحة نس فل فا لك ىف طلي ارئاطان :ردقوةرذلاب

 نيدجلأ ءالعلاوب لاقل ذاو دان" الادرأ قيتةداعس لحالال هنن سةئام تاوهُسلا نع ريصا!ىفلئاعل اىأررت ررتغإ

 كبلات لةتاومالاثع:ال ب اههالكبيبطلاو محنملالاق
 اكراعرا فنان كوة مصوأ 5 رس. تساف كلون مدنا

 انصاخ را :تاقامحد ناك اش ناكو رومالا قرة مهفنع هل ةعرمص5 نم ضع! هنعهللا ىذر ىلع لاق كلذإو

 ةياجرومالا هذه تاقنافلاو>الا عميد فن مالا قب رط كل .:لئاعلا ىأ تكءاهوث هلكت د ةفالاواعبج
 اه-الركشلا ىلا! هدر وللا جالعاموهتاقثتساوا مفركسفلا ترعش ولا !لاباةركسشلابالا لان تسلا مكاو
 باةءفرك-ةلاوه عفان اطاركشاات تأامهدح أن ارمأر كمان منال نارلعاف لص و عرتتلا لسانا نم 1
 رفتبقبلقلل موم غادر كفا هو مقيما معن !!نعتامر 1 !قنيصاعلات ا ارس>واهدتادشواهااوهأ 0 هلا ٠ ا

 عناملا+ا ىف لغشركسشلا نأ نا“ ااوةحارتسالاو جب رفتلا لمس ىلعايندلارو أ فركسفاايذذل ب وهنعبلقغلا ١

 تاماست دقةوهش «اقنأ نهس.نو هلاو- نم ةل-لكى هلوالاناسن انمامو اوهسلاءاضةوامن دلاذث اذا نما
 ةرمتاسم ف وأ هيف هل. |بلط ىف هي ذإتراصوهتاحريند::لوغشموهف هنوهشاار زمسم رلّةعراطف هتقرتساوهءلعاأ]

 قرعملا ىو زتلا نامأ- 1

 نمزارك- الاف كتوابغدش أاممبلقللوقي نأوه:نيءناسملا ذه جالعامأو كلذ نمهعنعر كيلا ةوهشا اءاضق ٍْ
 نءزجاعتنأ او مكواذا هنا ساهم ىلعرم صا فيك .ةهتع؟ اوم راض | عمد هرك يالا هدعباموتوا 1 قركشلا

 تا اوذ قوت, نآوهفاندلاتاذالانَّفمر كهااتوكوهوىناثل اامأ أو هيب ات موهد عبامو تومارت دقت ل عرتسإا ا

 ارقيتأ دارأناوربخ
 هنالصز نيتالصا نيد

 لكفتعكو ن رشعف
 ل1 ضعب وأما ةعكز
 كوالا ةعكرلا فأر شب

 ايندلا فانت [ اندر

 ةرخأ الافو هيك

 رانلابازعانقو ةنسح
 انبرةناثلاق )0

 تو اريصا زيلع عرفأ

 ىلع انرصتاو انمادقأ

 نبرفاكملا موسقلا

 د اون الاخ أ 9

 )2 ةزوسا ارخ ىلا

 هب الان ولت غزتالانب ر

 انعم« اناا :ر(غ)

 تاعذلل ىداني ايدام

 انما : د( هن آلا

 كا ترث اع

 مر انل رس غافانملو :

0 

 نما اسما

 برلتو ()تب ألا
 الا هلال( مث )الع دز 7

 بر( مك اهم تنأ

 لقد(م)' درذ ىرذنال

 تناومحراورذغابز

 نير( نيحارلايخ
 : انحاوزأ نمانل نه



 مىلاعت هنأ شرثكت سال

 كرصعلا ورهف نيب يحي
 ىلع نءءاشعل ا نيب ذي
 هانرك ذ ىذلا سن نعل

 0 ةالصلا نم

 ةمارملاورك ذلاو

 0 مانيورهس ماد
 لب وطلاراهنلا ىف ةطمضت

 وادرضعلاو رهاتلا
 رصعلا و رهافلا نيبامحأل

 عوف ارقي نيتعكرب
 ىفكلذأ رقيوأ تآرغلا

 ري وهفتاعكر عد رأ
 ىحتادارأ ناو ريثك

 ةعكر ةثاعت دولا اذه

 نكمأ لي وطلارالا ىف

 ةعكرض رشعب وأ كلذ

 رح هللا اودلق افرق

 ةعكر 7 لكنا

 لق لاس وو نيس

 ائاصتاك اذا لاوزلا
 ىأق اعماص نكيمل ناو

 ىفو ملا ه.فريغت تقو
 ةرهطم اوسلاثن دولا
 دنعور رراإ ةاض ص مغلل

 ضئار_هلاىفا مانقلا
 نا (لف) بندا

 لضفت لاو لايتالصلا
 كاوس ريغب ةالصلا ىلع

 وه لوو اد هد نيعرس

 دان فوطعاو فوط 'ةفرعجالانكالردسملا او«نعربصل يالا كحال بنذلا كلر نالثاعالا ىلاهاكرم الا

 أ وهو هلوسر رهللا قيدصتوهبونذلار ررذ مظعي قد دصالاو اوبر ذل ررض ماظعب قددصتاابالا لصحال عل او لعلاب

 ا أ نضل نوكيليتاعالا د ةغل توكيألا ذهن أ لءاقوي نمؤمربغهنالالا ل بنذلا لعرصأ نم ناكف ناعالا
 ْ | هعوقو بيس نكلاوتزخ الا ىف اعلا بيسو ىلاعت هللا نم رعمأ أ بدس ةمصعملان أب ا, قدصم نوم ملك ذانامالا

ْ 

 ظ أ دوعولااهرثأ تفر ضاح اب ةرنأتمتلبج سةنلاورضاحب سل بيغدو ولا باعلان نااهدح آه« رومأ بنذإ ذلاو

 | ةذح ا لال اف ىه وةزحان هاذا ب رثذلا ىلعةئعابلا تاوه ثاان أى نادل اويرضاملاب اهرثأ [2ىلا ةفاضالاب فدع
 ظ ١ | فون لجاعلان ءعوزتلاو ةسمأخة عم ءطةداعلاو ناآلا ل كل ”ىوددقوق ونحلا

 | نورثؤت لءلحو زعلاقوةرخ الاثو ةديودلع اعلا تريل اب للى ىلا علاق كلذإو سغنلا ىلعدب دش لح" الا

 [| تاوهثلانرانلا تفحوءراكللاب ةنجلا تفح لو ءياعهنلا لصهّنبالوسرلوق الا ة دش نعربع دقو ايندلا احلا
 | لاقفاملا ارظذفاهلا ارطذاف ىهذامال_..!!هلعلب ريل لاقف راغ لا قات اع هللا نااسر لع ا#و اص هلوذو

 ان تيت دق كتزعولا ةفرظتفا.ملار امئاف بهذا لاق ع تاوهاباهفف اهل ديفد_>أ اهب ممسالْ ل تزعو

 | ام عمسيالات ”زءولاعف 0 ماعدا مال بل اهملعلا , رب لاقف ةنطاق ا واهل دالا دحأ أ قسال

 | اذاقد> ااهلحسالت أ ت تشحخ دقات رعولاةفاهلار انفاهلاو طناخ فىهذالاقم ٠ راك-!اناهغف اهلخدالا ددأ

 | لص وصح عملاسرتالا فنار هاط تامنسلا املا ىلا ارخ : اتم_اقعلات وكو لال !ىقفةقهمةرهشل توك

 | هق-فرضم كلذ نأب ايذكمالو بطلا لصاب ايذكس طع: دش شا ءاممص ص ىف برمشد نملك سلف تاعالا
 | بلاغا افوهوالا نمّؤمس:ذم نمام هناث لالا وير املاملالا هيلع تو مفزحان هنعريصلا لاو«: لغتةوهشلان 5

 || لازب الف عابطلا ىلءتااعلمالالو طتاالاو رع كلذ نأب دعو دقو تان سل ابتاثيسلا اريفكلت و ةيوثلا ىلع مزاع

 || نسّؤم نمام هنا مسبارلا# تامعالاعمدبلءمدةيانعر ةيودال قدفوتلاهؤاح رش: ند كتاب وتلا قوام

 | الك ااضعوةعلارظتتي وبنذب وهناهتعودعلان كال اباحياقب وقعلا بجوال بوذذلا نأ دةتءموهرالا نقوم

 أ )سل :ناكالا لص ءاقن عمنا ىلعرارص اال ةمبحومة تعب رب ابسأ هذهفىلاعت هللا لضف ىلع

 | نعبيطلاهرذح ىذااكرفكلاوهاذهو لسرلاق دص فاك اش هنوكوهو هنا- ءالصأ حدي سماخ بنسب
 رهن بلايدت بنتي هد بطلاب ملاع هناهم هعذ دّوّدعل عب ال ع نءرذحلان اك ناف ضرااىه 0

 0 00 ىلعر رغب نابكلذو ركفلاوهلوقاف ةس+لابابسالا العاق تاةنافرذكلا
 ” ا رماتوعت كارت نم ,اآرلك لابرثانولاناو ب رقاب رطانلادخ نادت تآوهاملكنأ باقعلا

 أ قس قودنلا سف ستب ءايندىادبأ هناهسفتر 5 د ءازحانراصعقو اذارخأتملاو بن رهةعاسلال عل

 | ضرمول لب لاسحلا نان ىف ملا يات كد قهنأ ناظر ىذلا ب لا لجال رافسالا ىسا قي درا ع َر ذا لابقت-الا
 | ممهكر ب هدنععا .ثالاذا ا درابلاءاملا نأكو توم لا ىل لاهتو ل وءرض دراملا ءاملا ب رش نب ىنارم 00 .ط هريدخ أو

 ا .ًرالزامسدعلاايثالا فددوج تبن جاهنسدإل ايندالهتقراؤمو هدعبام فعمل اذاةلفل هلأ توا انا

 [ءاسنالالوةتوكي ثا ىلقعب قمل فدك ل وةءف هدط ىلع ةردثم مقل ”مىذلوعي هذالم لرب ىلاردا م ف دكر اظذ ملف

 || قا !ماوعالا هلده_ثد١ 2 اوهنط ىلع ةرعمالروسفتل اذ اطل ا ىعدب نارصن لوة نود ىدنعت ازمعملابنيديْوا

 | 1 [نمتنس فلا نجر ادةعترخ الا مون لكو ضرملاب اذعن مف ىد_:ءراذلا ب اذعن وكب فكو

 || ىاذا لو ىلعر دف الث نك اذالوةءواهك ري هسعت فاك وهيلعةيلاغلاةذالا مباع هنبعب ر كفا اذه وايندلا

 1 00 كفريصلا أ قيط أ التنك اذاوداي الأ 1 الق مانأ ىف هو رمعلا مارأ

 | معننعربس افيكفاهردكب اهوط_طصازتماواهصغنتو اهنا ا د ا راخز نعريص أ التنك اذاو

 | ىبب فّوسملان الش : وستلانمرانلا لهأ حايصرتك تأ ف رك_فةلابهملاعيفةبوتلا فب وستامأو ةرخ الا

 0 :رعشثلف مولا هياعرر ةبالك ادغ لرتلا ىلعر ده. الذ قب ناو قال ةلعاذعاقيلاوهو هيلا نس هلامىلءمسالا

 «_ثلاتساف دا.ةءالايدك اتتذاف ءاضتتلبادغمقرافت ثساةوهشلاو ةرهشلاةيلغلالا لاخلا قزنعله
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 اماسب نكل اتق ىتسوأ مالكا م ماعرضتلل ىسوملاقو « هبنت اف ةدضمهثدأأ ةرقهنلع نوما ”لءاولا لوما

 ربعت الو بعربغ نملصضت الوةجاسريغف شمالؤة>اعللا ن ءعزت اوارارض نكت الواءاقن نكو اياضءنكتالو | ْ

 ١ كةااخاضرىفدبت-١لاعذ ىصرإ ؟ ماركت دمحم لحرلاقوتا ارعنس اك: طخ ىلع داو مهاناطخ نيئاطالا |

 الف ةبهلالاة ضمنا هسن دث تأ فصلا قالغك افالغك نب دل لعج الاقف ىنضوأ فاغال دما لج رلاقوكسةناضر ف دهتحتام ردقنأ]

 ةدقع هنطاب ىلع دقعتي. | ارز هلرتومةمديالا مالا مؤلكلاةرثك ةلرتومتمدبالامالاامتدللاتلط كرت لاق نيد الغلا ولاتتأف “الإ
 0 السمو ا رذداو هللا كفو نام قت رعب امآ ىلاعت هللا مهجرزي زعلا دعم رغدان تملا بتكوهنمديالا مقالا سانا ||

 دقعلال_عاهانرك ذ [| لو. ازب زعل دبعنب رع بتكو مال لاو نيقبلا ربخلانلنايتوملا دنعف كي دب نيب ال كيدي قاممذ وهلا كرذحاعإ]
 ةالصا نطاببلا مو | نيلذّيرها نمل ديالو كمامأتاغظمملارومالاو ماظعالا لرهلا تافدعبامأ هملاستكسق هلظعي تا هلأسن ن تكس | ا

 ةالسطفأر غب رهظلا عاط نمو احن بقاوعلا فر اظن مورس ابن علف نمو ع رمس تا فلاح باعلان اماؤ :امتلاباما | ْ

 ةرو-رادقع لاوزلا تالزاذاق مل مهف نمو مهفرصنأ نمو رمدب ًاريتءا نمو رعت ءانمأ نمو نمأ فان مو منغ ل نمو لض ءاوهأأ

 وسلاراعلا فرشملا ل وى علاه عن نزال كل كو ونال كاف تنك لاف تلهجاذاو علفأف تمدناذاو عمجراف ا
 نهرسست امري ءَّدلا قو ا ايف نك .دنعإ ءالنمزغباعوهر ةعال نم عمجاهلوقب وقصر اند ناقدعبا_أهلا<جرز زعلا ||

 امشعوىلاعت هنبالاق كلذ هنعهللاىذرز ,زعلادبعتب رعت وعادلاة ,قاعنمفاخ اما ءاودإاة دش ىلعربصت هحرح ىوا دملاك نينمؤاا || |

 ؤهاذهو نورهظن نيحو م-منرغف ادعأ امأو مهتمغف ايلوأ مافلاءادعأ:ودءوهقلاءالوأ ةقدءابندلانافدعبامأاطراننىدعملا |

 دعب رظتناناةراهطالا هتناةرد 00 «لا 1طن نم ةردةلا كاةنكمأ دقفدعبامأ هلاعضعب ىلا اضإ أ بن و ْ

 ةعاجلاروضحةنلا نيمولاظملل ذحخ [لحو زعهتلاناإءاوك ل عاسقاب مهنءالئاز تاك الام شانلاىلا قأتالكنا لا او كاع |[
 ىذلاءاعدإاأ ارهوضرغال انعا اوما ءزهف«_ةعةاو صوص> ىردالنم ظءوو ةماعلا اظعو توك, نأ يعش اذكهت متل دالطلاولا

 ةنسلاوةضن رفلا نيد تيلغو طاعتالا باب مسا ط :اعولاءال وه لس“ هدّقف لجالوا م عافت الاىفةذاكلا كرت ب قلاةيذغالال أ[ أ

 رسصقلا ةالص نسم || قسلانرك ةتوفاكت :واناسأ آتود_ثن»و اءاضءانوفزخز 2 طاع ول ىلا ىلب وداسفلا ىرستساو ىماعلا || ا

 تادروامكلذكو نسف ىلا لص. تاقلا نم ارداص مهم الكن كيلو مهراقو ةماعلا ب ولة ن 5 اطةف مهريغلاح تو بمشي و مهل عةعس

 هللا ىلسص هللا لوسر جالعل وأ بيبطلابلط ناك تذاف فلختمو رب د مامن مدحاو لكو فاكتم عجم او فلصتم ةملئاقاالدباقلا || ٠ْ

 ىلا هياعدإبو هيلع | هحوردب(ريصا!ىناثلا لصالا)« هلوصأر جالعلا ناكر أرح أ اذهذ نيصاعلا جالعلوأ ءاملعلا بلطو ىضرملا
 عرفاذاٌرصفلاةالص | ةيلغدشلاماو هترضم نع هتلفغلاما كلذ لوا:ئراعاو هرضام هلوانتلهك ص لواء امنا ضن رملاتاهنلا ةحاملا آ

 ارقي رهلظلاةال-هنم | ةضاب رباك ءانرك ذدةاهجالء قد رطو ةووشلا جالع يتبق ةلذغلا جالعوهءانرك ذاف تابيس لف هتوهش أ
 ىسركلا ةبآو ةحئافلا كلذسش م مح هر رض مظ رع تسد ناهقن را أل هتوارمضت دتشا اذاضن رملانا هلصاحو سفنلا |

 ريكو ديكو خساو ىذاالالا ل عفوه ية يرسم رار د را ا هنع ىلسان مث © هريضتعالف هنع نع

 انفصواكنيثالثوأنالث | وهلا هتيلغاذاالثم_اشلاكى ماعلا فةوهشلا ملا ءب كد كسفرمصل اةرارص نم لاح لكى ءديالذ هكرت ىف هلانن |
 اهلكتاي آلا ىلعردقولو || ر ضر عشتس تاىئيتق ةتوهشءارو ىلا قدحراوج ظقحوأ هلت ظطحالو ةنيع اقم ىلع ردقيالزاصلا
 | تعا غارت ذىلا |هتوحدصلا ورا كام ةوسرخ :وىلاهت هنا باك نمعيف تغاجوتلا تافوخلاىرةتسس ناب هبنذ |

 00 تعدل ىلعو عضلا | نيوز وع ومنلاراقنلاو تكلا وشو هج راغنمةوهثلا يوم هنوهشل ةحوملا بابسالا نم دعامت |
 اريثك ارب_دت كلذناك نءالاريصر الو ريصبالا مم ,الكلذ لكو مئادلا موصلاو عوجلاءكالعو ةمعطالاذئاذإ لوانت لخخادنمو ةلزعلاو

 ةمههلسوامءظعالضنو ذإا سلا بر وضح الا وأ ديلقتو عام“ ن . وىاراكل# ذاوةرمدإ ن نءءالا لعنالو لعنعالا فاختالو فوغ | 1

 ةقداص ةعزعو ةذهان نيت ومهفلا ماسعل بف ركنا معا مسلاىلافورصم لغاوشلارئاس نءدرحم باق نم عامسالا مث | ْ

 هريسيت وهلا قيفوتو الهلا بلطا ىاودلا تثعبت اوريصلاهتاوعع رست فوم: ىوقاذاوهفوخةلاةمالهماست |

 هرسماسسق بسال ايو دصو باو كا ارطتناو قثاف ف وحلت رعت -اوءاغصالا نس هملا نم ىلمءأ نأ كلذغءار ارونم |

 ذالم نم هلغتش |امهنعىنغن الف ىرسعأ] هللا هرسسدسف ىنس اب بذكو ىنغتساو له نمامأو ىريسدأ] ىلاعت هنيأ | ظ

 عج رد_ةفتاقنافلوالاوةرن“ الاهننا_ةءاوىدسهلا رط ع رسالاءا تالا ىلعامو ىدرتو كله امهمامنالا ْ
 ا ب بيس يب تجيب ياوجه سمسم سس جسوم جس سس سوم 7 اا تا
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 ةسلاحم اوةطلاخملادرعع

 توكم م داولاو لهالا عم
 نكجاو هداعلذ

 ت ايسراربالا تانسح

 لاند

 دقعلا ل-دعبالاةالصلا
 لحو ردك-لا باهذاو
 ةنانالاودصب دوعلا

 عرضالاو رافغتسالاو
 ءاودو ىلا عت هللا ىلا

 ردك! نم ثدحام
 تادإولاولهالاة سلاعع

 ريغمتسلا<# ىف توك نأ
 نوكرلا لكم هيلا نك ار
 كلذىفتلعلا5 4

 اعت قانا

 اراظنلا كلت ن 9
 1 ةسلاحلا كتر

 لاخلاىوق توك نأ

 قمل ن عقلخلا هبعحال
 هنطاب ىلع دةعشالو

 قلحخ دياكوهفةد-ةع

 دحتو اهدحال ةالصلا

 ثنح هنال هيلقو هنطأب

 قااذه تتح
 حاو رتساناك ةسلاجما

 هباقحوربارمغنمه فت

 طلاخو سلاح هنال
 ىلا ةرطان ءرهاظ نيعو
 ةعلاطم هماد نع .وقلخلا

 هحو دوست والا اب اينذلبعلابن ديد هازعارسرااب ًودادغبب وهو ذب ل ءفيك تبعخلاق نوللا كلذ. هن

 راذلا تبدوا وكمبم :ىد>هنع ىحخأ امعش ناك ن اورح زنمل هرهاط ىل !عداوسلار يط :أادمعست اك ناذهملق

 اويكتامملا ىلعامتدلا ف بنذلا موش نمل: هريغو ضر او رقغل انما ا ]ىف هريش ؟رابخالاو

 تناك ةمعن هتءاصأ ناو هزاع 2 فءاضنن ىح فزرلا ل .ج مر وهلةيوةعناأك ْئشب يسن ىلسأ تاقهتفص دعنا م

 هقحىقةمعن لكن و 22 نأ هتعاط ةكرب نف عبطملاامأو هنار ذك ىلع بقا اعد تجر كش 00 ههلاحار دّدسا

 نمدر دامرك دج( عبارلاع عونلا )و هنأحرد فةدايرو هيون ذاةرا 3 .1لكواهر لعل /يدوومبل اح

 هرصح نككالا كلذ لكود لاو ريكلاوةبيغلاو لتةلاوتقرسلاوانزلاو رجلك بونذلاداحآ ىلع تابوتتعلا
 شبنلابالؤأ لدت_سقف قذاحلا بيبطااكملاعلا نوكيت أ جبن ؛ لب هعضومريغف ءاودلا عدو هإدأ ريغ عمرك ذو

 00 ةءلدت_ءكناهحالعب لغتشد وةنطابلاللعا!ىلءتاكرملادو>ور .ةنعملاو

 الوهنلالوسرانىدوأدسحاو هللاف ثدح ملسسو 'هيلعهللا ىلص هللالوسرب ءادتقاهءلعمتواملإ ؛ 2 ”رعشمأو
 تاق سانلاىدب [قامتس ارلابكيلع مالسل اهبلءلاق اًعذهنلالوسران ىنصوأرخ أ هلاقوبضغتاللاق لعرتك

 0 تاو نب دمهم لحرلاةوهنمرذتعامو ل ياو عدومةالص لصو رضاخل ار علا هناف عطا كاناوىغلاوه كلذ

 ]سه اهندلا ىف دهزلا مزلا لاق كل ذب لف .كو لافةرخ ” الاوامندلا فاك لطم نوكت نأ كل.سو 1لاقف ىبصوأ
 لوطو سانلاق عمطلا لباخترخ“ الا لئاسل ىو هنعءاهتف بضغلا ليال والا لث اسلاىفمسسوت لسوهيلعهللا

 كلنك أ امهر نك لاذ ىنصو ا ذاعمللجرلاقوا.ندلا ىلع ص ري النا كوتاسلا قعس -اوثبدمم لم و ىلعالا |
 سانلاو كابالاقف ىصوأ م_هدأ نب مهارباللجرلاقوةظاغلاوةطاطفلاراث أهنق ص رعت هن ”مفامعز ةنحلاب

 اموسانسنلاى بو سائلا هذ س انلاب ساه لا لكس لو سانلا مهسانلان أو سانلا َنمدي الو سان لاب كيلعو

 هتقوف هلا ىلع تلاغلاوهناك ا.عريخ أو :طلاذملاة ف1 همف سرغ' ؟ناكف سانلا امها اسم لد سانلاب مهارأ

 ةيواعمبتكو ل ئاقلالاحسس< نؤكي تأ نمىلو أن ئاسلا لاحرد_ةىلع ملاك او سانلاب هاذأ بلاغل تاكو
 هيواعمىلاو ثئاعهءسلا تيتكف ىرثكتالو<.ذ ىندصولاءاك ىلىتك ١تأاهنعهللا ى ذرتشئاعىلاهللاهجر
 ةنوم هللادافكس الا ططس هنا اضر سمتلا نم لو ةد سو هيلعهتلا ىلص هللا لوسر تعم« ىنافدعب ام اكلعمالس

 تضرعت ىبككحاههتفىلار ظذاف كي.لعمال لاو سازلاىل اهنبا اكو سانا !!ضربهننا 1 « سجل |نموس الا

 هللا ناقد عب امأ ىرخأ ةم هلا ثدت ومهماض م باطو سانلاةاعارض ى مواهددصب :الولا توك ىتلاةف < ال

 ت "تأ خدان لك ىلءاذافمالسل او أش هننان مكنعاوذغ ل سانلاتبقتااذاو سانلا ل افكهللاتمةتااذاكناق

 عيجةباكحناف مهملاب هلاغ:_ثانوكلةقثاللا لاوحالا سونوةبغلناتاغصلا سرت ىلاةفو رصمهتيانع
 | تطور عادضته ف و حم رهأعهظعوت لاغت تلاوه رع داخلك عع حرشلا ظعاوم

 ا وطن لعن لعمتب فيك هظعب ن 1 هلا نطابىرشالن ءهلأسوأ عج ماك تي طءاولان يا

 ةيودأوةبذنغأع رتل ا مولع ىقتاف 0 الا ىلءاماو مومعلا ىلعام اهيلاةحاحلا قلما ةفاك كرت ثنا هظعب

 ىوتبكيلعلاتىتصوأ ىردخ ادبعىناللاقال-رتاىورام هلاثمو للعلا باررالةب و ددال اوةفاكلل' هيدغالاف

 ضرالا لهآ ىفكلرون هناقتآرد ةاانكنلعو مال الاةين امهز هناف داهمل ابك ءلعو ريح لكس أر اهات ل-و زعهللا

 لاقف ىتصرأ نسعبل لجر اقوه تاب ثلا باخن كل ذبكنايدخ مالا ثعصلا,كياعوءادمسلا لهأ فار رك دو

 اوتعمف مهل داعالو كل ةبكرب ءالعلا وحاز ىشنايهتبال !نامعل لاووهننا لزعت هننارمأ ارعأ

 ًامودمصو )!كلاسرلا قانعأ ىلعوالابع نوكتف ضفرلا لك ايندلا ضفرتالو ل ّرخ ”اللل,سك ل وضف قفنأو

 نيه>-ولا اذ 0١ او عفسل!نلاجتالو وصلا نملخف أ ةالصل ا نافكتالصب رضااموص مهئالوك تو مشرك

 لام لصتو كلام عسضتالو ,كينعبالا علا ستالو برأ ريغف شءالوبعربذ ن من الىبا ايدنسالاضا [لاقو دب

 نمو مكغد رينا لهب نمو سن تع نمو مجرب م>ر نما ى

 ةهدنغ هّسأ ة«ءلعتوملا كءاحولاملكلاقذ ىنصوأ مزاح الل حرلاقو مدني هنا سل كلعال نمو ماي رسثل لم

 ىنبابتكرتام ل ريغل اموت مدقام كلامنا ل كريغ

 كغالب اندلا نمدخو لوقف



 || اههتيلاطو سفن هتدوار قبلا اهلمكأ دبع ل-راف ىرخأ دان نم: سها جورنال رنا نامل. ارسالاف ىورو |
 || لاق هنا مال سل اهءاءىموهصدقفو ل.ثارساىب ا. ناكفءاوقتةكرعب هللا ًانفلاق مدع" < اواهدهاقت

 ْ 1 ميرلاناىورو ىلاعت هللا لال ىوداععملا رتب لاق برغل لءىلعهللا كعلط أع :مالسنلاهبلعرشتلا َ

 اياديد> رابغلا مون ا مواذ- ةتاعفملاقف ع 5 هزل اهتعضوذ لاق ع هناكفا ديد اكو: امن هصق للارافنفق مال_بلاهء لع تام. لست ا

 لص ولبالامونبتاك كذب تةرف ةمىردت مال اءباع بوعي ىلاىحوأ ىاعتهتنانا ىورو هّنلاتعط اذان ءيانامنا تلا لمآ ١

 ةنسلالمقلاوزلالّوأ ىف | موتا ع ع ا منن أو بثذلا هاك أي نأ فاخأ هن دوال كلودللافاللات فس ول كداونينو

 | رح رآضرفلاو 0 يحتل عاوجول 11 رلال1 10: كرشن هي انذح ىلا راقنت لو هنو ةلذغ ىلا راقت لو ىف ىنحرت 1

 ا بحاصاف سولاف كلذكو ! اوس ًايئالوهمخأو فسو نماوستفاو هذاتاقاعو اه. < مى اب ان نأ هللا 1

 نها هاو نيس عضب نيضسمل | ىف ثيل هب رش 5 ذناطمتشلااءاسن اة ىلا ءتهننا لاو كد :ردنعفر < ذاثاللا ||

 نأمل_هتلراص,تسالاو رايتعالا اهم. ضرغاا لي رامءالادورو رابخالاو تآرقلااهم درت ٍلورمصغثالت اراكسملا

 1 تناك منرابكسلاب وثذلا ىف مهريغ نعزوا تي فيكةراغصلا بونذلا ىمهتءزواخي ملمال_سا امس متاع عا .نالا

 ناك ةدحاو ةياستي

 هللا ىلص هللالوسراهل د

 ةالصدد_هو م وهيلع

 لَو فرهظلا ل.ةلاوزلا
 عا ارب تاجات وامتاقوا 1

 تنولال وأ ةالصااهذهل

 لمقتد ةوأل ن طق : ثمح

 هرخ الاباذءنالو اهئااودادزيانواهءءايةشالاو رخ الاىلاورخؤب لوشن وقعلاباواجو نأ ىف مهتداهت ْ

 ع وناا)# ةبوتلاعاودمب رتىف عفان هناق نم رمصملا عام أ ىلءهسنرثكلا نأ اماضأ اذهفرمك اودُشأ

 تئاصملا نمد تعال ايران لك تاو بوتذلا لك عقوتما نال وعلا ىل نا مهدنعررقبب نأ م(ثااثلا

 مال ىيبلق و هإو- ط رةلرغك اامندلا فهلا : وةعنمفاخ وةرجخ ””الارمأ قلهاستن لدعم بر هنأن اذ بنسإ وهنا

 عأ اوتسالا, نهار ىلا | مال_ساااهجماعناملسو هدوادةدةىف ىاكمالا تلا ىفاهمؤشايندلا فى تن اهلكب ونذلاتافهءفّوخك نأ
 لاوزلاة الصوف عرشدف ! هللا لصلاق هزادعأ هءاعىلوتس وبول لا نمهتازنم طقس دقو هيون ذ دست هذز ردمعلا ىلع قيضن لق هنا ىتح

 طسون دةوناذالا عمم و

 كعمسا َع ةالصلا هذه

 وأ همدصب بذي لعلا ىسني ديعلا تأ بس>الىادوع_بسئالاقو هييصي تاذلاب قزرلا مركا يعل نال سو لع

 ا قاداوسةنعلل !تسا فلسا! ض«:لاقو ادنأد -لادوعب الل قع هقرافابت ذفراف ن مال كلا هءلعوإو: ىنعمودو ا ظ

 دح ونافرهظااةالدل || دراعاا ىهةنعألان اللاوأكوشو هنمرشوأ هل ١ هف تعق والا بنذ نم رتغالن أ ةنعالاا الامم !ىنانادةوهحولا ||

 ةطلاغ نمار دكه نطاب ىف ا ىلاوءدب اب هناق تن ذلكو نامرح ملفعأ !قيشو* *لاىرر نءنامر طاودعب ًادقفرشلا هلرمست وريشلا قذويإلاذاهداوبالا

 ةسسلاكتع نهد بونذلل ركاملاءالعا اةسسلا**نممفانلاهقزر نع هيد_.علا مرصف فءاضتي ورخ اتذأ نروغتسا تَقفتاةساادغ وأ

 ا اانا لدول طسو ىف ىدثع ناك هنانيذرا ءلاّضعن ن ءىكحو نوداصلا هتجل ىلاعهنلاهتقع لب نيمحاصلا |

 دس عاش الو ا 0 ,ىاالثمازهلوق وىتس + د ل>ولا طسو ىف ىمثعوهو مانع طقسو هل-ر تاز ىت> لح رةقازنع ار راس 1

 نطاملادحنأ دعبالا : تذلا نأ ىلا ةراشا اوهواضو- بوت دلاف ضو اهدزعف نيم ذو باذف م :احوبوفذلا قوتي لازال 1

 ل نم ةلسىلا ادئاع كبرت دفن اوحخالاءاةجونامزلارب غن ن نمنركتا ااملمضغلا لاق كلذإو رخآتنذىلارا اردمالاب هن: ءوةعل متت |

 00 اذلادإ ىسرأفف ىتحةبوةعلا فرءأرخ 1لاقو ىراج قادت واق يناقن وتس فرخالا ما كذكتئرو 1

 لا قشمدلاءال- +لانءاىب ركع ]ا ارظنأ تفةوذهحولانس>ىفا ارمصن مالغىلاترظن ماشا ايةمفوصا ضع لاقو |

 توردكتبو ةالصلا

 قلاسر الا نمري سب
 ١ روعصلاو لاعملا |

 دقع كلذ نم مهنطاوب
 نالذ توك دقو ردكو

 ه«لاعرضتب وىلاعتهنلا

 ةمكسحملاةعن_صلاءذهوةئسحلاةروصااهذهن م تيدا هللا ن ناس هبا دءعابأ اتا ةف: ماك .دسانىد.دذحاف | ا

 تاهءاس ر لاو 2: :- نيثالث دعب اهمثمق :وعف لان حسدعب اهتن وقعت دتأ لاق وىدبزمغذ ةراثال تماسك ْ

 اهفعنامزنمعركنأ امرين قومبثذي بنذيالاةعاجتال_طادحأ تولي اللاقوةبوةعمالت-الاىئارادلا |

 ذيذإهموحأ نأ ىءاط ىلع هنوهشرت 1 اذاديعلاب , عنصأأأم ىدأ ناىلاعت هتلالو» ريخلاق و .متلاعأنمتربغأ

 ىو يلق مافن سأ موتاذا.قتنك اهلا عر ؟ذلوابةصق قشاوأع نور ص نأ ن ا ظ

 : 5 دل :4 | تاقلف ثالثا ا |ىتحئاذا اوسالادادزب الف نوباصلاب ماسلا ىف ل -غملاعأتنكوم نا 2

 كس: ش وواسع اكل تكامل نورت يتسلل "اقر يومن ةلاوق |



 هللا ةمد_ اموت

 لمعلا ىفبودلاو ىلاعت
 ههابنث انوكينأ جيني و
 لاورلا ل .ةرامنلا مون نم
 نمنك#ي ىتةعاسب
 لقةةراهطلاو ءوذولا

 نوكي ثيحت ءاو:-الا
 لبق: سمءاوةسالاتقو

 وأ اركاذ ةإيقلا

 هللالاق اماانوأ اسم
 ةالسصلا مقأو ىلاعت

 عيسف لاووراهنلا فرط
 عوأط لبق كبردمح

 امج ورغلبقو سما
 سهلا عواط لبق لق
 امو "2 رحل اةالص
 ءان 1نمورصعلا ةالص
 ءاشعل ادارأ مبسف لألا
 راهتلا فار ّط د: ريشاللا

 نالررغااورهظلادارأ

 فرطلاوخ 1قئالصرهللا

 رح ةورامنل !نملّوالا

 بورغرخ الافرطلا

 ةال_صاهفو سمشلا
 رخرهلفلاراضف برغل
 برغل اولّوالا فرطلا

 رخالافر_طلارخا
 رخ الا فرطاال.ةّتسيق

 لبقتس كرك ذلاوتلظقيلاب
 داعدتو لّوالا فرطلا

 تست ا م فسشأو و عاممالا ذأ كاذذالتخ 7 لور 9-5 ااا |تنلغتوءاع رالاالا كلذ
 أ دلما برشا تاك امهمو هللا لضفب عدي صو ىداعملا ىلءةءاوحدب ٌصاوداش:# ادوو افعولا سلا ن ءقاذلا

 | ىذلااماةلعل !اىداضتمزيصخشل نكون 1 اود فو اوءاج لاق معص هوهريغىهعضد ث.دحءاودإاب كه أ انئاخوأ

 ةروسرسكسفةياكلابهسغن لع ش علا قيضو ق يطتالامع غن ماكو ةباكلابا.ندلار عش ىت-ف 0
 اهتعمنتما اهب وتللى- ثملا بوفذلا ىلعرصملا كلذكولادّتعالا ىلا دوعن ءاحرلا باد ف ارك ذب ف ودنا هفارمسا 3

 بوتيفةيوثلا ل وية ىف عمال ىت - ءاجرلاٍبابساياضد أ ملاعب تةبس ىلا هيون ذ/اماظعتسا سأ !اوط وذقلا وك

 كلذو ءافثللابلط لسعلاب رورحم اةلاعمىهاضنفءاحرلا بايس أرك ذب ىداعملافلسرتس لا رورغملاةحلاعماماف
 قد رطلارك ذاقتلقناق الص ءاودلا لمقتالىتلا ءايزلا ةلضعملا ىهءايطالاداسفاذاقءا..غالاو لاه !بأد نم

 ٍ ىلاريكن د هواصقتس ا نكع الو لوطب كل ذ نأ لاف قاحللاعم طظءولاق ير طق ظعاولاه كساب منأ بش ىذلا

 قامرك ذي لوالا عاوفأ ةعبرأ ى هو نود ةرساوخب رارمهالا ة دقع ل ىف ةعفاخ اة

 مو هيلعهنلا ىلص هلوقل ةمراث لاو رابخالانمدروام ا ذكو نيصاعلاو نيم: ذمالةنّوملات ان الا نمتارقلا

 أ مقاخنا اذهتبلابامهدح أ لوةيتاودأةعب راب تاب داع ناكل دالااهتش اغا لالو هرف عا مو نما
 اعاواعاوقلاذاملا داع مدل معلا رخ الالوةبفاوةلاذاملاوطع اوةاحخذاتلابرخ الا الود ارد
 اماونأت ١ لا ملابرخ الالوقيو اولعاماورك اذتفا هلاك لذا اورلاض عب قواواع
 | تسدعرلقلا ع ةرب نأ هيلعريمأ ًاودولا عشا !بحاص نيملا بحاص ما ديعلاب :ذأاذافل سلا ضع. لاقراواع

 ا 7 1اس دبعنماننلل !ضعب لاق واهتكرف ةغتسا : لتاوم.لعاهستكي رفا اوبن تاق تاعاس

 ءامسلاو ضرالل ىلاعت هالو ةيفاف كه لع طقس نأ :( قل ناقش ذ حتما هءمسخ نأ ضرالا نم

 | هلل مافاخلاصلديت#: هلعلو هلرفغاف ىلا بوتي هلعلوداهتجرلدا_غءادتولو ءا قلت لاكن اهءالهمأ و ىدبع نعا ك
 هدعب نمدحأ نمامهكسمأ تااتلاز نئلوالوزت تأ ض رالاوت اوم هنا ناىلاعت هلو5 نعم كِل ذف تام س>ح

 مراحماتلحتساو تامرحلا تك مذااذاف شرعلاة ماش قاعم عسب اطل اءسنع هللا ىضر باطحلا ا نب رمش دس فو

 دبعلانذأاماك ةحوتفملا ف كلا لثمبلةلادهاخث دحيفو اهفاسع يول هلا ىلع عسبطبف مياطلاهلنا لسرأ
 ديعلانيبنان سلا لاو عسب طلاوه كل ذف باقا!ىلء سف اهلكمباصالا ضيق نت ىتح عسبصأ تضيقنااينذ

 مذفزان ' 'الاو رامجالاو ريخناه دعب هقفوت لذ لق ىلد هللا مس.بط دبعلاه غاب اذا امولعم ىماعملا نم ماديا نيب و

 3 ل _وءيلعهلا ىلصهللالو-رثراوناك نااهنم افءاولارث كس نأ ىقبزيف ىصةتال نيد املا حدمو ىداعملا

 أ تاك خب(ىاثلاعونلا)+ هباص امر دقي ملاع لكن روودمكت 1 اولعلا فل ا_ءاامهردالوارانيدفاخام

 ا يفور ها وايد خافوا بسب بئاما مهباعىرجامو نيك اصاا فا سل اوغامنالا

 نملك اال هناىورى جة نجلا نمحارخالا نمهبةلامو هنايسصعىفمل_-وهيلع هيا ىلصمدآ لاو لك قالا

 86 ربجه ءاقل هتعاعق" رب نأههجو نمل.اكالاو جاتلاابكساف هنروعتدب وهدس> نع لالا ت رباطتةر ميلا

 أ هنافىراوج نماطبها شرعلا توف نمى دونو هنيبجن ءلداك الال_وهس أ رنعجا ةلاذ_تافمالسل هيلع

 || | ىوروبيبحلار اود نمانحرخأ ةيصعملام وذ لوأاذهلاقواكابعا اوحيىلا مدآت فنا او لاق ىفاصءنم رواه ال

 || أ 'ناللضو امو.نيعن رأهرادف دبع ىذلا لاثه:ل! لحال هتئءط ىلع تةوءام مالسلا| +ملعدوادزبنا_هلسنا

 ظ || هنما تكل مهم ىلعاهسال كسل انوكيتتأ بلقب بحأ لا لبقو لعفي مومن لاقف اهبالك نأءتلأسة أر ةارأأ

 مطبالف هفكبل أ ناكفءوجو ىلءاهات برهذ اموننيءنرأ هكلم هند
 . || نينا ماس ىناف ومع أ لاق ذاق

 أ زوعتجرخأ ةياور قومهجو ف تعصب و هت درطف هنأ مال ثدد نم مطةسسأ هنا ىكحوب رضودرطو حم دواد
 ا || ةبوقعلا مامأ نيعب رالا ءاضقنادعب هسياف تومان طاع نيا ههنا جاف إيلا سبأ ارىلعهثبصف لوا

 !١ نمضعب هيلارذ.:ءاف لوس ت عمت اف شو>ولاو نيطاملاو نحل !تءاسو هس از ىلع ةكءفرو. .طلاتءاف.لاك

 ءْ نالو ءاموسلا مناك سا اذهت ان الكرد فكدح أ لوى ةنمماعفاسمف ممول للان ءاع جنك
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 نام تالاوس ا رابشالااهلا 0 1 0 3 1 اوك 5 هل لعقدصنأ «(لوالا) + |

 هنا هناز ار واذهو لالهلاهب اعود تا نمودالن مناف بطاالصابثاعالاو هاذهو

 ثاعالا اوهاذهو ةصءااوهايبسةواَءّْدألو ةءاطلاوهامسةرخ“ الاى ةداعسا نأ وهو ع عرشلا لصا,تاخالا

 ديال هنأ ( ىنا* )+ نامعالا هإ_>نمامه الكود !ةنوأقرقحت نعاما هلوصحنمدال اذهو ع ةارمشلال صان

 لدا هناعا تاق بذكمالو سلبال هذعربع: أعذ ىداصهبف قذاح بطل ايلاع هنا نيعم بيبط قضت ر !ادقتعنأ

 هنطاب فرخ ؟صخشك
 ةمقارأاب نطاءلاد هيف

 رهاظلا ديك هيأع :رلاو

 ركذلا عاونأو 0
 نأ دحملاب بلاطال نكعو

 ىعضلا ةالص نمل
 ةعكر ةثامعاو:ءالاىل م

 كلذنملفأو ىرخأ
 ملص ةعكز نورمنع

 لك ىف ارش وأ ةقيفدش

 تارقلانمازح نيتعكر

 موذلاو رثك وأ لقأوأ

 ةالص نم عا ارذل ا دعب

 غار هكا مذا

 نايبنام.عالاولسو هب هيلعمللا ىلسلوسرلا قدصب /ءلاهبف نحنا هناز ووتاعالا اذهنود 6-5 ء؟هعفأ الي اعلا

 نمهنعهرذعاعف يبطل ىلا ىئصد نأ ديال هناوع 06 |( *لا) دج تاالوب ب ننك الة دو تس

 ةثعاب .قولتا ةدش توكل ذءا_عحالا كرت قفو1لا<. اعبلغب ىتح هلا ىلعةرضا !باءسالاوهكاو هلا لواثت

 نءز دفااوىوقتل !قت,غرتلا ىلع هله ثملارامدالاوتان الا ىلا ءاغ_صالا نيد نم هناز ووءامم> الا ىلعهل

 ثعلب د ىتح هب ارتس او كشريغن مثل 0 ىلا قارن مس وردا اوىوهلا عابت اوبونذلا باكترا

 مي ا .هارلا) العا فرخ الا نكلا اوهىذلاربدل ا ىلع ىَّوَمملا ف وخلا أهي

 !ءسدلف هيو رمثمو هلو 1 ًامودلا طار الوأهفر علت ءءاةحالاهسفنىءمزاباعفو

 - نأ نيدلانم هنار وو صاخ حالو صاخلءةصاخة لع لكسل لب ,ءاودلكهعفت .الو بش لكن عاقل اضن م لك

 قهتحاسامناو صوص نونذوأ !صوص# بأ 3 مؤملكدل لبست ذلكباكتراو ةوهش لك لتس سبلة دبعلك

 ىلا ما ءربصلا ىلا لصوتلاةيغيكر لعل اىلا ماهر رضردقوا حاف اب للعلا ىلا مث بون ذا مناي اعلا ىلا ةةهمم لاخلا
 ىمداعلاف ءايبنالاةثر ومهنيذلاءالعلاو هونيدإاءابط ًااممصتخ مولع هذهفاهنم قم سامريغ ك5 ةملم ركبملعلا

 نأ ملاعلا ىل_عفسنذ .بكترامتأ ىردإلد ا تاومللاو هوتنبافلا نم راد ا كال هنايسصع عنا
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ل هو ةدإبر أمات ةارملاع لكل غكستي ناب كل ذو كل ذهف رعد ا
اعمه ذاامزيع و مهني دهإهأ لعبف دهش دادصسمو أ

 نمرخ كاد ' 

ةوعدإ ىددتن نأ خشي لدهنع ل مس نأ ىلارعص» ن 1 عيالو هدع_سنانع مشا امو مهعفتب |
 ل لا( رمان !ا

 ايلطا ومان را اوغ رفاذا باونأ ىلع نو رودي و مهعماكت ىف م ودان اواكلد : مهأه> ٍلعساخلا ا اوكرتامءاببنالاوعاينالاةثرو م ئاف هسفن
 رهط ىذلان اكمهضرمنوفرعبالبولةلا ىذ ص ناف منو دشريفادحاو ادحاونوبلط» وءادتبالا ف مهر ددإ

 ةفاك يطال سلا ىلعوةفاكء|!عل ا ىلع نيغ ضرقاذهوهريغهف رع لاممصرب فرعت الهعمت ١ اسمالو صرب ههجوىلعأ

 يلبت نمد.الفالاه> الا نوداو الق النا ناف مهيد سانلا لعباذي أ ماهقق هل لك قوه رقلك ىفا اوبترب تأ

 ىذ صو مع سالاا هرهط ىلءالو تدمالا ضرالا نب فنسلذا ب: طرملارا دايت دلاو ع رغلاو لصالا ف وهملا ةوعدلا 1

 جالعا ا لبقي ضن ص لكس ىضرملارادماوةنيطال_سلاو ءابط اءاملعلاو نادبالا ىىذ ص نمرثك بولا
 نونملا هء.اعدغىذلاوأ ىمتعالىذإا ضن رمابيبطلا مساك ل ناطاسلا ىلا مل ملاعلاةاوادع

 نمرثك فاعلا لض ضر اضا ناو ضانلاارئاس نعو هسفن نع هرم فاد د لالغالاولسال_لايهدمقيل مقلاىلا

 اذهىةدها ثمريغهتبقاعنأة مناك ]اووي ضد ص هناىردبال هب ضن ر ١1ثنأ اهاد> ا للعّرالثلناديالا ضم

 بونذلاة بقاعود_هاشمريغتوملادءبامومذمعابطلار ةنتدها ثمتومهتيتاعناف نديل اضم فالةملاعلا

 يطول انهرةمالدلل

 ىلع نيعب هنااهتمدت اوذ

 نأ 2100 هللا مامق

 وفص دمي ريستسفنلا

 ن ابنلا ةسعيل ثتلعلا

 1ذاسفنل ١ اوهمف لدعل او

 ةدب دحن داع ت>ارثسا
 راها غوث نمدامشن الا دعمت 1 لا : 2 | 3
 اطاشنع ناطابلا قد 5

 ناكايرع 1انغدورخ 1 : ىلذذ ىلع لكش ور كلذافاهمكست ساهل ءناونوفذإا نع ةرفنل !تاقفملاعلا اذهىفدهاشمريغوهوبلةلاتوم

 ا ل بيبطلاد_ةفلاضعلاءادلاوهوةئلاثلاووهلاكست اريسغ نم نديلا ضم يالعف د هتك وباقلا ضرس ىفهّلل

 ثارا منراهتلا ف ىداصال موف: ةوأس مهل تراصو هحالع نعاوزخم ا ديد ثاض م زاصعال اهزهىف اوضم دقو ءالعلا مهعابطالات اف

 بحوه كلوملاءادلا نالاضرم مهدي زباع مهماعةراشالاو قاخاءاو غاىلا اوراطضاف مماصقنر هاد الد ضرما

 مكلاباقم -هللاقب تأ ن 1 لا اهنمقادنارب نت ىلءاور دعب د ملأ ءطالا ىلعءادلا اذ_هباغدقوايندلا |

 قاذنا كلهوءاودلا ماطقن اوءايولا ماعو ادلا قللت ىلع مع بيلا اذ_مفكس فن توسنتوجالعلابتوص أتت[

 يميل« 2

 سيسي سس ل

ْ 

 ا
 مهتيلو اوديشروملاو هلصا لناو اوسخ لاو صخب منام مميلفءاو ءالانونفيءابطالا لغتْشا لب ءايط الا دول ْ ا

 0 الو ارا .«-!وماوعلا بغرب امالا مهظعاوم ف مهمهي لاو |[ اذاممنافاو عطئامو نتع]



 ١ لزني مْمسناف ةيح
 ١ واللا ىلا ةال صل نم

 فد أ ةوالثل ادرعتن اف
 ةالصلا نم سعنإا لكَع

 اضآةوالتلا مس ناف

 باقلابهلا ركحزب
 نمفح ا وهنناسالاو
 رك كلا مس ناقةءارقلا

 امرالنوتاسأل ارك ذعدب

 ةيقارملاو ةيقارملا هيلع

 ملعل ١ اذ_هماداقملا

 رك كلانيعةيئارااو

 كلذ نع عناق هلضفأو

 سواسولاه كا :واضنأ

 محازنو

 مالكلا ةرثككتلقلا

 ناساريغ نم مالك هنال
 لاق كلذنمز رتسف

 3 4 د د> ىصاعملا

 سار هز ذغلاو ةوو لل ةكرحلا بابسالا عطق ىلءريصلاالا ةوهشأل اذا ير اورعلا الا ءلةعل اولضر لوغو عستلاو : اي

 رك ذنم هل اختي

 | عصسو ىأرو ىضمام
 ا ص نم هبامبلقلا جالع مهطتنأ بني اذكهفءار 1 مع فامهعومعت حالعل قرح 1 ا

 -: ١ اللاقف تراك | :

 نع || بناصوهقهبلقلامزالم

 هذهناونين رقملات ام سرارالا تانس> قىداصلالئاّقلالاقامىئعمتاه>الاو دمعامد جو مزيام مذ مهفتنأ ا 1 طار
 5 0 2 9 َُتد يدع 4

 | مونلاققمئيلف سفنلا
 |, ةريكمالاو ةءولال

 ”الاو الامه 1 نإلا اءاودا ان مااذاةرارسالا

 ١ مكهصخ لع ضم لكل ن كو وأَع!ضا مال ةيودأ اهتامح مولعلا نا لعا صوص ملع نمدال ما رارممالا ٍإ

 ||| روماب قيدصتلا لا ضد رملا جاتك لوةنف مهغلا ىلا برق نوكمل نادبالا ضرم ةنزاو ىلع ملعلا كلذ صوص ْ

 ا رعضل :اذهلوضفا اونعلل اوةيسغلا,نايصعلا 0 ا دا اًةداع ةلقعلا فراك سالا لحدا :

3 

 ا انا 0 رك اهلا سلا تعاولأ هت هر كل 9 1

 ٌْ نتاع الدري تاعاطلا ىف محات نآولاافثولعت اوناك ورك أ هروح "الا فيعضتو تاعاطلا ىندال انندلاف

 || طرأ وما جلا ل توني رورغلا لعمتنعل تاطمسشلا اهسورة ديكس هنا تادايعلا نع ةمغر

 ةثالثىلا:دمكملا هذهىفق انا ىسقناف باقل اًهلفغ ممتاسالاب انرك ذرب ىاف رئارسلاواباغُعأل نطفتلا لهأو

 0 اشما# نكءاو نوعلمابتقدصلاةذ قياسا ام وي تاريذلاب قباسودص:ةموةسفنل ملاطنماسقأ

 ١ اهفعاض فكر رظنافام.ظعارحأ | هند نمتؤد راههعاذد 2 تا تاوللاعت هلود ىناعمو وني: بحلارحأ عسيضال 0

 ا ىوادىذلكناك.ففلقلاةك رح تاسألا رح ىلا فضاقنب وحونمكفنأ مغراو نيت صه ْنْل ,ذعامرحالفالطأي

 نع :ر عمت ةعيقدلا هذهلةنطفلاءالحء سفن قرع ةسافرورغملاملالا ا امآووههس. !ءمملارثنب نإ شلاح

 اههتدد تقفهرو رغلبح ىلدنو تاطيسشل !فعسافر 51 كلاب ناسللا دب وعت كلذعم لرتف باعلي ضصال_+>الا

 قالا ارم ايم ماغرا ىلعر دقي لف دصتقملاامًاوههقنتعافهقفاوم بط نش قفاو لة ةففاوملاو ةكراشملا

 لوضفلاو توكسااىلاةفاضالاب هلك ىلا ىدتها ن اوبل ةلاىلاةفاضالاب ن اسأل رح تاصقنلن طفت لمعلا

 تمذىذلاك ثا اك قباس لا ناكفةريكادايتعافتاسللا عمباقلا لرش تأ ىلاعتهللالًا سوه ءلعر هاو اا 3
 || نعزع ىذلاكر ستة اواس اك ص والصأ ةك املا رت ىذإاك فاختملا ملاظغااوابت يل رتفهتكا مح ىلا عتهنبارطنم باقلا لع

 اذاف ساكت ا ىلا ةفاضالا, الس: يكل لادن اهلا مزمن كلل ال ان ككلزؤك اك ةيسنمركت
 || نظتالفريثكرافغتساىلا جاتح انرافغتساهيودعلاةعبارتلاو كل ذاوةك املا كرت الذ ةباقكلا نع تْرع
 || نمالهياق ةلفغ ن مرافغتسالا ىلا جباتوهف بلقلاإ_ةغمذت لبهتلارك ذهناثدح نم ناسألاةكرح مذئاسممأ

 أأ| ىتبنب اذكوفدحاو رافختساىلا الن زافغ:ساىلا جات-ااضب أ تاسالاب راغغت_.الا نعت كس ناف .هناسا ةكرح

 لات كلذإو ىداءملاوتاعاطلاتا رة سلال نأ ىئش لبةفاضا ريغ نمذ حوت نأ يقيني الفةفاضالابتدثترومأ

 ١ هيصاعم ق هيضغ :وهيق هاض هر لعلذأ امش اهئماو هر ةعالف هدعاط فماضرت الث ىفاثالث ع ىلاعتهللاناك داصا ارفع

 ا ًابخوداز وىلاعتهللاىلو هلعلف ادحأ مهتماورةكتالفهدابع فهستبالو أبحنو هبقهيضغ لعاذأب م اتءاررة كال

 ١ 0 ذةراحالا تناكاك رفءاعالااوك رثتالفهئاعدفهتباحا

 ٌ «( رار هالاةدقع لحل جالعلا قد رطوتب وتلا ءاودف ع 0 1

 ١ هءلعهتلا ىلصهلبا لوسرهنقلاق ىذلاو هورمشلا ب انةحاو ريما ىلءأشت هوب سالباث بنا مست سانلاشارما 4

 : اا 8ث ندوإ ادم راعم“ :.ءاضالىذلاو هقاثلا مسقلاوديردانزن :عازهوو مص هلت سل باش ع كب بها لسو - 11
 مهم بول راعمنع مع اودوعر 07 كك نمخر 7 ا اوسأ هنبادبع نب لهس

 / 1ع نا معاق هيفءاودلار 5 ذنو رارص الا: دة علح ىف جالعلا نيمنتأانضر مغو نيم ان 0

 : ا لكيفءادلابايسأ ةضقانمالاءاودلل ىنعمالذا ءاذلا ىلع ف بال نمءاودلا ىب+فةيالوءاودلابالا لصتالثيوتل و

 : هلفغلاالارارم هاا بي سالو هدضالا ثلا لطيدالو هلاطب اوهعقر وس سلا كلذ لح هو أو داق بدع خ 0

 ا ١ نعل : نودعمالا هب وتالاذاءاودالفنورسالا مهةرخ الاف ممنأ مرحال نولفاغلا م هك ءلوأو ىلاعت لاقانا ط1

 ( | ١ ةامهتم وردتي ولذا ةضوجو ركسااةوال- نيب نيبحتكسلا عم مكاو را رار

 1 ل لك ع فشبأ تاةتاقام ماس ن مديالو ريصلارخ

 الإ رك دالفرا ارمدالاءاودما] كف صوصخت لع لعلك ص < نكءلو لاب ضا سمالا الع َى عفان بطلا لعنأ

| 1 
1 

 لوالا



 حا

 رففتسالا يات رافت سادي 00 رك نادر هو ناس 5 :راقغتسالا لءتوهللاَز كك 0
 كر ةىب>تاو ءدلاوراك ذالا باك اهان رك ذرمص+لا نعةح راخ راما ًارافغتسالا لش ىدرودق هنارلءافرينك

 ممدعمهللا ناك امومهمف تن ] اوم ذعماهنناناك اموىلاعت لاذ مل وهيلع هللا ىلدلوسرلاءاةرامغتسالاهللا || ا

 راغعسالا قب وان.ةلوسرلانو ؟وهرامهدح أب هذ نانامأ انا ناكل و وهب ةباععلا ضعي تاكسف تورف رقعة نما :مهوأ] ٠

 ِن نوكأ ناريغنمناسألاد رع ؟ رافغ:_-الاو هني اذاك ]اهب ا,ونوهىذلارافغت:سالا لود اكله بهذ تاق اذعمأ] ظ

 ذوعارام ملاةة ص عمماذالوةياكو هل هلبا ارغغتسأ ةلذغلا سأر ن عوتداعلا مي نا الا لويإكة كر ةهنقساعال |

 عرمدا )هلا فاضت ااذااماق هلىود_>الوناسألا د درج اًذهوهم ءاق هيرب د . نأ ريغ نم اهنم هلا

 نال صنف اهسفن فة: ذهفةيغروةءن صول وةداراقدص نعةرفغا الاؤسف هلا تب او ىلا «هلبا ىلا باقل

 رفخس !نمرصأ املس وهبلعهتلا لص لاه ىت-را ةْعَتس الا لضف ف ةدراولار نال لوح ا ذه ةئيسلا اهم عفدت

 ا اها اوأوتاحردراةةمسالا وة وتللو قلاب رافغتسالان ءةرايعوهوةصنيعيس موءلافداعولو

 قه ,لامسصرب نأ هلا اوحأ نس> افهالومنملاحلك قفديعال الل هسلاق كلذإو اهرخاوأ ىلاهتنت لن اوةدئافلا

 اذاوةوهعلا ىئتررابرابلاقنأن اذاق  ىلعب:برايلاهةمصعملانمخرفاذاف "ىلع رثس ابرايلاق ىدع ناو ئسلك

 5 ةباحمتسالارافغت_.بالالوأ لاذ بون ذلارفكي ىذلا اراغتسالا نعاضد أ لئسو ىنم ل. ة:برايلاق لمع

 ردغت سا م قالا كر نان ءالوم ىلع هلامقاة وتلاويواقلالاسعأةبانالاو م راودلالاسعأ ةباكسالاوةر , وتلا

 ىلا لقنتلامث ءاوأمهدنعت وكن وهلر ةعب كل ذدنعفر ركشلا 'لزتوةمعنلاب لهما نموهمفوهىذلاهريصةتنِمهَتلا

 رع لولا اوهورسلااةثداحم مذالاوملا مةافاصملا مشةاسانملاشةفر را تايثلامثدارفنالا
 ىلا«_هفريؤهملاهنيار اذ دمه _جحاصلك وتلاوهدازاضرلاوهماوق 2 ذلاوهءاذغ معلا و ؟ىج دبع تلق ىفاذه

 نوكامنا لام فهلا بيبح ب ئاتلا مسوءيلعهللا ىلص هلوق نعاضد أل مسو شرعلا هج ماقمهماقم نوكمد شرعلا

 ح ركملاهّياي ديعبأت

 اذاف ة-احاشدلا ف هلو
 فدنتو سمشلا تعفترا

 علا ةالص نمت دولا

 ئدعلا فد: ةءاكرهظااىلا

 برغملاو رهظلا نيسب
 تقولا اذهف ىعضلا ىلدد

 ةالصل تاقوالا لضفأ

 هّنلالوسر لاق ىصخلا
 ةالصمس .وهيلعهللا ىلص

 تدمر اذا ىعملا

 مان,نأوهو لاصفلا
 أ لطف ليهقلا

 ليقوسعشلارح دنع
 تدسصماذا ىحعمل |

 كر

 ارع مايلا انهفر ع دالىذلاوه تيل لاقو“ 4 , الانو دياعلا نوبت امل انا هلوةفرك ذام عج هبف ناكاذاا مدمس

 ىرمصلا 17 لداو تاح ردلا ل.:ةيناثلاو لن ذالن كريد ىت>تائيسلا ارفكتامهادصانيترعدبوتلل نأ دوصةااوهبييدههركب

 3 ااهرثك اوناةعكر تواعش كل ددواعت» وهف فكه ضعب وةباكلاببنذلا لصالو# هضعبق تاحرداضا ًاريفكللوايديحريص ىت 1 ىجح

 هسفنل لعح وةعكرةرسشع تاحردلال# اوأ٠ نهر ارصالاٌة دمع لبس نع المش ناو تانسحلاب كرادتل اويلقلاب رادغتسالافةب وثلاتاحرد

 نيتعكرلك دعب ءاعد يواقلا باب رآو ةدهاشملا لهأ فرعلد ؛اهمدعك اهدوصوتان امد نأ بني الفالصأ :دئافلا٠ نعول سلف

 مم راغتس 2 و ولالاكرلأ نءريملا نمةرذؤاخال هناو قدص هرب اريخةرذلاشثم لهعن ن ةىلاعتهلنالو5 نا اهفاسبإ رال ة ةفرعم 1

 نايا ربالناكساو اهلثمةناث 1|تناكلرا ]0 نعدوالاةريع_ثلا تاواو رثآ أ نعنازيما ف ح رطتةريعش ٌكلانهناك نا كلذ دعب

 ندنامم ىععي قح
 تاثيسلاةفك ةرف لع“ 9 :نأ ىلاري-هن!تارذب حرب تانسملا نازي لب :لاعورو رضا, كلذو تارذلالاحأب

 العث لل !نعلس رك ءاو نواة أ رملاك اهفنت راف ىصاعملاتارذوامت 1 الفن اعاطلاتارذ رغصت سا نأ كاباف

 ىردنالو ب تامد مثلا فكل ذ عقوامو طخ لصع ءانغىأ لوقتود>او طم> ىلءالاةعاس لكصوف ردت الامخاب

 ةدابعوأ ران زنم هملا

 زيغنم ىلاعتهنل لدعلا عضال رذةرذتعمتج اهراطقأ عاستا عمملاعلا ماسجأ ناواطبمماطحتعمتجا ايندلا بايت ناةهوتعملا
 انطاب وار_هاطر ود نعاهبتابللا كرس ذاج اشد تاب رادغتسالال اوقألإ ,الصأ هللا دنع عبضت ةلةئادس ا , رافغتمالاو
 انط دقالاو اوال هلذفروهظف هنعت دوكسلان «ريشوه لد مالك لوضذفوأ ل بمقف ءهب ةعاسلا ثلث ىتاسألاةكرس نمريح هلذغ

 ىلصا هنا كلذ بيترتو ىل رغملا ن نامعىبأ هضشا مهضعب لاه كل دلو باقل ل عىل ةفاضالاي انا صن ن وكر امفاومنع وكلا ىلاةفاضالاب

 «بسؤنوأحرشنم مادأم 0 راوخ 0-2 رابزمعت الها اركك |لاكت لثاع يلة لاو را ركلاو اوف ناسلنا

 3 0 نم عما ذارا مغ #بالا هنا سلدو 000000 نمل مفدي عيبطلاك كلذاهلريصن
 ةذاعت_.الادّوعت نمو كبذكم#أام وة املوةىلا هنا سل قيس لوضفل ا دّوعت ن هوهللارغغتس لا ةذدّوعنأم

 ىمدعنف هللاهنعا لاق لوضغلادوعت اذاو قلاب ذو عن نانسالا قيس مك لاقرب رم نءرسثل !ىدادمر ووظب ثدحاذا



 تارقلا ماكين منيح اصلا

 مولا نيد كفا ف

 لص“ ءافالاو هل هالاو

 تاعكرلا ماذا

 ناكلا ةحئافبة فيش
 نا هللاوه لو

 نارقلاىفىبااتان الابو
 هلوق ل _ةمءاعدلااهفو

 اناكون كم اءانبو ىلاع#

 ك_.ااوانبنأك بلاو
 هذ.لاثمأوريلا

 لك ىف ارجع هلا

 وأةمامااهنمةن 1 ةعكر
 ردع وعاش امهماه و رك

 يب ىل_ه نأ بلاطال

 انارك د اا ةالصلا

 د ردثام ىف اةالص

 قئثاأك دقو ةقرفش

 نسهدرو ند نيطاصلا

 هع رةثامةلهلاو مول ١

 ةئام_نىلا نيةثامىلا

 سدل نموةعكر فل أ ىلا
 هلرتدقو لغشا مندل ف 4
 ام اهلهأ 1ىكدع انندلا

 مد الو لطم هلاب

 ىلا. «:هلئا ةسمدسقع

 هللا ل.ع نب لهس لاق)

 لغش لمكيال(ىرتستلا

 ارهظن تع ع : هاذنوكرو قب الادبعلا لادن لاذت ووهعلاو در مغملا لاوس قىلاعت

 انك

 هللاوزدق ف ل سس زيد ءءر انني امتاكث اونم رورغملاو ىجلا نم .رئاصنلا ىوُذدش عدعب ب ررمل اهي ص مرايا

 ل.س كلا سريغب روف ذا ىلهرمتمةماطلا نعرصة مو هو ىلاعت هللا لضذ نمةرغ غم ارظتني ند كف ]ضو ىلاعت

 لوي ذاةنسح ةغض ىهتقاعس هك ورتوهوتعملا اذه لةعنمبهتلاو نيهوتعملانمىول ها !باررأ دنعدع ةرغغم ا

 بلط فراعوالا مهتم و زاخلا رت دار 0 ل راع تمر سلع . 7 تال ةةييقو ترك ههنا

 ساحاق ُكرمضت سنا :راحتلا رتب كلسكو كرف نعرمه قت تسل ه:ةازخرين ادور رك هنبانا كل يقاذأو رانيدلا
 وهلا اذهاملوت وهن وهناك ”نوتسا ىمالكلا اذهلث اق قود سف تلال 9 كتر 2و هاسعف كت

 ةنسل لب د,ةالو تنس هى :رحآ او تاءسالا ىسم» رق ذكه بسك اي كلذ لان انغاو ا هذرطعال ءاهنلا

 لاقذارب_تأدقهناواعيجاموفاهللب ديتالمتتتتاو دحاوانندلابروةرخ الار داز زرت اللد هللا

 ىضتقم نسل لود: ف .كوانتدلا قف ركساوةرخ الافع رك هنأ دقتعت ف.كسف ىسامالا ناين '/ سلناو

 مركللا مص كل ذتاوئادلا ميعنلاو مقالا كلهلل لمعلا نعروتفااءاضتقمو لاملابسكنع روتغلا مركلا
 فو ىلاعت هلوق ىمش و امندلا ف مالا تلاغىداهتحالاة د2 عمه هنعاذ هو ةرخ الا ىف هد ريغ نمهيطعت

 |[ سامغتاو سارلامأ لع ساكةثاالا اذهآ ف لالضلاو ىم_ءلا نم هتلابذوعنف نودسعولامو مز رءامسلا
 |ددعمهسو ٌدروسك انتومرماذاىرن واوىلاعت هلوق تالخادتوككت أد رب دج اذهب حاصو لو اتاماط ىف

 ىسامالا است الل سل نأو تاقذا تقدص كناانرمدن أ ىأ انلاصله_هنانعراف انعمسو انرمدبأ اانب رز ممر

 نانثرالاوك ة)او لها اود نمهللايذوعتت باذعلا لع قدكعو تالقتالان نمنكعالثل ذ د: ءو سن انعجراف

 ب انلاوتلقثلاءوسىلا ةرورضلاب قئاسلا
 *؛ (ىافث 00 :وأةملاعةوهسش ودصت نعاماتنذهدعى رحت !تئاتلاهلاردام ن ابني امنا )*

 0 ماا هّعب رطانر 5 اهداضتة نبع ريفك لاب لاغتثالاو مدن :!اوذب وتلا هيلع بجاولاتأ ملعا

 | نآوهو ىاثلات حاولا كرثر نأ تبن. الف نيبجاولا دحأ نعزعد قف ةوهشلاةيلغل لرتلا ىلع معلا ىلع سنفثلا
 اماوتاةلاناماتائيسال:رفكملاتانسحل اقائيرخ ارا اصالع طا نم توك اهوصمدل ةئيسلاة:سحلاب ارد

 هتلاىلاع رضتلاب :رفكلة لاةلابامأفا عمادساب قلعتب اعفوةةيسلا لحن ةنسلا نكسلو حراوجلاب اماو تا الاب

 هريكتاصقنب كل ذودامعلارثاسا

 مرعلاو ني_-[سمللناريوتاهيلقد ر ءت2اكلذكو داعلا ارثاس ىلعريك- للجو بنذملا قا" الادعللا.5 مهنيباعق

 ف هونذنإ ار غغافأ تا ويت تماطل رلوق وهف ةرافؤتسالا أو مظلاب فار رتعالاهف تاسالابامأ ودهتاعاطلا ىلع

 دتاهدصلاوتاءاطلابت حرا راوخلانامأ وويراك ذالاوت ا اوعدلا باك ىماند رو اكرافءّتسالا ب ورض نم راكب كلذكو

 نمةعب رأاوحصه:ءوقعلا ناك لاعأ ةيناسثن عسبت أ اذا بنذلا نأ ىلعلدبام ران“ الافوتادايعلا عاونأو

 هل ةرفغملاءاحرو هءلعباةعلا ف َّوْحَتو ننذلا نع عالقالا تحوي ولا ىلع مزعلاوأ هب ونلا ىهو بولقلا لاسعأ
 ْ لوقتوة ص نيعبسامهدعب ىلاعت هئلر ةعح سا 7م نيدعكر تنذلا ب .ةعىلص:نآوهوحراو للالاعأن مةعل زأو

 ل دنوءوضولا مد واوا الإ ضعب فوامول موصت مت ةقدسصب يدصتت م ةرمةناممدمدح و منعه ناس

 ا 0 :أفةئيس تا عاذاربهنا فو تاعكر عد ز اىبدترام الا ضعإ فر ند ءكرىلهنو رومدنملا

 | فورامتلابونذرفكت رهجلاةقد_صولبالابوثذر ةكترسا اةقدص ل نق كا ذو ةءالعلاب ةينالعل اورسسلاب سلا
 | ضةاقنس.سملاالا ئثلك اهنم تدصافنأ 1 صا تحل اعىا ملسو :هءلعهللا ىلصهلنالو-رالاهالس رنا يمص ريدا

 || تاهل_بو هيلعمتنا لصلاة ف ىلب لاقةادغلاةالصانعم تيلصاموأ لسوء يلعهللا ىلس لاقف ىلاعت هنبا مكن ىلع
 هلراقك ةالسدلا ل_ءحذاةريغصءاسنلاةطلاعم نمانزلا نودامنأ ىلعلدب ١ د_هوتاثيس !!نيهدب تانسملا

 سا نأ ىتسنب اهلك لاودحالا لعق رئاكلاالانهنيبال تار افكس لا تاول ملا لسوء ءلع هنا ىلد هلوق ىطتقع

 ةدقعلح ريغ نماعذأن راوغتسالا روك فدك ةتاقتاقتانس+ اياهعفدق دهتخ و هناديس عمدت دامو لكه سفن

 [|| نم هتلارةغتسأ لوغب مه ضعب ناكودللات ان ايٌئَزت لاك هماعرمةموهو بتذلا نم رفغت ماريا فو رارضالا
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 0 .رد لين نعةفاملا سد وب ىذلاه.شفلاكورار-اوةموا د مري غنم ىرخأ دعب :ص:زاداةهعطالاو |
 اوبيبطلا تاصةنىلءلدب كلذو ةريثك الو ةلواطت ريغ ةردانتاقوأ فقيلعتلاو راركتتلان عر ظ

 0 مسهل قفشاع ؟تاداعسسلا تاج ردن عقلا سد و :الىذلاو 5 نيدلاىف«_ءعفلا لب |

 نورفخت.لا نون اوتلا نيئاطحلاار يحبو نؤاطدش مد [ىنب لك ملسوهب لعدم له :لالاق تافطتخلات ايسلا

 كئلوأ ىلا عت لاقو مدنلاوةيوتلاب عقارب ونذلاب هاوىأةعقر ىلءتام نم شري م 6 رد اونو اان ؟لاقو

 «(ةئلاث را الصأةئيسلا م دعب !مهفصوام ةئيسلاةنسحلاب نؤردب واو ريصا عنيت 7ع ,يهرحأ نون 2

 ةوهش دصقو ىدص ْن ءاهلعمدةءفبونذلا ضعب فةوهشا اهسيلغت مع ةدمةماهتسالا ىلعر مت ةسوبوتي نأ

 ةوهشلاو ةردةلا غم بون ذلا نموإج كرانوتاءاطلا ىلع بطاوم . كلذ عمهنأالاة وهنا ارهق نع هزمت
 هتينمأ ادهاغرت انقر كا واكمل هردقاولدون وهونانو عٌتلاوأ ةد>اولا ةوهشلا هذه هنرهقاتاو

 هنكلاهرهت ىف ىسفندهاحاوه:عبو) ًاسو هل ءفأ ل ىنتءللوق اودي ومد::: عارفلا دعو ةوهلاءاضةلاحف

 اهمدحاصو ةلوسملا سف: ا ىهس فخلال هذ مون دعب امون رىرخأ دعب :صهتب وت فّوس و هسفن لوس

 هتيطاومث ءح نم»ماقاثيسوخ او اهكاصالعا اواداحخ م جون ذياوفرتعانورخ او مومف كاعتهنلالاق نب نذل نم

 هريخأت وهف , وسن ثيح نءةرطهتبقاعو«_ءاعب وتب تأهللا ىسعفو> ىهداطاعت اناهتهاركوتاءاطلا ىلع

 قتل هب ونالابه#بلءنتماوهرسسك ر بجو هلضفب هللا هكراذن تاق ةئيشملا فءرصأ عقب و هيلا ىلإ قفطتخعاس؟ رف
 هنال لزالا ف لوقلا نمهماعق.ءامةماحللا ىف« ءلع و« نأ ىف هنوهش هنرهتو هنوةش هتماغتاو نيقبا سلاب

 نياهاجلا نمت وكي نأ لزالا فه قيس هنأ ىلءهرذعت لدلعالا لغاوش نعزارتدالاالثم هت ةنملا ىلءرذعت ا ههم
 ةلجنم توكي تأ لزالا ىف هلق يس هنا ىلع لد ل .صختل ا ىلعةبط اوا باب سأ هل ترمس اذاوهة-ىءاجرلا فعضف
 طانتزاك بابسالا بسمرب , دقت مع ت اب ل اوان عار دو رج الات اداعس طاسيترا كإذكسة نيملاعلا
 ُك رةداسندلا ف ةملعلا بصانملا قده -ت هيىذلا س ةالاهةذلوصحطابتراوهيودالا اوهيذغالالوانتبةضعأاو ضرما

 ةهقف تراصسفنالا لعلب مدقتلاو ءاضّةل او ساب رلا بصل ص الكف سفنلاهمقفت ىلع ةبطاوملاو لسكلا

 ةكزتلا لوطب ارهاطراص ملس بقال نيااعاابرن «برمالالدا هه. علو رح . الاكالا لصاالف هيقفتلا لوطا

 دقاها وَهَنَو اهروذ اهمهلأ [ذاها اوساموسفنوىلاعتلاق كلذإو بابرالا بر ريبدت,لزالا ف قبساذكعريوطتلاو

 تامالعنماذهناك ةئيسنةوتلاوارقنتنذلار اصف بنذقديعلا عق وامه اهاسد نم_اخ دةواهأك زنملفأ |

 الواهلهأ نم هنا سانلا لود ىتحةنس نيعبسة ذا لهأ لمعي لم_عيل دبعلا نا لسوه.لعمتنا لص لاق نالزيا

 لدتا ريفر انافاهلخدينرانلا له لمعي لمعيت نات لكو ور ْ

 تمادوروذلاىف مقوالاو ساهننالا بقاريلف هيالصةمتوملا نوكي تأ نكعذا ل: .ةامةعاخوهذ سف:لكوةب وا ا

 ةئراقم ىلا دوعن متةماعتسالا ىلءةدمىرك وبودي نأ«( ةعبارلاةقبطلا)« ربل عشب 15 تارسلا 1

 قلفاغلا كلام_منا مهجتي ل لد هلعف ىلع فس 0 « نأريغ ع نهود وتلابه ست ثدح نر يع نم بؤن ذلاوأ بنذلا |

 اذهىلع قا و ريخلان مةرارغا اءوسلابةرامالا س ةنلا ىهسذذلاهذهو نب رصملا هل نماذهف هنا دا

 د.حوتلا ىلع تامىت> ىبسحلاب هلت ناواهلوخ1الةواقش ىش ءوسلاب , هلت ناف هنا ؟ثمىهصاوةمعاخلاءوس
 لاقسام لع علطنالى بيس وفعلا موع لهل نأ ليحتسلالو نيحدعب ولورانلا نم ص اللا هراظتنف |

 يكمل ء«ةريغ نم مولعل اياملاعهتناوإعبعل تيبلا ف سلك بأو هدع نأ قةتءفازنك دحلابارخناسالا لدي نأ |

 ةراحتلابلاملا تاطوراركسلاو دهجلاب لعلا بلطك تاءاطلابةرذغلا باطق م-ملعهللاتاوأبص ءايبثالا تاك
 مملعت نم مول.« ل!بلطوت ودب رولا عضاوملاف ةزونكسلا باطك لا مالا بار عمدا رلادرعئابماطو رادلابوكروا ظ

 لانو ,رخش مهاكك سال اق هلو ةغىل_صوماص نمثءلو ىنغ: تاركا نمثملو ملعتدبتجانمت ل اوتكتالل
 رط ىلع نوصاخناو نوضاذملا الا نو مور تمم نولماعلاونولماعلاالاتؤمور <* مهلك نوللاعلا و 28

 تح .دعازتكه قررب نايتنا لضف راقت 1 , هلأ مءزب اعامج هلا. ءويسطن راو هلام عي ضومتيب برش نم تاكو ملل
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 اًترفتم اكن اكلذدعن
 انندلاقلغش هلس
 لمعلا عاونأ ىف لقنت

 ةوالصتل او:الدصا ف
 تدولاركحإلاو

 هلع ! داما مضلا

 «سقنلامالشاتدلا ىف
 ةتحال ضولف هلا.علوأ
 ىل_س.نأدعب ةءايمو

 نم هج ورك نيتعكر
 نأ ىتسن.اذكهولزنملا

 نمير خالادبأ لعفي
 نعنالا ةهحىلاتيملا

 هيقبلنيتعكر صر نأ
 لعن ديالو ير خملاءوسءللا

 نيتعكر بص: والاتببلا
 لخدملاءوس هللا هيقل
 قنم ىلع لس نأ دعب

 اهريغوةحوْرلا نملزتملا

 ثيبلا ىف نكي م|تاو
 لوقيواضأ مس دحأ
 و ىلعم هلكت

 006 عر 1

 ىلاتتولا ازهىف هلاغشأ

 ةالصا|ىعضلا ةالص

 يلصعاضة هيلع ناك ناف

 وأ نيمو وأ مون ةالص

 تاع رز دالاو 0

 اهف ارقي واهلوطب



 ىلا ىه رابخالا|م
 سمأ لك ماما املدد

 نيتاهف ًارقيو هديرب
 اهيأايلق نيتعكرلا
 هللاوهلةوتورفاكلا

 ءاعد أ ارو لد

 قيس ام ةراكسالا

 بابل اذهريغ قءركذ

 لوقلك «ف لوقيو
 اذهى.دررأل-عو

 ةريملا هيف لعجا مويلا

 نيب خأ نيةعكر ىلصن مث
 ةروس كوالا ف رقي
 ىرخالا ىو ةعقاولا

 لو. و ىلعالا ةروس
 ىلعلهم-هللا اهدعب

 552 ىلعود_#

 بحأ كيل عجاو
 كتيشدنو ىلا ءاشالا
 ىدنعءاشالا ف وأ

 تاحاح ع عطقا و

 كناَعا ىلا ىودلاب انتدلا

 لهأ نيعأتر رقأ اذاو

 ررةًاقمهايندب ايندلا
 لعحا اول داعب ىبع

 ئس لك ىن نكتكاط

 منيح ارلا محرأاب ىنم
 نب ةعكر كلذ دعب لصد

 نمأيثام-فأر قي
 متتآرقلانم هيزح

 ةاعرلا فنك ىف ىنثاو اكواب“ الاةقغش فنك ف تاسصلاك ءامننالا ةقفش فنك ىفممالا ناهاذزنهنمسمتنالو |
 ُْ نسعلل ملح وميلع هللا ىصلاف كيد اقطنةح ردىلا لزتب فيكى بصل هدو قط:تس نأ دار اذا بالا ى :رباما

 مازحا هاف ةرملا هذه مرالوةءتانع ٠ .هة:هتحادق تناك اموهيق فاهعضووتقدصل ارت نمةركذخأال 2

 اري ة صو ءاغ :رهيتوهارئاطوأ ا معب ىذا لب هتنكسا ىلا لزنو ةاصغلا رت هعطنم مهثي ال هنأ معالم نكلو

 نغالضفنيذراعلامادقأ ةلرثم اهنافقئاقدلاءذهلاثما نعل فغت نأ كاياهمهلعت ىف اةاملةرئاطل اوةعجلاباهمثت
 ٠ همركوهفطان قفوتلا نس>هلنال [ ف نيلفاغلا

 «(ةنوتلا ماودفدابعلا ماسقأ ن ادد
 رخ ؟ىاةب وتلا ىل_عممةس وى ماعلا ب وتيتاىلوالاةقبطلاهب تاقبط عسب رأ ىلعتب وتلا فنيبثاتلا تأ لعا
 | امهم تاداعلا فاهنعرششل | كفن. الىتلا تالزلاالا هيون ذىلادوعلاب سفن ثدح الو ٠م نمطرفام لداب#ةمق هرمع
 تانسح تائيسلابلد.:لا تاريخللا,قباسااوههيحاصوةد وتلا ىلعةماقتسالا وهاذهف ةّونلاة مشرف نايم
 ةيضازاهب رىلاع جرت ىتلاةئئمحطملاسفنلا ةنكاسلا سفنلاءذسه م.ءاوحوصنلاةبوتلاةب وتلا هذ هرمساو
 ىكاعت هلئارك د, تورخوتسالا ودراما قبس مل_سوهملعهللا ىلص هلوقبةراشالا معلا نيذلام_هءالؤهو ةيضرم
 مهتءرك ذلااهعضو راروأ تحت اوناك مهن اىلاةراش اهيف نافافافشةما.ةاااودر وذ مهراز وأم _هنءركذلا عضو

 رثففةفرعمارهق تحت هناوهش تنكس بئان ن تاوهشل ا ىلا عوزنلا ثي> نم بتر ىلعةةبطلا هذه لهأو
 5 اهدر وات دها عع ىلمهنكسأ او سفنل ا ةعزاذم نءْكفنب الن مىلاو اهعارمص كول__سل !نع هلغشد م اهعازن

 ثيح نم نوغات كلذ كو عاونالا ف ال_ةلاب وةدملاقال_ةتارو دعا وةرثكتلاباضب أ عازنلا تاج ردت واف:
 هداهح لاط لهمم نمو ةرتغلا لبق هبوموهتمالسل كلذ ىلع طبغن «ةءوثن ماس رةتوع فطن نؤرمسعلالوط

 ضعب لاق ىت> ةنس> ا هوبا ءافةءدسلك ذا لضفأو ىاعأ اذهلاحو هتانسح ترثكو هتماةةسات داو ه .ربصو

 هنعربسما مث ةوهذلا  د_صعم تاسص رشعء_#م نكي تأ ىماعلاهبكتراىذلا بنذلار فكي امتاءالعلا
 دن رمال ىتبنيال ن كلو ضرفولهرثأ ماظعركشبال اكن اودبعب اذه طارتشاو ىلاعتهللا نمافودخ هتوهدسسكرو
 هناف فاةكنالا فعمل مث نكي ىتسباب#تالارطختو ةوهشلا هتف قد رطلا اذ هك س نأ فدعضلا
 هيب اءادتب !نمرارغلا اهي رط لبهتد وت ضقنيوةيسعملا ىلع مدقبف هرايشخا نعةوهشلا نانع مب ورح نموبال
 ءاد_تالاقهتبوت مسةهبف«.لعر دعياسع هنوه_ثرسك ىفكلذ ممىعسد وسفن ىلع اهقرط لسن ىتح هلةرسدملا

 سل هنأ الااهلك شح اوفلاراك كرثو تاءاطلتاهمأ ىفةماقت_سالا قد رط كلس بان #(ةيناثل ةقبطلا )د
 قعامرعمدقي تأ ري-غنمهلا اوحأى راكم فاهم ىلّتن نكل ودود رع ودع نعال هب رعت ب ولذ نع فني

 اهبايسأ نم زارت>اللر عشت نأ ىلع همزعددج و ف سانو مدنوهسفن مالا ماع مدةأ أك هنكءاو الع مادقالا
 نمهلفد#ت_سنامىلءاجحاص مولت ذا ةماوالا سفنلا ىهتوك: ناب رب دب سفنلا هذ_هواهلهضرعت ىتلا

 كوالا ةقبطلا نع ةلزان تناك تاوةلاعةبتراضب أ هذهودصقو ى أر نيمو مز ءرممصت نعال ةعمذإ!لاو>الا
 هرمث هريخ بلغت نأ هبعسةياغاغاو هنعك فني الخ ى د الاةنيطب توحعمرسثلانال نينئاتلالاوحأ باغأ ىدو
 مهلءالؤهودعبلا باغ ىفكلذفتاثيسلا ةفك ةءاكلاب ولت ثأاماق تان ملا ةغك حرثف هنازيمل شي ىتح
 لكفةرفغملاعساولب رنا ممالاالا شح اوذلاومنالارثاكت ونتي نيذلا ىلاعتلاقذا لاكتساب
 اولعفاذانيذلاو ىلاعت لاق «_:عوذعملا ومالا نمنوك,ناب رب دج وهف هيلعهسطن نيطوت نعال ةريغصب عب ماسلا

 مهتقنأ مهمولو مهمدنتل مهسفنالمهلط عمموملعىئافمهمون ذلاورفغتساف هلئااورك ذمهسفنأ اولطوأ ةشحاف
 باو نتةملكم كرا اههجوهللامرك ىلعهنعءاو راف ملسوهبلع هللا ىلص هلوقب را شالا ةيترلا هذه ل ثمىلاوعبلع
 ىأةنيفلادعب ةنمفلا هتان بنذ نم نمّؤملل ديالريذنا ىفو انامحأ ليعوانامحأءىقدةليتسلاكنمؤملارخ ارمخىفو
 نمون ريما اح ردباه اص قمن الوثب وتلا ضةنبالردقلا اذهنا ىلعةعط او هدأ كلذ كف نيحلادعب نيحلا

 00 ا ملا يا اس رم عاهل عذب
 موس جيب كي ج# جوبم 2

 3 طالاو



 اقل 0 ١

 دهاحما نمةبترىلسعأ اذسهفاهماعنيدلاءالةساسدسب تاكسدقونيدلا نم ةراشالابالا مممالفعرسنلا بدا |إإ
 داهمل !نافداهلل ادوصةعةطاحالا نعروصقداهملا لضذكلذا سل لئاةلالوةواهعقوةوهشلا نامل ىساقملا |
 كدضتالف كراردتس !نءزتتاو هتاوهش ىلا كلر سال ىتحودعلاة وارض عطق دوصتملا لبهنبعلادودةمسل |

 رغظلا كاط قد- ءب تزافةدهاجلا ف تمدامدترفط د ةفدوصّ#ملا تلصحو هنر ,هقاذاو نيدلا قد رط كواس نع ا

 لان كى رمال لاق تسل 5 لوغموهنمىلاةفاضالاب هقرت_او ٌودعلا ارهتنملاثكا هلاثمو ظ

 سرفلاوةواريذل !تاكدلا كرتد_عيودنع امان امهف سر لا ضار ودمصلا باك معنملا:ماضنأ هلاثمو
 دود ةملاوهداه+طلانااو :طفقد رفاذ_هىفلزدةلود_ب سدأتلا ةاساقعلوغثموهنم ىلا ةفاضالاب مسا اجلا

 ىلط كلذ ناولعت لو يصقالا

 عايش !ىف ل سرس اوةجابالا لمس الس 58 رسل, بذكف لامع اذهلاعذ همع :زعقوسفت مهضعل ب رح ىح دورصلم 1:

 فكلوقاقتاةناقتاكاهملا عسب رنم س مم اةضأب رباك ىكلذانررثدتولالضو له>كلذ لكوتاوهشدلا
 امدن قرت< وه.ؤركةتدلازب الوهندع بصت هاعجرخ“ الاو.ؤركسفتلاب لغتش لو بنذلا ىسامهدحأ نيبئان

 لاقوك متع نيب كين ذا صنت نأ هنو“ لا ةةيح مهضعبلاةذدب ةاوفلتحادقاضبأ اذهن أ لءافلضفأ امهياقديلع

 ةفوصتملا ملك نيلاحىلاةفاضالاب نكسلو ق-ان دنع نييهذملا ع نمدحاو لكون ذ ىسن:نأةب وئلاةق.شرخ

 0 ةيلكلاياهتطاماوتا اوهشلا ع نآتورخ آن طوق ر طلاق قءاوعع ءمصالْال

 ةبوحالا ف اتدقو ري_غلاحهمهمالو طعذهسفنلاحنع ريح نأ م-غنمدسحاو لك ةداعتافارسداقنوكمادنأ

 لا ىبءرظنلاروصقم«.داص نوكي ثدح د1 اوةدارالاوةمهلاىلاةفاضالاب تاصةناذهولاو>الا فالتحخال

 هللاىلا ىرطا اقّلعلاهنناىلاديعلا قد رط نوكر دقو هلاوحأ هلزا:موه سفن هللا ىل اهّقب رط ذا هريغسأ مهبالهسفأ
 هيادهلا]ل_صأ ىف لارتشالا ممالب-ىدهأ اوه نع ملعأهللا اودعيل اوب رقلا ىف ةفاتخ تناك تاوةريثك ىلاعت
 هيدارام :وع الؤهفارتدا رك مهيسستا ذاهنال 0 قدك لاكملع ع ةالاومرك ذوننلا ارّودنل اًوداف

 ةذاضالاب وهف هلثمىلا ع و-رلا نءعزاولا فوكناونزملاه:م َج رس كلذنالو قد رطلا كواساهثاعبناو

 قب رطلاكلا-لب قد رطلا لولس نع عناملغش هناقنادةن قب راطلا كلا سىلا ةفاضالاب هنكءلولاكلفاغل ىلا
 هقرغتسا ب غلا عماواو ةفرعملاراوفأ هلت كن او لوصولا ىدابم هلرهظن اف كول سلاريغىلعحرعبالثا بأي

 دالبلاع ل :ىلاقيرطل ان عرفا سلا قاعول ل:لاكتااوهوهلاو- نم ق.ءامىلا تاغتلالل عستمهبف قيد لو كلذ

 رهغلا ئطاش ىلع سلج ولف لبق ن ا
 نكيرتا من عاملا ذو ءغارفلاد عب هيلخ:شارخ اعناماذهناكرسملاه بس ردع ة لءافسأتم كسور ويعدعب |

 لطيلفا م رعنأ !هسفت :ىلعفاخ وهورامنأ قب رط ىلءناكوأ اول .لارذعتذالمل ناك ناب لمحرلا تقو تقول

 هيبقحلاع نم هلل صح ناف هلثمىلادوعب ال نأ ىلع همْرع نزل الواعي دك اًميارسسلا ب رع ىلع هيزحو هواك ليالاب ْ

 0 اعءاكملاو رسماتي ركترك د. لاغتشالا نمهيىلوأ قد رطلا واسف هلثمىلا دوعالهناهسفنب قثوام |
 فورلعلا بك فهن متاح وأ ىلا رمش ا ددو كلول_ىلاقد رطوقثاعلاودصقملاو قا رالا فرع نمالاهفرعنال م

 نانكلوهتيغردي زتلؤرخ الاف معنلا فر كسل اريثك توك, نأ ةب وتلا ماود طر لوةنلبتاكلاهملا عدا
 هتيغر كراع رركفلاكلذنافروصةل او رويلاك ايندلا ىفريظت هلاملك ىفدركسف ليطب تأ يش الفاناش تاك
 ىف هلرياظنال كل زف طةف ىلا عت هللا هس و ىلار ظنا اةذإ فر كذب تأ جما لب هإ> الاب 2 اوهل_جاعلا تاطمق

 دزعدل لضفأ تامسنلان وكف هن رضتس دئاضدأ ىدتماافةوه_كللاكر عن وكيد بنذلار كدت كالذكفايثدلا

 0 تدر ند دمام قرقحتلا اذوب قر دص: !!نعدل:دصاالو كلذ
 اوُث ةعبامم مناف مهعابةقتالإا تاعردلاىلاع علاعف ًاومهلاو :1قفنولزتي دم منال باج وعالا هيامتىف سايقءايبنالا ٍإ

 َخ 0 رذنءالزان كلذناك نا م عفتناعسلتلا مماعفمهداشرالالا |

 مهرمج ب رخ دة نأك هنا ثد> ن مةدمدر ومع ىقرفاس بيلا رم

 سمعل ابد :دانوةدهاملا ن عما ارذلا تعامنم عم : يتايقوارفهعمضوضوالاتضاي ةوتيحس ل ١

 ننس اوه.ااغا اهل ىفوعرمشال ىبسناى هكر ىسن الق امالسومب يدتايلسلاةثاذلوديراا ول ا ا ا
 أ م سسس سس مع مدعم

 ةمادلا َكلَتماكم كءعأب

 ةلدا.عرشو كب اذعرمت نم

 كتملكو كءايذوعأو
 .هيىرك ارم نمةماتلا

 هللافرتاراهتلاولدألا
 تامكوت هملعوهالا هلاال
 مظعلا شرعا بر وهو
 نيتعك رلادعب ل وهب و

 تعصأ فا مهلل اني.لوال
 هرك ام عذ د .طتسأال

 وحرأام عفن كالمأ الو

 0 م عت و

 ىريغ ديب ىرخأ ا و
 مهلا ىمر ةذأ ريعذالف

 الوىودع ىبتءشنال

 لعحتالو قب دص يئست

 لعجالو دف ىتييد#
 الوىمه ريكأ ايندلا
 ىلعطا الو ىلع غلبم

 ىا مهللا ىجو ال نم

 ذوعاووعنلا ليزت ىثلا

 ىتسلا بونذإ !نملب
 00 معلا سوت
 ةيلو نيب رشأ نيستعكر
 هلمعب ل لكل ةراهسالا

 ءلدهو هتليلوهمو 2

 عع ن توك ”ةراذتسالا

 الاووالط الا ىلعءاعذلا

 تدررىئلا ةراذتسالاف

 سس



 نيدعك نا ىلصن تاكهنا
 ني:ةءكرلا نيت امم و

 م«روضحو ره عمج
 ارتالرس

 اررنوار“ ًاهنطاب قدح
 تاكاذا[بنأو نورد
 نمهدع ىذلاواقذاص

 ٍإ ىلء هلل م ناوث ةكرعلا
 ١ ارغب تأ بح واذه هلع

 فنيتءعكرلانيتاهف

 فوىسركلا ةناىلوالا

 لوسرلان مآ ىرخالا
 تاوم.كاروز هللاو

 ةب الارخ [ىلاضرالاو
 اممفه-ةننوكتو
 قهمعن ىلعهتنركشلا

 ىل_هب مث هتليلوهموت
 | أرقي نييرخأ نيتعكر
 لكف امهم نيتذؤعملا

 هللاب دنع أ هذه هيالص

 | هتليلوهموفرسشنمىلاعت
 نيتاه للأعل رك ذو

 ا:ذاعتسالا تاماكنيةعكرلا

 كاب ذوعأ لوقف
 ١ مس عرمدماملا كّدولكو

 ىل_ءرظةلارصاقتاقلا ما ىل>حر مالك اذ هوتاض تاغ ناوةرمناغناع رغالملاو هلودعالسافملا نال ا 30

 |١ كسل ىذااداصلالئاقلا لوةكوهلبرارغالا ماكقق اهطريشّواعلا نأو راطخالا ىف زعلاتاب ماع ريغ هاواقلا |

 اة رف ةنججت نأ نم نمتآ هنال س .رفلاو باكسلا تحاصنمةبتر ىلع او دارطصالا ةءانص ف لضف باك الو سرف أ

 د وعأ وةماهل او ةماسلا

 م 71 : : : 3 ٍ
 .تئاثلا لقب موهلتنذالنكتنذلانمبئانلالاقو تنذلك ىلعمدنلا طرتشد لو ةيوثمدتلا ل سوهيلعهللاىلص |

 ْ فةلثا.ةءاهالةنكع ريغ ب ونذلا ضعب نعةبوّل انا لئاقلالوق طو#سنيبت ىاءلاهز م واهاكبوف ذلا نم |

 فامهتواغتلذ_.نل!نودرجلاب رثنعب وني نزوح معن ىلاءثهنلا طط»ىلا ضرعتلا قسفوةوهسشلا قح |
 ةوهشلادعاسف هب وقسعلاةرثك ىفا اريث ناب ونذلاةرثكسا نال للة لانودريثكلا ن عبوت: و طغسل اءاضتقا' ا م سو هيل علنا لصمتلا

 لواثتي دق هناف ة-هكاغلا تديطل مرذ> ىذلا ضد راك ىلا عتهلب هوه ضعب كرب ومتعه ىذلاردقلاب ||

 ثوك تن اودناللد هل*”نعدوت الوئم نعءدوت نأ نكعالهنا اذهنملصح دةفاهنمرثكت سال نكتواهلملق ا

 1 اذ_ههب اعرد ان اف نيس

 |نيتعكرلا ىلصاذاو تتولا
 ا «تئاثلاداةتعاقفتوافتلااذهلصحاذاو ةوهشلاةيلغفاماو ةمصعملاة ه-ثفاماهملع قياسا ةلاختهنعب انام

 ىلع همزعب هؤافووبنذلا كلذ ىلعهمدتق رتل اى هلاس فال_ةءاروصتف مدنلاو ف و1 ىف هلاح فال ةءاروصت

 انرلانمنيذعلا ةروت دن لهت لقناة ىهاو:)اورماوالا ميج ىف هللا عاط ادق نكمل تاوبنذب لنعمل“ كركلا |
 || الاموهلءف ىلعرد ةءاهف كرتلا ىلع مزعلا ثعبي مدن نعةرابعة يوما! تالاللوقاق ةسنعلا ناب رط لبقهفراق ىذلا
 أنزلار رض هبة ةفرعمو ف شك ةنعلا دعب .:لعاأر طول لوقأ ىنكلوءابادك رتبال<سفذب مدعن ادقف هلعف ىلعر دعي

 كلت ع مشت مدنلاةقرح ت ناكل ةسيقاب هنعاقولاةوهش تناك و ل ث يدع مدنو رسحتو قارتحاء#.:مراثوهفراف ىذلا
 ةنعلا ان رط لبق بانول هناىف فال الذا تدرس نعام اموهبنذلارفكمكلذتوك تاور أ ىنافاهلغتوةوهشلا
 وهشل اءاضقبابسأ ارمستنو ةوهشلااهمذ جم ةلاحهيلعأ ران تاو نيالا نمنأك دب وتلا شعتام و

 ذ| هنكلو :

 قح ىف مدنلاةوةغلبتن ا ليدسالاذافهدصةرهطولانزلا نعددصت فرص بج واغلب ه غلب همزن رايت عاب ب ثان
 هللا ف ودت ىندابهكرت ىلعارداقهسفنردقب اش ىستشدال نملك ناق هسفن نمهفرعنال هناالا خلبملا اذهنينعلا |

 || كاعج رب هلك اذهقةَعشلاو هإ يمي هنارهاطظلا لب هدم هلمقي ها سعف همدن راد ةهىلعو هريعذ ىلع علطمىلاعت
 | ليقتسملاف كرتلايةدهالاة رشوش الاو مرنلاةنرحام_هدحأ نيئيشب باقل نع ىعمت# ةم_صعملاةملط نا

 !| ةدهاجلانوداهوح لعىوّةي ثم مدنلاىوةيناالا#سدلنكسلو ةوهشلالاوزب ةد_هاجلاتعنتمادقو
 تامةوهشلاك/7نيعفه_سفن دهاعةدهةيوتلاد عب تبئاماا شعب لامل_قتالةي وتلا تاانلعل اذ_هالولو

 طارهاط لدن الا م كل ذوو ريثك

 انماذهن ا لعانلضق ا مهيافاهعنع واهدها ع وهو هسيلا عوزته سفن ىف ب رخ الاو تنذلاكلا عوزنلا
 عمهلنال لضفأ دهامملانا ىنارادلا ناملس ىنأن امجأو ىراومل اأن بدأ ل اقف +_يفءالعلا اتدخا
 نمةمالسلاىلاب رقأ ناكم_تءوتىفرتؤولهنال لضفارخ“ الان 1ذةرصبلاءالعلاقو'داهللا ل_ذفةبوتلا
 زو ذقن ءوق>- نعول النيش رفلا نمد_>اولك هلافامو ةد_هاحملا نءروتفا ات رع فوه ىذلا دهاملا

2 

نعهسفن تنكس امه داس نيثانانضرف اذات ادن اف ده اركشا ىلعرمش
 

 ا اهلاهعو رن عاطقن انوكينأاههاد_> اويتاتتلاحهله سفن ع وزن عطغناىذلا ناد ف قحاوةةيقللال نع !ٍ

 !١ | ىلعهني دءال .ةساوه_سفنةوت ىلع لددق:رهاحل ا, هكرثذا اذه نمل ف دهاحلاف طقفةوهشلا سفن فروتط

 || نيقيلاةراشاب ث عبنت ىتل اةدارالاةوقنيدلاةوةب ىنعأر نيدلا ةوذ ىل_ءرنيقبلاةوقىل_ءعطاق لل دوهف هنوهش

 قلذامل- !اذهنا لئاقلالوةراعطقامهلعةدهاجملا لبنان وقناناهفنيطا.شلاةراشابةئعبنملاةوهدلا عمشتو
 ||| لعفلا نمل ضف نينعلا لئاقلا لو ةكوهوأ طهبف لضفال الذل لامعتس ا نكسلو مدا ذهف نذل ىلا دوعن الرتف
 | هثادعال عماةلارهاقلا كلا انملضفأ سلفم او لأ هنال غلابلا نم لضفأ ىصا اوةوهّشل ارط>خ نم نمأ ىف هنال

 تحاسب أطخاذه وهيلع ىدتعي و باكلا هذ عب تأ نمنماوضرالا ىل_ء طوقا ادنءهؤاضغ أر سكن تف

 1 جمةيناثلاةلاخلا )وعديصلاةداعس كرد. ىرخأو ةنتر ىلعأ امهيدأ:قدرطباملاعابوةناك اذا تاكللاو سرلا ا

 || تيذات تح ةوهشل انام مقاغلم لذة قب اسلاةدهاخلا دو نيش.لاةوق سس عوزخلا نالطن وكرت ا ْ

 0 بدا



4 

 زاحواو ضعملا نود ىمداعملا ضعي ىلءنوكب نر ّوصت:الف ةيصعماهث اثنح نم بورعخألة”وغمةيصعملات وك |

 0 1 2 2 ب 2 : 0 1 . 0 نب رنا ىفةيصعملاناثدح نمكلذلادتسانافرخ الا نود نين دلاد>أنمرجلاب رمش نمبو:.نازاجلاذه ||
 اذاق هدد او مالا غلا ثيدح ع نءةصعملاوة.دءملل تال !ىبصاعملا نامعأ كلذكسف فو رطناندلااعءاودحاو |

 نددلاىف ال او ال>اع صعب ىلع مدنلاز ويعد 5 مدنلابالالانتالتبترلا كلتو ة ةبترنييئاتلادعو ىلاعتهتلا نأ ةصصلا مد_عىجعم أ
 د ال الاوايندلاو مىأ ع صبالدقعلا د الوقنلوبةلاو بامالا مي :ملاذا هناف لوبقلاو باجحالا ىلع بترملا كلااكووذتالئاسقلا | |[

 انلعفنالو لهأ هل ا ؟و هك رن امباةعمتع عطقني نأ كرتلادر «هةرغنأ اذهقيقعوكلملاوهو ةرْملاهءلعبترثت
 لها هلندنام انالومان ىصاعملاعبعيرعب كلذوةيصعما وكل !الامدملا ارود::الواهلعمد_.لا لبد ا ارفك الةقرسلا 3 ١

 جر فور عزك رئاكلا نعةيوتلاامأ ةريبكت ود ةريبك ن عوأ ر ثاكلا تودرئاغصا | ن ءوأرئاغصلاتودرتاكسلا نعتوكت تألاما || داوج مياحروغ غنا | اوإ_هختال بونذلا شعب نعةبوتلا لو ةنف ءاطغلا ف شكت , هيلي صفتب ف صنملا قاننس عقاو موهغم مالكوهي |
ئاغصلاوهتقمو هلبأ اطضسل لجو هنباد_:عمظع أر ئاكلا نأ لعب هنالز كرم ا رتاغملاتذد :

 5 مهاربانا (كىدرد) قرطت ىلا رقأر

 دعب هذه ًرقانا ىهنلا هب ادىلع ىنح وهمزحو كلا !لهأ ىلع نع ىذلأكمءلع مدنتد و ماعلا نعبوتي نأ لية الفا هلاوفعلا :
 رضختا ن_ءاهلعت نا هنوك داقتعاو بنذلا ماظعت ا بس مدخل او ةيا دل ىلع ةبانعلل ارقعقسم لهالا ىلعةيانلا نماغئامنتوكمف
 لخدهنا مانا ف ىأر اموصعم مهتم دعجأن 37 .لوةيلاخاراصعالا قتوبئانلا رثكر شفع رسل ف هدوح و نكمازهو لاعت هنا نغادعم
 ةكتالملاىاروةنجلا الا دن" ارب ذر كسلا ردح و اديدشا ردت لسعلا ضن راارذ<دق سيبطلاوةمدعلاي وتلا عدتستالف

 مالسل امهاعءاست 3 او

 ةنجلا ماعط نم ىلك أو
 هلعل ل متو مطل !رهشأ

 2 اذافةنل ا ماعط نم

 ليقأ تاعبسملا نم

 ان ركل هرجر اركارع ص ناايوخ الم اركلارررهظالاع ردا

 لتقل نع سوت ا 5 اظاغأ اودش ةرئاكلا ضعب نأ داقتعالم 59 :ًأاذ_هوضعبتودرتاكلا

 منكمعاضيأ ااذهفهلاوةعلاع راسن هللا نيد وهتسامو 'لرالدابعلا ناوندنأ ا علدابعلا مالمو لاقلاو بهنااو

 ضع ع نعب وتيدقكلذاواهكت ص داقتعا فواه-_غن أى ةتوافتماطل ًارئاكلا تالرئاغصا اورئاكلل توات ف

 لاز زاذا هناور و رمثلاحاّتفمر منا نأ هلصضتيذا 2 ءانزلا نودرجلا ب رين ع بوتياكدابعلاب قاعتنالىتلارئاكسلا

 قاكرت ا دنعرا برت رس تل م

 دا دووم وج ع عيوب

 (ىور)عرردخسمغنلا هز اههاوو كمان 0-0 - ىعرص هوظز و ازد رجارو مره ايت كلا راسل ن ءوأةينغلا نءعبوتن
 السما لوسر نع ثا: ىفهسفن:ةذ|نوكت 1 00 هلعف ىلع مدانو ه.صاعم ع .نسياتردبألا نمؤم نمام هنا
 عمشياغلبم غلب دقهنلا نممفومو مرح ا ريغ ار اظنلاو سانلا اثوةييغلابامةوارض هلنوكتوهنءربصلا لءردقي الذرجلاب قساغلا ةوارضد:ثن دقوةرصعملا رت كا ذبجوأو اهاغوةوهثلا فول ارهةفعذأ اوهامالاهضراعن | 1 هتلارك ذأ نسا ىف ذعقأ منابهنمىوقأ ةوهش نع مسناقهيلعأب وقالو مزعلا كن ركب ايلمتوكمألن ا دوجوم مدنلانوكفةوهشلا نتاللاق هنا ليسو هيلع ةوةبح ول بابسأو هلمغلاو لهدا نم فوحلا فعضب> اا ِ طر ىفييلقملأ نمىوقأة.صعملا

 هسفنفقساغلااذهلوقي لب كرتللمزعلاثاعبنا فوحلاادذجءياعبجو فدي ولا ثودةةيعشااةوهشل اءذه
 رّوصنال اذهروص:. لولو بون ذضعبل» رافك ض عبلا ف هلىرهق نوكمفهباغأ ىناسعف ىصاع ا ٌض هب ىف هدهاحأ لب ةيلكسلاب تانعلاىضرأو راذعلا علنا نا ىئبتيالف ىداعملا ضعب فةوهشل اةبلغةطساو ناطيشلا فرهقنا
 أ ناقدن:قسفلا 'لرتا وهي تناك ناو صن الف هلئاريغل كتالص تناك نا هل ل.ةلو موصب ولست تأقشاخلا نم
 هرهق أ اناقدرح ٠ الا ىفهنعزح اع ناظشلا ارهقب امهدح ىف مان أ وناتب و ةءاميف ةغلاخحلا ىلع لون ارمأ ىلع ىلاعت هنيلوشن نابلاتاذهو بغل كرتب ,برة:مامىلاعتهللاىلابرقتلا كت الصب دصق:نأرّوصتءالفذ داو هف هيلا

 ةوه شال فولت اةبلغ نا موفاذه مهفا ذاوازهالا هلي سالود: دمستان باج وهرالا ممالذا رد ُّك لاموهر ادهروص: يال ف يكف ووش طرعب هنع بز امضعب ىنع هرطكتا : تاه. فى دهاعت و را و هيلع رد اهف

 ىنلالاهدتر مزعلا ترون مال او مدنلاثر رأآض املعذن هناك اذا فوجلاواهدوحو نكممبون ذلا ضع ىف
 لور . ١ برو لفل احا ولسن سطر ج رد اء. نا وفات هكا سس ع ل م اداطص طواطط لاو دسم كك لاطفال تا

 ىلا 00

 1س مشلا ع ولا
 يأ قع أ هنأ

 نيتعكر ىكلصن مث باقر
 نمفرصني نأ لبق
 لوسز نع لن دف ه سلكت



 د
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 نه ق>-ىف كلذرثأو

 نيدراك ذالاىفعم_

 رثك أناسلإ اويلقلا

 لَو تقولا اذهورهطأ و

 ةتطمرا_هنلاو راهنلا
 ِلَوأ كح اذاف تاق“ الا
 محد ةياعرلاءذب

 راجنلاتاقوأ ىتستو هنايش
 اذاقءانملا اذه ىلعاعمج

 مثلا عولط برا
 فلا اره رس

 يتلو نا شور

 اهلعمالسل اهءاعرضمللا

 رك ذو ىمينلا مي_هاربا
 هتالوسر نماهلعت ها

 لس هيلع له
 اهلع ةموادملاب لاني و
 ف قرسفتملا عج
 ىهود اوعدلاوراك ذالا

 ةعبس ةءبس ءاسشأ ةريشع

 تانذوعملاو ة#تافلا

 لقودحأ هلاوهلقو

 ةناو تو درفاكلااهيأاي
 هلل !تاحسو ىسركسلا

 هناالا هلاالو هّتدجلاو

 ىلءةالصلاوربكأ !هنباو
 رقم سا وهل اوىنلا

 يدم .ٌومالو هي داو لو هسفنل

 ىلا هفرعو«-ةءانحرك ذامهمواهنم لالدسالا  عةدي دحةةيسوهف هش رعتلاور ؟ زإاامأو تئاغلا وثنملا

 هب لالخ الاب سقت عمت لق هيلع

 اذاق ةنسحع لامةةبسإ رفن نم لكون اسنح الا دبع اسنالا ناق هيلق هن لتتسن امهملعةقف ثلاو ب - نمر هظا و

 ١ لج نمعبلاهراذتعاو هيمذطا:توكفرارمهالاالا أ نام لال> الار« فن توحس هفطانو ارح دوت ةرثك هرلقباط

 تنفى هيعسردقنكيلو تبانجتما.قلا اهب ربي نأ نكي هنانسح

 هضارغاو هنامهمىف ةىعسا وهن فاعل : نامل هت ازهنانمءلتملالا تشب

 رد_ةكهفطأةوهددوت هءلكر ورسوهح

 فلتأ 1نكهتلع هيهللا :ةماسقلا فاض وعمتمكل دْرخآهملعدا زوارح الاامهدحأ مواق اذا تح ءاذأ ىف همعس

 هأمأءاشهنمضبقلابه ساءت مك ال اناذ ءاربالا نعو لوقا نملا- د و :

 دعس أن ع نيدصل !نمهلعق فاما فو نيط_ةاالدعأ اونيك املاح ةماعلا ديعصق مك كالدكو

 ملعأ نع لاا نع وست ل :ةلجر كتلبق تاك مف ناكل اق مسوءنلعمتن لص دنا ىن 0

 هنلهكسق هإ-ةذالللاق ةءون نم لله اسون نيعستو هده السك هنا لاقفأن "اق مهار ىلع دق ضرالا لهأ

 لو نمو معن لاق يرث نمهللهف سفن ةثام لثق هنا هللاقف الجر ىلع لدف ضرالا لهأ أ نعلأس متةئام
 ىلا عجرتالو 0 ا !-انآ اهم تاق' ذكواذك ضرأىلاَى ا وهند

 ةك-ئالموةجرلاةكت المهبق تمد اهنوللاو اى

 مهاناف ظقأ ريخخ لمعت ملهناباذعاةكت وتل قا طاطا ءاحةجرلاةكتالمتلاقف بازعلا

 هودحوف اوساعف هلوهف ند ناك امتد ؟ىكافنيضرالا نيباماو سة لاقذ هندبإاكح هواعذ ىدا هروصف كلم

 لءشربشب اهتم برقأةحلاصلا هرقل! ىلا تاكف آي او رىوةةارلاةكالمهتضمةفدارآ ىلا ضرالا ىلا ىدأ

 اوسقلاقوىب رق: نأ ءذهىلإو ىد_عابتن أ هذ هىلاىلا عتللا ىحوأف هياوريف واهل هأن م

 باتل بالف ةرذلاقثع واوتان_1انازيمناربالا صالخالهنا ف رعت 0 اذجف هلرغ ءةقرعشلا برقا هذه ىلا

 ادقعمنلاعمدةعب نأوهق لاب تسالاب طيتر !!مزعلاامأو ىذا اب قاعتملادوقلا كحازذ تان اربعكت م
 هرضتةهك" اغلا نأ هضم رعد ىذلاك اهلاثمأ ىلاالو بوفذلا كل ىلادوعب الننأ وثرد_وعبهدهاعت و ءادك وم

 تآروصت» ناكت اولا! ىفدك أتي مزعلا اذهنافعض م لزب ملامةهك اهلا لوا الدنا ايزحامزع مزعبف 0

 لوأ ف بئانال كلذ م نر وصتالو لاا فهمزعدك 0 لاخلا ىناثىف :ةوهشلا هيلغت

 ةفوح هت ناكوأ لالحْس و روملام نكن اةلال>توةزازحاو مونلاولك الاءإ_ةوتءدلاو ةلزعلابالا ءرمأ
 هيلعرارصالا عمابا نوكيف يكف ماركا لك أ ىداسم ا سأ رس ءرصتةيلخ هنافكلاردق اهمسستكي
 111 تاسويلالاوتالوك أملا فتاوهشلا رت ىلعر د_ةنالنمتاهجشلا لرثو لالحلاب ىتكمالو

 د رطلاه- كاذاى د ىاطنا اهعوس-ضرأ اهناقدلضرأ

 . .ودسوفامجناما

0 
 دعن من ينس عسبس ماقتساو بنذن مبان نمرخ 1لافو اهم لب ا ا ةهوهس لرب فودص

 0 ل فج ارح ناانأعو ملاذا ن تناثا تامهم نموا 3: ٌاهنلا

 اًئزلاو ب رششلا نع يوت ىذلاك بونذلاضعب نعبوت:نأالا ةقلطملاةما.ةّم#سالا هلت مهل ءلارثؤب )تاو

 ظذلو مكن نولئاهلاقو عحدنالةيوتل اذ هنا سانلا ضعب لاق دقو ليس ود نعش با وزلطاسخلاو

 هدوجو ليالص أ د_يفبالبونذلا ضعبهكرثنايشينعتا عصتاللاةن 1لوعن لع 1 الاد ودعا

 نامهت لامن 1ل لوقنو«ةلقل ببساهتلقو ,نا علا ةرثك 1! -بوثذاا» درعك تأ معناناف لطم مظعأ افةمدعك

 زوفلاوناكلا لبأ اطخاضبأ اذهفز وفلاو ًاءاجنلاىلال-مونالوبقبجوت بونذل|ضعب نع ةيو: !انأهب تدرأ

 ةيددرأ ىلا مصاالاهأ ىلا هذ نملاقتافمتناوغ اوفعر ارس ابان ىف ماك ظنانسل و رهاظل اح ازه عسرجا كري

 اهلع مدني نأ ليخسن وةةرساهنوكلالةصعمابوكلالثمةقرساا ىلع مدني اغناو مدنا! نعةرابعتب والا نأ

 ىلع عمج وني ضيسلابءدلو لق ىلع عج وي نمذاامهل ةلما لعل ناف ةيصعملا لجال هجرت ناك انزلا نود
 هيوبج ناوغب دبعلا عج وبكل ذكفنيكسلاب وأ ف.تاي ناك ءاوس هيونحتاوغب+_ءح وت تالزيكسلاب هلئق

 ١ كاهل نعبلاتوجزتحبلا لع تم وتيبشيكشا وأ ةقرسلابىمصءاوض غلا, كاذو ا



 عطقو أت سر أب رنوأ ف زولك اذ_هسلوءافدخالا هلز وعالواذ مالا هت دهع طق سنالو هلق ءاشتاوه تع
 نمنم غلي وهران وهسفن حدف ناهي قملا همز ال هزاق ىلا عت هللا د> هنق هءاعت أ مرمي وأي قا رطلا |

 بنذعتلاو: :دهاجلا عاوفابهسفن ىلعهلادح ميو نك اغتهللارتس رك ستي تاه لعد ىلاعت هللا ق- ءاه.تس اىلاؤلا |

 عتود اهب اعماق أ ىحىلاولا ىلاهذهرسأ مفرت اف نيمدا 1!نيثاتلان ماسي 0 ]هللا دوهح ض *قوفغلاف

 مل و هيلع هللا ىلصهننا لوس را كلامز زءامتاىو رام ليل د ىلاغت تلاد ءةلوب ةمتعةكه ترون نوكستو هعقوم |

 هللالوسراب لاف هان دغلا نمناك الفهد رف ىفرهطتن ادي رأ ناو تينز وسفن تاطدقىفاهللالوسرانلاةف
 لئاعت نيب رديف سانلاناكف وحرف هيرمأ مند ةرفح ارذف هيرمأةثلاثلا فناك الفةيناثلاهدرقشينزدقىفا

 مسو هيلع هللا ىلص هبال اوسرلاةنهشوت نموه دأ ةءرفاملوقب لئاق وهَمْءءطخ هيث طاحأ وثلددةالوقب

 ناك املفاهدرففرهطف تينزدقىفاهللالوسراب تلاقذ هب دماغلاتءاسو مهتعسولة مأ نيب تعسق ولة بوت نان دل

 مل و «.اعهننأ ىلسلاقذ لم ىئاهلياوذازعام تددراك ىددرتنا ديرت كلءل ند در هللا لوس :رانتااهدغلا نم

 هيمطغن ىتح هيعضراف ىهذالاق هندلو دقاذه تل اةفةقرخ ىف ىصلاب تن تالوا لف ىضت ىت- ىهذافن .الااما

 نملجو ىلا بلا عفدف ماعطلا لك دقو: ةمطف دفا ناي تلاغف زم ةرسكءدي فو صلاتنا هتمطفالذ

 مدلا مضختف اه ارىرذردت حتئ رملولا نب دلال ةاناهوج رق سا. لاما فاهرد ىلا اهلر ف فلا هبرمأ مث نيمملا

 ةنول تدان دعلودنب ب ىسفن ىذلاوقدلا خان الهملاةفاهانأ<. .ولسو هيلع هللا لصدللا لوسر عمستاهدسةةههتج و ىلع

 همداص ل ءاكت ن مديالف(فذعل اد .و صاصٌةلاامآ او) تن ذدواهملع ىلصفا هم أ مث هل أرقعل س ؟مبداضا مانا ول

 رتسوأفث رع ورتك س يدل عونب هلماعم ف نمغوأ ةناحتوآ ب صغب هلوان”الاملواذتاناكناو هسققفسأا
 ةدملوأ نمل. هغولب د نمالهنع شتغب نا بح كلذ لكشف هي دوحأ عند 1 ريجأ ةرحأ صقنوأ عسبلا نمبيع

 ناك لعف. من افهيفرمصةدة كولا ناك نا غوملبلا دب هحارخ |ىبصلا ىلع بحب ىصلا لامف بعام نافءدوجو

 مون لوأ نم قناودلاوتابحلا ىلعه4_. هن بسافأو غلابلاو صلاة لاملاقوةىلا ف ىوتس ذا هبابلاطمانماط

 ىلا طايندإا ف هع تساج ل قحاب ناأىل 3س 2ةانملوةمايقلا ف بس ناىل .ةهتد وت مولىلا هنانحح

 ماظل ابادصأ ىتاسأ ب تكملو هبتكملذ نككدا تحال نم عونو بااغنظظب ه.لعام ع و لص+اذاف هباسحةرخ" لا |

 لع رةهللتلا لاع قات 3 قالا هومهتوقحدؤيلوأ مهلحتسلو مبلطءاوماعلا حاون قفطلواد-اوادداو |
 هنملعسفين ا مهتمدحاو لك ىلع نك-او مهتثر و باط ىلعال وم هاك نيلماعملابلط ىلعتو ردقبالم مناف راخقلا

 هنانس> ل دوتف 5 ةمايقلا مول هذع ضعت : يد تان_سحلا ع نيزكيتنأالي ا تود |

 تااءسنم لج هنانسحاهم فتملناهنافءملاظمةرتكرد قب هنا سح ةرثك نكست نك-لوهلاظا!بابرأ رائزا اومقعضوتو

 تانسا١قرمعلا قا رغتساب حوت اذهوماطتملادر ىف بنان لك قى 8 طا ذهف م , ايسب كال مفملاظملا بأي رأ

 هريعشا نوكي نا جينفاس رقلحالانوكرامع روفرعبالا# كلذو فيك لا لا ةيهلوط تيب رايلي

 امادتم د هَ هيا لئلا حا نطحا# رالاعستمف ةىماعملا ف ناكىذلا هربعشت نمد ل0 :تاتعولاو كاتس

 طاتخا نا هود" ةيثاه لع فاكس !امهلفرءدالامو انءعماكلامهلف :رءنام كلا لا ىلا دريلفةرضانلا هلاومأ

 لالملا باك ىف هإ.صغتقبساورادةملا كلذب قدصتب وداهت>الاب مارجلاردق فرعي ناهنلعف مارك ايلالخأ
 هل ض رعت نملك بطيلقةبْعلا ىف مهعبعت وأ مهع وساع ساذلاةهناشعسولقلا ىلع (هيانجلاامأ 9 مارلاوا

 الا كرادتءالو ص ناف دّقذ تاغوأ تام نمو اا رادخاو :لدتسالو هلاعفأ نمل عضرهبلق ىذ وأ هناسأب
 هقرعب ناهملعو هترافك كل ذف«:مبلق بطب هلحأ ًاوءدحو نمامأو ةمادقلا فاضوعهنمذدنؤتل تانسخل اريثكش
 لال>الاب ه سفن بطت له ءلع هل ها فرءعولاع رديفكيالا مهمل! لالسالاف هلءضرعتوهل انسردق

 هرك دولامريغلا ىلع هتبان هل تاك تاق هناك دس نم هإ مو أ هناذسد نماهذدنأب , ةريخذةمايقلا فكل ذؤخداو

 هب هفوثامهمءاذام طعن هيونع ايافدن نمسعىلاناسألابهةبستوأ هاه ًوأهثب رادع ءانزكمتفرغع ىذأتلهفزعو

 ةوقلتم د ري كاذ ةمالغم هلق بت ماهنم لسا ناالا نسلق لالتعالاق ب رطةياعدشا :

 لوو هنلا ىدص دقلو

 ةروسرخ اورود_دلا

 مث ابنازن ول نم رشا

 اذكهو نيثالثواثالث حسن

 هإ_ةمربكسبو هإث مده
 هنئاالا هلال اماه و

 اذاف ناب رم المدحو

 لغتش ٍكلذنم غرذ
 اطفدن ارعل اةوالت

 لغشش وأ فدصملا نموأ

 لازر الوراك ذالا عاوفاب
 وو-تةذري غنمكلذك

 هو دركم تك دولا ازهف

 يي موملا 00

 مون 0 لدا هلعل ١

 3 ويزت لاو
 الو كلذك نا اوطخلاب

 م ادا ىفةلمعل اردكس

 ٌلرتو هل 1)2لامقت# ل أ

 تتولاذزهفركذلا
 ريغتةكر و ريبكر أ
 دمع كل ذان دج وليل

 نيبلاطلا هبىدونو هليأ



 2 هلاوكهلاو

 1و ! 6
 جبحححجيييييحيييييححيييييييييبييي((حجب9حسسس ءءء ب بول

 تاق رت ا واكو " .الاوحو ركنا هلق تي لونين لا نضعي ىف عاطةس ادق ناك ن اف يل امأو ةءالعلا

 سانلا لاس تأ« لعفلامالو سكه نكمل تاقدازلاردةلال_لا نم بستكي تأ. اعف سالقالا عمرذشي
 جحيراو تامنممال_لاهلعلاقابسماعتام يملا لا ةنامنا هاف هيجكيامتاق دصلاوأ: ةاكزلان مهلا فرصرأ

 نعهثشعت قدر رط اذهف علا :عطقسالةردقلادعبئراطلازمعل اوان :ارصنءاش تاوابدوهيعا ءاذ ن!ت ولف 'ٍ هيف وهىلم ىذا

 هل--روددب و هستطإ وهنا سأوهرمد) وهعو» ن ءهغوأب لّوأن ن“ ه«شتفين ابحت ىماعملااماواهكرا اتت اعاطلا : نأالا هلمقلا لفت سم

 0 ل داس توي دميس فدو اجو هيرو هفاع اسومنلاأ عليج قراني ع هحزاو خرا سوه خرش ذوأا| هنن ؛ وارىلا هلاةثناىرب

 ريغىلار ظنك دا علا ةملاغ :ءقاعتب الث مح نمىلاعتهننا نيد وهند كلل نمناك اسفاجؤرظني مث اه رئاكو اهرئاغص |[ حاضر

 الامثل ذريغوفالم عامسو رج برشوةعدنداةّتعاو ءوضو ريغب فتم س مودات :1لا عمردس*ىفدوعقو مرت 1 تافتلاوأ ثددح ىلإ

 ةدا!ثدح نمو ربك !ثء> نماهرادةمسس# نابو اهلع رسل او مل:اناهتعةنوتلاقدامعلا ملاظع# ىلعتي قد وكسأ تاق ىلا

 هيلعهللا ىلص هلوق نماذحنأ تائيسل !ثالترادقعتانسهلا نم فاههسان7ةنسحاهنم ةيصعم لكل بلطب و | |مالكلالرتو تقول اذه
 عامسر ةكمق تائيسل انيهذب تان ناىلاعت هلوق نم ىلد اهعمتنسلل اةئسلا عسبتأ وتنك ثي>هللاقنالسو هدا نيد رهاطر“ أ هأ

 ةدابعلابلاغتثالا عممبف فاكتعالاب بنج دحسملاقدوعقلارفكيو رك ذلا ساعت ونآرقلا عاممسإ ىهالمل نأب راو هل مااا -هأ
 افقوولعحو اذهصمبتك ناب و هسسقت ةرثكوهنمثارقلاةءارقةرثكو ف تملا ماركاباثرع ف دعصملا سمرفكي و ||| ل اوسر دن دقو سولقلا

 ردم انغاو نككربغ اعلا .جدعوهملا بحأ آوهنمسيط ًاوهلال>بارش ثبىددتلاب رنا برشر ذك و : مل سو هيلع هنا ىلصوللأ

 | ةععافلاارهيمت كلذولا

 ىلاةرقبلا ةروسلوأو

 نيستد الاو نوحتملا

 عقارب ررثالا اه هوستالفةيصعع بول ةلاىلاتعفتراةملط لك ةهدضب مل ملاعب ص رااتافةداضاا قار املا لوأس

 اهداضت نكلاهسن> نمةنسع ةئيس لكىب تأ جم كلذلف تامساتتملا ىشهتاداذ 2 لاو اهداضاةئ:د عع اهلا ا

 ه«سقءاحرلاو وخلا قدر طقفطلتلا٠ نمق.قخل اوعي ردت 0! اذهوةدورعأ اوةرار +ارالدا اوسلابلازب ضايع ل1تاف

 مح اذوفوحنافارنؤماضبأ !كلذ ناك تاوتادأ. ىلا سيار ءوأ لتطا اونتأ ن رع هب عل او 5-7

 باقلاىف امندلا عايتارثأ او هه طخ لكس أرادت دلاب> نا هدضي رفكك ى ثلا نأ ىلع لدي وىلا ا ط و

 باقل اذاهلةراقكت روكي امن دلا ع نع< لق هملسإ ! وبن للا بيصب ىذأ ل كتاكمزسالفاهملانيذحاواهب ر ورسسلا

 ظذل ىو مومهلاالااهر و ا م سوهيلعهتلا لصلاف موههلار اد. نع موهغلاو موههلاب فاد

 اهرفكتلاعأ هل نكت لود_.علابونذترثك اذا هنعهلناىطرةثثاع سدح ىفو تدع ب اطب مهلاالارخ 1

 نيني الاوىم ١

 لوسرلا نم ءاواهد عن:

 : || هتادهشواهلبقتن الاو
 كلما كلام مم هلل ا لقو

 وظهدهفر ءبال د_علاوبلقلا ىلع لخد ىلا مولان الاعب د( وذالك بوكت ومملا هلع كار تا لحدا قاخ ىذأا هللا وكن رتاو

 ههاحو هداووهلاعالاغ ناسنالامهتلقناف علطاالوهوباسحلاة فون باةلار وعشوا م.مهلاو بونذإاةماط | ىلاضرالاو تاومهملا
 ىوردتف ة؟يطلنا تل هعتغولوةرافكهنعنامرخاوةئبطخ هل بلا نأ لءافةرافكت وكيف يكس: ةءلحتودو |لوسرو هاد قلو نيستا

 دقيلاقف بي ةكسلا خيشلا تكرت فيك 4لاقف نسلا ىفمال_ىلا«يلع فسول ىلع لسد مال لا ءباعلي ربجتأ اوعدالقورخ  الاىلا
 | رخو نيت, الا هللا

 | نىذلانا نم فهكلا
 محاذهذ هللا دوةحتارفكماضدأ || مودههلان ذاق دعمه امرحأ لاقهلئادنع هلا لاقى 5 امنزحْك !اءنّزح

 ملط نع ىس م للاعتهننا ناقىلاعت هلنا ق> ىلع هنانحوةب دعمات ًااسففدايعلاا ملا طتمامأ اوىلاعت هللا نيد وهاعنأم

 .ىلاتانسحلاب نانتالاو لمة: سما هم لو رسل او مدخل ايهكرا دن ىلا ءتهننا قع هنمقاعتب ااضد ًادابعلا

 لوانتر فك ولالخل اكل عقددتلاب مهلاومأ ب صغرفك ووهلاناسحالابس انلاهءاذب لب اةيفاهذا دضا ىه نيثراولاريخ ىلا ابضاغم
 رفكيو هلاثمأو هنارذأ ن مربكلالاص نم فرعنامراهطاو نيدلا لهأ ىبعءانثلاب موق حد ةلاوةيبغلاب مهضارعأ ْ توسك نيدح هللا ناعسق
 تاسنالا اردعي الداع !ىاتءالاوءدمساد هو>ومهسقتلد :وعةمديعلاذاءاحاك إذن الباق رلا قاد عاب س ءوطنلا لق , / ناعسو نودعصن نيحو

 وهم او ريفكتلا ىف ةداضملاق د رط كولسنمءانرك ذامن ف رعن اذ ودامالاب مادعالا لب اعيفةنم رثك أ ىلع

 دابعلا لاظم نعبر لاممغك موهحني للك كلذ لعفاذا ع ةبقر اتعاب لتقلار 4 رشلاف هلدوهد م
 هب ىرح نافسوفنل ام ضحناءاذيالا هيىع أ بولقلاوأ ضارعالاو هآلا اومالاوأ سوفنلا قامادابعلالاطمو

 ناكت او لوصولا لة كلذ: دهع فوهوهتافاع نموا هنماما قكتسملاىلااهلوصو و هيدلا مما تب هتدوتف طحت لق
 اه ءاش ناؤهسور همك و مدلا لو دنع فرعتب نا هءلع يصف فرعت /نافصاص لايف صادقالابجوما دع |

 ةروسلارخ ىلا كبو



 || نيطالسلاةمدخعالا لمدقلا لع نو ردقالو هسبشتلاىلا هنودنم عابط تلاملمدتل اىلالامتاو م جاوأ لظفا

 فعاضتتتاصقنلاوةدانزلاىر ءروط ىءا.إعلا تاكرف كلذ عع فس اوهن روكيو مارحلانمماطالا عجو وأ
 اهنع ةيوث هب وتلا ىلا بونذلا لب ماقت ف فاكردقلا اذهونارسنلاباماو مب رلابامااهران ا

 «( رمعلارخ 1ىلااهءاودواهطو رشوةيوتلامامتفف ثااثلا: نكرلا)* ظ

 ند دهس بالئاسىصاعملاتوكتاعلاهثر وأ مدخلا كل دوا صقوامز :رعترول مد دننعةرامءةيوثلاتاانرك ذدق

 (ملعلاامأرا ماين نمديالق طور اهماودإوت ءالعاهماملو مادو ماود مزعلاو مدنلاو علان مىلدع اولكءاو هنوءحت

 لوط هتمالءوبوبلاتاو وو ديبالا عسرمف(ةدنلارارؤ فار ا 1

 4 .اعلاط هن هز ع آضءبب وأ هداو ةلزانةب وقعر عشسدسأ ةركفلاو* اكبلا لوطو عمدلا باكسن اوت اود

 نمد : وفعل اكوزت لعل ذأ نت ىادرالا نمدشأ ةبروةعى أوه سفن ع سيطر زع نادل 9س

 هناو ًاريبال ضد رااهدلو ضم نا اننيط ىين داو تا ساه دد>وأو هل اوسر وهللا ن نمودصأر يخت ى او ىصاعملا

 توملاالو هلوسر وهللانمدد_.أالو لعاب بيبطااالو هسفننم هزعاب هدو سيلف هند لا ل !ىفلاطلهنمتوعس

 ناك املكمدنلملافرانالا مضرعتل ار ىلاعتهننا طقس ىلع ىداعما نم توملا ىلع دان ضرملاالو رانلا نمدشاب

 قرأ م متافنيباوتلا او سلاري1ا و عمدلاةرازغو بالا ةقرمدنلا ةدصةمالعف ىح رأ هيبونذااريف ك2 ناكدشأ
 فوةرغنةبغرلابوةيهاركل ملاب لدية سفاهتوالح نءالديهيلق ىف بوفذلا كلت ةرا رض نكست نا هنمالع نموةدنفأ
 موةدامعلا ىف نينس دهت>١نادعب لمعت هونل |ومق هلأس دق و هئاسنأ ضعبالاق ىلاعت و هناعس هللا نا نامل ارمس الا

 نأن ىدلاتنذلاكلذةوالح و ون تاءقامض رالاوتا اوولالهأ | همق عم هس ثواىلال> وى رع :ولا هذه: ونل |ومك 0

 مو مهد .: نواس واذ" نمل اوةافامج رام دخت فيكس ع طلابنا سيلا هن روف ذلاف تاق ناهملةىفهنم 7

 كال دىل-ةههرق لس عهملا مدقاذاقدؤا ذعأث كا فومر ءشر امدوهملل 0 5

 ةد_هاشمال دع وهفالتاةناف المأ لسعلا كلذ نعهسفنرفنت ل هذ ةرالعلاةوهشلاو عوجلا هباغفوهو ملا

 توك كاذكتنذلاة راس بئاتلاتادج وف هيهيمشل اضد امس هيف سل ىذلا لسع !نعرغنتاع رلبةرورضلاو
 | زعالو تاعالااذهلث ءالاىدصت الوةب ولامع الو مسلا لع هلعو ل علا قوذهةوذف بذلك ت ايهلعل كلذو

 طرشاذهذ اهلعارصم بو ذلابانواهتمىلاعت هنبانعاضرعمالا ىرب الفنويئاتلاوةب وتلا تزعتاعالااذهل# مدل

 لب رادق نكي ّ/تاوبونذلا م-,بىةرارملاهذهدح نأ ىنبتي و توللا ىلا مودي تأ ىيبقي ومدنلا مانع
 لب لسعل | نمهررمض نك لذا مهمل كلذ لٌثمهمف نأ رع :راملاءاملا نمةرفنلا لسعلا فرسلا لوانتم داك

 كلذو ىلاعتهنا سه أ فل ا نمهناثء>لدانز رة ةرمس هنا ثمح نم هانز ؤهتقرس نم بئاتل ار رم ناكل «موهمفانم

 رواظحت لك ذلرت بح 1 وهولالاب قلعت هلذ كرادتلاة دا اراوهو(هنم ثعبني ىذلا دصقلاامأ و) بنذلكف راح

 ماودوه»و لص: ساابو طرذام كلرادن وهو ىذاملاب قلعت هل اولا قهيلعهح .و:هودهضرذ لكءادأو هلنس الموه

 ندسلاب 3 6 هرب لّوأ ىلا هر كفدرب نأ ىضاملاب قاعتيامفاهتدك ُّط رسب «توملاىلاةيصعملا كلر ماودوةعاطلا

 ىذا تاءاطلاىلار كد , واسفناسف :واموناموؤارزه-ءار عشوة اسد :.- هر مت نم ىكمأ_ شنه ومالتحالاوأ

 ةعدريغةشباهالصوأ سعب دو قاهال وأ 2 كل رةتاكن اقاهتمهف راق ىذأاام ئداعملا ىلاواهتمهمف م

 نةيتس ىذلاردقلا لرتوهغولبة دم نمبسح>اهنم هنافامددع ف كش نافاهرخ ؟نعاهضةيفةينلاطرمشب هله

 ناك ناف موصلااام أو داهتالاو ىرتلا ل.س ىعهملا لص: نال! بلاغي هبفذخ ان أ هلوقاماا ىذتي 1 هنأ

 داهتجالاو ىرحتلابكلذ عوفر عتمف ضقن لول _للابةدنلا ىسنوأ ادسعرطتأو أهضةن لور فس قدكرتادق
 ةمحا وذاك زلات افغ وأم ءلا تامر نماله كا املأ منيدسا اددعو هلام عيج ب سعف ةاكزلاامأ وهئاضةءلغتشل و

 تاتكيسالالا فرص» منابهبهذم قفا ولهجو ىلعالءادأ تاقدتمذ ىف هنان الام تلاغبلءامئىدؤ د ىصلا لاا

 ال-ضأ هير ال103 تاهيل ذ ند ىلع .3 ىلاعت هنا هر فا /!بهذمىلعوهو لدبلا رخو أةناقلا

 0 ماكل "نعل ما فاعلا ىلاهش مانع ولوطن كلذ دَدخ ةرعمو هاك لا با سحو

 ااغانب واق ىف لت
 كنا اندر اونمآ نذال

 رغغامهللامحر فور
 ادونن او ىدلاولو ىل

 قاسر مامهجراو
 انماعال رذغاواربغص

 انل اواو اتاعو

 انحاوزأو انتالاخو
 نينمؤما عسي وانت ابرذو

 نيلسملاو تانمؤملاو

 مهتمءايحالا تا[ تلاو
 محرأاب تاو-هالاو
 نيرئاغلا احلا

 ع ءاعدلا(ككانو)

 ف 00 مدمس ًاةدابعلا

 اكباض اهسق كالذ نم
 هذ هومتكر وحر

 هج رذتس اة تعدالا
 ىلا بااطوبأ خيشلا
 تا رو هناك ف هللا هج و

 لك هإ-ةن ىلعو ب وللا

 انو |! داما
 تاوعدلا هذهب عدملذ
 ةعاجلاىف وأ ادرغنم

 رصتخ وامومأ موأ اماما
 ءاشن امان
 ا دفن دوسإلا بابلا)

 راهتلا عي جف لمعلا
 (تاموالاع زونو
 هعضوم مزال ناثالذ نأ

 كنك نوع جوت 7 ييرر

 .- 2. ةاصحتو !» ةساساإت ]] ل



 رفغاانبر ريصلاك.لاو

 مولا ىل-ع انرصناو

 انلئهو ةج-ركلن ذل نم

 ةياس انن

 انوو ةنس>ةرخ الاى

 نمةوهعلاو ةعاطلا
 ريصأا عارذاو ةم ةصعلملا

 ركشلا عاذب نناوةَمَدْلْ اع

 ك.لع لكوتلا 06

 2 او كب ةعألا
 كلت ل نحس

 ىلعو د * ىلع لص مهلا

 رفغا ندر الخاعاحرذ
 نذلا انناو_تالو اذل

 الو ناءالاب انوقي ب

 تل ام قل اب ءاعطلا نمو ريسسدلاب اهنمعنقو 1
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 ضع ىلا ىلا ءتهّنلاى وأد قو ةريبك ةريغصلاىأر هيىصعنم مظءىلارظناذافهتلالالح لعل نءؤملاتاقىفأأ
 ا مهتهحاو نمءارربك ىلارظناوة مطل ارغصىل ار اظنتالو اهيدهم ماظعىل اراظناوهيدهلاهإةىلارظ:ةالهئاسنأ ١

 هللائيذر ةبادصلا ضءب لاق كل ذكو ةرييكىسهفة ةلاخ لك لب ةريغصال نيةراعلا ضعب لاقراءّدعالا اذمدأ'
 نمل وءيلعهتلا ىلصهننالوسردهع لءاهدعنانكرعشلا نم ىدأ مكنمعأ ف ىهال -عأ نولمعتل كن انيعباتال ١

 »2 1 م هءام ول 5 20٠# ه6 20 - -: -. 1 5 .٠

غصلا تناك هللا لال ةياوعلاةفرعم تناك دحام ولا ! َْق انفارساو انيوهذ ان
 ١ رئاكلنمىلاعن تل ايفاص) ايمهرتعرئا

 |0000 درو تروم ىلعلان عروى ج الج! نموطعلاامملاعل نم معن بيلا ذيع أ ريب تو كيرلا
 نكمتل ادادةءاوامم حدتلاوح رفلاوةريغصلاب رورسلااهنموويمااذلاةفرعمر دعب ريك ةفلاخن اوبنذدلانال م 1

 قي ًارامأ لوقي اكماياهتفراةعهحرف ةدشل هب ستي وهبنذب حد نمنيمن ذا نمنا ىلإ دن وسقاقاهرت :

 هتاعح ىتح هر واسم ترك ذى دكوهتكخةفدك ىتدأرامأ هنرطانمفرطانملال وة وهسضرعتق مفك ا انئرادتشز ا“

 فريكو فئازلاهبلاعت>ورفك ترامأ :رالا ف لماعملالوةي وهياعت سا فيكو «تففاتسا ف كو

 دبعلا عفداذاو تاكءاهمسرذذلانافرئاغصلا هيريكت هلام ًاواذهفهتقمدتسا ف يكو 2ظظشظ ا

 ا لد مهللا راخلا تاذع

 ةوافست جرب الهيزشإلا نم صلختي ىت-ءؤاودو4.ةىذلاهؤان ارم م نا تفلح لهل ا كدا : دممل ا ىلعو د ىلع

 | ىل-ع نوعلاانةر راو
 ىلاعت ل اقأك هتلابر ورغلا نماكع هإو> وهللاركم نمهنمال كلذ توكمف هيىلا عت هللا نم هي اذع ىداعأا نمهنكسع :

 نابهرهظتو بنذلاىاننأ ا موريصلا سيفا جولس مهج مهم س>لوغناعهلناانذعنالوا ءهسفن أف نواوةيو 1

 رش اةيعرل كب رعوهنلع هلدس ىذلا هلباريمس ىلع هنمةن انح كلذ ناقهريغده مف هستابوأ هنايتادعي هو 17 : و

 1 00000 تاسن ا نام يتلف هنن د اذح ىلا| ةمكلاتاتد انحامهف هلعت.دهشأوأ هينذ+_عومان وف ا كل 0 او ةمنعنلا ىف

 نب رهاهلاالا فاعم سانا لك ربها فورمالا ش م-افتوةعنأ 1 ا هنق ا كلأ اس ًاوةعا طنا نسح

 ههعل هعنومل|تاتض نمت الاذهو مند: ثدي وهللارتس فسكت مصيقهيلع هللا هزم زربس لق بد ذ ىإ اح مهدحأ تيد ُ ةفرعأا نسحو نقلا

 | 0 تا سدتال عه تعبلاقوةمغتل اذهل تار 2111 ارا كا لو ع .ةلارتس دل. لح ارهظ هنا ا 0 اوك 2

 نمودعل باسإ وهيل ءوذعل الع بدسب بف ارق ًاتوةمصم توك تأ جم ةفاهماعل جلا ىف هيتاط» ب ل اردطو اهلا

 نأ نظ.فامغالاهمالا,دادزيلاّم لهعاشا هناىردب الودانا هلاهماوهنعها-وهماعدتت ارثسي نو اهتد نااهئمووب

 انوي عةبصعم لعهدعاس نا نم مظعأ ةمزحهيدنأ نمءر 1! كلاب فلل نطلب لاقو قورعملا نع توهنن و

 مست ريالا لاعلا س دلك ه سمت ذرب هنم الذ ىرب ثمدع ه]_ءفاذاف هيىدتق .انلاعبنذملان وكن أاهنمو يعلم ا

 هدص:وةرطانملاقناسألاب هن دعت :وضارعالا فتاسالاقالط اوم_ماعراكحنالا لرب تاما مهيلعهددرتو نيطال_سلا ىلع هلو ةدونيط السلا لاوم ؟نسمالا ل اند ككاو نعذلاةك اههيوكروأ||
 ا املاء ماعلا عبتي بوث ذهذهفدر طانملاو اولد, لعلاك هاما الاهئمد صب الاع مولعلا ن مهلاغتْشاو فاقوهسالا ا دجتةمأ ملصاو ديلا

 ن-ن هربنا فو هعم هيون ذتتامتاماذان 1ىوطفةلواطتماداما ماعلا ىفاريط سم هر قم مماعلاتومق ا 2 3 أ 3

 ا  مهراث 0 "ل امش زاروا نم صقضإلا 00 هيتس / دمج ةمآنعيرذ مهلل

 ا د ورطتنتلاو 01 18 معلا دهس لاق نان“ 0 را ةززهلم كر اهنع

 ٌْ هللا جوأذ ارهدخالمالا ىف لمع هب ون هتكردأ مةعدبلاب ساذلا لضيناك اماعنا تايا ئارسالا قو" اهاهأ

 1 متل دافىدامع نم تللضأ نع فيك ن :رك-اوثلل هنرفغل كذدد . د ىيبا تاك و كرات هلك. ا

 ||[ فعاض::اكوهؤاذحناىزخالاو بنذلا كلرتامهادسح ا تان قمط: رمهلعفر طغطءالعلا ص ثا مذاب اذهف رانا
 ا ايندلاىلا لاملاو لمحتلا كرتاذاةاوعبت

 ا 4توكيفم د كايمدح وهيلع عمم
| 

 تااذا تانسسلا ىلعم_م.او فءاضت ك]ذكسق ب دول ل مهرازوأ

 ظ ركنا اب نورممأد 8 لس رد وسو نا د3! وينو فانا است لاه كلذإو نيبنذ تن ذل هنق لريغ ىغرت الفأ|

| 



 قات
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 لولو فا ارعالابهذعع رسشلار امعنيماعملا نم د ماعمو نيتازتملا نيد هلزكمىف نولزنب لد رانل اله نمالوةنلا لهأ

 نابالثم ملاك نيعلا ىلع كسل اامافرابتءالاراوف أ نمو رايخالاو تان الا نمانسقي مولعمهف قالا مهقياط

 ءابلوالاةيترمملا رت تأ د _عيبوةو.تلاملاعىفاةية ل ععالط الاون ة.تسع ساو نو:ظما ذهفوهتمنا..دصلا

 روةدطعنا.دصلا ضعب تافاملا اهنعهللا ىذرةشئاعتلاىت<ةضراعتماضد أثامبدلا قىف راي الاوعاإعلاو
 اذهىفباغأ ءابتشالاو لاكشالا اذافكلب رديامولاقو لسوهباءهللا ىلصهللالو -رثا| ذر كس اهةءخ اريفاصع نم
 تاودلةا1ناقنوقباس !!نوب رقما مهونمداقااتودنوذ راعلا قرات زئاغلاةبتروم (ةعبارلاةبتإ رلا) «ماقملا

 ا قلن اهونول رقملا مهءالو هو نيسعلا بادكأ نم موهفةنلس اى ماقعوإ جلا ىلعز وذ هلثاك

 ذلاوهفملاعلا اذه ىف «نءريبعتلا ن ءالىذلاو ناب هلا نايبدعب سيلفتآر ّةلا هلصفامدرك ذنكمملاردغلاو

 تلم لسا |ودو نيعأ ةرث نم مهل أ امس هن لعتالف ىلاعت هل ]وذ هلأ ظ

 اذهىفرشب باق ىلعراطخت نأر ّوص:,الىثلا ةلاخلا نإ: مهملامتوفراعااو رسب باقىلع رطخالو تءم«تذأ الو |
 ا اهوطعأواوا هلع نودرح الم متافرواسالاو ىت>لاو رجناو ل سعلاونيللاوةهك افلاوروصقلاو رو اامأو ملاعلا 1

 رظنلابهمهىوتساهقوشعع ريما قشاعلالاثم جهلا مو مهسفنأ نع ىت>ءاوس لكن ءلداجتن زورادلا |

 ليقكلذإو تاذللاةباهنوتاداعسلا هناعىسهف م ركملاىلا_عتهتلاه«-وىلاراقنلاةذلالا تو لط»ال اواماوعني م

 نعرادل' بربح مهلغُ موقءالؤهفرادلا راجل تلاقف ةنلا فك تبغر فيك اهلعهلناةحرتي ودعلاة عب ارل

 ىنذ هنأب هلا اذه نعريعيو هندن قهصت اكس عالم سفن نعلفاغ قارغتسالا لاح ىف هنافهيفركسفلاوههجوىلا

 هبوب<ربغل عستم هيف قيد لو هب وبحتوهوا دحاواه» همومه تراصوهريغب اقرغتسسمراهناءاذعمو هسفن نع
 اذهىفرطغة تارّوصتن الزيعةرةىلاةرخ آلاف لصوت ىتا !ىهةةلا اهذهو هسقنريغالو هسفنالهملات قتلي ىتد
 نع تا عقرب ناآالا هل الاوعم هالا بلت ىلءناملالاو ناولالاةروصرطةنآر وض:نالكرمشب ب بلت ىلعملاعلا

 0 ,ةدل| ىلع باها :دلاف هنروص كلذ لءق هلا رطخت نأ روصت رم هنااعطق لعبو هلاح ك اردن كل ذر زع3 هرمصإ ودعوس

 اذهةنواعاوناك ولناو.ل اىتهاةرخ  ًالارادلا ناوةطل اةابلاقوذ كرد.كال ذد: ءفءاظغلا ف ثاني هعفرنو

 هفطلب قذوملاهلئاو تان لا ىلعتاج ردلا عزوت ناب ق فاكر ذقلا
 * (بوفذلا نمرئاغصل اهي مظعت امن ايد ) *«

 رافغتسا عمةريبك الو رارمهاعمةريغصال ل .ةكالذلو ةيطاوملاو ر ارمدالاا تمهبام ناب ريكس ةريغصل انا معا
 ل اًثمواهملع 1 علا تط اوةيتس نم جزا مولا تاك هكر لاول ماهعنش د الومرمصت ةردعاو وةريبكذ ١

 كلذاورتؤي ملةدحاوةعذدميلع بصولءامملا ع نمردّعلا ال ذوهمضر ٌوَدفلاون ىلعر ا ىلع ع ةتءاملا نمتارطق كلذ

 1 نم عفانل !ناكتاواهدادضاب نام ةسنعام بشل اولةناواههودأ لانعال ارب اسوس سلا ر

 اذاتائيسلا نم للقلا كلذكن ةدريهطتو تقلار و عفنلا ليلقمرممذملاريثك !اقلقناومبادلا اوهلمعلا

 ةل-> نمقحاولو قباوسريغنمةتغب العم ءرعفلار 2 لاناالا ىلقلا مالطا ىدريثأت مظعماد
 لك ةةاداعموة داس ة>اشمريغ نمةتْغب لتقب ال #و تامدقموةدوا صرب غ نمةدغب ىفازلا تزن امل ةفرئاغسصلا|
 اهفوذعلا ناك ام ردوعاجلاق فتي لو ةتغباهد_توةريبكت روصتولوةة>الو:ةباسرئاغص اهفنتكل ةريبك
 هةسقل نمددعل اهماطعتس 1 نيل 0

 : -- هلقلاوبقلا فرت الاةدش بجو كلذو هيفلالان وس راسا انءدش نم عنعروفالا

 اعرب 16 البلل ناف رلفغااىف هيلعىرخاعذما اوبال دلو تاثي ايه وستر وذ. - مللاو| تاغاطلابنز ولك

 ريع ناي نكون ذىرب قئانااوميلع عشقي نافاة<هقوفل- هكلاكه :ةداىر نمو ارب ا ىفءاح احدقو ةلمغل افرحي

 بنذلا مظعباع ١ اوازه لثمن ذلك تيلدسعا ال وو ةرغغبالىذلا باذلاءوضعب لل و 5 ًافدفنأ

 ثتاحغّدسمأن ثدغمأب تاع

 ات تسمللا تانعان |

 الل عن لا نكال
 دح ىلا الو ثا هاف نيع

 مسيضاف كاش نم

 شلولاةءالك ىنالك ١
 انع ىناونو نعل حالو

 ثحاصلا كدا. ءهي ىو

 لدغ ِن او 1 ان

 ”قراج كدب ىيصان
 لانو ىفلدع كلمكح

 انا تشم ق ذفان
 تاوانأ كلذ ل هاق ىذعت
 تنأكلذ لهاف محرت
 ىالوماب مهألا لعفاق

 لغأ تن امبراهنلأا
 هناأاببرابمهللا لعفتالو

 لها كنا لهأ هانأام
 ةرفغل!لهأو ىوتتلا

 بوذلا هرم هرمكل 3 الن ماب

 كاسه ةغلاءصقنتالو

 ئسطع د ذد الام

 3 ١1 كبة الام
 انفونراريمانملعغرفأ

 [ملسم ىنذوت ني_-[سم
 نداصلاب ىنقحلاو
 ائاز_ةغاف انملو تنأ

 ريس تنأو انجراو
 كيلعاشب ر ني رفاغلا

 اشنأ كلاو انك وت |



 لك نمو كرد د ريغل

 كب رقريغب نورس ل

 ريد جرت لك
 لغد لك نمو سلاح

 كا مهللا كةلماعمريغب

 3 دلك نم كردعسإ

0 
 كرذغتسأ ىلا مهلا < ق

 م هندقع دععلك نم

 فا مسهللا هب فوأ
 ةمعن لك نم 31 ارذغتسأ

 تبا وهف ىلءامتمعتأ

 مهالا نأ هضم

 لك نم َُك اره غتسأ ىفا

 هطلاقل كالهتاعى_ع

 ىبا ملل سلام

 دعم ىلع لست كلانا

 لال اساو دل 1 ىلغو

 هخعاوفو ريكا عماود

 ترع

 نم ذوعاوهئاوشو

 هعاوذورمثلا عماوج

 انطعحا مهالا هع اونو

 اناتفداو انتىهأ اوق

 انل اظفح ! وانت ممامع

 طظ_فاعا .انتطعااب

 رك اذابو ني ظفاحلا

 كاك دب نر 5

 اورك 2 كلدع واو رك ذ

 ذل

 هقدقوتهموح ن نيفدتلكحكاذو لأ ١ 1 0 ديلا ميهوجوثبلنادذ

 ىامعت د وراخلا نم 11 < نم ماسعتا مخاديت لاهملالزانمىلالوزئلاو لالؤخلا٠ نءهللاب ذوعنت دهعن رط هدو

 هتياالا هلال هنا ا:لوقي ناد بح وتلا ىنعأث ساودحومالا اراذلا نم مجبر خالو رثكأ اوأام :دلالاثمأو هرمهثح ل شم

 ةدمو هلامنعن.ءاغلاىديأو هتبقرنعفرسلا عف ديف كل املاعفالا عمتي الفةداهشل اولا !ملاعنمتاسال !ناف

 لئود_.حوتلافودصلا عفش اوتاسالابلوقلا عفتني اللامالو ةبقر قتال سف ةاممل ا ةدملاسلاوةمقرلا

 ىر الذاءلعىرعاع قلخلان مد حأ ىلع بضغ؛ الن أ هتمالعو هللا نمالااهاكر ومالا ىربالناد_.-و 1

 نم هل نمرسانلا نة توه" هدحوتلا اذ هولك ولا ىفهقبقكت ىأي_تاكبابسالا باسممب رباع او طباس ا

 لوأوهفناعانمراني دلاةثمهملق ىف نأ ةرذودهل دوخرادّقم هلم م مهنمولاعشم هل نم عهتمولا: ا 2 07 <

 هبلقف نم رخ نمرخ اوناعا نمرانيدلاةثمهبلق فنمرانلا ماو رخأ لاقي ربخللا فو رانلا ن.عيرخت نم
 ةرذلاة عبط نيب ولاعثملا عبط نيبنو>رخ م_ماجردتواعنرد: ىلءةرذلاو لا هلأ نيدامو دناعا ّ نمةرذلاع:م

 لح ديامرثك ًاودوةنلانييولاو مالا نامعأ نيب ةنزاوملا ان رك ذ5ل ثلا برمض لمد ىلعةرذلاولاغ لاب ةزاو ماو

 ريغكت اوما عواتسم تائيسلاةيعأمأف لس , الىذلا تاويدلا اوهدابعلان اون دقدا انعلا ماطمرانلا نيدو 1

 ةنحجلا لهأن اكل ك4 تارلالاب 1 الا 6 رايك نء هلو ىلاعتهللاىدب نيب فقو. ]درعلا نار الا ىف اهلا

 هلىبت الود هنانسد نم ىغةيفاذهبرضو اَدِهلاندساو اذه ضرع بسد نوكيف لااا باهصأ موف

 ىلع مائيسنماو لأ ىلاءتهنلالوقيفريثكتو وملاط ىب و هن اد سحبت ين 3و اذهان راذكت ل

 الا ةنسك مولا _ :كلذكف صاصقلاق د ر طل هرب غة كن اسل وها وياكو راذلا ىلااكص هلا اوكصو ا دوس

 لعفأ اللاعف هل كس هءلالسرأمث هياتغا هناوخ ثاضعب نأ ءالدا نبا نع رح دقو هيلط اس عاضوءهملا لدن

 اهنزأن أدب رآ تاذ-س>نمىناواب ون ذهريغووهلاقو اهو<ثا ف .كفاهنملضف اة نسح ىتةمص ىف سبل
 رهاظب محل ذلكو ةواقشا 000 2 0

 هطول الهلا لسفر اوت 5000 لا رك دانا ار

 انا يطا 00 ري افلا ركراالا يذل نا دنع هطلار 0

 ىحللاسسلا كاذنع رين اهملع عالطالارشلا :وةق سلة ف باب امهلورخ الا فزوملاو 0 0

 ةيلزالاةس.هلالاة شي كارس كل ذءاروو ماقتنالاو بضغلاب كالهلا ىلا ىذغشب اعوادذرل اووفعلاي احلا ىلا ى ةفاا

 |0000 ا بدلك ناد ىلع نعونسملاو يأ يلع لقايلع قلل الو ا

 وعنا اوىوةتلاىلءداممءالاناقةر هاظلا هناعاط ترثكن تاوعبطملا

 الووذعلا ىذتقب هف قت سال دبع نعوفعال هنا بومة لاب انا , رالف شك ادقن كلو ريق فيك هيحاص

 فاصوالاولا_مالا ىلع ءازح بضغل اووهعلا نك, مل كل الولو ىلاعت هللا نعءعدتعبلاىض: نطاتسسالا تقع

 دننأ ا

 هيلع عاطب نأ نم ضع ءاوهوتلعلا قى اقى

 ْ لاقثم ملط :الدنبا نا نلاعت هل اوةالو ر.معأل مالطب كلن رامولاعت هلو“: ملالدعن م !واوالدعن معز اح نكي مول
 هللا عازأ اوغازااوةندهر دسك اع سفنلكوىرت ىذلاو ههنعسو ىسامالا نا سن ل س رلذ جد كلذلكوةرذ

 اذ_هو مهسفنابام اوريغ» ىتح موةباهريغت الهنا تاىلاعت .ةرمااهشك ممجامهنلا اريغمهسفناياماوريغ' لومم.ولق
 ديعبلاىرب دقذاهبف طاغلا ن كك رصبلاذا رصدلابةدهاشملا نم نم مضوأ 0 ابولقلا باب رالف شكت ادقدلك

 دعبامبىرب امالاو بلقلا ةريصب حاتمن اف ناش لاا ءاوامف طاغلا٠ نكعالب أهلا ةدها ثمواريغصريب كلاواس رق

 | املاك سافلة رلا) ىا ارامداوفلابذك امقاعت هلو: :واشالاهنلا او ن ذكلاهنف روصتيالف حاتفنالا
 ن ًاهبسشد د واي ذعبةاورمعي مى مولع عاذف اومدخع ممم 2 :مهوروغل اوةداعسااث ود اشف ةماللا اةاعل انىنعأو
 ىلع اوشاعو دالسلا فار ط ان ل ا دل نول هس ص اونيناحلالاهاذهن روك

 0 ره

017 3 



 ب

 لع نم همهعب /تاقراتيد ةكأمد اظعافريت اند هرم ع ىوا تست لآ !ناكو هل. *م ا ةرسعماطءاوالج هنمذخأ ل ماعلا |

 لبهريشعرسمءى رخالا ةذكلا فل +اونازبملاة فك ىفتءذوولران دةئامنوكتالف ل ةثلاوتزولا فلملاالا
 ه:>ءاسموهذرعو هلوطو هامل دصعب الخلا نأف اهئ ا.هواهصاخغما نوداهد اوراوماس>الا ىناعمةنزاوموه

 أ ةنامسمل 2 5 ريالا هاتر لا مدل 7 اجد هبا رقمتسلالو
 بح كلء-او: 0

 18 ايبا رهو امورة نول طوال نأ د ”لردالن 0 5 ارش لا

 رعالاةرهوملاهذهاملوةب دئودبلاوىورقلاليىسلا هيبذكي تكلذلفرصبلاءار رىرخأ ةنطغبل: رصبلا
 وهقم .ةحئلاببذاكلاو هل ثم اةرشعهةطعأ ىفا هلوق فبذكد_ةفلاث مفاآفلأ لآ طتزوولاةثههنز و

 ”لردب ىذلارونلاهبلقف لص ناو لاكلاو غوأبلا هن راش ناءالادنع كلذ قيةتىلا ليدسال نكسلو ىدلا

 ىدصرصاقل اداةملا مهق”نءزحاع فراعلاو ىدصلا ه_مثكن.كلذدنعف لاومالارثاسؤ رها اودلاحاو رآه

 رابخخالا ف درو تاووسلا ىفةنملا لدوهيلعهلنا ىلصلوقتذاةنزاوملاهذهىفمل_سوهيلعهنناىل_طهنلالوسر

 ةنراوملا كل: ىدلا مهقتن ع غلا لامها كاذهوايندلا ىف ايندلا لاثمأ ةريثء توك ف يكف ايندلا نمتاووشلاو

 مو-ص فراعلافةنزاوملا ل: مهغت ىف ىورةلاوىودبلاب ىلباذامو-صىرهوملان اكو ىودبلا مهغتكلذكو
 0 2الا ا نيال ا دعالا مراسل سل اول ادم مل ىباذا

 0 نلكومءالبلا مالسل اهملع ةلوغب ىغلاودوفرالاةله ةلادز كوت دق م :البو ا نمءالتداو

 ا تافتدبلاب لزتي ىذلاوهو مالسلاهيلع بول أ ءالبءالبلا نأ خان الف ل_ثمالافلثمالا م ءايلوالا

 ىلصونلا لور ىذأ7ال كل ذاوارارفالاهنلاىلا هؤاعد وهدي زب الناك ةءامح ىلبذا مياظعلاءالبلا نم اضيأ مالسلا

 نعءامالاولخالاذاف ريصفا ذه نمرثك اب ىذوأ دّمل ىسوم مخ هلئا م-ر لاق سانلا ضع مالكت ملسوهماع هللا

 نمبورّص نع ءاماوالا لف: :ءاسإق كلذإو نيلهاجل اي ءالتسالا ن ءءاملعلاوءايلوالاول الو ني دحام ايعالتب الا

 نيدلانعج ورمل ادرغكلاب مهياعةداهشلاو نيطال ا ىلاموب اع ملاودالبلا نمجارخالابءالبلا عاوفأوءاذيالا

 رج كلا ل !نعضاتعملا نوكي نأ بحعاك نب رفاكلا نم لهل ال دأد لفعةفرعاىل-هأ نوكينأ باو و

 ىطعت هنا مال ل اهلع هلوقب : نم ١ انى" اقدلاهزه تفرعا !ذاو نيعيضملا نم رد ١انم نياهاجل ادن :عوريعصة ره وت

 طةفساواو رمصبلا هكردبام ىلء كب دصتب رصتقت نأ كاباو تاع تشعل *م راثلا نم هج رخ نمرخ

 ىلع ضرعءىهلاريس رامعلل قواغم تن اغاو نسا س اولا ف كاكر د راجلانال نيا>ربارانج نوكتف
 الا ىفداصت ال سها س ١ اوهاملاع نر ارداف هنمنك ةفشأو هنلم<# نأ نيد ,افلابتلاو ضال تاوعسلا

 لو مولا ملاةج ردن عنتو هلههأو هلطعو كلذ نعل هذ نق مئامملار 'اسوراجلا هب تةرافىذلا ارمسلا كلذ ملاعفف

 مهسفنأم هانا هنااو دن نذلاك اونوكت الفامعضارعالاي ام واهاطعتب هسفن كه ىذا اوهف تاسو سلا

 نملكو سلا ساو1لا,ملاعلا اذه فاكر دمهننا تاذ سياذا هنا ىسن دف ساوالاب كر دما الا فرعن لن م لكسف
 هعدو أ ىنلاةنامالا فن اخو ىلعالا قفالا ىلا قرتلا لرتو مئاهعلاةمتر ىلا لزنو سفن: ةلا كال هللا هاسن أ هناا ىسن

 امأو تولابصلخت:ةميهلانافةميصلانمالاحأو سأ هنأالاهتمة:لاضرعتموهمعنالار ذاك هسيلع منأ اوىلاعت هنا

 ُظ ءاو : رهازلا ى رسمشلاك ةنامالا ك]داهريصموةنامالا ع جر ه.دلاقا هع دوم ىلا ةلادعتال هجرس ةناما فرت ا

 لوقت اذهل :لاتمالا رش 2 3 0 نب زمعب ةرمشعوأ ني“ رغب مهر لباقي ت اما تحالا

 0 ا

 انحراو> ىلاذو ةباهم

 5 زاعجاو كلا اوساعاتملا

 ملل اوس ن كل ىنذخا

 ةهعنلا ماع كلاسن

 ماودوذب وتلا ماك
 ةيمدعلا ماودي ةيفاعلا
 نسسح ركشلا ءاداو

 ثكلاسأ ىلا مهالا ةدابعلا
 ةادلاريخو ةايجل اةكرب

 ةاكارت
 ريت كأس وذافولارشو

 ةايح ىببيحاامهنةنام
 بحت نمةابحعادعسلا

 ةأفو ىن_فونو.ءاسقب

 بدك نم ةاقوءادهتلا

 نيةزارلا اريدخأب هعافل

 نيساَوَتلا نسحأو
 رو نيك املا كو
 نياامعلا برونيت-ارلا

 للعود ىلع لص مهالا

 تردقامر ذغاو تقلخ

 م-عوتقز رامسيطو

 لسيعتو 1ك ل ؛ ام

 ظفؤحاو كافل تاام

 كاهن الو تظؤةساام

 2 1الا هلا ال هئاق ترتسام

 ةذإ لك نملرفغت_سأ

 تادوعتحا وعم ولك 1 الع سءلاهذه 1 سوه سم تد رغوىافلابلاقلا | ذهىلا ت طه 1

 ةمظملاو ةسدول رلاةريض>-ن ءةبرزدت“ ريغ مااةرهازلا |[ :رمسعر ةازاجاو# 8 كمأاف«امااهقلاخوا را ْ

 لفسأ ةهح ىلا نيمل ع ىلعأ ةهدس ن كهدت ًارتسكانامئاإلادبلا لكتاربسملاو عجرملاذا ةرضحل اى اةعما راضدأ 3

 | توس توسوكسنممهنأالام مم ردنعممنانيبقمهمردسنءمهسؤرو 5 اننوم .رملاذاىرتولو لاعت لاق كلذاو نيلفاس |[

 ان
1 

2 



 يع ةرقودفنيالامعأو

 دك ةقذاسوديالا

 | نمس>وكبح كلأسأو

 مهلا كبح ىلا برغي
 ها كتردووسغلا كلاعب

 دي ه3 5 ١

 ىل اريج ةامهاتناكام

 ةافولا تناك ام ىنوقو
 مل ماو - |[

 ةداهسشلاو تتلا عجب بنتج اوال لسأ مسن ملكلوقنرابتعلا نيب راسب بصح اراوف أن مدمس سرح عوف و رامدخالا : كد . الأ ًاىلاريخ
 اذرلاف لدعلا ةلكو

 ى د_هةلاوبذغلاو
 ازافنلاةناورمشلاو ىلا
 ىلادوثااولهحوىلا
 | نملدذو_ءأوكئاغل
 هضم ةنتفوةرمغم ءارض

 نتي دن نمل مسقا مهلا

 نيبو ىتدن هبلو-ءام
 ْندعاط نءهو كتيدعم

 نمو كتن- ىئلدبام
 انيلع هينّوهتامنيقيلا

 د.عولا فون نزحانقز را
 5 دو عوملاءانرو ورسو

 باطنامةذادعىتح

 انهوحو سلا مسهللا
 را اوءانحلا كه

 نكس واسر فان واق

 ءاضقنادنعو تائيسلا فانسأ فال +خا ب سح عونلا فالتخا ث دنمو رئاكملا مق بس : هدفا كحد - |

 10و هور ووو روم ا اال 2 2 بببباتلللل

 باذعلا نمر 1عونببذعي دقو طا بلاي برضد دقو وفعب مث باسملا فةسشقان/ايلاسعالا ف نب رصقملا

 لاملاةردامعبذعت نم سيل ذاعاونالا فالتحشاوهو ةدشل اوةدماري_غىثلاثفالتاباذعلاىلاقرطتيو ||
 | تالاوونلاوتاسالا عطقو برضلاوبراقالا بيدعتو مرن اةحابتس اودلولا لولا ازاي بذعب نك طقف

 ةودفالتدلا فسكت ى هو عرشلاعط اوةاهلع لدور الانانزعف ةّماثتاقالتخالا هد جفنهريغون ذالاو : ١

 امآ اواهخ 0 ا داملا افا اير اك ارو رثكو اهحادو تاعاطلاةرثكو هةعضوناالا

 عمبولقلا باي رالاذهف دكت آلف تاك دسلا عاوف فالةدابف هعاوفا آف الت اامأواترثكف 10

 00 و يرق وداع هلوقب ودرنعال مالطب كد راموىلاعت هلوقن ىف ءماودو ناءالارونبتآ ارعلا

 لاعث م لهعد نموهرب اريح ةرذلاة ثم لمع نفىلاعت هلوع و ىجسامالا ناسأ دال سدل ناو ىلاعت هلوعب وتيسك

 لدعب كلذ لكولا الا ىلع ءاَرَحِبا اوتلاوتاقعلا توك نه دنس كلو تاكا فدر واسم ك]ذريخملا هرب اري

 لافو ىضغ جر تقوس سوه تال يلا ىلاء:لاقذاح رآةجرلاو وفعاانن اسوهبف اطال

 تاكردلاوتاحردلا طايترانمتماكلار ومالا هذهاذاناوظعارحأ ا ود وأ اهفعاض نسل تن اوىلاعت
 هاو طفت يموانطالا ف هرعبالق لب_مقتلااماق ةفرعا رونو ءرمثلا عطا اش ةمؤلن_غمتاتسلاو تاما

 دهاوش

 نوكي نأ هيشيف ااعرصت مةةرفتمرئاغصالاهنم نايلو ةسجلا ناكرالا نع ضئارغلا مج نس أورئاكلاا

 000 ا د ستسجسع 00 ا

 21710 1 ارش هلا دق نم 0 55 ما 0 000

 نيد رقملاب وأ نيعلا باهجاب هقاعتلا 0 ةمضارةثدعف باس 1 0 ١1قنا>عرلاروهط

 ناعاك ىد.لةتتانامعانامعالانالنا_عالا فانصأ عبي ذك ىلعالا سودرفلا وأ ندعتاذح ىف هلوزن هزبو

 فشكش ى ىدح هتلار ومد :ردصلاحارسشناب لصح شك نا ءاو هيلعتو ر هسا رتوعمس'ا_عنوقدصن ماوعلا

 هلافسولامتالادوجولا ف سيلذاهريصمر عجرم هلا ىلا لكلا نأ حضتبق < اعوهامىل اكدوا هذ

 اضأ مهو ىلع الا الملا نمب رقثلا هباعىلعم هو ىلعالا سؤدرفلا ىف نولرانلا نوب ردا مهفنصلا اذهف هلاعفأو

 1 تف راعلات اح ردئ 1 اك كش ' ممواقنو ممتد نم مهو نوةباسلا م3 فا نصأ ىلع :

 ْ' هيف صوغبا ءاوقعو لحاشس هل رسل ةفر عملا ارم وةنكعريغ هبا لالجهنكةطاحالاذا ارمصغ» الىلاععت هللأب هفر عملا

 هلزانا ها مالا عتدتل هتلاىلا قيرطلاة لزالا فيلا عتدقلا نم مهل قب سامرد#ةبو مهاوةرد_ةبنوداّرغلا

 ١ ارد تود هة+ ردونيملا بادكأ نموهفايد.» 17م ع أن نمؤملاامأو محتاج ردا هنا مالهلنا ليدس توكل سأأق |

 [نيبر
 أ ةداهشلا ةملك,قطنلا ى 5 نلات د1 ناكترالا عاهل ضنا را ىدأو رئاكل لك كل

 تملا تاح ردنمندالاة .ةردسر نراغعت نيعلاب ءادجأ تاح ردن: ىلعالاةتاح ردىلءاضبأ مهونيد ر 2

 نانا نان مالألا تاكرأ ضعب لمه وأ ئاكمأ ةريبكت ركنا نماماذ مخل جاو اوموص اراك لاوتالكصلاو ناسألاب ١ 52 ونش

 |0017 لودتملابوتلاو 4 تنذالوك بتذلاو منئاتلانالبكترب لعق تلا لجالاب رقلبقاحودت هب وت

 هنا- ءالزاْرتلابسرارصالا ىلع هتومن وك عرذاتوملادنعر طعم اذهذ ةبوتل !لمةتامناوالصأ د حو م

 كش ىنداءلال_تالل لد ,اةوهفامزحن اك تاو ديلقتلان افا ديل: هناعاتاك اذا ى-ال ةءاملاءو ب هممت

 هللاوفعي ناالا تايذعب « تاعالا ىلعات انت اامه واو ةعاطتاع عاو هع 2# .!هفاخن' لعل ًاريصبلا فراعلاولادحتو 3

 ا نمو رارصالا ةدمةرثكس سس: دللاثح نم ناقعلاةرثك نروك توبا ا فتشقان ا باذعولءدب زب اياذع

 . - اريل ىنةنييلع ىلعأ فتورسص.:لاتوفراعلاو نيعل بادج تاع رد تودلقملا لل ا لزغتت ادع ده

 | فارطالةحا لاب هرب دقت هيدارملات آن ظتالف فاعضأ ةرسشعاهاك ايندلا لةمىطعن راذلا نهب رخي نم

00 
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 185 يا

 را يب هل_ا5ال نم كردالن ادعس الوب ولقلا بان راورئاص.!ابان رآنمتنكتاامالدادش ًاوهفماسحألا

 تامر الأ نيد و تامل وصل اوةركسا !نعتامرملا ملأ نيب ريس ول ىصلاف مسجلا ملأ ىلا ةفاضالاب هرقدتنا ومالا

 عمنادلافود_علالاقو انا كلذدع لوال_داناطاسلا ةبترنعتامرخلاملاب سع لناطاسلا ةمتار نع

 ةسد رهاانيب ريحخول ن طبلة وهش هباغت نملب+رلع سولملا عم ناطاسالرب رسسفلأ نم ىلا بح نا وصلا
 ىنعاادةقلدلك اذهوءاول1 اوس رهلار“ الءاقدصالا هس رغب وعادعالاهب رهقب ليج لعف نيد وءاؤاملاو

 متاهملا تقص «ةقرتسا ناكل ذواذي ذل ماعطا اريص:هدو>ون ىذلا ىنءملادو-وواب ودحندا1اريصا هدوح وبىذلا

 اع اودعلاالااهل ؤرالو نيااعلابرنمد رفا الااهزارال 9 اهمسانب ال ىبااةكستالملاتافصهبق «رهطظت م و عاملا و

 هلسيل 4بلقالن ةباقلاىفالا ةفصلاهذ_هنوكتالفناذ الاىفالا عمسلاوناسالا ىفالا قوذلا نو كالو

 ات اكولو باةناسن لكل سياوناولالاور وصل !نس>ونا 1 الاةزإ هل سدارصبالو هلعمدال نكس ا اذه
 ىنءأثساو ىلقلا نماسافمتآرةلاب رك ذي لن .ىل_هف تلق ناك نا ىرك ذاكل ذ فن اىلاءت هلوق

 قلحلا ملاعنموهىذلا معلل اوهو سمالا لاعنموهىذلارسلا هبىنعأ لبر دصلا ماظعفنة كس ىذلااذهناقلاب
 ىلاعتهنلالاق ىذاارسلا كلذ نكسلواع.جمالاو قلخلاا هللو هتك غو هملاعءءاضعالارثاسوه.ركردصلاو هش رع

 كلذدنعو هب رفرعدةفءسغ: فرع نموهسفن فرع د ةفاهفرعنمد سك ارئاساها امد نلص اذائئا اة ف.طالا

 ةجرلانيعب رظنو هتر ود ىلع مدآق انهنلا نا سو هياعهللا ىلص هلو تع ىواعملا ىنعملاغاور ىدانم ديعل |
 0 أ افخالا لع نيلماعلل هتجر تناك تاو هلي وا” قد رط ىفنيفسعتملاىلاوهظفلر هاط ىلغ هل نما ماحلاا ىلا

 نمنامرحلاة مبسم. فاوكرتش ا ناورثك ؟كئاوأ ةبيصموةيبصملاردق ىلعةجرلاتالليوأتلا نيف سعتمالهتجر
 نموعاشن نماسهم صتخب هةهكح ىهو ماظعلا لضفل اوذهنناوعاشد نم همتؤد هللا لسضف عمة اف سلا قرح

 نم ىلء أود رص ىف سل ااناّوطو لواعل اانمرآ دّمف ضرغلا ىلا دع:اواريثك اري وأ دقف ةمكسملاَتْود

 كلذةداهشو ني ذكلالاهعللالا سل كالهل اة رد رهط دةذ ناك ا از_هىاهدصقن ىتلا تالماعملا موأع

 ةبتر *(ةيناثلاةبت رلا )»ع اهدروف لكل ذلفرصالا تحت لخخدنال مسوهيلعهنلا ىلص هلوسرةنسوهّنلا بكن م
 تأوهود.-ودااوهناعالا سأرنافءاضةةةعءافولاف ارمدق نك-لو تاعالا لأ: ىلأ نم ةيتزهذهو نينذعملا

 ىنعمهللاالا هلاال كلوق ى_ءملبةة.ةملابالهناسلب دوموهف ءاوهههلاذخع ادقفداوه عبثا نموهتناال ادبعنال

 مئهللاانب راولاقنيذلا ىلاعت هلوة ىنعمو هتلاريغةاكسلاب ردن تاو هو تورعلي مهضوحخ ىف مهزذ م هللالقىلاعت هلو

 نمدحأو رعشلا نمىدأه اع ةماقة#..الابالا ديحو:لا لمكيال ىذلا ميقْ#سملا طارصلاناك انو اومات:ءا
 نعول الذاري س ص ىفولو ةماق3الان عليمن عرسي ك هنن الف ةرجخ الاف فوضوم ا طاربصلا لثم فيسلا

 ةلاعال ىغتمي كلذف مةت#ملا طارصلا نع هل. مردقب ديحوتلا لاك ىف حداق كلذو ليلق ل عفىفولو ىوهلا عابتا
 اهمصواك موج رانوناطةنلاب تئاغلا لاكسلا كل ذ!قارغلاراثناران ناصقةلكعمو برقا !تاجردفاناصقن |

 هتوافتوهتفخو باذعلا كل ذةدش نكلو نيهجو نم نيت ابذعم ممعَملا طارصلا نعلئاملكن وكيف تآرقلا |
 الذاو«تلقو ىوول ا عاين ةرثك ىناثلاوهفعضو ناالا وق امه دأ نبل هأ بنسب نوكيا ةداالوط بسد 0

] 

 ثو دراوزانلا ىلءان ان .:انالانفوحخامنافاسلا نمت و فتان لاق كل ةلوامثجا مذ نيلاغلارذنو اوقتا نزلا ىحنن |

 تائمان نانا ىدانن هنأو ماعف ل دعب زانلا نم رخينمفدراولاريختان سحلاىو رادو ةاحتلا فاك كشو |
 ةعبسدعب رانلا نم رك نمرخ 5 نأ ىلءلديام رابحخالا فنا لعاو ل_جرلا كلذ تنك ىتيلاب نسحلا لاق |
 فطام قريكرانلا ىبعمهضعب زو دق ىتحةنس فال 1 ةعبس نيد وقلفعلا |نيبةدملاف فالتحمالانأو ةنس فال[

 ضع بزب دق لانك ناسا ىفة.ثقانملاب بيذعتا اءاندأومالعالة ياهمال ةدسثلاي فالتخالاناوددلا
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 وهو ق اخ: املاع ىلءريمأ مالا لاعوا درب قاخللاملاعو رمالا لاع نيب تالكالماو ريمالاوهىف رم آن هح ورلا لقهيف

 رئاسو رهثلاوعوبسالاو مويلا نمةتوافةمتاج ردة: فال ١ ةعبسنيب وةلفعلل انيب وثيلاهق هلنوكيألو

 ا

 ا

 ظ

 مانلعسأو نيسعجأأ

 9 ذاانيقوز رااءابحالا

 نم م-ِهياع تمعنأ
 نيةَيدصلاو نييبذلا
 ”للاصلاو ءارهلاو

 .مهللا نيلاعلا براين يمآ
 عع فر تايفللا ماع

 درا قل تاجردلا
 ءامشن نم ىلع لاب

 فبنذلا رفاغلدامع نم

 ردع نوتلا لباقو
 هلااللواطلا ذي اقعلا
 ]بكرا تاره

 نماي ريسصلا بلا
 تاش نعنأش هلعشل ال
 -« نع ممم لغشال و

 تاوصالاهيلعهبنشنالو

 لئاسملاهطاغت النمأي و

 ناغللاهملع فلم الو

 حاحلاب مريتيال نمايد
 :لوذعدر ىنقذأ نيحلا |

 قل 7 هللا كلت 2( والجو

 اناساوا_ءاساماة كل اعأ

 العمال خواقذاد
 امريددت نام كلأسأ

 سنع كيذوع و مع

 امر غغتساو مل_هنام

 تناو؟لعأالو معت

 قا مهللابوزغلا ماع
 دنر ال اناعا كالاسأ



 ا” ستسا مالا تكلا
 كلا اريدمن اق ةتبلاالصأ ىعملااذهىفاندلاةرخ "الا قرافن الواو اةشوامندلاةداعسىئاونوافناكرص+ تحت : - مهألا ني جارل

 ا !
 داحآ ءاصحا نع انزع نااناالااهل لب ديتالددرطمتلزإلا هثدارا نع ةرداصااهثنسو هلي ريمالداوتوكتلملاو | فاعور نماو فار وع
 ا مهألا ىارثسع ىئناقأو

 ١ ىدب ند م.م .تافدحا
 || توكلاهلا مهفمهضعب لتقيفم اذا ىلع كلولملا» نم كامىلوت_س نأ ا.ندلا ىف هلاثمون زئافو نيدانو نيبذ_عمو 1 ا

 تاقتوزئاغلا مهف مهضعب ىلع عل اح و نو>اذلا موف مهضءب ىل< ونوبذعملام_هفمهلتشيالو:دممهضعب ب ذغت و دا[

 بذعءدالوةلودإا لص ىف هلادناعم لما قاةتسالا دحاجالا لتي الف قامت ابالا كال ذكى يمسي ملالداعش الما تاك | قوفنمو كام نعو

 ىبكنءو قلخ نمو

 ةتوافدم نع 01 _مةرصتلاوةمدسكلا قهرعىلد | نه ىبعالا ع احالو هيلع علل مد 3 7 2 . 2001 ْح 5 01 . ع . 7 .٠ 1 فدع_ضىاوهالا يت
 قعض كلاضر قوف

 ىيصاني ريلتاىلاذدتو

 ىنهتنم مالسالا لعجاو
 في.عضيلا مهلل ا!ىاضر

 لذى امهالا قيود

 ريهفىفا مهللا ىنرعاف

 محرا انك تجرب ىنغاف

 ىداح معلا وىرذع#

 ىبولذ ىر هغأف ى سقت

 اناعا كلاخ ًاىنامهالا

 ف داصانية وىلافرش ابد
 نا هنا عأ ىتح

 اضرلاو" ل ترن
 لال ااذاب فت ءسقاع

 ىداهانمهللا مارك الاو

 نر اعلا ةرثعلبعمو

 0 ؟ذاحاواهر صقرة دل !لوطوةدنشلاو ,ةفلن اق نيدذ عملا ذو ةدناءملا||

 نمىلانوهسعن نو ْرئافلا اوزئاق نموةمالتلارادىف لك حبان ن هوةدمدل عمن موللاه نة نوتوافب اذكه ْ

 ىمنصا

 كلوهذ نيوعيةناديعل نم ماولاقو طف با ا نم اند رهمو ا

 رانذا ادد الدقذران لاامأ او امهتشدالدعذ هك ارقلاو نيل اروالاامأف وذ هناذالا باطنالف كر راذإ لعد ٍ

 ا | ىلا هادو نيلتع ا ةعرش نعنجرلا ع د اص ع نم نيعبصأأ نيب نمؤملاب باق ارقي بوء.لعدتلا لصرعوةردقلا

 ش | عزوتفي 0 الا عجرتلف تادابعلا عب هر لا ةباه ىفكلذةمكح

 هر وص الءانعم هيرمضت ىذل ا لد ا همهفتلف لاث !١ابركنالان كعالتا“ ؛ئسلاوتان تدك ىلءتاكردلاوتاحردلا

 ل-حخدال انوا ةتدواقشلاوةداعسلا ف ممماكردو مهتاجرد توا :و افا دصأ نووسنن ةرخ "الاف سانلالوةنف

 ا

 ١
0 
 ا

| 
| 
 ٠
 ا
 ا
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 نيكلاه ماسقأ ةعب رآىا ةرورؤلاب هرج "الا فن ووعسن ساذلال وهند سانحالاءاصدأ ع نءزعن الف تاجردلا

 مع بذعبلرمدةب لهنكسل كلم اةبترب هلافرتعمالا ل الوهةحرد ولعوهكساع فارتعالا مدت ةمد_تىف رمصتنمالا

 ىف وهتاسردبسع ةلئلايالمك تو[ ةمقرلاز عار ة<تامانيكعلا جاا كالهاو ما راع رتتس دج تاعرللا

 هر "الاف سانلا نأ مهفاذ كل ذك-ةرم هد ”الو ىدعتالتاجردولا تترلا هذ هن 4 د ل

 00 اا نوع نوال :سودرغلاتان-وأ ىوأملا تانج وأ ند ءتانح ىف نول < (ُ

 نمتوسا الانوكدااهلاءكالذكو رمزا ىفدر راكرانلا نمجب رع نمرخ 1 كل ذو ةنس فال 1 ةعبس ىلا ةنسفاأ ا
 ا لعل كنامهالا نيج-ارلا

 | لبقاف ىبن العو ىرس
 | توا تالتسرللاا منعوا“ ما اعمع 00 اركاوثالا!اضر نمسا هانب ريضىذلالاثملا ||

 ىلا ارظنلاو هللا نمي رقلاف هي ورخالاةداعسلاناق هيشكوةل- روهتناب نيب ذك اان دال نيدرحتملانيبضرعملاو : قام عدو ىلوس ىنامعاق

 || ايصيسررتتف رك ذ نا ىداعملاوتاعاطلا فالدخا بس < تاج ردلاهذ_هوممتاكر دتوافتت هللا جر

 ىشألملا هلَدةىذلا ذاىلاعتهتنادحر نم نيسا ' الا ن نيك لاهلابىنعتو نيك لاهلاةيترىهو م( رلا)*

 أ نويذكللاو نوركنللمهنودحاجلاو قيدصتلاونا.ءالاباهنعربعت ىتلاةفرعملابالا الص لانيال كلذوهه>و

 مم رنع مم انيلس ”رااهئاستايو نيملاعلا برب نوي ذكي نيذلا م هوداب ' الادب ىلا ءتهللاةسحرنمنوسا الاوه

 عماقرب_نوكد ةلا#ثالو هيف هلاحتاله .هتشد امنيد : وهميبلوعخف هب ويح نع بوح لكو هل احمالنوب وعد 2 و 1

 || ءاعللا اةءلطماع اونيعلا روع نار الومنهجرانن مامقوددس د نوذراعا !لاق كلذاو قار غلارانب مهجرات

 فراعلا لد هران فوتو أ ةنج باطا هديعي نأ اكمثل

 ا رائو ةدئف الا ىلع علطت ىلا ةدقوملاهتلاران قارغلار اتاك ماسح )إ] ةقر هاا تكا تلو“ ااذاىار لا

 ا ل.قكلذإو أ اولا ملأ عم 7 روس ماسجالاملآو ما عمال يا لغشال م وح

 اهدربأ مل ا رانرحأ * ىوحرانبه اداؤذفو
 رانا لءادغف دجولا هيلع بلغ نمىوردتفاندلا اعدها مريطت هلذا ةرخ " الا لاء ىفاذهرك

 2 تضغلا هيلع ىل وس نابضغلا ىرنو هملق قامة طرغل هي س<الودومدّعلإ -راكلابصقلالوصأ ىلعو

 [|| م -وهلعهتلا ل سهتنالوسرلاو تقلا ف راك تاللاطا اع عاب ينال /وهرتاحارح هبيصتقلاتعلا

 هاربا فعضالاب ساسحالا لطءد د شالاوداس> الا قاركدا نم نك لقاح درا نعام دكا

 -:3 تأ جم الو
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 ١ فيلأتلاةطباريرخ" الاب امه ل طبترب نازح نيب قر غب هنا ث د 2 نمالا فلسا اورانلان مالها نب

 1 | فيلأت نماماكحادشأ فيلأت 2 متر كلا نو يطا نين ضيعت جلا فكل



 تت 7 : 0

 1 باثوةبسغلاذ_خت نك ةداهشلا درفرئالا جاعطظاو ولاغ ةداهثلادرتال ىتاارئاغصا!ءزهداحا مت ةريغضلاو |
 ةيطااوملاب ةريغصريصت حابملات كة يطا اولكر لاو قداس راسفلاةسلا م كل ذكو داع سانلا
 رئاكلاورئاغصل اي نانب ازهفهريغو ماودلا ىلع ءاذغلاب منرتلاو خر طش ثااببعالاك

 ل ه«(اءن الا فتائيسلاوتانسملا ىلءةرخ ال ردلاوتاجردلا عزوتة .ف.,كتاس)#

 ملا ب رقامورانلا | 0 ةلاحا ندلاب ىتعازتو,1او بنغلالاءنمةرش .الاوعذاه شل اوشا لاء نم انزلت
 ٍ || ت الان تو ةرخ اوخاتملاواينداهتمىنادلاسب رقلاىعشكللا اوحاو ل :افصك ترن او كلا :دفتوملادعب كتلاح

 كلاسأو لعول 5مم

 17 كرم كالا اى | توكلملالاعىهوةرخ الا رش اةضرغو كلملالاعوهو ايندلا ف ماكنت الان افةرخ الا ىفاندلا نمولكشن

 ملسو هماعهلنا ىلص رع ٍْ اموساخالا_ممرضن لاك مالا التو ىلا علاق كلذإو لاثمالا ب مذالا كلما اعف توكلملالاعحرسشر وصخ الو

 || اذاف مات سانلا مسو هل ءهّللا لصلاة كلذاو ,توكللملا لاعىلاةفاضالاب موف كا !لاعنالاذهو نوللاعلاالاهلّقعن

 ن## كبثو 'لداع هزم || فدوك.-ام نا ذك ريب عتلاىلاةحوحنا لاثمالا ب رضبالا مونلا فكل نييشيالةظقبا ا ف توكيسامو اوهمتن ااوقام
ذكوريبعت | لع نم هفرعتاملاثمالاد راك ىنعاولائ مالا رخل ىنالاا.:دلاموفىف نيش الورخ الاقي

 0 ك1 ظ 0 ني 

 ّ قات املاساو || هرذو لاح لا ءاوذأ هيج ثأ ا اخ ىدب فتاك تدار لا ةذ نيريس نبا ىلا ل رءاج د عفو ثمأ ةثالثانطف تنك تا

 0 1 تنكس || تا ّرلابصأ ىناك تر ارلاة فرخ لج رءاحو تةدصلاقر عقلا عواط لةناضمرفنذؤتنذؤمكنالاةفءاسنلا
 ا ا | لص نودي زلانال كلرغص ف تيبس كلا لع نعش نةفاهتب رعب راجت ناك الاقذن اوتيزلاف

 : قانعأ قرالا دلت اناكتنأ اررح ١ هللاقو هرغص ىف تيبس دق ةودمأ تراك هل :راجاذاق :رطظ:ة لصالا ىلادرب وهفترزلا
 موكب حاب نيسجارلا

 1 كالت كت رأ برض قد رط كؤرعت لاثما هرخ 1 ىلا هلو نمربم ءتلاولاقك ت فاهلهأري_ةةمكلا لعتالنالاقف رب زانلا

 نيءةفر اللا نْدْولافاذاكمدَحو هتروص از ظن ناواقداصءدحوهانعمىلا اراظن تاةروص ىف ىنعملاءادأ لثملاب ىنعنامئاولاثمالا

 كذاعتم ااعلزعتسأو ١

 2 و و مو

 ةيسيسس ا

 روفابءاكى اش ل لصأو ردصذاافداصهدحووهانعمىلار اظن ناو طق هيرتتح مل هنافاي ذاك هر ارجو رغلا ىلع هيرتكلن او مدن اةروصيملار طنا

 ضرالاو تاوسلا ١ مهناللاث البرشا ىذلاعئملاوهودانع ومحل حورةنم

 ضرالاوتاووءلالاجاب اوناماذاف ل ثعالائث نع هاف شك :المتاخااومونلا ف مهما مهلوةعردتو مهلوةءردة ىلع س انلا او ماكن نا اوفاك

 ضرالاوتاوئءسلاداعاب [| نمودو نجرلا ع باص ن منيعبصأ نيد نمؤملا باق لسوهيلعهللا ىلصلاف كا ذلو ىداص ل. لان ااوفرعو اونمثنا |
 أ او_ىهلا عسب دبا ا ىعساوالروأت يكس ىذلاريسفتلاب ول لاثلارهاطهردقزواحيالف لهاجلااماةنولاعلاالاةةعبال لالالا |

 لال_+لا اذا, ضرالاو || هلوق فكل ذكواريبك اولع هلوق نعهّنلاىلاعتاعبصأ وادي ىلا« هني تيئيفاريبعت مونلا فهل ثمالا نم ىرب ام ريغ

 مير صان ماركسسالاو ||| ىلاعتهلل تيةيفةئرهلاو لك لاو توللاالاةروصلا نم ميال هاف هتر وص ىلع مدآق حنان لسوهيلعهقلاىلص |
 ثوغاب ني رمصت ملا ىلا اهرحوانإ وصءواعحو مالكا! ىف ى تش عا!تافص فلز نملزانههن مواريبك اواع هلوذ و ةنعدهنلا ىلا عت بالذ لثم 4

 هرظن دوم دحام بذكر ةلدمأ برة زرخ ”الاممأ ىفدرب دق ذكولوط:هفلوةلاوتافصلا نم كل ذريسغ

 رو“ فذ هق لأ نش ً - ةر وصى ةماد علا مون تومان فود ملسو هه .اعدلنا ىلص هلوةك هد ءهضقا:ةولاثملا ارهاط ىلع |

 2 مدع سك اوضرعنوأ اهنا ناح*ا.لوق و وءاسنالا بدك ىلء هب هيلدتس وبيذك و و هقحالاردلملا |

 الااهلةعدامو لاف هر ارسسأةف :رعم نع قجلاءالؤهل |رعىلا«تهللا ن ل اولاضألا اند لهو انيك درعلا تاعي

 ْ لاقف عيذودلملا ف ىذلاءاب ولاوهاذهل قو شيك ءج هنأ ىنانمف تدار ل اقع نمن5نيكسملا ىرديالو نواعم

 ا تداف نمسا ملا عقو ح وذل نال طقدوعبالو مامن ءاب ىلا اذهنا ىلعلدب اذهو تنأ اراك مالا اوتقدصرتعملا ]

 علان ذااوهدانؤ رلابلكوملا الا نأ ىلا كلذ شح عج و هل ُؤ و رف ىداصوهو هبت فى داصرعتسعلا | ا

 لمتعاءامتانلانالهلهن رض لاثع طوذهلاح والا فاعيهفرع طوفحلاح وال اىفام ىلءمونلا دنع حاورالا | ْ

 رح ” الاىلا ةفاضالاب ىهوامندلا ىف سانل اتوماك اعااضد ل برلانا «هكانعمتاكوافداص هلاثمتاكةلاثأا ا

 ه5 اردا نعتو زهثلام كار دالاري_ستوهدابعبا ةظاومتلا نمةمكح ل ثمالاب مهما هفأأ ىلا ىناعملا توأص ويموت |

 توأانمسألالوص> ماهفالا ىلا لصو.أ هن رض لام حل“ مله نساك هز وساق اوال هلوةفلملا برم نود |
 هبا ن ءتوكمف نأ 5 هلومد تارقلا ربع اذاوا هتطساوداجف ىاعملات ودثو هل ةمالابرت ' اتلا ىلع ب واقلاتابحدقو

 ( عبار - (احا) - ع )

 0 1 نتي
 جرف اونيغارلاةبغر

 حّورملاو نيد وركملا نع

 بدكثو نيم ومما نع

 فشاكو نيرطضملا وعد

 نيجارلا وحر اوءوسلا

 كدلو نم نيملاعلا هلاو 1



5 

 أ بس هةملظعفالاوةريبكفرفكءبقنأك نار لا اناوورتاك-لان م هقح فل« < نأ جنب الؤهريغةداهشلا

 | ىنبنءاضب ااذهفنيدلاولا قوةءوفحزلان مرارغلااماوءرعغوأ ضم وأ سفن كدا م4 :مالود :ىذلا اررمذلا

 مهلملاظلاو مهب رضوانْزلا ىوس ئش لكب سانلا بس ناي مطقاذاو فقول ل- ب ىف سا. عكا ركل .- نم نوكينأ 1

 7 _- 0 هيف -7 - | 2 بح 1 . ع

 قكلذ لني لذارئاكما!نم سيل ممماطوأ نم مهئال_جاووهدالب و مهنك اسم نم مهجاراو مهلاومأ ب سغب !لاحِدلاةنتفنم كبذوعأ
 ةريبكه ةهمملا ىلع لالي ثد را نكيلودنعب ريغاضتأ اذهىففق :وةلاقنق ليقامربك اوهو :ةريبك ه ةرمسع ل 0 0

 هنمث نمو ريعلاب دعو

 ِ امقكلذو عرشلا كي سما تاولصلاءرفكت تالاف. ةريبكلاب ىعنانأ ىلارعالا لصاس عج راذةرئاكلاب قم لف | ذا مالا تامملاواحملا

 | ىقئالت ونظم هضعب هذ فةودملاوهنف فةوتبامىلاوهر شكت تأ شين م ىلاواعطق هر فكس ال هنا ممعامىلام راحل ا 0 3 5 1

 | لاح هيفكْشلا عفر بلطفهبف ممظمالاذاو كو أباك االاهلي زب الك شوهوهبذ كل اوك-ثمهضعب وتايثالاو ا رس نر  ددو

 الليلك نا لعافهدحةفرعملمككسل ا« عرشلادرب ف. كةاهدحةفر م هل حس ىلءناهربةماوا اذهف تاقيتناعيلا م -2 3 ع 7-7 1 د ِ 1 8 6
 ا هاو د

 |[ صودملاا ىلع ةريمكلاوامندلاراد ىهفياكتلارادنالماجالا لا قرطتي تأزوفاندلا ف 3 مك> هب واعس . 0 ا ىو ف 0 4

 ا هو-سعلان 4 ع | افاوامهريغوانزلاوةقرسلاكاهش امها ةمولعمدود+لاتاءحوم لك لد ”رينب نك, اعلم 0-0 اهدا نافل ج7 الا علا 9 ْ

 | ىلعساثلا توكيىتح هيل ماهبالاوةرخ < الاي اعتب سسأ اذهواهرفكسال سجللا تاولصلا نا ةريبكسلا كح اة او لدلا للا

 ا | بجوع رئاةصلارفكي رئاكتل بانة اكلذكو س4 اتاولصا | ىلء ادا ةءارئاغصا ىلع نو رقد الفرد>و ل>و ه١ 1
 / 2-2 م 3 29

 | اذاةريغ_هلارفكا ا ل ناتج وكلم اروكتاثبس م دعر فك هنع نوهت امرئاك اوبن نا ىلاعت هاوق أ توفلاو ا
 |أدأ رافت ىلعرصةيف عاقولا نعمسسفن فكيقاهتعقاوم نءو كاس 2 1 ةدارالاووردقلا 2 اهم - 1 8

 1 ءوسوىق اعل اوقاقشل او

 | قعماذهذهمالط !ىفراظنل اىلع همارؤ٠٠ نمد“ ورب ود :ىفاربث 1 دنش [عاتولا نعفكسلاب هس :ةدهات تاق رس قيضو ف دل علا

 |لسب الازهذرخ7 اسف ودل 2 !نكلوارداق تاكوازمعلل رو رضلامالاهعانتما ن مو اند نع ناك نافور 0 ْ ءاررلاوةعمملاوقازرالا

 | هلام دةمنم ىهىئلارئاخدلاهنعر فكرأل هرانةجاذ هبرشامل هل جناولوهعبطبر جنا ىسهتشد الن ملكو الص ًريدكتلا | ممملانم كيذوعأو
 | قفاهقاطن ورا نع:دهاملايهسسفت كيب دراروالا كاتم و1 نشب نس مرا والاو او ىهال_لاعامسك اماذملاو نونجلاوكبلاو

 ا | هذهلكف عاملا صعم نمهيلات عفتراىلاةماظل اهبل: نعوم اعرفك اب سعنلا هررها عه عامسلا . ماعسالار اسو صربل و

 ْ درب /وصخاايالااهلمصفتف رعب ال3 تاهما شما نمن وكول شل!لىاهضعت ى:تازودو< هنورخ اماكحا ْ نمك.دوعافا مهللا

 أ | هللاىلص هللالوسرلاقلاق هناهنع هللا ىذرةربر هونأ ىو ردةذتاغاتخت طافلايدرو لد ماجد الو دعب صنلا ١ ن-هو كتمتعنلاوز

 )0 يتنبلا ْلرتو هللا ءلا ارمي !ثالث ع نمالاةراغك تاضمرىلا ناةمرو:راغكا ةالصلاىلاةالصلا ل_بوهيلع ا نه»و كَرفاع ل و

 1 | هلتاقيفيسلابهيلعحرخ مالح رع ابي ناةَقْصل ا! ثكنوةعاسجلا نعي ورخلا ليقةنسلا ل رثام ل. ةوعقصلا : 0 كتمقن أف

 ا ةداهشلات تاةثاق اههمةلاتال يبق عم ماحدح ىلء لدي الو هلك دسعلاب طيحال طاقلالا : نم هلاثمأو اذ هذاا كل ًاسأىا مهل اكطخم

 | انا لعافايندلا م اك نم اذهوتداهشلالو ةقاطر ل سدأرب ماغدلا٠ نءععرولاورئاكلا تنتحن مالا لقال ىلءودي ىلءةالصلا

 فبرش وبهذلامتاخ متكتي و عجبابيدلا سالبو ىهالمامو-؛نمنا فالشالفئاكلا,ةداو-كلادرس مخل | ري! نمثالاس اوه
 هنعهللاىذر ىفاشلا لاقو رئاكلا نمر ومالاهزهناىلاد- بهذي لو هتداهش لبقتال ةضفلاوبهذلاىناوأ || تلعام هل +اوهل جاع هاك

 ةداهشلا نا ىلع ل دفةداهشلا هيدر مو دخلا باح اب ةريبكهإعسد ف هن داهشدرأ ملو هت ددح ذل. نلا ال ابرمثاذا كيذوعأو لعأ لاموهنم

 | ةر ور ضبابلاغهنعنابنالاولعالامالا هلا دعلا حد ق:بونذلا لكى, رئاكنلاو رئاغصلا ىلعر ودنالان ياا غن || هل جاع _اكرشلا نم
 ْ ماموهنمتلعامهل+آو
 1 اموة:ك اكل اسأو ملعأ

 فورعملاب مالا لرتوةبنغلا عامسولاوقالا ضعب ف بذكل او ناغ هلآ اع ءوو سسحتلاوةيرغااك تاداعلا ىراع

 ا | )1 اوقلصللا ل ىلعارئاز بضغلا محام هبرضو مال غلاوداولا بسو تاهمشلا لك ًاوركنم ا نع ءىسغلاو

 نيدلا مأ نمهيلا نوجات يلم عسب داولاو ل هالا مب ا نق داو راعغلاةقداصمو ةملاغ!!نيطالل_سلا

 ا اع ودرج ”الارومالدر 9 + وساملا لزرع نابالااهربث :كوأاهلم 13 نعدهاشلاك فن نار وصد , البو هذهذ :

 ْ | تاداه لاو ماكحالا تلطبو ءدوجوزعل هل* ملال برو عيت حست هسىلع قبب 5 ه2 ملمه سقت ا

 || تايننجالابة وال 1ئاوبرشلاتةوفبرسشلا لهأةسلاميودرتلاب بعالاو ىهالملاعامسورب را سبا سلو ||
 | ةيبكلاكالهد روةداه_ثاالو.ةىف و نا ىييْش جاهلا اذه لثءىلاق ليبقل ااًدهنم رئاعسلا هتف لا ماو

 لود نم امل ادرسق

 7 . ءريغصلا ود

© 
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 | نمربك ًااهضعب و برضلاىج -- "1ذايلالا فم نيل فارط الا عطق : ةريكلا هذهولت وىلاغتهنيأةق ب ْ

 | تاوهدلا ءاضةقروك كلاي ءافت يا لع ةلاوانزلا ب رحتشبت رلانه ىف عقيو معنا

 1 الا سو سس نكلو همي ب بميجوم مل

 | عنعالودو د>ولا ماودت وعن ى ريل هنالقتقلا نودتبترلا نزلا توك تأ تبتر حالما ا ا

 نمدشأ نوك نأ نش دن و لدتا مش اياب الاذرم كلرح و باس الازم توفب هنكسلو هلضأ ٠

 [منافلا اومالاةثلاثلاةسرملاويرثكر رضلار# أ مظعن وهعوةورثكف نيبنالا نم هسءلاةعاد ةوهشلانال طاوالا

 أ تأ 2 لسع ريغ ةةقرسلاو .ءال.ت الاب ىتحاؤاش فيك اهلواننىل-سانلا اعل .ةزوهيالف قلللا ى داعم

 ا 2 درط عب راب كلذو رئاكلا نم كلذ توكين أى ف-.ذ .ةفهللرادتلارسعن قد رطب اهلوانت ىرحاذا معناه

 | ىنعأو فحل نماض:أ اذهو متيلا لامك أ ىناثلا كرادتي فيك ابلاغ« لع علطن ملاذا هناق ةقرسلا ىهو ةيفحلا

 بحاو هبف مالا ميظعتفهقرعب الر يغصوهو ميلا ىوس مصخ هل سبل و هسبق نؤمن مقل او ىلولا قسى هي ا

 دوملاناوةعددولا ف ةنانملا فالذعو فرعت رهاط هنأق بغلاف الع

 0 ارادتلاابعق نككالق ب رط هذه ناف سومغلا نيولاباهريغوتعبدولا ذأ عبارلار زلات داهشباهتي وفن

 هذهو سوغنلاب ةةلعتملاةيناثلاةبترلا نوداهاكو ضعبن مدش ا اهضعب والد اهع رحى عت ةارسشثلا فات نأز زو

 | ىفماظعواهماعديعولارثك أ نكلواهضعب فدا عرشلا بجرب ملناو رئاكلاب دامت وكت نابةرب دج عب زالا
 3 !و عرشلاهعضو طرسشب لالخالا عم تجارتلا كلاس ؟الا هبقسدافابرلالك ًاامأو اهريثانابندلا لاسم

 | نءعرشلااضر ربغل وهاضر ربغل ربغلالاملك آو هىذلا بصغلا لعس لاذاو هإ_ثمىف عئارسشلا فلتخت نأ دعب

 ||| اضن معد تف+_:عرحزلاباب رلا عرشلا م انعناو عرسشلااضر تودنكلو كلا نيل ًاايرلا لك انرئاكلا
 : ١ عفت رقد :رئاكلا نمبصغلاو أ ةنامحلابق نادك 1تأ ىاريسصملاو ةنايدا ملظعو هريغو بصغلاب رق

 أ التح ازوحالاعةريبكلا صتختنأ نبني لب رئاكلا تكتل ادريغ هنأ ىلا نافلا ل مرثك أو كشلاةن

 7 | عورة صدا قولا هوب هر < ذاق نيدلا فير ورض نوكيا هس حرشلا

 | تاديد_كنهيلعل ددةورئاكلا نمتوكينابرب دج وهف لقعلا لد زبال برسل امأ ب ن.ذلاولا نوةءوفحزلا

 لقعلاةلازاف لّقعلا نود سفنا!ىربدخال لد ,ةطاوفخس قتلا نأ اكطظو فحل معلا نالاضنأر انالاقن رطوع رشلا

 وهاجاوت ةريبك كلذ نكيملر ىلتاع نمةرطقهمف ءامبرشول هناف كش الف رجا نم ةرطةى ىرحالاذهنكلو رثاكسلا نم

 ارئاكلا نسناس ترسل لكن لوو سلا رشات كشلا لحتفاهدحو ةرطةلاو ست ءامب رشا ْ

 ارم أ عبج ىلع فوقولا هير شإلاةوقىف سيو عرشلاب
 أ اهلو وانتلو ةَسترلا ىفلا مالا نود ضار لاو ضارعالا لولا ه.ف س داق فذ _ةلاامأو وو« لا<عه.ف فقوتلا

 أةيامعلات اب ايلاغانطت نطو مرمأ عرشلا مانعدقرانزلا:ثحاف ىلاةفاضالاب فذقلابلواذتل ااهمظعأو تا
 |ةريب .لا|هديرنىذااوهو سلا تاوا صا رف :الرابتعالاا ذم وهف ةرييك دولا هيبعاملك نودعناوناك

 |ز وح نك لن هتمظعودرب ريك ىلعلدبالءدر عت سايقلاف عت ارسشلا«_ف فلتةةتازو< هناثمح نم نكلوت لا آلا

 | لصت هن ل ناق هيداهشدر ,ي«لعدوهشملا داعودهشينأ هلذزب اناسناىأر اذا دحاو :لدعلانايع رسشلادوب نأ

 7 ذاجزلماملاةتواو فاول م :رهاطظلالاصملا نم ةل+- !ىلعناك تاوامن دا احلاصمىاب رورض سيل هدف هتداهش

 أ ىلع» هرعاشن هنأ ن نطوأ هد لهن ثنا تمس هه تسففستلا

 ثلاث إ هس عصتق 4 قرص

 | لاو وعامت الا بح وةريبك هنافعاجاتنت ناف عرمتلارا

 | تودئاكت اور كلا نم“ لاعمال سهنل !لمقف هنئابةف رغما لص وداء ا مودن اهاففحوا ماعم ذا س رقلاةئاثلا

 ِْ اهلالدوتلا ود ” اللالادار 2# انندلا ةامحذادوصأة].و مدصن اذهودوصتلا نيعمدص كاذنال رفكلا

 1 ىفاحا هم انْزلاَت 2 ارو "- الةاذادلوسفلا راس عاب صتخثانباهنمرملار ارم لاممئاجلاو [ رمال

+ 

 مالا لولانوزتلا |

 ا
 روهداب ر هدأ :سدعملا

 نما لْز ايدنأا ايراهمداب

 لوز الو دلاز الدر |
 اهلا هبلاال ا تاع نع

 نما وهالا وهآلن مآ بهذي

 تاجا وحاله عيال الا عظتعب يلق اهعرغت نكمأ تلك ناو اهدادرنسان كمت ذأ اذالاومالان الا سوفنلا بشاب قتل
 ورأب نازركحاب

 توك لك لب ناكأب

 نوك لكدعب نئاك اب أ

 تيتو امك 3 |

 ,ىانودأ اههارشأ
 ٍ ماطع ,ىل [<ءأ 0

 لاولوتناةرومالا

 ىهالا هلاالهتنا ىى_سح

 لادمعارال ا

 دم لعلراو مهارب

 ترابئ ديلا ىلعو
 مهاربال او ميهارب 2

 مهلل ابحت د بلا

 مل-عنم كب دوع ىلا

 عشت ال بادو عغنسال

 ىبا مهللا ممسال ءاعدو ||



 روءالاربدماي روتلاروثان

 رودصلا قام ملاعب

 بيجتاب بي رقاب عسمتناو
 ءاشنامل افدطااب ءاعذلا

 ريبك انم-ران فورا

 اذاب نجران ايميظعاي
 ملا م ارك الاو لالا

 ى 00 2

 ىرسولااب مويعلا ىععلل

 ادحاواهل بتلك هلو
 ىام-هال اتن الا هلاال

 هليااب كا كلأسآ
 ىذلا هللا هلا هقلاهنل
 شرعلابروهالا هلا ال

 كال اهنباىلاعتف

 بروالا هلاالقملا

 تنأ م ركلا شرعلا

 ا الا اولوالا

 لك ته_ونظابلاو
 صعيهك ااعةجر

 نمسح وسل
 زب زعاب راهقأب دحاوأب
 دعداندح أ اي رابحي

 هتاوهر وفغاب دودوام

 ماع ءو_هدالا هلاالىذلا
 .وج داو تلاوات

 0 كئاعسثنأ

 تاولصا !ل_-وءياءهتلا ىلصهننالو-رلوقو مكن“ انيس تعزفك-:«تعتدومتامرتاك اوماتعنا ىلاعت

1 

 ةريبكو هفهنع هللا ئس مام لكوةريبك دعلك ةفئاط تاو رثاك نم م مل-سوهيلعللا لصدتلالوسر دهع ىل 1

 ًاامدار !اوةريبكملا ىنعمموذي لام صنالالمأ ةريبكى هأ ةقرسلا فرطانلا راظننا اذهنع ءاطغلافثكو

 فهدوجو نعشمل مالو مار 1 |ىتعمرب , رقةد_ىبالاهشب رعت عمطمالالمأ مارحةةرسلا لئاقلال وةك

 ريغسصل اوريبكسل ا نالث ]ذو عرسلا ىنالوتغللا ف صاخ ع وضوم هل سدا همم اظذالا ث.-نم ةريبكلافةقرسلا
 ةيدئحالا عمة بعجا شم افهقو ةامىلاةفاضالاب ريث_صو هنودامىلاةفاضالاب ريم كوهوالا ن:ذنم ماموتاتاضألا نم

 ىلاةفاضالاب »5 «ريغص هي ار مذ ىلا ةفاضالايةرم مك م كا ب عطقو انزل ىلا ةفاض الأب ةري ريغصةرظنلا ىلا ةفاضالاب: ريك

 رانلابةب وقعلات اذ ةريبكللابهفصوت ىنعقوةريبكلا مسا ةصاخ هلءذ ىعرانلابدءوقام ىلع قلي نأ تاسالا من

 00 بج ا وة قعام :دلا فهبلع ل عامن أ ىلا اريصمهءلعدملاب> وأام ىلعقلطب نأ 4

 ةريبكو اهيظعنوكر مث هماظع ىلعل د, تارقلا فرك ذاابهص.صخت لو ةءف هنعىمهنلا باّمملا صنف در وامي
 طافلأ نملةنامو اهفهيرحالتاقالطالاهذ_وفاهتاسردتوافتتاضد أ كا اق

 هللا لود ىنعم ملعت نأ تامهملا نءرعن تالامح الا ذه نمئم ىلعاهاب زنت دعس الو تاهجلا هذه نيدددرت, ةباصتلا

 ىلا ع رسل اراظن ىف: عسقنم بون ذإا نا كلذ ىف قو اورئاك- ل! كح تايثااذ- هتاف رئاكلا الا نهب ا تارافك

 دحتفرعمىف عمطلاةهمكح ىرديالف هيف لشدامىلا زرت اصلا ىف ةدودعماهنا معيامىلاواهاباهمااةعتسامعيام

 لوب تاب مسوءيلعهنلا ىلصهننالوسر نم عاسمسل يالا نكعال كلذ ناف نكعالا بلط عنام ع ماحددعوأ رصاح

 اهضعب ىو رئاكلانمثالث طاغلالاض عب فدرو ىلا اذهدر م/نافاهلصفي واسدنوأ ١ را !ابتدرأ ا

 هردصقتب ل هنإ لع .ثالثلاو عسبسلا نعجرامنوهورتاك.لا نمةدحاولا ةبسلابنيتيسلا نادر م ئاكلا نم عسبس

 اك لجو ىلعهتمدابعلا نوك.لءماوجا عرسشلا دصقأ ع ردعرمشلا هدهد ملام ددعف عما فيكفرصعا ىددعلا

 ق.ةااراهعاونأو رئاكلا سانحأ هيف هرعت نأ اننكع ىلكل مانا مهناهملط ىفسانلا دج ماظعءاردقل ا هل مهعأ

 هنامد . دهتفرعسلا ليدسالفراةصلارغس امان 0 ا ركب 0

 اموىلا عت ال اتناول جر ومبتكو 0 د ل

 هبسفنوةمد ول رلاب هير فرعت ملاما دبع ديعلا نوكبالوىل اديمع اونوكمل ىاتودبعملالا سنالاون نا د

 ةاي1اىفالا ل «رال نكلوع نقال اهثعبب ىضقالا دوسمللاو در ا ةهردوبعلاب

 ةليسو هنالزيدالاعبانا دوصقماض» اين دلا طفح راصفورخ“ الاةعرمايندلا مالسلا هماع هلوّب ىتءملاوهو ايندلا

 ًاراكلاربك ' اوهفلاعت هللاةفر «مباي دسسام لك لاو مالاوسوفنلات ايشورحا الايات دلا نم قلعتملاومملا

 طظفف.نت اسال هذ_هف سوقنلاةامحا مىتلا س داعم بأي د _سد معملي وسوف !ةايحب أي ى_سنام#. ابو

 ةثالثذهراهكعئارشلا دوصةمىف ىرورض صاخشالا ىلع لاوم مْ ناو نادبالا ىلع ةاممل اوبولةا ارت

 مهاندو مهندفق وانا حالصاهثءببدي رب ادن ثعبب ىلا عت هللا ناز وعالذ للملا! مف فات نأر وصب الرومأ

 ١ نا اذه نم لص .لاوم الا لالهاو سوفنلا الها مهصاي وأ هل-زةفرعموهتفرعم نع مهعنعاع مهران م

 ' ذارفكلا قوفةريبك الفرفكلا اوهوهإ_رةفرعموىلاعت هنلاةفرعمنم عنءامدوالا « بتا مت الث : ىلعرب ءاكلا

 0 0 ا رد نرحل دلل ومع لا هدب اا

 000 قل هناتسومتناز,ةقلعتا اهي حد راقبترلا تهدأ واسد را 00 0

 ' | هعئاريثو هلاعفابو هناصسهّللاتاذباهةاعت بسح ىلعوا مبلوجلا تواغت بسح ىلع امنوا ةنوضعل نم د

 ىف ةروك ذاارئاكلارك ذتح هل: اداهنا لعب ام ىلا مسقنت ىهو رصدت ال كلذ تأ اصوع_.هاونو هرماوأب و

 1 | راو عماري ماق عمل طسو“* لا مسعلا فك ثلا مفدبل طوهبفذل ثدامىلاو لدن دمالهنا لعب امىلاونار ١/5

 0 كانا
 اي

2-5 



 الا

 ينكر ا عسيج لال سالادصقو ماب ريك بطواعل اوزعلاور فلا ندوة: وبرلاتافصلاب ف

 0 ةصاخساةلا فاهضعبتحزا وما ىلعع دانملا د -_هنمروذلار طلت م اهعباتموب

 جرغلاو نطبلا ىلعاه-ضعب وتاسالا ىلعاهضعب و عيا نينا لعام دعب وسانالءوساارامعذاو ىاغئلاو ا

 ةومسق] دب عضاو اوهنأف كلذ لمص :تاءنىلا ة-احالو ند-لا عمسبج ىلعاهض»ب ونيا-رلاو نب دما | ىلءاهضعإ و |[ وأ

 دعلاب قاعتبات دام .علاىوةد قلعت اعتاد لاحت اناني نسل ماعلا. بونذلا نأ لعا .(تيا1|

 هيصغو سفءئاا هلا ةوداك زلاهك رثك د ابعلا قوة قاءانامو هبةصاخلا تام>اولاو موصل اوةالصاا لربك ةضاخأ

 نيدلا لوانتوءاجوأن.دوأ ضرعوأ لاموأ فرطوأ سةناماقريغلا قدنملو':تملكو ضارعالا+ةثولاومالا | | ٠
 1و نتبع نام اك ىلاعت هلي ىل اءّوعأ ارا ٍبابسأ عدهتو ىماعملافبيغرتلاو ةعدبلاىلاءاعدلاوءاو الاب[ ْ 0

 ملاذا ىلا عت هللا نيد و دتبعلا نيدامو ظاغآهمفممالاف دابعلاب قاعتب امو فون بتاج ىلع ءاج اسوا ا

 كريما ناولد ررغغب الن اون دورغغد ناو دةثالث نب واودلاري-هلاا فءاحدقو برتاوجضرأ هقول اك ا ٍ

 تاوبدلاامأو ىلاسعتهئئاب رم ثااف :رفغيالىذلا تاوندلاامأو كا هتدنبانيب وم مدي دايعلا بوت ذر شغب ىذلا تاون دلاف

 لإن اتا ةالاثةمسق )وع اهنع قع ىو :-اههبلاط: نأودب الى أ دابعل ملاذ كر ال ىذا

 اذ_هوةريبكى 0 لنةريمك الو:ريغصال تول: الا ةفاجذ سانل اف التخارثك دقو رئاكو راع 0-7

 لاقو ارك ال_تدم كل هشدنو ت7 اسكن عرف -تهنعتومتامرئاك اوين:2ناىلابعتلاقذا فنعض
 ةعاللا عطار للا تاداعلا ملسوهيلعهللا بصلاقو مهالاالاشحاو ةلاو مالارئاك تون: نيذلا ىلانعت

 اهف لوهيلعهتلاىبصلاقدق رئاكلاالا نهنيبا تارافكرخ  اظةل فو رئاكلا تبنت-انانهتيبامن رذكي 1

 فاتدعاو سومغلا نيعلاو سلا لةقو نمدلاولا قو.ةعودنناب كارممالا ارئاثكلا صاعلا نب ورعن هللاديعءاو ر ا

ْ 
ْ 
| 
َ 

 ا

 دوعسم ن!لاعتّء ا ذىوثاك ةرسشعى دحاىلا عساىلا عربسملا عسب رأن مر كبل ادد نرخ انا حاحلا ا

 رئاكلار نبا لوقهخاباذا سابعنب ا ناكو عسن نهو رع هللاديعلاقو عبس نع رعشالاقو عب راندا

 دسعوأ املك هريغلاقو ةرياكوهف هل عهللا ىمناملك ةصملاقو عسبسىلا انه برقأ نيعبسىا نه لوةد عبس

 ةمهما هال قو ةريبكوهف ايثدلا فد اهيلع بجوأ املكفاسلا ضعيلاقو رئاكلا نموهف رانلابهملعمنلا |

 سأريلا ءاسالاةروسلوأ نمآر ةااهنع لسا دوعسمنءالأقو ةعملا مونةعاسو ردا اهل اك اهددع فر عال

 ةريبكووفانه ىلاةرولاهذسه ىف هنعّنلا ىئاملكف هن ء تو منتامرئاك اوينتحتنا هلوةد-:عامنمتنان ثالث
 دوع-منباو سامع نبالوقنم عمجاام هلو رابخخالا هل نماهتءجسسشع عسرتاكلاركملاتلاطوب/ لاو

 ءركم نم نمالاوهتجر نم طونقل اوهة.صءمىبءرارمدالاوهللاب كرمشلا ىهو تقلا ف ةعبرأ مهريغو رعنبو |
 اهحاهم لطب وأالط ابا بق حىتلا ىهوسومغلانيعلاو نصملافذقو روزلاةداهش ىهو تاسللا ف عب راو“

 رانلافامحاصسمغتامالاسوعتم.ء«و كارأن ماك اوسولو الطب لتس ئيرمحا لامابهج عطش ىلا ىهلشو |
 ارا هو نط» ءلافتالثوة_ةللناتاءوذومن ءماس>الارثادو ناننالاريسغن م15 لكودو ردوسلاو

 طاوالاو انزلااههو جرفلافناتنث او د معبوهواب رلالك ًاواملط مهل لاملك أ او بارمل كن مركسملاو |

 ةرشعلاو نيذثا نمدحاولا فحْزلا نمرارفلاودو نيلحرل!ىةدحاو ووهةقرسلاو ل:ةلاامهو نيدلافتاةنثاو# |
 ربي الذ قف هءلعا_عسقي نأ | مهةوةعةلجولافنيدلاولا ىوةعوهو دسملا عتق ةنعاووو ردعلا نم |

 نكلوس رقوهو هلاقاماذهإ مهمعط,الف ناعوس دام مب رضبفءابس ناوام مطعنالفةجاس الأس ناوامهمهق

 ىهر رثاكلا نم ممل :.!!لاموانرلا لك الغ هنافهثمناصةنلاوهيلعةدان زلان كذا ءافشلا ماع هب دك سنا

 "0اس تزن سك ست مضت ا كوت نبال حاج طن و يس: نحس و حج بوح متع < ا وم ب هس دع سم ب دوس يت حت نيل سر فعن نيباتالذز ةةاراوبلا ماقو نيل اوفا لتقلاالاسوفنلا ارئاك ف رك ذب مو لاومالا ىلع هبانح |

 و دوج. سل

1 ١ 

  | 0.كهلملك 1نمريك ًاهنأ ف كشالهذارطأ مارت نذعتو ينيلا برضو ضرع: لق باذعلا عاون أو برضااب |

  1فذق ىلءدئاز اذ هور شمل اهم ضرع لغيرل الاط: اراك ان هوديسلاب ناتنسلا ارئاكسلا ن مريخ! فو أ

 اهدعناكر ثلا نم عاف فد ىهالاسع أ نول مءتل كنا ةياعصلا نم هريغو ىردشادسموالاا ا 1

 أنو را_ملاو لال ادهن

 دحاولا هللامزذ نكس

 ةرطف لءانصصأراهغلا
 صالخالاٌةلكو مال-الا

 ىلص د#ءانسن نب د ىلعو

 هلمو مو هب لع هنا

 اه. م.-هارا اند 1

 نم تاك ا اذا

 كلأ:انامهلل نيكرشملا

 الا لالالا كلتا
 1 ناقل نايل! نأ

 وذضرالاو تاوهءلا
 ماركالاو لال_جلا
0 

 ودول مدا '

 0 كَ

 فىجال نيح ىحاب

 هئاقب وهكلءةبموعد
 ىحانىوملا يب ىحأب
 تراوو ءارحالا تبغ

 مهالاع_مسااو ضرالا
 مس كلاب كل ًاس ىف
 مه_>رلا ن-جرلاهّلا
 وهالا هلا الهتناكومءانو

 دا مويقلا ىملا

 هيا مسالا مونالوةنس
 مظعالا كم« كلاس

 مرك" الا زعالا لجالا

 تحأ هيتنعداذا ىذزإا

 تبطعأ هب تلئءاذاو



 ءارزالاو نيرثكملاةاهامم

 رصنأ ناو نيلقملا ىلع
 امواظملذح ًاوأ املاظ

 ريغل معلا لونك

 نيدلاىف لعأوأ مع

 "طحت ا تاكد ,ذوعأ نيعب ريغي

 معأ انأو كد كرش

 ملعأال امل كر فغتسا و
 كنامعنم ْلوذعي ذوعأ

 ْن-< اضرب ذوعأو

 1 كذمكرذ دوع اوكطخم»

 كسون ىلعتنت أ اكتنأ

 الا هلال يرتنآ مهللا

 دش, و ىذا

 ىلعو كيدبع نباو
 لد-ءوو 00

 ََك ذؤعأ تفطخلل

 ءوبأ تم نم

 ىناذب ءونأو ىلع

 رضاها قر

 مهللا تناالا نونذلا

 احا هرخ و اءالض

 مجال ااحالف اع

 هطسوأوةجر هلو أل ءحا

 ةمركت و اوه هن
 هتنثالملا عبد ًاوانعصأ

 ءأب ريكملاو ةمطظعلاو

 ناطاسلا اوتورم1او هلي

 ماداذا هناو شطعلا حو : هدم ءاملاو_:ماذا هناو ىطعلالاوز وراس>حو ءانلا نرشاذا ناثطعلا ناو + ولا | :

 بح ومها“ امم ًاوازهن هن , و داو هربقأ اًهعودوحو وه هوعاودلا طلة غكو تق 7 ٍ

 أإ| رصخت نكلو هلئاوذوبلقلائانعباك قدح رمد قرعام ىلع ة ري 5م 1 اقاصوأتاسن اللتأ ل- ءاإذ
 | اذكهاتم ولوز [2ك
 [|| تالكلذو ةبعبس تاقصوةيمم متاغصو ةيناطمش تاق اهصو ادا داعم عب رافد وذا تارا ا 2 هوثلو 1 لع>ا

 هش

 . لاثطلا لا لوكا هولا ظ الن
 ءاعاهوقسو بولقلاقماور سن يارا : 1002 0اييجا لاشت ادعو عرصل انوتلاوذلاتو : ناب
 هتئابت وفراعلاءاهصغل ءاغلبلا مهم مئاوكبالو ىريغ نماودابتو تونجريغنم اونفازحوامدنت راق ةيوتلا
 مهراكفأ تلاسو توكل! ىف ممم ولة تهلوت ع ءالبلالوط ىلعربد!! اوثروةءافصلاس ”اكداوف رمد هل و
 اوادو ىتح عزملا مهسفنأ اونرواق ان اناط ن1: ةماؤ رقو مدنا !قاور تب اول ف اوتو ريدا ب حاب اره قين

 ةاحنلا لي اورفط ىتح عفا ةنوش د اونالت#-اواين دال لرتلاةراصاوب ذعءاقع رولا ل_بب دهزلاواعلا

 تي

 ىدانخاومدرو ايل ارحفا اوضاخو معنلا ضان راف اوان ى :-العلا ىف مهحاو رأ تحرسو: مال كل اةورعو

 ارسطو ةذطفلاة:فساوبكر و ةمكم ارب دغ نماوةةءاو ولعل اءانغن اولز ى> ىوهلار وس>اوريعو عزم لا

 نأن اسف فاكردتلا اذهفةماركلاوزعلا تدعمو ةحارل ا!ضانر ,ىلا اوادووت مءةمالسلا ريفا

 ىنعأ اللوقاف هنا لع محاوتةب وتلا لوبقنأ نم ةلزتعملا هتلاقاملوةةفآ تاقناف ةلاعتالةلومةنةحتكة بونك
 [|| لاوز بج ونوداصا اب ل_غاذابوثلا نا هلوقب لد اةلاءديربامالا هللا ىلع ةوتلالوبقتو>و نم هترك ذاعأأ

 ظ
 ظ
 ظ

 ىلاعت هلنا قلحخ لوقأ ىل: ىاععت هننا ىل_عرادعالاب هلم ملا هدب ربامءالذنمئثف سلوتومابحوشطعلا |

 ةيتعبسول هفالخةعستمةردقلاو شطعالالب صءاملا اا ةئسللة محام ةن_سيل اوة.هعملل ةرفكمةعاطلا
 | بنان 6 ”!ةناف ةلاعالهنوكىحاو ةةيلزالا ةندار اهيتعب تام نكسا وى اعت هللا ىلع بحاو هالفةئشملا

 ا كي لومقلا ف هكش 2 ا اورق د العا هلل راشلاوء-_تونلوقف 7 دالا

 ىذلاك 00 سلو ىأسأك ةقمقد ا ةدومال ناقة معلا طت رشدو>وف

 | لالا رابتعايعاودلاف لاه_الا طور لود فك كلكالذو لهسي له هنأ فلاه-ذ ا هيرشثءاودفك شد

 ١ بح ومو ةبوالادعب فول

 + قاهتهقلاءاش نااهط ورش فق سام ىلع ةلاحالا هلو بق فك ثا
 ظ 0 < (اهرئاكواهرئاغص بون ذلا ى هو ذروتلاهنعامق يناثلا نكرلا)*

 [الااهلالصوتيالامناك ةبجاوتب وتلا تناك اذاوهتفرعمدعبالا( ئشلا رت نككالو بنذلا رن ةب ولا تأ لعا
 ظ ل._دفتولعفوأ كرت فىلاعتهللامال فلا و هاملك نع ةرابع_:ذلاوة,اواذاب ونذإاةفرعفابحاو هنأ

 [طباورو اهعماحتىل اريشن ككل وان ضرغ نمكلذ ساو اهرخ ىلااهلَوُأ ن 7 تعاتب د

 «(ديعلاد تافصول اةفاضالا,سونذإ ماسق نان )* 1 (اهنناو و اهماسقأ

١ 

١ 

١ 

1 

 | ىضتيمال الان 08 : طالخشالا و 000 ذالاةنمل ص

 ل ا و اراب كلاود 0100 رزقلاو ٍْ
 ىهراب رنذاهو دن لو قاما اهنعلفغبونذلارثاك ن مول ج همم تعشش ادب- هو ىلعالا ممر انآ لوةيتأ ديرب

 لاى ةيناثلا ع تاكماهملا عسب رفءانيصقتس اى ماعملارثك ال تاهمالاك ىه ىتلاةه اغلا تاكلوملا

 || ىاغنلاو ا لل ل دي هيف ورك نا ودا هلابصالاو عارات اوه ل اوىيبااورسكلابعشتب اهنمىج ملة مناطسشلا

 ةرهشءاضق لع صرح اوباكلاو ءرمشلا بعت ا« موةيمجلاةفصلاةثلاثلا 235 لالضلاو عدبلاىلاةوعدلاو

 ةمارلا ومتاو عدلا لجال ماطولا عجو ماتيالالاملك أ اوةةرسلاو طاوالاوانزلا بعت هنموهب رفلاونطملا

 ا : اومالا كالهتساو لتعل اومتشلاو ب رضلابسانلا ىلع معه اودعحلاو ضغلا بءثتناهتموةيعمسلاة عضل ١

 ٌْ ول: مئالَوُأ للغت ىلا ىهةيم.بلاةفصااف ةرطغلا ف ردناهل تافصلا هو نونذلا نمل جامع عرفتي و
 || ةرخ“ الاب ةيناطيشلاة فصلا ىهو دل. اوركملاو عادلا ف لةعلاالمعتسااعمجا اذا مئاينا ٍ عيسلاة فصلا

 8 0 تغت

 مه

00 



4 

: 

 همأق هب تع اوله هريغب ووقهسفت لهن موهسفنتافدو< سفن ةهقح نعد نيلاةقرتح نع ف .ثكهاغف | 1

 نأ مهو نك لبغتالو حم) ةيوثلات أمه ول نّئهملق فرعدالو هو هريغ فرعي فيكق هبلقريغ ف رعب هيلع أ ٍْ

 ىهكك ار لوطل حولا صوغي نأ الالوزب الئخءولاو نوباصلاب لسغي بوثلاو لو ريال مالظلاو علطت سما

 تاقلاىلعاتي روابط ريصتىتبونذلاك ارثتنأك| ذلاثف .ءاق ىلع نولاصا !ىوةرالف هال*و بو“ )١في , واد

 بوثلا تاسغدق هناساب راصقلا لوقكثلنوكبق تنتنا الاب لو, دذرمن بوتيالو عج الباقلا اذهل | ا
 ةيودلالصأ ا عاذتمالاحا ذوق هب نكهملا صولا داضاامل امعتسا,بوثلاةفصري ::مامالص أب وثلافظنءالكلذو ]|

 ىوذدنع اكن ايبل اذهفةماكلاب هللا نعنيضرعملا.ندلا ىلع ن يملا قال اةفاك ىلع تلاغا اود لب دعب ريغوهو ||
 باكا هلدهشد الراصبةس الكف راث“ الاو رابخالاو تان الا لن هحانحد ضعت اظكساوةبوتلالوبققرتاصبلا |إ]
 لباقو تن ذلار دا لاننا رتائيسلا نعوطعب وهدابعنعةيوتلا لبي ىذلاوهوىلاءتلاق دقو هب اق ثونالةخسلاو !

 ووهنلويقلاءارو حرفلاوثيدحلا؟دحأ ةيوت ؛حرفأ هلل -وهياعدتلا يصلاقوتان الا نم كلذريغ ىلا نوتلا ْ

 ىساورامنلاىلا ليللاءىءةبوتلابهدي طسب لخوزعدتاتا لوهيلعدللا لصلافوةدانز ولوبقلا ىلع ليلد |||

 لباقي درة لباقلاءاروبلاطلاوةب وتلا بط نعةياكدماا طسوامب رغمنم سهلا علطت ى-ليللا ىلارامتلا |
 هللاباتل مدن مع ءامسلا 6 مهاعول لبو هياعهللا ىلصلافو لباوهوالا بلاط الو بااطب سن

 ايئانه ذيع بصن نوكي لاق هنلالوسرأب كلذ ف5 ليقف ةئلا هيلتد.ف يذلا ٍبنذيلدبعلا نااضد أ لاقو يلع
 تنذلا نما تالا مو هيلعدللا ىلسلافوةمادن !ابنذلاو :راقك متو هيل هللا ىل اصلاقو ةنحل الحدي ىحارافهتم ||

 مفرق مناف ةبول نمل لهذ شح اوفلال عا دك فاس او-رابلاقايسثيدتناىورب وهل بنذالنك

 هللاناىور 0 كك اهلعأانآو ىنار ناك هللا لو-رابل فذ عبو ُ

 «سيق مادام مدآن بان !ةنمترخالكتزعولاشف ةمايقلا مولىلاهرظن افراغ ١ هلأس سدابا علام ل->و زع
 تانسحلا نا لو هيلع هنا ىلصلاقو حورل هيف مادام ةيوتلاهنعتوحالىلالحو قزعو لاعتهنيالاّعذ حورلا ١
 هلوقلزنأ ب يس انبديعس لاق دق( ران“ الاامأو ) ىصختالاذهىفرابخالاو طولا ءاملا بهذي ات ائيسلا نيهذي ْ

 نيبنذملارشب ىلاعتهتلالاق,لمضفلالاقو بوي مث بنذب مثبوتي مثبنذب لجرلا فار وفغنياًوالل ناك هناىلاعت

١ 

 هليا ىوة>-ناس محن قاط لافو مهب دعى دعم ماءتعضوتاىفانيةيدصلاردسو سا اا م ا ظ

 رك ذ نم امهعهتلا ىذر رعنهللادبعلاقونييئاناوسمأو نييثان اوكدأ نكماو دبعلااهمموةب تأ ن ملا ا

 هنلاحواف بنذأ ل ئارسا ىنبءانأ نماينتاىورب وباككلا مأ ىف هنع تر هيلق اهتم لجوفا مماةئطخأ]]
 ىلاعت هنلامههعف ندوعالىعمعت لناكتزعوانأانأ تا برا كنب نعال دعا ىزع ءومملاىلاعت ||

 نبسب>لاقو تاذلا ىقمعقوأ لىتيل س ءابالوهيق ةئملا لدي ىت>امدان لازب الق ينذلا بنذيادبعلاتالاقو | |

 ىرر وهل ارغغش لاق هنماّعغ ثمتنكدقىناامأ لوف بنذلاب رهف ةمايقلا مول هبونذ لجرلا ىلع ضرعت تباث

 تانرذت «.نيعىأرفهيل اتفتلا متدوعسم نب اهنع ضرعاف“ ةبول نم هلله هنأ !تنذنع دوعسمنءالأ اسالحرتا ||

 لاقو سأت :الو ل عاف قاغنال هنااكر وماكلم«لءنافةب ولاد بابالا قاغتو عشت اهلك اوبأةيناقتنعلل نال اقف

 لاةذف اس دقاممهلر طعنا تنين الات هتلالوةدرفاكلاةيوت م يحرلا دبع عمانو 5 اذنمساقلا أن بنجرلادبع

 مالس نها دب لافو مالس ادعي مالساك للا ةيوت نأ ىنغلب دقاوالا-ن سحأ هللادنع للا نوكيتاو بالفاأ]| ا

 ةفرط ن نم عرس ؟هنع طقس نبع ةفرط هيلعمدن م مابنةلمافادسلانالرتمبظوسل كل ا

 لاق ىتمو لقى هتنارغغت ىتم معأانأ مهضعب لاهو: دئفأ : أ مهنافنيباو ةلاىلااوساحاهةعهتنا ىدررعلاقونيع أ

 اهعباونر :هيوثاا مزاوأنم ةرفغملاىأ ةردغملا مرح أ نمفودخأ ةيوتلا مرحأ نأ نمانارخ 7 لافو ىلع بان اذا|

 ىأرفذآ ارا فرظن مث خد نب رسشعما صعم ةئس نب رمشع لاعت هلا دبع باث ى دارس !ىنبفناك هناىوروتلاعتال |

| 
1 
1 
| 

 ىنابق# أكمل! تع-رناف ة 1 نب رسعكةيصعمت ةنس نب رشعكتعطأ ضي لالاقذ ثنالذهعاسفهمم .طقسيشلا | ْ ْ

 انمااتعحرناو لاناهماف اننصعو لاك رو انتكرو كاني. اف انتيبحأ 6 *ك رو الو لوقي االول /

02 

 مالسالابواير هنن, تدضر

 0 هف 8 5 أ

 نغاف ةكيس نمي ةتاع

 دودو م>ر روذغْكناىل

 هينا ىل ص دمعت واند

 ىا مهللا اين توديع

 مم ول !ازه رمت [س)

 كيذوعاو ه.فام ريو

 دوعاو همف ا مرمو هرم نم

 ليللا ىراوطرمم نم لب

 تاّمْغب نهورامتلاو
 رادقالات افورومالا

 فرطد ىراط لكرش نمو

 تلبس قراطد اقراط الا

 انيدلا جراب ريت

 ا.يعحرو ةرخ الاو

 وأ لزأ تاكبذوعأو

 وآلضأو !لخاو لزأ

 وألهجأو أ ٍلط أوأ مط

 تسدقت و كوانت

 تح معو كل واع

 رست نمكءذوع !كزامعذ

 امو ضرالا ىف 2 م

 نملزتيامو اهتم ج رع
 اهف جرعزامو ءامدلا

 ةدح نم كب ذوعأ

 هطلا ةدشو صر

 ة:سو ضغلاةروسو
 ةفاكساا|ىطاعتوْنِإْفْعلا

 نم كددوعأ ىاومهألا

 فادلا نحوايرب

 لو كراحز ءىلعل ه<

00 



 ىلع لصومهللا نيدلا

 حاورالاف د حور
 00 دس> ىلع لصو
 ءارسش لع>اوداس>الا

 . كتاكرب عنو وتتاولص

 0 و كف ارو

 | ىلع اوضرو كتيحتو
 كلوضرو سنو كسل

 كذمو مالسلا تنأ مهللا

 دوعا كلاو مالسسلا

 اندر ان مال_بلا

 راد 0 مالسلاب :

 اذا, تكرايت مالسلا

 موالاماركالاولالجلا
 ع الت هدأ ىلا

 من كل رك اموفد

 مالا مص ووجرأام

 تعدأو ىري-غدبب
 ريعف الك لمعلا
 تعشتال هللا مرفأ
 ىلئس الوىّرد-عىل

 ىتييصم لع الو ىبدص
 انندلا لعح الو ىب دوق

 ىلع طل سا الو ىب مهربك ١

 اذه مهللا ىح ريال نم

 ىلعهكتفاف ديدح قل
 ىل «م>ءاو كل_ةعاطب

 كناوضروكترغ-ةع
 اهل ةةةسح هيف قر راو

 امواهفءذواهك زو ىنم

 | 100 رااهرب ريفاذعاشدلا لتناك ولامةرمسا او فسالا نمددعالو دمف نيعةذرطاجتع رخأتستال

 هلوقى ناعم نم .رهظااملّوأودو المبسةبلا روصالق هطد رهن : كرادش واهمق ب" ء:سل ىرخ ا ةعاسةعاسلا كا ىلا

 ىنترخأ الو برلوةدف توملا مكدخ نأ تأ لبن قا هلوةبةراشالاهملاوتو وتشد امين 2مل كرا

 ىذلاسب رّعل ا!لحالا ل.ةذاهلحأ ءاح اذاا سفن هتلارخ ود ناو نيملاصلا نم م رك والكف تب رةلحأىلا
 احلاسدوزت ا وبوتأو رولا ه.ةرذتءأ امون ىنرخأ ولكل هاي د_.عالءاطغلا فشكذن علوش هناداتعمميلطت
 01 نان سلع قاف ةعاسال:ناغاسلا تدن ةلوقيفةعاس ىرخأ ف لوف ونال ف ماالا تينفلو قرف ىسفت

 رمعلا عبيضت ىلءةمادنلاةرسحو ارادتلا ن ءسأنلاةصغعردتيوهفسارث قهسافن ددرتتوهحورب رغرغ تف

 هحورتحرخ سل !هللا ن م ه] تعيس ناك نافهسذ:تةهزاذاتلاوحالا كلت تامدص ىف هناعالصأ براض,ف

 تأ ارطضالاو ك ثلا ىلعهحو رت رخ هللاب ذانعلاوةوةكلابعاضةلا هلق يسن اوةمتامللا نس كل ذف دمسوتلا ىلع

 ىالاقتوملا مهدح أر ضحاذاون تت 1 تاما اولا كيما ولو اذهل لو كانا عش كلذو

 | دهعبرةنع هانعموسرقنمنون وتبع لاه ءوسلا تولم#ب نيذال هللا ىلعتب وئلاامنا هوقو تآلاثنت
 كلذلو 0 لع الفبلغلا ىلعنم 32 اركي نأ لبقا ماهف درب رب ةنسعاهرثا ودع داع مدع هي ناب ةكيطخلاب

 ةتغب كأي توملا ناقة وتلا ارخ دال ىراسسال امك لاق كلذاواهعع ةنسحل اًةئيسلا عم. 59 مس هيلع هللا لعل

 ىصاعملانممبلق ىلعةمااقلاك ارثتناامهرحأ نيهظع نب رطخ نيب ناك فب وستلاب هب وتلا ىلا ةردابملا رت نءو
 درو كا ذاوولا,لاغتش اال ةاهمدح الف توملاوأ ضرملا هل-اعب نا ىناثلا ولا لشي الذاعبطو اند ر ري صن ىتح
 ادقنتاقلاهدب وس توكمف فيوستلابالا كا هنمكالهاف فب وستلا نم رانلا لهأ حايصرثك أنا ريسمللا ىف

 باقلاف يلح بل ةبهلا أ نمالاوحنب الورا لس ريغ تلق.هللاقأيق - توملاهفاعنت ناد لاةجيست ةعاطلا.هؤالحو

 | راتب لع ةنامإلا ف ناخن ةةعاطلاباسأ رئاساذكو هرلدعهلل !ةنامأ رمعلاو هدمعدنعىلاعت هللا ةنامأ

 جرخاذاامهدحأ م اهلالا لس ىلعهملا امهرسن نب رسهدمعىلا ىلا_عتهتنذا نيذر اعلا ضعبلاق راه هم أف

 فيكرطظناةهيلعكتنمتئاو كر علةءدوةساواهنظتار هاطاث :دلاىلا لت -رخآدق ىدمع هلو 1 نب نم

 له دنع ىتن امأ ف تعنصاذامىدبع لوب هحور ب ورخدنعىفاثلاو ناقل: فيك ىلا راظناوةنامالا اف
 لاعت هلوقبةراشالاهيلاونامعلاوةيلاطملاب لاَعلات اهتعضأوءاقولا ىلع كاةلاقدهعلا ىلع ىناقا7 حا هت ذد

 توعار مه دهعو ممانامال+ هنيذلاوىلاعت هلوق رك دوعن فوأ ىدهعن اوفوأ

 «(ةلاعالةلوبةمىهفاهطن ا ارمشتعمتسا اذه وتلانانامد)#

 تود؛مكلارئاصبلاروب نو رظاذلاف ةلومقمىسهفة عك ةرون لكنا فك: 0لويقلاىنعم تمهفاذاكنا ملعا

 ||| رظني نالدع:_موللاعت تاراوح فةرخ 1 وهللادنعلوبشم ماس بلة لكتا او !عنارةلاراوف نم

 | هوفتاعاوت رطل ىلع داون دول ملكو لس الا فاجأ -قلخىاقلانآاو اعو ىلاعتهللاهح وىلا ةيقابلا هنمعب

 1 ع + ةةسحلار ون ناوةربغاا ثا: قركت مد: :لاران نأ او راك للا نوت رع نمسهج و يشر ةرو دكة مالا

 | راهلارون عمى_للامالاا ةتاطال5 تانس+ارو) عم ىصاحلا عراق يالي الهنا او ةيسلاةماط تاقلاهدو نع

 َ ملظا ا باقلاف هسابل ثوكر تالثالا ا هل .ةيالؤعولابو' *ل|نأ اكو نوناصلا ض اي 8 هر ةذكل !ةقاط الكلب

 !| توناصلاب هإسغةوبوثلا سوت ةسيسحلالاعالا ف بوثا لامع: :ىاتااكونهر او-فنوك الملا ءتدتلا هل.ةءال

 ا | ةفطنيمتلاةقرحو عومدلاءاسع 0 ا لكلا لامع ساو هلا عال < فطن وللا

 : | ريهطتلاوةىك زعلاك.لعا ءاقلو.ه .عموهذ فد ءظلبوت لكت أ لوءعموهقرهاط ك ربات لكوهنكرب وهرهطدو

 | نمواهاكز نم م حطفأ دة هلو ةىف احالف ىعسما 5 2 العذل فزالاءادتلا هو سدقلوذسيف لوبقلاامأو
 ار [متاعاطل او ىصاءأاب رث 8 بأقل !تارم هلا ةهدكهاسملا © نءىلحأ اوىودأةك رعم ق٠ ةقلا لبس ىلع فرعن

 رونالانيبنأو معاراعتساكر وتلا طفلوخ دالراعتس و لهعأ اراعتسراكةمللقلا ظفلامهد-الراعتس اداطتم

 هسيظومزاسعسأ أالا هيقلعتملو ءروشقالا نيدلا نم قبس لهن ع امهتيعملا ومبلا دو 2



 يا < ا

3 7 0 

 : نالءانلكباطو ىلل-_ضفوه لنانحاو ىف مسالاذهناكلوتامافتنو اكل عمجوب كلذ لكوال_مأ مامقننال | 1

 ا 0 0 00 كراش لا تاينعمة بحاول ١ ا

 ا ا ا 21 نخل العش 55 عر ضل ساس ةلكلابىوتتلاتالطب كاشل ةىدؤ |
 . 0 07 ادهم ةمحاوب تسدل تاحردلاهذ- ع 7-0 هيلا ياتحامذر>اولكنم رعلا عج تر :سدزيطاوةئاردساو |[

 ب دف ىملت ىعوجو |
 ترم واالا هلال ١ نيب دوما م سيل واطااب رقلاىلا هبلوصوال هنمديالىذلا اودىناثلاب اولا ورابتعالا []
 : 1| نا وطالاةالصف ةحاوترا !ىةنحاومات وحلا 2
 زعاوهدبعرص:وهدعو | تا 1 م داك ولاول عمار ردا ذا ج نعةيوتلاونيعت ديلا ْ

 ا تسلةراهطلاف عوطتلاةالصلضفنءنامر 1 اوناصةنلاب ىذر نمامأ اممالااهسلا لصوت ال هناقاهدب رب

 نوكيت أدب رب نم. طرش هنأ ىنعي تاسنالا دوجو اف طرم *لجرلاودملاونذالاو نيعلا لاعب كاهاجال هلعةبجاو
 توك تأ ١ ىدر وني! لصأب عنق نمامأ 6 ايندلا العلا تاحردىلا ام لصوت و هتيناسناب عفتني الماك اناسنا ٍ ١

| 

 ا م
 لخأ هلياالا هلاالمد>و :

 ءانثلاولضفلاوةمعنا |
 الو هلزاالا هلا هجر اك : قوام اذدلات ام .-اولال_صأقل- رودي ونيعةامحل اهذ هل“ *1 طرب د سي لفةحورطمةقر نو مضو ىلع مهلك : |

 هلزي_تلغماناالادبعت هيد 2 ع ةادغلا لص أ وةاحنلا لص ىلاالا ل سونالةماغلا ىوتتذ ||
 تو ةاك .ركوإو نيدلا لثمال اوءالعلاو عام ءاوالاوءامس الا يس همر ةامحلاًامهتتا هم ىتلات ال الاوءاضعالا ىرح ىرع هابملا ىتنت --« 07

١ 

 1

 كال ذا هثاوهأ رهو | ىسدع ىسّمنأىح ةياكلايابندلاذالا مه ضفرناك هل>الو مهفاوطت ناك لاودو مهصرح ناك هدلعو لثمالاف 3 5
 محرلان >رلاوهالا | امورعن لاّةف ةرخ دالانندلا تكرت تنك امأ لاقو تاطءكلاهبلاءافهمانمىفارحدس وت نأىلا ماللاهءلعأ] '

 اك ع اوةعستلا 1 را 0 .دلاهلط عع ةركرتلا ل اعمل س ًارعضتالذايندلاف اال كلدسوتلاةةتدحىذلا | ١
 اهنم غرذاذافاهرخ ؟ىلل عضونأ لعب مل مال_تااهيلعىب سعت أ ىرتفأ مم كال نع ةبرثر عمدا هيمراكو ضرالا ىلع«. عضو و ظ ا

 ىذلابوثلا هلة شامل مل وهيلع هللا ىلصا د #ئامد د: نأ ىرتفأ ةماعلا ىواتف ىفامحاو ىوسلال ض ,رالا ىلع سأرلا

 سيل كلذ نأ لم قلحلا ا ارشل اداعأ ىتسهدد_دىذلا هلع كلارش هلغشو هعزن ىح هنالصف لعمي .اعتاكأ]

 : هملق ىف ارث ؤمءارهنالالا كل ذت أك له ردك رنهنع انف ذر اذادابعتفاكل عرش ىذلاهعرش ابجاو 0

 ءاضر كل ن وكت ةالص ١ هنأ لعونبالا برش نأ دعب: :ءهتلا ىذر قددصلا نأ قرعفل هيدعودةىذلادوهحلا ماعلا غوأب نع 0-2 :ءارثأ

 هطعأو ءادأ هقحلو ||| ءاك اامنأوهو ردقلا اذههّقفلا نم لءامدحو رهعمجي رك داك ى >- ه- رمل هةاد ىفهعبصأ لحدا ههجو ريغ ىلع

 دودحملا ماعم اوهإ.بولا ا 2 اذ : هناكما بس> ىلع كرادتاابهيرمش نعبان ٍِض هحاوخ اه عفلا ىوتن فبحالو هي اريغوهذ لهح نعأأ|

 قارط ط رط>ناورخ ا ثيدح ةماعلا جوت أرسل كاذفرعمردصف تورم كلذ داك لهو نعد( ْ

 لع ىلع دمهللا ل وع

 كلوسر وك. دنو دنع 5

 دل ؟ىلعوىاالا ىنلا]

 انعوزحاو هندعوىذلا
١ 

 0غ هرحاو هله وهام هليا اركعوهللاقن ر طن و هللابهللا قا فرعأم-هنيذلاءالو هلا او-أ لمأتف نوةبدصلاالاهفرعبالووغ الا[ 1

 نعاببن تي زاجامل ذفأ رورغلاهتناب ْلَر غ*تاةمفاأناأ كلابامت كاناوايندلاةانحلا لرغتنأ ةدحاوة مم كاباوهلياب رورغلان ماك د أ 1

 عج ىلع ل_موهتمأ 2 ىلا عتهللاقا رطىكلاسلادبعلل مزالمحوصنلاةب وتلا موزلن الع اه اورىداممق شفا نمرارسأءذهف | |[

 ري لعل ند هزاودا

 ءادهشلاو نقدصلاو :

 ىبا ارادلان اما سون ىد_ددقلو هلهمريغنمر وغلا ىلع بحاول دناوحونرعرعواو ا نم سن :لكا

 كلذ هنزح نا قيلخ ناكل ةعاطلاري_غهنمىشمامتي وف ”ىلعالاهرعنم قبامف لقاعلاى ملول لاقث.> |

 لسصوهلل ركام او' ةرهو-ٌكل] ءاذا لفاعلان الاد هلاقاعاو هله ع نم ىذماملدكهر عنم قب املب ةتسن نم ف.يكسفتامملا ىلا |

 له نلوالا ف دج ىلع نا اهم هزاك, ناك هك اله بساهع انضراصوه:متءاض ناو ةلاحالا ملع_كسةدن اقريغب هنمتعاضوة تثدقت |

 0 الاى دم ىلع ديال هداعس ىلا الدو تاو حاس مئافايجول دبالواهل بلخالتدي تلقت :ةرهوج سفن لك لد رمعلانمةعاسلكوأ||

 ِ يقع 7-2 ندد 0 ماا مولىلادت ىلع لصو امد هناواذدمءأنارم عدس * رعذوإذغلا فاتع.ضاذاف اذه ةنآره -ىأودالا: واعد كذقنةوأ| ّْ
 نم مظع 1 كاوح كتبرص هوكلو+ كلْذِفَدَم ءدصأ اهدي _ه ىلع 800 الت زك افا ثحافاك الهت كله دقفةصعميىلا | ا

 ٍ هد راعم نيد د هنيب لوعة سغلا مون نافةبيصءبحاص هناا مبباصملافرعنالةيب ءملهجلا نكلةييصملك |

 نعسالا عفر توم يني تايم لججاومسإلا سافم لكل ف شكد: كلذ دنعفأو مدنا اوناماذا مام س انلاو | |

 ناو ةعاس كل ار مش نم م قيدق هناهلع أ د_,ءالرهظ اذامال لاهم اهنلع توا كلمنا نيفراعلا ضب لاق كرا ل 1
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4 ُْ 

 ني ءالر فاو ناطب_ثللىلقلا ةكءلم تل-لمك ووعي ل تاف جردتلا ىلعأ .ثف ايس هئادعأ ىدبأ نمهئايلوأ
 رسكب ت اطيل ادونج عك هلغش لوأ ناك ىوقول معلا ل1 تاو الراقالاهتب رذنكنتحاللاف ثرح هدوعوم

 ٍْ ىلع عوجرلاو هواذهالاة بوآلل ىنعمالوتادابعلاىارهغلا لبس ىلع عسبطا ادرو تاداءلاةقزا ةموتاوهدلا

 ه]ةعلع ةقاس هيوهشوالا دا دوحولا فئسدلو قلاعتهللاىد رط ىلا ناطمثلاهريغ>ةوةوهشلا هل: دقن رط

 ىلعميلا قبساع عوجرلاناكف ةكدتالملاةدع هولا هتزب رغىلعةمدقتمناطيشلاة:دءىهونلا هنن رغو
 ه«بلعمد“ ابدت ةرورضلا هذهن أ ئافتالفاسغوأ تاك امس: تاسن لك قحفابرورضتاوهشلاٌةدعاسم

 دنهةيناعلكس ة:ةمصم و اهدحو ,ردغلااهل ادنهنيسحتالف لو مالا هنادونذىلرفغت نأو

 كلط ءاعبأ تحرخ

 كلاس [كتاض م ءاغتناو
 ناملا زم فد كنان

 ْ اهلي ديت عمطمال ّلاةيهلالاةن_بلالدب::ملامدفالخ ضرف نككالسنالا سن ىلءبوتكمىلزأ ىحوه لب تنأالا ب رتذلارفخال
 1 همال_-|ةقمق> نءالذاغ هنولال اعمت 2-5 ذاق هرقكو هإوح نم ةيوأ ا <: هلعفالهاح ارفاك غلب نملك اذأت 0 (كد»د)

 هيلعف كلذ مسهف تاقهسفنن لب ملام أش هب هروت آمال اه ءىغال هزاق مال ال ىعم مومس هتان نموت ةيلعف ه4 لوسرنأ ىردخلا

 منملاف هللادودح لاق ىلاحوج رلاب فراصربغ نم تاوهشلاءار د لاسرتس زالمقلاو هيد اءنععوحرلا لاق م سوعبل ع هللا ىلص

 جرخ اذاكِلَذ لاقنم

 هب هنبالكو ةالصلا ىلا

 كلم فلآ نيعيس_-ب

 2 هتورفغتس

 اذهلكو ه«نعاوزعذانورتك الاكلههيفوذي وعلاب ناولأ قش نموهو :لاسزكسالاو كلاكشنالا اوىالطالاو

 نغتس لاكرشلا نمدحأ اهنعىنغتس نار ّوصتءالص خم لك قح ف نيعضرفةبوتلان الدف ةولو عوج ر
 ٠ الفرسثب لكن اوهن لاح لكىفو ماودلا ىلعا مم وحون اب :اماوالصأ دلاولا ادن هلع سفن ملاملعستت الدإولاةةلفنمدا

 ىلع مئاكب و مهتب وثوعامننالا اءاطخن نم رامخ الاوتار ةلاىفدرزامءاينالاهنعل<ملذاهحر اوك. دعم نءول

 || تاوهشلاو ىماسعملانمةملط ىلقلا ىلا عفتر مو تابرالا نماهعق عبطن اامومب لغتشن لام لبةةسااىفاههول

 ش |مالسلا يلع لوب ةراشالا لاو عاطل ارنب ةبصعملا ةملظ ىعمختف ناوهشلا لرتوتاءاطلا نمر رف هيلا عفتريف
 لأ تانسح ةرئانعمبلقن ءتاثسلا ازاث اوك نع هلاو ا نملا»ىدبعلا ىتغتسال اذاقاهعت سااةعيسلا عسبتا

 | ا سر باسار رطل مهؤال>و و ٌدافصالوأ لصح بات اذهتائسلا كلتراث 1اهراث 1

 |ةليوط لاغشأ ءذهف: "رمل لأ ل عى هإغ شك ةارملا نع دج د م مهلا

 و 0

 "ا

 ضعب قال نافبلعلاب بوف ذلابم_هلانعواح الذ حراوجلا ةمصعمن علا اوحالا ضعب الح نافم هاراطخ 3 مهين هيلع
 الفهنعال- ناق هللا ارك دَنع هذ اَدقر عملا ارطاوخلاداربابنااعي شل ساو -ونعواخالف مهلا ن 41 لالا هم
 ّْ اهدا دض ا: لغاشتلاب هبادسأ 'لرتو نامسأ هلو ضةنكلذ لكو هلاعفأو تاقسوما لكل | قرؤوصتو هلع نعول را دعما لج داذاو

 توتواعتي اءاوصقنلا اذهنعىد الاقى ؤلخلارو ءتبالو عوجرلاةبوتلاب دارم اومدضدلا قدرط نععوجر م
 هل بالاو مويلا هنارغغتس ا ىتح ىبلق ىلع ناغبل هنا مال_ىلا«لعلاقاذهلو هنمديالفلصالاامأفرب داقلا ىف هلندج اوهلبا مسإ لوي
 | هلاحاذه ناك اذاو رختاموك منذ نم مدقتام هنناكلر ةءللاقتاب ىلاعت هللاهمر 5 اكلذلوثا 2 3 5 كك
 أ نملاكل ىلا لاتتنالات :او لاكلاذدازَتف هلا تدادراا لك هناوضعتهقلا ل الل حستك ف حان باوبأ ىكعتفاود ونذ ' 1113 لكل11و صن رطاوقناو موههلا نم تلقل ل ءآرطنامتا كالت لقتاف هريس لاس نسكت || ن6 لوسز
 | ةيوتلاب وح وبلوقلا تةلطأ أددو ٌصءارفاللئاضف هذه نكءاو ةبون عوج رلاو ع ع ود> رناصةنلابارسأ هل_برمده ويس
 ْ | ا دارملااف عرشلا ف بحاو ريغلاكلا كارداذا ةعيجاوو تشيلو ومالاءتنه نع ةبوتلاولاحلكىف لو_*دلاىف ىنعلا
 ْ | سيلوال ص تاوهثلا عامتنممةل دمى واخيالناسنالا نأ قبس دق هنا لعافلاحلك فةيحاوةبوتلا ا

 1 | ةلعللا ةملطاهتم عفتراناسن الااهعبتا وه لكو ىضمأم“ كرادشةي ولام ا علب طقفاهكر ةيوتلاىنعم 55 اوا ١ انم
 ًاريصباك اني رراصتاو عثلاةماط تك ارث ناف هلمَقْصلاة .آرملاهجووىلا ةملط:ناسنالا سفن نع ءعفترلاك نا قولا دلل
 أ نيرلاك ارت اذاةنوبتك/ارفاك ام مهم وق ىلعتارلد ذاك اعت لاقاك اثبحنمك ارت دنع: آرملاهحو فس فنلاراخ 5 5 مديبلا
 0 هدفآودي دا مرح فص اغهنامزلاطو مك ارثاذا ا ارا ء-و ىلع ث يمناك هبلق ىلع عسبطيفاعبطراص 0 !هالص
 أ ديال لن لبق تلا قاهكرت تاوهشلا عاسبتا ؛لرادتىف ىفكرالو ثمنا نمع وبطملاكراصوهدعب لغسل ا ىل.ةبال 2 8 50
 |دولان اراخلاو سافنالا عطقتا آرملافروطلاروهط ىف ىفكمالكتلقلا ف تعبطن اىثلانايرالا كو ندم 0 7

| 
0 



 لعق رن رتغمءاذا مسالا لوب كلرارتذانيفرعتس تااقاذارب وذصلا: :رضت ناو ند |

 تو. بأ أ نع هلذْغلا عم ردمشلا مساق ةكراشملاب كلر ورف ف شكسي و كقار وأ رثانتتو كاوسأعطقنتكلذ أ[
 طابت ف عطقنااعاوةعاحللاد_:ءرهظ مآاذهوراج مآ: سرفأ اوابخلا ىل_هغا اذاىرت ف وسو راكثالا

 دواحلا !فاخ ال ناك اذا ىمداعلاه نولفالاالا هيلع تمي الل اة ئاهلا هنأم دةموتوملا اود نمافوخ نيفراعلا |

 توملا ناوهنعص تبسي نوملا فاخالثاك اذا : رسل تار كل مهنا عيمصلاك هتيصعم ببسب راثلاىفأ
 اة ع ةعاملناءوس فاح ىماعلا ءالذكو توما فان ض صاذامثض را فاح مصل !لاعيفةأه الابلاغ

 ىف عمة لازئ الفنا ديال ريض ا تالوك ًالاك نامعالل ىصاعم اف رانلا ىفدولمللا ب حوهللايذا.علاوعو لاب هلرتخن |
 ىماعما كل ذكف ةعفد توعمم ةعذد ضرع ةماراادسفي تآىلا هم رعشب الوهو طالعمالا ا صةريغمن طابا |

 لاحلك ىفتالو 5 أملا نم هرضدامو موهسلا لرتمدلع يحب ةبضقنملاايندلا هذه كالهلا نمت اهنا ناك اذاف |
 أيق:يثا هياعبحي مدن اذامسلالوانتم ناك اذاو كلذ هيلع بح تابىلوأدنالا كالهنمفئادلناةر وغلا لعوأأ
 كلال_هىلعفرشملا هند لامقالتةرداتملاور وغلا ل+ د- ىلع: رمل نعحارخاو هلاطباب هوانتنءعجرب دأأ| ْ

 كرادتلا,اهنعع وح رلا<لع بك ناب ىو ب ونذلا ىهو نيدلا موك« لوم ةئاغلااتدإاودهالا الهيرشي 0

 معلا معنا اهسف ىجااةمقاسلاةرخ رامات مسلا اذهنم فون ناذر معلاوهودإهم كلرادتال ىس مادام كمل |

 سلذا هن دمريش ءرشع نوداين د لاراعأ فاعضأ مرصتت ىذلا ميقا |!باذعلاو ما راناهتاوف ىفوممظنعلا كامل او | د
 ءابط الا هيف سالاز واعالعتاعالاجو رببوؤذلا موه“ لمعت تأ لبق هب وتلاىلازادلارادملاهةتملاوخآ هن داك ||

 هناي اعةماك لا قو نياءاولا ظعو ونيعتانلا عمن كا ذدعب محن الفءام-الاءدعب مذنب الووه رابتخاوأأا

 انلعجو نوسحقم مهن ناوذالاىلا ىمهفالالغأ ,- مقانعأ ىانلع انا ىلاعت هلوةموع تح لحد ونيكلاهلا نم

 نونءؤدال مهرذنتملمأ مهترذلأأ م ماعءاوسو نورصبب ال مهف مه انيس غافادس مهعلخ نمو اس مهيد نيد نك ا
 نيح ىو الخ ازلا ناواباب نوعبسو عضب تاسعالا نا كل نيب ,ذارفاكلا هن" الايدارملالوةةفنامالا ظفلكنرغبالو | ١

 كلو هىذلانامعالا نعتةالنا ف بعيد عورفو بعشوهىذلا نامخالانءبوعمناةنمؤموهدفنب ||

 الف لأ ىهىلاحورال مدعملات وما ىلا اسس عورذو فورحىهىّتتافار الا مس دذاغلا صخعشللا نا ||

 دوحونأو هو دحاوئث ىالاعرفلاو لدالانيىرذالو لصالا نود عرفا دودوالو ع رغلا نود لصاللءاه ا

 عرفلاب لصالاءاّعبف عرشلا دوجو ىدت_دالف لصالادوجوام أو لصالا دو وعدت س اعيجمءاةبوعرفلا |]
 امهدحأ ىنعَتالف ل_صالاو ع رفلا مزالتكة مزال: ءةلماعملا مولعو ةفشاكملا مولعن لصالابع رفلادوج دوأ]
 لمعلا ىلعةثع ابنك ملاذا ةهلماعملا مولعو مبالاة تر فرخ“ الاو لصالاة.ترفامه د-ناكناورخ الا نع ||

 باذعفدازب كلذاواهمحاص ىقءةعح علل: ةدب ومتماق ةلدار ىذاااهاملمعت /ىهتافاهدو-و سري اهم دعف ||

 ملعلا باك ىف :رابحمالا نماندر وأ 5 اغلا لهاجلا باذع ىلعرسا فلا ماعلا | ظ
 0# لاقل هج :ءكفش الفلا او-الاو صاد الا ف ماعةبوّدلا ب وحو نأ تنال« |

 موعف نون معا نونمؤملااهيأ اعجهلا ىلا اون ولو ىلاعت لافذا اذ_هىلعلدد_ةراكلا رهاطنأ العا ظ

 ناطي#ثلاىلابرقااهتلانعدعملاق ب رطلانععوجرلاةيوتلا ىنعمذا«لادشرباضنأ ةريصبلارونو باطملا |
 ةمومذملاتافصاارئاسو بضغلاوةوهشلاةزن رغلاكدعبالا لقعااةزب رغ ارم الو لقاع نمالاكلذر رسال
 دنع متيامتا هل صأونيعب رالاةن راقمدنعنواكامعا لقعلا لاك ذاتاسنالاءاو ءاىلاناط._ثااقئاسو ىه ىناأأ

 0 اذافةكستال ادونح لوةعلاو ناط.ثل ادو:>- تاوهشل او نيس عبس دعب رهاتت هيدابمو ولاة فها
 راهنااو لل نيبد راطتلاك امهندند راطتلاقنادضام منالرخ اللامهدحأ تيشالذاةر ورمضلاءاه ميبلاَمعلا ماق أ

 بامثلاوابصلا ف لمك:تاوهشلاتناك اذاوةرورضاايرخ“ الا شح امجد ها ةلطااور ونلاو |

 تام_ضةقمةلاعال فلا اوسن اهب بلقلل عقو وناكملا ىلع فو: او تاطيشلا دن قيس قف لّوعلا لاك لبق |

 دق: موءدسنحو تاب رص! لكلا غنم عورتا يطرب هميلط ل تر ملا

: 
١ 

 قارونوىرعش فارؤنو
 ارونو ى ىفارونوىرشب

 ىاظعيىف ارونو ىدف

 اروفو ىدب نيد نمارونو

 ىيكنعارونو اخت نم
 ارونو ىلا عت نعارونو

 ىت# نماروفو يفوف نم

 ىطءأوارون ىندز مهلا
 اذهلوارون لع اوارون

 تب ًاراموريثكرت اءاعدلا
 الا هيلع اظذاح ادحأ

 ةكر ورهاطر يم دنعو

 نيهداصلاة.صو نموهو

 هظمحا ضعب مهطعل

 لوةنم هلع ةظذاحملاو

 هنناىلص هللا لور نع
 هؤرعي ناك هنا | -وهبلع

 ةنيسلاو ةضن رفلا نيد
 دصتن عرغلا ةاله نم
 ةعاجلا قةالصلل دعسملا
 نمهحورخ دنعلوعبو
 ىلعندأن رلقو هلزنم

 قجرخأو قدص ل خدم
 ىلعجاو ىدص رت
 ١ اريصن انا طاس كندا نم

 مهللا قب رطلا فلوقي و
 نيلئاسلا قع الأسى

 ىاشمت قعو كبلع

 ارشأ رخأ !كيلا اذه

 ةعمسالوعاب رالوارطبالو



 نداه انطحسا م-هألا

 الو نيلاضريغ نيب دهم
 كئارعال اءرح لش

 نحن كئاسلوال النو
 ىدا عنو سانلاكصت

00 
 ءاعدلا اذه مهالا كادت

 اذهو ةناحالا ك مو ىم

 نالكشلاكءاعودوجلا
 نوعحاز هملااناوهنانأ

 هللابالاة وقالو لوحالو

 لبحلاىذ مظعلا ىلعلا
 دشرلا م الاو ديدشلا

 ديعولا مونن مالا كلأسأ

 عمدول#كلنام ءونةن1او

 مكرلاودوهشلا ني
 ددهعلابنولاودو هللا

 تنآودودو م>رنا

 نم ناس ديرب ام لععت
 هيلاقو رعلاب فطعت

 ردا سبل نسوا
 ىذا ناد هيمركستو
 4 يس ل

 :ااو لضعلا ىدناحس

 دو_للا ىذن اكس

 ىذلا ناس مركلاو
 بلعب ئسلك ىصحأ
 فارون ىلل_ءحامهألا

 ارونو ىربت ىفارونو ىباق
 ىريدب ىفارونو ىمسفف

1 

 تايبمل او بابسالا داس لوح نموءاضترالازيح ف لخدي نم ةداهْلا ىلع علطن دقو وسر نم ىضترا نمالأ
 تاانبقيالع لعوردقلارس لف ثكسنا بابسالا بيهاهتاساس طاذم طابتزاهجوراهلسا ستة سيفيك ملعو
 هناسسكسلاو عارت_خالاو ريسملاب نيلثاةلا نمدخ الك ىلع تيضةدق تاةناف هاوس عدس الوهللاالا قلاخال
 | لاثءماهفالاىلا كلذ لاصر !نكك لهو كلذ مهف نكع فيكسف ضقانت اذهو رضاع دص عم .وهرهح ونهىداص
 هتروص أو دهام طقاوناك امو لغلا ىف مسا تمححن او .> ذل لاىلا لج هنااو ءعم لق نامعلا نمةعاج نا لاق

 عقوقهوسا هيلا اول_مراسأق هوبلطفع ارش ىلا لهل اكن تاو هيله شب قتل الار )| ةفدعسا اوععسالو

 ظ اوقرصن فدان ةرعدق اولاةةهنذا أ ىلع مهضعبدي عقوو هبان ىلع مهضعبدي عقود هل رى !ءتاممعلا ضع ذب

 ظ [رهاظلا ةنشحت ةناوطعا لثمالاوهام ل .ْغلاَتال>رلا سا ىذلا لاف مهتب وت غاتدخاف نابهعلا ةيقن مهل اس
 | ظاغ ف سيلوم ف ةنوشنخال سامو مف نيلالباصوهلب : لوة. كنا بانلا سا ىذلا لاقواهتم زيلأ هناالا

 ظ [ نكءاو همك امهدح اى دصف ةنوُدخ هو نيا وف ىرمعا نذالاساىذإالاقو دو عىل موهلد الصأ ةناواطسالا

 ظ 101 6 ال ع سدو لكف ظءلاغضد رعدلحلا' موهاعاوةناو طسال ثموهالودوعلثموهاملاف

 1 | ابرصق مهتلمح مهتكلول غلا فصو نعدربخ فد حاوي رخو لم هلاةفرعم نم هءاصأ | عدحاو لكربخ اذا

 | ناكناوهبق سانلا تفاةاامرثك لائم هناذهي ريستعاولاثملا اذ مر صبتساف لمغلاةروصهنكب ةطاحالا نع

 ناس وهوددصبأك امىلا ع.جرنافانةرغنمكلذ سيلواهجاومأ كرحو ةفشاكملا مولع عطاني امذلك اذه
 | ةلجاعقاو هنوكل بو> ولا ف لح ادمدنلاناو كرتلاومدنلاو اولعل اةثالثلا اها ارحأ عم ةيحاوةيوتلا نا

 | هلعشت بوح ولا مسافهفصواذهاموا مهند. ةالذكملا هتردقو هتذاراودنعل العنيد :ةروع4ل اهنا لاعقا

 ظ م (روغلا ىلعةب وتلا بوجوتأ تاب
 د اوه ناعالا سفن نمتاكهمىماعا! توك ة ف :رعمذ أه قر 00

 اةالك لل اذ ةئايرشلا قا وسزافر سم ةرع ىذااوهدبوجو نع ئمغم او رولا

 | نعىصفتلا عقيالف ل عىلعاثعاب توكل دارب , لعل لكوةلمأعملا عؤأ_عنم ىه لد لمعب قلعت: الىتلاتافءاكملا

 ءزجااذهلدتافووفاهك رتب ل نفاهك رت ىلعاث ءاينوكماديراانا بونذلار ذب لعلاو هيلعاش عاب رمصد ملام هن هردهع

 | سلا ناعالا :ذ هيدارأامونمؤموهو ىنزي نيحفاازلا زي المال لا هيلع هلوقب دار اوهو تاعالا نم

 ظ قن هيدارأ اغاو ىداعملاو وانزلاهيقنب الكل ذ تاق هل-ر و هبتكو هتافصومتنن ادجورتتاب لسلك ةفضاكا م 0

 | لاشي هلوانت ا ذاف هلواذُتالف مس اذهسطل الاقاذاك تّمللا جوملا عن هللا ن نع اد_ء.سانزلا توكل تا ءالا

 ٠ طر نارا هلة دس عراب لو شل اكو و مربح هبا ىععال سومر يغوهو لوانت
 | ادحاواباب تاعالاسلوناعالا صقانةر ورضلاب ىداعل اهالصأ هلوانتيال لاب لاعلان اف الهم مس هنا هاون

 | سبل ل ئاةلا لوق هلاثمو قد رطلانعىذالاةطامااهان داو هنناالا هلاالن أ :داهش اهالعأ انا نوعبسو ف نوه
 | ةرشنلا نعىذالا ةطامااهان داو ورلاو تالا اهالعأ ادودومنوعيسو فينوهلبادحاوادوحومتاسنالا

 | ا ناو راب ةثومللاهلسرملا عاهعلا نءزيم ىتص ثبحلا نعةريشنلا ىن رافطالا مولقم ب راشلا صوصةمنو <, نأب

 0و ةلاةداهش دقفو نا نالاك ناعالاف قباطميأا ؛ءازهراهفالط اواهلاختلوطب ر وصا اًةهر 21

 | ءرةفمفار طالا ع وطقم نا سناكوه ةلاسرلا 00 0 د د كلاي نالطبلا

 ظ | هلي ازتفتوعدانم بب رق هلااذ- هنمناكو حورلالهدآالذر هاظااوةنطاملاهئاضعا عسل دقافنيذي علا
 |رهر ”نامعالا لسأالا هل سدل نم كل ذكسقا عوقتو سدد لاما حالا يضفاخ ىلادرأ ذا ة عم دعضااحورلا

 ٠ | مودق ةمدقم ف ناعالاةكر 2 اةفصاعلاحايرلااهتمدص'ذا هناعا ةرحصت ملت" تآنم بب رقلامالا قريدتم
 || لاوهالا فداوع ىلعتس» لهعو رقلامالا ف ةرمثذنت لو هل هأ نيقملا ف تدشب مناعا لكف٠د ور ووتوم اكلم
 | سر ونحتاءاسلاو مالا اون ىلع تاءاطلاب ق.نأمالا احلا ءوس4 لع م. سو توا كلمة ._مطانروهط دنع
 | ةرعش تنآوةردشانأر و: 2ع رول ع رقلاةر+ةلوقك نتوا روس عطس يس

 امد



 لق نافهنلا طم ىف عاضو ا نم تافاع هَ ا ةلاعاللص ملأ عو 3 ابجاونوكي /

 هلا قة تدم نأماءاف ب تبوح ولا فصول فك 9 رامتالا تل دال ىرورمذ سضأ باقلا لات | 1

 هن لك صا سلا ع وهملس لمص ىلا ل دس هلو بو“ .هاأ]

 مك-ةلخمللا وهلعنوهللاقا تنم لكلا رداةااوةردقلاوةدارالاو لعتلاو مدخل او لعلا ىلإ لاك ذتاقمسفن فا

 لرتلاو لعفلاقرا.:تادبعا سياف تاةنافلال_ضاذه ىوسامو راصنالاىوذدنءقااوهاذه نولمعتاموأ||
 رايتءالا فراطغمديعل وهنا قاد نماضن ار اّدخالا لب ىلامعت هلنا قاخن نم هنلكعا اتاائلو ةضفاني الئالذو |

 كتاعلا معااو واو ةدعملاف ماعطال ةوهشلاق او ذيذالا ماعطا !قاحوة صوص! ل. لا قادئاذاهللا نافهلىذلاا]

 ْ ماموةردق ىعست ةفصا مف قلك لامة مو اننمةراككر دل اةكرح هنا قا الذ الي ديت هلل اةنسل دكت ع ناوهقلذىف ا

 ١ تاوفب مل-
9 

 دولا ل سل هنأ عم ةرمدمهمق له ماعطلا اذهنافةضراعت ار طا اونا قادنو ةووهّشلاع نكست ماعطلا اذهتانأأإ

 ةدارالا مزح: ن !مسالاو هعا مج دنع مث عئامال هنأب ملعلا قا مثالمأ هلواثتهعمرذعتي عام هلوانت ترد لهوأأ]

 |١ دالوارا سدا ىعسن ماعطالةوهُشل|عوةو دعب وةضراعةلاز طا اودلاددزت دعب ةدارالا مارحت افلوانتلا ىلعةثع ايلا

 ماططلا ودنيا وصلا يدل تك ررج هاا نىلاءعاهنلأ قاع ةدار الا مارحت الصحاذاف هنابسا ماك دنع هلوص> نم

 دعب هللا قا ة كرولا نوكتهةكردلا لصفتف اير ورض لخغلا وص -ثوك ةرشقلاو ةدازالا ما مدع ذا لاحت ١
 مدعي لعلاوةوهشلا ىدصدعب لص ةدارالا مارد اوهلل قل تن نتا موصل

 ىلا. ع" هللا: هس هر ترجح |: درب ضعبلا ل إءبترت . تاقول لا هزه ضعي نك اوى - عتهللا قا> ن هاضر مهو عناوملا

 لمملا اذ ثءعبنيألو سعال |قوليموة روت قاح لاتنسو رك اةدارالا قلخالوةمو زكةدار اقل ملاموةا.>اهعف ْ

 ىلا ع.جرترخ باب. انالااضب أ اعلا قلعالو ل "قو لاخلا فاما سفخال قاوم هناي الع قا ملاماماناثاعبنا 1

 اذكهوة كرا ف درتست ادن أ ةدارالاوةر دل اوةْسْزا1 اد ارالا عتنس ادبأ بطل ليملاولعاالعوةداراو ةكرح

 ضعبلامدق:بع نإ زاف ضعبل طرسش هناتؤا #2 ضعب ن كءاوىلاعت هنا عارتدخا نم لكءااو لعن لكى بسيترتلا ١

 قل نوكبق مسجل ادعب لا ةايحلقاختالوةارحل ادعبالا لعلا قلذالو لعل دعبالاةدارالا قالك ضعبلارخانو

 مداوّس معلا تااللعلا النا طرش ةايحل قات نوكي ومس نم داو: ةايحل (نالةابلاثو دا اطر سلا []
 ١ معلا تا الودارالا مز اطر ؟لعلا قا ن وكي وايتاك اذاالا غلا لوبا لحملادعت_بالنكسلوةامملا |
 نالريرغتلا لمةيال ترث ناكماللو نكمالادو- ولا ف لح دالو ماع مسح الا ةدارالا لقب الن كلو دارالا |

 ّ جاالاد ودل نم فضولا كلذ صقل فضول ل ويقل هيرختا دعا ساس دا

| 

 رمي لح -فواموذ لا هريدغت 1

 د اوال اوصال ناك يترت طورمُي !!تيسيدادعتس ال تاك وولد: بسالا لو دع زال ردت

 0 !ةلحت كا انا < 1 هلوة:ةرامعلا هنعوأ اهارعتر .الردقب ردقمل !ةلاءاهروهطو رب“ :ءالاملك اهدترترمدملا |

 تو رسم مماقدايعل اام ًاورمدبلاب مماك م ليد اوالاان صااموىلاعت هلوعنةرا هعلاىلزالا ىإ مر اءاضتلا نءعورد#ب 0

 هر دل يدل هاذ موس اقع ناش لعب تاك لاري تل كل را اهل ع نموردمااوعاضعا!ىرا هه ند

 ماكد_-اووهىذلاىل لاعت هليا ءاضة ىف ةم“ ص ىهوةدتو ااا اوللاوزهىرح ددعأ اوستن ىلاعت هللا لعفن

 نمتروطاذافةفر ءملاو كار دالا ىعدبل هل مدت لا اعرلعدعب ود صقلا عمت سفن مزاج ىو: ليتواسو ْ

 ةداهشلاو الأ ا ملاعلهأ قبسر دّعتلا ارهةتكتر مسه لع مح ىلعذعإ رالار ومالا رهن ركحللان طاب ا

 باع ءارو نمىدونو ثنتكو ت تسرود كر دثل> رلااهيأ اناولاقوتوكمللاو بيغلا اع نعنون وعم ا ظ
 هنا مب عي م تهولتاق ن ناو تاتقذا تاتفامو كرهّثلا ع ركساو ثيمرذات :هرامو توكسأملا تاق دارم ءوبغغلا ظ

 عارباهنالئاق و نمد ضخرمح هنا ىل؟ ا نفةداهش ا !لاعت ءةوبع ف نيدعاقلالوةعريغت اذه دنع كيديأ
 1 واقل توكل اوبيغل املاعىلا اوراختفءاعسلاباورأ مول خف ةواو مسك هناىلا لام طسوتمن هىفرمأ|
 وع هلع طع لورمالا اذههنك مهم بحاو كردي لذ مهعج لماشر وصقل ناودحو نمقداصد>ا الك | ْ
 [ م م لع الا م برغل ملاع ىلاعت هناو نو ا نددونلا فار ا ؛لانيماعمامتو |

5 
 تسع سوم يصح ماحس حس مع ع سأل اساسا ل اع مل سل هسصسا

-_ 

 اما زو ىدهاشابم

 ىهجوا مم ضو ىل# |
 ىد_هثرامى-قاتو

 ءوس لكن ماهم ىنعدعتو
 اقداصاناعا ىنطعا مهللا
 لان و

 فرم“ اهلانأ ةجوو

 ينال ف كتمار هج

 ىبا مهللاةرخ الاو
 ءاضعلادنعزوذا اثالأ أسأ

 سشعوءادهشلالزانمو

 ,ىلعرص: ل اوءادعسلا

 ءاسنالا هدفا موعادعالا

 قجاح :لزناىفا مهلا

 فعضو فأر رمد5 ناو
 كةجرولات رق" ةاوىلع

 رو.الا ىضاقاب كلأسأو
 ريغاكروددلاىاشانو

 قريحت ناروعلا نيد
 نمو ريعسل باذع نم

 ةنثف نموروبثلاةوعد
 هذع :رمدأم مهلل ارودقلا

 مدى !عهبق فعضو فأر

 نم خيصاو ىينهغلبت

 نم ادحأ هندعو ريد

 علنا ريس وأ ل داع

 كةاش نمادحأ ه.طعم
 ه«سبق كيلا غار اناق

 نيااعلان ران ابا كال :

 ردك ءدعل سس

2 

 7 يملا ع ل ل وح اللا روع اجرا حو نواب



١ 

 رصفلا ةال_هكلديعلا
 لئقةراهطلال اكتمال

 ليعتسا ورمل اعولط
 ةداهتلاديدحتب رسقلا

 لوأ ىنانركحذ اك

 نكي متانذؤب مئىلدللا

 ىل_ه/ منذؤملاٍبامأ
 فأرةب رعفلا ىتعكر

 لقةحتا هلادع د ىلوالا (ٌ

 ىو تورذاكلا اهيأاب ُ

 ه لق ةيناثلا

 لوالا ىف أ ١ ارقدا ارأ تاو

 لزئأ امو هتاابانم الرق

 ةرقبلا ةروسف تن الا

 ع
 دحا هللاوه

 هللارةغاس 3 لودسرلا

 مس, ب أع ىلإ عتاهللا ع سلا
 سهتقاناوددعلا نمل

 هللارفغت _-أةماكى ع
 ديد : هللا ناعم ىجأ :دإ

 نمدوسءةلا أر

 رافغت_سالاو عيبسنلا

 لسرملا (لرح
 ل !ىلعو رد 0

 كلاس أ ىنا مهللادت
 ىدمح دنع نم ةجر

 ىلا هم عمو يبق اهب
 ا مدرتو ىعشأبب متو

 | غب مسوق

 رقتفيق هوطخ قد .لقتلاهْز واع ىلعر دة. الرصاف نأ ماسقنالا اذ_هنووسقني نيدلا قار طق سانلاءاذكو

 مظءوهرعلاط ناو اذهرب فريدتبف كإْدِمَر وغنا- ءرو هلوسرةنسوأ هلاك نماصن مرق لكىف عهسي نآ ىلا

 ا !ةراشا ىف دار همنتمف هير نمروت ىلعوهف مالسالل هردص هللا حرش دعس نمو ةرصأق 0
 ىدائزتحهئطاب رونةدشلو هون .ءالاروأ ونا ارةلاروف هلق ىف قرششب و ةمعتمتابقع عطقو ةصوعم قب رط

 جاتحالا زهوعاشن نمهرو :1هنلا ىدهي روف ىلءرونومفران < ةسماذأةران سسك ولو ءىذا د5 تبزداكب هناكف ناد

 ةب وتلا ىلاةريعبا اروندالو أر ظنفةدوتلاب وجو فرعي نأ دارأ اذا هلا-اذه نفةعقاو لك ىلوةنم صن ىلا
 دس أن لع تايكلذوا مل هنوبث ف كشنالفةبوتلاوتوجولا ىءمنيب عم مت هانعمامبوبولا ىلا مث ىهأم
 | لعفب ةواقشلاوةداعسلا قاعتالول .ءادبالا لاله نمةاعلاو دالاةداع_سىلا لوصولاف ب>او وهام اولا

 ظ ضرغالامناتض < ثد د تاس الا ابجاوبرامازت الا لوقو ىناج أو هيو كيهه دول نك كي هكر وئشلا

 | هناوبوج ولا ىنعم فرع اذافهبجوب موأ انريغانماءهبح وأ هيانلاخيشال ىت«ءالذمكرت ربو هلعفف الحاعوال>ا اذا
 ظ هلاعال وة يهنعيبوع# لك تاو لاعتهناءاقاىالاءاّلار اذى ةداعسالنأ معو 00

 سنالاونا اوهشلا عابتالاهتناءاقل نع دع بمال هنارلبعو ما ارانو فاز ماا ارانب قرت ى -مشسأم نيد وهنسلو ف

 نعباقااةقالعمطقالاهللاءاقل ن م را الاوىافلاهلا عااادهم

 ردق ىلع هلا و هلال ةفرعع هلةيهعال ومر 0 ذعاو هدب كي سدا[ 1ط ةنيا ىعةياكلا ايلا دالا و ماعلا اذهفرخز

 4 ابا عابت اوهنلانعضارعاىهىنلاٍبوثذلا نا عوهتقاط تاس قر ةحا نعت دعب !اهللا ءادعأنيطانسش

 ناوبرقلا كال وصون جاورعبلا قد رط ط ْنَعاف فارص(الا تاك ث الفلا 0 هنوك

 هيلع 1 مدت لوبان ءدعبلابا اسال لان !لعنملام هنافمزعلاو مد“ لاو اولخااب فا ارمكنالا مد

 ةثالثلا ىئاعملا نا فك ثدالف مز علاو كرخااعوج رلاىب_عموعجربالف عج وتب : امو ل. لاى هر

 د ل ا ناءارابص 0 وامرلا

 الهلا نمةاحعنل ىلا هيىل صوتي بحر لات هلعايتالاوديلقتلا ىف قا1تارثك ادودد نع هنو رذعفتزملا ماعلا

 مكاعا نونمؤلااهيأ اعيجهللاىلااوب وثودلا ء«'هللالاو رقف نيطاصلا فل !!لوتوهلوسرلودو نبال ود د طال و

 حودنلا ىنعموهي .الااحوصنةبوثهنلاىلاولوق اوذم" نيذلااهيأ اي ىلادعت هللا لاتو مومعلا ىلع رمأ اذ دو نرخ
 نيباوتلا سهلا نا ىلا تهل ةةب وتلا لضفىل !ءلديو مهلا نمدوة امنا ثاانعانااخ كاعتهلل صلاخا

 هنلاىلصدنلالوسرلاتو هل: ذالز نذل نمتناتلاوهنلا بيبحئاتلامالسا اغلاكو ن ,” روطتملا تو

 هبار.ةوهماعط اجل ءهتلحارمعمةكءلهمدي ود ضرأ فلزت ل-> رنمنمؤلادبعلاةبوتنح رقآ هلل تنوعياع

 لاق هللاءا امو شطعلاو رملاهملع ردة_ثااذا ىداهلامف هتلحار تءهذدةو طة افةموف مانقهسأ ارعضوف

 هدنعهتل-اراذاف | اق تووله دعاس لع: بسأر عضوف تودأ ىتح مانا هد فتنكى لا ناكمدلا عججرأ

 هحر 3 نءملاق طافلالاض

 هتانه مالسل اهياعمدآ ىلع لح و زعهللا بانا نام سا ءىور رىدبع تنآو كب راثآ هلئار 1 ذارأاذا

 ا هبلعمدا لاعنك.اعبشلا ةبوتبك:. عرق 5 مدا اب اال 3 مال ااميبلع ليئاكيمر ل 0 د4 لع طهوةكفالملا

 ا بصنلاو بعتلاكثيرذتثرومدآ |ب«.لاهللا ىسواف اعماق لاز اًوهةروتلا هذه دعب ناك تاكل ريحان مالسلا

 أش أو مدا بيحس رق ىال هءلعلخ أ هر“ ذعملا ىبا م ديلا كد مل اهتم ىلاعدنأ ةيوثلاه همثروو

 ظ دقعنم عا_جالاو ىصعال كلذ ىفراث و ىخالاو باحت ل وبشو ايدو نكات يرشت دمزو+ 2! نم نييث اش |

 ا قلخاداذ هو ىلاعت هنل انما دعدمو تاكلي ىضاجلا وتو ذلاتايزع اا هانعمذ 6 و>و ىل !ءّدم الار

 |اهناعمنمواميوج وف فالخالو ةلفغلا» زهةلازالعلا اذه ىنءف ؟ثهذع ةلذعا ١ سه 1 1 نانعالا ب وحو

 | كلذرلاو>الا قياس ف ريصةتلا نم قب ا كرادنو لاب هلل ىف اهكرت ىل !ءمز ءلاو 0 1 لرب

 ظ فاك ىالئلا مات هيوةي وتلا حور وهر بح اوفهباعدز. هتااوق قاس 4 : منتو هب وحوفكثرال

 ::ىفو 4 لحاربادهن م نمؤملادنعلاةب وتناحرف دش[ ىلاعت هللا هيارم هودا ازا ماع



5 : 2 
 ىلاةرداءملاووينب رانلا توه واتا الاكل لاو نطل تئابحت نم ناسن الار خت ف ىرو رش :

 اذاوورانلا ىلااماوةنحل اى اامادعرار طضالاراد ىلا قاس ووترادتخالا طاسب ىوطل نأ لق هن تارشلا

 اهطورشوابتّم 2 عرس فاعلا عا رردص اهم دق بجو عقوملا اذهنيدإنماهعةوم ةيونلا تناك:

 تلاق ةيغرهبقكللهف | نئرلا) ناكرأةعب رارك دب كل تمد: واهل ميلا ةيودال اواهتمةعناملاتاف“ الاواخر غوا تمالعو اهمدسو
 هتيبىلا اه.بهذف من | | سس .> ىلعو روغا !ىلعة -.حاوا مناوا تبق -واهد> تآدوتب وتلا سفن لالا

 اهليقو هسفنىلا اجمد رئاغص ااهماقت !ثان وتو ذلاوهوه وسلاح هت( يعل نكرلا)ةلوبقس تناك تدصاذائاو لاوحالا | 1

 اهكرتفهللاقتا4تلاقف تاثيسلاو تانسملاا ىلع تاكردلاو تاسردلا عزوتة يق يكن امب وىلات هللا ق< قاعتب امودا.علاب قلعتس امو رئاكو |
 ةءاع ىنلا ف أم م مدنو ىضمام زا ةيشع .كوأ اهماودو ةيوتلا طور تاس ف( ثلاثلان رلا) رئاغصلا ملظعتا سلا بابشالا تاو |

 لوسراب لاقو مالسلا | تع ابلابيسلا ف( عبارلان كرلا) ةبوتتلا ماودىفنيبئادلاماسقأ تاند وب ون ذل اريغكش ة#ف كو ملااذملا نم
 لجريف لوقتام هللا || هللاءاشناةعب رالا ناكرالاهذ_م.دوصةملامتب ونيبنذ نمر ارمصالاة دقع لح ىف نالعلاةمفنكو ب وتلاىلع |[
 اهسأن نع :أ صا دوار *(اهدحوةدوتلاةقيق- تان )* ةءوالا سفن ف (لوالانكرلا)لخو ع ْ

 لعفيامئثقسلو 1| ىاثلالامحلاولوالا لعلاقلعفو لاو لع بتر ومأ ثالث ممتلي ومظتزب دعم نعةرابعةب وتلا تارلعا
 توكلملاوكلا 1 ىهناةنسدارط اهاضتقاارا< ا تلاثالى>ومىناثلاو ىفاثلل جو ملوالاو ثلاثلالعفلاو |

 3 رعمْكل :فرعاذاف ب وم لكند ودع .علانيناياخإ توكو بوت دارس ملف ا اا

 هيكرالا ءاسنلاب لاحرلا

 لاقاهعماح مل هناريسغ

 دسقل بإطانانب رع
 ترتسول ك.لعهتنارتس

 تاون رعسشاههميلةلاد اةيودجحلا تاوفببسب باقل لأ7ةفرعملا ذهن

 تاغاذافامدت .هب روم تيل لعق بسد هلت ىيعسقف ن وذا ا لعفلا ىلع فسأت هعش .هتاوق تاك ت اذا 4 ب 12
 لوسردر موس ىل اع لايخلاب قلعت هل ءفىل لااددتوةدا اراىعست ىرخأ ةلاحباقلا ىفملالا اذه نمثنعبنا لاوتساو باقل ىلعملالا اذه

 م هيلع هللا ىلصدتنا ' كرت ىلع مزعل ابق لامة: الانام اسزالم ناك ىذلا بنذلإ لرتلابف لال ايهعلعتام' لايم -بالابو ىضاملاب و

 رظتنألاقو ًاي_ثءديلع | وهرلعلاةريشللالب اقتاك ناءاذةلاو رينا, تافامىالتبف ىضاملابامآو رمعلارخ [َىلاب وعلل توفملاتنذلا |
 هايد حوت رمأ | بوثذلات أب قيدصتلا نعةرايعتاءالانافنية اوناغالالعلا اذ ىعاوتاريف دوه علو ع لولا

 هيلعىنلا كدورصعلا | / اذهرونر عب بعل لستر سلتا طز نءةرابعنيةيلاوةكاهمموع#

 رصعلامالسلاوةالصلا 1| نعاب , وعراص هناناسعالارون ف ارساب رصنب ث .-تاقلااه ملأت مفمدنلا ران بلقلا ىلع قريش امهم تاسعالا ْ

 لب ربح هأنأ غرف الف يأ ارذباعراس جن اوأ اذ عاش ةنايهيلعر ونلا عطف ةملطىفناك دقو سهل ارونهيلع شن نك هن وكن ْ
 ىنلال اف 3 / الاةذهم | كرادتال ضامتنالل هتداراب ناريذلا كال: ثعنتوهبلة فبل !نارين لعت_ثدق كالهلا ىلع فرش دتو هيويحت أ

 بأ نبأ مال_ءاهناع أ[ قلطةلوص+لا فيت ص تاعمةئالث ىضذاملل ىالتلاولابقتسالاو لاح !ىف كرثلاب قلعتملا دصقلاو مال
 اذانأاه لادف رمسلا : 'لرتلاوةمدقا اووباسلاك معلا لع زهدحو مدخلا ىتعم ىلع ةبوتلام..!قلطامريثكواهعومت ىلعةب وتل امس
 تدهش لاقهّنلالوسراب | نعوهركاوهبحو الع نعمدنلاولخعالذا ةب وثمدنلا ماللاهيلعلاقرارتعالااذ م ورأت عباتلاو: ملاك

 :لاقةالصااههانعم ٠ 0 ِءْدهناَدد وتلادح ىف ليقرايتعالا اذ_م وهركثو هنتر ىنعأ هيضرط:اةوفع مدخلات وكنق لتي وهعبش مزع

 ةرافك اهنافبهذالاق نة جتءالد كلا علسو لت باقلا رانوهل.ةكلذإورلالا درب ضرعب اذه نافاطخلا نمق .ساملا ثلا
 رسم لاقنتامعامل |١ ىرت_ةلاهتلادبعزبلهسلاةوءافولا طاس رسثنو ءافإ سايل علخ هنا ةبوتلا دح لبق 00 8 0

 ةصاخهلاذه هنا لوسراب د لالا لك أوتعدااوةولحلارالا كال ذهتيالو ةدومحماتاكرخلابةمومذملاتاكر جلا لدين ةبوتلا |
 للاقف ةاعاناوأ ْ مرتو اهمزالةوقئالثلا ىناعملا هزه تمهفاذاورصختال::وتلادو دس ف ليواقالاوةب وتلا نمثلاثلا ىنءملاىلا |

 0 0 اع ال ا يمل :اةعرلعلابلطوا ينام عسيمةطاحالا نعرمصاف اهدودحيف ليقامعسبجتتا تفرعأأ]
 ٍ «( اهلضفوة وتلا بو وتابن)# ةدرحلاطاخلالا |

 هللا حرمشو هتريصب ثحتفنا نمدنغةريصبلار ودب مضاووهو تان الاو رابخالاب رهاظ ةيوتلابوجتام
 قمدوش 0 نع اهنفث لولا تال ظ ىف هيدي نيب ىذلاءرونب ى_سنا ىلعردتتاىتح هردص ناعالار ون

 هس عتن ىدت عد قد رطاالوأ ىلاىدميريصباماوءوطحخخ ىف دئاعا!نعىغتسس الى ممااماكلا كاف ةولسخل

 ا
 انس م م و كس هه جتا 2 ا 222222222 2 ا

 وح

 7 مج

 كه

 ل



ّْ 
 ع ا ْ

 ا !فنوعب رالاو
 «بق بدالاو راهلا

 «(لمعل او

 مسقأو ىلاعت هّنئالاق
 راهنلا قرط ءاليصلا

 دارأ نيفرطلا دحأ نا

 ةالصي أو رسغلا هي
 ق اوفلتشاو ر_ىغلا

 موةلاقرخ الافرطلا :

 لاقوبرخغملا هيدارأ

 ءاشعلا ةالص نورخآا

 روفل !ةال_ص موقلاقو

 ةالصو فرط رهظلاو

 فرط نرغااورصعلا

 ةالسرلاللانمافازو
 لاعندلا ءاشعلا

 ةكرب مانع نع ريدخأ

 اهندن اقف هرميوةداصلا

 تا لاقو ام 0

 نيهذب يا ا

 تاولدا١ىأتائيدلا
 تائرطخلا|نمهذ,س ملا

 رسيلاايأ نا (ىور و)

 ىراصنالاو رعزن بعك

 تف ةرلا بدن تاك

 اهللاةذارع عانت ةأ حا
 د. سلرعلا اذهنأ

 هم دو>تيبلافو

 1 ع

 000 ا
 000 ل ا 0
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 ود 0 1
 0 0 ا ما

 0 د 1 0 ا 0 0
 ل 0 ا
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 ١ يي يبيب7بتبتتتتت7لفللص 0 0 ع هو

 1 ا يبخل عا ست

 باوثلااد قولا لهأ نتي دمع د باط:لكرتصاهرك ذب وه باك لك خفتس هد.مهقن ىذا هادجلا

 ةجرلاهبفءذط يباب هلروس ءادعسلا نيبو مهتدب برضو بالا مهتود ىخرأ ناو ءايقشالا ىلتبهمءاب و
 ملعب نمعاح رعوج رو بابسالا بي سموباب رالا بر هنا نقول نمةيوث هيلا ب ونتو  باذع/ا هإ بة نمءرهاطو
 بولا لداقو بنذلارفاع هنوكع مهنا بانر الن مح مانئاجرب وحلا حز موو باَوَتلاروفغلا ميحرلا كلما هنا
 ةالده دعو هل ! ىلعو لسو «.لع هللا ىلص د جتم سن ىلع ىلصتو د باقعلادب دش

 1 ,ضرعل امون عاطملالوهنم ايده

 راتسىلاعو>رلاب 35 بولا نءةيوتلات اف «(دعبامأ )< ب امنسحو ىئازهنا دنعانا دهعو باسلاو

 حاشتمو « نيدب رملامادقأ لوأو َس زئاقلا لامس و *“ نيكلاسلاقد رطا دن ا ن ويغلا مالعوبو.علا

 ءاببنالارثاس ىلعو مالسلاودالصل اهءاع مدا !ذيبالو *نيب رةمالءابتحالاوعا ةطصالا علطمو وع نياثاملاةماقتسا
 ةنشنش ىهنو# مرتجاوى د الا نذأن ا ورغالفوي دادحالاوءاب“ الابعادتقالا هدالوالاب ردح امو دي نيعجسأ

 عوزنلا نوكيلفو مدهنا دعب رمعورسك امدءب ربجاذابالا ن 531 رعلطافمابأ هسا نمد محا أ نماهفرعد

 ظ نذج مدقتوهنم قبسام ىلع مدنتو ويم دخلا نس مدا ع رتدقلوو مدعل اودو>ؤولاوت امثال او قنلا فر ط لكى هم |

 رشللدركتلاو# نيب رةملاةكئالملانأ دريدا ض4 درختلا لب مدقلا «تازدةفةب وتلا نود ذلا ف ةودقمذختا
 عال ريخلا درختملانوي نيدمد : الاةر ورمضرمتلا ف عوقولادعب ريوناىلا عوج رلاوه نيط امش !ةيدع» قالتلانود

 ؛جيدرادةفو«تاسن اةقيقحلاب ريخلاىلاعءوح .رلا رشلل فال: اوويناطمشرسشلل در: تلاوه نايدلاكلاادنءب رقم

 ىلاوأ مدآىارأ كما ىلا اماه دل صه ردع ل كسحو + نادم مف ىءطصاو اي ناتثا + تاسنالاةهمط ىف

 . «نا.غطلا ىلعرصا او هنا سنالادجةمزالع مد ىلاهب سن ةمعج ىلع ومنا هرملا م اق ادق ثا اهلافوهناطاش لا

 تاق «تاكمالازبح نع ءج راش ةكشالم |ىلاريهنا شحن دردتلاب بسنلا ميعتناماف يناطسلا سووا لع

 | هن فج اد مدعاارا «ن 01 11 1111 ل ةنمط ىف ريخا عمن وتمر

 2 ىرو ره
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 مامالا فما 7نيدلا مولع ءامحا بام عسبارلا ءزلا
 مالسالاةهح ققدملاى محلا ةمالعلا ماعلا

 دش نب ر#ت ني ر_# دماح ىأ

 هحور هللاس رق ىلازغلا

00 
 نيما

 9 )] ز)] ز]ز]ز]زذز]ذز]ذ ]1 ] ] ]زا
000 7 00 
 ىلاعت لباب فراعلل فراءملا فر اوعباتكى اب هما همو أل

 « (نيمآممهتلا انءفن ىدر ورهسلا مامالا

 ظل م
100101101111011 

 « (ىدر ورهسلا مامالاة جرت )*

 هم“او هي وعزم دمتي هللادبءنبدمتنب رعصفحو نأ و ه
 مساقل ان نيس نير عس نب نيدلا باهش بقلملاى :ركمل اهلل ادمع

 دمج نن ماعلا نب نحجرلاد بع ب رضنلا نب ماعلا نب رضنلا نبا

 بفهزملا ىفاشاهةف ناك هنع هللا ىضر قند صلارككىنأثءا |
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 ,عيضو:واذناو :دهاحلاقتئقوضلا نمريثك قل ملغ بع
 ناكو ىل. لاحلاص يأ نب رداقلادبع دمجابأ ْشلاو سرمتلاابأ
 فراوعساتك اهنم 0 فيل ان هلو دادعس خومشلا سس

 درو رهسب داوم * مولا مالك ىف ةريثكراع_ثأ هلو فراعملا
 مرا ف فوند»# ةئاوسجو نيثالثو 00 بحررخاوأ ىف

 نيسل امضلدرو رهسو ناك-اخ نبا ىفاذكدادغمب تبرم ع همس دع

 ءرخ فو ةيناثلا ءارلا نوكسو واولاو ءارلا كفو ءاهلانوكسو

 ها معلا فارعنم ناحردنع ةدل: ىهوةزمهم لاد
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 واط نايل كك بل نديللا 0 5 يصل بكب ةريئاساا وما سلا حا و ا
 2 0 0 ٠

 ةوص 1

 5 مسام ع ريل !باذعىلوقلاة.قيورعقلا

 طارصأ اة فص مام +|ىوملالاو ١ نمفرعام ع3( نماثلابابلا ) ا

 ةعافشلاة وص مموب مانا ىفةفشاكملاب

 صضوخل اًةفد ماب ىوملالا او- نع ىدجبحت تامانمناس 3

 اهلاكناواهل اوهأو منو ةفصىلوقلا مسايا هر هلا ىفةعفانلا لاعالاو

 اهمدعت فانصأوةنملاةغصىلوقلا 77 نيعجأ مهاعهنلاةجرزعاشم ا تامانمتاس 0 1

 اهراهئاواهراحاواهضا ارآوةنملا طئاحةغص مر,هألاوحأ توم ارك ذ باك م م(ىاالارطشلا) مجد

 0 مهثرذذ ةنملا لهأ سايل هؤ_ص 30 رارقتسالارخ ىلا اروصلا دهن تقو نمثدملا

 مهمايخو مهك ارأد نم هيدينيبام ليصةةورانلاوأ ة#فملا ىف
 ةنحلا لهأ ماعطةفص مرت[ حاروصلاةْخْمننانبهءفو راطحخالاو لاوهالا

 ناداولاونيعلارول اًدفص موجب روصلاةذفاةلص مدد

 تدروة نا لهآ فاصوأ نمةقرفم لج ناس مربب هلهاورشحلاضرأةدد مدرب

 رابخالاا هب ١ قرعلاةةص مدرب
 لاعتو رايت هللام-وىلاراغنل اون ٌؤرل ا ةذص سيرا ةمامشلا مول لوط ةّص مدمأا

 ىلع لاعتهتلاةجرةعس ف باس بالا ذك موو هيماساو هيهاودوةمايقلامونةفص مد
 كلذ. لؤافتلا لمس ةلءاسملاة وص رس |

 «(تىء (*



 ةفعدك

 رمع: هل ضفو لمالا لوط ىف (ىاثلابابلا) سعد نمؤملاة سمت مسوهمل ءهللا ىلص هلوقرمس كاد

 هتولاءمة.ةيكو هلوط بيسو لمالا هلمين مريح 00

 لمالارصتد] دق معد ةيذلاب ةقلعتملالا.عالا لمصفت تايد ع

 هحالعو لمالالوطىفسسلاناس معربأ راشحخالات<:ة]ءادريغةنلا نأ تاش عد
 هرمهقو لمالا لوط فس ا. !بنتاض ناس معو هعلمضفوص ال _>الاىف (ىناشل ابايلا) عدمهأ

 ريخأتلاة ف ارذحو لهعا ىلا ةردامملا ناس سس . هناجردوهتش قحو

 هتدشوتولاتاركسف (ثلاثلابابلا) مم صالخالاةل ضف عدوأأ
 هدنعلاو>الا نمسا امو صالخالا قة تاسا عال[

 دنءعضتحلا لاوحأ نم بكسنام تاب سمع| .ضالخالاف خويشلالب واقأ تايب حبل
 توملا حلاتاف الاويئاوشلاتاجردتاس عبرت
 تاناككت توما كلمءاقلد تع ةريسحلا ثان مس لا بوذملا لمعلا يح تابب عبو
 اهنعلالاناسلب درع هتقيقحوهثل .ةفوىدصلا ف (ثلاثلابابلا ) هدأ

 هللا ىب_صهنلالوسرئافو ف( مسبارلا بابا ) مس قىدصلاةليضف بدأ
 ) هدعل نمز دش ارلاءافلملناو لسوهيلع هبنارصو هانعمو ىدصا اةقيمحت اس عايل

 ملسوميلعهتلا صمت لوسرتافو مرسب (ةبسالاوةبقارلا باك ) ن1]

 هنعىلاعتهنناىذر قب دصلاركى أةاقو مو | ةطراشملاةطبارملانم(لّالاماقملا) عربعأ

 هنعىلاعتهللاىىذر باطما نب رعتاقو م عع ةيقارم ا (ةيناثل'ةطبارملا) عمذ]

 هنعىلاعتهللاىضرتامثع :افو مم امهتاج ردوةبقارملاةةيقح تان عمبوأ
 ههض وهتنامرك ىلع و 6 لاس فنلاةبساحم (ةثلاثلاةطبارملا ) 68

 نم نم رضحلا مالك ىف (سماانابابلا) مو حلاةليضفلااما عموأ
 نالاصلاوءامالاوءاواذتا لمعلا دعب ة.سال اًدقمةح ناب و٠

 نيماصلا صوص نم ةعاج لد واقأت اد م. ى| ىلع سفنلا ةبئاعمف (ةسعبارلاةطبارملا)
 لهأ نممهد-«إ نمونيعباتلاو ةياصتل ا نم |هريصعت ٍ ١

 نيعجأ مهنعهللاىضرفّوصتلا ةدهاجلا(ةسمات اةطبارملا) عوعإ

 ىلع نيفراعلا لي واق ىف (سداسلابابلا) مس. يإتبتاعمو سفنلا خب ون ىف(ةسدا لاةطبارملا)
 روبقلاةرابزكحو رباةملاوزئانملا ( ركفتلاباك ) 6
 : ركفتلاة يضف م.
 هنرعو ركسفلااةقيقحت اند مد

 ركفلاىرا ناس م.

 روبقل ادنعمهلب راقأو ريدا الاحتانب موب

 مهلاةزان رتابب مو ع : ظ حلات محال ءاعالاو روبقلاةرانزتا
 1 - 284 - 0 5 2 *«رزاع < 0

 ها ةلياموتوملاةقيق حف( عباسلاباسملا) 0 لاعت هلي قاف رعت اا هم سأل
 رودلاةخف:ىلاريقل اف ثدملا (.دعبام باك ) 5 ْ

 توملاةةءقحتاس مو حلاهعباونو هنامدقمىلوالارطشلا مع

 ناسلباماكوملامالكوتيمللرعقلا مالكت اس موب 2 خلاتولاارك ذف (لوالابابلا) م4
 لال اناسابوأ لاسقلا ناك امذ.5توملارك ذلضفتابب معو

 ريك وركشملاؤسوربااباذعن اد ممإب اعلا فتومارك ذق.ةةىف قد رطلاتاس م[
 00يوم 2مم ممم مم مم يبشر ئ اا[: ب؟يهييييي لس يس ب يي سس فس ل ل تك
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 ارا نورت ا ا لاب ا

 د ةوركك ةعمدتك

 ضر -لاراهطاف 0 ع.ريإ ريقفلالاوحأ فال:تاورقذلاةقيشح تاس | ماب
 هنامكو هيماسأو

 (اضرلاود رت الاو ىوثلاوةمحملاب اك ) ( 1 7 اًعاطمرةفلا ه ضف ناس مو

 0 ل تقع سلا دهاوخداب 5-3 9| نيضارلا نمءا ارهعلا صوصخ هلم ضفتاد | 4ع

 ىنعمقيقحتو اهبابس أو ةسحاةقية-نابا ع٠ نيقداصلاو نيءناّتلاو
 قامعت هنيدرعل اةمحم ىغلا ىلعر ةغلا هلمضف تامد ( عم

 هدحوهتناوهةىىملل قكسملان تاس عا 4 هرغففريقفلاباذآ تام | 47
 | هّللاةفرعماهال_ءأوتاذالا لأن أت اس عاوأ 2 حلاءاطعلالو.ةفريةفلابادآتاس 47

 لاىلاعت 2 [بادآوةرورضريسغنملاؤسلا ع رك ناس

 ىلعةرختلا ةذا رافت ةداي زيف بسلا تايب هيفراطشملاريقفلا
 اهندلا ف ةقرعملا لاؤسال مولا ىنغاارادقمتاس 06
 . ىلاعتهلا بله َّوةملابابسالا تان ععم نيلئاسلا لاوحأ ناس | هع
 ول ةسانلا توات فب ا دهزلا فباكلا نم(اث اارطشلا) |
 ةقرعم نع قلخلا ماهف ا روصةفبيسلا ثا. 2عو دهزلا ةةيقح ناس | 64

 لاعتو هنادس هيا دحزلا هل.ضةناسم 13

 ىلاعت هللاىلاقوشلا ىنعمناس ا حلاهماسقأو دهزلاتاجردتامب
 اهانعموديعلل ىلاعت هلا ةبحشت ا.د حرس | تاب رورمض نموهاسعف دهزلا ليسصغتتامب 1

 قاعتهشدععل اةبحتامالغف لوقلا عمد 2
 ىلا عتهللاب سنالا ىنعمناس 0 دهرا مولع نال |

 ةبلغءرثتىذلالالدالاو طاسنالا ىنعمناس ع (قكوتلاو ديحوتلا بك ) 6
 ىنالا لكوتلاةل ضف تام 7
 خلا هللاءاضتباضرلا ىنعمفلوقلا عود |لكوتلا لصأوهىذلا ديحوتلاةةيقح ناب 07

 اضرلاةلمضف ناس ع4 (باتكلا نم لّرالارطشا اوهو)
 ل رو ظو اضرلا ةةيقح ناس ءوعم|لاو-أ ىف ناكل نم (ىناثللا رطشلا) م4

 ؛ ىوهلا لا لكوتلا لاح اح ناس ةمفو هلاعأو لكوتاا
 اًضرلل ضةانمريغ ءاعدلا تأت امد عمع لكوتلا لاح ناس 4
 اظم ضلادالت!نسرار فلات اناس عه4أ لكوتلالاو ف خو ثلا هلقامتابب 0
 اًضرلاف حد ةءالاهتمذمو ىصاعملا نيطوتملالاعأتاس ١ مأ
 م-هلاوةأ و نيبحما تاياكحنم ةلج تاس هو ليعمل لكوت تاب 14
 مهتافشاكمو بابسالابقلعتلا قنيلكو الاوت اب 3

 ةبحلاب قاعتت ةقرفتم تاماكب بالا ةئاخ عمرا لاثم درب
 أهم عفتني مهعاتم قرس اذا نياكوتلاباد [نايب عما

 (قدصلاو صال الاوةينلا باه" ) ه3 ضعب قدم_عدق ىوادتلا كرثنأ ناس خ٠ ع
 ةينلاف(لوالابابا) جارفاوخا
 ةينلا ةلضف تاس عموأ لكل ضفأ ىوادتل الرب لاق نم ىلعدرلا تاما
 ةيئلاةعقحتاس عد لاح

 00 دع



 ههركاعىلاعتهتناهيعامّْردت تاما 0
 حلاركسشلا ن تاكرأن م (ىلثلان ,ى رلا) رع

 اهماسو ًاوةمعنلاةقّش- كام 0ع

 هنود ءرا نا 50

 خاةيوتلا سفن ى(لزالا نك رلا)

 اهددوةيوتلا ةقيقحنامب
 اهلضفوةيوتلابو- وناس
 رصالا نءاه-ورخواهاساستو روغااىلع ةيوتلابو>وتأ تاب

 ركشلان عقال فراصااببسلاناس و |صاخشالا ف ماعةنو#تايودو نآناس .
 ريصلاٍب اه ن م( ثلاثلا نكرلا) 5 ' |

 000 !اوريصا!عامتتاه->ونابب و ع|ىهفاهطئارثتعم_ةقسااذاةيوتلاتانابب ٠٠

 دداو ةلاعالةلومقم

 ءالبلا ىلءةمعنلا لضف تآس رب حلاةيوتلا هنءامسف (ىئاثلانكرلا) ٠
 ركسشلاو ريصلانملضفالا نا. ووأدعلاتافصلاةناضالا,بونذلاماسقآ تاس © ٠

 نيراعش ىلع هش و(ءاجزلاو فود أباك ) 2 فتاكردلاو ناعردلا عز وت ة:ةيكح ناد ا
 ةقيقح ناد ىلع ل مشرف (لّوالا ارطشلاامأ ) ايندلا فت ايسلاوتانسالا ىلعةرخ الأ

 ملاءاجرلا بونذلا نمرئاغدلا هيوظعتامت امد عام
 ءاح رلاة حنا حلاة وخل ماع ىف ( ثلاثلا نتكرلا) وى

 هيف بيغرتلاوءاجرلا ةا ضف تاب هيت ماددق داع ا
 هنم] تضج عدلا للا كان را! ءاؤؤتأس ب

 كل راع
 فول فباثكلانم(فاثلاراطشلا) ٠

 فوللتاةقيقح ناب ع
 ٌةَوَعلا ىف ةفالقحاو فوك 1تاحردتامد | م

 دا

 ىلاعت هلبا 2 هرم حذوكالا ه«سحو ناد م

 هت ساو 0-6

 مخ .٠ م

 لل مه ٠ .٠

 لاب ئاتلاهءلاردابب تآىينيام تاب م ع

 حلاةيوئااءاودف( عبارلانكرلا) عد
 ركل ريصلا باك(

 ربصلا ف (لّوالارطشلا) 4

 ئيصلا ليصل اخ
 ءانعموريصا اةعيقح ناس . 40

 نامالا فصنريصلا نوك ناس 4

 جلا ريصالد دقت ىتلاىاسالا تاس عم

 وقل فال_ةثا بسح ريصا!ماسقأ تاس وأ
 فعضلاو |

 انآ حلاربصا ىلا ةجالاناطظمنا.ب ه١[

 ةنلظ يشاع ريصا اءاودت اس ه4

 ركشلا ف باكل نم (قائلارطشلا) هر

 نع ثلاسفنف(لؤالان كر رلا)

 ركسشلاهلسضف ناس

60 
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 فعضلاو

 هنمفاامجلاةفاضالاب فود اماسقأ ناس . (
 هيف بيغرتلاو فوخلتا هإ.ضة ناس 01

 ةبلغوأ فولعاةبلغوهلضفالات !ثاس ( [ م
 امهلادتعاوآءاحرلا

 ودان باخ هيعذااءاردلا ول
 ةعاطلاعوس ىنعمتاس | عم

 ةالصلا مهاعتكت الملاوءامسالا لاوحأ تامن | ام.

 فوالاقمالسلاو

 نيعباتلاوةباضا الا او تام نيت

 تيا ةديطاسلا تلج 5





 ؟ ع |١ نماثلا باكل اوهو (ءاب رلاوءاجلا مبا )
 نيدلا مولع ءابحا بتكنمتاكلهملا عسب رنم
 تارطشهنقو

 ناسدشو:رهشلاوءاخلابىلرالا رطشلا (6
 حلالوجللاةليضةتابسوةرهشلامذ أ
 تسلاواشتناوترهشلامدئاس 4

 هالابحمذناس 40 لول اهةليضفناب ١
 هتةرقحوءاجلا ىنعمتابب 96

 ىتح عيبطلاباب وب داحلا وك بيتا 6
 ة:دهاجلاديرشبالا بلة هنءولخال

 ىذا ىم_ هول !لاكلاو قيقملا لكلا تاب 0
 دم ه

 هةوشدال

0 

 م8

4 

 مذياموءالا بح نمدمحيامتابب 147
 جابت راوءانثلا اوجد لا بحق بيسلانايب 144

 ؟ 9| مزالاهضغب و هيلا عسبطل لس موهبسفنلا
 هنماهح .رقنو

 هالات جالعت اب: 6
 مذلاةهاركوجدملابل حالعلاهجوتاس ٠٠

 مقلادعل اركجالعتاس 2٠١
 هاجلا بلط ىف باكا نمىفاثاارطسشلا) ٠ عمار مذلاودملافسانلالاوحأ فالتخانابب ع٠.(

 ءاررلا مذتاببهيفوءاي رلاوهو تادابعلاب ةلزخماو
 ءايرلامذنابب م.م : (هرخآملا
 هيىءاربا موراي رل تع ملل

 - ءايرلاتامردتابب 3
 لغلا بيددنم ىنخ ا وهىذلا حلا ءاب رلاتابن؟ ! ١
 ىل-هلاو ىلا ءايرلا نملمعلا طبحامت اس ع[

 طصالامو

 هبقسلقلاةلاعمقب رطوءانرلاءاودشا مب 6

484" 

31 

 ا

 تاءاطااراهطادصقىفةصخرلا ناس

 ذباب عالط اةهاركو بوفذلانامثك ف ةصخرلا ناب 6

 و هليومذتهاركوعياعسانلا
 لوو_خدوعابرلانمافودن تاءاطلا لو ناسا 1

 641 نافآالا
 طاب نم عصنام تايد 1

 عمال[ معمصتالامو قاحلة يو رسب :دايعلل دبعلا

 «(تع)#

 لمعلا لبق هسفن مّرِلِب تادب رملل كش امناس
 همكوودعل و

 عسانلا باكل اوهوبجتلاوربكلا مذباك )
 (نيدلا مول ءءايحا تكن م تاكسلهملا عبر نم
 ناس هيفوريكلا ف باكا! نملّرالارطشلا
 ريكا امذتاس 0-5 حلاربكلا مذ

 ئمملاف ريكا اراث اراهطاولام تالا مذنامد
 معضاوتل اهل ضف ناد مع [بايثلارحو

 هتف او رمكسا |ةفيقح نا

 تارعو «_ماسقأو هناسردو ءيلعربكتملا ناد
 ريكتلاهبامتاس عع هيقربكسلا

 هلقحصمملا هيايس ا وربكتلا ىلع ثعاوبل تان
 هيفرهظبام عماجتو نيعضاوتملا قالخ ناد

 ريكشلاو مضاوتلارثأ
 باستك اوريكلا :جلاعمىفقد رطااتاند
 هلعضا وتلا

 عضاوتلا قاحنف ةضايرلا اتاي
 ناس هيفوسمتلا ف باكا نمىناثلارطلا
 0 ملا هتافآوبحتلا مذ
 هتاف وبلا مناد
 لا ةفآناس

 اههازح وقال ءالاو كسلا ةسهتبلام
 للا ىلع يعل نالع تايب
 هجالع ل. صفتوبحتلا هيام ماسقأ تايب
 نمريثاعلا بال اوهور ور غلا مذباك )
 (نيدلا مول عءابحا بنك نمتاكاهملا عبر

 فذصلك قرذ ما سقأو نب ركغ ا فانص أ ناد
 فانصأةعب رأ مهو
 قرف مهنم نو رخغملاو لعلا لدأ لّوالا ف لا
 لمعلاو ةدايعلا باير اشلا فصلا
 حلا ةريثك ى رف مهتمنو رو رغم او
 َى «رف مهتم نو رغم اوف ةوصتملاث املا فنصلا
 ملا ةريثك
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 ءارهتسالا وة رخسلا ةرسثعةبداحلاةف الا

 امل رسل اءا شف | ةرمشعة ئاملادق آلا
 م يذاكلا دعولا:ريشع ةثلاثل اةف "الا
 145 نيعلاو لوقلا ف بذكلاةرسشع ثعةعت ارلاةف الا

 نة

 ضيراءلايبذكلانمرذحلا ناب
 لب وطاهفرظنلاوةمغلاةرشعةسما1ناةف الا

 . 1: 1 اهدودتنوتسغلا نعمتاس

 م

 5 نانسللا ىلءرصت#ة:الة غلا نأ ناس

 غو ةسسغلا ىلعةثءايلاباسالا ناد

 ةسعلا ن نعناسلا منع هيئذلاح العلا ثامد

 2 تاقلايةينغلاع رع تاس

 4 ةببغلا قةصخخرملا راذعالا ناب
 57 ! ةينغل اةرافك تاس

 06 ةمصنلاةريشعةسدالاةق آلا

 | 66 اهدر ف بحامو :ةم.هنلا -نام

 نيناسللا ىذ مالك ةرمثءةعباسلاةف -لإ

 حدملا ةرشعةنماثلاةف ألا
 حودمملا ىلعامناب

 ًاطلنا قئاهد نءةلذغا! ىفةرشعةعساتلاةَق آل

 هللاتافصنعماوعلا لاوس نورشعلاةذ الا
 | + |وهو (د_بحلاو دةحلاوبضغلا مذٍباك )
 | ب مإ بتك نمتاكلهملا عب رنم سماد باكا
 1 نيذإا مواعءاحا
 14 0 [[6 تضغلا مذناس

 0ك ةلازا نكع له ضغلان ا تاس

 ١ الماةضايرلاب
 فضال ة هلا بابسالا تام
 : نا ع
 1 00 ا ع
 | يو | !ةليضف تايب جم[ ظيغلا ماظك هلي غف ناب
 ١ هىشنلاوراصتنالارو <ىذلارد_هلانايد

 و7 مالكلا نم
 (ميأ وفعلا ل ضفوهحتاتنو دقحلا نعم لوقا
 49 ناسدحال اووذعلا هل ءضف |[ قفوأ و

 ا قفرلا هل ضف
 (ريع| هلابسارمتقيقسفودسملا مذ ىفلوقلا
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 هتلازاف بحاولاةباغوهتجلاعمو
 دسملامذتاس

 هنتاصوهماسق ا وهمكحو دسحل هعيش ناس
 : ةقاتلاودسمل اناس تاس
 لاثمالا نيد دسملاةرثك ى بيسلاناس
 هدك انو براقالاو علا ىبوةوخالاو تار دالاو

 هفعضو مهريغىفهتلوو

 بالا ن عدسمللا ضم ىتنب ىذلاءاودلا اب مم

 تلقلا نعدسكلا تق بجاولاردقلا ناب

 نمسداسلاب اكل اوهو (ايندلامذباك )
 نيدللا مول ءءايحا بتكنم تاكلهملا عشر

 امندلا مذتامد

 اهتفصوامندلا مذ ىفظعاوملا ناس

 ةلئالابابندلا ةفصتابب
 ذنعلا ل هاو حلا ةع ام

 ىئلااهلاغشأ را ب قا تللاة تح نام

 مهسفن ا مهتسن أ ىتح قلملا ممهتقرغتسا

 مهدر ومو مهردصمو مهةلاخو
 وهو (لاملا ب تح مذو للا مذياك

 بتكن مثاك,اهملا ع ب رنمعباسلاباككلا
 نيدلام وا ءءايحا

 ا ذتاس

 ملا ومنين عيطاولانملا حدم ثان
 هدئاوفولاملات اق [لمصة:تاسب

 ةعانقلا 0 اللا ونضرحلا مدنا 5

 سانلاىديأ ف امسألاو

 ىذلاءاوالاو ممطلاو ص رولا بال_ءناين

 ةءانعلاةذصهيسستكت

 توسع اا ءاضسل اةلمضف تامب

 لغلا مذتاس

 ءالخل أتاراكح

 قو راكالا تان 0

 امهتققحو لخل اوءاؤسل اردنا

 نع ال
 هلامفدبعلا ىلع ىلا فئاطولا عومج ناس

 رقةفلاحذمو ىغلامذتانب



 ةفصضح

 4 عبرنم لوالاودو باعلابئاع حرشبا#
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 تاككاهملا
 4 امولةعلاو تاقلاوج و رلاو سونلا ىعم تان

 تاقلادوئد ناس 1 ىتاسالاه دهم ا

 ةنطابلا دونج عمبلقلاةلثمأ تان
 تاسنالا ب 15ةيصاخن امد

 «تاثمآو علا فاضوأ عمات تايب

 ةصاخ مولعلا ىلاةفاضالاب لقا !لاثمن ايد

 مولعلا ماسقأ ىلا ةفاضالاب باّقلا لاح تايد

 هي ورخالاو هي ويت دلاوةشدلاوةيلقعلا

 نيب قرغلاولسعتلا اوماهلالا نيد ىف درعلا تايب
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 3 قدرطو قا فاشك:-اىفةفوصلاقيرط
 راطنلا

 سوس لاثك نيماعا ا نيد ىقرفلا نام

 ىإلهأ قد رط ةس ىلع عرشلادهاوش ث نأ

 | نمالورلعتل !نمال ةفرعأابامستك 10

 داتعملاق در طلا

 ساوسولاب بلقلا ىلع تاطيسشلا اماست ناب
 اهتيلاغس.سوةسوسولا عمو

 ىلقلا ىلاناطبشلا لحث ا ذم ليصفتنامب
 : سواسو مديعلاهيدعتاو امتنا

54 

07 

24 

 الا قعدامو اهدوصقواهرط اوخواهمهوبواقلا

 عسطقأب نأ روص#» ل _هساوس ولا تأ ثتامد

>, 

 مه

 مك ينيولقلا ماسةناو بلقلا تلقت عرس ناس

 بايلاو ريغتلا
 م4|قال_الا بيذهتو سفالاةضايرباك )
 م4 ىناشلا باكل اوهو (بلغلا ضا مأ ةحلا عمو

 تاكلهلاعبرنم
 قانا ءوسةمذمو قلن سحلب
 قلططاءوسو قاد |نسح ةقفح تايد

 ةضايرلاق:رطب ريغتلل قالدثالا لومة ثامب
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 4ا/

 ملا

244 
 و. هل +! ىلع قلل نسح.لائب هيىذلا ببسأا تايب

 9 قالحخالا بي ذم ىلا ب رادلا ليصفت ناب

 هسة نس تيس
 اهدوعتامالعوٍبوأَعلا ضا م تامالعناس

 جوعا ا ىلا

 || بو.عتاسنالا هيفرعي ىذلا قد رطلات اسد

 1 ' هس

 هاودورئاصنلابابزا | نملقنلا ادهاوش تان
 حلاقد رطلات أى لعع ريشا

 قلل ا نس> تامالع نامد

 ْ هون لأ ف نايدصلاةضاير فقير اطل تامد

 مهقالخأنيسكتو مهسدأت هحوو

 2 ردو:دهاجلاتامدةموةدارالا طورس تام

 ةضايرلاليبس لولس فدي رم ا

 ثلاثلا باكلاوهو (نيتوهثلارسكب ات )
 تاكلهملاعب رن

 عبشلا مذو عوجلا هل ضف تان
 شلات اف اوعو+لادئاوفثابب

 نطبلاةوهشرسك قةضايرلا قرط تام 3

 قالدخغاو هتليضفو عوجلا كح فالتخا ناب ١

 هقسانلالاوحأ

 تاوهشلا لك أ كرت نمىلاقرطتملاابرلاةفاثامد
 ماعطل للقو
 جرغلاةوهش فلولا

 هلعفوجي وزتلا كرت فدي رملا ىبعامناس
 نيعل اوعب خلا ةوهش فلاذك نمل ضقت أعد

 نم عبارلا باتكلاوهو ( ناسللتاف بلغ
 نيد مول عءامحا باكي نمتاكلهملا عم تكا

 تمصااَوإ .ضفوناسللار ا

 اهف مالكلا تاسالاتاف ؟نمىلوالا ةفا الا
 مالكسلال |وذق ةيناثلا ةفا الا مع ك.نعتال

 لطايلافضولتاةثلاثلاةف الا

 لادحلاوءارااةعبارلاةف الا

 ةموصخلاةبماحللاة ف الا

 حلاىدشتلاب مالكلا فرعقتلاةسدالاةف الا
 || تاسالاةءاذن وب سلاوشمفلا ةعئاسلاةف الا
 نعللاةنماثلاة ف الا
 رعشلاوءانغلاةعساتلاة ف الا

 حازملاةرسثاعلاةذ الا



 وح بتسصلاا# هس ء.ووينتحج- بح

 ماعطلا نم ءالّمالاو

 وغللاو ثيدمحلا ةرثكو '

 هلولقلالامداوطغللاو

 هندو بخ نم تول
 هءعاودو هعاذ فرعنو

 لههف ل هجيالو

 71 , هلأ د

 مسهضعب سانلاهننا مذ دالولو صا ذي ًاودحاو صخمداسفاي اريك اتا ملصا ىلا هتهنلا نا سال ايس دح

 امأق طاعثالا د رط دسن:ن ا ىشخا.ءاقمهل فالالماوقاب نيدلا اذهدب ٌؤنهنناناو ضرالا ت دسفل ضعبب
 | هذهدي رملارعنافتاقتاف ادبأ كلذ توكمالف ايندلابوةسايرلا ثعاب مهءاروو طاعولا ة:بسلأ سرنا
 |[ ىذلاا بف صالءخالاوودملا طرش ارو حءنوأ حدنلا ريو + سفنب لغتشاف ناط_ثلا نم :دنكملا
 | تاطيشلا ناو هوهمظعأ « يلع قب هنا عاف رارتغالا لئابحو راطدخالا نم هيدينيب قب ىذلااموهسبلع فاد

 | كءلءتردتاموءاربكل اوعاملوالا نمدإ_> ىلع تردقدةو كاةعلاكوك ناك ذب ىنمتلفأو ىنتزحعأ دقه لوقي
 ىرورغلخادم عج نطفت:لا نم نكنكمو ىرهق ىلع كلاّوفذاكلدعو كردت ناد نءمظعأامو كلريتمأ اف

 ربك الا كله! اوهو ر ورغلا هياغهسفن. هيانعا توكمف هلكر و رغلا نم هرارذ فهسفنب بهتإ وهقدصن وهلا ىتصبف
 | تءقودة كاوحف قمتصا*:كاعب كنأ تناطاذامدآ ٍناايتاطي_كثلالاقكلذإو بنذلك نموظعأب علاق
 الا ناط ثلا عد ىلع ىوقيالهإ*م ناو هنمال ىل_عتهننا نمثل ذنأ لعذا هسفذب بعت لوأف تاقناف ىلئامحىف

 هنأ معمظعا !سالااذه ل_*هىلعر دقاذاةلياقلا لقأ نع» .ززعو هسفن فعض فرع نهوهنن وعمزهنلا قيقو:

 ةعئلاوهللال ضب رورغلاهءلع فاخلوةاتبحملا ىث دعب هيلع فا < ىذلا اذ ىلا عتهللاب لبهسفتبهيلعوقي
 نوكمفالةثالاو:رت_ةلا نم فاةالو ل. ةّةساا ىف ةريثولا هذه ىلع قبب هنا نظب ىتحدر كم نم نمالاوهمرك
 نأ هل.دس لد ادرساخو عفهتناركمن ءأ نمو هركم نم فوخل:ا هنراقي نأ نود طقف هللا ل_ذف ىلع لاكتالا هلاح
 بج نمهياتنافص نمةعصهملعدد دقن روك تأ هسيفن لعافتاخ مع هللا ل ضف نمثل ذةلجادهاشم توك
 نءنماريغنيع ةفرط لك ىف هلاسملس نأ اةئاننوكيوهنعلذاءوهو زعىلاتافئلاو قا ءوسو ءاير وايند

 طارصلا:ز واحتدعبالا هنم ةاحنالفودشو هسنعنصحالرطعا ذهو ةمئاولنارطحت نع لفاغالوهنناركم
 نتالفابىتمتاذ اعف سفن هلى ب دقناكو ع زنلاتةوفءاملوالا ضعبل ناط.لارهطا كل ذإو

 نولماعل االا كسا ه مهلك تن روااعلاو نوملاعلا الا ىكله مهلكس انلا لق كل ذإو دعب ال لاذ

 كلاهرو رغما اذا مظعرطخ ىلع نوصاخل او نوصل خل الا ىكاه مهلك تولماعلاو
 يولقرذملاو فود ىراغبال الذ اذ رطخ ىلعر و رغلا نمراغلاصلخ لاو

 ةمئاللا نحو قيقوتلاو توعلا اعتلال سنف ادب أ هللا ءاملوأ

 عبر هيو رورغلامذباك مت اهمناوخت رومالاناف
 با تايجنملاعب رلوأ ف اتيو تاكلهملا

 هللاىبصو ارجخ اوالَوأ هنيدجلاو ةيوتلا

 وهوهدسعب ىنالن م ىلع ملسسو
 ل دب يح

 رة الو لو>الو

 ىلعل اهراالا

 مل

 هب( هقيفوتو ىلا عتهنلا نوعب عبارلاء زجل اهلي و نيدلا مولعءايحا نم ثلاغلاءزل اعبط ع)#
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 لب ةاهتشمهلاو ىرلا ف وتستلاوتاكركلاو تامغتلاو طالالا نيه قالا ن نالوا .د قي ا
 ةقطش بلا ضعجممئاودالان اش وأ رذا كلولملاريقوت ىلعدي زب اربقو نورتو وهنولحت .د و هنومظءنهءلا سانلا 0

 هلاوراصو مهلاومأو مهنادياب ورث "اف ممراقأو مهتاهمأو مئابآ نم ميلا بح أ راصف عمط ريغ نمةجرلاو | |

 عيطلارم ثناء ال51 :عذ نيطالسلاو لولملا ىلعءومكحو لفا#لافهومددو هومرقل مدخلاوربعلاك الوخ |

 عقوفامندإا ءازترت كاك ووش لكاهتر ةدهسل ٌةوهشانن دل نم تباصأ ةذل نماهلانذإت قاذو سفنلا تحانراو

 هذللا كلة هلع طفدعام لك ىف هإامعتس 1 وو تهد نك تدم اوةصرفناط.ك تالادحو كلذ دن ءذاهتاذإ ملظعأ ىف

 ىلعركت ًاذاف بضغ قلك ىدي نيب« لع درفأطخأول هنا ناط_ثااىلاسفنلا نوكرو عسباتلا راسنا ةزامأو
 هسق نيدب رااداةءانسحع ملاذا هنال هنتي غال ذنأهبلا ليفت تاطمشلارداب بضغلا نمددح وام4سف'
 دعب ةروطظحل اةبنغلا ف عقوفهءلءدر نمذةع.قولا ىلا كالذءحرخأ اع رقرو رغلا ف من ةوفهللا قد رط نعاوعطةن ا

 قراوط نمرذ<ناك ناد_ءب«ءلعركشلاو قفا لوبقنءدرةوهىذلاربك اف عقوو عستملا لالا هكر
 عج اق هلومق 9 طة سرفهتسيلع علطن تأ نس هنلاتعزح داروالا ضع ن ءرتذوأ 7 كذا هقيس اذا كل ذكو تارطيلتا

 لعفت اعاكنا هبل !ليمح ناطشلاو كلذ ل> الدار والاو ولا عالا ف دازاعروعا دعهلا سفنتورافغتسالاب كلذ

 صفا م وب زور ٌءوةعدخ كلذا او هكرتيق 9 رطلان روك رخ ف هللا قد رط نع مهيار رتب الك كلذ

 رشخس ومال ذ باع ريل نار أن مكلذلثم ىلءسانلا عالط ان مهسعن عز الكل ذأو ة-ابرلاتوف ةطاخ

 نأالواو «ءاعكلذ قد همالك ىنعلو.ةلافهمالكر ثأداز و هلوبقىلا وأقل تلام نم هنارقأ نمرهظولو هن
 رثيىفاوعقودق هناوا نمةعاج لجرلا ىرب تأ هلاثمذا كلذ 0 ابرلات ذاّتس او ترسية س ادق سفنلا
 0 ملقى رف هيدسب رثملا نم قرلا نعاوز هتف ريبكر ستخي رثبلا سأر ىلعغتو

 هر غذا ةلاخالم> رد كلذ ى مظعنق هسفنب هاحنو كلذ ها ةكوأ هيلعرسست” ىت ىدح كل ذ ىلع هناعأ نم.ءاخ هسلعقشف

 كا 5 هرهط اذاقرانلا نم نيململا هن ومحلات ضانل نسر غل نال ةثاصالدن

 اذافمهتي ادههضرغتاك ناء_لع كلذ لقي هنأ ىنبني ناك أ مهسفنأ نم مهعبج اودتهاوتيأرأ هيلع ل قام
 حراودلا ش> اوفو رول ةلارتاكو عج ىلا ناطيشأ اهاعدهسف: فكل ذدجوامهموهيلعلقأي لف هريغب اود _.:ها

 نأ هلم: ىتفتاةنافءارتسالادعب سفنلا اج وعانموىدهلا ه_عيبولقلا غب ز نم هنلابذوعنفهكءلهأو
 مه ةناياودتهاولو أ هنبعت نمدج وولدوت ناكر راجلاعتمل يضئ دطالاو ملاذا لوذاق سانلا حد :؛لغتشم

 هدم هلنا نأك اذاوهمذب لامي لق مذ و مهدج هدنعىرتسافمهلاومأ نعو مانت نعهعمط:ةبلكسلاب عطقناو

 ناد لا ىلاامام اهمل|ىلاو ةاقاكلا ارنب اكمهلارظنوىلاعتهنباد_> هينرعةيملاذا مهدماعج رطب مو

 بلط دمي هان 5 نفخ مئاهل اىلااماو مئات هله هنما ريخ مهاككرب و م-هلع :ريكشي الهنا ثدح

 هاما ةلار هضرغا اة شاملا ىارلب عتصتيالو اهلي , زيد الذ مئاهملاه اوت فشلا ال هناق مهب ولقىفةلزنمل

 لسا ملايالوا درت ىلا ثفتلبال با اةمشاملاكسانلا ارئاسبرب لاق هيلا ةيشاملار ظن توداهنعبت ذلاع فدو ||

 قفرتحو ءريغل* ىنضن جارسسلاك وكيف مهحالصابه سفن د سغب نكساو مهكصلاع روع م مه>الصاب لاغتم الا نم 1

 دقلوقاف يواقلا تيرخو اظعولانءاندلا تالت ة> ردلاهذهىل.:دنعالا ظعولا طاعولا كلرتولذ تاقتافهسفن

 شاعملا تلطيوملاعلا كلهلايندلاساذلا بع !ولوةئرطدخ لكس ا رامندلا بح مل_-وهياءهللالصهتالوسرلاق

 عزتنالاكلوم هوك رك دار ,كالهمازدلا بح نا لعل سو هبلعدنيا ىلصهناالاا عج ناد.الاوبولةلا تكلدو |

 نمايثدلاب فام ركذو مدخلا كرتي لف مهكر ثبات :دلاب رخعالنيذلا نياقالاالنم رثك الاب ولق نمبحلا |

 ىلا اهي مهقوسلهد ا علا واس يناةكلهلا تاوه شل دست كرينا تان هرك ذكرتي لورطملا | |

 ةنسل ألازت الكل ذكف نيعجأ سانا او ندخل أع نم مهجن "الم المرتل او ةلاعي دصت مهح

 انزلاو ب رشلا ل1: !عربالكمارحة ساب رلا بخل ظعولا ن الوقي نملوةدامنو ءد.الوةساب رلاب 1+ ةةلطلم طاعولا
 نمباقلاغرافق كوك فنار اماه مارح كلذنا هلوس رو ىلاعتهننالوةب ىماعملارثاسو لاغااو ءايرلاوةقرسلاو | ا

 لاب يسن تح مان
 ىذلاو هيذأ فناط.ثلا

 7 لقا ماب لح
 ايندلارومابمامتشالا
 اسندلالاغسثأ كو

 جراوسحلا ٍباعتاو



 .لفناقاط را 50 ١

 وهاعيط هلقفاوملاا ناو .ةيميهلاتاوهشلاهذ»نمايبنج و ملاعلا اذه ىف اب رغهنوكت ولذلاو هيدوبعلاب دست
 اذه ىلع نعتسيلف هب رفرعب لو هسفن فرعن لاماذه فرعب نأر ٌوصتنالذ طةفههح و ل ارظنلاو ىلاعت هللا ةفرعم 2

 فصول تاراشااهسفذاركشلاٍبكَو ركممتلا باكو باغلا بئاسعح رمش باك وةبحا باك ىفءانرك ذاع
 بنطن وة فش اك ىلا مولع ن اره تقادم ةقرعملا لاكو هلا ىلعهينتلا هبل صح وهللالالدفصو لاو سقنلا

 باكوا.ندلامذباك ىف ءانرك ذا عاهاءنيعتسفةرخ الاوا.:دلا ةفرعمامأو هل ماعملا مواعىفالا بالا اذه
 هبلقنمراثةرخ وا تلا عرب زم قلك عا ذم ”الاىلا اهندللة يسالثأ هلزيبتمل توملارك ذ
 0 تداسرومأ مهريص واهنعةبغرلاابندلاةفرععواهمفةبغرلاةدشؤرخ الاَدخ :رعع رهللا بح هللا ةفرعك

 اضعد لغتشاو الملك اتافاهلكرومالا فهتين تد<هبلق ىلعةدارالا هزه تءاغاذاوةوخ 5الى هعفنم ا

 )اء وشنمر ورغلكهنع عفدناوهتدنتعحوةرخ الا قب رط لول ىلعةناعتسالا هنهدد_صقنأك ةجاحلا

 00 "الان مهلا تح ايتدإ!ثم 5 اداموةشللد_سفااوه كلذن او ل ىلا واد اوامن دلا ىلا عوزتلاو ضارغالا

 هللابهستةرععمبلت ىلعهللابحتلغاذاةرو رغلا نم صالمل ا هنكعالذىلاعت هللااضر نمهبلا ب>أ «ف :ىوهو
 ياا قو رطلا وات يقبك ةفرمع علا ىنعأ !اوهوثااثلا ىتعا اىلا اتجف هل ةعلاكنعةرداصا اه سفنب و

 بتكءانعدو ادق ذ عج و هلثاو خو هتايقعوقن رطلاتاق ارعلاوهنعيدعي مدت ههب رقبا_ءملعلاو 010

 رارسأتاداعلاعب رنمو اهسةتبفاباف آو اهءاريفاهطورسش تادابعلا عسب رنم فرعبف نيدلا مول _عءايحا اتيرنن ارد تع تلعلا
 عييج لعب تاكلهملاعب رنموهنع ضرعيفهنعنغتسموهامو عرستلا بدار هذ يف هي هءلارطضموهانو سداعملا ناوئزج ادع تلا ٍ

 هجالعقب رط لعب ومومذملا لعبق قليلا ىفةمومذملا تافصا اهنا نم عناملا نافهنلا قد رط ىفةعئاملاتابقعلا تاعا ني تعكر ىلد

 عسرمج طا طاحأ اذافاهو دعب ةم .همذلا نما مات عوف تاوبب العلا ةدومحل ا تاغصلا تاما عب رنمفرع وأ| اطيشن جماقاهكدقعلا
 1 :ويأقلا ىلعهللا بح للغ: نأ هلك كلذ لص و رو رغلا نما.ملاانرشأ ىتلا عاونالا نمر زول اهنكمأ كلذ عيصأأ لاو سفنلا بيط

 لعفاذافتلةنافاهانرك ذىتلاةفرع بالا كلذ لضعحالو ةسيزلا هيبحعتوةدارالا هيىوقت ى ىد> همام ايثدلا ب> سفنلاثدمح نالسك

 ةوعدو لعل ارسشنو قاخت يصب !ىلاهوعدب وناط.كل اهعدخ تأ هيلع فا لو قاف هيلع فاض ىذلاافكلذ ميج نمنا(.خآربخفو )

 نمءاغفص ىتسبلقلا قار ومقال اوم فن س ذم نم غ رفاذا ص اخن ادب رملا تاقهنيا نيد نمهفر عام ىلا ساذلا

 مفق لنا نعهعمط عطقناواهكر تفءنع فات ل! ترغ_صو مقتل طارصلا ىلع ىو ساونا اردكملا عسبج

 ناطبشلا رعدقومئاقلىلا ةوشلاو هتاجانمومرك نب ذذلتلاوهلاعنهلاودود_>اووهالا هلق بد لو مهملا تغلي
 قلح ىلعةجولا ىلا ءوعديو نيدإاةهح نمت ًايقهعم .طاالق سفنا !تاوهشوا.ندلاةهج نمهمتأب انذادت اوغانع

 مهرمأ ف ىرابح مهاربف ديبعلا ىلاهتجرب دبعل ارظنمفهتيا ىلاءاعدلاو مهل مصنلاو مهنيد ىلعةةفشلاو هلل

 بلغفبطعلا ىلءاوفرشأو تيبطلا اودقفو نورع ال مهو ضرملا مهملعىلو سا دقايعامم مهني دف ىراكس
 ردقب وهو مم داعسىلا مهدشر ومهلالضوهلا نيس وبي دهياعةفرعملاة ع ةحهدنعناك دقو مهل ةجحرلا هلق ىلع

 كلذإ ناك دقو هلأ ناطءال ملظعءاد هيناك لح رى هإثمناكسفةمارغ موزلو ةنومو بعت ريغ نماهرك ذ ىلع
 اوفصاوغءءاودهلدح وذملالان اب رضةدّدل فرصتنالو لردنالو برشالو لك ًانال هراهنقلقي وهل. اره

 | دعب راهنلابأ دهوءرهسل اوط دعب لدللابهموت باطف حدو ريف هلمعتساف هلوانت ىفةرا مالو بعت الو نكربغ نم
 ظ | نيلملا نمريثكددعملا ارظن مم ماةسلا لوط دعب ةبفاعلاّةذإباصأو ردكلا هباهن دعب هشيعِباط 5 تلاد دع

 | ىذلاوه مهعاودتأر كذتف مهين ًاءامعسلا ىلا عفترا رمهعلف دعا اومهرهس ل لاط دقوا متعب هلعلا كلت مماذاو

 | قهسفن نمتصص د موةفرلاوةجرلا هيدا تامز ىح رأ فوت وكرأم لهسساب م مافش ىلعر دب وهفرعد

 |[بولَعلا ضامأ نم شو قد رطل ىلا ىدتها ناد, عب صاخلا يي تم يسال لا اا ءىخارعلا

 | نمثعبتاف مهؤاودعلعله_-روهزافشاومهك الهبرقو مهو اد لضعأو مهب وات تض ص دقو قاخلا ادهاش
 | كلذ لغتش لق ةنتفالالاعتدح نأ ءاس ركلذىلعناط.ثلاهضرحو مههصنب لاغتشالا ف مزاس مزع هسسفنتاذ

 | بربدلا كلذلزب رقد رماه رعشب ال لغلا بيدد نم قت اضشعاعدتسايرلا قام اعدذةنتفالالاعت تاطيشلادحو 1

 سرع .٠

00 6 

5 
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 ةقر هلخدئاسع رو ءاكبلا لضففشلحنار وضح قف نم ظعاولا نم هعمسلاسج رتغباج روهلتم ةالفريغلاك لذ
 هللايذوغنوأ لس مال ءانلوقبو هندنب قفصي تأ ىلعدي زءالفافوخمام الكب عمسامب روز عآلو ركبتقءا سنلاةقرك 1

 ءابطالاس لا ريض ىذإ! ضن زاالاثم ةلاثما_ءاؤ زو رغموهوم ئريتاإللا,قأ دق هنا ناغد وهنلاناكسوأ |

 نم هنع ىنغبالثل ذو فرصند مةبهشلاةذيذللا ةمعط لاهل فصن نمءدنعر طخ ىذا  عئاجلاوأ ىرعام عمسق

 ةقصكنمريغن ل ظَعَو لكف امش هلل ع نم ىنغبألا لمعلا ن وق تاءاظلا فصو عاص» كا ذكف أ امشدعوح وهضرم |

 كلغ ةحتدابز ظعولا كل ذفابندلا نع ضرعتوافنعضوأ ان وقالابقا ىلاءتهننا ىلع ل بقت ىتحن كلاعفأ ريت اريبغت |

 نككألو ذحأ«_::صلخت:المأرورغلال ارد نم ةتركذافتاقنافارو رغمتنك كلة سو هتنازاذاف |
 اذاتاسنالالوقأف ناف" الاءذه أبا نمرذخلا ىل 1ع .رشلا نمدح أى وقيالذا شأبلابجولاذهومنمزارتحالا |

 لرحلاىلاىدتقاىوهلاه_:مماذاو قث رطلارعوت-اورغآلا ماظعتساو هنم سأل ار هظ 1 هت ظ نرتف

 ى قلم اريطالزنَ: نأ دارأ اذا ناسنالا نا ىتح ضرغلا ىلالوصولا ف قرطل ا اءافحر ظنلا قيقذب طيشتساو
 خرذتس نأ ذارأ اذاوهحر تتساراعلا تاسع ن متوحلا ب رك ثأدار اذار ا 'ءا هلاوح

 اهصنتقاىزادل اوىرارتل ىف ةعلطملا شوحولا صني نأ ذارأ اذاَو هحرذتش الامل ات د نمةضفلاوأ بهذلا

 ثيعنو ىافالاو ناحل اذخ أ: نأدارأ اذاوأهرخستاتان اولا ملظعو دل .ةلاو عابسلار مستس نأ دار اذاو

 مكراهجزاختو 3 ومالا اذاو هذحت اتوتلا قرون مش قنملا نّولملا باس لا ذختن نأ دارأ اذاواهفاوجأ نم تاب ردلاب رك اوه زا

 1 كفوو و ضرالا ىلءرعسموهوكل دهس دنها !ق.ةدن هب ردتسااهضرعواهاوطوب ار داقمفرعي تادار مئاقلا قبس منان نم لكو ضرالا موكل دم دنهل! ذ | اوطوبك اوكلاو داقمفرعت تأدارأ
 هلا نفسو ل زواق ل د وأولا صانتقالىزابلارخءودصالفكلاوب وكرلل سرفلاركسفن ال“ الاداذعاو لمذا طاشتتاب كلذ
 ماناذا (ريطافو) أ هد -.ةوةوماندرم امه نالت لصالح قئاند وم كاذرب غلاك عسلا هالسنه

 تاطم_ثاادةءرئعلا هل يع 250 50 رطل
 1 لاغازهلاهولذاكو هناةمي وقن نعرمتفهبلق وعتوهو دحاو لغشالاه بل س لذ هتوخ آما همهاولف هاند
 0 ةناوبلع لاق اكوهلندحا اولا مهلا ادق مهو حصأ ًاوالاعع كلذ سلو هلع :ردقب ىذا نمو

 كانغت ةللارك دود ف هعرج ارا ناسك هسا نو توحاصلا فلا هنعْزمشا لئثاًدهف لع | تزشرأ وهلا نم 5

 ناقاهبابسأ ملظنو ايندلا لمح طاسشتسا فى اذلتا بعترسدعىلا با احل لد هتنهه تن وذو هتدارأتةدَض نماضنأ

 هموت هنآرطاةرورغلانمدبعلاو مقر رفا لخا دمرت ذفشرثك ل ب

 ىصالار ونلاؤ ةيزبرْعلاةرظفلا هنىنغاف ل ةغلاامأ خا هنمديالزومأ ةثالث ةذهفةفرعملاو لعلاو لمعلا ز ومأ ةثالثن
 طظذمأ !ىلعر دق الذ ءللاَور طفةذالد لاو قجلاَوٌةرطق سكس اوةنطفلافءامشالا قئاةتناسنالا كردي هنئذلا

 ريغهراستتس اه نا نألا+ .لعرطغي ملتااذهق ةرطغلا لصق هنهديالم_عفلاءاك ذولةعلاءاَم ةرو رغلا نع
 هنأ صهننالوسر لاق هاك لاول قع اهلكتاداعسلا ساس افةسرآمم اية: وقت نكم مأ هلصأ ل صحاذارعن نكح
 هو امهموضوامهرن زامهل غتر سل نيلرلا كااثآ ع هدا دعنيب ل ةعلاجسق ىذلاهللا كرات لسوهيلع

 ىلأ نعو نيقدلاو لمَعلا نم لضف او هاظقا+ هللا مدقامو دحأ فنح ىفةرذلاك لقعلا فنانو اغتي اًمهنكلَو
 ل اظن ىقؤ زغت وىدد-هّشد و رمعل و جو لاألا موو زاقتلام وصد لحرلا تن ًارأةتنالوسزاب لة هنأ ءاذزدلا

 هللا ىلصةنلآ لوس ردلاقفةمايقلا وله ذنعم تتم ا 5 زئاتخلا عبتشت ون رملادوغ ؤهللا

 لا قاري اولاقف مسوم.لعمللا ىل_سهننالوسزدنعل جر ىلع ىنثأ سن ألاقو هل ةعردق ىلع فرحا اسو هيلع
 ناف هإ*عف.ك لانقف عاشو هإ_ضقو ةتدامعنملوقنهلالوسزاب اولاق هدفك مسوميلعمتلا ىلضيت الوعر

 ءادزدإاولأ لاقو مودع ودك للسما عل! عزا وتانلا برك اكوا رخال وذ نم مظع أ ءةدهض ترص: قجالا

 اولاقناودؤحرالاقن .حاولاق اذا هل ةنَعْلَأَس ةذامع5 دش لحر نع هغاداذا مؤ هما ءةلنا لصد الوز تاك

 ناونطت تع جس : مللاق ئشب شالاولاق هلع ع فك لاقق لحرةذاتعهدش ةلر 17 غاس نل لاق كلذرتغ ْ

 ىقائلااهل كرارتالقةفاجو ةذآلم تتاقئاف ةرظفلا لصأ ىف ىلاعت هللا نمةمعن لقعل اةزب ر يتتؤفاك ذلاه

 ةفرعفةح " الاف رعد واشد فرعت وهب رق رعد ومسف: قرعل رومأ ةغل رأف رغد نأ ةفرغملان ىو ةفر ملا
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 0 مسح واتى ر ةأرقودخ اذا, اظعتن أ ىتش اذكهفاي دصهتنارنعناكلملا هبتكفهللا تدب لد ديال ثم

 أ لاوولاعت هللا ىلع ةنمايندلا قرب وأ مارخلاب رسماتي ولت ىرب نأ الردملا ىلع هيانج «سفتن هبق هلودخدب

 نمهنلا كرتنال كللوقأ قع ىتمأ تم أ لاقت تا ردنا اذهىلا رظنا مالا هلع ميسملل نول راوحلا
 انما ىتلاةراخغ !ءذ مالوةضغلاو ىهذلاب ًابعب الهنن هللا نا هاه ون ذ.هكل اهأالار ع ىلعاءافار عدس لا اذه

 أ لاكش نر لح تنس ذا .رذعا مبو ضرالا هنلار معن اهب للا صلا بولا ىلاعت هللا ىاءايشالا ب تاو

 تان الاقوك.لءرامسلاف كفا سم مترلحو مك دجاسم مق زاذا لو هه.لعهتلا ىلصهتن'لوسرلاق ءادردلا

 ٠ | ارق عرذلا ةعبسمنب لان مالسلااه لعلب ربجمأنأ ]خا لا رسم يب تادارأاللسوعم ءلعهللا ىلصهليالوسر

 ا | نوقفني ( ىرخأ ةةرفو) يلع مك !ذايور ةمزكتملا ىازهنا تسحب ماذهر ورغفهشةنتالوهفرخزت الءا_هملا ىف

 | ءاشفالاوركشلا هتداعنمعارةفلا نموةعماجلا لفاحلاههنوبلطب ونيك [لاوءارةغلا ىلعتاقدصلا ىفلاومالا
 [تثوصر عاع روان ارفكو مهماع 1 يل ورسلاق ىدصتلانوهركي وفو رعدال

 |تامزل اخ [ىدوعسمنب!لاقك اذا اعامج مهناري ريحاوكر تاع رو ,ىرخ دعب رم نوع ف عتحا ىف لاملا قاغنا ىلع

 |[ مهدحابىورينيب وأ_سنيمو رحب توعجر وقز رلافمهل طسو رغسلا مولع نويبيسالب جام ارثكي
 | نبرشي عدوت ءاجالجرنا رامثلا ارصنوبأ لاقوهمساولال<- نجلا روس ًامءراحوراذ لاو لام ,رلا نيد هريسعي

 | نين ىافرسشبلاق مهرد لأ لاةفةقفناا ندد أ مكسص هلاقوئشب ىرمأتفهيلا لعتمزعدقلاةوثرحلا | 6 لاوجالاي ود

 | ةاضرم تبصأ نافلاقهنلا اضم ءاغتبا لاق ا اض_صءاغتب اوأتيبلا ىلا اقابتشاوأ اد هزت سم ىبتمت || داهجأب.رايصتت#
 عاوفان قفترب دقوا مادعأ

 شار غلا ن- ءقفرلا
 الو ةداسولاو ءىط ولا
 هريغو مال الاب بةاعف

 املاع ناك اذا ء|عف ىلع

 لخادم فرعا ةشناذ

 | لاقمنلاق كاذلمفتأ ] ىلانعت هنن | هاض رم نم نيقي لعد وك تو مهردىلأ !قفنتو ةللزنم قدا آو ىلاعت هليا

 ا | تاوهحرفت مت ىصو هلامع ىتس غل ليعمو هم عش مر ريةفوهش د ىطع#ب نول دم س منَ :ر.ثءاهطعأف بهذا

 ١ | ةناعاورضلا ف شكو نافهالاةثاغاو او مل_سملابلو ىلع رورسلا كلاخدا تاق لعفاقادحاو ءاهطعت ْك_ءلةىوق

 ا | ىرقسرصنابأ الاقذكبلت ىامانل ل عفالاو 11 ا مرسلا دعب هج ةناعن ملضفأ فيعشلا

 ظ تاهشلاو نأ را ءم.جاذالاملا لاق هملعل بقآو' ىلاعتهللا 0

 00 ادقونامهلادلا لا عالاترهطاف ار طو هي ىطغقت نأ كتل! ثَض

 ملح !امعانروكح و لاومالانوطف< اهماولغتءالاومالاٍبأب رأ نم (ىرخأ ةق رن 1
 ظ مهو تارغلا متو لدللا مايقو راهنلا مايصك ةقفن ىلاامف جاتحالىلا:يندبلا ,تادايعلابن ولغتسثد

 | لئاضف لطب لغتش ادق لاملا بارخاب هعق ىلا جاتك :رونمهتطاوب لعدوتساد كولا لخا انال 0

 ١ | نكسيل نيبحكسلا طا لو+ثموهو الهلا ىلع فرش دقو ةمح هيون فل خد نملاثم هلاثمواهنعنغةسمو

 ألاقفت ةالملاوم 7 ريثك ىغل ان الذ تارسشبل ل. كلذإو نيبتكسل ا ىلا باتتح ىتمةبحلاهتلتقنموعارغصلا هب
 | هللضفأ اذ_وفنيكاسملا ىلع قافنالاو عايل ماعطلا ماعطا ازهلاحا_ءاوهريغلاح ىف لح دو هلاح رب نيكسملا

 ٠ | جمستالف نزلا مبلغ (ىرخأ ةرفو ) ءارةفال هسعنمواين دلل« عج مهسفنا هنالص نموهسقت هعل 1 وع نم 4

 | ءارقفلا نمتوبلطيوهنعدوبغرب ىذلاءىدرلا ثيبحلا لاملانمنوجرخع مهن امم طقذةاكزلاءادابالا مهسوفن
 أهلا ىعممف م-هلن 2 ةمدخ قراؤستسالا لمقتسملا ف«ملانوجاتعن مو أ مهتاجاح درتي و مهمدخت نم

1 

 | موقف ةلزنم هدنعكل د لاثملهمشع رهظتس د نمرااك الان مدحأو هطدنعل ع نمىلا كل ذنوإ رآضرغ

 ذازحافوهو كاع هنن عسبطم هنأ نطد : ووو رغمهبحاصو ل ملل ناطبحنوةيذلل تا دسم كلذ د لكو هناحاكت

 |هسنتلل ردقلااذهانرك ذآ غاو ىع<الاضن' لا اومالاباكأرو رغ غنم 4ةمأواذهف ريغنم اضوعهللاةدامعب

 دإا سلا روض ة«ءاورت_غءاءار ةقلاولا اومالاباب راو قاما ماوعنم(ىرخأ ة خر ذو ) رورغلاس سان>أ ع

 نودولمعلان ود طولا عامه درجت ىلع مهل نأ نونظد وةداعملل ذاوذختاو مفك و مهنغب كذآ او دقتعاو

 0 راد فريشو تضر مب نانو قابغم ةوكلر 5 ذلا ساحب لضفن النو رو رغم مهوارحأ طاعتالا

 ىلاءادالا ن عرصة اذا هريغادار امواهسفري_الذ لمعلا ىلعل جلا نعت قعضن اق لمعلا ىلع ثعبتامنالةدوت |

 ' كد

 ذو



 مال *0 00

 راونأ وو د صو رهللانيببخل الواو لّوالابا+اب رتغب دقو بحلاهذه |

 ةروص هم 3 ىلتو هب طرد وملاعلا ه4 عستمل هنا ىتح هلك قمل همة ح سرق ىلدقت ىذلات اةلارم .. ىنعأ ىلاعتهّللا ٍ

 بوعت مالا لو وهو ه«.لءوهامىلءهلك دو> ولاهءقر عاظرذا اميظعاقا رنية ا

 باعلان اص تيل ا انع : ره.لعهتلاروف فارم ادعب باقل! لاج ف ثكن اومر وف ىل اذاف هلوتاسلاك ىه": -

 هلوضتي هل تامل ألو ةدشهدل اهله هناس /قء سااعروهشهديامقئاعلا هلا جنم ىريف ىلغلا ىلإ ١

 ىلا دعي لص موةءهلالا ةرضخاراوفأن م ريغصبكو ؟, رتغادقناكو كلهوهبلعفقوو هيرتغاكلذغار وام ١

 ىف ىءارتيامنول تلي اكهرف ىلكتملاب سلب ىلا ذا سايتلالا لعاذهو ر ورغموهت سهلا نعالضفرمعلا |
 لقاك باجزلاب اجزلا فام نستلنإكو ةارملانول هنأ نظيفة ارملاب ةارما |

 رمخالو دامغ اكو « قالو جام اكف مالك اشتفاوباشتف ب رمتاتقروجامزلا .٠ ض]
 . :1سفاكوك ىر نك <«-فاو طلغفهمف ل التدقهللار ون فارس ١ اوأ رف عيسملا ىلا ىراطنلار امذ نيعل اهدي هم و ا

 قد رط فرورغلا عاونأ آو رورغموه»و ةذخ أيل هبلا هديدمفءاملا وأ ةارملاف بكوكلانأ نظيفءامفوأ
 ةطخرالا م كلذو ةلشاكلل مولع عيج حرمش دعبالا ىصقتست الو تادلح ىف ىص<الىلاعث هللا ىلا كواسلا

 نمهعمس نأ ىلا باتحال قب رطلا اذهل كلاسا اذا هكرتىلوالا ناك اضن ءانرك ذىذلاردقلالعاوهرك ذف

 نكسلو مهشنب الام عمل ثدح نم ةشهدك] ذهثر وبذا هيرمغة تداسع رز: هعامست عفت نالها ياو مربع

 ردتخاهنهذ هل ذقن امومنظب ام مظعأ صالا ناب قدص اع رل.هيفوهىذلارورغلا نمهجارخاو هود اقهبف

 مظعن موهنلاءاملوأ اهنع ريس ىتلاتافش اكمللا نم ل كح امان قدصنو فرخز(ا هادحو رصاقلا هلاصتو

 لاومالاب اب رأ د( عددارلا فصلا )+ لبةنمهعمءا عيدك كن الاهعمساعاب ذكمرصأ اعر هرورغ
 سائالروأفرامو رطا.ةلاوتاطاب رلاوسرادملاودجا#ملاءانب ىلءتوصرخ (مهنمةقرغف) ىرذ مهنمتورخفملاو
 اوةسادو مهنانونظن مهو م_هرثأ توملادعب قبب .روهرك ةدلتعبلاهاهرج دايو لا وةفاك
 اشرلاوبهنلاو لظلا نماهوب سنك !لاومأ نم اهنوندب مهناامهدحأ# نيهجحو نمءبفاورتغادقو كل ذب ةرغخملا
 م-يلع بحاولاناكو اهقافنافهطخضسل اوضرعتو اهمسك هللا ططسااوض اوضرعتدق م-هذذر وظحلاتاهملاو

 اهك اا مىلااهدر وىلاعت هلناىلا ع و>رلاوذب وتلا مهملع بحاولاف همس كرهللا | اودعدقاذافاهسك نمعانتمالا

 كرات مولطظملل قم [تافةثرولا ىلا اهدر بجاولا تاك كالملا ع اراك زعلادت ع اهلد. درب اماوا مئايعاباما

 تأ 1 ةغيس كلذ نواعفي الهو نيك اسملا ىلع ةقرفتلا م هالانوكياع روحلاصملا م هأ ىلااهذرمد تجاولاف

 اطلالات لد ره سيلا ؛!تاحو ءايرلا ا ئانبنممه-ضر ةورح *- الاب بالا نونينت سانا كل ةرهاش

 قاغنالاىف ريخنادصق وصالالا مهسفناب نونظد م-مناىفاث ؟لاهح مارا ريخلاءاعيلالاهفة يو كلا مئامسأ

 موكل ذهيلعقشل هيلع ق فن ىذلا عضوملا ىلع هم بتكمالو ارانيدقفني تأ مهنمدحاو فلك ولوةينبالا ىلع
 كالذىلار هد ةةااملهلناه-والساذلاهح وهيديرب هنااا ب :ك لوا هوما بتك هيلع علطمهللاو ارحل

 ني-هجو نمةرورغماضد أ ى هول _دحاسألا |[ ااعر ( ىرخأ ةقر ذد)

 نم ملوأو لضفأو مهأم لالالا فرصرعار ةفهدلن و راوحقنوكاعر هنافءان /ا تاطوءانرلاامهدحأ د

 هناىاثلاووب سانلا نيب كل ذرهظادحا ملا ىلا ف يملا مساع ااا ودجاسلاءائب ىلا فرمدل |

 ؟-هراسبأ فاو نيام بدأ ةغاشوا بح يسب مم ىهىبااشوةنلاب هند , رود عسسملاةفوشز ىلا فرم <!
 هلك كلذ لابوو كلذ د ممول ا < ونياصملا ولقد في كل ذو بلة ااروضحو عوف امال_هلانمدوصقللاو

 ضرعت د5 كلذ عموهو ىلاععت هللا ىلا هإم-و كلذدعي وتاريدلان م هنأ ىر / ردي رشل كلذ عم دوم لا و

 اع : رو دعمتملا نم هفرخز ا عهتلادا 0 هماللستع واس د وهر لا عتهللا طيس

 ددسملاذا+_:ءقريفهلككل لاب و وهيلطي نولغت ثدو مهتومد ىف كلذ ل *م نومتشدف ايندلا فراسز ىلا هنموقوش

 لافو بايل !ىلعامهدحأ فق وذ ادرس نالح رك راشد كلاملاق قاتلا عمباّةلار وضاو عضاوتللا |

 ةذلا نس ةداسولا
 'هلودمنذ كل توك الن م

 ماعلا ىلعنوعال ةينهيق

 اسنذ كلذتوع دقو
 ساذلا ضع كآ ةيسألاب

 زدقعلا اذه تناكاذا

 ابلاجا.نذ نوكينأ ملص
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 امل

 .ركءالف باتكللا نمتايحنملا عسب رفتاق الاغا دمانرك ذدةوموقهيرتغادتدر و رغهفوالا تايهملا
 اهل ادفتاوامهأو صلاهللا لالملاهنمتيلط ىت-توقلا سعأ ىفاهسغن ىلع تةبض (ىرخأ ةقرفو )!ممداعا
 رغىقمعت.ذثأوه:كسمو هسلمر همعطمىفلالا لمهأ نم مهثمو ةدحاولا هل ص1 هذه ريغفقح راوملاو
 باط نودلاسعالارثاسب ىضرتالو طقف لال! بلطي هدبع نم ضرب مىلاعت هنا نأ نيكسم لا ىردب سلو كلذ
 زور خموهفهمحن وهلا ر ومالا هذه ضعب نأ نط نذىماعملاوتاءاطلا عج دّمفتالاهيضرب اللب لالخلا
 اوفاكتراموةاوعمف ةءفوصااةمد_خئاودصتفةصا_عسلاو عضاوتلاوقاحللا نسحاوعدا (ى رخأ ةقرفو )
 عضاوتلاوةمد_.ك1نو رهظر مهو ريكدتلا مهضرغاا اولاملا عج وقسأب رالدكيش كلذاوذختاو مهتمدخع
 م1 !ههضرغن أنو رهظد مهو عابتتسالا مهضرغو فافرالا مه-ضرغن انو رهظ مهو عافترالا مهضرغو

 مهضعب و مه««اةمد1اب رس, و مهعابتأ رثكشا مماعتوةفني وتاهمشلاو مارخلا نمنوعم مهما ٌتةيعبتلاو
 ربل اهض هرغشأ معز وةيفوصلا ىلع جحا رط ف قفنيلاهذخاب مهضعب ومهماع قفني نيطالسلا لاومأذان
 انظايوارهاط مسهلع ىلا_عتهّنلا ما 7 عسبجل م-علامها كلذ هي آوةعمسأ او ءارلاموعيج ثعابو قافنالاو
 هللادحا سمرمعن نكريلاةدارال جلا قد رط ىف مارا ق فني نملاثمو هنمقافنالاو مار اذخخاب مهاضرو
 1 00 ا _ 5 1 5 : 1 هماقوهتد اعروهظفحت عج مهثةفرحوا !عاهعد_ةفرعمو سفنلا بويع نع ااوذخافامف نوةمعتب او راصو اهب وبعنم 5 ._ . 0 ا لك نمو هلاحبدأو سفن اريهطةوقالالا سد ن_حوةدهاحج ابا اولغتش ا( ى ءرخأةقرذ د رامعلاهد_صقنأ معز وةرذعلاب اهتيطيف

 سمنلاقاز_هنولوعف اممأق آىفمالكلا قيقد طابتتساو سفنلاب و.عنع ص عع اننولوغدم مهلاو>ا نمنوكب كالا

 عسيضت هإ سم تاماكت «بفنوفغسُشد وبيع ابيعهنوك ىلا تاقتلالاو بيءاببع هنوكن عهفْغْلاو بيع

 لغتشا نك ناك اهحالع لعرب رو بورعلا نع شطتلا ىف هرعلوط لعج نمواهت.فات ىف تاقوالا

 ةبترلاهذهاوز واح( ىرخأ ةفرفو ) هينغال ذف عسا قد رط كاس مو هناف و جحا قئاوعزع شيتةتلاب
 اهتماوبدت ةككارةسفرعملاىدابمنماومعشتاماكف ةفرعملا باول مسهل خفناو قد رطلا كولس اًودستناو
 مهلعاهماب حاتفناةيفيك ىو اهفركغتلاو اهملاتافتلالاب مهجوأق تدقتفاهتبارغ مسهتبعأو اهءاوحرفو
 د_ةتوثي وع أل كعم قو ولوهيامناها سيلهللا قب رط بنات الر و رغ كلذ لكو م_هريغ ىلع هداد ناو
 اهفةضو رهناذ م باب لعى أر فاكلم دصق نملاثم هلاثمناكو دصٌم ىلا لوصولا مرحو هاطدتترمعق ام
 ءاّقل هيف نكع ىذلاثقولا هتاثىتس>- سمن و اهلارظني فقوفاهاثم كلذ ل_,ق|ىأردق نكي راون أو راهزأ
 مهلرستامىلاالو قد رطلا فراونالا نممسباع ضيشيامىلاوةفتلي ملوءالؤهاوز داس( ىرخأةةرفد) كلما
 راحوا اواصوف اون راق ىتسريسلا ىفنمداجاهملا تافتلالاو امم رفلا ىلعاوجرعب لولي زل ااباطعلا نم
 ل_هالر ون نم ايا نيعبسىلاعثهتناق اوطاغواوفةوفهنناىلا اواصو دقوسهمنأ اوناتذىلاعتهتلاىلا ةيرقلا
 لاقذا مال١اهياعمهاربال | راشالاهيلاو لصودق هنأ نظد والاقب رطلا ف بحل انا :نم باهت ىلا كلا سلا

 ناك هنافةئءدضملا ماسحالاهذ_ه هب ىنعملا سلو راذهلافاكوكىأر لالا« .لع نحال هنعارابا ىلاعتهللا
 لثك هل سل بكو كلا نأ نوع لاهجلاواد_اوتسياوةريثكى هوةهل 1 تسلا منا ملعب و رغصلا قاهارب
 | بح نم ىهىتلاراونالا نمرون هنأ هيدارملا نكلوةبداوسلارغبالىذلا بكوكلاهرغبال مال_سلاهياع مههاربا

 نمس ىهوب خا هذهىلا ل |وصولاب الا ىلارعت هللا ىلا لوصول ارّوصت» الونيكللا بلا قد رط ىلع ىهو لحوزعهللا

 لق رمغلاةبةرامهتيب و سعتل ااهمظءأو هاغفل هلريعتساف بكوك-!|تاريذلارغصأو ضعن نمربك_ أ اهضعب رون
 تاومهكات وكل ممبها راى ر كا ذكو ىلاعتلاق ثيحتاومعسل اتوكدلم ىأ راملمال_.بلاهيلع مهاربا لزب

 اما ءءاروت أ هلف ثدي ناك ىل_صودقهناءاقلن ناك املأ ف هلا ليذد و روفد عب ر ون ىلا لص ض رالاو
 اًذهلاشق هدعبالالودوال ىذلا برقالا باخ ا ىلا لضو ىت>.ءاروام هل فس كمة تادودق لوب وهيل قرت
 بح اللاقلإكلا:و رذنع طاطدالاو صقنلا ض.ضح ىف ىوهلا نءلاخريغهملظع عم هنأ هلرهطاملف رك

 ضعن ىلع فوقولا فرتغب دقود رطل اهزهكلاسو ضرالاوتاووهلارطف ىذا ىهج وته>حوىانيلف الا

 مالت اا بحوملاهينذ
 ةداسولا ىلع سآرلا عضو
 رت ىفةع زءاذ ناك اذا

 م ا دقو:داسولا

 ىل عسأ رلاعسضوو
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 تانك لاةذاذ. ىفم معاد تقال املع قشذار ورغلا فعال: 0 3 ىلا ل عقرلاد | 0

 اوماطو ومس ربالاوربردلااو "رد م-عمرب نزعل نم اديدخ مو فّوصتلاب ر ه5 ناتداراتا
 مسد ربالاورب ا نمةمت عفرأ ا وهامبامثلا ن ءاوسلوةغبصلا تاداعشلاوةّقيقرلا طوقااوةسيفنلا تاعقرملا ا

 باع واطلب باي هلا اونولاعا منأ قساوة ساةيوكو بوألانولدرعب فرمتسمنا كلذ مم وهل ن١

 نيدكلا ثول الواج :وعقرباوناك-ذ ةقرخنم مبا. تناك ذا تاعقرملااو سلاف او حولا هل زال عاس لك اهلل مغ ||
 ةفاكنمةقاجس رهط ءالؤهفهوداتعاامهبشي نيأ نفاهنم تاعقر 1اةطا تاما رلا طوقلا عبط" ةئاماق ||

 الونيطالسل لاومأ تواك اد دشعلاد غروب اطب وةمعطالازب دلو بالا سدة ::تومعتتب مماق ني ور رغملا ||
 قلنا ىلا ىدعتبا هءالؤهرس وربما مهسفن أب توناشب كلذ عمم هو ةئطاملا نعالذذ ةرهاظلاى داعم انوبنةح ||

 هسنج نماوناك مهعبجسنأ ناظد د وةفاكف ّوصتلا لهآ ىف هندي ةعد فتم مىدتقيال نمو مم ىدتقي نمل مذا |
 ةدهامودف رمل الع تعدا(ىرخأةقرفو )+ هرمشو نيممثذملا موس نمكل ذلكو مهنم نيةداص !ىفتا سال |لواعيذ ا

 رومالاهذ_-هفرعنالو برعلا 0 دوه_ٌلانيعف ةمزال لاو لاو>الاو تاماقملاةزوا<تو قحلا |
 نياّوالا ر_عنمىبعأ كلذنا نظن راهددرب وهذ تانك تاماطلا طاخاأ نمهّل هنال ظافاالاو ىاسالابالا ||

 ناىتح ماوعاانعالضفءارزالا نيعبءا_طعل قا :صاونيث دحملاو نب رفا او ءاهشفلىلاراثني وهذ نيرخ ”الاوأأ

 مال_ةحالا ( مهضعب ةقب زااتاملكلا كلت م نم فقلت 3 و:ةدودعمامانأ ء-همزالد وهتك امح كريب كداملاو هتحالف كرلحال_فلا 1

 نال م مازهوتب وقع دابعلاف لوةبفءانلعلاودابعلا ع. جكلذب رقكسا و رارسالارس نع ريذع وىحولا نعم اك: هناكاهددريف ||

 نس طظودتملا ىاراا || نم هناو قل ىلا لصاولا هنا هس هن عدن رونو وع هللان ءثبدحلاب م ملال نويعتمءارحا مما أ

 ردقي هلاعملعوهطفعت تاخذي اوالع طق نيلهاملا قا نمب راغلابالا زادت ويقف ا اراعغل م ءوهونيب رقملا |

 5 لف ىلعن عن ةةسمهللانا معزب مهضعبف مارك اولال1انيباو وسو ماك وسر ع رثلاطاسناو وطو || د ل

 لها لعالا مال اوف قت لاحم ةواندلا مح نعود اوه_ثاانءرولقل 0 اون مهضعب و ىسفن بعتا ||
 2 لصبرأ هلاح علفاوفاكب ل سانلا نا قحالا لعب :الولات كلذ نااكرد أ وانب وحدة ف ندن اماو ب رح نم هيرتغن اسغاو نككالام ْ

 ع رشنلاو لقعلا تلا مهنمدسح اولكدا ذب ثدح ' اممتدام علت اوقاك عا لب , امهاصأ نم بضغلاو 5 ةروخلا ْ

 ةفرعمىلا ةلصاووهننا بح ةهلاوانب واقو بولا ىلار م !اامناواها تزوالحراوملا,لامالا لوي مهضعاو

 نول ةلانالرهاوظلاب تاوهدلا عمن خفة و راترضا اك لإ اعانب وا ةواذناداءامندلاف ضو ءاوهللا ||

 مهدصتالتاوهدلا ناوةينديل 'لاعالاب سفنلا ب ذنعا ا وعلاة بتر نعاوقرت دقمماتومتز د ||
 قد رط نع مهدصت تناك, ذا مالسلا م عملع ءاسنالاةحرد ىلع مهسفن أ ةحردنوعفر واهفمهتَوةاهللا قد رط نع ا

 نيستا نسكحاالا ل هارو رع قانص ودبل وتم نيس نونسوتد راهلعتو كين اوناك ى- ةدحاوةئطخمللا ||
 معلا ماكح ا لبقةدهاجلاب مهلاغتشالا هبت اطر لا مهعدخي سواسوو طم .لاعأ ىلعءانب كلذ لكوىدعالةءفوصلاب ١

 د ت زواج (ىرخأ ةةرفو) لوطن مهفانص أ ءاص> او هيءادتة الل ملاصملعلاو ني دلا ف نتم تب ءاذنق اربغ نمو ١

 1 ا 0 تاول دا ءلطولاممالا تينتداو ءالؤه

 اودح ولا دب ب نم موف هحاف ١ ”اواهئامال ءواهط ورم و تاما. اهذهةةمة- لع فوقو ريغ نم ب اواضرلاو

 1 ال هنا مث هنفرعم ليقهللاب>ىدبذر ةكوأةعدب ىهتالامخ هللا ف ليت دق هلعا اوهنلاب هلاو هنا معزي وىلاعث هلل

 اال ولو قانا نمءام>ر ومالا ضعب لر نءوهنلا م ًاىلعهسفنىوهراشي !نعولجوزعهللاهركيأمةفراقم نع

 ضونعف لكو:ااوةعانقلا ىلا ل تار مدعي وجمل ضئانب كادت ناىردي سدلو ىلاعت هللا نمءامه كرت
 اوناكر_ةوةياعصلاو فاس نعل قنتٍلةعدب كلذ نأ ىردي سبلو لكوتلا ىوعد ل دازري-غنمىداوبلا 1

 ىلءنواكوتم مهودازلا نوذخ أب اوناك ليدازلا كرو حورلاب ةرطانالكوتلا نأ اومهفاذ هنملكوتلاب فرعأ
 تاماقملا نمماقمن ءامو هي قث اوبابسالا نم بس ىلع لكوةموهو دازلا :لرتب اع راذهودازلا ىلعالىلاعتهّنلا ْ



 كلابام تاةفىكس وهو

 كلهأ ضعب ىن كان
 عمجو تلقفدشأ ل اَعف

 تاَعَذ رق لافكلود

 قلغمىباب لاق كاذامو

 ًارقأ لو لبسمىرتسو
 ٌلاذامو ة>رابلاىبزح
 لاقو)هتئدحأ بنذنالا

 ارو رغم ناك «_ءةتدترتلا طفح /نافهتقو ع سني رخ ” الاوهتقو قيض: امهدحلأ نال_ضفوأ توفءالوخ الاو.

 النيلي راد

 1 هر تأ ةذاةذد رفالدعالو لفاوذلا» هذهلاثمأو لمللا الصب وتل ةالصب حرفي مك دع

 ًاءادأ لد ىلا نوب رةملا برقتام هبرنع هنو رباعف ل _بوعيلعةللا لم هلو5 ىمشا و تقولالوأ فاهم ةردا. 1

 |[ توفرامهدحأ تاضر ةناسنالا ىلع نيعتن دق رورمش هلا لج نمتاريدتا نيب تب ةرتلا لرثو مءاع تدرتفاام

 ىلعاعاطلا ضعب مد_ةثضماغااامغاو ةرهاط ةعاطلاو ه :رهاط ةمصعملا ناف ىبدحت نأ نمرثك 1 كل ذرئا ظنو
 | ةيافكض دق مدقتو تاباطكس !!ضورف ىلعنامعالا ضورف دقو لذاوخا !ىلعاهلكض ئارغلا مدةتكض عب

 | كاذهرتوغيرالام لع توغدامميدقتو هنودامىلءنارعالا ضو رف نم مههالا دقت هريغ هر مأق ام ىلع هن ماقال

 كمالاقدننالوسراب ربأ نمد. ةف لو<.ل عننا ىلصهننالوسر ل *-ذادلاولا ةحاس لع ةذااولا ةخا م.دقت بح
 | اكاد نأ ند كان داق ءكلاندأ لاق نم مهلأق كاب لاق نم لاق كم لاق نم لاق كمآ لاق نم لاق

 -« رف ع اوني دلاولاةممنب هلام ىندالن م كالذكو ع روالاو قتالابفاب وتس انافج و>الابقاب وتساناق ب رقالا

 اناا هنودوه ضرف ىلع مهأ ضرف ميد ن ما ذهو ع !ىلءامهةح مداهي نأ كبش لد رود رغموهو ع

 أ 4 ةنقةعاطو هناك ناوةمصعمدعولاب ءافولا لاغتش الاوت وفت ةعجل اوةعجلا ثدو لخدو داع.مديعلا ىلع ناك

 روذعامهؤاذياوةروز#ةساعاانكلذ بس هلهأو هروبأ ىلعلوقلا ظاغيف ةساحنلا هيون ببصتدةكاذكو
 ثلا كرت نمورص+:ةالتاعاطلاوتار وذا لراة:هل ماو ةساحمأ |نمرذحخل نموبهأ ءاذيالا نمرذ1او
 ةعاطلاّةر و ريصل نطفيال هناالا ةعاط قدمف رو رذملا تال ضومخااةهياغف رو رغاذهو رو رغم ا جف
 قبنموحفهقفلان مفالخلاو تهزم ا, لاغتشالا هتلج نمو اهنموهأ ىقةيحاوةعاطا مم ك0 تيحفم صعم

 ةقرعم«ةفلادوصةمنال_اةلارةماعتملاوح راوملاب ةعلعتملاةنطابلاوةرهاطظلا ىماعملاوتاعاطاا نملغشهءلع

 ةاهابملا ةذاوداخل اوةساب رلاس>نأالا هبىلوأ وأهم ادد اوه حاساتو :رعفمدماو -قد ريغول عيال

 2 (تلاثلا فنصلا) عني دمملوغشم هنان ظد 1 وهسفن عم هي ريغإ ى ىح>هيلع ىمعب مولعمدقتلاوتارقالار 43و

 ١ مع نمالاتامزلا لهأ ةفوصتم مهو( مهنمةفرغف )ةريث قرف مهم نو رتغااو مهمل ءرورغلا ب تاع ًاموةفودتملا

 مهاد فومهطافلا فو مهتشهو مز زى ءقوصلانمنيقداصلا اودعاسؤ قطا او ةئمهااو ىزلاباو رخغاهليا

 ناداحسلا لع سواداو ةالصلاو ةراهطلاو صد ةرلاو عامسلا در هاظلاوهلا اوخأ فو مهتاحالاطصاو مهعسا سو

 كإ ذرب ىلا ثي دل ا ف توصلا ضخ ىوءادعسملا سفن ىو ركتفااكس داى هلاخداو سأرلا قا ارطا عم
 طمهسفناوبعتب موةءفوصاضدأ مهتأاو :طاجق مهم اوهشتو رومالاهذها اوفاكتتالف تاكيولاولئا هلا

 | ”اوأن م كلذ لكوةبلاوةرفللا مان الاد مرهاظلاو نطابلا ريهطتو بالا تبقا صوةضاب رلاو: دهام ىف

 متاولوح طقاوموح لو فيك ة بفوصلا ىفوهسفنأ اودعب نأ مهلزاجا-!اهعبج نعاوغرفولو فوصل الزانم

 | سافلاو فمغرلا فنوسفانتبو نيطال ل لاومأ ًاوتاهشلاو مارا ىلع وملاكستي لب .اهنمأ يش مهفغتأاو ا

 ' ءالؤهوهضر ةنمئش قهفلاخامهم ض عب ضارعا مهضع فزع و ريمطتةلاو ريالا ىلع نورسامقتي ود.للاو

 ١ ناوندلا ف مهؤا_مسأ تن حي رث نيلت اهلا ءلاطب الا, ناعصشلا نات عمسزوتمأ مالاثم مهلا مورهاط مهر و رغ

 ل لع تعضوواعردتسإاذةكل هل معقب نأ ىلا (هسفن تقاتفةكللمملاراطقأ نمرطق مدح او لكل عاظتيو

 ةيشم تاعتواهلع تربت ىتح > مهتامغن؛تاردالاكل”دار !تدوعتوأن انآ لاطبالازحر :رمتلعتو ارطغماهسأر

 متتاكسلاو ناك رخعاوق طخ :لاوىَرلا ف مهاث امثعبج تفقاتوىديالا م هك رع فيكو نادبملا ف مهرتذت

 تاب صو ضرعلا تاون دىلا تذفنأ سعااىلاتلصوا-إف ناطصفلا تاو ةكاهمما تشلركسعااىلاتوحوت وت
 : ةةعامشلا ىف اهئانعردقفرع.لناعممتلا ضعب عمةزرابملابنكتم”وه:ءامر د د و عردلاورةغملا نءدرخ

 ف | ارا سإلا اهلل .ةقرفغملاو عردلا لج قيطنالد:مز ةةيعضرو عىهاذاق ع ردلاورغغملا نعت درح

 د | ذكهف لبغلا ىلات 5 .ةلافاهفذسل ل قلا ادفاهو ةلافاهوذح م علع سيبلتلاو هنرمضح لهاب فاش االو

 هلاك ذب 0 0 ا يصاقلا لسغا اوطرعو ءاغلاوهنعشك اذاةماق فض د فوصنال يعدم ا لاح

 7 ةقرااو
 مي



 مم

 فوالوأ ماركا ب سكى ىلاعتهّللاىصعنفءابرلاوة_+هلاهيىلطن وهرقب رطلاق ءاقفرلا لعهقفنأو مارا ا

 تذحخأ ( ىرخأ ةةرفو ) ر ورخ وهف هن ر نمريدخ ىلع هنا ناشد كلذ عموهوهر وض- ىلعهريهطت مدن ٍغتاغضلا ظ
 : : ِ 2 8 06 5 كا
 اذاوه سفن ى ستر وربخلاب مهرمأب وسانلا ىلع كذب ركما !َنءىمتلاو فورعاان صالاوة بتنا قف رطأ :١ ا

 رودملارهعتب ماقواو:ءابرلاوعان رلاهضرغامن اوهدلعلوقلا ظلغ أ هنعرشأت نموهدد-هىلا ساناا عمج دقوأ|

 ملاقوةءايقلاهءلع تماق هةييغ تقوى نذأوءريغءاج ولو هنن ذو هنا ناشبو نذؤ نم مهنه لب هيلقدرخ هريس
 ماها هنالاعي نآهضرغامتاوري ىلع هنأ ناظر ودعسمةماما دادي دق كلذكو ىدتصىلءهتجوزو وحدا

 موةكعاورتغاوةنيدملاو ا ةكعاور واج( ىرخأةقرفو) هيلع لقثهنم لعأو ع روأتاك تاو هريغمرقتولفدصمألا
 رواجتانالف نا هفرعن نملوقىلا ةّئفتلم مهدالبةةقاعم مهب واعف مهتطابو عهرشاطااو روك ك7 دافاوبقالا

 كاب اوىدحلام رص كر عمت كلذنا ع اذاوةنساذ كك اذك ةكعترواحدةلوةيو ىدخعت هارو كك

 هكدا وهي حت امش كل ذ نم ع.جاذاو سأنلا لاومأ خاسوأ ىلا ةعمط نيعدع ور واح لق هنامث كإ ذب سانلا هف را
 لزعمامءنأك تاكلهملا نمل حو عمطلاو لا اوءان رل اهيفرهظيف ريةف ىلع اهب ىدصتن ةمةادهسعن عه سلو

 اضي أوهف لئاذرلاهذ_ممئهضتلا عمةرواحلاهمْزلا نيروالا نم هنا لاقي نآوةدمحلا بس نكملوةر وانلا كرتوأ |

 ووفاماعدمعاواهشاف 1لدنادمفرعد لنذتاف !اهسذوالا تادابعلا نمةدابعولاسعالا نمل ينمامو رو رغم
 باك نمئالصلا فرو رغلا لادم فرع.ف نيدلا مول ءءايححا بتك دإ_نمالا كلذ حرش فرعنالو زو رغم |

 ن الاضرغلااباؤاسفاهاغتر تلات ة1!نمتاب رلارئاسوةوالّلاوةأك زلا وهيا باك نمسا فوةالضلا

 نمونودلاب ماعطلاو سانللا نمت#«ئةولالاقتدهز (ىرخأة ق ةرذو) تتكلا!ىفقيسام عمان ىلا ةراشالا

 درعع وأ ظعولابوأ معلاباماهاحاوةسابرلاف بغار كلذ عموشوذاهزلاةبت رتكردأ هنأ تنطودجاسملاب نكسملا ظ

 ىلا ناك لاملاذخ ا وداحلا لرتولو املا نم مظعأ اان افنيكساهملا مافعابءاب ونممالانوهأ وت دف دهزلا
 ةسابرلاابهت اذل ىسهثنمنآردب لوامندلا ىنعم مهغب ملوهوامندلا فداهزلا نمهنانطذارو رغما ذهف برق ةمالسلا

 دقوممن قالخالا تايه عبم عاف _صتموانشاواريكتةموادوسحو اًعفانمنوكينأودبأل اههفبغارلانأو
 مالكلا مهغم نش وءامنغالا ىلع كلذ. لواطتذارو رغم كلذ عموهوةهلزعلاوةوأ نارتو وة#سانرلا كرثي |

 بؤاقلا ثئاح نم ومع فصتيو هلمعب بمعب ومهلورنامرثك ؟ءسفنلوحرب وراقختسالانيعب مهملارظند وأ
 00 5 ب 5 1 : . - ١

 ءدرو رهاظلا فءذفن لال هنا هل لءةولوهدهز لطب لاقي نأن مةغيمن هزخانالق لاسملا ىطعتامب رو ىردي القول

 هناهسفن ىرب وامندلا تاو أ ذإ3 نموهو سائل ادق بغار وهذ ساذلا مذ نماؤودن سفن هي حسن ملةيؤخحللا ف
 هنيدي رااىل ا لرملاوءارشفلا ىلع مه: دقنوعائغالاريقو نموا الان رذاذ عفو رو رغموهوابندلاقدهاز

 قوءهنمهفلاي ذوعن ناطمسُلا نمرورغوةعددخ كلذ لكوداهزلا نمهريغىلانيائاسملا نعةرفتلاو هتلعنينأملاو'
 وهونارقلا مح وةعكرفا الثمةإ.كلاو مولا ىف صداع روت>ح راو لا. غأ فهسفن ىلةددشا نمدابغلا

 نأى ردبالذ تاك-اهملارتاس وبذغعلاو ريكلاوءابرلا نهمريهطتو: دةطتو بلقلا ةاعارض هلرطخمال كالذع ىف

 د اؤمريغ هناور هاظلا هإمعل هلر وغم هنأ مهوت كا ذ< هن نط ناو كلذهسفن: نظءالف ل ءناوك ]عمك

 عمم ةاثعوس عمرو رغملا ذهول الث حراوجلايالميلابجلالاثم أ نملضفأ ساكت الاقالخنأ نمد>او قلو ||

 ةيايحسأوهللاءاملوأو : رالادانوأ نمتنأ هلل ,قاذاقءائثلا >وءاب لل هنظابولتوهنوستو سائلا

 الوهن دذعا. ضر هنوك ىلع ل.اد لس انلاة .؟ ْرثنأ نطوارو رغل ا ذهدارو هءددصوك لذ رورغملاحرق 1

 ضئارغلاباهدادتع ا مافعبلولفاونلا لعتصيرح(ىيرأةثرفو) هنطاب ثابت انلا له كلذ ىو |
١ 

00 

7 

 مهضعب مجا.ءر وماصخلاو ثفرلانمقب راطلا ف نورذحالو وسهتمخْؤد ىتحةملللا سكس1 توضرح

 ً ممذو نال الا لئ اذ ر توام يلع, تببل ارم عم قدعضو وهالو هل>نمهذ_ او هالفامتاثءأب رلابمقافت |

 ف يكف تسال ان لاقوبضغهلعدر واركنم ”اءاذاوةزعلاوةساب رلا ملظو فن ريللاب م سى |
 أ - 1 ركن

 || ىوة”ىذنمةرذوتاههو هبات سة فك امنع رثتةرهاظلا تادانعلانأ نافيف +-فوثناوباةا١لاوخأنا

20 

 هنلا هجر (ىرونلا

 لل ام دع
 هتنذأ بنذ رهشأ
 تنذإا ناك ام هلل ية

 ءاكبال_> ر - ٌ رلاق

 اذ ه ىمسقفن ىف تلف

 (مهضعب لافو ) ءارم

 ةردنٍْز ركى عتاد
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 فووكلذنا ىلاعت

 نعل لذ روصتو

 قاعمتسد 1ىنادمعساب ان

 دعأو لمللا مامق بحأو

 الىلاب 02 3 وهط

 كتدشن.ونذلافم ود

 هرامفدسعلا رزخاف

 لاق ر) هلل ىفهدمقتاب وند

 عىع

 © ١ سو رتالسلا قدر و رغنم مه ةةريثك ترف مهنم توتر د رخا ا لمعلاد ةدايعلابايرأ (تاااسلا)

 لمعلا جهانم نم يس لوغشملك كاذكوده دهزلا ف مهتمووزغلا ىف مهنمو عملا ف مهتمو تار هلاووالت فءرورغ
 ا يللا رلئاضفلا قات هاوضئار ةلااوإ مه (ةقر رف ممهت) مهامليلكو ساك الاالارو رغ نع. لاخ س داق

 يغلايفءوضولا قتسومولا بط باقت ىذا رسل ون 0 او-رخ ىتحل# ءاضغا!ىفاوةمعت اححرو

 الآل اذاو ةساحنلا قة ؛ ردودنعلاتالام>الا ردعب وعرسشلا ىوتنف هتراهطب موكسحلاءامل اىذر الو

 1|!نم طاستحالا اذه اقناوو ضخلا مارا لك ًالعرو : ةهملع ءعبةس رقلات ال ةحالار دلال !لك ىلا

 اغلا لام>اروهط عم همز :ارصن رحى ءاجهنعهنلا ىضر رع ضوتذا ةياصلاةريسب هبش أ ناكلا ماعطلاىلا

 ا!بصقفا ربالاا رضي مهالؤه نم عوار ا فع وقول نم ةفات لال هلا نماياون" عدي اذه عمناكو
 | رورغموهفاهتتو نعاضب أ اهجرخب ل ناواهتقونعاهجر :ج وذالصلا عمضي ىتح مالا لوطي دقو هنع ىسهجمكلذو

 رم اه هعيدضتلر و رغموهف فرس من اوعا 1!ىدفا ارمشالرو رغم هن هما هل ناو تقولا لَو هل يضف نم هنافاسا

 | دانعلا دص ىلعر دعب الو ىنس قد رطب هللا ن عقلا دن ناط. ثلانآ الاهنعتحود: مهلامفءاشالازعاوهئذلا

 0 ا ال (ىرخأ ةقرذو) كلذ لثع *عهلزأ ٠ نع وشه دعبمفةدابع هناوبهعلا لك .كاعالا

 اوكف ءريبكت تاو تقولا نعةالصلا برب وةعاجلا هيوم ىحهبلع سوسن لية هع ةيندقعي ىتحناطيشلا

 | 00 ةكاتسالاىشل ريكا ة سنو رش دق ججريبكتلا ف توسو سول ددو هممت :ةكىفددر / دعت همأق ىف
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 | اربعت اذامماتونظدو كلذ. نو رتغب ومب ول ةنورمض<الفةالصاا م.جىنولفغب م ةالصلا لوف كلذ
 ةقرتد) م مب ردنعريخ ىلءمهق طامتحالاو دهجلا اذمبةماعلا نعاو زيةوةالعلا لو[ ف ةيذلا عيمصت ىف مهسفنأ

 اديدثتلا ىف طانكلازب الفاهحر اخ ن مراك ذالار 'اسوةح افلا فورح ارخا قةسوسولا ماع بات (ىرخأ

 00 رك سرغسهلل عال عمنا ورشا يل عقر وءاطلاوداضلا نيدورقلاو

 0 ل اذ_هودهرارسأ ىلا مهغلا فرمعوهب ظاعتالاوتارقلا

 «سل ىلا :ةلاسر لج نم لاثم ءالؤهل ثوم لكلا فردا تحامالا ف وردا يرام قدتحتنم

 ةرخأ دعب: ساه دعب : واهرركي وفورخلا راف ةقنأتي و ةلاسرلا ى دود ذخاف اههجو ىلعا هي دود نأ أو

 احلا ارادحلا دروة امس !اهيلعماقتت اب ءارح ا اق ساحل اةمرحةاعاصو 0

 مم ةليالاو مويلا ف هنومتةعاج رواذه هنوذهفتآر ةلاةعارشباورجغا(ىرخأ ةقرفو ) لقعلاد قي عك

 ليعاوعظعت وءرحاو رب حرم. ان ,ارعلا ناعم فرك ةتبالذاىنامالاةب دوأ درتي هيلثو هيىر< مهدحأ ناساو

 ةمنمتارقلا والت تاك ىءانر دا[ ريغ ىف اهيقرايسعالا عشا اوعربتعت وك .هاونوهصاوأ دنع فق و

 بلا بتكد_.علاثمهلاثموهنعةلذغلا عم هيقمهمهلا تآر لا لا ازا نم دوصقتملا نأ نظن رو رخءوهقةوالتلا
 طاح ىلعرمتقا نكلو هيل علاوهمهفىلا هتب اذنع فرصا لذ ى هاونلاو ماوالاب ه.ة«لعراش ا واباكهكلاموءالوم

 | قة وهتج مانام مو لكدتمغنو هنوصب بالا ركب هنأ ءالوم هيد صأ ام فالح ىلءروسم وهف

 .ردانعادارب هلغفو ,هاظذحل لي ىمش المكلد ارثاسغا هنوالت عنر ور غموهف هنمدارملا وه كلذ نا نط اه مو

 كلذ نا نظن وء.داداتسايربغيو هيذتلب وءور عتب 0000 ا حا فتالاو هب لدعالدار

 ' ةدازتلالا كلذ ينل الرخام اكوأر عشب هناخلاددر ولو هنوص ىف هندل ىها اعاوهماللكعاسج#و هىلاعت هللا ةأحانم

 - اةقرفو) هنوصن وأ هدناعموهمظن نسح ثم- ن مىلاعت هللا م الكت هيذإت اهةرعمفةيلق دمتي ماذا ارو رغم

 اوخوةييغلانعمهتنساا نوظفحالاجذ مهوةمغب رسل !مايالااوماضوأر هدلااوماصا ع روموصلاب اورتيغا

 ظن كإذ عموهوراجنلا لوط لوضفلا عاوناب ناي ذهل نعمهتنسل أ او راطفالا دنعمار راسا نع ممنوع وعي نلانع

 لاراو ريغا( ىرخأ ةفرخو )رورغلا هياغكلذومقح موق الم لفنلا بلطد وضا ارعلا ل مذ ريما هس سقت

 3 ءب دقو لالمل ادازلا باطو نم دلاولاءاضرتس او نوهدلا ءاضةو لالا نعجيو رخربغ نم ل |ىلانوج رضف

 : | ل نعنع وضئارغلاوةالصلا قد رطلاىف نوع.شت ومالس الاون طوةس دعب كلذ

 نوأعم

 توذرعش و
00 
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 ةمهملا طاقلالا ل وان اؤاس او قوما عفدفل ملا اون طوف ءاضقلا ساكن ىف همكح عيشبهللا نيدو 5

 رثكانمىوتغلا ف طلتاوه-فرو راد وةغلا فانا ل_ببةنماذهو اهفاؤطخأورهاوظااباورتغاو
 قادصلا نمنآربأ ىتم:ًرملات اب مهاوتفكلذ نفةل* مآ ىاري ثنذ : مهن. سامالالاةفاكلا رععوفاذهن كلا

 ءوسب رمال املعقم مير ١ تي ةحوزلاىلاءىس دق حوزلا لن ال كلذ ىاعت هيا نيد وهن وزلا ئرب

 تاقىلاعن لاق دقو سةنةمط ىلءالءار ,اوهذ+_:مصاخختل و زلا ىري_:ذصالتا تاطولار اعتق ق لكنا |

 الامهيلقب ناسنالادبرب ل23 باقل ةْيمط ريع س هلام .طو اعين م اثنه واكف اسفنهنس يت نعمتل اللا

 نعءالءاربالاب اهسفن مهست نأ س فنلا ةب لالا تايه كلو هيلع .ةماخع ادي رب ةناق ه سعت :هيبيطت |

 معن نطابلا ءا . ارك ابقيقعل ا ىلءةزداصمءزهف امهنوهأ ترادجخا نب ررضنيبتددراذاىتح هلداقت ةرورمذ

 هارك الاو رهاط بنسب هركست :ملاهناو رهاظا اءاربالا ىلا راغ:ف ضارغالاوب واعلا ىلع علطبالايندلا ف ىذاقللا |

 ابوس اذهناي ل ءاضقالةايقل اد عصف ةريك الا ىىذاقلا ىدضت امهم نكءاو + اعقلدلا علطن سل نطابلا |
 لعالامنا ةالانم_لطولفه مسفنتيطب الا ناسن ١لإ امذخؤي نأ لحال كا ذلوءاربالا ليصع فاد غمالو |

 ةمذمملأ فاخن كلوهيطعب ال تحةولتىفهلا اًوسن وكي نأ دون ناكو«.طعبالت أ سانا | نمامكتس أو سإ :ل!نمالما

 نيدو _اذهنيب قرفالف 1 سةمملستل الأ وهو نيملالا نوعأراةخافا هبي هسفنددرولا لاما ست لآ ف اخو سانلا |

 توها ًاراتخف لاملال ذب باقل ملأ ع نم ىو كل ذري_ص ىتح طوسلابن دبل امالب اةرداصملاىنعمذاةرداصملا |

 هللا دنعرهاظظلا برضو ناطاملا برمضنين ىرفالو طوب تايب !ةللبرمضءانرلاو عا: 1 1ةنظمىلاوسلاو نيملالا

 هنكعال هنال تدهو هلوق كا هامدلا مكاحاغاو رهاط ىلاعتهّلاد_:عنطاملاناوللاعت

 ذة وبلاملك كلذكوه.لع مارح و هفهتباعسرسشاوأ هناس اردت لس سل ىللعفوتولا |

 وصخ كفك برايو : نأ دعب لاقت. .> مالسلاهيلعدوادةصقىءاجامىرتالأ مارحوهفهح ولا اذه ىلعأ

 ىنتجرخأ هللا ىنانك بل هناجاهانر رأا ىدانفةسدقملات ب ةرظدىهثادنب سافاتسن اكو هنملالتسالاب سا

 00 فيرمدن اههللا ى :انكالذ تاعفد- ةلاقىلهبهفرمأ ىنليلاتأسأ ىفالاةفدي رتاذاف ةنجلا نما

 هللا ى 1 كش للا فا دانف عمجرق هلنيبف عمجرافلافاللاق تاعفامدل ترك لهمالسلا«يلعلي رب راج هللا 1

 م ذو اذكواذكأ لاوهنلا نان وهاملاق بنذلا كلذام ىلأسنالا لاق كل<بهأ ما لاقابنذ كيلا تينذآ ىلا لاقفا ٠

 21100 ىنابلاةىنحتالااب روأ ايلاف باوجلا عل طقنافذأر /تنآشأ

 ةبهلانأ كيني اذهفورخ“ الاى هتممبهو سر نأ هللا دعو ىتح سأرلا نم  خارصلاو اكبلاوواد لسا ٠

 ةهلاو ءاربالا ف نوكستال بلقلا ةبيط كل ذكف ةفرعملابالا لصختال باتل اةبيط ناو ديفتالبلق ةءطريغن م
 ليلا ةكرول ىلا هش ءاون رطضتتأ الم ةئّناذ نْمْدعاَو دلا ثع.: ىتدهرام# اوتاسنالا ىلاذاالاامهرنغو

 لوقي<_.ةفاافتاكزلا طا سالاهلام هياهاوهتحو ز نملو+ ارخ [فةاكرلا لام لح رلاة بها ذ نمو مازلالاو

 دقو كلم ارهاط مه درظْت مم ناهىدص قف هنع تلم حاسي اا ا ارآ تاقدأك زلاتطةشاأ

 مظعأاف دصعلا ازهىلعال ع -هبلاىلاهتحال عاين كو 1لاملاثلع ع | نك تن وكر وةما. لاقل هنا نطتاولالا 44

 مسوهيلعهللا ىلصلاق كلهم لخلاناف لخملا هلي ذر نعى ةلاريهطتةاكنلارس ناقةاك زلارسو نءذلا همه: ةإغ-
 هصالخ هنف تانظامع هك الهمت دعفاعاطم نكي مل هل قو هإ عفا عاعاطمههثراصا اوما م تكلل

 هسفن ىلع دس ىتح ليحل طيلتس انآ لاملا ىلءهصرح نم غلب هناوهيلعهدرحو لاهأ] بسوء باق ىلع عاطمهلنا "1

 ءاوةفلاوةحالاردقم ريغوهيةفلل لاصملا لام أم هللاةحابا كال ذ نمو ر و رغلاو لهجلاب لخلا نم صالداق قار 0

 ةحاح هبو رز هيآلا مهتنوعر متالام لك لب تاساخلا نيد و تاوهشااولوضفلاو قامالا نيبنو زيعالتو زو رخل

 نادعلا راك املكسفهرخ ”الاقنر َّط لولسو ةدابعلا ىفاهمل ادابعلاة- ا تقل امن دلا لد : رورغلاض دوو

 قعءاهةفلار ورغم _ئانهذولو هتوهشوهلو ظنووف كلذ ادعامو 1 > احوهذ ةدايعلا م نبل ىلع نات ال ال

 لوطب كلذ ناف ب ام.ةسالا نود ساذجالا فرعت هلثمأ ىلعهساتلا كلذ ن مصرغااوتا را ”هنفأن“ دل اننا

 ( ثلاث ب (احا) - مو ) 0
5 

 مل

 لاخلا موف مكسنال

 مهنلاعالاروصىف

 ال: لاراتاىفن رو ةرمصتم

 معيلفمهفف هرمضةم لا

 ناذكالا نمانب ًاراناقثلذ

 قاد انام ىنكنا



 ب رّعل اًدعدنم دحو

 ةسعاد هيلع نسا

 تا ى ارو ىو_لا

 ماقمىف فوقو مايقلا
 هلق طلغن اذهو قوشلا

 كك نع لأ

 نأ ميجا نأ ىعسمأ#

 هلال اهذ_ه راروسا

 ضرعتمناس الاورذعتم

 فا_ةةلاورو_.مقال

 جا نم ضعب لوي
 هللا لوسر نا كلذ

 لع سو هيلعتلا ىلص

 لوّنف اعب ريشت كلذ
 هعب رسشت ع بةنالانلابام
 تالعتفةةصد هدلسهو

 كر فدل. -ضفلاةيؤر
 ءاونالا ءاعداو ماعلا

 رح ١ تاتح كَ

 ةظفمل لاو مونلاءاوتساو

 وهل اوءالتمأا

 مكحتولاملاب دقت

 ءابو-_ةالاو دعلاىف

 5 00 م

 1 3 -وهيلعهللا ىل_مدقنالوسرلوقالا دن سمعان لهوا ذ هذ وب نأ نمو لوجلا ةياغ كال ذو دهم ا ىف بص
 | عاونأش مك اذهفذ عمء١امىردبالنم عمسأكىدؤ :فيكواهعم»ك اهادافاهاعوذ ىلاقم عمأ ها هللارم 0
 هحولا اذه ىلءايصلا ف هوعم«نيذلاالا او شاودح منامزلا لهأ طاتحااولوتامْزلا لهأ اذ نإ دكر رورغاا

 | مهتلحؤ كلذ ممتعن ملةف لذ اوط رت شد نأ نيك اس 1!فافنالو.ةواهاح كلذ ىفنيث د حال نأالا تزذغلا عم
 أ | ىلعاو ملط داقاو مكتقاوكإذاومدعاع : رب طربشللا اذ ماهوعم» دقت امهثيداحأ اضبأ لقتو مودا صقنبف
 أ هن ا 00001 ترتتالعاسلاةسو قدا سعر الذاك تن اوتمدمسع م رقي نئالا ز طرت دل هنأ
 ا | ءالؤهر ورغاذهفهقفلالوصأ نيناو ةىفهبع وطةمءانر 5 دامو هقفلا,لوصالاءاذعزعنم ملب : لعلم من

 ىلعوبس هراصتقافن رو ر_غماضأأ اوناك-ل طرم شل | ىلعا وعم و
 | تاناورلا عج ىف مهراسعأ ءانفا فو لة: ]ا

 ا هع "الا قد رط كوس ثيدحلان هدصقب ىذا لررابخثالا قاعمتن رعمو ندإ|تامهمنعمهضار ءاودب.ناسالاو

 | ىورثيدحلوأ تاكف عاملا نس ا<رضح هنأت وءشلا ضعن نءىو راكةرعدحاولا ثني دحلاةضكاعر

 | مم-أ مث هسنم خرفأ ىتحاذهىني .فكب لاقو ماقذهينعنالاممك رت ءرملا مالسا نسح نم ماللاوةالصلاهملع هلوق

 |[رعشلاوةغالاووحنلا لعب اواغتشا (ىرخأ قر ةو) رورغلا نو رذ<نيذلا سابك الا عاسم«نو مكب اذكهذ هريغ
 | | ماوقوةنسلاو باتكلاب ندا ماوقذاةمالاءالعنم مهنأو مهلرفغدق مهنأ اوعزو هباورتغاوةغالاسي رغو

 | مهلاثموةغالابب رغفورعشلاةعانص فووغلاقئافدف مهراعأ ءالؤ هىنفافوعتلاوةغالا لعب ةنسلاو باكا
 | نبال ةياتكلابالااهظفح نكءال مولعلا نأ معز وا و نور اعصار اهلا لعت فرمعلا عمبج ني ن ا

 ةداب زقايلاوناك امفيك اردنا ٌ نكعث ؟ثدحت طنا لصأ عتب نأ هي هيطكم هنأ هنأ لعل لةعولو اهعمصأ واهلعت نم
 د م.ضلاكبرعلاةغلةفرعم فهر عسب تلو ؛لرتلاةغاكب رعلاةغلنا فرعا لّمعول بيدالا كل ذكوهيافكل ا ىلع

 |[ نيب رغلالعةغللان مىوكمف اهم ةعد رم كاادور و لحال ر رعااةغلاستةرافاماو دنهااو كلربلاَدْعاَدفر 1
 لوضفوهف ىهانث التاجر دىلاهف قمعتلااماق باسل او ثيدملاب قلعتب اموحنل نمو بامكلاو ثداحالا ىف
 نملاث مهلاثم لد : رو رغماضا أ اذهفام لمعل اوّدعن رمشل !ىاعمتف رعم نع ضرعأو ه. هيلع :رمصةقاوإ م هذعىنغتسم

 ا | ماو ىناعملافو رحل !نمدوةااذار ورغود وهنأ ءرصتقاو نكآر لاف فورح ا راغت عيمتأ فءر عسب 1

 | قهتاقوأ أ ع-.ضوءارغسصلا نم هباهلو زيل نيبهنكسلا برش نأ ىلا جاتحانموتاودأو فورط فو ر#لا
 بدالاوةسغااووخاالهأرورغكلذكف نب رو رغم الاهل ن موهف نييدكسل اهيفبرسشب ىذلا حد ةلا نست

 قبلا جاتحا مرتك ااملعا >< رعياهلاددر <واهمق أ ةمعنامهمفورخلاو راختىفق 3 5 0 1 ارقلاو

 ١ ]و لمعالرسم ا لو اعل ةدرعم ءرههقوذىذلاولمعل او م ىلعتالا بلل افنيع ضرق ى هلا مولعلا لع

 | اتا ةناتالاق رطب رسقو هوتي اورلاق در طر اها هدو طافلالاعامهوه هةوفامو هقوذامىلا ةفاضالاب

 || فور لا راخب معلا ىلعالارم تعأأ اوهوكلذ قوقووغلاو اوةغالاب ل علاو ههقوذأموهق رذامىلاةفاضالاب باو

 ا واكف تجار تالا ماع ي رعب ةلزانمتامردلاذهذغتان مالا نورتغم مهلكت اجر دلاهذ ب نوعناقلاو

 | هيلع سفنلا لج فرع رومحراوجوعبل لمعلا ةةيقكبلاطف لمعلا بايلئلالصو ىتح كلذ اررام
 أ موأعلاوئاسوعرسشلا مولع هلج نم مودخلادوصة م اوهاذهذتأف .ًالاويئاوثلا نعاهتيةصتولا عالا عيمتتو

 بيرقلالزتملا ناك ءاو ساجد ةذدصقملا غل منملكوهءلاةفاضالاب لزان مهو هلروةوهلالث :اسوو هلم ردش
 ١ |

 [باسحلا وبطلا لعامافا مجاب ر ا عربا وا كاتم تناكال مول عااهذهو ديعبلالزناا وأ

 | مولعاهتاثمحنم اهةرفغملا ثولا.“ دم -منأ امادكأ دقةعب الذ عرمشل ا مولع نم مسيل هنا لعب داموتاعانصلاو

 َ هل كراشداك هدوم ا هنأ ىف ةكرتشمةبعرشلا مولعلا نال عرمشلا مولب رورغاانملقأ اهم رورغلاناكف

 | نف ىمتالادو ااا هب لوصول دو“ ىفانشلاو ىسهتن ماوه «:.عل«تمدو#انكسلو ادوةهنوك بالا
 | 1 اونطفهغفلا نذىف مهر ورغمظع (ىرخأ:ةرفد) هيرتغا د مفهلعجب رعو انوفا
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 ىف مهضعإ وس راها ف مهنعب وزرانملا ىلع اذ لعفي مهضعبف اهيناععةطاحاري- غن هاهودؤدو اههجوىل ا

 لهأو هداهزلا ملاك طفدذا هيد 1ك اوةقوسلانءردقلا اذهب زيعاذاهنان ان مهتم لكو هاسلجلا عمقا أ

 نعه«-.ة:طابوهر داط ا[: نيم ناري ع نم هنا باق نمو هز ,وةءمراصو ضرغخا!لانو حلنأ دقف م-خودنيدلا

 ةقرفد) م-هابةنمرورغنمرهط ءالؤهرو رغوهيفكينيدلا له مالك-!<_اف-نآ نافبهنكتاو ماث" الا
 ديناسالا ىلطو هشمةريث :ملاتاياورلاعحو هعام ىف ىبنعأ ثيدحلا لع مهتاقوأ اوفرغتسا (ىرخأ |

 تب :ةردخلو نالذنعىو رأان آلوقيلخويشلاىرب ودالبلا فرودينأ مهدحأةمهف ةسلاعلاة ب رغلا |

 ةيانعلا نوف رمد المخا رافسالاة إم مهن اهتمدوج ون مهر و رغو ىريغ عم سا مدا. الاس و 1

 اوههفب ملاذا ممن اهنمو مفك كلذ نأ تونظد ولقنلا الا مهعمس دلو رصاق م يلع : ىلا ىناعم مهفىلا

 نيعضرذوهىذلالعلانوك رتب م- تا ينو ساراس اهينولعدال اهيناعم |

 اهنمو كلذ ن«ئث ىلا م-م.ةجاحالواهنمىلاءا!بلطو ديناسالاريثكتبنولغت_ثن وباقلاجيالع ةفرعمودوا

 نكت م تاو هدرعت عاملا ناو عامسلا طرسشب نوموةءالاضيأ م-مأ تامزلا لهأه_ءاعبك اىذلاوهوا
 لّالاف مهغتلادعب لمعلاوتايثالا دعب مهفتلاذا ثيد_1لاتابثاىلالوصولل نى م وممنكياو ةدئافدلا
 عاملا ةةةحاوكر ' مم عا_عسلا ىلء هللا نماو رصتقاءالؤهورشنلا مم لمعلا ع اذهل ام مهفتلا غ عامشلا |

 ل بكي مث بعلي ىبصلاو ماني خشلاوأر قب ثيدحلاو يلا ات ىرض<ىصل اىرتفا

 ترد لغنشب| جروطمضت الو ىسعتالو يعم الوريد اع رع دولا غلابلاو هنم عهسيل ىوصت ريك اذ 1
 قلصالاذارورغو لهح كل ذلكوهذرعا 1 وهب رعشا م هيلع اري امريغو فول« لعأرشي .ىذلا عيشلاو ئسنولا

 اناا نعةياو رلا نوكتف هلظفح كدي ورب ومععسايهظفصف ل سو هلعهتلا ىلصهتلالوسر نمهعجس نأ ثيدملا

 رابصو نيمراتلاو ا ةيامصلا نست يا اسم ا هعام»« نعت زين اف عاملا ن ٠عطقملاو

 ىورو اننحت يسلب نا !ءهّننا ىلسهللا لوسر نم ممم نم عامك ىوارلا نع نعام“
 ناي رط كافذو ءأطخ تلع أ طخ او اهوحهنم لريغريغولو افرح هنمريغتالث ص تعمم إي ظفحو تاغف 0

 لاو>الام راعى عجم ىلعى :رحام اغفحتاكرار كلا اوركدلابهعدت ست وباقلاب اذه نأ امهدبتا

 باكا كافذ-نوكيوءريغب نمديهملا لصتالىت-هظفحتو ب روكا دعت و عهسناك بتكش نأ قاثلاو#
 و كيلقباطو ةنوكمق هريبغتب رعشت لءظذحت م اذاه هريغاعر كري_ةديهلاتدتماول هناو كتنازخ قول :

 ىرحو باتكلابالو بالبال احن ملاذاف في ركل اوريبغتلا نمعيف نمانوهتعمساملارك نما توكف كبك
 فرح قراغيوأ اريغم«فامن وكب تأت ز وجو ئشلا كلذإةخسن تي ًرغ سلجم تقرافو لذغ توص نع لا :

 أيش تعمم لبهسيفامع مست كلل ى ردناللناةباكلا اذه تع-لوقتنأ كل از ملابتعم-ىتلاةضسنال هيلا
 نلنآ لعتنبان فاهم لباةتلاهملعت ةثوتسا ةه د ةنهنالو كيلة اخذ كم نكي ملاذا ةماك قواومبفاسفلا

 ذه ىنامانعمعأن !نامزلا اذ_هىف مهلك خ 3 اومشلا وق اوةورلع هيكل سلام ةتالوىلاعت هتلالاة دقو كلذ تعا

 عمسل ا ىلع عسا اىرعنا عامسلا طو رمش لذأو جرص بذكر فانز ك دئىذلا طرمثلا دول م اذاث -

 تا ىدلاو مئان 1!ولفاغلاو ىبصلا عاج تشكي ن اراجولو ريمغتلابهعمرعشد افلا نم عون عم

 كلذزا واوهزاوج مدعو فال_الوهلع مسن نونجلا قاف أو ىبصلااغاب اذا ده! ىبصلاو نوذجلا عاما

 ىذلا ىصلاف ظف اظفديالو مهفيال هنالدها! ىف ىصلا عام« بتكيالناك ناف نطبلا فنين جلا عام بتكي نأ راجل

 قىبصلا عام“ م :ك لاذ لهاجأر هساناو اهذعالو مهغي سيل عاملا نعؤطسنلاب لوغذملاو لفاغعل ار بعلي

 ازه فنيا ةتوصلا معس اذهوتر ملا عمسنالنينجلا ناب مهيب قرف ناقنطبلاف نينجا عاسمم بتكيلف ده

 ترض ىايص ف ىفا ىئوملا دعب تعم» لوي نأ ىلءانعشراصذارص:ةماذ توصلا نود ثيدحلالقنبا غاوهو

 دازامو مكن الكلذك ةباورلاناىففال_الفوهامىردأ الو هنوص مم عرش ؛ ناكث ب دج هيف ىورب سات

 عام «تانش ارا ال_ةغابوض عم“ هرالّدع .ب رعلامهغئالىذلاكرثلا عام تابئازاولو مي رص ٍبذكوهف 2

 هناك مسوهيلع هللا لص

 ةودواك ور كلذ ردع

 تاكدتو مايقل الكم

 لوب نيملاصلا ضعد
 تاق ة-مول لوأ ىه

 | را تدع مسجلا

 هبا مانأ الف ىرخأ

 ضعب ل( ىكحو ) ىنبع

 هنا هلؤيش نعءارقفلا

 باحالا صحأب ناك

 ليالاب : ةهلحاو م 5

 مونألة د_تاوةلك 1

 ف( ءاحدتد )هل - بللاو

 قلو ل 41 نم مقربا
 لقد ةاش تلح ر دو

 عج راردق 00

 نيتعكر ردقو تاعكر
 ةوفريسفتف(لد)

 نمثل 5 كول 2 ىلاعت

 نم كلما عرتتو ءاشن

 نسور ءاتوهماشت
 لع الا مامق موح

 وة عزعلاقاروتةو
 دادتعألا هلل هيأنوا هش

 هلام ارارغ اوأ كلذ

 جطقدقف بلع كسلف

 م رببك قد ر ل .اع

 نم :رم نوكيدقو ريكا
 نم لاو !حوجالا باررأ

 برقلا ىلاءانا ةنرك



 ه.لعهللا كصهننالوسرل

 نم ىل»: هنالفنا و

 موغلاابلغاذاق ىل_للا

 ىف لب تقاعت

 لديللاقو كاذنعرلسو

 لالا نموكد نأ
 مونلا هيلغاذاف 00

 هلع لاقو) ملف مخ

 اتهاودات نال( مالسلا

 نذغمت ال اوهماغل هدا

 الوهلاةدابعافنلا

 دقتوكي تآالامئان

 مامق ىل_.ءللا ىف قبس
 كلذ رذعف لوط

 لبق طفت اذا هنأ 0

 مأيق عم هةعاس ب ردقلا

 نوكي ىلا! ققبسليلق

 لب وط مام نم لضفآ

 عولط دعب ىلا موذلامح -

 لش طفش ااذافرعفلا

 1 ادلا , رعقلا

 كلت منتخب و ميستلاو
 لمللاب لص امووتعاسلا

 لك دعب اليا ساح

 رفغت ب و عبس و نيتعكو

 هللا لوسر ىلع ىلص و

 قارب وهو ءرك ديو انرلا فص وش مولا ف صالخنالا كري صال_هنالافصن لب يئارلا نموهو نيصاخ
 | 1 رددشلا ا كرغرا فم و ءاب رلاق ئاقدىلاىدتها 1 صلخت هنا الول هناهنف دعت ةملةر كذب
 ا 2 ءوشو ىلاعتهلا قرح ورافهنموهو مهلا ىلا ءاعدلا ارهظ وهذا عفهتبغرةوقو

 وهو ةيونزملا تاقضلا مذ وصل*ٍربغوهو صالخالا ىل !ءثح ودعاشس هم موهوىلاعتهلبا ىاررقي و وسان

 | هنلاىلا<. .ةسانلاوعد.ىذلاه«بسا<ع نععنمولادرحدشأ قاما ىلعوهوقاخلا ن ءسانلا فرمدن و فصتما مم

 |ًاوصو هيلع قاد لمقأ نم هنا ارقأ نمرهطولو قلخلاال_صاءذر 0 .-زاع ضرالا هملع تفاضا

 ءالؤهفهبلاهننا قاحح ضب أ تاكل هنا ارةأ ضعب ىلعهبلا ني دذرتملا نمد>أ ىنئاولواد واسد ل هيدي ىلع

 ةمومذم ان عرفنا او ةدوح |قالولالا قبغرملانالداد.لاىلاع وج رلاو#ب علان مهدعب ًاوةرغسانلا م امعأ

 ملاعب اذا عكلذدعبف هيل معلا ن :ح قاما ةوعد بح هلغشو هع نب موال ذل ءدفاذهو اهدثاو ةواهلتا غب لعلاو 35

 طفوصوم هناءسفنبن طنا عن فئاخت سيلوهو نوفاخضف هلئادامع ىلإ [ءو ةءامفولاااوهقن وق لم سفيكو

 رب ىذلاا هللا بحالثم_عدينأوهو هب رخااوناكقمالا ب رط ىلع لدي نا نكع ةدوملاتاغصلا ذم

 هج ولءيلعةردةلا عممكرت تالاتنفإا عدو ترام !ىذلاف فوه ارعدبو هل ال4 ست ب 01 -

 ةوالخ ابق عبلقىر لبال قالا ةدهاشم نم شح -وتسا|ىجمو ة هولحللا هلتناط ىتةهللاب سن ال | عدن و ىلا ءل هللا

 :هحورتسا و هيو بكم نص شحود سلاحا ًارلهذ ىلاعت هتيابالخخ اذا ش

 : | ل داود وت الودع طارة وئلاظ و لعملة وع عهدصت آنونحت < ساك الاف هربا

 'توحراطي لب نودوؤتم هر الاف وهع ءاطغلا فنك اذاو نونطظلامه سفن ًابنو:س ع نورتغااو طلغ هليا

 هنوف أيالو رية خاب نورمان ممالريذلا هيدر راكدحرلاب جل ارودباكمهدحأ ام رودبف مماتقأ قادنتنرانلاف
 لوص أ نمافيعضًأ بش مهمولقفنوفداصن مهما ث د نمءالؤهلزو رغلا غقوامتاو هنونأب و رشثلا نعنومب و
 ىاعملاهذهىةيلاعلالزان ا فصو ىلع كلذ عماوردق مث هلعقباضرل اوك: مفوحلا اوهنلا بح وهو ىناع 1 ّظ

 مهيلعهذو اهنمهفاصتالالا مف مهم الكت سانلا مغناموهلع هللا مهقز رامو كلذ فصو ىلءاوردقا امها اوذظف

 |. مصل تاسحال ريغ 3لكتاو ملعال فرعا او تاسألا تاب هر ةفرعمال م الكلاوم ذاكاللومقلانا

 7 كارهطو هقوح لقوهنمادا ازاعرل د: فصولا ىلءةزدعلا قلد قويلتاو ىحلا اهم عب فاصتالا ىف نيملتملاداحآ

 : د و هتحاصم هءاود فص وضرزملا فد: ضد سلا“ مهلاثمامعاو ىلا عت هلا بهمة ىف فعضو هل .هولدلا

 ؛ قمهتراغبال !وهقهفانصأو هناحردو هبا دسأو ءافّدلا اوةصتل !فصو ىلعر دقن ال ى طرملا نمهريغوعافشلاو ئصلا

 ياغي هنأ ةمصل ةةيةدع هلع نع هنظف بطلاب ءلاو فصولا ىف مهفراغيامتاو هيفادتالاو ضراادفص

 اقسوةبلع سلا نمواهقثاة ع فاصنالاريغتاغصلاءذهرتاسودهزلا اولكوتلاو بحلاو فو ايلعلا كل ذكسف

 0 هعو حاهتم مهطعو جاهنملب مهمالك ىف بيعالنيذلا طاعولاة لاس هذرو رةموهف قئاعملابفاصتالا,قئاقملا

 اولا باهنملا نع اولدعمهنم( ىرخأ ةقرخو) مهلعهنباةجر هلاثم او ىرصملا نس 1 ظءوو رادخالاو نار لا

 اراه لونك جادالملانارط ؟ضعب فرودنلا ىلع هنلاهم<ءنمالاةفاك نامزلا اذهل هأ طاعو مدو ظءولا ىف

 +2ةفئاطو نارعقاهاباط لغسعلاوعرشلا نونافنع ةحراعتالك قفلت عطشل اوتاماطلاب اول ءدشاف

 | قا 0 0 0 ا 00 00 2

 258 مهظعوو مهمالكا 2 كو مهريغاو لص ادق مهسغنأ اوهلسنلثاو لولا ناب دبل ا ءاوس

 اعاا ىلع ةءارح مهمالكم هدب ٌريفءاحرلا ظفلب هللأي رو ر ءااىلا قاخلان ورح و هلل لمتمس ع نينو 7

 3 !هقرذ نمهتثه دهن هزاق تكا اراو لمحلاوباشلايانب رثم ظعاولا ناك اذاامسال ايندلافةمعرو

 هحو قخحالواربثك اعل لض والصأ ةعصباللب هل صن امترثك ًارورغملا اذهددسف :اقامندلا ىلههصرح هد شب

 !توظةع مهفايندلا مذىف مهثنداحأ و داهنزلا مالك ظفحع وعنق م هنم(ىرخأ ةقرفوإلار ارا رع ةيوكإ
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 سدو دس هاو تودي رااهيودحأ اذا

0 



 7 انام

 < ذهل ا ا ل
 ةقحلاوةنسلاريغ لا اوغدتعلا يمن ضان ةرفمه لاه فلا 0 تعدو مولعإل تورو |

 مهو ةادغلا|يسفنباطواها الس نعابتلفغلفةلاضا !امأ * مهنا لئاعر لرجل اوين ديفا عدن ىلا ىف 0

 اه-اهتموةلدالا طورممالوأ مسحت لواهجأرومس تول مناك تع .>- نمد : واضعب مهضعن رفكيةريسنك قرف |

 هنال دل ابت د ا تبيددح نماهرارتغاا ءافةّمحلاَدَفَر ةلاامأو « ةببثليلدلاو الم .ادغجشلا مهدحأ ىأرف | ا

 هلل اقد_صنمنأو ثنو صدما 'ملامهني ددح الت :الهنأ تعز و هللا نيد ىف تاب رقلال_ضفأو رومالا مسهل |

 دسافلا٠ نطظاااذهافهنلادنءبرقمالوناسعالا لماكبى سلوأ نمو موع ءسيلف ليلدرب ركتو ثححب رسمك ن 5 هوءوأ

 ممول قو مهسفن ا اوامهأ أوم حاضقانموةعدتمملا تانابذ هو تالاقملا ٠ نعئثدل اولدجلا لع فاهرا_عأ تعطق | أ

 هللادنعبرقأو كو لدجلاب هلاغتشافان اظن مهدحأو ةئطا ءلاو هر هاطظأا مهاياطخنو مهموفذ مساع تيبعىتس ظ

 هتريصب تع ىلاعتهللا نيد نعبذلا ىلا ءايمأ الازعوة-ابرلاةذلو ماقالاوةيلغلابهذاذخا الكل ول ذفأ ادإ

 نمار 5 ركودأ دقو مخأو قا ريخ ماب مهلدهش ل -سوع: اعدّلاىلصونلاناذ لالا رقلاىلاتفتانرلفأ

 دقت نعل ذب اواغت_ثاامو تالداجلاو تاموصغلل اضرغ م دو مهراعأ اولعاغ ىوهلاو عدس لهأ |
 اورك ذذلوبقلياخاوعسولو ةجاحاوأرثيح نمالاهيقاوماكةيإلد مسهااودأو مه-راوحو وسم قلق |
 موهللافءوضغب اوه ذعاوضرعأو هور هلال طىلءارص اوأ راذاو هتلالض ىلع لاضا!لدءامة حا طارد ةد ظ

 ىلاةوعالا ف لدملا كرثةنسلا نمو ةنسلاىلاةوعدلاوهق+لات ا اولاقلرمعلالوط هءءئاحالملااومزان |
 اونوأالا<- .اعاوناك ىدهدعب اه موق فانلاو هنا تو ذراع هما لرش ءىلهابلاةمامازتأ ىو رذاةنسلا

 هناك ىد ماك لس نون ميدو هيا أ ىلعاموبل_توميلعهتلا ىبصهتنا لوسر رخو ل دجلا |

 ضعبنهضعل هللا باك اوف رمط) نأ مت سهأ |ذنح ممأ م: ةءب اذهل ألاّمذ بضغلا نمةرج-نامرلا ب >هوح وف ف

 مثلادسجلاو اخ ل ايهتنا قات ىلو اوفاكو كلذنع مهرح زدعفاو مناف هنعمت :منامواول عاف هيمترغأ مدل اور :اظنا]

 ماخاو مازلالةل داحتس ا 2 ىف مهعمدع#ب ملف لالا لهأ ةفاك ىلا ثعب دقو مشوه يلعهللا ىلصهنلالو-راوأ ارم

 كلذ نالهءاعل هلداحلا ىفدزن لوم ماعلزتملاتار ةلاووال_تتالا مهلداساق مازلا دارب اولا اوس عفدو ةسخ ىو

 مهتاداعتن ردعن نأك اوم وبأق ماهوح لمربي تاو تالككتالا نجر ورولعلاٌشوسا

 اذ. ماورتخ ل مزدا لهأو ساك الا نك-او مازلالاو ل دخل اة ذك هراقحأ ملعب تاو بسيقالا قئاقدو تام سقتلاب

 رثك أ هلداحماقانيلع سولو مهك الهاترم ذ:ماو ؟لهوانودت ولو ممتاحتانعف ::ملانكءلهو ضرالا لهأ احتولاولاقو

 الو امرمعلا عيضتانلاف مهجالداعتر رت: ر مهل اوعيضاموىلا لهو ىرا هئلاوذو ملا عمةداصتلا ىلع ناك اسما
 عدتبملا نا ىرتمث هيما اهتىاطختاان_بفناىلعنمأ ًانال_عف ضوخت موائتق افوان رف مون ىفانع زب امىلا قرأ

 اهتدها وا تلدا<ثو ىف :ةعد هع ىلاغتش اقهتع د ىفاددشت ةمود1لاو ىعتلاهذب 2رلن , هل دعت هئعدي كركي سيلا

 ة:سلاىلاوعدا ف .كوهنعشت دقو فيكقةموصااولدملانعهنأ تنك لاذه كوأةزخ اللاندلا لرتتل
 اهكَسع ًاوهضغس ا عهزتت المص امو ىلاعتهنب اهضغس اما هتاف ص ن مراخأ أو ىسفن :دقفن أنآ قوالافةشنلا كر ْ

 نمل ةلاتاق صو سلا قالا ىف ماكس نمةبثررهالعوريك ناو انعولاب اولغتشا (ىرخ أ ةقرفو )بحي

 نوناث» نورو رغم مهوهرئاظنو قد_دلاوصالالاونيةءااودهزلاو لكوتلاور ك ثلاورعصلاوءاحرلاو فشلا |
 نوك-ةنم م هو تافصلاذم.نيفوصوماوراصد ةفاوملا قلل اوءدو تافدلاهذ ماو هاك اذا م منأ مهسفناب ظ

 :ءاغ ههتتسغلاب نود نالوررغلا دع ءاقؤغزوزغو نيإسملا ماوع هند ل ذئيالرب ب ردق نعالاهنلاذنعاهنغ ظ

 مهوالا صال _مالا قئاقد قدمت ىلءاوردقامو هن ورحت مهوالاة لا م-ءفاو ر تام أن روني وباعالا ظ

 برقلا نعمه فرعا هللاه_ةعبرم هنأ الولو نوهزتما نع مهوالا سائلا ب ويعابافخ ىلعاوفةواموث ودل |
 وهو نيفئاحلا نم هنأ ىرب نونظلاهذ مبنيكسملاف هنلاقدرط فلزانملا عطقةيفيكوهللا ىلا واسلام ءودعبلاو
 نموهوهنلاءاضقب نيضارلا نم هنآ ىرب و نيم.ضملانب رتغملا نموهو نيحارلا نم هنآ ىرب وىلاعت نيا نمن مآ |
 نمهناىرب وثام سيالاو قاتلا ءاقساو هلا ىلغ نملك. ملا نموهوهّننا ىلع نيلكوت لان مهناىرب فنون ْ

 ممل سس

1 

 ابحتسالا لقأو وهلاثوأ

 ممانب تاما لبللا سدس

 مو عيولوالا ل بالا ثلث
 هسا ماش وهمصل

 فصلا ماني وأرخ“ الا

 مانيوهئلثموّي ولالا

 تا(ىور)صدلا
 لاق مالسلا هيلعدواد

 نأ بحأ ىنا براي
 ' موقأتتوىافءالدبعتأ

 - هبلا ىلاعت هتلاىحواف
 / لمللالوأ معن الذواداب

 هو ماقنمهنافورخ آالو
 ١ ءرخ ا ماق نموهرخا مان

 5 0 ولد ملل

 ارك
 سفنلا تلاغيف الاو

 لغنس ولالا لَوأ نم

 توكمفأضوتن'ه.قناا ذاق
 تاتموفو ناتموق هل

 هدنعو ىلص:الوهلعفرام

 ةالضاان 0 هلغش مخول

 لمعت ى ا ةوالتلاو

 (درودتو) لو# 2

 (ليقد) ليلا اودباكنال

 ١ طسومقنكلو هلّوأ مان
5 
5 

1 

 يكد هانم - ازا

 من



 ناك ضا رلالاثمو لاا اوهيفرو وردا وأن 7 ”ةدقف لمعلا تا نر لا و او لمعلا - نما
 رولا لحق رشموهو عا بربلاو ريسأ اوملا لعدن ن ملا“ *موسهل ا ثم لد 00 ثاو ءاو رلاةمست ا

 ا عد هل اودريسفت فل دو

 ا در !ا ١ نعم تأ

 ا ةالصب اوني ١ 55 ايذاخااو

 ةدهادت نر ءالا

 ودعا اةرباصمو سدلا

 ميلع (ريملافو)
 هأ ص ع ةناقلدال !مانعت

 مالانع ةاهتمو مكابق

 بهدم ر زوال ةاغلمو
 هد هرطمو ناطيشلاددك

 دنو) دلل ع نععءادال

 ُْ هلاصلا نم عج (ناك

 ١ ىد هلك ىلع :الانومو#ب

 ني-عارأن ّح 0

 |نولصباوفاك نيعباتلا

 ا ءاشعأا رك 3

 بديلا نب ديعس مهتم

 ضاع تب لم-كفو

 ونا ددر ولا نبهوو
 قلعوىار ادإا تاما

 والا

 0 نعد سل لاا ا ١ ند#ثو مزاح

 هللا هجرت _ةيشدوأ او

 ا | مدامتومهدع مهريغو

 ولأ 0

 هناك ىف 0 هجر نع

 -مماسنأب

 نع 0 عة ىواةلاتوق
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 يشل

 كلذكفرورغل !هراعكلذو كلذ نعىباأ اضن وة] ضالة ضادسالا ةلععقتاع رلو# نك-او ضاخ هالو ض.<ءالأا 3

 لج ةناب هلع عم اراهتوالل كلذرا ك2, وةضاخسالاءاودلعتب لغتسم افهلامعتسا وءاودلا لعت ىلا حب اة وأ

 | ةنطابلا تاكاهملارثاس و ءايرلاو زيك اود_.طلاوتاوهلا عابتاوايندلا تح هيلع طاس ددقنيكسملاهةفتملا

 |ةراجالو ملسلا ملعب لغتش اوهلك كلذ كرتف تايضغهيلعوهوةللاى اف ىفالت !اًوةد وتلا لية توا اهفطتخاعرو

 ىف طقكلذ نم زوثىلا باةعالوهو ضمد اتاك وتانيبلاو ىواعالاو تايدلاوتاحار طاوناعالاو راهاظلاو |

 ألاملاوةسان رلاوما+ !نمهيفا!هبلع صرح وكل ذب لغتشدف ةرثاك نيتفملا ف ناك هريغبا ةحااذاوهسفنأ رع

 ضرفب لاغتشالاناىرد.- سلوهنيدضرفب لوغشم نه سفند ر ورغملانظ ذارع ؛دامو ناط.ثل اءاه3 دقو
 تاه وهقفلابد_هةتاك دقولافاك ةدتهتبن تناكول اذهةمسصعم نيعلا ضرف نم غارفا !لبق ةيافكللا
 تب نم 011 تي وح راوح ف هع صرف نع ضرع مهن هلاغتساب و جفهلل اسورة ناو هناىلاعت

 ةنسوهتلا باك مع الرو نيدلا لع هنأ نطو ىواتفلا لع ىلعرصتقا ث يف للعلا ثيح مهر ورغام أو لمعلا

 اضاأ ؛لروتوهةفيالرافسأ ةاجو رابخأ ةلقن :من منا لات نيئدحملاق نعط ان عرو ملسو لعهتلا ىلصهّنلالوسر

 ةسييهلاو فوداثرون ىذلا العلا ةوءتمظعو هلالج كارداب ىلا عتهنلا نعهقفاا كلرتو قالخالا بي ذ تاع

 ملولهناو هيد اق هناقهجرب نأو ديال هنأ ىل اء )اك-:م هيارتسغمهللان ماثما هارتفى :وة:!ىلع لمحو عوشم1لاو

 ىف عمسام هرورغبدسو رورغم لفاؤوهو مهأ ىه ىنلا مولعلا كرثد مذ ما ار اولالل ا لط:ل ىواتفلاب لغتشا

 نلقلارعشت سلة وح رملاوةفوخلا هبافصةةرعموهللا نعهقفلاوههّةفلا كلذ ارد لوهقفلا مافعت نم ع رمل

 اذا ذامهمو وذاو رذنسلو يدل فاوهةطتلةفئاط مهنمةقر :لك نمر فنالواف اس لاذ ىوقتاا مزال وفودتا

 00 لاودمالا ظفح لءلااذهد هوصةمتافلعلا اذ هريغراذنالا هبل ص<ىذلاوتو رذحت مهلعل موملا اوعسر

 ائاوبكصس ندبلاو ةل 1 هنلاقد رطىلاملاو تاحارملاو لمعلا مذ ةدب ولاومالاب نادبالا اظفحو تن الماع'ا

 نيد 0 دعلا ني باخلا ىسهف ةمومذل !تاذضلاىه ىتلاباقلاتابكتماطقوقي ر طلا كلواستف ”رعمو» مهلا معلا |

 | نيستا ملام هلا مع ءىلعراصتةالا ىف هلاث هلبا نعاب وع < نأك تافضااك]ةءانوامتاماذاو لاعتهللا |

 سيل هيل عرص2ةملا نكسلو يلح !لطعتل نك, ملول هنأ كش الو فيل اود وارلاز خلع ىلع حاقد رط واس

 1 0 مرمصدقا نمءالو ره نمد لسلق قشفذ رشانرك ذو هل بالو وشف |

 قرامتلاولءألالوط وهفةاهايماوٌةباَعلا لجال + عفدو موصخلا ماق أو مازلالاو ةلدالا قرط لعتالا همي

 مهءالؤهو هي ذؤملا تابيبستلاعاونالفقلتلاو نارقالا بويع دّمفَتلاو ب هاذ !باب رأآ تاضقانم نعش يتتلا ||
 لعلك-فتارقالا ةاهابا م_همزلب امةرورمذلالا لعلا نود _مةيالودغسلا مهمهو ءاذبالا هع ط سنا عاش

 اهلي :دبتوةمومذملاتافصلاو معىلابعتهلاىلاقإ ر طلا لوا معو ب تاقإا ركن ةالاخ و-اتال

 هدب رعلا ليصافت ةفرعم مهد: :ءق.فذااانعاو طاعولام داكو قدوربلا هيوعسا وهن ور ودهس 'مهناقةدومحنأب

 ذل اودازنكل وافل /عفم-هلبتنم نيذلا جاما اوعجدةءالؤهولد_كلا ف نيعرا هالانيبىركت ىلا

 ةاذاامأو فلسلااهفرعب لةعدبه قفل! فلدملاق :اقد عج لباض:[تارافكلا ضورفنمسيااماولغت ا

 لدحلا ليحامأو ا« جناعم مهفو لسو هيلعهللا ىلص هلوسرة:سوهللا باكو دو بدذملا ملءاجلع لمت دف ماكحالا

 |لدحلاقوسةماقاو ماذالاوةيلغلاراهطالت عدبأ | ءافةء دعتلاو بنكر تلاو جتيولاناسوؤ كاعلاو رهكلا خو

 | ءاوهالاف ةلداحاو مالكا | لعب اول غشا ( ىرخأ ة قر دو مهأبتن ,هرورغ د نم خف ةاواريثك دسأ ءالؤوهر ءرغفا مم

 أ ةرطانمف فر املا لءةءاواغت_ثاوةغلت 21نالاعملاةؤرعمنف اورتكشساو ممتاضقان معلب ءدرو زب غلا خلا ىلءدرلاو

 نا لالا ناعامصنالوناىابالا لعدرءانوكيالنأاودسقتءار: ةريثك اقرفكلذىفا ودرغاو مهخاقلا وكل: اوآ

 | 0( ناداعلالهناو مهن هافشي ومقلي فرعأ دج الا او ةطومهدئاقعةلدآ هرم«امو مهلدج لعتن

 م



 مام

 فرع نيعدملف ابومردق نوف« دقت ادق ناك ناو عرولاو دهرا فدقنعا ماءار 7 ركاز زيدان ٌ ١

 همدقتل رو هناىرب وهو ضعي ىلع هبادكأ ضعب رب ود ءاسعو هلاحق ّونوىلءكالذناكناوهعرؤو هل-ضفدح |

 هتمدخ ىلع صرح و هللاءاغصادشأ اوه اعءانثرثك ًاومدا اراعبت وهل عوطأ هنالكلذاماو عرولاولضفلا ف

 هللادمحف هلءقدهمايقوهقدصومالخالهلمهلو دق نأ نافا رهو معلا ف تودغرب وهتمنوديفتس مهاعلو |

 1 ,ةةينلا عيوصت هسفن عمدشفتي مى هيوثذإر ةكمكلذتأىر وعل عفانم نم هنإح سل ىلعرمست ام ىلع ىلاعأ ا

 لوبعلاةذاءاةتالاو ةلزعلا ىفهدّمفا هيف غر , للعلا ءافاوتلز ءلاولوإتا هراثباف باوثلا كلذ لثع دعوولا

 لك :ابح ىف عقو هلوحف ىنم عنت م اهلعب هنامدأ ى :نممعز نمناطيشلالوة.دار ما اوهاذهلثملءاوةسان رلاةزعو

 ىداوألف فينصتلا نع همه اةز اةةاةردب رانغاو هي عقشنيل هنأ لع مام اانا وامذصا هاسعو

 مجال اذعا فيتصتلا نم ةدافتسالا ب اوت نأ هلع ع عمل 24 .1ء لقت هسفنىلاه يدوس اهتءاوعفيتصت حرا

 ىواعدلاب اع + رمداما سفن ىلعءاذثلا ن نمولخت الغين: ىف هل ءاوماعدا نمالفنصااوه هنأب لعن هنلاو فنصا ىلا ١

 العم مظعأ و4 ء3 نعط ن نمل ضفأ هناهربغ ىف هنعط نمنييتساهريسغ ف نعطلابانهذاماوةض رعلاة زي وطلا

 هنيه هأمو هلئاقىلا هب زعيفه فس زئدب امش , را مزاكلا نم ىلع ]علوم نداظلا ءةضغىناك دّقاو

 ءامق هن ذم اص .ةقرسد ىذلأكر يرغُت ىفدأ ءريغت وا 7 ها قراسلاك هنمعب هلةنمفهمااكن 2 ناظدل هيلا هب زعبال هلعلف

 ىر وتكاكر لا ىلا بني اليكهمظن نس وهعصسمتو هطاطلا نيم زن فدهتحي هلعلوقؤ ريس: هنأ فرعنال جا

 ضءبنأ ىو رامال_ةائماسعوسانلا عفن ىلا برقأن روكملاهنيي ري واهتيسكتو ةمكس لا عو رثهسض رغشأ

 نمل ةأالىاو اتامن ضرالات* المدق هللق هنامز ىنىل هللا حوأف ةمك-جل ىف ف صعم ةثاهشلث عد صو ءاكملا

 لعل يوي نديم واكل اح اوك نط رجا اذان تخل نمفنصل اذه نمتعاج ل اوبشن

 هريغوأ اعترتك أ | هناو عم ا نمةرثك ىلادحاولكرانز هباعصأ نمةقرف مهنمدحاو لك ع سبت ءت اواوةرتفاولفءاناذدشو

 و اختة داقالاباولغتسشاوا وقر اذا مهسخم خابت 2الاةرثك أ هريغتأ لعن اورثك ًاهعامتأ اناكناحرغبف |

 3 اعمق 2 رطنو سفن فدحو و ومبأ# ىلع لةثهريغىلاهنع عطقت ااذا مهتمدحاوىلا فان نم لعلواودساكتوأ|

 عمم ٍثاكهماعءانث !| ىلع صردعالو ل. ةن مر وش ناك اك هج اوءاضةل رعت الو همارك الهنطاب زتبمال | |

 هذه 0 9 راك تاق "الا مَهق "العتيد ف عفن ناك ىرخأ ةئفىلاهنمزمحتلا لعلوةدافغتسالاب لوم هلأب |

 ع 1 ىدايموي 0 رعاذا م هنمادحاولعا وهيلق نعةرفنلالوزت الئالذ عموة معلا كالت ىفاهنعمت :مالسوةئفلا |

 ىسغنلالهتنا ندا ثيضغامتالوقي والذ ىلعهيضغلمعا هعر و ىفوهنيد ىف نعطلاب لاعتف هراهطا ىلع دق ْ

 هبويعترك ذاذاهه-و بطقاع رودهشر وةعاسا؟ع رهيلعىبثأ |!ناو هلح رفاع رفيديا نبال كرا تا ا

 بول ةلااناغ نم هل ثماواذعف كلذ ف هماع علطهّللاو هلدب سمو هب ضاره ةريس رنيإسالاةن.غلءزاك هنأ ارهاب

 فرعبنأ تاحردلا لأ تأ الاءافعضلا نمانلاد البف عمامالوءابوقالاالاهثعزغتيالو سك الاالاهل ن طقبال

 ه سأل بون .ادرمصإ ارييخديعب هللاد ارا ذافدحالصا ىلع صرخ : وهه رك وشال ذهعوس وهسفت نت ويعتاتالا

 هلمعب هللا لع نتمااهسفناى زاارو رغملان مب رقأ هرم 1 لاخلا اود ص وهف هنن هنءاسو هّدْذسح ترس نمو

 رو رغاذهلامهالا عمبورعل ابا ةفرعملا نمورارتغالاو هل ذغلا نمهتلابذوعنف هقلخ رابحت نم هنأ نالظلاهاعو
 ماع مول_هلانماوعنةنيذلارو رغت الارك ذناو لعاب له_ءلاىفاو رصق نك-لوةمهملا مولعلا اوام-نيذلا

 اورصتةا ( ةقرف مهنذ )هيلع مهراصتةالاماو علا كلذ لصأ نع مئانغتسالاما نورتغم هي مهو مهلا اوكرتو م٠4

 دابعلا حلاصمل ادن نيب هب رالاه ب ويثدلاتالماعما ل._صاق”وتاموصخلاوتاموكل اى ىواّتغلا م-ءىلع

 يدعم 1 ةنطالاو 1 لا 8-0 9 وبهذملا 0 نيد الا رمل

 اجرنا فك كالو ا نعم ولقا اور لو حراوإلا

 4 جسمأ

 ةيل الاغه سفن | واط
 لوعت نمو ةيناثلا قو

 مهسسعأ مطب وأ 1
 هنا د هتلارذغتسا
 رطغتس واع >راروفغ
 متا ص ني ةعكرلا دعب
 نيتعكر ةال صا مفتس
 رقي. دارأ تانيتشيفخ
 -1ة انام._مق
 ةارآ تاولوسرلانماو
 نيتعكر ىلصن ٌكلذريغ
 ىو راذكه نيتاد وط

 دعمت تاكفارم هيلع هللا ىلد هنبالو-رنع
 كر ىلع مث ازكه

 ْن مرمصقأ ا
 جردش اذكهونيمل اوالا
 ةرسشع ىتنث ا ىلصن تاىلا
 وأ تاعكر تاكوأ ةعكر
 فنان كلذإ ىل-ءديز
 ا الك الع كلذ

 أ

 نوعبرالاو نماثلا بابلا)
 نذلاو ىلاعتهللا لاق (ليألا مايق ميسقت ف

 ريسفت ىف ليقرامابقو ادع 00
 سغ :لعتالف ىلاعت هلوق
 نيعأةرق نم مهل قحخأام

 نولمعداوناك اع ءازح



 لنموقلعاثن نعل
 قنح كواواوو-ملا

 ق-راتلاو قد ةنحلاو

 1 ق>-نوسلاو

 ا 55 تاس

 م تءعداش

 اموتمدكامىلر فغات

 مدا ثنأ تناعأ
 الاهلاال رخؤملا تنآو

 تنااهكز و اهاوت

 ا ْرَنَم ريس

 داتا ىدبيال

 ع فرصاو تأ

 ىع فرصدال اهئيس
 كالاسأ تنآ الا اهئئَس
 نيكسلا سئاملا هم

 ريد فلاءاعد كوغداو

 كئاعدن ىناعجالف ليلذلا
 انو 0 انعم بو

1 1 

 لوالاف ارغب ةراهظلا

 ذا اولوةحافلا دقد

4 

 انآ عجر 2 ينحل سال_تلا لون سلا مدهيؤلاةحال ءال_ابديقو نعم فكلذ ممسحوراوطالا ف

 ٌْ | هيلعىثيو هيلاددوت : وتاطادل ا ىلع لحندي كا ذكوهريغوأ ظعووأ سد ردن نممتساب ر رهظت هيىذإاهعضوم

 | مهلامف عمطلادنعلذامماتاويهناط.ثلا 4لاق مارح ةلظلا نيطالسال عضاو اتا هل را اوءدو

 ْ 0 ار 2مذدنوم-معر ررضلا عفدتو نيإسملل عفت :نأ كضرغف تن اماق

 | ١ دل عبصب نعررضلا مقديىح ملك قهعفشت راصفناطلسا!كلذد:علودق هنار ةأ ضع.لرهطول

 |دد رغىدتنيدقك|ذكو لعفل4/اعبيذكلاو هيف نعطلاب اطلس سلاد نع هلا حتي نآ ىلع رذقولو هياعكلذ
 0000 تما وو فشلاءالل ادع ناطيسشلا هلع مارسملا هز طخغاذاو مهلامن مذا, نأىلا مهضعب

 رومأ ةثالثقسيسماتلا اذ_مب رتغيفكتجاردةزحخان نأكل ل_الفأ نب ندلا ماودك و مهملاعو نيلسملا ماما

 ءايحأ مهتمذخ أ نلاوداو بلا ل هاو نيإسملان ءجارياذ خاب هنأ فرعي هنا هلءلاماللامهنأ فاهدحأ

 2 و سفن أ ةرشع نمرانب دةنامصغ نمو مهل اوم اىفطلملن !عوقوم الاه هياعوءامحأ اممتنروو م-هدالوأ و

 تاو ةريشع دحاو لك ىلادرب وءرسسعلا نيد معي تأ بح وهلكالاماللاموهلاعيالو مارح لام هنا ىف فال الف

 د سفنيذلالءاونيدلا ماوقكب ونيإسملا لاصمنمكنا هلوقىفىفاثلا رخ الاي طاتشادت دحاو لك لامتاك

 ةبسسب ةوخ“ الا نع ضاارعالاوةسانرلا ىلع لابقالاوامندلابلط ىفاوبغر و نيطالسل 'لاومأ اول ساو وهني د
 نيطاشلا تهذم ماوقونيدلا لاجدق.ةدقلا ءوهفدنلا لءاول بف أو اهوضفر وام'دلا فاو دهز نيذلا نم رثكأ
 مالسلا ها عءانالاك هللاىلءلابقالاوايندلا ن ءضارعالا ف هيىدتة. ىذا اوه مامالا ذا نيدلا ماماال

 | اذهتوم لعلفامندلا ىلع لابقالاوهننا نعضارعالا ىفهيىد:ةبىذلاوهلاحدلاو فاسا اءاملعوةراصصأ او
 | ةرذصك هناءوسلا ملاعال مال_بلاهيلع ميسملا لاا ه]-ةمونيدلا ماوق هنأ عزب وهو هنايح نم نيمب-هال عفنأ
 ءذهىرعل !لهارورغفانطأو عر زلا ىلا صاخب ءاملا كرت ىهالوءاملاب رسشت ىهالف ىداولا مف ىف تعقو

 معلا اومكحا ( يرخأةقرذو) ريثكلا ىلع قلاب «تيننتهانرك ذاعفورمصاا نعةج رات ختم ارا صعالا
 نمىسلةلاتافصو سفنلاقالخأ اودَعْمَتَو داعم ارهاوط اوءنت> اوتاءاطلاب اهوذب زو حراوملا اورهطو

 ةبلملااتانمب ول ةلان ماوعلتو راهتمىربتلا ف مهسفن اودهاسو ولعل باطوريكل اوزيل ماس كارلا رلا

 قدام سفالا ادد ابحنو اطب_كادياكماراطخ نم سلق اوز زفت ءشذانو رورغم دعب مهنكاوتهب وتلا

 لك نعش فوهبلعرا دف سيشل نم عرزلاة ب .هنتدير نمدلا تما ءاواهوا محأوا عااو طع لذ هكردمض غو

 القناكوز و زرب درهظ دة لكما نا نطو ضرالا تنم دعب «سأرعيرخ ملام ىل ستفي ل هناالاهعاقف ءار شح
 :ةىفاهم وه اذافاهعلقدق هنا ن د د وهواهلمهاةرارتل! تح تاطسناف فاط| تعش نششلالوصأ نمتنأ

 نءعلهذ وكلذ عميجب لعط,دفولاعلا كا ذكمف ىردبالث بح نم عرزلا لوصأت د سفأو توتو تتسندقو

 ةيئاصتلا مجواهطاغلأ نيستواهمدت رو مولعلا عج ىف هرا جنو هلا روس ها ارتف نتاكدلل دعمنا وا افعل ةيقارملا

 راشنتاو رك ذإ!بتاطوه قلناه ثعاب لعلو هستعا ريشرمشنو هللا ني درا هط | ىلع صرخلا هثعاين اىرب وهواجف

 او عرولاودهزلابجدملاوءانثلابهلعةخ_بلالا الطن او فاق الا نمعنلا ه)-رلاةرثكو فار طالا قتدصلا

 ن دنعءاغسالا نسعذذللاوةدافتسالل هلوح عام جالاو ضار ءالا قهرا اوتامسهملاف هلعدقتلاو

 عابتالاو باسكال اةرثك,ج رغا اومنم بحمل اوهملع ءاكم لاو همالك ىلا سؤرلا كب رحت عتملاوداربالاو امذالا

 رهاطو ع رولاو لعل نيب عم ملل لاك_ثالاوتا ارقالارئاس نيب نمةيصاخللا ذهب صصختلابرورسااو نيد فة سملاو
 نعنكسلو ندلا ادع ير ضلال !ءنيلب ا اةفاكلاىف نعطلا ناسا قالط !نم هءنك-َلاو دهزلا

 أرعر ةراماو مأ نم ةلوظتن امين طابلا ىف هتامحر ورتملانيكسملا اذه لعلو ص ساق اندادتءاو ريل ان لالدا

 شوشة ما سعف هلامعأ نمرهظن ا عدهزلا فالح ه.ذاو د ةّتعاو.رول هل اهيلع تريغتولفءانثن سحوربقوتو ذامقناو

 «ييعةيطغت ىف ب ذك نأ ىلا جاتةعامع روع سفنل لح لكب رذتعنهاسعومفئاظووءداروأ طاتةةوهنلق هلع

 ءاسعو
5-05 



 اهي

 هذ منكي ملاذاو نيدلا فههةفي اريل در ندوزلالاو هووه ا هتافص نمل عومي ومص هلا |

 ىصاعملاا اوكروةرهاظلا تاعاطلا ل اعا 0 لدلاو اعلا 2ك -أ1( ىرخأة قر ذو )نب رورغملانم ووفةفصلا |

 ةسايرلابلطو عاب ان ناو د سل ا نمهللاد_دعةمومذملاتاغدلااهنعاو عع كل مم مولقاو دف , ملمهتأالا |

 مومذمكلذنأ مهضعب فرعن ملا عر و دام .عل اودال» ءلاقةرهشلاباطو ءار ءا | لاونار 5زا] « ءوسلاةدار اوءالعلا

 مال_سل اهيلع هلوقىلاو كرش ءابرلا ند ل_سوء.1ءهللا ىلص هلوق ىلا تغتئايالو اهنعز رمريغاهلع بكموهف ||

 نمثل ةريغىلا لت عيلاءال ا تيشباك تاقال ناتي لاملاو فرمُي لاس مال بلاوةالصلاهيلعفلو 5ىلاو تامللا |

 مهنطاوناولمهأو مهرهاوطاوت زءالؤهف ةمومذملا قالحخالا ف تاكساهملا عب رعت فاهان دروأ ىلار ايمخالا |

 ا

1 

| 
| 
 مند سه أقددا سفي ش سس هم تدناو نت فاعر نر لالاثمب رق لب رررغكاذن ا ىن<الوهراد

 اال سرنا هلوصأ ىو لاز :الؤهفار ُّط ًاوهسؤر رع ذخ فول دأ نمهعلذب شيش نععرزلا | |[

 نيه دامس ءلفاوالاودر هاط ىلعام لد ريلءالطلاف ءاودلا برشو ءالطلاب م أ دقوبرملا هب رهط ض١ رك |

 مهل مهأالاع رستلاة هج نمةمومذمةنطابلا قالخالاهذ#هنأاو 1ع( ىرخأ ةقرفو) نطابلافينلاةداسلا

 واعلاب ا طوةسانرلاو ريكلا لد 2 مهلع :رهط اذا مث مهمل دب تأ نم هللا دنع ظعاف مهامافلعلاىفوهغابم

 اعحرشي هناوتاطبس ءااوه هال مهنمهرز>ىذلا هو دعنا رو رغملاىس ذومالسالا ىلعالذىلذ تاكو كالذي

 جم

 نيدلا فرشو معلاز عهيبلطا هنأ معز وبك ا ارااولو» ناو مرا مس ربالاو قد هددإاوبضقا | ع نمةقبقرلا

 ن0 هدسسفللا ع ناد لهم الك نمش اء درنمذوأ هناز ةأقد_بحلاب تاسالاقاط امهمشالذكا

 ايمريغب قال اءادتق انس رغب سل هنأرورغ +! لمي الوىلا عاهللا با قع ع نماوداذقبف ىلاع هللا ني دولا اودتوملف

 دب رب ىذض د #يبع لنك تاك نمد « ىلع مهحالصإ حرفل قاذللا حالصءضرغناكى لف هي مهئادتقابح / آ
 21 االف هلاذ_هرك ذياعرورخ ؟بيبطدب ىلعوأ هدب ىلءم-هؤافش لص < نأ نيبقرغدال هناقد

 قادال والأن اوتيو رفا اف باو ةلاوىلرحالا ناك ىف ود هااذاهنالكلذاع الوش واذا 0

 هناوث مرتك أعل اءاطضاو لود ا ىف هياوث ناب ىت هرم ول هنا ىلعهريمذ نم علطم هاو هشفتبهتلفراماذه وت

 ( ثلاث - مابحا) - م6 )

 : راش الك اتاك تانسلالك ايد لا ماللاوةالصلاهيلعهلوقىلاو ريك نم ةرذلاةثمهبلةىفنمةنلا لدثدال | |

 : 1 ,مكب داقملار اظنباععا ادك-لاومأ كالو كر وصشلار اند ,الهللا نامل -وهيلعهللاىلص هلوقاوسأو | |

 || ىلع حارس عضودنلعاب أر لام تديكوأ ةسفم .تاهتطاب و نبأ هه هرهاطظكوااز وبن 2 وأنناهنطاب وصحاهرهااا |

 !| ردص قلازملا 2 امض لا ادصق ل_تركو 21مم رهاطرانتساووعطس

 مسياعكست مسار ا

 لول ىلا مهتما ةودوالابا

 ىلا ماقا ذاق ىلعالا قب رطأ وهلنةريث *كلت ام الا عمالاو :رهاذا اتاعاطلا هلرتتالاهمىبلقلار يطال 4باقلا فةمذلا قال_دالاى هَ

 ا نءرعت هدب :+مادبرخلاورهالتلا ىلطد لازب الفةداملا فدي زب املوان: دب قب وءاودلا لروءالطلاب عنَمف هلأ :طانإ !

 000 نهانا نااةامتانرماوإ هاضرش راهطاو نيدلاَر ءباط هاا ربك اذ_هاماولاةفرسدلاو |
 صك اهللالوةيوتارع آ اود قو نيدلاءاد_عأ ىف تعشل سل لا نمنودلا ف تسا>وبا» ل!نم نودلات سالو ىاونيعدتتيل انآ

 ا ىورامى سون راك !امغرأ اذاعوندلا ارصن اذا عل سو ه.لعهتلا ىلسصىنلانا ىبسني وهب رخسل و هش

 : دنع هيزمذاذي فهن عهللاىضر رعبتوعىتحةن كسااورقفلابةعانقلاو لذا اووضاو لا نمةياعصلا ن ؛

 أ بايشلابنيدلاّرعبلطي رورغلل اذه من هريغفزعلا باطنالف مال الامقلانزعأ موقان لاقفماشلاىلا مودل
 تاومكارو تل 1

 تنادجلا كلو ضرالاو |

 أ | ىفن عطول هنادقتعي تح سلس اهسغنب نظي موهملظو هناو دع ىف لطبملا ىلع درو قعلا بضغاذهاغ الات نكسلو
 )00 0 (ٍ هيض نوكيفتا الاهيضغ لثم هنوادعو هيضغناك لهاجف م -وزو ةسابرنمءريغعنموأ معلا لهأ نم هريغ
 كلوضرالاوتاوعملا ْ 4 ةطابث نمهنار ةالمرس>وهسفنل مضغ ن وكس هنح رعباعرلا محور .[ملاعوف نءطامهمبضغدال مهن

 تاوهسلابرتنأدجلا |
 ا قاذلا ءادتقالمعلاولعلاراهط ان مىذرغاءاتاههلاق ءانرلارطاخ هلر ام اذاو همولعو هلاسعاب قارب اذكهو |

 ١ هجر نم منكلو ةالصلا

 ةهقفيردعا - لاعتهللا

 عفرت ا ةمحسلا لولا
 ءوضولاب ضوعوحيرخلا |

 ءادازو-و لسغلا نع

 .دحاو 00 ريعغم |

 ةماعنع - تدر ال اعذد : شحلارثك ءالوهلاثمو ماس بلقب هللانأ نمالاو غن الذال الاو هتاقلا اوبوللا١ اودهعتامو :لاممالا

 له اوصاوغلاو ةمالا

 . نمتايلاطمةسعز .ءلا

 حاتفتس ادار ودالصلا

 ناك ا

 اريثك هللدجلاوا ريمك

 المصأو ةركهشلا ناحسوأ غلب نمنودماوعلا هنىلشساعاو كلذي مجاني ن أن م هلادنع عفرأ مشوا معنوكلا :موس ماتوناظن مهسفناب |

 0 لل تع ا

 توكدلملاو كالا وذ

 ءار ريكسلاو تو ريملاو
 لال_1طاوةهلظءلاو

 ضرال اونا اووسلاءاهم

 نهون(يذن مو رضرالاو



 تقارملا ىارملا طغشتملا

 تقلطن انك بشاملا
 م الكنمحاممىف نسفنلا

 املا ىلا نكمل

 امكلذ ريغوأ سانلا

 دةعليلك ةضرعب وه

 اهفضولتاكةعزعلا
 بةعالعفوالوق ىنعبال

 تشءوضولادب دعتن كلذ

 هنراهط ىلع تلّقلا
 ءوضولا ناكل وهتهازنو

 ةياثعةريصبلا ءاهصل

 ةعح لازب الىذلا نفحلا

 امو رصيلاواك هتكرح
 تودااعلاالااواّم_عب

 هيلع توبا عقركشتق
 ولوورب اوه:كربد_ت2
 هده نع ل1
 ١ ضراوعلاوتاددحتملا
 ناكل مونلا نمءامتنالاو
 هاق بونت دزأ

 تاردجالا اكلي
 لكلا لا سدغا ددعلا

 )| ىفهدوهالذاب ةضرق
 : هلياةاحانا دارعت_بالا

5 0 
 فلودال ةبانالامدق

 0 كولور هر ثيل دوو طغع ة:.حة ضسل هنمبتكو كلذ ٍلعتف هنعومطاخ فيكو اهنم دحاو

 هللاّدف رعم نم لف ثكش لهنا ىلع ل دب تاوهشأل هءانت او ىوةّدلا فهريصتتت لب هبصاصتالاو هب رق نمدارملا || 0

 ماين

 لأ هذمتكا ول تاههتاههأ ثه-طر نمهنع ىنغب كلذ نأ ريذا[علامعتس اواهم رمش لغت شا مو ىضرلا

 هذاا نز تأالا ا ثهشرم نمل د: هد لةرم فل هإ ل لك هزركو مهعبج ىش تح ضن صف لأ بجو 3

 بجو ءاقحالا عدقتدعب و رهنقوافهب رمذ وكم و هنرا رم ىلع ربصن وهب ريشب ولعن هامات و ءاو دلاىرتشيو 1

 اكفشي وهبفك, كلذتأ نط امهفالصأ هب رش ملاذا فيك هئاغش نمر ىلعوهف كلذ ع ؟لعفاذاو هطورم#

 قالدلالا مم اواهمنت< لو ىداعملا لع مع مكحأو اهلعب موتاعاطلا رولا اازكهودرو رغرهط د ف

 هاك زنم حلف أ دةىلاعتلاقذار ورغموهفاممفصتب موةدومحلا قالحالا لعمكحأ اواهتمهسف:ى زاموةمومذملا

 1 لا كنرغبالناط.ثلا للوةءاذ_هدنءو سانلاهلءو كلذ لعبتكواجت. 2 ةمقم رك لعن نم مخادق لعملو

 ابدالاهيلعؤاتب :وبا ارثلا بلح لعل وهب اونوهللانميرةلاكبلطماعاون 3 د زب الءاودلاب لعل تاقلا“ هلا

 : اولدعلا لمهأ اوهنلانأ.هط اق اوهوهدا ص كلذ قفاوار ورغما_دوتعم نيكسلا اكن اق للعلا لضفىف ةدراولا

 | لاعت هل او ةكملعي لمعي ال ىذا ارحافل املاعلا ف دروامىنيسنتو لعل |لئاضف فرك دن اطيل لو ةءفاسنك تاك
 ١ مانعأع زخىًاناراغسأ لم راجلالثك اهوامحت لمت ةاروتلااواج نذلا لثمىلاعت 1 وتباكسلا لثك هل

 00 وادعبالاهللا نمددزب لى دهددز موالعدادزا نمل سوهبلعهتناىلصلاةدقوراجلا ا ملا نم
 [| سائلا مالسلاوةالصل هيلع هلوةكو جرلا فراخ ار ودياكرانلا فاهم ر وديف هياتفأ قا دنت فرانلا ىف لاعلا لب

 ظ ىأ تار عبسلمعبالورلعب ىذالل. , ووهلعاهياءاشول ةص لعن الى ذل لد , وءادردلا أ لوةوءوسلاءالعلا

 سانا ادُش ًال_-وءهيلعدتلاىل_دلاق هللار كش تدضق ف و تلعامت تاعاذام هلل اع ذا هياعةمح لع علانا

 رك 1 ةرح يالا ءالعةمالعبايى اعلا با فءاندر واه هلاثأواذهف هلع هللا هعفنم للاعتماد م وباي اذع

 1 ىلاهبلق تاطي_ثلا ليعف هقفاون ل- علال ضذفدروامورحاغلاملاعلا ىوهقفاونالا مفاذهناالا ىد نأ نم

 معلا لطفي هريحخأ ىذلافناعالا نيعب رافت تاومانرك ذام لاثفةربصبلا رظننا هنادر و رغلانيعكلذوءا اوميام ا

 عمري ىلع هنا هداقتعاكلذ د_بفلاهملا لاح نمدشًامتلادنءمهلاحناوءوسلاءالعلا مذ. هريخأ ىذلاوه

 كلذعموهو هئاعسأو هتافصب وهتلاب لعلاك ةفشاكملا مولع ىد.ىذلاامأو رو رغلا هباغ«_اعهتلاةتحدك ا

 هقالخأ ف .رعوثلملافرعف كامةمدخ دارأ نملاثم هلاث موده هرورغفهدودحو هللا أ عضد و لمعلا لمه

 ا ًاهنىذر اموهملع بضغا اموههركب و هيام فرعتب ل هسا<تو هنداعو«طرعو هلوطوهاكشو هنولوهذاصوأو

 هاو ةئيهوىز نم بعام عج نعلطاعوهبلعو هبيضغنامعبجل سبالموهوءتمد د صق هناالا كلذ فر ءا|/

 5 | عيال اد غركيانعب .هجماؤطلتم هيصاصتخالاوهنزمب رهتلاديرب وهوكلا ىلعدر ون نوكسوةكرحو ؛

 ا راتبا فها ,هلك-ثو هبر وصوم دلت وهمهاوهيسنلو هلهتف ةرععميلاال_وةمهيحام عج

 8 .:ىلا برق كل ذناكلاهبح وههركامةذرعمو طق هتفرعع لغم اوهفرعام عبج كرواذا اددر ورغماذهذ

 ًالوم.ةتءالغ لقاعدس الا فرعب نأر و دتيالفءاةتاوهمشلنهتفرعم ق> هللا فر عولذا ىناعملانودىناسالاالا
 كنولدسالا نم فرعت نمرعت ىراضا ا عبسسلا فاختاك ىف مال_ىلاهيلعدوادىلا ىلا «تهنلا سوأ دق وهفاخ أ

 قاسالو نيللاعلا كله هنا هتاغسص نم فر علا عت هللا فرع نفد-الا فرءامهن اكومفاخيالدقهعماو هلككمو

 ةذحأت لو ارث امبف كل ذرث وز ملداب الادب أب اذعلا مجاعدبأو ةَقلومافال 1 هل *مكلهأول نمت ر دق قرطسم هلا لعب و
 ١ ةمكملا سأز رونزلاة-ت ةوءالعلاو دامعع نمهللاى شعاع ىلاعذ لاق كلذلو عرج« بلءءارتعاالوةقرديلع

 ٠ ل ةف باح اك ةلآ سم نع نسل | ىتفتس اوالهح هللاب رارتغالاب ىكوا طعهللاةيشخع ىكدوعسم نب !لاقوهنلاَد.ث 0

 ملا دايثدلافدهازلا» رام مئاصلا إبل تاَعلاهبَعَفلا طقاج ف ترآ ارل هولاّقف كلذ تولوهن الانءاهمذتا هل

 0 تمم شغلا هللا دج هءاعتدرناوهللادج نمت لبق نافهنلاةمكح رس آب ىراعالو ىرادال هقفلا

5 5 

 ل



 ضم

 عمطلا نوعضن مهنارب خاف رغغي لاق ءاسأ تاو ىنم ل ةنيلاق مهدحأ نسحأ ناهعم فودنالاعمط نوك, هتوكملك ||
 فاح يهدعي نمفافت ىلاعت لاهذاىراصألان ءربخأ هل“ و همفامو تارقلا تاي وع مهلهج فودلاشولا ٠

 توذخخا , وعامل عمهىأ باكل اون روم من اءانعموانلرفغ.-نولوةي وىدالا اذه ض زعتر ذاب باكا اوثرو |
 نم كلذ نان > هير ماعم فاخن 1و كلاعب لاقدةو الال-وأ ناك امارخا.ئدلا نم ممحاوهش ىأ ىندالااذه ضرع

 0 ءالار كفئمهسقر كةتب الهدا وةور ند رخ ىلا هلوأ 1نمن ارفلاود_.عوفاخو ىاقمفاغا

 ىلع نورط 5 7 :قايح رات را ءاذ_ه هنوذهب ساذلا ىرب رويفامانسؤماك ناتو أ

 ىلهوه.فا ءلمعلاوهيناعمىلاتافتلالا مهممالررعلا راعش نمارعش نو رق مُئاكواهصتواهعف رواهضفلا ظ
 فئاوطرورغهنميرق.و رورغلاوءاجرلا نيب رغلانابد وهنلاب رو رغلا ةلئمأ هذهذاذه ىلءديزي رورغملاعلا

 ىامنأ عم مهنا انسة فك ح رثت م نأ نوناظي و ةرغغلاكوعووس مهورتك ًامهمصاعم نا الا صاعمو تاعاط مهلا

 نوكرو مارملا ولالدلا نمةدودعم مهاردب قدصتيد حاولا ىرتف لهجلا ةياغاذهو رثكأ تالا
 ند وهيلع كتي وهو نيلسملالاومأ نموه هي ر_صنام لعاوهفاعضأ تاهمشلا و نيالا لاومأ نملوانتبام
 ةذك ىوهاردةرشع ع ظونك الاوهامولال1 اوأ ماركا نمةرمثعب قدل- هلا مواقي مارح مهرد فل[ لك أتاأأ
 ناد نموجنمو معن هاهجةباغكلذوة غب .ةهطاة فكل ايدل 0 -لا عفر هرب نأ دار واهل !ىرخالا فكل فو تاز ريم[

 ىذلاك امد: اواو مخاط اد اعمر الو< سفن بس ادعال هنالهم صاعم ع نمرثك ًاهتاعاطنا | |
 لوط هنلاءاضرب الاء ماكتب و مهضار ءأ ىزع ونيململا باتْعن محد ةرمئاممويلا ف هللا عسا وأ هناسأد هللا: 5
 ىذلاهراملوط هنا ذه نع لفغو:ممتئاستارغ طوعا اهناهتهسدرعملا» رافن توك ودد ءورصح ريغ نمرابغلا |

 ةلك لكىلعبا اةعلارهّتلاءدعوأ دقو تويتاكلا مار كك تك دقوذ رص فلا وأ :رمةئامهحمن تا لد مناك هبتكول || |

 ىلاتغئادالو تالءلهتلاو نتاعبستلا لئاضفىف لمأتي ادب اذه دمع ببقر هيدلالال و نم امذلناملاقف |
 كلذريغىلا هنو رعت الاممالكس 1 نمذنو رهلفش نيةفانملاو نيماهنلاو نيد ازكلاو نيداتغاةبوةعنمدر واما ا

 هنوبتكال حشا اةرسأهنم تويلط نوبتاكلا مار لا ناكول ىرمعاو رو رغلاض 2 ءالذوناسالاتاف 2
 ناك هتارتفىفهيقطنامو هناههم نم هل جس نع ىد هناس فكك لذ دنع ناكل هعبست ىلءداز ىذلا هنايذهنم | ا

 ىلءافودن طاتكو « سفن سساح نملارعايف هضس رح لع لضفي ال ىتح هناكاستب هنزاول و ميس و هدعتا ا
 اىلع ةرحالا ىف هتوغبب طار

 ا اند ناو 2 كل نما همفاككش نا ص ىلاذعفدد قف اهذر ع نا

 0 هكدا لهأ نم نو ك2 اهللاىلاًاسناناو نارا هنءاساع قدضن نم لا عأمذهافن رورغلا

 وللا ىلعر ورغلاوهل غلا هذه لدم طما ست ىلع لاق: نمردجأ امونا.بلا اذه عمنيةيلاو هب هيثتلا نع : اندص نم

 معأ هللادكو ,هلاو تاطيشلا ليلاعتو ىلا ليطابأ ىلعالاكت اهب رتغنالو قتن دىتخعنا||
 5 فائصأ عب رأ مهو فص لكق رذ ماسقأإ اوني هدم اتش و ا

 اهفاو ةمعتوةم ءاقعلاوةيعرشلا مولعلااو مكحأ(ةقر هذ ] ىرذ مهنمثو رتغا او لعلا لهأ «(لّرالافنصلا)* |[ ا
 هللا دنع م تأ اوذط ومولعباو رتغاو تاءاطل !اهمارلاو ىصاعملا نعاوظذح :حراوخلادقفتاوأمهأواهب اولغتشاو |[
 مموفذب مهلاطيال هنأو مهتعافش قلخلا فلس. هد لد مهل“ مهللا ب ذ_نالاغابم لعل نم اوغاب دقو منأو تاك |

 و ةلماعم ل ءنالعملعلا نأ اول عةريصبلا نيعب اوراتنول م مناقثو رو رغمم_هرهثلا ىلع مهتماركسل مهاباطخنو | |
 ةفرعمو مارخ او لال اًةفرعك هلماعملاب ,ل_ءلاامأف ةفرعلالعةداعلاب ى جملا هتافصب وهنلاب ل_ةلاوهو ةفداكما
 ىلاةال الواو لم_ءللالادا ارثال مولع ىسهفاتءرارفلاو اهبالعدي .ةكوةدومجملاو ةمومزملا سفنااقالخأا

 ءاودالا اها زب الدلع هبضن رك اذهلاثخ لمعلا نود هلة ةةالذ لمعال دارب مءلكرت مق مولعلاهذهلن 1 لمعلا

 ىعرتع ىددت نطو نعرحاهنأأ دعب بيبطلبلط ىف ىو سيق ءابطالا قاذجألا اهف رعيإلةريثك طالخأ نم بكم

 لكفدةيفيكء لعو بل: تا مئئلااهندا ء«مواهرب دامو اهعاوفأو طالدالا هل _صفوءاودلاهلعف قد

 ا ار ماضيك ىلعالا سودرغلاّت وذ نم هود طاتحالو خسنل

 ىد الاةئيط ىف ةنومم“

 ةمومذملات افصل ااهنمو
 ةئدرلاقال_الاو

 وهسلاو هلةءلااهتمو

 ًارقوءاملالمعتسا اذا

 نب رهط! اب أت ارقلا
 سس رهنع بهذ واعيج

 هن طور اوناطسلا
 جورخاوملعلاب هلك و

 ل 6 راح نجم
 صاروهطل !لامعتساف

 رب ونت ريثان هل عرش

 ىذلا مونلاءازاب تلقلا
 مكمل وه

 رب دك:ىريثان هلئذلا

 رون بهزبف باقلا
 اذ هلو كلذتإظب ازه
 ءوضولاءانعلا ضعد ىأر

 ولأ محد ,رانلاتسماع

 ءوضولاب هللا هجرة فاح
 ةالصلا ىف ةهقهقلا نم

 انعيبط كحاهآرثدح

 نح رمئالاو مناال ابلاح
 ءاملاو تاطمُلا نم

 تاطيكلاَز ارحربهدب

 مهضعب نأكى ح

 لاو ةبنغلا نم

 | 0 سارعو

 ناط.ُتلا فرصتوسفنلا

 تاولو نطاوملاهزهف
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 ل تولع فوسو هب ثورورشلا هاله ادحنموسب و4ةيصاعللالا ليال تهرب ةبتاوهشلاىا
 | انعم«انرصبأ ااذب روهتعهننارب نأ 5نولوةب كلذد:ءو نيح دعت هأبن نلعتلو الدنس ل_ضأ نمباذعل انور
 رذدبثب و ةئ ءار_عالا ع رز تبنيالو اكو عاقووالا دلو داون يهنأ انلعىأ نونةومانا ا اصل معتانعحراف

 ْ ![ناوكلوتفكتدصت الا انلءرةفاماص ل معتانعجرافحلاص لمعبالارح او باوي ةرخ ” الاف لصح الكل ذكف

 1 ”ءاح د5 ىل_اولاقرب ذن عك: ايلا اهتنزخ مهلأس جوفاهف قل ا دكوىرت فوسهبعسسنأو وىعسامالا ناسن لال سل

 اكرغئذلاافةنهر دسك اع سفن لك ناو تبسك امس ذ:لك قول هناوددا» ,عىفهتاةنس كم مسن لأ ىأريذن |

 | ريعسلا نادصالاة سف مهن ذا و فرتعأف ريعسلا باعصأ ىاك ام ةعنوأ ع سناكولاولا منلقعومتءم- نأ دعب هلا 0

 ثرطخاذا كمهنملا ىداعلا قسىفامهدحأ نيعضومفدو# هناملءاف دول اهعضو موءاجرلا ةنلظم نياق تاق ناف 0
 .ءاحرلاب طونقلا عمي نأ ازهدزءبعف ىلاعت هلل اة جحر نمهطن يفند رلى 7# ىناوتاطمش طمشلا هللاقف ةبو ا ل هلاورغا ناو

 لاق بون ذإ ار ذك: ةعاط هب دوتلاناوءدابعنعةيوثلا لبق مج رك هللاناو اعيبج ب ونذلارفغن هللا تارك ذدنو ا نار_هطن تاسعا

 روفغلا اوه هنااعيج بونذلار ةغن هللا اهننأة جر نماوطنةتالمه_سفنأ ىلعاوفرس نذل[ ى دام .,ءابلقىلاعتهنلا || زج ردابعتي ةنمابل

 ا ةرفغملا عقوت اذاف ىدّدها ماك اص ىل عو نمآو بان ن ناراذغل ناوى هةلاقوةيانالاب مه رمأ مير دلااو هد :ةومحرلا |[ ا | ةلفغموئلافر نإ

 [رطفن كولا فوهو ةعجلا تقوهياعةاض نمنأ 57 2 در ارضا عئدرتعلا قولت او حاروهق ةيونلا عم | ا عبطلاراث ؟نسمودو
 أوهوودعب صو تاط_ثلانذكفكءض وم لع مقافةعللا كرس الك: !ناطثلاهللاةذةعجلاىلا ىسنأ هلأ نم نو نأ ردجو

 [وأ تقولا طسورلا هلجالةالدلل مامال اريخ أوج رب ذخأو ةراختلا ىلع رمح اناو بار وهفةعجلا كردي نأو وجرت ١١ هيفاملثاط ط._كلازحر

 له

 تارةلاورهطم ءاملاو

 ريهطتلابن ار ةلاورهطم

 هربغ موب نا

 معلا تارا
 لب ذات الإ من ل انتجت نال ان 1725000100113 هن كلة:

| 

 ىصتقيو لامالا لئاضف نعمسفن فتن أى اثلا رو رغموهفاهفرعدالىتلا بابسالا نم بدسلو أ هريغ لحال | هّنلا ن-ع ةلفغلا نم
 || ىلعلبقبف هدابعلا طاشنءاحرلا نم ثع بتي ىت نيد اصلا هيدعوامو ىلا عت هللا معن «_سفن ىح ريف ضئارغل ا ىلع | | ىلاعت هللا نا نإ ذوىلاعت

 | نيذلا توثراولا مه وأ هلوقىلانوعشاخ مهمالص ىف يهنيذلا نونمؤملا حلف أد قىلاعت هلوقرك ذتب ولئاضفلا نمةضيّعل ا ضيق مآ
 ٠ | ةاروتسلا اشي ىلشلاءاحرلاو هيوملا نم عزاملا طونعلا عفش قوالاءازلاةنودلا ابد مهسردرملا نونرب ضرالاهحو نمبارتلا

 | ةدابعلا فار وف بجوأأءاج رلكو ءاج روهفةدابعل| فر عشت ىلعوأ اهو لع تح هوو يكرس او طاشنلان م || ةدلج ةضيقلا تناكف
 | ءاذبالو كلامتاطبشلا هللوقيف لمعلاب لغتشا وبنذلا كتي تأ هلرطخاذاك ةرغوهفةلاطبلاىلاانوكرو | | هرهاط دا او صرالا
 | دبعلا لع بح اواذهدنعو : ةرغوهفةدابعلاوهب وتلا ن عئالذب رتف.ؤمحر ر وفغء ركبركلواهينعتوك سفن ْ 6

 [ديدشيرتلالباقو دل جا لوم هباقعمظ ءوهللا بضغب « هن: فوت قوما ل لوعتسنا امس قلاج ىف ىلا ع3 هلب

 |[ ضاسالاو نحناوباذعلا طلس لن مهرغكءرضد مهناعمداب الادب انلافرافكلا دل ميركهناعمهناوباقعلا رمشبلاوةرمشبلاف نيط نم
 ط ءيع ةوايع

 ١ هياقعىفوخ دقو هدامعف هتنسءذهن فا لازا ىلعرداقوهو ينل قمدابعنمةلج لح حوجلاورشذلاوزاعلاو | ؛ هر-هاط نسع هرام ٠

 | ىلع عببالاف لمعلا ىلع سانل !ناثعرن تاقئاسو نا دئاقءاح رلاو فوللناف هر رث_غا ف يكوهفاخأ الم. كفا:

 || نعم تارعاببسو ايندلا ىلعمهلابتا ب سومهروتف بسوهقلخلااةفاك ءاحرورو رغو نت 0

 ” ابواق ىلع باغسرورغلا نارك ذو سوهلعهقلا لصربخأ دقفرو رغكلذفرخ“ الل سلا مهلامهاو ىلاع

 | ةرابعةمدالاو هيرودو
 ا ابنع

 رجا وا 0 - 7/1 11 لا 1 حلا

 1 انأكو : بجلا
 || تايد تادابعلا يلعن وبط 00 0 احلل نانو دو اكمال ةيرعوامداك ا ل انا 1 0
 نوغلاب هنناةعاط قرامتااو لبللا لوط مهو مهسفنأ ىلع نوذاذع نوء+جارم مم ردلا مهخأ لجو مهم ول ةواوقأ ام || 0 ١ كِلْذ 9

 || نينتآ قليلا ىرتنن الاامأو تاولمللا ف مهسغنأ ىلعنوكس وتاوهشلاو تاههشلا نمرداوىوقتلاف :أظلا كت تراصو ةلظ

 نيعازىلاعت هنن نع مهضارعاو ايندلا ف مهك اههناو ىصاغملا بع مهماك | عمنيفئاخريغنينئماطمنب رو رم

 لأ هفرعت لا ممركو هلضذنماوفرعم ما نور من "اك هترفغمو »وفعل نوحار هلضفو قاعتنلا مركبت وقت اووما

 || كلو ءاكب ناك اذامىلعف ىنب وهلا, لام وىتملاب كردي الا اذهناك ناةنودطاصلام ل بلاو ةياعصلاو ءاسنالا

 || ستستمر سلا دنر ارلاو فوخللا باك ف رومالا هذه ق.ةحان "رك ذدقو مهتزحو مهفإ وذو
 0 باشا قا ت5 لا>رلا ب ولق فنار قلاهيفق اخ نامز سانل ىلع ا راسن نن لّمعمءاو ر

 راك
 امتتختتتتللا



 15 رع 0 7 ا

 قب دصتل اوهو «ةف ولام ىلا للاب لمع ىوهلاةطساون تاطيشلاف ىوها !قفأ اراللاقحالا كاذ نك اونا وهلا |
 اناوعرك ا اوةينينمؤانماصعلار و رغ (فاثلالاثملا) رو رغااد-وهاذهوةماركلا ىلعهت الدب | ْ

 ءاح زلات آه - مطو .يروهرا فا يناتيهست لانسر لاجالاهامحارشا :لعوهلاكناوو ٍ

 اناو هتجر راع فدابعلا ئصاعم أو مسعةمركوةلماشة>ر ودع _ءاوهنلاةمعن ناونيدلا ىف دوج ماقم |
 مستتر واءوعان" الاحالصب كلا مهنا ردتستاكاعر ونامالاة | سون هودرتف نونمؤمو تودحومأإ

 م01 ان نم هنا ىلع مرك أ مهن هنط عرولاوىوقتلاو فودللا ىف مناي | ةريسةفلاختو مهمدش ب ولع ارارتغاك | |
 هللاب رارتسع الاعب اهتشلل ةوانوماو 2 فاو ق فلا باع عمو هو نيفئاخاوناك ىو" ةلاو عرولا ةياععم مهؤاناذا | | ْ

 ىلا نوحات الذب دق كءانأ [بحأ دقهتلا نا اوهدالوأ بح ًااناسن'بحأ نمناةبولعلل ناطم لا سايت ةىلاعت |

 لاتف نيقرغم ا نمناكسف در ملف خط لا ىف عمه دلو بعصتسا نادارأ مال لا هيلعاحو .ون نأرو رغما سني وةعاطلا |
 هينالر فغتسا مالسلاهملع عمهاربا نأو لا هربخ ل بح هنا كلدأ نم سيل ةناح وثاىلا«:لاقذ ىلهأ نمىنبانابرأ
 هلتذاق اهلرغغتس وهمأريؤر وزب نأ قهيرتذأت-١ ىقطصت درع ل لو لق .اعدنلا لصانسن نآو هعقذب لذ |
 اضأ اذه هلوح نمىك أ ىدتب ارقلا ب ساهلهتةرلهمأرعق ىلع كمي سارا ةغتسالا ف هلنذؤد لو ةرانزلا ف || |

 داولاء-ةغبب عبطملا بالا ضغببال أكف ىماعلا غبت وعسبطملا ب ىلاعت هللا نالا ذهوىلاعت هلئابرارتغا |

 نال دو الدإولا ىلا بالا نمىرسي بحل ناك ولو عطمابالا+ بك ىماعلادلولا بحال ذك ىماعلا |]
 طا أب عسب شد هنأ نط نكهيسأ ىوقتن وكن هنانط نموىرخأر زوةرزاورز/ الث قال اضن [ض علا ىرممل

 الق نيعضرفىرقتلا بأ يسياعار و عكللالا لسير ريبالع 0 حل ب رمد ىو رب وهسأ

 ليدس ىلعالاهبب ا وهمأوهرخأ نمعر مارشي مول ى وة اءازسهنلا دنعو سكعأ ١اذكو أ شهدلو نعالاوهسيف ىزك |

 اطاغلا اف تلف ناف بمعلاو ريكل ابا ىف قيس اك هكةعاغ ثلا فتذأًيف هيلع هللا بضغ دتسشي لنا ةعافشلا
 اريخى ناغيلف فىدنعن طدعانأ لاف دقو هنرغغموه_تةجرو> رئاناو معركه نانا راعفلاو ةاصعلالودىف 1

 لو.ةممالكالاناسنالاى وغبالتاطبسشلا نأ ل_ءافبوأ_ةلافرهاظلال ورقم حيدج مالك الا اذهاشأا

 فدك ل-وهياعهللا لص ىن :لا نكساويولقلا هيتعد_ختااملدر هاط نسس>الولو نطايلادودرص رهاظلا | ْ

 اذ هوهّللا ىلع ئءواهاوههسفن عسبت 0 ؟نمقدالاو َت دوملاد_عباملل عوده سف: نادنمسسكلالاّقف كلذنع ِ

 نالاّقفءاع ءرلا هللا رش دقو لاهجلا هيعدت ىتحءاح رامسف هما ناطم_ثلاري_غىلاعتهللا ىلع ىنتلاوهأأا

 اذهوقيلآ ممبءاجرلا تا ىنعب هللاةجرنوجرب كل وأهلا ليبس فار دهاسو اورحاهن.زااواونمآن يذلا |

 ا غاوىلاعتلاقو نوامعداوناك اعءازح -ىلاعت هنا لاق لام الا ىل_عءاز ازحو رحأت 10 لاو < ذهنال

 طراشلان اكو اهلعرسأ هلط رمشو ناوأ حالا ىلع سا نمناىرتفأةايقلا مول مرو- نوذوت

 رجالا راغتلسلج مئاهعجج دف أو فااوالارس؟ ؟وري_جالاءاق.دي زب لب ؛فاخالودعوامهمدعولاب ىفبامي رك ْ

 ةرغلاوءاجرلانييةرغلاب لهعللاذهو امجاروأ ارورغمابنةمهراظتنا ف ءالّعلا ءارتفارع رز و ظ

 ًابشاحرنماهف نوت رثي مهنامأ كل:تاهيهتاههلاذ لمعلا توعيضي وهلا اوجرت نولوةي موقن علل لبق |

 وحرماانالحر هللاّمف ىاتسنث تطةس ىتتحرابلا تدح» يارا سد نب .لسملاق وهنمب رهأمش فاخ نم وهيلط

 مدعب ودواداوامن دلا فوري ىذلا نأ كوهنمسرهأش فاغن موديملط ًايشاجر نم تامه تاهمهململاتف هللا

 أحاص ل معن لو ئمآوأ نمور وعودة حرار نما ذك وتم وهخلزتيلو عاب ناسا ا

 قاف هننالضفوجرب وفاخيداولا فاددرتم قب لزن أو ئطوو عك- 'اذا هناك فرو رغموهف ىماعملا كري مولع أ ا

 تائيسلا لرثو تاحلاصلال معو نما اذا كالذكسف سدكوهف م. نأىلا مالا ءوم-رلا نعتاف الا عفدوداولا

 ليملانعميلق سرح و دي-وتلا ىلع توك ىت> توم لات اركس وعاوص نمهنب د طفح 9 تاثلالوقلاب هت نأ|

 1 ىلاعت علدللا نموحرب وعوسلاب هربا مودال أم نم يال فا ارلاو فوايد قبو

 ةرطفلا ةراهط ىلا دئاع
 ريسغت» نط املا عدب الو

 ىتحىلاعت هتلارك ذربغب

 ةرطغلارونه:ء«بىهذال
 ١ كول نانا
 افودتنطاس هير ىلا اراق
 آ!( و رامغالاوك ذم
 راسعملااذمنطابلا فو

 راوثالاق د رط قتنادقف

 ةيهلالاتاعمذلا ىرطو
 ه«بلامص:7نار دف

 ايضا لمللا ماس 83

 برعلا ب با هيلا

 ا وابا ٠ اموالثو مهل

 ىذلاهئد_4:1ناسللاب

 هملاوانتامأ امدعب انامحأ
 نشعلا ًارقءو رودنلا

 ةروسن-مرخاوالا
 دصقي مث تارع لآ

 هللا لاقر وهطلا ءاملا

 نمهسلع لزب ويلات

 هير هطيل ءامءاوىسلا

 نملزنأ لج زعلاقو
 ”ةردوأ تلاسةءامءاولا

 هللادعلاق اهردقب

 هللا ىذر سابع نبا
 تارسغلاءاملا امهنع
 بولقلا ”هردوالاو

 ادد دع كا

 ا اع تلهحاو



 اما ريثكو كلذ ريسغال

 نوضواغتي س انلاثنأ ار

 1 ارةناواممتينةيفكىف

 تادعسملا هل_ءالك ىف

 ةروس اهلا فاضأو
 ناكد فات -ريصتف ى مالا

 هده تورد ع اعلا

 اتكربنوبةرابوروسلا
 موذلا نم ظةتسااذاف
 دنع بدالا نسحأ نم

 هنطاس بهذي نأ هاينثالا

 هركق فرص وهنلاىلا

 نأ لق هللاسصأىلا

 ئ فرسكسذلا لوح

 لغ_شو هللا ىوس

 ىداصا افرك 0 ١

 ئشلاب فاكللا لفاطلاك
 ةسمكل ىلع م ادب ماناذأ

 2ك تنااذاوعوشلا

 ناك ىذلا ئذثلا كلذ

 اذهب س> ىلعو هي فاك
 توك لغشلاوفكلا
 رشح ا ىلا مامةلاوتوملا

 كاع سدعملو رظنميلف

 همهام مونلا نمدهايتثا

 د_:ءنوكي اذكه هناف

 ناكنا رمَعلا نم مامقلا
 الاووههم-_وفهللادمه

 اذاد.علاو هلئاريغدمهف

 هئطانق مولان م همئنأ
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 كلم توسقف مهعباذ_ءلاربخأ قر وورخ ل مدن يلع توقفت ملعهنبارعت

 منهج م ههسح مهلوقلاباوج ىلا لاةف وقنا لاني عنالوم6ةنأ توأوق وىلاعتلافا الا باذع

 نواوةرف مس مو ردعسا وم منو ردزريزربغثعشءارقذ مهو نينمو ١اىلانو رطني ةرصوريدملا سئيقاهنولصي

 أ 5 1 ممولة ىفهمظن ىذلا سا.ّلا ب رتوهملاانوق.-اماريتناكول نولوةب واننس نم مول عهللان مءالو د

 رعاشلا لاف كل بةّ:#لا قاضنأ انس هناف بع لكو بتوهف نيسعت لكوا .:دلا ميعنبانملا هللا ن حأ دةتوإو 5-3

 ىقباعقةنسعكلذك د ىو 5-5 ادد

 هنا نطذاهنناب رتغاد_ةفناس> اا ةدلا قسلع ماع نامت د ل 0 0

 نادبعل_>رلل نوكيتأ هلاثمو تك اوهلا ىلعل دب رثاع هلاك وذدنعل:ةماركلا ىلع دءالل مل د.هدنعم ص

 ٠ ردالا هلعيلهتيفهسك و تكلا مزاد وابعللا نمهعت ءهبح ىذلاؤرخ الاس عوامهدحأ ضغس تاريغص

١ 

 او فيك يعل هلم هيمضغمي ىذلاوهعفنت ىلا ودالاهيقسا د وهريضت ىتااةمعطالاذالموهكاوفلا نمهعنع و

 1 م هنالع ركب و. هديس دذع هنا لمهأ ادبعلا اه نطق ى- مشداملك لك ايو بتكلم لخشدي الو عارف

 امحاذاوا.ندلا معن اذكهور ورغلاض < كلذوهءلعرع عك: وهعنع لفهضار ا عسي ىلعهدعاسر هناذإو هناوه

 مياس تيرسكتسأ مك كرك ه وهوازدلا نمددمع يا 0

 اولاقرإ اونزح ايندلا مولع تا.قأ اذارئاصبل باب رأ تاكوريشلا درس نغربل: | ىفدر واذكههبح وهوبارسثلاو
 نيولاصلا راع-ٌتنامح م اولاقر ةغلاءوللعلبقأ اذاولامهالاوتتملاةمالعكلذاوأر ومتب وةعتالكسنذ

 لانه ىلاعتهتارم ايا اوهاها نط: ءثقرص هاذاوهللا نمةما ارك امان طاشدلاهءلعتايقأ اذار ورغملاو

 3 + رلوة.ذ هترره.اعردةف هالةداام اذاامأو نفرك أ فر لوم. فهمعنوهمر 11 اقهيرءال ااماذاثاسن الااماقلاق

 !الذتانيبف تدثتل اهللا لاس نوءالدلا 2نمهنلاب ذوعن ءالتءاوهاغالافاكسل ىأ ااك كلذ. نعهللا باحاق نا ذأ ١

 | | هتمرك أن معركلان كءاوىاوماذهالوىار ؟ اياذه سلوا هلو ناعم امه مم ذاك ع سالالاقرو رغ

 | ةماركل|لئالدةفرعمهحالعرورغلا اذهواريتف و اهنغىتيدععهتنهأ نم تاهل اواريقفو أ اك امنع ىتءاطب

 ةنانع ادعبسايندلا تاوهشىلاتاغتلالانوكه جو ف رعب نأ فةريصبلاامأ دلةلاب وأ ةريصب ابامانا وهلاو
 مم ءةلج نم«>رشرءابلوالاونيفراءلا لزانمف ماهلالا,كلذ كردي وهللاىلا اب رقما معدعايتلا نوكه>وو

 اقدصو ىلاءتهنناباكك نمؤد نأوهف قددصتلاودملة لا قد رطب هتفرعمامأو ةلماعملا لعب قلب الوةفشاكلا
 لاس لاقونو رع تال, تاريخلا ف مهلع ران نيني ولام نمهي مهد امن توبسع أ كاعتلاقدقو هومر

 | ةمادحأ اونوأاعاو-رفاذاىت> ئملكباونأ م ماعان 3 ىلاعتلاقو نولعنالث. د نموه ردك ستس

 5 00 لالا اان اون دح امام خا تراعنالث بس نم وهجردتسنس لا ءز هلودريسفت قوثو .ابم مهاذاف

 مهرخؤباعانوملاظلا لمعب اعالفاعهننانيسعالو للاعت لاهوا اا وداد ريل مهل ىلغاا ىلا عت لاقو مه رورغدي ريل

 ٌلورغلا اذهنمصاخت هبنم1نف هلوسرةنسو لاعتهلناباك ىفدر وا:كلذريغىلاراصبالا «.ةصخت مورا

 أراغ ةيوةد-اقلات الامل اهذهلاثمايرتةالود رد من اال فرع متاع هتاهصب وهاب له ارورعلا اذهأ تنم اف

 ا لاَ ةاريمدلا مهصدمءادتنأ مهيلاهنلا ن سحأ فيك مهل ىرحامو ضرالا كولمىلاونوراقوناماهوت وعر ذىلا

 موعلا الا نيا ا 1لتر تحاور ملاعق د دقو هب , الاد-أ نم هم متم سم سك لهىلا#)

 0 : هنناوهّلا اركمواو ركمو ل حو زعلاقو نو رعشنالمهواركمانر موا |ركماو ركمو ىلاعت لاقو تو رسا اذا

 | 1 ا دبعللز وحالاكفاديو رمهاهمأ نب رفاكل ا لهفاديكدمك أ اواديكن وديكب ممناىلاعت لاقو نيركاملا
 و هنما اركمكل خنوكين أر ذك نا تبني لبدمسل ات ىلع لا نممنيكمتوماياد.سلا لامهاب لدتسينا

 الار نم ن نماذافكوأ جارد: ورب ذحت عمىلاعت هللا حف كاذسح نآيفهسفنر كمدرذع ل دسلا نا عم
0 

[ 

 )- لد كل ذنوك نأ ل_ة>او ءلانال ذدنع مي رك هنا ىلعايندملا عنب .لرتسا هنار ورغلا اذهاشنمو رثغموهف

 ثاوهلا



 واب

 نم هنأق رادقملاوةيمكلان ع وع وناسللعشدافر ر دعتلا نعءرامعقا1اذا قاحلااملاعن هر 3

 تم عساس ذا دةلارسكه عامل قاملارثك ارارذة ال هرك ذقت ورلارسس كل ذحرسشو الا ملاعأ 1

 سأ هنأ فرع هب ر ويسغنفرعاذاو هبرفرعدتف<« طن فرعاذاو 6-2 :فرءدقتحو ورلارس فرعنؤمئاثفا |

 ضراعم ان لد هناذىفهعيط ىضتة نك م«.لاهطوم»تأو بن رغىفامسملااملاعلا ىف هناو هترطفو هعيطي ىفاي
 نءهتطح ىلا ىهوةيصعملاب هنعرب_عو لسوهيلعهللاىلص مد[ىلعدر وبي رغل'ضراعلا كلذو هناذنمبي رغأ

 ىبط هلذاع:برلاراوجلاهندنحو ىناب ررمأ هناوىلاعت برلاراوبىناهناف هتاذ ىذتقع هبقبلأ ىهىتلا ة:لا
 لءةامهمو هير وهسعن كلذ دن عى .ف هر اذ نمي رغلاملاعاا| ضراوع« عبط ىذتةمنع هف :رصن نأالا اذ |

 نوجراخلاى أ نوةاغلا وهن ئلوأمهسفنأ مها نافدللا اوسننيذلاك اونوكستالو هل قذاء سفن ملط دقف كلذ |
 ةراشاهذهرىرطغلاا هن دعم نع تجر اذا اهماكن عبط رلات عشت لاق مهتاقحتساةناغمو مهعبط ىضاقم نع |
 حاب ر رضتاكم م رضتاهنات نو رداقلااهطافلأ عام نمت نوفراعلاا هدا اورقاشنةسالزك اراب ر 0 أىلا|

 ماعلا تاقلارسن «بابلا اذه حان ةناو شفاف اراصبأس عملا رهمتاة فيعضلا منبع اربعتو لعحلابدر ولا

 لوأءاءلوالاتاماةمرخ ا اوءامنالاتاماقمىدابم ىهوافراعوا.أوهيحاص ىمبمو ”هنالوو ةفرعم ىعسن ت توكلملا |
 نيقيباما 6 الانايتاطمشلا رو 6 وص ةملاق بولاملا ض درغلا ىلا عج رغاووهءايبنالاتاماقما

 لاعتهتنا ماوأا اوعيضاذا مهدئاةعبو م- متاسلاب نوئمؤملاو نطايلاةسهح نم ةدهاشموةريصس اماوىد» 1

 ةاي1ااورثك ممالرورغلااذهىف ةرافكألن وراس مه ىداياود اوهدلااوسالوةةلاصلالاسعالااو رعشوا

 دقت رار :ا!نمن وحر خفد.الا ب اقع نع موف ناجالال صا نالاعسا م ا الا ىلع ام اندلا |

 اهورث ؟وايندلا ىلا اولاممهتك-اوامندلان مريخ ور "الات انا اوذرتعا م-مئافني رورتلانماسنا تكنو 1

 هللا ةجرت ا ىلا_ع:لاقو ىد* ها مالا ص ىلبعو نم او بان ن نارا دعا او ىلا «تلاق ز وذال كال نامالادر

 ناسدءلاوىلا عد لاقوهارت كذ 00 الا ىلص ىننلا لاق مث نين سحلا نمبي 2
 باك مب ىف :رفةملادعوفريصااباوصاوتو قم اباوداونو تاملاصلااوأ عواونمآنذلاالا اس قانا 0
 قا ا الور ورغماضد أ ءالؤهفءدحو نامالابالا«ىحلاصا!لم_لاو نامالاب طونهىلاعتهللا
 هلنيهراكلا نودايندلاتاذإت اوفةفستومال نيهراكسلا اهل نيا اهجعمب نيف 00 .رفلا انثدلاا
 رورغنمنيلاثمهنلاب رورغلل رك ذنلووياع_نينمؤالاو رافكسا !نماين دلاب رورغلا لاثماذهف هد_باممل ةغب ا
 داعم نمهنتناك ول هنا مهن سلا دو مهسفن3 ىف مسهضعب لوق هلا فهتلاب رافكلار ورغامانيصاعلاو نب رفاكلأ
 ذانب رواحتملا نيل-رلا لود نمنع ىلا هن هنئاربأ 5 الاس دعسأ و هبفاظحرقوأ نحتو نريد مهن قالا 3

 نأريةتاا ف لقناك اه_هرمأ هلجوا,لئماهتماري_ندحال رولا تددرنئلاوة اق ةعاساا نط امولاق
 فلأ ىلع: ما جدزورانب دفملايامد-ةو را ,دهلارانا سب ىرت شاورانبدفاابارصق ىتبامسمنمرذاك

 ىنفيالذست | ىفارمصقتد رتسشا الأ بر و ىف ارمدةثد رت !لوقي ونمؤملا«_ظعد هلك كلذ ىفو رائد 2

 نمءةجر رونونوءالونوذفءالامد و ىنذبألة دل |ىفاثات_سبتن رتشاالا ىنذي وبران انسب ثد رت
 ناك ناو بيذاك أوهفئالذنم لةاموئيث ءلانهاملوةب ورفاكلااهيلعدرب كلذ لكفو توغنالني_علار
 لافادإو والامن.:واللوةيذالئاو نب صاعاالوةىلاعتهتافدوكلذكو اذ زجر مظل اللا

 ىلع ناك لاق هنآ ترالا نباح ن ءىور والك ادهعنجرلادنذختامأ بيغلا علط أ «سيلعادر كات

 ةرخ الاىلا ترصاذاىللاةفةرخ الا فهد 1ىناتاقذ كضة.لف هاضاقت أ تئف نيد لئاو نب صاعل
 هللا لاقوادلووالامنيتواللافو انا ا .رفكىذلا تب أر فأ هلوق ىلاعت هنلا لزناةهنم كيضق داو والام لانه
 ىلنا ىبردولا تعسر ئئاوةْسْعافةعاسلا نط امو ىلاذهناوةيله:سمعا ارمذ دعب نمانم ةمجرءانقذأ نئلو ىلا

 ىلا ةس بوري م نأ كاذومنم هنلابذوعن سيلباة سيقأ نم ساق هببسوهنلاب رورغلا نمسك اد
10 

 نمرقتاو تاعكرلا
 خا ىلا كلما ةروس
 هنآ فلأوهو نارغلا

 ناوريثكمظع ريخووف

 أرقي نارقلا ظفحم

 تارمس جن ةةكرلك
 ردعىلا د هللا اودى

 الور ىلا تامه

 الارمبهتلاوخ ىلارتولا

 نم اًهنأو نوكي تأ ١

 ءايقنالاب اهتداعؤهسفن
 ريخات توكمف روج تل
 د_ءهتلارخك ىلارتولا

 ناكدةو ) لضف ا ذئن.>

 رتوأ اذا( ءالعلا ضعب

 دمتي ماق ع مونلا لبق
 امم عفش ةعكر ىل_دد

 5 و وءاشاملفنتي حرت و

 ناك اذاو كلذرخ ١ف

 للا ل وأ نمرولا
 نيتعكر رثولا دعب ىلص

 امهفأر ع اسلاح

 مكاهلأ ل انا

 نيتعك. لا لعف لقد
 ا.اف ةعكرلا هلزنعا دعاف

 اذا يح رئولا هل عفش

 وبر هيك ايدج هنت ادارأ
 ةنو هلو خ 1

 لفنلاة من نيتعكرلا نيت اه



 اندلحإ

 ليش فاز ءلادحاو لون هناك 35 "لا نمءزح فا ف لأ نم ءْزح نمرب ث عرس ءوه سلو هناك هكا
 تاذلوتاصغنملا عاون اب وشمر دكما» انثدلا تاذاىأ ادع ونلا ثمحن مرظن ناود_>الوهل هبا الامن أبل
 0م ماع ظفل لوب: هؤثنمرو رغاذهفةئيس لا نمريسخدقنلا هلوقف اطاغدةاذافةردكمريغةيفاصرخ الا

 كشاانم .ريخنيقل|ناودو رخآ الاسام علال كا كلا زذب اذه دنعو هيحرصن /تاودإثمىهةشيسن |( اعماح نو نماريخ هيدارأ ةثيسنلا ن هريتدقنلا لاق نمناقءانعم صوص نعرورخملا هيلة -غف صاخ هيدي رأوقلط أ || ىف ىرخأ هيآوأريصملا
 لطم ناك اذانلشلان مري نيقملاذا لطابهيل_صأ الن اللّوالا نمادا سفرتك أ |سايقلا اذهوش ةرخ الاد تسلا جوالتلا نس
 كثىلعيعلاةسترمك ارد قو نيعي : ىلع هدا تا قههقتملاو كد ىلعهحع رفونية. ىلعهبعتفرحاتلافالاو | ْ 3 كلذ ىف ءاعدلاو

 لكوقافتالاب ,ءالّوعلا باد مز !اذكو ك2 ىلعدملاب رفاظل افون نع ٠ ىلع صختعملا ف هددرب 7ىدانصل او ظ مع لخفلابر ةوطو مهأل

 اليلق عت تاك ترحتاتاوىر ريض م طظعو اعئاح تمهد رخل ألنالوةيرحاتلان و هثملاب نيقملل كلربكلذ ا اعب رأ ءاشعا ا لمق ىلهد
 رار سندوتش لمعلا موهو هل ا لا ءثدلا ءاودلا برسُد ضد رملا كل ذكواري كى رو | مث نيتعكراهدعبو
 اقنل_تنمكلذكفتولاو ضرما نم .ذاأا ملا ةفاضالابلملتءاودلا ةراصررمضلوةينكلو نيس ىل اع][5 وأ هلزخ_هىلا فرصتي
 مآ نملاةياملاةفاضالا امسلا ىيةمرهو لئالةربسصلا مايأ لوقي نا مزيلات هباع بجاوف ةرخاالا || ىل_هيق هنواخ ل
 ْ ناك دقو ىرخأاءب رأ

 ١ هللا ىلسص هللال وسو
 اتا الاىلالزالا نممدعل ا فتن 5 لَدو قايح مايأ عن :ةلاالا ىنتوفباك اب 0 .ذلقامناك ناف هر 1

 1 ”ءلاقاذهلو ىاطدال اذ_هوداب الادأ اران )ىف قيبأفاودصلمقامناك او مدعلا ى تبعي ىلا بس>اف ْ
 70 1 رانملكي رتف دج ءانلت اه تاك ناوانصلختو وتصل غر _ةفاقحسمتلف مناك ن انيد_ىلملا ضعبل ههجومّنلا !. ىف ىل_صن لبو هيلع
 أ رو رغموهفانغيشمن 53 :0 تاو هنأ هلنيب وهل _ةءردق ىلع دسم ملكن كم اورخ الاف هنمللث نع اذهلاكامو |! ل داملؤأ هت
 0 اس تمول ادن ءنق . كلذ لد ًاطخاض ًاوهف كش : ةرخ الاثا اوهوهمالكنمىناثلا لصالاامأو 5 : اعبرأ سلح نأ ل

 | ماوعلانيقي كردم هرهووورغلا ل زياضأ كلذو ءا.لعلاوءاينالل اديلقتَقيد_هتلاونا.ءالاامهدحأ : عجبرالاهذهىفأر قي 3

 ءمهرخ "ادن نمةعانصلا له وءابطالا قف!دقو «:اعءاودفرعدال ضد ص لاسم مهلاثمو صاو لئارثك و ٍ سد وتامعا ةرو
 |[لبةبطلان نيهاربلاب كلذ عيمعتت مهلاطبالو وعي د تق ردن را سفن مط هنا الفلا تنلامءاودتأ ا كرامتو تاخذلا م-و

 مهن الاوحالا نئار ةورناوتلاب لعب وهو كلذ ف م_مبذكب هوتعموأ ىدا اوس قب ولو هيل مسعن و مهلوت 2

 _مذك دةتعب الو مهلوشب هيذك لعق بطلاب هل لعاللب بطاابه_ثملعأ آو الضؤهنمر ْرْغ اواددعهنمرثك .1 ١
 ١

 نب رمان ار اظن نمل ذكفارو رماه رتعم كاكمانط الأ لوذ 'لرتو هلوةد_ةءاولو هيبسب هلعفرتغد الو هلوق ا ل ءرلا نم 11
 هللا قل ريخ مهد جواهتداعس ىلا لوصولا ىفعفانلاءاودلاوهىو تلا ناينيل اقلاواهنعنب را الاب | رخ اودي دخلا وسلوأد
 [ءقالناه_لعمهعبتاو ءالعلاو ءاكلاو ءايلوالاوءاببنالا مهو لة_علاوةفرعلاوةريصبلا فةبتر مهالعأو || ياغي لب ورش اة
 تاوهشلا لرب مولع مظعف عملا ىلا مهسوفن تلاموتوهشلا بلع تباغنيلاطيلا نمداحآ م همذشو مهفانصأ : 7 ىدحا بدلا
 اىداوسلا لوقو ىلا لوقت أكن ءايدنالااوذكوةرخ .الااودعف.راذلا لهأ نم مهاب فارتعالا مهءاعمافعو || 7 امئلئاوفأر رق 3

 اقلك كالت اوهثلا هتقرتساىذلا ىغلا اذهلوةكلذكقءابطالاهيلعقفتاامىلابلقلاةنينامط لءزال | نم تارددلا

 نأ دارأ تاو ثلا
 هنآ اهف ًارغف فذ

 أ

3 

 لمعلا لعب دقسسا مزاج نقي وهوق املا هل فاكتاعالان مردقلاازهوءازعلاوعابلوالاوءاسنالا لاوقأ ةفك 0 20 2 اىراطلاو ء هبل
 كي هَ امثلثنارتاارخ ا

 نأ نافذ الوءايلو ال ماهلالاو ءاسن لال حولاو 4 رح ”الاةؤرعل قاتلا كردملاامأو هيلوز رورغلاو هلال

 | ةرعمنأ منعا م.لاب مالسلاه هدلع لب ريل دلع ندلار 0

 31 ة:ل1ناف تاههو طعفداة ملا ىاتااوهتف ركم ىل-* ل ندد 5 رعمدو ك2 ىنح سو .اعهنلا ىلص هذ اد 1

 رنأ خشلا رك ذازكه

 هللا هجر ىكملا بلاط
 ودغلا ازهارتدارأثاو

 ِ ىهاكمأ. ا .ةح مهل ف شك" هنأ مهتفرعم ى مو توفراءءاد منالاو مصداق: ةءاوهلب ةق ع |

 اهلهتو عاهس ن عا نعنوريقر هاظاارصملاب تاس .وسحلاتن أ رهاثزاك ةنط ايلا ةريصالاياهو دهاشف

 ةيىذلاسمالا هنن ىمأ نم هنوكمدارملا سدلو ىلا ع: هننا سعأ نم هنا او ورلاةةة.ةح نع مهل فشكي ثايءالذو ||

 فها قاخ نم هنا هيدارملا نوكيىت<نأشلا ممالايدارملا سلو مالكت سيل سورلاو مالكرمالا كلذ تال ىنمنلا |]
 | اتاوذماسجالاف سمالاو قاذن اهليو قل الاع ذل ١ شل ا تاقولخلا 6305: قل

 0 ربداقلاو



 عوو
 0 جيجا

 د>اسملانذقن ىذلاك او رعمرك نلائأرنممهنذ ةفلت + مهررغتاهحوةريثك قرف فنك لك ند : 1 “

 هّص ا 0 0 دا ا نءاهنري دا

 نيءاشعلا نيبةالهلا نم | ند نم كلذ :ريغلا فو رع راخن حدصت سا فذاك رقاب لغتي ديابآا |

 جوربلاةروسنيتعكر || تاينورورغلامذتايندعب ن ؟ءاوءالعلارو رغرك ذيالؤأ ا دسبنلو تلا مالابرمذو قرذلا ل سفتبالاعضتال|

 دعب نيتهكرم نراطلاو ١ ع( ا رهنعفحورو رغلا مذاب )* هدحوةةيقح |||

 لوالاف ارقي نيتعكر | متصإرتو يسفنأ متلتف يسنكلوىلاعذ هلوقو رو رغلاهتلبكنر .غبالوايندلاةابحلا وك ةرغتالخ اع وقتا لأ ١

 ِلّوأ 0 تانآرسثع ٍْ ساك الاموناذمح مب .اعدتنا ىلص هللالوسرلاقدوو رو رغلامذ ف فاك هب هن الا ”قامالا كتر غو متراد | ظ

 ' نمضرالاءلمنم ل_ضفأ نقي وىوقت باص نمةرذلا# ؛اومهدا,ت<او جل ارهسنونبغب فدك مهرطخو |||

 6 0 ىعو اهاو 0 مقجالاوتومادءبا 1 لعو«سفننادنم مسيكلا مل سوديلعدتلا ىلصلاقو نه رثغأالا |

 احب الاخ | ذالهجلا عاونأ شعل نع ةرايعر ورغلاتالرو رغاامذ ىلع ليلدوهف لهجلا مذوملعلا لضف ىف درواملكوهنلا ىلع |] ا

 هللاوهل-5 ةسةرشع أ ىدتس لد رورغب سبا لهجلك ناالالهجوهر و رغلاؤ هيو هام فال ىلعءارب وزئنثلا دقتعن تاوهلهجلا ||
 هيأ ةيناثلا فو دحأ ناكوىوهلاق فاول ش د_ة:ءملالوهحلا ناك امهفهرغب ىذلاوو هبار رموش ١ اروارغمزو رخآلب
 لوسرلان ماو ىسركلا لأ رورغلافاردرغ هيل صاحلا لهجلا ىمءاليلدنوكتالو ل داما نافر ةدساف دل. كوتش لوعلا بج وملا ببسلا |
 0 سد ا دعا٠ 2 تاطيشلا ن 0 ند اليد درولا ولف فنانو رهأ

 قارعي و د> !هلناوه ا

 نيتريمنالا ني_ةهكرلا | 0

 ةءتاولاو صر اةروسنم ||
 ءاشامءال ذدعب ىلصا دآلإ

 عا تادا ارآ تاق ٍ

 ! در ااتعبو تنم ا

 تاو اهريغوأ ةالصاا ىف |

 ةعكرن رشثع لصءاش || .-
 صالحتالاة روسو ةف.فخأ
 لصاو ولو ة-عافلاو |

 تءدعكرو نت ءاشعلا نيد ا
 ص رت 3 / هرأ 0 م مال

 وهو ةماعلا ناعااذ هو د قدصيفرعن لوقي ناكسفالو-رهتلا كل ةعب اهللانل:د شن لاق نم مهنمو ناهريلاب هوملاطل |

 نيتب .الاوةرقبلاةروس
 قاد او 4 ا مسهل او

 همها ا 2 كنا يملا 0 كي ا نيعي ءاننذلاتاثإو ْكث ا أ

 0 مهد 00 نموتقلتتربشألا لاق ثرح سببا سايق |
 دلال وأ 3 ةركورا# اللا

 قو نس اههاط

 ءطل نحن | ثَك 0
 لبطل ني عك ىل نيتاه ١ ىرديالهناعميعلا اروض>ن هريتتكملاروضحت اى هدلاو ىصا!قددصت ةلزتماذهلزني ورورغلا نم رك أ

 - ل َ 4 8 2 -

 تارقلل 3 مايقلا. أ تاطمشلاهبلقفهماظن ىذلا سايل اذهداسف هج وفرع ناوهف ناهريلاوتابيلابةفرعملاامأ واريد هنوكه جو |
: 2 8 1 

 اهدي 0 : رداهنرح 4 توك بلاتر هليل قع سايد عولو هذ لد لديكو ل دوه سيشل كلذو تاس رو رالف رو رغم لك تاق

 نا 'مةوالتل اوءاعدلا .[أ نول م؟ همف ناطسشل اههلظن ىذلا سا .ةلافءادلعلا طاذلار هما لعردقيالو هب رعشنالمحاصتأك تاوكبلا
 كياءانب رارركم رع سيل !العا زهرتكسلان مريخ ل ”هلاو عيدا ذهوت“ هسلةرخ ”الاودقنايندلانأاه_هدحأ

 كيلاوانن 1ك يلاوانلك وأ ري: ,..:لافابنملق' ناك تاو ريو هفدوضتخلاوراد_ةملاف ةثيسنلا لتس دقنلا ناك ليال سلا
 اذاوهكرت ا الؤةئسنلا نمريخ دّدنلالوةءالو ةئ ءسأ ةرسث ع دخأم ! امهرد تراعى لذء رورغللا رفاكلات اف

 دلال رمال نمافو-لا1اىفكلذ كرت ةمعطالازئاذار هكا وغلا بيبطااهرذا_-
 ١ ةريشعناكنافةئيسن حب رلاوةحارلا لالادقن رافسالا ف نوبعتي و راعلا توبكرت مهلك زاخقلاوةئيستلاب ذر

 1| ناسن الار ع ىد5 ا تاقورحخ 'الاةدمىلاامتدمثدح نمايندلا ةذ|س سناف لاحل اقدح اونماربخ لالالا

 ( ثلاث - (ايحا) -م4)



 قح تازيملاو طارتصلاو
 ةعاسلا تاره 7

 نآواهتبيرالةنت

 روبغقلا ف نم ث عب هللا
 ءز هل عدوا مسهللا

 ىتحاحمولةداهشلا
 امم ططحا مهالااعلا

 ىنذامرفغاو ىرز و

 بجوأو ىنازي ءاهمل قو
 ىنعرواحوىفامأ امى

 اف نيجارلامسحرأاب
 قنءاشعلان ين لصاو

 توك هتعاج بحمل
 فاكنعالا نيناعماح
 ن.ءاشعلاةإصاومو
 ىلاهفارصنا ىئرناو
 نيب ةلماوملات او هلزتم

 ملسأ هتنبىف نيءاشعلا

 ىلا نردكأو هنا
 مهلل عجو صالدخالا

 لوسر ل ْمسو لعشلف
 نع مال ىلا<-لعهتلا

 فاست ىلاعت هلودق
 عجاضا|نع ممونح

 نينةالسصل !ىهلاقف

 ه2 اعلا ال
 ةالصلاب مبلع مالسلا

 مناف نيءاشعلا نيس
 رانلا ةاعال_5بهذت

 لعجبو رخآ بذجتو

 21مم مما سسالالاللا

 ل

 1[ ءادإا عب ءنالو كر هقرعوا اوهئتطخ لهاجا طنا ىأ أرل'بحاص نال ريغ الع نمدش بحمل ااذ_هحالع :داهح

 | هليزن ولوج لهاعلل نيد نا ىلع ر دقي فراعلا تالا دج هناوا دمرسعتف فر ع؛الءاد لهجلاو فرعن الىذلا
 اهناظن وهومكل.تةلبهيلعتلا طلسد فهمتي و فراعلا ىلا ىتسدالهنافدإ_هجو هير ابجتم ناك ذاالاه#نع
 |[ نأ ةل-+لا ىلعهحالعامتاو هداتعاف هنداع_-بسوهاممب رهااباطن فدكو هحالع نكك فيك ةمعن

 | ةلدالا طو رسثل عماج عيت ل ةع لل دوأ ةنسوأ باك نم عطاق هلده_ثننأالا هي رتغنال ادنآ هيآرلامهتمتوك

 | نمؤيالف كلذ عمو مولعالةسراد مورمعلا لوط معلا لهالت اجت و ةنسلاو باسل ة#س .رامتوببلطلا قرعششتو | دج و بتال ةعو ةمان ةحيرقبالااهيف طلغلا نماكمو اهطورسشو لقسعلاو ع رشا ةلدأناسنالا فرعي ناو

 | ىتصرالو بهاذملاف ضوخالنأ لعلا فرم قارغتسسال غر هت لن باوصا او رومالا ضعب ىف طاخا اهسيلع
 "نآوري-صبلا عيمسااوهوئم هلثكسيل هنأو هلل ريشالد باو ىلاعت هلانأ دقتعب نكللواهععسالواسملا

 ريةنتوثح ربغنمةن لاو باكا هيءاجام هله ن مؤ و فلسل ا ةنسس عسب و هيربخخا سعف قداص هلوسر
 ىلءةّقفشلاو تاءاطلاءادأو ىد!ءابانتحاوىوقتلاب لغتشب وانقد_طوانما لوقب لب ليصفتنعلاؤسو
 الك قحازهرعشد الث يح نمكلهدئاقعلا ف بصعتلاو عدبلاو بهاذملا ف ضاخناف لامعالارئاسو نيإبسملا

 هطو رشو ليلدلا ةفرعمهلمهملّواف لعلل در تلا ىلع مزعىذلااماف مل#علاربغ ئشب هرعىف لغتشب نأ ىلع مزعنم
 | نود ْوملاءابوقالاالاهلعر دقي الد, دش بلاطا ارثك ىف ةفرعملاو نيّة ءلا ىفالوصولاومف مالا لوطبامتكلذو

 || ملاهجلا تالابخرارتغالا نم هيذوعنو لالضلا نمةممعلا ىلاعت هللا لأسنف ادجدوجولازب زعودوىلاعت هتارون»

 | اقل لصو مدتعلا ىلعلاهقاباا وقالو لوحالو لبك"ولا منرمناذيسحو مدحو مدح او لاو ريكلا مذباك
 ا 5 مسوهبدصو ا ىلعودمجان دس ىلع

 ب( نيدلا مولعءابح'بتكن متاكدهملا عبر نم رشاعلا ب اثكلاودورورغلامذ باق )+
 ا أ ( محرلا نجلا هنبامسي )<

 ظ أرونلاىلاتاملاظلانمءئاملوأ رشم رورسلاو ناريملا عيتاغم هنردعب و رومالا»_ءلاقمهدم ىذلاهتندجلا

 | مهرغتل نذلا هباهأو هل ؟ىلعو روحدلا نمقئالدنا حر خدت ىلعةالصلاو رورغلا تاطروعت ادعأ درو مو
 || حاتفخ (دعبامأ) روهشلاوتاءاسلا ركمو روهدلارممىلءىلاوتتةالص رورغلاهنئاب مهرغبمول.ندلاةابحلا
 0 و ةرعملاو| تاعالا نم مظعأ هدا بع ىلع هني ةمعنالذ هِلفْعلا او رورغلاةواَعْدلا عسنمو ةنطفلاو ظةتل اةداعسلا

 ْ )آ ىوسامجلاىئادالو ةيصعماورفكل نم مظعأ ةهقنالو ةريدلاروب ردصلاحارشتاىوس هيلا ةإ.سوالو

 | ةجاجزلاةجاج زف حابصملاحابصما مفةاكش مهبولة رئاصبلا باب راو ساك الافالا هجلاةملظب بلقلا ىبع
 | لعروفران سس لواوعىضياهتي زداكيةيبرغالوةسيقرشالة نوني زتكرابم ةرحش نمدقوب ىرد كوكا ناك
 | 0 تاما طبات هتوف نمو تقف نسج ومما شغب ين رحب تاملظك مهبولة نورتغملاورون
 || حرشف مهيد نأ هلل ادارأ نيذلا مهس اك الاف رون نم هلا فارون هلهننا لعحت /نمو اهارب دك, لهدبحرخ أ اذا
 د قدعس امن اك اجرحاةيض عهرد_صلعف مهلضينأ هتلادارأ نيذلامهتورتغملاوىدهلاو مالسالل مهر ودص

 ]| ناطثلاوادئات ىوهل ذاق ىمعلا ف قب واليفكمسفنه باد هبت وكمل هتريصب خضنت ل ىذا اوهرورغملاوءامسلا

 | عيبنمو تاواعشلا مأوهرو رغلا نأ ف رعاذاواليبس لضأو ىمعأ :رخ الا فهن ىمأ هذهىفناك نموالياد
 || هيقتيفهتفرعمدعب ديرملاهرذحل هيفرو رغااعوةررتكيام ليصفتو هب راهو هلخادمح رمش نمدبالف تاكلهملا
 ]| نحو صأةريصبلاو مزا ىلع ىندو هرذحاهتمذخاف داسفلاو تاق الا لخادم فرعنم دانعلا نمقفوملاق
 ]| رومالاىدايعاو رتغانيذلا ني اصلاوءاملعلاوةاضقلا نم نب رتخا ف انصأو رو رغلا ىراحتسانحأ حرستت
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 1 ىمصحامرثك اتاك ناوثلذناقاهنعممتلفغوا هم هرارتغاهح وى اريشنو اهرئارس بعلا اهرهاوظ هزمجلا

 || فنملا فانصأةعب رأم وعم < نكلو ريك نب رغما ترفوءاصةتسالا نعى غت هل ثمأ ىلعهيبنتلا نكك ن كلو
 1 لاومالاب اب رأنمعسبارلا فنداا ةفّودآملا نم ثلاثلا فنصلا دانعلا نم ىفاثلا فصلا ءاطعلا سلّرالا

 007 رعغماو



١ 

 لذا فال ضارمالاض ب ازاى منت ثلج و هتمهو بيباعل!ىسنالل هجن ذوهيغوأ أو بأ بأ 1

 ًَ ءاغدن دعو ةف.فمللا صارم الا ىف نك-اوةإ+ا ىلءرثأ أ بيبطال لب بطلا درت ىلعادامةعااتاطمةيدلا كوت وح أ 000

 كي سا د ادنوتلا زلال

 + (ليللاب هلئال ا موي داحس ملا جا نيو رهاوشت لك ارا 0 اذوكتأ تأ
 نمنذؤماعرفاذ دا عوشتاو فودلا كاش موهيلعاو 4 ٠ ملو ةماعةعافش لاي نيإسملارتاسوةصاخة نيلي مهانااسو هم هملعهليأ ىلمأ]

 ىل_صبرغملاو اذ دا بسب بمتلا س مادلتاو مهتعب اسو مهتيعص للم هل س دل نمةعامشلا ىلع لكش وهسفنب عب شكت مهل 1

 9 0 ير 000 :,تآهجالعو لهما ةياغاذهو لعلاونيدلا بسن نودم م اوعأو ةملظاانيطاللا||'

 ١ تاكو ةماقالاو ناذالا ماتت اورانلافمهروديلار امنولوىلاعت هللا دنع نونوعمملا» ناو هللا نيد فداسغلاو هللا دابع ىلع ل ظلا نم وهل أ

 ا ا ميما ولو مهلاراش “او اراذعت_ءا مهل اهيسن نم ىلعر كس الو مهملا باسنتنالا نم ًاريتلو مهتم فكشتسال م هراذتاو | ١

 ا نيةءكرلا ىلا مههوجو ىلع م منو رحي مهما نب نوذخ ةكمالملاو ممئامصأ ائاعزم مهلذةفشكتا ا

 لست امهم نولعي ىف م-هلاباستنالان مهيلا بحأرب زنا اوباك-لا ىلا هياستن تاكو منمهتلاىلا اربتلدابعلا لا ظمىرنهج ْ

 ةعاجلا ىلا حدر لا اوناك نا منان“ الاورفغتس ومني دةمالس ىلع لاعتهمااو رك شن نأ مهملط نمهتنا م همدعنا ةملاقلادالوأ ٍ

 امنا سانلان ناغإ 2 ةريشتعلاو ناللءلاومد_هناودالوالان مددعلاو راكب بمحل سداسلا»ب ضحتل وخل مهمسني بحت اماف نيإسم /

 مب دمة هبت ل هلم ١ مولا بلغنالئينح مول تون هؤملالاقاكوادالوأوالاومأرثك ؟نحنراغكلا !لافاكعابتالاو راصنالاوبراقالاو |
 7 اه 3 مهسفنالنوكماعال ةزعد ع مهلك ن او مهفعضوءةعضفركغتي ناو هو ربكلا قهانرك ذامهجال ءودإَد نم 1 اذاود:سامملاىهنماخط :

 تدل برغل 9 نفديفتاماذا هذعنوةرتغمس مهماو مهب بحجب فيكم ش هللا نار ةريثك ةئف تبلغ دلة شف نم مكواعفنالوارضأأ|
 0 1 براقعل اوتامحل او ليلا ىلا هنو لسن ةري_ثءالو مجالو سير ةالوداوالو لهأ قفار المدحوانمهمالمكذ هرم اف ١

 حن - 3 هجن نم ءر ارب مول ةمايقلا مول هنمنول ربك ل ذكو مهما هناقوأ حج وحأ فوهوأبث هنعتونغنالو تاديدلاو

 ١ ا د 0-2 الو هيبت فيكوكنمب رهيوُكلاو اد هأىكتراغي نعفريخش ىأفةن الاهةدوهتءحاصو هسا ؤهمأو 9 ب 35| ره 4<) مه
 تو رفاكلا اهيا لقب

 لس عدحأ تلاوه لو نم معن ىبسنتوك عغنيال نم ىلع لك تف يكف ىلاعت هللا لضفو كل عالا طارصلا ىلعو ةمايقلاو ريقلا فك عفش
| 
 الا ةكفاام ل ان لاقذا ني_ةنملا بحاص نعارابس ا ىلاعتلافكلاملاببحعلا عباسلا#« كتامحونت ومو لرضو كعفن كلع ا

 ' جو هنعض.ة:اةريذ« نك سا-امغال>رل_سوهملعهتلا لصهتلالو-رىاروارغنزءاوالامل مرتك 0
 3 2 2 - ُ .٠ ان تاتا ماركللاو ع 5 ل ُظ

 تكمل امس ل لاملات اف فركسفتب نأ هحالءو ىنغلاب بحملل كلذوءرقف كيااود_هد نآثيشحخأ مالسلاهماعلاقف هيا
 | تكللاب اب م نلللا || ف عار وداغلام لان اىفاو ةمايقلا فةنجلاىلا مهةبسوءارقفلا هل: ا وهلئاوغمظءوهقو ةح: رثكد
 | ا كلا نينعركلا دق هلوإ-ى رتختن لج رامنبب مال_تاوثالصلاهيلع هلوقىلاو لاملا ف هيلعدي زب نم دوهلا ف تأ ىاو هللصأ

2 
 ىف ا 0 ها ضرالاهتلارصأ ذا هين هليل

 لوسراد#تآدهدأو ريتا دنعا ذهابا, هاا كهل لوا ل ًارعفرالاق م دامس تان هبلَع لجو

 ةئملانأدهشأو هلزا عام ءنغالاةراةح نيس لاملامذباكوايندلامذ :باكو دهْرْلاب اك ىف مآ رك ذامعس . وازهل ثم ضرالابا أرد نم

 ضوااوقدرانلاو قدح هريصعت نما فو نع ءنمؤاولكاللب هتورتبصتتتانمولا نمو كف كا ا هفلا فرشو ا

 قح ةعافشلاو قح || ىعب فيكفراويلاوىزحلااىلا» ريصغكلذ لعفيالن مو ءةحفهعضوو ءل-نمءذنأ ىفلاملاق وة مايقلا ىف
 تويسح مدعو ىلاعت لاقواذ_سد>ءارف هإعءوس هنن زنخأ ىلاعتهننا لاق املا ىأرلاب معلا نما.ثلا ديهلاسعأأ]
 كلذيو ةمالاءز_هرخ ”اىلعداغب كلذنأ ممسو هبلعهللآى[سهللالوسر رمخأ دقو اعنصن و: مسهنأ ١

 لالضااو عدم بلا لهنأ عسب هج ونو-رف مهيدلا عب لح لكو هن ارب بحتمم لكسفاقر ا ا كله

 هنوك نط عم:وهثلاو ىوهلاهيلاد وسام ناستساوه ةعدبلاب بمتلاو مهئار ر اثم معلاملءاورصأ اغا |
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 0 ونسخ اهرخآ
 بحأفف ىف ..أمهللا

 يش

 كا ىلع ا

 ىلا كلا لامعالا

 ىقارد يل اى رع
31 

 ىيطعت لأ 6 ًاارعب

 نسل

 ىرفغتف كلرفغتساو

 ىلب رقستف كوعدأو
 الو |ركمىنمؤتالموالا

 ىنععفرتالو لري غىناوف

 ةلرك ذا
 نيافاغلا نم ىنلعتالو

 هذهلاق نمتأ د ( 5

 ىلاعت هللا ثءب تاماكسلأ
 كذا_ءادرواتولا
 اف ةال_هال هنوظتوف
 ىلع اونمآ اعدولدض

 تديعت مهي /ناوةئاعد

 اوسهلا ىف كال_ءالا

 مهتدابعب اوت هل باكو
 ريكبو دمحيو يس و
 نيثالثو انالثد-او لك

 الا هلاال,ةئاملاويو

 لود>الوربك اهللاوهنيا

 ىلعلا هللابالا ةّوقالو

 معلا

 عباسلا بابلا (ٍ

 بدأ ىف نوب رالاو

 ِ سس يكس ح 0

 سوسو فكه غامد بيصن ضم ىندأب هيأ اركفتو لوعلاع نمفدز رامىلع ىلاعت هلاركشي نآ«جالعو ةناهاو

 ْ هرعت لاع فيكدف هفرعا ع رثك سائلا »فرعا هلهحامناو هلع عسناتاواليلقالا علا ن نم قوأ مهنا لعيلو

 نأرذحت مهتم سانا! كهذا و مهلوةعبن و. فيك قال ارظنيو هلع مهتب تاو ىلاعتهنلا مع نمساذلا

 هسفن نمالءريغنم هلة عرا دقم ف رعد نأ ىنبنيفهإل ةءروصتلعدال طقلةعلارصاعلا نا ىرديالوهو مهنمت وكت
 || هسفن لهل نطفي الوريملاا الاه سفن» نافد الوهو ابحت هدي زيف هيلع ىنث هنهادب نماق هئاقدصأ نمالءثادعأ نمو

 ةاحنو همسل فرم و هنا مهضعب ناني ىتحةمتاهلا ستك كفن رمد لابسنلاببمتلا عدارلا عاب هيدا ديف

 مهلاعفأ ى.ءابآف لاخام مدنا لعب نادجال ءوشيبعولا 1 0 ا ا

 ىلع ءارزالاو فون ا لد عملا مهقالدشأ نمناك افمهئاب , ايىدتقا ناو لوج د قف مهم. قحلم هنا نطو مهقالخأ و

 اعفرسشت لف بسنلابال ةددجلالاصالاو معلاو ةعاطلاباوف :مثدقلو سفنلاةمذموقلخلا مااغعتساو سفنلا

 نمارشش هلا دنعاؤناكورخ الا مويلاوهقلابنمؤب منملئايةل اف ميكحرا 0 ا
 ءاسن آف توافتالكأ ىئنأو رك ذن م5 انةلدخانا سانلا اهي أ ايىلاعتلاق كالذلو رب زان نمسخأ ًاويالكلا
 فرش !نانيد م اوفراعتل لد امقوأب وعش مك ا اء ولاةفبسنلاةدئافر 51 ة2واساول دفا ىف مءام+ال

 سانلامركأ 1 نما سوميلعهنلا صن لوس .رلل امو مكاقتأهللادنءوكمرك أنا لاف 0-0
 ادادعتساهل مهد واركذ توملل مهرثك امهمرك لاق نكلو ىبسن ىلا ىههنن نم ىل د سانلا س دكا 1
 ديس نيدإاو ورع نب ليهسو ماشه نثر !لاذ ةبعكلا ىلع جنفلا مون لالي ن ذأ يحن , الاءزهتل انامناو

 هذ دقتانا مسوهيلعهللا لص ىلا لاقو مكاقنأهتادنعكمرك ؟ناىلاعت لاف نذؤد دوس الارعلا اذه

 قنا نشب رترستعماب عسوميلعهللا ىلصىنلا لاقو بارت نم مداو مآ اونب ملك اهربكىأ ةيلهاجلاةبيع سنع

 ص رعأ ىأ اذكع لوقا فدمحش اب دسم نولوةنمب امر لعاهتولم_تايندلاب نونأتو ةمايقلا مول لاسعالاب سانلا

 اًمطب مهاداأن نيب رقالا كتريش ءرذن او ىلاعت هلوةلزئ الو شد درة بسن مهعفذب لايت :دلا ىلا اولامتا مهنا نيف يكسنع

 قافاكسفن الالمعا 0000 و 2 لاقل دعت ما دك عت مك افابلاو تح ناعدتب

 ىرتو اعضاوتتا هاب ةداعنمناك دقو ءا هأوهئر دة: هفرم“ ا رنا اع :عىغأال

 عضاوتلا ف مههشد مو مهلا ىمتنا امهم هلاح تاسمل «_سفن بسن ىفانعاط ناكاالاو عضاوتلاوى وقثلا ىف مم

 0 البا ةيفصوة مط اعل هلوةدعب سو هيلعمتلا ىلدلاق د قف تلقناف قافشألاو فول اوىوقتلاو

 تلاتملادبءوذباهوجرب الوىتءافش ملسو حرت امال_ااوةالصلا «ءلعلاق واهلال ب اهلباساج راكل ناالا انشهللا

 ملسوهءلعهللا ىلصهننا لوسرةعافشر 0 تاملعاف ةعافشلاب هتءارقصخعس هنا ىلع دي كلذ

 ٍد>ال ن ذا الف هيلاعيضغب نا هناقملع بضغد نأ هللا قت نأ طرششب نكلاهوجرب تأب رب دج ضد آتيستلاو

 ْ هلعو هلةءرصةةسلوهر تسمح د ىو مع موهببعأنا هل_ةعساس نأ نمأب الو هفتمْلدعَعا تثدحت ع ع

 ١

 ظ

 ةعافشلا بنس هنع قعنامىلاو هلتعافسلا قنذورالف تملا بج وبار ىلا ة-هسةنمونذلا نالهتعا شف

 بونذلا نف كاملا بضغهي ءاعرتشا|عفةعافشلا ىلعر دقي ال كلملا د ءةناكمىذ لكت اقام دا : لوامدنءرونذلاك

 هنذانالاهدنع شد ىذإااذنم هلوقيو ىغترانملالانوعفثدالو ىلاءث عل 1 ةرابعلا هذعو ةعافشلا هم ىب ف: الام

 ظ ىلا رنذلاتمسقنااذاو نيعفاشلا ةعافم وعفاف هلو و هلت ذأ نملالا هد_نع ل بو

 ش صامل ةعافشلاه فلم ناقسن لك تاك وأو ةلاعالنافشالاو فومللا ب حوهبف عا د الامىلاو دف 5-5

 عابتا فاهل نذأي تاكلاوةيصعملا ن ءاهنعهللا ىذرةمطاف وهيلعمتلا لصهالوسر مالو ةعاطل اباد رق

 || لرور ونذلاف كلام مالافةرخ الاىفاهتاذالمكتل رح الافاهلعفشي ماب ءدلاىفامتاذل لمكة تاوهشلا

 قةشم سي رق قالح ب بط ىلعاداةعا هناوهش ف ضن رملا كاما ىهاضن ةعافشلاءاجرىلعالكتاىوقتلا



 ةشنل 2 : 1 1 1 37 5 ١

 ناب قّدحلا لعلب كاذ لا و وللا ثاذوسجأ اةةموابنعلاهملا اقتل اهو أنهن ىرخأةمعنامببلاعأ |

 لالدالاو بلا ىنباذ_هو قاقسالا لبقا مه أ د_تباةمعن ىلاعت هللا دنع نم كل ذ لك هفاصوأ او لعودتعلا أ

 كذا عيذ موملعب بي نارؤمتيلاذه فرع نوتمعنلالاوز نم فوخناوركتنلاو عوامل ل

 ناسناوالا مولىانالو اقدوادل 1 ن نمناسناوالاهإ ل ىانامب رامالسلاهيلعدوادىلاهكلذلوتا بشلل ْ

 موداأم و لاما دل معدوادل ٠ نمداعو دالاراجتوأ لسيلنم ةعاسر عام هاو رفو متاصدوادل نم |

 تت , وقام انا نوعالولو ىبالا نكمل كلذن ا كلذ مها نبأ نمو دواداب هسبلاىلاعتهنناىحواف كرك ذباماو |

 اليمدوادل 1 ىلاهفاس زنا هل معيم كا 1 امارات را ءنمالاق كسفنىلا لاك اسو |

 مههارباب كنولأس: لءئارساىتن تابرايدوادلاقو مد:لاو تزل اهثر وأ ابنذ بنذاق4_سفنىلا لكو ىتحوي
 هللا لاف هتقو لبق لمعلا بل داف تربص ىتةيلتباتاانأ وب رايلاعاو ريتني سياج تالا ك وقحساو ظ

 ىحءالوالمال كلا

 تنمآ كلكلاالا نم
 تازنآ ىذلا كنا

 مولكباذع ىقم-هللا

 هلل دجلا كلدايع تعبت

 ١ كياتبأ اذ_ه كرهشوهذهكتن-ىف كرمان أ اد موب اى الورهش ىأ ىنالو م ملتبأ ئث ىاب مهرب أى اف قاعت 0000

 | كلل ردن كام عنلا ىلءنينح مون لسوء .لعهللا ىلصهللالو-ر بادحأ لكن الكل ذكوميت ميزات اوت :أسمايادغ
 | وهو وما ىبع وهىذلا|| تحمل د ىلاعتلاةف مهسفن أ ىلا اواكوةلق نم مويلا باغنالاولافو مهيلعىلاعتهنلا لضفا اونو مهخ راكد مجنوت

  4مهللارب دق *.”لك ىلع ||| ةتييعن ىو رو < نيربدم متي م رع رالا ميلع تناضوأ ايش عت را
 كيضغ نمل ذوعأىنا ||| نمىدونف ىاوهىلع كلاوهترث 1الا ىمأ "ىلع درواموعالبلا اذهب ىتتراتب اننا ىمهلا لاق مالسلهباعبرنأ انأ|
 كدايعرشو كءامعءوشو كذملاقو هس ًارىلءهعضو وا دامرذحت اولا كلذ كل نب ؟نمىأ كلذ كل ىفأ بوب امتوص فال ! ريس ةماجن | ا

 || هتحرومكلع هنلا ل_ضغالولو ىلاعت هنا لاق ذهلوىلاعن هللا ىلا كلذ ذةفاضاكا هنامسست نم عشرا برايك :ءبراي أ[ || .+ 3 0
 اولاق هل عم دحأن + مكتنمام سانلا ريحت مهو هباصحال سو هيلع ىلص ىنلا لاقو دب دحأ نموكشماك زام | ْ

 انتو ايار 00 ناك دلو هن-رب هللا ىف دمعتي ٠ نآالاان أ الو لاق هنلالوسرا, تن أ الو ظ

 اذهاذاف«سفن ىلع فام الو هيلدب وأ هلمعب بحمن نأ ةريصب ىذإ نوكيا ,فيكف مم وأقو مهلا عأءافص عماربطو |
 باحمالا نع ةمعنلاهذه باس فود هلغش باَعلا ىلع اذ تاءامهمو بالغلا نمبحتلا دام عماقلاح العلاوه |||

 ل فاعف لبق نمهومن ذأ اذ ذربغبةعاطلاوناىالاة معن اوبلس دقو اسفلاو راغكسلاىلارظنم « وهلباهم ا ظ

 مف بهوام مدجرتس ودوعن تأ ىلابب الإ بسوريغ نم ىمعن و هيانجريغ نم مر ع نأ ىلا سب النمتالو يف أ ظ

 مح كاس ةناجلاج تعدم و الا و هلمتخو قسف دق عسبطمو دنرادق نمؤم نم | |

 * (هجالع ليصفتو بحتلا هيامماسقأ ت امد )+ ا 1

 هلزيز و ىذلا الملا ىأ الاب هبحتك هب ريكش الاعب عبد ومان 0 ذمريكتياهجىتلابابسالاب بمتلا نأ ملعا | ظ

 ٌنيسحو وهلاكشأ |تسانتو هرودزهمدصوةثهو هلاجفف هي دم تحمل ن ١ لوالد مأاسو ًاةينامتبعلاهنام هلوع 1

 اا للا

 قناةدمادت ةد الاو

 ضرالاو تاوعسلاق اخ

 نماو ىءر-كل اةبباو
 هللا مكرذاو لو--رلا

 لوآوهللا | اوعداىل قو

 رح اوديد#لا ةروس
 اهيأ الورش ل اةروس

 وهىل-دو نو رذاكل ١
 نت ذوعا او ل هيلا

 ةضرعب وهوىاءتهلنا نمةمعت ةهنا نم رعي من لاجل تضل ظل ةلجابو هبوص نس>و هنر وص |

 فو هرخ قوه أ لّوأ قوهنط اب راذقأ فركشتل اوهولاسجلاب ريكل اى ءانرك ذام هجالعو لاح لك ىلاوززلا

 ىاثلا#عابطلا|مترذق:-اىتروبقلا فتنتن او بارتلاف تقرع فيك اهناةعانلاتادنالاو ]بجلاء وجولا
 بعأو هنوق ىلع وع لكد !يوةّودانمدشأ نم مهنعهللارمخأ ا مفاولاق نيحداع مو نعىكجاك هوَدلاوشطبلا ]|

 فيعط رهده رق لبجلا نمةعطقلا كإ:ىلاعت هنا قاف مالسلاهي .اعى سوم ركسعى عهقيطيلالبج عاتق انام

 نفوطاللا هنأ مالسل اهملع نايس ع نعىو رك هنوذ ىلعاضب أن مؤا | لكسني دقو هقنعف تراص ىت-راقأبا :

2 

 هيدبفن-مثفنب و

 | داعم معو

 فاض اناوهد_بجو

 لو نماسدعأ ارقامىلا

 نم ارمثعو ف هكا

 ىتيلخانا مال سلا هيلعدواديلرةكاذكو داولا نمد ارأ ١ اممرذ ىلاعت هنياءاشن القي مو اما ةئام ىلع هلبالا 1

 قى سفنل اءاقلاو بورحلا ف مويعسملاةوةلاب بحمل !ثروب وري_صب مةأرملاب ىلخت االفةوةلايهنماياعاتاكو ت تربص. ٍ

 مول ىتج نأل_عبنأو هو هأن رك ذامهحالعوءو لأي هدإب ص نم لكما ىل- لاو ب رضل اىلاةرداب او ةكلوتلا

 ةساكل اول ةءلاب سمعنا اك ثااثلاو <« .لءاهطاس ةف 1ىدابىلاعت هتنااهماساع راهببعأ اذاهناو هنو: فعش)
0 

0 

 ا



 هناالا عارتسالا فمعمكتهح نمةكراثمريغنماهعءارتخابادءسمكئاضءا ىف تاكرولا قاخ مث هسلعرد#: | لعذ نعدعا#ن ثيح
 دارملابا طع قل ملامةدارا ىو ةدارابلعل!فوةوقوذعلا ف قا لامةكرلا اع 3 سبر 000 8

 [|| كنا كل ل. ىذااوهئ ب للعل : امس قلدنا ىفدحب 0 معلا لوهىذلا باقل! قاخملام العقا ماو :
 للعدل :تادتك هايننالا

 اذاازكهو نء_طظقداا

 بيةعمامقلا نعىلسك

 ءاملا 0 2

 فرخ ىد اوسع

 كلذ ىف نلفاغلاة رمز

 نا(ىور )همايق لهو

 «.لعهّللا ىلصدتلا لوسر
 كف لاس تاكرلس و

 مون لك دنعارا م هإ ل
 6 هامنثالا ناب

 : د 5 3 3 اننا همون وإلا لمةةسو
 نةكدلااهشمئشث سل هللان ماهلك بامسسالاة محو قئاوعلا فرمدهوثءاو ملاك رعود ل ءنيه لمعت هك 9 1 ٠

 2 م ْن و 2ةوهد ه2 بحمث الو هلك الاهملا ؟بممنال كت ,نعتنا بئاععلا ؛

 ىلع اماف نيون ىلعوهو

 د ,ى2كلاك نعالاه منج

 اامهسس مدرهط ىلعاماو

 1 ىجيسملا تيللاك هليعلل

 مهلا نمسا لوقي 5

 ا هعنرأ كل د و ىنح تعضو

 ىلا كرطضا ىذلا هناكف اهتفلاخت ىلا المس دمنا ةيعادل لعمليا ! طع .ادنالارورهملاىلا كتردق قرمدنتال : ىسفن تكسمأ نا مهللا

 | تاواهجراواهلرذغاق

 ١ اع اهظقحاف اهتلسرأ
 نياصلا كدابع هب ظفحت
 ىسقن تمس ىلا مهللا

 ١ ىهجوثهجوو كيلا
 ىرمأ تو || بوست ل>رلا لل ةعتالاّعنءا ارعفءالقعلا لايام هلق ث. تدنعهللا ىذر لعراشأ اذهىلاوامهدحأ ىن ىتو ةزرر

 ةيغر را كلا

 0001 انك ذأ نرارو تيلسلا تلساو تاعذاتلماف سا رتحاوكتا قات رملذ :
 !ٍ اهيذق اخو كلءاضءا قا ذو كا لب نيعلار اص !نم مضوأ :دهاش: بولا! باب رالف ثكن ا ىذا قحلا

 معلاو :دارالاوةردقلااهصنافموتاداعسلاىلا لصوت منت اًرحتادايعلاق لمعلا نكع عالق حاتفملا كعب م ا 5

 اهانىلع تسلجو لو نزاخديباهح ا ةموةنيصحة علف ىفةعو وجعجامندإا ناخد ارولتسأ را هلا الدباب 1 9

 عتافملا ياست ف هلكت أ ثلاامتاو ةيب رقلااذ تاب ديلا لي رحت |

 | نيب ولاجلانبب تريخولا تاو اهقز زنما لاعب ويلا تأت رورغااىردنالو ملاءاذلث م صدخوأأ
 || ىتيرح مبرابعبلقي لقاعلارب_ةفلا ميكا لوقو ربك أاهيلعمتلاةم عن نذاف لاجل تر ”الوغلا عميقا ْ
 [|| سرفبحاصانأو مال_غلا ىف _.طعنال/كللااهيألوقيفاسر ةكالملاءاطعأ نملوةك لاهمل ااهتطغأو انندلا ١

 ||| ةحو كلل ب -وكيلعىتمعن تراصأا رف كتيطعأ امنا بهف سرغلاكطعأ مولاذه نم” ال تنك لوف

 0000 5 1 5 1 اقناع
3 

 [| مذلسفننعاذهنمأ تينت ناتدرأولو ةدارالا ا قادنولهلاولةعلا كل قلو ةمصلاوةردسقلاو نقلا

 || ركشلاباك فءر رقت أسسها ق واح نموه ل عىلع د اولا هفيكو كلذ حاضاوتظاغدتو كليتدحوا

 | نايسجت ناوهوأتةحاسمه_فىذلا ىفاثلا باوملاب كلاكش لب زنن الا نحن اجرا هبقلأ هناف
 رئاسو كتردقوكتداراوكاعدوجوو لدو>و بالا لمعلار ّوصتيالو كر دق نبأ نأ كتردةد لص -لمعاا
 امهموهتلادسب حامذملا اذهو هحاتغمةردقلانةردقلاب لمعلا ناكن افكنمال لا عت هللا نمكل ذ لكو كل عبا.سأ

 طست نايس رقنم هيذخالحاتغملا لاطعًاولواههفامراني دمار رظنتنا كنك مل ه5 علا !ماطبح لوو

 كاع ناك ًامتذحأو كدب تددفااهنمكلنكموإ ماعكاطاسو دعت اهملانزادنا كاطع اذاف طقفهذخاتفهلا كد

 ىةنؤملانال تزاخللا نم ةمعن كلذ ىرن كنان ثئالفاهزحت ًاودملادمنمكءلااعوأ 0 اغا اتزان ءاطعاب

 ةدارالاتطاسو ةردقلا تةاح امهم الذ كف

 ْ لكوالا ثعابالو عفدالا ف راصق دن مل ىت-فراوصلاو عناوملا كنعفرصو ثعاوبلاو عاودلاتكرحوةمزادلا

 قاسعلا ىلع كاباهراثنا ىف همركو

 ا ننعم هفرصو مهلعرشلاناعدو وسلا نادخأ طاسو كذعاهةرمدو دال 1 ل ارد ناد ع

 اى ىتحْل ياءاهطاسو هيعاودوريانا ثءاون منع فرصو كنعاهاوز و تاذالاو تاوه مل ابايسأ نم مهتكمو

 | ىداعلا ى_تاغلنمةقباس ةعرحالو ك نم عباس ةإ سو ريغ نم هلك كذ لعفرسشلا مهلرم هىتوريخخا كلر مست

 0 ا اعاد ىعأا ف هلدعبهاةشآو ىماعلادعبأ وهإذقب كافطصاوكمدقو كرب 1

 نايسالا ىلا سا ادا وتلا طه وتلا باك فيعأ ب الالتتم ا وركش لا هلذاع .ة<تالعاف تنك نا لعفلا

 ضافأ نمدرقذأ وال_هعهللاهقز راذا بحمل : نوبل اوءا اوس قلاخالوهنناالا لعاقالهنا هيزيمتستامتامسلاو

 | | لفاغلاو هوايثدلا سعت : اه لع ضاف و لضا هلا لقاعلاانًاو كون توق ىن نعنم فمك لوف لعريغن ا 1

 ْ قد راب ثلة ناكلا» جلال املاو لّقعلانيب هل عجول نارورغملا ىرد الو لطاذهىر داك ع لهاجلا

 | | الدوأ لامهتعجالهفامهنم ىب:هرحو ىن-غلاو لقعلا نيد هتعج لب را ريغفلا لهاجلالوةنذالاملار هاط

 'هإو-رؤت له هلل .ةولوم فن نمالاح نس>أ ىنغلا لهاخلاى راعر ريغفلالقاعلا نأ ب علاو هقزرنمهيلع

 || ةأرملاو كلذ نمبحمتي لفربك هبلعمللاةمعن تأ ىلع لدي كل ذاذاف«_ع منتمال لرفو كل ةءنع اضوعدانغو
 0| هنن  نلا نملابجلا اذه لثمم رع فك لوقتوبعتشذةهبقااةجمدلا ىلءرهاوألاو ىلا ىر ةريذلاءانسحلا

 بلطت
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 4 ناك لمع نالالدا اذه عم ناقلا لع طرخام هذا ا 5 اداعمتس اهو ركمهيلءىرتع نأ دعبتساو | ا

 حرفا مآ ءمرذق-نافابمعمن وك ةهيلعنع وهملظعت ذأ امس هريغىل ىطعي دق كل ذكو ”هلادهنيا ىلعهغنلىرت 1

 ىارتكتستى عالو قاعت لو ةقدذا :لاتزةلعالدمن اك هقو ا نعمفاخت دءبتساوأتاسارتقالاءياع |

 ثن :او كم" كل نمريخ كين ذب فرتعم تناولت نالو هسأر قوق مفرتاللدملا ةالسناربخلافوشالمعب لتنال

 تبحمتوهئطام :اهدر ركنتسا او هنو ءدةبأح اعقونن اق ءازح حقوت عمالا مث , اللالدالاوه.اع ءازح عقون نودةمعنلا ||

 لالدالاوبمملا اوهاذهف كلذ هسفنءاعددر نمسعتب و قسافلا ءاعددز رم بدك الهزال هلمعب الدم ناك هم

 مع ىلاعت هللاو هبابسأو مكنات امل نيرا

 «(ةل1!لءبععل اجالعتاس (* 8

 تاقمه>الصاو قاما ةساء_سو ورة الار ةماعلا دل ارامتدخا تحت ل ادلعفب بمتلا ضرغنلف ا

 0 ولالوعنف هسقن نموأرب الو هرايتخا تحت لح دءالامو بستلاو هو ةلاولا4لاببمتلان و اغااذمبععلا ا

 هنم هنأ ث اميح مو ما ارو هلو هفهسيف هنأ ثءدح نم هيبل امناسمعن هيىذلا لمس علاو ةدابعل اوىوعتلاو '

 هريغةهح نمهيلعوهسقىرع ماركو هل ةوهو هسف هنا م> نم هيب ت0 ناك نا هنزقو هنردقب وهينست و ا

 بمعن ناك ناو هبل !سلاع بمد فيكةليصفا او داعالا ىف هل دمالىرحتو رسم لحما نال له>اذهف ١

 نمو هلق يس ق>ريغنمهيلعهنلا نمةمعذ كلذ عسب ناك ن اذ هلت ناك نبأ نما. نا هل عمتي اهجىتلا بابسسالا

 هريغ ىلع هيورث او قذ الام هيلع ضاقأ ذا هلضفو «مركوهننادودع هباحعا توك تأ ىتبتمفا بى دب هل .سو ريغ

 ةليسولالو هيفةفصلالمهمدحاو ىلع مهتلج نم علخو مهلارامنو هنالغل كلااز ربامهف هل .ووةقباسريغنمأ||

 هسمنب هياعاو قاّودتس ريغ نم هراثب اوهمكحو كل | لضف نم هيلع معنملاب بعت د نأ ىتشفةمد1الو لامجلالو ||

 امرت 1 الةعلملابراثب , الا كفا ملةنطام !!ةدومحلا تاعصلا نمد ةسص ىف نطفت هنأالواقسنسلالا ارخؤدالو

 لاطعاف هيبهمت لفاسرف كاطع ولاكناكل راهم بعت نأ كل نك ملاضد أ كال اةبطع نمتناكن اف هريسغأإ|

 ىذلاوهو لايف هلسرفالف ىرب_غامأو س .رةس>اص ىنالامال_غ ىناطعأ اغا لوقو هببمتت ءرممامالغ ||

 لكتلاناك اذاهرخ“ الادءرامهدح" ك.امعوأ اعممال_غلاو س هرذلا كل ءطعب نأ نيد ف رذالذسرغلا كاطعأ

 ةفصلا كلب بعت نا دعيب الف ريغ نمنصا !كل:تناكن ا اماو ك سغنال إضف رهدوج كب هعل نأ ىئيتيف هسنم

 دادعاب درفنملاعسجلا عارتدخايدرفنملا كولا اكامرهاّشلارابخلا حفر ّودتبالو كولا ق-ىروصتي اذهو

 كل ةلم- .ءالذاكةهح نم قامدتسا ريغ نماه هم كادت ا هدنعنمناةمعئامه ذاك ةدايعلاو تخل اهلاقيف وه |

 اذافنل] معآ بايو عادوجو وكتاف_صدو> وو دوو منا ذاهدو< بامتالا ثوكمف ةقالعالو

 هللا لضف نمكالذ لك تالءانغب ىنغلا سحعو هلامدع للا بيو هلع ملاعلا بيعو هيدايبعب دياعلا بمتا ىب_عمال
 كاع له>انأ ىننكعالتلةنافءدوحو هلضف نماضب أ لح لاو هدو وىلاغت هللا لف تاضءفل لكوهاسءاو ١

 لعبس ىلع هلة قوام لاسعالا تناك نافاناوث تر اظن اال ىلعاسمناالولو اباوع :راغتناىاف اهتلعانأفاوأ]

 فىردق:وىنملا_عالا تناك ناو باوثلا ل نمآ نذعارتالا '
 نيهجونمكباوحنا لعافا م بعأالفركسف

 عرج ول ةكرحو كت داراو لتر دقو كن اوهن قلاب رصامأ ةتاسم هيف“ .الاو قلاب رصوهامهدحأ

 : تايسثو ماظعتسالاب لصح بمتل اذا ل دال «بروبهعمو هوالالدمالف بمتل اءارو لالدالاو ك/معب لدم |[

 : طقذ لول اكلذإ ةداْض ادق :رعملاهحالعف ضحلا لهتابمعلا هلو هدب همس هد :اقموه لعلك الع العا

 : مدقت در اللدع مك كلا لوقف ا ,علا بمب ناز ومن هسقنب وهب0#نا يتيإو هينسأمو نبأ , ]نم

 ١ ةيطع ىهوأ هإ._-و ريغن يح ريغ نما همك ص دن ىلا ه:طعو كالملاة_ءلخا نهىهاضد ًاةفصلا كلو لاذ ٍ

 ْ لوش:_سف كيلة ىف بها قا نمولاق مذ هلى ةدارعال ىنةفو تلقوكتدابعب تبن اكناف ةفصلاو فوصوملا
 اس عسعثدحلا :

 ةانالائارغو سلا
 نم ا رلسلا قف

 ا همانمىف هكتوكي

 هللا همأ ف و ةثداحو

 همهشب وماهي و ىلاعت

 نوكدوهف رعد ومانملا ف

 هموت ىف هل خشن ام عضو م
 سالاك ىهنلاو مالا نم

 ىهعيرهاظلاى ملاو

 اهم لن ناىلا تنل
 صاوالاهذهت وك لد ١

0 0 ١ 

 .ءل| راسو هئاضعاو هنداراو هتردقف لماتش تأ ىقيانف مت هنر دهب و لص هرايةخاب وهما ارو دوه هنا ثدحح نم هي

 هلت ثذال نت تنذلا نم

 ار ا صاوأ هذ هو

 هنيداعف هلاع قاعد

 اذاق ىلاعت هللا نيس و

 تك نا ئمع ام ىلا

 قار ّط هلع مطظقتن

 كلذ فنوكيوندارالا

 هللا نع عو->رلا 1

 ةوخ/| م عم نادعمساو

 ضعب قديعلا ىلتءاناف

 روتفو لسكبنيياحالا
 لب تا نم 0 دك هك

 اذه ركع ى>اوهسم

 نيلفاغل اةصز نءردّعلا



 ةراهطلا ىلع هي غناو
 غولبلا نعدحو رترمدق
 تامانملا نوكتو
 قدمنا مالح ثاغضأ

 ماناذا لهادي رماو

 ةجوزلا عم شارفلا ف
 سمالابهءوضوضةب

 ةدئافءلذب هنوفشالو
 مامةراهطلا ىلع مونلا
 ْداَذدلا ف لسرت سو

 الو نمسا لس
 اماق باقلاةاغةي مدع
 ذاذتلالا ف لدرتسااذا

 جدرلا تع لل
 هتفالسص ناكلاضنأ
 رم ىلا ةراهطلان مو

 ةراهط ابو رلادص

 سد نع نطاملا

 ةم هر 5 ىوولا

 سا نءوزئلاوايندلا

 دساطاو دوحطاو نلغلا

 ىلاىوانمدر و دو

 ل طىونال هشارذ

 دا ىلع د_ةدالو

 اذاو مرتس>لاام هلرغغ
 نع سفنلا ت رهط

 ة 1سم تاعنا لئاذرلا
 حوالالاقو بالا
 مولا ىف طوفحملا

 تئانع هيف تعدت ف
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 ا 0 أى هيلع بكافه فني دحأ مون لسوعيلع هيا لب تالودرت ل قو خلا وعر راع

 ا | [٠ ذنموأت لصق فرع: لازاملا ةفدسق ار تالدسرغتف حرج محور ءادفذا م اعلا هل عفهمدعأ هن 0

 1 اياواإسم هره.داوةرهظ || آهناهمفلقني لهنأالا ةغللاىفبعلا اوهوأنلاو ملسوهيلعهنلا ىلصهتلالوسر عمهعبصأ

 بمعاانم مان الناك اذاف ودعته. هلع رذلل لاول نم تن |نباسابعنبا هللاق ىروشلاتقوتاكا

 نم "ىلا بحأ امدان عيصأ او اكان تسب , نال فرطملاقو م هردد 0 : لتاءانعضلا صاب فيك مهلا“ ١

 ١ بعلا دل كاذ نك ًاوهاممكماءتيشالا اي مل سوديل عملنا ىلصلاوابعم حصأوامئاقثيبأ تأ

 1 ىلعمستبطاو رح ”الارادلاو لاعتهتلارك ذاؤ راذانيذلا نمروهنمنبر شب تاكو بوذلاربيك آبعاالعذ

 ىمشب ًاراملل_:ععببال هللاقةالصاا ع نءفرصن الفرش دد هل نط غفر 1 :هفاخ ل-رو ايونةالصا !لاط افةدامعلا

 |اهمتعهللاىضر ةشئاعل لمقو هياا اراصام ا راصمم ل , وطةدمةكت ثاللا عمدا تهللا دبعدق هلياهنعل سدا تاق

 ا ةحخن نمو ىذالاو نملاب اف م اواطتالال ا تكا هدقو نس هنا نط اذاد تااقائيسملحرلان وك د ىو

 اد مومذمبعلانااذم رهاتذ بحتلاوه لمعلا ماظعتسارةةدصلا ماظعتسا
 | #(/بخلاةفآ تاس دع

 || نمو ريكلابلانمدلوةءقءانرك ذ ذاكمرابس أ دحأ هنال ريكا || ىلاو عدي بحت !!ناف ةريثك بمتلاتاف آتاملعا

 اهلامها ال علا لا اسال ع اذه كالو: ٍجااةريأ :11تاذ- الاريكلا

 أل الود هرغصتسفاهمهرك ذتدامو اها سنمقاه دفن نع ن+: سم هنا هناظلاهدقفتءالو اهرك ذيالهي وذ ضعبف

 1ع مت واهمانعتس هناقلا عالاوتادابعلاامأو ل د ل كا ودبس همطعتسا

 لقفل نمواهنأف 1 نعى عاب عأ اذا ماهنمنيكسمااو قيفوتلابهلعهقلا ةمسعت ىسني واهل غب هللا ىلع نع و
 اءاومفنتاملبئاوشلانعةيقنةصلا نكست ملاذا ةرهاظلالاسعالاناف ءئاض هيعمرثك اتاك لا عالاتاف ١
 ناد وهناذعوهللا اركمن مايو هنأر د ِ هسفنيرتغي بحتملاو بعلا نودفولاوقاغشالا هباء باغلن م لقفل

 ىلايعلاهجر 2و هاناطع نمةيطعو همعن نم عن ىه ىتلاهلاعأباقحو ةنمدنب ادذع هلنآ ةوتاكع هنا دن هنأ

 اك اسالا نمو داق الا نم كلل دم ]دعو هل عو هيأرب بأ تاوا كي راهدمحو هك : ىلع ىذا

 ةلرطح ىذلا أ طولا ىأ اا للا اوفورملاو ف نمفكنتس وهنأرو هس ديتسقلاو اوسااو

 ىلا ارب لد ١ طظعاو ادا ماب عصا ع معن الودلعرمصتقهريغرط اودعح رفيالوهر طاودش نه هنوكت ح رغبق

 | هنامسالىب دم فتاك ناوهمذ قةعذ ىورند صأ ىف هب ًارثاك ناف+#؛طح ىلعرممد ولا هجتتسالا نيعب هريغ

 بط اوونيدلاءانأعب ناعتساو نار ةلارونبءاض-او هرأرب قاب وه سفن مهماولو هبذال يف دئاقعلالوصأ»قاعتي

 كلذلف علا تاف 1نم هلاثمأ "و انهى كنا ىلا نإ ضروب كلة تاك ]ةربصملا له لاؤس ل عببأن ورلعلا ةسراد م ىلع

 ىذلا<ع ملا كالهلاو هو ىنغتسادق هناو زاقدق هنا نظل سلا فرتفي تا هتاف !مانعأ نمو تاك-اهملا نمئاك

 هتعاطل قدفوتلا نس ممظعلا ىلا تهننا لأ ساهم ةةهمشال

 +(امهدحولالدالاو بما اةعيم- تام د

 ناامهادحاناةلاحهريغولامو لمعو لع ىفهسسفأ لاك :اعالو ًةلاعاللاكوه فصول نوكام !اتعل اتارعا

 نمافثاخنوك,الناىرخالاو سدت سل اذهفوإ_صأ نمهبلسوأ هردكش ”لعاعف مو هلاو 0 لك نك

 سالاضتأ اذ هوهسفنىلا هتفاضاثدح نمالهءاعىلاعت هنا نمةمعن هناثدح نم هناحرفن وكت نك هلاو 0

 نم هيدح ءرقثوكي وهيل انئحطم هناحر ةتوكت لبد اءفئاخري_غتوك تاى مهوبدعلا هو ةلاث هلاح هلو تحتك

 هنأ ثم نم هيوح .رفن وك 8 هنمةمعنر ىلاعت هللا ن مةيطع هنا ث مح نمالد_ءذرو ريدنو ةمعل ولاكن ثنح

 |0001 يل ةناديلت لع ل ءامهت هتمهأب لاعتثالاب "وتنمو ثم > نمالهلهناب هءلابوسنموهتفص

 | اا اجلا نوككرلاوةمعنلا ماظعتساو هبمعلااذاق 01 نعكلذب بلا لازهنءاهماسءاش

 تيس ا << 2 ةزادوح: ةضعو» كت تي حو تح 2 دج بحسم 7

 د 2 ا ت3 0 د و تي يو وا كوع وج وب هو ويح وح

 | مالا لمع قوتي يتسن ا ادع هلنأ هسقن ىلع بلغنأ كا ذ ىلا فاضآ!نافوعن لل

00 

 واستيعد 
7 



1 - 
 [مةا/

 ضرالابلك !ديعانأاعا ماللاهيلعلاةو ريك ان نو قف قوما سنلو رعبلالدتعا ماو

 نأ 0 هس نع ب غر ند لول ملا ةوعد ب.جنآو ىباصأقءلاورب_عبل الذعأو فوصلا سنلأو :

 2 نفذه و سانلاراهسق ىل صف ةءايع سلق ماي بنس ةعجلا ن ع نوةلختنام اوقأ نا هلل دق ىرعشالا ىس

 رغلاق فرعن ال نيتك كارت زهخ ةةول كتاف توك امو ءان رئاوهفالملا] صتعاف اوءاب رلااهسق م

 هن وادءالضرملا كلر دنال نمو هشتيال ِ

 * ( عضاوتلا قاف ةضاررلا هباغتامن)# ا 077بالا 1

 ىذإاهفرطو اريكن ىمعسن هدأي زل ا ىلا ليعىذلاهفرطفةطساووتافرط هل دالخخالارثاسك قاذللا اذهنألعا |

 سس اخر ب ع نمو هلذمربغىف حضاوتي نأ دومحم او تاو طسولاو ةلذمواسساخ ىعست ناصةنلا ىلا لبيع

 نمو ربكح :مرهف هل ثم ىلع مدقتب نغ اهطاسوأ ىلاعت هللا ىلارومالا بحأو ميم ذرومالا فرط الكت اف

 ٠ تأحت نع هل ىختف اكس -اهيلعل+داذاملاعلاومقحت ىذلاءردق نمي عضوىأ عضاوتموهف عهنعزخأتي «<
  1درمحما لبدومجري_غاضنأ اذه :للذبو س-اعدقف هفاخرادإا باب ىل لاادغو 'و هلعن لىّوسو مدقت بفهسلجأو

  1أمأق هتح رد نمدرقن نمو ةنأ ارقالا ذهل ثععضاوتي نأ ىبنيف هقح قحىذلك ىطعن نآوهو لرعلا هلبادنع

 ||| تأوكلذ لا ثم ومتجاحىف ىسلاو هتوعدةياحاو لاؤسلا ف قفرلاو مالكلا فرشنلاو مامقلابف قو ءالهعضاوت
 ٠ هرم ةعاح فر عال اوهود رخص الوم خت الق ءريسغ ل اعدم فوحأ هسفن لعد وكم لد هنماربخه سفن :ىرال ظ

 نسا نى دومحلا عضا ةلاهملع ىدت ىبح مسخنودنأو نا ارالل عضاوتي نأ عض اوتلاناستك اقول ساذاف ْ ا

 ١ | لعغي وهوعيلع ةثبناكن او عضاوتلا قادخ هلل صح دف كل ذمءاع ضن ناقمتعرمكلا هيلوزيل تاداعلا

 كل ذفخ ناف هب ور ريغ نءولقثر بخ نم ةهلوهسس لعشلاهنعردصام قايل. عضاوتمال فاك موهف كاذ ا

 : هت :عفرباف نا اصعنلا قرط ىلا جرخدةفى ساكلاو قلغلا بم أ تجيررخةياعرم ترو ا

 ١ ::قلدلتا اذزهقشماغكلذو مهقتسملا مارسابت دا امسولا لا دوعب نأ ىلاهسفن لدين أن مؤملل سيلفا

 نيروكلا حا زلافرطىا لدم نمنوهأ ق جامل اودو تاصقتلافرطرىلا طسولا نعىل_#لاو قال الارث نأ

 لخللا هنا اهنورب ذبتلا هابتت لخلاف ر ,ط ىلا لمملانم سانااد_:عدجأ لام اى رب ذبتلا فرط ىلا ىلا

 ١ رخآلا] نمويتذابهدحوتامومنم لاذتلاو صقنتلاةياهتوربكتلاتيا نتامكج تشل اسل اجلر

 رصتعتل لوةداعلاو عرسشلابكلذ فر ,عنكب حام ىلعو بح اهعضاوم :رومالا عضووبلسسل او قلطاادومحلاو ل

 مضاوتلاوريكلا قالخأ تابب نمردقلا اذه ىلع

 امهدح و لالدالاو با ةقرقح ناببو هنا آو بلا مذنابءبقو بيلا «(باكلا نمفاثلارطثلا)ه أ
 هجالعل.صغتوبمملا هيام ماسقأ تاب وللا ىلع سهلا العتاسو

 / <) هنأق اوبعلا مذ ناس (+

  1م نيذح مول و وىلاعتهننالأ مل_بوءيلع هللا ىلص هلوسرةنسو ىلاعتهنلا باك ىمومذمبحتلا نأ عا

 ١ هللانمم-موصح مهتعنامم هنأ اونطو لجوزعلاقو راكذالا ضرعمفكلذرك ذأيش سنع نغترلف كت رثك

 || منا توبسحي مهو ىلا عتلاقو مهتكوشو موصح مهباحتا فرافكلا ىلع درف اوستن ثيح نمهنلا م -هانأق
 وهى هعب بعن كهف ئط+ةوه لمعي ناسثالا بمن دو ددو رلمعلابب حملا ىلا عج رباضبأ اذهواعاصن ونس

 ١  0ةيلعت ناللاقوهتفنبءزمل 'باياو عسبتمىوهو عاطم م ناكلهمتالث ل سوميل ءهقئا لسلاقو

 لاقوة سفن كيلعف هنأ ار ىأريكذ ذ لكنا عاواع تمىوهو اعاطماحتش تب . اراذالاةقةمالاذهرخ ارك ذثحا]]

 دااونلطلاو ىسلاايالا لانتالت داعدلا نالام هند عجا امناوبعلاو طوخعلانيتنث :ثاىف كالهلادوعس نبا

 ||| لاحماوتاطنالدوجوملا ىددالق ءدارع رغط دقو دعس دق هنأ ادقتعب ىجملاولاطنالو ىسالطناقلاورمشتلاو

  07عجانههن طن اعل اداقتعاى َإ.هكسهو هل ةلصاس حملا داقتعاف ةدوح ومةداع_لاوباطال

 ( تان - (محا) - + )
 اودقتعت الى اهو رتالاسأ نريزلاقوتاجرلقتالف اريح تلجاذءانعم عرج نإ لق كفن اوكرتالخ لل 9

 ةعش ملاع هللاو كلذ
 الآ هتاف

 تلذ ىلع هبيثب هنع زعو
 نمو) مازامزعشت

 ىلإ 04

 لإ د

 لك اناملوا تع ماعطلا

 نرتقااذاماعطلا نم

 ة-انترو هقارك ذ
 ماى ىلءتاعأن طانلا

 بهذي رك ذابت الملا
 ماعطال د>ونأت ءٌداد

 يقي حدا لعالمت
 ىلع هلعثنأ لع نأ
 ماشالد رثك باقل

 ماى
 ةوالتلاو رحح ذا

 (لاك) رافغت_الاو

 نم صقنأ نال مهضعب
 "ىلا ح اة ممل قاشع

 هليل موقأ تأ نم
 ل ةرتونأ طوحالاو
 اذامىردال هناق مونلا
 هروهط دعنو تدع

 الو هدنعهك اوسو

 وهوالا مونلال خدي
 (لاز ةراهطا ا ىلع

 هلعهتلا لصهننالوسر
 وهو دنعلاماناذا لسو
 نر تراهطلا 0

 علاىل /!

 نم ةدعأإة دع

 شرع

 ةتند اصهايوريتت 4



 ىةسعب مط كلذ داماسل

 الاداب راقتاسن الا

 مكحنيذلا علا لهأ

 معلاب مسهل ىلعتهللا

 وهنمأ ىل عت هلوقف

 ادحاسلمللاءان 1تناق
 ىله لةلاو ىتح اءاقو

 نولعا نذإلا ىوءسا

 3 -نواعنالنيذلاو

 اوماق نذلا ءالؤهل

 عضوا مه لعل ب ىلوالاب

 سوقالا اوعزأ مهلع
 اه دوو ( وامتع.ءط راقم نع

 تاذ-الاىلا رظنلاب

 ارذ ىلا ةنئاعورلا

 تنناش إل ف
 عجاض ان ع ممواح

 لفاغلاةفصنماو-رخو

 0 كلذ نءد) عم 1
 تاكتاق 3 1 ريغ تأ

 ةداسولا كرب ةداسواذ

 كرتيءاطواذتاك ناو

 مهضعب ناكذق :وءاطولا

 نبذ ى 1 ناللوةب

 ف ”ىلامحأ اناطمش

 اهنا ةداسو ىرأنأ
 مولا ىلا ىوكعال

 :داسولا ف :داءااريغتاو

 ريثان ءاطولاو ءاطغلاو

 نماش رت نموك لذا

 5-1 اناىلاعتلاقو نو ةغشم مهبرةبشحت نم مهنيذلا ناىلاءلاقو اهلوبق ن مصانع لجو ىلع مهوتاءاطعلا
 تادابعلا ىلع متبطاوموبونذلا نعمه دن عممالسلا مهلعةكش اللا لاعتهتافسو ديون ةعتسانلع أن
 لازىتةنوةفثممتب حن ن ممهو نو رتةدالراوتلاولمالا توسل مهنءاريختىلاءتلاقف قافشالاب بدلا ىلع
 بحو كلذوهئار كمنم نمالا باغ ل حالا ة تاخد _:ءفشكشيو لزالا فءاضةلا هيقيسامترذخلاو قافثالا

 "السفن امن ذاةدعشموهو فود الب 0 اولهم نمالاو نمالا ليل دريك-لاف لال مل!تس دول علا
 فراعمهذهفلا- عالارهاظي هه يامر 0 ًاراغصتسالا نيعب مهلار اظالاو قلكتاراةة-اوريك | راممكابدناعلا

 ريكلا نم ةعاربلا عدن وعضاوتلار عد قف :رعم اهذ هدعب سفنلا نأ الاريغال اقل نع ع ربكسلاءادلازب انهم

 ةفرعملادر هع ؟ ةاوادملا فتك تاىئش الاذهنعفاهزعو تدستواهعبط ىلاتداععقاولاتعتواذات ةيذاك ىثو

 [نيفنلان قع نأ هناسبو سغنلا نم .ركلا تاه عقاومىفنيعضاوتملا لاعفابب ردو لقلب لمكت نات لب

 فرطاني نا لوالا ناكقمالا هي ةريثك ت اناكتمالا تناك ناو نطابلا فام جبار ذتسا ىلع ةلدأ يي
 هلدامقنالاو هلو.فهيلعل تف هيحاصت اسل ىلع قا نمر عط ناف هنار 3 نمدحاو 1

 هيفارتعالاو

 لغتسشي و هيفا قتيلفانيف داربكه بف نا ىلءلدي كل ذف قللا هجاوخ اوم رعئو< دخت ىلع هلر ك-ثنلاو
 | هحالعب

 امآ ًاوىلاعتهتلابالا قدلب الريكا ناوهتبقاع :رطخوهسعنةس«_سعترك ذينابقلعلا ثيحن هامأ
 | نأبف لمعلا

 ا || لعهركشر وزحملابهسفن لعرشب وءانثلاودجلاب تاسالا قلطن ناو قلاب فارتعالا نمهبلعل ةئامهسفت فاك

 ىترناكاربخما از 4 هنعالؤا تنكدقو هلت نطفام ن_سحأ املوةروةداطت فلا
 | نموا ةلاضتمكسملاف 4

 || قل لّقث طةسواعبط هلكلذراصةملاوتمتام كلذ ىلع بط اواذانا سلع هلدنمركسشد تاىجشي اهدحواذاق

 | يلدا قملعلت لقثب الكلذ ناك نافرعك ه.ةف م هفاع هنارقأ ىلع ءانثلاهءلع لةثامهمو هلوبق هل باطوه«بلق نع

 [رك ذب وسانلا نععمطلا عطقنمهانر 5 ذاععاي ر رل' حباعملفءأب رهمفاسغ او ربك ه يق س دافالملا فهم 000

 | | وان قءلعلقث تاوءابرلا ةبودأ نم كلذري- ىلا ق والعن ارنعالهتادنعو هئاذؤ هلاك ىقهتعف ةمملأب "تا

 ْ الك ملاعيلفىفاشلا نمصاختت ملامامهد_>أ نم صال _ناهعفنبالو اعيجءانرلاو ريكسلا هيقذاعم 0

 | هسفن ىلع مهمدقي و لذاحم اف لاثمالاو تارقالا عم عمتي نأ ىناثلا ناكتمالاوب تاكد اهم اعيجتام مئاقننءادلا

 | ها ةثمنع طقس ىتافلكست هلع بطظااوءاذرعكتم هوهف كلذ هيلع ل ةث تافمهتحترو دصلا فس لح ومهغاخ ىشع و

 َ ضعي نارقالا نيد ومد لع وأ لامن !افص ىف سلك نأو هوة د كم تاطمشللانههو ريكا هليازب كلذ #بذ 3

 ظ مهاكماوكرتمبخا نومهونذان يربك سوفن ىلع في ذرب كلا نيعوهو عمات اذا ن انف لاذرالا
 | مهيب س ساحب وهنا ارقأ مدقد نأ قش لباختأ عضاوتلار :لاراهط "اب رمكستو ريكست دقنوكمف لضفتلاو ناعسالاب

 ظ نأ ثلاشلا نادتمالا و نطابلا نمريكلاثبحتب رك ىذلاوهكلذف لاعنلا فصلا ه_معطغتنالو مهمل

 أ 00 جف «بلعكالذ لقت نا رراقالاوءاذرلاة-احىفىوسا!ىلار و ريقفلا ا ٌةوعد سدح

 ةبطاوملارهتلازاب لْغَتثيلف نطابلا فثيدلنالا سيلاهعسفنلار وفنف لي زساهلع باوثلاو قال الا مراكم
 أ هسقتةجا-لمصيتأ عببارل ناقمال يريكتلاءادلب زتىثلا فراعملا نم ءانرك 0

 اواع عمهيلع كلذ لقت ناك نافعا ر وربك وهف كلذ سفن تبأ ناف تيبلاوىلاىوسلا نممهئامذرو هلهأّةحاحو

 أءلعولقلا ضارمأ نمكل ذلكوءان روهق 0 هلعلةثبالثاك ناو ريكوهف قدر طلا

 أ اهلعبتك دقداسحالانأ عمد اسج لات طب واتش اوٍِبولَملابط سانلالمهأ دقو كرادت دتتم نا هلدكلهملا

 ' هتان ءعنعئور و ملس تاقيهللاأن هالاىلاعتلاقذااهتمالسالاةداعسلا كردن البول ةلاوةلاتالتوملا

 | | تدر نكدورجأ لةنيفكياملت, والا هوا 4لقف ل م

 || يناوو نقاب سباب نأ سما انامل «ريكلا د هوو نار نلالح نمر ذو افو



 عومو

 ىصءنل عضاوثلا ليبساذ_هفرو رغلا هياع ال ذوةمقاعلاب ,هلوج عمدريغلا» .و+ربامرثك أ أهسفنل ودرب 0 1
 ثكلذوةدابعلاو عرولاب ,ريكستلاوب (عسباسلا بسلا ) اسمالا مع تنن اوم ل ءبضغلا عمتعدبلا د قتغاوأهلا ْ

 مسعلاب هيلعمدقتي نمنأ ملعب تاوهودايعلارثاسل عضاوتلا هبلق مزلب نا هليبسودابعلا ىلع ةميظعةنتفاضدأ
 نذلاو نولعد نيذلا ىوتسس لهىلاعت لاقدقو معلا هلق نمهفر ءانا ناك غي كما عري كتي تأ ىجيشال

 فدر وان كل ذريغ ىلا نادصأ نم لجر ىف دأىلعىلغك دياعلا ىلع ماعلا لضفرلوعيلعهنلا لص لاقو نوا عال

 موتائدسلا نيهذب تان 51 تاق رعامأ هللا ةيفرحاف ماعاذهو هلعب لماعلاعل كا دياعلا لاق تافرل لا لضف

 دقو نك ع دوعو نوكأ ن ؟«كلذكف ف ماعلا ىلعة><نوكي أ نكع معلا نأ

 اودلا هيلعت حلبا اعرق كتأ هلزكمل هنعاب .ةاعمالا اذه تاك اذا اوكالذادهشداعرابخالاتدرو ْ
 ضنك دباعلا عزام لضقمال لاه !ءهلرقادباعلا قوةهسفناكرب / نأ ماعلا نوكي نأ ىن.:.ذاذهحمنافنلق

 نآلدت :عفاهف ّك اوكثمرمالاةئاسنووسأ ةبقاعلاعلا ل عولانكسمم ناك كلذ نأ عاف ىلادأ نمل جر فدأ ىلع

 دقو مظع هللا دنعوه وام هدم نأك دحا اوتنذإق سافل الهاش الاحن مدشا ١ هللادنع هلاح وكت ث :ثيك توع

 نمدعتع كل ذوءاحرلاهريغق>- فو فوحلاه سون قحف ه ءاعبلاغلانوكر نأ جما هريغ أ ال4 _سغذ سأ

 نبذ 00 وان رو" لامك ف روم هن مذ ماع اريغ عماماق ماعلا عم مدياعلا لاحاْذهف لاح لكت ربك لا

 منا هلاح فو شك مااماوهننام 5-هل ًاوةدامعهنمرثك ؟واب راهم ذأ طر وتسملا لعردكس الأ

 ىيمرتك ًاوهلوقت ثا. نكع الو هيلعرب ك2 تأ ىئيثءالف كر علوط ىفكب ون ذهيلعدي زئامالا بوفذلا ن ا أرهظت

 ٍ نكعرعن ةرثكسلا لت ىتح اهئاصحا ىلعر رّقتال ارمعلالوط ىف كريغرونذو ا,علوط ىفك,وفذددءنالا.:ذ

 نميولةلا بون ذذا هل عربكتث تأ جب 0 برص ل ًارواكدش هيون ذنارلعت نا

 ديدش كل لكلا ذىفاطحلاا لو ىلاعت هللا تاذصىفةسوسولاو لطايلاداةتعاو لءلاو ءاب رلاود سل اوريكدلا
 قسفلارهاللا ق ءافال ىرحد قوات وعف هللا دنع هي مدام دوف ذل اراغدخ نم ٌكْدط اءفكءاعم هرحاع رفهللادنع

 هنأ لسع هنعكل ذي هتلارفك دةو«_دعلاخت نأ ام ميافعتو فودنو صال او هلا ب> نميؤ_هلاتاعاط نم

 نوكي ناىئينب كءاءاعف درعبلا ناكمالاو نكماذهف تاحردب سفن قوذهارتفةما.ةلامولءاطغلا ف ثكستمف ||

 رزتال هنافكلة-ىف فوخوهاعف لب كري_غل نكةوهاعفر كش ةثالف كل سفن ىلع ةغشمتنك نا كدذعاس رق

 نءلغاش لغش كدنع ناكرط1 ا اذهىفتركشت اذاق كءاذع نفامش فقال كلريءباذعو ىرخأرزو:رزاو |||

 وهن مىآرباهلئياعسج نتكرغلل عشاوت 2 : وهن داو هنمرم“ ىهتدةرفر عفر أو هنملضفأ ى مهةقرذ نات رذددذع

 ةيقاعلا نمافئاخالا هارت الفانأ كلها وون اذهلعل لاقه:مر.شوهنمىأرناو هيو: ناتو كلذءرم.ه:مريخ ||

 مك وهي ءاعبو# : وهللا هج ريؤ هللا نمد وهل :دناع رك اًعلهمف لعل ىردأ الو هلريخ كل ذف نطاباذهرب لع لوقو

 اهتطمحاقت اف الاهل د نوكي تاّدعاطلا نم هرهط أ اعف ن ءايالف ىلرمش كل ذفرهاط ىرب و لاسعالا نسحايهلا

 قءاضقلا قيس دةوامةشهللادنعنوك تأرو> ن ؟هل + ايوهمالك اذهف هنامز لها داسو هلةءلكذتنيف لاق

 هسسلف ناري دخان راتكو اهيل افاد لاو لالا نملاك ريك: «تأ ىلا ليبس هلا هتوقش لزالا

 .اناقءالوعدبنا هل سف فاكسالا ان الذ تن ؟!مونلاىقهلل» ..ةفل_.جىلاىوأ ادباعتا ىورلك هل سْقلاَو هذلذو

 تالوديو وهو جحر رذهضعم هلامع طر وهضعس قدلص* ةيفبستكي و راهنلاموصن ايس وع

 اذهأم . 4 شف فاكس.الاانالق تنال لم ةفاثاثموذلا ف ىلافهتباةعاطل غر هلاك اديه دل نكسلو نسا اذه ا

 هذهبدب اعلا لاقفان أ لالهأو ونيس هنأ ىلعقوالا سانلا ن 0 , ًارامهللاةذ هلآ سف دان" اةكلهوبىذلارافصا |

 تولد مهنا انوعجادع رىلام نأ لجو مهمل ةواوتأ امن ونود ىلاعت هلوةة) هنا هذ هو]م فلعل عنا

 سائلا ءاوهذم اريخخ مهلك س الا ىرب نادر 0 هدد داس ساهم ةرمد اعلااروةرسافلا لام ماما دج

 ا فاكدوو وه سعت ىلعأ هثاحماعلاودناعلا ن م ىمل_ت> او لكن اك اذاف اهئ اخ سفن لعناك اك ةازهناك اذاو هيهتقم

 : ةعست زعفلاصرشعه.ةنوكي ىسدبع لمع تامهبنمنب تهولاق دقو ريغ وفل سفن ىرت نان عو ريكستلا

 نارةتسالا فل سركسنال

 قال اوهةعز رعلاىدصإ

 قاد تام عنا

 للامر مهلانال |
 لعح ع زعاا ىدصو

 عيجملاو بنوا نيس
 لسةدقو انفاحتو اومن

 ىلا ر ظننا راغن سفنال

 فوفىلار ظنوةتدنلا

 ”يرولعلا ماسقالا ءاقمتسال

 ةع زعلان اب , راقة.ناحورلا|

 نعم-مبونج تفاح
 نا مه در ظل عجاضملا

 هرواعل اماسقالا ىلا ىوف

 اوطعاق ةناحورلا

 نم اهعهح سوفا

 اهظح اهوعئمو مونلا

 ووك صاهفاعسفنلاف

 فارع

 ساد سو تاسسرت

 هلنالاق موذلا ذاّدساو

 مح ةلخ ىذا اوه ىلاعت

 لكم د ذا وبار نم

 هتغالوصأ نملصأ
 توسرلاو هلةمزالةعيبط

 لسكدلاو نارثلا ةفص

 موال او دعاٌوثلاو

 بيباركلا نم
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 ىردالو هوزانلا لهأ نمهتلا دن ءوهنفشنتر لعأر زنل1لاو باكلاو اوةرخ ل ار رك ف مريبكلاو ْ

 ثالث لكلا ىف ل_سّدُع
 قلئاضفلا عجوة, ,ةاعلاىلاالا لقاعلار طر .الو دامعلا نع وطمس قا اوعلافدد_دو ركرابأ الا نيا ملا عسبج ءاشعل الاعب ةرص نا ىه

 | عا( آو لوح هنن ىمعاذهلات لها ىلارظننال.دح أ ىلعربكش الث ادبعلا ق-نماذاذ ة.قاعللدارتا.ندلا ||| ءانثأ فةرصو ةرخ الا
 انسهنمربك ًاوهريبك ىلاراظت تاو هل ثمتوك- ؟فيكذف لءاملام لع دقاذهلاة ماع ىلاراغت تاو ىبءرذعأ و وفلعب || نمدايننالا دعي لوألا
 هلثهتوك ؟ف كف هل ,ةهنلا تنصعىفالاقريغ_ديلارظن ناو هلثهنوك ؟فيكق ىليقهتلا عاط ا دقاذهلاق || عبصل !ىلبةةصو مونلا
 ”ىلاةيادهلا ماود سياف ن الاءءاعوهاعىل مت ومالسالاب هلمتع هلءا ىنب ردياملاقرفاكوأ عدت .مىلا غن ناو دعب لسغلاو ءوذولل
 ةداعس ىفلاكل انا لعب ناب كإذ لكوهسغن نع ريكا قنا ىلعر د مي ةعاملاةلفسالمبف ىلا اهؤادتبا نكي م5 رثآ ةرخ الا ءاشعلا

 +. ءاعربكاوريكسالا نيد كرت ةمرطخلا ازهىردعلو هلعاشنالا مام ندلا فرهظا مذالهتا نمبرةلاوةرخ الا ماير كل

 فو لغت_ث:تاالهتيقاعلهفودع تاقاالوغُدمهسف:ىلاةمهلا فورمكمنوكر نادحاو لك ىلع ق>نكءلو |( دّوعتلا كادت لبللا

 برض:ناباودعو وهباندىفةعاج سحاذاقهسفن ىلعن است الك ةععشو عاومن افا اء بل قءفشل !ناقدريغ مايقلاو ١ رك كلا ىلع

 | مونلالغن ىتحةالصلاف

 كلذ ىلع دّو#عت:لا نا

 هامتنالا ةعرس ىلع نعع)

 نماقئاو نو نأالا

 لمعت.ذ هنداعو هد

 | موعيلهبلكسل و مونلل
 الاو دوهعملا هتقو ق

 هريغم »ىلا تاغتلالا ن عهسفن مهدحاو لك لغشذارط4نا مهعراو ضعإ ىلع مهضع ريكستلاو غرف: م مماقر

 لددوقساقلا ضع اوهتلاف عدتملا ضب افءكسف تاقنافهرطحخو هةبيصم ىو د>ووهد_>-اولكن اك ىتح

 قاينارثك أ ىلع س تاب هبتشم أ اذهنا لءافضقانةمامهنبب عجلاوامها عضاوتا كلذ عم ام هضغبب ترمأ

 رعامهدحأ اوتضغل ربكم اوهيلع بضغ نه ىلع ريك تر كا كا لا

 ىلعرم ذا توك نأ اذه نمل صاخيىذأ اونو ةفوماالاام هني زيعالناسبتل .ناج زامامدوهبح وب ورخ هلا 3

 كتافتلااهدحأرومأةثالثر كك نعام متو فورعملاب امهمادزعوأ !قساعل اوآ عدتبملا:دهاشمدن :ءْلدلو ا ندب رحال مصب ىذلا

 4 ريع تن 0 كم توكت نأ ىاثلاو كنبعف كرد كلذ د: ءرغصبل كاباطخ وكن و وذن اا |فصواذم.و نييل اطلاو

 ىتحمنمائ|3ىرتق كلالهمفةنملا هلذ كل ىلاعتهلا ن مهمعت اها ثيح نم حلاصلا لمعلا وقد اداةنعاولعلان 0 ا مول مهسول لق نودحلا

 همت وءوساابكل تكا رهنأ هتبقاعو ل ة:قاعماهباةظحالمثلائلاو ربكشت بن ملاذاو ل سفنب بمتناال || لك ١ مهاك آد ىرغلا
 كالوابضغتلوفافلاو> الا هذ_هعمبضغأ فيك تاقناف هيلءربكستلا نع فون كلغ شن ىح ىنسيلاب
 كفو توكيل باكلاهثلبدا وا. ان كل سفن ىرتال كيضغىفتنأ وك سفنلال هه سضغت نأ لص ذا لدسو

 سيل هنا لعمل لاثع كلذ فرع ًوةمئاخللاب لهما عمهيلعفوحت نمرثك ل ,رنذابافخ نما عاج كل سن ىلع ١

 ْ وهداو ومالذ كلمال ناك اذالوقاقدردق فوذ كلر دقىرثو هيلع بوضغا ا ىلع ريك: نأ هلل بضغا !ةر درض نم ||

 ناف «.!ءىضغ و ةنقءلبالاعلغتشاو هيدأءاس أ امهم هرمضن نأ هرمأو ه«.ةاريلداولاب مالغالكو قر هنيعةرق
 ءالوام_لعءبضغنامغاوبدالاءاسأ لو هدلوىأرامهمبضغ» نأ ن ماددد_دالقمالو انعم طمامك 2 مدلك

 ه«تءاعبضغن وهداو برضقهالومءركدام هلو ن مكي ةرح هتالوهملاءرمأ لاثتمأ,برغتلاد رب هنالو هيد سمأ هنالو

 |ةرورض مهمالكو ىذرملا
 ْ مسج ةيلغنع مان ند

 لم 2

 او ليالا مايقل قؤوف
 9 نسعلا

 مولا ىلسءتنطوو

 اذاو ه<- مق تامر أ

 هعر ذعلا ىدصي تعزأ

 انعب ردنأ نظنو قاغلاو عدتبملا ىلا رظنت ناك كك كلذ كسف عضاوتلا مدعو ريكدلا ىضغلاةرو ريض نم سل
 لزالا فءاضةل اعود نمثل قبس طولزالا ف ىنسحلا نمامهل ق سا مانعا هتلادنع رخال فامهردق ناك |[

 ش1 || هدنعتوع تأزوح ناعم ذا اولا ممدهر كبامىرحذا كال ارا ةبحترمالا كت ضغ خف كلذ عمو هنعلذاغتنأ و

 | فرو رخل مأو مشاوقلاو فردا هيلا مطابق ساك الاءالعلا ضعب توكماذكهف ةرخ الاف كل _:مسرقأ

 ريحت
4 

 ا راثثولةاخلار 500 نكماسغاكلذنالءافرغك أع ا عوشملاوقساذلا رامختاراعا وهورإعلا رطل | ا
 1 رفكلاب كتتخملاعلا اذهل - ضئز ونامحالاب 0 دال -..نارز وصخ ذأ: 1ع ريكس تاهنكع مر ةاكلا :

 1 رورغم معو لهاج دباغن م0 روب كال دال اوسقتل اريك قسفل اودعدل ءلاراكن !فهيكمضغ جيرتعذا ْ

 دياعا عقواك هنيبضغدق هنأ ناطو وهوهسفن قف نط ايربكب هنع هزئتوهدن عع نمدعُزأ همنكت س ا-اًةساف ىأراذا 3

 ١ قسافلا ىلع ريكسلاو نكمه_:هرذخ اوارس وكرم عسيطملا ىلعريكلا تالكل ذو موعبلخ عمل #بنا مع د

الومدنعهردق ىرب هل عضاوةموه لد .اعركت 0
غلا ن مهلا ال: أ دلولا نالك_سغنردق قوفء

 | تذافمال

 ا نافومال_.الا هللاهقز ردقو هرفك!ءاردز او درة هاف همالسا لق هخع هنلا ىذرر عيىلارظن ٍ/سمنم مف كلذ
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 مولع

 ناف“ الا مانع و هورعلابريكلا سدانسلابيسلا## هرك ذن_ اك ىخلهجلا نمع وناضنأ ام جم ربكمتلا ف |

 ميظ هللا دنع ميظع لعل ار دقن الكل ذو دهجد هج وةديدش :دشبالا جالعلالوبق نءاهدعب اوءاودالا بلغأو
ال_صئام جاردتال لبامه ريغ ولالا اولاملا اردة نم مظعأ اوهوسالادنع

 كل ذإو لمعو لعاموعم تاك اذاالا

 زيف لاعهتلزب لزلزاذاملاعلاهنعهلناىضر رعلاق كلذكو لالا ناي غط؟ انايغط ملعلل نارابحالا بعك لاق
 مفدىلعملاءلاردقي نلورلعللئاضغب عرسشلا قطنام ركل لهاشلا ا ىلا ةفاضالاب هسفن ماظع<سالتأ نعملاعلا

 هرمشع لمتحالا+لهاجلا نمل منح هاودك العلا لهأ ىلع هتاةححت ألعب نأ امهدحأ نبرمأ ةفرعمالاربكلا
 لاق كل ذلو لعلا ف«لعدللا ةمعن ق-ضي لذا شف أ هترانفل لعوةفرعم نعملاعتهنلا ىدعنمناقملاعلا نم ]|

 هيف.طبقاحرلاب راجلار ودك اهمرود.فهناةأ قا دنتفرانلا ىف ىايفةمامقلا مون ملاعلاب قود مسوع ل عدللا ىلص
 ىلاعتو هنا ههنا لثمدق وهو درست | نعي وهنتا الو ريبهلابرمآت نك لوقفكلامن رووعه ف رانلا لهأ

 ارافسأ لمح راجلال* اهولمح م م ةاروتلا اوه نيذلا ثم لجو زعلاقف باكا او راسجلاب ل معد الو لعد نم

 ىل_ث5 ه1 ة غلب ىتحاهنمهطسناقاذتاب ؟ءانبت [ىذلا أبن مهل علتاو ءاروعاب نب علبف لاقو دوويلاءاسل ع هيدازأ

 تاوهثىلادلخأف اياك حلق وأام_معدتلاىذرسا.عنءا لاق ثهلب هكرتتوأ ثهلن هسلء لمحت ناباكلا
 هتوألوأةمكحلااهتيتاءاوس ىأ ثواب هكرتتوأ ثهاي «بلع لمح نا باكلاب ه]*ةاهعلا رح نكس ىأضرالا
 ملاعلل طا مهم هيتانالىذلاريوتاب صان للا عىأو هنوهش سبت: لاء ىأفرامخلا اذهرلاعلا كي و هنوهش عدال

 نأ جهريغرطخ نم مظعأ هرط_خن اهددصب وهىذلا مظعلاراطخا فرك ف ةماذ لهاجلاا ىلا ةفاضالا هر دق مظع ْ

 ىسمتش ارهةوذحنأ اذا هناقعثارعأ ركل هكلمىفهحو رب رطاخما كا اكو هو لاذ. اذهفهريغردق نم مظع أ هردق
 نمعنع رطخلا اذهفهنمهلابذايعلاولاهملا ةمالسةرخ الاىفى سبت شد ملاعنم مكسفاريسقف ناك دة نوك« نأ
 ربك الاعلان وك, نأ بني الف هلاحا ذهن مريكتي فكة هنم لضفأرب زنخللاف رانلا لهأ نمناكن ا هنافريكستلا
 ضرالا نمةنتوخ هل اذخأب وعأ ىدات مل ىتيل ابل ودب مهضعب ناكدقو مماعهتلاتا اوض ,رةباعصأ |نمهسفن دنع

 اروك ذمآيش لأ /ىنتءلوخ“ الالوقب ولكوأ اربط تنك ىتتيلوخ الا لوقيوةندتلا هذهتنكىتتملاءلوةن و
 راطلناىفهركفلاط ا امهموبارتلا نموريطلا نمالاحا -أ مهفنأ تور اوناكفة.قاعلارطحخ نماقوحخ كلذ لك أ

 اهو ع رشف رومأب درس هسه دم لاكُم هلاثمو قا ارمش هن اك«سفنىأر و هريك ةيلك-|ايلازهددصي وهىذلا |

 هددس ناري هرم اوال مهد همضترب ام ىلءاهادأ له هنأ اهضعب فك ثواهضعب ىفناصقنلا لدا واهضعب كرف

 قاضاذاىتحالب وطانامز_سعكلاو را ىفهباب ىلعهيَةلب والماذاناب رعديقوهام لكنمهجرخيالوسرمبلالسرأ ||
 قيضن »ىلا هيرمأ مث اهري.ةكواهليلق هل عأ عبج نع شتفو هبا س> عقرب أ دووحا هب خاب ورمالا+ بلع
 وهو مه-ضعب نعادعو كلذ لمه دمبع نمعُت اواعب لعف دقءدمسبأ /ءدقو ةعاسدنعح ورب المادباذعو

 موهفودخو هنزحر هطوهربكو ءزع لطب ولذوهسفن ترسكسن كلذ ىفر مداد نوكي نيب رفلا ىأنمىرداال ١

 ركسضتاذا ماعلا كل زكف باذعلا لو زن دنعهئاعفش نموه نوكر نأ ءاجر عضاوت لب قادلنا نمد. #>أ ىلءربكتي
 ىاقئلاو بخلاور _بملاودةحلاو عاب رلا نمتط أب ىف بوند رهحراوج ىلعت ابنك هب ررماوأ نمهعيضانمف /

 ق.ليالربكلا نأ ف رعب لاعلان أى الا مالا ةلاحتالهريكمقراف مظعلارطخللا ن مهدد سب وهام لعومريغو |||
 ىدنعكإتاهللاقو عضاوتي نأهنمهللا ب> ا دقواض.غبهليا دنعان وه عرا دريك ةاذا هنأوددحو لجو زعهتلابالا |

 هئمهال مهمدعأم يا كك كا ديالو ىرتع كلردكالذ اردو ك سهل تيار نافاردتْ ل سةنارث لاماردقإ و

 مظعي تح مهسفنأ و رغصل ناب هللا مهرمأ رؤو ءوكق ءأ ريكرلاءاد رى لاعتهّلناع زان نمنأ اولعذا مالا ا

 قسفلاب رهاظتملاق ساغال عضا اودي ف ركسف تاق ناقةلاحتال عضاوتلا ىلع« عبي اماضبأ اذهنمهلعمتادنعأا]

 رطخ ناءينغي فيكو هللاد_:عةدابعلاو لعلا لضف لوح ف يكودياعلاعودو م ودفن ىرب فيكو عدت يمالو |

 كلذل_ضفأو ركذلاب
 نيبلدواذاهنافةالصلا
 نع لسغنب نءاشعلا

 ؟رووكلاراث ١ هنطاب

 رامنا اتاقوأ ىفةثداحلا
 ممتطل او قالة دور نم

 ناف مومالك عام و

 :شددخ ورث أ هلدلك كلذ

 راثنلا ىنح بولقلا ف
 قا اردك تقعد مهلا

 نر نم هكردب تلعلا

 رثأ توكمق باقلاءاغص
 ةريصبلل قالا ىلارظنلا
 يصدللنيعلا فىذقلاك

 نءانعل ني دلطاوملابو
 رالا كلذ ناهذ جر
 ات رواة لرب كل ذ نمو
 ءرخ الاءاشعلاد_عب
 كلذف ثيد_حلاناق

 ةوارسط بهذ. تدولا

 بالا ثداحلار ولا

 نءاشعلا ةلصاومنم

 | د0 مان نعدصو
 نعاب رعذاك اذاا_مجس

 دب لا 5 فاقلاةلظقي
 ءامعااد_عنءوضولا

 لعنيعما ضار الا

 ىل ىكح أع لالا مايق
 حش نع ءارهفلا صعب

 ناك هنا تاسار_ةع هل



 هنرمشب تحتدي د-صااوهقورعف مدلاوه.نذأ ىف خسولاوهبفف قازيلاومغنأ ىف طاف اووتناةمهقلورلاوهثاعما د

 نم رخعلنيتموأ ةمءالذنا ىلا مونلكددرتب و نيتعفدوأ ةعفد مول لكم ديب طئاغل اىل غب هطبا تح نانصلاو ْ

 لوأفو ةطغو لاح فازه هلذو هر اذف فرعيل كلذ لكمعش وأ« سعنأ ن ّح الضفهرذةتسال نعيم ارول امهذط ا

 | 0 نمر ارادت ىرخ 0 2 طار ازوالا نمقاخمرمأ

 سواط لاف كل زك ونت ملوبلاىرك نم ل وانسفت ايلا 3 ةمطخت م ا 1

 هو> ونآ ا

 اهملاهحوتي ىبا اهرومأ

 ةئودملاهكرادنتو نبت

 لرولو هطسووهوأ اذ_هو هتف ذ الخ لمثل دناكورتذ#ا . .ارداعرج م: طب ىف نمةمشمهذ هأمز هر زعل اديعنب ' رمعل ثركبر 0 راخأ

 ةلمهلاباودلا نمرذقأو ن نكن :اراصوراذقالاو نان الاهنمتراثل لسغااو فظن ةلاباه دوعتي مامون هتايح قدس
 هويدا صن انا

 مرا ذةالارثا- نمرذقأ ةفءبريصبف تووسوراذفأ ىف نكس ًاوراذقاع نم اح هنآر از اذاف طقاهسفن دوعتت الى عر
 ١ هدو نسدعفهدرومو

 000 2 هد ردنا مشهرا_دذا كل ذكوهامنبف ىداو ,لاىفراهزالا نواكو نم الاءارمضلتو هىذألا هلامكت ر د املغتنر و هلاعف ار مرصاقم

 الجنتل تنك ملذا جب از ري لنا داك لا مابةلاهذ 2 نعو انقاي هل - 00 5 3 0 0

 ا ا داو نرحل هلءاقبالو ل مسار علب حج ناك 0 ١ لاوقالا نإل هلاوق -

 ا نم عزتترومالاهذهةذر 3 بابسالا هذ مبت حمس قولة هوجو ن ممكف بابسالا ن مسسوأ ة>ر 3و اىردح ا بأ !اةماهتس ان رمق ا

 طلسام لع تأ كلذن مدعتك « وىديالاوةّوَعلاب ريكتلاث ثلا !!بيسلاواهام ًانرخك 1 نالاتجلاب ريكلاءادناغلا ٍإ سس دانولا بابلا)*«

 ةملسول هناو ليلذ لكن ملذأوزحاع لك نم مزعأ رادلهدب قدحاو فرع عج ر قول هناو ض ضاصالاو ىلاعلانمهءاع |
 هل جرف تاخدولةك وشناو هتلتقل هنذأ فتاة دول ءةوأ هغن آىفتادخ دولة ةيتاو سدت لا نادل :

 ٠ نءعفدي نأ كعرد-ةيالو ةقمواعالو ةكوش ق يطل الن ةدم رعت الام هنوذن لاخت مول ىجح حج ناو هنز عال 1

 ركذف نو-ءب رالاو
 ماق ىلءةنرعملانايسالا

 « (مونلابداولمالا

 لمعت س دبعلا تال ذ نك :

 أس عشل ابورغدنعل الا

 .ىأول-جوأ ل يفوأ: :رثن ورا جنمىوقأ توكيالفناسنالا ىوقةتامن هنوعب رغب تأ نش بالف ةيايذ هس

 ظ راصنالاو عاينالاد رثكءانعم ولالا ةرثكو ىتغلا سماحلاو عب ارلا بيلا مئاهما اسف نامي ةفصيف راذتفا
 ةوعلاو لاجلاك الناسنالاتاذن عجب راخ ىنععربكت كلذ لكو مهتهج نم منكسمتلاو زيطال لا ةيالو ريكشلاو || دعقيو ءوضولادب دب

 | اعل ادم داو هسرفتامواوهرادوهسرغب ربكستم هناك هلاع ريكس لا تافرعكلا اوف أمت اذه و ملعلاو ' ارطتنمول ملا ليقتسم

 ناكهيلعريغت نافردقل | نءانالغدش ًاوهبلق ىلعهرصأ ىج هسفز:قةفصب الهي الوو ناطأ ب !|نيكمتي ريكسملاو ا ةالصو لالا *ىعت

 نمدوجلا ف ىأ ارللماتول ىب-غلاب ريكا او ف.كلهمل ار هاط وهف هناذ نعي راخعأب ربكستملكوق لولا لذأ || ىف اه.ةم بر غلا
 | عارنا لد كلذ

 ١ اهالوأ نمو راك دالا

 ءاقبأ تامسيها القا لإ يدار ومالا وه رمت دعو كلل يحلف كيلا نسبلاملكو لهجلااةناغ هيرخامتلاةلاكتو أ 0
 هلمووربك لوزب نآودالثال خفر عن موئم ىلعردقتال واعد _.ءالاثنأاموكلنءلازمعسرتساتاوشلل قب أ 0 0 0 |
 انادهاثهءلع ده ذا هناملغو هلومح ةرثكو هلرانمةعسو هلالغت ا اموال او نوع لئاغلار مه نأ 7 3 5 0

 | هذ اةمكلامءاخ مكاحلا هيكحو شل ذل عف كني كولمتاناك هي وبأن أو نالغلقيةرهنأب فصنمك احدنعنالدعأ | 5 كلذ 1 ا
 فرعيلهك2امسلط ىفءري هةتودلا اومأ قهطنرغنل هيلكش و قاعد نأ ىمتخي كل ذعمو دوءدي فام ع. مس ذخرا 5-00

 ٠01) ل قوه ماوهلاوبراقعلازتامملا هعتقدح ا دلتنمف اسوم سف تل ةلومعاا اراظن ماك 1 : 0 2 1 3 نءاعثعلا ف أ
 لههل-اذه نمىرتفاة هلاصال 11 ىفاقي رط فرءنالو هلامالو+فن ثالعال ىب دقوا تمةدحاو لك نم ملحو 8 - .٠

 | كاعالف كلذ كه سفن ىرب هناق ري- صا لقاع لكل اح اذهو عضخيو هسفنلذن مأ هلو هنوذو هنورثو هنردقب ر 2 :

 ةدحاوةظا ىف قراسلاهذخأ ا د فرمشأ ف ًاوىدوولا هيكل .سإ فرشا فأن لما اوةورتل أوىنغل ا قه اع دير

 لابورخ الاىفوهو هدود-و ما د4 لا سل هناذفوهامو هتاذىف تسل نايس هذهفاس اهمال لذه حاصدوعيف 9

 فاخي تامل اوبرا ةع لاك ىهماةس او ضامأوتاو 4دوتاق 1نيبكلذعمو هو هلاموهعا ذءأوهندبو هتةءقر 3

 باوسالاب ربكستلا العقرب رط اَذهْفَةّوْةالو هلذر دقال هنأ عبذا ةنردقو هود رثكس الدلم ادهن 9 العلام ا

 لكاوام حر غينأب ناري دج سفنلا فنالا اهنا ل معلاوإ علب ربك جالعن هنوهاوهوةحراكلا ا

0 



0) 

 ا
 نمونياصلالاو-أ نمهانيكحوهانف دوني ءضاو 11 قالأ ىلعةبطاو ا قالارثاسلو لعفلاب هلت عضاوتا |

 الوورخ” الاف قدغل اىلا هب را ًااديدحت سلاموتةتعأ اذاف ديعانأ ااءالاةفادن دحاب ون سدل# الل نالسل ١ لقد درعا لك اياكلك آد.ءانأ اما لوي و ضرالا ىلع لك اياك هنأ ىتلوهيلعدقلا ىلصهتلا لوسرلاوأ |

|| 

 0 وهذ الى الفوط وسد اولادب نم طقس تاكسف ءانست الا ع نمدوفت 1 ,اعدق برع !تناكدقودوهسلاو |

 اءافالاخأ النا ىلعملسو وهلعمتلا ىلصى“ لاقل ا ما نع لاق ىت> ه«-الصال وس ًارسك::الف هلعت كارت . :

0 
 و رلاناق قادت ارثا أ هب ابو مج واقف عضاو لارةت ا ومهر كل 00 لهياو رم عا
 نءهريكا اءاضاةدباملكر اظن كقعهسفن فرع نمل ذك مضاوت لاهمض" ةبىذلا لمعلا رهاماثلوثلاودوصسلاو | 1

 ليقكءلذاوهريغ لاك ز زعت هنأ ثددح ع نم لهجا ذه نأ امهدحأ نبأ ةذر 2 ,اقواد. افسدنلا ا

 اودلوام س“ لل فرد 3 فرس ىوذعان انتر شتا

 1 فرعي نأ هاثلا «ةدو دلل النا لا ف رمل او ناب وا سماه ه ىلا ؛تاهههسرفلوننموتلاةدودلان مفرش

 ا
 ةعقر ب> ول كلذ اك نا ص كلذ. هىفنرةدافنالا نمه.لابرقأ ةغذملاو ةفطتلاف دمعبلاتودس ر ةلانرذ 2

 تادءالاهنم لل س+:لصفلاو مادقالاب اطول لصالاف بسناب سةر هذاهو لصفالو هللصأ الفةططن !!نمول فو

 وهام“ دقافرمُم هلا ةودهمف لزب , مل هادلاو كل ذب هربحخأ دقو مشاه ىنب نمد سهن لذ :ءلزر للحجر 1 ب ةح نع

/ 
 ةساماعسفنةسخ هيلعب ناكدلاهربغوأ ةماخ اي مدلا ىب طاع : وأ بارتلا لق: ىطاعتي ندوب ناك ولذا نارثلاو

 قوهاهنع هيد ىلاةردةلاءام_ثالاو مدلاو ءبارئلا ع نم سفن هنأ فرعاذا ف يكف مدلاو بارا هنأ ءاضعأ

 مهبل ار امن رهالظل اى از أكد , الوءالّقعا ]ا اراغا4_:طابىلار اننب تآهؤاودو لالا كتل قالا

 ع ل هئازسأ عبج فراذقالا كو نال زن .اعردكرامغابقلان مائارعتط انىلار انام .؟ 2

6 
 رينا

 1 0 االعلاامأو و 9 1 عماقلا نافل ها ذهفالذوتلاومواتاف شوا ”وحخو از كا ذ همؤكش

 || لمتو اعيجةالصلاب ونامعالاب هلو برو هنلا ىلعاورهكت نيذلا برعلا أ كا ذو لم علابالاةف ةفرعملادعب مضاوتلا مث |

 باقلا'التما اذافنبلاب | املا "الما اذاف نللاب | عركرابراقاتلر“ لاب عضاوتلا نما فاما تلج نمو اداسع تناك اهلجالرارس أ ةالصا|قفونيدلاداممتالصلا |

 8 ٍْ ةعضلاوةلذلا ىسهتن موه مهدنعدودنلا ناك الف كاذدعب اا ركومقن م لسوهيلعتتل صولا ءنابق

 دامو ردسي رورم-ا و :

 11و قداكلاو |
 0 لمعلا لعلاب الا ةدو# !قالححالاب ق عا الروأقلاناف اًماحث هل ءضاوتلاريصن تمض, ىلهسطظاوي :ةلاعفال

 ّ ماعنمساقتلاو توكل !ملاءو كلا اا ملاع نمد ى ىذلا طاينرالا ارمسو حر اول او تاهل نيدةقال_علاءاف1 كلذواعم ا
 1 هال امذِباك ىانر 5 ذردو ةروك ذل ةعبدلا بابسالاب ريكتلا نم ضرعب مفدي (ىلاثلا ماقما)«توكْلا |

 )1 ريكشب «الثأ ملاعلا ىلعرسعي اذهن 5 ىحهولكةتوملاب ىنفياممادعاماماف لهعلاو !اوهى.قحل الإكتلا نا

أ ن ف هناذ تا فص ف اسيسح ناكن اب لاير بكشف
 3 ايدهيلا ف ستب : ىذلا ناكول ل, هريغ لاك«: سخرمدص ن

 1 ناسن لوب نم تقلى لا ةدودلا نأ ىرتف اكو نم تتادشة دود تنأاغاو تن نمو لل ذةل! لو نأ هكناكلأ

 لل أ | همس : ىلاعت هللاهق :رعدوو ليلذن ارت كدعم .لاهد>وةرذقةفطت بد ر لاو هابأتاقهدجوءابأ فرعبف قيةلاهيسلا ا
 رع ٍِ 1 بارعأ اهإدأ نة نيومءامز مهلالس نيرا ل مناسنالا قادخأ دب وهما لكن سح أ ىذلا لاف | هعأل لمدمح 5

 هذه ل ثم فو 2 ا لاقي ذا هبا سنت ا .لاامع امشالا سدخأو ريك فيك انو: ماجر اص ىت-هنيط 7 م ادقالاب سادي ىذلان نيهلأ
 0 رم ا لوقت ال نفي نا نم هنوك تاكن انةغضملان مرذق أ انوةأجا ن مننأاب وبارتلان ملذأاب |

 عءوراسسد روص.د 2

 1 1 بارثلا غ نمو صا اذافد داولةعفرلا تءاجنسأن ةةعفردلن ديما ذاو هت هفر نتن ف بارتلان مرعالا ب الات 7
 م هنك :

 || هلاطغلا فاشكناو ةف رهلاءذهدعب هلئمتوكيو بسنلاب ريكي لهفرع نموناسناالل ق.ةمعابسنلاو هاذوفا

 2 راعشتسا ّ موف مهلذأو سا لار ةداه سفن ءريدد لبال هرتك نمأمش قبب كلذن اىرتفا مهقدص ف كش هلق لص نم مإلاستلا هلع : م0 هجوةلاوفشكو تاروذاقلا ىطاءعتب مادح ىدنه نبا هنأ م ولوقف كشداللودعمربخأ ذا كل ذك

 : ةغضمل اوك ءةقطرلا ٠ نم هنأل- عءعو هل فزكتتاذاريستلا لاا دهق هريغ ىلعربك نأ نع لغش ف هسا ىزاتا

 ىلا ممولة وم_هدواج |
 دوال اف صو هللارك ذ

 يولَعلا ف صواكن الاب

 اعتلاعلاتالوروالاب
 نسال 1 هن ىرممعل

 مكلاء سن جردنيو

 فقرمشتو روك اوت ان الاو

 تلاقلاضرأ ضرالا

 5 :يلاعلاو 0 : هج ع نمربكساا هر رثعن نذ بسنلالوالا ديةعمسلانأم سال عج لم جالعلا قير ط رك ذناككلو |
 د

 ق هللا ملاك ةوال:ةذلو

 تنوكرتست ةاحانملا ل |

 مالكللاو تانئاكلا

 نعبوذي هنو درجلا
 ةجاصى دوج ولارئاس |

 ع ىلدح

 سحاسوجال 6 لو

 1 ريغ ن

 ةلوةلىناثلاهح ولاه

 ههجوي نتسسح ليلا



 نمدرود ةودج ةئاكس

 ههجو ن سح ليللاب ىلص
 توك تازوح وراهنلاب
 نا مهد 22

 بيضا ما كاكا
 نيل اجبارسرا_صاذاق

 نك هر بالا

 دادْزيف لمالان لمعلا تدر
 تتكتوانارمثا

 ارون بااقلا ةاكشم
 حابصملا

 لهس لو نآك ءايضو
 راننيقسلا هللادبع نما

 لفعلاو هلتفرار تالا
 ىلاعتهلالا دقو تدز
 نم مههوجوف ىهاهس

 لاعتلاقو دودعسلارث '

 اف ةاكشك هروف لثم
 نيةلارونذ حابسصم
 ةحاج رز ىف هللازون نم
 تي زءانضدادزب تاَقلا
 ةحاجز ىتفلمعلا
 ىردلابكوكلاكتاقاا

 ةحاح ل ران سكك
 ثلاعلا ع

 راتب لقلا نب اسنان
 ىلاه:ل قرش سو روثلا

 تلاتلا نال كلاعلا
 نا مماشتمف باقلانيال
 امهعىذلانيللادو- ول

 نيدلتمم ىلا.عتهلنالاق

 عوم'

 ضرعواهر 5 سطع واه ركعوجت طضم مأ ىضر لأ مأءاش ضعبلاهناوسأ نم ضعبلا مد_ميمدلاوىي رلاو

 ئشلار 5 ذي ن ديرب وهإ- وفل خوشلا لع تأ ديرب ارمثالواريخ الوارمضالوا عع ا نار 11

 ممشدوهسطنهسفنالوهسلف هبلقكلع الفرار اءدالات راكنالاو

 هرةيودالا عئبتسيو هي درتو كلو ةمعطالا دامس همذ د هنايحنوك"

 ظ طاس هاككاو ممل دما ىلا وىجطد نزال رام: :ءايدو>ولا هلمادأوهرمأهءلا ضّوفوهلك أول معن هللا

ٍْ 
 ا

 اهروئشثلاهرككوهيفهك الهنوكاع روئثلاى

 | لالا و ةرملا نم ةداضتملا عابطا اود فل: 4اتاف 6 الاودمظعلا ماقسالاو هلئاهلا ضاصالا :دو>و ماودى هيلع

 ووفهايند ف هاوهيام جلس ؛وهحور فطن و هلة ءساتعوءؤاضع لفت و هرمصل ودع تلد تأورا امنوأ

 ملدا مت ىافء رمش نم الو هسللو رمت لعر دك: ل لواعريعىنففطت*ثاناو و ود لرب تالماذر طم

 |[ راشملاتوم اوهفهدروموورخآ آاهآوهإ-:م ًاتملف هلاوحأ اطسوأ اذ هذ هل هلو الوأ هيريكسل !قءلب ىنأوه سفن فرعول

 ّْ 7 هاوحالو هنو شيخ هلال كل ذو ملطعتو هن أر عش حش نم عفراذا سي هل اةداعهذهن كاوءافعضلا

 ا .سؤاسولا 0 ل ةدط فرسفا» روع تعي الفهنع ل هغبوئشلا مشب نأ ديرب وها سدنق

 ا
 د هلءل نمةلظط فن ا , الوهيدكتو عفن ىه

|| 

|] 

 ا هك ارداوهس>و هتردقوهلع هرصبودعممو هور ابا هلاءإ :عمو مرش ا ءاشاذا ءريذأ  هنامأ مكلعت ةوةيهيلا

 اعمر ريصتو هماظع ,د هرعتوهوازح 1 هؤاضعأ ىلدت ري تر :دذمة مد ريصمف

 ”ةاوسافانو رريص,فهثازحأ ياسا واموهعطق.ف هب رع واموعاةيقهيتق :ةددع ْىدةدف هءازحأ دودلا لك انوان اقر

 ا بارك اى عضوا م ةكرحالوهمق ن نحال هز هيروصو هه ةاضعأ لكشالاى د : الدم لوز تاك مادام حدوع. ذوةكرحو

 ناهلاوحأ نسح و ناننالا ةد_ثاهنمبرهي وتاسن !لكمرذ تس وتاوءخل اهنميرهيةقيصنوكوتاديدلا

 ||| من اكراسوادوجوم ناك ايدعب ادوةفمريصتق ناءثيلاه:مرمعيو نازيكلل اهنملمعتاب ارتريصفناكامملادودد

 ْ لوط دعب هم ليالاب ارث 'ارثوله:سح افك ذكى ب هتءلوادب دمادم هرضأ لّوأ فتاك اك اديصح نمالاب نعت

 اةمامق لارظنءفةمايقل!لاوهأ ىلا يرخت وةقرفتا !«ئازحأ عد ءبهريق نم حر ذفءالملا دي دش ىساقبل ىلا

 ةكئالمو ةلظملاوحأ و ةفسكتمسمثوةردك:مموكو:ريسملاي>و دل دممضراوةقْز قم ث مءاع»وتعاف

 ا نام كنا د تاكا عابس رذغت دوا وعشب ريكشتوا محرفت تنك 0 اسف كلب لكو د ناك لاقبوه

 | هاصحاوكلذتيست دقدوءقو ماءقوبرمشو لك أ او ريهطوو ريقنورب“ ؟ولءا5نم هلهعتوأ هيقطنت تنك امك. 05

 | ثالةباطخلااذهلوه نماعزفهبلق عطقني .ةناذءاارادلاةاستوأ باو اودلل دعتساوباس م |ىلا اهفك» ءاعهتيا

 أ 'ةريبك الو ةريغ_صرداةنال باك ل علامانتلب رابلاقهدهاش اذاف هب راع ءاهفامدهاد وةؤيفعلارب تل

 َ هلاملب مظعتلاوريكستلاو لاو هلااذ_ه, نما هرمشن اءاش اذا مىلاعل كل دوما 1 هامل

 ا ىقاعتتايذا.علاوورخ ١ ا ل ولا هالاو رطبلا نعالضذ ةد-اوةطط قس رذالو

 ١ ناك ناو اياذع قلي هل فتن اسف نوكيالوأب ار ماهتلا عمريسسبلارب ا ءاكتوك تار اتداامعر

 | با سلا نعلزعع وهونارتلاورخ .اوبارتلا وأذا عفرأوبيطأ اوهنمافرم# و زنط اةرازللا ةدسمهتنادع

 أ هتقلة ثحو نماو ةعضلرا: لا فتنذملا دب ءلاايندلا لهأىأرولو قاما نمبر جالو زنطتاو باكلاوباذعلاو

 | تراملايندلاراك فهن قس ىذلا هبارمث هن نمو ةرطو تعقو ولوهندن ن ماوناماهح 0 هير وص عدو

 | فيكورطبيو حرفي في وقعا نمش ىلع وهو ة-فعهللاو طعن نأالاةيئاعلا ف هلاحاذهن ؟ةفطأ نمئنا

 | هقاوفعينأالاةب وعلا هيقتس ابن ذ بنذي ادبعى اوالضف هادقتعي ىتحأ تهسافلاكرل ف“ را و ريكدي

 | ىلع ىد نم ًارآهتلانالا :ودالو هن نطلا ندبوهمر لكل ذهنمءاحرلاو هنع رسكلارم و هل دفع ركلا

 هيلعماعتو ضرعلاىلا برن ًارظتني ودو نخل فس طوسفل ا برض+ -ت:ءانح قفقاف لولا ضعب

 أ يدب هنأ ىرتفا ع نوسلا ىف هلذتوكي فيك الأ «-فعىعبأ ىردب سياوقاخللا ن . مالم ىلعهب وعلا

1 4 

 ا
|| 

1 
 ارخ !نوكيف.كىردي الو ىلاعتهلنان مان وععلاقدسادتو داك سال مامو نوسلا

 " نصب قى
9 00 
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 7 لاقنو:س< مه نيذلاداوقنا يذلا عممتلانالزلا لاعتنلا باك ىكلذنا' 'ىنأ ناار لعاو هيما 1

 ا كال نييجلا ىحن مانلع>ا مهلا هناض م تاطوهللا ب>لل-؛ءنوذذل لاذذانافكلذىف ان راتقرتك تع[

 ٠ مسوهبدصو هل 1ىلءو دان دس ىلع هنا ىبصوهتيضترا نمالا ب1 ملصنال هناف نيملاعا برأي

 مهمادقأ ىلاوبصن هدب «(هلعضاوتلاباستك او ريكلاة اعمق ب رطاا ناب )# ||
 أ| لب ىمتلادرععلوز ا هتلازاوهنمئثنعقاخلا نمدح ًاواخالو تاكلهملا نمركلا نا معا

 اوةاعوى الكب فوجانو ١ نم هنري عاقومضتسن هوإ تم لاض ساه ل0 كاما مدت طاعمىفو هلةعماقلا هن ودالالامعتسا أو ةطاعأاب

 قراص نيبف كاعتابدلا ٍ ف(لالاماقملا) ه ريغ ىلع نا بنالاريكش ام ىتلاةصاخلاابابسالابهنم ضراعلا عفدىناثلاب الا ىف اهسرغمألا
 كلاشو تان نو لاو ىل اعل هي رفرعيو«كفن فرعا نأو هف ىمعلاامأامهءوم ع الاءافش لا الو ىل عو ىللعهجالعو هد لاصةس
 نمنؤل_هكتنام ىنعي |١ الهناو لئلق لكم لقأو ليلذلكنملذأ هنامل_ءةفرع هسا 20 ا

 موههو-و تو ىلا اوشريفاو

 مهمطع أ املّوأ ىح نم عفش أم كلذ رك ا الرا ا اي مام وة لا عى مسرعا ا

 فئروننمىذتأ نأ || نلنيرخ الاونيلؤوالا معنا رقلا ف تاقهنلا باك ى ةدحاو هاى نعم فرد ناهيفكيوةلذملاو عضاوتلاةراثاف
 كى عنوريضعف ممول ا م ةرمسمل ل كامل مهردةؤهعلخةفطت ن 0 ادى نمهر ذك ؟امتاسنالا لتقاعت لاف دكر هلررصب تحت ١

 را داقلاو ينيعرخا ا ناسنالار اظن.اف ا ىلاوناسنالا قلت لو أ ىلاةنأ الاتراشأ دّةفهرشنأ ءاشاذا ع م هريقاف هنامأ ا

 عسبسلاتاوعملاثناك ||| ن نكي لب ار وهدم اف ناك دةوار وك ذمأنش ن مل هناو يثاسنالال وامان ل ءذه ينعم مهغل اذ ْ

 قامجذامو توضرالاو نممءايسشالالذرأ نمهنناهةاح مث مدقلا فكل ذكناك دقو مدعلاو ولا نملقأو سحأ تاكا ؛لَواهمدخل ١

 اهتالقتسال مهيزاوم | 2 , ادب اذه ناكد ةفاجل ماظعلا|سك ئامظع هلعج مثةغضم نم مقلع ن مم ةغاطف ن نم بارت معقل دقه رذقأ |[
 ىهجول ليقأ ثااثلاد مهلا هتادسا ف تاكل دا كو لاوكا مدوالا سس ىلعوهوالاار وك ذ ماي راصا ماروك ذم ش ناك ثد>هدوحو

 تابقأ نمىرتف أ مهلع | هنوك ًاد_بفرلعبالو كرد الوش طبي الو قطنيالو رحت الو سالو ريصبب الو مععنالاةيماداج قل لب الماك
 معبأ هسيلع ينوجول || هتاالضب و هعطن لبقهمكس وهعمس ليقدمع<: ودرصب للا ولع لبق هوك و هنوف لبقهفعذد وهنايحلبق |||

 52 .طعأتا ديراامدحأ هلود ىعمو هردقفهقاكة فطن نمهقلئثىأن مهلوق أود ىبعم اذهذ هنردد لدقوز رعب ومانغليقمرقفب وداده لبق |

 الخاذادب رمل اقداصلاف |

 هير ةاجانع هلل ىف |[ 5
 ىلع هلءاراوثأ ترشتنا |

 ريصا ومرا معازحأ عج

 هاد كانك هب .اتينجباشم أ ةفطن نمناسنالا:ةلاناار وك ذمأيش ناك مرهدلان منيحناستالا ىلع أله ١

 ةفطنن م لاق كل ذكوتوملاىلا هتاي>ةدد_هىف هلرست امىلاةراشا | ذ هرب هرسن ليبسلا مت ملا هيلعنتمامئالوأ ||| 1

 اداج ناك تاما امحأ هناد ادعمو ار وفك اماوار ؟ اشامالينسل اءاني دهان اريصن اعيمسمانلغف هلثننجاشمأ ||| ١

 هلل ؛هلعو سيدنا اًوةورصدللادقافتاك أمدعإ هريصإ وممدأ تاك امدعب هعمأ وامن اثةفطنوالوأابارتاةينم || د |

 هإبلةباجيف هراسمخ هامل رعود ادعب هعيش او رقغلا دعب هانغ ًاواهلدقفلادعب تان , الاوبئامعلان ءاهفامءاضعالا4قلضو لهما أ |

 راون الاي هباةءالتمالئالذوأ هرقك اان تاكا نامْعط ىلاو رسمت فدك ل بسلا ىلاور وص هرب دفيكر ظن اقلالضلا دعب هادهوىرعلا دعب أ |

 هءناكجرح نوكتذ | مشان نأ هنابأ نمو نيبم ميدو هاذافةفطأ نمدانقلخشانناسنالار مرآ لاشءرهظات كناسشنالا لوا أ
 . 0 8 1 ٠

 ردصتراماابهقي راصتو أ ءنهولاةراذقا اوةس1ع اول ةلاوةلذلا كل نم هلة نفي كهماعهللاةهعن ىلاراظناف تورمشتنترسشب متنا اذا بارت نم |[
 )اال جبامنم | تعداد معل ارعن ؛اريسب ووكبلا دعياقط انوتولادعنامحومدعلادعب ادو-ومراصقةمار ر,ءلاوةعفرلا ا

 قءبلاقريدد ولملل نم ُ 2 ئنىأو * يمال هناذف ناكتفر عفلارعز انت نةوز معلا دعب ارداقو لالضا ادعب اي دهمو لهجلا دعب املاعو ]|

 01| لانفنرشم ةنمق
1 
 0 ةفطنلاو مادقالابأ طوب ىذلا لاذلا نارثلا نمهقاخاع اوأيشهنئابراس م ضخما مدعلا نه لقأ هلة ىأو ئثال|
 ولو 0 رع امملعت وهب را مفرغ اهيلعةمعتلا لك ًااغاوهسغن ه.فرعبف هناذةسدنهق :رعلاضد أضل مدعلا دعب ةرذقلا

 نيش و اناس ونين علل حلا لاقف هلع نيم كلذلوالءو لح هبالاعأب ريكا قلب الهناو هلال-وهتمظع

 |١ قافنلاعذ هسراعهتةنمرك ذُعةةلعناك مث ىنع ىف ىم نمةفطذ كب ملأ لاةفالٌوأ هتس فرعون دئغل هاني د هوا

 اذ_هناكن ف عارتالابالو أ هدوجو لص>اك لسان لاب دودو موديل ثئالاو ركذلا نيجوزلا هنم لعف.ىو سف
 فء_ضاوءاسخالا سا قءةدتلا ىلعوهو ءال_هكناو روف اوءايربكسلاو رطيلا لن أنف هلاوح ا هذهوءأدي

 ( ثان - (ب-) - 6 )



 الا ذل له سعت هيشل
 ىف قالا لهأ هدعام

 ةوالح نم ىل الامم ولق
 ةاحان لا ةوال- ةنابالا

 ليللالهال جاع ٍباوق
 نيفراعاا ضعب (لاقو)
 ىلع علطت ىلاعتهنلانا

 نق نالع هال 2

 اروثادز اوةراعسالا

 ممولة ىلء دئاوغلادرتف

 نم ريشتتت 5 ريزت سف |

 بولقىلادئاوذلا ممول

 تادرود هو نافاغلا

 ضع فج وأ ىلا «'هننا

 هنادنأ ضعي ىلا جوأأ ام

 نودع ادامعىلنا

 ىلا نوقاتشدو ءمحأو

 قورك ذيومهملا قاتشاو.
 تورطت ووش رك ذأو

 تاف م-ملار انآ او ىلا

 مشي رط تو كام

 31 تادءناو كترمحأ

 اموررابلاقكَ:ةمْكلذ

 نوءارب لاق مهتمالع
 عار ايرامملاب لاللغلا

 ىلانون< وهمنغىارلا

 ن<اكس مكاو رغ

 اذاق اهراكوأ ىلاريطلا

 طاتدئاو لالا مم

 تيكا التو مالطا

 ١ اولد نبت دع موبي هللا ةاض ص اخ با مهلة مصتلاو نيا ىلا عسل دصااةماسوتينلا نسحوعرر ]|

 اهيلعؤغ رقأ للطلا نسح دبع نمهللأ لءاذاو ك عفت أمرسصبت كلذردَعب ءانندلا قده : رح دالك.

 اون نااهتمو رةيش1نار وك ,واقاوتساو كولملاباءئاوسلاىزاوذلابائذلا

 اف هلا وون ايست ناك ىئىذالا لانتحا نما لا نعل ةناماند روأدقولدالاو هتالزفدقد

 ثا لاعدتو معدي نا ىئش هنمو هيىدة هي نا بتفهم سو اعمق لم ىلا رس عص اودااو ىالخالا 0

 ىخأ نب اا لاعذ طملا كر اوبرا اوسالملا نمهسانلاثدحأ ا فى :رامىردخلا دمعس ىلالت اة ىلأ

 ا اوتساذالا_ة>الاب عم

 قاع فرسوةيصعم وهف -عع-و :واعأب , روأ ةاهايموأو هز هل دكا ذ نم ئسلكو هلل سدلاو هننان ريثأو هن هلللك

 تبلامقي و ريعيلا لقعب روضات لا فاعب تاك دبى سو هيلعهللا ىلدهللالوسرحلاءيناك امةءدخلا ن مكن
 قوسلانم يلا ىرتش وان ءااذاهنءنعطنو همداخ عملك ًايوبوثلا عقر ولعتلا فسد وةاشلا تاو

 ريغصلاو ريبكدلاو ريشفلاو ىغلا عفاصب هلهأ ىلاتاةئ و هنوف فرط ىف هل ء ع وأ هدب هقاعب تاءايمل اهعن ءالو

 ال كال تا ةالدلا لهأ نمد عوأ ًارحرجاوأ دو. اريدك اريغص نم هأ.ةنسأ نم 3 ىلعاةد مس و

 0000 هءلاىدامرقح الو ربغأ ثء#ثأ ناكو ىداذاس يح نأ نم ساالمج ر ه4 رإ-و

 غنم ماسبهج ىلا قيلط ةرشاعملا لج ةعيبطلامب ركق للا نيإ ةنؤملا نيهءادغلءاشءالو ءاشعلءادغ عفر ال
 0 ل محرفرسريغن مداوح ا ديد سوبعربغ نمنو زل هذ

 هلا ىضرتش اع ل تادف ةاسوب لاق عمط نمهديدع لو عبش نم طقرمشي /قارطالا اد بلا ق.ةرإل و
 لري امذا ارمصفد ةلوافرح هن..ًأطخخاامتااقف لوم. لءهنلا ىلسهنالوسردهز ىفديع-وبأ لاقاعا مثدذ اهنع

 ظ راسل نمهيلابحالةقاغلا تناك تاوىوكش دحأ ىلاثدب موا عيش طق ىلع مل _سوهءاعهللا ىلصهننالوسرنأ

 : ونكب قؤيف هير سب تاءاشولو هموت مانص نع كلذم ءنعاف صن ىتحهتلبل ىوتاياءئاج لاظيل تكن او ىنغلاو
 ا اال تكاع رولءغاام راغمو ضرالا ىرامنما4#ثدعد غةرواهراعو ضرالا

 ىبا اوخاةشئاعاب لوف عوجلانمكءزع وك ةوقنامردقبامندلا نمتغلبتول* اددااثال ىسعأ لوقأ اوىدينهئطي

 ممم اممركاف مع رىلءاومدقو مهلا ىبءاوضفاذ_هنمدث ًاوهامىلءاوريصدةل-رلا نممزعل اك وأ ف

 نأ نمىلابحأ ةرب_.:امانأريصاف مهتود ير دةيناىثيعمف تهفرت نا ىددسا داق مجاوت لزحأو
 ةللاوفا هتعهللاىضذرةثثاعتلاق قالحخاوىفا 0 وعلل نم ىلا بحأ موش نمامو 0

 قالا ةلج عمج ل سو هيلعهلنا ىلص هلاوحأ نملةناف لح وزع هللاه ض.ةىت> ةعج كل ذل_ءب له 52

 '/ ذراع«فنل ضر مور تسوهياعةللا لص هز قوف سفن ىأر نءوهيدتةيلذ عضاو 2ل'ىلط ع نذنيعض اونملا

 ,علاق كلذلو هيءادتقالا ىفالا ةعفرالو زعالف نمدلاواينذلا ىفايصنمهقلا قلم امنع تاكدّتلف لوجدث انه وه

 0: ؟لاقوماشلا هلو-تددنعهتثهةذاذء ىفبتوعا !هريغقزعلا : اطنالق مالس الاكتر جرد اناننعست ا صر

 4 الدنأ ةٌوبنلا تضةنااإف ضرالادانوأ مهعاس الانمفاخ لا دءالا معالق ادايعهنننأ ل_ءا ءادردلا

 قدي نك-أو ةءلح 8 نسحالوةالصالو موصةرثك, سانا اولضفد مل سوعيلعهتلا لصد مأ ن هاموق مهئاكم

 ل مىلع مرج داةالج رشوفالثوأ ا ةيدسنوعب رأ م هو هسسفنل ءوداذخساو هللا مهافطصا موق مهو هلك

 0 ليال عا اي عاومماخ نمأشنأ دةعنلا نواك ىتح مهنملجرلا توعالمال بلاهيلع نجسرلا لما هاربا

 4 سائلا بيط أ مهايثدإا ىلءتوصر الواد أثودسالو هبلعنولواطةنالو هنو رةدعالو هنود ةالوأ

 ءوةيشخىف مويلااوسلةماللا مهتفصو ةشاشلا ىهتءص«وءاذسلا ىبتمالءاسفن مهاضس أ وةك رع مهنملأو

 ل | دات ساوعلا حابرلا مهكزدنال هم ا طرحات( هلا لد نيدوادم كوالا خم

 'ء « رنا ب زح ناالأ هنا نزح كئلوأ تا ريتا قابتس |قامدقوهلااقاثشا اوهللا ىلا احامتر ا دعصت مهول ةارع ملا

 :املا ةذاهغلبأ تاو ف دكوة فصلا كلت نم عة عطب تعم ءامءادودللابأ ا,تاقف ىوارلا لاق نوملشملا

 ؛ ترو ةرخ ”” الاس. ىلع تليف امن دلا تضغب أ اذا كنافامن لاش ضغبتنوك :نأالااهعسو ف نوكت نأ نيدو



 0 ٍ 17 ا

7 000 

 هماعط ٠ نء سالم ونعهللا ىضو رعئبهنلادبع ناكوهبنجىلا لسوميلع هللا لص ى ىننلاه سل اقهينج نم ماقالا | ِ

 ىو رمفال ب مضاوتلاو هل: الج د ط اعد الن ااهنمو هتدئام ىلع مهدعقأ الا ىلئ مالو صرب الواموذ تأ َ

 قاعد ايجابا هصأاىلا مود فد ذلال ف اططنعبا 1 ارسل اداكف بكد نآكو فيضان !هانأ 2 رعلا مع نب رعشا|

 هعبط موذلا تأت س زالاو حلب ا الموةطم لادا ما ةفاهمأنةمون لّوأ علاق مالغلاب : 151 لا هطيض مددت نال جرلا م عر نم سف

 0 د نط ردراب ؟ 5 ريخ وس ملصق :امر عانأ او تعحرو رعان ًاوتءهذلاَت 2 نينمؤااريمأ اب كسفنبتنآت3ف.ضاالاقفاتن زا
 ظ
 نه ن كسو غامدلا و 1 ناك نيعضا اوتلاةداعقالا_تزهوستي 1 ؛لا هامكوهعاةمذحاءالنأ اهنمو اعضاوتمهللاد_:عءناكن مسالا أ

 تداخل سيلاوةراردلا ١ ١ ىس نم لجام هلاك نمل ماكل ل> رلا ص 8 ,الدهد و وهلل امرك ىلع لاهو كلذ لعفبب مسوعياعدللا ىبصهللالوسر |[ ا

 نعص#:تاف ازا تَ : ار شالام نأ نب تداثلاقو ماجلا ىلا سة نم هلالط سلمت ريم هو حارا نب ةد.بعوتا تاكو هلا. علا |[

 5 امدلاب ركل للا ا ىنأ نيا ريمالل قا رطلاعسوأ لاعذناو راة فيل ءمون وهو باط>ةمزح لمد ىوسأ !نم لبقأةرب رهابأ |[ أ

 بار طا هنمى شع و ا ةردلا ىنعلا هدي ىفو ىرمسلا! هدي ىف اًماعم هنعهللاىذر رعملار انى *"اكلاق ةنااهن نب سب _صالا نعو كلام ١

 ه4 ودمى 1 مهردبا+ ىرتشا دو هنعهللا ىذرام 1ع .ًارمهضعن لاقو هلحر لسد يس ناوسالا رول |

 9 ةاوركلا برو بلايين لاما للا نينمؤلاريمأا هل فل

 مو“ ةلا نع باناذاق سيلا

 0 :ًاوناقلا 2

 عم هط تال هن اكعنرم ةدالإ|

 افراز هيلعو را ومو ا ه4 :تلا يشير نالسطال ار بهوثدي زلاقو سابالاا ||| ٠ ةدراب سنالاو حورلا

 0 لاعذ عوةصرازا ف ههحودللا مرك ىلع تتوعو مدأ نماهضهب ةبعقرةرسشع عسب رأأإ 1
 ا
 ا أ

 مولا هع طك ةعطر ْ

 لوط: هلل م مرمص#) كدو م رك اقنيزه ىبوت ل_سغءالؤاس واط لاقو تباعا! ىقءالو بام ءثلاةدود مالسلا < لع ىسعلافو ب تلقلا 1

 ا

 ا

||| 
 حورلادو+ وول للا إ لوعمَرا دفلاب هل هل ىرت شذ فاذتسن نأ لق ناك هللاهجر زب زعلان رعنأ ىورب ونييقنامادامىاق 1

 تاقوأح ورلابري_صتف د

 ةريصقااك هل: وطلا ىلالا

 92 :سلصولاةة سلا داك ا

 0 .ذةنسر عجول اهدسو

 هلل قدم :.لالولدوح اا ملوةبف م هاردةدمك بو“ :لا هل ىرت_ثدناك فاق |طفابف ةنوشالولاهدوجأ ام أ

 1 اح عا :طايندلان نمد ملا ءاو هدا اون ةفاودا 2030 طعون كسول ابل نبأ |

 ان لور ةفاد ءامىلاتت أن قام بطلا عفرأ ىهرةذال_للا تقاذاذاىتساهةوفىئلاة قطا اى

 هللاقذهغاد نمو هي دب نيد نم 7 حوف صبق سال ةعجلازب زعل دبعنب .رمعاتب صدت وح |

 (لةن)حورلا لهالرب الا دنعزصٌعلا لضفأ نالا ءفهسأ 0 المهر س كنف تلولف كاطعأ دقعتلا تا نينمؤالاريمأ ان لج
 لاق هنأ راكب ن ىلع نع

 ىننزحأام أمه :س نيعبرأ ل 3 0 ءثلاةدوح مالسل هيلع ىسعل او دةذ تلف تاك :طلاىرقيع هلوخدب تأ هللا ىلع ا ة> ناك هناضراءاغتياو |

 ليقو رعقلا عولطالا | 9 نك س نم نك-لو اللا ةذربك-ل!نموهلهبايشلا ىف لاسجلا نع مسوعيلعهللا ىلصانست لئس دقو بلقلاءاليدش

 تن أ فيك مهضعبل افرك نمنوك, نا هنرو رض نم سيل دس.لا بوثلا نا عاف اهني عج قيرط فيكف سانلاصقلا
 طقهتيعاراملاو لدالاو 1 ءاعدتلا ىل_طهتنالوسرهنرعئذلا اوهوملسو«يل عدلا ىلص هللا لوس رهيلاراش أ ىذلا اوهولالكفدحب لكل
 فرصتب م ههجو قب رب 5 .كلاةدودوة فال: !|ىلا هلم نا فرعف ىزتام لا جلا نمىلا بيحو ما ىنا لاكذا س نتاج نسال ا 1 ا

 ناءاسونأ لاق هتلمانامو نودلابو“ !اياضرلا ناكربكللا نمثل ذنوكردتوريكللان مثوكي نأ هترورمض نم سدل هنا هريغ ىلعريكسيلال ||

 ىف لبللا لهأ ىفا رادلا ةمالعو ناكف يكهسفنبدرغن اذا ىلامي الو سانلاآ اراذا لمحتل ابلط» نا ريكس للا ةمالعو عضاو لان متوكل
 لهأ نمةذادشأ موليل || توسقن ١١ ذاةريكستلا نم سيل كل ذفهرادر و: سى ىت-و هتول-: ىفولو ئذ لك قلاجلا حنا لاجلابا 1

 لاقو مهوولفووهللا تاقلاقعءال . ثروت دق ىنعي باّةل اءالمدخ هلو5نا ىلعلاو > الا ضعب ىلءمالسلا هيلع ىسع لوةكزنلاو ,-الا |

 ' ئماين دلا ف سل مهضعب وه نوكيعر رتل وئالثاز زو وهبح والربع لانا ىنعي ريكعلان ١م سيل هناٍل_وءيلعهللا ىلصانسس لوف |

 0 ةدوطاب5 ره بجوتالىذلا ساب الا ع نم طسولا بوم اوازه ل مقفاتذ لا او>الافزإ+اب و ريكللاثر 1

 ىرب نأ بحهنلا ناذإ ثثالو فرس ريغفاو ةدصاو اريبسبلاواوب رشاواولك لت وميلعهقلا يضاف أ

 اموقاذ مطامناباوةيشلناب كك ,واناوةءمآو لول !بايئاوسلا زم اهللادءءنب ركب لاقو دنع لعفتهعترتا |

 1 تاي ,هرلا بابث مكباعو نوف أت مسلاممالسلا يلع ىسعلاقدقوحالصا !لهأ نا .ريكتلا نوبل
 ا إ

0 

 ١ هنياعضاول ةخس>اراست ضو وهلم 3 ل م مل_توءيلع هللا ىل !صلاقو ةردقلا دنعوفحلا لفن اود

 يح
/ 



 مح

 وهوندي رمال ةل>اعلا

 5 ول

 نال سفنلا ٌتاَعْزاَنَم
0 

 لالالا وك ل

 اهتداكش ىف قت و

 تاقلارب كا اهعنو

 مو“ ةلاراهتح ارتداد

 لارتءالاو وهلعلا طرمشب

 نينا تأقلا ةحار

 نم سفنلاوبلقلا
 اهتتدنامط دنعةاط اوما

 نيكلاسلا ندب هلل

 نوكيتأ نبني لق دقف
 اموف راهتلاو لمللاثاث
 دل ابرطضنالىد

 تاعاس نامثتوكق

 كلذ نم نيةعاس مونال
 راسلاندب رملاامهاعكح

 ديزيو ليللاب اعاستسو
 نم لصق وامهدحا ىف

 لوطودق لعرتا ١
 ءاتْسلا ف هرصقو لمللا
 نوكيدقو فصلاو
 ىدصو ةدارالا نسخ

 نع عوبلا صقني باطلا
 كلذ ذرض:الوثاثلار ااردق

 ةداعم ردتلاب راص اذا

 روهسأا له لمع دقو
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 عضاوتلل اقسم ءرنعنأكن او هلعضاوت تاهسفنهعواطت ال ال ذإ وهف هذ غب هملق ىف خ«روادّقح بضغلا

 ءاحاذا قل ادر ىلع كلذ هإمك و هلءضغب واهلعمدتمل رباك الا نم دحاوإ عضاوتلا ىلعهسةنهعواطت اللذر نم

 هل_ك-!النا ىلعو كإذ قدتسلالهنا لعناو هملع م ِدّمَتلا فد هتك نا ىلعو هعسن لومق نمةغنالا ىلع وهتهح نم

 | دوال ضغبلا حولا ضب آهناف د1 امو هبل هاجوها-ت هلأ هلأ سالو هءلعىن- تاوهيلارذةعنالف هماط:ناو

 | لوبق نم عنعىت>قملاد_ىلا شد ًاد_حلاوعدبو لكلا كحشلا يد بسوعاذب اهّدهج نم نكي تاو
 | نمدحاو نم ديفتس تاهفاك_ذتساللهجلا هل ذرف قب دقورلعلا ىلا قات د لهاج نم كبف ماع ةوودصخلا
 | هلعلضف,عضاوتلا قستس نابت 8 "رغم عم« يلعريكستن وهنع ضرع وهذ هياعايغي واد سح هي راقأ اواهدأب , لهأ

 | وهفءان رلاامآو و, هقوقهسسفنى :ر سيان طاب تاكت او نم ريكستملا قالخخاب هلماعت تا ىلع هثعبن دسك نكساو

 | ةدساد#الوةقرعمم ذب وهند د سدلوهن :ملضفأ هنا لعن نمر طا, !ل-رلان اىب محم , ربكتملا قال ىلاوعدياضرأ

 | هنم لف هناسانلا لوقن تان مةفحخةدا ف: الاى هلعضاوتيالو 3 :مقالسا لورق نم عنتع نكلود حالو

 1 بعلاب ريكي ىذلاامأو ه-لعربكتال ناكل هسفنب هعمال ولو ذر ا ءارلا هلع ربك لا ىلع هن ةءابنوكمف

 1 الف رتسالا ىعن دق كل ذكو ثلاثا موعم نكد ملا مهم هرةولخل ادن عاضر اريك د هناقدق ل اوأد سلو أ

 أ قهيلع مدقتي وسلا لاف هسبلع عفرت ركب و بسألا كا ذ ىلا بستني سدل نم ىلع هب ريكتي مث بذاك هنا لعن وهو

 | نايك ةرعل ةتطاب فريك الو كلذ قضسنال هناباذط ايراعوضو ريقوتلاوةمار كلا ىف هتاواسع ىضذر الو ىرطلا

 أ ىلءرثك الاف قلطباغاريكتملا م هان ا ا

 كس ىمتلاو هو راقت-الانيعب ريغلا ىلارظنلاو بمتلا نعرداص نطابلا فريكن ع لاعفالاهذه لعب ن

 ملعأ ىلاعتهللاو قيفوتلا نسحهتلالأنرمكل !لاعفاب همشتا 0

 * ريكشلاوعضاو ةلارث اهمذ ولم عماجتو نيتشاوتللا قال تال#

 اًتكتموأاعب رثم هسولوهسأزهقارطاوار سم ءرظنوههجو فر عصك ل حرلا لاسم ىفروظد ربكتلانا مخ
 | ىفو هناكسو هناكرحوهسواحوهماهشوءرتذختو «تيشمىف رهظ وداربالا فهتغيصومهتمغاو هيوص ف ىتح هلاوقأ فو
 | ريكس نم مس مودلك كلذ عما نمنب ريكس نف هلامعأو هلاوقأو هلاوحأ ىف هتاماةترئاسف و هلاعفاله.طاعت
 | نمهجومّلا مرك ىلع لاق دقو هيدي يبوأ لسانا مايق بحيتأب ريكا اهنف ضعب فعضاوتي وضعبف

 ْ | تأ صلحت نكي ل ؟لاقو مايقموق هيدي نيب ودسعاق لحرؤار اظنملةراذلا لهأ نم لحر ىارظن : تادارأ

 ١ عالتا اهتمووب كا ذإ هته ازكنمنولعلاملهلاو راكع لا لور موبجملا

 00 تاكو لش يشد قا مدا در دبعلالازبال ءادردإاونأ لاق فلح ىشع هريغهعموالا

 ده ىس املاك ار مهعنت ى ةرمدلا نسل !فاد م ا هر وصف مهنعزممنالناكذاءديبع نم ف ةرعبال

 ا مدقتلاب مهرمأبف باححالا ضعب خم ى شع تاق ديد رهيلعهللا ىلص هنلالوسر تاكو دبعلا تاق نم
 ةيدجلابوثلاحرخأ اي بععلاو وربك لاين اط ثلا سا اوسو سل : نع ىتيلوأ ريغ ملعتلامام هراسمخفف ىهنكو

 1 ربدإا ىف هريغل ريحت هنراب طز نمل سحب ناك ن ناوهريغرورب النأا نموه نمنع لا نزهدحال ع. ءادناب هلدب ًاوةالصا ىف
 ١ كَ .ةساؤ انئدخ لاعتنأ هدأ نيميهارباهبلا ثعبقةلمرلا مدق ىروثلا نارفسنأ ىور عضاوتلا دوهو

 5 واخ نا كيكت 1 ١ عملا ثعبتقعماانأاب هلل

 ىذفن سفداورىلأ يزن زعلاددعىلاتس 00 لاو ةيدن نيد ماك نأ الاهم تنرعلاب

 م رق رعأ الى اوةرب ال ايتولعغت امى نولع تتلى لاق هيسألا لا نايات ىلنتم قدزؤلا

 اهنمددي عزتيالفلومياعهقل لصهتالو سرد ذخأت ةنيدملادئالو نمةدملولا تناكسنأ !لاقو مارش كنم

 : دريكلا نموهو مهعىتادقي و ,نيلولعماؤ ىضر 1 ةسلا< نه قوت نأ امو تءاش ثح هيب هذ ىتح
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 طحت كلذ تاوءاضب نبا هنوكم“ الضفهسفماى أر هنأ مو هيلع هللا ىلصعتتال او-رهجت ف كراقناف ىدخ ل :

 لذلاالا ءءمي الزعلا نأ فرعذا هياعربكت نم مدق صجناب ربكل اةر حش سفن نم عاقو بان فدكرظناو لهو |
 نثنالذنءنالف 0 اال امههدح الامد مل_-وءلعدللا ىلصىنلا دنعارخاةنيلجرتأ ىو ر رامكلذنموأ|

 00 تلا هيلع سوم دنعتالج رفا لسوعياعهتلا بص ىننلا ل لل

 مهرشاعتنًاوراذل لأ نمةعسلا لب رذتفا ىذلل لق مال _لاهءلعىمومىلا ىلا_عت هللا حواف ةعستدع ىتحأ
 هللا ىلع نوهأ ننوكما ءاوأ منهج فام اوراصدقو ماب .ايرذفلا موقنعدسل مسومياعهتلا ىل ههلالوس يلا
 وعدي وءاسنلا نيد ىردتامرثك ؟كلذولا حاير خافتلا * دارلا)* رذةلااهفان انقودن ىلا نالعأ نم

 تاءدتلاقا الأ اهتعهللا ىضرةشئاع:رعىورامكلذ نمو سانلابو.ع رك ذوةسغلاوتثلاو صةختلا ىلا كلذ

 ازهو نا 0 يل ١

 قتأرملات رصقتس اداهتماقي ت بأ منئاكن رغصااباهترك ذ'1 ةريغصاض/أ تناكو لاهمال ريكا ءافخ مؤ ثم

 فراعتل !نيدو ماهنئازخ ىف كول ا نيدى 2 ذو لاملاب ريكا (سماخلا ٠+) تاافامتااةف اهاسفن سن
 م اهو يرتد .ايلؤنلتلا اف نيقاهدلا نيد و مهعئاضب

 تن :أ نمو ةوذوه نمتمرفساو كلم مع مذا رتشالت درو لاناو نيك هعق9 نكم تن لوعو هلع ريكتيو

 هماظعت_ سالك ذ لكوةةس فاك ًاتالاممويلا فق فن انو كلام مج نمرثك ا ىواس ىتيبثاثأو كعمامو
 ه«سبحاص/لامذلاعت هلوع ةراشالاهل اوىغلاةف 1و روغلا هليضعإ تلو ةكرشلا كلا

 ىبنوبن ”ىنرىسعف دلو والام كم لأ ان فرن ن الاّةذ هناحآ ىتحار نزع والاممل_ةمرثك أ ان أ ءرواح وهوا

 1مل واكر 0 وا اعازادم م ءا_ممعلا نماث ايسحاهلع ل سرب َض كدذ> نم اريخلا

 ربك كلذ نموادحأ اىرب ل رمش ىنن ا هلوعب هرم ةسبقاءهللا نيد ع داولاو لا ابارمكت مم ك1ذتاكوامللا

 لئماناتيلانابندلا ةامحل انودب رب يذلا لاقدتنيز زف هموت ىلع ل هيك نعار رابحناىلاعتلاقذاتوراق |

 فعضل | لهأ ىل هيريكشلاو شطبل ولا ريكا (سداسلا )< مع ظ-وذإهنا نو راق وأ
 نيدكلذىركح و نينملاو براقالاو ةريغعلابو تالعلاو مالنا راصناالاو عابتالاب ريكشلا عباسلا)#|

 دةتعب نانكمأو ةمعن ودام لكف ه1 -+لاب ونيدسةةدملاب ةرئاكم !1ىف ءاذعلا نيدو دوذخلاب ةرئاكمملا ف كولملا
 ىف هتردقو م :ةرعمش دان زر هنارقأ ل عرعيل ثنحل تناوب هيريكشي نا نكم الكم سفن ف نكي مل تاوالإ ا

 ةرثكو برشلا ةرثكم ر دعت دو قساذلا كل ذكو الاكل الا هلعف نكت تاو ب رخشيفالاك كلذ ىرب هنال ريئاخ 1

 دايعلا هن ريك: هيام عمات هذ._عفه.ذا طة ناكن اولاك الذ نا هنظا هب ريكي ونال غل اوناو بلاي رود

 كك اع رومداقتعافف هنددوهاع ىلدب نم ىلءوأ هب ل دب ال نم ىلع هنمئشل 1 ىلع مهضعل

 ىهداقتعانبلو )ءالاوه هناهئلظلهنم ل ءأوش نم ىلع أعل ريكس :ىذلا ملاعلاك 0 «7هللادنعهقوذوأ هلام ْ

 ردك ىلعهناهتجر وهفاماب نوعل اهلا لاس هس .:
 1 الا ًاورمكتل ا ىلعثععا ملا نام )دي 0

 صخ واريكت ىعست ناني وةعتتو هرم *ىسون لاعقالاو هقال_الا نمر هاظد امام او نط اب قاخرمكلا نأ |١

 كا او بجوم لن طابلا اذهوري ريغلاردق قوفاهر دقن در وسهلا مالفعتسا اوهىذلا نطابلا ىعملاب ريكسلا مم

 مظعتسا هيام -أنمئشب وأ هإمعب ولعت وهسفتب بحت أ اذا هناقءانعمق أ يساكربك ملا قاعتي ىذلاسخلاوه

 امهريغب قاعتي اوف بدسوهيلعربك !| ىف تنسو ريكش ماى بيس ةثالث هبامس ف :رهاظلاريكلاامأو ريكو هس

 امهريغب قلعت ,ىدلاود حلاو دّوطاوه هيلع كلاب قلص فالاز نمعلا اوهفريكل ف ىذلاسسلاامأ :

 تروي هناانر ك ذر_ةنسمملاامأ#ءايرلاودس1 او دقو بتلاةعب رارامتعالااذهم باب الاريصتفءانرلاوا

 ىلع لمع دت هناف دةماامأو#لاو>الاو لاوقالاولامالا فر هاظا اريكتلارغنب نااداكفاو الل

 ا
 ا
!1 
| 
 ش1

7 
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 00 3 ألاف لضفءادوسلا تي السعال الرمل عاملا فل عاصا

 ني نوايسملا مصأو

 | ا رص

 تورت يناناطبشلا

 مكرفو قىحلا ىلع مسن ١

 رج وج يوب مجرم لبو وو تاغ دقو هللا ىد-

 عدم

 ل م اوءاملا لعن وكرسمملا

 نيينتو نيد نولصت

 رقظل انور فركذ

 لاءثهللا لز/اف مولع

 لاس ءاعسلان م ارطم

 برس ىداولا هبنم

 اوا_ةءاومنمنول ملا

 او -واوضونو

 هيت ى> ضرالا
 ىلاعتهنئالاق مادقالا

 ذاماد_كالاهبّتدثد و

 هللام_هدمأ كعم ا

 يح ةكتالا اب ىلاعت

 لكل و نيكرمشمملا اوءلغ

 رهظ نار-َءلانمةدا

0 

 ةياحدال هيسمم ًاوةجر

 ةامتاولا تال ف ا

 1ه-روهذ ةنداخلاو

 مست س اعل او نينمؤملا

 مانسقالا ند حلاص



 هيهللا 1 هؤادر

 ركذف نو_عبرالاو '
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 | دابعلا نمدحأ اهتعئلقني.التذ [ءنهوءوجو ىفةعفس «بلقف نكستساام ةوتلارونن لسومياءهنلا ىلصهنلا لور
 ا ارعتسمربكلا نوكر نأ لوالاةح ردلا « تاج ردُثالث ىلعربكلاةف 1ىدابعلاو ءانإعلا نكلهننا همصءنمالا

 | ىف ءردقاهو+ سفن نماريسح هريغىرب نملعف لذي و عضاوتي ودهن هناالا ريغ نماريخهسفن ىوب هبة ىف
 ىلع مدقتلاو سلاحا ىف عفرتلاب هلاعفا ىلع ال ذرهظي ناةيئاثلا بت راكسلاب اهناطغأ عطقهنكلو ريكلا رحت هبلق
 | فرمهعض :رعم هن اكس اذلا هدر عصت تا ملاعا !ىفك الذ ىفدأ ر هّدح فرص ةي نم ىل_ع راك_الاراهطاوتارقالا
 | نيكسملا لعب سيلو مهملعنابضغوأ مهر ذةّتسم ساذلا نعوزنتم هن اكهندبح بطب وههجو سعت نادياعلا

 مكلبق ناكن م ل->ر
 هبعاذاهئادرىف رتخ#

 ١ الواط اطذ ىتح ةيقرلا الور عصد ىتح رت | قالو نسنعن ىت>هحولا ىفالو نطقت ىتحةبمجلا فسيل عرولات ا 0 ا اا ا ا ا | اهنرظ يد
 أ ناك دقفدر :هىلاراش اوانههىوقتل ا ل_سوهيلعدللا ىلصهتئالو-رلاق يولقلاف عرولاامغامض ى-ليذلا لاوحالاوةماقلا مونىلا

 ا نال ةلواط اسناوا_مستوارشب مهرتك ًاواقا د مهعس أن اكو مهامنا اوقادنامرك أ ملسوهيلعدللا ىلههللالو-ر

 ١ ىذلااماق لاحت« قيلط لكءارقلا نمىنيد0# ل_و«.لعهتلا لصهلل'لو-ربحاص ىدبزلا ءزحن بتر لالاق
 أ كلذ ىضرب كا عتو هناعس هللا ناكو لو ملثم نيل! فهتيارثك الف هلعب كيلع نع سومعب كاع و رشد: هاقلت
 ا ىل_ءريك-لارث ار هظي نذل ءالؤهو نينمؤملا نم عبتا نا كح ا:جض داو ملسوهيلعهللا ىل_صيبنللاقأل
 1 ىوعال اىلاهوعدب ىت> هناسل ىعربكلا ارهظد ىذلاوهودث اثلاةمترلا فوهنغ الا اعلا مهااوحاق مهلئاع#

 | هنافدناعل اامألمعلاو معلا ىف ريغلاةيلغلر مشتلاو تاماقم اولا او>الاتاناكح .و سفن اةنكز بو ةاها.لاوورخاقملاو
 ىلعى أب مث ص قنة لاب مف تا سال ل اوط.فددهر نأ نمو هل عامو وه نمدابعلا نمهريغارخاغتلا ض :رعمف لوقي
 أ ةءارقلارثكمالوار حس ماني تالف دمول لك ىتارغلا ماو ليللا مانأ الو اذكواذك ذنمرافأ كا لوقي وهسفت
 || ءارعثئىرحاموأ ضرموأ هلامذح أو هدلو كا هفءو ب نالف فد ص ةلوةيفانهذ + سفن ىك زب دقوءا رت ىركعامو
 ظ | اوناك ناو ىلصد ناك مرثك أ ىلصو ماقليالاب تولصا موق عم عقو ول هناوهف هتاهايمامأو هسفنل ةماركسل |ىعدب
 ٠ نانمافوةدابعلافد:ثد كلذكو مهزعو هنوتمهارهظد و مهلغيلربصلا «سفن فاكنش ع ولسا ىلعتو ربصا
 | ق'اقملا ىلععلطمو مولعلا ف ناغتمانأ لوةدورخا ذب هناق ماعلا امو هنلا ني دف هنمى :وقأو هنمرءعأ هربغلاة.

 | هرغصيل كذلك ثيدحل نمت ءم- ىذلاامو تيل نمو كل ضفامو تنأ نموانالفو انالفخويشلا نءتسأرو
 | مولع ل يصح فراهتلاو لالا لوطره د وبلغت الو بلغت نأ ةرطانملا فد مت هناوهف هتاهابماما وه غن مظعت و
 أ اهببرغبلة بس رغلا مولعلا اظفحو طافلالا م صستوةرابعلانيستو ل دولاو ةرطانملاك لفاححلا ىفا بل هج
 0 هلضفرهظبفافأطخأ نمىل_ءدرب ىتحاهد.تاسأو اهطاقلأ ثرداحالا ظفحي ومهلعمافعتي وتارقالا ىلع
 | ملعأ هناعرب نانمةفيخ نحو باصأ اذا.ءو د وهيلعدربا مممدحاوأطخأ امهم رغب وهنارقاناصةنو

 ْ | دا قد ع نعولسب نمنباو لم_.لاوإعلابر رعتلا اهرعب ما اهراث آو ربك! |قالخ اهلك اذهفهنم

 ٍ ٠ قى نمةنجلالخ ديال سوهلعهللا ىلصدنلال وسر لوق عممو هسه: نمىالخالا ده فرعى الا نمىرعش تملف

 ||| هنالوقي ل -وهلعدللا ىلص هللالو-روهريغ ىلعربكشي و« هن مظع تس فيكرب5 نمل درخ نم ةبحلاة'مهبلق

 للعت هانأ مه ىذلاوهملاعل او ربكستو ماغعت هيف نكي لهنعال نمواذه نعال نم ميظعلافاورانلا لهأ نم

 هلاح ع 2 -3

 قهتنن تكول عدد
 <--وبلمو هلو-ك أم
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 اه نس دلا نما ريع 1م نمو اندنعكلردقالفاردتاها تن ًارئافاردق كفار ملام اردقان نعلن ا هللاق
 0 1 : : 3 ع : عةيسوناوالارقاوحو

 ول )+ لمعااولع نال ا وظان وعلو ترب ةوردكح د ت 2 080 5 1 ردنءام ىلا توكرسشلا ]| د ثلاثلا ! اان كلا هاذ_ينئاودق هسفزل ال 1 دا هم" لع مو نك هيلع اعلا 1: 1 1 و

 دقوا ل عوال عمنم عفر ناكت او بسنلا كا ذ ل 101 تر را 4ىراا ىسلاو تس اي ريكشتلا
 2 5 2 : : 0 اهاعمهوبلغر ىماعلا

 |هيرع
 ىطبنايهريغالوة بف

 || كارظن» وأ ىنماك نأ كلل ننأو نالفنب نالفاناف لونأ نمو تنأ نم ىنمرأ ايو ىدنهاب و
 هنأالاالقاعواه اص ناك ناو بس «_:ءنل غن. الس فنلا ف نيف دقرعشأل ذو ءاركشىرك ام و ماكل ىلثم عم ّ

 ا [ذق
 بضغهباغنافلاوحالا لا دعا دنع كل ذءنم حْثرترال

 ||| هنأ ردا نعدو راكمنم حرت هيري_هب رون كلذ ةط أ
 ىلصينلالاقفءادوسلانيااب هل تاقف لوهيلعهتلا لصىنلا دنءالجر تلواقلاق

 سوهيلعهتلا
 5 رذابأ ان

 افتلاناسللا ىل_ءهنرثو مهتسلاجتو مهتطااخ نمفنأي ودي. عولاوم هل سانلا نأ ىريف مهضعب ريكتي

 0 عاصلا



 لذا

 سانلا_ولو ةلا_مءاو ريكا !او زعلا ةلنذر نعول سيلوتدابعلاولم لاه( )و لضفؤنم رك

 ةراب رب مهم دوأ م مترابزب مهريغتور مخ اوهقايتدلا قامأايندلاونيدلا ف ممربكلا حشرتي ودابعلاوداهزلا |

 ىوةتلاو عرولاب مه رك ذو نأ لامن مهل عسوتلاو مهريقوتو مهن او-عءاضّعب سانلا مام نوعقوتي ومهريغ ا 5

 **اكو ءالععلا ق>ىمان رك ذام عسب .ج ىلا طا "واخ ا ىف سانا ارثاس ىلء م وعدقتو |

 هيلعهللا ىلصلاق كاذىأرامهماع ية كلاهلاو هوامدأت سقت ىرت ونيكلاه ضان ١ ىربنأوهفنسدلاقامأو | ْ

 قاع ردم هنأ ىلء لدي هنملوقاااذهنالثالذ لاقاغ او مه اهأوهف سانلاءكالهلوق:ىل-زلا امتع مساذالسو | 0

 لوميلعهتلا ىلصلاقهريغل هراةحاارسثهيفكي و فاخال ف كو هنواطس نم فةاخريغم ”ركمن ءنمآ هنا رتغمهللا |||

 قالا ىلءةنم م عدا ءدورب مح

 هلودرب وههظعت_سن و هيدا دف هاج د وهلل هك نم نيد وهن :دبفرغلانمكومل :تااداخأ رة نأ ارمثءر اانقكأ ا

 ل وهو هنموف دلاب ىلاعت هللا لانو 7 د مهف هلأ مهم عت دما رصري ول ||

 .تيزدتلاهلا وكانإ ا 1 كرا يق م اك مبنمدعابتلاو نتلابهلا

 ناك ل.ةارس !ىتفالحرتأ ىو رك م”لامهالاد> ىلاهتنا هلة. تأدخ :دعب م هار ردزااذاهردحأ امو له-ءلاف ْ

 ةمادءاعل سأر ىلءناكو ليث ارسا ىنددءاعهللاةبرخا لح رب سم هدا سف ةرثك-ا لش ارمسا ىنب عمات هللا

 هيلاتساجوأف ليثا 0 ليثارسا ى ب ميلا اهستفنف متل الام ْ

 فناق ىلا ساد ف.كف ل. ارس !ىنعيلخ انفو لت ارس اىيبدباعان دياعل ا لاققميلا سلف. ىنجو هّللالعا )أ
 لمععتط“ كو بشل ترم دقن لمعلا :اتسراقامه م نامزلا كلذ ىن ىلاهّنلاجوأف ىعرق هللاقو ةسكم ظ

 مه واقدسعلا ن ما ب رب اغا ىلاعتهنا ثا كف :رعب اذهو ”عسلدتا لأ ردا ةمامغل تل دقق ىو هباو رفوداعلا

 دياعلاو 0 لالالا نمنع وطًاوهفهيل# اا هنماقوتلذو هللة بيه عضاوتاذا ىىداعلا لهاملاو
 وفل ئارعا ىنبنمادباع أ ل.ئارس !ىنىال_-رناىوركلذكو بععلا ْ

 نآىتحو ن_سحلالاق كل ذكو كل هللار ةغبالت نأ لد : ىلع ىلأ ااه هسيلاهللا حوأف كاهتلرفغبال توف عذرا | 0 ْ

 لذفلاى ربو فودلابحاصا لذي زخلا بحاصناى ًارطاز رطما ب>اص نماربكحح دش ودا!بحاض | | أ

 فاول هنا هودامعلا ن نم ريسثك اهنعْك هن :ءاطقاضنأة ف الاذسهو هنسعنل لضالا تو تارا 0

 لعدد .وهوهةدقر ىلع ٌىَط

 ركنتس لرخ 1( سمىذ آولوهنلادنعانو ةعراص هنا نك الو هلدتلا ارذغل تادعبتساذُؤمءاذ وأ فقس * هبا |

 ىدهتش دقوهتلانر ارتغالاو بعلو ريكلا نيد ع. و لهج وهودد#:ع . نسف دق ثمل و راي كلذ ا

 هتامارك نم ثالثا معزة بكتب ببصأ اذاو هياعىرعحامنورتسلوّقب وىد:ناىلا مهضعبب ةوابغلاو قل ا ٠

 فرعو هلوسروهنلانوبس رافكسلا نمتاّةبط ىرب هناعم «:مهلماقتنالاو هإلغءافشالا هيذارأامهتلانأو | ش
 مهقاعن مو مه رثك لهم هنناثا مل مهم رض نم مهنمو مهلتت نم كا تاولاصءادالااوذ 1 ةعاج |
 هللا لعمرك أ هنان طر رورغم الهاخلا مو رح ” الاف الوا. :دلاقهو ركم مهمسصل لق م وضعي لسأاع رز“ ايندلاىفأ

 0 : لاله نع لفاءوهوهربكو هياعاب هللا 1 هل-عاوهن هثاسنال و ةئئالاع هلوقتن ادق هناو اشار |!

 جت وأ رب ناك نيح ى سل اءاطع هل هلوة تاك امنولوة ف دابعلا نم ساخن الاامأ ون رثغملاةدقع هذسهف أ[
 تاق رع زمهقارش هنادعب رخ ” الا هلاهامو اوداخما ءاطعت امولو ىبسبالا وهيصاامسانلا بصن امة_ةعاص | 1

 لح ووهوانط انوار هاطهللا د تاذه نيل> رلانيبقرفلاىلار اظناق موهفىوك الو موعم+ ةجرلاو>ح -راآتنك |

 5 مث هينا طيشلل# <دوهاملغلاو دس! اوربكملاوعاب رلا نمر عكا اع رلاذوهيعسو هاه _عاردم هسفن :ىلعألا

 000 الهلا تاف هلمع مد د هل وع طيح ادعفهللادامعن ل > اق وف هنا ابزح د هدغانمو هله عب هلبا ىلع نثع 0 :

 مابا ارك وس جا 1 لوس ع هنأنهف:لهمكحوهللا نع ديعلا دعب ْئثمظعأو ىماعلا |||
 اولا ة مول تاذ لبق أف لسو هبلعهنلا ىل_صىنالر بخ ك ذال- رناىو رثاذإو نو سيباقلا موقلاالا هتئاركما
 هيلعفتلا ىل<ىن لاعبوا تتلسسلاو ,مةعفس ههححوف ىر أ ىف الاقف الوات را دىذلا ازهدتنالوسرااب

 ىأرف هن مهللا لاق كلنم لضفأ موقاافسلناكسة:كتئدحمتاكلأ-أ مس ويلعمللا يمينا

 كلذف صخر دقو هنيد

 فةيودهزلاب متلي النأ
 ١ عرمشلا ةصخغر ىلع

 دبع نعةمعلع (ىور)

 هللاىذردوعسمن وللا

 لاق هنا

 ناك نم نجلا ل دال

 نم ةردلا ثم هيلقىف

 تال رلا ةفريكللا

 نواكي نابحي لجرلا
 اذسح هلعتوانس> هن وف

 مالسلاهءلعىب :لالاَتف

 لاجلا بح لمح هللاتا

 كس هس رز هلع

 قدصخ -رلاهزدنوكف

 ىو ماله ساب نم قح

 012 كلذف هفن
 نمامان لاتتو هبرخكفم
 سضحاشتلل بولا سل

 ام رئاكااوابندلاب

 ديعو هبق درودهذ

 نانر رهونأ (ىدر)

 هيلعهّنلا لصدتلا لودر
 نمّؤملا ةرزالاق سو

 اهف قالا فصنىلا

 امونيبعكلا نيبو هنيب
 نييعكلا نملفسأ تاك

 هرازارحنمرانلا وهف
 هسبلا هلئارطن م ارطب

 امئيف فاعلا 2



 ٌعهبَعِل نيكسمل اوأىلا

 نالعز هلئىرتشاف صأ

 ناىور و تائفوصخت

 هيلعمتنا ىلصهئلالوسر
 فوصلا سبل مو

 فوصخلا ىذتحاو

 اذاودبعلامملكأو
 لدم نسل

 ىلع فوتولاف تاق" الا
 اهءاوهش قواه اسد

 رع اهاوه ناك

 ردحالاو ق.لالاوا دح

 طوحالا,ذدالاىلوالاو

 الام ىلاسي رام ربو

 دبعالز وحالو بيرب
 ةعسلاف لوخنلا

 ع ناقتا د_ءبالا
 ةكزت لاكوةعسلا'

 تاغاذا لاذوسفنلا

 اهاوه ةبيغب سفنلا
 ةينلا تداختو عملا

 ملعب فريصتلاددستو

 هع رعلار حار

 ا.خوبككر ماوقأ
 نورال امن و-ءاربو

 صخرلا ىلالوزندلا

 ةلي_ضق توف ن افوخ
 سابللاواءزدلادهزلا
 در ال ما
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 د نمتوةةساالاممهملعذو مهمرك أ هنادقتعاو اهركسش همزلب هيلعادب وهدنعةعينص كلذ ىأرةوعد 4كباحأ

 ' مهر وزب الذ هنوروزيو مهربي الف هنو رمد مهنا بااغلا لبهعينص ىلع هللر كش ءومذدخ وهلاوةر تاىقبتي هناو هلثم
 وأ ءديبع مه أك .ركشنساهيفرصقتاقهحاوحف هر 0000 ' ومهم هطلاخ نم مردتسا ومهدوعنالف هن هنودوعن و

 مآ ىنامأ اداه قلت اهتازه باع قج كاتس و مهدافو رعمو مهلا هنمةعبنص هلع ملعت ن :.اكوءؤارحا
 هسفن ىلع فاخنا مرتك أ مهماع ف اخف مب نمل ضفأو ىلعأ ىلا عتهقلادنع سفن ىرب تأب ماع ا لا

 ىذلاوه بقيام علال انأ اع ىعس تأ نمىلو 5 الهاح ىمت نأناذهو مهلوح ربآ مرتك اوس ماود رو

 | ةمطاعمقدر طقم -اكهيفلعلار اع مانعوءالعلا ىلع هتاةحو ةمئاتار طحخو هير وه سقت هيتاسنالا فرعد

 | | لعلاب هلع هللا ةحع مظعل هنماريخ سان :لا لكى رب نأ ىذتةي واعشةوا ء«ضاوتواؤوةديزب معلا اذهورلعلاب ربكسلا

 | لابافتاةناف«لافئوهراعجودادزاانعدادزا نم ءادردلاوب لاق اذهاو ملعلاةمعن ركب ما هل !قوريصعتو

 ْ الع سلوا عى مسلاع هلاعَمُس انوكينأامهدح ًاهنيببس كلذإتارلعاف ادم ًاواربك ملعلايدادز ساملا ضعت

 | ةيدخلاثروباذهو ديال او هللاءاةل همر طحخوم سفنو هب ردبعلا هيفرعنام ىيشملا لعلا فاوامةمد

 باساوبطلا كلذعار وامامأفءاملعلادابع مهنا شخ ؟اىلاعت هلا لاف نمالاو ريكا تود عضاو لاو

 | اريكا ”التمااهنم”التما اها ناسنالاد رخاذاتتالداحلاقرطو تاموصحخلا لصفقو وتلاو رعدلاو ةغللاو
 ةدابعلا قب رطوقم ونرلاوةبدوبعلاة فر ء«موه للا لبامؤل عى مست نأ نم ىلو أت اءانص ى عت نأ: هذهواقاغنو

 ٠ 00 00 لت وعر زسلا قدس لا ضوع نأ قاثلاسلا 5 ل6 عماد :21ثروثهذهو

 ٠ | وت هرصابعف هسفن ضرب موتا دها جا عارف أي هيلقة بك تو ه ست بن د ذهتيالوأ لغت شل هناقىالدحالا

 ٠ دقورثاريس1تافرهظ لوءر بطن لقاثيحالزنم هبلق نم معلا ف داصناك ملعىأ ٍلعلا ف ضاخاذ اةر هود ولا

 || ردق ىلع هلّو كف اهقورعب رادعشالا هب رسشتفايفاصاول»ءاعسلا نملزغي ثرغلاك معلا لا ةفالثما ذهل بهوب ريض

 ||| ركنا ديزيذاهاوهأ و اههمهر دة ىلع هلّوكف لاحرلاهظفح لعلا نإ ذكسن ةوالحوملا اوراس رملادادزيفاهموعط

 || اريكدا دزاةهب ربكشيامدج وعلا طفح اذاةلهاج وهو ريكلا هتمهتناكن منالازهواعضاون عضاوم !اواريك

 اناعضاونوالذوافا نش اوافوحدا دزيفهللعتدك أ ان دووخ غانآلعاط عدادز 0 اك اذاو

 لح وزع لاهو نينمؤملا نمكعبتا ناك حان ضفدخاو تالسلاع اين لات اهكاناو ير ريكشام ماظعأ نم

 ٍ نير فاكلا ىلعةزعأ ني-:مؤ !! ىلع ةلذ أ لاقفءءاملوأ فصوو كلوح 00 ءاوضغنالسلقلا اانا يدا

 | رار واحاللا ارغلان ورع موقنوكيه+_.ذعهللا ىضرسايعل ا داو 0 .اءهننا لص لاو كلذكو

 ش :كتلوأةمالااهبأ مكنمكئلوأ لاقو هنا هعأىلاتفتلام انملعأ ن مو انمارقأ نفتارعلاان ارودقنولوعي

 |( ىرادلا يةنذأتساكلذإو كله لع ييالفءاذعلاةربابجاوف وكت العنعهللاىذررعلاقكلذإو راذلادوةو

 هتالص نم ل اذا هنا عوق ماما ناك لحر هنذأ: هنأ او عذلا هنا للاقو 4نذأب نأ ى أف صصقلافهنعهللاىذررع

 1 ريغاماما نسمات لاق هنالصنم ملام موقبةفيذح ىلصواب رثلا غابت ىتح شنت نأ ف اخأ ىف ىالاَع ةمهرك ذ

 مس فيكفي _بالذغيذح لثمناك اذا نم لضفأ مولا ف سل هنا ىمفن فتي ارفاق اناد_-وٌناص:لوأ
 || للا عمكرعالهنا ث ماع لاقي نأ قدقسن املاء ضرالا ط.#ب ىلعزعأا ةمالا هذه ىرخ أ: نم ءافعضلا

 | نم ةدافتسالا نعال ضف ةدابعه.لاراظالا توكم لد تراي تأ ىجينيالف هنامز قد دصوهف كلذ دجو ناقءؤالدنو
 ةيحسو هنريسانملا ىرستو هتكربان ل عشت نأ ءاجرعيلا ان.عسانيصلا ىصقأ قولو كل ذانةرعولو هلاوح ا وهسافنأ

 لب مجلي نمولوالا نرقلاىفاوضر:نادقلودلا باكأولا .ةالانايرأ مهف مهلثعنامزل ارخ آ محسن ىناق تاهمدنو

 وزب زعاماومود_عمامااضبأ كا ذفتلصملاءذهتا اوذلعتزملاو و فيسالا+ سا ىو ناد :امزفزع

 1 | تكلا 00 تامر سانلا لع أب 52- اوشن لو هيلع تلا ىل اص هلي الوسرةراشن

 علاباضد ان نمو ضب :لانعأ ءوس نم «تلعن 0 :علاو سأنلاةطرو ءىلاعت هنئان ذامعإ اووحتشأ نأ اند

 تاع ,ةانلعرتسيو هله وها ساعت نأ لاتهتالأ- ذه رشع 0 ءاعاوفاك امرسشعب
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او لوألا تو دناك تاواذهومهتاواسمنمفنأب وه ةرغصت د مردف ميلع عفرتلالا |
 2 مهكر ونلاثل

 معضلا لولمملاد_.علااماقرداّةلا كلا ابالا قلن الءالعلاوةماظعلازعلاو ريكس !!ناامددحا د نيهحونمأ

 هلالدعالا قملتالتهصىفىل لات هللا عزان د ةفدبعلا ريك امهفريكلا هلاك ق يلي نبأ نفث ىلعر دشن ال ىذلازحاعلا

 اذا تاكو ايزار ادق مظعأ ف تذل تاتتتسا طع افةريرس ىلعسلح وهسأ ار ىلءاوعذءقشكلا انراظ مهلاو ل

 فارطأ غاب هع د_م || ةمظعلا ىلا عت هلوةبةراشالا عملا نه ىلاوداطاعت ام حق امومالو .ىلعمءا ارحتسادش أ امولاك-:لاوىز علق دن أ
 1 قوي لاو كاز. | صاوخلذ ريت ىذلاذا هل ءىحدقن هدابععرعك نفهيالا قلن اله دابع ىلع ريكس اتاك اذاو جر 1 ارا ا نش را ةع راذملاوىنالا قلي 0 للا

 ا

1 

 نمد سعب اه سال هسصأ ضعبف هلع زاذ موه مم هير ' امس نأ كلا ا 0ك أتسو مهلع عفرتي وم عمد ا

 ىدةقينارد> ًاوريكدا ءابريكللاوةماظعلا هلو :هللادابع م ولكق اذا ةهكسلعد دية -الاوهرترسم ىلع سول ادارأ نءة>ردهتحرد هلت تأ

 تاك(ليقو) ملسملا يف توعرفو دا ا دقف هللادايعنم دبع ل ءريكس" 1 مولع

 اذاه_:عهللاىذرر ع قا لاه ولادي كلا لصأ ىفهتعْزانم نيد مادارا ءضشعل َر اص _تاىفشألملا ةعزانم نيد قرغلاو هدام

 نيون ل--رىلعىأر هللادامع نم دمع ع نمد اعمساذاريكتلا نالءمماوأ ىلا «ت هنناة غلا خت ىلاوعدي هنأ رمكسلا هل ذر هب مظعت ىذلا | ا

 لاقوةردلاب الع نيقءقر ا نيدلارارسأ نعتو* كاتب م6 ؟تومعزب نداالث 1ع قن رطاخ ا ىرت كلذلو.د رعشتو هلومقن ءفكتتا

 تافاربلاءذ_ها اوسعد ا رعشلو هلو مع نمرخ الاف نأ و هنمدحاون اس ! ىلع قيل مضت ام عمون ريكس :ادحا نورد مخ م ١

 نك ء (ىدرد) ءادنأل لاقفىاعتهتلاهقنوذ ا نيقفاذلاونن رفاكلا قالعتأ نم ثلذو سيلتا نم هلعرد اب: ةق ااا او .دخ ْ

 هيلعهللاىلص هللالوسر | قحلا منتغيلال ماهل الاوةيلغللر طاش نم ملكف نويلغت كلعاهيفاو فاوغلاونارةلااذهلا وعمستالاو ر فك نيذلالاقو | ١

 3 ولقاو روث لاق هنارل سو هلىل_.ةاذاوىلاعت هللا لاق اك مع ولا ل اوءقنمةفنالا عشا ذل م<ئاذكوق النا ذهف ىوكراشد#ا < هيرفطاذا | ١

 هلناق قفوسدلا ضال سا لحرماق نوعحار4بل ااناوهللانالاةئاهأر 3 ءهليا ىكررعنءىودرد مالا ةزعلا هتذخأهتاقنا|

 قروتوا.ثدلا قةلذم هس ىذلاوهفلاخ ىذل اريك | لستة ذ سان ١ نمط لاب نوم ابنيذإ!نول:ةن لاق فرخ اماهذ لمعذ فورعا أن

 نامكح ماوةرخ الا | لكل_>رإ م-وهيلعهنلا ىلصلاقوكل -ة:كيلعلاقهتنا قتال يقاذاات الجرلابىفك دوعنبالافزاريك |

 دمع لمد اودسوت تلتعاىأ كلذدعب اهعفرا ا اعنا لص ذل لاقف ميطتسأ االلاق كلن 0

 | هل هلاو- أ نمهاكحام راذهلال ثم س 0 ءانرمضا؟' اوهنباسأ ىلعربك: |!ىلاهوعدمس هنإلهطد قلل اذاقمدي | ْ

 ١ ْ هله نيسط ن * م4 :كلتو اوان رم لسا ةمراخانا 1لاق 2 تالاي ريكا | ذهو هتمريسشأت لاك هنأ هب رم“ ةيلالا

 ناعن ىذت>ا لسوهءلع م ريكا ان ا 1ك ومد ىءريكسل اهو دب مناكو هيىلا عتهنباءرصأ ىذإ ادوصسل ع نم عنتع نأ ىلع كلذ | |

 ا

 بح يح مر

 ىورو م مئانو سانلا
 هللا ىلص هللالوسر نا

 هبعأاه_بلاراظنالف حرس ” كلذلو ةمطعدا» ,علا ىلعربكلاتاف ٠ نمدف ؟هذهفذاي ااا دله لشن

 ةرحا امزلا لوسزانلاغف سا نن سنق نب تدان هلأسذ ا ْنيدف . الانيتاهم رب نئككلا سو «.طعهللا لص هللا لو وسر[

 سانلاص عوق عما ارطب نمرمكسل اع نكلوالزت واللا اةذوهرعكلان ؛اىرتاملا ا نم ”ىلاب يحدق ||

 هذهوهنمريدشو ا 1 اان قرف ةمقساو مهاردزا ىأ سان :!!صمتو هلوقوق ملا هةسنمزخآث يدح فو ||

 ىلا عت هللر دق ا مهند

 لاءذكلذ ىف هل لف
 ا لضرب كاتيشحت
 مرحال تعضاوتف فر
 ادونمف ناةسال

 هللا نم تقملا تذوح

 رظنو ءاردزاوهاخأر مدداو < ا نمريخ هنا ىأ ارند همام لاذ كلا ىفومدر وهى للاءوسءىلوالاةذ ' الا|

 ىلاعتهقم ضخ نأ نمفنأ نمو قاملنا نيب وم-:دبا ةةركتدا عثه رعيوهوقالادروأراغصتسالانيدبعبلا | ظ

 هل-رو ىلا عتهتا ند وما عفريكت لود هل عر عام ١ رهتعاطب هلل اوسوأ

 ام-هلحأ ن 7 ىللاعت ب ( ريكتلا ةيامثام 7 ِ

 ١ اه-هعفرفامهح خاف 0 كلذ ءاجولاكللاتافص ن ءةفصاهل لقد وهوالااهماتعتس الوهسفت م طوةسا نمالا ريك, :التألعا |

 : 5 ااوءوفلاولاجلا ككشنلا اوهاىوم ندلاو ولدوعلاو لعلاو هي :دوأ ىيدلاك ىلا |

 ١ الفءال للا لعلاةف آل وهيلع هلال علاق كلذإوءامل ءلاىلا ربكسلا ع رسأ امورع !اهب(لالا)«بابسأةعبس | ا

 مهيلار | ١ وسانلا ارسل وه سعت مطعتسا و 0 جهلا ترم ززعتي نأ ماعلا ثبلي |

 5 ةماقدأ 3 ,اعدر وأ مالسلاب مهنمادد اود ناقمالس !امؤدبب نأ عقوتي ومهأو سا ومئاهملا ىلا ةرلقت

 ( تلات - (بحا) - م1 ) ل ظ



 نسل سلول
 حالاوه بانشلا نم

 معلل لس الاو ىلوالاو
 تاف الانمدعبالاو

 دعت لملاق)
 راع تت ( كيما

 هدوعازب زعلا ديعزنا

 هعرقتأ ارذ هضصض

 هنأ مالت لةذاذ*و

 بتانئاومل_تغا ةمطاق
 تلات اربمأ

 ملاقهنناءاشتا لعفت
 صممقلا اذا هندع

 ةمط قا تاقف 2

 هول_سغت نا م كس حأ 1

 صدرك هلام هللاوتلاق

 ماس (لاق د)اذه ريغ

 زب زعلا دبعنبر عناك
 اسابل مالنا

 -س تأ لعق نه

 مسا ةفالدناهيلا
 هس ًاربرض ةفاللناهملا

 اعدم ىك وهيتبكز نيد

 اهسلف ةثر هلرامطأب
 ربأتامامل (للقد)
 هيون قد جوءادردلا

 تاكو ةعقرنوعل رآ

 فال اة عب رآ هؤاطع

 (عي تدير لامق)
 بلاط ىنأ ني ىلع سل

 , | دوما داسعنالا ءهسفن ىأَتف هريغرهكتسا قهسف :مظعتسا ناب كلذودابعلا ىلعريكستلا ثلاثل ا مسقلاو

 0030 ع“

5 : 

 | | مهدشأباذعرانلا له دش ناريخأ م نيرمكتلا ىوم سب فاه نيد نهج باول الشد لاق نوربكت

 | 2 7 الاب نونمودالن ذلاف ىلاعت لاقو ايدعنجرلا ىلع دشأ مهيأ ةعيش لك نمنعزننل مث لاعف ىلا عت هننا ىلعامشع

 ٌْ لاق نينمؤماكل متن الولا وربك نيذالا و فعضتسا نيذلا لو اوةب لجو زعلاقو نو ربك: 0 3 ةركنم مهم ولق
 | توريكتي نيذلا تانآن ع فرص اس ىلا عن لاقو ن ,رخاد ماهج نول دس ىدابعن ءنوريكةس نذلا نا ىلاعت
 نعم حولة بحأ [سرب_تافتا !ضعب ىو مج وأت نعت ارقلا مهف عفرأسري سف: :لا لبق قالاريغب ضرالا ىف

 ١ | اراولا ثامالسلا داع عيسا !لاقكلذإو اهماوريتعب واهفاوركفتي 5 نءمهفرصأ اسي رح تبا لاقو توكلملا

 تآنورتالاريكملا بق ىف لمعتالو عضاوتما بلق فل معن مك 2 1كلذك افصلا ىلعتبيالولهسلا فتي
 انومرح فيكم خأو نير يكتملا هبريض لثم مازهقهمك ةوهلط أ أط أط نموه فّسلاىلا هسسأوب جحش نم

 || هفسنميلاقو هتققح نع مد كل اوربكلادحفف قحلادودح ل سوهيلعهللا ىلصهننالوسررك ذا ذإوةمكملا
 ظ « (هيفربكلا تارعوهماسقأ آو هناحردو هيلعربك-ت ار سانلا ص .ءئوقحلا

 || قانا ىلعريكش ةراتفالوهامولط ناسنالا قاد قو هقاخرئاسوأ هإ_سروأ اعت هتلاوههبلعريكساملا نأ لعا
 عاونأ شف ًاوهكلذومننا ىلعريكتلا لّوالاو ماسقأ ة ثالث هيلعربكدتملار ابتعابربكستلا اذاف ق لاخلا ىلع ريكي ةرانو

 . للان رلتاقي نابهسفن ثدح ناك هناف دورك نمناك ام لثم تامعطلاو ضل ا لهجلا الا هلرام مالو ربكلا

 || عك رانأ لاق هربكتل هناق ءربغو نوعرف ل ثمة :وب رلا دا نمل كن عمكام لب هإ_هملا نمةعاج نع كعأكو

 م-وع> نول يس قدابع نع نوريكتس نيذلا نا ىلاعت لاق كلذإو هللادسعت اوك تفك تساذا ىلعالا

 ليفاذاو ىلا_عالاقو "هن , الا تون رقملا ةكالم الو هتئادمع نوكينا عيسملا فكنتس ناىاعت لاني رخاد

 9 تسمح نم لبرلا ىلعرجكستلا ىناثلا مسقتلا بارون مه داز وان انأ املدحسن أ نجرلاام .واولاف نع رالاو هرم أ مهل

 ء :لظ ىف قيسف راص .دسالاور كفل ا نع فرص ةرأن كلذو سانلارئاس لثمرشلداءقنالا نعاهعفرتو سفنا از زعت

 85 ادامقن اللهسغت ا او ةدرعلا عم بع ةرأا ومبق ق<تهنأ ناط "وهو دايقثالا نع مزتعف هريكت لهما

 . ه متعط [نئلوانل مرش بالا متن نا مسهأو ةدانلشم نب رشنل نمؤنأ» هلو 5 نعهللا كحك لسر 1 لاو

 فاو ريكتسا دةلاث رىرثوا ؟ ةكئالللانيلعلزت ال انءاغل توج النبل لاقد نورساد اذا 1

 ننرتوم ةكالااهعم ءاسوأ هنعهتلارمخأ مف نوعرف لاقو كلم هملعلزن أ الولاولاقواريبك اوتعا أوةعو مهسفن 3

 وم هالات هو لاقاعج هإسر ىلعو :ةللا ىلعوهريكتف قحل اريغي ضرالا ف هدو: وو هربكتساو ىلاعت هنا لاقو

 رص ذاد.ع:برتنأ امس تاماهلاةنناماهر واسن ناماهر واشأ ىتحلاق ككل مثلو 1
 86 ىلاعتهناربخ امه ش رقتلاقو مالسلاهيلع ىموم عابتان كو هللا هب دو. ء نع فكن تساق دمعت اديع

 ُ هوبا ٍءةري-غملا نب دملولاوهنيي رثلا مطتخحاكلاو علتعيمي رّدلان ملح رللعتنار ةلااذهلزا الول

 ٠ / هأ ىلا عتلاعفانمل اهلا هثعب فدك ستر م الغا اولاقذا لو «.لعهنلا ىلص ىبنلا نمةساب روظعا وهنماوباط ىنةثلا

 | ةامساو لاراتصس ا عآاتنبنم مهلعهللان مع اذه اولوةيل ىلاعتهننالاقو كد رةجرنوعسعب

 نملسملا ءارقفىلا او راش ا ءالؤه كد عو كلا ساحن فيك مل سوء.اعهنلا ىل_صدهننالوسرل شن رقتلاقو

 ئ :هلاوذادغلاب معبر توعدب نيل درطنالوىلا هن نلالزافمتسلا جين عاورب كو وهر غل م ءاب مهو ردزاف
 |000 اال ري ىتعلاو :ادعلابمجرنوعدي نيذلا عمتل_فنريصاو قاعت لاقو مبا ا مكءلءام هل ]و دىلا

 | اور , مذاماهح اولدتد نيح مهسدعت نعىلاعت هلئارمخ مث ام انندلا ةوبحل اه هند د زدبر منع كانعدعت

 جنم ناك منح هللاىضردادقلاوابيهصرالالرو ارامعتونعي لءقرارمشالا نم مهدعن اك الار ىرنالاذلاماولاد ف

 ارتعالا نع نيكل اهعنمو ف هرعنم وهن هواّحت ل سوهيلعهللا ىلص هنوك لهذ ةفرعم او ركسشلا نعرمكسلا هعتم نم

 ذهواواعو الط مهسغنأ اهتنق .دساوا ماو دعت ا اوفرعاممهعاسا لذ مهنعارب ىلا عت هللا لاق

 لرسول ٍ أ لوبق ىل_عربكس: هذ و هرودز اك ناو لجو زءهللا ىلع ريكشلا مسن رقرتكلا



 عمق 1 1 5 امو 0

 قىنلاو ىوقتلاف مركلاانرس>-و«-:ءهللاى ذدزقيدصلا اركب ألافو مش اناف ضع تاو عر نافل 8 1 ٠

 رسل ندع ع ركلاهنلالأ دن عضا ونلاف فرشلاو نقلا ْ ١

 دب (هتذ اوريكم اةقة-ناد )ا ظ 0
 هسة: لواعان سلاع رو |١ مساو راو انعردصتلامعأ و هر هاللاو سفنلا فقاضوه نطاملافر هاطو نطابىلامسقني ربكلا نأ لعاأ| ْ

 00 5 ىلءرهط اذاكال ذو لا الل ب ومريكعا!قاتو قادت كل ذا تا اركاهخافلاعالاامأو ق-أ ن طابلاق اداب ريكملا ْ

 "كم نوك هم انللا | توكرلاوحاو رتسالاوهو سفنلا ف ىذل!قاذناوهلمالافريكه سفن فلاقب رهاظن ملاذاو ربك :لاقيم راوحلا |

 ْ اكسمعلا نعمك !ىلسصغت هبو هباربك موه .اغاريكتم عدت ريكلا نافهيلعربكشا |قوذ سفئلاةيؤرىلا ْ

 هل || تأر وهب الوابمعم توك, تأ رّوصتهد>والا نا الا قا ملول لب بهم اري_غىعدت سال بععلا نافىأسا ١
 توك و «_سفنةدارا |! الواريك ”توكر كا ذك تعفلاكتلا تاعصقرعلا كلذ قوفهلسغن كر ,وهومريغ عمنوكي ألا اراك متوكل ْ

 مان صخشلا انا ه

 راهطلا مات ةكزتلا
 هنلاعراس ادارض اي وردت

 هياعومدا ىلا ىلاعت

 مدق ةلرمانههناربغ |

 | 1 لعادودم ل

 ىىلاعت هلناه_ةذاوب هل

 : الو هسفن ل _فموأ هسفن نم مظعأ هريخىرب هنكملو هسفن مافعت ددق هلافاريكشم نوكمل هسان مظعتس نأ نكي ْ

 ' ربكستد له سفن لثم ريغ ًارولوربكتي مر ةح أ هسغ ىأرول كلذوم م هنأقهرمغ :رهصس نأ ىكرالو هماعربكتي ||

 ةثالسثلا تاداّةتعالا.ذهدذعفهريغة د ص قوق هسفنة ب صىرب مابترح يخلو ةبترحاسق :لىرب نا يبت لب | 0

 | دارت ع اهبلق ف لصحف همف فلن هدم .ةعلاهذهوّب ٌورلاءذهلب ريكسلا ىقئَدي ورلاهذهن أ الريكلا قاش بف لصع أ أ ْ

 ريكسلاقلخ وهجديةعلاىلانوكنلاوةزهلاربرعلا كتف كلذ بيسي صن قرعوا وتس ا لا ردجرثدةزهدأ]]

 نيعدملا نم ريثكل 0 ىش ار علاق كلذكو ءايربكلاة-كنننم ك.ذوعأ ملمسو هيلع هللا لص ىنلا لاق كلذاوأ] ا

 002 ا ماظعتسالا وهون عل اءذ يبتعااإ ؟رامهمتاسنالات "كف صل اًةالسدعي اظعب نا هنذأتسا ىذالاب رثاا غلبت |

 تاك هناىزارلا ذاعم || امظعتوتز :ءاضر أىوستوت اداقتعالاهذه نم سفنل ا ىف إ_صاخلا لاذع نع را ريكلاؤز رعت 3 يغاناو رب بك |

 كلب ريكسلا م مهامربك الا مهر ودصق ناىلاعت هلودفسادعنتالاق كلذاوأ 0

 ردق دنع ملظعاموم هناذار اريك كلذ ىممن وتارع ى هنطابلا و رهاظلا الا عأ ىضتقتةزعلا هذه ةماظعلا ||

 ناتلكناو فوصلا نشل
0 

 دهني
 رام مث ءمأ ءادتباف

 نسسبلب 6 هرسعرخ اى َت اهق-ناىأر وهتلك او موهمسأ اكشخ نع عزرا ءلعراوتستا 3 ءماصقاوم اردزاو هنود م ءرقحهريغمىلا ةفاضالاب | 1

 الو هيدب نيد مايعالالهأ هاعح موهمارذتسان ءم رالا | كلذ نمدش أ ناكت افءربكدتشا تا هيدي نيبالثام موي | |

 يحن نيكسملاف ثالذ راظتناو لقاح اق هيلع عقتراوىرطلا قباضم ى«ياعمدقتو ةناواتم هت فكل ذنودناكن افهتندعةمدخت
5-- 

 نودلا لع ربا ا ظعوناوهملءدرب تافنآرط انوأ باح ناوو_:بهتوهحن او> ءاضق ىفهريسصقت دعبتساومالسسلاب«ادبب نأ | ْ
 فلا ىل ءريصن فدكفأ مهلذتساو نيلعتملابق ,قذر ل لعن او بضغهلوة نمئهياعدرنا ومصنلا ف فنع اظءوناولويقلا نمفكتتسا |

 قبس نم سانلانمو !| لامالاو اراةحتاو م_واالاوتساريجلا ىلاراظنب هناك ةماعلا ىلا اراغني و مهم دذخساو مماعنتماوو هربتناو ||

 لدخدب فوسام ملععيلا ||| هتف اوربكلاوهاذهف رو وما مئافاهدا دع ىلاةجاحالف ىمكتنأ نمرثكأ ىهوةريثكربكلا قادت نعةرداصلا ||

 سوبلملا نم هلع قايلنا ماوع نءالضفءالعااوداهزلاودابعا اهنع كلفني امتد قلحلاا نمصاوملا كلل ميوضوةلئاهءتلث اعوة ميلف 1

 لكو هيفادوت هسلبق ||| نو دابا راصانتاو ريك مةرذلاةثمهباة ىف نمةنيللا لدخ ديال لو هيلع نبا ىبصلاق دقو هتف ماض عت الفي

 ىلع ئيةداصلا لاو>أآ 1 ءوريكلاوةنملا باولأ دوال كلتواهينينسؤلا تال نيود لوس أ

 اهعونتفالتخا الأ نا لا لعرب الوزعلا نمش دمفو «سفنا بام نين مؤهل بح نا ىلءردةيالهنال اهلك باوبالا د ”قاغ |

 لمعت لكلت ةئاسح سم زعل اهيفو ىدصل ا ىلع مودي ناردقي ًالوزعلا«بفودقحلا 'لرت ىلع رد ةبالوز علا هبفونيةتملاقال_خأ سر وهوا |

 مرق هسئاك ع 1 زعلا هيقود_تحلا كرت ىلعر دب الوزعلاأ همفو اب غلا معك ىلعر دهب الوزعل اهيفو بضغلا رت ىلع ردقالو أ[

 ىدظها وه نك معا

 أ

0 
 مهباوتغان موسانلابءار زالا ن مل سالو زع كا ذو مصنلالوبق لعر دقي الوزعلاهبفو فياعالا مدخلا ىلع ردقن ||

 قلح نماموهز رعد اظفحا هيلا ارطضمريكلاو زعلا ب>اصوالا ممذ قا ن ماؤ ل وطال ىنعمالو رعلاهفوأ 1

 ةميسلاقالخالاو نتا سبلف نمقتمل لدا ذه نزع توفيت نم انوه نعزحاع وهوالا درت ا
 هداية الاوت كوبلاو لعل قاع 5 نم عنعامريكلا عاون ارم هو ةلاعالضعبلاىلا عادا مم ضعبلاو ةمزالثكا

 هتانآ نع متنكو هلوق ىلا مهيدي واهس ابةكس" الملاو ىلا هن هني ا لاف نيريكتا او ريك-ل مذاهفىنلا تاثألا تدر وعبذو
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 م



 1[ "م

 لأ لاعت هتان ادها_<:لاقوالضةكيلع 4ترارالا بلس« قلتالو كلزتمنمجركتتاعضاوتلا عضاوتلاامنوردتأ
 ١ رارقلع>ولا. + !قوفهلناهءفرف ى دوجلا عضاوتو تاواط ولا, لات طهشمال_بلاه_لءحوف موقق رغأال ١

 | ييلتن ماعضاوتدشأ املق د ةنيممد ١ الابوأق ىلع !لحوزعهتلان انام. !-وب ل اقو ه.لعّةنئفسلا ا

 ةدرلا ف كش أت افرع نم فرصن ادةود.بع نب سذوهلاقو مالكساب مني نمهسصفن مالسلا باع

 نوكدام عضوأ و ءسغن دنع نوكرام عضوأ هللا دنعنمللا نوك,أمعفرأ لاو ىبسناوم اومرح مخ !ىشحخأأ ىفا مهعم

 ا رانيدن,كلاملاقد ركن الىلاةرصشلاك عضاوفريغي دهازلا ىريمتلا دأب ز لاقو هسفن :دنعت وكم عفرأ هللاد نع

 سو ةوقلضغب لج الا لا نش سرد داك هقاؤال رتوش رض دبس ابا ىدانب ايدانمثاو)
 نبى وملاقوادبأ ملي ملةايرلا بح نمليضفلا لاقو اك-لامكلامراص اذ مب لاق هلوق كرابملا نبا غلبالف لاق
 ْ لجوزعهللا عدافانماما تن ًاهللا د .عابأ ا, تاقف لت من دمت ىلا تيهذفعا ارجع روةلزلزاثد_دعتناك مسالا

 1 عفر ل جوز عفتلاتالاقف مونلا ىف يسر هبلغمتلا لصىنلا تي ارفاق مسك ذل هسا نك اى 1لاق مث ىكيفانل

 | اتوا هنداعو هنأ داذه ناكو تنأ ١أم هللاعذ هتلادجر ىلمثلاىلا ىل_-ر ءاحو لآ اهني دمتءاعدب نع

 أ لذْلطءىلذهم ل2 ضعب ىفىل.شللاقو !ءذومل سفنل لعتوأ كلدهاش هتلادابأ ىل.ثلا هللاقف ءابلا تت ىلا

 ا  ىلأ ني ىلعتس « ارلا# فرضت نب تفللا نأ نعو بيصن عض اولا نم هل سلفة مقدس سهنلىر نملاقي ودوهلا

 همر وأ عرشلا

 انبلاطا لحرواللوةبف
 نم م وعلا ق ث اقع

 لوقنف ةعزعلاباب رأ
 انسبلاهفانل ىرت لهدل
 اندنع ىرتوأ رايتحا
 دقواللو ةبفّةوهُعهبق

 نم صاخلا نم َت وكن

 معانلا سدل ىلع ردع

 نك او نّدلا سلو

 |١. ءارقفلا سلاف ءاشغالاب عضاوتلا نس امل لاّقف ىنظع نسيلااب اي 4تلقف مانملاف«_:عهّنلاىضر بلاط رتكشةيصوصلا | ه هنلاراتع نأ بح
 عضاوتيالن اجا -ونأ لاقو لو زعهللاب مهنم ةقثءاينغالا ىلععار غلا ..3 تال ذ نم نس ًاوهللا باوث قممنمتبغر راقتفالاو هللا ىلا املا ||

 توك ىف هلل. فريكستموهفهنم ءرمثوه نم قلدنا ىفتأ ناظدبعلا مادامديزب ولأ لاقو<-سفن فرعي عن ىح ديعلا م ةانودلا ||

 أ وبأ لاقوعسقننهتفرعمو لجو زع هبربتفرعمر دق ىلعنا نا لك ضاوتوالاحالواماةمء فنار ملاذا لاقاع ندا اوم قاعتدتا لاى

 دحأ أعضاوتل ادرولانبةورعلاةوه.ءلعاوردقام ىسغن »_:ععاضن اك نوعضد نأ ىلع قا: امعجاولتاميلس أ انو 0 نإ |

 || عضاوتلستاذاسنب رسثل ا ىكمرمل ا دإاخ نم يحيلاقو عضاو ءلاالاهحاصاهلعدو سعقمعت لكو فرسثلاساصم | ا هنوكلا

 | قاما ف عضاوتلا لاقي وعض اون هلا. عك .لعرمكت لا ىذ ىلع ربك !اذاعمزت ىحلاقو مطاعتكسنتاذاه فسلاو

 ]| لحرزعهننللذن نملالارعاللاعي وصمت اءار ةفلافو عيبق مولكق النا ىف ريكتلاو ن دح أ ءاينغالا ىفو نسح مهاك

 ٍْ || لاقو لجو زعهتلانشمسفنعاتبا نملالا ع رالو لجو زعهنلا فاخن مال نمأالو لجو زعهننعضاوت نملالا ةعفرالو

 0 ا ا لس فاران د.ك او ص را اوريكللابةنوحت ”سفنلا ىناجز ومما ىلءونأ

 فى وهو ضرسغ

 ىلاعت هلياوهستمعي ي َر

 انزهفرعاو هيلع خف

 أ هللاورصت :لااهك ًاريكسلا ارائهنسفن ف د اهاذافث الذى هيفطلا - هرىلاعت هتنادا أ 31 اعلا كلما ١

 + .صرحلار هسفن فتاه ذاول-جوزءهنلا قيفول عمة دع صم اهتكرداهسفن ىف دس ارا تحاهاذاوىلاعت متأاذهتوكو هللاب 7-5 1ك 3 1 1 | 27 0 هس ن وكيف ىزلا

 أ | نعىو رهنأالول هسلكت فةعبللا مول لوي ناك هناهنداهمجسر د ل ل توك نع لك 7
 [اضيأ دينجلالاقو ميلعتماكتام مهلذرأ ل 1ىت وكي لاق هنأ ملسوميلعهننا ىلص يجنلا نمضانلا نموه

 هارب الومسفن تءثيالدحو اواهعشي مهسفن ثلثي عضاوتملا نأ هدا م لعلوربكتت ديحو: الاله دنععضاو الا [أ لعلانم هلم و

 ظ هيدي نيبوةإةياك ا رالحرتي ًارفةو را اواغصا نيبةكع تنك ل اق ةءدش نب ورع ن ءعواهعفربوأ اهعضن ىتح أ ش هللادطساع طسنب و

 2 فاس جرب نأ ذافرسجلا ىلتنكقدادغب تادف نيحدعب تدع لاف سانلا نوةنعن مهاذاو نامل

 ! | هتنصو و ةككمت ارل> .رب كتههش لت اةذ ىلا راغنت كلام لاف هلمانثأو هيلارظن أ تاعف لاقرعُدا!لب وط
 |تل نع ضوف سانلا < ف عشاوتب عضوم ف تعفرت ىفا لاقفلب هللا لعفامتلةف لج رلا كال ذانأ هل لاةذّدْغصلا

 || ةفوكلاهيةفهيف ترصانامزت ا لوي تاكو ربمالاة به ىنخنلا ميهاربا با مناك ةريخالاقو سانلا عفرتي ثيح

 ْ | ل-أ نماذهلاقو صح ام: سا هنأ كلب او دوافع نومها !سااءاطعن اكو ء :وس تامزل

 ش .راعدو م_ملعمالساا كرتءامندل 'ءانبأ لعاو !سلوعب تاهل ارمثب تاكو سانا حارتسالءاطعت امول كمدصت

 دنع ش رقترخافتو ةفرعملا نيافةفرعملادعبن روكي ءاح .رلا نال فدو امهللا لاطع لاف رابملا نيهتنادنعا

 نازيملاف 1مةننمةفدج دو ءأ مذ رذقة فطن نمتقاح ىنكل نالس لا ةفامؤت ه:ءهتنا ىضر ىسراغلا ناسإ-

 0 ناف

 ع نع توم ا ساف

 هسلاع ىلا : الون اعي و

 اتوا سلال
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 الوسراد. .هتوك الا نياسأ نفر فنردت دج ام اسيل اهلثمةنامز هيثن اكىحلدرلا اذ تاثللا 5

 ادبع تلقةكءرل عضاوف لا ةذه.لا ىس أ, تعفرف لب ري ةكتالا | نم ىغص ناكوراتخأ اههيأردأ لف نيئاكلموأ | 1|
 هبلقمزلاو قل ىلع مطاعتي لو ىتمظعل عضاوت نمةالص لبقأامنامالساا< ءاعىسومىلالاعتهللا وأو الوسر |
 هدردلاد موتنا كمل دي اتا قيلت لسأ نمتاوجشلانعهمسغن نفكو اجرا ذم را قوخ |

 ىبوط ةمام ا |مول رباثملا باعحأ مها :دلا ف نيعذاوةمال نوط مالسا اهي اء جسما لافو ىنغلا نيقيلاو فا كا |||

 نيذإا مه ايندلا فو مموأقةرهطملل فوط ةمايقلا مول سودر هلا نور نيذلا مها. ندلا قسانلا نيبنييلصمال |

 مالس الاد ,عهتلاىدهاذا لاقل سوءرل مننا ىلىبنلا نأ ىنخان م سس ل :اقلا مو ىاعت هتاف نورا |

 مل وهيلعهللا ىل_صلاق وهللاةوفص نمكلذفاعضاوت كلذ عممت ررو هنت انتر ومى هإع-و هنر 0 0

 نءالاقو ايندلا فدهزلاو عضا اوةلاوهنلا لع لكوتلاو ةداع .علالو أ وهو تكلا بح ن مالاهتبا نمطعنال عبرا أ

 مو هيلعهتلاىل_صلافو ةعباسلاءاسمسل اى اهّناهعفر دبعلا عضاوف اذا ل وهيلعهتلا لصدتلالوسرلاق سابع |
 لح رعاقم عطب ناك لس وهيلعةتلا ل سهللالوسرتاىورب ردتلا جرب رب اوعضاو:ذ ةعفرالا دبعل ادب زيالمضاوتلا

 لاقو هينح ىلا سو هيلع هلل ىلص ىلا« سلاف هننح نم ماقالا د ىلا ساحب الل عف رسشقتدقىردج هيدوسأ ا

 ىنلالاقو هسسغن نعريكلا هي مفدي هلهالتم «متوكيودي فشلا لجرل لمعي أ قبيل ناموا

 هللا لصلاقو عضاوت ةلالاقةدارعلاةوال>اموا راو هللا راالىامامو هاصال لو هيلعمللا ىلص |

 مهلةلذمكلذذاف مهلعاو ربكستف نب ربك امتي ًاراذاومهلا اوعضاو تف ىتمأ نم نيعضاوت لا مهيأ ًاراذال وميلع | ظ

 ريك اذاو هّنباكعذ :ر شعت لاهو تك ههنإ عفردلا ةعضاوتاذا دبعلا نا هنعهّنلا ىض ررعلاف ( ران الا) راغضو |[

 ردحالهنا تسريح سائلا نيعأ ف وريبكة غن قوهفهللا كلاس اسءالاقو ضرالا ىف هنلاهصر هروط ىدعو |

 تزواحدقو هل عطنب ل ظتس ا دق مئان لجراهت ةردعت ىلا: ص تيهتن اللا هبعنيرب رحلافو رب زنا نممهدنع

 ر رحاب لاف مولا هاذاق اطه.دسا لحرلات ام هياعدتي وس عاتنلا لب ىلا |

 لافالتلقةمايغلا موف راذلاةاطامىردأ ارب رحابةماعلا مون هنا هعفرابت دلا ىف هلل عضاوت نم هناف ايندلا هنن عضاوت |

 لاقو عم اوتلاةدابعلا لضفأ نعنولغغتل م:ااهنعهنلا طرت راع تلاةوايندلا ىفاضعب مهضعب سائلا لطهيا

 دقو لمسضفل !لافودا بتال اراك ع معضاوتلا للف ىرح و لمعل ارب ؛؟نمعر ولالم اةىزح طابسا نب ف سؤ |

 ظل. سا“ لاله نمهتعممولو هل .: بص نسم عجم ولو هذان دل عض لالالا عضاوتلا نعل +

 لع لل .: دبل سدل هنأ هلبعت ىبح ايندلاةمعن كنود نمدنعللا_سفن عض نأ عضاوتلا سأر كرامملانالاقو ||

 ا طع ؟نمةداتقلاق و لل_ذفك. اعوامتدب هل سيلا هناهلعت ىسامندلا فكق وذ ةوه نعل سفن مذرت نأو لضف |

 اذامال_لا هيلع ىسيعىلا ىلا عننا هسوأليةوةمارغلا مونالابو هيلع ناكهيف عشا م متامط عوأ اناثوأ الاججأ

 ايندلا فةمعن نم 0 مع ىلع هللا :أا,رعكححلافو للعاهممتأ ةناكتسالاباولمةتساف ةمعت كالع تمد ١

 ةمعن نم دبع ىلعهنلارعن أ اموةرح الاف ةجردا مم هلعفر واين دلا ىفاهعفنهنلاءاطعأ الا هللا هم عضاوتو هنئاهركسشف |
 زواج وأءاشنا هيزسعب رانلانماّيط 4متنواشدلاقاهستنميامعتمالادقل عض اوتنلواه 0 لذ امندلا ف و

 وق نعةرصنلا كرتوةبغر نعدهز ىةريف نع مضاوت نمللف ل يشفأ أ لاحرلا ىأ تاور نب كلم ادبعل لس.قوهنعأ
 نسحأ املا ف كفر نمل فرس كفرست ىف كعض اون نا نينمؤملاربمأ ايلاف نوره ىلع 'لامسلانبالشدو |

 | هلاج ف فعف هدي تاذىف هل طسب وهمس-ىفاعضو موهتةاح ىفالاصسهللا أن 1 مانا نين مؤملاريمأ ا لاقف تاقام |
 هديب هم 71 ساطرقوةاودب نورهاعدف هّنلاءايلوأ صااعن نمهنلا ناوهد ىف بتكه بسح ىف عضاوتو هلام نم ىهاوو

 دعقف نيك اس !اىلاع ىحىحفارشالاوءاننغالا هوو عهفصت مصأ اذا مالسلا|ههءلعدو ادن, ناسهاس ناك[

 هرك ان كلذ كف نودلا بام ”لاىفءاشغالا كارب نأ» «ركساج موضعي لاقو نيك ا عمنيكسع لوب و ومد 2

 نسا مهللاف مضاوتلا نورك ادب نسحلاو بول أو سذوب جيرخ هنا ىو روةعف" رااباثلا قءارقفلا كارينا ْ

 ههركتومتمز 10 شن م "اك ف عطا لاق مثءذ فن ىلع سو هيلعهللا ىلص هنا لودر ..اجاوشد |

 سلب تاك لد سويلملا نم

 لمعت ربغ نم قفشام

 دقو راشخاو فاك

 سلي وري دةرشعي
 دقو قئادب ةمامععلا

 رداقلاد بع نشل ناك
 هسه نسدان هللا هجر

 سلطتي وة سموم

 نبىب_ع خيشلا ناكو
 ءارقف سل سدلب ىيهلا
 رك ولأ تاكو ذاودلا

 سلب نان زيءارغلا

 داح اك انشد اورف
 همسل ف لكتأو ماوعلا

 حرشوة اص ةينهةثيهو

 كلذف مارقالاتواغ#

 0 (ناكد) لوطي

 هلاحةتنادجير دوعسأ اونأ ١

 دقورا.دخالا هلوث هللا عم

 معانلاب وثلاهيلا ناسد

 هل لاش نآكو ه«سلنق

 نطاوب ىلا قيساعر
 راكنالا سانلا ضعي

 ازه كسلف كاع

 الا قاناللو ةبنبوثلا

 رهاب ان ءأاطن

0 



 اهتعهن را عرهز رابندلا

 بو رت نم درودقو
 ىل_-ءرداقوهو لاج

 ىلاعتهللاء سلا هسل

 نسلامأوةنجل !للحنم

 ماعلالا مضي الف معانلا

 هسفنتافصن ربصل هلاع

 تاوهش ىخ دوفتم

 ناعنهناقل لا
 كلذف ةينلا ند
 كلذ ىف ةءنلأ نسحلف
 لل وطب ةدد_ءّئم هو>و

 نم سانلا نمواهحرش

 هنمعل بوث سال دصقبال
 هتموعنلالوهتنوئلتال

 قالا هل ديام سباب لد

 تقولا مترك
 نسحأو نسحاذهو
 هسفن دةهنب هنأ كلذ نم

 سفنالىأ رناق4بق

 ةفخ ةوه-ثو اهرش

 ىذلابوثلا ىفةملحوأ
 هح رم هيلعهللا هلخدأ

 هلناعم هلاحنوك تالا
 كالذدنعفراش الا كرت

 ساب نأ الا هعسساال
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 0 ىلإ ضف نم تاواخ ودا :وىلاصهتاط._ثا] نارماملا ىلع ريس ننامعتل !لافو ريكا الامد :_سحاهعم عقنتال

 | لسن هّللاتاذريغ وهلا عابتاوهتلادابع ىلعربكلاوهّندا ءاطعاب رغشلاو هللا مئايرطيلاهحنوفنو ناطيشلا|
 همركوهنعةرح الاواءثدإافةيفاعلاووفعلا ىلاعت هللا

 * (بايثلارحو ىثملا ف ريكلا راث آراهطاولامتحخالا مذناسسإل#

 أ قرتختي لجرامنبب لسوميلءهتلاىلسلاقوارطب هرازارح لج ردا هتلارظنيال سمبل ع هنا لس هنلالوسرلاق
 | هيورح نمو هيلعدتلا ىبصلاقو ةمايقلا مون ىلا مذ لج وهف ض رالا هيهللا ف سفنهسفت هتيع أذا هندرب
 [ديدجٍبوثءءلعو دقاونبهللادبعهبرةرعن ىلع تاخد سأ نيد زلاقوةمايةلا مولهبل اهلناراظنيالءاليعخ
 | اليخت هرازارح نمىلااهتئارظني اللوقب سو «يلعهنلا ىلد هللا لوسرت»+-ىناف كرازا عفرا ىنب ىأ لويد تعسف
 ٠ ذردعت أ مدآن!ىلاعتهلالوة:لاقوملعهعبصأ عضوو فك عاموت قصب لس وه.اعهللا ىلصهتلا لوسرنأ ىورد

 | اذاىتتعنمو تعج دو كنمضراللو نيدرب نيبت يش مكلدءولتب وساذا ى> ذهل ثم نمت ةاخ دقو
 | سرافمهتمدخو ءاطيطملا ىتمآت ث ماذا لسوهبلعهلنا ىلصلاقو ةقدصا اتاوأ ناو قدصت[تلةقارتلا تغاد
 ّْ قومظعت نمل وءيلعهللا ىلصلاهو لايتخا | مفةيشم ىهىنارعالانبالاق ضعب ىلع مهضعب هللا طاس مورلاو
 سان سلا عم نامت. لاقل ذهل ارك أن ع( ران .الا)نايسضغهبلعوهوهللا قل :ةيشمىفلاتتاوم سفن
 3 دع وهو هؤابقاهتع بر غناوهتاس ىلع ضعب ىوفاهضءيدضن دة بايخ هءلعو ةروص#ملادب رب متهالا نب ان ىلع

 ًأرظنت تن قيج ىأ همفطع فر ظني هدر عص مفطع ىفاثهطناب عاش فأ ف أ لاّقف ةرافذ نسحلاا هيل ار ظن ذارتخ#ا
 1 ىشع تأ هللا او اهتمهنلاق-ىدّؤا !الوا سف هننا صايذ وا اريغةر وك ذمالوةروكشمريغ معن قكيفطعف

 || هيلارذتعي عج رف متهالا نباعمسف ةمفل هيناط.ثالو ةمعن هتهئاضعأ نموضع لكى نونجيلا يلح يلقي هته يط
 ا غلس نلو ضرالا رحت نا كن احرص ضرالا ف شالو ىلاعن هللا لوق تعم٠امأ كد رىلا متو ىلار د«: اللا ف
 || دقريقلا ناك هلئاشل سس هيابشب بحت «مد1 نا هللا ةفداع دفة: بح هرب هيلع باش نسحب صوالوط لاببجلا
 ت رعنأىورو مم وأقحالصدارعل اىلاهننا ةحاحن اف كءلقوادل وثالعتدقالدةلن اك وكندنىراو
 هذهتسللاقمث هعبصاب هبنجزمغفءتيشم ىف لات وهو سواطهيلارظنف فاذقس نأ لبق حزب زعلادبع
 | نيد ىأرو اهتلعت ىتحة.ثملاءذه ىلع موضع لك برضد ا معاب رذةهلاكر علا ةف ءرخمنطب ىفنمةمشم
 || نيالا هتلارثك الف لونأاماو مهردتئاعاهتي رتشافكمأامأ تن نمىردنألاقو هاعدفلاتةهدإو عساو
 || هللاددعنزبفرطمتأ ىوروو انالثو أن ي:صاهر رك اناوخا تاطمشال تالاقذ هرازاركال#رر عنب اىأرود]ثم
 || امأ بلهملا هللا ةف هلوسرو هل اهضغبب ةيشمءذههنلادس.عابلا ةفؤخة بج رتختي وهو باهملا ىأر ريذشثلا نبا
 | لرتو بلهملا ىضفةرذعلا لم كلذ نيب تن أو ةرذق ةفمح كر آوةرذمة فظن كلوأ كفرعأ ىلبلاّمذ ىنفرعت
 ||| لانتتالاو ريكا مذانرك ذدن_ةذاورتخ» ىأ ىلمعب هله ىلا بهذ مث ىلاعت هل اوةىفد_هاعلاقوكلتهتيشم

 ْ «( عض اوتلا هل ضف تايد )* معا ىلاعت هللا اوعضاوتلا إضف رك ذنلف
 | لسوميلعهتلا ىلسلاقو هتلاهعفرالا هتادحأ عضاوتامو اًرعالاوذعب ا دبعهتنادازام سو هيلعدتنا ىلصدتنالوسرلاف
 الاه هسفن عضو ناومعض مهلا االاق ماها زبحم سفن عفروهن افا هناكسعةمكح «لعو ناكل مهعموالا دحأ مام

 ذإا لهأ محروةيصعمريغ ىقهعجالامق ف: وةةكسمريغف عضاوت نأ ىبوط ملسوهيلعهنلا ىبصلاقو هعفرا مالا
 لسوء.لعمتلا لصهتلا لور ناكل اقدح نعهس أ نعى دم ا ةلسىب أن عوةمكسحل اومقفل !لدأ طلاخوةنكسملاو
 ةوالحد وعقاذو هعفرا إف لسع نمش هبفاناهجونبل نم حدقب» راطق ادت ءهانبتافاءاص ناكوءايشب ان دنع

 أ

 هللا ءعقر هنن عضاوت نمو همرح الئ اامأ لاقو هعضوف لسع نمش همقاذلءبهننا لو رانا اذ هامل اف ىلسعلا
 5 انآ ىو روهمتناهم>أ هتئارك ذرثك أ نموهثلاءرةذأ رذن نمو هللاءانغ أ دصتقا نمو هللا هعضوربكست نمو
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 نمقبح لاق ثممبلق ف اكن مزال لح دهالو ربك ن ب لمشديال ل#-و
 قادرعأب ريكسلا ىلا عنها لوةيرل وه لع هلا ىلسهقلا لولاة هنع هللا ىذرترب رهوب لاقوناعا نملدون ا

 نبمننادبعى تلا لاق نجرلا دبع نب ةلس نأ نعورلاب الو منهج ف هتيقل أ امهنمادحاو ىنعزان نةىرازاةمظعلاوا

 لا ةةنجرلاديعابأ اان كنكيب اماولاعذ ىكين رعت ماقأ اوو رعن |ىذفافتا اوةفاعصلا ىلع :رعن هللادمعوو رب 1 ظ
 نملدرخ نمقيح لا ةثمهبلتف ناك نملوي ملسوهيلعهللا لصشا ل رم هنأ معزو رعت هلا ديعىئعناذ .

 ىبتكي ىتحه سفن بهذب لجرلالازب ,الإ_.وءيلعهتلا ىل_مهتلالوسرلاةوءجو ىلعرانلا ف هللابك أ
 مئاهملاو ناو سنالاوريطالامون مال ل اام.ماعدوا دنت املس لاقو باذعلا نم مموباصأ امهبوصي ةنبرابجلا ||

 ىميستلاب 1 2مل لحجز عمى مفرق نسحلان ل ىتئاموسنالان ملأ ىامفاوجرف:اوجرتا ||

 هيت ف1 نربك نمد ةرذلا ةثمععبحاص باق ىفناك ولاوص عمسف ةرصلا همادقأ ت سىتحضفخم تاو ملا || ظ
 لوي قطنب ناسأو نأرصبت ”نانمعو ناعجست نانذا هلقنءرانل !نمحجرت رد ل سود .اعهّنلا لصلاقوهتعفرا دعب دعبأ |

 نربكحلابنر واراذلاتلاقذ راثلاوةنلا تا مو هيلعمللا ىل ص لاو ةكل سالو رابجالو : ْ هنا لخ ديالا وهاعتا لس لاقوة و ؤسل ايورخ .؟اهلانلاعماعدنملكب و دش ءرابج لكبةئالثي تاكا 1

 م>رأ ىجرتنأامغا ةنعللهّلا لاقف مش .ربعو مهط اتسو سانلااءافعضالا ىناحنديالىلامةنجلا تلاقوني ريغلاو 1
 هللاىل_دلافوا هّؤامإكسنمةدحاو لكلوءاشأ نمل, ب ذعأ ىاذعت نا عارانلل لاقو ىدابعنمءاشأ نمثل ا
 لاعتل اريبكلا ىسنولاتحتاو ريت دنع دبعلا نش نعالازابجلاىسوىدتعاو يت ويلا ل 1

 لاق هنأ تدان نعوىسهتنا اوأ دبملا ىسنو ىئب واةعدبعدبعلا سي لاو رباقااىمنواهسو لفغدبع دبعلا سي 1

 هللا ىل_دهللالوسرناو رغم هلنا د. ءلاقو توملاهدعب سيلأ ١ لاق فنالفريكملفعأ امهنلالوسراب لبق هناانغان
 نعاكاهنأ نيتنثا نعاكامخأ و نية:ئاباكمآىنالاقو هينبااعدةاقولا هنرمض>امل مال سلا هملعاسون نا لاق مسوي ا
 هلال تعضو ونازيملاة فك ىف تعضوو نوفاموني_ضرالاو ناو ا ناف نباالا هلاالء اكسو ربكلاو كرشلا |
 هللا الا هلاالتعضوفةقاحا تناك نويفامو نيضرالاو تاومسلا نآولوامبنمجج رأت ناكىرشالاةغكللاىهتنالا |

 ىو ط مالسلاهياععيسملا لاقوئث لكفزرب اهبوئنتلك : ةالصا مئافءدمح وهنا ناك اكرعآو اهتهدقلا بلع ||

 لهأو عانم عام ريكة سم طاّود ىرظعج لك ناثلا لهأ م وهيلع هللا لص لاقوارابج تكلم هبال هلبع نب
 ناواقالحأ مك-ةساحأ خا الاىفانموك ر ةارا نيلاوكي مى نأ مرعب هنالسداةونوأقل فعشان 1

 افنوةدشتااونورائرثلاانلعدقهللالوسراب نات ورتيست نرتلتلا دعت ًاوانملا

 سانلا وهؤطترذلار وصل ثىفةمايقلا مون نورب ربك-:لاريشح لسو هيل عه ىلص لاقو نو ريكا لانو ةبشتلا|
 را.نالاران مهواعن ساو هللاقي هج ىف ند« ىلا نوقاس  متراغصلا نم ئث لك مهول -هيلاجرلار وضلمفارا
 نورك ,كارسخ لسوعب ,لعهللا لص ىبنلا لاقرب ردو) الاقو رانلا لها ةراصعلا لنا نيط نمنو 2
 ةدرب أن لالب ىلع تل د لاق عس ساو نب لت ع نعو ىلاءتهنلا ىلع مهضاوهل ساذلام هؤطترذلار وهف ةمايقلا 1

 ق>-تهههللاقب ,ايداو مهج قى نالاق هنا ٍل_سودهبلعهنلا ىلص ىبنل |نعهسأ 1نعىثدح لاب اتالالباب هلت
 هيفلعحارصقرانلا فناملسو هماعننا ىلصلافوهنكسي نم توكست نا لالباب كاباق راج لك نكسب نا هللا ىلع
 هحو رىرافنملاقوءاربكسلاةخشنن مب ذوعأ ىفا هللا لسوء يلعملا ىلسصلاق وم مالعق يطب وتو ريكشلا|

 هللا ىدرقددصلار 1 وبا لاق#( را الا لولغلاو نيدلاو ربكسلاةنجلا لشد تالئن معرب وهو هداسح ْ

 امملار انآ تدع ةنحهللا 0 ريغص تاق نيملسملا ع نسا دات رة حالهنع

 فعصموامول ءاقهرب رس نزل نبيعشم موس .ا سيق نب فن> الا ناكو مكتمل ىلع مارحتنأ لاقفا
 دقو ريكي مدآ ننالابعلا.ةفههجو ىف كل ذرتأ | ىأ ارذةجرلا ضعن هجر ةفنحالادعتوامهضبقيرل ةهيلح

 ضرير وركب رطل سوناتا سجل بشاقطو لا

 لحخدام ىلع نين يسحلا نب دبش لاف :ولوبلاو طئاغلا ليي سوهنورمه: :الفآ سفن فو لقدتود امال

 : ظ

| 
 د

 هيلعود تملا ذاتسأ ناكو
 5 و نأك ليقهتعق م

 ةثالثهصن راو مد در

 نوك دف الطررسشع
 ىلع نيا دأ انم عج

 دقو نْسض/اوىزلا اذه

 نملاصا !نم عجت وكن

 ريسغ سلن روطاك-2:

 ءارسةغلا ىز وعقرملا

 رتس كلذ ف مهتيننوك و

 مدعف وحوأ لاخلا

 ق>بجاوي ضوهلا
 ولأ ناك (ليةو)ةعقرملا
 سب دار_1لا صح

 هيق شرف تيد هومعانلا

 ماني ناك هلعل لمرلا

 ناك دقوءاطوالب هملع
 ةفصلا ب ادحأ نم موق

 اواعحنأ نوهرك

 باركلا نيب ومدي
 يأ سل نوكي والئاح
 3 و ملعب معانل !صقح

 اهتعصب لاعتهملا قلي
 ثا كومداصلا اذكهو

 نم نسل اريغاو ١ دل

 مهلنوكت ةيئلبوألا

 ضرع الذ كلذف

 نحاس ل نأ بغ مهماع
 رئاسل ملصن عق :رملاو

 نمللعتلاةينيءارعملا



 . لا قف كلذ نع لثسف
 ةرثك تعلو تاكد 5
 تباردق بايثل اللا
 مال اىربامذ ةل-ل

 ةنطلا تلشد نتا

 نسمةعاجت أرق
 ىلعءارقفلا نمانب اككأ
 ساجأ نأ تدراف:دئام
 0 ةعامسا ذاق مهعم

 ىدساوذخأ ةكنالملا
 ءالؤهىلاولاقوىنوماقآو

 ددحاوبوت بادأ

 ال_ةناصقشالتنأو
 تهتناف مهعم نسل

 الا سباأ الثأ ترذنو
 قلت أ ىلا ادداو ان وأ

 تام( ل.ةو) ىلا «تدهللا
 الا لراس لو ديزاولآ

 هءاعزاك ىزلا هصق

 ىلاهودرف هب راعتاكو

 انل (ىكو )هبحاص

 شدا ج شل اة

 انامز قب هلا انك

 الا بولا سابال

 سراب م هنا ىتحارحأ تس

 لافو) ًامشهسفن كله ىلع

 اذ(دارل لا

 قريقفلا ةءاضوتسأ ر

 وجرتالف هير
 ينركلاتب تامل, قو

 3 | تال لا نر

 | اشاد وملاهتكام ني وهنيدىرغملانوملاىلا كلذءادأو «تيلعمال الاوعاج والالاونفر كن ةوهسمىلا

 قي وعتومكل مح عتمتلا ببسوهئذلاءافش لا نمهنمهدفتسامةركسف:ءاودبرمثه-. اعدتئاامهموعادعالا

 يزل كاذك تاهو ركل ةرا هموت الا ةحاهمسيلع فخفذفان ماو" ىحر تلو جت شنع

 راتحخاو ليلقلاباهتمىزت_جافاهترهزواين دل تاذا ى هو هنرخ 1 ىف هلئال4ملكنعىه-تحا : هر ”الاءالادر ا

 ا كال ويفدلل نمسضغهءلعل < نأ ن ءاقو-ق -قاحلاب ةسناؤملا ٌلرتو فو2اونزملاو ةواولو ذا كرد

 فريقا ميعنلا نمهلدعأ اير : هس قاما هناعاوهنشي: ةدقس لمعه اعملك كلذ ف هياذعغ نمو نأ ءاحرو

 افوطع مهاعوافو رم عم وانوع هناضرا نيد رملاءدابعللزب ٍلميسحر رك هللانأ لعاب الادب هّنلاتاوضر
 لماذا مالدعوهنمةمكح مهتداراقدص فرعد و مهوأس نأ دارأ نكلو بصنلاو بعتلا نعمهانغالءاشواو

 0000000 اا ربصلا+ لع لوسومابعالا ع طحو ريستلاو ةنوعملابه لعلنا لمق ا هم ادن فىعتلا

 ةةنوععمدمأوهتب وةتوهتسامس ىلوتن وتاوهشل اةناما ىلع هر وي وتاذللارئاس نع هيهلبام ةاجان !اةذانما مف
 اعارذهبلاتبرقتا اريسش ىلا ب رق:نملوعبىذلا اوهوبحنا لمأ ب .ةالو ىحارلا هس عيضبال ركلاناف

 هقدصو هد- هءادبلا قدبعلارهظءلفاقوش د_ثأ مهئاقلىلا ىفاو اعل ىلار اربالا ووش لاط دل ىلاعتلوقيو

 اير لاوماجا مذ با ممن هجر وهنق ةأروهمركوهدوك قث اللاوهاميرقلا ىلع ىلاعتهتنان موز وعن الذ هصالخاو

 هدر يدتلاو

 « (نيدلا مولعءامحا بتكنمناكلهملا عب رن معسات :لا باكل اوهوبحتلاو ربكلا مذباك )*

 | (مم-رلانجرلاهللامسإ)
 رابح لكىذلار انجلا عض طاوددع نعهعضدالىذلا ىلعلا ريكتتملا ا زعلا رّوصاائرابلاقلاذتا هليدجلا

 |[ ىذلا ىنغلا عف عض 00 زعبانج ريكشملكو عضاخليلذ هل
 ةؤالعتساوءؤاوتساد لاش رعلارهتو هؤاهب وهلالج قئالطناراصب ار هج ىذلارداقتا عزامالول 00

 ةاوددا صن عمعقدالعذلا اراهقلاوهذ

 َ رعلاب فرتعاف او هؤاصح امحردقدح نع عفتراو هوان هم صوعاسنالا نسلم هدو هؤالمتساو

 ةمظع ةرصادقلاىديرمصتو هؤالعوهزعةرسأك الار وهطرسكو هؤاس ا وهتكئالم هلالكهنكف صو نع

 |تسدقتو هلالج لج هؤاودءزعافتوللاغاديهمدةامهف عزان نمو هؤادرعابرعكسلاوءرازاةماغعلا# هؤايرعكو
 اقاسراوملاعلا فاك هر ونبت قرش ىتح هؤايضرسشتنملار ولا هيلع زن ىذلا د ىلعالسصلاو ءؤاعسأ
 أ لوس رلاقدعف(دعبامأ )ا ريثك اهات ل وهوايفصأو هتريخو هوا ءلوأو هللاءامأ مهنيذلا هبادكأو هل 1 ىلعو
 1 ا ىلصلاقوهتمدةاممف ىنعزان نك ىرازاةمظعلاو قادرءايريكسلا للاعت هنا لاق مسو هيلع هنن | ىلصدتلا

 اوريك لاو ناك لهمناادبهتل اوريكسلاة«فننءرمابامعاو عبتمىوهو عاطم مث 00 لو

 زيدل موأ_عءابحا با نم ع ِ ؛ رلااذهىفد_مّقلا تاك اذار امناضيغي نانو ةمهتن ا دنعامهو ناضر صنا_مةس

 4 ةراكلاناسهابىمقتننعونادر اش ابق نما مئافبعلاو ريكلاحاضيابحو تاكلهملاح رمد[:

 ناس وريكلا مذتامده.ةو ريكا فباتعلا نم « (لوالارامشلا) و« بعل فرطشوربكلا ىف رطثت نب رطش

 امناس , وربكتلاتاجردوهيلعرب كتي نمتاس وهف اوربكسلا يشحن اب ,وعضاوتلاةإ.ضف تايب ولام .ةدالا

 لاسوربك |00 يك كارماط فانيسا اوتاا قال ا ناسو ريكا ىلع ثءاوبلاتامس و ركل

 هنممومذماوعضاو وتلا قات نم دولا ناس وريكلاقاتف سفنلا نادت
 *( ريك اامذنام :)*

 ضرالا ف نوريكستي نيذلا قا, نعفرمدأس ىلاعت لا ةفربكتمرا. - لكم ذو هبا نم عضاومفر ةريكل اهلا مذدق

 ءعرامص لك ناو اوم هساوىلا«تلاقو رام ريك“ مباقلكب ىلعهللا عبطب كلذك لجو زءلاقوقحلا اريغب

 ذا نا ىلاعتلافواريبك اوم ءاوتعو مهسطنأ ىفاو ربكستس ادّوا ىلاعتلاقو نب ريكتتسملا بححالهنا ىلاعتلاقو
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 هنأ * هللا ىل_مهّنلالوسرلاق دقوريثك نآرقلا فريكلا مذونءرخاد نهج نول د سقدامعن ءنو ناكل
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١1 
 كك اد

 تدبح أ تلقازهىلا كلاءدامو قيناب لاق ك ءاعط اف تاقة:سنيعبس ذنملاقكتعموصف تنأكذ ذنمناعن] أ

 كئاذح ىذاار دإاىرت / لاف ة#جلا هذه كفك يح كبلق نعي معدل. :.تلقةسع زلال فلاق معأ نأ

 تاقاثت اماكن فومظعي واهلو> نوذوط» وىتعموص نوب زيف اد_اوامولةنس لكف ىوفأي مهنا لاق عن ت
 ديالا زعل ةعاسد هج ىف .نحاب لمتحاافةعاسز رعلةنس دهح لقحانافةعاسلا كل نعام رك ذةدابعلا نع 7 ظ

 نو رمش عا مف 0 ذ تازئؤةعموصلا نعلزت لاق لبت او لدن . زأوأ كبح لا ةفةفرعملا يلق فرةوفا

 ىذلاام قينحاب اولاقق ىراصتلا ىلع عمت كارب دا تال دالة كا !١!تيلداماوأ ردةفرب دلا لدا ىلا قفة 1

 نس « شع ىواعكأذا ارانب دنو رمثعتأت مواساولاق م هنأ نحو هب عنصا اف اولاق هن وةنم تاق يشل كلا ىلوأ |
 تاظنا لافارإن دنع , رشعب تاق لاف مهنمهستعي تلقتءنصىذلاام ىف .ذحارلا فشل | ىلا تعج رثارانيد| ظ

 ىلع لبق أ قم مدح اندلاع .«:نمزع توك ف دكر ظن فهد عال نم .,ءازه كلوطءالرانبدفل نب ” رمشعي مةمواسول | ٌ |

 رعش الدقو والا ىفاثعاب توكي ؟,بولغا افةمظعلازع سفن اراعشتسانادوصقملاو ةئيحلاوناهذلا عدوك درأ ا ٍ

 نعاو ريغتولذ:د>اوةناثع اهل اومدنعق احلا نوكي ناهتمالس ةمالعوهنءرذخل اه سفن مزلي تاىجيةنف هيدبعلا | ||

 ول هناف هنا عاو هل ةعب لا !ىفاهدريف«_ءاقىف هدد ونا ةطيعضتها ارك الااعرذ هيوضن لو ع زي هلم هداقدعا | أ

 ل دناقهيلعمهعالط ابيسإ رورس هل -.مادب لواعو حن كلذ هز مع: .اءمهلكس انا علط اوةدابعفناك أ
 رو رسل اكل ذ لق « /وكلذىلارداب وناءالاو علا ةها اركمدر ىلعردقاذا ع نكءاوهفعضل ءادوهفريس رورس ظ

 ا اواط سن الك ضايقنالاو عوشط اق معدهاشم د_:ءديزب نأالا هيعس بيعالث اهلج ريف« لاثوك لاب | أ
 تلطا لا عّتتو عوشملار اهط ام ةلئااوهشنو وكح :رؤ سف: ة:لاذار ورغمفن كلو هبسأبالكلذفهسبلا |

 تايلضحتانمن أمن ةعوهض اهقنا نأ لعول هنأوهراظ- اهلنا« نمقئوعضا.ةنالادصتاهاو ءدؤامملاطي ةضايقنالا |[
 تواكب تاهي_ثيفةدادعلابتعحسو جيمستمل ذاق كل ذب ه سفن حس“ ةفاريثك لك ايوأ اري :؟ نيمضا وأ اريثكودع |

 ناكول نم عله عفهنللاىوس د>ًا دو - ولاف سل هناهءلق فررق:نمالا كلذ نموت الووه دنع ةلزثم اهدارم ظ

 ناك اذافاهتلازاهيلعق ثءالتفنعضت ارطحالاق وادا ىلا«_.ءلقتفتليالف هلمعب ناكل.دحو ضرالاهجو ىلع [إ|

 ددالؤريوذر لاو نفل تايحاص هنآك ول هناهمق ىدصأ !ةمالعنموقالاة:رهاشع ريغتي ل كلذك |[

 كلذ هلامركم نوكيف عر وةدابز وأ ملعةدانزىنغلا ف ناك اذاالاهما ارك الهسفن ىف ةزهةدانز ىنغلا لابق دنع

 فدي زيءارقفلاىلارظنلافالاو عامطوأ ءارموهفرثك ؟ءارذخالاةدها تملا هحاو رتسان اكن فىنغلابال صولا |[

 ا
1 

 رك ا ىنغلا ىلاراغنلابح و رتسا ف يكف هفالذ ءاينغالا ىلارظنلاود وةنكسملاتلقلاىلاب < و ةرخ الاىلاةبغ للا

 مهساح ناك ىروثلا نايغس سلف هيفممملذأ سلف ءانغالار مل هنأ كح دقو ريقفلاىلاس و اسأل
 برق تاك اذا ىتغال مار رار سل ىفءارقف وهنأ نونمتن اوناكىت ا ارقفلامدقي وفصلاءارو ش

 مد ة7التنكاريةذىفةقالعلا كلت تدحوو ثدح توك ن كلوةةباسةةادصوقحمنيرو كنيب تاكوأ كلا | ظ
 هلعان روهانغ ىف اعمطالا نوك,الهل كراش اف ىنغلا نم هللا ىلع مرك اريةفلا نافتتيلاريقوتو مارك .١ اعىنغلا| ا

 امغاو ريقفللهرهظنتا هرثك اىنغللع وشطاوةمكملار ملت نأ كلعىشضفة لاحم ىفامهنيدتد ٌوساذ أ ٠
 عمطلا تلاّعذ ةمكل الت ةفدادغب تدتأ اذانلام هلي راد كامعسلا نب الاقاك قت عمط وأ ىدنعاب رشاذ | ْ
 عوشلان مرضع كإذكو ريقفلا دع هيقاط:.الا عىنغلا دنع قاطني ناسالا تاق تةدصدقو كناس اذهش |

 هللاىوسامج رن أ الااهنمل بالو رصتالن فلا اذهىاهانافدو سفنالادباكموريقفلا دنعرض<الاممدنع
 توك-تو ةيراةةم مانأ ىفةصغنمتاوهش بسد ران !اياهل ىضرتالونلرعت بنل ||| ا

 ىلع كالهلا فا وهو وقس هند. ف نكءاوتاذللا هتدعاسو تاوهشلاهتنكم أ دقايثدلا ككولم نملك امندلاف |
 سااج كلذ فرعا أذ هكملم مادو شع هوه دهاج و يتحول هنأ لعوتاوهشلا ىف عسناولةعاس لكى سفن | ظ

 ىلعري .دوتاذال اع. رعشو اهتعاشب ىلعربصو:رملاهي ودالا برش + سف دعو ةلدايدلا فراسوءابطالا

 ما ا "

 هسفن هةعزان مذ هئامتحاة رشلاناصقن مونلكدادزب ههّقس نكسلوهلك ا:لةلالوضدادزب مول لكهنديفاهتةر ا 7 1

 اوادندتاعةرم ا باصأ
 ترا نب ريششب ىلع

 ىزلااذهاو رهظن الوهللا
 هيتوق 1 سس داق

 اوةكسذ هلدوم رك

 مهتممالغ لاف جاك

 01 ينلادترجلا

 هللاو هلمركيو هيفرعب
 ىدحىزلااذهن در وال

 لاعفهتلءاكنيدلا توك
 مالغاب تس ًارمشن هل
 مقر سلب نم تالثم

 قم مهدد ؟تاكف .٠

 هبوثربغ ىوطاال هنامز
 (ىوزو)<بلعىذلا
 ايا عْنِم_:موأ ١ اربمأ نأ

 اصي# سل هنع هللا ىذر
 مهاردةنالثب هارتشا

 سورن م41 عطق مح

 هنأهنعىوروهعباضأ

 باط1انن رم_ءللاق
 كيحاص قا: نأ تدرأن ا

 فصدخاو كاصرق مقرف
 لكو ة[رعدو كلعت

 (ىتحو) عسوشل ا!نود

 ناك لاق ىرن ردا نع

 لجردادغب عماسف
 ب دوت فالاهدعداكتال

 : فرصا اوعاتشلافدحاو



 دوعيلةاوادللا ىلا باتت
 سل لادتعالارَخلا

 ايون قارادلا نامل
 ؤوادجأ هللا فالمسغ
 نمدو-جأ ايو تسل

 قىلقتبل لامئازه

 فقىدبق ل-:ميولقلا
 ءارقذلا ناكف باشا

 اعرو عقرملا توسل

 قرط تون

 توعتربو لازال 00
 كلذ لف نو مر

 حالصلالهأ نمةفئاطأ
 مولعم مهل تاك امءالؤدو

 تناك كفهبلا نوعحرب
 تت لبا زم نم مهعاقر

 باواالا نم مههقل

 هتلاد_بعونأ (تاكو)

 رةفلالعارباثم عافرلا
 ناكوةنسنئالثلكوتلاو

 ماعط ءا ارةفالرضاذا

 هللاقيف مهعم لك اد نال

 تولكات من لوة.فكلذف

 لك ؟ انأو لكوتلا قدع
 ع رح : ةنكسملا قع

 باطن نيءانشعلا ند

 اذهوباونالا نمرسكملا

 ىلا
 ةنمت كت لخدمالو مولعم

 نمةعاجتنا (ى-)

 > ريال نم تاس

 .هيفرطبذحتأ ع ٌوامت هلنكي ل ناوهضرف هءلك أ اعطت هلاك نافع ٌوطت نم هلل هاو رظنا ل, هضرف ص:

 ريوكححز ةوض ارفلاربح - ىقك.دا مت> ادةريثكب و ذهماعو صقانهضرفو ةمايقلا مون طاخملا كامق رانلاف قلق

 نمىقبه-عوطت طرح تاهتاح ردلاةداب زف هدهف قتااامأو لذ اونلا صول. ةعالا كلل ذع نككالو تا سلا

 م هلذاوت حنا « .1ءهلاريبغ عالطا فون هبلق مزلب تا يبني اذاف ةنهل الحدف تاك اس 1١ ىلع ع ا

 نات هلع نمالحو نوك تأ ىن ا لادعب كلذه#بلق هزلي

 نمهبلع ىصحأ دقهتلات وكن تأ از و<ثهدرو هلوبتفاك اش توكمف مقهءلع فهن ام كنا ءأبرلا نم هلخاداع رهنأ

 ليدقعلا ءادةءاىفالامدعب وهلميماو دق ف وللا اولدلا اذه نوكي راهسإ هلعدر واهمهتقمام ةم ةمصاتأهثرن

 اق نكعةلظمل تضموع رشاذاذ هلع حصن ىتح هنياالا هل+عب دي رب امصاخت هنأ ءادت:الا اذ مكس يك تا 0

 | توك نكح و ههىلوأ بعوأ ءا رنمو] ع تطبحأ هب دخنة تاع نءةلفغل نم ةولناناكتاسنلاوةَمْعلا

 | بلغ لوبقلاءاحرتوكمشعأ ربهد ذأ له هنأ فك شو صالدخالاب لدخد هنا ن ةئسا هنالعفودل 2 نمبلغأ ه زاحر

 ش رطاخر ةك تاير دج شل كل ذاهفوحتو كهءابرلاو نقي صالحالاف تاع اطلاوتاحانملا ىف هنذإ مظعت كلذ و

 مزلي نأ ىنبش لعلا ةدافاو سانلا او - ىلا, هّلاىلابرةتبىذلاوهنعلفاعوهو قبس دقتاك تاءايرلا

 تود طقف لعل لعتملا ل عىلع باو* ءااءاحرو طقذهت-احْئطق نمبلةىلعر و رسلا لود ىل !ءبا اوثدلاءاحره سفن

 0 دال تعد لعل نم عت ةونامهةرحالا طبح كلذناقهيلع ماو ملعتل

 متارعت مربع * لب اوثالذ هرحأ ذا دقف ة> اح 4 :«اذدرتر ا هعايسسلا ركل قيراط ا فما ةقناموأ

 وحرأف هثم دخن ليقذ ه سفن .إتلاهمدخت نككلو هرحأ ل ثم لن وكمله أ ا ! ه]1عىلعداو كاالادصق :مووذ ا

 | روس اال ناك دنا ره عز هعطق ةولهدعمة سالو هنمهدي رب الو هر انتنبالناك اذاءرحأ كلذ طصالتأ هم

 انمع ءانثوذجو ءافاكصو رك ف

 نم هن ا ١/ هسلعأر تنم مهعم فق الن ملء فلخب هوعقرتل الب اولدأ موق اغرب ف عقو مهضعب ناين كانه

 تلم ىلع .درفاب وت ىروثلا نامغسل تب دهأ ىلا لاق قم .ةشلاوودرحا اص نأ ةفيتاثر و سمنم ععتوأ كار هلا

 فاخاف ثيدحلا ىنم مس ؛ لوح نكسلو لاذت اعلاه ”ىلعهدرت 2 ثيدتلا ل هان تسلهننا دنعانأ اهل

 ناكونافسلاعب د ل_صوولا 7 ناكونيتردن وأ واةردعمس تام ءفسىلا لح رعاسوهريغل نياءاس#رثك ك.خالىاقنيلي تا

 ايلا فءيلع ىن:أوناكو تاكا هّتلا محرب لا ة فش أ ن مكلف: ىهللا ددعانأ اب هللاذ اريك«. ب تايقس

 لاق كلذ نايس ل, ةفلاق كلايعىلعاهبنيعت_::ذهذحخ اننا بح افلا املا اذهراص فيكن تق كرك ادب

 7 "اكو هيلعءدر تح هيلزب لذ كلامذ_#خأت نأ بح الاّ ءجر 98 ”ىلعهدرفهمدلا كرا ممايهدإو لاقي رخال

 كارو تاقنهبلا تح نأ ىسفن كلمأ حر خالة ءدلو لاق كلذذشا نأ ءر 2 لاعتناق هببأ عم هيوحخا تن 13

 هتنالاقف هيلعترثك اقانلا بع محرتامأ كتودا محرت امأ ىجرتامأ لامع سيل هنأ دعةراحعا ذهكبلقئث ىأ

 ءاد_تهاىفهننا نمباوثلا باط هبلق مزلب نارلاعلا ىلع بحااذافان أ اهنع لد ًاوأب صم ةهتن أ اهلك ًَ كرايماب

 امروقاك1: ارنءولعملادنعالمدنع" ملا لمنو هياوق تاطوهللا دن ,15مزلب نأ لعتملا ىلع بحبو طعذ هيساخلا

 .لاحلا ف تار سخن هلبارب عمتعاطب هندأ اراثال ًاط+ئوهو هنم ملعتبف 0 هلثأن ظد

 هلل _عتبنأ أ جن لب زئاج ريغكلذو لع مهو ىلعا دقنال علا |ىفرسخ ف. كل فن الاع رودشضنا ءررلعلاو

 او دبعدالنأ اورمأ داعلا ناهةعاط هلعت نوكي ن اديرب تاكد هلزخم لق ىف هنوكيلالنرإءملامدخت و هتادبعد و

 ثيح نمالاامهدنعةلْرْنملا فاما امهمدخ نأ قيشالدب وبأ مدخن مكلذكو ه و هريغممتءاطب اود راالو هللاالا

 لاخلا ةيصعم نأ ذ ناو ندااولا دنع ”هلزمما مم لانيل هتعاطب ارب نأ هلز وعالو نيدلاولااضر ىف هنعهللا ذرنا

 مزلب نأ هلى زف ساذلا٠ نعلزتعملادهازلاامأواضنأ نيدلاولا بول ةن مهتازتم طةسنو وهثابرن عدلا ف 0

 هردص عاب رلاس رغب كلذناف هلع مهماظعتساوهدهز سانلا ةذر عمهم رطئالوهلعاةعا لاو هللار 5 لق |

 فق لا هناىردالوهو هلل مهماظعتساو هلازمءاب سانلاة فرعا هيوكماعاو ين هيواخ قتاداب علا هلعرس 0-00

 تاقف هتءموصقه.ءلعتاخد ناعم“ للاعب تهارنم ةفرعملاتلعت هللا< جر هدأ أ نب ميهاربا لاق هيلع لمعال

 8 ب
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 مدتسف ف طاخ قربك ى هاءاوةتباثريغهتلاحلاق. نأ هسفن عزخكفاعب رس ق.في نكسلو طقسف هإ_ةعلإ

 نكس ملاعب نأ عزجفاعب رسسهفعض لوزن نكسأو اوفعضلا رعب قيفن دكا ذكو هلا ماودىربا صةرلاوّةع

 مايقلا نع فعضن هناىرب هريغ ىلع كف نينالاوفعضلا اراهطا عدت سف هفعض مادإنأك ولو ةكك هتب

 نسَعَبلاتاعرنو نا ثلا رراماهكم دلل وت قل حرم نعفيعض هنارهظملاطلناب رشي وشلل ل 5

 علطمهنلاناو هودهلهريعد ىلعاو ءاطاو نطابلاىق ءةاغن اوذرعولسانلا تارك ذي نأ اهحالعف ترطخ اذ

 م .ةىاررخآ يشد عم ماعذ قءزو ماق هنا هللا هر نونا !ىذنعىوراك انةمدثأ هلوهوهريسعذ !

 هللابذوعت زريجللا ىفءاح دقو نيةفانملا لا عآنمكلذ لكو سلا سا ١ كد 3. موقت نيح ارب ى ذإا خشايلا قف فات

 ةذاعتسالاورافغت مرسال كلذ نمو تاو قلارعر اولا عشت قافنلاعودامناو نيتفاملا عشا

 رطاوةهذهف: 1 ارمالوكيدقو هيلعمدنتو بن ذركذ بو فوخر طا: نوكي دةكلذناةهبضذ :و هيأ ذاع نمدّنلاب

 نمووهامرظناوكل ارطخعام لكى كيلا بةارفة ماشتما مم راقت عمى و هي راهتم ةفدارتمةداضام باقلا ىلء درت 1

 ىلع نكولغلاس دكوهىذلاءاب رلا نمئثكلع ىدة نوكي نأ كلذ عم .ردحاو هضماقهنلتاك.ناف وه نإ

 دعب مهدجىلان روك لارطاخ كد دقي نر ذح اواههف صالح الا ىلع كذودنالعأ ةاومةمىه أ كتدامعنم
 دحأ هلاقامرك ذو كل هتقمو كيلعهتنا عالط ا ىف ةركسفتف كل را خاذافادجرث ياكل ذ نان صالخالابعورمشا

 نعام عدا 2 ناك ىج ]| ١! هتينالعهنءلضتدبعلا نا تلجامابول ا ايلاةذا مالسااهبلع ولأ او اح نمذلا ةثالث ْ

 ن ىلعع اعدنمناكو تقام تنأو لاش ا نا سانل!ىرب / نانب ذوعأ موضعإلوتو هنرب رمل ىزركح وه :

 ظفار سو ءابجاا هن تتر قينالعتوت دعاة 2 ناك ,ذوعأ ىفامهلل امهتعهقلا ىذرني ْآ

 ىلعأو- اكل ىضق واى سمأ نمسح ا سانلل ىدنأ م هيلع علام تنأااعيضمو ىسعن نم سال !ءأب رول 1

 َن رايك ذ نمىنذعأ كب_ضطغىلعب وكتقمى لف "مسن كل ءلامسهنمار ارذوى انس سانلاىلااب رق

 مهرث ارساوءاضأو مهتينال ءاوظذحنيذإانا ملعت ملأ دو اي مالسلا هيلعب وتالرفنةثالثلا د لاق دقو نيمل ا

 ناري ىقفاهلعفةيلهبلقدبعاابقاريافءايرلا تاف لج هذه: مههوجودوستنجرلاىلا تاجاحلابلط لذ ّْ

 بيبدنم ق نأ هضعبو لمنلا بيبدل.ثمهضعب تاىتح ضعي نم ضم هضمي تاتفرعدقو اباينيعبسءأ ١
 ف.كفد دوهحلالذب لعب ل ارداهتمل او ةقارااودةهتل اةدشبالا لمتلا تندد نم 6ك اوهام 2 اردد فدكو 1

 همركوهسنعةبقاعلا ىلاعت هللا لسنا هحدحت نعش غو سفنا] نادتماو فال دقفتريغ نمهك ارداف َّ 1
 « (هيفوهدعب و لمعلا لبقهسغن مزان تأ دن رمال نبقي امتايب)# 5

 الا فاح ال نمالا هنيا لعب عنقنالو هناعالط عج قمت لعب معاتعلا هبط وا هيلقدب ان رملا مزمل اموت عا

 مزلملفةيترلاهذهى ناك ناذ هلاوجأ نساحت ىلعهعالط | ىسبتشا اح راوهريغ فاخ نماماخهنناالا وح - رب الوهلل

 ةم.ظعلاتاءاطاا رنعءسف:بقارياو ت دما ضرعتلارطخ نمهبفالناعالاو لمعلا ة وح نم كلذ ةهارك هبل :
 لمعلا اذه ل_ثلوةتوءاشفالا ىلءاصرح ىلغتداكت كلذد_:عسفنلاناف هريغاهلع ردقبال ىتلاَةَاشل
 فيك هإ'م لعردقي نم قالا فاشل اورعسل كنم قاما اهفرعول ميظعل اءاكبلاوأ ميظعلا فولاوأ ل

 تبث نا ىجبني مالا اذهلثم فكي ءادتقالان ومرح و كر دق نو ركشي وكل<# سانلا له فهئافحشاب ى
 ىلع :ةموهْتابضغ مظعودان الادب !ةماوذو ةنلا معلوةرخ "الانام مظع | عمظعةلباةمفرك ذ ديو هل
 لوقبف مافعلا لمعللط ابحار اوهّللادن ع طوةسوعيلا ب ي<«هريغاهراهظاثا لعن وهدابعنم ايدل 37

 سس 3 ,الوهباقشللذ مزلبف لجأ الو ف ىز ذر ىلع ل تورد قي الت وزحاع مهر ق ازد مك لمعلا اذهلثم ع 5ك ْ

 قةدهاحلا كريذ 5 مسهنأش نمكلذ س 1ةتوطاخل اامافءاب وذالا صال الا ىلع ر دبا !لوّعف 3 0

 والخال طل اوةمان هلماك هضث ارف تعب هلذاوتد سنت اى :ل نال تملا نم وكل ذولا طاخلا نالصالدش

 ىلا طاخناف هيدا هو ض'ارفلاباذوامراص م بست مناف لفاولاب ن اربد ىلا جاد او ناصةنلا نعونا
 نافةماشلام .وديعل بساع لاق هنأ مل_-وهبلعدتلا لصىننلا نعىرادلا يتىو ردقو# حي وحأ ص الشال

1 

 توكلت نأ سانملا ند

 دااشم مسه سال

 م-عماعطو مي ماعطل

 ازمكرااز)تحاأم

 مهمانا اا ثم مهمالكو

 قوعقاولا سائتاانال

 ءلابد عم س ذل

 ا[ ثقل هياشنلاو

 اهب كع لاوحالا
 تومرتلمنامزلاةفودتمو

 عم بسانتلا 0

 مهدنعأمو ىو وهلا ميه

 بسانتلاولا علطتلانم

 دو>وف مهفلس لاح حت ر

 ناىلسوبأ لاق سا1

 مهدحأ سلب ىنار ادإا

 م-هارد ةثالث ةعامع

 ةسمكت هنطد 2 هنوهشو

 مدعلك ل ذركنأ مهارد

 هيون نشحن بسانتلا
 هلوك امتوك تأ ىيشب
 فتحنا اذاوهسنجنم
 لد لوك انو بولا

 فارغا دوحو ىلع
 قنماكىوهدو-جول
 ىاما نيفرطلا دحأ
 رظن عضولب ولا فرط
 فرط فقاماو قالا

 ءرمشلا طرغل لوكأأا
 ضر نيفصولا اكو



 لوخفهاكفديلا علا

 قلك اىلاراغنوةدابزو

 ناىشالىداعلاو

 وهوهتللالا ب وألا س أب

 هسفنلوأ ةروعلا رثس
 دربلاورحلا عفدل

 تايفسس نا ىتحو)

 هنعدللا ىذر(ىروألا

 «ببلعو موتاذ ب زخ
 لل .ةذاب واةمهسلدقب 5

 تأ مهف كل ذب لعب مو هل
 هكارتم هري_ةارهعاخ

 ثرو) هتسل ث .>لاقو

 افن ًالاوهتلدسلا ا

 الفقاخلار ظنلإلا هريغأ

 ه2 مىلوالا هندلا شك

 ةراهادا دة فوصلاو

 اوةرر امو قال_الا
 الا ىال_الا ةراهط
 ةلهالا وةنحالصلاب

 ءأيهىذلادادمتسالاو

 ف اوم هس .وقنل ىلا عت هنيا

 قنالخالا ةراهط

 عقاو بتسانتاهدضاءتو

 ةكه سانندو>ولأ

 ةكش سسانتو سلا

 هنلار تلا
 ه4 وس اذاوىلاعت هلوه

 دوار نم تعلو

 هيو ستلاوهبسانتلاف

 7 7 0 3 تو تن دع 7-5 ب 2-7 0 3

 ةقالوأ لافتش لاو راقأو هلهأ متثداحنارأ هر لارا 3 ا 7

 ريدا نعهمدغر رثغتىبلالغءاوش ثلا هز ههنع تعفدنا بد رغلزنمف عقراذاف هيلماعم عمها سحةعلاطموأ

 ملارطنب هناق ايندلانعاوضر وهنا ىلعاولبق دقو مهايا هتدهاشكري- نا ىلع ةثعاب بابسأ هلتلص>و
 اكسال موثلاهفرافباع روأءابر |ال نيدلل هتيعاد كلر ه:3هللا ةعاطل هوك ا

 ماودلا ىلع هلزخ هىف هنأ<. تانك رار وتلا اان راهزنمفو مونلالاو زمةغف ةرخ 1برسوأ عض 3

 رئاس عاقدناعم طاشنلا اذه هببس كلذ نوكفال_لقاتقو دجهتلاب عهستوا ادد مهتلاب عمسلالسفنلاو
 ةمعط الاء هنز وعأ اذافاهتءربصا هيلع و دن و ةمعطالا بداط ًاهعمو هلزخمىف موصلا هل ءرسعن دقو قئاوعلا

 اهنم -اذافنيدلا ثعاب بلغت مذ اودو قئاوعةرضاملا تاوهشلا ناف موصال نيدلاة عاد ثحباتق 2 ءاعقش مل

 ناطمش لاو مهعم هنوكو سانلا ةدها تمد ةببسلا نوكيوهعوةورو ءتنبا+ الا نمهلاثم اواذهذثعابلاىوق

 تال ىلع دزتالو كتيدىفلمعتالت نك ذااعثا م نوك:كذ اقلمءتاللوقبو لوعلان ا

 ١ ذاك اذا م-الل_كلاا ىلا هاما مهتيسنو مهمذ نمافوخو مسهتي ور لجالةدايزلا ف«ةبغر ن وكت دقو ةداتعملا
 ا اوةي دق كلذ دنعو هتازنم ذك نآدب ١ ريق مهن عأ نم طقس ناب محسن الوسسفنناف ليالاموقي هنأ هبت ونظد
 كتيعاداغاو قئاوءلا:رثكل ةلبلنلك لصتإل تنك اغا او هلل ل: مهلجالىلصت تساو صا *كناقلصناطيشلاا
 1 زب تأ ىتبنيالفعاب رلاوه كرمان افرءاذاق :رئاصلا ىوذىلعالاهبتشم أ اذهو مهعالط الالقث اوعاالاوزل

 قل وعلا عفدل ا هنانأك ناو هللا ةءاطب ساز ملاةدمش بلاط هللا دع هنال ةدحاوةعكرالومداتعي تاك اموع
 | نولص:ءالؤهىأرول هنأ «-سفن لعرض رعب تاكلذةمالعو قفاو ءلفمممدابع بيس ةسفانملاوةطيغلا كرتو
 0 0000 اا سنا لعب ولا كلة ةوعو باج "ارو نمل: هنو زر تت :> نم

 | ءايرلاهثعاب اف كرتيلفمهتيعأن ءناغول سفن ىلع عشب كلذ تاكت او قحل ا«ثعاب تاق لص, 1

 بحل كلذ نوكيت أن كع < وموت لك هريضعالام ةالصلا طا من نم عماجلا ىف ةسعملا مون نا سنالارضع دق كلذ كو
 | كلذ لردعب ردو ىلابعت هليأ ىل 1ع م-هلايقا بيسبهتلذةلاو زو م_-وطاشن بيسي هطاشن وكي نأ ن نكع ومهدج

 |الرثي نأ ىبنيالف نذلاةدار اع رج اقل نارام مف دجلانح ىلا سفنلا عون هنراقي وندلا ثعاب
 ةعاج بي دتكلذكوندابعلابلغتش ودها اركتلابمسغن ىلع كلذدرب نأ تبني ل لا بح ع نمهدحتامعب لمعلا

 اك, نكساو كا هدسحو م الكسلا كلذ ع-ولوعايرلان مالىلاعتهللا نمافو دش ءاك ا :رضحف م_ملاراث ف
 | ةواستهسسفن عى ذاىدصلا عمةزانوءابرةران ى اين ءاكمل !اهريضعال دقو تاعلا قفز ”ىرث وب سانلا

 عمسول هنأ هسفن ىلع ضرع تا هيف رصأ !ةةيالعودو كاذواماكت وك اتنف 0 5 6-5 نيدباعلا

 ا ءافتحالارب , دة دنع كل ذدح لنافالمأ كك اينفةواسقلاه سفن ىلع فاض ناك لله هنور الا مدس رم هه

 ا | ىرتالشبالمالسلااهيلع تاما لاق كابتلا رتب ناين. تيف تاعلا ىماق هنا لاقي تا نمهفو رشا اق مهنعأ نع

 | ضعب وارك ذلاوأ تارقلادن ءنينالاو سفنتلاودعضلا كإ ذكور حاقكباقو لوم هركملهنلا ش2 كن سانلا
 | هريغنزح هتدهاشل نوكتةرانو فسأتلاو مدنلاو فوه او نزل او دسصلا نمنو ؟2ةرانلاو -اادراخ

 | نزال اريثك هنأ لعهتلالداهسضةبغرلا هينرتقت دقودو# كل ذو نزاكتن ونينالاو سفنتلا فاك ةبقدبلقةواستو

 0 م-اههركواهلب . ملواهابأ تافن زلة عادب تنرتقاناوءايرلا ى-هفةيعادلا هذه تدر < نافكلذ. فرعا
 َ لص ان وكر دقو هنهللا طضسا ضرعتوهنعس عاضو هزحأ طيحميلبهملا نكر ول ذل_بقثاو انك ا
 ءايرلاد رم عادتنالا كسى امنالر واف<وهوعاب رةداب زلاكلتقتوصلا عفر فدي زبوهدعن كلو نر !نعنينالا
 | توصال نب زحتةدانز ىلاو ءدمق ]ع .ةءابرلارطاخمةيسا ن كيوم فل هسعمدبعلا الام فوالان مي

 لحاله-ولا ىلعاشرت أ | اظنح نكلومتلاةشدل: تاسرتساتأدهبر صبت ى ىقدحهح ولاىلع ةعمدلا اهغحوأ هل عفروأ

 د لقعلاو رربغنم طقس هنا لاقي نأ ى كس مث طةسف فو1ل:ا نمهاود فعضتفر 15 ذاع سي ستارت

 ا دقو قدص نعةطةسلاءادتباناك دقو «.لعايشغم هنوكسل طقس هنا ىريلاةاكةدحاوت د هوعربف ةدي دش هلاحو



 دوم 5 : 9

 ل دم ةسسفل لى اوه اعلا نال نس واي رتالو لأ 5595952-55 و ؟لفغوف 7

 ةدحاونيعب قلخلاىلارظ:ف«_ءلعناك اقبلي همالكربختب مله سلاوريضاذاراك الانأ ىزخالاو هلت
 اهؤاصحا لوطن ةريثك تامالعكلذاو اوسالا فهفاحخ ىشا اود رطلاىف هلسانلا عابتا حالنا ىرخالاو|
 سفنلا تاكو عوملا روهسملا باوبأ ضعن ن ميا !انبلع ل حخدذا نسل |بذح ىلا !س لاحت نك لاقت او رص ىلأ نب لع ع نعىوردقو

 ك0 , لذدحملا ىفتغتلب لعخ هنوذر ىلع دحسملا لت دةرفدأ !توذرب ىلعودو سرح اهعموأ ةحاالاردعب ةعئارغ

 ىاحت هءلااهحوتم هك ا ا سل نع 7 ةغان ىتحاهودت هج .وتقن سلا |

 جاعتلل سا ا<ةوةحرف 3 ن كل |نييو ان راص ىتح ىبسا فة مدان ن ءاضأ كت نفاحتو دعس لاقة ساعة حان نع

 ديعسل اقم الكر سما 00 اف مون لك ىف هي ماكسي هل مالك ماكتب نسا اوم نيب وىنانساج ىت> اخجل اءاخ
 برعتيهمالك ىديزب تئامبلا اجلا سول-ن سل |لمك ىلهتراظت الو مولا نحل نول الىسفت قتلةفإ

 0 د نآأك اغا اوعغادحاوام لكن سما م كف هم الك نر ه«صتن نأ جاخل ايه نسال لمح وأهيلا |

 ك-:مىلعا مب برمذفهدب با 0 الكنمن سلا غرفاإةهمالكوخ اىلا ىوتن :!ىح مول |

 ل اوسر نع ىنخلب هنافةداعو اتا تاهو خت اناهدامشأو ساخنا هذ مممكلعفر 2 رهشلاى دصلاق م نحل[
 انتفرعملس لالا هذهىلعانوةماغام سانلا أ نمانلجامالولو::للاض ان رركذلا سااحنتأ مسوميلعمللا ||

 لهأن لج ردا ءاعف وقل ردا دوا سرعت نسحلابعىتح ماك-تف جاح ارتف ام لاقاولضفن | :

 فاك افوزغأ ناوريك خش لج رفأ نوبحنالأ نيملسأ اهنيادامعلاقف جنت نس للا

 ىت> هلاح نماك-ُثذ لامعا نمتانا :عس ل نارعاطعلا نم عرس انت تكا ل الغب واسرف رق

 اوذخا هللا مهلتاق مهلاملا ةفدسأ ًارن للا عف رهمالكنمل>رلاغ رفاملق تكمنسحلاو هءاحاو هل ندا قرأ[
 ىلعو هنا يمل ا ذلاىفارغهتلاودءارغ اذان مهردلاو 5 ىلعسانل اول ةوالودهّننالاموالوتهقلادابع ||

 لير ل بععلاعقأب مهر 5 ذىت> نسال ارثذا ف ال>ارا واط ءازغأ اخ ىرغ ا اذاو ةقامسلالاغملا |

 جال كرد نان يا اح ايم مل د لذ هم الك هلى كحو جا !ىلا هيج سف ن نسل ا ىلا سلاح تاك ماش !!لهأ نم |

 هساحتىلا عجز نأ نس 1 تبلل هب ماك ىذا مالك ةدش نيهان ةفشأو ن 1 ماقفرمالا بج اولا |

 امغالاقوتنامالا ماظعفم_اعنفدعقىت م>- ل .ةافمستي ناك اما ذل_عذ ءافارغافهترارالقو مستيرهوأ]|

 انسلاح نأ ةنا.1طنادش ا ةنابحللانا مهردلاو رانيدلا ىفالات سل ةناكلاتأن وناطت كن سنام نواس || |
 ا هر .لعرصق أ لاّقف لح نزلا اذه تن: 1ىناران نم هز ارش ىلا نب ىف قاطني مث هيئاسىلانئمطاف لح رلا||

 مهتنال كل ذ ىلعاناامأ سانزلاا لع ضر  كلانأ الاذك ءازغأ ءاخأ ارغأ اذاو اذكواذك ةتئاودءاز غاذاكلوقو |

 تفتلاذاريس و هامننبفل زتملادي رب اراج نسل ابكر وىنعهنلا+_عفدفلاق كلنا سل نمل لعرض ة اذ لك أ

 تاوه.كلاوتادازلا

 همق هَ: سامالا ىفاذكهذ
 ةعَونتمة ب وهأ هيفاهلو

 قودلاثةفلترر امو

 ىلا سامالا ف سئ لادرب

 ةيفوصلاضعبل(لبق)
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 | اط تون نادهنقو ظن 0
 2 ل 2-2 درعلا باق نما( _هىبد افا را وأ ةح اح نممك-!لهلاقف فةوذ هنوعش موق فأر 11

 الو توسناو دالو ود سات وندر اعد ءالعلاتنأ : ارام_عهمو نطاملاةرب م «نينتاهلاثمآو تامالعلا هدم ا

 نيجارلام رانك فطابانجرا مهللا نو رسادللا مهفورخ وا .
 دع( مصنالامو قايل هي ؤر بيس داب .علإ دبعلا طاش نمح<ءامتابب)# 0 ||

 وهومضعب وأهلك ل يللا نول يق مهضعب موةيوأ دع متل تو موقبف عضومف موقلا عم ثب يدق جرلاتاملعا |
 تأك هنا عم ىل ىلصن وأ هداةعب تاك امىلءدي زب ى> ةقفاو مالوطاشن ثعبتنا مهاراذافةس رقةعاش هتيب ف موقي نت ١

 |لمهالولو موصلا ىف طاشن هل عب زرق عضوملا لفأ هيف موصن عضوماف عقب .دقئاذكوالصأ ليالابةالصلاداتعنال
 لبصفت هلل قالطالا ىلء كل ذك لوةقفاوملا كرت ب>اولان اوعأب رهنانظامع راذهف طاشنلااذهثعبنا ||

 لات الامل وقتا اوعااهةوعتدقنكل و راهتلا مامصو مايال ماء ق ىفو ىلاعتهنلا:دابغف بغار نمؤملكنال ||

 عفدنتوأ 2 زبسريمغلاة ل هاش منوكدتاسع رف ةلفغلا هي وهتسنوأتاو هتلنسيكتا لا

 دصمهتلا نع بابسالا هه ةئف هزغمىف لج رلا توكيد قف طاشنلا كثعبنبف عضاوملا ضعب ل اغشالاوقث
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 ثرحلاىؤردتو ملا عأءوس مكي زعمت مست اوس ىلع مفقورفىدارف ةارعةاغحنايدلا كلااىلا كلا
 ضرع اونغرساذلا ىلعةنتفو سنالانيطاش ءوسلاءا1 هالو هلاقمت هينك ضعي ىف ثي دحلا اذه ىساحلا

 | سادت مرش الافو نيشو راع جاعلافمهقادا ندلالذا# هروح الا ىلعاهورت 07 راو ندلا

 نأال مل بو هيلعمتا ىلسهننال اوسرلا# ىتحةريثكب ثاغر ظعولاو لعل فدر 1 هةرهاط تاق ا

 هتاكهلع ناوىدهملااءدعاداعأ امس راسل لس لاراب اداب نسال وا راق

 لاشك قاظاد 1 سد ادرلعلاب لغتش املاعال لاي تأ ىتبتيق علا لئا ضقنمكلذريغىلاهعتا نمرحأو ءرحأ

 أ ميظعهرطحخو رببك للا لضفتا معافى بفن دهام احولهعلا معان كسلو لمعلا كرتتالةالصلا ىفءاررلاهملاخ نأ
 | هراهطاىةف“ الاانعاوة ف1 العلا! سفن ف سيل ذا ل< لا ةلرغاادامع نمدحاللوةنالو ةرامالاوة فالك! لضفك

 ١ ثعاساحو زماش داثعأنه سفن قدح ما دامعكرب ااضنأ هللقن الوثيدحلاه ياو روس ردّلاو ظعوال ىدمتلاب

 ا بجروءايرلاث ءاناجف درعا ذا تاولسصلا لذاون كلذكو مح اول عمت زاهطالا 0

 | تادابعلا ف ءايرلاةف ”1تالدالصلا كرتيالف هراك اهلوهو:ال_صلاءانثأ قف ءابرلاسواسو هلراطخاذاامااهكر

 ا تانالولاىلوالا + ثالث ارملاقةلجلاب و اف ةزيبكلل !ابصانمال ىدصتلاىفوتانالولا فمظعن ان

 أ دقو وزغلاو جل اومالصلاو موصلاةيناثلا وق الا نمافوح ف اسلا نمةعاجسا عكر دتوةميظعاجفتاق الاو

 ا اهنفوزخادلاتاف الا فع_قتلكالذوةفأ الاف ور كلرتلا منع ود عمها افعسو فلسا ءاب و: اهلَضْر رع

 | افظولا بصنل ىدنصتلاوظو نيئنترلا نيدةطسوتم ى هودملاشلا «ةوقىدانهلل لمعلا ماعا عماجفن ىلعهردعل او

 | اهكرثبالنأ نبني ةالصل افةالصلا ىفاسمترثك او تامالولا فام لق اهسف تاف الاوس ردتلاوةناورلاوىوتفلاو

 ا || معلا تصانمو ءان وقالا ن نوداس ًارءاعضل ااهكرتد نأ ىتمن:تاءالولاوءانرلار طاخ عف دب ن ؟ءاوىوةلاوف ءذلا

 | ةبترانههو مع هتاو رس فيعضلا حف هنمرذحلا ناوعبشأ ةالولب هنالءملعلا بصنمتاف ادرج ا
 | لاخداقو ءانث ا طاو قا ه:الا فناف نيعهسملا ىلءةقرفتلل نت أو لاملا عج عجب ىهوت عبار

 ًّ متتوعلالط لجر نع نسما لثس كلذاوةريثكاضد اسف تاق“ .الاو سال: ذإ سانلا بولق 1 رورساا
 دهرلا نمناوامندلا ةمال سلا هإ] نمنوق ةرعدأآ لضف |. ادعادل !لاعف هيودصت مث هنوةىدوذتاطرخ اودسمأ

 ارانب دني سجن متون لكبيص أى د مددحسم رد ىلع تقأ ىننا رس امءادردل او أ لاقو ءىلاعتهنلاىلا هب رقاهك رب

 هتارك ذنععسبالو راجت مهيهلتالنيذلا نمنوك أنآ دير أىبكلو ءارسشلاو عببلا مرحأ الىئاامأ امم ىدصتأ

 || تادابعلاب لغتش تأ ن نملضف و هفاهب ىدصتوامهنم لس ولالملا نمايندلاباط اذا موقلاقفءاذعلا فاتخا دقو

 مالسلا هيلع خيسملا لاقدفو هللانعلغشءاطءالاوذخالاو لضفأ هللارك ذماودىف سوما موةلاقو لذاونلاو

 || ادعو لذف وربك اهتلارك ذوهتلارك دن ءهحالصا هلغْشن تأهب رفاملقأ لاقرب أ اهل ثاكرت اهجربرل امندلابلاطأب

 || ]+ ابو لضفأ هناف فالح الركذلا, لاغتشالاو ربأ خلك تف ءارلاةق ال ضرعتب نمامأفتاف لا نمل نمف
 || دمعلورافنسافزعنافتاف 0 ” الاراثءوهفةذا<- قس هنللو قاحلاب قاعتي ام

 ا ه وعبطلاهءلاىل ءامتودّلءلارؤن هيلع ل دبام لع فيلو رشلا نم هبفا ع ريخلاا ن.هيفامزيلوهبلق تفةسرلو

 | ناك اوملا لتعوزتلازاتست اهلقو رسثلابالاريثنتال سغتلا نالءبلعرم ذدارتكالا ىوهنهيلق ىلع فحخأ دحام

 || داقتحا ىلا لوكوموهفتامث او قشباهلمصاعت ىلعوكحلان ؟ءالر ومآ ءذ-هولاو الا ضع قاساتل ل

 00 0 لحال رورغءانرك ذام عقب دق عبي در الامىلاه يب ربا امعدب و هنب دإه فرط ::لت لكلا

 اغاوفك اسما نملضقأ تاقدصلان ءالضف تاحابملافلاملاةقرغت د ب 1ىففالعنالو لخأنيعوهو ة ف هل

 نم بسكلا فال كلذو رك ذالدرظااواقافنالاو :ىسكلا لضفالا نب دكلا اىلاعبا اع نمت فالإنا
 || اعلاف رعت ةمالعى أفق تاقنأف لاح قكدهك اسم | نم لضف ا هتقرغتف لال | نم لص 51 تاق آلا
 || نسحا وه نمر هطول هنأ اهازحا تامالع كل ذإن آل عاق سانلاءاب ردي ص ريغ هءظعو ف صا*ةىداص هنا طعاولاو

0 



 ميمي يس يي يس سهل صسسسس سس

 دعس هي
 - د

 تايالولا كح ههك-ف ةنتغلاو فوم هيف مظعد ا ةاضبأ اذهف نو ملاىفاوخااهعطن ىف ىنكراثيااهصقاةمكسملا | 3

 ىلاهيفىوهلا فلاح و هكرتب نأ جينفر“ اكتلاورخافتلاو نيدلا, لك الاوةلزمملا اوداخلا لطالاهلثغابالزذ [أ]
 : ىلع كل ذب كح امهم تلق نافديل ادوعب كل ذ دن عف ة:افل |« سفن ىلع نم ايوهتمهنسدلاف ىو ةتوهسفن ضانرتنأ

 باط نعمل سوء.لعهتلا لصوت لور ىسمندقلوةنف قاد اةفاكل هلا معو تس رردلاو مولعلا تلطعترلعلا لهأ

 لافواهةعاهذمأ نمالاةمايقلا مولةمادنوةرسحامتاوةرامالا لعن وصرت كنا لاقى-اهلع دعوتوةرامالا
 نيدلاةعاارا راعيجامندلاو نرإا ىلاعبل تاطءتولذ رامالا اوةنطاساانأ مولعم :وةمطافقلاّت سد وةعذرأاتمعأ

 بعكن نأ« -:ءهتلاىضر رم برضو مماهنح سلف شباعلااتلمعتودالبلا تير مالا لازو قش
 كلذلاقو هوعبتب نأ نم عن ذنارعااهبلع أر قي ناكو نيس ا دس علوي كلذ قوهو هنوع.تاموةىرنيح

 سانلا اعدت أر علج رت ذأ ساومنم عنتءالو ظعبو باخ« سفنب ناكر و عسباتلا ىلعةلذموع وبما ىلءةنتف
 هسفىأر ذاان ثلا غلبت ىنح شننن نأ ىشخأ لاف سانلا مدن نمىنعنع ألاف هعنف مدا اةالص نم غرفاذا
 سإ ردتااو ظءولاك مهتيدف هيلا سانلااتعاممةفالخ اوءاضقلارقاخلالوئقو ظءولا اجى ةيغرلا لباخت

 ووهفّلعلا ساردنا ىلا ىدؤر كلذ ن علل .ملئاقلا لوقامافام تدب ىرفالفةذإوق:ةفامهتمدحاو لكى وىوتتفلاو
 ىلا قلخلارطضنا-م>وةءايرلا لبءاضةلا لطعت ىلا دور مءاضقلا نعل وهيلعهنلا ىلصهننالوسر ىسمذا طلغ
 : مولعلا ىلط نءلالغالاو لسالسلاب اورد قوقلحللا س حول لب سردنت مولعلا كرتيالةسابرلا بج ثا ذكواهملط
 || ماوقاب ندلا اذهدب ؤدتأهتنادعودقو اهوبلطو لسالسلا اوعامتو سما نماوتتلفالة سان رلاو لومة ااهق ىثلا
 دايلا فتاك اذا اذ_هعمل اوقأى ا مكس غنل رظنا اومهعيضب الهللا تاق سانلا ماي كلف لشن الف مهل قالحخال
 ةدإنوكرثدالو نوعنتعال مواكتأ م_عيقال اومهضعب عانتما الاه نع ىسنل اقسالفالثم ظعولاب نوموقي ةعاج

 رهاظلاىف هتع» نس>و هم الك نر تسح ثتدح نمسا:للاعفان هظعوتاكو ردحاوالادلبلاف نك ملنافة-اررلا

 دهاحو لغت با كلو ةنوهنمهعزعالفاهخع ضرعموابن دال 'لران هناو ءظعوب هلبادب رباسغا هنا ماوعلاىلا هل يحتو
 هن ماو الذا مها ساخلا كلوا كلذ كرو هنا لعن الدهاحو لْعتش الوةزف ىسعن لعردت !تسالاق ناقكك سفن

 ءادف ول ععتقءددو من دةمالس نمان دنع مح م_.+لا نيدةمال وهدحو لاهل اوهفءا1- اهضرغو بط اوواوهريغ
 3 مهل ىالخالءاوقاب نيدلااذهدي ود هللانا وه. ءهننا ىلصهنالوسرهبفلاقىذلاوهاذهلع'لوةنو موال
 نمراصءالاهذهىف طاعولاهثدحأ اماما هتريسر هاظبوهم )اكان دإا فدهز وورخ الاف تغرب ىذلاوه ظعاولا
 هيف لي نيل تملا في وذو نددلا مال ملفعت هيف سيلا هراعشالابةنو رقما ةعصسملا طافلالاوةفوخر ا تاماكلا
 ناطبشلاءافلدثو لاجدلا بان مهماق مهنمدالبل اءالخا بحت تكسنلا تارابطب ىصاعملا ىلع ةئردقلاوةدجرتلا
 ىءاندروأ امفووريغد_مقةبالولوبّقلا ب فنى نطبب رهاظلا ليج اظعولا نسح ظعاوىانم الكاغاو
 هسيلع عيسملالاقاذهلو هلئاوغولعلا نتن مرذحلا موزل يدب امعو سل اءالع قى دراولا ديعولا نءملعلا بات
 امعوساف نولم_هتالامنوسردنو نوم ان امنولعةتالونوتد_صتتونولصتوتوموصتءو سل اءاملءان مالسلا

 مل لوقأ قعة سند مبواقودواجاو ةنتنأ مدع ىنغبامو ىوهلاب نولمعتوىامالاو للاب نولوتت نومك
 ىو هاوفأ نم محلا رو-ر خخ من كلذك ةلاخلاهبف ب وبيطلاقيقدلاهنم ركع لكتلاك اونوكنال

 قع هتيغراجم عطقنتال او هتوهشايندلا نمىضةنئالنمةرخ الا كردي فيك امندلا دعا 71 ودق لغلا| |!
 متدسفأ مللوقأ قع كمادقأت تل معلا ادوك-نسلا تحتار ندلا متاعج مكلامعأ نمركت ا واقنا ميل لوتأأ] ٠

 ىتحمكلي ونوأ*اول كتم سخ أسان افتر .الاحالص نم كلا بحايندلا للصف اسزاس ع ع --

 تال 4

 بيل

7 
 م ا

 : هذ ىعفنوةمعتلا ءلم ىلعدللا :ااذال وشي الوأ هبل معنا ندلا لبس كواس قن رطوةداعسلا قنا 1

 ملي رالهمالومككااهوك رتملامندلا لهأ ن وعدن ناك نب ريما[ #فنوم#ونيل دمالقن رطاانوفصتىتمأ]|
 لعل ارون نوكي تا كنعىنغبالكلذك ملاغم شح ومفوجوهرهطن وذ جارسسلا عضو نأ ملا تيب !نعىنغب اذام 1

 نع ءاعت تااسندإكشوت مارك ارحاك الوءايقتادييعك الامندلا ديبعاب ةلطعمةشحوهنم فارجو ةاوقاب ١

 ال ءازعلا لهال ل عامو

 ار ىرجاموهبساب |
 لا-نملجرلاملعاذاو

 طاسنالاب حرفد هناهيخأ |
 12 قفرصلا قهلا

 وأ ىلا عت:هللا لاق هنذا |[

 لد (لبق) هي دص

 ىروثلانامفس ىلع موق

 اا اوك ودحر
 اولك ًاوةرغ سلا اولزنأو
 3 رفق نادفم ل دق

 قالى وعرك ذلاقو

 اواك اذكه فاسلا
 ماعط ىلا ىدن-هو

 دكواوةئسلانءةناحالاف
 لج دوو ةعلولا كلذ
 05 ” الا, عسانلا ضعب

 تاوأطخكإ ذو اريك

 ءابر و اعنصن كلذ لم

 ريكشلا نم لًاوهف |

 ننسملاتأ(ىور)
 0 وسعت نم ىلع
 نولاس نيذلا نيك املا

 دقو قرطلا ىلع الا
 صرالا ىلءارسك اورثن

 صاف هتلغب ىلعوهو

 0 ل
 مهاولاوو مالسلا هيلع



 لكؤبالغا اونالعءاش

 2ظإظ50000ا1ا ا

 نأ هحأ ضعانأك وماعط

 م

 هيلعهتلا ىل_دىنلاءالوالج تنل حو زو ىلء مكاو ساجالاق "ل ءرمشأ نينمْوااريمأ ا. لاقفةنالو رع
 نجررلادبعايلسوميلعمتلا لص ىنلا لاقذا: 0 دح لا ذكو سلالات كر ب“ |لاعف لو

 ىضر ركبرنأ لاو اهلاتكوتلًا سمن ءاهتدتوأ ناو اهملعتنعأ هلأ صريغن ماع [ثا كتاف رامألا لا:
 دقت 00 يشي لم امال ملأ عفار لاف اهيماةفةفالطناوهكومن :ا ىلع صأنالر 0 )هنعهللا
 ليلقلا لعلو هللاةنعل هيلعفاهق لدن /نف كال 0 اوىلب لاف ل سو هي هيلعدللا لصد ةما 1 صا تعاو

 صاوخللانأ همن قد !لدكلذكس دلو اضقاذةماهنع ىبسهمل | ندر دام عداد لح مدروامىرت ةريصتلا

 رادلا باب ىلا هفءض

 فيضلا ج رك

 رادلا ب>اص نذاريغب
 نك و

 هن ةنهن روك تأالا
 الو قافنالا ةرتكئم

 افاكتوءامس الذ لع
 اماعط م ىةدنعلك اذاو
 تاهغا ارذد_ذعلدلف

 رطفأ برغملا دعب ناك

 ىوةلابىنعأوا اوكليفاهماو رودب نأ ىنينيالءافعضلا ن أو تانالولا داق نم ءاوعنتءنأ ىتينيالزمدلا فءابو دالا
 ىاودهز و مهت.عأن ءقاحلا طه نيذلا مهوئالةمولهقلا فمذسخأئالو عمطلا هز ةةساالوا مندلا هل.ءالىذلا
 الاوهكرح ال ءالؤهف مهتم س سب افتاطبشلا ١ اوءقواهوكلمووهسفنأ أاورهةووامللاةطلاع واهماو مريتوامندلا
 هذهم سدل هنا لعن مو ةذاللا اوةرامالا قىلذفلا لمن لهأ مهف مهحاورأ هبف تةهرولوق ومدلاالا+ مكسالوقملا

 دا اوهشلا نعةفاك ق حلا ىلعةرباصاهآرف هسفب 1 ار .رعفةطصلا |[
 ةقصح نهادنفلزعلاهركتف مالاذاف:ذاتست ودا ىلصتستن اوت الو: ذإتقاذاذاريغتت نأ الع فا نكساو

 1 ثاذهنال دال نولث اه لاف ةدالولا داق ع نمبرهلا همزلب لهنا قءانلعلا فاتن ا دقاذهفلز ءلان
 نالزارتحالا هيلع نا عيمتلاو سس خنلا تاذإ وتو قالا ةمزالمف را روس للاخ اقوهو لقتل! ف

 0 0 اي 000 0 00 تلدو »2

 الورنه رعقف هبىومتو لامار دلال اه سفن لمول 0 منال عرش ذافلا 1 مل سيل

 0000 واسال لوبان فنار لري تالاتلال سعدت حام 9 0 اراربأ

 ساهل دلت“ هنالولا نعاعفار ركيىنأى سمنت أ تلعفيع_ضلاو ندع تر مسا اذافانل آس 3 توم

 فان أ هلى كريمأ ةيالو ذلك 000 :تاكن اووهفءاضقااامأو « ضكانتع ثا ذ لوب ةباضصل !ضعد

 قطاع نعلودعلا عم همظعاض ًاهيفباقعلاو قمل عابتا 0 مظع ءاضقلا فباو* لاوعبطلاباب ويحمةرامالاو ال نا دال نمد د

 دعذ ىضةتسا نم 0 وةنللا ف ضاق رانلا فتامضاق ةئالثةاغقلا مس وهيل ع هللا ىلص ىذ :لالاو دقو

 ءانوقالاهدلةةكوهننعفتزواماذإو وا. ندلل نم لكو ءافنعضل ا هكر غي نأ بني ةرامالا حس مك-فنيكسريغب عبذ

 لامهاو 000 لسلك ىصاعلار دبس, لوتل ”نيطال لا ناك امهمو الةمول هللا ف مهذأتالنيذلا

 دلي نأ هلسلفهوع. ءطد لو و هوأ 0و م_عيذام مني ةلعتملا ل>الو مهلجالووةلاضعب

 لب الص لاههالا ىف هلاصخ صارذعلزعلا فود نوكمالو ف وتحب مهلاطي تأ ا<_هءلعف هداقت ناوءاضقلا
 ىضعي ا ذاوهف كلذ. هسفن عهسن مناف هنن ىذة. تاك تالزعلابح رغب تأ جن فه لت ءاذا
 امو ه«رانلا نمل مالا كردلا ىفةماظلا عموهزاب اون «لءبقترب فيكسح ةناطب_كلاو ىرهلاعابتال
 ردَعلا هب مظعي وءادلاهيبس عستي املكوةيلاعلا ديناسالاع جو ثي دما هياو اوروس رد_تةلاوىوتفلاو ظعولا

 المس+-ءلااودحوامىو فلان وءفادتب فلسلا نمتوفئاخلا ناكدقو تانالولاةف !ل_ثةعظءاض 1

 نءمةرطقاذك اذكرم ثن نندر ىلا وعسو لاق د_ةفانث دح لاق نموا. 0 داون ن هنارانثد_>نولوةباوناكو

 قدع ظعاولاو تثدل ثدحأ الأ تيهتسش اولو ثدح انأىبتش انأ ثد دحلان مىدعن :عءلاقو ثيدحلا

 لاممباة ىلع كلذ بغا ذاف:ذلاهيزاوثالةذإهيلع مهلابقاو مهتامعز و م تاك قحالت :وهبسانلا بول رث ايواء
 انقدناك ناو ا موال عرش 0 ا ط

 الاةمكحو اثيدح معسنالف مج واةىتلزغم مظعد ماو اوعلاٍنولق كر ءامىلا ةيلك- !ايدههلا فو رصمربصت و

 0 هلمدقب م روجسا

 هياعهللا لصدتلالوسر

 ىردنام لو# رك

 وأهلامدقب امرقتك

 تاودتعام رة ىذلا

 لك ًاءركي وب همدعبي
 فاكئامو ءاهابملا ماعط
 ىزاعتلاو سارعالل

 فرع هناثء> نم هيهحرف توكد نأ بش تاكو ربا اسر ىلعدر ؟دينال ملص) هنأ ثمح ن م اودع .رةتوك و

1 

5 

8 



 قا
- 

 عم روستو كءلدءانالاو ةدا اركسلا مز ةلامثدلا فهيفعفئالوةرخ“ الا فررض هناوهوءانرلاةف 1 -- مولع

 ةلاطيلاىلارع كلذ ل>الل معلا كرو عطقنيالكلذنافعطلا غزانو د_علا غزتتاوىلابتالو لمعلا !ىلء كلذ |

 اذاهننا ن معان ,ل |كيلقمْزلأوءانرلار طاخدهاحو لمعلا كرت الذ لمعلا ىلعا ني داثعاي دكت تمدا_1؛تاريخلاكرتو |

 مهجتي رت كن اوك ءاة ىلع قاخلا علط اولوكبلق ىلع عاطم وهو نيةواخلا رجح, رمح ل دمت نا ىلا سفن كلتع د

 ءاسض تن ناطمش «لا كلا ايل افا نا ةيوةحوشل رزمءامح لمعلا فديزت نا ىلع تردقت الد كوتا |

 تيكرلناو و ىلاعت هيا نمكئامحوهنمكذوةؤهئاباو ءابرلاةهاركن م.كل. اقف فداصتاهعدحتو هيذك عاق |

 ف عرس نخدس.ءب وهو كل ذدنع لمعلا كرت افءاب رلا ثعاب درت لب ىنب دثعاب قد وافوحنمن ءوتيهاركل باق 0
 ناو رترهشلاةفاخن لمعلا كرت ماو ةأ نعل قندقنتلةناف اوشا دست لصاهعم قبب تا كالق هنن لمجلا ظ
 لاقو ةعاسلك ًارقنانااذهىرناللاقوةءارقلا كرو فمتملاق.طاقأر قي وهوتا سن اهيلع خد ىلا مههاربا |[

 ىذالاب رهل مهدحأأ ن ناك نانسلالاقو ماكستف توكسلا» عأاذاو تكسافمالكتلاك يع اذا ى ملا مارا |||

 كلذ ىف درودقوةرهشلاةةاذكدذل اىلاهف ةرمص ,قعاكملا همّ أب مهدحأ تاكو ةرهشلاةهارك الا بعقد مهعنكأم |
 ص 0 ]!!ذهىرضالا نسا اراهطاو ىدك الن متاءاطااراهط ا نمدروانمض راعب اذهائلف# ريكو 0 ا

 زئاج لذاودنلا رم هإ+لاب ومكر تي لقد رطلا نعىذالاةطاماو ءاكبلا نمةرهشلا فون ىلا ب رقأ انوا |
 صالخالا ف دهت< ولمعلا م: نأ لخفالاةءافعضا !نودعان وتالاهيلعردةبامنا لضفالاو لضفالا ف مالكتلاو | 0

 نوكيت أى نيعاد_ةقالات ىو ةدثل ل تفالا فالك مه فن توحلاعب دق لاسعالاباب راوهكرتدالو |
 هلوحد د ءةءارقلا كرنىلا اتكس هزارهلعا نوكسحجب نا نكيف ىهتملا ىتذنلا ممهارنا قابط !اماوءان وقالاب |
 هيلاغتش الكل رتل ا رلانعدعي ادعا ارقلا فءارن الثا ىأر تل رخ دعي هفانئتساو ا

 هانامهلغُشو هبلعسانللانقاوةرهثلاةف 1« سفن ىلع فاخ نمكلذف ىذالا عفد 'رتاماوثل ذدعبهبل ادوعب ى كس | ١
 درع الاهمربك أى هه تادايع ل عتاظفاسحلل ت13 هرب نوكست قب رطلا نمةبشحخ عفر نمريك أ ىه تا دابعنع 1

 : ىف ةاصقلاك الكل |تاحايم هدارأ دقنوكي تأ ز وح تكساف مالكلاكبعأ اذا ىمتلا لوقاماوءابرلا فو

 حايمىلا ح اننا وزو قر وذخ دارمل تركتلاب تلال: بمملاثروب كلذ نافاهري_ةرتاناكسملا | ْ

 مقاووهف مالكا مظعتامنةف الا نا ىلع هلع صني مفعيلاب ودذملا قدا مالكل ااماف ب تعمل نمارذح | ظ

 مالك متتاف الاهمذ مظعت الو سانلاب قاعتبالا#ديعلا ندببةصاخلاتادابعلا فانمالكامناواثلا مسقلاف | ||

 لضفالا نوفرعبالزيذلاءا معضل او تمت كفك اهيرةرهشلا فول ىذالاةطاماوءاكنلا مهكر ىن سلا | ا

 «(قاثلاع علا )غ اهملط نعارحز وةرهشاةف 1 نم سانالاغي ودك هر ؟ ذامغاو قئاقدلا هذه نوكردالو |[ ظ

 مم ىوتفلاو سا ردتلاوريك ذالا ٌعءاضقلا ةفالمللااهمظعاوراطخالاون اف الا هيف مظعنو قاحلاب قاعتبام | أ

 ىنلالاق دقو صالخخالاو لد _ءلا عم كلذ ناك ذات ادابعلا لضفأ نم ىسهفةرامالاوةفالخن أما «لاملاقاغنا | :

 ةدابعا نم مول ىزاول 5 داعي مظعاةاماع نيد ةس هدو لجررلاةدابع نمريحن لداع ماما نم غو: / لسومتلمهتبا قلل | '

 هتلالوسرلاةزرب رغب لاقو مهدحأ طس ملا مامالا ة الث ةنملا لدخدب نملّوأ ٍ/سوهبلعهتلا ىلصلاقو ةذس ينس أ

 الك ى ىنمس اذلابرقأ ملسو وه.لعهللا ىل_صلاقو مهدحأ لداعلا مامالا م موعد درتالا ثالث ا أ

 اهنوك رتب تونتملاّلزن لو تادابعلا مظعأ نمةفالمناو ةرامالا:ىر دلتا دعوي ا ءاو رلداعماما ةمايقلا مون ||

 ىلع رلغت 0 ءل'تافصلا اهم ْر هن ذارطحلا م .ظءعنءاهفاملكلذو اهداق:نمنوب رهيواهنمنوز رتحو | 1

 ىايعاسيلاولاناك بوب هيالولا تراصاذاقاءندلاذالم مظعأ ًاوهو مالا ذاغنوءال. ةسالا :ذ|وءاخلا بح سفنلا |
 قدي زب ام ىلع مدعي و د يا نم عنتمةءاوه مي ناك شونو هسسوت ظدح ظ ظ

 ىذإ اثيدحلا موه ةعةنس نيك يس قسد نم رمش ا نم مول توكد وثم كلذ :ءوالطاب تاك اومتناكم | 1

 هيلع هللا بص ىلا لاق دةوالفيكو اها ءاهذح اد ن نملو ب هنع هللا ىذرر ع تاك مم .انعلارطلنااذولوءانركذ |||

 ءاووراس نيلعساد روس عدوا هل رعهّملط 1هعدع كاءط .ةلواغمة مالا مولءاسالا ريش عىل او نمامل سو

 (تلن - مبسإ) - 4) 27

 نمو اللك الاى عئصت

 لدعلاف عتصتلاهيلع

 الالح ماعطلا ناك ناو
 ىذلا هليدجلا لاف
 ,:تاحلاصلا ملت هلهعتب

 ممسهألا تاكربلال 50

 ل ا ىلعو دم ىلعلص
 ايرطانمعطأ مهللادمت

 تاواملاطانلمعتساو

 هتلد+ الوش ةهش ناك
 لدوهللا لاحلك ىلع

 انوع هلعحالو دم ىلع

 رثكسإو كترصعم ىل_ع

 ىسوت زك اورافغتسالا

 دف هومسلا لك ىلع

 لك انمسيلف كذب
 وعول انك ى كس وهو
 دعب ارهبو كددد

 دحأ هللاوهلق ماعطلا

 شرق فالالو
 ىلع لوددلا باتو

 دعف م هاك آتقوف موق

 ماعط ىلا ىبشم نمدر و
 اعساق ىمشم هم هيلا عدم

 لقا مسار لع و
 جرخداةراسلخدرخ
 هلوحخدق فتي نآالا اريغم

 مهحرف مهنم لعن موق ىلع
 0 او

 عملخترلا 67



 1 سيب اقيأ ماعلا: :<نأاضد دأ يبني هلعلا هدم وهبىدتق نع وأةعالاب كلذ صتخ و ةودعلاوهوةعاطلا

 ظ رذغل ااذهالارذعةءاطلاراهطا ف رسلو ةينامتلارازعالاهذهبونذإارتس ىفهنمن ولعت منال هداوو هلهأ نم -

 | تلقتافةعاطلاراهظار كلذ دصق اذا ك .:! سناك عرو هنأ سانل ىلا لمخ نأ ة.سءملارتسب دصت|امهمودحاولا
 ىلع تلد وم.لءهننا لص ىنلل لجر لاق دقو هيدسإ هأن | يهمحو حال صلاب ه|سانلادج ع نأ ديعللزو < لهف

 بحل كبح لوقنة لو عماطالا اذ_همهلاد ,ناوهنباكيحامندلا قدهزالاو سائلا ىندكو ههملعهللا ىيمحام |

 ”هزاف كلهللابح هيفرعتل كلذ ست نأدو 4 افامومذمنوكيدةو اد :و<*نوكي دقو احانمت وكي دق كل سان ا ا

 ملط لعولئالضو كلوزرغو كدح ىل 1ع مهدجو مببح ب حت نأ موماملاوهدابع ولة ىف هيبحا دبعبحأ اذا ىلاعت | /

 ن اىوردحاوتسط
 هنااهمءهللا ىضرر#

 ىلد هللالوسر لاقلاق
 اوعرت أ ل_بوهيلعدللا
 ار_فلاغ و ناكل

 ىوس ةدوحج تافصل كوبي نأ بحت نأ حابملاوهننا باوت ىوس لجاعهناةعاط ىلع ضوعباط كا ذناذاهنرعب | ا 0 سو

 امهنيد ىرفالؤلاوم الا نط ارغالاىلاإ.بوبول تل كلمن ال لاملاب كلذك رف ةنمعااةدو# !تاعاطلا |

 *(/تاقآ الالودت دوعابرلا ن ماقو-تاءاطلا ؛لرت تاس لد

 كرتياهف قل |ليناطبشلل قفا اومو طاغكلذو هباثا صن وكيت أ نم اذو لمعلا كريب نم سانلا نمنا لعا
 موصلاوةالصلاك<:يعىةذلالامىلا مسقن:تاءاطلانأو هوو ةرك نامت الافودلن كريب الامولامالا نم

 كلذو ياا يائل اد وسانلا رج ىلا لولا ها ثيح نم دز ةلريصتاغ ات ادهادتو ةاس -اقمامتافوزخا او عيا ٍ 8
 ءاضقلاوةفالؤاك قلحلاب اعتب لين د بلا ىلعرصتةبالامرثك ًاوهوذ. ذاو هام ىلاوهباعسانلا عالط ادنع
 ه«بيقكف ' الاماتعتا م كلذريغو قادت ىلء لاما ١ قاقناو سا ردالاوريك ذلاوةالصلاةماماوة بس اوتاءالولاو

 وصلا اهتبعيفةذلالورعغلاب قاعتتالىج لان ديللة ءزاللا تاعاطاالوالا (مسقلا):ذللا نمه.فاملو قام ابهقاعتل ا
 هعم سيلوسانلا هب قرلءادتبالا ىلءثعب.ةلمعلا لبق لن دياماهادحا تالئثاهمفءاب رلاتارطفن عم اوال لاو ظ هريغوءوضولا ف رب ره

1 

 2 6 بسلا ١ وسوى لا

 أر ردبلالاببنيعلا
 لاق لاق ةرب رهو

 ه.لعهتلاىلصهتلالوسو
 اون رمش ف 2

 اوضغ ةلوءاملا كي

 حواصاهاف 0

 ىنال لق ناطمسُ علال

 هريغو ءوضولا فعن لآ

 نتحا : دلال سغفقو

 قو نيل ا ناّيسالا

 2 اللالاأ

 نايك نم لالاناب

 ردق ناقاهل زثملا بلاط ىلا ةءاطلاةروصب عردت هناف هنفةعاطال ةيصعم هنال كرت نأ ىئبشام اذ هفزيدلا ثعاب

 نيدو هلال لمعلاب نيذسنال كالومنم نيس الأ اهل لوقو ءاب رلا ث عابد سن . نع عقدي نآىلعناسنالا

 هلةراقكو عاب ا, رلارط اخ ىلع سمنال ةب وةعهلل لمعاأب س ةالاوكش واوا تعاي عقدي تت هدابعل>اللمعلاب

 ارب « تأ ىنية:الفاهلوأوةدامعلا دمع عا ءزلا ضرس نكاروقا لجل ن ثعبذ. نأةبناغ !| ىلمعلاب لغتشنلذ

 ىتلاتاحلاعااب صالالا نيبو ءاب رلاعذ ذدؤهسفن دهاأو لمعلا ف عرمشد 16 اش :داثعايدجو هناللمعا ١

 ]فظن انا فاحأ لوت ولمعلا ل مأ ”لرتفةخاانةءقنتهنماهقنوت اولا نماهصاحتملاقو ناو 0 يعلا ىلع ندي ءايرلا
 ليبقلا اذهنمو هلىنءمالق لمعلا لصأ عم صالخالا كلرتوع 1+ آنملمجلا ءارتنايقنانفاصاصالبت صاخت || عمل ف صو نلت
 نطل اءاسأالَو * هنالتاط.ثاادياكم نم اذه هيدا نوصعمذعا م هنا اولوقي نأ سانلا ىلعافو لمعلا د كرتين أ دابعاا ضع ءازعلا
 7 لبق نلع دوك

 هد ءأر محا :لاقاس ايدي

 هنعاودوعان رلا ا رطب مم صااخالا ىلع دعي ثا :ل|لو.ةلانعءابالاوءانرلاةهار 5 ةذلا مازلا نماهانرك ذ |( تاسالاب هكوادامامأو
 لمعلا متن ىتح ارهتهبلاهةندرب و صالخالا دةعىلا ع.برب ىتتل لمعلا كريب الو عذدلا ف دهاحب نأ ىف حس فق بل“ :ع وهيسأب الق

 لوقب قب تعفدو بحت ملا ذافءابرلا ىلا لوعدمف تلغتش او بحت مل اذاف لمعلا كرت ىل الوأ كوعدي ناط» ثلانإل || ماعطلا لك أقعنصتلا
 ىلع كلذ. كلم ىتح هنف صال اال عفكلت دك عمو الرك ًاوصلاختن كم 2 عسبا نينهلك توكي و

 ل

 نمافوح لمعلا كرو ةدام ءلاباوت هتوفيو مهلوق :رضنالف ناك نا كلذ م مم نط نأ هقح نم ناك أ مو نيلسملا

 صا هنااولاهوأ ءارم اهنا اولاق مهلوةاو هلاف مهمذن مقودشو مهد بح الوأف ءايرلانبعو منعا يدنا هلو

 رصةم لذاغ هناا تأ ن ماقول معلا نسح نا نيد وعام هنالاقي نأ !نمافودن لمعلا كرت. نأ نيد ىرفىأو ندر لك الا 2 مصدد

 نم صلختن, نأ قف عمطب نب مع لاهجل ادايعلا ىلع اطم_ثاادباكما عاممذهف كلذ نمينخأ لفل رن ل

 صا هنالاقد لمعلا تكرت و !سانل !لوقي ِِن 1 || لوشن لبهلعح الثاط ىلا اولمعلا ل ريس نأ تاطمشلا

 ةوال> كبل: قلآضرالا تاب رس تلخدو ثت رهتاقيرعت ىلا كلذ كلرطضيف ره ل

 تايالاه_مةادتاللب هنمصلذتت فدكف كلذ ىلع مهم ولقب كل مهميظعتو مهمل: رهو لدهزتاسانلاةفرعم

0 



 انو : : : هس 2

 ناصّن ىلعو ىلا عت هللا مذىلعلدب . مهموم ادهش ماقبل فرب بلا لهأ نمماذانأك اذاذو مذ
 زوحالو ع عرولابدم<نان هن اك عرولاب دات اوفل متعب ناوه مومذلل معلا مقام ندلاف

 هزد :اعي ته ءلعبحوه سفن فكل ذدحو ناف ريغ نماياوت هنناةعاطب بلط دقنوكسذ هلناةعاطب دمعت !تحشاا

 تآرّوص:ب وكلْذ نم ارد خرا هلك وعالم نلف ع ءطلا ثدح نمةمصعملاب مذا ةشار ا كا

 نأ نءرباصن مكك-ةامذ 3 راد سائلا كرت نأ هدامامتاومذلاهر 5 نكلود+لا بحال ثدحديعل اثوك

 تارثقط ةعاطلا ىلءدجلابغ مؤمهنافمذلاامأو لوالد ةذالا مدعو ةذالا بلا دجلاذا مذلا ملأ ىلعريسيالدإلا |

 سانلا الطب هت هلغ-ثنثاو هودحاو مآ الاهبضر وذحتالذةمصعملاىبلءمذلاةهار ؟امأو لاا ىفةعاطلا ىلع ||

 رثكحأ 4«مذوهنلا عالط اب« توك نأ تبني لد :نيدلا ف ناصةنلا هياعكلذ ناف هننا عالط !ن ءهس.نذىلع | ظ

 همذ» رك تأهتمالعو ناعالاع نماذهو هيىلا_عت هللا ىدعدق ماذلا نا بدن ممذإاهر نأ «(سماخلا )<

 كاذرتب نأ«( سداسلا)« عبطلاةهنم حولا وح ادب قرغبال ع - وتلا اذهفاضن أ هريغلا

 ناك ناو هتسو هنا دةن,بةاارعشن ث.- نمملؤممذلاناف ملا لا ءارواذ هو هبنذف 5 ما

 «( مبان ا)وشا ارذح كلذرت :نآ هلفبامالان ماماسن < بن ذ ىلع علطب نمرش فاخ دقودرس نمؤد ن#

 لعل ارونهماعو هرم ا امهمايصلالوأ فش دح م رك قادوهو شاب دلو ملا ا ءارولأ عوف هناقءا1 ادرخت جر

 ىلصلاقو هلكريد عايل لسوهيلعهتلا لصدتلالورلاهذادو##فصووهوهنم ن دهوش اذا حالا نم ىهسيف

 هللاتا سو هيلعهللا لص لاةوريذعالا ان الءايحلا | سوءياعهتلا لص لاق وناسعالا نمةبعشءابخل السوم علل

 وهنءالل اد عفوة-افولاوك ملا قفلاىلا عج سانا هقسف رهظت تأ ىلاس الوق سعي ىذلاف ملا يملا بحي

 هناءارم لكى ديو هلنطقتي نم لقامظعاهايتشا هيدبت ثموعأب رلانجيزتمءا ملا نأالا ىكتسإ و 9 ا

 را عسبطلا نم تعبي قل ءابحلا لب ب ذك كلذو سانلا نمءايلاوهتادابعل اهني سحت ببس ناو ىتتس“

 لح -رلا نا هنايب وهعم قارب نأر وصتي وهعمصضا*< نأ ر ودشن و صالخالاةيعادوءان رلا معاد هبيقع حنو

 تحل يع دال ينازل رس عما اال كالا ذمالهسفنواض رة ا

 ىلا : المك رصا ادرلاب هفاشن تأاهاد_> اوي لاو كلذ دنع هذ باوثلا ؟ااتاطلالوءأن رضرةءالو ى سال ا

 ةثالث 00 ىطعأ ناف ضرة» وأ للعت :تااما يحسملاناف هلءايحالن :لكادتكل ءابحلاة لة ىلا بست دف

 نأ ىف :لوقيو ءابرلاز 0 .ةءابحلا عمي تايءابخلابءابرلا ب زك تأ اهدي لاوحلأ ا

 اذات لذعلا ىلا كءسنءالو هذه ال تح ىل طعتنأ جف وا ءاخسلاب كم» رمش و لدمعو كياعىتثب ىت-ىطعت

 هتف قو ءانحل ايدرلا«لعر ذعتي نأ ىتاثل أوه عام + 1ن'هدوهءايرال لرحلات اكوءاب رلاب ىل اطءأدّعذ ىطعأا

 ماظعرحأ هيففةرسشعن اس: ضرةلاو ةدحاووةةدصلانا هللوةب وصالنالا اد عيه فءاطعالا ارذعتيف لكلا

 ءام .لا مهصاختازهق كلذإءاطعالاب س فما اوخستف ىلا: هنيا دن عدو © كلذو قد دصب لة ىلع رورس لاخداو

 تاكل لس ارسم لل هال هز نتالؤ قمن نسر كالو ناو *اىفةغر لن وك الث ثلاثلا هي هصالخا |

 نء« فم ى سا الن مهءاحوأو هدرلءامل !الولو ءامااملا انمهءلتقهد_كعامودو ءابلاضعتداطعافه.طعنالا

 لاك غايقلا ىفالااذ_هتوكيالو ءايمل ادرج اذهتهءقباو *ااور_ارثكن اوهدرب ناكل لذارالاو تناجالا |

 ايماضوأو ءد-جلاىلادوعبف ىمشا اال“ 0 هنا ىحاضب أ تاحابملا نم دست قار او بونذلاةفراغمو

 هيدا ارااو حت < هو فرعضعأ+ .ل|ضعب نا ل.ةدقو ءارلا نيعوهو ءايحكلذنأ معزب و ضابقنالاىلاعجريف

 ءالّدع'ا فودوعءاستلاو نا مصلا وهو ,ةالصلا قسانلاةماماو سائلا ظعو نمءادكاك ببعد نيالا ءابحلا

 ةيسشلا ىذلال_جاهننا ل الحا ن :ر«تالهماعر ١ 01 دش نم ل ءةيصعمدهاثتدقودو#ريغ

 هللا نم ءانم .لارثؤي ىوتلاف فورعلاب مالا عسيضتالفللان م يبست نأهنمن سحأو نسح عا. | ذهول سلا

 ( نما :1) رون ذلاوخ عامشلارت_اهلح الزروع ىلا بامسالا ى م.زهتهلعر دعنالدق ىف ءذلاو سانلا نمءاءا ىلع

 راهطاى هب را ىه طقفةر حاولا ةإءلامذهو هيىدتقب وءريغهيلع رست نأ 4 ,:ذروهط نم ٠ فان 1

 و 0-2

 ماعطإ همداخ مك نحل

 هلواملقهعمدساح نا
 هناق نيتلك ؟وأةلك أ

 اذاوةناخدو هرح ىلو
 دم ماعطلانمغ رف
 ديعسول |ىورىلاعتهللا

 ىلصهتالوسر ناكل اق
 لك ًااذاَلسوهيلع هنزا

 ىذلاهنيدك ١لاقاماعط

 انلعحواناةسوانمعطأ

 لور نءىورونيإسم
 ملسو ه.لعهللا ىلصفللا

 ًاماعط لك !نملاك هنأ
 ىذلا هلدجل الاه

 هينقزرو اذهىنمعطأ
 ةودالو ىملو> ريغنم

 هشذنممدقتأام هلردغ

 نعىوردعف لاذغيو
 هنا ىل_د هللا لوسر

 هناف اوالع م سوهيلع

 وعدت ةفاظنلاو ةفالظن

 ناعالاو تاعالا ىلا

 ةنملآىف ةلطتاص عم

 ىوردعذ 0

 لاق لاق ر رشول

 هيلعدللا لسا لى او-ر

 ريغ هدب قوتاب نم سو
 الفى هياصأق لسغا ّ

 نموه سفنالا نمؤلب

 قف ىدالا لسغةخسلا



 ةننس د دا

 وج تنجتجحجشتت

 ه.لءهلنا لصدتنالوسر

 تعءضواذالاق مل_سو

 لج رموةيالف ةدئاملا
 .٠ . 6 رك

 عتب ل
 حر قب ىح عسيش ناو هدي

 تاق ىل-اءئملو موعلا

 هسنأد لع لحرألا

 6 هذي ضب هيف

 زيدا
 ىو ردع هريغرظتنال

 لاق ىرعش الا ىمومولأ

 هللا ىلص هللالوسرلاق

 زيطتااومرك از
 لرد ىلاعت هللا تاق

 ضرالاوءاهسلاناكرب

 عطونا

 ناو رقلاو ديدهلاو

 بدالا نس نمو مد

 دعب الا لك الت

 نعل ع 0 وحلا

 دقف عسبشلا لبق ماعطلا

 ىلصهتلالو-رنعىور
 اما م-_-وهياعدتلا

 هنطا نمار ءاءعو دا

 نأ ةيفوصاةداع نمو

 ساجلاذا مداخل
 ىورةئسو هو موةلاعم

 هنعهللا ىذرةرب ردرتأ

 ىلصمساقلاول أ لاق لاق
 ءاحاذا ملسوهيلعدلا

 تسسس ًَ "7 ا ةدننأن

 ظ ريسغل ىمقن تن 0 راهي ست ا 0 ها

 ظ هّللاىذرر علاتو ق>هنآت لعالا اطقالو ةلوقي لسوميلءهننا ىلص ىبنلا تعم-اموا هالو ةموهاموتل' و ىهام

 نت ننةذلاح ىلع هدأ امدوع. منب!لاتوىلري_تامهبأ ىردأال ىالرس وأ ارمع ىلهتدعصأ ىلا امهنع

 هلنالوسرت عاب ذنمىب.هنىرك ذتسسمالو دا ءالو تدنغتام هنعهللا ىذرن ا ٌةعلاقو اهريغىلعنوكأ

 .لاقدقناكو هذ_هريغاهمطخًاواهمزأ ا ىبحت لس أ ذئمةم :تماك-:امسوأ ثددادش لاقو مسوهمل هللا ىلص

 ىناف ىلءاوكيتالتوم ا ءريض> نيح هل »الن ابغ_قبأ لاقوعادغلا كر دن ىتحاهب ثيعملا ةرغسلاباننث اهمال

 توك نأ ىرسف طقءاذقب ,"فهنلاىضةامىلاعتهللاه-رزت زعلادبعزب رعلاقوتإاذنم امنذتثدحأام

 .اذاذا ارا هباغ اجذوةفي ريث لاو>الراوظ اهلك اذهف هتلاردق عقاومىالا ىوه ىكمدأ امو هريغي ىل يذق

 طورشلاب اي. وتاللزت احعادتقالا ردو ىلع ذف هيىد ةعب نع تردص اذا غرتلا نافارا قار نعتردم

 ”قارملاراهطا لب ءادتقالاوه.شتلا بح ىلعةلويك عابطلاولاعالاراهطاب اب دس نأ ىج.ذبالفاهانرك ذل

 ظ .ءادتقالاهصالخا بسن اكص اخ نم عكف ٌئارهالرم 2هناكلو سانلا رب كريد < ذعأب اء رهن آس اخ حلا لعي ملاذا : هد انعلإ

 ظ نارا ابنيلصا|تاوصأ مهسبف مصل ادنع ةرصملا ككس ىف تاس الازاتع تاك هنأ عوردوو هللا دنعءا موه نع

 كلذ تدل نولوةياوناكفهسف ةبغرلاس انلا كريو كل ذاوكر شف ءايرلا قئاقدىفاباك مهضعب فنصف توسدلا نم

 | اعلا لجرلاب نيدلا اذهدب ور هللا ناودؤابر ف رعب ماذاهريغل ري حجر يحج هبف ىئارملاراهطااف فنصب مب اكلا
 ملعأ ىلا عت هنلاو مهنمهيىدتقي نمنيئ ارا ضعب و رابخخالا فد ءر راكمهل الخال ماوقايو

 *( هلوهمذةهاركوهيلعسانلا عالط اةهاركوب دونذلا تاع" فدع رلا ناس

 | لاق ةينالعلا لمعب كيلعلجرأ هذعهللاىضر رتلافاكةينالعلاو ةرب رسلاءاودسا صالدخالا فل صالا نأ معا

 1 0001 ا ا ىحت تكل ءعلط ااذااملاق ةينالعلا ل عامو نينمٌوماريمأ اب

 .ناسنالاواخالود_حأ لك اهلانيالةميظع ة>ردهذهنأالا طئاغلاولوملاو ىلهأ ىف. : الا هما ء سا: لا علطب

 | |تاوه-كلافرطاو ا هييلتتتام اماج-الا ماع سانلا عالط !هركيوا مه وهودس>راودع وأ هبل ةببوفذ نع

 | ل.كلذكس يلو رواغ#ءاب رهن نظءامع ردسعلان ع امئافحخ الد بعل اةداراو كل ذ عبج ىلع علط طمدلياوىنامالاو

 | امآو قارملارتسوهاذ_هف كلذكسدا هنأ عمىلاعتهللا نمفئاخعر وهنأ سانلا ىريل كلذرتس هنأر وافحلا

 |[ هحوأ ةسيئامث مهيلعسانلا عالطاب هماىوغا عدو هيفهدصق مدن وىماعملارثس لف ار الىذإا قداصلا

 | فدروذا ةمايقلا هرسنتهينأ قامو. رتسمملالت ب متغامضنفا اًذاوهع لع هللارتسي حرفي نا (لالا)*

 ٠ | هنأ (ىاثلا)+ ناعالا: وو نما شنب مغاذهو هروح ل اا ء1ءهللارتس نمنار بذا

 هذهن ميس بكرا ر نمل سوعباعمننا لص لاقي اهرن راس باح دو قداجملا روهظ» :هرك كاعتهللاثا ملعدت

 وف نمأثنياذ_هودنلاهبحأ امتحن عءباق ل ذم لذ بنذلابهتلاىصعناو وهذ هلا ريتسلتتاروذاقلا

 هبيسن ممل واض ا هريغ نمعبأ ذلاار وهط ءرحح :نآهيفود_هلارث ”أو ىداعملار ووهطهتئادهار ؟,تاعالا

 | و ا تلعن ههاةعاط نع هلمعومباةلغشي وهما كلذ نا ثم> نم هب هأ سأ.: )امذدر كين أوي (ثلاثلا )+

 | هلزا ا دع هلغشب ىذلادجلاءركر نأ ىنبنياضيأ ةلعلاهذ موةعاطلان عل + ءثدو لع ا عزان و مذلابىذأت د

 ا لجالبلقلاغار ةىةيغرلا د_صطذاناعالاةوذ نماضنأ اذهورك دلان ءهقرصا 00 ,اةىرغتساو ٠ ىلا عت

 00 عدنا مالته اركي قمت غرو هرتس توك تأ «( عدارلا)« تا ءالا ع رهدعأ اطلا

 | ىصعناعا اوصاع هيناسنالاالو ما مارك سيل مذدلاب بلل ملان تور 11 برا تابت موممذلا

 | 000 0 تا نالا لحس نسلو مومن نم ارذحز ود الام ىلا ءهةعدو ساخلا مذ نمهسفن تعزح اذا

 | وه عذانلاو راضلا نأ هلعل هسحداموهماذءدنعى وت _فقلغأل هني ٌورهنعلوزتتأققدصلا لك هيل اشيالو

 ا ملأت بروناصةنلاب هدم نم تملا ال اوادح لما كلذو نورا فز ةاورما



 1 م ا

 9 9 8 ا 0 00028 عع : : ا

 سقيزاهطا دل ةالارسقلا )يل عا ثدتلاب خت " لاسر نار تا راهطالاو كاري

 هلة سابلا و كلا احىذلاىراصنالان ءاكو راك اهق ساذلا تءغرتلالا ىف هكدا لمعلا | .

 رئاس رو هعبتان مرحأو ادرحأ اتاك 0 ل را ًازاملا | ْ

 تاغأ عاب طلا ىلعةةد-_ضااىعءادتقالان كو اهريغو وزغلاو عت لاو ماي ءصلاو ةالصلا نمىرخا اذهلاسعالا |

 فوزغلان ال هل ضف كلذف تار لع ا ضل 50 جزر داب مهاذاكَزاغعلا ملا

 لةل> رلاكلذكودر 2 صضارك وهل .تالعالا نمتسنلهملا ةردابملافءوارس !نككال ة ةينالعلالا عأنمهلسأ ||

 ةعجاوداهجلاو ع كاك راس !نكعالل علك ةهيىدتقش هلهأو هناري_بعينمل ل الاب# مك 0 ْ

 ةزارمع ٠ نكي اوةايرلا بلا اوشه وكم الأ ُْط رمل ضل رظلاهحدفترعرلاواهط او ع

 ىورو ةكربلاب بهذن
 لاق هنا سا. ع نم هلنادمع

 ىل_مهنبال وسر نكي ع
 © م 6 اعهننا

 سل ءانالا 5
 0 0 0 3 تاللخقأ ل او15لضأ| قس !|بغرب وهيلع ىر_صتلاىذو دةقدصلا اراهطاتأك تاق ةالصااوةقدصلاك |

 ل 1 3 د 9 فذاك تاوةينالعلا 00 ًرسلا موقلاقف ل_فالا ف سائلا فاتنشا دف ءاذب اهسبف نكيولتافوإ اسعاذالا |
 ا 00 1 تأكلذ ىكعلدب ١ ورسنلا نملخذفأف ةودَعألَد .نالعلاامأ اهف:ودقال : هغل نالعنملضفارسسلاموةلاقو ةودتةنالعلا ||

 4 #د اغا ى م3 4س

 لضفأ او أو. ةرحح محن أم منظي نأ زوهالوةوبنلا بصنع مهصخو ءادتق الل لمعلاراطايءاننالارخأ لحو زعهتلا || أ

 ىلع فءاضد رسلا ل عنا ثندحلاف ىو ردقوام.ل عن مرح واهرحأ هلفال_تاهيلعهلوةهيلعلدب ونيلمعلا ||
 فالغإلهحوالاءزهوافعض نيعبسرسلا ل عىلع هلماعب نسا اذاةينالعلا ل عفعاض وافعذنيعب-ةينالعلا لمع |

 ىل-ذفأ هءئدتةءاف يتلا |ىفد_>اوهحو ىلعصال الا متو ءاب رلا اوث نعى ةلاك غن اامهمهناف مف |

 ثاآقق ذل 2 آلؤ هيكل هومريغعادتقا ةعفت ل انرلاةئاش تصح اههموغاب رلاز وهط نم فام اماوةلاغغال | ا

 كلذ نظد وأ هنئدنقي هنأ م .رهلظ نأ امهادحا ناتفيطو لمعل ارهظن نم ىلء ن كلو هذم لضف ار سلا |

 لهاهىدتقاعر وقول! نأ نود هناريس هيىدتةبامب روهناريج نودولهأ هب ىدتّقيب لحربو وانظ |
 قات سناع ر تاعاطلاضعب رهط اذا ملاعلاري_غف ةفاكس اخلا هي دنع ىذلا اوهفو رعملاملاعلاامغاوهتلع |||

 ل2 قو نع ةود_ةلادش راهطالا مصل عار او دئاقربةنمزا 4طالا هل سلف هياودتعي : ملودومذر فاغذل اوءانرلا |[

 ىكاةوعدقىف :1 ءانرلا ت>همق نوكيانع رهنافهباقبقازت نأ ة.ناثلاو هيءادتقالا ل #ىوهنغ ىلءةودقلا ََ

 ءاوقالاالا هلاسعأ ارهظد نملكلاحاذهو هب ىدتعي , هنوكم ولحغلاب لمحتلا هنوهشامناوءادتقالارذعب راهطالا |

 قبرغل الاثم هل ثمفيعضلا ناقرعشنال اوهوثال مف كلذ هسفن فيعضلا عد نأ ىتينيالف مهامليلقو نيصاخملا |||

 كلدوا اوكلهفهباو :.ثنىتح ماع لمقاف مهجنرف قرغلا نمةعاجنىلا رطنف قع _ض ةحابس نسح ىذلا |

 مادقأ ةلرسهذ_هوتدب دمةدم ئادهباذعملا ال هإ* معان ىلا الهلا ناك تءاو ةعاس ملأ ايندلا فعال اب ىرغااو | 1

 ءابرلاب مهروجأ طيرك صالدالا ىلع مهمومة ىوتتتالو راهظالا ىف ءابوقالابت ومكتب مناف ءالعل اودابعلا |
 ص تاعي سال ىدتت 1 سلا را هنأ هه ىلع ضرع نأ كل كو ضماغكلذان طفتلاو | َ

 2 ةءابق لم<الروظملاوهو هىد: عملا اوهنوكيت أ ىلاهباةلامت اةنالءالاوسأ لثم مرسلا ق كل توكوكنارقأ نما |
 رفوت دق هرحأ و هريغ ىلا اننلاررع_هلاا اوبغردق مم افريلتا ىف وهتبغرو هي سانلاءاد: :ةاورحالا بط نودءايرلا ||

 نسفنلا عدد بعلار نسلق مخ ام و قلخلا ني ءالءتان-الم الولراهطاالا ىلا لمع هبلقلاباسف هر هرارس سبع

 تاف الان عد رداظلا لاسعالا تالت وبلا باقل ىلعءاللا تو دسرمناطيشلاو عطنا

 نمرذحلاف الاثم« لءىوق.الام راطحخالا نمزاهطالا فو ءافحخالا فةمالسلاوأيش ةمالسلابلدعب تأ ىئبنيالف ل

 راهطا كح همَكَحْو ا هلا دعب هلعفاع ت نرخ نأ « ( ىاثلامسقلا)* اا ا 1

 سف: وةغلامموةدان زهباكل ا فى :رك دقو تاس الا ىلعةميفح قامنلا ةنؤمتالدش أ اذه راما وسفن لمعلا ]| ا

 نموهفاهتم غار غلا دعب همت رس اع .عاادا فا فرد ملءاب رلاهيلا قراعتول هنأالا ةع.طعىواعدلاراهط افةذإ ْ 1

 مهمذر وهدم دنع ىوتس تآو هتئيعىف شانلارغصو ةدالععا متودبلت ىوذ نمنأ هيف كتاو نوهأهحولااذه ||| | .

 تاسوةمنلاتةصنا+_:ل!بودنمو»لب زئاج وهفهيدسب ريوتاىفةبغرلاو ةيءادةةالاودرب نمدنعئاذرك ذو

 تاك اذا ةدثكلاسدحت

 مآ تور لعب اهنلع
 اهنع هللاىذر 3

 هننالوسر لحد تااق

 لع 1 وهنأ عهللا لص ظ

 117 انتل ضر دا َ
 نمل-هلاّعذ اهدنع || َ

 زيدان دنعتلاةفءادغ َ ٠

 هتلعلاّقف لغو ركو

 لا مادالا رعنمالسلا

 لا ىف كزاب مهللا
 ءايبثالا مادا تاك هناك

 تن رقد مإو كنف

 تعءكالو له

 ةريسنموهف ماعطلا ىلع
 معلا عطقيالو مداعالا

 هيفف نيكسلاب زيدا و
 نع هدي فكمألو ىن
 علا عري تح ماعلطلا

 رع تا نعدر ود-ةذ

 ةااهع هنبا ىذر

07 1 
 و



 الو ع هطسوىلزن 7

 ولأ ىور ماعطل بيعت
 لاق هنع هللا ىذرةربره

 هننا ىبصهنلالوسر ٍباعأم
 طقاماعط ل وهيلع
 هكر الاوهلك ًاءاهتشا
 ةمسعللا تطعس اذاو

 '!ىورد ,ةذاهاكأب

 هنع هبا ىذر كلامزبا
 هيلعهللا ىلص ىنل ا:نع

 تطقساذالاق هنا 2

 اهتعطملن ؟دحأ ةمّعل

 الو اهلك الو ىذالا
 قعلي وتاطشال اهعدب

 راجىر ردّف هعباصأ
 هيلع هنلا لص يالا نع
 مكدحأ لك أاذالاق لو

 هعب اص ص علف ماعاعاا

 هماعط ىأ ىف ىردال هنا
 اذكهو ةكرعلا نوت

 تالسان مالسل هيلع رمأ

 نمايدسم رهو ةعدقلا

 ىخذر سن لاق ماعطلا
 هللالوسر ص هنعمللا

 تالسايمل_وهيلعهلبا ىلص

 ىف عفني الو ةعصقلا
 ةسئاعتوردّقف ماعطلا

 ىنل !نعامعهنناىذر
 هنا مسوهيلع هللا لص

 ماعطلا ف عمل الا

 ءاس ال07: 8

 ا يلق ملالا ب اّمعلاو رانال ضرعتلناط .ثلانمرذك !لامهانفو ةداهش |
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 .ددصصو هير فاغت ناك ثول كاوالو ءارث ددصزب ري نبا لاق كلذإو لو ءارثالو لاو ٌودعن مرد اكامزاب نأسف

 وهلةقالارفاكلا ةواد_عنع فعلا ف سدلو فدك ناطمسدااىلاراشاف كب رفظ. ناك دول ءارثالو كار
 انعضارعالاهتابلاغتسم الا نمر

 ٠) مواشلاوسرتلا نعت تاتيلكونلاقجدلف كلذتا ءبتلظا قدس 1 رمل به دم ملام ب وهللاردح

 ْ | فوط التوتلا ف حدش تيكتل- وه.لعمللا ىلصهنلالوسر لكون حد مىرغانارو هحو دونما

 | نععوزنلالكوتلا ىعمنأ معز نم اان اميلكوتلاناك قار 5 ددقو هنمردل- طابا اعرذداو هيدللا

 | امهم لكوتلا لا ةماضفان الل ي1كنا طاب رنموذ 0 نم متعطتسساام مهلاودعأو ىلاعت هلوكو ةماكل اببابس الأ

 ||| لخااوىداهلا نأ دقتعيوناط» ثاارذح كل ذكف: ىلاعت هللا اوهتيمملاوى يمحناو مفانلاو راضلا نأ بالا دقت

 ٠ | | عمصلاو فو هناجر ىيساحلاث ربل اهراتدخااماذهو لكوتت !قءانرك د اك رحم طئاسوبا امسالا ىرب وهنناوه

 | معاعم ويامن تون دمهلع 2 رغب لني ذلادابعلا مالك نمنوك نأ هيسشل ةإيتامولعلا ارون هلدهثد ىذلا

 ا | ةثالث ىلعةفرفلا هزهت فادح 3 معدبعب وهو ماودلا ىلعر مس: هّتلاب ارغتسالا نم اهوالا ضعت لاوحالا ن

 | ةرك ذنمازب ولت ىلع ىلغأ ئثتوك تأ بتي الذ ٌودعلاىلاعت هلا ان رذح اذا مو لاعفرذ_1لاة فك ىف هحوأ

 | رك .ذنعتلعلاواخ ىلاىدؤب كلذنا موقلاقو ءاكلهينأ كشومذ ةاظ هنعانلةةتااناق هلدصرتلا 4 0

 ناط.شلاىسننالو هللارك دنوةدام ءلاب لعتسشن لبانمت اطرشلادا مثل ذو تااع.شلاب هلكوهلالا اغّمْس او هلي

 ان درك تاو تاستدعال ثا .> نم ض رعانع رهاندسن نا اناف نب سمالا نيد , مذ ه:مرزخلا ىلا ةحاحلاو هنو ادعو

 ا رك دادرغ ل فلرالاامأ تاع رفلا طاغن وعملا ءالعلا لاقو ىلوأ عجاف هللارك ذانلمه أ دتاك هر 5

 أ لعن قيكترك ذل نعاند سيال كتاطيشلا نمرذ لابن فاومطا قالا تارك ذىمنوتاطبشلا

 ظ ىلاعثهنيارك ذ درو) نعساقلاَو اح ىلا كلذ ىدؤد متو دعلاررمض ىس#ت 1ع :موهوانب وأق ىلعءايشالاىلغأ 2

 ىوقنالو هب رفظت تأكشو ودق هيلاغتشالاد :ود5ونلاعتهللارك ذ ذرول هب ساو ةلا اذهل مناطسشاادصقاذاق

 | قلافثعجنا كوالا تكراشدقفةئناثلاةقرغلام اودركا 5تامك دايالو ناط. تسلاو 2+ زيان صامل ةدعقد ىل لع

 ١ | هرك ذي ق للا هاما دقومتارك ذن مصعنن ناط كلارك ذيتاعلالغتامردقب و هنأ اطيشلاوهلبار 5 ذنب

 | دقتعا ادا هبوادعهسفت ىلءررعي وتاظمشلا ن نمردخل اهياقد علا مزمل نآقحلاف هرمغو سرنا ءادعامنامستو

 | اذاهتاف تاطم_ثلارمأ هلاب رطخالوة مهلا لكم لع بكي وهلا ارك دب لغتشتفهءقز 3 دحلان سو 0 ىدصو كلذ

 | متعالتار 7 ذ.لاغتشالاو اودعقدت لعم شا :همئدلا دنعو هله مت هتاطشلا 00 لا

 | ردا بقت مزار ف مصل عولط دذع مهم ةنوشإ نآنمفئاخوهو مانب ىلرلا لا :ناطم .ثلاة غر دنع اق لام

 ١ | لفاغ مونلاب هنأ عمرقملا نممسلق ف نكس ال ناوأ لمكتا ص ىلا قهينت. ةتقولا كلذ دق هنت : نأ ىلع مان 3

 | درع ةلاغجّم اتناك اذاودعلا عفدىلعىوة.ىذلاو هباغلاازهلث هوههمتت عنك فيك هللارك دهلاغ:تاقدنع

 ١ 01 لا وعلطشلا وات ملام طامأو + اولععلار : هتفامحأ و ىوهلاه:متامأ دق ىلاعت هتئارك د

 ا ودعلار شرك ذااباوعفدو هتنارك ذب لتهزك ذياولغت ثنا مرذحل اهو مرلاود دو داطتلاةرادعم و هلو

 | اهتمرسفتبل اردعل اءاملا نماهريهطتدب رآركب اجمل اعلالاثقودءلار طا ءاوقرم هى دحر 5 ذلارواًواضتساو

 | دقهتنارك ذو نتاطيشلارك ذ دنيد :عجىذلاو رذقلاءاملاابف كلر ' دقناط .ثلاز 5 دن لغتشملاو قاصلاءاملا

 | ريصنلا اوردقل ا ءان !!نمرتلا ف حالوهءعتلوطمفرخ نا ابل رامز كلو تاعو مرذعلاءامااحرب

 ١ | ةفاك ريغ نمدسلاوركسلاب هعقدرذةلاءاملاءاجاذاف اصاب اه“ الموادس ردعلا ءا 1 :ر2 لعح ىذلاوه

 أ ع« (تاءاطلار سسك داو تعد :هداب َز د رو ةنومو

 ١ | ىفسانلاس غرتوءادتتالاةدئافراوطالا فوعاب رلان ممأ ةادغااو صالاخخالا:دئاف لا عاللرارسس الاف نآ عا

 | ةنلاف اضيأراوطالا فن كتاونيلمعلازرحأر سلا نانول ىلا لعدق نسال لاقءان رلاةق هس كلو كالا

 | وهف ءارعذلا اهونؤتواهوفخت ناو ؟ىهامع:ةتاقدصاا اود لاَعَق ةيئالعلاو رمل ىلل عىل اعت هلا! ىب ى 7 كلذإو
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 يور معو زال جمسطوئتودسأ او ملا ان.غن ىذلاو 0 تاط.الاظ غةدامع 1

 ناطبثالاقهرمأ نمو ليقهرصأن م نلظغالدلا اولاد 9 ارك" ذيانالفنا هلل بق هنأت اوزغن, ل يضغلا نع

 تأ نم ةفيد نع ةداعل اهذه دبع نم نال. ثلاقر هرعامهموهيقهللا عبط انايهنانمغالىأ هل اردغامهللا

 كلذ د: :ءتدحاومعطالف الان منايلاىلاديعلا اوعدل ناطر !!تاىمتلام هارب الافو « هنأ حاقد زا

 برضو لالقوْ | ءاموادم ل آراذاو يف عمط اددرتمناطيشلا دل ةراذااضب أ لاقومكرت كلذك ءاراذاف ارش
 تثير ادلعلان ماس اعاورصقةعب ر اك مهلا ثم لا ةفدسف نسح ًالا* مكعل ؛رالاءذ_علهلاهجر يساحلاثردحلا ||

 د>اوىلا مدت :ةق+ااوذ رعب نأ ف اخو عدتيملاضكا ذ لع وهدسف ادشر وة ادهوالضفوةدئافهياولانبل ||

 ناد دوهو هلالض دريل هعم لغتشاف ةلداح اب هزخُش هءابا فر عاما ذ نات لال س !<:ىلاهاعدو كلذ نعهفرصومعنف ||

 ردن ىف عف دف فةوذ فقو": تاوداهم لع ام ةلا اح اف مرخان ردعب هيلعت وذل لاضلا ص رغوهو هلة لصم كلذتأ || ||

 ا

 قفدازف هظيغن نآ دارو كف ةوتنملذ ع ارلا رت اكل ايرئا رح اخ امىلع رمتسا لب هامش الو هعفدي | أ

 هدواعبال هناقريدخالا اذهالا عبجلادوا عا نأ ىرخ أ :سهيلءاوصواوداعت اك شوءف ىنملا ف ىأتلا كرتومتلع ||

 هروض>لبق هل دصرتل! ب لهف هناعزت 10 مود التاط شلال اك اذان تاقتاف هلاعتساب ةدئافذادزن نأ ن م ةفيخ |

 <« :عولفغلاوةدابعا ايلاغتشالا بح وأ هلعفادلاو هنوكملهلنا ىلع لك وبلا بمآ هدو رولاراظتن اهنمرذعل |

 رذ-+لانعاو -ةدارع ا رعالا تا لا رمل الها نسمع د ك7 ودي دل ىلعمهسفسانلا فلم خاانلق |

 نم سد أك م- منع س اخو مهنمس أو ناط.#ثلا مهلزتعافهبععا اواغتشاو هللا ىلا اوعطقن ا منال تاطيشلا نم |

 اههح نماواحرافرزنحلتاو رباك ةحابم تناك ناو مه دنعاينالذالءت راصفأب :زل اورج ىلا ةوعدلا فدابعلاءافعضأ| |

 رد دصرتا انىلا ءاش !!لهأ نمةقرف تيهذو ردحل ا ىلا مهب ةحاحالف ليبس مهملا تاط.شلل قس مفةياكلاب |

 تاطيشلان ا مهوب ريغرذح الفءريب دب ىف هلا كأدارم الناب نبأ نةداك ون صةنوهنمهي لق نمد. اتحاماهذم |

 نيقبلاقري_غرذحب نأ هنم دس فراعااو عفانلاوراضلاوهف هللا هدا رآامالانو كالو سهآ هلل قوات لباذ ||

 تأ: نم نول رصصبلاهر ؟ دامو تاطيش 1١ نءرذخلا نمديال معلا لهأ نم ةقرقتلاهو ردا نع هينغيددنادحولاب |[

 ار 0 دوك, داك, ثاط.شلا دل .بووهفةءاكسل انام دلا بح نعم مول تلحئو ردم نعاونغتسادقءاب والا |
 ساوسو لك سداو مهري صادق: ف كلف هراعزتو ناطيشلا ساوسو نم اوداختي ل مالسلاه ملعمانالاذا | ظ

 الوثال ذري_ةولالطااو عدبل انيس فومئام-"أ ًاوىلاعتهنبا تاغص ىف لد ايندلا بحوتا اول مناطمشلا | ا

 هتينم] فناطمشلا قل ىعاذاالاى :الولوسر نم تالق نمانل- راامو ىلامعتلاق كلذلو هيفرطخلا نمدحأو أ: | ظ

 دلو هناطدخ او مىق ىلع نابل هنارل_سو هيلع لص ىلا لاقو هنأ "اهنا مسح ع ناليشلا ا امدقل خسف | 1

 ءايبئالارئاورل_سو وهيلعهللا ىلدهتلالوسرلا اما نمرتك هللا سبع هلاغَتشانا نط نذريذعالارايالو لسأ | ا

 رادىهىنلا ةنجلا قءاّوحو مدا «:موس لكل ذاوناطيشلادبك نمثل ذ مهتم لور ورغمووف مالسلا مهمل |||

 نأ كلنا قشتف ةنملانمإكن- رالف كحوزلو كلود ءاذهناام_جلهننالاقنأ دعب رورسلاو نم أ ا
 دارا امال ذعار و هلق لط ًاوند>اوةر صمت نعالاهندب مهنا عمو ىعض) !الو اهمذ ًامايتالكللا اوىرعتالو ,امنعوختالا]|

 فساينأ هريسغلز وع فيك ةتاط.شلادنكن م ةداعسلاو نمالا ارادة للا قوهو اننا ا

 «نعربسخأ اف مالسل اهباعىب .وملاقواهنع ىس ماا تاوهشلاوذالملا نرعمو نكفلاو نوملا عسينم ىشو اين دلاراد ||

 جرخ أ نال ثلا مسنة شيال مدآ باي ىلاعت لا ةف قانا عيةهئسمقلار دس اذإو ناطسكلا !!ىلعنم ازهىلاعت ||

 نمو نوت ورخ 1ىلاهلوأ نمنار هلاوهب مور الث ء>- ند هل .فووهك ر هنال<وزعلافو ةنجلانمكيوبأ | ١

 هلسخلا نم نافهننا ب <لاغتشالا ىفانبال همهنلامأ ثدج نمرذحل اذ و4 _:م نمالا يدب ف يكف تاطبشلا |||
 لاقو منلسأو مهرذح او ذحتيلوىلاعت ا ةفرافكسلان رمرذحلاب ماكو دعلان ءرذملابمأدقو هرم لاشتما | |

 هارب تن :ًاورفاكاًودعلان مرذحل اهلنا سمان كمزلا اذاف لب كناطاب رنمو ةودنمممعطتسا|م مهلاودع اويلاعت :

 ا لغم شد عوهبلا ثق دي تلا ا هيدردب .ذمفدلل هفقوتردةبلاضلاهنمحر هف لحم ساو لاثعااب لغتشل د ملدلاضلا |

 ىد_::.الووعار نع

 ادبي ىت> ماعطلاب
 ىور خشلاوأ مدقملا

 اذااك لاق ة-فيذسح
 هللالو--ر عمان رمد

 اماعط مسوميلع هللاىلصإ | ر

 ىح هدي اندحأ عذب
 هللا ىلصهتلالو-رأ دبي
 نيءعلابلك ايو ل
 نعقز ربك ولأىور

 هيلعدتلا الط سالور

 1 8 لاق هنأ مو

 3 رمش اوهامعب مكدحأ

 هطيعا ذد_ابل أو هذيع#

 تاطمشلات اق هميعب طعيل و

 برش و ل2! لك ١
 هلا_عشن ندئا و هلام

 ناك ناو هلام ىطعدو

 معهلموأ ارملوكملا |

 قبطا ا ىل_علك ٌؤدامو
 عض لبهفك ىالو

 همك عط لع كلذ

 الو ه#بمربو هسيف نم
 دب رثلا و رذ نملك ا

 ساءءئهللادنعىور

 هيلعدللا ىلهىذلا نع

 م اذالاق هنأ 0

 همس احنماوز فن ماعطا ١

 ةكربلا تاؤدطسواو رذو
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 هحامنب | ىلا هذا بأي

 لاق ىني و ْرَدلا ظفاحلا
 انث لاق ىناملا نب دمشانأ
 انثلاق ماشهنب داعم

 تارغلا نس نول نعأ
 تن سن نءةداتكنع
 لوسرلك املا كلام
 و هملعهتلا لضهلا

 ةجركسىفالو ناو ىلع
 نول اباوناك مالعف لاق
 رغدد و رفسأا ىلع لاق

 لك الادّوعودمهالا

 هيدي نيد راسم و عشا
 نيلك الاءوجوعلاطنالو

 هاجر ىل_ءدعتيو
 ىعلا بص وىرسلا

 مضاوتلا ةسلج سا و

 رز عتمالو كتم ريغ
 ىل_صهننالوسر ىست
 للك ابنآلل-و هيلعهلبأ

 (ىورو) ا *كتم لجرلا
 هللالوسرل ىدهأأ هنأ

 ةاشلسو هبلعهلل ا ىلص
 هللا ىبس هللا لوس راثخ

 هيتيكر لعإسوميلع
 هذهامىفارعالاّةف ل كأي
 لاةفهنلالوسرا,ةسلملا
 هيلعهللا ىلصدهلن' لوسر
 ىنةلتخ هللا نا مسو

 ارابج ىتاعح لو اذبع

 1 ارم رق ال : 4
 3 8 : - 71 8 1 3 < رسب موج بدعوه سوي وتبسم 3.

 دةعى هل خادلا هترضمةفرعم ىذا نوكتاذ كه: أف معسمت ىلا تاوهثلارثك أو اورك ذ يح قياسلا دهعلا
 ىذلارطاخلا نأ لعيفنا فالارك ذتي دةوةفرعملاةرمةهاركلاناف ةهاركسلارهظن لةفرعما ىسنامهموتاعالا
 ىلعردةب الو هإةءءاوهباغبق هتوهش: دله سءاعرمتس نكساوهنلا طتعسأ هضرعي ىذلاءاب رلار طا خوه هلرطخ
 ىلا ءوعدبالمالكرض< ماع نم ميو ةرهشلا: دشل كل ذىفركسفتتلا نعل غاشةي وأ ةيوتلاب ف وسي فلام اةذا را
 هنوكوهتلئاغبءإععمعابرلا يادلبقذا دكوأ هيلع ةغان روك فرهتنس هنكس]و كلذ لعن وهوّقاذلاءاب رالا هلعف
 لبعي كلذ عمنكلوةهاركلاوةفرعمارضح د قوةهار كسلا نعةفرعملا تاخاذا هتف رعممه غنت الوهللا دنعامومذ م
 ضرغلاذاهتشارك عمت الاي اذهو ةوهشلا ةوةىلا ةفاضالابةفيعض ةها اركلاتوكل هيل هعب وعان رلا عاد
 ةركءانالاةءابالاوةهاركلاوةفرعملا ىهو ثال_.لا عام حا ىفالا :دئافال اذاف لع ا !نعف هرصت تأ ةهاركلا ند
 بحو هلفغلا بس ةفرعملا فعضو ملعلار نون اعالا وق بسحب ة ةرعملا ةودوةفرعملاةرعةهار كلاوةهاركلا
 شعب وةرخ الا معن مظعوا.ندلاةايلات اف 1ىلمأتلا ةلةوهتلا دزعا_مةركسفتلا ةةو ةرخأ الانا. تنوايثدلا

 نالبنذلك عبنمو ةئيطخ لك سأر وهفتاوهشلاة كلغ وايندلا بح هلك كلذ لصأ وهركن واضعا حضي كلذ

 ةبقاعلاف ركفتلانيدوهنب لوكوهباستو بلقلا ب ضغت ىتلاىهابن دل معنوةلزنلاو هاذا ب>ةوال_>

 ةهاركبلاهةلجو ءايرلاةهارك هسفن نمفداصنختلقناف مؤلعلاراون أوةنسلاوباقكلار ونبةءاضتسالاو
 ريغوم بلا ليل وهب ءراك هنأالاءاياهتعزانمو هلمبحو هيلا عسبطلا لمنع لاري غشا ذ عمم نكسلو ءابالا ىلع

 ناطيشلا عنم دبعلاةقاط ف سيلو قطتامالادابعلا فاكي مهنلا تأ لءافنيثارملا ةرمز ف نوكيلهف هيلا بيت
 نماهراثتس اةهاركب هنوهش لداقي تأ هتباعام اواهملا عزتي الو تاوهشلا ىلا لدعأل ىتح عسبطلا عمبالو هارت نع
 لديوهيفاك امعادأ ىف هياغلاوهف كلذ لعذاذاقرخ الام ويل اوهللاب تاعالال اوصأ ونيدلا لعو تفقاوعلاةفرعم

 ن'الءايشأانب ولعل ضرعتاولاةوه.لااوكسش لسوء ءلءدنا ىلصهنلالو رباعصأ نأ ىو رامرا. الا نمل ذ ىلع
 مال لا هبلعلا فاهم ماكتن نأ نمان.لا بح قدم ناكم فمي رلااذب ىو وأ ريطل انف طخ فءا_عسلا نمردغ
 دارألاغينأ نككالو هلتهاركلاو ساوسولاالا ادد_<مو نامعالا يرسل ذلاق مناولاق هرتد_جودتوأ
 نودوهفام_.اطءتاكتاوءانرلاوةسوسوال ةقواسملاةسهاركسلا ىبعهإحالا قيد ملفةسوسولا ناعالا يرمدب
 نعىود ر كلذكو ىو غصالاررمذا هم عقدت تأيفةهاركملاب مظعالارريض عفدنا اذا رلاعت هللا ق -فّةسوسولا

 مزاحول لاقوة .وسولا ىلاناطثلاد.كد رىذلاهننرجلا لاق هنأ سامع نب أثد لحمل #س وهيلعمتلا لصونلا

 لفن هتتضرف سفن نم ناك امو ودع نموهام كلرض»الؤك سفخل ك_سفنهتهركو كسفن نم نآك ام
 ةهاركل اوعابالاب ام هدا صتددرامهم ل رنا ليعتلا حرام ,وناطيشا |ةسوسواذاق هيلعاهمتاعف كس:

 لعب لبملاو ةبغرلاوتاطشلا نمىهءان رالةحهملا ب ابس ال تال.ذتلاو تارك ذتلاو مولعلا ىهىئاارط اوما
 زعاذا هنأ ىهر:ديكمانههناط._ثالنأالا لقءلاراث 1 نموناعالانم ةهاركلاو سةنلانمرط اوما كل:
 تح لادإ اودرلا ف هتاواطمو ناطم.ءاةلداع؟لاغتشالا ف هبلق حالصتأ هيل ل.خ ءاب رلا لومق ىلعهإ نع
 هللا عم ةاجان ارس نع فارصن اهتعفا دموناطمشلا ةلداعتلاغتشالا البل ةلار وض>و ضال الا ب اوث هما سد

 كوالاهيب تام عب رأ ىلعءاي رلارط اوت مفد عاب رلانعنوملذتملاو 5 هللا دنعهتلزنم ىفاناصةن كلذ بوف

 ةباقل لس كلذ نأ هنظلهعملا دولا لطد وهتلداعت لغتشا لد هيلعرسصتةياالو هيذكمق تاطمثلا ىلعهدرب نأ
 قى رطلا عاطق لا: ةىلا فرصن او ءددصب وهىذلار ب1: | نءوهللاةاحانم نعل ْغتشا هنال نادقةن قتلا ىلعوهو

 ظ ةلولسلا ف ناعةنلاةلاو لادا نأ فرعي نأ ةيناثلا ني كول سل! قناص ةن قد رطلا عاطقلاتق ىلع رعتلاو

 كاقناودةقوكلذنالاضنأ هب ذكي لغتش الأ ةثلاثلا وب هتاداعمت لغتشدالو هعفدوهم ذكست ىلعرمص صرف
 راع ةهاركلما يفعتسم هءاعناك امل عرمتس رف ناطر ثلا نذكوءاب رلاةهارك_ةريمضدةعفر رقد توكيد
 اب رلا باس ناي رح دنع هد_سعس ناط.ثلانأ لعد توك نأ ةءئارلا « ةمداخلابالو بي ذكشلاب ل غتشم
 ةد_دلا ءافاو هتلابلاغتشالاو صالخالا نم «بقوها مفدازناطيشلا غزتامهم هنأ ىلع مزعدتتوكف
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 ولوهللأ د: 2 ءارم هنأ مهذرعن وسانلاىلاهضغبب ىح رس ن عهللاف 75 سووا صال_الازاواو |

 قلاكال هر عمه ملعءام *[ وحدا ان مهتنسلا !قلط] او هلوهرذم *ومهلا هييحوةصالءا مهل هللا ف كلها صان 0

 ها ةناتم هللالوسرهللاةف نيش ىذن اون رجدمنا مك م في نمر ات لاتاك همن الومهحدم | ْ

 تن ا وساخذلا حد مى كلرب ىافهمذىفالان:ثالودحد مىالا نب زالذاوهالا هلاالىذلاهنلا اذنك مسو

 كافر أ اة ىف دوت هنن ادنعتنأ او سس اذلامذ نمكلرسش ىأو رانلا لهأ نمو مومذمهننادنع |

 تار ودكلان 0 2 8اق| مانأ قالا ق 2 : مرقس اهنناد_:عةعتفقرلالزام ااودن ؤملا|همعنوةرخ الا |[

 ماع ءعطعنأو اوقادطا نول ةاساةمو أ 0 ما <« لقهلاىلا فرصن ويم عميس او تالا |

 هند طاح هللاب < سن هيدن زا تا اطل نم هلاهم فني وهردصاهبح رشي هبلق ىلعراولأ هصالخا |

 جهنم 4للذتوعابرلاةيعادهنع لاو 4+ 1 نمقاللا لح طقسوورخ ” الل هماظعتءاوامن دلل ءرام دس او قاذنا نم | |

 تاوهف لمعلاءاودلا ام وويعا اب رلا س راغمةعلاقلا ةيلعلاهي ودالا هلوالارطدل!ىفءانمدقام واذهذصالخالا | ْ
 هللا لهب هبات عنقي ىح ش>اوغلانودباوبالا و اغناك اهنودباولالا قالغاونادابعلاءافضا«_سفن دوعن | ١

 مذدادخلا صف> ىبأ بادحأ ضعي نأ ىوردةو هيهنناريغ لع باط ىلا س ةئلاهعزانتالو هتادابع لعهعالطاو |

 نك5فنالردةلااذهراهط اف صخر ملفاذهدعبان لاحتال هيف نأ كابس ناك امترهظأ أ لاةفاهاهاوامندلا | ْ

 فاكتلابةدمهءلعريصاذاو ةدهاجلا ةناذب ١ قش كلذ وءافدشالا ل ثمعأب ر الءاودالذاهف ده الاى :وعدابتالا مالا

 ا ا!او قم 010 مهدامع هي دعأمو هليا فاطل أ لصا :,كلذهءلعتاهو ه] ةثدنع اعبي

 حش هللا نمو با ءلاعرق د علا نمو هن ادهلاهللأ ن نمو: دهاجملادبعلا نق مه ناياماوريغبىتح موقيامريغيالكل |

 مفدفو#(ىناثلا ماعملا) دعا ماعارسأ هندإن متود راهفعاضي ةنس> كن ناونينسملارحأ ع. -ضئالهللاو باعلا

 ةعانقلاب هلق نمعءابرلا سراغم علقو هسفندهاجن «نافاضرأ هلعت نمد. الكلذو ةدامعلاءانث اىف هنمضراعلا |

 2[ اق هكارتي ال ناط-#لان مهمذونيةولخنا حدمراقعساو ,نيةولخملا نيعأ ن 00 طاقساو عمطلا عا طدو | ظ

 روس ناوديالذةيلكلاب ى ميمشب : الاهأم مهو سمح :لاىوهو هناعرب هنع عطقنت لوبا تارطخم شراع لي تاكا

 ىلعفدا .: دقو د>اولار 1 د_-اوةسعفدرطةرقةثالثءاب رلارط اوتوعءان رلارطاخ نم ضرعبام عفدا | |

 هلزثملا لوصحو مهرج ىف سهلا نم 3-0 :رلا نادي هواتي مث مهعالط اءاجرو قلدنا عالط معلا كوالا ردا

 هلاحفام !اودخ :رعم لوالات همة ىلع ريعذل ادعو. !!نوك رل اوهل سفنلال ويت ىف ةبغرلا نا عه هوان 0

 لءقهدرولوالار طاذنا عفدفةوتلا لاك اع اودقعلا مهدتومزعلا ىمعس لعذتلاةلاودغرلاو ةوهشلا ىعست |||

 | اراعب لوأ اولع قاغلاو كلاملاق ناي كال ذ مذدم -هءالط اءامروأ قاحللا عالط اًةفرعم هلر طحغاذاف الا هولتيتأ ظ

 ءايرلافآ | نم لق ن ههبلق ىفسرامر 57 ذي دج اًةزإ ىلاةم ءءرلا تحاهن اف 0

 ةوهشريشت د سا+ لا عالط اًهفر ءمنااكسذ هلاعأ ىلا هتاقوأ وحأ ىفهتوة ماي ةلافهتلادزع تتمايل

 ملالا هباععوهتلا تق هضرعت فرك فت ذاَد هوهسشأاتالذ لد :اه: هل هلاهار ؟ريثتءان رلاةف ا ةفرعف ءايرلا قبس |1 ١

 در ؤسالاذافامبماغاوامهاو أهلا اال ع واطت س هزلاوءارالاىلاهوعدتةهار كءلاولويةلاىلا هوعدت 5

 ءأب رلارطاخدرب مصالدالا مز ع ىلع ةدامعلا ىف دم .عااع رمش دةوءابالاو ةها ركلاوتفرعلا روم ةنالث نمار |

 مذلا فو* باتا اءالتما كلذ ببسا ئاواجملعأب وطنم ريعملاناك ىثلاةهاركلاالوةفرعملا هريضحتالو ليقف |

 5 اندعنا اسلادقر ءملاناقلا ٠ نءبزع .ةهريغل عستم بلا فق ببال ُث يحب هيلع ضرخلاءاليت ساو رجلا |||

 مذومل+ اسف 1 عدمت فوم روخو علان باقلا ف عضوم قبب مذا هتبةاعموشوءابرل ||

 همز ع ةهداس ىبم 1 م3 هِمْضَع ع هر د تنام باع 7 نمىرج مث بصغل بسناب رجدنع للا ىلعمرع و ع

 ةذرعملاروف عفدنوبلقلا "لة رولا وال كل كفاح ةعدملت لغد و بضغل اف 1 ارك دننم 2

 هعبابت ن لور نالت أ ىلعةر ملا تدق ل-وهيلعللا صوتنا لوسران#ب عناب هل اوة.رباجراشأ اهيلاو ب ضغلاةرا ص ىل

 500000 ”الّتما ب وا ةلانالكلذوا اوء-ر ةةرصششلا باص ايىدوف ىتحنينح موناهانيسنأ افتول اى رك ا

 ( ثلاث - (ايحا) - )
 ص111

 سارضالا مسجوو
 هللاىضرةثثاعتورو
 لوسر عدل تالاف اهنع

 موه يلعهتنا ىلص هلبا

 هل-جر نم هماهباف
 لاعف ة-غدل ىرسلا

 ضسالا كلذ ىلع
 نيدعلاف نوكيىذلا
 هك قدعض و3 مجان

 تاقعا ثالث هنمقعامث

 ةغدالا ىلعهتيقب عضو
 بوكسل و هن ءتنكسذ

 ماعطلا ع عامتجالا

 ف ةمقوصلا ه هنسوهو

 ىورزاهري-غو طا رلا

 هللا لوسر نع ( رباح
 هزا مل وهيلعللا ل

 ماعطلا بحأ نم لاق
 ترثك امىلا.ءثهنناىلا

 هناىوروىدالاهءلع

 اناهنلا لوسراب لبق
 لاق عبشن الو لك ًّ

 لع نورت مكلعل

 اورك ذاواوعم> ا ؟ماعط

 مكلالرابب هم هيلعفتلام 0

 ةمفوصلاةداع ن نموهيذ

 2 :ىوهورفساا ىلع لكالا |

 4 .لعهتلا ىلصهتنا لودر

 عينا (ايخأ) لسد
 0 نءةعر رز وبأ



 م تمد تم 3 -

2 3 7 22 

 مدوترذنيدنمدولوأ أ

 0 هلبا كراءتذ

 قركفلاو ني كلادتا

 ماعاعلا تقو كلذ

 لا فيطافرعتو .

 رك ذا نمهشةردقلاو
 مالنا بعتامو

5 0 1 

 ناىلاعت هللالأ سو
 ةعاطلا ىلع انوع هلع

 ل 7 ىلعلص

 تحتاممانتقر رامود#

 ىل_ءانل انوع هلل ىحا

 انع تيوزاموسهتام
 انلاعارذ هلءحاام

 بهتاهف
 تنوعيرالاو ثلاثلانانلا

 *«(لك الابادآ ق

 مملاب يدري تأ كلذ نفذ

 نعول
 ه.لعدهتلا لص هللا لوسو

 ىضرللعللاق هنا ملدو
 دبا ىل-ءاب هنئعءهلزأ

 ململابمتدخاو علملاب كاماعط

 ماد اونو:كلااهنم ءاد

 رلفاذاوءاحل و ةلزاملا بح رلضاو ١

 ىو ةكبالملا ||

 ان رلا دد5 نمهنطأب قاما اواعول سانلا نأ هيفكي وهعفن لهي وءررضرثكب اعف بغرب الل قاعلا تاقهيلق هللا ىلع ْ

 ظ قام عمطلاومذلا ملأ نمزارفلاو مدمحلا هذإ ئهولوصأ ثالث ”ىلا عج

 هللا كصىنل ال اساسا ارعانأ ىسومول أ ىو رامارمالةث ءايلااشاو بايس الاهذ معابر ا دهثد و سانلا ىدأ

 لج رلاولاقوبولغمروهتم هنابمذب وأر وعيت ف نأ هنا ذأ :عموةيلتاقد لجرلا لنا لوسراب لاف راسو. اع

 لاعذناسالاب دج اوهاذهورك ذاللت اًديلحرلاو يول ةلا ف ردقلاوءاجلاةذإ !طوهاذهو هناكمىربا لت داع

 تازيتاغدلا قتلا اذادوعسم نب !لاقو هللا لس قوهفاملعلا ىعهنلاةلك ن اوكا لاق نم هلسو ؛رلعهللا ىلسص

 قعمطلاىلاهراشا كاملل لاتقل او كل مال لاه. تالفورك ذلل لئاقي الذ مهمتا م ىلع سانلا اوت
 نم 1 وهبلع هللاىبصلاقواقروهتل-ارىتذد المدةنوك,هلءلو ده نالف نولوقي هنعهتناىذر رعلاقوامنالا
 مذلالأ نمرذسعن ككوهيفعمطبالودجلا ىسهتش الدقو عمطلا ىلا ةراشا اذهذىونام هإذال هعالاىتسالازغأ

 دةودجلاىف عمطد سلوهو لع الك ليلقلاب ىدصتن هناق ريثكلالاملاب نوقدصتي مهوعا .دتسالا نيب ل خااك

 فد ىلءهريغ معه دقو ر#جلا قعمطدالو هو مذلا ن ار جلا نر هبالتاعمشلا نيب تايللاكو هريغههيس

 قحةدودعمناعكر ىلسيقلمالا ميج نول صب موقنيبلج رلاكو مذلاهركد-+لانمسأ اذا 5 لاتَعلا

 مذلا ل ىلعريسصلا ىلعزدة.الودجلا: ذا نعريصلا ىلع ناسسنالاردةيدقو دجلا ف عمطيالوهو لكلاب مذيال

 وهوثدحلاب معلا ىىّدب ولءريغب ىتفب :ولوملابمذينأ نمةف.خهبلا ات وه ملع نع لاؤسلا كركي دة كلذإو

 رطشلاف هانرك ذامه>العوءاب رلاىلا كار اعلا ركع مه ةثالثلارومالا:ذهف مذلا نم اردح كإ] ذ لكل هاح هب

 بغرب وئثلادصعباغاناسنالا نأ خت ا رلاص امن الارك ذناكلوةإ+لا ىلع رمكللا نملوالا

 لهل املا فراض ةنكلولاخلا فذذإهنأ معنافل " املا فاماولاح ا فاماذيذإو عذانو هلريخ هنأ هنظا هذ
 هذهعطق قءرط كلذكف هنعضرعأ اه هيفنأ هلن ناياذان كود. ذل سعلا نأ ملعب نك هنعةبغرلا عطقءيلع
 نءلاخاقهنع مرح اموهبلتحالصنم هتوغب اموءان رلا ةرضمدبعلا فرعاههموةرمذملا ن ا 9 1

 ثيحرهاظلاىزلتاو د دثااتقملا اومظعلا باععلا نم هلم ضرع: اموهللا دنع هلزن ا نمةرخ الافوقءفوتا َ

 ىولةتيقاروانن دلا ضر ءهللا ةعاطب تن رشاذاثدن .هقسا امى اصاب رداعابرحافاب 1

 موعلاتب رقتوهللا دنع نيكلاب مهل تندزنو هللا ىلا ضغ. ةلايدا .عااىلاثدم .<ةوهلز اة .ءاطب تأ زهتس اودام علا

 | لسن رعت هت ناكاضدنا طل ضرعت :)اب وهاضر تيلطو هتلادنع مهذتلاب مهملات دم<تو هنا ن 2 لا

 امعوترخ الاف هتوف اهايتدلا مهل زتلاودابعا نم هلل سام لب افو ىزملا اذهىديعااركسفتامومهللا

 ”ةايرلاب د سفاذاق صاحت هتانسح نايم هي عج رتب ناك انعرد> اولا لمعلا تأ عملاسمتالاب اون نمهيلع ١ طع

 "قافاك كلذ ناكل :دحاو:دابع طابح الا ءاب رلا ىف نكي ملول ةرانل ىلا ى "وج و هيج رثف تاثيسا اةفك ىلا لّو-
 نيسنلاة صر فهللادنعةيترلاولعة:_سلاهذهلانب ناكر ةذةخعار هناذسح راسا دكا أو هر رض ة فر عم

 | ااا0 ةضرعتن اد عمازهعالوالا ا ارم حر ملاعتلا فس نادر ومابرلاس سب مهنع ط> ددونيةيدصلاو

 قب رف هب طذسا قد رف هبىذر ام لكشف ل اردنالة ياغ سانلاضرناق قا: بول ةةات-الم سب ! مهلا تنشت
 4 ضرغىامهيلعاضإأ أ مهطخم ًاوهملعهللا طم هليا طخ« ىومهاضرباط

 امأو ةمايقلا مون وك وءرعت عون عفتن الوال الو اور ره دج هدير الو يهدج-لجالهننا مذرا* ؟ءاووهحدم

 .قزارالوميف نورطضم قانا نأوعاطعالاو ماما, بولقالر ذأ ا اوه ىلاعت هننانأ لع نآبف مهيدي ىفاسوذ عمطلا

 دنعام كرت ف يكف ةناهملاوةنملا نءلخ مدار !اىلالصوناوةيسحتاولذلا نم لدعم قلنا ف عمط نمو هلياالا
 ردح لذ مهمذامأ و <:لذ موه: مملأب هيذإ قثالف ب نم اذاو طع دوو بصل لق دسأت م هوو نذأك ءاج رب هلئا

 ةنهلالهانمتاكنا ارانلا لها نم هلع الو هترررخؤدالو هاح | لن الودهللا هيلعةبتك ملامأمش م عمذدنزنالوهنم

 | ةنضنالتوكلعال ةزخع مهلك ابعلافهنلا دنع ا ةمتأك ناد اةةمهديزب الوهننادنعا ذو ناك ناهقلاىلاهض غب الو

 لبق وهتبغرترتفاهر رضو بام- -الاءذهةفاهبلت فررقاذافاروثنالوةامحالوأن :ومنؤوكلع :الواعفنالو | را

 نءزمهذعل طق« فمهضعبا اضرو

 . راهظاو
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 كلذكو ةالصلاد_سفتذةالصااىفةدنازالاعذاتراص مكيطساد دىشلاو ع وك رلا تالا ةفالا نوددوو ْ
 تافوالا وأو ةشلاف حدي ءابرلانال فيعضاضتأ داوهفرخ هج اراظن بص صال_خالا منول لون

 ءاد2.!ىفءايرلادرهتمثعاب ناك ن الاي تاوه قفل سامق ىلع مقتس ىذلاف حاتتفالا ةلاستينلااماكحأةاعارك
 ىئرالو لصب لهسفنبالشاذا نوف كل ذوهدعب أمم<) لوهحات :ذادقعتب مم الالاثتماوباو :لابلط ثوددقعلا | '

 ةرامع 4 اذا ةنالئالصمزوف سائلا لجال لسن ناك اًضا د سدت هيوث ناك ولاشي ناكوةالصلا مرحتسانلا | 1 ْ

 ندري *لا ثعابةباحاب عاطأ و ءايرلا ثعاب ةباجاب ىدع د ةفةقد صف تاكناف | ا

 هد ساق هن الص لاك 2 نأ نكعالو تاثعابلا سبلت ىف عه اذاهجو نم عاطأ اوو-و نم ىهعدقذ ةقدصلاكحأ ا ا

 ا

 مول ىت>الق:# ثعاب لك تاك ناو هلالقتساو هد هد ردع هقح ف انعاب ضيتني /باحعالا نالم_:ءبجاولا طقس طقس

 لاقي نأ لمحو صامتا ب>اولادؤر موهللاهحولةصااخ ةالسصبجاولانالاةينألمتجذ ادحلمتعا 1

 لثمةالصلا لصأ نودالثمةردابم ا ىفءاب رلا ناك اذاامأ ةالصا!لصأ فثءاوب ءلا ضراسعتىفلامتحالا ضراعتو | |

 اهفاوضاخن: ذلاوهّمذلا نق ىفاهل اوضرعتب ملءاهقفلا نا ث ردح نمةضماعةلأسلااو همافلا كولا ةباعتال

 ة.فصت ىلع صرخلاا م لج لب ءاهداسفوةالصاةدفءاهّقفلا ىواتذ ىذ:ةموهقفلا نين :اوتاواتحالنل | اونرضتإ

 تارتس رعلاو ارا انتا ههانرك ذامو رط اونا ىنداب تاداسيعلادا ذا ىلع صال_الاساطو واقل | ||
 محرلان جرلاو هوةداهشلاو بغل !ملاعوهو هن لخو زعا ظ ا

 م (هيفبلشلاة جل اعما قد رطوعابرلا ءاودنابب )* 0
 ما صو لها تاكللملا اراك جم هناك كاست قادت تن دول اعنا ط.عءابرلاتأ قبسا م تفرعدقأا
 هزهوتدعشا اةرملاةي ودالا ب رمش ىفالاءافش الف قاما لهو ةدهالا,ولوهتلازا فدا فاس نعري مثلا ردا ||

 ىربف مهذ عمطلاريثك قلل ىلانيعلادتعتزيرمتلاولّةعلا ف يعض قاذع ىصلاذامهكدابعلاالارطضنةدهات |||
 اكءاهمهنوك رعشد ا فاومسفن فكل ذ ذر وةرد رضلاب عنصتلا بحي .اعبل+ ف ضعبل وهضعب عنصتي سانلا |

 راكد اوهشلاةوقاةدياكمو ةديدش :دهاعت ؟الاهع3 ىلعر دق الف ءيفوحرتو يلق ف ءابرلا سرغن دقو لق علاكدعب |

 رع درع ماتامهدحأ ناما ةمهجال فو ارخ [نةةةوالو ق شنان )و :دهالاهذهىلاةجال | نعدح[ك فني
 هل هوم اع ورع عاقف *(لّزالا ماقملا)»« لا! ىفهنمرطختاممفدفاشلا رياعشن اننا ةوصأف |
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 ع ةمغرلا هلرهط هناالا لص تاكدلاضد آسانلا !الؤا ث. هس ناك ا ذااماخ ةداجاالو ثعابالانجدو نيدلا ثع اب احانع

 1 جونالصدةءفوأ ع رخو لع اع هنف سدلاموةءا ارقوةقدصف توكل نأأاما ذهن ناثعاي لا عقجاف تأ دمها لأ ْ ظ

 تاو الاامهرحأ طيعالودسافلار صقر دشن اقعو مصل املصقر دقي بارت هإذ هرب امثةرذلا ةثم لمعت | |

 || اضرأ اهمكش الطن تناك نافالفنوأ اضرف نوك#ثااما وايعالةةينلاىلا لاكت :راطةيداسقلا لبةتةالصف تاك | ْ

 |١ الولوةءارقلاع نسحراهظاابءايرلاهدصقنا هلاحنئ ارق نم نيبتدي وارتلا ىل_ص نمنا ىثح ىل_طاب هن عادت ةالاوأ ||

 ا م ند لد ءادج دعب اذهىلاريصملا اف هيءادتقالا حددال ىلصا- امدايتيسقزا ترا

 1 هيوهرخ ةدصة هين رثقاناو هيءادتقالا هن و هتالصدصقلاكل ذرات عاب هةفهعوطتباضأ ناوثلاد دقت هنا |

 |١ اذهنامهعو معك ثتاعبنالا لصحامقاو لعتست الد> | اولكتاكو تاثعانلا عمتجاو ص رقاق

 || وهورطظنلا لا ذهفءانرلا لح الاءّوطتةالصأ شنالضرالا|ثعاب نكي « لولو ضن ارغا !ىدالءاب را
 الو لدقتب الو ماعطلا ا

 ١ رادف ىلصول منع ضرغلا ط وقس عنعال هيهريغتارتةاو دحو دقو هسفند لةّمسسم ثعامد سهالا لائم بحاولا | ْ

 : هس م نعصرغال طقسموةالصلا لصأب عب ءطم هناقةدوصغملار ادلا ىةالصلا عاقب ابا صاعناكث او هنافةد وصغم |

 د.ك-لانماهلك ءاضعالا !

 || ةالصْئ دندن الن اكل ضرفلاالولو تةولا طسوىلارخالالثولو ةعامج روض تقول لو ىف ةالصلا ىلازدا نم |
 || مةالصامماثيح نمئالصلا لص أ ثعابنالهيضرغلا طوقسو هنال_صةخصب عطةراماذهف ءايرلال_جالأأا
 ْش الماسو لمعلا ىلعا عاب نوكي ءأن , رافاذهتينلا فجدقلان ءدغبأ اذهف تقولا نييعت ثءخ نم لد ري غضرا#ت أ

 || اذهفةالصاادسفينأ ديعبف لمعلا ىفرثؤد ت.>ىلا ورث لبي ملا ذاهيلع سانلا عالطاب ردن تامأوهيلعا
 هللاةرد5 نم بمعملا

 10 هبال ىدح ع

 تاك الاطامنيعلاءام

 ا
: 3 

 ةوادنلا لع فدكو 8

 ثاسألا ءاج رآنمعبتت ا
 ىلعكلذ نيعبلوفلاو | ٠ 5١١ 5 ع

 فيكوغوسلاو غضملا

 ةمضاهلاةوةلا ل-عج
 ماعطلا 0 ةطاسم 1

 اقاعتم هُنْرَغ 'و ]صفت

 كيك اوديكتاباهددم

 ةدعملاو راثلا ةباثع

 ردقةىلعو ردقلا ةياثك

 لق: ديكلاداسف |
 دسط و ةفعكاهلا

 وضع لك ىلا لهب
 سئانانكهوهدصت

 نيتءاكلا او لا عطلاو

 علاطيلف رايتعالا دارأ
 ى ريلءا_ضعالا ع رشت

 كلا طاعت ند ىللاعت

 امن راعتو ءاعالا

 ضعبلاب اهضعب قاعتو
 ءاذمغاا حالصصا َْق ٍُ

 هفمةوهلا ناز دعس او

 ىلاهماسةناو ءاضعزإال

 ةيذغتل نيالاو لغتلاو مدلا
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 (ناكد) رضاحري-غ

 دنع ءاروقلا ضعي

 قى و نلكحالا

 تا ارهلا نمّةر وسةوالد

 ىنح كاذب تقولارض<
 ماعاطلاءازحأ رمد

 الو ركح زا! راوناب
 هو ركم م'عاطلا بعت
 تاقلا حا صرخت و

 بهم .نل او انش ناكدقو

 انألوةيىدرو رهسلا
 كاريشت دا انآولك ١

 ىتل_ةاار روض

 تاك اعرو ماعطلا

 اوت 7

 هاك تقو لغاوُسل

 ثقو همه 0

 ردا ذال ىر ولك الا

 ىف تاقلا رو_ض-و

 اريبك ارا
 نمر هللامهالاهعسال

 لال ذإا

 هللا يهاسمف :,تحفاا

 تانسالا نم ىلاعت

 اهنث لك الا ىلع ةنمعملا

 ةعطاقلاابلر

 امو ة.:-حاطلا اهنمو

 نم ىلاعت هللا لتعد

 ىتحمشلا فولط اءامملا

 لعجاكقوذلا ريغتال

 ىلعالةروصا اهذهق:الصا ىلع لزنماذهو هليقناك ىذلا هلع طيح عاس هلمعب ىءارنمهنأىورو هتئاضملا
 ليبق نم جمع او موصلاو ىضاملانودقايلادسفي ا رطباف درطمكلذ نمعزحلك نافةءارقلا ىلعالوةقدسصلا
 ةالصلاءانن أ ىفةغاج رضحولك ب اوغلا لجال مامتالاذصقنمهعنعالُث .<ءابرلادراو تاك اذاامأو هدادملا

 اذهفاضنأ اهي ناكل مهروضحالواناكو مهرظن لجالةال_صل ا نيسح د صقوءابرلا دعو معروض حرت
 تاو ةاودداعلار صعب و 2 ىت>تاغناق ناكر ملا ىلعاثعاب ض ناو له ءلاىر' | ًادقءاير

 انالدحولا اذ_هىلعاماكرأ نمنكر ىغمامهمةدابعلا دسفي نأ ئبنباضن أ اذهف ار ومغمةدايعلاد_صةراصو
 ةداعلا»_ىفةباللاةب تل مك واه رهغلا واهل غباماهلعأر اطدالنأ طرشب مارحالا دنع مبا - !!هشلاب تكن

 ترها هذدّةاو هنميلغأ وهات موعج4إ :فعضناو باوثلا لصأد_صتءاّمولاو لع )| هلاحاىلار | 2

 سائلا عالطاب رو رسلا درعتالادر ملاذالافواذ_ه نم توه أ وهم أ ىف طا حالا ىلا ىلاعت هللا + 3 ىمساحلا

 مزعل صن هنال طمدغ هز ىلا ةقرف تراصف !نهىفسانل | فاما دةلاق هاجلاوةلزنملا بوه ار قرس ىنعب

 | لع عطا الو لافتتاح لمتعلا تءاغاو صالخخالاب ها متعملو الاد 51 َرولّرالا

 متجاذا طب هنأ ىاقىبعباغال اوسانلا قالةخاله_ف فق تنكدقو ه«باع 1 ن.ا الول معا !ىقدب رب متاو

 ىوردقوةمناثلا هرمضن لهننكوالا تن 1 اذا تان لمها اعتهتادجر نرسم الامد لشتاخ لاق« هلع

 لاف رسيقهبلع علطيق هيلع علطب نأ بح الل معلارس اللا كوسران ]سو هيلع هللا ىبدهلالوءرل لاق الح رنأ

 عدبالىأ هر ضدال هلوقبدارأ هناق نسما امأ لا ةفرثالاو ربخلا ىلع ملكت مة بنالعلاوحأو رسلارحأ تازحأ كل
 هيلع ماكتتق ثيدحلاامأو رضي ل صالخالا دقع دب ءابرلادقعاذال قي موهللادبرب ودوةرطخلا رضتالو لمعلا

 ثيدحلاف سلو غارذلا دعب هإعروهطدار رأ هنال ة< هنآاهدح ا ويمجوأ ةئالثىلا هلداح عمجرب لب واط مالك

 تيسارو رسال لب قءانرك ذامدومجترخ ارو رسلؤأ هبءاذتق الل هب ريس تأدارأ هنا ىناثلاو دي غار هلا لع 3 هيا

 تآهتباغو ارحأ :دمحماب رورسا|ن أ ىلا مالا نمبهاذالوارحأ هب هل ل_عج هنا لادن هلزئااوة دمها تح

 هيدرب ثيردحا ىورب نمرثك لاق هنأ ثااشلاو * نارخأ كار مالو رحآ صلغملل ن وكيف .كف همع قعا

 قوأءابرلا ىفةدراولاتامومعلاب يسم اةهءفرب نم مهو حلاص نأ ىلعهفقوت مهرثك أ لب ةر رهيب أ ىلا لص:مريغ

 لد لمعلا ىف وأ ارهظت م اذا اردعل ا اذهنا ان دنءسدقالاو طامحالاىل المر هط"أ لب هن عطغقي موءرك رك دامادت ِه

 لصأ هيمدعتب ل هنال لدهعلاد عي الف عالط الأي ؛ ردريسلاه للا فا ظنااعاو نيدلا ثعاب ن ع ارداص لمعلا

 اذاام ىلع ةلو#ىهفءايرلافتدروىاارام>الاامآو ماسالا ىلع كانوا لعل ءابةبشل الث ت ثم , وهمنذ

 امآهثمسلغ وأنا 0 واسم لاا دستنإاك اذ اامىلعلو#ووقةكرم كاقدر وامامأ و قالا هيدرت م

 دعسالوةالصااد_سفب نأ قش الولا.عالارتاسوةقدصلاب اون ءاكلاب طبخت الفهنلاةفاضالاب ام. .ىضناك اذا

 تءاوالابدومنوكي القئ هن وددالامصلاخلاو هللاه-ولةصلاخ الصد. اعم>وأ ىذلانا لاقي نأاضنأ

 هبلاعجريلفن ” الاءاندروأ امم فوأ م الكصال_هنالا باس ىفانرك ذدقو هيقهتلاد_:عرلعلاو بوث اذه عم

 دّقعلا لاحت راق ,ىذلا(ثلاثلامسقلا ) غارغلادعب وأ غارشلا لبقام اةدابعلا دقعدعب ئراطلاءايرلا يكحا ذهف

 قءيلع مدن ناو هتالدب دةعب الو ىذقي هراف فال الفلس ىت>ةيلعر مء«اناقع ءاب رلادصق ىلءةالصلاىدتس ناب

 فنات_دلفءابرلادصق عم هنالصدةعنتمةقرف تلاقهحوأ ةثالث همزملا هغف ماقلا لبق عجرورفغتس اوكلذءانثا

 ءاب ا,رلاودةعم ركلانالءالصلاةع رح نود هلاعفأد فتودوحسلاو ع وكر اك لاعفالاةداعاهمزلتةقرفتلاقو

 ىلعةدايعلا ملي و هيلعهللارفغتسا لبئثةداعا همزلب الدق هرفتلاقوا دمع هنوكن عم رضلا عير ,تالهملق فر طاخ

 ضي بوب كلذاوهشو هل عد غي ناكل ءاب لاي متحتو صالح الاب أ دةراولاك ةداسعل ةئام لا ارظنلاو:صالخالا
 دحتولوهقلالا ثوكت الدو هسلاو عوك رلاوةالدا!تااولاتف لصالا ىلاداع ضراعلا لب را اذاق ةضراع ساخن طل

 .مهمذو سانلا دم ىلاء.الةلاحىلاراصوتب وتلاومونلابلاز مثءاب رلا ضراع هين رتقان كءوارفاكت اكتلهتبارعغل

 ةزلنبلاق نما صوصخا دج هةطلا ضادق نعبر اخ نمر خخ" الا نمت رب ملا بهز مو هنالص مصتف
 عوكرلا ةداعا<



 1 < ملاذاف نيناحلاوناييصا او ماعلا «لعر دقي ال كِباَععناصةنو باوث ةدازالو لحأال اوقزر ىلع هنوردقمالا !

 كني ادحأ ىرناف تاقتاف ليصفته.ذلبلمعالادسةمزحاللا طي عبوش لكس دل نكلو خب وُهيففكلذأ
 ساقو:و سلك الؤأ لوةنف مو مذمهضعلا ودوم مضعب وأ هلك مومذمر و رسلاف هناعاط تفرعاذار ورسلا نع

 ةعاطلا ءامدشاءدصت نوكينآلؤالا ماسق أ ةعب رافدومحل اماق مومدمىللاودوةتىلامع هن مر ورسلا ليمومذك | |

 0 - أ نمل. ارهطأو مهعلط اهلنا نأ مما علط امان رك هن ص العال ١
 ماقع |فاطلالوةعاطلار يظن ودي .تعملاهيلع راسا هللا مةيصءملاوةعاطلارت ركسد هناق هيهقاطل او هيلأو ,راغنو هيهللا عنص |

 ىلا +: لاق دقو م مم ولة ىفةلزنملا مامقو سائل ادمعال ههنا اراغن لمه هح ير ليجلاراهظ ادي ءقاارتس نم | ْ

 هللاراهطاب ل دس نأ ىناث ] اوي هيح رفذ لومعمهللا دمع هنا هلرهط هن هن 0 او-رع .لف كا ذبقه“ و وهللا لغفب لق |

 ىلعهلنارتس ام مل- .-وهيلعدتلا لص هلال وسر لاق ذ اة الاىف هل عشب كلذك هناامندلا ف« لع بشل اهرتسو ليجلا || أ
 اذهو ليقتسملاةظحال ريغ نملاخل اىفلو.ةلاباح .رذلّوالانوكمذ ةرخ الاقميلعرتسالاايندلا ابتدي

 ها نوكرف رحأ كلذ, فعاضترف ةعاطلا ىف هيءادتقالا ىلع نيعلط لا ةبغر ناد نأ ثلاثل اهبل يقتسملا ىلا تافتلا
 نم هينم دنقلا لا عأرأ ثمل ةعاط ىفهيىد ذا نموالؤأ هدصفاع رسلاجاوارخ ارهطأامةينالعلاجلأ

 بج وموذيذ| ب رلا لياختروهط نافرو رمسلا بس نوكي ,نابرب دج كلذ عقوتوئ م هر وج أن مصقني نآريغأ أ
 ل و عع ملا موس و اكمل يغلط رطل :ءاط ىلع نوعلطسااءدمح نأ عسبارلاوبةلاحتالر و رسال | 1

 ءاب رلا ىلا همست وأ هنأ ارم وهمذب وأ هدس< و هتوف ةعاطلا لهأ ىر , نمناعالا لهأ نمذاةعاطلا ىلا مهمولق أ

 هريغمهدمعهحرفثوكيتأ عونا ازهق صال الاةمالعو هلياداع ,ءناعأن س<حرفاذهفميلعدمحالو | ْ

 ىتحسانلابواقىفهتازتءمايةلهحرف توك نأوهذسما+ئاوهو مومذا اامآو # هابامهدمحهرفلسثم |||

 معا ىلاعتهللاو هوركماذهذ هدراوموهرداصم ىف مار 0 الا هواباقيو هتاوحعاضةباو هوقو هوم ويوحل|

 م( المو للا و قش اءانررلا ع نمىلهعلا طيح امنا )د 1

 نمهغارفد عله. .اعدرب نآاماواخالق ءايرلادراوهيلعدر وت صالردالا ىلةةدام ءاادعلاب_ةعاذاه. .ةلوقنف | أ

 درعا ردنا جب ديكور ”رووتلابدر ودرس غار ةلادعب در وتاف غار هلال يقوأ ل معلا |

 ةراهط اوهفاكتن ملاذا سال هز ' هلع ف طعن الثأ او>رتف هدعنأر طد افءايرلا نءاملاس صال الا تعن ىلع |

 حابترالاو رورسل نمل دامالاهنمن لو هتاراهطامر وهظقفنانكلزمرك ةومراهطنإ' لودي ْ ١

 ءروطأ و هيتدعتراهطالاقةءغرددعب هلت رهط ن كلو ءان ب رد ةءريخ نم صلت ل ا هبلق ىلع | ا

 تأر لوك وعي ,الجر عمم هنأ دوعسم نبا نعىوردةذ طمدت هنأ ىلع لدامرابجالاو راث الافو فرغانهفأ|

 رهدلا تمد هللا لح رللاق هنا 0 لصهلالوسرنعىور و اهتمدظح كلذ لاق :رقبااةحراملا

 رهدإا موصةهارك ىلا ةراشاوه ل.ةوهرهط ”اهنال كلذ لااا مهضعب لاقفت ررطف أ الو تعدام هللا ةفهننال و راب |

 دنعهبلق نأ ىلعالالد:سادوعسمنبا نمو ملسوءيلعهللا لصهتلالوسرنم كلذنوكي نأ لمتكف ناك امفيكو |]
 الطيملمعلا دعب ًارطنامنوك,نأد_ءيبذاهيثدقااهسنمر وطأ نأ مل لءدصقو اب لا دةءنعل خو ةدابعلا | 5

 أ

 اهنمغار ةلادعب هلباةعاطد هن 1 ١سم ىلع _قاعمو ىضمىذلا هلع ىلعباثم هنا لاقي نأ سقالا لد لمعلا او كا | ا
 دراودرواذاامأو لمعلا طم < والدلال دق كالذناق ةالصاان معا رغلا ليقءايرلاىلاءدقعريغتولا مال ظ

 تأااماواحالف ءاررلا دراواهئانثأ درو نكلو صالتالا ىلع دة ءدتناكو ل ؛هقالصلاا نمغ ارذل !لبقءايرلا|

 وأهلا اراغني تآ ى خا وهو لولا !نمثالمر .خوأ ةراظن هلندد_كتف عوطت ف توك نأ هلاثموءرحأ طبح |
 0 سانلاةمدهع تار تاهمتتس اهتالصلا طقل سانلا الولو هيلطن ندب رب وهو هلام نميمسأ ًايشوك كي 1

 راظنلاىأ هِلَّوُأ باط هرخ [باط اذاءاعولاك لمعلا لود, !ءهّننا لصلاة دقو ضن رفافناكن ا ةداعالايلعوورأ |

 ءالق_هلاتأ أم عر مم نانو إ هممئصرةسا(يدابعا هالقعرشمتسالدتا | هباعتاناصاخنناك وافاوعللط *

 ا هةدام علا محشو لمعلا ىلعا* *عابتاك ناف لمعلا ىلءاثعاب ءاب رنوكنأاماو لمعلا رثودالر ورسدر نوكي . ا 1

 لوأو مهأ تاكال

 ىلا فار#الا قرطتو
 ىلا هنمعرسأ بالا
 فارغ الا نموت لالا
 تووثباتلا هيوقساأم

 هناا مع اوتلاعا!توأ

 برع عفانءاودىلاعت
 بفهذب وءاوالا قب
 .ءافشلا بادو ءادإا
 ادمن حشا نأ ىكح 8

 ىلا ع-جرالل ىلازغلا

 هدصقف حلاص دبع ىرقلا

 قوهو ه<-فداصو ارئاز

 قتلت اربي كءاردب
 جشلا ىآر_!فضرالا
 لبقأو ههلاءاحادت
 نم ل> رعاف. هلع

 رذبلاهنمبلطو هيادحأ

 ىلازغلاب هلاغّتشاتةو كلذ
 رذملا هطعد 1 و حنتماو

 فراس ع نعلار خلا هلأسف
 رذب ”؟ناللاقفهغانتما م

 و>ر ارك اذ ناساو

 نملك-!هسمق ةكربلا
 ت>/االذ انش هنئملوانشل 5 5 -. . .

 هرذبف اذهىل اء -أ نأ
 تباقورك اذريغناساب



 برش ورمي ةثلاثلا فو

 لوي سافن ةثالث,ءاملا
 اذاهتتدجلاسف:لّوأىف

 دجلا ةيناثلافو برم

 فو نيلاعلا بر هل
 بره د_جلاة#كاثلا

 ردق::اعامط :دعمان اكو

 ةسقفاوع هانركذ اك

 حابطر كاضاللا

 فارعتا فرعي ةافةملاو

 نمد ران ةلوا تملا

 سشطلاةرارحة مالا

 لوذفلاىلا ضومنلاب

 باعل اقثرع ةرانو

 دعاق:لاب ل سكملاةدورب
 ةرانوتقولاةف.طو نع

 وهسااةيوطر تل

 ةسوس ةرانو هلْدْعلاو

 فاس !ترداو م يلا

 هزهذ هل-اعلاط و ل

 نطفتد ضراوع اهلك
 ريغت ىر و اظميتملااهل

 ضراوعلا ذل مم ب 1

 نع بالا با صرب

 لادتعالاو لادتعالا

 :مجالوهيلاع زكي نطوالو هيدابلا ف دتْدتةحا او رهخل اوف اًرلاوهدتعح ورب الىداوبلا |

 : ع9

 0 هو باوثلادضقولو ل ريع رلانالعا

 ل لكد هتلاداةءب ىذلاكهلناه_جو هيدي رب ىذلا لمعلا ف فخ هناالا هدرع5 لمعلا ىلع لم الا موهال لذ

 ناع. .فلا ءاب هرد هر ىلصن ال تاكل باو :لاءاجرالول نامل ءو هيلع ءفدخو هل يت ءلزن اذاق < 0 و

 !امهمر الا ف ناعبت كلذ عممنكل و اضف يفختلاو ليهتلابالولمعلاف 7 ”ودالام كلاذنمىنخ و

 برةهتعاط ىلءسانلاعالط أب رم ىننا هنامالع ىلحأو تامالعلابالا فرعد نأ نكع لله ءاإ !ىلاءاعدلا فرثؤد

 الذ ءرسس سانلا هيلع علط ا ااذا نكلو كلذ كل معلا متي ومدرب وده رك ل ءابرلادقةعبالو" 2

 تافتلا الولو رو رسلا حت حرب ل لا كلم ةدامعلاة ره لق ن كلذ قرو كح انراو

 0 رتل نكح قلاع رلاناك ه_ةلف ساذلاعالط اد _:عورو رمءرهطا لس انلا ىلا بلقلا

 ايهارك كلذ لباقي لو عال_طالاب رورسلاةذارعشت-ااذامثر و رسلاوح رفلارثأ قاما عالط اء_:ءروطااف

 تاافحخاضاةىضاقتيفة فخ ةكرحه بفن ىلع لركن ىتح ءابرلا نم ىلا فرعللءاذغو انوقكل ذرب ف

 لاوعدبالف ىقخدقو ميرصتلاىلاوءديالناك ناواضرع مالكا ءاقلاو ضن رعملابهسيلع عااد ايس فاكستي
 نيتفُْدلا سس: وتودلاضةورافضلاولوتااراهطاك لئاسعلاب نكسلواك رصتواضد رعت قاطمنلاب راهطالا

 برب الشبح تتم تا كلذ نم ىفخأو دحجمتلا ل اوط ىلءلادإاساعئلاة لغو عومدلا رتبت رلافافحو

 ةشاسلاب هولناقي تاو مال اهو دن تاتا شانلا ىأ راذا كلذ عممنك ]و هتعاطروهظب ريسنالو عالط الا

 ناكل هلاوعسول ناو ءارشلاو ءببلا فءوعاس ناو: اوحءاضة فاواط شن, ناوهياءاونثي نأو ريقوتااو

 ىتلاةعاطلا عمما ارثحالا داعي هن 0 يفق دامت ا تاتاد وو هباق ىلء كلذ لةرم هّةمه.ذرمدةناف
 نكي ما ههمون هقح ىف سال ار يصقت ”رع.دس ناك اا ةعاطلا ك]تهنم قبس دق نكي مواو هيلع علطن مهنا عماها نأ

 قد ءابرلا نم ىتتٍب وش نعايلاخن كيمو هللا لعب عنقدت نكي لق اذن ابقاعتباملك ىفاهمدعك ةدابعاادوجو
 هنادهح وهللا مر ل ءىوردتو نون اجلا الاهم 1 اطيح ناك شوب كلذ لكو' لمملاا تدب دنم

 اونوكسملأ مالسلاب نؤدتنتاوفوكتلأر سلا يلع صخر نكرم ةمايقلا م ولا ارماللوةب لوز عهتنانالاق
 هبنمنب بهو نعىور كرابملا نيهننا دبع لاقو كر وحأ مل فوتسادق يلح الث داافوخاو اا 1 ىضقت

 لح ددت نوكن نا فاخذ نابعطأ اةفاغدالوالاول اومالا |: رااح هناا لو اًوسلان مالح رتالاق هنا

 (اتعن نانح أ قلاذااند_أ نا مهلاومأ لاو مالا لهأ ىلع لدا مرثك [تانغطلا ن ماز_هان صأ ىنانملع

 | نة نالمرلع صرب نابح أ ايش ىرتشا تاومني د ناك. اهل ىض#:ناسحأ ة-احل اس ناوهنب دن اك ١

 كلملا اذه لما هان عاجلا لان سانلاب“ التمادقلرملاو لهسلااذاقسانلان مبكومف 7 ةمهكس 1

 لاَعف اقينعالك لك أيوهقدشوشح لع ر معلا ب ولقوتيز رو لعب ا ام ماعطب ىنتثامالغال لاتف ثالط دو

 |[ نمازهد عاملا ل اهفريع رخ 0 د لد ىو سا. لاك لاق تن .5 لافاذ_هاولاعف مكي-اصننأ |كالاا

 قل اءايرلان « ني -ةئان نوصاخما لز مف ماذيتنأو ىعكفرص ىذلاهتندحلا عا !الاعف هنعفرصناف

 ءافح ! ىلع سانلا صرح ا ماظع اا مئافحا ىلع نوصرعةااصاا مهل اسعأ نعسانلاةع دات ىف كلذ|نودم<

 ذاق احنا نمالم ىلع مه تصالخابةمايقلا ىفهللا م_ميزاجفةحلاصلا مهلاعأ صاخت ناءاجر كلذ لك مه >اوذ

 تونبالو لامبذ عفنيال مول هناوةما علا ىف مهتةافو مهتحاحة د اواعو صلاح: ال ةما.ةلاىفلبةيالهتلانااو اع
 اوناكست مهريغنعال ضف ىسفن :ىبسفن داو لك لوقف مهسغناب توقد دصلالغتشا و ءهدلو نءدلاو ىردكالو

 5 رآتابمهلعا صان برغل بهذلا مه_سفنأ عمنو مصاب مناف ةكمىلااوه- وثاذاهللاثدب راو 3

 الف هيل.
 ذافعوقالان م هلهنودو زب ىذلا دازلاو ةءامقلا مونبولةلاباب رأ دهاش راذكف دةالا نم صله االا ىي

 ةذةعهبوأ نانتنا هيدانع ىلع عل لطب نأ نيد ةقرذ 22 هسسفت مكرم مالمو رضا :الورب ؛؟ ىناناءايرلا#ثا اوُد

 -ةكر ىلءاوعاط ااوناعمأ عض بلا تاننسااوأ ماهل هريضح لابن مل محاهعلا نعةعمط مطقألهنافءانرلا نمةبعش
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 - 5-5 تع دع وجوخ نفي

 ا ؟ةاكرلاةقر ا السي وأ هذ ف مانيالالاموأ ب اصولاد أ اقوالاوأ ءاضقلا ىلوفةنامالاب فرع ْ

 دقو ىصاعملاف:دسافلادصاقمىلا تون لصوتيو هج عاشت لاا لوب 9 اهكرأا وضع لرتمف 3 ندي د هنسيل لشن وااهدكو اهذخ أف عئاولاع دوب وأ اهنم«ءاعردقا هر !

 معلا عام ف ةبغرلانورهظب تار داق ورك ةئاوزعلا لا نورضحدةوروع ملال جال مالغوأ أ 1 كاكا دشئاخأو ريك ذتلاو ظعولا لمدس ىلعةمك1لا مالكوأ عوشاتةةيعو فو شتلات ل ا

 مالغوت أ 7 |نمةّمذرلا ف نع +رفظلا هدودهمو د |ىلاعي رخي وأ نايرصااوءاسنلاةلظحالم مه-ضرغوثآر لآ |

 مهلةعاضبو ارهموتل 1 هونت اوهتيصعمىل نسم رةعاط اول ممالىلاعتهللا ىلا نيم ارملاض غب اءالو ظ
 ةمهتلا ني نآ ديرب و اهاعرص وهوا موهتاةعرح ف رتق موه نم م نود ناك نارءالؤهنءبرقي و مهقسفف

 قاض هن !لاقءللاملابةدصت. ا ةعل دودحىذلاك ةمهبتلا ذل ىوقتلارهظ فه سفن ع ْ
 عج و نعتجمتلا خر تحل ؟:ًارماب روف ىلا بسني نمثل ذكو هريغلام لكسب يكف سفن لاس
 ةغب رشوأ هإ جدأ صا حاكنوأ لام نمامأدلا طوطح نم محابم ظح لمن هضرغتوكي نأ ةمناثلا ىوقثلا راهظا]
 ا اماد تصقيفءاستل اهحاكن ف غر ولاومالا هلل ذ.:اريك زتلاو افعولاب ل غشت 0 رت رهان ىذا

 ةدابعلاوعا رماة دباعلاعتن وزني نأ ف بغرب ىذاكوةلملا لعتغب رش او اهعكت لهن
 بوللطا!تافلّوالا نوده_ذكاوارن دل ةابا عام هللاةعاطب تلط هنالرواظحتعءاب راذهفهتنب احب وزت فبغربل

 راظنب تأ نماقوح هن دامع ءرهظت نكءاو حاكنوأ لام كار داو اح ل :صتيالتاةثلاثلا وبطل حاشا ١

 سازلاهءلع علطيفالهعتسم ىشع ىذلاكةم اعلا هج نم هنادّقتعن وداهزلاوةصاخلا نم دع الوعصقنلا نيءيهيلإ
 كحضلا اق مس نا كلذكو راقولا ل هأ نمالوهسلاوو ومالا لهآ ن هءهنالاعب المك هيعلا كري وىملا نسق

 تزل اراهطاوءادعصل!سفنتوزافغت ةسالاب كل ذ عسب .ةراةد-الانيعيوسملا اراغني نأ فاضعف حازملاهنمادب وأ

 نأفا<ءاماو كلذهبلعل#: «تاك الوولدخ ىف ناك ول هناه: :مملعت هللاو هسفن نعي ذ الاهلمَغ مظعأ املوقيو 1
 سإلانوم هوداو نودع وأمي وارتلان ول هرةغاج ىرب ىذاكو ريقوت ل1 نيعبالراقتح الا نيعبهملارلغت

 نما لعب التاكل هتسضتن الدخول و ماوعلابق حليو لسكس ىلا ب سني تاةطيحن مهةذاونف نوةدصتب : د نينثالاو ظ
 اذاف ما صريغ هنا سانلا ملعب تأ ن م ةردخ برسشن الف مره ار هشالا فو ءاروشاعوأ ةفرع مول شامعي ىذااكو 3

 نكتاو اصاب حرص الدقو مما ص ةنأع ناخيل عمت هع ماعط ىلا ىعدب وأ هل >اللك الا نع عنتما موصلا هياوئط

 هندام .عرك ديت نمر رت هناوءارع سدل صلت هنأ ىرب مث اص هنأ ىرب هناق نيم بخنبب عجوهورذءىللوقي

 ارذعهنقهسفنلرك ذ.نأ ع نعربمع! 0 برش ”ىلارطضا نا مث هيدابع ارعاس هنا لاقي تدب ريذاا من وكيف ل
 نالفباةلايسط7ترطفأ لوب وأ موصا|ن معنع و شاعلا طرق ىطتقي ضرع لاعتيلاإ وأ 5-5 !ه

 اض رع ةراكح ضرعم قهرذعر 5 ذي مث ريسصن هن كو عاب ررذ دعت هنآ هب نظنال هب رسشبالصتمكلذرك الد ظ

 ىلابدال هنافصاخمامأ نطابا ىف ءابرلا قرعخوسرلالا تاسالا ىلا قب سالف ءايرلا تاف !نمدار ىرةامواذهف د[ موصأ ىنعدنالف تضم اموب * تع كو) ىف نظن ىلعةقفشم باقل اةفيعض أ نالوقب تأ لثمو هباق بدمطت نب ادم ودلاىلعىل ًادقو هماعط نمتاسنالا لك اين ىفةبغرلادب دش ناوخالل سانالفنالوةينأ ل“ 1
 هللا ل_عفللا امري دقت ندي زيالذ هتسيثلإ ذهن ل دقو موصا!فةيغر هل 9 م تاهيل قل نارظفن فيك 3 0

 بتاصوعابرلا تاجردهذهفهطورش ةوكلذح رشف أ يسسو رو رغوة ديكمهيفوهيف سانلاةبذرالب_ركتو هيدرإ 2 ١ ءاد.:3'هراهطا نأ لر طخ دقود ريغ بف كلرشب مو ىا«تهقلا لعب عنق دق مولا ىةبغر 4 ناك تاواسبلم توكبف |

 بولا لئاوغو سوغنلات اف“ ايءالهملادا.ءلا نءالضفءالعلالو-ه.ةلزت ريختا هيدر واكل ملا سندز أ ىهبئاوش يفنأ هتدشنمناوتاكدهلا دشأ ندوهو هبضغرمللا تقم نحت مهخرجو نيئارللا قالا
 « (لمنلا بيبدنم خا وهىذلا قيلناءاب رلاتامبإل# عملا

 00 :رغو تاهمسشلا لك نع عاتالاو اونا: 0 رهو هتادابعب ثارت ىذاك 5 2

 ىلاعت هيا عسل ريسقت

 تاوسحلا ميذدنع

 وبآو ىذاشلا فاتدخاو
 قهتناام هجرةف.ذنح

 م-هفو كلذبو-جو
 كاع كلذ وم ىوصلا

 ريسقتلا رهاظب ماعلا

 الا ماعطلا لك اي الثأ
 هير م ذاانان ورقم

 ىر وهيدآو هتةوةضد رف

 ءاملاو ماعطلا لوا: نأ
 سلا ةماقا نه جحش

 ىرو اهاوه ةعباتمو

 هءاود ىلاعت هللاركذ
 ةثئاع (تور)هقايرتو
 ناك ت لاقاهنعهلناىذر

 هيلعدتلا ىلدهللالوسر
 ةتسى ماعطلا لك أ مل 1

 ءاذ هياعحأ نمرفن
 نيةمعلد هلك أقىلا ارعا

 هللا لصدتلال وسر لاذ

 تاك ول هناامأ مسومياع

 اذاف 3 مك 0000

 اماعط مكدحالكأ ]
 ىسن ناف هللا مس لة

 لعيلفهننامسلرقيتا
 هرخاو هلوأ هلي معل

 ف لوقي نآس ساو

 فو هللامسبةمّتالوأ
 نجرلا هنامسن ةيناثلا



 نذراد_ةمنعز علو

 ماعطلا فر ومالا مها

 لكو لالا نو

 لالح عرمش !!همديالام

 هللا نمسح ر وةددنو

 ةصطخغر الولو هدادعل

 بعناو م الاربك عريشلا

 نمو «لالسحلابلط

 هوددعتلا ل كا

 دلال سغب ىئدتس نأو

 لو-رلاق ماعطلا لد

 مْ بو<.لعهتلأ ىبص هللا

 ىفني ماسالا لبق ءوشولا
 اهحومناك اهن'و رعفلا

 لب سغنالرةملا ىنل
 لايق اماعطلا ليقدنلا

 [١

 ركشلاوةمعتلاركسش ن

 راصق زلال 3

 م آم دلا لسغ

 ثور مشل عمال

 ىذركلامنبسنأ اكوو

 نء.لاف هنارسوع املا

 4. ب , ريتك نا بحأ

 ةةايغرس» اذااسرا 7 5

 هلوقف ىلا ءتدنبا ىعسل مح

 : أ اوكا الولاعت

 بياع هللامسا رك اذن

 ٠ع

 لصأ نعل - نم ري غناكن او تمار هبحاص ردح أم و له+لاةداعازهو هللان راو قهتمغ :رنمدش أ مدت ىف

 ىتلانىلاو لفاونلا ارب هنكلو ضن ارفلابالوناعالاب كارب الن أ ة#لاثلا هب داقتعالا ثيحنمنا.ءالا
 باوثلا ن مج رب امى ءلسكلا ةذإ اراب الوا ماوثافهتبغر ر وتفل:وادللا ىفاهنعل ك,هنكلو ىمءبالاهكرت
 ظ دعمتلاكو تنال وزان :للاعابتاو ضد رماةدايعوةالصلا ىفةعاجلاروذك كلذواهاعذ ىلععاي رلاهث عبد

 0 1 زى مالايلطوةمزملا نم او كلذ ةلج ارم لهذي دقق سياناونيذثالا مو وعاروشاعوةفر مالا
 |[ ىذلا تافه _.قامتودمنكاو ملظءاض:أ اذ هن ضنا ارغلاءادأ ىلع دارا سف: ,الدْوأ هن اه ل تالي و

 | قاطنامذناكفقلاخلا مذنودقادنا مذ تاو كلذل_عفدتاضنأ !ذهوقاادلا دج ىلع قاما دجرث [ إبق

 اراهشلا ىلعهن اكواهكرثواةلفانلا رت ىلعاباقع ف خس مل هنال كلذ لعفب مفاذ_هامأ رهتلا باقع نم هدنعملغعأ

 تادابعلا ف اصوانءايرلاىناثلامسقلا و تادايعلالو_دارءابرلاوهاذوق هياقعف سنن هباةعو لّوالا نم
 انا هضرغىذلاك ةدابعلا تاصقنهكرت ىفاملع-هب كار نأىوالا * تاحردث الث ىلعاضن ا وذو اهلوصانال

 مةوتافتاالا كرو هدوكصسلاو ع وكسسرلا نسحأ سانا ءاراذاق ةءا ارهلا لوط :الودوكسلاو عوكرلا فد

 لابي سل هناى ألح و زعهب راه نيهتس ةناهتس اوهفالذ لءذنمدوعسمنء١لافدقو نيتدعسلا نيندوعقلا

 [عكتموااعب رتمتاسن اىدي نيد سا> نمودال_صل ن_سحأ ىدا هيلععلط اذا ةوالنا فو_ءلعهتلاعالطاب

 ازهوةلاعالد سلايةناتساودمسلا ىلع مالغللا ع دقت هنم كل ذناكة سلجلا نسحآوىوتساق همالغلدثدف

 نال انموأ ةئد درلارينان دلا نمةأكزلا جبارخ اذا عد ىذلا كل ذكو ةواملنا نود" الملا ىفةال_صلا نيسدقب قارملا لاح

 ثذرلا اوةبيغلا نعهموصت وص ٌتاصا!كإ ذكوهتمذمنمافو داس !نماوحرخاهريغ«لءعلطا اذاقءىدرلا

 قعنيةولذعللا عدقتهيفنال روظحلا ءارلا نما أ اذهف ةمذملا نم او موصلاةدابعلالك !الق امنا ل_>ال
 اذاومافتبسغلا نعم هتنتلالةنايصكلذتلعناسغا قارملا لاقت اف تاعّوطتلالوصاب ءارلان ودهن كلو قالاخلا
 هذهنعمتنامسصتدصقاءاوةببغلاومذإابناسألا اوةلط آتافتلالاةرثكو دوعسلاو عوك رلا ف يفذعا اوآر

 ىهو كتال_عطناصةننم كرر مذ ناف كل ذكى الا ساو سيءلتو لدن عن اطمشا] ةدمكم هذه هللاة.ةةمصعملا
 تنآامو رثك أكن ىلع تةذث ناكل نيدلا كثءا,ن اكو لذ كرب غةبدغب لو رض نم مظعأ كالو كنمةمدحخ

 'ةعوطقمةحت ءاروعىهو هيلا .يدهفاه داق هيالوو ال_ظفهنملا_هبل كلمىلاةقيصوىدهينك الااذهف |[ ر

 لاح كل ذو هنا لغةمذم نمافو + عنتما هناملغ ضعن هدنء ناك اذاو هد>وكل ا ناك اذا هيىلا بالو فارطالا
 تفلطب نآامهادجا ناتلاح<.ةٌكارمال منرتك أك الملله:بقاصتوكست نأ نتي كلما مال بناح ىعارب نملد

 عوك راني ستى صالخالا نرحب س ءلوقب نأ ةناشلاو اعطق مارح كلذو سأ.: ا دئءةدمماوتلزنلا كلذ

 ليس ع ديما مهتدمغو مهمذي سانلا ىناذ اوةصقأن هليا دنع الص تناكتففواودوكهنلاو

 رظن فد هيناذهفةمذملا لصو اولا توفيق ةالصلا نيسدت كرث] تا نمريدخ و هفأب او ناعودر الو مهتمد#

 نأ هلسراف :واولتا ىف هيداع ىلع ر ةسد نأ ىتين. رةةمنلاءرضت لناف صا ونس نأ يلع بجاولا تاع .مصأاو

 اكلو هكارت قناص الامل ءفدءار نأةيناثلاةحر دل اد قء ساكعاز مسا ثلإذ نق هللا ةعاطند 1 راما عقد

 نيدبلا عفرو ةثيهلا نيو مايعلادمو دوعسلاو عوكر لاف لب وطتناك هندابعاة جل اوولمكت لا <- ىف هأعف
 قةوا_لناةرثك كإذكو ةداتعملاةروسلا ىاعةءارقلا ف ةداب زلاولا دتعالا نيسةتو ىلو الا ةريمكس !1لاةرداملاو

 [8 كلذ لكوفرا كلا ىفةيلاغلاةبقرلا قاّعاوةاك زل! دل !ىلع دوج الارا. تاكو تعد! !لوطوناضمر موص

 لبق ةعابجلا هروضع اضاأ لفاونلا س غن نعةجراخت ادايزب قارب نأ ةئلاثلا هيلعم دق, الن اك-ل<_سفنب الدول
 ناكل هسةنءالول هنآك مهلا لعبا كلذلكو ها ارث ىرجتأمو مامالانيعىلاءوسوتو لالا فصال هدصقو مودا

 لكدلاو شغب نمد ثا هضعب وهية اربامىلا ةذاضالاب ءارلاتاحردهذهفةال اان مر ىتمو فو من ىلابال

 ضرغوأ ءاوأ لام كلاردال ار انءاوةلا الا دوصقم ٌنارمال ناف هاجالىءار اوع(ثلاثلان كرلا)*مومذم

 نمنكملاءدوصةمنوكي نأ اهمظعأوا هدأ ى هو.1والا دع تاحرد الث اضدأ هلودةلا ال ضارغالا نم

 ده 4 : ةيصقم
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 ديعسلوق راث الان مدان ام ىلعلدب و ص الدال ناك ىف همكحات رك" ذدةو صالثالا قاب ىذا لو 7
 « (ءابرلا تاحردتامب )ب

 ةثالث هناكرأو <. .ةتاحردلا تواغأ ”وهناكرأ فالحب هذالّتحخاو ضعت ن كاع اورخأ ءايرلا باوب أ ض عب تأ لع

 كوكي نام اوإ_خالئال ذو ءان انرلا لصق سن 0 0 رلا]ءابرلادصق سفنو هإجالىءارااو هيىءارأأ

 نو نأ اماوا_خالف كاذكتاكنافباو هاود اراعمن وك, نأ اماوباو ءلاوىلاعتهنياةداع ةدارانودادر درع

 تااهلغاغ أ ىهوىلوالادعاعب رأت اح رذلانو وكف ةدايعلا :دارالةب واسموأ فعضأوأ تلغآو ىوقأباو كاةدارا

 ةراهطرتغ نمىلص: اع رلب ؛ لس طرز ناكل هر كاولو ساذاارهط أ نيب لص ىذلاك الأ باولاهداصنوكيال |

 سانلاةمذمنماؤوخةقدصلاح رح نم كل ذكو ىلا «أهللادنعتوةمملا اوهفءاي رلاىلاءدصقدرحاذهذ سائلا عمأأ]
 باوثلادهةهلنوكي نأ ةيناثل ادي ءان رلا نمايلعلاةح ردلا هذهفاهاد, ال« _فتبالحتولو باوثلادصتب الوشو
 دصق نك لولو لمعلا ىبءدصلا كل ذ هلم_هالو ه]عذي الن اكل ةول لن ىف ناكو ثا ف .عضادصتن كلو اضبأ|

 لمعلا ىلع هلم لقد الباوت دصقةيئاش نمهبفامو هلءئامت بن رقاذهف لمعلا ىلع ها مك هان رلا تاكل باوثلا

 اههمد>او لكن اكو ثيح نيد واسةمءايرلاد_صةوباوئلادسق هانوكي تأ ةثلاثلا «مئالاو تا اهنع ىننبالا||
 ىلع هلم< ل ةتسالدرفناول اههتمدحاو لكن أك وأ ةمغ :رلا تثعيت ااعوحا الذ لمعلا ىلء معيب مرخ الا نعانلاخ |

 نمهبلعاملثمباوثلا نم هلنوكي وأ «لعالو هلالسأرباسأر لس نأوجرنف مص امل: ”مدسقأ دقازهذ لمعلا |

 سان دلاعالط ا توكينأ ةعبارلا صالدخالا ناك ىفهيلعانملكست دقو ل سدال هنا ىلع لدترابخخالار داوطو بامعلا

 معلاو هنظن ىذلاةهيلعمدق ا 1ءدحوءابرلا دصت تاكولوةدابعلا كرتيال ناكل ن كءمولو هطاشنااب و ةمواح 1

 دصقرا دةمىلعباثي و ءابرلا ه_صقرادةمىلع ىقاعب وأ ءبم صني هنكءلو باوثلا لصأ طيحال هنأ هتلادنع
 ىواستاذاامىلعلو# وهف كرسشلا نعءانغالا ىنغأانأ ىلاعتهننالوعي مسوءلعهتلاى إس ةلوقاماوننا د 1

 لوصايءاب رلاىلا مسني كلْذو تاعاطلاوهو هيىءارملا «(ىاثلانكرلا)« ح حرأءابرلادص”ناكوأ نادصتلا
 ءابرلا والاه تاحرد ثالث ىلعوهولوصالابءابرلا ظاغالاوهو لّوالا مشا ا هتاسو انا ا,رلاىلاو تادايعا ||

 نوهشمهئطار و ةداهشلاىتداكر هاب ىذلاو هورانلا ىف دل *هيحاصوءاب رلا باونأ اماغأ اذهو تامعالا لصأ

 اذا لحو زعهلوقك ىش ىش عض اومىف هراك ىف ىلا تهل هرك دىذلا اود مالسالار هاظب ارب هنكلو ب ذكلاب |

 مهتلالدفىأ نويذاكل نيةفانلاناده ثر هنلاو هلوسرنن ملعب هئلاوهنلا لوران ادهن اولاقثوةفا ١ لءاحا]

 دااوهو هلق ام ىلءهنلا ده_كد واين لا الاى هلودك ل نمساثلا نموىلاعتلاقو مهرئامذ ىلعو هاوقب (ٍ

 لمانالا معا اوضعاول ا ذاوانما ١ اولافكوةلاذ الا ٠ الااهفدسفل ضرالا ف يسكوتاذاو ما

 قاع تاكو ةريثك موقت ان الاول نيد نيد ذي مالم :اةالادقاتو رك ذالوساذلانوارب ىلا«: لاهو ظيعلاا ع /

 قافنرثك نكلو اننامز ف لباسم كلذو ضرغلءادتبا مال_سالارهاط ىف لحتدي نم مالسالاءادتباف رق
 ع ا طاسب ىط دة« وأ ةدملا!لوقىلاال_.مةرخ الارادلاو راثلاوة_:+ ا دهسمفانط اي نيدلا نع لست |

 قنيدلخلانيئار 1 نيفان 1 نمءالؤهفهفالح :رهظب وهوةعدب وأ ار ةكدقتعب وأةحارالا لهأ كاالنم ماكحالا ! |

 فاقَتو نط ابلار فك نيداوععجم مال رهاجلاراغكلا نمالاح دش اءالؤهلاحوعاب رعان رلا اذهءار و ساوراثلا |
 لّوالانودهنكلو ادت اعاد انفو نبل ودأ ىرالتقلا تادايعلاالوصأرءاب رلاةيناثلا «رهإلا لا |

 اماءدي ناك ول هناهنم مد هللاودمذ نمافو ةاكزلا يارخاب» مأ. هريغدب فلحرلالامنوكي نأ هلاثمو ريث

 ى-هت سدو هو ناضمر موصن كل ذو -11قئالصلا كرت هتداعو عج وهو ةالصلا تقول د واهجرا

 نعال هيدلاوربب وأ هجر عب وأاهر ضال ناكل ةمذملا فود الواو عم ارم م ن]ذكو رطبا قالا راد

 الصآ أهنق هلو الهنا تماصلا نيةدايعو بيسملا 1

 ا

 ا
1 

 تنوكستف سان نلاعالط ارذع طش « ول سك تاداب علا كلرتي هنكاو لعشي مهريغل رس وأ هللاريغدبعب ناغا

 هممغرو هدرا 7-5 ا“ ا سانلاةمذمنمهقودو قلاخلادنعهتلزنمن مهمل ابحأ قاما دنعهنل
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 ولو هاوس دوب عمال هنا دةّدعي هللاب تاعالا لصأ هعمعا سه ازهف كل ذك عم وأوزغبوأ "سائلا نمار شنكال

 سفنلال.ةنم هترارحو

 حورلالبقنم هدورب و
 اذهدعب دسللا ىف تدلع و

 عاونأ ةعب رالوالا قدا

 ٌكالمنه قاذلا نم

 نسم و ىنذاب مسجلا
 مدخلا موقيالق همأوق

 نعم موةثالو نوممالا

 نهتمىرتخانالاة داو

 ةرملاو ءادوسلا ةرملا

 مغابلاومدلاو ءارفصلا

 اذ_هضعب تنكسأ مم 1

 تلعف _ضعب لولا
 0و رستلا نكس
 نككسمو ءادوسأا

 ءارفعلا5 :رااىةروطرلا

 مدلا ف: 1 ككفو
 ىف ٌةدوريلا نكسمو

 دج اعأف مغلبلا
 رطفلاءذهه.فتلدتعا
 اهتاعجىئدلاعسب رالا
 تناكف هماوةومكاله
 اعب رنهنمةد_كاولك
 تاكصةن.الو دب 07 0

 هتش تلاد _ةءاوهتكك

 ةدحاو نغمتدازناق

 تلامو نهتمزهن ماع

 "ا
 اهتءلغ رد هتيحأت نم

 نوّتفاط نعفعضن ىد



 تاناوسللالسعجاو
 |نيعتسى د زالةركسم

 نيعأ تاقم هنيعأ هيردز الل هلا او أن سات مهلرهلظب نأ هءلعبحي ناكفهعابتا فاو مغر , /مهنيعأ نم اطقسولو 00 ل
 2 ص ىل هاهم

 لص ماعطلاف هندب ماوعل

 7 ةدعملا قو ةدعملا ىلا

 |ماعطلا ف 2ع رأعابط

 دارأ اذاق عب رأعابط

 تديل اماُسلادتعادلزا

 5 ازا 0 عبق

 ا ةقادارأ ويا وعالا

 [بير و بلاقءانفاىاعت
| 

 كلمىدب نيد لثغ نأ هلاثمو ىئز تسد فدك هلا او رظن هتك الا هللا لاق ديعل ا ىعا اراذاةدا:ةلاق كلذلو |

 ناف هناإغ نممال_غوأ كلا !ىراوج نم هب راجةظحالاهفوتوامناو مدحلاةداعترحامراهنل لوط كوأملانم |

 ةعيبط لك قل ةيقد

 لو 5 0 اه

 [|برطضيو عئابطلا ليم
 | ندبلامةسن و حارأل

 ملعلازيزعلارب دقت كلذ ىأو' : هيدابعدوصّقم هلع لولملا كام ىلع هر 1 ذاهّنبا ٠ نمه-ءلابرقتلابىلوأ هناوهتلان م هنصأ ارغا لم مص ىلع م

 ٍ نببهونع( ىو د)
 قتد_>ولاقهءنم

 هياعمدا ةفصةار وتلا

 مداآت احلا مالسلا
 نم هدلدسح تنكرو

 بطون معابش أ ةعب رآ

 نخ»و د راب و سابو

0 

 سباب وهو بارا
 ءاملا نم هت وطرو

 .ءابر سل هنالارك سبل اوهود 1! سم سانل ىلا بو ركنا رنعنابنالاه ساب ىذإ!بوثلا نيس لوقن اذه ىلعف ||

 اءرعشو هتما عىّوس وءاملابح قران ناكف ةراوصلا ىلا اموت جرخ نأ دارأمل-و 311 .لعدترا ىلص هللالو-ر ١

 اذه عنمبل اجرخاذا هناوخنالزبزتي نأ دبعلا نمبر ىلاعثدنلانا من لاقهننالوسرا, كلذ لعفتوأ تلاقف ا

 كلا : 0

 || ماعطلان مدل د
 | ةدورالد 80

 سيلتلا وهو دايعلابق لعد امد ردك كا رح هسيقىتعماوتاب الاو رامخالاه. ,لاعتل داك مئابو كل ذب ىدعد : ١

 الو ءداونعدلادم :رحالم هول قف يكف اين ازعوج ريغل وك اعى كفا ارضالواعفت مهسفنالت رىكلعالا

 1 منوءرخ هيلا باو نعل هاما لد سل فدكلف ىسفت :ىسفن هيقءا_نالا لوقت لبأم 0 دلاو نءزاحو» دولوم :

 المن ىف هنا _عاطب قارملان افك 1 نا ىئينيالف سان لا نما. دلا ف بذاكلا هعمطب هبةترب اممّتلا دنعبرقلا ||
 و : ة هنالصوأ هن ةدصواعجدجلاورحالارصقاذاامأةرحالادصةي ملاذا! ذهاعيج ساي .ةلاوىلقنلا ثدحن مهللا ||
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 نأ اهنءهنلا ىضر ةشئاعنعىو رام« لعليلدلاو مهل نب رثو ساذال لمحت لك اذه ىلع سةوامن دلاب لب ةدايعلاب

 5 ولقةلامتساو عاست الاف مهيغرتو قلحلاةوعدب ارومامناك هنالةدانع رهيلع تلا ىصهنن!لوسر نم ناك

 | ايفو وكلوؤس ولة هللالوسردص5ثلذ ناك-رلا ارمسلا نودرهاراغل اىلادتة اكلنا ماوع

 ذااحا ماس دضقدقنأك مهمارتح او مهريةون ىلااحاو رتساو مهمولو مهمذن مارح ممن دعا قهسفن ن سكت نأ

 .اذاف م-مسناب مهو رذقت او هواعثةس | امههمونا اوالاب سنالاةدا تاطبوةمذملا لأن ءزرتعن ناس دال

 «ضرفغلا بسعكلذو ةمومذمنوكست دقوةعاط نوكدقوةحاممنوكت دقت ادامعلا نم س رلاعم 1 ا

 0 كلو ةقدصلا او ةدادعا|ضرعمىفالع غال نقعاج لعالم وذا جرلالو# كندا بدأنا ا

 وزغلاو مايصلاوةالدلاوةةدصااكت ادابعلاامأ هلاثمأ كلذكو مار 2 سلو٠ 11 صاذهف ىنع

 نال هندامعل طيس اذ _هورحالا نود ضن اءاب رلاالادصق هلت وكر الث ااه هادحا تاةلاسهفىار الخ ب

 ل ةدادعلا لمت تاك كراون هندامع طايحا ىلعرص:ةيالمةدابعلا اصعب سيلاذهوتاشلا/لاسعالا

 ضد مارا مندلا ض5 قسد ةلاو كال كس دلو نيدلا لهأ نم هناو هنن عسمطم صلخت هنا ويجعل ا ىل_.حخ هنالك او

 ١ كالءو سييلتلا نمهسدقاسا هيأ هيواحس اودقتعيل م_مملععرب_:ةمهنا سانال ل_خوةعاج ند ىذوولى د

 : هللابئْزمَم_سموهق هللا قا ىلا عت هللا ةدامعب دصقاه_عم هناوهودهنلاب قاعتي ى امل اوهركملاو عادم اير ولقلا

 نأ 0 زب راقت ا ىاقه دبع نما دبع ذا] ذب لصق لب هم مدخ كلا ىلابرعتلا دصقم لذاك ابءاررتسا ازد

 دقأ دبعلا كلذ تا نلف هنالالا كلذ لهواعفنالو ارض هلكلعال_ميعضدبع: ل اسصىلاعتهنياةعاطب ديعلا دب

 اةلرشلا ملسوعيل عملا لصءنلالوسرمام- اذ هلو تاك-اهلارئاكنماذهف ىلوم 'فوفدبعل اع ذرىلعدي َز 7 ع ازهتسا

 عا نعهنم ول عالو ىلاعتهلناءاش تاءايرلا تاحر دف هنا امس اكضعب نمدش ًاءابرلاتاحرد ضعن :رعصالا

 دصقب مت او هنافةي افكهف ناكل هتلاربغل عكر ودول هنأالاءاي رلا نك !ولود 1 ارملا هباميسع فيض وأ ا ||

 ْ قلئار كلا اوهعاب اءرلاناالا|ءا> -ارقكر رظك ادووعملاب هنناربغ مظءولى :رمعلو هلباريغدصق دقفهللاىلاب رقتلا ||

 | 0 ال تو ماطلا نه سانا ناكف زكر وددس ناةمظعلا كإ: تضتقاف سان :لاهباق ىف مات :ءارملا نال

 | سفن ملخعت دصق نا هناالا كرسشلا نما , رق كلذ ناك قاخلا مظعت قب ودودسل اي هللا ماع دصتلازاههموهحو

 | لهجلاهباغكلذواءلاكرسث الاي فخ 2 اذهنعفهنن مظعتل اةروصهسفننمهراهطابهدنعماعنمباقف
 أ ةحاسر هلح أ وهقز رو هعفنو ه ءرض نم نوكلدابعلا نأهدنع مهوأوناط.ثلاهعدح نمالا ب ءاعمدقت الو

 لادم واق كاذب ليمسنل مهلع هيلع لبقأ ًاومجملاهللان ءهوجوبلدعكل ذلة ىلاعتهتلاهكتاءاعرتك 14 امو
 1 بقنا نع نوزحاعمواك دابعلا ناقهعذص ىلع هلةًافاكم لذ كل ذ تاكل ةرخ “< الاوايندلا مهلا ىلاعتهللا هلكو

 كلوشلا ١



 اظذحوتارابعاا ىف سدافتلاو لاثمالاو راعشالا افحلوقلاب مسمن 1 ارفايندلا لهأ اما ورصتنتال عارف ا وربثك 1

 *(لمعلاب' ءاررلا عبارلا )بولت اةلا ة-السانلااىلاددوتلاراهظاو لضألا لهأ ىلءبارغالل بي رغلاوغلا |||

 ءدهلاراهطاو تال ءارطاو عوكرلاودوعسلا لوط ورهظاادمومامقلالوطب ىلصملا: ١ ا

 قناع ,الاب و ماعطلا ماعط أي وةقدصلاب وجاو وزغلاوموصلا,كلذكو نديلاونيمدقلاد ب رستوتوكشلاو

 هتحاحىلا ىلا ىف عرس دق .ئارملانا ى- مالك-ل!ىراقولاو سأرلا س 1 -:توتوغمل اءاراكءاقلل دنع ىثملا

 ناقراتولاةلوةلعلا لابني نانم انو سارا نارط دراكولا عج سا لهآ سوح ال

 عالط الوهلب هلع وشن ادد_<نوكي ىت> هللارك ذءرضع ملوهعو ثلا داع هآراذاف هتاكىلا داع لحرلا باع

 هةشم فلا تان مايد اذهعمعاذان م مهنمو ءاخصلاودام علا نمهناهيقدةتعبال نأ ىنذ«بلعناسنا |||

| 

1 

 ريم .عتلاىلا اردت ]ساب لاَ :اراذاى : ها ا سانلانمى أر عمتيشمة ولينا ىف 5

 اخ قوتك صام هنافارثا_ساسرأ نفاس فراس هانيئار دنهل: ء هي صامت هنأن اند ||

 نيدلاكب رولات الاوز“ ايوا 1 ارفامندلا ل هأامأو يهنمءامحو هللا ع نهفوخلال "اللا فكلذكتركلا]| 1

 1 ارملاسماخللا )يهتم ثيل اوءاجلا ىلء كالذي اولد نيفطعلاةراداو يذلا فارط ابذ_الاواطمللا بي رقتو ا
 اداعو انالفرازدانالفتالاةلءا علا نماملاعرب زاسي نأ فاكر ىذااك مب (نيطلاخاونب رئازلاو باعتصالاب 1

 تاطلسلالا_ع. نمالماعوأ ءاوأملا نماكلمو' هنلاثوددرتب و هنراب زب توكري_:: نيدلا لهأ نالا عيل دابعلا نم ||

 مُممدافتساو ةريثك اخودش اهنا ىريلخو.ث ا ارك ذرتك,ىذالكو نيدلا ف هتبتر مظعل هينوكربتيمهنالاقبل | |

 تيقادقانأو وخومشلان مث ىلع نءوءهزيغل لوقف هتعد ا دنعدم م ارت هر 1| صو هتاهابمو هنو مشب ىهايبف |[ |

 0 اطل م -هاكو تؤارملا هيئازب ام عماجتذهفدا ار#ىردعامو خويشلاتمدخودالبلا تردوانالذوانالذ |

 ةريثك نيذ_ه هرب دىلا ىوزنا بها رن ذ هيفتاداةتعالا نسم عنقي ند مهتمودابعلا ب وأة ىف ةازئملاوماهلا ْ

 م منا فرعوإ مقالا يول ىف هلق ما شمل م ا و يدمي هما ال ارثعادباعنم مكو |

 لك ىجس وه. ءالذإ د شد ليد" < "تامل له يع مو همل ش وتد هتعمودوأ هربدفةعرحلا هون ||| |

 ىهانرك ذ داك ديذل هناقدالاد هرم بحي هذكدلو مهلاو م نمءعمط عطقدق هنا عمم بولقن مكل ذهل ازافتإ.> | ْ

 لاهح سانلارثك [نكاولاهجلاالاهبرتسةباللاوزلاعس درس تاك ناو لالا ىفلاكوةردق عوف هناف هيابسأ |

 تيصلاراشننادبرب نم مهنمود+ل اوءانثلاب تاسللا الط الذ عم سم. ب هتلزغم ماب عنقيال منيت ارملانموأ
 كالذي هلموةيفهدن ىلع اويل ازحخ”و هتعافش ىلوةتل كول ادنعرابتشالادب رب نم مهتمرعيل هللا رتكتلدالملا ىف |

 ريغو اش لاللار 00 ولام سكو قماطح عج ىلا كاذب لصوتلادصقي نم مهنمو ةماعلا دذعمأح |

 0 هيامو ءانزلا ةعيفحهدهئاهان .رك ذولا باب_الاب نؤارب نيذاا يار ١ اتا ةمطرمش ع !؟هومارخلا نمش |

 اما اوهوما- كلان 1ط وهءانرلا تاق ل. .صفت هيذ لوةأك لمصفت <. ذوأ 0 جسار رلاخثاقتاف ءايرلا |

 بلط هناك د نممر< الف لاملا ل طكوهفتادايعلاري_غب ناك نافتادابعلاريسغب وأ تادابعلابنوكينأ ||

 تنك أكو ءادلا كلذ كنت اروح ناس اوتاسات الا افك نكع 5 نك-اودابعلاب واتى ةلزت زم

 وهودو#ئاضنأ تاق الان ع هيل ساموهو الا نمي اق كفدوتاسنالادبلاج اةكاموهولاملا نمل لت
 موماجلا كلذكف عفان قاب ردو عقان مسي ةلاملا نأ يو مماع انفسنا لاق ث يح مالسلا«رلعفس 01 لطىذلا ]ا

 مظع هادا ةنتفود أ ل.هاماريثك كلذ كف ةرخ آلا رادااوستارك دوما ىجطا رىبهلب لاساارب# 5 نأ

 رك ه ةاجاذاالا ماوح م ريثكدلابول_هلاكلءاضد الوةنالف مارس ريثكملا لالا كلةلوقنالانامكولاملا ةنئف نم |

 ةرثك ىلا وهلا فارصناكر ورمشلإ ديم هامل اةعس ىلا مهلا فارصنا منز :زوعالام رمش ام ىلع هامل: ةرثكولاسملا |

 ىلع ل:مصرحريغ نم هادا ةعسامأو اهريغوناسالاو بلقل ا ىمداعم كرت ىلع لا ملاوءادلا ب عردشيالولابلا ||
 ءافلملاءامول_سومياعهقلا لص هللا لوسر ابن نم عسوأ هاجالف هبفررضالفلاز نا هلاو او رب مامتغاريغ نم لط | ْ

 1 تنال هيجان كل ياام ارصنان كلو نيدلاءاإءنم ءمهدعب نمو دار لا
 مسا

: 0 0 
+ 

 ءاسثو

 بااةلاوكلذ. ىلا هنا
 ًاههنو بلقلا بكه

 ةرح < الاوان دلا ةرامع

 ةنللاضرأ (درودتو)
 ببدل اهتايث ناعبق

 تلاقلاو سدقتلاو

 ةعيبط ىلع هذ ةرفع

 هيناعتسا تاناو.دلا

 حورلاوامندلا ةراعىلع

 ة-عببط ىلع لقلاو
 اهم ناعتسةكتالملا

 ةرخ الاةراع ىلع

 اص امهعامتحابو

 هللاو نيرادلاةرامعا
 كر ىلانعت

 ش 1

 تايناهسملا رهداوح

 ىد الا

 ه]_عحو تا.ناحورل او

 امو ةدا هل املاع لهو

 "ودبل 0

00 

 0 اعم < 0

 0 ةيوطرلاو

 لعجو تاينلا اهتطساوب
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 3 ؛ : 8

 قءايرلا لوألا مسقلا)« تاغاطلابءاب رلانمتوهأ تاعااما اهلج نمت سيل لاس ابءا رلادصقوهاهلا بلط نأ :
 ةيلغو نيدلا مآ ىلءت زحل ا مظءوداهت>الا ةدش كلذ مهوءل ارافصااو لول اراهطناب كل ذو «(ثديلاب ني دلا |

  نيدلا ىلع نزحلا مافعوداهتج الا ةرثكو ليالاره-ىلعرافصلاب ولك الادلة ىلءلوختلابلد.لو رش الا فون تقامو ماغلملا 1
 | امهمبابسالاهذهورعشلا عج رستل رذتلا مدعو نيالاب مهلا قارغتسا ىلعهيل دءارع دل ثدعشتب ارب كل ذكو | (ةدسما 0 0
 | كا”لينلاهراهط ىلا سفنلاهوعدت كل ذلف مهتفرعلسفنلا ت>انرافرومالاهذهىلعاوب سانلالدتساتروظ || 6 1 7
 ْ ءوصلا ىلع بطاوم هنا ىلع كلذ, لدتسل نيتفثلا لو ذونينعلاةراعاوتودلا ضف اذه نمب رشيرةحارلا | 0 5

 | هيلع جملا لاف اذه نعو هنّوةنمفعضىذلاوهع وإلا فعضوأ هنود نمضف*ةىذلاوهعرملاراقو ناوأ| هادا نانا

 الملك كلذو رب رهأ نعىدر كلذكوهيتبعلعكي وهرعش لج رب وه_ارنهدلفكدحأ ماصاذا مالسلا || 5 0
 ظ | يل نادل لها ا بم دماتانسا د دوام تالاف ا دارعأب را تاع َر نس | متر دوعوم سل
 ْ ءاذعالاة ودون ديلاةفاظنوهحولا نس>وةماعلالادّتعاو نوالاءاف_صونوسلاراهط ابن ؤاريفانندلا لهل اماق 05 0 1 5

 6 ع 0 ِِء م ع 1 و ا هيوم / 21

 8 9 0 1 ١ ىلاع | دوا اح و سارارعش تع تنيشع هلا مآ «(ىرلاوةةيهلابغابرلا اثلا )ع اهمسانتو أ م رت

 هيفدتةموهبفةخسأل عسبتم هنأ هسطن نمر هظمل هيذار كلذ ل كافر مك ريو بوثلا فيظنت كرو ماك الاريصقتو 0 ترهللكاعو ىاصو
1 

 سالذالا عمة بفوصلاب اههشت فر قلاب ا.ثلا سلو ةدادسلا ىلع ةالدلاوةعورما سال كلذ نمو نيلاصا اهتنادامعت || 0 مون ل
 - - 1 يح .٠ . .٠ . أ 9 - 3-76 ١ -_أ دق لكاس

 0 ادق دنا علا كفا اف ةراردلا كفتلادنمو ٠ ةفوصلاىداتص نمإ) 4 17
 000 0 ارك لع ادرلا لابس اومامعلاىوفرارإلاب متعتلاهنمو نطابلا ف فوصتلا قئاقسنم ١ أ قونملا ل
 ١ ناسا.ءاطلاوةعاردلاهنموةمالبعلا كلب ريغ دس نيعالا هلا فرمصتتلو قرطاارايغنمرذ + اىلاهه 0 ١ لا عضوا ةداعلا

 ٠ لها دنع هلزتملا بلطد نم مهنف تاّمبط ىلع ىزلابنوأرأ اولعلا ل -هأ نم هنا مهول لعلا نعلامنوه نم سلب 0 2 1

 هنااهترعواهرممةواهذ«وواهظاغب ا اريل ةظلغلاةريصقلاةخسولا هَ :رماباثلا سالف دهزلا اراهطايمالصلا ||

 هفو1ن كالذو حذلا ةلزتعمدنع ناك هساب ل امتافيلت اطس وأ ورث س لد نافاك ولوايندلاب ثرثكم ريغ | أر ونت ها

 | دنعلوءّةلانوباطن ىرخأةقيطوامندلافبغروةقب رطلا كل: نع عدجر ودهُزلا نم لا ديدق ساناالوةءتأ |[ لكشتتو تا دنا

 6 اونسبلولوءارقلا مهدرترشافلابايثلاا اوسلواورادتل اوءار زولاو كولا اا لها دنعو حالسصلا لهأ ْ درو ادهلَو تاذا

 | كلذلفايندلاونيدلا لهل |و.ةنيد م-جلان ودير مهف ءامنغالاو كوم نيعأ مم ردزا هلذمااةق رح ابايثلا

 | بوت ةه4قلعلوامنوسافةعمفرلا طوغلاو ةغوبصا !تاعقرملاوةق.ةرلاة مسك الاو ةَعيقدلا فاوصالانو.لطا

 | ناءالؤهونيةبرفلادتعلوبقلا نوسُمليف ءامصل باث نواه: هو هنولو ءارنغالا أ بوث ةمثو_هدحأ
 | اوفلكو لو ءاينغالاو كولملانيعأ نمط وسلا نمافوحت جذلاك مهدنع ناكل ٠ ودأ ن ثبوت سالاوغاك

 ا افوحن ميلع كلذ مفعل مس مبا. ثةمق نودع مق تناك ناو معلا بسةلاو ضب آلا قيقدلا ناكل او قددلا سل قوافل

 [|| لقثبف صوص ى زف هتازنم ىأر م هنمةقبط لكوايندلا لهآ ىزفاويغردق حالصلا لهآ لوةينا نم أ ريس 0 ماعطلا
 |باشلاب ممتآ ارف ايندلالهأامأو ةمذملا نمةسفبخاابمنأك ناو هقوفامىلاوأ هنودامىلا لامقتنالا+ لع كول ىلا

 | ا[ 3 الودع ةردوح لا كانو نكسملاو سلما ف لمستلاو عسوتلا عاوت ا وةعضرلا بك ارماو ةسيفنلا ||| ةسئتيدلا ملاشملا ىلع
 [ولمهلعرةثد وةنشخلابايثلا مهتوس ف نوسلب مهماق سائلا نيب رهاطك لذو ةسيفنلاةسلاطلاو ةغبصملا | ىرثأ قاعتو ةيرتلا

 |افعولاب نيدلالهأءابرو «(لوقلابءابرلاثلاثلا )< ةنيزلا فاوغلابملاممثهلا كلت ىلع سانللاوزرب || هيو بلاقلاو تلقلاب
 | ةلالدو علا ةرازغلا ازاهطاوةرواحلا ف لامع: الا لح الراث لاو رابخالا طظفسوة مكس لاب قطنلاوريك ذتلاو [ دن ءا 1

 | ىسهتلاو فورعملاب صمالاو سان ارض<قرك ذاب نيته شلال رو نيم اص! فاسلالاوحاب هيانعلاة دش ىلع
 |[فيع_ختو ىماعملل سانلاةفراقم لع ف-الازاهطاو تاركسمال ضغلاراهط او قلن اده_ثع ركتملا نع
 |ءاقلوثيردحلا اظفءاعذاو نر او وحلا ىلءكاذءلد_ءلنارقلاة:ءارقبتوصل اقيقرت ومالكلا فت وصلا

 | ثيرلتا نأ ىلا ةردابملاو بر داحدالاب ريصإ هنافرعبلءاففا ف لاختادب ثر دس اىورب نم ىلع ةدلاو خ ومثل
 لوقلاب ءاب رلاونمدلا لع ىف هنوتساالر وظل مصخلا ماق ادصق ىلع ةلداحل اوميذ لضفلاراهط ال حدك ريغوأ مدح

 ه4ةطهد رو هناداعب

 5 هسفنو هدايعملاعلا موف

 |مونلا نوكوماذه يبست
 ص نكءاو هلذعلا نمع

 ةدايعأ أ ىلع هنناعتشاام

 ةحس ءارحابن دبل اماوق



 نات

 م ارسل اتوا ءعاو هوان عل ل لماهك اخ 0 تسد 1

 ىلع ظفاحذا عما صقن كا عىفناك تاوىبد_2ةلاقذاعمانأ ًاوهنلالوسر تناهنلالوسراب تاقذاعملاق نيف

 الو همذ. نا بسغن د كرا وموماعاهلم الو ك لعلب وذل اونا رارغل اهلج نمت اونا ىفةغمق !نمكناشلا

 الو ةادئءعوس نم سانلارذك ىكل كسا ىرمكلةتالوةرخ الا ىلع ىقايندلا لعل تالي عفرت ||

 مون راذلا بالك كدر مف ساذلا قزتالوا.:دلا ريش أدع عطقن يف سانلا ىلع مافعتنالوخ 1ك الجرعات |

 بالكلاقهَننال و- راحأ اوتن :1 ىلا نهام تلق ذاعمأب نهنمىرد 0 اوىلاعت لاق رانلافةمامقلا |

 هناذاعما.لاقاهتموند نمولاصخلاا هذه دطن نةهنلالوسرابى أو تنأ ىلا تاق مظعلاو معأل ا ط نت ”رانلاف |

 (رانتالاامأو) ثيدحلا اهىفامترذ علا ذاعم نم تارت ةوالترثك تي راش لاق هيلع هللا رم نم ىلعريسيل | ا
 عوشملا سيل كتبقر عفراةبقرلابحاصايلا فب هروب مط ًاطالحر أر م: ءهللاىىذر باطلا تبر عنأ ديف |

 اذهتاكول تن آتنالاةفهدودم فى روهسملا الجر ىلهابلاةماماولأ ًارويولعا افعوشملا اامغاباقرلا ف أ

 ديزي رساذلا ف ناك اذا اطّدش ه وهدحو ناك اذالسك,تامالعت الث قارم ل ههحودللا مرك ىلعلافو كتسفأ

 هللادحو هيدب رأ هللا لم سف مس ل'اقآ تماصا ا نبةدابعل لحرلاق# ومذاذا ص قنب و هيلعىئثأاذالمعلاىف

 ىنغأا لو هللاناةثلاثلا ىف لاق مث كل اللوق كلذلكتا ضصنإل5 هلأ سف كل ئثاللاةسانلاةدتوملاعت

 دم نأ بح فو رعملا عنطص اندحأ نال اعف بيسملا ني ديعس لحرلًاسوسد ديا ةلعملاو ,عءايذغالا ا

 هللاء>ولاذ_ هد ناوقيال لا صضل الاف وهصاةانال عت تامعاذاق لاق الل او ت تتقن أب أ 4لاةفزح و و دا

 لس .اللاَذ ىنم صتنقا هللاف متةردلابالجر ربع برضو هلذلي رسال ىلاعت هللا تافمح نالو هتلاذهنلوةءالوك هجولو |

 لاةفهد-وهللا ,معدولاقف.دحو هتلاهعدنوأ كلذ فرعافىلاهعدتت أ اما تتعنصامرج هيلة تاولا أ

 ًّئ و هيادجأ تعفن وهتعفتلاهمقطت و ةمكلا هل ض رعد مهدحأ .1تاك ثااما ود ودا أتيضدقل نسل الاقونذا عن

 لاقي و5 ةرهشلاةفاكتالا هنن نا هعنعاف قدر مذ! ىف ىذالا ىربف :رعل مهدح ؟ناكتاوةرهش اةفافمالا اهتم عن /

 رحآالذ هلتاعنع لح زف: بهذ ارحافا رم تاجات , رداعاب ىلا ضان ءاعس أ عي راب مايقلامون ىداني ارملاتا |

 هللا تامر كءلاقو ,نوامعبالا_عتؤارب مويلااو راصونوامعباعنؤارب اوناك ضادعن,ليضألالاقواندنعكل

 ردق باغي نأ ديرب كار اهنعدللا ىضر نسما لاقواهمقءاب رالةينلا تالول ع ىلع هب طعتالامع هيت ىلعدبعل !ىطغتا 1

 ديالفءايدرالا لهي رنم لح دةونولوة ب فيكوملاص لج روهسانلا لوي ن أدي رب وسل روهولاعتال

 ن كلاملافو ىئزمتس ىدب ءىلااورظناىلاعت هللال وش دبعل اىءاراذاةداتقلاقوهفرتعتن أ ني:مؤملا ن

 دارأ نمل يضفلالافونجرلاءارق نم حج اند داو ولم اءار ةوايندلاءا اردو نحرلاءارقةثالثعا ارقلاراني د

 تالرامتلاب كتم نميفرسأ هناق لمللاب توسل ارهطاىر ودلا كلرابملانيد#تلاقوىلا ر لفن لفءانمىلار انتتا

 نا لاقو لمعلا نمدشأ لمعلا نعقوتلاناماسوبألاقو نيملاعلا برا لبللا تعسو نيقولغملل راهنلاب تعدل
 ةكعر راح هنأرك ذينأ بحلاق لاذ فيكو هلل يقف ناس ارفع وهوتدبلاب فويل ل_جرلا ناك نا كرابأا
 * هبىعءارباموءابرلاةقبق-نايب (* رهتش نأ دارأ نم هللا ىدصام مددت مارال

 سانلاب ولت ىف ةلزتملا بلط هل ص ءان ا ل ادهن و :رلانم وشل رلانارع
 ءاب رلامعس اوتادابعلاهبلطتوتادابعلا ىوس لعاب باقلا ف بلطت ةلزنملاوهاخانأألا ريتال اص مهئارباب 7

 ٌتارملافهللاةعاطبدامعلا ةدار اوهعءاب رلادذ. اهراهط ادتادابعلاب بوا#قلاىفةلزثملا بلاعب ةداعلا ع نضصوبتلا 28

 ئارملاه_صق ىتلا لادن اوه هيىءارحاو ممولق ىف ةهلزتملابلطب مهتي ور روما اسانلاوهىءارااو دياعلاوه

 ا , رتب ام عما < ىب هوما _ةأ ةسجنهعمكتو ريثك هيىءارماو كلذراهط اءدصةوهءاب رلاواهزاهلأ
 الاةسجللانابسالا هذي منزار امندلا لهأ كلذكوت> راخلاءاشالاوعابتالاو لمعلاو لولا ادى زارا اول 78

 يلسس

 ا نهج ر الطف
 راغب هتقفاوم مهتعن نم
 الةينلا نس

 مناف هب ا عببطلا

 ىنال ىعملا ادهدح
 هرشلاهنلع نسا: تآ
 ةينلاب سفنل ةيعادو

 نوك:دةوهموص متيلف

 سفنلا ةيعادإ ةباحالا
 هسدخآ قح ءاضقلال

 انادآ 2 ١نمودع

 اذا هنا تاالعلا ريغفلا

 ماعطلا لوائتو رطقأ
 اريغتم هذطاب دعامع َر

 ةطبئثتمهسفنو هتئه نع
 فئاطو) ءادآ نع
 جام حلاعيف ةدابعلا

 باهذاب ريغتم ا باقلا

 تيد وه-:عريعَتلا

 اهياصر تاعكر ماطلا

 رااهزام 5 ا 5

 قاب راذغتساو راك ذاب
 ريكا يف درو دةذهن

 رك ذلاب مماعطاوبيذأ

 موصلاباداماهمن موي

 الا نكمأ اههم هناميث

 نماتكمتم نوكرنا
 ىلاس الف ضال الا

 نط مآرهط
 توعت رالاو ىناثلابابلا)



 طفاحلا لضفلا ىأ همدأ
 وبأانأ لاق ى.دسقللا
 هللادنعت دة لضفلا

 نسحلاوب اذ .سلاانأ لاق
 ىولعلا نيسان دمت
 ندم ركون انآ لاق
 دمعاتت لاق هَ وددج

 ديعاتت لاق دا. جس ثءهنيا

 ىث د لاق حلا صن هلا

 دا نع دلاخ ئبءاطع

 نبدمخ نعد جنا

 لالش ىأ دنع ردكتملا

 تعنطمدالاق ىررختا

 هللا ىلص هنئالوسرل
 هبادكأو سو هلع

 مهلامدقالف اماعط

 موعلانم ل>رلأف
 لوسرلا_ةف متاصيتا

 سو هيلعتلا ىلص هللا

 خوذال_صو بست نم ىود هلىردلا بكوكلارهؤنايرهزب دبعلا لمعب ةظفحلا دعصتو لاق مه سلات ىف ساذلا | |[ فاكستو مكوحخأ مك اعد

 ماصيا لوقت يل
 أ هناكمامو» ضقاورطفا
 ا قفاولالنمهج و امو
 - ع م

 هلبالوسرنا در ودّ

 مولع هللا لص

 8 !اىلاهينو زواحف ماسصوة ريو حوةاك زوةالصنمدبعلا لمعي ةظفحلا دعصتو لاق ىري_غىلا فز وام ا لالي راوك أ هياعحاو
 هللالوسر لاسقف مئاص

 لال قزروانقز رلك
 ملعاذاف ةنحلاىف

 الادابعْنم طقانا سنا م>رتالناكهناهبحاصه جو لمعلا اذ بءاون رضاو اوققاهبلكوملا كل اههللو ةذةسداسلا |
 اهصتو لاه ىريغىلا زر واع هاععدأ النأ ىف رم أ ةجسرلا كال مانأ هيتعش ناك لب هب ريض ريضوأ ءالد هباصأ |
 : ذودعر) !ىودك ىودهلعرووداهتجاو ناك زوةقفنوةالصو موص نم ةعباسلا ءامسلا ىلا دبعلا لمعب ةلظفحلا ْ

 'رضاواوغقام.لكوأ ا كلما مهلل |اوةءفةعباسلاءاسجسل اىلا هينو زواحف ك إم الا ةئالثمعمس مشل اءوضك ْ

 لآ

 ) وأ ىذأَس ايلت كلانه

 ةيفلتاة وه ثلاوءايرلا يلع فاخأامفوحأ ل-وهيلعهللاىلصلاهو كرس ءان رلافدأ ناوي ملسوهيلعهل
 الح .رو] ط الا لطاالمون شرعا! لط فنا م .وةيلعهتلا ىلصلاقو هقئاقدوعاب رلااءاط ىلا عج رئاذد أ ىهو

 هللا صلاهو غعذنيءعيسب رهملا لع ىلعرسلا لميلضف نادر وكالذإو هلام نعام فذ ناكف هنن قدصت

 نم لأ دفن بهذا ءلوحأ طبحو كل علض اصاب رداغاب زحاقايةما.قلا مون هيلع دانيا ارملا نال -وهيلع

 تفوح نالافهلتالوسرا:ك كس امتلقف كس سو «.اعهنلا ىلص ىبنلا ثب ًارسوأ نيدادش لاكو هلل معت تنك
 بلعهتناىب_طلاقو مهلا عاب نوار مهنكسلو اردعالو ارمالوا س:.الوامنصنودبعنال ممناامأ لرسثلا ىتمأ ىلع
 اًملخانن رقاحخام ةكرالا!تااعف ضراللاداتوأ اهريصف لال !قلفناهلهان تدام ضرالاهّننا قادخامل سو

 ارخآو راثلاءافط ابعاملاهننا مآ غ ديدات اذأة رانلا قلخ مث لابلا عطةفدي دول اهلل قلف:لابجلانمدشأ

| 

 ديتييششسشسلتربنللللا

 هللا لاق كعاح نمتةلخامد_د ا امرراءاولاق ىلاعتهنلالأ سن تلاقفةكسثالملا تفل ةنافءاملاترذكسةي رلا
 قل دش اذهف هلا” نع اهفذفهنمهنةقدصب ىدصتي نيح مدآ نباباةنم ىلعد د ًاوها اح قل أ ىلا عت
 ىلص هلال وس .ر نم هتعمساش دح ىنثدح لمح نيذاسءل لاق هنأ ل> ّز نعهدانس ان كام أ نب هنن دنع ىو رو هةقاح

 ذا انىللاقمل_بوميلعمللا ىلص ىبنلا تعمس لاف مث تكس مث تكسال هنأ تننط ىتحذاءمىتبفلاق ٍس وهيلعهللا

 هاند مومتعي_طتنأ تاو عفن هتظطح تن نااثيدحكث دع ىنالاق هللالوس راى أو تن ىلأبك يبا تلذ
 متضرالاوتاوع-لا قا نأ لبق كالمأ ةء.س قاحخن ىلا عتهتلاناذاعماب ةمادقلا مونهتلا د_:عك تتح تءطقنا

 نمدبعلا لمعب ةامغل ادعصتفامظع اهال-دقا_ملعاب اًوباكلمةعب_ْلا نمءاسجم لكتا ل_عف تاوعسلا قلخ
 كل !لوةيق هنرثكذ هتكزاندلاءامسل ىلا هيتدعصاذا ىتح سعولارونكرون هلى سمن يح ىلا حصأ نيح

 ذر واحب سائلا ٍن اّدغا نمل ععدأ الت أ ىبرىفأ ةيمغلا تحاصانأ «_بحاصهحو لمعلا اذ ماون رضا ةاضفعلل
 | ةلاعاسمسلا ىلا هعابت رو 0 زتفهن رعذ ديعلالاسعأ نءحلاص لمعي ةلظفملا أت لاق ىريغىلا

 : درس ا.نذلا ضرعاذه هلمعبدارآ هناهبحاصه-ولمعلا اذهماوب رضاواوذةاهبلكواا كلم ا وهل لوشيف

 مهش ديعلا لمعت ةاظمط ادعصتولاف مهسلا ىف سانلا ىلع هررخكشن ناك هنا ىريغىلا ىنز راكب هلععدأالنأ

 1 ةقاهم لكوملا كلملا مهلال ةيفةثلا لا ءا_وسلاىلا هينوز واق ةظفل اب ع رةدالصو مام صوةقدص نماروت

 لعربكتي تاك هنا ىريغىلا فر واح هإع عدأ الن أ بر ىف اريكسلا ك]مانأ هبحا صذحو لمعلا اذاهماون رضاو

 عملا لحد النعل عاذا ناك هناىريغىلا قزواك هلععدأ الن أ ىبر ىف أ بهعتلا بخاصان اهذطب ودرهط هب اورضاءبحاصمجو لمعلا اذهباوب رضاواوفقا بلكوملاكمملا مهل لوقبف ةعبارلاءامسلا هياوز واحب ىتحةرعو
 ظ سسانلاد < ناكمناد سما كإءان أ «ةناعىلعهواج او ءمحاصهحو لمعلا اذ اوت ر ضازاوفتا مبلكول كلا مهل لوة.اهلهأىلا فوزا سورعلا هنئاك ةسمامللاءا.مسلا هباو ز واحب ى>دبعلا لمعي ةظفحلا دعضتولاق هلع

 دآالتآ ير فرعأ مق عقي ومهدسحتدابعلانم الضفذخأب ناكن ملكو هلعلثع لمعت ورعتي نم
 ظ ظ

| 

 اقر دجو هيدر للك ىنرن بخ اءبلق ىلع هياوأفقا خسرأوج هاوي رضاوءبحا هدو لمعلا اذهب
 :دأ' آى ردم نئادما فاتئصوءاذعل ادنعارك ذوءاهتغلا دزعةعفر هيدارأ هن اىلاعت هتئاريغ هلمعب دازأ

 علا لمعب ةلثاحلا دعصتولاق كارما لعدنلا لبي الوءاير وهناصلام هنن كير لعل كو ىريغىلا تزواع هلع
 ًاوفطعي تخت اولا ةكتال مهع.ثتو ىلاعت هلنرك ذو تعدو نسح قادخو ةربعو جو مايصو اك وءالص نم
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 26 عمم

 ةراوهلدلاث وكت داما رام قوهف دال تاق آفر رك ”لايهنلار ورسلا ضعي وتتعاز لاعلق

 هيسسلاع قيالختالا ناو ريخخ ىل_.ءاذبهومب فوت لو هب متغي لوهب رسب لج دلل عمم اذا نمهتمو هلعتوكت

 ىداوهيلعركش د وجدا ىل_عبضغب نأىلا هنت الع نكءلوهعمس اذا حدملاو ركل نم مهنمو صالالان ع

 ىافنلا نيعكلذ ناقه ب <ههماتوضغلار عطن نااله_.فىداصو هو بذغل ارهظي وبضغل وف ركن تأ هناحرد

 ق>قلاو>الاتوافتتاذهن هدضلاب كلذك ريع رلشخوهو قدصلاو صالخنالا سفن نمره: تادي رت هنآلا 1

 د>و قنهءلق ىف نئالا هراهط اوحرشلا وكمالو حر غلاراهطا اهورخ آوبضغلاراهظا هناحردلوأو مالا ا

 ناسنالاو ٌودعلا ضغباهضغبيفةثيرللا اهنا سيلتو ةيذاكلا اهد _عاومواهم و.عةرثكو هياعاهدرما< هن ىلع

 هتحطف لا_ةدعن د كلذ ىلع ماذلار كا ؛واهمذ عمم اذاع رق رعي قه سقت : هورسع صختت اذ هودودغمذب نعح رشي 1

 نيعأى عضوأ ةءذا ا راصاذاهدنعتةمتغنوكيوم سفن نم هلى كتلك كلذ توكقا ب ورعىلءفقوا_ا معاك ذو |

 زحاع :وهىئلاهيو.علاريتن روك هاسعفا مف صني تانس>هءلا تق.ساذاو سانلا ند ةبىلتسالىتسساثلا

 هلتاك !ءحدامومماذهدنع ىوتس نو هوة دولا هلا ذه هر علوط فندي رملا ذهاس لوا. تطامانع ٍ
 ةدهاجلابالا اهنمأ كش عطقي الواهادح ا هدهد ةريثك تايقع ةداعسلا نيدو هني وو ريغاهعم غرف رف الد .ذ لغاش لغ :

 هب (تادابعلاب ةلزخم ومالا تاط فب اكسلا ن هقاثلارطشلا)* لي وطلارمعلاف هدب دشلا
 تاب ؛ وقل اءايرلا ناد و ءايرلاتاجردنا.د و هب مارب اموعأب رلاة فد نام وعابرلا مذتانب< بقوعاي رلاوه

 ةصخخرلا نام و تاعاطل اراهطا ىفةصرلا ناد وةحالعوعاب رلاءاودناس و طالاموعءاب نلا نملمعلا ١ ا

 تادايعال دعلا طاشن نممصنامتايب وتاف الاوءابزلانماقوتاعاطلا كرت ناس وبوفذلاناسثكا 0

 هّللاب ولوصف ةريثع ىهواهد_عب وة _عاطلا لبق دبلق همزلب نأ دب راا ىلع بح امنا وقلختا هب و راسإ

 «(ءابرلامذتاس ) « قيفوتلا
 هلوقف ( تان الاامال# نانا الاو رابخالاوت ان الاكل ذ|ت دهش دقو توةعغمتادنعوا ارااو مارحءاب رلاتارلعا

 مهلتاثيسلانو ركع نيذلاو لجو زع هلودوتؤارب مهنذإانوهاس مهتالص نع مهنيذإ!نيلصمال لب وف ىلا

 ءازح مكسنمدي رئال هّنلاهحول كمعطناغا ىلانعتلاقوءانرلا لهأ مهدهاتلاةروبن وهكئلوأ ر مودي دش باذع

 لمعيلف هيرءاقلو جر تاكنذ ىلا عنلاقوهد_ةدءانرلاوهلناهحو ىو ةدارالك ىقشنيضاخلاعدفار وكتشألا

 (رابخالاامأد )*« هلامجأو هنادابعب د+ اورحالا بلط» نفك ذلْزْنادسحأ هب رقدابعب كرش الو ا اصالم

 اديب هللاةعاطب دبعلا لمعبالت الاسقف ةاحلا مقفهللالوسرا: لاف لح رهلآس نيح مسوميلعمقلا ىلصلاق

 اندر وأأك هنا باكا ئراقلا وهلا قدتلاوهّللا ليس ف لوتقأ :الثلا ثيد_فقرب رهو لاقو سانل
 ليثيدك دا ارح نالفلاة:ناتدرأ لإ ت.ذكوهمد_>-اولكللوّقب لجو زعهللاناوصال_نالاب م 1

 ناو اوناش مهنا مس .و هماعهللا ىل_طصرعاف ْى راتنالخلاقيتاتدراليتبذك صتنالظزلا 1
 هيهتنا ىءار ىءار نمل سو هيلع هنأ ىلصىنلالاق امهنعهنناىذر رعب لاقومهلاسعأ طبحأ ىذاا ودمه
 نيع»ىف واعد اف هلمعب درب ملا ذهنه: كس“ الملل وهب ىلا_عتهتناتا لد وطرخ 1 ثب دح فو هيمنلا عا منعم

 ءان ,رل ا لاقتهّننا لوس راب رغصالا لرشا اامواولاةرغصالا ل ممم اءفاأ ام فو نا رسوم السلا

 لهاورظناف اسندلا فت وار محن :؟ نيذلاىلا اويهذا مهلا ايدابعلا ىزاجاذاةمايقلا مول ىل>وزعهللالوشي

 هللالوسراب وخلو زل اح نسور و جن هذعت املسو هيلعهللا لص لاوو ءازجلا مهدنعنودك

 هلوهف ىريغهمف ل ارث أل عل ين ملحو زعهتلالوقن لوهيلعهنبا لص لاقونمث ارملاءا رقالدعأ منه-ىداولا

 كد أ موص مول ناك ذا سونبلع تلا ىلا ةعوييسل سيعلاوو ”لرششلا نع ءاينخالا ىنخأان أوى ريتا ٌّ

 خريلف ىصاذاو لهن نعفضلف هنن ىل طعأا ذاو مئاص هنأ ساذلا ىر الئلهمت هش مسك وهتماسو هضار نإ !

 ةرذلاهثم هنقالمل حو زعمسا لب عدال مس وهيلعهتنا ىلصانست لاقو فز رلاوعستقيإيءانالا دقي هقلاناف 4 هناي

 ىلسص ىننلا نعي ربقلا اذهب حبا نم هتعمس ب دخل اق كك امكرنءا .ارنيح لب نذاعلزكلاةوألا و

 ظ
 ادا
 د
 ظ

 هلاعف ريع اهيعض ناك

 ىذلاوورخد دف هفعضو
 ىلع مهماوقالءانرك ذ

 ةف وصلااماقم ولعم ريغ

 ىلع طابرفنوم.قملا

 مهلاع ق.لالاف مواعم

 م-ومزأب ا اومامسصل ١

 راطنالاف عسجملا عفا اوم

 عج رهظراذهو

 مدقي مولعم مهل مهنم
 اوناك اذاامافراهنلاب مهل

 دف مواعم راسخ ىلع

 ماوصلا ةدعاسم لبق

 نم نسحأ نب رطغمال
 نمةعف اوماءاع ا

 صو ماودأل نيرطقملا

 قدصل ىلع هانمم هولا

 داقتفا ىد_طدلانمو
 سفئلالاوأو ةنثلا

 هقفةنتلا تكاملكف

 راطنالاو موصلا نم
 ةةفاوملا لرتوةَعفاوملاو
 نماماف لسضف الاوهف
 قفاون ند ةنسلاثدح

 1 اذاهح و هل

 ناوةةذاوخال ارطفأو

 هجو هل قفاول لو ماص
 رطغب نمعج واماق#
 انري_تًااموهن قفاول و

 نءرهاط هعر 0 ولأ هن



 ش داملاركسشي وجدلابح رغب تأ ىلولاةلاحلا * جداملاوماذلاىلإ ةقاضالابلاوحاة عب رأس انألت آلا

 قةبصعملات اح ردهءاةوهو قاما رثكأ !لاحازهو هنافاكم سك وأ هن همك :اكبوماذلا يي

 حرفي و هنأفاكمنع هحراوجو هنا ذل نكلو ماذلا ىلع نطابلا ف ضعت تأةيناثلا ةلاط اهبابلا اذه
 لاكيلبقامىلا ةقاضالاب هناالاناصقنلا نماذهو رو رسلاراهط نعدرهاط طف نكلوحدامللحانزب و وهْنْط أ

 دقاذهوتحدللاهرسنالو ةمذملاهمغتالفهحدامو «ءاذمدنعىوتس تأ ل اكل تاجر هلو أ ىهؤتثلا املا لالا وع

 ماذللالاة ساء غن ىفد_عالن ر] هنا امالعو هنامالعت هسفن نحت منا ارو رغم نوكي وهسفنب دا معلا ضعب هنظد

 جداملاغاوحءاضةفطاشنوةزهتداب زعسةنفدحالت او حداملا فهدا _مرثك أ .دنعسول+لاا هلي وطتدنع
 ظوكيالتاوجداملا عاطقنا نمهءلعنوهأ «كنعماذلا عاطقننوكي الناو ماذلاةجا-عاض: ىف هدح ام ىوف

 رثك ا هئادعأن م هنيابوجداملاةييصج هن نوكيالناوماذل نوم نم هبلتى هراكندشأ هلىرطا احداملاتوم
 ءاق ىلع ماذإا حن امهق ماذإا هلرنمهتسع فو هبلق ىلع فحخأ حدالل اًدلَز نوكتالد :اوماذإا 5-0

 مهحرفدابعلارثك ًاوبولةلا ىلع .دش أ امو كلذدعب أ اموةمترلا .ذدهلا رعتهحولك ن رمأي , وتساوحداملا فخ

 |. غلارعتاع رونامالعلا هذه وه غن نونختعالثح تورعش الم وم مول: ىف نط.تسم مهل سانلا دع

 هلا عاط ًادقحداملاوكتمزعهللا ىصعدةماذلا لوشن وكلذهلن ع ناطبشلاو ماذلا نودجداملاول اهباق لع

 7 :ركفتولدباعلا تاق سبماتلا ضعاذهو ضحنا نيدلا نم ماذلل ك لاق: -!امتاو اههندب ىوست ى.كف كح دع

 هوهرك موصلا ماود
 اذا سمنلانا ناكل

 هندّوعتو موصلات فلآ
 راطفالا اهلعدتأ

 راطذالا|هدّوعتباذكهو

 نو ريف موصلاهركن
 نكرنال نا لضفلا
 اوآرو ةداع ىلا سفنلا

 مول وصو موق راطضا نإ
 نمو سفنلا ىلعدشأ

 دحاولات ا ءارعقلا بدأ

 مهتعرفتبالو مهل عت الهنا هتمزمىماذلا ىكتراا مرتك 1ىصاعملارئاك نم بكسر انمسانلا فنأ ىو عج نيب ناك اذا
 | اوكا تيت فتارورغل اداعلااذ انهرمغوأ موهلأ !اوهتوكي ناب فلستجال ةبسعما جلاد ثيحنم دناك اعاو مهنذابالا ةمذلاوعسفنةمذل دعا يدريغتم 92 محمر هوعتسوت :قدحالو هريغةمذم نعول المح دمىذإاحداملانارلعن و موصنال ةعاج ةعك
 دياكم ىل_ععلطب ل نموعتلا نما دعب كلذ هدب ريف هاو ممهننا ىلع ىلاعد ىتستيدلان 0 ءلال.ذ *ناطيشلات ا ةماعتم مجللا ٍبولقنال
 كاعتهننالاه مجةوةرخ الاىف رسخت وامن :دلا+ .لعتّوفي مااضبعت هن هناداعرتك اق سوةنلا تاق وت اه.ثلا 2 مهتم والا
 فاح اهاعنص نونس مهنأ وبسحي موا: دلو املا ىف مهيعسلضنيذلا الام أن برسحتالا منن لهلق تذايماصن أو مول عم

 ىشب مهلع خو عجلا
 متاصلل هراخدا مهمزل ال

 متجا تاير
 توحاتح س رطقم لا

 لاعت يانا كلذ ىلا
 ناالاءةز ربغئاصال كأي

 نيدلا ىف هلةريضمر هللة مصاق هملعتنتف هنأ هذا حداملاتّةعو حدملاه رك نأ :دابعلاف فد_دل | ىهوةعبارلا
 أر -ومبلعمتا ىل_هلاقدقف هن م اد وموعمهمىلا هلدش صو هيبعمملا لهم هنأ 6 ماذلا و

 قأ مص نااتلاثمأر وهظل مصاق وهام 'رابخالا ضعي فىوردقو ى وعتلاورعلاب رك دمنا هر 00-0 ىلا

 الامتتالوسرا,ل.ةةنمالا فوصلابحاصا لي وو غئاقلللي دوام لاق لسوميلعمقنا ص هنأ اىور
 قعمطلااانلاثمأ هباعوادح دب رش اذ_هوقمذملا ة-او ةحدملا ضغب وامن دلا نعدهسفن تدزتن دج لاف

 ْ لا ةلاحلا اما لمعلا ولوغلاب كل ذرهظ الو حدا او ماذلا ىلع اعةهأر ركلاو 2 ,غلارعذل نأوهو و ةيئاثل *||هلاخلا

 9 13 ىنئالاهاوههبناثلا هلال !ةمالعيان_ةنأ انملاطن ا ماجن عمطل طئانسلق مادلاو حدا ان رو مد هن وتلا ىهو ىاحاتح ماسلا تزل

 : | ا تا سوما عا نالاوع اذا ماركا ىلع لقاثتتو هناحاحءاضقو جداملام ارك اى ىلا عرا -تتاودال وأ كاح فعضل قفرلا

 1 فلز يوتا لعودة نمو بطلا و رس ف هيلو دال داطلا لعف!ا فامهنب ىو سن نأ ىلع ةحخودعشا هني فعط

 1 ,ءالوهءسانلا ترن :رجالاثيربكلا هناقدحوت انامزلا اذهىةودتذذق ناررب دج وهف لعفلار رش طق اذكهو كلذ ريسغوأ

 م !نمنأوهفحدملاف تاجردلاامأ تاجرداهفاض:أ برلا هل ن 8-0-0 دلك نيشتتر 0 دعناعفيكذ ذخأي ناىرلبالئاصلا

 راه ىلاس الوتادابعلاب ى ءار ىتح نكعاملكت كلذ لمن ىلا لصوتبق تصل اراثنناو ءانثل اوةحدملا بمدن نم كال ذنالءرخر ف هبدصن

 قلت وك ذه رب نم مهتمونيكل اهلا نماذهو حدملاب مهتنسل[ قاطنتساوسانلا ىولق هل ةسالتاروططملا ||| تاق لالا فعضنم
 5 : يزل للكل ادود > نافراذ فرحافش ىلعاذهوتاروظ ارش ءاالو تادانعلاب هملطت الوتاحانمل 4

 !نمبي رقوهذدجلا ليثل لحالا هت معيناكذو ف اهطبضانا هنكعالل !اعالا دو 9

 2اي كلذ لبا ملناةهبلقىلارورسلا قي_بجدماذا نكلواهلطل سالو ةحدملاه ربالن م مهنمو

 دقه سفن دهان اواهلبق ىتلاةبترلاىلارورسلا طرف ءرحتس:نانم بي رقوهنةسهاركلا فاكشب



 عما"

 نيس ل ل هتئلتفو جدملا نم ميظع لجو ىلع نيعمجأ ماع هللا تاوضر ةياهتتلا ناك اذهان

 معأو مريخ ن نيمو هلا ريمأ اء تن لاقفئث نعالج رل أس ني دسارلا ءاغاحلا ضعب نأ ىتح - ةيمظعلارو ىلا

 قالافو ضمنا كام ,ًامرب_.ذم ساذلا لازيالة اصل ضعبل لق 3و ىنبكر نأب ءلرما مى لاقو ب طع

 حداااوه درك امعاوهتقم ىلع ادهش افكت ىلا ب رقت ٌكديعن ا مهللاحرما ل! مهضعب لاقو ا« ةارع كسل 3

 حدموبملا ضغبب هللا دنع مهلاحت 6 وا ةلاغتشا ناكفقااخن اد: :ءنوت وةممهو ق اذا دع اوحر شيت أة فش |

 اذهقوامنالا مزال ىلملاهللان هرعيملاو :١ هه ةسةيعحلاب مومدلاو هللاد:ءبرقااو هحودمملانالقالا ١

 نأ ىيين.الفةنلل ا لهآ نمتاك تاود را رداد لوما راذلا لهأ نهةلئادستعتاك ناح ودمملا

 لق ل اسعت هللا ل :لاح الاوو از رالا نأ لعامهمو قانا دمهم س لذاهلعمث انثو ىلاعتهنلا لضفيالا خرشي ٌ

 ناوصال قزوملا هللاوهند درعأن 4 ههبياعلغتشاو 60 اا تح همأق نم امكسو مهمذو قللنأحدمىلا هتافالا 1 ا

 ةتيعواا
 راع ؟جالع تاس )

 نمد ا«_.ةريجولالوةلاومنممهشن اضد ا هسالعف حد اب فةلعلا دضوهمذلاةهارك ف دلعااتاق.سدقا

 نكلواقداصن وك, تاماوةةفشلا ممنلاهيدصقولامائعف زدصدةنوك,نأامالاو كل نموا الكم
 هك

 دقحتو هيلع بضغتوهمدناتأ بن ل ,الق جدنا اهدصةواقداص ناك تافاذأك نوكي تأ اما !اوعازيالاءذصتا

 هبحر فت تأ جبن فه.ق هه : ىح ءالهملا ىلا لدشرأ دةفكب وبعد !١ ىدهأ نم تاق هتنمداقتتت يبق لا 0

 هياغ هنأكد اناكمذو هل ها اركوهببسي كماةغااماقاهل ءتردق نا كسعن نءةموماملاةةصلاةلازاب لغتشتو 1

 كءعل ارك ذوأ هيالهاحتن؟ ناكب. ءىلا ءلرثرأذا هلوة,تعفتن ادقتنافتنعتلا هدصثاكت او لوما |

 كتداعس بامس ؟كلذ لكومتنقسادة تنك ناهتلازا لعصر ثعينلك 2 اتاو ًاه:عالفا تنك تاأ

 لو“ثدلا تدصةامهفةمذملا نمهةعمسام بيس ا ممايسأ كل 3 ًاد_ةفةداعسلا بلطي لغتشاةهنم هن دغتسا دقوا

 ةرذعلاب هسا ل ثرواتل كَ قرز <نا تنل كلذكمماعتاخ دوو ىردنال تنارزرذغلاب ثوامْ ل: ونوم ىل
 ىواسم عج وةمذغ هلوعب كمشت نالهبح رأت نأ نشف _سةنرهط ةرذعلاب ثولملاا هيأ لئاقثالان

 تم :«الاودعلا دصقامأو «ختغت نا يجيث فهثادع 7لوةنما اهفر عل دامتاناسنالاو رش الاف ةكلهمقالخالا 1 ْ

 تل ثلاةلاخا# هيوهررمذتو تن هيتعفتنا لوب ,هيلعبضغت لة كيل عمنمةمعنودو هسه نب د ىلع هنم'هيادُ

 ةثالثفركسفتت لدهمد لت ثنالوكل ذدر 5 ال نأ ىتينيقىلاعت هللاد_ثع هنمءىرب تأ أاعك ل ءىرتفيت نأ

 رك-شافرتك أ 1 , ود مع عرم هللا هريس اموههامثأ او هلاثمأ نءولختالف علا كلذ نمتول شن اكن ااهدحأ 0

 كب د واسم .ةبلئاراقك كلذن اى !او هنعءىرب تنام رك د كنعهعقدو كد 0 هعلط مذا ىلا 51

 كلاىدهأ ددفكبامغا نملكو امُثّولمتنأ !بونذنم كرهطو هنم ءىرن تن ابدعي كامر هن اكف كد رفذ

 3 كير: 2:ىلاتانساللا انادهلنز ةورهظلا ملطع حرقت ” كلابا لرهط عل طق د لكوهلانل

 نيعنم طقس د هذب د ىلع ىب دق نيكسا !تأوهفثلاث زاامأ و هتلنم برغل سلتا عزتتنأ او ىلاعت هللا

 ناطش دسك اخو بق ساخن !ىشإ 0 اريتاعخا كهاولا

 نهار ربااعدودحأ مول :زج هعاوأتقو ههحو اوو نب هدم درسنا ولعالم مانضوقدهل لاو

 توك نأ ىدواادر تالا ىناان اموهيد ست رو>ًامىفا تلعل ةنكل ذى هل لف ةرشغل ان هس أرح نلوهد

 فكل ذر مظعن كمذامهمهنع تينغتسانمناف عمطا ا عطقةمذملاةهار ؟ كيلعنوبامو عسا ل

 قدا اوءادللا بح ناك امئاقعمطلام ادامو هان اولاملا نععمطلا عطقني اموت ءانقلا نيدلال طول ل

 ىبنيالف نيدلا مديمالا كلذ لا : الوةخو رصمهملقف ةلزاملا لمصع ىلا كمه تناكوابلاعهبف تعمط 7 تك ١

 ادج دعب كلذ ناف هنيدةمالس ىفمذلا ضغبمو حدملا بحتوماجاولام لا تلاط مك
 «(مذلاو جدلا فسانلالاو 1 فالئدن اناس )د نيل

 (تلاظمثحا) - زا ل
 كلل

 عون ناك اذا مالسأ و

 ذرب الف كدحأ موص
 هعاشؤسص انا له الو

 فو)متاص فا ىل-ةدلف

 ةنامأموصلانا( ريما
 هتنامأ دحأ طواف

 الىذلا ف را دز

 الو مول عم ىلا عجب
 هسيلاقأسا ىمئرد

 هيلاهللاتاساذاف قزرلا
 ىهوبدالاب هلوا ام”فزرلا

 فوهو «تةولةبقارملا ماد

 ىذلا نملضنأ هراطفا
 حم ناك ناذ دعم مولعم هل

 لك ًادقنم وص: كلذ

 ميد رنء(ىكح) لضفلا

 ةرحاهلا ف تزي>ا لاق

 دال دل نكس مم
 ىلا تمد 000

 اذاكتمقس:سافرادباب
 اهعموتد> خرقة راح

 نم ن المديدجز وك
 تاتدرأالفدرملاءاملا
 تلاق اهد نملوانتأ

 راهنلاب برعش» وفود

 ىلع زوكلابّسب رضو
 لاق تفرصث اوضرالا

 كلذنمتبيفسافعور
 ادبأ رطفأ التت رذنو

 اوهركنيذلاة عاج اودع



 1 ١ مده
 حيييل

 ظ ا 0 اداعمال ا اد واقف ل را ا 01 0 هرم وهلا لاك

 ١ مهذ عمطيالو مهارمال هنال قرمشلا ى 2 ع ا .الكنك لأ يميواق قام هناك أ |

 | نكيملوسانل ب هبلق ل غتسسم ل ىنغتسا ا نعى _-ٍ اعندن نفةعانعلابالا سان ل نععمطلا عطقنالو | | كه ا ع نءوروب هموص

 ا )الذ مدح ىلع ني لو جيلملا ملح ااالاابجلا 01 مح الون زو ءدنعر واعلى هتلزغم مادعل | ا ناتادحت

 ظ .فلساالا اود قرظني و هلعوأ هلوأ ةلذ“ واعالل نيو مهلو ل لدا ربلوخإلا مس ءاللامذ ف ةدراولا | نذكلاو اوهيسعلا موصاأ

 ا نيج مهنع هللا ى ذرورح ” الاباوث ىف مهتيغ ءرو رعلا ىلع دال مهراشب او تلاطوي يأ شلال اق

 | < (ممذلا ةهاركو دال بحل جالعلا هس وتاب )م ظ اس ارفع 0

 قئاونام ىلعةفوةوماهاكم ناكر حت را سف م_-م-دمبحو سانلاةمذ مفوخع اوكا هاما سان انلارتك ؟تارعا كد لطاملاىلا
 | ىلا بابسالاةظ- الم« رطو هل اعمىحفتاك.اهملانمكلذومذلا نمافونو دما ءاجر سانلا ضر ردك ع , الاي

 هيفكقيرطفحداملالو:سبسب لاك اراعشت-اوهذ *(لّوالا ب سلاامأ )وب مذلاءركي و حدملا بحي اهلجال 0 لاذ
 | ى- عفاممافصتمتنكن افالمأ اهم فدتمتن انك دعىلاةفصلاهذهك سفن لوقتو ثا ةعىلا عجرتنأ ((دروو) تسلل نولك ١

 | تناكنافهب وءندلا ضارعالاو ءادا اونو رثااك حدملا قت سنالةفصاماو عر ولاو دللعلاك حدملاا مب قةتسن ةفصاما نيد أمانا ري_لا ىف

 | 000 اههح رفلاقةبويتدلا ضار هل لوسردهع ىلع اتماص

 الاقتن اهمحاص نع ندمت #*ردرس تا عوجل | اههدهجاف

 | حدملاواهدوجول لبا محداملا جدع رغب نأ ىئبتءالق 30 ا تقلا طنش الذ ناهتلارتا نم سطعلاو

 | ةعالن !نالامحرفبالتأ ىئبنمف عر ولاول علاك امن رفلا قدا ؛ مةفصلاتناكناواهدوح وس سوه سل 41 متت اان ذك

 | لغشة عال اءوس نمفوخلا ىف ةىابةعاذلا اراطدخو ىئنارهللادنعب رقي نال كي دءاحا اذهر ةمؤلعمربت هتالو سرا

 | ن_سحعاج رىلعا بح رفت تنكت ا متر ورسو حر ذرادالمومتو نازحأر ادا ةدلا لد :امندلا فام لكن حرالا نع مو هيلع هللا ىلص

 ظ | لكلاراع تس ىةذلل ا تافحدا- ماحدعال ىوةتلاو لعلاي ك_لعهلنالضفب كلل دو ان عت ةعادلا راطف الا ىف هناندات

 | تاوالذف دي زب الدم او حردملاب حر فت نأ تبنت الذ 61 تمار حدملا نمالدبزا ل كورس دوو لاكلاو احرق املا لس راق

 [ لوب راسنا هيأزهينملا مك“ مو تو ا ةفاهتجلاختن اهب شح دمىتلاةفصلا تن تناك |امس.ذائءقاههلاولوقلاقو

 | لفشتاملعبو هو 1 ىتلا ع اورلاببط ا اموهئاشحأ فىذلار طعاارثك ًامهتلا تاس اهدادحات ءاقن امك

 | علطمهنباو هبتحرغ ةذعرواو اوجالدل اب كل .اعاونث اذا كلذكف فكلذ حرف رعب : متاننالاوراذقالا نم هؤاعمأ هيلع اجواطسعامدهقسصن .

 | كل-رف نكلف قدص نادال اذاف لهجلاةبا غنم كلذ ناك كتاغصراذق ا وكت رب رس لئاو 6 ىرخالاتءاقواضن رغ

 ظ ةلالدوهر (ىناثلاببسل اامأو )هبحرفتالو كلذ كلمغب نأ ىنبنيف بذك ناو لعهنا لضف نم ى هىبأا كدفصا 1 د ذ لثم

 دوور ول علا ىف ةلزئااو 00 را هاج 1بافريؤستلا بس هنوكو جداملا ىلةريذسست ىلع حدملا كلذ م ساننلا هتف

 | بواقىةلزناكبلط نأ ل_عتنأب وهللادنع ةلزئملا باطو سانل | نع عمال ا عاقب ,تلذو هس ساعموسص و قع 0 هللا لصهللالوسر لاء

 | | ىلا ة مشا اوهو 0 انيس انأو)» ير انا ا تاج اًماصناناهمل سو بلع

 ناك قلل رك م ودل لعد لاف ا ؟ نال لالا نا لقاك ههضقتو هه ركتو دام لا ا
 0 1 نطب ىف لحن دن تأ ن مناطم ءثلا نكم دقن حدك رقن مفلس !!ضعبلاقناسالا تاق" هال هس 9

 ا ضءنفىو رو لح رلا سنن ؟هللاو تناق تنل >رلاس *.كل لاعب تأ نم ملا بح ناكف تنأ ل رلاوعت

 د ناك ول لاقف ل -وميلعهنن | ىلصدتنالوسر دنع اربح لج رىلع ىثأ الج رنأر وهلا مداةوهذ مدتافراب هدالا

 ظ تعمد كح وجدامالة سم مبوملعملل السلا ةووانلا ل جم الذ ىلعتا_:تاق ىذلا ىذرذارمضاح نع ءداص

 | مهدوح وىفا اوئحافنيحداملا ملي ًاراذاواوحداعالالا مال_سل اه ءلعلاقوةما لا مول ىلا لف امنلعمءول . هرهط

 دي بارثلا
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 قافنلاتءثب , هنامالسلا لع لاقو نيد راضين نيدالامهداسفاولاملاو فرشلا بحمل سو هيلع لص ا

 سائلا بول ةىفةلزنملا باط نملكو لعل او لوةلابنطابالرهاظلاةفلا توم قاشنل اذا ل_ةيلا ءاملا تيك ا[
 نءهنذاهاملاب ف ىاغذا انيع :وهثكل ذوا منءلاخوهةد_جلاصةعر ةاطتاا ىلاو و ععمقاق ةالاىلاراهضنف أ[ ا 1

 بكم هجال ءولاملا ب> ىلع لبجاك بلل هيلع ليج عبط هنافتلّقلا نعه-تلازا اردجالع بق تاكله |
 ىعو نمانلا صان ا ىلعةردقل|لاكوهوها+لا بحأ هل الىذلا بسلا ملعب تأ اوهذ لعلام ل“ لعن |[

 ىلء نملك كل دعوا ل,تاحاصا!تايقايلا نموهسدلف توملاورحخ" اف ل_واغصت ا كلذ نأ انيبدةوو مولق
 نملاجج كلاحت 0 رهلدوعملاالو دحاسلا قبب الةنسس نيس ىلاف برغل | ىلا قرمثا !نمضرالا طيسسإ

 عاطقنا الى جلا هيديالا» احلا اوهىذلا نيدلا هب رتب تأ ىجينيال اذ_وف هلنيعضا اوذملاعم هادلا ىوذنمْكل.ةتام |

 رظني نمنيعفرغ اغا كلذ ناالاءثعففماملا ار ةضقيسساك ىمهزلا لكشلاو يقيل لاكتلا مهن نمواهلا
 نسما لاك هلحنوكي وهدنعل_صاسخلاكت وملانوكيوذجاعلارةتسدو اهدهاشد هناك ةرخ "الامل

 دمفيكر اظناةتامدقتوملاهسءلعبتك نمرخ اين اكفدعبامأ زب زعلادبعنب رعد بتك نيسىرصبلا |
 مات :دلان كن "مفدعبامأ هبا اريد تك ناحل زب زعلادبعنت رميلاسكلذكو انئاكءردقو لية: ماو مراقأ
 ةيقاعلانأ | اولعذاىونلاباهل هلع تاكف ةسيقاعلا ىلا وس متافتلا ناك ءالؤهف لزت ل ةرخ“ الايك: اكو نكت
 ىلا! هروف د:ءالؤإ_>اعأا ىلعةروصةمةةءع_طقا1ارثك ًاراصبأو امندلا ف لاملاو هاما اورق اف نيةةمال

 تورت لدلك لجو رعلاقو قبو ريخةرخ الاوايثدلا:ابحلا نورث ودل ,ىلاعتلاق كل ذإو ىقاوعلا ةدهاشم
 تآوهوة]-اعل اتاف  الابل_لاب اجلا بح نم هيلق ملاعب نأ ىئبنيف هدحاذ هن ةرخ ”الانورذنوةلجاعلا

 ىلع هئاخو ءاذيالايدوصةمودوس<تءاحىذلك ثاقف ايندلا ف ءاحلا باي رأاهل فدههتست ىتااراطخالا فر فا

 نيدةددرتم ىهوا م ايلغىفردقلا نم اريغت دش بولةااورولقلا ىف هتلزنمريغتت نأ نمز رثدتو ههاج ىلع ماودلا

 :اعا ارعلاتشالاو هلتايثال هناف رلاياومأ ىلع ننام ىهاضن قامللا ب ولة ىلع ىنابام كف ضار ءالاولايقالا

 ايندلا ف رالف هامل هلل :ردكموهل-اعموغكلذ لك ءارعالا ىذأ عن عنمو داسإل اريك عذد وداحلا اناخنو نواقلإ

 ىوقو هتريصي تذفن نمامأو فيلا ةريصبلا 0 ىتش ازهفةرخ الا قتوطياعالضفاهذوذكاهود ص

 قاحخللاب وأو. نعال طاسف ا هح نمامأ و «لعلا ثدحن مالعلاو هاذهفامندإا ىلات مل ,الفهناعا

 منش وقل1ادربو ول وهاب سنأي ولولا: ذإءةرافتو ق احلا نيعأ ع نم طقس ىساماعمالب لاعق ا ةرشال
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 كك

 سانلا نيعأ نم ممهسفنأ اوطقسلاه .روصق شح اوقلاو مدت اذاةيتمالملا بهذ ءوهاذهو قلاحلا نملو» .ةلاي

 الذ هيىدتة.الىذأاامأو نيل سلا بول ىف نيدلا ندوب هناف هب ىلا ع نازئاح ريغاذ_هوداملاةث آن م اواسبق أ !

 ضعء؛نأ ىو ريك ساناادنعءردق طق تاكو اال نم لعفي نأ هللب كلذ ل الر وع ىلع مدة نأ هلز رح 1
 هءلارظناظ ةمقالامظعي وورش لك ًايذوالقب واماعط ىدتساهنمهي رقب لعاسإف داهزلا ضعي دصق كولملا |
 نول ةراسبت قالا الارث برش مهنمو ىنع كفره ىذااهثدجلادهازلا لاف فرص اوهنبعن م طقسا أ
 باب رأناالا هقفلاث يح نمراقت هزاوج فاذ_هو سائلا نيعأن م طق _سودرخللا ب رش هناهيناشد ىتحرخلا |]

 هيق مهم طرقامتوكرادتب مث هيف مهم قلقالصا اوأرامهم هيةفلا هيىتفيالاعمهسفنأن وطاعاعرلاودالا
 ع ريغ باش سلواماج لح دف ه«ساعسانلال.ةأو د_هزلابف رع هنأق مهضعي لعفايكري متالاةروا
 قرطلاىوذ أو هورعثو رارط هنا اولاقو با. لا<_تماودرتساو هون رضوءوذح ا فءوفرع تحقن راعا | ىف فذ وذ
 واخ الر وهم هيوهىذلا دابلا فتي ىف لزتعملانافلوجلا عضومىلاةرمجهلاو سانلا نعلازتعالاهاهلا مطقىفأ]

 امناورو رغموهو هاا كلذلاب 2س هنا نظباعر هناف هتلزع بيسي بول هلا ىف هل سرت ىثلا هلزئملابح نع
 تءزح هيقئالريغ ص ىلا هوبسنو ا هومذف هرفهودقتعااسسانل اريغتواواهدوصقج تر ةطدقا السفن تنكس |
 نع كلذ لازا ىف باتا روم ولت ن ءرام غل كلذةط اماوال ذنعراذءالا ىلاتلسوتا.ع رو تلأنوه سفن 3

 بحأ نكوهذ هزت او هال اسدأ نموةلزنااو ءارعلل بحت هنأ دعب نيب هل وهيىلاببالو سياتو ب ذك كام |

ْ 

ْ 
١ 
١ 

١ 

 دخوبأ نأ لاق اب رثلا

 سايعلاو أ انأ لاق ىحارمل ا

 ىمسعوب نأ لاق ويجلا

 قكسا| انت لام ىذمرتلا
 ةرامالا سوم نا
 حسم نب دل اولا انثلاق

 3 نء ىازدالان ع

 كأنع ىر-هز !نع
 عر رهشأن ع لس

 لوس ر لاق لاق هم هلا

 مسو هيلعمللا ىلص هيا

 هللا لاك هب رنعهءاكح

 ىدابعبحأ لجوزع
 ١ لاقوارطف طق مهاعأ ىلا

 لازال مال_سلاهملع

 اولعام ريس سانلا
 لق :راطذالاووي رطغلا

 لوسرناك ةئسةالصلا

 ل هياعهتلا ىلص هلبا

 ءامنم ةعرح ىلع رطغد

 تارعءوأ نبا نمةقذموأ

 ْنَد ّ (ري_كلافو)

 همامص عم هظح مئاص

 وهلث ساطعلا اوعوملا

 رطغيوراهنلاب عوج ىذلا
 وهليقو مارا ىل_ع

 نملالهلا نعموصن ىذلا
 مودع ىلءرطقي وماعطلا

 (لاق) ةيبغلاب سانلا
 تدي ل ٠ . ل

 كسقبأ ع نه تابع



 74-7 ا

 هيطاعصلا وهسنديو

 هموصف عنتعوهيد رو

 ىلهالا ةعالم نم

 هزن أ كلذتاف ةسمالملاب
 الامعتسار حست و موصال

 ىلا ىدأ اوهو ةنسال

 نيينعامو_لاءاضمأ

 ةكرن دوع امر

 قتاثلاوه لكل

 ىلع ماعطلابة وتلا

 سنن (ىدرإ مانعا
 هللالوسر نع كل امنيا

 لاف لسو هيلعهتلا لص

 روعسأ ا!فنافاور ست
 5 :رطقلا لمعت وةكرب

 لوا :ةدر م تافةئسلاب

 ءاشعلا دعبالا ماعطلا

 نيام ءانحاذديراو 1

 ءامملاب راتب نيءاشعلا
0 

 نمدادعأ ىل-ءوآ .

 لكاب ءأر غلاوأ بييزلا
 سفنلاتناك ناتامثل

 تقولا هلوفصيل عزان
 نالذعام اق نيءاش ءلا نيد 1

 رصتقفالاو ريثك لش ١

 3 بلا لال ءاملا ىلع 1

 ماعلا زمشلا (انريخأ )

 باهولا دبع نيدإاءاض ٍ ظ

 جمااوبأ ان[ لاق ىلع نبا

 ١ ةربأانالاقىورولا 0

 7 .رعذ 0 ا 5 0 رم را ازهار جدلا بف بيسلانايبل#

 اناقلاكت اب سفنلا اروءشىوقالا اوهود (لّوالابب كا )+ نايسأةعب ر ًاهيبلةلاذاذتلاو حدملاب+ل- نأ معا

 | دارت هارسسانرايا كل سفنلاترعش امه؟؛ذيذإهك اردا بودل اكوبوءملاكلا نأ ان

 هبفاكوكشم توكيوأ ارهاطاءلج وكيت أ اما وأ_ةالحدمهيىذلا فصولا نافاهلإكح و دمملا سفن شن
 ضيبأةماّقلال ب وط هنأب هيلعئانثك ةذإنءواخالهذكلو لقأ هذال تناكاسوسءارهاطاءلج ناك ن اف
 | روعشلا تود لخ ل هنرعشتسا اذاق هنذإ ن لدن هنعلهغت سفنلا نكلو لاك ع ون اذهنافبوللا

 دآعر 00 هرطتن انمفصولا كل ذناكتاوةذإُثو دح

 لاو ز ىلا اقاّمْشم نوكي وهعرو لاكوهلعلا5ىوهن_س>حلاكق اك اشنوكاع : رنا نالا ناف قاطملا نسحلاب

 كلذ ر وأ هريغدر 5 ذاذاؤهمااهسفننئمطتذا ارومالاهذهىف ريظ لامي دع هنوكلانقيةسمريص؛تآبكشلا ازه

 هذ م ريسصل نم ءانئلاردصامهملعلاهذ_م.ةذللا ملفعتامغاو هتذا ماقعتف لا !كلذرا «ُثلساب ة قبو ةندنأ امَظ

 ءاك ذإا اوةساكك- لاب هيلعءذاتساءانثي ذيملتل اح رفك كلذو قش ن ءالالوةلاف فزاحالا هب ري.-تتاقلا

 دل[ لك درا ك1 اريج توكيالد أم اكل ىف ف زاك نير + ”ناوذللا اعف هنادلضفلاةرازعو

 توةمثوهف ب ويحمل الاكلاد_ظطناصقنلاوء+ سقت ناصةنب هرعش هنالدهركب واضنأ مذلا ضغبب هلعلا هذلهم و

 نأ#(ىناثلاببسلا)+ حدملا ىفهانر 57 ذاكهيفوتومريصب نم مذا اردص اذا حلالا م انع كل ذو إو مهي د روعشلاو

 بوي نولعلا كل مو هدي ثمتكر مسموم. .ف لعتعمو هلدب ض هزاو حو دهمال لول م حداملا باقتأ ىلع ل ديحدملا

 لولااكمبلق صانتقاب عفتني و هنردقعسنتن ةءانثلارد_دطامهمةذللا م طع ةهلعلاهذهم وذي ذإهلوصخ روعشلاو

 ريقح أ ىلعةردقءبلق كلعهبلعةردقلا نافذ سرع وزال محداملاناك امهم فعذد ورباك الاو

 هتباكن تناكرباك الا نمناك اذاوبلقلا هنملأتي ومذلاهركب اضدأ ةلعلا هذ مم وةرصاق: ردق ىلعالا حدا لديالذ
 هعمل د نم لكتلة دامطصال بس حدامملاحدمو ىنثملا ءانث ن ْت ًاع(ثلاش 3 ابنسلا)* مانع ًاهيتئافلا نال مظعأ ١

 :عجلاناك الك مرحالفالملا ىلع عقيءانثيصتةءاذهو هئانئيدتعب وهلوقىلات هلي نم كلذ تاك اذامسال

 لدي حدملانأ#(عبارلا بيسل )»< سغنلا ىلع دش أ مذااوذلأ ح رملا ناك هلوقىلاتفتلب ناي ردحأ ىن' "ما ورثك أ

 نافر_هق نعاماو عوط ن نعاماح ودمملا ىلءءانثلابناسال اقالط |ىلا حداملارارام_ضاوحودهملاة مشد ىلع

 هبحدمامن طابلا ىف دّقتعبالحداملا ناك ناو ل_صعتذالاهزهوةردةلاو رهقلان ءاهفال ذب ذلاضا اةع مدل

 ةذإنوكستف هنوقو حدانملا عنعردشب هيدا نوكت موحالةميلع ءالنساو رهق حول رك دذلا ١ ارطضمهنوك ن كو

 |. ةالتلاو فام خدم عمد دقة عب رالاتابسالاهزهف نش اءانثلاب نعضأو آلا نععنتمملاىوةلاءانث ||

 ريغ هنأ حودمملا لعد نأب عف ةراتةلاكلاراعشتسا ىهر ل والا ةلعلاامأ اسهم :ذلل اصقنةةىرك_ةتدقوذاذتلالا

 كلذدضه سفن نم معن وهوتار ار وظحلان عع روةموأ ملعب ملاعوأ ى سو بدسن هناي حدماذائ هلوقىفىداص

 نا مل_عيناكن اق تاذللاة يشب وهناسل ىلعوهبلق ىلءءالءتسالاة ذل ق تو لاك-لاراعشت- ااهدس ىلاّةذ#الا لوزتف

 ةذلقيتوم«_.لف ىلعهزال.ة-اوهوةيناثلا:ذلل ا تلطب ةف ضل! ذه نعول معي و هلوقي امدقتعي سيا حداملا

 تلطب بعالا قب رطب ناك لب فو نع الذ نكي ملناقءانثلاب قطنلاىلا هنا سلرارطضا ىلعة شمل اوعال .ةالا

 حدملاب سفئلاذاذتلاةلعن ءءاطغلا فكر اماذهفة الثل ابابسالا تاوهلا ةذلال_صأ كاسم ع نكي ملفاهاكت اذالا

 00 ل تلا رط فرعما كل ذانر ؟ ذامئاو مذلا ببسباهملأتو

 ةعلك نعهللا لصوهفطاوهمر يوم اهنناو ضرملا تابسأ لح نعت ةرايع يالعل اذا تل اعم نكعالهببس

 م( اجلا بح جالعناس)# قاسم
 مهلحال: 1 ارملاو مهلادد :وةلابافو+ثمقلخلا ةاعارم ىلع مهلاروصةمراصء ا | بح هبلق ىلع باغ نمنا عا

 ىلا هلا ال كلذ رع وداسفلا لصأو كافئلارذب كلذو مهدت :عهتازنمم معد امىلااًمفَمل مهلا ءذآو هلاوقأ فلازءالو

 هللالو-ر هيش كلذإو واهلا صانتق ا ىلا لصو :لتارولنملا ماعتكا اوان مبتآار !اوتادابعلا ىفلهاستلا

- 
23 
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 وهفادوصّقم هنطوهبلط ىلع تقولارمعةنمنأو هلل صأ الط لاكءاحل اولا ا ردقلا لاكتأ اذهب تفر دقن |[ ١
 رّدطلالعفىذلافرقذ ةفاخم دع هلام عجاف تاعاسلا قا نمو لوب بيطلاوأ راش بلا اولهاجأ]|

 كذطأ هتبدهو ريغلل هلو َنماناعا مهلا .ةلاناكلا ل اامهتّشغاملا ْ دفالا ا

 + (مذياموداملا بح نمدمامتابد)# ش
 ةاسحلاض ارعأ نم ص رع هناثلا اومالا كام كح ههكس الع ردقلاو اوب دفا 1

 هناكوورخ اللهنمدوزتي تأ نكمفايندلا ف قا املك ةرخ .الاةعر ما ثدلاولا ملاك توملاب عطني وايثدلا |[
 الكتاسنالاو قاما عمةثيعملاةرورضا هاج ىندأن مديالف سنام او برشا اورعطا ار و رضا لامىفدأ نمدبال
 ىلا ةاملا نعوأ_ةيال كل كف ماعطلا هن عاتبب ىذلا لاملاو أ ماعطل بح نأز وكف هلوانتي ماعط ع نع ىغتست
 همداخ بلف ىف هلنوكر نال هيف زارشالا لط هنعوفديوهسر < تاطاسومدشرب ذاةساوهنعب قيفزوهمذخ مدان ا

 هتنواعمومتةفا سن هين سام لحما نمهة فر بلى توك ن نالهيحو هو هَذِع سل ةمد1ا ىلا وع دبام لحل نم

 ضارغالاىلا ةل.ودادلان اف مومذع سدلهنعرسللا عفد ىلع ذهثحام هناطا-باق ىفلحملانم هلنوكي تال

 لزني لب هلنيب ودعام_مايءابها + اولاملانوكرالت ىلاىذفي اذه قفل نأالاامّتن قرفالقلا لاك ||
 ءاضق نع ىنغت_ساوان دون وهةجاحءاضةله.لارطضم هنالءامتسبهرادف هنو أ ناسسنالا تح ةلزتم كلذ[

 بوح اف بوح ىلاهب لصوت داربام ليففالاثيبل اعنا قيقا نطازاهقءاملا تنميل ملا
 ةلضف اهم فدي هناثيح نممتجوز بعدة لجرلانأوهورخ [لاثعةقرفتلا كدت ردنا لضؤتملاوةةلاره ْ
 ةحال اءاضاق فك 01 يم-ةخو زر: ناكل ةوهشلا ةن :ٌذم قك واو ماغطل از تق ءالنا تل عقدياو ةوهشلا ||

 5 ,هصحس# ىبلةوهشلا ىف كولو قاشعل ابحاهئاذإتجو زناسنالا بحردقو هير ودئالوءاملاتينلدخ ديال تاكل

 ل>الاممخ نيه>ولا نن نه ىلءام نمد او لكبح د ةلالاوءاجلا كل ذكولوالا نود بلو هاذهقاهساكتل

 هنكسلو مومذهت-احو نذبلاةرورضزواعاىفاممايعالاهمحو مومذسريغندبا!تاههمىلااهملعوتلا []
 عاددو ب بدك هياستك !ىلا لو امو دعم رشامم ىلعب إلا هلمحب لامنابصعلا او غلاب ةمساص فض وال ا

 مارح .وفو نئدلا ىلعةر انحةدابعلا,لاملاو هاذ ىلا لضوتلانافةدابعت هباستك !ىلال صوت لاموروظ باك :راوأأ]

 نمو هناطلسو هدف ةرو همدان ذاتسن نلقى ءاحلاو املا هبلط تاق تاف قاس اكرؤاظحلاءا بزل ىتعم عج رن زن هبلاو ْ

 ىلع كلذ بلطن لوقأ اف صوص#ةهح وىلع صوصخ دح ىلا حا اسوأ تاك اهفيك قالطالا ىلعحابممرسأ هي اطبنرل

 مهداقتعاب مم واق ىف ةلْزُمملا مايق بلط تآوهف ر والاه حت 3 رواه >و وناحايمهنمثاهد وكل وا ةثالث

 اذهف كلذ كتوك«الوهو عر و وأ ماعو ولع هنأ مهل اي بسنلاو عرولاولعلا لثق اه ءكفنموهةفصدبف ْ

 اهب فصتُم وه ةغصإ هلزنملا بلط» نأ اوهذ نيحامملا د ًاامأ واد“ هلماعماب وأ ل وعل اياما سمات وبيدك هنالمأ ارح

 باط ةنافملع طفح ىلا ضرالا نازح ىلءىناء- ىلا عتب رلاهنعرم تأ اف مشرمتلخاسلا لست االول ْ

 هيودع نم سيغ ءاقخا تلطا طن تأ ىناشل اوي «يفافداصناكوهماااجاة#تاكواسماع ااه. ةدغ هن نوك؟هبلقاق ةلزئلا ||

 الو رماح خابقلا ىلع رم حابما ضن لأ اذهف هيمن لو زكألف ملعب الىئتميصاعمن م'ةيسصغمو |||

 قي ىذلاك هيلعلا ىفةدئافالا علعلا قد ر ناد .وهلب سيبلتهنفسلاذهو مبقلازاهطاو رثسلاكتهز وح
 ب>وتالبرشلاب هرارقا مدعو دلت عز وى هلوةناف عر هلأ همل قلب الور برش هنأ كااطاَسلا نع

 ءاب ركألذ تافمداقتعاهمف ع نسل هيدي نيبةالضصلا ني سحتت ارواثم اهل نمو برشا لعل عن علب عرولاداقعا ظ

 اذهبهاهلا كاطفاصاخت توك فدك ءلءفا ةءاموهو هنت نيعشأ لا نيصلخما نم هنأ هلل خعذا سناموهو '

 لامثلةننأ هلز وال كو قرفريغنم مار 11لاملاباس كا ىرن ىرح كلذوةبصءملكباذكو ماوجقز ر طلا |

 لا اومالاثالم نم ماع ولعل كل متافعاددنورب وزتبميلق كلغ تأ هلزو عالق ريغ فو ضوع ىف باث ريغ /

 تاحلاصلا تانقابلا اوهذ توما هعامقب امل واش ىلا ةرهوو مفتول عا روزا ملكو ا رار 0 د أ

 | ه.-ومومدك سبل هتةراتعلاومماعاومداشرا هنن سدعام للان هدام اتاقىفهكتوك تالهي>و مومدع سيل

 لاي !لاثمأ نملضفأ

 نا ا لاعأ ربم

 , دعا ةليسضف نمو
 ماعطل اللعن ناهيدأو

 تاك ىذلا دل ا نع

 لاو رطغموهو هلكأت

 تالكالا عج اذاف
 كردأ دّةنةدحاوةلك اب
 دوس دعمو تّوفامام

 رهتفوصلانمموقلا
 نع اهعنمو سفنلا
 نموهذخأو عاسنالا

 ةرورضااردق ماعطلا
 ىعراصتقالا نا مهلعل

 سفنلا ندع ةرورضلا

 لافتا راش ندم
 ةرورضا ١ك الاوقالاو
 اهنااهعيط نم سفنلاو

 ىف ىلا عتدتن ترهتااذا
 ةرورضل !ىلعذ اوى

 رئاشس ىلا كلذ دان

 لكااب ريديف اهلاوحأ
 لوةلاوةرورمذ موذلا

 اذهوةرورمذ لءقلاو

 رينا باولأ نمريبكب اب
 أى نا هللا ل هال

 الو ا او هتاعر

 .ةرورضلا/-هب صخ
 ديعالااماطوا مدن اقو

 ١ هنرقب تأ ىاع'هلناديرب

 وهسه جم عم ا ح



 له

 ا
 رائلانم دعب ثدسأاو

 عوئابجس
 ىدالا بانبلا)*

 باذآىف نوب رالاو
 « (هماهمو موصلا
 ىف ةيقوذلا باذدا

 رهاظلا طبخ موصلا

 جاو

 5 ما 1

 مع ماعطلا نع سفنلا
 نع سما نصمم

 ما.سقالااب مائه الا

 ضعب نأ (ثح)
 ناكقارعلاينياصأ!

 قد رظو هدرا

 ازناك مما هيادحأ
 خفانكو نومودي
 راطفالات قو لبق م ماع

 نوزطيتن الو هيو رك
 تتورهل خذام ىلءالا

 ن-مه. سلو راطفالا

 دبرملاك نع تاددالا

 مارك رطغب و حانملا نع

 ولأ (لاق) مان 0

 مون اذحاب ءادردلا
 مه رطذو ساك الا

 ماي نونبغي فيركح
 ةرذلو م_همايصو قجلا

 ىوةنو نين ى ذنع

 ا

 ىلع تال ظك لباهتم را سيل تالا ىف منك قيفرونلا اذه ىف عماطم هل نك, مل ىلاعت هللا
 قاعتهتناةف ةرعمىفالاةذاع الاذان ضعب قوق اه-ضعب تال نان هقوف نم يومه قو نم جب ومداسغن
 ةعفتم هلاماهتمو اههريغو نرعلا نان او رعشل اةفرعك الصأ هل: دئافالاماهن فراعملا نم كلذ ادعامامأو
 لعْنيعتبرعلاةغلةفرعمتافرابخألاوهةفلاو ريسفتلاو برعلاة غل ةفرعك ىلاعت هّللاةفرعم ىلع ةناعالاف

 دئفتىتلالا عالاو تادايعلاةيف.كن مثارقلافامةفرعم ىلع نيعتريسفغتلاة فر دارا 0
 الاعتو هناصستتاةفرعم اها دهلا لوب عل سفنلادادعتس ا دفنت سقنلاة يك زث قد رط ةفرعمو سغنلا ة يك زب
 فراعلا ذهل نوككفان 00 دهنإ  انيفاودهاجنيذلاو لجو زعلاةواهأت ز زن مف أدق ىلاعت لاق

 فراعم اع مج هيف ىوطنب و هلاعفأو هناغصةفر عموهنلاةف :ةرعم ف لاكلااءناوىلاعت هلأ ةذرعم قرش ىلا لئاشولاك
 ابتراث مح نموقا_عتهللا لسعذىهثح نماهفرعنُ هلا عن نماهاكت ادو>وملاذات ادو>وم اب ةطمحلا
 | اعنالز | ناو.انرك ذيلعلا ل مح ذهيلاعتهنلاةذرعم ةإمكسن نم ىسهفةمكسخ اوندارالا رةزدقلاب
 قيقح لعد علل لند.عال ىقحل م امةسيافةردقلااما ًاووهلاكتلا ماسق أ ءافتس الدان درو أ نك-لوءاب ا
 كهف هتكرحو هتردقؤدعلاةدازا ند قعءامشالا نم ذك امومة ةيقلاةردعلااغاوةيققحةردقهلر سلو

 العلا لإكف تابخما عبر نمش عضاوهفو لكوتلا باه رك-كلاوربصلا باق ف ءانر رذ ةاكهللات اد.> اب هن داح
 |ل1 ىوقلاة ذهن اف كاردذالهساوحو ىشمال هاجر و سطبلاءديةوقوهفارط أةمالسك لعل لك ىلا هلل .س و ىهو لاهل اىلاةفاضالاب هرد_علاةهحن ملك همعنالدةردعل الاي اماق ىاعتهننا ىلا هلصوت ود نوم ادعي ةعمو قبب
 أ معطملاىلا هيلصوتلل ءاجحاولاملابةردّةلاىلاىوقلا ذه ءاغبتسا ف حاتعدقو ملعلا لك ةةةيقح ىلا مب لوصولل
 |الاةميلا هي ةري الق هللا لالحة فرعم ىلا هءلوصوال هامعتس تاق مولعمر دقىلا كل ذو نكسملاو سدلملاو برسثملاو
 | ةرغقفنوكلاهم-هزتك قا اف له> دقفالك كلذ نط نموبرَعلا ىلع 2:7 ىل اة اال اةزالاْث دل نم
 | جاظعت ىلغو ىنعلاةع-سلاو ءالانامعأ ىلعوةعشخلار عةبداسحالا ىلعةرد-ةلانأ تون نظن م اف ل يلا اذه
 [اوشنقهكءاؤكلامتو هباؤلغش ءوبلطالوهوبلط ءوبحأا او هوبحأ كلذاو رقتعا الف لامءا+ اةعسب بوملةلا
 |ةفرعم نمءانرك الخ لعلاامأ هب رخ او علاوهوهتكئالم نمو ى اعتهّلا نم برقلا بج ون ىذلا قت لاكسلا
 |الزذإا ةكت الل اراّشتر هقلاباهلعءال_تسالاوايندلا موتو تاوهشلارسأ نمصالخ ناقة ر واع هنأ

 |[ اقص ن موه ىذلا لإكلا نم سفنلا نع بضغلاوةوهشلارانآ مذ نافبضغلا مهب وهتسنالوةوهثلا مهزغتست
 | دطعبأ ضراوغلابرثأتلاو ربغتلا نع ناك ن ف هملعرث أّلاو ريغتلا ةلاكتس ا ىلا هته لؤكسلا تافصنموةكالملا
 |ماغاو ةردقلاو لعلا لى وس ثلا لج اذ هو مظع أ هلنادذعتل زتموهبشأ ة كش الملاب وبرقأ ىلاعت هللاىلا ناك
 ناك ةفص مدع نءةرابعوهذاناصةنربغتلا تاق ناصةنو مدعو أول هل ”ةنوحْنالل كلا ماسقأ فءدرون
 [مدعوتا اان , زيغتلا مرعانددعناةثالثتالإكلا اذاف لاك اتاعص فو تاذال | ىف صن لاله اواهك الهو
 لاو "هي ويندلا باس الا ةداراوت اوه د ل ار يسال اهلدامقت الإ
 | ومدعبةقابلاةزدقلا لاكباستك اىلاهلقد ٌرطالو هب رخل لاكورعلالاكباستك |ىلا قب رطدبعللةردقلا
 تول تامدعت الهتب رح وهةقر عمو توم اب عا طقنت ناد.الاو نولَمل اراذست ا ىلءولاومالا نام دعأ ىلع هنردق
 ٌْ ته هوجو ل ءاوبكن اوثواهاداب اة اعتقل نميرقلاىلا هلو وه.فالك تامة لب
 | اا الاساس تارر الى لاكلاو هولاملاو:ا1ا,ةردّعلا ل كباط ىلعاولبقاق ناممعلا
 م ةحخال مرحلة ًالاياين دلاةارك ا اورتش !نيذلا مهءالؤهو هل عاطق الايدي ناكل صحاذاىذلا لعلاوةبر ا
 | ًاكماب او ايثدإاةال اة ؛ رنونبلا اولاملاىلاعت هلوق اوه_هغي ل نيذلا مدوتو رصنن مهالو باذدعلا مهنع
 لاماو غنا الكب تىلاتاحلادلاتانقابلا ىهتدر رداو لعلافالمأ رخو اب او كب ردنءريخ تاطاصلا
 ا ١ نما نلزنأ»ج ايندلاةابحلا لثماغ لاق تي ىلا عندنا هإ_ثمايوهو برقا ىلعى ضني ىذلاو هءاملاو
 5 ظء ” ديب مءاتلزت ام امتدلا ام الثم موهل برضاوىلا«”لاقو هي , الا ضرألا ناين هي طلتدخاف
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 اذن

 ىو ممج 1 الاسو قات هلامستلا وةردسقلا ن ماقال ةديذاشرأ ب رهقلاة مشط ننام هر

 هنراش !تحتةفرمهتم لرسم نوكستلا ها ءةردقو ءال.تسا توك تب < وهذ ضرالاهسحو ىلعام

 ىئايرلا عمال عسبطلاب ةيوب .عاهلك ةمهلالات افضل اود عاالاتا ةصلا نملاكلا نالبورحخلاك ل كتافلإكت ١

 ةقر علا اوتاعالا لع هناق هلك انفي اربلاه ءاع طاش الوهمدع .ةتوملاهما,دالىذلاوهو ناسنالا ىناعم هلع 4

 ةردقلاو لعلاب ل إكسل اهعبطب ,باقلا بوبحاذافةمد ون رلا فاصوأ نموهول5 ءاليتسالاو ر دقلاواهملععالمتسا

 توشلاورددتسدأ فا ١ ادامو تارودكدال ةهناهمالو تامولعمال هب هنأ مالو ةردعلا باس انمءا+اولاملاو /

 لاكلاولاكسلاٍبولعلا ب ولطماذاة ناعب دال امو ممل ماعم لسلة او لوزي الن اصقنزلاو نكسال 0

0 

 هماعتوعباع ريت ضا ارغالا ىلا هيل صوتلل حصنالام مولعلا نمناسنالا بحي لد ت تا اوهشلا طوس عمق بت دق

 معلا فنالتالك-كملاوبت امعلا عج ىفمل_ءلابلط ىذاقتي عسبطلا نك-لو تاوهسلاو ضا ارغالا نم -

 ىلاعتهناءاشتاا مام نمدنال طيلاغأ ةردقلاو لع ٍ

 »م ( هلتقيقحال ىذلا ىمهولا لكتلاو نشل لكل اناءب)# 1

 لكلاب ستلمه. .ف قيقحلا لكلا ن كو هردقلاو علاق الاد واي ارقدعب لاو الهنا تفرع

 مل-علا قاعت ث رح نمىناثل او ىلا هت هللا ىلا ب رقأ تاك رثك أدعلا مولع تناك انك كلذ لف نامولعملا سمك

 ىلع هشكسلا عاوف أ متاب ىلاعت هادف وكم تامولءملا نافامأن انشا تكسمواسعلا توك زا ل ملأ

 اًقداوماد اهتعانرل 2:ءااماكف) امالانادهنن روك.ف الهدب ابق تاك مرادلا ف هنوكداةتعا قس وراذلان

 اذهق ايواله-كلعدوعب واصقن كلاكساقنب ندد صإ !تنك هندقتعا ا عديفدقتعملاتاةنيتأو و راوصت

 لابمالا نماهتينام دعابتو دالبل ادد_ءبوضرأ ةحاسمو ليج عافت ”ايالعمكلعك مامات
 رادعالاريغتب ربع تعوم صولا تاما لا و كلا مااوثالاسملا فرك ذيامرئاسو خمار

 ىنالاك قرب الو لاك اىفالالاكمنق سلف لاح ىلا لاح مريت قد لا لما امولعممواعهذهق تاداعلاومال
 تالي ملاةلاكتساوتايحاولابو>و وتازئاجلازاو- وهو 50 اوه #(ىناثلامسقلا )# ب

 ماسقالا هذه لكفابح اولاحل االوالاحت زرئاد الو ارئاس طةب> اولا لركتس'الذا هيدبأ ةبازأ تامولعممذهن را
 هةمكحو هاعفأو هتافصب و ىلا عدلا لعلاف هلعف فز وي و هتافصف لرهتسلامو كبحاموهّقلاةفر عم ذل
 فص: نمب رغب ىذلاق يقل الكتااوه هيقلعتن امو ةرخ الاوان دلا سةرثو ضرالاو تاوعسلاتو أم

 ميدي نيب تس توملا دعي نيفراعللارون ةفرحملانبهتوكتوتولادعب س11 و ىلاعتهللان

 اندلاففشكشي ملام ىلا لصوت لامس أ رتفر ءماهذ_هتوكت داى ان رونانل م تأانبرتواوقيمهنامع

 كلذ رولا وكم خا حارمس رونلاةدايزلامس كلذ ريصن نأز ودع هناف قد جارس هعم نا

 ةفرعمل_صآهعم سدل ن؛ كلذ ىف هلعمطمالف حا ارممسلا ىلصأ ةعم سدل نمو ما: الا لمتس ىلع نا

 1 داقتعايالا بةئالو بالابر مسسنا عاد ول ةلاوت.. وبرلا تاغصي هبل وعالي سالا لاك مهسيفامل هنأ َ

 || ةردق هل تناك ى دواغلا#ل دركتنت يد. ةاعلار طسن هامل ىنعم اذاقهسل ا ىعاسلاو ىلا«: هّنلاءاّعل ىلا لصاولاوق

 ا بيسلاوهازهفلاكلا نمهكردامردتب ا !لكرو رسفرود ريغ ه» ,فتاجردلا توافتوةردقل اورلعل

 :اوهثااءاضو ىلا لصوت“ ا!لحالاب ويح هنوك ءار وص وهواب ويحتءاخلاولاملاو ملعلا نوكأ
 1 ”هلعل اذه تأقت

 : || لاكي فنأللا عبطلابابو بخ تاكفة بوب رلا تافص نموه ىذا لاكلا نم عرنوهو مؤلعملا ىلءءاليث
 ا اسي هالسد عبجلا

 ا طم هنأفامتعسوتاموأعملاةرثك ث حن ماهردحأ م هج وأ ةثالثن مل ذوىلاعت هالعلا لاك نأ هناسبو ىمتإا

 نيد لصاوناو ريخالا ا 7

 سارالة ناضمرو تابعُس | ١

 ماصن كك ملتان كلو هب 1 برق ناك مزل علا تافص ل صافن ىف مولعمال قذوأو قدصأ اونَع ا عضوادبعلالعتاك مهنا كل دأم

 تاّضمر ليعم_سالف ْ تآروس:يال قاب ىلاعتهنلا لعتافلو زب الوريغتءالثسحداب الادبأ لعل اءاّقب ثيح نم ثااثلا « ىلاعت هنا

 ا ناممسق تمول لاو ىلاعتهننا ىلا برق ناكب ال ةنالاو ريغت 1 ىل. هبال تامواعع دوعل !لعناك امهمكل ذك ريغت

 0 لب >2 نأر وصتنهنكعاو .وأ عم هل ءهناقرادلا قدي ردو ءلااهلاثف تاريغتملاامأ د تاءازأوتارب
 ةهارك عت بح زر أ 82 4 5 / 5 ) (

 َن اضمر ءاهاضملا |

 مايأ ماي_صنوبح#إ
 ُثاالا ىشو ضددلا

 0 عبارلاو رم
 ىور رشح سماداو

 انلمالسلا«لعمد آنا

 دوساضرالا ىلا طمهأ ْ

 ةيصعا ارث نم هل سدس

 رس هيلع هنا نانإلف
 ضببلا مايأ موصينا
 لك هديس> ثا ضدد و

 ضب اى هماص مول

 نوبهس و ضييلا
 نملؤالا مدخلا مود |

 هفكراطذاو نابعش

 ناكو نكو وأ مو.

 ماصي تامهضعي هركن

 رع او ةخلاىذنم

 بحساو مران م 1

 تنسااوةعاو س رجلا |

 مرح ارهشالا نمماصي نأ
 ماص نمرب1ن ا ىف دزوو

 ماوخر هش نم مانأ ةثالذ



 لابد هنن لمعت قءئاود

 تاكو اهعشو فنألا

 ملاس نب نسحلاو مسا

 نأالاهيلعإ سأاللوةب

 نباناكو لك اب ورطق»
 ةضدشم وه نه محأ 1 ماس

 تاىحلأالا طقذم .عدلل

 فرعنالبج ف شوكي

 نم الضذنلكأ ١ نمو

 نم الضف يرخأ ماعطلا ْ

 وأ ماقأ ل قو مالكسلا
 مرد-اي ىسئْلا نسحلا
 مل مايأةعبس اح 3

 ضعب حر“ اواك

 هلك ًاومذح او زيط) رمشق

 هرثأ عبتاقناسن ارق

 نيب هعضوف قذرب ءاعو
 مشلالاةفموقلاىدب

 هله نم ىن- نم

 ان لحرلا لاذ هبانللا

 خطي رشف تدحو
 تأ 0 لاقذ هتك اف

 تنهرر

 مالكال لاقذ ىتبانح

 اوناكو ةبوتاارعب

 1 اك ةيناطسش تافصو لاو ءاذيالاوب رضلاو لتلك ة.عبستاغص لاو عاقولاو لك الك ة.مه: تفصل الدم

 لوص ا نمبكس هنالثلذوءالعتسالاباطو ربختلاو زعلاوريكلاك ةيبون زتافصملاو ءاوغالاوةعب دخاو
 دحوتلاةينونرلا ىتعمو عسبطاابةيبوب راب رلا مالا نممفاملوهفاهأ» صطتو اهحرش *لوطب ةفادح

 ناسنالل عبطلابا 2 .<تراصفةمهلالاتاغ_صنملاكلاراصف لالة: سال لمدس ىلعدوح ولابدرفتلاو لكلاب

 ناك وافاهدحو:دوج وما مناف سملا لاكش ةلاحال ص ةندوح ولا فةكراشا اناف دوج ولاب ةرغتلابلاكسلاو
 1 اعتهتناوهدو> ولايدرفنملاو ةءسعشلا عملك ةدر لنك *ذااهقح فاصةنذل ناكل ىرخأ س«”اهعم

 0 هناذب ب هل ماوقال هير دقراُ 1 نءكرثأ هاو كاما تاق هاوسدو>و مدعم سلدا

 َك دارمثا ناو هتنترف هل ريظنال نملماكلا لب لاكلا ف ناصقن ةبكرلا فةاواملاوةءترلا فةاواسملا ب وثةبعمما

 ةدوح 20 اناصقنامناواهلاكهإ-+نموهلب نسءلاىفاناة:سسل فاق الاراطتأ ىف ىمتلا رون

 وكف ةردغلاراوف  قارم .ثاىلا ع.جرب ملاعلا ىفاملك دوس وكل ذكفاهنعءانغتسالا عمةبترلا فاهم واسن ىرخأ
 1 11 0 هناقتاسن الكولاكلا اوهودو>ولابدرفتلاة د ول رلاىبعماذافاعمتمن وك الواعن ان

 ا هانم توعرف هيح رصامهنطاب قوالاناسن ا نمام ة .ةوصلا ءاشمضعب لاق كلذإو ل ئكلايدرفنملا
 نال كلذو عبطلاب ةيوبعة.بوبرلاو سفتل ا ىلءرهق هن دوبعلا تاق لافاكوشو الع دك سنان :كءكلوىلعالا
 2 ' لكلا ىبتم : كردنع سفنلات زال نكلو فرص ن مح ورلا لة ىلا« هلوقاهملا ا موأى ةااةمنايرلا

 ناذاب وهف دوج وملكولاكلاءارورخ [ىنعملال هناذا هنةذتل و هلةيجتش مو لاكمال بت ل

 ةرفتلال ستادعب لكل فاو هناذنملاكتل!تامد مدعوأ هناذهدعوهىذلا الهال ضغبمو هناذلاكلو

 نافالنم نكي ناذ كتم كلري_غدوح وتوك تأ لاكلا لك أ تاق تادوحوملا لك لَ ءالدسالا دوج ولاب

 || ف هنادت رع دوج وم لكول ع وف هنالع -يطلاباب وبحتل كدا ىلع ءاليتسالاراصف«لعايلو م نوذكت

 هنوكوددا ارالاب < هريدغت ىلعوهيقريثأتلا ولا يماارح ءالبتسالا تأ الا هيذتاي و هنا ذلكسمحو هناذ

 تادوجو ملا ناالاهعمةدوجرملاءا شالا لك ىلع ءال.:سا 4نوكي نأ ناسنالا بح اف ءاشت فيكم درت كلر ذم
 ةردتهبلءىلوتسالن كلو ريبغتلا ل .ةيامىلاو هتاف صوىلاعنهنلاتاذكه سفن فريبغتلا لبق: الامىلا ةوسقنم
 ورال اولا. ا للا ككاو زحل اودكت اللاسوفنو تاوعاتوك-اءوبكاوكدلاو كالفالاك قاخلا

 ناوي اوتابنلاوتداعملانماملعامو اهئازحأ و ضرالاكديعلاةر دب ريد: كا تالا راعلاولابللات هت

 00و هناناوم هل اداسح ًاومهداسحأ | ل ممرينغتلا اوريث ًانلل هلد :ااهناو سانلا بول ةاهتاج نمو

 ؟تاوعسلاوةكالالا اوكلاعتهنناتاذكهملع دقي الامىلاوتابض 100 ةرصتل ىلع ناسن الار دق: املا
 : احنا مول,ءملاذاءال. دساع ون كلذ ناقاهرارسأ ىلع عالطالاوةطاحالاو ملدا كلا رم نا ناننالا

 بكاوكللاو كالفالارةكالا اوىلاعت هللا فرعن نأ بحأ كلذلف هيلع لولاك م لاعل او لعل اتت لحخا دلك هب
 ل عون ءال.:-الاواجلع ءال.دساعون كلذ نالاهريغولا.ملاو راعلابئاععبدو تاووسلا بئاخي ع هجو

 دق هنافغ | ورم نك اهنةعبصلاق ير ط ةفرعم ىلا ةبسع ةعنص نعزرع نم قا. .ةث | ىهاضد اذهو

 1 :وهرب غوأ لة ثلارح وأ ةذبعشلاو اوأةسدنهلا ىفةيدكةعنص ىرن نكو عضو فيك ه ناو هب بعالا فرعن تا ىبهتشد

 ١ اكيذذلتمزعلا ضعب لا تموهفهتمغمك ةفرعمىلا قا ثهن كلو هفعر ودقلاو معلا ضعه« سفن فر عشت سم

 ةردق || ١ اوستن ا عبطلاببح هنافاهلعناسنالاردتب ىلا تامضرالاو هو ىف ةلامسقلااماو هلعنا معلا

 هذ ةعتمالاو ريناندإاو مهاردلا ىسهفداس> الاامأ حا اوراوداسحأ ناسوسد ىهودي رب فيك اق فرصصتلا ىلع

 5 كلاولاكةردةلاوةردق كلذ ناف منملاوريلستلاو عضولاو عفرلا نمءاشد اماهيذ ل عذب ا.ملعارداق توك, نأ
 قوهمعامو ه«سلم اجلا حاد عالنأك ثاو لا ومالا بح أ كا ذلف عيطلاب هب وردة دوب رلاوةبس وب رلا تاغص

 فرص ىتحةبلغلا رولا ولورارحالا صاختثالادابعتس او قسبعلا قاقرتسبلط كلذكو منة تاوهش
 ٍ !موعب رواهلاب وبكر يصن ىتح هلك رقتعت ماع رامخاقم 8 ولة كلك تاو راس سالاب مهصاخ ] ًاومهداسحأ
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 تأأدارأو هلام انفع هابل نكلموازنكدجواذا لأ كةفصب فصتيال ىذلا سيسل لج 0 دقنعا
 ملاسملا كلم نمولا-لا الم دةفءالسا كال منذ لاما ىلا ذل اب وول !ءاد اذا هل ارمسدتب ملءاذلا ىلا لاسم اب لصوت
 تصعل د وفرمسا ناب فل لاوىولءالضرعملاملان أو هىاثلا هب بح ءابجلاراص ا ذلف لاحلكبم الاكل 0

 اذايولقل ام وةريثكراطخأهبلاةرطتب و نار1 او سارح اوةظفملا ىلاهيف ات وةلظلاو لول !هبف

 ىديأاهلو هانت الو ىارسلا اهلعرد_.ةرالدد تع نت از قمةدتلا ىلع ىسهف تاق" الاءذ_ما ضرع لف تكلم

 نازحامأو ظوحلاو اوةمقارملا رءىنغتساالو حلال ,ةنمؤدالو راقعلالاومالا ت تن ”وماصتلاوبا

 يولقلابمغئاما معناهيفةقرسلاو بسغلا نمنامأو نم ىهاماو هذواهسفناة سور طوط ىسهف بولقلا |||
 ىلعرم تنشب الو هعادنو يام كلذولاكلا فاصوأ ع نم هيؤدصاهفداةتعالاريبغتولاها عيبشتو فيرصتلاب |

 تنعذأ اذا ولعل نافةاساةمو بعت ىلا ةجاحريغ نمديازتب و ىغل دو ىرسا بولقلا ثامن ثلاثل اوي هلعف هلوات |

 كلذصننقب و رعريغل دقت اهي ةايفا يامال الا مص[ يستر مدعشأ |
 بول_ةلاصنتق قأ اراطقالا فراطتسا اذاكلذ نال ارك ذلاراشتناو وتيصلاعسبطلا ب<ىنعملااذهلو هلاضد أ ب تلتلإ

 كلم نفلاملاامأو نيعمدص هلسلود ارت : ودحاوىلا داو نمىرس ل ازب الذ مياظعتلاوناعذالاىلا اهاعدو
 لاملاؤهعقوملدمالو<سفنبءاغلا فادنأ أءاجلاو ةاساةموسعتنالاهئامنتسا لعر دةيالوهكلاموهف ا يثهنم
 عما ثلج اناقمفلاو ءالاترقدس اءانث !ايةنسلالا تقلطن او تيدلاريش ثدناوماملا ماظءاذااذهلو فتاوأ|

 تبني الفاعت جماد اولاملا ىفمناق لاك شالاف تاق تان مج رتلاءوحو ترثكتلصفاذاولام لا ىلءهاجلا تاجر |
 سلم ا ىلا عباد 2 ذأ مفدوذالملا بلجيلا هي لصون ىذلاردقلا عنءا+لاولاملا ناسنالا < نآ |

 هب هبوألامالا ةننعتيوقعلا عفددلالسوتالتاك اذاةيوقعب وأ ضرع ىلتبلاكوأ عاملا نكسملاو

 0 هواذهءارو ب رمأ عام .طاافودو .ث وهف هرالا بو.لاىلا لصوت الاملك ذا مولعم» املاولادأل |

 بهذ نمنانداود عال ناكولىتح تاجلخلا عسعارو نازطاز اواثكتس او رئاخدلاراخداوزو:كلازنكو لاومالا

 اهؤابال هنااعطقرلعب ىتلادالبلا ىصاقأأ ىلا تيصلارا ثنئاوءاجلا عاسن 'ناسنالا بع كالذكو اةلاثامهل ىتتدالا

 ءاوألاع هوريراوأ هومظعملا ممادجأ دهاشالو |

 ةرخ“ الا ىفالوامندلا ىفالعي .فةدئافالال بح هنافلهج كلذ تأ نظن داك و عسبطلا فتباثكل ذ بحو ذازتلالا |
 ماظءآودو ىخرخ“ الاو ةداكلا رب ل ايه رتل نامدس وراق نالفنتال بحل ذه ملول ٠ْ
 ىف“ ىرعنممدا دم الكل ذوءامسغالان ءالٍضفءاك ذالا ماهفان ءامه دعب ًاوامهاف ًاوامهقدأ هنكلونيس بلا

 فلام عفد وهفلّوالاس لااماف «نوصاّوغلا الاهل ءفةداكيال عيطلا قتبكت ةعيبطو سفئلاىف |
 ىذلالاملانأ هلايبرط و لمال ليو نايا قافكمناك نارا بنالاو عارم الا ءوسب ويف ل 1

 نمالاالا فود ملأ مذ ةديالو هسيلق نمو ود حاجب كلذ ركن اة لا ىف فلتاع : رتب افك هنقا

 ردقي ةاعلأهيحوم_سفن ىلع هتةفشلادبًاوهفةحئاجلاملاازهتباصأ ناهيلاعزةيرخ 01 لص ّ
 بلطبق كلذ نم فويل: ارعشتس ولاومالا ىلاتاف الا قرطت ناكمار دةب وتاجاذا موعهردةبوةابدسا لو |

 رادقم ىلع هكفةونالفوحاذ_هورخ الاب ىنغتسا هلامنمةفئاطب بيصأ نا ىت>.لاملا :رثكوهومفوخن عفدنأ
 سوابق لسمك أو اه :دلا فام اف عبج كلع نأ ىلا فةومهل“ن م كلذلن لاملانمص 1 1

 نءدعابالاٍب ولف ىفءاجلاو ةهلزنملا ماي ةهيح فدرطت هلعلاهذهلثمولاملا موهتموزلعلا موممتاعبشد الن اموهنم
 ىلاعباتح و هطول مهئاطوأ نءكئلوأ ععزب وأن طولا ءهعز بيسر سقت ن نعول الهناق هدلبو هنطو

 مايقيةذإو حرف سفنلل ناك ةرهاط ةلاحاال سم مهلا حايت ا نكي لوا كلذ تاك امهمو مهم ةناعتسالا ِ
 ه.ىاب رمأ حورلا تأ ىوةالاوهو ىاشا اببسلاامأو 5 فوم ااذهن منمالا نم فاما مجول قف هانحلا

 رارسسأ نم هنااسنأب رهنوك ىنعمو ىلررمأأ ن نمجورلا لق جورلانعكنولًاس و هناحس لاق ذا ىلا ءتهتياهغ ص

 تاقالث 1 لع كلذةفرعم لبق نكلو لوهب ءاممقا لست لوس رمت مذا وراهش افتسترالوةلئاكلا ١

 ( ثلاث - (احا) - 0) 1

 هياغديذتلي هنا كلذ ن مسأيلا عموهضار أ نم ضرغ لعوونبعم

 مهل قدصلا لهأ نحل

 الف نولعغيامف تاسن
 ىدصلاو توضراعت

 تاك فيك ه نعل دوم

 هتدصةرافتىىداصل او
 لاقو 4 باتت فيك

 اوصل ثنأ راذا مهضعب

 0 م
 هعم مجادق هنافهم ما

 58 و اءتدلا نم ئث

 نيد 2 اوتم ةعاج ناك

 - دبه ميو الاكشا

 ااا هيويك

 اومتجما» هودعاس '

 هل اوءاكت و هراطفال
 ىلع هلاءاولمح الو هباقذر

 ةعاجاوناكت او مهلاح
 هموص|نوموصل حش عمن

 الاءراطفالنورطقب و

 ريسغب خشلا هرمأب نم
 مهضعب نا ليدووه كلذ
 ناكب اش برس نيذس ماص

 باّشلار نب ىدهمدكا

 و هوصن وهيبداتف هيلا

 قانع ىكحو 0 مصل

 ناك هنا ملا نس

 ١ وف موص
 لك انال تاكو ةريصبلاب

 ناكوتعملاةالازا
 عسب رارهش لك ىف هنود
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 ٠ نوفتي ارناكحو
 هبلاامتوناب وةمعطالا

 لضن كلذ فى ر وهو

 هتعوم هعفا اى!

 مون لك عبلصأ لوقي

 موصلا ىلااميحأو

 ىلع قالا ضن و

 هلعفب موصل ىبيح
 هل -عنف قلل اقذاواق

 ضعب نع (ىحو)
 امساو لهأ نمنيةداصاا

 ةريثك نين ماصدنا

 لبق مول لك اعف, ناكو
 ىالاس علا بو رسغ
 رهنو أ (لاقد) تاض هر

 هذه موق ةركأ حارسا

 مودل ناكت اوةشلالا

 نو رخ آه: بةاواعّوطت

 دب رب ناك هيحاص نال

 لكلا يدان كالذي

 عت الثاو عوجلاب

 ىلعقوو موصل 'ةيؤرب
 نأ دصقن ا اذهنا

 موصل اةب ورب عة نبال

 مدعو 1 منك ىلع

 اذهوموصلا درب عتما

 قلال و ىل_ساستيب
 ءاضمامل كلا ةعفاوع

 ىلاعتهنبالاق مو ىلا

 مكحالامعأ اولاطبتالو

 و راةلوذممو نول هلل ةرذطس نول ةلا باي رأ لاو ماتاه ةلرمستت :لاملاباستك ادصةولبولعلا فها لورق: ىذا

14 

 اجت سَرَو و ايندالاةامخ ادب رب ناك نم لج وركلاقو اعمجني_:دارالا نءىلاغللةرخ "الارادلانانيد و رلعلاد

 ذا مفاوعتسسام طبحو راذلاالا ةرخ < الا ىفمهل سيل نيذلا كئلوأ ن اوسع الاهف هواهم _هلاسعأ م هملا فون

 ةنير رثكأ ًاوايندلاة ايلا تاذان مة ذل ملعأ هناق هادا ب1 همومءبلوان ماض اذهر نولمعن اوناك ام لط ايو
 .لاقولقبلاءانلا تبني مبلعلا قىافنلا نان :,هاجلاو لأملا بح ل_.وءيلعهتلا ىلسهننالوسرلاةوابتنيز رنم

 -رلا ندى لاملاوف ةريمثلا بح نم اداسفاعرسايماغةس رزفالسرأ اتانراضت انت ذامل_بوهماعهللا ىل_ص

 0م نمل عاسا سا اذلا كالهاءاههحومنلا م 7 ىلعل ل. وهيلعدللا ىلصلاقو مسا

 *(«:ةيقحو ال !ىنعم تام الد همركو هنعةمفاعلاو

 ييلطعت يوما وللا كماجلا نحو امي عفتنملا نابعالاكلملاملا ىنعم و ايندلااكرامهلانااوماحلانا معا

 دصاقملاو ضارغ خالاىلاا هبل _موتيلامملعر دقي ىأريناندلاو مهاردلا كلعىذلا وه ىنغلا ناو اهتعاطو

 رست نأ ىلغ :ردقي ىأ سانلاب ول كل ىذا اوهداملا اوذئالذكذ سفنلا طوافرثاسو تاوهثلاءاضقو

 تاءانصلاو فر! نمعاوفابلاوم الاى د دحر : هنأكو هير "ا هْضا ارغأ ف اهمأب رأا هتطساون لمعت بلا مف

 نملك ناداقتعالاو فراعماب الا ةرضحسم بولا ري الو تال اعل نم عاوفاب اا بولق بسن كلذكتذ

 كلذة_بردبسعوباقلاداةتعاةوةس دع هلرخطستو هلداقن الاكل فاصوأ نماغصو 0 قساقل ارّددعا

 دقتعدقو هداقتعاقو.دنءالكتوكنأ كي لب قالك مصولا توك نأ ظرتششا دارسالو ويطل

 لاوحأو بلّقاللاح_اقأ ادانةن انافهداقتعا بستان رورضاد اننا هءفوصودالهبلت نعذب والكالكرسلام

 هامل بلاطةديبعلاوءات رالاكلمباطت لالا ب #ناايوا مال. واه موأعو ولها !تاداقتعالة عناب ولقلا

 تالءلفعأ املا بحاسمبلط: ىذلا و زل لد مم ولقثالعم اق رثاء و مهديعتس و رارحالا قري د نأ باطت

 اعوط ةعاطلا بلطت هاما باصوةاطلا نعل شا هنأرو ىلوأ ردكم كاتمدعلا اوارهقدبعلا كلء كاملا
 / ترلا كلام هيلطنامىوقهبلطنا هلةعاطلاو 0 ردا نر رطلاو بطلاب اد ةعرارخالا هنو تاكو

  نودقتعدام ردة هنقلاكلات دوعن نمت عال بول ةااداّةّدعا ىأس ':!!بوأ ةىفةلزنا ا ماسقءادلا ىتعماذاةريثك

 | ارفاتوك,بولقلا نع هتردقردغي و يولعلا ىلعهنردقتو ؟ييواقلاناعذاردقب و مم واقهلن ءّزب 10

 ركذ نعت كستالل كسلا د_ةتعااناذ ءارطالاو داك تار“ هلوهتقبقحو ءاإلا ىنهموهاذوفءاسعلل حو
 دبعلا ثم لرد ثوكمقءداةةءار دة بهتعاط ف« سف: لذ ل ال هناقةناعالاوةم دخن اكو هملعىن؛ .فهدقتءدأم
 قم دقتلاولفاحملافردصلا مل و مالسلابةكتا ذاب ريقوتلاو ماظعتلاو ةعزانملا كلرتوراشب الكو +_ذارغأ ىف

 داعتعا لع ولعل لا عش !باقلا دا امال عفو تاقلاقهاجلامانقن ءردصتراث !هذهفدصاّملا بج

 ئنوأ ند. ف:وقو أ ةروص فلا جوأ ةهنالووأ ب سنوأ قا ن سحوأ ةدابعوأ لعب اانا رودشلاق لاك تاغض

 مع ىلاعت هللاوهاجلا مايقلابهس توك تف ٍرولَعلا ف هإمظعت اهلك ف اصوالا هذهناف الكسانل اهروتعاع

 «(ةدهاجملادب دشبالا باق نعول ال ىتس مطل اياب و يتهاخلان -0- 5
 املا نوكىضاقي هتيم وكلاب .تلاومالا عارف انناسو كه لاو مهذاانوك مطاع ذلا بيسلا نأ لعا

 رادقملافاءواسستاههمةضفلا نمد بهذ! توك نأ ىضتةياكلامملا نمسح أ نوكي نأ ناآىضتقد لابو.
 ىهاعاو سلمالو كتمالو برسشمالو معا حلصتالذااه منا ءآىف ضرغالريناندلادمهاردلا نأ لت كنأ اوهو

 ءاملاكلذكسف ن اوهشلاءاضقىلاةعب رذوب اهلا عسبجملا هلي تواههمالث ايو. .تامهتكلو:دحاو ةراثعءا.صالاو

 كلذكهضارغأ ًارثاس ىلا اهب تاسنالا لصوت: ةر دة دمي ةضغلاو بهذلا ك]منأأ يوب والا كلم هال عمن أل
 ببسلاىف كارت الاف ضارغالا عجم لص وتلا ىلع: ردق د.ةباهراطستسا لعةردةلاورارحالاٍبوأق كلم
 لععجز هاما كلو لا ل!نمب> ا ءالان وك نأ ىضتةالا- م! ىلعءاجلا 5 .رثو 41 كارتشالا ىضذتقا

 ازلاوأ ملاعلاق ماجا ىلالاملاب لصوتلان مهرس لاملا ىلا هاي لصوتلان أ لّوالا د هحوأ ةثالثن ملام اء الم

 روتعا
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 »ل ]وبلا هل يضف ناس )د
 كلامزتءاربلا مهم ءربال هللا ىلع مسقأ و هلي وال نير مط ىذربخأث عش أبر سوءبلعمتلااسدتالوسول

 ىنام_هوللا لاقول ءربالنلا ىلع مهو هي ؤرال نب رمط ىذ ب رول_.وهيلعمننا لص ىنلا لاق دوعسم نب لاما

 فيعضلك ةنجلا لأ ىلع مك ادأالأ وهماعهللا لصلاق وايش ايندلا نمهطعن لو ةنجلا ءاطعالةنجلا كلاس

 نالسو هيلعهللا ىلصلاة: :رب رهو 5لاقو طاح  .مريكتملكرانلا لهأ و هربالهلنا ىلع مسق أو فعضت: :

 ءاسنلا اويطخاذاو مهل ندور لعا الا ىلعاونذأتسا اذا نيذلا هلهر دال نر مط ىذرمغأ ثعشأ لك ةنيللا لهلأ
 مهعسول سشانلا ىلعةمايشلا مونهرون مسقولهردصف لئلا مهدحأ اوح مهلوقا تصني ملاولاو اذاو امكن ||

 ةحاحد هوت ووتسلا ولوداناهطعن ؛ مام هرد هلأسولوداباءطعبملارانيد هلأ - دمك دحأ اون مىمأن متامل_سوهيلعهللا ىلسملاقو

 اره تلك لانه تنك امهئاوهلالا ,هابااهعنمامواهاياهطعب مامندلا هلأسولو اهايا ءاط عالة #نل اىلاعت هللا ل سولو داي اهامعب لا اذهلأع

 قفرصت ىلع ىلة وقع || نيذاعمىأر ف دحسملا لحشد« _فعهئاىضر رعنأ ىورو ءربالهتلا ىلع مقوله هيؤبالزير هط ىذ ب رعبا
 (تيأرو) ةنامرلاذحنأ : لو حسو هيلع هللا ىلسص هللالوسر تعم« لاّقف كيك املاقف مسويلعهنلا ىلصمتل وسر ريتدنع 2

 كر وعسل جينلا || مع واقاوف زعل حلاو هرض>تاواو دقت م اوناغتا نيذلاءامفحمالاءا. تالا بح هللاناو رمت ” ءايرلانمريسلات أ

 ىف ماعطلا لواذتي هللا ١ هلهن ونال اص لج رامتاكوةنب دملا لهأ طعقدب ان وس د لاقو :للشمءا ا كود ىدهلا مياصم'

 اكو عا تاضمويلا | زحوأ نيةعكر ىلصف ناقل نار ل يلع جر هاذا مهئاعدفوهانبخإل_بوميلعدتلا لصون ادجتمل مز مز (

 هنملك !ماعطل ارضحأ تشغت ىتحهعاعد عطقي مو هيديدر ملخةعاسلا انءاعترطمأ الا - لع تعقأ ب رابلاّمف هيدب طسب ماه _هف.

 ماعطال هلوانت تأ ىريو ١

 عمهلاحت القحلاةقفاوم ظ

 نايتحعالا كرت ناك هللا |

 هسورلمو هلوك امنت |

 تدففلاقهلا ماعطلا

 هسيف ىذا تيبلا باب |
 ةنامر تذحخأو ماعطلا

 ةللكر_ةاهط ال

 عفرافاوفتك 0 0 اةفاعن ل مد , دما لهأ حاص ىتح اوراطم .ًاوماصخلاءانوتشلا

 ةحاح فكة 1ىالاقفهيلا عب رفنهيلعر 7 هانم فرع تح قسةسادعذلا باص لجل عستو نك 0 :

 تب ًارامكغل» :ىذلااملاق مةوعدب ل صخأ نآىل 0 آتنأهللا ناحسلاف ةوعدب ىب_ط# لاق ىهاملا ف

 ىدهلا مبا صم را : اوفوك دوعسمنء ا لاقو ىناطع افهنلا تل سف ىناهنو فم أ اعف هنلاتعطألاق |

 1 : لاقو ضرالا لهأ ىف نو عوامل له ىفنوفرعت بايثلا ناقل بولغلاددج اللا جرس توربلا سالحأ |

 قل !لعف عمفوتولا هلاحأ نم ظحوذ ذا ف يف نمؤمد,ءقايلوأ طيغأناىلاعتهنبالوةب لبوهبلعهللا لصهنلالوسرلاف ةمامإ اوبأ |
 ةياديكلذف كناكدقو رقن علاق كلذ ىلعريسم مث عسباصالاب يل راش دالس انا ىفاضءاغناكو رسل ىفءعاط او هب رد امعن سحأ: :

 هنأ لعن ىح اهلثم زعب ' رعت بصل ار لقؤمتينم تلج تف ديب سياتل ل

 لك ايالامايأ قبيتاك ||| هسا ع عيسملا ىلا ةمايقلا مول نوعمتج مهنيدبنوراغا!لاقءاب رغلا نمو لسيق ءاب رغلاهّنلاىلا هللادابع بحأ |
 الو هلا دحأ معبالو | مأ كرتسأملأكيلعم نأ مأ دبع ىلع هينعام ضعب لوي ىاعتهقلا نأ نخلي ضادعن/ ليضفلالاقو مالسلا |

 الو هسفئلوهفرصت» | عضوأن م ىمسفن دع ىناعجاو ل ةاحخ مذرأ نم كدنعىناعجا مهللا لوقي دجسأ نب ,ليلخللا تاكو كرك ذلعتأ
 ٌ باحصأ ءأب رغموق عمت خدملاو ةكع ملصل ى ف تدحو ىرودلا لاو كلش طسوأ نمسانلا دنع ىباعحاو كم دايك

 56 ماسلا ىرق دحاسمضعب فهل ث رمال اهقارندلا امو ىيعترذام مهد نمي لاو ءانعو توق

 كم اعام٠ .ءلعفات فرعل النأ ىلع ترد نالمضغلا لافو روهسألا ع نهى برزخ : اى ىلجربنذو ما فرق. نطبلاىف |

 هقاسسا قا لعفرظ ةندو

 رعستل مو هءلاوزرلا

 نمودم هلاعدحأ 0 هللاد_دعادو#ثنك اذاسانل دنع اي ناكيلعامو ك.لعىث الثا .لءاموفوعنالثأ |

 ىلاعت هللاتامث نأ امزلا ءاخلاودتدصلاراشتناوةرهدلاببولطملاا او :لوتاه._ضفو ةرهشلاة مذ هكلفر ءترايس الاورام الاءذهفأ

 هل ماقأ او ارامل ١ نيد_ءارلاءاقلخلا اوعايبنالاةرهش ىلعدي زب ةره* ىاق تلق نافداسذ لك ًاثنموه هاا بحو وللا ىفةلزنملاو |

 ةةمالكتلاو و و بادسإلا ري-غنم هناحسهّنباةهحنماهدودجوامافةرهْتلا بلط مومذملا نا لءافلودللاةليضف مهتاف ف يكف ءالعلاةئأو

 هعمناك اذاف.عذلا قب رغلاك مهوءايونالانود ءافعضلا ىلعةنتف هيف معن مومذع سيل دبعلا نق فاك

 لوالاقىوقا ااماو مهعم كا[ مف نع ف عض ءةهينوعلعت :ءم خاف مهتم دحأ هفر بالنا هيروالاغ قرغلا نتا

 دب( هاا ب مذتاين)* كل ذىلعءباشب روبومدخيف هاو قله ءلقرغلا«ةرعد ن /

 ةأنايدلا ةداران يد عمم اداسفالو ضرالاف اًواعدودب رالزيذ-ال اهلعص رجح“ الا رادلا كلةىلاعتهنلالاف

2 
 اك
1 

 نو ب وه سوس مم سل



 بمعسلجا ., ١

 - دم

1 
 ك
6 

 أ مرل موسصا نأك نم

 ةعملاو سن اونينثالا

 ن ىلهس ناك (ل.ةو)

 ةسجن لكى لك ارهليا دمع

 تاذمرقوةصامونرمع

 ناكوةدحاوةلك أ لكاب

 حارسقلا ءاناب راقي
 نع ) ىكحو) ةئسلل

 مودل ناك هناريتملا

 ل داذاف ماودلا ىلع

 مهعمر اطفأ هنأ اواهلع

 ىل-ذف سبل لوقو
 تاودالاوم ةدعادلا
 موصل لضف نملقاب
 راطنالا اذ_ه ناريغ

 نوكيد ةفلعىلا جاتحي

 هرم كلذ لأ ىذا
 ةقناوملا ةمنالسْفنلا

 ضف: فلا ص اختو
 هرمشدوح وعمةقفاوم ا

 تءىسو بعص سلا

 نين_-ىلل وش انهت

 ةوهسشلا مش تاك م

 ءاعز تاوعادتن | سقت

 ءارافئشلا ىلا مده لد

 هتمعنو هللا ىل_ذذ نم

 ققحلا قفاواف هلعفو
 ىلا ( كك ذو) هلعف

 ماعطلاىهتشا مولتاذ
 مدعت هيداع نمر ضعمو

 اوهبلا ىلغأ ىه

| 
 دحر

 1 اطادرسعلا لع ةسيطاوملاةنوشخ - تتدام- هاو تاوفهلاو ىماعملا لرت هيترةه- اف ت

 هذهم هنامحا اودي .ضرملا هيدايعيوهللاب هنامحتآ نظ وهفتاوه_ثااةوهشو تاذالا:ذلن طاملاىفلاهك اردال

 مرام تاتو هللاةعاط ف صان هناىرب و ةيوقلا:ذفانلا لوقعلااهكردنع ىف ىلا ةيفااةوهشلا

 كلذ. تطبحأ وراقولاو "ةلزنملان «تلاناعاحرف .رذو قادلل اعزدتودامعللا د , زب ةووثلا هذه تنل ادق سفنل اوهللا

 هذهو نين رقملانمهلنادنع هنأ٠ نطد وهو نيقذانملاةدب رحفموءا تينت ارقد 'ةلاعالادودؤزناعاطا'باوث

 2 0 ردع 1لساقنار نوب رقلاالااهنم قرب الئاوهمو نوةيددلا الاهم بدال س ةنللة: راكم

 قلوقلا حرمت بحو نيط اسال كش منع أوه ىذلا نيف دلاءادل اوهعاب رلا تاك اذاوةساي ولا بح نيةيدصلا

 رت لات ابترت قت ضرفلا منا وهنمرذحلاوهث داعم ىرطوهماسقأو هتاح ردو هنّ -و همس

  ىعمناسوءاجلا مذ ناد ولولا ة اضف ناس وذ رولا ةتانمفوور تار بح ل# لوألا 10 ثلا)«

 قيق- لاك سلوى ههولامماخلا نأ ناب ولاملابحنمدشأاب و. هنوك ىف م؛سا !نابب وهتَع بو هاحلا

 1 دوو و مذلاة شا اركوءانثلاو حملا بح ف سيسلا ناب ومدياموماجلا بح نمدمحامتانب و

 ىهن مذ|اوحدملافسانلا لاو > ف التان اس : ومذلاةهار ؟بح الع ناس وحدملا بح العناب والا

 همر 5وهنموءغطلب باوصلل قوم اهللاواهعدق:نمدمالفءاب رلا قاعمأ شنت اهتمالصفرسةعانث ا

 *( تقلا اراشنناو ةرهشلا مذناس (*

 0 لولا دولا لب مومذموهو رامتشالاو تيصااراشتن اوهءامجلا لصأ ناهّناكطدأ معا

 .وهملعهللا ىلصوهلن الوسر لاق «بفعهننا ىذر سن لاههنمةرهشل ا!بلط فاكتر يغ نمهند درسشنل

 قالوا ولا هتادعت رباسلاةو مننا ههصعنمالاءاندوءني دف عدباصالابهبلا سانلاري تن تأرع هلا رم ٌيحا

 ءامثدو هليدق ءاصالابهملا سانلاري د نأ ءوسل | نموها «مع ع نمالاسشلا نمعر 1| بسدع سوك ءاءهليا ىلص

 سارالالب وان ذل د تاجر نس ارك ذدقلو كلا عأو من اق ىلار طخ ٠ نكسلو كروس ىلا ظنا الهنيانا

 امئاواذهنعنلهنالاقف عباصالا, كيلا اوراشأ | لوأراذاسانلا ناد. معسأب أن هلل قف ثن دولا اًذهىو رذاهب

 معو رك دَدل كصذف#“ ” مفر الورهتشنالولذبتههجوهنلا مرك ىلعلافو هاند قسافلاو هني دف عدتبملا هنىنع

 ةره ثلا بحلأ نمفتلا ىدصامهنناهجر هدأ نب يهاربالاقو راصقلا اغتو رارءالارم هلل 7 ملمس ا

 | ترك اذا نأك هنانادعمن دل لا دار هل سس! ةةساسقاو ىنادئوسلانوبأ !لاهو

 ةعمتوشعاموق هلل وو ر ملعتجلات نمزتك اهدا س اجاذان اك هناةيلاعلا ىنأ نعو:رهشلاةفاخت ماقد تقل

 رج هارذا هذان ى شف بعكنبىنأ لو-ندئانبب هلظنح نب ملسلاقو ران شارفو عمط باي ذ لاف ةرسشع نم اودغ
 | تاع خلاق نسل ع نعوع ا وت لطم علب نسل ار اريمأاب راظذالاةفةردلاب ءالعف

 ىنعبت اامىبايه_ءلعقاغ ًاامتواعتولهتلا اوفى وعشت مالعلا هذ م تملا تفتلافسازهعبت اف هلزنم نمأ مول دوع.م

 | موهتاذن سلا رت رخو قجلا بوق هيلع ثبلتاسأ لاح رلال اوحسلاعتا اًقهت نان سهلا لاقو نالخ ركام

 [ز ريح نب اسكالج رنأ ىو ر ونمؤلا باق نم اذه قبي نأ ىسعافالاوةجاح نم كل لهلاقف مون وذ هعبتاف
 00 ا اسر للاو تاو ىتونرعتالوفرعتدأ تعاطتسان ا لاذ ىبصوأ لاق هقرافا- افرفسف

 دلع ل ثاسراك اهلى اق نم ملعب هننا تا ملع اىاالوللاّمف نوري“ *5 سان هعمشذ :رفسفبوأأ حجرخو

 أ قموبلا ىو هلوط ق تناك ىنعماسهف ةرهسشلا تالا قف ه- هبقلوط ىلع بون تدتاعرمعملاقو لجو زع هلا

 | ىلا هب ريشب قه لاراجلا اذهوت ان انالاَمذةمسك ًاهيلع لج رع. لع لعن دؤا ةيالقىلأ عم تنك مهضعب لاقو هرعت
 | امهلا دتمراصبالا ذا: :,درلا بابثلاوةد بلا باثلا نمةره_ثلا نوهركياوناك ىو و 18 ةرهشلانلَط

 | ملبلوغيو دك بش -نأكو كمعطمنبطو لرك ذ ذدجنأ ًلاقف ىف صوأ ثرححا نيرسشبل لج راهو اهيج

 ىكب | ةرالح د حال اًضد لاهو حضتفاوهني درهذالا فرعي نب حأ ال_ج رفرء أ امرشبلاقو عماجلا رم 1

 نيعجأ مهمل عوهياعهنلاةجرسانلاهفرعي نأ تحيل سر : رح ” الا
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 متداالفأ ئنالوايند كل س دللاق كاذامولاق اهملعمالا نماد أر ملةلاع ىلعك ارآكامنينر ةلاوذ

 وهامىلاهتعدو هكطن فأن الا ًاشامهنم ظعن لا د_-نالامهانهر 5 ا.ءااولاه امم مت« عساف ةضفلاو ب 5 /

 اذااندر اولاقاهد: ءمتيلصواهومهنكفاهومدهاعت معصأ اذافار ويف مءرفت-اد ةماباملاقفمنمل#ففأ

 متابملا تن الف ضرالا نمل ءلاالا عك اك ارآولاقل مالا نم انرو.قانةعنماشدلاانام ًاواهملاانوظ

 ضرالات ان ىفانبأ ار واهلار ويةاننوطي لعن نأ انهر 5 اولها م متع ة-افاهومجج .كرداهومت# امامنا نم

 نمتناك ام انئاكامعط هلد_ لماعطلا نمندلاز ءاجامىأو ماعطلا نم شيعلا ىدأ مدآ نبا ىنكيااوامالل |
 نمواللاق اذه نم ىردنأ !نينر ]| اذا.لاعفةمعتج لوانتف نينر عااىذد فاحت مدن - ضرالا كلت كم طسب مث ماعطلا |

 هنَم كلذ هناصسهتنا ىأرالفاتعو عطو مدغف ضرالا ل ها ىلعاناطا  هتلاءاطع أ ضرالا لوام نم كاملافودأ

 مالا .لابىرخأ ةمعجلوانت مث هنرخآ أ فدي هب زرع 2 ىدح ه] ع+ ءاعدتلاىىصح دقو قلملار طاكرا صق توم ار ههسحأ

 ىزإا حنصب امىرب اكد هدعن هللا هكلملماذهلاقوهنموىردأ اللاقاذدنمىردتل هنينر لآ اذابلاعف |

 دقىر كر اصفهج كام لهأ قف لدعلاب مأ ادلج وز عمن عئتو عضاوتفربجلاوملظلاو مشغلانم سانل بل ظ

 تناكدق ةمعنأباهذ هولا ةذ نينرقلا ىذتمت+ىلا ىوهأ م هيرح ١ قهي هي زك ى حج هل عدبلعهللاىدحأ |

 اهفاكر : رسوأز زوواخأ لزختأ اف ى مد ىف كل لهنينرقل اوذ 4لاقف عئاصتنأ امنيترقلااذاير اننافزيذهك | 1

 نال نملافرلو ن نر ةلاوذلاقاعم .تنوكم ناالو ناك اوانأ ١ مص املاق لاملااذه نمهنلاىفان" 1

 ىد داعب ءادحادحأالو اهندلاو لام لاو ثلا أ نم كد ,ديىفامل كنوداعب لاق مو لاق قيدص لو ودعك مهلكس اذا 1 ١

 تارك اهذهذ هياط عمموهئمأم عدم نينرعل اوذهنع فرغت اقلاهئشااهلذو ةحاطا رمىد: :ءاناو كلذ ىذفرل

 هيل : وهنوعولاعتهتنادمح لضلاولالا مذباك مت قيفوتا اهللابو لبق نمءانمدقام عم ىتغلات اق ١ ىلعكلدن

 3 ررلاو هاما مذباكك |
 «( نيدلا مولعءابحا 0 00 2 رلاوءاحجلامذباك )*

 0 دفوو لك  امالالامعالا نمل " ةالعذلا كل 0 تاشلارتارسس ويسعل ريما
 ىلع مال سااوةالصلاو كرم 41 ثلا نعءامنغالا ىنغأ اوهذ كلملاو توكل اي درغنملا هناق افصو ٌكلرشلاوءابرلا ب ئاوشأ|

 مسوهيلعدتلا لصدتلا لوس رلاق دقن (دعبامأ )اربثك ام (ىلس بآلسو نفالاو ةنايمنان منيئريملاهباك وهلا ودمت |
 هلْغلا يدم ىفحخأ ىهىتلاةفحلا ةوهسششلا نم ءا (رلاوة ضخ: :وه_ثلاوءابرلا ىتمأ يع فاعأ امفوخأ تاأأ

 2 نءالضنءاذعلاو هرسا؟« اهات اوغىلع فوقولانعز عكا ذاوءالظلا ل هلا ىفءامكلاةر مل اىلعءادوسلا ا

 فاس نءنورمكلادابعلاوءالعلا هنىل !ساعاو اهدياكمنطاونو سفنلا لئا اوةرخاوأ نموهرعا.قتالاودابعلا |

 تاهمشللا ن نءاهوناصوتاوهْشلا نعاهومطفواهو دهاجو مهسفن او رهقامهمو مناف ةرخ "الا لدس كواسادملا |

 5 حراوخلاا ىلءةعقاولاةر هاطلا ىماعملا ف عمطلا نع مهسوفن تع تادا. علا فانصأ ىلعرهقلاراهواجو |

 0 ادع :علوبقلاةذاىلا:دهاجلاةمْشم نماصاخت تدح وف لعل او لمعل اراهط او ريذلاب رهاظتلا ىلا ةارتسالا | ا

 قلاخلا عالطأب حنقت مو قاحلا عالط !ىلا تلصوثو ةعاطلاراهط | ىلا تءراسف مافعتلاو راقولا نيعب بلا مهرظنوأ |

 هامدتو تاهمشلاه.شونو تاوهشلاهكرتا اوفر ءاذاوهمناتلعو هدحو هيا دمحت عت لو سانل ادم تحرق |

 ريقوتلاني-ءبه«-لااورظنو ءأ ارطالاو طب رك رقهتلاىفاوغلاب وعام لاو جدملاب م-متنسلأ اوقلط اتادا.علا اشم |

 مال لاوةمدخابهوحتافو هير عابتا ىلعاو هرحوهئاعدةكرب فاو غرو هئاقلو هندهاشعاوتريتومال

 نسالملا اومعاطملاب هور ' اوسلاجلا قهومدقو تالماعملاو وح: .بلافءوعتاسو ما اركالاة اعل فاحملافهومرك ١ وأ ||

 ةوهشو تاذالا مانع أ ىه:ذاكلذ ف سنلا تءاصافنب رثوع هْضا ارغاىفهلاوداقناو نيعضاونمهخازا رخال ||

 ا
 ا

 لاذ كدت اة احكم لال ناكوللاةف تح دان اهف تأ تأت. لاتلسرأ هللاقو نينرةلاوذم ل

 #-وهيلعهللا لمهن

 دقعو اذكه مهد هيلع

 اهسذ هل نكي ل ىأ نيعست
 مودهركحصو 2

 دةورسهدلاموص

 وأ ءاورامئالذف درو

 لو-ر لم -لاقةدانق

 مو هماعدللا ىلصدهللا

 ردهدإاماص ن هرعسنكا

 د الو ءاصال لاك

 موسص تا مود 5 لّوأو

 رافال تأوهر_هدلا

 قد رشتلا مايأو نيديعلا
 اذاو هرككىذلاوهف

 سلف مارالا هذهرطغأ
 ههرذىذلا مودااوه

 هيلعدللا ىلسهلنالوسر

 ' تاك نممهنمو مل-سو

 اكو رطل واموت موصا
 مامصلا لضفًا در ودقو
 هاعدواد ىلأ مود

 قفا ةوصا تاك مالا
 سكس او امون رطعب و
 نيملاصلا نموت كلذ

 رولا لامني وكب
 مهمو د ركشلالاح و9

 يمول موس: نأك نم
 1 ءوصدو امون رططي و

 مهنمو نيموف رطغي دامو



 ب تل منروس ب 0[ ببنت: يسب و سيبو غيب 2 -

 ناب نمارشءاعو ىذا
 تاممعا مداآنبانسح

 ا

 هماعطل ثل*ذ ةلاضضإل

 ثلثو هبارشا ثلثو
 ىلصو ا مت لاقوهسفنل

 لكاطش نيئالث تبع
 هانا ىتةراقم دنع ىتبصوت

 ثادحالا ةرسشع كرت
 ا لك الاه لفو

 فتوعب رآلابابلا )<

 لاودحأ فالتخا

 مولا ةيقودلا

 * (راطذالاو

 ةيقودلاةاشملا نم :

 قمودلان وعدن اوناك
 ىلعرضاو رفسلا

 هللاب اوه ىتح ماودلا
 هللادبعوبأ ( تاكو) ىلاعت

 اهينماصدد-ةراباس نا
 فرطغرال ةئس نيسجنو

 هيدهف رضحل اورغسلا
 لتعارطقافامول هيادعأ

 ماودقهبلت حالصدي رم

 ابناح راطف دال عديو

 لع ل نح توعءوهف

 ىسومول ا( ىور )ديرب ام

 لوسرلاهلاقىرعشالا

020 00 

 الاقفمسلا ارىلع بارتلا اون لعف كفر طكنم لبقأ نا ىنعنمهنلا تالا ةهتقداصدنم مش نأ 2[ ل-وهبلع

 شيق هزنمىلا عجرأبش هنملبقي تأ ىبأ الف ىنعطت مف كتم كا عاذه لول عهتنا ىلص هللا لوسر هل
 نب رميىلا | مم ءاجومتماهلبقي نى اف ء_:عهللاىذرقيدصلا اركب نأ ىلا !ممءاج سو هيلعهللا ىلصهّنلالوسر

 هتفرع دقوهمٌؤُس ولاملانامغطاذهف نامثعةفال- ىفدعب ةملعث ىفوتومنماهلبب ناىناق هنعدللا يدر باطلا

 هب لهالو هسقتلر ,ةطلا مل_بوهبلعهللا ل صهنالوسررث 1 ىنغلاءؤشو رّقفلاة كرب لح الوثب را ااذهنم

 لافهاحو هلزنم سو هيلع هللا ىلههلنالوسر نم تناك لاق هنأ هنعهللا ىذر نيصح ئءنأر ,عنعىو رح

 تنأ ىلا :تلقف .وهملعللا ىلصهننالوسرتنن ةمط افةدابعف كل ل- عفاهاو لزممان دنعكل نا تار عاب

 ١ 8 اًةفلحدأأ مكيلعمال الاقو بابلاعرشفةمط اق لزم باس تققو ىدحمعم تقو ماع هللالوسراب ىأو

 قحاب كثعبىذإاوتااعف نيصحن تار علاّقف هتلالوسرا,كعمنموتلاق من موانأ لاق هللالوسراب لدا
 ىسأر فيكفهتب راودةفى دس ازهتلاقف هديب راشأو اذكهواذكعا مم تنص الاف ةءابعالا ىلءامابسن
 7 ءانتباءكايلعمال_ىلالاقذ لحد هلتنذأ مك ًاريلعامىدش لاقف ةقلخهءلعتأ أك ةعالماعلا ىف دلاق

 ءولاىفدهحجأ دقق هلك !ماعط ىلعر رة تسل ىف ىلام ىلءاعجو ىنداز زو ةعجو هللاو تحص تلا تححصأ

 كنمهنلا ىلع مرك اليناوت الث دنماماعط تقذامهللاوف هاتفب اب عز اللاقو رداع هنلا لسفتلا لو درت

 كناهتاوذىرمشبا | ا لع رس مابا لرخا الارث 1ىنكلوىنمعطالور تلأسولو

 ةديسم ص واهلاءاسنةديسة يس لاقق نارعقنبا مصو نوع 0 .!نساق تلامذة :1 !لهاءاستةدسل

 لاف مث بخصالوا_مذىذأ البصق نم تون ق نكن نلاعا ءاسن: دست نأ او اهلا اعءاسن ة دبس ةحرواهلاعءاسن

 اهنءهللا ىضرتمط اةلاحىلا ت .الارظنافةرخ“ الاىفادر لاين دلا ىفادسس تجر زدتلهتلاوف كعْناب ىنقا اهل
 ءاملوالاوءابننالا لاوحأ بقا ارنمولاملات كر ورعفلات زك ةفيكي سوميلعهتلا ىلصهللالوسر نمةعضا ىهو

 لق ذاتارياىلا فرص ناو هدوجو نم لضفأ لاا دقن نا فكلشد مهران ”اومهرابخخأ نم درو امو مهلاوقأ

 نارك ذنعهفا ارمدن اوهحالصاي مهل !لاغتشات ا ريحا ىلا فرصا او تاههشل!نمقوتلاو قولا ءادآ عمهبفام

 5 ميسى دع لجر بهص لاق ث بل نعرب را نا كا ودعوا لعش عمار خالو عارفلا عمالار ؟ دالذا

 | راك اننمعوا ةنالئامهعمونايدغ انقر طش ىلا امهتنافالطناف نرد وعم نوكأ !لاعف مالسلا

 ةءغرلا ذأ نملجرلل لاقف ف.غرلادحرلف مجرم ب رمش ةرهنلا ىلا مال لا هيلع ىسيعماةفثلا ف يغر قبو
 ءوتغاة مدع ف ءأن ًانامهدح اعدت لاقاهل نافذ ثءءاهعم دةسط ىأ ارفهء-اصهعمو قلطناةلاقى ردأ اللاّةف

 3 0 01000 لارآ ىذلا, الأس أ لجرلل لا ةف بهز ماقفننا ذاب مةفشغلا لاق مملجرلا كاذووهلك و

 5 اسأ لاق ازواسالفءاملا عاش قلل دنب ئىسيعذخ ًافءامىداو لاهنت مىردأاللاقف ف.غرلاذخأ

 < مال_ل!هلعىسعذم ا فاساق ةزاغمىلاامهتن انىردأ اللاةن فيغرلا ذأ نمتن الاءزه ا رآىذلاب

 نع أ نا ثلثو كل ثلثو ل ثلثلاقمث ثالث ةثالثم مسقفامهذرا صقىلاعت هلا تذايابهذ نك لاق مت ايدثكوابارت

 قزاغلاق نالرمملا ى هتان مالسلاهبلعىسيع قرافوشا علاق ف فيغرلّتدخأ ىذلا !لاعف ف.غرلا

 : ًاناماعطانل ىرتث ىتحتي رغلاىلاكدحأاو ةعب اهانالث انشد وهلاَمؤءالتعب ومئمهاذخأن تأادار اقلاملا

 لتقأف اع« ماعطلا اذ_هىف عضأ ىنكالاملا اذهءالؤ 5 مساق أى د ىال عب ىذإالاقف م هدد اوثعبذلاف

 ف او هانلتق عج راذا نكساولاملاثلث اذهل لعن يمل ن الح .رلاكناذلاك ولملظ لام عدو لاملاذعخآ و

 5 هدنعةئالثلا لئلوأو : ور اذملا ف لاملا كلذ قمفاناق ماعطلا الك ًاوهالتقامهملا ع .- رالفلاف اذنسلا ا

 ٠ 0و ا عبس لالا كلت 0 !اهيلع وسيع ممم رق
 ّ اوعص ا اذافار ومقاو رفتحا دق مهايند نم انلا هي عمسلا هى م- ميذي ايس رل مالا نم

 ' رآد ضرالات ابن نمش اعمشل ذ ف مهل ضر ةدقو اهلا رباك ل عبلا او ءرو اهدنعاوأصواهوستكو

 || نينرتلاوذءلاتع ىتت ا لفةحاح هناك نافةحاحمسل اىلاملاقف ن نيرعلا اذن[ ةلاث مهكءلمىلا نينرقلا

 ليقاق
 م

 ا



 د كلك 1 ىلا/

 قواد >ىلا| 1اس قنصل اوله در 7-2 دلاةبتاع فوفو ةداع لانا نبقي لع نكر تعامل 0

 مضض :رهتس | اذاوءاشع دك /ىدغت اذا نم ةنحطلاقْنيئمو ١1|تاداسلاق ملسوهيلعهللا ىلصهتلالوسرتاانغل هناف |

 9 وكالَذ عم ىمنع هينغن أم بستكي نأ ىلعر دة مو هب هر راونامالا و سك لف هلس راواضردخح

1 

ٌ 
 ا

 ايندلاولاملا بحانوتفم تنكتا كور ورغاااهيأ كاوعدنمىكحاوهللابتاردح ولاملا عمحترتلا ٍ
 افرتعم سما ضرس نكو من لوضغلا ةيناتوة غاب لاب اضرلا فريلتاولضألانئارقمنكفأ|
 نا اولعاىناودخا «لاملا عدل عل !فلط نم ]غلا ىلا برق أوكل ى أ كالذف ناسا ع نمال_جونتءاساب |
 رهدف نحتو مهل حابملا ف معز خور لع اع َر وأ نم كلذ عم اون اوناكو اذوجومهقلالملا ناك ةياهصلار هد ظ

 مك اياوهتناانذاعافانرهدىلاملا مسجباماقتر وعلارت_-وتوقلا غاب مالا نءانل فيكودوشةمعبف لالملا |
 م : نسحو مهرئا ه5 لد *مانلنب ماو مهط ايتحاو مهرهز لثمو مهعرووةياصدلاى وقت لثجانل نيافدعب وءنم |

 نرحو ر ونا امون نيغخلا ةداعسافدو رولا نوكي سد رقنعواماوهاو سوف ةنلاءاوذايءامسلابر رانشد أ ظ
 ريصخ - لكتل مك اناوهتلا ان ةذولءلفاذهل نولي اًملاو )تدك دقو طيلاختلاو رئاكشلا ل هاللي وط أ

 مج كلذادهش د وهيلعدب ضالو ىتغلا ىلعر ةغلال_كفراهط ايف هياقكهمفودم الكوخ 1 اذههنيمآه تجرب | 1

 نال هامل اةماما نأ نعم و راماضاأ | هلده_ٌسن وددزلاو رقفلاب اك ىف وايثدلا م ذراك قاهان دروأ ؟ىتلارابخالا |

 لاه هقيطت الريد نمره كثاكدؤت ل :اقةيلعئابلافالامىةزرب ناهّلاعداهننالو راب لاق بطانةيلعت |

 ىذالاوامأ كاعت هنلاىنلثمنوك -تاىضرتامأ :وسأ ىكالامأ ةءلعت ا لاق الامىتروت تناهيد

 قنزر تادهللاتوءدْتل ام امنت ::قحلا, كل“ ءب ىذلاو لاق تراسل ضفو ايهذ لالا يمريستن اتش 9 دولة دامب ىبسشت |

 00 رامهللا مس وذ: للا رلاقن اال نا و قح ئد ذلك نيطع "الالم |
--. 6». 

 ىلا فر لئاوأ يسمو نيكل دلاوءادج د كلاونيقي ءدصلاو نيمذلا نم مهلعهللا :أنيذلا عمل ءاوافهير

 رمفلان ماقوحت كناك-اوال هعم# لضفلاو رمال: ثرعدا اهفلطب 2 اقناببلا ازهرعبلاملا انهت. ىتمأ

 لمقنا

 1 'لرت ىت>دودلاوغ 5 هوت عم الا ةءاملا لون نس ىعتت اكو تف امارس

 لعفاملاةفدنعس وهبلعهللاىلسهللالوسرلأسوةنب ملا ىف رابخالا نعمهل اسف ةعجلا م ءرب ناك رلا قاب قفطو |
 ةبلعت عوابةبلعث ب واءلاقف هلك ساب رمخ أو ةنب دما« ءلعتقاضف افغذخت اهنا لوس راب .ةف بطاح نم ةيلعث
 لاك الطن عتماع ل صوان وجبت نو مهلا ةقدص مهلاومأ نمذشملامتةقالزولةبلعت ع |

 ىلع مل ىنب نمال_>روة نهج نمالحرول_سوه .لعهتا كصهنن 'لوسر ثعيفةةدصلا ضئارف ىلاعت هنا لزناو
 تااح نة يلع ,ا م لاقونيمسملا ن مهقدصلا از امقاح - 2 ناامهرمأ ًاوةقدصلاز ابابا ا ههل بتكو وتقدم | |

 هلال أ داود .الأ اسؤ ةنلعت انت ًاىت>اسرفنامهخاقدصا ذو ميلس ىنب نمل جر نالغب و

 وكعاقلطناف "ىلاادوعت ماعرفت ىحاتلاتاي جاتا نهامةيرحالا تعامل ا
 كلذذ .اع_<الاولاف اهوا ًاراسلذا مبامهلب ةتسام ممَةَق ةدصالاهلزعف هل. !تانسأ ًارامخ ىلا ماقفام مم عهست ىهلسلا

 ىضاعحر امهئاتدسنماغ رفا, اهو زخات ىهامتاو ةيم ءيطاهم ىبسفت اهوذحن ىل لاق كنماذ هذدخ ادب رئامو
 الانا هارى ىتحاقلطنا هن + اثدخأ هذهلاقفهضرافنفاكنا,قورأ لاّقذ ةقدصلاءالآسفةيلعثنا رم

 منصىذلاب دارت دحام ماسالا ءاوداماكم د نأ لبق أع ميوابلاف امهارالف سو ءيلعمتلا لص ىنلااب 5
 ننوكشلو نقدصنل هلضفنماثأت ١ 7 مادبا داع نم مسهنموةيلعت قيىلابعت هللا لزناف ىهاسلا نس ىذلاب هبل
 اع هنوولد موبىلامس ميداقفاقافت مسيمعاف نوذرءم وهو اولونو هياولخت : هإ ضف نم مهان | اطفي اصلا نم
 هبال ازتأام مهسف ةبلعث بواقأ نم لج رو هيلع هللا لصومتيال 0 ردنعو تون ذك اوناكامب ميتواسلاوذأ|

 هننا بص ىنلا ىأ ىث ىح ةيلعثج رذتاذكو اذك كدفدنلالزن ازغأ دو ةيلعت انا مأاللافذةيلعت ف س جرف 7

1 
3 

 ا
1 
 أ

| 

5 

 1 لا عال با معز م هعمع ة مر كس هلاو مظعتلاو ةعملاوءاب رلاوولعلاو رذفلاورك كلاود 52 :. زلاو منتللوهعمجا

 دآنباا مبسيصأ ىتلا

 اهف 0 < له لاق

 كَ :اري_غاللاف : هوه 1

 0 لانلقتف هليل تعبش

 لاَعذ رك ذلاو ةالصلا

 ادبأ عسبش أ الىنا مزحال

 فا مزحال س دلتا لاق

 ادنأ رك مص ال

 قيقسش (لاقد)
 اهتوناسو ةفرح ةدابعلا
 عوجلا اهنالآو جوليا

 اذاهشالنامقللاقو
 كما ةهدعملا تلد

 تسرخو : :ركصولا

 ءاضعالاّن دعتوةمك ا

 لاند ةدامعلا نع

 نيد اوعمعتال نسحلا

 ماعط نم هناف نيمدالا

 مهضعب لافو نيكفا“ ا

 دورهاز نم هللابذوعأ

 تاولأ هر ننس

 دب رمال هركفةهيذغالا
 زاطف الا ف ىلاو نأ
 مانأة عب ران مرتك 1

 كلذد_:ءسفنلاناف

 ليت و: داغلا ا كرت |

 ايندلا(ليقو) ةوهشلاب
 ءلر هور دق ىلعف كنطإ
 امزدلا ىف كلدهز كنطب ف

 *الماممالسل هلع لاقو



 عدوي ب اولا + مح

 ند قيس اع ورا

 1ع - سنتا تن ت1 تي ا ا يور ا

000 

 ةصفح تأ (ىور د)

 امهنعهللا ىضررعتند

 دهان ااهسالتلاق

 توك ًاولفىز رلاعسوأ
 كماعط نمرتك ًااماعط

 نمنيلأ اياد تسدلو

 مدان نا لاقف كام

 نمنكمملأ كسون ىلا

 اذك هللا لوسر صآ

 لاّقف تكف ارامم لوب
 هللاو كتريحلأ دق

 ع كرات
 ببصأ ىل_ءلديدشلا

 مهضعل لاقوءاخرلاةشدع

 الا اًةيقد رهعلتلدئام

 (ثل اقو) ضاع هلانآو

 اهنع هللا ىذر ةشئاع

 ىلصدتلال وس رعي شام

 مايأةثالث ملسوءاعهللا

 ىذمى حرب ريس نم
 ةشئاعت لاهو ةلينسل

 اوعدأ اهنع هللاىذر

 توكل ناب 2 7

 فيك واق كل خفي
 ع وجاب تلاق 2

 (ليقورًامظلاو شطعلاو
 تب يعل سلبا رهط
 مالسلا اههماعابرك ز و

 لاذ قيلاعمهلعو

 كا اوه_ّثلالاقءذهام

 ا ا ا ل ا ا ا ا ا ل ل حل

0 1 
 سلسل 777777676767777 تت

 كلذ ثيبأ تافةوسارامخالا ءالؤ مل_توكلفلاملابسكنمربلا عاوف اباول عواهتم فافكسلاباوضرفا.ندلاب
 ًايشقفنتلو هنا ليدس ف لذبلاو ف ةعتال عزب لالح نمالا لالا عمت ملوىرو.ةتلاو عرولا ىفغلابكناتمعرو
 نافنلحوكاةينال عوْلرث ارس نمئش ىفهللا ططست ملوهللا با علاق لالا بدسب ريغتب لو ىدعالا لالا نم

 وبدسا ةولاؤسالاوةقواذالاومالا ىوذلزت_عتوةغل. لاب ىذرت نأ كلىجبتي 0-1 015 ت نك

 لص هللالوسرنا اننغلب هنا طعاماوةمال-امابا حلاو ةلًاسمال كاع سدحال ىنطدملا: صرف لّوالا ىلءرلا

 00 مالا دلع لاقو ماعةئامس م ةذجلا مهشامن ألم .”نيرحاهملانل لاعص لخخ د لاق م-وهيلعمللا

 ملكح متنا ىباط ىلبةلوةبف مبكر ىلعةانج نور الاون وعنا وتولك أف مها نغأ ل 5 :طلانينمؤأ |

 الورعتلار جىل ناكرساملاق مل-ءلا له" أ ضعب نأانغاب و مك-ةيطعأ اهف متعن_صاذام ىنو راف مهكوأمو سان ذلا

 ملعب نيلسرملا: صرف ني_ةهخملا عم ابسلااوةبتساف موقاب هيزحو مالا اهياعد عمل الا لع ءرلافثوكأ
 ضعبنأ ىنغلب ل نيّقتملا لجو وهبلعهلناىلصهتلا وسر نععاطقنالا 7 نءنيا-واونوكو مالسلا

 ىكبأو ىكبممةربعلا هن 0 دال ل عوعا نلعب ريس قاف قيتساهيع طع هنعهللاىذرركولأو هود ءامصلا

 ” ,كلاءنهل> ؟نماذهلك هلل .ةءاكملا رثك أ لفءاكبلا ىف داعف ماكي ل يهذوههجو نعع ومدلا سم مث
 وهو هسسضن نع عقدي لعف ىريغتببلا فدحأ هعمامو مسوهيلعهننا ىلصهنلالوسردن :ءموب تاذأن الني علاق

 اهقنعي ىلا تاواطت ايندلاهذهلا عة بط ات ن نفادحأ كيدي نيدىرأاممأ اول كلام ل :ذ بعدل نال

 نأ فاحاف ْلد_ءبنمى مون ال هنافد أن ىنم جت ناتلاةفىنعلملات اةفىفذحخ دما ىفتلاقف اهسآرو

 نعم_وعطقت نأ الحواو 5 هدا الالز ونورا ملسوهبلعهتلا لدتا لور نع ىنعطقت ىنتقال دقهذهنوكست

 تسلا بدكم نمتاوه_كلاورعنلا نم عاونأ فتنأ كلك ولالح نمد رمد لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هيلع هلي ىل هللا لوس رع ةمايقلا ف تغاخت ناف لَ : وكاو- مظع ام لل ف عاطقنالا ىشخت النا مشلاو

 كيل نلواطءلف قام 1 ترص اوءابسنالاو ةكتالملاتمتءزحلاوهأ ىلا نرافنتل ىطصلا »تلو
 خارصد ليوط فوقوىلا نريصتل ل _رلقلاب عنة ثلو ري سعب اسحىلا نريصتل ةرثكعل اتدرأ نئلوؤاعللا

 معن نع ئئطبتلونيلاعلابرلوسر نعوني-ملاب اك أ نع نعام: 1 نيةلختملالا او-اب تضر ئاو لب وعو

 دعب وتعم امو ربدتف نيدلا مول لاوهأ ىفني_ستحلانمننوك ) نيقتملالاوحأ تفلاخ او نيمعنتملا

 الو رقفلا ىدختال ل فذ ىلعرثوم كلا لوذ. لالا ىف د_هاز للقلب عنق فل كارابخلاثم ةمىكناتعزناف
 'هراك ةعضلاولذلا رورسمةنكسملاو هإ-ةلانحرفالءلاو رقغلاب ضارىبغلاورثاكشلل ضغبم كلدغلا شرخدت
 قئاوام ىلع اهلك كرومأ تمكحأ آو هللا فك هن تاساح دولة د_ثرل |نعريغش ال هل قرة راارداعا

 | ليس فلذا لال_1لالاملا عمجتاناو نيل نم كلل م سس اك :نلوةلآ لاف فقر نلو هّنلاتاوضر
 ذئلاو رك ذلل باقل غارفولالاب لاغتشالا لرتنأ تاعامأر ل ممالاربدتفرو رخل ااهيأكحيو
 ا -ًاوةماقلا تاعو رنه نمآو 41 جا]ىمحاو باسل رسأ او نيدلل ملسأ رام ءءالاو ركفااوراك ذتلاو

8 
 4 7. ابل ريتا دءرحفال_ بدنا لات هنا ةياععلا ضعبن ءانغلب , اهاعضا هلل ادنع لردع ىلعأو ب باو هلل

 هيربأ هكرب لاقربلا لامتاللاملاعمج لجرلانعملعل!لهأ ضعب ل* سو «لضنأر اذا ناكل هقاركن

 هسفنل مدقومجسراهبلصوفاجاسأف الال_:>ابندلا ىلط امه دح نيلحر نعل ئس نيعباتل ارم ضع نأ اذغأد هو

 ني لضف ا اهناجىذلاام_مبامهتناو دعب لاق لضفً ام يافاهلو انتي مواوملطن لفاهمت :اح هناورخ“ .الاامأو

 كمر نا لجاعلا ىف كلو اهماط نم ىلعا_دلا كرتب كال ل_ضفلااذهف كو !مبراغمد ضرال اكرام
 5 -ىف كرذعاف كموءهل لفآ تل ابل أ اوت معن ًاوكبعَتل لذأ وكندبلعو رأكلذن الاملا,لاغتشالا

 ]دس فلام الذب نم ىل_ضخأ هتلارك ذب كلغشو معن ربل لامعاللاملا ب ام نم لضفأ لاملا كرث,ثنأو لاسملا
 1 دل لالا مج و ني واذدسب وم لج الاف لذفلاو ةمالسسلاعم لجاعلا ةارشلل عستجاف هللا
 ةوامندلاةبناحت ن مهسفنل زا“ :خاام ىطرتو هيهتنا كادهذاكم 1 م لالا مراكمىفك لع بحول



 امه

 تاهمشلثم هل + ا وكل ام سبط أ تلف ىصاعم ار اكسل من ماماظعتس ارش أ ةرب :ريغضل ا ةلْزال ارناكو مهدنعتاقب اء
 مه .راطفالاثم ىلع لموصتءل ل قثالثا مهتانح ىلع اوقفش 5 كتائيس نمت ةفش : 1ك: لو م_هلاوم 1

 ىنغلبدوو مهحاثس نمةد>او ىلئمْكت انسح مج تلو مهمولو مهر وتقل ثم ىلءةدابعلا ف كداهتجاث يلو 7

 سدلذ كل ذك نك, د نكاهنم مسهنعىو زاممهتمهنو اين دلانم مهحافام نيقيدصلاة مذغلاق هنأ ةباهصا !ضعب نع
 ٌقاعلا فةءامصل اراد رقتوافتلا نمنيقي رفلانيبوك هللان ناحسفةرخ الاى ممعمالوأيندلا ف مسمعمأ ْ
 عمج ةداصصلاب س أملنا تعز رنا كناذدعب و هلضفن م ركلاهللاوةعبو ةلافسلا فوك لاثمأ قد رذوهللاد :ءأ

 وأ مهرهدفاودحو كر هدفلالد ا نمدحت له كح و 'لرمارب د_ةفدقلا لبس ف لذبلاو ضفعتل لالا |

 الخلان مابا نيعب سس ع دناك لاوةب اصلا ضعي نأ ىنغاب د_هل اوطانحا لالا بلط ىفطاتحتنلنابسحت |

 كلذك كل. س>أام 0 مروال طاشحالا اذ هلثمىفك سفن نم عمطتفأ ماربجا نبدا علا :نأ ةفاخم | ٠
 تاهشلا ب | .:ةكصاىفرملا سب كاعقومل ناطيشلا نمركمرعلا لا_عاللاملا عس نأ نيني ىلعن < كعوأ

 كشوأ تاهه_ثلا ىلع ًارثحان لا ملسسوهيلعهنلا ىلسصهتلالورنأ نغلب دو مار اوتحمسلابةحو زمملا |

 هللادنع لردقل مظعأو ل_ضفأو ىلعأت اهملا ماتت نمك ذو نأ تلعامأر و رغم اا هيأ مارخا ىف عقب
 اه-هردعدب ن 0 ملعلال- أ ضعب نعل ذاذغارملا ليبسو هل لبس ىفاهاذبو تاب_ثلاباستك انما ا

 كنأآت عز ن افالم آكل لع ا ىردتال ة ةهمش نمراش هفلاي قدصتن نأ نمكلربدنالالحنوكيال نأ ةفاختادحاوأ

 يك تنكتا نلوم لمس ىفلذبلا لالخ ان نم عزي لاملا عمدتانءاو تاهمشلاب سل::نأنمعرداوقنأ |

 فرساملاق ةياوصل اضعب نأ: غل وةلاسملاا اوناخةباهدصل اراض ن اة باسعلأ ضرع :الفع رولا ىفاغلابتعزأ

 كاذلوا ىلاقةعامجلاة الصنع بسكلا ىف 1 1 اوهتلاةعاط ىفاهقطنأو لالح نمران , دفل أ مول لك ب سنكأ أت

 نوةملا ءالؤهف تةفنأ ئثىأ فو تدستك اننآن هىدبعل اوةيفةمايقلا مول مامن . ىغاللاةهتلالجر | |

 هش لالا ريس موقرالزأ ةفاخ باس مال لاما اذكر مهيدادوح لد ومالسالا: دج ىفاوناك

 كو لالخ !نملاملا عملنا م ءزت مث خاسوالا ىلع بلاك: دوّعْفم كرهد ف لالملاو نمالاهياغب تنأو |
 ضعب نأ انغلبدوو كلة ىغلادذ اعربغس :نآف اختامأ ك.دلادو-وم لال !ناكولف دعبومعمت تف لالا نبأ ||

 الف ةداصصلا بولت نم قث أك بلت توكي تا عمطتفأ هبلفد في نأةف اختهكرثيف لالخ لاملاث رب ناك ةيادعلا |
 ىناكع و ءوسلا,ةرامالا  سفنب نظلاتنس> ا دقل كلذ تننط ثا كلاوحأو كرم قدا نمئتنءلوألا

 هللا ىلصهننال وسر ن ءانغل: هنا باسءلل ض هرعتت الو ريل الا عاب لاما عمجت الوةغايلاب عئقت نأ كل ىرأ مد انك

 هّقفي :ًو مارح نمالام عج دقوةمابقلا مول لرب و مالسلاهيلعلاقربذعب اس هاش قون نم لاق هناملس

 رانلاىلاهياويهذا لا 2 ف مارح قهّقسفن اولال> نمالا.عج دفلجر ىؤيوراتلاكاهياوهلا لل

 0 رهذالاعنذلالح ىف هقفنأ ارمارحن ءالامع جدت لج ربكؤن د دا

 01 طرفواّتك واهل صت مل ةالص نم لع تض رفا ئ شب اذهبلط ىف َت ترص كلل فق إلاه يذل ال ىهقفن

 00 معيض مولالح فتق اولالد نمتدس ؟نران اللوق: ذابعوضو واهدوحسواهءعوكز نم 3

 لاء قى داب امو لت أ براءاللو م .ذهيتيهاب بوو بكس نمئثفلاملااذهىفتلنخ ا كاعللاقبقىل 1 |

 تسكب رابالل وهدف لمد سلا نب اونيك اس ااوىناشم لاو رقلا ىوذ نمءيطعت نأ لتس أ دحأ ق حت ءنمل | ا ١

 هيطعأ نا ىنترم أ دحأ قح عميضأ ملوهابأ لو لذحخأ لو ىلع تضرفامثأب ثعسضأ مو لالسفتقفنأول 0

 ناكناف ائيطعانا هنو انرهطأ نيد :اعسوهت:نغأو هتمطع برا نولوعبف هنومءاضمف كئلوأ ءىصخلاف

 1 ءاعاجتمعنأ ةمعنلكر كد سناهن ١ الاف ةلاهفئثف لت مو ضن ارغلا نمش كلذ عم. هضامو مهاطعأ |

 بلقتىذلا للا اذهل تناكلا ةلًاسملاءذهل ضرعتي ىذلااذنةكع رلثسلاز 500 1

 م :لاثمآلاستوكي ىرت فيبكسف ة متاحا هذهبسوحا هدو دست ضن ارغلا ىدأوا لك وةلحايماقو لالخ

 ( ثلاث  (ايحا) - 24 )

 اوسلتب نأ نوقألا فا<لئاسا هذهلحال < واهتش زواجت اوهشواهتاهشواهط,لاختوا.ندلا نق ىفق
 س17: تلمس 012 ةرفت طك اساتلا 1103

 لم ع مءاملاب هلي دق | نس

 فدك هل لاعف شد ح

 هعدأ لاق اذهىسهتشت
 نم( لبقو) هيهتش أ ىتح

 هم-ءطم ف فرسأ

 هاحصإا لمخا هيرشمو
 لبق هامتدفه.لالذلا أو

 مهضعب (لاقر) هيرخآ
 ىذلا مافعلا بايلا
 ىلا عت هللا ىلا هزم لحن دي

 لاقو) ءاذ_ءلا

 قص عو+لاتنا(ريشب

 ىوهلا تيعو داؤفلا

 قيقدلال-ءأ اًثروبو
 0 اامتونلاوذلاقو

 0 ا حس حس
 تسعالا تدورىح

 ةمصععثممهوأهللا
 دج نيرساقلاىورو

 هللا ىدرة-ثثاع نع

 كأي ناك ت لاق امنع

 فصنو رهااانءاع

 رانائتن لد دنام رهش

 لاق هريغلالو حابصملال

 00 ل

 رغلابتلاقنوشدعت
 نا اريج انلناكو انو

 هنبا مهازح راصدنالا نم

 مشانم مهلتناك ا اريدخ

 ئثبانو_تاوامعرسف



١ 
 ا

ْ 
 ش
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 ذاعم نب ىبح (لافد)
 ةراكددب رسما ىلتن ااذا

 ةكسالملا«ءاعتكيلكالا

 صرخ ىلا نموهلةجر
 راش ىرحأ دن لك الا

 ئ سفن ىو ةوهشلا

 رسل نموضعف أ مدا
 تاطيشلا فك اهل
 ع وحاذاق ام قاعتم

 ضاروهةلحذ تاو هنامإ
 وذعلك سانا كال

 عوولارانب ىرتحاو
 هلط نم تاطبشلا 2
 كلرنو هناعي عسبشأ اذأو

 تاوهشلاذت اذإىفهةلح
 ل ردت

 ن اطخلا نكس
 سفخنلاق رممعبشلاو

 عومجلاونيطابشلاه در“

 ةكستالملاهدرت حورلا فر

 نم ناطيشلا مزهني و
 ناك اذافيكسفمئان عئاج

 تاط.ثلاقئاعدو اءاق
 اذا ايقاف

 دب رملا باقتامئانناك

 هنلاىلا وممن قداصلا

 سفنلا بلط نمىلاعت

 لح دويبارمشلااو ماعطلا|
 ىسلابطلا ىلا لج ر

 اسبارازجت لك ًايوهو

 نتا ديد ارآلاومأ ةبادتا!ضعنل ناك دة1ىرمعلو ةباغصلاىل_طقول _تاضف فرعتل فلسا !لاؤحأو

 | 0 اا دام ارمدنوا ةيعاوتع ا رابطلاو اك ًاوالال>او بكف هللا لش قلذدلاو

 تا كالدك أهلئابفاريثك مه نأ ىل اعهللااو رث 1 5 ةدشلاقواهه متع مه_ضعبدايواهرتك ًايهللاوداج مهنتك 1

 575 و نيئما رقلا فوت نمو نيمحةنكسمللاوناك ةباهصلارامخأ ن اف دعب وموقلاب هيشلا دعبل ناهنلاو
 ف واد ءا اًرضاا ىو نب رك 5 ءاخرلا ىو نيضارعالنلا فو نب ردرسمهلئارب داقعو نيةئاومهئاز رأ

 510 ماولانن /نيعرورثاكتلاوؤا نعلا ب نعو نيعضاوتمهتلاوناكو نيدماحءارسلا ىو
 هتلابخاهنا اردزو اهمعنىفاود_هزواهتراصاوعرحتواههراكمىلعاوري_موايندلا اوحز واهنمةغلبلاياوضرو

 اوأ 1 ةافلاعتدتلا نمش وةعتاع ب ذاولاقو اون نزح مهملعايندلا تليق اذا اوناكم هنأ انغابدقلو تنآكلذك ؟
 ٍ ذاواني زحاببُتك أ د هلابعدنعو حتأ اذا ناك مهضعب تاانغلب تا ار ا المعمر هفلا

 5 * مقدنع ناك اذاواونزحْئم م_هدنعخ نكي ملاذا سانلا نا هل]بةفار و رسماحر 8 .دأ ئث مهدنعن 5

 ةيلغتا ىل- متنا لوسر ل تاك ذآ ءرذئتلامعدنع سلو تعصأ اذا ىفا لاق تاون كسلا 11 او-رف

 00 اذااوناك منا انغلب وةوساد ل ايدك نكيلذا توعغائن ىلامعدنء تاك اذاودوسا ملسو

 اوحرف ءاللا لمس 0 اداذا اوفو حانج ىلع هم ”اكفاهمدارب اموامن دللوانلاماولاةواوةفش اواونزح

 هللابق امصوا مرتك" أل ضفلا نممهيفو عهتعتو فاس !١لا اوحأ هذهفانبر اثدهاعتت الااولاةواو ريشنت او

 دنعىتطت كناكلذو مهلاو >الادضنوتغا ااهيبأ كلا او- أكل ف صّأسو موعلابهيشلا ديعب اكن تناكلدك 1
 اليلادنع طخستوءارضلا دنع طبغتوءامعنلا ىذ ركش نعل فغتو ءارسلا دنع رو ءاخرلا دنعرطبتو ىنغلا

 : دئتنأو مهرفننمفنأت تن ًاونيلسرااارفكلذو ةنكسلانمفنأتورقفااضغبتو منءاضةلاب ىطرت 7

 عمت لاسعوا ا هيىفكو هناعضب نيقيلا ةاقو لج وزع هنلاب نظل اءوسنمكلذو رقفلا نماوتهعم تو لامملا

 .اوذغنذلا ىتمأ رارمت لاقمل- وهملعهللا ىلصهننالوسرتأ انغان ةلوا اذا واهءاوهوا خر هز واين دلا معنا لاملا

 لاقبف مهل تانس> نوبلطن موقةمايقلا مولءىب عل لاق 7 ومهماسحأ هيلعت رق معتلاب
 اهلاناتدلا معت بس ورت : الا ميعن تمرح د قه ةغ فتن ًاواهم متعتعس هتمساوامن دلا < ةامح ىف مكتايبط متيهذا مهل

 انندلاتلط نم هنأ انغابدقو انندلا ف ةنيزلاو رغفلاوول_علاورث ايتتلا لأ ىلا عمت لاس عو عنة دصمو ةرمسجح

 ا” 10 كر لت نمل لح ثرتقمريغتنأ و نامضغ<. .اعوهوهللا قارخاغتالوأ راكخلا

 و9 ؟كئاةللهّتناو هللاءاقل هر كت تنًافهللاراوحل اهل ةنل ان كاك ادلى ما لاعو منولعلاو

 ف نملاق ملسوهيلعهنناىلصهللالو رن اذغاب دقوايت لارض ل ماك لاسعوه إتغفتنآو

 آباذع مانت رغش ديربكم ريس ل :انام لف سات تنآوةنس لبق .ةو ره ةرمسمرانلا نم برق !هتتاامند ىلع
 ناانغاب دقواهبار ورس كلذاحانرثو كياءابندلالابقانج رغتو كابن دريؤوةلاثاحا كني دنمج رع كلعلو معن

 1 "أ ضعب نآانغلب وهبلق ن مدرح الا وحن بهذا همر سوان دل بحأ ن ملافلسو هم هيلع هللا ىل_دهللالوسر

 5 تناواهلعتردقاذاايندلا فكل ترقب بسا تو اين دلا نمل اقام ىلع نزختلا ىلع سا كنالاق معلا

 : ا كولر ار ومان ىعتام ةكادست واب كاسءولاعت هللا نمفوآلاتيلس دقو كاد

 كد وح نم ا ياو ٌلامندصا2: اق كتسصمنمتوهأ كل. _صاعم فك ةديصم

 ا ايدام ني_ةولذملا ىدر ةلاسعواندلا قتعفرلاوولعلاهكخاسوالان متعجام سانالل دمت كلاسعونونذلا

 اراسانلاراةتحا نمل بلع نوهأ ةمايقلا فكل ىلا عت هللا لع ورطعتوم .ركتاعك ىلاعت هلل

 ْ 00 تدشن ناكنا,يالفستل حاط امش رتكت الود واسمنيقولخلا َّس ع لاسعو

 قوذدنع قطنت فيكن كله>ن ع هللالاعتهتلانم اردق ل د_:ءىلعأدسعلات "مف سائلا ر_:عةوضفلا

 ايلا نغ لدعبأامتاجهتاجم رهراربالا لاع خو راذة الاب ثول_:مكل فكة بلاثملاهذ_هويايلالا

 ناك م." قنعهيسانالىذلا ناك !ءمرحامف متمره رأوه لحأ اوفاوناك مهنا ىنغلب دّعل هلئاو رادخالا

 0 تانبولا
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 أملا

 م -وهيلعهلل' ىلص هللالوسر باخ نأ ن وعز ورتخاورب ذاعلامهسفنالث وبلسم اين دلا ىلعتوبلاك- يمنا
 ِ اموتاطمُش ثلا مهاهددةلو لاما عج ىلعساثلام .هرذعمل ةرامصلا ارك ذب نورو رغملانب زتفلا اومأ مها تناك

 لذ ناس ىلعا هب قطني تا .ثلانم ةديكمفوعن نحب لا دمعلا_؟كدادت> انا نو ةفااا هيأ كح ونورع دل |
 ىلا مهتيسنوةداسلاتءتغاد فني زلاو فرسلاو راك: لاما اودارأ ةياهتل راح أ نأ تعز ىمانالكا تف |
 هلة ىلا عهتيسنونيلسرملاوادمتتد رزادةذهكرت نمل ضف أو ىلع أ لالحلا لاما عيجنأ تعز تمو مظعسأ | 0
 لالا اوعمح لذا لهل اىلا عهت:سنولاملا عجن نم داكأو تن هدف تيغرىزلا ريدا ازهفدهزلاوةبغ رلا أ
 5 ذاةمزال عدني مم وعماعدللا ىلصدتلالو هرنأ تعردعذ هكرت نم ىلع لالالا لاملا عج نأ تعز ىتموتعج | ا

 تروّند د لبا مسد وجا ل كلور يح ركتم اللريخلاملا عج نأ لعدةولاملا عد نع مهام | ا

 مجنأ تعرىمو افؤر موا عفش ممهلعواكانةمالل تاكد اذ مل_توهيلعهللا ىلصهتلا لو ر ىلعءامسلا |
 1ك هنمدحأ صاغ مهاريلالا عجن ا لعدقو لالا عج نعم هام ني>هدابعار اد م لحوزعهللانأتعزدقنلضفأل املا |[

 كموصلا( ريخلافو) || لضفااو ريو! نهلاملا فامعماعتن ًاوهنعم_ها من كل ذلف عجاف لضفلاتأ ملعب لالا تعزوأ | ْ
 هفاضأ ل يق هيىزحأ انأو | ريدن نوفا هيأ كله- نعهّللالاعت كب ر نمل _ضذلاوريكنا عضوع معاشلن “اك راثكتسالاف تءغر كلذ ذلف |
 امل هعضنال هسفنىلا | نجح لا علاعا اهكحالاكعفْنب امل : وةياصلا لا عاق> الا كنب زني>ناطبسشلا هبلاهدامتالة ب |
 هيدعدل اال نم ا 00 :ءاندَعلو انوقالاامندلا نهتّود ,مهنا ةمايقلا ف فوعنبنجرلا دبعدودةو فوعنا |
 لامأن م هنالاضنأو ||| لاقف كرتا ف نجرلا ديعىلفاذتانا لسوميلعملا لست لوسر باك هنعمتلا ىذر فوع |
 دفن مرسلا ايضغم رفنرذابأ كلذ غلب فابيط لرتو امدط قفن .ًاوامدط بسكن جرلا دبع ىلءتوفاخت اموهنلا ناس بعك |
 هيلع علطبال كورتلا ىحا 0 رذابأ نا بعكسل لفايعكدي رب قاطنا مث هدب هذحخًافريعب ىلل ماقعب رذابعك دب |
 ا اسافنا_ةعرادىلا م مناك جد بعكت اط قرت الاص تي رذون لب ةأو ربما هربخأو هيث خت س ناسمع ىلءلخخذ أ

 ىلاعت هلو_قةري_سفت ا ”ارئامسأبالنأ ء- رب هد دولا نبااب«_بهرذولأ هللاقذ رذلأن ماب راهناةع فاد س اف. بعكماق لد |

 ريسصلافصنمودلاو
 مدآ نبال عففام لدقو
 ملاظملا درب درب بهذي نال

 هل*دال هناقموصلاالا
 ىلاعت هالو 0 ادد

 الف ىنازه ةمايقلا مو)

 نوءاصلا نوتئاسلا | كيبلت اًةذرذاب ااءلاعذ هعمان ا ودح و كغامو مل وييلعهلا لصدقلالوسرج وخد ةلو فوعنبنجرلادبع | |
 هللاىلا او-اسو منال | قلو همادقو هلا معو «ذ.؟ نعاذكهو اذكهلاق نمالا ةءاسشلا مول نولتالا م هنو رثك الالاف هنلالوسراب |

 مهشطءو مهعوح ىلاعتأ|| توم هللا لبس ف «قفنأ دحأ لث .ىللأ ىنرسياملاق ىأو تنأىنأبهللالو -رارعن تلقرؤلابأ املا ثم دام لسلق |
 ا ءاىلاعت هل أودى لدقو ا انو رثك الادب رث تن ذاب اىلاق متاطاريق لد ؛لاقهللا لوسراب نب راط: ةوأ تلق نيط اري نم كرتاو توم ول

 مهرحأ نورءاصلا فو ا بذكو تدذكف وعن“ ن جرلادمع لرتاعسأب الديد دوبملانبااب لوقت تنأو اذهديرب هنلالوسر ةلقالادب
 نوُئاصلا مهباس>ريغب 3 :دملاتهكؤنعلان مريع 4 .1عءتمدق فوعن/' ند رلا »عنأ انغاب و *« حرر ىت>افوحخميلعدوب لذلاق 2 ٠

 ءاه-أ نم مساربصا نال 1

 متاصالغرشب وموصلا
 هيلع هللا ىلص هلوسر وهللافدصتلاف ع نجرلاد هل تمدقريعليقاذهاماهنعهنلا ىضرةشناع تلاقفةدحاو# 1

 ا با 1 ارذةنلاثد ١ ارى القي مسومدلع هللا ل ضهتلا لوسي تعم تلا ًاسفنجرلا دمع كلذ غابف

 ةفزاحت ف زاح واغارفا أ اهلخديهتب ار فوعن نحب رلاد_.ءالا مهعماهلجنديءاينغالان مادحأ ًرألوايعس نولحندي نيم لاو نمر رحاها
 هلوقىفءوجولادح ال دقو انغلب وامعس مهعماهل هنآ لءلرارح  اههامرأ نو هللا لميس ىفاهباءاموريعلا نا نجرلا دبع لا مذا 0-3 ]|

 0 ا ىلع "ا امو ىمأ ءاشغأ ن مةنملا لد نملوأ كنااما فوعن نجرلاد + عالاقل بوم اعهللا لص بالا نأ ]|

 نيعاةرةنم مهل دخأام | فورعملاه_عئانصوماوةتو هلضخفنجرلادبعازهولاملاب كحاد>اانفنوتفملاا 5 نبال
 نولمعباوناك اهب ءازج ةمامقلا تاص رع فةولاضن أ ةنولاب ءارم ارسشبو ملسوميلعهللا ىلصهتلا لوسرلهتببتك عم هلال. .سفلاومالاهلثيو

 00 عنماعجسهّل لببسىف ىلمعأو اد صقءنم قفنأو فورعملا ع رانصلو ف فعتلل لالخ نم هيك 0 "3
 اندلانتذىف قرغلاانلاثمأب كنظام ا حم _هراث 1 قو راصونب رحاهملاءار ةفلا عمنا ىلا سلا ن .|

 3 تاق: هنو سام نا طلاخ ىف غرف ”نوةغماي ل بحل لكبععلاؤدعب و 5|[

 : هعج قف لامملا تعج تالا معزتو نجرلا دعب تمم ايندلا نيف يف تاتو ةاهايملاوةئي زلاوت اوهتلافف
 إل أود كل فص اسو هثالو الهامة نمو سلبا سامق نماذ هنا نع ومهلعفو فاسلا تهش كن كرام 6 1



 ىلا ا او:كرولالذلانم

 وول ا ل_طابأ

 ماك>الاو موسرلا
 مار اولاللااوضفرو
 اوكلس نورخ 1 مودو
 مهندأ اعبرط كلذف
 ثح لاخلا ناصةنىلإ

 مم اللالضلا نما او

 ضئارشلاب اوفرتعا
 لفاوألا لضفاو ركسأو

 حوراب تناول
 لضناولمهاو لاخلا

 نا اولعن لو لامعالا

 نم ةعرش ل نو
 نمةكرح كوت .ايهلا
 كو ارارسأ تاكرإ ا

 نمئثىفد جوال
 لاو_->الاف راك ذالا

 ناعسحو حورلاممالاو
 رادف دسعل !مادامو

 نع ه-ّص ارعا ابندلا

 تابغطلانيع لاممالا

 لاوحالاب وكرت لامعالاف
 لاعالابومنت لا او>الاو

 عساتلا بابلا)#

 ل_ذف ىنونال_ثلاو

 ١ آن سحو مودل *

 هللالو--رنع ىوز
 رميلع هلا لص
 نامعالا ىصنربصلا لاق

 رضا مكلذ لعفاذا هل اراةدقساو منفادهاز كرتنام لتر وةداسعلا ىلع هيزيعتسل ذخر امذح مف كاايسالاو

 نهاز وهن ىلاعتهتلادج و هيدارأو ضرالا فام عج ذخ الحر نأول هنعهللا ىضر ىلع لا كل ذو لاملادوح و

 .ةدابعىلءةروصقمهنكن اكسو ناكرح عج نكتة دهازب سيلف ىلا عت هلنا هسج وهيدرب ملو عم جلال رب هناولو

 اتاك ةذاتناسلا لحدا: ممامهرتحا ل اءاضتولك الاةدابعلا نعتاكر نار نام ءلا ىلع نيعداموأ

 ,شارفو ول ازاوصةنم نظام لك فكتيز نوكتت نأ تش كلذكو كةح ىفةدايع كل ذراصام مم كدصق كلذ
 هللا دامع نمدسبع هب عفتني نأ هيدصقي نأ بن ةحا4لا نم لضفأ امونيدلا ىف هيلا حا مام كلذلك نالةشآو

 أ هرضتالذاهعم ىت اواهذاربواهر هوحلاملا 1 1 اروع تلة لس احد :عهممهعتعالو

 لاملانمراثكتسالا ف ملاعلاب ءبشن اذا ىناعلاو لعدم ىظعو همدق نيدلا فسر نملالا كل ذى أتبالن كل لاملا
 ةايرت حرختاهف فرصتن وةيحلاذخاب قذاحلا مزعلا ىرب ىذلابدصلا هاةياعتلا ءانغأ بشر هن عزو

 لالالا ف لتقف بءادتقااهذخأي اهدا انلت تمواهلك ثواهتروصاخس .ىدسم|ه زد هزا ند وهيىدةقبق

 1 ليقف ةيحلابايندإاتهجش دقو فرعتالدقلاملال. قو لمتق هنا ىردي ةما لمة نأ

 ٠ ةدطتشا ا تاو ملا ثفنتةيأع اب امندىه

 ليتنا نألاعمذةك ع !قرطلاو رالا فارطأ او لامحلا لاق ىطت ىف 01 ىمعالاهمشتي تأ ل. ةتسلاكو ا

 م( رقفلاحدمو ىنغلا مذنايب)« لالا لوانتى لماكسلا ملاعلاب ىئاعلا
 .دهزلاو رقفلا ناك ىكلذاندروأ وأدقو ربا كلاريقماا ىلعر اشلاىنغلالمضفتىف اوفلتدتادقسانلانآ ملعا

 ريغ نم هللا ىلعىنغلا نم ىلءأو لذفر عغلا نأ ىلع لدن اكلا اذهىناتك!وهبف قا قة نعانغسكو
 قءبتك ضعب قهسنعهللا ىضر ىسالاثرخاهرك ا ةرصتقنو لاودالا لمصفتىلاتاغتلا
 هسفنهبشو فوعت نجرلادبعلام ةرثكو ةناصصل ا ءامتغأب يح |ثدح ءاينغالان م ءاملعلا ضعب ىلعدرلا

 لاعالات اف آوسفنلاب و.عن ع نيثحابلا عج ىلع قبسلا هلو ةلماعملا ملعفتمالارمحهتلاهجر ىساناو مهب

 ىسع ناانغلنع ,ءوسلاءا لع ىلعدرلا ف هل مالك دعب لاق دقو ههحو ىلع يك نار رب دحهمالكوتادابعل اراوغأو

 : روسو دنو نو سحونامتواعذتالوتوةز_دتونولصتو نوموصت ءوسلاءاطعابلاق مال_بلاهسملع مص نا
 00 2 ١ م6 ىتنامويعوهلاهتولمعتو قام الاولوةلابنون و:تتومكحامءوداي ةنولمعتالام

 ة1كلذك ةلاخلا هسءق قبتو بيطلاقيقدلا هدمه رك لختملاك ارنوكتتال مل لوقأ قعةسسندوكيولقو

 ا الا كرن فيك ايندلادسعان مكر ود صقلغلا قبس و مكه اوف أ نم مك + انو> رخت

 متل ايندلا ملعب مكان ءىبت مب كاقنا حل لوتأ قب «ةبغرامتم عطقذت الو ةروهشاسن دإا

 : د6 ” الاحالصنموكملا بحأ ب .ئدلاحال_فكترخا ةيرع

 مناك نيري_كملا ل تف نوم.قتو نيل -دملل قب رطلا نوف: مات عكلي و نولعتول مكنمريسخأ سانلا
 | هرهظ قوق يارسلاعضوت نأ لاظملات 0 و الهمالهم كلاهوك ري لايندلا له وعدن
 | ديبعاب هلطعمت ثحو هم كتفاوج ار كهاوذاب لعلار ون وكي تأ مدع ىغالئاذك ماظمش -وهفوحو
 1 مو درست عرس س00 ماركحرارءاك الوءامعت آديبعك الامت دإلا

 1ع ايدلا كلا 'ىلا مل ست ىتسح مك فل نم دم سس صاوتب مك اياطخن أم مكر خانم ىلع بكت

 | قارس تام رتر م الان ملاعأ ءوس مب ردع من وكت اوس ىل_عمكفةويفىدارقةارع
 ندم اولذآو ةرخ الا ىلعاهورأ اواهتعفرواندلا ضرع فاو مغر سانلا ىلعةنتفو سنالا نيطامش ءوسلاءالع

 اول | كلاهلات ارناف دعب و ءاضطب م ركلاو ةعدوأ تورساخلا مهر . الاقونيشو راعلخاعلاق رهتاينذلا

 0 رفءريصمفاتلاو راؤملاىلاو ىبصاعملا نونفو مولا عا اونأه_ذع :رهشتمق صب ةئتلابب حوزم هرورنسايندلل

 آهعطفأ امتسدم نماهلامق نيملا نارس1 اوه ك] ذةرخ : الاوامندلا امس هني دهل سب منوها 86-59 مار ركلاهلا
 7 ةياد_:ع ةضحادلا اب نين يلا نزلو ناطب لا ؟ترغبالو فاو | هللا اوبقارفال اهلج امن و
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 اذا

 ٍْ نيتنثاىلا عجرت ىتحاضعباهشعب لك اماهددعىل#هد ى ىدج ضع. دعبل نادي دلا ضعب لك انمعادود هد ةازحلأ عم د أ !

 : قمتلازت الئابم نوستوا هاك و 3 ىرخالاام_هادحا بلغت نأ ىلا تالت نالا: ازتالم ينعم ,ظعنيت وق |

 : لعح واهعمع م + ىدح ضعل ىلعاهضعب طا نأ نكع ةشيشان افصل [هنم كلدكسم تن وع نأ ىلاهدحوةئاج | ١

 دنع ةيناسفن سحاوه | اهنءتوَلا عنموهو :دهاجناباهتباذاو اهوعب هرانعلا ع عقت خ ةدحاوالا قيبالنأ ىلا ىوتالل ا وقف عشالا ||
 00 ال كلذ ١١ تافولا ترسم تغار اذادالا عادلاخال ضقت اهناف اهاضتقع لم_عبالثأ تافصا !نع توقلا ل
 فرصت عاطقناك ءامسلاأ جيتار ىو[ دعي :يمدسهجلا عملا ملال وداضتغم عنما ذاق لاملا لاسم ىضتةي هنافلضلا لثمتنامر أ
 بواسقلاو ناطيشا ' | لذملاةف5ةفرعمىلا عبر لعلاف ل_عورل»ب لضل ابالعاف هب بعتلا طقسواعبط لذ ببلاراصولخا |
 عر دبرعلاب 0-2 || مصنو ىمعب ثعلغل !ىوقيدت نكلو فاكستلا ل. لولد ءلاودونل ا ىلا ع بر لساودوي ةدئاد |

 ار اوام ركلا ا ىذا ضرلاك ةنم رع لعلا ب .ذ لوعلا ارمسد نب ملكهم غرلا كلردفت م ة ةفرعما قوت ماا ةفرعلا قع :ئف

 د 0 3 ا فةضوصلاخ ويد ضعبةداعنمناكو نوما يلاريصأ ايلاهيف ل.ل هناف هلامعت ا او ءاودلا ةفرعم عن ٍ

 ا ا ْ اهفاموهثب واب هح .رفدي رصف مهواذا تاكو مهاباوزب ص اص: :خالا نم مهعنع :ع نأ نمدب راافلخلاةلعةملاعم |[ ||

 نتاتتلكا ءامسلا |١ هسلب مدح بوث ىلات فتان هاراذاو هكلمامع دج نهج رخو هيلاهريغدب مازةر يغذي واز ىلا هلق أ

 رددع نا ا عام منع ساقلا فاتن اذ هي ةهيلتويل الم ,عالاقاخاب ون هسلب وهريسغىلااهممل ستر هرهأب اهبحرفيةداصسوأ |[ أ

 لا قرساذا كال ذإو بوب فل هلزاك عاما ؟ هلناك ناف اهم وايندلاب سن لبدسلا اذدهثال سم نذايندلا ||
 0 00 || دقو نكلا بح ناك هنال ةد_اوقعفدةيدصم فل ا هيلزنتاماذاف هل حردقبةيبصم هيثم هنمد اول ||

 9 1 3 عصر حز هر بذ نم جل كولا ضعب ىلا لو كالهلاو دعطل اب ةيدصملا ارطش لع هتامحق وه لنهتعد سا[

 ب 3 0 7 ةيدصمءارآ لاقاذهىرت فك .رنعءاكسللاضعيللاقذ اير .رف كل ذب كلا اح رففريظن هلرب ل رهاو

 ل نس نس || نأل_,ةتنكد قو هلئم دي لوعيلا اريقذ تربص ترش تاواهارمجال ةببصمتاكرسك تالق تنك لاق[ ار |
 5 0 | قدهلاقف هيلعشاللةبيصمتملظعو قرسوأر سكن أ امو قفتاغ رةفلاوةببصا نم نمأ ف كلدلا لمعت |
 0 || ةودعو رانلاىلا موقوستفاهتلاءادعالتو دعا دلا تا اب اندلا بلا عيبجبنأش اذهوانب ةيلا لمح مهنيا ريكسملا | ا

 9 . لالا تاقاهسفن لك ا اهيافاهسفنةو دعوهدامع ىلعهّشي رط عطقت دا هللاةودعو اهنعربصلاب مهمغت ذاهنناءاملوأ
 ركل عدا راغلا ٍْ
 00 و راهتل || لام افرينايدلاومهاردلا لذ و هولايملابالااهلي صن عال سار او نئ اين او سا اردحاو نئازيلايالا ظفححال |

1 

 0 ا أ نمو هتجاحردعيالاه تمدح اب لو هيج رشد مى هل سل ب ,ملاملاةف 5 افرع نمو ىط ى ج> هناذداضر وهسفت لك ا

 :الصلا 0 1 ملا هلذ بف هظطح سفن بعت الفديسنلا جانحالام ولي سياف هتج ايل هك ماامنالل خالف لكلا اردد عم

 1 5 ا ا 1 ط اراد عهنم سان !!ةعانتل دج هيلخاب الذا هلحدلا 5-8
 ف * هر نب

 0 : «( هلمفدب علا ىلع ىلا فئاطولا عمت نامد 0 1

 ىان برا اهتمي رذكسا وقارلا اهذ شاة اثر هلا ةموهحو نمرة ومحو نم ري_ثءانغصواك لاما ان آملعأ

 بئاطو سد ىلعةظفاحلابالا لاا سب نعد ًاول_خالو ىرد.الث د د هرم اوم هل .ةلفاؤلا هزت 1

 الو ةجاخل اردقالا اطعالو بست د ىجهسيلا ات لهناو قلخاذا-ا هناولاملا دوصةمف ذرعا نأ (كوالا) |

 ايتام ضوملا مار ل ابين لال دةهج عار نأ(ةيئاثلاز تفس امقوت هممه نمومط |

 ةوشرلاب# تئاوش : اهيذىئلااناد_علاك ةءورملا فةحداقااةهوركس تاهل بنتك د تاظابلا لايك مار م 1

 الوء_مرتكت سالف هيستكىذلارادقاا ىف )م هلاثلا) ها ارعىرعامو ةءور 1١ ةهو هل هلذلا«فىذلال او باكو |

 : طسو اود تاجردُنالث داو لكباو طمو نكسمرنيدامتحالاوتحساللاهرايجس بالا د لف سلا

 1 كلذز واحن او نيقملا هلج نمءىع واقعناك ةرورمضلا د> نما رقتمودلَعلا بناجىل الئ ام مادامو لأ

 / جرخلاةهج ارب نأ (ةعبارلا) دهزلاب اك يفتاحردلا هذه لبصفتانر ؟ ذردراهقمءعارج ١ 1 اله نواه ىفعقو | 1

 تاق هةدرب_غفوعضا الودقس ف هل نمهمستك اامعضيف هاير 5 ذكراةمالو رد مري غقافنالا فد صمتي

 ىافنالاو كلرتلاوزب الا فه: ون ملصل نأ كذا أ تحسم واب تالا تحيض نصل /

 انفصو نمربك اةالدلا
 كقوانرك دنم لل و

 تااونطو ماوقأ طاغ
 رك ذةالدلا نم دوصقملا]

 لصحاذاو ىللاعت هللا
 للا ةحاحىاف درك ذلا

 اقرط اوكلسو ةالصاا

 هل

 بول_ةلاو ناطيشا ا



 هبلقفئثناك اذافميلق

 سل تدك كلو

 ةيالص باخ !كلذدادزيف
 ١ هبلقتاطمشلا مقتليو
 ثفني وهف غني لازيالف
 ١ نيزيو هيلآسوسول و

 هنالص نم فرديا يد

 هسفناكام لقعتالو

 3 يلع نوموحي نطايبثلا

 : ىلااو راظنل مداني نول

 ١ ءا سلا ت ج2
 اع دف الانا مولت اذناك ىعنشوب ابان سولت عودا صن د وهو ور عفلاهدعد تاطي_ثلان اق 5 0 م

 | ناكو ريغتتن أ ىسفن :ىلعن ما للاف يرخت تح تريصالهلاةفنالفىلا هعفداو صممّءلا ىنع عزنا لاقو هلاذ. 1|

 | تس نحرشسلا قوشعملاةقرافعالا قثعلا لوزن الك افاكتلذبلابالا لضل اةفصلوزا الوهلذ. كلو 8 5

 ا هب واه“ ريصتاهملاوق

 | ىف ريبكتلاب لمتدت
 دقنوكفدو+ل اةعش-ىفاعمط لذدلاب هسقت علا ىت>ءانرلادصق كاع ل د. ةءاضسلاب ريبتشالاو مسالا ن باكل |هالصلا ف لح دنايءامسلا

 7 1 0 3 - 1 : اءامسلا سرح ىلا عت هتباو

 ىل اةيفاصأ اد واقلاو

 بدأ لاكللاه.دأ لك

 نيطانْشلا فرصت نم
 ليدسالىواعسلا تل قلاق

 قبتف هلا ناطشلل

 لوط تا !اهلالوصوالىتل اتا اوهشلاب>امهدجأ ناببسلاملاب 1 ولالا بحمببس ليلا نا لعا

 قو ًارهش ىفوأ مول فهي .لا جات ىذلادقلاذا ا لضيالتك هنا. جرموهدمبتوع هناا عولتاسنالا تافرمالا

 ا ,كمهعاشب ردقت : هنافل مالا لوط مام داولا ماق ا دالوأ هلتاك٠ نكساو لمالاريضة ناك تاو بد ركدخس 3

 ع ىعتتقثلا هإةورعفلا فو كلذىلا فاضن !اذاف لوعة نبع ل هنإولا مالسلا هيلع لاق كل ذإو مها جال مق 1 سوتدكت اك نيطايشلا

 | لسعلا ةطقن ىل+بايذلا

 وادا ناك زل جارح ابهسفن مست ويك او مأ هعموداوالب حش وهو فال ل ذفتومتةفنب هنداعه,ترجام ا ىلعهلبا علطاربك اذاف

 أ لعرمتقااةاءرعتش ]همفكي مدعم ن «ساخلا نذلاملا نيع بح نأ ىناثلا بسلا« ةلاعالزخلا ىوةفز ىلا

 وهوضرالات حت اهزتكفاهلع هنردقب و.ديفاهدو>ويذتاب اهلاقهاعريناندللابعترا صلب ا 00 1 8

 اذ هو ةدحاوة بان مقدصتءوألك اراك ل وادع اهنا عيد توك هنأ لع |هدنعىلاعتهللا نمريك ١

 لجرلا ةمهي>اصل موه الع ىحرب الم رزم ضم وهو نسل اريك ىفاسعسال العلا ر يسع ميلنع باةال ضم ||
 ترا طفت احاحلا ىلا غلي لوسر رين اندلا تاق هلوس رب لغتثاو هبوب ىسن م سفنل هلوسر بج افاصخ قشع كيلو رك ١ ىلاعتهنبا

 ةناعوهو هسفنىف بو. هناكءرذع تهذإاريصا وتاحادلا ىسنت دقمتديدإذب ذلإ ١ ىلا ]دوا انالئالذأةيويع

 رخغ اوهّتحاحر دق نعل ضافلاف هيدتجاحءاضةث.>نمالا لها وهفاقر فرخ |نيد وهنيب ىارنملب الخلا ! اناع نو دكت انشا
 ريسلابةعانقلابتا اوهشلابح ملاعةفاهيسةداضع ةلعلك العا غاولاملابحبايسأ !هدهفةردحأو ةباثع ا . 0 3 1

 هعايسشو لاملاع جب مهعتلوطو تارقالا توم ىفرظ:لاوتوملارك ذةرثك لمالا لوط لب ملاعتوري_هابو || توثذدلملا نم هلا

 ١ نممنسحأ هلاحو الام هم ,أ نمر ما ور ات ةعلا تداولا ىلا باعاا تافتلاحلاعتو مهدي |

 | ال اصايقت ناكت امااو ناو رش ىلاو هناقتب : وري هدإو كرس نآدير هداوإلاملا عم هنا رعي ناب وتر و

 زامحخالا فلما م رك هءافاضدأ دا حاعي ودنلاهتلظم 0 ”وةمصعما ىلع :هلاع :نيعمسدفاةساف تاك ن اوهبفاكهنلاق ا

 لماتلاةرثك ةعفانلا هد : ودالا نمو مظعلابامعلان ملا | ىلع هيدتلا دعرتاموءاذطسلا دمولخأ امذفةدراولا ا

 00 ا نلدلا عس والا لمخ نمام هناوهل انس لاو ةنوءالدلا لاو ّظ ف 1

 ركفتي نانهيلقاضنأ د[ حاعي و هماقىفءالذلارثاس ثم سائل ٍبولق ىف ردة تسمو لف: سمدنا معبق هبادحأ نمل“ ع

 لمح نايزرتت الاقهسفنلهرخدي قام اوهنلاهةءاحردقبالالاملا نمظف الو قل اذا هناولاملا را

 [يندلاىف ُكلاسمالا نم هلريخلذبلا نأ :ريصبلاز ونب فرءاذافرلعلاو ةفر عااةهح نم هد : ودالاءذهف هلذب اوت هل

 فوت الولوالارط 02 نات ويشقلا 55 ر2 ناقالقاعتاك نالذملايف 5 ء.عر تاه هرج لاو

 لاملاق راغب ِن 1 عيش لول اجالعدب رر ىذلاكِل ذكفهيلثم_ةعىلست ةدنمهنعربصواغلك-:ى فر اهو رذاس اذاىئ

 | هسفتعدعت اهمف لمحل ند اطانمو هلام عمماب اهكاسمانم هيو ناك ءادلا ىف هامر ول له هلذس تايافاك

 وكل وهحالعب هلن زب ؤءابرلا ىلع كلذ دعب فطعنب نكءلوءانرلا ثبدتاهب ب ستك اولا |ثيحخمسف:نعلازأ
 ريفادعلانبعالاب ىدثلا نعماطغلا دنع ىصل | ىب_س دقاكلاسنعاهماطف دنع سفنللة ل ستلاكمسسالا بلط
 | ا انا ةكش بخيل نع لقط عميل ىدتلان ءكقنمل ن 5 -او تعال اوىل ردلالاهريغو

 -تةوهوهشلا لعب ضغلا طاس دوام هنز وسر سكتو بنغلا ىلعةوهسشسلا مات لعاهذعب طلي

 قام ضالابىوقال !لدييفءاب رلاوهاليا ب نيعيلعملغ [لخلا ناك نمقجفدمةماذهناالا هيابتنوعر

 ا لعشالناكلذةمالعناالااهاةىرخ آى دز مو هلعنم علق هناق هيفةدث اقالفلا!اكمرذعاب وي ءاطاناك

 ٠ | ياسا ىيتفمازلاعم هيلع ق شب لذبلا ناك ناقوبلعساغ ًاءاب رلانا نيس كلذ ءايزلا ل>الل ذيل اهملع

 ا |

5 
 ببن ثمملات الاقي ضع اهضعب ناغملاءذج دل ثودبلق ىلع بلغأ علا يمت ىلعلدب كلذناف



 | أ

 نم جةتسالامهزم حعتسا هلامرثك نذ صاخثالاولا 00 فر كلذنافتار# 5 4

 . 0 ويبنأجالا عم مقتسالامهكملا_ميو هيراقأو هلأ عمتي اًضلال>رلانم

 نمد ةاعكلذ فاتت ةلماعملا ىف مهم الام ةعياضألا نمتفايضلا قعيطختم ور بعيلا عم

 نم تن منعا ؛وةقياضأان هريعق

 عفت سالامرا راق

 نءكلذكو ةعباضملا نييك الا درو دعا ارمثوأ ةمدحضالا ءازم 3 من :ةكلاءا ارم ىف ية أ

 مي-وأ:[صاوأ ىصنمةقباضااهنمن ا :-ًاوأداووأ ة>وز وآتس رقوأ حاد قيد نمت الا ْ ا

 اماوع رسشلا كتعاما عنعالأ نبني ثيح منع ىذلا اوه بخلاف ري-ةفوأرسوموأ لهاح وأ ماعوأ باشوأ ١
 ّ أ:

|| 

 نيحاتملا ىلاو تاقدصلا |

 وهذ:داعلا ىف ةمالملاءيلاهجوتتالو عرش اهبج ونالت ي-لاملا ل ذبل سفن تعسنااذاف تاجردلا ليذو ةليضألا |

 عاناطصأق ضع ن نم دود سا: :لا ضع ورمه تال كل ذ تاحر دوري كو أ لبلق نمه سفن هل سنن مود سهل داو |

 عهمط نع نوكمالو سفن ىدط نعن وكب نأ طرشب نكساودو-+لاو ه:ءورااوةداعلاهبحتوتانعارو قر ل

 حدملا ىرتشد هناقداودع سلو عام وهفءانثلاو ركل ف عمط نم ناف ءانئوأر كك ةفاكموأ ةمدخءاحرو |

 نءالاكلذر ود وة قل اوهاذه نوءريغنمئثلال ذب وهدو+لاو«فنفدوصةموهوذيذإحدملاوهلاع |

 قياوثلاالا+_ضرغنكيملاذاهنكساو ضرغلالا شلال ذيب الذازاحتملعدوجلا مساند .الاامأو ىلاعتهللا |

 و ظنا هنلع ثعانلا تاك تاق !ذاوح ىعسف لْضل اًهلاذر نع سفنلاريهطتو دوما هل ضف با تك اوأ ةرخ الا[
 رطضم هنالدوإلا نم سيل كلذ لكف هيلع منان م هلاني عفن نم«عقوتباموأ قاد اةمالمنموأ الثمءاملا نم |

 قعيجعتوا ا تادبعتملا عي نعىو راكداوجال ضا:«موهذهلع هلوإ 2م ضاوعأ ىهوثعاوبلاهذهبهيلا |

 ىلااوراشأو تئشاع ىلساهلاولاعذةلأ سمن ءهلأسأ نء مكيف لهتااقف هباعصأ عم سلاجو هو لاله نب ناي أ

 ءاذسلا|فا.ندلا ءاضسلا اذ_هتلاق راثيالاو لذ ءلاوءاطعلااولاق مدنعءاخسلا امتااعف لال _هنء ناب

 اولاق لو تلاق مناولاةارجا كل ذ ىل نودي رثفتلاق ةهركمريغانسفناا م ةي» هناحسمتلادمعن تأ اولاق نيالا

 مث : دست ئث ىأرف ةرشع عنخ او :دحاو متيطعا اذا هللا ناحس تااقاهلا* ءارشعتت حل انوعربلا ل 1 |

 هتعاطب ننذذ اتمنيمعنتمهللااودبعت نأ ىد_:ءءاضسلاتلاق هناك حرب كلد_:ءءاؤسلا اف اهلاولاقه اغا

 مكي ولق ىلع عل اطد نأ هللا نمنودح سن الأ ءاشد دام مكب لعفب مالوم توك ىتحارحأ كلذ ىلع نودي رئال نيهراكرب |

 ال> اعاباوف كال ذن دب رتالوءارك اريغ نمة حام ىلاعت هني لمد فار هاوكتوفملذ بكا ودل رل>وزع

 ىتح هللا ىلءرامشخالا لرب ءاذهمسلا لاكمر بح كنط ىلع بلغت نكءاوبا لا نع نفت مريخ تنك ناوالجلو

 «(لخلا العناب (* ٌكيفنلد رائع نأ ن س<الامكل لعفب ىذإ اوهلال اومنوكإ

000 

 || قبتمليخ وهذ لاملابحلاءو را سا نمعم ةئاقدلا فقءاضا اولاملا طف نم |
 1-7 ىلاهفرصب سيلهعجدةريثكل امدعم نكسلوةءورملا ظذح و بجاولا ىدؤب نةلجرلا توك تاو هو ىرخأ ةجرد | ١

 دعابت ةالصال اضوناذا ْ نوكماباو *لاضرغو تامزلات اون ىلعةدع هلثوكللاملا انف-ضرغ لباعت كمقن

 ا كلذوقلختام اوعدنء لب سيلو ساك الا دنع لك ضر علاازه- نعلاا 20 الا ىف هناح ردلاعفار |

 || ماوعلاد_:عرهظنا ء روامهم تامزلا بئاون عفدإءك اسما نو ريفايندلا طواف ىلعر وهم ماوعلا رظننال |

 || فلتخ واهريغ ىلعسيلوةمجاولاةاك زلاتردأ دقلاقو هعنذباتعتهراودىفتاكنا «سلع لذعلاة«ءاضنأ |
 هنعرجربك اذاق كالملا || ع رشلا بحاو ىدأ نفهقاقتساوهنيدحالصو حاتحلاةحاح دش فالتخاب وهلام رادقمفالتابكلذحامةتعا ا

 هنيببرض» لبق سد: |( لاما كلذ ىلع ةداي زل ذب ملامءاضسا او دوولا ةفصب فصتيال من لذجلا نمأربت دقف هتقئاللاةءو رم ابجاوو |
 هنو

 1 مهردلا فءاضسلا نأ نوبستأ تادبعت لا ضعبتلاقو مه .ةلابندلا ىفاذهنا ْئشبأي :ثنودب رب سنا اهنم 8

 1 هتلاهفلتد :تلسع: :.و دعست نا نءدإا ىف ءاضعلا ىساحمالاقو جوملا ف ىدنع ءاذهسلا تااق مهذف لبق طةقران دلاو |

 دقتام لهتنارفغامندلا ا اهرشف وبقت ااتمتلالا قوت ذاق رف 0 م ة-هياضأ اه .فاعو ةلماعموأ ةفامضقةقياضملا |

 تااضب الاقوهماذنم
 عضاوفو نكس ةالصاا :

 حفرت و مدانتوعرسضتو |
 مهلا لوقتو كيدي | ضرغلا كلذ ضرغنءلاملا لاسماوهل خل ادحل_ءاووراد قم ىلع صيصنتاا نككالك ل ذوةءورا ا كت
 اذ لعفيالز ملا || مهأةعو رملا ةنايصوليضةشفنلاوذاك زلا ناسخ لالا ظفح نموهأ ندلاةنايسصناقلاملا طفح نم مهاوه | 1

 ةصقان ىأ جادت ىب جو

 نمؤملاتأ درود#و ده

 راطقأ ىفناط شا اهذع

 هنال هنمانوحخ ضرالا
 ىلع ل اود دا بهات

 راظنيال ىدارس

 رابجلا هسهجاو ومبلا |
 هللا. لاق اذاف +-هحو)
 هبلة ىف كلا عاطاريك أ

 هسبلق ىف نكي مل اذاف
 ىلاعت هللا نم ريتك ا

 قتلا تةدص لوعي

 عشعس و لوة5ك كباق

 قمر ون هاف نم
 فثدكو شرعلا توكل

 توكلم رونلا كل ذب 4
 ضرالاو تاو_هلا

 كلذو_-ثحهبتكد |
 ناو تائسحو ولا
 ماق اذالذاغلالهاسملا
 0 :ودحا ةالصلاخلا



 دمس ل نيدس فتش روتي 02ج بالا درع ةييو <- ٠

 ةببسع يح مست نوح

 ندور ىتا

 تاليقو) ةليامايقنم
 (قاغرفلا فسون نيذحت
 اوو اوهمالااتاحىأو

 هل لا_ّعذ ساذلا ظعد

 سالاافعت ا را
 لاق ىلدت نأ نسف

 لاق ىلصت فيك لاق رعن

 ىنشمأو ىمالاب موسقأ
 ةبيهلابلخ داو ةيشللاب
 1 4 اعلان ركأو

 عوش ناب عكرأ او ليترتلاب

 ارت دان دحع»أو

 مس ا دهشتال

 ىلا اهللسأو ةئسلا لع

 قا. ماي ا اهظفح او نر

 ىلع موللاب عسجرأو
 ل.ق:النأ فاخأو ىسفت

 ىملبقت ناوحرأو بم

 ءاحرلاو فوك انيدانأو
 يقلع نم ركشأو

 دج و ىبلاس نماهلعأو
 د«©2لاقنىقادهذا ىبر

 ادن كم فسول نا
 هلوذو اظعاوت اوكي تأ

 :الصلا اون رةتال لات
 نم لبق ىراكس متنأو
 ند لقوايثدلا بح

 هيلع لاقو ماقشالا

 نيةعكرىلص نم مالسلا
 نمئش هس هنلدع مو

 ض[اتبتتسلااامج اضنُل اساس مم

 ال دمام 5

 032- اقل

 | لاقةبفودلا ضعب نعوةهءفتاان وثراعتساوءاناءاطعوم_مبق عزتفةجاد اهلا اك-ثفهضرم فلج ر
 د ةتيمةرادب ندع اذابانلارهاط ا ةغلب اس3 للملا نم بلك انع.ةفداهللان اب ىلاانحرخوة عاج انعم جاو سوسرطب

 0 ابلك نب رسثعرا دة مهعموةعاسدعب داعم دل بلا ىلا عجرةمإا ىلا باكللارظنا لان دعقو لاععضو ىلا ان دعصف

 | ىتحا جلارظني دنعاق باكسلا كلذو 10 تلاؤاف ةتءملاف بالكل ات عةووةمحان د_عقوةتمملا كلت ىلاءاف-

 [اهلعقباملك افماظعلا كل ىلاءاجو باكل كلذ ماقذ دبل ىلا بالكلا تعج رو مظعلاّ ب وةتمملاتلكأ

 ا ةداعالاىلاةاحالذدهزلاورةفلا باك ىف ءابلوالالاوح او راث الارامدخأ ع نمةل-جانرك ذدقو فرس هن امئالم 15

 1 ١ ' م( اههتقيقحو لضم اوءاطساا د نامن)# لجوزعهيضربا مذ لكو: !!هءلعو ق.فوت ةلاهتزاب واذهه

 ايو الي ناسنالاريسب ذاع ولذا دحامز كو تاكيليملا٠ نملخل انا عرس !ادهاو دفرعدتة لوقت ثالعا

 || موةلوةيفسانلا<. ةفانق ناسا ع نملعفرد هد ددوال, ةعمريغدارب اع روابي هسفن ىرن وهوالا نا سنا نم

 [لاملا طم لل الو لامالانحم_تقنن مدحو الا ناس !نمامو لذا ن ماذهسل نورخ 0 ولاد - هد

 |[ لذلا بجولالاةاط٠ كاسمالا ناك اذاولخملان ءدحأ كفنيالاذافالبخ لالا كاسماب ريصن نأك تاق هكسع و

 | ةواضسلاةفصدعلا هقتسن ىذلاءاذسلادحامو كالهلا بجو ىذلا لخلاف ة”لاسمالاالا لخبلل ىنعمالو

 | نا فاكر يغا ذهو ليذح: س دق هملع بحت ام ىدأ ن نءلكف بجاولا عد :هلذاادح نولئاقلاقدق لوةنذاهماولو

 مس نم كلذ كو قاغت الابال كك دعب هاف .-فصضنوأ ةم-ناصقني زابغأ زيوناو باصقل !ىلاالثممعلل اد درب نم
 نمو اليعدعب د هلام نماه 0 :رعو اهملعا هودادزا ةمقلف مهقي ارم ىضاقلاهضرطيى ىذلاردقلا هلا. ءىلا

 0 تعصتسن ىذا اوهل» .ذهلا نولئاقلاقو المع دع هنع هاعحشأو هعملك َ 3 نان ن نهرضأل ف. ر هردي نين تأك

 ْ اء ه1َعلاةرطعلا بعصتسال ليغ ن

 | ضعب بعصتس دقؤالادا ع نما اءاطعلا صعب انعصتس هلا هير ناوكلل ذقوذام عمت ددواهنم برقي امو

 [لستف ها فاما كلذكو للاي وكما بج وبالاذ هفمظعلالاملاوأ هلام عج فرخ هرغتس امو هواناطعلا

 ارور.سلادو+ !ليقوليلغتلاه ب ور ىلعةلآ ريغ نمءاطع دولا لمقو هيورربةنمفاءساونمالبءاطعدولا

 | ىطعبف لجو زعهتتد_علاوللاعنهنلاملات ادهن و ٌؤرىلعءاطءدو+لا لمتو نكم ااناعاطعلاب ح رغلاولئاسلاب

 | رثك الال ذب ن موءاخبحاصوون ضعبلا قبأ اوضعنلا ىلمعأ نمل قو رةغلاهب ذر ريغ ىلعهنالامهتلا دبع

 ةًايشل ذي لنمو راثياب>اصوهفةغلبلابهريغر“ ورضا ىساقن مو دو> بحاصووذأ. كسه ةنلا ه قب ّ

 وظودوصةمرةمك-1 قالا! !لوة#:ل:للاو دولا: ةقعةطيعربفتاماكا هذه إو لذ بحاص

 نس<الامىلا فرصلاب هلذن ن نككد <.لا فرضال قا امىلا فرصل ا نعمك اسما: نكعو قليلا نام هيئالبم

 الاو لذبلاتحبثنحلذس و طفلان ثبح طفح ناوهو لدعلاي<» ةكرصتلاب و هيلافرمملا

 مف 1 عسا هزا هيدب اء رأت ا هنافرصاقاضنأ اوهوةيطعلا

1 

 أ
 | ن-

| 

| 
 ْ ءاذعلانوكر نأ شب ودوم حن اوهو طسوامهندب ورب ذبت كاسمالا 2 ٌث.-لذيلاو لخلزبلا ب #ثد 5 ٠

 | لو كةنعىلاةلولغم لدي لعجتالو هلليقدقو ءاذعسلا,الالبوء.لع هلا ىلس هلا لو وسر صول مذا :عةرايعدوملاو

 ب نيد طسودوحلاافاما اوقكلذ نيدناكواورث_ةرملواوذرمس ماو فن اذانيذلاو ىلاعت ل اقو طسبلا لك !هطست

 | لذ لعفب نا قكمألو فحاولارد__هن هك اسماو هلَذ رده ناوهوضةلاو طسلانيروراتةالاو فارم.الا

 رهذاهرباصن وهو هعزانت «ةنو لذبلابوج ولف لذي ناقد نذ هلع زانمريغ هياي.ط هبلت نكي لامهحر اوك
 ً ١ طعاسإلاهفرضوهو هلاملادار كس نمالالابا ا عمتقالءهسبلقانوكإ الد ىض لد ىذفتمي سلو سن

 : | جاوا نالت لذ. بح ىذلااف ب>اولاةفرعم ىلعافوةوماذ_هراص دعت تاقناف ه«ءلاهفرص

 ناق 00 ىذلاوهىخسلاو ةداعلاوةءو راابس>اوو عرش اببحاو

 مْمْرلا هله هلايععنع ود اكرلاءادآ عنع ىدلاك لخ عرش (بعات و كالذ كك تى وهئامتماد>او

 5 0 ل ىذلاوأ فاكستلاب ىعشإ دغاو عم طلاب لة دع هنأ نهيعلل ماع تل كلوا اهيدؤدوأ

 ةءإ ٠.-

 الاوتةباضملا كلراوهف راد اوامأو 3 لح هاك اذهف ءطسو نموأ هلام يطأ !ند هىنطعل نأ <. 1
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 كل «ليخ نم ميسفةجايلا عمه سف ىلع ل خي ناىلا ىسمتني دق لخلاف ةاحلا عمهريغ ىلع ناسنالاوذسن نآىلا ١
 ىلء لي ازهفاهلك الاناعاهدحوولو نءلاب للا الااهتمهعنعالفةوهشلا ىستشد و ىوادت الذ ضرع ولاكلا

 هللااهعذ:اءاطعقال_الا تاق نيلخرل انيدامرظن اقل | اتم هنا عمهريغه سغن ىلعوت ور كلذو ةحاجل أعم سف

 ىلع نورئؤد خا لاّعذ همم ءهللا ىضر ةباصعلا ىلع هلي ىنث اددوءاضلا قة _ردراث الادعب سلو ءاشد ثدحح ل ا

 هسفن ىلعرت ١و هنوهشد 0 مسا مااسعأ مي ص ينل لووك كالت م تاكولومهسفنأ ||

 لعرتماع لش دفأ اش لع ةهدعرف فضيل و يطاق لسدقالوسرلزقنسفت لصوتك ارا

 ماعلا ىلاددي دع لعجيو حبارسلا ةطاب هنأ ما صاوماعطلا هيدي نب منوع هلهاذلا فضلا هلة راقت لا | ١

 نمهللات عدل م اعتلال !_صدتلالوسر لاق عد ملف ما عطا فيضا !لكأ !ىحلك اءالولك انهناك 1

 قاعتهلنانال_-٠ نم قا ءاضسلافةداصحخم ممناكو لو مهسغنأ ىلع نورث وب و تازئو كغيضملا هللا كعين 6

 لانا هت لاتتاام قلع لدتا رسوب نعناع داس لاسر ا ا

 د2 تاحردضءعب ىنرأ برانمال_تلاهيلعىنوملاق ىرتستا اهلنا دمع نب لهس لاقو مافعق لح ىلعا كناوىلاعت

 أ م.هتلضفةم.ظع هل لح هلزانمنمةلزنمتد رأ نكسلو كلذ ق.طت نا كنا ىموماءلاقفهتمأو مت وهيلعهللا ىله

 اهجرقواهراونأ نمهسفن فلتتت داك ةلزتم ىلاراظنف تاومدلا توكلمنعهلفشكش لاق قادت عا بج ىلءوكيلع | ١

 ىبومأب راثإ الا اوهو م ندب نم هرهتصصتخا قا لاق ةما اركسلاهذ_هىلا هيتغان ذاع يرا لة لاعتةتانم| ْ

 هللادبعم رخل .ةوءاشن ثدح ىتتحن هَةن : اوله ةبساحت نم تديكتسا الا هر +عنماتقو هيل عدت مهنمدخأ شتأي أايالأ

 اندو بلك طقاد الخد هن هنوقت مالغا أ ذاهمف لمعت دوسأ امالغهدفو موت لمت ىلعلزنذ هلةعضرلا ارذعجنبا |

 كتوقركمالغاب لاف لا اراقنب هنا دبعوهلك ان ثلالاوفاثلا لا ىر دلك اة صرع مالغلاهلارذ مالغلاّنَمإ ا

 تاع هر كفا عئاسة دمعت ةفاسم نم ءاح زا تالكضرابى ماملاةباكلا ازههيدرث ١ مفلاقتي ًاراملاتمونلك |

 اذهناءاضسلا ىلع مالأ رفع نب هللا دبع لاقف اذهىبون ىوط آلا مولا عاصتناا هلال تاجر فرو ا

 هه :ءهللاىىدررعلاقو هنمدمهوو مالغلاق عاف زال ا نءهيفامو مالغلاو طئاخلا ىريشاف ىم ىضحال مالغلا |

 هملا ا هيث عيقهءلا محب وحأ ناكى نأ نالاففلش ار «وييلمتلا لست سوات ل ل

 شارف ىلعدهجو هللا عرك ل عتاب ولقالا ىلا عمرو تاش أ ةعبست هلوادنىتحرخ ىلا هيثعبب دحاولكلزب لق

 رعتلءح واكس تمد افا مال اامهملعل .ئاكسو لي رعج ىلا ىلا هنلا واف يو يلعدتلا ىلسهتنا لوسر |

 امهلالحوزعهننا جوافاهابح و تامل امهالك اراتحافةام ك1 ايهبحاصرث واكبر الارعنملوط ايدحأ |

 هسفمب هيدي هسا ارق ىلع تابق ل وقيل عقتلا لص دمت ىبن نين وهنيبث يح بلاط نأ نب ىلع ل ثم ةنكالؤأ |

 انلغازم رهو لكتواةنع ليت اكسمؤ هنأ ارد“ ءلب ربج ناك-فءو دع نمماظغحاف ضرالا ىلا طبشاةايملاب رؤي أ ا

 ىرمشا نمسانل ا نموىلاعت هننالزناوةكت الا |كب ىهابب ىلاعت هللاو بلاط ىنأ نناانكالممن م2 ملوقي مالسلا | ١

 ىاوناكواسفن نون الثو فن هدنع عمتجا هناك اطنالا نسا أ نعودادعلاب فو رهللاوهللاتاض م ءاغتباهسفت ظ
 الف ماعطالا 3 وجبارسلااو ةغط 1و تاقغرلااو رس كس مهع رج عج شن لةدو دعمةغغرأ مهلو ىرلا برق هر رث | '

 ئه هدنعسداو لآ اسوءاحةبعش ناىورو هةقت طاير ل ايو هلاك ماعاتلااذاف عفر | 1

 ىموىل معنبابلط أ لومربلا م هوب تغلطن !ىودعل اةفي ذح لاو لارذتعا مءاطعافمتب ياس م 3 ا

 لج راذاف من نأ ىلار ْْ افك.ة أ تلقف هان اذافدهجو هب تح موه مس قمر هءناك نالوأ انأوءامن مؤ | |

 هالاةذرخ هر عهسفن .ةسأ تاقف صاعلا نب ماش ثهوها ذاق هن ة لاقميلا هيقلطن نأ ىلا ىعنءاراشأف ءالوغنأ]| ١

 دتوهاذاتىعن اىلاتعح رفتامدقوهاذاف ماش هىلا تح رف تام دقوهاذاقهن“ ؛ةعبلا هءقاطناماشهراثاف | ْ

 ءانآ هناق ثرلانن ريشالا اها داك .ندلا نمد ير خامناةهدنب سادعلاق رنيعجأ مس ملعهللاة وذ م

 - مرق ( ثان - ممحا) - +)

 ظ ىهتنتدقةواضسلا ناكو دا ةحاحلا عمل ذبلاوعباتحتربغل وأ جاتحمما !عباتح امل نعت :رامعاطسا الا

 ملسو هيلعهتلا ىلص هللا
 هردص نم عين

 لخرلاو ناكززأ
 مه ناكحمىئبح

 ةنب دما ككس ضعن ىف

 دستجحلا 5 لد 2(

 لاهةالصلاةضارفام

 ميلا عجو قئالعلا عم
 هنلا ىدينيب روضااو
 زعباذامن_تلالاقو

 اذاكنيدرمأ نم كاع
 كتال_ط كيلعتناه

 ىلاعتهللا جوأ (لبن 9
 لاّقف ءاسنالا نم ضعاىلا

 ىلبهفةالدلاتلغد اذا

 نمو عوشالاكبلقنم
 نمو عوضالا كندي

 ىاف عومدلا ك_ذيع
 ريدتاوبأ (لاقو) بي رق
 هللالوسر تب أر عطقالا
 ف مس و هيلعهللا ىل_د

 هللالوسراب تلف مانا

 ريخلاايأ اب لاقف ىنصوأ
 ىفاف ةالصا ابك _اع

 قاصوأ افىف رتدص 08

 نا ىل لا ةالصلاب

 كم توك ام برأ

 نبالاقو) ىلدتتنأو

 اههنعهللا ىضر( سارع
 ريغ ر كفتف ناثعكر



 ل

 الاعأ اول. عمم ا ةيناثلاو

 اذا مور هاواقلاب

 امك ىددلاب مهسفنأ

 هللاىلأو اهل
 نم لش نأ ا

 ىدصلاب الاالع لماع مأحج

 00 -ثو قال اةياصاو

 نم ىل وا هالكصلا

 نآالا نيعل اضرمعت

 قدر ةئرهمه تنشد

 نيعلا ضدخت رانا
 عوشملا ىلعة ناعم م

 ةالصااق نعاثتناو

 تاكمالار دعب هنت .ةةشرمطل

 الودهردصب هنةذىزلب الو

 هريغ ةالصلاىف محارب

 موحزمابهذ (ل5)
 (ليد) + - زمملاةالصو

 لّوالا فصلا دلت نم

 ىلع ق.-ضرنأ ةفاذ
 ىناثلا ىفماقذ لأ

 باو ىل-*م هلباداطعأ

 نآرمغ نم لّوالا م صلا

 مهر وجأ نم صضةئبإ

 مها اربانا( ليقو) د

 0 !ءليلخلا
 ةالصااىلا ماقاذاناك
 م هيلقتاقفحش عم
 ةشئاع (تودرد) ليم

 لوسرن أ اهنع هللا ذو

 نام بعك لاق وىدهلانو درصبد ال مهذ هنن لمنس ىف ةقطنل |نع مهيدي ؟نكاعتهنلاكاسمأ للا لاقالالغأ ١ مهقانعأ

 دقواسأر ءاتءممىممالالاقو اان فنا ل_عوافلت ل ملل مهالاتايدانب ناكلم هيلكودقوالا حام ص
 ةفينحو أ لاقودانأ !اذات ومال ملئاسلاىرب اكو هن. عىفايندلا ماظعل ىنبعىفنالذرغصدقللا 3 .رفصو
 .ناكنفْنيغ نأن ةفصستهةحقوفذخ أدق ءامددامالا ىلع ءامعلخاتالالمخ لدعأ ناىراالعُثل ه-ة-كو

 ه«-ضعب فرعا عتهتنالاك هقح طقم ركىصق:ءامهللا اوهه-ودهنلاءرك ىلع لاقو ةنامالانومامنوكنألا ذكه

 نيرششب لاهو برا اك حو وديدعلا لك ًاوءالذلامذكالثالاتاذالا نم ى لام طحاخلالاووٌضءن: 000 7

 هيلعهللآ لصهلللوسر دنع: مات تدحلدمو ليخل اذا: ذأ ل سوة ب1 عهلنا ىلص )لاق هلّدم غال ل دااثر

 ءالخلاءاّعلو بلقلا ىسةب مخل !ىلارظنلارشب لاقو اذااهريخا-ةلاقالخاجف نأاالا ةماّوتةم در و
 اوئاكولو ضغبالاءالذللو اراه اواكولو بحالاءايض الل باغلاىفامذاعمنب يحج لاقو نينمؤملا بولق ىلع برك
 هتروصف سلبا مال_تلاامهلعا ركر نىك قلو هضرعي مهدوجأ هلاع سانلا لخ أ زثملا نبا لاقوا راربأ
 ضغبأ ًاوليذل |نمؤملا ىلا سانلا ب ألاف كلا سانلا ضغبأو كيلا سانلا ساب فرعنا سدانااب هلل أذ

 ظ .قءيلعهتلا علادب نأ ف هو [ىتسلا قساغلاو هل ىافكد قل. .لاناللاو مهلا كلا ىتاطلا كلا شانلا
 ا كئربد الى حش ًاالولودب وهو فو مت هإبةم عقهنادوم

 ا «(ءالضلاتانكح)#

 تك د رمشن لع>و 2 اههنملك اف صدي ةكهابط هبل امدوو هنا ريح ضع هع ل3 لع رسوم لح .رةرصبلاب تاك لبق

 ًانقت كيلعساياللاّةف سدبطال اسم دورمالا هدهج الف ىولتي :لءذ تولاوبركسلا هيلزتوم: نطي مق" ءداوعاملا

 نتلاو طغف نبتت هيدي نيدو الجر بلطن ىلا ارعأ لبقأ ل يقو كلذالو نوملا ضرب. ةعشابط أم: اءاهلاقف تاكأام

 لاقف نينيسروط ونوتزلاو ًارقذ ةرع1لاق م .-ثنارقلانم نسكت ل-ه لح رلا هل لاف يارعالا سلف هئاسكب

 لثم.ذخأو هعوحدتش ا ىث> .رصعل ىلا <« سفن أم 1 ف 1م و هلاخأ مهضعب عدو ْكئاسك تدك ةوهلاقنمتل انمأآ و

 دج نأ ىدع و ىلتااتوصلاةكعمسنأ ىسمتث:توصىأ قام هللاقو دوعلاث د, لاسم اصف تونك
 لاقف هتدئام1 مطل ئاق هللاةذه:عهفر هب ناك هل بيست لئسفلخل ا عمتالءخ نأك كم هرب تيدإاخ ني / ىبدع نبا

 دحأ هعملك ااقلاقنونت كلا ماركلا لافاهرضح نف لمة شاضشخلا بح نمةروةنمهفاككورتفىرتف ى 0

 دج كلمولو اهمهطبأ ربا لعر دة أ امه اوانأ لاق قر كن ولو هب صاخ تن ًاوتد. كت اوس لاف بايذلا ىلب لاق

 هرب اهتمدويلطت مالسلا <. اعىن ل!بوةعبامهعمو ل.ئاكسو ل: ؛ ريح هءاحم اربا ًاواغةيونلاىلادادغب ن ماثدب

 لك ايالصةح نأ نبتاومناك لاقي و #لعفامرب دن مدقىذلا فون ص, قاب طب .دلاشابا مهتراع اعا هنولأس و

 فيصلا ف سؤرلا الا لكانال ارث هل لم فهلك اناسأر هلىرتش افهمالغ لس رأهيلام .رقاذاق هل امرت در ىتءالغ معلا
 ملبس دلو |0001 لس تالوعالقلاةناس نم" قد هرعسس فرحأ سأرلا عن لاق كل ذراتخت لذ ءاشلاو

 انولهنذوانول هن.عاناولأ 2 ملك و كلذ ىلعتةقواددخوأ ان ذاوأ نع سمتاهنملك ان انتأر رع .فمالغل اهل

 | هيل ادي ران ح حو «*قذا ص «.فىل عماد ةذدضط ةنومىك اوانولهغامدو انوله:مصلغوانول هناسأو

 ىطعافامهردكتطعأ فا 0 لاةذةرئاجلا, تعجرناكءلعىلام هلهأ نم أ سعال تلاقفىدهملا

 قنادناصةنبباصقلاوىلا معلا ادرف 4قددص ءاعدف مهرد.اج ةرمىرتشا او *قناودةعبر ًااهاطعافاغل نيس

 وة سكت تجولت اوي و لزنملا هيلع ضرع لازءالناكو راج سعال تاكوهفارسالاه رك لاقو
 احل موةرسك« لا ب رف هلزنم لخ دفان ,رس لا ةف شالا ع وج قذاو ذ مو تاذ<. اعضرعف سشءعالاهم ءلءىلأبف

 هتلاوالاو بهذا هللاقةثلاثلا لاس !كمف ل ارو هللا قفة سما هي ءاعداءافكبف :لروب لزن ابر هللاقن لئاسءاق-

 ةدمزنموههنم د .عاوم قدصأ انا تل :ًارامهتناوالف كح وبهذا لاقف شعالا» ادانفلاقاصعلاب كلم ل

 *( لضوراثيالانابب #* امهاعى دازامهتلاوالف صو ةرمسك ىلع وعدي

 هنلاقجاملا 0 دو نأوهورا الا ءاذهلا ةح رد عفراف تاج وهلا مسقنت امهتملكل خل اوءاذسلا نا ملعا
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 لج رةرودف هلعذدوملا قاحنلجو زعهتلاناالاكنهتلاددياودوف لامع لا دوج نمدوملا لو هيلع ل 8

 . ناين دلا ىلا اه اصغ ؟ضعب ىلدو ىسهتذملا ةردس ناصغابا ماصغأ دشوىبوط ةر عت لصأ فاه« ارهسأ ارلعجد ||

 هع 20 وانو: :+1قناعالاو ناعالا نمهاضسل 'ناالأ ةذا هلخدأاهتمنصغب قلعت

 نملخلاتاالارا: ا ااهنم نصغب قلعت ن ةامندلا ل لا اهئاصغأ ضعب ىلدو موقزلا رمش لأ فاضسار |

 ةرعم لخا او ىنحسالا ةذيلا علي :الفةنطاى ثدنت ةر 6 ف * ءاضملا زبومناعلا ل لاقرزات :ا!قفرفكلاو رذعلا |

 مكديس نمت اد كلى دذول م ا نا تاكو وسر لاقرب رهولأ لاقول.عالا ارانلا يلي الفرانلاف تدنت

 نا -اولغلان ماوداءادىأو ملسوءيلعهنلا لصلاة فلم هيفلح رهناالا سيق نيدجأت ديس اولاق تال ىنبان

 ىلع اناوالا نر ثك هنااا هنوروستلاقف سبق نبدج اندس اولاق مها ةباور فو حولا نيو رمع مكه

 لاقهللالوسرابان دس نئاولاف مكديس كلذ سل لخل ا نمأ وداعادكأ ومالسلاهيلعلاّعذ لغلاهنمى رتل كلذإ]|

 هتامحىف ليلا ضغبب هللا نا ل _سوعياعوللا ىلدهنلالوسر لاق هنعهننا ىذر ىلءلاقوءاربلا نب رمشب مكدمس ا

 ١

00 

 دارأ اذاامهتعهتا ىضر

 ةالصلا ىلا جر نأ

 هنول ري: نم فرعنال
 لوف كلذ ىف هللاميف
 نمىدب نينو ردنا

 (ىورو) ف قأ ناديرأ
 كو-دن ءرسابثب راع
 ودب اع هللا ىلص هنبا

 ليخأ ادياعلا نمهللاىلابح لوهجلا ىخسل الو هيلعتلا ىلصهللالوسرلافةرب رول 1 سلا

 نمومفناعمدحالناتاصخاضا 1لاقو دمع بلة ىف ناعمة حال ناعالاو عح 8 الو هيلعهتلاىلصلاق اضا أ لاقو ١

 لوعب مسومياعهتلا صلاةوانابح الوالئت وكي تنمو قبلا دامت لسلة قاطامومو لخلا ١

 دقو لقعبامالا هنالص نحل 0 ا اي الط عأ والان مرن رذعأ 1جمنلا ملا

 هلماك ةالصلا ىلص' نم أ ن 1 ملجأ ل اكس ذامو ملسوعبلعهنلا لصلاقف نذل ترغخالا تيب ل ااذهةمرحت 0 ودد ||

 فصنلا ىلصا نمكنمو لاقلالا مأ مظعأ ؟كينذف لاقهّنلالوسرا م انعأ ىنذلد لامن نوضرالا مأ ماغعأك نذل ولاقنك ال 5

 سجتاو عب رلاو ثلثلاو
 (لاق) رشعلا غلبت ىح

 لح رال بني صاوات .
 ناصقنل هلذاول ىوني تأ

 لاه ::ْ/ناته4_ظثارف

 [نغلب ماهم كبس
 3 لس تالا نا

 ة-ٌلَرو ىدؤت ىدح

 ملثم ىلاعتهللا لوقي
 1 :عومسلا ديعلال 5

 نيدلاءاضق لبق ةيدهلاب
 عطقنا اضيأ (لاقد)

 تاوعملا عالما كب :ذف لاف هنلالوسرأن م انعأ ىنذل .لاقراحلا مأ ملتعأكنذفلاتتالوسرا,مظعأ ىنذولإ |

 مأمظعأك بن :ذفلاقهلل' لوسراب ماظعأ ىنذلا ؛لاق شرعلا مآ ماظءأ كب ذفلاق هللا لوسراب مظعأ ىنذلدلاق |[

 لئاس ناو لالا نمت ردد ع رخام لوسي راهن كل د ىفمدن ل2 و لاق ىلعأو مظعأ هللا لد ؛لاقدتا || ٍ

 ىنثعب ىذلاوف كرا ذب ى ةرعتال ىنعئلبلا لسو» ءلعهنلا ىلصلا فران نم ةلعشب ىنابةةسراسغ ”اكف ىنلأسد نيت الأ
 راهثال !كعوهد نم ىرت ىتح تدك م ماعلا لأ تلا رلانيبتةولةماركحلاو ةبادهلاب | ا
 رانلاافرفكلاتاو رفك ل لا ناتلعام ان : ورانلا فهنلاكيك* الممل ثنأ وتم راجتمالاا مينو |

 نوحلغملا هك واكس ظن ع سقو يدرس نس ا لح نمو لوعي ىلاعتهنناناتاعاما كَ وا ٠

 ىرهطااهل لات ثث د رتق برت اهل لاك ندعةنج هللا قانا ملام_هنع هللا ىذر ساءعنب لاق (راث الار

 ل_سعلارامنأو رختارا أ نانا ىفاهتمرشتف من سنلا نيعوروفاكسلا نيعو ليدسلسلانيع ترهظاف كرام |
 لاعفاهلا رو ا عر در كل ونا وتلا اركوئالا#و لررم- ى :روط اهل لاق م نبلاوأ

 7 ةعلادعو رعت نينبلامأ تلاق والخ كنكسأ الى :رعوىلاع هني الا .ةذ لشد نا ىل وط تلاقت سا ا

 دغنلانا هنعهتلا ىذ رمّسا دبع ةحلط لاقو تكي اما طنا سلاماص ةلْخااناكولليخا فأ |
 ىلاعثهللا نع ىدلحلا لعحو مهرارم *.ي ماع ارش موق : هلل ادارأ اذالاقب , ناكر دكتملا نب دش لاقوريص:ناننكاءالخلا دحامانل اوما

 اههادحا ند ملا الا هو مهئالخ ىدباب مهقازرأ

 ضئارفاا اوعسضو ليوسف اعل هل. دا مق روف م معلا هدا تموتسفال ا كا 1

 فود هلا ميك ناورشولأ ىلع درو لق ب بذكلا اوأ لدعلا مهران فاروغدعب أ امهيأ ىردأ ال ىعشلا أ
 دنا ونمةعفرلا قواسن ًاتملوةلا فواروةوبضغلا دنعو 1 دعس ىىأ نم سانلارينلاّقف ماك ىدنهلل لاف مورلا :

 بزكلال قأو غلا لذي .لءركش لنمو هلق دصشروال ضاكنملاقف ىورل ماقام -رىذلكلءو

 قاْي اعحانا ىلاعت هل ودق لاح لافوهجربالنمهبلع طاس مدرب لنمو ءا ارقفنونوعة هذا! لهاو ثوم 0

 ماسلا

 نمدبعاتتكماللاق هنا لإ ل

 خم لا هن بحس ع



 _-تضصقلا ب بك غ1 5س” ىلا يبس »7 تجرم لل يف

 بدأي تاسنالك ة ةفرعمو ٠

1 

 بت :اودب تجوال نثالل يعأ لا نروش لقبا 3 ؟؟ةباذلاق مشار ىلا كاملا لموالف ا
 3 للقنملانةلهمأولو الق ه« انربلجاع ان فانتلعأ ١
 | لعفن ملانن اك نة لوقنو « لقت ل كنناكن كوىلل.اةلازقت أ

 | ةيلط هللا ةف دسملا ىلا امون ناممع رف: مهردف لانوس امهنعدتلا ىذرةحط ىلءنامعل ناك هنا ىورو اذاوايهاط ل حح
 ١ |ةلط ىل_عتادفوعتنا ىدعس تااقوديْ ل ةءو رض ىلع كال هن ةيوعم دما 0 ا, كالوه لاعذهضم ةا5ْكِلام امي هشد ْ عم ء”ضتلاقاوءاضأ

 0 | كرش ىلع مالغاملاة فك ءوقعداكمغت اموتلقف ىبننغدقؤلامىدذع عمجا لاف كلام 1 كا يملا[ 0 | تدعص م نه عم مضاك هللا
 | تالاقفمحربهيلاب رقت ةةودلًاسفةحط ىلا ىبارعاءاج وي فل ةئاهه) رآلاق ناك ممداخلاتاأ أسف وهف عمق قائدجت سلط لو
 ا || اهتعن تش تاواهض.تاقتثناففلأ ا | نامعا ميىفاطع ا دقاضرأ ىلن ا كلية دحأ اهم ىناأ أس اممحرلاهزه قاغتف ءامسلا باونأ

١ 

 | بوله وج ومنا مرك ىلع كلبة وعن مل اميلا عفدونا-مءنماهعابف نُملالاقف نْعلا كل ]!تعفدو نامعنم || فليك فلت مئاسمنود
 | هيلع ودق هلاعيدص لح رأو «ىنناهأدقهتلاثوك تأ فاخأ ما ةمعب م 0 ا ك.كسامليقف برضيققاكتا بوذا

 ظ هنأ ضاتااقف ىلاس د داعوهبلااه>رخأ ومهرد:ةامعب راد روذنب دوه ردةئامعب رأ "ل ء لاق كن ءاحاملا د مف بايلا ع

 0 هلا دوغ 1م ىنال ىلا ؟اغالاةذْ لعقشذا ه4 ةيطع 1 (فار ادلا ن تحف سول

 «(لخلا مذ تاس )+ نيعجسا مهل ةالصلا قد ضع قواد
 هلضف نمهننا هان ؟اعنولخي نيذإانيالو ىلاعت لاقو نووملغملام هكئلواقدسفت محثقوت نمو ىلاعت هلل 'لاق اوعفرا ىلا عتهننا لود

 | نأ ىلع مهلج مكلبقناكن مكلهأ هناف حشا اوءا 11 خو هلعدتلا [دلاقو هلذف نم هللا م هان ؟امنوةكت و هنلالوه.تعتلا اذاق ظ |لضلا ساناتور ايونولذي ب «ذلا كا عتلاقوتماقلا مو هبالشأم ترتسم ةوهلب مهلاري_دوه 8 2 1
 ْ مهءاساوكفسف مكلبق ناك نماعدهناف حشلا ادرك اياه سو هيلعهتنا ىبصلاقو مهمراكت واتس اومهءامداو 1 6 ىنيباهفاهوخرأ
 نئاخالو ب خالو لص ةنجلا لح ديال سوهيلعهتنا ىلصلاقو مهماحرأ اوبعاطعف م هاعدو مهمرا تول ساق م هاعدو|[ د ةءااموىد.ءاواو
 ىوهو عاطم ح”تاكلهمثالث ل سوم لصلاة نانمالو ياو فو رابجالق ياو رافد ةكلاا“ ئ-الو ٍ ركبربأ(لاقو) ها

 لاخلا لمعملاوتانملا ليل اوىفازلا ئيشلاةث الثنم بعدنا نا ل-وهيلع هللا ىلصلاةوهسغنب ءرما باحتا ع 0 نيتعكر للص ا؟راتازولا
 امافاوجقارب ىلاامهيدن تدإ. نمدي دح نم ناةبجامومل ءنيلح رلثك ل دلاو ونملا لكم مم سوهيلعهتلاىلصلاقو اناو 7 فرصناق

 تصلتالاأ ثقفني ن أدير القلضلا امآو هنانن ع ىتح راد ىل_ءترفووأ تخسالا اكتر الفق فما ا 0 نموا

 0 ا تس ل ملاعت الواهعسول وهف هيقارثب تذحأ ىتح 0 سلو 7 0
 هدنعاب ده

 مظل نافل ظلاو ؟ انا لإ سو ةيلعدللا ىلسص لاقورمعلا لذرأ ىلادرأ تأ دذوءأو نيا نمكذ :ذوع و لخملا 2

 ناك نمثاهأ ا غافحشلاو مك اناو سعفاملاالو سحاوقلا بحال هلا نا شععل اوبك اياو ةمايقلا مول تامل اود

 4 ني - 6 لسرعبلعمقلا فم لاقراوعلمةفةعبطتلاب مه رمأوارالغق رقاب مهساواوبذ كش بذكسلابههرمأ حلا كلبق أ (ل وول برقلا نم

- 

 لاهومصعتسالا علب وأهينعبالا عقم ع د ناك هل ءلفدمهش آ , ردي امو لبو «يلعهليأ ىلصلا ف 3 ءهشاو :الصلا 3 1 5 اف ةبك ايهتكبق ل_وهيلعهنلا ل سهنلا لوسر ده ىلع دوش لتقوم علاخ بج و علاه حش لجل قامرم * |[ سانلا تار قع نب ىبسوم

 ! ديالوس رب تقلعذار ارعمدخ نمت دم سانل ا هعمو ل وهل عليا ىلصهليا لوسر عم ريسن نان دن محطم ثري ريم

 | قوطعا لاف َل_وءيلعهللا ل هفقوف.ءادر تغاطف:ةرهمىلاهو رطضا ىتحهنولَأ سب بارعالا سوم ءاعدهليأ

 | ا الس ردع مكنير هتعسقلامعت ءاضعلاهذهددعلل نآكو هدد ىسفن ىذلاوف قادر

 | اال و قحا اوئاكءالوهريغ تاتقاد ع ست و هيلع هللا لمت لوسر مسق ع :ءهللا ىذر رمتلاقو

 هللا لوسر ىلعنالج لحد ىر د4 اد .عسوب أ لاقو لحخابب تساو نولي وأ شعاب ىنولآ دنا نيب :ىنو ريك

 اينئافنعهتلاىطرباطللا نير عامجقلقءدنعنماجر 3: نيراني دا مداطعاف رباع 00 هيلعهللا ىلص

 لا ىل_سلاقفالاتا؟هرمدخاف سو «لع هلل ىص هللا لوسر ىلءر يلح دذ ع عنصامارك-توافو رعمالاقو
 رن هواهطباتممتلً مف قاطنف ىلا سيل كدحأ تاتاذلعي موةثامىلا ةرمسع نيد :امهتمطعأ تالف. نكمل ملسو

 1 ههننالو-رلاو لاق سابع! نعولخعا !ىمتنا اب وفول اسد نأالا نوب ايلاةفران وهام مهطعت مقر علا ف

 لاق كيدي نيب مهرمع
 برق هلىبصأ ىذلانا

 نيب شع ىذلا نم ىلا
 نيزناك (لبقو) ىدن
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 لاق دووم موذعبل داوذأ ث ءارقفلل عمصنأب فرعلجررصعناك لوقي ةكع رواجا ىفاشااثعم٠لو
 سلحو ل_>رريقىلاءاذ ئمشب م ملفةعاج ىلع لح دو مما ةفئث ىىمسداودولوم ىلدإو هلت ا ةوهيلا تع

 ملاقئ دل قفشن لذدواول ئذ 6 ةةعاج ىلع مودل اتردىفاو حنصتو لعطت ثنك هللا كلج :رلاقوةدنع ظ

 تفرصن او هنذ> اف لاقى شب كيلع خفي تأ ىلاك اءنيداذهلاقو ههفصن ىاوانو نيفصن هم«ةوارام ا

 ا ل امتاقام عسيج تعمم لاقف همانمف صختلا كلذدإ للاكل: بسنحلا كلذ ىأر ةلاق هءىلَق قفتاامتحساو ||

 راشدةئاههئاهفةيارق او>رخك « ونوناكلا ناكماو ردع ىدالوال ل ةو كزئمرض> ا ن 50 11 تذاائل

 عضوملااو رفحو سلج اهلاولا ةفةصقل امهملع صقو تءملالزتم ىلا مدقتدغلا نمناك الف لج رلااذهىلااهلحاف |
 الوادم ىسأل : وهاولاة ف كح ىابؤ رلسيلو كسا امادخ هلاعذ هندي نيداهوءض هوذا مم اًذاحو ريناندلاا اوجرتناو

 ارامي داهنمز تامل ل 5 ذو دواوم لا اص ل_رلا ىلاربن اندلا ل «.لعاوبل اان ءاسأ نعي

 لاّمفعا ارغهلا ىلع هءىدصتواذه ىن فك لاقورخ الا فصنلا لجوهضر ةأىذلا شمنلاءاطعاةنيفصنءرسك |

 انالذاو م لاقرمصع هنوم ص مم ض صال! هنناه جر ىذا !!نآىورو»#ىخ»أءالو ازهىأىردأالفديعسوبأ ||

 0 ىفاشلا ىلءاذافامفرظنفا مىاف هنرك ذتب ىوتثالاقو رضف هناقو دريل فول قاسشي
 اهلىثوكرملا اظءاولادبءسوبأ لاقو اذه هيدارأ ىأءاباىبسغاذهلاقو هنءاهاضقو هسفن ىلع | متكسف نيدو هردأ

 را 1 و م ١ ردم ر زوهداف-أ ن هةعاج تأ ارذهمل عى وادق لح رلاثالذل ازثم تءاط رصمتمدق ||

 ىفاشلالاقو امل اصامهوبأ ناكوىلاعت ةلو.ةبالدتتم مي هتك تروم دمهلارب ريتا وزن غلب ,تاّقنلضفلا ||

 ىلعر فهر ز عطقنافهكرأ» راجاك ١ ارمون تاذناك هنا هنع ىنغلي ئشل ن اجلس لأ نبدا بحأأ لا زاالهتادجر|
 رص ع رخاقدر ز ىو سفهيلا طابا ما: تازئالهللاو طا1:لاّةفدر ز ىو سباهمل ا لزني تأ دارإف طا

 هسفنلهللادجو 9 !ادشن ًاواهتاق نمهيلارذتعاو طار1: ا ىلا اهملسف ريئاندعرشا

 تاور ىل-هأ نمنرإهملا ىلع هيدوسأ لام ىلع ىف فهلا ١"

 تابيدصملا ى د>|ناىدءسلام * نأ ايد سلا راذتعانا

2 

 ىعهتلار دتعاو ريناندةعب راهطعأ ع رابلاعفهلناهج .رىفاشلا باك رلجرذخأ لاق نامعأسنب ع رلانعو

 0 طومق هءامدكب درمطف ةراثد دنالآ ةرمشعب ةكم ىل اءاعزسص نمفاشلا مدةلو وهب يدي تعم“ عسب رلالاقو د

 ضع :و رهطلا ىل_ص ىتسهيطعي وة ضيق هل ضع هلع لحد نملك ىلع لبقأ مب ون ىلعاه رم ةنوةكم نع حب راخ

 نما س2 نإ بنعأن !ةناكولامه_عموةكمشىلا جف را ىناشلادارأ ل اقر ون ىأ نعووْئثهيلعسلوب دوذلا ١

 كد رم ًاسفانيلع مدق 6 رذنلاق ْلدِل اووثالن روك 0 ةعيضلاملا اذهب ىرتشتنأ ىنبني هلتاةفمتحا< ||

 |: , رمذم ىع تدشد ىو نك!واهرثك [فدودو ةواهاصاب ىذ روما راش د1 نأ ىنكع ةعضةككن دج فاملاقف لاما[

 لوب هسفنل هللاجر يفاشلا دشن اوه. .ةاولزغت ٌ اوه اذاام ,اهصالن وكي |

 للام نهغليمنودرمعةب + رومأ ىلا قون ى دفن ىرأ :
 ىلاعذ سهل ال قامو ىو # لل: ىعواطت الى سفتنذ

 كل د رب اقام ىرصت هدذع ن مماقالف م هرد فا ة باع هزص هوذتوم ملا ىلس هيأ ل خد ىلولادابعن ب دمتلاو

 تل : هاصوقدويعملاب ن نطءوسدو>ولا علما نينمؤملاريمأ ايلاةفئاذف نوم أل اهيتاعمملاداءالف نومأل 1 أ

 لع :1لاق كنك امديعس هللامذ ىكرف ةمهردفلاةئاع هلسأذ هلأ سف صاعلا نيديعس ىلا لج ر ماقو «ىرخأ |

 اهبمحدتماتايبابةلكشنب مسهار اربا ىلع ماعوبأ لد دو #“ ىرخأ فا اةئاع : هل م أف ثالث لك اتنأ ضرالاأ|

 نم روش ماقافم ذاك أف ىط م نم موقأ نأ ىسعلاقو+ صام هل نب هيحاح ص أوةح دما هنم ليقف دااع.دجوفأ ْ

 لوقيمبلا بتكي ماجا لوطرجسل |١ ١

 دغصلا نم ىب ل لوو : م

 وزو هباع سيلو
 ةقرسلا (ترك ذو)

 ىألاقذ ل_وهيلع
 هلبا اولاة فرح 5 1 ةقرسلا

 2 "رم طرد

 فقرا نا ةدرم ف هلا حق

 اوله يراسل

 ىل_جرلا قرسي فيك
 منال لاق هنالسص نم

 اهدوعم الو اهعوكر
 ةءارقلاالواهعو شالو

 نأنع(ىورو) اهف
 مدق هنا ءالعلا ورع

 ' لس اللاّمف ةمامالل

 ريك هلع اول الف
 اومرّقذ هلع ىهسعف

 ل "نام ل دوع اماما

 اوودسا تاو ان لاف

 له فتاه ىف فته

 هللاعم تنأ تبوتسا
 مالسلاهلعلاقو) طق

 نسحأ اذا دبعلا نا

 اهعوكر ىلءاظفاحوامتةول
 أمتةاومو اهدودععو

 اي هللا طه تااق
 اهلوتدعص مت ىتافذ>

 عامسلا ىلا ىسهتن:ىتحرون

 مللا ىلا لص: ىسحو



 الب ناكرال عوضخو

 روض>د:ءنالياةترا
 دنعوراخ اعفرباقلا

 باتعلا عفر لّةعلادوهش
 سعنلاروذ-دعو

 دييغو باوبالا -

 دوجو ناكرالا عو 1

 ةالصلاكأ نذباو ا

 يي تلعلا روس
 الباهانأ نمو هاللصم

 لدموهف لّعلا دوهُس

 الياهانأ نمو هاس

 وهذ س لا ع

 اهانأ نمو ئيط اجل صم

 اهانآ ١نمو فاحلدم

 وهذناكرالا عوشدالو

 فاول ءوهف فصواك
 لو-رنع(درودقو)

 مل -وهيلع هللا ىلصوللا

 ةالصلا ىلا درعلا ماقاذا
 هللا لعاليةمةن وةكملا

 هرمص) وه سعوسو هيله

 دقو هنالص نم فرمصتا

 مويك هيون ذ نم حرج
 رفغملهللا تاودمأ هتداو

 ةئيط+ةحولا ل سغب
 هر دب ٠ ل_سغب واهماصأ

 لسغيواهباصأ | ةكمطخم
 0 : يخيل 2

 نالآ 1 او نك الفتي "دب ولاهللاةورات ب دىئاأ 5 اش ىلا دبعاهل ما

 لفت

 نمالغهسيلا ماقفمدحروهو هزنمديوب دما هزي ر نب اعنا دبع رخو راني دفال ع راوئاش

 |[ك.ةأتاقن كد>وى شككت ارك>الذو كحالصلاق مالغابةجاحكلأ !هللادمع هللا ةجميناج لا تقرت

 | ىاوعقدفراني دفلاباعدغ هلزنم ىلاهعم ىهشموم دس هللا د_بعذت افءو ركمك بانت راط تاهتنابذوعأو ىسفنب
 ظ اولزتفةران زللو ماب أ ضعب ريقىلا اًواج ب رعلا ن اير دوو كله كبدأامرينفمذهق فنتسالاقو مالغا

 | كلل _ه هلوش وه وربَعلا بحاص مونلا ف وهتملرىأرق دعب رفس نم اًوااوناكد قوهدنع اون ايو هرمةدنع

 :مونلاىف هللا ةذنيى«ربعب لدرلا اذهلو هيافو رعما مف فا دق تملا ىضسلا ناكو ىبرعب كريعب لدابت نأ
 || همول نمل جرلاهيتناف مونلا ىمرحتق هريعب ىلا لدرلا اذهدعدقعلاامهنيب عقواسإف هب: هريعن م ونلاف هعادق
 | ناك الفاو راسواوا>ر م هنم مهتحاحاوضقو ءوذطفهج مسقو رن لجرلا ماقف هريعب رك نم شد مدلااذاف
 ا | انآ لاعنلح .رلا كال ذ مساب ضم نالف نب نالف نم مهنملجر لاف بكر زمهليقتساقب رطلا ف مهوىناثلا مويلا

 ا | دخن لاقف مونلا فهيد ىريعي هئمت عب ةلافرملا بحا0تيملارك ذو أش نالف نب نالذ نمتعب له لاعف

 | مدقو# ماهو ن الفن بن الف ىلا بحت عذدإفىنب اتنكت الوب وهوم يتلا قمت ردقو أ ًاوهلاق هيي اذه

 ظ لاقذ ضرما هب رض ًادرهدلا هدعقأ دقق رطلاة عراق ىلع بارعالا نملجرب رفرفسا | نم شا رثنملحر
 0 ةعذ رآىارعالا رحى مال غلا بصخءبلاهعفدافةقفنلان منلعم قيام «مالغل لجرلا لاخر هدل  ىلعا انعااذهاب

 اللا كانبطعأ امتالةّساكالعل كك ام لجرلا هللا ذ ىكرف فعضلانمردقب مص ماعز مهردنالا

 | || هرادطبعم ىنأ نبةبقعدااخن مص اعن هنئادمع ىرتش اوه« ىناكنافكمرك هركنمضرالالك انامت درك ذنكسأو

 ٠ | اقف مهرادان وكبياولاق ءالؤهلام هلهاللا فدان لهأ ءاكرعم» ليالاناك الف مهردفل ان يعش فوسلا ىلا

 | ةئام مخ هنبادجر سن نب كلاما دبشرلا نو رهثعب لدقو «ياعيج مولرادإا و لاملانا مهلعاف مهتنا مالغان

 نمتنأو اغل هيطعتوةثام_هتبطعالاقونو ره_ضغفرانيدفلأ هملاذفناف دعس ننثدللا كلذ غلب فرانيد
 هنا ىتحو مو لد دنم لةأ هل: مىطعأ نأ تيرس اف رانيدفلأ مونلك ىتلغنمىلن انينمؤملاربمأ اءلاقذ ىت.ءر

 | نمأ يش هيلعهللاةعر دعس نبثبللاتلأس ثمان ىكحووجرانيد د فل مون لك هل خدنأ عمتلك لا هيلع بحت

 | ىلع اههطعن ندنو اهتجاحر دق ىلعتل اسال لامتف اذاه نو دي عنقت تناك امنا هلى ةذ لسع نم قزب اهل صاف ىلع

 | شعالا لاقوانيكس هنيتسوةثاهثلث ىلع ىدصتب ىح مون لك ماك-ةءالدعس نب ث يللا تاكو + اذيلعةمعتلاردق
 فنكو اهلاعت فوة اله ىناأ د وىششعل اوذادغلاباهدوعب نجنرلا دب عنة ناكف ىدن :ءةاشتكتما
 ةاشلا أ ءىفىلالص و تحل الا تحتامذ تلاقي رخاذاق هيلع ساح أ درل ىتحناكواهنيلا او دّةفْذنم ناددصل ار بص

 لع ىنغلبة جرام نبءاسمال ناو رسم نب ملا دبعلاقو رت لذاشلا تأ تينت تحمر ن راني د دك :اهثلث مرتك ُ

 اهني :مؤملاريمأابلاقفابم ىنتثدحالا نا لع تمزعلا ف ىنماهنم ن سدحأ |!ىرتغنمى هلابقف اهم ىبُث دك لاصخ

 بصنالو مهلعىنم ىلع نمأ اوناك الااموةهيلعتوعدف طقاماعط تءع:دالو طقىل سدلح ىدب نيد ىللحرتددم

 ناكو كلما دبع نبتام.لس ىلع دلاخنبديعس ل: دوماباهتيطعا ايش ترثكستسا فيش ىف ا طقدهحو لحرىل

 | |اذهبلخت نامياس هيلارظنالف هؤاطع عب رد ىتح سفن ىل لعاكص هلأس نا بتك اشد لاذافاداو>الح رع

 أ تاو عملا ىف ىلع نيب نمأي #ئ ايدانمحايصلا متععم ىلا لاقف تريلا

 ْ ظ مالم ن دعس نب سبق نص سم لمتودلا موكني دكال لاقراني دفل ا ونال: لاقوهّك دالبوينلا جامل
 أ أ مث م ةرايزلان مرا اودخالا عنعالامهنلا ىزخأ لاف نيدلا نم مجلع كلام تويت سا مهنا ل دو هْيا اودخا طناف

 1 00 ا ردن اف لاق ءىربهنمووف قح دعس نب سبل اعتاك ٠ ندىدان ةايدانم

 ١ هإ_-ىدي نيب عضو تيلصا ]طخ ىلاع رغبلط ًاةفوكملابث ءشالا دصسم فر عفلا تيلصلاه قدس تأ ن ءو

 || لكل صاف كم نمة>رابلا مدق ىد_:ك-ل! سدة نب ثعشالا نااولاّءذ رسما اذه لهأ نمت سل تاقف نالعنو

 ظفاححلا رمت نب دمج تعمب هتلاهجر يرون اسنلا ىثو كرا دعسوبأ ثلا لافو نيل عنو هل ع ددحسسملا ىف ىلص نم

 لو



 انف 0

 ةنؤم ىعتعفزو روسلاتلبهناق كر 1 هاو ىلمقامور اتىلاهتدقاتاذفرشكتلاو لهآ تا

 ىلعرذعأو ةيطعااركشأو لةأهللالوسر شب! ايلا تن تلعف كَدحبحاونم فاك: أمل ماتهالاو لامتحالا
 مهردفلا ةث ةئامثلتلا ع نملضافلات اهلا ةفاهاص نسا ىتح هراة فن ىلعهيساح زعحو ايكو تل اعدفونزلا
 مهاردلا اورينان دلا عق دفاهرم اهرمضحاوأ ةرضحأ لاق ىدنعىب ملاقراني دقتانمك تلعن افلا ال نيستا

 هللاو+_لاوم ةللاعذ نيلاسلاءاركلهءادر نسحلاهبلا مت ا افثلا ولامع نم تاهلاقو لح رلاىلا
 ةرمدملاب لماع وهو سابعنءاىلاةرمعبلاءارق * عمت او ميافعوجأ هللا دن ع كوكي تآوج آلات غوت ل

 هلع سيلوريبةفوهو + بأ نبا نمهتن» و زدقو هلثهنوكي نأانمدحاو لكىنعي ماّوةماوك راجانلاولاف

 اولج الاقفردي تسهم حرا ةاقودنص عتفو راد مهاحندأو ميدي أذ اف سايعنب هللا دمع مامف هباهزهام

 سلفا اهزيهكت ىلع هناوعأ ن كتانبا اوعحر !همايصوهمادق نع ]عدد امدام» 1-1 انفصناامسابعْب١لاةفاوأ مؤ.

 نأىلا مهم واحلاعف هودعى اناطنشلان اعال ناولاقذ مهربمأ دعس نم دمج دبعو رم سائلا بحال هناركحوجب اولعفو لشن ىلع ءايلوأ م دةتالامربكل ا نمانب امو هن رةدابعن نعءانمؤملغشيامردقل انمايندلل

 سس سي يي ا ا

 عل | ءامس#تاهتعق وهاس 1 لحام مهر مهرد ل ًاهيلعراخالو لحرف مهعلزع م راعسالا تصادر

 تاكو ماع هبال هلت من مىلا مهقوةح نعاهنم لخاعلا عفدواهع. .ببميبلابتك اهءاحتراهباعرذعت الخ فل

 تلعفدقلاّمذا ذكواذكعضوعنتل ىلتيهواسا بلاط ىنأ نم ىلءق<علح ر4لاقفامع.ثريثك نب رهاط ولأ

 ءارع 1 هحدقءامركلادحأ دثمونأ ناكو لج رلاباط ام فاعضأ كلذ ناكو امليامتلن طعالهةدو

 5 اهمكلر بح مهردى ال 1 شوب ىلع عداو ىضاقلا ىلا نمدق نكلو كياطعأ امى دنعأمهتاو رعاشا لاقف

 نمد سون أحرخأو مهردنالآ | ةرسشعم لا عفد ىتح سع ملف كلذ لعففاسو بت ىنوك ركن ال ىلهأ تاف ىسحا

 ملف نعم ىلع لود دلادار ودم ءاقافر ءاش هبان ريض ةرم هاب نيقارعلا ىلعالماع:دئازنن نعم تاكو «سيملأ

 بتكةهلعأ ناتسل اربمالا لح دا ىنذ رهف ناتسسلا يمال ل خداذا ند ماو ل هيب

 اهذت أ ةيشلناب رصب الق ءاملا سر ىلع نعمتاكو تاتسلا لدندي ىذلاءاملاىفاهاقاأ او ةمسحم

 عيعش اوس لا اوس نعمىلا ىلا ع ىتحا انعم ان نعم دود كآن اهلعيوتكتاذافادأرقو

 همسك اريمالا عضوو اهذحافردب مشعل هل اق هلام تلقفنك هللاقذ لح رلابعدف هده بحاص نملاقذ ْ

 مهردفل أ ةثام هبلا فالف لج رلاياعدواهأ رد دو طاسل |تك نماه-رخآ ىناثلا مولا ناك ايافدطاس تحت

 لح رلاباعدوا مفامأر ةرئملاك !!مويلافناك الف رفناطعأ امن مذا تأ فاو ركض: لجرلا اهذخ الف |

 ىئادلانسحلاوتألاقو هب راني ,دالو مهردىلامتددف قعد الىتح هبطعأ نا ىلع ق>نعملاقف دج ول لو بلطف ْ

 اهل ءابخفز و عب اورفاو طءواوعاخ م-هلاعُي امماففاباحرش ندا د صوت ا

 اهتبلاوقذتماواهوبلحاتلاةفةمملارسكفةهيوشالااها سيلواجلا | اواناف عن تااةفبارسُ نملهاولاةف |
 رغن نحن اسهلاولاق اداعرااملفاودربأ ىتحاوماقأو اواك اقاماعط مهل تأ يه مئاهطش راهو مهد املا ْ ماقف تول اناني ا ىتح مكس دح اا هعذيلةةاشلاءذهالاالت اق ماعط نم لهاهلاولا كلذاواعمق |
 هيسافبج هز 10 ميسو سالو [ًاف نيلاسنان «-راذاف هجولااذهدب رشا رقنم

 مثلا شد رقنمرفن نياوقت مث من قرعثالموهل كاش نيعذن كلي ولاقو لح رلابضغفةاشلاو موةلاربخت |
 ترف مني ناشيعتي وهناعس واهلارعبل نالق:.العج والت دف :. دا لود ىلا ةحاحلا امها ؟ةدمدعإ |
 ه«مالغ ثعيفةركسنم هل ىهوزوتلافر ,عذهرادباب ىلع سلاح ىلءنن نسال اذاق ةئي ىلا اكس ضعبب زوععلا |

 ىأوتنأ يباب زومعلا تااقفاذكواذك مون ك غي ضانأ لاق التا اه ىنهفرعتأ هّللاةمأاءاهللاقو زوحتلااباع ١
 ماس وراني دفلًاباهعماهل مو: اش فل ةقدصل اهل. .ثنماهلاورتشاف نسما أ م ةلاقوهتنأ

 لثكا ذأ نيسحل اهل مافرانبدفل اودنلش فلاب ت لاف ىجنأ كلصو كتني_بحلا ها لاف نيس ا ىلاهمالغ ْ
 رانيد ىلا او هاش ىف ًايتلاق نيل او نسيم كل صو كا ول لاتذرطعج نبدا دبع ىلا همالغ عما متعب “ا: :

 هملق ع ودهادتا نر

 هللا ىلع أر-ةب هناكوأ
 اضرأ حارسلا لاقر ىلاعت 0

 ةالصلا لبق مهم دآ نم

 3 اروبا 1

 هللاريغ 5 ىقثو

 ىلا اوماق اذاف ىلاعت

 تاقااروضتع ةالصلا

 هدداشملا لاء الخلا

 سعنلا عم ن روكسف

 اولد نيذالا لّدعلاو
 اذافاممم ةالسصلا ىف

 هداكضلا نم اوحرخ
 كر مهلاح ىلا اوعحر

 مهناكف بلقلاروذح
 وهاذهف ةالصلاىفاذنأ

 ناكل يقوةالصل ابدأ
 ظفحل ًايبتنال مهضعب

 هقا 000

 داو نساك اح ناكو

 هيلعددع راح أ نم

 (ليقد) لصتعتررك
 تعش عسب رأ ةال- هقمأإ

 ٌناَرلاق تااقلاروضح

 قادبع لوعلا دوهشو

 عودمتو باهولا كلا
 ببترا ال: باقلا

 00 وبولاب حسم



 نبركوبأ ان لاقرافطلا

 د.عولأ ا لاق فاخ

 ايأ تعمسلاقت نجرلا
 لوقي ىسرافلا نيسملا

 نيساللا نب ره تعمم

 الد نم لهس لاه لو

 ةرخ الار ذنءهبلق
 ناطبشلا سواسول ضرعت

 هفطاب را نماماق

 ةفرغمارونو نيقمل اوفص
 نع هدهاشإ ىغتساف

 ربألاقةد_هاشم ل. ع

 مكراذازا ١

 تاهءو ؟رقردالاف

 قرني وولدي وتصتتا
 قبال هعركرف
 وهوالا ل _صقفمه كم

 شر-ءلاو# تدتنم

 ىلاعت هللا ماظعن مع مظعلا

 ئ.ثهبلق فنوكرأل ىتح
 ىرغصي ودنلا نموظعأ

 لثأ توك ى فقمت

 هس أر مقراذاو ءابهلا نم
 هزادخس هنا نيا دو
 كلذ كلذ عهس ل

 َن نوكيا واضأ 0 د

 داكبام ةيسللا نم

 ُح ارسلا (لاق) < هيبوذدت

 قدعلا ني

 كلذ قيردالافةوالتلا

 فشلا ونغتالا# مم زل اافل.ةلح و زعهتافكلاعد دون لاذ ءاضسلاامىرمصملا نسعلل لمةوامان هللا
 ةىدمالو لقعلا نمنوعأ لامالهلعهتلاةجرقداصاارفعج لاو ةسابرلا ب قاغنالا لات فارسالااف لمق
 :ممؤألاو مل ىرواحالم ركداو>ىنالوةب ل>و زعهللاناو الأ ةرواشااك ةرهاظمالو ل-ههللان ممظعأ
 بر هنعهللاىذرةفيذحلاقو نا فناعالالهأوناعالانممركللاودوجلاو رانلا فرفكلا لها ورغكلاا
 :رالاَعف مهردهد الحر ار سبة نب فنحالان اىو رو هتحا_غسب ةنملا لدي هتشدعم ىف قوخأ هن :.دىرحاف
 : 31 .ةءانعمىو دب نم رك < ىبح كل س ل هناامأ لاعذ ىللاّمذ مهردلا اذه

 ش كللاذ] اهتمت اذان ل تكس اذالامللت ن1
 تك مءالالاقوأ هاهاطعأ ةفيعشن صاعأ راذاف نيلازغلا ىلا ساحب ناك هناللارغل' ءاطع نب للداو ىعهو

 هيقواملاملا اريح هيلا ب ةكفءارعشلاءاطعا هيلع بتعب مهلعهللاناوضز ىلع نب نيساا ىلا ىلعنب ن سملا
 فل نيستتىبأث زو ولالا !ايدولاوتاو ثالاب رملاءاطسلا لاقءانعسلاامةنيع نب تايشسل ل قو ضرعلا

 لاما مهلعل أف قالى ةنملا فاو الىلاعتهننال سآت نكد قلاقو هناو اهلا ار رصامثعبف مهرد

 ترثكن ملاق كبل! نسال بأ نم ءك-1لاضعبل لمةو دول اى هتنمدو- و 1!لذ. ىف دووحلال ذب نسما لاقو

 «.ةن نم ىننكمأ لجرلا اذان اوم نبزب زعلا دب ءلاقوهدنعىدانأ ترثك نملاق نك ل تاقىل.ق ىدنع هيدانأ

 ىرادق سائلا ًارفيك ةبيش ن بيمشل ىدهملالاقو هدذعىدي لثمى دفع هدهد :ءقورعم عضأ ىنح
1 

 ظ لاقفرفعح نءهلا ادبع دنع لثمّتم لثع ءعوأا ضار رخوام امدح ارل دل ءهنملجرلاتأنينمؤملاريمأ ايلاف || ول

 ْ ةدااقد رط اهم ب اصت ىت يح * ةعششمص نوك:الك_عنصلانا
 ْ ١> دوأ ةبارسقلا ىوذإوأ هلل * اهيدعافةعيتصتعنطصا اذاف

 هلاوناك ماركدلاباصأ ناف ارطمفورءملارطمأ نكلو سانلا نالخبل ني :لانيذهتارةعج نس هتلاد.علاةف

 ْ « (ءايضسالا تاناكح )و الهأ هل تنكماثللا باصأ ناوالهأ
 نيترارغف لاعاهلاثعب هي واعمن !تلاقاهنعهنلاىضذرةشناعمدخت تناكوت :ردعأ نعر دكا نم د نع

 ّمءاف ىر وطف ىلله هي راجا تلاق تسمأ ملف سانلا نيبهمسقت تاعف ق.طب تعدف مهرد فلأ ةئامو نينامت
 دنكول تقف هيلعرطفناجل مهر دانل ىرتشتنأ مولات عستاعف تعطتسا امةردمأاها تلاّقف ترزو نيك

 اوةبلاةذش رقدوجو قاف سابعنتهنناد بعراضد نأ لح ردارأ لاقنا_ةعنبنابأ نعووهتاعفل نترك ذ
 5 ءارشب هقلاديب ع افربذ:اربخافا ذهاملاتف رادلا هياعاؤ م ىت>هوناق موماا ىدنع اد

 ًاًقفاو ردصىت-اولك ًافدئاوملاتءذو ىت>اهنماوغرفب مفمهلاةهك افلاتمدقواوزبةواوخطفاموق لاو

 ريدزلا نب بعصملاقو مونلك فءالؤهان دنع دغتيلخلاق ذاولاو مون لك اذهانلدو- -ومأ اكو لهللاد. هك

 اهب راعمج رخال 00 ل ا صنم التبرع

 رونامت هيلع لعاور قمتي دب هريخأ اوهيلعمل ف هقورت آى بكرف هنأت أن نمانلدب الفاني دانماعت ا نس

 ىنأىلاهلعا- ءهوةرصالاقذ هلرك دقاد عانس راعسلاعق هيوقوسن عوتو لد .الاوعفلكتوامع ا دقورانيدقلا

 ,اعورب_صوإتو نبدا ةرثكاا فرك ذي نومألملاىلا ةءقر عقر هنا نأ ىنثدح لاق ىدقاولا د نب دقاو نعو يدم

 ىامقاطأ |ىذلا اوهفءاذمل اامافءام + اوعاؤيسلان الص كل. .ذعمتجا لجرلناهتعةر رهط ىلع نومأملا عقوف

 زا تبسأ دة تنكتانمهردناًةنامج كل ترم" ققومساع تناامانغلبت نعل عنعىذلاو عةءام م لااماوكي 0:

 "لت نع دسشرلاءاضق ىلع تنكو ىاثدحتنأ آو كل_سفن ىلع كئءانخ انق تصادقن 1 املتاو كدي طس ىف

 8 اقازرأ عيتاغمنالءارببزابماَو وعلا نب ريد زاللاق لسو هيلع هنا لص ىن لاثار 1 نعئرغبلا نعّوشلا

 الالات زعأتنأو هلق ات نمو هرثك كن ةهتقفنردقبد بعلكك الجو زعدقلا ثعبي شرعلاءازاب

 نب نسا لح ريلأسو و« مهرد فلا ةثامىهو ةزياحلان مىلا بحث ب دحلابىان|ثومألملا ةرك اذاهتلاوذ

 عزمت ىدبو ىلعريكت كل باع ىتفرعمو ىدا مظعب ىابا كل اوس قحاذ هاب هللاقذ ةجاحامهنع هللا ىذر



 لسع نانا ىنتسلا بند نعرف 1 بو كاسل راقد لور لالولا ءنب أ نعو ىلع مب 1 :

 [|ريعم ءلاةورذىلا نيكسلا ع نم عرس أ ماءطلا عطم ىلا قز رلا ملءوعيلعهللا لصلاة دوعسمنالاقو رثعالكو

 از دا ا ١تعداوجمللا تارل_بوهيلعهللاىل_صلاقو مال الملا ماعطلا طع ىشاع .لىلاعت هللا ن

 ذاعمنءىورو هتالد | الا ايش مالسالا ىلع لئس) مم سوءيلعهللا لص هللا لوسرتا سن ؟لاقو اهفاسفس هركن و نالتتالا مراكمبحو

 كلذنم دشأ ليح نا ٍإ اد2تافا اولسأ موقايلاةذهمو ةىلا ع د رفةقدصلاءاش نم نيلم> نيد رب *؟ءاشر ؛ هلم اق هلأ بف ل رهان ًاوداطعأ

 نعنمفر-عءنملاق 8 نفدايعلا عفا أ لاي مهست دا كيتاخا ردو ةيلكيم ا لدعلا# رعن لاهوة_ةاغلا فادعال نمعاطعىل طعب

 ةالقل !ىف هلام وهندع : مسوهملع هللا ىلصهتلالوسر أ لاق كالهلان ءو هريخىلااهلّوو هذعىلاعت للاهل دابعلا ىلع مقانملاك]::لخ

 لاقو هلدالصالذ ادمعتم | داو رلادت وعر ادهن واتا رك حلا ط نأ لعلام الحر وهم مدرف ًاومهلتب صاةربنعل ا تن نم ىرشاب

 كل اوءالو اوهلتقالاعف لد ربج ىلءلرت لسع. ءاعهلنا بص لاذ مهب نما ذهلابا ف دحاو بن ذلاو دحاونيدلاو
 ارق نمءالعل !ضعب

 طئاحفةب وةكمةسماك نعو حارمسلا لمعت فورعملاةرك ؟و هر ؟ْئد لكل تال سوه .اعهننا ل صلاقو هبق ءاذع# هل ارك ثىلاعت هللا نافاذه

 هيالص ف طاسد وأ هيلعهللا لص لاقو ءادلبخلا ماعطوءاودداوملا ماعط لسوء بلعهتلا ىلصهتا لوسرلاقلاق رم نب نع عفان

 مهضعب لاق هل طاب هنالصذ لافو لال ةمعتل 0 00 تس 0

 للاعت هلوذ ريسسفت ف ١ تسلا ناطر لا ا و مرا ليرعتسال ات 1 هنالوشز

 مالص ىلع م هنبذلاو نم دعي شا لا نم ذيعل هلأ نم طمعا لد ذلاتاوراذلا مدعي ةنلسان مهامد ه رقسانلا نم بد رقفللا نمد رد

 نوكسوه ليقثوكءاد | حذصا لسوهيلعهتلا ىلدلاقو لذا اءادلااودأو ليملاعن مهقلاىلابحأ ىط» لهاح وراخلا نمس رقةنملا

 ةنينامطلاو فارطالا هلهأ نم تناف هلهأ بصت ناو هزهأ ثدصأ د ةذ هاهأ تدصأ ناف لها, سل نمىلاو ةلها ود نمىلا فو ردملا

 نريك اذامهضعب (لاق) || ةمال_وسفنالاءاضسإ اهولحتد نكمل اومامصالوةالصبة جل ااول ثدي ملىتمأ ءالدبن ا وعيا علنا ىلصلاةو

 معاق ىوالا م ١ فو درعهأل لعح لح و :زعهللانا ملح .وه.لعهللا ىلصهليال ]وس .رلاقى .رد1 ادعس ءوب آلاوو نيإسحلل 53 ارودصلا

 لثمو كريمه فام ماع | لح لا قف اف لكون ةقدض قو نا لو عيلعمتلا لصلاة و [وادأ هيوعو اهيدحف ةيدحلاةدلبلا ىلا ثلا
 0 0 لاقون اهفلخ هللا ىلءفةقفن نملجرلا قفنأ اموةقدد هلوهفهضرعلجرلا هيقواموةقدص هل تثكو ءاهًاوهسفن ىلع

 كلاعم نع رانا اوكذيع طك سو !ءهننا ىلصلافوتاغهللاةثاغا تت نئاودلءافكريخللا ىلعلاذلاوةنقرس فورغملك لدور

 ل-؛6نآاانرك د امعاو هناف ىصاسلا لة 2:ال هال س )!«تلعىسوم مىلا جو ىلاعت هللانأ ىو روةقد_طريقفوأ ىنغىلاهتلعف فورعم

 عسل س دقوهأر هذاودهفخ هدا عنب دعس نب س5 مهملعاُ هيرسوهلعشا لكس رباح لاى تاقلاث ال راثلاوةندا

 م تدنلا كلذ لهأ هه ع نادوبملاتارل.وءيلعهتلا سلاف كلذب ل_سوميلعهنلا ىلصهللالوسراو دف ب 01

 اهنمقفن :افكنءتريدأ اذاو ىف ”الاهماناهتمق فن اقامندلاك !ءتابقأ اذاهه-وهنامرك ىلعلاق لد /

 فرمدن هنلاورب ديتلااهصقن د سلو 35 هإ-.ةمىهواسند. ناخت ال البجا او قبت الاه :

 ىلع تردأ اماذااهتمدجلاف د !ميدوحتناىرحافتاوثناو ٍْإ

 <«#ف.دلحرلا انف ةءورملاامأ لاق مركلاو:دحلاو ةءورملا نع مهنعهللا ى در ىلع نبن سلا هي واعمل

 قريصلاوراجلانعيذلافةدغلاامأو يةيهأ اركسلا ىف مادقالاوةعزانا ان بدسوه فضا همانق نس >-وهسفنهرذ

 عثر د« ل" ةانلالذب عملت ؟اسلاب ةفارلاو للا ف ماعطالاو لاؤسل !لس.ةفو رعملاب عرمتلافمركلاامآو نطا

 مه _تعقرفتراظنولهللالوسرنب اأن , هلل. 2 ةضقمكتحا»لاّعف ةمقراممتعهللا ىذر ىلع ن سحتا ىلا لل

 كلاعسلانءالاقو هتعئرأر ثاىحىد نيبهماقم لذ نع لح وزعهللاىب :اًاس: لاذ كل ذر دق ىلءباومات

 نيش لهدا ن هلاَقَذ دس نمبارعالا ضء!ل.* :بوهذو رعع رارحالاىرت د الو هلاسع كيلاها اىرتشد نأت

 امم 3 :م هيالطل هلاملذ_..ىفصو نماههنعهللا ىدرني سلا نب ىلع لافو انلهاح ن نءىضذغ ا انلئاس ١

 باوثن 4 م : ناك اذا هلر 0 !!بح ىلا سفن «زانت الو هتءاط لهأ فىلاع هللا فوقك ْدناب نه ىؤما 3

 ( ثلاث  (مايحا) - ع )

 ةوخ"الارك ذب لغشاذا

 ساوسولاه:ع طق

 لسثمتلا اذهنو مق

 #فدإ لقال ايوادت
 (انري_أ) ةسوسولا
 ولأ ندإا ءا.سضانذش

 ئدرو رهسلاب فلا
 نس نب رعانألاقةزاحا



 "اا نا

 ىدي نيبفةاول لذ دنع
 ةصغةرف دز زعثالم

 ٌتال_؛لانودعرشلا

 زئاج تالاوتمتاكرح
 نوكرثي ةعزعلا باب رأو
 ةإج ةالصلا ف ةكرملا

 ىدي تحكصحرح دقو

 ىدسعو ةالسصلاف

 اف نيل اصلا نم صخ#

 ةرلتملا نمتفرصنا

 انرنعلاهو "”لعركتأ

 ىف فقو اذا ديعلانا

 قبب نا ىتبني ةالصا
 كل حا

 ىفءاج( دقو د نم
 ىف ءايشأ ةعيسريملا

 ناط._ثلانمةالدلا

 ساعنااو فاعزلا

 نؤاشتااوةشوسولاو
 6-2 !الاو ك4

 نسم ئذلاب ثبعلاو
 ل-_.ةواضي [تاطيشلا
 دتو) كشلاو وهدا
 ن هللا دبع نع (ىور

 امهنع هللا ىذر سابع
 ىف عوشخل انا لاق هنا
 ىلصا ف رعت الت اةالصلا

 هلاسعو ه فيك ىلع نم

 هنا( تايعس نعءل#د)

 تدسف عد م/نملاق
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 سفتل اع هنوهب م أملاولاب ىلاه+_.فوسانل ار ظن هبلا فاضنا-مكلذو ةرخ“ "الا باوث هيذوهللاالا دسحأ هيلع
 همزلب رقملاىلا مهتوعد هنكعالذ سانلا ىلاهةجاترثك هصرحو هعمط ركن مناف قا ةعباتم ىلع ةردقلاو
 نبا ىلص لاق ناعالا صقان لمعلا ك بكر ووهفنطملا ةوهش ىلع سفنل از عرتؤدال نمو هند ما ل

 , ماتا نكس تئش نعنغتسا لبق كلذإو زعلاوهن رحلا ةعانقلا فذ سانلا نع هٌوانْعْتسا نوم ار ع بوهيلع
 0 امنت ى لما رتثكحيناعبارلا 5 هريمأ نكت تئش نمىلا ن حا ومري أ نكت تش نم ىلا عتحاو

 الاوح ارانب لقعالو مهل نيدال نمو فال>الابارعالاو دار 5 الا نمىحلاو سانلالذاراوىراصنلاو
 مهلاوحأ علاطل و سه دل يلتن وندياةلاو تراه تاس نيد _ثارلاءافاخلا تعىلاوءايلوالاوءايننالا
 توم ى>هللادنءقلمللا فانصأ ًازع اوه نعءادتقالا ىلعو سائل لذار 1 ةهماشم لعن وك ناين هلة عرب و
 عافولا ف عنتناومنمالك أرثكأ راجلافن طبلا ف رم5نا هنافريسدلاب ةعانقلاو كنضلا ىلعريلا كلذب هباع
 مهيوطروليلقلاب عن :35تاوهئمهن دز لعاوهنم دوهملا ىف ل خناو سلا ف نيزن تاو هن 2م .ارولعار زخااف

 ايو لاملاتافآ 16 انرك ذاكرظملا نملاملا مجفف اممهغي نا سمادلا 4 ءايلوالاوءايدنالاالاهتبترىقهمهاس
 لاملاتاق 1ىمان 2 دام لماتن وغارفل اونمالا نمد_ءلاولتىفامو عاب لاو تاو ةقرسلا فود نمه.ذ
 أ رخو ءابنغالاة صرب قلسأ هي ةكباع معي ملاذا هنأق يي قادم قاب نع ةعفادملا نم هتوقي امعم

 واق فرصب ادب نال !اناف هقوفي مل لاسندلاق هنودنمدلا ادي أر ظني ناب كلذمتي و ءارةغلاةديرح نم
 هرا أ فرصا وسدالماو معاطملا ف نومعتيلا اومالا بايرأو بلطلا نعرتفت /لوةيف هقوذن مالاامثدلا ىف

 3 ”سا:لاوهننافامعالو هو كفملءأ نالذوهنلا فاختر كش د ل قاس 1ةلوذد 59 هنودنمالا نيدلا ف

 ىااليفودوتك نم «ىلارلظنأ نأ هيلعهننا تاوأ سل لحن ىناصو أر ذو لاق معزي نأ دي رت مف معن لا نوار دخل

 | هيلعمتلاءاذف نمىلا دحر افناذا مم توهيلع هللا ىلصدتلالوسرلاق ةرب رهوبأ لاقو ا
 ةاعوةءاذقلا لحن ب استك ا ىلعر دقي رومالا هذ مذهيلع لضف ن #هنم لفس ًاوهنم ار طتسلف قالناولاملا ف
 ىذلاضدر 5ك نوكمثالب وطار هد عتملل لث :الق مايأايندلا فرص ةهياغنا ملعب نأو لمالارم هدو ريصلا مالا
 ٍق ءافتلاراظتناقهعمط ةدشلءاو لإ رآح ىعربصا

 «(ءاضسلا ها ضف ناس )+
 نأ ىئبنبفادو+ ومناك تاو صرخلااًوإة و ةعانقلا »بعل لاح ن وك, ن أ ىتيبفادوةفمناك ن الاملانارلعا
 ءابنالا قالدنأ نمءاضسل ا ناو لخلاو مثل !نعدعابتلاو فو درعملا عاتطصأو ءادمسلا ادراثبإلا هلح وكي
 ةنملا ارث نمره ءاضسلا لاق ث 00 يويطما ىص ىبنلاربءهنعو ةاحتلا لوصأ نمل ضو هو مال_سلا

 | ةايستالورلةرابلا ةنحلاىلا نصغلا كلذذداقاهنم نضع ذحنأ نف ضرالاىلاةلدتما مئاصغأ
 1 نحو عادل اال هرهلصت ناو ىسف:]هتدضا "را نيداذهنا ىلاعتهتنالاق مالسلا هي اعلي ريحلاق ملسو

 ا اح د_لاةثئاءنعو هومتبككاما هيسومرك اذهياورفو متعطتسا|ماممهومرك اذ
 هللالوسراب ل.قلاق رباج نعو ءاضسلاو قلما نس بالالوان. هوعلمتا ل ستالوسو
 هنلاام ع ناقل ملسوةيلعهللا ىلصهقلا ل اوسرلاقر عن هللا دع لاقوةحا_ءلاو رمصلا لاق لضذ ةألامعالاىأ

 طخ ب تاذللااماوءاذسلاو قالا نسف-ىلاعت
 ماللاءاةقا اوماعطلا ل ذب ةر ما تايح ومن منالاق ةنلا ىناخدب ل عىلعىبل ددتلالوسرا.تانلاق هدحن تأنع حيارش نيا د20 ىو رو سانلا ناو ءاضقىف لمعت سا اريخ دعب هلئادا ارأ اذاولخلاو قالوا

 :ا ذم ناك نذةنملا ف ةرهتءاسلا وهيلعهننا ىلصهتالوسرلاق : هو رهولأ لاقو لكل

 0 نئرانلافةر <: حلاو ةدللا هلخدب ىتح نصغلا كلذ هكرثب ملذاهنمندغب

 م اىلاعت هللا لوق» ملسو هيلع هللا ىلص ىن :لالاتىردخلنا دمعسولأ لاقو رانلا هلخدب ىت- نصغلا كلذ هك سب لذ
 زانمولقةسساقلا مهوءلطت الو ىتجروهمق تاعج اق هذاك 1ىفا اوثدعت ىداسعنمعات-رلا نم لسضفلا

 هنلاامبح تاذللااماق ل خور عهيناامهشغس تاقاو لحو ْز رع

 عم
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 امو ًاونيءطلاناجتأ 8 , اخرلا قا ىذل اريك !ف.طالاردس نملاف لك ًاتنمأ ١ نيب هلت اذ ىهاربت رمد رن

 ريبخلاو للا ناصيسفهس ارض سريا هل 9

 «(ةعانقلاةفص هيبسنك, ىذلاءاوذلاو عمطلاو ص ردد لا حالعنام)

 لدعلاوهو لوالا دي رومأة سونا ذ عوجتو لمعلاولعلاو ربسصا ناكر ال5نم بكس ءاودلاذهنأ معا

 21 ماامجي رحا باول هس نعد س نأ ئبنيف ةعانقل اًزعدارأ نذ ىافنالا ف قذرلاو 5 _ثيعملا ىف داصتقإل ٌْ

 بون عاقب ث انشد رحوناكن ا لبةعانقل اهنكسع له قانا م :اوهخرخرثك نذهنم ةلديالامىلاهسفندرب وأ دا ا

 د>او لكدريفلادع هلناكت اوهملعه سفن ع نطو وهنكم أ اممادالان ملاش وناكم اعط ىاي عطش و نشر

 لصالاوهوةثدعملا ف داصتقالاو باطلا فلاوسالا همن كك ودهح فدان ريستن ردقااذهنافردةلا اذ_هىلا

 صالا فق ذ ةرلا بع هللا ن ١ لس وهيلعهللا لص هلا لوس .رلاقهمفق رللا لرتوقاقنالا ف قفرلا هيىتعتو ةعانقلاىف |

 ةسدب :داعلاورسسل افدهللاةيشح تام ثالث ميبومبل هلا لل سلاهوهضتلا نسل مسوهياعدتلا لص لاهو هلك |

 ضرالاو مامح اظوَتل ,ءادردلاايأرم |م هذ اخر نأ ىووو ضغلاواضرلا فل د_لاو رع ةلاوىنغلا قد_صقلاو

 داصتقالا .دهلعهتلا نكس ىنل الاهام معهن ىَذ .رسابعنبالاق و كتةثشدعم ىفْكَعف رك هقن نمت الود اوعي وهو

 لصلافو ةشدعملا فصنريدذتل ارينا قوةويتلان نمزج نب رسثعو عضان نزح ماسلا تاوح توملا سدو

 اذامل-وهيلعهللا ىلصلاقوهننادبحأ لجو زعهار 5ك ذنموهللاهرقثأ ارب نموهنلاهانغ دصتقا نم محو لعللا ظ

 لما :اذاهناىناث لاو رومالامهأ نمقافنالا ف :دؤتلاو احرتهواحرق كل هللا لع ىتح ةدؤدلابْك لعق اسهأ آتدرأ |

 قول اولمالا ارمد5 كلذ ىلع هسيعل ولمقتساالحالدا اراهضالادب دشن نوك تأ ىعشا الذ هضكمأ املاطاى هلأ ا

 ىاز رالالوصول بسلا ىهت سل صر دس ناف همز تيار ا ةريضعتلا زرت“

 جباتحوز متاع ردضركاع رفراخدألاو عجلا لعصر لناكوقنب وعاش هلاانءضأب , درقفلاه دعب ناطيشلا

 هلا ماىقهلع كد وسعتلاز ٠١ ماق و-دتاطلا ىف هةسعت , رمعلال اوط لازب الفلاو بلاقلذلالانم-اىلإ

 لهل ؛هقونوكرالابع رولا افا قبعتم هوتلهللا ن .ءةلفغلا مادقتبعتلا

 رّقغلالعذىدلافر 2هفدذا2 0 هلامعج ىف ا !!قفندن ,مو ا

 ناسنالانانكسؤرتزهز مهامةزرلا ن ماس ًامتال اههللاّذ مسو 4 .اعهللا لصدتلالوسر ىلء دلاخانب | لدغ د دقو ا

 هللاةذ نب 0 -وهودوعسم نأ مس وهيلعفللا لضوّنال ]وسر صولا عئهلناهقزرت , ع رع شلع سد رجأهماهدللا

 لدعأ سيل هناقيلطلا ف اولجلأ |سائلااهي ال مسوميل عننا ىلصلاةوكتأ 5 :فررت "امو نكي ردقب انكلمحرز تال

 هوان دلا نم هل متك امهمتأد ؛ىتحايندلا نمديع بهذي ناو هل بتكامالا
 نأ ىعمش لب نلطل ا!فلاجالا عم ةلاعمال لصع كلذ تاودابعلا ناز رأ و 8 ”ىفىلاعت هتلاريد دب هتغثنسعالا

 صرخ |نعناسنالاكفنب الوةمئار ى

 ثدح نمهتزربو احر هل لسع هللا قلن ن مو ىلاعت هللا لاقر كك 1تستعالت دس نه دسعألةللانزر نأ 5

 هللا نأ لسو ه.لعهللا لصلاقو هل-ال<ب ,اة برطضد نأ ىيذ 7 الفمتم كورلا طن ناكبايهياعدست اذا بستعالا

 ادقافىتلا لك الى احاتعاشت ثم راف هللا قت اثاءفس لاقوسسةالثدح نمالا ع نمؤااهدسيعقزربنأ 1

 كشاعمنبأ ن م ىلا ارعال تاق ىى-ضلا لذا الاقو هقررعتلا اواصوب نأ نيمبسملابولق هنا قاب لا هترورضأا

 تدر هنعدّنلا ىضر مزاحولأ لأقو شعن /ىرد ثد.>نمالا شعل موللاةدىكبذاو رد طاذاف تل جاطلارذنلاف

 كاذةىراص اا اشو ضرالاوتاو عمسلا وقرا ةلط واو هتقو لق هلع أ نافل وهام هم ش نيئشام ملدا

 ىرعىنأن 0 هى 1 ىفىريغنمىلىذلاع عام ىمىري-غل ىدلا نع ىقباهفءودرأ الف ىطمانعف هذ 1

 نمةعانقلا فام فرعب ناثلاثل اد رةفلانهزاذن او ثاطمشلا فد وذ عقدا :ديالذف رغما ة هج نمءاوذاذ4ف]

 صر4لا ىف هزالةعانقلاىلا هممؤو تنعم :اكلذهد:عءققعاذافلذلا نم عمال اوصر1!ىفام وءانغتسنالازع |

 علطالمأ .اذهولوخفلاوتاوهشلا ن نءعربصلامأ |الا ةغان غلاف قساولذنمواخالعمطافوتقلال ا |[

 تس هنرمرسسوو

 هتحاح ءاضب أدين نا
 در واذهلو ةالصلا لق

 ءاسعلاوءاشعلاريضحاذا
 نع ءاشعلا اومدقف
 وهو ىل_هالو ءاشعلا

 الولوبلا هبلاطد نةاح
 طئاغلا «بلاطل قزاح
 قيسض اضأ قزحلاو
 اذن لضالو للا
 هيلقل غشت قيضدفحتو
 نىذاطىأرالل.ةدقو

 هعمنوكي ىذلا لق
 نمنسا هلا فوقمض

 هدذعو ىلصت ناندالا

 نع هنط ايبا صريغنأم

 ءاشالاهذهك لادتعالا

 انهانركذ ىلا
 طرملا مام_ةهالاو
 ) ريدا فو) تضغلاو

 501 نا نلدحدال

 الو بطغم هودو هاا

 وده وكل أ ١ نيلصد

 دبعال بني الف نابضغ
 الا ةالصلاب سان نا
 ت ايهلا متأ ىلعوهو
 ىلهملاةسانسحأو
 مدعو فارطالان وكس
 قار طالاو تافتلالا

 لامشلا ىلعنيهلاعضوو
 ةئهنماهتسد>أ ا

 ره. لح عبسلام _فيعف ل
 مح -- :
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 .ىذالا ىلع مهرس أو ع ونقلااشيعمهانه و دوس | ع سانلال اوط آت د_>وءاكل !|ضعبلاقوءاضقلا
 ليقُكل ذفوطرغلاملاعلاةمادن مهمافعأوا + :دلل مهضفرأ اشيع مهضفحشأو عمطاذا صا ر ا

 هسادنال توصمهتمضرعلاف د هقزر كاز رالامسقىذلانأ * ةقثىلع ىسمأ ىفلاس هفرأ

 هقر وب ايست هر هدى قايم * اهتحاس لا<نم ةعانقلانا أ« هقلع سل ديدح<_ةمهحولاو

 لابقاو رابداو ىس لو-طو # لاحرتو لسحف ا ٠ اضيأليقدقو

 تارافكس +1تاولصلا
 مش نااًورقاواباطغلل

 نيهذي تانسالانا

 ىرك ذِكلذ تائيسلا
 نرك اذال
 نوثالثلاو نماثلابابلا)

 ةالصلا بادارك ذىف
 (اهرارسأو

 نأ ىلدملاب ادا نسحأ

 ىاحام توردال حالا نع ابرتغم ند ةنأإل رادلاح زانو

 ىلاب ىلع ىهرحن متوملارطخعال # ١مم رغممم اروط ضرالا قرم
 لاملاةرثك الغلا عونقلان ا « :ةعدف قزرلا انآ تعنتولو

 ١ ىخخ :رهطظلا نم ىتعبس اموىلغ قو تاتا ناتلح ىلا عن هنيالام ٠ نيل تاع الا مح .ررعلاقو

 كشهناك المآ كلذ لأى ردأ ام تلاوف مهعضوابالو مهعف ”رابتسل شرق نملحرتوةككال ذدعي كوتوك رو

 ]|| ىخأاب لاقفصرحلا ىلع اخأ ينارعأ بتاعوا مبةعاذقلا بج ىتلاةيافكلا ىلعةدا زوهلهردتعلا اذهنأ ىف
 لقهيشاثن ًااموكلل فثك دةكنءناءامناكو هتمفك قامت نأ !تاطن و هن وقت ”النمكبلطت ب وأم :وبلاط ت تا

 د

 1 مم رق نم ىئشأ امهنناوتل اف كلك اونلعذ ألاقي مذ_صقنأ دي رتامتلاةفةرمتقدادالج رناىكح ىعشلالاق و

ْ 

 ليةكلذفو اقو زم ادهاز وامو رحماصن رحرت ملأ كلناكمنع تاق بالا لوغشم نوكأ ل
 توعالكناك ايندلا ىةسع »* ادرح ءارب ءالا كدي زن كارآ نالرتشكم) !ىل-:ةىشي

 تيضردق ىىسح تاقامما ا امون ترص نان ع تللهف انندإ ااوضذرب مساك الا

 اكةالدلا اومقبلالا
 ١ امآو لدي فان اوك ءافة دح ادامأ ىلك ؟نمثال ري ىهلاصةنالث كلعأن ا اوعوج نم عسب *االو | اهلاغشأو ا ندلا تالاو سك

 كتافام ىلع نغهلتالت اا كوالا تاه لاقىل_.ل1ىلءترصاذاقةثلاثلاانأو ةر مثلا !ىلعترصاذاف ة#ناثلا ||| بلقال ةلغاشت ناك امل

 : ىلعتراصةتراط منو هنان روكالاع نقدصتالتلاقةمناثل اتاهلاق ةوصشل !ىكءتراصانإف !هال- هناا لخ ىلع :ريغاهوضفر
 1| هتف ىلع ضعف لاقالاق:منورمشع ةردلك ةنزنيتردىلصو>نم ت>رخالى ذو ى شاب تااقق للا ناطوأ فةيغ :روةاحاذملا
 كنتافام ىلع فهلتالكل لذأ ملأ ة#تلاثلاب لرب ف يكف نيتنثا تيسن دقن[ تلاق ةثلاثلاتاهلاقو فهاتو [|نطابلاباناعذاوتابرغلا
 لك ىفنانردواصو>ىف نوكيفيكف الاقثمنب رع نوكرالىش روىدوىجلانأ نوكرالاعنقدصتالو روض>نالنايرعلا برل
 ناعذارهاظااب ةالصلا
 بالا غارفو رهاظظلا
 ىوساسع ةالتصلال

 نطابلا تاعذاىلاعت هللا

 رهاظلار وضحاورب لذ

 ىتحنطابلافاختو
 مرخهتف مهماعذا لتوعال
 نإ صح مك
 اني هسنط بنوك
 ةالسصأل الخد وىسب

 لجرلاهةفنم(لقو)

 ١ ردي ىتج قل ١ كرد نعهيمعب هناقىد الاعمط طرغل لاثمادهو ثتصهذف تراط مالاعثم نورس ع: دح و

 | اعلا واق ءا رف دب وبل لح ءاحزلات ا دا ىسل نع ”الاقو نوكم هلأ نوكمالام

 ا١ال|اىلا ارا بهذا ذب اوبك ةقروفرطنب هتد>وذ دش درلا ىلع تلد ىدب زيلا مت ول 1 لاق وكل-رنمدنقلا

 : امس سام ةصأآىب نازح ضعاف نيتيبلا نيذهتدجو منلاق نينمؤلاريمأ هللا صأ د اف تلتف مست

 فلسا :اواعلاي امهمل اتفضأ دقو

 اهماب كل خش ىرخالمسعدف و ةحاح تود نمنع بايدساذا

 اهبانتجارومالاتآوسكفكيو م ءؤامنل.فكي نطبلا ارقناف
 اهساقعْم انت ىصاغملا بوكر #2 بنتءاوك ضرعلالاذسكت الو

 1| نيغنلا هريثو عمطلارلافاهوأقعواهوعوذا دعب ءايلعلابولقن 2 .ولعلابهذبامبعكل مال_-نءهتلادبعلاقو

 | وو لام ىتلا هولا عمطب لاق بعك لوق كرس ل يضفال لجرلاف واو 1. بالطو

 ” ا ةحااذهناوةحاحازهيىلا كل نوك 0 د وس ” اهو نابحتال قىءاذهقو اذهيف سمنلا وكفر ١

 | كم رسا ذابالم دال كل لل ون وع ساو عاش ثدح لداقوكفنأ ! مرح كلاهاض5

 | ةثام نم الريس اذهلاق مث كالاريخ ناك مة حاسملا كل ن نك موف هلامدعت لو لحو زعل هياعلست مل ضماذا

 1 | مابندلا مانأ ىف ءاقبلاماودب ىدونول هنا تانسنالا م بسكن . ءاكملاش عب لاقو تالف نعنالف نعش كان

 | دحاولا دبع لاق لاوزلاعقوتو عنملا:دمرصق عم هإعتسا د قاصر ثك أ منا ىلع صرخلا نمهتقلت ىوق ف نكي

 0 -اك



 عمطلاو صرحلا ا ىلءىد الاليج دوت او رمالةقراذلا تاركا اباكتتزاوقال_الاىواسمىلا ع
 نبافو> العالواثلاثامهل ىتتبال هذ نم تايداو مد 1نءالناك ول ل وهيلعتللاىلصهننالوسرلافةعاذةلاهل

 هيل اجوأ اذال_وهيلعهنلا كصدتلالوسرناك لاق يالا دقاو ىلا نعوب ا نم ىلعهنلاسوتب وبارئااالأم ا

 ةاكرلاءانب اوذال_لا ماقاللا لا انلزن انا لوقي لجو ز ءهتلا تالاف موهتاذهتء هلا وأسم العام
 فوج العالو ثا اث امها توكين أب حالى اثلا هلت اكو لو نا هان وكي نأ بح الى هذ نمداو مدآنءالثاك ولو
 اهنماغذحو تعفر مث ةءارب وعر وس تازن ىرعشالا ىسوم .وبألاقو بان نم ىلعهللا بوث. وبا رتل االا مآ نبا

 مدا نبافو> الءالواثلانايداوىتةللامن منيب داو مدآن الت أولو مهل ىالدخالم اوقاب نمدلا اذهدب ويهّنلانأ
 ىلصلاةولاملا موهتمو ملعلا موهتمناعبشد ال امو مم لس .وهيلعهللا لص لاق وبان نم ىلعهللابوت ون وبارتلاالا

 ةاذمعد ذال هليد هذه تناك انلولاقكو ًالاملابحولمالاناتنث اهعمسشد و مدا نبا مر موت ءاعتلا

 هسدعن ومالس ال ىدهن !ىنوط لسو 3 ,لعهننا ىلصلا ةفةعاذشلا ىلع هلوسر وىلاععت هللا ىث ؟ةكسلهما: 0 رخو

 لاقوايندلا فاو ةىوأ ناك هنأ ةمامقلا موندوالا ىنغالورب ريقت دحأ نمام سو هيلعهتلا لصلاق ويمتد وانا ْ
 نلطااقةغلابملاو صرمل اة دش نع ى-منو سغنلا ىنغىغلا امنا ضرعا ا رثك نع ىتغاا سل لسوه.اعدتلا ىلص

 هلت 5 امنت أي تحاينالانمديعبهذب ناوهلبتك امالاد.» عل سي هنافبلاعلا ىفاولعنأ سانلااميأالأ لاقف

 هت مهعنقأ لاق ىنغأ كدابعىأ لاقذىلاعت هير لس مالسل هيلع ىسومثا ىو روةعارىهو ايندلانم

 ا احو رنا مس .وهيلعدتلا ىلصهتنال أوس .رلاقد دوعسم نع الاكو هسفننمافصنت نأ نملاقلدعأ مهجافلاق

 هللالوسرىل لاقرب رهولأ لاقو باطل !قاولجسأو هتلااوةناناهةز رلمكست ست ىت_>تو؟نلابفننا وريف
 ةرب رهو روما رو غرك .لعفعوملا كددتش بااذاَدرب رهاب اب سوم يلعهنتا ىلص

 بحأو سانلاركش نكن كت عنز نكو سانلا د نغأ نكت اعرونإ 5 ل-وهيلعهتلا لسهتالوسرلاف هنعهللا ىكر

 نآىراصنالاسولأوب أ ءاوراوف عمطلا نع لسو هبلعهنلا ىلصهللا لوسر ىسموامهؤم نكست كل سفنل ىتامسانال
 نئدحتالو عدومةالص لصف تءلصاذالاةذْؤسو أو نافع هللالوسرابلاةف مويس لا عا

 هللا لصدتلا لوس ردنءاكى جمالا كلام نب فوعلاو سانا !ىدب قام سأل ١ 8 ارادغهنمرذتعت ثد دع

 الآلام هللا لوسراب كانعب اي دق سلو أ |: اةهّنالوسرنوءدابتالا لاق ةع.سوأةمناسعوأ سارت

 الوهللااود عت تأ لاق كعب امن اذام ىِل_ف اوكا اقلاقذ هانعب ايفاني دب انط سف هيا ونس رن روعبابتا

 كئاوأ دعب ناكد قاذ لاه اء ش سانل ااولًاسنالو ةمفحن ةلكرسأأ اواوعمط" واود عمت تاو سان ااواطت دأيش هبا اوكي

 ىغ سا. ,لناورعفعمطلا ناهنعهللاىضزر لاق (ران الا )ءاالوانب نأ ادحأ ل اسي لف ءطوس طقسا رقنلا

 قوكفكأ ابعْلاَض روك :؟ هلذ لاق ىنغل!امءاكل | ضعم ]لبق و مدنع ىختسا ضانلا دب[ قاس ساب مدل .

 هضرت كش دعت عنقا « رك ماابي وطغو * رك تاعاس شيلا ليلا

 ردو توقان وبهذ ني هقاس فةحنرلذ * رح شعت لاو ه لرتاو 1

 مك !.ندريخ نام غس لاقودح أ ىلا تح ملاذا مم عنق نم لو ودلك ابو ءاملاب سنا اريج لبد عس نسق
 كنك «ليلق مدآن اان ىدانب كالموالا م هون مامد وعسمنالاقو ميدبأ دب نمحي رخامهي مث 0 مام

 لاق كلامام يكس لمع هرانلاث ثالدخدب لرمش فريش مدآن ب امن: :طباع انالع نيطيوس لاقو كيعطن ري 3 نمريخ

 تناكولمدانء اب لاق لجو ٌرعهللانا ىو ربو سانل !ىدب قامتسابلاو نطابلا ف دصقلاو رهاظا فلما

 نسل يل ااناف كلريغ ىلعابماس- تلعجوتوةلااهنملتءطعأ انآ اذاو توقلاالاا تمثل نكي لكلاهاك ايندلا
 اءاقدرهظ عطقيفكن او كنا لوةءذ لح رلاكانالوا ريسبابلظ اهملطلف ةحاحلادح أب اط اذادوعسمنبالأقو

 لاهم ابنك بئاوسسيلارالااع زم هزاشي اس[ ىبضديستو نراك نس ١١

 لقاعالرسأ ئنثىأ ءاك-1 !ضعبل لمةؤ تعنةىنعك مآ امو تايقاهنماطعأ اف ىالومىلا ى ىلا او-تعؤر

 موةعمجاضرلا نزلا عد لع هلاهثوعأو لمعلا ملا نم مدقاسيلااهرسس أ لاف نزلا مفد ىلع نوغ انئاعأو

 قاضنأ ملستا لبق

 بات هنافةالصلا بلص

 الشمل ماقأ نهق

 د ةنةعاج ق سلا

 ةدامع رعلاو وبلا الم

 لاوحالاوتاماقاالكو

 ' تاواصلا اهتز
 ىو ةعاجف سبا

 ةرافكحو نيداارس

 صرخت#و نسمؤملا
 ارش لعاباطخلا

 ءايض مالسالا مشان ذش

 برعتلا وبأ نيدلا
 هللا هجر ىدرورهسلا
 رود مولا انآ لاق ةزاحا

 ن كللاديعنب لل

 دوتوأ انآ لاق نو ريح

 ىرهولا لعن, سملا|| ©
 دجتر وت أ انأ لاقةزاجا
 ابرك زب سايعلا نا

 نى دو انمثلاق

 1:2لاق دعا صن دمت

 نسمات نيسملا

 هللاديعان لاقى و رملا

 انآ لاق كراسملا نما
 لاق هللاد عنب ىع

 تعع«لوقب ىأ تع“
 هنا ىذر :ر رهايأ

 لوسرلاف لوقيهنع
 سو هيلع هلبا ىلص هللا



 مهسافناب لد كالمألا

 لالذالا كسا عت ةفداصلا

 نم ورا دارأ ادافع
 هنيع نعم _سةالصلا
 ميلسستلا عم ىوْد و

 ةالصلا نم + جدر وردا

 ةكفاللا ل ىلع مالسلاو
 نه نب رضاخلاو

 ى-مؤمو نينموملا
 انيبمهدحت لع و نجلا
 هعمع# اولايهنمع ىلع نأ

 مالسلا اذهنيب لصفيو
 هراس نع مال_سلاو

 ءىلملادرود هو

 سمن ةلماوملاو ةلصاولا
 مامالاب ص” تاتثثأ

 ةءارقلا لصوت الن اوهو

 عو-كرلا وريبكسشلاب

 لعن انةئاو ةءارقلاب
 لسوتالناو هو موماملا

 مارح هل ريمكج)

 هياستالو مامالاةريبكستي

 ىلعتد_اوومهل تب
 وهو نيموهاملاو مامالا

 مهلا ل_-صواال نأ

 للا ملتي ضرفلا

 دعالو ميسا مرح و

 دع د وعدم الم

 سأأ نمعا ثذاع ماس دل

 وعدي و ءامثدو هدد
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 | 0 لاو رك لمعلاورلعلا نمثل لعذا هيكل غتش اذا بوعتمتن آف كاضرغهيلصتع ا

 ا | نيعم تاسن | ىلا هفرصد الام «(ثلاث !!عونلا)# نارسحت هريغ ىف تقولا عب يضتو كريغهموقينآروصتدالام

 ٠ كالذريغوقد رطا ىف بابحلا ب صنوىذرااز ودوتاطابرلاو رطان ةلاود حا سلا ءانم كماعربش هب لص< نكتلو
 | ىلا ني اصلاة ءدأةكر ةيسلكسلاتولارغ: رادلاة دب ْؤااتاريلاا نمىهو تاريخا :دصرملا فاقوالا نم

 َ [صالللان ماهل -اعلا ط هدا قلعتبامىوس ندا ىفلاملاد اوفةلحمذهف | اريحا مك هاو ةيداستمتاقوأ

 |زافولاوءامدسالاو ناوعالاو ناودخالا:رثكو قالا نيد د_هلاو زعلا ىلا لوصولاو رةفلاةراةحولاوسلا لذ نم

 ةيويندوةيفيدذ «(تاف الاامأو )و ةبويندلا طوطالا نملاملاهيضتةءاس كلذ لكفب ولّقلافةماركلاو

 ٍ أ[ نمو ةمصعملاوعر 11 نيد لوك دقز عااوةلضافت متاوهشااناقىداعملاىلار ا( تال حوال

 1 00 ردلارعشتسا!ذاؤهتبعاد ٌكرحتت لةمصءملانمعوف نعاس !ناسنالاناك ام هومودالن أ ةمدعلا
 ريصت او كله ءاهتشاام مدقق ناذ رو مقل باكر ”زاو ىصاعملاةيعاد ل ار<ةردقلا نمعوف لاملاوهتيعاد تعبنا
 ا ثاحابملا ف لالا ردنا (ةيناثلا)ءار ذا ةذنف نم مظعأ ء هلاةنتقود_ثاةردعلا عمربصأ اذاةدش ف عقو

 | ذئاذإ لرتو نكمللان ولا سلب و ريعش!اري_-ةلوا خ5: تأ ىلعلا !!ب>اصرد 0 ىتفتاعرداالّوأ اذدو

 | ايندلاب منتي تآ هلاوحأ نس> ًاقهكلم ف ماللاوةالصلااههملعدوادنبن اسهل -ب هملعر دب ناك كة معطالا

 |[هيمسن ادتشااذافق ضعبلا ىلاهنم ضعبلا ركب وهنعريصاالاب وي<تو هدنعافولأم من ةلاريصبةهسفن ا .ماعترع و

 اردكلاو ةهادملاو: ١ ارافضوخ وتاهشلاو_كقبف لالالا بسك اايهبلالدوتلا ىلعردشبالاع ر

 0 هلام رك ع هلرمستت وءامندضأ هليل ةئيا درلا قال الارثاسو قاقنلاو

 ةرمس امم ىهوشوالاةف 0 دل لس كاف مقاس ريل تاق ىعي ز عهقناني تآوديالف سان :لاىلابا احا

 7 ,رلاو دقه اور.سكل اهنعأ ثني وةقادصلاو:وادعلار وث:قاخلاىلاةحاطل ا نموالصا هذهنع ليالقرا وظملا

 رئاسي اضأ ىدعتلا نعول الوناسالاوبلَعلا ص ىتلا ىصاع ارئاسوةب.غلاوةعمتلاو بذكلاو ريكلاو

 00 ماسلا جل ولالا موش نم مزلب كلذ لكو ح راوجلا

 1 ةالدصلاهيلع ىسعلاف كالذلو نا ارسخوهفهلنا نعدمعلا لغد املكو ىلاعت هللار 5 ذنء هلام حال صاع جاب هنآ

 ذوتال. ةفهق-ريغ قهعضن لاقف هل-نمهذحأ تال. ف هل -ريغن مهدخ ا, تأ تاف 1تالثلاملا ىف مالسا او

 ةئلارك ذاهرسو اهو تادامعلا ل_صأ نافلا ضعااءادإاوهاذهو ىلاعتهّننا نعمحال_صا هلغش لاف هقحف
 ا ا ةوهتاساحتو حالغل اةموصخ فار كم حصل

 / يصقنلا ىلءءارحالاةموصحخو حاملا ف ناطا لاناوعاةموصخو دودخلاوءاملا ف مهتعزانموعاك ثااةموصدخ

 ةدارفتاوهك رمش ثةنامخفاركسةتمنوكةراحتلا بحاصو مهتةرسووسهتنايخف نيحالفلاةموصخو ةرامعلا ف
 ةراكن عاهدعبأ 1 لارسال فائض ًارباس اذكعهو ى اوملاسحاص كل ذكو لاملل هعسضت و لمعلا ىف هريصقت "و رلاب

 | ا يل ةيكقوملا رسب امفاددرتمر 5 ةلالازب الو ضرالا تحيز ونكملاد: !!لغشلا
 هدهف كلذ ع بج نمةمالس همون توق هعمىذلا اهل هنامالاب :دلاراكق لة د دو وهنع سانا ا عامط اعقدفومبلع

 ْ دف بعتاو مهلاو غلادن زك او فوخلنماعتدلا فلاومالا باب راهيساقنام ىوس هن ويثدإاتاق ”الاةلج

 3 اريخلاىلاىفابلا فرصوهنمتوقلاذدنأ لاملا قاءرت اذاق همسسكولا املا طفح ف بعاصا مشت داسملا

 رب دق 3ع هناهمرك و مطل: نوعا نس -وةمالسلا نى اعت هللا ل اس تافآ اوموو« كلذادع

 م(سانلا ىدي ة قام سأيلاوءانقلا حدمو عمطلاو صرحا مذ اني زد“

 +قاولنانععمطلاعطةنماعناةريقفلانوكيتا ىج جدن نكماو ر ةفلاباك فماندر وأ كدو#ر ةغلانأ لعا

 نمتر درضل ارد سقي عني نبالا كلة منكتالو ناك فيك لاملاباستك | عاصر حالو مب فام ين مع كاع

 نامع : هبلقلغُش:الوهرهش ىلا رأ همولىلا هلمأ درب واعون« سا واردق هلقأ ىلعرمهتةد و نكسملا اوسلملاو عاملا

 2 ١ هرحو صرحلالذو عم_.ماابةلاحتال سن ديوتعانقلازع هناف هلم لوطوأ ريث كلا ىلا قوش تاقره

 وىسكةعبضل !بحاصواءزافابلق ىدتس : كلذو هلالح فر كسفتا و

 أ
1 
1 

١ 

 ءماعااو
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 لاكرو مف هوهىذلاند لاء هزو رمد ىهىجل اسيالا او معا: رو هرمد وان تنم هنأو هذ ري

 دقفاهل سأن ريسغاومل اا طتام“ هراخا ائنالثل ه]معّرساو هدصوم وون ع 20 اةدئاقف »رع نمو ري وه ىذإا سال /

 نت نأ ملص و عي دو مةمىلا همس وود 7لاملااذاف هقحىادو#<# ض هرغلا هلل صام تاكو عمنا او نس :

 دوماذا وهف لمعلاو معلا ل. دس لاسساو هرتخ  الاةداعس نعةداصلا دصا لاى هوةرساف رصاقمىلازإ .كووذأ 1

 هم فكي مرتك اندلاع نمذخأ نفمومذملادصقملاىلاةفاضالاب مومذمو دوم ادصتلاىلا ةفاضالاب دوش مومذم ١

 نانو هللا ل سسلةعط اوي قلا اىلا ولت امعاب انطلاثنأك اوربت ١ هيدر داكرعش:الوهومفت- ذأ |ددؤ ا

 ةيافكلا ردة ىلعدي زباسجت واحلا! ماكان هلآو اهلالهسملالا

 ىيحأ مهالا لاق وريم ضعي“ امالاا.دلا ع نءبلطب : لفافافك دهتل ات وف لع ىهللا مالسل اوةالصلا

 نأ ىنن وىدنحاولاقف مسوهيلعهّننا ىلص ميهار ار اذاعتساو نيك اسملاةرصز ف رس اوان. كسمىئتمأوانمكسم

 ه.لعاتس لاق ىتدع هريش ةرمم نم ءاسنالاذاعتس 5

 فةيهلالادة::نأ !اهماع ىشخ نأ نم لح أ: :ومتلاة مذ رذاةضفلاو بهذلا نب راني ذدامىنعو ماذضالا دعت ٍ

 نوك رلاواه مب رارتغالاوامهمحام مدا, عىتعمامناو رغصلا مماهتدابعووبتلا لاو :راخ اميه نمل

 نيمق سقت“ ::االف كش اذاو شعتن الو سعأ م هردلا دبع سعتو راس اا دبع: سعت هلسؤ هيلع هنا ال

 نعكلذهعطق نمىأ متصداع :وهفهللا اس ل لد مص داع :وهذار دبع نموامهلدياعامبنأ

 رانلا دوال بجولال ىف - كرت ناكرش ك ارمشلانأالا كرضوهو مصدراعكو 43 هةحدعادأ نعو ىلاعتنلا

 عبجلانمهتلابذ وعئراتلا ف ل ول ”ىل- ل امو لعل اسد نم ىفخأ هناثونمؤملاهنعك هذ ءالقو

 «(هدئاو ةولاملاتافآ |ليصفت نادن)#

 زرع نأهنكمأ هدئاوفو هلئاوةفرع نة هموع“ هلثاو ةوهقأن رز ..ئاوفف اي رتو مسا جفةيح ثمل لانا

 اه هرك ذىلاة>احالؤةب , و.ندلاامأ وةشدوةب ويندىلا مسقنت ىهف#(دنا اوفلاامأ )« هريدم نمر دا وورمم نمآ

 ىئاهعبج - رمه خشم دق دلاامأ وواهملط لعاوك اهتم د م كل دالوإ اوقاحللا فانصأ نيدةك رتشم: رز وهدماهذ ةرعمناف

 وهفةدامعلا ىفامأ ةدانع لشن اسال وأ ةدايعىفاماه سفن ىلعهقفن. نأ (لؤالاعونلا) عاوف أ ةثالثا

 نه مورغرب#_فلاو تا رغلاتاهمأ نءامهولالابالاامهلا ل_صوتي ال هناف داهم اوعي 11 ىلعهيةناعتسالاك |

 هذهناف ةثدعلاتارو رضو ع ركدملاو نكس او نسبلملا و مطماو هال ذف ةدايعا اىلعهي ياماما او امهلذ

 ةدايعوهذ هيالا:دابعلا ىلا ىل_صوت:.الامو ني دلل ع راش القاهريب دي ىلا افو رص لملات 29 ”ملاذات احا ١

 ىلعةدايزلاو منتلااذهىق لمت دالوةبتي ,دلادتاوغلا نمنسدلا ىلءةناعتسالا ل جالايندلا نم ةيافكلاد خاف
 ةقد_هلاماسقأة ب رأوهو سانلاىلاهفرصرام(فاثلا عونلا) طقفايندلا طا را رة ةسح : '

 دقو ىلاعت برلات ضعى ئيفطتلا مئاوا ماو ىف_ةالفةةدصلا امأ « ١ -الادرحأو ضرعأ اتباقو وتل ا

 اموةناعاوةيدهو ةقامضف فارثالاوءانغالا ىلا لالا ف هرمد اهم فعل مد رأاامأ و#«مدقتامف اهلضفانرك ذ

 بستكي هيذاةيني دل دئاوفل | نمازه نأ الا حاتم ىلا لبن امةفدصا !ٌلبةةدص ىوعنالءذهنافاهنار ع ىرخك
 عئطصا ن مالا دولاب فصولالفءامذع.سالا صرب قتلي وءاؤسلاة لص بست هيو ءاقدصالاوناو هحالارب علا

 اناد_ولاقةريث هكرامل تدر ود_ةذهنقباو :لاملنعب ا فاض اذ_هوتوتفل اود اوةءو راالينس ال س وفور#

 لالا لذي هيىنءنذ ضرعلأ ةياقوامأ اوهاهفراصمىةقافلاو رقفااط ارتست اريغنم ماعطلا ماعط اوتافا» ص د

 طوافللا نملحاعلا ىف هند" از ع ” عماضا أ اودومه هرم عقدو محا أ ؟عطةوءاهفسلاباثو ءارعشلا و هه مف

 ةدصعم ْنن :رعساتعلا عناق ةكوك دموي نكات درععر م1 هيقواملس .وهلعهللا ىلصدتيال اوس .رلاق ةينيدلا

 هكسعل د رمل دول ةز واخت ىلع ما: :الاو:ًافاكملاف لمحت ىتلاةوادعلا ن متمكن مرو ا.عّزارت-او هب ةينغلا

 هنافؤأ تعاّض سفن اهنالوتولوةرتثك هنايسس ؟ةئيهتلناسنالاا ملا باتك تل الا_عالانأ وهذ مادختسالاامأو»

 تآىلا ع .ذ للامالن مو نيكلاسلاتاماقم ىلعأو هىذلار 5 لاو ركفلابةزخ الاسس كواس هياعرذعتر

 رّومتا الك ومبلا جاتك ىذا, باكل وسن تح ثيبلا نم ا؟وهنعطو ماعطااءارش نمهسفنةمدقتمساتب كوت

 لمت !ىودكو مهدجأ سم

 وَ قف مهيدانم م

 ةالصلا ىف مامالاف ءاجسلا
 ب درا ىففصا اةمدقم

 وأ وهف تاطء_كلا

 ع ركب نلملا

 بدالا فئاطإ و نانثالاو

 نولصملاوانطأب روارهاط
 تءقدااك َن وطقم

 كم مه رهاوط

 ردات و مسهمطاوب
 نم ىرمستو دضاعتتو
 راونأ ضعبلا لاش عبلا

 بج لص تاك رد

 راطتأ ف نيلصملانياسملا [[د

 دضاعت مهب ضرالا
 وعلا بس :رصانتو

 ةلطارو مالسالا سنو
 هنأ مهدعلب ؛ نامعالا

 ماركلاة كس اللاب ىلاعت

 ردن وس ردم

 هك ااا إس 0 ءاعهللا

 ىلا مهياجاخل ن نيم هوسنملا

 نسم تاطمشلا هب راع

 ةئراختملا محتاحاح نم

 تاك اذ_وأ و رافكملا

 نمانعدن يول وهتءاعللا

 داهجل ان ارغسالاداهجلا
 موك رادست:ذ ربك الا



 ن ىسع نرش نخ رلا

 انأ لاق ىيلاملا يعش

 ن نجرلادبعنسالاولأ
 لاه اظعاولارفظملا ني دم
 ننهليا دلع دعو انآ

 لاق ىسح سلا و
 ىسع تاردع وأ ا

 سايعلا ني رسم نبا

 انأ لاف ىد_:ةروسلا
 نثةللا دع لل وأ

 لاهىرادلا نجرلادمع

 لاق ىس ,ومنب دهادعأنأ

 ىسع نا ا اوه نعمات

 رابحالا بعك لأس هنا
 لور تءندحت ف.

 فلس .وهباع هللا ىلصوّلنأ

 ندع دع لافةاروتلا
 رحاهيوةككدإو هلا دبع
 هكلمتوكي وةببطأ

 ساعم سلو ماسلا

 الوقاوسال 'ىف باضتمالو
 ةشيسلا ةئيسلاب يفاك

 هتمأرذغن و وذعب نكسلو

 هللان اودمكت نوداجلا

 هللاثوربك وءارس لك ىف

 نؤضول دخلك ىلع
 فنو وز دمهفارطأ

 ىف نوذص» مهطاس ذأ

 فنوةصب اكمال بص

 ىف مسهيدد مولاتت

 دحآ مهردلازعأامهتلاو نسل الاقو هناقومل سو هيلع تلا ىلدهللا لوس رعاست لّوأ تناكنازهىاعدعإ رع

 ١ اكمح أ نملاقوادجاق هنج> ىلءاههعضو مث سل اامهعذ روش ردا و ران دلاب رض ام لو نا لمةودهنلا هلذأ لا

 ذاعمنب ىدعلاقو رانلاىلامتوداقي نيةفانااةمزرناندلاو مهاردلانانالعنب ط.م«لاقواةدس ىدبعرهف
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 هعضوو هإ-> نمهذخأ لاقهت.قرامو لمقهم» كلة كغدإن ا هنافءذ أالفهتدقر نست منافبرقعمهردلا
 نأ كرس ناتلامذ ك ارم. نم هللايذ :وعأتاقفة نإ رلكنماهلع وامندلا لت اةءدان زن ءالعل الاقوهة-ىف

 ميجا ام مبلصوتيذااهلك اءندلاامهرانب دلاو مهردلا نالثلذو راني دلاو مهرذلا ضغباف ىنمهتلا كْذعي
 ليقثال ذىفوا.ندلا نءريصام منءرعص نذاهفاذصأ

 مهردلااذهدنععروتلانأ 5 هريغاونطت الفتدحو ىف

 ملل ىوقت لا”تاب معاق هتك رت م هيلعدردقاذاف

 هعفره_:هقانسسلاوظعقوفرازاوأ هعقرصبةع نب راانم كنرغبال اضنأليقءالذفو

 هعرو وأةبح « فرعت مهردلاهرأ هعاشدرلأ « هيقحال نيبحوأ
 تعنص نيذمؤملا ريمأ اءلا ةف هن هومد:عهلباهجر زب زعلا دع نع رعىلع لةد هنأ كلا ادبع نسم نعى ورو

 ودع قار علاقف دلولا سرعة ثالث ناكو ران دالومهردمهل سال لدإو تكرت كا ,ةدحأ هعنص: مل اعيتص
 ىداراعاو مه ريغلاغح مهطعأ لو مهلاقح م_ععنمأ /ىافامه .ردالوارانيدمهلعدأ لكلوتامأ لاذ هودعقاف

 "نبدجتت أ ىو رو عقوام ىلع ىلاب الذ هنت صاعاماو نيد اصل !ىلوتي هللاذ«_.فاك هللاف هنت عسطماما نياج ردحأ
 رخدأو ى ودنعىمسفنل هرخدأ ىنكللواللاف كدعب نم كداوا هنرحداول هلل يةذاريثك الامباصأ ىطر ثلا بعك

 نم هيردبعوبأ حرخافريذع كدالوأ كلرتتورسشب بهذتالوخأ هير دبع الاف الجر تأ ىورب دىداوا ف ر
 لبق هنومدنعهلامف د.عالامهلثعنورخ الاو نولرالا عمس لنا ةءيصم ذاع مني ىع لاو مهردفاأ ةثامهلام
 هلك هنع لسا وهاك هنمددخوا لاق امهأمو

 ا «(مذلانيد وهند م-جلاولاملا دم ناب )+

 هللالوسرلاقوءي الاربش رت نازعو لج لاتفزي زعلا هياكن م عضاومىفاري لالا ىمس دق ىلاعتهللا نأراعا
 نكعالذا لاملا ىلعءانثوهف ع اوةقدصا !باوث ىفءاجاملكو حلاصلا لجرال ملاصا!لاسملا معن لسوعيلع هللا لص
 3 اومأيكددع وهدابعىلءان: ةىلاعتلافوكد رنمةرامهزتك احرتقس وىلاعت لافوهبالا اهل الوصولا
 لعءانثوهوارفكبوكي تأ رقفل اداك ملسو هيلع هللا ىلص لاقوارا نأ مل لسع وتانج مل لء< ونين و

 | ىت> هلئاوغر هتاف اوهدوصةمولالاةم_كح فرعتنابالاحدملاومذإا دعب عجلاه-جوىلءفةتالؤلاملا

 ريخ سل هناق ري وهث بح نم مومذ مو ريدوه تح نم دو هنأوهحو نمرشوهحو نمريدخ هنانا ف ثكسنم
 ىلا نكاوىرخأ مذ وو ران ةلاعالددمقهطص راذ هامواعيجنن مال بن سوه لب ضعستوهالو ضد

 مصفتوتازيهللات ادب نمركّشلا با قءانرك ذامتدا ده -الاب هنا.دومومزملاريةهنمدوملانأ كردي زيمملا
 ' ءالملا اومئادلا معنلا ىه ىلا :رخ .الاةداعسرئاصيلا باب أ رساك الادصة.تأ أوههنق منقار دعلاو مذلاتاحرد

 مهسك ًاوسانلا مرك نمل سو هيلعهنلا ىلصهّنلالورللةذاس اك الاوماركسل بأ داذهىلادصةلاو ممقملا
 لئاضغلاىهواشدلا ف لئاس .وتالثنالا لان: الةداعسا هذ هوادا دعتسا هلمهدشأ اوارك دن وهال مه رثك لاف

 لاس لالاك ندبلا نءةجراذالئاضغلاوةمال_!اوةدصلاك ةيئدبلا لئاضْااو قلنا نددورلعلاك ةيسفثلا
 مقارن اهاندأو تاجزاخلا لج نملاملاواهسأ ة-راملافةجراملا مةيندبلا مةم_تفتلااهالعأو بايسالا
 سنا ارهوملا ىه سقتلاذاامما ذان ادار الوامهريغل نادا صامل مداخالو نامداخا + مناة ريناندلاو

 : اون سفنلا مدع ندب و اهتاذفةةصاهاصتقل قالدخالا م 0 وةفرعملاو معلا مدختا هن اوا م داعسيؤلطملا

 ,اعكانملا نمو تديلاءاقب اميعاطملا نمد دوصقلا نق بس دقو ندبلا مدخت سالم او معاطملاوءاضعالاو ساوملا ْ
 اردت فرعدقذ ندترثلا اذه فرع نمو قاما رم علاباهتدب زتواهييكرتو سف نا !ليمكتدملا نمو للنلا |
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 اوزخلا |

 ىلاعت هللاءاش تاالصةرسشعةعب رأى كلذ حرش نحنو مهما ٌصومهْعلا ن "و

 5 م عمطا اوص رعاحالعم عمطل اوص ردامذم ةئاق 1ولاملاد# اوذل.» صفت 7 مح دم مح لاسلا مذ نامي وهو 1

 يالعخلخا اوعاذسلا رح مث هلضفورا رالام ءالذل اتاناكح للا مذ ءايخسالا تاراكح مثءاضسلا نإ تكل

 كاش كنا ارّدفلا مدموىنغلا مذ ملاملا ف فئاطإ ولاع وم لبا

 *(هيحةهار كولاملامذنابد )< ْ

 نورساهلنامهكئاو أف كلذ لعفي نمومتلار 0 مدالوأ الو وكلا مآ م-هاتالا اونمآ نيذلاايأأب كاما ١

 نجغو رسحن د ةفهنلا دنعام ىلع هداوو ةلامراتحلا نق ميظعرحأ دنع هللاو 5 :ةف مكةالوأو كا اوسأاغاكاعتلاقو | 1

 هارت طبل ناسنالاناىلا.عتلاقو ته الااتني ز وامندلاةايحل ادب رب تاك ن نملجو زعلافواميظعانارسدت |

 ملسو ه.لعمتلا ىل_ددهللالوسرلاتو دوب رث اكتلا مك اهلاىلاعت لاقو ممهظعلا | ىلعلااهقئابالا: :وةالولوحالذ ىنغتسا |

 السر 1تأن ان راض تا دام مل و هيلعدتلا لصل 5 0 عاملات ءاكتاعأ اىفىاقنل انائش ف ورمل اولاملابح |

 كاهل سو ر«يلعهتنا ىبصلاقوم تملا لح رلا نيد هاللاولامملاو فرسشلا بح نما بقاداسفاارثك انهن انمغتس رزف

 لاقو ءامنغالا لاقرسش كتم ا ىأهْنلالوسراب لمقو مهاراتك: بعف لقا ندكلا 1!

 نوع وامناولأ و ليخلا» هرذ تويكرب وأن اولا وامندلا بناط أت ولك اي موق مكدعب أيس مسا :

 عنقتال ريثكسا اب سفنأو عسبشت اللي اك رد نولط م-هلاهاولأ وبا.ثلا لجأت روسلب و اهن اولأ را ا

 توهتشي اهرم أ ىلاه مم رتوداب رو مههلا نود نمةهل ا اهو ةعااهلا نو>ورب وتودغن امندلا ىلع نيفك اع

 سدالثأ هاد فلو مبتع بقع نم نامزلا كل ذءكردأ نامقلا دبع نب دم نم ةع زعفدوعش م هاوهلو

 داص* :ةالاوهدو# اوداص:ةاورب ذ كمد 7ناتلاحقفنمالوةدو<ةىرخالاو ةمومدم| مهاد اوئافن او

 ىلسلافو مالسالا مده ىلءناعأ دة كلذ لعف نأ مهزيبكر قوت الو مار ان الو مهاض م دوعن الو مجم

 لس وهيلعهتناىلسلاق ورعد ا امد ىوفايندلا ن مذ نماهاهالا.ندلا اوعد رباع

 لجرلاقو تيضمأف تقدصوأ ت ابا تساوأ تينفأف تلك أ امالا كلام نم كل لهو لاما ممدآ تالقي
 ناهلامعم نمؤملا ب بلة نافكلاممدقلافهننالوسراب زمن لاقلامنم تعمله ل اهفتوملا بحأ ال كاستل لوسرأب |

 ىلاهعيتن دحاوةثالثمدانءاءالدخأ مل-و هيل عهتلا ىلصلاق رهعم ف اذقي نأ بحأ هفلخ ناو قحلا نأ بح أمد 3 ز
 وهذ هرق ىلا هعبش 1 : يذلا هلام هت هوو نضنت ىلا سعب ىذا هرمش ىلا ثلاةلاوهرعق ىلا ىفاثا او هلو 3

 كلذىلع را ءامملا ىلع ىبشع كلام ماللسل <: لع ىبسعل نوت راو !لاقو ه|عوهفهرسش ع ىلاهعيتد ىذلاو

 ىلا ىب رافلاناملسبتكوءاوس ىدذ ءردملاوامهتك !لاقةن حاولا مث دع ردلاو رانيدلاةلزنمام ميال

 هيلعهتلا ىلص هللا لوس رتعم» ىباق هركسش شىدْؤت الامامدلا نم عمت نأ كابا جن ارامهنع هللا ئضطرعادر لاو

 7 ضما هلامهللاق طارصصلا هتك اهلك هيدي نيب هلاموا مقهتلا عاط ىذا ا ,ندلا بحاصب ءاح لوقي "-
 هلام هللاق طارم ا د بح نيهلام راق عطن ملىذألاايندلا بحاصب ءادع م ع "ىف هللا و قششا

 قرشا ل اندؤو) املكد رومشل اول رار فانك ل هللا و تيداالاك
 مذلوانتمفايندلامذفءانرك ذاملك اذكو هب ركستب لوطن الف لاملا مذلاهعيج مجرب رقفلا حدمو ىنغلامأ
 سو باعدت لسا ةفاعلا لف ذر دامت الا ارذ دناعاو اهندلاتاكرأ مانعألاملاتالمومعلا كتتلادأ |

 انندلااو مد هع ضل ااو ذقت ال -وميلعهنلا لصلاقو فانامسانلا لاقومئامتكشالااتلاقدبلا ل اذا
 0 ًأومعسج مص أوس لعف نم مهالالا ةذاوسما ًارءادردلا نأ ملانالجرتأ ىدر«(راث 2هلا)

 ثاع ,عطلا ىلا ىذشيب نأود.الهنال رهعلالوط ومسمل اةدك عمعالب ءلاةباغلاملاةرثكعأ ًارف.كراغنافهلامرل ا

 هئعهللا ىذررغ+ناىوزد ىعفم تالىع حرت لامن ااذأ لاق مفك عامهردههج وهلا مرك ىلع و

 اريس تاحمت هلهليا ارذغتااهناطلت سس «٠ رعلمل !لسرأ اولاقازهامت لاقذ ات اطعب شخ تاب بقت زال سر )“
 ءاطع نكردبالمملل تلقوا هيدي غفر اهماي اواه+رو اهتدن لهآ هت وهقواو رصدت نيبو 1

 (ابحا) - 21 ) ٠
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 ) تلاع

 الا عباصالا ةضورعم

 قولا عف ر وةعسملا

 قالهتلاالاف ةداهشلا

 اهعفرب الو ىنلاة لك
 اهسأ اربةل ام لد ةبصتنم

 هذهف هر وطنمذغفلاىلا

 لا د هله

 عوشخةيارس ليلد
 قوعدب و اهلاساقلا

 ادة نال طخ
 اماما ناكت او نينمّودلل و

 ءاعدلايدرفنبالثأ تش

 نلو هسفنل وعدب لد
 طة.تما مامالانافدءارو
 لحد بحاك ةالدلا ىف

 هءارووو ناطل_-ىلع

 لاسر حاولا باعحأ

 ماجا ضرعيو مهل
 تايتيلاك ن وئمملاو
 اذهمبو اضعيهضعب دش

 قىلاعتهللاوهف صو

 مناك هنادعس هلوةيهمالك

 قو ص وصرم نابثد
 ق ةمالا هده ىَصَو

 مهفسةفااسلا بثككلا أ هل
 ف مهفصك مهمالصف

 كلذ( ةدح) مهلاتق
 بأ ندلاءاي كلم يكس

 ىدرورهدلا بيغلا

 لعولأ انأ لاق ءالما



 مح تو تو جوتي ريب ف يع

 د وا تش ل كايد

 ' ارركممحراو رفغابو

 ةروسأ اد_هس م كِلَذ

 هركب و اريسكم ةيئاثلا

 وهو دوعقلاق ءاعدالا

 ذل نأ انهه

 دارأ اذا هسيقعىلع

 ةعكرلا ىلا ضوهنلا

 ةسسأاح سلع ةيئاثلا

 ةحارت- الة ةيفد
 تاعكرلاة قف لعط و

 فوده 2 ازكوه
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 وهو جار عم ارم داق

 دهشت!او بول هل اجبارعم

 عطقدعي ل اوصولارةم

 ىلعت انهلا تافاسد

 ن اووهل اتاقيط مب ردن

 ب در ىلع مالس تأ فأاو

 امل نهذ ءافتان وبلا

 نمعميدأتي و لود

 لوغي فيكردي هلوقي
 ىل ص ىننلا ىلع معسو

 نيب هلع و لسوميلع هللا
 ىلع ملسسا وهيل ىمع

 الذ نيحلاصلا هللادامع

 نال اوءاعسلا دنع قبب
 الاهتباداءعءنمض رالا

 ة.سسنلاب هيلع مسو

 ةيصاخلاو ةبحو رلا

 هدب بطر وهن ر طفلا

 ىمبلا هذفن لعىبملا

 ادابعلا نمدوص#ملانأ ةطئاط نطو دابعلاةدابع نع نغتسسمهللانأ اودقتعا ثدح مهد.ول ءاف صنم

 هلل الان ع ىتختس لوصولادعب و لصود ذة ذرعملا تاصحاذاف ىلاءزهللاةذ رك

 اغاو ف. لاك لاباونهتعتأ ن ءهناعسهّنلاةفرعمىفمهل<ت عفترا هنااوبعزو ةدابعلاو لا اوكرتفوإ داو

 ةردنيعيسواف. خلي امىلااهؤاصحال اوطد هلئاه تالالضو هلط اب بهاذم اذهءاروو قاما ماوع ىلع ف. 5ك
 لرابالت وهو هناعحأو لبوه لع هتنا لصةتلا لوس رهملء ناك امةكسلاسلا ىهوةدحاوةقر ةاهتمجانلاامغاو

 نعح رخياماهتمعمشفتاو عشاااماودازلاردقاهتمز ًايفايندلااما ةملكسلاب تاوهشلا عمن الوةيلكلاب لايام دلا
 باطن الوانتدلا نمئشلك كرسالو لدعلا بتي لبةوهش لك كريب الو ةوهش لك عسي الو لّقءلاو عرمتلا ةعاط

 ةيىوشبامتوقلان مذ_ًايفهدوصةمدح ىلءءظفحوامن الان مقاخاملكدو دةمرلعب لبان دلا نمئشلك

 باع دانا حانالدك ةونتكلا نمو دربلاور او صوصال نع طةكعامن كلا نموةدابعلا ىلعتذملا

 تاوهشلاةساي_سلامزالمقبو أرمعلا لوط .ركشلاورك ذلاب ل غّتشاوهتمههنك,ىلاعتهّنلا لعلة تدملا لْغش
 هلاةيامسلا مهتيجانلاةقر ةلاعادنقالاالا كلذ لبست لعيالو ىوقتلاو عرولادودحزاحيال م-اهلاءقا صو

 ةن-سلالهأ نمو لدةفةعاسجلاوةنسلا له لاقمه نمرهتالوسراباولاهةدح اواهتمئجانلالاقانل مالسا | «..اع

 مسمناقي#بةنمهاناصف ىذلا حضاولا ليد سلا ىلعودصقلا عمل اىلءاوفاك دقو ىنادكأو هيلعانأ املاقةعاسمملاو
 فمها ناك امو ة.اكلل ايان دلانو هرعت#ب وتويهرتب اوفاك امو نداللب ا.ندالاءندلا نوذ_تاراوناححام

 الا اوهروذرط )انيد طسولاو ,لد_علاو هكالذو امأ اوةكلذند مهرمأ ناكلب طارذاالو طار ةترومالا

 | د هاوس هلأ هقدالاوا.ندلا هذي أ هاوعضاوسا فوك قبس كلاطن قا ىلا

 موهير هلآ و

 د«( نيدلا د بام رنم عباسلاب اكل اوهولاملاب> مذول خلا مذباك )*

 «(مبحرلان جرلاهتلامسب)»#
 ضافأ او« فررلاعسووو قلما قلن ىذإاديط و:ةلادعب د رضلا ف ثاكو د طوسملاهقز ربدجلا بح ودم ةلادجلا

 رقفااو ىنغلاو رسل اور معلا نيب اذ مهددرو «لاوح >الابلقتءاهف مهالتناو «لاومالا فانص أ نيماعلا ىلع

 حرفلاو دو+اولحلاو ةعانةلاو صرحلاو ةعاطت_-الاوزمعلاو سالذالاو :ورئلاو سأرلاو عمطلاو

 ليلقلاباضرلاو ريتقتلاورب ذبتلاو نالمالاو عوتلاو فافنالاو راثبالاو دوقفااىلعفسالاو دو>وملاب

 رخ“ الان ءىتتباوالدةرخ الا ىلعايتدلارث مهما طنيو العنسحأ مهيأ مهولبنل كلذ لك ريك اراةفساو

 العنوان ايدآ «ةعب رسب ىوطو 000 ال اودنوةريسخذامندإاذخاو الو-والودع

 بعشلاو ريك 1١ .ذدلانيذ ناد كانا ازيثك اعل تاو دللذ ممر مك اوكلس نيذلا هباحصأو هل اىلعو

 يغالهنأ اههفةنتف ماظعأو اهتحموطأو اهنتفولفعأ اوم الا نكدو فاك الاوءاحرالا ةعسساو فارطالاو

 1_>وناو ارفك وك نأ داك ىذلارةفلاهنملص>لاملادةذناق اهنمتمالسالف تددواذامث اهنعدحال
 هدئاوذو تاف الاودئاوفلا نمواخالىهذةل+اب و ارسالاورمأ ةبقاع توك الىذلا نادغطلا هنم لصح
 قرئاطبااووذالااباعئويالىتلا تاصوعملانماهرمش نعاهريدزيمتو تاكلهملانمامتاف آو تامدغملا ن

 هذِباك فءانركذ ذامتافدا ارغنالا ىلع مهمل ذحرمشو نم رتسغ ل نيمرتللا نود نيكسارلاءالعلا ن ا
 امل او اندلاع ازحضعبلاس او لحاع ان لكلوانةتامندلاذاةماعامن دلا فلل ةصاخلا لا ىفارظن ناي ملا مندل

 وشعبولعلاباطر و ريك-!اواهضعب د1 اوبضغلا متع اظيغلا ثةواهضعب ب رغلاونطبلاةوهش عابتاواهضعب

 ١» ءد-و لاما ف باكلااذهىفن الاانرطظنو لداع ام> هيفنا سال ناك املكاهعمك وةريثكضاعب أ اهلو
 ابتخالام مبل_هحيناةلا-اههو ىنغلا ف هوءدوجونمو رقفلاةفصءدقف نمنان اللول اوغوتافآ هو

 - ةعمط ناتلاحصن رعللو ةدو#ىرخالاوةمومذمامها داو صرحلا دةعانقلاناةلاسدقاغلل منامقمالا و
 قع لا ءاناتلا-د>اوالو نيتلا ارش ”مماعلا وقاإلان ع سأيلا عم تاءاذ :هلادق درعا ارعشتو سانا ى دبأق
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 بسكن حدس ميغفايندلا فاما شيعت نأ دوصقللا اولاقفو هروم] ةاعلاز انا مهنمعأ تت رفا لذغلاو

 : ال ءللك ًايوالءللكأ ايلاراهن بعت هنافنيدلا ف مدقالوايندلا فو منت لس جال ردد نمو ذاك ذلات شل اذدمواو ا ًادلنوب بكي محاوبسكما ثواك أ ايذلك ان ىتح بسكن م بك |! ىلءىوةنىتسحلك امم تك
 هللا كرادتفءرصب ودعم هنأوهوم الاونطفت م سمنأ | ارهز ير اهنا طرد تولانالا عت لزب ةسوهفقاوسلا ريدك ك لذواراهتبعتيل

 ىورونيد اانا سحأ ا ىشو ايندللاة وه-ثنمهرطو ى ذة: نافةداعسلا لب اين دلا ف عنتيالو لمعلاب ناسنالا ىشد نأ دوصقلا
. 
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 ئدرولع نينمؤماريمأ 4 اكتواكاةمعطالاذث اذا عمجو ناوسنلا عابتا ىلا مهممهاوفرسو مهسفنأاو داع ؤوف ب رغلاو نطبلاةو هش 1 ٠

 ا ورنا جدعمللا رح ” الامويلان ءوىلاعد هللا ٠ نءكلذ مهلغشذةدا اعسلاة اغا اوكردأ د ةذكلذاولاناذا ممن انونلش وماعنالا لك أَ 0 0

 ناك ل-وءيلعهتناىلص ع جاى وه رام اوبعت ًاووهلبل اوره--افزو“ كلا ةرثكمءانغتسالاو املا: رثك قةداعسلانااونطةفئاطو أ '

 تاو كلذهدوعمىلوةبلا نيس انالوتوعمحو نويستكيوةقاشلالاعالا فنوددرتيو راهنل او ىلبللالوطراغسآلا فت ودعتي م-هف |
 نيذلا م هنذإلك ””الالو هلاب ووءبعت عمال نوكبتاذللاو تاوهشلا ف هلك أ ,نمهي رفظن وأ ضرالات | ققييفتوللا مهكردي ناىلا مهتكرحو معبأ كل ذ فو م متذاءذهوصقن: نأ اهياعالخ واح ةر ورضلاردذالا |

 قالطناو مسالا ن-سحىف ةداعسلا نأ اونطةةئاطو « نوري ةءدالو كلذ لاثم أ ىلا نور ظن وعمد ||

 برسودق حو.س لاق
 نسف حورلاوةكالملا
 هنباىذرةكثثاعتور

 لصدلل لو ردن 1 معطملا فمهسفنأ م مكاو شاعملا  .كح فنويعت ءالؤهذةءورملاو لمفلابح دملاوءانشلابة:ىلالاا ام دتلا لوسرن ا ام

 لوقي ناك لسوهياعدللا
5 . 

 [|املععشامو ودلابا تود زب وةسفنلاباودلاوةئنسملا :الملا ىلا وهلام جن
ٍ ١ 

 فاح و كلذ.دودم ف 0 ُ . د 2 نس 1 0 2 وبرسشملاو

| 

 دعنا ممل ار عنها تف ميمونة اتستل تكل نس نوتللل وردت سائلاراصبأل ١

 انلا اراغن مقوم :
 مهرمأ فني :لةسيئاطلس !!لاعالا داقتوتانالولا تاطب ةعاطلا ىلا سانلاراردتساىلا هممهاوفرصفريقوتلاو |

 هجولوم دن نعهنقذ ف عضاوتلابق الدان اوسانلانيبةماركلاو هاا فةداع.سلا نأ اونط ىرخأ ةفئاطو
 وة دوعسأ اف هعلاصأ

 عباصأ مضي وةلبقلا ل نكو ةيظعداعساودعس د ةنمهااعروهلت داع او مهتيالوتعستااذام هنأ نورب وسانلان مةفئاط ىلعاهب
 الو ماممالاعم هسيفك | نع مهل سانلا عضاوت بح مها ءالؤوفسانلا نم نياذاغلا بولاق ىلعتاو مثلابلغأ اذهو بلطملا ةياغ كلذ |
 فين ىلءديزت اهرصح لوطي فثاو طءالوهءاروو «مهداعمو م مرخ ةفركذتلا نعو هندابعنعومق عشاوتلا لا ا

 نكسملاو سم او ملا ينل: سلا جلل اوليدسلاءاو نعاولض واوا ضدق مهلك ةةرفنيعب وا ا

 هإ_-رىل_عسلحو مهم ىادتو اهرخاوأ ىلا اهمايس أ لئاوأ ممترغاواهنم كي ىذلاردقلاوةثالثلار ومالاهذههلدارت اماوسنو ١

 ىنعلا ب ص:يوىرسلا || الذاهتمدوصقملاة اغفر عولاغشالاو باي الاهذهىلاةج املا هو فرع نذاهنمقرلا منك مواهملا كلذ |

 ا عباصالا اهجوم لأ توّلاب هندن رهعتهدوصقمةب ان أو هفمهبدصن :وهظح ملاعوهدوصةعملاعوهوالا ل عوةفرحو لغت ىف ضوخعا

 4 ىدرلا عضوا هلا ا رك ذه لعباغو تاّقلاغرذو هنعلاغشالا تعف دنا ليلقتلاليبس فكلنا كلذو شل جالوتستو كلوا

 فاكريغنمنيدْدْقلا 1 ىلا ضعبلا ىادنولاغشالاترثك ةرو رضاازدق هب ىدسعت ناو هلدادعت_-الاىلاةمهلا تفرمدتاو ةرخ لا

 اههعحرفتو اههبذ : داوىأ فهنناىلا ب الفاس دلاةيدوأ ف مومهلاهبتيعشتن مو مومهلا هيبعشنتفةناهتريغىلا لساستو ضع ا

 || لو تاطي_ثلامهدسف-ايندلا نءاوضرعافةفئاط كلذ|هبنت واندلا لاغش أ ف نيكمهلاتأش اذهفاهنمكءاهأ |
 راد5رخ - الاوةنة<ةوعالد ر اداثدلا نأ ةفئاط تنطذفث اوطىلا اوهسقنا ىتحاضب أ ض ارغالا ف مولضأو مهكرتي

 الوىعفءاد ىتفاعو | نمصالغلا مهسسفنأ اولي نق تاوضلا تأ اوأرف ديعتي مو أايندلا فديعتءاوساجلا لضونملكل ةداعس |
 ل هده بط للا قروملا مهسفن أ نولتقيو رانل ىلع نو معسم:: مهفدنهلا لهأ نمدابعلا نم فئاوط بهذءلاواتندلاة يا
 ةلذانلا فامأ ةضار هلا | ةئاما: نم الوأدبالل ب صلخت الل. ةقلانأ ىرخ ا ةفئاط تن طو انثدلا ن<نم مهل صال_ كلذ نأ نوناف»وا

 الئاقلاط امهمسأيالف اوددشو:دهاجلا ىلءاوأ قمت مميضغلاوةوهشلاعطقىةداعسلان أو ةياكلانس لا نءاهتطقو هب ريغبلاتافصلا

 ٍ فقدر طا اهم حد _ناو.ضرممهشعبو نجو لق عد سف مهشعبو ةضانرلاةدشب مهضعب كاد ىتح مهسفنآ ىلع |

 3 ىعقوف لل صأ الس هيلث عرس لان أو لاعتع رسشلاهفلك امنأ نظذةياكلاب تافصلا ع نع عمهضعب وةدابعلا |[

 الو صاع ناصع هصق:.الدابعلاةدابع نع ء ندم... هىلاعت هللا تاو هلل هاك ع ةلااذهنا مهضعبلر ةطوداحلالا
 : كالذنأا رورو مكساج ءلاطاب هبل اووطوةخابالا كل سماو كاسوتاو 4# ثلاىلااوداعف لع تمةفابعدلب للا

 اربكمي_تأر عفر غ ١

 ىلرمغابر لوةناو

 ضرالا ىلع هيعارذ شرف 5
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 | نمو رشي سانل درت. فددرتى :رقلاو دالملا نيدةلاعالك دح مثلا اومالاو ةعتمالا عج كلذكو ع رلافا

 دليلك ذامم.يدالبلا ف سائلا زو مأ مظتنتل هينوشرعتي وكالذ نول ةني ونال الادالبلانموةمعطالاىرقلا
 ظ مدح ل-ةنلا ىلا هيو ف ضعب ىلا عباتح ضعبلاقماعط لك اهذدجرلالةب رقلكو هل 1لكهيفدحوتالا عر

 ,ضرغل راغسالا قرانا اولملل لوط توبعتيذ ةلاحناللالا عج صرح«ءلعمهثعاب ولّة:لابنولفكتااراعقلا 00
 | هللا لع نكلو ملط ناطاساماو قرط عطاقاما مهريغتلا الماك اي ىذلا لاما عمجاهنن عهميصت ووهريغأ | فرشإلا ديسلاق اك
 لةعولو ةمهلاةسحو ةلغغلاب ثماظتت اا.ةدلار ومأ عج ليدايعلاة حس مو دالبللامالن مهلوحو يانغ فلا | ىداو كل دح- ءدو +
 م اضيأداهزلاكلولواوكسلهل تلطب ولو شاع ا تاطبل كل ذاداعنولوايندلا فاو دهزل ءهممه تعفتراو سانلا || نم دعس هننوىلا.ثو

 | باد 4توكتالدتلاملا بحاصواهلمحت باودىلا اتسقفاهلج ىلع ناسنالارد_ةيالز ةنت ىلا لاومالاءذ_ه ا ضرالاو تاووسلا ىف
 عودبطلا اهركواعواك

 "نأ هن هدا ادد

 . ساافعا دش
3 

 ةيدنع

 عش دوه !نع همم

 : ,تكغعم سك

 ظ بيس ثدح مث اضن أبا كحالا نماعوف ءاركسا اريصد وةراحالاىهست ةبادلا كل امنمن وهئدب ةلماعمُث ددتف

 تمس لس

 | ماعطلا نم هرواس ىذلارا دق الع ردي نأ نة بو'راماعط ى ثان آ ديرب نمناق ندةنلاىلاةاملاتاءامبلا اههفااتاقلاو حو رآل
 .نمدالذ تسانتتالروماهذ_هوتو::ناويحو ماعطي بوت عامك ةهاتح سازحأ ىف ىر ةلماعملاو وهك ن< هركلاوةنلهالا نم

 .لامىلا احب مثلاومالا نابع نمل دعا اال ذتاطتةرخ الابامهدحأ لدعي نيعت اينما نيد طس دوش لدع مك أح ا نم اهفاا سفنلا

 أ تسممث ساخنا وةضغلاو بهذلا نمدوقنلا تذغعاقنداعملالاومالا قب او مودنهيلاةحاحل انالدواَعب لواعد

 | لام الاولاغشالا ىادتت اذكهوةفراصلاو رضا ارادىلاة-اهل تسفر لعتلاو شقنلاوبرضلاىلا ةحاملا
 أ الا هن ”امنككال رحل هذه ع . 1 2 . ا ّ 1 3

 رسام نكك نم ىسو هش ىهو قلل لاغش !هزهفدارتامىلات متنا ىتدضعب ىلا اهضعل

 نع ازحاع قيبيف عام نع هعنعوأ هيلغتشدالفامدلا كلذ نعل فغي نمسانلا ىفوءادتبالا ف بعتورلعت عون.

 ةيصوصللا ناتسخ ناشف ةرح هئمث دف هريغهبف سلا لك ب نأىلا جاتهف ف راسا نعو نعل تاستكمالا

 نوانفطحي و نب دكم او صولا نمنو ز رثحي سانلا امهربسغ ىس نمنالك انامهث ا امهعمعذا هب دكتلاو
 اناوعأ بلطن نم مسهنفصوصللاامأ < ريبادتلاو ليدعا طابنتسا ىف مهلوقع فرص ملااو رقت مهلاو 1
 ظ ءافعشلاامأوو# دارك الاوبازغالاكق د رطل انوءطقب ودور اكتب ونوعمتكنف ةّوقو ةكوش ا

 | كلذربغىلا الالسو ارارط نوك,ناياماوة اذا ةصرفزاهتنادنعقلستلاوأ تقئلاباما للا ىلاتوعزممف 0
 ظ ىسامسلط اذا هناف ىدكاامأووياهطاسنتساىلاةفو رص اراكسفالا تنتاه تست ةث داما ٌضصلتلا عاونأ نم

 ا لاومالا جا اردعساىف هل تيل او رهتفاف امش ىطعتالفةلاطبل اوكلا-4 كربغ لغير عا او بعت اهل لمقو هريغه و

 أ ةليحلاب مهسفنأ ومهدالوأ نومعبةعام ةقيق+ابامازمعلابلاعتللاولاتحاف ةلاطبلا فمه سفنال رذعل اديهمتو
 | نأ نابب عمل يلا نم عاونابكلذراهطاو ضزا-ةلاونناحتلاو ملافةلاوىناعتلاباماو نوطعبف ىمعلاباو ردح

 | اهنمسانلا بهعتن الاعف والا ةأ نو سمتليةعاججوة#حرلا بس كلذن ركل قاشك ءازجت نم تناصأ ةندف كالت
 | لاوزدعي مدني دق بتل لاحىفلاملا نمل بلة نعديلا عفرباوذسفاهتدها ثم دنع مهمولق طسنتىتح
 راعشالا,نوك,دقو ةكصذللا لاعفال او:ذ.ع_ثلاوذاك اهلاوردسمتل ابتوكي دة كلذ هادا عفن الوىمعتل |

 ظ هيفناك اذا وسال سفنلا فا ربثأت دشأ نو زولارعشلاوتوصلا نسح عمع تمار وكملاع ااكلاو عيا
 هناا لهآ نمشعلاةبعاد كر عىذلاوأ ثيبا!لهأ لئاضفوةراعصلا تقائمراعشاكت هاذ. اب قلعتب صعت
 | لخىذلا شيش اوت اذب وعتلا عيبك ض وعب سلو ضوعلا هبثامةعنصو قاوسالا ف نيلابطلاةءئصك

 فى لوةيوةيبنجالا

 نر فاكس دال
 رشعلا ىلا اثالث ىلعالا

 نوك ولكل اوهىذلا
 حوتةغم دوعسلاف

 امسنال نيدنيعلا
 ىوهلافونار_دعد

 مهن هياكل
 تن روك و هفنأ او همدح

 قيد ةينراوكار
 غابأ وهف دولا

 ا
 ١

 ا
ْ 
 ا

| 
 ا ا

 الو ىلىملاهيطكب رشابن و
 نوكي وبوثلا فامهفلن
 هآدب و هيقك | سد ا ر

 نما م ربع هسكسنم هو لاس

 لوي و !همرسامتمو
 كِل مهلا عيبستل اه

 الو تنمآكدو تدد#

 سنجلا از هى لس ديو نيمحنملا نملاغلاو ةعرقلا باكحاكو لاهل اوتامصلاكلذن عرف د ودأامما«عئا ىؤجو د_عنتاسأ
 5 ١ قشوهرّوصوهةادىذلل

 | ةسخأو ماوعلا واقلام امه_ذرغناكو ىلع لئاط مهعار ونكي ملاذاربانملا سو رىلعنو دكلاو طاعولا
 ةزهف ةشيعللالجالةركشلاققدب اسنتس ا كلذ لكونيفل ا وعرف فلأ ىلعديزتاهعاوفأو دي دكعلا غاوناب مهلاومأ
 اق وسن مهتكلوذو لاو توغل اىلاةجاحلا هلك كا ذىلا مهرحواهيلعاوبك أ ىتلامهلاسع أو قلفنا لاغشأ ىه

7 
 0 م .: . ع و 3 1 1

 ةجزاردكت أ دعبةغيعضلا مهلو ةعىلا قبسواولضواوهاتذ مهب امو مهملةنمو مهدوصق موه سفنأ كل ءانثأ

 1 ا هلدغلاو



 ا ' ١ 017 [

 ولو ةذلاتتخ ضر أوم أوعصض درع ا كرس م توعزانتم

 ترك 4نعذال ناكل هصخي بي ريغ نمدحاو صخواواولذاذتل ع. ىلا هدهتغت ا

 1 هرعتاهج ىتل اةحاسملا ةءانصامنف ىرخأ تاءانص عامة الابد ]_صاخلا ضراوعلا هزه نمر ورضلاب ||

 مو مرتع ص وصلا عددو ف تايد هل ةب دخل اًةعاذ_صاهتمو لدعلاب وم مدن ةعسعلا نكمل ضرالا |[

 0 ىذلانوناعلاةفرعموهوهّعذلا ىلا ةداد ااهنمو ةموصآتا ل صفا لدوتلاو - اةعانص 0

 هذسهفاهطورسشو تالماعملا ف ىلاعت هللا دو دحةذرعمو هو عازنل ارثك ال ىت-هدودح ىلع فوقولا ١ اومزلد ,وقاذلا

 ملا ماولغتشا اذاودن «ادهل اوْربملاو علا نمةصوصخناغسي نوصوصتخالاا لتس الوا م علا ا

 عمبرخ اب دابلا لهأ غب ثاولذا مهمل ادابلا لهأ جا ادع * وشاعملاىلا نودحاتعوىرخأةعان_هىلا اوءرفتب | |

 نعدال بلا تلطع: توغل !تلطل تاعاذملا حال اوبرا ل هأ لغم اولو تاعءاذنصا!تلطعت الثمءارعالا |

 اهلكلامالىئلاةدئاضتالا اوال مهقاز راومهثداعم نا هرمص» نأ ىلا ةاا تاس سال ارمم ةساو سارتلا ||

 نملبلقلاب اوعنت عر ووةنابدلهأ اوناك نافراغكتلا عمةوادعلا تناك نا "مسبلا مانغا ف همدتوأتناكنا

 كا اراب ؛ م_هودوأوهلا اوءايدلبلا له م هدع نأ ىلا ةلاحنالدحا + !سمن 0 .وتلااودارأ تاو حلاصا!لاومأ

 فطول نم ىلا ات ذاوخأ تاعاذ_صاةحاحلا جارخلا ىلاةجاحلا ب سب داوي مث ارجل اىلاةا1اثدخف

 ةابجلا وهو قذرلاب ممن مفوتسس نمىلاولامعلا ءهولاومالاب اب راو نيحالفلا ع
 وهو لدعلابم_ماءفرفي نمىلاونا زكنامهوةقر ةتلا تقوى ا هلقفصل ءدنع عمت نم ١

 مهرب درب دب تأ م ىلا ةحادمل اذ تدع مالا ردض اة أعإ ارمهعمح الد رءاهال اووللاعالا ذهو ِ

 لاس اودع اطعاوجبا ارت ازخأ ىفةفصنلا عار وه.قيابامدحاو لكءاراتك واص# لمع لكنا نيعب عاطمرب نم وأ

 نم كلذ ريغ ىلا مهنمةفئاط لك ىلعداةلاوريمالا بصنو برحلا تاهجنيرعتو مهتحلسأ عمي زوتو برا ىدنملا ْ

 مهرب دب وةئلاكلا نيعلاب مهعق ارب ىذلا كام ادعب دجال لا لهأم هنيذإا دن ادعب كلذ نم دف كلا تاعانص |[

 لاغتشالا مهنككالو ةثيعمىلا نوح ات اضن ا ءالؤه ملامعلااوةابجلاوباس 1 اوتازخلناوناككلا ىلا ة-اخلا |

 اف لنا بوعا عدو كارا يلا هوا _مالالامعمع رفلالامىلاةجاحلا تدهن قرشا | ١

 نيد نوددرتاةةلاثلاو فورس ايةاجلا هر دنجلاةمناثلاو نوفرتحلاو ةاعرلاونو> الفلا فئاوط ثالث تاعاندلا |

 سلملاو تولاةحاحنمىمالا ًادتبافكر ذاق مهلاثمأ راب اولامعلامهوءاطعلاوذالا فنيتفئاطلا أ

 ري_غىلاىهانتتاذكهو رخأ باول هببس خان والاب اياهم الان دلارومأ اذكهو ى-هتنااذامىل او نكس او[
 ىه.ذهفىلاوتلا لءاذكعو ىرخ ىلا اهنم طقساهن مذا اوهمىف عقد ن ماه ةمعل ةناهمالاب واهاهتاكو ر رصعدحأ]

 عا اهلعامو ضرالا نامعأ ن نءةرابعلاملاوتال الاولاومالابالا ملت متتالاهخأ الا تاعاذ_صلاوفرحلا ||

 تنناولاكش يعتللا ف سد ىتلاةسنكمالا ع رودلا يهوابلاناسنالاى وأبى نكمل هيذغالااهالعاوألا

 تاو.>وهام كح ”الافنوك دقو تالا الات إل ضي هنالآ أاوتد. !!تانآ مةرسكلا عدا ااوىا الاول ||

 جالا نافعا ةجاسكلذو مثدح براق بوكرلاةل ؟سرفلاوة”ارولاةل ارقبلاوديصلاةل1باكسلاك ||| ا
 جاتك ةرورمخلامف ةعار زلاهفن الهر رةتاكسد راحتلاو دادلاو ةحالفلاةل ! امف سدل هب ر نكس اسمع دا
 قيرطب كل ذوهضرغ هنمدحتأن ىو "لل. دزءاملذبي نأ امهدح أ جاتصفح الفا ىلا ناا :<وامهملا حا الفلا |[
 هعس الفهتل ىلا تفولا كال ذىفحالغلا ا اال رمل / ايءاذغلا الفلان هلل اذاالثمراضخلا كالا ةتواعلا | ْ

 ضارغالا ىوعتتقدلا حاتحالف تقولا كلذ ف ماعط هدنعتاك اير ماعطلاب راك نمل الاباط اذا حالغلاو |||

 ل_هعام اهلا عم تايب ىلاوتاجانلاباب رآامحاصا ميدسص رتل ةعانصلك هلا 1عم ب توناحىلاا ورطضاف |||

 لمدفن زال اوقاوسالاكلذإت رهاظذ تاحااباب ,رأ هيد صرتيل ناببالا بحاصوهنم هيرتشيف توسل ١ أ

 اعمط تاحاخل ابايرأ راظتناىاهتون ةرذهف ةعاملا نم صير ند اهءاباساتةقداص: ملاذا بوبا جالسفلا |

1 

 ا

7 
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 شكلا ءاضذف
 تود ىوومتف ثانعا و

 تاوعسلاقايطا هوه

 هدوهش ةوعا ىعختتو

 تانئاكلا لئامت
 فرط ىلع ل_دعمشلو

 ٌكاذَو ةهظعلا ءادر

 هلا ىسوتنبام ىدقأ
 َ رضا دمهلا رئاط

 هلا لوصولاب ىقنو
 ةبناسنالا ىوقلا

 ءام 0 الا توافقي و

 بئارمف .ءاسلوالاو
 نافعا وةمطظعلا

 ىلعم#مملكل اههتك

 كلذ ن_هظ>ءردق

 مملع ملعىذلك نونو

 نم نيد_حاس /!نمو

 رمشنخا و هؤاعو عشب

 نيفنصلاب ىظحو هْوامَص
 نيسحاذحلا طسو

 الالح هيلع عضاوتيف

 امارك ا هحو رب عفر و

 د ضف ًالاصفاو
 اك هلاو ىنالا
 ةسعغلاو رو_ضخلاو

 0 دكلاو رارفلاو

 ايكلاو نارسالاو

 ١ ته دوصم ف تود
 فازه هدوهذ رع



 جفرلادعب مايقلا ةلفانلا

 ىبرل لهن عوك رلا نم

 انهن كلذار رك للا
 الخ ضرألا ىفاماف ءاش

 ىلعديز الي وطن لوطي
 فعن وةشةداب زدخلا

 تح را نم مفرلا

 ةماقاب لادتعالا ماع

 نع (درو) بلصلا

 هيلعهللا ىلصهننال وسر
 راظنبال لاق هنارسو

 هبلص مقال نمىلاهّللا
 دوحسل اوعوكرلا نيد

 نوكي وادجاسىوهيمث
 اظة.ةسماربكم هيوهف

 اهالاع اهمال ذاح

 : 0 هل ود ل اوهمف ى وج

 فش نءندجاسلا

 مو-تىلاىو-ج هنا
 قاي.غتمني_خضرالا

 ءالستمال كلا ءازحأ
 راع ساوءامخلا نمعبلق
 ءاب ريكا ماقع هحرر

 هماعل اريح ن ادروأ5ك

 نءةيفاخع ركست مالسلا

 هللا نم ءايدهسح اند
 نيدجاسلا نمو ىلاعت '

 ىواط هنا ف شاك, نم

 نوكسلا طاسب هدول

 هبل حرس وتاكملاو
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 و تسلا ورمض اههنمدخ او لكت أ ف ناطيلا نم هجارخا نيب ونطيلا ىف ماعطلا لاخدانيدىرفالو ةرورمذ
 ىرورضت وقلاناف نطيلاوهىلا هللا نعسانلا لغ_عثامرثك ًاواهنمجير خامهتعقف هنطي ل دبامهتمه

  ايندلا لاغشأ مهقرغتست لهل ءاورصتةاو رومالا هذهىلاةحاخلا ب :-اوفرعولو نوهأ سداملاو نكسملاصأو
 ميملعا اهندلا لاغش أ تعباتتواوافغوا اواهج مهنكس طواهنممهطاو 0 1 امندلاب مهلهل عهتقرغتبااغاو

 رك ذنن<راهدصاةماوفولا+الاةرثك ىناوهاتف ةدودح هيا ريغ ىلا تءادنو ضع. اهضعب لسهتاو

 لان آكل مذ:: ىتحاهد_ماةمىفساذلا طلغةيفيكواهجلا جالا ث ود ةرف.كوايندلا لاغش ألمصافت

 فرهلاىب مهر ىيندلالاعشالا لوةنف مهرومأ ةبقاعمهتسن ف دكولاعت هللا ن ع قلنا تفرص فيكابت دإا

 101 000 ل ا اد م قانا ىرن ىتل الاممالاوتاعانصلاو

 الهلا نابسأ مذداودربل اور خا عفدانركسل او دربل اورخ ا مذدلس بلم اوءاةءلاوءازغلل توةلاف سلا او نكسملاو
 0 كالا ةعنط نع ى جتني تدع اءفصم لاو موكسملاوتوقلاهّلا واع لو لاملاولهالا نع

 منع وءاذبلا نعىنغتسف هندب فرت ؤدالدربلاو راو خط ري-غنمن اون ا ىذ تان ]١تاف متاممال كلذ

 سد ىلا كل ذا حال اتن ا 1 نول تاتالاوسنالللا خت د تاهدواسوا هر وعش هسام اوءار مصأأر

 هك ايل او صانتقالاو ةناعرلاوةح ال هلا ىشو هب وم :دلالاغ_كالالث 1! دلال وصأ ىف ه تاعام بمص |

 هباع رلاو عامملل ةحالقلاو سيلمالقة#طايخناولز علارمأ نماهفنتككاموةك ا1او نكسهالذءانملاامأ ءانبلاو

 1 مطمالاضبأ الم كلاو ىماوملل

 حنو تدنام ل صحح صن: ةااواوهنت ءساوتاناو دا طفح عارلاوت امم ل! لح حال فلاف بطحوأ

 : ب دانا ىنمنو حدا ةعتسريغنماهيذقلخامضرالا نداعمنمذخاي كلذ كواحتدآ عنصريغ نم

 صانتةالاوعانيلاوةحالفلاوةك املاك نال 5 تادذ1لا 00 اوتاعاتسدتح

 'دولج نمو امهري_غوصاظرلاو دب دملاك نداءملا نمو باثحخالاوهوتاينلا نم
 انال الالا ع مهءالؤهو زر1ناوةدادخل او ةراحنلاتاءانصلا نمرخأ عارف أ ةثالث ىلا ةحادلاتئدف تاناورلا
 ساحل !ىت>نداعملارهاوج ودب د_هللاقلماعلك دادحلاب وناك امك بذحللا ف لماعلكراخل اب ىبهذو

 | دولج ل ءاعلك هيىعنفزارختاامأوةريثكش فرال اداح ! اما سانحالارك ذان_ذرغوامهريسغوىك ربالاو

 .عابمجالا اراضي لب هدسحو شيعبالثبع قانا الانا متتاءانصاتاهمأ هذهفا.ازحأوتاناوي ا

 7 ذلاعاةجايالا كلذ توك الوناسن الا سن

 0 ا تفاؤل رئاو لاو معطملا باس أ ةئمهت ىلع نواعتلا ىنائلاوام مترسشعو ىثنالاو

 0 اولاد جالا عم عامتجالاهيفك سل متتوعلابابسأ ةئءمتوداولا ظفع لغت دال دحاولاو ةلاسعال
 دحاولا صمتلا ناف ةعاذ_بدخاولك لفكتملةريثك ةفئاط عمتتملام كلذك شيعب تأ هنكعاللب
 .دخو ناعط ىلا ماعطلا بام وراعودادح ىلا ل لاعبا اتوا مالا ىلا ات وهو.د-وةحالغلا ىلوتي

 مثك تال اوةطامخلاوةك اهلا تال او نطل ة#س 0 22 0 اني فيك كلذكو

 1 اياوذأتلةفوشكمءاز قا وعم هات 7 الا قاد ا توحو ءهلس> وناس الا شع عنتما كلذلف

 ٌنائالاو تال الا نم ه-عماعو هيتس لهأ لك درغ: :: لزانموةمكع نأ ىلا| ضو در ةتفاف صوصللاو رطملاودربلاو

 نمت اجاهرصةتدتلزانملا نكللاهريغوةصوصللا نمنا ربا ىذأ عفدنو ,راملاودرعلاورولا عفدت لزانملاو

 ا اكدخ لزانملا عسبمع طبخت روسإ ندخل اونواعتلاورصانتلا ىلا لزانملا لهأ رقتفافلزانمل اجب راش صوصالا

 ١ 8 رثد_<ذاتامودد مهن تداوت اول ماعتودالبل اولزانملا فس انلا عم>ا امهم متةرورمذلاهذهل دالبلا

 داع لعدد , الولا تلصح امهمو هب ماوة ىلا باتح فيعض هنالدإالولا ىلع نم وباللةيالووةحوزلا ىلع دزالةي الدو

 آو جوزلامصاضتف:أ ًارملااماق تاط ناو داخل اةوقاهل سدلذ مئاهعلا ىلعةنال اولا فال ةموصخلا ىلا ىذذأ
 ذا دك اوكرولو اهفثوعزانتي وتاحالا ىف نولما«ةءفاضد ا دابلا لهأ امأو ل زبملافاذ.- ه نيونالا مما

 0 .وأ]تدءعموأ د.سص نمهللا هلام ل, ص هي ىبعذن صاختقالاو بكرا او

1 

 مامانتؤتاعاتالا الاو

 َ نسنح ءاقمأ لسنلا ىل هتح احا مهدد 1نيمسل كلذوهسق-ن نءههريغ عم
1 
1 

 م 3

 * فما
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 | تايبفق بسام تفرعدقوا.ندلا نع نيضرعملاةرخ“ الاءانب أ ةريس تناك ذكف هلرغ غو هللا هجرئشب هنع فرب
 نملجو زعهتيناك امالاءاربغلا«ةلقأو ءارضاعاهتلط املك ايندلاد-نأءابلوالاوءا.دن الاةريسس نموا ندا

 ل, ا ]| هللاةعاط ةقةلجالابتدلا نمر ورضا ارد ةبذحخ و دات ىلاعتهللا هيدي رأاملكوهو ةرخ الاا ندا دو الذل

 عفرلابكلذرخ ازرع مث هلدردتي لب جا اريغب لغت شال !قد رط ىف هنا فا- اذا ا !ناوهولاثعاذه نيب ,رايتنلا نس رسول ١

 عوكرأل هب هيدب عفر و كلذ كف هما ريغبالوغشم نكي لو هنبعيف تنل هنم سلا دال ملكوةيوارلا وو لجلاف لع وادازلا طغذح لش ا

 عوكرلا نم ع- -فرالو وهلمعلاو معلا قير اعلا كلواس ىلع هْئّوذ هبوبتاعنديلادهعت ةرمجلاةتايعوي كحل ةنلا بك تدبلا
 1 ارطانهعوكرف نوكيو ىسخ و ةرخأ الا نءافر خم «تاكنابسالا له نم يش همغنتو ندا ذَدلتَ فاذا : ايندلانمالةرخ الام 1

 نلاد 3 3ه.م لد
 كاراقنل 0 3 :ماثلا هل الا ف نععسفأب واط مانأ هع مت مارل اولا قتبيش ىب نآن ىلع تنك ىسفائطلالاق ةوسعل اهيلق لع

 امناودوعسلا عضوم ددااةعيق ناسبادوتةماق نكست كادبلا ااا عد 1نءالاموذلاوة انقل نيباناواندانم اندلاع حناسانهفدماق نب ءهللا عادلا ات عا ةرثك ؟انندلا :٠ مودل «,ءالاع ونلاوةانقملا نم |
 ىلاعتهللاءاش ناد ثرت كلذ لءافكلق- ىف

 00 0 : مهسفن أ مهتسنأ ىت> قلنا ممهتقرغتسا ىتلااهلاغش أواه فن ىف اين دلاةمقح نايد )د هدو“ عض مىلارظند

 00 3 « (مهدرومو مهردصمو مهعلاخو

 تءكرشلمهللا هيسنلا ٍ تا٠ ناظيدق رومأ ةثالث هذ_هف لغشاهحالصا ىف هلو طحاجفناسأ دال دود ختان ايندلاتا

 8 ---- 5 0 هلبالاق اهلعامو ضرالا ى-هفاهنعةرابعابندلا ىلا ةدوج وملا تايعالاامأ كلذ سلوا اهداحنعةرايعاشالا |
 0 58 0 ٌ نكس داهمت نإ كا اال شارف ضرالافالعءن_سحأ مهيأ مهوأبنلاهل #4: ,ضرالا ىلءاماناعجان ىلا ١
 عوكرلاف 01 سادقلاك ىناوالاوتال اللا هال. ةنداعااامآو ىوادتلاو تايتقاللىد الاهبلط,فتابنلاامأ ناوءخاو :و ىختو ىمظعو | تابلت ا حدد ضرالا لعام عنو عكشموبرشمو اطموسلممسهلاهل غانو رك

 00 : سانلانادبأ كاءتاىد <ةياىلاس دقق تاسنال امو ةةند زلاو بكر مالاهروهطو لك“ امللاهمو+ اهتم ل يس و نم م'ملااما عئاهملاوتاسنالا ىلامسقنيف تاور امآودصا نم نمثل ذريغلو ةضغلاو بهذالك دقتللو صاضرلاو
 ..0 سه

2 5 
 _ ميسالا ةاق هسأ رعفو سرغي ناباهكلجل س انل !يولق ! ونأ اوسنلاو ىراود-اك مهم عدمتد كوآتام اكوه »ردع سل ووهم دق ظ اا 2 ل 2

 هملهتاملاع دج نم هنبا 1 رعد ىلا ا عالأ ىز م د هذاهف نيممد » الا بول ة كل مدادللا ىتعمذا ءاجللاب «#تعرمعت ىذااوهو ماركس الاو مانعتلا ف 9

 ترك اذان لوعام ١ ريطانّعلاو سنالا نماذهونيذبلاوءاسنلا نمتاوهشلا بح سانال نب زهلوةىفىلاعتهئلااهعجسدقو ايندلاباهتع
 لوقيو دمع اكاف ؟ اهريسغو تءقاو لاو دالان هاهريغ ىلع هييتتهقون داع اور هاو !نماذهو ةضفلاو سهذإ| نمةران 1

 ءل-م دس اكلانمر اهل نأ الاا.ندلا نابعأ ىهءذهف عرزلاوتابنلاوهو تر اوتاناو دل اومتاهملا ىهو ماعن الاوةمّوسا المحل
 ضرالاءلموتاووسلا ا بجلاوأ ديعلاكهباقريصن ىتحاجلا همه فارصتاواهتم هلو اهلهبحوهو بلقلا عمتقالعنيتقالعدبعلا عم ْ

 1 ٠ ا -.ءثام ءلمو : 5 , رلاو دسسحلاو لغلاوربكدلاك اين لاب ةلما باقل تاغص عبجةقالعلاءذ_هىفلشدي و اي امثدللاب رك رم 1
 ةمدص 2

 ءانثلا له لوش عع 1 ةرهاظلاامأو 5 :طابلاا.ثدلا عمو هوو اقفل اورتاكتل !بحوعانثلا بود .:هادملاو نافااءوسوةع

 دبعلالاقامق حا دحن 1 : 4 :وطدل حلصتل نامعالا سه جالصاب كان اع اوهو ثدنل امه اثلاةفالعلا اهانرك ذىلانا.عالاى-

 ان عنامال د.عتالا:اكو الإ م-مج . امو مه_سفنأ وساع قال اوامنولوغشمق احلا ىّتلا ف راو تاءانصل اهلج ىهوهربغ طواقدغ
 اناىطعمالو تمطعأ | فرعو هب رفرعو«سفن فرعولو لغشلاب ندبلاةتالعو تبحلابت اهلا ةةالعنيتقالعلانيتاهلامدلاب
 دخلا اذ عفنب الوتعنم | ىنع او ىلاعت هللا ىلا! مم رب راسل :ى«با تطال اخ ةنوغا فاول -

 قلاط أ[ ناف دما كنم : لالجو ءامو فاعبالا علا قد زط ىلا قسالاكن و ضلموب رشمو مجال قبالة ن تدل اةياذلاب

 ا ةقاتلا ف اع: لازب الو قدر طا!لزانمفف كعب ئرالا طل اثنا هدصقمو هسفن هنامست ىف ايندلا قدمعل و

 || هتوقت ىح جلاب ءاملااهل درع و شالا عاوفأ اهملا لمكت و با .لاتاولأ اهوسك واهفظتي واه
 | ريصبلاجاخلاو هتقانووهعابسسأل س رفهيدابلافهئاقينعوهإاعلار وس نعو حلا نعلفافودو اقل

 ١١ ةفاتلاىلا تفغتليا_ءاو لاو ةبعكلاىلا هبلقوهدهعتبق ىسملا ىلع هيىوةب ىذااردقلاالا لاس 4

 الاءاملات يبل ديالك ةرورضلابالان ديلا دهعتب لغتثدالرخ الا ارهس فريسصملا تا ذاكسقةز دنا 4

1 

2 
| 
| 
9 



 ةناوطسا تعتودف

 اهطوق سا عماسأ

 فةاووهوقوسلا لهآ

 مع كلذي لعب مةالصلا ىف
 لصفي عوكرلادا ارآاذا

 عوك رلاو ةعا ريل
 ةماولاىوطنم عكر

 هلاع لفسالا فدخلاو ا

 ءاوطن اريغنمماقلا ىف
 هءهق م ىفادك ونيتءكرلا

 هدهنعلع وهم هددت نع

 هيتصار عضل ودرهطعم

 ةروشنمة الو لعا
 (ىدر) عسب اصالا

 لاق كعب سنت زا تعضم

 لعس نتج َتيَلُص

 ىد تاء كلامنا

 ىذزفننيبو ىتبكرذيب
 ىدييرضتاع عال
 ىلع كب رضا لاقو

 انا ليرات ظ
 نادل ذلعفناك

 لاح -عفك الاب برم /

 ناحسلوةيوبكرلا
 وهو ايالث مظعلا  ر

 لاكلااو لكلا ىندأ

 ةرمع ىدحالوشي نأ
 دد علان مهي كابامو

 نم نكمتلادعب بوك

 نآري-خنموعوك را

 اوساجالاقف اوسلف ةفوكل!لهأ نمنأك نمالااوساجا لاف اوماقفلاق م ةيلق قار ءلا|
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 ا 0 اللا هنعمللا ىضزناطيللا نب رعةقالدن!ىلوالوهتلاةجر.لاةراشا نعل !سناح

 ا | لاذ 0 رع «لاغف اي ارالجترالا متوكل تا نرسم ناكو مالا را لاقف || تا

 نجا الوهنم قجأ انف امدلناو نيذمُؤ اريمأ انه: لاس : لاذامو م ةلاعف ات ا

 | | اكد لس هتالوستر تعمم“ لالا تاقاماقاملاق نعت ىضرر ىف هتمىدأالو هنم سْ>وأ الوهم

 ١ 0 ال مسخ ال تابتساب جره لاقخ ركموه<عس لع ءهتعافش ىف لدي لوقي لو

 | تارفلاّىط طاش ىلعاسلاج«.لعتامقس ىتحه نع لس او ىنرقلا سد وأ ب اطانآالا مشى نكيت ةفوكللاتمدق

 | ثكسأرلا قولة مدالادب دش مخي |> راذاف لت عن ىذلا تءعنل ايهّتذر قلو لست رسوب راهن افدذ

 |[ لحرنمهنلا كامحتاّةذىلارظنو مالسلا ”ىلعدرفهماعت اسف لاقرظنملا مهتم هحولا هي رك ادحريغتمةعلا

 ْ ةريعلا ىنتقنح ع هللانلجر تنأ ف5 كلرغذو سد واابهللا جر تلمةىنةاصن نأ ىافءقءاصالىديتددمو

 ْ | فيك نابح نب مرهانهللا كلامق.تنأ ولاد ىداككت -تد . رام لاح نمت ًارذا<لعىئقرودابا بح نم

 | ىفرعني- تبعذلاف الر تال خر دكر نادنناناهسهنناالا هلااللاق هنا تلةلاه ىلع كال د نمو نأ اب تنأ

 | ملعلا أبت لاق مود ءلالقكتن ًارامو نأ مس اوىعم !تفرعن/أ نمتاةذىف ارالوكلذ ليفهت ؟ارامهللاوالو

 | نيمو !تاوداسجالا سنا ا د :أاهل حاورالاتانل_سفن ىسف' تحاك ني- كلور جو رت ذرعو ريرخلا

 | مجتقرفتو رادلا مهب تأت تاوتوماكتي رنوفراعتناوقتلي تاو هللا ور توبات و اضعب مهضعب فرع.]

 | هللالوسر كلردأ مىنالاقكلنمهعم“اثن ةيعاسوم لوبا لكس ا كوسر نعمل خر ىت دحتاتلاق لزانملا

 اك هثيدد#> نم ينخأد وهو .عدةالا- رشد ًارنكلو هللا لوسر ى او ناب ةبدكهعم ىلن كل موس :ه.لعتلا ىلص

 | سانلانعلغش ىسفن فاضاقوأ امة ةموأ امدعتتوك أ نأ بانلاازدح تنل عمت |تام> [تساو كحاب

 | 0 دا دا تاوعس ل جداول نما مسمأتأر ةلانماةيا ىلعأر ذأ اب تلف نابح نب مرهاب

 نءملعل اعبمسلا هلئابذوعأ لاقت تارغلا ئطاش ىلعىد_؛ندأو ماقفلاق اديدثايح تلا فكم ىناف

 امور ةمالكم لكلا ىدصأ و هثي ,دحثن دلل ىدصأو ىرلو:قحلاوىرلاو لاق م ىس مح رلا ناطمشلا
 هنا هلوقىلا ىهتناىح تول عالم هرتك أ ن او قد ابالاا مانام نيبعالامنبامو ضرألاوتاو ممل !انقادش

 ىلاماف تونك ثونو نابح لون تامنابح نبااءل اتم لع ىشء دق هنا تنئط ةنغهش وجسد م-رلازب زعلاوه

 نارلا ع ىسومتامو نجرلا لياخ ميهارب !تاموحوت تاموعا اًوسلمأ تتامومدا كلوب أت امو ران ىلااماوةنج

 || نيا اةفيلخر كونت امو نيملاعا اب سلو رمماعو بوه بلعهللا لص د#ةتامو نجرلاةطءاندوادتامو

  ىبريلاءاعن شف لاق ت تغمرعنا هللا جر تاةن لاق ءارعانمارعان لاق م ىفصوىخأ باطلا نب رعتامو

 رن م تابف تاوعدباعدج سو هيلع هنلا ىلس ىلا ىلع ىلص خناكدقهن* ك قوااقاتن :اوانآ لاق م سفن ىلا ىع و

 ' ذب كل عك سفنو ىس غن ىلا ثدعن دقق نينمؤ .زملا نيكاصلا هنو هللا باك نايح نب ' مرهأب كابا ىتيصوهذهلاق

 |صراغكتا كاباو اعيجتةمالل ح دل 'اومهملاتعح راذاكموةرذناو تدقدام نيعةف رط كباةىرافبالتواا

 ىبح هنأ معز اذهنا مهلا لاق نك فتاوى عداةما.قلا نوران خد #:رعتالتنأ و كني دىرافةفريش دق

 -ايئدلا مادام هظفحاو مالسلا اراد لرادف ىلع هلخدأوة سنا ىفههجو ىنفرعف كاحأ نم فرازو كيف

 آس ل ةلعج اواريس 4 هرتسفاين دلا نمهةيطعأ امو ريسل ايامندلا ع نم<-ضرأو هتعيض» ءلع مكوناك

 هللاةجر وك لءمال_لاو تاج مرعاوو ا كعدوشالاو ءارط اري ىنعوزحاو نم ركاش 6 ل اعل

 هيغل دب دش 0 ةد١ولاوةرهشلاهرك أ اف ىنملطتهللا ل حرمور زادي كلا ارأال هناكرب و

 ىكعداوفر ؟ذاف فرو لرأ /ناولاب ىلءىنما العار ىنبلطت الوىنءلأستالفإ ام متمدامس انلاءالؤو

 داو ةعاسهعمىشمأن أتصرف انههاناقاطنا ىحانههتنأ قلطن اهتياعاشتن ا كلوعدأو كرك ذم

 تدج واه كلذدعب «_ذعتلأس من تاككتل !!ضعب لدئدىحءاقؤ ىفرظن آثاعحو اكن أو ىكيفهتةرافو



 | م

 «قلاونلا طوع ضرعتلاو درالل مالك كابر تمن لكما ىذلاميعنلانماذهه_:عهنلا ىدررمعا مس ١
 نيدحا مما س>-ىجع اورعاهنعُْما ىذرر علاق كاذاو طل ناد هنن نءنالذلكورااغتت اوةقدهورط+:وفوةثولذأ

 اهلالحواهما را ريثكواهلملةامندلاقهب رث ن ءعئتما مهفك ىف رادأف لسعيدر ايءامءاع ض هرعذ شطع هيشاك |

 قتيغرلافو سل ءأهلل5 *ءذاءامرم ماناملر - ىلع هس ًارعضو مالس تلاه اعىسعن ا ىد دش ايندلا معل نم أ

 لعف ريع_كاازيخلك ان وهو ةمعطالاذئاذإ سانلا طب ناك هكدا آمىف مالسلا هيلع ئادبل هناىتسوائدلا |

 اذهاو لش ًااهدوج وواهلعةردقلا عمتمعط الازئازإ. نعريصلا ناقةدشواناهتما قر طل اذهب« سفن ىلع كلل |

 عوملان ههمطن ىلعر + ادشد ناكو و امايأىوطب تاكف لسومياعهللا ىلصانيبت نعايندلا ىوزىلاعتهللا نأ ىور |

 نم رذوتما مهلعانانتماو مهلار ظذءالذ لك لثمالاف لثمالا مث ءام ءاوالاوءاسنالا ىلع ناو مالو اهّنلا طاساذهلاو | ظ

 هنلع العال هلامحو هلو عفش ةماخ اودصفلا ملأ همْزلب و هكااوشلاةذل:دارق فشلا ذلاولا 0 الا ||

 لوقافهتوهىذلاق تاقتافايندلا نم سدل كل ذف هتنوهاموا.ددلا نموهفهلن سلامك تأ 0 ءدقو أ أ

 ا

1 
 ا

 تامعنتلا عاونأو تار واغحملاو ىصاءملابهسنع ربعن ىذلاو مهو هللتوكي نأر ردن الامام ما 01 الثا شالا ||

 وهوهلل اريغل لنك نأ نك وهل هنر وداماهمو ىنعموةر ودا :دلا ىسوذةمومذللاةضحلاايندلا ى ةرتاحانملا ىف ا

1 

 نييلوبةلاباطوهيىرشتال لعلابلطر كل نمضَرَءلاناك تاوانثدا رم سلو هلل ىسهذرخ ”الامويلاو | ظ

 ل2 دهزلاب راتشالاونردلاةىصأ ةيجلا اوألاملا ظف-ةوهشلا ةلرت نم صرع تاك ف ردا راهظاي قاف

 هانعمتوكي تأ نكعو سفنلا طا 00 هير ودب ناد 900- انندلا نماذهراصإ]|

 الك الككلذرمتا |

 نلاط نمل - دو هتلعةتنا ل لاو د او ركت رو ماجاك تاما هقوهف ىوقتلا لع هيقناعتسالا دسقلا |

 ةمايقلا مون ءاجعسفنل ةنايصوتةلًاس ملا نعانافعتس ااهلط ن هو ثان 2غ: 1ع : هو هلل ا قاارخا غمار اكم الالحاد أ

 سال :لاةجاحالىذلا لجاعلا اس 37 طحانتدلا اذافدصةلاب كلذ فا: تا فيكرظتاةردبلاةلكرمقلاكههحوو | ا

 ىوهلا عماجنوىوأملا نعتنملا ناهي رول نعش ا و لاعت هلوقتةراشالا هيلاوىووهلا ليد روحا الا |

 لاو مالا رت 5 1

 ءاسنلان منأ اوه_كثلا بح سانال نب زراعت هلوق اهعمد ةعيس ةسّناهذهاونم لص ىتلانايعالاو دالوالا ||

 ناك ْن اوامندلا نم وهذ س* هلا ان لضم | كاك تاقمدلوءاقد وهؤاقت هب طيتر املكو حاكنا

 نب رخافتوةنيز ووهلو بعلابتدلاةانمحلا اغا هلو5 ف يلاعتهتناهعجام ىل مورومأة- جس
١ 

 دفان للا ةانحلا عاتم كلذ ثرحلا دماعنالاوتم رس ال ناو ضاااونهذلا نمةرطن قم اريط انملاو نيتملاو | ْ

 هحيوهيدص:تاهتيؤ» س المو نكسمنمهبنمدالاموَّتوةلاةرورضردتوا.ندلا نسال هلو لا 0
 فرط ةطساوونافرطاهاوةحالاباهبءرمعب ةحردةر و رمضلاو معنتلا نيد وهللاريغاوهو ع::هنمراث كت ةالاوهللا | |

 تردد ووعنتلا ناجح از, فرطو نكمربغةرو ريضلا دسح ىلعراصتقالا تافرم ماالفةردرضلا د نك

 رذحلااى مزمللاو هيف عتب نأ شون ى

 مهسفنأ تودر اوناك ذا مالسلا هلع عام ءاوالاوءام الابعاد 3 نكمأ اامةر ورضا اد نمبر ةتلاوىوةتلاو

1 

 ا
 ١
1 

 ا
| 
 + !لو> ماحنمو ةهماشتم طم اسوامهتد ,وه_:مرذك نأ ىئيت وه * ا

|| 
||| 
 باب ىلعاشس هلاو ديك هسفن ىلع هةدضتةدشل توذكت هنا هل هأ ناظد ناك قرقلااس وأ ناىت<ةرورمضلاد_>ىلا أ

 لعل هلزنمىلا نأ 5 تاذالالَوأ جر ناكواوج وه! نوربال تالثلا اوناتئسأ اوةنسلا مملعك أو ناك مهرادإ|

 ند هروتنام بص م تاو هراطفالا هايف ُثدباصأ املكو ىونلا طفيلي , نأ «ماعط ناكو : هر ”لاءاشعلا !( 1

 تارفلا اهل دفة مسك الا طق نم ل» ١ ازاانم طعتلل انف .لنأكو هتوةبام :ىرتشاوىونلا عابفشملا ||

 لوف نونج هنأ ثوذاظا وهنومريف ناننصل ا! صانع رك ةسان .ا كلذ تاكفاهسلب مت ضء«؛ىلااهضعب قفل |

 الوةالصااتقو رضعف ىةءاومدننأ فاخآى اف راغ_صراختاب ىنومراف ىو مرن تآدبالو منك نادانودااب مهأ أ ١
/ 
/ 

 نمنجرلا سفن دجال ىفالاّمذ هع ل سوه.لعهللاىلسهنلالوسرمافعدقاو هتريس تناك اذكهقءاملابصآ |

 (تلات_(ماسا) -.) ا

 ا هلل ارم ىوس ثءاباجاع ناك مدارس تزحا ذا ةثالثل هذ #هنافتاو ا نرعفقكل ا ورك ذااوركطلاةث 37 :

 اهكءامتءفاهريغ هم سد هردحتأك ن 2 3 اوىكود ا نم لكوامن دلا نم سلر دقلاْثال داق هلل هللا ىوقت ” ىلعتاعأ مالا ةنوعام ||

 مهغلا نس تاقاا

 ءاغضالا ةمعت ذيذإو

 ةوالع امم لمدخل و

 ىولا لاكو عامتسالا

 اهانعم فيطل كردنو
 ىناعماهاوق. في ع

 را ذل ليصقت نعفاطات

 ركشلا قلك شتتو
 ىفاعم نمرهااغلاريصاو

 0 لاترد نارقلا
 ةئتمطملا سفئلاو
 نارقلا ىناععةضوعتم

 اهتوكلا اهئيدح نع
 ةهحوتم ةرهاط ىفاعم

 ةداهثلاوةمكملا ماعلا

 نم اهتلساؤمب رق:
 ةماهال ةنوكملا سلا
 قاعمو ةمكت+ اصر
 ىتلا ةنطابلا تآرقلا
 توكل انم اهي ف شاكت

 صاختو بالا تود
 ىلا سهلا حورلا

 توريجلاتاقدارس لئاوأ
 ماكملا ةولظعةعلاطع

 ةعلاطملا هذه لثعو

 قارغتسالا لاكتوكي
 لةناك ىاوشالا عل ىف

 ل ااا راس لس نع
 0 ا مولد



5-2 

 هلا 5 ءار ووةوالدلاق

 لوط صاوخلا لاو>أ

 طقةالسصف تاحدام

 لود امريغا مف ىنمهاق
 لع نس صانعل لمقو دي

 ةالصاا 2 دع لهدهتنأ

 * 16 ىاتخت ناللاتف
 || تانملاستتل

 نوددتام ةالصلا فدحأل

 له موضعبل ل فود

 ةذلصإ فل

 ايندلارومأ نمئش
 قالو ةالصلا ىفاللاَهذ

 ند م سائلا نمو اهريغ

 ١ هنالص فنيا ىلع ل ةأاذا

 نال ةيانالا ىبعع قةدتدب

 ةرانالامد_ةىلاعت هللا

 هوةتاوهملانيسنملاقو

 تمد ا اووف ا و

 و لاعتهساىلا

 0 ىرب“ لاب ىلاعت

 ردصب ةالسصلا مرو

 باقومالسالاب رمشتم

 ماعتالا روب عت

 نم ةمكلا 2 رذغف

 هناسأ

 هننداهءاوعوسل و

 نسم م ا

1 

6 

 ترا او ماعنالاو ةمّو هسا ل_ء1اوةضفلاوبهذلان هةرطخةملا ربطانقلاب هرمتلاك تانوعرلاو ة..هافرلا هاج

 ا دبعلا طف ةمعطالا ذئاذإو باشلامبقرور ودلاو ر ودةلاوىثاوااولو.1:او ىراوملاو ناءاغلاو

 ١ لمعتسا هنأ هن :عهللا ىدررع نعىو رذا لب وطران حالا ل#ىفوأ الوضن دعب امفوةمومزملا ا. دإ | ىهدلك

 ىلا ني تمؤملارب ريم ناطللا نب رعنمرع هيلا تكشف نيمهرد4_ءلعقفن اافينك ذذئاف صج ىلهءادردلا أ

 د ءذازهىناك كانأ ذ15 عاجسادار نيام :دلانا ار عنعهب تكس ام مورلاو سراف ءانبىفكل تاكد د رك

 ه(ثااثلامستلا)« هشلمأ اف امندلا نمالوضفهار اذ عفن امىتحا مب لزب لذ كلهأو تن ق ثمدىلا ريس ا

 [ضيمقلاو ماعطلا نمتوةلاردتك ةرخ الا لاعأ ىلع نيعمىل_>اعلاىف ان لك نيفرطلا نيد طسوتةموهو 0

 نمسل اذهو لمعلاو معلا ىلا ل موتي اهبىتلاةهصلاو ءامقيلاتاسنالل أمل ةنمديالاملكو نشا دحاولا ظ
 ٍْ ! ىل عدي ةناعتسالا دصت ىلع دنعلا هلواتت امهقدبلا ةل سوو لّوالا مستقلا ىلءنيعمهنال لّوآلا مسّتلاكأ اسندلا

 | ىوقتلا ىلعةناع:-الانودلحاعلا ظل اهثءابنأك ناوامندلاءانب نم هيرمدن ملوامن دال الو اذّدم هب نكت ١ /لدعلاو

 1 هراهط ىنعأب لقلا ءافص تاقصٌّت الث 2الاتولادنعبعلا عم ىب ءدالوانندلا هل جنمراصو تالا

 | تاوهش نءفكتاايالا نالص ال هنراهطو وبلقل ا ءافصو ل> وزعهلل «ء-وىلا ءتهللارك كبدست : او ساندالا نع

 | هللا ةفرعم لسع ةءالوةفر ءلابالا لص<البحلاو هنلعدم .طا اوماوىلاعت هللا ارك تكلا لص الر :الاوانندلا

 اينالاتاوهش نعت الا ةراهطامأ « ت "رادو تاهل تانغ ى منالثلاتاؤدااهذهوركفلا ماودنالا

 ًاءاساذاف هنعل ضان: دمعلالاعأ نارامحالا فدر واكمل باذعنيب وديعلا نيةندنوكستذا تام 0 0
 اأو ثر دحلا هنع عفدتةةدصل |تءاج هيدب هجن م ءاجاذاو هع عفدي للا مايقءاج هبلجر لبق نم باذعلا

 ةلابوعلا

 | سقع لت ةداعسلا هذ_هوةدهاشملاو ءاتالا دلل كراس ءامهو تابع ملا ماههذ تحلاوننالا |

 ا اةضور هتلءرتقلانوكأل ف دكوتن هكا ضابرنمةضورريةلاريصدف ةنطا د ٠ ٌورلا ناوأ لدن نأ ىلاتوم ا

 أ| هلاج ةعلاطمود رك ذماودب سنالا ماود نعهقوعت ق ئاوعلاتناكو دحاون ويحالا لن كو 2 لا ضان رنم

 | نمانمآمناو 1| نماعلسار ورمسم هلع مدقق هبوب .<نمد وهند ىلحخو ن ملا نمتاذأ اوقئاوعلاتعفتر هاذ

 هنييو هان ل_ء-وهنمبصغدقوامندلاالا بوح هلن كي ملوايذعم توم ا دزعابندلا تتوكم' وى ؟وقئاوعلا ا

 ليقكلذلودبل اعودحرلا قول لا قرط هباعتدسو

 دحاولا إذ هنعسغ د راو لنظم لاخام

 | ىلع بطاوملاوه ةرخ الا قرط كلاساذاف ىلاعتهّل ىلع مود و ايندلا باح قارذوهامتا امدعتوملا سيل
 اهذالمهللا ضغب وانندلاتاوهش نعهمطغب ىذلا لمعلاورك-ةلاورك ذلا ىهو تالثلا تافصل اهذهنابسأ
 ١ ىكادحاو لك جات و نكسمو سلمونو بالا لانتالن دولا ةدجو ندبلا ةدص!الا نكعال كلذ لكو اهنعيعطةب و

 1 تن قوايندلاءانبأ نمن كم ملةرخ اللابندلا نمدسعلا هز اذاةثالثلا هذه نمهنمددال ىذلار دقلاقباسأ :

 يفنيغارلاو امندلاءانبأ نمراص معنتلاد_دقىلعو سفنلا ظع كلذذ - اناو:رخ“ اللة ءررمةسىامثدلا
 |ىلاو امارح كلذ ىم د و ةرخ الا باز ءاهبحاص ضرب امىلا مسقنتامندلا طوطحى ةيغرلانأالا اهطواخد

 |قفنوملالوط نأ غي ري_تبلاوالالح كلذ ع وباسل لوطلهضرعد والعلاتاج رالا نيب وهي لوكام
 اهلال- لسوهنلعهتلا ىلصهننا لور لاق ذاب ذعر اسما نش ةوف نف باذءاضن أ ة يسال لجالةمامةل!تاصرع

 | باسل انكي لوا لمار !باذ_عنمف أ باذعهنأالا ب اذعاهلالحاضت أ لاق دقو باذعاهمارحو باسح
 ةسسد :ريقح طواف اهتيو ط: ىلعرسحمل نمبلقلا ىلعدرب اموة#فلاىنالعلا تاسردلا ن نمتوفدامتاك-ا
 |فيك هيويثد تاداع_سب لوةيسدقوكنارقأ ىلاتراقناذاامذدلا ف كلاح هب ستو باذءاضد ًاوهاهلءاقنال

 ةثالاساف اهلءاف_صالتارودك,ةصغنمواهلءاةالةمرمص: ةمتاداعساهاي لع عمتارم .تاهماعملو 8 مطقتي

 : متوص عامل اوابندلا قرت ن ملكان اهتز دووهدلا ماتن :ةواهتمظعي فصولا طيخالةداعستاو 8

 «-!ءهنزا ىل_دهلوةب ىنعاوهوهفاعضأ ةرخ الا فءاخح نمصقةند هنافدرابءامةبرمشوأ ةريض+ ىلارلغنلاب وأ ئاط

 | و



 [ةهأا

 فءطوامندلاب قانسارا ارتخالوخ [لاثم )< لجو ,زعهتلاهمدع نمالا مهلك ق لح! لاحهذهوهبلعف ءيلئاولر

 ايندلا لثمو عهكسلثمو ىلثمامتا هياكصال لاقل سو هيلع هنن ىلص هللا لو رشا ىتغلبملنا هجسر ن سوما لاقدي( مهن :

 اوقب ورهظلا او رسحت ودازلا اودفنأ قباموأ رثك ًااهنم اوكأ-اماو ردي ملاذا ىتحءاريغ ةراةماوكلس موقالا ل 3
 هسأر رطقت ها »فلج ر مماع يرخذا كل ذكو_هامنببفةكلهلاب| اون. انةلو>الودازالو:زاغم ا ىنارهط نيب
 مهنا مالعلاةفاذهاب اوان ءالؤه ا لاتوجلا ستنال تير ةنمالا اذهّمءاجامو فد ربدهعبد رقا زهاولاتف

 ا ايشكءصعنالا اولاق نوامعت امرضخ ضايروءاور ءامىلا ك-ةيده نامي .ًارألاقخعراموعاواةف|

 موهف ث كما ارضحئاضاب روءاورءاممهدروافلاق اش هنوصعن العناب م عمي اومو مهدوهت .وطعافهللاب مم-ةيثا اوموأ

 ع رك تسل كارلا دمك سيل ءامدلا لاقنيأ ىلا اولاقلم>-رلا لاق نها اولا ءالؤ اؤهايلافمهقاءاشامأ[

 جلثلاو ءاملاب ىاباطحخ 1

 أ مهلقأ مهو ةفئاط تلاقو اذه. نمريخ شع « عنصنامو هدحت نانا نط :ىتح اذهاندجوامهّنئاو مهرثك أ 1

' 
 ا

 اهلاقناو نسف دربااو

 نسف لوالاةتكسلا ىف
 هيلع ىلا نع ىور

 تاوثلل ذلاق هنأ مالسلا
 ليقاهلوشيادرفنمنأك

 تاديعلالءبو ةءارقلا
1 

 ىف كنق رص !هللاو د :دحلوأ ىف 0 ًايشهوصعنالناهنلاب كسةبتاو هوك دووءلحرلا اذهاوطعت | |

 ما 1ث -* ل“ ةقوريس ًانيءاوصداف ودع مهردبف مهتدقب فل غو مءبتان وف حارفورخ 0

 هرادىلاو عذب وهو اهنيز واراد هلج رلثماءن دلانم اوطع أ اهفسانلا ل ةمنارلعا «(اهقار 1مل ١

 هكر بد ومعشل نيحابر وروعه. .اعبهذقيطهيلامدقفءراددحاو لح دف دحاودعل اد-اوامو5 بدترتلا ىلع

 هنم ع رتسا| لف هلهنأ٠ ناطاسمل هباقهبقلعتفهنم كلذ بهودق هنان طي هع«ر هش هدا ردكلفيال قلبنا[ 1

 0 كلذكو دردم حرصت اوباق بطب هدروءركشو4أ : لتادعسر اللاعتاك نمو عفت ورم | ١

 اورةاسملا عقفتنياك اهمقان ءاو عقم , واهم ادّورممل نيعقملا ىلعالزم راحل ا ىلع تاس ةفايضراداهنالء بندا 0 1 ١

 0 ا وادا 92 اءذهذ اهقا أر دنع مهتيبصم مظعت ىح مهم وات لك اهلانوةرصاالوىراو اوعلاب أ

 هلحوهمرك توعلا نس رييدكتا ف يطللا ىلاعت هللا ||
 «(دبعلا قىفاهتيهاموانألا ةقيقح ناس إل«

 ىذلاامواهنم بنت نأ ىت يني ىذلاامو ىهامةمومذ-لاايندلا فرعت حامل فك :الايزدلامذتفرعمنأ عا | أ

 ل ىهاستلاق برطلة عطاقةودسعا منوكلاهبانتجابروأللةموسذللاابندلا نيبنناوديآلف بنتكالا أ | َ

َ 

 اناسالا قطن هنوال-5
 !لكوتاقلا قطناهانعمو
 عاكتب صامتا نط
 [.عربعي هئاسلو هئاسلب

 ماك !نكمأولوهبلقف
 مغ ن مههاكد نم ماهفا

 ثدح نكلو لعق ناسا

 مالاكلابالا ماهفالارذعت
 اناجرت ناسالا لع
 ' ن-مناسالاب لاقاذاف

 اقتاقلا ةأطاو مريغ

 يراَلالواناجنرتتاسللا

 عامءاادصاقاماكةم

 اعمتسم الوهة-احدهّللا

١ 
1 

! 

1 

ٌ 
 ا

 رخاتلا ارثملاو توم ا لل. ةاملكو شواذ د ىمناهتم ىلادلا هد . رعلاةكلقلا اوحأ نمنيتلاحنعةرابعك نرخ ادا

 انندلا ىسهفةافولا لبق لاحلا لجاعتةذإو ةوهشو ضرغو بيصتو ط4 .ة كلام لكسفتوملا دعب اموهوةرخ 1ىعس |

 «(لوالا مسقلا )+ ماسقأ ةثالثوه لب مومذع سياف ظحو بيصت<« هو ليمهنلا3 كالام عب نأ الاكلة ىف
 هنافصوةنلاب معلا لعلاب ىنعأ و اهيل لاول ا.شوهوتوملا لعل هنركلعم قيتوةوخ الا فكي هعبام || أ

 هحولةعلاخلااةدابعلا لمعلاب ىتعأ وهسه عل رتل لعلاج ا توكسلمو هإسر وهيتكوهتكس المو هلاعفأو وأ 1

 ىسهشأ هنال هنذلى مكنلاو مطملاو ونل رع هش هرععاش ثالاذلا كل ذريصد ىتحملعلاب ماعلا سنايدقو ىلاعت هللا |

 لب الصأايندلا نماذهدعت لةمومذملاامنداانر < ذاذاانكاوام :دلا ىفال-اعاطظ راصد تؤ كلذ همهدتعإا

 تابوةعلام اء كلذ ناكل اهنع عنمول ثدعاهذلا: ل هيدا عب سن ايدقدباعلا كل ذكو ة ةرخ ل نم هناانلف | ا

 ىقررامهال الوعي ّ] 1 ناكو فاعل وى لود ث» د- نمالاتولانميقاح اممهشعب اتت

 ايندلا مساق جاع ظ-لكوةل+اعلاهطوظح نم:الصا!تراصدقاذهفربلا فدودسلاو عوكرلاو ةالصااةوفأ] ١
 ملسوعب راما لل يذل انللاب نس عئانسلا كلاود ناقل تح ومس اعقل ١ ْ ظ

 1 كلذ كوايندلا ذالمّدإ جنمةال_صلا لعف ةال_صلا ف ىنعةرقو تبط' او ءاسنلا ثالثك اند نمىلاببح أ ا

 دودعسلاو عوكرلابح راوملاك ب رب ذذاتلاواندلا نموهوةداهشلاملاعنموهفةدهاشملاو سلاف لس دبام || 1
 | لوقت ةةموماملاا.:دالالا ضرعت: ناكل اذ هقائتسلاب ًاالااندلا ىلا اهفاضأ كلذاذ ايندلافتوكيامنا | 10

 رك 9 ظدح هيفاملكىصقالا فراغلا ىلع 00 هو 200 ام دام تسلسل

 يس حس

 للاب و7

 هناعس هنعامهأو هللاىلا

 َسغهدنعام و ةيط اعام

 باقب تاسالا ةكرح
 ل ]وهب ابدصق نع 0

 نراك نأ ىدينف
 اعوسموأ | ايجائماملكستم

 بتام لقأف ايعاو

 هالصلا ف صوصلا لهأ



 ١١ :دلو وهلامو هل هذ اود راد تبن نمتاف ةدهاشما.ثدلا ف ىهل دش آت ,ولادنعامىذأتلا اواهتهاركواهتتف ||

 باصااوركر وةرمدادنا
 اعم :جنيديلاعضووهو

 | ىف #غو نب رصملا ىلع

 ىقفقو اذآؤ نيدضعلا

 ىتلاةممهلا لعتالبتمل ١

 _ هراكمللابت:عاهانركذ

 رقيق هلكو مايقلا مع دقق

 0 2 هنآ

 امسح 0 نمهللان
 ماماةءعكرلكىاهلوةن و

 ةعافلاار 3 وةعار علا

 باق ر رد اهدعب د 9

 طوع تاسالاو باقلا

 وندلاوةلصولا نم رذ او

 تدءاناىاناط*ة نيب و

 برغملاو قرشاانيب
 | م اياطخلا نم ىتسقنو
 نموميالا وتلا
 لسسغا مهللاسندلا

 | ئئهشا دو-ولادنعناك أملك +. !ءهصرحو هلهيحو هب هن أر دهب د ةذاملك قهعمفتوماأو كس نو ا

 ١ لاق لسوهيلعتلا لص ىنلاناىوردقو انندلافامدةذالاتودلل ىنعمالورمأو ى مدارقنا ادنعووف ذااوهدنع |!

 1 وهو راصتةالاهركو

 ىل عود لع نأ

 ا 00 ىلنلاق ءاماونمالا هلع ب رمشت معز قو طع دتوكماعطب ىو تسا أ ىلالك-لا نايس نب كلاعذلل

 نيىب [لاقو مدآ نبا ماعط هيلاريصتاعايندلا لثهبرض لجو عدتلا تالاف هللالوسرابتاعذقام ىلالاقريدد

 : طز ةناو مدانبانمحرخامملار اظناقمدآ نس الالثمتن رضايندلاناراسو هنلعمشاىلصهتنالوسرلاق عك ا

 ِ |0000 | اا | مطم برص رالثعالا نبا امانا ترض اللا تال سو هيلع اننا سلاقو ريصت مالا تلصو «همو

 ل-جوزعهنلالاقدةومثي أ ا ا مبرطااو هر واقالاب هنوبيطن مسن اردقن س1+الاقو هحلهوهحزو 9

 الفلات ىصساو كلأسأ |تادب رف ارعتال لح لا قر م تاو واسابعنءالاقهماعط ىلاناس الار افامأف

 رظناهتاخامملا ارظنا هللوةي كلانا عنلاق هتمءالذىلا ارافني ماش هتحاحاندحأ ىضقاذالاقلأسأو ى ا 1

 ىلا اورطنا لوتةيف لب ىلا همم ب هد قاي رثدلاوك راع اوةلطن 'لو» تبعك نب "سن ك أكو راداذامىلا

 .وهيلعةللا ىلص ه هننالوسرلاف 6 الاىلاا.ندلاة يسن فرخ "ل م« مهمنعمو مهل سعو مهحاحدو مهراسع ا

 اهلذأ وامن دالرخ |رخ 1لاثم )ع هبلا عم -ر موكذحأ ارطنملف 0 لعام لاكالا رك ا ْ

 مهتلفغ ف م- جلث مايندلا لهأ ثا اعا وي (اهمدسب مظل مهن ارسم و ةرخ الا نع ءمهتافغواين دلا معشب مهلاغتشا ىف

 مهفوحو ماقملا مهرذح وة حا اءاضقىلاعبو هريخلاب الملام هرصماق "رب زج ىلا موبتهتناف ةئيفءاويكر موق“ 2

 ناكل افق دادق ةنفسلاىلاردأب وهةحاح مهضعب ىضةفةرب زحل ىحاوت ىفاو# رع اهلاعتساو ةئيفسلارورم

 بماامرمرأ را كوش رد افانتول مهشعب وهدا دا واجتملا م 8 0 املاخ

 اهدح 0 رك )!شوقنلاة علا ا ْ نيبئأطا م

 مهضعل وهفرقت سافاحرحا ةيضاناكمالا فداصب مفاييلا عمجر ةةئفسأات أو و رطلتدبلت اهروص تئاعو

 | لك صس اناهلاسفأب هسفنع مسن لواهت حب ًاوراتعالاو فادصالا كا ىلع بك 1 /

 ٠ دحمو هز ىلعردشي م1 لعين ومد راسو اعيض ةراخل ا ع نم هلجاممداز واق .ضاناكمالا ١ ا 7

 ضايغلا ونوه ضءيو فس ًاتلاهعفتب سلو ذأ ىلع فسأ :موهومةذع ىلءةئ. ةهسلاىف إف هعضولاناكم ا م طعملاوةمسسكتاو
 ةد_هاثملاو راقؤلا و

 ١

 تاكدنلاوتاطقسا | كو حاسلاو مهن ىلع فئانا ذ عموهو راالا كلت نيد حرفتلاو راونالا ْ 0 7 | نمسا ركتاو ةاحان

 >2 2 لت توصاو هل>ر لح و ع 0 2 وس ْن دا : ٍ تئمع طر لباهت هل- َْى دةكو 2 قد كي هيانش :بشنب كلوش 6 ةلفتمالو | هدعل رعب :ودهكنأذ
 54 ا 1 ١ ة:كسلافاماماناك اذا
 عامسلا«ةسرتفا نم | دل راسومادنلا#ةلبدل عهضعل ءاعوج تام تج طّشلا ف قيفاعضوم تبكرملاف ا ىد دعاب مهللا ةيثاثلا

 كلذ مامدتساو رامثلا كلت لك اب هلاغتشالالملاءادنهغابب لت -هنموظهُزختمو ه- لرذةمقدعا وبكر لاى سنو

 دح لومعماميالمءمفرصناةنيغسلا لهأ ءادن فلا ف دارو ارمصنالا نعهعن 5 هتروغكلتممو هن هناس فرع

 ١ فدملاك اوةرذتف تاب اه: هلم مم نم مهنمولاحوالا فتامنم را نمل ِْ

 !|| فوالئاواهظفح نزلا هلغشوهتةرتسادهفراعالاو راهزالا نم هذخ أ املع 3-3 سس لصو نماماو دم دنملا

 اهتعئارنينرهظف رادالاوناولالا كل:تدكو راهزالا ال: 9 : ذ نأ ثباي لف هناكمهيلع تة.ضدقوا توف نم

 هشضرأ اد ذو اهنماي 0 قاهاعلا ناالا لبر ح لفابتشسو واهتش هلهيذؤمهشلعةق .طما توك مم دراصق ْ

 000 ٌءاورلا كلب ماسالا هءاع ترهط ناد. _عبالا ع نطولاىلا<: هب ملفاهتم لك 1

 ناكل دحوالٌوأ عسجر نمو حارتسا نطولاىلالصوا-1 ن كو ةدمتاكلاق ضب ىذأتف لحما ةعسالا هنافام ا

 و مهئاستوةل اعلا مهطو طوع : مهلاغم ثاىفاشدلا لهآ لاثماذهف املاس نطولا لا لدوو عسوالا 1

 ةضغلاوهذلا ىهو ضرالارامعا ءرغتنأ لفاعريضن هنا معزم نم همهذ امو مهروماةبقاعنع مهتلفغو مهر دصمو :

 هلل غاشلا+ل !فوهو هيلعالابو والك ر يسص» لب توملادنعمبصصن الك لذ نمئثوايندلا ةنيز ىهوتنلا مشهو |



00 

 ةعراق ىلع: أ صا اذافدحو رب ج رعالحر نا ىنغلد ليذفلالاقو اهعاشأو اهءابتاا ماو ة لأ لو زعدتلا م

 1 0 نيج تناك لا هاذا يلا ا 0 مني لكتاب 1

1 
 تاينن الاروبعر ا دالزح الاكم )هانت دلاانأ اكلم تت نستسلم دلع .هردلا شبت ل ءاذسنالهتاوال

 ايندللادهاشماهفن روكالةلا-ولزالاىل اكد و>و لدقام ىهوأ ابن نكت للثالث اوحالاتارلعا# (اهج

 اهل اما زادعم لا ,اقنافاسندلا فك تام مانأ ى هولزالاو ديالا نبط _سوتمةلاحوديالا ىلا كوم د_عبام ى هو أ

 ىلام مل سوهيلعهللا ل_طلاق كلذإو دعب رفس فريصق لزنم نم لقأ هنا معتىحدبالاو لزالاف ةرط ىلاهيسناو |[
 اهكرو وحار مت ةعاساهلط تحت لاذ م“ هل تعفرف فئاص مون ىفرا سك ار“ 1 ايندلا ل ثمو ىلثم' ا ادايندالو |[

 ىنبيالل:ةهافر وةعس وأ قدضو رمض ف همانأ !تضقناف نك لابي مو ابملا نكري منيسعلاءذمبايندلا ىأرنمو |

 ىدب :ءاصعلا ضعب ىأر ودب ,قىلعةبصقالو نبل ىلعةنبل عضوامو ل_سوهيلعدننا لصمتلا وسر فوتةنبل اءةئبل |

 ةرطخقامندلا لاق ث 00 ًاازه ىلاوكلذركن ًاواذه نم لأ مالا ىرأ لاف صح نماتبن |

 امزعل[سآر ىلعلوالالملاوهدهملاوةرخ الاىلا ربع امث :دلاةاي1ناف مضاولاثم 0 رمعت الواهو ربعأف |

 نم مه هواهتلث عطق نم مجم وةر امنتلا فصن عاطق نم سا املا نك هدو درعة فا سما مهدد ورخ لا لم لاوهدعلااو ||

 ةرطخقلا ىلعءانملاو روبعلا نم هلدبالق ناك امقيكوا منع لفاغوهوت -اوةوطخالا هلق منم مهتمواشلثعطق | أ

 ةنوثواهدر و منيل فاين دالرخا لاثم)# نالذدناو لدن داع اهملع :وباعتنأ اوةنيزلا فاتصاي اي زنو |

 تاهيهرابق ضوللاةءالك]وضخستوال تان شناهنانلظةنلةعوشللا 0090 ْ

 ىءمراغلا نامل «ىلاهنعهللا ىضرىلع بتكدقو ديدشةمالسلا عماهنم جو ركنا لهسابندلا فض وم اناق || ظ
 نع عضوا نمل بهصاامةيإةلاهتمنل عاج ض را واهسمنيلة دل !لثمايندلا لملاةفاهلاثع || ا ظ

 ىلااهتمنأمط ا الك اهحاصنافاه!توكتامرذ أ أ اذ وكت امرسأ نكواهقارف نم تنعي ًااعاهمومه | َ
 لوسرلاق ( هذ ص ولنا دعي متاع نمصال1ارذ<:فامندارخ ؟لاثم)«مالسل اوهوركمهنعهصخخش أر و رم» |

 هامدة لتنتالن ا ءاملاف ىمشعىذلا عبطتس له ءاملا ىف ىتاناك ايندلا تاس ماما مسوميلعمتلا لسعتلا | ْ
 مهنطاوب نءاهمثالعوةرهطماهنم ممول منادي ايايندلا معن ىف توضوخ مهنا اونط موق ةلاهجكذرعت اذهو ا ||

 ىلا تك ذاهقا روب نعمل مانعا نع اوناكل«بقمهاماو - رسول لن ناطسشلا نمتدمكمل ذوةعطقنما ظ

 م .ندلاةقالع ل:باعلا ىفةملط رةدنالع ىختقت ايندلاة سالما ذكف مدةلاب قصتي ةلامالاالب ىضتةيءاملا ىلع | ١

 هنذتلي الؤ ماعطل ىلا ضد راا راني ءاك مللوقأ قد مال_سلاهيلعى.دعلاق ةدايعلاةوالح عنك بالا عم | ١

 ِ !لوقأ قح وا.ندلا ب> نمدختام عما توالح دعالو :دابعلاب ذ ليال ايندلا بحاص كلذكعجولاةدش نم | ْ
 وسقتةدابعلا بصنوتوملارك ذب قةرت ملاذا بول ةلاكإ] ذك اهةادنري غتر و بعصت نهتعو بكر /لاذاةيافلقلا

 اهترخ ملام يول ةلا كلذك لعالءاعو توك ت أك - ثول لعن وأ قرد ملام قزلا ناكل لوقأ قو اماغتو | !

 اما يس وءراعلا لصونلا لاهو ةمكعلا ت1 توك فود ميعنلاايبسقي وأ عمطلاو ندي وأ تاوهثلا 1

 ه]فس ثبح مالعأ ثيح اذاو هل ةسأ باط هالعأ ب اط اذاءاعولا ل* :5 مدح لعل ثماغاوةنتفوعالبامندلا نم | آ

 هذه" ملسو هماعهللا ىلصدتنال وسر لأك س :[لاك 06 نام ىلا ةفاضالابهتلةوامندلا ن نم قباسارخ لاثم)#| |!

 هيد ا ل :م)عطقني نا طيخلاا كلذ دومق مرج قطا اع: :م قبقورخ .آىلا هلو نم قش بوث لئمايندلا [|

 اهاكر لا ءامبزاش ل مامتدلا بلاط لم مالسل اهب اعىسعلاق ١ (كالولا ىف ة-ضء!ىلااهذعبامندلا قئالع | |

 دابا( ,واهلئاوأ ةراضنلوأاوأ امزداارخ 1 ةلا رش لائم« هلتعي ىتحاش ُثطعدادزااب ,ريشدادزا |

 نمهياقىايندلاتاوهثلتوملادنعد بعلا رحسو ةدعملاف ةمعطالاتاووثك هذي ذاب اغا افايندلاتازهسا ْ

 امعط ذإأ ناك املكم اعطلاتاكواهتياغ دعملا ف تغاباذاةذيذالا ةمعط الل دحام املا او نئنلاوةهار كلا[
 ىوقاوذلاو ئدوشا ىل ماعلا ريع لك كلكم ايدنوشأ ووزن هعجرتاك ةوالدرهط ًاواسم-درتك أو |

 ا

 6 حمار وسلا
 ةعيرأ رادعءنمدعلا

 نيبدكا امضنافعباصأ

 منع ىسهتملا دفصااوه
 نيلجرلا ىدحا عفرتالو

1 

 ىلص هللا لو-ر ىحمم

 فز 1 ةدأ !نع وهياعهللا لأ هر

 تاك اذاو دوصلاو ش

 قفهاعايمجمن «٠ فعاا

 ىدح | ىلءدامعالاةدابز

 ىرخالانود نيلحرلا

 قوالاق ندا |نمىعم

 2ك لادم دعإلا هباعر

 نيج رلا ىلع دامنءالا
 لامها ركب واعيج

 2 نآوهوءامدلا
 هرد-_دل.3نم م

0 

 كابوثلا فارطأ ىنرب
 مل زلعا ىتعم هنعق ضرالا
 فتلب ىذلاوه لو
 نم هي دب لعب و بولا
 دصس و عكريف لخاد
 ا داعم اود كادك
 ىل-+ءاد هردب ل-عج

 آر ضمعلا
 / ع نآوهوفمكملا

 هوصسلاادنع هيددب هيأبث

 "رى
,7 057 



 ديلا قةجولئالسصلا
 مهلا اكنادس لود 2

 كوس اراتو كرم و

 هلاالو لد كاتو
 كلا تنأ مهللا كل ريغ
 كناهس تنآ الا هلال
 قارنا كلدمحعو

 ىسفنتملط ل ديعانأو
 رفغاف ى

 رفضالاا عسا

 ىدهاوتت ؟الابونذلا

 هراق نالدخالا نسال

 ال ىدهيال

 اهئيسىنعفرسماوتنأ

 اهشدس ى ىعف مدل ال هناو

 كن رعسو كال تنور

 ثكَرا بكلب دب هكر لا
 كرفغت_سأ تبلاعتو

 قراعب و كلا بوقأو

 نوكي وهمايةفهسأر
 دووعسلا عضومىلاهراغث

 باصتناب ماعلا لمكي و

 راسل عر و ماهل

 نيتبكر لا نءءاوظنالا

 فطاسعمو رطارااو

 هناك فةءو تدلا

 عييمجا
 نماز_وعف ضرالاىلا

 ءازحالا راس ع وشح

 د_بملا نوكَشي و

 هىدلالدح
5 

 || ىايثاوىابتا نبأ برى أ ىدانتن موجفامفذق» متر رتغا اومضغابتو متدسا امو ماحرالا تعط 6

 انا #2

73 
0 443 

وم يوان ضتاهثم اوال ااتقؤم .احترذحواهذدد) ل سود المعلا
 | قك/اماهتماوذمت ا والشفا

 [ايندلا اىلااو راظنو ةعومل اد سامءاندأ ا ماعطلا نما اوك ًاودر وعلارت_سامراشلا'نماوسل ى.هاباماوك ربو

 دع ” الااهجاو رعوايندلا اون ةنمك ارلادازك ايندلانماو:و ري 0 "الا لاو ةيئاقاما يسعي

 | نولتربس م اولع 1 مهول ثا معا الاىلااو راظنو

 | هرك اماوهركو و مهل بحأ اما اويحام ركعاام هالوم قئقوتب كلذ لكالدب وط اومعنتواليلقاويعت مهنا دياياهلا

 هل 'الاباندلاةقص تاسع مهل
 ظ

 | ةرقتس ةنكاساهارتف اهملاراخات ءافولا ف فاخت مث ءاتبلابدعت ءاضقنالا بيرق ءانغلا ةسعب رسايثذلا تا ملعا
 ا سحامناواهملا نئمايفاهتكر < سكت الدق اهلازيطانلان واعد رسالاترا هلك موا هم ةءاريس ةربا ىهو

 | رصبلابهتكرح كردتال رهاظلا ف نك اسة#ة.قللا ىف كرت منكاس كرت هناف لاظلااهلاشمو احماض ادع
 ١ لاترد ا قار ىرصلا نيك ادتعاستدلا ترك ذانلو ةنطابلاةريصيلابىلب رهالفاا

 | عدخ الاهلثع بيدللاتا ع لئاز لاثكوأ مون مالحأ
 0 لوب واريثك ل ثةدههجوهللا مركب لاط ىنأ نب ىلعنم نسما ناكو ||| م

 | : قجلئازلظارارتغانا اهلءاقنالامندتاذل لهأ اب

 ا لانه مانق مهل ةح لط ىلا ماه مثلك افاماعط هملااومدةف موق لزئاس ار ءائنالاع ؛ و هلوةنماذهنا لق ء3و

 ْ لو وهو ماعف همتناقس عسل اهتءاصاقتمسملا | اوعلتقاف

 سس ازُكلط نأ امودءالو 5 ةماذ 2 لظك ايندلا اماالا

 رورغ لم ابنمل خد 5 همهركأ اءامند أ ماتاو

 كاعضأو مانا تالابحء يبست (!هتالفاد_عب اهنمسالفالا مئاهتالامخ رب رغتلا ثيح نما. دل اخ لاثم)

 ظ ل.ةكلذكو

 ظ دبع نب, سذول لاقو نو.قاعمونو زا<ناملعاهلهأو مح ايندلالسوعيلع نال هتلالوسرلات مالحالا

 ١

 كلزاكف هسيتئاذاكلذكو هايف بهعامو هركءامهمانمىف ىف ة مانل_>رك الاامندلا ىف ىسفن تمشام

 11 مك !شاعبل ل ودما -رفومنلا اونكرامْئ م ممديابسيلاذاف او مننا اوناماذاف مامن سانلا

 فاماتلاايندلا عبط نأ معا 1 ا راها دا وادا ا 0 متاملا مالا لاقام اقامت دلاب

 ىوردقتو مهتعذ متسكلتاذا ىتح باطغلل ن زتتةأ صاك ىقوا ارخآ 1 كالهالا ىلا لصوتلااوالّوأ با ردتسالا ىف

 تلاق ت> وزن م اهللاقفةنب زلكنماهلعءات*زوع ةروص قاهارفايثدلابفثوكمال_سل ا هءاعى سعت أ
 كحاو را مالسلا هلع ىىسعلاةف تاق مهاك ىلإ تلا كما مهلك اك نع تام مهلك لاق مهصحأال

 | م رذح ىلعل:منونوك,الودحاو اودعب اد -او هند .كل فيك نيضاملا لاو زاب سو ريتعبال فيك نيقابلا

 | عدختة ذب زتمز وع هبش ىهو ر ارسلاةحبشر ها اوظلاة ني شايندلاتارلعا (اهتطابلاهر هاطةطااخ فان دلل خ 1

 اواعجنو اهعامتا ىلعا د وابكا موال ايو نععانتللاا اوذدكواهنطاب ىلءاوغقواذاقاهرهاطظب سانلا

 نماهجلع دال اًةيصعتم ةريبك از وع مانملاف تيار داب زنبءالعلا لاقو اهرهاظب رارتغالا ف مهاوةءفعض نم
 مهلابقاوا ملا مهرطن نم تءدعتو ترظنوتئخ اهلا نورافنب تورمتم اهلعف وكع سانلاوانتدلاة تن زلك

 | كلر نمهنلاب ذوعأ تلق اسندلا انا تلاع تنأ شردت التلف ىف ةرعتامو تلاه تن نمثل واهل تلقف اهماع

 | ةهوشمازوعمونلا فابندلا تتر شا .عنبر كرو بأ لاةو م_هردلا ضغب اف ىرم نمذاعت نا تببحأ تاث لاق
 د ترفطولتلاقف ىلع تابقأ قاذدع تناك اف نوصقرب و نوةفصت امنوعبتي قااهفل واهي دب قفصت ءاط م"

 ١ | نبلي_ضفلالاقو دادغن ىلا مدقأ نا لبقاذه تيأر لاةور كون | ىكت مث ءالؤ م تعنصام لثمْ ل :تءذصا كد

 | فرمتف اهقائاهّو ثمادرداب امان اءاقر زعاطمت روتر وصف ةمايقل ا مولا. .ةدلاب و: سابع نب الاق ضايع

 ! | اهجالع مترحانتىتلا ايندلاءذه لايف هزه: :ذرعم نم هللاب ذوعت نولودذ هذه توفرعلأ مها لايف قئالخلا لع

 لوقف



 3 يع ع م د ع ني يع ف ضيع نس نو ع يو .تتيكيب 02

 ةمامقلا مون هارئاثلا* 5 :. راحل. قززا.دقفاماول قاأ نم هناي _ءاوتلناس 105 ل ل كدانح "1 |

 لع نوفوةومو توا دعب نمنوثو ع+ هونوتيمكنأاو !اءااجق لاقفةمطحتام امول هيو هللا مر 5 لعل

 لكو ةفوصومردغلاب و ةفو رعمءانفلابو ةفوه البلا! اانا اب ةاءلا -:رغتالف امنول «زةووكتاعأ

 ءاخرىفا منماهلهأ اند اهلارئاهرش 0 اهلاوحأ مودنال لاعسو لوداهلهأ نيد ىهولاوز ل اامقام |

 اغاو مودي الاهمفءامنرلاو مومذمأ مف لس علا ةفرمصتمتارانوة فاد لا اوحأرورغوءالب اهتم وهاذارو رضا |

 اولعاو روفوماهفهظور ود ةماهذة فتح لكواهمامح مجصقتو اهماهس مممرت ةفد,تسم ضارغأ اهفاهلهأ |
 اًشطن ؛مك-نم دشأ و اراسعأ مكنملوط أتاك ن نك ىض« د3 نمل سس ىلعامن دإ ا هذ به نمهيف متن امو د مكناهتادابع | 1

 0 مهر ايدوةيلاب مهداس>ًاواهماة لوط دعب نم ةدماخو دماه مهتاوص آت هداف انا ادعبأو ارادرعأو |

 راحالاوروخدلاةرهمملاةرامتلاورورسلاو ةد.ثااروهقلاياود.ةساو ةبفاع مهران او هيواخاهثورعأأ |

 2 او ا 0 0 هدا اللاروبقلا فهدنتتسا» 1

ْ 

 ش

1 
/ 

 اوصصأو ا البل اهلك 0 ل فيكورادلاودوراوجلاو |
 نك لقا اوذعطو بارثلاتدتاو 5 نايحالا مي ٠ 2 امتافر نتسسلا رات ل انا اومأ ةايحلا | ١

 نمهسلااو راصامىلامت مسه د5 تاكف نوئعبن مونى لا خرب آر و نمواولئاقوه ةلك اماالك تاه تاه» ا ا

 ترثعرو رومالا متااعول كبف يكف عدوت ملا كلذ مكمضو عمصتملا كلذ ىف متن محراو ىو“ *لارادفةدحولاوالملا | ا َ

 فلاس نماهقافشال بواعلاتراطف للجلا كلا | ىدي نيد ليصل متفتوأو رودصا!ىفاملص>و رودقلا ْ ١

 تدك اع سم لكىزءكلانه قارس لاو تو علا تول زاتسالاو بحل سنع ت كتشو بولا ١

 بالا عذوورلا «1لاقو ىبسحلابا :_بحأ نيذلا ىزح واول عانماؤا -أنيذلا ىزحل لوي لجو زعهتلاتا

 راد اياوانلح ىِتح هتايلوالنيعبش 5 هياثكي نياماع 5 اناو هللاانلعدهن الاهمفامم نيففشم نيمرحلاىرتف | :

 ثوب لك كب مرب رهدلاو ضار ع سانلاو ماهس مارالاءاكل!ضعب لاقو 3 دستور + ةنازإ فوم ةماقألا ||

 ل مدي هماهشل ْ ١

 معلعل نم نما جناول منان مط دجوايندلا ل ارضنا تارواطالارس ترسل كنةعاشلا] ما َ

 ظعاولا هبط. امرأ 5 1بئادعلان مهي ىانامواهلاعفأر هاطرا مم ودعا فصاولا تدعأدتو مك ااهنعاذا ]أ

 2-0 ىذلاكةةوايندلا لاقفاهئاقب ردقوايندلا فصوتسادقوء كسلا ضعب لاقوبأو صااىلا اند شرأمهللا | |

 هب وطتوهتلماءا اح «:7ليقم مونرهدلاو هيكل |ءالفتأب اموهك ارداكتاف :رةةكدع ىذءامنال كذرط هفكلبلا ||

 لقنتو لمُشلا مارك اوت اعانجلا تدم كنب لك و م مرهدلاو تاصعت لا ورم .غتلابناسنالا ىلع ىلاو در هثاددسأو هناعاس |[ |

 اهمااب الاقدم .اعهنلاةجرز ز 0 لا دمع نب رعرط#+و ه««رومالاريصت هنناىلاو ريصقرمعلاو سس وطلمالاولودلا |[

 د.دلل متةلح اع اىكله كتاف هءنوت رود كد منك تاو ىج مكناقهيذ اوةد_صت من5 تارمال مقا عكس !سازلا ا
 8 اوه عذال قرمش مكن ارسش * نمو صصغ مكماعط نماهف كلر ادق جد! ا رادولارادنم مكتكلوأ

 لزنو ءاكيلاهباغم مف نودلاخهيلا نو رئاص متنا ملاوأ عافاهقارف 5 تودر 5 ىرخأ ىا ارهبالاا منو رستةمعت ]|

 اهكرت نوبحت الم: :5 ناو هك ةكراتلااايندلل كرعااو هللا ىوةنر مكمصوأ هتماند ىف ههحو هللامرك ىلءلاقو

 ءوعطتلف مسايا رطاو ك1 رف ىف موقلثك اهائينو كل هاا اهدب دحت نودي رث ملأ ًاوكماسجأةئلبملا | ١

 مون هلنم ب نأ ىسعم ؟وهناغلاىلاى تمد ىت-ىرلاىرعنأ ىسءةودوغلب ممتاكف لعولا اوضفاوأ]

 امتامعنواهعاتعاودرعت الو عاطقن اىلا هنافان[ارمضوا عسؤمل اوعز الفا هقراقي ىتتعيلاطن تيثح بلا طوانثالا '

 لذ ل !لهأ لعامل نيسحل !نند#لاقوهنع لوفغع سدلو ل فاعوه ماظن توأ اوام'دلا تااط] ثءعلاو زىلا هن ,

 لوعرن أو هلل ريقج هدنعا ماو هئانل والاهضرت ل هنا وامدإاناهأدق لحو زعهللا نأ بذالاوةفرعااو ءلاو
 مم-سلا مسلس

 اطايترانطاملا ىاعم

 ىعلاعضوبف ةئزاومو
 سل ارمصحل ائمشل !ىلع

 امذاوحد :ووعص نم عم 5

 ةدب روب كلذرثاو
 ثدد>لاوزوةوسولا

 اذا ةالصلا ف سفنلا
 حورلابذاودتاوتسا

 ىاىرفلا نمتكاتو

 سنالا لاك دنع مدقلا

 نيعلا هر 5 و و

 10000 و

 ةروهشمسنلاريتضت
 اهزك مس ريتا وةلءاذ

 عطقنتو حورلار و:
 سفتلا ب ذ او> دالمح

 زكم ةرانت- اردتىلعو

 ةدايعلا ل ؟لوزت سفنلا

 نءدثتح قت و

 عنم وسعفتلاةه وام

 نيعلاعضونا ميذاوج
 ليسسرف لامثلا ىلع
 هنلاوئالذ| لعلو ذئنح

 لوبرنع لقنام معأ
 هنامسوهيلعهنلا لصدللا
 تهذدموهو المسم ىلص

 ارقي مح هللا همر كلام

 "هن الاونهحو تهحو
 ءافنا هحوتلا اذهو

 لتق ىذلاو هباق هجول



 ىلاعت هللا نا كلذو

 قاده م كس فيطأب

 همركو هفرشوىد الا

 درو مو هراظن لكم هلع-و

 هضرأ فام ةبكو محو
 ايناوس>واءناحورهت امسو

 بص“ 4 رواعم امض أ

 ا ١ عفن سعت

 د>نمىلعالا هعدتق

 رارسأ عدو: سمداؤفلا
 لفسالا «ةصنوتاوعملا

 ضرالارارسأ عدو: م
 اهزك صوهسفن لعهد

 نختو نسألا فقتل
 باآلاو ىناحورلاه-حور
 بذاوف- ىل !ءالا فصلا

 سم: :لانذا او> عم حورلا

 تاب راغو تادراطت

 ام_هدراط: راشعاب و

 ةلنوكت ام_بملاغتو
 تاطءشلا ةلو كلما
 رثكي ةالسصلاتقوو

 بذاحتلادو>ولدراطتلا

 عبطلاوناعالا نيس

 ىذأ اىلصملا ل
 اددرتمان رامءه.لةراص

 يذاوجلءاقبلاوءانفلا نيو
 نم ةدعاصتم نفئلا
 حراوعلل و اهزكىه

 عمامتكرحو اهفرصصنو

15] ) 0 

 | هالقوابتدلامذب سانلااقحأ نا لولا ١ضعبلمهضعبلاقو كلا عابانهتمث بو كلامىلا كلذ فرمءناو
 ظ هناطلس ىأتوأ هقر فت ةهسعج ىلعوأ ه>اتدتف هلام لع ودعت ةف 0 امعاو اهعف هل اطسن ن م

 ا ىه مذاب ق> أين دلت هيابح نيب هيي ذ_ضوه ئثب هعحطتو أ همس ستف ,عسجىلاسدنوأ دعاوقلان مهمدهتذ

 دنع اذا هل كدت ىهانسب وهريغهنم تكصخضأ ذاامحاصْك هكا ىهانيب ب محاعف ةعجارلا ىطعتامةذحن الا

 | اوك ارتاانهرقحتو مودل ااهحاص سر لع جانلا ادقعتفدادرتالارابتطسذاءاطعالااهنك طسن ىهانسو

 10 كلاب تكو الدب لكن ملكت ى ذر واذا بهاذلا نمقابلا فدحت با امعاَقب وبهذام باه ذاهلع

 اهلاةنجلانممالسلا هيلع مد لزتأ اءاو ةماقارادد تسل نعطرادايندلان اف دعيامأزب زعاادبعنب ا
 [رقفتواه هر عأ نملذن ل.ةةنيح لكى اهلاهر ةفاهمىنغل اواهك رتاجتمدازلا نات نيذم .ؤااريم ااياهرذح اف ةيو د

 ا | الب د وط» ركام ةفاخال لق مدح هح ارج ىوا دملاك اههذ نكسة هفتحهيفو هفرعدالن مهلك انممسلاك ىل هاه عج نم

 |[ تنتفو اهعرد2ط تي زدت ىلا عادلا لات: :رادغلارادلاهذهرذحاف ءادلا لوط ةفاختءاودلاة رد ىلعرع هدو

 | ةهلاواهلعب ا ةرطاناهللانويعلاةيلحلا سورعلاك تعصاقامباطخت تذوسواهلام ابتاحو اهرورغب
 | فراعااالو رحدرملّوالاب رخ الاالو ريتعم ىذاملاب قابلاالف ةيلاق مهلك اهجاوزال هو ةةشاءاهل سوفنلاو

 ا هبلا بق ل غشفداعملا سنو ىتطو رتغاف هتحاحاهممرفط دقاهاقشاعف ر 5 دماهعهرم_دشأ نيح لو زعهللاب

 | توفلاتارسحو هللأتو توملا تاركسهلظتعججاو ل هتمادن تماظعف همدق هبكلر ىت#ح

 1 داهمريسغ ىلعمدقو داز ريغب عب رذن بعتلا نمهسدنحّورب لو تاطاماهنم كردي ملاهف بغارو هةدغب
 أرورس ىلا اهنمنأمط الك اينذلا باص تاقاول نوكت امرذحااههف نكت امرس آنكونينمؤملاريهأ نا هرذحاف

 | اهفءاقبلا لعجو ءالبلاباهتمءاخرلا لصودتو راضرادغا مف عفانلاو راغاولهأ[قراسلا هوركمىلاهةصخأ

 ا اهلامآو ةيذاك اهسنامأ !ٍ ط::فتاوهامك :ردالو ربدأو ىلواماهتمعمجرب الن ازحال ب بوشما هرورسف ءانذىلا

 | نمف رطخ ىلع ءامعتلا نموهف رظنولقعنا رط+ ىلعاوفمدآ نءاودكاهشيعو ردك اهوغصو هلطاب

 || لفاغلاتيعنو عانلا تلغي ًادنايندلا تناكلال“ ماهل برمضا مد ارينا هنعربخم لق اان ناكولذ ردح ىلعءالملا

 أ دعلواهماذذ: ءاهلارظناموردقءانئلجمَتادنعاهلاف ظعاوامفو رحازانءلجوزعمتلان هءاحدقو فدك

 ا هرك ذااهلبقي نأ ىف 0 0 اد مسعد الا هت اوتوا هك اعراس وهملع هللا ىلص سنن ىلع تضرع

 ظ | اهظسب وارابتخا نيحاصا!نعاهاو زفهكملمعضوام عفرب وأ هقلاخ هضغب أ امبح وأ .صأ هللا لع فلاخ نأ

 أ | مسوهيلعهللا لصد مع#لجوزعهنلا عنصام ىسنوا جمرك ءناابماعردتتلا مبردرغلان اه.ذارارتغ اهثادعال

 | اليهم ىتغلات» يدا ودلا هماع ىسوا لاق هنارعو ل> هي ر نعم: :عهنأ او رلاتءاحدّقلو هذطن ىلعر ع ادش نيح

 | حورلا بح اصب تب دنتاتئءش ناو ني اصل اراعش ا مح ع لةفالبق ءرقفلاتدأ راذاو هّنوةعتطع بذل قف

1 

 ا
|] 

1 

١ 
١ 
١ 

 ا ا
 || .ىال صوف وصلا ى املو قود ىراعشو عود اى ادالوقي ناكهنافمالسلا يلع يس نب ىسيعتملكلاو

 | كرسلو تسبأض رالات تبن امىتهك اهوىاعطو ىالحرىئبادو رهّقلا جارسو سعشلا قراشمءام_ثلااىف

 | نورهو ىموم لجو زعهللا ثعب ال هبنمنب بهو لاقو ىنم ىنغأ دحأ ضرالا ىلع سدلوئُثىل سباو مدأوئ
 | فرطدالو قطني سيائدس هتيصان ناقايندلا نم سال ىذلاهسايلاكتنعو رباللاق توعر ةىلا مالسل اامهماع
 ةنيزباكشي زأ نا تئشولف نيفرتملاة نب زوايندلا ام اًةرهز ىف ماعاف ا اهنمهب عتمامإكسنب الو ىفذابالا سف: ةنالو

 ا كلذ ىو زاف كلذ نعاكبت غر ىنكلو تاعغلا ه:توأ عزمت هنردةنأا هارب ني--نو ءرق فرعدا.ندلا نم

 000 هه:غقمفشا ىارلادوذيإك اهمعن نع ءمبسه دو ذالىلا ا ءلواب ل_ءفآ كلذ كواكنع

 مهعيصتا اوامكتسل نكسلو ىلعم-مناوهللاذامو ةرغلا لزانمنعهلب !قيف_ثلا ىاراببساراهنالم ا

 ىلعرهظتو مهم ول-5 ف تدنت ىو لاو عوضختاو فوذلاو ولذلاب ىاملوأ ىلع 7 ارذومام لاس ىيمارك نم

 ا مبىتلامهتاحتو نو رعشتسد ىذل امس هربوبدو تو رهاظي ىذلا مهراثدو نو لي ىن اممجاش ىح مجدا

 ضخ اة مهقل اذاةنونرعباجبىتلام هام-ونور غن هيىذلامهدجتو نولم ًايءاناىذلا مهزاحرونو زوغ»
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 اهمئثىلا ءازس ب زضتالك لاف اهندلاةنزماماوأت اوعأ اهلعد الكناف : ةرخ الا ةنومامافةرخ 0 الاوان

 مم رىدانت ىلابلا ن_ثلاكض رالاوءامساا نينّةفوةومأ 1 رةدلاةرب رهو ؟لاقو هباثلكب تارا ددجألا

 ١ ايثدلا تح كرام ان هللاد_ءعءلاقو ىس لانى ءتااهلل ودك يا مبرايبراياهنغي مولا اهةادخز م : ا

 ٍ ١

 تروم. غلاوةمانعلاةعلاطعم | | طخ أ دقفايندلا نمئشبهبلق حرف نم هبنم ني بهولاقو هيل ريدا لص, ىتذ هتشوت :ادةباتلافبوثذلاو |[
 ريع ةمتلانوك كلذف ١ تامرسشل ليقوعبلا اغلا اوهقءأ اوههلع_ لغ نمو ه]ط نمتاطيش !ا!قرفهنمدق تت هبوهش لع- نمو ةمكأللا ْ

 لاك أ فاما هراغا هنا ا لاعفرمل | ع نماباوب ااوررك ذو لشي ول خشي ناك هنا ليت سفن عشة رح الا ككاو ينل نإلذ ١ ا

 ةعااطع حو رلاص دخت ا لمقواُ لا تديحتول ف. كسفاهمدغ ع نو ايست أمم )اص 3 ايندلا مهضع!لاقو ايندلا عم وذو ان به عفا ناموا ا

 0 باّقاا وةماعلا 1 اهتمىرخ ًاوبارخر ادا. ردلا مكحلاقو اماط ن !لاق ىه 000 الا ل.هذاهكرت نالاق ىهناايندلام 5

 دا توكتفةننلاب || تش 00 اناكدينجلا لاقو اهلي نميلتاهت طر يتاركر ١ او اهرمعي نمباق ||
 اهنافص فاما أ ةدوج وم مارعةلدمراذو ةلرزض ض>دا.ندلا نا ىجخ ايلاف هنلاب هفّوتوهنلا ىف هلاخا ظعوامندلا فقل !ناسلب نيقطانلا |||
 ةمظعلارون فةح ردنم ا اهفراثك الا فورصمردطلا يلا اهانغو فوتومةقر لا ىلءاهامجشرت از رومقلا ىلا هتك اسورئاصب ار مناىلا ||

 محح
 2-7-7-2 34 سلا لا ا 222-

 فاو 12 اردنا |١ كشدعت اف كئاقب رادولا كئانفرادنمفلىتتال هللا, زري ضراومشلا ا عرفاف راساهف راسعالاو راسعأ

 قم 0000 اءوض | كلاب > أ مانملا ىف مهردأ لح رلوهدأ نم ميهاربالا كلمأ نمرصقأو كا عنمرثك ؟لئامرادجو لئاز»فأ
 ىرسيلا هدب نملا» دس | هبحالىذلاو مانملا هيك اك اندلا ىف حتى ,'نالتءذك لاعفةظقملا راني دلاةفةظقيلا ىف راش دمأ

 ةرسلا نيب امهلعو أ كيلانولوتفةر زنخا.ندلا وعم انءاككأ ناك لاق شامعن ل.عمءانعوةظعملاف هبحتالكناك ةرخ الاف |

 ىنعلا و رددصلاو | اهلها واهودبعت ىبحايندلا مكمل !نييحتل ىنعكلاقو هباهومسأ اذ هنم عقال ااهلاودج وولف هر زنخابانع | ْ

 قوف لعن اهتماركل || ىضرأو هديت البقءربق ىنب ومكر تت البقايندلا كرت نمةثالثءالقعلا هللاهجر ىزارلا ذاعمنت بحلاقو |
 هقتلاد د عوىرشلا ' ركلاق 1 قولا فيكفهللاةعاط نعك هاي اهل كي: ةتااهم .ؤث نم غلبامندلااضنأ 1لاقوماقاي تا ليقهقلاخ | 1

 افانللا اعط سولاو ْ ايندلاءانبأ تب اراذا راد_::لاقو نيتلاب نامل | ئيفطك تاك ايثدلابامندلا نع ىنغتسس نادارأ نم هللاديعنا |

 قاوبلاةئالثلاب ض.ةروأ| صر !ىعبامتاربن هتقرحأا.ندلا ىلع لبقأ نماضتأ لاقو ناطيسشلاةرذ» ف مهلا لءافدهزلا ف توماكستي |
 لون فرطاا نمىرسلا|| لج د زعهللا ىلع لبقأ نمو هن عفتني بهذةكمس راصف اهمارينب هتفصورخ الا ىلع بة نموادامر ر يصب ىثح ١

 :للع نينموملاريمر سف || بورسشمو موعطمغابشأةتسايندلاامغاههج وهلا مرك ى علاقو هتجشل دحالارهوراصفدبحوتلا نارينهتقزسأ ٠
 ىلاعت هلوكهنعهللا ىذر 1

 لافرهئاو كدرل لصف ١

 1  ىلعئملاعض و هنا الإ.

 ردصلا تحت لامثلا

 ءاملاتاب و رم ا فرش أ و ناي ذة قدم .وهر ل سعلا تاموعطاا ف ورش أقم ومش وح وكنمؤ ب وكس وس وبل ءؤ أ
 1 هيلعو سرفلات ابو ا هرشأو ةدود عسأوهو رب َر رحلات اسوبلا ا فرشأو رحاغلاو ريل اهيفىوتس دا[

 / :ئث متأدار واهتم نسحأ نب زئلةأر ان ناولابم لاسم ىل هونأرملاتاحوكحت ملا فرشثأو لاعرلا|||

 ' دب (اهتفصوايندلا مذىف اضع اوما تان )ع 7 مدوهونللا تاموعلا فرششأو
 || الو لحالات ايستو لمالاباو رتغتالو ل_> وىلع هللا نماونوكو لهمىلعاوأعاسانلااهيأابمهضعبلاق |

 ا تدضافا مباطملل تنيزتوا منامأب كستنةفو اهر درتي ول تفرك دتعاد اا ايندلاىلااوتكرت ا

 تاتقاهل قشاع نموكسذ ةعشاعاهل سوفنلاوةفك اعاجاعب ول _هلاو ةرطاناسجملانويعلاة للا سو رعلااكأ]

 ردصلا ت2 ناكلذو
 ىأرحاذلا كلاقاقرع

 الا 0 ءألد 0

 ىأ 0 : او مهضعب لاقو

 كلر هليقلا لبقتسا
 فشاكر ىدكرس كاذ فو

| 

 اهكلمو ل ءاهدي دح اهعااخاهمذو اهةئاوب ريثكر راداهأف ةقيقحل ا نيعباهلا اور 6 اعلا اناكع اهملانئمطمو ١ ْ ظ

 اوهتناو 6 لدغ نم هللاكجر اوطقمتساف توةهياهريدشو تو لتباهرنثكو لذ اهزب زعو ئعي أ

 ليس نمسيبطلاىلالهوأ ليلدنمءاودلا ىلع لهذ لقت فندموأ لءاعنالف لاقي تأ لبق متدقرنم |

 ماك ءانذ هناسالةدقلاةب مت 5 ىصحأ هلالو ىدو 1تالفلاشي مث ءافشلا نال حرب الو ءايطالا كالىعدتف /

 تةدصوكت وددت ععطو كنق تنثو كنت اعباتت وكن كلذد :ئعو هرعو هناريحف رعبالو هنأو اا

 الفمداكسلان /!نمتعنمو نالف لوا ازهونالف كنا اذهثكل لدقو كناوخانكو كناسا عالتو كنونطأ]

 ءامسلا ىلا همجي رعم ءاضعالا نمل _بفنتعزتناو ءاضعقلا كب لحمت قلطنيالف كناسا ىلع متو وطنتا|
 0 ا 0 عطنا كو' :فكو لول _سغذف كنافك ًاترمضدأو نناودخا كلذدنع مهجتاف |[

 تغلازاةسأ ءار و نمد

 تل ا حا



 هللا ىدينيب كفوةوو

 م2 كلت
 لبةموهو ناجح رب
 هسحانت تناول اع

 تلا نه ىدن نين ملعت و

 مياظعلا كل هناففقاو

 نيفراعلا ضعبل ( ل.ةد)
 ةرييكسلا ريكس فيك

 اذا قش لاف ىلوالا

 نا رب هللا تاق

 هللاىف كل :ودت*نوكد

 فلالا عم مدظعتلا

 الالح ىلع ضرع اهريفاد_دعامشدلات اول ل - ففاالاقو رداد تسد قافكلاالااهنم4تاك ام .
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 201 ”الاوامتدلا لاق ثدح ههج وهنلا مرك ىلع هلاهامسامتقا اذهوشذ. لق نما. ندلا مه

 ْ ىذلاب رارتلا نم هم-+ماعنوهااءندلا تناك اماوق 'تكردأ دل هطاد نسا لافو ىرخالا اذ تامهادحا
 ا لوقتام بسلا ولات داذ لات هذوأ ايلا ترهذ ثرغمئاشدلا تقر *نولابيامهءاعتوشع

 اهلك ايندلا تناك ىلاللاةنرعنش : ىعدهق شيعي نأ هل نسكت أ هنم لصد وه«_ت:هقدصتب وهنالامهللامأن 1

 رعمدقاللبقو هن هون بيصان ا مبرماذاة فيج مدح ارذتباك اهرذقت ا تنكلةرخ الافاهاءبساحأال
 | اساله لذ هلزنمأ مث هلأسو لفل بحع ةموطخت ةقان ىلع حا ارا نبةدبعوبأ | هليقتساف ماشلاهن :عدللا ىدر

 00 ولمقملاانغلس 00 ااريمأ لاق اعاتمتز كاوا نعهناىض .ررع هللاقق هل در وهسرتو
 نردحرلاهتدابعدعب مانصالا ليئارس 12111111113 7 .اعلووح هال نمدخو كندءاامث دلانم

 01 ايو قطاهوفر عبملاهجلا ةلفغوس اك الاةمنغايندلا بتكلاضعب ىف تأرق مهو ءلاقوان دلل مه

 ُ اتنافةرخ مالا عا اواهتلرب مول نمايندإا ترب ددسا نأ ص ا ار راراد

 وعود هي 1صقنتومانددادزت دبعلا تب ًاراذادوع مني د.عسلاقو اهتعدعامترا دنمبرقأ اهم ررقتراد
 ابغرأ طئامو5ثد ًارامهشاو رينملا ىلع صاعلا نب ورم لاقور عش الوهوهه>ون بعلي «:ىدذلانويغملا ل ذذ ضار

 ىذا الا ثالث مسو ههملع هما لص هللالوسرب صامهلل اوهكنمهيف فرهز : ل]سوةباعتتلا لسفتا لوسر ناك اهف

 نمو اقل نم هاقاذلاق مانا ةابحلاك-: رغئالف ىلاعت هلوقالت نأ دعب نسما لاقو هلىذلا نمرثك ؟ اهماع

 كلذكئوأالا لغت بابهسغن ىلع حر جيشتأللاةشالاةريثك ايندلا نافايندلا نملغشامو انا ميلءأوه ةيئارماو مدلول ١
 ملعاوعاهل اعمبرقلاو

 اذانم ساءاانمنا

 قاع رك
 ةملاعل ا ةعلاطم

 دا ءاب ريكللاو

 نوكلاراصوارونهنطأ

 حرش ءاضفىف هرسأب
 ضراب ةلدر_ة:هردد

 ةلدرالا قلتم الذ

 ةسوسولانم شتت ١
 انو سفنلاّبب لو

 نم نطابلا ىف ليان
 راص ىذلا توكملا

 تقلا ةلد ركل هياثع

 ولا ازرتفك

 00 د_د>و

 محارب ددو دنعلا اره

 ةؤمت دتذ!مزاولأ لاقو اياطمللاو برفذلا نمانفرتقاام عمهدنعةمياظءابن :دلا اذكهس دل أمم ع نثةلاسنوك

 هذخأن اباد ءاهمارحو باسحاهلال> رادنىذرمدأ نب !نيكسماظب أ لاقو باوب أ ةرم 0-5-5 راع مفي نأ بابلا

 عزجو هني دفهتبسمعحرفب هل علقت سالو هلام لت سل مذا آنا <بذءمارح نم.ذخأ ناو هيب سوح هإ- نم

 | دقتوا هيلع بةكمرخ اكن كف دعبامأ كاع مالسزبزعلا دبع نب رعىلا ن سلا بتكوهاين دى هتبدصم نم
 ظ ايندلا ف لودخدلا ضايعننليضفلا لاقولزت لة : "لا, كن” ونكت 2 ءةدلابكذ 0 .ر عهباجأف ثام

 راذلا نأ فرعي لاب عوج رشي فيك قح توما نأ فرعب نما معجم هضعب لاقو ديدشاهنمجو ركلا نكءاو نيه

 "بصي فيك ق>ردقلا نأ لعن ناابعو اهملا نئمطب فيك اهلهايان دلا باتت ىأر نمابعو ضن فرك ح

 ءاليت ايس لاقفاهدح و فك ايندلا نع هلأس 5 ةةساتتامو هر عناردت نملل> رهتع هللا ىذرةب واعم ىلعم دقو

 اهف نوايندلا تقاض لالا الولو قال: ادابل دولو االول كلاه كل م وداوداو ةللف هلراومويق موف ءاخرتا داو

 ادوادلاةوك لاى: _>احاللاق كلذ كا مأاللاق هعف دتفرمضح لأ وأ هدرتف ىضم .رمعلاق ت تقئامل- هللاقف
 لاقولريغل: 7 ا كليب تهوس كل ءاضتناب هت :غءاباغاو كلمأ غول موف ذمدا نباارهتلاهجر اطل

 هللاقصلأ دقرالا كرس ئدثا. ندلاى امم زاسونأ لاقو هىدب نيدفوتولا لوط هلآس امئاقايندلا هللا لأس نمسشب

 ردي لو عجل عيش لهناثالث تارسع الاايثدلا ن مما نب اسف جر الن سحلا لاقو كءوساسشا لا

 ًايندلاىرنمقةعنمىنغللانافالاقذىنغلا تلندقدابعلا ضعبل لءقو هيلعمدقب امل دازلا نس مو لم ا

 لعانئل طصاراني دن كلاملاهو : هرج ” الايهلغشت امهبلق ف تاكن مالا ينال تاوهش نعرب هبال نام.لسوبأ لاقو

 اهالع لزم ,هللا باذعىأ ىرعشتلذا ذه ىلع هئانعدبالوا ةعبانضعب ىمهنالو اضعبانضعي صأر الفاينبلا بح

 1 11 ميا تهايدخال ىهاست اوفانندلا اونهأ نسملالاقو :رخكالا ريثك نعل غشت امن دلي _س , مزاسول أ لاقو

 ١ ؛ديعمبلعناه'ذاومياعداء أ دفن ذاهاسع مث ةمطعامن :دلانمداطعأ | اريح ريع هللا دارأ اذااضن الاقواهناهأ

 ٠ يع ادا كلسمأننذابالا ضرالا ىلءعتننأ ءامسلاىل غار هئاعدف لوب مهضعب تاكو اطسباث دلا هل
 -اودلنا لمس ىف دهاحو 4اعىدصتو ماني اللد ءالاماقو رطغ:الرهالا ماصالح رنأولثنأ ر ردكملا ني دمت

 .ءافرغهوهللاهرغمامءخدعىف مظع اذهتالاعف ةمايغلا مول هيىؤا هناريغهللا مرات
 1 رب م5 هلناهمظءامه:.

 ” اندلا 9
1 



 ل-ةوف.كف ىنذب بهذ ىلع قس اهزخ رات ناانل ىتيتي ناكل قب فزخ نم ةرخ . الاو ى_ةي بهذ نم
5 5 

 لبق كلذ فوةدودصص هي راعلا»لحترم

 عادولا درت نأ امون د.الو 5 عئادوالا نواهالاو :لام اامو | |

 3 واق“ نءاهعقوم 0 0 نعاوتكس اتلاقفاهمذ ىلعاول,ةافايندلااو مدس سر ظ

 لاعدت أف يك مهدأن بمهاراللبق 6 هرك دنمرتك 1 أ امش بح ع نمالأاهرك ذنم مرتك

 عقرتامالو قب انني دالف 5 اننيدقي زمتبانامأ دعسقرب

 فةوشاملهاينديداحو # هن رهارب 1 دبعاىبوطف

 اهعل ًاوارورسامندلانملانو 535 هرعلاط ناوايندلا بلاط ىرأ

 امه هان د لذأم ىوت_ءاالذ 5 هماقأق هنايث دى نابكح

 لاقتناىلا لاذ ربصمس 0 اودعك !!فاستاتدلا به

 لاوزلاب نذ 1م كلبا ا ءىف ىل_ثءالا كامند امو

 فرطملافواع. جامهرستت كا دلوع ل الواعي جامهحب رب كترح "اي ليندوبب نامت النامتالافو

 نءالاثو مهلقنمع ء.سو مهنعط ةعرس ىلا ر ظنا ن 0 ومها رنيلو كولملا سشدعضه+ ىلارظنتال ريضششلا نبا
 ا دو رس نمؤم اذ رف ذاك! ءْزح وقفنا ءزحو نمؤملزءاز أ ةثالثاندلالهج ىلاعتهلبانأ سابع

 ليقكلذ فو بالكل !ةرمثاعم ىلعريصتلف أب ثاهتمدارأ ع نذةفيجايندلا مهذعب لاقو عمي رفاقي 21

 لابهشم طحن نع 57 ياهسفنىلااماذلا بطاخاب

 ألان ا 0 ةرادم_غباطختىت ماانأ ل

 لم .5ك1ذ فواوكرتبالا,دنعاملانبالراهيفالا ىمسيال نادت لعاينالا ناو اير او

 قددص باسو ٌودعنزع هل « تفشل ”تيبلابندلا نكقمااذا

 اراحسانقرطبدق ثداولات ا * هلّواب اردتم داراب

 ارايداوالابقا نس دي رد تح و

 ارارضراعافن رهدلا ىف ناك دق د

 اا[
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 كلذفاضنأ ل بقوا 1

 قفا ليك

 اشيل :

 ةمع:متناكىثلا نورّدلا ىنذآ ء.ا

 نام نمرهدلا فورمستدابآدقك

 ارافسءا. ند 0 0 د _ اهل ءاقبال انند قئاعب 'نمان

 ١ اراكمأس ود درفلا ىف قئاعل ىب دص دع ةيشاعما تلاه ا ا

 ارانلا نمأ:الثأ كلى_ءاض د« اهنكستدلحلاا نان نبت ثنكتا
 ىنثعب دقاولا ف هدونج سباباتنأ لو هيلعهللا لص د_ثعبال هنعهنناىذر ىلهابلاةمامأولأ اقوا
 ود_غأام اوناثوالااود_.عبالنأىلاب أ امايندلا نودحاوناك نئللاق مناولاق ايندلانو.<لاق ةمأ تح .رخآوا

 عيبتاذهن مهلكرشلاو«ةحريغ نعمك اسماوءةسريغقهقافناو هّقح ريغنملاملاذخأ ثالثبح و روم !

 نمأ نمو مّتس اذ حد نمرادن مك فص امولاقامندلا ذل فص نينمؤ 75 ؤااريمأاب اب ههج وهللامرك ىلعل لدر لاق ١

 نان دعلا اهماشتمو باّةعلاا مارح و ب فاش 1 ااهلالح ف نيتفاا هذ ىنغتسسا 1“ :دنزحاهيذر عنقأ نمو مدنا ١

 راغ ,دن كلاملاقوباذءاهمارحو باس>اهلال>لاةفسد3ل.قذ رصفأ مأ لوط ألاف ىرخأ رم كلذ 4ل قو ١

 نعاس اّدا1ق ةرخ الا تناكاذا ىنارادلا ناي ماسوت أ لاقوا.ن دلا ىبعن ءاالعلان وأق رمل ماوةراصسلا| هناا

 مافعد دشناذ_هو ةميئلابتدلا اوةكر كةرخ الانزال ةرخ الااهج ارث م/باقاا فا. :دلا تناك اذافاهج اتا مند

 ن باغام_مأن بالا فناعمتحترخ .ًالاوايندلالاهذا ممأ مكمل نب رايس هركذامتوكيت أ وجا م

 10 30 ” دال نزةتامردةب وك كلو نم هروح كلا مه رع دال نزءامر دة رانبدنب كلاملاقو هلا خخ الا

 امطعمنإك !ذاةمايقلا سون ديحلا فقر هنا لب دا انتدلازإ انا هزاحوب آلافو قبب بهذ ىلع ىنط اهزخانرث

 تع ة.ضااق هب راع هلامو ف م_ضوهوالا سانلا ع نمدحأ جبت امدوعسم نبا لاقوهللاءر هدام انءاذهلاقفايند |

 ترقتسااذاالارييكستلاب

 نيبكستماوذج نادبلا
 ريبكسلا جماموأ رو

 اذاراتولاف ص هنربغ نم

 تاكشن باقلا نكس
 تدّأتو حراوخلا هب

 عمو بودالاو ك والا

 ريبكتلاوةالصل اة نمد
 هملق ع نع تغبالثسع

 ىلصي هنأ 00 5 2

 (ىتحو) اه<بعيفالصلا

 لك لاق هنأ دش ا نع

 ةالصلاةوفدوةوفصْئ
 امناو ىلوالا ةريمكتلا

 ةوذص ةريمكسلا ا

 لوأوة.ذلا عضوماهنال

 رصنوأ لاق «+ةالصلا

 ملاس نب اتعمت جارسلا

 نمو هنيهللاب ةينلالوذب

 م1 الاو هللا

 دسعلا ةالممق لدي

 ٌودعلا نم ةينلادعب

 ناوٌود_علا بصنو
 لا ةينلاب تزاولال ريك

 ل_-ةناو هلباب هلل ىه

 ديعول أ (لمسسو)
 لوددلا فدك زارذتا

 ناوه لاذ ةالصلاف

 ىلاعت هللا ىلع ل7

 ةمايقلامولهياعكلابقا



 ةعامجالا ىلصتالمث ع

 هللا لهنا لوسر لاو

 ةالص لضأت مسوهيلع
 د_ةلاةالصتعا#جا

 هتنوذير رتسعو مكاو
 ءرهاطب لمعلا لبةةس مث

 هتطاس ةنهلالاة رضا

 بري ةوعأ ل5 ًارشرو

 هسننىف أ ردي وسانلا

 اذ_هو هح وتلاةيآ

 ةالصلا لبق هحوتلا
 ةالصلا لبق حاتفتسالاو
 هفارمهناي رهاظلا هه ول

 صدصصختو هل بهل اىلا
 تود ه«جحوتلاب هتهحت

 هيدي عرب م ةالصل اه

 -- هييكتموذسح
 رذح ء؛كص نوكت

 دنع هاماهماو همكم

 سؤرو«.:ذأ ةمدع“

 نينذالا عم عباصالا

 تاوعناصالا مكدو

 كوأ مضل وزااهرششت
 رن رشنلا لق هناف

 عب اصالارسشت الفكلا

 ءابنيب لح ذيالو ريكي و
 مزءعوافاأ هثار وربك أ

 قرملا لعحو ربك ٌآ

 ءاهلامض ولا الوم

 ٌىدتالو هليا ع نم

' 

 وردت هللادنعام' اودلطت تاو :عمسأ دعفريخ .قتاك 6 نانيكراس اس ا ؤوعتي رب نع ىنةح 7
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 | هئازسدجم + مابا لش فرتك ناك غلابلاناىالاهيفرءباعكتناع ا ممةةام متن موقلا ستبف
 3ك 1 يع سا اسير نئمطئامر ونل 'نموكيرغاو كسل نينلانوتئاف سو

 0 ا د سر سنل هدو شم ملاك رومأف مزح ابنوذحخأتو وك ابندفىأ ارلاباودنونستست

 |توعمت هوتئاصأا اهوهسا وكساس !أ ىلع رهظت كش .و-وى كلذنيشإ تحولا وفي اهتمريسلا ىلءنونزحتو

 ريم دق هلل !ىرالىا ا . الو طوخ واف لفتت 9 .الم 0 اتا دقو ةماعومت !اهنف

 د ةعهيحاص هإ .ةتسس نأة فا ركب ا عه.حاص لبق" تأ رك واكو راورسااب ,اضعب كضعب قلي ,مكنم

 مكن ىنحارأىاعنهتلانا تددولو لالا ضفر ىلع متسبفالعأو نم الع عيع ارم تنبنو ل فلا ىلع عصا
ْ 

 اريشثعماب مالسسلا هيلع ىسعلاقو 3 اعو ىسفن ىلع نيعت هلأ واريس

 ليةهانعم قوايندلا ةمالس عمنيدلاءىيديايندلا لهأ ىذركندلاةمالس
 نودلاب ش علا فاوضرةهارأامو ب اوعئفدع ندلاىدايالاحر ىرأ

 1 كولا |ىنغتس#اك كولملاايندنعنمدلابنغتساف

 || امندىدعب .وهيلعمللا صاتسن لاقو ربأ امندلا ككرت رعتلايثدلا تلاط ان مال_.تلا هل ءىسعلاو

 000 دي او ومىلاكاعتهنلا وأو بطخلارانلا لك انائ منامعا لك ان

 || براي ىسوم لاق وكي وهو عجرو ركب وهولجرب مال_ىلا لعموم وا هتمدشأ ىهةريبك ىيتان نلف
 و هلرهغأ لاطقسن ىتح هيدن عقر و <-ينمع عومد عم هغامدلاسون اربعنم !ا لاف ك تفاح نم ىكس كدمع

 اهلوثان رهمزانلا نعالوانلطمتن علل عدب /لاصدت تس هيف مجم نمهتعهللا ىذر ىلع لاق( ران“ الالام امادلا بح

 اهظفرفاعشدلا فرعو هاقتاقلطاملا فرعو هع.تاق قل افرعو هاصعفناطيشلا فرعوهعاطاق هللا فرعوت

 ماهلع مهتم !نمىلااهوداف ةعددو مهدنعابندلات تناك اماوقأ هللا حر نس 1 ١لاهو اهماطق ةرخآ الافرعو

 نامةالاكو درع ىفاهقلاف ءلامند ىف كل سفان نموعسفانف كنب دك -ةانن م هتلاهجراضت أل اقو انافذاودار

 0 0 نكح لفريثك سان هذ ىرغدقو قيعرعاندإانا ىتانهني ال مال لاهم 1ع

 ”لاط لضفا!لاقوامحان ل ارآ امو وكت كلعل ل وزعهننا ىلءلكوتا !اهعارم و ىلاعت هللاب تاعالااهوشح

 اديعصاجلعام "تاتا اوراع نمل أ مهيأ مفواتتااهلتنيز زرضرالاىعام انلعجاناة ب الاهذهف ةركف

 سلو دعب لها ١ لتوكمسو ثالبقلهأ هلناك دقوألا انها نمئغتق ع تنل كتاءاك د اضعبلاقو ارح

 هدلا لانسر تاوةرخ الا ىلعرطقأ واين دإا نءرمصوةلك ىف كل الف مونءادغوتإ يا ءاشعالاايندلا نمل

 : :!برغقن ولاه“ الادد_عونار.الا اخ لاو رهدإاىرت فيك نابهرلا ضعبل لقورانلا! !اهحروىوهلا

 لقال ذفوبصن هناف نمو بعن هب رفط نملاق هلهأ لاساسف لبقةبنمالا دعبي و

 اهمولي لملق نعىرمعل فوسف * هرمس شدعلانن دلا دم نمو
 اهموههاربثكت ناك تاق ناو 5 ةريسس> ءرملا ىلعتناك ترب دأ اذا

 تةاهثعناف اهتلانكسأال_ذاهننوك أ ااكواشإلا تهت واجخي نك ً؟لوايتدلا تناك ءكل اضعب لاقو

 مما انيندإا بمعنم عهضعب لاقو ةمضاق ةءشموأ ةلزان ةملو هلت ةمعتباما ل-و ىلعاهنما ءاهاوردك اهوفصو

 ةاهملع بوضغما 0 واتا تآاماودب زتنآامااهتكسل كسا امار_>؟ىطعنال
 29 درك دازأ الا ء_ثامجنم طعن د ماها ةبحملا ىلعامندلا باط ن مىازادلا ا ماسوبأ لاقو اهلهأر بيغ ىف تعضو

 ثامزاسىلالل جر لاقو ةياغا ذهلالو هياعناذهل سيلورثك أ دارأ الاب شاهنم طعب ملاهلةبحل ىلعةرخ“" الابلط

 ة-ىالاهعضتالو هلحنمالاة زد ارالفا تم لح وزعهللاوك ان 1 امرظنال اف رادن فت سلو ايندلا بحشلالا

 1 لاقواهنم ورك باس د انث دا, مرعش ىدحهمعت ال كا دن سفن د رد 1 ول هنالاذهلافاساوامندلا بح كلرضالو

 ات اكول لمضفلاالاقو كذحتأ .قهبلط ىف ءىصق أ... هتوفاح نم رست الفن اطمثلاتوفاحا.ن دل ذاعمنب ىدع

 عمات دلاءىد اوضرانيد راوطارسُم

 ابنهما



 اخ

 ل

 ةهخ ىلع هنيعتعقوف هيلا لب ايش بلاي لعف امون ربل او دعرلا اوراطملاهملع دش امال سلا هماعىبسدعتا
 ىنهل !لاقو< لعدد عضوفدسأ <. ةاذاهءان هو هاذاق اممءداف:أمااجفاذافاهأن اهدا د نِم

 ل ل مم كاوا مهل اىلاعت هللا واف ىوام لل« تلو ىوامئش لكل تاع

 نأ ىدانب ايدانم ترص ٠ الواء5دلارمعك اهتم مون ماعىال عب رآ سرع فنمعط ال ىديا مةلحشعا روحا
 تحاضأ لن ومال_بلا هيلع مرض نب ىسعلاوو مص نم ىسد ابدل فد هازلا سرعاورو زايندلا ف داهزلا / ا

 توهر كام ممترأ فيكتب ريغمال لب وو هلذنعوامم قي 7 واهتماب وءرغت واهفامو اهكرتي وتوك: 5 ايثدلا

 هللا ىجوأ لمقو همأ ادي ارغ مت فد :فيكوإعاباط1تاومههانأ دا'نل ليو ونودعولام مهءاحاو توبحعام مهةرافو 1 |

 ثا ةعباهقرافوكم_هاهنم رخأ اراد كل تسلا ا نيملاظلارادلو كلام ىبومأب مالسااه.ل1عىموم ىلا يىلاعتا 1

 ىورومؤلطمالهنمذخ 0 ىح ملا ظال دصرممىفا ىسوءان ىهرادلا معافا هم لمع د :لماعلالا ىهرادلا تس 9

 مول راصنالا تعهسق نم رحل |نملاسعمءاس انف حار كانه: معان ثعب ودلع هنلاىل-سهقلالوسرتأ |

 فرص ذااسو هيلع ىلسهنل' لور صا ف مل-وميلعهقلا ىلصعتلا لودر عمرعشل اًةالصاوفاوف هلل هيعفلأ أ

 اولاق شب مدق ةدسيعأب دامس كلل !لاق مع مهارنيح مل_توعيلعهللاىلسهتلالوسرمستف هلا اوذطرعت ف !]

 (نةرتفل استاوفم كرمس|ماوممواورسشب اقلاق هللالو راب >1 | |

 ىرداادبعسو؟ لاق متكلهأأ5 أك !متفاهوسفانتاكاهوسفانتف سابق ناكنم ىلع تطسباكأب :دلا كاع | 1

 ضرالا ناكرباملبقذ ضرالا تاكرب نم مل هناي رخب ام كل فا امرثك أ نا مسووب ءلعهتناىلصهّننالوسرلاق |

 0 دنعى دم فاندلارك دبع ةاناواذشب# مسوهياعدتلا ىلصلاقو اءندلاةر هرلاف | ْ

 نانيد 0 :ذالاىف قوم اهله اذافتب رع مال. سا |ه.لع ىدماع رص دعس نب راسم لاقو |

 ىلاعت هللا لًأسف مسهرمخنان ءول نأ ان ددوهّنلاحوراباولاعف اونفادّلكل ذرب غن ءاوناموأو ةطخقم نءعاوتا ارءالؤد | | |

 تيجت هياحاق هب رقلا لهأ اب ىدان مز مدن ىلع فرش أ ىلدللا ناك الف لوم م- -هدائف ل ثاك اذا« لا واف] ا

 انمعلاق لاذ فدكولاف د , واهلا فانه أوةيفاعفنحناننب لاق كت صتقامو يكلا-اسلاف هنلاحوزايك.بل | |

 تريدأ اذاو امان 5-52 .رف تايقأ اذ اهمال ىب هلا بحلاق ام 0 دلل يبس ناك ف.كولاف ىماعملالهأانتعاطوابن لل دل ا

 لاقدادش طالغ ةكمالمىدايرانن م نود مم مئاللاف ىو. لبا[ لابابتلافا طايع 9

 نع قاعماناف م وعم ىتباصأ باذعلا مهمل -- 0 ادم مق تنك ىناللاق مهند نمثنا| : قع /

 سلو ردا حلماب ريع لازيست لك الزمب را راوع ال ميسسملا لا فا هدف بكمك أمأاهتمرعخأ ىردأ المنهجريغش |

 م _سودملعهللا ل_صهتلالوسرةقان تناكس نأ !لاوو:رح الاوان ةيناج 5 ازا ىلع مونلاو حوسملا ||

 ناهللا ىلع قح هنا ل_سوه.لع هلا ىلص لاف نيا ملا ىلع كلذ ق تف اهق» .سذ هلع قانن ىنارعاءاف ق. تكا أ ىضعلا 0

 الفا. زدلا مكلت ارادرعلا جوم ىلع ىف ب ىذلانم مال_سلا<. هلع ىسعلاقو هعضوالا.:دلا نم بت منرال]

 لاك عملا اوضغب الاق هياعهلياانمحارد>اوا لعانلع مالسل اهءلع ىسعل لق لو ارارتاهوذنجا |

 ايندلا 3 .اعتناهلواريثك متم 51 ءاوالبلة تكصضل معأ امتولعت اول --و هيلع هللا ىلصهللالوسرلاو ءاد ردلا اون || لأ

 يكونو خادما لجو ءآام نواعتولهسفت 'ىلق نم ءادردلاوبأ لاق م : 2 ال مل أ

 لاا هلا نم هرمع ل تولع لذاك خرصو علا أب امنا تراسف لمالا اهرض»و ه رح |

 نا اوهأ نيدو درذامهللانيد ىل_ءناومخا من :ًاونودكان”الونوناحاللام+2_4.ناعىفا ةفاحماها اودعدنالا ا
 كلءالوورخ الارعأ فن وكانت 0 ا

 ريس نونقوف متنكو عمالة ف تاعالاةإةنمالااذ_هامهنريخ | سأأ ىلعم فيع) ميا 0

 اناف تلاع هل_جاعاا بح متلقناف مكرومالكامأ اهنال رح 7 الا تاط مترك ”الاشدلابتوذقوفاك اهريشو هروح 00

 ط سنن ملع ىشدنأ ىكلاو مباع

 اك ةنوكردنال لما سأ ب !تلط ىف فارج>الاوةة ثا كسفنأ |!تودك: اهنملح - الل اننا مدللا نم لحاعلا نوعدت ماا

 لدمعلانأ ملعأ هلباو

 فقرفتوه طاب ثعت

 ةطلاخملا نم هيىلئ ا همه
 ماهعهمامق و سانلا نم ٠0

 ىرح وه-_-رأشاعلا

 فرصوأ ا

 م ونوأ لك ىلا مه

 مدقاذاو ةداعلا ىَذد م

 ل ا وعلا
 ةاحانملل ًامهتب وةالصاا

 ةبتارلاة:لاببهذيو
 ةزودكلاو هلفغلارثأ

 جل كيق نطابلا نم
 ادعت مريصاو نطابلا

 ةمدقمت:لاقةظنرغلل
 اهي لزم ند ة-هلاص

 قرطتو تاكصربا
 ةيوتلاددع متاعفلا
 للا دع ىلا_عثهليا عم

 تنذلك نءةضن رفلا

 ةماعبرفذلا نمو هلع
 زياكلا ةماعلا هاف
 هيلااموأ اعرتاغصلاو

 بالا هيقطنوعرشلا
 بونذةصالتاوة:سااو

 دبع لكفصخشلا لاس
 هلهلاءافص ردك ىلع

 اهقرعدو هلاح تالت بونذ
 / تائسح لدقو اهمحاص

 نيبرقلات ابسراربالا



 6 لا لا ا

4 

 0 01 ا 7

 مل

 كلذ ف ذا كلذ ن-مئث

 7 رعو ةرثك

 زا_ععالاو راصتخالا

 هللاب هلوةنذدو_هقملا
 نأ درعا تبي قمذ را
 ل اودخد ل.قةالصأل لع س

 عقوتالد ل
 ةالصلا تقوىف ءوذطولا

 اهلعةاهفاحملا ن كل ذذ

 تذولاةفرعمف جاتحع و

 توافدو لاوزلا ىلا

 رامتاالوطل مادقالا

 ' لاو رلارع_ةعب وورم هو
 ىف مادام للاغلا ناب

 فدا اوهذ صاقتنالا

 اذافراهنلا نس
 دايدزالا ىف لالاذحأ

 دقورخ الا فصئلإوهف

 فرءاذاوس مشل اتلاز

 ىلع سءثلاتاول اوزلا

 فر-عدلو ِ مق

 تقووهرخ اوتدولالوأ

 ىلا جا_ةحبو ريمعلا
 لال لزانل اةفرهم

 نقوم ورجغلا عواط
 باب هلدرفت تاجات و

 المل تو لف اذا
 قفةيتارلا ةنسلام رقد

 1 ك اهلا -سوه.لعهللاىلسهلاقو تى ردصيسالاو ىهتبدو اد اى اطءأام ناقدوادنء| ىطعأ اريد نمؤم

 ادع :اهتةدصتوأ تع اءاقت سلوأ تدنذاف تلك ًاامالاكلام نم كال لهو ىلامىلاممدآ نبالوةي راك لا

 | 040 ءالنم عدا هناجلعو هللقعالن م عمت اهلو هللامال نملامو هلرادالن مرا دان دلا لس وهيل علنا ىلص

 تى هقلا ن نمسيلذهههربك أمن دلاو يبس نحر .لعهتلا لصلافو هلنيشيالنمىساهلو هل«ةفال نم سكت

 غلبب الالماوادبأ ءانغ غابن الار ةنوادبأ اهنمع رد ",الالءشو ادن نأ هنع مطقنيالامهلاصدخ عم ؛راهملقهنبا مزلاو

 3 مذاهفا_ءاهعجامدلا كبر الأرب ,رهابأ اي سوءياعدقلا لسد لوسرشلاتةرب رهر 7لاهو ادبأ ءاهثنم

 لاق مالظعو قرو تارذعو سانا سراي ةلب سم اذاقتنب دلإ هيدوأ انمايداو فق او ىدمب ذخ اقهللالو سراب ىلد

 ادامر ةرئاص ىهمث دلحالب ماظع مودلا ىهم مكسامأ 3 لمأتو مصر صرت تااكس ؤرلا هذ هرب رهابأاب

 سانلاو تعصاف مهنوطب فاهوذذق ماهوبساك اثد د نما هوم 2 مةمعط اتاولأ ىهتارذءلادذهو

 | ادلام جارد ماظع ماظعلا ءذه راهتفصت حاب رلاو تعصاف مهسام ءاووهشاب رتل :اك 1 رح دعما ومادعإ

 هللانأىور انؤاكدةشا اىحانحرب افلاق كل .افانندلا ىلعاك ايناك نفدالبلا فار ُّط ًالماعنوعحتأ اوناك

 هبلعمهارا فدى ب و:كملالهن. دوادلاقد انفال داو باردلا نا هل لاق ضرالا ىلا مدآ طيهأال لح رع

 اموكنعدود_ىلا اونلضغب ممم واق ىف تةذةىفامهلتني زتو تعنت نيذلاراربالا ىلع لنوهأ اما .نداب مالسلا
 00 اا والو دينة سزدانفلا لا وربخسالا 0 ىلع دوه ١ ت5

 ىلع مهريعض نمواضرلا ىلعممولق ن ىنوعاطأ !نيذلارار الل نوط كيلع مون: كاس كب ل تاود_>اكل

 ةكقالماومهمامأ سب رونلاالا مهروبقنمهحلااو دذواذاءازملا نمى دنع مهلام مهل ىف وط ةماعتسالاو ىدصلا

 ضرالاوءامجل !نيدةفوقومادندلا و ةيلعللا ىبصةللال اوسرلاقو ىتدىرنمتودحرب , ام مهغل 0 ممنوفاح
 آلا, ىنكس !لوةيفابيسن مويلكئايلوأ ىندالىناعجاب راب ةمامةلا مولل وتو !ملار اغني لىل عتهللا هاش #تم
 تكر رع ةرهشلا نملك ًاالهنأ مالسلا هيلع مدآر اراسخأ ىف ىو روموماا مهلا درا ًابندلا فمها كضرألفائث

 لاما أ 1!نءامهكلذلف ةرهشلاذهىفالاةنللاةمعط أنمئثىفالوعع كلذ نكي لو لذثلا بو رخل هن دعم
 نمىطب ىفامعضأ نأدب رأمدا لاقد درتي ىأ لق 4لاعف بط اضاكلا هىلاعت هللارماق :21قفرودي لعف

 لالط تحتمأ راهنالاىلعمأ ررسلا ىلعمأ شرغلا ىلع أ هعضتنأدب رب تاكمىأ ىف هلق كلمال ل_.ةذىذالا

 مهلا عأوتةمايقلا مون ماوقأ نبل سو. .لعملا ىلصلاقوا.ثدلا ىل طبه كا ذإ لصب اناكمانهه ىرت لهرامصمالا

 لبللا متنه نوذخأب ونومو هب ونولصر اوناك من لاف نيلصمهنلا لوسراباولاقراذلا ىلا مبضوفةمامهتلاب

 لجأ نيد نيدف اخ نيب نمور اهبطحن ضعب فل سوه: كنا لس ا هملع اويثوادندلا نمئثمهل ضرعاذاف

 | يس نمدعلادو زتبلفم_ف ضاق هنلاامىردال قب دقلل- نيدو هسف ف عئاص هللاامىردال ضمد

 ىذااو : ل ” اللتان و "ملل تقاحخا ين دلا تاق همرهل هبابسش نمو هنوا هنامحن مو هنرخ < المابت :دنمو

 ةةسال مالسلاه_ءلعىسعلاهو رانلاوأةنلاالاراد نما.ندإادعبالو بتعتسم نمت در دعب انمي يا

 79 اه مالك اهبلعلب رحناىكورو دحاوءاناى رانلاوءاملاميقتسبالكنمؤمٍباقفترخ الاوأم ةدلا بح

 1 رخوامهدحأنمتادناناباهارادك لاةفاسندلاتدحو ف.ك ارمع ءاسن :الالوط ًاايمال سل اهياعج وذل

 !ىلصانسسن لاقوانلق ناك نم نااحخ انمفك, لاه كنكماتي تذخت اول مال_سلاهماع ىمسدعا ىل -.ةورخ "الا نم

 وهيلعهلناىلص هللا لوسرجب خلاق نسل !نعوتو رامو توراه نم هرم اهمافامندلا او 1 مس وعبلع

 وىمعلا+_ذعهنلا بهذي نأ دب رب نم كس ملهلاقف هباعج أ ىلع مول تاذ
 ةدلاف غر نم هناالأ اريصب هإ_ععح :

 ؟دهو لعتري_غب الع هتناءاطعأ هلمأ امفرصةوايندلا فد_هز نمو كل ذر دق ىلعءبلةهنلا ىعأ اهعذ هلم لاطو
 بلاالو لخااو رغغلابالا ىنغلاالو ربخلاو لتعلابالا كلما مهل مقتسال موق مكدعب ن وكم هناالأ هباده ريغ

 :وءاضعمل | ىلعرعصر ىنغل ا ىلعر دسقي وهو رقفلا ىلعري_صف مكشم نامزلا كلذ لردأ نذالاىوهلا عايتابالا

 صني: باوو هنباءاطعأ ىاعتهنياهجوالا كلذي دبرسال زعاا ىلءردقي وهو لذلا ىلعرعصو ةرلا ىلعر دة



 تن زتاماقلح وزعهللاءاملوال اهتوادعامأ و اهقلش دنماهملاهّنلا راش مكاذإ |و هللا داع ىلع قد راعأ

 اهناف هللا ءادلعالا ةوادعامأو اهتعطاقمىف ريصلاةرااوعرحت ىبح اهتراضنو اهترهزب مسعواهتني زب مهلا |
 اهلااوناك امهيوجأ مازن اهلعاولوعو اهاوقثو ىح اهتكمشب مهتصنتقاف اهديكواهركع مهتح ردتسب ||
 نمو تورسحمب اهئار ةىلع مف د الادبأ ةداعسلامبمتمرحمث داك الاا نود عطقتت ةرسحاهتماونت 3 نأ

 ايندإاةايحلا او رب_ثانيذإ اك !وأ توهلكست الواجؤاو اًوسحا مبهل لاش ىلد نوناغنالو توته شاش | 1

 ةفرعمنمالؤأدءالف اهرورشت امندلا لّئاوف ةتمطعاذاو تو رمدتب م هالو ناذعلا مهنعءففغعالت ؟ ةرخ ا لا ٠

 رتل فرعدالن هنافاهرو رسواهرو رخل دمامو اهترادع ماهتلش تملك دوار ١ ايندلاة عم 3 5

 لاغشالا فانصأواهعن أعم لمصقتو اهتةقحواهتلثمآو امندلا مذ ركن نوتو هبف عقب نأ ون و هيقتيال ٠

 ىلاعت هللاءاش تااهلوضفب لغا تنل تاس هلنأن نعقاافارصلتا سو اهلوص ىلاةحاحاه-وو اههةقاعتللا |

 م (ايندلاءذ تاب )ع هيضاربام لعنيةملاوهوأأ]
 ىلا مهتىعدوا هع ولا !فرصو د :دلا مذىلع لقشمن ! ارماارثك ًاودرياك اهتلث ماوا.تدلامذىفةدراولا تان" آلا

 ثآر ةلاتان ايداهشتسالا ىلاة>اح الفال ذلالا اوثعد لو مالسلاوةالصا امماءءانسنالادوصةموهلنةرخ لآ

 لاقفةتستاش ىلع ص ل سوهيلعهللا ىلع )لوس ا رد ناهف:دراولارابخالا ضعبدر رنامناو اهروهاثل !

 هاش لامذه نمسا لعتوهًاندلل هد وسفن ىذلاولاقاهوتلأامناوه نماولاقاهاهأ ىلع ةنيهةلشلاءذه نورث ا

 ا .ةدلاملس وهيلعةللاىلصلافو ءامةيرم اهتمارق قسامةضوعب حانحهللادنعل] دعئامندلا تناك ولو اهلهأ ىلع

 لاقو اهنمهتناك امالاامفامنوعام ةئوعلماندلا ل سوه.لعدتا ىلصهلنالوسرلاقو رفاكلاةنحو نم زان |

 ءانثدب رضأ هنرخ [بحأ نمو هنرخ“ أ رضأ ءابندبحأ نمملسوءراعنلا ىلصهللا لولا ىرعشالا ىسومولأ |

 ركيلأ عما قرأ يدب زالاقو خخ لك سأ راين دلا بيان دوةيلاعقللا ىكصلاقو ىتفي ام لع قدس اماورث اه
 داعم ممْتكامواوةكسو هيادثحأ ىكبأ | ى> ىكيهمف نم .اندأ الفل -ءرعاع قاف بارشباعدذءنع هلا ىضر قب دصلا

 عمتك اق اك اامهننالوسرة ةء! |اولامف هنسينيعمحس* لاق تل سم ىلع نو ردقي المخأ اونط ىلا
 كسن نع ةدنىذإاامهننالوسرانتاةفادحأ هعمرأ لو شهسفن نع مفدي هدأ ف مسوهيلعمنلا ىبصهنلا لوس

 هللا ىل لاقو ل دعب نم ىنمتلغي ملىم تلفن اكلنا تلاقف ثعجر مثىتعنللااهل تل ةفىل تل ثمان دا ءذهلأق |

 مسوءيلعدنلا ىلسهقلالو تأ ىو رو ر ورغلار ادعس وهودوامازادب رسما تك ابحعاب لا سوهيلغ اعاأأ

 هذهو ايندلاهذهلاّقف َن درع دةاماظعو هد ر *لكلت ىلع تماب دقاق هرحزدنأ و اهندلاىلا| اواهلاة فلن ع لعشف |[

 هنلعهنلا ىلصلاقو ةءلاباماظ عربه: ام ىرت ىتلاما الان أو قرح كل: لدم *مقلذساندلاةشب زنأىلاةراشأأ

 انثدلا مهل تطسباسآ ليثارم ..!ىنب نا نوأمعت فرك ر طانفاهمف كسفاذت سمهتلاناو ةرمذخ ةولامثدلا نا ممسو || ١

 ادييعك زكا , رابتدلااوزذ0ال مالسل ا هءلع ىىسعلاق و با.لاوس.طلاوءاستلاو ةيالاىقاوهان تد_وموأ

 ةق الاهبلع فاحالهاراكي -اصوتق لا يلع فاضت فار سساصتا ياسا 9 1
 تافىدعباهوثعتتالفاههجو ىلعايندلا ملل تبيكدق فا نيبرا راو ارسشعماب مالسلاوءالصلا لضف علا أ

3 

 اه ررمدالوام :دلااورمعافال اهكرتمالا كرسالة رح " الاناايندلا ثبت نمناواجفهللا ىصعن أ امن دلا ثبت نما

 ايندلا مات مطئاضب [لاقو البوط انزحاهلهأتثروأةءاسةوه2ب روامندلا بحت طخ لك لصأ نأ اولبعاو 1

 0-5 اوضرعت لم ئافا.ثدلا م هوعزانت الذ لوا ااماف ءاضنلاو والات تتح اهروط ىلء مسلحو |

 0 "الاانا طفش ولاطموةبلاطامث دلا اضن لاقو ةال_هكلاوموصاابن هوت :اقءاسناامآو مهامث دو وه هيك اه |

 قس وما افي كراء 0 ” الاولطت ايندلابلاطوهقز راهم لماكس سل وح اهندلاهم 5

 اهلار 7-١ : ملاهةلدغ زن بم هناوا من كلا نمهملا ضغب أ !ةلخن قلك للجو زعهللاتا ملسوعب .اعهّنلا ىلص ىنلا لاقواس 8

 رفلاف هلامو «#فبع نع سأ ذالاو نإ او هل افتر يطيملاو هيكوم سم السلام طدراقتا ال

 اا عم قةصبستل لاقو تاميلس مهسق اقام ا لان 0 دوادئءاايهتباولاقذ ليئارس اىنبنمدنال

 لاسرتسالا نسكت هراث 1

 لاصولاد قم رقتس و
 ةالصلاف (لس وز

 ةدسود , امه برأ

 ْت : انهلاف راك ذأ

 د 000١ عسب درالا

 و_دبلاو عوكرلاو
 ربا اراك دالاو

 دجلاو عسل او

 ءاعدلاو رافغت_.ءالاو

 هيلع ىلا ىلع ةالصلاو

 ن درا مداسل او ةالصلا

 هذه قرت هإمأك ةرمشع
 فوفطرشع ىلةرمذعلا
 فصلك ةكئالملا نم

 تف فالآ 1 ةريسع

 اترعلأم نيستعكرلاف
 نسم فل هنا ىل-ع

 ةكيالملا

 تينا عباس تلابابلا)

 لهأ هز ص ه-_دوف

 «*(برقل ٍ
 لصفلا ازهفرك ذنو

 ابن انهبالصلاة يفك
 اماداو اهطورشو

 لعةنطابلاو ةرهاظلا
 ىهتناامىدقاب لكلا

 لعانلعو انمهفهبلا
 ضارعالا عمم_جولا
 لكف لاوقإلا لهن نع



 ةفصبد وعلا قو مهتم

 لك ىفو ندحاشلا
 ْْن ركب ازكهة ذه

 مهند و مهتم دحاولاك

 غنية ضن رفلاريغ فو
 ف ثكك نأ ىلهدال

 ع وكر لاب اذذ1ةمهع 0

 ناف هم 2 رلاب متهمربغ

 2اس هسقر ُْط

 ا روغم أ للا

 همها تل حد

 فوذ نأ عباطسو
 هدم . قئاللا عودا

 نول هيلقريصتلة كم ولا

 ىءاركر ءاعروةثمهاا

 تادهنأ ا عك ارال

 لاح هج قواسم

 ىلادوعبلاوأ عوكرلا
 ةثهلا قوام هنم عف درا

 همك نوكذ 50-7

 أمف ارغب مهلا

 اه رع نعام الو وعدم

 كالزديت نأ امهلا نم ٠

 ةكرب نسمهظحرو ردوا

 1 رسما ان انةةهلك

 عسبطلا اهب ى ناقتي تلا
 فق وجحوتفلا باب دسُت

 تاسئنلا :باهم ىف

 لماكستي ىت>ةسسهلالا
 ىعجتتك دسعلا آد

 مصرا ٠

 : ةرخت سحريصب تأ الااندلا كد :وطحولااةفتلمع ادايهماع عبطلا ع واطنالا ماذهفءاوسةملب نماه ماع بصات 0

 | ىلارظني لبدايعلالاوحأ ليصاف:ىلاهبلق تفتايالت أ ىلاهرمأ ىسبهتن, دقف هلاولان اركسلا لئمىلاعتهنلا بح
 ظ وهف ناكنا كل ذونبر ضم مهارب وهتنالاعفأأمهلاعذ و هننادابع لكدلا ىرب و ةعجرلا نيعى هوةددأو نيعب لكلا

 .زانب هناقتاطشلا ىنعأ هتعزانم لاو دعلادو عل ودعم ط ىلا دع لعلام بر مث مودبال فطادلا قريلاك

 | لاذامنأيال نأ ىلانوبهاذسهذدقو هل اميعدأ د شف :لا1 !ءالهبهبلق مزلا ردت :ه ارك ث ذل افامهذةوسولاب

 || ةنعىورو هدب: ملام كريب اله نامت لاق فد سل نع لس هنان سما نعىو را هحراوج ىلع دسم ارهاش»
 ظ [دسللا ندهح ر وصف رع نهم هلو نم مولا نهتمواعالةثالثلاه هنارسو<, !ءهنلا ىلص ىنلا ىلا اعوذ سوافوقوم

 ا بستن اةمقلقعلاو نيدلاةهحن مدهأ اركه.فنوكي تأ نمةانر 5 دام ىلع اذهل <٠ نأ ىلوالاو ىف يئس النأ

 | ايدل مذفزامخالان مدروام مسج ناؤءاذنالاو ىبلا نم«عنةةهار لا كلو ودعلاةهعتلاوزل عمبطلا

 0و تاك نم لكذ لاعتالا ٠ نعءالتاةلاةفص نعةرامع دال مث مت 5 ساحل أر

 تان الارهاوط ثمح نمءانرك ذامرهطالاوداهت>الا لك ىنوه لعفريغ نم بال اد درعع نع !هنوك اذاق

 , +نم الذ ىلع باقلاب هلام اوس ةقايبلا هيدارا دن ,علا نع عن نأ دعيبذا ىنعملاث نحن مو راخالاو

 كلذ ك.ف ركسو كعبطا م تءاسمسحت نااهدألا او أ ةثالثكثادعأ فكل ن اذه نمتفرعدقوةشارك

 ' هنالاعطقهنع ماعلا لملاك ذةلاَز ازاىف :لج شال تناك روت وهماعل سفن تقر ك]ةعب هلاك يلق لمو

 وهاذهفكجراوعوأ كنااباما هتءاسكح رذلارهظتو كلذ سكت نأ ىناثلا «هنمرثك ًارامتخالا تحت لحدال

 ربغنمو كد_هح ىلع ل سغنل تةمريغنم#اقل ابد غنا نيفرطا نيد وهوثااءلاوعاءامةروط ىلا دسملا

 قاعال هن أر هاظلاو فال ا لىفاذهوءاضتةمىفد 1 اةعاط نعل حراو-اضذكق نكساو كءاق ىلع كنمراكدنا
 ليك ولا منوهتيااذب سو نيملاعلاب ررهتندجلاو لءأىلاعتهللاو هةعضو بحل كل ذةٌوقر دق ع نع

 »م ( نيدلا مولع امحا بن ةكنمتاكلاهلا عسب د رنمسداسأا بالا اوهوايندلا مذباك )»

 «(محرلان را هللا مسي )<
 ”كدحا اوش فاورظن ىتح اهتاروعرامم ويعن ءمهلفدكو امتاف اوايندلالئا اوةهءاملوأ فرع ىذلاهليدجلا

 ملسالو اهنودث اهو ص قبالو اهفورعم ىلع اهركس مدي زي هنأ اولعف 00 اهانآو

 | ارلا تل اقدم رارس أ اهلو اهلامك سال ل ةسةصامةأ ما ةروطىاهنك-او اهفوسكنماهعولط

 رعأس امعاس تن نا اهلاب وواهرس نمو ١م تأ قا اذاواهلايقابة كدت اهءالط نع ةرارف ىه م 3 اهلاصوف
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 | ىلعاتاف 1 او ةرئايةرساخاهش ةراكتو ةرباد براعتلا ىلع اهلامقارثاودذ ةنساهتاعح ةصتءاسأناو ة هس

 | لكو ه هزيصملذلاىااهب رورغملكدف ةقطأب اهب ااط لذباهااو- | ىراسو فس ارامالطرود_ساىلاوتلا 2

 خرعأ نمو هتناق اهمددن نمو امراهلس اطلاو اهملاط نمب درهلا| مش هريسس مرسلا ىلإ م رب رك

 امقسلا تةعتاهتمال_ تامل نعاهزورس كنبالو :تاررودكت !!بئثاوشنع اهوفصواغال هتتاراهنع
 نب لا مال ةرارفةرابط . ةراكمةعاددن ىسهف مدنلاو رم هىللاالا ارغالاهمعتو مرهلا ىلا قوس مامشو

 وا تف شكو اهبابسأوطانم مهلع شوشو اهباينأنعمهلترسشك اهبانحأن م او راصاذا ىتح اهمالطا
 اذا ماعناورورس ناهتمامءاعصأ اف اهماهسبتا اوصب مهتةشرو اهمامسلتاوق مهتقاذاف !مماعتونكم نع

 0 تعم مئافك ف مهتراوو ديصالا نعبط مهتنعطف اههاودب مهياعت ركع مالح ثاغضأ اهن'اكمب مءعتلو

 | ماسح ىنغ سمالابن غب لن اك | ديصحةلعج سلا هيلع تءلطام عسي 00 تكلمنا ديعصلا

 |مويعسو ارون مهعجو اروبقمهروصقحدت3 اروصقنوندب و اريثكنولمأي ىتح ارورغمهدعتو ارو رسب
 | لترا هلوسرودبع د ىلعئالصلاو ارودءاردقدتلا سس أ ناكوابتطصءزه ارو.ثمهزاعدو اروثءءابه

 ارم سن نيملاظلا ىلعو اريهط نيدلا ف هل هياصأو هزه نم تاك ن نءىلعو اريئماارسو اون دنو ارش نيملاعلاىلا

 مناف تاهترادعامأ هللاءادعال ةودعوهّنلاءاملوالةودعو هنو دعا. دلا نا (دعب انأ) اريثك املس سالو

0 



 سا

 نمد سلا هءلار كام فيكف سفن رسما ما اذهف تال لثقلا كتدنع :واىتىنلزتالا ام_ثناوعا 92
 مهالا ناله هيف ىذلاءادلاوهو ءادعالا نمثل فن ش>اوفلاب دءلاوناسالاقالط او قل ادوح و فالئخالا

 هند نم دسحلاران تأةطنارم طاح باقو فاص نه ذب اذ نا الار كت ههفةيلعلا هب ودالا ىههذهفةغلاشأ 1

 لك دسحلا < نأ آوهذهمف عفانل لمعلا امأو شيع صن هزهنر طعسموهودعح رطموهسفن كلهم هنا

 هناسل فالك هد وسعت ىف دعلا ىلع دس اهثعب أف هضيقن هسفن فاك نأ ىبنيف لعفول أو5 نمد سال اهات انام

 ماعنالا فكىل اعمع ءبتاوهنلار اذتعالاو هلعضاوتل اهسدن مزل' ًاهيلعرتك- هلا ىلع هز ناو ءبلعماةلاود دال

 رهطادهمو هيحاوهباقباط دوسلا هفرعو فاكس نع الذ لعذا هذ هيلع ماعتالا ىفةداب زلاهبسفت مراهم هناعأأ]
> ٠ 

 رورسلارا عطاو جدملاوءانث ار دعضاوتلا نالد مل اةدام عطقتىتلاةقفاوملا كلذ نم داوتومبحاف سا اداعدبح | ْ

 تنك او تعضاوتواهلناط._ثلالوقكلذ نع هندصن الوارخ أ 1 اعطالؤاةفاكنا امريصا :وميلقيطبقلوالا ىلا ظ

 نعد ٍتااماسلا دي تو هناهموهل3ه2الذناو فواناوأ اع !!ىلعوأزمعلا ىلعودعلا ك-«.لع | ا

 ٍناحتلاو فل انلايولعا ادوعتوامم وب مل نونيبناجانمةوادعلاةروس يسكت اعيطوأ تناك الكت هلمادلا |

 ىلعة صام االا | هد ةعقأن ىهو دس : 'ودأ ىهمذهذ ضغام .تلايغود تتحلل 1نمرولة اا رتساكلذو أ[

 اذهدراصنوهمتاءاو ءاقشلا وول لعن , مءاودلاةرا ص ىلءربصن من ةرملا ءاوذلا ىفعقتلا ن داو ادحيولقلا

 باون ىفةبغرلاةودو اهأن رأ اذىلا ياعلالعلا وك ءانتلاو كدا ايمعلا برك لاو ءادعالل عضاوتلا ىعأ ءاودلا | ْ

 لهحاش دا ص ف الدش ىلع م ملاعب افتوكتأ انَع' ععذرب و سةخل هز ءو هد ًاام .-وىلاعاهلناءاضةداضرلا

 اذهنمص الا ىلاىقن رطالوة:س+ةولذدار 1'تاوخرو .دبربامنوك, تأ عماعمالذ انو ؟«الادي رب كلذدن :ءوأ

 0 هلل ل دمالو كلا سدللوالاونوكءامدي رت ناب وأ دي رت امنوكينابامانيرمأ دحابالالذلا | 0

 ىلك كلاءاودلاو هاذه ل داع لك ىلع هل .تصع نعث نكمةضان رلاب هلصع و ل رمعيف:دها مخالف ىاثلاامأ رمش

 قايد و ىغبالامىلع صرحلاة:دشو سفنلاةزعو.ريغوربكلا نمد سحلاباب_-أ عسبتتوهف لصف اءاودلااماقا
 مهشبالا ضرما عمة ني الو ضرا!ادن_هداوما ماقىلاهتهلياءاش تااهعطاوم بار سالاه هلهةاوادمل.صقت

 قدهملالوطبو ىرخأ دعب ةمدوعب لازب الو ةئفاطتو نيكستالا ان رك ذاعىل_صحيمةداملا مهتم تاقةدالا

 همعل 39 هنود سا: /!نولقىف هلزخا اودادلع ايرث اهانه تاو ديالؤما علل ايعتم ادام هناقءداوم ا

 .ققوملاهلا وهنكعالقا !-ارهنعوأ 1 ااماقدد وهناس ان روظت الو غن ىلع م ا1نوهيناهتياءامغ اوةلسال كلذ

 ل تاقلا نءدسملا فنفس جاولاردغلانانب )«

 اههركت النأ كنكءالذة معن درست اذافام اهضغبتال نأ كن كىالذ ْكاذ [نمو عسباملابت وة ىذؤملا أ لع

 تاطيشلالازب الو َهَقَر هزقن امهننن سفنلا ىف كردن لازت اللب هلا-ءوسو ٌكٌودع لاح نسخ لدنءىوتسا ىتح

 نمثلذ فرعب ثح لعفوأ لوقب دسار اهطا ىلع ل ثعب ىتسكمذ كلذ ىوقنان كلو هلل_تحلاىلا كعزاثل
 بت ننط اب. كلن الا ةءلكسلاب كر هاط تففكن او كد م صاءدو ست ناقتي رايشخالا كلاعفاب كرهاظ ||

 لاق لعفل 'ةفصال تالا ةفص رسل !نال صاءدوس>اضاأتناقةلا-'هذهل ةهارك كل فن فس لوةمعتلا لالا

 لاهوعا او-نونوك-ةذاورفك كنورفك-ةولاودو ل دز علاةواوثوأ ا >اح مهرو دصف نودالوىلا عن 1 |

 ل لد :لاسلل |نيءوه س دلو د1 انرعرداص لعوهو ب ذكوةء.غوهت ل عفلاام || امأ مهو سنة ْ 2١

 ىلاعت' هللا نيد د كَ ناس صعموف لباهملالسالا حتا منيل تالاازطمي ا ١تاقلار رج

 ةهارك كياقءلذعم وم سرا جاط ”تفف' نا جراوجا ىل 1ع :رداظلا بابسالا نم لال تسالا ىحيامناو ||

 نمةهاركملا كلت ا قام ىلع ل_سؤن تقع تلد كى ةمعنلالاوز فد نم ع انمتم حرت ]|

 لاوحالا باغأف كراشخات حل دنالو كَ ءاعبحاولا تيدأ دقذ عب ءطلاةهج نمل لام ل قعلاةهج .

 وأ ةمعن نما ههارستا ع« عوأ ؟هحرذنوك و نس اوىئذُو دواء دنعىوت_سا مسبطلاريرغتاماف اذه نمو 1

 ( ثلان - (ابحا) - 14 )

ْ 
ِ 

 1 دوعا تاسحالا كلذ مث تاس> الار كل ذ هلام ىلع هلع وةفطعتسا وهقرت د وهماع ءلا باقباهسةمعتلاب | ا

 ىف هاضراع بيل

 هنالك ًاامومال_.الا

 لاذ فدكو لق ٌمالص
 اهعو_حخ ملال لاق

 ىلع هلابقاو اهعضاوتو

 قدرودقواهف هللا

 ماقاذادعلاتاراحخالا

 باخ اهللا مف رةالدا اىلا

 «#هجاووهسنبب و نب
 تماقوم ركل اههجوب

 تذل نسكم ةكمالملا

 ءاو_هلاىلا هسيكيم

 هنالس_صب تولسصت

 هثاعدىل-ءتوئمؤبو
 هيلع رسشنمل ىلصملا تاو
 ءاتلا تانعنم ربلا

 هيداذب 2 1 رد ةرغمىلا

 نم ىل-دالعول دايم

 1 تفتلاام حاشي
 هللا عج دقو لتفناام

 لك ىف نيادمال ىلاعت

 - له ىلع قرفامت_ءكر
 ةكتالم هذ تاووهلا

 مهةلخ ذنمعوكرلاف

 نم ثو-ءثربالهننا

 ةمايةلا مول ىلا عوكرلا
 د وسلا ىف ازكهو

 ديعلاودوعتلاو ما.ةلاو

 قف فست اندقنلا
 نيعك ارلاةةصبهعوكر



١ 1 |] 

 | مف نوكتنأوةمعناف اونوك ناك ثادعأىنامأ هناعود. هلا لآ نم هيف ثنا دش ب اذعالو نيموه-غم

 كتابحلوطت نأ ىهتشب لبلتوم كّودع ىسهتش الكل ذو مهذ امموهام كسه تلعذدقو مهما سا ةرم هدو

 ل.قكلذلوادس-كيلت اعني ةمرلعماةمعت ار اهل دسك ادع ف ناكر
 دمك, ىذلاكضاورب ىتح د اودلحتلب اًوادعآت امال

 1 :,1ء دوس تازال ْ
 : مظعأ كلذ ناكل هباذعود_بملا ملأ ن مكمالدخ لعولو همت ناحل ةنم مانعا كلدس-وكمُعب لودعح رهذ

 ودعت اثذر كادي هتلمان اذا اذا كودعهسجت داك الاد_هلا مغ نمهمزالت اهفتنأا ةمدنعتملب وةمدصم

 ةمظعترخاز__كد

 ى-؛بولسق نم هللا
 تالهم ىح لثارلا

 مهبول ةتباعو مجئادبأ
 ترصرةرخ الا اواندلا ىف د 0 ودرج "ار كلف ةيتررضر امس امتذا ودع قيد_صو كسفن

 لعرض هن ةمقأبتد أم تنس ادوات ةهد علو 2 ا اولا !ىامعش ب قئالخلاوقل انا ئءامومذم

 'امورعل رام هنال كئادعأ ىدعأو هئذلا سلب ا ىلعر ورس مظعأ لاخدا ىلا ت اصوىبح كودعدا ص لمص

 تنسابا اولا فهكراشتف هلذالذ تحت نا فاخ كنع كّودعهيصتخاىذاإالاملا وهاخاو عرولاولعلا ةمعل نم

 يره !ةالصدهنلا ل. ةءال
 أك هيلق انف ده_ثدال

 ل هيدن 1

 الوئاد هئالبص ىلع
 35 راوثهتفي/نيدلا فرب ةرياك الاةحردب قا وا ناكني هللري_لنا بح أ نمتالتسبحلا ||| اذا اهريثع هك

 ْ باوش.ز وفتف ءايندومنب دحالص نمهدسبع ىلع هيهنلا عنا مسحت اسياب'فاسف: كلذ بحأ مهم مهب هفلللا ايهال ام هاس 37 15 كد

 لح رلاهنلال وس راب وميل ءهلنا ىلسىننلل ار ءالاقدقو كإوعب هعمل مك كيد هعمل الو مح كءلاهضغبق بملا 0 ا مع ءاو

 هيلعهللا ىلص هنا لوسرلا نارا ماقو بحأ نم عمهرملا مسوميلعهتلا لص ينلالاقف موبقحلن الو موقلابحب || سينا تاولدلا بجو
 الاماصالو ةالصريثكن ماهل تدد_ءااملااهل تددعأ املا قف ةعاس لآ ع ىمهللالو-را لاف باطخ وهو م -و ىلطهللالوسر لاقدقو

 ةالدلا مل_سو.لعهللا

 كلر نق ىلا
 ةالداابفر فكر قفةالصلا
 ءاداو هيدوبعلا قيقحت

 رئاسو ةب وبرلا قس

 ىلا ل ئاسؤتادابعلا

 لاق ةالدصلارس قضت

 ياتع هقادبعنب لوس

 ما 5 : نوم ملاح رفا سنأ ألاف تنمحأ أ نم عم تنأ لوك .لعهللا لصلاة ف هلوسر وهللا بحأ ىنأ

 رو ركماب أو هللا لوسر بخ نفس أ لاق هلوسرومتلا بح تناك مهتبغب ربك أ !تاىلاةراش ا ذثمول مهحرفك
 0 ل جرلا هللا لوسرا. تلقى ومو لاق مهعمنوك- تأوج رثو مولع لدم لمعنالو
 ش رب رعلا وعنبر معا لجرلاقوبحأ عر كوسم نال يتلا لات ة رعى رص الو ماودلا

 5 تأ عطتسست م نافالعثم نكسفاملاءنوكست نأ عطتسن مل نافالاعن كفاملاعءتوك 2 اتالاقبتأك هنا

 | كرس - فيكن ) الارطن اها -ركتاماهللا لعح قل هللا ناس لاذ مهضغبتالذ عطتست مناف مه ًافالعتمن وك

 ظ فدكو تغاىت>ةهار تجلاىلءنال-و لا رن دامو لك تر !نناوق كي لع رونق لا

 ظ نأ بحتو عضتغيل هؤاطحن ف ثكسشي و للاعتهللانيدف ئلمخي نأ بحتو ل هلا لهأ نمالجر دساهت كلاسعوال
 !تمهغا غهيءاسللا كتامذا كلتسلف كلذ ىلعدي زب عائأورلعتيالولءبالتح ضرعزأ م اكتءالىتح هناسا سر [[بتاورلا نغسل اىلادبعلا
 نمىًاهنعفاكلاو هلبهناو نسل اةثالث ةنملا لهأ ثيدحلا ىفءاسدةو:رخ الاب اذعو مالا نمت سديد || ضئارغلا ليمكتل
 توكمال تةئالثلا لعتادملا بج نع سلبا لدعبأ فيكر رم الل كلاو تعلاودسلل اوئذألا عت لفاونلا ىلا جادحو

 كاك تفشوكو للبن -فن ىلع لب كوع فك دسح ذفنامو سباب ادس>كا فذ دقفة تبل اهتمدحاو ل هأ نم[ جاتحو نئسلا لمكتل
 عجر لبهيسصتالف ه]ةمسدصل ودعوا امهسىب هر مقر وص ف دسا+ل ااهيأك سفن تأ ارامانهوأ ةظقيف ليمكتل باد الاىلا

 دادزيف ١ تاع اةتتعلا عج ريفىلوالا نمدشأ ىريذة نان دوع.ف هيضغدي ريفاهعا ة رف ى ولاه ةهدحىلا

 | رو دعو ىرتأ دعب: عج ارمسلاوهو لاسلكى لاس هود عومح شي ةهسأ ارىلء دوعشةثلاثدوعفهظيف

 نالاذه نمعقأدس+افكالاحلبهنمناطبسشلا هب رخو دوسملا لاحاذ_هوهباعنوكحذ) وهينوحر شت
 هل_علو تول, توفبالالاو مئالابدوعن د ل اوةلاختالت ولايات اقلام ؛ ولو نيم ءلاالا توفت ةدئاعااةممرلا

 | مااهعلع ف زانلا اهب لحد. نبع هلو وم نا نم لريحتلمتدلاق هنمع سه دنت“ الفرانلا ىلاوهنناسذغىلاه5 5

 اذادساخلا نعاهلازأ ع ه :ءاهلزب ملقدوسحلا نع ةم_نلالاوز داراذاد ساخن مدلل مناف .كراظناةراثلا

 الازعلا اركملا قدحالو ىلاعت هلوقلا ب دصت هعاتلاز دقوةمعن دمكلاو مغلا نمةمالسل اوةمعت مثالا نمةمالسلا
 .[هنعدتلا ذرة شثاعتلاقىت- اهلث ءىلس والا :ءاسعتماش تعمشناملكوهٌودعلهم ءهتشلأمنيعت ىلت داع وو هلذأب

 بدالان_مولفاونلا

 هرك ذىذلاوايندلا رت

 لافام قىعموش له س

 لحرلا ناعما علع زم



 1م

 هتلارك ذ نعع..بالو ةراحت ممهلتاللاجرلاجرلااهك ارداب صتخعةفرغملا ةذاكل ذ كف نيئنخملاو نابد
 مقدس لنمو قسد غفرعن لنمو فرعن 4 فذب منموىوذلا دعب ىوسلا نال مهربءةذالا هذل_هىلا فاق

 ضي.ةننءرلارك ذنع شع نمونيلفاسلا لفسأ ىف نيمو رخناعم ب كردن نمو كردي باطن لنمو باطن 1

 لءةدوهلا ل اماف «(بلقلان عل. سلا ٌض ص ىو زي ىذلاءاودلا نان )* نب رهف هووهذ اناطش .ثهل| ١

 قبلماعب تاك 0 معلاولمعلاو ملعلابالاب ولَماا ضار ىوادنالو ب ولاة مظعلا ضأ مالا نمدسجلان ألا ١

 رهاطظ ىلع ل_ئارسا | 1 دلاواندلا ف دوس ا ىلع همر ر ضال هناو نيدلا اوايندلا ف كءلعر رضد سلا نأ امية فرعت نأو 55ه دسحلا|

 مهنطاي فام[ ةارو ال 1 ةلاعالر_بحلاث ةراق لد عاو لمو لسة دعو ك2: لوةريصا نع انهت: :رعامهمو امهنقوي عفتني لب | ْ

 0مل د ئ# 0 ١ هادعو هدامع نين اههسقىج ملا هركوىلا_عئتهلناءاضقتطغم دسم لاي كن اووف ندلاقكيلعا اررضهنرك |

 |١ نيعفىذقو دحوتلاةةدح ىلءةءانج هذهوهتعشتساو كلذت ركن تسافةتهكح نة هكا ىف هماقأ ىذلا ||
 هيلاىلاعت هللاحوأ |! هتصصت تك ر رنيم !نسالخ رتّشثءَْلناثاذىلا فاضت ادقو نيل ىلعتيانجام_. ملي هانونامعالا ||

 بهذلاذا اروتلا ىلع تاإ يال ءلا نينمؤمال متحف رافكتلارئاس رسيلباتكر اشو للاعت هدامعل ريد ا عهمح ىف معاي 1 ًاوهللاءاماوأ تق راند[ ْ

 ٍْ راهنلا ليلا و ع5 اهوععو بطحلا انلالك انك اًمااتانس>لك ًاثبلقلا ف ثئاي هذهو منلالاورو 3

 ١ كواوعا+إ مغودك ف لازتالو هيب ء«تتوأامندلا ف الدسم 1 اوهفامندلا ف كءلع اررض هنوك امأو ا ٠
 قيبتف ذ مهنعفرممذت ”ةسبلب لكنت هارب ' ةحسعن لك ب دع::لازب الف م ملعاهضيفي عن نعىلاعت هللا مهاخالا ا

 ؛ ديرت تيك فال ارعاله ب راقلو كلءادعالاهيهتشامك.لرتدةردصلا قيضباقلا ب عشةمامو رح اموهغما ١

 هت ترون 270350771212317 173177

 ىعملا اذهاواهمظعت ود

 تارعأ هللاو ىل عقوو
 هاعدرب نك قسوم ا

 لاعو هيالصفدراولا د

 هي 0 هناجانم

 سرك خطاب : ندو' نكس ”مولو لدسعدوس#لان ءتمعنلا لوزتالفازه عمو دقن لمثوكتنع لاما فت زجتتذ لودعلةنل ١

 م مم | مدع عم نم نمر م 7 وطالت 4 ءاع تت : لع م هنءاسموب للا 5 همقأس 5 م نكن أ القاع تنك نا ةزطفلا 2ةمناكل باس +طاو ثعم اي[ 1
 لل اع 00 جاو اومالا طخطسل ضرعتس ف.كلقاعلا مبعأا فون "الاف ديدشلا باذعا ا ع نمدسلا فا عملاعتنأ او فيكف عفنل |||

 مال_سلاهلع ىدوم ا هناامأو : هدب اقالو ىودح ريغن ههاين دوهنب دّءا] مفدمس اشي "1 او هله تع - روم عم لد هلاني عفنريغنمىلاعتهللأ

 ب باوسمأ مطالت ا ةمعنولاسقاع نملاعتهللادردقاملد لدسع هنعلوزت الةمعنلا نال عض اوف هايندوهنيدىدوسحل اىلءررمضال

 هلع بهاذا بالا ا كلذاو باك لجأ لكداو رادةعهدنعئ ”لك لبهعفدف ةلم-الف هنادس هني ار دق مولع «لجأ ىلا مودي نأ دءالف
 18 ا
 ا ىًاهمانأ ىضةنت و اهمادق» نمرِفهسيلا هللا حواف قاما ىلعتملو ةسسم ةملاط أ سا نمعاسنالا ن «ىناكش

 ىلا عاطتت ف رلاتناك ّ ل ماه همو اهذاهلاب .ةاماودب ءاضقلا قيسس ىلا دما ىذهنت ىى-ربصاف هريبخت ىلا ل بسال لزالا ىف ءانر دقام |

 مم ةهلالاور طال ا 1 ا ١ ا للوقت العلو ه هروح لا عاوياعنوليالوإ .ندلافررضدوسملا لع نكي ل دسم ابةهولا 1

 امببلاقال و ءالءتسالاب |١ ولف لدرس و < 5دعن ,ءواخ الاضأ 1كناق كسفنلالوأه.هت تدع : هنا لهل هراغاذهو ىدسعدوسحلا نعلوزت ,

 برطضيفجا زتماؤكبشنأ ا رافكلان الا ضن تاممالاةمعنالو قلما ن همدحا ا ىلعالو ةمعن كءلعىلاعتهنن قيد لد سحاب لوزت ةمعزلا تناك 8

 ل ءاعدو تااقلا 1 ادسحاراوك# تئاعادعب نم + جنودر واباتكلا لهأ نمريثكدوىلاعت هللالاق نامعالا ىلع نينمؤملا نود 2

 هرهاظ دوهملا ىأر 8 أ يتم فل فاران هريغل لالضلا هيداراب لضد وهوعذ نوكب الدو سم اهدي رب امذا مهسغن دنع ن 1

 ا ا أ تاو :ارئاساذكو راغكللا دسع ناالا معن باس نآ ديرب اع ”اكف دس ايدوس لا نع ةمعنلا لوزن نأ |

 كلذ نم 00 ا | لكن اق ةوايغلاو لهل هياعاذوذ ؛لريغد_سدص كنءلوزئالو لدس < ق اذا نع ةمعنلال وزن نأ تنبت 2
 ل 0 15 ف اعىلاعت هلياد ةهعتذ ”لربغ نم وأب تسأوةيصاخلا هذهب صخ نأ ىستشياضب ا داسلا ىتجنمدجاو |

 ودع هللآ, اص هلل ١ اينالاونيدلا هي عفتقي دوس نامأو اههركت كالهع تن ًاواهر 1 نم بصمت ايدل 1

 ةسوسولا لهأ ىعاراكسا | : أ ةسيرغلابلعفلاولوقلا لادا ل_برخأ اذا هسالْل:هج نم مولطظم هناوهف نيدلا ىف هتعفنمامأ مذ اوف |
 ا ماع 1 مدح ءانبستيولا ىو عال ربكبا ىنعأ هبلااهيدمابادهمزهذ هي وا مرك ذو مرتس لهو ميف جتا د

 | منلزت مذ هنعةمعالالاو زتدرأ كن كف ةمونلا نعامندلا ف تيرحاكة معنلا نعامو ردعاس اغمةما.لا مو ا

 ١  7ىلا وا ةشكل_سفن ىلا تفضأوة من ىلاةمعن هيلا تفضأة هبل ا.تاقنختان علا كقفوذاةمعت يل هل |

 | نيبذعمم_منوكو مهواقشو مهمتوعاد_الاةءاسم قاما ضار أ ها ناويفاب ايزدلا ىف«تهقنمامأوة :

 اع راو لضغل تا



 لير مهنا
 هليا ىلصدنلا لوسرلناك

 ةصم لك ل _توهبلع

 دادرتلا ىل_عاهؤو رقد

 نول_صاااذكهورخآ
 هتمأ نم نود

 مهل فذتتو اه رار

 اهراحرردة ص ىلا 1

 امنالىباثمت.؟+ ىلا قو

 ىثشو لسرلا نمت: ١-:

 مآتورو#تابا عبس

 ولأ ىف ار تااق نامور
 ةالصاا قلك ان ًاوركد

 نأن دك ارحز ىنرح زف
 قزاكم نع ف رص

 لو سر تعوم لاق م

 هسلع هيا ىلص هليأ

 ماقاذا لوب ملسو
 ةال_صلا ىلا مكدحأ

 ليمتال هقارط أ نكسدلق

 توكس تاق دوولا لي

 ماك نم كلارا الا

 هللالوسرلاقو ةالصلا

 مل_بو ه«..لعدللا ىل_ص

 عوشد نمهللاباو ذوعت

 عوشخامولبةقافنلا
 ع وش لاق ىاعنلا

 فاعلا قاقنتوندسبلا

 ١ در ةنيداهجر رواش *.وةعادمتاب رك دينأ ءدصقم ل هلاد علو امتلاد ع عاج اذكر رك ١ ًاراعلل

 .ظعاولادسح مت عاجشلاو_بعالوللاعلا لاعلا دسك ءالذكو ضرغلا اذ_هىلع ماعلا هجازبالو ةلصقلا هذ م

 "تادساحلا هذه ل صاف صح ا دحاودو مةم ىلعام منيب مح رتل النطلاو «.قفالهدسح نم رثك ؟ طظعاؤلل
 ' انتم لت ىدعاتم مق الد ح اولا ض ا هرغ ىلع حهتنب م ّ رتلاةوادعلا لصأو :وادعلا

 لاق هيفوها ماعلا فارط أ عسيج ف تيصاا بح داحلا ىلع هصوسي:#ث |نمرعن اههنيب دنس ارثكم كل ذلذ
 ايندلا تاف ايندلا بح كلذ عج !ثنءواهمرجخاشتي ىتلاةلص+ اى همها نمدعب تاو ملاعلا فوه نملك دس
 ةق ةرعم بح نم مزحالذ لعلاةمه_عن ةرخ“ .الالاثماماواهققضالف ةرخ  .الااما نيج ا ىلع قضت ىئلاىه

 نالا ضب أكل ذ فرعاذا هريغد__ لهضرأو هتاوم«توكدموعت ادن ا وهتكمتالمو هتاف صةفرعموىلا هللا

 دحاوةداصقتتالوهيذزتا» و هتفرععج رفد وملاع فلأ فل هل عن دح اولا مولعملا لب نيف راعلا ىلعقمضتالةفرعملا

 / دا ءاملعنينتوكمأل كلذلنةدافت_الاو ةدافالاةرمثو سنالا ةدابْز نيفراعل اةرثكب لص لد هريس بيسي

 اذ داق يضالو ىلاعت هللادنع هلزتملا مه طر غوهبق قيضالعساو ردع ىهوىلا اعت هنية فرعم 0 رس

 عب قس تدالو ةجساى لصوةءناماهمف س داو ِهئاَعَدْذل معلا نم هناك هللا ل: ءامل> نال ىل اعتهتلادنعا مف

 نا .ءالاملانالا اودساحت هال اولاملا معلابءالعلا دصقاذا معن مهن راكد سم الادب ز زب لبضع ىلع نب رظان لا

  مظعتب صخب لق *التماام_هموبولةلاء|إم هاا ىنعمورخ الادياهنعتاحندح اودي فتعتواذا ماسدحأو

 ةفرعع جرغلايبلف الثمااذاو ةدساهالابب-كل ذنوكمفل ال هنءصةنوأ رخ الاممانعت نع ف ةرمصت املاع

 ظ | مقل اللا انأ لا ملاورعل نيب قرذلاوشلتب حرش تازا مجهر باق ىلع تأ كلذ عن نعمل ىلاعت هللا

 لاملاو هبلق نمل رب نأ ريغ نمههيلعتب هريغبلة ىف لك ورقتسم ماعلا باةقرلعل او ىرخال دل: نءل كر

 الو هلةيامناللعلاو هريسغه كلب للمدن 5 : قع نوال ول كلتا ةادوادتي نا جاو تايع اوما سحأ

 لك نم.دنعذلا كلذراصمت امهسوهضرأت وكل ءوهتمافعوهللالالد فر كسفلا هسفن دوع ند هيأ عدس ارّوص“ 1

 هتفرعم ل ثم فرءولاضد أ هريغنالق لكنا ن ءلتالو هم: قنوكبالف نفاع مالو هنماعوتم و معن

 ةذلنم ملظعأم اودإا ىلع توكلملا بئاعةعلاطمىفءالؤهةذانوكشفهتسناْؤع هيذاتداز لب هذا نءصقنن 4
 م هراذدةه ص ىهىلاهتفرعم هتنحو فزراعلا معن تافةزهااغلانيعلاباهتيتاسب و ةنحل ارا أ ىلارا طنب ن

 ؛ اهفوط5لبةعو:*الوةعوطةمريغةهك اف ىهو هلعدهك غب ذَمْعمهءاقودحو رب وهفاهرا- ؟ىعادأ وهو 5

 فال فةزكض فداةةرهاز ضايروتلاةنج فواد 1 هحورذةرهاظلانيعلاض غنا وووهق ةيناد

 ا ده نيلناقتمررس ىلعاناوخا ل غنم مهر و رص قاما: ءرنو زيماعلا بره مقلاقأك اوناك ل ئدساقءاونو كي

 ثوك نأ ًاروصتي الاذاف ىقعلا ف بوبحما ةدهاش موءاطغلا فاش 5 دنع ممناشاق افا ءةدلاقدعب مهو يهلأح

 ف ةرعجإلا لاذتالو ةدحا زمالوا مف ةةياضمالةنجلا نالتدسا عشاي: دإاىفةنخلا لهأ ندد و2 تآ الوةانس ا <ةنخلاىف

 ا ءاعجم ةرخ“ الاوانتدلا ف دس سلا ن نمعارتر ورضا اينما ل-هأق اضد ًاابت دلاىفاومفة جا سال ىتا |ىلاعت هللا

 | ؟اهتافس نمرك ذو نيعللا تاع. .ثلاهي سو كلذإو نيصم قدمت قيس ةعتم نع نب رعت ءلاتافقص نمد سلا

 ايفر عدتف ىصعو درع جبأو ربكتتس ادوحسا | ىلا دا وءانشحالا ن مهي صخخام ىلع مالسا اهم ءاعمد 1

 خبر ىلارظنلا ىلع نود_اد سانلاىرت الاذهاو لكلاب ءافولا نع قيسضا دوصةهىلءدراوتللالا دسحاال هنا

 .قلافاضالاباهلنز دال ضرالا لكوضرالاةلججن مريس ءزح ى هىبلا نيتاسلاة يؤ رولءنودسا ب وءا_ىدلا

 تنك ن!ليلعفالصأ دس احتالو م> ازتاهيف نك,يلفراصبالا عسب دا راطق الاةعسا | ءا_ىسلا» 0 ءا_ويسلا

 هللا ةفرعمىفالا.ندلا ف كلذدو الواهردك ال:ذإوا مف دز ١ ةم_عن بلاع 0 اا ا 0 : ىلع واريصب

 اقرعملا هذ مالاةرخ .”الا ف كلذ لان. الوضرالاوتا اوهسلا توكل اميئ ايو هلاعفأو هتافصةفرعمو لح وزع

 [ذىفتناق كت.ءراهف تغعضوكب اردن ءرتفوا ميذادجتملو ىلاعتهّشاةف '”رعم لا قات ثنالتن؟ تاقاضرأ

 رلااهك | ارداب ص تي تاذا هده ن افلا ةذإىلا قان_ثيالئوصلاو عاقولا: نإ ىلا اتش النينعلاذار ىذاعم



١ 5 1 

1 

 || نيوبالا بلة لموحانا قواد وتب وزادساتموع محا ارمضلا دس اححت سن

 . ها الا ل نيت [1لمثت ىلعد < او ذاةسال نمد [لادسا < كاذكولاملاوةمار كاادصاةمىلا هب لصوت

 : ني ارتملانيظءاولا دسا<ت كلذ كوما+اولاملا ىلا هبلسوتلل باق نمل ارامل ل.:قهصاوةوثلملاءامدن :دساحتو ا ا
 هتيلكت اعد اذاف جاتحم ||| ةفئاط ىلع نيجازتملانيماعا ادساحت كلذكو مهدنئعلويقلاب لامملا لين اههضرغ ناك اذاةدحاو ةدلب لهأ ؟ىلعأ
 لاقفهدعو هنالءالومهباحأإ| بح (سداس !اببسلا) 4ضارغلألا هس صوتلل مواقف ةلزةءدحارلكبلطيذا نيروصصتهلالا ١

 0 0 تعد | ْن منفاف ريظنل مدع نوك,نأديرب ىذلا لجرلاك كال ذودو هةمىلا هبل هوثريغن ههسفنب هال !باطوةساب رلا[/|
 لو ىيبرلا دلاخناك ؟ ريان الهناو هنذ قرصعلادب رذو رهدلاد>او هنان مهبجدعا«حرغلاهزفتساوةانثلا بحميلع بلغاذاثونقلا | |

 قوعداتي الاوذهلثبعأ | ع نم ازال ف دكراشما يلا حل -هتلالاو زوأ هنومبح آو كلذءءاسل اعلا ىمقأق روت ع و ||| :

 : تنسلا سلو هد اره باسإ حرقت و هب وه در“ ءاممكلذريغوأ ةورثوأ لاجوأ ةعانصوأ :دابعوأ لعوأ ةعاح# |

| 

 هس -م1|بت عا

 ةياحالاب مهدعووءاعدلاب 3 دا ارقنالاىوعدب ةسابرلاض ىو دودة متاوفن م افودالودو سلا ىلعاريكست الوز زعتالو هواها |
 طرمش امي سل | ناكرت و ة ان رلا ىوس دصاقمىلا لصو:لل سانلا واق ىف !رتلاوهالا بلط نمعاسلعلا داحآن يبامءارواذهو أ ْ

 ىهةناحالاو ةباحالاو | ١
 ظ

 مهعابتتساو مهتسابرلطبت نأن مشن: ايتوءمو الو سوءباعدقلا لسع لومرتفرعمتو ركشي ولاء ا 20

 ةسايرب لغب-شالن مددت كنان ىلاعإ اذام ,ءاربخلاب اهم وسفنلا ثحخ ( ع باسلاببسلا) مولع حست اههما ا ا

 اذاوهباعكلذ ق ثهيلع هيهللا : أ | مذ ىلاعت هللا داع نمديعلاح نس-هدنع ف صواذا لاماطالو ربكشو | دأ ْ

 تاق ذيعلا ءاعد دوعن

 ماعلا ىداصلا عادلا

 م د ",> |
 0 2 هوك ند : هريغلز ايدالا بح ادبأ أوف بحرف مهي صخنتو مهدصاة ءتاوفو مهرابداو سانلار ومأ بار اهدا هلفدو |

 موههشل او هسفن لاك لت نه لم ذلالاقي د ودهن اخوك !منمكلذنوزحخأ 8 : مهتاكءدابع ل عمتنا دعت ل دا | 1

 سدل اد هوةطب ارالوةو ادع مهتدب ودل سيانيذإاهدابعىلعىلاعتهلناة معن ل اذهفهرتغلاعلخ# ىذلاوه

 راسب تءاثلادسلانالثدب دشدت كاعمو وم تست للا ةلاذروسفنلافثد الار هاط تيس "

 فقتو بخل اقرت
 هللاىدب ني.ةوعدلا

 ةحاملاةءضاقتم ىلاعت |
 2 اعدت صختو

 ةحتاف لازئاب ة#مالا |
 د27 اهفوباتكلا |

 توكم ملءاعدلا ىلععانثلا |
 ىهو ةياحالا ىلا عرممأ

 ةدانعىلاعت هليا مماعت

 ةمماقو ءاعذلاةيفنك

 ذا هتلازارمسعتف ضراءسس ن ءالول لاى يح اذهوا متلازاىف عمطيفب اهلاو زر ّودتدةضراع هنابس ؟بايسالا |

00 
 قاهعج وأاه رك او بام -الاهذ-هضعب عمتك 2 لوور سل !بايسأ ىقهمللسهف هتلازا :داعلا ف ليضس |

 ةلماحلا باح كنب لد هل مان اوءافالا ىلءاهعمردقبال ةوةىوقب و كلذ دجلاا هيف ماظعيف دحاو صخ# 0
 اهمدحاو يسد رن | قوي بكرسالا هذه نمل جاه ممتن ا د ءاحلا راك اب ةوادعلارهظتو | ا

 نرافالاو معلانبو ةودخالاونار دالاو لامالا يدا ةرثك قبلا نادل«
 ' « (هفعضو مهريغفهتلةومدك أ او 1

0 

1 
1 
1 ١ 

 هذه . ةلج عمتك موقنيبىوقي اعاواهانرك 5 ذىبلابايسالا مهد رثكت موةنيد رثكن اا دسحلانأملعا

 ١ د نلا مه :ناكلا
 6 0 5 3 ا تالا 0 5-4

 ىلع ثآرغلاواثلا دع : هنالوربكتلا لو, 5نع عين دتةنالر تاور د اولا صخشلا ذار هاظتتو مف نام الا | ا

 1 ا تايطاخملا سلات ىفاهبسب نوعه < طباو روهعمجت ماوقأ نيد رثك:امابابسالا هذ هو ٍبابسالا ن مكلذريغلو | ا

 (لصهلاالوسر لع تارا - تو هضعل اوهتعهعيط رن ضارغالا نم ضرغقهيحاص مهنم داو فلاخاذاق ضا ارغالا ل عنودراوت و |

 نية مل سو هيلعةليا ىلاةمعتلا را ركب وهضر عاوتفلاو ىلع فاكر وهيل ءريكستب : ومرة سندي رب كلذ دنعف بلف ىف يالا 1

 ةنيدملاب ةرمو ةكعد سه

 لص هللالو-رل تاكو

 مم لك سو هيلعهللا

 امهنسسن وك الف نيتي انعم نت دلب فنيصد“نيبةطبا را 11 ا لج فدارتتوهضار ءآىلا ٠ لدتا

 اهف ضقانتت د_صاةمىلعادراون دحسموأ ةسرلمزافوءوان كس ارو احتاذا من نيتل عى كاذكوةدساع ا

 ظ أ
 ماعلا »دع ماعلا ىرت كلذإو دس+لا !بايسأ !ةمعن ؛ روث" هنموضغايتلاو رفانتلاض هاندا! نمرود ِق امهضارغأ

 0 فاكسالا دي فاكسالا ليرحاتلا دسك رحات )او ماعلا نوددباعلا رس دياعلاو دراعلا نود.

 دس تأ رااوتناحالا هس اسم رثك 14عنباوءاقلاللرئاد حت رمفرحلا عام 1تيسالا]| |

 ىلع وما رس الذ ا الارصةمريغزازعلا دصةمث ال هتاباو يوزلا مأ دس اهرثك أ ااهححو رةدرسو' :اهترش 1

 هيلطنال ز رازبلا فد حذار 1 زار ءبفءعزانب اناونونزلا: ةرثكمالا اهل صححاالو ةورغل ازازملا هضم ذا دصا قم 1

 . دسح وكي مزحالف قو سلا فرط ىل اهنعديعبلاة جحا رس نمرثك أ | هلر وال ازازعلاةجسا رم متزازعلا ل فاكسإلا
1 
١ 

0 



 وب ىورو ضرالاىلاالا
 نعهنعهللا ىذرترب رد
 هيلعهتلا ىلص هّنيالوسر

 اذا دبعلا نا لاه لو

 يد هناقةالصلاىلام 5

 تت اذا نجلا ىدب :

 تذتا7نمىلا سرلا هللاق

 ىم كلريخخو» نمىلا
 اناق ىلا ىل_.قأ مدا نما

 سد نور ريا

 لو--ررمم وهلا

 ملسو هيلعمتلاىلصعلا
 قهتيحب ثيعبالحر

 عدو لاقفةالصلا

 تع_دسح ا!ناهناو

 لوسر لاق دقوم-راوجب

 مسودياع هننا ىلص هنا

 ةالصىل_كفثيلصاذا

 ىلارثا- ىلصااف عدوم
 عدوت هلع ىلاعتهليا

 ع قءانتدو هاو

 ةغالا قئالصلاو هاوس

 ىلصملا ناكفءاعدلا ىه

 متيم لاك كوالا
 هؤاضع أت راصفهحراوح
 اهب وعدي ةن-سل اهلك
 كراشد وانط ابوارهاط:

 حرضتلاب نطابلار هاظلا
 تأ ايهلا ف فاقتلاو
 لئاس عرمت:م تاقلع

 مغ

 «ب(ةسفاثلاودسكل !نانس 0

 | ويند تاك اومتعاط بحور اعت هللا بح هيب سفايثي داس كال تاك تاق ةسفانملاهمقأم مح اميسفةسفانملااما

 ا هد نكلو ا دج ةريس ؟تراتارمو ومش ادلع ا فت , الان رظناماواجف عن ار داخل ءمب> هماسد

 | ثبدتوةسابرلا حو ةيوبحملادصاقملا توف نم فولو بحمتلاو ريكلاو ز زعتلاوةوادعلا ف 0
 اسيل لاثمالاب صتختالاذ_هو ريما هدي بالف قرع هنالاماريغ ىلعةمعتلا » ركبنا هناقاهلخ و سفنلا

 |نمتوك,تأاماو <+بحنمىلاوأ هيلا هتءاسا سيسي هلاضغيم هنوكل تمعن لاو ز بح هنا ىنعع لا أ سيسخلا

 نا ماوز زعتلاب دارملاوهوهسسفن د ةزرعل خا ةتود هريك لاهتحا قطءالوهو هيلعةمعتلاب ريكس سن هنا عل ثدح

 |ةميظع ةمعنلا وكن أ اماو ريكتلايدارم اهو هتمعنل هيلعشلل ذعمتع و دو سحن ا ىلع ريكي تادعيط قثوكي
 ٠ ' احن او ةنم فا نأ اماو بعتلايدارااوهوةم#عنلا ك7 لع هل مز وف نمبحتنف اميظع بصاملاو
 | ةمعنب صاصتخالا ىلع ىنينتىتلاةساب راس <ن وكي نأ اماوهضارغا فهتجا زم ىلا ميلصوتن ناي هةمعت بيس
 |نمديالو ىلاعتهتئادابعل ريانا ه عدو سفنلا ثدكن لب نام امسالا هداه نمسس توكمالنأام اوا مق ىواسال

 | نمسسب صخ# ءاذ 1 نم نافدسحل باس دش اذهوعاضغبلاوةوادعلا(لّوالا بسلا ) بابسالا ءذه حرش 0

 | ىفشتلا ىضتقي دق اور ملا هطن ىفزعءروهءلع بضغوه.لقهضغب أ ءوجولا نمهجون ضرغ ىف هلو بابسالا
 ْ | دنعهسفنةم اركىلعكل ذل اع روتامزلاهنم ششي نآبح ا هسفنب ني نا نعضغباازعناف ماقتنالاو

 | تاما هلجالا بخ اوهضغب ىلعهنلا ةهج نمل : ًافاكماهنط راهم حرفةيلب ودع تباصأ امهةىلاعت هللا
 :1لسداذا ىذإاهّودع نم هلوعتش د م ثم هيا دذع هل ةلزت مال هنا هل ارطخا عروهدا صد هنالثال ذهءاس

 | تأاماق هسسقن نم ألذ ه ركب تاو يسب الثا ى 5 :لاةياعاعاوامهةراش الوةوادعلاو ضْعبلا مزلب دسك او هللا و

 ا | دسلا ىنعأ هيرافكلا لاعتهتافصواماذهو نكعربءاذهف هن ءاسءو هنرمسم هدذع ىو س ' ماناسن |ضخبب

 | هللاتا مكظيغباوقوم لق اظرغلا نم لمانالا ميلعاو ضءاواحاذاو ام. اولاق مكوقلاذاو ىلاعتلاقذاةواد_علاب

 | مههاوق أن معاشغبلا تديدقمت ”:ءاماودوىلاعت لاق كلذ كو ب دا ير رمل كدا

 | ةلارافرمعلا ف ارغتسساو لتاةتلاو عزانتلا ىلا ىضغياعرضغبلا بيب دسم او ريك أ مهرودص ىختامو
 ا | هيلع مفرتي نأ هيلعل مث. تو هوز زعتلا(ىناثلا بسلا )ا 0 اولي ارةمعتلا
 | لامتحايه فن عهستالو ريك قيطنال اودو«.اعربكت تأ ف داخالامو ال عوأ هب , الودل اثم ضعب باصأ اذاقهريغ

 | ىضرب الن كملوال ثم هناوأ سم ىنمر دق نا ربك ع فدب نادضر ءلد : ريكس تادضرغ نهسلو ه٠ .اءووخافيوهغلد

 | | هنم عفوت وهمرؤ سل وءرغصتس وهيلعربكدتي ناهعبط فثوكر نأو هو ريكلا(ثلاثلا بسلا )هيلع ف ةركلاب

 || كاف دنياهع رو دست»باتم نع عفر وهرتكت لمدعالنا فا معن لاناذاق هّْضا ارغاى دعب امااو هلداقنالا

 أرك |0000 00 10و ولسا نمو هيلع اريكتم اكن اذعباريكستمدوعيق هلع عقترب تأ او اا

 | لزتالول اولا فانس و ر ئط أ طن فيكو معتي مالغانملع مدقتٍ فيك اولاقذا مسوءيلعمللا ىلسهتلالوسرل راغكلا
 || ىلاعتلافو اميظعناكاذاهعبتنو ل عضاوتن ناانملعل ةئيالتاك ىأ ميظعنيتي رقلا نمل جر ىل !ءنارغلا اذه
 | أريح كبمعتلا ( ع ناسبلا) مهتمةفئالاو مهلرا ةدمسالاك انسب نممهملعهننا ن معالو وه سن رء ؟لوتفصد

 أ كت ارشب هطول يرش نمؤنأ اولاقوانلثمرستبالا من اماولاهذاةغلاسلا مهالا نع ىلاعدهنلا

 || اويحاو مهول قل مهلة مرسم ىلاعت هلبأ نمبرقلاو ىجولاوةلارلاةينرب زوطب تأ نم اوم ةتورساكلالا

 ظ ||دأةدادعمدقترةسابربلطو ريك دصقن عالةقلتا ىف مهل“ موده نم مهملع ل ضف نأ اعز مهنع ةومنل الاوز

 || ميعمأ ىلاعت لافو ةكسالملاانملع لزب االول اولاقوالو-رارسشب هنن ثعب أ نيبحت“ ماولاقو بابسالارثاس نمرخ ]بنس

 .صتخ كلذود_طاعاانوت نمفو1لا (سماحللاب بسلا) 0 , هلاك مل>ر ىل !ءمكن رنمر 5 ءاحنأ

 له نمو هدوصقءدارفنالا ىف لانوع نوك- دا م ل نيجاّرتع

/ 0 ١ 

 ا هلع

 ا



 لقا

 ثيدح كلذ تا علو هيل هع وهفالعهئاءان 7 لجر 1 1١ لعهطاسفالام هاء 1 1
 هان الحر و هلام هلع لمعت وهناساءوالامهّننا هان ١ لح رذعب رآ لثمةمالاهذهلثملاقذى رامعالاةثيكفأ ||

 هنمارشو ءاوس .رحالا ىفامهف هل علثعهي ةلعأ تنكلا نالفلافلثمالامىل تأ اولبرلوةءف الام هن دور لواسل عدلا

 الع هنؤيم : لوالامهتلاهان 1 لحرولاقهنعةمعنلا لاو زب>ريغ نم لمعد ام لدم لمعبف هلام لم توك تال بح
 لثمىف«ة هنأ تنك نالفلام ل -؛مهل توا لو اوهيذ الام هيؤدمل اءالعدت هنود لح ر وهلا ىداعم ف هقفلي وهف

 ةه> نمالةيصعمللهنعةهج نمل وهيلعللا لصهتتالوسرهمذف ءاوسرز ولا فامهفىماعملا نمهيفهقفتأام
 ض7

 بع ملاههماهلمثمهسفنل ىسهتشل وةهعن قهريغ طبخت نم ىلع رحالا ذاق هلام ه ةمعزلا نم هلنوك تآهيح 1

 1 أك زلاوهالصا اوتامعالاك ا 14 ةماوجعر كت اوتاعال اوز

 0 20و تل ري هحو ىلءانم منك ةمعت :تناكتاو ادايإ - :ودتماهفةقانلاف تاكد املا وم راكم لاومالا قانا لك انما

 ف هءتوعللا او هن د اوا سم ةدارا ىلا عسب رب كل :لكوإت اما فكسفا نافل ةمعزلادها ارك اهفس ءودهعتا

5 

 :تاحابملا فاهئاص ةنوهسس هن فلخت رك ىلع ب زحالو هل هناواسم بح وهسفن فلكوهو نيهجولادحأ ||
 بحول الهنك-او ةعيفرلا تاما! ن عبو اضرلاو لكوتلاود هلا ضقاشب و لئاضغلا نمصقني كاذ |

 لالا هناسقن ودخلت رك وهو ةمعنلا التل ئسلانيشأ م سب اذا هنأوهو ةضماغةةيقدانههو نايصعلا ١

 نيتي رطلادح ا دسنا ذافدو -هلاةمعن لوزت نأبوأ كلذ لثملاني نأباماهناصقن لوزي انغاو ناصقنلا لاوز بحي ١

 اهماودنمهدنع ىهشأ كلذ تاكدو سلا نعةمعنلاتلازاذاىحرخ" الاد رطلاة وهم نعكفنيالتاقلاداكف |||

 هرآ“ :اىلادروهبلا مالا ىبل آول ثدح ناك اف هنع بالاك فني الداكب اذهو هريغ مذقتو هفلخت لوز اهلاو زيذا 1

 هعبط فهدا ىنعيفكلذتةلازا زان عىوةتلاهعدت ناك ناوامومذماد_سحدوس>-ووهف هتعتممل اهلل ازاف سل 0

 ىلص هلوقب ىنءملا هلعلو هنندو هلة عب هسفن نم كل ذلاهراك ناك امهم هدو 2 نع ةمعئلا لاو ىلا حاسم را نما

ْ 
 وهو 24 :ءهقاكوهريفق ناد: روهطرش  الاوهيلع عئملاوحا امهدحأ نبأ معنا هذه تحت ن *كو

 ا

 ا
 ا

 ناىأ بتال دسحاذا جر *نمنم هلو لاق مت ةرمطلاو نظا اود. نوت نسل كيس اا سوما عملا || ا

 ليم ننال عابنفرم عيفةمعتلا قه اب قاعا ادب صتاسنالا وكي نأ دعب وهبلمعت الف ًايشكءلقفتدحو |[ ا

 طاتحنأ ىئيتيق ما رار ملا م> ارب هسفانملان مدخلا ادهفاهماودىلع هلاحح رب هلاعالدعذاةمعتلالاو زها ||

 رحت داك ووهحاواسم بحي هنارقاو هفراعم نمةعاجهسفن قوفىر ,وهوالان اسنان مامو رطذتا عض دوم هنافدمف ||

 نع هناصةنروهظو تواذتلا فوخ هكرمتناكام ومو ىرقتلا نيزرناهالا ىرق نك منارواتلادسملاىلاكلذ أ[

 ردقب مذا هناواسمىلاوه لزتد ىحدي مخ ن نعةمعنلالاو رىلاعنبطلا ليمشاو وشل اهلا كاك ة و ١

 دصاةموأ نيدلا دصا عمى ناك« ارا ,الصأ هيفةصخخرالكلذوةمعنلا كلارداب هئاواسمىلا ترب ثأوه || 1

 قيد هلةرافكه سفن نمل ذإهتهار كنوكنتو ىلامت هنناءا.ش نا هب لمعي ملام كلل ذى هنع عي ن كلوامندلا أ

 هياغاذهو هملا لني الشال ذناك ناوهنعةمعنلالاو زب نأ (قوالا) عسب راقييتا صام وههماكح ودس+ |
 ةبالو وأهل :ماوأ ةنسحر ادى هن تولد *مةمعنلا كلت ىفهةءغرل<. .اةمعتلالاوزجيس االول

 هريغ ::الدمعزلا رةذههو ركموهنعاهلاو زالكمعتلا كلت هيولطمو هلت وك -:نأ بح وهوهريغاهلانةعسوأ:ذفات |

 توافتلا اروظالد اهلاو زبحأاهلثم نع ءزع نافاهل# *م ى مشد لنه« سسعنلا#بع ىو مشدالنأ (ةثلاثلا) اهم ام ا ا
 ىناكنا ا ءعوفعلاوهريخالا اذهومنعا لاوز بحيالف لصث /نافاهاثمهسفنا ىهنشد نأ (ةعبارلا) امهننب 1 '

 مومذملوالاو هلال نمافخأة ١ ,ناثلاو مومدمريغو موم دما ذة هلاثلاو نيدلا ىفناك اهيل ابودنملاوامندلا | |

 ىلعمكضعب هيهللالضفاماو“ الولع ل كل ل روح هيفاد سحةيناثلا ةبترلا ة يهوى 4 |

5 

 معد
- 1 
1 
1 

 توعضشاخ م-مالص

 قتني عوشملاءافتنابو
 ىلاعت هلبالاقو حالفلا

 ىرك ذإ ةالصلا مقأ و

 رك ذالةالصلاتناكاذاو
 نايسفا! اذ عقب ف فيك

 اون رقتال مالا

 ى 0 من :اردرادصلا

 نوأو_ةتاماوأعت ىتح

 لوقب امملعب الولاق ند

 هللا »ا. ةو ىلصت فيك

 لود لودي َت اركسل اقتل ةن

 ل-_ةءروضعال 2

 روض ىلص»اللفاغل او
 تاركسلاكو هف لع

 ريبفتلاب ثا ارغىلمقو

 كيلعت علا ىلاعت هلودىف

 اد اولا كنا

 كمهكيلعت لبق ىوط

 مام هالاف كْمع : وكن 1 صحأي

 قركسىلاعت هللاريسغب
 باح تاكلبك :وةداصلا

 هيلعهّتل لص هللالودر
 مهراصبأ توعفر سو

 ةالصا!ىفءامسلاىلا

 [1ةالائث وانيعتوراظنب و

 مهتالصىفمهنيذلا تازب
 مههو>و اولعحن روعشاحأ |

 و راموت اور دهمس) ثدح

 ران مهنمدحأ كل ذدعب



 نيبو ىبةالصلا تعمق

 نجرلا هللا مسا ديعلا

 لاقاذاق ىدنع ىدح

 لاقنيملاعلاب رهتلدجلا

 ىدمعى دج ىلاعت هليا

 محرلا نجرلالاقاذاق

 ىلع ىنث !ىلاعت هللالاق

 موب كلام لاق اذاق ىددع

 كا ضوٌونلاق نيدلا

 ادمعن لاب الاقاذاق ىدبع

 اذهلاق نيعتسن كاباو

 لاف اذات ىدم عنو ىن ىس

 ة:بملا طارصأ اان ده

 | ىلاءثهننالاقنيلاضا الو

 ىدبعلو ىدنعل اذه

 نيبةإصةالصلاف لآ سام
 ناك امود_.ءلاونرلا

 قف. هنلانيدو هنيب لص
 اهشاخنوك نأ دبعلا

 تادرود._ةوهيدونعلا

 ئثلىل<تاذا ىلاعنهللا

 قدي نمو هلعضخ
 هلعلتةالصلا ىفةلصلاب

 عاف ىلسيتلا علاولط
 قوهنذلل حالفلاو

 ١ سلاما نملائنالدساملا م يضعن لاقو راثل ا ىلاهريصم نما < لفك ذرية ناكناو هللا «ءرك أ نم دست لذ ٍ

 | لافاذافنيفصت ىدبع
 الكزوةحضتالا ف ةوا!دنءلانبالوالوهو |

 | لجوزعهتلا لاف مس-رلا

 بحتوةمعتلا كل: هركست نأ اههادح ا ناّلاحاهف كلذ ةمعن» ,كيحأ ىلعهنلا سن اذا ةمعن ىلعالا دس>ال هنالعا ا

 ٠ | دقو ةفانلا ماب صتخدتوةطبغ ىعدت زهواهلثم هذ ىبتش:نكءلواهماو ودواهدو>وهر ؟2الواهلاوز ا

 نأ ارولاراش ًااذهىلاوةريضم هنمثلا توك نر يغ نم ل سم ةحارل كنهاز 5 ىلعديزت ة.صعمىأ اوةص*خرالوه.ذ 5

 | ىذلاىنلا هنالوقأ لاق هب لوةتام ىمعل ىنأ !لاعفامول دنع نم ىعوىأ ١ | ءاج لس وهيلعهلنا ىلصىنلل ىحتش أ

| 00 

 لا سدح نص كاداع٠ نمةوادعالا #3 اهتتاماجرت دقةوادعلا لك

دوسكلا ب س>وأ ارد ءالحرحد مل اءاكل ا! ضعبلاقو
ماع نم موال غيم ااملاط تأ ارامجبارعالاقو ىلا ام

 ١ ل

 هلع ما ارك هتلاداطعأ ىذا اتاك ناذ هلا دست ل مدآن اين سللالاقو :ه.لعةمة:كءلءةمعتلاىرب هزأ

 0 ل اا وهيل عل 1الاَد 5 الاأ نم لاِد ,الوالذو ةمذمالا

 ي(هنتا صو هم 1 ل فدا )د

ْ 

 ظ 1

 ا
 ٠ |[ بحتالن اةيناثلاةلاخا هلع “ا نعاهلاو زب>ْوة م: ]اةهارك هدحسك او أ لمح ىعمست ةهلاطاءذهواهلاوز |

 أ | دقو اعمل مهفدغيىاسالا قر حالو رخ الا عضوم نيلغذلل ادحأ عضوب وةسقانمد سطل اوادس>ةسفانملا ى ل

 ًارفاكوأ سحاق اهءاصأ ةمعنالالاح لكم ارحو وهفلّوالاامأذ د. << قذانملاو طمغن نم موملاثأ مل وهبلع هللا ىلصلاف

 | كنافاهلاو زك تسع واهل كده ارك لرضيالةقاذناءاذب اونيبلا تاذداسذاو تل ىلع اهنيعمست وهو

 أ | عر < ىلعلدب و هل معني مغ لهدا تنم ًاولوداش ةلاإ 1 ىه تح نم ىل ةمعل ىهث.خ نماهلاوز سال

 | رذعال كلذو ضعب ىلءهدامع صعب لمضفت ف هلباءاضقل ططست ةها اركلل ا هذهنأ واهانلعن ىلارامخالا ,سحلا

 0 تامزالت ةتايعتلاودسحلاو 0 جحرغلا اذ هوا مماوحر غي ةيس مكبصت ناو ا

 | 000 و كاتس ناد ارافك متاع دعيم معكسنودرب ول باتكلا لهأ نمريثك دو كاعت لاقو : 3

 | لاعت هلارك ذو ءأ اوس نونو ؟-ف فاو رفك انو رفكتوااودول حو زءلاقودس>ناعالاةمعن لاوز رمي ( تمعن نيذلا طارص

 0 ااا ءوخإوفسوبلا اولاوذاىلا عت هلوعد م-مبواق فا عربعو مالسلا+ .اعف-وةوخادسح

 ل مهب بحاو ه رك الفت هو كلل خاضرأءوحرط وأ فسو اولتقانيبملالض ىنلانأب أ نا د هدصع

 || مهرودص قيضتالى أ اوتوأ متجاح مهرودصيف نود ديالو ىلاعتلاقومنعهوبيغذ«ت ءهلاوزاوبح أو كلذ مهءاس :

 ا || نمهننا مهات 1 امىلع سانلا نودع ماراكن الا ضرعمىقىلاعت :لافود ل مدعي م.ملع نأ اف نوء+لالو هب

 | 1010و لنسلا مهتما سامدعت موتو نيلالا هلوقى ا ءدحاوتمآ سانلاناكى اعتلاوو هادو

 ْ لعم مت فاؤد 8 معمل لعل هللا لزتأف مهنيا غير ل_علام هءاحامدعب نمالا او رغدامو ىلاعت لاقو ا

 ٌ ؛لوقلالو.تو ةانرلاب درتي نأ مهنمدجاو لكدار ا ذااوهاتةثاواو دساحتف لعل اباوغل اتي نأ م هرمأو هنعاط

 ا | اولاقاموقاولتاق اذا ِل_بومبل ءهننا ىلسص ى :لا ثعس نأ لبتدوهلاتناكس ايعن لاق ضب ىلع مهضعب درف

 ا هللا ىلص ىلا ءاجالذ نو رص« اوناكةانتردنامالا هلزنت ىذلا باكا و هلسرت تأ انتدعوىذلا ى ذلاب كلاست

 تنوحفتسا ىل_.ةنماوناكوىلاعت لاذ هأبامهتفر عم دعب هياو رفكو هوذر ءمالسلاهيلعليعمسا داو نما سو هيلع

 ةيفصت اوواد_سىحئ ىاانغبهللالزن أ اعاو رفك تأ هلوق لكاهباورفك | اوفرعام مهءاجا. فاو رفك نيذلا ىلع

 مارعتسلفةسفانملاامأوهعر ثلا فدسملا كح اذهفةابملا مايأ هتاداعمىرأ لاق ىرتاف لاقى هوم هل رمشا

 3 . مثقلاقدسحلالد.ةسفانملاو نفح !!لددسملا ف تو اجار ونود ارستح اوان ىهلد

 ال ةقدصلا ىلعامهرمؤا !نأ ءالأ سيف ل -سوهيلع هللا ىلص ب لاا اين آلضفلاو وهدارأامل سام ءلا

 : كلذ انس فنا ةهتنب |كح ور دل هللاو ة-افزالاّكنماذهام هلالاةفاهلءاكمؤرال هناقم لاا هذال اههل لاق

 لعلدبىذلاوةساةنلان 2 مس ةغالافةسفائملاو ةمطاق كاباهح ور , ىلع لات بج اهو ار

 7 ةقباسل ا اماوكب رنمةرغغمىلا اوةباس ىلاعت لاقو تن اوسفانماا سفا:تلف كلذ ف وىلاعت هلوق<فاذملاةدارا

5 : 0 



18 

 ا
 ىلصلاقو نول ت5 : و نود ابق لاملا مهمفرثكب تأ ىمأ ىلع فاحأام فودأ ىوهماع هللا ىلصلاقو ىدابغ

 ربك !اينيةاهدلاوةدصعلاب 1 :رعااور ودل ابءارمالا لاق مهنمهننال اوسراب لدةةسب باسل ا لمق ةراخلا نولحتا |

 ىهتناك ةئيطغلوأ ىلإ !ضعب لاق( راث الار دسحلابءانل علاوةلاهيلايقاّتسرلا لهأو ةنامخايراختلاوا
2 

 كانالاق وهامدلاعذ ئذثب كظعأ نأ دير الاقذ طساو ىلع د ك ؟مون ناكو بالها نت لضفلاا ىلع لد هللا دبع 3

 ةرعتالا هضم لك ا عة ع نم هنادس هللا هنكم أ: نم مدآ حجرخأ هناف صرحلاو

 ىلص هللالوسررادكأ ر 5 ذاذاوت اب الا قلاب مدآىنبا اين مولعلت اوأرقم هدسح نيحاخأ مدآ نءالثف

1 0 
 ا ه8:

 0 ىلع هدب عضو: :مايداذا هناك كل /| هوعدب لاق ىدند نال عل .كوثالالا هللاقنرذ أ كلا ِ

 هنىوس ىذل!لح رلا هم ملفي رخو ب ناكل اذخاقىلا هيثعي واس هدلد .شحاو ساو هك ذاف اذ_هىلاك لءاح| 1

 لماعلالاتف لماعلا كل هن ةير هد تان كلو طلاس كلا 2 ةل_ص يل ذالا | هلا اكل اذهاملاة ف

 كللاابعف هلوقل* *مهلافو هنداعك كلم ا ىلا لجرلاداعمت هي هيت عا واثيت هدا-اثحوه سو هع ذفهء-اسضالا| ||

 كلا 0 أ معز 7كناىلرك ذهناءالملالاق هلثيه دوذ مهمه 2 افنالذ ىن.عللاقف بكلتا

 ىلاع_حرا ا هعشل نأ تهر 1 مول هب .ةاماعط وعل ا هناللاق كف ىلع 0 0

 هب و يرد لة د أم ار ؟امر ا اتلالتال . يدار

 لءقكلذلواهلاو رالاءيضر ال هنافةمعل لس االاءاضز لترا

 ( تاي (اضس) - 7

 رقفلاداك ملسوميلعهتنا ىلصلاقو سس :مالسلااو ذأ كس كانتا عين الاواع قحاونمز

 : مهالاعادامواولاف مهالا عاد ىج ٍءمَأ تدصس هنأ لسه ءاعدتلا لصلاقو ردقلا باغ نأدسال اداكو ارقك توكل |

 . |١ هللا. طلاقو جب رهلا ٌىثبلا وكي ىتحدساحتلاو د ءابتلاوامندلا فس فانتلاو رثاكدتلاو رطبلاو رشالالاق

 5ا/!ةمظعلاودبهلالا| ىلاعت هب رىلا لا” امل مال 0 ىمومتاكورو 0 كحالة ةا مها اروظنالإوهيلعأ|

 ١ لاقومرب لفهم ءابهريخ تأ ىلاعت هيرل أسف هير ىلع رك الاذهت الاف هناككهطيغفالحر شرعا!لط ىفىأر |

 ْ ةيهذلاب ىشعالو هيدلاو قءدالثاكو هلضف نمدهللا مها امىلع سانلادسعالنأك ثالث : ه]_.عنمكثدحأ 1 ا

 نانلاب ىلطصااكىصااق ٍ نيب ت عسق ىلا وسعد ضار ريغ اضل طوغسم معا وزع تاك مال_ىلاهيلعانر كزلاتوأ

 ةالصلارانب لطصانمو
 ه«بحاج وعااهم لازو ا هنبا تنل نأ سو تاكبق ا ا دو بعت معن ىذ لكن اف نامنكلارخ او اءاضق ىلع اون. عتسا سؤ ميلعمّنل

 مهجر أت لع ضرعدال
 0 ا ا

 ْ ةّمس ل سودهملعهنلا ىل_صلاق و هلضف نمهللا مها امىلع سانلا نود. نيذلا لاف مه نموليشفءادعأ

 ٠ ن نوءنأى حو ةدصخ ىلعد_بملا هإمق هلرصس نأ ى اق هت رلعمالسلاهءلعمدا نس اباد داس
 نأ لاقةزاحا ىيدزتلا 1

 ْ كانو دنا الاسلناالا اودٍعسفم الاور_0 ارك المالانلةذاوأر# مم هيدقلا ىصعبنذلوأ هنا ربكلاو

 ىلأ ندم نب ساعلا ؛

 ٌْ اماقدسملاو كاباوةن الارخا ىلا امماوطيهاأر 5 ماهتمىلاغت هللا هج افا تملك نايمين |

 ىذازخرد هلا ديعسولأ

 ا ل>رناك هللاددعم ركب لاقو فكيف مول عر 5 دا[ اهردعلارك ذاذاو كتاف وءيلعهللا | أ

 1 ل هن ءاس هضشكمسعىبسملا تاق هنا سحاب نسل اىلا ن_سحأ لوقف كلم ا ءاذوت موة.ذ 5 كلولملا ضعب ٍإ

 : تا مءرلوةءاملوقب وكثاذ_عموقي ىذلا اذه الاف كلل اىلا هيه_سف مالكلاوماقملا كلذ ىلع لجل ١

 || حرقت مول ه.فاماعطه معطف هلزنمىلال_ رلااعدف كال ادفع نمي رقت رظنأ ىتحفرصنا هللا ةفرخلا ||
 ْ لاَعف هنءاساهيفكس ءىبسملان اف هناسحأب نسا ىلا نس لاذ هنداع ىلع كال اءاذدع ماقو هدنع نملح د

 || انالفىرأ امم سغنفكلا!لاقف موثلاةعئارهنمك ملا مش تأةفاكته#بق ىلعمدي عضوقمنماندف ىنمثدا كلا
 [| كلان أ اذا هلامعنم لماعىلاءطةعاباك هل_ةكفةإ_صوأ ةزئاع الا طع بتكرال كل !تاكولاق قدضدتالا

 ن_عساباىنأنيمدآ |
 عالعلا نع ناعمم نا ا

 | باكل سدللاقفكلملا ح-جارت ىتح ىرسأ ىف هللا هللاف كوه و هسيل باتكلا نالاق كنلساو ذأ نانا ىف

 نك ناةهنال ان دلا سعأ ع ند ئ ”ىلعادح اتدسحامهلت هجرني رسال !لاقو هزءاسأ ءىبسملا كامك

 : سأل ء هدا را ردد نا هد نيكنتنجا لأم

 مانزوليةاعوجاجه 
 هج ارعم هبودعلا له |

 لسيما نب د جأ

 ىلأ نيد ليعسولأ

 نأ لاق ىل. انا سايعلا

 لجأ قدم اونأ انآ لاق

 ونأ انآ لاق ن2 نا

 دمج نب نسما مساّقلا

 وبأانأ لاق نسا ا

 .د# نب ىحاب ركز
 رفع ا :لاق ىرتعلا

 لاق ظفاللانيدجلأ نبا
 انثلاهريصن نب دج نأ

 نع ند رلا دعنا
 3 0 ؟
 هرب ره ىلا نع هسا

 ع - 2 /:

 ىنلاثآ هنعهللاىذر
 لاقل سو ه.لعهلبا ىلص

 لجوزعللا لوقي



 ' دي(اهنأنر مك ا

 نب هللا دمع ع نء(كد د)

 اهزمع هللا ى ذدرسامع

 هللالوسر لاقلاق هنآ

 ال مسوهبلع هللا ىلص

 ةفتحىلاعت هلياقلش

 الامامذ ق اخو نيك

 تععسنذأالو تار

 رب تاق ىلع ا و

 تااَقف ىماكس اهل لاق

 نذلانونمؤملا لفأدق

 نوعشاخ ممتالصق مه
 تارغلادههو اثالث
 نيلصمال حالفلاب ريحا

 هلل اىبضهننالوسرلاقو

 ان ملسو هسيلع

 سمتلا كلولدإل اربح
 ىلىل_كوتلارنيح
 ةالصلاقاةّتشاو رهاظلا

 وهو ىلسدلا نملك
 ةحومءم اة يش اورانلا

 اهعوسقت اودرأ اذا

 ُح رانلا ىلع ضرعت
 عيا وءادبعلا وموت

 ةرامالاهسفن دوحول

 «->-وتاعسوع تلات

 وازلاء ركحاا هلبا

 تقرحأ اهءاحع فك

 امسصي هكردأ نم

 ةوطسلا عشو نم للصم

 يا :انااذ وكت ت ألاف قفرلاامهّاديعندال صاعل انب ورعلاقو ملعلا لح لثم ىلا فاقت أامو
 لقاولاق قفرلاامنو ردن هءاكالنامفس لاقوررمذ ىلءر دقي نمةاوانموكماماةاداعملا# قرنا اف لاق:الولا

 3 ِط قول اوهعضوم ف فيسلاؤ هعضومىفنيالاو اهعذومف ةدشااهعضاومرومالاعضت نأ لاق دمشانأ
 ١ ند

 سلا وكر مد د العلاب فيلا عضومق ىدنلا عضو دأ
0 

 تناك لبمأ ةدحلاو فنعلاىلا عابطا 0 املنكلو كالالارئاس فئنيللاوفنعلا نيد طسو دوه حلاو
 انتعلا تاك  ناوفنعلا نود قفرلا بناج ىلع رسثلاءانثرثك كاذلف رثك أ | قرلا بناجف مهيغرت للاةداحلا

 ديزلانمذلأ اوهوىوهلااقحلا ودل دو تسل وحان لاك اذاق نسح هل فق فرلا نأ اك ان سح هإ ىف

 قأتلا ىف هبتاعبةيواعمىلابت5صاعلانب ورعنأىورو هللاءجرزب زعلا ديعزم رعلاق اذكهودهشلاب

 الان نميئاط ا ناوززعلان ء«دشر نم دم ثرلا تاودشرةدايز ريدا ىف مهفتلا نافدعبامأ ةبواعمهلا تتكشف

 ةعفنيالنمتاواثا توك نأ داكوأ ع طخ ليلا ناوايصمن وكت اداكوأ ىبصمتنئتللا ناو ةانالا نع

 لكي سانلام اك-:ام لاقىراصنالات روءىلأ نعو ىلاعملا كرديال ب راهتل ا هعفننال نمو ىرآلا رمضان قفرلا

 افمنممالامالا مدينا نمدةقتالى وكلا: ولأ لاقو اهارع ىرحت اهنمنيلأة ماك اهمناحىلاوالاةبعص

 نمؤملا نسل لاقو هنملضةأو هام نمالاب ةلوطعأالاًا مش : دشلاب كننوطعنالم ما لعاو اناا اش ناسأ الك

 نلغأ رلاو>الارثك ؟قدممودوحت هنالك ذو قفرلا ىلع ملعلا لهأ ءانثاذ_هف ليل بطاد سباوت اتم فاقو

 افنعلا عقاومنع قفرلا عقاومزيعنمل ماكل ا غاو رود:لا ىلع نكلو عت دق ف نعلا ىلا ةحاملاو رومالا

 نافقفرلا ىلا هإ.منكملف عئاقولا نمةعقاو كح هلع لكشأو أ ةريصبلار صاف ناكن اق هني سهأ لكى لمع

 ا الا قدعم 9

 «(هتلازاف بجاولاةباغو هتحلاعموهبابسأوهتةءةحفودسملامذفلوقلا)# 0
 «(دسملا مذ تايب

 نمد هلا نان هلصأ ل صأ بضغلاو عرف حرفوهذ بضغ حلات نمدقملاودقحلاانن نماضيأ دسملا نع
 قيما مل .وه«.اعهتلا لصدتنالوسر لاق ةريثكر رايخأ ةصاخدسللا مذفدر و دقو ىمعيداكي الامتجمذلا عورذ /

 اودساحتال هرارعو هباس بشاو دسمان عىببنلا قل سومماعتتا لصلاة باحلاراذا الك اتاك تانسلا لك ب

 هللا لص هللا لوسر دنعا سواح اموناك س ؛!لاقو اناوخاهتلادايءاونوكو اورادنالواوضغابتالو اوعطاقت الو

 نم هتب ضفن. راضنالا نم جر ملاذ لاق ةنلا لهأ نملجر عش ءاااذهنمن الا مباع علطب لامقف لسوعيلع
ت كل لم سو ميلعهقلا لصلاةدغلا ناك الف مسفلاملاديىفهءلعن قلعدةهئوضو

 ىف هلاقو لخرلا كل ةعلط

 ىناهللا ةفصاعلانب و 00 تول 0 ىنلا ماقالت لجرلا كل ذعلظف ث !اةلاموبلا

 تابف من لاقف تاعفثالثلا ىضت تحل بلا ىنب وؤنتأ تن : ارت اقاثالث هيلع لحندأالنأ ت سقاو ىلأ تم ال

 ةالسصل موةب تح وشب لو ىلاعتهللارك ذهشارف ىلع تلقت اذا هنأريغ امش لملم نءموقب هرب لذ 00

 نيدو بن نكي مهقلادبعان تلق هلعرةتحأ نت دكونالثلا تضم اريدخالا لوقي هتع مدام ًاريغلاق ر كلا

 مل كلءفرعأ نأ تدرأفاذكواذك لوة. لو ءيلعهنلا ىصدنلالوسر تعم- ىف كلو : ل الو اوبضغ ىدلاو

 أ ريغت ًارامالاوهاملاةنىناعدتناواماف ب ًارامالاوهاملا ءف كلذكب غلب ؛ىذلا فاريثك العلمعت كر

 | لل ولا شه اقةهتار لاه ءاباهثاءاطع ار مس ىلع اد الوابثغ ىسفن قنيلسملا نمدحأ ىل !ءدخأال

 ِج رخخ ابكت دحأس ودسا اوةريطلاو نال ادحأ نموعتنال ثالث لبوهبلعهللالصلاقو قيطنالوتا ىهو

 نملةودحأ نهنموحندالةثالثةءاو رفو غستالفتدس-اذاو ضماقتريطت اذاو قةكتالف تننط اذا كلذ نم
 ذغبلاودسملا مكلبق مهالاعادوكملا بد مسوعياعهللا ىلصلافو ةايغلاناكماةناورلاهدهفتنثاف نمندوخإ

 6 ون ىدةنجلان ول دنالمد دمج سفن ىذلاو نيالا ةةلاحن كنو رعشلاةشلاسل ودأال ةقلادناقفتقخلاو
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 ىلع ىلع فرش اف لجو زعدتلا ىدب نيدهاب او ىنتلثم نكلوال لا.ةذ ىكيترين اندلا ىلعأ تاق ىكيب لعفهغم»
 نسل اءامو ريم ةرصبلا ىلعوهوال.لب بول نب مكمل الزتمانب :::ًارانيدن كلاملاقو هدر قاكمف تح ضاحدأ |

 عنصامو م اهملع ىفسولةصق نس ارك نذ ةعر ارفلاهل ارنعالا ندا عماك اخ هي ه.لع_عماتلدكدذ فتامنوهد ||

 مىلام ,رك ذو مهابأ اونزحأو مها اوعاب لاف بيلا ف هلوهحرطو هأبا مهعم دنم هنوثاةن

 :صاذاق ا هلعحو ملك ىلع ًاوءرك ذعفرومهنم هلادأ هبهنلاعنصا ذامريمالاهجأ لاق سيلا ||

 وفعلاب مكعلل ضرعد ني ارلا م-راودوهكلهتلار دب مولا ميل ب : رثتاللاو هدأ هلعجوهرمأ للك أ !نيح ||

 عفشملا نيابتكو هتحتكستي راول اذهب دوثالارحأ ولو م جا يطد رثداللوق ا اناف مك ملا لاق هباأ ن عا |

 تنذلادادز نانا اوك كمثال كوع هتلر نمرراهتالذ هلا اوخاض عب نعوذعلا هلأ هلقيدصملا ||

 هللا ت'لاق ىرامذو حن ءاسرللا.ةذثعشالا نبا ىراساب باورم نب كاماد_بعىأوالضفونءلادادزاالااماظع |

 نموءاستلا دمك

 حجراو اع نءالحرذخأ ادابزنأ اىو رومهنعافعفومعلان مبحامهللا طعأق ةرهظلا نم بختام لاطع أ دةىلاعت |

 ندمو وماربمأ ن و باك كل: ه- ناد اراك سل لاب تئجنا هللا ةف هلا أ خاف هنم تاذافأ|

 اع امني ل مأ الت مث ىمو مو ميهاربا ن دها ثديلعمقأ او ميكطاو زفلانم داك انا لاق سن لاق ىل ؟سىلذت

 ل 5و هلق نةلدقلح اره رل.ساوا دايز لاقف ىرخ رز هةر زاور زالت فوىذإا ميهارب ار ىنومنس ا

 * اذرلا هليضف )»+ تاطم .ثلامزه د عف طرا سر ل |

 قالا نس ةحعتت نيل اوقذرل اودطاظفلاو بضغلا ةعمن فذعلا اوةردلاو وفنعل هداضا ودوتقذرلانارلعا ||

 ركسفتلا نع سشهدي ثدحت هءال لسا و رملة شاهبس نوكيدقو ضغلا: داس سنوكيدةوةءالسلاو ||

 ةوةوسبضغل اود طيضالا قالا نسعالو قلخلاان تحالااهر ال ءر_ءعرومالا قذرلاف تثتلانمعنعوا

 لاقذ هسمق لأي و قذرلا ىلعمل_وهيلعهننا ىبصهنالوسرىث ذه اولا دلو عا ووهلا |

 مرح د مذ قفزلا مدح خرج نموورح . الاوايندلاريخ نمدلظ ىل طع ًادةف قفرلا نم هظح ىطعأن « م هناّدش

 هللا ىل_هدلاقو قذرلا مهملعل خدأ تيبلهأهللا بحأ اذالسو <: .اعهتلا ف صلاقوةرخ الا اسندر يحن مما

 تدد لهآ نمامو قفرلا» اطعأ ار بعهللابح أ اذاو قرم ىلع ىطعب الام قؤرلا ىلع ىل طعبلهللا 90

 تك ق يقر هادا .لعدللا ىلص ىذ !!لاقاهتعهللا ىذرةشئاع تااقوىلاعت هللاة مكاو مزخالا ق فزلاتومرا 5 ١

 هما ارك تينل هاب دار اذا هللا ناف ىتذرا ة.ثئاعان لسوميلعمتلا ىلصلاقو فنعلا ىلعىل طب الام هيلع ىطعت + رقذرلا ا

 كولاواعا لو هيلعهللا ىل !دلاقو هاكريذتا مرح قفرلا مرح نمل سوه. .اغهّنلا لصلاقو ققرلا باب لح مهاد

 نيهلك ةماعلا ١ رانلا ىلع مرح نمنوردن سوه« .اعهنلا لص لاقوةمايقلا مون هي لا«تهنناقذرت الو قذرف

 نمل علاوهللان 2 هلا سو هيلعهلنا ىلصلافو مود تركنا و نع قفرلا مو «يلع هنا ىلصلاقو بي ردل4- 0

 كيف نيهسلا عب كراب دقهنناتاهلنالوسرا.لاعف ل>ر هَ أ )-وميلعهللاىلسهتتالوسرنأ ىو روذاطيشلا

 لاقمعن لاقان الثوأ نيت ص صو + سم تن الهلا ةذهيلعلبقأ ع انالثوأ نين سهنيدجا لامف ريع كنم ىف ىصصخ+او ١ ا

 06 امنا اهتعهللا ىذرة ُتئاعن ءوهتنافكلذىوس ناكن اردضمتا د شراك نانهتقاعردتفارسأ تأ

 ه«بلعهللا ٍلصهللالو ترلاقف الا ثوان .كهفرصصت تلعذ بعصريعب عر ةسرلومياعمقلا ىلصهقلالوسرع

 ىدرباطجلا نيرو علب (را دار هناشالا ى نم زنيالو هنازالائث ف لح دءالهناف قذرلا,ك .لعةشن ث.ئاعاب

 اهيألاقمث ه«بلعى اوهللادمذ ماقدرت الف هوفاول تأ م هسأق هلامي ن ءرمأ تاع نسا

 ١ اواعاف اًم> مكلعةيعر الناةاعرلا ا تنبأ اريل ىلع ءاقملاو 00 اق مكيلعات :اناةدع :رلااهتي سانلا | |

 ١ ارطعاو هقوتو ماما لهجنممغأالو ههنا ىلا شغب له سداد هقفرو ماما لح نم ءزع أ الوهاىلابجأ ئثالهنا |

 ريدا فو محلا ىف ع ذرلاه ذم نث بهولاق و هنودوه نم ةيفاعلاذز نر هب ن رهط نين نمفةبيقاعلايذحتاب نمةنأ 1

 ريمآربصلاو هوحخأ نيللاومدلاو قفرلا و45 لمعلاو هإ لد نعل اودرت , زويل ونمو لم .امشملعلاعوقصواقوقوم ||

 قفرلا هب ير لمعلا تح امو لمعلا هنيزي لعلا نسحأ امورلعلاهني زب بانعالا ن_بحأ ام مهشعب لاق مدون

6 

 ندداصأاةمدعإ قاتلا

 نيكءارلا ؟ لعل نم

 ةرثكن وهركءااكو
 هنال ءاربتسالا ىفكلدلا

 قرعلا حج ريت تاعر

 دلوش ولوءلا كك سعالو

 ل عا! رطععلا هدجم
 ةفوصاملا(تاءاكح نمو)

 تار اواعلاو ءوضولا ف

 اج زلاورمابأ نأ
 "ا كرد
 ىفط وش ال ناكو

 لخلاىلا ب رح ومرخلا
 (لبقو) مح“ .رذ كلذ لقأو

 ههحو ىلع مهضعإ تاك

 ةرسثع ثا لمدنب ل حرق

 تاك عاملا تالة: بس

 عدبالك لذ ممناكو هرمضد

 لك دنعءوضولاديدح

 فلز مهضعيوةضن رق
 هملا اولمؤ ءاملاهئع

 الأم هلاواذن وى وادملا

 لاقف هيوادااريثك
 رت ىلا جاتحت ىوادللا

 نوكيو امايأ ءوضولا
 ملف هاغق ىلع ايةاتسسم
 باهذراةخاو كلذ لعفي

 2 دولا اقرت لع ديمي
 سداسلا بالا 0

 هليضفف نونالثلاو



 ٠ لصأو رهاظلا ىلع
 ناك تاكدقو ةراهطلا

 هيلعهللا ىلص هللالوسر
 ضرالا ىلعن ولصب إو
 ن وع وهداعم ريغ نم

 دقو ىرطلا ىف: ةح

 تقونول_ءمالاوناك

 بارتلا نيد ومهندن مونلا
 تركع اوناكدةوالثاح
 قءادعتسالا ىف ةرخا ىلع

 ناكو تاقوالا ضع

 ةراهطلا ىف م-هرمأ

 لهاستلا ىلع :رهاظلا
 ق مهؤاصةةساو

 اذكهوةنطاملاةراهطلا

 نوكي دقو بفوصلا لْعش

 صاختالا ضعب ْق
 نوكو:راهطلا ق ددش ددسل

 ةنوعر كلذ دئاسم
 هوت سل اولفسفنلا

 فامعىلاسالو جرت

 دّعملاو لغلا نمه:طاي

 ءابرلاوبحتل اوريكلاو
 ىلعركشي هلعاو قاقنلاو
 ضرالاسادواص خلا
 | فاح

 هيلعركشالو 3 رشلا

 هس ع ةماك 3 نأ

 كلذلك وهند , داهمب رح

 لو معلا هلق نم

 0 فوط ماق مث مارخ ارصسملا فىلا سل ناساربخ لهأ نءملحر نم دهزأ تن ًاراملضغلالاقو

ةبعكتلاب اب ىلع ةيدياجكو ةكمّلسوهباع هللا ىلصهنلا لوسز مدقا!لاقو رمعنم لمهس نع مالسالا ف
 030 1 ٠ او
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 شر قرش عمان لاق مح نحو نازحالا مزهو هديعرصتو هدعو ىد_ههلكي رشالءدحوهلياالا هلااللاعذ هلود

 ١ روسرلاغف نردةدقو مير معنتاو رك أارب - ناظنوارم تلون هللا لورابتاة لاق توناظت امو نولو ةثام

 هللالوسرلاة لاق سنأ نعو كل هتئارغ هل مولا طا ِّث , رثتال سون ىخ ألاف 5لوقأ سوه لع هلئا ىلصهنلا |“

 هنلا ىلع هلىذلا اذ نمو ٠ليقةنحلا لحشد لف هللا ىلع رح نم م .لدانم ىدانداب,علا فقواذا ل ؤميلع هنن أ ىلص

 هينا لاوسرعلاف وعن !لافو باس ريغب اهتواجت لقال اذكول ذك مويف سانلا نغنوقاغلا لاف سحآ

 اقوي الااووغدملو اوفعملوا أر وفعلا بح ٌوةعدقاومماق كالا دح ود نأ أى اول جنن الا سو«. لع هليأ

 قود نم جو زوءاشةنجلا باولاى آن ملحد ناسا عمن ها مارال سوما عمسلا كسها لور لاراع

 و اركب ول أ لاق هلتاقن عافعوت ارم رسثءدحأ هتئاوه لقةالص لكرت د 86 ًارقوامفحاني دىدأن رمعاش ثدح نيعلا

 ناسحااذهومجرا ىنإ ظل ل>رلانا ىبتلامهاربالاق(راث الا) نهاد>اوألاقهننالوسراب نهاد_>ا
 أ لاقوباوج لن وكمالذةمايقلا مون بلاعب طب هياو لطلاب ى ىلاعت هللا ةمسمءمل هضرعتن هياق لغم دذ هنال وفعلا ءارو

 وكشي لعفهللاهجر زب زعل ادبعنبر عىلعل-ر لحن دو لطي نم هل ضيقا دبع فخ تاهتيادا ارآ اذاوه ضعي

 : هب زي لاقواهتصصتقا دقوءاةلت نأ ن مثال ريح ىف هاك تمل ظمودهنلا ىاتنأكنارعهللاقفهيف عتيوملطالرعبلا || ف

 كلا نبدقسا تثغ نافعتلظ ناب كيلعو ع ديرخ انالوعن ىلاع:هنلا ناو لط نءىللعوءد,تالط نا ةرسمن ا

 | عدو راس نا سلا ىوفعاكعسسيفةمايقل امون ىلا كتر تش نا و ْك_.لءانبحأ او

 هنأ أركي أ نعر نا نعو لعفنالتأ نقول معب هكرادتب تالا هلع ئاعد نم هبلاعرسأ هناقدلظ ىلا ملاظلا

 |مهتفاكيةوفعا | لهأ موقيف مقيلفئثهتلاد نع هلاك نمىدانبف ةمايقلا مون أب ادا انم سا, ىلاعت هللا تأ اذغاد لاق

 1 امهدحأ بن ذأ دقنيلحربرذناانبنامعنلاىأ لاق دن ماد هنعوس انلا نع م-هوفعن مَنأك اعهللا

 لاقوهبقاعفافمفحامنذ تنذر الاوه:ءاقعفاممظعابنذ

 || اهلهمل كلاذسلو ريس سلاف تاءتدتلو « اهلضفببونذلا نمم_بظعلا نع كولملاوذعت
 ٠ ل اهلمتدةدشفاخي و * 0

 [| نمم_ةع.م ا وام اتم :ذاانأ اونيإسأ 0 .رل تقي تاقتف ه]:ةب صاف لحرب
 ا مهعمسا ثح دحاو 1و ٍرعصق سانلا لجو زعهننا عج هسا هلا مول ناك اذا لوةب هتعمس تاقوها اجلا نسل

 هبيبريلهطهسل يي طيبدللد

 | | اقلو لاقنافعنمالا موعد الف معملف دب دهللأ دنع هلنمىدانيفدانم موعيفرصبلا هذطنب وعاذلا

 || اذاو ةصرفغلا :ك_؟ىتحلا محالاو محلا عد واعملاقوهنذعاذ ذل لا عةهنمهتععسلهزياوتاةؤ نسا ا

 || نينرةلا اذا رأ بها ارال اعف كلم انبعنب ما ثه ىلع لح دادهار نأ ىورول اضذالاو مفصلاب مكماعف كسةنكمأ
 ثدحاذاو قودعؤاذاو افعردقاذاناكهبفنكلاصح عب راب ىطعأ امىطعأ امن اهنكاواللاعفاسن تاك

 | معلق انكلو مهتاردقاذا ىتحلف لط نم ميل اسال مهضعب لاقودغا مويلا لغش عمج الو قدص

 تأمل أ هنعمغلب ؛ل-جر ماش هىأو ضغلاو دق !ىتعبةظفطل اب هذي ةردعلا دابر لاةواةءردة اذا ىت>

 اك قا مو لجو زعمتلا لاق نينمْؤملاريمأ ايل جرلا لاتفاضن ملك _تو ما ثه هل لاف هتعتح ماك: : لعح 0

 ٠ اقواس اىورو ملك: دو ىل ماشهل اقام الك داك :الو ىلاعتهننا لدادفف أ اه سفن نعلداكت سف

 | ةمايقلا مون ”ىلعر ع: هللا لعل هملءرتس أ ل.لاا فانت ادعأ ع نم هنأقهعطقا هلل معف نيفصب رساب نب راسم و

 |[ ةللاعذتل> دتاهد_>وفهتماعىفتناكو مها 0 ا هاواخل ا قول دوما دنا سلحو

 ٠ اذك هيلعنا مهللا :اهذحتأ ىذإاىرا ادب عطقا مهالا ولو وا اهدا نم ىلءنوءدياواعف ىملام اوت اح

 هبونذرخ ”[هلعجاف بنذلا ىلعةءارسمتلج نك تاواهسف هل لرابفةجاحاهذحخأ لعهلج نأكنارهلاهئادبعلاق

 تاك ١



© 

 هنعةمعتل الاوز ىنغت نا ىلع دة كام<نأوهودسلالالاهبر ومأة نا رجب دةطاو هضغلاةرث دشطأف |[
 ٌلقاثل او نا عتهتناءاش ناهمذ قا سو نءةفانملا لعف نما ذاسهو ةيتازن نا ةءيضع رسوا ما صأ نا ةمعنب ممم ١

 هنع عطقنتو همراصتومرمجمت نأ ثلاثثلاهيعالب /!نمهناضأاعتعشتو نطابلا ىفدس ل ارانهذا ىإ_عذي زبن ١

 كيع ندا ءامضملاعلا نم لدعالا-؟ هيف ملكت: نأ سماك او هلاراغددس ا هنع ضرعت نأ هنودو»و عسب ارلاو« كل !ءل.ةأأوكبلط تاو |[ ا

 ءداذلا عباس تلاوه ماهر رخو هنع ارهتس همك اح نأ س داس ]ادن هيلو سله ورساشكارتبشم انآ لا ىلع :نيناهولا

 انآ لاقىورهلا فلو تك - ردلةأو مارح كلذ لكو ةلظمدرؤأ م-ر و[ دوأأ نب دعاضق نمهقح عنك نأ نماثل ادع هندب موداموب رضااب || 1

 دو أ نأ لاق رصول فول ةثآتنكللو هشننا ىضعتام قادما سني زال: هرو 5 ذملاةسنامملات اق الان مز رت نأدقملا |

 لاقسايعلاونأ انأ لاق لأ هناحاح مايقلاوهيانعلاو قفرلاوةشاشنلا نمهنع وات تنك ادع متن ؟ى هضغب نع كءلق ىهتت,الو نطاملا ||
 هر ىلع ضار او وا هيلععءائثلاو هلءاعدلا رع وأ هلدعفتملا نىك ءةنواعااو ىلاعتهللا ارك دىلعه عمة تلال اوأ | ىذمرتلا ىسعوأ انآ
 ْكْض يالا ناكتاد لع , رح باوفو ميلفع ل ضف نيد و كنب لودعو نيدلا فكتب رد صني اسم هلك !ذذهف هناساومو || ١ م تا[ هدا كد لاق

 لزننذالا ةعقاوف ماكست هنوكلدس رقتاكو علع سه ىلع قائد دال هنعفتلا ىذز رين أف لانو هّلاداقعل |

 ىلاداعو لذ بحن مفركبوبأ لاف كلا هتارفغي تأ نورحتالأ هلوقلا ته لاذ اولوألتات نال ىلاعت هلرنأ ١

 تاط.ثالاماع و اوسفذلل ةدها ءناسحالا دي زو نا ةنكمأ تاق هءاعناك امىل-عق قس" "ىلوالاو هنلعىاقتالا

 فوتس نااهدح ا «ةردقل ادن ع لاوخأ ةثالثدوة حالف نيد رقملالاسعأ لك ؛اضف نذوقؤ نيقيدصلاماقعشلذذ | ٍ

 لضفلااوهكلدوةإصلاو وفعلاب هلا نسع نأ ىناثلا# لةءلاوهو ناصةنوةدانز رغنمهعهسا ىذلا هه

 وهلّوالاونيةبد_كاراشخا وهىناثلاولذارالاراتئاوهو ر وجلاوهئاذوهقعسن الجيلي نا تااثلاه ||

 ناسحالاو وفعلا هإ.ضفن الارك زن:لو نيل اضلانأع ردوننم |[

 دنعانثد> لاق ع.دكو

 نام زن هزات هللا
 نعذاعم بأن عبابح

 نع فرع نع ىرعزلا
 اهتعهللا ىذرةشناع
 هنبا لوسراناك تلاق
 ةقرخ لو هبلعهللا ىلص

 هءاصع أهم ف سن
 13 عءاصع ا م (تاسالاوىتعلا ل )+ ١

ظتورللا ريغوهوةمار وأ صاصقنمهنعئربب و ءاعةسفاّةح قدكسل نأ وذعلاى عمت الك
 عم 1 2 كلر طبخ 

 00 0 ىوعتللبر ةأوفعن ناو كاعتهننالاقو نيلهالا ن ءضرع و فرعلاب ضأو وذعلازخن ىلاععت هللا أف هاندرفأ ١

 مشوه 0 0 ا ةقدص نملامصةنامن ماع تفاح افالد تنك اهدا. ؛ ىف #ىدلاوتالث سوهماعهللا ىلص هللالوسرلاقو»*# .

 بايه سفن ىل-ءلح رعقفالوةمايقلا مولاز ءاهجدتلا هدازالاهتلادج واهم كا 1 , ةلظم نعى جزاذعالو اوقوصتقا
 هس يجتح و 0 طصوناد

 عاضورسا ل - ا
 0 وفعل اوهللا عذر , اوعضاؤت:فةعفرالادبعا ادب زب العضاو لال وهياعمتلا ىسلاقو رهف بابهيلعهتلا خفالاةلآ سم 1

 00 5 | هللا ىضرتشئاعتلاقوّننامكجرب اوةدضتوةرثكالا لانملادب زن الدةدصا اودهللا م زعداوفعاف ار ءالا يعل ادب زب /

 1 0 ل نمتلتناا ذافهنيا مراكت نمل هتند ملام طقاهملط 0 ارمصتنم مملسو هيلعمللا لصدتلالوسرتت ؟راماهنع |[

 ءاصقتسالاال ةم ذل تيقلةيقعلافواسك انك + ملام اههرس اراةدخاالا نم أ نيد ريمغامو امضغكلذىف مهدد ناك ثهنلا موا | ٍ

 ىلا .هالظلا: 3 00 لضفاب 'لويحنأ الأ ةبقعايلا ةف ىدبد حاف ىنردن وأ هديب تذدناف هتزدتبافامول لتسو ةيلغمتلا ىلصدلنالوسو أ
 لوس 2 هراغ

 ًاضوتولعلادح عجرم لاق رع .وهلعهتلا ل_دلاق و كاط نع :ووعلوتم هرج- نزنم ىيطعأ و كاد نم لك الا ادانثدلا لهأتالخخأ | أ

 لاق سانل ازعأ نععادردلاو ال ثس كلذكوا ذعر دقاذا ىذلا لاق 21 ءاعزعأ كداع .ءىأت راب مالسا اهيل# سوا ا

 هللا ىل_صىنلاهماقةلظم و كد ول سو .اعدقلاىلصتنلا ىلا خر ءاجومقلامكز عباوفعاف زذق اذاوفعب ىذلا | ا

 مول نوهلفملا مهنيموللفلا نأ را هوي اعدنبا ىل_ههىنخاا هللاعفهتملافع ةلذشاب نأ دارآو لكنا رسل |

 اعد نمل بسوءبل هللا قصدّالودرلاقاجنءهتناىذْزةثئاعتلاقو ث تن 0 نيحاهذ خاب نا ىناقةما

 ىدانةمامقلا مول قث الد اهللا ثعف اذا لبوديلغهنلا ىلههننالؤءرلاف لاقسن أ نعورضت: اريوذ ءلط نشلغ | ١

 نأ نعو ضعب نع يضعب فعيلف تت عاقع دقهنلا نا نندى_وملارمشعفان ات نا اوصأةثالثشرغلا تت ن مداه ا

 بايلاىداضعب ذاق ةيعكسلا ىأ مث نيد :«كر صو تيبلابفاط ةكم فال لو يلعدتل ل سءتالوسرشأ ذر را ا

 لاك لوقأ لوهيلعهنلا لص لا ةفاثالث كالذاولاق ميسر ممل معن اؤخأ لوقناولاةف نانا تاو 1
 | اول_تدقروم#لا نماو رمشناعاك اوحرذنلاف ني ارلامحرأ وهو مكتاهللار ةغبمويلا مكماع بث ون الل كه , ا

 نم هنع هلي ىدرر#

 توك عم همن ارصن هرج

 نوزرتكال ىراهنلا
0 0 1 
 سالاع وح او نع



 مهضعب نع ىكحو نأ
 ةراهطلا قهسف نبدأ هنا

 يد ماقأ هنادخ ىلا

 نهةع اجىارحهط

 هنال ءالطنال خد 3

 اذا همدحأح ىض#ت ناك

 ديزب تقوف عضوا !الخخ
 تام ليقوه سفن تندأنأ

 ىرلا عما صاؤملا
 هزا كلاذوءاملا طقوف

 لسغو ءاملا لحد مأق

 تمو:خ تسلا
 ىلعءافذل كلذ لكم ف

 ا أ ساق شلدتالنك ؟لف تاط.ثلاءاو شالا !نهذتماكدتانإف كانط بنح ناك كال اناللاهتةثماكت |

 د الا انا

 ا ريبعتلا إب اقم نع ل_توعيلعهللا ىلصدللا لوز ىسمئاسعأو هب هيقيذك الامعتإناقملاز وكت ءوقلاقو تاطيشلاهنف

 ا | ىنينمالا نأ لهو تنأ نميلوقتناءيفصحخرب ىذلاو هيىمخنال نكلو هك رث ل_خضفالاو هر تت ىسمم هإثع

 | هلوقلثموتي ءهأ ىب نمالا تن لهو دوعسه نب !لاقو لي ذه ىنب نمالا تنأ لهو دوعد نال دعس لاق اك نالذ

 | تالاقز ضع نمةقا + لقأ ساثلا ضاعب ناالاةنر ندوه“ دبات سخإ سانلا لك فرطملاه قجأْاب

 ةيقوالا د نمامذا ل_هاحاب هلودءالدكو ىلا ةتهللا تاذف ىج وهلكش انلا رب ىتد لد وطثند فرم

 كلذكو :ةكلذناكو ضارغاللابالث اة ولا قم مةصايقلولا نيسان ةلوق كل ذكون ذك سلا يما دقق لهح ا

 ”ةبيغلاوةهسمالااماقكنم ىهةناوهللا كازو تلعفاع ىننعفف ةارقحأ اموهتحاكن انلفلدعمل_.ةتاكو هوت

 ادلاخل_عرزك دذهالك دع-تودماو) اني دلاخ نت تاك ةزاىورامل قاق:الاب مارق نتذلاولا سو نذكلاو

 أ ناذلر وع فركف ءوسلا عهشب لق ضعي فانضعب أي تأ ىعب انش د غلب م لاق :اهيتاةمةع تملا هذ كا

 | 000 راك عمار ا م حالو بدك, كامزا وخ 0 ل 0

 1 اهيل ثلا ًااننينحت اةنرابلاقق نر وسباستت لص ىو لاو 0

 1| ىيماسن تناك ىتلا ىهو تلاق شحتنب |تشن د زنلسراق ا شان ءتدنغأ امنلقف كلذ نهترم_تافنهعلا تعج رف

 ْ | ةللالؤسر ىف تذأب تارظتن ١اجتتك هانا او .ىقرك 2تازاخ ركفأتنب ورك ى آت نبتلاقف تع 0

 ١

ْ ١ 
١ 

ْ 
 ا
1 

| 

 | ىأ ةنبااها الك سو هبلعمنن ا ىلسدىننل ا لاقف ىناسل فج ىتحاا مثيبسف نفاق ب اوما قر _توهتلعةلا ىلض |

 ا | قم اباهمالك ن عما او اوهلب شعفلا هيدارملا سنلانهتنساهلوقو طقمالكلا ىف اهمواقتالكن!ىن-غ رك |
 ٠ تنئأف مولطا اىددعب ىتحا مهنمئدانلا ىعفالاامتابتسما ل تسوميلعهملا ل قتلا لاقو قدصااهتاباقمو ا

 ظ | هقباسلاهئاذبا عفا ءاذيالا تصر وهرالؤه حاب ذلاو هردّعا اذ يف ىدتعي نأ ىلا اوامصتن ا فولظحلل | ا

 ْ | ةبق قال اودق كعراصتقالاهذكت الوءءاو واما ءرح هنافهكزت لضفالا نكلو ردقلا اذه ةضخرلا دهبتالو || ل.ةث#ةزاهظااوةؤضولا
 هرمهدأ نب مضارب ناك

 هدحاو لبق مات مايك
 ةرم لك ة رص نيع مش وافنت

 ىكاص وعوذولاذدح

 مهضعب نا ل قوني ةعكر
 جرالي تالا

 تاوافنا بدال ١
 كعب ليدنملا ذاحاو

 مص هظركا للا
 ءودشولا .كا .اولاقو

 مب ٠

 || مهن هزاأوتروف
 شل ايزي ممهليل دو

 || سانلا نمنكءلو هب عرمشلا دح ىلع فوقولاو ب اولا ف عؤرشلا نهرمسدأ هلعا ب اولا لص نع توكستنلاو

 || كءدعع نك-اوعادتالا فهسفن فكي ن ممن مواه:رمس دوعن نكلو تانغلاةروخ فه سفن طقىلءعرد_تءالنم |

 ءىلظب ءاضغلاك مهسضعب وذوجللا عسب رس دوقولا عب رم .ءافاخلاكر متهضعبفة في رأ بضغاا ف سانلاوماودلا | ْ

 0 اخ اروعجوإا نتي لاحد + الاوهودوإ ناو رس دوتولا# ىف عب م_هضعي ودوجللا ىطبدوقولا | 0

 اوكا بج اهلا عبو بفضغلا مدد رس نمؤم ارنا فو مهرسشوها ذو دوما ءقطب دوقؤلا عس رمش |
 00 و سر عسا نموزامجؤهف تضغن ملذ تضغتسا نمةنلا هجر فاشاا

 | ءىلاعسب رس بضغل اء ىطب مهنف ىتش تاقبط ىلع اوةلخ مدآ ىبناالا لس وهيلعهلناىلصهقن'لوسرلاتىردخلا |( د
 أ ءىطبلا مهري_ناوالأ ءىلاع ىطب بضغلا عد ريس مهنموكل>كلتفءىتلا عد رس بضغلا عسب رس مهنمو

 ظ ا بجوناسنا لك فرثؤ بو هي ىظغلا ناك ادوء قلاع ىطبلا بضغلا عد رسل مهرشو قل تاكا

 ||| توكقهيلعاظ.غتمنوكبانع ر هنالو بحاولاىدعتباعو هنالهبضغلاحف اد بةاعبالنأ نااملسا | ىلع
 كاع هننهراصتناو هماقتنانوكح»ر نأ يئبنبف اف بحا صقوكيف ظيغلا ملأ ن ةلمئاكرمو هظيغلامفشتم

 ريمأاب هلل بقذرع عج رق ناركسااهمْسقةر زعب وهذ أ تأ ةارأناركس هنغمنلا ئضرر م ىأرد م

 ةبجال4تةيرضأ نأ بحأ لو ىتفنل ىضغلثلذناك-ا هنر زعؤلو ىضغأ هنال لاههتك رتل ا نينمؤملا

 كتضاعل ىبتمضغ كن الواءيضغأ لجرل هتلاهجرزي زعلادبع تن رع لافو ىسهنل

 « (قفرلاو وفعلا إ.شةوهحئاتنو رةلاىعمفلوغلا])#
 [|| دقتحا ىعموا رمح ر اضف ه.ق نقتخاو نطابلا ىلا عج ر لا! ىف ىشتلا نعزتأ همظك م زلا ذا سةغلا نآوعا

 هؤعتع سبل نمؤللافسوهنلعهنبا فدع لاه دقو قب وكل ذهودب تأو هنعرا هنلاوةلةضغلاو هلاعثتس اهتلقدزاب نأ
 د '

ْ 



1 

 كافوهنيد ئاصلو نمل رسال ىحس أ لاحرلا ىأ لاق هلع ول و در نملك عمن لرلاىأمهالاشإ | ٠ ١

 ىلع ملف ةرصب هلا لهأ نمانالف تم:ث مهضعب لاقوىل هللار ةءذاق ةاض تنك تاو كل هنيا ارةغفايذاك تنك نالوغبف | 5

 نيوسح تنك نينمّوم اريمأ اي لاق هنارعأ, ناموجت دس م. سوأ ني ةبار ا هيواعملاقو ازا ديعتسل |

 ان اف ىعرمع3ن مو ىملضف ًاوهفر واح نمو ىلثموهذ ىلعذ لعذ ن 3 موكناو -قىس ًاومهلت امس ىو امءأو مهلهاح ْ

 لجرلا سك: ةاهمذ ةنفةداح لح راللهةمر كعابلاق غرفالف امهنعهّللاىذر سايعنسال> رس سوهنمربخ || ١

1 

 عج مهضعبلاقف مهردفلأ 5 : هلم أو هيلع تناك ة صصمختمملا جرف لج رعبس هنأ مهنعهنلا ىضر ىلع مني سحلا | ا

0 

 نيد : وىبن عقو د5 هنأ جت نب رذعمل ل>رلاقو ريس اهدا ع نمشي كل د بح ىرتما منلادعب تلا لاهعوتلا ||

 لافو ملال لاذلااءار طع لاف لذ هلك ثا ىللاقد تأت تافمك راند رأىناومأ فةعزانمموقأ|]| أ

 نبفنحالالاقو هنءاس ا لثم نءهعدرب هلق نمزخاح هل لعج دقفهيلا نسحًافءاسأ نم لاشي ناك دجسأ نب ليلخلا | ا

 لل_: نموبلغب له<#ن موولسب تهل ن نو م>رب محرب نمد :منببهولاقو لأ ىنكسلو ملك تسا سد ا

 نمومصعن ريشلاهركب ن نموعأب رم ثلا هركمال ع نمو متشن ءارملاعدبالن هوي سئالرسظلا رك نمو عطخي ||

 لذ_ةعدهللا اركمنمأنبن هو رتفب هللالأ سنالن مو عنك هلل الون ن نمونمأب هتناردكت نمو اظطح هللاةمصو عسب |
 ىهفطت ع نمىلعمرك ٌ ذاك لافعو ىقركا دنا ىنغلب ران دن كلاسا ل> رلاقو رف ةقاي عتب

 لح رلاقو هب ىعست ىلاعتهننا نال لمعلا ن 2 عفرا محلا ءالعلا ضعب لاقو قكانس-ءا] تن دها كلذ تاعفاذاىنا |

 ةالصلا ياعم ضن يسلمو ىنمال لدي كل عسل كرمت ىف نعمل جت دبابس ل :سالتاو دكا

 قفني لك لاقفاريخلوة:تنأوارسش نولوةب منا هلل. ةفاريدخم 4عالاوذا ارش هل اولا ةفدو ملا نم موعب مالسلاو

 ابر ادنعإلا عاصم الويحسل ديعالا اج !تسعلا دنعالا نوةرعب الةثالثنامق/لافوهدنعاق |

 ةشدس تناكو مك-1 | أصات>رد اماعط هل ءلامدّةف هل قد دصء[كسمل !ضعد ىلع لتدوعنلاةجاحلادنعالا حالا || زا

١ 
١ 

١ 
0 

 كلت ل ثم هذهت أب س>افلاق ةلاقانمد> أب ضغب لفاهملع امتد :أنةدئاملا تعا تلد امن كالزنم ||

 ميكح مدق لج رب ر ضو ملأ لك نمعافش خا مم كلل اقد_مصلاقو فرصناوهبضغ لح رلا نعىرسف ةحاحدلا ||

 فاز ولادو# لاقو بضغلا تكد ه,ت رك ركع ردع ماةمعتق أ لاق كلذ فهل يةف بضغي مذ هعج واق |

 مئار-جلا ىلعهتمتركسك ناو « بنذملك نع عفدلا ىسفن ماس
 مواعم ل ثمو فورمش موفد رش 5 ةثال:نمد_>اوالا سالاامو

 مزالقحلاوقدلاءيفعستأو * هرد-ق ف هر ءانقوذ ىذلاامأف

 متالمالناو ىذرعهتناجا * نعتنملاف ناف قودىذلاامأو

 م احلل اءلضفلانا تاضفت د افهوألز تافىل_ثم ىذلا امأو

 ني( مالك-لا نمهب ئشتلاو راصتنالاز وع ىذلاردقاا ناد )د ا
 سسدتا ان س سل | هلباعمالوةيسغلابةينغلا هلب :اةمزوكت الذ هل عمتلب عم والف صخ# نمردص ملط لكنا معا

 هقطغلاقءاناصفدقو هع رشلادروامردق ىلءةمار لاو صاصقلااءاو ىصاءلارثاس كلدكو بسلابث سلا الو ١
 نا تسلا لاوممفا_ءهريعتالف تليف عك ريعو صا !نالسو ههيلعدتنا ىلصدتلالوسرلاقذا هل لباقي الف بسلا امأو ظ

 هنعدضا ىكرقددصلار ركبابأ لجر متثونارتاهتي ناناطب .ثتابتسمل لاهو مولظملا دتعب ماس ئدابلا ىلعوهفالاقأم| ]

 الف ممتع انت تدفن ركون لاةفلوه.لعهللا لصدتلا لوس ر ماقهنمرصتنب ًدتباانلف تك اسوهوإ| ْ
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 ا تن ىلع 2و كتداهش ىل عد س مللاعف نيقسافلا ع نمكنادهشاَزب زعااد ءنب رمعل ل> رلاقو ىحت تءاوهعأو

 1 فاك مونرك ذب هللاقو مكه اهعب ,ةفايضغم قد ى_صلاجب ركق م ا مش ىلع تلبقأ و ةدئام لا تعفرف قالا أ

 ورمعل هب داعملاقورلعلاةوعبالا كلذ غلالو هن ريد روبل لاح ما ارا غلبمدب .ءلإ غابات

 : هو همس لجرلاو هرمظع هلودولا مج  ىوهن "اك ةوادعهندبو ك_:سىذلا اذاهىلاعت هونفكلان تول ||

 فدي نم اهعزتأال نا

 تنكست ىلع فت ىتح
 اهتنائالاره_ثهساع
 هسفن كلذ بدأ اهظلغو

 رامتلالا نع تنرحامل
 ) ليكو ) ىلاعت هللا مال

 هتلادسبعتب لهستا || ةيوتلاو مدنلا ىلع هلجو لجو زعهتلانمددعببامتلج رلاصباختوىذالا طاقساورل1لا ةدوملاصت سند
 ىلع هراعجأ ثح ناك

 " ءر[ةوعاملا برشة رتك

 ىر ناكو ضرالا ىلع
 برش نمراثك الاف نا

 سشفقنلا فعض ءاملا

 رسكو تاوهشلا ةناماو
 ةيفوصلا لاعفأ نمو:ولا

 ءاقيتسا ىف طابتحالا

 (لبت)وض والءاملا
 ضصاوخلا م هاربا تاك

 ل بامان

 ءاملا نم“ :وكرالا هبعم

 برشنال ناك اعرو
 طفح لاةااالااهنم

 هنا لبقو ءوضوالءاملا

 ىلا ةكم نم رك ناك
 ىلا ياممالو ةف وكلا

 ءوضوالءاملا ظفح ممعتلا

 ا ليلقلاب معتق و

 َتد هر اذا لقو 55

 ةوكرمعم سل وصلا
 مزع دقءنا لعافزوكوأ

 م ءاشةالصلا لت ىلع



 ان لاق ىو محلا سايعلا
 لاةىذمرتلا ئسعولأ
 راشد نب دمج انثد>ح

 لاق دوادونأ انثدحلاق

 بءصمن ةجراخ اة د ح
 نعدممعنب سنون نع

 نبىحب نع نسحلا
 ىلأ نعىدعسلاةر هك

 قص نلا نع بعك نبا
 لاق هنأ ل_-وييلعمتلا
 هللاقي ناطرش ءوضولل

 سواسواوةتانناهلولا
 1 هتلادءءونأ لاق ءاملا

 ظ

 ظ

 | ناطسشلان'ىرايذورلا
 همسصن نخا, نأ دهتك

 ىبلامعأ 00
 زا ثأ ىلا الف مدآ
 اىهف اودادرب نابهبدصت

| 

 نبانع (ىعو) هنع
 هةداصأ هناىنركلا

 ىلاءالا نمةإ_لةبانج
 ةدتس هد
 ىلا ءاف ةلظيلغ ةنمخت

 دب لش در تاكو حفلا

 نسخ هب ل
 ةدشل ءاملافلوددلا
 قه« سفن رطفدوبلا

 جيرخ من ةعقرملا عمممملا
 تد_ةءلاقوءامأانم

 ش ! 1

 اكهفاكتتوالوأ محملا هقي ٍرط محلا باستك انأىلا اذم راشأو هقول رمشلا وتب نمو هطعب ريد اريدك: نمو

 عل عماوبلطاورلعلا اوبلط امل -وميلعهللا ىلصهنلالوسرلاةةرب رهولأ لاقو مل#.عتلاةي رطملعلا باستكانأ
 اذهب راشأ مل ماه باغيقءانأعلاةربابج نماونوكننالوهنم نولعتت ناو نولعت نااونبل لحل اوةنيكسلا

 ىتنغأ مهللا لس وهيلعهننا ىبههئاعدنمتاكونيالاو ل1 ١نمعنع وبضغلا جه ىذلاود ريلاوريكتلانأىلا

 | ةيلااوخنارسومماعمتلا لص ىننلا لاقرب رهونألاقو ةيفاعلاب تلج و ىوتنلاب ىمرك او ماب ىب روملعلاب
 هيلعهنلا ىلص لاو كيلع لهج نع ملت كل مزح نم ىو كاعامق نم ل_صت لاق هنل' لو سراب ىهامواولاقهنناد#فع
 هللاىلصىبنلالاقهوح وهلا مرك ىلءلاقو رطعتلاو كاوسلاو ةماخاو ل1 اوءايحلانيلسرملا نيس نم سد مل#و
 لاق وهتيب لهأ الا كا|ءامواد.ذعا ارابج تكمل هناومتاعلا ٌتاصلاةج ردإ-لاب كرديل ل سملا لج لات مرد

 ىلع نواويوىلا ويس ومهملا ن_بحأو ىنوعطقي ومهلصأ بارقى نا هللا لوسراب لاق الج رناةرب رهونأ
 لمرلا هبىنعب لملا كلذ ىلعتمدامريهط هللا نمنلعمل از الو لملا ميهذسنا اك لوقتاك تاك ا لاق مهنع ملحأو

 ةقدصهىل ءوهف امش ىذرعنمراصأ لج راءافا م ىدصتأ ةقدصىدنعس ل مهللا نيلسملا نم لح رلافو
 ىناكتوكي نأ مك دح از مت: مل-وهملعدتلا ىلصلاقو هل ترفغدق ىف تسودبلعهللا ىلص بنل ا ىلا ىلاعتهّللا ىجواف

 لعىضرغب مويلاتقدصتىنامهللا لو ةيوجصأ اذا ناك مكلبق ناك نمل رلاق ضم ذوب ًامواولاق مذ

 اولا نولهاجلا مهمطاخنا ذاو ىلاعت هلو ف نسخ نعو ءادعءاط-ىأ نينناب ردلاعت هلوةىف لمةو ىحاط نم

 ىلأنب !لاقوامل -ىأانوهضرالا ىلعن اوشنع ساب رى نءاطءلاقراداهح ل مهلع هجن ا ءا!>لاقامالس

 اذاىأامارك اوصوخالاب اورصاذاود_هاحنلاقو محلا ىس تنم لهكلا لاق ال_وكو لج وزع هلوقىف بيبح

 ||| دوع نبا عبدأ ممسوهيلعهتلاىل_طهننالوسرلامف اضرعموغلب مدوعسسمنباناىو رو اوعفصاوذوأ

 هللا ىل_دىنلالافوامارك اوصوغللاباورماذاوىلاعت هلوقىوارلا وهوةرسسم نب مهارب اال: من امعركىسمأو

 ||| ممل !ابولق م_مولق ملحلا نمعيفنو.تساالو ملعلاه يف نوعبتب التامز «كردأ الو ىنكرديالموللال_بوهيأع
 منولي نيذلا م مهتولي نيذلا مث لاو مالح الاو وذ مكسنم ىنايل لسو هيلعهقلا ىلصلاقو ب رعلاةنسلا مهتنسلاو
 خاناف شالا مسوهيلعهتلا لصىنلا ىلءدفو هناىورو قاوسالات ثدهو مك اياو كرولا فل: ذتف اوهاتحالو
 ىلصهنلالوسر نيعبكل ذو امهسلف نين نيد وز ةيدعلا نمي رخو هيلعاناكن يد وثهنعح رط واهلقع مهتلحار

 نيدتاحن تأ يكل فناماللاهباعلاققف ملسوهيلعهللا ىلصهنلالوسر ىلا ىمشعلبقأ مث عنصبامىرب لسوهيلعهللا
 تليح ناتو امهتةلح ناتلت لاف ةانال اول !لاقهننالوسرابىأو تنأ ف أبامهاملاق هلوسرودهلئااههمكت | 1

 هللا لص لاقو هلوسر وهنناامهمح نيعاخ ىلع ىنا.بىذلا هنن د 1لاعفامجاعدللا المت اقلحن لب لاعفاموملع أ

 ىغلا حمل لئاسل!ىذبلا شحال! ضغبي و قتلا لابعلااباففعتملا ىنعلا ىلا ماهل بهن تال سو هيلع
 ىو هانم ئشباو دتعتالق نهنمةدحا اوهمق نكست منم ثالث وهنلعهلل' ىإ_ص ىبنل الا سابع نت ١لاقو

 مسوهيلعهتلا ىصهتلالوسرلاقو ساذلا ف « شيعد قاخو هيفسلا هيفكي لحو لجو زعهللا ىداعم نعهزعست
 ةنجل اىلااعارس نوةاطنمقري س مهو سان موق لسضغلا لهأ نم دانم ىدان ةماعلا مول قئالهننا عجاذا

 مكلض ف ناك امم نؤاوةبف لضفلا لهأ ندغ نولوقيفةنجلا ىلااعارس مك" ارئانا مهل نولوةبف ةكلتالملا مهاقل تف
 ا رحأ معنقةنجلا | ولدا مهل لاقيفانإ> اننلعلهحاذاوانوفعاتملاءىسأ اذاوان رب_صانملط ذاك تولوةبف

 سيل هنعهلئا ىضر ىلعلاقو ل1 اوةنيكسلا العال ولعتولعلا اولعت هنعدنناىضر رعلاق ( راث الا) نيلماعلا
 تنسحأأ اذاوهتلاةدابعب سانلا ىهابتالن اوللطح مظعب ولا عرثك,تاريدن!نكلو داو وكلامرثكي ناريخلا
 ئرثك الاقورل+او راقولاب وني ز وملعلا اوبلط ان سحل !لاقر ىلاعتهللاترغغتس ات أسأ اذار ىلاعت هللا تدج
 |اكوشاو<طًافءيف كوشالاةروسانلا تكردأ ءادردلاوبأ لاتوري_صلا مالا عاج و1 !ىلةعلاةماعد قيص
 | لرَقف مول ك ضر عنم مهضرقتلاق عاصت فيك اولاق لوك رتب مهتك رب تاو كودقن متفرعناء.ةفروال

 |هللادجرهب واعملاقولهادلا ىلع هناوعأ مهلكس انلا نأ هلح نم ملا ضّوعاملوأ تاهنعهننا ىذر ىلع لاقو



 نذل ا

 ءاضعالا) ازعأ نيك ةودوصسلاىاتراشا انهن اكو ضرالاب هد قصل ل فاش كا ذ نمدجو نذ هجادوأ خافت .
 ناىو روبضغلاب:-وهىذلا اوهزلاوزعلا لب ازثولذلا سفنلا هيرعشتستل بارثلاوهو عضاو الذ :ب

 املد#ثةو رعلاقو بضغلا بهذ. اذهوناطيسُد لان مبضغلات الاقو قشنةءافءاعاعدف ايوب ضغرعأ ا

 دعش ناك هنا ىمييهلا مظع مكتع ضرالاىلاوكةو ةءامدلاىلار امنا ثدضغاذافلاق ذتلةثلوأ ىأىللاق نمعلا ىلعامعتس | ١

 هيلغتاقهعبج لل أ لاقفلسوميلعهللا ىلسهتلالوسر كلذ غلبفا ههنبب موصوف ءار ا نبااب لح رالاق رذاب أن اىو ررامهتلا |

 اذ_ءاقنوك مولا رك دف: اعرف لحرلا قبس هبحاص ىضريلر وما قلطن ا رعن لاق ماي اخت ريع مولانا ىتغلب رذابأاب || ا

 لوعي هيتتاامكو كلذك دوس لوا مفرج أن نملضفاب تسل اذا لعا مث راظناف كس رعفر ارذايأ ايلاف م-وييلعلا ىلص هللالوسرا اذ ||

 بدالاّتاس !نوك [ال عيا 7 تاو يك: افا دعا#ت نكن او عفاف ءاق تنك ناقتضغاذا لاف مت مث لمعب هلضفتنأالا ْ

 ةودوإا ددح وموعيف ةفصسح لك ىطع] اوىباك ثالث بتكف ف هيض ديف يضغل ءثنأك نءلح راك ناملينب . روعلالاقو ا
 (ىدرد) نيتعكر لصيو بهذاذاثلاثلل لاف وهذ هىناطعات ىذغ ضع ن كساذاى اثال لاقو ه زه طعام تضْعاِذلَ 2/لاقوالحر| 1 ا

 لوسرنأة ب ر_هونأ || ثنآامتا هلابك كنا بضغلا اذهو تن اماهف ذا ىلوالا ةيعصلا ىطعاف امونهبضغدتشاف هذهىنطعافىضغ |[
 ملسو ه.لعهللا ىلص هليا ىنمن جرب ضرالا ف نم م-رااهتف اذاه#ت015 قصدته بسضغ ضعبن ماض لس ل انتآك دوب رسشب ||

 ١ جدصلالبل لآ بذغو# دود للا لطعتالى أ كلذالا «_مطصنال هناف هللا قع سانلاذ_تاهفاذاف ةمااثلا ىطعاف ءايوسلا
 1 لقانا رعقلا هل. اولح لا ةفهسةنلهيضغنمدشاب هلل سذغتالسيبش لاقف لج ر ىلع ىدهملا

 قءتلع ل_-م حرأب 7 ع( ظغلا ملتك هلشف )لع
 تعم ىناو مالسالا ةبضغ فكك نمو ل عتيل ليس ليا لوس .رلاقو سيلا ضرعمف كلذ 5 ذو اغلا نيمظاكلاو ىلاعتهنلالاق أ

 فى ىدينيبكيلعن فد مو هيلعمللا ىل 1! ملاقو هنروعهللارتس هناسل تزخ نمو هرذعهللا لق هيرىلار ذةعانمو هياذعهنعهللافك ١
 الع تلعاملاه ةنجلا ||| ءانولوالف.غ ءمبافكن م ملسوءيلع هللا ىبصلاقر ةردقل ادنعافعنم مكلحأ اوبضغلا دنع مسن تلي نم مكدشأ :ٌ

 ىدنعمرأ الالاف ىلصهتلالوسرلاهر عشب الافو اناع اوانمأ هملقدتلا المدي ءاورفواضرةما. عا مولا هماقهللا المءاضمالهم ذعنأ

 ىفا 000 هللا ىدرس ام عنب الاقوىلا عت هللا هح وعاغتب ا اهمطك ا. .غةعرج نمارس ماظدأ عزت دبع عرجام لسوهياعهّل |

 الارامنوأ ليلةع نمام مل سو هيلعهننا ىلصلاقوىلاعت هللا ةيصععهاظيغ ىنش ن كالتي! ايي نارتو

 لجوزع فر د هيلعدتلا ىل_ملاقو اناعاهيلقهتلا المالاد ,ءاهمظك امو ديعاهمطك ظيغ ةعوح نم ىلاعتهللا ىلا بح ةعرح ||
 بتك امروهطلا كلذ (راث الا) ءاشر وهطاىانمدربخو قئالدلا سور ىلعهتلاهاعدمذغنب نأ لعردافوهو انيغملتكنمرسو َ ١
 ممدأ نمو ىلصأ نأىل نورتامريغ ناك! ةمام لا مون الولو ءاشداملعفب مهنا فاخن مو هظمغفشد د لهللاقتا نم هنعهللاىضر ر علاق || ١
 فارسالا رن ةراهطلا ف كتشدءمنلع ذل :كردةفرعاوك يضفي ناخذ فشنالو هلاس !ابكلهحبو ءامبهذمال راي تاتا |

 ىلع فوقولاو ءاملا ىف ضابعن ل م_ذغلاو يول ريلا ةعزوتأ و ىر وثلان ايس ممجاو اري 7-2 عفدي ب ةعاسل+ب ولأ لاقو ||

 (انربخأ) لسعلا دح أ ذر رمعل لج رلافو عز! ادنعرصااوبخغلاد: :ءرالالاعالا لذفأ أ لعاو 6 اورك اذتفأ|
 نيدلاءايض ملاهاازيشل | ني :مؤماربم أ ابل > رهللاةف ههحو ف كلذف رع جرم بضغقل ازا ىطءتالولدعلاب ىذةتامهللاو هنعدللا ٍ ا
 لاق ىلءنباهولا دبع ||| تو دصر علاق نلهاجلانماذهفنيلهاللا نع ضرع ًاوفرعلاب ماو وفعل اذن لوب ىلاعت هللانأ موسنالأ 0
 ىورسهلافلاوبأ نأ | ءانر ولدي لىضراذاهتابتاجالا لمكستسا بق نك نمتالث بعك نبدجتلاقو تئفطاف ارانتناك اغناكف |[
 قايرتلا رصنووأ اننا هللا. .ءابلاعذ نامل ىلا لجرعاجو هل س لاهل « عردقاذاو قمل ان ءهيضغهج رح فضغاذاو لطابلا ىف 1
 د_#ثوبأ انريخأ لاه كديوكناسل كك سماق تنضغتاقلاق ردقأ اللات بضغتاللات ىتصوأ أ ||
 وبأ انألاق ىحار لا دع (ملحلا ةليضق اب )ب 0

 اضيغلا مظك ىلا جاتالو للا فاكس ىأرخ اع نع ةرابع ظرغلا مانكن ال اضرغلا منكن ءلضذأ لما نأ عا ٍ
 امن.غلا د الؤ ادا.تعا كل ذراصةدم كلذ ذّوعت اذا نكساو : ةديدس ةدهاحىلاهبف جياتحيو مغيغ باهنمالا ||
 كي ناوهثالت ساو لمعلا لاك ةلالدوهو ىيبطلا لاو هوببعت همك نوكسحبإلف جاهناو | ٍه
 ملا يرياباويعتلاب زعلان مل سو هيلع هللا ىلصلاق اذاكست ظيغلا ماظكو وحلا هؤادتبان كل لقمالاوءوضعتو |

 ( ثلاث  (ابحا) - 3 ( 2



 ل < ..ةؤهكا

 ع قردق نم ملغءأ ىلع هللاةردت لود ناوهوهللاناةعب < سفن فّوع نأ ىف ادي هنعلخهمالغا لا مذ ام.ءلا أ
 نموةالءلاىفةسوسولا

 ءوص 0 اممادا

 موماحالس ءوضولاو

 َ تناكسذا حراوجلاو
 ىذلاءوضولا هبامجق شخاو نيك ملا محرا هذ ةةردصاطعأ ب كدا مك هعموالا كم .ةرمسأ ىج :ىتاك املءقو ةماعلا ىف :

 قو رط لة. عرشرث اوه

 سنا لاقوءوضو ىل-ث

 هيلع ىنلا مدل امنا

 هه ,دملاءالسلاوةالدلا

 الات لامر , فما ءاناعلار د ثقب تن رو سانا لذاراو عابشلاو 0 ٍ تاقثا نئواثآ و

 1 ١ ىلءلازنت النأ تعطتسا
 نم هناق لعفاق:راهطلا ةماع غلا مون ىزت نمنيفنأتالوت الا لا_ةحالا نمنيفنأ 5 كيمعأام هسفنل لوةيفسانلانيعآىفا اريةدريصتو ل

 | ىل_ءوهو تولاءانأ
 | ةداهشلاىطع ءوضولا

 نوك تال قاءااناشق
 توحلل ادعّت_بماديآ
 : موزل دارء:ةءالا نهو

 نع (ىحو) ةراهطلا

 امهم لاق هناىرصالا
 | ىنلمحالل.الا نمهيثنأ

 موقأام ىعبالا مولا ِْ 021 ابهتم ىلا ضرالان مب رقاوا لاب تنكن ا عمعل 0 ال كلذ لو#ت
 الثا ءوضولا ددسحأو
 | للعانومونلا ىلادوعت
 نمكععمهو ةراهطربغ

 نب ىلع خيشلا بدك

 اههمدنلاناعد :ءافاقو تاكوةن الا قلد 1 تاك نعال اء ضرتلا أو فرعلابرمأ اووفعلاز> لوك 0

 لعد اال نود اان وسأةماسقلا مول !عهبضغ هللا ىذع تأ نم مل هيلءىضغتضماولفناسالا اذه 1

 اقع ن مف نوع أ الف ىضغ أن يح كر 1 ذأ بضغت نيد رك ذامدآن اان ةعدقلا بتكلا ضعيف لاك لاقأ])

 ا ا الار ةءادتل ا ةفاعهسشيز دكت [ثلاثلأ عت: تنكس حارب ناك : هر < الار 5 ذاو توملا :

 1 لاقوا اماعزاطيفلا

 ا توق ام متاح ىدع

 3 اناوالاتلسأ ذئمةالض
 دنع هنر وصحت فركب :نأ عبارلا « هيلعاباثمتوكفةرخ“ الا ىلع هتيعدأمو لمعلا لعال تغار ذا :دلاف |

 ١ 1 ناك ةرب رهولأ لاقو تكس اف ثيضغاذا لسوهيلعهتلا لص هتلالوسرلا# سان ت'الاقو أ [ذو* افكر بلي ْ

0 

 ع ام
 ناند_ىنا نب سوأ نب كلام لاق هلم: ءّيفط:» دو ماقتنالاو شتا! نع مظكلاب اون ىلع صر اةدش هعنهف

 ناكف نيلهاجلا نءضرءأو ف رعلابصاووفعلاذ_نينمو ااريمأ انتاقف هب رضي صأو لجر ىلءعرعبضغ

0 
 نيمط مظاكلا اوىلاعت هلوقأر ثم لجربرضب زب زعلا دبعنيرمت م“ 0 دريس روما

 صاصقلاى ؟كتءوالص اصلا االول لاقءامال ةهدلعأ اطيب اقة-احىل ااه سدو سابا لست ةوضرتساو

 تكماعم

 كه اتقاوعب هس: فوق بئاصان ءواعالو هو هم  اضعشتا | ىشلاو هّص ارغامدهىىجسا و 4 .كباقإ ودعلا

 ةرخ“ الالاعأن 0 حرب از_دوورخ اللا نمفا الن اكنا امندلا ف

 هيلع رشوشنتنأ روذنوأينأالا ض» ىللعاه عي مدع , هإ-اععااهطوطح ىعددرتمهنال هنلعناوثالو

 20 سلو تذغىل 1و ةوهش

 | داضل 0 مات اشمو فنف بلا جفرك 8 0 ا

 : ماك نم هعنع را ةنالالادسع ىذلامنسلا فركسنتب نأ نما دبا « لةءنمةكسمهعم قب دقثاك نا ع 6

 ةناهملاوهلذلاو سةنلارعصو زعل !ىلعكنم لمع اذه نادت اطء_ثلالوةلثمبدس هلن وك ناو ديالو ظ.غاا

 ىرغصت تأ ن من رذ:الو سال! نيعأ فىرغ د: نان منيرذحو نم مدناو كدس اذهذخأ اذاحاضتفالاو

 نملذو سانللو هلا فهنبادنع همظع كلذو هتلدهاغك نا ى#ذ رد 0 اههفنيمنلاوةكست الااوهللادنع

 ىلع هرحأ نم ميلةماشلا مون ىدوف اذامئاقلاو هنوكينأ سحالفأت الا مك امه :اول هلذ نمدشأ ةمايقلا مولهلط

 ١ نمهبضغن ا ملعب نا سدا سل اهميلق ىلع هررشي نا ىنبني نامعالا فراعمنم هلا' *ءاواذهفافءنمالا موق الفدتلا /

 ناكدوب وهتلاداصنمدوأ ىدام لوك ف.كةهدارص قذوىلعال هللا دارص ذو ىلءئشلا تاب رح ن مهمل

 أ اذكه مبجرلا تاطيشا نمهتلابذو أك اك :لوق:نافلمعلاامأ اودي همضغ نم مظع ًاهيلعهللا بضةتوكي

 اهعن ًايذخ اة ث,اعتدضغا' ذا سوه .اعدنا صمت لوسر تاكو اظعلارنء لاقيت ا مسوديلع هللا ىلههللالوسر

 "نآس سف نتغلاتالضم نم ىنرحأو ىلت 2 .غبهذأو ىندىلرفغاد#ىنلابرمهللا كوق شد د وعابلاقو

 ةرار كلا تسوةرار_2ابضغا!سسناف نوكسلا عاطضالاو سولملاب باطاو كاسف:لذ كلذ. فرعتل

 ةرجحومجادوأخافتناىلا اورن لاب اعلا ىف دقوتةر حجبضغلانا ماسو + ءاع هلا لص ههنا كوريل ةدقذ ةكرذلا

 ءاملا ,اضوتراذ كلذ لزي مناف مئيلفاسااج تاك ت اوس ادلفامئاقناكن اف أ امش كلذ ن ءمكدح ًادح واذاف ادع

 اغافءامابأ وت لف مكدح أب ضغادامل_دوميلعهتلاىلص لاق دقق ملال هئفطبالرانلاناف لستغلو أدر ايلا

 || اذافءاملايراذلا 1من انناو رانلانمقاخ ناط.ثلاناو ناطيشلا نميضغلاناةناو رافو زاغلا نمكتلا

 ا لاق 0 داسلاج وهو بضغاذاو سل متاقو هوبضغاذا مانو هءاعدللا ىل_ههللالوسر

 اس نادرا مدآنب اباذر جيبضغلاناالأ ملسو هماعتلا ىل_صئنلالاق ىردحلا درعسوأ
 رع عع ةيسييسلللا



18 ْ ! 

 نأ 0 ًاوهو ثلاث بيسو ديحوتلار اظن ةيلغبو ًموعبلقلالاغتاياما اب اظنغلادقفرّوصتاذ :[
 راثنمصالغلا قب رطلانأ اذهب تفر ءدقوةردانلاو ا قلار نع كلذرملل غاي تا مف طاتغنال |
 بححرخأن موايندلا مذباك فى ابساك اهلئاوغوامندلات اف [ةفرععكلذو تاقلا نعابت داب سو بنغلا أ

 هبيسي بضغلا فعضرف هفيهض ةودرسكن كع و نككالامو بضغا | بابس أ رثك نم ضلت تقلا ن ءايازللا
 هدحو هلل د اورب دق ئم لك ىلع هنا هم ركوشسليقوتلاوحستالا تا

 35 بضغلا ةعهللا ب ايسالا ناب #4 ال

 مسحة لعلك جالعنأ تفر ءدتأ
 اموبضغلا يدب انلاق تضخ نأ لاق هنا دش نةبرقبا لاق هّننايضغلاق رم

 ىبسدعأ ىخي لاك دقو ضغلا ب امسأ اهفرعم نمديالفا ماب تم ةلازاوا مدام

 ئنىأمالسلاامماعأ اعأأ

 لزهلاوحازااو بمتلاووهزا ىهنيشغلاةعملا بابس الاوتيملاوززمتلاورشقلاوربكلا ل تش
 ةئدرقال_اهعجاب ىهوءاملاولاملالوضف ىلع صرحلا:دوردغلاو:داضملاوةاراهملاو ريدعتااوءزهلاوأ]
 نأ ىبذف اهدا دض اي باوسالا هذه تل زا نمديالف باب_سالا ءذهءاق, عم بضغلا نم صال _همالواعرش هومذم | ش

 كناب رئغلا لب زن وبععلاو ريكلاٍب اه ىهنايب ف أمسك كسغنكتذ :رععبتلات دعو عضاوتلاب وهزلات |[

 سنج مداو:.فان انشأ ل_ضفلافاوطاتخا ا فاود_>اوبأ ب استنالاف موعمج سانلاذا كد _عست-نءأ ْ
 لضفالفاهتع ل لا ذاناهس ار واهلصأ ىهولئاذرلاريك ًاريكلاوبتلاورذغلاو لئاضفلاب رخل ا مناودحاو ظ

 حار ؛لاامآو ةئطاملاوو ر هاظااءاضعالا اوتسنلاوةمثيلا ثمح نم لدمع سدح دح رم تت 0

 قد_حلابهلب . فلزولامأوشلختفرع اذا نعل شفتو رمعلابعوت سنو عااد دلاتامهم اب لغاشتلاب هلي زان ْ

 مركستلاب هلي زك ١ نيوع ::يلاامأ اودرخ ” الاةداع_بىلاكغلتت ىلا 0 7 .دلا مول علاوة نسحلا قالخالاو لئاضفلابأ 1 |

 نعسفنل اهنا دو حيوقل الوقاا نعرذ + امفريم هعتلاامأو كنار مس نأ ن ع سهلا ةناصب وساتلا ءاذبا نع | ظ

 لذ نعاعذرتوءانغتسالاز ارعلاماط هر ورمضلار دعب ةعان :ةلايل زف شيعلاا ايا سم ىلع صرخلاةدشامأو باول ف 2 ْ أ

 ل-طاحوةقشم لمكتوة ضان رراه>العفف رقت تاغصلاهذ__هنمةفصونالدخالا ذهن مقادن لكوة حالا ا

  ةدماهدا د د اًةرمثاهم ىلع ةمطاو ممم اهدعق نعرف: ةواهنع سدا ب غرتلاهل' اوةةفرعملاعجرئاهتاا ١

 لد ةاذرلا هذه ن نعتدرهطتوتك زر دّذ سفنلا نعت دمنا اذاف نئفنلا ىلعةنمه ةفولأم ةداعلاب ريصت ى مدح هدي له ا |

 بضغلا مهترهمل لاهجارثك ًادنعتضغلا ىلعثعاو ءاادشأ نمو اهتمالوتب ىذلا تضغلان ءاضن ًأتساتو ا

 «ئسستودملا سول ال ؟ى>الهحو ةوامغهدو 0. !ناقلالاب هيدا وةمهربكو نسكن ةرعودماو -روةعاع# |

 رباك الايهيشتل ا ىلا هإ هام سوف: لاوةءارعتلاب حولا ضرعمف رباكالان ءبضغلاة دش هناك كلذدك ًاتيدقو

 فعضا اوهو لقع ناصقنو باو ص ص وه لد لهجة عاصتو سفر ءاذطه ةيومسلو رهبيسببلقلاىلابغلا عيا ١

 لجرلان مايسضغ عرس أ ارماو عمصأ ان مايضغع رس آضنر ١1 نأ سفنلا فعضل هنأةنآر داو اهئاصةنوسفنلا| أ

 لثاذرلاوئيسلاق واط اوذو لهكلان مابضغعرسأ فيعضلا خشااو ريبكلا لج ررلان هابضغعرمسأ ىصلاو | 1 |

 3 هاذا هالو مالا هتتافاذا هنوهشل بضغالذرلاو ثا !ًضفلا ت>اص ع نمابت حر أهلا /

 سل ل سوه .اعهللا لص هلالوسرلاة اك بضغلا دنعهسفن كلك نمىوقلا لد هباعص و مذلوو هلهأ ىلع بضل ١

 تاناكس هيلع ىل 7 ناب لهادلا اذه ملاعب نأ يجيني لب بضغلا د نءهسفن كلءىذلاديدشلااناةعرصلابديدشلا

 ءاراعلاوءاك د اوعام ءاوالاوءاسنالا نع لوقنمكلذناق ظيغلاوطك ن مهم ن سحسا|مو وفعلاو للا لهأ |

 لضفالو مهل لوةعالنمذلا ءامب ,غالاوة لوط او كارت الاودارك الا نعلوةنم كل ذدضوءالضفلا لولا ارباك أ اود

 «( هناعهدعي بضغلا جالعتاب :)* مم أ

 رطضنالوح تدنن لا بجي مرطعفم مه برس ىرح اذا جهبال ىتح هيابسال عطقو تا ةغلاداو 1 مسحنوههأنر 5 ذاق

 3 را هي مب ا مومقلاةجرلايلع يتلا ل ا

 «فاشنتسالا قدوس و

 ميشايحلا ىلا سفنلابءامملا

 اكن اكلذفقفر و

 ةيعلا الاخ ةءانعاص

 عسباصالا ليلخ ودثكدلا
 ئ هامملابةءادرلاوةحرغتملا

 اعمتس او ةرغلا ةلاطاو
 مو حساب سارا

 7-50 نينذالا

 عبباتتلا ديدجلالوقلا

 تاعيدس

 ىلع ديزي نأ بنت و
 نا ضف الون الثا
 عوضولاءانثأ ىف ماكشيالو
 ءاملاب4_هجووطلبالو
 ءوضولا ديدعو امطل
 نأ ط رمش بدهس<

 رسيتام ءوضولاب ىلصا
 هوركش الاو
 مااا بابلا)#
 بادآ ىف نوثال_ثلاو

 ص و_ىمكلا لأ

 دب( ءوض ولا فةيفوصلاو

 كعب ف وصلا باذآ

 مايكل ةفرعع ؟ مآ. .ءلا

 ءوضولا ف مبدأ
 لسغقساقلا روض

 ضعن تعوم ءاضعالا

 سةذ-اذالوقي نيطاصلا

 رضع ءوضولا فتاقلا
 لحسم اذاو :الد لاف



 " نيمدقلالسغ عنعيو

 تحت وني دبع
 ةفتلملا عسب داصالا ليلكت

 ى 0 5 هرمصاخ لاذق

 ًادسومدقلا ن طاب نم

 تع ىلا هس رصتت
 تاو ىرسلا رصخ قع

 ىوقُش لحرلاف ناك

 ىلا ءاملالا صاب

 نوفا لت تاو يقم
 ةلازا بح امهتو امك
 بحاولا ئشلا كلذ نيع

 ىلعسءةرئلاه# سداسلا

 فروك ن١ قنسلا

 بحاولاىلاءعث هلام الاكك
 2 عباتتلا عداسلا

 ع مدسقل الوقلا

 لاعتهللا هجر ىناملا
 ىذلا قيرفتلاد_>و

 فاشن عباتتلا عطقي
 لاد_:ءاعمو_ فعلا

 ءاوهلا
 ةثالث ءوضولا نئسو) هع

 *«( مشع

 ةراهطلا ل وأ قوىستلا

 ىان دلال قو
 ةض او نيع وكلا

 ةغلابملاو قاشتتالاو

 :نمقااف 0 رع ذا همق

 ةمصلغلاىلاءاملادرب تدب

 ّ >- ازهو اد> دب دم كلذ ن نكماوهحولا فرت ار هظن النا لاهفعضو ممثل ونطام لاى اخ .غلاناعهه رة كدالىت-

 عنك هسيقةضأب رلاقهنعمريغءانغتسا ظمعلا نمهعنعالف ص+*ق-ىفاب ردرضرامامنالاض:أ اثتلاثلامسقلا

 ةضايرلابلصوتلان مف( ىناثلا مس امأ و) هب ريصلاب ماتا دتشدال ْ> نطاما | ىف هناصض فءضتو هيل معلا

 ' ةرعمسمو ريقلا«تطونا ناسنالا لعب ناب كلذو تلقلا نمهبح جارنا نكعذاعب !ءنقغلان ع 1 ةنالاىلا

 000 ف رابعا ةةارداس ةرورمذلاردقاهنمدو رع 0 واملعربعي ريعمامن لا تأو ةرخ < الا

 أةضان اررلاف تك عسبت ب : بضغل اق ءريغ هن رض اذ !بضغن العيال باك تانك ذل تاع راو هلق ن ءامحوعت وام :دلاىف

 اوهو هبحو؟لمعل او ىضغلا لامعتسا نمعنااىلاى من دقو ادحرداب وهو بضغل ا لصأ ع ىلا ى حن اذدىف

 / هنود ىهو الةمةاشهل نإتضغلا نود هيلا :مللات ا اوغبملأتلا لوالا مسقلان هىرؤ رضا!تاتنافنودأ

 أ لتي تاسنالات اق ب كقغةها مل ةر و رض نم سدأو ةها اركه.ةلصع ناك او ددح أ ىل ٍلعبضغب الث تاك

 الق هتموهللادسا اك عا. ثالاىر ىحد +وتلا هيلع باغنذ ماخ او داصعا ا ىلع ىضغبالو ةماخاو دصقلاب

 ملءتبقر برضب كلم عقو نمو بتاكل دبى ل ةلاك هتردق فوقف نب روس يظاوب ذاهقلد نمد ىلع بضغ

 هلل نمدوملاو ميتلاىرب رب لع النوعي 8 ىلا هاش بذي نم ىلعبضغاالف ملقلا ىلع بضغب

 هللاناو هللا نملكعلا نأ ى رش ًاوهوهللانن املا نعاضأ 1 عفدني ودام وتل اةباغي بضغلاعفدنيف لحو 0

 داصفلا ىلع بضغنالكبضغت الف هإ-ةةوه-رحوهعوجوهضرم ىفةريدلا نوكتاعز وةريذتاهيفامالا هلردش ال

 نوكناءادحلا اذهىلا ريح ةلاةملغ ناك الار يغم>ولا اذه ىلعاذهلو ةزفهنف ةريوللا نأ ىرب هنالماةعاو

 الا.ه.بطاعوجر طئاسولا ىلا تاغتلالا ىلا تقلا عمجربو مودنالو ةفطتخلا او-أ قباغ:فطاخلا ريلاك

 ءاتنجور مدت ئتح ب ضغب ناكها ل سوميلع هللا ىلسءنلا لو رار هتلرش :.ل ماودلا ىلع كل ذر ٌوصتولوهنغ عفدن
 ةاك ز وهياعةال_طىنماهلعح افهّنن رمضوأ هتنعاوأ هتدمس مسماعاف مثيلا بضغ اكس ضغ شب نأ مهال لاق ىتح
 بذغلا فتاقام لكك نعبتك اهّنلالوسران صاعلا نب ور عن هللا د علاقو ةمامقلامولكيلااهجهب رقت ر 5و

 لاف نكلو تضغأ اليا لقي لذ هنا !ىلاراس وقح الاهنم ير خعامابب: قل ايىنثعب ىذلاو ةبتك الاقفاضرلاو

 هللالوس راها لاذ ها ع هللا ىض رةشناع تيضغو رضغلاب> و؟لمأ الىأ قاانع ىدحر عالمضغاانا

 الفل اق هع الع ىئناعاقهللات وعد كلو ىلب لاق ناطر _ثكالاموتل اقف كانط ش :لءاس كلام وءيلع هللاىله

 هع هللا ىذر ىلع لاقورشثلا ىلع ىناماللات نكل ىضغلا ناط.ثدارأو ىلناطيشال لي لو رين ايالا ىف ماب

 'غ هلرصتني قحئثهبسضغل مكي لودحأهف ره لقالعا هيض اذاقاندلل تنةدال سوه عهقنا لص هنا لوس راك

 قحاب نم ىلع بضغد نملك لبا ىلع طئاسولا ىلا تاغ اوهفهنه+سضغ ناك ناو قا | ىلع بضغب تاك
 اهفضغلا لصأ دةفي دق مئدنع كاكسةنالا نككالف هت بضغانافاهنمهني دف هلدبالى لا هتجاحو هتوقةرو رم
 نافربغب هالتتا سنمسياقلا ف نوكيالذهنم مهأ ىرورضب الو+-ثم ك كن اذاىروريضوه

 رم اناق ىندب زاومتفخن الق تش نال سناك اذهوداد عاج ساسحالا منع نامهملا شعب با عااىارغتسا

 متثكلذكو تشلاب بلقرن أ اني لذةرخ الاىلا افوريص مهمه ناكد ةذ لو ةتام رض: م ىنب زاومت اق تاولو تاس
 انافاهعطقأ منا 0 ا متين عسب رلا

 | «سفنريص#ت فراظ:لاءالوغ ثم ناكه ناك فرثك كن ءهتلارتساملا ةفهنعهللا ىضر ركاب ل حر بسو لو تامر
 نيعبه سفن ىلار ظذد :ناك ذا ناصقأ ىلا هاباةريغة م ءس)هيضخل لذ هنق :رعم ق> هذ رعن و هناقت ق>هللا قاب تأ ن ع

 نانالوغ_ٌثمناك هنأ اك 'لريغىنذرعاملاّةذ ءارمار رايد ني كلاهما تااقوهردقةلال كا ذوتاطةنلا
 ىبعلا لج ربسو علا بنا بضغن لفهيلا تاط.شلاهيةلبامهسفن ىلعار كضموعءابرلاةف ا هسعأ 'نعىش

 اوبضغب ملوسملا ىلعرهاظلا قف ةلادل: واهالا هذهف ال هلار ارذغفايذاك تنك تاوىلهللارذغذامداصت:5 نالاقذ

 ناك اعاولغتشا اوهناولغتسشد دول يتكسأو مهم ولةىرث ؟دقكلذ وكي نالمتكح ومهند تامهكم حب ولت لاغةثال

 بالا ضعب نا اوف دنع بضغل ناش منع نأ دعببالن امها ضعببت اقل لاغتشا اذافم مج واد لع لغالاوه

 ذأ



 هسفن نم نسا قرر ل ا د 1 رارومالا بتلات لونان سلال ١

 همه شضغىوق ىدوسفا كارد | ىئينمق هلرإ_غفمضاا اولذلا لا محا ىف سلا و ةريسغلا فعضإ

 ةروس نمص نم + فن لاحد نأ ىضينمف شح اوفلامادف او رّوهتلا ىلا ورح ىب> ط ارذالا ىلا«. ضغلام ند 1 ا

 نافف.سلا نمد وةرعشلا نهدرأوهو ميقتسسلا طارملاوهذ نيفرطلا نيد قا طسولا ىل عضد و هبضغلا |
 ليملالك اواي ةالف ث_صرحولو ءاسنلانيباواد_عتنأ اوعمطتست ناوىلاعت لاق هذمب ررقلا بلطملف هع رع |
 نمنوهأرشلا ضع ن ؟لوهلكرشلاب فاي نأ غيض ارب كا تالا ءزع نملك سلف ةقلعملاك اهورذتق |

 ىلع هناهيضرب اق .فوتلا نس>هللالأ ست هناجر دو بضغا | 8# 3-2 شعل ن نم عفر أرينا ضعب و ضعي ||

 «« (المأ ةضايرلاب هلصأةلزا نكك لهبضغل !ثادبإ# رب دقءاشي :

 هنانورخ نطو دصقت ءاباومجوتتهيلاةضايرلاتأاو عزو ةياك لا, ضغلاو عر وصد هنأت وفاط ن ل هنارلعا

 قالب يعض نيد | ًارلااكو ريمغتلا لبق الامه اكو قلحلاك قانا نأ ع نظ.نمىا ًاراذهو العلا لبقي الزصأ |

 هفلاح وم هقفاوث مادامومذغلاو ظرغلا نم مولالفأ ًامشركب ومش ب<ناسنالا قدام هناوهو هرك ذنامهف ا ْ

 ةلاعمال بضغ هيورحتهنمز ل أ امهم هناف لذ عبي بضغلاوهفااذاممركب وةفاوامسح نأ نمديالذرخ ||
 ةفاكلا ق-قةرورضوهاملّوالا هما سقأأ ةثالثىلا مسقني نا .ذالاهبحامنأالا ةلاتال ضغهورككدصقاذاو |

 هنمذ_أ اذا كل ذكو بضغد نأ رز نر عير رع ندبلاة هوس اونكسملاوةوةلاك |

 بالف ةقيثكا ا

 2 ةيقنتىف دهتعو

 ل دس نم لعكلا
 لسغ(ثلاثلابجاولا)

 نيةفرااىلا نيدللا

 نيقفرملالاخدا بحب و

 برساو اركملا]

 انا 1 اميلسسع

 تاو" ندننذعلا

 ( 2 رفاطالابتلاط
 سؤر نم تح رخ

7 
 مدالا ىلع اهتم

 5( يارابجاولا)
 قاطبام كيو سأرلا

 ةباء.تساو ملا امساهيلع

 وقر راسا ا

 تارورمضءذهفهشطعل ىذلازام قرأ اوا 1 ىلا هرادنمرخأ اذا كا ذكو هتروعرتس ىذا بوث |

 قلخلاع نمدحالاب ر و ريض سلام ىفاثلا مسّقل ادياهل ضرعتد نعى 0 طم ع نءواهلاو زاهاركن هتاسنالا راعالا

 ىتحرومالا دصاةعلهخلاوةداعلاب ةبوم ترا اهو ومالا هذهناف باوذالاوتالغااو ريثكملا لاملاوءاخلاك |

 توقلاف م ارامهقرسس نمىلعبضغب ونازغكفامهسفنأ فنيدويعةضفلاوبهذلاراص |
 اهمدهف هنكسمىلءةدئاز راد4#تناك اذاف«_ءاع ظدغلا لصأ نءناسنالا كه نآروصتءامسنحلا اذهفا

 هنأك اهدا, سغغا : الفتن احلا ىلع ذا زلا ف دهْرهق ايندلا ساي اريصن توكمتأ ازوعذاسذغالنأ روعفملاط |

 ىر رم رك وهاد لعسا: لابضغرتك ًاواهذخابةرورمذل !ىلع__ضغلاهدو-و بح ًاواواهدوحو بحال |

 محاصوجاز اذابضغب ةلاكعال ةدملعسملا اذهسلغ نةملعلا ىف ةاهابملاو سلاهلافردصت!اوتدصلاو ءاخلاك |

 هذهوهقوف هريغساح اذا ضغبالق لاعنلا قصف سلجولو لابن التف كا ذك هولذاحلافردصتلا ىلع |

 1 اوهشلاوتادا ارالات ناك |كوهبضغترثك افمهراكموناسنالا باح ترثك الا ىهتث درلا تالا

 دبر ن 1قهدهحادب الهاخل اوصخنل ارثكترثك امه4 صقنةةدةحاملانال صرفت :ًاوةمتر طا امحاصتاك 5

 تاداعلاب لاهل اضعب ىحمل ىد> نزل اورغلا باب أن مرثك-تم هنا ىرديالوهو هناوهسش فو هتاجاحف |

 ىلءر دقت 1 اورو.طلاب ىعالا نس المنا هل لمقول بضغن تاو اءو سل اءانرق ةةطااغعو ثيل

 ىرورضب سدا سنجلا اذه ىلع /ضغااذ لئاذرلا نمءاركيتىردتامو ريثكسا' ماعطلالواذتو ريثكلار ناب رش

 ىف الثم باك 1 صضخ+ ءلاثود سام !!ضعب ق-ىنابر ورم نوكبامشااثل امسعلا د ىرزرمط)ا س لسكالا ا :

 ىذلان سةكملاق قتاعانصل!تاودأ كلذكوهف رغن وهقرك نم ىلءبخغيفهبثةملار طم هناف ماعلا 1

 نات ذهو ايوبحتواب رورضريص بوبحلاوىرورمضلا ىلا هل سووهامتاف !مجالا توةلا ىلا لصوتلاهنككال |
 ىاعم هيرس انما محدن هلوقب مسوهنلعدللا لصةللالوسرعنلا رام امىرو رضلا ب حلاامعاو صاختالا

 امهعضدو ىرسبلاب ىلا
 ”لانباعم لع
 امقلاىلاامهد معو

 لا ءامشا ه در ©

 هةئم اد ىذلا عضوم ا

 نيفكملا لاف نيو
 اردت سم والءةتسم

 سمانا بح اولاو دب
 تبعو نيمدعلال مغ

 ف نينعكلا لاخدا
 امهلسة بصسا وللا

 نت دفاسلا فاصنالا
 7 رّوصتي ةثالثلاءذه هل )سو ر ومالا قا ةدعاريصب ناك نموا هريذاذع ايندلا هل تزيحا_ءاكفهمون توق هلو هندبىف
 ةضايرلات سيل (لوالا مسقلاامأ )اهنمدحاو لك ىفةضايرلا ةياغرك ذنلف ماسقأ ةثالثءذهف اهريغفبضغالثأ |
 هبت م_>. ىلعالارهااغلا ىف هامعت_سالو بضغلا عبطدالنأ ىلءر دقي ىكل نكسلو بلقلا ظرغماعتيل بقا ْ

 اقاتلاحالاو ميل اريصن ىتحةدملغ-الاو محلا فاكتو :ةدهاجماب نكم كلذو لتبلاهبحتلا رعرشلا | أ

 هفيعضتو هنر وسر كنكعمعن نكمريسغوهو عسبطلا ىضةغم سيل كلذ بلقلا ن كحفلس >5

- 



 نمىنلعحاو دل
 | نءىناعجاونيباوتل
 ىلع>او يي رهطتملا

 | ىنلع>اواروكشاروبص

 هبناوح تاخدلاب“ الّئماوهرعتسم ىجبو دوج وافران هيف تمرطنا فهكل اثم ىلع هغامد نوكيواهرس ابان دلا ْ كس ًاواريثك لرك ذآ

 ضئارفو# المص ورك
 للسغدنعةيمل اءوضولا

 <ب> ولا لسغومجولا
 تن هحولا دحو

 ىسهتنم لإ هجولا عطست
 نمر_وطامو ندذلا

 اهتملسرتسا امو ةيعللا
 نذ'الاىلان ذأ الا نمو

 ىلسعلا ىف لدي واضرع

 نينذالا نيب ىذلا ضايسلا

 علدلا عضوه و ةيعللاو

 رعشلاه:ءرسك امو

 ن-هتاتعزتلاام_هو

 ءاملالصوت ودحولا عم

 وهو ف.ذمتلارعمىلا
 ءاسنلا هلب زن ىذلاردقلا

 ءاملال صون وه>ولا نم .

 براشلاو ةَمفنعلا ىلا
 امو راذعلاو تبحاجلاو

 ةيعالا م سعال كل ذادع
 بع ة ف فختناك نا

 ردا ءاملالاصنا ٠

 1 ىرت نأ 250

 ناو ه«#ةكت نم ةرمشنلا

 1 1 ا ايا ول 13
 بذغلاةسعاطو الذل و5 ثومعشلا موق انلاغ نو هف ةيدامشعالا باب الا مأو * هنروءرسكستو

 امادجأ نملجالو لاحم او ركملاىل !ءرميصأ الىذلا انآ مبتدا وجت ةيلودر وةعام# كإذنوعس و

 همّدتلاب حو بخغل |نسحسسع' ىف خه رمعم“ نف هإ هع رد رد غلا ضرعم ىف هركذب حالو "”ىلقعالءانعمو

 7 :وم لكن عع هتمد ا وامحاص تعأاهم ارا :وتو بضغااراثتدتشاامهموبضغا!هءىوةنف مولاي
 ىععن» ولةعلارون ئغطني ذاردةب ل« سفن مدجا ازوز] روت ءامسا اذاوامضءانال  هداز لد مول اظعو

 لارطساسد باعلامدنايلغ نميضغلاة:دشدنعدعاصتب و غامدلار ؟.ةلات دعمت اف بضغل ناخد لاما

 هسلعدوستوهذمعب ىرب ,الىتحهنيعلظتف سما نداعمىل!ىدعتد ءهاعرو تلانداعب ىلع ىلوةس غا تل

 | لعردشتالو : هروصه.فىر در عدا هبت عادل ومال ت تمت الفهرول ًاهاطن اوأ ىعم اقف يعض ارسءيف ناكو

 | بضغلا لعفي كلذكف قارتحالا لقيامعسعجف رجع نأ ىلارعص» نأ بذي ل حجراخنمالو لخادنمالهث امطا

 رانلاىوقت مكاظيغهيحاصتوعف باقل ةامحا مىبلاةبوطرلا ىنقتف بضغلا ارانىوةتاعرو غامدلاو قلاب 1

 هتازحالةعمالاةكسمملاة وعلا نم<4بناوح ىفامرانلالاطيالئالذو هلغسأ ىلعهملاعأ دهنتوق ثندف فوكس ىف

 نسحأ رعبا ةط حاب رلابارطضا دنع جاومالا مطتامىةنمقكاهةقيقح لابو بضغلا دنءبقلالاحاذكهف
 اهسوش و اهلرظني واهريب نواه كستللاتح نمةنيف-لىذااظمغةب رطضملا سفنلا نم ةمالس جر أوالاح

 رهاظلافبضغلااذهراث ! نمو همدأو بضغلاءاممأ ذا «ةلي>تطةسدقو ةنيفسلا بحاصوهفىلةل اامأو

 ىتحمالكلاوةكرلابارطضا اوماظنلاو سترتلا نعلاعفالاوب ورخو فار طالاىف ةد_عرلاةدشو نوالاربغت

 عقهبضغةلاجفنابضغلا ىأر ولو ةعادلا لمست ورخانملا باقنتو ف ءادحالار مو قار الا ىلعدي زلارهاظد

 | اللا عج نم مانعا دنط ا: حيتومتقلخ الا دقساو هنروص عت نمءايح هم تك نكسل هنروص

 رُملا سعف نطابلاريغتد ل ا رتخت انزانر هالغلا ىلا اهصقرمتتن ا مث الوأ نط لاةروستعتافاونطابلا

 لقعلاوذمنم يمقسن ىذلا مالكا نم شعبتلاوممشلاب هقالطن اقتاسألا فورت ًاامأو دس1لاىفورثا اذهف ةرمبلاب

 | برضلاق ءاضعألا ىلعهرث هرب أأماو طفالا با ارط_ضاو ماظنلا طيخت عمل ذو بضغلا اروتةد ع هلئاقدهنم ىدكسلا و

 ََر رم ا ل( رحل هن نره دان ةالايمريغ نم نكعلا دنعح راو ل: !او قب زملاوم عمت لاو

 ْ ودعود_ءد وضرالا ىلعدل.:برمضد دقو هسا مطلب وهسفن بوت ىْرَخ هيحاص ىلع بضغلا مح رىفشتلا نع

 هيرتعي وبضغلاّة دلت بسب ضوهنلاو ودعلاى.طدال اعبرس طعسا_عرو ريكملا شوهدملاو تاركسلا هلاولا

 ضع اذا لارسكب دقو رالا لغال ف مةعصتل اب رضع ةتاناو .اتتادا برها رع ٍ.سْعْلا لثم

 | 01 ناجل سل الوش |وةيواهط اخ وتادا+اوةميبلا مثدف نيناحلالاءفأ ىطاعت : واهلع
 دقحل اوه لع بوضغملا عمبلعلا ىفورث انوا ةاهلباش وساذإا نم ةريف ةيادمتسفرا_عر تح 0

 | 00 اهو سلاءاسفا ىلع مزغلاو رورسلاب زحل او 0 اسما ةتاهشلاوعولارانعضاود حلاو 1 -

 ضرعتلا نممتمفنودامةقنالا هِإمْفَةمعضل اة سجل ةر ,ءاماو طرفملا يضغلاةرش هذهف عاب كل نمثل ذرب غو

 مدع هنأ اركنمذامومذماضل ًاوهوةعامقلا اوس لار ةقرداقالا متل ازيا ةحو زلاومرعلل

 تةاحخاغاو ىنمريغأ |هلل !ناو دعس نهريغأ انأ اورودغلا دعس نا لس و هباعهنلا ىلصلاق ةنو:-وهو مرا ىلعءريغلا

 اهلاحر ىف ةريغلاتءضوةمأ لك ىل_هكلذلو ناستالا تاما خال 11د سال اعاستولوباسنالا اذا ةريغلا

 هملعهللا ل دلاقدقوتاركنملا: دهاشمدنعتوكسلا اورو+ن!بضغلا فعض نموا حئاسن ىف ةنايصااتعضو

 نعْز ع ضغلاد_ةفنملب هللانيدفةفارام مك ذات الو ىلاعتلاقو ندلا ىف ىنعب اهؤادحأ م ءاريخ سو

 تاوهشلاىلا لبملا دنعهسفت ىلع بضغا ىتح ةوهشلا ىلع تَضَعلا ١ طيلش الا ةضايرلا مث الذاه نق ةضاير

 ةسجلا بحت ث حثعبتيف نيدلاو ىلع- ءلاوراث ارظتنب بضغ دومحلاامناو مومذم بضغل ادّمفف هكا

 ١ ىذلا طسولاوهو هدا معاجم فاك ىلاةماةةسالاوهلادةعالا د> ىلع هظفحو لذا نمسك ثددح مطني و

 27 هفصو

0 



] 16 

 ريئانتلا ف ىحلا حورثد؛ ال5 تتعل ا دنءلقعلاتشالىفب ميدل و ادغ م هانت أمم ىلا |||

 000 وامل ناك وش ٠ دال ناك ناو اركموءاهدتاك امندلل تاكن اق مهامعأايضغسانل القأ افءر ويمملا

 ن٠ ظف- نم كنم لف هةيطخخ ىفلاقبطخ اذا هنعهنلا ىذ ررعتاكولقعلا ل وغبضغلاو لةعلاًو دع بضغلا
 مسملاتامالعنم نسما لاقو رانلا ىلا اداقهمضغو هل هوهشعاط أن ا نم مهضعب لاقو بضغلاو ىوهلاو عمطلا

 ةقاقف لمحو ىنغىفد_صقوق-ىفعءاطءاو قف راق سد زل _> ىف ملعونة فنا عاونيا ف مزحو نم دفوف

 هفتطب هدضفت الوةوهشهباغئالوةمجا هب مكئالو ضغل اهبلغي الهرش قرعصوةفاف رف لمحو ةردقفناس>او

-- 1 

 رخل رك ,الو فرسالو ردلسبالو لب الو ىرعشأا م -و وموال ارص يق هثنث هن رمدعت :الوهصرح هذه ساالو

 تار ريح

 را ل و ل يو يي يو جب رسب ا ل ل. لج م وي جم
 , .: ١ تم و

 ققامللا سات 1 لجأ كراع 1١ نب هنا ديعل لمقو ءاخر فل ا ااوعان ءقةيميس هاا ءوطول ؛وطاذا

 ت وك و ىدردف ىمن وكمف تضغب الن أ لل غكل د نمهعبت نانءامتالا نمىت :لاقو بضغلا كرت لاقن ةماك

 وذوهوهدعب هتازتمىف نك تامالأف هيفوأ ان باسل الاقفيلعداعأ م انآم هوما نبش لاّقف ىفيلاش ىدعب

 فرالاو ةوهئااوبضغلا ناكر أ عن رار غكلهينمز تهولاقو هءفو و بضغااب لفكست هنال هنىع«لفكلا
 عمطلاو

 هن .اعرعتا | ةعةحراخ باس او هند لخاد ف باس انتا وماو داسفالاضرعمنأو لا قانا ا ىلاعت هللا نارلعا

 نمهيكرهناوهف لخخادلا سل ااماوي ها لا كالهل اهنع مفدي وداسفل|نعهيمحامب
 اه :رختواهففحو ةيوطرلا لاحت ةرار !1لازتالف:داضموةوادعةيوطرلاوةرارظات يزعل

 دسفل امئازحأ نمرذتو لف اامرمك ءاذغلا نمددمةبوطرلاب لصتب مولفاجن دعاصتن اراخاشؤ احر يصت ىند
 فى هيلكوااك ءاز_غا!لوانت ىلعهثع.تةوه5ناوبخلا ف قاةوناوء١1ندباقفاوملاءاذغلاهللاقافت تاودحلا

 اهل ضرع. ىلاةحراولنا ب ايسالاامأوه بيلا اذهم الهلا نم هلا ظفاح كلذ نوكيا ملاناامدتسو ريس تكتاامرعحا] ٠
 عفدتف هنطاب نمروثتة-رجوتوقىلازقتفاف امبدصقي ىتاا تاكحاول ارئاسو تانسااوش.تاكفتاسنالا|

0) 0 3 

 نمصضرغ -عءر_كام 3 هتنيطي ات عونا سنالا ناهز رغوراخ ا نمسبخغلا ةءيبط هللا قا هنعئالهاأا | 1

 متر وتورعل افرعنا وباقلا مدهيىلغداناروث هب تراثو بضغلار عا ع كامدصاةمنمدوصةموهضارغا ||| ا

 نيعلاو هحولار معثه_دولاىلابصتنب كلذ لفر دقلا ف ىلغي ىذلاءاملا عفترب اكو راغلا عفترت ميندسااىلاعأىلا |||

 ىلءبضغا ذامدلا طست ,اءاوامفامنول 2 >حاحزلا ىك ءاكمدلاة رج نماهءار وامنول يخت عا مئافدلةرشلاو | 1

 مدلا ضامن اهم داون ماعَتنالا نم ساب هعمناكو هقوف نم ىلءسذغاأ اردص ناد :ءاعةردقلارعشتساو هنود نم ْ 1

 0 ةصْك] ذلوانزحراصو باةلافو> ىلا داجلار ها ظ نم َ

 بلطي باع !امدنام لغاها عمو تاةلااهلكت بضغل ادق هلذا وبرطضت ورةداورمعت طانسناو ضايقنا ١

 اهعوت دورلعل ماع“ ::الاو شتا! ىاواهعو ةولبةتانذؤملا مفدىلا امن ارون دنءةّوَملا هذهده-وئتاعأو ماقتنالا

 لوأ ىف ثالثتاحرد ىلعةوَدلا هذه ىف سانلا تامئ هبالان 0 الوان بفرابخووزغلامذه تون ماتا | َ

 ىذلا اوهومومذدمكلذو اهغعضوأ وعلا هزه دمه ؤطر د رغتلاامأ دع لاذ ءالاو طار ذالاو طب رقتلا نمور اا 0

 ةمااو بضغل اوف دقف نذرا وهف بضغ لذ كي هلل امجرىفاش !١لاق تالذإو ل خال هاه ف لاش 1 ٍ

 لكما ديت لاّدف ةيجلاوةد ثلايل_سومما عننا ىلصى: :لابادعأ هزادعش هزا هى ص ولقو اد صةانوهفالصأ |||

 ا ةظاغلااعاو 5 هي / الاو_ملع ظاغاو نيهفاخ ماو رافكسلأ دهاج سو هيلعهّننا ىلصهمنذالاقو مهيبءاجر رافكلا | 0
 ا

1 

 لقعلاة ايس نع ج رخت ىتحةفصل هذهتا غ7 تأوهف طار ذالاامأ و + بضغااوهوةيجلاةؤقرأُ 1نمةدشلاو |||

 روم ا ملغ تنسو رطضا اة رود قريصا لد رايق الوتر كت ذو رات هنا ملل قيبالومتعاطونيدلال ل

 ةرودةرطغلا ف هترودتأ اكىتدبضغا اةعرسسل ل«: ب سمهر طقلاي وهتاستابرف هب هندايتعا ار ومو هن برق

 هكفات جارملاةدورباعاو ل وهيلعهننا ىلصلافكران لا نمسضغلان ال بلقلا با زمةرارح كلذ ىلع يعن وتامضلا ا

 كنملانافناطاسلا: هب تال. ثلا قزفتس نأ تدر لاق الب ول امز رق ترط اةلوشلاو الا 53 ع ا

 2 نءىئاعحا اور#©

 0 0 لوقلا

 ىدانم ىعوم امدهللا

 لوب درارالا عمتنجلا

 ل سات
 ن-هىتبقر كف
 نم كيذوعأو راثلا
 لالغالاو لسال_ىلا

 همدق لس ر:ءلوق و

 ىلع لص مهللا ىتملا
 رع 1ىلعو دم

 عم طارصأ ]أ لع ىدو

 لوس ونينمؤملا مادقأ

 لصمهللا ىرمسلا دنع

 دمت ل 1 ىلعو د# ىلع
 ىدقلزت ناك. ذوعأو

 لر مور طارصلا نع
 نيةفانملا مادقأ هم همق

 ءوذولان طم غرقاذاو

 , ءامشلاىلاهسأر عر

 هلاالنأدهث5 لوقو

 كد رمثال هد>و هللاالا

 ءدعاد#تأدهش او هل

 مهللا كناهس هلوسرو

 تنآالاهلاال لدمدكت و
 ست تا طواوست لع
 كيلابوثأو لرفغتسأ

 كنا ىلعستو ىلر فغاف

 ميسحرلا اولا ثنأ
 ىعو د# ىلع لص مهالإ



 قد_حوأو د لآ

 ىعتنأو ةنطاةغنار
 6 لوقو صار

 لل مهألا راثنتسالا

 دمت ل آ ىلعو د« ىلع
 حاو رن-هنكدذوعأو

 لوةيورادلاءوسوراذلا

 مهألا هحولا ل سغدنع

 ل ! ىلعو د* ىلع لد

 ىهجو ضيبو دل

 نئاياوأ هوجو ضرب مول
 مون ىسهجر دوسنالو
 كئادعأ هو>-ودوسلت

 مهالانيعلالسغدنعو

 ل ىلود# ىلع لص

 يباتك داو نكح

 ابا سح ىنيساحو ىني هب
 ل-سغ لنعوأريسسا

 ذوعأ ا مهلا لاعشلا
 ىباتك ىف ىبنو وت تأ كب

 ءار ون موأ ىل_هك
 حتما دنعو ىرهظ

 ىلع ل مهللا سأرلا
 ىشسغ ودم ل 1 ىلعود#ت

 نمىلع كرر كتجرب

 2-5 ىناط أول تاكرب

 لطالموت كسرع لط“

 لوق ود .رعلط الا

 مهلل انينذالا حسم دنع

 لآ ىلعود# لعله

0 
 ظ 114

 112 و ب جو بجد ومب وسب جو تاب حت جت جيت 77+ جدي بدور سبح مو مر مسج نر تمم ن١ ب شكتتا هدم هو كيج م هجرت قل

 لولا مالك لان مهي ىئشتلاو راصتنالار وع ىذلا ردقلا نامت محل اهل يضف امد ع ظيغلا ماقك هل ضطةتامد

 بجاولا ةباغو هتجلاعمو هنايس او هتةبةحفودسملا مذ ف لوقلا م قفرلاو وفعلا ةإ ضفو هحئاتنو دة ىنعم ف
 ىقتلقو هدك انوبراقالاوعلائنب وةوحخالاونارتالاولاثمالا نيب دولا ةرثك قٍيسلا نامت هتلازاىف
 نعدسحلا قنفبح>اولاردعلا نادم باغعلا نعد_سهدلا ضر ىذب هيىذلاءاو دل تاثنمم هفعطوو -هريغ

 قيفوتلا هللاب و بلعلا

 نيسئمؤملا ىلعو هلوسر ىلع هند .كس هللا لزتاق ةيلهارل !ةيجشم دهام موأةىفاورذكنيذلا لعجذا ىلاء:هنلا لاق

 نم مهلع هللا ارا نينمؤملاحدمولطاس اا, يضغلا نع ةرداصلاة ما نم هياو رهاظتاع رافكسلا مذ الا

 || بضغتاللاةفهيلعداعأ مث بضغتاللاق لاق ا و لمعب فص هّننالو-را.لاق الج رذأةر رهو ىو رو ةئيكسلا
 نيترص ماع تدعاف ضغتاللا ةف هلأ ىلعا هللة والو ةىللف ملو وهل عهتلا ىلص هللالوسرلت لة رعئب !لاقو

 بضغنم ىنذقني اذام لو هءلعهللا ىل_ههنلالوسر لاس هنار عن هّننادبعنءو بضغتالىلا ع.برب كلذ لك

 00 ا كلالك حف دعرشلا نودعتاملسو هيلعهللا ىلص ىلا !لاقدوعءسمالاقو تضغتاللاق هللا

 دب دّْسلا سيل ل_سو هلع هللا ىلص ىلا لاقرب رهوبأ لاقو فضغا ادنع«_بفن كل ءىذلا نكماو كلذ سيل لاق
 رتسهيضغ فك نم ل-وهملعهللا لص ىنلا اقر عنبالاقو بضغل ا دنءهسفن كإءىذلاديدثلاامناو ةعرصلاب

 لجرلاداؤف فذ س:ىضغل اةرثك نات بضخا اةرثكو كابا ى ؛انمالسلاامهملعدو ادن نعاس لاقو هر وعهللا

 لوسراب تلفءادردلاو:أ لاقو تضل اهيل .الىذلادمسل!لاقار وه-وا د. سوىلاعت هلوة فةمركع نعو ململا

 نأ عمطن# ًااللاك لتنال اسلام جاع ئداعلو <لاقو بضغت اللاوةنحلا ىناحتدن لمع ىلعيئادهللا

 ا ريصلا دقي كناممالادفيبضغلالسوءيلعهتلاىلهلاقو ىبنعأ اذهلاقالامنتقتال لاقرس ”:انااعابضغأال
 لاقهننا بضغلاهد_ثأئنىأ لجر هللافو منهج ىلع فش الاد بضغامرلسو ياما ل سلط لسعلا
 ةبثو بتنك ون تنئوو تبضغانك مدنيا ابن سحلالاق (ران الا) ب تضخ اللا هللا بضع ع نمؤدعساف

 نافقبضغت اللاقانمقب , واناعا هيدادزأ العىب جاعلاعف ةكستالملا ع ن1 كا 0 لاح لا ىف مقتف
 اذاكنافدإ غلاو لارا ومافكلاببذغلادرف بضغن نيسح مدآن با ىلعتوك,امردقأ تاطمسّدلا

 قناك ابهارنأ هيتمنب بهو نءواد.نعارابس ن ك.:الودنعلاو ب: رقللانلاله-نكو تخل تان تاع
 0 اا لامن مذ خفا هللا ةفءادانىتحم ءاف مط" 1 لفه ضن نأ تاطمشلا اراك هيعموص
 داهت>الاوةدابعل اب انت ص دق سدا[ كا عتصااف جدلا تنكتناوبهارلا لاف عس كا اقف هيلا تفتلي لذ

 كتئف عطتسأ لف كاضأ نأ تدرأ دقو ناطيثلا ف :الاّعف كنم هلمشت م هريغب مودل انتج وأف ماما اانتدعوو

 لاق ىلب لاق عا مسالا هارلالاةذاربد_مىلوفلاف دن ءكلاسأن أدب رآامل اقف كلرم_افتع ثاعىنلأستل
 تاددملا كم ائياقادب د ناك" اذال> رلانا ةدحلا لاق ملل نر هدأ تالت أ نمسك
 ٌضرط بنت اذاؤمبلق ف توك أ 1 حتت - ىذرأ ذاومدانبا ىنءلغن فدك لوةيتاطمشلاة ع _تلاقو ةركلا

 ا” رتل خلاق |ساوراسنالاضعإلاقو رك حاتفميضغلاد#نب رفعحلاقو هسأرف توك ىتح

 قدالاباوص نعتو؟سلار ةرمضهو نيش له اوةعق:مو نم ” روح اولا ن ءىغتسا ل هد ان ىذرنمو بضغلا
 .ماندقف هتمازخانذخأ م هر ركساذاث الث فىنو زمن ن ,افمدآ ونءىزعأ ام س ءابالاق دهالاقو 0

 |١١ هلعردشبالاعمينغو 1 استوت اردو ملعبالا لاق يضغاذاو انيبحأ اعانل لو امش ثدح
 ْ كاباوه_ضعالاقو بضغل اهيلغنالو ىوهلاهعرصاالو ةوهشلا هلذتالاذا لاق «سفنلانالف كالمأام مكطلكو

 لاقو لسعلاربصا اد سفر إنا عالا دسسغي هناةبضغلا اوة:المقو راذت ءالا ةلذىلا كريد هنأق بضغلاو
 ْ للعابو بضغن لاذاهما < كلعامومعمط دنعءتنامأ اوهب_ضغدنعلترلالحىلا او راظنادوعسمْث هللا دع

 | اذاف«سحاف لج رىلع تذغاذاوكبضغ ردع ب داعت الثأ هلم ءاعىلازب زعلا دبع رغبت كو عمطب ملاذاهناماب

 شرق نملج ر ظاغأدب زن ىبءلاقو اطوسرمثعة سدت هن زواكتالو هين ذر دق ىلع هبقاعق هج راف كل ضع نكس

 «(بضغل امذتاين ( »ع

 ردعل 4 0 ١



١| 

 ةرثكب كل ق ناك ن كاهل ان كتكر امى رذل_.وءيلعمتلاىل_سلاق كل ذإو ىلاعميلاةفاشالاب هنافومذم |

 لأ 0 اونأف هبيكست أ امو . «و.نتجاق هنع عك, مام مها ىلع مهفال_:*اومهلاؤس |
 نع قولاس ال لافوريزمادعصق هوعطغ ً؟اوه.لعاو رثك ادامون رش وميلعهللاى] متل لوس تلا

 1 اسوان فش او ناباشهملا مامفةفاذح لوب ألا ةف لأ ن نمهللالوسرابلاقذ لدحو ه- لا ماقف هبوكنأب اينأالا |

 ل اللا ةفرانلا ىف مأ ان اةتلاىفآهللالوسرالاّعفرخ 1 لج رمبلا ماقممتهيلا نايعدن ىذلايونأ لاقف نول ن مد

 هتلابانيضرلاقف هنعهللا ىذز رعدبلا ماةفاوكسمأ لسوهيلع هللا ىلصهنلالوسربضةسانلاىأ ًارالفرانلاف
 ثيد_هلا فوق ؤولتملعامكن اهلنا نلجز رمان سلج الا قفا ل_بوه.لعهللاىبصدمع وانيدمالسالاب واب رأأ
 كذدو 7 ل وهيل عدلنا ىللصلافولاؤ لا ةرثكولاملاةعاضاولاةلاو لمعلا نع م وهيلعفللا ىلصه ا لوس رسم |

 ىحدمكلاهتيادحأ هللاوهلق اولوةفكلذاولاتاذاف هنا قل نف قاما هللا قا دقاواوة ىت>نول ءاستي سانلا

 هنآ تلزتامرباجلاقو مم-> رلاثاطيشلا نمهللاب 3 «ةسلو انالثهراس نعمك د /لفتءل ةروسلا اومتكتا أ

 نا وللا بلا نم عملا ىلع هيبتتمال_سلاامهماعرمط1ناو ىد رمةصقف و لاؤسا 5 رثكلالانينعالتلا | 1

 ىت>هيلع <نأةنفساا نعل سالف ارك ذهنمدل ث دحأ ىت>ئث نعىبااست الف ىنتعيتانانلاهذاهقاقكشا |
 ىيبقارفاذه لاقاثالث لاس ىتحرع_ض ملا لذ ارسع ىرأ نم ىنةهرتالوتيسناعفذهاؤئاللاقو رذتعا |
 مهعنمو مهعندبعذ نيغال تاريثملان موهوتأق ولا ماظظعأ نمز.دلاضماوغن عماوعلال او ى هقرافو كن و |

 اهنمئمثب لغتشت لذارومأ هيف هلمسر واباكه ب اكل تكن لا ىهاضبنآرقلا فورحف مهتوخو اذ نم |

 يناعلا عسييضت كل ذكف ةلاعالاب رردعلا كلذ قدتس هت د> مق يت باتل ساط رقثأ ىف هنامز امز عسب ضو أ
 مع كاع هنو دا ارا تعسر حت « دج ما ةعدق ىهاهنورك< هلاغت ثاونارغاادودح |

 « (نيدلا مول عءايحابتكنمتاكلاهملا عبر نم سماحلا اكل اوهود سحل او د1 ايضا جيدا * |

 50 نع رلانل تدر
 ىذلا ا نوفئااالا هيواطسوهيسضغءوسردك الو * تودارلاالا «_ت:رو هوذعىلءلكشنالىذلاهلل دجلا |

 مهفاكو بضغلاب مهالتباووه توهمت شد ام لرتن مهرمأو تاوهشنلا مولع طاسووبت ول الث نمددابش يوتا

 ملعيل مههح هبنختماو نول معي فدكر اقتل مها لم وتاذالاو هراك- !ايمهفح مث عه تويضغباعف ظيغلاوظك |
 ماهو ةةيمهذخاب نأ مهرذحو 5 نونلعيامو نورس سئ اءىنءالدنا مهفرعو « نوعدب اعف مهق 1

 م-ولهأىلاالو ةدصولا توعيطساالذ نومصت# مدور هذ ًّ ةدحاوةعدالانورظنياملاقف «تورعشالا

 ةداسأاو و «نول دهلا الا هياعصأو 7 ا ىلءو «نو..ذلاه اولت حري س ىذلا هلوسرد# ىلعةالدااوهنوعجرب

 نورخ - "< الاو نولّؤالا|هتكرمب ىلفحي و ع تو ؟.-اموهّنلا قا نمناك امددعاهددعىزاولة الد د نويضرللا

 امناو و« ةد_ئفالا ىلع علطتىنل ةدقوملاهتلاران نم تستقاران هز عش بضغلاناذ مجانا اريثك ا
 دنع رايح لك باقفنيفدلاريكلااهرذتسا و و دامرلات كتر نكت يي داؤفلاىط ىفةنكت_ل|]]

 لاق رعدتما عر تاشيالا كا نيس: رلارونب نب رطاخال تكاد 55 دب لس اع نمرانلار خا بارذتساك ||

 نمهتقلخو ران نم ىتتعاخ لاق ثد -تاطم ثلاةيارقهمق ثد وةدةن بشغل اراث هتزقتسا نف «نيعللا ناظم

 ااا 0 ع ت7 ]7 ]1*1 ]| | ]| 1 ]| |

 بضغلا عامي :بارطضالاوةكر اودي 0 اناتل اراذلا نآشو راقولاونوكس ل !نيطل نش تافوعني
 اذاو دملا ارثاساهعم تاكا ذا ةغْضماهه  ضمطموو# د سف ع نهدسذو كله ع نمكلهامهب ويد كاودّقطا

 هب واسموهيطاعمةفرعهىلا هحو>أا ني بطعلانطا مىلاَكع ,علاىوس اع ضءلاود سل اودقملان اك |

 فرعنال نمتاقد هيوادن و4 لقى خمرا هجلاعي ودا هشنب و وناكناناقلان وطبع روههيفتي وكلذرد ل

 نمو»«يفمتيرشلا

 تان + ل ,ة-نان مضغ مذنا.داهعمك وباكللا اذهقد سلا ودقملاتافآإ اوبضغلا |

 ُ هن امه دعي بضغلا يالعت اس مث بضغلل ة مهما نابسالا ناد المأ ةضايرلاب هلصأ ةلازا نكع لسه ب بضع

 ١  0تلات /احإل- هو (

 مدر 1 هيصقت » درمهثلا مذدي هيىذلا قد رطلا ف رعد لام اليهم نك نال ل

 ]2و ضعب ىلع
 نالمزأ نىككجدال

 متاصاله رك ومغل اريغش

 تاكسلو لاو زئادعب

 للك ان لاوزلا ليدل
 - ةعجلا لسغ عم هبابكتسا

 ةلات وءام انياب لا

 رضتقاتاقالوطو اضرع

 ساكت وهإسغل لادا

 نا لوالاو ءو_ضوال

 هلبقلا لوقتسم نوكيا
 هللا مسرب ديو

 كب ذوعأو نيطامشلا

 لوةيونورمذ<نأ بر

 مهالادلالسغ دنع |

 ةكربل لاو

 ايدل نم
 دنع لوقي و ةكاهلاو

 ىلع لص مهللا ةضءشملا

 دل ىلع و ل

 والت لد ع ىنعأو

 كلرك تلاد رثكو كناتك
 فناشنسالادنعل ون و

 قعود ىلءلص مهللا
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 | دهالدبعنامهللا«لعىثأالرخ لاقو فرع تنأو نوفرعدالءالؤهنا مهللا لا ةفنياصلا نملج ر
 ا قدا اون او نولعنالام ىكرفغام الا هيلع ىنثأ ل هنعهنناىضر ىلع لاقو نقم ىلع كدهشأ انآوْك:ةئىل ابرق"

 لح رىث اول: كل متو ىنكسل نأ لاقتف ءذعهنلا ىذرر عىلع لجر ىنثأ او تو“ ظظ ا ماريتىناع-اوثولوةباع
 كسف:ىامووذو تاقامنودان لاق همف عقب هناهغاب دقتاكوههحو قة هن وهّلاءرك لع ىلع

 * ةريشعةعساتلاة و الازع
  ىلعرد_هر الذنسدلار وهاب طل .درب و هباةضوهلنأب قلعتباميفاعسال م الك !اىوذ ىفأط 11 قئاقدن ل
 ىلاعتهليا اب لذ ملة ب>اصفوأ لع فرسه نف عاملا ءاس لعااالاندلا روما 50
 ءاشاملةبلن 1و ةوهتاءاتام مدحأ لقي اللسو< !ءدنلا ىلص ىلا لاق 2 : لاق ام هلا“ ل :ءوفعب

 هيلعهتلاىل_طلاقف تئشوهتلاءاشام لاقف مالا ضعي ىفهماكب لس وهيل هللا ىلصهننا لوسر ىلا لح ر 0 هللا ىذر سايعنبلاقو مارت_>الا نال ىلءوهو هب و ستواكي ية ىاقا افطعلا نال الذو تعش ؟ش مت هللا

 هلباعطن نملا ةذل_و ه«ءاعدلا ىلصهتلا لوسردنعلح ربط+و هد-وهللاءاشام ىلا الي دعهلا ىنتلعج أ لو

 دج ندر 0

 رايك ١ دمع نب دج نبا

 هن وعر تدم اتت لاق

 دييعتت ىل_بانثلاق
 قءمازند_انثلاق

 مي-هاربا نيد نع
 دمع نب ةدإس ىأ نع

 نب دب زنع ن->رلا
 لاقلاه ىن-هجلا دلاخ
 هيلعهللا ىلصةلنالوسر

 لع ا الو سو

 ىلا ءاشعلات رخال ىئمأ

 مهتصأو لللاث اد
 لك دع كاش

 ةشئاعتو رو ةيوتكم

 هللا لص هنلا لوسر ءركسق ىوغ د ةذ هلو -رو هنا صعب ن هول قلاةف ىوغدةفامهصعن ن مودشرددذ هلوسرو 5

 تاروج وكب وهتابذوعأ لجرلا لوة.نأ 5 ركب مهاربا ناكو ع جوي وست هنال اههصعل ن مو هلوق سود لع

 نمامةت ةءآم-هالا لاقي نأ مهضعاهر <وتالفو هللاالو لو ةي الو تالف مت هنن االوا لو ةي نأ اول :مث هللابذوعأ لوقي

 مهلل ىل-> رلاقو رانلا نمنوذّوعتب وراغلان هنو رياك تل اوناكو دور ولا دعب توك ق دعل الوعي تاكو راذلا

 يك ودم ةعاقش نع نينمؤا !ىنغهللاناةفيذحلاقذ لسوءيلعدتلا ىل_صدمتةعافش هببصت ن*ىناعجا
 امش ارازاك ما .ةلامون هلل يقرب زفحخاب راجاي لج رال لجرلا لاق اذا ميهاربالاقو نيم لا نم نيبن ذمال:ءافش
 ءالوللوةةهماك, ل لما !ىبح 'لرشبل مكد_أ نا اههنعهللا ى در سابع ننأ نعوهتقاحخ شب ًارار زادة ماد

 هاي ايا اوفاق تأك اهني ىلاعتهقلاثالوعب .!ءهللاىبصهلل'لوسرلاقهنعهللاىذر رعلاقو هل .ال انةرسل
 سو .!ءهنلاىلص لاق 7 اهتعمسذنءاهبت هلحام هملاو مةهنعهللاىىذر رعلاق تعدل اوأ هللاب ف اعلفاغل أاحناك نم

 مكدحأ ناو الل-وهيلعهللاىلسهننالوسرلاق رب ردوب ؟لاقو ممل ساا لج رلام :ركلاانعاامر 7 بنعلا اوو-نال

 ير كوام١لوق.الوة انفو ىاتفوىتب راحو ىالغل تاو هللاءاما كنا أ 1 000 ىمأالوى دبع

 ق-اءالاواوةناللو «يلعهللا ىلص لاقوىلاءّتو هنادعس هللا ب ,رلا اوهللا دبع كاك قديس وىد.س ل ةءلوىئبرالو

 اداصن اكن اف مال.سالا نمعى رباثأ لاق نم يسومياعهتلا لصلاة دك رمتط »أ دقف مكد سس نكي نا هناق ان ديس

 ْن *زهرمص> ن ؟ءالومالكلا ىف ل دبا هلاثمأو كي كاع ماب الا لا درب , نلفابذاكت اكن اولاةاكوهف

 ل-وءيلعهنناىلد هلوةرس فرعن كلذ دنعو لن مل هنا !قاطأ اذا هناا عناسالا تاق 1 ع نءءاندروأام عج لمأت

 قطن ناو لكدا!نمل-تكسناقماك01قد رط ىلع ىهو بطاعهوكلاهماهاكتاف ا

 سعف مالكملا نملاقي وةمزال ة ةارمو ظفاح عروورب زغملعو عيصق ناسا «ةفاون نأالا < فذ رضا
 يك نكف منغف ماكت نم وكت نأ عر دقن الث 5 تافر طاطا نعل ةنيالثلذعس عمو هو 0 0

 د رافعا الازد نينه. عل |ىدح امال سان لمق تكس

 لهعلاب لاغتشالا مهقحن موةُن دو أ ةعدقاهماو فو رولا نعوهمالك ن عو لاعتهّل تافص نع ماوعاالاؤس

 العلاف ضوالاب حرفي ىاءااوبلقلا ىلءف.ةةلوذفلاو سوفنلاىلعليقثكلذنأ الا نآرقلا فامع

 مهورفك و هاعلعلا ىف ماكتد .,و>كلذميلا ببحلازب الو ل ضف! لهأو ءاباعا !نمكن اهلا ل. تاطمشلاا
 اثار هتفسوهتاقاعتا هنا هسالإعلاف ماك ماكس تت نء4لسأ ى عنى اعلااهكت را ةريب رك لكوم ردال

 ةنعمهلاؤدو ثدع ريغ نم لسرلا هرءاحاس !ملستلاون ,ارغلاهيدرواميناعالاو تادابءلاب لات :سالا ماوعلا

 لاو 5 كوهورفكلارط!طةتوضر 7 :ولس>و زعهللان «نقملا هينوةحس مهنميدأءودتادابعلاب ق واعتدام

 " ةةحردلا كل" ههه غلام ملو ضاع ءنعلأس نملكو هيوةعلل تح وموهو كلولملارا رارس 1

 امعىل عت هللاىدو

 هللا ىلص هللال ومر نا

 كاوسلالاق لو هيلع
 ءاضص مشل ةرهطم

 ةفبدذ-_> نعود ردال

 هللا لوسر ا لاق

 اذا سوءيلعهتلاىلد

 صوت ليللا نم ماق
 صوشلاو لاو سا اب داق
 كلاوسلابس و كلدإا
 لكدنعو ةالصلك ندع

 نءمغلاريغتاتكو ءوذو
 مرالا لصاو هريغو مزأ

 اهضعب نائسالا ك1
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 اذان مام لو هبري-صتقهلوشب اك نوكال دقو بعل رهظمحدلابهنافءان لا غي

 هيلع لنا ىلص بن !ادنعالس> رجدمالح رثأ ىورعيلععالط الا ىلا هلل .:-الو وهمقد) :الاملوقي دقهناةثلاعثلا

 لقي اذءاخةاسدامد.ال يكد اك تالاق م ملف أ اماهعمسولكل: ,-اص قنعت عطف كح و مالسلاه راع هللا لسو |

 بابوألا جدلا لا يرط خلا الاءذهو كل ذك هنأ ىرب ناك ناهلياهد دا د هللا لعد زأالو انالق بسحتا ١

1 

 1 لانو هلع |
 ا اا ديالا هيف لولا مز ناني الف ىندن لذ نافاضرل دع هلا هلوق كلذ نموةنةينهرومأ ذا عجب رددصت» وا

 أ ' 2-_ا ءاع | ن]ماعملاو ةعلامأ !فهتاملاخألاقاللاق هعمترفا - لاّعد :ل> رىلعى* ,ال_كرمتع لنا ى ةهررع «تهئطاايةريخ | ٠

 0 1 حودمملارطدق هناةعبارلا ديدق ةرعت لارآ الو هالا هلاالىذلا هللاو ملا ةفاللاقهءاموهاءصهراج تنافلاقاللاق :

 ل ري 5 لاقوقسافلا حدماذاسضغن ىلاعتهلنانا مل سوءياع هللا ىلص هللا لوسرلاةزئاج ريغ 'الذو قسافوأ ملاطوهو

 معد ق كلاب# 2 5 26 هلاك ع 3 4 5

 37 كر 3 الومتغيل مزين ا عشب ,قسافلا لا ظااودضرأ ىفىلا عتهللا يصعد نا بح | دقق ءاقب لالوطب ملاظلاءد ن٠ سحلا

 7- 9 1 لاف ناكتاومأ مهواباعاو اريك .ةثدح هنأ امهدحأ دع (نيهحو نمهرم+ ,ةحودمماامأو )ع حرم جدع

 ل الاب ىل !_ صر د : ارلاقاذاامأفدا ار ىرتتامو ريو دها ارو عرو و قدهنا هلوةك لد دال ف رعت ىئلاةقلطاا

 ”ىهذاىذلا هتتدجلا
 .٠  1هع هدف ع 1 1 لاّقف ردفان وراس - سا. !اوةردلا هعمواس !اجهضعهللا ىذر رعناك هذعهللا ذر نس ٍإ

 ىلع ىب او ىد دوام وع
 تدم سالو ىعفتأم

 نيمو وااربم ال را ع ماندالفدوراخل ااهعمسو هلو نمورعاهعج مفعم ردي ساذهلدحر

 وهىناثلاكذ م ًّط ًاطأ 1ن آتيبحًافْئثاهمكيلق طلاغ نأ تي حلاوه فا هتءعم»لاق ا تعمم دّدااماءلوىلاملا :

 ىر , نمل فعال عشس ا اومرعشت لق سفنب بعأ نمو' هس: نعىضر و رتفو هبح فري اهيلع ىنثأ اذاهنأ

 ٌكيحاصق نعت عطق مالسلاهءلعلاة اًذهاو ةلردأ دقدناو ط4 اععازشلابن ناد ةالمثااذاامأفارمصةمهسسفلا

 هنِبا مسا هملع اش هعم

 هربغو محاخو تبهذنم

 لالا ا لح دال ِ :
 4 4 ٍ 8 لاقو اضسر ىمومهةلح ىلع ترصأ ان اكفههحوىف كاخأ تحد ماذا لسوم.لع هللا ىلصلاقو ملف اماهعم هول ١

 < رر ا 0 ا 0
 زك اس أن كا لافو ىسفن ىلاترغاصت الاة- دمالوءانث طقتععسامفرطملاقوهللا ْلرةعل-رلا نرقعالحر حدمن اضن

 كلرابا انبالاةف ع.جارب نمؤملا نكلو ناطبشلا هل ىءارتالا ةح دموأ هيلعءانث موسيدحأ سيال سمنيدايز

 هللا لصلاقو صاوملاا لق كد فرط ههرك ذامامأ وماوعلاب!ةكلذفداب زهر ؟ ذامامأ امها قدصدت

 ه«بعدهللا ىذر رعلاهومهحوىفهءاعىج ب ه تأ ع نم هلاريخ نأك فد ص نب لجلي ل ٍ

 بحملاثرول جدملانالوأروتفلا بجو حدملاوله_ءلان ءرت_ةبىذلا اودحربذانالئالذو جذلاوهح.

 هر 0 7 ردبلار جداملاق ىف تاق الاهذه نم دما ل- بل لا

 ركب ن اع اتزووللاسةف ةياعصلا ىلع سو هياعدتلا ىلدهللا لوسرىبثاكلذلو هملااب ودئمناك اع :رلبسألا

 قدص ن علاق لسو+ !عدتلا لص هنكءاواذه ىلعدب ؛ زب ءانثى اور عاب تلعب ثعبأ لول ارعىلاقو< رلرلاعلا ناسعاب

 هيفامل جب ههسفن لجرلا حدملا 0 ةوابحعو اريك تل ذمممرول تأ ن نمةبتر لجأ مهتعهللا ىضراوناكوةري هنو

 سائلا.دصقياك ارخافتاذهلوقأآتساىأر ة'الومدادلو دم سان أ لسو# .اعهنلا لص لاه ذارخافتلاو ربكشلان م

 نأ م مماءهمدقتو مد اداونالهنلا ن هبرق# ةلايو هاب ناك مسوسسلع وما لسة رات تالا مهسفنأ ىلعءانشلاب

 ا تضر

 فاق هللا نماو بقعا

 فديتك ! 2

 ىطغأو ىرهظ كزلاق

 ىرزنم ءايقساىمأر

 ل رع

 نوثالثلاو عبارلابابلإ)
 ) رار ًاوءوضولا بادآ ىف

 ٌئدشسس ءوضو) دارا اذا

 (انثدح) ٌكاوسلات

 لاق بل .كلاوأ انذهش اف 7الاهذاه لع مصب وهاباعر ضع ىلعهمدقتن الج رقي هيوواناةلومفت ر مشد :امغاامظءالو.ةكلاادنعلو.ةلل

 كاطلا هللادمعوبأ | ان ره اهلاقو قوما ضعا ىل !ءاوذت ]امل يجول سوهيلعلل اى اصلاقدع لع تشان يبو جدملا منيب مسجلا ل 2

ءونناوركا ذاذا أو هإ* ء«كلودكت اللا تلاقريذ ملسملااخأ لسا لج رلاركذاذافةكست الملا نمعاسل+ مد ىنبلثأ
 ءارغلا ظفاملا م لاق 

 3 د>اولاد.ع انا لاق جدملاتاق 1هزهفكتر و عرتس ىذلاهللا دج اوك سفن ىلع عد راكتروعروة ىلا مدا نباانةكست الملا تلاق

 ونأانأ لاق ىحلملارجأ «ب (حردمملا ىلعامناس )*

 ١ *مااَذُد اوبهتلاو رمكسلااةف1 ع نعزارتالادي دش نوكيتأحودمملا لع نامل أ

 يش كالو حدا لاهفرعبالابع سفن نم فرعي هلاغلاستالا تان ارءايرلقئاقدوتة اشارات فام مت وهل
 لاق حدا لا لالذإب حرا ةهاركر هاش نأ ءاعودح:دمنعجبداملا فكءاورذ طاودن ىلع ىردعامو هرارسسأ عج

 ىلع ةاوهنسأد فرع نم جيد هرم 25111111111 وفيارتلا ارح رسو يلع هت لص



 ب وزلا اواتقف 3 ارا له ءاف- اوال مان نقد 2 نافف سولار را تءافاهل موانتن اذ فرع ' (

 * ( ةرشعةعباسل اة ف لال قدفوتلا نس>هللا لسن نيل. مانيب لاتقلا عق عتود ||

 رهاشب نمه:ءوا_خاسأةو هةفاونمالكت امهتمدحاو لك ماكد و نييداعملا نيب ددرتن ىذلا نيناسال ىذ مالك |
 ناك امندلا ف ناهحو هلناكن ءرسوميلع قا صقةانأو الات 00 را_علاقىا هلا قيعئالذو نيب داعتم ا لاق ىرةملاروصنمونأ

 | ايلا مون هملاداعرنم منو دحت ' مسوعيلعهللا ىلصهقلالوسر لاقرب رهو لاقوةما هلا هوب رانو اا لاق بيطالتاركبونأانأ

 لاقوهحريءالؤهوهج ونءالو هلأ .ىذلارخ 1 ظفافوثيد_تكءالؤ هوثر دكت ءالو هك ىذلان 9 ا ىعيتاهلاو رعوتأ انآ

 ةنامالاتاطب:ار وتلا ف تأر قراشي دن كلاملاقو 01100 نيسهجولا ىذا ىن.:ءالترب رهونأ || ىواَؤلل ا ىلعونأان أ لاق
 مل سوهياعهما ىلصلاقوني فات خت نيتغش لك ةمايقلا مول ىلا_عتهنلا كل هينيتفلت# نيته ؛دهبحاص عملحرلاو | انثلاق دوادوب ان أ لاق
 مهرودصف ممن او*ةالءاذغلانو رثكب نيذلاو توريكو نولاذكلاةماقلا وهتلا لاهل ا-ضغأ فوزرمم نبا اوهور ع

 لاقواعارم ءاوناكهرماوتاط.ثلاىلااو دكا ء اطياوناك هلو -روهللاىلا ١ اوعداذا نذلاومهلا اوتاءمهوةااذاف | ةيعش انث لاقىرصبلا :

 ني-:ئالا:انالمنأ ىلعاو ةغااو ع ريل ع معرض عدلا لافدسدعالا ,واولاق ةعماكدحأ ننوكمال دوعسمنبا ١

 .و«.اعهلنا ىلصدهتنالوسر نادك ن نمالحر نأ ىوردتواهتاج نمهذ هوةريثك تامالع قاد 2 الو واةةنيهجول :
 اننا "ل لا
 ريمأ ايلا ةذهيلءلصت لو سوهشلعهللا لصهتنالوسرباكج ا ن هلح ردوع ًارعهللاةفةفيذ لد .1ءىلصي لق تام 00 ىل ينل نم را

 لجولا ريض: اذا عتلقناف ك دعب ادح اا هنم مؤ الوال ىهلل لاقالما مهتمانًهللاكنتد شن لاتف مهتم هنا نيممؤلا | نا
 نافنيناسلاذ نكي مه رفاقداص ناكو' ههنمدحا او لكلماجو نيب داعتم نال داذا لوقاق كلذ دامو زينا سل اذ 9 ا ب ل
 ةاداعمتضتقالتقادصلا تةةحولذا ةودخالا دسىلا ىسمتن:الغ:عذةقادصن كءاو نيدداعتم قدادن دق د>اولا 72155-

 وهونيناساوذووفرخ الاىلاامهنمدحاو لكم الك لةنول عنةودالاوةبعصأ!بادآ باك فانرك ذاك ءادعالا || دارأ 7 ا و

 .لقني ملناو مامنلا نمرسشوهفنيينا1!نملقناذافطةفني.اجلادحأ نملقني نآباماةريصرذاةميمتلا رمل || ىننكسلا شو_ثحلاب
 دحاو لك دعواذا كل ذكو نيناساوذاذهف هيحاص عمةاداعملا نمهيلعوهامام مم داو لكدا ن .ح نكس ام الك ا دماج لل

 جرخاذا ناكوامهدحأ ىلع ىنثأ اذا كلذكو هناداعمفامهنم دحاولك ىلع ىنثأ اذاكلذكو هرصني نأبامهتم 1 اونا ىن.ثكلا لغنلا
 هروض>-ىوهتسغىف هءلع باي و نيب داعتملا نم قحلا ىلع ىنثي وأ تكسد نأ تبني ل, نيناسلوذوهف همذب هدنع نم اهملامه<ئاوتوض#يإ
 لام فهريغانلفاذح رخاذافلوةا!لوق:ذانث امأ ىلع لح دنان ام_.معهتلا ىنذر رمش الل مق هودعىدب نيدو ىف زنكل اذذتتنا لبق

 ريمالا لع لودخدلا نءاينغتسمناك امهمءاغناذهومل_بودياعهتلا ىلصهتلالوسرد_وعىلءاقاغناذهدعناك | ةرضتخم هلوتر تر
 ىقاهسطنح وح ىذلا هنالقافنوهفنثيلنا فا ل داذا نكساولوحدلا نع ىنغتساولف يلععانثلا نعو || نط اسشل اهريض ىأ
 وهن ىنثاوىنغلاو هال اةرورمذل ل_:دؤماحلاولاملا كرو ل الاب عنقوللودلا نعابشغتسمناك تاف كلذأ| 7 0 سا َ

 هناللةبلاءاملا تنياكباةلاىفقافنل اناتبني هادلاولاملا بحل _بوهيلعهتلاىل_ص هلوقىتعماذهوقفانم || ىل_رلا ىلع 0
 رشلاءا2:!تاقروذعمووذ نب تا ةكاحم وو يصل هن لبا اذاامإو محا ارضو اعا سىلاوءا مالا لعوب ْ 1 الو را

 | مكهتلا ىضرتكتاعتااقومهتعلتلانب واق ناو ماوةأ هوح وفرت كلان اه تعهللا ىضرعادردلاونأ لاقزاج | قامخال ا

 لوقلاهلنالآ لخدال مثوهةريشعلا 0 ل اا ل لور للدور نذأتسا || .تقو طئامداو ضرالا
 ىلارراقنل ا رثكم الو هدوعق
 ىلاة> اعلا الا هير وع

 هب ديوي كلل

 رذنل 1 -عةدا3 نع

 ندب زن عسنأنبا'

 . ن نعفمجتف ”ن دش ىلا يييشظل ل يبي ما نع سيريا وب سا اجا احممل

 ةرش ء 7 امرك ىذلا ساتلارب 2ناَد_ثةاعالاةنلوقلا 2 / 1مم تاقام<- ىتاقهتلالوسراءتاة رخال

 حابب ءارك اوأةرورضلالاز والو حارمدتذ وهن ءانئلااماق مستلاو رشكلا فولامقالا فدر واذهن او

 وب رقتلا ضرءمف سأرلا كب رعالوقند_كتااالوءانكاز وعاللببذكلااف 1 ىفءانرك ذاك هل: ؟بذكلاا

 هبلقي ركشي و هناساتكسفردقي /تافركشي تأ ىتبتي لبق فانموهفكلذ لعف تاق لطاب مالك لك ىلع
 *َ ةرمتعةنماثلاة ف الا )دع

 تان تس هندي حدا اواهمكح انرك ذ ددقو ةعقولاو ةييغلاوهق مذلاامأ عضاوملا ضع ىفهنع ىح ا

 ْ نيداالاق ب ذكمل اىلا هب ا طرشي دق هنأ والاف ( حداسملاامأ اف لد“ ردا ان اوحداملاف عد رأ

 1 ناةمناثل اه هنا سلب رثغت

 لكلا5 مكن الو كلذ

 دعا يووم الاسو رىلعهم3ةسنااعأ لت و ًااماماحدمن منارعم



1 

0 
 هلبا اام عطق ف سا ن ةوهو ودب راو ساذلا نيب داسؤالا و !اودس+ اولغلاوةناء1تاو ردغل او ةيمعلاو ||

 ريس ضرالافنوغسو سانلا نوملظن نيذلا ىلع ل.د 1 !ااماىلاعتلاقو ضرالافنودسفب و لصوت نا هنأ

 لحد. اللافو مهتم مامذلاوهرمشل سان للام: نمسانلارارس ”نمتا ل-وهيلعدتنا ىل اضلاقو مهم امئلاو قلل |

 نأ هذعهللا ىذر ىلع نعىور و م>رلا عل طاق لة 'ةمامثلا و هو سا انا نيبعطاقلاق مطاقلا مو ةمطاق ةنحلا

 ناو كانيقاعايذاك تنكن تاو كان: ةماقداصت نكن اقتاقاع لا كع2اذ_ها ان هل لاذ لحب .ريلا ىس ذل ا ٠

 لاَقذ 4عضوأن مم دلل لاصةخ ىأى طا ”رقلابعك ندم ل.قو نينمؤملاريمأ ا ىناقأ لاتف كانلقأ كلشنتأ تنل |

 0 "امال تاىجغاب ؛اهيمأ تاكو اعنا دبعل لجرلاةودح ألك لوق لوبو رسلاءاثفاومالكتلا ةرثكأ

 ىسعأ أ مش نأ حا املاق كنك ءهيذكر رهظأ ا ىتح ال لاوا عىري خاف لاق كلذ تاك دة لاق ءوسد هترك ذهل

 متط املاقف نيحلا سلا ضعب دنع ةراعس لترك ذوي لاصولا كنعمطق أ الو لاق اعف هق دصأ ل ىناىبسحو ىاسلب

 نهر : هياعسلالوبقناىرتن كر يبزلا نب بعدملاقوم مممالا سائلا نمةعئاط لك نمىدصلا دمح موب |

 تاك وافعاس ١] وقتا زو بق نكي رماد ىلحلدررم ساوةزاحا لوبقلاوةلالدةباهسلا نال ةيراعسلا |

 ا اذااهخ االا ةيمذلا ىهةناعس !اوةر وعل ارثسا موةمر ا انفع لثدح«ةدصفام.تل ناكل هلوةقاقداص |

 ا ريغل سانلا ىلا سال اب ىعامس بلال سرة .لعهلنا ىلص لاق دقو ةياعس تيم“ هبذأج فاي نمىلا |

 هع“ 5 مالكي ندي! رام اب كدا كمن |لافو مداكلاف هند اللا دمع نب نامل س ىلع ل>ر لح دو لال |

 مهيدي كاينداوعاّمبالاجر كفنّدك ادق هنأ ني م .زاريمأ ابل اعف لقلاةفهتليقناسعامهءاروناف هتهركتاو أ

 َى مهلا خدت الو هيلعهللا كنم:ثاام ىلع ماتا ك رةهللا اوفا ملوهنناىف كوفاشم_مبر طخسب لاضرو | ا

 5 لاو عر ةىلعأ اك اهنن اواعطقضارعالاوا هريضاةنامالا فواه سحخةمالا ىفاولأب ن ل مهناف ءاباهللا طفح

 مداد مسئولو تمر را ارت ل ًوةعيقولاوةييغلا مهلئاسو لجأ او ةجدقلا ْ

 كلما دبعنب ناميلسىلا محتالاداب رب لحجر ىىسو هريغا يندب هيرح اعابنم انبغ نماحل ماتت كترح اداسلقا |

 لاهو لجرلا ىلء دايز لبق اهةةفاؤنحال امهندب عمذ
 معالبالوقتاناماوتنذ: ع ايلاخ تنم ااماورما تناق 0

 مئالاو ةنايها نيب ةلزرخع ب اذئيب تاكىذلا مالا نمت نأ
 ةسلاحق>ث.عراماذهانورعهللا.ة د هرم هصصقف رك ذيلاز امىراوسالاتاديبعتبورمعا لجل 1 ١

 ا
 أ

 ا

 ا
 ا

 رثقلاوانمعدتوملان ا هاعأ نكءلوهرك امن نع ىتاعأ نيح قح تيدا الوش ل12 ”:ثمح لدحر

 ةعقرداميعنب بح اصلا ىلاةاعسلا ضعي مف رو نيك احلاريجت نوهواننبب ككعىلا_عتدقلاوانعمجتةمايةلاوانم

 اهتءرحا تنكنافةعت تناك ن اوةحب# هياعسلااهروط ىلع مةوف هنرثك ل هذدنأ ىلع هل هد ممقي لام ىلعا مف هب 1
 كتمش ةرامشي ف كلت االولو روت هافاكو: عم لمهن ت !هيباذاعمومب رلا نمل ذة أ اسمف كناري مف مصنلا ىرمم 2 [

 هللاهريسح مثيلاو هللا هجرت. .1أ تب رغلاب لعأ هللا تاق .علانوعلمأب ىو: ةذثالث مى ال ءذهمضقي اع كانلداقلا أ

 ْلداَد اط سرأ| ليس لزن نبت كس غنا لالخ وأ ىبابهتسالت اما لاو هاهم ىلا .رةلاملاو

 عاس لوةلوءةن مم ”اوكب راق ألصوكناوا طوداو ماللار م ركل نعد هج كل سمأو ديعبلاو تالا

 لاقو لوبيعت لو مهمعتم كلوةرافو مهتةرافاذا ن مكناوان 0 اف عال

 تاكل لا مامنلا هإةنام حصول مهضعب لاقو لذلا ىفاث ا ىف موىافئلاررسالا اربذكسلا ىلءةينيمقميمنلا مهض

 نأ عش مظع مامئلارب هذ هل | ىلعو كل عسب كال اب ملهنالكلا < ىلوأ هنع لو ةنملاو ل باعمت_ثلاب ُئرر اوه

 مالغااث ؟..ءارتثاف تيضردةلاقةميمنلاالا بيعهيفامىرتشملل لاقوا دبع ل جرعابةإسنيداجلا# قوت |

 دنعماذقر عش نم قلخاو ىموملاىذخن ندع ىربستي نادي رب وهوك بالو دس ناءالومة وإلا امانأ

 ىتحاهل مواننف كمت نأ دب راوالم ]| اهواك ذل امانا وزاللا# متكلم ردثاعاعرهمأ !ىوح تازع_ثهمؤف و

 ف ٠ 0 ا ضخبن بالشكودت ةادصنالو 4 اوغبقثولالو طخ 0 1 م مامنلا تن اىلاةراشا 7 7

 ماعنلالافحا لفجأو
 لوصأ لبعد سأ ىنعت
 هريغو عيشلا ن متايتلا

 ازارتحا مي رلارب دتسأو

 ءاعقالا و شاشرلا نم
 لع 1 ودل نأ انهه

 لاف>الاوهم ردد

 لوق ودعت رع عفر نأ

 عا دتتسالا ع نم عار ةاادذع

 لد لع لدومهللا
 ند مىلقرهطو ديل 1

 نم .رفنصحوءايرلا
 لوس تأ :وشس>اوفلا

 ىور ل: ف لجرلا
 نأ له _غمن هللا دمع

 ىسمنمالسلاهيلعىنلا

 فل-جرلالو نأ
 ةماع نالاقو همسه

 1 لافر نم ساوسوا
 .لوملاف عسول لرابملا
 ىرحاذا مسا

 قنأك اذاو ءاملا هيف

 هل--ر مدع تانثيلا

 ءال الو دإىرمسلا

 لوددلا لبق لوقو
 نم هلئاب ذوعأ هللا مس

 مكاو تملا

 هش[ كش 117 لل دع د

 تيخخلاولأ مال_بالا
 انآ لاقىدرو رهسلا



 فلوبلاب سس و
 بارن ىلعوأ ةثمدضرأ

 ىس«وموتأ لاق لهم
 ىصهللالوسرءم تنك

 تاداراف سو هما هللا
 لص فاثمدةاف لوب

 00 راد

 لوبي نأ مد >أ دارأ

 تآىئتشو هلوبلديرباق

 الو د].هلا ليقت- بدال

 لمعم تاالو اهريدتس

 هركي الورم اوسع ١

 فةلقلا لامقتا
 هيانتحالوالاو تانثيلا

 اعقل ١ ضعب باهذل
 فكلذ ةبهارك ىلا

 عفر الواضيأ تابذبلا
 نول دي ىىدح هيو
 باهت وضرالا

 نازارغ_حاحاررلا

 ل-->رلاق س ماشرلا

 نم ةيامتلا ضعل

 ه-«هداج دقو بازعألا

 نس كبس ال لاق
 كسأو ىل. لاق ةءاركلا

 2 || اهفصفلاةقذاحلا مما
 رشلا ل علأ لاّوذ َك

 ليعتساو زداادعأو

 ىالاءاعقا ىسقأو

 ا ةقومر لامر رهونألاقو رانلا ىف ةمارقلا مونا معي ذب تا هللا ىلءاةد ناك ا.ندلا ف امهني ثيلعى رباهموهو

 أم
 مس بسك ةك

 أ باذعتلثنالاقي وراذلا نمهدعةمأ و بةلذ لهاب اهل سدل هداهشي لسم ىلع دهش نم !سوهبلع هللا لدنيا

 نمدعس تلاقذ ىماكت:اهللاقةن1قاعالهللانا مسوءيلعهلا ىلصينلان ءرعنبا نعو ةهمتلا نمرم_هلا
 ىل ءرهمالورج نمدمكنكسد ال ساذلا نم ران ةيناسع كفن كس الىلال-و قزعو هلال ل رابجلا لاقف ناخد

 اذكلعفأ لتاهتنادهع ىلعلوةيىذلاالو محر عطاافإلو ثنخن الو ىط طر الو ثولدالو مامنل ا وهو تا قالو انزل

 ظ اوقسافت ام مالسااه.لء ىسوم ىستساف ب مهماصأ ليث اسما ىن ::نارابحألا بعكىورو هيف: ماذكو

  ىلد وهنميراب ىموملاقف ةيهذلا ىلع :رصأ دق ما كسفو وْلعم نع كلب حس الينا هيلا ىلاعتهبا ىجواو

 حر مسالا واوقسفا«. + اوناتفاما- تو روك اوةههتلان عك انآ ىسو مايلاق اننيبنمهحوشأ نجح هيلع

 نعفرسخأ أل_لانمىلاءندما كان [ىذللك نتج ىن'لاقهيلع مدخأ !ةتالك عبس ف خرقة اهب يك

 رب رهمزلا نعواهنمزحأ امو راثلا نعوم: ءىسفأ امد رضدلا نعواهنمعسوأاموضرالان ءوامتم لت ا مودا مسل ١
 ظ تاوعملانملقثأ |ءىربلا ىلعناةهملا مكسيلا هللا هنملذأ اموت, !|نعودن مىغاامورعلان ءودهأ :مدرب 1

 بد رّعلاىلا ةحاطلاو رانلا ع نمرحأ داو صر1او رحلا نم ىغأ عذاقلا بلقلاو ضرالان م عسوأ قاحاو

 مثيلا نملذأ ءسأ ناياذا مامنلاورخ نم ىسفأرفاكلا بلقووب رهمزلا ن نمدربأ مست ملاذا
 ظ #4 اهدرفبعاموةوهثلا دح ناس )<

 | اذك كيف ملكتي ناك نال لو: لوملا ىلا ريغلا لو قرني نمىلعرثك الاف قاطبامنا ةههذلا مسا نارلعا
 هه ردأ هسبلالوةنملاوأ نعل |وةنملاههركءاوسهفشكءركامهشك اهد> لب هيدصت :طوومنلا تسلو ا 1

 | لاوقالا نموأ لامعالا نملوةنملاتاكءاوسوءاعالابو ا رضرلاب وأ ةباتكلاب وأ لوةلاب ف ثلا تاكءاوسو ثلاث

 | لبهفشكهركم ا عرتسلا كتهو رسلا ءاشفاةهممل اقبح لب نكي لو ا هنعل اوقنملا فاصقنوابيعكلذ ناكءاو و
 [ك ةم-صعا مفدوأ السا ةدئافهتباكح ىفامالاهنع تكسد نأ ىئبنيفهر كام سانلالاوحأ نمتاسنالا ءاراملك

 00000 ا ناوي تار ةاعارم هيدهشد نأ هيلعفهريغلام لوا ع نم ىأراذا

 ةويمنلا ىلءثءابلافة عملا وغلا نيد ؛ مج لق ناك هنع ىلا ىفايمع واصقن هيت امتاك كاف رسال ءاشقاو ةمع

 | نم لكدلطاباولوضفلا ف ضوخلاوثي رحاب رذتلاوأ كرك هحأ بل اراوظاوأ هنعوتحلل « سأاةدار 1 ١

 | كود ءةالا مقود سمأ داسفا فريدي وهوأ اذك كَم ىلعفوأ اذك كرف لاق انالفنا هلل. ةوهمنل هيلا تاج

 لافةداه ثاادودموهوقساف مامن !!نالمتدد الن الّوالا#رومأ ةنس ع, اعفءارعتى رك اموأ كالا جيبشنوأ
 ٠

 مع وكلذ نعماهني نى اثل ادي ةلاهكح موق اوميصت تأ اونستف ابني قس افك ءام ءاحنا | :مانيذلااهيأ اءى ااعتدليأ

 | هللادنعضيغب هنافىلاعت هللا فهضغس تآثلاثلاوب 11و فورعملا داو وىلاعتهننا لاك 2

 ٠ اريثك اوينتحا ىلاعتهننالوقلءو سلاتثا علال حخ أب ع نظنالنأ عتنبارلا د ىلاعت هلياهضعم 0

 | الوىلاعت هلوةلاءابتا ققكتل ثعلاو قيربصلا ل لعد وحامل ا 00

 اذكواذ؟ ىل_ى- دة نالف لوقتفهتميغكعالوم_:عما

 لحخدهنا هن :عهنبا ىذر رب زعلادمع نب لوو ىوودكو تيت عامت أدق توك ةوأبا 0

 0 , الاءزهىل_هأن ءرمتن اهايذاك تنكناف كم قى انر طن تتش تار عهللا ةدأشلجرنع هلر ؟ ذفلحر هيلع

 التعا ودعت ش ناو مم ءاشمزامهان إلاءذزه ل هأ نمتناقاو داصتن تاواو دل ةذ أني قس اف كءاحتا

 نعربخدربخاف هناوخا ضعب هرازعاكسملا نما هكح نارك ذوهباديأهيلادوعأال نينمؤملاريمأ ا وذعلا 1
 عراشفلا ىلقتلغشو ا تدل تا تلت ًاوةرابزلافتأطب كلا هللا ةفهئاف رص ضعب
 ناميلس هللاقفلجرمءاف ى :رهزلاهدنعواسلاع 5 || اربع ن/تامءلسن ىو روةنمالا كسفن تمهتاو

 ةلاقخق داصؤرب-أىذلاناناميل- لا تف تلقالو تلعفام ل حرلا لامقف اهف اذكواذكت اوف ثعقوكا اىنغلد

 عا كيلا نم نسحلالاقو مال: بهذا لحر ال لاق مث تقدص تامل -لاةناداصمامثلانوكيالىرهزلا

 وهذًا 



 دا نسلق ىرح 0 امد وكيالز طايلا فو عرولاهسفننم
 هتيتغانم ةراقك ملوميلعننا لسةلئاكوس رلاقلاق كلامزت سأىوراع كلذفلدتسااعو ولالتسالا | ا

 نع حاب ريأنب ءاطع ل سو ريع هلوعدتو< ءاعىن* *”نآكرحنأ مهل كاك أ !ةراغك دها<لأقو هل ارذغتسنأ |
 كةعدزخا !تتشت ات أس وكن ماطو تاقاسجف تبذك هللوةةفكبحاص ىلا ى مش تألاقةيبغلانمةيوتلا أ

 ملسو هيلعهللا ىلص هنأ ىو زامههمصلات ب د11ق لب هيةيلاطااتنشت :فتقاارس رعااق بجودقذا فيعض | ١ مالك لاملا فالي نملالعتسالا بحيالفه ضوعال ضرعلا ل اًعلالوةو مح مدالا اوهاذهو توقعت شن او |
 مهردالو رايد لاخهس دلمون كأي نأ ىللةن م هنماهل هسا لف لاموأ ضرعتللاغمءدنعم.خالتناكن علاق || |

 هللا ىذر ةثئاعتلاقو هتائيس لعتدن ز رو هم-اص تاس ن 0 - هلن كمل تاق هتاتسح نمذخؤداما ||
 ناك ن اق«. ءاعر دقن !لال_كفسالا نءديالا ذافا ماد افاست تغار ليذلاةل ول اهنا ىرخالتلاق أ سالامنع |
 عربت ”هنالاللوةاف بت له لرلعقلاف تلق تاق تان سلا ن مرثكب وءاعدلاو راغغتسالا هلرثك, تأ ىتبت ف اتصوئائاع | |

 كلذمزالب و هيلاددوتلاو هيلععانثلا ف غلاب تأرذت :عملا لريسو نس سم هذكسلو حاوي اأو لاتقول لاو
 ضعب ناكوةمايقلا ف ة.غل ادم ا اعيهلذيو سمن حءددوتو هراذتعا ناكم يلق باطن 0نافهباق بطن ىت- |

 اهل س نأ بأ ملسو هيلعدتلا لص ىنلالوة ىف نعمات تاةناق ادب هللا محام ىلا - الش تنك امو هيلعةبمغلا | موحهنناتا هلاهال-اف هيلعاهمرحأ لى نم ريسنب !لاقو تما ظن منا السلا سو ل لا للعال فا سلا
 نب ريسنبا هلاقامو الالح مارملافلقني تالتملظملانعوفعااهيدارملالوقنذ نكمربغ ىلا هتهنلاهمزحام 1 ةزأ
 مسوءاعدتلا لص يتلا لوق نعمان تاقاف : ةمع مخلاهره- غل لاك نأ هلز وحال ةناف ةيمغاا ل.ل اختل اقندحأ| ظ
 فيكق سانلا لعىذر هبت قدصتدقففا مهالا لاق يسن مجرخاذا ناك مضمذ بأ اك نوكينأ مدح هنأأ

 تاتا لردع هيلعشل اىنعماف«ةةدى_طصذفنت ال ناك نا هلواشت حابب لهف هند دصت رم نط ضرعلاب ق 922

 اراك دع هال اا | طة سالو هنالال»ةينغلا اريصتالذالاوهمداخأ الوهنمتمامقلاىف ةماظمتاطأال | 0

 هل ىلعو ايندل' ةمااملثمةرخ الاةمااغمو فذاعلا د-ن مهةح طقس ملف ْذقلاحاب أ نمناءاهقغلا حرمك لب ذ كنا ىوةملارئاسكس املا ناكمصاخو عبر ناف مصاخت ال نابءافولا ىلع مزعلا هلو دعو هناالا ب وولا |
 الذ هللا ىلعرحأ ناك نم معلا ةمام مهلا مول لجو زع هللا ىدب نيب مالا تحاذا نسحلا لاق لضفأ و ةعلافا

 1 قطا ءضرءأوفرعلابصأو وعلان ىلاعتهللا لاق دقو ان دلا ف سانلا نعت وذا ءلاالا مويا ظ
 او نم لصتو كملط نعوفعتنأ كلما. ىلاعت هللا نالاقفوطعلاا 30 لب ربجانإ_توعيلعهللا ىلصينلا |
 0 قلعابط رهسلا تعفن اًدغادقانالؤن' هللاقال- رنا نسهلا نعىو روك مرح نم طفلا ِ

 مالا ىلع لةذاك أر دقأ الىناف ردع افا ماعكئفاك ١ [تاتدراةكتانس م قاتل
 دي( ةئمكلا ةرسعةسداسلاةذ  الالدع ٠
 لجوزعهلوق نماط ابن: اانزدلو هنا ىلع لدةم.هنلاب ىشمو ثيددلا مكمل نءلكتاىلاهيراشأو ثيدستلا متكءالىذلا انزلادلو منزلا راما نب هتلادبعلاق منزشلذد عبو حلات ماب ءاشمزامه اعتلال

 ل-+ديالرخ !ثيدحفو ماسقةنلالخدال لو هيلعهتلا لص لاقدقو نونحت 0 8 وفة ساوتاذ ضلال ربت طولة زر |تزاكل بق ي_ثدهللا نمامهنعاينغ لفامهاةنافنىلاعتلاقو ثيردعلل ةلاجةماقع تناك اهناليقأ باعحلاةلاسجىلاعقلاقو ماغلا ةزمهلا ل يقةزلةزمهلك-ا لي وىلاجتلاقو ىدلاوهميزلاو مينزشالذدعب تع
 اقالدنأ مكدنسأحأ هللا ىلا مكبحأ مسرعيلءهّنلا ىلصدتلا لوسرلافةرب رهونأ لاق مامئلاوهتاتغلاوتاتقتنللا

 توسل ا تاودخالان يبن وقر ماا ةعهذلاب نْواش اهلنا ىلا كسضغب أ ناو نوفاْؤب وتوفلأي نيذاافاك انوطوملا
 ةبحالا نيب نود سؤ اةهمشلابن وا ثملالاق ىياولاف كرارمشب مربخأالأ سو هيلعفتلا لصلاقو تارتسعلاعاو ا

 قد-ريعلا مهن :يشيل ةماكب لم ىلع عاشأ 3 همل_سوه لعلنا ىلصوللا لوسرلافرذوت ؟لاقو بيعلاءاربلل نوغابأل

 1 لحر ىلع عاش ًالجراعأ مسوءيلعهنلا ىلههنيال اوسرلاه ءادردلاوب أ لاق و ةمايقلامول رانلااهبهقلاهنإ

 ظ
 ظ

 اذه اماريبكق نايذع

 الوأ رم“ سال ناكف
 امأو كون زعم

 خممتلاب ىشع ناك ةاذه

 كظو تسب اءدغ

 ىللعس رع نينثاههّس

 اذه ىلعو ادحاو اذه

 فذ هلعل لافوا دحاو

 بيسعل اواسدس اماه متع

 قناكاذاودب رجلا
 نورعلانعرعببءارصلا

 هللا ىذر رباح ىدر#
 مالسلا هيلع ىنلا تأ هنع

 زارملا دارأ اذا تاك

 را ءاربال يح قلطلا
 ةبعش نب ةريغملاىورو
 تنك لاقهنعهّش ا ىذر

 هللا ىلص هنبالوسر عم
 ىافرف-ىف لس وهيلع

 همجاح السلا هيلع ىتلا

 ىوروبهذملا دعب 8

 مالسلاهيلع ىنا ١تنا

 اك تال اوت كاك

 ناكو لزنملا لج رلا ومدن
 ٌُ 2 طئاعت رد سس

 نم موكوأ ضر“ نم
 ميس ناز و ود احلا
 قء_:احارب لس>رلا

 .,اذاهليذب وأ ءارصعلا
 شاشرلا نم وكلا انام



 السسة<-ءاع تاط. ملا

 ٌتِقولا عيضيفةسوسولاب

 5 ؟ ذلا حس مث

 ناىلارثك وأ ناحسم

 هيشو هن وطرلا ىرال

 عرضلاب رك ذلا مهضعإ
 هنمرهط لازيال لاهو

 ىاريذدءمادامةي وطرلا

 ىئارب و كلذف دحلا
 اضأ كلذ ىفرتولا
 ىلعنوكت تاحسملاو

 رخوأ :رداطلا ضرالا

 ناعاتجاا أر رهاط

 رعسل رظأا زا

 نيملاب رحل اذ أيلف
 زاسلاب رك

 نوكدرفعا ىلع مسيو
 نيجلابالراسيلاب ةكرخلا
 انحتسم نوكي الثا

 لا معتسادارأ اذاونيعلاو
 عضوم ىلا لقتناءاسللا

 مامر عنقي ورخآ
 !ةفشملا ىلع لولارشتنم
 ىف ةاقيتطالا 1 ل
 اهفدر ود.ءوءارمتسآلا

 سابع نبهتلادبعءاور
 سلاق اهه.نعهلباىذر

 هيلعمتا لصق لوسر

 اموتاءذ عيل اهلا

 ١ ١-0 : ٍ ليحل

 0 01 :رلازأوةناي1ن'وملاغاايايضاقركذن منافرلاظت :1!لّوالاو# رومأ ةّئس ىهو
 ا هللا ىلصلاق هنالاءة>ءاغتاءةكعالذا مظل ىلاهيش وناطاتسلا ىلا لظتيثأ هلذ ىضاقل اةهح نم مولاظملاامأ
 |[ هتوقعل< دحاولا” ا | «.اعلاقوالاة مقل !بحاصان ال سوهبلع
 ْ عع هنعهللاىضزرعنأ ىو ركجالدلا سمت هىلاىماعاادز و وركنم ارينغت ىلع ةن اهتسالا قاثل اك هرعو

 ءاخ كالذهلرك ذفهن ءهننا ىغر رك ىنأىلاتهزق مالسلا در مفعم اعل ف هنعتلا ىذرةحلط ىلعل مو نتاع

 رج ارفاعدق لدن> اى نأ+_فتعهتا ضر رع مابا كلذكو مهدنعةيبغللاذنك لو كلذ لصبل هيلاركوبأ

 ديدشبوتلا ل باتو بنذلارفاع ماعلازب زعااهننا نم باقكلا لي زنت محم بحرلا نعي .رلاهنيا عسي هيلا بتك ماشلاب
 ةهعسفنب الاممهعت هعفنمف كلذ هلع دكني نا وتتناك ذا ةبيغدغلبأ ن عرعكلذر موِباَتق هب هن ' الاباععلا

 ىتغهاللوقي اتت #الاش لاغل اجامارج تاك دوصقملا اوه كلذ نك مناف ع .صاارمةاايازهة-اباامتاو هربغ

 وأ هون أ ءلط لحرف كلوةام لوب نان ضا رعتلا ل الاو صالحا ىد ر 39 كو جن أوأ اىنجو زوأ ف أى 3
 تال سوع لعلنا ىلص نال تل اقام م عش ل: هنعىوزاناردقلااذ محابمني. عتلا» نكءلوهت >-و زوأ هودخأ

 ١ فو رعملاب كداوو كيفك امد لات ةهلعربغةنمذخ ١ اف ىدلو وانأ ىنيفكيامىنيط بال هنت لحر تامةسانأ

 للاي دع عبارلاو ءاتدةسالااهنصت نأك دة امل ادار اهداولوا عل اقلاو حشنلا ترك ذف

 هله شك -7نأ كلذ هع سسفوهتعدن هلا ىد: ::تأ تفحو ق-اقوأ عدم مىلاددرت, اقف ترأ آر اذاقرسلا نم

 دقذارورغااعضومكل ذوهريغال غلاو ةعدم لا ةبارم 58 نمءتلعفومللا كل ثعابلا تاك امهمهعسفو هّمعدب

 تفرعدقواك وا ةىرتشا نمل ذكوق اهنا لعدم ؛ثلاراهط اي كلذ تاطسشلا ساب وثعابلاودد سلا توك

 ررض كرك د فو ىرتشملا اررضْتوكس فناف كلذرك نأ كلؤرخ 7 00 ةقرسلاب كوأوملا

 كالذكو انعطم لعن اهبف نعطلاهلف هاشلا نع لثساذاككز [ 23كم اا ارد رخل ديعلا

 هنا عنافةعب ةولا دصق ىلءال رب: مال صدنلا دصق ىلعءؤر عبام م هيو رئلافراشتسملا

 0000 ا اع الل ناو ةبامكلا دق .ةوبحا اولاوهف كل لتنال هلوقدر رع ؟ مي ورتلا لربي

 قحهسيقاع هورك ذاس انلاهفر عنى مرحافلا ارك ذنعن ودعوت ام -وهياعهنلاىلصهللالو-رلاقذا هن رمكا

 نوكحب نآس ماخلا#«ةف, رهاحلاو عدت, او رئاجلا مامالا مهل ةيسغالةثالث نواوةياوناكو سانااهرذح

 نامل-و جر ءالانءدانزلاونآىور لوب نه ىلع ماالفشمحالاو ب رعالاكهيبع نع برع تكاد انورعمناسنالا

 هي>اصههركرالث يح راصدقكلذتالو فن رعتلاةرو رضل كل ذءالعلا لعف دققءارعتى رعامو شمعالا نع

 | لاعب , كلذلو لوا وهف ىرخأ ةرايعب فد رعتلا هنكمأ والد عمت عدجونا عن هياروهشمراصد تادعب هلعول

 | ماا در وخال“ بحاصوث نذل اكق سفلابا ارهاكنوكي نأ سداسا اه صنلا مسا نعالودعربص ملا ى عذال

 ظ اذاق هئرك دنت ءركءالو 1100 سمكس الكوب هاطت ع نمناكو سانلا ةردادمور ناب رمش

 ا ةسغالفهوه-و نع ءاي1لاٍبابلج لآ نملسو م« ءاعهلنا ىلصهنبالوسرلاق لف ءاعمتاالف هيرهاظتبا امه.ف تركاذ

 ا وعم رع ةلعام نم دءالرتت اذا ا وعامر داما هيدارأ اراوةمرح حافل سل هنعهلناىذر رغلاف و هل

 ا ةمارك الواللاق هلةيسعدسم ءذاعهىركذ هروع ماما ةماعلا ل را تاقفد رط نيت ادلا لاقو

 مهنارهعمعتئالثل اءال !ويذرئاا مامالاو هع هعستب ناعما قسافلاوىوهل !بحاص مهتةييغالةثالث نسل الافو

 00 ا لد مهو كلذ نو هر كف اكن هينورخا ةتباعرو هيتورغااقب

 | ةنياكةباتغا نم با علل مسالا ود يحمل كالا ةق عاج |مدلض تاوانتخز ريسز | ىلع تلد فوعلاقو

 : + اهباصأ بنذمظعأ ن ا عرش اهم 1 2 :ذرغصأ ناك ادغىلاعت هللا تقلاذاكناو اوهملط نا حاج انم

 «(ةيرغلا ةرافكتاس )و

 ؛مت هناحسهنناقحنمهبح رخل ه_عفامىلءفأتي و بوتي ومدني نأ ب اتغم ا ىلع بجاولا تارا _ءا
 عايل لكسب دق قارا اذا هلعف لع مدان فس أمن زحوهو هل تس نأ ىئبني وهتلظم نمي رذعف هليل باَغملا

 نم



 3 م الا 2 د تح اونم نذل ا كاعت تالاند دهن باةلاه-لاليعو سفنلا | ا
 كلف ثاكنزااذاالا] 5 "ارب غفدقتعت ناكل نا اهلعبال ب ولقاارارسسأ ناهعر 2و ١

 ما :ذأب عيودمل 1 موك ءهدهاشت لامو هتدهاشوهتاعام دقتعت نأ الا كن ءال كلذدنعذ ل وأتلا لية الئامعب

 ندذلااهيأايىلاعتللا لاقدقوقاسفلاق سذأ هنا هيذكت تأ ىج زيف ك لاهاي تاطمثا اامافكل- ببلقىفوقو
 داسذ ىلع لدن هلي مث تاك نا سيابا قددصتز وكالف ةلاه كامو زاونس ا يشف أيا ساف كاع اال ١

 ناىّبح هيددص:تاكلز وال نكءاو هريخ ىف قدصا نار وصب قساغلانالهب ىدصت نأر < لهفال> لع>او

 وأامرسامواه وردنا ض2 دق نواب ن أن ككل هب ذادعن ا ازو< الر ا ةعارهتمدح وذ هكنتسا نم أ

 لاملاهيحايتساعالاءو بلا ٠ ْن طابت الفعو وسلا طا هين اف أو هلاموهمدإل ملا نم مزحنلانا ل سوعياع أ

 كا سفن نعهعفدت نأ سس هلمق ع نااع وس ساوسوكلَر طءخوكلذك ن ؟,ملاذافةلداعة نا وأ هندهاشم سفتوهو |

 ناد فرعا ع او ريدا لمكه: م4 : ارامناوناك كر وسم ل تكل هل>نأ اماعررقتو |

 اًمار وفنهنعر ع 2 .ةناك امعدوع .باقاا ريغتب نأ نافلاءوس دةهةرامالوة::ثدع سفنلاو لتع هلو و ثلاو |

 ىلصلاه دقو. قو نانلادكعت ارامأ هذهذهس ب ما_جغالاوهمار ؟ اوهدّةفتو هناعارم نعرتذي و هلةةنسو |

 الو دمع هسفن ىف« ةدحال ىأهقةعالنأ ناغلا ءوس نمهح رخخذ عب رك نهم هلون هؤملا فثالث مسومياعهللا |

 هيج وعله_ءلابذحراوجملاقامأو ةهاركلاوةرفنلاىلاهريغتبف باعلاىفامأ حراو+لاىفالو باة!ىفاللعف |
 كثاك ذو كءهفةعرسو ك تنطذ نم ماذ_هنأ هلالي وسال ةءاسموإ .ةىداب باقلا ىلعر رقي دق ثاط.شلاو |

 لاقل دع هب لري ًااذاامأو هّإط :هتاطعاارورخي ارطان ف ف م !العوهو ىل_ءثهللارو:» رافني نمؤمانأو |

 نماض ؟كالذوبذكلا هدثنن طذالدعلا اذه ىلءاناح تن :كهتذك ولك نالاروذعم تنك هقيدصت ىلاكنط |

 تعلو رةدساعوةوادعامهد لهشعت تاعي در ””الابءىستو دحاوت نافل نسكت نا عشا الفن امااع ا ا

 فقوت: نأ كلذدنعكلذ ودعااةداهشدرو ةميتالداوا لدعلا نالاةداه 4ع رمش ثلا دردقف بس ةههتلا قرطاتق

 تاكوىلا .عتهللارت سف ىدنءناك هلاحر وك ذا كسفنفلو#”ن ؟ءكوهيذكس الو هذلصت الفال دع ناك ناو

 هنييودساتالوذلا دعلاو رهاط ل_>رل توكيد ةوهرمأ نم قت ا” ىبدقو ىنءابوعتخ هرمأأ

 لدعي سلولدع هنان اطر رد اذه مهيواسمر ؟ دو سا:أل ضرع“ -لا هنداع ٠ نءتوكي دق نكلوروك ذلا نيبو 0

 موةبنغلا أ قاولهاست داشعالاو رثكلاسانلان االا هتداهش تدر هن داعنم كلذناك ناو قسانباتغاناف
 نافرينأب هأوحدنو هناعا م ىديزت نأ نبت فيل م ىلعءو سر كالا ارطةاه عمو قانا ضارعالوانث: اونرتكي

 تفرعاههموةاعارااوءاعدلاب كلاغتْشا نمةغ.دعو هلا ر طال كلا قايالفْكنعهعفدن و ناطيشلا ظمهن كلذ 1

 رورسمتا :ًاوهظعت الف هتانعواذاو هنأ ٍدغاىلا كوءدف فن 'طيشلا كنعد الا رسل ةدك مةوذه |[

 ٌُكلدصق نكملو ظعولاءادناب هلع .ةرينو ر ١ ةةسالانبعيهملا اراظنتو ماظعتل انيعب كيلار ان لهصق ىلع ءالطاب || ا

 كالذإ كرت توت تأ ىئمش وكن "0 تاع ياء ل داذاك سفن ىل_ءنركتاكنز رحت ًاومنالا نم صلال |

 هتييصعمغلاوحأو طءولارح نيد تعج رق تنك كلذ تاعذ تنااذاف 027 :لابهكرتن مال لاما كصن ريغ نم 1

 لغم دق قع عل !تاطن وناغااب حنقيالباقااناف سسقل ان طالاءعوس تارك نكدو هئادولع ةناعألا 1

 ةدحاوهيا ىف هنعىسمنمسستلاونافلاءوسوةبنغلااو د.سالوىلاعتهنلا لاق هنعىمئتماضا ا وهو سسك
 ناك ولام هل ف ثاكسنب ىت-رتسلا ل هو عالطالا ل[ ل دو": 3 هللارتس تك هللادامع كرتنالنا سلا ىنعموا ١

 هم عدو 38 امك فورع ءاا مالا ا 2ك قار رك ذدقرمنيدوهباتلاسأ كاك ل 1 | ا

 (ةبب .ءلاقةصخ رارادع لا ناجر» "1

 ( ثلان - (ابحا) - ) ٠4

 . هللا ىل_دلاقدقراه ل سلابن اظ]اةءاس اوتاقااياهتيدصتز وحالف ذلة <ةلالد ةلاععال لذ لكف ١ ارهتهياعل+ ا

 ةيبغلا ا كلل ذ عفر ف هيالاهبلا لصوتلان ؟«العرسشلا ف مدت ضر غوه ريغلا ىواسم ا ذفصترااذ

 ارهاطابارتو ةر-هاط

 تاءادهمسإلا ةيفيكو و

 هعئلوه رأس رخ اذدنا

 لبق رذلا مدعم لاح

 هدع وةسالاةأاقاله

 0 ار وعحسملاب

 لني ال ىح هرم
 ىلاعض هوم نم هس اغلا

 ىلا كلذ لعفي عضوم

 رخوم ىلا ىسمتلا نأ

 ىاشلاذخاب وجيرذملا

 كلذكرخؤملا ىلعهعضا و

 د ودم ردا ىلا جدن

 لو_.ءريدب وثلاثلا

 بعش ثالث ىذرعك

 هرك ذدهفلوبلا عطنا

 ةفثهل اىلاامالث هلصأ نم

 هيعب ققدش الثا قفرلاب
 انالث ه راض لولا

 ع تاوهوءاّقنتسالاب

 ةدممثىورعلان الا الث

 0 ذلا ىلا قالا ْنَم

 فذقتول ارت خمفتلاب و

 تاق لوملا ىركىام

 كازو
 نكلو سايالذ مختل ١

 لءعالو لعلا دج ىعارب

 ارواج ىتم



 رينو يييحسا] ات خنييبلعا تارا ا سم لل 2-3

 .كراملا ئاانثدح لاق

 نع نالت نبانع
 ملاص بأ ند عادلا

 ىضرتر ره لأ نع
 ىصلاق لاق هنأ هنع هللا

 انأاما ملسسو هيلعفللا

 9 طعادلاولا ةلزنع 9

 طئاغلا ءدحأ ىآ اذاق

 الو هليقلا ليقتالف
 بيط:سال اواه رب للم سا

 ةثالثب صاب تاكو هذمج»

 ثتورلا نع ىو راعأ

 ف(ضرفلاو) ةمرلاو
 لارا امش ءاختسالا

 ليزملاةراهطو ثيخلا
 اع.-رنوكبالناودو

 المع:سمالو تورلاودو

 ىهوةمرالو ىرخأ: سه
 ءابعتسالارتووتتيملا مظع
 راراخعأ ةثالئاماف ة ةنس

 لامعتساو عمس وأ سجل

 دو ةنسر+ادعرءاملا

 نوبحب هب الاف لبق
 اوا بالو اورهطتب تأ
 عشنا 3 اولاق كلذنع

 ءارهنسالا را

 ءايعتسالا دعب بازغلاب 1

 0 توك اذكهو ة همس

 اضرآت ناك اذاءارعصلا

 انثي

14 

 'نيةولخلااضرىف هطخس ت تبلط اذان _.اعيضغ ىلاعت هلانأ ملهتنابفةقفاوملامأ و قدعأ نفذ ندع الذ

 كلذو ىلا «تهاملب_ذغتوكي نأالا مهاضراضر كرف كالومرق<و كريغرةوننأ كسفنا ىكر «فيكسف

 اوصعممافءوسلابمو رك ذاذاكئاةفرىلعاضدأ هتبضغت نأ ىئبني لدءعوسب هءلعب وضغم ارك دننأ بجوال
 هلا «ةةريغلارك ذ نع ىنغتسل ثم هزار ىلاريغلاةيسنب سفنلا هيزتتامأوةييغلا ىهوبيونذلا شهب 31 0

 [:.ةيهللا ططسل ضرعتمةبغلاب ثنو نيق واحلل رق ل [نمر ل ؟نااكااست1 ضرعلا تاك دنا
 كئانس-رسختوةرخ . الاف كاتو مه وحاب امذدلا فكس ا صلاختذ المأ سائلا طتع» نم صان: كن !اىردن الو

 4 ارذعامأو نالذلااو لهجلااهياغاذ__ه و ةئيسن قادلا مذ عفد ,رظتنةوا دز ىلا عتهللا مذ لصع ودقيق

 ءادتةالاب رذتعتكناللهح اذهف هل.ةب تالففناطل كا لامتل.5 ناوهلك !:تالفف مارحلات اك آتاكلوةك
 ردق:تنأورانلا لربغ ل دولو تاك نما: اك هيىدتقيالىلاعتهللاممأ فلاخ نءناف هب ءادتقالار وال نع

 هنعترذتءاامرلا اهتفض اةيصعمةداب زوز زةممغ هنرك ذاعفف كل ةعههساه:هقا او ولو هةذاوت لاهل دئالنأ لت

 لبخلا إو نماهسفن ىدرت ىزعملا ىلارظ: ةءاشلاك تاكو كتوا.غوكلهح ىلع نينيصعملا نيب ع- لاعمتاد و

 تكءاهأ دقو ىنم سك ارنعلات !اهورذعلاب ت>رصو رذعلاب قطان ناس لاهل ن اكولداهةنىدرتاضدأ م

 كدصتامأو سفن نمت الو بحت ال مئاهلاح لثمكالاحواهاهح ن لك :كلللعفأ انأ |كلذ كد اه فذ 5-3

 هللا دنع كلضف تلاطب | هب 35 رك ذاعكن العتنا جين 'لريغق دقت ن أب لضغلا ةدابزب سفنلاة بكر توةاهاب 1

 تعبدتن وكم مؤ سانلا بلكي لوف ةرعاذا كرف مهداقتعا صقناعرو رطحخ ىلع كلإاذف سال اداة ةعانمتن و

 هْنا نمنع نو غن الاوناكل لضفلاداقتءانيةؤلخملا نم كل لصحولوامهو نيقولخمادنعاءان .ةيقلالا دنعام
 دسحلاباي ذعما ندلا ف تنكواثدلا ةمعن ىلع هند كنال نيد اذع نيد عج وهندس+ !لحالة بغل اامأو بأمس

 |ةرخ“ الا ىفارساخاضد د آت رصفامدلا فك سفن ارس اختك ةرخ الا راذ_ءهملا تفضاىت-كلذ تعنقاف

 كسْفْنَو دعومقيدصتنأ | اذاه كدا انس>هملاثي لها اوك سن تدصاف كر و عد نلاكشل ان عمل

 ظ ثيحىلا تعجدتوكعفننالف هن امسكلملا ىلعنت وأ كتانسحه سلا لق: تذاهعفنت و كرمذتوكديغءرضت الذا

 ْ ليقأك لد وست ل ضف راشتنا سنس كح دقو كد س-ن اوك اعروةفانلالهح د بملا

 ْ دوس> ناسلاهلحانأ !تدوط د هلمضذ رس هتئادارأ اذاو

 0 1 هدا دعو لا عت تادنعاقن ءازخاب سانل ا دنع كري غءازخا هن م لدو هقؤعاز تسال افاو

 تأزوتس ا لمح ىونتمام .ةلاموهكد زخونةاعجشو كتبان- وك ترسح ىف ن تركت ولف مالسا اودالصلا

 ترم كناف كنمكدضت نأ لو تنك كالا تف رعوا وكنت اص ءازخان ءفكلذ 0 الرانلا ىلا نا ساو هب

 قاسي هنائيس تحك قوس وسانلا ن مالم ىلع لديبةمايقاامولذحنؤد نال كسفن تضرعو ليلرفت دنع هب

 امآوكلنم ماتنالا ىل_عهطلستوكيلعهاباىلاعت هللاةرصنباز ازورسمو كي زذغاحرفوك بانر تسمرانلاىلاراجلا

 | نمرثك ًاوهامعبلا كتان نم لمني ا عك قطننس او كلذ أف سلبا لل 1ك مدنا لع ةتمتلا

 ظ طيح ذاامو-صنوكت نالاة سم تنآتاةنتو انور ءحجرعت مو ا و

 | طبخات ةيمْعلاٌك لا بح ناط.كلاامعاو ةسغل ابد وثالىلاعت هلا بفضغا اكل ذكو كتان س>-نمتهةنو ْل لرأ

 ظ تنأكاسفن نم بعنف ةبرغلا ىلا رخأ اذابعمتلاامأ وةبيغلابل جو زع نا تقلاضرعمري متو نبض ةرحأ
1 

ْ 

 ا

 | هللانت هينا اوهوايثدلا هب ودع نمأتالكلذ عم قارنا ريغ نيدب كذب دو ن كسفنتكراهأ فم < ذا

 | باوبأ نمىعىتلارومالا ءذهبق قتلو طوذ ةقرعملا كلذ عستجح 000 كسا رتس ا صتلا/ تكتعلو كتم

 هلاعالة غلا ع هناسأ فكس :اكالذعمدع هناعاىوتن ةنامالا

 «(باقلابة بي كلا ركل

 0 1ك سيلفريغل ا ىواس ؟كناسلب كري غثدعنا ةاطرعاةلرشلام 3-0 ل :ممارحن اغلا ءوسنأ لعا

 اودتاامافع هو بلانمواغ ل عمك وللا دقعإلا هب أ تساو كحاب نامل اءىستو ك سفن ثددت

 38 ثيدحو



 1 تا

 ركسملا نعىسمتلاوفو رعلاب الا لعدبش راش, ناب جاوا تاير ار ذي ونتوب شمح وأ !ءارا راذا | |

 ماوعلا نعالضف ءالعلا ىلءاهكرد ضهغدامم ةثالثلاهذهفءوسلابهرك ذيالو هعءارتس وأ هريغ ىلع ءريظالوا]

 . ]| فص*رملالبأطتوهو مسالارك ذفارذ_ءناك ىلاعت هت ناك اذا بضغلاو ةجرلاوبهتلان أن وناظن مناف
 0 لاا درماط ىلعمال> رنا ةإءاونن صاع نءىو رهرك ذى امساك مسالا ارك ذنءاهفة-ودنمال ةصوص# تاحاح ةيغلا]

 لوسرتأ ىورةيانلا | ضغبالىفامهنم لج رلاف م-هز اجا مالسل هيلع اودرف مهماعمل ف لسوميلعهنلا ىلصءننا لوسرتامحف موق ْ

 00 دا لاقاجهريخخ أو هكردافمقمهنم لح رلنالفاياولاق م هنئبنتل هللاو تلقام سنبل سلا لهاتف ىلاعتهنئاىف اذه[

 اا لخلاف ١ لاو ءاعدد كنوع ناك ولان ادا وحر م_.وءياعهنلا لص هنئالوسر لجرلا اف.رمسخاف مهلوشر هكردافأ
 الاهذه | ىلإ اطقةالص ىلص:هتب ا رامدّتلاو ربا هبان او ءراسانأ لا ةفدضغبت مل سر يلعممل لييبا كلذتلفدعلاعل

 ىاعتهللاثادب
 روهطل ىلع ىئأدت هلاسفاهيفدوصسلاوأ عوكرلاوأاهلءوضولا تأسأ أوأاهتةونعاهترحأ ىف .رل ههنا لوسراب هلأ اةلاقةيوتكل '

 يتسن انااولاق و هاف لهدا لوسراب هلأس اةلاقرحافلاو ربااهموصن ىذلارهشلا اذ_هالا طفارهش مود هت ًرام هتلاولاةف اللاقف 1

 كلذ ل.ةناكو ءاملاب أ الو طقان. .ك-ءالوال اس ىطعي هنن ا رامهقاولاغف اللا ةفهنع هلاسف ا سش هقح نمتصقنوأ هدفترطفأ طقىفآ 0 ١
 3 هنلالوسر وها لاق دأاهمتتب#بنا ] ا ميدؤب ىتلاةاك لا هذهالا هلال يبس ىف هلامنمام-ثقفني هتيار ||

 جتسيلف ءاللا ىدحأ ةمريخ هلءلف مق لح رال )سويا علا ىلصلاةفاللاةفهلافا هلاني ىذلا ملاط اهنف تسك ١

 اذكهو راعأ ةثالثب 0 ءناسالاعنمهيىذلاالعلاتابب)#

ك نع صعمتناف اس ةداضع ةلعلك جيالءامناو لمعا او اجعلا نوع لات يااهل قالحالا واسمتأ عا
 1 امال نا

 فهي الا تاريى> | ناوهفرإ+لا ىلعامأ لمصفتلا ىلعربخ .الاوةإ+ا ىلءامهدح نيهج و ىلعةيدغلا نع نانسالا فك ج العو اهيبسا

 نامل سا لق ءابق لهأ اهنافةمايشل مول هتاخ سل ةطبخا منأ له. تاواهاني و رىتلارابحمالا ذهب «ةبيغب ىلاعتهللا طخسل هضرعت نامي

سهلن ر, /تافدضر عنم دايقس |اسعالدب هياعا نستلة علاق هناذسدس لقلت |||
 ئس لك مكيبنك-اعدق باعد نمهيلا لقت تاذس

 لاعف ةعارطلا ىدح ةفك حب رثتناب راذلا لخدي دبعلا لب ةتبملا لك“ ابهدنعهبشمو لجوز هللا تةلضرعتمكلذ عموهو هدا

 ناانامتل_جا كال“ أ منور: !!ا ملحدي ونادعرلا امم لصعف هناّتغانمةد_اوةثيس هما !لقنتاعر و هنانتقفك ىلع هنائيعا

 طئاغب هإ#َقلا لح هلا لس لاف ناس أو ناوحلاولاوسلاو ,ةلاطا اوة«هاخلادعب كلذو هلا عأ ب او نم ص ةننأ تأح ءردلالقأ

 نيهلاب ىيعتستوأ لوب وأ !| ىنباتغت كنا ىنغلن نسعلا لاقالح رتاىورو دبعلا تاس ىف ةينغلا نمعرساب سيلا فرانلاام ملسوهل

 1 مس وأ || هناساقلطي لةي.غاافرابخالا مدر راعدبعلا نم ١ اههف تاتسح ف كل -ىناىدنعلردق نم غابامملاةف

 داراأ تاكك تر ا لص هلوقركا ذو سفن ثا .ميلغتش ابي .ءامفدج و نافم_سفنىفربدت:تااضب أ هعفني ودل ذ نم افوخاهعا
 مظعوأ عمجر ىبختسأ منيو هسفنمذ رتب تانم م ىنحسا نأ يجن .ةايمعدحو امهموسانلاب بو-عن ءهينع هلْعُش نى و ط مسو .: 1

 2 د انش ) انئدح) 0 ءنللذ ناك نا اذهو ءزعكبععلاكاذ نع هرخَدلا قه_سفن نع هريغر عنا قت نا مشب ىلا هرب 9 ظ

 ا ر.هتلاونأنيدلا | |١ مك لجرلاف جب اهعئاص مذرةفةعن_ص مذ ن منافق لاذلل مذ هلمذلافامةلحا ص ناك تاودرابشءاو هل ||

 ءرل ار :مولأانأ لاق || ن ءول , الو ىلاعت هننار كثيف هسفن ىف ايمعدب .ءلارك ملاذاو هتئسداق ىلا ىسهح وقاحخ ناك املاق هجولا ع مقا

 بياللا كرب أ نأ لاق 89 ىرب هن اهسؤنب نط نا لعل فصناوأ لب ويعلا مافعأن مةنتلا ملك ًاوسانلا بلثنافبو. داماس ١

 ىمجاهلاورعوبأانأ لاق |١ اذان ريغة يرغب هلأتك هتب غب هريغولا تاعي نأ هعفتن وب و .هلاوظعأ نم رهو ل بيعلك نم

 ىؤاؤالا ىلعوب'انألاق وهف لصفتلاا بأ لج تاك عمن يهن هذ هاضرب الامءريغل ىضربالن أى رذيف باتي نأ هسفنل ىذربال تاك ِ
 لاق دوادونأ أنأ لاق اعدل اعف بضغا!امأ بايسالاانمدق دقو اهمدس عطقب ةلعلا جالعشأف ةبي .غا ىلع هلثعايلا بسلا فراظني تأ | ا

 هسواع ىىضغ تدضمأ اذان لوةينأو ذو بضغلا نأ باك ف فأيسب
 لج ني هللاد.عانثدد تنسب ”ىلعهيضغ ىضءىلاعث هللا لعاذ

 هم لحن الاياب متهل-ثال_بو.ءلعدتلا ىلصلاق دقو هرجزب تغفتت ساو هن ىلع تأرتافاهتعىفاهنذا ةيبغلا أ
 هلال صلاقو هلع فش لوهناد !كسما هير قدا نمل -ومماعهننا لصلاةويىلا«تهنناةمدعع هلظدش لش نال

لا« هلناداعدعبضعنا ىلعر دقي ؛ وهوا .غمظ؟ نم مسوهيلع
 أ ىفءريخىتحقئاللل !سؤرىلع ةمايشلا مول ى

 بضغأ ني رك ذأ بضغتنيح ىنرك ذا مد[ نيا نيدنلا ضعب ىلع ةلزنملا بتكلا شيفوا ل
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 ١ «يحاح ريد وأ تكساىأ ديلاب ريشن ناكل ذ ىف قكنالو هنلقتههركملام مثالا نمهح ركالو قاقن كل ذذ
 لذأ نممل-.و هيلعهللا لص لاقوا< رم هنءبذيق كلذ مظعب نأ ىنبن لب روك ذمللراةدق- كلذ ناف هندبجو
 .هللافو-رلاقءادردلاوبأ لاقو قئالؤلنا سؤر ىلءةمايققلا مونهّنناهلذأ هرصن ىلع ردقي وهوهرمص:ي لذ نمؤمهدنع

 نماضنألاقو ةمايةلامولء ضرع نعدرب نأهللا ىلعاةح ناك ب غلاب همخنأ ضرع نعدر نه لسو هيلع هلا ىلص [' دق اضيأأ كرابملا زا
 كلذ ل ضةىفو ةبرغلا فل _ىلاةرصن فدرودةورانلا نم هقتعي أدنلا ىلءاقحتاكب غلاب هنأ ضرع نءرذ || بدالاف سانلارثكأ

٠ 

 إ 1 اهتداعا لرامنالذ ن1نملاقوتعوةمصل ناد[ اع اشاد روز ةريثك رانا ]| ةةرعموه لوغن نحو
 وه( ةبيغلاا ىلع ةثعابل|بايسالا ناي )ب ظ هنمةراشاءذهو سفنلا

01-2 

 ص ةثالثو ةماعلا قدىدرطناهنمةمناءايدس رع دح اهعمك نكلو ةريثك ةبيغاا ىلع ثءاوبلا نأ معا

 | جاهاذا هناف «.لعهيبضغ تس ىرحا ذاك لذو طظغلا شد نأ لّوالاف «(ةيناملاامأ )»+ ةصاخلت او نم د أ لها

 | دنعاظبغلا شن منتعدقو عزاو نيد منك, لنا عسبطلابهيلاناسالا قيسسف هي وا.هرك دن قمنا ه«.ضغ |

 عسبنم ىه سفنااتآىا
 بدالا لرتو تالاهملا

 اذاف لهحلا :ماد نم
 فداص سهلا فرع

 دروامىل ءناقرعلاروف

 دقف «-سفن فرعنم

 ! نمسخغلاود_ةحلافىواملارك ذلاعا دامس نوكفاتنانادقحري_صقنطابلا ف ضغا !نقاهذ ضغلا

 ًاوفاك اذا مها مالكسلا ىلعمهتدعا وءاقفرلا ةلما<ةدتارقالاةةفاوم ىناثلا وه ةممغلا ىلعةمافعلا ثعاوبلا |
 | ىرب ومهدعا سبقهم عا اور غنو مول ةثنسا ناحل ا مطقوأ مهلع ك-:ًاول هنا ىريسق ضارعالارك لب توهكسفت : ,

 ًاراهظا مهضغل بضغ» نأ ىلا باتصف ءؤاةفرسضمب دقو بصلا ىفةلما<عهنأ نظن و ةرسثاعملا نس نم الذ || دولا اذهاو هيرفرع
 ٠ هناناسنانمرع_ثتس نأ ثلاثل ا«ىواسلاو ب ورعلارك ذى مهعم ضودف عا مم !اوعارسا ا ىثةمها دال هلاهع سقنلارهظتال

 | نعطب وهلءوه هب نأ لبق هردايبفةداهشب هيلع دهشد وأ منح دنع هلاح ختي وأهياع هناسل لود وهدصقمس ا معلا رصر اهحمعا رالا

 هيدهشتس ولّوالاقدصلاب هيذكع جو ريفددعب لع يذكءلاهدا ص هنفام رك ذئدس وأ هتداهشر“ أ طقسلهفا] ندد بداشي دئنيحو

 ئثىلابسنيتأ عبارلا هب تاقاك ناكفهلاوحأ نما ذكو اذكبيكستربخأ اف بذك.لا ىداعنمانل اوديو ||| وهفةرضاساباذ ايماق
 وأ هبلاءريغ بسن: الذ لعذىذلارك ذبالو هسفن رس نأهة-نمناكو هلعفىذلا رك ذمؤهنمأرعت. نأدب ريف ردقأاملعو موقأاهربغب
 ١ نأوهوناهابملاو عنصتلاةدا اراسمادلتاو< هلعفىفهسفنرذع كلذ دهم) لعفلا ىف هلاك راش مناك هناي ءريغرك ذب نوثالثلاو ثااثلابابلا)

 | لضف كلذ ن مكى ثنثي نأ «_ذرغو فيعض« مالكو كيكرمهوفو لهاج نالف لوف هريغ صبقنتب هسفن عفر ةراهطلابادآ ىف
 | دسعاع رهنآوهودسالا سدا.نل اوه كال ذإءيفحدشف هيظعت لثم مظعب نأ رذح وأ هنم لعأ هناوهير 0 | *(اهتامدقمو

 نآديريف هبقحدةلايالاهبلاال سر دعالذ هنعةمعنلاك[7لاو رد ربذ هنو هركد و هنو و هيلع سائلا أب نم | : 1 1 فصو ىلا عتهتلالاق

 أ[ مهعانثو سانلام الكع مسن نأ هيلع لعاب هنال «لعءانثلاوهتماركن عاوفكىتدسانل دنع هه-وعام طقس

 | توسل نم هيا دنس كا ذنافدةلاو يضغلاريغوهو دسحلا نيعوشاذ هو هلوهمارك اوهيلع

 |[ تقولاة مج زتوق سبر اطملاو لزهلاوبعالا عمباسلا ب قذاولابب رقلاون حلا قب دصلا عمنوكيدقدسحلاو ١
 | روسلا نماثلا و« بععتتلاو ريكتلاو و.تاموذأك امل ليدس ىلع ساذلا كهذا عمريغب وبعرك نفك عضلابا توب ريسفتلا لق

 | أزتسملاراقسا اوربكستلاءؤشنمو ةيرغلا فاض أ ىرحب و روضحلا فىرح دة كلذ ناف هلارا قيس ءا ازهتسالاوأ[ نم اور_هطتبنا

 | ضرعم ف تاطب_ٌكلااهابةرورسشامنالاهتداواهضمتأ ىسهف ةصاخلا فىهومتلا ةثالثلابا,_ءالاامأو ديهب | تابانجلاو ثادحالا
 وكنا اراكنا ف بتل ةبعادندإا نمث عب: تأ لّالا# رشثلا هينا ط._ثلا باش نكملو ريخاهمفو تاريدللا || لاه ءاملاب تاسامفلا و

 /|اناكنكلو ركدملا نم بن نوك,واقداص ههنوكيدق هناقتالف نم ارا»سع املوق.ف نيدلا ىف أطيلاو || رابدالالغوهىباكلا
 تح نما ؟واباتغمهي راصف هبعتراهطا فهعارك ةميلعتاطبشلا لهسف هعسارك ذيالو ستي نأ قد ||. ارناك ءالطع لاورتالا

 لاحرهيفةغصأ | نادكأ

 او رسهطت:»تأ نومحي
 نس رهطملا بح هلياو

 1 الق ى ري نب سلك ض.كوة عمق ىهو هتب راسب كفك نالف نمتبمعت لجرلا لوة كلذ نمو ىرديال ![| 3و ءاملاب نووتتسسإ
 قاقداصن وكف هب لشبااموهرهأ ىبغدق نالف نيكسملوةبف هي لتس ام سوس متغب تاوهو ةجرلا ىناثل اهب لهأح

 !ةكواربتهبتجروهعنوكقاناتغمهب ريصءفءرك ذف هعساركذ نم رذخا نع غلاهيهلب وماقغالا ىوعد
 .ثلاهصهب هعسارك ذنود نكمماقغالاو مهرتلاو ىردبالث بح نمر ىلا اطل ا هقاس نكسأو هبدعت
 ذ افراق رك ذم ىلع بضغد دق هناف ىلاعت هنن بضغلا ثااثلا هب هجسرت ومهمات ءا باو هبل طبلة مهسارك ذ ىلع

 اذا



 انو: م نأ مال اة ىنافا دحأ كد نياتغبالةشئاعتلاقو روعالا لقي ملومنيع عمد عضوف ىلا ميس هاربا غل

 مك ةةضم تظفلفىل .امذلا ىظفلاىللاّعذ ليذلاةلب وطظل.ذهنا ملسوهيلعهللا 0 ىنلادنع عا

 *(تاسا بألا ىلعرصت 7 الةجم رغلا ننام لد 1

 هبل رعتلاؤدهر كءاعمش د رعت وكم تاصقن ريسغلا موقت هفقنالمرحاماناسالار تمزأانا رعاأ

 دوصقملا مسهفيأم كو ةكرط وةك ااوزمهلاوزمغلاوءاعالاو ةراشالاولوةلاكه ف لعسفلاو ب رصتلاكا
 ىد.بتأموأ تاواسلف ةأماانيلع تاعشداهتعمللا ىضرة_كناعلوةثالذ نة ماوهوةبرغلافل-ثادوهف ||

 داو هلبةب.غوهف ىشعاووأ اسراعتم معن اك ةاك احلا كلذ نمواهشّةغامال_سلاهيلعلاةفةريسصتاهنا ||
 تأ قرمساملاق ةارداتك امم ةشئاعب_وءيلعهتلا ىلصئأرالو مهفتلاورب وصتلا ىف مافعأ هنالةبيغلا نم
 انيعما صدمت فصلا اركه ذوئئاسالادحأ أ لملانافةياككلاب !انةينغلاكاذكو اذكوا ذك قفاناَست اتنكاف

 لام ةردامأو هنا أتاك هرك ذىلاةحوحلارازعالا نمئش هيترتقي تالة ناكل قعسألا نأ ظ

 ص نمضعب لوةت نأ ةممغلا نمو تيماماو جاما نيعمصخشل ص رعتلاةبنغلا اما ة.غكلذ سياكل 1|
 اذااماق مهفتلا هيامنود ههجهشنرو زحل نالاذدغما دقت هذم مهي بط اننا ناك اذاهاثي :ارنمضعن وأ مويل ان ْ

 اذكواذك نولعؤي ماوقأ لاياملاق أ.ثناسن ا نمورك اذا مسوعبلع هّنلاىلصهْنلالوسر ناك زاجهنبع مهبل ||

 صخشلا|نيع مهفتةنب رتهعمناك نا مل-ءلاىعدب نم ضعب وأرفس ل!نممدقنمضعب كلوتو نيعبالت

 نماور ظل حالصلا له ةغبص ىلع دوصما نومهفي مهمافنيئارملاءا رقلاة بيغ يبغلا عاوأ ثبخأ و ةمغئىفلا|
 كلذوءايرلاوةميغلا نيتشح اف نيداو اوعج مهن امهلهعتو رديالودوطقلاتوموقي و ةريغلا نعففعتلا مهسفنأأ| |
 لوشوأ اماططابلط قلذبتلاوناطلس !!ىلعلوخدلاب انلتن لى ذإاهّن دجلا لوقبفنا 0 درك ديت نتا

 دق كل ذكوءاعدلاة غمد هرك ذ كيف ةريغلا مع مهقد نو اا و اهتمانجصعل تأهنيال أنءامحلا ه5 نمهتئاذوعت 0

 ىلتباور وتةءارتعا دق نكساو تادابعلا فرمعة.ناك امنالذلاوحأ نس املوقبف هتديغدي رب نمحدم مدقت |
 نياصلاب همشتلاب هسطنع دع وكلذ نمد ىفهريغ مذ. ناهدوصّةمو هسفنرك ذيفرعسصلا هإةوهوانلكهر ىل نبا 0

 نيملاصلان م هنأ ناد : هإوعرهو شحاوف ثالث نيب عمصق هتسفناك صواءثا ضو اباتغم نوكمق سفن مذيثألا ْ
 هداك ا هتاف ءريغنمةدابعلاباولغتشا ذآ ل وملا لهاب تااعبشلا بعاي كلذأو ةيعلا نعم 1
 ناخد لو اوةيف نب ,رضا+ |ضعب هلويتشالف ناسن اسمع كذب ذ.ن اكل ذ نمو مهنمر ساو مولع لصف دمها ظ

 نعع : وهوه قيد ىف هلل 11 هسا لمعتسا ولاغتدمار ؟ ذ.ذلوق ود ملعب وهبلاىئصت ىحاذهرعأ أ
 لأسن هيفافسالان مانقد « دص ىلع ىرحام ىنءاس لوب كلذكو ارو رغوهنمالهجءرك ذب لجو زعهنلا ىلع 1

 برقع هتولحت قمافحمال ءاعدإادصةول لب هلءاعدلاراهطا فو مامتغالاىوعدىفايذاكت وكف هسفن حو رب تأهل |
 7 .اعها بان ةم.افءةف "اب ىلبدقنيكسملا كاذلوةب كلذكو ههركرامراهطاباضد أ مغالهيمتغ نأك واؤ هن 1

 تقال ضرعتدق نا عرسال غل وهوة دست قو هريعض ثم ىلع عاطمهلئاو ءاعدلا ارهظب كلذ لك ىفوهنهبلع
 بعتلا روهظناا هناق بعتلا ليس لعةبيغلاىلا ءافصالا“ ذو اورهاجاذال اهلا هإ ضر عتا# مظع

 هنات تلعامسعلوةيوت طلااذ_ميمنمةبرغلاعب ر هدا هزاكو اهمف مقاتل قالا اش ا

 باعمال قد دصت كلذ لكث اف هثالد نمهّتنا انافاع از هريغهمف تو ريو ايالا نأ آلا ىلاهتفرعاملذ
 نع ىوردقونيباتغملازحلأ عدلا 0 باتغملاَكب رمش تك اسلا ل, ةيمغةيبغلاب قي دصتلا 1
 هللا ىلسهنلالوسر نمامدأ ام اطامسهلا مث مو مو“ ءلانالفنا هلام لاناسع سل اههنعدللا ىضر رمدركب أ
 مكمخأ م نم امتلك ًاركناىل.لاق هلعنامالاقف اقمدتت ادقلسوهيلعدتلا ىلص لافي زيدا هيالك ًايلوسوبلع
 ل بر سن ايفل لائق دل /لافو عمسمرخ ”هلاوامهدح أ لئاقلا ناكوامهعج ف يكرطتاف '

 هبلقبوأ هناسلب ركشي نأالا ةيبغلا ما نمجرخمال مهلا اههب ,عمف ةفيملاءذه نما ثمنا باكتلا 5 : 1
 هيلع ,كلذإهّتشموهو تكس هناسل, لاقنا وهم ءزأل معد مفرغ ةروخ | مالك مالكم ا عطق 20 امامقل ا ىلع .ردقتاوف و

: 171 

 ثثك نأ مالسلا هيلع

 ملقبلو هتلعدشفهتلذ

 ةرضخلا بدال هناع رلأ

 جارسسا ارم هنوبألاقو#

 ةصورصخلا لهأ بدأ

 ءااهط قسدلا لهأ نم
 رارس الا ةاعا ضو بولعلا

 طفحو دوهعلاب ءاقولاو

 تافتلالا هلو تقولا

 .  ضراوعل اورطاوخلاا ىلا

 قئاوعل او ىداوملاو

 ةينالعااورسلا 0

 فةومقبدالا نحو

 برقلاتاماةمو بلطلا
 بدالاوروذخلاتاقوأو

 بدأو لوقبدأ نايدأ

 هنلاىلاب رقت ن4 لعف

 هوم هل_ءقرداب ىلاعت

 ن الاق)ب واعلا ةيد

 ليلة ىلا ند ( كرابملا

 ىلا انمجيو> اب دالا نم

 اضدألافو لعلا نم ريثك
 ةلزتع فراعلل بدالا
 فناتسمللةيولا
 منم ىروثلا لاقو #*
 «ةفوذثقوال بد 3

 اذان ونلاوذلاقو تقم

 د>نعدب رملا جرخ
 هناق بذالالامعت_سا

 كلافواع ثدح نم عر
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 ةزمهلا ةزاةزمهلكل لب وفلاق هنأ دهان نعو نيئءاصاناك ا ما.صلا امضةب تأ امه س ًاودالصلاو ءوضولا
 نءثلثثالثأ ةثالثري_ةلاباذعنأ انلرك ذةداتةلاقو سانلامول لك ابىذلا ةزمالاوسانلا ىف ناعطلا |! :

 نمصاع ماما راص

 أ كريما لأس برقلا
 ىذلاه يتلا لا
 بدأى :رمدملا ن وبدلا

 اا 0 كك ناك كلذ تاعفاذاة كس ةنم ههكصتق بيعلا كلذ حال سبأ ادمن ىئحو كيفوهسم «ب سانا ١ بدأ لك نوف فراعلا
 همأق تدوم هفورعمنال

 !قملا لودي مهضعي كاتو

نيسان ىلع عه «هوهنسحأ أ الاهتنا قاد ند نم رد ذيالهنا ىلع مهمنو ب ل ءغنع مهام 0 ءاعهتيا 1 1 8 هتمزلأ نم ىلاعتو هناكس
 

 ىافصوى او“ | عم مايقل ِ
 | مدلع د عر سانلان داك مادا ناوتييعلاو لانا هللاقفرخ نان الل راممع هللاىذر

 هتعاط]قرفوتلا نسحهتلالأسن ءادهناتسانلار 5 ذومكاناد ءافش هنافىلاعتهلئارك ذب

 » (اهدو ردو ةيمغل اىعمناس (#

3 
 نمو ندالا هئمْزل ١

 : ةفهيم> نع ه4كتفثكا

 هل_هففوأهقلش ىفوأ هبسنوأ هندي فص نب هنركذءاوسءغلب ول ههركرامب كامأركذنن أ ةبدغلادحن العا | |رخافبطعلاهتمْزل أ كاذ
 رمقلاو 86 رقلاولوهاو شمعلا كرك نذنيل ا اماوههتبادوهرادو هو فىت>ءامندفوأ هند دفوأ هلو فوأ 0 رأبدالاتئثام_ميأ

 لوةتنأبف بسنلاامأو# ناك ايكتجر كيش سوا نأ قصت ام عت رف ساو داولاولوطلاو || لثاقلا لوقو بلعلا
 تابت قلك اامأو هي ناك امف.كه-_هركامئ ةوألاب ز وأ فاكساوأ س وأ قس اقوأ ىدنهوأ ىطبنءونأ ١ ءامءالا نأ ىلاريش اذه

 فامأ وه ها ارجن رك أم ورو ,[مميلّلا فيعضزحاعنابج ب ذغلا دي دش عا رك ةمل د قانا دىهلوذ 2 |دوجوب لقتستتافدلاو

 وةك لاوأ ةال_دلاينوامتموأ ملاطوأ نئاعوأر بخ براشوأ باذكو أ فرا- وهكلوقكف نيدلاب ةقاعتملا هلاعفأ ||
 نسالوأ اهعخضومثاك زلا عضب الأ هيدلاوباراب سلو ؟تاساتلا نمز رتحالوأ دوصسلا او اعوك انسحعال |!

 هناثاوقكف ادلب قلعتلا انأ وو سانلاضارعال ضرعتلاوةيدغلاو ثفرلا نعدموص سر حالو اهتعسق | روف ناعم عمو سفنلا

 مالكلاريثك هناوأ سانلا ىلع قا هسفنل ىريوأ اح سفن ىلع دحالىرئالوأ سانلابن واهتم بدالا ىل لق |( ىثال:ةتاذلاةماظع
 ليذلالي وط كلا مساودنا كلوقكسف هبوث فامأو هعضومر يخف سل ومونلا تقوريغ ف ماني مْون لكالاريثك | توكيوراونالاب راثآالا

 نأ ىو راملمادب ز ودعاههمذو ىداعملابهرك نذل عتهثناهمذام مذ هنال نمدإ | ةيمغالم .و5لاقو نايثلاصدو ا ققعل ابطعلاىتعم

 ىهلاقنامناسابا اربح ىذؤتاهنك-اواهموصواوحال_عةرثكو:ٌأ صا هترك ياعم لك ها كوصر ٍ تال هلا

 مهتحاحل كلذ نو 0 ذياوناك مهتالدس افاذوذ اذااهرب رجا 3 لاق هلم عام أبى هر أ أ صاودنعت رك ذو راخلاىف ا علت برالا ا

 مل_بومياع هللا ىل_دلوسرلا ساجر يغىفهبلا جات حالو صقتنتلا مهضرغ نكي لو لاو لاب ماكحالا فرعت ىلا ْ هلوق ىف قامالا لعزلا

 هللا ىلصهتنالوسر هرك ذامعف لح اد هنالباتغموهفههركراع هريغرك ذنمنا ىلعةمالا عاجاهماع ليلدلاو | ىلا تولاو نك

 تاىوزامل.ءلدبهندخأ مل لك او هيرل صاع اتغم هب وهف هبفاقداص ناك ناو اذه لكوة بم غلادح قلسو هبلع ,تنادرضلا سمى هيو

 تيأرأ لاق ه+هركراع كاخأ كرك ذلاقلعأ هلوسر وهللا اولاقةم كار لكل هلو هيلع ما لح ىنلا 1 يلة ارا

 لجررك ذلبجنذاعملاقوهتهبدقف هف نكي ل ناوهتنت غادقذ لوقت امه.ف ناك نا لاق هلوقأام رج ]ىف ناك نا م كرالك

 هيفامانلة هللا لوسراباولاف ك اخأ متيتغا لس وهب .اعهنلا لصلاة ذه رع اماولاةفمل- وهيلعدللا ىلص هنلالوسردنع 5 ا
 001 ل ستالون ترك ذاهناا نعفقلا ضرع ثئاعن ءّدفن د لح نعو هوه مم ل23 43 س ءق رلام ملفنا لاق

 ناتهلاو ةينغلاة ثالث ريغلا ارك ذنسهلالاقواهيتبد غال وع لعمق لسا قفةربصتاهنا تلات ساو

 كغلئاملوةت تأكذالاو هيق سلاملو#: تأ ناد ملاوهبفاملوق نأ ةبدغلاف حو زعهنلا باك ف لكون ذالاو

 ءاّقبل ىدالاىلا جات
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 | سانلا ضارعا نع كلف نكلو ةال_فلاىفالو موصل اف ةدايعلا نورب المهو فاس اااه ردأ مه«بلاقو ُ

 (قىذقلا وك دحأر هيبور رهو ألاقو كد و.عوك ذاق .-اصبو.عرك دنت تدرأ اذا سا.عءنءالاقو .

 ادعت نأ امهم افءالأسفءاطعانت انالاقامامهسسفنأ ىف لاق سانلاعماءلصفالةدفةالصلا ثعق ا وئثهنم |

 بيعتالىت-ناعالا ةٌعيقح بيصت نلكنا مدان !لوةن نسما ناكو مخ نع عرجلا» تع د الوهرح آن يع ١

 ْ [|| نب ريسنبارك ذو هترتغادق ىارأىاهنلار فت لاف مث دوسالا لحرلا كاذلاةفال حر نن ري-سئءارك ذو

 أ وسلا فةلكمالا نمنمْؤملالجرلا نيد ف عرس ةبرغالهقلاو نسحلا لاقولوبلا نم ثلثوةج#نلا نمثلثوةءيغلا |

 ا ةفيح نول * 1 تاون مداسلا هيلع ىسع ص راتبا دن كلاملاقو ازكهتاك نمهتلا ىلا دايعلا بح اوكسْد ا

 للص هن 6 هنانس ضامدش يو المل عل باكلا اذهمي رنتنأامنو راو 2 1لاتذ تاك

 لاكش

 ل ااا لا67 7 ؟ٍضسلسس ص ل ى.[ ل سى ى سى عى 222-:١ءلشٌ[لٌ[ى[ىءىلؤ_/رؤَساام6ْااظ6ُ65ُه تت تت”6ٌ١ٌ١شاشتلشللل



 قل

 هيلع لاقذذاميظع«ف مالو مانا ه هناك نذكلأ ع رو ملعنالا 1 لعب هللانإ دنعل لوي تأ هتلاد_:عتوتذلا |إإ |[
 لقأملام ىلعلوةءوأ رب ملام مانملافهيندعىرب وأ وآهسا ًاريغىلا لح رلا يدب نأ هب رالا ملفعأ نما مالسنلا |

 اديأامهتب دفاع سلو نبت ريعش نيبدقعن نأ ةمايقاا مون فاك م-ف ب ذك نممالسل يال 4

 *(ليوط اهفرافنلاوة ب ءدعل | ةرمش عة سما 1و الا) +

 اهح اصعب 2و هناك ىفاهمذ ىلع هناك هللا ضنددو حرستا د غاو 3 نشا هد كانو ةبدغااةمذمالوأ رك ذناف | ْ

 لاك هومتهركفاتنم هن اد سا تسي سلا هلل مالك“ ان 0

 لاملا نيب وهنيبهللا عج دقو ضرعلا لوان:تةيرغااوهضرعو هلاموهمدمارح ملىملا ىلع لملاك مالتسلاهبافأ أ

 اعب كشعب بتغنالو اوربا دئالواوث انتالو اوضغءاشالوا ودسساجتالمال_بلااميلع لاق زر روت ألاقد مدلاو |[
 5 ثأةببغلانافتييغلاومك انا وهيلعدللا ىلصهللا لوسرلاق الاقد. رعسأ وراح نعو اناوحخا هنا دابعاوفوكو | 2 ا

 هيحاص هلرقغت ىت>هلر عب التم .علانحاصت او هلع هلا مسديابوتءفبود هوز دقلحرلاناف انزلا نم |

 06 ا!مههوجو نو ثم ماوقأ ىلع بعرس ترص - -وهيلعمتلا لصهتلالو-رلاق سنا لاقو 0

 ىنلا تن ”أ باس نب ناجع -لاقومهضارعأ !قفدوععب , هسا !!نواتغب نذل االؤهلاق ءالوه نمل ريجاتا ا

 ءاناىث ف ؛لوادنمبصتناولو أ .تفورع!!نمنرةتاللاةفهبعف: رار لكل ماللاوتال سلال

 عمت أى ل سوم ءلعدتلا ىلصهنبا لوسرانبطحخ ءاربا!لاقو هن: ةثالف ريدأ نا ونس رمش»» كاخأ نات نأو ىتسملا
 نم هنأفم- محار وءاوعماتالو ني ىلا اوباتغتالءبلق, مؤ لو كنا 7 نمآن مر مشعمان لاقننهتورافقناوملا

 هلع ىسومولاهللا جوأ ليقوهن 7 ؛فوح قده د هنروعهللا عسبتت نمو » هنروعهللا عسنت هاتر وععستت

 سن ألاقو رانلا لدي نملّوأ و هفاملعارصمتامنموةنا لدي نمرخ اوهفة+ معلا نماشان تامزم مالك |

 اودمأ اذاىت-سانلا ماصفهلنذ 1 ١ ى>دح أ نرطفي اللاّعف مول موصب سانلا لو هي هيلع هلنا لص هنا لوس ررمأ

 لاذ لد ءأح ىتد# ىب < ل> رلاو كت ذأ فر طفال 4 نزث انامئاصتللط هبال اوسرا لوف ءىحلح رلا ل_عح

 هللا ىلصهنع ضرءافارطغي نأ مهل نذئاف اتا, نأ نات س١ ام هاو نيتكاصاةلط ىلهأ نمنان اف هلال وترا

 بهذأس انا امحللك امهات لط نم موصن ف.كراموصن مام مالا ةةقمدوأع منغ نصرا هزاع ملت

 مدنمةةلءامهنم ةدحاو لك تءاقفانءاّ-افامهربخافاموملا عج رف .ة::نأ نيتماصاتناكت امهر |
 هب ءاورفو رانلااه تلك الامهخوطب ىفاممعد وأ هدد ىيممعأ :ىذللاو لا ةفءرمخ اه ل سوميلعهللا ىلص ىذ !اىلاع جرف | ١

 سو ه.لعهتلاىبصلاعف انوعنأان داكو  انتامدقام ماها وهللالوسرا.لاهو كلذ دعب ءاحه: عض رعااناهنأ ا '

 ىدحد. دضو مدر ع 5 نم تع اق .دامهادخاللاةفيصتب اوه لعمت ا هت لد ءاذ انيق ١

 مرحام ىلع ان طذ واه هلهنلا لحأ امعاةماص نيتاهن ا لاقف كلذك تءاقف ىف ىرخ اال لاقو حدقلات“ الم د 8

 هللا ىل_مهتنالوسر انءطدش س :1لاهو سائلا موه نالك ًاتاتلعف ىرخالا ىلاامهارحا تنومه |

 تس نم ة طل فهتادنع مظعأاب رلا نملحرلا هبيصن مهرالات الاف هنأش مظعواب 9 < ذذإسوميلعأ |

 ريم لوم: .اعهنلا ىلص هنا لوسر ماكر باجلاقو م١ لجرلا ضرعايرلا ير أو لجرلا جنز ةينز نيثالثو | |
 امأو سانا نا: غن ناكفامهدحاامأ ريبك فنايذعباموتايذعدام منالاقف امهاي-اص ب ذعن نب , ريق ىلع اف |

 رمق ىلع تسر 00 لكب سمأ تاع هرسكفنيتدب رح وأ طرد راع دق هلون نم هزت ل تاكل الا ظ ا

 ايزلا ىفازعام سو هيلع هللا لهنا لوس رمجرا دواس لاموأ نيتمط اتناك امام ماذعنمتووسسهناامأ لاق ظ

 الاةفاهنماش ما لاّقف فيك هعمامهو لس وهيلع هللا ىلص هر باكل | ضعت: مصعقأ اذ_ههحاصل لخ رلاق | 0

 الو رسشبلابنوقالتي منعم ىضرتباعتلا ناكو ذه نم نتن اكن ن ءامتيصأ املا ةف ةغ شهتنهلنالوصراب | 0 |

 هدأ مل لكأ | نمت رهو لاقو نيقفانملاةداعمفالد تورب ولاعالا لضفأ كلذ نور وةبيغلا دنع نوناتغي | | ْ

 كلذك اعوفمىور رد عك و مذ فاك أنف انحمتلك ؟ايلتمم هلك هلل يقو ةرخ“ الاهل مملات رقايثالاف |

 هيف قب دقاالاعف كلذ لرتفا تنك ناك لح رام مرذ دم ىلا اوت نمباي دنع دعاهاناك نيل ورب 2

 , داب
 ا

 م ”قنن
00-7 

 الو مهندعأ تومالزيذلا

 ندوو_هداسجأ 0

 لاقام ةرضحلا بادآ

 لولاب طاسنالا ىلشلا
 بدالا كرك ق دحلا عم

 ضعبب صتخم از هو
 :تودعامشالاو :لاوحالا

 ىل_ءوهسباضعبلا
 ىلاعتهلنانالىالطالا

 كاسمالا ءاوءاعدلاب ضأ

 كسمأ5 لوقلا نع
 ىطاسنالا نعى وم

 تاجا اوبر املابلط

 قحلاهعفرىت>ةبويتدلا
 تذأو َِن رقلافاماقم

 لافو طاسننالا ىف هل
 ا كمولو يلا
 طسنا طسالف كنيعل

 تارا ىفابر ل
 هنالريوذريمخ نم "ىلا

 ةرخخ الع اوحلاسن ناك
 نأ ةرضحلا مظعتسو

 اينالا ٌحاوح لأسد
 باع ىفوهو اتراةح

 الاد

 قلاثئماذهاوتا ردا

 ملتعملا كامل نافرهاشلا

 مهلك تام علال أسد

 املفتاردملا تلطيف
 ةمشملا باح طاسإ عفر

 ع لل



 . ىلا ف طادنا قريلاكرف

 فئاطالاو لصولا عدت

 بدالاف ةناع اذهو

 (لاق)برالا ف ةياهنو

 نيح مورا دمخوبأ
 راس اا بدأ نع لعس

 رو لاّعف

 هبلق فقو ثسف «هدق

 0 ريخأ) هرقم توك
 رب نمدلاءام -طانضهش

 رعانأ لاقةزاساب غلا

 ركون نأ لاقدجأ ا

 وبأ انأ لاق فاش نءأ

 لاق ىملسلا ند رلادبع
 ىع رم وأ ىككاقلاانث

 انتدح لاق رود نا

 ىلعزي دمج هتلاد.عوتأ

 انثدح لاقىزمرتلا
 لاه ىلبالاماز رثيد#ت

 ءاطع ئ ر#ثانت دح

 دعانثدحلاف ىحيعيملا

 نب ءاطع نعرغصت ننا

 سابعنب ا نعحاب رجنأ

 ىلصهللالوسر ال لاق

 3 ' الاهزه وهملعهللأ

 لاقثللا اراغنأفرأبر

 قاربالهنا ىسومايلاق

 الاس انالِو تامالا ١
 قرفتالابطرالو هدهد

 ةنملالهأ قاراغا

 نكت ملاذااماقيذكسا !ىلاناسنالارطضا اذا كلذن اودارأ امم اودري_هةوسابعنب نع كلذ ىو روب ذكل !نع
 راش رعتلالاثموتوهأ ضد رعتلا نكلواعيجميرصتلا الو ضب رحل ار وحال هر ورسوم

 اذا ميهارب ارب'لاقوهننا ىنعذرامالاربمالا تةرافذم ىنج تعنراملاقو ص ضرعللعتف هأطيتس اهداز رىلءلخ داقرطم

 'ىنف )1 هز: نوكمت يش نم كلذ نم تلفام ل ىلاعت ليا نا لق بذكت نات هر كف ئقب كا ءل-->رلا عا ب

 امثهيتئحام هنأ صا هلتااق عجرا_ لفه نعهللاىذرر معلالماع ليج نب ذاعمد اكو ماهم اا دنعو مهلا: ِ
 ا[ هت |لوسردنعاتسأ تنك تاق طغاض ىدذءناك لاق يثناهات ادقناك امومهاه ىلا لامعلا هيدي

 هغابالق رعغتكتش اواهئاسن نيكل ذ. تماقواطغاضْ عمر ع شعب ءةهنع هللا ىذر ركب أ دنعو لسوهيلعمللا

 هاطعأو هنعدتلا ىط ررع نكضذ كل ذالا | ملا هب رذتعاامد-أ ملاق اطغاضْ عم تثعي لاهو اذاعماعدكلذ

 لياركس ال ىرتشأ هتناللو ال ىلا ناكوىلاعت هللا ههدارأوامسةرىنعباطغاض هلوق ىت عمو هباهضرا لاذ اش

 قوهو هللاعيرخ تادركلنمهبلط اذأمث :هارباناكو كل ذهل قفايالا عر هناقار 5ك د ري_ثاولثي ارآلوش

 لزنملا ىفبلط اذا بعل ناكوابذكنوك,ال.ك انهه سبا ىلوقتالودسملا فهبلط  هلىلوق دب راعلل لاقرادلا

 ريغفاما ةحاحلا مضوم هلك اذ هوانهه سل ىلوةواهس عسصالا ضدي راعإل لاقو رن ري ادظحته هر وهو

 تحي هتلاد بع نعى وراك دل1! ىلعمو ركموهفايذك اظذللان كي تاو ب ذكلال ممهفت راد او خا عنرو

 17 انه نولوقن سانلا لعفن بوث لعو تر فن هملعملا ةةدرر رغلا دعت رع لع أ عم تاخدلاع

 كلذ نعءاهتفههش أ اموبذكلا قت !ىنبابىب أ ىلا ةفاريخ نيم مؤااربما هللا ىزحلوقأ تنكف ن نين :مؤااريمأ

 00000 ا الل ضر اونو تنل سرر جلسنا نعل ع مهلارب رقت ه-هشنال

 فىذلاىرخالا هلوةوز و عة ند ال ديالا سوءءاعهللا ىلص هلوقكحا زملاب ريغلا بلة بيرطتك فيش ضرغل
 .ىراصتالا نان وعن لهفتي لا ب ذك اماوهشأاموريعباا لو لعالم وخ دار ل

 ”ثغردت:ا أصاب مهر ل ول اَء_هعالع سام لادا هداكوتامعت هناهللاقذارب رضلاةصقف ناععم

 قسفلاب اهحاص ف مونالف هل ءاطملالا نك, لتاو مارح هذ تقءاذب اىلاىدؤب ررمد هدف ن اكن اف كد و هوز

 فنا بح اسيمتال بح ىتح تامعالاغ رمل لمكراللسو هباعهتلا لصلاة هناعاةجرد نم كلذ صني نكلو

 اهبىوهيسانلا اهبل عضل ةماكلاب ملكستبل لرلا نا مال سل هءلع هلوقامأو هحا رض قب ذكلا بنتع ىو
 بج ولالىذإابذكلا نمو حازم لا ض*نودباقءاذب اوأ مل سم ةيبغهسبفامهيدارأاب رثلا نمدسعيأ رانلا ف

 مهذت هيد برب الهنافتسصةئاماذك نأ تلقوةرماذكواذك كا ةءاط هل 0 جكلانملا قةداعلا هيترحام قسفلا

 فاهلثمداتعي الت ارم هبلط ناك ناواي ذاك ناك ةدحاوةمالاهيلط نكي /تافةغلابملا مه لباهددعب تارملا

 داتعبامو وكلا طخ اهيفةغلابملابن ا الاقلطم ضرعتي تاجر دامب وةئامؤلبت متاومخ ًايالزرثكلا

 .ضرغ هن كرم نا مارح .وهوهنعىسهنمكلذو هب .مشأاللوةيفماعطلا لك لاقي نأ هيلهاستب وهيقبذكلا
 هنا ىلسهت'لوس ر ىلعاهتلدأ اواهخأم .هىبل | هل الا ىف ةشئاعةبحاص تنك سدعتنءا اه-!تلاقدهانلاق دك

 | ا توافر عبرشخنبل نماسدخالا يرث دنع اندد وامهشاوذتلاق : ةوسن مو مم_توهيلع

 00 هامان ف ءامح ىلعهنمتذحخ :تلاه هنم ىذد لو« لعهللا ىلصدنلا لوسردي ىدرت الث مذ هن راجلا

 هنهتثةئنلانادحاتلاقناهتنالوسرا, تاقف تلاقايذكواعو نعمحتال لاذ هيهتشنالن هو كح اوصيلوأت

 قول لهأ ناك د قوتي ذك : يكل بكت قابذك ب لب ذكلات الاق ايذك كلذدعتأ <. ءهتشأال

 صم مرلا غلبي ىتح ضم هرتيملا ني دنعسا هع ثنأك دعست ثدللا لاق بذكلا اذه لاك استلا نعتوزرت <
 'لهأةبتارم هذهو لعذأ اللوقاق تأ, ءس.تالسببطلالوة نا ًاولوقذ ف كشع تدهس#وإ هللا ةمذ هشدعج راخ

 ثعنأ تءاحلاق ىمتلات او 2 نءورعشدالو يذكمق هر ادد. نغبذكلا ىف هناس | لسنا هكرن نمو عرولا

 لاقالت لاقي .«بضرو 'لاقو مب رلا س اذ نيا تن أف يك تلاةفهيلعتبكتا انى ناالةدلاع م يسن عد -.درلا

 ب .[نمت 0 اخ موا نأ ةداعلا نمو تقدضة حا ”اانت تلقوا 59
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 توكيو :ةعدت يرحل نافيرحلافيلدرلابنكيت ال ضامن تا لسكر يتكلف ١

 مقدوأ | طش هيومن :امالامم ماهلكبذكلاا ناب وي لاقوا وضرب هنأ ما ث دعو امني فءانصمش نيلجرلا نيد ||| |

 دل سك عسل نو اا مسو«ءلعهنلا ىلص يذل نع متدحاذا 4 :عهشاىضر ىكلاهوار رصف ل 1

 فروا ةبسالا عرشاب درو تالك 0 ار ع وىيباهف كت د اذاوهبلعبذك أ تأ |

 َه ركش تا هلذ لامن ا 0 امامأ هريغاوأ هلع دوصةمهي طبت .رااذااهادعاماهانعمأ |
 تةرسامو تدنزام لوف كلذرك ف: تا هلذ امكسترا ىلاعتهّنلانيب وهن ةحاف نعهلآاسةتاطاسدذمتاي وأ || ْ

 ةشحافة ثحافااراهط تاكل ذوهنارتس رتتسلفتار وذاقلاءذهنمايشش بكت رانم مس وهيلعللاىبسلاقو |

 لاس نابفهري_غضرعامأوابذاك ناكتاو هناك اددض عواد ط دخون ىذلا هلاموهمد طفح نا لح رااذ ىرخا

 او لكل رهظت تابهئاست نمت ارضلا نيد اصل ن ناونينث نيب ملصن ناومركش نا هإفهسخارس نع

 ىلارذتعي وأاهماقلاب هدطت لاما ىفاهدعفهلع رذ_ةبالدعوالا هعواطتال هنأ رماتناك نا وهلا بحأ

 قىدضو لور ردع يشكل انا لكان ركملو هي سأنالذد دوقة دان زو بن ذ راكنايالا هبلق يطب التاكو ناسا || ْ

 ىذلار وذحلانا لءاذاق طسقاا تاّريملاب تزب ورخ ” الايامهدحأ لباع ناىئشقروذ هنمدإو عضاوملاءذه ٠

 قدصلا دوصةمنم نوه دوصة اكل ذناك تاو بذكلاهلفيذكلا ع نمع رشا فاعنو دش اة دلاءلسل ||

 ةرورضل حادي يذكلا !نالىلوأ قدصا ىلا للملا كل ذدنعو امد ددرتب ثبح نام الا لباقة دةوىدصلا بق
 بتارمالاردا ضو لجالوهبلا عجريذم رهتلا لصالاف ةمهمةجاحلا توك ىف ل_ثناف ةمهمةحاحوأ أ 1
 هضارغا: كرتين ا كيه سف هلة املا تناك امهم ذكومنكمأ امي ذكسلا نمناسنالاز رتحين انبي صال |

 امناسانلان زك رثك ًاوهبرا ارمضالاوريغلا قل ةحما ملاز وحتالفمري غ ضرغب قاعئاذااماق تتكلم |

 اهحو زنعك-كتلةأرملاناىتحار وذحتامتاوذسلرومالو هاجلاو لاملاتاداءزلوهمت مه_سفنآ ظولملوهأ

 هيلءهللاىلصهنلالوسر تل أس ةأرما تعم.ءاع-أ تلاقو مارح كلذوتا ارمذلاة خا م لل -ال بذكتو هي رخفتام | 0

 حسو ه«.لعدهتلا بصلاة ف هفئت ىلع هذ كلذءاهراضأ لعفي ملاعج وز نمرثكتأ أ ىاوةرضىلن اتلاقرلسو [ |

 مد عقدا سلتا اخ طق نمل «يلءدنلا ىلصلافوروز وت سب الكامعب ملاتع عب شن ا

 هم *..الىذلا ثد , دل اهتءاوروهقةحنالا دي وةمايقلا مورو زوق سب الكو هذ طعن |[ |

 تاسصلا ءاسنلابق قلن امو مارحاذهوىردأ اللوقي تأ ن م ةكشتسا كل ذإوهفه سفن لضف لضفرهلظينأهضرغذا | ٠

 تارامخالا اند و رمتناابمكذ ناك بالكف. وةتوأ د.عووأ دعونالا بتكملاف غر التاك اذا ىصلا ناف |

 هنالهنع عت مٌحهيقهدسصق خص: ب تلاطت وهيلعبساخحي وبتك» كفا د [حامملاب 6 دان كلوأ د ,كلذأ]|

 هنعا نغة-سموهىذلا هضرعو لم ةشعابلاةوكتقت هنافرت كرد < هيلا قرطتن و حالصالابصت م ,امئا 1 ْ

 ىذلادوصق!اناملعاداهتجالا رطخف عقودشف ةيذاكب أ نملكوبتكياذهلذحال_صالاي ارهاظ ل لعتء اهناو | ا

 ث.ابجاو ريص: نأ الاهكرت مز اواد ضماغكلذوالمأ دصا!نمعرسثلا ف رمهاوهله هلجالبذك ||
 قدس .داحالا عضو زوحي 4 اتوفاط ع نط دقو ناك فيك دصعم باكتراوأ مد نغىلاىدأول هكر تز والا ا ا

 نءم-وهيلع هنا ىللاقذا ض < أ طحخوهو تجدن :مدصقلان اأو عزو ىداعملا فدي دش ااىفولا.عالالئاضذ | ْ ٠

 نءعةحودنم قرصلا فذاةرورضالوةر و رضلالابكتررالاذ_ هو رانلا مدعم يتءلفادمعتم ىلع بذك | ا

 طقسو عامالا ىلعر رك دقكلذنا لئاقلالوةواهري_غنع هباقك رام الاوت اي الا نمدر وامفف بذكل ||

 هللالو-ر لعب ذكلار وذ < مواّةىّتلا ضار ءالانماذهنسيلذا يودي لح هعقوفدب د> وهايومعتو |
 ال_.مأهريش اذهريخ موا ةيالفةعب رششلا سو ثدر ومأأ ىلا هباب تف ىدؤب و ىلاعت هللا ىلعو لو هيلع هلا ىل ص ظ 1

 نيلبسملا ع دج نعوانعوذعا اهلنا لأ سن ئماهموا ب الى ءلارتاكلا نمل سوهيلعهنلا سال وعر ىلعبذكلاو ||
 ب( ضا راعمايبذكلا نمرذحلا ناس )*

 ) تاناح 6 ا ( 0
 ذك

 لح رلا كام ضد راغملا فاما هنع هللا ى در رعلاةبذكلا نءةحودنم ضب راعملا فدا ا ١ نعل قندف| |

 نع مهفاختو مهقي 0

 ىأروهتحردوهوأش

 تاوعسلا ضعب ىف ىبوم

 تاوعسلا ضعب فوهنذ
 أ هلوق نوكر

 رظنالارواحتكلارظن أ
 انلخ و مدقعلا لح نع

 اذهو رظنلا نعمدعال

 دحأب لال_>الا وه

 للاعت هلودتنمنيقصولا

 انرتقم لج هنلالوسرف

 هرعت ىلءامداق<مدقىلا

 ءاردلال اه نعبر خولو

 لواطتو عضاوستلاو

 د اند_عةمراظنلاب

 ضعبف ىوعت مدقلا

 هريغووعّتك ن اووسلا
 ىلدلزي مف ءامنالا نم

 بدأ ةرافحفف هله

 تحور ىدح هلاح

 هيلاتيصناف تاومسلا
 ايابصنا ٍنرعلا ماسقأ

 ىنئاكسهنع تعدوا و

 0 ااح اجرح

 ىتطافورصبلا غازام



 عم باقلاو نسطابثا
 مدعلاعمرظنلاوبلاقثا

 ىلعرظنلا مدغ7ىذ
 ئعملاو تابغط مدقلا

 لاحم دةاابو ل ءرظنلاب

0 

 روكفمد هلا ل ع

 مدقلا فاير انعط

 اريصة”توكمفراقنلا نع

 هنطاك هر هاطو هباقك
 هرمهاو هرهاظكه نط او

 هير اعإ د هرريسصبكا

 ا ثءخ هرصءكت

 هملق هز راق هلع هراغق

 ىعالانهم هج
 هرولو هوانا

 قاربلا قو هرهاظ ىلع

 ثيخمو طخ ىهتتم

 فلخنال هرظن ىبتنو

 0 نعوىاربلا مدق

 ثب دس ىقءاحاكمرظأ

 قاربلا ناكف جبارعملا

 ءانعمل الك اثمهسلعن
 هلاحو وعل هتطصلامصتم و

 ثيدح راش ًاوةانعمو

 تاماقم ىلا يارسعملا

 ىلاةراشاءاسنالا ضع

 ثاالاقو رح ” الاف وامت كلل اخلاق تباعلالوتلاباو 1 نيذلا هللا تءثب تيبلابناح نمتن دوق
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 || ماني [ راذافامساكتنسحأك رث ماما لاك هنعوللا ىضررغةلاقوىرازاىبع تددشذنم ةيذك تيذك 7

 تفتيش ثبن و؟* نعوةنامأ كمظعأ واثر د مكة دصأ انيلا مكبحات انريتحمااذافا قلن كسن سح أ انيلا مبحاف

 | هفوعت .زعن تذكرت ن:تحمرن اكلات ني زه_تتك انآ نا فرح لعتدتافاباك ب تك 1 تسلسبلاف
 ىردأ ام ىع

 | ةفناهعدإ أما ناليزكلا هلر ىلعرح وأ فارآام ءلامسلا ننالاقو لمضل اوأ با ذكلارا را

 | نمامبتك-لا ضعب فتأر قران, دنبكااملاقو من لاقة د اوةب كت |يذاك لج رلا ىمسب أ بص نب د لاح لل قو
 أ الكران نم ضد راةعءامْفُد تذرقايذاك ناك ناو ىدصاقداص ناك ن اذ هإ عىلعهتيط+خ ضرعتوالا بيطخ

 أ ْن "رع ملكو «ضاصا مهدد ع ر2ىحبلقلا فتاك رتعي يذككلاوودلا اراد كلاملاقو انتيناتضرف

 | 0 ذك امهتاورعلاةفتبذك هللاقنْئثى كلما دبعنيدئاولازب زعلا دبع
 «(يبذكل !نمهمف صخرامن ا.د + )*

 ب دقت«: نأ هناح رد لأ تاف هريغ لعوأ بط اخنلا ىلع ررمذتلا نم هس. ذا لبهتيعلامارح ساب ذكسلانأ ءا

 ٠ 0 ةعدق“ :مهششلهح بر وهرب ءر رض هي قاع دقو الهاست و كيفه سلع وهام فال ىلءائ ا

 || نمريحخن نطاو ١١ ضءعبفبذكلان ا ارهنمنن نوءملاقابحاو تاك امب رو هبفانوذأ منوكيت لهل ا كلذإ لمد

 ” تنك" انا لقت دارأ لامك ملى .متناقاراد ل تدف هلع ف .سلاب ناسن فاح الدر نأول تب ًاراودصلا

 ٠ أ دو دوصقم لكذدصاقملا ىلاةإ.سو مااك-!!لو انو بح اوبذكلا اذهوهيودصتاموهرأ /لوق:تسلأالث 8

 ا ىد_لانودرذكلابهماالصوتلانكمأ ناو م ار تكل هام ج يذكتلاو ىدسلاهمل !لصوتلا نكك

 || ةبجاولىلامدة دعنا كابجاودوصقملا نكن ا ب>اوواحابم صقل كلذ ل.دك تاكن ا حابم هيف بذكتلاف
 ا ددوصقم منيال ناكامهمو بجاوهسيف بذكلاذ ملاظ نم ىتخادق لم يما مدنلف_س قدصاا ناك امهف
 ا | نكمأامسنمز زرت نأ ىنيني هنأالا حابم يك اه بذكمالا هلع ىلا باق ةلامساوأ نيبلا تاذ حالصاوأ برحلا

 . نوك.ذةرورضأادح ىلعريصت ةيالامىلاوهنعىنغتس امىلا ىادتب نا ىدذعت هسفن ىلع بذكسلا باب جتفاذا هنال

 | ىلسهنلالوسرتع««امتلاق موثلكم أ نعىو راما *:-الا ىلع دي ىذلاوةر و رخلالا لصالا امارس يذلا |

 || لوقلا لوي لجرلاو حالصالا هيديرب لولا لو لجرلا ثالث ىنالا ب ذكسلا نم ىف صدنرب ٍل#سوءبلعهللا
 ا | ٍتاَذاكيس يل )-ومبلعهنناىلصهتنالوسرلاقاضنأ أتلاقواهج وزن دحت: أر ااو هنأ صاثدحت ل حرلاو ب رألا ىف

 ا .يبذكلالك مسوهيلع هللا ىبصهنن'لوسرلاق ديزي تابءام“أ تلاقو اريدن ىمتوأ اريخ لا هذ نينث نيد 3

 4 بادصأ نم نينث نيب عةولاق لهاك فأن ءىو روامهس ملصرل نياسمنيبب ذك لجرالا مدآ نبا ىلع تكي

 ْ أ | متءانثلا كلع نع هةعممد_ةفنالغلو كلام تاقنامهدحأ ت.قلفامراص) ىد> مالك سو <: .لعهللا ىبص ىنلا

 || هللا ىلص ىنلا تريحتاف نيذ_هنيي تمص او ىسفن تك-اهأ تاق مناحلطصا ىتح كلذلئمهتلةذرخ" الاتمعل

 /11] سو هيلع هللا ىلس ىنلل ل جر لاقراس نيءاطعلاقو بذكلاب ىأولو سان ءلانينحلص ألهاك اب ابلاقف ملس

 || لزدلاةرذعو ان باناىو رول_ءاعحان> اللافاهل لو راهدعأ لاه بذكسلا فريال لاق ىلهأ ىلع يذك أ

 ا ةثودحأ كلذ نمسانلا ىف هل تراطف نمحجد رتب ىاللاءاسنلا عاد ناك هنعهللاىذررعةفالخىفناكو

5 

 ْ ا | ىيضغبت لههللاب كوس هنأ سمال لاق ملزما هبكأ تح مقرالانيهتلادي,ءديذخأ كاذيلعانلفاههر 3

 ' | 'هتعدهنناىطر رانش ؟ىحافاطنام مععمسلا مق ةرالانءال لاقفرعن تلاقهثلا كلو تفاقم يدم الك 1

 ْ ةرذع أ نب ادٌ سما ىلا لسراف هرب_اقهلاسق مقرالانبالأسات نوعلخأو ا تا فود كن !لاّقف

 | ىلا ءتهتلارمأ عم حاروبأن ن هلّوآ ىباتلاعذ هنيضغبت كن اك -وزل نيثد_كىتلاتنأ لاعنابت عوىهنءاخ

 اندحأ بحنالنك ادحا تناك تاو ىنذك اهرعن لاو نيسنمو !اريماا,بذك ًاذأب ذك آناتحرحتف ىندشان هنا

 10 مال الاب تو رشاعتي سانلان كو بالا ىلع نتي ىذلاتو.سلا لفن اف كلذ هث د الق

 تنان بذكلا ىف نوتذاهتتك ارأىلام لو هملعهللا ىل_طدهتنال وسر لاه لاق قالك ناعمس نبض او لا

 ارم
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 اهنذ لح داق هللا, فلاح فاح ام مسرع !عدللا لملافوهرازال سل اورجاغا افلا تل هةنماوهتيطعي نانا

 مهمكشت الث م .اعهتلا لصهللالوسرلاةرذوأ لاقو ةماعلا مو لق قت اكشن تناك الاةضوعب حانح ل ثم ||

 0 هنذواعو وسرأح هناك لج رو هباحصأ ىلعوم.ل عقل تي والت / جمرك صنف شف ىف نأكل رهللا |!

 او. ..عنأ مهمعأىت جدح كر موه هناااول طافي رسوأر فس ىف موق هعمناك لج ر و نعطوأ ت توم ادهن قرغب ىدماذأ |

 لات اريقفلاو فال اعابم ءلا اوأرحاتلا هننا مهن ةث الثو ل. || هبادجأ اظةول ىتح ىلصا ىحنتف اولزتذ ضرالا

 هللا كصلاقو هةر ١و5 وتلا هك دضما بذكف ثد<ىذلل لب د وحل سوي .اعدتلا لص لاةوتاذملا ل لاو ||

 متاع ادم س اارخ الاو رم اقامهدحأن يلح ربانأ اذاق هعممّمفم ةىللاّعف ىنءاحالح رن "اك تبرر دو: 1ع 1

 هدماذاؤمدمفرخ الا تناحل اهمها. ذ .ذهيزدع مع راه جابي ىتدس هيد س اال اقدشىفهمةليديددنم دواك ||

 نعو هما الا موهىلاهريق ف بذهب باذك لج ر' ةد اىذال تان ناك يرخ“ الاعجرأ] 1

 لاق كلذ توك دقلاكنم موماىزب لهدتالوسرابتاّمذ مسو هما عدتلا ىله هللا لوس رتل أس لاق د ارب ني ةفادبل ا أ

 توةمو ر١الزمذلا بذكسل !ىرتشا امعاىلا اعتهنلا لو ةب ا سوه.لع هللا ىلصاهعبت !متاللاق نمؤملا ب ذكي لههتلا ىناب

 نمىب اذرهط مهلا 4 "اعدف لوم مق وعدي لسوه. .اعهللا ىلصهللالوسر تعم«ىردخلادعسوتأ لاقو هّنلاتاب 7 ١

 مهكزبالومجلار امنيالو هللا مهماكن الةثالث لاسوهيلعهننا ىلصلاقو بذكلا نمىناساوانزلا ع نم رفوقاغنلا | ١

 ه0 0 م ءلاقوريكتسم ل" ؛اعوباذك كلموناز عشا ميل باذعمهاو ||

 تأتدرأ! امو مسوهيلعهللا ىلصلا ةذك ءامعأ ىت م لاعت هللا ديعاب بأ تلاّءذ ىعاال تيهزدريغص ىبانأ اوانّس |

 اذهددعامعن ىلع هلي اءافأوإ مسوهيلعهتلا ىلصلاقو هب ةيذك كل تك مولكناامأ لاذ ار ةتلاقهيطعت |

 ريك اب مكين الأ كتم ناكو ل سوءبلعهنلا لصلاةوانابجالوااذك الوال. نودحتال مسن :,نايتوسقل ملل | ا

 سو هيلعاملا لد هنن 'كوشر لاه رك تالاوز روزلالوةوالآلاقو دعتم نيدلاولاى فوةعوهللأب لا ارمثالارئاكلا | 0

 مسوي اعدتنا ىل_صىنلا لاق س :1لاقو هيءاحام نحن نم ل» مةريسممنعك ل ادءابتسف ةيذكلابذكل دعاك ْ

 الذ نمت ااذاو فاح الذ رءواذاو يبذكرالذكد نس ند اذ لاق نهامواولاق ةنجلا بيل لبقت ةناتسب ىلا وأقل

 اقوشنواةوعاو الك ناطيشأل نال سوهملعهننا ىبصلاقو ميدأا ١ اوذكو كجورفاو انةداوكراصبأ ااوضغو ع يلا

 هننالورانمق ماقلاقناموله_ذعدللا ىذررعبطخو موا :لافوإك امآو فضغلاةهقوكنامأوبذكلاةهةوعلامأ |

 ل>رلا فا<ىت>نذكلاو 0 مهما نذلا مناك ىلااو دك لاع مف اذهىاقك ل سوه لعهتلا ىلص ْ

 هناىر وذو ثددع ىنعددح نم مل_توءيلعهللا ىلص يبذل لاقو دوش ةس موده د و فاحت سا ملو نيل ىلع 2
 ىقلقريغب سم ئرما لاما م عطتةءل ابني. ىلع فل- نم مسوميلع هللا ىلصلاةونيباذكسلادح وهن بذكا /

 هللا ىبصلاهوا ذك ةيذك ىف لج رةداهش در هنا سو هلع هللا ىلص :ا!نعىوروتا. .ضغراءوهو ل وزعدللا ا

 قلع نمذاك اماهتعهللا ىذرةثئاعتلاقوبذكتلاو ةنايجلا الال ااا هماع ىوطب وأ ميال لص لك مبوعبللا

 لجل ىلع عطب لومينا سهل راك داو بذكلا نم مسوميلعهللا لصهنلالوسريباد#أ ىلع ا

 مالسلاهماع ى .وملاقو اهنم لح وزعدلل ةيولثدح ًادقهنا لعب ىحهردصن م ىلإ ا ةيذكلل ىلع هبادحأ نم

 عقد الو هنا ارذك,النملاقال عكلريخ كدابع أب أ

 نا اذاعب رأى دصلاحدم فمالسلاهءاعلافو هم تامر بال لق عر وهصعأا وجتاكي -ش هنا بذكلاوا

 ناىترزكو !لاقو ةمعط ةفعو قاد نس>وةنامالا طودوُبب دا ىدصانندلا نمل تافام كرد الذ كب ١

 ملَو ًاماعاذهى اة ملثم مسوهيلعدتلا ىلدهللالوسرانيذ ماق مسوهيلع هللا ىلصهللا لوسر:افودعب ةطخت نق

 قدصرهتلاىوةدبك.دوأ لسوهءلعهننا ىلبص ىللاق ذاعملاقو 4 :١1قامهوربلا عم هناف قىدصااب ماعلا قو 7

 هءدهلبا ىدر ىلع لاق دقذ( را ”الاامأو) حان لا ضو مالساالذب ودهعلابءانولاوةنامالاعادأو ثن ْ

 هلع هلبادجر 4 زعلادبعنن رعلاقو ةمايقاامولةمادب ةمادذل ارش ”وبوذ21!ناسالا هنا دن:عاناطلا

 مهلار ظنبالو ةمايقلا مولهّنلا مه هاكتالر ةنةئالث ل_.وم.لعهللا لصلاة نونذكذ ون دي ونوع أنتوا | ا

ْ 
ْ 
 أ
 أ

 كايا ىنبابه#تيالنامقالاقو هد هد رففز الوهوعاقر

0 

 0 فاس كا حاطط تس ااطسللالو 0: 0

 علا بيطااوبأ نأ لاق

 ىر رداد ا
 لاردتسا ىلا عرسنلالافا

 ةلمسو عاطقنالا مع

 كح ىلع ف و فولاو

 امالاو ةاعن راسالا

 قودلا مدع ند برها

 ٌلرت حابقتساو ةإصو

 حامتس اعاودلوءقنم

 ةفوو فاك :ناطقلا

 م ىوطناامملع توق

 حي مهفلاةحاصق

 عاغصال ]ل اوّدءاسملادقالا

 نَء لصفتسام قلتىلا

 مالستسالاو دعب هل رعم

 ةءارح قولك لك

 تاماك_لاهذ هو ءرغ
 ةرضالا بادآنم اهلك

 نلاعت هلوق فوا مابرال
 ا طافورصملاعازام

 مث يح رمعبلا غازام
 ّ ةريصملا نع فاد

 قءس م ىئطامورمد هم

 زواحتف ةريصبلارصنلا
 هماقمى دعت وول

 جمردبلا ماعد الد

 جمر هاظلاو ةريبصتلا
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 5-3 نون دورس تايب -. نإ

 ا أ تاوامة م كل ذوافا شد عولاريصذ واب عمسنالاعر اتا مدعولالاذابس ناسا نا ل

 | ٍلوهتلعهشاىلدلاقو ةيطعةدعلا لوك ءاعهنا كل صلاقو دوةعااباو ذوأاو :مانيذلا| مجاب ىلاءتهتتالاق فا عملا

 ا 0 , زعلا هياك ىف مال_لا هيلع ليعم- اهيبث ىلع ىلاعتهننا ىتثأ دقو دعولا ىأولاو لضف وأ نيدل ل مىّولا

 نينا لمععسا ىبق ىسن ل تاسنالا لذ هيلا عحرب 8 عضو مىفاناسن اد_ءاوهنال_.ةداعولا قداصناك هنا

 أتاك دقو شب رف نسلجو تا ىلابطخ أك نال ةاقولار عن هللا دمع ترض>اماو هراث اختنا ىفامون نب ريشعو

 | لاقءاسنملاىبأن . هللادبعنعو ىتنباهتجو زدقىفأ مكده#أ قافنلا ثاثيهللاقلا ؟الهتناوفدعولاهيشيلا ىنم

 ١ أ عري تيس لاذ هاك قا يمت !ثاهندعا اوذدعب , هلتيقبو ثعبب نأ لة سو هيلعهتلا ىبص ىنلا تعناب

 | مهارباللبقو كَ 2 اما يدان | ىلع + توف قل ققاملاقذ هاكم وهو ثااثلا مودل هنت افدغلاو

 0 ا للستالوسرداكو و 3 < ىتلاةالصلا تولد تأىلادر اغتنم لاق ء ىحالذداع. لال جرلا دعاون ل>رلا

 || عم موفاذام كوالا هوهتناءاش تلون والا اد_ءودعنالدوعسمنناتاكو يسعلاق اد ءودعواذا لسوهيلع

 و "لاقو قاعذلا اوهاذهف ىندالنأ ىلءامزاعدءولادنع دنع ناك نافرذعتي نأ الا ءافولا ن مد.الذدعولا ف مز1 كلذ

 / | بذك ثدحاذا لهنا معزو ىلصو ماصناوقفانموهفهبذ نكن م ثالث -وءيلعهتلا لص ىنلا لا : و رد

 ا عسب نأمل _بوهيلع هللا ىلص هللا لوز ,لاقام_.مع هللا ىذر ر عن هللا دع لاقو نان نمتئااذاو فاح دعواذاو

 هلوققءاطعنب !سانعلا

 امو رصبلا غازام ىلاعت

 تايغطب هرب ملاق ىتل

 طرمش ىلعآر ل: ىلع
 لاقو ىوقلالادتعا

 ىرتستل اهّليأ دمع نب لهس

 ىلصهتلالوسر عم رب
 دهس لارخ وهيلعهللا

 اهتدهاشم ىلا الوهسفن

 اد_هاشم ناك ااو

 ردهاش هب رادتءاك

 تاذصلا ْنِم هيلع رهان ام

 توبثلا تيحوأ ىثلا
 اذ_هوىلل_لا كلذ

 قفاومرعتعا نا مالكلا
 كلذ ىفْس هر ءاذح رسال

 ديعت له-س نع
 اض اكلذد ود ودهللأ

 | دعواذاو نذك ثد_>اذا!هعدي ىتح قا هنلا ن مم نش دمق أك نهنم ةلخهمف تناكن موا ف اذمنأك هبف نك نم

 أ رذعربسغنمءافولا كرتوأ فاد امزءىلءوهو دعو نمىلعلزئب اذهو رف مه هاخاذاو ردغدهاعاذاو فاخأ

 | ىقيشن نكلو ىافتلاةرودو ةأممبلعىرح تاواوذانم نكد ملءاقولان م هعنمر دع هلع ءافولا ىلع مز عنمامأف

 ١ ةرحاح ةروٌرضزيغ نمار وزعمهسفن لعح تأ ىن.دالو هله دس ل نمز رعاك اضنأ قافنلاةرودنمز رتعنأ

 | ىطعاف بسلا نم هن داع ؛قافامدانناومتلا نيمثيهلاابأ دعو تاك -و هسلعهللا لصةتلالو-ر تأ ىو 4

 | ىنالمدعومرك ذفىدبب ىحرلار“ اىرتالا لوقتو امداخدنم بلطت اهنعدتلا ىذرتمط افتتاقدحاو ىب ونيننا

 | تناك اهنا عم هلءدع وم نمقمس دقثاك ااةمط اق ىلع هيءرث اقم .هلا ىالىدعو؟ف.ك لوب لعف مثيهلا

 ظ نم لحجر بلع فةوذ نينع نزاوه مئانغ مسقي لاجل سوميل هللا ىل_طتاك دقلوةفبعضا ااهديب ىحرلاو دن

 اهعارو تاور ها ل كام مكتحافتقدص لاق هللا لوسرابا دعوم لد :ءىلنالاةذس الا

 لم موس تناك فو مااظع ىلع ءالدىللا مالسلا هيلع ىو مةسبحاصاواريس تمكستح !لاقو تل ى هلاق

 ٠ ناك ليقةنجل نعم لخدأوةباش ف درت نأ ى مك تلاَعف 0 ا 8 .وماهمكح نيد نم كحل 2 و

 هللا ىلص هللالوسرلاقدقوىتارلاو نينا !بحاصن 1 ”ألمعفالث *م لع ىد هب 0 نوفعذد سانلا

 مق ىنينأ هتينفوماسأ لجرلا د _ءراذارخ ١ اتقلؤو وك نادجنفو لجرلا لجرلا دعب تأ فلحللا سبا /وهيلع

 +( ةرسشع ةعبارلاهف 7 الااوع هلع ءاالذدح

 اينض انش هيانريخأ |

 لعل ولأ ندا

 ع ةزاحاىدزور وتلا

 ماصعملاعلا شل انآ

 نر صخحوبأ نيدلا

 راعصلا روطنمنب دجأ

 | قيدصلار كرب تعمم طساو نعى لد .(لاقيو.غلاشحاوفوبونذا ٌحابقن موهو نيعلا اءلوتاف يذلا و وبأ انأ لاق ىرولاس لا

 0 مل وهبلعهللا ىلصهللالوسر ا. يف ماقلاةف لو هماع هللا ىلصهللا لوسرةاقو دعي بطخ هنعهللا ىذر تلك يحل 0

 لسوهيلعمتلا لصدتلا لوسر لاق ةماماونأ لاقوراذلا فامهو روع !عم هنافبذكلاو مك ايالاقومكب مثلوأ ماعأإ] © د
 0000 ولورا نولنا قفاقنلا» نتا لاش تاك سملا لاو قافنلا باونأ ن نمباببذكلا نا ىملسل 7 3

 ثا رصا انا تعمم لاق
 | ٌتدحت نا ةنا.تتريكمالسلا هءلعلاتو بذكسلا قافنل هلع ىنب :ىذلا لصالا ناو ب رخل او لندن او لهل او ارسلا لعأ اد

 ب : ديعلا لاذ اريال و هيلع هنا ىلص بنل !لاقدوعسهن!لاقو رذاك هبل تنأ اودد صءهيكلوهاش» هان كلاحا

 ةلاعتي وتاشن اعبابتي نياجرب لو لعهقلاىلسهتالوسررمو اب اياذك هنبادنع بت ؟,ىحنذكلاىرختن و

 لق :وةاشلابرق اذكواذك ىلع كدب زال هلباورخ“ الالوع 2 اذكواذك نم قت ؟الهلياو امهدحأ لور

 لات و قز رلاصةنببذكلا مالسلا«_ءلعلاقو ةراقكسلاو مالابامه اد بح وألاَقذ املس دازحلا اهارتش

 كلو منلاق عسيبلاهنلا لحأ دق سول اهلنا لوسراب ل_.ةفراعفلا ههراختلا نا مؤ هيلعهنلا ىلص هلال وسر

7“(# 



 هتاريك ًاهللالاوتل-اذنمد هرم ام قلاب ك ثعن ىذلاو تان دعي دارشلا لجلا كا ذ كرئامأ هنلادبعابأ لاف

 هدفهم لك ًاثنأ تيمح وهن *ىرنع. نكمل هناهللالوسرا: لو. قانل.دهتموأ سو ه.لعهتلا لصةللوةف

 ري اا الاالوع بلعالت .هملا لمقال بيسو مومذملز هه.

 لاقف اناسنا تك احاهنعهّنلا ىضرةثئاعتلاق ةبغلا ىنعمهيفوتيمغ كلذ مس لهيأز محملا ةرضع ناك اذاو

 انتلي وايىلاعت هلوةىف سابع ننالاقو اذكوادك ىلو اناسنا تيك احنا بأ امهتناو مل وهيل علنا لصىنلاىل ||
 ةهقهَقلاَو ريسكلاو نموا ء ازرمتسالاب مستلاو ةزيغضلا نااهايم الاد الوةربغص رداغبال باقل زهاامأ]

 تعم»لاق هناةمر نبهللا د_بءنعو رئاكلاوبونذلا ةلج نم سانلا ىلع كصضلا نأىلا راما اذهو كلذب

 لعام مدحأ كعذيم العلاةَْفّوَط رمد نم مهكضت ىف مها عوف طخ وهو سو هب ءاعمتلا !صالوءرإ]

 اذافهمتو هن ركع ىف 0" مهلا يفتنجلا نمبايم هدحال تشي سانلابن ب: ”رتسسملا نا لسو هيلعللا ىلسلاقد أ

 تاىتح كلذك لازب اك هيودقلغأ ان ! اذاقهعو هي ركءىك مذله مهلا 1 باي هلهكفي م 3 يد راع ءانأ

 تنذي هاخأر يسع نم مو هيلعهللا لصىنلا لاق لبج ني ذاعملاةوه.تًايالق مهله هل لاّقيف بابلا هل مذا لج را
 هنتةنطعوفل ا اراغصة-او هيةناهتس اه. لعل صذلاوريغل ! راقصتسا ىلا عج اذهزكو هلمعب ىتح تعمل هنميانادق |||

 ىذأتب نمق-ى مرحامنا اذهولن مريد هلعافاراغصتساهر ةقسنالى أ مهنم اري كونوكينأ ىسعلاعأ هوق

 مذيامقبسدةوحزأ اهلج نم -ىفةيبرضسلا تناك هب رضس نأ نم حر فاس رو ةرض مع سفن لعج نماماق هيا
 ىلع كمد:ناذ ران كلذو تواهملاو ريق | نمهيفاسأ هز : ممسسملاهيىذأتي راغصتسا م ءرماانءاو حدءاموهتم

 هنر وسيع وأ هتعنص ىلعوهط ىلءلهذلاكَ شو ثم تناك ذا هلاعفأ ىلءوأ مظ:ن: موه بف طبختاذاهمالك
 اهنع ممل اة رمل لج ادخال ة مسج نسل كصلاو روحلا نسا اريصتتاك !ذا تطاشاوأ ٠
 « (ةرسعةيناثلاةف الا« ٍْ

 سوم لع هللا ىلص ى» لالاق ءافدصالاو ف راعا] دي توابتلا وتل مه.ةاناهنع ىيمتموهو رسلاءاّشفا |

 ةيامحلا نمتان سلا لاقو : ةنامأ د تحن ىلا كل ١قاطم لافوةنامأ ىهف تفتلا مت ثيردحل ا لجرلا ثدحاذا |

 ريمآت !تنآاسساللاعف اثيدح ةيتعنمرملولا ىلارس أ هنعهللاىذر 3 هيو اعمناىورب ون.تأرسب ثدحتنأ

 هبلارا دخلا تاكمرتس مك نما ىنثدعالذلاف كريغىلاهاطسام كذعى وطنءار ًاامواشيد ىلا ارمس أن ينَسْؤملا |

 نكماو ىنبابهتناواللا ةفدنب | نيب وىل- -رلا نم مل دم 8 اذهناوتبأ ا,تاةفلاقءبلعرا هانا ءاشنأ نمو

 ًاطملا قر نم لوب أكلقتعأ دبلوا,لاقف هتره خاف ةيواعم تيتافلاق سلا ثيداحابكلن ا لاذتالتابحأ
 رسل ناك قاعتب امانرك ذدقو رارمذا هدف نك, نا ماو رارضا«#بف ناك اذا ماوح ديوانترملا ل ١
 مرسلا الا)# ةداعالا نع ىنغافةيصعلا اذا ب كى

١ 

 مك ايدل م حوخ م دارو واول

 ا 25 00 تلد زف ىلا ساق لسأابو أ
 ايا ودا لاسر ه- ىلءوهوارو ىبةل ىتحمنمررغتأ كلذدعي تنكو وماع:تييضساو تكفل أ[

 طسلا طرذ ن مدخلا ْ زاب ناسا سال د عرس 17 اكو هلياد ادهوهمالسان سقت لاقهلبا دبعاب أ دها مهللاربك ؟ |

 منذ كنلار امن رأ لاقوأ كلذرتكا إذ مهل اعد : هنوف رض.ذ هيادحأ رمت وه تت هب ريضتق :لسو ءلعدتا لم ىنلاىلاهيقزر غنية

 ديزملا ءاضفىقاط م مو ام هلوسر وهلنا ب< هناق لعف" لدواء سالب يتلا هلا هللا ل نعل ةءاصصأا نم ل-ر هللاق همم

 بريحلانيبىرفلارهطوأ | كلهش ريش ادق اذ_ههتتالوسرا لو اوم .!ءهللا لص ىبنلا اه اهنم ىرتشاالاةفرطالو لسرةن ى دما

 مالسلاام اع ماك- لاو 1 هطعادتلا] اوسراءلاهو مو هيلعهللا ىلص ى :لاىلا هيءاج نكلاياضا عت اهمحاصءاجاذأق كلهّتبدهأو

 باب .رال ةقمقد دل هو

 ةنسلالاو >-الاوررعلا 0 او ماودلا ىلعالرودنلا ىلعاهل* م جا مد مد تابب اطمهذهف هزه همحاصا صأر : رو هيلعدللا ىلص ىلا

 ةيرةعدجول ضبق لك
 محو ف دس ضةلكنال نأ نبع وقوم موكر سال ونمت ذالا هاي كا تلك ايذزسا اسوس .ةسالاو ةب رضسلا ْ
 | ىل 1ع هييئتلاوريةقاأاوةناهتسالا: . رضسلا ىتعمو نهتماريشن تأ ىسعءاست ن مءاسنالو يهنم اريشاونو كب ْ

 طارفالا تمحو أ ضمةلاب ءامعالاو ةراشالابنوكدقولوقلاو لعفلاىف ةاك احلاب كلذ توكر دقو نم كد هحو ىلع ضئاًمنااو بودعلا |||

 ةدوقعلاو حوغلا باب

 لصح ولو طسلا ىف
 امطسلا ىلادتعالا

 0 ل ثتسجو
 ىف لادتءالاوضبعلاِب
 لزانلا فاقياب طسلا
 حورلا ىل-ع حلا نم

 ىلغفاقبالاو تاقلاو
 ءانرك ذاعساةلاوحورلا

 ةبلع ىلا لاح نم

 سقنلا بي غنم مالسلا

 ناسكننالا ىواطم ىف

 ىلاهتلا نمرارغلا كلذف

 ىطظح ندالا هباغ .وهوهللا

 ةالصلاه.لعهللالوسر هب

 لبوقاقمال_ىلاو
 هدب م ماد ف ٌضهلاي

 وا نيسوف باقناكو
 3 رشلا لك اشدو ىفدأ
 فأل |وق ءانحرم< ىذلا



 ةسهوهنمءاصلاعت هنأ

 هسسفن ىوطوالالحاو
 ىواطم قى هراركد

 هراقتفاو هرانسكتنا

 سل ا طسنت الكل :

 دنع نا .غطلا نافىئاطتف

 سفنل ا!فصوعءانغتسالا

 نا ذكىلاعت هللالاق
 هار نأ ىتطلناسنالا
 د:عسفتلاو ىنغتسا

 ىل-ءةدراولا تبهاوملا

 قركست باقل اوخ ورلا
 اطدق تلانىمو عملا

 ع رتنغتسا خلا 1

 طرف هنمرهظل نادغادلاو

 ق طار _فالاو اعنا

 دب زمااباي 5 52

 قيضلسؤنلا كال

 بهاو-لا نع [متاعو

 خم مالسلا هيلع سوم
 قرط د> | ةريضا اىفهل

 تغالاامو هرمصبل | غازام

 امس اتمىئطاموهناناملا
 ”الثما نكلو هيدأ نسل

 نم
 تعلطتو مكس فنلا
 إف ططاو طسقلا ىلا

 تنغتساسفنلاثيظح

 املا لص داما اع مثط و

 زواحف اههقاطن قاضو

 تقرك ساو عملا

 ةاتسأو سوم عدا لصقل لوسرعب ردقام ىلع تردقت |لوقافهفنع ىسمني ف يكسف هيادصأو ل ومناع |

| 

 هنق كءلعجيرحالفر ودنلا ىلعانامح اه :رمهةةتوهمق طرغنالو امل: ىذؤث الواقحالالوةتالوح زةنأوهو

 هللا بص لوسرلا لعب كل: محءبف طرشي وهيلع بطاول ةفرح حازملا تا الاذذتيي نأ ماعلا طاغاا نم نكلو
 تذأ مسوهيلعدننا [صهتلا لو-رتاب كسب رموهصةرلاو مهمل اراقنب جوتزلا عم هراهتر ؤدب نآوهو ل هوهيلع

 تاحابا|نمو راسصالاب ةريبكر ب_صنام رئاغصلانمذا طدوهو دع مول ىفجونزلا صقر ىلا ظنلا ىفةشئاعل

 لاَعف انممع ادن اهننالوسرااولاف ممحاذرب رهوب أ ىو روعناذ-هنعلفغي نأ بن, الفرارسدالاب ةريغصريددام

 مل وعيا عهتلا ىل_صهنلالوسر ناك سامعنب لس الد رت اءاطءلاقو اًم-الالوقأال مك-تبعادتاوىفا

 اهساواب وت هثاسن نمسا مونت اذا سك ملسو هيل عهللا ىلص هنا هحا ص ناكل اق هحا ض ناك اف لاق منلاقف مسرع

 هكفأ نم ناك مسوهيلعهللا ىلص بنل !ناسنألاقو سورعلال ذك اليذهنمىرحو ىدجاوه.سلا اهل لاف

 لا فل سو هيلعدللا ىلسىنلاىلازوعت تأ لاقنسحلانعو مستلاريك ناك هنآىورو هئاسن عمساذلا

 | ءاشنا نهانا شن ان ىلاعتهننا لاق ذئموب زوممب تسال ن!لاتذتكمقزوت ةنا الخ دنال م وه.اعهللا لصاهل

 | 11 لت هينا كل لاقت ضانبم تعب متنا وتلا ضان هنيعب ىذلاوه وه نمو لاق كو عدي جوز
 أى ةرخأ :أ ما تءاوةقددلاب ط.ملاضانلا هيدا راو ضاسندعي والادحا نمام مسوهيلع هللا ىلصلاةفهناوال

 ! د هللا ىل_صلاعقذ ىلمحال هنا هب عنصأ ام تلا ةف ريعبلا نبا ىلع كا هت لب لاةذ ريعب ىلع ىناجحا هننالوسر اب تلامقف

 ْ | لوسرناكو رب عولأ هل لاقي نب اةط ىنالناك سن ال اقو هب زع تاكف ربعي نب او هوال اربعي نمأم لوداع

 | ةشئاعتلاةور وذصعلا خر فوهو هببعاب ناك ريخ:لريغنلا لءفامريمعاب أ بلوق ومهت أ لو لعهللا ىلصهللا
 || ىلع عردتددشف كقباسأ ىتقاعتلاقفردب ةوزغف م _سوء.لعهنلاىلص هللالو -رعم ترا متعهللا ىذر
 | زامجلاىذب نحواموتءاج هنا ثالذو زاجا ىذ ناكمهذهلاقو ىنةبسفانقبتساو «.اعانمةفاطدخانططخ مث ىناعإ

 ا ظ لوسر ىتقباساضنأ تااقوىيكردي مفك رت | ق ىسو تنعسو تيدا «بن.طعءالاقفئشب ىأ ىنثعب دقةد راحانأو

 | ناك اهتعهللا ىضراضد أت لاقو شال: بهذهلاقو ىنة. ف ىنةباس معلا تاج لف هتف ل وهيلع هللا ىلصوللا

 أ ٌتلاَمَف ىاك ةدوسل تاّقفهءتنحو ةرب رح تعنصف ةعمزتا:ةدوسو مس وهيلع هللا ىل_صدتلالوسرىدتع

 | تؤطلفهنماسش ةغصعل نمىدم تذ اقم: اذان امتلا ةذناوحو هب نطل ”الوأ ناك ًاتلهتلاو تلةفهمحأال

 | تلوانتف ىنمديقتسنل هينبكرهللا لوسراهل ضف نيب و ىنبب سلاجإ توهياعهتلا ىلصعتن الور داههج دهب
 | تايق-نب اصلا نأ ىو رو كصضن لسو هيلعهملا لص هّنلالوسر لعج و ىسهجو هرت عسمف أ[ .ث ةؤعصأ | نم

 ظ هذه 39 نسحأ ني صاىدنعن ا لاق ل_-وءيلعمتناىل_هىنلاهعباباإف اهبتامءدالبر زاكي الكلا

 || ىها تلاقف عمس ةسسلاح ئاعواهج ورتتفامهادحا نعل لزنأ الف باح اها لزن نأ لبق كل ذوعاربجلا

 0 اك هنالءايااهلاؤس نم لو هبلعهنلا لص هللا لور لصف مرك أو اهنمن_بحأ ان لبلاققف ثنأ من سحأ
 00000 ا | ١ لتي ندسل اس علذن سوما عمقا ستاك هنأت نأ نع ةمقاعىو رواعمد
 | لاقف طقهتلبةاموهوجو لقب و يّوزت دق بالا ننوكمل هللاو ىراز فا اردب نة نيرع هللاقف هل ش مف هنا ل ىصاا
 | ىلس ةنمكلذ تاكو تابسلاوءاسنلا عمتةلرقنم تابيااطملاءذه رثك اف وحرب الم حرب ال نم ناىل_-وديلعهللا ىلص

 | لك اب وهود هر هيو بيهصا ةص سو «.لعهتبا ىلصلاقولزه ىلا ل مرية نم مهم ولق فعضا ة ملا عم ل -وهياع هللا
 | ةاورلا ضعبلاق لسوهيلعهتلا لص مس ةفدقالوسرايرخ الا قشلاب لك 1من لاقف دمر تناورمتلا لك اناارم
 | علطفةك قد رطب بعك ىنبنمةوسن ىلا!سلاج ناك ىراصنالاريبج نبت اوت اور ومذجاوف ىلا ترن ىتح
 | ىضفلاق دو رمى ل4 اريفض نا هب لاف ةوسألا عمكالامهقنا دبعانأ ابلاشف مس وم لعدللا ىبه هللا لوسر اع

 ْه 3 ةءاو تكسو لاق دعب دارشا !لجلا كلذ لرتامأ هننادبعابأ ايلا ةفداعمث هتحاخل لسوه.لعدتلا ىلسهلنالودر

 5 اىى ارقلاقةنددملاتمدةامدعب و هند دما ثم رق ىّتحح فم ءاحمتب ًاراماكهنمر رفتأ كلذ دعب تنكو
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 ىمدررسام ةكئاعاارتشمتلا لازسلا ون ا ايزو لعن لص مولا ا 1

 صن :ا/5عسب راب ساد م نب سا.علا صأ | نيذح مون انغا لس مبلعمتلا لسش لور شاول را

 هرخ فو هل ارعش فوكسشد عفدناق

 عمج ف سادرمنا دولا سداح الو رد تاكو

 ذرب ال مودلا عضل نمو * امه-ممُىيمانودتنكامو

 2 الا نمةثامراتحم ىتحهنع هللا ىضر قد دصاار كي ولأ هيب هذف هنا ل ىنعاوعطقا ملسو هماعهتلا لص لاذ

 2و ًاىابلوقب وهبلارذتعب لعفيرعدلا ف لوقت أ .وءيلعمتلا لص 4لاقف سانلا ىضرأ نموهو عجر

 مسفر ع« شلالوق نم اد دح الذ لمنلا صرب 6 ئَضر 0 ىناسل ىل ءامتندرعّشا]د>اليغا

 نينملالبالا عدن ىتحرعشلا ب رعلاعدناللاقو لو هيلعهتنا ىلص
 مي( حازملا: :رساعلاةف الالوع

 تلقناف هحزام الو كلاخأ رامعالا وهيلع هللا ى دل اق هنم تتسم اري_ساردقالاهنعى.هثم مومزم هلصأو

 باو تيطو 5 طاسناهمقو ه هيب « اطقح ازااامأو هلال. .و2وأ قد 1 اذ خاللابب ذك-:اهفنالءازب اابفذارامملا

 هكمف لزهلاو تعللابلاغتشا هنالفةموادملاا ماه .لعةموادملاوأ هذ طارقالاهْنع ىسهنملا نأ عاف هنعىسميرلف ١

 بقل تنم كصضل اةرثكو ك مضل !ةرثك ثرول هنام.ذ 5 طا ارذالاامأوةمومذمهلعةطاو 1٠ نكللو حايمبعللاو

 ىلصىغلان ءىرر م مذ.الذ رومالا هذه نعول كاف راقولاو ةاها ١ طقةسولاو>الاضءبىف ةنغضلاثروتو

 0 اذاهريغام ًاواقحالا لو ةءالو حز عنأ ىلعردقي هلذمتأ الا اة-الالوةأ الورم" الىزا لاق هنأ مسوميلعهللا

 ماكنت ل لحرلات ال -وهيلع هنلاىلصهننالو-رلاقدةوتأك امه.ك سانلا عض نأ هضرغتاك حاز اباب

 ا رثك نمهذعهللاىذ رز ,علاقو ا رثلانمدعبأ ًارانلا فاى و يمعأس ادا ملت ةماكلاب

 هواسح لق هطقسرثك نمو هطقسرثكه مالك كن مو هيفرعئ شنه رثك نمو هبفخ-ا حزم نمو

 هملعهلنا لص لاق ةرخ ” "الا نعهِلْفَعلا ىلع لدي كل هذ! ١!نالو هطئاما ع مو هعروىل و هؤامح لة نمو ١

 لاك © لاهزانلادراوتلنا تلات لع تارا اليلق مكه اواريثك متيكبل لع امنولعتول لسو أ

 ماقأ طابسأ نب فس .وثلاقو تام وحكام ىرافل بةالعضلا مظلات اللاقاهتمب راسن كان لهذ
 نوكعذد موةىلادرولا ننس هوراظذو كصذ» مةخسنيعب رأ ىملسا اءاطع ماقأ لمقو نلدهكا ملة نس ني" ”الناسحلا ||

 نفيا لعفاذها_3مهلرفغن تاك تاون نك !!لعفاذهاق مهلر ةغدتءالؤه ناك تالاّقذ رطؤدعف 1

 بنذأ نم سامعْئ الاقو راعقلارنعنم تحرخدتكنافك أ لعاو كدضت لوي ىلعت ىأ نبهتنا ددعناكو ١

 ليقتاكن مست تسل أ ىكيب الحرة نجلا فتي ا -اوئي د لاتو كس وهورانلا ل ثدكلك2 وهوائذ
 قرغتس نأ هن :همومزملاوك غلاف 1 !هدهفدنم مع ًاوهريصد اذام امىلاىردالو اهندلا ف لحد :ىذلاق لاق ىلب

 هللا ل_صهننالوسر لد ناك كإذكو تود هلعم نيسناالو سلا هيدا ثكيشن ىلا ,تلاو_:مدوهلاو اكد
 املك لعف مال لعلم ديت امال ءالمقأ“ هبواعم لوم مساعلا لاق مسومباع

 كلذ لعفف هيلو ك1 لو هم هيلعهليا ىلصهننالو-رباعحأ لعف هيرفي هلأسيل لسو هيلعهنلا ىلص ىنلا نماند

 نمك ”المكهاو ةأورعن لاك ك1 دووم وا هع :مددقىلأر ءالاناهنيال رسزاب ليم هل

 ردكت ا درر علاةدقذراقولا طوق-ىلا حار !!ىدآاذاامآو همد

 رودعل فد : رشا زاعال ب ؛ اي هنن ال صاععأ !نيد.عس لاقو م_هدخءنوهتف نايدصلاح زاعال باي ىأى تلاه

 ثروت هنأق حا ارااومك اياوهللا | اونا ىلاعت هنا هجرزب رعلادبعنبر علاقر كل ءئرتعفءىندلاالوكءلع

 لاقو احول تندم نسحب دذ ءلعلقث اف هبا ملاكونآ ارةلاباون دحت عيبتلا ىلاو < وةةيغضلا

 رذيو رذب ْىم لك. ليقو قا نعهبحاصحازأ هناللاقالاولااحا ص حازملا ىك«ملنوردنأ «بفعهللا ىطررمت
 هللا لس هللا لور نع حاز“ !١ لقن دف تاقناق ءامدط ا ةعطقم ىلل ةبلسمحاراا لاقي و حازااةوادعلا

 ناجح نعلاعتهلا
 هود هب ةرضحلا ىف هدأ

0 210 

 نم ةضماغ هذهو ىتط

 صتخ ا بادتالا ضماوغ
 211 ةقالوسراج
 هللا ريخأ مل--و هم هلع

 هيلقلادتعان قاع

 ضارعالا ىف سرقملا

 ا.ععضرعأ لاستالاو

 ىلا وئوهللاىوس
 0 ءارونلرو هلا
 رل>اعلارادلاو نضرالا
 ا روسلاو اهطن واش

 اهططخ ةرخ الارادلاو
 ضرع املاتهتلااف

 فسالا هقل الوودع

 هضارعاىف تقال اىلع

 المكلا ىلاعت هللا لاق
 :انامىلعاوعان

 غازامو موهعا باطخلا

 لاحنع راخارصبلا
 فص وب مال لا هلع ىنلا

 اًذهذ

 بتطاخام نعم نم ص اخ

 غازامناكف مومعلا هب
 فردط ىف هلاحرممبلا
 ف هرط ىو صا ارعالا

 ه:لعدر وام قلتلابتالا

 نيسوق بافماسةم
 نضرف م بلقتلاد ورلاب



 ءاطعنب !(لاقو) لمعلا

 عسفوتولا بدالا
 هانعمام لمة نان ستسملا

 ارتست لفات كال

 تنك اذاف يدالابانلعو
 تاوايندأ تنك كلذك

 ند مايمعأ تنك
 لك تءاح تف 15

 يتصلم

 لكر تءاج تككذان
 عام

 ذ_:م ىرب رملا لافو

 تددمام ةنس نرش“
 نأف اال َر

 هتيأ مم دالاس«

 رب لاقوو لوأو نسحأ
 بجو ءبدالا'رت ىلع

 بدالا ءاسأ نم درطال

 كادر طاسلا ىلع

 بدالاءاسأ نموبايلا
 ةساسس ىلادر بالا ىلع

 ١ باودللا

 نوثالثلاوىفاثلاٍبابلا)
 ةيهلالا ريض !بادآ ىف

 * )ب ,رهلا ل هال

 | نم ىلنت باد الالك

 هلع هناقْإ_بوهيلع

 تادآ آلا م مالسلا

 ريخأو انطابو ارهاظ

 "| رمال سس هناملعي وهوهرفكي نأ هانعماذ هو ءاياءريفكتب ر ذك دقفارذاكن كي( تاولاق كر وهذار ذاك ا

6 

 «# حبو

 اإسم مشن نأ كاهنأ مسوهيلعدللا ىلصهتلالوسرىللاف ذاعملاقوارفاك الاتط# ناك اهريب_غوأ ةعد رفاك

 تالف ل عفامتلاعفاهنعهللا ىذرةشئاع ىلع تل دورس لاق د أت اومالل ضرعتلاو 'لذاعاماما دعوا

 مناف تاومالا | اويسنالل_بوعيلعهتلا لصةتنالوسر لاق تلاقاذه فيكو تاق هنئاهجر تاق ىفون تاقهناهنعل

 ان اهب مالسلا ل لاقر ءامحالا هي اوذوَةفتاومالا اويستالمال_تلاهءلعلافو اومدقامىلا اوضفأدق
 لهف ل. ىناف اري هنماورك ذاق ترم اتاماذاسانل ااهيأ مه .وهست الو ىراهصاو ىفاو او ى ادع ىفىف وظفحا

 ُْ ” عسب اتالاه نأ اوصل ال سا تجاوز زرع .الار [هيناصعل ناس التاق اب نازك
 4 وهو هلق وه !ءهنناىلصمقلالوسر معةزجلا :اقايسثحونافةيوتلادعب توعنأ لمت<هنالعقلاهنعا ةبو تا

 ١ د ملاذافرفكسلا ةيترىلاىهتنتالوةريبك لتقلاو نعاي ثأز ودحالو اعيجلتةلاورفكسلا نع بان مث رفاك

 [| قالطاو ةنعالاسانلانواهتلاذهاندروأ ا ءاو دو أوهف 1 لا ىف سدلو رط+ هيف ناك قاطأو ةبوتلاب
 || سانجالا ىلعو أر فكللا ىلع تام نم ىلعالاة فعالا ناسالا قلطي نأ ىئ.ني الف اعاب سلنمؤااوامناسألا

 ! ىكملاق ةمالس توكسلا فن © متاقىلوأ هللا 5 د. لاغتشالاف ن نيل .هملا صامت الا نود مهفاصوأب نيذورعملا

 1١ اولاَقذفتك اسنوعناو ه- هفنوعتن و هنو“ :ءاياواعف ةدر لأن بلالباو رك ذف نوع نءادنعات مم .هداربانبا

 1 هنياالا هلا ال ةمايقلامول ىتفرتنمناج رخناّدهاك امهامنالاتذ كَ خماس كتراىلهرك ذنامناتوعننااب

 | لوسرللجرلاقو انالفهلانعلاهنم جر خي تن مىلاتحأ هللاالا هلاالىتةبكصن محي رخينالفانالف هللا نءلو
 ناعط لكدتلا ىلاسانلا ضغبأ ار عن الافو اناعل نوكت الأ ك.صوأ لاذ ىيصو أمل_-وءيلعهللا ىلصهللا

 ا ىأنعو لابأ ل عوف م هنات اةولاذهىو رت دعيدب رئداج لاقو هلق ل دعن نم مولا نعل مهضعب لاقوناعا

 1| .اعهّللا ىل_طهللالوسرىلا اعوذ ساش , دال ذ لعن دقو هلة تأ ل موهفانمومنعلن ملا نأك لاق:دادَد

 الوهوسج هربا محال الثمناسنالا لو" ملاظلا ىلعءاعدلا ىت-رسشلاب تا سذالا ىلع ءاعدلا ن للا نمبر و ملسو
 1 | هدتع ملاظال قسمه ءةاكي ىت- ملاظلاىلعوعدمل موللملا ناري نا فو مومذم كلذ تاف 1 ه ىرجت امو هياء“

 ا ةمايقلا مول هإ ضذ

 ا 00 ااماوديعتالفل_تاموءانغلانممرعامعامسلاب اك ىفانرك ذدقورعل اوعانغلا
 ىتح ايت دحأ فوج لتنال _توءهيلعهلنا ىلص هللالوسرلاق مومذم هكلدرحتلا نأالا عيبت هبت او سدح

 1 ارك أ ان لاقف كلذ ىف هللمعف ةه رك فرعشلا نم تدب نعل ئس هنا فورمسم نعوار عم ىلتعتا ن م هلريش هر 2

 ْ رعسأا ع نمريخ هللار ؟ دنافا ارك ذانه تاكملعج !لاعْمر ءشلانمئت نع نع مهض»! لسور عش ىف هعىدجول

 آو ما رعشلا نمنالوميلع هقلاىلم لاق ركتسم مالكهبف نكيلاذا مارحب سبل هملظنورعشلا داش فدل ىلعو
 || ل_وءيلعهللاىل_طهللالوسرمأ دوب ذك اه دب دقو بيمشتلاو مذلاو حدم ار «-كلادوصةم مذ ةمك-1
 أ ا تذكلا رضاا فق ادال هنافايذك ناك ناو هناقحدملا ف عسوتلاو رافكعا اءاعحمجى راصنالا تبان نب ناس

 ا هلئاسهللاقتيلفا مدا وع هحو رريغءفك فنك مواو زعاشلال وةك

 || ةعنص نم ةغلابملافامذ« تاك ن اواي ذاك ناك اذ هبحاص نكمل ناف ءاذضسلاهياهنب فصولا نعةرابعاذهناف
 د>ولتعبنتول ملسو هيلعهنلا ىلص هللا لوسرىدي نيبتادأ تدشن دقو هنر وصدقت« ناهنمدصةيالذرعشلا

 ةسلامتنكو لعن فصخ لسوهبلعهتلا ىلصهننالوسر ناك اهعهلناىذر ةدئاعت لاق هنم عنع منع لذ كلذ لثما ف

 ْ لوسرا, تلذذ توب لاما اًوذرلا ارطنذ ته ذتلاقا ارون داو هةر ءلعجو قرعن هنبمح لعف- 0 ةلزغأ

 | ةرعسي و حألا العلل ذهلار ولأ 1 ارواو ارون داو. كلةرعلعحو ىرعت كد 1 لع كل .لاترظن هللا

 نيتيملا نيذه لوب تلق كذهاار 5 رب أ ةشئاعابل اوةبامو

 لخدعمءادو ةعضرص داسدو . دب ةضامرسع لك نمأ ربمو
 لات ا ضراعاا ريك تقرب * هوي>و ةرمم أ ىلاترظناذاو

 « (ةعساتل ةف ل

1 

َ 
1 
1 1 



 عمري_سب لجرثاكس نأ لاقوة مايغلا مولءاده_الوءاء فش نونوكرالن اعللا نا لسوعبلعهنلا ىلصهتاالوسرأأ
 ْ نوعامريع ىلعا :عمرسنالهلز اد عاب ل_سو هيلع هللا ىبصلا.ةذءريعب نعلذريعب ىلع /سوهملعهننا لصهتنالوسر :

 ا هدعبت ةقصل فصنانمىلعالازت اريغ نال دوىلاعثهلنا نمداعنالاو درطا!نعةرابعنءالاوهلعاراكسناكلذلاقو

 تدونف بار_ىلاىف | ظفلهسبف عي تأ تمني ونم رفاكسلا ىلءو نيالاظلا ىلءهللاةنعل لو نار ملاظا او رذكتلاوهو لج وزع هللا نم

 كا ازكهئىرسا ا لاعثهللا ريغ هيلع علطن الب .غكلذو نوعلملادعب ادق هناب لح و رع هللا ىلع مح هنالارطخ ةنعألا فناف عرشلا

 ع ل رتميس ا اولملا ْ ةعدسلاو رفكلا ةثالثنءللةمضتقملاتافصلا ه.لعةتلاهعلط !اذا مل وهيلعهللا ىلدةللالوس رديلع ع لطب دا[

 تددمال كتْزعو ثاق | نب رفاكلا ىلعهللاةسنعل كلو ةك م_ءالافصولاب نعال اىلوالا بتا صن الثّةد_>اولك ىفنءالوه#قسفلاو :

 دينملالاقو ادبأ ىلحر || ىلعو سول اوىراصتلاو دو جلا ىلعهللاةتعل كلو ةكهنمصخأ ف اصواب نعللاةبناثلاةةسغلاو نيعدتبملاو |||
 دمام ةنسْنيّت--قبف | ةعدتبل ا فاصوأ نعل فن ك-!و رتاج كل ذلكواب رلا ىلك اوةلبظلاوةانزلا ىلعوأ ضفاو رلار جراو1تاودهب ردّلا |

 لاق )ارا متالوالمل هلجر

 كرابملا نب (هتلادبع ١ ق-افوأ رفاكوهودشاهنعلدب زكلوةكرطهيذاذهو نيعملصخشلل نءللاةهلاثلا اداسفو ساما |نيداءازتري“» و
 بدالاب نواب نه ١١ هتاهنعللهحو ًاوهتلاهنعلن وعرف كلوعك هتنعلز وكف اع :رشهتنعل تتنث ص لك ناهبف ليصفتلاو عدت موأ

 هلاعةضر اع ادت س كلذنال ماوعا اهنم عنعنأ ينشر وثأم اظفاهضدر موةضماعةعدبلاةفرعمنال رطخ

 | وهوهتاهنعادب زئالوةكاننامز ف«_:.عبص ختام اعرمث كلذ فرعو رفكللا ىلع اونام ءالؤهن أت دثدق هنالإ| نئسلانامردت بقوع
 نغسلاب نوامخنمو ا هنوك] نعلب تاقناف انوعامهن وكن يخت فيكس هللا دنعأب رقم وم لسأع رهناف رحم نقاذهف الثمىد دو ]|

 ضئارفلانامرع بةوع 0 هجرانلوةىنعمنأ لعاف دبر نأروص:ب ناك ناو لاك اىاملسم هنوكل هلناهجرمل حال لاشك لاخلا قارفاك 1

 ضئارفلاب نوا_متنمو 1 تيسوهأم ىلع رفاكسلا هللا تىئلاقي نأ نكعالو ةعاطلا ىلعو ةحرلا سس وهىذلا مالسالا ىلعهللا همست ىأهللا

 هللاهزعلالورفكسلا لعن امتاهنلاه_:عل لاقي تازئا 1 !لب رفكه سف: وهو رطكللا لاؤساذ_هتافةنعالا |
 نع (ىرسلا لاسو) :

 لءف ريصلا ىف ةلدسم | لقتتنايعالا نال رطةهنقنانعالا نعلف ىلوأ عد_ةبملادب ز وأ قساغلادب زفوهف رفاكسلا فاذ فه تفرع

 ىلع بدفاهف ماكش. || اموقنيعكل ذلورفكلا ىلع توع نم لعب تأز وح هناف م_سوميلعهللا ىل_ص هللا لوسر هيرلعأ مالا لاو>الا ىف

 ةذرعملا امرك تقوع

 اذاورط> نءللا لرت ىف ساور طخ < ىف نيه اند ددرتم قاطملاو ىرد ال سغكل دو مالسالا ىلع تاما 3

 هلليةف اهتربابهب رضت ||| رثب باعصأ اولتة نيذلا نعلي تاك هناىو رذا «:عىسهتق هنعلي تاك هتيقاع ل _عن ل نمنا ىتسردبب رفكلا ىلع[

 نبق نءاهعفدتالأ || مهلا نعي نوملاط ممنافمومذعب وأ م_ملعبوتروأثمالا نمكلل سيل لاعت هلوةلزنفارهش هتونق ف ةنوعم |||
 نتأهنبا نم ىدتسأ لاق هيف نك, م تاهمذزاج ومس:ءازاج رفكلا ىلع هتومانل ناب نم كلذكو تون وعلم منا لعت نبأ نف نولساعرأ]

 فلاخأ غلاف ماكسنأ ريقنعهنعهتلاىضر ركل ابألأس حلو هيلع هن ا ىل_طهتنا لوح رذأىو رك زل تاك ناف ملم ىلع ىذأ
 نم ليقو هيفلعأام || «_:.اضغف صاعلانبديع_بوهو هلوسر هللا ىبعانتاعذاك لس رريقاذهلاةففئاطا ادي رب وهو هيض |||

 ىلص هللالوسر تدأ ارك وبألاهذ ةفاعتىلأ نم ماهلل ب رضأو ماعطال معطأ ناك لج رريقاذ_ههللالوسرانلاقو دمه سنن وربع
 لاقدنا لوهيلعهنللا 1| ىبأ ىلع لبقأ م فرصناةر كى أ نءفذك ال سوهيلعةللا ىبصلاقف مالكسلا اذهل ثعهللالوسراب اذه ىنماكب ]|
 ترف ضرالا فتن وز || كلذ نعسانلا ف كف ءاب الل ءانبالا ب ضغ مم -صصخاذا مسنافاوممعفرافكلا مترك ذاذارك ايأابلا ةفركت ||

 واب راغمراهتراشم أ ىؤرامرثك ؟امهتلاهنعل ةباعصا !ضعب لاءف مسوهيلعهللا ىلصهللالوسر سا< فنا مدفن ناسمعن ب رشو

 (لاقد) تأر لَ نعماهنف هلوسر وهنلا سحب هنافاذهلة7الهباو روك. ىلءناطمشالان وعنكم الإ وهماع هللا ىلصلا فهن

 بدالا كلام نب سنأ / :
 . || فرطخالو بن داق راطخخ صاخمملالا نعل ىنذ هللا ىلعو رتاج ريسغ هفيغب قساف نعا نأ ىلع لدي اذ_هوكلذ أ

 لوبثةمال_علدمعلا ىف ملا ذهانل هبرعاو أ نيسحلا لتاق هنالدب زب نعلز وع لهل.ةناف هريغنءالضفالثمسيلب نعل نعتوكسلا
 ريغ نمةريبك ىلا لسءةبسنز وهال هنالة نعال نعالضف تدثي ملام هيرصأوأ هلة هنالاقي نأز وحالف الصأ تيثي |
 نأز و<الفارت اوت ءتنثكلذنافم_:عهتلاىذر رعت واؤلون أ لتقواءاع محل نبا لتقلاق.تأز وك منقيقت ا

 تدتراالا قسفلابه.مرتالور فكل بالج ر لجر ىرت ال !سوهيلعهللا ىلصل اة قة <ربغ نمرفكو قسفن مسمر |
 تاكناامهد>أ هيءابالارطكسلاب لج رىلع لج ردهش ام سوهيلعهتلا ىلصلاقو كاذك ءيساص نكي متاءباعأ]]
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 العن كيملهنال ةداسولا ٠
 لاعف :داعسوأ فروخ
 تلمأتف دانتسالادرئاال
 هنا تلعف كلذ دعي

 انامل دال
 ىرمهمل اىلالد !(لاقد)

 ا اعالابجول ديحوتلا

 .-ولال لناع اال نك

 بدول نامعالاو هل

 ةعلرم© النك ةعب رشلا

 دي>وتالو هلذاعا ال هل

 بجولة عب رششلاودأ

 هل بدأال نفبدالا

 هلتاعاالو هلتعب رم

 نس(

 ار_هاط يدالا مزلا
 ديما ةاسا اف انطا
 تو وعالاا ارهاطبدالا

 د ًاءاس ا اموارهاظ

 ةوعالاانطاب بدالا
 وه مه_ضعبلاهانط أي

 ىلاترافن ىافدلا مالغ
 ىلارظنف درع مال

 هلاراقن !انأوقافدلا

 دعب واواهغ ندا لاقذ

 اههغ تدحوف لاه نيس

 ناهس نب رشع دع

 (لاقو) تآرغلا تيسنأ

 هلل ىدرو تباص رس
 ىلجر دددموىلاللا نم

 لاودرءأللةدو.دياسهنا لسنا وم تةرنش ورك قتعاةانالثوأ نيس ةبعكتلا بر والك

 | ناببلايدا او نأ المدعف قاشذل بع نماتبعشنابلاو ءاذيلا لس .وهملع هللا ىلصلافو ءوس لح راكد! الحر

 َ ىتابياااضألمتعوفاكتلادحىلاى هت ى م حاض,الا ف ةغلامملاا ضل المتعوهةشكزوحالامفشك

 نمر وئيدقذا هنامد ىفةغلاباا نمد وأ م اوعلا عام أ ىلاال_2 كل ذءاقلانافىلاعت هللا تاغصف و ندلا ر ومأ

 ءاذلابانورقمدرك ذن كلود برطضا مو لوبعلاىلايولقلات ,رداي تاجأ اذاتسواسوو لوك ثهيفكامملا راع

 فشك-لانودلفاغتلا اوضامعالا هإ*مىف ىلوالا تاق هنا. نمنا نال ىب فس ا عةرهاجلا هيدآر 10

 تنك ةر همن رباحلافو ىاوسالا فحايصلا نش نشعفتملا شحال بحيالهنلا نا ملسو: ءاعهتلا [صلاقو نام مملاو

 مالتسال | نماشدل شحافتلاو شءفلانا ملسو ه.لعهتلا لصلاة فىامأ ىنأو ٍملسوميلعمللا لص يننلادنعاس سلاح

 مول ش غيم لا شح ا ةلاب ىو لاقي ردم نب . ماو الافو اهالدجا هت سان امالغا بانل ن حان اوئدىف
 | قلخلاو ىذلاتاسللاءادلاأ ةودابكر ريخأ الآ سيق نب ف:>الا لاهو باك ف وج وأ باك ذ :روصقةمانقلا

 أ [ ىرعكلذرثك ًاوةحب رضا !تارايعلابةحشةسملارومالا نعرتمعتلاة ع قحوةدحامأذ سعغأ اةمدمذهذىفدلا

 | | تو ثاستي حالصلا لها و ه.فا نولمعتس ةشح امة رصتار ا.عداسفلا لهالن اق هيقلعتنامو عاقولا طافاأ ىف

 | ميركىحهللاناسايعنبالاقو !هبقلعتي راب راقي امنورك د فز ومرلاباهلعنولدب واهتعنونكي لبامتع
 | ةثدافبتسلو عاقولا نعتاناك ةيمعلاولوحخدلاو سمالاو س:سا اق عاما نعسمالاب ىنك وك روفعب

 | شءعل!فةتوافتمتارامعلاءذهو ريبعتلاو مثلا قاهرثك !لمعتسواهرك دهس ةشح او تا ارامع انهو

 ْ تاحردام منيب وةر وظعاهرخ اوأوةهو ركماهلئاوأو داليلاةداعب كل ذفاتحخااع رد ضعب نمُسْه ااهضعبو

 | طّوغتلا ظفل نمىلوآ طئاغلاو لوملا نع ة-حاحلاءاضقب هباكسلا لد ار ل رش
 شخ هناف ةح رمل ظافلارك ذي نأ ىتبننالف هنماصتس كام لكو قا هاض:أ اذهنافامهريةوءاردلاو
 يلا هارو نما ًادرغاف لمقلاّشب لباذكك تحو 1 الؤعاسنلا نع هب اقكسا !ةداعلا ىف نست سا كِل ذكو
 | ىهس بويع هينمكلذكو شعفا ىلا ىضغي اق يرصتل اودو# طافلالاهذهىففطاتا افد الوالا ما تلافوأ

 [ى ءرح اموهو كش ىذا ضراعلالاّةب لب ريس اوبلاوعرةلاوصوبلاك ا لغفل ع رصب م ءربعد نأ جيت الذاهتم

 | دبعز '”رع تاك نو رهش ءال_ءاالاق تاسألاتاق 1 نمكلذ 3 عبو سس سععلا ف لادا ذب رصتل اقمار

 | [نطانن ملاقف حيرخ نأ نمانلقف لوقيام ىرتل هلأست ءاندت اذ جاوخهطب اتحت ب رق: «ةطنمىف اح رب علا

 نمومْؤالاو ثبحنال_هأ و ناسفل اةطلاخت نم لصاحلاادايشعالااماو ءاذالا دصقاما سعغلا ىلع ثعاملاو ديلا

 | لعئشب 'لربعؤ ما ناوهقلا ىو ة:بك لع لا ةفئئصوأألسوءيلعهتنا ىلصهتنالوسرأ فار ءالاقوب سا امهنداع

 ا ادا جنن ضامءلاقو هدعل اش تسافلاف ايش نيسنالو كل نحو هباع هلابو نكي هيفهلعت ئشب هريعئالذ كبف

 | ااا ءثناياسأملا لاّقف هن مرمصتن اتا سأد ن م "ىلع هىنودوهو ىب-»ىوق نملل->-رلاناهننالوسراتاق

 ١ | تابتسملا وعيلعمتل للا رغك هلق فىوسفن موا بايس لو «.لعهنلا لص لاقو تاحراهت, ونان واعد

 ريك أ نم ةهياوريقو هيذلا اوبس نم نو علم مل بوهرلعهتلا ىلص لاقو موللظملا ىدتعي ىتحامهنمئداملا ىلعفالاقأم

 د | اج الا بسيف لج رلاابآ بس لاق هيدلاو لجرلا بست فدك هللا لوسراباولاق هر دلاو لجرلا ب سد نارثاكلا
 ا ا دب( نعلل اةنماشلا ةق الا الدع '

 ا 0 ناعلن سل نم يما لوهيلعتلا ىلصهتنالوسرلاق مومذم كِل ةلكوناسناو اداج وأ تاوحلاما

 ظ تارعلافو لوقلام ماع دحالا ايف عوق نعال :اموعب دج لاقو مهتحالو هيضعنالوهللا ةنعلب اونعالت الل -وهيلع

 0 ردة !هاةقان ىلعراصنالا نم ةًاصاذا» ,رافس أ ضعب قل وهبلعهللا ىلصةتنا لوسرام: دب نيصح نءا

 | | نيب ىشع ةقانلا كا: ىلارظن 0 1 ل وعلما افاهورعأ ًاواهملعام اوذحن لاس وهملعهللا ل ص لا ةفاهتنعلف

 أ لبا هللا ىضرت ثئاعتلاقوهتاناصعا هللا نعل تلاقالا ضرالا د-أنعلامءادردلاونأ لاقو دحأ اها ضر عت ال سان لا

 | ' اناعلون, ردا اركاب ايأابلاقو هيلا تغتلافهةقرضعب نعل ودو ركمأبأ آ مَ .وهيلعهللا ىلصةتلا لوس رعم“اهنع

 ا
 أ

 1 ب



 ملسو هيلعهللا ىلهلاقدقو مالكا بدط هيتوقنف هيذكوأ هل-هحذةذهمداخوأ ءارامو أ هريغ لدا نمت
 هلئاىدرس انعْئالاقو امسح ساذال اول وةولاعتهنلا لاف دقو ماعطل | ماعط اومالكلا ب. طز ا نم

 اوخ ةصن مدح اذاو لوب ىلاعت هللا ثااس .و<”ناك ناو مالسلاهماعددرافهنلاق وا نمكلع 1 نمامهنعأ| ظ

 ١ 7 ١ 5 1 هنا ىلصهننا لور :لاق سن ألاقوهياءتددرلاربخ و عرقا ىلاقولاض أس ابعت: لاقواهودروأ اهنمن حت |||

 يد رعأ تعول ' لاق تال ًاومماعطلا مط أن 1 ىلاعت هللا اه دع اه :رهاط نما اهْنط اب واهنط ان نماهر هاط ىر /افرخاةةل اق تارت

 انك لاق ة.شفانت لاق
 1 0 4 لاعفر نيل اذهلوقت أ هللا حوراب ليقف مال سب سلا فرب زن هيض مالسل اهدل عى سعت أ ىو رو مالكا |

 3 أ 1 1 مناف ة ِ رع قس ولو راثلا اود عب ”١لاقو ةقدصةينطلاةماكل !مالسلااهملءانس:لاقو رشثل !ىاسادّوعأ نأ ٌآ ا
 1 .٠ 25 9 نيللاع الكا اءاكسملا ضعب لاقو نيل مالكو قيلط ه-و نيهئثربااهنعهللاىذر رعلاقو ةدطةماكنف اودخت | ا

 الا لولا تا ىلإ كسدل هيوصرال كنالا لب واسال تاو لك هاك شن لاهو حوا
 م ور اخو ةموصالت اهداضتو بدطلا مالكا !لضةىفءاك اذ _هنينسحملاب اون هنم ل ضوعد هلعل هنافال هيلع هننكستالفا

 اسي قدصت نائم هل ||| رغوملا بضغلل حهملا شدعال صنم !تاقالىذ ولا شحولا نكمل لاو لاو او ءارملاو || ا

 لكتام 0 لع ةداعهيترحامو تامدةااوتاءس 2 ةاايهبق عئدتلاوةبحاصقلاو مح 0ك رعتتلا || 1

 سوم .اعهنلا ىلصهفلاه ىذلاتوةمملا فاكستا ان هومومذملا عنصتلان مكالذ لكوةراطخلل نيعدملانيداقتللا |

 0 اه ىنمكدعبأ و "ىلا وكضغب أ نال_سوهيلغمتلا ىلصلاقو فاكشلا نم ءارب ىنمأ ءاشتأوانأ |

 مأ مارارس ل وهيلع هللا ىل_صدتلال |و- .رلاق اهنعهلنا ىذ رةمط اقتلاقو مالك- 1 نيد ا

 اسست ضل مالكلا!فنوةدشت وباع مالا ناولأ توساب وماعطلات اولا تواك 3 ,ميعنلاباوذغنمذلا |

 قشاعشنا هئعهللا ىذررلاقوءاصق“ ديلا يد ما تاسمال نوعطننملاكادالا وأ ْ

 هت-احىدب ن نس ياك ةدحاح هلأس ليعس 4. | ىلا صاقوىنأ اندعدنن و ورع ءاحوناطمّش /|قثاعش نم مالكلا | |

 ىلع أن لو#ب لورا هنا ىل سهلا لور تعم ىنا موون دعب بكة جاسنم تن :؟ امدعس هللاّعِذ مالكي

 مالكلا ىلعهمدقام هلع نكت هنا اكواهتن ان“ 506 لا ارعملا لاذعت تاك نس أ .م الكلا نوال: تامز شالو ا

 كلذكو فاكتم عن لكهبق لسد وناسالاتاق] 1 نماضا ؛أ اذهوةفاك-:اةعونصا اةمدةملاو بيثتلا نم

 ةل# نسماداو دلاو
 نس بدأ نم لضفأ

 ىضرغشناع (تور د)
 لوسر نع اهنعدنل
 م هيلعهللا ىلص هنيا

 دلاولا ىلعداولا ق<لاق

 ' نس وهما نسدع نأ
 (ش هيدأ نس وهعضوم

 . قاقدلا ىلعولأ (لاقد)
 ىلاهتعاطب لصديعلا م و هيلع هللا لصهنلالوسر ىذةذاتار واحلا قع عسلاب فاك. لاء ذكور ةداعا ادح» نع جراخا عصافتلا ظ

 قاهتعاط قهيدابوةنحلا 0 لطب كلذ ل: دو لهتس االو حاصالو للك الو برم الن مىدن فرك ى الا موق ضع لاّعذ نينا ىفةرغب
 وبأ (لاف) لاعتهنا ||| لعومتلك ف رصت :ةي تأ ىشبفي لبهيلع نيب عنصتلاو فاكستلار ؟نال كاذركسنأو با ارعالاعصسك ا
 هجر ىريشعلا مساقلا 0 طافل أنيس هذ_ هى لدن نبال مومذم عنصت كلذءاروامو ضرغل مههذتلا مالكا دوص موه دوصقم

 ىلءونأ ذاةسالا ناك هليا اظذللاةةاثرلف اهطّشن واه ةقواههد ء وشنو سول هلاك رام مدوص# للان أقبارغاو طا رفارتغ نم ريك ذل ْ

 تاكسفئيم ىلا دنت سال نم هيلاغتشالاو د دشنلاو عسل ااه. قلءالذ تاجاحلاءاضةلىركت ىتلاتار واحنامأف هيقئالوهف ه.ذريثأتا
 نأ تدرأف مم ىفاموب || عرسشلاه_هركي مومذم كلذ لكوةءاربلاب ريةلاوتحاصفلاراهطاوءاب رلاالاهباعثعابالو مومذملا فاكتتلاا
 00 واخ داسو مضأ و (ناسالاةءاذنو ب لاو شعفلااةعباسلااةف "الا )وع هنعزح زب و

 لاس مرتسغ هل :ار نال

 الدلقةداسولا نعى مق

 قون هنأ تمهو:ذ

 بع ةلىلاعت هننانأف شهقلاوك انا _وه اعدنلا ىل_دلاق موا اوث.دتاءر ص موهنع ىدهنمو مومذموهو ١

 ءالؤهاوبسناللاةق نيكرششلا نمردب ىلتق بست نأ نعم سوهبلعهللا ىلصهنلالوسر ىسهنو شعل الو شعل
 نمو 1 سيلل_.وءيلعهقلاىلصلاقومؤاءاذسب لاناالاءاب الا نوذؤو ولو ةاسم ئموملا صاختالهنافا !آ
 لاقوا عادشدب نأ سنن اهلك ىلع مارح ة نال _سو هيلع هنا ىلصلاقو ىذا الو شاقل واتا عل ناعاملابا
 لن ولان توعد مخ او ما نيبتوعس ىذالا نم مهبامىلءرانلا ف راذلا لهأ نو ذود ةعب رألسوهيلغ هتلايلص

 راس تاكد ميال كا نمانب ام ىلعان اذ ةرقدعب الا لايام هللا رةامدواع#هوفليس لحر روبثلاو ا
 شعشلا ناكو لة .ثئاعابت ثئاعل لو هدلعدتلا ىبصلاقو ثفرلا ذل: دام اهذلتس دف ةثيدحت ةغذق ةمهاك َى ىلا
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 ةشئاعتءاخ ىلجر
 ايأابلتلاقف ةنكتملا

 لهأ نم الاقي دبع

 5 ىم لكما علا
 الاو بدايالا هسااحال

 ناوندن موس ىعحتف

 د_بعونألاق برقلا
 تافراعلا

 سفنلاءاطع نا لاقو

 بدالا ءوس ىلع ةلوب<#

 ةمزالعر ومأم دبعلاو
 ىركع سفنلاوبدالا

 تادم ىف اهعابطب

 اهدرب دعا اوةفلاخلا

 ةملاطمل | نر سحخ ىلا هدهكت
 دهحلا نع

 رك انانعقالطأ دّقف

 امهمو هياعرلا نعل فغو

 لاقواهكي رسشوهفامماعأ
 هس تاعأ نم ديتحلا

 ىالرشأ د قفاهاوهىلع
 هب خل :ومعل انالوسفن للتو

 أ

 تاسعطلاو ذلة

 ايس

 نيدلاءاضولاعلا حش

 لاق ىلع نب 2

 لاق ىورهلا حتشلاوبأ نأ

 قا رعلا رصنلاولأ انآ
 ىجارجلا دموي انأ لاق

 ىبويحلا سابعلاونأ انآلاق
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 [ىفتلالع كلذ دانا لعأ انسب هلهتنا ىنب قعوهومارملا ا مسومبلعهننا لصلات كلاوادج كلذ

 | تواعتو ءهصرح هءلع د ااراوث هلع هلنانط ا 1!تاقدناةعلاو سهاذم اف كلذ تلغبامرثك أو

 أاعدتسمىأ اراذاو لمعلا لهأ نع هناسل افكر نأ ناسن الل ىتبنب لب ض<ًأط كلذو هيلع ع رشلاو عسبطلا

 | [ردقي ةعنص كلذ ناو سييلتلا ف هسنمةل.حامتاديلا لح لادجلاناف لادجلاِّب راعبالة ولد ىف همن ىففطا7

 00 لدلاب ءلقىةعدملار سف اودارآ اولاهل اثمأ ىلع ههذام لهأأ ع نم نولداحلا

 [ردقي امن حأمالاهلبقلا لهأ ن عهياسل فك 7نمهنلا مر مل_سوهيلعدنلا ىبصلاقو مك رثو«بفنب لغتشا مفننال

 | سانل اىنثاو:دمةلداحن اداتعا نملكو. دام عسبساذه هلوقددرب مال_ لا هيلع ناك ة و رع ماشهلاقو هلع

 ظ | تاطل_ هيلع عمتجا اذااعو زئاهنع عبطت سب الوتاكسلوملا هذه هيفتن وقالو ,قوأارعهينسإ هسونل دح ووهيلع

 ظ اهعوم؟ف.كفا_متدهاح قش تاغصل اءذهداحاو لضفلاب رو كا هزل تت رمان لاوركتلاو بذدغلا

 أ
 ظ » (ةموصخلاةسما1ناةق هلال

 | هي طبترب ناري غنم هيفللخراهطاب ريغلا مالك نعط ءارملافءارملاولادجلا ءارو ىهوةمو مذماضد أ ىهو

 أعب رغتو بهاذملاراهطاب قلعت أ نع ةرابعلا داو ةسساكلا هن صراهطاو ريغلاربش ىوس ضرغ

 | ءارملاو اضارتعانوك ةرانوءادتب انوكي ران كحد ع قلم لاس وم نمل ءذ اكلاىف حاط ةموصحلااو

 ضغبأنا مسو«لعهلبا ىلصهنبا ل اوسرلاه اهنعهللا ىذرةثثاعتلاف دف قمس م21 ىلع ضارتعءابالا ن روكال

 ا قلز م مءريغب ةمو مخ لداج نم لو هيلعهللا ىلص هللا لوس رلاقةر روب أ لاهو مصخلا دلال هنن ا ىلا لاج رلا

 || نبالاقو نيدلاىف اطقعرومصاخام لاق ونيدلا قعتءامنافةموصخلاو ذلابامه_ضعيلاقد عزتي ىحهللا طعم
 كينالنالاعذ ىلمعىا نيبو ىس .ةموص+خ تانانههل _احامل اقف «نأ بلل دعب 00 ةمدنق

] 1 

 | الونذلل عيضأالو ةعو رمل صقت أ الو نيدالبهذأ ايش تي ًارامهتلاوىفاوا همي زحأ ندب راآىاو اديىدنع

 ىلق لان اتفرعكنالاق كدا أ التلة كلام ىهص ىلاقذ فرصناءت مهن لاف ةموصألا نمتاّلل لغشأ

 0 دان رحأ» ثكذمسلط ؟الناقلاق اذهنءىسفن مرك أن كلو الثلق

 || مذلااذهن العاق هتموصحت مدل ف كر 2 نو تل ملاط هملطامهم هظفح ىفوأ هيلط ىفةمو 11 نم

 د || تناحىأ ققحلاناف رعت تأ 1 لمق هناق ى ٌداَعلا ل كو ل ثم مم عريغل : مصاخ ىذلاو لطاملاب 0

 || ردق ىلعرهتةبالهنككلو هةح بطب ىذلا لو ان . دل ءريغب مصاخضف ناك باج ىأ نم ةموصخلا ف لكوش وه

 ا د | تاماك ةموصااب زعىذلا وانني وءاذيالادةىلعوأ طاستلا دصق لعءةموص+لاىئددالا ارهاد لدةحاملا

 || مدخلا ارهعلدانعلا ص +ةموصخلا ا ىلع هلم < ىذل الوان وقحلاراهط اوةخ اةرصن ىف اهملا امد سل هب ذؤم

 ' داوم ؟وهدانعدطتاغالوعب وهنح رمصن نمسانلا ولالا ن مردعا١كلذ در ةدق سل لق هنأ عم سك

 | ادج مومذموهر جاعللاو ةموصالاو ددللاهدوصةءاذهوىلاب أ الو رثب ىف هيت مراع رلا!اذههنمتز-ة أنا

 دانع د صقر بيغ نموةحاحلار دق ىلع اد ةدابزو فارس اوددلربغ ع نم ع رسشلا قد رطبه :رمصنب ىذلا مولات ا اماق

 || لادتعالاد_ ىلعتم وصخ ىف ناسالا طصض ناقال.دسهنلادوأمهكر رت ىلوالا نكملومارحب سبل هلعافءادباو
 ' | ىتح نيمداذقملا نيرزقملا قب قبوهيف عزان | ىسن يضغلا حاهاذاو بضغلا عمت ور دصلارغولةموصخلاو رذعتم

 | هذهل ضرعتدعف ةموصخل ادب نفهضر ءقتاسالاقلطت و هنريسعت زك وهسيحاصةءاسعدحا اولك حرقن

 ١ ْ 0 السا قدراتها كل غتشم هنالصف هنا ىتح هرط اخ شد وش : همفام لقأ اود روزا

 [| نفح نأ ىتبتي ةرورضلاد_:عوةرورضلالا هناي عشبالتأ ىنيتيفلا دل اوءارملااذكو رت
 | مذ الومتالا نمل ه«تموصخ ىف بحاولا ىلعرصتقانذاد_رذعتمكل ذو ةموصخل تاعبت نع#اقلاوناسالا

 توكبالو ىلواللاكرات توكمف يفكر ام ءدنعتالهبف مداخا_عفةموص4لا نعاشغتسمناكن ا هناالا هتموص#
 ,سط تاج رد لقاذا با اولا نمهيفدروامو مالكسلا بط لاد1-اوعار !اوةمود1تاىف ةتوفباملقأ عنا
 بيذكتاماو ليهت اما هإساس يذلا ضارتعالاو نعطلا نم مظعأ مالاك-لا فةنوش خالو ةقفاوملا راهم مالكلا

 "7 نان

1 

1 

١ 



4,6 

 نجدلا مون د هلا ليتو ف.سلابهقلاءادعا برضو فصلا مايصلاتامالاةقيق غاب هيف نك أ

 نأ اراب سانلا لدا المنال ريب زلا لاقو ىداصوهوعارألا كرتوءراكلا ىلعءوضولا غابس اوتابدصملا ىلعربصلاو ١ د[ ا

 . تامودعللةضرع هنيدلعح نمهماعهللاةجرزب زعلا دمعتي رملاقو ةنسلاب كءاعن 3 او موهخب .طتستالكناف.|

 موق لضام لمؤو <> ار ناطشلا جس .اهدنعو اعلا لهجة عاس هناقءارملاوك اناراس تر سلاقو لقتتلارثك ؟ 1

 1 راااضنأ لاقوْئد ىنيدلا نملادمل ا اذه سا «.اعهنناةجر سن نب كلاملاقو لادحل ارالاهنبا مها دهذ | دعا 1

 تد , اراذادنع_بئلالد لا لوتموفءارلعل الداحال ناب هنبالنامةللافو نئاغضلا ترون وب ولتتلا ىسستي |

 ةضماحتلكو ةوا_>لاّمذ ةنامز قى أت فلاخوات اد ا هتزاخ تعدقق هرأربابختماب زاماعوللحزلا | ا

 ارث دهزلاب ودهزلا ماع

 بغرب ايندلا كرت وايت دلا

 ةسبغرلاب و ةرخأ الاف
 ةمترلال ا: :رخ“ الاى

 (ليق) ىلاعت هللا دنع ىنأثبالاقو شعا !كءنعة هادب كذصريلف عا ارمايهم ءضغأ ُع تدد نمقاّضا ا 1 نااظا سلا ىلا ىلا ْ
 قارعلا صفو ًادروالا لص لاقواب راسم لازتال تانكي قكمادردلاو أ لاقو هتضغأ تآاماو هيذك 0 يخاصىرامأ الىليل ا
 ئأرفدينجلا هبلاءاج أ ىراهتل لعتنالن الثل هكرتتالوثالئل علا لعتتالمنعهنلا ىطزرعلاقو ناتعكرءاخ لكريفكت روع

 اقوتو صفح ى أبا مال_ىلا هءلعىسءلاقو هنملهملاباضرالوغيق:ذاهزالوهبلط نمءايح هكرشتالوهب ئارتاالو هبىهانتلالوهن أ

 00 دحا 0 ءارملامذفدروامو هيرامأ الو هيراذ االىناللاه كلة نع كا كرتتالكلام نارهمنن تول قو <_تسقتا ا 0 دووحح د ه0 فعلك نمو هتءومصتطةسلاحرلا حال نمو هلا ج بهذ هيذك رثك نم ||

 تبدأ صحب ايلاف | ىاماو ظذالا اما هسة لاشراهطاب ريغلا مالك ىلع ضارتءالكوهءاراادحو ىد< نأ نم رثك ؟لادااوأ|
 لاف ولما بدأ كبادجأ ناو هيؤّدصفاةح ناك ناقه «مجس مالك لكف ضا ارتعالا ا ارت ءازل لرتو ماكتلازسقاماو ىلا ا
 ررهاظلا ق يدالا نسح كالذو ري_انوأ مدقتءوس سيترتلاو ماظن !!ةهح نموأة د رغلاةهح سو اةقلل هوس نو ركلة نسل ٠ نكاو مسالا ايأايال نا راهطاملظعل قتوكترات ريغلا مالك ىف نعطلاو هنعتكساف ندلاروماراةلعتم نكي انذكو الط اتاك

 ىئرونلا نيسحلاونأ لاق لأ سدا نكلو ق- مالكل اذهلوقي تأ لثفمدصقفامأو اذكواذكه حو نم ه.ؤتأاطخأ دقو لوقتاك سلو[ الا ناولع تابف ىبعملا ف امأو هال ثاهطالهسوالق ناك امهءكوناسألا نامعطب توك :ةرانو ةفرعل اروصتن هةرأن توكلا ا
 ماعم هديعهلل سل صخاعر ةملعةلأ سمى رحنا سث+لا اذ هوءار ةصاؤشرغ اطال 1
 2 حدقلاب م صرقنتو زيحمتو ريغلا ماذا دصق ن ءةرابعف ةلداحناامأو نعطلا ضرعمال فيرعتلاففطاتلاوأ 00 ةداكتشل اودانعل اخو ىلعالةداغتسالا ضرعمىفل او اوأ توكسلا بحاولا لد مومذماضن ًاوهو لدجلامسايا

 لداحلارنءةهوركمىرخأ ةهج نم قلل مب ::بوك تأ كلذةنار او «بقلهخلاو روصقااىلاهتنسنوهمالك ىف ١

 سال ىلاعت ناو م الام لك نعتؤوكساانالا اذ فق نما الو همحاص ضقنوهسفن لضف هينيسلءاطخ هلروافاا وه نوكي نأ ثدحت أ

 نمحراو+ا ل-ط# أ امهوم_سقزراهظاب ريغلا ىلع مههتلاو لضفلاولغلاراهطاب عفرتلاوهفاذه ىلع ثعابلاامآو هنعشكسول هنمئاب ||
 باد الانساب ىلذلا دسبعلا امى ضتةمنم ىهو سفنلا ةيكزت لبق ن وهف لضفلاراهطاامآ اها ثآني و 5 سهنال ناتنط اب نانوهش | ْ

 كرابملانب هتلادبعلاق أ ة.عب..لا ءبط ىضتةمنموهفوخ الا صيقنتامأو بدول هرلاتافص نم ىهو ءاب ربكملاو ولعل ىوعد نابغط نم |
 سرع ةمدخلا بدأ ءار ل ص ”ةةامناوناكساهمتاتم .ومذمناتفضناناهو هب هيذ 5 ودمدصل وهمص#ب وهريغفد درعا ىدتغي هنافأ ٠

 نأ نع ( يكح)ة مدخلا انه تا لب ةهاركلادسز وانا زهوةكا اهملاتافصااهذهلَّوةملادخلاو ءار 1! يل عبطاوااق لادحلاو |
 مالت نيرمساعلا لمع همالكر صنف دوعن نأ ىلعملع ضرتعملا لجو نعل لد و ءاذيالا نع ةارام اك غننالو ريغلاءاذي اهبق لص(

 تةكفةكم تلخخدلاق نيد سس ارهلار وياك نيب راما نيد راصتلار وئش هر ودتامزك هلأ اهىفحدعي ولطاب وأ ق> نم هتككامأ]

 ةبعكللاء از دعقأ اع رأأ| وهف هحالعامأو هماجلاوهماخ اف ىوتأ ًاوتهياك مظءأو هاك ةمحاص ضع ناانههتم دحاو لكدص#» نيبلكلا |
 ديلأو لن تن كارو مذباتكى كلذ باكترب ةريسغص.ةئت ىلع هلثعا,لاةيعبسلاو هإ_ضفزاوطا ىلع 4ثعابلا زيكعلا رسك تأ | 1
 هبلعةيطا ول مءانرك ذاملادبجاوعارملا ببسواههيسةلط ماب علك يالغ تف بضغلا مذ باتكو ىغلاو زمكلا | |

 مياظلادوادإلاق<. .اعدللا ةسورةغ تح ابأ نأ ئو رهن ءزيصلارب نعل 1 و نسغ :لا نم نكس ىتحاعيطوةداع له | ا

 كلذ تلعفذلاه ماكتنالولاعب اي او ننلا ابنا لاقت لادفبا رمد ىمفتا د_هاحاللاق ءاو 2 / ١

 ا ىعردافوهوهربغ نمأط خا ععسن منال لاق و هنواهتم - مدت 6 ةدهامت ران

5 1 
 يب

1" 



 صاخعلالا ضعي قد
 ةسرا# ةدابز ريغ نم

 عدوأام ةَوَدل ةضانزو

 مهرب ارغ فىلاعث هللا

 ىل_مهنلالورلاقأك
 ى رىيبدأ لو هيلعهللا

 ىو ىب دان نسال

 جاذحم نمسانلا ضعب
 ةىسرامملا لوط ىلا

 اهل اوصأى ود تاعونل

 جاتحا اذهلفةزب رغلا ف

 ةبعصىلانودب ردا

 ةيوعلانوكشل ياشملا

 ىلع انوع ملعتلاو
 ةعيبطلا فام حارسا

 ىلاعت هنيا لام لعفلا ىلا
 ملهأو مك فنأ اوق

 صايع ثنا لاق ازاث

 مم هوهقفامهتعمللا ىط ر

 رخ ااا ذاقو مدوندأو

 هللا ساس 3 رلاق
 ىف 0 مك هيلع

 قر 1م ىبدأتن حلف

 ند لاةف قالدمالا مرزاك

 فرعلاب ماو وذ علا

 نيلهاجلانعضرعأو
 نيسان بف سو لاقي

 عاب ولعل مهغي بالا
 لمعلاب ولم هلا مصن

 ةمك-1اب وةمكحلالاثت

1 
 ةكالملا نم تبعلاةكلذ نعتا ملس هلأسفهسأر زهو سانلاقارظنمت ءامشلا لاء_-أر مفرق دولا ف
 دارأ اذاى متل مهاربالاقو نولعامع رسامه نم لف سأ نيذلا نمو توءتكنامع رسأ امس ان لاسّو ىلع
 0 0 رهناسلاةاحاقلاو كمأالاوملكت هلتاك تنافر ان ماكس: تان مؤملا
 هللا بص ىذلادنعلحر ماك راني دو در لاقو هبسفت نذع«ةاءاس نمو هيوندت زو هلامرثك ن موهيذك

 كذاك اق لان اس او ىاتنخ لاقف بادعن م كئاسانودمك مم وه.لعهتلا لص هللاةفرثك اق - وهيلع

 نمارس لج رش وأ املاق مث مالك 1 ءاعىنث أ لح ا :لاق هناةباو رو كمالك درب امالذف
 ضعبلاهو ةاهاملا فو مالكلا نم ريثكن م ىتعزمل هناهملع لبا ةجح رز زعلادنعنن رعلاقو هناا ىفلضف
 3 ؛ زب لاقو ماك ءاقتوكسلاهبعافاةكاسناكن اوتكسدافْثد رد اهرعاف سا ىف لح لانك اذاءاكملا

 عامتسالا ف نافءرفكنمدسج واف عامتالا نم هس 0 لان و نأ ملاعلا نتف نمبيبح ىبأ نب
 ةأضاءادردلاونأ ىأ رو هناسلل-رلارهطامقح أ تارعنت الاقو تاصقشنوةداب زونيب 0

 مالكلالوضفولال1لوضف ناتلحخ سانلا كلي ممهاربالاقو اهلاريخ ناك ءاس رز تيا للا تعا-
 ىعبالاهتم الكلا فق يس امهحال ءوهيلعثءابل اهيدسو هترثكو مالك-لا لوضفةمدم هذهف

 هه (لطابلا فض رمل ةءلاث ءلاوذ الااوع
 :لوأ_ لاري ختوءاشغألا :ةوتاسفلاتاماةمورجللا سلاتو ءاسنلالا 010 ىمداعما ىف م الكل اوهو
 ىنعنالام.ف مالك اامأو مازح و هو هع .ة طولت الا ها لكنافةهوركملا مهلاوح أ وتمومذلل مهم« سر

 لطابلا فض وحلا !هنلغ ن مودال ىنعد الامق م ااك-ل اركب نم من هيف رخالوىلوالا لرتوهف ىنعبامرتك وأ

 لطابلا ف ضوملاوأ سا:ل!ضار عاب هكفتل امهم الكو دعدالو ثردحلاب يرفتلل وسلا هي سااارثك أ او
 | نيدإا تامهم نم ىنعد ام ىلعراصتقالابالا اهتم صاختال كل ذافا تذغتو امن رثكاهريدح نكع الل طابلا عاوفأو
 ىلصهللالوسر لاف تر ١تلالد :لاق ا وهوا حاصأ ممكنا يتاماك عمت س لا اذهقوا.ندلاو

 | كا هناوضراهبهنلا تتك-5 تغادام هي غلبت تأ نظر امتنا ناوضر نم ةماكلاب ماك .] لجرلا نا ل_وهيلعدتلا
 ظ | مونىلاهطخطسا ميغيلعمتتا بتكف تغلبام هب غلبت نأ ناشامدللا طم نمةماكلاب ماكل لج رلاناوةمايشلا مول
 لجرلان السو هم هبلعمتلا قص ىلا لاقو ثرخحلا نيلالت ثن د> هيشعذم مالك نم 5 لو هب ةمقاعناكو ةمايقلا

 | قااشماكلام 4 ما لحرلانادرب رهول 1 لاقو ايرتلا نسلم استمر ستانلس ئلصتل ةملك ان ةلكشيل :

 ا [تالملافو ةزجلا ىلع أى امبهنلا هعفرمالاب اها قلي ام ةماكل اي ماك دلل جرلا ناو منهج فاهج ىو. الاباهل

 ظ عمضوخغاكو ىلاعت هلوقةزاشالاهبلاد لطابلا فاضوخ مهرتك- أمي مونااطحت سانلا مافعأ لسودبا+
 0 رثك انانإلسلاقو مهلثماذا 5 اةريتغثيدح ىف او طوع ىجح مسهعماودعئالفد لاعت ةلوقد ونمضئاخلا

 | مهل سلع رعراصنالا نملج راك نب ريسنب!لاقو هنلاة يطعم ىف امالك مهرثك ةماعلا مولاب ونذ سانلا
 ةبسغلا نم أم _ءامعار ووهو لطابلا ف ضولاو هاذهفد دحلان مرش نولوة:امضعب ناقاوذ

 ٠ ةحاحري_غنم اهلا لدوتللرب دبوأ اهدوج وقيس تاروطظ#رك ذى ضوللاو هل ءاهريغو شصفلاوةمهذلاو

 أ ةيامصل !لاتق نم ىرحامةياك-وةدساذلا بها ذل اوعدبلا هباكح ف ضوحلااضبأ هبف لحشد واهرك ذىلاة شد

 | هغطل :نوعلان بح هللا لسن لطابلا ف ضو ه٠ هش ضو1او ل طاب كاد لك "0 1ع

 1 م( لادجلاوءارملاةعبارلا ةف. الا )< و
 ١ اورذغاللاهملغلافو هفلذفارعوم هدءتالودحزاءالو لاا رامتال)-وميل عننا لصلاة هنعو 00

 ةنحلا ىلعأ ق ثدب هلىنن ق<#وهو ءارملا ءلر نما سوميلع هللا ىلصلا قر هتف نمّؤنالو هتمكح مهفتال هنافءارأا
 | «.لعمتلا ىلصهننالوسرلاهتلاق اهنعهللا ىذرز رةلس مآ ما نعود :+ل!ضبرفثدد هلى لطيموهوءارملا كرت نمو

 نأدعب موق لضاماض» لاهو لاحرلا: اسالمرتلا ب سوت اثزالا ةدا: ءدعب منع ىلا موفر "ىلا دهعامل وأن السو

 اً 0٠ لطواشجع ناك تاوءا ارااعدي ىتح ناعالاة ع ,ةحد.ع لمكت تالاضأ لاقو لدول !اوتوأ الا هنا مهاده

 م1

 هول مها لوم عنق

0 



4 

 ارق -«ناكت كسناو ايذاك ناك اللات او تانرد ردن .ارود اهذابع لك هنرسلا :دابعو رسل انا اوند نم هتدابع |
 وأب ذككلوأءا رالامالاو اوسلاب هد رعد قذهمش بعتو ده-ىل ار ةتفاب اول اّةعفاد1 لاّتحا ناو هيثد ذأدو كا ا

 كلذكو ةدإا ةليصف بعتالوأ راقهعالا

 أ 1

 طر د رونو رتس كدهو ر رضهبف نكي ملاذا هس الان ههلاثماواذهخلا زريغنمثلذ لعب تأ ديرب وهوتنسمبلا |

 لوعلا تم >- نمامأو مل-علاثد املا نءههحالء اذه نيممنأرم هى هعضت و كلذ هلامهاننيعلار واهب صاشلا || ٠

 ادحدب اي دش لزتعملاريغ ىلعازهىفناسألا طيضوأ|

 هب( مالك-!!لوضنةيناثلاةق )»+ | أ

0 

 ةياصصلا ضعي نعومامن دالو هد 5س نمسلا م فامرثك ناك ءزاهنردصاحالسا ىلا اسس مدحأ |

 نوك,نأةطخ هياو> رت اذن امظلاىلادرابلاءامملانم ىلا قنهشأ هياوخل مالك لان ىنملكمل لح رلانالاق |[

 امو ,زخا مهللار اجلاو تاك الم كدخأ لوقلثمدنعمو ركذنالف مكب ولة ىفهننالالج مظعيا فرطملاقوال اوطقا

 لضفلا كمآ نأ ىلو ِط سو ههءلعدللاىلص ل اقو سان انين حالصاوأ فو رعمو أ ةةدصب صأ نمالا هاو نم |

 تاسالالضذاو هاا ًاولاملا لضفاوكسماف كل ذىف مالا سانل اة ف.كراظن اه ةلام نم لضفل ا قفنأ آو هناسل نم |[ ٠

 تنا اولا ةذ صاع ىند ١ ند طهرفمل_.وهيلعدللا ىل_هتالوسر لع تمدقلاقهيبأ 1 نعهللا دمع نب فرطءنعو |
0 

1 
|| 

 ا
|| 
| 
١ 

1 
 مكلوت | ١
 1 ن علبأم م كلاما رسابس- جمالا لوشأ مكرذنأ ادوعسم نا !لافواهنع ينفد زلاىلاناطثلا |||

 لاقأوأرثك 1 اوم *ثامل عاف كلاسعأ تابتك تاع ركن اكلماهبلكووةغيمص لال تاس مدا ناب نسحلا|

 4و 1

3 
 ردا

 || ه.فةاملكنعو ىداعملا نعللا اًو-كال كو هتادابعرئاس ن ءكلاوس
 ا لوذتف بر طا اقاناسنا ىرت كاذكوتنأ منولوقتاذام الوقت كري_غهيُْثدحاعكلاو اوسودعم ىحتساو

 ْ هيفيبلا تنكر ندكبلا ف هورس 0تاواسجتساو هيىذأت:ر 5 دناف» را) ذنم حئاسعتء اع ؟نمأ||

 || ةريصب ريغنعسيسف ىردأ اللوق نابهفأ جم ست ملاك رلؤشملاو املاك بةجاحالةلًا سنع لأ ست كلذكو |||

 || ىو رام ىنعنالاملاثماغ اور رضوأ ادبلا رطب اذ_هناف سا:> الا هذه ىنعبالا ف ماكست !اب ىنعأ تلو |

 ا ىراس#بممت لعش موءلا كلذ ل, ةاه "ار نكي ملواعرددرمسد وهو مالا اهب اعدوادىلع لدم | 7١

 تماقُم_-اوىلةهلاب ا برعلل عر. نام لاق مث ه«سلودوادماقغ رذ ةالف هلآس : لوهسفن كل سماق 0 «نقكلذن 0 دار

 ةر_هاظلا اهلاو_حأ د درت نك لاو اوسلا نع ىتغم» اهلا اوسرعغن نمهبرلعلا لصحىأ هلعافليلقو كح تءتلانامقالاقف |

 تنذ_ممْوةنطابلاو

 000 6-0 ف ةرعم لع صرحلاف 4 !اعثعام لادن -اماووب هددازهف مالسالا ن سد نمهكرتو ىعنالا وهف بذكو ءايرف ا

 6 1 اهب 3 : جالعو مقا افاللا اود دا 2 تاهوألا نحو اة )| لددس ىلع م الك !ايةطسا.ملاوأه ملا هنةحاحالام |
 : 5 م

 0 0 قام ا نأ لع ود ةيتكتش هزاس |!تاوهلامس رهساةنأ ناو ةهاك لكنع اسم هناو هيدي نيدتوملاتارلعن تاءلك كلذ | |||

 6 1 تود لشهو |

 قل لف ةيسلاو | ا همتعدالام لرب تاسالادات عل ىبح ه.نعبامضعب نعاعتوكسل اس مزاب ناوممف قداصح عيت وأهلز ءلاف ||| |
 ىلع رشنال ةردستال |

 : : ناهذكك م ءينعب نمن اف ة>اخل ار دق ىلع ىنعبا-عف:دايزلاو ىتعبالا مث ضوه لوانتي اذهو مومدم اضن دودو |

 و عر : نيرا نفةلحا همك ةدوصت ةيعداناع هدر كدر رع وهمس نأ هنكك و رصتخت مالكم هرك ذم || أ

 0000 3 ا حاب ر ىنأ نءاطعلاف ررضالو اهنف نكت تاو ق.سال مومذماض ا وهوةحالان ءلضفىأ لوف ة ةيناثلاف |

 وي ىد حم , لوسرةنسوىلاعت هنا باك !دءام مالك-!!لوضف نودع اوناكو مالك !!لوضن نوهركياوناك مسابةناكنمنا ||

 اناصسلااهعبتم باد" الا ْ نورت أ أاهنمثلل دءالىتاا كةثرعم ف كتادع قطنتوأر ك-ذم نعام منوأ فورعع !سمأوأ ملسوميلع هنئا ىلصهللا | أ

 ةمهلالا جنملاو ةحطاصلا : ىضسا|مأ ديشع تقر را ظفان امد ,عقلامتلا نعو نيعلا نعنييتاك اما ارك نيظفاح ماعدا || 0

 نط اونىلاعئ هللا انهالوأ

 ا سك *؟قريشال لح و زعهتلالاف ىلاعتهللاباتك فروص## مهملا لد رصخال م10 لؤه كلذهشأ |

 ا وزكاة تاو لا أدال وطان.اعانلوط 6 تنآوزلضتاا:ةلعامل 0 اح ١

 اهتي>الصب اهتيو نو

 زعلاه ماعيمج نيثيدال

 اهاكز نم حفأ ادقل>-و

 اذاهاهاس د نمباخ دقو

 ارامل نقلا تك

 ١ ةلاصلاة يصل 2

 ' لام توصف وصلا

 اوأصوتاهفاياصسلا
 ةسرامما نسوع

 جارذتسا ىلاةضاي رلاو

 لعفلا ىلا ىلا عتهّنا قاذعأ
 نيدو او راصف

 ْ لاقو اباذكب تك اذكواذك كل عاتب, لوقيفءنبات تكسدل لجرلات ا ىتحبتكيل مالكلل انا دهاهتلاقو هند اأ

 صح هنأد هوررمجخ اه هنوربك ولوقي امتورظنن ارق ثعن ومَن راذع ضعب ثعن مال_بااهيلع نابواستاى درد و



0 

 قلحلاو قلما نمكتو
 دقو ىل->الاو فز رلاو
 قلك لي ديت الىلاعتلاق
 لب 55 نا صدالاو هنا

 رودقم نكت نالدالا
 لق قالا فالعلم

 ىلصهنلالوسرنءاىدرو
 لاق. هنا اي يديلعلا

 ةالدخأ 1

 ىلا ىلاعت هلبا نا

 لوما هأيهو ناسنالا

 كلذو

 هاهحوداسفل اوحالصلا
 56 تداللال كه

 دو>وو نال كالا

 دوح كه بق ةياهالا

 دوحور دانزلا ىف رانلا

 مى وتلا ىف ىلل_غتلا

 هتردقب ىلاعت هللا نا

 ك6 كالا مهلأ

 ةدرثل ارسال صا نم

 الك ىونل ريص نأ كل

 ىتح جالعلاب دانزلاو

 لءجاجو ران نم جرخت
 تابسنالا سفن ف

 لعجريملا ةمحالص

 لارشثلا ةحالصابف

 لاةذداسفالا رحالصالا

 سفنو ىلاعتو هنا
 اهمهلاةاهاو_-امو

 اهاو-هنو اهر وش

2 : 1 

 || *«(كينعبالا هف مالك لاىلوالاةف آلا )

 ا ءأ ارماوبذكلاوةوهنلاوةينغلا نماهأت رك ذىااتاق الا عج نمل طاغل ا طف نأ كلاود نسحأ تاملعا
 ْ ا «:ءنغتسمتنأ اه ماكت نأ الاال سأ لم ىلعالوهب دنقل يلعر رتظالحاصوهام.ذ ماك واغريغولادلجاو
 أ كنالري_توهىذلاب قداوهئذلا لدبتستو كنا سل ل ع ىلع سساحتوكن أمز هن ع, ءضم كنافه اك دةحاحالو

 || تالهولو ءاودجم اظعبام ركسفاادنعهللاةجرت اعقن نم كال خفي ناك اسعر ركسا !ىلا مالك نامز تفرصصول
 د | نمازتك ذأ, نأ 1 هو ةنملا قرصقا مى . ةماكن ميكسذ كل اري ناكسأ هتدعس نو هيرك ذو هناحهتلا |

 ا | 1 لفتشاو لاعتهتاركذ لت نملاثماذهوانبمانارسحازساختاك امعفتنيالةردم هناكمذخأفز زؤنكلا
 || اركفالاه تمد نوكيال نمؤملاتافىلاعتهتلارك ذب معلا برلا هناق ث مح رست د تف مان !ناو هناقهمدعبال

 أ الامىلااهفرصامهمو هناقوأ دعلا لام سر لب م و :ل1لاقاذكه ارك ذالاهةطنو : ةريعالا ل هرظنو

 ا ءرملا مالا نس نم مل سو دهلع هللا ىلص يبنلا افا هلو هلامسأر ع. طدعذةرح - الاى اياوثا مرحدت لوم نعل ذعل

 طوب صارت هنطب ىلعاند ج وذ دحأ مولان مال غده ثذسا سن أ لاق اذه نمر كاوغامدر ولبهيتعتالامفك رك

 هلعلكن ., رديامو لسو هيلعننا ىلصلاشف ىنبأي :انةنمل اكل ًاينهتلاقو بارتلاه هج ونعءمأت عيسمف ع ولا نم

 اولاقفمنعل أف ايعكدةفروميلعمتتا لص ىنلاتازخ اثيدح فوهريضنالامعنع و هينعنالا ف ماكتب ناك

 هللا لصلاة بعك انةنملاكل ًايذههمأ تااقف بعك ابرشب أ لاق لع لدا ف ءانأأ ى> كح رف: ضن ص

 || عنموأ هينعب الاملاقايعك لعل ىعكمأ انكي ردي مولا هنلا لوسراب نأ ىه لاقل ىلع .!ًأملا هذه نما سو هيلع

 [|| الفاحابممم للك ناك ناوهيلع بسوحهي ةعبالا_عف ملكت 7 نمو بساخحتال ن !ةنملاًامهتتاما هناءانعمو وهمنغنالام

 [إ| هيلع هللا ىلضهنلا لوس ر لاق لاق حن ىددج نوت ارعل نب رحنا تاسالا ىفةسثقان ملا عم هناا يت ع

 أ باصصأ ع نم سانءهنلا ماف مالس نبهنلا دبع ىل_دندف ةنجلا لهأ نمل>ربابلااذهنم لد نَملَوَأ تاملو

 || قثواتاو :فدعضل ىلا لاتف هيو رب ك سفن ف لعق داب انربخأ لاقو كل ذب مورمخ اقل سوميلعمتلا ىلسهّالوسر

 ٍ لمعي كلعأ الأ و هلع هللا ىلع هللالوسر ل لاقرذوب ا اولاقو ىبنعنالام كرثو ردصل اةمالسهللا هي وحرأام

 أ دها<لاقو ,نعنالاملرثو لكنا نسحو تعد! اوهلاق هننا لوس, ىلبتاقتازيملا ف لمع تديل اى اعف

 || كءاعنمآ الو لِضف هناقك مذ ءنالاعق ماكدتتال فوتو هيلا الا 2 نول نات لؤي سايعن ا تعج

 | الو تنعذ هعضومريغ ف هعضودةهينعد مأ ىف ماك تهب رهنافاعضوم لد ىح كينعبا مت واكتت الورزولا

 ا اهفعاؤهن كرك ذب ابا ؟كنعاغاذا امرك ذاوك ب ذؤيهيفسلاوكنلةي ملحان اف اهفسالواعل-رامت

 | ذوح ا متاسحالاب ىزاجتهنأ ل لدحر ىل- مل عاو هن ثلا اعبن أت كاع الجار هنمْك دفعت نأ بحتام 5

 ,|| ىلعلافر وملاقرىدنعبالامفاك-:أالوتءفك علاش اللا كل امك 1 انامل ل.ةوم ارثحالاب
 [| رعلاقويتعتالا عتوكسلالاقوهامواولاقهبلط كرات تساوم. د هه« ملط ىثانأ أ

 0 بما ةرنيسالاالم وعلا نملعي دضردحاو ْلَودع لزتعاو كل .زعب الا ل ض :رعتت المنع هليا ىذر

 [د_-و ىلاعت لانو ثعنيذلا لأ فرمشتس او كرس ىلعهعلطت الوءهرو خل نمت :ةةرحاقلا ص7 الوىلاعت

 أ موقومسلتدا هش الولف هيرضت تاع أن هنعتكسول مالكي ماك نأ كم ردعلالاعق ماك را

 | باشلاو ةمعطالا نم«ة:بهتساامو عئاقولا نم كل عقوامورا نأ لابج نما امد ارامو كراقس ا هلرك نتف
 | ىتحداهجلا قتغلاب اذاو رضتست مو أت ملا : ءتكسولر وأ .ذهفم-هعئاقو ودالب !اًياشمنم هنمتبمتنامو |

 | بابتغاالوةممظعلالاوحالاة د هادع خافت ثمح نم سف :ةمكزتالو ناسقنالو دان ردم د اكدت جب زعم

 اهانركذ ىلا تأف الا نمهاست نول امزعس دما لت دحا أذ ىلاعت هللا قل كام ئشل ةمذمالو صخشتل

 ىلا باوجاباضبأ ك.حاصت أ دقو تقود طسملاو سلابتن ًافكينعتالاع لري_غلأستنا اهتل نمو

 "لرتغل أس: كنافتانآ أ اهنفدل 'ءالارتك أ |وةف 1 لاؤسلاىلاقرطتءالامم : ئشثلا ناك اذااذهعسيضتلا 1

 تاق ةس لخخدب ل تاو ءايرلاهملع لخ دمق هتدابعلارهظمناك منلاق نافئاصتنأ له الو قتفالثم هندابعنع |

 ع
 ظ

 > هندابع



 راسو ةثالث سانلا مل سومملعهنلا ىل_صهننالوسرلاقدوعسمنب!لاقو ةمكدللا نة هناق هنماوث دافاروقو |
 مقاما نال لكان رص ا تك اسلاملاسلاوىلاعتهئلارك ذيىذلامناغلاةبحاشوأأ
 اذافهبلق مامأ قفانملا ناسا ناو هنإسايهاضمأ مث هبباةبءربدنئشب ماكتب تأدارأ اذاقدبلقءارو نمؤملا ناس !ناأ

 قءزحو ت مدل ىفاهتمةعستءازحأ : ةرمنع ةدايعلا مالس لاهيلع ىسدعلاقو هب هيلع :هربدش . ميو هنا سابداضمأ خشب مه ظ ٍإ

 ترثك نمو هبل ذ تركه طقسرتك ن ا هر سوتلع هلل لضاشنتلاوو سانلا نمرارغلا |

 نع« غنام عنك هيف ةاصح عضب هنعهتلا ىذر قدصلار كون تاك (ران لاا) هيو ًارانلاتناك هيوفذ ا

 وهالا هللالىذلاهناودوعسمنبهنلا دب ءلاقو دراولا ندر وأىذلا اذهلوّةوهناس !ىلاري ب ناكو مالكللا :

 ةمكح ىف هبنمنب بهولاقو نلك أ.ةلسرأ ا عبس ىناس لسواط لاقو ناسل نم ندم« لوط ىلا وأ ئثامأأا

 منمهنيدلقءام نسحلالاقو هناث ىلعال_بةم هناسالاظناح هنامزباةراعتوكيتآ لقاعلا ىلع ق-دوادل 11
 ىضرتوم ارك ذرثك !نمتاقد_ءئامأ هتاهجر زب زعلادبعنب رعابتلا تك عازوالالامو هناسن ظفع|]]

 نيتلتشف لح را ءمك تعمل امهضعيلاقو هينعبانبةالاهمالك لقول ءنم مالك دعنمو ريسيلابابتدلا نم

 سانلا ىلعدشأ ناسالا طفح ىحابأ ب رانيدنب كلا عساونيد#تلاقو هيحاصنعمهفلاوهنيدف ةمالسلا |[]
 فكل ذحالص تي أرالا لاب ىلع هناساهنم توكيدح أ سانلا نمامد.بعنب سنو: لاقو مهرالاو راذيدلا طفح نم

 ماك-::الرعابأ اي كلام هللا قف تك اس سيق نب ف ن>الاوهلناهجرذلب واعم دنع موق ماكس ن بحل لاو هلعرتاس أ

 دنهلاك إم كولمةسعب رأ ممتجاشادعزبر كيو لأ لاقو + تقدصنا كاش دناوتبذك نا هّللا ىشخأ هللا ف
 تماك:اذاىفارخ“ الا لاهو لأ لام ىلع مدن أ الو تاقام ىلع مدن انأ مهدحأ لاف رصيقو ىرسكو نيصلا كو

 هراعتعجرنا ماكستمال تبعتلا كا لاقو ىنكلممواهتكاما_مب ماكنأ لا ذاواهكلمأ لو ىتنكلمةماكب
 رواشتلا مال تالقامدر ىلع ىمردقأ لقألامدرلعانأ ع.بارلالاقو هعطنت لع جرت لتاو هنرضةماكلا ||

 نب رشثعاندللا مالك مثيخ ني عبرا ماكن ”امل- .ةوةنس نيعب رأ ةرخ ”الاءاشعلا دعت ماك ماكي زعل نبا

 اذهذتافناقءاسملا دنع هسغ 'بسا د مت هيداك هيماك-:املكفالقو اساطرقوةأو ود عضو عصا ١" اذا ناكوةنس

 ءايرلاوةم.منلاوةينغلاوبذك-لاواطملا نمناسالا ت اف 1 ةرثكة يبس نامل _عاقيدسام تعمل ريبكسلا ل_ضفلا |
 | راسي عار :لوضغلاو ةموصخناو لطابلا ف ضومللاو سفنا اة بك نو ءارملاو سْقلاوقاغنلاو | أ

 ىفةوال_>اهلو «.اعلةثنالناسالا ىلا قاس ىهوةريثك تاف 1 هذهفتاروعااكتهو قام اءازياوناصتةنلاو | ْ

 بعام ةاطفتاسالا عنا ارد امة اههف ضئاخل اوناطم ثلا نمو عسبطلا ن مثعاوناملعو باقتلا | |

 ةمالس وصلا قورام ضوطلا قدها ستة تاعك ملعلا ضم اوغنم الذ ناف تالا عدفكي ودكسع وألا ْ

 نمةمالسلاوةدايعلاو رك ذلاو ركفلل غارفلاو راقولا ماودو مهلا مسن نمءهيفامعماذههتليضف تمظع كل ذاف | ا

 ىعكلدب ودءتع بقر هيدلالا ل اوونم ظلام ىلا عتهتلالاق دةفةرخ الاىف هياسح نموانن دا فل ]وعلا تاعبت |

 ررض همذ مشو ضد عفن وهمستو ضخدر رمضوه مسق ما سقأ ةعل رأ مالك-ل!نأوهورمأ تمدلامو زل ل ضف

 ررضهيفامثال ذكوه:عتوكسا !نمد.الذ ضر رضو »ىذا امأ + ةعفنمالو ر رض هيف سيل مسقوةعفنموأ|

 ا
 ١

 ا
| 
 ١
 ١

 القنا ار لنا نيعوهو تامر عيدضت هيلاغتشالاولوضةوهفر رضالومسةةعيتمالماماوو يللا و ل

 نم ماهس.قاق عب ريع ذارطخ هيف كارلا ادهوع-در قبو دمالاكلا عاب رتنالئاسسادطو ملزالا لالا

 ارطا هينا سنالا نوكيةهكرد قةعاجازتما مالكلالوضذو سفنلاة سيك زتوةبيغلاو عنصتلاوءان راقت
 20 .-باطمللا لصةوه مل سوميلعهّنلا صدرك ذامن اعاد معورك ننس امىلءتاسللا تاق ف قئاقدفرعنمد أ[

 ىناعملا ارادع نم هناسكداحآ تام ف ,رعذالو ماكسلا عب م اوجواعطتم<-طارهاو تاو قو دةلظاعك تههنملاق |

 ىلاعتهللاءاش نا كلذ :ةبقحَكفرعداما_مءزارت>الارس ءو تاف الانمدرك تسايةمالت ال 0

 ةه.هل اوم. .غلاف ماكلاوخؤنوالءلق اظاغالاىلاق رتنواهفح أ, ئد ةنوناسألاتافآ ادعتن ر الان

 لاه: هنن انوعب دشرت كل ذ ل ءاوةذ نورس يفولوج نرظلانخينكلاوإ

 ) تلا (احا) 0 7 : 6
٠. 

 دهز ىنلا ةسررلا
 اهقدهزلا نيءتواهف
 هكواسوهةدصةرو رضا

 اهماقأةءابرهذهاماو

 ريتش نانو
 بجاول موب هتئاباسذ
 طيرك واهتح
 1 قاعت
 ىدانحلا بابلا)*

 رك ذ ىف نونال_ثلاو
 نمهبياحرموردالا

 (فّرمتا
 ىلصهللالو- رنعىور
 لاق هنو هيلعهللا

 نسافر ىبدأ
 بيذاهش بدال اىبدأت

 !ذاه نطاملاو رهاطلا

 ديعلا رهاط بدسم
 انفو ص راص هنطابو
 ةيدألاثيعماك اواسدأ

 ىل_ءاهعامتجالةيدام

 لماكتي الو ءايسأ
 لماكستسالا ديعلا بدلا

 م .راكمو قالحخالا مراكم

 نم اهعوت# ىالدخالا

 قاف قادلا نيس

 قاحلاوناسنالاةروص
 ضعت لاَعف هانعم
 هريمغت ىلا ليدسال قليلا

 غرفدرودتو قاذطناك



 ا طيتربو هتافصومتناب قلعتب ,اهفام*ال الك !!ىوف ىفاطملااقث ”اهد نع هإفْعلاَدَف 1ممجدللاف 1 مهقفاول مالكب

 ىهوتث دعتوأ ةعدق ىهأ فو رح نعودم الك نعو لجو زعهتلاناغدنعماوعلا لاوس هك 1ع نيدلالومأ»

 همركو 4 «؟قيفوتلا نسحهللا ل سنو ف تورس عاهتلج- وكل د. قاعتباموتاق ”الاوخ 1

 وي( تعصل اهل ا الار رطحخ ماع نام + دع

 هننا 017 لاف لع تو حمفلاعرشلا دم لذا: تعفلاالاوز رطحت نم ةاحمالو مانع نا سال ار طنا معا

 / ا | نايف- نبهلاد_عئورو مزحوةمكح ىأ هلعاف ليلو كح تمعلا مال 0

 || لاف مت امت هبا, تنم لقلاق كدعب ادد: هكا ًاالرممأ» مالسالا ن 2 فرخ آهللالوسرانت 1 لاق 0 0

 ا كع_ءاوكناساك ل ءك سم لاقةادغل اامهننالوسراب تاق صاع نقع لاقو هناسا ىلا هدد موأ انقئأاق 3

 يهل نوكفءاقبلا مام

 حرختو لخدم لك ىف
 تذاو ناد و ناشي

 ىلعمهف ىلا عت هللا نم

 اذدو مم رند ةريصق

 | نيداعى لفك نم سو «.لعهتلاىبصهتلالو-رلاه ىدعاسلادعسنب لهس لاهو كتئيطخ لعلب اوكتبب || باسترا م_مف سيل

 | بقيغلاهلكرسشلا قودقف هعاَعلو هذ ذو هبقبق رش ىو نم لوهيلعهللا بصل اقوةنخلاب هلل فكتأ هيلجر وهم كساس لت ل
 أ أرك ذانلغتشاكلذاوقاملارثك ١ |كلهبا_مبتالثلا تاوهشلاهذهفناسالا قاقالاو حرفلا بذ.ذإاو نطبلاوه قى َْق د 0

 بك أ نعل سوميلعمتلا ىلصمتلا لوسرل دقو ح رغلاو نط: 00 اف 1 دنمانغرفاملناسألا نآق 11 هتقوذخ أف ناطلنآ

 ١ حجر ,ةلاومفلاناقوحالا لاق ذراذلا ل دبامربك أ نعل سو قانا نسو هللا ىوةت لاق فةنملا سانل لت دنام ذخأت لوءايشالان مادنأ

 ١ 01 0 تمتعت سنا نسل هندار 1| توك تأ ل متو هل هنالناسألات افك مفلايدارملا توك تأ لمتعذ |

 | مهرخانمىلعرانلا قسانلاب ك2 لهو لم ثء اان كام أكن -:لاعذلوةناعذ او اون هللا لوسراب تلق لمح

 سا مهلا رل لاف هرسصتعأس أب ىتثدح هللالوسراب تاق :* الاهنلا دبعلاقو مهتن ل ًادئاصح الا

 ! لضفلا مالا ىأهتلالوسرا.لاقاذاعمناىورو اذهلاقو هناس 1 ىلع فا تام فودخأام هنلالوسراب

 مل وهبلعهننا لصلاة كالامزب سذأ لاق و هعبصأ هيلع عضو م هناسل م سو هيل هللا ىل هللا لوس 5 رخأف

 هراح نمي ال لح رةنملا لح دنالو هناس د حمل كالو لقمة تسل ىج 7 .علاناعا مقتسال

 هلزا ا 0011 اع وة سرج ني دعس نعو تغعلا مزال ذو نأ هرم ن مي ءاعهنيا :لصلاةومعتاو

 | تاكنافامسقهنلاق قنالوقت ىأتاسالا رك اه ءاذعالات هيصأ مدآ نءامصأ اذا لاق هنارل_سو 0

 1 ظ قيد صلارك ابآىأر هنعهناىضرباط4خانبرعناىورو اذعح وعاتدج كت ا

 ]| ىلسهتلالوسرتادراوملا فدروأ اذهلاقهّنالوسرةغيلخاب عنصتاماللا ع3هلاد هد هنأ سأ ل5 وهوهنع هللاىذر

 ٌ افدلا ىلع ناك هنادوعسمنءانعو هندح ىلع ناسال !هنناىلأ م د ل سدل لاق م-وهيلعدتلا

 || هلوقتئنازهأ نجرلادبعابأ اب هلل .ةفمدنت نأ لبق نمل سرس نع كساو نت اريخ ل قنا لاب لوب و ىباد
 1 أر عتب لاق و هناسا ىف مدآ نبااناطخرثك أتالوش ب و هيلع هللا ىلسهلنالوسر تعج لد .اللاةفهتعو- شو

 أ هللاىلا | 0 دلمتا طو يت نالم نمو هنر و عفش رتس هباسلا 5" نمل سومدلع هلا لص هللالوسرلاق

 قومل فك سفن دعو هارت كذ 5 هنلادرعالاق ىنصوأ هللا لوسراب لاق لمح ني ذ ذاعمت[أىورو هردعهننا لبق

 أ هتالورلاةلاق 0 ةصنعو هناساىلا هد راش ًاوهلك اذهنمكل كإمأ اوهاعك 0

 || لو-رلاقةرب رهوبأ لاقو قاع نسحو تملا ندبلا ىلعاهنوهأودابعلا ارس انكر دريل مسوهياع هللا ىلص

 ىنلاثاانل رك ذنسحلالاقو تكسلوأ اري لعءافرخ اللا هللابنمؤدتاك نمل بوهيلعهتنا ىلصدتلا
 || هبلخدتلع قلعانلد مالسلا هءلع ىسعل لدقو مسذتكم وأ ماغذم 7-5 اذيعدهنلا محرلاف لس وهيلع هللا ىلص

 ا مالتلاامهلع دوادز,تناهءاسلاهو ريختالا | اوقات الفلا عن كلذءبطتفالاولاةادنأ او تاما 5

 | «.لعهلا ىل_دهتنالوسرولا فارع !ءاجلاق ب زاعنبءاربلان ءو بهذنمتوكسل افةضذ نم ماكل تاك نا

 أ متافركملا نع هنا فو رعملاب صوتا امظلا 06 معط لاق :لل اىنادب ل عىلءىنادلا ف -

 | لاقوتاطبشلا بلغت كلذ. كنافريخن مالا ك ناسا نؤخا ملسوهيلعهنلا لص لاقو ريد مالا كنا سل فك قامت

 أ انوعم نمؤملامش ,ًاراذامال.ءلاهماعلاةولوة املعو سم اهننا ىتءلذ ىلث اق لكنا سل د: :ءهللا تا ل-وهيلع هللا ىلص

 الوهتقو سئ
 نمرطتف نوكحح,
 قةةمهد>اوالا اراطقالا

 و 1(لاق) لالا اذ مم

 لهكرال ىريلانامع

 ىوّتس  ىت> ل_>رلا
 ءامشأة عب رأىف هيلق
 زسعلاو ءاطعلاو عنملا

 لجرلا اذهل *اولذلاو
 ل اودلاوءاجلالذب مل

 (لاق) ءانرك ذامف

 هللا دمع نب له_س

 تاسنالا قدس ال

 هيف عمتك ىحةسايرلا

 فرص»لاص تال

 لمع و ساذلا نع هله

 كرت و سان :لاىل_هج

 لذي و مهيدي فام
 هذ-هو مهله دبى ام

 ارونو



 داب

 تاك 2 جر ل عتاب هنا ارو هلزما عا رماهاراسإف قا راعلا ىلع 4تفقوف اياك [١

 كيلو 2 :افم دعنا هلأ تاو هما تكن امنا يديني ادع ادبأ مويلا اذهدعب ىتلملا | ْ

 1 لامار عر ا اهلجأ ةظءوع ىلعئما تااقوهتعيتا منام 5 ل نمرسع د قام لهستا | ا

 لحرلا ارب تال( ءاطع ُ راهتلاب مترحام عنو ليللابك اود ىذلا اوهوولاعت هلوق ْلر ؟1تا د :نمك سفن اا

 انهاح ب ستكمف نيذسس ا ىلعلرت لف ةدابعل ا ىفتذخأواهتب تمزلو تقافأ اهنا مملَرالا تاك, نمدشأ ادي دش ءاكبتكو كك هرطاقلاف | ْ

 1 ل نم اهئس ًايادقثنآو كواكب م هل لاعيف ىكبن مث امتومدعلا ٍُه رك ذب ىتغا!ناكف ل ا أ نمؤم هيف شد هلأ مهن5 سيدال

 لمعلا صاخت نان هل درتس أ تاهنم هس اناق ىلاعت هللا دنع ىلة ريح ذابتعبطق تاعج واهم لوأ ىف ”قاهعوط تعذدقىنا لوةمذ || 1
 باك ع ىلا عت دنا منشد رين ذ ا باباذهو هو ءاحل ١ ناك < لا هنااا هولَنن همركو و ىلا ءتهنلا دمك نيتوه ثا ارسم

 نم ىطصم دمع لك ىلعوهةاريخ دمتأت دعس ىلع هنال_صواتط اي وار هاطواوخ والوآ هند اوناس الاتانآ |

 اريثك اهلست رسوءامسلاو ضرالا لدن ||

 »# ( نيدللا مول ءءايحا باتك نمت اك-اوملا عبر نم عد دارلات اد كا اوهوتاسالاتأق 1باتك)# أ

 « (ميحرلا نجرلا تلاعب )* ْ
 ف هلةءغرال نائم لعف ِ هاذ ذو هيهم د هف كاسم ءلاهلعو هل وهند زفنامعالاروف همها هلدعو ناتسالاو ام نس ئذااهتدإلا ا

 ا

 تان هال

 لا هملان م قلخهب |
 الاازه لصاالو نيءدملا ٍ

 ىلولالاوداملا نم 506 ا ماوحا هع هي ويح ركب تاس !.هدمأ مث هليس أوه هجر نم ماركت هءلعلسرأ ع هلك اقمولعلا نئازح هءلذ ىلع ضافأو

 اوغتوضرالا لولمنأ | مع نم هلّوثوهالوأ ان عر كس كا صدفأو هلوةم قلل ايقاطأو هل-رأ ىذلاهرتسهنع فدك و هلقعو#لغلا |
 الو ىنطامهتمد_2ى : هلك وهمر 51 اىذلا هلوسر ومدبعادمشنأو هلك سالءددو هلياالا هلاالثأ دهشأو هلوسقطنو هدد

 نوت أ ىلا ل دولو لاط:- : هلاربك ام هلثنمو هياككأو هل 1 ىلعو<: اعدتنا ىلص همس نيد و هاضذ ىمعسأو هلزن باك هلسرأ ىذلاهسسنو

 عت هرهطام لدول ا ميظع همرح ريغ_طهناق همن د رغل ادع: :ص فئاطلو ةيطعلا هللارعت نمنا سألاثاك (دعبامأ) هالهو دبع

 اذ_هلراكس :الاحيرصب : نمام هنا ناصعلا وقعا هياغامهو تاسألاةداهشبالا تاعالا ورفكللا نيبتسالذا همرحو + تعءاط |

 70273 اذهو لاخلا 1 تا كيج د ان كا الاوالا مو هوموأ تونلم مولعموأ ليتم قول وأ قلاخ مو ذعموأ دوجوم ||

 دارف ا وقاخلانمداح الإ دج ونالةيصاخ نهود لوان :ةمرلعلاوالائيثالو لطاب وأ قع اما تاسالاهنعبرعنرلعلا هلواذتيام لكتاف قنوأ |
 نون نيقداصا!نم أ ريغ ىلا لصتالدملاوتاوصالاريغىلا لص: الن اذ ”الاور وصلاوتاولالا ريغ ىلا لصنالنيءاا نافءاضعالار اسف

 مهرايتخاو ممدارانع ٍْ تحرلا ربا هل دوو ىو م هل ىلالو در هل سا نا دملا بحر تاسالاو ءاضعالارثاساذكو ماس>الا ا

 نول دف مهنم ءدارك : متتسلا دئاسجلالا م هرخا:مىلع رائلاف سانلاد كالو راؤمااىلا هر اطضن نأىلا راهزحا مث ىلا هقاسو 1 كاعتهللا مهفشاكيو أ نارسلكىف تاطيشلاهيثاس تانعااىنضولمهأو ناللاةبذسع قلطأنف تحمل يذرشلا ف ةوأ

 هللادارع ءامشالا ىف ا ىفدام لك نعوفكي ورح الاوايندلا فهعشتيا قالا قلاع امدالف عرمشلا ماحله رق نمالا اسال رس نم ودنالو

 قالا نأ اولعاذافىلاعت | هفرع نم ىلعهاضتقع له-علاو زب زعضماغمذب قا تاس اك دالط اه-.ةدمعامل-عو هلجاوهل اعف هتلئاغ ا
 لذ. وةطلاخلا مهتم ديرب قانا لهاست دقو هكتار < قةنؤمالوهقالطا ف بعت ال هناق ناسالاناسنالا ىلع ءاضعالا ىصعاو ريسع لبث 0:

 كلذف نولخدي هامل | ناسنالاءاوغتساىف تاطبشلا ل ؟ماظعأ هناو هللابوء باسم نمرذلاوب كئاوشو كان ل
 ٍ امهايسأ و اهدودع اح اوةدحاواه 7 ديوتايسالات اف ماحكم لص ةنمريد د هيا قئفوت نأ د

 مث اونامماوفالاذ_هو || َتَجَعَلآ ل_تفالؤأرك ذئفاهمذ فران الاو رامخخالا نمدروامدرونو ابنءزارت-الا قد رط فرعنواهلئاوغو
 اومكحأو اوريثح ]| لاد_جحلاوعا ارااةف 1م لطايل! فض وولاة ف1 مم الكا لوضفةف 1م ىنعيالا بف مالكلاةف آر 5 ذيهفدرتو
 كااوقر م ءانفلا ماقم || ن "حا مكلذري وعبق عنصتلاوّحا اصفلاو موسلا فاكستو قدشت ايمالك لاىفرعقتلاةف 1 مةموصااةف

 || وأداج وأ ناورامانعللاةف 1م تاسالاةءاذب وس سلاو شعفلااةف 1ممةباطغلا نيسع دلال هنأ
 : حازمة تا <اموءانغنأ ع نم مركيامعاسمسلا باتك فائرك ذدقو رعذايعانغلاةق 1متتاسنا ||
 | ناننمت نيعلاو هلوقلا فنذكلا!ةفآ 7 مبذاك-لاد_ولاةفآ [مئسلاءاشفا ةفآآ مءازهتسالاوةب رطسلاة ف1 |
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 7 يآ 1 ب 2 27



 مداربا ثبرع صخس

 ل ثم هليا معا لاق

 نورعانأ لاق ىوغيلا
 نب ةنييعانث لاق ةرارز

 نبىموم نع ساو
 تت امنع د نعول 2

 هللا ىذرارب رهىفأن ع
 هللا لود رلاقلاق هنع
 نم شو ه«..!ءهللا ىلص

 هملا لاح « بالله

 ءانثلاىف
 ةيفودلا قالتش ن هو

 تاودخالا املا لذ

 ناك اذاهتفاكنيإ لاو

 ارض لعلام
 اماف آو سةنلابورعد
 3 !لصو لفات اوهدو

 نيإ|سملا ٌخاو-ءاضق

 ىف ةنواعملاوءاملال 75

 ىو نيبلاتاذ حالصا
 ىلا باح ىنعملا اذه

 رومأ اهنال عدي نه
 ممطلاخو قاما قلعت

 اا رونار

 لالا ما: ىفوصلالا كلذ
 دب زنع(ىور) فارما

 , || ىنتاكلاق هنا سأ نبا
 باكرب ذمخاب ءا.دنالا نم

 ءاضدل كلذ. هها اتي ثالا |

 لاقد) 001 اوس 1

04 
 دع و نعل ل ع 1070

4 
 ١ ا هي

 | ممابغم- «عور مالتي 5 نحنامانعجرخفالهجو ات امتلان ت كدا هللاابتطع أ ىذلا

 ” لون هناف داو لحر ريغ مهروج ؟هتيطع ا وءازحأ ترحأتسا ىف مهللاث ثااك *١لاهو اهنه ءجورآانوءبط* سلال

 ظ تالةف ىرحأ ىنامعأ هلي دبعاب لاف نيح دعب ىنعاف لاومالا هنمترثك ىت :- رح كت يمنف بهذو هلىذلارحالا

 ٠ 0[ ساق د3“ د ىرر حس التانى زم هللادبع ايلات ق.درلاو معااو رقبلاو لب ال ءالوسأ ن هكر م

 | ةرخصلاتحر ذاق هسق نون امام :ءمب رهف _هعحجوءاعتبا اد مالا خر مهللا 0 5 رعب 0 ْ

 | | ني_ءلاةزهشءاضق نم 00 مسن ردو 001 الا ا كر

 | هماهلكت اف ”الاوه:مفوحلا» امعبالو هيتاهتسن دق هنا ثمح نم مرسعوهو مهما لغة ايزإ ا 5

 ْ + ةمئاثلاكءاعو لوالا كل إو وهيلعهتلا ىلصلاقا بذا: ةدراعملاوامدخاوب الدصطة ماذا ىلؤالا: را 1

 ظ تاسنالاوا ام لو ةوهذباعلا ف عر زب رظنلا ناف 1 رااءادر كريدي عيت الدأب هاا هر امزلا ىأ

 ظ | نأ ىتبنيمدنعوةدواعملا عسبطلا ىذا ةتنسحلا هيلا لب ؛اعامهتن اع ءدصلاو ءاستلا ىلعرم دم لا عوقو نءمدادرب ىف

 1 لصدالف لوصولا نعزةعوهوهّدلاتراث نس-اقر امال !ىة> نا هناق لول !نيعةدواعم اهذهتادهسغ:فر رق ع

 ظ ١ لانا نءوةيصعم نع هبتلاحاتنك ف ولخعإل 7 ! املعفدةفذازتلالادصق هنالإ ا موذتلي مل مقتسا تاورمد تلاالاهل

 تان“ الا٠ نمريم *5 هملك نع عفدنا د رطلااذ مني لا طفصامهمو رست نعو
 ا | لا طعجو هننعتأط- تاق

 ظ | علوأ اياصتت [ىنزملا هللاد_عنب ٠ راى | نعىو ردقف ق.ذ ةوخلا هياهمو نتا تيس

 | اناللعفتال لتلاةفاهسفن نعاهدوا ارواهعمتف ىرخأ هن ر وىلا مهلةحاىفاهلهأ اهاسراف هناريح ضعب و

 ١ كلهمد اك ىتح شطعلا هياصأفائان عج رف هفاخأ الان اوهنمفاذغ تن م ىكلو ىل1:مكالامح دخأ

 | ةياصسانلاظت نأب هتلاوعدن ىتلاعت لاق س ع امغلالاهكلاملاعذ اسد ليث ارمس ىبءايسأ ؟ضعبل 0 0 ور اذاو

 نماولورلااعدف قاعد ىلعتنأ نم ًاووءداانآ لاقت اعداو عد 100 ةيرقلا لت 8

 || ناتعزلوسرلا هللا فهعمةراصسلا تلا هناكمىلاب اصقلاذخأف هب رقلا ىلا امهتناىت-ةباص» اههتلطأ 7

 1 لا_ةفءري_أف لما, ىنرع_خل كل: عمنا * ناسا نخلط 6 تن فلات اوتوعدىذلا اناو ملاص ل ع كل سد

 ||[ ناك لاقهسأ نع دياعلا دعس نب دجأ نعو هناك سانلا نمدحأ سل ناك< ىلاعت هنبا لن ءسبئانلات ا 1

 || تعسلا نسح ةماقلا نهج ولا نسح تاكو مة راغب داك ال عماجلا د دعس مزالم ل عتمبأ ةفوكلاءاند_ذع

 |وهر مقل رطلا ىلع هلت غقو مونت اذتأك ان! كلذاهلعلاطو هيتفغ* َو ىلةعو نا كا صاد .!ادرظنف

 | كلذدعب د هلت فقو م اهملكت مو ىضف تش امل عا اههكلك أ !تاهاك ىجم عسا ىنفايهل تلاهق دهمأادب رب

 قرط اناهمك ماك أ تاملك ىنم عه ىتفاي هل تلا ةذ هلزخمدب 0 ْ
 | | ةمهتفقوماذهاهل لاقواملم

 ||| | تآهتناذاعمنكللو لأب ىتم هلاهس اذه ىف هوم تغقوامهنلاو هلت !اعفاعض وسهل وك ١ نأ هر 51 او

 ا اذه نمل. اعلان ا ىئذرعملىهسفند مالا اذهل* مك نأ ىلءىناج ىذلاو ىماذهل مالا 5 !هعلا قوش

 || اهلك ىسراوج ناكل لوقأ امال د اهيعبئث درب راوقلالاث :م ىلعدا معل ارا عم رج :اورب ا لادع

 | كة لسيغبك لاعرل لسيانادار و 6-2 0 0 0 هلوغدنم

 أ 1 01 ةرعتيسلا لاذع ةةزدبلاءاصعاذال جوزعمل َن أ ارملااهتبأ داب 0 3

 1 || رش اولاباو ضرالاوتاو مساااهنم قضت ةمضغ+ هنا ىلا هت هللا بضغاه سالما عل سما )اذا هريس

 .[|| لابجلاريصتو لولاك يفءامسلا توكستاموت ُك ارك ذآ افالطابترك ذامتاكناهميضق طا دن باودلاو

 | ناك تاو ىريغ حالصاب ف يكف ىسغن حالصان ءتفعض رةهتلاوى او مظعلار ا اما ةلوصا مالاو ع

 | [|| نيملاعا|ابرهتلا كلذ ةضمرا اا عام والاوة- ذرحملا مواكسا !ىوا دب ىده بنب ُُط ىلع كالدآ ىنافاة-ترك دام

 00 الا مون مهز هرذ او ىلا.عت هلودب كن علو ثمىاقةلأ - لاند هر ل صقأق

 عب نعام تاه ” الام دهن عم برهملانءافر ودصلا ىنةعامو نيعالاةةئاع لعب عاطل عسب .فشالو مج نمنيااظالام
- 0 



ز رقدجوز نأ دعس ياثدوعلاءالوئبح ديارنا | 0
 : مون 0 0 لاتعيثلدبعل

 بو>ووهو ةوهشلا هل اعكذر ل د هل بلل اتاك فافزلا فد.ءسلا عساف قود ةي-هسلأ او ءامةرحه.اعبصودراب [

 2 : هجرو هنءىلاعتهّنلا ىضر حاكنلاباهرانة“ ةاماىلانيدلا فةردابملا |

 : 1 *« (نعلاب جرفلا روش فلان هه ضصثن امد« اشحوا سطع نم مال سلا

 لك ىل_ءهد+ |لاقف ا حس اهاضةةمنآالا لّهعأ | ىل !عنادعقلا دعاها اصعأو تاسنالا ى اء نا اوهدلا ماغأ ىهتوهشلا ذهن أ لعا |

| 

 اههىلا_ءثدنلا مفدلا- ا ىلعةظفاحتوأ ءامللو وأ فولو زمعلاماا هاذ تعم نع سانلارثك اعانتماوهاهتقان مىشذو «تمايقسألا |
" 

 اهتوه اعاد نيعبس همع | هذهىفردقي النأةعصعلا نم عزو اد ىلع س هخلاطو كد نمط -راثبا هنافباوت كلذ ن مائناقسأوههمح ا

 راج(ىدرد) ماذ+لا ٍْ ليزمل اناوثلاو لضفلاا.ءاو 0 وةدئاق قث اوعلا

 لاقلاف ل كد ة>ردهز_هو ةوهّشل !ىدص د: ءامجسال نايس الا رسنرعئاو اوما عافتراوةردغلا عم ىلاعتهلنا نمافو>خ هكرن ىف ىا ْ

 هياعدللا ل صهلنالوسر هللا مهلاغد ةعمس مالسل اهم اغلاقود: .4ةوهنتاقمت كو فعذف ق ثعن مم وهيل عدللا لص لاق كلذأو ن نيش دفا

 هل دبع نمأم ملسو :!/ ىنالاقف اهفتىلا تحولا تاذ:أ ريا ةعووا وهلطالا لطالمونءشرعلط ىف ةمايغلا مون
 ل اهلنادمذ ةمعانهناع 2

 ا[ لاا دخلا تاك
 ناك مالسل اه.اع هلوقف

 لما هنملضفأ دجلا
 أاعق-هلا ىذربنا

 دجلان المك و ارك

 توكتفةمعناهنم لضفأ

 نمل-ظذفأ دجلاةمعن

 )أ
1 

 هللأ ىن ندر هفورعما تبغر عموةرد هل |عماذجل 'زنمهعانتماو مالسلاهياع ف سول ةصقونيملاعلا ب رهنلا فاخأ 2

 تأىورو ةميظعلاةوهشل اءذهىف ناط.ثل اًةدهامم قنونملكداماماو هوز زعلا هباتكف تكلدشل ..اعىلاعت ا

| 
 ا
1 
5 

|| 

 هلزنم٠ نماي راه توا ملع عنتمافهسننهئلًاسفةأ ص اهيلعتاتدفاهجو سانلا ن سحأ نمت اكرا سن نع ناوأسا |

 فسولانأ مذ لاق ف ون تنأ هالوأ اكو مال - !اهياع ف سول مان 1١ ىفةلملل كلت تبأ رفنام.اسلاقءفاهكرت داا

 هنعو هير ناهرب ىأرنأ الولا بمهوهبتمهدةاواعتهلوةىلا هيراشأ ممنإل ىذلان اه كس تنأو تممهىذلا | ْ

 ةرغسلاذدشأو هعفر ما ف ءاونالاءالرب ىح هل قيفرهعمواحاح ةندلان م عراك مبع أو هاماضنأ ْ

 هل نه ةيدارعا هيترصيقاه-و سانلا لجأ نمناكو ةه.دناىق ناهكس ساحو ًايشعاتب .1قوسلاىلاقاطناو |
 كامرا اهلو-ونعترغس افنازافقلاو عقربلااهملعو هب هيدب نيبتققوى>هيلاترددتاو لبا

 لحرلانمنوك,امدي رآامغااذهدي رأت ساتااعفاهمطعما ةرغسلاهاضفىلا ماةفاماعط ديرا خان اذ ىنئهأ ||
 كل ل كس ال هك رالف حس دلز / سيحل افزخ وهمة يكو نيد هسأ أرعضو مسيل اًذرذ ازهحلاقف هله 0 1 ١

 اهلعدج ىئلاةم_عال ١

 لالا معنملااو رك-ثاذاق
 ةطساولا نوركشد

 توع ا

 ىدررسأا (ىد ره

 كوس رتاك لاقهنعدللا

 سو هيلعللا ىلصفتلا
 لاقموق دنعرطفأ اذا |
 نوءاصلا كدنع رطفأ |

 اللا مال لك :
 0 - 0 7 ا تددذ لح هلل | نمو :رضص ترد < افاولخ درا ىلا تيب مهااوأ تح مك قناكن ور 2 2 قاطن الوةيرلسو ||

 2 1 2 نا مهللا مملجرلا ةف علا عأ لاصي ىلا عدت نأ الاةرددكل هذه ن مكي الهنا اولا ةقراغلا م كل | | ||

 ىنىنفالامالو الهأ امهلمق قم .غاال تنكو تارييكت انه ناودأ ىلناك هاو
 : نءةعرروتا (حاو ا امهءاعحرأ لفامون رد عسا باط

 دهم ني دجأ انآ لاق نأ :

 روب نأ لاقرازيلادجأ نبا 1

 | هقلد عل ةناوءاكملا نمهانبع تفنن ا دةوءارف هق.فرءاجواهلهأ تغلب ىت-ةعجار تفرصن اواههحو ىلع عقرب ةرملا |

 هيلز , مذاه وو أتالئد تمد صين رهعااةدقلل تالا هتارال لات ع رك ذرب لاقكيكمي املاقف |[ |

 انآ لاف ك مكس امتنأ وناميل- هللاةفادب د ءاكبىكبي لعجو ةرفسلاهةيذر عضوف ةيدارعالاربش هريدأ ىت- |

 دق 1 را ملفا هنء تريصال كلذ 2كم تدك ىلتاىشدتأ الكلس ء اكل َ

 هللاّعذ ةيطةمما ا ودل هللاوط ميسو ل>راذاو مائفهنمع هيذدخاق ه هن وثب ىتحاف ةرخابأ م فاطو |] '

 ابار كلا ء ا لسا تاس وكلن 1 دفنا لاق منلاققبدصلا فسو لات فيوانأ لاق تنأ نمد مهللالجرتاملس

 1 1 .اءهتلاىلصهنلالوسرتعمسلاقر عنب هللا دمع ن ءىوروسبختا ءاواالاةيحاصن أش وكن أ للافاسولا هللاقف

1 
"/ 

 رافثنا ىدي قف حدتلاوتةلفالامراله امهابق ىدغأ ١!تاتك راق نيءاناممد>وفامهقو. ءامها تلقت افا

 كلذ تاعف تنك ن امهألا ام هةومغاب رسثفا طق كدع اوى دتلو>-تنوغاض“ :ةمرصلاو روش علط ىتحامهطا ا

 مهلارخ الالاقوهنمح ورينا نوعيطت الا بش تجر ةئاةركعلا ءزه نممفن < اماذع حرفف كهسو غانا |

 نيس ل١٠ نم ةن_ءاهبت الأ ىتدىنم مت ءزتماقاه سن م نعامتدوا أرذ ”ىلاسانلا بأ نم م معةنبا كل تأك هنا مل تلنا |

 7 آ '

 ٌ هللاقث ا!تلاق املع تردقا ذاى ة-تلعففاه ست نيد وى ىلك نأ ىلءارا دن رمشع وةئاما هت .طعاف ىتت# ءخاأ ْ

 بهذلا راو ىاسانلا تعا نم - ىب هواهنء تفر افاهملع ع وقولا نم تردذم_ةحالا مالنا ضف ضف ا



» 

 قانا نعىنغب ءادتتالا
 هللا نم ءامشالا ىرب و

 ةدتما ءااط كا
 تح 1

 نع قلانا عمىذلا

 الف دحوتلا فرص

 | الو اعنم قلغلل تنشب

 نءقحلاهيع* وءاطع
 ةورذىلاىترااذاف قاذنا

 د ديحوتلا

دوحو مهل
 عا ىفا

 | ىرب تادعب ءاطعلاو
 جيوزت او حاكسنلا ىلا نو ردابي ف الا ناك اذولو طعفا مدام لص تسد ىذلا وه اكل افةثالث ءلاهذه عفذت ١ ةعساكلذوالَو أس سما

 تش هتفرعم:ٌوةوءلع

 هسيعخالف طئاسولا
 8 ا نعقلدلا

 قمل أهم 0 3

 نيث دنبملاو دارا
 : هنالوعللهركش نوكف

 : م-مالقاخطلاركشدو

 مو هيلعدللا ىلص هليا

 نود مد نيزإانوداجلا

 ءارمسلا فق 'ئاععت هلأ

 0 هيلع لاقو ءارضلاو إ

 ل تما لجرلاذهفدريعد تارا ىلا كلذ تكتونرما ات ا تاو مدعو لف ةأرمأ أ

 بهذدقءرسدرنا مهارأ مدمر هياصأ دقنا لجرلا مهارافاهه#ةساتانمافوكلذاهلهأ نزح دة شاىردجلا || 4 0200

 ةئيسةأ ما ةيفوصلا ضعب و زتوو قانا اذ مبنلناو كح ندا .بدق هل لي ةقاون ردعالى ج>-اهاها 1للبحال هانم ١

 جوز تافامىذأيفاهلعريسنالن ماهحو زتب تى شخ !لاةفاهقاطت الم هلل .ةذاهماعرم_صن تاكف قاخلا ا

 05 رطلا وسو حاكست لا لضؤ نيد مسجل اهنكعملاذا هل !وأوهف ةلارعلا| ىلعر دو تناوتوكينا ىنناذكهق دي ا :

 اهلا تتكفل اعتهتنااهجر هيودعلاةءد ارىلء مهلك او «حافاهحوزتي ةأ ماى امال عوةرمصبلا لهأ ىلابتكسف :

 ث ىلاعت هليان ولف ٍ قلااركشد د

 | تشرق ااركش دعب

 هيلدا ىلص ىلا ىلع ىلصوىلاعتهللا دمف- مذ لاف لعفتو تاقف انا لاةذةئالثوأ نيمهردالا كالمأ امو ىحوز :

 ١ نار! 3 ىلا عصا ىلاكتمدقت م كابلان متقثو*اقءام 11 نمفآر ما تطقسفهدرولامل'ىئاهعفدف ٍآ تكلا راش |

  1 5ىجوزوك<و كلف اس اماولاووىنْؤا اللا عل !تدعص مارب ' الكسل جبارسلا لط ىاهّتعطوف

 اري تاق تاسنالا كلذ لاحاملاّةف ساحل كل الرعب حم ا كلاب ىلع درف هيلع تا سف هت ةاح .

 وسيوف لزم كلا تذرصن افاصعااو كذو دف صأ هذم كيارتالاق ٌودءااءركو قددصلا تام ىلع دئانأ ا 1

0 ٠ ْ 8 
 5 8 يع آ5ذ5577 0 آ ز ةز ز ؤز ؤآؤزة 2

 ا مباصأ اهفافز ىرئاسإف لامج تاذ: اما مهضعجوزنو هملا ىليق ءااا لل والا طوءالذتا لايك انيس

 لاكن 3 كلذ هل يقف كال ذنيحيذرع عتطف تيذوت مة ن#س نمش هدنع تيقبف نزيل مم ءالاز 3 هبلاتفرىح

 ةصوحص يسع تعا

 |. لكل وهردنماةنينامانندلا يكنس كلعناكى مماهلا ثا ماس نب د##ناىور5 هلاحن ع هل عشب كلذن ا لعو ناس

 ئذع سل او مون لك قمهردفلأ نينامايندلا هلع نمىنكتامدقىلاعتهتنانأق دعبامأ مدرلا ند-رلا هنا مسب

 دعباما م>رلا نجرلاهنلامسب هبل تنّكسف ىنبب.جافاهاثمواهلثم كلريصأأ نأ و فلأ ةئاماهمت أ ىت- ىلامالاو مانالا
 مدقو لدازءيهفاذسه انك لا: رم ا: دلا ف دهزلا ناق

 اناامأوتوملا كرطف نكملو رهدلامصفك ثارت اروستعيف لعاب .صوأ لاح رلالعحت الو سان قرن كداعا

 م

 هلا و ا

 لك ناو ةراش اهذهونيعةفر ,ط هللا نءلغتشأ تاىفنرسامهفاعضأو كلوت ىذلا لا'مأ ىنلَّو

 كلذنع ءز2تناوبرقالا اوهفدن وزعلا فهد ون اقهيلقو هلاحىلادب ثلا ام ءلافناطةنوهف قلاعتهنيا ٠ نعلغشاام

 متافبلقلا ىل 1ع ىلوتلغشب لاغت_كالاو ريصبلا ضغو عوج ارومأ ةث دل هلعل اهذهءاودو هيىلوأ حاكنلاق

 7 ع ع
 عب رأت اوهواضن ًاديع_-لاقوءاسألا لبق نمدان ؟اوالادحأ نم سل اى سا امسي تملا نيد يعسسلاق تائنلا

200 
 َ نب هللا د معنع :وعامستلا نمىدنع ف دود مما هرخالاب وعن وه وه.امع ى ردح !تءهذ دقو حس نناعو

 اهب تلغةشاف ىلهأ تفوت تاق تنك ني لاق تيت ال فامارأ ند ةفتف بيسملا نيديعس سلاجأ تنك لاق ةعادو
 ىدمع مم د تحب 4 نموىلاعتهنباكجرب تادف سا - تئدعتس الهلا موقأ تاتدرأ م 6 لاهاهاي ده فانةريخأ الهلاّعذ

 تجد

 تاعحو لزتم ىلا تريدذ حرفلا نم عن هام ىردأ امو تمتفلاق هند لاووان هد ء ىحو ةزولسو

 كاشءتمد_ةناءاصتنكو ت> اق كتم ىلا تفرصت اون رغم اتءلصق ندتسأ نءةود_خ 1

 ديعسالاد ا عس مجم |ناسنا لكى تركفاقلاق ديعسلاف اذه نم تاعف عرقي لاباذاواتي روازعتناكو رامذال

 دلل توما ني دمخب هياذافهملا تح .رقنلاه دع ملاوءرادنينالاة:_بنيعب رأ و / مهنا كلذو تيدملازا

 لوك كن !لاقصاتافتاقكو:نأ قحأ تنأاللاةف ل تدئال نال ادا اخ اعف هلادن دق هنا

 هيوعر» تت نو ع اهديدذدخأ مث هلوط فهسفلخة مافى ءاذاو لنا صاءزمو كدحَو د1 مللاكتببأ تاه ع فاتر لان رع

5 -- 

 معأ تاقرادلا ف ىه و اولاق مذتاةكلجّو ز درعسوأ اولا ف هلع ىلع هل هللا 0 بيسملا نب دعس

 لاق مانأةئ ةئالث 1س[ بتاع سنا ماحالوسد م م وح .يحوتلاقوتءاذ ىأ كلذ غلب واهلا اول

 ىلصهللالوسرة سن م ولعأ اوىلا عت هللا باكل سانا 0 اوءاسألا لجأ نم ىهاذاف م تقكاف

 207 ا م حم ١ قوهو هئد "ا انفه: 2 ل ارالا ارهش تثك-ؤ لاق جدزلاقح مهفر ءآو ل .لعمتيا

 لص اسوا ع

 ناورم نء كل ا دبع هذماهطد دوءذه بد ملا نب رمعس تذ:تناكو نامه1س نب هلا دنع لاو مه ردفغلاْن رمثعب
5 
4 

 ا



 6 0 ا ا

 لاقور خلا تعا هب ى اا نمبر لا لو وه الو لضفلالاقو ىنيا او رانا :لالاقانإ) : َ

 ىلاعت هللا ءاطع ىلا عرهتنا ٠ نماقودلا عكر نذ سدد , | ماهس ن موعدسم مهسةرطنلا ل بسوهب ءاعهنلا لصهلنالوهر | ْ ظ

 هللا لصلاقوءاس ذلانملاحرلا ىلعرضأ !هنمف ىدعي تكررت امل _سوهيلعهللا ىلصلافو هماقىف هتوالسحداناعا 1

 ننمؤعال لق ىلاعتلاقوعاس لال بةنمتنأك لءثارم || ا ىبةنتف لو ناف عاسنل اة: ةفواعتدإاة نق | اونا لسوعيلع

 ران 'لاامهانز وتاينرت نانيعلاةانزلا ن - اظد مدآ نالك ]مال _ساا4 ءاعلاقو ه هن ' الا مهراصإ أن ماوضغ»

 ىعل و اءهيباقا او هلمقلاءانزوقز , معلاو ىلا هانز ونامتزتتالجرلاو شطبا ام هانز وتاينإل تادلاو

 مح وهءلعهللا ىلص هللالوس ر ىلع ىلا وبكت م نان ذاتسا ةاسمأ تلاقو يهينك اج رشلا 200 1

 لداذ_هو ةنارم هدد الا ًاولاعفانرم هينال عا سدلوأ اماَعْفا محا مالسل اهيلعلا ةفناةسلاجةنوع< :دانآ اذأ[]

 مرو ءأس هلا راش ىعالا لع مرق مالو م اوم املا ةداعلا هيترحأك نايمعل اةسلاكتعا الزوال هنا ىلع

 مو لحال مهلار طنلاولاحرلاةثدادتعا ةالر و-اءاوةحاحريغل هيلار 2 !!قيدحتو ىمعالاةسلا#ةأر ١١ ىلع

 فر لانافدي ب ىلوأ جاك: لاق تامبصأ | خ نءاهطف> ىلعر دقي مو م نءعدهنمع طفح ىلعرد_ةناوةداملا

 ةووسشلابىصلاه- وىلاراظنلا 00 زول هلك رم ىلا هبلقلامولهناف رثك اثامبدلا
 تا ار ا اور انيبوهنين قرف علل كردي ثيدعدرمالا ةر وصلامحت<.اةرثأ ان نم لكلب ماج

 نيدوةسسابىرخأ 2 0 ةرغتلاهك ارداك ةقرفتلاهك اردانوك تاخذ لب طققنيعلاة قرف:
 هنيعبامهادبحا ىلا لع هنافاهتاووأتطقاست ةرشو اهراوناواهراهز أ اماعةرع نين ؤردكءامو فاصءام

 ءاملا ليبقتالراهلم.ةنو راونالاو راهزالا :سمالمىسمتشدالكلذ ل_جالو ةوهشلا نعايلاخالبم نكد هعبطو
 و4- ثالةقرفتاهنكلو جبةلادجولانيب وامنربةقرفتلا كلر دةواملانيعلا ىل.عدقةنسحل ا ةيدشلا كل 5و ىاضلا

 لي اه-ولانيدةقرقت كرد و هيلق ىف لا كلذد>وامهمو ةسمالا او ررقلاىلا سف:لا لمع كلذ فرعا واهف

 ساخلاهينواهتد ءا ع اذهو مارحوهفةوهشر ظنءرظنفةمهذملافوق_.كاو ا داوثالاو نسحلا تاج :اانينو

 باش لا ىلع ىرا هقلاعسملان مفقود انأت م نيعياتلا ضعب لاف كو رع ترا تاجات ل

 دير هلجرمباصأن منيعبيصما نيد م اول ًاولتامغ-لاقو يهبلا سلع د مأ مالغ نمل سانلا

 فذصر تو 7 ::ف:صنوءطول فان - 1 حالك ةمالاء ذه نك لات فاد اضع نا ءو اط اولناكلةوهشلا

 هركف اع طرضو هرمعا ضغ نعد را .عامهذؤةوطعت : اد_ءالاىلار امزلاةذ1 اذاف نوأمعب فن_-هوتوةاصب

 فىوه-ةىلءتياغ ( مهضعب لاقد ) عبجلاباهناقرف نكس تنال سفن برق حاكما اي هن هنوهشرع سكي تا هلباوصلاف

 مدّقت لام هيلاتو كثف كلاملاعف ماذا قال ثنا دارق ىل اعز هليا ىلا حيمضلانرثك اف قطآ ًاملاعقداراءدي

 6 مق ىف املازدقو تح كافى دشج عسر تال وتاقافدو دج ودىردص ىلعمدب عضوفديلا تمدقتفىلا

 تربص اوهدحت|مىهذي نأ |بمح ؟قْلاَّقف مانملاف صدم“ ىنان افةثاغت_سالا ترثك اف كلذ ىفدواعمت هما ىفاعم

 0 لازدقو تعد افق ع هيبرمدذر و نما: .هعن لل رخل اهددف كتبةردملاقف تلق

 محا ع * ولو#» وىيط ا ىردصو ىذ> نيب أ مثاصخم 21 ان زر 0 وأ كلذ ىف دواع من

 طر لركن تاع لد :الق حاكشلاىلادب رملا با اًدساامهمو داو ىنعكلذ عطةناد ا هعفر بالام عفر

 مغ !مهلاو ةري_بلادادسو قالا نس هماود و 4 :سهلاةئلايفدت ادمن ا ىف ذامأ هماودو كلا ةاذشبا قت الا

 عك نا هتداراقد_صةمالعو هنداعاب لوطن الذ حاكما باداباتك ىف كلذ عسي انل هفاك ةيجحاولا فوة ححلاب

 في وشل وفاددلاة الاغملاصدت سمنا#مم لذاك ةينغجو زب نم( مهضعبلاق ) ةيذغلا تاطالوةني دتمةريمف

 لاقوشكال دفال_ ع ةريوفااوا علامتاهذ ىلعافودشر دهب ماهقالط دارا اذاوةّقفنلاة رثكو ةمدخلاتوذوفافزلا

 نوكست نا اوبسلاو لاملاولوطلاو نسااب هتر ةدهساالاو عب رابل- .رلا تو دةأرملات اوك-”تاىف شيش مهضعب

 ني دير ا ضعب ورب «قلااعا 6 !اما اودى ةدارالا د ةمالعو قا1ناو عرولاو بدالاو للاب عب رابمتوف ||

* 

 نمُوملا : 1ص نمؤماو

 هيخأ ىلارافن اذا

 عارون م فسيشةس

 هلاوحأو هلامعو هلاوقأ
 تافي رعتوةمهلا تايلع

 هللا نم تاحومل#تو

 تبائتسف# ع كلا
 اهكردأو رابغالا نع

 نمو راونالا لهأ
 ةبفوصلا قالا

 ىلسع ا 0

 هل ءاعدلاو ناسدالا

 لايهم مغملذو
 ءاذصو مهم ر ىلع مهلكون
 راظنلا مهعطتقو مهد..>و

 مهتيؤر وراس 0

 رابخلا منملان م 0
 كلذنولعش ن

 ىلصهللالو-رب 0

 دروام لع سوةلعدقلا

 هيا ىلص هلئالور نأ

 لاّعف بط م-وهيلع

 نمادحأ ساخلا نما

 هدي تاذوهتمكقانماع

 ول وفاه ىأ نبا نم

 الاخ 1

 الياخر كرابأ تنال

 لكلام و هفنامل 5 2

 اوي قاحلاو درك هاج

 عنملا ف قادلاب هلنانع

 5226 +٠ صل ا



 ىفريثًاتاهل ةنراقملاف
 داجلاوتا.ء ااوناودحلا

 نادسفءاوهلاوءاملاو

 ف_ حل ا ةن راق

 ن-عىو_:عورزلاو
 ضرالا ف ىو رعلاعاونأ

 تناك اذاو ةنراقملا

 هذ هيىفةزث وم ةنراقملا

 سوخنلا ففءام_الا

 رثك ا هيريشلاة فب ريشلا

 ناسنالا ىعمواريست ا
 اكستايز هال اناث
 ردو راسل نسم هارب

 ددو_#لاو فلاتلاو

 5 اودب هلل تاو سم

 دم ةددولاو ةلزعلا

 سانلا لذارأ ىلا ةيسنلاب

 ل اماقرمشل !لهأ و

 ءامولاوءاف- دل اورلعلا

 ةدسدجلاى ال_الاو

 مسهتنراقم ملتغف

 كك ىلا«: هنلاب ساخنا

 هللا ٠ ,ععمب ب بهتب م نا

 ةطار مهعمعماجلاو

0 

 نسا ن اك سأل اريسغ

 بتنا كرديفاهمضالمللاناسنالادب رب مال || 1 قيقخلاا ىلع عافولاو ماعاملا ةوهتناف اهحالعو اهحالصأر

 ل ارمج ىلا وكس لاق لسو هيلع هنأ ىلسهقلا لور نأ ثد دحلابد رغفكو ردقفتلةناف صال ١

 عام | نو سس« اع يكو زودت عسا تقيناك لسمو اعنا ىلص هنا لعاف ة 8 د رهلالك ابى سماق ع اقولا

 ةدكده ىسمتد ل هناك )اصالاو 3-0 متفللالاذهلدوَلاهبلط ناكفن عقلط نا ةراسع + ىلءمرحو

 ' الاد ةيميهل افةزوا و هو عاقولا هل مدا لهذا ةباعو» علال لدا .ةوهشلا

 كلا تا دشدعا ع ه4 دم ىصس نا عرد-اوتاوهشلاعت أى هو عاقولاةوهشةقاراب عامي سيل قدع* علا

 00 د م 0 "نبأ ةوهشلا ى ا

 .تعاماو 0 دوه ةوهساا 1 را اهدا ترك

 راقعلاو ءالاولا لاق ثعكلذكذ هعفدرسع كك اذافالاو ركسفااو رظنلاةدوا ل كرس هلك اوأنمزارت>الا

 مولع صغنت ث يع ةفئاط ىلع لو:ستدقرومالاهذهنافئثر طشااودرتااو رو.طلاب نعال بح ىّتح دالوالاو

 ةرادلا نانح فرصا نملا ةمهث اع :!لو] فق يسعلاةر وسوبس ؟,نملاثمو هع ءلأاتعنو ريصتالوا- :دلاو ندلا

 لرب نملاثماهماك--ا ةعباهملاعب نم لاش *مو اان عفرمدب اهعنمنوهأ امو ]لا :!بايىلااههج وتد: ع

 رسولا ف نب الا نيب توات ةلامافعأ اموات اروىلااه هر واهمت دياب مث ب بامأ ار واحتو لل_دن ىتد هبادلا

 عزت ىلا ىدؤي داك, دنهج دهجتالا ا العلا ل.ةتالفاهرخاوأ ىفامارومالاتانادب ىف طاشحالان كافر هعلاو

 نءعفعضلابوأةنءااباهطد رفتوادح مومذمودو دملا اذ_هىلالقعلا بلغ نأةوهُتلا طارفا اذاقحورلا
 اهضايقناىفع رشا اوله -ءال ةعيطهو ةارتعمن وكت نادومحنلاامئاو مومذ_ءاض ا وهوةسوك-ذلاعاتما

 منذ ةعابلابوكءاعبابشلار ةاعمرل_.بوهيلعهللا ىبصلاق حاكنلاو ع وجل اباه ك3 تطرذااههمو اهطاسناو

 *( هلءذوجيوزتلا كلر قد رملا ىلع امنا )دع ءاحو . عوضلا وصلا ةءامق عع ةنلا

 كواساان مدعم :علغاش لغش كلذ ناف جي وراي هسفنو هسيلقلغشرالت أ نبي هماءادتنافف ديرا ات ألا

 1 تراك رك هنرخب الفدتلا نعلغشلاسعت هللاربغي سنأ ١نمو 5-1 ا ؟الاىلا ه ردهسا و

 وبأ لاق كلذإو ندا ابةك الملا سات الو ىلاعت هللا نعايندلا فام ع. جه_ىلقلغشد الد اك هناقل_بوهبلع

 ةرم هلل .ةولوالا هلاسىلعتبثذب وزن أدب راشد ًاراملاقو دلال كر وو نءىاارادلا نواس

 لك اضن أ لاقو ىلاعت هليان سنالا :ءاهبسنالا نا ىأ اهمهنيا ى بسن 1 اللاةفا مم سن انة أ صاىلا كح وام

 هي برها ءهللاىل_صهتالوسر ريغ ساق. ىركسز مؤشم كءاءوهذدلو ولامو لهأ نسا

 ||| تآلاو>الاضعب ىف«: ىشخ ناك د ىلا ه.فهقارتحا دك ناك ث.دع ىلاعت هللا بح هقارغتس ا ناكد قو

 اهمالك ]غشت 2 ثئاعان تكل وق 1 انوا ةناعرفل لعدم ب برمض» تاك كإ ذلذهمد مذ هملاق ىلا كلذ دىرسا

 هندساةفراضراءقلخلابهسأ اناكو لح وزع هللا س :الا هعمط ناك دف هنعهيلاقةقاطروصقلهيشوهام ماظعن ع

 هنيعةرفوهامىلادوعب ىدحلالب :انامانحرأ لاق هردص قاضاذأق م 4سااحاذا قلخلا عمرم_ عااقطاالثاك هنامح

 ىل» هلا عفا رارسأ ىلع فوقولا نعس ه5 دلهنألا نالزور ةموهترومالا نه لت مىهلاوح ا ان الانا هش

 ةوهشلا هتءلغتافةوهشلاهماغت ملاذا ازهةفرعملاف ىو نأىلا ءارتبالا فهر زعلادب رملا ل ُْط رمشك سو هم 1

 الثمنيعلا ظفح ىلءردق.الث دع ناكو كل ذب ةوهشلا عمت تاق معادلا موصلاو لد وطلا ع وابا هرس كملف

 عرش وهركفهماع طفح لهليع نفسا مهغالونو وتلا نكن كرأ هلحاكنلا في رف علا 5

 ةشداقلا ةريبكسلاىلابرلا ىلع ىدؤد وهو رئاغصلا اراك نم نيعلا انز واه طبالاياب ف عقوا +راوسسحلا ءاع

 ١ امنافةرظنلاوم انامال سلا ءلءىسعلاف هحرذ طفح ىلءر دع ل ءريصا ضخ ىلءردغب لنمو م ةااانز ىهو

 [|| ةرظنلا لة نم مالسلا«يلعدواذإة نسما تعاد عاري. نب دبع_سلاقو ةنتفاهم ىفكو ةوهش بلقلا قف عرزب

 ٍ ةدناممالسلا«لع ضل ليقو ةارملا فلا شكلو دو-الاودسالا فلن شما ىيب اي مال سل اهل عنباللاق كثالذلو



 هرغن تأ تبن الوهنق قدصا او اضع هنوهشراهطا هتوذب تاتي الفاذ_ه هناقنذ ارسرةغلاب وارهحلذلا ٠

 ناهيلععلط !نمنأ لعناو هنمكلذر وهظيلعا

 تاقىسفت :ىلاترظن وه ىلات مدةاذا قدا تلاد# نب رفء>لاقو اهتوهشاوطعأ مذاب اتوا || ٠

 ةوهس كرت نم هل+ اب وةيف1تاةوهشل هذ هىلعسفنلاة ب وةعققن رطاذشهو ايكاهتماهلن الو كرتلابا تمقاع

 ةوهش نم اريثكرضءايرلاةوهش تال ةبحيلا ع زفو ب رقع نمي رهنك تاك ءا ا, رلا ةوهشفف عقو و ماعطلا |

 *(ج رفلاةوهتفلوقلا )* قيفوتلا ىوهللاو ماعطلا | ا ْ

 تبرهرتل اوس خرا او لال امال 1مظعأ اهمال 1 رانلان اك دانس>الات اذا ىوقأ تناك تما دول عاقولا |

تاف < الان ماسة ن كاوامتدت انهذهف دو>ولا ماودو للىةلاءاعبةيناثلاةدئاقلا هيووشلا
 ايندلاو نيدلا ك|بمام

 ةدشدامعم هياذلةقاط الام )َ امعالوانبر ىلاعت رالي فل لادتةءالاد-ىلادر مور هشت لو طيضت ملثا

 ىلاةاورلاضعب هر: دقو رك كلا مايقوهلاه بةواذاى ساس نمو ىلاعت هلوق فس اعزب انعوتلغلا |

 هلةعاثلث رهذل>رلا ارك ذماقاذا لة دقو لحخداذار رك ذل هريسغتىلاق هنأالاٍِ_ومياعهللا لصهتتالوسرأ 0

 ءاسنلا ماللسل اهم ءاعلاقو ىذمو ىو ىأةو ىرم<» ورىجعس هرمس نمل د ذوعأ ه :اعدف لوب لو هيلع هللا ىلص تاكو | ا

 اسلام ناك مال_سلاةءاءىمومتاىورلاجرلا ىلءةنطلس ءاسنلل تاك الةوهشلا .ذهالواوناطمشل ا لئابح
 1 ع هموت دولا ماساندأ لقانا ةيقشوأ راهي ءاعو سداد اهلا ليقأذا<لا ضعيف || ١

 نليلع يال تئجلاق كب,ءاجاممتلا كايحال لاف سيلباان[لاقف تنأ نمىبسوم هللاقف ىمومايكيلع مالا[

 هعتصاذا ىذا اف لاقمدآىيبولةهءفطتا سنربلا# كل ع تير ىذلااف لاه هنملتناكمومننا نم كغ |
 كلل لت ال5 ماب لالا مالث ءارذساوهيونذ ستور عرتكتساوعيفنةتيحأاذالاث كشر ْ

 الا رهعهننادهاعت الوا مما هنتفأ واههنتفأ ىتحىلادك نود هبحاصت نك الا هل ل_هعال ةأ ساي لح رالخامهناف |[!

 ىح اع نودهيحاصت نك 0 ةقدص ل > رج رخام هناق اهتيضمأالا ةقدص نح رغغالوهبت ذو | ||

 لاق بيسملا نب ديعسنعوج مدا ىب هبرذ<امىءوءملعءانلب دابلوةي وهوى و متاعب ءافولا نيب وهنببلو>أ | 2
 لخلل . ةنيدلايامونهتمىدنع فون ئنثالو ءاسنلابمك هينا رسب ,!سأيد ملالا الحنا مف ام اسنهللاث عام أ

١ 

 ا
 ١ ا

 ١ ا

 اح الف هير ىذلا ىمه-تنأو ا

 رهقنام طا ارذالاةلادةءاوطبر ةيوطا ارذااهلاضي ًاةوهشلاهذهو ءاسنلاةوهش تاوهثلا ملظعأو بضغلا هدلح ١

 ندلار وعبو رح ”الاقنر ط لوس نءمر<عثىراوجلاو ءاس لاب عاتو-الاىلالاحرلا ةهه فرصا ىث ىحلقعلا || 1

 لاَع هامو ماعطااةوهش م ا ةدعملاىوقت هنود س اذلاضعب لوانش « لقاك عاقولا ا 1

 ( ثلاث - مبحا) - ) ٠٠

 || حالصا ناكل هريغحالصادصقو هناف كلريغلاحال_ اهرتساف كريغك ب ىدتقاترهظأ اذاكناناط.شلا لود أ
 : | لعت كلذلف هريغحالصاضرعمفهيلعتاط.ثلاهج ورب ودرحلاءاب رلادصةامنا اذهذهريغنم هيلعمهأ سفن |[]

 قامركلا ع انثدح لأ تاوهعلل كرام هناءداقتعا ,رح زب الوأ لعفلا ىفهبى دقي س

 ديز نبداجا:ثدحلاق | فلاخدقفتاوهدلان ءنذعتلابر عشيق هيضرعي نأ رغب نكل تاووشلا الو ىلعرد يأ ب ةيناثلاةف الاد[

 0 ان الأ نست امهةةيملل اة وكلا ىهكالتوهاهلاةوهش ىهواج هر ىهةوهش عاط أو لك الا ةوهش ىهو ةفيعذةوهش ||

 ا |١ تمدقاذ اناعل وأ لاق هلد اوأوهذ لك "عطلات نك نملدا 1 ةوهشلاهذهرسكف هسفن نمتالذن ||| 1

 001 || ةوهشا !كسفن نعت طقس دقنوكتفاهامْ سذن طعتالو اريد نشات سناك رات تنكدقوةوهش كيلا أ ْ
 هيلعدتلا لصةلنالوسر ١

 2 121 اهكعروزعلا رهط ًاوابتوه_ث تف ناواهعنم نمل ضفأ كل ذناكواماهتمعطأ ١١ عوه-ةترهظأ اىه ْ :

 : ةد|ناوةرخ الاتاذإهي سدقق هيذإ كرد, نأ امهادحا د كر :دئاغل ناسنالا ىلع تلال هوهشد العا

 4 هيلاوظعنالقوذلاب هلال نادك 2 نوع ةلوسو سمار الا كال ذ ساو محتداعس ىلا سانلا ىو سن

 : ىدن> فصأ تاو ٌآ رماللوةيتاطب_كلانا مهضعب لاقدحورأ م 3 0 ةلسدغا با تيبوىتنالا | |

 : فصنوةوهشااهدنح ف-_صنفىحاحفىلوسرتنأ اوىرس عضومتن 1

 ٍ ىوع اماواوانتي ناامهدحأ دينيم.ذش نبأ ىلاة- هئاطراوطا ارذاى متن دو شحاوملا مادقا ىلارحح ىتحا ل

 م اهم 200 هل والا ضعب فهنعماختف هيداعتا.كو هن راض عابس ىلتنا نايا الاثا

0 0 5 

 لثمناالأ لوقب مو

 لث موج اردو ماحتو

 وذع ىكتشااذادسملا

 رهسإاب هرثاس عادت هئم

 ددوتلاوىناأءااوىجلاو
 ةيفصلا نايسأ دك و

 رامدخالا عم دل

 (لبةدنو)ادجةرثؤم
 الو حاعل ناو الاءاّعل

 جتانت نطا ءلاتاكش

 ضسعبلا ىوتيو
 0 ول: ضعبلاب

 ةيسان ماقال_أرثؤد

 هبلا رو_ظنماق ادن

 تو زحل اىلارظالا ماودك

 ال ماودد درع

 «لففل كعفني الءاما
 ريصا دو رشثلا لاو

 لولذلا للا ةنراقعالولذ



 ناعم اوصاوت هللا
 لوبشلاعقوو قالخلالا

 ععتن ا6ةيحنادوجوأ مهو
 جسما دب رملا كلذل

 علا اذهلوجالا أ خالاو

 عام جاي ىلاععت هلبارمآ

 سجن مول لك ىسانلآ

 لعادل ا

 فو هلم لكو برد لك(
 ةرمع وبيسالا ف عماملا

 ماعكناو دابلك لحأ

 تادا.!اىلاداوسلا له

 م داسعالاق

 لهاو نيت ةئسلا
 تاد-ايلا نم راطقالا
 هرم رمعلاىف ةدرفملا

 ةغلاب كتل كاذوك ا !

 ةفاالا دمك 1

 نيمو 5 ةدوملاو

 ْ مالسلا ه«سلعلافو

 | تاءثملاك نمومال نمؤملا
 اًضعب هسا لاا

 / لاقةعرزوبأ (انرمختأ)

 | لضالاو أ ىدلاوانأ
 ن دهر صنو) لان ألاه

 انآ لاق لدعلا تالس
 د_#< ني در هاطولا

 لاه ىدأب زلا شمسنا

 هللا دبع سانعلاونأ انآ

 لاقى امركلابوةعبنبا

 ٌىطغامه أ ناب عطقي وأريد فاضقانتمهاريف لعفاف سدى ّةر نح سها

 || لوةيفرورغم ىغوأ طاتنطفاهعمس ةفلتلالاوحالاهذهمت لاو>الا فالتحلاىلا ةذاضالاب نكسلو ق-كلذ

 ٠ | فر رعمس هن نم 0 ىدعاب ىسقتاملوقب رورغملاو م -مىد_:ةقداو عشاان هني بنة مملا ن نمءالؤوهو

 صارتءاللولاةىالومرادف فضاضأ 0 ًامفرب قتلا عفرأو م مى دتقاف مهدأ نبميهارباو ىركلا

 ْ | ةأك تم نمراقتي ناالا سالت وهلال أو ءايصلاو ماعطلا فر دقتلاعفرلب جلا عم ناط.ثالى>رلا

 ا ةعاط نع سفنلا  ورخدعبالا الذ نو كب الوهضام#: او هلاسرتس !ىفةمالعهللا نيد ومن: نوكمشةومشل اوهنالولا

 | هراطفاوملك ىفهئالءاعنوكمفةذب هكاسماتوكرإك ةبن لعلك ًاذاهلك أ توك :ىدةيلك-!ايةداعااوىوهلا

 000 - ؛  7ب ٠

 ْ ل نأ لعد لوةلارارساب ريطبلاو

 |ارانيدنب كلامو ىطة ل! ىرس سفن نم عوط أ ىسفن سنلذ ىمفن عاسأ ىتح نيفراعل إنما ام انا

 أ اذهو ضارتءالا ل خت ثاوهماعةما امقلاتماق : ةددأ أودع رطب ههاجو هلامىفوأ ه هريقولو 0 رصتوإ هنا

 | مهلك 0 :دلسعلا بحر وملء هللا لسهتالوسر كرب تاك هنافهذعهللا ىضر رع نم مزحلا عتب نأ جم كشف

 |[ ههذروا مرش لوق هدو هدي قءانالار دن لعح لس عل هج و زءةدراب هب ريثهءاعت طر ءامالب < ءلعهسفت سب

 [رصتش ل هديا بف شاكينأ | 0 ل ا اد لايك رواها ىنعاولرعاانهتعبت قيتوامت اهو .والح

 | عوملا هءاغلا هوعدب نأ جين. .ةهيلاهوع ديا ةلاحتال رصقي هناقلا دثعالا ىلا هوعدنالو طقف ع ولا حدم ىلع

 0 لع نماتلعتمدع ناط.ُ ثلاناقةضايرلا نع ىنغتسس لماكلافراعاا نأ هلر 5 ذبالو لادتعالا رست : ىح

 أ صارخا م .هاربا اع لاكلاو ةقرعمألان «كلتافىذلاامو لما تح ضئراءلنا ٍةعاس لك هيلا ىليق

 ْ | نمكلذ» رفتمق لعسشي ملاك سمار مل ميشا انآ هلاس رطخالد اهمدصأب تاك ةضايرلك ف قدي 00

 |ىلا مهتقايس فافطاتو مهاجم شلعا ةعضلا د ىلالوزتلاهمزل ريغلاحالصاو ةضايرلاب لغتش ااذ اىوقلاومتضارر

 ا اطال مزحاف صنع لك قحاب ةمتلادتعالاد ناك اذاوءاملوالاو ءامث دلل مانعءالشا اًذدو ةداعس را

 ” انوداماجللك 51 : هدجوفهلع ل دذاهّنادبعءداوهنعهتلاىطررعبدأ كلذاو 0 د الثأ جيدي 9

 | ازبخاموبواتي زوازيعخاموت وانم«وازبدخ اموت وانملو ازيخاموت وا وازبخابوب لك كلمأاللاقر د راد
 | معللاةرخاهمو فا ارسساو ط ارفافتاوهس تل او مع هاا ىلعةءطاو !اامآفلاددعالا اوهاذهوارافق ةقارم امون وامكمو

 ملعأللا ءتهللاو تل |ذ نب: ماوقاذهوراتق ات ءاكلاب

 «(ماعطلا لاقوتاوهشلا لك أ ١ كرت نمىلاىرطت !اءايرلاة ف 11 تايب)#

 اردت :الناامهادحاوتاو 1 نم مظعءأ امهناة م طعن اتف ؟؟تاوهت كلا كرات ىلع لدي هنارلعا

 | لدتا لك ايودةوهشلا ىخناهمهتشد هناب فرع نآدب ربالز ؟ءاواهمجتش تف تاوهشلا اضع لري كر يقتل

 | هرلعت له 4ليققءنعتكسف داهزلا ضعب نع ءامإعلا ضعب لعس قتلنا كلرششلا اوهاذ هوةعابجلا عملك ايالام
 | تااهح او تاوهشب ىلتب ا اذاد»_بعلا قحاب ةمظعتةنا 0 هو ةعاجلا عملك ايالامةوأ- 0 !لاقاسا

 |لإكلا نم هدضراهل اوصقتنلا ءافحشا ناةلامعالابت ادهاجملات 000 وهولاهلاىدصاذهن اق اهرهظ
 | نيتفداصنيم :وتنالاه م ىذرب الونيتع اة سمنوكمف ناب ذكافخالا عمبذ «لاو نافع نتمنانام ذره 2-5

 ارفك اذهورهطظ ًاورفكر ذاك !نالراذلا نمل مسالا كردلا فنيّة فانملا نا ىلاعت ل اعف نيقفانملاماددش كلذلو

 |اسم ا 1 اارفك» 000

 ظ 0 زا ىرتشل تسب ناكر واط ا باقر ل 2517 ىلإ 0 5

 ا | ىتسنيلفاغلا سولت هس هن نع فرمصنل هلاح سدمأت هيدصةناعاو نيد هازلانم امفوهو تببلاىفاهقلعن و

 ٠ | نأ نيقدصنيب عج هنافنيقيدصلا لعاذ- هو هدضراهط اب دهزلا ف دهزلا دهتلاهباهنق هلاهماعتوشوثدال

 0 نرحب ”اكاهعرح و نيلقث سفنلا ىلع ل دقادهو نيد ذك نيد 7 با

 ”ةارسكمل ارس دز وذخأمف ار يب راطووعلس ا ددهر او ريصا عني سم مهرجحأ نول ل 1

 < لذإاب



 تاق ضرالا ىلع ةب ور اموال لع < ةقاح طوق تسلا ةلةلاثم ةمطسولاىلاعو>رلاب لاق لا فار طالا َ

 ىدذلازكرملا ىلعرت ه2 سل ىدح بري ار ةقاوس عورطا لعر تشل 5ك ىدو ةقاحلاةراحنمبرهتةلغلا |

 كل ذكفة-طرحلاةلهل اىفيتلا ةرارخلا نءعضا اوملاد_عب أوه ط-ولا نال طسولا لع تامتنامولف ط-ولاوه ||

 طسولا قار طالان ع عضاو اادعبأو دعبلا م هلاو ا هبش اق صال ىقةكتالل ايهم .ثننأدبر وهو ورذلا

 سفنلاتناك اذارمالا هادي ىفاما عسبطلا لا دتعا دعب اذه ن كلو هتف عم لمعلا ىلع ىوةو< سفن ف فدنو 9
 غلاب 5 عوجلاباهمالب |ىفةغلا ملا نمدنال لب اهعفنياللا دتعالاف ط ارذالا ىلا هلئامتاوهشلاا ىلا ةَدٌوُشةماحوج

 ىلاتعه>رودوت_ءاوتضانرا اذان ل دعت تأ ىلاد ريغو برضااوع وجلابةطوص تسلا ىتلا ةيادلا ماليا ىف |

 عوجلابهصأم امف هسفن قوه هاطاعتنالا ؟ هدي ع يأ !سآنرسلا اذهل الواهمالب اداه دعت كرت لادتعالا |[

 بي دعتلا نع ىتغتس اوهسفن سب ,دأت نم خرفدق هنالا موه عنت :ءالدقوتاوهدلاوهكا وغلا عنعو عوجيالوهو | 1

 ىذلا عوبجلااهل ل اصالا ناك ةدابعل نع عانتمالاو حاج اوةوه-لاو هرمش !ا!سفنلالاو آل تاغأتاك انوا

0 

 قدد_هلااما قدسأ ارو رغماماو قدد_مصاماةرخ ' الاقنر ظ قل اس» نمع وجل اةمزالمنم ::ءامئاولادت ءالا 0

 ه-.:ظلدر ورغملاام ًاوقااىلاعوملاطام_سب قاس نأ نع دق ع ومي ُْط ارصلا لع ساب ةناعتس الذأ 05

 املق سفتلاّ اق ب باغالاوهو مانعرو رغاذهو اري_تاهمناظلا عن ب دأت نع ىنغتسملا قردصلا هنا هسا ْ :

 نمىلار د َضن رااك ه سفن اسف كلذ قفهسغأ هتكثاسمو قل دصلاىلار طظنتف رتغتام اريثكوالمأك ادت بدأت ا |

 فريسا رادع عماعطاارب دة:نأ ىلعلدبىذلاو ثكلمف ةصل اه ست طل ناظد و هكوانتب الوان ءفهض ص نم هدئأ] ظ

 نمو دنعلهلوةف هلهأ ىلع ديناكو مو هداللوقن ىتترططب ورطا» اللوق تح موصي ل سونيلعدللا لا 1 ظ

 موصل ورا تنكدةىاامأ لو. ةئعلاهلامدق ناكواصاذا ىالاهالاولاف ناولك امعناولاةنافئين ا ١

 تنكلاقف سيحانيلا ىدهأ دقاهنءهننا ىضرةئاع هلتااقف مئاصيف ا لاقواموت لوهيلعهللا ىلص رخو لك اد ا

 تاضايرلا نم بورمضب ريسخأف كدب ادب تنك فدك هلل .ةهناله-نعىكح كل ذاوهبرت نكلو موصلات ١

 ف مهاردتئالثيتاتقا هنارك ذم نيذس ٌبالُث ةدمنيتلا ناقدلك هناا هتموةدم ق٠ هلاىدروتاتقنإ ناك هنااهنم

 تدءقونالود>الن هلوةبداراأ س دوت قونالو د_>النلك 1 لاةفاذهكةةوىف تن ف مكف هلل مةفنينس ثالث |

 ص ّ ,ةمانعطلا تاميط ه. :لاىدهيىخر كسلا فورعمناكد قوءاك اامد>او رادقع ردت اليا لباريثك لك فا

 فيضأي افالاف ةف ةفرعم ا ىن:ةطسانأ اوعرولاهض.قا ارسشب ى أ نا لاّةف اذه ىل؛ ملك ًايالار ل كلا هزي 1 ا

 0ك مهدأ نب هاربا عفدو رييَعْلاو ضارتعالاو ىامتريص ىنعّو> اذاو تاك ؟ىتمعط اذان ىالومرأت ف[

 اذان < ولاه ل اذ_مقعسااب ًاايلمةذىر اوحازيمخوالسعواذب زمهاردلا.ذ جانا دتتلاهر هارتنا ا 0

 م- -مفاريسار طن ءاااعدو اريثك اماعط مونت اذ ساوعلارئارب_مايريس امتع ةالل انك أاندحو أ[

 انقافارع  ماعطلا فس يللا ةفافار ءااذهن وكي نأ فاختامأ قدس اي ان ىروُ :لالافىروءااوىئازوالا ا

 2 و مهدأ نبميهارب ْن ٠ اذهىرب اديلق:لقنلاوعامسلا نم معلاذخأ ىذلافتاث الاوساءالا ف فارم ءالا| 1

 تا تشد ةنس نيعب رد مهنا ىطقسلا ىرس نعو ةلس نب ريشع د هه ملم ا ىتبب ل داملاق هنار نيل ءاأإ

1 

1 
!ٍ 
1 

 دع م حم د

 حم

 : |١ فئاسنالل جواس لو 0 ؟الملاو هلْ ابدا !كلتةط احا تاسنالا,ةطد2تاوهشلا 5
 (ىلص هللالوسر تععم | 1

 أ هملاواهطاسو ًارومالاريخ ل سوهيلع هللا ىلص هلوعب ريعمتعو هلباقتملالا ار-الانه طسولاراصف

 0 ةدابعلا ترسدت عبشالو عوح ناسنالا س<ملاحهمواوفرسنالو ١ و ”اواواك ىلاعت هلو#يةراش الا ١

 : يلاشياءذسل تلد رق لزم يرشك نارا مكس ارا فما اب ا[ ا

 ١ | ةيثر ةعلاب ريغقمللان ءوسث اندم سفن ةرها وهام اومسفتق ادودةمسدل صوصخمت عونو صو ه2 تقو ْ 00 00

 لول لدو ىلع ٌٍ هللالوسرناك اهتعدتيا ىضرتشئاءتلاههماعلما ت.ةوقورب د: لد نكي لسوهياعهللا ىلص هللا لوسر تأ لاكتلا
| 1 

 1 صالة ناس اال نكي ملاذاو مهم ءادتقالاناسنالا ةداغو عودلاملأو ماعطلا ل نعول ماكل

 ؛ هله. نعد كلا د د الابلط لاث مو لادتءالاوهو طسولانيؤرطلا نعلاو >الادعبأذ عوااوعبشلانم | 1

 فالو_كلاس رداونأ

 هللاىف كمحأ ىنا ذاع

 فافرشبأ ترش أ لاتف

 لوع لو هه ءلعهلنا

 ندمت ةاط) تصخشي

 ةماعلا مول سشرعلا

 هليل رهّقلاك مهه دوو

 مشانااع رعب ردسلا

 فاحونوعزف 5 : المهو

 توئاحال مهو سانا

 نذلاهنناءالوأ مهو

 مهالو مولع فودال

 ءالو اود نم لمت نوزع

 نوياحتملا لاق هللالو-راب

 باتوا (ليقو) هلاف
 اوان و سا |

 نعام اونغتدال ةيجلا

 لمعتست ةيحلا ةشملدش
 ةحادح ونال ثيح

 لضفأ يمل اةعاط لبقو |

 ناف ةيهرلاةعاط نم |

 نمةهرلا ةعاطو |
 ىعملا اذهلو جراخ

 ةفوصلاة يك تناك
 قضعبل |نم ةرؤدم

 اوناحتا 1م منال ضعبلا



 ددوتلاةمفوصلا قالحخأ

١ ١ 

 لوسر ب باصحأ تح

 راقكلا ىلع ءاردشأ

 فالثثا نمفلأتلاو

 قدرا رالا

 افءاندروأ ىذلاراتا

 الو 4 هللا

 تل 1 نر هاب

 ْ لاقوفلزدالو تال 1
 لثم مال_ىلا هبلع

 لئمايقتلا 5 نينم :مْوا

 امهادحالسغت ندا

 ادا اب مقتل ااموىزخالا

 نمامهردأ دافتساالا

 (لاقو) اريحا

 3 : 5 - 2 - يعامل 56

 ّك نم بشل 0 6 اذ مشفر ءدقفىلستظبطلابمالعاتن ًانجرلادع :

 اوددخرب ملفلالملا م هلؤفصرالاواكم مالت اقوالا ضعب ىفواهانر ؟ ذىلادناو الم هعاذتماناكو تاو دالا

 ىلعةداير هنالةوه_ثهملا نا-ءلوبأ لاق ىتحتارورضل ان نمتساتاوهّدل اوةرورضااردةىالاوهةنال ا

 تاوهشا!ىفكمهشالوه سعت نع ل غغب الن ىئين.ف كلذ ىلعر دقي «منكةياهنلاو هاذهر ةوهشرب ريدكاء ءاروامو زمانا : 1

 ىلءلاقو معللا لك ا ىلعبط اوبالن أ ىج#بل ةءاوهماملك لعفت وه .مشدام لك لك اىنأ اقارس ع راب كف | يشع 0

 ىلع ةموادحال نا لءدو هبلقاسف|مول نيعب راهلعموادن موهعلتعاسامولنيعب رأ م الا هك وهللا مرك

 ات ىلع ماج ولك ات ىجيش الذ عاجلا ىلا هسفن تقان واع ةامنأكم اهو رخل وار ةوارمض مهلا

 نب : عمق عسبشلا ىلع ماني النأ !بحيسا و اا ىف طشخمللك الاسفنلاتيلطاعرو هما ءىوهتف نيتوهش |

 ىو رك_ثلاىلابرفأ هنافىلا.عتهئار ا كلذإهءلتوسهد و روما اداّتعف نيٌءافع م

 واتاعكر عب رآىلكدنأ كلذ لثأو مو اا ااا كاورت دا اعطاوسذا ثيدلا |
 اذان اهامحأ لهل ءاعيبش اذا ىروثلاتايفس ناك دقفهاك آبيةعنار جلا نم أحر 3 واةحاست ةثام ميسا : هللالارعسلل

 ال ةركوراجلا عسبش أ لوقي وسو دك وحلا عش الوب تاكورك ذلاوةال هلا هل داو مول عش ا 3 تتهال

 نوك؟يالوانوةنوكشل ه:ءالدناهلك ا اذهل اتاسطو ماعطلا نم ايش ىنتشا | ثتقلاام اعيجضرالا
 تمافنافرمتلابأ دبا هللا ةفركو زم دب ىفوملاس نب اىلا لهسران # ةوهشو ةدأع نمد قتلا محا ك1 كت | هللانكلو موف ن نيد
 1 تدوسلاو تبل فلآ

 ىمت كال هناففيطالا مدقيلفاظيلغ واع. طااماعط دحإ -وامهم دكة اح ردع ريالا متددا ل او هيت افك

 تاهتاوهشلااو 5 تال هباععاللوةب ما تاكو هتفاطالاضت آف يطال الك ول اهيلغلامدقولوهدعب انءلغلا

 هلبا ةجررر مع ث هللا لم :علاقةوهشزي لا عاون شعب باطواهوب تالف هوم, ملط تاقاهوملطت الذ اهومتاك 0

 لامهاىلا لينال ةلجلا ىلعو ةهك انزيم اكلذىأر رمان مانيلا بحأ ةهك اقىارعلا نماندت انامامعلع 0 ا
 9 0 لاق فلتت |اهتمفرأعت

 | م_عسأف ىلاعت هللا
 | لاقوان اودخاهتم_عثد

 | ا ديت ايعص !نا نس اللا ك بديلا لعف اذام تلف مانملا قت 0 رشعأ| اوك اوىلاعتو هناك 000 2 ع 57 - 3 1 6 58 ما 5 8 هنعا 0 0

 لاقدقو باسحري_ةباشهك توهش موملا لك لاقواكم<وز رأزمخخ هي ىنلي سائل وٌ ناكو تاماركسلاو متنلا |[

 علام هللا تأ ى هنوهش نمدنعلا ىو: دامرد ةبق لاح لكياهءابت :اوتاحامملا تا اوهشنأ وسلا

 هرج ”الارادإا ىف عمفا هنوهش كرس وهسفزندله اعامر دهب راهم م00 اواسدلا ساب ف كدا 0 ]

 اهلها هر هع اواهتءلاطمتي وةفاهتءنفاكك«وزرأ اريح سفن ىدعزات ه . :رمدملا لدأ ضعت لاق هن هنا اوهشد

 'لرت نا واسوب لاق كاذاو تا اوهثلا لرتاوفا-ا دةاوناكو ةم ةيلاخلا مايالا ف مةهاس اا ,ةهاولرمثاو اولك ىلاعت

 4 خرب الهلا انةفوا جما ءدوةنس مامص ن مبلقال عفنأ ان اوهشلان . هوه 1

 ع (هيفصانلالاو أ فالتحخاو هتايضفو ع ولا كح قالتحا نا. هل(«

 0 0 0 0 0 طلانأ لا

 لهاملاد: نيو هجو لمن علا غيل حرشلاهآسداف بق تاكو ىلا فرعا بف عباعلا ب سلا املك

 هياعباط اذا عبطلا نالامسولا دوصقلانا كردي ملاعلاو ناكمالا“ هباغب عسبطلا هيض :ةءامةداضمرولطملا نأىلا

 لسع ونامواقتف اعنامعرشلاو اةعاب عسب ,طلانوكي ىتحعوملا ةهباعحدعتأ تسب 3 ,عرمشلاق عسبشلا

 قفرسم فرس ناهناف 4 !عااىلا ىسهتنا الهنا مل عمق للسي عب ةيلكسلاب عمبطلا ع 5ىلعر دهن مناقلارتءالا

 راهنلا مام صو للا مامق ىلع ءانثل 31 ل ح6 يمال لعل ان د اعرمشلا ف ناك عسبطلا ةداضم 1

 ازه تفرعاذاف هنعى سمن هلك ل الا مود وءاطرهدلا مو هصل هنا مهضعب لاح نمو ءاعدهتيا ىلصىنلا لءاما مث

 لب عوججلا ملاب سالو ملا ل_ةثب سال ث دع لك تل دتعلا عطل ىلا ةفاشالابلتغالان ارا ْ

 ةدايعلا نم منع هدعملا لعثو ةدايعلاةوقو ةاماءاشب لق“ الادودعمن اق الصأ عوجلا«.فرث ودالف هئطن ىستب

 اههشتمنوكملرثأ «-.فلوكأ املل قسالالك لك ابن دوةملافاهنم عنع وباقلا لغثاضدأع وحامد

 كح, الاا

3 
5 

 رم

 ةقشن

 روب نع جو فاو



 1 : 0ك مح

 هنياو ت تب + رشا ىتد ىقيقياغو ثدهتش اوترطظن ىتح نش «عدحت نوه .غنل لاق لاا اواهارتش الذ ةعونمم ا .ءأ

 ةنسنب نع نماشد خاف < ىجشتعا فن لاق هنا حالا ىمومنعو يع ارغلا نم ناتي ىلا مشق هيشقذالا |

 تائورو امتي ورأاف ىور' ىّبَ> ءاملاالا نمت.« :اطام ةئس نب رشعدن ذم ىو شمل ىومعألت لاقة غل نب دجأ نعو | 1

 هيتس عب يس ومال لعن نم تدرس لاق كلذدمب ناك لف نينس عسا ىبهتشا مالفلاةبتعا ١

 نالؤنا .'تنأ تسل تلقفاببص تيقلف فرغر ىلءاهتكرتوامتي وشو زي ىلع م 1 ةعطوتب م همس لعل :

 اريسآوا 0 وام كسمهبح ىلعماعاتلا نومعطن وأ رعيو ىلا 0 انا نتاتن :لاه لون نامدقو

 ةيلعر اغيل لمالاىلا هعقزو طاريةدارع ىرتشا موثتاذناك امإذ نينسا ل ؟ ىسهتشل ثكمو كلذدعي هقذب مث 5

 ىلارم# ركيلعىعا ارد ازهل اوه هسقن ىلعةيتعلبقأف سانلا ع زغف ايندلا تملط أ ىتح هدب دش رتءهذلاف :

 ساف ف صاب قاطل ادوادىرتشاو < .ةوذنالنأ ىلع ينذيالاسانلا ذأ نط امم سفنل لاق مث طاريسقلاب رغلا |||
 هدععب لك امل مثةمامقلا مول كن اسحل اوطأام دواذاب كلب و4 سف:الوةياهلك هتلمل ل بقأو الخ ساشن والسن |||

 كن اللاةذ سفن نماهفر ءاآام ةهلزئمهسفت نمعقصدأت الفنا دون دس اوادعل امو مالغل اة .تعلافو ارافقالا ْ

 0 هلزنا اكلة تفرع :رعجاالك ؟تكرت انآ تاقلاق أ م .ثزيمت ىلع ديزي الوقو ار ِء ع لزم عمل ٍك ا ْ

 تفرعدق هسسقن ناقهعدد>اولادمعلاّعَق كمت رهتلا ىلءأ كنيعهتلا ركل هنادجأ ضعب هل لاذ ىكس ددخاف

 نبتلا هعرتش 21 دينا رمأ ريم: نب رفع>لاقو هدواعب م 1 لون اذا ودو ْكلرتلا ىف همزعو دص

 كاذف هل تلف هلج الاف مثىكبي لعج راها مه فاهعضوف روطفل ارنعةدحاو ذخأ هب رتشاالف ىرب ز ولاا

 فاك تمىنا ىللاءاطعل تاتى :رااحلاصلاقو هسيلادوعت مث ىلحأ نمهّتك رن ىهستامأ فتاه فتهلاذ

 لك نعنهتتلدةقد وحن فاشل ةءمقلاق دب ربامل اعذالاعو ىم كر لعدرب الفا شكل

 تاقو ركالذ ىلع+-:لوعتبتاعفا برش لواهدرتاهوعن تاع دسغلان ا املفاهم رش ىت-حرمثالتاقف

 تدوارد ةوةسهل وأ اهتد رس دق ى نا اذ هكلءوساللاةكلذاىدحوىأر كل ارك ىلع دددرهللا ناهس

 هعرسسا داكبالو هعر د د ىلا عت هلوقترك 3تاذتدوأ املك كلذ لعردت ل116 سن ىلع ةيناثلاةرملافىسفت

 نيكد 0 ا يرسل الا نخ 1 داوبف تناوداوقانأ سفن تلو تلو هنااا

 ىلع كلريصأ ان أ هسفن هللوةةالحر فرعأءالخلار كون |لافواهتمعط ًا اف س !دىفةرزحس نأ نأ ىنبلاطنةنسا

 0 نوكساو ءايأ ةرممثع ىواعت نأ د رأالاهللوةيفاههتشأ ةوهش كلذ دعب ىنمعطأ و مانأ ةرسشع ىف

 هللاعذ اهدو- ا راث زءلةفغرالا باعد ؛ هوخ أ لعف انافغروبلاب رقف هناوناضعباعدادناعناىو روةوهشلا
 ع > عناصاذكو انك د كو اذكه#فتعتبغرىذلا فرغ :رلا قنا تاعامأ عنصت شى أهمدي اعلا ا

 راصىّتح مدا ون دمتاهلاو ضرالاو حاب رلاو ضرالا ىس ىذلاءاملاوءاملا لمح ىذل!باعسلا ع نمراذتتل

 ةثامثلث بق لمع قدح كي دب نيد عضوت وفد.غرلاو دئ_سال ريدا و ه.ىضرت الوهم: اذهدعب تنام كيلا

 باعسلا حني ىتلا ةكقالملا ثةجرلا نئاخ نم ءاناليككىذلا مالسسلاهملعليئاكتموس هاو اعناصنوتسو ١

 لانواهرصت هدفا سر اودخج وزال مهرخ او ضرالا باودر ءاو جااةكد المو كالفالاو رمقلاو سس ءكلاوأ|] |

ْ 

 ابدأ علالاق وهاملاف فرع انة لافاللاقهماقم موقي نيبجنكسلان ملقأ أيش لعن لهرمشب للاقفاج ايذيغسا كلذ | ١

 ىاشلا نونركتالاقودام لاق فرعأان الاقاللاتهماقم موي لج رفسلانملقأ ان شف هرعت لاق م لدا ||

 هللاقُد هانعمف رقبلا نعم ضل ا ءامفرعأانأ لافاللاف هماقم مون جابذا ةسالا نملقأ ايش فرعتفلات [| :

 مل حبسا

1 377 2# 
 نا

١ 57 

 تاقذتكسؤالا اود آت ددعف سف تعم« ئثى !لاقنوهئثىأ أ دهزلا نعل ف رخل اامساقثنتا امهضعب

 هنطل ؛ هكاءامرد قب ودهزلا نمثل ةهنادن نم كل امر دف د_.علاايند نام ءلاتال_ءالاقف تنأ لوقت يش ”ىأو

 تالو 1 نمهقفاوب ئه ن عهلًا ست بيمطل اع نجرلا دعى اقة سم لتعادق ثراانبرششب كاكو |.دلا هكلغ

 دعا لك انوالح رفع صكئو انيك برشتلاق مسا ىف صلاق ىنمىل: 80 مثلت غصواذاف ىف 1 ا

 الو ةعواطقمال 2 0 (ىلا مشن اناولةعونملاا 9 ءارتشاهنءاللا دف اهاهتش

 ىور وده: وينلا نمازح
 لاق ةماد_5 نب ةثراح

 ىصوأهللالوسراب تاق
 لاق «_.عأ ىلعل لل او

 لك هيلعداعاف بضغنال
 لاقي ضغنالل وعد كلذ

 ضغلان ا مالسل هيلع

 م ران !اةرءر ةرسسجم

 هسينيع ةرج اورظنت
 هحادوأ خاف ناو

 خم كلذد_>حو نم

 نياداف امئاق ناكب اق

 سلاح ناحح ناو

1 
 باول درع نيدلاءايض

 و 1 ان لاك ىلع نبا

 انألاق ىورولا فلا

 انآ لاق قاب رتلا ارمسنولأ

 فوبجلاانألاق ىحارملا
 دمرت ىسيعو انا لاق

 ند_# !ب لاو

 رسبانث دح لاق هللا دمع

 نا ةرقنع للذفول ا نيا

 نع روع فكأنع دلاخ

 هللا ىذر سامع نا

 هللاىإد ىنلا نأ امهنع
 جذل لاق م_وعراع
 كيفنا سقلا دبع

 هلام تدافع

 نمو ةانآلاو لا ىلاعت



 كك دورا |ىدعتمف

 الورتنشلاو برضا
 قوصلاىف اذه توك

 تامرملا كه دنعالا
 اما ىلا ءاهنل ضغلاو

 ريف كلة رمتغق
 ىلا ب ضغلادنع قوصلا

 هاوسقت مث ىلاعتدللا
 نزي نأ ىلع لمحت
 ناريع هلوقو هةكرح

 مهي ولدعلاو عرشلا

 اضرلا مدعي: سقنلا

 مهضعبل (ليق )ءاضقلاب
 هسفنل سائاارهقأ نم

 رودقالاب مها ضرألاق

 تعصأ مه ضءدلاقو

 عقاومالار و رس ىلامو
 مهنا اذاو ءاضقلا

 د-ة:ءسفنلا ىفوصلا

 معلا هكرادت بضغلا

 ىو”لعلاراع حا ل اذاو

 نيالا كلا ىاقلا

 ىلا تلسقلا مد د

 هرةمو هءع-طوم

 تضاغولا+ل الدتعا و

 تنايو دلتا ةرمج

 هيلعلاق ملعلا ةليضق
 نسحلات عدلا مالسلا

 ءرحداصتقالاو ةدؤتلاو

 نب رشعو ةسعب رأ نع

 ْ 0 د ول 95 دلاب4تسنغلا نا 7 3 11و عاف ع نراك انهت ين 0 نعنع انآ 55 ردقو

 د ون اة د م تي ا ا

 ذل مالغال لاةذ بانا | ىلع لئاس ماقذ ف.غر ىلعهءلا تلجو تد وشق فضأ م ردن هلثب رشافاذكو اذكدعي

 قراند لهدف كواذك اج مشا رقهنلا لحلم اغلا هللاةؤهيلااهعفداواههي غرب

 منلاقاهكرتتوامهردذه: اتنأ كل لهل :اسأل مالغلا لاق مث هبلااهعداواهنل لاقفاهتئهيطعن نحف فصاو

 الو هيلااهعفداواهفل لاعفهنما مذحخأ و امهردهتيطعأ دةلاقو هيدب نيباهعضؤوفا مى ًاراهز وام هردما طعاق

 [امرت آو هنوهشدرفةوهش ىح مشاٌئمااعأ لوي مل_بوديلعنلا ىلصهللالو-ر تعمسىفاق مهردلاهنمذخأت

 | | ايندلا ىلعف حارقلاءاملانمزوكو تع .خرب عونا بلك تددش اذا -وءيلعهتنا ىصلاقو ههلر 2ع 2 هن لع

 ظ ىكررمح غلب و ايندلاتادلب ا
 طعاف ىنلعاف داع :رض> دق هنا تلعاذا هلا وار علان ماعطلاعاونأ لك اين امف سى نبدي زب ناد _.تعهللا

 هقلاهثالاقو هدب رف كوهدبدب زب طس دما وسل رد رقما انو ديرب وأ ذءؤ شع برت هيلع لحخدذ

 نءومهقي رط نعمك نفلاذعل م ماس نع مفلاخنئل هدب رع سفن ىذلاو ماعط دعي ماعطأ نا فس ىنأ نيدب بيا

  قهففح : وهقمقد ندعن ناك مال- غلاةمتعتاىورو ص4غهلاناوالا طقاعد درمعأ تاكاملاق ريع را

 دثلا نودام هررمد ةدو شطعلاو عوجلا در دو-ةلانآكارات ًارامدلااهلهأو

 0 رك دروكلا أب ناكو ترطلاماعامااوعأو لاو : الا أمني تح لصوةرسك لوب ودلك ان عشا

 | مأاءاهالوقيف ءاملا كل تدرب وكل هنزل كساد ىلا او هلةالوملوقتف هر اه سعشلا فناك بح ن 7

 | ىنلاداومدنعلبللا3 هوس ةكك هدأ نب مهارباتيقا مهاربانبق يقشلا# عوجلا باكىنعتدرشدقنالف

 ايأانعاكبلا اذه شداتلقو هدنعتدعقوهبلاتادعف قد رطلا نمةيحاني سلاج وهو ىكم ل وهيل علنا ىلص

 تت !قلاعف اعط ؟ثامل ةىحأ اب تلقف ىلع رتسا قيعش :ايلاقفا' الثو نيتنثاوةرص هيدواعف سد لاعف قصعا

 ْ رس اة ىفيانأذاساعتلا ىباغدتواسلاحتنك ةحرابلا ناك اذا ىتسى دهداته>ةاحامكسة نس نيثالثدنم

 ااهتك رتدقلك ؟امتاة فلك ميهارب اربااءلاقوهب رهف هنعىته م تءمجافلاق بابكسة ارو راخت هتمواغب رذدأ دق

 ظ نأ انمأدةتلقذ نادر ىللاةفتمكىناالاباو-ىل اك ا لك ةللا كوعطأ لو هللاعن لوز عدلل

 ظ "سفن همعطاواذن مسه ذارمذد اب للة فهة.طعأ اع اقهنلا كافاعلك 0 مالاانُ 0

 ”نولوقي ةكنالملا تعمم نا ميهار ارباب اعااهعنم نماهلمام ىلءاهريص لوط نم هتنااهجردقف مهدأ ن م

 انآ اذافتذتل ١ م ىلاعت هللا دقعاا لحال د دب نيدأن ؟اهف كلك ناك تاتَقف ظعن "ملف تلط ذ 0 دماذ طعأ نم

 نفس تاعذ قف ءلاتىفف هيوالدو تهمتناف تسعن ىتح - ىنمعلب لزب , لذ ت تن :ًاهمّتارضخا.لاقو ايش هلوابوخ 1

 يقيلاريمضلا فدشي نما عملا وهتك 1 م ا 122 ترا كنك نر

 | فكل اذ_هردق,تاقوءامسلاىلا ميههاربادب تءفر مالاح كدمعق.: 21 ىرنأ | هنسكت نم مم وأ ىف_كنا نما

 | قعسا لن اوت روك ناس>اوثااذف ةىلاريقعلا دبع ىلعدح كنمدحو ىذلا دولاب وهم-اصردقب ةككردع

 | هلك ايهفانبل مشن ةنس نيعن زا أ قب هنارانيد نب كلام نع ىورو تيبلاانكردأ ىت- ىثمومهارا م

 ناهاسوأ ىدْمشاى راو ل |ىنأن ب دج أ لاقوة نس نيعب را ةذاةاواكهياحك تال لاو بط رامونهيلاىدهأ و

 .ىدوجةلاط ادعب قوه ىلاتاعلاقو وكي ليقاوهحر ا طعدت :مضعفدهيلا هيتدذ مكاراحاف غرار دارادلا

 ترم +...ظنكلاملافو لاعت هليا ىقاوح حا الالك | هند . اراخدجأ لاق ىناقاقةم ولا ىلعتمر هيك

 «انااهمعطأ الن ]| ءسق اذ اذه سلا اولىسفت :ىكتااّعذ لةيلاىلاترظنفىودلا قرم هيلا

 / ةرصبلا لهاا. لاقو طقةرسنالو ةرصيلالهالتيطرلك ًاامتنس نيس ةرمصملاب زا ندم كلاما كم دلل نيعيارأ

 ا تةولط لافو ءفدازام نم صةنالو دىنمصقتنام مكيف دازاف ل تلي م :س نيس عكمف تشع

 داج لافو لاعت هللابقدأ || ىت>ءاهمعط ؟الهتلاوفاماعط ة همس نعل رآدنماننل ىسفت تهئس ا نيسج دذما.ثدلا

 | | ان لمع افارزحتيبتشا ىسفنلو وهب +_ةعهضق«#ءاءقاغمنامااوقاطلادوادتدتأ |ةفيشدس ىف نبا

 4 افلا ىأرف قولا ىفامون مزاحون أ صوهدحووهاذاف تادندو تمم سف ادب لك أتالنأ تبل“ انا ارك تهتشا



 ىعتف نتج ءا كا 0 اعز را زارا ايوان دول ل اب تحال را اذ مثلا

 ل د نم لق ةعطعة> .ردهد هز :«مالعا بنس كلذن اكن جيسملاز واعاد-أ تان 11 تنك [هيناق و هنمبهار) (

 ةجردلاههتجاحو تعود هاسنأو هنااا تاق رح او هند .وهعبط نع هعطتام ةدهاشع للغش ل اوم اا

 ةد_هاجلاودحلابه ءلالودولان كك بد ردوهى.ةداعلان ءاحراخ كلذ س رلوةثالُ ىلا نيمون ىوطي نا ةيناثلا

 تا !كلذ زواجامو ل الاو ءاذدز ةذداو ةلك ىلع ةلالاو موملا فرصة غب تااهانذأى هود ءلاثلاةجردلا

 - مست ىردال اد.عسوبأ ىو ردةفةندلان ممل ومو يدرك التلة هلنوكالىت>

 لكفن واك اي فلس !'ناكودغتب مىشعت اذاو شعتب ل ىدغتاذا ناك ل_سوعيلعهّللا ىلص ب: نلانا هتعمل تح

 0 ف را دفرشأ |نم مون ىفنيتلك أ تاف ف هرمسلاو لانا ثثانعا مو عدنا ىلص !!لاهوةلكأ مو

 ةدحاوةاكأ ىلع مويلافرصتة ا نمو لحو رعد باتك ىفدوم.ناوهو كلذ نب ماوق مول لكى ةلك ًاوراتقا نيمو

 مان را ول ااا ردجقتلا رعب هلك !توكمفر فلا عواط ليقار م« اهلك اب نا لبس

 لبقهعزاتتالف مولعملا ىلا سفنلا نوكسو مهلا عامتجا وركشلاةو روةدعلا غار هل باقلاواحشو مايقال ليللاعوجو و>و

 ناو طقاذه مكمايق لو «.اعهنلاىلسهنلالو-رماقاملات رب رهأ نعي أن نع بلك نبمماعشي دح وهو

 هللائذ رةشةاعب ددقوردمااىلار امها اخ دق هناريغ اطقاذه مكنلا صو لصاوامو امد مروت ىتح مودل نأ .لناك

 اكو ماعطل ىلا برغاادعب مئاصلا باق تلي ناك نافر سلا ىلا لصاون سو هيلع هّنلا ىلص ىبنلا ناك تلاقاهنم

دماعط مدل نآ ل والاة دعمنا !قداقل اروض> نع هاعشلا كلذ
 دنع افيغ :رلك ًالثمنيفبغ اتاك ن أَم نيف _دت

 نيعتسفرهستلا ل 2 راهتاايدتثدالو دصتهتلا ردع هندب فد وهسفت ن كل اردسلادنعافيغرو رطقلا

ول لك لك ًايتأ سأبالفامو رامفي واموت موصن تاك ن مو موصلات لان , ورمحمتلا ىلع لوالا ف دغرلاب
 ءرطق م

 عون( ةثلاثلاةف.طولا) هنراقتومدعامت 0 الاتمفاومىفىرطلا هوفر مسلا تةوهموص مون ورهظلا تقوا

ر مريعش ءاندآول أو هريعش هطسو اوهفرتلا هياغوهف لكن ناذ ربل اع ماعطلا ىلعأ أو مادالا رو ماعطلا
 ىلعأ او

كلا _ةداعو مهر يسغنمتاهدالاب تار زالاءطسوأ ولك او ممل هاندأو والخ اومعللا مدالا
 رح الاقي رط و

 ىاراطب كلذ ىضتةاهلك اف تاسنالا همهتشد ذيذإ لك ناف تاوهشلا نع عانتمالا ىلا ماودلا ىلع مادالا نم عاذتمالاا
 هقس قة دج ا دإاريصتو قاعتهّياءاقاو توما درك د اهفل ًايىتحابندلاتاذلب هلاست ًاوهيلقىفةوسةوهس 1

 هلاقيضموهياعانهءاينالات راصا متاذلاهمرحو اجاع قيضوا ماوه نعوسفن :عنماذاو هلانكهتوملاتوك و

 نقيدصاا ارمثاعملا ثمة اغمنم حلو ةبةراشالا ءااو اهقالط اتوا نوكمفاهنمئالفالا فنتك

 مسيشلاتاف آن مهانر 5 ذاملكف ىفنلاعي وعردق ىلع ماءامل اتا وهذ اف سودرغلاة ياو مكسةنأ اوعو

 تاحابملا نمتاوهشلا كرت تاو: اماني كلذلذ ا تاذللا لوانتو تاوهشلا لك ىف فىرح هلاف ْ
01 

 وهل ميرتس هلاذهو ةطندل عنواكأي ًاينمذلاىتمأرارس ”سوملعم الفلات ولا رطقنا ملي

 < سفن ىف رعت, نكءاو هلوانت ىدعنالف اضد هيلع مواد نمو صعن نيت ص وأ هداك نمنا ىعم ىلع حالا

 ةطنل منال ةمالارإ ارارمم 1 داو ناتا'فل راياوإ ضل ل

 2 يا تاو وملك اق توددشم وسابللاعاونأو ماعطلاناولأ ا
1 

 نآىورى>ةداهسلاةياعنمىلاعتدتلا منماوأرو ةواعْشل اةمالع كلذ نأ او ًاروا هلع س ةذلا نب ءرخوةمعطالا

 نهتو> ىوسد تى "لاق نأ نمرخ < دالامهد_> لا ةفتعب رلاءاسمس!ىفت اكلم ىتتلا لاق هسينم ب 1

 ريستنا ىلعهنسنثاذهفدياعلا تالف ءاهتشاثد زارها, تم ارخ ”الالاقو هنلاهنعلىدورمل 'نالفءاهتم ارحل

 ىءاولزءالاق ول _سعن درا ءامةد 0 ر رم عنتمااذهلوريكت اتامالعنمسباتاوهشلا با

 نيظنلا شار اء واساتك ىف اان درو أ 5تاذالا 2 اوهثلافسغنلاد فا نم ماظءأ ىلا عت هز ةدابعالفاهج

7 

 9 ا 14

 ذيذإ ]وانت مومن فز تالتش اددو تاوهثل اري كح نم كلذ نافريقلنكاسكنأ ارك ذامالسلا 1

 دمقأ ذا لوعم سا نكعاو

 ناك ناوهءلعبوذغملا

 قددرتس: نءهلثاعو
 ددرتس كمال

 ضايقنالا نيد تاقلا

 هنم داوتبف ظاشننالاو
 ىرأب الو رمل اولغلا
 ف ةودلاتاةىلا اذه لثم

 اع قات تالاف
 لغنم مهرودص قام

 اف ةمالسو قوحلا

 رعلافذةاك دّحلاو

 ةم.هلاو سنالاجاوءأ
 ىلع بضغلات أك ناو

 ىلع ردع نع هنود نم

 باقلا مدراثهئم ماعتنالا
 همدرأ اذا

 باصتي ووسقي ورمي
 ةقرلا هع تهذنو

 تاةلاو

 رمع هنمو صضايبلاو

 قمدلا نال ناتن-ولا
 نطو ران بللقلا

 روهظف ىو ر علاه بم

 : 0 ه6

 لول ىلع هرب او ع



 نمد د22 نا

 راقولا ةومح ىلع الف

 ركوب ضغلا اللا +او

 لالي او نع

 لقا ارواح ن اودءلا

 بالغلا مدرو؟ب فضغلا.3

 لدعتمفلا ناكتاف

 بهذه يشغل ا ١

 دلملا رىدهاط ن نءمدلا

 ريميو باعلا ىف ععجاو
 نزهطلاومهلا4-:م

 ىواطنب الو داكنالاو

 اذ_هل*مىلعءىوصلا

 بحاضص فوصلاو مت

 0 بتدحاضص اًضرلا

 «ه+ عىل او ةحارلاو

 مهلانارعأ مالساا

 هللا ىذر سايع ن هللا
 تضغل اورغلا نءامهنع

 نارام رغلاق

 عزان ن4 فل: اخفالاو

 هرهطأ هلع ىو نع

 نم عزان نمو ابضغ

 2-5 ةعاسلاف هلل.ةف ةذ العر مذ 1 !لك ندخل ار 5 3 نيو ةثاسعا <: :هىكوس وعلا طاخخأو

 ةسحردلا# ماعطلان ءمهردرادقم ىلا مه فن ث ودرب دق مهنأ نيباهرلان ءىكح و تبقوئالو دحربغب لاق لك ٌّس

 نآهبشد وانمهنمةعب رالا نوكيا 'د *وف.ةروهودمفصنىلاةل.الاو مول !ىفةضاي لاب +سفندرب نأ ةمئاثلا

 ةذهنالناهقلا قوف وشو مل- وهيل ءهلناىلص ىبالارك ذاك نم رثك الا دقن طبلا ثاث زادقماذه كوك
 عسنوأ احس لك انتاك ذاه_#فعهنلاىذر رعتداعنالذناكدقو ةرسسعلا نودامل وهذ ةلقلل ع !ا١ىفةغصلا

 ني رثك الا و -ىف نطملاث ثاثىلءدب زب اذهو فدو نافيغر وهودملار ارةمىلااهدرب نأ ةلاثلاةجردلا متل

 هيقدر ك ذلل ثلث طافلالاضعب فورك الث قد الو بارسش ال ثلث قبب و نطبلا ىئلث لا ى تهتنبداكبو || تل
 اوفرستالولاعت هلوعلاغلاتافارس !نااءاروامتوكي تأ همشدو نا اف اريل ىلع ديزي نأ ةعبارلاةبردلا *سفنال

 و هب لغتْشت ىذلا لمعل او صخشااو نس !اب فلتخي ماعطلا ىلاةجاحلار انام نيرا الاد ىف ىنعأ
 داص ةوهش لعوهود دب ضمت ؛ وهعو- ىدصاذا لك انتأودو طاغ عضو مهنكاو هيرب دةتالس هاج قر ُط

 ذهلع هينشن وىداصلا عوجلاد_> هلنيشالفنيغغروأ اقيغرهسعن لرد, منمتااغالاز 5

 5 زيطنالك الب مدالا سفنلا باطتالت أ اهاد_>اتامالع ذداصلا ع وع ركذ دقو ةيذاكللاةوهشلاب

 : مالعن مل يةدقوقداصلا عوج اب كلذسياذ امد ير هلا 7 هر

 طماع ذةفرعمو :دعأ اواحت لع 3 لفن ةموسدالوة مش هدعسف قبب اىأ ١ ه«تءلعرارذلا ععبالف قدبي نأ ١

 اوفو هبلا ى خنااذااهدددب وهىجلاةدابعلا نة لع يردك ناد رم[ باوصلا ١

 نمةسعاج توقناك دق عن صاخالاولاو الاب فلتخت هنالن كال ماعطلار دّدمف هل ١-1 ىلعو هنوهد تدق

 نوكفدادمأ ةعب رأةطنخلاعاصواةصنواعاص مارت 5 ارملا اواك ذاق ةعجلك ىةاهنح نماعاصةياهصلا

 ناك دةوهنمىونلا طوةسساةداب زىلارولا ىف جتحاو نطمااث اثردق هنأ انر 5 ذاموهو دمفصن نماس 0

 َّ زأالهت اول_بوعيلعهتلا ىلصدللا لودر دهع ىلع ربعُد نم عاص ةعجلك فىئاعط لوب هن عننا ىذر رذوتأ

 اكو مو.لاهياعوهام ىبعتامن ماعلا تاك موك هرقألوةبهتعب«ىلاف هاقلأ ىتح أش هبلع

 نيمادا نيب متعجو قفرملامتزم نو لتي نكمرلو ريعشلا وك الم 1 رد ةناسعا ]تب ل !ءهراكنافلوقد

 اىل_مهللالو-ردوهءىلع اذكهاونوكت در فكر وفدا ادعو ءاعطلا نآولاب يلع فلتحخاو

 ناكوىونلا هنم طقس وثاثولطردملاو موللك ف نيذئانيب رقنمادم ةفصلالهأ تو: ناكدقو لسوعبلع
 ءاملا نس ةعرجلاو قا 111 هضاب ستحل نم لاهيةكةزيزعلا لثمنموملالوةب هيلعهللاةحر نسما
 | يلا ةدهاو عحو هإض غي اخر ٌودالوهرا- هنطن ىوطنالاطرساطر ..واغلب ,اعلب ىراضلا عسب هسلال ثم قفائأاو

 دعب ةرورضاادنع نموا لك أت الالال-اهنم نمّزملاتوقناكل اطمبءامداندلا تناكول له_بلاقوكمامأ
 ىواع» نأايلعلاةجردلا#تاجرد عسب رأاضبأ ءيفوهريدخأترادقتمو لك الاتقوف( نال ةفيطولا) طقفم اوعلا

 نيعب رارامو نيثالثىلا مهضعب ى مذا ىت>حرادقملاىلا ال ىطلاىلاةضايرلادرنمنيدب رملا فواهقوفاسف مايأ ةثالث

 ميحروميهاربا نب نجرلاد_بعوىضرةلاور عنب خمس م هددع رثك ءاذعلان هةعاج بلاى تناوامو

 نبلهسو صاو 1:!نادعاسوريهزو د. فس ل بملاو ىديصملادباعا|ضقسوة صقار ةنب باسو ىع" !امهارباو

 ا اكو ماأةةس ىواعبهنعهقلا ىضر قب دسار ك2 وب تاك دوو ص اونا د_> نب مه ارب او ىرت.تلاهللا يع

 ١ :روثلانآىورواغم_-ى :وطب سابع نناتحاصءاز وإل اوبأ ناك و مايأ ةعيس ىواتن ريد لا نم هلي داع

 ضعبلا هرج "الاد رط ىلعع وجاب نونيعت_ساوناك كلذ لك انالث ان الثت ان ان واع !انأك مهدأ نيريهارباو

 نأ ىحدتو ةسيهلالارارسالا ضع. فشوكى أ توكءاملان ءةردق هلترهطامول نيعب رآهللىوط ن مءالعأا

 ذى هماكفر ورغلا نم<م ءاعوشام لرب و همالسا ف عمط و هلادعمر كاف يهارب م ةغئاطلا ذه لهأ ضعءد

 5 هدو ىنلالانوكت 0 تمل ذتاوامول نيب رأ ىوطعب ناك يملا نا به ارا هل لانا ىلا اري كامل

 ا لع كنأوقح هنالعتو مالس الانيدى ل دوه 2 تان اريد اموت نيس+ تب وط ناف وصلا هللاَعذ
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 راش 0 نكت تا(ةرم هاعلاةدئاقلا) ةلادعال مهاد جياتحاامأو ةعانتا اباهنع مانغتسال بمولت :الامتاو تا

١ 

 ام واط ناك هناناسنالاا اهلج واهنمن همتارو د اممعتا ضلال اوض 0 اوتاووسلا لعامل ءاناإ

 مالت تيقرطع اطل د نال اي يتا

 مهروداهم اوعسواجفاوعنصاذا اقفال اوناصافرهلاو ما : ةنامالا او رك اهلل اووهانبردقفهي رمايالوه-

 لك 1 وهلا 000 ال ,اًذكوادك كدي زقاذكواذكضوأ قعدت مهدحأ لوق ةبيفاع هللا نممهوعالبلل | ا

 تانم هريس ذفوسالا برندبل تغلى ماعلا ل شاة فرصوهوتدئاغلا تهانى ْ

 د_ةاهللاولاق» نسل انعو كلريغ هب رت اوكترخ ”الءتمد قول ىأ كلاريدخ تاكلاذ_هريغىفاذيهناك ولا ا

 0-2 اذ_هلء> ا الهنناو لوةءذ هلك ”الءاشولوهيفكرام ماعطل ا نمه دذعو ىسع مهنم ل رل اتاك اماوةأتكردأا

 ىهان:ةالواهددعرصة الدئاوقةدئاقلك نمبعشت, عودلل دئاوذةرسشءهذ_هف هللدضعب لعجأ ىت- ىنطبلا |

 ظ

 هده لع ىلع فوقوأان و اهاثب ورى ارايخالا ف رمد كلذلب 3 4+ .غرلاٍباب وامندلا ادهم عمشلاو دهزلا | ١

 ةيترشال تناك ع ولا ل_ضفب تقدصواذه ف رعت ملاذافةريصب و ل-ع كاردارام_خالا كل قايد كردند# اوغلا ||

 ع (نطبلاةوهترسسك فةضايرلا قب رط ناد )#* نا اوصلاب ملعأ اهتلاوتاعالا فنيداقللا ||

 د العلن بلاك | ا

 سندا ني. علو هع :مسل اوعاطنالا ىف هتتورب دقتو:رثكلاو ةلقلا ىف ماعطلاردقرب دةةوهو 0 الابةصاخ فئاطو "0

 نأ جنم فهمه -سمتهظعو وف عضوه جا لم هإ؟< م ليلقلا ىلا ةرخ اود عفد لقت او ريثكسل الك الاداتعا || ا

 در تادارأو ع منيفمغرلك ايتاكن اف داّدعااهماعط ٠ نهال ءاقال, لو صعنب تايثالذوال_لتالماق هيلاجردتإا 1
 ا

 ا

 ءاش تاوتزولاب كلذ فل عفءاشناف هر ١ ارهاظد الو هب رمغ سا الورهث ف ف.غرىلاعجريفزح نيثالثنم

 ىلا سفندرب تأاهاصقأ تاجرد عب رآه يفاذهمث س.ءالابهلك اا. عصقنءودمقلراد قم مون لك كرف ةدهاشمملاب

 ديعتساهليا تالاف ذاهيلعهلناة جر ىرت تلا لهسرامسخاوهو ن نيعي ,دصل'ةداعوهو هنود ى :بالعذلا ماوقلا 1

 ا تك رطف ولك ؟لّدعلاو ايلا ىهوابنمنينثالعدبعلا فات اف ولاول قعلاو امحلاب الش ,قلفلا |

 ارعات لاسم دج تل راع ,آل نك ىيبنمفلاقةوقلا ىلع لد .اه بلع فخع لناوارية ناك نا باطلا ف اكستو 1

 0 رديور 0 قسد مه رد واسر دومه هرب لت 7 تنكمهاردت الد ةذس لك فىوةناك لاق هن هيناتقي ْ

 ( ثان - (-) -5)

 ا هلك ايا ةريخلا هيدر وأ هتقدص لط قةماشلا يد ا نملضفاعىدصااو

 ا ىقاق لك ؟راقراغتدصتامالا اعيد يظل تاز اتوا

 |١ ىلاعت هلوقالت اذاهيلع هللاّةح رن سلا ناكو ع.بشلاوةمذعا|نمىلوأ ماعطلا تالضفي قد_هتلاف ىلءاف سداوأ |

 راكب نب ريبزلاانث لاق |

 || نيلمح لهاهللاّعذ باعصلابالصل !عاوشلا مشل لابخلا,لعاوضرع مثتباق ضرالا ىلع ال ذك اهضرع

 || هسفتلامواط ناك هنااهامذ ناسنالا ىلعاهضرع مالت لاّةف ةبوةعلاوءازيطارك ذفاهفابوتلاقامفاعةنامالا |

 كثالثلاق مودم ءلع 1

 تاكلهمثالثو تامدخم ٍ د ءدب تاطلس !!بايىلاحاورلاوودغلاب مه سفن او | علا ادمن داولزهأو مهني ذارباونمسأ ارمه رويقاعا اوهيضو ٌْ

 ٍفهللاةمشخلت 50

 ١ هرمضهأ ئشب ىننث امالغالاو ابل هيتلزتوةلفكلا هت اذا, ىت> مارح هلاموةرتعسهثي دس> هلامربغ نم ظ

 0: هّليا كلم ىذلام 7 ملا نمأ نيكسملا نم[ هإمرالا نسأ ريقشلا نس مضت كني دامعا م مك ماعطا عكللايىتاعط أ

 8 | هعم .دايهنطب ىلا ًاموأف ع نطبلا نيو« لح رولا مسوءيلعدنلاىلسهللالوسر راقثوهيلعرزولا فعاضتب ىتدهاك اذ 1 أ

 جل تاككلهملا

 باحتاو عبتمىوهو |
 مكملاف هسسفنب ءرملا |

 دعاا كدع .: ١ حس ل 26 هيلا هإ ع :
 الا حامفمع ولا فاس )!ضعبلاق اذ_هىل_>الوةرخ الارثا اوغل ةم.طع هنارحعوملاو اهرئاوكت

 بضغا كاع قلاب 1 بابوةرخ

 0 مارا لك عم | عم هد انعلا نافالال-الالك أ 8 الن أ ىلوالا د فئاطو عب رأ هلو و [موهنطل ىفدب .رملا ىلعتأرلعا | 1

 : 0 إل 2 اوفا اكن رول تاحرد نم هناعا رض بديا ا رك ذدقو راعلاجا

 ماج جا(لقن) ِْ
 ١ 0 0 : ١ ك 1 جرسملا تييعاشلا لب هسفماعطلا لم لف (لوالاة هب طولاامأ) اهكرتو تامهتش 11 لوانت لوك ألا ||

 َت مودعل اود مل :

 ناك اموهتب ادب نعل هس ل ءبولك الاةرثك عما اق هنالص نملضفأ عوالا فعض عمادعاق هنالصنأ ىأروأ

 ممل س نيد نع ل 1

 لاع .س 3 للعس ا لاق

 ع 0

 نع هدح نءعه.ج !نع

 هتعهللا دروب رهئفأ

 هلناىلص هللالوسر نا

 مكمل اوةينالعلاورسلا
 تذغل ع 0

0-0 5 

 عاطم

 ملاعنمالا مص الاضرلاو

 2 دعا ىلعريمأ فاير

 رضاح لَّع_عباهفرصد

 راظنو تالقي تاو و

 باست>الا نسدع هللاىلا

 ال عووموت

 ةئيبعتملك ن_ءضولأ ١

 ولأ ن 1 بحأ ً ازحوأ ًاوحنب رشعوة بنان مأرب صني نآو جو غر بس عد رموث لكص ةنيف دجاوفيغرملا هللا

 (لاقو ) ببط ماعط نم
 ىذرس اءعئ هاد

 هدم اههمء هليا



 ىوروتاسالاوبلهلا

 سه ها مال #لا لعن

 ارح نودحت مهو موب
 رعاذهاواقاذهاملاق

 مريخ الأ لاق ءادشالا
 ناك ل> راذهنمدشأب

 بضغ هلأ نيب وذنب

 اع باغف ءاناق

 هماكفهحأ نااعاشو

 مالغعاج هنا(ىورو)

 لحررسك دقو رذفال
 ركن مرذؤلأ لاف اش
 لاقت ةانشلا هذهلحر

 لاق كلذ تامة لو لاقانأ

 لاق لاق تاعفاد_ع

 ماتفىنيرمذتف كاف غأ

 نمناغب ءالرذو ؟لاّقف

 هقدعأو ىلظمغ ىل ل

 نعىءكالا(ىدرو)
 لكشأ اذالاقىنارغا

 ىردتال نارمأ كراع

 كلاقستت] نم

 تاق لا اوهىلا امهم رقأ

 طالع نول نسل 1

 (انرمخأ ) ىوهل ةعباتم
 ىأ همدأ َنَع هع رز وأ

 ركوب أ انأ لاقل ضفلا
 لاق ىلع نرجسأ ني دمج

 انث لاقدم شر وخانأ
 لاق هتلادبعن/ هاربا

 ظ 0 مسالا اذه ىلء كل حامتاقفهنمفتس ساقي وس ىفاعرجلا ىلع عمت رىرسلا لاق
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 ذا ىف هع.ضا مو هنق ىلع قت ف دكر ظناف ةن#س نيعإ رأذنمزي ان |تغضماف ةداس 1 نيعيس فاه“ تالا

 وذراو اوخ الور الاى قاب ةنارخ مس مقوتسا نأ جم دلاع :فاهلذعق ال سفن ةره ورح ره علا 0

 بات دع هناق دا ميسلاةمزالهوةراهطلا ىلع ماو هدإا لك الا رت كب رذعتب أم هل نموه تعا طوهلار ك :ىلاهف هقرم

 فاك عالا اا ا د تن 1 رشا هنأذ ما نو 4+ هازال ان رئت هرطسالا

 | يزل نولفاغل هر ةساءاو هرم ا ةدا دعل ا ىلا هنامسس أو لك الاب هلغش تافوأ فرو ةراهاتلا ماو دو

 رخ .الانع م-هوايندلاةاد للا نما 0 ايندلاةايحلاياوضرنك-!نسدلاردةاوفز نم

 | دقهندانآ !تسهسيلغ لدتد عش ن ملاقذ انمتاف الاس لا فاو ادلا ناما و ؟راشثأ دتونولفاع مده

 ٠ ا عابسش م هاك قلها نأ نط ع دما 1ك 1 نكمل اظذدرذعتو ةأحاخ ا!هوالح

 ظ ا لئاز | 0 تق ردودي عابش 1 !!لو>- نورود. نينمؤملارئاسن أو تاوهشلاةداب زل

 || هل_ظفلوط>ولك الاورتك رثك اهعنس تأت ضارالا عفدو هثدمل اةدجلك الا ه5 نم دفتسا (ةنما ءاادلوك دئافلا)

 صغنيبو ركل اوركذلا نم عنع و بلةلاش وش وتادانعلان هعنع ضرملام ىورعلارةدعملا ىف طالطالا

 دعب اهنمناسنالاواخيالتاقتشنو نم ىلا ج ءاتحت كلذ لكو سيبطل اوءاو دلاوةماخل اودصفلا ىلا بوحي وشيعلا
 ا ءابط ادعي رأ عج د.ثرلا تى هلك كلل ذ عن :ءام امعو+ل!فوتاوهشلا مادتثاو ىداعملان معاون ن عاب لا

 ١ ٠ ءاودلا ىد هل !لاقذ وس اوالتلاءوالا تس دجال فصللاو ىدا اوسوىار ءودثورو ىذه

 أ ءاملاىدنعوه ىورل'لاقو ض.الاداش .رلات-وهقارعلالاقو د «وسالا عب ءاهااوهىدنع«_فءادالىذلا

 ءاملاو ءادان_هو ةدعلاقلزي دا ثلا بحوءاداذعو ةردملا صفع جلبلهلا مهلعأ ناكو ىداوسلالاقو راخلا
 | هعهتشل ىح ماعطلا لك ًاتالتأى دنع هعمءادالئذلاءاودلالاّةف كدذع -ةاولاهءادادبهو ةدعاا يخرب راخلا

 ظ ١ ىلص ىلا لوق ب اكسل له ءامط نمةعسالفل!ضعبل ارك ذو تةدصاولاةذ ةيهتشلا كف :او4بنع كدي عقرت ناو

 ظ ا ازه نم يح أ ماعطل الق ىفام الكت عم» املاقو هنم بههتف سنا ثلثو بارم ثاثو ماعط ثأث دل تو كعهتيا

 نط اوداتعا امسح لك اودوعوءاودلا لصأة م ا اوءادلا لصأ ةنطبلا لو هماعهللا ىبصلاقو م كح مالك هباو

 توأاهلع الا ىل_ةعب بدايات هع ةظنحل ارم لك آ1نمملاسنبالاقو لاذ نمالريخلا او هنمىرح بيبطلا ب:

 1 عفنأ تاراثكتسالا مذ فءابطالا لضافأ ضءبلاقو مجال ا عوج ادعي املاك بدالاامو لو 5

 | تامرل' نمرثك سنن م هلريتملاملا نملة. تالومملالا هتدعم لد امرمضأو تامرلاهنطي لج رلا لدخدأ ام
 | مةس نم بولا ةدحو ماقسالا نم مماس>.الاةكماعطلا ل ءلةتوعوملاوموصلا ىذا اودكتااوموص ثيدحلافو

 ا | و ردخلابلانمءاتك لك الا ءلفدو«:نمنأف ةنولاةعش (ةي لا ةدئافلا) امهريغو رطع لاوتأم عطلا

 نأ ىلا باتحق مويلالك 1 اذاملوعف موللك ى«ةنغتاذ#خ 1 هلمزالماعر ةهوذطل راص عيشلادوعت ىذلاو

 ١ سانلاىلا عمطا انيعأدعنأ ىلا جاتحاج رول ذيفلالملان هدأ |ىدع. 5 مآ + |نمم كف لادا لحد

 كلذئ وكف كرتااب ى يا او>ةماغىذقالىاع ءاك1ل!ضءالاقو انوا بقدقحم نمؤملاو ةءامتلاولذلاهراغوهو

 | ةرهشلاتك رثذ ىسعن نمبضر هد اةدايز وأ ةوهشل ىريةنمضرةتسأ نأ تدرأ اذارخ [لاقو ىاقلحر نأ

 | لوةفةيلاءاهتا لاف تالوك الار 1-1 نعهناتكأ لأ س هللا < جرم هدأ نب مهارب ارراناكوىل < رغربخ ىدهذ

 ناكت او لس كمت ةدامعلا لهأ ن منأك نالاو ا قمومذملوك الاهتئادجر لوس لافو كلرئلاباهوصخرأ

 لاله هل ان وهسفن نمىلاعاهللا فصنن القئ« بلع لد نضناك تاو تاق" الان مل الفابستكم

 لاقت و نطبلاةوهش يرفلاةوهشسس حج رفلاو نطبا اامثدلا ىلع مه_صرح بي سوات دلا ىلع مهصرح سال

 ||. متوتيعمتلا لصلاة 20 راثلاد اون ىهواهلك لاو -الاوزه مسعاروكالا

 'سانلا نعى نغت_-اوازحرا هواش أت تاو ارناف عنق موا كف فيشر عنف: 58 ةفخك 0

 " هلرا
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 دهاشبال نطفلادبعلاو عوملا ىبسني و عئاملا ىسني ناعبشلاناف ءالبلا لع -ت.الو هباذع وملل ءالن ىبمن

 لخأ عوج هعوج نموتءاشلاتاصرعف قلنا شاع ثطع مرو ىف ورح .الاعالا رت معالب

 ءالبلا صاصتخلا ىضتةاىذلابابسالادحأ !ذهودرخ الا باز عركذن ىو-ةجدئ اوف هبفنافعوجلاءالءلا |
 فانألات ةصر> ناخب دافوعو < امال 1 لع ل الدلو ىلث الاولث الاوءانلوالاو اين الاب[ 0 2 الا 7 5 5 ميل 0 هه م اوع 2 ع ا

 ماعطالاو ةرلا رز ا اوعدب كلذناق ع وحلادت اوفىدحا نيجاتحماونيعئاجلا ارك ذفع5ُ ا ىسناف عم شان ا

 لب :اوذلاربكأ ن-ى هو (ةسماخ ةدئاغلا) ع هاد ام 3 5 نع لمع ف تاع. .ثلاو ل>و زعهتلاق وا ىلع ةقذتلاو ٠

 ىوقلاو تاوهشلاهىداعملاأ اثنم تاقع ااا ءالمشسالاواهلكى ماع اتاوهشرسك

 شحافجرلل عيرس اللا 0 ا ليتك وس و

 هلبال |وهسر لع تت امارس ةُتثاعتلاقو هيل 000 !اوذ ا

 ةدئاقتسدا 5 ضظهو انندلاءذ- هىلاوهسوق هل مهم تعتا مهوب تء بتال موعلا نيت حل .اعهنلا لص أ

 جرغلاةوهش عوجلاب ع ةدنب امل ة أو ىلا ع: هلبأ نت ازح نم ةنازخ عوجلا ليق كل ذأو دئاوقلا نئازنىهل:ةدحاو د

 يمفلاوةبغلاكتاللا تان آنم هي صاف مالك-!!لوضفةووسهماع ِْر هما عا | ناو مالكلاةوهشو ْ

 سائلا ضار ,عاب لاح ال كت مقدهك فد ار هدد * اذاو نال ذلكنم ع ولا هعنوفاهريغوةمغل اورذكلاو |

 اهرش ىفكعوجاواهتئا قاف يرغلاةوهشامأ «مهتنسلأ دئاصحالا مهوخانم ىلعرانلا فسانلا بكمالو ١

 ماش هرطل ال: ستحل ازمإللا ىلع نمسا لدرط لاق عبشلابةلصاخلاةوقلااهعبس

 0 ماودو مون لا عفد (ةسداس سلاةدئاغلا )ءاس سذلا هنو مهنعهللا عفر رهنطي فصت ىف لك ايوتاوهشلاا

 رشاعمماعطلاروضح نعل وة وءشلاضعب ناك كلذ ل الو «موف رثك هير رثك نمو اربسثكت رم عبشا

 نأ ىلعاةيدصني عبس ىأر عج واربثكاو او رسختفاريثك او رةرتفاري_”ك اون رشةفاريسثك اولوأتال نيديرأا

 رمعلاوبلقل اةواسقو عبطلاةدالب ورمسهتلا ت وذو رمعلا عايض هولا ةرثك ىو برشا ةرثك ن«مونلا5 ةرثكأ
 قو ىنئالد ع+ لاول ضف مر هعلا صن . هريثكشف توم مو: !اورحتيهيفد علا لامس روهورهاودلاس فأ |

 ل الاه اعردقيال- ع رو ماجا ىلا باتح وأ هيىذأت ف درا. !اءاملاباما ىلل_غلاىلاه دوك ودمهتلان ءاضنأ
 اي عوز ماجا هيي عاتع# دعبهتلا ىلا نأ دق ناك نارتولا هن هنو 7

 هن وةعمالتحالا ىنارادلا نامل .وبأ لاق دقو م.ثلارث أ كلذ لكو ةراهطلا باتك ىناهانرك ذا اراطتأ سف تاق
 عوجلاوهلتيلجت ع.بشلاو تاف الا عشم مونلاهلاح لك لسغلارذعتلةريثكتادابعن « نع هنال كلذلاقامناو
 نامز ىلا باتت هنالت ادايعلا ةرثك نم عنع لك داناتنابلا عتابا املا )ةعطقم
 هدادرت رك لالذاو ل هذع وماعطلا ءارش نامزيلا جاجا عر ولكالابعيفلغتشي 5

 هر رثك]تادايعلارثاسوةاسان ماو رك دل! ىلااهفرصوأ اذهىلاةذو 0 والاو هير ةرثكلا ءاملا تيبىلا
2 
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 1 هك 0

 ْ ديعل نع برغن تأ ىئيتي القل _هملاو او ناسغلا نو وموزو ع رضاانومءطمق نوعود 'معاىتسرانلا

 0| رح " الاباذ_ءىسنءالب ءالو ةلفالو هل عالو ة لذ نكي لن ف فول عيه ىذلاو ههنافاهمال ار ةزخ الاباذع |||

 | نم ه.سا اهبامىلو اوءالتةدهاش هواءالدةاس اعمى ديعلا ن وكي تأ يتق هبا ىلءبلغت موه سفن فل ثمت لو

 لاك فكراتنامه> ١
 هرلعهلنا ىلصهلنالوسر ا
 ءاهفسلا عمدا ارامما سو

 كلذورانلالوةدلاسس |

 |١ ل> رلاكلءتأ اهلك ةداعسلا ءاوةوةودوه-ثلك تعض اهلل ثق و ةمعطالا هلا الت اوهثلاو ىوقل اةدامو ْ

 نم ةيلغلاو || تدرو تن : وثتعيكاذافعو ودل ١فعذبالا ح حوجلا ةيادلا كل الكن اكو «سفنهكل نأ ىف ةواقدلاوهسفتا|

 ا لا ده .عوملا اعلا ىلع ماناذابز 7-2 ءدابعلاةوراحرك اذهل تاق مودلات! ةامعموا اوف مونلا

 سائلاهرجول لشي تأ
 لاتتدما هاذ دادسلا

 بلاط ىف مهسوفتروهافإ
 رهقلاو ةيلغلاو رهقلا

 اتافدص
 ىد الاىف ةئطبشلا

 لدادحلا (موضعب لاق)

 2 عضل ىرامالا

 ئب عنشيالنأ لادخلا |

 هتعانق“ ىلا اف عنةال
 َق هوصلا سفنف لمس

 فهذراماقصت ادن ||| ضغب هل. .ءءالمتافد زن رغاان' يقزت نيعلاق<: علال ءالفىوقتلاهتعنمداودج رف كلل لحرلا عسيشاذاوا
 ةنطيسلا ةفصوتع ا هناحاذم هلشس وشد اا ةوهسّسلانادسأب س حلا ثن دحو ةئدرلاراكفالا ن نم هلر اطذمت هركفكلءالق فرطلا

 نيالابلدي7وةيعمسلاو 5 ةعيسأ اءاضعالا ىصاعم عم الاوالا“ مجيرفلاوناسألاة ف أ 1انز 1 داعاو ةالصل اءان 1قفكلذهكضرءاعرو

 ةلوه_لاو قفرلاو
 3 (ىدر) ةئيئامطلاوأ

 هيلعدتلا ىلصهنل!لوسر
 ىسف:ىذلاو لاق هنأ لو

 ملت ىحديع ملت المدان
 نمْؤد الو هناسلو هيلق

 هعثاوت هراج نمان ىتح
 ىنلا لعح فيك ر ظن

 نمل سوعب اعمتنا لص

 ةمالس مالسالا ط



 01 : م ( عربشلا ت افآآو عوج ا دئاوف نان )«

 لضفلااذ_هلوةتكلعءاوشل ذىرحالانافشطعلاو عوجلاب سغنأ او او ده اجل سو هيلع هللا ىلص 0

 رحالا معي نأ ىتسنمف كل ذكت اك ناق ىذال اة موددعملا مالد الاه سالو همدءامو وده نبأ سمعو أ مافعلا

 0 1ع انءارعح ىرت موته ركملاءا مالا ل 1 كامو ع رد نت دانا 2 أح املك ى

 ' هركيام لكل وانت ن_تاق هتراصضوعاودلاةهاركسا5-4 ةعمامن ا نو هب مهن اقءاود برم“ ةنملود ىخهاضا

 الكل ذكنف ءابطالاةء_طاخلا ]7 ىلع هتءاغاو ارم هنوكسل سا ؛اوءاودلافةيصاخ عفن لب طاغوهو قاذملا

 |[ م نمعرسلا دابا اتددمهسفن عود ن موعا لعلام .امسالاع وبجلا عفن هلع ىلع فقتي

 ١ ددرأ تاكلذكللح رهن كلو ءاعفان هنوكهحورلعت /ناوديعفتنا ءاودلا ب رمش ن مناك ةعفتنملا هلع فرعن ناو

 تامرد م-علااونوأ نيذلاو كن ماونم .1نيذلاهننا عفرب ىلاعتهننالاق لعل! _رذيلا ناد الاةحرد نم مقرنا

 ثرو 00 ل اوتاعلاءافص( ىلو ءالاودت اهلا )دن اوفرثءعوملا قلوقنف

 هبدسب باهل العث ركد علا نداعم ىلع ىو" 2 ىبد ك!اهيش عام دإا فرا ملارتك وباقلاى معا وةدال. ا

 : هلا ءىطن راصومنهذز _سذوهظةح لاب لك الارثك اذا ىبصلا لن كارذالاةعرم 1 را !!قثابر 1

 لاو ىوا.ملا لءلاثروب وهو باهالةقرو سفنأل ةلذم هناقحو و1 انك .لعىار ادلا ناد اسوا ؟لاقو كردالاو

 3 لثمعوجلا لثملاقيو قرتو وذصت حوجلاباهو رهطو عسبشلا ةلةول حلا هل ب واقاورحأ ل-وهيلع هلا ىلص

 هنركف تءاظءهنطب عاجأ نمل -و«.اعهتلا بص ىنلا لاقز ٍرط 00 اوراعسلا لثمدعات ملال ثمودععرلا

 ندبلاةاك ز وهاك زئث لكل لاق متهبلتا لق مانو عسبش نمل وهيل عننا ىلص ىبنلا لاق سابع نب لاقوهبلق نطفو
 ظ اى سدو ط# هس .ارانةريعلاوةمك لان ماحو ةفمأناب ىلف قى ًرالاامولهنل تعجام ىلبشلا لاقو عوخلا

 ٌْ : هب عوملاو هنمعذع عسمشلاو ىلا ىئاعكع راض. 0 دف رخال الطور كفل !تادايعلا نم دوصقملا هياغ

 ىبابهنبالنامقللاقاذهلوةنملابا,لاعرق ع وما ةمزالمنوكد نأ ىرخابذةنخلاباولأ نمبابةفرعملاو هيا

 0 ” ا كارت دابعلان 1 كفا ثمانةدعملا تالتم اذا

 0 ةمكملا ارون اوعذاطتفاو كال مولر نك الملا كح 8 ا رتلاو بشلل ف رع

 ب هبىذلاءْواةسمو باق لاذ ر(ةيناثلاةدئاقلا ) حبلا ىت> هلو-ر والاب م اعطاا٠ نم عش ىف تأ ن نمو

 3 هيذتليالبلقلا نكلو تاقاار وضح عمناسلا ىلعىرح رك ذنمك.ذ ركل رث ًاتلاو هربانملا ة | ةلاردال

 ا ةاحانا اب هذذل ورك ذ لاب ءرثات مظعيفلا او>الا ضعي ىف قرب دقو بالا و سةنماباخت نيدو هنبنأ 1 ىحر 15

 ب ىرهط قصتلااذاةدابعاا "ىلا نوكست ام ىل-؟ىنار أدلانامماسوت أ لاقو#فر عطالاسسلاو هودءم اد اًوادنو

 آذاثامملسوب أ لاقو ةاا ذا ةوال دح نأ دب رب ل مور هردص يد وهني مهدحأ لع دنجلالاقو

 ٠ هانتقاوركملاريسدتءار ورصأ ةاحاذملاةذلب تاقلارث 1 اذاف 001 كرب شطعوب اقل ا عاد

 ٠ | اوه عالارس ”الاوح رفلاورطبلالاو زولذلاو راسك الا (ةالاث ؟لاة دئاغلا) ةءاثود# اف ىسهف ةفرعملا

 ا 4 و اهبرلن كس هد- هت عود ايل ذاك ىشلدب الوس لا رسمك تال ةىلاعت هلا . نع هلَدَعلاَو نانغاعلا

 68 5 ةيرسثلا بن دل ملع ثايطأ اوان : او ماعط ة همها ملامح تتاضوا تنم تفعض ذا اهلذو اه" :١ ع ىلع فقدو

 : فارهانما نوكأ ىف هنداعسااوءرهقالوءالومةز رعىر الدزعوم ف:لذناس الا دهاشن امو اهنع

 اي رارطضاللادهاثمءالومىلا ار طضماعئااءادنكملفر هقلاوةردقلاو زعلانيعبهالومو زمعلاو لذلا نيعب

 جانو عتاد وجأ لباللاقل#وعب .اعهللا ىلص ىنل ا ىل !ءاهنت اوخواندلا تضرع الا كلذ ل>الو

 9 ا اا د ما

 ا نبا رلاةدئاغلا) 0 نرَعلاَف يرغااو قرسشلاكن ال 0 :ر وتطل

 ا
 لاق سو هماعهلنا ىلص 1

 هدعت الو لاَأ راعال ا

 ريا وه ةلذقفادءوم :

 لطيموهوعءارملا كرتزص 00
 ةنمللاضبرؤثدسهلىتا
 وهو ءارسملا رت نمو
 نمواوطسو ىفهلىتب قت
 ىف هلى هةادن ند
 انش( انربدخأ رزاهالعأ
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 تدفلاولا مزلعالا 7
 نءرلادءمعولا انا لاك

 ىلأ نب دمى درورهسلا

 ان لاق ىنلىلاهتيادمع

 نجرلا دبعنسحلاونأ
 دعو انأ لاقىدوادلا
 ىوجلا رجأ نسهلئا دمع

 ىسعنار عون ان لاق

 وبأانأ لاق ىدتةرعسلا
 داعم تلاد عدت

 لاه ىرادلا نس>رلا

 ماب نوجا
 لاقةز جني ي_<نع
 ن.ناوهعنلا ىثدح

 سايعزا 5 ل وكم

 لاقلاه اممنعهلاىدر

 هيلعهللا ىلص هللالو مر

 ملسعلا باط نمو
 وأ لوا هب ىهاسمل

 دب ريو أ ءاهغ- لا هيىراع
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 ضغب أن اوةرخ ع كلر مهابندلافعوأل اله أ نامل وهل عهتنا ىل !هلاقو انثدلا قراف ىقستاطتحلا |

 لاكدتف ( ران - الاامأو )نا فة_جردهتناكالاامهتشد ةلك ادع كرتامو ى“ الان ومذتملا هللا ىلا سانا |

 ةول_هنا|متوناحةفرحةدا.عاا ىلسلا قش لاقو تامملا فن ةاملس | ىفىلةثا مئافة نابل او مك ايا هع هللا ىىذرإ رع
 نعءاضع الات دعوو ةمكسالاتسوخوةرك لا تمانةدع! ات *المااذا يدان ننال تاما لاقو ةعامش اهمال 2

 هللا ىلع نوهأ تنأ آتالذلا عال عوت نأ يفاختأ نيفاذتْئثىأ < -فنللوقب ضانغن ليضفلا تاكو ةدايعلا |

 ىلايالا الط ىو ىش رعأو نأ عد ىماالون ةس هك ناكو هياتأو لسوء هللا صدت عوتتاس عا كلذ د

 ىلا ّ -هاالوق هعوجوهضرمدتشااذا ىلصولا خف ناكو ىتغمل امىنت ل , هل .سو ى أف ىت ةساجأ حابصمالب | ا

 نبردمتتقرانيد دن كلاملاهو ىلع هيتمعن ام .ركش ىدؤأ لعىّأبفكئاملواب لعف7 كلذكو عوااو راب أ

 2 اوىممأ !ىبوط حيابأاي فلاقف سانلا ن عهسشعتو هنوقت : هل 12 هل هلتناك ناىبوط هللادعأب ًاايعساو |

 ربل ل 2 رىلامع تعج وىباءحأ سهلا لوشن ضايعنبل بضُفلااناكو ضارمتلا نعز رهواعتا

 عوجو ةهنمنيبغارلاع وجذاعمنب ىيعلاقو كن ءاود تل ةلزغ.ىأبق كنان وأب كلذ لعف” ةامئاوحايسصم | ١

 هللا قدا: ةاروتلا فو ةمكح نيدهازلا ع وجو هلي ني راخل ا ؟ندهتملاعوسوةي رحت نيثاتلا |

 لاقو عصا ىلا هل. ]مام :نم لا بحأ قاشعنمةمقل لا ”الن'_جاسوب أ لاقو عاب ارك ذو يكمل أ

 أمون نب رمش عواغين ىوطن ىرخستلا هللا لب عنب له س ناكو هبحأ ن مالا. طعبال هنئاوخىفللا دنع عوحلااضيأ |

 لدضفأو لجةمارقلا فاوناللاقىت ىتدهيق غلاب 3ع وحل امامي ناكو مه كل ؤهماعطاه فك تاكو لك بال |

 نم دال عوام مهن أيش سا. كالار ملاو هاك [فمل-وهياعدللا ىلص يأ ءارجا مدعانوك ”لرث نم |

 تعضوو ء والاف لعلاو او ةهكس لا تءضولاهورلك لاو الا بالط ىلءرم ذأ ايش لع اللاقوا ءتالاو |

 ثلث ثن د1 ىف احدوو لالا كر ىفىووهلاة فلا 2 نملضفأ ئشبهقلادبعاملاقو عسبشلا ف له+اوةبصعلا ||

 مح ةدازلادعاللاعف ةدابزلا نعل “و هنانس- نم ملك ًاياعاقهيلعداز نة ماعظلل ا ظ

 الاالادب الادب الاراصاملافو ةدايزلادحو كلذ ناك اذا نيتل. ,لاهامع نها لاس ول _ءاعاجاذا ن وكي ولك الآ

 روش لك سأرو عو+لاضرالاىلاءا ملا نملزنرب لكس أر لاقو ةولطلاو تعدلاو ره لاوثوطيلا صامتا
 مقسلاوعوجلاب دبعلا ىلءلجوزعهللالايقالاقرسواسولاه:عتعطقناهسفن عوج نملاقو عبشل امها
 3 رهسلاو عوجلاياهل:ةومسفن جذيالاةاعتلا هفدحأ لان, النامزاذهتااوأعالاقوهنناءاش نمالاءالبلاو

 نمعهيلابحأ كرتلا توك ىت

 عدبشلا ف يكف ىلاءاهلئاركش تاودرصعلا نمل سف ىور ىت>«ملااذهنم رم دحض رالا جو ىلعمايل 3

 اهرغصوزعلا لرتورك ذإ لامن اياهالذو شطعلاو ع وجل اياهد.ة لاق ىسفن دة دمق ىأد ميك لئسو ماعطلا نما

 !جنطلاءو -ماودب امخاف 1 نم رهاط نعءارقلاىز كرتءاهرسكاو :رخ الاءاننأ ل -رأ تحت اه ءضول ٠

 0 الو عوبجلابالاادحأ قاصامىلا«تهقلا نأ ىلاع هقلايمعسة يدي ز زبد حاولا ديعناكو اذا اها اود فالدع اهمدجار "

 نطبا١ل.“ :مىكلابلاطو و لاكو عوج ايالا ىل؛ءتهللا مهالونالوع وجلا,الاضرالا مهل وط الو هيالاءاملا ىل 1

 اذا فوملاكلذكو ىةريسغفود>ا هنالو وهتقروهعوجلا هنود ن س>اسءا ران الاوذق و2 ادوعلاوهورهزا الأ 1

 غاواه 1

 أ
٠ 
ْ 
 ا
| 

 للف لجرولاعت هللا مهمة ثالث كر اهلا دبعنب ركوب أ لاقو مانملل لقأو مايةلل مودأو ةوالتلل ,ذعأ ناك 1 ١

 هلامد طفلك 5 « ماحامص نيس هير جاب ثاكم مال !اهءلعو سعت آىورو ةحارلا لو ولك الاى. 1و مولا !' ْ

 هلل عد هإط اردو هت اذاوةاحام الهذ ىلع وكس سلخ هر لب نم حوضومف. غر اذاؤ ةاحام 0 طقباف زكس 18 ْ

 موالح ازمشل لاو بعت عطقت ازين ا ىلا , رطف ةلاسق تنك ىناف ىلا هتهللا عدا هللا كويت: ةهلبا راب ىس : |

 رطامنو كفر نمتلك يم كرضح اذا تاك لب ىلرفغت الف كتف 8 رعذنم للاب رطخزيملا نأ عت تن نا

 ىلءارشع م نيئالثامول نيب رآلكالا ل دةناكاسكت ل->و زع هللا هير قام مالسأ اه سم ءاعىموؤمشأ ىودرر

 كلذ ل> الرعي زفامول تييدتر يغب كل أ هلال ناري 1 ا ,

| 

/ 
 ظ

 هش نماعابت 1 ال هد 4 ًلسرعلعهتا سونا عار راو لاو ها هَ الة نمئلسأ ا َط

 اذهعمىف ودا! قمح

 تافلةوعا صو سفانم

 دحاو د رطفهعماذهأإ | هن

 هودنأو ةدحاوةهحو و
 توعمؤااو «فدعمو

 آًضعن هضعب دش نأ هلاك

 نم ئنشب نتتغم لجرو
 ةسابرلاولاملاو اهل اةمكت

 قوضصالافقاكتارا اظذو

 رمونالغ فانم ذه عم

 ا نفبغرهيفاعف

 لةمىلار ظني نا وصلا

 ةعفشو ةجررظن اذه

 | اقمار ويتتارب تب
 الولءىلء هلىوطتنالف

 ىلع رهاظلا ىف هب راع

 ه«سعنر وهال لعل“ 8

 ءارملاف ءولابةرامالا
 دشلا (انرمخأ ) ةلداحناو

 دبع نيدلا ءامض ماعلا

 ةللومد ل دولا

 لاق ىورهل | خفلاوبأ

 لاق قاب رتاارصنو أ نأ
 لاةىجحارا ار وأ انأ

 ىويحلاسايعلاوبأ نأ
 ىذمرتلاى بعون ان لاق |
 وب ندانز 1

 نعى راخااًنتدخلاَ
 نعشالملا دبع نعل

 سا. ,عنبا نعةمركع



 عمسفنلا ىف لغلانوكي
 هل" اعوهكاشي م

 نمو:بفانملا دوو

 بيوذ ىف ىصق:--ا
 2 هداهزلاراذبسمنلا

 نملغلا ىعفش انثذإا

 هدنع قبتالو هئطام
 طوطحف هيويند< فانم

 لاف لاموهاج نمل -اع
 ىلهأ ف صو ؤىل ءتدتلا

 انعزبو رهام اَة محلا

 لغنم مهرودص فام

 فبكت
 تفااثا بوق ىفرغلا قم

 هتبعت ىلع تةفتاوهنلاب

 هندوم ىلع تءمثحاو

 كاتتافدركذ.,تنأو

 سجاوه نمّ.يفاص ٍرولق
 عئابطلاتالبطو سوفنلا
 قزوالار و::تا لب

 اذكهف اناوثا ترادف

 فّوهتلالهأ نول

 ةماكلا ىلءنيعمتحلاو

 مزللا نمو ةدداولا
 قير-طلا طورش
 رفاظلا ىل_ءراكنالاو

 سانلاو « قرةَكلا

 ام بلاط لجرئالجر
 امىلاو ءديوىلاعت هليادتع
 أ-ةهريغوهسفن هللا دنع

 754-5 | ىف
0 4 5 0 

 7 1١ 95 شا
 5 . ا : 4

 5 9 . 5 0 ا 2ك” تت 35 كج ننحمم تع : 1 7 1 2

 || هللا لسصهتلالو-رلاةاضنأ نسحلالادو ةدابعلا ىه ماعطلاهِإةرةدابعلا ف هنركمذلا م-وهيلعهننا لص ىلا

 / ىل->وزعهلا دنع كضغبأ و هنا هللاىفاركفتواعو> - مكاوطأ ةماعلا مول «ةلزنم هللا دنع عك لضفأ ل سوه. اء

 كلذإ رامى ًازوعريغ نم ع وت ناكم ل_-وهيلعهللا ىلصىنلا نآريتا فو بورش لوك أ مْوَن لك ةمايقلا مول

 ىلااورطظنا ىلاعتهلل' 0 د | ىهاس ىلإ ءنهنيآتأ مسوي هنلاىل لاق

 ََت ردا مهتاديأالا عدة اك 3 نمامىج ؟ئالماباو ده اامهكرتوريصقامن دلا با ةلاو ماعطلاب هتيلتن اىدبع

 هملءرتك اذان وع رزلاكت اعلا تاق بارسثل او ماعطلا: رثكب بول ةلااوةيغال #- وهماعاتلا ىلصلاقو < :للا ىف

 دبالثاك تاوهبادنمقي تال مدآنباب_>هذطب نم اريثءاعو مدآ نبا" المام مل-وهياعدتلا ىلص لاقوءامملا

 اا[ رك ذليوطلاةرب رهيأ ثيدحود زن ةماسأ ثيدح فو « سفح ثاثو هبارشل ثلثوهماعاتل تل هالعاق
 ١ انندلا ىف هنزحو هدطعو هعوجلاط نمةمايقلا مول ل-جوزعهنلانمسانلابرقأن اهيفلاقذا عوبلا هلمسضف

 1 هلا ل عمال مماندتو ضرالا عامتب مهفرعتاو دّمتْفي لاوناغتاواوفر د لاو دهش نا نمذلا ءامت ةنالاءافدالا

 00 ا رااح اون :رثفاو ةريثولاشرفلا سا:لاشرتفا لحوزعهللاةعاط امباومعنوا.ندلاب سال اوعأ

 :_ ملد_أ مهتما مق سيل ةدلب لك ىلءرابجلا طش و م دقفاذ اضرالا رك مهاهواتفو مهقالخأو زيد كا عت

 |١ ونظيف سانلام_هارب اريغاتعش قراتااو سطو قاعلااواك أف جلا ىلءبالكلا بلاك ايندلا ىلءاو لاكي
 ١ صأ ىلا هجوم, موقلارظن نكلو مهلوةعتيهذامو مهلوةءتبهذفاواملو ةدتلاق , وعادم مجاموءادم جنا

 ١ قفرشاا مهل سانلال ومع تيه ذنيحاوأ: :ءلوقعالب توشعايندلالهأ دذع مهذ امن :ذلا مهنع بهذ ىذلاهللا

 [|| ةحرف مم ضرالا موق مهاموةهننابذعدالو ةدابلا كا” لهالنامأ ممأ لعافةداب ىفوهتنأ راذاةماسأ اية الا

 يوي اه سحلب و.

 عئاس نط و توما تأ نأ تعطتس ان اوم م وحنت نى معان اوخا كه مهذغا ضار وهنعرابهلاو

 ىل_هب و ةكلالملا ك-ور مو دقبح رفتو زيدنلا عم ملحولزاناا فسم كلذ ار هاو ال كك

 ىاولكواور عدو فوصلا اوسلالاق 00 ىلصىنلان ارب رهبأ ن ءنسالاىور و رابجلاك يلع

 اورعاو و داك أ انك راو ارسشعماب مالا ءءلع ىسعلاقوءا_عسأا توك !مىناول دن نواعم لافا آ

 ىبوتكم لبقو سواط ءاور لو لعهلنا ىبصانست نعاضأ كلذئىورو ل-وزعهللاىرت 3 ولة لعا مك ذا سحأ
 ||| لجالو ريس اباصوصحت عيبق كلذو لكال': 0 ل ل تاداما ووتلا
 1 ناطيشلا!نالس مرعى و كلا . نمنيمسل ائراشلا ضغبس ىلاعت هليا تاهذعهللا ىدردوع منالاق كلذ

 00 1 2 00 مر

 1 لأ ماعللا لبقترا ا تابت باك ىلا 200 هبوهشد ف اهضأ ةعبس هنوهش نوكتوأن ,هو 2

 : ١ | اهتعهننا ىذرةشئاعزعن هلا ىورو نمؤملا مم ىلع قفانملا ىمددعتداب ْز رىعا اسداوىع' ٍ هذ أ اكهذخأ أو

 | ' ايايعرقعدت فك كقف مسلمي 1 عع اعهنبا ىلص هللا لوسر تعم تلاقاملا

 1 نمرصفا هللة فل وهس لع هللا ىل- مهتلالودر سل ىف أش 2 .عابأ تاىوروأمظا اوعوملايلاقةنجلا

 اعتناكوايندلا فاعبش مهرثك أ اةماع .هلاموناعوح سانلالوط ؟ناف ها أح
 1 لو-رنالوةتاهنعهتلا ىدرة

 ا ا || ىسف: لوقأو ىديبهمط: 3 «او علا نم هيىزأ 00 طق ئل عم اس و <: اءهّننا لص هللا

 ٠ ١ ل-رلا نم مزعل ىلوأ 10 ولان .كعمع حقا < : وةنام .ردعتامثدلان هتغانتولءارغلا كل

 00 وم اممرك اقم مر ,ىلعاو د 5 ىلعاوضآا ند 502ه اوريصدق

 امونرخ الاقادغ ىلتح ص3: :. تأ نم ىلابحأ ةريسنامايأربصا انمهنود ادغىرصةينأ ىتدد«مىتهفرت نا

 بوب بسس يسم يم (-

 ش هملاهنناهضبق ىتحةعج كل ذ رعب لمكتس ااستاوقةعئاعتلاه ىاوخاو ينادحايو ال | م ىلا بحأ تنم

 ةرسكلا ءذهاملاقفل-وءرلعهنلا ىلصهنئالوسر ل زم ةرسكم اجت هلا تاوضرةمط اف تءاحلاق سأأ نعد

 .لوأ هناامال سو ءيلعهقنا سعت الوسر لاف ةريسكلا هلل مهمم كان |! تح ىسعن :باطت مو هيزمخ صرقت لاق

0 

5 



 7 ا ا

 00 90 5 3 كك 1 7 0 5 0

 ءاوهقاثلاناكلاقذان ري 0 .وهنئذلافلقلاتا ةصاحرم ”وهيلزالا بالا ا ا ١

 باثك ىلاعتهّنلاءاشتا وأن هق 4282 .ذوت ْئئسدحو هنوعودهللادمح قالدالا ب ١ لهتو سفذلاةضاي رباتك مت كا

 ضرالا لهأ نم ىئطدمد. ءلكىلءوهبدكو هلآ ١ ىلعود اندم س ىلء هللا لصوهد> وهند لاو نيتوهشاارسسك

 بدل :اهنل اوتاكو ث هيل د هنلابالا ىءفوتاموءاسع لاو

 « ( تاكساهملا عدن رنم ثلاثلا ناكل اوهونيتوهُسل اركب اتك (

 *( محرلا ندحرل هللارعسي )6
 لدعإاب متاقلا هيزئتلاو ميستلاو سس دقتلاو دمحلل قدقسملا «بلاعتوئايربك لال ايدرفنملاهللد,ا
 هي راكثو هدراومعس.ج ىف هذنع طف لفكتملا هكر لسا وهيرعنيا-عف لضفاابلوطتملا هضع و همريباعذ

 هت هتيكىدلاوهو ور ىذلاوهف هسرئاماب نيام لب هدساةستاهه لع ا

 همسعطب ىذلاوهو هيسطتر رةعاطلل ةذوىذلا هو هب وهب وهق فعضاذاو هيف-ُل وهف ضارصماذاو

 ةعائقلا٠ نمهنكعو هيدر , وهكلهبا .عبارم لاو ماعطلابهسسركت و هسمدتو كالها!نمهظفع و هيقسا و

 داعت قلاب : ةوهش هب رسأد د هي واني ىذلا تاطي_ثلا ىرامت قيضت ىتح هب رقي وتوعلاليلةب

 0 4 و جا ملاو هيتس وهيذتلا امعياع سول نأدعب اذه هم هدفت + وهي ردم هد محا هرم رس عق دق

 نع م وةدساوأ اعدك فدكو هده . دءاو مام ىلع روي فكر طاق هيلكند + و هيدخ؟ كلذلك هيءاود

 هفازن ةالص هيدحوأ هلوسرو هينلاءديعدتىلعةالصااو هي هيضاعم نعرحزتب وهمءاط ىلع بطاون و هيشاوت

 0 هنعلانو هةناعجن هرب حلالا ره ركأو هن نمراربالا ىلعو هيلعاو هتلزنمعفرتو هءظعتو

 ذا راق“ ةةالاو لالار ادىلا رارةلارادنم اع وو مالسلاهباعمد 1رخ اسف ن اطبلاةوهش مدا نال تاكاهمملا

 عوش قيقلا ىلعن اطدلاو اهم اوءامهاتديفامتمااك 1 امنا اوه_ثاهسهت. اغفر عشلا ع نعام

 0 تاحوكل: 1 ىلاقي_كلاةرشوجرفلا ةوهشاهعيتيذا 2 الا اوعاودالا تنمو ا اوهثلا

 مسح *. م تاموعطملاو تاحو كس ا قعولل اىلاةليسو امهنيذالا لاملاوءاجلا ف ةيغرلاة دش حاكنلاو ماعطلا

 ةلئاعو ءايرلاةف !امهنيبدلوتب مث تادساجماوتاسف او رضو تانوءرل عارفا ءاحاولاملاراثكستسا

 ديعل ىلا ذواوءال5 :مالاو ع بشلار طن نما اهتمدلو“» : اموةدعملالامهاة رد كل ذلكوءاشعفلاو ركسملاو ىئبلا مادققا

 هن ردا مُرتايغطااوراع لا لمس ثا مو لحو ز ءهللاةعاطا ت:ءذالناطءثل!ىرادتهيق.ضو ع وحل ايه سف

 ماعطلا نم ل-- هلا نطدلاةووه_ثرمس <قمتارلا ىو رط تداولا هلا ضت ناساهءمكلو هذ ١"

 لولا ةوهشلا ار قاس را تاب سانا وأ فالتخخاب هتل.ضفو عوبلا مح فالتدخا ناين مترين أةلاو | |

 نيعلاو حرغلاونطبلاةوهش فااذع ن هل يضف تاي مت هلءفو جي وزع كرت ىفدي رملا ىلءام تامبمت جرفلاةوهشف 1

 »عسب ثلا مذو عووملا هل 0 ْ

 هللا لمد ىف د هاحلارساك كلذ ىفرحالا ناف شطعلاو ع ولاب سف أ اودهاح وه: :اعهللا لص هللا لوسرلاف || ا

 لغدنال ل_وعي .اع هلا ىل_ص هن الاف سا. عنبالاو اهو ن مطعو ع و> ن 2. هللا لا بحأ ل «نم س .لهناو ا

 راسسأسع ضروب و لت نسل لفت | سانلا ىز تال رس رابلا ةوهنطب 5 نم ءامدات وكام ٍ

 كيش فودلاس الى رسم !ل3 زل لا دش هللا بس ىننلالافو هنروعشب ا أ

 لاق رسل لاق ومما رم نم ءْزح هناقنوطبلا فاصن أ فاو رشاواواكو اوسلا م_توديلعهللا لصهنلالوسرلاق.| ظ

 ٠ و هذ هى ىأب هناقاهل. 0 ينولَعااضاصأ ةحلاعموقالخالا بد مقار ط ىلا ياك :

 ١ ىلاهبحاصب كلذ ىض غي متعاضغم !اوةوادعلاو داما اورقملاى اكاد لا 0 او رخافتلا

 مفدا هدايعل اهلعت 8

 1 تم اع عاذا او امندلا ىلعبلاكتلا اذ_هلك لك هيمو عملا ىلع اعلا , اوامندلا ف كلاممنالا ىلا كلذ 17

 : اهل ةدهاجم ١ قل رط حاضدابحو وا ممارب ذعاماف اواهلث او ءحرش ب جود لا اذ_هىلانطبلا ةوهش ا ْ
 ةنىمالا ءارملا |! : 1 أ
 00 ا ىىلاعتهنلانوعب كا ذ مدون ننواهلةعبانا مناف حب رفلاةوهث حرش كل دكواهمفاءيغرت عاطف ىلع هسسسقتلاو ||

 لغلا اهنم عزمنا ةمكز 2

 هسقل ىلع ماّوةقودلاف

 امي ملاع ط قلاب

 ةعانما!ىودحو سلا

 حارسا ىلا لصوتلاو

 ىلعا سمنلا نمكالذ

 0 امتاودو امئادب

 ىارادلا (ناملسوبأ
 0 اًضرلا نمةعامملا

 نمو«دهزلانمعرولا
 ءلرت ةيقوصا !قال_أ
 فضغلاوةلداحن اوءارملا

 قفرلادامعاو قححالا
 سوفنلات اكلذو ملخلاو

 ن رامملاف اروظتو تأت

 سفن ىأرالك قوصااو

 اهابأق ةرهاظ هيدا ص

 تاب وق اذاو باقلاب
 ثيهذسى اعلا, سفنلا

 قطا وةبعساولا

 نزعت هتنألافةتئتدلا

 آدافر- !ىهىلان /

 هوادعهتت وكن ىذلا

 عزتبالو مه ىو هناك

 سوؤفنل قلغءلادو-وو
 عرتت ااذاو نطابلاءارض

 تهذنط ابلا نصءارملا

 رقواضب ًارسهالفلا نم



 نع (ىدرد) دقنيال

 لاق هنأ هنعهللا ىذررع

 بالا: .ءوأاونوك
 2 ا مين

 قوم اف كسفنأاو دعو

 | ىزرلا ىلاعتهللااولًاساو
 نا ٌرضالو مو: .بامول 1

 (انرمحأو) ملرغكإال

 ل نع رهاط ةعر ولآ

 وبأانأ لاقهدلاو لخفلا

 دبعز ل .ءعءامساقلا
 رج انآ لاو ىواشلاهلنا

 انألاق ائذالا ىلعزنا
 لاقنادج نب ورموتأ
 نايفس نب نسملا| امدح

 ْ ورع انث د لاق

 0 لاق ىرمهنلا كلام

 ١1 لاو“ هن ر اعم نن تاو ص

 3 ندجرلادبع امي دح

 لاق ىراصنالاةلسىنأ
 هللا دبعنب ةلس ىفريخأ

 | لاق هدأ نعزصحنبا
 هللا ىلص هنا لوسرلاه

 : ميمأنم ملل

 ف قاعم هبرس قانمآ

 : م .رلعء هندي

 ةفصلك قةضان ١ دوت اماق ىلا_عاهللا ءااىلا ع ردتلا فهتيب رت روذ ر 1اهضان اهنما ذهُد مو هاربا : 9 ٍ 3 كرو

 | رالي ت2 02 2 انااا هةر
 هلوةريسفت ف (ل.ةد)

 5 ء>« تيل ىلاعت

 ةطعابصلا نش هكدا

 || اهنم نكمتي موايندلا بحأام مس نأ اوجيرغلاو نا لاَ ةوهش دا تاوهشلا هان د1 :

 ذب ورورغلا عقاومفبا:كو بحما!و و بالا رلاهذ ف باتكو لكلام ذولاملا ||

 هةر

 داه+لان عزحاعلا ناذ يهتكري هل ءشتل اركسفال نيدردفلاةمدخع هلغشب وأةرثاوتا دار والاوةرهاظلا لا مالا ىلاهدرب
 2 .الناك ناو مهتكرب هموم هت 0 مماودده عاب ومولا ى-! تأ عش لاملا ع

 كس كئاع خرغلاوءاب رلاو بعلا نم رب ؟عطا :هبعطقي دق ادم ا ١ ادي اب رملا مج مد رد .

 ىفا ا 11 ةفاكيس نه اشو كلذ نم؛ئثىلاتفتإااههموتاماركدلا ىلاو 1 ل :أ نم هل
 مود و هيلعتضيفآو لو راعلا هر ورتالىذلا ناشطعلااةمزالم هرع هج هلا- مزال نأ خش لد افوةو ودق رط

 لادبالا ضعبلت اق نيحامسس اضء؛لاق د ةول لاو قهلاىلا قاحللا نع عاطقنالا هلام سر ونال ذ ىلع

 هلتاق ةسصلافوَو 3 رطرباءلا اك ايندلا ف نوكأ :تالاقذ ى.ةدهااىلاقن رطلا فلك قالا ءنيعطقعتملا

 نمد دالتلق :لظ مهملارظنلا نا قلن ىلاراغنت الى لاف ماو دما ىلع ىلاعت هلياعم هيف ىاقدجأ لمت ىلءىناد
 ع : الذ لاه كلذ

 | لب رك فلاو رك ذلاب هلغ-ثلرهاظلا داقتعا نم 00 0

1 
1 

 " هه محسسس ديك كن لل راسل ل3 ماد 3-1 كهل ل

 : نأ تل ةثحو متل عم تان لماعتالف لاق لذ نم دال اقدوق 000 مهمالك

 || اذهايلاقةلعلاذهتاقلاق ةكله ملا نوكسلا نافموملا نكستالف لاق مهتلماعم نم ىلدبال مهرهط أ نيد
 : اذ_هماودلا ىلع ىلاعتهنناعم كب اةدب_ك2نأ ديرتونيلاطيلا لماعتو نيلهاحلا مالك عمستو نيلذاغلا ىلار م

 ١ واخ الو هريغ نعول 2 ناءالا كل ذ نككالو ماودلا ىلع ىلا عنها عم هبلق دينا ةضايرلاى متنماذافادنأ توكمالام

 هلرهطو قمل هلىلتو ةس ول رلا ةريض+لا لال لف شكلت ١ ناو هيا اذا ةدهاحجملالوطبالا هربغ نع

 مانعأت كلذ نمئتد الخ تكا اذاو الصأ فصولا هب ١ طم ىاللا ,فصوت نأ زودالام ىلا هلا فئاطا نم

 تل هوعدتف ةذلاهءارو سا ةذإه_فسفنلارهقريك تال ىدصتب واضعنو ظ ا ا اوقلا

 1 تاكل [ابتن زتواد رك ذتتريواهنءةربعلا طااخاالا نيسكتو ىناعا !الةدارب 3 فك قركسفتي د تالا دألا

 ف !تاطمش 1 !اهملا لمحت 0 رذعامالاوب وللا هيلا ليمتل مالك لاةعاص ني _سكحورابمخالاو نأ رهاادهاوشو

 هيلاهدابعوعدتقاختا نيب وىل عت شانينةطساوت نة امناو لاعت هللا نعنياناغلا وا بول هلك نمءا.ااذه أ

 كا تماما نسا نوككن م هنارخأ فر هظن ناب تاطيسسثلا دم كحلي وةذ]+ فل سقماالو سدصن هيف كلامو

 دبكه كر ناك ناةلاعتالد_سلل'نرةعهنط ايف لركن هناقماوعا!ابوأت بال<-١للعردقأو اظذللزحأو

 لو: و هحرف هي ملظعمف مي :_.لاهط ارص ىلا ىلاعت هنلادام ءةوعد ىلءاصزح قاوهدكر ناك ناو لوب. ةلا
 !ةاهنفديلاتس لمح نأ الثمءاءب جو ىذلاك هدامعحالصا ىلع فرزاونعىف دباوىد_ضكءىذلاهتدجلا

 نولَعلا قوم نولذاغلاو <. عل نمل _دتألو هيوم ر شنب هنافهماع هناعأ نم ءافاعرس كلذ«. ءنيعتواعئاضهدحو

 الاى معلا ل ازهنالاعذ ةفااسااب -1!فروك ذمكلذناو عايطلا ف مدق رمشلا نا نيب مث

 ظ ىذا بضغلا ماو ةلعتما تاوهشلا هيوعأ هناس باوهحر 5و ه.ءطنتأ الا نا اًهضاأى اءأ ناف قا مسف
 | كرت فن مست لك[ ذرهطااذاوة ساب رلاو بهتلاو ريكلا هيقثد> هاجلاولاملابلط اذار هال اولامملابالا

 | رناكلا ندع مدقتدعب نب 2117 رازهلكر وعلا ةنلعابعو ةلسايرلا+- فاعندلان 2ك واش اراد :دإا

 |[قباتكو الذ رطلا وه ةرسك قاباغ قاعت هللاعاشت ام 2ك ةمئامب تاكللهملا عب رلمكش سا نأ

 محرسك قباتكو اهعدخ ل مفتوامندلامذ ف باتكو دس اودةحلاو بضغلا 0 5 با 8 تاسللاّت أك 1

 : | كل معد !تاكلهملا مادزوم ركيف در مم اهف ةجلاملا قول ملعأو تامل ءذد#ه

 ير عاده وكلذن حرفلا مظعن نا ىئين.فرمدانتو حاورتسا مهترثك نموا تورحناو توبهنمام ه طاعولاو

 ا عنا نم ىلع قد راعلا عاق فتات يلا لثابح م انعأ هناوم_:مرذ- ىلع. رملانوكي تا جم: ةادد 359- -ولا

 | تدل ةايحانورئؤتل للاعت هنا لاق كل ذل و تاسالا ىلع سا عبط اين دلاةابحل اراثياناق قد رطلالث اوأ هل



00 

 ةال

 !ذاف قب رطالةعطاقلا ضراوعلا منتو عط اوّتلاهذع مف دناهب نصحروةذجةعب رالاءذهفرث دما يباب لمزملاا مياه |
 تافصالاىلاعت هللا قد رط ىلءةيقعالو تابقعلا عطقب هكوأسامتاو قب رطلا كول دعب لغتشا كل ذلعف |||
 له الاب لغتشد نأ اهعطق ىف بيترثل او ضع نم مطظعأ تابقعلا كال:ضعب وايندلاىلاتافئاالااهيس ىثاابلتلا |[

 بحو هامل اولاملا ىنع اا هران آوةدارالا لْوأ ف اهعطقىتل!قئالعلارارسأ ىنعأ ت هدلا كا: ىهوىلهسالاف |||
 ءرهاطظألا ىل 5 اهراث ؟نع نطاو !|ىل*< نأ دالذ ىداعملاىلا ف ّوشتلاو قادلاىلاتاغتلالاوامندلا |!

 لوطتالف تامصلارثك ؟ىنك دقصخ ب رف لاوحالا التاب كلذ فات وذد_داحلا ل وطته.فوةرهاظلا |||
 7 راس لعب !اعةفصلك فىوهلاةفلا كو تاوهشلاةداض» :دهاهلا قد رط ناانرك ذدقو ةدهاجن هيلع

 نمدهعت :ءو ماودلا ىلءهيلق مزلب كلذ دعب هلءْثثةفالع ه.لت قق. مو ةدهاجملافعضوأ كلذ فك اذاق رك

 0 دالاباباوهرادح اوادر ومدر ونو؟ و بتاورلاوضئارغلا ىلءرص:ةب لبةرهاظلادار والاربثكت ||
 لاق .ةئالعىلا افلم هبلق مادام هيلث دالو هريغرك ذنمول_كئاد هب ىلا.عتهئاركذإباقلاةمزالمىنعأ ||
 كيلءمارف ىلا عتهتلاريغ يت ىرخالاةعجلا ىلا سف ىنبت أت ىتلاةعجلا نمكيلةب ؛ رطخي ناك نا ىرص لأ ىلبشلا ْ
 ةروصف نوك/ىت> بالا ىلع ىلا عتهللابح ءاليثساوةدا ارالا قدص عمالا ل_مدعالد رمل اذهو نبتت تأ |
 ردقب هلهوشد ع نمهيلكول واهمدر هني هي وازؤهشل اهمزلأ كل ذكناك اذاهدحاو مهالا هلسدل ىذلارم تملا قشاعلا ا

 هيلغشن ىت>راك ذالانمارك ذا كلذ ةنعولالحلاتوةلانيدلاق ب رط لصأ ناقل التو تقلا نمري سن
 بطاون لازب , الف تاماكسلا نم خيش هارب اموأ هللاناعس هللا ناعسوأ هنن اهنباالهلوةيو سلق يلقو هناسا |

 هيلعبط اونلاز الث كب رحتريغنم ناسالاىلعي راجاهتأاك ةمكل نوكستوناسالاةكرج طة ى> هيلع ||
 1 يللا نع ىععع ىتح كلذك ل از, الغ بلقلا ىف اظفالاةرو متو ناسالا نعرئالا اتستلا

 امايس نع .

 ْ ا

 ؤ

||| 
 نأ همزل.: كتالددع وهرب غن عدلا عالال_تدوصقم اوهوىلاعت هلئار كذب لغتشا اذافناك ئتىأ هربغنعالخ || !

 هناق هربغلا اوداودلا اودأ نم ىغمدقأا ءسفقر 5 , امو اءندلاب قا ءدتىلارطاوخلاوباع' اسواسو ب هارب ||

 امهءوكلذ موديفرب افاناسماعب ناكو ةظعلل كلت ىفركذلا نعه.اةال ة غل ىفولو هنمئش لغتشاامهم ||

 هللاانا وق ىعمامو ىهاما ماو ةماك-! هذه نم سواس .ولا هن ءاحة ماكل هذه ىلا س ةنلادرواهاكسواسولا مفد |

 سواسو ن مه. اعدرراعرو ركعفل 'ٍبايهيلعهتفت رطاوخكلذد: عر رعت د وادو.عمناكو اهلا ناسا أ

 ىلاةمسهذم ىهو كلذ» هرمذن /بلقلا نع<:طامالاو مشتمو كالذإ عراك تاك امهموةعدب و رفكوهامتاطشلا | 0

 هيىلابب الذ هطرشتق هرطاخ ىلع هب رح و هيلقىف كلذ قاي تاطء#ثلانكسلو هنع هزم م 0
 هنا هتلايذعتسافغ آر ناط تل !نم كلن :زنب اماو ىلاعت لاقاك هنعهعقدماه ملال تس وىلاعزهتلارك ذىلاع زفي و

 هيف ثءامىلا اودو 0 اورك ذي ناط.ثلانءفثاط مهسماذا اوق هنانمذلا نا ىلاءت لاق وميت أ

 ىدصر ا قاع لا تادتلار طاش و 0 >الا نمهملق ىف ددعام لك لب هنعش ىلع كلذ ضرعد نأ ىئبنيف أ

 فلمأت»و هلاح قراني هذعش نا مث اد هلع ملطب الفدريغ نعهرتسي ناوءذجشل كا ذره تا ىنيتفةداراف ||

 ركعلا ىلع هل نأ نبني قلة هم ىلعه_سنن نمدهيثكر د ؟ةلايدرم ًاوهكر ول هنا لعوأف هد -- 0 ها 0

 ىلا هدر هلة مه ءاءىوت و ناعما و تفقس فتكا امر ونل !نمهبلاق ففذش . سستم الرش دا

 هيفطاتب ورجشل ا قذأتي نأ ىف ىجش وهم-هف نم رتلمادو رك ذو طعون ه هبلق هلحتكتا-؟ عطاقل اداةتع ةتعالا |

 ىلعوة: ل دنسافبلا تعلم لغتنا , رلاب لغشش ادب م نم مكسفاه راطدخأ عضاوموق ر طلاالاهمهذ_هناف 1

 رك ذادر< نمو مظعلا كالهلاو هْكلْذو ةدسارالا قد رط كسوة لاطمل اب لغتْشاف هن هع رط هلع عطقن ةناقد هشك

 كوامن متأك مستاقر طا1لاةئمط سكر ل3 هناق راكشالا .ذهلاثمأ نع لكم 0 هلءاشلا قت :العلا عفدر

 تاعالالصأ قلئوعو زئاعلا نيدب يلع رسوهيلعمتلا ىل_هلاقثالذاو نيكءااهلانمناك انتا تاو /

 بجعل كاذب كاذ نعلودعلا رطل ناف ريذنالا_عأ_لاغتمالاو ديلقتلاق بز ,طب داق :ءالاره

 ( ثلا - (احا) - 2) 0 2

 ْئشب لغش اذا ىلقل ا نال ا هملعة ملأ عدعم ةرضاح با هلل ةمزالهاذعمة قمه قدتو هن هيرودو

| 
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 فيس ةعاذقلا ههح .وهللأ

 ل وبأ (انربخأ) وبال

 0 ءةعرز

 دع مساقلاوبأانأ لاق
 لالذلنانسملائ هنن
 صفح ولأ ان لاقداد غمس

 لاق مهاربان ردع
 ىوغبلا مساقل اونأانث و

 دايعز دج انثدحلاف

 نعديعم ول انثدح لاق

 نععسبب رلا نب ةقدص

 ل ا ةراسع
 ديعس بأ نين +رلادبع
 تعمسلاق هبسبأ نع

 هيلعهلناىلصهتنا ل ]وسو

 داوعالا ىلع وهو لب 1

 ريس ىكو لقاملوة»
 (ىورو) ى هلو رثكا

 هلباىلص هلال 0-1 رنع

 ملف أد قلاق هنا لسوهبلع

 هقزرناكو مسا نم
 هبلعربص م اواؤككح

 (ةرب رهونأ ىد دد)
 لوسرنأ هنعهللاىذر

 و هيأ ع هللا ىلص هيا

 ترر لعحا مهللالاقواعد

 ىورو)اةوةد#لا

 نعهنعللا ىذر( رب رباح
 5 وهيلعفللا ىلص ىنلا

 لام ةَّيعآَنَتَلآ لاف هنأ
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 الا تاس نم راس © :

 ادحأ تدحواف مهبلق

 نملاملاازهلاقافنادشأ
 ه.اعدللا ىلص هللالوسر

 قالدنأ نمو د مل-سو
 ةعانقلا ة_ءفوصلا

 لاق) امندلا نمريسلاب

 م 0

 لهأ نم حارتسا عنق

 لعل
 نبرش لاقو هنارقأ

 2 نامل ثردحلا
 زعلاب متهلاالا ةعانقلا

 تاندلاقوهمداص ىكل

 لاجلا

 771 :رحلا

 عنقايزحديعلاو
 نم مهتنا مهضعإ لاهو:

 مهتنتاك ةعانقلاب كصرح

 صاصتقلاب كو دع نم

 ى ارا ركوب أ لاقو
 انندلا م أرب دنملقاعلا

 غب وستلاوةْاَنعلاِ

 ةرخآ الا صأ ريدو

 لاقوهعتلاو صرخلاب
 عنق نم ذاعم نب يحي

 بهذ ه3 نزرلاب

 هشعراطوةرخ" الاي

 نينمؤما ربمأ ٍ(لافد)

 م ءركتلاط ىلأ نب ع

1 6 

 ف

 | نانعاقيدص:لوسر دخت هنلاالا هلال هلو ىنعب قدس نآو بهاذا صعتلا لري نايدن1 لا باع مغترب
 كلذ ل_ءفاذاو ئدى رولا هلذوبعم مافعأ و ىلا عت هللا ىوس هلدويعملك عفر ناب هتدصق .ةعىفصرعو

 نمالةدهاجلا نم كال ذف كت اطد نأ ع نيفاديلقتهفقا:ىذلا.داق:ءاىعمفرالا:-ةرقس ف شكلا

 ديرملا ط
 0 سارا :ل| نم ورخلااو ب وتلا الااهعنرب الوب اح ىيذة. اتا[ الط نع هوم لاءامتزالا

 ْش ةرغاطلا ىصاعملار ع د د ةباوتلا صحم منمناف موه اءاضراوولا ظاادرو ىضمام ىلع مدنلا قيشتودوعلا لرب

 |ةغلرعتي دعب رهو .ريسغتونآر ةلارارس أ ىلع فغي ندي رب نك تاك ةغناكللاب لارا

 | رهاط حمعت ن ,مدبال نال ذ كف «.ناعمرارس أ ىلاهنم.ىرتلا مئالوأاهع دقت نمدبالت ار ءاادس رعاجر , تاق بررعلا

 || تاكءامل اولاملا نعدرحتوةعب رالا طورمثلا هذه مدقا ذاق ا هرارمس ًاراهراوغأ ىلا قرثلا ئارخ اوالوأ ةعد ريثلا
 [ذاتسا ادوجش ىلا جانحيدب رملا كا ذكسذ هبىدتقي ماما ىلا ياتعفةال لاهل اصرا دو ثدحلاا مذ رو ونور هادت نك
 | هنكي من ة:رهاطةريثكت اطب.ثلا لبسو ضمان نم دلا لمدس نافذ ليبسل اءاوسلا هيدمل ةلانالهيىدتقب
 0 او<سفشد 0 ريفر يغب ةكله ل! ىداو .لا لم_سكال- نف ةلاحتالءةرط ىلا ناط. تشأ هداه د

 :ءفرغت /تقر وأو ةدمت.ب ناو ب رقلا ىلع فنا منافاه فني تبنت ىلا ةرحعشلاكه سفن لق: لا تو كي و
 0 .<دئاغلاب رهغلا ىط ط1. ىلع ىبجالا كل: هين تمياف هش نر وكذملا مر دما 4

 ك1 أ ًأطحت ًأواهنع2 ًأطخ قهعفننا معياورذبالوأيشهت ةءباتم ىف قم ا ردصالوهدرو ىف فا اخالوةماكاايهنلا

 ني صح نصوح «عم#ل وهبم< نأ هدم ىلع ىو مصتعملااذه لثمدحواذاف راصأول هسفل باوص قهعذت نم

 ناف عطاوقلا نمن صحت اذهو رهسلاو عوجلاو تءهلاوةول1ناهرومأةعب راوهو قب رطلاعطاوقهنععذدب
 ا عب لاا( نوح انتوويرتلزساو هيرهيدها شبلي "ا راادوصقم
 بلقلامدصةنامهمو بال بس هنواسةناإك ةفشاكلا جات مهتقر وهتقرهنأب وذفو داؤفلا مت بذبو

 .رسد نم سيل بادحو هلادبق كا ذراص هريغل عستمهسطن فق 0 لاو !ءباغنافةلداحلا

 ارسأ ىلعسة» تادارأو

 اوعوح نيد راوطارس 00 ١ دل هيلع شخ لاوو تاوهسلا هلت مملاىورعاا هب رات اق ودعلا تالا مفاع

 صاخب لاصخ عب رأبالاالا بالا ..الاراصامىرتستلاهتلادب عن لهسلاقو مب ررت ميولق لما كسنواع
 ةب رخل هلدهثيرهاط أ باةلار ونتفع ولا: دئافتسانلا نعلازت_ءالاو تءكلاو رهكلاوتوطنلا
 000 هروش وهيفعد وبلعا لا ب همام

 هرج هلا لح هلاتاواشلا نع ءمتعر رشاد متفاماف مندل ةراة حوت "الاف تايردلا عبفرهبفدهاشي و

 رد_ةبثاك اذاالا هتعو وبلعلاى مشي موثنلاو :نكمري-غعبشلاعمره-لانافع وملاةحتناضأ اروطلاو
 مهمالك ةبلغمهمونرةقأق مهلك اتالاديالاةفس فل يةدعف بيغلارارسالة ةشاكللا بس نوكمشةر ورضلا

 امأوويءامملا برس ةرثكن مموذلاو ةرثك تا ىلع اهب ؛ داص نبع. ,-ىأرعجأ هللا هجر رصاو انا هارب !لاقو : ةرورض
 نا ىجبنمف ٠ مم ًاريب دنو هبارم ةوهماعاعت هلموعد ن مورهأ شم نعول ةاللزتعلا ل انوش هنو تملا

 0 تعمد هلق مظء مالك لا ىلابومل_ةلاهرشو باقلا لغشن مالكلا ناف ةرورمةلار د: الاراك-.ال

 | ناد ىوقتلا معبو عر ولا احب ولةعلا مقلي تمصلاف هيلا .اا ركسق ركفلاو ركذالدرهتلا له ثتس و
 ا سو 1 قاتلت اويتاقلاربل هدام نافزسبلا اوعوسلا اضو ل غاوشلا عفد ات دئاهق

 اهتم لماحلانيطلا نم وهام 11كلت نمصوحلاعب رقتةضان رلادودةموساو ل ارامخأنمءرذقةردك

 , 0 لوطن مالا ضوللا نماالا حزني تأ هاطصت فاكر هاطلا فياقتلاءاماهنم ب رذعق ضوحلا !لصأ
 | ىةوليلتارالا كل ذب سيلو هر درضلاردقن ءالاس اولا طب نمدنالف صقئا هرثك لاح لك قددحتيف

 اق 00 ا ا تفلت قفراراوأ اس تكن رب دن وأم مق هسأر فل لذ لام ناكمهلز كل تاور تيب

 ]عَن ةفصلا هذه لثم ىلعو هوهغلب لسوعمل عهنلا ىلصهننالوسرءادن تاىرت امأ ةءد ون رلا: ةيضاالالح د هاشن و
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 هبزأ

 ]قف ”لسالاموتأ ننس تالثت اأن أو تنك ىرتسنلا هبا دع نب لهس لاق هنا بع وأ هنارمصني 0 ايئاو

 د:ءكملَعب لقلاقهرك ذأ فدك تاقف كَعلح يذل اهتئارك ذنالا يو ىلاقؤر اوس نب دجت ىلا ةالصىلاراظنإف

 ملا !كِلذتلقذ ىدهاش هلياىلا _طانهلنايمهتباك ناسإ هب 3 ارت ًاريغ نم نام تالت كءايث كبل ْ

 00 ة ص ةرسشع ىدسحاهإ ل لك نال ذلةلاعفه_ةلعأ مث كلذ ثلةؤتا 002 هل للك فلة لاف هتلعأ |

 ام :دلا ف كءفني هنأف ريقلا لحتدت تأ ىلا هملع مدو ل طعام طفح ا ىلاخ ل لاق ةنس دعب ناك اسف هتوالد يلف |

 ١ رطبا اك ٠ نلمس انامو ىلاخ لاه م ىرس ف ةوالح كلذا ن دج وف نينس كلذ ىلع لزأ لق رج .الاوأ

 فرد" تأ ىمحالي ا تاقذ 2000 1 اوةعبف ىمسفنب واح تنكسفةءصعملاو لاناه ,سعبأدهاشوءيلا | ١

 نأ كش | تاعنف باكا لا ثيضف جر أ سمتأ !1ةعاس هيلا بهذا قارا كلا اوطراد نكلاو يمك ىلعأ ْ

 يعقوب ع ةرمماع ل د اريعيتل اري نم كيو 55 رهدلا موصأ تنكونيذ# عيبسوأن ينس تس نب انآ اوهتظفحو |

 تل ًاسفةرصبل !تثدن .افاهتعل اسال ةرمصبلالهأ لقا ىوثعمن تأ ىل تأ ةرسشء ثالث اانأ او 2

 ىادام علاهتلأ ل. .عدأتب 8 زر > بدمح ىنأب فرعد لح رز انادابعىلات> رف أيش ىنعدحأ فش: مذاهعاملع |

 تال اعاد اصتقاى :وقتلعق رتستىلا تعسر م هياد"اب اب بدان أ او<م الكب عفتنأ 1ةدمودخ :عت قاف ىناحافا معدتل افأ

 مدأ) الو ُح ام ريعان ]ع ءل لك ةبقوأ للعر عملا دنعرطفاق قرب و نسل قرملاربعشللا 00 ا

 ن رشعو 00 00 0 0 را ذكي ناك 1 ُ

 '؟ناسي هاا حيل لك ١ هسا ؟را قرم لاقل عندتاءاغأمأ ا

 ٠  (* 35ليبس كواس قد ب راي ردنو هاا تا تعسر ارا طور ناد الرراضة( 

 اهايساك_لاساسهلا اتاةثمورخ "الا حادي سور ورساايعيس] عمرا لا ”ةلارهات نما لعاوأ

 هنداراتن وةوةزر1 ا ىقةيغرهل ومد (ةسيقنةر هوحئأر ةةزرخ هدنعت ناك ن نمتافامحا داواءثدلا معتن انهت سم |

 رخ آلا مو.لاوهتناب هناعامد_لوهقىلا-عتهنلا ءاةالابلا طالو ةجخ الا ثرحادي ص سدل نموةردوجاباهعبب ف

 ىغاضن د ك]ذ ناف صالحت او قد_هريغنمةداهشلا ىتهاكت نا - الا رحو سفنلاث ب د-ناعالاب ىنعأتساوأ

 اذهل“ ةموالفاهتقيةحاماو اهطظفلالاو هر هولا نمىردالهناالا ةز ركنا نمرب فهر هوان أب قدص نملو# ا

 ئاملاو كولا !مدعلوصولان معئانلا اذاق: :رهوجل اىلاهقايتشا ماععب الواهك رشي الدقةز ركنا فلأ !اذاىدضألا

 ءالعلاونب رك دااوذادهلامدعتا اىالا مدع باسو متاسعالا مدعتد ارالاع نءعناملاوهدا ارالامدع كلواسلان ه1

 نولفاع قانا اهماودوورخ "الام مظءواهضار ةناوايندلاةراقح ىلءنيهذملاوهقن ر ط ىلا نب داها اىل - 0

 كولا نع . رع هملدم م6 مهلك تاق مه هلا ْن مني دلاءاس !ءىسداو مهتدقرفاوداغو ماوه -ث فاو ,؟ممادقا

 فءضراصذق ل رطلا من نعنياداعىوهلا ىلانيلئاممهدجو ءاناعلا ٠ نهقار غلا بلط ناو هإ41قد ر طلا

 1 اني ءىلاعت هننا قد رطولخلا.س ىوهاان ءانلعل قاع اعلو قد ٌرابلابلهجلاوةدارالا

 هنذت ناقةلاحال و رطل اتاطعتو دولا عنتماالداغبلاطلاوا لاء ىوهلاو ادوةفم لبادلاواي وعي ولاطملا

 نمد الاطورم *هلنأ 0 نأ ىتم 1 ء.افامراحوورخ  الاورحفةدار اهل ثحعن ::اودريسغيبثتنموأ سفن نم هبذتم

 عاطل اءادعالان 010 هدنال نصح هلو هيل مثلا نم ديال مضت« مالو ةدارالا هب ادب قاهتدق#

 ةدارالاىفا وعدقت نمدنالىج ا طورمشل | امأ «قار طلا لوا تةوففاهتسزالمنمديال فئاطو هيلع قي را

 ىلعدسلاعو# ةووبحلاك ار هميس قدح | نع قالا نامرح ناف قمل نيد وهع :دبىذلا باغ اود سلا مفر ىبهف :

 دب راانيبدسلاو تورصم.:المهف مهاد ث ءافا دس مهعادخ نمو ادس مهيدبأ نيد ع نمانلعوىلاءتهنبالاق قد رطلا

 ردقالا هلق ب .دالىت> هكسلم نع«-ورخخ لا كاباح غو :ربامغاو ة ,ىعماودياقتلاو ءاجلاولاملاةعب رأ قاب نيبو |

 دعبلاب ها انا اح مهتراقا اوىلح وزعهللا ءبوح“ هند .ةموهذ هبلقهمل !تغتلب مهرده بس مادا ةةروربذل 1

 حح --
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 اعاوهنعقادت !يولقر ةنتلامعأ ىطاءاورك لان رابسأ ن مب رهبلاو : لودارا ث اند او عضاوتلاب داخل "2

 هل سل ةب رغل ارادك
 اهنمهل الو راخدا اه

 هلع لاق راثكسا

 هللا ىلع متاكوتو) مالسلا
 كك مكفز رادلكو ل ق>
 اصاجنودغتريطلا زر

 (انربحأ)اناطب حورتو |
 ربأنيدلا ءامسضازذخش

 ديعو 1 أ ١ لع 5-3 ىلا

 دبع بأ نب دمت نحرلا
 وبأأانأ لاقت ىيلاملاهتبا
 ندجرلا 0 نسما

 دهو انآ ؟لأقئىدوادلا

 لاق ىسترسلا هللا دبع

 ىدزقرمسلا نارعوأ نأ

 ديعت هلياديعانأ لاق
 انآ لاق ىرادلا نجرلا

 نع فسولا نب د
 ردكستملا نا نعتامغس
 لكسام لاق رباح نع

 مسوهيلعهللا لص ىنلا
 تءالاقال اقف طقأش
 هدنع نك ملاذا هلع

 نع دانسالاب و دعو

 بوةعبانأ لاق ىرادلا
 ديعانأ لاق دج نا

 ةعدج ن ررعلا

 تالاقىك رهزلا نأ نا

 الي بج
 له ضرالافاملاق
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 سات :..-4 :ة:سويش# + 81سم تس

 ليك ىو و اهات

 هللا لو_سر ناك لاق
 مك هللا ىل.ص

 ىورودغاًا يشر خدنال

 لوسرل ىر_فأ هنا
 مس و هيلع هللا ىلص دنيا

 همداخرعط انرئاوط مر

 هانادغااناك انا ةاريط |
 ملأ هللالوسر لاف هن
 دغاأبش ًايكن ان مأ
 قر رب ىأي ىلا«: هتلا تاق
 ةرب رهونأ ىورودغلك
 لور تاذنع هيلا ل
 _ٍِ وه.لعهللا ىلص هللآ

 هدنعو لالي ىلع لغد

 اذةاملاعذ رك نم ةريص

 رخدأ لاتف لالسباب
 وحامل اقهنلال وراي
 نمش الو الالدقفنأ
 الالقاشردعلا َىذ

 نب ىسع نا ىورو

 ملسو هما هللا لع
 رعشلا لك ا(نناحح

 تنمبو ر عدلا سان و
 هل نكي لو ىسءأ ثدح

 برخ تدنالو توعدلو

 قول اه دغل أش ابخعالو
 هللا نئازخىف هابايخ لك
 هنةثوداك وف ركل

 قوصلل ايندلاف هيرب

 ب77777

 1 ديقتاع رع اعقل ذراهطاا ناقمئاق اف دهتاوىناقلا هرم اذاا_ىسالو هل ثم ىلعدتحأ رم ءاهينآروصتب هيأ

 ةرطف | ىلع داون دولوتق لكل سوة ل هنا ىلد طلاق نيبنادعا دش أ ىلا هينالدعماوتأ نئاواغيج رتشلا وريال اة قاخ ا

 نا كابا لاقت : وق رالا ملعب وا ار بتاعي تأ ىجيتنق اهناثداعت اكل ذ دن ةذ ةفماكملا,ىلا بسال ى-ةرا سدس

 ني>لك فاتعلاب <. .اعلوةلارثكت : الو صاذل انين خت“ ءفتفازأد» ل مقن اة ماطب ناو اذهل: ١* كإ ذدعب دوعت

 مالكا ة- قاطناحب" ال٠ نكماودهباق نممالكسلا عقو ا 0 وكرو ةمالملا عام“ هماعتو م هناق

 لسكلاثزول ةنافارا متمونلا نع عنع نأ ىنذي وغابة لا نعورح رو ب الا هقوك الاوان يح االاهخت ونالفمعم

 دوعل لد ع لا نعيرت_صاالف ندين ,ةساالوهؤاضعأ تاصتت تحتم طولا شضشرفلا عنءن لو ال_يلهنم عنعالو

 يب هنار تفر رعوالا + .فخعالا هنت يذق هطعقنامك نم عت ىف ذي و ماما و سدلملاو شسرأملا ف ةنوشلا
 ندوب ول ثاكل اه .اعساغتال ىتخةطا رلاوةكرخلاو ىتشااراجنلاّضع ىف دوعن د و حملا لعف رن دوعت اذاق

 مج ولع هنارق أ ىلا عرقا تأ ل نم تع ةردطلاامهمشنلب ,هيدي جرب الو ىثثماع رسدالو هفار طاف ثكتال
 فاماتل اوءزمثاع نم لكل مارك الاو مضاوتلا دوعن له ةتاواو شخ وقوات الثؤ ام مئش وأ هادلا 2ك

 ا مخل الر نمناك نا ةهشخ هلار آش تانتضلا نمد أب تأ نم دل عاب

 ةناهمدتءالاو

 بهذل!نخ نا رد اىلا مت: لا جلاب وابتف مئماقا اوت هةأراا طناف صبصبب هناك باكل بأ دنم كلذ ناوةلذو
 عم مطلاوةضةلاو د هذلا حقق 1تافن راقعلاو تام 1 نضرذعا_عرثك أ أمت متمرذخك وامجف عمطلاو ةضفلاو

 الوا طخقءالوةساعق قضت النأ دوعن ا ىقبنت واظن ًارياك الا ىلع ثاسدلا ىلع موعسلاة قا 1 ةرضأا هون

 تافةدعا هس 0 سمك لالا لجرىلعالجر عضد الوءريغرب دم_سال وهريغةرمدك نعي

 هانب أ لعف هناوة اق اولا ىلع لدي كلذ تأأ هلنيبد وم الك-لةرثك نع وسولجلاةمةدك لهب ءىلسكل لياد كلذ
 تأدوع ومالك لاب ئدتنب نأ منع ورغصلا فكل ذداتغبال قانذاكوأ ناك اهدا هاسارزيلا عنعومام الا

 نأ موقت نارانت ةثئمرتك ًاوهن#هريغ ماك اوم 0 اياوخالا م كال

 عملا |نأ لةبفءار ةد!ادالوأ نمناك اوفا دوت نوم زءالا ناو زنخالا ىفالءاطءالا ىف

 نمهطلا*© نموامسل او نعالان مو ه«تنو ماكل او غا نم عنج. و هيد نين سلك و تاكد 1| هل بول وهقوف

 ءان رد نم طفحلا ناضل سيدان نلدصأو ءوتسلاع 0 ميلا خال رست كل ةتاقثالذ نمئد هنا 1 ىلع ىرغ

 بأدكلذتأ هلزك دب و ربضن لد دداب متهما الفك شار عارضا اراك لنآ عملا هب رضاذ ا ىقش وعوسلا

 ناكل نمتارنمثالاد عب هلنِذؤوت تأ بني وثاو ىقنلا او كلاهما !بأ دتارضلا ةرثك تاو لاخر لاوناعملا

 ىلا هفاهراوبعللا ع نم ىبصلا عم نأف ب تعال! ىف عتب الث : تكلا بعت نقدئلات رث كرا الة ابعا بعلي نأ

 ىقبنت واس ار هدم ضالالكا ىف إلا بلاط ىتخن شعل 12# ضعت ودناك ذم 00 ده_تلا
 ةلالدل انيك مئهتل ار ظني نأو ىنحأ اوند رقن مانع هتمرعك اوه نملكو ةندؤموهلختو هن

 نوب والصلاوةزراهطل الرب ىفغاست الت ىعشأ» 5 رتهتلا نع 3034 عر نيالا لت: تأ م مظقتااو

 ةلد_> نمهاشلا جاةكعاملك مست ونفذا ردتاو جابت دلاى رسب فذ يو ناض هةرمانأضءبىف موضأأب

 | ةماعلا عد اعلكو ن خءغلاوثذكتلاو ةلاحلاع نمومارأا لك أ اوهف هناا نمفّوعو عرشلا

 "ةيودأ ةمعطالا نأ هلرك ذ-..ةزئوشألا ءذهرارشأ فرعن نأ ع نكمأغ ولماانزاقامهف ام_صلاقءالذكه ون

 اهلءاقنالؤا اهل ل_مأالاهك ايثدلا ناو ل خخ ورع هنلادعاط ىلعامم ناسنالا وةب نأ اهنم دوصتم اامناو

 3 تازةعاش لك قّرظتنم توا ناورغغراد دازأ ارهمراددرع "الاناورةمرادالر *راداجناو اهمعت علة توم اناو

 ناك ا: ذاقنانا اى هم: 00 رالواتعت ىو " اللامندلا نمد زن نمل ةاعلا س كلا

 مو تاورخغ ا! فارشقنلا تحث *.اكهنلقق تش اعتحان ارث وماعتأو غول رار دع مالكا اذه ناك اصوُنلا

 5 لاو نب لاو نئايللاو ماعاقلا» يشوف تقولو نحيا اوةنعالأ ىتحنقلا ىلا !ىت>كلاذف الغ وذنلا

 : وف وصلا تافىئارت نأ فين ىثلا ىهرومالا ل اوافثسباملا تارثلا ْن ع ظراحلاة وينقل الوقف نعول

 ار اطلعت

 امغاو
0# [6 
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 ههح وهللام 0 ا َر وود كاع سو ل يكن يدفن تالا !

 لعل افلا لا لاق مالغاب حمستامألا ةفاعمطضمءآر فهملا ماد هبح لفاثلاثواينأت , هأع كلذ ه4 .يرقامالغامد | |[ 1

 «جررانب دن كلا: ىما تااقوىلاعث هللا هحول رح تن اةضمالاتف تل ساكتف كلتا وتتم لاق علا مهر 1

 م هلىل.ةفعوس مالغ قر حلاداب زنب ى دل ناكو ةرص,لا ل_هأ هلض ىذلا ىعم اتد.- وهذه لامن ىاسصارهتنا || |
 دةحخلاولغلاور غلا نمتيقنواهقالحتأ تادتعافت ضان رلاب تالذد5 سوف: ءذهفء.لءرللا لعت *الل اف كسك

 وهف هيىذر الو ىلا عتهننا لعف ركب نمناق قلنا نسحب ىسهتنموهو ىلاعن هللا هردقام لكراضرلا ترثافا نط اون

 يعش , الو تامالعلا:دهوسفن ٠ ن*«فداصن مل نفمأنر 5 ذكمه .رهاوط ىلءنامالعلاترهط# !و4ذ قلاش ءوس هن 3 ا

 توعد دصااو نون رقملاالااهلاغ التعشضرةحرد ا ١

- 
 « ( مهتالدخأ نيسحتو مهم دأت هحوو م هوشنلوأ ف ناببملا دكا ؛ رافق رطلا ناب )*« و“

 ةرهوح رهاطلاهب .لةو هر دل اودع ةنأم !"'ىصلاواهدكوأ و رومالاوهأ نم تاميصااة ضان : رفقا رطلاناملعا ْ

 هاعو ريفتا دو عناق لا هيلا _عاملكىلا لئامو سنام لكل لئاقوهو ةروص» شسةنلك نعةينااةحذاسة سفن |
 تاهل لامها لمهأو رشاد وعن او بدو و 4مل وءاونأ هياوف فهكراشو ةرخ“ الاوا ندلا ىف دعسوهماعأشت ا

 ماهو كسةئأاوق يقاونمات نيذلا أبل جوز وزعهّللالاقدقو هليلاولاوهلعمشلاةبقرفرز رولا اكو كلهو قثأأ

 هاعنو هيذهيو هدو أبت :امسصولوأ: هو " الارأن نع هنوص' «نأمف امن دل ارا ع نع هنود:بالاناك امهموارأن

 هر عيضيف هاف رل' بايسأ او ةمد : زلاهيلا يحالو ا وعنالو ءوسلا ءانرقلا نمهظفح وىالدخالا نسا<#

 :أصاالاهعاضراوهتناض-> ىف لمعة سالف هس لّوأ نم هسيقار نأ ىتء ني ليدنالا لاله كل فريك اذااهنلاط ىف

 نمهتنيط تنوعنا ىصلاوُس هلع عق ةوااذاقهمف ةكربال مارا نم . لداخل يللا ناف لالخ الك ادي دي

 رروط كل :لواو دنت س  نإ ىقيسويغل ال. اهدى أرامهمو ثنا بسا:دامىلاهعبط لمهف ثيحلا
 ىر ىت>«.اعلةءاارون قارشمالالا كلذ سداذ لاعفالا ضعب كرت ىق سن ومشت < ناك اذا هناف ءامخلالئاوأ
 لعل راكم وعيلا ىلا عتهتلا نم هب ده ءذهو ْئدنودئش نم ىكسا راصف ضءبللافلاكواعقءارشالا ضعب

 ناعم لد «لمهيتأ ىجبأي .نالىجسملا ىصااف غول لادن ءلقعلال اك ريشمو هو تاقلاءاقصوقالثالال اد دعا |

 ماعاملا نحنا الثا لثمع .فبدود نا ىج تق ماعطل هرم هتافصنلا نمه.لع تاغناملو أو ءزيمتوئابح هدأت ىلع ا

 ىدح الث او ريغ ل_.قماعطل ا ىلار داس الثاوءملب , املك ًايتاومذخأ دنع هللا مسي هلع لوقي ناوه نيم تالا ْ ظ

 ناو وهب وثالوددي عطا الو مقالا نيد ىلاونالثا اوغضملا ديك ناو لكالا ف عرسنالناو لك أ اي نمىلا الوهيلا ارظنلا 0

 نملك شد تأبلك الاورثكم ةدنع مقل وام مدالا ىر ث. ريصنالىت- تاقوالاٌضءب ىفرافة لازما دعب | ٠١

 تاولكالا ل اًملاسدأتملا ىلا هدتعحدع ولكالا رك , ىذلا ىصاا هيدب نيد مذ. ناب رمئاهلاب لك الارتم | 1

 بابثلا نمهتءلا بي حتاوتاك ماعط ىأ نا ماعطلابةعانقل اوهن ةالابملا ةلقو ماعطلاب راثنالاه لا تيحت || 4
 رركب وهنمت رو طك ةسن لاح رلاثا ونيئنخلاوعاسنلا نأش كلذ نأ هدسنع رشي و مهدعل رالاونّواملانودضي.لا

 تادبصلا نعىصلا ظذع و همذي ومركشتس تاىجيتيقنّواموأ مس ربان ماب وث ىص ىلع ىرامهمو«ءلعكلذ ا
 لمه امهم ىصل !تاقء 00 غو امهععمس نملك ةطلاخت نعوةرخافلا با. لا سلو ةمهافرلاو ممملا اودوع نيذلا 0

 ةناحودا كودو لوضفاذاحوماماماةورس 5 .اباذك قالخالاءىدر باغالاف نرخ ودنءادئباف 1

 تاباكحو رارخالا ث يدا و نارقلا لع بف بتكسما فل غ-ثد ممِسدَأَم |نس هناي نعام
 نم ظفحو هلهأو َق عا ارك ذاهنف ىنلاراعشالا نم اظف< و نيماصأ بح هسفن ىف س رغم ءلمهلاو أو رارنالا ش

 متداسفلار دنت. دصا بوم ةىفس رغب كلذ ناف عبط ةقر و فراغلا نمكلذ نا نوب نيذلاءايدالا املا 1

 رهطأ نيد حدع و هبح نس اميل ىزاع و بلع مركبا قبنق دوج لسؤو ليج قادت ىصانمرهط امهم 1

 ال مل الوفطتك كرير كتبالوهنع لفاغتي ناىجينف ةد>او5 ملاو>الا ضعيف كيفان 1
١ 

 | امناف قلنا ن > ةجرد غلب : نأ ىلا :رهادملا وةضاب رلاب لغة شد ناىئمشي لد د قلنا نسحا م نافمفهسقا» :. ركغب نأ |

 ف_كدلا ن مءىر

 ىورو ىتمأ و اصو
 ًارقهنءهللاىضررعتأ

 اهفانتءنانىلاعت هلوق

 ا زوابضةقاءنعوام»ا|| |

 ابيلغ قئادحو التو
 اذه لاق مئابأ اودهك او

 نالاا5 ءانذرع دقءأك

 برضف ءاصع ر عدس و لاق

 .ازه لاممث ضرالا اهم
 ةككتلا ىه 0

 نيدامسانلا اهي اوزف 1

 اولعارم ملف ةرءاقمنموكا

 اواكفاوفرعتإ نمودب
 ىالدخا 1 نموهللا ىلا ءاع

 ريغ نم قافنالاةيفوصلا
 كلذو راعدالا كرتوراتفا

 نازخ ىرن قوصلانا

 ةياثع وهف قالا لضخ
 اس لع معموه نم
 ٌئطاش ىلع'معقملاو رح

 ىءاملارخدبال رعلا
 (ىور)هش  واروهّش 7
 >2 :ءهللا ىطرتز ر ,هولأ

 هننا لص هلا لوسر نع
 نماملاق هنأ مس .وهيلع

 تاندانب , ناكلم لالا مون

 مهلا اًنهدحلا لوف

 ل و وافل اًءفنم طعا

 اكىغطعأ مهللاوخ آلا



 رورت لبحاص عم
 زمخائبلا مدقذ ناس

 سدح لم و ريع

 فناكولى-اسملاةف

00 

 نهرونالس رقت

 ىحاصلاو املك 1 اف

 اعانعنت ىذلاهتيد#سجلا

 فو ةنود رم قرسهطم

 رتل
 فوالءفوال وق فاكستا ١

 هياءىنلا سنولثب ىلدلح

 هناودش اهرازهنا مالا

 تيس

 دا : مهلوحو ريعش ربت

 الول لاق مت هعرزب ناك
 نيفاكت 1 نعل هنلانأ

 لاقو مل تفاكتل
 هرابراتدصقاذامهضءد

 اذاو 7 ام مدقذ
 ردي ناو ف قتال ترزتس أ

 تر لا (ىدرد)
 ىدانمىدانلاف ماوعلا

 0 هلا ىلههللالوس

 نيذالر ذغا مهلل امون لو

١ 

 / 0 تاو م هالزوعدب

 ناالأ 00

 ١ تفقو ىلا نمب رفاظشت هعش تاك و هبال اوه و سدو نب تسال رمتشو السا انعذ وعنعت قاسا 1 ومدب :ال ا |

 >ناف هةلخ ءوم ىلع كلذ ل ددربغ قلد ءوس ن نماك-ثش نموعافملا لا هاو ىذالا ىلع ربصلا قالا نس هب
 هدف ىنارعا هكر رداف سن اهعمو ىبثءامول ناك لس وهماعهللا ىلصهنلا لوس رتاىك رد دف ىلا لا كى واذتا

 لال مهقالوسرق: ءىلان ران ىدحأ ءهللا ىذر سل لا ه4 تاك اظاةىفار حت درب هيلع تاكو اديدش ادد

 لوسرءءلاتغتئلاف كد _:ءىزإلاهنالام- نمل فد ايلاعق هيذج ةدش نمدرعلااةمش اعدل ترك أدت سو لع

 ممناف كوت ارفغامهللا لاق هب ريكو ةءاذبأ نسا رقترثك الو هئاطعاب صأ مث كد مل_بوهيلعللا صولا

 جرخ مهدأنإ مهارب انأىدع : و مانع قادخ ىلع كن اود ذ لاعتهللا لزنأ كلداتدا موناذهن ا ل ةنواعدال

 لاقفةريقملا ىلاراشافنارمعا نبأ هللا ةذ :لاقد_.عتن لامن ىدن> لل-ر هل. ءاق ىراربلاضءب ىلااموت

 هلم اق ذل .!!ىلاهدر ومعشف طوسلابهس اربرضن كل ذهطاغفةرمقملاو »لاف تار هعلاتدرأ انناىد- مل

 هن دن لبقو هر نعد: 11لزنذ مهدأ نيمهاربا اذهاولاة ف هلل اقامىدن ا مهري اف ريح اماولا مذ هاعكأ

 تاقفدمعتن لاق ليتنأ 1نم دمع ىجا اس مل هنالا ف دبعانأ ١ هل تاقول ا اد رو

 فه :هىبلانام ىلعرح وأ واىننات تالعلا وك لط رقو فدك ىل.ىةنملا هلهنلا تا

 9ك .رغدار ادق عادلا ناكوةوعدىلا ىربا ناعوت 0 دصل ويلا هنمىبصأ توك, تأ درأ

 نار رسال افنان ع فال 0

 عجرن -راذاتس اا. هللاغفاينا اثهاعذد. عا ريغ هذا ]فنا ةعوأ حر ةودح وى سا هلاك هلزخم غلب ايف

 اجر :ىوالاهتلاهم لش «هللاق ب ايلا غلبالت -كرذ ث قولا بج ولام ىلع هعجرالاقوت: *لأ !اءاعد ثنا دوأ

 ذاتسأ اءلاقوهماح رىلعبك انكلذن مريغتالثا_ةعوبأ وح اسكلذ هلماع ىدهدر ل مءولأ

 11 باب ىداذا تاكلا نا تاكل قلعت وه ىنمتنأ ارىذلا ت !لاةذْى ةاش ن سا ربت تأ ناتدرأ انا

 مهلا[ [.ٌ [[| جبس حس سسسسسسسا_- بسس اس سس سس بس سس سس إب

 | كتل هوس رص تر ادن ءلزتفدامرة ناس !ءنلع تحرطت طفلك ىفاموب زاثحا هنااضنأ ه:ءىورو رحرتازحز

 نأ هلز ارت دامرلا ىلع موف رانلا قت“ انمنالاقف ممتازا ل.“ ذآ .ثلقملو هب هيا. الل
 ناكوعادوسهمأ تناك ذاداوس ١ ىلا لع هنول تاكد لا لعتأ ىور وى اتضغد

 .ىضموبابلاىنالا قلغافمول» تاذلخ رى اجلا هلبغر ةماجلالوددارأ اذا تاكوهراد باب ىلعما_رونا سب

 اًضرلا ىسومنن ىلع ىأر 0 لع دو هنا 7ع زئف ل دو هفف ماسلا ناي ىلا قا هرلح رمد ةتفهحتاو -ضعن ف

 عج رذ هيد ص أن ن أك ام عسر لش ةماو ىس ومن ىلع ما.ةذءامملا ىلا ىلجاو مق هللاقف ماسجلا مادحنض عب هنان مذ

 | 01 ل عر ظاصال خو ب رهو فاذناضرلا ىمومس ىلع عمدم الكم ««وىقاتسرلا با. دى ًارذ يالا

 ءادوسةمأ دنعدءام عضو نأ تذلاا قاب رهمشأ هلع د اللا ب رهف ىرحا- فاح هنا هلل يةفىئاجلا نعل

 هل طامناذا ناكف ةطاسللا ىف هله ع سن ىبدو < في ربح هلناكو هناكد ىلع ساو ناكها. اناهثلادبءابأ تأ ىورو

 هللادبعابأ نأامون قغتاف. اعاهدرب الوك ذ. هرب الوهنم اهذحخأب هلا دعو أ ناكف ةعئاز هارد هملا لج أش 5-5

 || رانا لفائازامهرد ناكف هط امد قام عج رساو ردزحالا ءذيلت ىلا مفدف هد لذ ىموحاقأف هتحاح ضعما ماق

 ا ىلماعن ىسولا اذه تاعام رس ؟,لاةفكالذب هربت هللا دم .ءول ا داعالف هءاعهدرق فئازهناف رغد كاملا

 ظ || طابسانبف سون لاقوا ل سماهب رغبالئلزكبلا ىاهةلآو ههنموهاردإاذش و ,ه.لعربصأ انأو ةنس ذذم ماعلا هذ هم

 | تاثيسلا نمودس امنيسكو تارثعلا بلط كلرتوفاصنالان بدو قالذتا إو لادترت ءقاطنا سدح م2
' 

 هريغبو ءءنودهسفن بوءعةفر هعدرغةلاو سقم !!ىلعة.مالملابعو> رلاوىذالالام>او وةرذع'!ساّملاو

 | ءاندأ لاق قلنا نس نع لهس لو د هقوذناو هنودنا مالكلا ف طاو رييك-ااو ريغدال هجولاةقالطو
 متعب م” سردق نب فد اال لءقو هيلعةقذكااو هلرافغتسالاو ملاظالحرأ او:ًافاكسللا كرت وىذالا لا _ة>ا

 ا طعسذءأو اوثهيلع دوغسب هلدي راسمتت أذا هرادف سلاح وهاس لاقهل>ن رت

 تالمدو ىلا عتهنباه ولةرح تن !كرلععورالا ول لاقت هيراخلا ت

 ا | ىحراغصلاب ىفومرافديالو ناك تاءانو خاب مهل لوي ناكفةراخغ اب هنوممزب تايب صلاه اراذا ناك ىرقلااسوأ | 0

 *ثهدفتأ ا_ةريغص هلئءاىل 1ع عقوفاهدب نم

 ا م اساو ح رسام مسح

 0 لاقو



 كل

 تاقلت الةامانأ )ل رعايا كو رار رقلاف اد 50480 دوه مقرا. الامس |

 اهتريغو ةعاذص معاورفس ىةقشملالانةخاب ضارو# الا لةاعنمافو ةرخخ ””الاةايحةدمىلاةفاضالا,ل لق 7

 ري_صلانمدالفامندلارعغىلاةفاضالاب رهشلا نقل قأدءالاىلاةفاضالابر معلا لكوارهتدوأ ةنسس هر معنتما ار

 قارطو«_:عهتا ىذر ىلع هلاقاكى :ركعلاتاناع منع بقذن و ىرسلا مودل ادم حايصلا د تعق رفاق

 نمهكرف هيامدحاو لك كرثر نأه ف لصالاو هلاو-أ فالتثا نست نات نا سن لكل -ضايرلاو ةدهاحما

 ىعابتالا:رثك وأ هنالولاو ءاضةلا فز ءلايوأ طعولا ف لورقلاب وأ ءاخلاب وأ لانا انس رذب ىتذلاقامندلا بامكأ|

 صقنب ملةرخ الا فكن اوث هلل .ةذ كلذ نمي نع مننا هناقدح .رذ هنامالوأ رتب نأ ىقبنتشةدافالاو سب ردثلا

 حرفلاٍناب_-أ الرتاذا خه تح ىف كاومتثالذوا نأمل اوايندلاةارلع ان خرق نوهت ةيم اوشا ذءركق عذااب

 ٍ 5 1 نيس تامر تام د 4 توًلاالارخ [داهقلل سياف :رمعل اتعب كال ذمزالملو

 ةسفنب ناظنا ع رىداعملا شحاوف ْلرت ىت- :دهاكت ىندأ نسف" دهاخاذ اق. فت بورعي لهاعتاسن الك تارعا|

 وه قاما نس
 نست ةر خا تلمع ىهو هناك فنيةفان اا ننمْؤملا قافص قاتلا 5 ددقو قاقئااود قالت اءوشو ناعالا

 قوه نذلا نو: مما لأ دقىلاعتهلنا لاقي قالا نحنا لت كلذ نمإ_+:در ونلف قالا ءوتمو قاذلا

 نوداعلاو.ئاتلال-و زعلاقو نوثراولا مهكئلوأ هلوةىلانوضرءموغللا نعمه نيذلاو نر اضن ممالض

 نل'اوأ هلوة ىلا مهيولق تلج و هتارك ' داوم افا لعو زعلاقو نينمؤملارتشب وهلوةىلانودمالا

 ىلاامال_ءاولاق نول عاجلا موطاماذاوانوهضرالا ىلعنو * نأ +هرلا داغر قاعي فاطر توضولا ل

 نسدحةمالءتافصلاهزهع-.بدوج وف تان الا دهن ىلع ه سفن ضرءءلف هلام .اعءلكشأ ن ةةرودلارخا ْ

 ىل هدب لغتشيلف ضءبلا نود ضعبلا ىلعلدب ضءب نوداهتنعب دوت ووقاخلا ءوتسةمالءاهخ.+دقفوئ اذا
 نسا ىلا اههاحدع راشأو ةريثك تافضإ نوما الوهلة هنلا ىلص هللا لور تفضودةوهدخن وام طق و هد ةقام :

 مركءلفررغ الامو.لاوهلنان نمّؤد ناك نمماللا+_.لعلاقوه+سفنل تعامه.خال بح نموا لاةق ىالدثالا ||

 موف: .لاوهتلاب ن مود تاك ن ملاقو هرامركمافرخ الامودلاوةللان ن هوم ناك نمو تنويم | ل ل

 نينمؤملا لك سو هيلعدتلا ىلس لاقف قاهلنا نسخ ىهنينمؤاتاصن أرك ذوتعمدلوأ اريل ةبافرت الا |
 نمفافو ةمكتشلان تا : هناؤهثم اوف دافار ,وةوانو عد نمؤملا مث , اراذا لس وه.لع هللا بضل اقزاقالد اب مسح اناعا

 لحال السل اهملعلاقو. هن ذو ةرظ هدأ لاريشمتا سا لس اللاند نزولا ءا هلءاسو اه سدت هر شا

 نأامهدحال ل الق ثور هللا ةاماب ناسلاختملا سلاهتيراننا ل سوهراعهنلا ىلص اقوال م عرب كا لانا
 ريثكىذلالا ل .اقءاميل اريثك توكرتأ ًرهنلاقف قلما نيس تامالع ملهضعتت عج وهاك ةركم اه حن أ ىلع ياش

 ايضراروكشار وبصار و ةدالوصواربلوضفلا للة لازلا لاق لهفغلاربثك مالكلا ليلق نا نال فوده حالصلا
 اثاثهاشاشب اذو:.حالوال.الواذوةخالوالوعالواباّتغمالو اماةالوانابسالؤاناعلالاة شا هفعامدف راها

 هناعهنبا ىل_تدتلالوسر لئسو ىليطان 5 .ىعناذوفهتنا ف تضغب وهثنا ذرب رهنلاف ضع. وهنلا فتق

 ماعاطلا ف ؛:مه قفانملاو ةدايعلاو مامصلاوةال_ملا ق'هتمه نسّؤملاتالاعف قؤاثملاواجرمؤملاةمالفو رس

 نمواادلمالاو ضر اب لوغثنمقفانا اوربعلاوركتقلاب لوغ_كنمنمؤملا مدالا تاعالاقوت ةجيلاك بارشلاو أل ١
 نم وقالو 0 نء«نمآنمؤماو هللاالادحأ لك بارقفانملاو هللا ءالادحألك نم ١

 قفانا او كين ون < نمؤتااو هلامنودممب دمدشي قفاز او « ند تود هلام دقن نمؤلاوهللا ن مالاردخ أ لك
 قفانماوداتسفلا ىنشخ وعزل مؤ 0

 ضبرراسسمل ءرالاق 5 مولا را ناحل + هدا نرد 2 0-0 مولات هلا وع را 6
 همست ا 1 م

1 2 

1 

 - نافقاذنان بح ةمالع حاضنا ن مد.الف ةرهاحلا نه خت سساوفطلخ دحو ةذن ىدطدت هنأ 1 | 1

 بيع وم عع د جيم

 قود داتا دصرل لواهتمف ك؟ةااوىا#هللارك ذدالا لغت ثد الح هءلقنق ارباو سفن درفننلو سانا !لزتع اف

 | ةقالعلاوسستلا كلذ عطقن الا لوزن الواي سة سوو لكل ناقرهظ اهنهم هن دام عمي ىت- ساو وةوهش نم<سفت |||

 دف هلنطغ.الو قاع

 دحىلا صدلا قلع

 جيرص ىلا هجر
 نيام وص و قاعنلا

 )أ ريخأ )ىف ةوضلالا+

 ءامض | خلا حسم

 5 ارا
 فل اوهأ انآ لاق ىلع

 رص ون ان أ لاق ىورهلا

 رجول انة لاق ق ان تلا
 وبأ انألاق حارسجلا
 لاق ىف ودم لا سادعلا

 ىزمرتاا ىسرعو أ نأ

 ميشم نب دج اند لاق

 نعنورهن بدرب انث لاق
 3 ف درظم ند

 نع ة بطعن ناسح

 ىص ىننلا نعةماما نأ
 ءابحلا لاقل .و ةماعلا

 نمناتبع_ث ىلاو
 نا.ءلاوءاذبلاوناعالا

 قافنلا 0
 4 ارأ وسشءفلاءاذلا

 ةرتك انهه نايبلاب

 فيكتلاو مالكلاا

 ءانثو قلع ةدايرب سانلل

 مصغتلا راهطاو مهلع

 نابع

 ان[ عه

 (ىكحر)قدصا!لهأ
 ثبض»لاق ل ئاو أ نع



 لاقي و رابجلا مست
 ٍفاكتلا رت فّوصتلا
 فا فاكذا !لاقيو

 واش دع فلو هو

 سنأ (ىور )نيقداصلا

 تنومه كلامزب |

 اهفام هللالوسر) ةعلو
 (ىدرد) مآ الو زيخ

 ساندات[ نارا
 زي م هان اف هنادكأ 0

 اتاري
 ىلسهللالوسر تعمم

 منلوقي مسوهما ءهليا

 تاع هس نعول خلا مادالا

 تل-دلاه ةبلسا

 ىس راقلا ناس ىلع

 احلمو اريخىلا جرخاف

 لوسر تاالوللك لاو
 مو هي هيلع هللا ل صدتلا

 دجأ فاكشي ناأناهن

 سل تماك_ لد

 ةويصاسل
/ 

 ءءاوهلاو-قناريطلا نع ءماطفلا هبل ص ىدهانمع طاختو لكم, افالون اي هنأت سد 1 لاو دا. رالاىل 1 فاكتلاكءاشالا

 ربغ نم ني نا

 قفاكتلاومسف لن
 قاقملا ةدايز ومالكلا
 لهأ بتادراصىلا

 نم: داكب ا ةتامزلا
 مو دارفاوداح1 الا كلذ

 هنأ فرعبال قايم نم

 | لايجناز_هولجو زعهتا نم دعبل بي -معنتلا نوكي فيك حابص جدلا تلا 0 لئلا لرش اك روذاولا

 !24/ٍنباوِب اة يسجل 00 طاب جايربسوةنامج لكس ارلتإلا بجرب د عض

 0 5 انزلا

 حيال كا ىراولافرب. ,انزلاهذ_ه نمل سح نأ هن 0 بادن سلعيدا

 هلأدح < ريباأنزلا يدا" الاقمملا ناسنالا د <ناميزا غدا تانتامرلا: ةوهش ن٠ك.م عن كبل اسواف ل اكن دنلا

 اهتمعط أ ا فس ردى ةزيخ سعات !ىسفت ىبلاطت ةنس نيعيرأ ذنمان كرم 0 تدضءوهث :5 رتفامندلا ف

 ضعب عن ملاذا س ةنلانافحامأ ايرعنتلان يل منع ملام ةرخ الاقد رط كلولسل بالا جالصان ءالاذا

 هتنارك ذنعالا توكسلا همزلب ناهَة3.لوضفا اوةمدغلا نع ةناسأ طفح دارأ نف تاروانلافتعمط ن اماما

 ةدابع همالكوةدابع هتوكس نوكيف قدعالا ماك- نال مالك !اةوهشهسنمتوعىت> نيدلافتامهملانعالاو

  تالتاوهشلار ارئاس كل ذكو ىل-<الامىلار افلا نع افكت مل ليج شلك ىلارمهبل اى رو تنده

 ' مارا نماهعنمديعلا لعب حو دةوةد>اوةوؤشلاف مارا هب يسهتشب ىذلا+:دعب وه لالخ ا هب تشد ىذلا

 ةهظعت اف 1 اهءارو وتاحامتاف ؟ىدحا ذهن هتبلاغتاوهشل!نءةرورضل ار دق ىلعراصتةالاا هدو عد مناف
 هل -ٌءريصت ىت-ارطب وارش اهلا نئماوواهعلا نك يوان دلا ف مقتلاح سن نسعتلا تأ وهوهذسه نم ماع

 فود اباعل! نب رذيف ىقورعلا ف ىرمس لتاومساءندلاب حرفلا كلذوهركس نم ق.فيالىذلا تار كسلاك
 اهماوفأمظاو ايندلاةايحلاب١ اوضروىلاعت هللا لاق اعلا توموهاذهوةمايقلا موللاوهأو توملارك دونز+ او

 رخافتو ةئن رووهلربعاايندلا ءا كااع] آ اواعا ىلاعتلادو اًممالاةرخ ملا ىف ام :دلاةامطاامو لاعت لاقو

 ىوللاٍباب رأ نم مزلاواواق ةمال_سااهننال أ سنفاهل مذ كلذ لكو هب". الادالوالاولاومالا ىفرث اكد كنب
 اهوبرحورخ . آلا مومااوهلنار 5 د نعر :اتلاةردعب ةرفنةب ءاتاهودحوفا. دلة اوعحر رغا' لأ ىف م ميول ةاويرح

 باء_-أنمدعابت !اومئادلات نل |ىف دا هلانأا اولعةرك ذلارث ال هلباق ةمضاص يقر نملاهو دج و ف نزلا ةلاحف

 باسجاهلال_-نأاوأع :واهمارحواهلال>ا اوهش نعري_هل ااهودوع :واهذالمنعاهو هطففرطلاو حرفلا

 اوصاق:يذعدعف ةمايقلا تاصرعفباسحلا شتون نأ باذ_ءعونوهو ٍباتءاههماشتمو باع عاهمارحو

 | نالاواهترو تاوهثلارث أن صرة عر ””الاوامندلا ف مئادلا كلم اوت رمل اىلااول هوتوا هم اذع نم م مهسفنا

 شاعتسالاو بث وتلا نم هل ةنوهس د :دصقاذا ى زاملاب لعفي اما ماولعقوهتعاطب لاغتثالاو لجو زعهللاركذب

 امهمو هباحاءاعدا ذااغل اهقلاي اب وهبحاصإ نأ ىتح ميعبل اب هب قفرب لاس رتسالا عسب -ط نمثل تاكذتا أمىيشو

 الوأةلزعلا :ولكانامتد اعنعت مطفاذاالاءرك ذب سنان الو اوامر فلان الس فنلا كا ذكف هيلا عجر هتوص عم»

 0 ,ءاعدإ'و رك ذِلاَو ءا :لاتدّوعم تاقول ألن ء|مد» هةيواج

 ل ةناديلاقد رملا ىلع لقت كلذو تاوهثلارئاسوامندلاب س الا ءا اضوعلح وز ,عءهللا

 لطشر وماطغلا دنع هعزحو ءؤاكمد : ثر كل ذلذةعاس هنعربص,ال ناك ذ !هيلعدب دشوهو 6 لا نع مطعب ىصلاك

 ا رسل قم وابا أو ذبل عسا كلوب: ءالدي هلا مدعي ىذا ماعاعاا ن ءهروذت

 ني افاعيوىدثلار عده, اعجب مغ ىدب* *ل ىلا كلذدعب در ولفاعبط هلريصت ملا 56 ماعاتلالواذتءو ا

 ْ عنعو ارهةكلذ لعلمكتف وك راو ماءالاو رسلان عرفنت ءادتبالاف ةيادلا كلذكر ماعطلا فأي و

 . نكف د+قريغنم<. ا أنغالرأ دو+ ىلا يل املا يلا

 اب ازب ام لك باندا معلن حرعأ و نس الا او رظذلا نم عن تابابمي دأتو 5 باودلاو ربطأ بدوي 3سم#* :لاندؤت

 3 ث هقارغل ةلاحال ىسوةقار ةهمزللا امش مح ع نةتاملعا ذاف هفراغمكناق تب 3 ًأامبيحأ هلل مقذات ولا
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 2225 يي ذذذ#ذ#أذأ#أ أت تأت

 000 مافطعلا لعن ارح 3 مالكسلا نم نم ةبداذدلا مانا نم شمغلاو

 31 وار تارولا ارا !!نمتكركئاذاو تالا لغرس ءافحلاد: را نمد : دعلا لع

 5 مانملاهلقو روهتلاد#مت نم ماعطلا هل فو. دينو ماكانت ا

 ا نءاجةصنو مانالارتا سني .نماه 55 او نم نءأ او ا اعدت : الاو املا نع 5 مالكلا هلو لولا

 ناي 21ناديم قلوة :احور مس شالب رونو ةفمظن كلذد نع ريصتق اهتاف 1 اوذنموتفا ماو هش

 ةثالثناسنالاءاد_عأاضب أل اقو ناسا ىف.زنما ا كاماكو تا دمملا د راذلا سرغااك تاعاطلا كلا بم فرم ذو

 لاهو تاوهذلا الرين سفنلا نمو هدفلا كه تاط تلا مز اسف دهرا ان دلا نم سرك اذ هسونو هناطيشوداماد

 همامزالؤاغمار وهةءاهاوهن د« ىفاروصحتامحاوهش بح ىفا ريس راص سفنلاه«لعتلوةسان "معاك ضع

 ممعنلا نأ ىلع# ك1 اوءاذغااتعجأ درج نب رفع-لاقودثاو هلا نم4 أو 6 ام اح هرعاهدب ف

 تاما دلارهثهيلقىفسرغدقفنا اوهشلاب حراوجلا ىضرأنمهارولا يحي ونأ لاقو ميعنلا ا الا كردال

 ةأساناىورب و هلذللًامبتم ءافامندلات اوه بحأ نماضد أ لاقوةوهش وهذ زيدا ىلعداز ارامدر ولا نب سهولاهر

 ناكوف كك وذ وم موف قا رطلاةسارىلع هتدعقور ضرالا نئازح كاهن دعي مالسلا هيلع سو. !تااقزي زعلا

 اكوامذسعلا ل هوة سعلانادس 5 لولا ال_ءدنم ناس ك1 ا نمافل ًارسع ىنئا ءاهزف بكر

 اكولمد.عاااريصىو 0 دربصلا ناو ني دخلا ءازحكلذو دب ع :اولاااريصةوهشلا وصرحلا نا هل م معاطب

 تمقفةل لتقرأ دين الاقو ني: لارحأ ارحا عبي ذا الهللا ناقربصد وق مهنا هند ىلاعت هللا ريخ أ[ فسوب لاف

 ل>راداتت>ر ةن سوا ألف تلف ردقأ لف مان نأ تدرافاهدحأ تنك ىلا ةوالخلادجأ لفىدر و ىلا

 دءومري-غنمىدساب تاقفةعاسلا امس اهل ايأاب لاق ىسح طف قدر املا ىلع حو راسا فال ْ

 3 تاعقاهءاودس ةيا ادرس يقين اساف لعن دق ثا كل 2 ارح نأ ىو زعهللاتلأس ىلب ؛لاعف ١

 نمالا هممت نأ تدساقتا ص عسبمس اد كترحأ د.-ةفىع«الاقذ ه«سفن ىلع. ءاف اهاود سفتلا تقلا اذا :

 قهمرحأ الى (_عل ايندلا ىف درابلاءا ما ىع كيلا ىنقرلا دب زب لاقد «- ةفرعامو فرص ا مث *- ه.تعو رفاه رشملا

 لاقتممأ ىملاق تءهأات مهتما اذالاق ملك" ًاىتمىلاعت هليادحرزب ز زعلاددعزم رمعلىلبرلاقو :رخ الا

 رانيدن كلام ناكوانن :دإا ىفتا اوهشلان الس: طل اىلاوامْشا نمهنعهللا ىذر ىلعلاقو مالك !!تءهتشااذا

 قدا رمادا علما 1 الد - عدم 'امهلناوذ ىرعص ا« سةنل لاق هيهتسشد ئلا ىأراذاف قو -1قفوطا

 نامعالاف تاوهثلاةفلاحتو ىوهلا نع سفنلا ى هنءالازخ الاةداعسىلاّقد رطالنأ لعءاك1اوءااعلا
 نااهرسوةضاب رلا لسا وهانمدقامعالا كرد.ال كرس , الاموتاوهلا نم رت امل. طفت لعامأو بحاواذهم

 نكسملاو سايال او حاكنلاو لك الان ما مارست ةمنوكفةرو رضلار د ةبالاربةلا ف دحونالا هئشب سخنلا م:غال

 اسدلاىلا عوز كح اعل اقهملأ اوهن سل ' هنم شل متغولهنافةرو رضلاوتجاخاردق لعمل رك ىلا

 5 اوْغ-ثمسلقعلانوكبي تبالاهنم صال ادخالو 0 الاىف هل طظدحالنمالا ايندلا ىلع وجرلا ىنةنالو همس

 ارد دلل قد اوع مف ديأم ىل اءا .ذدلا نمرسصة عتب وهاب الا كلذ لع ةوقالوملا حاط اا ؟فتلاو ,-وهللاةفرع#

 تكودأب ,الذهللارك ذب هملق قرغتسم لحرة عد رأ 4 وسانلا هم رقع اف الذ ةةيقح ىلعر هب نأ طقذر كفلاو و

 نءرع_هلاوهلد ,وطلاةضايرلاءالاةمترلا ءذهىلا سها الو نيب دصلان م موهقةشدعملات ار درضفالاائدلاىلا |

 هءلق ىلع بلاغلا ن كلو نيدلاو اءندلاب لغتشا ل-رثلاثلاو نيكملاهلان ءاذهق باقلابالتاسللابهرك نبك َ

 لفكر عبارلاوهبلق ىلءىلاعت هللارك ذتبلغردسةباعب رساهتموحني هنأالا اراخاادور ونمهلدءالاذ هذ نيدلاو» []

 هلزا رس ةلاعالا موب رع * نكران !!ىهماقملوطد اذ جف. .اق ىل بلغ أ امتدلا ن كاع. امم هاا 0

 0000 هد ,ذوعنان 'مهللا هيلق ىلع بلغأ اءثدلار 5 دناكناوهداؤف معد نم هنذكنوعيلتف

 ( تان - (احا) - 0)

 سف ةذلاث ب لاك .-نمالا<. .اةقفركذ للاعت هلل و ىد . موهيلقاستدلا تقرغ عدس اىل-روواثلا ة ةدب لمة لم تاوهشاا |[

 َء

 نيس كرر كيدز

 ليعف 0 اًرااو ةبعادملا

 تضغالام ةسعاداا

 بشغبامحاز او هدح ١

 ةفشحولأ لعحدق ومدح

 ف ة-هقجقلا هللا ثقل ]

 محو بنذلا نمةالصلا

 لاقوا مبءوضولا نالطب
 0 م موعد
 فقلادتعءالاف جب راخلا
 ك_هدعذلاو حاز #لا

 صاخخ اذاالا ىأال

 فواناقيضمنمح رخو
 هناف ةيسهلاو ضدةلاو

 مل مو
 ضع ىقتاضألا هى

 لاحلالدتعمف م وقتلا

 طسل همه: سد قهش

 حازملا تاس ءاح رلاو

 ل 1و كندا
 هسمق ناكحيضبقلاو

 رن نمد# لدعأاب

 فالكل هرم ةضوصلا

 عيصتفلك-:لانا كلذوأ|
 ىلعلباعو لهعتو

 سانلالسح>ال سفنلا

 ةيفوصلالاحنءابب كلذوأا <

 ةعزانم ىح هضعدفو

 [ ءاضرلا مد ءعورا دن الإ
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 نيو ا دو م وح

 000-1711204 11 ]  ]  ز]ز] ] |] | ز] | ز | | | ]| | ز ز| | ]ز ز] ]ز ]| 0

 هتاصاخو تاكا :

 ل 3 0000 1 شه : 44

 ةلازايانلغتشاو هبانحرفو ةتههنمانداقتلاب رقع اند وأ تح نأ ىلع هبنمانهنولفةغادإب راةعوتايحةثيسلا

 0 لعلي درلاتالمتالا ةياكنو هند ةاموأهل أ موه د ندبلا ىلع اهتباكناساو اهل :ةواهداعباوب رهعلا

 لبا هتلازاب لغتشنالو اهلعان مني نكحر ,ةنالاثام نيذ_ىلانماقالا وأ ادبأ تول ادعب مودن تأ ىشأ 2

 هممصتب عافتنالا ن ءهعم:وادعلااذلءكنوتدكو ثم 5 ا كن ارو ا درع *ءمهصالا هد الختم

 هللالأسنفتاعغالافع_ذكلذ :لك لصأو بوز: ةرثكا خركأ ىف ٍلافلقلا ةواسق 50 :

 أب واسم ىلعادعلطن ن مرك-شن مامقألا ةذون وا وامتاوادمب انلغشد وانب .ويعبانرصيب و وان دثرانمهلب تأ لحو رع
 رانا ىدبت اطذهسلا نيعتاقهنا دعأ ة:سلأ نمهسغن :بوبعةفر عمد فة سد نأ (ثتلاثلاى د 5 رطلا) هلضفو وهنع

 كلذ ىف ةداحلارادقم

 لكسا لال ض ماع مع

 نب ديعس (لاة)دحأ

 ”قرصتقاهندال صاعلا
 ه.ف طارقالاو كح

007 

 قحوهحدع 00 همنا ن مرتك هب ومعهرك ذب نحاشمّودعب نا سنالا عافتن !لعاو

 عافتنالا نعول الربصبلا نكاو دسمل ا ىلع هلوةداملجو 2 ا ا ويءهنع

 امومدمها ارامزكست سانلا ط' انيتأ(عببارلا قيرطلا) مهتنسلأ ىلع 1 :تاودال هبواسم تاق هثادعالوةن

 معن وهسف:بوبعهريغب وع نمىريف نمو او آه ند موملاتاه هيلااهس وهيهسفقن بلاط لق قاذتا نيباسعق

 مظعأ نعوأ هلصأ نعرخ الانرقلاك فاء النارقالا نمدحاو هيفصتةناش ى وهلا عامتاىف هي راه: عابطلا تا

 ئر وءاهملاب بهذي

 هكر وءاههسلا كب كيلع

 نيا ٌوَداطس

 لاه نيطلالا شدوا و

 مهلك ساذلا كر ولذاس دات اذ همك بهانو هريغ نم«مذب املك نماهرهطت وهسعت ل2ةةءلق هنمئش نعوأ هن ةباسم ازا مهضعي

 لوح تأر د> ىنبدأ املاهك بدأ نممالسا!هملعىسعالبق أ بدؤاا نع اونغتسالمهريغنم هنوهركام |[ ؟ وعاخ الل ةعطقمءاهأل
 اعرافنيدإ!ىفادص انة مسفنل!ب ورعب اريصب ابك ذافراعا عش دف نم لمص ك اذهوه:ءنتج افاننش لهاملا لا دتءالاةق رعمسعصت#
 هك رعم بعسل تاَذَق

 ن_كضلاىفلادتعالا

 صم ”ادحخ نم دضلاو

 نع هري-كو نتادبنالا

 ىذلارهف همزال لف بيبطا ادحو دق كلذدج ونف مهلا اند عت هللادامعبد دل هشبالعت مه سفن بد د ل2 نم

 ءهدردصل ؛ وهىذلا ”لالهل !نمعمحن» وهض رم نمهصاخت

 ةملاعمىقن رطلانا ىلءعريشلا دهاوشورتا ب ءلا باب رأ نم لفتلادهاو عمو[ -)*

 (تاوم ثلاعابتاىهاهضا سها :دامن اوتاوهشلا لرب رن ولااضاسا

 اهب ودأو اهضاصاورولةلاللع كل تفتك ناو كترب- هبت حتةناراتعالا نيعب هتلمأ7تاهأن رك ذامتا معا

 و ديلدتلا او ىلتلا لمس ىلع نا .ءالاو قب د- 2- 3 كتوغيت أى ,نيالف كلذ نعتز ن اق ن نيعم ااورلعلار وتب

 هننا عقرب ىلاعت هنا !اه معا اردو*وتاعالادعب لص مل !اوةج ردرلعلل نأ كةحرد تعالت اة دياقتلا قدتسل

 اهلج وزع هلا ف اد راعلاىهتاوهثلاةفلا تاب ىدص ند تاع ردزعلا اونو د نمذلاو دماونم ١" نمذلا

 ةااووأ نيذإ ان نموهق تاوهشلاناوعأ نمءانر ؟ ذامىلععلط | اذاو اواو“ مآ نيذلا نم موهخ# را هش لاح م ا

 رص تأ نم 2 ًاعالعلا ىلا واقاوةندلاو :نارقلا ىف مالا اذ كا هال يضخ مالا وينك اهتادعو ليز

 ىرتنلل م مولق هللا نتما نيذلا كئلوأ ىلاعت لاقو ىوأملاى 00 11ناف ىوهلان عءسفنلا ىسمنو ىلا عت هللا لاق

 رفاكوهضغس قفانمو هلا سكش نمومدي ادد ش جنيد نمو ١ موميلعهلا اصلاقو تاوهشلاةم ,<تاهنم عرب لمق

 ىحوأ ىلاعزهنلانا ىور , راجت دهام يلع بع عزان :مودعسفنلا نأ نيبف هعز رام سعنو هلضد ناطشو هلت 3

 اهلوععاندلات ا اوهشب ةقلعتا !بولقلاناف تا اوهشلا لك اكراعصرذنأ اوردح دواداب مال_بلاةيلعدوا دىلا

 سو « لع هننا ىلصاخسن لافو هرب لبئاغ دوعوا ةرضاحةوهش لرب نا نوط مال 0

 ربك الاداه+ااموهتنالوسران لءةربك الاداهملا ىلا ر ءصالا داهملانم مدت مكبابحرمدا عطلان م اومدقموعل

 م-وهيلعهنلا ىللاقو لج و زعهللا# ع اط فهسفن رهام نم دها ملا ل سوه !عءدهنبا ىلدلاهو سعنا اداه> لاق

 نآالاا ضءد كاضعن نعلبف ةمايقلا مول ل مدة اذا ىلاعن هللأة عمقا هاوهعسات) :الو تلد دن نعْلاذأآ فك

 سايعلاولأ ت 0 001 ”ىلعد ثا يش تحل اءامىرو* )انام فسلاهوورتست وىلاعت هلنار ردع

 اكن بدت دابعلا عم : وح ” الاىلط ىفالو نيم عنتت : لولملاءانأ 00 هنأ هس هنللوش ىل 06 ىلا

 نمدي د_ثلاماعلل | جىحاجرجلا ةنادلاا من. !لاقو نيستا سفن هثأر نيسبسد ران || اوةنكلان 7

  ماعطلان هتوقلا+_>-وأ ةعب رأ ىلع ةضايرلاوةضايرلا فانا أب نسا دقاح - ىزارلاذاعمنب ىحيلاقوك فت

 والخمض 

 توكيالو ناودحلا سنح
 ةةاس نعالا كوضلا

 عدس نععتلاو بعل

 فرع“ 2 ةلاو ركفلا

 هسفلادتءالاةفرعمو

 سرب نم نأش اضنأ

 ليقاذهاو علا قهمدق

 هناذ كتل ةرثكوابا
 ةرثكو ليةوبلقلا تبع
 ةنوعرلا نمل_هغلا

 ىسيع نع (ىددو)

 نالاق هنا مالسلاهماع
 اهغلاضغبب ىلاعت هللا



417 

 تاغدةف قلاب كاَسهالا» نه اء ىفحخأ 2 كدنعذلا قوسملا ريغ ىلع ذل اراصت اةلزلا ىلءةمطاوااقدزف رق

 لاق قربا! لثمتاكن او زاذلا عزام اوامباذع نعل فن الكل ذاو هل !لامىذلا بناخلاب الع مهباةنوكمف

 ةماقت الا نمي رقلا قناسنالا دهتح نأ نبني نكلو ضومغلا هياغىفليد-!اءاوس ىلعةماقتسالاف تأ
 ىالخالا .ءالاةطاملالاعال ارددتالو حلا ملال معلاب الا اكن الفةاكلادارا نم لكفاهتق.ةح ىلعر دقي منا

 نيقتملا ن نداناعع نأ د

 فرعاذافهبو عهدلع ف لةذذان 0 هسفنبودعب هرصب ازيخ دعب دارأ اذال-وزعدللا نأرعا |[

 ىربالوهيخأن بع ىذقلا مهدحأ ىرب مهسقأ ابو دعب نواهاع قاما رثك أنكلو العلا هنكمأبورعلا َ
3 

 « (هسفنبويعنا الا هي فرعي ىذلا قب د رطلاناس 0#«
١ 

 ريصل شل ىدي نيد سا اح نأ (لئالا) قرط ةعب رأ هلفهسفب ودع فرعي تأدارأ ه سفن يع قعذملا |

 هزعش عمدب ر راانأشاذهو هنرهاعت هنراشا عيش واهس قءيكمح ملا هو

 ا رطءهفر هذ عل د وهسفت ب ويعهضوهذاثساهفرعبق هذاتس اع 1

 نمورك ا هلاعف و هلا او>أ ظحالمل4 بشن ىلعا يقرب 1 اب تار ردسي باطلا لا (*

 نانا نس راك الاوسانك الالعني ناك اذكهف «يلعدبني ةرهاظلاو ةنطابلا هيونعو هلاعفأو هقالخأ

 هللاقءبلعمدتاس]ف هب 0 ودعوا ىدهأ أسما هللا < .رلوشب ه«-فتعةتلا ذر رعأأ

 هل -نيتل كال ناو ةدّئام ىلعنيمادا نيب تعج كلنا ىنغلب لا ةف< بلع حلاق ل 2 َ 1

 هللوةب ىةغيذستلًا سن حكام وتم 2 نان هامأ لاقفاللاق اذ. هريغ كلان ىلهو لاق لس الاب ةل-و راهتلاب َ

 هردق ةلالح ىلعوهف فافنلاراث نما ىلع ءىرت لهفنيقلانااىف سو هياءهنا ىبصهللالوءررس تاس تنأ |[

 ماظعا "واياعا لقأ تاك ايصن :هىلع "اوالقعرذرأ تاك ن هلكسفهن عمت قيز بهل كمال اذكهيضامؤلغو| ||
1 

 يفضي ن هادم نعرأ يح بيعي نس لامىز ضرغبحاضوأ دو >حنعءنئاتدصا فولختالف تحاولاردق ىلع | ا 1

 ماوناب عنصأ اذامولاّةؤ سائلا املاك الو هلل“ ةنسائل!لزتءادق ئاطاادواذناك اذهاو كب ودع ضعب كذعأ ُ

 ٠ مآفضالال ا دةومهريغ+ب ساوند هوذتووس تنير 10

 للا ةلح لت ءاعبلاغلا نار عافمق 0 «ممسسا | أو لدن عذاأ هعج ولاا 'لاسمان وك, نأ لاه هل

 لاع ةالارب ست كادت ىلع لد نو كسا تقارت لازتالف كاسم ىلع ةمطظ اوما ىلا مجرافر ذيتاا نتاع

 ٍإ ءالاك ]دز ءريصت لد كَ اسماىلا الو هلذن ىلا ل الف كاملا اتاك الا اا ىحاهريسقتو

 || راص ب اةلكدف لا ءالاىلعلذبلا كدنعد رتب الو جياد ةساخل هلذ وأ جات#ةحا 1 هكاسماالاهيش اطت الف

 هلةلنيثدتباانيدي رمال | ةقالع | نوكال تقال الارئاس نءاماس توك نأ بحب وةصاخن ماسالا اذهن عاما سهنبا قت دلسةف كاذك
 !ممايس ا ىلا ةفوشتءالواهلاةةغئلهريغاجتم قئالعلاةعطقنم ابندلا نع سفنلا لكترت ىتح انندلاب قلعت امئشب
 || نييدنلا نمنيب رقملاهللادابعةصز ىف ةلخ ادةيضرمة يضارتنةمطاا سفنلاعوجر اهم رىلا سرت كالذد_دغف
 ضومغلاهءاعىفنيقرطلانيب قدما طسولاناك ااوواةء فرك ءاوأ نحو نيساصا اوءادهثلا ونيقدصلاو

 أمر ركل اهلنا ل أف تيئرتلا ىلعا مفدحساو جالعي لت :تناواهد دع. اوهقالاو هنافص لعلك دمع" هلق كل

 6 دي زب الف رسحلا كري وأعلاب رعت هاذملا كرك ١ ند ءاهدصالا فل قفز ءدتاشأ اذه ناله كاماهتا] ٠ ا 5

 قالحخالاناقناسالا فه بض نعانض ةءن رك تأ اذ_هداكروا قانبو ءانفرعب وان يعش : نوايا يقاهب ا نييحي

 ملص الو طن رهثلاو

| | ..- .9 
 سفذلاب مهتفرعمو مهلع ١

 لادتعالاد- مهيدعتو
 نط اوملاءزهىف سف ذالذ

 ولا اذهل ثم ىلعزاحأ ذدلا ىف مقتسملا طارصل اذه ىلع ىوتسا نممرحالف فيلا نم دحأو رعشلا نم :ًاوهلد

 دانعلا ىلا خيتو داسقنلا || نييناجلا رح ىلا ليعال ىتح طسولا ىنعأ مقن لا طارضاا نعلم نعدسيعلا كفني اس قو ةرشالا ىف طارصلا
 سانلاعابط ىلا لوزتلافأ 7 1 1

 ٍ 3 ْ طا ارمكلاىلا مهمرقناك نيذلاىأ او: نيذلا ىن مايضع اق > كب رىلعناك اهدراوالا مكتمتأو ىللاعتهلنا

 هماعمو هلاسولعا قرتو ١ هرم تع عح .- مول لكى ىلاعت هنناو ءدب نأ دبع لك ىلع بجو ةما:الارسسع لجالوهنع م هدعب نمرثك ًامقتسملا

 8 او مهلا لزن.ف ا ىلههنلالوسرىأرمهضعب نأ ىو ردقفةعكر لكى ةحئافلاةءار 5:بححوذا مهتم طا رمل ان دها هلوقىف ره

 نماماذملعلاب لزنر نيد ١ م مهتساف لاعت هلوقلمالسل اهماعل اذ كلذ تان لذدوه ىتدش هللا لوسرأب تاق دة لاشف مانملا فل توهنلعهللا

 مهنع هلاحع افصن دعصت مل ا .

 مهنع دعص نك نسكت

 مهعادط لا

 نمح مة عهسفو |
 مهسوةنو م قعامط

 ءوسلاب ةرامالاةحتاخلا |
 هل ىف تاخد اذا

 سفنا اتذح أ لمخادملا
 امم ر امتمنتغا 35 اهطد

 ةصخخرلاىلا تو رثساو

 ةسصخرلاىلالوزنلاو |
 ةع زعلا بكر رب نأ نس

 كاذ سيل هتاقوأ باغ

 ةيفوصالذ ئدتنملا ا

 هانز 5 اهف ءازعلا

 ةج ا نوإعب ع ورت
 ئمهنلاو كلذىلا تقلا

 ردقتب ةحا لل عض ثواذا

 رابعمو ةساطارد



 7و

 اذا ها هيفشاكو

 َ , واع( ى و 7 رو الخ

 لاق م ركلادبع نبا
 م ادع انك

 ناكون ريس نب د دذع

 ندع حرف لول
 جرغانكو انحراع و

 نددت نكت وهدنع ند

 ىل_ءانلدد اذا انكو

 نم جرت نس“

 داكن ند هد

 رامحالاهذل_جف كتمت

 نس> ىلع ةلادراث .الاو
 لاح ةدو فنا نيل

 مهتالخان بحر
 نم هن وده_ةعب اف

 ط.رلاىف ةيعادملا

 ىلءسانلا عم نواز ريو

 مش رطل مهعابط تاع

 اواحاذاهللا ةجرةعس ىلا

 لاحرلا فةوماو_فةقو

 سالماو .:تصاو
 الو لاو- الاولا_عالا

 ىلءىنعملا اذه ىف فش

 قوصالا لادتءالا د

 اهتالخأب ماع سة الر هاق
 اهل سئاس اهعابطو

 معلار وفول
 ُّط ارص ىلع كلذ ق

 ُّط ارفالا نيد ؛ لادتعالا

 ع
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 اااقو دا 1

 | لا_ةحالا ىلع هسسق) ترك ىندم هفاحخ رع م ءوسومق ن دع دع ندد لال ةركلاو

 | الم ىلعهمتشل نموحأتسر اكن بضعلا: لش هسفن نع لد زب ,2+- ا ل ما

 ١ || تاكموضعبورا 1١ هيبريذد ناكث سم : لةداعإ + اراص تح هظف 0 مظكيو ريسصااهسفن 0 ١ وسأ“ !!نم

 1 1 م املا !!فرعلا د كر ناكف ةعارمشل !قادت سلا لص
 ٠

 | ضعب وةدحاو هش كلو مايقلاب ةدامعلا ع لا توملاع دزهلادأع هعو جاومالابار طا

 لجرلا ىلع ما.ةلاب عهسنل لمأل' لوط 0-5 1 !ءمايشلاه سفن مزلاق مام لا نعل سكي ناك هتدارا ءادتب اقوا ف

 00 ىااساللا ىلعهتةرفت نهفاخذار أ! ىقهي مر وهلام عج عاب نأبل لا بح مهضعن مباعو ع وط نع

 ققأتس كلذ ناف ضم لكءاودرك ذ دانذ ءرغس داو ولعلا ةحطاعم قد رط كفرعت هل“ *مإلاهزهف لذيلابءاب رلاو

 سقنلاءاورعام لك ةداض!!كإ سم لول سهبف ىلكلاق د رطلان اىلعهييتتلات الا: طرغاشك اوبتكلا مب

 سفنلا ى هنو هير ماعم فاخن ءامازىلاعتل .ةقةدحاوتةلك ىفزي زعلا هياذك ف ماك كلذفقا مج -دووهمل أى. و

 ترسسن دعذ ةوه#ش كلر ىلع مزعاذاق مزعل انءاقولاةرهاحملا ىف مهلا ل_صالاو ىوأملاى مد: ١تافىوهلا نع

 تفلأ مزعلا كرت ةسعأ "دوعن هنافرج- رويصن تأ ىعبت قا 5 ارامةءاو ىلا هليانم ءالك , كل ذن وكت وامام 1

 دس ناداراغ تلا فس نلف قروشتشا

' 

 ا
8 

 بناتك ىسفنلاةمقاغمقهانرك ذاك هلع ةب وقع سفن مزلب نا ىتبنمف مزع ضقت هنم قذت ا اذاوت دفق كلذ

 38 !انةضايرلااهمد_سفتفةوهشلا لوانتءدنعتنس>وهتيلغ ةيوقعب سؤالا فّوخي لا ذاوة قارا اوةبساحلا

 م(ةمصلاىلااهدوعتامالعوبولغلا ضاسمأتامالء ناب )*

 ردصرالى تح هول ىذا  هلعف هيلعرذعتب نأ هضماغاوهب صاخ ل عملا قا ندبلاءاضعأ ا نءوضعلك نا معا

 اهملعر :رذعت» نأ نيعلا ضم و شطبلا ماع :رذعتب نأ دبلاضرةبارطضالان معو و يم والفل وأ الصأ هنم

 ةفرعم لاو ةمك-هلاوملهلاو هو هلال ق ادن ىذإ اهب صاخلا هلعف هنلعرذ تبت بلقلا ضر كلذكو راصبالا

 ءاضعالاوتاوهشلاعسم<ةناعتالاو ءاو-ةوهشلك ىلعلل ذءراثباوءركذيذذلتلاو هندابعو ىلاعت هللا بحو

 ةفر_عملاو ةمكل!تلقلا:دئافو: دءاقوضع لك ىقفنودبعنلالا سنالاو نحلات قل تامو ىلاعتت هللالاق لع

 لباهريغوأراصبالاو عافولاو لك الا ىلع ةوقلاب اهتعزي تنل هاف مئاهيلا نعا مب زي ةءام ند .اللىتلا سفنلاةيصاخو
 لكفرءولفءابشأ اهلعج ىذلا لحوزعهتلاو هاهعرت واه دجومو ءاشالا لص و هملع هام ىلعءا.مالا ةفر#
 نأ ةبحماةمالعو هبحأ كامتهنافرعنف ةبحماةفرعملاةمالءوأ سم فرعن ل هناكف لجو زعهللا فرعن لود

 نلا مكحاو زأو َض زاودخار :ك وانس اوك ابا ١ ناك نالقىلاعت هللا لاقا5تاب و. نماهريغالوا.ندلاهماعرت دال

 هللا نمهملا تحأ ىك هد نع نكءصاي هنا أب ىتاوصإ رثذ هلبس قداهحر هلوسر وهنلأ ن ا هلوق

 ىسهذف ءاملاوزبملا !نعاهتوه_ت تطةسوأ ءاملاو ريما نماهملا بحأ نيطلا اراصةرعملك نأ أك صا (لض لعق

 [هف :رعد الام ضا مالا نمنأ الا هلباءاشامالا ةضد صاهلكب ولعل انأ ف ررعباذ مو ضرملا تامالعءذهف ضن ص

 نافمئاودتراسم ىلعري_صلا بلع ىعصةقرعتاو ه4 :ءلفغب كلذ لف همداصوقر هبال بال اص صرا ماص

 ءابطالا ناهمملا هن اق ذاادبط د لهءلعرع- هلا وقف :نصدجوتاف حورلاعزنوهو ثاوهشلاةذلاءاود

 صرملاوالاذع ءادإا اراض اذ ولفهحالعىلا تفئلبا18 ضن ر !!تييطلاق ل - درا مباع لوتس -ادقوءالعلا وب ل

 لاعأ ىلءوايندلا بح ىلع اول: ل.ةأواهنض صرك ًاوبولقلا بط ةياكلاب ركش او رعلا اذه سردن اوانم زم

لا للا اهدو ءتامالعانأو ضارمالالوصأ تامالعد وفن || صو تاداعاهنط اونا دايعاهرهاط
 ْ لعب ةم

 | | هتاف او لو زعمت نعد ءباا كلوا اوهف لكل اءادل ا«. ناك نافاهجب اعد ىلا هلعلا ىف ارظذي نأ و هفةلاعملا

 ا ةدورعل احلاعد نكي تاكيف ءاداضنأ أرب ذبشلان وكمفارذامم هي ريصن دسىلا لالا لدي دقهنك-اوهقاف:اولا 1!لؤبر

 لادتعءالاىولطاا كلذ كو ةدو رع ربلاوةرارخلا نيد ,لاردعالا نولطملا ليءا داضد د ًاوهنةراركلا ب راغت ىتحةراراعاب

 ىقلارظناف طولا فرعت ناتدرأ افئمذر اناا نع فعلا ةناعقو طيسولا لغتك دى حزب ةلاورب ذمتلا نيد

 بخل! قلنا كل 3ك ياع بااغلافءداضي ىذلا نمل وك لع لهسأ اكن افر وما قل ءب>رن ىذلا لءذلا
3 7 
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 2100711 ال ال ناسا نا نان نقلا نانا 0 ن1 تم طن 5 طق 0303-11 11 تا ل نسكن تن انس 3-_ 4 ين اي نول 7ع تلا يس سيحل 0 هلي دة و
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 ١  5ةوقدي م بادو ا عاقفإ ست نأ ىف ةيذهمت 0 كر تناكت النمر قتلا كل ذك ءءلاةعصلا ف |

  0هلعلانأ كو اهلا كلذ لجل ىستنأ ىجبفب .ةءافطلاو لكلا ةعدعتناك نا اواهئاغس صدا زباستكاو هللا

 ةدور نمتناك َت اوةدورعا اذ ةراوح نمثن اك نافاهدض:الا + حباعتال ضرهاةببجواندبلا لادت ءالورهسغما

 للا ض صو عتاب لهما ضم حلا د تاهدع ل 1 ىااهللإ ذرلا كلذ كف ةر اركابف

 ةرارالا_ة>الا نمديال هن ايوا غاكست ىسمت ثلا نع ف كلاب هرمشلا ضرصو عسضاوتلاب ربكملا ضرمو ىنحدتتلاب
 ةاوادارعصلاو ةدهاجاةرارملالةحا نمديالثا] ذكفةضد ؛رملاناديالا جالعا تايهتشملا نع ريصااةددو ءاوذلا

 دعل مودي صض صج اعذ هناي ذايعااو ىبلقلا ضصوتواايءنمصاخ ندبلا ضر نافىوأ لب باّعااأ ضم

 ةدكلاب كلذ فاد و صوصخت د> ىلء ناك اذاالاّر ار ااهمةلعا صا الدرمم لكن أئوداب .الادبأ توما

 هرانعم ضفدع منا هناقهنم عفان :لاراد_ةمهي ف رهن رابعمنم هلديالودإةلاوةرثكااب وهمدعو ماودلاو فعضلاو

 اهتح ردف رول راو عتيل «تاقجدوز وأةرارح نمل دعلا نأ فرعن مام جاعن ال يساسلا ا لدحلا

 هخسو ضد ر !١اًةعان ءادصو نامزلالاو تكوندلا كر ؟ىلاتفتلا كلذ فرعاذاف هب وق مأ هب عض ىهأ

 ندشرتسا وأقر ماع ودب رااسوفنبطن ىذلاع وببتملا يشل كل ذكف اهسسع ملاعن مث لا - باسو

 مهنا فرط لامر حتي رط وصوص دف ١ رلامهملع مدعهالتأ ىتش ||| ا
 نيد رملا ىلءراشأول خشل ا كلذكف مهرثك" أل تق دحاو حالعب ىطرلا عيسي ملاعول بيب ءطلانااكو مهضارأو ا

 حازم هلاح ودب راضرص ىراظتب ت اىتبش لب مه ولقتامأو مهكلهأ ة-ضاب رلانم دس>او طن |||

 .كعبفعرشلادودحاله اباد يمد 1١ ناك نافه_هاب رشللذ ىلءىندي وة ضاب رلانمه_تنب هلهتحتامو
 اهكرترالوأ »رم ًامفةمصعملافراقموأ ا مارح لا. ءالوغ_ثمناك ناو تادايعلا ارداوطوةال_صلاو ةراهطلا الوأ 8

 نطف:ءلهسنطاب ىلالاو>الا نئارقب رظنه« تراوح ةرهاظلاى ماعلا نعهطو تادابسلاب هرهاط نزئاذاف |||
 4غ رفوتاريه ا ىلاهفرصو هنمهذختأ هترو رضردت نعال_تافالاممغمئ ارت اهم: ضاصاوهتالبنالا
 اوسالا ىلا رع ناهس يفهسملعة لاء سفنلاةزعوريكلاو ةنوعرلاىرناوه لا تفتابال ذم

 ىلعتبللا اوملاهفاكيفلاؤسلا لذ نم مظعأ لذالو لذلاب الارسكتتالة-ايرلاو سةنلاةزعتافلاؤ لاو ةندكعال
 هيلع بلاغلاىأر ناوتنوعرلا كل ذكوةكلهما ضا مالا نمرهكلا ناف«_سفنزءومريكرسكشي ىتح :دمكلذ ||

 هقيطنتوءاملاتييدهعت فهم داتا ع ءلاامفَتَلم هياح رق كال ذ ىلا الثام هيلقىأ روبام ككاو ند_لاىف ةفاطتلا |||
 نوهطتني نيذإانافةفاطنلا ف هتنوعر <. .اع وشنت ىتح نادل عضاومو خجام اةمرالموةوذعلا عشا الل 3

 اهسفننب زثىتلاسو رعلا نيد و مهنيد ىرفالةنولل ا تاداصسلاوةفرطنلاتاعتراا توءلطد واهموذي زب وم مام
 كارنموهنلانءبةعدةذنلاعتهنا اري ديعامهفاهنص دبعت وأءسفن ناسنالا دعا نانيدف رفالف راهتلا لول

 تاكاذادكإ اب رلا فثاطل ع نموهسفمب لوغشموهذ هيلقاوملا تفتلب ةاعارم ارهاط والال> هنوكىوس أنش هنو ف

 مومد1!قاحلا اثم هلع ثا ىقيتم ةةمؤداه دب جمس لو ىرخأ ةفص كلرتيوأا- ًارةنوعرلا كرابوضي الخلا 1

 ممدلا لإ زب الءاملا تاكا ذاءامملاب لوبا لل لاب مدلا ل _سغب ىذلاكءنم فون [مومذمق امنا

 لقني باش ةلارخ اهو الا نم لن م م هيث امو ناك وصلاوةركملاب بعللاب بت كا ىبصاانغرب

 ا كرك ؛ هسفنعمهست لن مك ذكفةرخ" الاقى غرتلاماجلا» نم لشد مهاب اطوةسايرلا فت ءرتلاب كلذ نم

 | موصلاءمْزلأ هيلعابلاغماعطلا رمش ى أراذا كل ذكوتاف-صلارئاس ك| ذ كوه: مف ءاجىلا لقنيلف ةءفدداخلا
 هس كالذي يزعل ىتحاهنم لك ًايالوه وهريغ ىلا اهم د , وةذيذللاةمعطالا يهين أ ءفاكي مث ماعطلا ليلقتر دا

 اعروموصلاب» مايشلوطلان َ هزحاعو هو حاكنلا ىلا وثتماياش هاراذا كل ذكوههرسشرسسكسنب ورمصلادوعتيف ||

 ع ًرمدالاو معبل معن ؟ وعامل نودزيملا ىلع ل اوزيملا نودع مل ىلع للري نأ سف كالذي هن نووشنكسنال || |

3 , 

 ا لاول
 ١2

محلا ءمزلأ «.لءارلا غب ضغلاىأرناو عوجلا نم عفن !ةدارالا ًادبمىفجالعالف ةنوه ترس ار هنفنلالل مه
 

 منا ىذ 00

2 0 
 هّننالصىنلاو ةدوسا
 اهتدد رىدب مسوهيلع

 ىلك اهل تلهذتداف ى 5ك رامعنم ذود امعاو ءدلارا. عمت اكو رامعم نماهل د الذ ءال_الاامحلاعت مااضئاقنلا كا[ زك داس فا اداز

 ” نلك دل ثلقف تاق

 كهحوا منع خطاالوأ
 قىد تءضوفت اف

 ههيتغطلف ةر رحلا

 ىنلال_عغفاههج و

 مو هيلع هلأ ىللص

 ةدوسللاهوءذفن عضوف

 كحذف ىمهج واس
 موعدنا ىلصىنلا

 هنع هللا ىذررعر 3

 ىدانف بالا ىلع

 هيبأ كدعاي هلئادتغاب

 هيلعهقا لس ىنلان انظف
 لاف لحد. 2 15

 هللاىض 0
 رباه تازاف اهنع
 هنلا ىبههلنالو -رتسها

 فصوو هابالوهيلع

 سواط نا مه -ضعب

 ع ناك لاّقذ



 رعلاةف رسع هقيسف
 ةيعكلا بروكتةدس

 نب هللادمع ىورو
 رعى لاق لاق سامع

 ءاملاىف ك.ذاثأ لاعت

 نو اسفن لوط انأ

 (كىدرد) ومرت

 لاق هللادع نب رك

 هللالوسر بادصأ تاك

 سو هيلع هلا لص
 قى نودزا#ب
 ذيطملاب تودع دايت

 نقانق اذاق

 لاةي لا رلا م_هاوناك

 ىأىراذا حدبي حد
 خمطبل اب كاوا -

 نءةعرزول'(انيخأو)
 8-3 نسل انآ لاق هنأ

 انثلاو ىسنركلا رجل
 لم نرش بلاط وبأ

 و ا لاق مه .هاربا نبا

 ناد ب رع 8

 ىتديح لاه هللادسع

 انث لاق ىرهطاق دعا

 تا داج ان :لاقةملع .ونأ

 ورع نم دن انأ لاق دلع
 ربأا:: لاقةمةاعزبا

 ىيلل انصح نب نسحلا

 نجرلا دبعنب يح نع
 ةعئلب لأ نم بطاح
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 أ قذاات 3 2ك اءاط اعتب امد. ءلاةسراخ ىط اعتب تأالا هلقن رطالق عا ا دة هل ةدسص

 مح اك 3 اكل يحس نسما كر ار اطلاع هل ار ةدسياع بط اونو

 قءنمردص: ناك 3 اعيط نس | طمإت رس الافهنمر دصق « سفن ىف عم ارد صريصل ىتس 4 لع م اولازال

 ىلاري | سرا هالك :لوألان لو اذ_بحهوطتث لع ىذلا و ه نسا ام نان ذافام_ءءادت .الأ

 سفنلا همعذريص نأ دارأ نمثلذكو عسب .طاانن بلا طقتا تكي زاصقةحرااىلات ماا نددت كا

 ا 4 .ةفريصتف هقفل اةف صفي اق لعدتم ضاعن: نغفل راركشااو هو ءاهقغل !لاعفأ ارطاعتب تثالا ةقار طالق

 ٠ اقلك ءالؤهلا د5 ىل اعني تأ هسزا قاعضاو ةماواح سفنلا ف .ةعابضم ريصد نآدارأ نهال ذكو سفنلا

 اهلانيالو هلا لدطعتن ةمترلاءذ_هلمن نم سأسسال سال قف بلاط نأ كو كلذالا 4 جالعالف هلاعبط 1
 ا مرعالو مون ةدابعبا لانيالخن بلا لابعالاب اهتءلعو اهامح دو سنا اةيكاز 7تااط تا ذك فول كرار 5

 ىلا اوعدتدحاو مون ىدلامعلان 0 ل ريانا ]ود انو ةفالارم

 ١ | هس زكر ههنا ليضفا تود 007 ًارل.هدقلا ارعجهتو لسك-!اب سفنل أس 16 ىحالملقالملق عادت ئاهلثم

 سال كزارك "نأ اهوةمئاحلاادنءناعالا لصأ مده. ةداعسلا لص توه ىدح ضعا لااهضعن را

 ٠ ةعاطلا كلذ كف ةماعلا عافتراو ند.ل اول“ 0 جب ردتلا ىلع. 0 ا نع هْنلاَمَوَد "رهظل لب سه هنا اهدذىف هربت 3

 ا هلا تاق ةعاطلا لم 1ةب تاهتسد نأ ىجذ 1 :الزكلو لاا ىفاهريواطتو سلا. 2 ز:فاهريث ا7سحم الد اولا

 هلف حن ناورث ااهاوالاةعاط ٠ نما ريث أت اهنمدحاو لكل ةداح الان مول !تعمدا امءاوةرثؤماهتمةرب* كلا

 ىلاو "ل1 ىنعاذكهو ل ءاومول ليط عن ني مسن هيف نمكو ةءاسعلا كلذ كورال ءازاب او )١تاف ةلاعتال ناوت

 هسدفنقّوسو ىمهاع“ ١ ارئاغص ني حسد نما ذكسف هّقفا|لوق3نع هعبط ب ر2 نأ ىلا امو.ق أم هول فوسر

 1 يعدي لراقلاذا ةيؤتلاهسلعرذع تو هب اذ ىلع نونذلاةلظ كارغتوأ شغب توملاهغط: تل نأ ىلا ىلاو لا لع هيوتلاب

 || وهو ةيوتلابابدادشتاب ىتءملاو هواه اان مهصياخت نكع الت اوهش لسال_سب ادي ةمباقلاريصمةريثكسلاىلا
 ! ناعالات اهزعهنناىذر ىلعلاق كلذلو ةب الاادس مهفا نمو ادس مهيد آن يب نماناعحوىلاعت هلوقيدارملا

 1 باذااضناتاعالادبعلا لمكتس ا اذاق ضاببلاكلذدادزاناعالادادزااماكءاضبب تكل باعااقودبنل

 ١ | دوس !ىافثلا ا سا اذاوذا بلاكلذدادزقاغنلادادزااهاكئادوس تكن باقلا قوديبل قاقنلا ناؤهلك

 | 04 لاعفالادامتعاب توك ةرانو ةرط :رطذلاو عسبطلاب نوكست ران ةئسحلا قال_لالا نأ تفرعاذاف هلكباقلا
 1 نم قرسن عربطل اذا حالصلا ناو اوربا ءانرق مهو مهتيحاصمو َهللالاعفلا باي رأد ةدهاشعراتو

 ة[ضفلاةناغف ةوهفالعتوادا.ةءاواع.ط هل .ضفاذراص ىتسثال:ا!تاهحلاهة-ىترهااظت ن ذاع. جري1ناورشلا
 نمدعبلاة باع وهف اهداتءاىت<رسثلا با, س1 هلتريستو مهتم لعتفءو ىلاءانرق 4قفتاد عبطلابالذرن أكن مو
 هتفصهم_ذط:ةتاميسعدعءلاو برها! فة ردك او تاهحل ا هذه«. تفاتخ | نم ني“ ةنئرلا نمد ول-وزعمللا

 نوملشت مه سةناوفاكن كلوهّتلامهلطاموورب امش ةرذالا ةثملمعنن هوءز اريخةرذ ل ملعب نذهتلاعو

 «( فالخالابي ذهنىلاقيرطا!ليصف”نا اين )»*
 لادتعالا نأ !اماهبف ضم ومّعسلا ددعالا نعى لاو سلا ة كوه ىالضالا ف لادتعالان المق ن٠تفرعدق

 0 وععاهحالعف سنا الا ملوقنفالا:مهندبا از ذنافمض ضرملادتعالا : نعل“ ءلاو هلوكوه تدع ملاعب ارشسه ىف

 | للعلا وع هجالعفندبلالاثماهلا هللا قاله الاو لئاضفل !تاحوا متع ةئيدرلا قال_الاو لئاذرلا
 1 | 0 روما ةددسعملا ىرتعت امغاولاذتعالا جئازملا ل_صأ ى له بلاغلاتأاكو هبيلااماو هلا !بسكو

 آ :أهنارضني وأ هنادّوييءاونأ امناو ةر اغلا عيتصالو تعم اون دولو ملك كلذ لاو>الاو ةب ودالاوتيذغالا

 اعرق ولمكاماو الماك قلالءاد_تالاف ند لان 5ولئاذ رلا ب سةكس مماعتل ودام: ءالاب ىأ هناسعك
 قال_الا بي ذسمو ةدركلاب لمكت امناو لايكات لا اقةصقان قات س 3 اكل ذكفءاذذلابةمرثلاو ايثاا
 هنأ ش فاضي سم ناك ناو ةمعأل انذا+ا نونا اا. وم بيءطلا نأ شذ اصدناك نان دنلا تأ 5و معلابةب ذغتلاو

 يدخل نيك يس ب 6 و دن كا د ا رع ورع ر

 بلح
 ” الفد دك
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 ةبطاوماهماعبط ا كررغح  نادلعلا عب نلوم. لفنان ا ْ

 1 روسو «.اعهتناىلضلاقأما مم ا 1 وةدهشلالاعفالا» هركنإ وام وعن وول. !لاعفالاىلا قاتشا نم ْ

 ةداعسلا الان الو ناصتنلاوهفلاقثتسارةها ارك عمتارواظلا كلروتادانعلات ناك 0 1

 نامز نود تامز ىفةصعأ اد ل 1 اوةعاطلاذازلتساق واللا >.  ىلع : هذوعو ا!ةداعدس لا لينف كمال رياك

 رهطأو ىف زأ سضفنلاو لزج ب او ثلا ناك رمعلالوطب رثك ؟تادابعلاتناك اماكوةرخ الاةعر صايت دلا ناف

 ك2 0 هرثكب اهييثات 1 0 تالا تادابعلادوستسابخاو تا ا

 ةنينأ ىالحتالاهذهةيأغو تادابعلا 1

 تا ملا و را ىلعالا هلام عي لمعت «سدالق لحوز عىلاعتهنناءاع)نمهلا ١

 ؟, لمعلا عرسشلتازيجانوز وم وكي تأ كلذو ىلاعتهنلاىلا سون ىذااءبولا ىلعالاامهلمعتالف |||
 00 نيعلا ةرقىهريصتدح ىلا ةالصلاريصم دعب # نأ ىضينيالو هلاذلن باسر فا ذدعب

 عب ةداعلا

 هيلسأاع : ررامتلانأ م4 ا عرق مل ةاعيا هيفوهاموهراه:ةذالاوح رفلانمهيلعبلغبدق ١

 كلذكو 9 هنلاه_سفن فر هو هلهغلا لوطا كا ذو هب هيزد "5 د وهم وهف كلذ عموا ك ةمهكربو هتدن رخو لأم 5

 ااكو رولا كر ةلاهل أد سحالوهو هتلدزاقاف سولار فراهنلا لوط فق دق ماس اببعاللا

 م امتعلا لعملة هلبعلا اوبرض! !نمهاقاناعر 297 , رامعاارح -اغلا ىرث لد ءامسلا وس يفاهةءلحوا ماريطو ا

 عطقي قدس“ :لارقن كلذ ىرب ىتح كال ذ ىلعريصلا ىف هنوعب ومسفنب عتم كلذ عموهو بلد هنم دقني نأ ىلءو 1

 هدعل :عباسعأح .رقثام وةعلاء لاس الوراكسن :الا ىلعرصيفهريغماطاعتوأ ءاطاعتا؟ رقي نأ ىلعابرااب رامهتمدحاولا |

 حنأو نيل اها الل رادو هتمعةرق لاك ١ نماهفام عم هلاوحأ ت راصد مف ةيلوحر وةءاصشوال5

 راضفاو هلاك حرفىفثخ ملا ىرتفءاتل اةطااخو هحولامثوورعثلاف::ىفّتان الميت تنال

 لولملا نيد ىرعاك ةاهاباورخاغتل نم ءاتكلاو نيماخلا نيد ىرح ىتد نيثزذملا عم هب ى ىهانش هثنك ؟ ىلا ||

 فراعملاو نيطلاخلا فكلذةدهاشمو : هذي ابر مةدمماودلا ىلع داو طغ ىلعةيطا اوأاوةداعلاةصقن كلذ زوف ءالعلاو

 تمزتلاو ه هل م4 لا تدرولق حل ا ذل: نال م ك3 ئابقلا ىلاو هلال متو لط ام املا د1: بز ةداعلاب سفنلاتناكاذاو |[

 01 ىلا ليلا ىهاضب عباعلا نع جرام عبن د ثلارومالاذهىلاسةتلا ل سقيم ع ةبطاو 1 َ

 ارسشل او ماعطلا ىلا لم !اكوهذ هتدادعومتفر «موىلاعت هللا بححو ةمك1- ىلا هليمامأةداعلاب كلذ سانلا ضع ا

 00 ىلع ضراعو هنا. نما رغةوهشلات :امك ةمىلا هل موىناب ورمأ هناقبلقلا ىضتقم هنأق ا ا

 ضرا الحب دقكهبل- دق ضراهعبط سس ص قرصا كلر عر ١ ةقرعملاو ا بالا 0

 كنب الفىلاعت هللا ىوسئش بحي ىلا لام بالكشف اتاي نا. سامهوبارمثلاو ماعطل ا ىست هر ا

 لد.الل الذر_:عق هنيدى عو ىلاعت هللا س- ىلع هلانبعم هنوكسلا :وشلا كلذ ؟ناك اذاالا هلسردقب ضرع ع[ | ١

 لاعفالاَ يَ ىهودضأب رلابا ما ستك نك هل + !قال_الاهذهنأ اعطت اذ مبتفر ءاذان ضرما لعشاا ||

 لك تاهت د لاو سؤماا ىنعأ روم او كلفلا ب دتالقلا بخ ساره رم نكي ةرداضلا |

 حراوحلا لع ىرح لعذ لكو ا#مالا عفو ىلعالا كر تنال ىتححراوجلا ىلءاهرثأ ضرفي باقلا فرهظت فص | ْ
 هلةراقكلا ف دارسي اواو نمنارعو لاثعءاذفرعب درودعبق سالو باآعلا ىلارع ]هدم مار د 8

 سافملا ماما ىرئودمتادنازحأ ىفني معن اولولا !ىرت دقان افك ذخ نميرغأ باخ س هذاا ىق ىضتقت 2

 0ك

 ع
: 1 

 0 م
2 

 ل ١

 ىالل يي ّ.ظ عضاونلاوةهار و هذ ىلا نوذ 43 لى لاثالذن | 1

 ْ كلذاو اول او رآةليضفلا تناكلو طارمعلا نأك ام رمعلا ل قوماددلا لسشل ولا در

 م تول ءاراو اللوم و الازرار دعاط قرمعلالوطلامذةد اعسلانع لوم هنن صل سان

 جيشا( )ل |

 اماسي سانلا نيدلأ |

 : ىلاعتهنلا لاه ثالذإر ع وط نعاهلعف ىلا ةفاضالاب الا هكرب ىلا ةفاضالابع نك-اوريخةدهاحلااملعةيطاو 1

 ]| ريغدر 5 :امىلءربصلا ىنف عط* ل /تاقاضرلا ْى هللا دعا سوهم ءاعدتن !لكصلافو نيعشاخلا ىلعالا 0

 اضنأ(تورو)اك اهذ
 هيا ىلصهني' لور نأ

 اهعباس ل-سو هسيلع
 دعب اهقداس مث هتقبسف
 هذهلاقذ اهقمسف اد

 ديعنيدلا ءايض(ا علا

 نأ لاه ىلع نناهولا

 لاف ىورهلا خل اوبأ
 لاو قار رعلا ارمنو أ نأ

 لاهىح ارحل رهو ”انآ

 ىبو مه لا سايععلاوب 05

 دمع الاف ىزمرتنا

 وكلا حاضولا نبه
 نا هللا تسع اذثلاه

 نع ةبعش نع سدا
 | دايم حاشلاب أ
 تالاق هع هللاىذر

 هللا ىلسهننال وس ر ناك

 ا ه.طع

 ىكعال لوقي ناك هنا

 . لعفام ريعابأاب ريغص
 روفصع ربعنا او ريغنلا
 زممنا(ىدرو) ريغص
 هللا ىضر اربد ُز قبا
 لاشفريد زلاءةمسفامهنع

 ةيعكسلا بروش ةةبس

 ىروخأ م هفباسمت



 انثلاق راطعلا قسعا
 نعدو رهئ نائسس

 ءاحلاف سنأنعدم

 هننالوسو ىلا لسجر
 لاة فل -وهملع هللا ىلص

 ىلع ى اجا هللالو-رأب

 ىلع لح لاقف لسعج
 لوقأ لاق ةفانلا نبا

 ىل-ج ىلع ىناجا أل

 نا ىلع كا لوقتو

 «بلعلاةف ةقانلا

 ةقانلا نب !لجلافمالسلا
 لاقن(بيهصعدرد)

 ىل صدا لوسرتنأ

 نيبو مسوعبلع هللا
 لا ذلك اب رسع هيدي

 ماعطلا اذه نم بصأ

 رّملا نم لك تادف

 نسم ْغضمأ اذاتاتف

 ندضفوخ الا ناحل

 سنأ (ىورد) مو

 هللا ىلص هللا لوسرتأ
 مولتاذ هللاو مسوهنلع

 (تلئسو) نينذالااذأب

 اهنع هليا ىحكر 2ع

 هللا لوس َر ناكف ينك

 اذا سو هيلعدتباىلص

 ناكتااق تيما !ىال

 قلتي ىذااوهىضسلافاذيفإءنمرداصللعفل اريص: نأ«تءاغو قد رطلا اذهب لص عري ةدوهحلا قالمخالا
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 3 هم ووو جلاب 00 نعودّوتلا نعولخين أب كلذوة.جلا نحب ضغلاةفصو بولطا او
 ا | نعةدشلاردصتائاوةدشلاب مهفصومهنيءاحررافكلا ىلءادشأ ىلاعتهننالاه كل ذإو لمعلا د2: :ه هنوف عمو

 1١ | اوكقنيرلمالسلا مملعءاممأ يسم ب تل فدكوداهملا لاطمأ ب ذغلا لطب ولو بضعلا

 0 دعب يو بي ماك تاذأ ناك ورشا بفعا بضع رشبانأْاا سو هبلعمللا صلاه ذا كلذ نع

 || اغلا نيمطظاكلا اوىلاعت لاهوق ولا نعهيضغدهح 000 هادنحو روك

 |00 او روطال رح لادتعالا دلة رهشل اوضغل ادرف ظرغلانيدقافلا او لعب لو ساذلا نع نيفاعلاو

 ألا كوتستا عر هناققلخلا ريبغتدار !اوهو نكعام ملعبااغلاوامهل طباضاا اودلّمعلا توكيل. بلغنالولقعلا
 الا دح ىلادوعت هان ربو شحاوغل اىلا طاس تالا ع نءاهعند ىلعءإ_ةعىوةبالثسع نا سنالا ىلءةوهشلا

 11 وهبولط!!نأ ىل_ءلد.ىذلاواه ذك شال هلالد : كلذ ىلع لدن ةدها ثملاو رحلاو نكم كلذ ن لدن لارتعالا

 ١ ىلاعتهيبا ىتنأ دقوريتقتلاوري.تلا فرط نيدطسووهواعرش *دوجم قا ءاخسلانانيفرطلانود قال الا ىفطسولا

 ' علا ةلولغمل دب لعتالوىلاعت لاقواماوق كلذ نيدناكو اوركقن لواو فرس م اوةفنأاذانءذلاو لاق هيلع
 [[| الواو رسثاو اوك ىلا عت هنن 'لاقدوجاوهرشلا ت وديلادتعألا ماعطل اوهش ىف يولطاكلذكو طسلالكاهطست

 رومالار يخ لو هءلعدتلا لصلا دوه ءاجر رافكلاا ىلعءادش اتخغل !ىلاقو نيقرسسملا عال هنا أوؤرسعت

 قاعتهننالاق ماعلا اذه ضراوعنع_اقلاةمال_سةطونمةداعسلان أو هو ق.ة<و رس هلاذ_هواهطاسوأ

 ثوكيثأبلَعلا طرستوانندلا ضراوعنماضنأرب ذيتلاو ايندلا ضراوعنملكلاو ما-باقبهللاىأ نمالا

 / قافنالا عصي ربل تافهك اسما ىلعالو هام يعاسيرحنوكالولا لا ىلانفنلمتنوكبأل ىامهنما_ملس

 تأ بالغلا لك ناكف لاءالا ىلا لة لا فورصم لا مالا ىلع صن رسولا نأ 5 قاغنالا ىلا اقل! فورم
 طسولاوهو نيفرطلا نع دعب أو نيدصولا مدعل«.ثالاوهامانبلط ان دلا ف كلذ نكي ملاذ اواعم + نيفصولا نع وفصل

 || ريتقتلاوربذبتلا نيبءاذسلاكلذكف نيذ_سولا ن علا هناكفامهنيب طسووه لب درابالو راحالرتاهناا ناف

 1 وهاذه ممذرومالا فرط الكف قال الارئاس كل ذكو دوج اوهرسمثا !نيبةقعلاورّوعلاونيمل ا نيدةءاشلاو

 : الواس أر لاملا اسما مدن واس ًاريضغلاهدنع حي نأدب رمالدسشر ب ىلع بحي عل :نكموهو نوملاملا

 : ص*رااردقلاهنان طوهمضغو هلععات سان ارذع كلذذخا ئد ىدأ ف هك صنروإ هنالهنمئش ىف هل صخر

 1 || دصقي تأ كب اوصلاةلادتعالا ىلادوعب ثيحح هتروسر مك“ لاهل ب موه ةغاابولصالا عطق دصةاذاههف

 | 0 ؛ نظذا قجلار و رغعضوم هناقدب رهالرسلا اذهفث 5 الذدوصة!اردّقلا هلرسستب ىبح لصالا علو

 | «(ةلجلا ىلع قلل نس>لانب هيىذل' بيسأل انا )د قءعشك اسماناو قع هبضغ

 أةرمشلاو 000 ا ]اءحرب قانا نحن أت فرعدق

 || ىرطن ل اكو ىهل ادوح امه دحأ و نيهجو ىلع لص < لادتءالا اذهواضأ عا ع رشالوةءع.طملةعللابخوكو

 ١ نيل دتعماتةاخ ىله تذغلاو» اوهوهشا!تاطلس ىك دوقلخلا نسح لقعلا لماكد إو وناسالا هاذ ثا

 1 اامهلعابرك قي وجرح ىسيعكب د دكا درر ماع تاقاعربمب .قعرشلاو لقعال نيت داكتم

 | باستك الابلاتب دقامت :رطغلاوعبطا! فن وكي نأ دعب الو نيعجأ مهلعهتنان اوأ صعاب نالارئاساذكومالسلا
 | ذهب نية ةطلاةتودا.تعالاب بف كلذ - مق فالك قلاع روان رحاب «ةعهللا د هداص قادن ىيدبرف

 ١ | ىلع سفنلا لج هيىنعأو ةضايرلاو:دها لاب ىالحخالاءذهباستك ىنا“ !اهجولاوبع لع لاب لصعاع روكالجللا

 لعق ىط اعت فاك. نأهعب رطف دولا قا هسطن] لصح نأ ال ثمدارأ نفيولطل اقلط ا اهضتغي ىتلالاسمالا
 0 : ردود ألا

 ٠ و 00 هلاقل كلذ دريغل نا 7 كيا ا و 21!لاعفأ |
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 ردع الر 2 :رهاظلاةروصوه قاخلا ناينطابلاةر ودوهق ام ناامهدحأ نبأ. هبة لدتساو |

 ىلعردةي عيل الواري_صقسفن لعح نأردقب لي وطل الوالي وط هسفن لع ناردةيالزيصقلاف اهرييغت ىلع |]
 بضغااوةوهشلا عمشب قل نسحاولاف منا ىناثلاو ىرجمااذهىرحتنطاابلا خم لكل ذكسف هنروصنيسحت
 هلاغتش اهىد الان ععطقن.ال طق هنأك عديطا اوجارا اىضتهمنمذكل ذن ا انذرعو ةدهاحلا لوطب كلذانب رح دقو

 ءاوااواباصولات الط ارييغتلا ل.قتالقال>الا تناك ول

 ىلا شاصتسالا نمىزابلالةنيذا نك ة 2 تر ال -ىئاذهر 5 فدكو ا

 ىد الل +دمالاملا ةمسةنمتادو>وملالوةننأ كلذ نغءاطغلل فشاكلل !لوقلاو ىال الل ريبغت كلذ

 تاناويملا ءازحأ رئاسواج راخوال_ادنديا اءاضعأ لب بك اوكا همسات ل

 لوب. :وقهيفل_هجواصتانادوجود_جوامىلاوهكوهدوجو نم غارغ !عقو لماك لصاحوهاملك لاب و
 قاد تفلح اهمخاالا لت الو :حافتب تسلةاوذلا ناقديعل ارامتدخاب طيتر دقهط رشوهطرمش د>و نادعب لكلا

 راية الابر ًاتم:اوتلاتراصاذاق ةسد رتل اي الوال أ اح ا نرش اهللاة يب رثلا فاضن ااذاةلةخريصتتأ ن 8

 اههل قد الة. ل ايامه هرهةوامهعمان رول ةوهشلاو تضغل كلذ ك3 ضعب نودل او حالا شعب لبق ى 0-6

 35 ؛-كلذراصو كلذ. انمأ دقوهيلعانر دن ةدهاحلاوةضاب رلاباههدوةوامهت الس اندر ولوالصأ هيلعردةن لرث أ

 اهفال_ ةدئالو لو“ هلا ةثمطإ | عضعإ ولو. علاةعذ رساهضعب صفات تالبقلا اواو انناع

 فةدو-و وهرمك: لاو بضغلاوةووهثلاةزق تافدوجولا ةدمدادتاوتلجا لصأ قزف رغلاٌف امهددحأ ناس

 قاعور اطقلا دما ىىدااذاادوجو مدقأ | متافةوهثلا» ةوك رب رغتلا ىلءاهاصعأو ام اهبعصأ ن ككاو تاسنالا

 رققادنا نأ ىناثلا ماس لاو زيسقلاةّوث هلقاكح الذل عن ربضغلا4قااعر نيت ماسالا ريتا

 كوالا بت ارم عب رأ أ ىلعهيف سانلاوا.ضرمو !ذ_> هنوكداةدءاب وهلذعاطل اوداضتةع لمعلا ركدك 5
 تاداةتعالا ع. نعايلاخهبلعرطفاك ب لد جيبقلاو لب .+حلاولطايلاو قم !نيب زيعالىذلا لفغملا نا نالاوه

 ثءارىلا اودش صو عم ىلا الاد حس د ءادج قام لوا اذ هفتاذالا عايتاباشأ ةرمثمتسام|[

 مهنكللو خييشل مذ فرع ءلد 0 ةيناثلاوو ثامز برقا ىف هعاد نسف دعها طي ل

 هيلعةوهشل اءالمدسال هب ار باوص نءاضارعاو هتاوهْثلإ دامت اهاط انعتذ هل عءوس هلزع لد حلاصل لمعلا دوعتب

 نمالوأهسغأ فخ رام عا هم ةهملعدا< .اعةفدطولا تنعاضتدقذا لوا |نم بعص رضا هلعف هريصقت ل ءنكلو

 ّت اة-_ظورالل» داق لك ة] 4 0 اصللدا-: ءالاة فص« سفنفؤسرغ نآرخ الاو 0

 لع مجوق حاملا ود :ىدسملاة م 1 اولاامنا ةصسشلا قالدثالا فد: هب نأ ة 8 - ؛لاووي محو ريهشت و روع اهاضبتن

 ا أ
86 

 ظ

 15 رلاو# لالضلانابس [ءاضتل كا ذورودنلا ىلعالاهحالس رب الوهتياعم عزت داكتاذهف العب رت و
 سوفنلا كالهتساو رمذلاةرثك ىف ضفلاىر هب هبلمعل ا ىلع" ب رو داغلا ىأرلا ىلع هوشلا عم .توكتأ ||

 0 مرهل اةضانر ءانعلا نمو ليقول ثوبا اراارع_صأو هاذ هرردت قر كاان ده | أ

 عسبارلا اوق-افولا ذول هاج ثلا لاو لاضو ىلهاج ىف او طقف ل هاج ءالو هنملوالاو يذلا بن نبتت ذل |!

 4 ا ::الفاح مادامىد ' الانا مهلوةوهو هياول دا ىدلاوخ لالالا 8 رمثوقساةولاضو ل ءاح |
 هزه عد ةدهادلا ع نمدوضةملانأ او :طةفثاطل عقو اما اناهف ىالعشالا نسر[ ل ايندلا بو بضغلاوةوهشلا ||

 ماعطل'5 ةوهش تعطقناولف ةلبل دب هن ر درمضىهو :دئافل تةا*ةوهش!!ناف تاههواهوثوةماكسلابت ا هملا |

 ام« غن نءناسنالا عفدن لَ ةباكلاب بضغلا مدعت اولد ل. عطقنال عاقولا ووش تعلطةناولو تاسنالاثاهل ||

 ظ
 طد رغتلاو 1 ارذالا نيد اهدووهىذلالادت ءالاىلااهدر ولاعة لان ءالذةطامانوللظملا سنو

 م - (احا) - 0

 || لوقنف هدوحو لاح كل ذوّإتتاعلا طوال دة مطقوهبولطا نافةدئ اةريغب تامز عيبضت ه
 : مل_سو هيلعهللاىل_ههللالو- لافالو تأ اهيدأتلاو ظ

 || لكودا .قئالاوةسال سلا ىلا حاجا نمسرفلا وةيلذتلاو هلامالاو دأتلاىلالك الاءريش نمتاككاوننالا

 أأ لا ءارلعكلذ هلمص رتوش ىلا سو ىذلا ل املاح ةلاعال ٌوييفةوهشا!لصأ قيامدعو كلو

 قااما مال اوةالصأا

 اة>الالوقأالو حرمأ
 هللا الحر ناىور

 تاكو مارح ر هاز

 ىلا قبال ناكو ايبود

 ةفراطدءاحالا هللا لوسر

 هللالو-رىلا هيدي

 مانالا نسمامو ءاذ

 قهللالوس رن 0

 ةعلس عدة 00 ,دملا ىوس

 كلذ هانأ نك مو هل 1

 ىبنل اهنضتحاوم وبلا

 هئارونم مالت هلع
 ردنأف ا

 0 داس اه انا مخ

 «بلعىب 00

 دبعلاىرتشن نم مال '
 ادداك ىندءةاذالاّعذ

 نكءاولا فهنا لوسراب
 هةاعيلاعع يب رهللادنع

 رض لهأ لكل مالسلا
 دعلا يدان و هيدا

 (انربخأ و ) مارح رهاز
 | تا مرزوأ

 نع ىند_ِةملا ظداحلا

 نس ,رهطالا ان1لام د 1

0 

 ورعولأ انآ لاق نس

 ربأ انأ لاق مكح 7

 نبديعاتثلاف ةصأ



 ىبوحناانأ لاق ىحارذتا

 ىذمرتااىسعوأ ان لاق
 انثلاق ةدتق انث لاق

 ْى نك نب ردكسملا

 .٠ ءوهسبأ نعر ركل

 لاق لاق همادبع نري
 هلعدللا ىلصهللا لوسر

 ةقدص فورعم لك لو

 قوراتملا
 هحوبْلاخأ دلت نآ
 غار فت تاو قال
 ك.أ ءانا 2 كلوادنم

 ىبممن ىدسب زل نجلا

 ل نماماق ل هدم

 سورعلاب كاعاي ورشا
 011 الفك .اع نع هنأك

 نمو) هلثمعا ارغلاقهلنأ

 0 5 وصلا قال

 اناا اعملو ءزئلاو

 موعابطو مهتالسأ'

 [فاك لاو فسعتلالرتو

 نءكلذفىو ردو

 ه.لعهللا ىلصهننالوسوأ
 نالت ورا_دشأ ملسو

 قالدأى ا<ةفوصلا

 هباعهنلاىلص هلل'لوسو
 هسماعل وعد ناكوإل- و

 لن

 لا دتعالانعبنغل وتلا مش ةقعلاهت سعباهلادّعاو:ةوهشااةّوقن بدو ةعاسشلاب ءرممراهلا دعو
 ' للةوهثلا: 3ةتلامناو آر و وانس ى 213 هنلاو فعحلا كا تلانناوا ارو من ىعتت دان زا فرطلا

 | تافرطلاو هليسففلا وهو ط-هولاوهدودحلاو ادوج ىعت ناهةنلاىلات !امزاو اهرسث ىعست ةدان زلا فرط
 [امآدرو ول اوهولباقمود_حاود_ذهلىل.تاصةنو ةدان زاقرط هلسلفتاقاذالدعلاو تنائمومدمت اتاي ذر
 وه طسول واهلباهامن رغت ىعدنو ةرب رح واثبخ ةدساغلا ضار ءالا ف لامعتءالادنعاهط ارفا ىهسفةمكسحلا
 ُ | قمنولدلاوةفملاوتعامشلاوةمكملا ةعب رأاهلو صاوى الدال اتاهماذاق ةمكلا ساب ص" 2ىذلا

 ا [ةودد سه ال ةلاحلدعل اي ىنعذو هب رام: :معالا لاعفالا عمج ف أ طخلان مب اند ا دلل ةلاحةمكسلاب

 ا د بس> ىلع ضا.ة:الاولاسرثسالا فامهطبضد وةمكل !ىضتقمىلءامهلم<و ةوهدااوبضغلا سو سناب

 أ[ ةوهشلا:ٌوةيدأتةف- ءلاب ىنعتوا عماقع اواهمادقاىف رةعال ةدا اةنمهضغلا:وةثوك ةءاصشل انىعنواها اقم

 أل لقعلا ةّوقلادتعانم ذااهط هللا قالدحلالا اردصتةدبرالالوصالاءذهلادتعا نذعرشلاو لقعلا دأب
 أ[ تاف 1 اامحو لام الا قئاقدإ نظفتلاو نالا ةياصاو ىأرلا ةباقثو نهذلاةدوجو ريب: | نس ىل_صخب
 [ قجلاو رام لاو هملار دصتاهطت رغد نمو ءاهدلاوعادخلاو ركملاو ةر رج اردصتاهطارفا نموسونلا

 ا | قرفلاوئث نود: فارخناسنالانوكيدقف ل. .ذقلاةمالس عمرومالاف ةيرحتا ! ولو ةرامغلاب ىنعأ وتو:للاو

 | كلوا_-فة صدي ور هل نوكت الفد سات قد اعلا هكاوأ - نكلو عت

 | امأو ادسافةراثب اوهرات>ا لس توكقرا دخت تأ ىئيت. الامرات هناق.تونحن اامأو ضرغلا ىلالصوا!ق؛ راطلا
 ٍ أ راقولاو ظيغلا مظكو تابثلاو ل1 اولامت>الاوسغنلارسكوةماهشلاو ةدجنأاومركلا ء:مرد طيف :ءاصشلا قاحخ
 ريك-:لاوةطاشتسالاو خذبلاوفلصلاهنمرده.ذر َوءلاوهواهطارفاامأوةدو# قالخأ ىهواهلا:مأوددوتلاو
 |[ اوك !لوانت نع ضا.ةنالاو سفنلار غصوة اسس سولناو عزبخلاو ةلذلاوةناهملاهةمرد_طفاهطل ر رةتامآو بحتلا 5
 ا ةدعاسملاو ةفاطالاو عرولاوةعانعلاوة ساس ا اوربملاوءانلاو 00 ملا نا ماعلا

 وب ذيتلاوثبحللاوةاقولاوهرشلاو صر ء:ملصصف طن رغتلاوأ طارفالاىااهامامأو عمطلا ةإةوفرظا او
 || كالذري غو ءاهةفلاراقتس اوءاشضغالللاذتلاوةتامشلاو دل اوقاملاوث علاوةناحلاوةكستهل اوءايرلاوريتقتلاو
 | غلب مو اهءورفيفابلاولدعلاوةعااوةعاصشلاوةمكسللاىهو ةعب رالا لئاضغلاءزه قالخالا نسا تاهماق

 [| لكن هنمدعبلاوب رقلا فثوتواغتمءدعب سانلاو لبو هيلعهتناىلسهتلالوسرالا عب رانا تي ىلا الج

 || ع نملكوو#- وهيلعهللا ىلسهللالوسر نم هن رقردةيىاعتهللا نمس رق ةوهف قال الا مزه ىقهامبرةنم

 | لاعقالا عج ىفهينودتةي وهبلا مهلكق الا م اعاطماك امانا نينتوكي نأ قه-!قالدخالاهذهلاك
 8 أ نمبر دق هنا ال نسم مير نأ قحساا هدادضاب ف صن اواهاك قالخالا هذه نع كلفنا نمو

 هدوصةمقجالا تأ ن تبوح :كطاوقلا نيد

 | ناف هيلا برقي و هيىدتقي نأ ىتبنرف برغملا كلل !نمبي رقلوالا نأ ىدعبي نأ ىنبتيف دعبملا نيعللا تاطمشلا
 || فاصوأ ف قالدخالا هذه ىلا ن ,ارقلارا نأ دقولاو5 قالخالا مراكم م ةيلالا ثعبي لو لطم لشسالا 8
 الأ هتلاليبس ف مه-فتاومهلاو ماباودهاحو وبان 2ر0 اور وهتنأبا :فآ نيذلا توذم .زملاامغا ىلاعتلاةف ن نيْنمْؤملا
 [|| مك ا ىس تنمو لعل اة < ىهو نيةءلاةوق ىهبانتراريسغن ءهلوسريوهتلابت ءا_عالاف ثوقدادلا ,هْلع اوأ

 أ 0 ل عج رت ىاةماصتلا ىهسهنلاب ةدهاملاوةوهشا د و3 ةطبضىلا عدجرب ىذلاءاذسلاو ه لام ا,ةدهالاو

 ||| ءاحررافكملا ىلععا دش ألاف ةراعصل ا ىلا هنن فصودةفلا دتءالادحو علا طرسش ىلع بضغل اةٌوةلامعتسا

 أ ناساذهفلاح لك, ةجرلا الو لاح لكت ةدشلا فلإكلاسدأف اعضومةجرالواعضومةدشال نا ىلا ةراشا مهدد

 ١ هعو رؤو هنار ؟و هناكرأ تام وهحقوهنس>و قاذنا ىنعم

 «(ةضاب رلاق د رطارعب يهتلل قالدخالا لومةتاسد )دي

 00 برذهتو سفنااةءك زب لات الا وةضاب رلاوةدهال !لةدس اهيلع ةلاطبلا تيلغ نم ضعن نارلعا
 0 روصن الوالخالان 7 عزف هاون بنومصقنوو ويشلكاة ب نأب هسفن يوت

 ” لدتس 1و
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 7 نأ:صلاقو هيلع: ةفشلاو هل اراغغتسالاو الخال ةج .رلاو :ًافاكألا 'لرتولام>الا ءاندألاقن قلنا نسح نع ||

 امثوهليب وه :رباه قرومالا عج ىفهبصعبالوهعيطبق نعذاجءافولا ىلا نكساو هقأن ودزرلا ف قملا مهتياال |

 ةعسوتلاو لالا ب اطو مرالا بانت> !لاصت ثالث فقلنا نس هنعهللا ىضر ىلع لاقو سانل نيب وهند د

 لكلا و داك ثمم ولف ةذ زارختادرعسو أ لاقو قلك تعلاطسدعب ان اءاذ كا .ةرئؤدالتاوهروصتمتت نيتسخلالاثو لاصلا ل. ظ
 ال 7 و رلاد حاجز || وهسيل ءهسقنلالق النا نحت ارم ضرعتوهو ريثك_كاثبأو اذه: لات هتاريغ مهكلنو الن أود |

 0 اذاو | قلاناو قلحلا لوةضذةةلتخملا لب واقالا لة: نمىلوأ عقلا نع ءاطغلا فثكواضن[ تاما اا عبم حاط ْ

 رشلارهط ةصاسملا ا 0 وان, دارينرهاظلاو نطاملا نس>ى قلد او قلدنا نسحتالفلاشاس تال راع

 هلأ لاقه> ولا ىل اع 0س سفنو حو رومو رمصبلاب كردم دس>- نم بك ص نا. :الان الكل ذو ةنطابلاةروصلا قا ادار وةرهاظلا

 مههوج وف فرعت كاعت || ن اردن منعأ ةريدملاب ,ةكر دا !سغ تلاوة جام! اوةحعبتاماةروصوة؟ *هامهتمدحاو نكتاوةرعسدءلاب ودم

 هنر اضن ىأ معنلاةرسضن 3 تغفنوهثي وس اذا نيط نمارسشب قااخ ىف ىلا عت لاهذا هملاهتفاضاب هرمأ هللا مظعثالذلو رمصملاب كردااد ملا

 رضنأ لاعب هب ربو 0 حورلابدار ١او نيملاع ايري رانا نو دا نيدحاس هلاوعةف حور نمهبف

 ررثد رهزأ اذا تابذلا رم رسد وةلوه::لاعفالاردصن اهنءةخمار سفنلاىفةئيه نعةرابعقاذناف دحاو ماما اذه ف سفئلاو

 دئمولهو>و | ةكمهلا كلت تدماع :ردوالةعةدوممل اهل جلالاءفالااهنعردصت تح ة-ع.هلاتناكن افةي وروركفىلاةحاح
 ىلاةريضان

 تراق الفةرطانامر | ةعيهام خان دلك اًميس هاتر دصملا ىهىتل اةئمهلا تيس كمقل !لاعفالااهنعرداصا !تاكناوانسس>اًةاحخ

 ةدهاشملاباب راقترمذت || تو. : هسسعن ف كلذ تش : لامءاضسلاةلغ لاقي الذض راعةجاطرودنلا ىلع لام الذ. هنمرددد نمنال عار

 تر ون:ةفوصلانم || د:ءتوكساا اهالاللد تاك نمنالةيور ريغ نمةلوهسإ لاءقالاهنهرد_صتتأانطرتشاا ناو خوسر

 ةردقلا ىناثلاو جيبشلاو ليما لعفا اهددأ رومأ هب رآانههفلا اوءاضسلاهقلتلاقنإل ةيوو و دهس تدل
 ةدهاش كمارو: مهرئاصإ

 موهيواقء اص تاةصناو اماني الاد ا ساعرسس : ونيبناحلادحأ ىلا ليع امس فنلا ةئهمارلاوام_مب ةفرعملاثلاثلاوامهماع

 لاجل اروناجذ سكءناو

- 

 نالوأ لاملادةفلامالذيي الو ءاذسأ !«ةا-د صخ# يرق لعل! نع رابع قامللا سياو خيبةلااماو ن_سالا 1

 سعقلاتق : هرم اذاو ىلزالا كاسمالا ىلا هو وعل اة م سن تالد ةوعل |نعةرانعو» سلو ءايرزوأ تعايلامال ديب وهو زلات ١

 هلودصملا ة 1 ارملا ىلع أ قا بح والكلذو كاسمالاوءاطعالا ىلءرداقةزطملاب قلخت  اسن !لكو داو نند_ذلا ىلا ىل: ءاطعالاو
 لاقناردجلا ترانتا أوه 0 : ىلءاعبج عيدلاو للاب قلعت ةفرعملانافةذرعاا نعةرابعود سالو ءاضسلا قامنالو لضملا ١

 وادا ةلذبلاوأ كلاسمالااهتمردصا نالسفنلا دع: سناب ىتلاةثيهلاو هو عسب ارل اىنعملا نعةرابع
 قومها ميس ىلا عت هيا |ةرابعاذا ق

 رثأ نم م-هدو-جو | مقلاو ا يع الاةلطمةرهاظل اةروصل انس ن اكوةنطابل اهتروصو سفنل اة يه نع

 هجولزر' اتاذاودوصتلا | اهع.ج يف ن_سحلا نمدبالناكرأ ةم رأ ن طايل ف كاذكف رهاظلان حيتيل علا سيال ولا
 ىهولال_اظلا دوس ب ةّوقو ميلا وارسو قلل انسحب ل-صح تيسانتو تادتعاوةعب رالا ناكرالاتوةسااذاف قلحلاا ن حس متي ىتح

0 

 هللالوقفف تلاوسعلا ثدع ريدتنأ ف 5--- معلاةوئاماتالئاا ىرثلا هيرو ةوهشلاة وزو يتلا ٠

 رب انيال يكل اص الو | هنالاو ىتاا ىهو ل رةمكسللاو ةمكسملا ةرمئاهتم ل صح وَلاَ هتطصاذاةلاعنالا ف ز
 (انربخا )لال ادوهشب ' ىلعاهطاستنا اواهضايةناربيص, نأ ىفامن_سف بخغلاةؤنامأو اري 5 اري وأدق فةمكحلات ود نمو اهفأأا

 | دمع ني دلاءابض || /لةءلاةراشا تع اتمكمل اراها تت نوكت نأ قاههاللبمو ابنه وشل ك١ ةمكم اهيضةةتامدح ||
 ىجخوركسلاانأ لاق ىلعنبا ريشملا عصانلا اثم هلاثم لقعلافعرسثلاولّمعلاةراشا تدق بضغلاوةوهشلا ط.ضوهفلدعلا:ٌودامأ و عرشلاو أ

 انآ لاق قاب رثلا انأ لاق أ لود هلا ءوةراشالاهنقذغنت ىذلا اوهبضغلاو ل علا ةراشالىىضمملاذفنملالاثماهلا ثموةردقلا ىلا ل َ ْ

 ناو ا بدم ةاسنتسا وكي يسب لالا امد هناق ديصلا ال

 نس وهف ا نعو نم 0 لسان تونس | |

 ةسّدغلا لعل عيد شعب نود.هجرءازج شعب نسعي ىذاك ةساجىتلالاوفل ا 8 5



 ه-جرتعطقاذاىزإأ

 نع (ىورو) اهلصو
 هيلعدللا ىلصدللالوسر

 قالدخالا مراكم نمل سو

 نمط نع وفعتنأ

 ىطعتو كعطق نم لصتو

 قالدخأ نمو ل مرح نم
 ةقالطورمشنلاةمقودلا

 ى ها فوصا اهحولا
 ةقالطو هرمشب و هنود

 رشنلاف نشاتلا عل

 راث !نمهسهجو ىلع

 لزانتدسقو هبلقراوفأ
 تالزانمىوصلا نطاب

 ةبسدق تهاومو ةنهلا

 دعو بال اهنم ىونرب

 لخف:لئارو رسواحرق
 كلذ هتجرب وهللا

 اذارورسل او اوحر غلق
 ضافداّةلا نمنكم

 هللا لاكهراث !ء>ولا ىلع
 ذ؟مول هو> وولاغت

 2 رشم ة يضم ىأ ةرفسم
 ةحرت أ يشتمل

 لوط نم تقرشأ لق
 هلا لددس ىف نرع_غاام
 ىلغرونلاض.:لاثمو
 تاَكاانم ه->ولا
 حارسا رون تاضيفك
 ةاكشملاو باسل ىلع

 كن ا ف ادع د كد كح جس نعم مي يمدح تدع 7

 لاقنسأ اقناع عم ريمتأ# لتعلن أيرذىالمزاسلا هطلاقو ا 178

 1 نوأ_هخدو نان وثكوت دومتناندإا ف تاحو زاها وكم قارا ثنا ًارآ وهل عمتنا ىلصدنلا ل وس ءرأةدبح مأ تاق
 | ايندلاريخ قنالتا نسح بهذ ةيدح مأ انا دلا فاهدنعناك !ةلحئامهت_بحاللاةدوكست ىهامرمالة حلا

 | داكودسد ص مركومتلت دنع ماعلا عاصلاةتسؤح لرش ددسملا لذملا نال سومبلعملا ىلطلاقو ةريخأ لاو
 1 ةحرابلاتدأ ارىبالاّعق مسوهيلعهننا ىلص ىبنل ادنعا: :ك ةرعم نب نجرلا دبع لاوو رحاو وهلافن ١ امانلاةدحرد

 ظ لاقو ىلاعت هللا لع هلتداق هعاش نس 500 باد هللا نيد وهن 5 . وهيثبكو ىلعايثاج ىتمأ نمالسح رتنأ 2

 ا فرعضل هناو لزانم ا قرسشو ةرخ آلا تايرد ميظعقلحت نسحب ابيل دبعلا ن نا ملسو هبل علنا ىلص ى +1 ١لاق س

 |0000 0 انسان زكر سو لعد لس يتلا ل عناأتسأ هتعمل ىضر رعت ىو رو هدا 3

 || ىلصهلتالوسرور غل دق ناحل اتردامت هن ءهللاى ذر رعتذأتساالف هن هنود ىلع نخاوص آةلاعةتكتشو

 ىزللا ءالؤهل تمعلاقفهلنالوسر ابى أو تنأ !ىلاي , كصذت مه_دعدتلا ىذرر علا كد مل_-وءلعدللا

 : رمت ن يلع لبقأ غ هللا لوس رانك نينا قحأ تنك تنآرمملاعف باح انردابت كن وص نعال ىدتعن 7
 4 || هنلالوسر نم ظفأو ظاغأ تنأ ؟نلد كبش وهيلعهللا لص هللالوسرنيمالو نبأ نهسفنا َن اًودعابلاعف

 || اخ اكلاس طقناطيشلاك.ةلامدد.ب ىسف:ىذلاو باطخلا نبااراهيأ اسوم طعدقلا ىل_صلاقف لسوعي لغهتنا لص
 أ مالستاهلعلاقوح وغت ةءيط نظلاءوسورفغنال_:ذقلخلاءوس مما اصلاةو لذ ريغاف كالا

 000 مكحل اناا نبالاق(راث ال مه كردلفسأ هةلحءوسن رمل ل دبعلان 1

 احلاولاملاو نيدلالاق ام اذافلافلاملاو نمدلا لاق نيتنث تناك اذاقلانيدلالاقري-تناسنال

 1 نيدلالاقاسجت تناك 8 ذا لاق قاخلا ن_بحوءامإاولامملاو نيدلا لافاعب رأ رآتناك اذاقلاق
 ْنِمَو وهو قت قنوهفلاصت سلتا تعمجا اذان الاقاتستناك اذ اقلاك ءاعسلاو ا

 ةجرد ولأ .ةلخ نس غلب كوبعلاناكلامزبس نأ لاقوعسغ" نزعها ءاس نم نسال !لاقو ىرب تاطءش

 زوتك قالدخالاةءسق ذانعم نب ىحلاقو دياءوهو مه-ق كردلف- ًاهقادءو ب غابت وداع ربغوهو ةن لاق

 ناللضغلا لاهو انيط داعتالو عقرتال ةرو كلا راقلَلثك قا يلا لثمعبنم نب بهولاقو قازرالا

 رفس ىف قلائد ىل-ر كراء ا نيابدكو قاما ّىئسدياع ىن. مصن ن ١ نم ىلا بحأ قمنا نحر حاف ىن. مصل

 لاقو هقراغد : له همة لح هتقراف هلتخمتم كملاقف كلذف هلل هفىتن هقراقال5 هيرادب و 4 :ءلمتحي تاك

 لاكوهو قلل! نحو ءادسلاو عذاوتلاو را هلعو هلمعلةناوتاجرالا ىلعأ ىلا دبعلا عفرب عب رادينجلا
 اوطلاخ هنعهللا ىذر رملافو فّودتلا ف كيلعدا رول اق كللءدا انة قات فّوصتلا ناكل !لاؤوتاعالا

 نسون ائسحلا رك اهعم عقتتالةثيس ى ولذا ء .ذاعمنب ىحلاقو ل معالاب مهول : از: العش الاب نما ملا

 ناز زعلا هياتك ىهننانياموه لا اعف مركعلاام سايعزب !لم- بو تأ امسا!ةرثك م ا

 ةمتعاوسعا ؟ناننن لك لاقو ايسح كسل ضفأا ةاح وك :ىحأ لاق نسا اف لبق مك ات ًأهنلادنعوكم ٌآ
 أ |1000 دخل لةزلؤ سس ا قليل يالا عفترا نم عفتولام ءاطتنلا قانا نسح مالسالا

 قلحلا سع هراث 7 نوكمااسلال حو زعهتبايل قلما ب رتافإسو

 ا + ( قلنا ءووقلخلا نسح ةقيةح تامل
 م هنرعااوضرعتامغاو هتف .ةحلاوضرعتامو وهامةناو قانا نحت ةرةحيف اوماكست دق سانا تاملعا
 1 ىلاةهيادعلا اوذرمعت غوءةهذ قاارم ذاحن أك امو هلر ع ل 8 1 نسل تاو لك رك ذلب هنارع * عبج أو يعوجس

 ْ سن لكلا ن-سح نسا الوقك ثاذو باعمت-الاو ليصف:لا ىلع هنارععسيمح ة طرا هته ةحو وههر>ركذ

 [|| لاقر ىلاعت هتلايهتفرعمةد_ذ نم مصاخ الو مما الت أوه ىط اولا لاقو ىذالا فكو ىدنل الذب وهجولا
 1 0 , رغما عقواس رقسانلا نمنوك,نأوهمهض«:لاقونْؤمالا محاو ىذالا فكوهىامركسلاهاش
 :. ىرتستلا لهس ل ريل غت هبا نعاضرلاوه نات عونأ لاقو ءارضلاو ءارسلاى قاذنا ءاضراوه د سم ىلع -اولا

 1 نع

 اك اا د



 ما ْ
 . سوم جت مسيو مسير

 4 ا

 ل 4 0 كام كر منان 0 .برااذهرببتكلا كبكات ا ضار | |

 ناس هلمظق ناس كلذ مدت كد دارك هلالاث مِن ديلا الع لعكتو كلذرك دن ن عواهج اهتم 1

 قاطع نسح لاني هيىذلا بسلا ناب مةضاي رلا,ريغتا| قالخنالا لوف تاب مث قانا نس ةقمة-نابب مقالا
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 . ىس ةادوأ ةيطع اهمىتااتامالعا انام مث سوف ااةضان َر وقال_لالا سب ذ متىلاو راطلا لصد: ف رعبا ىثلاق رطلا نام مت |

 ام هنناهداز كالا هلئاوحو

 ءامسخ (انريخشأ 0 ةرثك

 ىلع: ناغولا دع نيدلا

 انآ لاق ىوركلا ان" لاك

 ىارجلاان؟لاقؤا.رثلا

 قد رط ناىلع لقنلا د_هاوشنا..:متيسم:بو.عناسالا فرعنامم يلا ىرطلا نايد مث باقل نيد فرعد

 لوأ قف نامبدلاةضاب رفق رطلا نا 0 نيس ادعت ري-غالتاوهشا ا كركي يولعال ةلاعملا
 هماماشت ا ناتكلا اذهاه دام هدعالصفرنش ءدحأ د ةدهاجلاتامدةموةدارالا طورس# ناد مث وشنلا

 * قاطلاءو-ةمذ موق الا نس> هل. ضف ناد ) « ىلاعت

 ناك اهنءهّنلاىضر ةكئاعتلاقو ممظع اخ ىل اعل كناو هيدا ثمعتا ارهاخ مو. اعامتُدم ةيدمسو ه* ل ىلاعت هللال اق

 انألاق ىف وبمن انأ لاق هلوتالتف قامطنان سح نعي سو هياعدنلا ىلصهتلا لوسرلجرلأسوتآر هلاوقلدع مبومياعمت الد ةنالو دز

 0 ال ىسعرلا نءىلطعتو نلعطق نم لصت نأوه ملسوهدلعهملا ىلصلاف مت نيلهاملا نع ضرع أوف رعلاب صأو وفعلا ذخىلاعت
 لافىعافرلا ماش دوب اان

 لتعم مل_بوميلعهللا ىلض لاقو قال الام راكم مالت هياسعا مسو»بلعهنلا ىلصلاقوكطط نعوذ ه.ةعاو كمرح

 هيدي نين نم مل_سوهياعهللاىلهللالوسرىلالجرءاج ق اهنا ن سحو هللا ىوقت ةما ماا موت نازي ا ف عضونام
 انآ مقاما نسحلاف ندلاامهتالوسرابلاةف هذيك لبق نممأن اق قاما نسحلاقنيدلاام هللا ل وراي لاتذ

 لاقوهل اتفتلافنسدلاامهتلا ل اوسرابلاقفهئارو نمد 1م ىاحلا نسح اقف نيالا ملاقف هلام لق نم

 ىنصوأ لسوميلعهللا ىلسهللالوسرللحرلاقوقااعاءو-لاق مو كلاامهننالوسرا.لمقو تضغتالن أو ههقفتامأ

 لم سو نس>-قاخ سانلا قلاخلاةىندز لاق اه مع ةنس1ل !ةكيس بلاعسبت لاق ىندزلاق تنك ثيحدنلا قأالاقف

 همعطبق 5 هادو لم عقل هللا نام لسو هيلع هللا ىل ل نس قات لاق لضفأ لام الا ىأ مال نلاهءلع

 ىذؤت قاما كيس ىهوملد ل مرقتوراهتلا وصت ةنالفن ا لو «دلعهللا ىصهقلا لورا يقل شل الاقو رانلا
 ل وهب ملوح لعدتيا ىلسهللالو- ر تءء.ءادر الاون لاقو ران ل! لأ نمىهاهذ ريجخاللاقا مماسأب اهناريد

 الوءاضسلاو قاحللا نسعماوقف ىو ةم_هالا لاق نام الا هلا قاحنااو ءاضسلاو او قالا نس نازيملا فعضولام

 نيدإااذ_هصاختس اهلل نا ل -وهيلع هللا ىل_مطلاقو قلدنا ءوسولضابها اًوةفىيوقمهللالاقر ةك !اهنياىلخ
 هلناقلحت قالا ن بح مالسل اهملع ل اقوو امهوكشيداو ّ زذالأق احلا ,بحو ءاضسلاالاكسني د دإ حلصاالوه سغخا

 ساذلا أوك ست ء نابت عيلان مهتس لاقت عارش ننزل عأ كلور .هو محال

 دسك لمعلا دسفي قاما ءوس لوهيلعهلناىلصاخد[ لاقو قالا نسحو هج ولا طسبب مهوعسفكللاو 1

 نو كفانا و ماكل ا دكاعمفا ىل_ههللالوسرلافلاقهنبا دمع نب ربرح نعو لس عل | ىلإنا

 نعل. _ذننيدمج انث
 نب هللاد_.ءنبدباولا

 ليغطلاىأ نع ع.
 1 ده نع
 هياعهللا لصهلن'لوسر

 ةعما اونوكتالإسو
 نسحأ نا نولو_ةن
 اولطناوانس> 1 سانلا

 اوئطو نكلوا :[ط

 ساخإا نسحأ نا كسفنأ

 اًؤاَسأ ناو او:س<نا

 ضعب (لاقو) اواظنالف
 هللالو_سراد ةباهصلا

 ىبرةبالف هيرمأ لدرلا

 يل ر-مف ىةيسضالو
 لاقوءرقأاللاق هيزحأفأ

 مفصل | ةوتفلا لمضفلا

 تاودالا تارث_عنع

 هللا ىلسهننال وسر لاقو

 لصاولا سبل م-وهيلع

 لصاولا نكسلو ئفاكملا

 َى ' نعوا لح مهتسحلأواهجو سانلا نسحأ ملبسوع: .اعدتلا ىلصهنلالو درتاك لاق بزا عدم ريل !نءرك اح

 هللادبع نعو قاع ن سف قل تنح مهل اهئاعد ف لوقيمل-وميلع هنا ىلسهفلالوسر ناكل اق ىردحلا ادعس

 ةيقاعل اوةعصلا كلأسأ ىف مهلا لو: ةءاعدلا رثك مل-وهيلعهلاىلصهننالوسر ناك لاق امهنعتاىضر رعبا

 قلن سحب .بحوهتيدنمؤملا مرك لاقل و وباع هلبا ىلص ذل !نعهنعهللا ىذرةربره ىفأ !نءوىلانان و
 ربدخام نولوةب لسوءيلعهنلا ىلص ىبنلا نول: بير اعالاث ذه لاق كد * رش ننةماسأ نءعو هل-ةعهنءورمو

 موينساعا داع مولاسل ىنموك رس و ىلا بح أت ااسو ع .اعهنلا لص لاهو ن-س>-قاتلاقد.علا ىطعأ ام

 نوئمةدحاو وأ همذ ع نكست نمت الث مسو<ج .اعهتنا ىبسهللالوسرلاة لاقام منع هللا ىذر سامع« | نعوافالدخأ

 نمناكو سال نري ردع قاشوأاب ةلاهي فكي لحوأ هللا ىماعم نع هز عك ىوقت هلينمئىشاودتعتالف

 | ىعفرصاو تنأالااهتسح الى د ميال قالدخالان ->الىدها مهللاةالصااحاتنفاىف مسوهياعهللا ىل_صوئاعد

 نسسد>-تالاق ذا مول » ل سوم اعهللا ىلص هللا لور عم نام ندب سن ؟لافوتنأالااه“ دس ىءيفرم هد الاهمدس

 «.اع ننال لاقو قالا ند ءرملاةداعس- نممال_!اهيلعلاقو ديل !سوشلا بر ذنك ةئططابي ذيل ا ْ



 تيأر م -ؤهيلعهللا
 للاى ةفرشمار

 نا لداربسال
 ان .غلانيمطاكال لاق هذه

 ساذلا نع نيسف لاو

 ىضرترب رولا (ىور)
 ىخذرركي ايأ ثا هنعهلنا
 ىنلا عمناك ه«سنعدللا

 ىف موديل عدليا ىلص

 عئوذ لحرءاف. سات
 تكاسوهو رك أ

 مسدتت مال بنل اه.لعىنلاو

 ضعبهيلعركو أدر
 ىنلابضغف لاقىذلا
 ل ركبوا هق م اقو

 تن او ىب وسهلا لودراب

 ه«باع تدد رم ممل

 تاضغفلافام ضع
 ثيح كن'لاقف تو

 كلعم تاك اسلا
 تدك ا لفهلعد درب تال م

 نكا مف ناطيشلا عقو

 هدف دءةم لقد عقال

 ثالئركبانأ اب تاطيشلا
 كهع سنأ قدس نواك

 اهنع وذعيفةماظع د

 سلو هرمصنهقلازعأ لا

 هلأ سم نأ م 3 كس

 هلياددا ارالاورتد اميديرب

 بأي متي دبع سداو ه5

 الو ىصاعأ!باسأ هلترمس راد الق ادن ن مو تاعاطلاب انشأ هدر دلة 2نفعاضقلا قباس يولقلا

 ذا د تجتاح 00 يو و مروا

 قتال لا بعدك !!ىنعأ تااغلا اوددو نمر اند بذا نين ىأ ن ٠:.جرلا

 . تنغلا ناز نم مرهات ىداعأ اوتاعاطلا:ذهونيمن ا !ن نمردانف ناطيشلا نزح عموأ ةكنال مابرح عمم اودلا

 | بان هر ف رع:نامالعتناك تن رهط اذااضدأ ى هو توكل اني از هناف ب [ةلان 0 ارب ةداهشلا ماعلا

 2 سانلاناو ملانتالف مي رمان ا هلوقب قار غب كسحلا عاوفاب هاف تناطدش :اكتسبلة فقل اوءوسأ' تار 3 1 1ع

 تاطيستلا م هدعتأمو مهذع ومهدعب ادغ توت ى جر يصأو 1 اوطر معلن 'ومهةلاعالذ هللا نوفاخكام هاك

 ١

 لوبقل هبلة عسويقاهار رى ل د عز هلل !نذامهك- 1مقةرعغم لا مهتعو ةروالا مهدعي ار ور

 نهو مال سل ”الهردص حرمت هيدهي نأ هللادرب نذر ردقوهللا نم ءاضقب كلذ لكو

 بااعالقهتناكرمصني ناءامسلا فدعصن اسك اكابر ةيضمردص ل عواض أ درب

 7 11 قلت اهعل ستقع ءالو دمك دا ارالدبرب امك و ءاشداملعأ :ءىل_ذملاوىداهلاوهف هل-عانمت 0

 ول الوم نعد. داو رورغلا

 ىذلااذن ف كلذ ناو

 | لهأ :مالعقاطلاف درعو ىداعملاب مهلمعتس االهأ !اهل قا و رانلا قاذتوةسءاطلاب مهلمعت-افالهأ ااهل قاحتو

 ا سو هيلع هللا ىلص همن نعوىو ر_ءفىلاعت لاقمت مه ىارا م0100 كرار لانا لاه رانلال هاودنملا

 | رصتعنلو نولثس مهو لعفب امم لكسر الو اكل اهنبا ىلا: ةىلانأ الو رانلا فءالز هو ىلايآ الو ةنللاىف ءالؤه

 هنلا جباةححامعنمان رك ذاعاو هل ماعملا رع ملي المءاصةم-!تاقسلقا!تئاعرت دنمريسلاردقلا اذ_هىلع

 اوشن لي بابل غلاب ىرععالو رهاوظلاب :ةيالنماهم مهتنءلاهرا رارسأ ا در اوغاأَةنر ءل
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١ 
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 أ باتك مت + ق.فوتلا لوهتاوىلا«تهقلاءاشنا م 5 ذاممفو با.سالا قئاقح قئاقدةةرعمىلا

 )1 لعمتلا لسو هدجو هتادج او قالخالا سي , كاجو سدت ءلاود كار تاك ايو ةنااودجلاهتوبلقلا ب اع

 بلقلا ضارمأ ة#لاعموقالدخالا بد متو 0 رباتك (* ىقطصمدبع

 « ( تاككاهملا عب رنمفاسثلا باتكل اوه
 «(محرلان جرلاهللا مسن )دع

 ن-<عنانالاةروصنيزر هرب ود: قنس> انقلها ب .,كرثلدعو هريبد-:: رومالا فرسصىذلا هلادولا
 ديعلاداهت-اىلاقال_همالا نيسحت ضّوفو هرب دا !ةموداك ثافنادةنلاوةدابزلا نمءبرحو هن دقتو مع وت

 هريستو هه ةوتب قالخخالا ب ذ دهح هدا. .ءصاوة ىلءلهسو 1 ذةودف د ودعت اهب + كلهم ىلع ساو هريعشتو

 ىزلا هرب ذو هريشب وهيغصو هسحوهسنومللا دبعد# ىلع مالسا اوال داو هريس عو + .عص ل-4 سب مولع نوماو

 هبادجأو ل1 | ىلعو. هري_ثابتوولياغنمقملا ة-ة.ة-فرعشتسدو هرارا- نيب نمةو.نلاراوفأح وأب تاك

 د هريثكب الو هإبلقداو سن دي : ملف لطابلاةداماوهسحو هريح ايدو رفكلاءإظ "نم مال_-الادحو او رهط نيذلا

 | ةركو نيدلارطش قرةضلا لعوهو نيقيدصا !لاسعا لضفاو نيلسرملا دمسس صن سحلا قاذناف (دعبامأ)
 | هامل راض اود ةمادلا تاكلهملا اوولتاةلا موهملا ىهةئيسلا قالحخالاو نب ديعتملاةضاي رو نقلا ةدهات
 | باونالا ىهو نيطام_ُثلا ك||- ىفا محا صبة ط رخنملا نيااعلا ب رراو-ن :رعةدعماتثابمللاوةدهذ هاولا لئاذ ا

 | معن ىلا باقل! نمةدومفملاباونالاى 5. ةلمجلا قالخالا نأ اي : 5 تلا 1ع غلطت ى لآ ةدقوااهنناران ىلاة-وتفملا

 تأ هديالا ةادح توفي ضم هناالا سوغنلا ماّمساو بوملتلا ضاسأ ثيل !قالدخالاو نورلاراوحونانلا
 [قسيلوتادب الل جيالعلانيناوق طيضبءابطالا هباذنعتدّشا امهمو دحلا هاب الا توذبالىذلا ضرءاهنم

 | 14 قاب ةامحتوف اهضممىفو بولقلا ضامالجبالعلا نيناوذ طمضنةب اةعلاق ةنافل ةامحل |اتوذالااهضرم

 [ا0ك ارث تامهأول ماقسا نعبول-ةلا نم تلقوا _الذا بل ىذ لك ىلعءاعت بجاو بطلا نءعوذلااذ هو
 آهحال ماواهجالءىريوشت ىلا مما مايسأو اها ءةفرعمىفقن أ:ىلا دببعلا جباتححف ترهااظتو للاعلا تفدارتو

 ا -_هقريشن نيو اهاسد نما دو هل اوم دارا اوهاهلامهاواهأك ز نم ملف ادق ىلاعت هلوةبدارملاوهابتحل اذ

 صوص جال_ءلليصفت ريغنمهل+!ىلعا هت! اعمفلوةلاةفكو نول غلا ضا سمأ ص ل_+جيىلاناتكبلا

 ْ ٍضا مالا



1 

 رظ قد 3 سدت وىوهلا نمرطاخه ف حدة ذب نأ هرم مااا دسوةكست الما ناوي هنعذوذ لا نيطامشلا

 اوما ىوهلا فلكل ًادقلةعلانوكمفهمف باوءلاهحو ف شكت وهتم ىتةتاسل لقعلا م انننلا كاكا

 ىوهلاب ردصلاحرمشت,ةهيلع دعاستو سةذلا لو تق ىوهلا» ةديعاسم ىلعو هللا طابشتسا ىلعروءاو هب

 راشد أآبنسإ هاك 0 3 اطيشلا ناطاس ىوةدق هتعذارم: نعل معلا ردد ساد اال هنا هيف طسنتو

 نامغالا ناطاس ا ,فارو رغلوةلانمارخر كل دب ىحول وفذامالاو رزورغلاو نب رئلايه .اعلةبقىوهلا

 ىدعيتأ أودع "الع باقل ىلا لام تاخدىوها!نعدعا صن ذاةرخ 0 نينغ» لاروو 2 * ود..عو] 04

 يا: لف ردفت نو تأ ىل_هردقي الفاتن ناخذلا“ الم قلانماك وتسلط

 مصو مهةلأنعىبعدءفقااو 0 او ظعاو رهرمع ولوراص: ةءالاو فةو: لاتاكماتاقال قد الة باقل

 اءىلاةي_سعملاتر هاذ ىوهلا قفو ىل-ء حراوملا تكرتو ناطيشلااطسو هيقةوهشلا تاهو عوملا نع
 ههلاذختا نمتي ار أىلاعت هلوةبةراشالا بلة لا اذه ل:مىلاوهردق وىلا عندنا نمعا ةقب بتغلا لاغسةذاهشلا

 التل ضأ مهلب ماعئالكالا# هنانول ةءدوأ نوعمسا مهرثك ]تأ بست مأالم كوهبلع وكت تنأفأ هاوه

 مهرذنت مآ محرذنأ ١ ًامماععاو هك كاع هلودب ونونمؤر ال مهف مهرثك اىلءلوقةلاقددقل ل>وزع هوقو

 ايوا افنكاو ها الا تسب نءع روس ىذلاك تاوهشلا ضعب ىلاةفاضالاب هلاحاذ_هساتيرو تونمؤدال

 ةساب رلاوءاملا«بفامفهسفن كةالىذلاكوأ هملق كلاما طو_سو هل5ءشاطو «ءلقوهنمع الع ملا: سحاهج و 1

 رك ذو رة اامهمنذظغلا دعه ثاءالىذلاكوأ هبانساروهط دنع تثتالةكسمهعم قددالو ريكلاو |

 رثهتسملا هلاولا كل اهتهملع كلاهتد لب راني دوأ مهردزخأ ىلعةردقلا دنعم فن كاءالىذلكوأ هب ويعنءسبع

 روف نط: يفهراوبأهنم ئفطنتر لظي ىح بقا! ىلا ىوهل ناخد دعا لكل ذ لكف ىوئلااوةءور هيف ىستف

 ىوهلار طا او-ةهيقو ديت بلف( ت تلاثلا باقلا) تاطيشلادارمل._صة2ىىسوناءالاوةءو رملاو ءامملا ا

 و2 ةرم دعا رطاخ رع هذ : ىلا اهوهشا س ةنلا ثعبلت ةري_خلا ىلاهوعد د.ةناعالار طاعته فرشلا اور ا

 111 ا وري _1طتاراغاخىلا لقعلا ثعينق معنتلاو عنغلا نسو ةوهشاا |

 لعل مهدنىلا سهنلا ل مف بقاوعلاباهتارتك اًولةو رشلا ىل_ءاهمح#* ىف ع.سلاوةعجل اياه مشد و لهجلا 1
 ىذُوتف لاوهنع متع مودرابلا ج رّدلا اذهام لوب وىوهلا عادىوة. .3للةعلا ىلع هل سثاط» كا لمعف ||

 ربو منوع منان دلاذالممهل كلر ف اهضرغ لس : وأ ءاوهفلاذ 2 * لردع لهأ نم ادد ىرت لهو سعت ا ا

 دوو تالؤو تالذ ىلع مص مدن زب نأدن ركفاتامزلا لهأ د. اع كذا اب وعتما.ةثامور<# قب ”ىب- كس طنىلع|

 ليمعفه 2 ا اكل د تاكو لو كلذ لث منمز ريع سالىنالقفلا ماعلا ىر ”امأا وعم :ةعملو تءهتشااملث» اولعف |

 يماوتلال انا والا نعال كلدلهلوةد وتاطم ملا ىلع هلج ثا المت هيلا تاقئتوناطمل لاىلا 0 1 ا

 مألةثتست الو: وهذ نعربصلا م ل ةسنمأداب الادأ ااهمعنو ةنحلاهذإ كرتتوةريسرةذلب عن“ ةفآةقاعلا |

0 

 كنعهذفالرانلابانعنأ عم ناط.شلا ممم دعاسمو مهاوه موعابت اومهسفنأ نع سانا لفت رثغت أرانلا |[ ا

 تنك ًارداب تيب كل ناكو س1 ىف مولكس انا !فقوو رمل ا دب دش فئاص مون ىف تنكو ثرأ رأ لربغ ةيسعمألا

 رح نمافو مهفل:ةئالو سمكلارح ن مافودن سانلا ف2 ىف صال اك سفنل تاطتوأ سائلا د_ءاستا]

 ىل-عباغب تآىل انين ْر راس نيد اي ذاك ن د: للا نيب ,ددرغي لازن الف كاملا لوقىلاسفنل لئن كلذدتعفراتلا

 باعاهانرك ذتلا ةءئاطمشلاتافصلا اهله بلاغل!بلقلا ىفىئلاتام_صااتناك نافهيىلوأو هاما |||
 َِن زان ارا ءاسوعئانلوأ و  لانغتهللابز 00 نءاضر «متاطنشلاباز ازح أ نمهسنح ىلا باقل لاموثاط, ثلاأأ|

 ثتاقلا ىلع بلغالا ناك نا او ىلا«: هلبا نع هدنعب فد سو هام ردقلاقباسبهحراوج ىلع ىرحوهئادعأو ناطش ا

 ىلالام لبةرخ الاسمأه نب وهتوةل- اعلا ىلسعماياهضرر عون اطم ثا !ءاوغاىلا باقل خص, لة بكا تافصلا |

 فلل عدباأن منيعبصأ نإ نمؤل ا تاقفراود قع شقلا نم قش ا مدس وعتعاطلا ترو دك هللابزح |

 باونأ«-.ةح وتعملاْتْنا "لس اوشم رموز الاب ذدملا 0 ردشلالردنلا بالا (نالابلقلا) ||

 هتلاه>ولكمعطنامعا

 الو ءازح مسام دب راال

 يب الا قن هنااز وكش

 ضاوعالا تاطا ماءطالا
 للا عا د رئاللاو ثءدح

 تاكا هللاهجول هلوق
 تاطب رع دال هلل

 هر ردغلال ب ضوعلا

 ىلارز_ةكئا مجراهطا
 0 وعلال قملا دارم

 ءاوشلا لك أ كلذو

 تءرزئارغلارهطأ نم
 تااف 0 فلا

 سبل هقلالوسراب تا

 لح دأ امالا ( “ند 3ك

 لاق ىطعاقريب زلا ىلع

 كيلعىوبف ىرئالعت 1| ى
 ةيفوصلا قالخأ نموو

 هلباعمووفعلاو 0
 لاق )ةنسحلاب هع ةعسأ

| 

 ءاسأ نمىلا نس

 للا ناسح>الانافكنلا

 06 رحاجم نسما

 تاهو اقنع ودا

 نسا لاقو امش

 ال /ءرعدت تاتانسدحالا

 حيرلاو س ممئااك ص

 سنأ(ىورو)ثيغلاو
 ىلد هننالوسر لاف لاق



 | للا دوجلا ةلباقم ىف
 تلاءاكسلا هلباقمفو

 فرط لَ اودوحلاو

 2 كاسك لا اههلا

 سا 1 '
 ا]| لمد نممدآن باى أب ناطب_ثلاءاكسملا نم ممكح لاق . ريثكتب اون أ ل دحاوب اب هلسداوتاط.دلا ةسوسولا |

 سدلانمرح :ىحمد_هلاو حرضللايمرسأ ىنأن افةعدب فهل ىحةدعصخل اجو نمدانأعذتماناف ىصاهملا '

 فالي ةداعلا قد رطب

 ناكاذاءاذعلاو ميتا

 هرب رغلا هر و رمد نم

 سلوداو - ىن» لكو

 قارا دا اودلك

 فصواالىلاعتو هزاوهمس

 نمءاؤسلا نالءاذسلاب

 للاعت هللا

 نيرددلا نعل
 هلا قراطتي دوجلاو
 ناسنالا هيىايوءان رلا

 اورب مارغلا دعنا

 : نم ضوع ىلا اعاطتم

 امم لباقى حلاوأ احلا
 نءهريغو ءانثلا ند

 | .هنانمياوثلاو قاما
 قرطتنال ءاضمأ اوىلا ع5

 ةعفترملاةبكنلا سفنلا
 ا انند صا ,ءالا نع

 نضوعلا تاط تال: 7 1

 هوك لذا اب ا رعشم

 ضوعلا كيبل
 ءاضطسل اوءاضس ضعاف

 روك و راونالا ل_هال
 | ىلاعت هلو -5 نوكينأ

 ا | هياعهنلاىلسهنلا لوسرصاختل ةبغرلا عيدهتو رطاوهابن ا طبشلاسواسو نمدحأ صاختولودوج ولا فلا تو 1

 ىلاهيا اومهذالاقوةالصا ا نءىنلغشلاقوب و“ !!كلذي ىروس اخت الصلا ىف هيوث لعىلار افأ هنأ ىو ردقف لو |

 , كاذلذتهذلا مب ربة كل ذناكو بوذا لءوبهذلامتامىلار رح ! ةذلك رن ناط.كااةسوسول ل ذتاكوأأ :

 3 ازاي دولو هتجاحءاروأ ش كلع مادا ةقرافم او ىيرلابال اهدعنوا هندلا ضورع ةسوسو عطمذ5 الف هكر سلا :

 ولهنأ لعب وةج ردرخ ”اهنافةجاحل اد: ثكللذ دنعو هكءاهم هب وهسفمب بوقمف هر ءلامهموأق لل. دافع اراض ١

 ْن

 ؟
0 
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 ميلا ةراظنومن ا: : :راقن لاقو هبىر مترمأملا ىلعو هوهيلار ظنذف بهذ نم همتاخددب ىف ناكوهتدن احنايفوتئاو مهحىبأ
١ 

1 

١ 
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 هيغفك فدكو هففش اذا عقو هاغفدكك ىد كةناوهرانبدقركسفلا 0 ل

 ىوعمطوايندلا فهييلاغ#بشنأن رولا نمكالذري-غ ىلا هنى هام د دهر عاخ فيكوأ ادحأ هيلع ال

 مظءبامايندلاف لانو هفهسيلع عقيالبابذلانأ نطل سسعلا ف سمغ همنا ن1 تاك ناك تلا

 1“ لح هت تس يس رو

 سانا! هارب ىن-ربلا لا عأه يلع فتن نافرلعلان ءهحر 2 ىت> هبال _فوهئوطويف < هككسش لأ ناه ماردع

 *(تايثلاو ريغتل !قيولقةلا ماس اوداقلاب ل2: ةعرم.تامد) ةنجل الاه: متافأاه ا

 ىلا باونالان ملاو الا ادراث ولا هلا تصاتواهأن اك ا نأ رك ذاع بلقلا نأ لعا

 هداضا ايرخ 1تناح نم هباصأ هيرث اني م هباصأ اذاف بناج لك نءماودلا ىل_عباصت فدع هن اكتفاهأانطضر
 5-3 دب ع ل ها اا نادك يش 5

 ار لا ناطس د دج تاوهنعهفرمدو ثلا ا هيلرن ىوهلا ىلا ءاعدخ ناطم_كلا هيلزت ناقد :ةصربغ 23

 نيد ”رانو نيك اهنيباعزازةمنوك ةراتفهرب_غللاوخ !هيذح ري_كىلا كلم هيذ>ناوهري_غىلاوخآ تاط.ش ||

 مهرادبأ اوم خدت تاقاوىلاعت هلوشةراش الا ك4 ا اوالههم امقتوكمالتاطمشو كلم نيدةوانإ ا نيناطيسش

 اللوة: 00 هلك ربلقاابث اعىفىل تهللا مدص بح ىلع _قهيلع هللا ىلهدهللالوسر عالطالو

 ىنمو ٌوبامولاقهننالوسراب فاو ١ ؟اولاق كنب . دىلعىلق تبث يواعلا بلما, لوي امارب' ؟ناكو بولا !تاقمو

 هغيزب نأءاش ناوهمافأ هميقي نأءاشتارخ 122 قوءاش د فكه م12: ع ندر اعسباصأن رم ني عبصأ نيد باقلاو

 هيلعلاقوةعاس لكى باقتي "للا ل ملا تت 2 ل_سوه ءلعهللا ىل_صهل_ر رضو هغاز 1

 حاب رلااهماقت ةالف ضرأ ىف ةثد رل“ ؟باعلا لئملافوأت ايلغتعمحسا اذار دقلاك هبلقت فاعلا لثم 00

 الااهف رعتالةفرعااهبلاىدتممالثدحن م اهم قال سلا ”اعوتانلقتا هد هو نطيلارهط

 جوجو فرس واي

 باق وةثالئامهسدد رثلاورسشا اوريو ىلء تال !ق نول ةلاووهىلاعتهتلا عم مولا او-التوعارااو تويقارملا

 || لخادموبيغلا نئازخ نمري-كارط او هيف حدةنت قالخالا ثئاي نعر وطوةضاي رلاباكز وىوةلاب رع
 فش كديفهدئاوفرارسأ ىلع علان وديقري+لا قئاقدفرعيل هلرط+ا_عةركشتلا ىلا لقعلا فرصنبف توكململا

 5 هده آلا ىلا كلا ر امد وجل كار عد ومال عمك سؤ هلعف نمدنال رع ةريصبلار وذي هل

 8 | سس 4د روكي ن الا اص»'ربذةةر_ءااراوأنارومعم لقعلاءاضي اريذةسمداوةثبارهاط هرهوسف اء.ط

 الو ماودلا ىلع ل ذكو ريانا ىلاريدن ارح ىحىرخأ تاري2 ىلا ه.دهء وىرت الدون دعا ذ دزعف طا

 1 قدمو قئاو ىطعأ نمام[ةىلانعت هلو#ةرا اشالاهسل اوه.ءل حس الارب سدت :ورب_كطلاب بيغرتا ايهدادماىهاذتب

 1 كرمشلا مق ىنالىت>ةسسوبرلا 0 0 ال ير از ع للفن رشي رسبت سلا

 1 'ئثهيلع جور الوةيفاخر ونل اذه ىلع قخالفءاللظا ةلمللا ىف ءادوسلا هل غلا بيددنمىندخأو هىذلا ىف عا

 06 اذهوهملاتهّتلد :الفارو رغلوةلا فخر جون وتاطمشلا فهي لب تال» تلاد نم

 رهزلاورغفل اوءاجر لاو فوذناوريصلاوركشلان ءاهركن نس ىتلاتامجنملاب ارومعمب رد ةلاىلءريص تاكيلهلا
 0 وللج وز عهللالبقأ ىذلا ب! ةلاوهوكل ذريغوةبساحملاو ركسغتلاو لكوتلار قوش اواضرلاو ةبحاو
 د ةنكمطملا سغنلاااهتب أى لس> وزع هلوقب وبول ةلانئمطت هئارك نيالأ ىلاسعت هل |وةددارملانيمط لا بلقلاوهو

 > 3 5 هز

0 



 ا
 « (المأرك ذلا دنع ة ياك لاي عطقشي نآروصتب ل هس اوسولات أناس«

 تااقفوي ىرف سجن ىلع ةإ[سااهذهىفاوفاتلا اهئامعوامتافص ف نب رطانلاب لال ني .ةارملاءا_لعلا نأ معا
 هن اكف توكسلاوه سنخللاو سنخمللار < ذاذافلاقمال.لاهيلعهنال لحو زعهلااركذ عطقم ةسوسولاةةرف
 رك ذلاب ايعودسم راصاذانلقلانالرثأ ١ لوك الو باقلا فىرح نكلو هلصأ مدعنالذك ةرفتلاق وع تكتل
 تلاقو « هعم- ىلعرع توصل اتاك ناو مهغيالو ماكر دق هناف همم لوغشملاك ةسوسولاب رث ألا نعان رختالا
 تااقو فد ىلعو دعز نم سو سوت هن اكن تالا هتءلغ طقست نك اراض !اهرنالو هس .وسولا طة تتالدقرف

 اهنااهم راقنل نافية يراقتمةسنمزأ ىف نابقاعتب وةظلل يف ركل ال ةامل فرك ذلاد_.:عمدعتي ةقرق
 | ةكر اياهلصاوت ةعرس هد ربو ود ط2: !اتيأرةعرسا مردا اذاكذ اقةقرف دم طةناملعىفلاةركسلاك ى هو ةقواستم
 ةسوسولاةةرفتلافو اذهالا هلء-رالو ةركذلا عمتسوسولادهاشننحنو در ود5 س :لئانأبا ءالؤهلدةءاو
 ةللحاو هلاحف نيت طش هس .ةدعل ىرب كقن اسنالاثآاكو ع .طفنب , الافواست اعلا ىلع م اودلا ف تاقواستت رك ذلاو

 6-3 ًاريفنانمعنيءأةعبرأ هلوالا دبع نمام سو هم .اعمنلا ىللاقدةفنيئيشل ى رجم نوكي دق بلغلا كل ذكف
 هذ هلك نأ ان دزع م معلاو يسامح !بهذاذهىلاو هند ذل امهم رع هءلق نان دعواند مام 0
 لداو فئصدىلا مهم دحاو لك رظذامعاو نم اوسولا فانص ا :ةطاحالا نعت نكلرتص# فهاذلا
 دقتااعت لانها رد .اتااةهسنمنوكيتأ (لّقالا) فانصأ ساو.ولاووهم:عريشأف ساوسولا نم

 مظعهلار معلا لوط اوط تاوهدلانءربصلاو ل: وطر هعلاتاقتاذالاب مندل كرثت ناسن الل لوةف قلاب , سبا

 نك-اوددشتا اوهشلا نعرب_صل'«سف:للاقو هياعو هباوت مظعو ىلا عثهللا قد ماظع دبعلار 5 ذاذا|زهرئعذ

 سنخ هئيشيو هناعاددج وهدنعو وىلا عت هلا دعو د_عل ارك ذاذافامهدحلأ ٌ نص دن الو نمد راغلا ىلع رمصلا
 م سعال لوقي نأ هنكءالو ىصاسملا ىلءريصلا نمرسبأ رانلا هللوقي نأ عسطةسالذاب رهو ناط.ثلا 1

 لوقف هلءعيبحتلابهملا سوسول ك] ذكومس اوسوعطةمفب كل ذنعهعفدي لوزعهللا ب اق : هنامعاتاقرانلا ىلا

 هماقوهتذر عمنا صدمعلا ارك ذةيف ىلاعتدللا دنع كناكم م طظعاأافهدم عت كو دبعل وهف رعئاك هللا فرعن ديعىأ
 سللوق.نأ هتكعالذا تاطشلا سذعف هي بهل نأ ن نقلا قل مكالذ لكهلعو هإءاهبىتلاهءاضعأو ا

 رون نب رصبننسملانيؤراعلا نعت راك لاي عطقني ساوس ا نمعوتاذهفهعتي تال عاا تاقدتلا نماذه
 ليعلا ل ءرام ىلا مس ةلياذهوا ماه هوة وهشلال ب رقم اوسونوك, نأ (فاثلا فنصلا) ة ةفرعملاوثامعالا

 م ةوهشلا كي رحت فوود عيدوت نعتناطيسثلا سنام. هي هلعتاف نافلا لاعب هنظ امىلاو ةم ةيصع هنأ اشي
 ةدوحومتسوسولا توكتفمعف دق قده اخ ىلا لات تحتار ؤمقس اع رفانو:ظمتاكناو جيبهتلان اس
 ةيلاغلالاوحالاركتحذنو رطاومللا درع -بوسون وكت نأ (ثااثلا فنصلا) ةبلاغريغة عوف دماهتكلو
 رك 0 تدوءدو عقدت ودوءبوةعاس عفدني نأر ٌوصارك ذلا ىلع لة اذاف الثمةالصلاريغ فرك ذتلاو
 محاكر طاو لنا كا: ىلعو ةءاردلا ىتعم مق, ىلعالمش*مهفلا نكي ىتح اعمجاهواش تن أر ود ؤوةسوسولاو
 0 1 سل هنكاو رطخعالث رع ةباكللابسنخلاا اذه عفدني نأ ادجديعب وباةلانمزءذومىفأ]

 ريم يك كيه

 هَ

 مرك ذالر وسم هن الوان هاو ءمدقتأم هلرغغامت دلا مأ نمئشب هسفناه ف تدم نيتعكر ىلصنم مالا 1
 ىذأ دعب باقلا بعوت ل ىرتدنانافرثتلأكراص يح بحل !< .اعىلوتس ابلقىفالا كلذ رّودتيال هنأ الا "1

 رغتسملا كل ذكو ودعي دسري_غهلان رطةعال د : ودع ةلداح ف تاعكرو نيتعكر رادقع رك فتي دقي
 ههاكى لو هن وبحب د>رب_غ4لامب رطعال ث يدع ةركف ف ضوغنومباطب هيوم ثا را ذا 1

 لام_!ءصرخلا دنءوٌودع نم فوت ىفاذه رّوصت اذاو ءاربال هن "اكن اكل دحأ هيدي نيد زاتجاولو معسل ءريغأ|
 مويلاوىلاعتهقلبتامعالا ف هشازب زع كلذ ن كلاوة#فهلا ىلع صر اورانلا فوهشن ,مروصانال يكف اجو 1

 لحن ف نكلواهو بهاذا نم بهذ لكل نأ تل ءساو ولا فان مأوماستالاهذهةإ بتاء أتاذاو رخ" الا 1

 اردد .عاالب وطار عد, ”صالخللا ن "لو دعب ريغةءاسوأ اف ىف ناطشلا ع نصل وصون ||

 (ثلن - (س) - ٠

 ولن 1 حالفلا, كح

 حالفلا كو ١

 لاّقف لذيو قفنأ نأ

 نمىد_هىلءكئاوأ

 م-هكاوأو م-مرا

 ةداعسأ مسأ عا

 ثالث هلوةدهمن مالسلا

 ٌتالُدو تاكهاهم

 ىدحا لعذ تايم
 ملواعاط مات تاكساهملا

 نورك ملادر# لقي

 انا اعاطم ناك اذا

 ركشال هناف عاطمريغ

 مزاوأ نم هنال كلذ

 قويارتلااهتلبجلسأ
 ُكاسماو ٌضْنقرارتلا

 ىل  ءح و و ىد الا

 علا ءاو هسق

 ف ةادوسلا دوس 5

 سوفنل وذو 5 هر رغلا

 ىلا مهل ىادلاةءقوصلا
 ءاضسلاو راثءالاو لذيلا|| ى

 دولا نملك أومتأ



 هلت رهط نمك دحال
 مهدد ًاةيقعك ةيقعالا

 نيذئا ىلاتمعةةلاق

 ةنقعالانلامةثالثوأ

 نم مهد ةيقعك

 سن أ (ىدرو) هج

 نجرلاديءمدتاللاق
 ىخ اهلنا داافوعنا

 هند مالسا اهمأعىب لا

 - عسب رلاني دعس نيدو

 5 ند داق هللاهق

 ] تان أ سالو ني

 | اذا امهأردا قاطاف

 5 0 ه]لاقذ

 هنز / رغافرش و هسسفت

 ءاعسلا هزي رغ تناك
 ْ ريصن ناك شو ىلا

 | ةفصءاذسل انالانضوص
 ١ هتلباقمفو 3 رغلا

 أ | مزاولنم ستتلاو علا
 أ ىو ب اعلا لب ىر اذه ىرح بل ةاارط اودخا ذكفراتخت هنالهياذجت اوم ناك ةينامةراغناه»م 71تاقهيذحاؤد ||

 | هللا لاند . نل ىلاعتهنبا لاهو تقلا ىلا راش ًاوانههىوقتلا مسوهيلع هلناىبصهننال اوسرلاتلصالا هنال هن هذح اع 1

 هللالأاك سفنلاةفص

 هيما ل

 لئاقلاف امهغيسسب نالسملا قتلااذا لاه هنأ لسوميلع هقاىلص ىلا نءىورامهيف عطاقلا ل.لدلاو اهلمعب ||
 | كاد ىف كلل هللا كرام
 | قوصا!لحاش كلامو
 | ةراهط الاراثنالا ىلع

 رابتختا تحت ىل_.تدبال كلذ لكشف ةبغ :رلا تاهو سقنلاثدد_حو رطاوإلت |اماوةل_سع سلف قئاعبدارملا ||

 ْ نا هللا ]عدس امو

 (ش ىوس نا دعب الام فوص

 | نملكو كلذاهنز رع
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 ١ 1ك اتا ىقدع سنا اوسرأب ملوي .اعدتلا لص ىنلل لاف ثدحن 0 را

 أ 1 لاق مايصلاب دم ءاصحخال هميلاقى سخن بج نأ ىنئدحت يسفنّلا حاكنلا نس نمناال_عملاق ةلودن

 ا ىاقالهملاق معللالرنأ 1 تل نادت ئسعأ :لاق حل اوداهجلا ىتمأ ةينايهرال _هملاف هرب نأ ىثدست ى هت

 نسفنلاثر د ىهلعفلا ىلع مزعاهعم سدا ىتا ارط اويل !هذهف هشمعط الهلل تل ولون“ الهتندأ 1 هبدأ
 مك-وداةةءالاوهو تلاثلاامأو لعفلاب مهو مزعل عم نكي مذا ل_-وءيلعهنبا ىل_صدهللالوسرر واذ كلذإو

 || تمىرا.ةالافميةفل:2لاو>الاوارامتاوأ ارارطضانوكي نأ نيب ددرت اذ هذ لعف. نأ ىجبذي هناب بلقلا
 ْ تاك تارة علنا لالا هذ م هاف فلاب مهاوهو عبار اأو هذاا ىراراعشالاو ه هدد

 ]|| مهلاوةنسح هسفن هن دهاح ومعانتماوةْنهمهن الة سح هلت دثكهمه ىلعامدنو ىلاعته لنا نماقودخ هكر دو

 وخلا جاتص عببطل فال لعد هاما, عانتمااولا عننا ءولفغلا مان ىلع لدياس# عسبطلا قفو ىلع
 ةعفاوعتاطمشلاةعفاو مقددح نمد ىلاعتهننلمعلاو ىلاعت هلل لمعلاو هعبطلاةفااغ قرش ةمماع

 هك روأ تاعي لعغلا نّوعت تار لعف  ابهمه ىلع هيهمهوعانتمالا فهدهج رهنال ةزس> هلبتكف عبطلا
 || ليصفتلا اذهىلعلمادلاو ىرابشخا باقل انملءفهم_هناقةئيسو_ءلعتستك ىلاعتهنلانماقوال رعب

 ]|| برمالسلا مهلعتكتاللاتلاق مل-وميلعهتلا ىلصهتلالوسرلا# ثبدلا اضف ىفال_صغم عدلا ف ىورام

 ||| هلاقوتك افاهكر تاو اهلثعهلاهوبتك اقاها عوهتافءومقر لاق هب رصبأ اوهو هد لد تأد 7 كد.عاذ

 هيلع ترد _ءتفةثحاق ىلع مزعاذا اماقهللا هك رت هب هيدا ارآاهلمعت ملت اق لاق ثد .-وىاأَر

 تاملعت نحت و مهم: ىلع سانل ارم ميا ودرع هنلا لص لا6دقو هكا 3 هلفغوأ بلاس

 - نماهك ا 0

 مو ةئرمس مه دقو هتدن ىل اع رع وارمهمتاماللا كل” تافقأ ايزي و أ لمسم لتقبل عيصن نأ ىلعالمل مزع 0

 رأ اص هنا ىف صن ذك هوه.محاصلتقدارأ هناللاةلودعل!لاباقلت اًعلااذ_ههتالوسران ل. ةفرانلاف لوتقل او

 تى ل ةدوهلكلب مهلاوةنلاب داو :العتنا نأ نفي فيكفامولطظم لق هنأ عمرانلا لهأ ن هةدارالادرعع

 تونامأف ة هعيش هلتيتك كلذافة حم دذلاب مرعلا ش ةنوةتس<هرفكناالا هيذحاو موهذد.عأ ارامل

 سائءاح هللا هن 1 < هوفختو أ مكسغنأ !قاماود.ت تاوىلاعت هلوةلزنان1 كلذإو ىا اطب الام مد تت هنوددخاو اوما

 فتش نات حالا هسغنثدعل ان رأ نا قطن الامانغلك اولأق دل سوهيلعهلا لصهللالو-ر 0 ادا

 انعطّأو انعم“ اواوق انيصعوانعم«د هولا تلاق تولوا ةمكلعل ل وعيلع هللا لسا قف كاذب بسام.
 تح لخديالاملكتا هب رهظفاه«-والاا سف: هللا فاكدال هلوقبةنس دعب جار فلانا لت افانعطأ اوانعمس اولاَمَ

 لكنأ ناظد نملكو سايتلالا ذهن ءءاطغلا هشكوهاذهفهيذ او ودالىذلا اوهساةلالاسعأ ن 5 عسولا

 نيسلا اوال فيكو اطماغن ناودنالف ةث ئالثلا ماسقالاءذ هند رغد لو سلا ثد لد عمد باقلا 0

 . |ًأرصبلاو ا ,باقل !لاعأ نم ثئابخلا إو رسم او ىافنلاوءاب رلاو بدعل اوريكسلا نم بلقل'لاسعأب

 1 1 م مرت ىذ دري-غ لعراش_خاربعب رصبلا عقوولفرايةدالا تل: ديامى أ الؤ سمه: :ءناككئاوأ لكداؤفلاو

/ 

 روصو روسصو يدع

 || هيلانأمط اامربلالاقو بول ل ازاوسمنالا ملسو هيلعدنيا ىلصلاهووك:مىوقتلا هلام ع نك-اواهؤامدالو اهمود

 78 نمل هيلعاباثمراص مقا :طخ ناكوئ با عاب ىفملابلغلا مح اذا لونان ىتج لوتف دل ةًاثاوبلعلا

 1 ايقاعم ناك هك رت رك ذيناف هلع :باوي هلش م اضوتب م هنار ك ذي لص نافنإصن نأ هي هيلعق روطت هنآ ن طرد

 ا متة سنحان !نطناق ةيبتجأ تناكناواهئطون صعب ل+-ةج وزاهلا ناضل عابس لعد دندز ههيأع

 حراوجلا نود بلقلاىلارظن كلذ لكومتجوز تناك ناواهئطوب ىمعا 4: ءهطو

 1 تاءب)#

7 



 هل

 ةداهدلاملاعىلاهج و وجولاو ماهلالا ل دموهو بيغلااملاع ىلا هج و ناهج وول اسر رخ 1

 الا تال تتم هلك ةداهشلا ماع ناله ل .ذ تم ةروصالا توك , الجداه ثلا ملاع بنج ىل,ىذلاه-ولا قهننم .رهظت ىذلاف | ا أ

 ىر ىدح ىعم لا قفوىلءةرودلا َت دبك:الن زوق سحاب ةداهشا !ملاعر هاط ىلار ا لا نم لصع ران لايللانا |

 فل ص# ىتلاةرودلااماسسلتلاريثك ماعةداهثلالاعتالرسلا يمض ن طابلا ثيمة وهو ةروصا! ل اه

 ماعىفةروصلان الاهل ةفاوموةغصالة يك الا نوكت الف بول لا ارسن نط أي لعبت وكلا لاع اذ فارما نملامختا

 باك ةر وصف ناط._ثلا ىريفةعبق ةروصبالا ميلا ىنعملا ىرب ال موحالف اهل ة#ةفاوموة ةصألةعبان ثوكلملا

 مىال ىكأ امتالاعف

 جاّتح ا ىتح هلاح 1

 ب :ريسخأ ) بىحافيب نأ

 0 رواجا ىدصااباهاةيك او اعملاتاو :ءةروصاا كانت نوكتف هل ج ةروص ف كا ئرب واهرعغو رو زثدنو عده ضو 1
1 

 انأل اق ىب ىرقملا ظفاحلا او ؤرلاباوبأ م-.ج اذ كهوردصلا ملس نأ سن | ىلعةاشا |لدنو ثد» تلائم ىلءموذلا فو زنك اودر هلالدب كلذإو

 هأح ار ريغ 1 ىدصتنادوصةملااءاو هلماعملا لعب اهر 1 .انالوتلقلا باع رارسأ ندى -و ةيسعرارس أهذهو ريمعتلاو

 ا 0 | ةرانتو مونلا فكل ذتوكر اك ذاك امناوليشغلا قد رطب ةران كلما كال ذكو بول !باب رالف ثكتني ناطم لان أب
 08 قاج ركا هللا أ نيل| دهام هنئالا نعمل نيعال عملا لاثموه ىندمللتك احمتو وصب ل ةعلاوهرثك الاول 1

 ِ اطول 0-0 0 23/7 5 َ 1 7 |٠
 00 ندع ماسولا حتانلاك لوس نمنود ف اكملا هندها ثعدرفنن وة ةةعندهاشم

 ناو :لاقىرتعلا | 0 قعنامزاهدودةواهر طا او-نواهمهورولقلا سواسو ع َّ دبعلا هيدا زيامتاب)# وانت لاكىذابادلا | 1
 |١ ءالخل هرم م« ىلعالااهنين عجلا قب رط م نال هوا ءتمرامخأو تارآيف تدر ودقو ضماغصأ اذهنأ لعا
 نءةدرب أ نديربانثلاق هيلمعتوا أهي ماكتت ماما هوه هب :هنتث دحام يم نعءقعلاق هنا مسوميلع هنأ ىلص ىلا نع يوودتف عرشاإلا

 لو-رلاةلاق ى.ومنأ ناقاه وكت الف ةئيسب ىديع مهاذا ةلئذعلل لو.ةر ىلاعتهنلاتا ملسوعيلعمتلا لسانا لوشرلا ل را لالو

 000 ا ىراذلاهج رخدتو ارشءاهوبتكا انامل تاقتن دح اهولتكا اف اهلمعي لةنسدع مهاذاوةثيساهوبتك افاهاع
 0 ثدتكاهلمعب لذة: ع مهنمرخا اظفل قوةئيسلاب همهوبلقلا لعن عوةعلا ىلءىلرا دودو نيك علا ىف لسمو

 ةرداعلاى اولمزأ | ش 21 :
 ل-ةووزغا 3 وامر ا اهلعتاو هيلع بتكتت لاهامعب لفةثي ب مهنمو فعضةئاهعب_سىلا هل تدتك اهأ م عفة سك مه نموةخسح هل

 اعط | 5 . عءيعابإ» ٠ 6 همي رعا
 00 1 ىلءلدياماماو وفعلا ىلعل دب كلذ لكواهلمعب ملام هلاه ردع | انافةةنس لمعت تابت دعاذاورخ اطظداقشو تتك

 نوى مهدمعد أم لاعت هلودد ءاشد نم رعت وعاشن نأر ةبقدللا هنكيساع هوفكتوأ سغن[قاماودستنا هناعس هلودف ةدخاو ا

 ىفاووستقا داو 1 لهعكدا اًوْغلا ل عتاىلعلدف الو 2 تل ءاوألك داو اًوذلاو رصبلاو عهسأا نا لع هر ثأل س ءلامفقتالو

 هللاك ذخاؤرال لاعت هلوةوهيلق مآ أ هنافاهّةكت نم وةذاهشلا او عكست الوىلاعت هلوتو هنع ىنءنالرمهبلاو عمدا

 ا ةطاحالا عْعَن قت ملا مديلع فقولال لآ اهذهىاندنعقملاو ميواقتسسك اع دخاؤي 1 نكءاو متاع اف وعلل

 رطاخللاب 3 ىلعدرب املوأ لو ةنفحراوجلا ىلع لمعلار وافر نأ ىلااهروهط ديم نمبولقلا لام أ لصفتب

 راقنلاىلاةغةرلاتادهىنا 1و اهآرلاهلاتهتل اولَود رطلا قءرهظءار وانأ او ة1صاةروصالث ههلرطتخولاك

 سلات د , دح لّوالا عت وعسبطلا لمه .عمملولو هالا ارطاخلانم دلو اذهو عسيطلا ف ىتلاةوهشناةكرح وهو 1

 ملامةنلاو ديلا عيت !لاطاذا بطلا نافاهبلاز اهني تأ مش ىأ لعفي نأ ىبنياذهناي بلةلا كح شل - “5

 لى ىللعوهرلمأ:,ثوكيا عر فراوصل !ءذهمدعو تالا نمف وو أ ءايد هعنعدق هناف فراوصلا ف دنت ا

 || موو تاغتلالا ىلع ءزعلا معا عبارلا ليااو رطاخلاا عبي وهواداقتعااذهىجسنورقعلاةهج نمكسلا |
 كا ا نكلو يس ل كة

 ياسا رود 0 ضراعب فشلا يروا سا 1 دمزجلا ا

 امالو#: :ةمهلا مداعتعالا ةلبلا ع نيشنلا نيس غرر ايل ةرا اي قسس ل اداللا اوحأ عب رأأ ا

 ْ تباضرأ نال ديالا تااناحهو ليااكلذكو رامتخالات < ل ديال هنال هيذ_اويالفرطاخلا | |

 نعوراع هع سد“ :لاثد د اهسوفأ هيتث دحام ىتمأ نع ىفع مل لب هوك. .لعدللا ىل_.د هلوة:تاداز اامهو راتدثالا |

 ثيد_>لبسفنلا ثيدح ىعت الف مزعلاو مولاام :لعفلا ىلع نزعا وعيني الو سأ :اافسعبمتىاارطاؤملا
0 1 

. 0 0 

 ب ورسلاب لا اوءانا

 مسهنمانأ وىنم مسهف

 0 د
 هللا ىل_دهللالو سر ا

 دارأ اذا هنال_بوعبلع |
 سدعماب لاق وزغيتأ |

 ناراصنالاونن رحاهملا
 | لموت اوحنانم
 1 مكيلق ةدعالو لام مهل

 0 لجرلاهيلاكدحأ |
 .ا ةةثالثلاو نيا-رلاو



 ءاسك اهنلعو هناا

 تمرق امد تل

 اذه تااقو ءاسكعلاب

 اضنأ

 ماهل يوزلا لا ةفهوع.ب مو

 كلم انحش ان اداه

 جس الئثمتكساتلاف

 انمادوكح وانط_ساس

 هنع وروح دن ئمانا قسو

 نرسدة ضرس( ىل.ةو)
 قى هناوحا | طردسأو دعس

 عاتملا ه ةسمش نم

 مسهتع لاك هيدايع

 ا اولاَعذ

 نيدلانم “4 كلاع

 2 ىزت لا

 متةرايزلا نع تاونخالا
 نم ىدانب ايدام ض١

 لام هتاعسةلثاك

 ترسكف لح ىفهنموهق
 ةرثكل ىشعل ايهرادة دع

 لجرشأ(ليقو هداوع ٠
 هيلع فدو هل اعيد_ص

 لاق جرخ اإف نبابلا
 ةثامعبراللاو ىتتحاذام

 لحدف| ىلع زيد مهرد

 ةثامعنراثز وو رادلا
 هلااه-رخآو مهرد

 انكي رادلا لل_-دو

 تالعتاله هنآ سات لاق

 َن ويدل مخ

 ةناحالا كاع قد نيح
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 هيام نوار الب فاو بايد دوهترودلزامأو مساع هيضغد وو هدل:ءبيعلاب مهرب هلهأىلالحرلا

 ةنيظام- ثلا نا يوةريثكرا محنك لذ ف درودقو ناهلولا ئهسن ءوضولا نا طمشو بردت ىمدا ةال- صلاناط شو

 ١ اولكصاصتخاوةكقالالاةرثك رسل ار كشلا باك ىفانرك ذدقو:رثك ةكئاللا فكل ذكفةرثك مف

 ا اكلم توتو امنه هوما لكوملسسو :هملعهنلا لص هلا لوسر لاق ىلهايلاةمامأونأ لاق دقو هيدزفنم لمعت ممم

 أ فئاصا!مويلا ف لسعلاةعصق نع ٍبايذلا بزياكهنعنوبذي كالماةءي.سرصبا/ اذ نمهيلعردقي ملامهنعنولذب

 | | هتفامتخال نيعةقرط هسفن ىلاد علا لكوولو افرع اقءدب طساي لك لبجتو له سلك ىلعءومت ا رلكلا'دبولامو
 ١ رباجىورو مهعمنؤ شنب مث ناءاذب نم سنالاءانبأأ عم دلو هنأ انغلب ديز نب سنون بب ولأ ل اقو نيطامثلا

 1 .ىعت /تاهوادعهنددو ىتنبتاعدىذلا اذه رابلات ضرالاىلا طبهأ ل مال_تاةيلعمدآ ناهنلاد_.عنا

 || ىلا ارسثعةندحلاب وةئيسةئي لاب ىزحأ لاق دز براءلاق كلم هيلكوالا داو كا داو اللاقهلءى :ودأ الخلع
 ا نلعمتم 0 ىذلاديعلا اذه برا, سلب الاقح ورلادسملا مادام وهمي ه وتلا باب لاق دز رار
 1 نوذذقنو مدلا ىرخت مهنمىرجت لام ف دز برأ.لاقداو كاداوالاداو ةداونالاق هيلعىوقأال !ء#,اع ىنعتالتا

 لاقهنعهّنلا ىضرءادردلا فأ نعوارو رغ ميد تال ل يكل لاو دز ولا انوبن عهرودص
 كرس وهيلعهللا لصةتنالوسرلاق

 ||| لاقاك تاهلاك فدص فانصأ ةثالثسنالا ىلاعتهنلا قاحنو باقعلاو باوثلا مماع فنصوءاوهلا في رلاك
 1 لضأ مهلب ماعنالاك كئلوأا همن روعجستال اذ !مها راهم تورم النيعام علوامنووهقشي البولق مهلولا هن

 ع 1 الام هول ىلإ عئهتلالط ف ف:صو نيط امشل!حاورأ مهحاو رو مدآىنب ماسحلأ مهما سفن صو

1] 

 فاصو ضرالا شا شدو نراععو تابح فذ ةضفاذص! 1 نحل اهنا قلخ مل

 لاق لعد نأدب رأ ىلا لاقو مالا !امملعاب رك ز ني ىبعل لثمت سدمل نأ اةغلبدرولا نب بيهولاقو هلطالا
 انياع قانسالادش مهو مهنمفنصامأ فانصأ ثالث :اندنعمهلاقمدآ ى ّى نعفريان كلو كل عصن ىف لةحاحال

 دوعن مخ م ركام انءلعدسةئقةب وئااوزا هغتسالاىلا ع رفيف هل :منكمتنوهنتفا يح مهدحأ ىلع لمعت

 ةلزنعاني دب مهفرخ "الا فنصلاامأو ءانعىف هنم نخذ انتح اح هنم ردن ندم الوهنم س أ: م نالف دوعمذ هم اع

 ملغ :عكسناب ةامص ى دن فّدر لا

 ٍ هتروص ىهلهفةروصى أ راذاو ضع, !!تود سا:لاضعءلناط.شلا لد 5 افكت تاتثاق ىنث ىلع مسهنم

 دحاو ارتقوفىرت فيكوة هلة روص) ىرب فدكف هب ةفظا هيررس لعتاك ثاف هب هلل“ «لاثم ودوأةم ةقحلا

 ةقدق- ىهنان نوصامهل ناطبش ثلاو كلما نأ اني ةفلةنيتروصب ناصختلم هارب ىتح نيتروص ىلءونيأ ا
 هلع يت اربج لسوعيلعهللا لص ىنلا ىأ راف :ٌربنلاواوف مالا ةدهاش! اباه ممر وص ةق.قح كردتالوا اهروص

 .هلرهطو عيم.لابهدعاو ذ هنر وص ىلع ه سفن هبرب نأ هلأ هنأ كلذو ني5مالا هنر وصف مالسلاوذالصالضفأ

 0 كس م مهن تلا 1 ام مهسفت نبك

 ناك امغاو ىسهتذملاةرد- د_:عجار ملا هلل هتروص ىلع ىرخأ :رصءآرو ب رخال ىلا رسما نمقفالادب سف ءاردع

 لهأ فشاكم هنارثك الاوهج ولا نحال رناكو ىلكسلاةحدتر وصف ءارب ناكفابلاىذ الار وصقماو
 كلذ موقف هنذاي هم الكع مسد وهنبعب هاريؤةظقملا ىف هلناطيشلا لد عمق دا وعلا باب رأ نمةغشاكسا |

 ةمترداىمتاعذا اوهةظقملا قف ئاكملاامغا اوني !صاارثك ال مان لا ف ف ثكنب 5 هنروهة -ةبقح ماعم
 نعىو راكماذم اف هريغدارب امةاغة ملا فى ريف مانملا ف توكست : ىلا ةفش اكسال نعامندلاب ساو |لاغ:ثاهعنعال

 .دس> مونلاقىأرف مدآ ا اقن ,مناطسش لا عضوم هيرب ناهي رس الج رثأ هللاءجرزي زعلا دبع ر ع

 بي حى 22 شت 11

 همك هنيد رسدالاهيكستم لعذعافعدفض ةروصقناط- ثلاى ار وهح راخنم هلخادا ىرب رولبلاهب ثلج ر

 | لثمو سف ىلاعت هتتارك ذاذاف ل! سوسول هبلق ىلارس الا هيك :منم هلحخدأ دقق .ةدلب وط موطرخ هلهنذاو

 ٌّ تناكو اهلا سانلاوعدب هب .> ىلع ماس بلك دل ضع٠ ءاردقذةظقملا ىف هم. عب دغاشد رقاذ- .ه

 ظ هجولا نمت ةيقحءبفر وظظتن اودبال لهل ناف ة.ةرقحلا هتروص ةدهاش مىر ىر اذه ايندلالاثمتششلا
 | لطتمامهدح نالت داهشل وشلل ماعباقب ىذااههحب ويل هرث أ ىرسشن كلذد ذعو ت وكلما لاعب 7 ,ىذلا

 ا
 اة طا

 اي <
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 ىلول نأ نين رلا دبع نعت ؛شام عنصافاهدارأ ن . ةاهعتم الهتاولا كل ض رعت ًالوةذاعت تالاوزهأ لد

 الفدوعت :وارغمفىله» و هو هيدب نيد موعقيرات نمدإعش هدس مل سوعيلعهتلا ىلص خلا كأي ناطر تك لاق

 امرت نو اةالور نه دال لات اماع !اهنبانإ ماك ذوعأ ل هللاقف مالسلاهءاعلت اريدمان 1 بهذ

 الارانل اولالاىراوط نمورا_مااولدلل انف نموا ذب رعد اموءا_ممسلا نملزمي امواهنم ب ركامو ضرالا ف

 ىأ مالسلا هلع لث اريج ت آت دن ن سل !لاقوءه-و ىلءرخو +: اعش تئقطف كلذ لا ةف نجر ايري فرطن اقراط

 ىلصلاقو ىمءركللا تهب 1 ار قاف ش ارف ىلا تي وأ اذاف كد رك نفعا نمان رفعنا لا ةذ لس ومياعهّتلا لص ىنلا
 تددح وىت>هتاسرأ امال اب ىنثعي ىذلاوفهةاغت 1 اق ىنعزات م ىءزانقناطمش ا!فانادتل مل_بوعيلعمتلا

 ا .ط مدال مالا اه. اعنا_ءاسىخ ا ةوعدالولو ىدب ىل لع هناسلءامدرب

 و هيوةوتاطندلا يرض نعد :رهاطم تناك ن ,وأةلانالازه و رعد 1-ىذلا ريغاف ناطيشلا كالا رع

 تكو الاصل ساق  لعر ر مدناجرك دلادر عب كت ءناطيشلا عفدتي نأ قف تعمطامهةتاوهشاا 1

 هير ثىذلاعفناكهعفنينا عمطن وةمعطالا افلغب ةلوغشم# د ءملاوءامتحالا ل_.ةءاودب رشي نأ عمطن نكت 1

 رك دلالزناذاف تاوهدلان ءبلقلا ىلأ ىفوعامتحاىوةةلاوءاوذلارك ذلاوةد_ىلاةماتو ءامكحالا عب

 ىلاعتهنل'لاق ةمعطالا نع ةيلاخلاةدعملافءاودلا لو زئبةلعلا مف دنت اك ناطيثلا عفدن ارك ذلاريغنعاغرافاباق

 نموريعسل |باذعمىلا هب دهيؤ هلضد هناثءالوت نمهنأهملعبتك ىلاعت لافو فلة هل شاك نأ ىرك ذأ كلذ نا

 درطد و +لاٍلوة:تنك تن اوهنأس ب هللا ارك ذناوه.لاوموهف هلهعب ناطمشل دعاس

 سدلف كسفن ىلار ظناف نيدلا ءالعاهلقت طورسشبة صوص عرشلا ىعرتك | اتا مهلا 8 تاطءْدلا

 ناقل كلا هيذاك فكك تالص تنك اذا كلف ىقار ةةالضلاكتدانعوْلر 50 0 ثانعلاك

 4 ”,ستدقامرك ذنالكناىتحاهكلاهموايندلاةيدوأ فك. ر 0 م.؟و ني ذياعا انا او-ونيملاعلاباسحو فاو .,ى.الا

 اهساعرهظاهف واعلان ءةالدلافت ءاصاذا الا كد[ ةىلعناط ثلا - دز الوك:الضفالا من :دلالوضف نم

 ك.لعديزب , اعرلب تاطشل !كنعدرطن.ال مرحالفايندلات ا اوه ب نوصل نوأقلا نمل رقت الئالصلاةاهيواسمو 1

 ءا.ةحالا مرهف ناطيشلا نم صال تدرأ نافررضلاكيلعدي زا ىرءاستحالا لب ةءاودلاتاكساوسولا 1 ١

 الوهللاق ثا هينمنءتهولاق كلذلو هذعهّناىذر رعنمرفاككنمن الط. .تلارغي رك ذلاءاود. هفدرأ ٌثىوقتلاب

 الدو عدن ناو ملبس أى وعدالاق ىلاعتهننان اكو هنايغطز هةر عمدعب نيعالا عيطد وهناسدأب ةستقرعم 8

 اذلاام مهدأ نب مهاربال ليقءاعدلاورك ذل طورش رجل ساه تلا 5 ذب كلل نكس كلت: دعسلا

 الاطغ ن ؟لاقاهنامأ ىذلااموليقةتبمعكب ولق ناللاق محلا به أ قوعد ىلا+ثلاقدتوانل باهت -الفو 50

 مم سو اءدللاىل_طهتلالوسر بخت مت اةوءدودحت اوامعت لو نارقلا أر قوه _ةدعا اومود: ”مودنلا ق> متةرع

 اناط.ثلاناىلاعلاقو هلاودعت#تموتوملا ىشخت متلثو هةنساولمهت |[
 3 ويعمتمم 7-1 :رف نم متت اذاواهل اول مه لوةنخلا بحت مثلة واه تادنأ مةهزاو رانلا فاحت ملدو ىمماعملا 1

 ىصا ملا ىلا ىعادلاو تاق ناف يكل بردك سن فيك ,روتططسافكمامأ سان ابورعمث ثرتفاو روهطءءاروأ] ٠
 الو ودعلا عفدب لغتش اهةلءاعملاىفٌءاذَمفر ء«مىلا ك[ةحاحال هنأ ملعافنوفلتخننيط ايشوأ دحاوتاظءش ةفادخلا

 طهارت راش الاوز متي عل او ةلقملا نعل ةالو قود ثمح نمل -ةمللكهتفسص نع لأست ١

 لواط هرك ذؤرا عمت الا قد :رطاماقهيلا عون لكل ناوةدنتدونج م مئازابدلالا || : ١

 نلعموك 0 اوذاو دءءوذءافودع

 اوعدتو هصخعأن ااطمش ىصاعملا نم

/ 

 دعمت

 ئدىلا

 داوسورانلازوف ىفهانز ؟1غ نابسالاق التحما لعل ديتاربسملا فالتحما تاو هومأنر 37 ذىذلاردقا'كفكو ||

 روع الاورعأ هرم أنمى ىلع مهتمدحاو لك لع> دقدالوالان ءةسجن سيلتالرها#لاقدةفرابدالا امو. تاعذلا'

 ىوءدودود_هخ|م ال وبويخلاق شو روتشا ان مان ىذلا تداصانا بدهاصو وهفرعثاماق روم :انورساففش وبوس | ١

 عمل فب هناقمسا 1 ًاوٍبَذكلابحاصوهف طو كيلمأومث رو عسباالاسياس ةدرومألافا ا

 هعطق هرانبسأ ند

 ءدصقم غوأب نع كلذ

 (هللادبعن بله لاقو)
 اردههمدىر نمفودلا

 2 طخ لاقواخاممهك-امو

 تال: ىلع قممفّودتلا

 رقغلاب كلا لاصخ

 قسةااو راقتفالاو

 كرتو راثءالاو لذيلاب

 راطتالاو نضردعتلا

 هنكوصلاب ىسال(لدق)
 - هقفلاب دي_هنحلا ريع 5

 ماحشلا ىل-عضرقو

 طسب وىرونلاو ماقرلاو
 مناف ”ردرمدل عطنلا

 لعق ىروألامد#

 لاقن رداست اذامىلا هل
 لاضتب ناوخازرثوأ

 0 ل احل
 ضعب راد. ىرابذورلا
 امئاغ هد>وذ هرادكأ

 لاف قلغمهتنن ناب و

 قاغمباب هلو فود
 هورسك-ةناياااورتسك ١

 اودجوامعبمدع سمو
 هوذةغنافعاس تأ تدبل ىف
 امفراوذ 2 اوقوسلاىلا

 ىف اود ءةونُعلا نم
 بحاض لس دفرادلا

 تاعمدو أد لعب لو لزمملا



 كناودخا ىلع كيرا

 نمار طحت أين دلا ناف
 لثاهراثب الث وكي تأ

 ىنعملااذهنمورك ذوأ
 ىأر مهضعبنا ىلقنام
 رشلارهظي لف هلاخأ

 ركساةهوجوفف ريثكللا
 لاعف «-:مكلذ هوحخأ

 لوسرنأ تعمسىخأاب
 م وهيلعهللا ىلصولتا

 تاسإسملا قتلااذالاق

 ةجرةثام امهلعل زن
 امهرثك ال نوهت

 امهادال  ةريشعو رس

 توك آتآتدرافارتم

 توكل ك:هارمش , لقأ

 (اربخأ) رثكالا كل

 وبأن دلاءامنةدجش ١

 ولأ ان 'لاق ةزاحا معلا

 و اذصلا نا رع ضخ

 وب انآ لاق ىرونا- نلا

 فلخن نب دج 1

 خمكلاانأ !لاقىراربشلا

 ىلا ١ نءرلا د.ءوأ

 مساسقلا ايات

 ابأ تعمسلوي ىارلا
 نادع_ب أ نيب رك

 ةيفوصلا بج نم لود
 الو سقت الب موصل

 رن نفذ كإءالو بلق

 ىو رثالذنم لد وملء هللا ىلص «وهر رتحا ىح عهتلا عضاوماو 0 :السوهيلءهتناىل_هلا و مسالا

 ل : رسول عم

 أ معن فمانطات ا 0 ؟“ اوينتدااون :مآ نذل ىلاعت ها لاق نيلسملاب ن نافلاءوس هياونأ
 ىلا اوترو أ هفوةكت ماعلا قرص وأ كلغف ةيمغلاب ناسأل اهب لوطن نأ ىلع ناطشا اه ءب نطلاب هرم ىلع رم ثا

 عرستلا عنم كلذ لخالو تاكله نما ذلكو 4ع :ماربدخ ةسعن كر وراقتحالا نبع «_لارا 2 ؛ وهمارك ىف

 ا زوقسملا ىفا كة ءمناك مل سو هيل عهنلا ىل هىنلانا هقربخخأ بط خأ نبى تاب ةمغص نأ نك مدس نب ىل اع

 ش | عرضنا اياسفراصنالان مثال دع رهب رذ ىمىمثك ماتف ثفرصنا تيسمأ انإف ا ءتن دخت 4“ دن اق - 1

 ١ ْ مدان !نمىرد ناطمثلا نالاةفاربدخالا ند نانامهنناكوسراب الاف ىح شن ةمع-صامنالافو امهادانؤ

 ا اهههرقن مهند دىلع م سوهيلعدللا ىلص قدش ف .كرظناف كلغ لدند نأ تشن ىفاو دل !نم ملا ىردت

 | هلاو- 5 ىفنسدلابفورعملا عرولا لاعلا لها تال ىتةمتلا نمزؤارتخالا قد رط مهلعف هتمأ ىلع ق نأ ف كو
 نيغبدبلا مهلك سانلارظنالىهاعأو مهناقت أو سانلاعروأ اف هسفنبه:مارادعا ريملاالا هب نافنال ىلثهلوةذ

 رعاشلالاق كلذإو مهضع انتمعتلانيغَتو مهضنعي اضرلا نيعب لب: :هدداو

 انواس ماىدنت طخسلا ندع نكتاو 00 هل كسب علك نعاضرلا نيعو

 اناسناثنأ رامهقرشلاالا ءهلكس انلاب نونظن الرارشالا نافزارشثالا مه نعوءوسلا نط نع زا رتحالا ديف

 ١ ثيح نممريغىأراغاوهنم مرتي هثبخ كل ذناو نطابلا ف ث يب هنأ لءاقبو» ءالام 1ط ساملاب . ناخا اذ ىسا

 صضخغ هزن_جف قانا ةفاك قحفردصلا ماد نموملاوب و. ءلابلظد 1 قفا اور ذاعانا بلطان مؤملان انوه

 ىسيلافهريغ لعهشامردعلا اذ هقوهلءردقأ ماو ع. عءاصقت -١تدرأولو بلعلا ىلاناطم_ثلاىلتادم

 لاقو ناطنتل اعفدقعيالعا اف تاقناف ها !دم نملة دموتاط._كلا حالس ىهوالا ةمومذام ةفصحد الا

 لدخادملاةذهرس كلذ باقل الع نأ عاف هللانالاةوقالو لوحال نان :الالوكو ىلاعتهتارك ذ كلذ ف قك

 || راع نام باكنلا نم عبرا ادهفانضرغوهرك ذلواماسمكلذوةمومالل ا تافصلا ذل هنم باهل اريهطتب

 / هدهلوصأ تلقلا نمت عطقاذا ةهحربش كام سام ىلعدر ,غنم نادك ىلا ةة ص لك اتحتو تاكلهم ات اصلا

 1 نالىلاعتهلئارك ذزاتعالان هم ةعئع : و رارعتسا لن موتا طة3وتازات-ابلةااي نا اطمشال ناك ت افصلا

 + | نوكتفالاوةموم نكاتاغصلا نموربهطتو ىوقت اان تلقلاو راو عيالا ناقل نمنكمةتالر 5 ٌدلاَدعع 2

 ْ ||| اذاا وقتا نيذإا تا ىلاعت هللا لاه كل دلو نااف. ملا ناطا حق ديالف باقل ا ىلع هت اطلس ال س ةنثد دحر ؟< ذا

 ]أ عئاج بلك لثك تاطب شلال ثق ق' :!!كلذب صختخ نو ردم مهاذافاو رك ذ 55 تاط. ها نمقثاط مهسم

 | نيب ناك اقه_ءفدي توقاادر مف دشا هللوةتثأب رح زنن ةناق م1سوأ ريسخ كنا ويح » نك م تافه :مب رق

 ١ هنعرح زغب ناطمشنا !توقنعىلادتات امااق مالكم ادر عج عقلا , الوعل ىلع معني هناف عئاس و ىدهو م1 كيدي

 0 كاد اب روع نم نكس: لق تلقل ا ىبث ”اوحىلارك ذا ةعيص د تعفد يصل رع دلال ادا ةوه تامر كل ذلادر 5

 اهترظن هناهدمو مدلل تامل اوئو عنا نست تلاها يملا بوأنا عاق ىلقلا ءادبي وسقتااعم .-لارقت دق

 | كات هلوق الذ ل لدو ناط._ثلا سنت رك ذلاىلاداعاذاف رك ذلا نعةلفغلاب هولك لب تاوهشالالتاط.كا
 ثاطءش : قتلا زب رهونأ لاق رك كلا ف ةدراولات ان الاو رابدخالارثاسو مح رلا ثاط طم لا نمهلاب دعت 6

 لانة ذراعرمغأ هز [لو هم رمؤلل تاع شو ض اكن نفطع نيد زفاكيلا تاتش اذا رفاكلاناطسشو نم موملا

 ْ هللا ىمحب رسم اذاو اعئاس لط اف هلا ىع- لك أ اذا لج رمان لاقلو زهمكلامنمؤملا ناط.ثارفاكسلا ناطبش

 ١ | تيار عموكلالا تفند لطأ هت نيس نعداذاو انان رعلط ا ةهللا ىعس سدل اذاوان ادطع لطأ و

 الا ع رسم ويلك لوشب عس اوني د## ناكو وي هسانملو هويات *و هماعط ف هكراشأ ان اذ كلذ نم

 ا | اهل متسيزاو نمت رمل هارتلثبع و ةه]بكو وهانار اذ داو .عب ريت دياودعاثن ماع تطلس

 ا دلع اهل لثجق لاق راق( ىب لك للعشلا ل جري ف هيب ترد عاب اك هند واننيندعانو لؤفعن هم هع 11 داك انم

 تالا ديرأ لاقدب رتامولا*ةسيب ان[ لاق تنأ نمولاف ىئفرعت لهن عساون اب هللا بحسملا قو رط ىفاموت
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 نعد. تأقوضفلا اذا هلى قد: ل هلا ىنعزهتريتس نإ ا

 سل هنأ هرريسو لعدهز ن تاكو هنعهللا ىطر لعل تصعتءرخ 1 ايلوضف ىرتو هيري_سب ريسالو همحوءالو

 المدقمو رار رظ !با.ثلاسال قشافلا ىرت رو خس ا ىلا نيمكلا سأ ار عطقو مها اردةثالثب ءارت_ثاا 0

 تيلوتمايقلا وئام خلؤأو ءواعدب وجت ع هللا نطو !ءبدح ى طاع : وهو مارح نماهم سنك !لاوع

 ضار ةلاوعطقت وه رعش ها وهو هرعو هب رغب 3 اة هيلق انحو هذبعو 0 0

 روان ناك رشقلاد نيدلا نأ م رول هموهد نع هلا نوكي سيك «ءالووم بأ بح دي كلذ عمو هو

 عرشلا ىماءانود قلو عفن نم ليداولاو لهالا نم ٠ مه ء هللا ىذرةباعصأار ءاسو ىلعو ناقعو رو ١

 ىرتف هّثاملوأ ًاودعو لد اهناَودعىلاهينوددو< وتاوهنشلا ضد راقع هنوعطقد وعرملاَتوقز ؟نيذلامه

 هيحامتالو وذا فرعو ءاطغلا هشك ول ل: :الئلاغتهماءاملوأ دن عوةيامصلا نعت ءابقلا مون مهلا نوكيا تكا

 5 ام تهلاعفأ عق عمم هرك ذناسالا ىلعاو رحنأ او .هتسال لل_توم ءاعهنباى مدننا وسر ف[ قهرا

 مى لاغلابختاماذا هنأرخ الاىلال معو هلوح موءالرانلاةرعو هرب ىلالام<تام نم نأ ملال. عتاطمشلا

 ىنغأ الاف ىل عاد. :مةعضن ىهو اهعهللا ىذرةمطاغللوق» م-رهياعدما لضدتنالو -ر اذهو فوده لعن 5 |

 دج أو كالاموةفينح أو ىفا شلل نيصعتلا كحا ذكعو ءاوهالا#-نينادوزأوساوص ا ٠ْ

 ءاوهو ماها بهذم دا نم لكسف َةْعالا نم مهريغو ْ

 كلانا نايذها !لحالال لم _لا لحال اسالاب شي داذاكو ناسالاب تي د1 نود لمغعلا ىبهذم ناك هل

 ىهذمتبعدامت ىلاعت هللا ىلاه_.ف تيهذو تكلس دلال دل هه اا ةريسلاو لعل فى اش

 هللا نمل ةماوقال سزاذملاٌتْلَسدَحَو ماعلا رثك أ ١ هيكل ادق ناطب#ثلا لحثادمنم ميظع ل خد ءاذهواب ذاك

 نماونك- : لوم صرح عام :سالا ىلعدتسشاو مهتمغرابت ة:دلافتد وقو م-متريصب نيدلا فت فعضو مهفوخ

 نءاولاق لد همقاطيشلاادباك ٠ ىلع مهوهنب و مهر ودصف كذا اور. بصعتلابالا هاج اةماقاو عايتتسالا
 انيلعب وتب ىلاعتهللافاو كءاهأو او كه مهتيدتاهمأ او-ذوهيلعسانلاروساف هيديكمذ: غض: ىفناطيشاا

 لادخال رهط اوهعةف ىصاعملا لسوهيلعهللا ىلص دمشةمالتلولاق سسدلب نأ اذغلب نسم !لاقو « موماعو |
 نم كل ذنانولعنال مناف نول قدكص دوو ءاوحالا ى هواهم 1اعتهلنانو رفغت_بالاب ونذوهلت لو ف ا

 هسفن نع ناسنالا لغشت تن اطمشلا ليح ميظع نمو خب اهنم تور فت د فيكسف ىماعملا ىلارع تلا بابسالا |
 ىلاعت هللا نو زك ذب موس اد دوعسمنء هللا دبعلاق تاموصخلا اوهاذملا ف سانلانيب ةءقاولاتاقالتحخالاب |||

 دسفاقانتدلا 98 ثد دع نوي دا ىرخأ ةقنر كاف مل مسن لو مهند درا و مهل #نعمهميقيلناطشلا م هأن 8 ا

 نعاوةرفتف مهيدتو 28 : ممماولغتشاةىلاعت هنا تورك نين يذل ماققدي رب مهاباس يلو نول ة تق اوما مهيب ٍ ٠

 فر ,كضتلا ىلعميفاو رحت لورلعلااو راع مل نيذلا م اوعاالجن هياونأ نمو دع مهتمناطشلاداسيللذو مت

 ىلاءتهثلا ف مهل اليد أ نيدلا لصأ ىف مهكسك-ثد ىتح مهاوةعدح وغلب الر ومأفو هتافصورلاءتهنلا تاذ | ١
 وهذ لذ نط هردصف 8 د هك اعدتسوأ ارذاك اهم ري_صد اهنعهننا ىلاعتب تالابحت 1

 00 :لقعىفاداةدعامهاوقأ ةقاح سائااد_ثاف هل ةءةداب ز و هثاك ذب كلذ هل فشكن اهناو ةريصبلاوةفرعأا
 هنلالوسر لاق هنعهتلا ىضرةناعتلاهءالعلان مالا: وني مهراك اوشن اناا مهدشأ القع سانلات ثأوأ ١

 اذانهلا قا نذلوة.ةىلاءتو كرام" ”هللالوةمف كل ةادن نملوعف م 1 دحأ قاب تاطيشلاتا مسومياعمتل ىلإ

 قس اوسر وهللانت نما لمياف كلذم كدا د>و

 اواس واونمؤ: نأ ماوعلاق ة>امناو ءاملعلا نود سانلا ماوعهد- 0 اوسواذ شاف ساوسإلا اذه ع

 ءلاىفم امك أن .هلاريتنأك قرسد و زب ولىاعااهءا_اعلل لعلا اوكارش و موشن امو مهجدابعإ اولغتشي و

 ملا دا كك نأ عود الث مح نمرفكللا ف عقوملعلا نات اري-غ نم هنب داو هلياىف ماكنت ن مهنا

 اندر وأانعاندرأائاو رمال هاذملاودئاةعلاب قاعتي ,اسهق نااطمش ا باكتوةحابسسلاقرا

 لوك ذاةمايقلا مولهعدخو همامالا كل ذذ ةيريسل رييدسلا سس

 سؤ دم 1ع هللا ىلص ىخ )او هذع بهذي كا ذناق هل

 وهو رخ

 نموولاثملا

0 

 نيذلاو هلوةفراسنالا
 ناعالاو رادلااؤ وم

 نووثؤي ءاطع نالاق

 ادوح مه ةنأ ىلع

 مح تاكولرامركحو
 اعو> ئع ة_صطصاصخغ

 ضد وأ (لان)ا رغفو

 مدقت ناوه راثالا

 ىلع ناوخخالا طوخ

 ايندلا صأ ىف هطوطدح

 لق ) زج الاد
 توكيل راثنالا موضع

 راثإ ءراللاامعا رابتخان 5

 قالا

 نعال ونلقح ىلععسجأ

 بحاصو خأ نيد كلذف

 لافد) ةفرعم ىذو

 ني.لا نب ( ف-رب
 اكن دنا ىأرنم

 هنال راثيالاهنمحصنال

 * شلي قحأ هسفن ىرب
 راثيالاا فى اهكلمهيؤرب
 اهلك ءامشالاى رب ن*

 ووفملا لصون ذق علا
 ئثلصواذاف هبوحأ

 هسفنىكر هتلاكلذ نم

 اهلصوتةنامأ دب همؤهدب و

 اهيدؤب وأ اههحاصملا
 ةقية- مهضعن لاقوملا

 طخ رث وت نا راشرالا

 وةحمدق:نأ



 ةفغرأ هلوىرلا ىرقي

 ةسجل عامل 1 هدوذعم

 نافذغرلااو لسكس ممم

 جارسلا اًو-فطآو
 الق ماعاعأل اوساجو
 وهاذاف ماعطل ا اوعذر

 مهتمدحأ لك رم هلاع

 20 ىلع هنماراثيا

 ةفيذح نع (ىكحو)
 تعاطنا لاق ىورعلا

 بفلطا لومريكلا مو

 نع ب ىمو كممعنإ :
 3 تالوةأاناوءام

 ععس#و هلموس ىدهر

 0 هنانأ اذافءهسو

 اذاقرعنلا اراش انك ة-أ

 تالا لحو

 ا ْة.هيلا هيقلطت اىب ع

 م دوهاذاقهتلا

 كا تاّقنصاعلتا

 لو هما
 هلا هيقاطنالاقفهآ

 وهاذاف ا تاق

 ىلاتء«- رم تاندتو 3

 اضا أوهاذاف م اذه

 ىلا ىا ثعحر م 0

 دئاضب ًاوهاذاف ىعنءا

 ني #اوبأ(لئسو) تام
 ةونفلا نع ىن مشو للا

 ىيىددتع 7 01

 هب ىلاعت هللا ف صوام

1 

 أ وسبع لست لاقدالو عناستالا ناكوىلاعتلاقو لعنمناننالا قا لجو ز>لاقو ىلاعت هللا نم

 ]| ةفرعملاو ةرصبتلا دعب ت وكت نأ ىئبني لا. ءالانالاذهوهحوكبلا ىذقي نا لبةنمتار لاب ل_هتنالو
 1 ١ نمتاسنالا لع ٠ هرش ناط.ثلا ب و رب لامع تالا دن ءو كلذ نم عنخ هإ_علاولهعو لهاا جات ةرمصب“ لاو

 دقمانصالا تصصأ اولاقف سلبا نيطامشلات تأ مالسلاهبلع منن ىسعدلوال هنا ىور دف ىردبالث يح
 لأ هيلع ىسيعدومث ايش دع لف ضرالا قفا أ ىنحراطف مكناكمثدحدق ثداحاذهلاةفاهسؤ رتسكن
 | اناوالا تعضوالو طقىثنأ تلجامةحرابلادلودقاربن تالاف مهلا عج حرف هينيةاحةكالملا اذاودإو د دق مال ا

 نمو + ةفلتاو ول علا لبق نممد[ىنداوتثانكساو هللا هذه دعب مانصالا دعت نأ 1نماوس افاذهالااهرضاح
 ىلعدي زب املك ن اذ راق_علاوناودلاو ضو رعاانملاومالا فانصأ رئاسو رينانذلاو مهاردلاةم.ظعلا هياونأ

 1 قد رط ىلعالثمرانب دةئامدجو ولف ىلقلا غرافوهذ هنوقهعمن مناف ناط.شلارةةسموهفةحاحلاوتوةلارد5

 ١ ةئامع ىلا جاتح لند>و امهةكالف ىرخأ راش دةثاماىلا اتم ةوهش لك با ادت تاوهشرسشعهملق نمت عنا

 ةثامعستىلا اسا”تراص دةوانغاوم راصهنانط ةئامدجوالن الاف اينغتسمةئاملادوبو لبق ناك دقو ىرخأ

 ْ ىدثس كلذ نمئث لكو ةرخافلاباشلا ىربشد وتيبلاثاثأ ىرتشداوةب راج ىرتشداواهرمعن ارا دىرتشدل

 (لفانبلاتءاثلاق < هاوساهلرخ 1الق هج قع اهرخآ ةيواهيف مقبف رخآ الكل ذو هوما رخ ام-ث

 هؤاحمم اوبعأ ىتحاوقلطناةوهاماو رظن اف صأ تدح دل هن.طامشل سيلنالاق مسوعيلعهلنا ىلصهقلالوس رعب

 لسرب لعش لاق ١ 1 زك بارعش اتي قل لءابة يعدفرب ابعت | انآ لاق ىردنام اولاقو

 مهنمبيصن ءالؤه لثم طقامودانمكامتولوةب ونيبث اخ توذرم هنيقملسو هيلعلبأ ىلص ى :ل!بادوصأ ىلا هنمطامش

 | انتجاح مهتسبيصتق ايندلا مهل تشي نادنلا ىسع مهجادب ور سيلد مهللاقف كلذ ىعجرف مهتالصملا نوموةي
 | هنلاىب ص ىسعءذ افا ءندإا ىف تيغرىسعابلاقذسلناهب رثار ةحاموت دسوت مالسل هيلع ى وسعداىو رَو

 | كلمدعف مونلادنع هيدسو:» ارهع كالع نمةةرقدا ىلعو ايندلا عملا ذهلاقو هس أر تت نم هيىرف لسوهبلع

 | تانكع ردح هنميرةلابناك امهمةالصللالثملءالابمئاقلا تاق هيلع اطبشأل: دعت وكت تا نكعاماين دلا نم
 | ىلاهتيغر كرت الوهلاس كلذ هلرطخعال ناكل كلذ نك« لوو هد_-وتي نا ىلاو مونلاىلا وعدي لازب الف ءدسوتب
 ا نموللاعتهنناةدامع) طنب ىفةمبطلاتاهزتناوةءطولا شرفل او ةرث م اداخنلا كلن نعفبكمف رح ىناذ» موذلا

 | زنكلاو راغدالا ا وع دبع تدكصتلاو قاعتالانمعتع ىذلاو هثالذ أف رق _-- !فوحخو لضلا ةمسلظعلا هياونأ

 ظ | لوةيتاطيسشااتانجرلا دي ءنبةمميحخلاقزب زعلاتآر ءلاهبوطتك 100 ملالا باذعلاو

 ا | هقح نمهعنموهقسريغ ىف هقافن اومع-ريغ نملاملاذخأب نأ هانا ثالث ىلء بلغت نافةباش مد نبى >كلغام

 ا ماك توقعان عنمو لطابلا ف 0 1 سدلنا ءفسلاقو

 0 7 000 د وا لكار 00 5 000

 قرانا ترام ماتو ناوسالالاقا لجل جا لاق ماما اقبل جافا ا

 لاوريمار اا لاق اندومى لعد الاقر كسم لك لافابا ارمش لل ه> لاق هلعهنلأ م 0 امال لات اماعط

 لاقدءادمىل لعحا لاق بذك !!لاقاثيدحىل ا م ولا لاق اياك ىل لع الاق رعشلا لاقان 1 ارث لعحا

 ءاردزالا نيعب مهلار امنلاو موصخلا ىلع د_ةطاو ءا

 ةهلوبحة فص مهصقنرك نب لاغتثالاو سانلا فنعطلا نافاعج قاسةلاودابعلا ك] ياكل ذ دورافحمسالاو

 داق ىلع هبوالح تبلغ هعبطلاعفاومناكر قد اوهكلذنأ ناطبشل اهيلا ليخاذاوةرعبسلا تا علا نمعسبطلا

 اولا رت نيطا.شلا عابتا ف عاسوهو نيدلا ف ىسإ هنأ نظر رو رسمنا-رفكلذب وهرعتمه لكب هيل تش اذ
 ٍِ اونال طاعتموبذكلاولوضغلاب نا سال !قاطمو مار الك اوهوهنعهنلا ىذر قد دصل اركب ال صعب مهتم

 زاكو هم نيدام اظقحو هريس راموالدسذخأ نمركىنألا ذاهلودعل وأ تاكلرك وأ ءازولوداسفلا
 دةدميسييسللا

 اوهالاو بها ذدءأل بدع" | .اظعلا هناوبأ ا!نمو 5 ءاسألا

 0س

 و



6 

 ىسوءايلاف ماتم هد 5 / امج 2 خلاق رعك م اونض كبل ج بشي ىييمتاوقا د تاثيمأ | أ

 قىجو رناف بضغت نيح ىف :رك ذا نوف ءاكلهأ الر الثد:عىر 5 دأف كد : رىلا وت عفئاعاة-ىلعكل ثا ||| ا

 02 ف تنيفنناسنالا بضغ اذا هنافتبضغ اذا فرك ذا مدلا ىرتلا_:ىرجأ اوهن.عف قيعول بلو ا ْ

 ١

 له وددإو وهتحو زهرك ذاق ف>ْزلا قلب نيد مدان ا 1 ىناةفحزلا قلت ني-ىرك ذاو عصام ىردب |[ ا

 3 ذأ ىت>لازأالف اهيلاكلوسر وكلا اهلور أف مرد نأ دب كب تدب لا مالا اعنا كابا دهون ىتح ١

 هعاتت ”ةماوابناللا ىلع صر قشإلا ع ارغلاناق ضرار بعللاو ةوهثلاىلا اذهب راش دةفكباهتتفاو

 فيك ف رأ سلب اللا ءايلوالا ضعب أرك ذدقو هل ادم مظعأ اوهو دس اوهاتممد" ال دودسلا نم

 قال أ ى أ بهارلا هللاتف بهارلرهط سيل دل انآ ىحدة:ىوهلادن ءوبضغلا دزعمذدتا لاّعذ مداني ابلغت

 لوقي ناطشلا نال.ةوةركد !تايصا!باقرائهانياقادب دحنأك اذادعلانافةدحلا لاق كل توعأ مدا ىنب

 هباونأ نموه رف نوك أ ىتح ترطب ض اذاو هبلة ىف نوك أ ىتح تئج ىضراذاو مدا نبا ىنبلغن فدك
 م-وهيلعهللاىلصلاهذاهمدأو هصرح ءاعأ ئث لك ىلعاص رحدبعلا ناك امو صرخلاو رسولا ةئيظعلا

 رص مصرا اودسمل اهاطغاذأق تاطدشل !لادم فرعي ىذلاوه ةريمصياارونو' مضت و ىحعب ئشلل كم ا

 ىوردةفاث>افواركتمناكن او هيوهش ىلا هإهونام لك صد راادنعن سعف ةص هرتناطب تا ادجذتنتف. |]

 ةنيفسل'قىاآرف ىلا ءةهللادرمأ 5 نيذث'نيجو ز لك نم اهنف لج ةنيفسلا بكامل مالسلا «بياعاسوت ثا |||

 كءمم_منادب أو جم مم وأقنوكتفثل اك يولقسيص التل دواتف كاد امحوف هللاّقذ <« فرعل مانع ا

 تاللثت : نهممَّكت لل_- اسس انلا نهب كله أ س ج سلب اهللاّدذ نيعاكناف هللا دسءاباهنمجرخأ حوف هللاعخ ]| ١

 تاثاثالاامح ون هللا هذ نيةنث ١ ايكثدساةثال ؛لاب كلة حاحال هنا جون ىلا ىلاعت هنئا جوف نيتنثابكثدحأالو 1

 تلع>و تذعا رس امف دب نك و صرتلانسانا اكله مهب ىافاالناتال ام_هىنايذكست التاتالاامهلاّمذ أ

 هباونأ 00 ضصرالاب«.:مىتداح د اقةروشلا الا اها ة تنل مد الأ هناف صرالاامأو امجراناطش |[ 1

 دقت ناطسش 7 512111 اوهّبلاود اوهلا ىو قي عسبشلانافايفاصالال-نأك تاو ماعطأ | نم عسبشلاةوطعلا |[] 1

 هلل فأمر رلباأب هللاكذ 5 لك نص لا هدلعىأ ارذ ماليبو كا ىعل رهط سلبانأىدر |[ !

 ةالصلان ع لانا ثف تعب امعرلافْئت نما مذ ىللهف لاقف مدآن باب تدصأ ىتلاتاو وثلاهذهلاق قيلاعملا | 1

 حصن أ الأ ىلع هنن ح سيل اهل لاقفادنأ ماعطلا نم ىنامبال مأ الن ا ىلع هنن لاقال لاق كلذريغلهخلاق رك ذل نعو |
 ةجربهذب نأ ىناث :لاهباق نمهنلا فوج بهذي تااهلوأ ةمومذملاص+ تسلك الاةرثك قلاع و ادب ؟(لسه]) 1

 ا هنأ عب ارلاو ةعاطلا» نعلق 0 هناك اء ةلاوعابش م 6كم مانغا هنال هيلقنمىادلا []

 هناولأ ع نمو صا سمالا يق جون نا سداس او سانلا بولى التم < اوةنعو 1 اذهل ساحل اودقر

 - رفو« ف ٍضاي ناسذالا باق ىلءاب ا كلذىراذا نالعب- كلا نافرادلاو ب'.اوثانالا نمي زتلا بحت ا

 نا ودلاو بامثلاب نب زتلاىلا هوعدب واهتيد ةداعسي ولو اهناطي>و اهفوتسنيب زو رادلاةراسعىلا ءوعدي لازيالف ٍإ

 الق ضعبلا اذ هرم كلذ ضعب نافذا داي ءلادوعا ناىنغتسا دق كلذ هعقوأ اذاوهرعلوطاهقهرخستساو || |

 كلذ نم ىمشخو ىوهلعابتاوناطمشلا لبس فوهو توهيف هلأ هيلا قاسي تأ ىلا ثلا هيدؤبلازب 0
 لز مباَعلا ىلع عمطلا باغاذا هنال سانا ىف مط! ة.سيلعلا هبا اولآ نمو ييهنمهلاب ذوعت رفكلاب ةيقاعلاءوس
 هدوبعم هناكه بقع ومبايلا ريصن ىتح سدبلتلاو ءاب رلا عاوناب هيف عمط نا نب رلاو منصتلاهيلا ببحيتاطشا |
 هياععاتثلا هلاوحأ ؟لذأو كالذىلالوصولل ل دملك ل_دي وميلا بي .ّتلاوددوتلاةإ حف رك تي لازم الف |

 لع ل ؛!نارمماس ناو ةصئو ردقفر 5 من 5 لاو فو رعملاب مالا رم :هادااو هسيقسلاك

 تزينت اوشن اكنافرا نزالاقهيىلةجساللاقف هينلاعأ أ امش ىبع ظفح ا هلا فح نب اي هللة ل نحي ني هللا دبل |

 ككل ما اذ تيذغاذانوكست دكر طظناوةمغولاؤ اوس هللاري_غاد>أ لسن الةلاتنح ني ار تددراريث تاكشناوا

 ىنأتلاوناطمشلا نمزلمعلا ملسوهيلعمتلا ىلصلاقور ومالا فتنثثلا كرتو لعل ةهظعلا هياون أن هرتيضغاذا ذا

 0( ا 0

 "دل مو مهتونع
 تدرب 0 ا

 قد االف تح رم و

 تماق لك أبل فضاا
 جارسلا صل امنا

 تاعوع العش هر اعط اق

 آ0 ف كلامنا

 امها يضل! نطودتلا

 عسبش ىحهعمنالك أب 5

 نييواط اناب وفضاا

 ىلا اودغاوهدأ الف

 3 .لعدللا ىبصدتلا ل اوسو

 املا ارظناط لبو

 هللا لصدتالوسر مست
 ” فعل لاق مسو لع

 ةنالفؤو نالف نمهننابع

 هتلالزنأو دال هذه
 ىل_عنورثؤدوىلاعت

 ممتاك ولو مهسفنأ

 سنآ(لاقو 00

 ىده ًاهنع هللا ىدر

 ةاث سأر هراعصأ ضعبل

 ادوهحت تاكو ىوُدم

 هلراجىلا هب هس_جوف
 نع ةعمسب هلوادتف

 تلرئاف لوالاىل اذاعمت

 تاىوروكلذإةب الا

 ىك اطنالا ن_سحلا امأ
 فيت هدستع _م>ا

 ةيرشب الحر نوثالثو



 لقول سو هلع هللا كك
 لوران لاعفدهح هياضا

 ىنمعطاق عئاجفا هللا
 هللا لد ىذلا ثع.ف

 هجاوزأ ىلا ل_سوعياع
 نواكفئد نأ دنع له

 ٍ قالا ع :ىذلاو ناد

 !لاقفءا االا اي لتغاماست

 | هيلعدتلا ىلص هللالوسر

 هذه ْلعاعلامأب :رةءاممسو

 ن* || فيضي نملاقمت هللا
 هللاهجر هل ألا هذه از ه

 1 راصنالا نمل>ر ماّتف

 | قافهتالوسراانأ لاق
 ازه ]اللا ةف هلزُم هد

 ىل_مهلنا لوسر فد ص

 هيمرك اة لسوهيل-هّللا
 : 1 ىرخدالو

 أ توقالا اندنعامتلاةف
 ْ ىوقف لاعف ةينصلا

 ىح مهتوقنع مهالع
 5 نوفعظاو ماش

 ١ لد اذا رسا غأيش

 | ىبوت ةلك الف._ذلا

 َج املا نيكصت 7

 خاضت ىلاعتوهيئفطاف

 لودر فضل انتذسلآ

 | فيض ع.شي ىتح هللا
 ١ ىلاتماعذهللالوسر

 اومان ىح مها ءفةيدصلا

 ا لحوزءهبر ماكو لبجلا ىسومدعصا!ذ من ىسوملاةفىلعب ون ؛نآىبرىلاىلءةشانبوت أ نادب رأ راوتدنذأ 8

 ضعلاءرحو هرامشخا نعل ذرعب الاعب رصف ريما قبغارلاك هيلع مدة ىوهلا ذهب اة كلذ نسعف 1

 | هبالا بجاولا ىلا لصوت الامو فاكمد_.علك ىلعنيءضرفوهوةبجاو ناطع.ثلا ساوسو نم بالا ةيامق- |
 لحادمو ةدحاو ةكادمةفر ر«متراصد هلخادمةقر الا تالدم ثلا عفدىلا لدوتنالو تجاوا ذا اووف !

 ١ 3 قهنم نم رمأ] ص الحتألا اما ذح رسال مانوا ١لاقو_ مست ناطثلا ماند ا دمعسايأ ان نسعلل لحرية او

 لاقو 0 ا نموا ثا لو هيلعهللا ىلصلاق هنود فيعطتو هعق د ىلا لمس

 9 ” الانأورو زلال“ مانآو ك.ف تان دىفاط شىللاق جا ا نيس دقلافولو زهمنمؤملا ناطيش دوع نبا

 اهظقحو ناطثلا باول أ د مهتاعرن :رذعت.الىوقتلا لهاف ىلاعت هتنارك ذب ىنسذنلاق لاذلو تار وفضعلا لثق
 ةضماغلاهةرط ىف نورثعت.اماوةرهاظلا ىداعملاىلاى ذقت ىتلاةمال!قرطل اوةرهاظلاب اوبالا ىنعأ ةساز لاب

 بلا !ىلاة-وتفملاباونالا تا لك ثلاو طاعولاوءانطلعلارورغىف مدنا انرشأأ5 !موسر عفاجلانودجممالم مناف

 اهف دنعلاو ةريثكلا ٍبارنالا هذ ذمد_>اولاب اهلا ن3 سدا ادقو داو مناي 0 الملا باب و ريتك ناطمشال

 رعب نيعيالا قب رطلاّل_عيد داكرالق هملطم هلماىف كلا اًةَْضَْع قراطلا ريتك ةيداناق يد لاذ كلك

 اوهةكرمشملا ار عملا ولا ]هل |ىهانههةريص» !!نيعلاو ة ةقرمشم سم عوأطو

 لاق دع ةرتماعو ةريثكدت هرطذالاوهةرط ضدءا اوغىلاىدهيا# مم سو هيل عهتلا ىلض هلوسرةنسوىلاعت هللان راك نم

 اط واح طخ مت هللا لاذ دلاقو اطةشاموت ملسوهيلعهللا ىلصدهللالوترانل طة: :ءهللا ىضردوعسمنبهلادبع

 [نمهةس<ى طا اممداذهتا اوال مع ه.لاوعدي ناط.ثاهتملم سلك ىلعل + هذدهلاق مث هل عش نعو طغنا نيع نع

 ضماغلا قد طلال ثان ؟ ذدقوهقرط ةرثك مل--وهبلعهللا لصنيبف طوطخلااإإ] بسلا اوع.تتالو نعماف

 الاثمرك ذالفةرهاظلاىماعملا ن عنيذاكلاممتاوهثلنيكللاملادابعلاو ءانلعلاهبعد_تىذلاوهوهقرط

 لاق هنا م-وهيلع هللا ىلص ىنلانءىو لا ءذاولاهةررطا

 اوفاف تهارلادنءاهءاودنأ اهلهأ بولق ىف لأ او اهتنقنهب راحرلا تاطد لازمه عد ليثارس ارساىبب :.ىقبها ارناك

 هيلز مو اجب 1 ثلاةأن 000 ى هباولازب لذ اهابقي تأ ىنافءدل ا[

 اهنةدواهات هذ تتامل د كول اس نافاهلتق اقاهلد اك 11

 || تتاملا ف امنع مول ف اهاهأ هان اناهتت واهات ماهل هناههم ولاقى قلأو معلا سوس ,وناهاهأ ناطم ثلا قاف

 |١ كضلدأ و خت ىنعط اناهلدأ ب ول ىف تقل ىذلاان اواهتةنحت ىذلاانأ لاتف تاطمشلا هان افا مب هول ةماهوذ باق

 كاغثتسالاك عذار يف كنمءىرب ىفاناط.شلا هللاَقذ نيةدعس هلدعست نيتك“ «ىلدع !لاقاذاعلاق ممم

 بهارلاهرارطضاؤ هلتخىلات الا رظناف كَ م«ىرب ىالاقرغك الف رقك !تاسنالللاق ذا نام مشلالثك ف 9

 || ةنسحو ريد هناهفحاض ١ اير هس اودؤتس اعمال راج الز 5ىف هلع تءااما كلذ لكورثاك- كاما

 ةاقيملا ر زعل العلا

 5-9 ناز ١ الالاقو<. لوس ودنا تامخ اهدا اوىد

 2 دقشلما1ُلملمة61202ئ زف ا ب ااا01010121212121212121212121212121212121212ة2ة2ة2ة ية 0

 ماحن ممل سو هيلع هللا لص هلو ةنةراشالا<لاورومالا لثاو ع .دضتنمهللابذو نفاد ال ثءدع ضعلا ىلا

 د# تباعلا ىلا ناطمش هلال ناحل هيف عي لأ شون ىجلا لوح

 اظذح ىلعر دقي الويل ىلوتس وهكلهف نصا لدي نأ دير ٌردعناطءشلاو ندحلا“ ؟مباقلالاثمنأ عا

 هباول أ ىرديالن مهناولأ ةسازح ىلءردبالوهلث عضاومو 1 راو سار عالاودعا| نم ندحلا

هي راجلاةميلنعلا باواالاىاريمناكلو د هر 1 ىشو د. .علاتافص هياونأو ه«٠نأ اطيشلا
 | طال ىلا ورقلا ير 

 د د_:-فءضاذا اولة-ءل'لوغوه ضغلانافةوهُشلاو بضغاةممظعلا هءاونأ ن ةدتاطمشا دو: 2-0

 ْ ىسومتأ ىو ردهف:ر كلاب ىدلا ىءابإك هيناطبشلا بعل ناسنالا بضغامهمو تال. تما 1لددع معه ةعلا

 هللا قلت نمقاخانآو امسكت كماكوهتلاس .ر هلا كافطصاىذلاتنآ ىموماب هللاةذ نسلب 4 .قامالسلاه اء

 ىنومىلاىلاعتهّتلا حواف بلعب وتت نادي رب سلب ١ كلد.عب راب ىسوملاةذةنامالاداهير هللاقلوزغا ادارأ او

000 
 تدض:دق هلام نسبا ىعوم قاذ هيلع باتن ىتح مدارعةلد- عسل نأ ء رمل تباح تدضق دق ىموماب 0
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 نماؤوكل هيزحوعدباغا اود عموذافودع 1 نال .ثلان ا ىلا لاقفهنعز رت وي نمو ل هاك ترا أ

 لغتشي نأ دبعلل يق نيمو دع مكل هنا تاطمش !ااودبعتالن أ مدا ىن جبال ادهعأل ا قاعت لووريعسل تا ١

 حالسو سهن نعه عقل .اهحال نعلآسي نأ ىبذي عن هنكسمومب ثلا هلصأن ءلاو اوسلابال+ سفن نعودعلا عف دب

 ةكسشالاةقية-وهنمهللاب ذوعن هن .ة-و هنافصو هنا ذةفرعماماف نما ءال فاك ال ذو تا اوهذل اوىوهلاتاطيشلا ١
 نأ ملعب تأ يعش ؛ معن هتفر ءمىلا ةلماعملا لعىف باح الف تاغ اكمل مولع ف نيلغاغتملا نيفراعلا نادم ك] ذذ

 4 ندم واتا عا اوفر ريضا لقب :ك.لعدللا ذأ دقو كلا ءو و كل كت :: سط اعملا نم هزمنت هلادا.ع عوجر كلاماراتلا لعاوق ازد

 دعب هوعدب مسالا طعون لغتْش! تالا للا فيطاب هردتست وه«سفن قكالذر درةي لازب الو مة #ملا طارم هلاىلا

 معولق نمللم الك ع قو طقس كلذ لعفتملتاهللوةبو ريو اراهط او ظفالا نيسدتب ؛عنصتي و مهل ني زاب تأ ىلا الذ

 ززعتلاوهاخلاةذإو قالا لو.ةوءابرلا باو هيفدك و د هئاذث أف وهوهدنءكلذررة.لازب الو قالا ىلااود هيلو

 نانافد وهو ماك: ف كالهلاىلا محصخلاب نيكس 11 روتسات راق: الا نيعب قانا ىلاراظذ ةلاولعلاوعابتالا ريك

 هتالركرو 01 نذلان موه تاكع هللا دذع هنأ ن ناظد وهوهبدسي ثالسذ لول اوهاخل اهدصقاغاو ريك ا ءدصق

 كلوشاهلو 9 ةالو قحتلك لاّقذ هلياالا هلاال لد ه]لاّقذ موهبلع هللا ىلص م سمن ىسعل لثعهللاهنعل سلب ١تنأ

 اياك 4 امم صنام لا لهمأ تااناعل وع مرلا اهو آفرو رغلا تاتكف كاطنشلا اك سال 5 لن

 تاداكك :ءالاو هازملاىفامالدايعلاودالملا فهسباتت الا ارمشدن ادق هناق سيلبأ سييلت .عسأ صوصخلاا ىلع

 دلك دنع فت نأ ديعاا ل قف ءدباكمو نطل اتاسيلتاناعذا كل ذلك اهعمرالات ارينا نم قود لىتدح
 هيلع علطبال و مسبطا انمى والو ريصبلانيعت هيفراقتلا ندع نأو ناطيشلاة١ اوأ كال. اةملن مهنا لعيل هلرطخم ||

 ىأ اورك دن ناطيثلا نمفثاط مهسماذا || ةنانيذلات اىلاعت لافأك معلا ة رار ءوةريصبل اوىوةتةلاروندالا

 اديوىلاعتو هزاعس لاق مهلثمفو رءعشدالوهو هكالههمف لعند وهطاغ + ةرثكمف ىوهلاةعب اةعهسييلتب كاع ذالا

 يإ_ماعملا مولع عاوف أضع أوتائيس ىهاذاف تان_سحاهونط لاسعأ ىهل بق نو.سنعاونوكب ملامهنلا نم مهل
 رست مولعب اولغتشاو قلما هلمهأ دقو دبع لكىلع نيع ضر كلذو ناطش كمل أب ناكمو سفنلا عدت ىلع فوقولا
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 جا قرسشلا نضر عن نأ كاش رباك نم تأ تاطب تلاد نمو أ تلملا ةملع نم هنأ ىرد.الفه.يذ ددرتي امىلاواماهلا |

 اً مجرم صلارمثثل ىلا + ماعد ىلعر دق النا ط.ثلا اف نو لي هيدايعلارثك ًاوضماغ كلذ ىفزيرملاو ريا ضرعم

 ( 000 م ||| ةلفغلاع نمىكلهله+ !نم وم مهو قانا ىلار اطنتامأ امعولاقد رطل ال لوس هيلا وصب رشا روف
 (نو:لاوذلافو)انرت أ ا

 ١ قلشلاةوعدو علا ةءاشا نعتكسنو ءاطضسل ضر ءمتوىلاعتهلياةمعتر ا كف ةلويةمةعملو قاذئاسأو

 . ْ كورا افلا تلا دلا اذهدب و ءاهللا ناو مهل قالدخالموةب نمدإا اذاهدب ويا نار

 ل مو ه.لعدنبا ىلص ا

 قت تاراصت االريضألا : داهزل اودايعلاوءامل عل اكاهما مم و ىف ره امنت الس ذل اذه. نهناط.ثلا تاسيلتو تاسيياتريخلاتعتاضا ؟ه]نال

 ا هد ردك ما ىصاعملاف ضوملا مهسفنالنوضر الوريثلارهاط نوهرك, نم قانا فانصأ أوءاشغالاوءار هقااو

 هده و 0

 || ىلا هعبط ليعف ىوٌةدلاب هبفن ضرب م نماماف لاك-شالا مهل فشكني ىأ تورصممهاذاةلءاارون ىلا اوعجر

 ا 3 0 0 ا ا 0 ا

 مهم تاك ولو مهسفن | ىلعأ

 ]| قدتطا لعادل قببونطابلا نمساوسولا ساس ا ل !او ها كابات
 || هعزانيو باقلاب ذا<لازء الهنا مىلاعتهللار رك ذب بلقلا لذشبالا م ذديالثلل ذو ب تاقلافدب راجلا نالضتلا |
 | تاطمشاانم د صاذت:الذاتوملاالااهلرخ 1 الت رهاعثمزهو هن دهان مديالذىل اعثهللا ارك ذنعهيهاو | دأ

 ! ةعفاذملاو داهدلا غ نع طق ىنغةسالن اداب رشه سفن نع عفدب وهلداقنب الث تب ىوقيدت مئايح مادام |

 || داو ضغلاوةوهسلا ىهو قاهن:الهباةىلاةدوتفم نال, ثلاباوناقادح مادام هناق ندب فى رس مدلامادام |
 || ةسارتلابالا مفادب م كناقرب ولعل و انوتفمدانلا ناك اه ومواهد ننتاسكاهريقويرفلا" ل

 أندح واذ'تافك دنع

 انريصاندمفاذاو انك |

 تاك اندنعاذكهلاّقف ا هنوكى كد الفريد ىلا عادهنالعبامىلاوةسوسو هنوك ىةمالفرشلاىل عاده اعطق لعامل مسنة اوذنا

 دهزلادحامو هلت اةفزطدأ

 اندقفاذالاوك دنع |

 اندحو اذاو مس

 د_هازلا ةمالع ند

 تالث هردص ح ورمهثملا

 ر رعومجلا قد رقت
 ناشالاودوةفلا باط |

 كبع (ىو د١ توقلاب

 هللا ىذر سابع نهللا |

 هللالوسرلاق لافام#ع

/ 2 
 3 نمش سحاهمال 1

 تناك مش تاوةمينغلا

 ةينغلاب مهرتؤن هانرادو أ

 لاف تطلب

 تورثود و ىلا عت هللا

 ىو |(ىور رزةصاص#

 اتا ىشر ةراره

 - دش



 2 مبسو هيلعفللا لص

 لعن ىل->رفو نين
 ىلءاممتئطوف ةفياك

 هللا ىلصهللا لودر ل جر
 ة ئئعنف رع وهنلع

 مسي لاقوهدي ىف طوسو
 تثيفلاق ىنتعح وأ هللا

 لوقا اإل

 لاقهللالوسر تع-وأ

 الفهنيا ملعنأك هلياب تبف

 لوي لحراذا انعسأ
 هللاواذهتلق نالف نبأ
 سمالاب ىنمناكى ذلا

 قوت انأو تقلا هلا
 تئطو كنزا ىللاةذ

 سمالاب ىلحر ىلع ال عمد

 ةعفل نإ مف ىتعح .واق

 نونا * ءذهف ط وسلاب

 نمو * اهباهذف:ةمعت
 راثبالاةءفوصلا قالحخأ
 ىلءمولمح و تاساوملاو
 ةقفاشلا طرقكلذ
 ووو اعط ةشلاا

 نورتو باعشن ي-ةبلا
 ىلع نوربصد ودووم اب
 دب زيوت لاقد# دوّدفملا

 دحأ ىبلغامىاطسلا
 لهأ نم باش ىتباغام

 لاةفااحانبلع مدقل'

 دهزلا دحام دي زي بأ اي

 ' [|| هذ هوداهجلا نعمفرصدا 6 كل ذريغو است مكضتو رئقي هنآرهامحال طع ىتلار طاو +طاوزه ىدو هس وس | 1
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 : هنراعو تاوهُلاوىوهلاو اوهوتناط. ثلاتوةنعداقلاةءلختنالا كلذ دعب هدف ن كالو ىوهلاوتاوهُلا

 قددأام دا ان رثبءالعاا ىلاتو ك؟ثىودعلا ةديسعئ راد لاقد ١ الاارن ؟حرطموهىذلاىلاعت هلار 5

 اوضمالاو» وبل اعيش بف تاكن اف صوصالا هبرعىذأ تدب ل١ ىل_ةكلذ لكما ءالاعف ةسردرلا يردد

 ماعلا داىدايعتاىلاعتهنن الاف كلذإو ناطمس !ا هإتدالىوهلا نعىلا اهلنالقلانأ قعبووك رو

 2 : ارفأ ىلا ع: لاقو هتاطمش !اهءاعمتلا طلس الذ رولا ,ءوهف ىوهلا عج تأ نم لكشف تاطاس

 ن ورعلاف كلذلو هادم .ءالىووهلاديءوهفهدو عمو * ههلاىوهلا نمت ىلا ةراش اوهوماوهههلاذ_ةعانم

 هللاقبتاطء_ثكلذلاقذقعءارق اردو ىالصنيد وىتيبناطيشلالاهللالوسراب مسوهيلعهللا ىلصىبأ :]] صاعلا

 ءوضوال ناريخلا فو ىنع هللا هيهذاف كال ذتاعفف لاه | الث كراس د ىلع لفت اوهنمهللأب ذ د ذوعت و42 سدحا] ًااذاف رزخح

 سوسولام ىوءامرك ذالابلقلا نمناط._كثلاةسوسو وع الومتمهللاب اوذمعتساف تاهلولا هللاقب اناا مش

 ال هيقلعتبامكو سو لاعت هللا ىوسئلكن كسلو لبق ن مهيق ناك امهنم مدعنائثرك ذتاةلاىفرا امدخ اذا هنال ب
 || خاعتالو لاعتمي ,ف تاطيشال سيل هنأ لعب وعبناجنمْؤبىذلاو ههتنارك ذو ناطبشالالاع توك تااضنأ ارو*)

 كلو ىتعموهو هَوَدلاولوحل نع ىربتلاو:ذاع -الايهللارك ذناط.ثلاسواسو عج دضو.دضيالائ ثلا

 مهلعبلاغلا نوقتملاالا هلعرد ب الكلذو ميلعلا ىلعلا هلال و الولو>الو مح-رلاتاط. ثلا نمهتلابذوعأ

 اذا او هاني للا تا ىلاعت هنيالاوة ىليلل ا ليدس ىلع تا امد مهلعف وطن نااعمشأ ااعقاوىلاعتهللارك ذ

 سا سولار نم اعتمر ىنعمفدهاجنلاقو نورص,ممهاذاف اورك ذنناطيثلانمفئاط مهسم

 نيددراط:لاهه_لقىلع طسنا لؤغاذاو ض.قناو سن ىلا عتهللارك ذاذاف بلقلا ىلع طسنموهلاف سانيا
 ىلا .ءاهلنالاقام_هداضتلو راهلاولءالا نيد ومالظلاو رونلانيدد :راطةلاك تاطيشلاةس .وسووىلاعتهللارك ذ

 م اوتاطيشلا نا مل_وءهياعدللا ىل_صدهننالوسرلاهسن لاقوهتلارك ذم_هاسناف تاطم .ثلاوولعدودهسا

 ثي ردح حاضونب الاقوهبلق معا !ىلاعت هنبا ىسن ناو سند ىلاعت هللار 5 دوهناق مدانباب اق ىلعهمو طوخ

 تاوهشلانااكو حفيالن 0 ار دس هوجو نالع سلا عج بع مو ةن-نيعب رآل>-رلا غلباذا هرك ذ

 || ىلصلاةكلذلو هءناو> -نم بالا ةطمثو هم دوه فهد راساضنأ ناط.ثلا ةزطاسف همدو مذآ نبأ م لد ةدزتم

 ركع رج هدسذ عوجلاب هيراجما ةمضف مدلاىر حمدا نبا نمىرك ناطم#ثلانامل_بوهيلعهللا

 ءارايخنا كاعتهتنالاق همثا او-نمىبلقلل او 4 ُثلافاذ 5 ١لحالو تاوهشلاناطيشلا ىرعوة وهلا

 8 ,مهلئام“ نعو مناع نعو مهفلخ نمو مهيديأنيبنم منت 1 مب بملك ط ارمد مهل ث دعق الس دابا

 كنئانآ 1 ندوكذيد كلرتتو لست ؟لاقف مال-الاّقد رطب هلدءةف رطب مذ نءالدعف ناط.ش لانا لوم. عهتلا ىلص

 داها قد رطب هلدعق مث رجا هوءاصعف كءاسم“ ركل ضرأ عدن ارحا أ لاقفةرعجفلا قد راب هلدعت يلسأ و ءاصعف

 هنلالو-رلاقودهاسوها سعف كلامسسقي و لواسن عكسذتف لةتف لتاقتف لاملاوسفنلا فاتوهودهاغ أ لاف
 [|| ىعممل_-وعيلعهتلا لصهتالوسر رك ذؤةنجلا هلدخدي نأ هللا ىلع ا ة-ناك تاف كلذ لعف نذ لس وم.اعللا ىلص

 ورع وسكس تحمي

0 

1 

 | تاطيشلاهببس مساقءفرعد مسا ىلارغتشيو بنس هإفر طاع لكوة دهاش ما مولعم ساوسولا اذاف ةمواعمر طاوملتا

 ا || | نالت والاد نامل اعلاق كلذلو هتعب امو هنامصعب توفل ءعاعاوىدآ هن ءْنلَد ::تآرو 3 , الو

 || اذ_هدعبننالذحلاوق. ,ةوتلاوتاط_تناوثالا أو م 'هلالاوةسوسولا ىعمراصد هدسالا نم عون ا اذهب خشن ارد

 1 تاسنالا ندب لدي فيكسفا م س> ناك ناو مسد سلوأ فيطأ منح هنا تاطم_كلاد اذى ر اظن هن هراغل

 وهو هب هيامث ىف تاخد نم لاثم اذه نع ثحابلالاثم ل. هل ماعملا معف هبلا با ةعربغت الا اذهف مس وهام

 ا ةمداصُ ل-هوجلانيعكلذواهضرعواهاوطواهاك- دو انو نعشصلاب لغتش اناهررض عفدواتلاراىلا حان

 .قروذ_هتلارشااىلاىادلانا مءوةلاحتالببسن ع هنا ىلع كلذ ل دو تاء دقرسشلا ىلع ةفعاباارطاوملا
 | عضاومف هنوادع هناصسمتتا ف هرعدقو هن تماس لاهيا قيس مال ةدملا فر عدستي تاكا |



3 

 ىعست رشثلا ىلا ىئادلا ىنعأ مومملارطاخلناواماهلا ىعسن دومحلارطاخلاف نات نيمساىلا ارقتفافتإئلتخع
 كلذلدٌداودا ثفاتخ اامهموُت د<*نم هدب الف داحلك نامت هثداحر ط اودنا ذهن عت كنامث م اساوسوأ]

 راسالا ىلع تايد سملا يثرب قىلاعت هللة س نمفرعامادد بابسالا فال _ت:>نا ىلع

 تاقلاراون الكلذكوةرا انقل لب ءداوسلا دسنأ تلعناخالايدوساو هفمس مطاو ر:لارونبثيبلا

 00 مد رشا ىلا ىئاذلارطادلتا يره مهد ريا ىلا ىعادإارطاخلاا يف ناش كايا ك1
 ىمعساناطم_ثلا ساوسولو.ةل أ هت هيىذلاو اعيذوت ىعست ريتا ماهلالو.ةلس اعلا هيأيهتي ىذلا فطالاو
 ريما اضافا هنأشىل عتهلناه فلس قلن نعةرامعك اوةهاتخ ياس أ ىلا همعت ةداتملا قاعات آف انالزحوءاوغا

 تاطيدتراثتس أ امه

 ةرامعتاطتشلاو كلذ ءردسو هعادغ دقو فورعم اب ضالاو ريختاب دعولاو قال اف ؟ورعا اةداقاو

 ماهلالا ل اًعمىفةسوسولاةرةفلاب ريو اي مهااد_:عفب وذتلاوءاثعبقلاب صالاو رملي دعولاو هو كااذد ض

 نيج وزان اخ ْئدلك نموىلاعت هلوةبةراشالاه لاو نالؤذ_نا هل اةمىقفوتلاو كلما اقمىتاطم لاو

 ياوزالل قالا قل اد>اولاوهلد هل لءاةمالدرف هناف ىلاعتهنناالا:_بودرم هل اهةماهلك تادوج وملاتاف
 ريان ايداعب |كل!نم هاكات باقلا ىف - وهما هللا ىل_صلاه دقو كال اوتاطبشلا نيب يذاكم تاقلاق ١ هلكأ||

 بي ذكتو رشلاب داعباودعلانمةلوهتنادمحلو هنا هبا نم هنا ميلف كلذ دج ون قحلابقيدتو

 مك دعب ناطيشلاىلانعت هلوقالت مت مجرلا ناط شل !نمهللاب دعت بساف كلذدجو نأ ريما نعى منو قب

 نمم_هوىلاعتهنلا نموهبلقةلاىف نالوح نامه امهامغانس+لالاقو هنا الاءاشعغلاب مك ماي ورهفلا

 تاعاايذاتا درعا ردع اك امو ماضم أى تهّنلا نمناك افهم_هدنعفقوادبعهللام >-رف ٌودعلا

 هنأش قاخ نع

 نعل تب هللاق ع ندرلا عد ّق اصآ نم نيع .صأ نمد نم هؤا ناو مو هيلعهشا ىبصهننال وسر لاق نيطاس اودع

 بيلقتل | ةعرس عسب 2 نك اوما الاي ؛ ةمسةنم ب صعو مدو مظعو ما ند ةبك سم عسبصأ هلتوكتا

 1 5 ديدرتلاو مد ءاَعتلا ىف هلل لد هصخخشل كاعي_صادي رثالل نا ريس غلاوي رضا ىلعةردقلاو

 ا 4 رادع نإ ارذسمامهو تاطء_كلاو كلما اراذستساب عش. أاملعذ» ىلاعت هللاو كل ءداصاب لاعذالا

 ل اومعلو كلءاراث 1ل ود اع طفلا لالا او الثمماسحالا ب لةةىفكالةر سم كمناصأنأ مولا

 ىووهلا عابتاينيبت الاد حرت .اهناورن الا ىلعامهرا_حأ جي ركب س دلي واسةماحال _صناطب للا اراث

 طاست ”روطةو وشل او بضغلا ىضتةمناسنالا عسبت !نافاهتعا ادحواهتع ضال اهلا لعباك الإ

 دداحت او هعل صو ناط..ثأ اىيىصوه ىوهاا نال هندعم تال علا شعءباةلاراصوىوهلاةطساوب ناط.ثلا

 الف د مهطبومو ةكالم ار ق:ممبلقرا س مالسلا موماعةكاللا قالخابهبثنوع سفن نءاهطاس لو تاوهشلا
 نعةيعشنملا هب رشبلا تافص نم كلذري-غىلا لأ لوطو عمط وصرحو ضغوةوه نع بنوا كال اك
 مكسنمأ ء سوه .اعهللا لص لاق كلذاو ةسوسولا,نالو> هنا طال نوكي تان ع بل: لخت ل مزحال ىوولا

 ناك امناو ريختالا صايالف ل #سافه باع :اعاهتناثأ الاانأو لاق هللالوحر ا تل اواولاف ناطمش هلوالا ددسأ نم ُ
 قش ثيحالا اطسدتت التراص ىّتح هتوهش ىلعهللا هناعأ نذ ةوهثااةطساونالا فرمهتبال نا كثلانال اذ_هأأ

 ىاقلا ىلع باغامهمو ري -هتابالا ايالا مع ردت تاطب ثااف رمسا !ىلاوعدن ال هيوهشق ىجيش ىذلا دل اىلاو ظ

 لكت ةراىلاعت هتارك ىلا د اجلا فرص ااههمو سوس .وذالاعنالع._ثلاادحوى :وهلا تا 5 ؟اشدلارك ذا ١

 نأ ا ىلا ماد ماعلا رعم قطا كلاوةكت الملا ىدنح ني دراطتل ممول اوشا! لبقأوهلامتفاضوتاطبشلا أ

 1 دوذح اهتدقف دق ول هل ارثك واسال تا ىناثل از امّتجا تن 3 ءو نكهسا ونطوتسف امهدحال بلقلا مف
> 
 عامتا|متاليتس آد س.موورخ الاحا ارط اود اعل اراب اىلا ة.عادلا سواسولاب ت 'الةمافاهتكيا و نيط اش 1

 : ل هع 3 1 هثالا د قتل تاللابل !قونلارواخدع نونا ةدارالاومز لاو لانا

 2 ىلامع دفنت ةماعر ال ةكرمارطاو لاو ءاضعالا كرة ينلاوةيذلا لرخ مزعلاو مزعلا َّك ار ةمغرلاو ةغرلا ْ

 نيستا ا نا ارطاحامعذةرخ هلا رادلا ف عفن ::امىل ىعار يذلا ىلاو ءديامىلاوةبقاعلا رمد امىلا ىتعأرم نلاىلاوعدنام
 ثيقاللدت مهم قت نم

 مهد

 ىريس ىتلا مولا لثم
 ىراسلااهم

 ءادردلا وأ (كىورد)

 هيلع ىلص ىنلا نع

 ىطعأ نم لاقل و

 كدهؤقؤرلا نم هطدح

 رينا نمهظح ىطعأ
 قفرلا نم هانح مرح نءو

 ريا نممظ> مرح د هذ

 ءابض |:ئش م دح)

 ءالما بيخنلاولأ ن دإا

 نجرلاد. و 1 ا

 هانم ىلأنب لل

 وأ انآ لاقئبلاملا

 ا رادع نيسحلا
 لاق ىدوادلاةلط ىأ

 هبا دنع د وأ انأ

 لاق ىسخرسلاى ولا

 نىسسدع نارعونأ نأ
 انآلاو ىدنقروسلارع

 نجرلادبع نبهنادبع
 ن ر#انأ لاق ىرادلا

 9 ىلا ىنأ ندد

 دهن لدا ديعانت

 لاق قح»انن دمتنع

 ىلأت هلبا دع ىنثدح

 برعلا نمل جر نءركب
 هللالو هر تجزلاف



 اهشيط دروس نل اة
 نمدرودتو «اهروفنو
 ع طخسد وه واط غ ماظك

 2 2 هللا اعده ةند نأ

 سور ىل-ع ةماعلا

 ىوريخت ىنح قئالللا
 ىورو) ءاثر وطلاىأ

 «بنعوللا ىضر (رباج
 هللا ىلص هننالوسر نع
 رب أ الأ لاقل وهياع

 لعواتلا رانلامر © نم ىلح

 بيرق لو- نيل نيهلك
 دوعاسوا (كىدرد)
 هنعهللا ذر ىراصنالا

 مالسااه.اع ىنل 'قألاك

 دعرأو 11 لح 5

 ىلاف كءلءنوه لاح
 نءاانأ اما كلع تسل

 9 0 رثنمذأ رم

 5 ١ ا !!لك ا

 نيل ىعمف ) مهضعل

0 

 راسأ ان 0

 رشا

 ساو
 راسأ
 ءائمغل ا!نعن روعي ال

 عائد سا

 دي عجم +

 ا

 ش لش
 و خشم سابا سس ااا _- سس لسا

 ايؤرلا- ؛اعامهددأ هد هاوس محل طاق لا_لدلاو « لمصفما اركس أ لصالار كن

 1 2 لافاشب آل _.قسنالف مونلاف كد زااذاو ناسا دا ىلا

 ىئاثل اوه + سفن هلاغتشالرص» هد.الو عمدسلال صناع ان اكمام نم مكلف تاس وسل اياهلاغتشامد_ءوساوحلادوكر
 هللا ىدىنالكلذزااذاوتارغلاه, .اعلمثاك ىلقةتسا!فرومأو ب غلا نعمل سوهلعدلنا ىلص هنا لوسررابخا

 نواكي تأ ليت! الو قاما حالصاب لغ_ثورومالا قئام عصف شوك ص خت نعةرابع ىنلاذا هريغلزاج ل -وهيلع
 ءايسنالاب نمآ نفالو ىعمست لدات ىعمنالا هو قانا حالصاب لغةشدالو ثا ةاةيلاب ف د اكم ص دوج ولاف
 211 املا ىلاباب ورماو +اوهر حج راخىلا بايت اياب هل_اقلا ناب رقي .نأ ةلاععالهم زلة صل اان ؤرلاب د دصو

 منعت لاى مولعا ارمصح نأ هنكع لاعيجاه مم ر 53 اذا ىحولاو ع ورلا ف ثفنلاو ما عاالا باب وهومأ هلالءاد

 ددرت تدع نمءانرك دامت .ةح ىلع« .نباماذ هف<.لاال ..-ةدهاحل ا توك: نأزو< ل. ةفولأملا بابسالا ةرسثابمو
 كلذكوري_عتلاىلاح ومما لاشملاب ماذا ىف مالا فا شلكسنا ف ب لاامأ ةدوكلا !ملاعوةداهشلا ماع نيب تقلا
 الا رعبالاكَذ قيلبالوبلقلا ئاعزارمسأ نماضد أ ال ذوة مام روصإ ءام اوالاوءاسن الإ ةكش الملا لثع

 ىلرهط ني كلا ضعب لاق دةذاهنم ف ثكلا تاطو:رهامملا ىلءتاثكت- الل ىاك هنافءانرك ذام ىلءرمهةةئاف

 تحن نو العدل بتكتتاملاقود.-وتلا نمىدهاشم نع ىلا ىرك ذنمأ.ش هرلع ىلمأ أ ىنل اسف كاملا
 هذهو كلذ كمفكف تاق ىل.الاه ضئارفلا نابتك املأ تاّعف ل> و زعهلناىلا هيب رع: ىلمعب كل دع صن نأ
 ضعب لاقوةرسهالغلا لامعالا ىلءنوعلاطاغاو باةلارارسأ ىلعنوءاطب الني ,تاكسلا ماركسا|نألا ةرامثا
 تفتلا هللا كاجو ةتاملاقف هلام ىلا تغتلاف نيقيلاّةدهاشم نمآلأ .تمنعلادبالا ضءبتلأ [-نيفراعلا
 هتلأسف هتعم-باوج برغ أبباجأ هنن جر لوقت املاقوءردص ىلا قرطأ مهلا !كحرلو# 2 املا فنعم

 بحاصتل اسف ىردأ اللاةفلا_عشلا بحاص تلأ# ةرةءباوجةلأ 1١ ىقودع. نايم لاف هتافتلا نع

 ىنعموه اذه ناكوام نمل ءأوهاذاذلتبجأ ؟ىنندخ هنا اسو ىبلق ىلا تراظنف ىردأ الل ةفهنمرلعأ وهو نيملا

 ِتد :ارفهيلف ىلع تعاط ادبعاعأ لون ىلا ؛هتدنا نارثالا فو مهتمه تاو نيث د_<ىتمأ فنا مالسلاهماع هلو

 هناجر ىف ارادلاناهلسوبأ لاقوم سن ًاوهنداحتوه سياج تنكوهتسايس تبلول ىرك ذي, لاهل ءبلاغلا

 باوب أن مبا حاتمنا ارهط:د ةفهبف لعل قف باي ىف +«باونأ اهلو>هب ورمذملاة هلا هلزتعبلعلا«ه بلع

 كلذاوامندلات اوهءنع ضار ءالاو ع رولا وةدها لاب بابل كلذ مني وىلعالا الما وتوكسأملاةه-ىلاباقلا

 لاهوةقداصرومأ مهل ىلت مس مناف نيدعمطملا نمتوعمست اماوطةحادانجالاءاما ىلاهستعهللا درر بتك

 ىلاعتهنلاناثتلغا تةشولرخأ [لاقو قخلا نم مهل هنلاًا هام الا توةطند د الءاك_لا ها اوذأ ىلع هنادي ءا العلا ضعب

 0 هرس ضع ىلع نيعشاحلا علطن
 001 «(اهتيلغببسوةسوسولا ىنعمو ساوسولاب باقل ىلع ؛طبشلا 0

 مده لاةباسبأ لان دبايلكنملا 0 رد علا تإملعا

 . لأ ران لاو لخادم ءاوهيلاةدحوت وتفمرا# انياب ل منت ول 0

 بشغلاوةرهشااو لا .ةناف نطابلا نمامأو سهلا س او اور هاطلان ماما لاحلك 5

 تحاهاذاكلذكو تلا فرثأ هنم ل طاش ساوحلاب كردأاذا هناهناسنالا با صنم ةمكرملا والخال

 ثالايلناف ساسحالا نع فكن اورث أ بلقلا فاهم لصح جازم ا ىفةوق بيس ولك ركب سالشوملا

 رخ 1لا-ىلا لا نمل لقتني لا حلا لاقتنا بس ويم ىلا ئث ملام حلا !لقتني و بت سفنل ىف هإ هاحلا
لقلاىف ةلصالاراث الاصخ ا ,نارسالاهذهنمامتا درت أتلاو ري_هدااىف باقل اتأدوصقلاو

 ْ رطاوخلاوه#

 ليبس ىلءاماوددقلا لمس ىبءاماامولع هناك اردا هبنعاو راك ذالاو راكسالا نمميف لص ءامرط اومللاب ىنعأو

 ]| تاداراال ناكر اىهرطاوحلاواهنعالفاء بقل ناكن أد عب رطخت املا ثدح نءرطاوخ يمنا مما فرك تلا

 0 نآو



 ىلاءتهنباهف دع ىلاعت هلل ارارسسأ !ندرسوهلاةذوهأمن طابلا لعلا نعءانطعلا ضعت لمسو عخانلالعلاوهكالذف 1

 تن اونيماكمو نيل عمو نيث د ىتمأ نمنا مسوهم ءاعهنلا لص لاق دقوارعشن الو اكلامءيلع علط مهب هبايح أ بولةىف

 تدخن اوني دصلا ىنعي ثد#ثالو ىنالول وسر نم البق نءانل-رأ امو اههنع هللا ىذر سابعنب !ًارقو ممر
 تار رعلاو ةحراملا اتاسوسملاةه-ن مال ل ادإ اةهح نمكم ,لقنطاب ىف هل_فدكناىذلاوهمهلااوا مهاااوه

 تاوععلا ىنهنلاق اش امو.ىلاعتهنئا اقول هنري نم مع كالذو ف شكسلاو ةيادهلاحاتعم ىوقتلا نأ رصم

 دب زب وبأ ناكو نيةئمالَ ظءومو ىدهو ساذال ناس اذهىلاعتلاقو مماهص ص نود: "ب موقل تان" الضرالاو

 ىأهب در نم هل عذاب ىذلاول ءلااماالهاج راص هظفحام ىسن اذاق ب اذكنم ظفح ىذلاملاعلا سيل لوةد هريغو

 نممل_ءلكتأ مال دا راع 1 !وةبةراشالاه,لاوفايرلا [عااوداذهو سردالو ظمحالب ءاش تقو

 ريسغنم باةاارس ىف مخ: ىذلا ىفدالا لد ايندلا-!ءكالذ ىععنالف قاما ملعت طئاس رباهضعي نكءا او هندإ
 را ”الاورامخالاوت ان الانم«سفدر املك عجولو لعتلارهاو ةءذهن راخن : فولأ مسدس

 مهدعب نو يع الرا اعْنالد ١ر4 طورم هلا ع نع جرا ماضبكاذن ب راقلاب كلتدهاشمامآو عرصملا

 ه_ةحوزتن :اكو كاَمخاَو لاو ءةاامهامنا هتومدنعاهعهللاىىذر ةثثاعاهنع هللاىوةرقددصا ارك أ لاقو

 ليجلا ل. + اهي راسايهتيطخ ءانث أى هنعهللا ىذر رعلاقو تننا مناةدالولا لبق فرعدق ناكفاتنب تالوفالماح
 نعوةميظعلاتاماركملا إس نمعيلا هنوص غول م ثاذهتةرعلمرذ 3 هيلع فرم دقو دعلا نا هله ثكبناذأ
 الات رظنف ىد رط ىف: صا تمقل دق تاكو هسنعهللا ىذرن _ ةعىلع تا دلاو هنعهنلا ىضر كلام نب سنأأ

 تاعامأ ينبع ىلعر هاط انزلارث أو كد>أ "ىلع خدي تاخدا ل هنع هللا ىضر نامثعلا ةفاهتس احم تامأتوار رس

 قداس: ارفزتاهرت وةريست ركتاداللاةفئن لادءب ىحوأ تلقذ نر زعالوأ نب وتتلر ظنلانينمعلاانز نأ ىلع

 ىلءلكههايش و اذه ىسفن فتلة ناتقرن «ءلعارعف ثدأ ١ ارذ مارحلا رسملاتاخدلاق زارا دعس ىلأ نعو

 لبق ىذلاوهولاقوىنادانف ىرس قهللاترفغت_-اق هورذحاق ا ىفادانقسانلا

 ىعتاهلا لضفا !ىلأ ىلع قو رسم نب س ابعل اون ل_دددو ادنماب ركز لاقو»رأ مو ىتعباع مت هدابعن ءةيوتلا

 لاقل _>-رلااذ_هلك انمأ ]نم ىسف: قتلتتقالفلاق كي سدعل بنس هل ف رعت مولابعاذ تاكو للءوهو

 لاةف لمُشلا ىلع تلد سيقتل ادجأ لاق وةيفحأفاطل ا ىلاءت هنت اق ةيندإ اةمهل هذ هد ر سايعلا اي ان ىحاصق ْ

 لاهو ىرطاخ ىنمداععف لم دعا أامتل "ل. كنا ىرطا خخ ىرف ا سلاج تنك لاقرب ام تلقفدسج-أاب نري :

 "ىلع لعند ىت-رط احلا متنسا فاق ىناقب ريقف لوأ ىلاه_:ءفدالائشب ”ىلع مويا تفامتلةف ىل.ختنأ لب ||
 ريقف. اذاوت> رشوا مزخاف تقولاف كح اصمىفاهاع>الاَعفا اراذيدتوس+هعمو مداخللا سنؤا ب>اص ]|

 اذكواذكا بتاج نا تلقفنم زملااهطعالا ةفريناندلاهتاوانوهيلا تم دقتف ا رقاحينب لزم ىدي نيب فوغكم ١

 نأانيدي أ نيب ريقفلا اذهساجاملانو_ةعدقنب زا لاقف نب زا متلوانفلاق ليخ كناكلانلق دق سلو لاق ظ
 ىولعلاهللاددع نب ةز :زجلاقو لجو زرعها هلذأالادحأ كر ءأامتلقوتل دفا وجت .هرفلاقارحأ هيلع ذحخانال

 اذاهد ع٠ نمتح رخال فاماعط هرادف لك ا الومياع لأ نأ ىسفن ىتد: ةعاوقاننتل اريوللا ىلأ ىلءتلدخد ٍْ

 اذهىانتل اريهن'ونأ ناكو كلداعتعا نمةعاس لاثحرخ دقن لك ىفانلاقو ماعط هنفاقبط لح دقو ىف دقه

 تقفايوتسة حافلا أرق 9 .دكب ملة برغل الص ترض هيلعامملسم هندصت قولا مي هارب الاوت اما ارك-ااباروهشم

 جر ةن عبس ىفدصق تاقوريهن ا ىنأ ىلا تدعف عيس ف دصف ةراهطا | ىلا تج رخا الف رغس تعاض ىسفنىف
 رهاظلام وع , متاغم شا ىل لاه تع رالف نرهطتندسالاى مناف ىناةمض)ل ض رعتتال الأ لا لانوب

 تاداهعا٠ نءمهرامخاو ماش ثنا سرت نم ىكح ا موده دسالاا:ةنفن نطاوبلاءوة:ءانلغتشاو دسالا مف

 عام« نمومنمملاو تااومالسلا<.لعرض1ل ةدهاشمنم مهنع ىكح ام ل رصملا نع رح مهرئاصذو سانلا

 نموهسفن نم كلذ دهاشن لامدحاجلا عفنتال هياكل اوريصحلا نع راغاماركلا نونف نموفتاهلا تود

 باقلا ف نطارزعف 7 رو يما الاس

 ىسعولأ نأ لاق ىف وحلا

 نا اانثلاف ىذمرتبلا

 تامه سانث لاقرعفلأ
 نع ردكاملا يد نع

 ىذإ رةشثاعنعت ورع

 تذاتساثلا# اهنءدلبا

 هللالو-رىلع لحجر
 انآو مسو ه«يلعهللاىلص

 نياسئلاعذ هلدتع

 ' ةريثعلاوخأو أ ةريشعلا

 لولا هلنالاف هن ذأ
 ل ]وس رابتلو 28 رخالف

 5 تلفام هل تلق هليا

 لاق لولا هل تنلآ
 سم نمنا ةثناعاب
 سازلاهكر 50 نمسانلا

 ءاقتا سال اهعدب وأ

 رذوبأ(ىورو) هدخ

 هلبا ىلص هننالوسر نع
 هللا قتالاق هنأ /-وهيلع
 عسبتتا و تنك اًميرح

 | هعةن_بحلاةكيسا ١

 قا سانلا'ى اامخو

 هيلوتس اف نسح
 صخلا لع: وذ ىلع
 نسا هلحوهلعروذوو
 لازتال سفنلاوةارادملا
 اهدا سكعي نميري .

 ظغلا اهزَفَم سو

 عطقتا رادلاب وبضغلاو ١



 وبأانأ لاق قمقن رم هلا

 نبهللاد_عمساقلا
 مساعلاوت ًانأ لاو ةبامح

 لمع نب لت نب هللا مع

 ىلعانثدسلاه زيزعلا
 ةيعشانأ لاق دعانا

 يح نع سممالا نع
 نم دش نع نانوثا

 ىصهنلا ل اوس رباصصأ

 نمتلق سو هيلع هللا

 ىنلانعرعنبا لافوه
 هنا اسوم سيلع هللا ىلص

 راعي ىذلا نموملا لاق

 مهاذأ ىلءريصبو سانلا

 مهطلاخيالىذلا نمريخخ
 ٍهاذأ ىلعرب_هالو

 را(
 ىناكن وكي نأ نا 2 يدحأ

 تاك اذا ل تيم

 لاق مط جذولأ نحت

 ىنامهللا لاق بص اذ ناك

 اهققونملو ملعبا مدان لءبامعل معن لنمو ةنلابج وتس ىتح لمعباهفهقفو رعت لان لعهتلاهثر وعام || ىدر 0
 ( ىد رص نك ىف“ نم ىلع
 ىهمُع ندز هن رمذعأ ال

 ىنلط نمو همةسشأال
 ظ ءابض(انربمخأ ور هبط ال

 ظ
 لاه بادولادبعتيدإا

 لاق ىررهلا جتفلاون نأ

 انأ لاق قايرتلاانةدح

 انأ لاق ىحار_ لا

 كلدادهشد 9 ادحتز زعهنفةقرعملاةحردناق هنن مؤ تأ ىئمنمف طقهتفن نمكلذ ردن لنمو قد رطل اة ضعإ ٌ

 لليل

 || تاعاو عمشلار ونك هرون مهضعبو جارسلارون لثم ءروف ماوعلاداحا نا.عاف رلاهلكح رسل رونب سلا
 عمات ”الاةروصسءلارون فى شكش اكو وراك ءانالا ناعاو موضلاورمقلا ارونكءروننيةيدصلا

 فراعلاب ردصلا حارشنا نواغت كل وكف تيبل نمت ةيشتم وازالاجارسلارون ف ف ثكتيالو اهراطقأ عاسنا

 فناكن م رانلانماوج رخاةما.ةلا مولاي هنأر بخاف ءاجكلذلو نيف ةراعلاٍب وامل توكلملا ةعس فادكت او
 ' ادد تاعالات ارد تواعن ىل اعمستبلت :تإ لد لك 2ر1 ع درو لاقثمفصنو ناعانمهرذلاةثمهبلق

 ا ولذارانلا لشد ال هناهلاةثمأ ىلعدي زب هناا نمتاهموهف» فو اورانلا لود عنمال تا.ءالان مرن دا اهزهناو

 هيلع هللا ىلص هلوق كل ذكو اهلحدتاورانلا ىفدولملا قمه الرذلا هممت ىف نمت أو الو أ هحارخاب صال لحد

 نمريخ هنا نةوملا ىلاعت هنا, فراعلا باق لدضفت ىلا ةراش !نمؤملاناسنالاالا هلة ملأ نماريخ سبل ل-و
 نمؤلا هيدارملاو نيالا ىلءنينمؤمللالضفت نينمو مهتنك نا نولعالا متنأ تلال اوغلا نمبلقفلأ
 اونمآ نذاايا:ههدا ارآفتاحرد دلعلا اونوأ نيذلا ومكلنم اونما نيذلاهنلا عفر رب لحو ْرءلاووداعملاتودفراعلا

 نكي ناود ل ىلع عقب نمؤملا مس اناىبعكلذلدب وللا اونوأ نيذلا نعم هزيمو لعريغ نماوثدص يذلا

 هللا ذرب لاةفتاحرد للا اونوأ نيذلاو :للاعت هلوذاههتعهللأ ىدر سانعثءارع ذو فدك ةريصن نعهقب دصت

 لهارتك أٍل_-وهيلعهتاىلصلاهو ضرالاوءامسلانيناك نيتسردلكنيب ةجردةئاهعبسب نمؤملا ةوفملاعلا

 نم لج رىفدأ ىلع ل ضفك دباعلا ىلع ماعلا لضف ل وءيلعهللا لصلاقوبابلالاىوذان و لعو هلبلاةنملا
 لهأ تاجردتواغت كل متن دها ثااءذهف بك اوكلاارثا-ىلعردءلاةإلر معلا لضفك ةياورؤو ىاصأ

 00 هللاةسحرنممور ملاذا نياغتلا مون ةمايقلا مول ناك اذهلو مهفراعم

 ىلا مهارد ةرسشعكلع ىذلا ىنغل ار ظنك اهلا راقت توكمق ةميظءتاجردهتجر د قوف ىرن مو ناو تارسكناو

 نيغلا ملظعأ اموامهنب قرغلا ملفحأ امنكسلو ىنغامهنمدحاو لكو برغا 0 قرتشل نع سر كفا

 المضفتريك ًاوتاحردربك او "< الو كلذ نم 0

 «(داتعا قب رطلان ءالورلعتلا نمالةةرعملا باس : 1 ىف فّودتلا لهأ قد رط ةدك ىلعع رشثل ا دهاوش تاس
 اةراعراصد_ةفىردبالث حنم باتا ف عوتولاو ماهلالاو د رطب ريسلائلاولوئذ هلفشكنانمنأ معا

 هرم 0 نام سعة ا

 دع

 ةقكح زعف انلبس مهني كلانبفاو دهام نذل اوىلاعت هلوةف دهاوشلاامأ تاناكسملا او برات |او عرشلادهاوش -

 لمجنم لس وهيلعدلنا ىلص لافو ماهلالاو ف شكلا نورا ووت لربع نشا علا ىلع ةمطا اولا انس عطل

 يهورعين

 ثيح نمهقرر وهبشلاوتالاكثالا نماح ر 22 هل لع هلي ادن نمو ىلا هن هلنالاقو راثلا بح وس ىتس لمعت |

 اناقرف كل لع هتئااوقتت تااونمنيذلااهيأ ايىلاعت لاقوة ر ,ربغ نمهنطفب ولعت ريغن ا لعن بستدعال

 ا | اا دا عسا سستاك كاذوتاهشلا نسدييرطو لطابلاو قل انين هي ورقي ار ون لبق

 فو ارونىربت فو ارون ىاةىف ل لع>او ارونى در ءارونىئئطعا م -هللا 00 !!لاؤس

 [|| لوقنع مسوءياعهللا لص لئسو ىناظ ءوى دوى فو ىرسشب فوىرعش فلاق ىتحار رن ىرصإ فوارون ىء*

 ْ ةيفذق اذاروئلاناةعسوتلاوهلاةفحرشلا اذهامهيرنمرون ىعومهذ مال ااا هردصهنناس رمش نأ ىلا <" ع'هليا

 1 | لافو لد 211مل وبدلا قمهقف مهللا سابع نب لإ سوم.لع هللا ىلسصلاقو 0 اتاّيلاق

 سدلو هناتك قامهف اديعىلاعتهتنا قوي تأ الاانبلا لس وهيلعهنلا ىلص ىبما هرم 2110 |نةنعايدتع هما طر

 [|| اهانم_ ءةقىلاعتلافو ,ىلاعت هللا باك فوهغلا هناءان نمةمكلاى ود ىلاعت هلوةريسذ7ىل قو معتلاب اذه

 هللاو قيقر رثسءارونمهتارون» رطنب نمن موملالوةيءادردلاوبأ تاكو مهغلامسأب ف شك: اام صخ+نايلس

 : لعوميلعشا ىلصلاقو هةناهكن م روما نط فاسلا ضعي لاهو مهتذ -أ ًاىلعهي رح ومهم ولف هللاهفْذعي قل

 : ىلاعت هوقو ني؟«وتمالت ان الكذىفتا ىلاعت هلوقريشن هملاو للاغتهللار ارو :د راني هاف نسوة نارا

 زنزا 255-0------ <
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 ع ءاملارعفتك كلذ نوكمف ساوحل ا ىلاد نم سا.تقالا نع ىنغتساف هنمملعلاهيلارعشتو ه.فءا.شالا ىأز
 نأ طوفحملاحوالاةعلاطم نع هلاباْ لذ نأك تاسوسملا نم إال (تالابكنا ىلءل مت امهمو ضرالا
 | ت روكال_ثمشل ةروص ىكع ىذلاءامللاىلارظن نمت كو ضرالا ف رفتلا نم كلذ عام راممالاىف عمجا اذاءانملا

 بايوةكتاللاملاعو طوفحملاحوالاوهو توكل ملاعىلاسوةفمباب ناباب تاهالاذاق سعشلا سفئىلا ارطاث

 | اعونت وكلما ماعد اعاضن أ كلااو ةداهثلا ماعو ةداهشلاو كلا !ملاعب ةكسوملا سلا س اولا ىلا حوتذم

 | ملاعىلا ىل_خادلا هنأب حاتفناامأ و كاءىخالفساو1لانم سايتقالاىلاباّمااباب حاتفن !اماقةاك احا نم

 أ| ىل_عمونلا فىلتلاعالط اواي ؤرلاتئاعنم لمأابانبقي العمل عتف طوفحلاحوالاةعااطمو توكتأملا
 !أرك ذ.درفن نا باملاكلذ حتما او ساو اه نم سا.:ةاريغ نم ىضذاملا ف ناكوأ ىل.ة: ملا ف نوكسام

 ىلاعت هتلارك ذب, نوهزم: 1 لاق هنن'لو راب تو درغم ا مهن مو لقت ودراما قيس مسوهيلعمتلا ىلصلاقو ىلاعتهللا

 يح وبىل أملا ةذىلاعت هللانعارا ا مهفصو ىفلاق افا ةمامقا او در وفم هراز وأ مهنع 257 نإ عضو

 فرونلا ف ذقأ نأ مهطعأ املأ كاع لاق م« يطعأ نأدب رأئنىأدحأ لعن ىدهج ول ه”هحاو نم ىرت امهماع ْ

 ءامنت الاوءاملوالا مول ءنيدقرغلا اذاقنطاملا ناعما اوهرابدخالا ذهل مو يةءرمشأا5 ىءنوريتعت ممم ولف |

 قرغل كفرعب ىناثلا لاثملا هب نيملاعل الح دمنيب قرفلا كاع لاثءازهفةلماعملا لءىف ىصةتس تأ نككال |

 معو توكل لا ماعلا عتفنملا بايلا نم باقل !لخادنمىأتت م همواعن و هواذهءاكسملاو ءاذعلا مولعنيب و

 بيغلاوةذاهثلا ىاعنيب هددرتو اهلا لاعب عو كلا !ملاعىلاةحوّتفااساو1لاناونأ نم قأتبةمكسملا
 نيد

 ظ باقلا ىلا اممال_ة-اومولعا!سفنباستك !ىنومله_عبءالعلا تاقءاءاوالا لعو ءاذعلا ل عىبعأ نياهعلا

 لاق ة.سفانتدسحل 65

 ناهلس نب رفعح انث

 سنأ نسع تبان نع
 هنلالوسر كمالد لاف

 شع سو ه.اعهتنا ىلص
 طوف ل لاقاذ ننس

 ملهةعنص ئل لاق امو

 0ك رئملال او هدعوص

 لوسر ناكو هةكرت مل
 هلع هللا ىلص هللا ١

 نسحأ سرت
 لل هانم اتا سانا

 الو اررح الو طو اخ

 فكن منيلأ ناك أبش
 هيلع لصهتلال او لهو ني صا!لهأ نأركحدةف طقفاهل.ةص'وابتءفصتواهريهطتوبولقلا ءالح ف نولمءةءفودلاءالوأو

 شقنبلةفص مهلا مسي نأ ىلع كلا ا ىأررعتسافروصلاو شل ةعانص ن سدح كول !ضعغب ىدي نيداوها. مورلا

 عمش كلذ لعفنرخ الا ىلءقب رف لك عالطا عنك باح امهتدب ىحرب وايناح مورلا لهأو ايناحاهنمنيدلا لهأ

 الذ هنولةصدو مهمناسن ولد اول قو خبصريغ نه نيصلا له لدو رص الامةبب رغلا غابصالا نم مدرلا لهأ

 نمش قنلا نماوءرف فيك منو مهاوق نم املا بعفاضإأ اوغرف دق مما نيسصأ الها ىدامورلا لها غرف

 بئاعمنمأال التي مهنا اذاو اوعفرف باخ !اوعفرا لع اماولا تف ع. صريغ نم متغرف فدكو ليقف غبص ريغ
 دب زكمهناج نس>دادراف لمص اةركل: واحلا ة ارماكراصدق ناك ذاقد ربوقارشاةداب رعمة مو رلا عئانصلا

 ةباهتب قمل ةيلح هيف“ ال التيإ ىتحهئافصوهتنكزنوهئالدو بال اريهط::ءامل ارالا ةرانع كل ذكف ليق_هتلا

 لعفك فل ةلا ىفاهُسةنلدصحتو مولعلا شقنوباستك الاي ءالعلاوءإكسملااةب ادعو نيصلا له لعفك قازيثالا
 نسال اراشأهمل اوردكتال هؤافصو ىعتالتوملادنعهلعوتوءالنمؤملا باةذسمالا ناك امفمكسف موزلا لهأ

 ءلا سفن نم هإه>امامأو ىلاعت هنلاىلا هب رةوةل سو توك ل تاعالا لح لك ًايرال بارا هلوقب هيلعهنئاةحر
 ضعب و ةفرعملاو معلابالا دال ةداعسالوهنعهي ىنغالف لعلا سفن لو.ةل دادع:_سالاو ءاقدلا نم هل صحامو

 توا تو ىنغةعرلم ا نئازحلا ىحاصو ىنغ مهردلا باصفلاملابالا ىبغال هنأاك ضعب نم فرش تاداعساا
 فراعلاف هنرثكو لاملا ولة بس ءايذغالا تاحردتوافتن كت اءالاوةةرعملات رافتبسعءادع_سااتاحرد ||

١ 
 ا

 « مدقق مابا ىلعاروت ىطعن الجر مهرخ 1نوكي ىحرغصأ موضعي و لبا لثماروت ىطعن مهضعب تاريخنا ف
 مهن: مهرونردق ىلع ُّط ارصلا ىلع مهرو صو ماق ْفط اذاو ىشةهمدق مرفعاضأ اداوىرخا ْئفطنب رةرم ءىضق

 نم مهموبكاوكملا ضاضقناكر ءنم مهنمو با عسلاكر ع نم مهنمو قوبلاكر عنم مهنمو نيعلا فزطكرع نه ١

 ل رعد لجو قةنذش وهه>وىعاوبحو مع همدق ماما ىلءارون ىطع ًاىذلاو هنادس ىف ددْشا اذا سر غلاكرع ا

 ناءالافسانلاتوافترهظ اًذهف ثيدل صا ىتح كلذك لازء الذ رانلاهءن اوس صد وىرخأ قاعن وأ

 ( تلات - (ابحا) - ع ) 0
"0 

 رون نزووللئاةلال اوةىهاضياضتأ اذهفع رلنيا_برااونيندنلا وس نيملاعلاناعأب ركل تاعاشز دواد|

 ا 0_3 الو ملسو

 تأك ار لمع الواعت

 لوسر فرع نم برطأ
 2و ه«.لعهتلا ىلص هليا

 نمدحأ لك ع مةارادملاف

 ,تاريال اودالوالاو لهالا

 ةفاكقاذناو رادكالاو

 ةسفوصلا قالدخأ نم
 رهظ ىذالالا ارو

 ليكدقو سفئلارهوح

 د هو ئىد لكل

 لقعلاناسنالارهو>و

 سصاأ لعل ارهوح و

 ةعرزونأ (انربأ)
 ظذانمل اهب نعرهاط



 ني

 نكي مىتصوانطابو
 عضارتلا نم طظ-فوصال-

 طاسس ىلسع صايشلا
 نمهلظ-رفوتنال برغل

 عضاوتلا
 تءاجت ابق اتاداعس
 نم عضاوتلاو اهتيلك

 ةيفوصا قال فرشأ

 فد نم د١)

 ةارا دملا (ةيفوصلا

 ن-هىذالا لامحاو

 ةارادمنم غلب وقاطا
 ه.لعهتلا ىلص هيا 1

 نمال.تةدحوهنا مسو

 مفدووملا نيب هباحصأ
 ىلعدي مم
 ةثاعءادول نلت
 هيادثكأب تاو وإ .ق نهدف

 دداو ريما ىلإ تحاك

 ناكو هب تووسعتد
 هناراذ_م نسح ف

 الو اماعط مذي ال نأ

 (انرهسخأ) امداعرهتي
 نيدلاءامضولاعل امسلا

 لاق ىلءنب باهولا دنع
 ىخ ركلا جفلاوبأ انأ
 قاب رتلارصنوت انا لاق
 انأ لاق ىحارخلاانأ لاق
 يل وحلا سابعااوبأ
 ىذمرتلاّئسءونأانأ لاق

 1 هذهو قاذلل

 9 93 احوللانيب و هنيبباجلا |عفترااههذاهتروص كك و سمشلا لباقي ىذلاءاملاىلارظنلا نم:ران واهلا
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 ا ا ضرع وقعا طاتحو جازم ا دش دت ةدهاصملاهذهءانثأ فو نجرلا عباصأ نمنيعبص أن يب نمؤاا باق
 |ممتلاوب .راطب لاةتشالاه لاا فلا. حلا كلذ سابتل !هجو هل هذال بق نمولعلا نت ون ا د اولا خف قيم قدرطل ذه سافوص نش م ا ولوز نأ ىلا هل وط ةدم ١ اهلا نفتلا نئمطنةدسافتالامخ بلة لاب تين مولع قئاشح امي ذ#تو سذنلا ةضا رمدقتتلاذاو ندبلا
 | مل_.وهيلءهنناىلص ىنلا تأ معزوءةغلاراعت ناسنالا كرتولام ىهاضي كل ذنا او عزو ضرغلا ىلا ب رقأو قئوأ
 هنلاةبظا اوااوةضاب رلا4توتنااع راضد ا انافق.لعتو رب ركن ريغ نم ماهلالاو ىحولابامةذ راصو كلذ ع '

 || مواقف موفوعنلعلا هلص-حام ل صحت نمالٌّوأ دءالاولاةواذهكلذكف ادحر عب هنكلو نكم كلذ تافزونكلا ' نمزنك كعرو ا اروحاو بسكلا قب رط رتب نوه لب هرم عسيضو هسسةت لط دقت ذ دنط نمو
 ةدهاىلاب كلذ دعب ف شاك 35 ,ءاسعقءالعلارثاس 0 9 , ملا ل راظتنالاب كال ذدعب ساب 5

 أ «(سوس2لاث ؟ءنيماعما نيب ىرغلا ناد 90
 ظ || 0و نجلا ردا نع راعشم أ نلقلا نال ساولا تاكردمنعةج راع باقل بئانعن أ لءا

 كلذنوكيو ضوحلا لذ أ نم ءام ار منن ىفاصا !ءاملارهّتسسمنم برقي نأ ىلا بارتلاهنم عفو ورضوملا لف ارئص تل متو هين عطرا مان قوذن معأ ىلاهيلا قاسن تآ ىلوححا ضرآلافف اروذءكضود ان 1 0 0 0 ا حست ماهنالا لاك ذررةن نو سو تلاث ءالا هكرد نع ماهفالا فعضتساوللاب
 سجتا ساو انوكتو ءاملال* يلعلاو ضوحلا لد :.. 121 ذكرتك در زءاتوكيرتو مودأو قصاءاملا
 الع ىلإ: ءىتح تادهاشملاب رابتعالاو ساو ا راهتأةلطساول ىلقلا ىلا موللعلا قاست نأ نككدقو را الا ثم

 اذه نأ ملعاف هنعلاخوهر باتا تاذنمملعلار مفتي ىيكف تلقناف هلضاد نم معلا عسبانب رعفت 00 |0001 0و يفتت تلعلا ق ىلا دمعي و رصبلا شنو ةفزعلاارتواذاب راهتالا هذ هر ست نأ نكعو
 | ساافرادلاة سعب أروص سد علان أكف نيبرقملاة كن اللا بواة فلن طوخ عرقا ةروطسم ءايشالا قئاقح نأءرك ذنكعىذلاردةلا لد لمعلا ملعفهرك د 0 3
 قءرخ 1 ىلا هلّوأ نم ملا علاش ىنتك ضر رالاو تاووساارطاق كل ذك ةزمستلا ءا> قو ىلع دوحولا
 هسنمىدأتت هنرودب دوجولا ىلا يرخ ىذا ماعلا اوةضشلا كات قفرىلع دوحولا ىلا هش رح ا ايوحلا ولا

 ||| قضرالاوءامسلاةروصىر هرصب ٌضغن مت صرالاوع ءا_سلاىلا راقني نمناق لادحلااو سما ىلا ىرخ أ :روص
 | ىف ضرالاو ءامسل ةروصدح واهس: قوهقب و ضرالاوءامسلاتمدعناولو ايفان هناك

 || | فتاح دولا ءايشالا ق' :اًقحهف لص عة باقل اىلارث 1 هلام نمىدأت :ماههلار ع , دامه دهاشر 0
 اطوجرلا ملاعلل قفاوملا. تا ىف ل صال اولا. حلا ىف لما11ماعال قذا رد تلذلا فو داقلاو لايقلا ادسملا

 || ملاعلل ناكف طوفحلاح والافةدو> وم اًةض لل قذاومدوح وأاملاعلاو هب اتوتاسنالا لا 0 لما م

 || ىلستعلا .دوح ولايملاهدوجو عت: ولابخلا ىف هنروهدوجو ىنعأ 0 لاء دوجو رشا اهدوجو عب 0 || ىنبتح ادرج وهعتتي و كامس.سملا هدوجو ىل- ءقااسوهو طو ةحماحوالافدوجردوجول قداجردع.د رأ

 ||| فدوجو«_: م لابخلاىلادو-و س1 !قاهدوج ونمىرمس ئاهفاك أ | انا ىلع ضرالاو تاومتلاو || ماعلا ةروصاهيف عطني ثيعاهمدحر م لع لتق رح ل تنذاةسيولالاة مكمل انس كملنا دعو شعلان ظ | ناسدرسأ ااهضعب ةيناحورلاوة نا مس>اهضعب وةيناحور تادو>ولاهذهضعبو باعلا ىف هتروصدو- و ىنعأ
 [|| كتاذزيابيامريخ كل ناك الكت اذىفالاثم هلك ملاعلل لع لولذ كلا لصاو وهامالا كردتالا د.ك نا #ءلقلا
 ْ أ بولق تراص تح راصبالاو بول ةلااهكرد نع ىععأ ع رادبالاوب ولقلافبئادع اء هريد نمنادعسف

 0 ءةحدمف لص ن ارو ءتيدق بالا لوةنفدو هقملا ضرغلا ىلا عجرنلو اهئامعب واهسفنايةلهاس قاما
 0[ صقرا سهل او روصاهف لصح نأر وصتب نيعاا نأ طوفحملاح والان ةةراوساوفنا نترات رار

١ 

1 

0 
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16 1 : 0 
 2 53 + تالا

 1 وللا نيبو باغلا: ص نيد لاخلا ل دب لا باخ اك ىسهفاهرك 3 قيس ىتاا ةس+ابامسالاب اهتنن و هنن لح
 6 اصف حوالا: ص نممولعلا قو نتاع ليما ولا هيلا يح ضو طفلا

 بوم م لوز ىرخأو د لاب لازي ةران ن كول : ارملا يبت احل اواهلباةثو أ صش 1 سو ةروص عابطت !ىهاضب بلقلا

 طلو نيا بحمل او قروطسموهامضءبابهذ ىلهنيف يولقلا نيعأ نع بحل تكتبو فاطلالا حاير ب دق كلذكوهكر ع محأب لا

 اهرائاوخ قايل اوقعلا || ىعكتيهيفت دواي بالا عافترا ماو ليقتسا !فنوكامهيلعبق مانا ادنعةرات كلذنوكيو ظوفحلاس والا |||
 عهراتعر اهعشونوكسو تيغعل ارتسءارو نم بول لاى ملبف ىلاعتهلان قحط ا ىحتلفةل! فاض ف شكت وءاظغلا' 1

 00“ ماهلالا راغب لذرو دنلا ةباغقهماودواتتدح الا اولا ىلع ىرخأ اوهط اهلنا قريلاكة رام لعلا تئارغ نمي

 كلذن اة باخ الاوزةهحن مهقراعت ن ك-اوهس-فنالو هلعتفالو لعل! سفن ف باسنك الا
 د ده 1 1 لمع لارامتحخاب سا

 برغل ناطواى مالسلا || ةط_اوبا, ولة ىف لصحانمنا ملا ناف ملعالد غملا كمل ةدهاشم ىف لب كلذ نمش ىف ماهلالا حولا راغب لو
 ىضرتشناعنعىورك ىويقالوسرلسر وابا ءارو ندواامحوالاهننا ماك تأرم ثنا تاك امو ىلاعت هلو#:ةراشالاهبلاو ةكفالملا

 ثيدحلاف الا لارض مرت 3 ماهلالا مولعلا ىلا فّوهتلا لهأ لب منأ عاف اذهتفرعاذاقءاشدأم هنذاي

 تدقف تلاه ليوظلا لأ وة: ىرراعلااولاقليةروك نا ةلدالاو ل واقالا نعبحلاو نوف: ملا هفنصامليصدتو لهلاةسازه
 0 هلناتاك كال ليما مهجور لادا هللا ىلعةمهلاهنكب لامقالاو اهلك" لما علو ةمومذلاصلاو هوةدفاحلا

 ر را ري 0 1 اوتاذا و 5 راابمرب وذل 0 تسيل اخ ىدحخاو هلأ تادإسو

 5 ع 6 5 . |

 تمهل راتجل وتحرم هع لاب دادع: - الالادبعلا لع سيلفةيهلالاوومالا قئاشس مضت لَم داثو
 لمع هياى |! ط ريع :دارالا

 مهاف شكت :اءالوالاوءاسنالاف ةخرلان نرد ا :راظ::الاماورب دصرتلاو ماتلا شطعتلاوةةداصلا

 اهقئالع نمىرعتلاوايندلا ف دهزلاب لببتكلل ةياكلاو ةاردلاولعتلابالرونلا مهر و دص ىلع ضافو سال |
 ىفقدرطلا نا اومعز و 412 1ناك هيبتاك تلات للا لطتمهلا انك لابقالاواولغا اود نم بالا د رغتوأ[|
 نطولاوداولاو لاس او ل_هالا ن نعةمهلا عاتب واهنمبلقلا غب رفتو ةيلكلاامندلا قثالع عاطقنا كو كلذ ا

 جيجا و ارى هسفنب اع مت همدعوئ ب لكدو>دا+ذى و ةلاحىلا هبل رسب ليما ارحب الولاو ملسعلا نعوأ[

 قرمأتلاءالو تارقةءار ةيوركف قرغبالو مهلا عومشبلقلا غراف سا وستاو رلاو ٌضءارغا! ىلعراصتقالا

 الئاق ةوادلا ف هسواد دعب لازب الف ىلاعت هللا ىوسئ هلاس رطخالنأ دهتع لب هريغالو ث ب دحتتكدالو ريسفت

 َ : راجةماك-ا!تاكى :ر وناسألا بر 2 كرم. ةلاحىلا ىسهتتي :ىحداقلار روض عمو اودلا ىلع هنناهنلا هنا ساد
 ىعم تأ ىلا هيلع ب تطاول حرك ذلاىلءامطا مهما فداصن وثاسللا نءهرث أ ىبعن عت ىلا هبلعريصت مث هناسل ىلع

 هقراقنال هلمزأل هناك همقارم ذاحهماق ىفادركت لكلا قعم قم وةماكلاة مهو ءذورحو ظفالاةر وصباةلانغ

 نالدعس !فرا.تدخا هل سداو س اوولا عفدب ةلاخلاهذهةمادتساقرايةتاوركا اذهىلاىمتنب نأىلا ارامتثا هلو

 سوا .رلا نمدتلا جفال .راطتنالاالا يري الفهتلاةجرت اعف لاضرعتمراصوإ عفا وهل ىلاعت هللا ة جر

 1 هتاوهش هيذاحت لذ هتيطاوم تنسو هتمهتغصو هنداراتةدصاذا كلذ دنعو قد رطلاءذ مءاءارالاوءامثالا

 متيثيالتطاملا نيل كاد باذن روك وهيلقى قالا عماول عملت ايندلا قم ٍثالعب سفنلا ثر دح هلغثد مو

 هلاثمأ ارهاطتب دقو لوطن الدقو هنابث لوطن دق تنثناو اهات نوكيدتوت يشيل فدا , دقو دوعل

 يتال_ناو هات توافت ىصخالكر ضال« .ضلاعتقلاءايلو لزانمودجساو نقيل رسصتت لا قا
 ووذوراظنلاامأو طقفراظتناودادهتسامثءالد وة. فصتو كل .ناج نم ضدعرب جاعت ىلا قل راملااذهعجردتو ||
 لاو ًارثك أ هناقر ود_.:!!ىلعد_صقم ا اذ_هىلاهءاضفاو هناكماو قد رطلا اذه دوجواوركتب ملفرابتعالا ||

 نآاو.عزو هطورس عاما اودعيتساو هترعكاؤطمتساو قد ر طلا اذ_هاورع :وةسسأ ن نكءاوءاارالاوءايننالا | 0

 0 اوسوىفدأ ذاهنمدعبأ هتامثفلاحف لص> ناو رذعتلاك دا كل ذيىلا وأ :العلاومم ا
 مالسلاوةالمصلا لضفأ هيلعلاقوا.ماءاغىف ردقلا نيااعدملا !ندوملابلغلا مسومياعهتاىلسمئئالاوسؤ ا أ

 هتيلطف هحاوزأ ضعب
 هددأ ملف هئاسن رتعف

 نوما ىف هن دحوف

 ٌُ وئلاك ادحاس

 ل و١2 وهو قاحلاا

 كاد ,دوع#يف

 نماو ىا.و ىداوس

 كبر_ةًاوىداؤفكب
 نيس اذان اهو ىناسا

00 
 هلوةورمظعلا فنذلا
 هلال رم مالسلا هنلع

 فاسو يدا وجد

 حضاوُتلا ىفءاصةةسس 1

 دوج ولاراث او
 اسما 10 0 2 ل ا د يالا من عدق حا حو نع دل هنمةرذ فاق" لثح

 ار_هاط دوحه انع

 ا -ةهفيةعت

 بيس



 الو ريكلاران نت مىلع

 تنثب الوئالذ ىدي وب
 ءانعلا مادقأ الاءلع

 ةداسلا و ني_دسارلا

 لادبالاءاسؤرونيبرقما
 لاق) ني-ةيد_لاو
 دّدذ ركلات نم ) مهضعي

 4 ةلاذن نعربخأ

 رهط دةف عضارت نمو

 لاقو) هبعبط ع 0

 لع 6 هلا(ىذمرتلا

 اودي نأ لوالا نيد 0

 هس نو هلل امال ديعلا

 ة>ارلابلطل سفنا ١اثاق

 ةوهشل ١ اود سه نعىهلتت

 هبه ىف ى :وهتاهفىتلا

 هسهال هيسدت خول

 ىناثلاو عضاون و هق< م

 ةمظعلهسفن ذب نأ

 هس : تبتشاتاههتلا

 لكنم هلقلطأ امش
 اهعنم عاوفالانمعوف
 كري نأ كلذ .وتالذ

 ىلاعت هنباةي شل هتششم

 غاب الدبعل انا ملعا أو

 دنعالا عضاوتلاة قش

 عين الا ارون ناعمل

 بوذي : كلذد_:عفدمات

 امتايوذ ىفو سفنلا
 ريكلا شغنماهوافص

 || نع عاملا ىنغالو عاملا نعىلةعلاب ىنغالق لقعلاب الاعا_ه- دعبهمهف نككالن كءاو هيلا ىدتهجالللقعلا

 ا /

 2ضظ12ظ0111 دنع ع _

 | ةن_تلاوتارغلاراؤأ نعل ةءلادرعي قتكم او لهاحةماك- 00 د.لتلا ضعتىلا ىعادلاف لقعلا

 ب مولعلاو هي ذغالاك ةءلقعلا مولعلا تاق ند !_صالا نيد :اه ءاحن كو ن نيس , رفلاد_>؟نمنوكت نأ 20

 || نكعالبومل_ةلاضارمماكلذكف» اودلا هتاف تمءاز_ غلا : رمضت_سدن ضد رااضخشلاو الر ودالاك ةدعرشا
 1 هنلاتاولصءايننالاا هكر مت ٍلالا_عالاوت ادانعلا ف ئاطو ىهوةعب رسثلانم ةدافم لاه 0

 ظ 5 ةيلقعلا مول_عااب 0 ةيعرشلاةدابعلا تاملاعع ضف رااه-لق ى واديالن ةبولقلا حال_.ال 0

 || علا نأوةيعرشلا موملءللةضتانمت .اةعلا مولعلا تأ ن انن نمنطو ءاذغلاب ضد راارضتساو !ميرضتسا
 ضعب هدنع ضفانباع رلئاقلا اذه لدهنمهللادوعت ريل نفت عنع :رداص نط وه نك ريغاه مدد

 لالسن انيدلا نمل سننف هب ريضبت ندلا فضقانت هنأ 1 نظف امتد مسجلا نعز هع ف ضعنل هع .عرمشلا مولعاا|

 | ىذلاىبعالالاثم هل. ما اوتا هو نيدلا فاضةثهملا لحتم فن هزمعنال كلذامناوني_هلا نمةرعشلا
 || اهعضاومىلادرتالل قب رطلاىلِغشك رت نادال تابعوا ان سها للتقر ادا ىناوابامفرثعتق مودرادل د

 كترثع لمحت الك: 1 كنم بعل ٌلامعل قد رطال ىد_ةمختسأ تنااءاواهع_ضاومى ىناوالا كل: هلاولاة ف

 ىلا مسقنتةيلقعلا مولعلاوةملقعلا مولعل اىلا ةءني دلا مولعلاة بسن ذهف ؛لريغريصة7ىلءاهامتاغعاو لا عىلع

 د د ورخالاوتاءاندااو فرح ارئاسو موخلاوةسد_:علاوباسآ اوباعاملعك ةيوب .ددلافهبيورخأو : 00

 ا نا !ءامهورلعلاباتك ىف هانلصناك هلاعف أو هتاف صا ويلاعت هللابهلعلاو او لامالات اه اوباقلا لا اودأ لعك

 . 1| كلذلو رثك الا ىلعرخ“ الا نع هنري هل ترمدق<. ف قمعت ىتسامهدحأ ىلا هني انع ف رمد ن هنأ ىعأ تانقانتم

 ٍ نيترضلاكو برغملاو رسشلاكونازيملا يدك امهلاقف ةلسثمأة ”الثورخ الاوا.ندلل هنعهللا ىدر ىلع ب ريض

 |ةداهلو بحاول لون :دلارومأ ف سايك الاىرت كلذاو ىرخالا تطض.-ًاامها دحا تدضرأ اذا

 ْش ل لّقعلا ةوتتالابندلامولعرثك أ !فالاهج:رخ“ الا مولع قراقدفسا.كالاوورخ الار ومأ فالاهسةفسلفلاو

 | رثك اتالسوم اعمل لصلاة كلذإو اثنى لاكلا نماعنامامهدجأ ن وكف بااغلا فاعيج نيرمالاب ىنتال
 ظ نينا متلقلم هوك ًارولماوق اكردأ د قا ءظءاومضعبف نسل !لاقوانندلا ارومأ ىف هليلا ىأ هللا ةنمخلا لهأ

 ش 7” ماسلاو ماس ىف ةسابكلا ل_هاءدح الار ومأ نما , رغارمأ تعمءامهف نيطابثاولاةل عوكردأ ولو

 | سادرع كلذكتف برغملا ف دج وبا ؟قرسثملا قب رط كلاس رفا نأ لاح نمذااهلوبقنعمهدو كن غب
 " ىلاعت لاقوة ” الااهاون ا مط اوامندلا احا, اوضر وانءاقا وج ربالنيذلاناىلاعت لاق كلذاوةرخ الاوامندلا

 ا درب موانرك ذنعىلوت نعضرعاف حو رع لاه وتو ذانمهةرش الا نعمهرايندلا ابل نم ارهاط تولعت

 هض»ر نملالاريستيداكال نيدلاوامن دإا حلا همىراص.ةسالالاك نيد عج افلعلا نممهغا.مكل ذايندلاةامخا الا

 1 ماي ىعلاةب ملال ةوقلانمنودةسملا سدقلا جورب نودب ا ءاببنالا مهومهداعمو مهشاعم ف هدابعرببدئلهنا

 . [|| نع ترصقوةرخ "الا نع تفرصن اايندلا ماب تاتا اذا مناف قللار ثا يواقام فاهنع قبض الور ومالا عبجل
 ىقةيفوصلا قارط نيد قرغلاو ملعتلاو ماهلالا نيب رغلا تان ) امقلاكستسالا

 ِ د (راطتلا قي رطو قل فاشكشسا
 0 ال قيام نقلا الا ضءب ىف ىلةلا ف ىل_دعامناوةد رورض تسلىتلا مول_علانأ 7

 | لمع ىذلاةلعتلاو لالدت الاقي رطب بستكست ةراو ىودبالث يح نم هيف لأ هناك للا ىلعمعت

 1 ىمقاولا م اراصيتس اوارامّدعا ى عش لالدتسالالص< ىذلا واماهلا ىبجيمت ل. ءادلا لح وتا سك ل رامبل

 1 علاطدام او لص- نبأ !نمو هل دح هه. .كةنآ دبعلا ىرديالام ىلإ مسقتب دبعلا نمداهتحاولعتو لمح ريغيتاهلا

 2 1 عورلاىفاثفنواماهلا يعبلوالاو بلَعلا ىفىلملا كمملاةدهاش م وهو لعلا كلذ داغتسا هنمىذلا بب سلا ىلعمعم

 1 ||| قيرطب ب :كلاوهو لبق ىذااوءامضصالاو ءاملوالا هيب ص:ةلوالاو ءاسنالا هن صتختو وى ىفاثلاو

 || اماواهمكءابشالا فقول ةقيق مف لفت نالدعتدمبلةلانآهىفلوقلاةَمةحو ءالعلاهيصتخ لالدتسالا
- 

 ا ١ لسصح
 دويل

 ادهم ١



 تقوى وأ ا نمؤأتيءفهكرديز خخ" الاو هك اردا هلل مكف سعشلا قاريشتقوفرادلان تقوبرةنع |[

 اذهل: 0-5 هنرودن ماياقحللاو قئاهدلاء سفن ف لاقت ال. نكعاو وه هنأ هعم نب ةسام هنروص قل امية ا

 كلذربغو اركو ارعوادنز درادلا ف ىرم نأب وهف موأعاار داقمامأو ةءهلالارومزال ةدهاش ا تواف:ىف روصتمأ]

 معأىلا «:هلئاو مولعا ىلا ةفاضالاب بالا لاعا ذهف ةلاعتالت امولعملاةرث كرد زدكلذةفرعش ادب رالاىريالرخ 1وأأ

 (هيورخالاوةي و. :دلاوةميدلاوةيلةعل  مولعلا ما سقأ ىلا ةفاضالاب بلل لاحتامن ) باوصلاب

 ىلاوةياقعىلامسقنته ف لحت ىنلا مولعلا نكساو قيس 5تاموللهملا قئاةس لوقا دعّتسم هبز رغب بلغ انأ معا

 ىكع:امامم ىنعنف ةياّةعلاامأ هن ورخأ وهب و.:دىلاةيسستكلاو ةيستكموهن رورضملا مسقنتةيلّقعل اوةمع ا

 تاصدح فن كو تاصخ نأ .انجووتنال ردرتملا شنت ضيوبا ملاذا 07 رغام ١

 ناهاةبامو د عمادود وءاعدتاثدان نوككالدح اولا :مشلاو نيناكماق ََت بوكالدح اولاصخشل انايناسنالا معك /

 هنأ ىنعأ هللص> نأ نمالو لعلا اذه هللص> ىتمىرد:الواهنلعارو طقمامصا دنمهسعتنا .ىنالادح مواعمذه ا

 مل :لانةدافتسااىئهو ةمستكم مولع ىلاوءادهو قلت ىذلاو ههنا نأ هل عى سلفالاوام رقايدس هلىردال

 هنعمهللا ىذ .رىلعلاف الّقع ىعم دن نيمسقلا ديمو لالدشالا و

 عومسم عفش ب الو «* ع وومتمو عومطت 5 نياقعلقعلات أ ر

 عونةنيعلاءوضوويه سمثلا عفنتالاك « عوبطمنلي ملاذا ١

 ىلص هلوغبدارم اوه ىناثلاو للعلا نمه.لع مرك ةاًتلهّنلا قادشام ىلعل !سوهبلعهتناىلدهلوةيدارااوهلوالاو |
 برَعتلا نكك ءالذا ك]ةعب تن أبره ٍدرهتف رمااعاوف ب ىل أ هنيا ىلا سانل برت اذاهنء لا ىدر ىلعل .وولعمللا

 برقتلا ىلعردق» ىذلاو هل :عهليا ىطر ىلءلثمن و ةمستكملاب لدةي رورضا !مولعاابالو ةد رطغلا هرب رغلاب ا

 لقعلاة زب رغو نيعلاىر تراس باّلاةنيملاعلا بر نمي رقلا لان اهي ىتلا مولعلا صانةةاف ل ةعلالامعتساب ||
 همثد بعض ند ةناكناورصبلا فد وتو ىمعلا دقف:ة فيطارا كبالوقو نيعلا فرم ةوق ىرجمل رجع ١

 3 ةوءامشالاناسعالهتب ورونمعلا ف درعا اردانٌوةك :رعراحماةلا ىفهنملصاملا لعل اوليالاهيلعن -وأ ١

 ارمثاناوأ ىلارمدملا نعم :ؤرل اوخأت ىهاضد غوملبلاوُأَري 1 .ملاناوأ ىلاامصا اةدمىفلقعاانيعنعمؤلعلا ٍ

 صرت يرخئىرعاب ولقلات اقص لع واسعا مار طس ىذلا لل او تاره, !ىلعاهرون ناضءفو سلا ١

 نعةرابعملهلاو معلا سفن لومة ادعي ًامهتي لهبلق حول تالزيي. يملا لبق ةىبصلابلقىف معلا لص ملاماو سلا ٠

 مامتاسنالا لع معلا معىذلا ىلاءتهننالاك شمل اب واتفق كاع ن ل اوصاحا يبس ةلعج ىلاعتهللا ق واخ نمقاخ |

 نم سيل ىلا« هنأ 5 شد الو بصق نمهلق سلف قلد فصومف صوهبشدالكمقادخ لة هيشدالىلاعت هلا لةولعن |
 فامهيبةم_-انمالهنأالاهوحولا هذه نمتكر هاا اارصءلاوةنطابلاةريصبلا نيب ةنزاوا اق ضرعالو رهوج |||
 ىميوسرغلاكن دبلاو صرافلاك ىهوةكردم اةفطألا ىهىثلاسفنلا نيعىهةنطابلاةري_صيلات اق فرعشلا ||

 ريال ةنطابلاةريصبلا ةنزاولورخ“ الا ىلا نت ررضاا دحالةبسنال لب سرغلا ىبع نم سراغلا ىلءعرضأ سراغلا
 ثتالذكو ىلاعت هلوقءالذكو ةن ورداؤفلا كارداى ىأراْمداَؤَع ةاابذك املاعفهمءاي ىلاعت هنلاءام«رهاظلا ّ

 مال_سلاهياعرمهاربا| صوصةتريغ اذ نافةرهالظلاةب رلا هيدا ارأامو ضرالاو تاوملا توكسأم ميهاربا ىرث |
 ىمعت نك-لو رادنالا ىمعت الامن اف ىلاعت لاعف ىبعمك ارذادض ىككالذلو نانتمالا ضرعمف صضرعل ىحا

 ىلةعلا لعلا ناب ,اذهفالمسس لضأو ىمعأةرخ ” الافوون ىبعأ هذه ناك نمو ىلاعتلاقورو دصلا ىفىتلا بولقلا '

 معقلاب لص كل ذو «مالسو موماعهنناتاواصءابننالا نم ديلقتلا قا رطبةذوألاىسمهذ ةثيدلا مولعلاامأ « ||

 نعد :مال_سوتاةلاةفصلاك هيو ع ( سلا دعب امجناعم مه قمل # و4 ءلعهّللا لص هلو «رةنس ورىلاعتهنلاب اكل 9

 نق ناكر بغل قعلاناكاجل ااساتحناك ناو بلل اةمال_-يفة. ذاك ريغ ةماعلا موأعلاف ضاصالاوءاودالا | ١

 در ذا ءابطالا نم مملسعتلا قد رطب ريقاقعلاو هب ودالا صاوخةف :رعم ىلا ادع لب ندب !بايسأ [ةعةم

 سلسل 327 تتتتاتاتتبتبتبتبتبتبتبتب7ب77ات7ااْْااجا

 رانا قاد ب زرصب نأ 4ئقمواسعلا امودامافشكاتامردب و موالاو هاف ةابأ هرمنا |

 ةزعلا نآالا كلذ
 ثدبح نم ركل ايهيتشملا

 0 رولا

 هايتشاك فقل ثدح
 ةعضلاب عضاوتلا

 ةعضلاودو<© عضاوتل او

 موع ركل ا ودم هوم

 هّنلالاقةدو#:ز#لاو
 هلو-رلوةزعلاهترو ىلاعت

 ريغ ةزعلاونينمومللو

 نأ نموا لحالوريكلا
 ةفرعمةزعلاقهسفن لذ
 هسفن ةقيتك تاسنالا
 اهعضاالنأ اهماركاو

 "هيويندةإ-اعضارغال
 تانن الا لهح ركلات أك

 ىوذ اهلازتاو ه4_سفند

 ( مهضعب لاق ) اهتازتم

 ق هانعآام نعل

 مظعب ثسالاف كاسفن

 تناك وزب زعىنكلو
 اجفو دهم هومدمربغوز ىلا

 ' نمالاف ربك )اةلك اشم

 نق ة نورعكشست كاعت ا

 هسسءق قم اريغإب ص رالا

 ةزعلا تابئالتيفخةراشا
 دح ىلع فوتولاف قلاب
 فاركغاريغ نم عضاوتلا

 ىلع فوتو ةع-ضلاىلا

 بوصنملا ةرعلا طارص



 ل:: ىلاعت هوقازه
 نم هرفك ام ناسنالا

 ةعامل نم هقلخ م ىأ

 لاهدقو هرد_ةذهقاد

 نب ربك: لا ضعبل مهضعب
 لرخاوترذ :رذمتطنكلوأ

 اهم فثنأو ةردكتعح ١

 ةردعل | لماح كلذنيب
 اذ دهر عاد !!ملغن دقو

 ىعأا

 هعص نءوهز فيك

 هعيصت رهدلا دبأ
 عضا وتلالعت رااذاو

 ريك-لانكسوب اة !نم

 ضعب ىف هرثأ رمثتلا

 ءانالا حتر ماا
 هر ًارهظتو :راخق هيفا

 لياقلاب قنعلا ف

 ريع هتلاي رولا ىف ةراتو

 رعصتالو ىلا ههنا
 رهاب ةرابوسانلل ل دع

 ءاص٠ةس ارنعسأرلا ىف

 ىل هل هللالافق سفنلا

 م6:اردموه-ءؤراووا
 تورب كسن م مهو نو دصا

 ماسعنا هلربكلا نااكو

 ءاضعالاو جزاوؤلا

 بعشه:هفتهشدلت

 فك ااه ان

 هدتلاك ضعباا نم

 ريلغو ةزءااو رهزلاو

 | ىتلاباسالا 1ةيقحت ىلا لو مرلاواهءابعاب ضوهنلا نعفاعبثب نكس اولدالاىفاهل ا الا لإ دءتسم

 ا لوقو هناسعع وهنارصنب وهنادّوهيهاونأا-ءاو طغاا نكءدإون دوو ملك مسوويلعمتا ىلصلا» كلذاو اهانر 1

 ]| ىلا ةراشاءا مسلاتوك-امىلااو رظنل م د[ ىنب بول ة ىلع نومو< نيطارشلا نأ الول لو هرلعهللا ىلصهنل' لور
 امه ءهتلاىذررع نبا نعىورا ةراثالاهءلاوتوكلملا نيبو بلل نينباغ !ىهىلا ناس الا هداه ضل

 هليالاه ريدن' فو نيذمؤملاهدابع_واقىفلاقءا_مسلا وأ صر> افهنلانم ًاهنلالوسراب هللالوسرل ل.ةلاق

 نمهدنالو -راب لق هنأ ارينا فو عداو ١ !نيمال | ع نمؤلاىد-ب,عساةىنع_هووىئاس“ الوىضرأ ىتعس /ىلاعت

 الوىتبالوهيف شغالىذلا قنلا قتلا اوهلاقتتلقلام .ومشامو ل.ةؤبلقلا مون نمؤملك لاةذٌسانلاري_

 عقتر | كرتنلا باج ا عفر دق ناك دافرىلقى ار هزعهللا ىدررعلاقكلذلو و د_ب>الولغالو ردغ

 اهتاجامأ ضرالاو تاووءل ااهضءب ضرعة نص ىريفءماةىفتوكلملاو كلما ةروص ىل_ع هللا نيد وهنيب بغا
 "عحاو اكن اووهوة:داهدلاو كلا الاعنعةرابع ضرالاوتاوءلاثالضرالاو د نا اووملا نم ا اف

 ةدهاشم نع ةئاغلارارسالا ىه وات روكا ملاعامأ و هللا ىلعما:ةموهف فقاكالاد_ءايتم فارطالا

 ةفاضالاب وم ىهن ىف هنكلاوءانتمرادةمهنم سلال حوا ىذلا من هل هبا منالفرئاصبلا كاردابة وص اراصبالا

 ريل! نال ةيدوبرلاة ريض !ىعسة:رحاوةعندتذ_خأ اذاتوكلا او كالا املاع هل-_جو هلفبا نالها لعوجلا

 | هلاعفأ نمءدبعو هتكئامتو هلاعفأ و ىلاعت هيا ئوسئثدو-ولافسلذا تادودوملا لكب ةطدختت- :وبرلا

 قهكلمةعسنوكيو قا لهأ دنءةنملا قاف هعاتء سوهو موةلنعاه علة :ط !ىهساقال كلذ ن مى

 اهلكحراو+الاعأوتاءاطلاداساءاوهلاعذأو هناذ صوتنا نم هلىل امرا دع وهةةرعمةعس بست ةئملا

 رون فارس !ىنعأ هيفن ا عالاراون' لوصحءةيكزتداصواهاك زنم حلف أد قهزال-> و هتك زتو تلة ل ةيفصت

 مالس الل هر د هللا حرم نأ هلوه رمال دال هردص رمش هندي تأ هلنادرب نأ لاعت هلوة.دارماوهو ةفرعملا

 ناعاوهو مم اوعلاناعا 6 والاةء راا) بتاسم الث هلناسءالا اذهو ىلا اذه محن هب رنهررن ىلءوهذ

 ماوعلاناعاةحردنمةبب رثهت-ردو لادتس اعود جوزتوهو نحاكشا اثاعا ا(

 لب : زنوك لس دسصت نأ اوهولاةعءبتار ااهدهكل نينو نيه ارو:.دهاشملاوهو نيذر اعلانامعا ( ااثلاو)

 نافلوغقلا فءتمهتاالو بذكلا,هفرع) مو فدصل ايه ,رحنملري-عنأ (لوالا )تجرد الث هلرادلا ىفالث م

 الم متافماوعلان اع! لثموهودبلةئلادرع؟تامعالاوها ذهو عاملا درع هرييع ئمطن ر ه«ل١٠ ناكسد كب د

 ناثلا او) ضل اد. ءلوَدلا

 لسرلاة ةعبو هنافصرتاسو هتردتو هنداراو هلعو !اعثهللاد وجو ممحاهمأو مناي /نم او سريعلا ند اوغل

 مهنط نسم مهلو ناي عال مهلاببزاخ لو ه هيلااو أ مط او هيلعا اوديو هول يق هنا وعم »اكو هياؤاسأمو مهةدصر

 اوسياونيعلاباهحأ نترلئاو 1 نم هل هاو ةرخ "الا :اعنلا ببسناعالااذ_هو مولع هومحتاهمأو مناي اي 1

 ْنم ل: ا الان م عم-اهف نكم أطل اذانيةلارو :,ردصحارشتاوةريصإ د 1 اال تلاع

  مهنأالا مهتاهمأو مئابآن ههنوععسنأ_عةتئمطماضا :[ىراصنل اودوويلا ولعت تاداةتعالاب قلتي امق دادعالا

 مهلا ا نكلو هم هيلعوهءالطالال قمل ااو د: ءانوملدملاو أ اطخنا موملا ىلا ًاممتالأط تهودقتعااما ودقتعا

 ىلع هيل ددسن 0 اورادلالخادنم هنودو دب را رناثلاةبترلا ) قالا ةملك

 ليقاذاكنافعامءأ ادرعت كدب دصت نمىوقأرادلا ف هنوكت كم سوك ةبددتو لا امعانوكيقرادلا ىف هنوك

 0 | رسلان نمدنع ةرودصلاو لكل !ىلءل د. تاوصالانالان.ةرهيتددزا هتوصت عمم مت رادلا ىف هناثال

 : نأ نكماضنأأ ااطخللاو ليلد جوزمتاعااذه وصخ كلذت دوص اذه نأبهبلقكَضق : ةرودلاةدهاشملاح

 1 عماسلالابب رطخالوت كلذ نأالاذاك مهلا ٍ رطب فاك ٠ نكعدقوتنوضلاهي-ثردقتوصااذاهيلا قرات

 ا ا هيلارظنتفرادلا لخدن نأ (ة ء*لاغل اوي ةبترلالاضرغتأك اهلاو سددلتلا ذه قرد الواعشومتم تل لع س رلهنال

 | ممتالنيعي دصلاو نيد رقما ةفرعمهبُشت ىهوةينءعيلاةرهاش اود ة ه.علطاهق :ردملا ىههذهوهدهاشتو كتم عب

 || تاكمااهعملبصتسي ة نيتي زعنوزيع دو نيماكدملا اوما اوعلاناعامدهناعا فى :وطنقةدهاشم نع نوم و

 1 اطيل

 ا

 هوست

0 

0100 



 هءالسحو بقل اءاقص منع كلذ ناف تاوهنتلا: و مباقلاهح و ىلعك ارثي ىذلا ثبحللاو ىماعم ار ودك للا

 هيلادوعدال لةءهقرافامن ذ فرأت نه  ملسو هيلع ىلص هلوقبةرانالاهبلاوعك .ارثومتللغل يف قاار وهل عنتيف | |

 ةعيسأا مدس مو ةنسحل ا. ءاموأذاهمهو مك ةنسدعهعيتي نأهتباعذااهرث الوزالةرودكهبلق فقلصح ىأ ادبأ |

 هسا .ةناك امىلاامساةلاداعن كءلةنسلا:دئاق تاعةسةيسلا تمدقت ”الف ىلةلا قارا ةلاحالدادزال

 خسف ىلاك هلة بما حسك مث سن دانت ىب 0 رمل تسيلف هلل حالت[ 2: وني« تأ ار ازهق ارونا مدد مو ا

 000 ءضارءالاوهللا ةعاط لكل امفالافقباس لن دريغ نمل كلج ة دارا اللا ا

 معاك لم نم مل وهملعهللاىلص لاف قانالبس مهب دهلائق او دهاح نذل اوىلا عت هللا لاق ال ذلوم.ذ ص١ « وباقل ١

 ناكناو حلاصلا عسيطلا بل :ناقةبولاط لا ة#ة رقه اةهج نعي الود_ءمنوكي تأ ثاثلا ملعب لام لعمله رد
 نوكحر,ا رل.بولاطاارطش هن ارعايذاحت سيلو ملا باطع» سيل هنال قا ةراجميف مضت سي نافايفاص

 ةيدول ,رلاةريضح قلما !ىلا رك هركف ف لال لاا وأةينوبلا تاعاطلا ل.صفئدوهلا تعود

 ناسف: لانويعانافنو لاعالات اف 1 قئاقدنم«.ةركسف:هوهامالا كف كش الذةيهلالاة .ةحللا قئاقلساو

 اعنامتاعاطلا ليسدفتولاعالاب مولاد..ةتتاك اذا اواهفاركسفتمناكن اة ثرعملا حلاصموأ اهذاركسةةمنأك

 نع 0 ة اهقئالعو اخ اذار ويندلاتاوهشلا ىلا مهلا ف هرمص نيك :ط اف قل اًةيلحص فاش كن نع

 قئاقملانمة-ةقدفف قرع لا در هلا هتاوه-كل رهاشلاعسطلا نا ب كالا عسبارلا < قيقطلا ف شكلا

 1 نطل !نسعل و. اودناقتلا لد رس لايسلا دست واسس ل يش هر وكل كلذ لف شكشالا

 اضنأا ذهو د_ءاقتلار هاط' نمهفةاتامفالدخه لق ىفف شكلت تأ نم ىلا شا ,وهنيب لو كلذ

 5 تاو اتوكلم فن ركشضتملا ني اصلا رثك لب تِجاَدسل سعت اورد ١ بخت هيرماقع بادع

 كردنيد ومب اياهتتر ,راصو مج واقفتخعر ومهسوفن فت دج ةي د .اه”تاداهتعاب نون وعخت منال ضرالاو

 ملعلا لص نأ هذلكك س دل دارعلا تلاط ناك طااىلعر و *علااهنم عمن ىتلاةود اي ل- عجلاس مالا # قئاقحلا

 ءالعل اهفرعناصوصغاسترت«سف:فاجترو اهرك ذئاذا تحدي روما مبسانت ىثل !مولعلل ارك ذنلابالا لووحلاب
 ل اةيولطملا واهلا نافمرلقل سولطملا+ةدقح ىف سوم اما! ةهج ىلءرث :رثءدق وكن كلذ دنعفرايتعالا ىرطب

 ىلع ناجودزبو نافلت ًاينيةباس نع ع نعءالا لددحال ع لكلب , هإصادلا مولعل اةكمشب الا صنت ةتالةم رطفق تسبا

 نمنأاكمث ىئنالاو لعفلا با ودزانم حادنلا لد <املاةمىلعشلاب مع امهحاودزا نم لصف صوصخته>و

 كلذو ىثنالاو ل وصخت لصأ نم لب تاسناو ريعب و راج نمكلذمن كك ملةكمر جتنتسا نأ دارأ
 نمل جاودزالافقد رطامهتدب ونادصودخنالصأ هلذ لعلك كلذ كف صوص جاودزاامهندي عقواذا

 هانرك ذامةلاثمو معلا نم عناملاوهجاود زالاة يمك ولوصالاث ل: لهملاف نولطا ادافتسملا لعل امهحاودزا

 ءازاب ١ رملاعقواذا نافذ ار ا ءاطم رب نأ تاسثالادب ءرب تأ هلاث ملباهفةروصل اىتلاةوجلاب لهما نم

 هنمعنعو 1 اراابلدع دةناكءاذاجوافقلاءا ار 1 رتاواغعلااهجفر ول الفاشقلا ارطشاهم ىذاح دق نكي : مههجو

 ىرواه همدس ثدعا لبا ةمىذهواذقلاءا رواهصنيإ ىرخأ ن1 1 ىلا ا انعفاسفاشقلا5 .روطالوت ا ارماىربالف

 2 1 ارااءذ هةر وص عسيطنت مث اال ذا ارا انقل ةروص بلطعتت تدني 1 ارا عضو نيب ةيسانم

 تارارو زااعذ ةببيقر ل مولعلا صانتقاف كاذكما ذا :روص نيعلا كردي مث نيعلا هلام ىفىثلا ىرخالا

 تارا زالا كلت فدل. ,لاة ميكى لاى د: مينم ضرالا طرسب ىلع :رعبذ ارااقمانرك ذا م بع تاغ رحتو||
 هنالقئاقحلاةفرعل حلاصةرطغلاب وهذ باق لكفالاو رومالا قئامح ةف ةرعم نم بولا ةعئاملا ب امسالا ىههزهف

 ةنامالا:درعأن الجو زرع هلوة.ةراش الاهيلاو فرسثلاو ةيصادللا هذ مملاعلارهاورئاس قراقفب ريش اب ررمأ

 نعامم زيك ةيصاخ هلت أ ىلا ةراش ا ثاسنال اهل واهتم ن هش ًاواهنامح نأ نيباقلادجلاو ضرالاوتاوهملا ىلع

 يىدالك تاقودي>يولاوةفرعملا ىه هءهيامالا كلو ىلاعت هليا ةامأرااةطاساجلابج ار ضرالا 2

 0 د ا ا وول موج يب ج حج ب يوجع جيجا - ميج ج جوه جرجس
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 ىناثلاوه هنا صنت امولعملا هل ىلكد ال هناق ىصلا ب ناةكمتاذ ف ناصةناهلو أ: باءسالا»ةهلاتع تا ىلا |

 ناسنالا نطريكلاف

 هريهغ نم ربك 1 هنا
 كلذ هراهطا ريكستلاو

 ًايتهدنال :ةددهو
 اهاغدا نمو ىلاعتهنئا الا

 ايذاكت وك نيقولخملا نم

 نسم داود ريكعلا 5

 نم باحتالاو باحتالا
 نساحن اقيم ع لهجلا
 نمخالسنالا لهجلاو
 دقو ةق.شد ةناسنالا

 نش ىلاعت هللا مدلظع

 هناىلاعت هلوعب ريكا

 ن ريك ةسملا بحال

 ىف ل ىلاعت لاقو
 ملل ىو“ ةمماهح

1 

 قادر ءاب ريكجح_ل|
 ن-ذ ىراز اةمظعلاو

 امهتماد_دحاو ىعزات

 هتفدقَدد او رفق و0

 لاهو متهج ران ف

 ناسناللادر لد ورع

 الو هلو نيا هنانغط 6

 احرص ضرالا ىف ف

 ضرالا ىرذش نا كنا

 الوط لالا غابت ناو
 رظنتلف ىلاعت لاو

 قات قادم ناسنالا

 نم غلب و: قفاد ءام نم



 أ

 مهداعبتساو تاملكتلا
 رهاطتلادمءالز وعنا

 نكسلو كاذئنمئشب
 نيقداصلا م الكل لع

 لاقي و ةعصلا ىف اهحو

 ىف مهلع مثط كلذنا
 مل لاخلا رك

 ميا كلال محى راكسلا
 ال نيكمول ١ نأب در 1

 اذ_هس وهلا ىفاو اولع

 ىاوغلابني_ذدلاءادلا
 دحرلا عضاوتلا حرش
 اب وادنةعضلاب هردطلأ

 لادتعالاو نيدب رحال

 ىذر نا مضاوتلا ف
 نود هرج 3

 نأ ولو «_ةّسلام
 سفنلاحوجصخلا
 هةدقسل د ىلءاهفتوال

 تاصقنالوةدابز ريغنم

 2 و+لانأك انا نكلاو

 اهنوكل سفنلا لبس
 لاصلص نم ةتفاوام

 ةممس هنن واققلا
 تجاطو ةيرالا
 ىلا اهعبطب ءالعتسالا

 ثحات-ا رانلا كس

 عخاوتلاب ىوادتال

 هودسل أمن 'وداهناتاو

 بكل اهملاق رطب الكل

6 

 ذهول نسبا تاك ارب نم هناك نمؤسومباهنلا ىلس هلوش ودهملق نماافعاو هللعح ١ اربد دمعي

 || كاعد ل جاتمرم زملاراث الااغأ وبول ةلانئمطت هللا ركذ الا ىلاعتهننالاهرك ذلا هذ رةتس ىذلاوهتلقلا

 || نءابرع < ةءاك_اايريصن ولاقت ودوس نأ ىلا ىرخ أ دعب مه هلع كارتب لازرال باقلا: [مىلا دعاصتب . ملام
 ل ءاشنوانأ لح و دعا 1 اوناك ام ممم وأ ىلع نا ارب ذاك ىلاعت هللا لاك نب رلاو هو عد ع-.طااوهوىلاعتهنلا

 ا عامسلا طب ركبونذلاب ع طلاب عامل مدع طب رقتوعمست ال مهق م مب وأ ةىلععد -ءطنو 0

 ا دنعو وللا ىلع عبط بوند دلا تك ارتام_عموهتلا ولعت وهللااوةتاواوعمءاوهللااوةتاوىلاعت لامة ىوقتلاب

 ١ مهلاروصةمريص وامندلا مآ مانعتس وةرخ الا ماي نيت سو نيدلا حالصو قمل كاردا ن عماقلا ىمع كلذ

 : هكرحب ملوباَعل!ىفر عت: ملون ذا نمير خو تذا ن ملخ دراط» الا ن مامفاموةرخ ”الارمأ عمم ع رقاذافاهملع

 دادوسا ىعموشاذهو رو. ةلاناعكأ نمرافكس لا سناك ه ةرخ ا نيذلاكئلوأ كرادتلاو ةيوتلاىلا

 هيصديحسو#
 دعا ةتكنهماق ىف تكن اندد. ءلابنذأ اذان ارهمن ثوعم هلاك ةنسلاو نارقلا هيىاعن5 بون ذلاب ب اهلا

 هبفدوحأ نم هوا بلق ل-وءيلعهللا لص يتلا لاقدتونا ارلاوهف ه1 ةواعب ىتتاهمفدي زداعناو لع هبانو عزتو»

 تادوسمهيصاعموفلقلل ل ةدمتاوهْذلاةفلاعع هناحسهّنلاةعاطق سوكةمدوسأ رفاكسلا باقو رهزي حارس
 ىلا اراك هرون صقند نك-اوءبلق لظن لاهرت اعوذ نسل اةكيس ىلاعسلا !نموهملةدوسا ىماعملا لعل يقأ ن هل

 ظ دوحأ بلختعي رب واغلا سو هيلعمتلا لص لاق دقوةر ودك نعواختالاهناف حس مث سفن وحس اهمف سفن

 كلذف فال ةىلع ١ 1 ذر داكلا باتل وة: سوك ءدوسأ باتو نمؤلا بات كاذفرخزي حارس همذ

 5 لك هيف كامتلالةموعلم طلاءاملااهدع هل هبل اى“ ؟همقناعالا لف فاغ 'وناعاهيف مقص« باقو قفانملابلف

 | اوقتانيذلا ناهلاءتهّلالاق هي تيهذ ةياور.فوا مب هلك هيلع تبلغ ني داملا ىافدب دصااو وهةلااهدعةحر 3

 هناورك ذإاب ل_صخ هراصن اوباةلاءالحنأ ًاريدخاف نورس مهاذافاو وركذن تاطبسشلا نمفئاط مهسماذا

 "|| زوفلاوهوريكالازوفلا باب ف ثكملاو ف شكل !بايركذ لا ورك ذل باب ىوةتلاف اوةتنيذلاالا هنم نك-ةنال
 : ه(ةصاخمول علا ىلا ةفاضالاب بلع لاثمنابد )دب ىلاعت هنياءاقلب
 || ىغو ءاضعالا عج نمةمودخلاةعاطملا ىهوحرا ارا عبجلةريدل اةفيطللا ىنعأ بالا وهرلعلا لحنأ معا

 9 ةوودلا كل: لاثمو :ر وصتوا_كانأإكف تانوا- لارودىلاةفاضالا,ّة آر !اكتامولعملا قئاقملا ةفاضالاب
 عمكتو باقل : ؟سمقعسبطنتةر وصةسةيةحلا كد اوةةقيةدح مولعم لك-ا كلذك ممله وذ ارم ىف عسيطتب

 ةثالئانهه كل ذكفر وم ةثالث ىسهف ريسغم اراافاهلاث ملوصحو ريغ صا الار ودوري رغد ارملاناكواهمذ

 | ايدل لعل نع ةرابع/لاعل اهم اهروضحرعساعلا فق ئاقمحلا س ةنلوصحوءان تالا قثاقدو باةلارومأ

 | ضيغلا تاكو: آرملافلاثملا لوص- نعد رابع لعلاوءابشالا قئاقح نعةرابعمولعملاو ءاشالا قئاقسلا لع

 أ اضيق ىعس و 0 اي اوبطملا : 0 وفيسلاك اًصويةموديلاكاضيات ىدتالثم

 تناكد قوام عىعس ىلقلا ىلا مولعملالاثمل اوصوكل ذكست
 0 0 ةدوحومد :لاودوجومفدسلا تأأيبلقلا لات قل الوصو نع:رابعرعلانالالصاح
 1 | نعل هلاودبلا تيفي الوصح نعزابع ضب اعنديلا قفيسلاعوةومدعلال اسذخالاو

 1 هل.ةةذامترو صا ةقباطملابتةبة-واهد> لصاحلان كاوهبلقىفرانلا نيع لص مل رانلا لعن باقل ىف لسع ال

 ١ || ةقيقل قباطملاثءلوصد-كلذكو 4قباطملاثم لصععا_ءاو5 ارملاىفلمدتال ناس الا نبع نالىلوأ : اراب

 10 اّتروصناصةناهدحأ «رومأ ةسينر ودل مف ف م كتت ال: اراا نأ كو الع ى عن ب اقل قولا

 1 ال19 © لكشلا مان ناكتاؤ هترو دكومثدصوم بق ىاثلاو لقص ولكشا و رودينأ لبق ديدحلا
 1| ةارملا نييلس مباخل عيبارلاوو: ارملاءاروةر ودل تناك اذا اهريغىلاةر وصلا ةهح نع هيالو دعم هنوك- ا
 1 | ةروسلا ارطشاهمىذاحت نأ هسمد سب رذعتب ىتح هد ولطا ا: وصل اذ ىتا اةهلس اي لهعلا س ماكئاوو# ةروصلاو

 ||| مولعلا نعرولل_ةلاتاخامئاواهاكو ومالا قحلاةّةيقحاهذ ىلغ: تالة دعتس هذ ؟ىه بغل ا كل ذك فاهتهج 5
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 لدوُد ورشلا ءودوط ايذتس اك ةزيمملا لىتسما ر 22 ا :وهثلاوتتغل قال: را

 هيقنا-ذ!لكو نيطاشلا قالت هذهو رياض هرعم قرم دل ارهظ علا اودل.لاو ركاب ضارغالاىلا

 نأاكفباتلا ف عوكل ذلكوةيم.هلاو ةيعبسلاوةيناطتشلاو ةيئاي ىلاىنعأةعبرالالوصالاءذهنمبوش |||
 هنواامومذعو زمانك هنافةووثلاو هر م زغ-1اف مكحو ناطشو باكو زتةناستالاباهافعومخلا ||

 انك سالروةعلا تاك! اوىرا ذلاعيسلاناقيضغلاو 52 لاوهصرح وهماكو هع شن لد : هنروصوهأكشو ا

 تاسسنالا نط ابو رمعلا اوناورد_.ءلاو :ةوارمكل م ع ناىنعمس هرويؤمسشلاو بولو ةروصا و 1 ٍ

 0 كن او عام عقلا ىلا سلا وعد رب زنختافءةيشورب زخسمللا صرحوهب_ضغو عسيسلا ة وارض ْ

 نس ورخ ا وعسل اظيغورب زتالنا ةوهش حمم لازن الناطم. لاو ءاذيالاو لالا لاب ضغلاب

 0 نابهركمو تاط.ثلاديك عقدي اب رومامل ةعلالاةموهىذلا مك اوهملعتالوبكتامهاماههل
 ضغلايذاهياعباكلا طلستررب زنا اذهءرشش

| 

 / ا

 ”مسكين أو حضاولا ىرسشملاهرونوةذفانلا هنري_هبب هسيبلت

 لادا اروهةمباكسلا لع وهيل ءريزنإلا طبا 2, باكل اةوارض غفدي وةوه#كلا ةروسرسكب

 اهرهقن عز ناو مهقةملا طارمصلا ىلع لكلا ىرحو ندبلاةكلم فل دعلارهظو مالا لدتعاهيلعر دقو كلذ |

 فاء ادنوكرف تاكد )اىضذر , ور ربك ع شلر كلا ق.قدتو ل 5 طاينتسا فلازنالفءومدذتاو هدرا

 1 دعالاةفانمو يرذلاونطمبلا ميتمهرثكا تاك امهم سانلارثك الااذهورب ز زاخو باك ة داع

 امةقرقح هللثمو هلاحةةيقدع ف شوكو نع ءاطغلا ف ثكولو را سعلل مهتدابعمانصالا ةدبعىلعركذي نا هنم
 0 ارو ةرم هلا دا سرب زتخ ىدي نيدالثام «سغنىآ ارلةاغةيلافوأ مونلاىفاما نيفشاكملل ل -ءاك

 هلو را م فروغلا ىلعثعمن اهناوهد نمئثباطار زنللا جاهامهفمصأو هيراشالار ان

 لودولال بقر تلات دمعات رد تاس الاعتا طاع سطس
 وهف هما رز ا ىلءامه *ءدوتاكلاربور زنك يمي ىذلا لاف هناطبش راسم عاني وهو هتعاطولا |

 راظن لوهدوعةوهما.ةوهقطنو هنوكسو هناكسو هداكرح دع لك بقاريافام داعب تاطمشلا دبعت هحولا اذه نم

 اكوام كالاملا لعجذا ماغل هيامئاذهو الؤهةدابعىفراهنل لوطا .ءاسالا «:فصأأ تاىر الف ةريصبلانيعب |
 ةمدخل هرم دقر عال ةسالاو رهقلاوةدامسال قت هاوه لقعلاذا اروهقمر هاقلاو اديعدنسأاو ايونممبرلاو

 0 ل

 اكلهمأش 1 رعبا طراصت حمم ءلعك ارث:تافضةثالثل اءالؤهةعاط نمعب .اقىلارسثتني مرحالف ةثال_كاءالؤه

 ةك-تهلاوءابرلاو هريةةةلاورب ذ#تلاو ث.طاوةح اهولاةةصاهتمردص,فةوهشلارب زنحتةسعاط مآ هلام تو تاغال

 رشتاتف بضغلا اك ةعا !طامراهريغوةناعشلاورّةملاودسملاو قاملاو عشا او صرحلاو ثبعلاوةناهلاو

 فافذق-الاوءاز مال بععلاو ريكمتلا اوةطاشتسالاو فلصلاو خذبلاو هلاذب اورومتلاةفص تاقلاىلا اهنمأ :

 ةفصا_نم ليسلف ضل اوزروشل اةعاط نالماسلا ةحاط ادار ريسغوملاظلاةوهشورشتلا ةدار اوقاحلا ريقكتو

 مالا سكعولواهل |. ماوانحللاورللاو شغلاو بسب رضالاو سياتلاوةءارخل اوءاهالاو ةليط او عادختاو ركذلا ْ

 ةطاحالاو نيةءل اوم ملاوللعلاةمناب رلاتادصلان «باقلا فر ةدسال ةم ايرلاةفصلا ةسامس تحت م-.4ارهقو | ١

 يف ةوع:لكسلا ىل لعءالشالاوهلعىب 3 ىلءرومالاةفرعمو ءايشالا قئاش

0 

 ىلاهدروةوهشلارب زثدخ طيض نسل تحال يضشلا وو لا نعينفتسالوهاب وا كلا قادعا|]

 ةئهلان حو طاسنالاو ىوقتلاو ع رولاو ده :زلاوو دهلاو ةعانقل اوةفعلا لثمة غي رس تاعض لاد_ةءالاود :
 ةفصبحاولا د-ىل !اهدرواه رهقوبضغلاٌة وو طيض نمهنش ل صح واهلاثمأ و ةدعاس !اوفرطظلاو ءايحلاوأ ||

 رافولاوةماهشلاولذلاو تابثلاووفعلاولاسة>الاو ل1 اوريصااو سفنلا طيضوةدعلاومركلاو ةتعاضتشلا 7
 |اماتاقلانالماولت :لا ىلعران الاهذهوهفةرث وا ارومالاهذههتفنتك ا دفد 1سم يح فب الاف اهرغوأ

 قحلاةءلجهمفأ ال "الدب ىتسءاضواروفواقار .اوعالبح تلقلاو 1مدب زنا مناذاهان رك ذىتلا ةدوهدلا راث

 هليادارأ اذا مل وهيلعهللا ىلص هلوةبةراشالاب!ةلاازه لثمىلاو ني دلا فب وم امملا مالا م. ةح هيف فشكدي

 ( ثلاث ع (ابحا) - ع ) 7 3

 وعلا ءاضفىلا جيورذتا

 كاذومهرأ 8 ىف

 تحاص قدح اذا

 هنالسعبهرظن ةريصبلا
 سفتلا قارت_سأ نم

 دراولا لوزن دنع 2 ١
 اذاسفنلاو اعلا ىلع

 دنع عمسلا ثق لحفل

 بلقلا ىلءدراولاروهط

 ىل-ءاهتفصي ترهط

 تقولا ىلع وفعال جو
 نوكشف لا اةفالص ٍِ

 ةنذؤم تاملك كلذ نم

 مهضعب لوةك بحتلاب
 ءاومل اءارمضد تدم نم

 ىدتوهذعب لوتو ىلثم

 ءايلوالا ع د- ةمقر ىلع

 تح رس أ مهضعل ل |وةكو

 راطقأ ف تغطو تلو
 نمله تلقو ضرالا

 ىلا ع مف ررابم

 كلذ هنم:راشادخأ
 نمو هتوف هدرفت ىلا

 ملو كلذ<ءاعلكشأ
 ىارت_سانمهناملد

 نزيلف عل !سمنل ١

 - نام نازيع كلذ

 هبلعمللا صدت لوسر
 مهعضاوتو ملسو
 هذهلاثمأ مهمانةحاو



 ةعضلاوري_5ك-١|نيد

 تاسنالا عفر ريكلاف

 ةعضلاو اوهردق ىوذ+<سفت

 م تاسنالا عضو

 ىضف» 5 هنىرز اناكم

 دقوهسق عسب .دضتىلا

 نم ري-ث5نم مهنا

 حرمت اشم تاراشا

 دحلا ءاشأ عضاوتلا

 هيف عضاوتلااوماقأ
 حولبو ةعضلا ماعم

 ضيئض»> ىلا طارذالا

 افاردعا مهونوطي رغتلا

 لاد_:ءالازتل نع

 عقف ةغلابماكلذ
 اقودخ نيدي رملا سوفت

 ربكلاوبهتلا نم ميلك
 ى دب ه كيمدن تاىلة3

 ناطلءروهط ىدابم

 ىتدبمتلا نم لالا

 نم مسج ن علقت دعز

 ةنذؤمتام_اكراكلا

 نمل ةناملكوباعالاب

 ميا شملان م لمعلا كلذ

 م-هدنعر كسلا اراَعِل

 مدسعو لاخلا ركسإ

 تاويشراشعالا كر ل موتامنق سنت وىذغتب ثم 00000 0 ماو ماعلا

 لهعتسان ةعاسشالا اه ةفر 32م4. :رضاخاعاو 0 اللا ل هنر وص تل د مرمو

 اوادحو مم طي نأب قرغف ةكتاللاب بشت دف كا د لعاو ةناعتس امو للعفو 3و هل ع 2

 كمال اذهنا امد اذ هام هلو هد مال س م اوصنع ىلاعت هنياريخأ 5 ذاب 0 مس نأ

 متاهعلا قذأ ضضحىلا طدناد هذ ما ءنالا لك نك لك ًايةيندملا تاذالا عابتا ىلاهتمه فرص نمو 0 00

 ير رم لمعك ادوة>وأ رو:سوا 7 باكك ابر ضاماورب زن اهرشاماو رو“ كك ار8اما ري_هعق

 نكك والاسا اولا نم ةساحالوءاضعالا نم موضع نمامودي ص ناطص.ثكه اك كلذ عمت وأ ب اج ا

 لع هنقد]معتسا نفركشلاٍب اك قون مفرط ناس ايس ىلاعتهنناىلالودولا قرط ىل اعبةناعتسالا

 هرهم سمدرح - الارادلا ومد صقم ىلا هته اقل لعين أ كلذ فةداعسلاةل وهاد سن دقق نع لدن هوزاق

 طسو وه ىذلاِب لما! فنا نالانم كردملا ىنعأ ١ وهر همساق همردعاتعالا و همن رح دسلاو هلزتهامندلاو

 تاسوسحن ارا 00 رببحاصى رعت غامدلا مدقم عدول ةيلابلاةوقلا ىرحب و تالااك عكا

 ىرعو هناجر ىرعناسالاىرح و هنزاخىركتغامدلا شؤم اهنكسمىبلا ةظفاحل اًءوقلا ىرح وهدنع

 نم مصر ابخ أب اهتم دحاو لك لكوذ ه4 سقم أوحى رح س جنا ساو اىرخخ وهياثآ ىرخت 2 رعملاءاضعالا

 1 رابخ أباد اهتافاهرتا_كلذكو ٌغاورلا ملاعب مشلاوتا اد ميش او ناولالا لاف نيعلالكورف عانتسالا

 ىلادب ربلا بحاصاهملسا ودب ربل اتا صك ىهىبلاةلابخلاةو 2 'اىلاامنودوب وم اوعلاهد- ظنهم اهنوطقتلل

 َ هرفس ماقاو هتكسل عريبدت قدما جاتك اماهنم كاملا س عمق كالا! ىلع نزا1نااهضر ء«بوةاتفادلا ىهونزادا

 ا اديعساعْفومناك كلذ لعفاذاف«_لعقا الا مطاو 5 مفدو هي ىل-ةبهو هىدلاهودع عقو هدد_عاوهىذلا

 طوطخلارئاسو_بضغااوةوهشلا ى هوهث ادع ؟ةاعارس ف نكلاهلمعتساوأ هإ + !ءذهلطعاذاوهتلاة معارك |

 ' | الوزن أك : 7 " الاءر تسمو هنطو قمر وبءاملعىتلا هقيرطامندلاذا هلرتمنودهّقد ر طةراعمع قوأ هلحاعلا

 ! 00 تقلا قهسف هللارزمل الذ هللا ءاربعالا ًارمصان ىلا عت هللا دو“ +اع.ضمىلاعت هلا :معئارفاك رع

 | ىضرةشئاع ىلع تاتدلاق ثمحرامحالا بعكراشأ هاند رضىذلالاثملاىلاو كلذ نمهتنايذوهذداعملاو بلةئملا
 ا(

 " اذاقشاسنمسلةلاودب و هالح روتاَماَمحاَد ونار هناسلو عمتمانذأو داهمامم ءعناسنالا تلةفامءهللا

ْ 
ْ 

ْ 

 ]ىف هنءهتاىضر لعلاقو لوقب لسوهملع هلا ىل اد هللالو-ر تعمم اذكهتلاّعف هدون>- تءاط كلم اباط
 أ لاقفءرسف ئاجلص أو اها غصأواهقر أ ىلاعت هيلاابمحأف بول_ةلاىهو ةن آمضرأ فىاعتهنانا وللا لدشم
 1 ءاجررافكا !ىلعءادش ا ىلاعن هل اودىلا ةراءاوهو نا م نيقيلا فاهامصأو نيدلا ف اهلصأ

 هلودو هيلقو نمو ارون لثمءانعممنعدنلا ىضر بعك نب ىنأ لاه حابصماهسف:اك-ثك هروف لد 0 أوو مهيب

 | نمْؤملاتلوهو ط "وع حواف ىلاعت ةلو ةىسأ نبدي زلاقو قفانملا باق لل-ثهىللر ع ىف تاما وأ ىلاعت

 ظ باقل ةلثمأ ءذهف ىمركلاو شرعلا ل 'مردهلاوبلقلا لثمله لاق
 د »ب (هتلثمأ اوتاقلا فاصوأ عماجت تان )#

 0 اتوا ةعب را هيلع عج كلذاف با اوش عد ر رهن 7 وه: ةادخ ىف ىعطض ادق نا الا نأ لع ١

 نم عابسل ا لاعفأ ىط اعتب بضغلاه دلع طاس ثدح نموهف ةننأب ؛ رلاوقمن اطيدلاوةنميهلاو ةيعيسلاتاقصلا
 نيفادا طاع :ةوهشل اياك تمانع نمو زتتلاوب رضي سانلا ىلع مهيهتلاو ءاضغب 1ارءُداانِعلا

 ا ىدب هنا ىف ررمأ نم ورلا لةىلاعتهننا لاق كف ذاب رآه سفن ىف هنا ثم نموهريغو ق.ثلاو صرا-اوهرمش

 | ١ علل نالاو ةنساب رلايدرفتلاواهلكرومالاب دادمتسال ا طار عملا سر را

 11 قئامدعةطاخالاوةفرعملاو لعله سفن ىعدب لد ءاهط مولعاا ىلععالطالا ىستش د و عضاو ةلاوةيدومعلاة-هر

 عمد ةطاحالاو لوخلاىاتسناذانز ترسل نات زفن ورومالا

 ريد قلاب مثالا نم ص تخت ثم نموكلذى لعصر نا.الا فوت ةءبوب رلافادؤأ نمقئالخلا عسي

9 

1 
١ 

 0 روش ايءال_ةسالاو قئاقلل



 ىلءثو كيل: تان اوم ةداراوةوهثلاةداراربغثل ذواهلئدارالاوا عباس ىطاعت ىلإو ةطصملا ةه ىلا قوش
 نال 56 اواهفلاملال ذب واهلط واهديرب لةعلاوةماخغ اودصفلا نعرف ةوهشلاناف :وهشل ادض
 لةعلاهللاقاوآوةوهكلارح ار دلو اهنءاوح اره سفن: فد لقاعلاوضرملا نيس ةمعطالاذئاذإ

 اعد اض لعل اوه تاك !لقعلا كح ىضةةمىل !ءءاضعالل كرحلاثعام ءلااذه قا اور ومالا ب ةاوعب فرعملا
 ةرطغلالّوأ ىف ىصلا اهنعءك ذنب لي تاورملارئاسا عك فني ةداراو ملعب صنخ !ناسنالا تاقاذاف قرا | ىلع

 ىصااقدىفةدوج وما مئاهةنطابلاوةرهاظلا ساو اوبضغلاوةوهشلاامأو غوم.ل ادعيه يفك ذتدحاءاو
 ةيلوالا هب ر و رضلا مول_عل ارئاس ىلع هماق ل عش نأ امها داوي نات رد هلهبق مولعلاهذهلو د> ىف ىبصلا مث
 تراصامناالا هل داحريغاهق ب رظنلا مواعلا نوكستفةرهاظا تارا ازاوجو تال كما ةلاكتساب لعلاك
 : اودلاالاةبامكلا نمف رعب الىذلا بتاكل لامك مولعل اىلا ةفاضالاب هلاحتوكب ولوص+اوناكمالاةيبرقةنكم#

 ةيسنكملا مولعلا هلل صقن نأ ةيناثل اهي دعب اهغلبب لوةباك-!براقدق هنافةبكرملاتودةدرغملا فو رملاو مةلاو
 متاوبتاك لاقي ذاةباكسلاب ىذا! لاح هلسوا ملا عج رءاش اذافمدنعةنو زخناكتوكستفركغلاو برادتلاب
 تواهتي ىصدتالب اس ةجردلاءذهىف نكلوةدناسنالاة جرد هناعىههذهواملع هنردقنةباكللارسشابم نكي
 ماهلابٍب وَما! ضعبل لص ذا اهل م قد رطب وابتسد:و تامولعملا فرست واهتلقوتامول عملا ةرثكا , اهنفقلخلا

 0 ىط!توكيدقو لوصالا عبرس نوكيدةو باس دك او تن مهضعبلوةفشاكملاو#أ دابملا لينس ىلع سهلا

 ذاةر وهحري_ةهفق ةركلا تاع ردفءاناوالاوءاسالا اوءاك_+ل اوءاطعلالز ازا ذم نم امك ماعملا اذه قول اوصحلا

 را نماهرتكصأوأق 'اًمل لك 2 للا ؟ذتىذلا ىنلاةبتربنرلا ىصقأو اهل ةياهمال هناصسمتلا تامواعم

 ىنعملاب ؛ اب رقىلا عتهللا نمدبعلا برة ةداعسلاا هذا م وتقو عرسأ ىف ىمهلا فكي لب فاكدتو باستكا :

 ثاةلرص> الو ىلاعت هللا ىلا ني رئاسل !لزانم ىهتاجردلاهذ_هىارموةفاسملاو ناكملابآلةفصل او #ةيقحل او
 الؤ هندي نيدامامأف لزاناا نمهسفاج ام فرعبومذر 5 فدك واس ىفهغلادىذلا هلزنمكلاس كف رعبا اولزانملا

 فرعدالن كلو هد وج و قداصو ىبذ هلاو ةوينلابن موناناك برغلايانامعا هب قدصن دقو نكللامل عهتةرقح طيح

 الو هير ورضلا مولعلان هلق امو زيمملالاحلفطلا الو لفطلا لان. ذهل ف هرعبالاكو ىنلاالا ةوينلاةقيقح

 نمهئاسن او هن املوأ ىلعهللا خف ااملقاعلا فرعدالكل ذكسفةب رظنلا مولعل |نمهبستك امو لقاعلا لاحزي_هملا

 انس ركاز دود ةوذيسج را: ذحهواهل كس هلت ير سس كراج أمهتجر وه_فطل بارع

 ص لافاك ىلاعتهللاةحرتاعفنل ةضرعتماسولعلا فرهظتامنانكءلو رح أ ىلعا مت ونضمري ريغىلاعاو هناك

 ثيدتا نمهتمكز /وباقلا اريهطتناهل ضرعتل اواهلاوض امرعتفالأ تاسقنل كرهد ماي وكب رلثاملوهيلع 2

 نر رش راسا ل ارت اثالادو1- !اذهىلا او هنا امساك ةمومذلا قال الا نم هلصاحل ةرودكللاو

 لحوزعهي رعد 0 مالسلاوةالصا اهملع هلو وهل بحس او عاد نم ل هلو ةيفامندلاءاسم ىلا و]- !لك هليا

 لكاعارذهملاثد رةتاربش ىلا ب رعت نم ىلاعت هلوقب و ةوتدشا متل اربالا دوش لاطدقا

 اريك اًولع عن ذملاو لذاانعىلاعت متنلاةهج نم عمو لأ وللا نءعب مل مولعلار اونآ نأ ىلاةراشا كلذ

 ءاوهل اهل العا لا ةئاتغتماداف او الكساء لا ناق بولا ةلاةهح نم لغشوةر دو و

 نيطايشلانأالول لسوء راعدتلا ىلص هلوقب ةراشالا هيل اومن لال ةفرعملااهاحتدنالهنئارب غب ةلوغشملا ب وأقلاف
 يسلك علا ناسنالا ةيصاخ نأ نيبتي ةلجلا هذه نموءاعسلاتوك.امىلااورظنل مدا ىنببوأقىلعنومودع

 لال اةريض>راوخل ه>الصو هن داعس هلك قوناسنالا لاكهيق هلاعفأو هنا فصودننأب لعلاوهمل عملا عاول أ فرس 5

 نأاكو قا هل>الىتلاهتيصاغو ناسنالادوصتم وه لعلاو لعلل لس سفنلاو سفنال 5ص نديلاف لاكتاوألا

 ل> الفول +*سرفلانوكمفةئمهلا نس>و رفلاو ركلة صاخ هتعصتة ولجلاةوقفراس+لا كلراشد سرفلا
 وومأ فس رفلاو راجلا لراث:ناسنالا الذ كو راجلاة مرض. ذ> ىلا لزنهسن:متاطعت نافةيصاخلا لآ

 ةءترىلع ناسنالاو نيملاعلا برنمنيب .رةملاةكالملاتافصنمةمصاخلا كلتوهتيصاخ ىهر ومآ فامهقزاقيو ||

 هيي ٠-٠
7" 

«4 
0 
0 

0 

 ذاعم نن ىس# لافو

 قلخلا ىف

 ءامزغالا فن كلو نسح
 جمسربكسلاو نسا

 قنكحاو قاملاف

 لاقد) جمسأ ءارقفلا

 نمةثالث )ن اونلاوذ

 عضاوتلا تامالسع

 م سفنل ١ ربغصلا

 سانلاميلظعتو بعل
 لوبدو ديحوتال ةمرح
 لك نمةح<فلاوق ملا

 ىنال (ل-قو) دحاو
 لحرلان وكي ىتم ديزي
 2 ملاذالاق اعضا ودم

 11 سلا
 اهتاردز واه هرمشإ هلع نم

 ق_احلاف نا ىرالو

 ضعب(لاف) هنم ارم“

 3 اوتل اانروءاكملا|| هلل

 دجا الخلا ادلهجلا عم

 بدالا عمر ريكلان 1

 ضعبل ليقو ءاذسلاو
 ةمعنف درج لهعءإكسملا

 ءالد واهملع دسكال

 هلع هيحاص مسرب ل

 هلا" انآ" متلاف
 ءالبلاامآو مخطاوتلاف
 نع فثكااوريكلاف
 نا عضاوتلا ةفيقح
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 ع مهدعقاو «معافن

 ادحاو افص ةرؤسلا

 هيدا نم بتل [ماقو

 مهني ةعقو مهلا ىشمو

 لكاف مهم دحاولاك
 ع انا رهطواواك و

 نمهنطا.لزانام4و>و
 راسك :الاوهلل عضاوتلا

 نم هال سناوهسفنف

 هناعاي مهلع ربكتلا

 (انرمخأ) هإعو هلعو

 ىأ نعةزاحا ةعر زرلأ

 نعةزاج افلح نب ركن
 انآ تحمس لاق ىلسلا

 لوي ىسرافلا نيسحلا

 لوقيىرب رللا تءع“
 ف وعملا لها دذع

 لام سأر ندللنآ

 ةسدتور هاظلىفةسعت

 قاوللا اماف نطاملا ف

 ىف ىد صف رهاظلاف

 كلما فةواخم و ناسألا

 نادبالا ف عضاوتو
 هلا ّم>او ىذالافكو

 ى اوللامأوءابالسب
 دوسو بق نطاثلا
 قارقلا فوخو هديس

 لوصولاءاجر وهدس نم
 ىلءمدنلاوهدم_ىىلا

 هير نومءابخلا او ه]_عف

73 
 تأوي (لّوالا لاثملا] ةلثمأ ةثالثب كمهف ىلا كلذ ب رقن نحو هبلا لقعل ار ةتفب اعف مهلوةعلةرخسم ةوهشلا
 ةكلم ندبلاناءتكل ومتنيدمىفكلم لثك ةروك ذملاةغ.طالا سفنلاب ىنعأ هندب فناسنالا سفن لثملو#أ
 ريشملاك هل ةركملاةملقعلا :ٌوقلاو ةلمعلاو عانصلا ةلزنعاهاوة واه راوجواهتنب دمواهر متم واهلاعو سفئلا

 بحاصك هلة باو ضغلاوةئيدملاىلاةريملاوماعطلا بل ءوسلادبعلاك هلةوهشلاو لقاعلار زولاو مدانلا
 مسلاولئاهلارشلاهصصن تحتو مصانلا روصب لثقي ثيبحن عاد راك باذك ةريما ىلاجاد_علاوةط 20
 5ك ةعاس هتضرادءموه«ةعزانم نمؤلخ الهنأ ىت> هتاريب ديو هثار ,' ىف مصانلارب زولاةعْزا نم هتداعو هندي دولت اعلا

 ثييللا ديعلا اذ_هءراش !نعاضرعمو هارت صوور ر رو هراريب 1 اذاهتكلمىف ىللاولا نأ

 نماطلسم هلارغؤم هلعج ودرب زوله-اسوهتطرسشبحاصهيدأو هيأر ضيقت :ىفراوصلانأ ىف هنراشايالدتسم

 ارب دماريمأ الار دمار ومأمو اسئا-الاسو م ديعلا نوكي ىت>هراصأ اوهعابت أو ثيل دعا اذهىلعهتهج
 ىلعاهتطاسو بغل اةيمح تدأ اولةعلا تناعتسا ىتمسفنلا اذكفهيبسي لدعلا متن اومداد مآ ماه ءا

 اهحاردتساو ةوهثلاةفلاةعهناولغو ىضغل اة للقت نايةران ىرخالا ىلعامهادح اي تناعتساوةوهشلا
 اهقالحخأ تةسحواهاوقتلدتعا | هتا ءضتةم عب قنوا هلع ةرجلا اوبضغلا طبيا اهرهقوةوهشلا عمت :رانو

 ىلاعتلاقو . لع ىلعهتلا هلضأو ا اوهههلاذخت نمت ًارفأ هفىلاعت هنلالاق نك ناك قب الرب

 ىوهلا نعسةذلا ىهنن يثلج و زعلاقو ثهلي هك رثتوأ ثهلي هيلع لمتنا باكل لثك هلا ةءاوه ع
 طيلستو دونما: دهاة فبكى أمسوىوأملا ىهةنلاناةىوهلا نع سقنلا منو هيرماقم فا نمامأو

 ىعأ لمعلا اوةنبدااك تدبلا نأ لعا(ىناثلالاثملا) للااعت هنناعاشت !سفنل اة ضان ,رباتك قضعب ىلع اهضعل

 هؤاضعأو هناوعاو هدونعك ةتطابلاوةرهاظلا س اوان م لرد لا ءاوقواهلرب دمنا الا نم كردملا
 هتنعر الهاف ىس ومتكلم ىف هعزاذب ودعك بضغلاوةوه-كلا ىهىبلاعوسلابةرامالا سةئلاوهتاعرك

 داعاذاهرثأ دج بام ىلع هرهقوهمز هو ءهّددءدهاس و هناف طداأ ضو قرمعك هسفنو رغدو طاب رك هند راصف

 ىلع مهسعأ ًاومهل اوم أب نبد_هاجلاهنلالضف مهسفن اومهلا اومايهنلالممس ىف نودهاحلاو ىلاعت لاق كالا

 ىعاراب ةمايقلا 0 ا تلا دنع موت داو هرب ”امذهتمعر لمه وهرغث عض ناوةح رد 3

 12 هيلا وق | رو ْل:هوقتنامويلا اري سكل اربع لوةلاضا اوان مونمالا ترسو معللا تأ يا

 لثم( ثلاثلالاثملا) ربك الاداهل !ىلارغصالاداهللا نم انعح ره سو هيلعهنلا ىلص لوشن ةراشالا 0

 ايدؤمهبكواضورم هسرفواهذاحسرافلا ناك ىتفهماكك هيضغوهسرفك هنوهشودصتمسراؤ لاثملّمعلا
 ثعبنيهسرفالذ اروقعباكلاواحوج سرذلا ناكو دوخأ «سغنفوهناك ىتموحاحنل ايار ه-د ناك العم
 سراغلا قرخامتاوباط املاني نأ نعالذف بطع» نأ قيل وهفاعيطم هتراشاب لسرتس هباك الو ادا ةنمهتحت

 نطبلاةوه_ثاصوصخ ةوهشلاةبلغلثثم سرفلاحاجو هتريسصب ل الكوهتمكحهإقو تاسنالا لهح لم
 هفطلب قيفوتلا نسح هتلال أن هئالءتساوبضغلا ةبلغ ل ”«باكلارقعو ب رغلاو

 * ( ناسنالا ىلقةمصاخ ناس 5

 ساوملا اوبضغلااوةوه-ثلاتاوم ما الا ىوس تاناويملارثا ىلع هيهنا معن دقءانركذام ةلج تأ لعا

 كاردالا اوهكل ذفء#تمبرهتفاجاتب هبوا دعي _هتفاهنيعب بئذلا ىرت ءاشلا نا ىتحاضنأ ةفط املاوةرهاظلا

 معىلا عج -اروهو ىلاعتهللا نمبرقلالهأّساوهف ةمطع هل-الونا جل ىأك هيرصت امرك دلة نطابلا

 الو تاعوس#لاءارورومأ هذ هنافةلةءلاقئاعط اور رخالاو هب ونت دلاز ومالاب ل_هلاوهفلعلاامأ ةداراو

 دحاولاصخشلان أر تاسنالا مديذالقعلا صا اون ن مدن زورمذلاةيلكلا مقلعل لب تاناومت !اهفهكراش
 ضعبالا سحلب كردي مل هنا مول عمو ص“ لك ىلعهنم كح اذهوةدحاوةلاح ىنبت ف

 | ىرو رضا ارهاظلا لع ىفاذ_ه فهنا اوس هكودأ امكاعدبارصاضتالا عمجنى !ءممك3 صاختالا

 0١ نمسا تعامل ب رطو سالاة كاع لعاب كردأ اذا هناف:دارالاامأو رهط تاب رظتلارئاس ىفوهف
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 بكرا اىلا هراةّدفاث يح نمدونملاذهىلاكقلارقتفاامناو باقللاهتعاط نمواه سفن نماهلربالوريؤستلا |
 هللال اق ب 0 ب تلح هلجالف هئاقل ىلا لزانملا عطقو هناعسهنناىلارغسل اوهو قلخ هلجالىذلاهر ءسادازلاو

 دا ىلا هادوتىتااناءسالاامئاو معلا هدازوثدءلاهبكص اغاو نوديعتلالاسنالاون لات ةلاموىلاعت |

 رواج ملوندبلا نكسوملام هناك هلناىلا لص:نأ دبعلا نكع س دلو ملاصلالمعلاو ههئمدّوزتلا نمدنكعو ||| '

 لزانم نملزنم ىهوورخ“ الا عرضا دلاف ىدقالال زنا اىلالوصو الهعطقن م ديال ىندالا لزم ا تاقامندلا

 ىلا هيلي ىذلاهبك ص تدبلاقملاعلا اذهنمدّوزتد نأىار طخضاف نيتلزنا ا ىفدأ اهالاين هدا .ىماك اوىدهلا

 عفدي نأو ءهربغوعاذغلاع نءهقفاولامهيلا باح نايندبلا ظفعاماو هل .:ندباادوعت ىلار ا ماعلا اذه

 ل 00 ةوهسلاوهو نط أب نب دنجمىلا ءاذغاات راد لحال ر هتفاف الهلا نابسسأن رم سم دامس امهنع

 اًتحاامتا اوهشلانمسناقلاىفقافن ءازغالة لاجل اءاضعإلاو

 رهاظو ءادعالا نم نممهش وتاك-اهملا عف دب 00 ةءااوهو نطاب نيد نجلا تاكلهملا مفدلجالر ةتفاق

 اهريغو ة4الكن ديلا نهحر د ةمأر اذا تضر

 كارداوعو نطأب نادتج لا عم 2 6 - لو! غلابك عا ملام ءادبغلاولا جاتمحلا مث 1

 هيعنتقيلفر را بلك فهي فرط لانا دور تاب و لوطناهف ديك اكو 1

 ىلااماو ةوهشلاك قفا وبما عفانلا باح ىلا امأ ثحت سمو ثعاب فنص فانصأةث الث اه مع باقلادونح ]هذ

 هذ. -هلي_مهعىل اءاضعالل كرحلاوهىناثلاو ةدارالاب ثءابلا اذه نعربعب دقوبذ غلاك ىانملاراضلا عفد

 تاوهشلات الآ ى م ىنلاءاضعالا تةاحتو هيلا ا

 ءاضعأف ةثوثيمىهوسهالاوقوذلاومشلاو عمسلاو رصبلا ةوة ىهو سيساوحل اكءاش الل فرعتملا كر دا اوه

 ةمكرملاءاضعالا ى هو ه :رهاطدوذ> ةئطام دول ارك مدحاولك عمو ار دالاو للاب اذه نعربعب وةئيعم

 ةودوعداصالاب ىهاعاش طبل اه وةتاتدونمل !هذهلتال 1 تدعأ ىلا يملاومدلاوبصخلاورعللاو مشل

 10 ةرهاظلادو: ار نيعلاب ىهاءارصصيلا

 ىلاو سمالاوىوذلاو مهثلاو 0 وعملا ىبسعأ 0 ما ىهو ةرداظلا لزانمانكسأدقامىلامسقني
 همع ضمخغب ئشاا هب و ورد «يناسالان أت ةسعخاضأ ىو غامدلا د واحت ىفو ةنطابل زا: همم غو 0 ام

 5 طقاط ادن ا اوهوهطفحت د بنسإ هعمدر رول 3 لايلا اوهوهسفنفف هير وص لرديف

 هلام تاس و سحلا ناعم ةلج عم مهبل ادوعل وويسس قدامك ل لشي م * شعلا لاكن ست

 ةوقهللا قل الولو طه ورك ذبو رك ةةو لمحتو كرت تمسح نطابلا ىف تاسوسحلا نيد ْلري_ثملا سحاب

 دو:-اضد أ ىوقلا كل ذكسف هنعلح رلا اوديلاولكا5 هنع .وا_ غامدلا ناكل ليذقل اورك ذلاوركفلاو ظفحلا

 ةلثمالا ب رضرءافعضلا م-هف هكودب ث يح كلذ حرمشو باقل دوج ماسق أ ىب ههذهفةنط اياضد اهنك امأو ةنطاب

 برضإ ءاشعضلا مهفت ىف د تحاك اوءالعلا نملوعفلاوءأب وذالا هب عفتني ت أب "ناكلا اذهلث 0 هس

 مهماهفأن ميلة سرر هللا :

 نسعوهكلس ىذلاهقي رط ىلع كال ذهتيعيفامأب اذان اتاعال ثاداقن دق ةوهشلاو بضغلا ىدنجنأ لعا

١ 
1 
١ ْ 
ِ 

 ه«(ةنط ايل اهدوذح : -عمباقلا ةلثمأ تاس )دع

 4 فوهأذم عمل و ءاك-اع ىتد دركوىجل ءاصعتس ا 4 لع ثا مصعد تسد دقو هدا وهىذلارذسلا ىف اهمهتهذا رس

 كر ركفتلاو دمك اوهعلاو هو رخ ادن> تاةالو بالا ةداعسىلا هلوصو هيىذلا هرقسنع هعاطةناوهك اله 1

 نايل :دقام مافن يح الان د: د !ىلءىلاعاهللاب رح هناقرذحلا اذ منيع: بد نآهقحوهحرسش قس

 كل ذوانييمأن ارم مه "رم و ان معد كلو ةوهشلاو ,ءبضغلا دي« سدن ىلع طاسو"“ هنأعم الا لرب تاق تاطيشلاب زم

 | تلاثلاو راتوالاواهتمتالضعلا ا ه-الءاضعالارئاس ىفةثوث.مدونح ىهو ةردقلاب ىناثلا اذه نعريعب ودصاقملا

 نوكت نأ غش كك ةوهشلا ِءاضَعل لدا ط اينتساىف مهجاوهشا هرعسم تراص مهلوةعتاذ قاانارثك هلا ا

 مهسفنأفف مهعضاول

 ربكتبالو مس ى دن
 هيلع نام_ةالافو)

 ةبطمئثلكدا (مالسلا

 عض اولا لمعلاةءطمو

 ةسعن(ىرونلالاقو)
 ىف قاطناز ع سفنأ
 ةسيقفودهاز ماعايندلا

 عضاوتم ىد غو قؤض

 فد رشورك اًدربةفو

 الول(ءالد !لاقو) ىبس

 !ذاك عضاو_تلا فرع

 فسو لاقورط اندم

 ]كا دقو طانسا نبا
 تالاف عضاوت لا ةراغام

 ىقلتالف كتيب نم جر
 اريش هتيًارالاادحأ

 انغش ثدآرو كم

 بتيغلاابأ ١ نيدلاءايد ص

 ار 0

 ضءل ثعاد ةوماشلا

 لعاماعط هلامندلا ءانبأ
 نم ى راسالا سد ر

 2 مهو 8 ارخالا

 تدمالق م
 ى راسالا و ةرف_اا

 هد و3

 قحناوالاتو راخت
 رضحأ مداخل لاف غ رمد

 اودعقد ىد>ىراسالا

 ءارقلاعم ةرعسلا ىلع



 مالسلاهيلع هنعاضبأ
 نع عضاوت ّ ل وط

 هسفن قل ذوةصقخم ريغ

 لاسر تخل
 عضاوتلانع (دنملا

 حانجلا ضفحت لاق
 (لئسو) بناخلانيلو
 عضاوتلا نع ليضفلا
 5 وقعلل عض لاف

 3 هلاو نبع هات هل
 نم (اضبأ لاقو) -
 سيل ةعق هسفنل ىأ ر

 بدصن ة مما لاق ه]

 هبتسن بهو (علاةوإ]
 قادت
 باصنمرذلاتجرخأ
 دشأابلتدحأ ملف مدآ

 ىنومبلةنمىلاعشاوت
 كلذلف ماللا هءلع

 (لبةد)هتاكومتيفلطسا
 هسفن نماوك فرع نم

 والا ف عمل م
 ليب-كلٍوفرشلاو
 مداحالف عض اولا

 هلبأ رك لد و همذي نم

 ولأ لاقو هدم_< نمل

 نأ بحأ نم صوس

 بوهصيلف هيلق عضاوتي
 متسليلو نيسحلاسلا

- 8 
 1 تن س!بارطشالااهلب از وصالات تنكساذاف اهلاوحأ فالتدشا بسعة هلت قادوأ. ف صوتا هنكتاو

 "|| ةمضاركب رىلا ىحراةنئمط1 اس فنل ا اهني اب اهلثم ىف ىلاعت هنا لاق ةنممطملا سفنلا ثم تاوهشلاةضراعم
 : 0000 ءةدعبما م اقىلاعتهنلاىلااهعءوحر رّوصتب اللّوالا ىتعم اب سفنل اة يضع

 1 اهمحاص مول :اهمال ةماولل | سف

1 

 : ١١ تبعنابملعةضرت_عموةمناوهدلا سفتلاةغفادم رامات كلوا هوك متن
 ٍ ثعاط ا ياتو تاع حالاتك رم ناو ةماّوالا سفنلاب مسقأ !الوىلاعت هللا لاو هال اومةدادع» ريصعت دذع

 الأ مالسلا هيلع سول نعارابخا ىلاعتهننالاقءو.سلابةرامالا سفنلا تيع-ناط.ثلا اردو ت اوهشلا| ىضتم
 نسل !ىهءوسلاب ةراغألاب دا اراالاةي نأز وح دقو ءوسلايةرامالر ركل :ىرب ًااموز زعلا ةأصاوأ

 هتاذىأتاسنالا سنامالةدو#تىناثلا ىبعلاب ؤمذلا ةباغةمو مذملَّوالا ىنعااب سفنلااذاقلَو والا ىجعملاب

 ا اهانرك ذتفلت>ناءمل كرتشماضن ا وهو لمعلا 0 ظفالا)* تامول ءملارئاسو ىلاعت هللايةللاعلا هت.ةدو

 ن .درومالا ثا علا هيدارب و ى واط: دق هناامهرحأ * ناءنعماهتاج نمانضرغعي قلعتملاو ملعلا باد 31

 1 كل :ىنعأ تاَعااوهن وكف مول_ءلل 4 اردملا هيدا و 0 ور ام ماو ص نعةرامع
 ْ فوضصوملاريغ ةف-صلا 0 و ددسن 2اس وطرد قنا لماع لكنا لعن نحو ةغيطالا

 ! هيلعدللا ىلص هلوشيدارملاوهو كردملا ىنعأ لاردالا لكم هيدا وقلطب دقو ملاعل اةشص هيدارب وقلط دقلدعااو

 1 هلت تافوا لحملات وكي نود. اللب قولختلَو 1توكتتأر وصتيال ضرع علا نافلةعلاهلق جاخاملَوأ لو

 | ىفثكتادقاذاق ثردحلا ارب دافرب دأ هللاق م م لبق اقلب ىلاعت هللاق هنأرمدا قوهعمد ااه: نكعال هنال ءعموأ

 ||| هذهف مولعلاوةبتاوهشلا تطل و رلاو نام -1باقلا ىهوةدوحومءا-الاهذهىناعمت أ كل
 ١ اعالالاوتاسنالا نمتكردملاةملاعلاةفطالا 0 عدس ةعبرالا طافلالا الع ٌولطن تاعمةعب رأ

 ستلا رقءإلعلارثك او نيىتعل قاطأ امنا لكوتسهبر  طافلالاو ةسج اعلاف العدرا راوتةاهتلمكةعب رالا

 رطاخاذ_هولقعلارطاخاذه نولوةنو رط ط اولا ف توملكدتب مهارتف اا اال حوت ملع

 فشك ل>الوءاممالاهذه ناعم الد ارطانلاىرد ساو سة:لارطاخاذهوباّةاارطاخاذهوحورلا
 هقدي ىذإا ىنعملا هيدارملافبلقعلا امذل ةةسلاونارقلافدر وثءحو ىتاسالا هده رشانم دق كلذ نعءاطغلا

 تير ار

 باةلامسح نيد وهعيطالا ك]تنيينالر دل! ىفىذلا فقلايهنع ىتيدقو ءاشالاةعيشح فرعت وناسنالا نم

 || لوالا اهعلعتف بلقلا ةطساو هن َىلعتتاهبكح اروي 1 علا را كا دنا اواهتافةصاخةقالع

 لاَمةَسرك لاب ردصلاو شرعلاب تقلا ىرتستلا لهس هرش ك/ ذإو اهتءاطمواهملاءوا تكل مواهلكت هن 12 باقلاب

 هناهندا ار لد ,لاع كلذ تافه م سركوهنلا شرع هنأ ىر هنا هين ظ:الو ىسر كلا وهرد_صلاو ٌسرعل 0-0

 اه قت دالو كاعتهتلاىلا ةيسنلاب ىمر لاو اوشرعلاك هيل اةبةلاياههفهفرصتو هريددتل لّوالا يرحم اوهّتكا

 ءزواحلفانضرغب قيل الاض اضن كلذ رسثوهوحولا 2

 ء(بلتا دونجا )و
 فرعبالةدنع دودج ماوعلان ماهريغو حاورالاو هبول_َلاىف هنا هللذ :وهالا كلب ردوتح لعنامو ىلاعتهلبالأه
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 || تادتح هلوانضرغب قاعس ىذلا اوهفتقلادونح ضءاىلاريشن ت الا نع ووهالااهد دعل.صفتواتةد

 '|دتحلا ىنعم اذهق تاوعالاو مدنا ك-.ىدوناو كاملا كح فوهو رئاصبلابالائربالدنجو راصبالاب ىرب دنج
 | اهع.ج نا ةنطابلاو:رهاظل اءاضءالارثاو ناسالاونذالاو نيعلاو لج رلاؤ دلاووف نيعلا,دهاشملا» دنجاماق
 د | هماءالو اقالخ 0 ىلءةلوممت علخ دقواهلد در اواهف فرم هثملاو 0 مو باعالةمداخ
 || ما مزح ومالكلابتاسالام صااذاو تكرحت ةكرملاب ل>رلاصأ اذاوت تف: "| حاتفنالابنيعلا أ اذافادرغ
 ١ ا ىلاعت هلت دك الإ اريخست هحو نم ثدباَعال ساو اوءاضءالاري_دسنوءاضءالارثا 5 ماك هب 4

 ثق ناقرتفباغاو توصي امنولعشب ومهم أ اممننا تو صعيال ل افالع هلنو هبطتسا الةعاطل ىلع نولوبت

 ليبس ىلع قابطنالاواةعتالا فت للا عسبطت نا ذجالاواهلاثتماواهتعاطبةملاعمالسلا مهلة كن اللات وهو

 ا
 ا
 د

 اوتعسملا
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 رظنلانمباتكسلااذهنملّوالا رطشلانمانغرفذاو نيكدلاسلا قد رط ساس ا و دا لصأ هفاصوأ ةققحو ا

 رامز ئلاراعشلاف حرش اندعوو رهالا معلاوهو تاداعلاوتادابعلا نمح را اولا لعءىرعامف
 تئاعح ريش قاباتك نيباتك هءلعمدق:نآس الفن طابلا لعل اوهو تايهنملاو 0 !اهلاتافصلا نمت اقلا ىلع أ

 تاك-اهملالمصفت فكلذ 0 هقالخأسذ د لهو ت كافل اذكا ررةيفبك قاباتكو هقالدكا او تال اتافض

 هيناحمن ب رمصتلا تاق ماهفالان مبرق اهلاشنالا رقي رطب تاقلا بتاع ح رمش نمد زر لا ارك ذنلف تابدنملاو

 ماهذالارثك اهكرد نعل كيا متوكمأملالاع هل قل كادلاهرا راَرَشاَو
 د«( ىتاسالاهذ مداره اوهامو لةعا اوباةلاوحورلاو سفنل | ىتعم تاس )*

 فالتدا وىاسالاهذهم ط.< نمءالعل الوقف لق وباولالا هذه لمعت ست ةعب رالاءام٠»الا هذهنأ ملعا

 تايهسم نيد اهكا باو ىاسالا هذه ىعع لوك ااهوُتدم َُط رلاعالا رثك أو امتاموسمو اهدودحو اهنناعم

 نيمزعلقلطن وهو بالا اظول (لّرالا ظفالا )+ انكرخا قاعت ا ىاسالا هذه ىعميف حرش 1ندنو 300

 ب و: هنطاب فو صوص ماوهو ردصلا نمرسبالا بناجلا ف عدوا! لكشا !ىربونصا ملل امه دأب

 صضرغ - هي ىاعش ذاهتع 0 الاد ة ناس باوهندعموحورلاعبتموهدو-أ مدت و هلاكلذفو

 ظفلا: هاط ؟اذ نو تملا دو ويوشلا مامالدو-ومدلقلا اذهو ةيايدلا ضارغالا هنقاعتنالوءابطالا

 ةساح متاهعلاه رد ندا ةداهشلاو كلام اءنهوهو هل ردقال مد ةعطق هنأق كلذ هينعن لباتكسلا اذ-هىقداؤلا

 كلتوقلعت ىنامسملابآقلا اذهباهلةمناسورةنناب رةقيطلوهىفاثلا ىنعااو أ نييمد الا نعال_ضفرمبلا
 بلاطااوبتاعملاو ىقاعملاوبط اخت اوهوتاسنالا نمفراعلاملاعلا كر دم اوهوتاسنالاة قس ىهةفنطللا

 قلعت ىهاضن هي _ةاعت نافهتقالعمحو ارداف قاد ارثك !لوةعتري دقو ناهس باقلا عمةقالعاهلو

 حرمشو ناكمملاب نكمل قاعتوأ هل الايد لال لمعتسلاقاعتوأ تافودوملانفاصوالاو ماسدسالاب ضارعالا
 1 اءملا مولعالا باتكلا اذ_هنمانضرغ سلو ةفشاك-لا مولعب قلعتم هناامهدحأ د نينعلهاقوتناغ كلذ

 هريغأ سيال ياعم اسما لوسر ذم همام كلذو حورلارس ءاشفاىدتس «ةءقع نى اع لاو

 اهفاصوأرك ذ اذض رغوة فيطالا هذه هناندرأ اباتكلااذهىىلقلا ظفلانعلط ًااذاان ًادوصقاوهمق ماكي نأ
 اهتق.ةدرك ذىلارقتفالو اهلاوحأ >- ًاواهتاغصةفر ءعمملار تفي . ةلماعل أ لعو انانفا رك دال اهلاوحأو

 هنع٠ مده اصأ مدع اه-هدحأ د نيينعملانضرغ سا ىلعتبامعذ قاطاضاأ اودوحورلا (قاثلا ل

 ناضءةوتدعاا ىف لارج دار ران ىلابراوضا'نورعلا ةطساوت رمق قامسلابت |ةلافب و

 فرادي ىذلابارسلا نمر ونلا ناضءف ىهاضن متاضعأ ىلع [هنممعششلاو عملا ربلاو سم لاو ةاءخلاراونأ

 حورلاوتاط.1ا ىف 00 اروذلا اهلاثمةاحلاو هر ريزتس والا ثدبلا نه ءزحىلا ىسمتنيالهناق تيبلااباو ز

 ,كر# لب ربت يلا ناوجىف بارسلاةكرح لا منطايلا ىف ه:كرحو حورلانابرسو جبارسلااهلاثم

 وهو عملا ذههياودار ورا اظفااوداط ًااذاءايطالاو

 فاست 5 بال نيج اعملا نيدلاءابطأ نع ا نادبالا نويجاعب يذلا ءامطالا ضرغهيؤلءتملاذاانضر 0-3

 ناسنالا نمَتكَر دملاةلاعلاةفيطالا اوهىاثلا ىنعملاهمالصأ حو رلاهذهح رمش ىلعتب س لذ نيملاعا ابر راو>ىلا
 تبع ًاوهو ف ررمأن ءحورلالق هلوة.ىلاعتهللاءدارأ ىذلاو هو باقلا قاعمدخا انحرم ىذلاوهو

 تام نيد لرتشم اضن او دو سف: ملا (ثااثلا ظذالا )« هةفيقح ردن ع ماهفالاولوةغلارثك ارت لابو

 قيام ت00 ةوعل ع املا نما يدار هنأ امهدحأ 1 عم هرم هانز دأ

 نودهددحر مم ساو باقلاةرارحءتهذأ ْ فيطلراع

 لاك سعُ ادع امال دع هاو ةراشالا ل اواهرمسكو سه لاةدها من 0

 هناذوناسنالا سف: ىهو ةةيقهل ابنا مالا ىهىتلااهان رك ذىبلا ةف.طللاىه ىناثلاىنعملا # كسْتَْني

 باقلاةفرعف نوةسافلاو ه5 و١ مهسان ا مهاسناةهّللااو هيف ىلا ءثهللا لاق نعوهفه.فو هيلعت وكلا ||

 ىلاعت هوقف مالسسلا
 هللا نويت منكن الق
 ربلا لمعلا وعم 01

 ةلذوةمهرلاو ىوعتلاو

 نم ( ناك د) نسمدنلا

 ىل_ههللالوسر عضاوت

 بينا لسوهيلعدللا
 دسيعلاو رسحلاةوعد
 ! مولد هيدهلا لبق و

 ترا ذفنوأ نيلدع 3و

 اهلكساب واهلع «ذاكن و
 ةباحا نع ريكس الو

 نيككحرااو ةمالا

 ةعرز وبأ (انرممخأ 2(

 ةزاحا فلحت نب !نعةزاحا
 دج ان لاك ىملسا 2

 انأ لاف ىرقملا ىلع
 ىثدحلاف نادك

 راج نادت 5-65

 نب ناهس ع نعىفامعلا

 ناتاشا ورع
 لاقلاف هدح نع هسأ

 هياعدتلا لصدتاالوسر

 سأرنم نا لاو
 ًادبت نأ عضاوتلا
 تقل نمىلع مالسلاب

 ك.اعإلس نم ىلعدرتو
 نم تودلا ىذ رب تاو

 ةحدملا تغالز اوساحلا

 (درود) ريل اوةبكر رثلاو



 فنوثالثلا ٍبايلا)وع

 ئراطتا ل ص امد

 ا 4 5 0 5 : 0 2: *(ةيقوصلا

 ل 0 او قدا انس
 ب 1[ 8 يح دو # يعط 8 #0 |[ ووو يرد دوما 200 0 ا
 29000 فدل ه5 20018 0و ره 93و فد | 22 485:[| لضفأ ةسلدبعلا ساب

 0 1 مسالا 1 يبا | ةمكحلا ووصاوتلاتك 0 3 9 ١ ملا |ءامحالا نم ثلاثلا عسب رلأ 3 10 رفطع نمو عضاوتلا نم تكد تس وو 5 0 0
 : و 0 لؤالاوهو باقلا بئاحعس رش عرش باك | 0 08 هع## هن م قعع 2 0 ا

 ىل_ءدحأ لكمقيو

 نمو عن نم هدنعام

9 0 
 ١ ف 0 ا و

 0 * فس 1 ع
 0 0 الا اهلّعن امو حارأو

 حارتسا دقف اذهقز 7

 أ|| قادحالا هراولأ قارشا ىدابمف شسهدتو * رطاوالاو واهلا هلالح كاردا نود ريختت ”ىذلا هقدلا بأ انبخأ) نوملاعلا

 رواشملا نع «ةكل مريبد ف ىنغتملا هب رئامذلا تانونكوملاعلا ع رئارسسلاتابفخ ىلععلطملا « رط و ءلاو 1 5 0

 «ي نيل-رملاد, س لع ةالصلاو«بوركلا ج رفمو#بويعلاراثسو 5 بونذإاراغةوبوملةلا امم 5 رزاوأ او 1 0 4 1

 فرشف (دعبامأ) اريثكم سو نب رهاطلا ني دطلا هل 1 ىلعو يع نيدداملا رئاود ءطاقو ي نيدلا لش عماجو 1 7 ع 0
 هلو هلاجا.ندلا ف ىهوتلا هناصس هّللاةفرعل هدادعتساب قالا فانصأ نمةلا مقالا هتليضفوناسنالا | 0 ١7

 | هت ملاعلاوهباقلاف هحراو>نم ةحراختال هيلع ةفرعملل دعتساا ماو ءرخذو هندع رخ الافو هرفنو : 5 0

 ناوجلاا ناو هيداوهتلادنع اعفشاكملاوهو هتلاىلا ىاسلاوهو هنن لماعلاوهو هللاىلاب رقتااو ها 7 9
 | اصلاو ة ةيعرال ىارلامادذتءاو د.عال 00 ةسو بلقلا اهمرذتسا نال آو مددنو 1 0 00 05

 ٠ و9 هللاريغب اقرغتسمراص اذا هللا نع بوءكاو هو هللاريغ نم ملص اذا هتنادنع لوم هملاوه باقلاق عد دال

 |قددو بع .:ع ىزلاوهو هاك زاذا ملغبف هلئات 7 برلاب دعس ىذلاوهو تتاعملا اوهو فطاخملا اودو تفكلاطملا

 وهو هراونأ تادانعلا نم حراوجل ا ىبعرمشتي ىذلا ماو ىلاعت هني ةقيقللاب عد .طااوشو هاسدو هذاا

 تبييحىلأ ا

 هتراذتساو همالطاابو هراثآ شحاوفلا نه ءاضعالا ىلا ىراسلا انغاو ىلاعتهتلا ىلع درؤملا ىماعلا سا 2 7 - -- هدهنيال 7-5 نأ "1
 07 تدعو

 ةرماذاو هسفن فرعدقف ناسنالا هفرعاذا ىذلاوهو هيفامب مضني ءانالكذا هيواسمورعاظلان ساخن نور و
 نمو هب ر]و- دعف + :لهحاذاو هسهن ىلهح له تاسزالا هو اذا ىذلاوهو هير فرع دهق 20 مكضعإ ىندبالواوعضاوت

 100 ليح دقو مهسقت :اوم موب نولهاس قلخللا رثك ذا لهحأ هربخا وؤذ هم ءاق له هماعلاقو ضن ىل-

 0 : 1نيبهبلَعت ةضيكو هناةدةفرعمو هتمقارمو هر دهاشم نع هعنع نأ هتلوام-و هملقو عرملا نيد لوع

 ا عفترب فبكو نيطامش /!قدآىلاض خخ و نيلفاسلالق- 1 هر ىوبهيف يك هئاؤ ندرلا عيباصأ

 1 1 هنعا او وهبقاريل ه4 .اف فرعن نمو نيد رقملا كس الملا لاعىلا ر ونيماعىلءأىلا



 ررررعاسلا / سس ا سس 0 7 0 د 2 لا ا ١
 / 0 فى 1 1
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 0 هم“او هب وعني دشن هللا دب ءنبدمت نب رعصفحر نأ وه 2 موه سل
 :ه هع مساةلا نننيسحلا ني دعس نب نيدلا باهشبةلملا ىركملاهلل ادع
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 فهزملا ىفاشاه قف ناك هنعهللاىذر قددصلار كى أثبا | 2 2
 هعصكوزولمل او ةدهاجلافةيفوصلانمريثك قا هلع رع

 ناكو ىلو + ا حلاصينأ نب رداقلا دبع دمحابأخشلاو بيمتلاابأ
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 فراوعباةكاهنم ةنس> فيل انهلو دادغبس خومشلازيسش 2# 20
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 ءباسلا باكلاوهو( رغسلابادآب اك ) 7
 نيدلا مولع عايحا بك نم تاداعلا عب رنه

 0 (تانابعيفو) ٠
 م مم| ضوهنلالوأ نمياد آلاف (لالابابنا) 3

 هيذو هندئاقو رغسااةين قو عوجرلازخ اىلا

 تالصف

 هنو ه[ظذورفسلادئاوذىفلوالالصغلا

 *اهضوخلوأ نمرفاسملاباد'ىفىاثلالصفلا [
 ايدأرسشع دحأ ىهوهعوج ررخ 1 ىلا

 «بلعت نمرفاسملل ديالاعف (ىناثلابايلا) م

 ناقوالاو هإقلاةلدآو رفسلاصةرنم

 نامعهق هو

 رفسلا صخر معلا لوالامسقلا و

 ١١ © ييسةف.طولانمدد_ةيامىاثلامسقلا و
 00 ' عملا

 ؟11/|باكلاوهو (دجولاو عامل ابادآ بك ) مع
 [ 017 |ءاحا بثك نم تاداعلا عبرن# نماشلا

 نويل

00 

1 

 (نابابهبفو) نيدلا مولع
 2 4مل قءالعلا نال تارك ذىف (لالابابلا) مع

 هنف قاف شكو عاملا ةد ابا
 هل_ءلحت ىف ةذّوصتملاو ءابلعلاليواقأ تاب مس

0 21 

 عاتلاةحابا ىلع ليلالا تايب

 اهتع

 00 هرادآو عاملا راث ىف ( ىناثلا ٍباملا) 3

 ها ( ة:القتاماةمهشد)

 مهغلافلّوالاماعملا ١
 دحولا لب زمتلاو مهغلادعب يناثلا ماعلا

 ؟91'|بادآ هيف ركذن عاملا نمثلاثلا ماقملا ع.
 هز ملا عاوسلا

 [0 | ركسنملا نعىسهتلاو فورعملاب صالاباك ) ع[
 ؟© 4| ىناثلا تاداعلا عب رنم عساتلا باكل اوهو

 قع

 4 ناولأ ةعل رأهيفو يذلا مولعءاحا تنك نه

 ؟99|ىقورعاابرمالا|بوج وف لّوالا بابلا) ع٠
 1 هقدص ىلعةللادلا هتاياو هتازممم تاب هلامها قةمزملاوهتاءضفوركذملا ن عىسجتلاو

 تت ل ل لل للا .
 هتعاضاو

 فور_ءلابمالاناكرأ ىف (ىاثلابابلا) ا كح
 ةعل رآ هناكرأو)ةطورشو

 تسال والا نم رلا

 كي وتلا نكن
 11 1 و تالا نك زا

 باستحالا سفن عببارلا نك ىلا
 تستحلابادآتابد

 .ىةفولأماتاركثلا ف (ثلاثلا بابلا)
 1 تاداعلا

 دحاسملاو ا اركسذم

 قاوسالاتاركنم

 عراوشلاتاركذم
 تامامجلاتاركنم
 ةفاضلات اركسم
 ةماعلا تاركسنملا
 ِ يطال لاو ءاسمالا أ ىف (عسبارلابابلا)

 ركمنملا نع مهو تورعملاب
 1 وهو( ةّومنلا قالو ةسشدعملابادآب اك ١
 بتك نم تاداعلا عب رنم رشاعااباتكسلا
 ن دإا مول ءءانحا

 ىلصاد# هنقصوه ينيج ىلاعت هلناثب دأت ناس
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 وج رك انتم نال طرد وسح ع تاس حس" ف عسل م

 1 ا ا كسا تشم نع كاع لع + <:

 ١ تارقلاب ل-وهلعهللا 1
 ضع:اهعج ىنلاهفالحنأ نسا نم لج ناس

 ١ راسخالا نماهطقتل اوعالعلا

 ١ ظ هقالدلا وهبادآنماك .رخأ هل جناب

٠ 
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 مسوءيلعهللا ىلصه كو همالاك تام

 ْ ماعطلا ىفهناد اوهقالأ ناب

 سانلل اق هقالث او هاد[ اس

 ةردعل اعمل وميلعهنلا ىلصوفع ناس

 ناك امع لس .وهيلعهللا ىلههئاضغا ناس

 ؛ىوهملعهلنا ىلصهدود>و هيواك* تاب

 . حسو هيلعمتلا لص هتعاص ناب
 .وء.لعهللا ىلص هعضاوت ناب
 مل وهياعهللا ىلصهتشلحخو هنروصت ام

| 
 أ
 ا

 1 : آ *ء(تع)لع ظ



 ةفضكأ

 مال

 ىلا/
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 ةنباري ايا نا ا ا رار را 3 ندا روما ا ل ا ار ا ويلا
0000 0 . 

 كلاملالاحىاللاملا

 ه«ؤمضح

 لاك

 عباسلاق لا | م .|ىف بيسىلا هسيفكشلادنةسامىاثلاراثمل 00

 (ناراظنهيفد) ةيلاملا ملاظملا

 جارخالاو زيبعلاةيفيك فلّوالارظنلا

 [| ف رمد | ىناثلا ارظنلا

 | ؛ ؛|نيطال_بلا تارارداىف (سماخلت ابايلا)

 | 1| (تارظن هيفو) مرحامواهتس لكامو م حالصو
 لاقل تاطاسال لتدلاتاهحىف لالا اغنلا

 01 ذو ملاردتف باملااذ_هنم ىائلارافنلا

 ذحخ الادفصو

 ةطلاخ نمل _تامث (سداساابابلا)

 نايثغمكحو مرح و ةملظلا نيطالسساا

 رثكرةقرفتملءاسمف ( عباساابابلا)

58 
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 )١ [ةبعتلاو ةوحخالاو ةفلالا بادب 61|
 | 067 باكلاودو قالا فاذرسصأ عم ةرشاعملاو

 ةثالئهبفوىفناثلاتاداعلاعب رنمسماخلا

 0 باوبأ

 | ه4 |ىفو ةّودخالاو ةغاالا ةلء-ضفىف لّوالاب ايلا

 اهدئاوفوا تاج ردواهطورمت
 ةودخالاوةغلالا هل ضف

 | هها/

 | ها/أ ةودشالا نما هزي تو هللا فةودخالا ىتعم تادب
 ايندلا ف

 هللا ف ضغبلاثاس
 ةسيضك وهلا توضتس لاس 0

 5 ا مل
 «:يصراتخت نمذةطورمشا تاؤصلا ناد

 | 6م.

|8 

 ا68

 | ىو ة_بعصلاو ةودخالا قوهح ف 1 ىااثلابايلا (

 لوالاقملا

 ىناثلاق ملا

 ثلثلاق ملا

 عيارلاق لا

 سمادللا قلا

 سداسلاق للا

 ا 5١

 اة

 ا 1

 ا 11

 1 1١

 ياو

 هداهم ىلدب نم عمة رسما هملا ةفيكو كلملاو

 ٍبايسالا
 ملا قوق

 راو اقوة>

 م-رلاو براقالا وقح
 داولاو ندلاولا قوة

 كلوامملا وح

 سداسلاب اكلاوهو ةلزعلابادآ باك )
 نمدلا مولع ءامصا تكن م تاداعلا عب نن<

 (نابابعبفد)
 ليواقالاو بهاذملالةنف (لوالابابلا)
 كلذفنيّب رذلا محرك ذو
 اهفعضه-و ر,ةطلاخلاىلانياثاملا - 0

 ةلزعلا لمضةت ىلا نيلثاملا ح 0

 اهلئاوغرةلرسعلادئاوفىف (قاثلابابلا)
 اهاضذىفقللا فدكو

 مل اركفلاوةدابعال غرفتلا ىلوالا ةدئافلا

 لا ىماعملا نع ةلزعلاب صال اةيناثلاةدئافلا
 نيفلا نم صال_1لا ةئلاثلا ةدئافلا

 سانلارش نم ص الانا ةعبارلا ةدئاغلا

 لزع سازااممط عطقند ناةسماخلاة دئاغلا

 ءالوثل اًةدهاشمنم صال اةسذاشل ةلئافلا

 حلاق جلاو

 ةطلاخلا د اوف تاوف ىلع: نبل ةلزعلا تاق
 ةيد الاةعيسلا

 ملعتلاو ميلعتلا ىلوالا ةدئاغلا

 عافتنالاو عفنلاةيناثل ةدئافلا

 بدأتلاوسيدأتلاةثلاثلاةدئاغلا
 ساند الاو سانئتس الا ةعيارلاة دئاغلا

 هتلاناوب اولا لين قةسماخ1لاةدئافلا

 عضاوتلاةاملاخلا نمةسداسلا ةدئافلا

 نراك اةعباسلا:دئافلا



 نيدو ايل 11 د تام ا 58 53 2 ل مور 7 4 0 تلعن اقل نما نيم للا 11 3 ١

 رشا الة نيل ودا ب ةفاقلاعب رلاوهوىفاثل اءزجلا تسر هفإ د

 ةفكح ةقك

 ةكرسشلاو ضا ارةلاوةراجالاول_.بلاواب رلاو تاداعلا عب رنم لّوالاوهولك الابادآباك . ع

 : 0 تاقرصصتلاهذ_هةكى ع رشلاطو ريثتاس و ندلا مولءءاحا بّثكن م

 عرشلاف بساكملارادمىهىبلا | وهومنمدرفتمال الاف #(لوالابابلا)و#
 عسببلالوالادقعلا ع م|لكالا عممسقو لك الا ل_.ةرمسق ماسقأةثالث

 ارلا دة ءىناثلادّعلا 1 هنم غارفل دعب مسؤو

 مسلاثلاثلادقعلا مالك ا ىتلاباد الاف لّوالامسقلا ' ع

 ةراجالا ع-دارلا دقعلا 45 ةعمس ىشهو

 ضارقلاسما1لنادّوعلا لك الاةلا-بادآفىنائلامسقلا

 2 ةكرمشلا سدا سلا دعا ماعطلادعي ىدساامثلاثاامسقلا

 11 0 ا دع تاباق[ تلانلاباب 1١ 1 عامجالا ب تلسسإدب ؛ زبامف (ىناثلابابلا) 6

 ةلماعأاىف ةعبس ىهو لك الااقةكراشملاو

 07 0 عاون ا وهوهر رض مباع فلوالامسقلا ؛ماكاماعطلامدةتبادآ ىف (ثلاثلابابلا)

 | لماع اهررض ص*امىفاثلامسقلا و نير ازلاناوالا

 1 ةلماعملافناسحالا ف عسبارلابابلا نع (ةفايضلاٍب اد[ ءبارلابابلا) م
 71 اهفهنيدىلعزلتلاةةةشىف(سماظلابابلا) ه6 هقرفمم ةيعرموة بط ىهانموأي اذآ عم لصف سس

 3 هررح اعل وهصخت عسب رنمىاثلاباتك لاو ثوحأ ا اداب 1

 نم عبارلا باكلاو 2 مار لا ولالا باك هرب نيدلام واععأ. 2 فك نسا داعلا
/ 37 4 

 أ
 أ
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 ١
 1 "دين متاداعلاءبر برغرتلاو حاكنلا ف بيغرتلا ف (لوالابابلا) ٍِ

 1 | ارت اةمد مو لالخ اهل ضن (كوالادإبلا) 5 2

 1 مارح فانصأو هناجردو لالا فانصأ ناببو حاك-هلا ف بغرتلا 5

 ةيفعر ولاتاجردو ' حاكمتلا نعسغرتلقءاحام

 مار اةمدمول الخل اهل يضف هو هدئاوفوحاكنلاتاق1
 هلخادمولاللافانصأ 7| لاو>نمدعلاة لسى ارباهف (ىناثلابابلا) ع

 مارطاولالل!تاحرد 3 دقعلا طورشو:أرملا

ثلاب ايلا ) 36 ىىرحامو ةرثاعملابادآى (ثلاثل ابابلا) عب
 37 أب راثمرناهشلابت اص ىف( ىنا

 ٠ مارح اولال+ !نعاهزيمتو | لءاعفو ب وزلا ىلعامةرظنلاو اكل !ماود
 ا باسل !!لوالاراثملا ةحوزلا

 . 0 وسلس ةبسشلل اش ار املا 3/ي ىوةح قرظالاب املا ازه نم يناثلا مسقلا ماب

 58 لساغلاببسلاب لعتي تأ ةبمشلل تل اثلاراثملا اهاعجبوزلا
 ةمصعم [باكلاوهو شاعملاو بكل !بادآبا مو

 ةلدالا ف فال تدالا عسب ارلاراثمل 5 مول ءءامدا ب يك نمتاداعلاعب رزمثلاثلا

 ا ا( مومسهل اولاؤسلاوثعلا ف( ثااثلابابلا) 1 نيدلا
 6 امهئاظءولامهالاو هيلع ث او بسكن !لضف ىفلوالابابلا

 كلاملالاو-[لّوال'لاثملا مم. عسبلاق د رطب بسكلل ا زعفف (ىاثلابابلا] |



 واف

 هسماع هِلَدَق ىلع نيمزاع مهاكن اتوب رعلااس .راقامه و ساق نب ذب رو كلام نب ىل_.ةاطل نب ساعمانأ ضو اوع:تماق

 هنامال_سلاهءلعربخأو هتقرحأ ةقعاصبدب رأ كإهو :دغب صاع ئالهفام مل ءاعدو كل ذنب واهني لبق مالسلا

 مسلا مال سلاوةالصلاهياعمطأو هيفهتنمتناكف اف.طلاش دحخدحأ مونهش دفن ىعبللا فل شنب ألتقي
 مون مالسلاهيلعرب أو موعملا عارذلا هلكو نينس عب رأءدعب لسوهيلعهللا لصوه شاعو هعمهلك اىذلا تاق
 عا او عضوملا كلذ مهنم دحاو دعني لذ احر ال جر ووعراصم ىلع متنه ةةوو نم رعد هاش را ردن

 ريخ واهم راعغمراهمراشمىراف ضرالا هلت. وزو كلذكن اك ةرعلاىفنو زغب هتمأ نم فئاوط تانمالسلا

 ب رغملارخ اىلا كرئاادالن نم قرشملالوأ نم م وكلم خاب د مف كل ذكن اكفاهتم هلىو زام غاب هتمأ كامنأب

 مخأوءاوسب ءاوسملسومراعهقلا صرب اي لامها ىئالو بونلا ىفاوعسني لو رب ربلادالب و سل دئالارح نم
 هناقاط نوعرسأ ادي نهلوط أ نأدهءاسنرمح و كلذك ناكف هياقادل هلهأ لوأ ماد اهنعهنباىضرهتنباةمط اف

 لئاح ةاش عرض مسمو اهنءهللا ىطرهءاقول-نهلوأو ةقددصااب ادب نهلوط أ هر دسالا شح تنب بني ز تناكسف
 ةيعازملاديعممآةمدخىف ىرخأ سم كلذ لعفوهنعهللا ىذردوءسم نبا مالسا سدس كلذ تاكو ت ردخاهل نياال
 ىلع نيعفل-فتو امهتس>ًاوهئننع حد تناكف .دبمال_]اه.اعاهدرف تطّةسف هيادكأ ضعب نيعتردنو

 هيلع هللا ىل هيدي نيب ماعطل يبست نوععسي اوناكو هي ارلاب هثعب و هتقو نم مدفريدحم مول دمر هوم نع هلا ىذر
 < ءاعهعم ناك شيحداز لق واهتم لع ريذ هدنناهصسمد مل .رهبلع هللا ىلص ةياكك | ضعن لح .رتدصأأ اوملسو

 ئمالار كسعلا ىفءاعو قس هلق | اوذدن اف مه أ م ةكرملاب هبفاع دذا دحر عسل د عمجاف بام عبمعاعدقمالسلا

 ملف نكسف كل ذك مسو هبلعهللا لص لاف ا زوتسم مال لاهل عتيد ملث او نب ص اعلا نب كسلا ىكحو كلذنم

 نكرملو اراذتءاو«ةيط+نءاعانتمااص رام تاه هوب اللا ةفذ أسما مالسلاه.إع بطحنو تام ىّئد شن ر لز

 هنأنا نم كلذري_غىلارعاشلاءاصربلا نب سيمش م ىهو تصريف كل ذك ن كتلف مال_بل اهملع لاق صربا مم:
 داحان أ معزبو هدب ىلع ةداعل قارا ىف سب رس نمو ضفة سلا ىلعأن رمدةةااعاو مل وهلعهللا ىلص هناز عمو

 ما ةراخعو سنع هللا ىضر ىلعةعام ىف بي راس نكطقف تآرةلاوهرت اوتملا لبارت اون ل ةذت م عئاقولاهذه
 ر اوف ىرامءالمئاب رورضا-!ءثرو عئاقولا ع وهن نكلوةرت اوتمربغم#هعئاتوداحا نامول_عموؤاطلا

 لوسرا ب ىدحتذاملسوعيلعهللا لص اوسة.قابةزمعم ىنل سيلو قاذانيبة قابلا ىريكلا ةزمتملا ىهوتآرقلا
 مهتعنصةحاصفلاو مهتمفال اية مذئح ب رعلاة رب زحون رعلا ءامصفو قلل اءاغاب مسوهبلع هللا ىلصهللا

 نا هلم نم ةروسا دآ هدو و سرعشمل وأ هلع اون نأ م_هرهط نيب ىداني ناكو محتاهانمو مهتسفانماهم و

 مهسضعب نآك ولو هلةءنوناءال ارغلاازه لثعاون اد نأ ىلع ناو سنالا تعممج ا نئل لق مهللاقوهبفاوكش

 ايرغوافرش ملاعلاراطقأ فهدعب كلذ رشا مه: سحوهتلازح فاوح دقي ناالو اوضراعب نا اوعاطتس امو ىسال

 ةواسغل مظعافهّنض راعم ىلع دحأ ردع ملذةنس ةثاوست نمي ر:موبلاضرعنادقو دمع دعبارصعو نرةدع ان رق

 هراشتناىف مت الاىلاهعرش رارغسا م هنزمعم ىف هقالسأ فمن هلاعفأ فت هلاوفأ ف غ هلاودأ ف راني نم
 اموهقدص فكل ددعب ىرامي مث ه0: ومفعم عمدرصع دعب وءرصعق 4 ضرالا ولمنع تا ارا

 ىال_دخالا ف هيءادت الان ةذو نآىلا.عدهتلال اساذر دصودر واملك قدهعبتاو هفدصرو هب نمأ نم قيضو مظعأ

 همركو هذمو هنوعوهللا دمع هولا قالون و ةش دعا !بادآباك تهد هوحةعسوهنعلاوقالاولاو>الاولاعفالاو

 لاس ةثهنناءاش تاتاكلهملا عسب رزمنةلابئانع حرش باك هولي و

 نيدلا مولعءايدا ب اك نمىئاثلا ءزل-ا عبط هةءذوتن س>وهّنلانوعب تدق )
 (بلقلابئاعس رمش نام هإ وأ ىلا عتهلناءاشت ا ثلاثلا ءزواهملب و

 ( ان - (احا) - ع )

 هلوذ ةاوإعفاوكله كلذ اولعفنا مهنا ل_سوهيلعهتلا ىلص مهفرعف اوعنتمافةلهابملا لا ىراصنلا مالسلا

 اعضاون مهرتك ًاوءاح

 هيلع نجحرلا تاوأ_صق
 هيامصأو هلا ىلعو
 نعءجا



 0 : 1 171 أ 1 : 5: 7 ؟ هيد
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 2 هقاو ماجا لماكلا ةلاوىرتحلاوب أ لاه منان واعبج سانلا تيقق قم اومحاالملالو-رو
 م(هتدص يعادل نأ آو هيازمم ناين )«

 هلا اوحأو هلاعف أو مقالا ىلع ]ثلا هرابحخأ عام ىلا ىئصاورل سويا عهننا ىلصهلاو كا نمنارعا

 عمهتعاط؛ ىلا هابا هدوقو هءقلكلا فان طه ءاانو مهطيضملاهتب ادهو قالا فانصالهتساسسوهاباعسو هر اداعو

 7 ثانساحتو قلدنا لاسم هيانو دي مئازب وةلمسالا قباضم فتن 0

 نآقكشالو بيرهلقسب ملمهراسعأ لوط ىف اهعئاقدل# ماوأ لاردانعءالّعلا اوءاهقفل ار هعن ىذلا ع رسل

 ةسهلاةؤقو ىوا عمد ام نمداد متسالابالا كل ذرّوصتسالل هن رشلاة وغلا اهم موقت هل .كعامست ام ع 10

 عتاان رعلا نا ىت> هتدصب ةعطاقدهاوش * هلاوحأو هلئامم تناك 0 كلا دكر ل هلك كلذن او

 ١) ويقال ادهش مفكست ف هلئاعةدرعك 0

 ةالصلاهيلعمقدصاهينتملو قالخخالا ع نساحت ف رعتل قال ضعبان دروأ اغاوهدر اوموءرداصمع سجى هلاوح

 علاطت مو ب اسرا_عمهنألجر وهو كلذ -.جهللاد طك 1 ةافنلا لعدم .ظعلا هتناكموهيصنمولعو 5

 هلل صح نبأ !نئافعذم سماق. ءعضامعتلا با ارهالا نمله ارهظ نيد لوول ءبلط ىف قر 0

 ىلاععت هللا ه هقرعم نعال ضق مولعلا نمدري_غتوذ طقفال_ةمهعذلاحلاصم ه ف :رعمو باد ١ الاو ىالخالا نس ىبح هلزتمىلاىوانال

 نكيمواف كلذ. لال ةتسالارم بلا ةوَعل نبأ نمو را ماو ماطر وبك و تك ام نمل انيالو «:مارعب

 نمرك ذنلف لد هيفس رتسدالام هنازختم هو هتان ن مرهط د قو هراغكه بف تاك ةرهاظلار ومالا هز_هالا هل هماعتوقرثك ؟وانثدلا

 : ليصعتلا هناك لب وطرب نماهع اخ قادراش ا هكشتلا 2 :كااهبلع تامتش اورامدخالا ه,تضاغتسا اماهتاج رمل نمد امس نم

 ربا لزنم قري كل ارقنلا عطأ وهنأ شي رقعتلا امل ةكك رمقلا هلق -ثذاةرصريةمدب ىلع هداعأ اهنلاورخر دف ادعام عض وريعدلاو

 وورد اذالوأ نموهم تاتعوربع_تدادم عب رأ ران منينامرعطأ اةروقد ملا مون وة محط ىلأ لزتمفو لئسالهلنال سس ىف كلذ

 تنيهمةاسريسلار رقنم سيلا لهن ةرصومدي ىف سن اهلج ريعش صارتأ نمالج رنينامغنمرثك |هممودو“ أ ىلا دوعن مث ىطعب لا أ ..ت

 لهأ ب رشف مالسسلا هرلعهعباصأ نيب نمعاملا عبو مهل لضفو كلذ ن ماوعبش ىح مهلك اولك افاهدي قرمشب هن هزل ويف هماع توق

 مال تلاهيلع ى ىقرهاوهن ةمدب مالسل اهبل ع طسب تآ نع قاضريغص ح دقن ماؤضونو شا طعم هو مهلكر كسعلا لدي ااا
 ,ةجاتحا امير ىجح
 مهو شبا لهأ كلومت نينمبرسفءال اناس ةس د1 اربد قف ىرخأ :صواهفءامالو كوت نيعىهءوضو : 3 الا ءامَيَزا
 لن هه جمد

 1 5 تزرع مالبسلا هدلعض اوءامشلل ذل ةأهمق» نكي لوك امسجنو فلأ ةسإ دول ارش ع نمبرمةواوو ر ىت> فولأ ) دم
 هكو رب عضوموهدريسعبلاةضِ رك عامت ا فتاكرك نمسك ارةئامعبرأ دّوزب ناءعهللا ىدرباطخلا عد و لعنل 7

 ةنهم ل مدد كأ
 ةرهاط تناك تمدعق ل ومياع هللا لص هثهع ةناهكسلا ىلا عتهننا لطب اوى ردهتلا ن . 1 تيمرذاتمرامو نيدموع اعطقي و هلهأ ىلاعت هلوق ف نارقلا كلذ لزنوم نورع تيمعف بارت نمتضب#بشيحلا رو + سف هنم بومنم مهلكم هدّوزف 3 0 :

 هدف لبالاتوصىل_ثمهرادجأ عسيجهذم عمم ىحربذم اهل للملا ا ناك ىذا عفا ند-و:دوح وم

 اًذهو هنعاوزعو كل دب قطنل انيب و مهند لم هنونمتيالممخاب مهرب و توما ىنعىلا دوهل ااعدو نكسف هيلا
 9 "اللا يظعنارهجتع+لا مولاهب رغىلا ضرالا قرسش نممالسالا عماوج ع سمج اهبأرتيرودف نو لم

 ةيعاملاة معلا هلت ارا عتاب وةئحل ااهدعب ىولب هددصت تاب نامعرذلأ اوبويغلاب مالسلا هءلعربد ًاواجفتلا

 نم هناهنلا لبس قلتاق لج رن ع مال_ىاهيلعربستأو نيتم.ظع نيلبسملا ن منينشف نيد هيهللا مصل ن لان أو
 0000 اللا فرعتالة ملا ايش هلك دهون لتقل حرلا كلذن اب كلذ :رهظفرانلا لهأ

 كلامثةقا ارسهعبت اوه لاه« بحو و هليلاعتهننامال_عأب ن ؟ارح بالو طخالو فشكمالو مونالا مم ةقرعملا

 هيعارقف عضو. نابوذل اوسرا!قلطناف هلاعدذ هتاعسا حنات هعمتاو ضرالا ف هسرفامدة تحئاسذ

 هلتة نع ربخأو نعلا ءاعنصب وهو هلق هإلباذكلا ىسنعل ادوسالا لتقعر بخ ا و كل ذكن اكف ىرسك ار اوس .
 هلللذنو هياعحأ ةرضعع ريعبلاهيلااك-شوهدرب مو مهسؤ ر ىلع بارتلا عضوف هنوراظتنب شرق نمتثام ىلع جيرخو

 لتعذ داو جهمدنراوة ماقد -ا ىلع مهأك اولاف لح ل ثم<س را نيعمتجت هياععأ نمرفنل لاقو

 3 يورصتاحو تالق فاتر نراتلا فانتوم هرخا طقسةرانلا ىف ا م رخ امهنمني رخ  اللاقو 1

 0 ش هيلعاعدو مسهلاط لاوطلا عم ىتشماذأف ةعن اوكا او اةرئةافامهرمأ متاتعمتحاو هاتف

 3 " مالسلا 5



 ا الا نعم فاوماك. نا سائلا ومساج انا كيبل لاقالاو مر

 رعشأانودشاذتد :اوناكو مهلاعضاوتو م ماقفر مهعمتد_تابندلا فاو اوما ناو مهعمُب دحت بارششو ا ماعط

 مارح ن عالاو هرحزبالو اوكعد اذاوه مسّتنف توكسخت وةيلهاجلاسهأ ع نمءا .ثأ نور كذب وان امححأ هيدن نيد

 * 0 ا هنر وه تان )ع
 ةعبرلا ىلا ب سا: ناك ل.ددرث لاري ةلابالو نئابلا لو وطلاب نكي مهنا ملسوهملع هلا ىل_مهننالوسرةفص نم ناك

 مسوي اعنا ىلصهتلالو در هلاطالا لوطلا ىلا نيس انلان ل ةكلذعمو هد>و ىثماذا
 ةعب رلا ىلا مال_سلاهبلعوهت بنولوطلاىلاا.سنءافراقاذافام_لوطيف تالي والا نال رلاهفنةكااةرلو

 ديدشإ الو مك الاب ع نكي مو ثوالارهزأ كد ةف هنولامأو «ةعب رلا قهلكربل اله مسوهيلعمتلا ىلصلوةي و

 لا ةذبلاط 2 ًاهعهتعنو ناولالا نم: يمال: ةرج الوةرفص هيون الىذلا عصاخ +!ضردالاوه رهزالاو ضايبلا

 لماراللةهدعىتاتءلا لا وب ههسوت مامغلا تس ضيأو
 ةمقرلاو هجولك حا راو سل ارهطام# رجل اب هته رخل !ناك نعال 8 رمت ب رمشم هنأد مه بضعب هنعتو

 ككل نمسا و !ًالاكهي- وفلسو هلع هللا ىل_ههقرع تاكوهنميانشلاتحتام ةرخلا نعىاصلارهزالاو

 | 01 مانع المعنع

 تععع لاقءادردلا ىف نع

 ى مالسلاهماع ملا
 01 1 0 ُ هر 1 ىأن طشم ارهطُش ماذانأكو ططة!ادودل الو طيسلاب سدل هُم بتوص رعشلا لد رتاكدقذ هرعشامأو رفذالا

 ذا ة مص ىلا ناكةناةياورلارثك أو هيبكشم ب رضا هرعش تاك لمقو ىل هرلا لح
 مم قع ضول ىسس نمام اعن رآر ادغ لعجا مير وهنئ

 قلل ان نملقلا 2 .علل اوسأر لا فهسسش تاكو“ ال ةلةةهفلا اوسودش :ةمينذأ لعهرخش لامي روتر دع نات

 ههمشالا فد اوءقصا مل مهرولا ًاواهح وسانلا نس! ألو هباع هللا ىلص ناكو كل ذىلعدا رام5 هرعش ةرممع ع

 ركولأ اهمحاصهفصوأكوه ولو اوناكو هترششإ افصل وح وعي _ضغو ءاضرىرب ناكوردبلا هل لرمقلاب

 مالظلا هلباز ردمااءوضك * وعدي ريغال ئاطصم نيمأ ل اوي ثبحهنعهللاىضرقدصلا

 ةضفل اامهنيدامناك نيبحادنيدام ل: ناكوا مهغباس نيدجاملا ب زأة جهلا عساو ل وعيلع هللاىلصناكو
 نم سل“ :انداك يحرافشالا بدهأ ناكوةرج نم زهر عف ناكواموعدأ نب والت ءاننعتناكو ةصلخلا

 ل *منع رتفااك-اضرتف !اذا ناكواهد رفتمىأ نانسالا فمن وفنالا ىوتسمىأ نينرعلا تق اكواهترثك

 سدلامهلص نب د1: له_ناكو مف منا و نيتفشهلبادامع نس نمناكو ال الت اذا ىريل انس

 م اعتمادا معرس تاكو هب راش ثنمذخأب وهم 1+ نعي ناكوةمعلا !ثكمثاك-!!الوهحولا لب وطلاب

 ضاس ىف”ال الة, بهذ برسم ضف قد ربا هنأ اكف حاب رلاو س مهمل «-ةنعنمرهطامرمصةلا ىلاالو لواعلا ىلا
 اهئاوتساىف : اراك اضعب هندب ضعب مؤ دعب الردصلا ضد رع ميلعهنلالتتاكو تالا ريا
 ه4 تناكوءريغرعشم :طبالوءردص ف نكي /بيضعلاك داقمر ع ! هنرسوهتمل نيداملوصومهضاء:فرمةااكو

 سؤورىأ سدا ركسلا مضخم هرعشأ نيمكسملا ميظعناكوناةنث ارهظن وةدحاواهنمرازالا ىطغد ثالث نكع

 هبف نكالاءيكنم ىلإ :اسثوهو ةوينلا تاخومفتكندامرهظلا عساوناكو نيكر ,ولاو نم فرم او نيك مان مماظعلا
 ع نيع ارذلاو ندضعلا ليعناكو سرة فرع نما هي تاسلاوتمتارعشاهلوتترشسلا لا سته لوول ا

 فك هقك نأ اكرحللا نمنيلأ هشك ةضفلا نابضقهعباصأ ناك ف ارطالا لئاس نية-ارلا برن دنزل الد وط

 3 :نم فرع بف ىصلا سأر ىلعهدي عضيو اهي ردح همو لاغيق عفاصملا ف اصناهست وأ تب .طباهسما ءطراطع

 0 سلا فقلنا لدتعمناكو قاسا او نب ضُقلا نمرازالا تعامل بعتاكوهس ار ىلءاهحيربتاببصلا

 1 01 -وهيلعهللا ىبصهسشمامأو هب نعل هرضد ملال قانا ىلءتوكي داك اكساهم 2200

 | ناكواطملابراقتى يو هلاو رتخت ربغل جب وهلا ىمثع وامفكت وطخت ببص م ردها و رغد ن *ماةةياع 1

 ل 00 .اع هنا ىلص هميعارب ارا أ تاكو ملسوهياعهللا ىلص مد اي سانلاهيشأانألوةي مالسلاوةالصا هيلع
 اوسعىذلا حاملا انأ 1 آان اود#ءان اءامجت ًاةرثع ردنعىل نا لوي ثأكو اقلحر امامى سانلا

 2 ل اوىدت ىلءدانعل اهلي هتلارسشح ريشا انو دجأ هداعب س ءاىذلا بقاعلا انور فكبلا

 نجح بدحاص تاو

 : ة-جردهيغلببل ق وادا

 ةالصل اوغوصل اكحاف

 قال نم(ت اكدقو)

 هيلعدتلا له هننالوسر
 سانام ناك هنا مو

 الوراثي دءدنعحسال

 دو لو لشف ناو مهرد

 لوألا هيت ََ وهيطعل نم



 تسصع ا ب ب ب ب ب ب ب ب! اب بتتبجب7_7ب772ب2ئب2ئ5ُ2الالاا ا أ أ#أ#أ]أ#!1

 0 د ًامقاشنالناكو ةعر عز سمهنمرتك اهذح ودتشا

 هنرضوع لوس !قىارع'لايو ةرفصلا ىنعي هذهعدب نأ اذهل مم ”اقولموقلا ضعبا لاقف خخ ىت أيش هللةيملف

 ئدنل لصتالدجاس تااودذة نأ ا يع الىأ هومر زتالسوءباعهّتلا ىبسلاةذةناعتلا هيف

 توةماعةثنا لضءاطعاق شهم مباطن امون قار ءا.ءاحواو رقنتالو وب رذ هياو رفوعالح او لوما او رذعلا نم

 ماقعاو فك نأ مهلاز اشاق هستلااوفاقو نوإةملابضغف لاق تلج ؟الوالىنارعالا لاق كلا تنسحأ هللاف مث

 هللاقفازبخةريشعو لهأ نمهقلا لازخ معنلاقكبلاتن>أ لاف امش ةدازو فارعالا قارس ةز- لغو
 نين تقام عيدي نمد لقف تدمحأ ناف كلذنم ئثىاحصأ سفن فو ثلقامتاقنلنا م-وميلع هللا بص ىنلا

 تاراسوهيلعهتلا لس ىنلا لاقذ ءاحى دعا اوأ دغلا ناك اق :لاو كبل ءاجفام مهر ودص ن مابهذب ىتج ىدن

 لاعف اري ةرمث عو لشأ نمفللا كارف عنى ارعالا لاق كاذكأ !ىضرهنامعزف هاندزفلاقاملاه فار ءالا اره

 ”ااهوك رب لذ سانا اهعبتافهماعت درس ةقان تناك لخرل* ؛؟ىبارعالا اذهل ثمو ىلئ تاو هماعلنأ ىلص

 اهاذحخأف اهيدن نيب ةقانلا تحاض اهلدح .و:ةلعاوا مم قف أ ىلاقىدان نيب وىجدن الش ةقانلا بحإ ا!همهادانفاروفن 01
 ثيح مك :؟ رثواىفاو اعاعىوتم ازاهلحراملعد دو تائتس او تغام ىتح انوهانوهاشدرف ضرالا ماق نم مر مهناعدتك
 3 مسوهبل عدلا ىصددو> و هتواض- ناس )* رانلا ل خد هومتل:ة:لاقام لح رلالاق نءاحكتو ىال_الا

 قفز لعناكو أ اشك سعالةلسرملا يراك تاضم .ر رهش قناكو ماض أو سانل ادوحأ محو ةيلعهللا ىلصناك || ذا*م(ىورو)باد : الأ
 ةضتهلساثلاقدضأو ار دصٍسانلا ع عسو وا فكس اذا دوجأ ناك لاق ملسو هبل هلا ىله ىب ةلافصواذاهنعهلل هللا لوسر نعاضنأ
 الو هل.ةرأ لهتعان لوي ع أ ا ا ا و د يل عوج اوةَمَد مهافوأ و لأه مو هيلعليا ىلص

 مسج رفنابج نيبامت دس ا غغماطعاف هلأسف هان الح رذاوءاطعأ الامال الا ىلع طق د نع لع سامو هم دعل مراكع مال_تالا ف

 مهردفلا !نوعست هملا ل واللاعطقأش ل :-اموةقافلا ىشخالن مءاطع ىطعن اد نافاو تالاف وهمو5 ىلا || ن-احو ىال_حالا

 نكلاَو 0 لال رءءاحوابنم غ رفىتحالئاس دزافاهمستفابلا ماه مري_صح ىلاهعضر 0 جشلا (انرمخأ )باد الا

 ملح سوء ءلعمللا ىلص ىنلا هركسق و «لعر دقت ”الامدتلا كذلك امهننال يسران رعلاقف ا دضق ئدان ءاحاذاق ىلععتنا دنع ىلإ ا ءاض ملاعلا

 هه> وفر ور سلا فرعءو مو ءهبل علنا لص ىتذلا م تفالالقا سرعلا ىذن مشعالو قدنأ ل- رلالاقن كلذ داس ىلع تاهولا

 هياعهللا ضدنا لوشر فقوف هءادر ت فطن ةرصىلا هورطضاىت> هنولأ سن بارعالا تءاح نين نملفقالو أ ىَدمْرْبلا ىلا مدقتملا
 0 ا يا هال ةةعداج لنا و ذادجتولسأ لاقذ لو ولأ 51 2-

 و4 را عةلبا ىلص هتعاحت ناب )+ ةصبتاة دل

 هللا ىلص ىننلاب ذولن ندعو ردب مول نأ ردا نمي رىلعلاف مهعمل ًاوسانلادتأ مهل عمقا لصناك || 7 0 و 0

 مولا موقلا قلو سأبلا رجا اذا اضنأ !لافو 1 :كمموت سانل ادشأ ن مناكو ودعا اىل اا: رقأوهولسو ةهلع فرم 0

 مالكلابلقروميلعمملا سناك ل ةوهنمودعلا ىلا برق دحأ نوكيا ل وعيا هنل لس هنلالووبانغتا

 برخلا ىف هنم رعت ىذلا اوهعاحششلا ناكواسأب سانلادشأ ن مناكورجشت لاتعلاب سانلامأ اذاف ثد : هلا ليلق

 اولاقو برضب نملوأ ناك الاةبيتك مل_سر ءبلعهتناىلسهنلالو -رىقلامنيصح ن:نازعلاقو ٌودعلا نءهنرعل

 «ىراست تلطملا دس ءنء اان تذك الى لاا الوعي لعف هتاغب نعلزنت وكر ثااهسشغأ داو سلا ى وت نأك

 5 موب اع هلا ىلههعضاوت نا. )+ هموم تاك د1 --

 ةقانىلعةزمجا خر هتبأ ار امهنعهللا ىذر سابعنم لاق ه.صنمول ءىفاعضاوت ضانلارشأ | لس و هيلع هلئا ىل اصناك

 دوع؛ناكو و فدرتس كلذ عماكو ةف ةقم ظقةماعاةكومرااف رب ناكوشل. لاك لاالو دورك كلذ مح

 قله دب ىف عنصب تاكو بولا عورب ولدءالاتفضخو 0 دج ةرانكلا خدت هدب و ضدرأ 4

 هنئا ىل دق" و ا اق عرع ءتأكو كلذإهتهارك نم اوفرءال هت وموقبالهنادكأ ناكو مهتحات

 ناكودب دالك أ [7”سد رقنمتأ م !نب نأ امغا كل؟ثسلذ كارم هللا ذك" دما غ نءدعراف لج رب ءوهيلغ

 ناهخلااوتلط ىتعهنع لست ىت ىدك وهمه ىردبالق سدر لال ْهدحأ هناك عماطاتخ هياصصأ نيب س اح
 هللا ىلع لك اهنعهتلا ىضرةشئاع هل تلاوه لع رياصانا ف نط ءاناكد هلاوةءف ب رغلاهقرعباسا<# ساكت
 درعلا لك اياك لك !لدلاق م وألا: ةيسنب نيه ندا ىقسنار قسافلات كلغ نوه هنافاكتم "لارؤ

 هللا بدأ كلذ, ةينالعااب



 : اب رف ىلع نماههوف باسل !ىمسةمامع هت ناكوم تب ىلعوهتسأر ىلعةءاصعلادشرف ةمامعلا نكست
 : لوغو هفمامم لبق نم<سدل ا و رد سدلاذا تاكو ناعسسلاا ىف ىلع انأ 1 مس وهنلع هللا لصل و وعي اهف ىلع علط

 سب اذانأكو هرمسانص ن ءهحيرخأ هروث ع زناذاو سانلا هي ل_هعأو قر وعهيىراو املا س كىذإاهّترجلا

 ا ناك الاهلنالا و سكي الهيام لمس نماسأ 4 كم منماملوةب ع اذيكسم هنانث قاع ىطعأ اديدح |

 ْ رعذو عارذهضرعوهو<:وأ تاءارذهلو ط فلوو شح مدأ ع نمضارف هناك .هوابحارأوام ريو ءزرحوهنلا

 ! نمناك و هربغئش هتك س داريصخلا ىلع مان تاكوهت هد نيقاط ب“ *:لقنتامعم- هل شرفت ةءايعهلتناكو هودنوأ

 |١ هلناكو رافلاوذنورحلا هيدهش ىذإاهف.س مساوباقعلاهتبا رم !تاكوهعاموهحالس وهباودة يمت هقلخ

 || سباب ناكو ةضفلا.ةال<هفيسةضيقتناكو سضقلا 4لاقيرخ اوبوسرلاهللاةءرخ آو مذخملا هللاقب فدع
 : م ناكر دو وذاك لاب موج كلاهسوق مسا تاكو ةضف نم قا>ٌثالث اف مدالا نمةقطنملا

 || هلتاكو ةنيعاجتبا ب رشد ىلا هتاش مساور وفعل راج مسا تاكولدادلا هتلغب مساوءابضعلا اول لاقي ىتااىهو

 مالك-لانيلو ميلا 1 هللالوسر ىلع نول دق واد انامل رمضاحأ ىلا !لسريفاهتم برش راهف ًاضوت رافت نمةرهطم

 . قل اة لا لدو ا 8 داسحأ او مبههوجو لعاوخت وهنماول رش ءامةرهطما فاودجو اذافهنعنوعف دبالف لس وهيلعهللا ىلص

 - 1 ّ ' ؛ د : دعلا هم .وه.لعهللا ىلصد ةعشان )د ةكرعلا كل ذب تون ل
 لمالا رصدو لمعلا 2 6 مل 0 2

 8 نين اهم سعف ه ةضفو بهذ نمد ال :ىأى>ةردغلا وفعلا ىف مهعغر و سانل للود الا
 مدزأو لمعلا «سهج5و )| 6

 نا ةلافهقفتلاوناعالا نفك_ءعولاةةلدعت لا ارآافلدعت تآدتيا كا نئئلهنناو دمج |.لاقف هردابلا لهأ نم لو ما.قف هءاصجأ

 تار تاوعصمل رناخ لا ريسمخل موب سانلل ضمه نا !ءهّننا ىلص هنآ اح ىو راديو ر ىلع هودر لاق لوا ملف ىدععب كلع ل دعت

 ا 0 ان
 0 7 ماذال د عل نه نحو ملوهيلعهنلا ىلم هلا لور لاف لدعاهننالو.-رايل جر هللاةفلالب ب وذ ىفةضف نم

 ضو ب تيفال حوف تان قفانم هنات+ هنعب خاالا لاذ ع ج5 لداع الكت تا واذا تيدند_ةذلدعأ ا

 سنتا كاباو حانجلا 3 7 1 1
 ى>ل_جرعاخ# :رغخ نيالا نماوأر ف برحيف ملمس و هيلعهللا لص تاكو ىلاعص أ لمقأ ىنأ س انل ا ثدحتي نأ :

 1 ل 2 "0

 7 0 00 0 دح اق هدب ع نمميسلا طقسذلاق هللالاّةذ ىمكعنعنملاعف فلاب لسو هملعهللا ىلصهننالوسر سأر ىلع ماق 1

 ولا 5 تا رمقلالا هلاالرأ دهم ل ةلاقذ# 1 اردن نك لاق نمل ءنعنملاقوفيسلاب لو ءبلعءتلا ىلصهّتلالومنر 'َ
ْ 

 لاّعذ هبادج اءاف- هل دس لفن كنولتاد موق عمنوك ًالوءاعمتوك االول” اهالى نأريغاللاف هللالودر اًصضرآدسفتوأ الد |

 أ | ءىف اهتملك ًانلةموعم هئاكن ودبل هللا ىلص ىنلا تنأ هب دوينأ سنأىو وو سانلا ارب دنع ن مك ةثج

 : الفأ اولاف كلذ ىلع كطل سل هننا نأك املاّعذ كلتةتدرأ تلاع فكل ذ نءاهل ام لو ءياعهللا ىل_صىبنل اىلاا مج

 لحو ه> رض“ ا ىت>كلذ مالسااوةالصلا لذ ًاهيلع لب ربح» ربج اق دو ممل | نم لح رهرد«و 4اللا ةفاهلث هن

 هللا لص هللا لوسر ىنئعبهنعهتلا ىضر ىلع لاقو طقم. .اءءرهظأ الو ىدووملل كلذر ك ذاموةفش ]2 د>-وفدقعلا

 || انعلطن اناهتمهوذفت باتك اهعمةنيعطا مناف خخ ةضو راوفأت ىدحاو ةلطنالاةفدادةملاو ريد : زلاوانأ مسوكاع

 بام“ !!نعزتناوأ ناكل نجر ختلا نلف باتك نم صمام تلاتف باتكلاىحرجخأ انا ةف امن ضو راذبتأ [ىد

 ١ ةكعنيكرسملا نم سانأ | ىلا ةعتلب ىنأ نب بطاح نم هيفا ذا ل_سوهبلعهللا ىلص ىلا هنانبت افاهصاة ءنمهتج خاف

 || [ماتنك ىنا ىلع لت الهنا لوس رايلاق اذهام بطاحا,لا.ة فاسو هيل هللا ىلص هنلالو -ررمأ نما سمأ مهرب
 || مهمبسنلا نم كلذ ىتتافذاتيمحافمهلهأ نومح ةككتابارق مهل نب رحاهملا نمعم نمناكو ىو فاةصلم
 ٍ لاف نيد نعادادنالو مالسالادبعب رغكلاباضرالوارفك كلذ لعفأرلو رفا بنو مجاب مهفذغتانأ

 0 هبلعهللا لصلاة: قفانملا زهق نع رص ٌ ىعدهنعهنلاىذر رعملاقف قرص هنا لوهيلعدللا ىلد هللالو تر

 : | مسقو مك ترغغ دسقف ملأ 'تاماواعالاةف ردب لهأ ىلععلط ادق لجو زعمننا لعلك رديامواردب دهم هنالسو

 1 هللا ىبص ىنلل كلذ ارك دقهلياه> واممدب راامةهسقءزهرامصنالا نملج بلاست ة

 دنع هتلاءاقت ايل .صوأ

 د نادرد هور” ورح لك

 ةيولبنذ ل ثدع

 ةينالعلاو رسلابرسلا

 لوقي ٍلسوهيلعهتلا لد ناكو ريصن ازهنمرثك ابىذوأ دق ىع ءوم أ هللا م -رلاقوههحو رجاف لبو للك
 ردصلارياسانآو كسلا جر نأ بح اها ش يلاعسأ ن مدح نع متنمدحأ ىنغاببيال

 : « (مهركر تاك اسع/سوميلعمللا ىلصدت اضغات امد )*

 ٍ اذاناك و ءاضرو هبضغههح وف فرع ن طايل اورهاظلا فيطلة ريشا |قيقرإبسوهيلعدتلا ىلصهتلالوسر شاك
 سال ا ال اسف سدا باك 1اس تنل 0-025



 تاراششا لكو ريشنلا

 ءام»الا ىف ياشملا

 زعأ ىهىتلا تافدلاو
 ىنعملا ١ ذه ىلع موءولع

 مهون نمل كو ريسفتلاو
 لولد !نمأ._ثكلذ
 ىدرأ دةود1ل أو قدنزت

 4 .لعهللا ىلص هللالوسو

 ةعماجم صولا ذا عملو

 هللا ةفىالدخالا نس اد

 ىوقش كدصوأ ذاعماب

 ثندحلا ىد_سوهللا

 ءاداو د_هيعلابءافولاو

 ةنامحلا لرتو ةنامالا

 ة-جروراوملا ظفحو

 اع : رواجملا ىلصن مث هيدي نيب ةرتساهلعف هسأ ارنم هنوسنات ع رباع ر وماي .عريغب ومئامعلا تم سنالةلا سلب
 1 1 ل ل د ارا وللا زاد هاد اس جا وار كوم 31 5ك اعنا قدس د6

 بط ماعلا ذهن الو :هيلعهملا ىلصهتالوسرلا ةف ىرناك ىف حم ذب ىى_تهطوست مة مرعا اقل سعلاو

 هطيلاهملاةبطرلا هك اوفلا بح ناكو اان و تطرلابءاثقلالك اءناكو لون هريغ ريع_ثاازيخ لك ا ناكو

 هتبع ىف بطرلا امون لك ًاواعنج نم دسلاب نيعّتسدوبطرلاب هلك اير وركس اان وزيد خطبلا لك ,تاكوبنعلاو

 غرف ىتحهنيمب لك ا ب وهوىئىرسلاهف نملكان تامذ ىونل ملاقاة ترف بافاكونلا اظذعناكو

 ك1 عطرك ١ تاكو اوال ازرع 5« نجل ىلعهناؤ زىر اطرخ بنعلا لك اع ا <21 داو

 مهلا ديزي وهلوقي ووعللا < لا ماعطلا بح أ ناكو نيبيط *الاا ممم سن ورمتلاب بالا عمم تاكو رمتلاو

 2 رقلاومعللابدب رثلالك انناكو لع_هل مون لكهينمعطت تا رتاأسو ودرج ” الاوامت ةدلاىف ماعطل ادمسو مهو

 اذا ةشئاعانل وع ناكو اهنعمنلا ىضرةثثاعتلاق مال سل اهياع سنون ةر ,مثامالوقي وع 0

 الو ه_عبتالناكوداصن ىذلاريطلا م لك اي تاكو نم زحل باقد-ثنه هناقءابدلا نماهفاو رثك اناردق رمد
 00 املا 10 ا 0

 ءايدنهلالوقيلان 0 رحملاو ملا نمءافشوة ندا نم ىهلاقوةكربل ا 0 ىاعدو ةوهعاارمتلا

 ةاشلا نملك ًايال اكو لوبلا نمام مناك نيتءلكلا» رك تاكو هإ-رلا اهل لاه ىلاءاقجلا هلقدلا اوي درذا ااو

 الو لسيلاالو موثلالك ًايالناكو كاذءركح 0 : ومالاوعاملاوددغلاوةرار اوهناث ااونيسشنالاور 5 ذإااعمس

 بضلا فاع»ناكو ع قاد لهفاعت اوءكر ب ههركتاوهلك أه معانا 5 طقاماعط مذاموّتار كلا

 ماعطلان مهعباصأ علي ناكوةكريرثك أ | ماعال اخ لوب وةفصصا !هعباصأ ب قعأب :ناكوامهمر<الولا علا او

 كيلا ماعطلاىأ ف ىردال هنا لوةيوةد> اوةدحاوهعباصأ قءان ىتحلب دزملابهدن مس ءالاكو و رمكت ىبح

 ىنغتسمالو عدومالور وذكمريغدجلا | تدوراف تقسو تعبش ا تمعطأ ادجلاكل مها هدم لاق

 "تقطن و ههجوىلءءالا لضفن حسم مت ادمجالاسغ هيدب ل-غةصاخن ملأ 1 زيدا لك 0

 وات عقد تاكو ابعسعنالواصمءاملا صءتاكوتاد بم تالئاهزخاوأ قوت ايعست ثالث اه هلو تاعذد

 مر ' تنبح تاق ىطعت نأ ةنسلااهنيع ىلع ىذا لاق ةمرلحأ هراسد ىلع ن كاد ع ىلعن 2 هروس

 فاق نيلولءهنفءاناب قا وهنعفر هنن ليعانالا قست :ة,الثاكو غرش ىددح اونسنب نرش ناك اعرو

 ردفلاءركأ ىكفلو 0 د تر مسا سلاف ءدح او ءالا تاماداو يرق ناشر 2لاقو هب رمثد نا

 1اس ا هنرب ىف ناكوهنبا هعقرمت عضاون نمناذ حت ١ اولا بح او ادغابت :دإالوضفب ناس او

 لك انامذ_>افماقاعرناكو بر ءوق_تامو لبق ءوطعأ امو لك أ |هومعطأ ان !مهلعد هاهشتب الواما عط مهلا سا :

 د سا. الا قءقالداو هياد انام )*

 بابثلاه حمد ناكو كل ذريغوأ ةمجوأ صدقوأ ءادر وأرازا نمدحو ام باشا نم سلب ملسوهيلعمتلا ىلصتاك

 5 ملا < هلا ءابّقلا سلب تاكو ا وماجف اونفكومءامحااهوسلالوةنإ هر ا رثك ؟تاكو رضا

 نيعك!!قوق ةرعشم |هلكهيامُث تناكو هنول ضان ىلع هدرمضخ ن سقت هسلمف س لمس ءام هلثاكو نرالاربغو

 تناكواهريغوةالصلافرارزالال-امبرو رارزالادو دم مهص.ةناكو فاسا!فص:ىلا كلذ قوفرازالان وك و
 ءاسك هلناكوهريغهللعاممد-وءاسكلا سلا .ءرواهدحواهق سانلاب ىلصا؟ رونار غعزلاب ةةويصمة حلم هل
 اعرو ةعجلار يح ءىف هاش ىوس ةصاخمة«+ ناب ون هلناكود.علا س لد داك سل دمعات أ اغالوب 5

 : ىءتيبفىل صا رو زمانا ىلءسانلا هيمأامب ر وهمةكنيدهبفرط دقعبومريغعيلع س ءلدحاولاراز ا

 رازالافلمللاب ىلصاعي رن اكو ذئمون<. .ذعماجىذلا رازالا كلذ توكي وه ةرط نيءاغلاخت هياغكتل مدح اولا ر 7

 هءهوق دوس | ءاس 5 ناك دةلو كل ذ؟ىصبق هنا ن ضعب ىلع ةرقبلا ىتاي و هيده ىلب اسم بوثلا ضعبب ىدتربو

 نمنسحأ ناك اطقأ يش تبأأ ارامتلاف هبوسكل اف دو-.الاءاسكسل ا كل ذ لعفام أو تن ا ,ةملس مأ هلث او

 قو جرخاع رومات ناكو اقر ط نيد ا دقأع هل فر عافاااند ىل لد هتنأرا امير وسن أ لاقوءداو ىلع ضب

 ناكوةم-#ل نمريت ناكل ىلع تاه لوي ويتكتلا ىلع ةيرتخع تاكو ئشلا هب ر ل , طوبرم ا طم ةتاهكاخ

 رئاذاو

 ترمي 0 :



 2 كوبح يي يبول لل

 أ شدا ل سس لح كل نا ساشا د ل ا

 هن ىذا ثرحح نأك ةنالفيادتأ سل“ نمعسا ف رن ن 77 5و١ .كلاهيشامجاع هيد ع واعبج هنقاس

 هبا رق هخددو هنن تتسدأ ع ناهنوث ابار تاع لدين م هوكي اكو: 1سم سلتا موك تاكو

 انقل ىح« ءلعمزءاهل هب ىف تاق هتك ىلا ةداسولاب <« .اغ ل-ءادلارثود ناكوهيلعمسات عاضرالو

 1 ةععموهس1 تاك ىتحدهجو نةهبيصت هيلا ساج نم لكى معد د .اعسانلامرك آهنان طظالادصأ ءاةضتسا

 اق ىلاعت هللا لاف ةنامأو عضاونوءامح سا كااذ عمه سلو هملا ش ااعلل مود وتوهنس اصف .طاوغثي دو

 أ| مهلامارك !مهاكب هءاكحاوعدب تاكد_ةلو كلو> نماوضغنالبلقلا اظءلغا سف تنكولو مهل تنلةثلا نمقحر
 ُ قاللاودالوالا نول قالا ءاسنلااضر ياتو همءاغ اعرب نات تك 7 رم نكي موا قلةلاهتساو

 فأرأ ناكواضر مهءرمسأ ءاوأ امضغ سان !ادعبأ تاكو م موللق هي نيل سف تام دصا | ىنكو ىنكتل نها ىدتس تدان م

 || هساحمنمماق اذاناكوتاوصالاهساحت ىف خفر نك" و ناك كك ًاوسانال سال اريو سالب ساخلا

 نع(ىكح) قلعت هّنبا ْ مال ! هيلع لد 1 - نؤمن لوش متْكءا!بوثأو كرف 1 :[الا هلال تأ اجد أ لدمع ومقالا كنا لاق 1 بأ اهنأع د ' ةموط 7 2 مع أ( تنل ١ 55 ١!ّنادوس

 ىرمراغلا ىلع ين مشلا

 ىلا ههش نم ىتح هنا |

 هنأ قاكركلا مساقلا |

 * ( لو يلعهللا لص كسعكو هم الك ثايب د )دع

 كَ رو هاكستي ةذحلا لهأ تاوبر 2 لا مدفن الود واما اكمهالحأ او اًعط:مسانلا حدف لعو «ءلع هنا لضتاك

 نمظن تازركءم الك ناكوزاذ هع س ل قطن اذا ةلاقإ | ممس م الاكل ارزث تاكو لسوءبل ع هللا ىلص دن غلد أهم

 اولاقارثن مالكلا نورث: متنآوارزنهمالك ناك اذه مك درك م الكل ادرم دال ناك انهنغةقائذزة تاع كلا
 ماكتلا عفاوحح ملكتي تاكو دا ارأاملكعت هد : زاالا عم تاكو لد و م كاذيو امالكس انا ازحؤأناكو
 سانلان 2 وصلا ربح تاكو دمعت ا سس اًضعز هضعن عسا هناكر بص الؤ َُل اوضخأل

 ١ ضرعيو قل الا بنشاول ترف لوتيالوركشلالوقيالوة اسرق 0و

 قءدنع عزان:,الوهؤاساج ماكنت تكس اذاناكوهركرافهملا مالكذاهرطضااع ىبكي ول يتربع ماكت نع

 سازلارتك اتاكؤةو>وىل كلر هناق ضءءنهضعب تار ةلااورضتاللوقي وةعصتلاو دملاب ظعيوثيدحلا

 ناكو.ذ>اونو د. كى كةدداعرلوم مه. هئلاطلخو هياون د_عا بخ هعاو هيادكأ 5

 هركسش . نوال اريغةممال_بلاهم اجرا ءاهءاح دّةلواولاف هلاريقوتو هنءادتقا مسا ءدذع 4 هاف كلدهذ

 جسم عدأ الاد :قحل ايثعب ىذلا اون وع دلاقذ هنؤلركحب ذئاناقىا ارعاابلعفتالاولاةف هلأ تاد داراف هبا أ

 يأ اوتنأ كاب ىف رتذ اعوح اوك-اهدقودي رغااب سانا أب ؛لاجدلا دن !تاائغان ةللالوس .رايالاق ست

 ترقكوهطلاب تنم اع .ت تعلضت اذا ىتدسهدب رث قرض ًاماالاز هاه ىحاهزنتواغفغتدب رث نع كفك ذا

 ناكواولاف نينمؤم ا هبىنغناعهتناكل.: غل لد اللا تهد اوت تنور سو ميله لص لو ل هب

 اذاناكو ةاظعةبط بطخم وأ ةعاسلار كذيوأنآر ةهساعلزت « ملام [ سفن وهمنطأ آو اوه سائلارثك أ نم

 نال ذكوْئث همضغا مع ممهنالا بشغل سلو بضغناو د طعءو امءوناف اضرساذلا نسخ ا وهف ىقز و رس

 لوقف ىدهلالزنةاو ةَوْعلاو لولا نمر يتوهتناىلا مالا ضّوف مالا هيلزن اذا تاكوا غاك ةز ومآ تاك
 ريغب ىاوه عاف ىل_عهبتشد نا نم فذعأو هياذتخ ا ىنةززاواركشمرك-ذملا فرو هعبتافاقت قالا ىنرأ مهللا
 قلع ا نم<. ةفاتماال ىف دهاوةيفاعف ىتنوت ن لف رشا ءاطااعسىأ اوهل_ءهحاؤ ْكدمىرده

 م ( ماعطلا ىف هباذآو «قالعخ أ ناين )وف ةةيدف طارضص ىلاءاشت ن مىدبتكنا كنذاي

 ىديالاهيلع نرثك ام فضل او فتم ىلء ناك ام: لا ماعطلا بححأ ناكو دوام لك ًايرلوهيلقةلنا ىلص ناك

 لكأي س | اذااربث ؟ ناكوةن هي ةمعنا ب لستارو تمتممناهلطسا يناهز ايل

 انآامنالوقي و مدّعلا وف مدقلا اوةبك رلادوفنو كتةمكرلا ناالا ىلكملا س اعاكهيم دق نيدوهمث كريد هع

 اراثانمعط ملهللان اوةكرب ىذريغ هنالو وهب وراطالك انالنأاكود» علا سا 5 ساجودبعلا لك اناكلت دبع

 كلذن لوقو نيعب دما لك ان كلو ةعبارلا,ناعتسااعر وُتالثلاةقياصاب لك أب وهيل اقلك ا ناكودو ربا
 ل ىأب لاه هنا د_بعاب أ اباذ_هاملاقو مذ ملك اف جذولا هب هنعدنلا ىضرت اغني نا ةعءءاجو تاطي ثلاةلك أ ||

 نوتتلا ىل 1 «بلشتف تاع اذاةظاحلا عنخ ان م هشيلغل مئراذلا ىلعاهعضنوةمربلا ف لةااونمتتلا الع ىنأ او

 ق.ضالاعساو تاكملانوكي نأالاد> أ ىلعام م ق٠ .ضنالىح هناككأ نب كح رادام امى درا ساخن املا

 ةعشتا اءامعسالا نالاق

 اهاص واريد: نيعسنل او[

 دعب وهو كالاسل اد ءهأل

 لصاو ريغ كلولسلا ىف

 اذهبىنعزؤشلا نوكيو

 للك نمذخأب دبعاانا :

 فعض الد افصو مسا

 يلم هروصق ورسشدلا لاح

 نم ىنعم محرلاىلاعت



 ةردقل او سمالا اعف

 تا لوس (لف)

 ىلاعت هللا نع دروِددو

 كلف ىعسا و قارس

 اذاف نم وملا ىد بع
 رونبتاقلال هتك |

 ارحم راصو تاذلارك ذ
 ا نسماحا

 لوادح ىفىرح رغلا

 سذنل ا ىالحا

 تا و توعنلا

 قالب قاذقلا قةحتو

 ءاوص

 ا 11 1 1 ب

 7 ودل
 ىطاودسعلاةوعد بع ودح «_وقورصب تاثيالءامح سائلا د ان اكو نوعم معللا مطقيو هلهأ
 ةياحاىل_هريكشسبالوةقدص لك ًايالو اهلك ًايواهللع ئفاك, و بنرأ ذفنوأ نيل ةعرحا مخأولو هيدهلا لقت و
 هبا عضرع هيادكأ ىلعو ًاررضلاب هس اعكلذداعزاو قاذف وهسفنل بضغنالو هب رب ضغ نيكس اوةمالا

 انالاقو يأقم_ءمنمددعف هديز ند رثاسن اىلاة_تاسو هلت ىفوهو نيكرسم | ىلع نيكرم اان رامتالا

 هادو لب قاسم ىلءداز زالوه لع فدع مفد :وهملا نيدال يق مه راسو هنادج ا ءالضف نمدح وو كرم ع رمصتن ا

 لكأ 0 نفس طب ىلعرت ا لطم نكي نو وتب دحاو ريعب ىلاةجاحل هيادجأب ناو ةقانةثاسع

 دحوناو هلاك ًاءاوشدح وناوماك زم نودارتدح و ناو لال طه نع عروتءالو دجوامدوب الو رضحام

 ايطروأ اضطإ دو تاوهي يفتك اًرنذ ودام ءادد وناودلك ًاالسعوأ اولددح وتاوداك ًاريعشو أرب زبخ

 ىلا ءتهللا ا ىتجة لاو م مايأةثالثوبزيخن م عسب شا مهم لق ن رط أن هلا دنمنا اون ىلءالوا ك2 06

 سراحالبهّن ادعأ نيه دو ىشك و زئان :طادهش وىذر 1ادوعب وةعاولا تبيحال عالوارةفالهسغت ىلعارا#

 سايوانن دلارو مأ نمد هلوهيالارسشإ مهن سدح اولد وطتريغىف مهغاب ًاوريكريءاف مهنكسأ 0

 نعالا ءريصنتقهسلب ةضفهعاسو سدا حاملا ن مدد وأم فريسة ةريوابا عةريحدرب ضو هل« ةرفدحو ام

 ىشءةرصوارا-> ةرصوقايهش هلغل:صواريعب ةرصواس .رذ:صمينكم امسك هريغو | هدبع فاش ىف د ١ رسالاو ||
 ةسد د درلاةدئ ارلاءركسح

 لل ذل: مهلوبلاب فرش له فاتن و: يقالدتأ ىف لضفلالهأ مركب و نيكأ ب ملكا دوعار ةذلاسااكو

 اًقحالال وةيالو م زعمماارذت عما ةرذعم لمي دس لعوفمال مهتم لضفأو هن م ىلع م هرثود نأ ريغ نمهجر

 4 راح .طلا نععشني دما ىصقأ ق ىض ذراادوعت وكلت الوم  الوعادرالب ا .ةأحالجار

 منغو جاتا هلت اكو ريق هي هشعنأ وصال عقراو لهل راش هر ٠ حالا سلا ىر ةهقهتريغ نمل صد

 هللل عربغفتقو هلىذعالو يدل مالو ًامفم ماع عف عفتر الءاماو ديبع هلناكو اهئابنلأ ن ءهلهأو وهتوقت

 اكلم ب اهيالوهتنامز وهرقفلا بكس مر ةةعال هراصعأ كاسل جر هس هنحالصن مدُنم هلدبالاءفوأ ىلا

 ارقد الخأ اوهوةماتلاةساءسلاو هلضافلا ريمسلا هلىلاسعتهللا 3 وتسمعاعد هنلاىلااذهواذهو ءرةكأل

 ند اححش عسيدج ىلا_عتدنلا ءلعف م الو هلبأالا عني رتغلااةياعربفو رقف ف ىرامصلاو ل- عطل ادالد ىف أك: ىتكيالو

 قصال4تئاوةطمغااوةرخ "الاف ز وفلاو اضل اه. ةامونررخ الاونيازالارامخخأ او هديل !قرطااوقالخالا

 'نيماعلاب راب نيم ءذ ىف هب ىس ًاتلاوهرصأ ىفهتعاطا هاا ةذولوضفلا كرت وتبحاولامو زاوايندلا

 : ١ «(هقالج او هيادآنم ىرخأ هإ ح ناس )*

 7 رودرا اها لعجالاةعجشي نينمؤملا نما دبحأ ل بوميلعهننا ىصفتلالوسرمتشاماولاق ىرتعلاوبأ ءاو رام

 اناعا تعب أ ملوةجرتثعباغالاةفهتنالوسراب مهتنعاوللا: :َهلاقوهو هلل .ةو 3 :ءلبامداخالو امرا ساانر

 ادح أ هديب ب رضامو هلءاعدلا ىلا هيلع ءاعدإا نعل دع صاخوأ ماعرفاكوأ لت مدحأ ىلع وعدي نأ لمساذاناكو

 نب سمأ نيد ريخامو هللا ةمرح كهتذت نأ الا طقدملا عنص وش نم م ةتناامو قاعها لدب-فا هيب رضي نأأالا 1

 ووحد جأ همت اب ناك امو كلذ نم سانلا دعب انوكمف م-رتعيطقوأ متاهيفتوكي نأ الا امهرس أ رادثاالا طق
 الوهتاعتلههر طق ْئةفىللاقام قل ارهثعبىذلاو هنعدللا ىضر سن الاقو هتجاح ف هعم ماقالاةمأ أواه.

 هلا اوشرف تن ااءكم سوه .اعهللا ىلصهلنالوسر باعامو اولاقر دقو باك اذه تاك امتاهوءدلاقالا هوا سن ىنمال

 لوالاراطسلا ىفهثعس نا ليقةار وتلا ىفىلا عت هللا ءةصودقو ضرالا ىلع عسعطضا هش رغب ل ناو م_مطضا
 وف«: نكلوةثيسأاةئيسلاب ىزحالو قاوسالا ف باحالو اظلغالو ظفالراتلاىد بءهتنالوسرد_<لاقف
 لدعاسوت :ملعااونارالةاعد هعمنمو وهطسو ل عر أد ماشلا هكا موةناطب هن :رعشوةكهدأو م عفصا و
 وهن وك ىبحورباصة جا همواق نمو رمال لاب ل نمادس تاهةلحش نمتاكو ليم الا ىفهتعن كل ذكومف ارطأ 1

 ذأ مةقاصاابمأدب هب هباصأ نءادحأ ىنااذاناكوذت “الاهل رب حددي لسريف لد .:دساذخ امو فرصا

 ىلسهد 01 تاورمإ ناكودللا ارد دن دعألا اعالو ا مون الن اكوا مل هئضيق دسم هكياشف هدب

 ١ اكن نامسواس رثك تاكو هبالبصيىلا ادعت :>اح نم خ رف اذاق دا كل الل هذ هيلع لبق أو هتالصفؤخالا



 ن1 ثلا ري يب

 ل ل
 7 ولا

. 9٠ . . . - 

 ىئانلا لت 8 00 1 و

 نواس عام تعا الو اوسستالو ما نظل ضعب نان اعلان ماري_:ك١ اومنتحا هلوةونيذ_سحملابعهللاو

 هدا ع علا ف 5 لوو مدا هووهدس وىلع ليس مدلا لعذ- لأ مول جست هتيعأب ردرمتك

 تام بدات هذهلاثم أو كلذ ىلع هلابيد أتت سعالا نمل سيل كاعت هللا لزناف مهب را مهوعدب وهو مدلاب منت

 7 اكو اره رد لل ىذا انا دكا ىهىلاب عفدا

 هناق قاداةفاك لعر وألا ىرمش هنممث تيذهتلاو بدأت !ايلوالادوصةا ا مالسلاهماعوهورمدتال ثار هلاق

 نسا ىف قامن !بغرم قالمشالا مراكم معالتثعي ل_وءيلعهللا لص لاق كلذلو ه.قاذابدأو نآرقلاءبدأ

 + يلع ىنثأ هقلخىلا تهل لك أل مهديعن الف قالخالاس . ذهتو سفنلاةضاير باتكى هان دروأ سب قالخنالا
 فيك هلضف مظعو هغفطل معمىلار ظنامم هنانتمامتأو هنا مظعأ امهناهسف منع قل ىلعل كناو ىلاعن لاف

 لسامالو رب مظعق اخ ىلع ك ناو لاف كل ذميلا فاضأ مع ركلا قاما, هنب ز ىذلاوهذ ىنثأ م ىطعأ
 همك سم لح اا وقالخالا مراكب هتان قاغلل ملسوهيلعمتلا

 ىلا ع راس نأ هلئبني ناكدةلاباةعىشخالواناووح ر الن اكو لذالهريغلل هسفن ىربالد ةجاح فل سالاهوخأ

 وهامو دمع لاف سو هيلعهننا ىلص هللا لو ]وس رن ههتعمسأ لح رهلاقفتاقلا لبس ىلعلدتا ماهناف فالخالامراكم

 برعلاءارحأ بت عهثلالو ىنع لذ نأ تبر نادم ا,تلاقذ ىسلا ىفهب راجت عقو ئيط ابامسب ىلأامل هنمريح
 در مومالسل !ىبشفي وماعطلامطد وعئاجلا عبشد وىاعلاك ذي و رامذلا ىمحت ناكى أت او ىوقديست نب ىفاف
 اءإسم لوبأ ناك ولا نينمْؤا اةفصذهدن ب راجانمل_توةيلعهللا ىلصلاقف ىئاطلا ماسة أانأ طقةحاح بلاط

 لاةفرايننب ةدريونأ ماقف ىالدالام راكم بيمتيا تاوقالعتالا مراكم بح ناك هاب افاهنعاول ها غانجرتا
 لم نم ذاعم ن ءوقالدخالا نسحالا للا ل دالددس ىمقت ىذلاو لاف قالخالا مراكم بح هلل هللا لو سراب

 ةرمثاعملا نسل لذنمولاسعالا نساعتو قالحخالا مراكع مالسالا ف هللا نالاق لس و هيلع هلا ىلص ىلا نع
 وأن اك ار ارماسملا ضد رملاةدانعو مال_بلاءاشقاوماعطلا ماعطاو فو رعملال ذب وتنال نيلوةعيتصلا مركو

 ماعطلا هباحاو مللاةيدشلاىذريقونوارفاكوأ ناك امإسمتر واحنا! اراومحلان بحول بلا ةزانج عب دق ثاوارحاف

 نءعوععلاو ظيغلا مظكومالسلابءادتءالاوةحا_هلاومركلاودوملاوسانلانيدحالصالاووفعلاوه» لعلاعلاو

 «-بيغلاو لتدىذلكوروىذلكواهلك فزاعملاوءانغلاو لطابلاووهللا نم مالسالا«مرحام نانتاو سانا ا

 قاخلا ءوسوماحرالاةبع.طقونيبلاتاذعووةممنلاوةعر رمللاو رك اوءافملاو ملا لخااو بذكلاو

 ناودعلاوىتبلاو ةريطلاو دل او رمل او شعفتلاو شجْفلاو خزيلاوةلاطتسال او لا.ة>الاو رخقلاو ريكسشلاو

 انيس لاقو  ابيعلاقوأ اشغعدي موا مبان سواهم اناعددقوالا ل .بةحصصن عدي لذم_دعدتلا ىضر سنأ لاق لاقلاو

 ىناصواذا#ملاقو ب ” الناس الاول دعلاب سمي هللا ثاذلن الاوز ه هلك ثا ذ نم ىنكي وهنعان اهوءانرذحالا

 كر وةنامالاءادأود_هعلاب ءاف :هولاو ثب دل !ىدصو هلناءا7 ايت .صواذاعمابل اذ مْ-بودياعدللا لصهللالوسر

 هقفتلاوناعالا مو زاولمالارصقو لمعلا نحو مالسل الذ ومالكلا نيلوزتلاة+ر وراها ظفحوةنايملا
 وأاةداصبذكنوأ اهكح ب ست نأ كلاهنأو حانملا ض فو ٍباسملانمعزخملاو ةرخ الابحو نآر ةلاف
 بنذلك-!ثدعنأ وردمورعبو رح لكد نع هللا ءاقتاب كل ص وأواضرأد بَقَ والد اعاماما ىصعت واامعآ عسيطت

 باد الان ا<ثو الحلا مراكمىلا مهاعدو هثلادابع بدأ اذكهف ةينالعا ايةيئالعلاورسلاب رسلاةيوت

 م( رابخالانماهطقتلاوءالعاا ضعب اهعج ىنلاهقالخأ ن 20 نمةلج تايب )*
 ةًاسمادب ا َساَنلالذعاو سا لاخلا سانلا لأ لوهيلع هللا ىبصناكل اّعذ

 لخفناو مهردالورانب دددنع تيب هءدالسانلا ىح»أ ناكو هن هنم هر <تاذنو ؟توأ اه اكسنت «هءعوأاهقر كاءال

 هماعتوقالاهلنا ان امزح أيالمبلا حاتكن :لاقتم] رمتي ىتح هلزنمى او : /ليللا ًافوهياععن ع نمدحت مو

 ماعد و5 ىعدوعب متءاطعأال "ايس لئس الدنا ليبسىف كل ذرئاس عضد ورعشلاو رملا هدام همس أن م طقف

 ةنيمقمدخ وبو :لا عقرب ولعن :ل فص ناكونئث هنأت منا اعلاعا ضقن ا ل ةعباتاا؟ رهنات 51 همر و دف

 ( شن - (>) - +)

 اذاو هنطاب ةيناروئلا

 ىهجودحأ روذت
 الإ تال سمتلا
 ىفال_الا ني_سحت

 كلذلوتوعنلا لندنتو

 الادبا لادب الا ىعس

 هلك رك الا رسل
 ماودب انو لقد

 ماؤدو هللا ىلع لامتالا
 تاسآلاوتاقلاب رك ذا

 تاذلارك ذىلا قنر
 ةناثع نئتح ريصدو
 اا شردلام سرعلا
 قلها لاعىفتانئاكلا
 شرعساقا اوةمكلاو



 ص

 ةمال-عو نألغلا ىلا

 لاقاهتنبن امط اهروثت
 سلا! مب اب ىلاعت هللا
 ناوسراةحللا
 ةيضرم ةمضار كدر

 ىلىالااههحورونتو
 ةسيئاروت ةناثع بألا

 فدصلا ىه>ودحأ

 ةمنا اروذلا باستك ال

 سفنلا ىلع ةلطلا نم

 عسبطلاوهزب ردع

 فد صلارهاظءاةبك
 ردكلان م برم ىلع

 ( هلام تاصقعئااو

١ 
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 هلأس نانماف 0 ًارثك | تاك-فةرمصنلا ىلا رخو كإإ ذب هل ص اف'لا- ىجحسارخ اب صان نمد 2 اريمأ ا, تاقف
 مهتداعوءاسأعلاةريس تناكمزهفدادغب ىلا عجرم دش: ملا قو نا ىلا ةرصملاب م اما د ءالاهل اسر ةحاحدخأ

 نأ للاعتهلنالل_ذف ىلءاواك: امهنكل نيطالس لاةواطسب ممحالايم هلو ركسنملاع 02 هلو كورا لا

 اهنءلؤةيسالا يولَعلا ف مهم اك | هم ءنلاهلاوصاخ الق ةداهشلا مهةزرب نأ ىل تاعتشتلا عا اوذر و مهعر

 مهلاوحأ مهلاوقأ دعاس: لاوملك : تاواوتكفءالعلا نسل عامطالا تدقدتفن الاامأوامةواسقلازأو
 ءالعلاداسغ كولملا داسفو وألا داسباباعرلاداسفف او 1فالإعلا ما اا أودحد» ملف

 ىلع فيكفلذ ارالا ىلعةءسمل !ىلءردتي ملا هلا س> 1ع ىلو دس !نمهوداحلاو لاملا ب>ءالمثس ايءالعل ادا سدو

 هنوءوهللاد دع ركسنملا نعىسمنل اوفو ردملاب الا باك م مت «لاحلك ىلع اعّت_سااهّنلاو رباك الاونلولا ١

 هقيفول نحو

 هب (نيدلا مولع ءايحاب:كنمتاداعلاعب رنمرشاعلا باكل اوهوةوينلا قالو ةشدعملابادآباتك ) و
 + ( ميحرلا نجرل هنأ سب )دب

 كزوو# 00000 0و را لطفا لمادة تناوو يقرا وم الخ نسال *لك ىاخ ىذلاهنندجلا

 دارأ نمهقالخ اب قالا نع مرحو * هم .:ذ م دارأ نم هي< ءارةوالل قذوو < .دم>وم فص ءذخما مث هقالدخخ ًاوهقاصوأ

 بادآ نان (دعبامأ) اراك مل_-ونبرحاطلا نيبيطلاهل 1 ا دمع

 ةرباد الا اروال_الاةحنت لامجالاورطاو 1ن1انا ارعحراو+١تاكرحو نطا اوبلاب اذ ناونعرهاوات

 اهلعواهنب زتقرهاولظلا ىلع رست ىتلا ىحرئار هللا اراون ا لااا سرا ل ءملا

 ةمهلالار اونالا» 2 نكي نمو م ل اهيزاسمواهدراكمنساحلابلددتو

 باكي احلا اذه نم تاداعلا عب رممخأ نأ ىلعتمز عت :5دعاوهي ويذلابا د ١» الا لا ج هرهاط ىلع ضب م

 عجب د رم بانك لك تيار ب كر ه عسمج نماهجا ره ااهملاط اط ىلع يد اللة دعا اتادأ العماد

 ىلع ةلوبجتسوغنلاو ل. ةث» :اعالا بلط تافامتداءاوا هر ردك خس ناد الانمةل ىلع فا دةتادابعلا
 ةروث ممل اهقالخأو ملسو.ءلعهنيا ىلصهنلالوسرب اذارك ىلع احلا ازهفف ارهاق أن أت ارفتاداءااةاداعم
 هدنك ًاتوتاعالاس دع باد" الآ 2 ادم را الا ةفو دخت ال سفال ىف ةعوماهدرس |ةدانسالابه: ع

 اردتم ولجأو بتر وهالعأو ىلاعتهنلا قاحخ مرك أ هنأب عطق طق '!ىلعاهداح .اده_ثىتلاةعر كك اهتالخأ :دهاشع

 اب رعم كلذ توككلرابخال اهب تدح ىلا هنا عم ا ك3ةالخ ا ركذ ىلا فيضأ اهعومجم مه كف

 ءاد_ةفالل قفوتلاىوىلا ءزهنلاو معصلا ما عد ةروس :ل نم دال ن اذ ندا مقل واطلل لاك نع

 هيفرك ذالو نب ٍرطضا !اةوعد بيجو نب ريحتملا ليلد هناف نيدلا ماعم هرئاسو لاو >الا روالحمالا فنياس ”رخادمس

 تاس مت هقالحخ أو هيادآ نم ةلج- ناين مث هقالحخأن ساحم نم عماو تاب :ممْثآر هل ايدانا ىلاعت هللا بدات تاسالؤأ

 2-3 م43

 تاس مث | و ستات مايل قةياداومقالعتأ نابي م ماعلا ىهياداومقالحخأ ناس م هكدشو م 5-8

 ٌمهَتَعلَخو هنر ود نا.د م هعضاوت نام ٌهسأب وهتعاصم ناس مت :م ءدو>و 0-1 00 2318 اضخا

 .«(تآر ا ةوماعسا لنا دمج فصو<+ دبح ىلاعت هللا سب دآن نا 25

 باد الأ. ناعم نب زب نأ ىلاعت اعتهننا نم لاو بلامتاد ل :الاوةعارضلاريثك لسوهيلعهتلا ىلصهتنالو-ر تاك

 ناسف نما تاركتمى مهلا لوي و اخو ىناخ نسج مهله اعدفلوةد تاكف هالدخالا مراكمو

 لااا لاهشاح لاكن يهدأ اوثأ ارعلا«لع لري مكابحتسأ قوعدأ لح وزع وع ءاقودءاعد ىلاعتهيا

 تل كبت لسهقلال اوسردال*!ن ءابتل[فاهسأن ءواهتع هللا ىذرةش اع لع تلخد ماسه نب دعس

 ذحاعت هلو لثعتارعلا هيدأ اعارتا را سو هيل هللا ىل هللا لؤ-رقا-خناك تاق لس تاةناارقلا ار قتاما
 نعى وىرقلاى ذءاتي داو تاس>الاو ل دع! اب أب هللا تا هلوقو نيا غال ن 550

 مزعن 1 كلذ تارذغو ريص ناو هلوقو ٌزومالا مز ءنم كلذ تاكءاصأام ىلعربصاو هلوو يلاورك_:ااوءامدغلا

 رو.الا



 ا لوله مرفلاق كي وأ توم :امل ءاعىرتف لوم ما.لاق زوحالئدلاب نيدلا ءانمنا معزارإ ميدل ١

 نوره لءسافلاق قاس و كرك ذي نالاعهذهللالايعنم ت ف :اوأنأ 1 ننمو ماريمأ لاق ع ءامسل ا ىلاه_تآر
1 

 5 تاققءنناهجر ىبسالاثرحلا ىلع تحن دلاق تو م ان ' ملاص نعى اهلا سايعلا ىبأ ان

 ٍإ هللاباتك نم هنآ ًارقأ الا ىلا مك أ لاه موملاف هلت اقةرما نه نك لا كا تح اسلههّتلا ديعانأاب 41
 3 ىقن انأاذاف ىارعتفادعاف هلبلت :كدشلوا مبتناعأامرفا ويف ىبلخي نأ الواو ىسفناوعمست نآاهمن ضف لاعت

 ٍإ نيديعتل ار صوان يحامس ل٠ نمد لا 00 نيكس ااا

 ْ لاق و حاصفلاةدئاوفلاٍبال_ةقساوتئا.سملا ناممك هلثلتلاق كلعو

 ا لهأ تاتلعامأ 4تاقفهلعدي ر رات اتدراف ترهل الاقد طوعا تا ىنح نيد اح ]نا تلعن

 غ١

 ىافاداهت>اكل ىرأال مما راحو

 ا ةدصص جاصقلاق مهفرعت نيأن ةميجماع كلذ ناقك هقلانولأس دو مهرارسأ نوغكرو م-هلاو - نوف ولقلا

 ا اديدحابوت هلت ح رخاف هإةع ةلازاتلعف هناي ثدحأ دقو قادأ ملقعبال نيمو ىدنءث كذا هنم+ .لعىشغ

 حولا اج وني مهلك |
 ا 013 نوب وهل ا كللقأ /تاحلاطان ًاملاطاب لاقوه» اعرل_سف نومأملا ىلع لد ىتح مشع لزت / مذ م مث :ىللاَهذ ديرب نأ هلت اقف

 حرخو بوثلاب ف حلا ع ىلصو ىل ةغاقءأملاتاهلاة ف د او لست غاف هكترث ارو ىفك اذ_ههلت او

 حور ورشا ديرب ليقأ ئريثكم الكب ماكتو ءاكس امدقا_عف ىل تدل قتتامأ كرف ىري سقت نمهتلار ةغتسأملاظاب ١

 مذ ىلا ء5توعي دصأ|لمعا مهن هر كف نيحام سلا نمل ران لاق تنأ نءلاقوتومأملاهياعلبقأف بابلاب سلاجان أو

 فافو ملمنايلا ىلع لع وجرت انهقنع يرضي صالات مهلا !ىلعاكتاطعو؟تعاع 0 اافحه بف ىسانل دحأ

 مهعمتزكومونف دذعأب ر ءماوقأ هذ افهنعت ارت اق ترا لاق مال ءافاذهىلو نمىدانب دانموبوثلا كلذ

 وهو نهنمنسحأرأ )ف ئاصونيد وهاذاف ىانيعىلغف ىتفل ا ىلع ايو <ةرباقملاب دسم ىف تقااف هلاك م نلعأال

 واوهريغار 1 ًراذا ناكوميلا جاتححالا<شةيالوع :عبالاعل اس اللوضفا !لبلقالحر ىروذلا نيسم اونأ

 تو“ ”كمان د تون الث فاقروزىّأرذا الصال |رهاتتي نيماعفا ادع مع فرعل 4ع :رمشم ىلا مول تاذلزنف هغلهبف تأك

 لامن را :زالوةلااذهحالملانمىروألا مسالا كاشف ضم كيلعشب اولاق تاندلا هذه

 هم نأدير دضتعملل ارب اذهىل إو طةقوص هاو تنأ ١ كيلع شاولاف تاندلا هه شد انريخ نأ بحأ هل

 سااحوهو هيلع تا داف نيس اونأ |لاق هلة همس هناق سا اكشن لوهمالاكل مق هف.سدضتعالا اكو دضتعا ا

 || لالوىذلا تلق ةمسحلا كالو نم الاي ا هبلقيد 5 ودب دح سرك ىلع

 هرمي ارم 4 :ءترص# د كنعهور ©فرملاىد,تاضنا كال يمت

 تذأ تانيئمؤملا اريمأا م رب ريش هلعهصا#2 ف تاّةف ناندلا هل نم دحاولاندلا اذه صا ف.كلاقو" ا ر

 ارك هلأس ىلقر عوكل ذب ىل هناهس ول اَو_ءلاطع ناندلا ىلعتمدق أى نينمؤملاريمأ اب تاةنىفرمخ أت اهلاقف

 تدلا اذ__هىلاترصناىلا لاما هذهباهلعتمدقاف ىنعقاملاةببه تباغف ةبلاطلافوجتو قعلا لالجالا

 ' ناندا.زدلاءلمتناكولّوالا لامخلاب هسمأع تمد اواو ت عنف الدم لعمل 1تاىلع اريك ىسغات تع ثلش 5

 تلقف نع بحل اون 1لاقر كلا مدرع يربح اامربغ كدا ءاط ًادقن بهذادضتعل الاقفلابأ موإ 7

 كت-احامدض" عملا لاف ىط رس نعربغ 1 , الاانأ او ىلاعت هلا نعربغأ تنك فالريبغتلا اشوي نوسل ١

 ه>ووحورلاىلاهح و :

 ةرلاىلا |

 انام
 ددم هكرادتنف هلك |

 اها ”ادادزن و وىرلا |

 1 ّح 4 ا كنوول. ةعاس !!لاقاؤلعذامو تاق مهم رنوءبطن و مهل رب توم تالا تكلا سس

 3 ورلاىلا 00 م ام هباقفنكيرلف هك مدلك ىفلا اذه لوح مهلاو ّآ تواكل ااولاق متن نم تلقف ناكرت ءاجىلاتراظنف

 ّ 5 00 ا ناك لاف عرقلا ميخارات قا ا نعر عمدا بضخ راسم زا كاين لا اوىهتلاوسمالل ب رذن ئد توصو

 تل
 تريز ااملكو بلقلا |

 ا ىذا نر ىشاحالمال لاَعف فطلد هن ءربعب ايش عوببلا ىفالوتاراكتلا ف فرعن ل هنال رك هف فطاراةلابا هلع

 ضسا اذاقس

 1ههحوتلسفنل اروننو

 ع اقلالا هطعأهمالغللاقوميلعح الملا طاتغاف ىردملاكل ذىنرطعت ناب لاك ما لاق جاذهو ىو ونلا لاف اخ دلااهيهدد هكتلا ل ا]
 1 ادحاواندالااهرخ ىلع كأ ىاندانداهرسكي لزب ملوقر وزلا ىلادعصددب ىف ىردملاتراصال عنصي | رظنا حج

 || ةرض>ىلاهصخش او ىر ولا ىلع ضف ملف شب نبا ذئمول وهو رسما باص بكرت ا ىلا ثنغتسا حالملاو



 نيعيلا رون ةيفودااو

 كلذ مهنط اون ىف لصانو
 هثاحز أ لكتب اقلا لدتا
 باةلانال «بناو-و

 روك مكمل
 روب هضعبو مالسالا

 رود لك وناعالا

 اذاقتاةءالاوناسحالا
 رو_ضو بلقلا ضسا

 ىلع هرو سانا

 ه«حو ب اقالو سفنلا

 هوو سعنلا ىلا

 نسفنالو حورإ ١ ىلا
 هحووتاقلاىلا هحو
 3 رسغلاو عسطلاىلا

 ضرس ماذا تلم

 همكحريغى هنذغنأو هقدريغ قمتقفن ني! ملا لام ثيب لع هب تمعشا داعكب 0 قد لع ”آرارتايكلملع
 نذل! ىفاوحخاو انك ءلاءتده_ثدقىفاامأ ك سمن ىلع يدهش ىلا ه0 م

 ريغل نيلسملالامدب ىلع تمدش تورهابىلاعت هللاىدب نيب ادغك ءاعوداهشلا ىدؤن سوك انك ةءارئاو دهش

 ليدسلانن اوهللا لم دق نودهالاو ىلاعتهنلا ضرأ ىفاهماءنولماعلاو أوم واقّدفار وللا كال عذب ىذر له م ةاضر

 كرم نو ر هاد مف كتمعر نمقلخ كلذ ىذر لهمأ مادالاو لم ارالاولعلا لهأر تارا هل+ كلذ ىذرم رمأ
 هوالك تماس ذات فن: قتةزردقذ لدعاأ لا ىدي نيد هةتس كلذ 1121ريال رانالا ءالو اياو-ةلكسملل رعآو

 ىلعتدعتتو ر هانا انا نيل ذاك كوك نأ كاشنا تدضرو رابختالاةتلاجتوت آر ءلاذب كود هزلاو اوهلعلا

 تود ةملظلا لدانحأ تدعتأ م نيملاعلا برب ةبجاب تش ةوكب اب نودارتس تابسأ اورب رياتاتسلورب رسلا

 ىازلا نودع ونونز وأهم رشد نءنوب رضا وروجنأن ون رشد توه صا. الو ساذل تومااق: كاريس و لي 1

 كنفيكةسانلا لعاب < نامل, قم_ملعوْ م .اعماكحالا هذهتناكالفأ قراسلا نوعطّشب ونوةرسد و

 ةمللظلاتاوعأ رةماظلان نأ + هجاو زأواو |ط نزلا اوريشحا ىلاعتهللا لبق نمىدانملاىداناذا ادغ نورهان

 تن :اوكلو>نوملاظا اوك فاصن اوك دءالا امهكفي الل ةنعىلا ناتلوأ عم لاذ وىلاعت هللا ىدب نيد تم دة

 (قكئاتسح ىرن تنأو نانل در ورافانكلاى كدب ند ا دووشو رها كنق اكراما ىلا ماماو قداس مهل

 اظعااو ىدصول ظفتح اوَدْلَط ىوفةاطوعالد ىلعءالبكتاثيس نعةدانزكناربم ىف كري_غتاثيسو كري_غتازبم

 ظعحاو كم .ءرفنو ,رهابهللا قتاف هياغحدنلا فكل تيشبأ امو كتعمن دق ىف أ لعاو امنت عوبااىئانءوع

 ىلا ارتاصوهو نك: الصامل كريغا قبوامالا ادن العلو + ملعةفاللنا ندحأو 3 مآ لسوهيلعهنلا ىلصا دم

 ىناو هيرخ وابن درسح نم مهنموهعفن اداز دوز نم منذ ا ادحاواهلحأب لمست اينذلا اذكو كريغ

 دامعلاف مالا اوهنع ل سجأ الذاذهدعب اياك ىلا تكس نا لاا كلاباق هن هيرجخ ا اوهاسندرمست ن تو رهاب ثايب سحأ

 ىلقنمةظءوااتعقو دةوةف ةوكلا قوس ىلا تابقأ آو نسا مو الو وطمري_غار وشنم باكا "ىلا قاف

 رمنامدلاب ىل اول اف هنلا ىل هنن نمي رهالد رىرتشا نءموقانههل تلف ل دان

 ىلعناك امتعزنوكلذب تيتاخل اة اوطقةءايعوة نحن ف ةوصةبح نكلولاملا ف ىلة-احالتل اذ يهاردلاو
 تن 7”! ىح هل>أ ثنكىذلاحالس !اهملعو نوذربلادوةأتلبقأو نينماريمأ عمم سبلأ تنك ى ذلا سا. الا نم

 0 ا ل اللف ل ذؤتسا مع ةهب .احلتا باب ىلع ناكنمىنأ زهفالحارا. .ةأحذو ره نينموااربمأ با

 باخولوسرلا غفتنالوشي ونزل اولد: ولان وعدن وده>وودس ًارمطاب لعجوامناقماقم دعقو ماق هلاخ ا كلت 1

 هور تو اريام عفداك ارو تمهل باوك لاتمَعلأ ئاعن رسم ىنعلو زب كلاو ىلامايندالو ىلامل_بر

 توحوولف نايف كيلع أر ثجا دق نينمؤملاريمأابهئاس ا-ضعب لاف قهشوأر هو هشعنمرد# هعومدو

 نمرورغم اان دلا دم معانات و أ نو رهلاةذءريغلةربع هلعع تن ؟نوسلاهمل عتق .ظودب دحلاب هتا: ًاقعسلا

 ينج تايفس بانك لزب , م هنأشو تام ةساوكر باق هد_-وةمأنا.فستاو هوغكلهأ 1 وكلا رع ررع

 هاف هلعنمادغهملع مدعيا اهثهنلا قئاوهسغنل ارظن ادبعهللا م-رفهللاءهجر فوت ىت> ةالصلكدنءهؤرتي نوره
 مئامأب الهي ماقافةذوكسل'ىفاوف ديشرلا ج لاق نارهمن هنا د ءنءو# قءفوتلا ىلوهللاوىزا هي هب وبساتي هيلع

 916 0119و هنوذو ناببسلاوتساكللاب باف جرح نيف نونما لول ع جرجتو ىئاتلا ير فتل مح اب برص

 فكة نت ضولاريمأاب هن: در ص ىلعان ىدان نو رهءاحاأف هبعولولا نعتايددلا فكة نو ردجيداو هتاقأ

 هللا دمع ن ةمادق نعل ان نب نع ان دح نينمؤملاريمأ اء لاذ لومل مما كي مل لاَمف هدو نعد دمناف هاملت ور 21

 كءااك.!االودرط الوب رضالءاب 0 رانا ا ار لات ىصاعل ١

 ىلعهعومد تطّدس ىتسدو رهكقلأف ريو لربك: نمكلريخ نين م :ةااريمأ اناذه ارهس ىف ءذاوتو

 هلاج ففءو هلام نم غن اقالاجو الامدتلا انآ ل>ر ني ءؤملاريمأايرعن لاق هللا ل ران دز لوم مما, لاق مث ضرالا
 اهتذ#_تأ نمىلاةزئابل اددرالا ف ةزتاج هلع فدو لول ماي تن بحأأ لاق راربالا عمىلاعتهننا تاون د صلامن ىف بتك

 نورف اوةمةفوكلات لعل لدا ءالؤهنينم .زااريمأ لاق ءانرضق نيد اع ناك نافلوأ مماي لاق اسف ل ةحاحالف هنم

 د 7



 0 552-0 مع ل 16 مالو ادهن الاتوعالو

 لكداقناو ,ْ!عىفرمس !اك لولاة نالعو كرنعةنالءااكر ودصلا شسوانو تاكو كش رعقوفا عئلاعك كشرأ

 يالا مهلك ن مىللعجا كديب هلك ةرخ الاوامتدلا س اراصوكن اطلس !نااطاس ىذلكعم طائر ملكعل وذ

 كل ىنعمطأ ىلع عيب ىل 1ع رع سو ع طخ نع لزواحبوىونذ نع كك رعت مآل 13 رخواح ر ةهنق

 ىني. اعف ىمشت ىلا ءىسملا انو ىلا نسما كناوا : امم كلا وا .ا كو ءدأ < .ةترمدقا# 5

 كالضف» دعف ل_.ءاءةءارلا ىلع ىتلج كب ةمثلا نكسلو ىمداعمابك ا !ضغم .: أولم عند ىلادذو: كانو

 تادف نيد ل م 7 ىبحف هرريصف هيذخاق لاف محرلا باو هلا تنأ كنا ىلع كناسداو

 هيلعتسصصتمم نينمؤملاريم اهلل اوالتلّةفر معممأ |١ نسدتو كلب الاف ص :وىلارظذن هس ًارمفرف هبل هلع إق

 فال ةةرسع ىاطع أو هذسند ىمأ اوتو: دقلاقو مكب ل-ء+مت ل طعأ ىذإاقرلا تاهيل فشلا ا

 ةفالخلادشرلانو رهىلواللاقىنو+لانار عىنأ نعو مالسلا لعرض! كل ذلاق ال تلق هفرعت لاف م مهر

 كلذ لمةناكو ةيذسا ارث :اودلاب مهزيح لبقأو لا مالاتورب فق ةفالخلا ىمأ نهم هبل اراصاءهوُ يدل 1مل "

 اعدق ىروئلارذاملا نيديعس نينايغ_اساومناكو ف ثةئااوهل تلاروظب ناكوداهزلاو ءاطعلاس

 كلذدتش افهم ا راصامجالوهعشوكابعي لومرز مق هن دحيو يول هنرارانورهىاتشاقةرزب موتا ءطعمر 0

 هب لأ ىلا نينمْؤملاريمأ دمثرلانورهدنلادب ءعنم مرا نجلا هني مسد +.ةلوقي أب اناتكمسيلا 500

 ءاوهاو هدف كلذ لعجو نب :مؤملا نيب ىحا ولاعتو كراس هلبا ن .اتلعدق ىايدعبامأرذنملا نيددعس نب نايفس

 هدعالباوا# هدا ارالاوة لا لضفأ ىلع كلوطنمىناو د لدواهنم عطقأ لو كليحا ممرض لةاخاو «كتدحا اودقىأ

 ل ءاودخان مقبامهنا هللادعانأاب ءاو هج محلا نمىلتىفكلدحأاملاو .-ولو كنيتالهتناا همن دلقوتلا مدالَولا

 ةؤسل ارث اولا نموهتيطعأ و لاو ءالاتوربتحتف دقوم_.ل ترسم ؟ىئانهو فرازدتوالاد#حأ لنا اواو

 تالعدةوادي دش كسلا ىنماقوءاباتك كلا تدتكدةو ىننأ نلف كتاطيدس ا!ىلاوىئبع هيترقو ىسفت هبت حرفأم

 باكلابتك الف لمعلا لمعلافىلاتكك لعدر واذاقءتلصاومو هتراب زو نموا لس ضف فءاجام هللادبعابأأب
 هلع ذاق بالام نملجرب ىلع لاهفهتنوشةوىر وألا نايف- نوف ر «د مهلك اذاهءرلستع نم ىلاتْمَتلا

 ىن 4 مق نعل فا متاح داذافةفوكتلا ىلا ه.قلطن اف اذه ىلا: 5 ذحدابعايل )اذ ىاعلاطلادانع هللاقب لخر

 هاع ص> افلون امعسدج كباتو كمون عو هيلااز__هىلاثك قلاقهشي ؟راذانىروثل !نامقس ع نعل - مترو

 معاهلاد_ثرافةل بقلا نعلاسفةفوكملادرو ىت> هيقاطن اوباقكل ادابعذ اذ هي نر بذتل هإ لجو هم ققد
 عسيمسلاهللاي ذ ذوع ؟لاقواءاقماق َّك ارامل ف رعسملا ىلا تانقافد :ايعلاق دعسملا فوه هللةف نا. طع نعلاش

 ثحر ة:ىلقف ةماكسل ا تعقوفدامعلات ريخعالا رطب فراط نم هيون رمال لا

 دوعقهؤاس ا اذاق تا دو رحعسملا بابن ىسرق ثطب رفةالصت قو نكت دو ىلهد ماق دعا بابن تازنى اراإف

 "ىلاد_>؟عفراف تاسفهتب وةءنم نوفا مهفنا اطا بلا م هجاعدرودق صوصل ممن 'اكمهسؤ راوسكت لق

 مهتمه نم ىنالعدتو سوادا" ىلع ض رعب دحأ مهنما.ةافقاو تيقبف عباصالا سؤرب عمدا اودروهسآر

 هئمدعأ .:ودعترا باك اى ًاراهلفهبلا ب اككلاب تمرف نامفسوه ىلصا تان تاقف معلا ى .ءتددمو:دعرلا

 لاهامرمت هدب هيلع هذخأ او كر :ءابعباهقاومك قمري لخذاررإ ولتسو مات هل تضر عةبح هناك

 هل مهضعب هذ اةدابعلاقءدبس ملاط « سو 1 ا هللارفغتسأ ىلا هؤرشب ؛ معي هذا لاقوم فل ناكرم

 هوملقا لاق هنءارق نم غر قابلة بعتملامست ستي تاب هسل.و ةأوهأر هوهضف مع هثيوم) ١ ةيح مف نمفئاخ هن اك

 ىلا١ 2 !لاد قب ساطرو ىف هملا ثدد ؟ ولف ةهيلدت هناهنيا رمعابأ اب هلل مقف هناتكر رهط فومااغلا ىلا او هتك او

 هب ىلصت فوسف مارح نمهيستك اناك ناو هيىز :ز< فوسف لالح نمهءسنك !تاكت اف هياتكرهط ىفملاافلا

 ننس اَنَم محرلا ن حرلاهللامساو هلك الاقف تكتم هلل .ةفاننب دائلعلا م هيفا دنعماطهسمئث قءدالو

 نامعالاةوالح بلس ىذلا دشرلانو رهلام الأي رو رغما دبعلا ىلا ىر ل ارذنملا نب ديعس تب نإ .فستسنذملا

 ادهاش تاع دق افكلعضومتملقو 200 .>-تمرمددق ىناكذرع كيلا تبتكر ىفاق دعبامأ |

 دجأن نب سدح تءععم

 0 ]وهب رف عح نبا

 قاكلارك ايأ تعمم

 قلخ فّو_هتلالوقي
 قاذناب كل_.اءداز نأ

 فوصتلاب كَ اع داز

 مهس .وثن تناح ًادايعل اه

 م منال لامالا_ ىلا

 مال-الارونب وكل
 مه-و غن ثباجأ داهزلاو
 ىال_خالا ضعب ىلا

 رونب اوكلس م خوك
 لها ةيفوصلاوتاعالا

 رول اوكلس نقل ا

 0 أ الف تاسد>الا

 برقلا ل_هأ نطارب



 اه - 2

 اة : : 50 4

 ا سأ وسو فلات لاس برا واوا امالا ئه سانا بحر يا ارح 2

 نملوأ تاكو 0 تالا مودم مك هواك < ةالطرتتن الظرور صل وهتلزؤنم طقسا ى حمو دقأ 8

 تادهاملاوتادياكملاب

 نيسحت ىلا تباجأ ىنح
 سفن نم مو قالخالا
 الو لاعالاىلا ببحت
 قال_الا ىلا 5

 تاحأ دايعلا سوؤنق
 تعتجو لام الا ىلا

 شوفنو قالشألا د
 ضعب ىلاتءاح ا داهزلا

 ضعما !نودوالدالا

 ةسفوصلا سوو

 نولظحالا ناتناغإ

 انرمخأ اهلك ع ركلا

 ةزاحاةعرز وبأ خيشلا

 فاش ني ركللا نع
 لاق ىلا نءةزاحا

 اولانمل كة يعر نم ةورثل او ةردغلاو وذ اذ لعف م كةيعرلط ىلع م ماو وع و ءالاو ءالاو اوايارهلابكلا عمهعتاص

 تنآو كناطلسف كءاك "رش موقل اءالوهرادو اذاسنوابغب اهمادالبت“ الةماوةبعرلا نم ممعند نطل

 تيهندق لدحو ”ارويطرتستالا تصفر هتوص مذردارأ اوم لا لود الا نيبوهنيب لمح لظتمءاس تاق لفاغ

 عفرالنا ملاظملا بحاص اولأ- كءناط , غلبذ لسحب .رلا كال ذءاس ناق مهملا لغم ىف رطنب ال>ر سانال تةةوو كلذ نع

 وكشو هذولب وهلا فلة + مولا 'لازب الذ عهتماقوحخدي ربامهذكء م ةناجا وة مرح هيلا: ةمأل تناك ناوهتمظم

 الأكن نوكسأاسربماب رض برضبف الدي نب خر تروا يراود حان كعلم وهعفدب ودوثدعتسا و

 ىستندالب ردلاتناكو ةدمآو* تن :اكرَولوا ذه ىلع ردو مالسالاءاة باف ريغتالو ركذت الورظاتت تن :ًاوهريغل

 مس هئاطا-باي خل.« ىتحدال بلا ىصق أن مىئاب لجرلا ناكد قلو ف صيف مسملاهتمالطت تعفرالا موملاغملا ملا
 نينمؤمل اريمأ ان تن كودو ذ مهما طأس ىلا« هت:لظ«نوعفريفكلامكلام هنو ردشبق مالسالا له اىدانبف

 تكبال ركبت كلام ءؤارز و هللا ف كبت لعذ مهكلم عمم بهذدقو ةرماجتم دف تل ماهم ونيصلا ضر كارفاسأ

 لاقمت هن روص مه« الذ بايلابخ رمد مؤ ركبأ نكلو ىفتلزن ىتلا ةمبصملا ىلع كلت تسل فام لاف كانبع

 فلا بكري ناكف مولظمالارج أ اي وت ساب الالا سان )ىف اودان بهذي /ىرص»ن اف مس هذدةناكتاامأ

 هتقرونيكرس 01 ةأرتبلغدقهللاب لرسم نينمؤملاربمأ ياذا هه فص, ةامولات ةمىرب له راهلافرط فوطن و

 كلناف كل غن حش ىلع كلةةرو نيململاب كل ةفار كلت الهنا بن معنب اوهنناب نم زم تنآو هكلم فهسفن مث ىلع
 نطإنم طعس ريغصلا لفالا ىفاريع هللا لارأ د _ةفىداولاهعمجأ تلق نا ةثالثن نوال دا ععحال
 ْ ظعن ىتح ل فطل اكذب فطاب ىلا عتننا لازب اذ هب وع ةصخعمد هنودوالا لامن مامو لامضرالا ىلع هلاموهمأ

 اربعهتلا كار ًادقن ناطلس دشاللاملا جاتلقناوءاشن نم ىطع  هلبا لد ىطعت ىذلاتساوهلا سانلاةيغر

 دلو و 'لرضامو حاركلاو حال لاولاحرلا نماودعأ امو ةشذلاوبهذلا نمهوعججام مهنعىغامشابق ناكن وف
 مس>أ ىه ةباعبلطل للا مج تلق ناو دارأ امكن هلنادارأ نيح ف عضلاوة دولا هلة ن نم هيذ منك" امك.
 بقاعت له نينمؤملاريمأ اي حلاصلا ىلم_لاالا كردال ةلزنمالا هيف تن أ امىوفامهتناوف هيف تن أ ىلا هياغلا نم

 امئدلا كلم نممماعتنأ امو هننا كلود ىذلا كلاب , عنصت فيك لاق اللاق لّدَعلا نمدشا, كتمعر نم لاصع نم
 دقعام:مىرب ىذااوهو ميلالا باذعلا ىفدول اب ءاهع نمبقاعي نكسلو لئقلاب هاصعنم بقاعب الىلاءنوشو
 بالا ىلا لاءدو كدب نمامندلا كالمنيسمملا قالا كلا اعزتناا ذالوةتاذا4 ك-راو> هنركذأ ًاوكيلقهملع

 عفنراو بن ىتحا ديدش 2 : رودذملا ىكيق ام امندلاكلم نءهيلع عصا مهيقشتنك اعئس دنع نع ىغب له

 ريمأ ا لاقانئاخالا سانلا نمرأ موهبف تاوحخا_هفىلا حا فيك لاقمت ام 2 لآل قاخأ مىتتيلاب اقم هنود

 نأةقاكإ_تاون رهلاقىنم اورفدقلاق ءالعلالاقم_هنمولات نيدشر 1 0 ماع نينمؤملا

 ماظلانم موللاةهالرصتناو باجل! لهسوباولالا تان 1 علبقن مكتَعن رط نمرهط 00

 كنواع تمت ا : ناكنمبرهنمثاىلعن ماكان دل او قدا ههسق او باطو لحام ئشلاذحشو ملال عنم ماو

 هيلعاولسف نونذؤملاءاحو لجرلا اذهلاق ىلعأنأ ىنةفوم-غالارودنملالا ةفكتعرو لمآ حالص ولع

 اظيغمي اع طاتغاو كةنع نب رضال هيىنتان ثا لح رلايكل د لعوسمر علا لاك مم مىلدفجب رفل ةالصا !تمقأ او

 لاي 30 «ُتلاضعبىف ىلص:ل>رلاو هاذاف فوط وهانيبف لحرلا ب بلطن مز ل ةناديدش

 لاقل هن [ متاىتاتقي تأ ىل ادةفريمالا ىلا مم قلطناف لاق ىلب لاق هفرعتامأ لاق ىل. لاق هنلا قت امأ لجرلا اذا
 ا[ ناك دوز نم محي رخ افاللاق رت نحت لاق فدك لاقاللاق ىنا هي لاق لبس نمثل ذ ىلا لسد
 كحرتلقءاده_ثلاالا فز رباللاق حر غل !ءاعدامولاقيرغلا ءاعدهبق اف ل .محاف هلعحأف : هذخ لاف ئثهمف
 مادو هبوت ذتمدهاحامصوعا سم هناعد نملاف هاضناموءاءدإا اذغام رمت نأتي ارداف كا تنسخ ] عمنا

 اقيدد_طدهنلا رزعبةكو ءّودع ىلع نيعأ أو هلم !ىطع وقر رق هل طسب و ءوأاعدبصقساودانا طن تدحتوهر ورس
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 اقم كغوهفهفعضل هلام عترأو ه«- سفن فلط فعطه. .ةريمأو ةجرلاب هءاعةطس ايهللا دب هللا ليث قدهامماك

 رمش لو هيلع هنئا ىلص هللا لو مرهف لاق ىذلاةمالل اكل ذف« غن عترأو ه هلاع فاطر يمأو هللا جرب نأ لا كالو

 هيلع لب ريح نينمؤملاربمأ اب ىنغلب دقواعيجاو كءاهذ اع ا ا ريم ًاوهدحو كال اهلاو عذ ' ةمطخلا !ةأعرلا

 لاقفةماع هلا هوم ارعسترانلا ىلءتعضوفرا عا ةانع هللا ما نيحك منت [لاَعف إو هياعمللا ىلص ىلا أ مالسلا

 ىتحماعفل  اهلعدقوأ م ترجاىت>ماعفلا املعدقوأ ةاهمرمأ ىلاعتهللاثا لاف راخا!ىكفصلب رمد هل

 قمل ابك ثعب ىذلاوا مهل ًافطبالواه رج ءىضنالة ل ظمءادوس ىب 435 تدوس !ى> ماعفاأ اماءدقوأ م 5 ترقضصا

 اد ضرالا ءايءىفبصا مارش نمابون ذنأ رواه جاولاما ضرالا ل هالر يطا و لا لها بانت نموت نار

 نأولو تاكس انور ايلا ولا راع عضو تر ل باسلا نماعارذ تأوأو هقادنمل تقل

 للعقل لس يتلا عت همظعو قل هر وشنو هك رك ع نمضرالا ل هأ تاما اهم رخأ مران الخد الحر

 و ًالفأ لا فرخ أ تامو كن ذنم مدت :امكالرفغدقو داب ىكبتأ الاف هئاكبل مالسلا هيلع لب ربح زك ولسو
 تو راه هي ىلكن .اانج لخ [نا فانا لاقدر سمس نس نيمالا دل[ اد رجا تيك موار وكشا دبع

 نءايدون ىت> ناكسالاز 17 00 :مادتنوك اقىرد:عىلزتم لع قاكفتا !نمىنعنمىذلا اوهفتورامو

 ىلعل» , ربج لضفك ءايبنالا راس ىلع دم لضفوإكبذعبق هايصعت نأ كتم ادق هللا تادمناب و لب رمح ايءاعنلا
 دعقاذا ىلاأ اى معلتأ :كتار مهللا لاق هزعهللا ىضرباطاا نب رعنأ نينمؤ وااريمأ اب ىنغابدقو هك زل ارئاس

 ةد_كلادشأ نا نينمؤوملاريمأ ا. نيعةفر ط ىاهعالق دعي وأ ب رق نمقأ الام نمىلع ىدن نيدنامصلا

 هملط ن هوو نع او هللا «بعقرهللاةعاطن ىلا باط نمهناو ىوتتتلاهنلاد_:عمركلا مرك أ !تاوهقح لب ماعلا

 نطولاو داولا ىلا تا نبأ ىلا للان تض منش كيلعمالسااوك يلا ىدهدتوذوةدعضوودللا هلذأ هللا ةمص#

 هللعنيعاا وريغلل قذ وما هلئاواهتل قو ل_دةكصن كلت ركشو كل تن ذأ د5لاّف هللاءاش نا ني_:مؤملاريمأ نذاب

 ريغلوةلالوب عااكناوازهلث عىابا كدعل طم ع نءمىئباختالف ل .؟ولا عنو ىسحوه ءلكوفأ اهءلعو نيعتسأهرو

 انألاقو هل.ةءلفءح و رخ ىلع هيزيعت بسلام هل ماق بعصم ندمت لاق هني اءاش نالءفأ تاقةحسنل افهم

 ىذلاحرفااوهوكان ١
 هللاقذا ىلاعت هللالاك
 هتيانا حرطتال هموق

 امل ني_درغلا بحال

 عونا ه-كتكاغم ىأر

 امافةوةلا ىلوأ ةبصعلاب

 آد عربجملا
 دوم_عمف ةبورخالا
 يلاعت هنا لاق همق سف اند

 هتجربو هلبا لضف» لآ

 رسفواوحير غلف كلذبف 20 0 وص لا فرعوارندلان ءضرعب نعبسأ عبالت دكا : هدمع يخف

 0 .لعا ا | راددلا عجر رد فلا علطاذاف هيرلعب الو ىلا صن و

 روهطكدلاو 5 ثأىنامهالا لود وهو مرتمملا نعال جر عج داك واع و هان ا هل! تاذج رفن

 نممعماسم المدهش مفروص لا عرسأف عمطلا اولاغلا نم هلهأ ًاوقحلاني.لو<عامو ضرالا ف داسغلاو ىغباا

 نيم :عكر ىل_دصف نيتمؤااريمأ بح هللاقولورلاهأن أقءاع دق هما العر اودع ع نمةيحات سلخ ب رخمم هلوق

 قداسفلاو ىجملاو وهط نم اوقتنلتعم-ىذلا ذه امروصنملا لاقف هيل عملسف لولا عمق وك رلالتساو

 ريم ؟ايلاقذ ىةاقأو ىف ضر امىهماسمتوشح دل هلئاو د افلاو عمطلا نم هلدأو قدما نيب لوتامو ضرالا

 هللاقف لغاش لغش ىلا ممغف ىسذن ىلع ترصتقاالاو اهاوصأن هرومالا,ك نام 1 ىسفن ىلع ىندنمأ نا نيمو 1|

 قداسة او ىملان مرهطامحالسصأو ,قحلا نيد وهنيبلا-ىح عمطلا ه]إ_ةدىذلا لاقذ كس: ىلع نماتنآ

 لهولاق ىيضية ىف ضماح او وأ 1- او ىدب قءاض» ,لاومارغصلاو عملعلا أد دب ا؛ فيكوح ولاقف تنآضرالا

 مهرومأ تاذغاف مهلاوم او نيالا روكا ١ لاعرتس ىلا عتهنيا تا نيم اري يكل تدامعمطلان ءادح الخد

 حالسلا م هعمةبتع ودي دخلا نمانا ,اونأ 16 " الاو صخلان مايا متين وك ديت تلعجو مهل اومأ عم تمّوهاو

 متدسننا ةلطاناوعأ اوءارزوتذةاوا سه ءابج و لاومالا عجاف كالا ع تشعن وم متم اهيذ كس هن تنعم مث

 ردال نابت رعأو حال لاو عاركسل كلاو ولا اومالاب سال !- ط ىلع مهني و 5و كلونبعت متر ؟ذناو كورك ذب
 الو ىراعلاالو عئاجلا الو فوهل' [!االو موا املا لاصد أب سان مو م تدعسر منن الذو تالفالا سانلا نمثل 1ع

 اون غنل مهتصاختس ا يذلا 2 ءالؤه ل ارا 0 ق>لاملااذ دف كوالا د>أ الوريّمذلاالو ف .عضلا
 ىلعمتلا 0

 الرد« دقو هنوخمالا“ "فدا كام دقاذ هاو ايوسعن الو لاو مالا ىب مكن ءاوب .عحالن]ت ماو ىلع 1

 ةلرابملاىقلادسبع
 وهيلاةذ قاذلا نسح

 لذروء_>حولا طب

 ىذالا فكو فو رعملا
 مهسوفناو اوذارةيفوصا 5



 ع4

 ىذلانانيءا اقل اوههنلاناهناهركد مذ قا هركنم نينمٌوملاريمأاب ةنحل اهماعهللا مرح ةعرلاش ا ءتام لاو
 امحزاقو رم بناك دقو مل-وهيلعهللا لصهلالوسر نم مكتب اقل هر ومعك الو 7 اكتم ولة نيا
 طلاب نوكت ناو قاب مهق هلم را لد اد ادوحت هدب تاذىف+«سفما مهلايساوم
 سوم هدنعةمعتلاب عم متنا !متودرمتا ”الوباويالا مودك اع قلغتال ارتاس مهنار وعلوا اق مهنف هل

 مهك1:تحصأ نيذإلاسانلا ةماع نع كل سفن ةصاخ م لغاش لغش ىف تنك دق نم: مؤماريمأ انعو وبس ره مماصأاع

 ماتفعاروماتف مهتم ثعينااذا !كب فم .كفلدعلان مادصل ل- لع كو هرفاكو مه 5 مهدوسأو مه 7

 | ةورعنعلوعكم ىنث دح نينمؤم اريمأ ًاسملااهتقس ةمالطو أهملعاهتلدأَد يلب وكشت وهوالادح متم سلو

 ا ليثاربج هان اق نيةفانملا مع و رن واهم هدا 1 اما الوبر سحتا# لاق و رنبا

 قش نعفيكةابعر مم ولاقت المو تمن ولقام.ترسك ىتلا ةدب رج اءذ_دامدختأب هلل امن مال سلاهملع

 لوعكم نندحننمز !اريمأ انهنم فود هجرغو مهدالب نعمهالحأو مهرايد برخو مهءامدكفسو مهراتسأ ,
 شردحقهسدن :نمصاصةلاىلااعد مسوهيلعهللا ل نعد ةراحنعدانز زنع قلقا ننس هنلأ

 ىص ىنلااعءدفاريكتمالوا ارآع - لة + مما نارخا لاح مال_بلاهيلعلب ريجمأن قد رمعتد ملام :ارعاهش دح رك !ن-ع لث-و

 ولوادن أ كلذ لعقالتنك اموىت ا وتنأ ىلا, ةال-أ دقىنارعالا لاف ىتمصتقا لاقف ىلا ارعالا لسوميلعهتلا رانلا سانلا لحخدي ام
 اهضرعهنح ىف تءراوشلد رنمنامالااهلذو كةنل كفن ضرني:مؤملاريمأ اب ريدم هلاعدذ ىسفن ىلعتتأ || جرسغلاو مغلا لاذ
 اموامندلا نم هلريدت ذل نم موك د حأ سوق ديقل ل -و<» .اعدننا !صهنلالوسر اف لوي ىتلاضرالاوتاومسلا || مغ مغلا اذ_هنوك

 ءاجامىردن آن ينموم اريمأ اب كريغل قب ككل ىنالادكوك بلال صن /كلبق نقب ولد ال انا نينمٌؤا اريمأ اياه هل-اعلا ظوطظ+ل ات اوف

 مستلاةريغصا!لافاهاص- الا ةري.كسصالو ةريغصر دا نال باكا اذ_ةلام كلدح نعد ' الاءنهلب وأتى طخستلا نوذت كلذنال

 هللا ىذريباطخلا نب ر عنا ىنغادنينمّو/اريمأ ان نسلالا هن دصحو ىدنالاهتل عام ف.كف ل حضلا :ريكسلاو هه رصضتلاو

 | دل دع عج نعيش كناه لاس اأنأت يشل ةء.ضتنا ارغلائط اش ىلع هلي ثتاموالاق هنع |[ هللا ىلع ضارت_الا.
 سال نيب كحات ضرالا ىفةفيادن كلاناعحانادوادانلدح نعم الاد هذهلدوأتف ذاءاحامىردنأ نينموملاريمأاب اضرلامد-ءوىلاعت

 كا ناك ليدي نينامصملارعتاذادوادا,روزلاف لاتقل هللا ل مدس ن -كلض.ةىوهلاعستتالو قاب حرفلا نوكيوعاضةلاب

 ىتفءلتتوكسال قكومن نع ءلوحاةهبخاص ىلع دق هلقحلان وكي تأ هن قنينتالق ىوهامهرحأ ىف حردقلا هملاراثملا

 يسكلاا ورعان, مهقفروتياعرلمهلعل ل آل اءاع :رك ءاعرىدابعىلا لسرتاع>امتادواداةمارك الوأ]| دلحاعلا اير

 نيد "اللاب او ضرالاو تاوعسلا ىلع ضرعول م ايت يلب دقن نينمؤملازيمأ ايءاملاو“ الكل ىلع لب زهلااواديو قلعت هاوي نسوا
 ناطمللا ني ” رعتاىراصنالاةرعزت نجرلادمعن ءرباج ندي زب ىتث د نينمُؤ زااريمأ ايهنمنقفشأو هنلمحن ا لفعأ 1 0

 امآ كلعىلاج ورد! !نمكعنمام هللا ذاع م مانأ دعب هارفةةدصلا ىلعراصنالا نم الدر لمعتس اهنعهللا ىذر نأ ةتالو كتاقام

 مومياعهنبا ىلصهننالو سر تا ىنغلب هنا لاق كلذ دا ولاقاللاق هللا لبس فد_هالارسأ ل_ثمكل نأ تع 0

 ىلعفقوبف هلد_ءالااهكةنالهقنعملا هدب ةأواغم ةمايقلا مون هيىلأالا داع ار ومآنماسسش كب لاو نماملاق

 انس ناك ناك تساحتدإ ع« ُهعضوم نعهنموضعلك لد زب ةضافتناريسجلا كلذ هب ٌضفتني راملا نمرسح

 نمنعهنلاىضرر ع4لاة فاق خ نيعببرانلا ف هبىوهيفرسملا اكلذ هيقر امي سمناك ناو هنا اراحن
 ملسَوهيلع هللا ىلصهنلا لور نم ءاذعم؟- منالاقف امهلاسفر عاملا لسراقتامل و رذ أ ميلكا ل

 لاف ضرالاب هددت قصلأ وهنأ هللا تلس نمهسنعهلل !ىضررذوب ألات اهسفاعأ 50 :نمدارعاو رعلاقف

 ينلاسابعلا كدح لاس دقني_:موملاربمأ اب تلق م ىناكرأ ىتحبخناو ىكر ح ههج و ىلعمعضوف ليدذملاذ خاف

 نمريخاهيحت سفن ىنلا معاب سابعا مالا هيلع ىنلا 4لاقف نمل اوأ فئاطااو اةكمةراما لسو<.لعهللا ىلص
 ةريسعر دن ًاوميل اهنلا وأذا ا م#ثدقنا نم هنعىنغبالهنا هرب و هيلع ةععشو همعل هنمةعصتامصختالة راما

 كلو ىلع تا ثهللا نم كمن ع ىنغ' تسل ىلا د تنءةمط افاد و ىذلا ىعةمضداب و سامع لاقف ن نيد رقالا

 || ىلع تم علطبالدقعلا بي رأ لقعاا في صحخالا سانلا م أ مهقرالمتعهتلا ىضر باطلا نب رعلاق دقو كل ع
 1 كاِلَذِف هلا 00ريال لاقل توتا ىف نع نالت ىعدس نا تيالو ةروع

 : رواماكدح
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 ا

 ا لا يول

 ا

 هنناوني_:مؤا اريمأ قح نم مْزلاهّلاقحو هناك ذاغنا عيطتسأالو هرمأد رعط”-أالف هد درت ال نأ ىلا بكف |

 هبدجو نافل جوزع هلناب اك ىلءنينمؤا ريس ناثك- ضرع اه قالا يس باق ىو حاط كالا نآقدلا

 لوسرك ًاينأك ث و هنافهتناقثاةريمهن اانءذينافهلا ناكلا اا هندحو تاو هيد ةنهللان كلاةفاوم

 فلخت كايندوكناطل عد 3 ٌكرعق قض ىلا كرصق ةع_س نم لح رك ولو رع نعش ر ناسا

 صاتاو هليا٠ نم عنعالدبزب ناودب زب نمل عنجاهنلا نا ةريبهنبااي , كال عىلع لزغتو كب رولعمدقتو ارهط

 ةريمه نءالاةذ نيمرح لا مولان رعدرب الىذلاهسأب لرد ىناوهللاةصعمف ةعاطال هناورمأ لك فوؤدللا

 ا اريمأ تانيسنمُؤ ااريمأرك ذ دنع ضرعأو عش ااهيأ كعاط ىلع عبرا

 نباا نسال اعذ هنو ]ضف ع تا طسصانع سا ل ل لضفلا ىحاصو

 قال مني نمقاثناذلنا ةرييهن اايداص دراابهللاو فضغب ضو طوس

 هنولريعتوده- و ورسد دقو هريمهثئب ماعف كنك و لرغيالجر يئاتتأن مريخ نو ةرمأ ىلع كلمع وكذد

 طوس و وندبأ هى !ةريبش

 لاق صاعان ىنعكماالاقفهّتاصوهفو رعما :ةمرحوهردص تن رغوأو ريمالات ضغأد.عسابأابتلقف ى*لالاقو

 الهأ انكوديلاىدأ |ملالهأ تاكف ام.فح واني فذساو ةلزنملا لتناكو فرطلاو فل انسه ارلاّتح رن

 اند: امو راقملا نيد ىب رعلا س غلا لس* الا ءالعلا ٠ نمتد ًارنمف نسل ا ىل-ثتبرا فان كلذ لعفي تا

 دعب اناطاس دهم ًاالنأ هللا د هاعأ انو ىبع* ثلا ماع لاق م-هلتب راقماناقو لجو زعهتلاةواةءاعز رءالااده مم
 روبقلالهأ كناري» لافردعل!فلوةتامهللاعف ةدرب نأ ن ن لالي ىلع عساونيدجتل شدو «.باحاف سلا اذه

 رمضاخل ىلا لاق ىلعز, دمخ ىع ىبثد>لاق هنعهللا ىذرى فاش لانعو ردقلانعالغش مهفتاف م مفر كستف

 نو رافغلاى اة لاقد رنين سلاةنيدملا لاو ناكو بد و ذي انباهضور ْض م ارفعج بأ ينمؤااري 0 انا

 هلأسة لاق سب ؤذىأنبامجعلسني:مؤمااريمأ اين بلل الاَهو دب د زن نب لسا سعآ نب ماش :رذعج بأ ىلا او 1

 وأ لاقذ م-هلىذالاوريثك سائلا ضار ءاىقق مط لهأ م- منادهش أ لاقف د ت : ؤذيلانبااي مف لوقتاملاقن

 ل ا رن نسما نع هل -نينمؤملاريمأ اب تونرا هعل' لاذ مدعم رقرشعح

 ب ٌوذىأ ناك لاقام نسحا تعد« د5 لاقف هاوه أودع سيت و قا اريغب مكي هنا + بلع ده ثألاعفدب 00

 لود .زااريمأ انى. فعن لاق ”فلوةتاملاعف هل نعهلأسا نيس :مؤااريمآ ابلاقف 0 لا

 ل اا اذهت زن كنادهش لاك ىربذغل هل اولاف كه: فرعت اللا ايتايىعلا اسنلاق ىنرتخا اخ

 نبااذ5 ىفهدب عضو ىتحهعضوم نم هرغع -و ًأءاخ لاق شاة كباب ملاغلا نأده ثأو هله ًاريغف <: اعف هقحري نم

 تاكا! اذهم كرتلاوملب دلاو مو رلاو سرا تن“ النهد سلس اللة تناناناكلا هيلع ض.ةفس ٌؤذىأ
 ءافقاباذ ةأوةبو -لااعستو قل ااذ_ ةرعو ركمولأ ىودق نيمو ؤااريمأ اب سب وذ نأ نبالاقفلاقكلنم

 كتلتَع] قداصا :العأ ىنال اولهلناولاقو هل ؟سىلوءاةقرةعج بأ ىلفنلاق مهفان 1 ارغسهأومورل اوسراف
 فرصت ااا د وذ نباتاانغل لاق ىدها اكنبا .!نمال حعنالىفا نينمؤااربمأ يهئلاو تب ؤذى أ ثبالاةذ

 قاع ركل رابجلا اذه هبتيطامخامفرس دل ثرحلاابأاب هللاقن ىروثلانامغ ءهيقلر وصلا ساكنه

 نحرلادبععاز والا نءوودهلاىفناك انا ىده ءانلكسمتلادبعابألب كل هتارفغن لاعف ىدهلاكنيا هلكلوق

 ةفال1نارويلع تإوهيلاتلصو'_11هتنتاقلحاسلابانأو نئمؤااريمأر ,وصالارف 0 وب أ ىلا ثعب لاقو رعنا

 دب رأ لاقني:ؤملاريم أ ايدب زر نا نتا لا ىازوأ ايانعك بأ طن أ ىذلاامىللاق ممى-باقساو"ىلءدر

 انأو هلهجأ ف يكو لاق كل لوقأ مت يش لهالنانينمؤلاريمأاب راقاةتاتفلا تما ملا

 ىوضأو عد د نلا ىحاضقلاف ا هعمشتن ا فاخأ تلق لاق هل كتمدقأوكملاتهج وه فوضع دالاس أ |[

 مالكلا ىف تطست:اوىسف:ثداطفةب وةعسا<الدب وهمس اعازهلاقور و 30 هروتناف فيبسلا كارلا

 ةافعوم هن ءاحدلب عاعأ لومي ءاعدنلا لصهتنالورلاف لاق رع هلل نة مطع ع نءلوعكم ىثدحْنن ولاا

 دادز رام ااهدادزيلهملعهتنان هةعح ناك الور 2 !فناق 42 .لاثةسدللا 'نمةمعتا هنوني

 اع ءألسو ىلعهّتلا ىلصهننالورلاق لاق رمدب نب ةبطعنعلوعكم ىف د لد نسوا ًاارهسلعاطةءاهسهنا

 ( نان - (ا>) - 5

 فنوكتالو نءالاىف

 ديعل اى ْن روكتو هدأ

 هداك نوكت الو

 ناىاعتهقااهم شد
 بثدص ةداعسلا هيدارأ

 1[! تدصوتيدملا
 هراجر عيشبال ناو

 ءاطعاو ناعئاجه.-اصو
 ةافاكملاو لئاشلا
 ةنامال ف ذو عئانصلاب
 مهدتلاو م>رلاةصو
 فضااءارتاو بحادال
 لئسوويءابحلا نهسأرو

 هيلعهلنا ىلههلبالوسر

 لح ديامرثك ان علو
 وشي لاهةنمل اس انلا



 ىحلملارعوبأ ان آلاف هنآ

 ١ هللاد.عد<يوأانأ لاك

 وب انأ لاق ف ودنبا
 لاق ىبارعالا نم لمعس
 جالا نير رعع> 1

 نيبو انآ لاق قرلا
 ىنثدح لاه نازولا دمت

 كل طيطح هلانلةذ هب حاصوان؟هتيتافرفعحلا# قوسلاىف هناومراةدورخأ لاف قمررخ 1ى هنا باسل | ىلصهنلا ينتاك تلاق
 ءاهعفاعدةريبهن رعتاىورو هيلعللاة جرة نست رشع نام نبا ناكو تام ذب رند هوناق ءام ةيرمش لاق ةحاح : 0 ءاع هللا

 لعذ ىبعشلا ارماع ماكد لعحو مهل سي لعف اهئارقوماشلا لهأوتنيدملا لهأوةفو ؟لالهأو : ةرمصبلا لهآ ا ةرمدس ىالخإلا مزاكم

 ةفوكللا لهأ لجراذهن ا زهامهلاق مث هلأ ف ىرصبلا ن م علا ءهلاسال ا الولجرلا ف نوكت 5

 ىلعلبقاف نسحلاو ىبعشلابالخو نمانلا جراف بجاد ارصاق نسم ا ىنعن ةرصبلا لهأ ل جرا ذهو ىعتشلا مب || توكسرتسا ف ا
 ةمعرلاب تنلتباةءاطلا ىلعر وءاملحرو اهلع لماعو فار علا ىلءنينموملاريمأ نيمأ ناو رعاب ايلاف عدلا ِ

 صالاران دل! لهأ نمةياصعلا نعىبغل دقو مهاةعصتلا موب وجهل ءاامدهعتو مهظفح بحأ اناقمهة حى هزلد ||

 دقىلانينمؤملاريمأ خاب مف مهملعهدرأأ نا ىتين 0 ا ب :

 انلث رذةفوكلا ءاهقفوةرصملاءاهةفباعد احل ان اة ثراعتب ان هىكور وتشعامىبعسضنالاثمتاماكللا :

 عضوذ ى مر كاعد ىلا ىلا ديعس ىنابا بحر حاجا لاف لشد نمرخآ 0 بحل لخ دوهيلع

 ١ ةهنعهللاىضر بلاط ىلأ نب لعرتا ذذاانلا 5 وأن كاذبا ا لعف هيلع دعمت هرب رس تحج :-ىل 0

  7تيسعامل افاد اس كار 1كامدنعانأ اب لا ةف ماه ىلع ضاع تك اس نسالاو هر نماقر 3و لدي راقمهنم

 : ىتلاةل يل اانلعامولوقي هرك 3 لح هللا تء؟-لاق بارت ىنأ فك أرب فريخأ لاق لونأتأ

 0 يعلم رك اموهنناىده يذلا ىلعالا :ريمكسل تناك نا اوهيبةعىلعءاةنب ن ة*لوسرلا هاد نم

 ملعتلالا هلع تنك

 هّمئد د | ىلع هن* ءةومالسلا هباعىنلا معنب لوقاق نامالا لهأ نم هللا ىده نم ىلعف محر ف در لسانلابهننانا

 0 | تانلا نمد ًالوتنأ عبلطت 2 نل هللا نمهلت عبس تاكرابم قب اوس بحاصو هنلا ساثلا بأ :

 هحو ريسفاذهنملدعأ الو# ةهقدحأ امهللاوهمسس> هلياقّدانه ىلعل تناك ن 'لوقأ اواهتدد وهنيبلوعالو<. 1ع

 انا تاقذ نسحلاد بت ذحتاف ىبعشلا ماعلافانج روم ةلاتنب لت دفابضغمرب رسلا نع ماقو ري خويا

 تيتأةفوكلا له لاعىع

 م ولادى اطت تاك -ناتشتاالهم عا < وهنأ ارفه.راقتو ءاوعملو سن الا نيط امش نمأي امش ّ

 لاقةعبتلافدشأوك _.اعةل اف ملمعأ لاذف نسل |لاقا هام معأانأ اواهتاتدقدنع_.ابأ اب صاعلا# تحسف

 ا لال اوةب صاعاب ىنعللبلا لاقفهردصترغوأ اوريمالا تنضغ أ دمعس

 لاقمهردلاو راثبدلا ىلعملادايعاول قدها م عاتاق لوقت ”ىانلا تن لاه هلع لس دالق نسحلا ىلا جال اثعب وأ

 كم ال نومتكلو سانام قيثاوملان نمءاذعلا لعهلئاذح املأق اذ- هلع دل املات :

 ىلا هيءعىح تاي زل |طمطح نأ ىكحو دي لد سوس ريب قرفافدرك امل: ءىنغلس نأ كاباو نانا لع ا

 تا لاص+ ثالث ىلء ماعلا دنعمنلا تدهاعىاف كل' دبا علس منلاف طيطحتنأ لاق هيلع لخداملف تاخلا |
 ا تداثىثد>لافدماولا

 | ىازوالا نع ديزب نع

 ١ هدرعنع ىرهزلانع

 قمدللا ءادعأن مكن الوقأ لاق" فلوةتا لاق ترك التيفوعتاو نريصالتءاثب ناو ل

 مرح مظعأ هنا لوقأ لاف تاوهنب كلا ادع ني-:مؤملاريمأ قلوةتافلاق ةنطا الش هنو مراحملا كنت ضرالا

 هلقةثنآىلاباذعلاهبىبهتنافلاةباذعلا هيلعاوعسذحا ا الاةذلاق ءاءاطخ نمةئطذتنأ !اعاوكدم

 ليقنلاق ايش لوب هوعمما_ةه+لاولكتن ا ىت-ةيصقةبصق نودعاواعج مث لابحلايهودشو + ىلعهواعج مثبصقلا

 ةعاطلا ىلءروماملحرانأ اامناوهباتك ذافناالودرعأ درع -.طنس الذ هدر "الآ ىلا ىتكمق وغلا كلذ ىلع هضم 59

 امءاريمالا هنلاهطص تان ىبع_ثلالاقترك ذامىلءاهفةينل ادرار ل يع عر اووتعت اذدىق" ىلءل وهذ :

 نسم !ىلء لبق مدجلاهنفلاقوهوجوفرشبلا تي ارو هببعأ و ىلوقب رسفلاف بيصب وئطخدااوتاطاسا ||
 لح رواهلع هلماعو قارعلا لع نينمؤملاريمأ نيمأ هنا لوي ريمالالوةتعم«دقلاق دمع-ايأ اءلوةتامل ةذ
 قحو كل مزالتمع راقد .ووبه طنا مل دوعتلاو مهل ةحعخل اووى ءزإوةبعرلاب تيلثب اةعاطلا ىلءرومام

 لوةدلسو هبلعهتيا ىلصهللالوس ربح اص ى تر قل اةر عم نب نجحرلا دبع تع مجد ىناو هةهدتلاب موطوخحت نأ كد كيلع

 || تضبتاعرفالوقي وقنملاهيلعدتلا مرح ةععصتل اباه لفة عر عرتسا نم لسوه.لع هللا ىلص هلل لوس الات
 1 | تل سولادآ غاببف مهتعاط او متل تس را

 براكجدف
 آةكم



 معو

 هب كرم ن الا تاقلاق ىماعنيب ونلنيب روش ىذلااملاةف هتيثأ ئئالومتينذأبذالدى :رصم نم داخل |
 تمقف هنمثالذ ىطاغن كلوعدي ا كنأ م” لسوهيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ىلصوهبلع ىنثأ وهن ادد انمظحتا ذا تاك هي
 4 :عهللا ىضررمت عفدتاف لاق وك- شيئا بتك مناعج كلذ عنصغ هيلع هلضانهبحاصن «تنأ نبأ لتاةذهيلا

 ريمأ انك هللار هغتل :لاه كل هنلارع غب ىنذىلر ذاع تنأ لهف ردو او 4 م قذوا 1 ةقاو تن لود وع ا

 هلم لب كتدح أ نأ كل لهفر عل اورتن مريخ مول ورك نأ نمل |هللاولوةب ودواك اب عفدنا لاق نينمؤملا

 حج رخ نيكرم دما نوما راهةكم نم جورخلادارأ ا لو ءاعدتلا ىلصهللالوسرناف هل دل امأ لاورعن تل ةهمولو

 2 1 ل هراسن نعةصو هنع نع: صو فاد رصو همام اةرمىشع لعذر ولأ هعبتفالا

 تاطلارك ذا وكمامأ توك اةدصرلارك ذأ هللالو-رابلاقذكلاعف أن ماذهفرعأ امر ك/ ايأاب اذهام اهل سو

 ىلعهتلبل سو هيلع هللا لصهللالوسر ى دف لاوك لعن مما ”لراسب نعةرمو كانمع نعةرسوكلذلثنوكف

 راغلا مف ًاىتح هيدتسشد لءجوهقتاعىل اع و] ج ثع .ةحدق ماركو ىأرالف ت تتح فح ىد هعلاص فار طأ

 مننا كا مظع 1 اش 2 ار مقل بقل كلبة ىفلزنئثهمف ناك اف هلخدأ ىتح هإتدئالق دايك: *ءب ىذلاولاق مت هلزئاق

 ترسو دالخالاب ضر“ أ ناىل_م هللالوسر ىلا: هنم ري نأ ةفاهمدقركتو أ همّلاف عافأوتام-<.ف قرت اغلا ف ناكو هل داق
 توعنلا ىلا نكس لو ىلصهّنلالوسر ودحتامملأ ن «هيدح ىلءردخت ةهومحت لج وددت ركاب رش ١ ةاعرشلع

 تاذلا ىلا تلصوىح هموناماومتل لذ فركب ىنالةنين امطلاوهيلعهتنيكس هنا لزنافانعممتلا نا تزكتالر اأن هللوقي مسوةيلعهللا
 ادمثعيامل (ليقو ) | ةةءآ تا, تاقفاصدتوول 1الهتبت افك زئالو ىلصن مهضعب لاقذ برعلا تدترا لس وعيلعهتلا لصهتلالوسرؤوتا لذ
 مالسااونالصلاهيلع || يفلان اذا ىف مالسالا فراّوش ةيلهاجلا قرابجأ لاقف مهم قفراو سانلا فلأت سو ءيلع هلل ىلسهقلالوسر

 ملسو ءيلعدتلا لصهتلالوسر هنوطعب اوناكالاةعىوعنمولهللا اوذ حولا عفتراو لسو «.لعدللا ىلص هللالوسر ض3 3 نعام ءرحزإجلاىلا

 ىعدالان عو د همولت + ىسوم ىلأ كلت ماك مسهمول اذ هذ مهالا د. شرهللاو ناكسف«.لعاناتاةفلاق هيلعمهتلتاقل

 كل ذو نط لكن مفارمس :الاهيلاوحو درت رم ىلع سن :ااحوهونأ اوم نم أل | دبع ىلع حاب رى نءءاطعلدلاق

 تاوهشلاو تاذللا

 ةوفجلاوةب رغلا فءاقلأو
 نع كلذب افصالف كتجا-امدمسابأابهللاقو هيدي نيبدعقورب رسل ا لعهعمهباحأ ]وه ءلاماقهب رص امل هتفالح ىفهص تقوى ةككع

 هللاو قال الاسد الأ كنان راصنالاو نب مرحاوملادالوأ فدتلاق تاو: :رامعا يهد هاعت3 هلوسر مزحو هللا مرح هللا قنا نيئمؤم اري ريمأ ابل اعف

 ميظعقاخ لعل كناو أ لولا لوو كاافنيلسملاو ومد قفتونيهملان محم مافروغثلالهأ هللا قتاوساحلا اذهتساج موب
 سلا (ةربباو) «.لعض.ةذ ماهو ضمنمت م لعفأ ل->- هللاةف مودل اب قاغنال و مهنع ل ةعئالف كباب ىلع نمفهنلا قتاو مهنع

 نة-عءرز وب احلاصلا 1  ثةجاح قولا ىلا ىلاملاةذ تن[ كت احاةاهاندضةدقو ل اريغاةحاحانتل ًاسامناد تاب ايلاقف كلملا دع

 دمج ل ضؤلا أ ظذاحلا | كب ماذاتبا ايلا ىلع قامول هبجاحلاق كمل دبع ني دماولا تا ىو ردقو «فرسشلا كس أ واز#همملا دبع لاقف
 نعىسدةمارهاط نبا || مشار هللاةفهفرعنالو هوحأب رىلأ نيءاطعهب رفةدمب ايلا ىل_عسم>ا1لا فتون ىثدحا ىلع ل تدافل->ز

 دياولا نم ءاطعان دال فز زءلا دبعزب رعمدنعود.لولا لوفاطج حدف كنب لأ هناف نينمؤملاريمأ ىلا لحدا
 قصاسو ىنث د<الجرىلا لدخدب نأ تس أ كالو هل لاقوة بحاح ىلع د.لولا بضغف لاق دياو ابك ءلع مال سلا لاق
 ءاطعل لاق مه ري_غدحأ ىبرمام هيحاح هللاةفىلمتل'هراةخا ىذإ ا مسالاب ىيع#ل نا ضر الحر اتا داف

 لكل هللا هدعأ بهمه لاعب :ايداومهجف نأ ان , هأ لاق نأ ءاطع هيهث دف ناك ف «ةدح هيلع لبقأ مث ساحا

 ساحل ا قودح ىلا ءافق ىلع عقوف سل لا بابةبتعىدي نيراسلاج ناكو هلوقنمدملولا قه نمت علك زاب نأ

 ةديد ذر عهزمغقو زعلا دمع رغعار ذىلعءاطع ض.قف ني_:مؤملاريمأ تاتقءاطغل ر عل اعف هيلعام ادب

 :--تاكملاق هناهللاهجر زب زعل دبعتي رم نعانغلش فرمهت ادءاططع ماه رش ب ا هللاقو

 درع هللاعف ناو صن ثلا دبع ىلع حدف بدالاو لّمعلاب فصول هلع ىلأ نباناكودي ىعارذىف هن رخل ا دحأ
 لاقت كلما دع ىكع ةهللنأك امالالاب رهيلعم ملا هيولكست مالك لكتأ ك عدو ماكست ”1ميلاق م اكس الملا

 نمذودخ الدم اهلا ىف سان انا نينمؤلاريمأ,لسجرلالاقف توصاوتد رنوافعاو - د سانلال زي , مهلا لرب

 هد ظ نلءجحال محال لاه م ثالم ا بع ىكبذ قوه كان اووهمست هللا ىذرأن ءالااهق ىدرلا ةئب اعمو اهترارمصضغ



 ميظعلا قلقا (ءاطغ
 رامتخا لنوم الثا

 م1 اتعنو-كيو

 ءانفو سعنلا ءاذف عم

 ونأ لافو) تافواألا

 ماظعلا ىل رم

 هقالخأ نمو هللاوه

 جفدلاومركلاودوحلا
 الآتاسحالاو وعلا
 مالسل اا هيلع هلوةىلا ىرت

 رس ع ةعضل وةئامهنيتا

 اهتمدحاول أن ماقلت
 قاختالف ةنجلا لخد

 د>وىلاعت هللا قالخا

 كناو هلو هيلععانالا

 (لبقو) يلع قا ىلعل

 منك ادسبت5 ةرجهادهشلاروخإ وعملت لسع لوسرل :داهش كلذنأ ! مهلك باذعلا اول

 قحةماك داهملا لضف أ ل_سويلعهنا ىلصلا# و كلذ ىلع هلتعفىلاعتهللاتاذف هاهو هرعأق ماما ىلا ماق ل>ر
 هذ ًانالديدح نفت تلاقفهنعهننا ىطرناطملا نب رعم سو هيلعهننا ىلص ىنلا فصوو راج ن اطلس د #نع

 دنعقحةماك مالكلا لضفأ نا نيدإ! فن ويلصتلا لءاملو قد د ص نمهلام قا هلو هكر تو مالةمول هللا
 ىلع مه-فنأ ني:طومكلذ ىلعاوم دقرامخالا هيتدر وكدمه_ثوهف لتقاذاكلذ دبخاصتن أو رئاجن طا

 ١ و ظ -نس ولدا نيستجتو وىلا عئهللا تاذف<بلعنرباصو ناذعلا عاونأ نيلمت# الهلا

 كلذ نمةلجاندروأ دقو فا !اءالع نع لقنامزكتملا نعوبس نو فو رعملاب وهو نيطال بلاطعو قل رطو

 ةضيكو و ظءولاهح .وفرعتتاناكح ىلعت الارصتةنو مارح او لال ابا 25 ىفنيطال_سلاىلءلودشدلا ناب

 الو راو حشر ةرباك أ | ىلع هنعهللا ىذرقددصلار فأر كنا !نمىوراماهنت مهلعراكنالا

 تلاناش د رقت ًارامرثك امر عن. هتادمعل تاقلاق ةةعفتلا ىضرتورع رعى و راما ذو ءوسلاب لو هيلعهللا

 ريغ اىامول مهفارسشأ عمتجا دقو محرضحلا ف هيوادع نمرهظت تناك اذ _بوميلعللا ىلصهللالوسر نم

 انءايامتشوانمالحأ هس ل>رلا اذه نمهلعانريصام لثمانب ارم اولاقف لو هيله هللا ىلصهنلا لوسراوركذذ
 مهاععلط ذا كلذ مهامثبف اولاقاكوأ مع ص أ ىلعهنمانريسصدقاوانتهل 7 !بسو انتعاج ىرفوانش دداعو

 ' ضعبيهو زغم مسام تبل اءافث اط مهم مث نكرلا لتس اتى شع لبقاف لو هيلعهلنا ىلصهللالوسر

 تفرعف اهلثع هور سنا ما مه صا طف ىغمم مل_-وميلعهلبا لصوهنبالوسرهج وكل تفرعفلاقلوقلا

 01 سا ه رقوستعما,توعمستأ لاق م فهو ىتحاهلثعهوزمغفةثلاثلا مم رق ىضم مث مال_بلا«لعمهحو ىف كلذ

 ىتخ مكاو رئاط هس ًاريلعامناك الا لح روهنمامييت موتا ىرط اغلاق جلاب دعا دس د سفن ىذلاو

 هتناوفادش ار مسالا اب اا. فرصن الويل هناىت>لوقلا نمد امن 8-0 : هوفرعل كلذ لمقد 1 هيفمهدش آنا

 لاقف مهعمانأو رغافاوعمجا دغلا نمناك اذا ىتح مو هيلعهليا ىبصهننالوسرفرصن ا لاقالوهج تنك 1

 324 3ع هامبق هومتكر  توهركت ا عمك أ داياذا ىتح 0 تام محرك دضعبل مهضع

 تنااذك لوقتىذلاتنأ نووي هباوطاحافدحاولجر ةبئوهسبلا اويئوف لسوهيلعهتلا ىصونلالوسر علط
 انآ مهنه _بوعلعهنلا لصهتلالوسر لوي ةلاه مهني دو مهتهل 1بيعنمو بهغلن دقتاك املاذك لوقت ىذلا

 ل هنودمةعهنلاىدر قن دصلار كم ولأ ماقدلافءنادر عما يذخ الجر مهمتي ًاردقلفلات كلذلوتأىذلا

 <«:متغلت ؛ اًسدرقتد ارامدش الكل ذناو و هذعاوفرصنا مث لاقهللاىف رلوقي تأ الج ر نول: مد وكس وهو

 لد ةلة كلا ءانغي رسوم لع اىل سمت الوسرانيبلاق امهتعهللاىطذررعن هللا دع نعىرخأ هءاورفو

 رك وأ ءاخ ادب دش امزح هةنفن هعنعفف هب بول فلق لبوه ءاعهللا ىلصهننا لوس ربك عذخاف طعم ىلأ نب ة مع

 تانيبلابك ءاحدقومتا فروق: .نآال> رنولتةنأ 1لاقو مل -وميلعهتلا لصوت لوسز نع هعفدوهبكنعذخاذ

 سل هنا هن واعمأب ه4لاعذىالوخلا مسموبأ هيلا ماء ءاطعلا سحهنعهنلاىضرةنواعمنأ ىورو مرنم

 مهنبعأ نعباغو كس: اكم مهل لاقو ريذملا نع لزنوهب واعميشخف لاق كمأ دك ن ءالو كلسسأ دكن مالو ل دك نم
 | ١ المقل لكني لوسرتعم» ىاو ىنبضخا اماكن ى داك ملمايأ الاف ل ةءادقو مهلع حر متةعاس

 فاولل_تتةلك دحأ ضغاذافءاملاب ,رانلاًا فاطتامتاو رانلا نما ناط_ثلاوتاطمشلا ع نمسبضغلا لوب

 نةب-ق نءىكورو مناط عىل اومل وف ىأ لكن مالو ىدكن م سنن هال مون أ قد صو تا 1 ام ل

 ىلعىلصو هلع ىنثأ و هللادجا:مطداذاناكف ةرصبلاب اريمأ ىرعشالا ىسومو ًاانلعتاك لاو ىزتع'! نصت

 نمتنآ نأ تقف هلا تمةفهنمكلذ ىظاغف اق هنعهتلاىضر رهءاوعديأشنأو ملسوعيلعهللا ىلصىنلا

 312 فلان غن همس تا لوقت فو كثب رمعىلا بثك من اعج كلذ منصف هيلعهإ فتهبحاص

 تنأ نملاقف ىلا جرف: بابلاء_.اعتنرضق تمدقفءبل امىصضت اف لاق ىلاهصضل آنأر عملا ىتكدف ئتبطخ

 ا رمان تالهعا اذاعق لامالو لل هالقلهالاامأ وهنلا نف بح ملا ام تانالهأ ال اوابح صال ىل لاذ ةد ان تلف
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 انش

 !ماونأ شةنتونب زثد_حاسملالزت لو ةددعلاضارغالا نم نيد لا نال مارع ساري كحرلام هن ةكلذ

 با.ةلابلمحتلا ف لوةلاكالذكو رودلا اذكتة نب زلادرعمالاهفةدئ اهال فت سلاويابلا شقننأ عماهفوةسو
 نكءالةرياك تا اركسنملاهذهلاثمأو هنو رثو ل>رلالاحرام:ءاباقارساربصا :ودستدف حام ذذ ةمعطالاو

 تاطابرو ءاهةذلا سرادمو نيطالسلانيواودو ةاضّعلا سلاكتو ماكاذاو 1 ماهر مسدف اهريصح

 ىدتس تاركدذملا ميج ءاصقت_اور راحو أو ركم ركسشم نعةعشب ل الف قاوسالا تاناغوةىفوصلا

 اهتمردقلا اذه ىلع :مدةهئلذاهءورفواهل اوصأ 2 رمل لءصاقت عيج باعيتسا

 مب( ةماعلا تاركذملا )<

 سانلاداشرانعدءاّقتلاث يح نمركشمن عنامزلا اذ_هفايلاخ سياف ناك امني أ هتيبؤدسعءاق لكن أر لعا
 ىرعلاف فيك ةدال_بلاىفئالصلا طورسش ىف عرمشلاب نول هام سانلارثك اف فو رغما ىلع م_علجومهولعتو
 دعس لكفنوك,نأب حاوو قالا فا:_مارئاسو ة.ناكرتلاودارك الاؤبا ارعالاو_منمو قداوبلاو

 عرهتوهسنبعضرفنمخرذ هموذ لك ىلعبحاو و هن رقلك قاذكو ميس ستان دلملا نمل و

 م-هلعا و مهريغودارك الاوي رعلا نمو دا وسلا لهأن ءهدلب رواع نمىلاع ركنأ هبافكلا ضرفل

 ناب وصةماهرتك اتاف مهتمعطأن ملك ًايالودلكأ 5 ادار مهتم ”ضْئا ارذوم ميد

 ورا ىفهريصةتلفملاعلاامأ نيعجأ ةفاكلاعب رو امءالاونبرخ الا نع رملا طةسدحاورمألا اذه ماق

 مثالا ف كد رسثوهفالاو هريغف ردات مياظفن السلا طورم# فرع ىتاعلكو مالا لرب ىفهريصق:لف لهادلاامأو

 نموهنةدحاو هلْ سم لعت نملكفرلعلا لهأ ىلع عسيلبتلا بعاشاوع مشل اءاملاع داون ال ناسنالاناموأعمو
 ١ اوك ربو نيفرتحما نال قل مهتعانصب وهو رهظأ هن ردة تالدشأ ءاهققلا ىلع الا ىرهعاو اميلعلا لهآ

 نع هخلب أم سلبت دنا هةيةوحو .ةفاانأشو قاما حال_هىفمامدبالا ص او دات دقمهف سداعملاتلطيل مهتذرح

 يعمل ىلا جرعالو هتيسىف دعت, تاتاسذال سلو ءايننالاةثرو مهءانلعلا تاق سودنلع هللا ىلصهللالو-ر

 فنأ نّةيتنملك اذكو ىهنلاو ماغتللجيورخلا ماع بح وكلذرعاذالب ةالصاانو:سحال ساناا ىرب هنال

 هسسوعن نع كلذ طقس نأ هلر وح الف هريمغت ىلعر داقوهو+ «!تقو وا ًاماودلا لعىرح اراك قولا

 ىلعرد-ةبو هتدهاشم نعز رث<ةوهو عسرجاري بغت ىلع ردقب الناكن اف و روت اهمزلب لب تدي فدوعةلاب
 عكا هيلعرد ةءالامةدهاٌتمهرمض الف هءلعر دهب امريدغت ل-الثاك اذاهس ورخنالعو راناهمزل ضع |١

 ضئارغلا ىلعة مط اوملاب اه صدقم سود ًادبب نأ ملك ىلع قذ. ماك ض هرغربغنم ركسملاةدهاشلر وضحلا

 ىلا مت هدأب ,لهأىلا مهتا# لهأ ىلا هاري مهنمغارغلادعب ىدعتي :بلهأ كلذرعب مث تامرهلا ل

 ماقناف ماعل!ىصقأىلا اذكهو مهريغو ب رعلاودارك الان مىداوبلا لهأ ىلا م هدلبب فنتكملاداوسل !لهأ
 ىلع قبب مادام را طة سالوادنعب وأ تاك ابن رته«اءرداق لك ىلع هب رحالاو دعبالا نع طقس دالا هب

 لغشاذ هوهذرفهاعبشهريغب وأ «سؤنيهما | يس نأ ىلءرداقوهوهذي دصضورف نه ضرع لها ضوالا

 ىهىلا مولعاا قئاقدفقمعتلاو ةردانلاتاعب ؛ رغتلا ف تاق دالا ةئْر نع هلغش هنبدصأ همي نا لغاش
 هنممهأو هةبافكض رفو أن يع ضرفالا اذهىلع مدقتيألو تانافكلا ضو رف نم

 (ركسنملان نع مب فورعااب نطاللاوءأ مالا عاق بارا

 عتملاهعب ارو لوةلاف نيت ا هثلاثو ظعولا+ناثو فب رءتلاهلؤوأثأو فو رعااب مالاتاحردانرك ذدق

 اههو تاءاوالاناّءدترلا نبط البلا ميكا ذل ند م زئادلاو ةنوةعلاوب رضااي قا ىلعىل_لا فروقلاب

 رشا عوب وقنتفلا كلر كلذناف ناطاسلا عمةسبع .رلاداس الكللذ سلف رهشلاب عذملاامأ وطظءولاو في رعتلا

 1 ار ىر امو هللا فام ال نمأي مل اطار هلوةك لوغلافني_ثخحااامأو رك ًاروذلانمهنمداوتامتوك و

 ه.لا|بودذم لد زئاج وهفهسفن ىلعالا فاخال اكن او رح هريغىلا اهرش ىدعتي نتف كلرح ناكنا كلذف

 ضرعتلاوةعجمملا العب ةالابمري غنم راكنالاب مي رصتلاو راطخخ لال ضرعتلا فلسلاةداعزم ناك دةلف

 مومذمدوجوتجارازع
 نممومذملا عرب اذا

 توعنلاتاديتودودولا

 ءانغلا ىف ىبتةزع ىاق
 ال هللا هروذح نوكمف

 قد يح ىافمستن
 قوأ نم(ل.ةو) كلاذه

 قوأ دقف مظعلا قاذنا
 تال تاماةملام_افعأ ١

 اماعاطامترا تاماقمال
 توعنلاب طامتراقلاتاو

 لاق وز تاق_صلاو

 هيف عمبجا( ديتجلا

 ءادسلاءاشأة عب رأ
 ةصدصمل اود ةلالاو

 نبالاقر )ةةفكثلاو
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 مذا ىلاعت هيا قالل_دخأب

 هدتنع ضاوعءالل قبن
 مهضعب (لاقو) رطحخ

 انيلعلوةنواوىلاعت هلوق
 اندحخاللي زافالا سد

 ثدح هنالمتأ نيم'ايهنم

 هريض>أ كنتاو لاق

 هل-فغأ هرضحأ اذاو

 اذهل اوتقوءانفه ةنال :

 نالاهالهف راغنلئاقلا

 هل اود ىفنءانف كلذ ف ناك

 ءانغلا نم مت ءاّمملاوءانف

 بهاكق لأ اذ_هو

 اا ءانغلا نال ةلاسرلا

 كلذ لكشف مهنم ةنئفلا فا بابش لاحرلا فثاك اههملأح را ىلارظنال حوطسلا ىلع ءاسنلا عامجا اهنمو 5

 ةدها ثم ىف سوا ىفهلدص+ رالف سول+لا ا هلزك ملوح ورا همزلهريرغت نع نمو هريبغت بكت ركشمرواغ“
 ىاوالاالعاصةلاو قابطالا ىلعا ذكو ار كسنم سلف ةشورفملا ار زلاو قراغلا ىلع ىتلاروصل امو تاركدملا

 ةرودلاراد_ةمرسكتى < مارح كل ذذ ريط لك. ش لعمال ضعب سؤ رنوك-:دّعفر وصلا لكش ىلء:ذكملا

 امارح ماعطلان أك اههمواجمسب ةفامضل أ نءلينح نبدجأ جرخدةو فالحتةضغلا نمةزيغصلا هل عكملا فوهنم

 ثتارش ةىطاعتر نماهسف ناك ناقتا اركتملادش أن موهناماح ةشورفلبايشلا تناكوأاب وصغمعضوملاناكوأ

 قسافلاةسلا زو حالو ب رشلا ءلر عمناك تاربرشلا سلا ترو هذ-لحالذاروضحلازو<القهدحو را

 ناب هانرك ذكهتعط اعموهّنلافهضغب بع ره هنأو كلذ دعب تسلا < ىف رظنلااعاو قسفلل هنرسش هايم ةلاحف

 نمهعم سولار وحال -افوهن بهذلامتاوأرب رب را ساب نمم_مقناك تاثالذكوهلنافضخلاوبحلا

 نام_ضعهعزت بحي و ركنمكلذنأ عيمتلاورنلا لكخففاذ غلاب ريغ ىبص لع بو“ !!تأك ناف : ةرورضربغ

 هنوكملال ر تان ترس نم ىلا عنمبةعا5و ىتم هارون د ىلع مارح ناذهمال ىلا ءيلعةلوق مومعلازيقتأك

 هدادعا اذا هيلع بلغت راب ن ء زا ةوهش كل ذك هنعريسصلاهيلعرسس ع غلب ذل هب سنأ ان ب هنالنكسلوافاكم

 ىذلا ىصلا امأ غول لادعباهعلقرسعد خس اردوهّسلا نمد ةرعمهنمتدنتف هردصفرذد داسؤال ارذكل دنوكمف

 نزعل ىذلا ىصلا تعم فنون لاو تداشا ديكر علاوالا مساج ءواخعالو هقح ىف م ردقلا ىنعم ف عضم ةزيكال

 قلحق_.اعنلجالةمصلات ذأ ب قثتف ةصخرىرأ الو فارساري-غن مءاسنالرب رح او بهذلاب نزتلا لحب

 ناتاناوةءاخلاود_مذلاك ةمهمةحاملالاز والف صاصّةللبح وم هإ-ثمو مو اوم رحاذهنافاهف بهذلا

 ناك ناوازنسهف هنعهراشك ةروسالاو قذاخلا فو نذالا ىلع هعيلعت طن رقتلا ىلا مهمريسغ قاخاب نع كل

 ههح نم تيثيتأ الا مارح هب اعةذودخألا زر ا 10 سل :معنملاو مارحوهف اداةعم

 زودف «-:عدبف ماكتب عدتبمةفايسضلا ف نوكنأاهنمو « ةصخرم.ف الاىلاانغلبب وهدد رم قل قنلا
 زوكف هتعدب ماكتءال عدتبا ناك نافزع مهملعر دقي الن اك ناف درلا مزعىلعهءاعدرلا ىلع ردة نم روضالا
 ْ_عذم اهفناكن اوهنلافضغبلابابىفءانرك ذ5 هنعضارعالاو +_لعتهاركلاراهظاعمروضالا
 هلع راكنالا بح روض ادنعو روضحل از لي ذكلاو شعفلاب كضن ناك نافرداونلا عاوف أو تاباكسإلاب
 لكو حابع سلف ةداعوةعنصذاخت ااماق هسنم لقي امىنعأ حابموهف سف الوء#بفبذك الح زعكالذ تاك ناو
 0 ا ةتاسالالوقك تاركنلا ةلعب ن مسلخ نال و بدك هلآ قخيالبذك

 اهنمو دب تاكرلومللا عبرنم تاب لا تاغآ | باك قوبل نكتار حا: ازاادح أ. هاو را يتلا

 ةعاضالاف فارس 5 اخ ”الاوةءاضالاامهدح ؟ناركذملا لا فلي ركن ركشموهف ءانيلاو ماعطلا ف فارسالا
 ءانعم فو ررصلا قيال ءاقلاو ض رغربغ نمءانبلا مدهوهّمي زعو ب وثلاق ناحاك ابدت: ئاقالبلامتي و وذت

 فارسالاامأو ةمود_هملاك تراصفاعرش ةمركثدت ”اوقامالداسفلا عا اونآىفو نرطملاوةكئانلا ىلا لاملاف ص 2

 اه-سن> قت احابملا ىلا فرصا !ىلعقلطد دقو تارك او برطملاوةحن اما! ىلا لاس !فرمهةدارالقاطا د هذ
 هدالوأو هلابع+ءموالثمراند دةئامالا كعمل نملوق:ذلا او>الا ىل ةفاضالاب فاتت ةغلامملاوةغلاملا عم نكسلو
 دعمتف طسرلا لك اهاطست الو ىلاعت لاق هئمدعت 0 وا عا نقناف هاوس مهب اةَّسدعمالو

 لاقو د لعردي ملف ةةقنلاببلوطخهلاعل اش مد قوم : موهلام عا 00 ا ال دا ااعلو اروسءامولم

 مد اوفرس: ماوه غن أ اذا نيذلا اولج وزع لاق كل ذكو نيط امسّشل!ناودخااوناك نب رذبملات ا رو ديتردبت الوىلاعت

 4ناكو هدو لجرلا ناك اذاالا هلع ١ سبح نأ ىداَعلا ىل اعسعو 4 1ع كك قارسالا اذه فرس نئاورتقي

 نأ هل سالف لكوتلا نع ازحاع ناكوأ لامع هلنمر ربلابا ارب ىف هلام عليج قفا :.تادلف ةةداصلكو-لافةّوق

 لءفو مرح فارسااضن او هف هنايب نيو زتو هناطبح سو ىلا هلم عسبج فرو كل ذكو هلام عيمدع قدص:»



 ل

 2 أ اوةحالارد_ةالاا م صتةعنأ ددحالسدل اودعفخأ اةكرتشم ع را اول !نالازه دوب وك | رلاول اوزئااةداح

 قرع دعت كولا اهلعو باودلاىوسا موو تاحادلارث است ودةداعلاىفاهلحالعراوشا ادارت ىتلاة حال اود

 ذامنمالفالا وعش اوعضومىلاه.لودعلا نكمأوأ قزئالشعاهككواهدش نكمأ تاركتم لكل ذف ساذلا باث

 نم باودلال,._هع كلذكو لقتلاةدمردقبالاعراوشلا ىلءةاقلم كرمتال معن كلذ ىلا س5 دابلا لهأ ةحاح
 توناهلاب اب ءاذح قد راعلا قمذب ناك اذا بادصقلا ميذكل ذكومنم الملا عنمسح ركشمهقيطتالاملاجالا

 ارارمضاو قيرطلابا قبضت كلذ نافاحذم هناكد ىذا نا هقح لي هنم عنع ركسنم هناقمدلاب قد رطلا تولي و
 ىرطلادا اوجىلعةءامسقلاح رط كلذكو تاروذاغالعاب طاارازةءسا تاسا ؛وةساعخلا شيشرت تيست سانلاب

 ءاملالاسراكلذكو باراسلا ىلا رتل يللا وتعيد ردا علا

 1 كئ2مْكلَذَك عسكر ي-غنم رطل ا!ىفجولثلاولاوالاو رطالاهامم ا اذاةعْس الا نراعلا

 ىلع عمت ىذلاءانااو ندا رطلاىلعهدرطب ص::عىذأا لالالا نيعمصخخت هيص:ة سل نكاو

 قعف ةماعةمسس> كلْذذ رظأأ نمتاكناو قا رطلا حسك ص وصلا ىلع هءحاص ىلعف نيخ «بازيم نم قد رطل ا

 هرادباب ىلعروةعباك هلناك اذا كا ذ_كو طةفظعولاالااهذدامت لال سنلو اهم مايقلا ساملا فءاكتةالولا

 تاودهنم عنك ملهةساكأ ن ءزارتدالا ع نكك تاكو قد رطلا سيعتنالاىذؤدالئاك ناو هنمهعنم بحق سانلا ىذؤب

 لعلواطتااىدشتملاو

 0| لسا
 قليلا (هللامجر .ر ىلطس اول

 الو مءاختالنأ مدسلا

 كناواضن ؟لاقو مصاخع

 كنادحول مظء قاد ىلعل

 ىلع ةعلاطلا ةوال_>-

 كنالاضأ لاقوكرس

 تن دام اوك تليق

 ىء .ضاد دوعق لعب دأقد رادلا ىلع ماني تأ ن مهيحاض عنك لبهمم متم هيعارذهطست قد ر اعلا قيضننأك

 « (تامال تار م ةم)# عنملاب لو هباكف قدر غلا

 عضوملا ناك تافردق ن اا هلدخدب نملك ىلع اهل ازا بح ما1-1ل_هخادوأ مالا باب ىلع نوكست ىتلار وصل ااهنم
 : 3 ريسغركشماةدهاشمنافرخ ؟ماج ىلا لدء.اذةرو رضلالالودلا هلز والف هديه.لا لصتالاعف” سم
 نسحأ ىمعن نم كنلا اورحلا ةروهدىوس شو ة:لا رئاسوراءالار وهن م :ءالوا تروس هبلاطس واههجو وشن تآهسيفكبو

 ءا.دنالا نمل ريغ هلق 0 حس دولا ةيحنتلةريسلاتكتاموزذشلا نع كالدلا ف ثك اهتلج نمواهلارافنلاوتار وعلا هشكاهنمو د“
 (نيسخلالافد) لسرلاو ٌلالدلا ىدي نيدهحولا ىلع حاطينالا | هتمو# اهلا اراظنلاكمارحريغلا:ر وع سمنافر ازالات<ة ديلا لاخدا تاج

 ءا فج كفرت ود مهنال كلذكوةوهشلا رح نرد هش ملاذااروظ نوكمالن كلو لئاس عم ناك نا هوركم ا ذهذ زاعالاوذاذنالا زيمغتل

 قال اةعلاطمعمقاذنا زو< فيكن ماا فة_.مذللا مهد. فدك نأ اهلزوكالأر ما ناف شحاوفلا نمىذلا ماعمملل ةروعلا ف شك

 2 انءعاا قاحلا ليقو سحنلا ساطلاو رازالا لسغوةإءلَلا املا فةسدقا !ىناوالاو دبلا سعاسجنمو « لاح رالتاروعلا ف.ثك اها

 قاذتلاو :وةتلاس ابل || ىلعزو< وةيكلاملا ىل_عمبفراكنالازوعالفكلامسهذم ىلءالاءامال سه هناف ليلقهؤامو ضولا ىف
 سا لالا قد رطبالا كلذ نمركلاملا عنم ىفاشلل سدلف مالا ف ىذاشو ىكلامعمجاناوةيعفاشلاوةيفذملا

 تبوذتو كاذبا نعنغتسف تنأامأوءاملاىفاهسمغن ئالوأ دبلا لسغنت اع ياتدعانا هل لوةب تأوهوفامأل او

 2 فدنوكي تأ اهنمو « رهةلاياهفةبسللان ؟ءالداهتحالا نام ناف اذهىر<ىرحامو لعةراهطلا

 ىلعركش و هتلازاودعاةسد و ركنماذهف نولفاغلااملعقلز ر ةةلرمءاسلمةراعاوها مىراخو ماجلاتودب

 ردسلا كرت كلذكومعالضار وضع زاسكنا ىلا ةطششلا ىدؤت ؤةدقو ةطفسلا ىلا ىذفي هناق هلاههائئاجلا

 هئاضعأ نهوضعرسكداوناسن اهي قازذهكر نو ع رخو كلذ لعن نمو ركسش ماها ضرأ ىلع قازم ا توناصااو

 هقدذا ىتاجلا نيد وهكرت ىذلا نيدددرتمنا«ةل اف: ءزارت_>الارذعتي ث.دع فر هانيال عضومىف كلذ ناك

 فيظنت ةداعاذاىفاثلا موملا فى اجلا ىل_ءولّوالا موملا فدكران ىلغن امض! بادعاه_جولاو مانا ف ءطظنت
 ةهوركموخ أ رومأ ماجا فوا مب رب_تعيلفتاداعلا ىلا فيلفتتلاةداعاتءقاومف ع وج رلاو:داتعم مول لك ماجلا

 ج(ةفايضلاتاركشم)#« ٠ كانهرظنتلفةراهطلاباتك ىاهانرك ذ
 ىدرولاءاملامع:-اوأ بارشلاوأ سهذوأ ةضفةر < فروخا اريضت كلذكو مارحوهذلاح رالرب رح !شرفاهنف

 تانيقلا عاممسوأ رانوالاعامءاهنمو روصلااهلعو روتسلالادسااهنمو ب ةضف نماهتنو رامو أ ةضفلاناوأ



 لاق ةلاضف نن كرايم
 ديعس نب هللا دبع ىنثدح
 نع :ردكناانب دم نع

 ناه_عهللاىض ر رباح

 هيلعفتلا ىلصهللال لوسر

 نونا

 مولاساعنىم كي رقأو
 امال كنا ةمايقا

 مدعب او ىلا كضغب أت او

 ةما.قلا م 3 اساعىجم

 توقدّستملاْتو راثرتلا

 ل او .راباولاهت رة مدتملا

 نورانرثلاانلع هللا
 نوةوفتااافنوةدشتملاو

 رائرملاو تورمكتلا لاق
 ثيدحلانمراثكملاوه

 لود دب سايالو روهسملا فى راكسلاو ناس صااونيناسحلا ل اوحداهنمو وب رثك كالذتأ فول هسفن ىف حاموه

 عمو

 كلذ :راصوابعلم دمتنملا رحت ااذاالا هنبول لع توكس ااالودصسلا ف تعللاةيلعم ”رمالو بعلي ملاذا دصسملا ىصلا

 هللا لصهللال وس رن أني همعلا ف ىو رام هلءلق ل > ليلدوهريثك نود هل لق لحام ازهف هنم عنملاب جفا داّتعم

 ديعلامونبأر كاوىردلاب نومعل» وتوفر ةثدو ىلا ترافن ىت> ار هل جز تاكل ريو

 هيلارظن ىتحاركتمةلةااوةردنلا ىلعكلذز درب ملوهتماوعثملاب عامردهسملا| اوذخت او: ثدحلا نأ كالو دعما ىف

 ىمانل هناك ةدفرا ىتباتوك_:ودلاف ذااهلةلاب .نطتةشئاع مهرصبتل )رهبات لسع وسر هيبه لد

 شفوهانع مهةطنوأ مهغثوأ هأ مه وترعرع سايالذ نينا ام او ءامسلا ب: 91

 ةداعلاب تعدت ىلا نكاسلائداهلان و: اامأوهريغودر وعلا م شكك هنرودف ةرك:موهاملوهطاعتوأ وأ

 وأ *قلاىنعأ ف ذقلاهنم فس ناف نوذىلاىب عمى ناركسألاو روشملا نمهجارخا ب الق هنوكسو ةنوكس

 ةحارلاؤركسن لو برش دق ناكت او ذم ءلذ فاخي هناف لمعلا برطضم ناك اذكوه>ارخا ب>وناسالايءاذبالا
 هيلعهللا ىلدهننالوسر ا م دّةذلصيلاو موثلا لك أ نمو الفيكوةهاركسلادب دش هو ركمرك-ةموهفح وفت هنم

 برضي نأىتسذي لئاق لاق تاقدثأر ا ىف مالاو ةهاركلا ىلع لذ لمح نكءلودجاملاروض> نعل_و

 اههمبرشلا رتب صودوهيلا عدبو دعسملا فدوعّلا مزلب تأ ىتبتي لبالاماق ارح ز دهسا نمي رونار ا

 نيدهاش ةداهشوأ ءرارقادنعكلذوةالولا ىلاوهلب داح 2 اىلا كلذ سيلفر زال هب رضاماف القاعلا اق ناك
 د ملاريغودهملاف هير ضز وكف هركس فرعن ثد عالة تمرتاللا نيب عت نأك اذا منالف ةكئارلادرحلاماق |

 اهراس _<لعفلادعب واهكرت بح ىماءملاوةثحافةثحاذلار اراهط اان ر كسلا رث راهطا نع هلاعتم

 سولخل اي بري ثربيغ نم ح وفتدقة < ارلاو ءلع نس سكت: نأ ز والف ورث الام فما م ران انو
 هيلع لّوعب نأ تبني الف عال_تبالانودوفلا ىلا هلو سولو رجا عضومف

 *(قاو الات أراك هم
 ةرسشعب الثمةعلسلاهذهتد رتع لاق نق بمعلاءاهجئاوتحارلافبذكلا ناوسالا ىفةداتعملا تاركا نم

 مئابلابلقل ةاعارم تك ناف هيذكبىرت ثملاربخم نأ كلذ فرعنم ىلعو قس افوهنابذاكناكواذك اذ رأو

 عايضباضضارناك الاوهملءى رثشملاه بذي نأ همزمل ف ابمع هيلعاذا اذكو هن هوكسي ىدعو نام اى هلاكن رم تآك

 هعفروأ هسا هريمغل ه رع نملك لع ب<:نازيماولاك لاو عارذلا ف تواغتلااذكو ماوحو هو لما. كلام

 الاركتيالذداهتحالا لس ىف كلذ نك لوداطاعملابءافتك الاولوبعلاو باكحالا كرت هتمووهريغب ,ةىلاولاىلا
 اذكو دوةعلل ةدسغمانافاهف راك الارحب سانلانييةداتعملاةدسافلا طورسشلا فاذكو هبو>ودةّدعانمىلع

 ةرّوصا اتاناوءمل لاكش عبو ىهالم ا عيبا هتمووهةدسافلا تارصتلارث اس اذكرةبلاعىهواهاكت ارب رلا ف
 نه لا نمةزذتملا ىناوالا عس.؛كلذكو ىه هالماك اهع. .. نم عنملاواهرسك بكت نامدصلا لحالدبعلا مايأىف

 هنأدلبلا ةداعب لعب وأ لاح رالالا لصت الو جلا ىنعأ ار راو بهذلا سنال-ةورب را ميكلذكو ةضفلاو

 سالا ىلع ساب ىتلاةروصةملا ةلزئبملاباشلا 5 منالذكو روظح :ركتم كذ لكشف لاحرلا الا < سدانال

 رفرلاب بايثل ا قارخغ!سيبلت كالذكو بجاوهسنم عنملاو مارح لعفلا|ذوفةديدجاهنأ معزي واهلاذتباواهترا قب
 انيس عيلف هؤاصحالوطب كلذو تاسيلتلاىلا هيدْوملا دوة_-علاعاوف ا عبجكلذكو سايتلالا لا ىدؤدامو
 *«( ع راوشلاتاركشم)# هرك ذنلامءانرك ذ

 جارخاو راكشالا سرغو ةكولملاةينرالاب ةلصتمت اك دلا ءانب وتاناوطسالا عضو اهذ ةداتعملاتاركسملا نك
 ىلاىدؤد ناك نارك ةمئلإذ لك قرطلا ىلءةه_عطالاو بوبا لا أو بشلل عضووةنجالاو نشاورلا
 بطخحلا عضوز وح هن ئءالققد رطلاةعسالصاررض لادن 1م ناوةراملارارضة: ساو فرطلا قد ضل

 نككالو ةفاكلا < لاة حاملا ”لرتشر كلذ نافتويبلا ىلا لقني ىذلاردقلا فقد ر اعااىةمعطالالاجأ و

 ردقالا<: :معنا بح ركنمن زاتجلا سك وقار طلاَو قد ذل ثم قد رطااىلءباودلا طب رمال ذكوهنمعذملا



 عمو

 ىلءبرطضي ثغر خ الا ناذأ عاطةز | ىلا ةوتريغ نم نك-لو تاذاب م متمدس> اولكدار فن اوأ نيتلع.كا

 ةفرعم نعتردصن اف اهقد رعت ب ةهوركم تارك: مكلذ لكشف تاوصالا لخادتلن اذالا باوح ن رضاخلا

 نم عنعنأ ىتيتيف عصلالبةنْذْؤب وهودحاو نذْو م دسحال ناك اذانالذكو اهنفةبسل اواهنم عملا بدت سنف

 ىلع لعد الى ىتح ص ل .ةنْذْود هنأ فر ءاذاالا سانلا ىلءةالصلاو مو فلل شو تسند ل

 اضن  [تاهوركمملا نمو « حا عمقا و1 فورعم ”1نذٌؤمهعمناكوأ اروح لرتوةالس طف هناذأ

 نماما هب راقتمةيقاعتمتاقوأ أ قدحاو ر هس ىف رع ع واط دعب ى ءرخ دع: :صناذالارب 2

 نمثل ذ لكن هوا تارا مر جرمو متان دعما فقس ملا ذاه هنفةدئافال هناق

 وأ مس ربالا هيلع باغي دوس ًابوكاسبالسطللانوكيتأ !اهتمو «ف لس !اوةياضا | ةنسلا ةفلاخملاتاهوركتلا

 بح ذابويعي سله نكءلوةورككسلفداوسلا درجتامأو بحاو«.لعراكنالا وقدافووف هزم
 هيفدر لاذان ؟ءاولؤالا ارمهعلا ىف ادوهعمع مكيلمن حار عد ارك ملا هوضدتلا امن هللا اكان

 نوزع نيذلا طاعولاو صاصقلا مالك اهنمو يب >الإ رت «_:كتلواهو ركمو ةعدب ىعسن نأ ىج شب الف ى-م
 بح عدتبملا ظعاولااذكو بجاو «.اعراكنالاوق-افوهنهرابخا فب ذك ن اكن اصاعلافةعدبلا مهمالك
 ناف «لاو> نب رضاا ضعبلوأهءاع ردة ناةفاكلالاماهدلعدرل اراهظادصقىلءالاهسا روض 0

 داو دلال

 هند اك هريغ بد :دحىفاوضوتع * بدع يهم ع ضرع أق هين :!ىلاعت هبا لاق ةعدمل اعاسم«زوحالفردقب ,

 3 زر اوت ود تجرب وهللاوقعي و :ءارسء مالك, توداد درب سا.لا تاكو ىبداعملا ىلع سانا هن :رعوءاحرالاىلاالئام

 قدلأ كلذف متاجر ىلع مهفوخح روللب ميظع كل ذدا سف نالذعهعنم بحور كتموهف مهفوخن ىلع مهؤاسر هببسب

 ىداتول نعمت ىشرر عال كاملا ءفودل الب دعتلدءلااعا اوجيوح فود اىلا منافق اخ !عابطب برقأإ او

 لخدملدا:مىد انولو لحرلا كلذان آتوك أتت وجرلاد اوالجرالا سانل لكراذلا لعند ةمايقلاموهدانم

 هبا ءاسنالا ب زكماباش ظعاولا ناك امهمولح .رلا كالذان توك انت فاطنادحاوالج رالاس انلا لك ةنملا

 هسيقداسفلاناق هنمعاملابح  ركسنما ذهفءاسنلاه لحم ةرطحدقو تاكرل اوتاراشالاوراءشالاريثكهةئهو
 37 0 'هو ع رولاهرهاطن الا ظعولا لس ثأ تب د, اللب هلاوحأ نئار 0207 : وحالصلا نمرثك أ

 لئاماسنل اولاجرلا نيب برضا نأ بو لالضلىفايدامتالا هيسانل ادادزب الذالاو نيياصل ا ىز هي مدا
 دحاس اروضح نمءاسنلا عنم بح وتاركنلاءذهلدهدت تاداعلاوداسفلا ةنظماضد أ كلذ ناف رظذلا نم

 هللا ىلسهّللالوسرت ااه لمعف اهنعهتلا ىذ ذرة شو اعنهتءنمدقف ذن مةنتفلا تفس ذار ذا سلاعو 0

 زامتحاامأ او نهعنأ هدعل نب ددح ًأام مل_.وميلعهتلا لص هلا لوسر لول تلاقف ناعاسمانمنوعنمامل --وعبلع

 عما اعولاىدبنيبءار ةلاةعارقو دما :رتتسمدعسملا ىف ةأرملا

 ك؟:مليترتلادحزواحو نارقلا مظنريغهجو ىلعنا+الاو ديدملا

 ارقلامهتءارقولاو اوسلامامشكو ت تأكل ا وعتلاو ةمعط الاودي ودالا عبلة عملا مولق لذ !اهتمو #*#فلسأا

 ةيقرط نمنيباذكلاك ايذكواسيملت هنوكل مر<ةوهاما تمءام_ثالاهذهفءارعتئىرعاموراعشالام_هداشناو

 لعن نفر باغالافتاذب ل رأاذكو تاسيلتلاوةذيعُدلا له اكوءامطالا
 ءافخاو سيلتو بذكه.ف عسب لكلب: :معتملا بو رسملا راو ردمسملا ف مازحا ذهف "هيداو_كاوثامنصلا

 م ك1 | ّةها 127

 ةهعطالاو تك او هيودالا عسب و ةطاشا دسم ران 0 مارح وهذ ىرت_ثملا ىلع بيع

 ئش نكي مناف ميداس جا توت ونيلسملا ىلع اق. سيو ضراعب الا مرح الاضب ار وهسملا ىفاذاسهف |

 دعما زع ا نافةدو دعم مانأ اوةردان تافو أ ىف ىرك نأ هتحابا طرمش ”نكلوهكرت لوالاو 0

 نوكبامبونذلا ءرمنأ كه ب واصوات نافل لزم طرسشب حابب امتاحابملا نث هذم عنمو 0
 نكيلوهنم عنم.لةريثكلاىارف نأ 4 هول هلا تاو اذه نم مل: امل !تاك تاخذ راردالا مدع طرسشب ةريذص

 ام عناد دا سباودامتجالابنا ذوب الاوت نمدحسلا حاسة مقل لاوأ اولى عشا ذسهأ| دال سياوداهتجالاب كلذ كرد ال نالىلاولا لبق نمدحسملا لاس ريقلا ىلاوأ ىلاولا ىلا نما ذه

 ا( تسد مز حس

 هبق قالحخالا مراكم

 هلال اوسربدن (دت د)

 هتمأ ل وهيل عهللا ىلص

 ى قلالا نس ىلا

 خجشلا هيانرب ري ثب د

 دبع نيدلا ءابض ملاعلا
 ان لاه ىلعن ناهولا

 انآ لاق ىو رهلا منفلا

 انا لاه قاب رتلارصنوبأ

 لاق جار جلا دمجوأ
 ىنودحلاساي.ءااونأ نأ

 ظذا ا ىسعولأْن لاق

 انئدعح لاقىذمرتلا

 نب نيسان برأ
 تايحانةددلاف سارح

 انثدحلاه لالهن ا



 روخو نم اذهو لاقملا

 نب واهمدأ لاكو اهلع
 كاندت ادقاوىلاعت هلوق ٠

 نأ ارعل او ىتاثملا نماع.س

 كناو هلوق نيد ورمظعلا

 ةمسانممظعى أش ىلعل

 ةثثاع لوقت ةرعشم

 ناك اهنع هللا ىذر

 (لاق)نار_ةااهقلخ
 تاك هللاهجر دخلا

 نكي ملهنالا هظعءةلخ
 ىاعت هللا ىو ةمههل

 هللاءجر ىطساولا لاقو
 اضوعنينو كلل ايداح هرال

 ه.لعهناللمقو قا نع

 قلخلا رثاعمال_ءاا

 هتبقي مساند
 ّى مهضعل هلاقام اذهو

 فّوصالا فّودتلا ىنعم

 قدصا او قانا عم ولما

 مظع لل_ءقووذلا مَ

 ترء-ص ثدح هدلص

 هنيع ف ناوكحالا

 ليقو امنوكم :دهاشع

 عابتجالا عطعءةادن ىعس

 . ف طلت فق ظ 03
 هنوف رضن هياعسانلا عمجاوتثاغت افا ملف ةأرماىلع ض.ةدقو نار 7 شن رقنممالغمق» رطيقاذاو

 ىلاهمكف«لاءاق مالغلا ىتساة ىحنأ ناي ىلالافممىنأ ن بان عاوحنت سانلللاةفهفرعفةشئاعنب اهسلار زق

 نمقاقأ اذاق كلدنعهتيد هنا الغ ضعبل لاقو رادلا هل داق هلزتمل ارا اد ىحهعم ىعت + ىيمضمهللاق م 70-

 مخضو و ىذ وهم ى حسا ىرحامهلر 5 ذىاقأ الق هن ل :أت تح فرصتي هعدتالوم_:مناكا ست هلعأق هر كس

 ىرئامأ كفر ديل تلم .هةتاامأ كسفنل تيم ا|مأ هللاقف هم اع هلت داقهنتأت نامعأ دق مالغل !لاقذ فارمءئالا
 ىلا سن ادهعرلا كت لاير ارعقرم 47 اراكممالعا اريد تن ًااععزتاوهللاق وناف كدلو نم

 لطوؤسا ار عفى تمندأ لاة فئات انآو هقتنكامت ئسلالو ذسنل!يرسنلدوعأ ل ىناةمايقلا مولهنع

 5 تومي سانلا تالاق مث هقفرةكرمل كل ذناكو ثددحلا(ه: ءسبتكي وهمزلب , كلذدعب مالا اناكفىب ا[

 نءوتوبلطنام هب نولانتكر ومأ عسب فق رلابمك.لعف اركتم مهفو رعمنوكإ , دركملا نعنو مب و فورهملا
 ١ دب دش لجرلاناكوهرعالا دحأ هنمرز ديال نيكس هدم و اهل ضرعتو ءأ مان ل-جراعتلاق فرد ن نوفلا
 ' [|| عقوف لجرلا ف تكبهقتكك حو «نمان دفث رحلات رسب رصذلا هدب ىف عيصت ةارااوكلذكسانلاانببفتدسلا
 "|| لاَعف كلا-اماولأف اهلا ألا تض هواريثك اق رعمترتب وهو لجرلا نماون دفرسشب ىثمو ضرالا ىلع لجرلا
 "||| ةييههتيهوىامدق هلوعل تفعضف لمعت امىلاو كلارطان لحو زعهللان اى لاهو خيش ىنك اح ىنكملو ردا

 لجرلا محو مويلادعب ىلارطمي فيكمان اوساو لا ةفثرخلا نب رسب وذ هلاولاقف لرلا كلذ نم ىردأ الوةدي دش
 الف ارامخاواراث 11 اهفانلقن دقوةب ساق ندلا لهأ ةداعتناك اذكهف عق عباس بلا مون تامو هموت ن 2

 0 اجل رظنلا ماعاد يق ةداعالابل |ًوطن الة مصأاباذاباتك ن 2 هللا بك اوهللاف
 همهعن عج ىل ءج لعدريدجلاو هم ركن قفو ا

 مب (تاداعلا ف ةفولألا تار ركتملافثلاثلابابلا )<

 كلذ نفاهاصقتساواهرمصحى عمطمالذاا علاثمأ ىلءاهملدتسلاهنم لج ىلا ريش نف
 « (دجاسملا تاركنم)* :

 توكسلاو بكس هنم عملا نا معافدور كمركتمازهانلة اذافةروظحتىلاو ةدوركمىلا مسة:5تاركدملان ا ملعا
 هغبلبت بح عرشلا ىف كح ةهاركللا نال هلءرك ذبحف هدركمهنالعافلا لعب ملاذ االا ماركت سدلوهوركم لع
 ةردسقلاعممي .اعتوكسل!توكت و روظحلا هيديرنقاةلاطمرك_:مانلقوًارواغخ 2 :اقاذاو هفرعب ال نمىلا

 لطم .ركنموهو دوعسلاو ع وكر لا ةنينآمطلا رتبة السصلاةءاس ادجا س !|ىناريثكد هاش اذ ا اروظ<

 ىلا عقنيالذا ةالصلاةعص عنعال كلذ نأ دعتعي ىذإا قنحلا رزعالا <: 1 -ىسهنلا مق ك ثر دكا صن ةال_هال

 نأةبغلا ف دروذاهءاعلد.امربلتا فو رئالا هيدروازكههكيرم و43 <. كك ارنمو هعم

 هلبعلا نع ف ارح ارأ اهاربال هبوث ىلعةاحت نم ةالصلاةكى دعي املك كلذكو لث ا + رمش عهتسملا

 علا نيةلتبحيو هنعىسهنلا بجبن للاب نارقلاةءاوقاهنمو هبف ةبسملا بت كلذ لكتف ىهيوأ مالطاببسب
 هيؤغتش ا ذرك ذلاو عوطتلا نعهب لغم _ثد و كلذ لاثم 1 ؟رثك أعيضي دصتملا ف ناك
 هيلعرمصة هت 2: هلفان نم لضفأ ىسهفا دن ان ىدعتت ةبرق ىهو ضرفاذهن ال هعوطتوهرك ذن هه لضفأ اذهتاف

 همْزل هش افكرا دم _عمتاك تن اذ هتمعطوهىذإا بسكلا نعوأال_متقازولا نعمعنع كلذ ناك اواهتدئاف

 طقسبف هلرذعوهف مول توغل بكا ىلا با اًد-١تاو انندلاةدابز ربلطلة ممل رت هلز ار لو نال ذي لاغتش الا

 هيصاعهنافلعتلا لبق ءارشلا نم عنتجاف ملعتلا ىل عا ارداقتاكت اتارقلا ف نعل ارثكىذلاو هز عل تعول

 00 ااا ساو ةختاغلا عنق دبتسلومك ريب انل هور رغب امرثك أتاك نافناسالاهعواطن الن اك او
 هسعنلو هريغ عهسنال تحتوصلا هيرضفةع نأ بنين كلو رديت هلسأ الفن وستل | ىلعردقي سلوا تك

 | ا أب هيدرات تلقا اع صرحوةءارقلاب سن 4تاكو هنردق ىسمتنمكلذ نأك اذا نكسلو «بحواضن أ هنمارس
 | قردصلا عييم<ةبقلا بوس نع مهفارحتاو هنا-اكد عمهلي وطتوناذالا ف نينذؤملالسارتاهنمو «ملعأهئناو

 ل امنا



 00-7 ايت يف ا ىلا

 اناا

 عسبطلا ف نكي مام»ع5 ف عرولاو معلاد درت فكن مجاهاذابضغلاناقهءفنافكألع رولاو معلا وهساس ا وبابا

 را طبض ىلع ةردعلاو قالا نت عمالا رولا اتوب هسقلا لكو قلخلا نسحب هلوبق

 نب دنع ل هغوة يسم !ىسنبرضوأ مث هسفنوأ هلامو ا هذرعبرصأ اذافالاوهننا نيد هباصأ ام ىلع ب تملا

 نع اريصتاهم ثالثلاتافصااهذعذ مسالا وءاخلا تلطاءادشب اه .اعمد يام رلبه سف لغتش و هيا

 عرشلا د> زواج ةركسم اضن د اة يس اتناكاعرل رك دما ةقرإن تده ن اوكار كنا عفدن ::اهوتايرقلا

 هيصانامعفق .فرالاركنملا نع ىسمتي الو فورءماب ضأن الوعي اعدللا لص هلوق باد الاهذه ىلع دواهمذ

 ىلعل از لهو هذدعى- ميامقهيقف هنرمأت اهقديقف هن ع ىف يلح هيرمأب اق يلح هنعىبهتياسجققرفر

 اذاىلاعت هللا هجر ىرمد« لان حلا لاق ل ااذكو هنع ىحامب و هب رضأب أ مقلد :اةلاهماهمتف نوكينا ١ طرت نال هنا

 لددحو 2 اهالاو ه,سانلاددخ نم نك ةفور ملا صف نإ ةتنك

 هلتعلعىرز اغاف دع هلثمكأو أيش مذنم هلثمىلابوسنمثنأ او دع هلعذ ىلع ءر 1 ل

 روؤ سال :الهةسفر وهظب ىولقلان ع هرثأ طقسا ن 1 قدم اباعوتمريصن فو ردملاب تالا تااذ دنا بلو

 ا ١١ نع ىد -مةالو هلك هيل معن ىت> فو رع اب انالأ هللالوسرابانله لاق «:ءهّللاىىذرس أ نع ىور

 هلك هويث“ :< ناو ركسن كلا !١نعاومناو هلك هياوامعت لت ناو فو رعااب او ص ىلا مل بسرميلع هنا ليلا هلكمشتكت

 نمياوثااب و:.اوريصلا لعهسفن نطو. اذ فو رعملاب ضأن نأ مدحأ دار ١تالاّعذ 4 1, فاسلا ضع! ىدوأو ١

 ىلاعت هات رق كل ذإو ريصلا ىلع سهلا نيطوت ة. بل |بادآن ماذاةىذالا سمدحب ملهللا نمباولاب قون هللا
 ىلعريداو ركذملا نع هناو فو رعب أ رةالدصلا مقأ بانت امّقل نعابك احلا فو رعااب مالابري_هلا

 دقفةنهادملاهةعلوزت «ىحقئالحلان ععمطلا عطقوهفورثكيال الشلال ' الا نمووهكناصأأم

 ىلءىأرف هر و“ لددغلا نم أش مول لكهراوج فب اصق نمذخ أب ناكو رونس هناك هنا عاش ١١ ضعب نعىور

 0 عبلة ءاطعأ الباصقلا4لاقف بادقلا ىلع بست اوعاج روذسلا حير ا والؤأرادلا لتدفار ؟ةمراصقلا

 عمطلا عطقي «نفلاقاوهوكذم عمطلا عطقو رونسلا ارخا دعبالا ك لع تيستحااملاقف كر ونسل ا شازه

 يقل م لالاب هتتسلأ أو ةبيط لع سانلا ب وأ ةنوكتناىف مط نموةبسملا ىلع ردسي مولان
 نالو:ةاروتلانالاقة نس لاق اموت نيب كةازغم_ فيكى الوحل ملم ىنالرابحبالا بعك لاق ةبسللا هلرسسي
 م مول بذكوةاروتلا تقدص لوب ألا ةذ«موةدنع#" :ارغم تءاسر 5 ملا نعى منو فو رعملاب م اذا ل> 0

 ثعب د_ةذقفرال>راءلاعف لوقلا ف هل فنعو اظعاوهافءوذانومأملاهءلد:-اامقفرلاب و-و ىلعلدب و

 ءارتقا» نكملف ىشخوأر 5ك دع , هلءلانمل الوق هلالوةفىلاعت لاف قفرلاب هاو ىنمرسشو هن مىلا كن مريد وه نمهللا

 لاف ل_وءباعدتلا ىلص ىنلا انام ثامالغناةماماولأ ىوردقف م ملع هللا تاوأ صعاب .دنالاب قفرلا ف بسالا

 لاف هيدي نيب ساج ىتحان دفن داون ر ةلسو هيلع هللا ىلص ال هيسانلاحاصف انزلا ف 1 ذأ هللا ى :اب

 كتنبالهبحتأ م مناهمال هنوبحتال سانلا كاذكل اق كادنهللا ىناعج اللا ةف كماله أ مال اوةالصلاه. لعىنلا

 :لالماو معا 2 ى>فوعن ادازوك تالت مهتانبل هنوبحالس انزل كلذك لاق كادف هللا ىناعحاللاق

 فاعيجالافو هنويحالسانلاكلذكل وةب لسوءهيلعللا ىلسوهو لا دذهنناىناعحالد- اولكف لوي وهو
 2 .اقرهط مهالالاقو ءردص ىلع ودي ملسو<+ اسهال سهتئالوسرعشوؤزخ الاىراراا ل

 نينامفس تادللا هجر ضامءنب لمضفال لو دوأب نزلا نمي هنمهملا ضغبأ ئن نكرهف هج رذ نص >-وهمنذرفغاو

 ىلع اب ا|تايفسلاةف هخيو و هلذعو هبال مث ءةحنودالا م نمد ام ليضفا !لاقف تاطاس سلازث اوح ىلةةايدع

 مهفدر ازا ليس ادق لحرهيلع رم ميش نبةلصناةملس نبدا لاقو نيم! بصنأ ان اذ نيحاصا | نمنكنإلنا

 0 معاك تحاحامولاق ةحاسْ ملا ىلناىجنأ نءاايلاقذ 0 دلاوذ ةدشب هوذدخأب نأ هبامصأ

 كس ةشوةمارك الوالل قلة دشبم وذ خأو هامتالل ةفدراز |عفرذةماركو عن لا اَهْذ كرازانم ةرث نأ بأ

 هلزنمدي ر بر !ادعب ربما معبر خ دقو هللة شئاعنم دمت ثم هن اد. .ءتدهش ىنالغلاا رك رثيدمشلاقو

 ةنهللا لحد اهنمادحاو

 اهددجتو اهرب دَعَتف

 ىؤأع- جوبالان وكيل
 كاكاو نول شرا
 ءءام» اقلك اىلاز ربأ

 هناحس ةتافص ن عة
 مهلاهر ا اوالاعو

 الواراهملا مهوعدبلالا
 قعءدوأ ىلا ءتهنناثا

 قالا هيريشلاىوقلا

 اهزرب امالخالاهذ م
 صتخاملا مهلةوعد مول

 اا وعمد
 ةشئاعلوقنا لعأهللاو

 ناك اهنع هللا ىذر
 ضر «.فنارقلا «ةاحخ

 ىلا فت ءاعاوضماغ
 ةمناب قلل قال_الا

 ةرضالا نم تعشدحاف

 ثاك لوة: نا ةيهلالا

 قلاع هللا قال ايام

 اهلوقب ىنعملا نع تريعق

 تارقل اهقلحخ ناك

 تاما ع م عام دس

 تال لاعلا اركسو لالجلا



 فلتم ىف تافقلا

 قالخالا ت2 تاقودا

 نوكللنارغلابهي وبثلا
 توك و نارا اهقلخ

 ىتافصلاكإ:ءاقباف

 ىل_صهننالوسر سفن
 هلوق ىنعم لس وه ءلعهقل
 ىسن اا عامال_!اهيلع

 تانفص روهاظف نسال
 تقوت هب زشلا 7
 بيدتاتان الالازتتسا

 اهميذاهتو ةمالا سوفن

 ى>مسهةحفةدجو
 فرشنو مهسوفن ىف عت

 هللالوسرلاه مهقالحخأ

 لو هيلع هلل | ىل ص

 هللا دنعةنوزخ قالدخالا

 ىل_ءتهتلادارأ اذ او ىلاعت

 اعاد اهتمهحم اريد ردعد

 مسوهيلعهنلا ىلصلافو

 مراكم مال تثعب امنا

 هنع ىو رو نالخالا

 نال _.وهيلعمشاىلص
 ةعذ,وةثام ىلا عت هلل

 ا الحم رشع

 ص
 ١ يس وصوص موسم يبو ببسي وو يرسم يور سس يي

 ةحامل ادم اعل رمالابحاص ىأر نعهرودصوهو ثلاث ىتعموامهف د ىلا لمدس النار ومنا نعمامهوا مم

 اهتقر عملا ةلاحتالسستحلا  اتح ةمهةف2ةيقدتاؤرصت هذ _هفهئاغلاىلا له .-الفرث ماض ًاوهو رحزلاىل
 ك.ن رم الو كتير نءرضالوأ كسأر نرسك اا وخقلاودي دهتلا (ةسداس رارملا)

 زوك الدعوه هددبسالنأة مآ !ءذهىفبدالاوهعدقتنكمأ ااذا برضلا ق.ةحت ىلع مدةب نا ى. نب اذهو هش أ امو

 وهف مزعنع هلاقنا كلذ نهار ىرك امو تحوز نين -الوأ كدلو نبرمذالوأ كلرادممنال هلوةكه قمن هل
 مولعم ىلا هلع مزعلا هلف فاغذتسالاو برضلابهديعول ضرع اذا عنبذكو هف مزعريغ نع هلاقناو مارح
 0 ا لماو هدو او مع مشي كلذنأ ل عاذا نط[:لاعمر ءقوهام ىلع. ءولافديزب نأ هلولا ا اهضاع

 نيتهقما 1 نيصخت نيروحالصا ىف لح رلاة غلام ىنعمو»و ةداحم كا ذلكم لاب الدر وذحمابزك 1

 زاشآ ىنعملا اذهب ىلاو صخشلا كلذ حالصا هب دصّقلاناقءانعمىفاذقو ةحاعلله ف صخردق وام كلذو نيترضلا

 اذهولعفالا عدعب نا مةناما اومركد .عولا ف فانا ناللعشبالا اعدعوت ناهللا نم مجتال هنا سال ٌضعب

 وهودابعلا-ىناذهروصتءاءاوادنعووأ ناكادعو فلحلاهملاقرطتيالدّعلا مالكا نافان دنع ىذ ص ريغ
 سيلا كلذ ريغو لح رلاوديلاب ب رضلاةرسما مم (ةعباسلاةج ردلا )+ مارك سبا دعوا قفايلاذاكلذك
 ىقبنفركنملا عفدنااذاف عفدلا فةجاح ار دق ىلعراصتقالاوةر ورضلا طرشبدا االزئاحءالذو حال سر هشه مف

 ءادآ ىلع هنردق ىضاَعلا ملعو سولار صأ ناف سجل ايءادالا ىلا أ اهيلع تبث نم نا

 0 لا جياتحك مي ردنلا ىلءبرضلا ءادالا مز, نأ هلف ادناعم هنوكوق

 ةنتفرثتلامثذ ى طاعتي نأ هلق رجلابو حالسلارهشب ركشم لا عفدىلعر د_ةيتاكوحالس ا

 هش وق رادح وأ لئاحر مت بستحلا نيد وهنبد و هعمرامْرع برمد» ناك وأ ةأ صا ىلع الثم قس اف ضف
 ههشأ امو ذكقلاوىاسلا لن لتقملادطةبالنأ ىج نب و ىررب نأ هلفاهتع ل تاق كن مر الو اهعلخ للون و

 هفقدو ركسملل عفدكلذ لكشف ك ند رضالو ار كن ااذه رت الون و فيسلا لس كلذكو < ردتلاهيفىعا اربو

 اعد.الام ةلزتعملاتلاقو ن..مد الاب قلعت امو هللا قدح صاخ قلعتي ام نيب كلذ ىف قرفالو ع نكح لكى حاو

 رد الدا « (ةتماثلاةجردلا )« داح اللالماماال ن كلو برم ةلايوأم الكلاايالا<.ؤةمس> الف نيم د الاب

 ناىلا كلذ ىدؤد و هناوعاباضنأ 1 يي

 ةيعرلاداحا لّةسالنولئاقلاّعف مامالا نذا ىلا هحامتح | ىففىالةخالار نوط رقازهفالتاع

 سقالاوهو نذالاىلااتالنورخ ؟لاقو داللابارخوداسفلا نادعهونئغل كد رك ىلاىدؤب هنالكل ذب

 ىلا ةلاحال ىهتنب د-فو ثااوث 11ىناوثلاوتاوثىلار حت هتاحردلئاوأو فو رعملابمالاداح ذللزاحاذا هنال

 هللااضرفدونحل ادمن < ءاهتنمو فو ردملاب مالا مزاومل ىلابي نأ ىن, الف تواعنلا ىلاوعديب راضتلاوب راضتلا
 رفكلا لهالاءةراغكلاىرف نماودارأ نماولتاهبو اوعمت<ناةازغلا نمداح الل ّو نونو عيصاعم عفدو
 نع لضانملا سافل !كلذكفدسهش وهف لتقنا مل#ىللاو هلتقب ؛ سد الر فاكسلا نال زرئاحدا سلا لهأ أ مقئالذكت

 ةمسحلا قرداونلا نماذهىلامالاءاهتناف هلا ىلعو دمه وهفاموملاغم ل5 نا ىلا سستخلاو ه: هد صار اله سف

 هناوعاب وهسةنب و هحال ب وهدد كلذ مفدي تا هلذر ك2نم عفد ىلءردق نم لك لات ل لب سايعل !نوناق هب ريغتالف

 قف وماهي اوا هما د ارك ذئاذةءسل ات اح ردهذهفءانرك ذاك ه16*ئاذ ان: بملاق

 «( بسن باداناس
 اهردصمىستملار 0 اس الا ارك اتا ولا انايباد الاليصافتانرك ْددَو

 اهعناومواهب راكتواهدو دحوة بسلا عقاوم لع ملف لعلاامآ#«قلخلاا نو ع رولاو لعلا ب سنملا فتاغد ثالث

 ىفرسم هنالعنا_ع«ررب هلع! ل علع نملك افهمولعمة فااخت نعهءدربل ع رولاو ف ع رشلادح ىبعرصتقيل
 نافالوءعمهظعووهمالكن كلو ضارغالان « ضرغ هيلع هلم نكلوا عرش« .فنوذأملا د1 ىلع دئاَروةءسملا

 ل-طاو هو قفرلاو فطللا نم هب نكمت.لف لحل نسحامأوهبلعةءارخ ل3 ثرون وب ست>ااذا هنأ عي قسافلا

 بابلا

 كد د وتاعصا !لد اوس

5 9 
7 

3 5 
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 0 هيلعهللا ىل_ددللا لوس رانا سكلاو قج وهف سكت نسل نملك لنا عت هللا د عامله ة+

 هللا ىلع ىنتواهاوه+_بفن سبت أن مق دحالاو توملادعبال لعو«_سفنتادنم سيكل لاقت دح ةسايكلاب
 ىدصلابالا قاطني الأ ىفاثلاو فطال!نعزمتلاوةرو رضاا دنعالا ماعم دةيالنأ امهذح أ ناب دأ ةيئرلا هذنهلو
 ناكل ٠ ٠ذهبهياطخ تا لعن افةحاحل ار دق ىلعرصتقي ليهيلا جاةتحالاع لب وطلا هنا سا قا طبق هيف سرتسالو
 هتيصعم لحال هاعكءارزالاو هلراقتسالاو بضغلاراهطا ىلع . متع, لب هال تأ ىجيشيالقوح زت تسيل ةرحازلا

 نآهمزلب لبد اقلاب راك الا فكي ملوهمزل برمضت مله هج وبةهاركلا رهط :ًاوروغك اولوب رض ماكست ولهنالءناو

 عل ورة قاراو ىهالم ار سكسك كلذ ودبلاب ريمغتلاو# (ةسماخلناةج ردلا)+ 4 اراك-:الارهاظد وههجو بطة
 هن وصغملا ارادلا نمدحارخاو ريغل الام ىلع سوال نعهعقدو هءاع سول ا نمهعنمو هند نءوهس ًارنمربر ملا

 ىصاعملا شعب فكل ذروصتي ودار ىربامو بنج وهواسلاجناك اذادملا نءهجارتخاو هل جرب راب
 ىداعلا سفن ىلعرص:ة: ةيصعم لكك ] ذكواهريبغت ةريثامم لعر دعي الف تاقلاوتاسالا ىداعماماق ضع! نود
 هيلع م سةحلا ف. ماكس ع نعرخل مامريمعتلا هاش راند : الن أ امه دح ا نايدأ ةحردلا هذهىو ةئطابلاهحرا او>-و

 سفنلاو نلغعلا ني ردقاذأو رح وأ هعفدب نأ نبني الفدعملاوةب وصفال ضرالا نع ورملا ىلا هفاكيأ 0 اذاه كلذ

 هب !باراطضا لك دنعو لع فوتولا ناهد كالذرشا هد تأ ىتم هلق اقرب را ابونزوردل حو ىهالاارسكو رجا ةقاراهةاكن تا ىلع

 قس حلاص قا: ج2 فرصتي نأ ىناث !ا هلعف ىفهملع :رتعال نمالونو هضدابتحالا ىتك كلذ سفنب طاعتن ملاذاق رسععونرسكملا د>

 اضيرعنوأ اح رصتاما ةدان زتاق هديب رح ىلءردقاذاول+ربالو يارخالا ىمتيمهب ذحخأي النو هو هيلاياةحلار رقلا ىلءريمغَتلا قد رط

 سفزلاتكحر مك هرهط اىذلا بيلصل او ىهالا ا ىرحالو طقفهر ورد لك ىلد و رهاب و ىزعالناو كيس ٍةعَسِمَ ءذ ىذالا

 امل ةيوينلا ةفيرشلا || ىلاه-الصا ف انئتسا ىف ادحت لاح ىلاريصن تارمدكل ادحو رسكلاب داسفلل اهتيحال_كيلاسس ليىراصالا

 راصوهتدعاب رترسك نافل تنلا تبون تارالا ردك قوت رو اًةقارا ىفوعا دبات للا نم فان“ دسالا بعت ىواسد بعت

 هحولا ىلع لمس مدلا نيدوهْسالد اعراصدا ارا بنس هموقتو فراظلاة ه5 تاعقسو كلذ هلفرعت عكاهفو رطىر نابالاهلعردةب

 ه«ماعهللا ىلصهننالوسرو ةموحدي زئالا ذاق :رإاةئارحلا لصوتنل برضلاوح رجلاب هندي دصةنانكل هند رجلا رتسولورجلاةفاراىالوصولا 3

 وتو سخط | كردون تضافر راوغقرخ ناك وع سسك ا
 اوبضخ موق لفي كلك هنامز بف عبضي ناكن كو م-هعنمو هب اسفل فظر كال ناك ناو رذعاز_عذناهرسك هلفدوعنموقاسفلا |؛

 مهوعدب وهو منهج و رنا فورط ل>ال هلاغشا نمدهضرغو هن ة فقام رشم نإ تا رتل هلاغش اه.لعىلطعتتو 5

 هللا لزئاف م-ممرولا راحالهورخ زلا ل_>الرسكلازاسالهذ تاق ناف نامل اهمزل هرسك-ةرمسك الد ةرسستمةقارالا تناك ثم>و
 ساللا نم كل نسل ىلاعت لتعشلال ءنوكيا_ ارح زلا نأ لعافرسزلا غلب كلذ وكمل ةبوصغملا ضرالا نع ارخالا فىل>رلاب رلا

 باعلا ىستك اف ىئس دازام ةركدنملا مادعا اوهو مفدلا الا ةمعرلا داحآ ىلا س دلو نهارلارضاخلا ن ءعفدلاو ىذاملا ىلعنوك:ةيوةعلاو

 رايطصالاس امل ىوبنلا تا لاول نا هعرلاىلاال ةالولا ىلا كلذو ق-الن ءرحز وأ :ةباسة عرج ىلع هد وةعاماو ههفمادعالار دق ىلع

 لو-رنمرف كلذ ل عذ دقوارح زروجلااهفىتلا فو راغلار سك« اينأ هللوأ او «.فةحلصأاىأ اراذاثكل ذلعفب
 ىأر اذافةديدش ماطغلاو حلا ىلاةجاحلا تناك خ نكلومضسن تشرلو رحزالادبك أت -وهيلعهنلا ىلص وللا

 ة.عرلاداح الثالذ نكي قيقدداهتجا عون اطونمادع ناك اذاو كلذ ل ثم هلزاحة حاحا ثإ!ة ىلثم هداهتح ا, ىل اولا

 نوصعد ونوب رشد اهفىتلامهر ودبي ركتو مهلاومأ فلاب ىداقملان ءسانلارح زناطا سال رص تلقناف ش
 اذكسلو حلاصملا نس نعاج راخ نكي هيع رشا درو ول كلذ نأ لعاف ىماعملاىلانولضوتي اهيوىتلا مهلاو مآ قارحاو

 ةجالاةدش مدعلكلذدعب هك رثوةحاحلا:دش دنع تدث دق هربنا فو رطرمسك و اهعف عسج ذل ىل : ملاصملا عدتينال

 داس انعم عابتالا مدع مامالل كلذ زوج امعاو اهدوعيدوءد وول_علالاو زبلو رس ا لباذسن نوكرال

 اهرسك زاحا اواهدعد ىناوالارسك زوخالفالواروجلات قب راو لو: لبهبفداهتحالاهح و ءافت مةيغرلا

 نعلوة+ ١1لعسفغلاتاكف اهلالا صنالر ئايأهب راظنوك:نأ الالام فال اوهفاهنعتلداذافرملل عمت :

 ةلوغشم ىهىتلارمتلل فورظااةيعبتزخ“ الاوزسزلا ىلا احلا :دٌامهدحأ نيينععانو رةمناكلوالارتصعلا

 ةلج نآرقلا هلعلزت

 هبسثنا كلذك ةدحاو

 البتر هال رو كداّوَف

 5 يداولا ثديشتو

 سفنل اةكرحت هبارطضا
 طامي رالتاغصلاروهظب

 'ىلابارطضالا دعب ءاو
 تعزوت الف رار-َهلا

 روهط ىلع تايالا



 ىلاه--ًاراعفار هيدي

 كتمان لا
 هلو ردنا رهط نأ دعبق
 ناطيشلا تيصت نم

 هيك لا نطل تا
 سون طدح ىلع هب وشلل

 اقصي روهطظ اهلرمشنلا
 ىلع ةاقمم قال_تأو
 ه.لع هللا ىلصهللالوسر

 دوج وقال ةجرهاسو
 قتاذصلا3 ت0

 نمدي ربع ةمالا سوفت
 لوسرلاحتواغةاةملافلا

 ملسو هيلع هلبا ىلصهلنأ

 تلك دعسأوة مالا لاحو

 اهروهظب ةاَمءملاتافصلا

 هللا ب صهنئالوسر ف
 تان , الا ليزغةن اسوم كاع

 كرم الصمت وكبال تاي ضر ولوةال_طب تل هذهناب هلو كلذ نأ لعفدود-ل او ع وكر لانس الو ىلصد

 ل_.هحتلاو قجلاو لهملاىلاةيسن في رعتلا نهد ت الكل ذو ف :ءعريغ نم فطام بهذي ري لاا
 بذغااهسيلع باغي ىذلا ىرن كلذلو عرستلابا-هسالر ومالا, اب لهجلا ىلا بست, تاب تا تااآلا ىضرا !لفوءازبا

 ان ممدخهتق :رعمدعب قل اةرحا ىف دبتح فدكو لوم اوأ طا ىلعمم اذا بضغ فنك

 دا اوسوسفنلاةر وصف عملها نالةدةسةلاةروعلارتس ىلءاهنملهجلا ةروعرتس ىلع صرح عابطلاو هلوج

 نمدشً اهعقون ديلا نمفر.ثأ سف :لاوندبلاةروصىلا عمجرب نية سلا حقو هلع مولم هبحا وههجو ىف
 3 لوط اوهنبتوهتلازاهراشا ىفالو هلوص> هراتخا تت 10 ريغو»مث ثدبلاحف 9

 دنع هند 00 ماتت املس لوس رووظالا الار مافعب كل ذلف لعل نسكت هلي كيتو" ءاازاز ل

 لوقنفز ةفرلا ف طابهاذأ عفدجاعي ناودءالف باَالاب ذْومةروعال اه د 5في رعتلا ناك اذاوهريغلهلعلاجر وهط
 وأ معلا لهأ نعةيلاخكت رقلعاوءلعأ انلعفةالصل ارومأب نياهاجا نبأ اك دلو اناءدلوت النا نال نا هل

 لص هيفطاتب !ذكهودوعسلا اوعوك رلا ىفةنبن أمطلاةالصلا طرش ”اااهحاضداوةالصلا حرم فرص ةماهل اع

 لسغب نمعالقعلا نمسيلو روذ<تركشملا ىلع هر رغتت أ هر وذعت مارح لا ءاذبانافءاذب اريغ نمش. رعتلا

 هنعءانغتسالا عم مسسمللءاذنالا ار وذ منع لديتس اوركدملا ىلعتوكسلارو ذحمتنّدحا نمولوباابوأ مدلاب مدلا

 ديق:س هناقهيلع درت أ جمني الفنيدلارمأ ريغ ىف طخ ىلءتةتواذاامأو ن حا لكلا دلال اعرف

 خل او طظعولاب ىسهلادع جب (ةثلاثلاةجردلا )«ادحز زعشالذو لعل ا منتغب هنأ تلعاذاالا اودع كلر يصروال < كلذم
 0 ا تدع داعم 2 نوتوأاركسم هنوكت ماءوهورمالا ىلءمدشي نوف كلذو ىلا عت هللاب فب 0

 | فوكو ظعو 5 قيشقهاركىر < اموأ نيمسملا بات ءا ىلعوأ رظلا ىلعوأ ب رمش *ااىلعبطاون ىذلاك ارك ارك:

 فاعاوتعغ تب كلذ لكو. ونيةتملاةدابعو ف اسلاةريس هل رك. تو كلذ فدي عولاب :دراولارا حمالاهبلعدروت داتا
 سفنكن وأسملا ذا هسفن ىلعةبيصءةبصعملا ىلعهما دقا ىرب و هلع مرا ار اظن «ءلار اغني لب بضغو فنعربغ نم

 لذو ملعلابهسفنزعشي رع لاد_:ءىر ماعلا نأ ى هدد !هما ملااهاقو تأ ىقبني ةمرظعةفآ انههوةدحاو

 لهجلاة سدت ىلا ةمستلابه.محاصلالذاوب هزعلا فرعشي ريش ارامل لئاوا رعتلاب دصقب اع رف له اي هريغ

 'نملاثمسستلا اذه لاثموهباعضرتعي ىذلار كم | نم4_سفنىف ذأ ًاركسنملا اذهفاذهث عاملات اكن اف

 | تاتا رغوةلئاهدإئاعو هدم اع هلم دهر لهل ةءاعو هوهسفأ قارحاب راثلا نمهريغ صاخت

 |0011 كيلا لع ماكتحالاق نامت ادهزوتب واوا فرع مالا نابع ذالك اهءمقلاهئازابت كسلا

 ةجر هسا هليا نماس 3

 ةملالةماعو هل ةصاخ

 تاب الالوزن:ةعزوم
 تاهرالاو ءان الاىلع

 تاعصلاروهط دنع

 الولاولاو قلاعتهتنالاع

 غن لا ىلا ع. رب كلذوة نطل ءلاو ماك: :-ال ةلاد:_هجنهرخ الار علاةلادتهج نمامهدحأ نيهجو نم
 |١" وهوهسفن هب بستحم ا نكتع نأ جنب رامعمو لع هلو ىتإللا امثل ىلا ةمعادلاة فخ اةوهشااوهوءامجلابلطو

 106 ا هناستحاب 0 دا الرع استحاي واهسةبركذملا نعناسنالا كلذ عانتم! توك, نأ

 كلذ طاعتا ناك ناو نيدلا اوه« ةعاب ناق م تعلق هريغب قلك نأ دو وهوهسسفن ىلع هإقثهلع ةقاش ةبسحلا

 را4 هطاىلا لسوةمؤه«سفن ىوه عسبتمالاو هاق ريغ افعون هظاعتا نم<ي لا بح ارح زي هراج زب 'ارهظعول ىماعلا

 مال.-لاهملعىسعل ل مقام4 لاق اذه دنعو هسفن ىلءالوأ تسنداومبف ىلا عت هللا ملف هني سح ةطساول + سفن هاج

 لعل خدالحر ترآ هناجر ئاطلادوادإ ل بةو ىنم ىت-افالاو سانلا طعف تافءتان اى فن طعم ص نبااي

 هلع قانأ ل اقهيلءىوةن هنالاق طوف !هملع فاخأ لاّمفركسملا نع مهاهنو فو رع اب مه افءا مالا ءالؤه
 فينعتلاوبسلا «(ةعبارلاةج ردلا)*« بغلاو» هو نيقدلا ءادلاهب اع قاعألا هلع يوي هنالأق ا

 ظعولابءازتسالاور ارسصالا ىدابمروهطو فامالاب عمل نعزمعلاد_:عملال دعب كلذو ن_ثدلن ا ظيلغلا ل اولا
 بسلاي ىبعاذسلو نوأععت الف اهتلاتود نمت وديع لوكس فأ مال. اهءلع مهاربالوق ل“ كال ذو مصخل و

 قسافان هلوةكش مقل اًوإج نمدءب الامه نفاع هبط اخي تأ لبي ذكتلاالو هتامد ةموانزلا ىلاةبسن هيفا عشقا

 الواول هاو قج وهف سالك نافىرلا اذهىرح امو غاب ىداوساب هلوةكو هنبافاختالأ لهاجان قدحأاب



 ماب

 ههاحو هلامقو هندي ةعقنم ف عم هقح نالكل ذهمزلد ملءاحوأ لامر رضوأ بعت يلعن اك نااماقدمق عفاادلا ىلع

 !هماحعااماق هب رقنيإسملا لال رءاصملا مدقوق سهراثرالا من سف نب هريغ ىدفي نأ «مزلن الف هريغ قط

 عرزلا باص هيدئتب بعت, الث اك اذا نكساو كلذ ىف ىسل !همزلب مل عر زلا نعمئاهملاجبارخاب بع: ب ناكت ااذاقالف
 الوهيفد_صخر الكل ذوةداهشلاب ىضاقلا في رعت هلامهاك هسنتوهغي رعت لامهاف كل ذهمزمل همالعاب وأ هموف نم

 مهردردقالا ما ملا حجارخاب هلاغتش مهل عفنم ن نم الن اكن ا لاعب , ىتدرثك الاولقالاه يف ىعارب نأ ن كك

 : فلالا اص قدس ايما تشن و ههىذلا مهردلا نالهيناح حرت فري: :5لام هنوفب عرْزلا ب>اصوالثم

 1 ريغلل :اامدبعلتقوأ خلاك ةصموهقررطب ل للاتاوفناك اذااماق كِل ذلاريصمال لبس الو فلالا ظذح

 تعب ن آتاسنالا ىلعو ةمصعم ا عذد ضرغااو عرسشلا ق-دوصقاا نالانث تعا هيف ناك ناوهنم عنا بحاذهف

 اهلك ةعاطلااعا او بعتاهكرت فقاهاكىصاعملاو ىصاعملا كرت ف4_سفن بعت نأ« يلعاك ىداعملا عفد فه« سفن

 له طاقتلالا نأ امهاد- اانضرغنمناب رقتنيتلْئسم ىفءاهقفاا فلتادقو بستم ااهفاخ ىتلاتاروذحلا

 تناك نا لاعب ول صفي نأ ان دنعه.ؤ قلو ظفااىف عاسو عايضلا نم عنام طقتلا اوةعئاضتطةالاوسحاو وه

 هلخدي نمني-ءتب طابروأ رسم ىف ناكو لك كرثتوأ اهفرعد نماهطقتلي ل لن عضن مع يفاهك ثول عضوم ف ةلعقللا

 يلو ةمممتناكولك اهظف-ىف نءتهماعن اكن افرافنةعيضمىفت ناك او طاقتلالا همزملا ,الفءانمأ مهلكو

 أ اضاأطقت "الاوامر ءاناسفا هنوك تنساهق-و كلاما قل طاة:اال بدا ءا هنالك ذ< مزمل الف ليطصاو فاعلا

 ال اهنا عررس الا كسوأ ١ ايونوأايهذتناكناف هل -الهريغ تعتد : الكمريغ ل-ال بعتن الثأ ىف ق-هلوناسنا

 ةفاشالا 0 مردكلا مهد 3 اه وبن 2 0 00 نأالا يقدم

 ضرغف ايعتدعتالتاوطخلا هذ مىعتلاناكو روشللا+ نانرارسباف سان اذاف هر عمتي نأالا

 رااةدثو ةرحاهلافروضحل ا ىلا هيواودلبلا نمرخ الا فرطا فتاك ناوةنامالاءادأو ةداهشلاةماقا

 ىقك شالو إعاا ىف رط هلريغلا قد طفى ىعاسلا لاني ىذلاررضا !تاقرظنلاوداهتالا له ىف عشب دئازهف

 نكلو ةيراقتملا بم ازحأ نيب ىرغت ة]لعالذاابتل ا ارشلار ودمى سبا ىنلا ةذمزملاٍت اهم !نمى هو رظنلاو

 لصالا اذه نع فثكلا هباهنازهف هيب ربالامىلا هبي رب امعديوهسفنلا سفرتي ىلا

 با دمحلا ضل عبارلا نكرلا )+

 ا ظهو هع ىهنمءلذو ركنملات ابرة فرعا بلط هب ىنعنو فرعتلا ىهو (قوالاةحردلا

 اهلع هياتمدقوالا هم

 0 د_ةائكدرامتلاه

 انلف نيت رحو_ءلع 2

 هتان الاريضالهّااوال 3 1 تاحرد نم ءانرك ذكهمق لمعفتا!لدر رمض لك لا_ة> اهمزلب الم بعتلا هيأع ىهوس فنا اةفلا ىلا مجرب
 انع ىدأدق لحوزع

 انيلعناكىذإاندضقو

 فالتالا ىشخت انلقو

 ىلا هدرز ٌتادحال او

 كب كاذامتااَءف هلهأ

 ةاكت اش ناقد_ساق |
 اهانريأ ىتحانعدت : ! | الذ تعتوقدط رمشب مايعلاو فن رعتلا لودي لئاقف نيهحولا لحس ف نوكي نأ تمني اذهف في رعتلا بعتدرحت

 اقيشخ تلاقف هريخ

 هتناو كن اطمشلا ل

 ليبس هيلع ناط.ثللام

 اذه ىبدالنئاكل هناو
 ريع كر خال تاس |[ داك 0 :

 هب تلج تاق ىلياتلف 0 أ ةمشلا لكتفف ادب أت وكي و تافرطلا هيذادتن طسو وهلا ة> 'مزلب ال هنأ فك شالة رثكللا ف فرطو هيلا العنا

 ا اندؤاج تل اق 1

 قتيرأف تلاقء_:م :

 تلج نيد>مونلا |

 و 0 : ريغ هلام فينعتلاو بسلا مث حدخلاو ظعولا م ىههنلا 3 ءرعث م فرعنا ةتامدلامأ بادآوتاسرد و
 مشلاووستبتهاخأ ْ امأ) دونا مجوتاوعالاب هيفراهظتسالا مث حالسلا اره همة حبو برضلا عاقب امثبرضلاب دي دهتلا مث دملاب

 اعودو هن دلو نيح 00 2 ِء 07 ١

 ماعوتو هن داونبح عقر || تاالورجلا ةحئار كردبل قشن:س نا الورانوالا توص عمسسما هريغراد ىلع معسل !ىركس نأ ىتبتيالفءانرك ذ

 م ءادتبانالدع هريخأو أ منءرادف ىرعاعهوريضا هناريج نمرمذ تس نأ الو رامزملا لكسش فرعبل هيو فامس ع

 أ | همزاب الو هرادل ثدينأ كاذذا هلفبر كلل دعأ ارعخهرادفناب وأ ءرادف رجلا ب ريش انالف نارا, ذقس ريغ نم
ا ايهسر ريسككر كدملا عقد ىلا لصوتلل لودتدلاب هكسلم ىطتغغ نوكب وناذةتسالا 1

 ْ | بات امهم عئملل برض

 ْ عسهلو اوقبهراد ىلع موعسؤل ازاو- ىفذ هتداهش اله“ ءاور ل بقت ن ملك هلا ود>اول دعو نالد عري ناوهنلا ا

 ١ هقس هيلع تنئاع لس اان يس الو هناا ميار اكلت ال نإ فاس انالؤخ ةءنأ والاول م اورافاهمف ا

ك هنا ليقدةوهبف ادام لعب امىوأ اذهف نمدها بالا
 أ :ءاذا نم نس[ تنن عامل رخسسلا انامل تان ش :.ةن نا

 ىداوسااكهكرتر كم هنا فر عاذاو هوك مد اهيلع مدقب دقركساملا تاق في رعنلا(ةيناثلاةجردل]تنتااد

 ىلعادمتعم دولوملاهعّش
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 | ىفتلاقامناثرحلاةئب ا
 | اسملا وص تدخل
 لوسروانةوس مل نكت

 مل وةلعمسا لكيلا

 ةعاضرلا ن م خأ 4

 : وا 0 مق

 ل كلاذ لاك ل

 نالحر معاسدق ىثرَعلا
 صان ناك امل
 نط (ةقفداع
 دست
 اعقتم ائاقء دخون
 لاقوهوأ هقذمعاو هنول

 قءاسلاة كنا
 نايث اههلع تالحر

 اوف ناعصد او صام

 6 أجرذتس ام ىطب
 [كءادر م ءاحر طف 1

 انعم هناةعح رقتأك
 دقلة باح امو لاّدف

 3 ىنبا توك تاتي

 قاطنا ببصأ ردازد

 لمق هلهأ ىلا هدرثلفاند

 فّوختنام هيرهظ: نأ
 ع رب لةءانلمتحافتلاف

 اعدتبم هنوكر كسي و ق<# هنا عدب لكو ع دبا دنع عدتبم قحملاو هسغندنع د عدتبملا ذا لئاسملا ارئاسفدىرب

 نافةعدبلا كت رهط ا مفىنلا ةدلبلاىلارظنب لوقن ضراعتلا اذهل الان لعاف باستحالا متي ف كف
 ىلادابلا لهأ مسقنا ناو ناطاسا !نذاربغب هيلعةم لا مهلفةنسلا ىلع مهلك سانلاوةبد , رغتعدبلاتناك
 بدنءالا هاذا اىفةيسحل اداح 11 سلف هلتاعملاب ةنتف كد ر2 ضارتعالافناكو ة ع لالهأو ةعدملا لهأ

 ءالذ هناك ةعدملاو 'هطان رعد لطم !ارح زب تأد حاول نذأ او هرمعاو قا ى ىأرلا ناطلسلاىأراذاف تاطلسأا

 ةمسمل اة هإجلا ىلعوهم 3 مالا لب اهةفداح - الا ةه- نمن وكم امو لب اغتيال تا اسااتد ذاب نوكيام ناف» هريغل سدلو

 |١ لباعس ال ؟ءانزرك ذىذلا ل. دغتلا اذ ها مف ىارب تأ قش كلوتاركسملا]ك فيس !نءوهأ ةعدبلاف ||
 هنناناوأ ىولخت نارا ناب حرصا نم لكع نم قاقلطم تاطلسلان ذأول 0 :ةلاكلي رحت ىلارحتن الواهق مالا |

 هيفصمالا لباقي لومنم عذ اا لعداخ لا اءاسنلعدبلا م كلذري_غوأ هل سأ_*شرعلا ىلع :رقتسم هناوأ ىربال

 هي( هيلع بسحملاثلاثلا ن ؟رلا)*« طقؤناطأ سلانذا مالع دنعلباقتبامناو

 طرعثدالوانا ةاتنوكجس1ذف قكرامزتأوا تمهقحقهنمع ونمملا لعفااريصو ةفصب توكم نأ هطرشو

 او هتوك طرتسشدالو غولبلا لبقتاك تاو ونامل بقسوة متمرس هرم ىبتلا تأ انين ذااماكم هنوك
 قحفار 1س توكمآلام لاعفالا. نص معن د هع بجولتم جب فأيوأ ةنوخ :؟ رب ناك ولن ونجا نااندب دنذأ

 هسسيأ فانتا ماض كلذ دناتلم_صاغتلا قالت اىل ت ا كئاشلا< ]وو هريغو موصلاو د ةراصلا كرتكت ون لا 8

 | الل طراكنالا لسا حرب ءهتءامىتلاةفهلاىلا ةراشالااةضرغو حوصلاو ن ضن رااورفاسا اور هلا

 اعرز ودعت ع :اكو لم. جلا ن اق اناسنا هنوك 2 طرع كد : الوان او د هب وكن هتك اق كنا صا هال ًامهتي

 ةرانعةمسحل اذا اها ه>وال. .ح كلذةرعست نا لعافةميهلا نابت 2اقانزلان هنونملا عنك نماهعنماككل ناسنال

 هللا قل ةميبهلان ادن دا اوانَرلا نعت و: ا ا مصدللا رم ا ركنم نع عم ا نع

 | م مالا يحلم عدس نقل هنم منممريغ حرز نلت اذ ذاناسنالاو رجلا برش نعىصلا عنماذكو

 تدحودعق هنذ ذايهريغفرط عا طقواف ىرخالا نع امهارحا لصفنت تاتلع امهقهيلعغلتا | قح ىناثل اوديصعم

 ةيصعلا تمدعدفخ تفلت ذلة مبلاون لعل ىدحا عااد 00 عم هد طد تدع م ءصعأا

 لام طفح لدةمبهلا عنمةممهلا حا ءارخاب د عةنان كا اوهو ه قده 2 ل ب ل ىلا تش 5

 بالكماعط از وح ليهم اهعنغ رم بوشمءاموأر 0 نمت رشوا 2 مالك اك ًاولدحس ءهملاذارل سلا

 اظذح انمبلعل ا! ذبح و بعترب-غإ ءظفح ىلءانر دقو عامضال ضرعتاذا للا لامن كلو تاتم او فيلا د. 1

 طوعسلانم ةرجلاعئلالروراقلا ظفمل ةرخلا عخدتفهريغلهرو راقاهتحتو ولع نم نا سنالة رح تعت ةوولل» لاحال

 رجلا برشوةمسهملانامتاوانزلان هتوع :اعنعوةرور !َهالَ م اكريصت نا نماهتسازحو را عنمد هنااا

 هناث يح نم هلاهي زور اسر نع توخ ال نام ءبص لنا بورش !ارخناوأة مت نا .مال» نامصالىيصلاازكو

 ىصلا هي رثت بعاسفمت اهتعلف_غتا جيش الذ توععمجلا الااهل ن طعس ا ةقدفئاطاذهف مرت ناسنا

 تافثلاثلا ب ابلا ف4_.ءلاريث نامل ضرع: ة-وكالذريغورب رخلا سدانمامهعنمىفددرت دقذار رظلد 0 لاو

 ىلع فرشأ ل_.ىلالامى أر نم لكوا هجارخا هيا هبي لهف نا نا عر زف تلسرت ادق اهم ى أر نم لك ف تا
 ارسم ناسنالاري_ص نأ ىلا ىدؤد ططش فلك اذهق تحاوكلذن' 0 ا

 ريغلالا امهاعارض ىرووس بنس هلر سلو هريغ لام بصغل ا اتتحالا سحق 0 علوط هريعل

 ع : هلانب نأريغنم عاضلا نمملظة- لعر دقامهملوقن 2 .ةريحولالوةلاو لعق بقد تحالف د 5

 تاجردلقًاوشلب للا وة ىف بج اوودعا!كلذفكل ذهيلعبحوههاح فنا اصقنوأ هلامؤفتا ارسسدخوأ هند

 قىذالان اف مالسلادر نم باهالاب لوأوه 0 ىوةطةحوملاةلدالاوىوةملا

 ظ ةداهش دنع تاكو راغب م.ضد ناك اذا نا فالالامتأ ق فالح اللب : مال ادرلرب قىىذالا٠ نمرثك ا اذه

 ١ رمال عفد لك لو هداه كلا كرت ىعم قفةدا4ُث 1 اعبحو ههيلاق ملا عس>رلا !مماكتول

 ال

 -يدحمس
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 تهذعذ_ةًابناهلنا ءاذعلا لضف أ ءار ضخ” ىلا دماةتلا ىف هداهت- !ىدأ ىذلاناالو هربغداهتحانحوع

 ىلع قفةمدل مال هتغلاخناذاف ل صفت لك هدام عابت ادلة ملك ىلع :هدنعابممط أ بهاذملا نم دقة اف ريغ

 ضرتعينا ىنعلاز وح هناوهو هنمض أ صأ اذه نم مزمل. هناالاة لالا, صاعوهونيل دحلانيداركنمهنوك
 عمهبلع مادقالاب لطبمتناف كلةحىفالنكناو قح«نىف لع فلا هللوقي ناب ىلو ريغن عكناذا ىيفاشلا ىلع
 هلناد_:ءاباوص تناكنا اوكف فةيصعم كدنعباوصوهامةفااختو ىفاشلا هذمراوصلان ا لداقتعا

 تادقتعتنااما هللوةبوهريغو ةءعستلا لو ا أى هكراثاذا ىنذملا ىلع ىست< ىفاشااكلذكو

 صأىلا اذهرجغب مم لدعَتعم فال ىلع هناله.اعمدةئالف كلذ دقةعئالوأ هيلع دقت عابتالبىلو أى فاشلا
 || اهاباءون أ هجوز هنأ ساءذهتابسنحلاملعوانزلا دضق ىلع ةأسماالثم مسالا عما نأ وهوتاسو سلا ع نءرخآ ا

 0 ادقالا وهف هتان فراعري_غ هنوكلوأ همعصا كلذ هفب رعت نعزخو ىردي سدا هنكلوهرغص ىف !ِ

 تح ع نمدع ودوهت>و زاما عم هنعاهعتع تاىئينف ةرخ ل رادلاىف هاء بقاعمو صاعة+ نجاه ل

 هلع تجوز تالط قاعولهناىفكلشالو ءاوجوهطلغ مك مراء مارح نا ثد نم بي رقهتا اعف لالح لا :

 نكءاو كلذ ني>وزلا فب رعت نعزي هم :اةىفةفصااتدجودقو ٠ ريغوأ بذغوأ ةئيشم نمالثم بستحملا تاق ىف ||

 هيماعري_غفازلاتأ الانر كلذ ال الاب ص أعنملا هيلعف اهعماس ءاراذاف نطام ماا ىفقالطلاعوقو لع

 ١ اركذم هنوكن 0 لع الا ب ركالة فصلا دوجونام هله نيصاعريغ اههنوكواثالث هنمتّعلط ا مئاراعبستحلاو

 نا 5 نكي ملناو هللا دع 00 ل ام عنك هن ع »دقو نونا ابر نءكلذدعاةّدالو

 سلاملا هب تأ اذهس كءنم مزمل ل_عملارذعا «.صاءوهالولعافلا

 ىىفاشلا ىلع ضرت_دال ىف :ةهلانكا دهن «لصخف هللا دنعملعلاو روطالاو هاذهو هنم عنعال هله لعاقلا

 بسقحلا تستحم ا قاقتاب ارك ههساع ضرتعملاتوك-!ه فى فاش الع ضرتعي ىفاثلا ناو ىلوالن حاكنلا

 ا ارلامللا ىفاندنع رامس سا جفاف 8 ًاامئاو ةضراعتماهف تالا.م>الاوةمرقدة قف ل اسمهذهو هماع

 تو. فاذد- ءلامهذ لاو عل الا ىلع مولع ىنالاباست>الا ىرال هنا ى أر نااههف فلاخملاح رثأطخع مان

 دّملاق دا فرو :ةدداهت>الاتااندنءهبشالا ن 5 رامات هنوكن ماتتس امور قال هىالاةمس>الاولاقو

 جنعالوا اهرب لسا مت ةم ةضظلاتالالدلاب ةه-ىفهدنع هل.عل اروهطب فرتعي و هلمفلا قدمت نأ رعبلا هراعدعمب ذا

 1 1 هللاد_دعرك

 دارأام بهاذملا , || مراتك نأ دلةملكاز و هنأ ىرب نمىأر وباوصااو هرايدتسالان اهزيغ رطل العشم

 تاكا ذاَثلةناف هيدسعل الق تدشن اوتدثءال_هذمازهف 30 لا به اذ باهذ مدكنال و هاعلو هن داعم ريغ

 ىرالدللا 00 ىلع صرع - عيال نا قيتيق ق> هناىرب هنال للوالي حاكسنلا ىف ىنندلا ىلع ضرت دال

 هلو رمعسسا ىلاعتهللان ا هلوةىفىوشل !ىلءالو د ةواختمللا مالك هلوقو هللا ندى سارمشا او لنا نمرع_تا ثا هلوقو

 سوْخءلا تعبت فاو ث عت :الداس> الا هل ]ودى ىدافاا ىلع ض رتب نأخذ الملا شرعلا ىلعر هدم ةناودر وص

 رهاط ءالؤهسهذم الطب تاقنافق ا اوهثالذ نانو مطل مهو هولاقام ىلا مهدابتحا ىدأ اضد أ ءالؤهنال

 ىرب 0 | 2 0 0 اصن ل تال_ط.ذ

 ماك رول ل ار مرر نا 2: 5 د[ !/نرعافامهرئاظنو را ايلات

 روتي :ط ىلا ,اعطق م هوا الاف نيدجملا لع شرت العذلاو هكلْذودم .رااول1 !ىفلاعنالا

 هل' نعرارةتسالاو ب ..سااوةر وصلا قدم 0 !امدقو ر دةلاو هب ؤرلا لمسك اد-اوالا + ف بص! نوكي تأ

 اي اهل عدبلااذاقءحر ض<لهحو ,هىذإاهئطمل قبب الواعطقهمق ئىطخملا طخ لءباسماذهف ىلاعت

 اوناكن اووهرفكىرادنلاودوهلا لعتا ىف اودّودءانا اومهعد نيع سيلا كنتوا ماونأ

 تضر د هل ا اا عو 5 1 مهأطسع الو

 ( ان - (ح) - 5)

 ام[

 ظ
 ىلع هلو 0 ّْ

3 

١ 

 نم ىهعئابطو زئار
 اترورضو اهم او

 اهاو بارت نم تةاخ

 عبط كلذ بع

 0 اهلوعأم

 نقيب نلبس -

 نمو تومسم 1

 رادقلا كس نا

 لوصالا كلت تسعو

 امن 3ك ىداسىه

 هد 5

 ةيعيسدلاو ةيميهلا
 ةفص ىلاو ةينط :ثلاو ١

 تاسسنالا ىف ةنطمش /|

 نم ىلاعت هلوش راش ١

 لود دارا غقلاك لاصاص

 لاق دةوراخغلا ىف راذلا

 ناحل ا قا و ىلاعت هللا

 هللاو ران نم حب رام نم
 0 ىقحلاعت

 بيصن 0 هتبانع

 1 .وهلع هلا ىلص
 احثب دس ىف دروام



 عع

 قاح ىلعاك ناو مل و

 فرش أ ناك امل مافع
 اسفن مهاك راوسانلا

 لاقاةاث مهن دحأ ناك

 مظع قا ىلء دهام

 نبدااو مقعد لا
 ةطاصاالاعالاع و

 ةئدساللا قى الخالاو

 ىضرةشناء (تلثس )

 ا |( لوسر قات نعاهتءهللا
 ملسو هماع هللا ىلص هللا

 تارغل 'هقاد ناكتلاق
 تاكام وه ةداتق لاق

 ىلا«'هننانمأ نم هب ركاب
 هللاى-مئاسع ىدهتاو

 ناكة ثئاعلوةىو هنع

 0 رم نآرقلا فلس

 تقةطنام ضماغ ملعو

 هللا اهصدامالا كلذ

 ىجولاةكرب نم ىلاعت

 ل وسر ةيعصو ىوامسل ١

 ملح وهيلعفللا ىلصهللا

 ةماكب اهارا هصبصخخ و

 نموكنيد ١راطش اود

 ناكل ذوءاربجلا ذه

 اظفلذ لاحتأ مىصاعالةيصعمذا نونا قس ةيبصعم ىمسالا ذهودنم عاملات ج ولتوادتىف ركذملاا ذه فداص

 لب رئاكلابةبسملا ص :ةتالذ ةرييكللاوةريغصلا اذه موعىانجردأ دةوةيصعملا فل نم معاوهياعلدأر كشملا
 ىلا بدو رئاغصلا نمل لكتامدنحالاةوسنالرظنلا عا ايتاوةدنحالاب ةولطلاو ماجلافةروعلا م ثك

 | دا ![تادو مترك :تاىاثلا طرسشلا) هن دوتلاٍباتك فق أسر انز ةريبكتلاوةريغضلا نيب ف هرغلا فو أزنع
 زارتحاو رك ملا ضرةن ادقوداح“" الانا ءلكلذتاف ربلادرمت 2نم غرف نه ىلعة.س+لان ا :ازارتحاوهو

 ركسن ناو ظعولابالا هيلعةيس>الف تامل ىف برسل ىلع مزاعهنا هلاحةند رقب لعن نك لالا اثفدح و رسام

 هيلعمزعامىلع مدةبال ءرو هلوقىفقدصا رو ملسملاب نط ةعاسا هسيف ناف اضب أهلظعو زح لهرلع همزع
 امو ءاتلا ماجاب ىلع فوقولاا ذكو ةزحان ةب صعمةسجالاب واحلا ناوهؤاهانرك ذىتلاةةيقدأل هيئتملو قئاعل

 هرادىة.صعمرتس نم لكف# (سةتريغب بستمحألار هاطركدملا توك ناثلاثلا ط كلا)# هارعئرع

 دقو ةروهُثمهيف فو عنب >رلا دبعورعةصقوهنعى اعتهللا ىد - دقو هيلع سسدت»نأ زوال هباب قاغأو

 ةهوركم هلاح ىلع ءارف لسجرراد قلت هنعهللا ذر رعنأ ىو رامكلذكو ةمعل بادن اتك ف اهاندر وأ

 لاةفه>وأ ةثالثنمعت دصعد5ثن اف ددأوهحو ن ,ههللا تدص عدقأب 1 تك نأ نينمؤملاريمأ الا 2 ه: ءاع ركناق

 نمتروستدت واه اونأن «توربلااوقأو ىلاعت لاقو تسسوتد -ةواوسهتالوىلا ءئ هللا لاق دق لاف ى هامو

 «تيلعطرشو رعمكر فت! تامواهاهأ ىلعاوا اواو سأ 1 ىو وءد ريغاتو يناول_تدتاللاقو 2 ا

 هللهذ ار را ثاذا مامالا نع مهلا سور رمزا ا ىلعوهو مهتعهللا ىذ رتياصلا ارعر راش كلذاوةيوتل

 "أ تاس قرا الاه ذهاندرو أ دقو داو« .ذ ىكيالف نيا دعب طونمثلذ ناب هنعهتنا ىضر ىلءراش م همفدحلاةماقا
 هاردباي قلغأ نمتأ عاف راتتسالاو ر وهلظلاد اف تلق نافاهدي الف ةيععلا بادآباتكن مل - 1!قد

 حراخود نمهفرع ءداروهطرادإافرهاشي نأالاةي_صعملا ف رعتل هنذاريغب هيلعلوخدلا ارودعالف هناطي رث راسو

 ر«كورادلال اودثدوإ_ كلذ عمس

 راهطا اذهفع راوشلا له اهعمس ثيدع مهن. ةفولألاتاماكايىراكسلاتاوصأ تءفترااذااذكو ىهالملا
 كل ذنوك نأ لمتحا ناف رجلا غاورت>افاذافةنا روأ توصناطب+ل الاخت عم ٌكردياغااذافةبسعلا بوم

 رهاظلاو لم *اذهفم برشا مهمط اعتل ت>افاهنا لال اني رعب معناوتفا ارالااهدصةزوعالذةمرتحملاروألان

 ئ هلي ذتحتو قسافىر راذات ىهالملاكلذكو ليذلا تعوهكتلا فرجاةرو راقرتسست دقو اس

 ىلااضنأ بات قسافلاذا رجهعمىذلاتأ ىلع لدالهق سفناو ةصداخ ةءالعب رهاتد ملام هنعف شك نأز ع م

 ركت امءافالا ف ضارغالانال ءاذحأ املالال_ناكول هناوهئافخابل دنس نأز وحالذ هري_غولدللا
 ىرلعلاكن ظلاو نانا اديغتةمالغذه نالٍباست>-الا هان أر هاظلاو راظلا لكاذهفةحناقةدغارلا تناك او

 ةلالدك ل كشلاةلالدفاق.ةرهلرتاس !اب وع تاك اذاهلكشب فرعداعر دوعلا ا ذكو رومالاهذ_هلاثمأ

 نم ىلعرك-::وهللارث-امركسذ نابان م دقو فو ثم موهلد رو:سمربغوهف هتاالدترهطامو توصلاو ةعارلا

 ةرابو رصملاة سا ةرانو مشاة بسادعت رايز عمسلاةساععاخل ودة راثفتامرد هلءادنالاو هتعقصا:ل ىدنأ

 اعااذافل- ءلادةتاضدأ سار اءذ هو ملا دارا : رصبل اةسادع كلذ ص نأ ن ؟ءالو نما اةساك

 000 1| يو سس اذهب تاق فام عالىرأ لوةيبتأ هلس ؛او رن هنا _ءاذا بوثلاتتتامرسك.ن أزوحي

 | ةفرعلارامالا ىلطامافاها ةءلم_هلازاسةفرعم اثر وأو اوتلد>نا ةفرعملاةرامالاف دف رغما تارامالا ب 1ط

 داهتجالا ل<ىفوهاملكف داهت>اريغب امواعماركدنم هنوكت وكي تاعبارلا طرسث

 00101 كاشي اورو علا بضلاهلك أى فاش 5 تر نأ قنمل سلق« بف ةيشحالف
 راؤملاةعفشباهذ ا رادف «_سولجو ماحرالاىوذئاريم ةلوانتدر كسوسيل ىذلا ذل هرم قنحلا ىلع
 0 زأطب ريلوالب مكتب وذ.دنلاب رش ابعفاش ىفاشا1 ىأرول من داهت>الا ىراعت نم كل ذره را
 لمعت تاهلز وح دمتم نأ ىلا نناصحلا نمد[ تهذب مذ م اانا رهطالاو راظنلا لعتىف

 نقرادلا ناط.-كلذز واج < تع_فترااذارانوالاوربم !:!!تاوصاكرادلا

 ل 00 الص ًاميفةصشرالف

 5 ا تك 86

 تحوع مبدعاوك



 خعرم

 اضبأ «تريغنال ةبسحل اهرلع بكتالف هتد.غ ىلءرسصتقي وةبرغلا كلت رتب هنأ لعن اوةيسصعملاةداب ز ببساهنال
 تاديقو راثألا لسع لم ل ضرغر رك د11 ضرك د كلذ هلا بدهسا ع نكدلو باتةملاقىف ة ةيصاعم

 لالاوهرطخ نيدلا ىف م_اظعامالا هلباة:الفاهتع توكسا ا فرطالا مظعوةبسلاب وجودك أت ىلءتاموهعلا

 2 قاخلاءانث باطو لمحتل ا تاحردوة#؛ثلاو هاا ابا سضامااهرطح ع رسل فرهط دة ةءو رملاو سف: :لاو

 2 َ هل ذأ 0 ًاوددالوأ قح قيراكسملاءذهن ندوة كول هعانتما امأو « هلرطخال كلذ

 قد دعا 1ا هل س :اودسفن قوةحى خاسر نأ ١ هلنالءةوذوهندلاهجو نمو هريغ ص أد هيذأت نمدُش 1

 نعهسا نعمك راصنالا سدلفق بهنل او نزلا ةيصعأاق د رط لعدوفد م-هةوة> ن تود فتاك نا هناف عنتع نأ بشي اذاومريغ
 5 0 . ع

يا اوهنتسعلا وأ رطبالتوغن ناك تاو ركذملا قع ر 5 :م عفد هنالقم سلس ده هل
 0 0 هلسلو اضيأ ل بمال ءاذ

 فاخال هنافءاننغ ابراقأ | هلىذلا دهازلاك ثالذو هكرتم ءافهموةىذأ ىلا كلذىدؤب ناك اذافم #اضرالا كلذ عشا 0

 هتيسح نم ىذالا ىدغتن تاك اذاقم ممطس اوبهنمامات: :اه راق دصقي نك )و تاطا الغ انا لم لع

 ىذأ مهلانب : اتاك نارعنر وذ 2 ا ل توكسلا تاير وذعت نإ ءاذبانافاهكنلف ةأريجو هرراقأ لا

 ه٠ ةرمالاف اة و راظلدي ةازهقت سا او متشلاب ىذالا مهلا ن لوس هنو أ لامف
 فتاركن ا تاحردب

 فرط عطقناىنالا دصقولف لة ناف ضرعلا قدح دقو تعلق اتناك :قروذ#لا م الكل اتاح ردواهشدحافت

 هنعهللاىىدر كلامزسا
 لص هللالوسر ىللأق

 ناىباي سو هيلعدتلا

 ع 0 لو سعت كلالها هناللاخ وهذ لتاقب متلق نافهبلع هزت اه لهف هلتةىلاىدؤداع رلا:ةنالاهنع عنتعالناكو سفن نم

 ىبابلاف ملعفافدحالا أ فز اهذحانضرغسيلذا هلتاقي ومنعمعنعانل اضن فرطلا كالهاسفنلا كالهافو فرط الها نمافودخ
 ند 1 7 مندككلذ ذوةيصعمهسفناف ةرط عا طقو ةمصعع س دلةمسلاىف هإةةوةمصعملاو ,ركستملا ليس مدح نض كرغلا لنهقرطو

 قابحادعف ىنس احا أ لات ةنافرل_بحورت رم مامهردىدغنانأ ىنعمىلءال رتاج هناف هلذق ىلع أن اسعرلسملام ىلع اصلا
 3م ناك ىنا.>أ نمو ل: ةتأق ىماعملاعفددوصةملا_ماوةيصعمسدلةبضعملان ع .صعم نيالا لامذدخالهدصق نكسلو

 ويح اةيفوصلاف ةذجلا ف الواقي لعبالكلذانلقةيسصعملا ب ايلا عسل املا ف هن نأ ىئبذيفهسفن فرط عطقل سفننالدثول هناانإ ءوأذ
 هللا ىلصهننالوسرة نس ىلعد ًاياعلابن لوهانلتاقانلتاقن افءانعفد عطقلاةر ةامملاحفءانبأ ار اذاكلوة.ةموهوتبهمدك غزو

 اوعفو مهنالإ_سوهيلع ا اوهو رب زعتوأ دحاهنم مرصنام عي وقعلافةمرصتمتوكت نأ اها دخالاوحأ# كح اهلةمصعملااذاههحور

 هلاوقأ هياعرامابادب ف ر4اودوعلاهكاسماورب راه سناك اهل م ئايماهحاصوةنهارتيصءملا نوك-”تأة#يناثلاداح الا ىلاالتالولا
 ةثلاثلاةبعرلاوداح لال تش كلذواهل'مواهنم شق ًاةيصعمىلا دوت ملام نكعاملكب بجاوةيصعملا هذهلاطباف اودتقامهلاح طسوفو :

 اذهفرج ارض لدعيور جا برشل نيحايرلا ع جومندب زو س الا سةكبدعتسا ىذااك !ةةوتمركمملا توكيتأ
 حمنلاو اعولا قب رطبالا برسشلا ىلعمزاعلا ىلع ةنطلس دام الل تدثيالفقئاعمنع وعدا رذا هيف كلوكسشم
 دقو ةرمسملا:داعلابهنمتلعةيسصعملاكل:تناك اذاالاناطاسالالوداح الز والف برضا اوفدنعتاابامأذ
 ىلع ثادحالا فوةوك كل ذوراطتنالاالا همف هل نشدلامالاةم_صءملالو هد قبب مواهملا ىدؤملا بسلا ىلعمدقأ
 مهلعةيسمل ازوكفءتعسا قب رطلااوةيضن تاو مناف خيورخلاو لو دلا دنع نول ارظنالءاسنلا تاج باولأ
 اهنا ىلا مح رب هنعح اذااذهى.ةحناكوب رضااو فينعتلابفوتولان ءمهعنمو عضوم ان مم متماقأب

 ع وةوةنظماجال ةيصعماه ف: ىةسنجالاب ةواطتانااكوءارو اعضاعلاناصتستاك نإ اود ردم سفناف فوق ةولا

 ىلع رد ةيالئتسعاملاع ا وقول هينا الا ضرعتب امةنظملاب ىنعنو ةيصعمةمصعلا ةذلغم ل دود يصعملا
 ةراظةنمةمصعم ىلءالةزهارّقصعم ىلعفيسحتو شحقلا لطوشا لانا[ ال الا

 م«( ةيسحلا هيفامة يعل ىفاثلان 5 رلا)*

 طو رم ةعل ؛ رأهذهذداهت>ا ريغبار مهن دوك مولعم س سهتريغب بست عخأأر هاط لالا فدودومرك«لكوه 2

 ىلا ة.ذضعلا طفل نءانلدعو عرسشلا ف عوقولار وذ#نوك, نأ هبىعنو (ار كنه هنو لالا هعشعن لَو
 ىأرنااذكوهعنك ودر هقدر نأ هيلعفر لاب رش انونجوأ ابد ىأرنمذاة, ,ضعلأ نم ةمعأو ك.:!نالاز_ه

 ول لد سائلا نيددر وهطولعفلا:روص شاق: :ثالذ سيلو هنم«_ءنعنأ+بلعفة م وأ ةنونع ىو انوني

 كلذمهل ارعاق هلاسعاب

 مهتالاهنف اوققتنا
 فالدخالا نيس 'و هقالدخأب

 ةيكزت دعبالا ىأتيال
 ةيكزتلا قب رطو سفنلا

 ةساسسا ناعذالاب

 ىلاءاهشالاه دو عرش |

 هيلعفللا لصد# هسئل



 جرستو ةسفودشلا
 م(قلخلا

 شالا رفوأ ةيقوصلا
 لو-ر.ءادتقالا ىفاطد

 مل وهياع هللا ىل هللا
 هتتس ءابحاب مهقحأ و

 لور قالخخاب قاذقلاو
 ملسو هيلع هللا ىلصملا

 ءاذتنالا نس
 ا ريدخ ام ىلءهّمأ-ءامحأ و

 يدااءاض اعلا

 دجأوبأ مالسالا عج مس

 لا تداشرا 7
 نب كلا ادب فلاونأانأ

 لاق ىورهلا مساقلا نأ

 زب رعلا ديعرصنولأ انآ

 نأ لاه قايرعل ادت نبا

 نبرابجلا دبع دول
 ولأ انأ لاق حار جلا دمت
 لجأ ندم سارللا
 ىسعوب ان آل اقوا

 هر وس نب ىبس ءنب د

 نبل مان: لاق ىذمرعلا
 ىرمهبلا ىراصنالا متاعب

 هللا دع نم دمت م لاق

 00000 7 2 ١ ناقل

 را ا و ار وذات ىلع ديز زب روذ <: هناوفىفنوك, وةجاملا
 تول اع ضراالوطو هءىئضلاةد_ثورخأ:ىفنا راعي وسديطا اةحلاعم نم ةراغانمة كلا اوزحات

 تدع. ..ملدحلا اذ_هىلاىسهتنا اذاف مجدا !ىلالودعلاوءامأالامعتسا رن هلاعز وة ىذلا ن ناما ملعلاب .ءآو

 ىلعهلةردقالواددا وال عمالاد < وهني دتامهع الهاحت اوك تأ ل 4 لع ءلاىفامأ اوةم_سالا لرب فض 3

 |ععسوأ هلاع طمملاعلاتوكسأ هب 1 !الودولاق در ط هبا عدس تأ نعرداق 4 لعب ستلا نأ لءو هريغىلا ةل-رلا

 امهدحأ حرب نآدع الو روذ<ر ن1! ىلع توكسلاو ر وذ نيدلا تا ههج له !ىلءرعسصلا اذاق هلو

 نع رعي نمكفلاملا ىفامأو نيدلا تام_وجهقلعتل للا ىلاةجاحلاةدسشب ورك-ملاشحافتب كاذ فاتك و
 عطق هيلع ب ست>اولودحاو صنع ىوس< .ءقةنمالو لكوتلافسفنلاىوقوهسلولاؤسااو 56
 ىهلصخرب نأ دعس ملهي ةصمالاد 2١ اذااضدأ اذهفاعو-تاموأ مارحرارداد ملط ىلا هإص<ةىرتقاو هق هقزر

 لعرد ةءالون اطلس نمهيستك» امعالا هرم عقدولا البس د الو رر رق رة تاو ف ءاذاغا 1و توكسلا

 مذتمف هلوإ.كوو ةطس اونكيم هيلع بسة-اولور انا برش وأ راس لب صم ةطساونالاهبلا ىل_طوتلا

 واهو انتتسا دعس تب وتوترهط اذااهلكر ومالا هذ هقرب ريشلا ىذأ هميسب مودي وهاد لوص-هسراع
 ندلا اراظنب حرب ورح ” الابن رود ارخانؤو هبلقاهمق ىتفتسس ىتح بست اداهتجاب ل طو' *ماهمف مالا

 هوك عن ىوهلابج وع رناوةارادم هنوكسس ي م«نيدلا بج وع رناق عسيطلاو ىوهلا بج وهال

 هبلق بقارب نأ هبف نيدتملك ىلع ق.ري_هبدقانلان كلو ق.فدرافنب الا هيلع علطنال طاب رمأ اذهوةنهادم

 هللادنعارضحترمخو أ ءوس نمتلعام سفن لك د حتسو ىوولاو أ نيدلا هناهقراصوم* ءاب ىلع علاطستتا نأ عير

 لدماحلاو اوذوهوىناش !امسّقلاامآو - ديبعألمالظب هللا فر وحول طر يغنمرط طانةّتغاوأ رطاخ ةتلفىولو

 الذالاو | 0 لال ىوحربع هناوف ناو ءلاالا ةعبرالا ارومالافتوكساازاوح قرتتعمو هو ركموهف

 بايسأ د_د-ًااز_هولاملاو ةورئلاوةمالسل اوصل ابلس ىلعر دة تاوهري-ت نم ملعل !تاس ىلء دحر دقي

 اد كار سااتو دانا الادبأ هل عاطقأ االف ةرخ الاى هياوث مودي واس.ن دلا ىف مودي هناق ملا قرن

 «] ردتسن ناكت اوةبسم ا همزلت ه1 يتاح الما رض ب رض هناء نم لكبر ضلابامهتاوفف
 هنارعينأب وهقةورغلاامأ رهط" 1 تلاد عطقلار حرت وهذ برصلاا ماليخلا اذ همهناذاو قم--(ئكلذ

 |0000 0 لذا بابصسالا يبو بوو ب :ءطغساض أ اذ هن هبامثما توهتيبب رع وءر ادب

 ىاهاأ فيغ1اةمطالاولاملافة_.+اك ه.ثرتك,الوإة || فدد بهنلاو برضل' نمدحاو لكملو ءامندي هنيد
 كلذ ف دهتع نأ ن.دتلا ىلعوداهت>الا اودامتشالا ىل_< ىف مهي طسوو هرامتعا نيعتيد رثكلاقد>و ب رضلا

 ح رطب وأ ساذلا نمالم ىلع بس وأ لو مري اب ريض ب رض: ناب هناوطقءاداامأو 0 رد
 فحداقوهو ندبلا ومب رضري-غ خء.مثالذلكو هياط و ييجودود نا .لا!قهنرا رادو هتقرف هل رم

 دابلا ىف هيفاوطلاك ةءورملا طوس هنع ري_عدامىلا مسي نأ باوصلاقتاج 0 باقل ومواد

 ملأ ىلع دب نيام أب اتا لٌوماذهوع رثلا فاطم ر 0 رراانال توكسا!ىفهلإ صخر اذهفامفاح ارمسأح

 جور! نافةبترلاولعو ضحل اهاجلاب هنعرمعد امةينامل اهةحر د هذهف هل لق تامه ردتاو ةىلهو : ةددعتمتأب , رمذ

 وهداتعبال باث ف قوسلا ىف ىشاا ف اكل ستحاول هنا م وافلو. عل بوكر لا كلذكو لم ةرخاف با ىف
 اظذدو ةدو*اهظفح ىلعةسظاوملات سلوايازملاةل -نماذهفب وكرلا هنداعو ال_ار ىسشاا فلو اهلثم

 تاسأالاب , هل ضرعتب نأ ف امولاماذهىنعمىفو ردقلا اذ_هلثعةمسلابوخو طعس نأ تمني , الذ دو ةءورملا

 بوح ولا طقسيالا ذهفةبسغلا عاون أ اهني ىفاماوناتهسلاوءاب رلا ىلاة.سنلاو ق.ملاو ليهخلاب هنرمدح اما

 «ةشوأق -افبايتغاي وأ مئالمؤلبةبسحلا تكرتولوةحاح ريبك اهملاسدلىتلا هال تالضفلاوزالا<. ديا
 ناك اًذاالاه_هعةم_سحل اذن الذاالصأن دو>-وةيسعلل نك م هلاثمىلقو هبلقن ءةلْرملا ط وهسوأ هفيشعت و

 ةبساب هذه مرحتفةبيغلا فهعمو| هدو هيلا هفاضأ ن كسلو باتغملا نعتكس لركن اول هنا لعو ةبيغلاوهركسملا



 معا

 لمالا لاقي نأ لم: هفرافنلا لاذ عن نادك رري_غنمه.يفكش ناو ة.سحلك ىفنكمكلذنافبود ولا
 رهاذهواعةوتم نوكي تحلب وأ نظب ىذااوهدوركملاو هوركع طةساماو تايومعلا عه نوح

 حمد لوالاو + اءررمضال هنأ ن هي ل .اعسجاما هنالاةب تألمت 2 * ورهطظ الا

 نا.+لاذ ةءارملاو نيملابفاتخي هو ركمال عقوتلاف ليةناق فو رعملاب ملل ةب>وملاتامومعلاةيضقىلا اراظن

 زكا ةوع ع عامل ارّومتملاو 00 هدهاشل هن 5 دامس رقدعبلاىرب باعلا مه. ءعضلا

 ىلعلا : وعمل املك لا وعتلا اذامىلعت هعوقود بالا هيقدضإال لا ىتحرمالا نس نم هسا ءليجامكك هن

 طن رقتو ةوةلافر ودةهببس بلَقلا ىف فعضوهو ضص نيا ن اف حبا اًزااو لقعلاةمال_تو عمبيطلالادتعا

 رمعت ىذلا لا رتءالاف لاك !!ا ءاوناصقن امها هذا 0 نعجو رخو هْوَعاا ف طارفار وتلا

 طل رغشب جا را ىف لاخ نعةران و ل هلا تلصةأ نع ةرانردد رو عااونيحلان مهدحاولكو ةعاضقتلاب ةتساع

 هنءارح بيس توكمشرم ثلا كلرادل نطفس الدق ةءارطاو نيس اةفصق هحاّصلدةعان هتاف طارغاوأ

 ةرامملاو ةيريقلا دعا اعنوكيدقو هل-هجه بج بيس توكي ف رمثلا عفد كرادا نطفش الدو هإ_هح

 هلعشب اممسلق فعذبدس مادقالا ف هن وقل ملكت وهل دع ىف د عبلا ارمشلا لمسعن ن كلو هعفاودو هرممشلا لح ادلع

 لاراب نمجلاَهلاَرا فاكتب نانا. ىلءونيفرطل ا ىلا تاغتلاالف عساطلالدتعاا عاضخلا ولا رغلارشلا

 ريصت د ىتحاشاكست هن هنم فوخملا لعفلاةسرامع فعضلالو زب وذي رااب له الوز 7 وفعضوأ له>هتلعو هتاع

 راح تافتقفشا اهقرافداّدعاو سراماذاف هفعضإهعمط هنعنمس دقالثم ظءولاو 5 ةرطانملافىدتبملا ذا اداتعم

 رذعباكرذعتف هلاح عبتي فيعضلا كلذ سف باقلا ىلع فعلا ءاليتساكدعلا اورالل ءاهرتغاب رورض كلذ

 ةحلاىذرشءو ةدعقلا
 ىسوم توعب زأ ىهد
 (نربخأ) مالسلاعب الع
 وبأ نيدلاءاء_ضاندعش

 ان لاق . ةزاحا تسمح /

 دبعنبد جت روصنمول أ
 ةزاحا نو ريمخ نيذثلللا
 نسحلاد#وبأانأ لاق

 ةزاحاىرهوذل ا ىلع نب |
 تبد-# رعوبأانأ لاق

 دجتوت أ ا: لاق سابعلا | ىلعمال_-الاة تع لح الر لاب دوكربعالى أر ىلع لون دة كل ذإوتابجا اولا ضعب نءدعاقةلا ف ضن را
 دعاصنب رمت نن ىبح ||| ناف ةيسلاب وجوفرمالا | ذ كف« _:مءفوحت مظعبالن م ىلع بع ورحل ب وكر ف نيملا هلع ىلغن نم
 نان ءنيسحلاانّثلاقأإ| «ةحف هياع ب تلاناسل لوط هركر دقو ةب رضءركيدقو ةلك هركيدقناسنالا نافددحام عقوتملاهورك-لاق لق
 ونأ اند لاق كراملا نبا رظنه.فانضا ًااذهاخاق هيب وحولا طقس ى ذإاهو رك ادحاف ه- .ةهحدق,ررضت ناك فشق ذقيو .: هللاريءانلاةىرورل ١ || ناطل_ىلا هيهس ناه_:منوكيدتو ىذالان :عون ه#نمعقوتب والا فو رعملاب صؤد صخض# نمامو ةبسغااب
 انثلافر رضلا ب واعم كقنوو نكمل اكو اوةنذ هماسقأريص>و هرمشن مذ فالس 57-5 اد هريس هلراخو رتل ةروسو لا

 لاق لوصكم نع ءجاحلا لاف ندلاىفامأو + مءلاف سفنل ا ىفامأ يروم اةسعب رأىلا جرت /”اءندلا ف قانا ىلاطمونولاطملا

 دعا نم م-رعيلع أ نامناإك ضار الا ىلا. و سانلا بولق نالم_هاردلا كلمةورثل ا ىنعم ناك نمانلا سواق كمال انعم تبا لك هتلافوسرللا هال اوةورثلاوةعصلاو علا بوملاعملا اذاق هادا مايشق سانلا بولقىفامأو هب ةو رثلافل ىلا قامو هقمالستلاو
 0 ا لكوتاكلوملا عب رف هيلا عبطلا ل_مميبسو هاد ىنعمق. ة2قأسو ن ضارغالا غول ىلا. بو مهازدلا

 ا ترسو امهدخأ نارمأ ةنعل رالاهذ_هىفهركب و هبنيصت م لاو هي راق الوءسفمل تاسست الا ملطن ةعيرالاهذهنمةدصاو ظ

 ىلع هءاق نم 4 قالاررمضالف 2 عافدنا ىنعأ دوق فمر ظتنم وهام عانتماوخ الاو دوج وم ل_ماموهاغلاو ز ظ

 عستسائلابابلا)# تاوفو لداح هن اك ةلوص> نكمملاو هلوصح نكمملانعةرابعرظتنلاتاف رافتنمقد وعتوأ هلاوز ولداعتاوذ
 نوكيا ىلا ذغو راع 1 نيل ورك 0 لل كم

 لعد ىلا تيرطلالعراكن هلا ةكيرتن هضضل اان هميا*' نم نم عنج دنع هلاح عج نأ تن ماهو ذاتس ان ضع

 ىلع ةمداهك ريق لاملاامآو ةرطمما ا هندعة نسب 2 قو ءرخأتي نان ءافودخ ارب رح سب الوهوالثم هلع

 ءا+ !امأو هناساوم كرك , ولي :سملاىفءراردا عامي نأ نم ةفرحش هلام نمهيساول نم ىلعو هياععاوتاطلسأا |

 هلاح حةد نأ نمت ردشو هادا هلل صح ال نأ نمة شرحت لب ةثملاىفاهاسو ةرصن هذم ع قوتب نه ىلعةمب تل امك رثف

 :نههتواةطهتما أدان زمدعن "القيس ابوحو طقسالءاك اذ_هو هيالودتم عقوتي ىذلا تاطاسلا دنع

 4+ لاو عدتافالا ( ئمث اذه نم ىناةسالو ل ماحتاوذ قيقحلاررضلاامناو زاحمار ريض تاداب زلال و ددح عانتما

 نالمخأ ىف نوريشعلاو

/ 



 نوكيدةو امون يعبأ
 نمئدب فشاكبال ن
 ن؟لخذف ا ةردقلاىئاعم
 هفشاك اذا اهبف شاك
 ةفر عملا فرمعب هلا

 رداقلان مرن أ ةردعلاف

 برة لهأ نمو
 الو برغتس الرداقلا

 هرذقلان ماسر
 هلىلخت ةردقلاىرن و
 مع ءازحأ فدع نم

 صلخلا اذاف ةمكحلا

 نعي راىلاعت هّدرعلا

 اع 2 50 ا

 عاوفالا نمئشب هلاوحأ
 لمعلا ن مان 0 ١

 ريغو توقااورك ذلاو
 كلت ةكرب دوت كلذ

 عبج ع نيعبرالا

 وهو هناعاسو هناقوأ

 هدعا نسدن قنرط

 نامل
 نيل اصلا نمةعاجناكو
 اذ نيعب ردال نو راتخ

 لاراب
1 

 | تاولئاقي ورافكملا ف صلع معس#ينا هدحاولا للا نأ ىف الخال انلفةكلبتلا لاكي يأباوقلت الودلاه"
 سلام هع هللا ىذرسانعنب لاق د قف كلذكس داوي .الابح والا هنانظاع راذ_هول تقي هنا لع

 ةكتاهتلاب زاعنب ءاربلا لاقومسف: كله ادقف كلذ لعغي م نمىأ ىلا: ها ةعاط ىفةقفنلا كرت لب كلذةكتاوتلا
 نازاحاذاو ثا مي ىت-اريخ دعب لمعت الم تنذيناو هةدبعول الاقو لعواتي اللوغ ع بنذلا باذن اوه
 حر ىعالاكر افك ىلع هموم هباكن نال هنالعولن كساوةمسملا فكل ذاهلاضإ أ راحل: را 5

 تاىلا لئاةياهنالعاذا مادقالا هلزاسا او ةكم اهنلاةيبآمومع تت لدخادو مارح | ذفزحا عل اوأ فصا | ىلعهسفن

 ىئذاوشلل مهحونالابلا هلة نيا لارثا سف مهداقتعاو هنع ارحم دهاشع رافكلااب ولو وسكت هنا لعوأ لقي
 اذال:ةااوب رذأله_سفن ضرعب نا 4 بس لب ىستعال رو كلذكف مهتكوش كلذ رسكتتق هللا لس

 ايلغتم هس انى رثااماو نندلا لهأ ولة هب وة7فوأ قسافلا هاجر 0 ًاتهتبسل ناك

 اهجوميفةبدعلل ىرأالا ماذهفهتبقرب رضوحدقلاب رشا #بلعركم 3 :اول هنا لعو ح -لو ةدننو فيس هدذعو

 الفرن ًاريغنم ٌكالهال سذنل !ضن ردن اماقه4بسفتب هيدقب و وارث ًانيدإ!فرثوب ناب ولطملاناف كلالهلانيعو هو

 طظريشب كلذو:دئاف هلعفل رهط أر كسملالاطب !ىلعر دق اذاراكنالا ب كتسناءاوامارح توك نأ تبي لب هل هو

 مرد لدم ءسحلا هلز وكالةهثاةذر وأ هب رافأوأ هنادكأ نم 00 0 ار اعمر ارصتقينا

 بست اولهنالعولل؛ *يثى ةردةلا نمكلذ سلورخ 5 ارك ىلا كلذ ىذفن نأنالار 1 0

 تالرهطتالا ىلع راكنالا هلل الف هيلع بستملا ريغ داط اعني رجخ ارك ادس كلل ذتاك نكسلو ركن ا كلذ لطبل
 سنع لال بام ناسنالا مال متوك تأب كلذو ور عوأ دب زنمالاقلطمعرش ثلاربك انمهدع دودمقملا

 الفلال+لانارشلا ءهزاوعالرجلا .دالوأ ب رسثوأر خا +_.حاص برسل هقارأول هنأ 0 ةةساكت عوةوبيسإ

 تست2اوممف مؤأملاو عفرجلا ب رششامأو ركسملالطيموهتوكمف كلذ قا 7 هنالاقي تأ لمت وكلذةقارال ىنعم

 اهفن الد ..4هذ ل :اسمهزهتاق دمع ساوت رو.هاذاذ_هىلاهذدقو هما كلذ نم همن. لعردافريغ

 كاك اذا هنافريمغتلاوةمسحلا هم ءلاىضفت ىذلاركسنلاوريغملا ركنا تاجردنيب قرغي نأ د« الو نابالا كلا
 نع هعنمتاك ولعنة ذهل ىنعمالف هاك ًاواناسن امينا كلذ نم 0 َّ طهريسغلةاش 2

 بسد !ىلءوداهتحالا لح ىف ةعقاو قثاف دددهةهحو هك ل دف هلام زخأ ىلع هام هك رط عطقوأ تاسنا ب هذ

 رجلان د رشثكة مول عملا تامل 1 ىالا بسةحالت ا هل جيني ىاعلا لون قئاقدلا ءذهلو هلك كلذ ىف هداهتحا عابتا

 ىيتاعلاهداهتجا ىلا هر ةدقي ولاعفالا ن مهيفيطظدامىلاةفاضالابة ب ص٠مةنوك لءباماماقت ةال-ضلا لرثو انزلاو

 ىلاولا نيدعتدالا ةبسسملا ةيالوت شيال نم نط 1 ع اذهنعو هحلداعرتك ءدسفي امئاك همذ ضاخنا

 كلك انو للخلا نمدو>وىلا كلذ ى 3و همروصةلاهلالهأ سإ :نماهلبدتنءاعرذا

 ملعلا لدي تاك وف هتنسح درفت ال ناو اوأ هو ركمهببصن ناي لعلا ممماَط أ ثيحو لمق نافل ءاش نا كلذ ءءاطغلا
 حرب ذاملعلاو نظلا ضراعت دنع 0 لا اونالاهذهف بلاغلا نافلا|:15ههكحا نط
 تح نعةب سهل اب وجو طقس هنأوهورخأ عضاو اوم نافلاورلعلا نيب قرف رغب ونطظلا ىلع ىنيقيلاملعلا
 ١ الفلتر تفاهم ركمع قوتي ال كلذ ءموهو د, هب تأ ل مدح نكلو ديغيال هنأ هنط بااغتاكت اق دمفب ال هنا اعطت

 , ىذتقتر كش آلا نعى دهنلاو :فورعملاب الا مومو ةعقوتهءاودح وهنفر ريضالذا هبو-ورهطالاو هيو> ويف

 سايقب وأ عاسجالابامادسب .ذةدئافالهنا لعاذاامصيصخقلا قر رطبه _:عىثتسنامعان حنو لاح ل كت بوحولا

 ىقبنيفسأب نكم ملاذا امأفهمف:دئافالف ه-: :ءسأملا معاذافر ومأملل لبهئيعل دارب سيل مالات أو هو رهاظ

 نك-اونظلاتاغبامولعمالو انق.ةم نك «0تاءتباصا عقوتت ىذلا»و ركلة لقتاف بوجولا طةسالتأ

 للا ة>الا اذ-فءورككباص,تأ ل محا نكسلو هوركك باصدالهناهئطتتااغتاكوأ «بفاكو كش مناك
 هسنط ىلع بلغاذاالا لاعلك فب م ءوركم هبيصنال هنأب نيقيلاد فعالا حبال تح بوجولا طقس

 طقسالو وعلاد رجتو بجو باصدال هنأ باغ تاو بح ل باصن هنا ن افااىل_ءعسلغتاانلقءو رككب كافيا
 1000 1 1 11 ٠ .٠_2 11 1شقلا هش ال1 3131 فعا لاس طسالامل7:117001 ا

 . بو-ولا



 ىذ"الار اد_ةمىلاو رك: عنذىلاهرفراغتي نأ دعمسالوكلذ لعفي تأ مزلي ل: كل ذداوال تدلي هناسايقلا
 ركنا ناكناورهاط كل ذف هيض: د: ثدال نمر ةقاراك اد رقهبل ءهططسواثحافركنملاناك ناف طعم او
 اذهفريثكلامنار هحئاهرسك فون اوم ةروص ىلءباجز وأ رول ,نمةمن 1 4تناكو لادن دش طخعاوابب رق
 متاقنب آن مول ,ةنافر م !١لاعتماك اذهف هريغو رذتاىرخ ةيسصعملا هذه ىركت س لو بضغل اهم ل: كلام

 نماماعدر و انتا رخااب ضالاو لطايلا كرت ىلا قاهرالاو ب درضلاو ا ؛ ةبسحلا هبل

 لوقنفتا اركسملاباك:راب قاعتبالا مف صاغوهودرو دف ءاذيالاو فق ًاتلاوع ىلا ص: .صةعربغ

 لتي تأ هلسيلدال+!نأ ىف فال_الذامومعلا نم ءانثتسالا بجولامصو صلت اىلعبالاق-ىف درودت

 نكد لو صاصت مزمل مهدي عطقول لد ر ةاكلا هدأ لةةرمث اسال لدهن .اءدحلاةماقارم اس نأ هلالو اد>انزلا ىفءايأ

 ىلءق>ىهذ وقعا زجر ذافعا جالب اهفمبتيئورابخأكاذف هرودتومسنا ,اةمى هيذؤد نأهل

 نأ ىئينياضا اتترتلا اذدو لوأ لب ةعقوتم هل. 22 بم هب انجن نع عنم ىل ىهةبوةءاهؤاذب هز وحالة ةءاست هبانح

 نيك [نيهلا كلم ناك تاوقحلا موز داولا ن نمسا را وزلاو ديسلا مم ةحو زااوديعا ىف ىرع

 ديك ًاتىلعل دباذهو اهحوزلادص#“ نأةأر 1!تصال نولؤمل دودسل ازا ول هنارب 11قفنكلو ا

 ةثلاغلاة مت ترلا اما صخلا اوفد رعتااالاهعماهل سلف داولا نمدش امة ىسالاه نال حل اامآواضدأ ق ملا

 هياء نم طور: لماحت ىلعو كالملاىلا هدر و ه5: ازخنملا ءالاذ_أ ىلع موعسفلا نا ث دحنم رافناجةف
 اي هذعىهتلادوور واع كلْذوهتعش> طاق وهترمه فرخ ىلا ىذغب داكب هتدب قر وجا ةين ارسكورب رذلا

 رظذالاهوثةمداهتحا ىلا لوكوم هيقمالاونار وذ<ءاضد ًاءين ضراعت دف ر 0

 ذاّتسالا وذيلتلاامأ وهطمض ع نككال_ 6 كل ذوميل ءموسملابيسبهت مح نم طق ساامرادعمو دركسنملا سحاق7يىف

 هلماعن نأ هلذءاعب لهعبالملاعا ةمرحالو نيدلا ثيح نم لعل دي اذاةسالاوه م رمملا نال فخ ًاامهتينامف م الاف

 ناس لال لاحللا او ىلع بسن فك ]ولا ع نعءنسحلا لكس هناىو روهنملعت ىذلا هلع بح وع

 بح نملك ذا هيلقبالاة ءسح هلع سا سيلزحاعلا نأ قخحالوارداق هن نوك (سماخلا 1 رمثلا) نما

 نأالا اوعبط: :_ست مناف كيدبأ 0 لانكا دهاسهنعهللا ىطردو« بمن لاقواهركساب وهيصاعمور 5 هللا

 هءاعفاخام هيودتلي لب ىسحلازممل العب وجولا طوق هتب ء.ال هنأ لع اواواعف اق موههوح وف او 0
 يل 0 انآ لع نكلواهو ركامفخغملاذاكلذكوزمعا !ىعمىكلذق هلاثياهو ركم

 اهدحألا اود ةعب رأ نيينعملارامشعاع نمىل--ع< وهو ركم فو+رخ الاواعانتما اراك-الاةدافا مدع امهدحأ

 ضءبفمرعاع رز ةمسمل اهيل ع بحتالف ماكنا برمذد وهمالاك عفت الهيأل_عب تانتايتتلا ل

 بحاووأةمهمة_احلالا ب رالودهاشنالىت 3-0 تمي لزتعن و ركن -:|عضاومرضح هرضععال نأ !همزلب عن عضاو ا

 اغلا فنيط ال_سا اةدعاسم ىلع له وأداسءاا ىلا قدرب ناك اذاالاةرصب هلاود دليلا كل7 ة ةترافمهمزلبالو

 هارك الان مررولا لرد ةي نم قىفارذع نوكيالءارك الا نافا ملعر دقن ا ةرعجهلا هزات ف تار كنملاو

 هيلع بعفوو ركمىلع هلرد_ةبالو هلءفو هلوةبلوزب رك ا نأ لعب ناباعب < ناينعملاىفتثي تأ ةيناثلا ةلاا د
 5 ا بخحتالفا هو ركمفاخخ ال«: ؟لءراكنادشإ .الهنا لعب ناتةثلاشلا لاما ةقلطملا:ردّعلا ىههذهو راكنالا

 0 , ارل هلل اهب نب دلا ماب سانلا اريك ذو مال-الارئاعش راهطالبجيسان 2 -!واهدُ نافم دعاة بما

 اه 0 *ق-.اغلاةجاج زجيرب نأ ىلعردقيإك ةزعقب ركنا لطبب نكلومورككينا أ ملعب نأوهو

 1 نكس او ركن ا١اازه 0 لي دلال انور ةفلتخة يرض ديف ىذلادوعلابرمضت وأ رنا قد نو

 ىفءان در وأ ىذلا روت <. اعلدب وبسم هوه لن ما :مأر د2 سلو بحاول سدل اذ ه3 هس ًاربرضفهنلا عجر نأ

 ىفارادلا نامملس نأ نع ىو راماضي.أءءلعلدبو فوحلاةنانم لاذ نأ ىكشالو رئاس مامادنع ق>ةماك لضف

 نكساو للا ىنعنع لو لتقأى ات لعوهياعركسنأ تأ تدرافامالاكءافلنا ضعب نم تعم« لاق هنأ ىلاعت هنباهمحر
 هلوذ ىنعماف لمة ناف لعفلا فصال اريغ نم لةفاف قاؤلل ني زل ىني رتعب لأ تي شف: سانلا نمالمىفنأك

 لا ل

 هلمل ى :وطا ىد للا

 رك-نال هلم ضف كلذإ نا

 تهاومرصختالن 1

 دّدف كلذ تا

 0 لك سرع

 راو قاسي رألا

 مايالا جرد _:ةفرهشأ
 نوكي ىب-> ىلامالاو

 دحاو مونةلزغع نيعب رالا
 ىذلانا ل رك ذو +

 4تروط كلذ لعق
 تونكلملانمتانآ ا

 ةردق نا عع فشوكو

 هبا لت توربذلا نم

 معا و ءاش فيك هلام

 ىطملا نمىنعملااذهنا
 نيسعهناول لداعتلاو

 اددأ تافام هليضفلا

 تاكدلو ءاسنالا نم

 هلعهتيا ىلص هللالو-ر

 ىلا كال ذنم علس م-و

 ةلكعالو هنااياع ىعمذأ
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 الفاهم أتدهتو
 تكور
 امعلاتراقنءاروسع

 ترتمريعل
 كلذ. حر فلا نمىدنع

 ماعطل | نعتيذغّتسا|م

 ءاروملاانلرك ذوامابأ
 ط_-ونم ت>رخ
 ناعالاو ةكاشغتلا

 ناكرأ نمرود

 ركشالو مفناحالا

 هنيادع نب لهس (لاقو)

 ىوط نبهنلاهتحو
 هلترهط امون نيعبرأ

 توكلملا نم ٌةردةلل
 د_هزءال لاقي ناكو
 دهزلا ةَدءَقَح دبعلا
 الا هيف ةيوشمال ىذلا
 نم ةردت هدهاشع

 مثلا لافو توكلملا

 هدج روك-لابلاطوبأ

 ىو نم انفرس هللا
 ةطابرب امو نيعب رأ

 توةلاربش أ: ىفسفذلا

 لك هرطفرخوت ناكو
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 هتيبارناف حشا عبتالاقو ةردنال_ رةفبا+لا ىطعأ حب رخا!ذ اذهالا لاف امهتاوفهريغف لاذ هنريغف ار كسنم
 وهاذارصقلا نم سانأفةردبلا هطءاقادحأ ماكي الدثي ا رناوأ .ثهطعتالفىل لاهو نب _ةمؤملاريمالت اة لوي
 لثلاةفةرديلاهذهذخ ني:مؤااربمأ كل لو هللاتفادحأ ماك, مو اهملاعت لعف تصاغدة صرالا فاونب
 نماهعات ملاعت ىنلاةاومل !لعدمالاك نمهغار ةدعب لبقأ هناىور واهذخ تحن 7 اهدرب نيمو !اريمال

 هيد تربك 0 5 هند ىف ىه نع انندلاىرأ لو وهءضرالا

 هيلع تناه نم لكمركستو *« رغب اها نيمرك-1ا نيم
 هيلا اتم تنأام نانو وع هعدف ئثنءتينغتسا اذا

 نوط. سانلاوةيقعلاةرجىب ر هدب رف ةئامو نيتسس وتس ةنس ىفىدهملا حلاق هللا هج رزئروألا تا فس نعو

 لاقىنالكلا هتلاديعنبةمادق نعل ئاونع نءًانددح هحولان سحاب تلف تفةوذ طابس لاب الام ةوانيع
 تنأاهوكملا كسلاالو هدا>الو درط الو برضال لج ىلعرفلا مول ةرملا ىرب ل-توهيلعمللا لل لور ر

 روصطنلاناك واتامفس اي لاذ ىروثلان .ايفسلاف اذه نمل رللاقفالا وان 5ك دي نيد سانلا طبخ
 ملوهح ىلان سحاب كاللاق هنا لليةف لاق هب هبف تن ا غترصةل قلاب روصنملا كرمت او ألاَعذ اذه ىلع كلة اام
 ىشعابةعالح رثأ هغلب هنا نومأمانعىو ردقو قاف نامفسبلطفهوبلط |لاّقف نينمْؤملاريمأ اكل لب

 راكان ة هلع لشد نأب سافئالذ. هدنعنماز ومأم تكل «مةر كاملا نع مهاهني و فورعااب مهرمأب سائلا ىف

 تاكو لسان نار نمرك 1 ىبهتلاو فورت هملابما 7510 :أر كنا تغلب هنا هللاك هن دب نيد

 هللاعف هب رعشنم ثدح نمهمدق تحترا مث : هذم عقوق هإ هغاق ةدقوأ ب اتك فرظني ىسرك ىلعا سلاح توم ١

 امال ءداعأ ىحلوقتاذاملا ةفءدأ ص نومأ املأ مو كو ل دنا ءاعق نعلق قران هامل

 داع م لعتتو هلبقوهذ_اقناتكسلا ىأر ةهمدث تك نوماملا راظنف مفرأ ىتحىلتنذأو أت عفراما لاف مهفر لذ

 قمهانكمنانءذلام مقىلا_عتهننالاف نيذلا نحو ثدما !لهأ انملاكل ذهللال_ءحدقو فو رعملاب مأتم لاقو

 [كتنا نينو زااريمأ اي تةدصلاقف ركنملا نعاو عنو فور ءلاباو أو ناك لا او ١ ًاونال_ىلا اومافآض رالا

 ىقاعت هلابك لهج نمالا كلذ :ركءالوه.ف كؤابلوأو كناوعاان أ ريغنكم:لاوتاطلسلا نمل سفن تذصو
 فورعملاب تورمأد ضعبءابلوأ مهضعب تانمؤ ما اودونمو وااو ىلاعت هللا لاه مسوي ء1ء هللا ىلصهننالوسرةنسو

 اذهرضرالا ف تنكمذقو اضعبةضعب دش ناينبلاك نمؤمالنمْؤملا لسوهباعهْللاىبسهننالوسرلاقو ةناالا

 امهنملمزلال دقنت لوام جت عتربكت اناوامهتمر 1 كناعأ نات :ركشاههل تدةنان اف هلوسرةنسو هلا ىناتكس

 بعافشت دم "الا لةفالع ن سحأ ن مرحأ عسي ضال هنأ ط هرم ل5 كيإذو كر ء هدو كلصأ+لافنلا 'تأو

 رقساةانبأ ارنءو انما هيلع تنك الع ضمان وعلا لمان تأ هلزوعثا* ملاكو هن رسو« مالك: ثومأملا

 ةبسسحلا هالو تنثتف لق نافتذالا ن ءءانغتسالا ىلع ليلدلا نام. تان اكسل ا هذه قادس ىنذ كلذ ىلع ل> رلا

 دااوال تدثراك اعاطمىلاولا ىلءةيعرلاوذاةسالا ىلءذيإلاوعب و زلا ىلعةدو زلاو ىلوم ا ىلعد.علاودلاولا ىلءداوال

 ملعاف قرفامهتيد وأ ةيعرلا ىلعتاطا ءاو نيإتلا ىلءذاتسالاوةج وزلا ىلع وزلاو دبعلا ىلع د.سلاودلولا ىلع
 انتردقلوعفدلا اولا عمدإ اولا ف كلذ ضرفنلو ليصفتلا ف قرفام تدب نكءاو ةهنالولا لصأ تشب هناءارن ىذلا نأ

 ةمسالا هل ساو فطالاب ممنلاو انعولا مثيب رعتلااههونيملوالا نيتدترلاب ة يسم ادلوالو بت ا ىص سس ةبسؤلا

 ثحة ثلاثا اةين ترلاب ةيسالا ]لهو نادرخالا نا ترلااههو برضا اةرستامعالودب دسهتلاو ف: هتلاو بسلاب

 هيانث نعءطوبخكلتا ىل- ودرج قير وءدوعال_ةمرسك,ن أب وهو رظنهمف اذههطذ-ودلاولاىذأ ىلا ىدؤت ١ أ

 راردنعهذخأ وأ هقرسسوأ . ,هغىذلامارملالاملانم هتيبفهد_هعام الملا ىلادرب ورب رخل نمةج وسأملا
 ىلءةشوةنملار وصلا لطس وانعم هسحاضتاك اذا نيم امد رض نمقرر

 بسلاة برضا فال-بالاتاذ.قاقتب سدلرومالاهذهى هلعفتافةضةلاوبهذإاىفاوأرم كرو

 || قرهطالاو مارتعللو لطابلل هبح مود ةمبالا ططءوقدسدإولا لعفتأالا هيءسب ططضمسن و هي ىذأَتي الاولان 51

 همي شخ ىف ةروقنماو هناطدد

 تابعا

 قا. 00
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 5-2-ب ارظذاهف تافةسما1اةتيترااالامامالان ذا نءاهئانغتس-اهجو ىنخالبتارم ارئاسو لاتقىلا كلذ ش
 هللا نم فوهلا هلو سفلاىلاةءسفلاو قءمدقلاو لل تل اامأو مامالا نذاىلاحبا اتصف ءكف طءولاو فد رعتلا

 0 ل ل قكسمىدصلاو قدص مالكوهذ ها اريىرعامو

 ىطاعت هناقرزإلاةةاراوىهالاارسككلذكو هنذاىلا جازت فيكف هستنا م ىلع ماعلا لع متل اراك
 34ه اعةنتفىلار عدوك زذة كالا ارهشوتاو ءالا جامأوم امالاىلارق هع ذداهتدج اربق ع نماّم> هنوكف رعبأم

 لشد وقتلا نععانغتسالا ىلعم ا مط أه هالولا لعبا لطفا !!تاداع ر ارمتساو قادس رن همشذ

 ف.كفءبلع راكد الاسد ركنم هليطذسف هلاط-ئاسنأكن او ْلاَذذ هبامضا ارهلاولا ناك ن اف فور عع رمأ نملك

 باطن يملا نب تاورمتاىو راك ةعالا ىلع 1 الاف فاشل اةداعءالذ ىلءلدبو هماع يراك الاف هنذاىلا عبادك

 دقف ار هاما ري.عسوت الاعف نالذان كلذ كرت تاورم هللا ةالصل ادعبةمطخل اامغال> رهللاةفدمعلاةالص لق

 م تاق هنا سابق عطس لن اقمديد» ةيلفاركشم شم ىأر نم مسو-ءلعهقلا ىلسدقلا لوس رانللاق ه.لعام ىذق
 جا "-- ه فرك مت نيطال لا لود نامومعلاذهنماوموذاوناك دةلف نامعالا فعض[ كلذومبلغبف عطتسإ

 تثوف تديلا نع سا: لاى فا اوطلا قد الف هللاءاشاما هم ثباةكممدقال ىدهملا نأ !ىررو مسهنذاىلا

 اذاىتحدعبلا نمهانأ ع نم قحأ تبيل اذ هبال ءج نم عنصت امر ان للاقوهزهمتهئاد درب هيل قوز رم ثن هللا دبع

 هك ا رطنف اذه كل لعح نمدا. لا اوهيفق ف كاعلإءا اوس لاعتدمالاقدت وهتيد وهنيبتاد هدنعراص

 اهم عنشت هنو قع هبقاع نأ ه هركش دا دغب ىلا هيعىف.ذحخاف منلاق قوز زمثهللاد.عأ لاقذ' مسهلاوم نم هنال
 نيلف سرفلاهرقعيل قاد ائيساضوضءاسرفهيلا او عضو باودلا س وسد باودإأ ليطصا ىف هله“ ةماعلا هيلع

 ىلاتالثدعب جرن دقوهاذأف دنع حاتفلاىدهملاذمشأو هيلع قاغ وتد ىلاو ريص خلاق صرغلا 4ىلامعتلا

 فاختاملاوحاصوىدوملاحضف ذىنسرح ىذلا لا ةف كلج رخآ ؟نم لاف ىدهملا هينذوأف لقبلا لك أب أيثاتسلا
 6 ىدهملات ام ىت>اس وتل ازاذا وم وا ملا: تنكوللوق وشب وهوة هعآ ًارهيلاهنيا دع عف ةرق كل آت

 تاك ةنديةئ امري تأ مهيد نمهّنل اهضلخ نا اردن سفن ىلع لعد دةناك ولاه ةكمىلا عب رفهنعاوا

 م.ثاه ىنب نم لج رهعمونب ودلاب ديشرلانو رهمزن: لاق هللا دبعنب نابح نعىورو اهرحن ىت- كلذ ف لمعد

 اهءانغدمس لفت نغفتءاذ لاقا انتقل ند قف ىنغته راحل تناك دةنوره هللاعذر :وسى أ ناهس وهو

 لاقذى ونلا طاب انش قفاوفدوعلاب 3 لاقاهدوعب ان مداد خلل لاعف ىدوعاذه نسالك ماهل لاق

 ىلا هيبهذو مداحلا«ذحتاف ضرالا هيب رضف مداملنا نمءذخأذ دوعلا ىأر ةهساروشلا عفرف شاي قد رطلا

 اذه. نمددعأ ًادادغبب سيلعب رلابحاصهللاةف نينمؤااريمأ ةبلط هنافاذ مم ظذتحالاةفإ عب رلابحاص

 ىونلا طق : خش ىلع ترم ىلالاةذ نورد ىلع لد من كال لوقأ ام عمم 4للاّف نينمؤ 1 رمل تركي فيكن
 ترجاو ضغونوره ط اثددس اق هرم كف ض رالا هند درمضة هذ افدوعل اىأر 3 رعذ رثقار اااه تاتذ

 هيكرب وهَقنء ب رضن عدي رلا بحاصىلاث عب نيذمؤملاريمأ اب بضغااذهام رف عجب ؟نيثاميلس هللا فءانمع

 عا لارج يس زلال بخ !لاَعَذ لوسرلاءافالوأ هرطاننو هيلا ثعبننكحساوال لاف ةلددلا ف 1

 نبع ةماعلا رهل لفرص اباي ىلع فدو ىتد ىبثعءاخلاللاق 'ء
 هيفسلوخ !سا<ىلا موقن هلاولاة ورك مهم سارخ ؟سطيلاموقنوأ جن ااذعو ل ا

 قلت :وذلاهءةىذلانسكلاهك قو ولعت دافنيشلاب سس معركذمه-ة سبل ساكتملا اوءاقذ و اركما]

 ىلةداحالل اه كم شعت ند لاق هل للا نا ثءاذه نملا.ةف نينمؤلاريمأ ىلءلخداوناك_نماذه حر رخآ مدادلا |||
 لاّعذ نيئم .ءاريمأ ىلع لدا او هح .رطاهلثاقى :ون+1 فلاق هئمدب راسا أ مداخل نو رهلاذ تانعفاا

 لعج و تعنصْئث ىو لاق تعنصام ىلع كلة امغشا نو رههلاعف ساح ول ولخدفقلاق هح رطدالهعد

 هن“ الاءذهتؤ رقي كدادخأو كانأ تمن ىلالاق ه.اعرثك ًااإف ىذوعترسك لوةب نأ ىكس نو ره
 تبأرانأوىئسلاوركتملاوءاشوفلا نع ىنهتي وق رةلاىذءاتناوناسحالاو لدعلاب م, هللا نارمستملا لاء

 ( ىناث - (مايحا) - م9

 هانفصوام ىلع ردقنالو

 ال0 ا يصت دعألا
 لا راسو هلاوثأو
 نهلوانتيفةرو رض

 واوةرورضاذبأ ماعطلا

 نمةماكرال-ثم ماكس

 ءافلخلاباهتلاعوجلاران
 ادنلا نآل راثلا
 لك ظفش ست هيفا ارلا

 تاظقيتسا اذا و اهليبوتاب

 ديعلاقاها اوهىلاتعْزن

 نطفاذا ادهم دارملا

 01 نقلا ةسايسل
 ىطلاهيلع له لعل ١

 نمهن روعماهتكراد و

 نا اميسال ىلا.عهللا

 ,جنملا ع نم ئشإ فش دوك

 سقف ىل كح دمو ةبهلالا

 عوخلاهيدتشا ها

 ا طا

 ع 7 يتلا

 2 ةمايآ دعب هياغلاىلا

 لاق ةحافتي ىلءهللا

 ه5 تانفتلا تلوامزتف



 لاكد:ء سفنلا تذاع

 نس اوان اعط

 ةطساوناماعحو رلاراوت؟

 ل->اق ريضخمملاتاةا١

 سنط انءلا تن ْنَ<

 سطانغملاذادي دال

 فحورلاديدحلا بذي
 ل اس

 هيذ_دعذ س؛طانءمال

 هةصالنةنيسكللا

 055- اتا اذاه

 ةطساوب اهملا ل صاولا

 سفئلاىف ريعباقلا

 باقلا اهروسا حوو

 ىلا اهادأو حورلا نم
 حورلا بذهتف سلا

 ةمساع 0 أ

 اهف ةثداحلاحورلا

 ةمه_عطالا ىردزي ذ

 تاوه-ثلاوةيويدلا
 هدنعق فتي وةيناومملا
 هللا ىلصهللالوسر لود

 0 تأ مسوهيلع

 ىنقساو ىوعطا ى 9

 ار وهةم هنوك مل عفلاب هرهت نع عابطلارغنتةهيلع مدقت ل تناف هلي نأ هءلعهج وتيذا لاب روق دقف لعفلاب
 مهعممولانموهو هابأ لهم ونيل ملا دان عملا ظل بذي نمنأإي اةح هنو؟ نعلع_لاحرخجال كل ذو ةدغاب
 ىلع اظعولابةبس + اهءلع سبل قساغلا نا اذه نم يرفنا قص هنوكن ع ملسملا نعهعفد حب رخالو هنععابطلارفنت

 سبل لوة:فراكنالابهضرعفناسللا لي وطت ىلا ىضغي هنا مل عوالم يلعن كم ملاذاو طعتبال هناله2 ف فرعي نف
 ةطورسثمةلادعلاتراصو قسغلاب لطب دق افءولارهوباسن>الا يون د ناىلا مالك-لا عج رفاضد كلذ هل

 ردقاذااهريغو ىهالملارسكو ر وبل ةقارا ىف قسافلا ىلع رحالة كلذا بف طرتشر الف هب رهقل اةبسإ |امأو هيف

 مهكر ثي نم م ملعراك-:اوهفا حاول دتساىتلا تان .الاامأو هل سلاف فشكللاو فاصنالا ةباعاذ_هو
 عم هلرذعال هنالد_ثأ ماعلا باةعوم ول عةّوقىلءلد مهرمأ نكءاو مهرمأ ثيح نمال فورعملا

 هلوقو ٠12 ةوق

 اوسن مهنا ثدح نمراكناكسفنأنوسنتو لج وزع هلوةو بذاك ادعوا هيدارملا نولعفتالامنولوةت مل ىلا#أ

 هلوقو مهاعةسعلا اديك أتو مهل ع ىلع هيالالدة اريغلا صآر ك ذنكلو مهرب غار رمأ مهنا ث يح نمال مهسفنأ

 فرعت نمد_:ءىردجلا طقاس قسافلا اظءونأ انا -دقو ظعولاب ة يسم ا فوهثي ردا سفن طع مي ص نبااي

 لاقي اكمهملابلغتشتو مهالا كرتتالف ىنمىتتس اءانعمىلب ريغلا ظعو م رحت ىلءلديال نم ىحتس اف هلوق من هقسف

 نزتالهلوذ نالىزب ءاراذا للا ىلع بست حن أ ىذلار فاكلالز جاف ل بةناف عت افالاو كراج مث كابأ انذحا
 وهذ هلعغن للا عنمنارفاكل اانا ةابجاو وأ احابمن وكي تأ يِثبش لب هسداءاماوح لاح

 مرعهسيلف تزال هلوةدرنامأواليدسنبةمملاىلءنيرفاكلهنلا لءجامو طا ست هنا ثيح نم منه يلع طاست
 «بيلعكستعأل لالذاهبفو ملا ىلءماكةح الا ةلادراهطاا هنا ثيحنمنك-او انزل نعىسمن هنا ث- نم هيلع
 انسافالاو ةبسحلا نمءاراانعنممجو ازهفهنملذلابىلو أ وهىذلا رفاكملا نمالن كلو لالذالا ق تس قسافلاو

 اني ًارتا«_ملع بقاع نزتالل ةيولاذا هنا لو ةنلب ىس متنا ثيح نمت زتال هلوة ببسي بقاعب رفاكا|نا لون

 هنوك (عبارلا طرسثلا) ب .الاانضرغب قيايالو تايوةغلا ماني ةوتس ار ظن هيفونيدلا عورغب رفاكسلا باطخخ

 طارتثالااذهوةبسملااةيعرلان مداح .اللاوتبثي لو طرستلا ذه موق طرسش د ةفىلاولاو مامالا ةهج نم انوذأم

 ءاراسةأ هممت بح ذا ىصعهياع تكسفاركتمىأر نملك نا ىلعلدناهاندروأ ىنلارابحخالاو تاي .الا تافدساق
 ىلعاوداز ضفاورلا نأ بحتلاو هلل الكت مامالا نم ضد وفنلا طرسشإ ص.صختل ف موهعلا ىلءءارامط كو

 نأ ن مة ترس أ ءالؤهو مهدنعقملامامالاوهومو »ملا مامالا رخام فورعملابمالاز وديالاولاقف اذه
 سا م-ترصنتا م-هلاومأو مهامدفمهتوةخ نيبلاطةاضقلاىلا اًواجاذا مها لاقي نأ م مباو>لب اوماكي

 دف لال نم تل جا طوركتلا نعيىنبن يسلط نم ىدبأ نم كقوة حارق ساو فورعملاب
| 

 هيالووةنطاستابث !فورعملاب مالا فلق ناف ير مدعي قمل !مامالا نال وة باطوملاغا !نع ىلا نامز

 الاةيعرلاد امم ال تيثي النا ىف .نيفاقح هنوكسص عمم ىلعرفاكلل تنثي مل كل ذلو هيلع موكسح ا ىل- ماك ةحاو

 لل ذرفاكل اوماك_:>ال ارعوةنطاسلا نمهيفاسا عونمذ رفاكسا ا اير اول شب ىف

 زعنم<,فاموةفرعملاو ندلاب زعلااذ_هنوودتسف نيإ-ملاداا امأومل لا ىلع كختلازع ل

 باحالاو مرا في رعتتاىففالالذاف ب رعتلاو مياعتلاز هك ضن وفتىلاجيومال ماك_ةحالاوةنطاسلا

 كلذو ليهمتلا لذ فرعملا ىلءودارالاز عمبفويلاولا نذا ىلا حاتدال اودع ركسنملا ىلءمد#ةمو لهاج وهن
 في رعتلااهلّوأ ىأي-اكبت !سمسجناهلة بلان ااذ_هىلوقلاحرششو ىرمل نال ذكو نيدلا درنهيذ نكي
 ل_هاحا.لوةبنأ لب سعفلابسلاب ىنعأت ساو فرنعتلاوبسلاثلاثلاو فيطالام الكلاب ظءولا ىاثلاو

 رماة قاراو ىهاللارسكك ةرمثابلا قب رطب رهقلاب عنا عبارلاوىرملااذ_هىرامرهنلا فاختالأ قاب

 في وتلا سماخللاو هيحاص ىلءهدروه:مبوصغلاب والاب الة_او ه.بالن هرب راب وثلا فاطةخاو

 || ريغ نال باس نا ف ذ_#.ةلاوةبيغلا ىلع بطاول اك ءلعوهاسم عنتعىتح هل برضل اةرمتابمز برضلاب ديد لاو
 مسا رحب ونيبناجلا نمتاوعأ عج وةناعتساىلا وحيدقاذ_هوبرضلاب توكساارايتخنا ىلع لمت نكسلو نك

 كلذ



 ظ

 2 ناري رح اسد دالز وكم ىبح 7 اًعدلا نعطرتشا الك لذناا وعر ناوريمح نب لادعس نمثل ذاكلامسعافئشب

 ا

 اوةرحالاولاقتافرغكلا نم مذاب مماعبستح وراغكلاو زغب نارجللا براشل لهو لوةنفرجلا برم وانزل نم
 ا رع فالوزغلان ءاوعنعملو ماشالا لاطورجللا راشو رحاقلاو ربلا ىلع هم لزت لنيل لادونجذا عابجالا

 ا اهناناقالاولاةتافالمأ لتقلا نم عنلا هللهرجتابراش لوقنف منا اولاق نافهد ءبالو لسوهيلع هنا ىلص هللالوسر

 |( سياىلاةيفااببرسثلاكبرمثلا ىلا ةيسنلاب ةريبك لّمقلاو رجلا نم عنملا هلزاجذا رب رح! سبالنيب ومني ىرغلا
 هقوفامم عنعامنا وهنوداعالو هلم نرع عنعالفْئ ىلع مدقملك تاب < .ف صال اول ومحناولاةناوقرفالؤرب را

 ناد مب نبأ نمل برسشلا نمهنازلا عنعن ا دعبب نبأ نذ لتقل اوأنزلا نمبراشلا منع نادعبب الك هناف كسا ذوف
 امهدحأب نايصعلا نم ىنمزلب ننأ نف ىسهنل اوءاهتنالا ىلع بح لوب وبرمشلا نمهمدخو هنا1 2 مدعو ب رشد

 بح لاقي نأ ل .ةسذا ىادقاب هيو-و طقس نأ نة ىلعابجاو ىهنلا تاكاذاو ىناثلاب ىلاعث هنناىصعأ نا
 || بح اولا لئاقل!لوةي تا اذه ىلع مزل مف لبق تافىسهنلا هع طقس برس اذاق برم ملام لعرجللا برم نعىبهنلا
 || نكلواع.جموصلاو رو مسلا لس ملانالمصأ ناو رست أو لصأ لتاوضوتأأ انافةال_صلاوءوضولا ىلع
 || لود نك مه سفنب ا دييلفهسقنهع وة7ىلعبتصريغلا وهتك ذك ةرخ الا لعبت صامهد> لاقي

 ريغلا كل ذنءْكل_ةنيالريغادار امو اي ةبمرعستل ناك املموهااالوإو موصالدار ردستلا نب اوملاو

 ربخ "الا ىلعامهدحأ بتر لوقلاف ريغلا حال صال فنلا حال االو سلا حالصال دارب الريغلا حال صاو
 نهلقأ هباةعناكوءوضولا سأ ايدؤمتاك ل مْواضول نمنا مرحالذ مرالوهفةالصلاو ءوضولااماو وكس

 ءوضولاو ف.كهتنب لو ىمن نءاياقعرثك أ ءاهتنالاو ىهنلا رت نم ن كملف اعمج ةالصلاو ءوضولا رت نمباقع
 الفرا مئالاوءاهتنالا فاطر تسلف ةمسلاامأو ةالصلا تودهل حالف ةال_هملللبهفئلدارءال طرش

 تفشاكقدح ولاةروّةسمةدركم ىهو ةأ ان لح رلا ىنزاذالاقب تا اذ_هىلع مزلف لمة ناف امنية ماشم

 || هحولا ف شك ىفةراتذو انْرلا ىف ةهركم تن لوقي وانزلاءاذثآ بست لح رلاذ_> افاهرامتءاباهه>و

هرك:ةس عسي ش باستا اذهف هج و ىرتساة كل مر <تريغانأ اهو مركريغأ
 1 عسبط لكهعنشت سو لقاعل كب اة

 ةرغن تود ل.ءادلا عبةملاو عايطلاب انستتسم نوكيدق لط ايلانأو اع نوكردق قملان أن اولا مل

 بجاو هنا مهل ةناف مارحوأ حابموأ بحاول وح و ىثكت الة لا اك :ىفاهل هلوةلوةناناتالا ناو ماهرالا

 ىتعماةحايموهاملوة.تأ هلاذاقحابم هنا تاق ناو ق>ةيصعلا نع ىببنلاو ةيصعم ف ثكلا تال ضرغااوهف
 بيرخا ا نموانزلا ىلعهما دقاب مرح نبأ ابجاواذهناك ل وةنخ مارح هنا تاق ناوةبسملا قساغلال سبل ساو
 هناامهدح ا «نيببساوهف هلاهراكن:-اوهنععابطلا ةرقناماورخ مارح باكترا بن ب امازج بج اول اريصا تا
 ١ مهملا,لاغتشالاو مهالا لر نعرفنتف ىنعدالاهىلا مهملا لرب نعرفنت عابطلات اكو مهموها-؟لغتش !ومهالا كرب

 دهشاو ةميغلا نعنواصتبن نعرفتت كوايرلا ىلعبطاوموهو بوصغم ماعط لوانت نعب رن نيعرفنتاك

 قداعتتسالا اذ_هو ربذلاهيف ىدص» نئاكن عرابخاىهىتااةبمغلا نمدش او سف ًاروزلابةداهشانالرو زلا

 رت نأ ىلع دبالسوغنلا كلذكفهتب وةعلالذ. دزتملمارح نمةمقالك أوأباةغاولهناد بجاول سيل ةيغلا
 1 نم ع بطلا فرك-:ةمرتك الاب لالا نع هلاغتش اك هريغةيصعم ن مدر ريض نمرتك أ هتيصعمن مريخ الا فهر رض

 سرفلا كرتو ماعلا بلطي لغتشاق«برق مادو هس .رف بس غنذ لقالاب ىأ هناثءح نمالرثك الا رن هنا ثمح

 ملاذا ىلعا اىلعردتب |
 اعرودحأ هلا ب

 كلذف 55 زعافعطت

 تاق ىواطن هنا لعاذا

 هرظنو ىطا!قهقدص

 هلال ىوطن نمىلا
 لءاذاف ىطلاهياعتوهي |

. 

0 

 ةمالع اذصهو كلذف

 0 4 فعَحلا لدا هر

 فقسح ا امهثقدادلا
 ير ناس هنا ست

 هسفن مهتءلف لاّقتلا نيعبأ
 قاقنلا ةيداش هش نأف

 مدرع ةليواس نمو |
 هنطابف احرفىلاعتهللا
 ىبش الدو ماعطلا همسات

 ءالتما نكءلو ماعطلا

 بداجىرةب راوثالابهيلقأ

 32 تاور ورا
 نم هر سموه زك ص ىلا

 ةوهشلاضرأنعكلذ |
 بذامرث اما وة ناسفتلا |

 ه:ءفاخاذاحورلا |

 : سرفلا باطل هكر تر كما نكسلو ركشمريةوهو ماعلا !بلط هنمرد_ددقذا ادب سىرب وعابطلاه«:عترقت

 1 لدالاز هوهحولا اذه نمدعشست قسافا !ةمسح كلذ كف هنودامع مهالاهك رتل هماعزاكنالا دش اف ماعلا اتلطب

 || الورهملا ةراتو ظعولاب ىسهتلابت وكت ةران بسلا تاىاثلا ع5 :ركشت مة حام ا ثدح نمهتيسحنأ ىلع

 || ةيسلا<ءلع سولف هقسفب سانلا لعاةبسملا قل يقال هلوقنأ لع نملوقن نخنوالؤأ ظعتدالزم ظعو ع
 : مالك ابو+و طةسهمالك ةدئاقتطةاذا هم اا ةدئاف طاقسا شرت ودق ساه ءاعو ىف ةدئافالذا طظعولاب

 رهةتافاق_-افناك اذاواعيجة غل اولعفاابنوكتأرهقلا ماعورهةلاهئمدارملاف عملية بسلا تناك اذااماق



 تاكوهللاهجر ذي ومعإ
 دوسالادجأ كاش

 ناك هنا ىرو_؛دلا

 امون ني-عب رأ ىواق
 اذه غابامىمةأو

 ل-جر ىلا نم ىنعملا
 ناك ًارامو هنامزاكر دق
 بهازلا هل لاقي رمأف

 لكفلك ًايتاك ةةيلدت

 غلب هنا موس لوةزولر هش
 ىطلايد-ةمالاهذهىق
 دال ا ادهىلاع ردتلاو

 ىلع هر

 توقعلا ص 501

 ىوط مث دوعلا فاشن

 فةزوالا ىلا ىهتناىتس
 كس دق هنا منيع رالا

 نه م-جق رطلااذه
 رغ كال سا دقونقكداصأا

 در>وأ اذ قداصلا
 هنطابف نكت سىوه

 لكألا رت هيلع نوع
 ءال_سا هل ناك اذا

 نع اذهو قاحللارظالل

 نم تابذو_عن قافنلا

5 04 
 1. 0 ها ا ص 26 ها 09 ا

 فذ 1 لح 0 لاقل ةتامولا تكذب غلو ةئلنارو ولاا نع لاو كموةنم
 هللاىذر ر عن هللاد.عتاكو 0 ا را 1 مو

 تااورب تاتماكتنابهرأ 1 لاقف مهسفنأ نود مهلعلف مهتيتا اول هلل يقف كر لامغلاى أن : اههنع

 نعد عيب تأ هملعف فو رعماب مالا ن ءْزرَغ نمتاىلعل دب اذ هوم 151 تسهر تكس تف ىىذالاريغىىذلا

 نم<«لعنوبلءثاملَو ا هنعمتلا ىضر لاط ىلأ نبى ءلاقومنمده ث ىرحال منع تتس و عضوملا كلذ

 0 ترم اركس دي لو فورعمل ملا باقلا فرعبملاذ افك ةبداوجلا ع مستسا ابداهملا م ميدي اب داهمل اداهملا
 دزع ةبقلعتو هنع ىهنرأ هيأ اعبنيدن مناقل عدل ءاعأهلناهجرمتلا دبع نب لوسلاقو هدأ اهالعأ لعذ

 ةباءاذعمركنملا نع ءىسهنلاو فو رعملاب صالاب هنامز ىفهللماق لق ن وهف نام دلل سد نراقر كنوز رمل اذا
 سأتالأ ليضغلل ل: :وهقدىةياعلاو ها_ءءاح رف هماش , ريغا !لاوأر 1 نواه ما ةفه سفن ىلعالا ردقب ملاذا

 فورعم اب مان الأ ىرو“ ةالاقواودس أم لطاو تس ل يأ كلذواو ر ةكفا اومتواورم امو: ؟نالاعف ىو

 نعىسهنلاو فو رعملابمالا نا ةلدالا ذهب رهط د قفهركس نآر دعي نذرعلا قانا اذالاقذ ر كل

 هبو>و طوريثوهطو 0 ؟ دزاذ هيرئاق مايقبالاةردقلا عم طقس الهطرف ناو تحاور كمل
 ع(تط ورمشو فور ءملابضالا تاكرأ ىف ىناثل بالا (َ

 ارك ماا نعىسهنلاو فو رعملاب الل ةلماش ةرامع ىهىتااةم سلا ىفناكرالا نا ملعا

 طور. ثاهتمدحاو لكدل اوتاكرأ ةعب رأ راءدهف تاستحالا سمت او هم بست اوهملع

 5 ي(بسنخلا لوالا نك را(

 داح اه ساق لةئديو زخاعلاو رفاكلاو ىدلاو نو: اهنم ير خفارداق | !مافاكسنوكينأو ظو ر

 هخووءانتطرتشاام طارتشا ه-ورك نلف: رماو ق.قرلاو قساغااهبق ىلثدب ونينوذأم اون ذو م تاو اناعرلا
 انو ملا همزانال فاك للاريغ نافهطارت محو خالق فلك اوهو (لّوالا طرسشلااامأ)ةانحر طاامخارطا
 قهارما صلات اىت_2لقعلاالا ىدت_سالفءزاوجولعفلا ناكمامات ب و>ىلا طرش ةناهياندرأ هانركذ
 | ملواياوث هيلان كلذ لعفاذاو ى هالملا اريسكيو رجا قدرب تأ هلو ركسمملا راكم هلفاغاكم ن نكي تاوزتلم غوبل

 ١ سدلوت اب رقلارتاسوةءامالاوةال- ىلاك اهلهأ نموهوةبرقدذهن اق فاكع سنل هلا ث دخ نمهعنمدحال نكي

 [ركشالاطباو لعفلاب عتلاف معن ةبعرلاداحاو دبعلل ءانتنث أكل ذلو فيلكستل ايف طر د ول تاز بم
 ا | لهشن ناي سالنافدتملس باسو ةيابس [لاطإاد كلرسملا لمقك تاعالادر عك داف تاه كسلوةنطلسو ةيالو عوف

 [هجو قخالفنا -ءالاوهو (ىاثلا طرسشلاامأ و( رفكلا لا نم عئااك قسفلا نم عنملاف هيرضتسالث يح كلذ
 | (ثلاثلا طرستلاامأو) هلودع ونيدلا لصالد اجو ه نم هلأ نمنوك ف يكف نم دلل ةريصن ا ذهنال هاا

 | [اهرحأب نم ىلع دراولاريكنلاب «.قاوادتساا ع رو بستح نا سافلل سلاولاقو موتاهربتعا دّمذةلادعا اوهو
 | اواوقت ”نآهنلا دنعا:ةءريح ص ىلاعت هلوقو مكغنأ نوساثوريلاب سانلا نو مأتأ لاه هلوقلثم هلعفنال

 | موهافش ضرتن موقبهىرسأ 0 .اعهّننا ىل_صونلالوسر نع ىورامب ونؤلعفتالام

 ىلاغتةلنا نأكورا عومي ”ًنو رمثلا نع ىهتنوهيت نال اوريسلاب مأت اك اولاةف متن نمت اقف ران نم ض١ رادع

 قد را نماولدتسا |: روىتم ىت» م-اوالاو سانلا ظعفتطءتاناق لست اع وهيل للا ىلص ىسدعىلا وأ

 حالدلاباصن نعةاك زحالصالاوةماقةسالل ع رفريغلامع وقت كاذكو ءادت:ق اال عرفريغلاهءادهث أ د سام دا

 نأ قحااغاو تالا ورك ذاملكو جوع أ دوعل او لاقلا بقت د ىتمومريغ لت فيكسف سفن 'ىف حلاصن سدل نذ

 اهلك ىداعملانةأموصعمه.طاعتمنوكي نأ باستحالا ىف طرت د لغلوة:نأوق 4 اهربو بست < ناقساغ 4|

 تبسملاو ىستحلاة_ءنرأ

 مهناعءاسنآلاو م هثود نعال ضف ةراعصالةدعالذا باس: الا باب محم عاجالل رخو وف كلذ م ّظ رس تاق

 | دكر ,دعملاىلا مالسلاهرلءمدآة بسن ىلةلادزنز زعلا ثارغل اواناطخل !نعممتمهعففلتثادق مالسلا
 [ دحام أب ملئثعي ةنوكمألن مالارك 1٠ نعد : لوقو رعلأب كف + م نأ ريبح ند. عسلاقاذهلوءاسالا نم
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 رخ“ الا مانت بهذ ىوبلغف متل قو ىو. #ف مهتبب سو ىنوعيط: لف مه. مندقىفا مهللا لاقت لزتعافهوبلغف

 ى حيو فورع؟هيف أ اماقم لترك ذنهنم:دحاوى ار ظناملكر كما نع ت ثءهنو 4

2 
 تايم يبس ينساب يا

 قوياغلمهتلت اقولو نوم ف مهتنيسو ىفوعيط» لذ مهتمه دةىفا مهألا لاه لما هوبسذ مهعسف ءوعبطن لذ مها
 ولو ىو.سل مهتنب_ولو نوعيط» لذ متيم دق ىلا مهلا لاق ع لزتعاف هوعبطد لف مها منذ ثلاثلا ماق مث بهذ م
 مث ىويلغلمهتلت اقولو وبس مهتدبسولو فو صعل مهتيهنول ىلا مهلل الا ةف ع ارلا ماق ممبهذ م ىنوبلغل مهتلتاق
 ل اههنعهتلا ىذرسايعن. !لاقو هل ثم كبف ل.لقوةلزغم مهاندأ عبارلا تاكمنع هللا ىذودوعسمنبالاق بهذ

 ىلاعت هللا ىص!« «ىلع هه 01 0 :واهتنلاقهلنالوسرانعلبق منلاقت روملاصلااسفوةب رقلا كل تأ هللال اوسراب

 ةنيدمراقانأ ةكتالا نم كا مىلا ىلاعتولرا..ةهننا وأ لو هياعهللا ىلص هللا لوسر لاق هننا دبع نبرباج لاقو
 رعي لههجوتاف م-هلعوهي اءابملاقالاهنيعةفر ط كاص عب ما الذ كد مف ناب .رانلا ةفاهلهأ ىلعاذكو اذك

 افاأرشع ةيناسع اهق هي رقلهأ ب ذعر وع» ءاعدتلا لضهننال وسر لاق اهنءهننا ىذرةشئاعتاافو طقةعاس ىف.

 ةكملا فت وهن الو فور دملابتو ضأن الو هن هتنو._ضغدارنوكللاقف.كهنالوسراءاولاةءاسنالا لع مهلع
 ىاوهىلا عرستب ىذلا لاق. ]!بحأ 'لدابعى أب راب اسوميلعهللا ىلص ىموملاقلاقءمدأ ا نع:و رع نعو
 ىراحم ثدن أ اذابضغي ىذلاوىدثلا,ىصلا فاكي كني اصا !ىدامعب فاك : ىذلاوءاوهىلا ارسنلا عرستب اك

 ءدَح عمة بسلا ةليضف ىلعلدب اذهواو رثكمأ سانلا للامن ل فنل بضغاذار لانافهستتل ارغلابضغناك

 لاّعذ نكر رسما لا: ةزيغداه نملك هقنالوسروأ, هنعدق (ىضو قادس كرب لاق ىراغغلار ذوب !لاقوفوملا

 نيقو زمءامحأ ءاده_ثلا نم ضف ضرالا فن. دهاحت ىلاعت هن تاركلابأاب معن سوهيلعهللا ىلص هللالوسر
 ملوهيلعهللا ىلههننالو-رلةل- مأ تنيزنك ةنجلا مهل نيزتوعا ملا ةكش الم 0 هاش : ضرالا ىلع نوع

 فنويحناو ركشاان ءنوهانلاو فو رعم لاب نوم الا مهلا ره نمومتلالوسرايمنعهتلا ىضر ركبول ألاف
 ءادهشلا فرغقوفتافرغلا قوفةفرغلا فن وكمل مهتم ديعلا ناهد ى دقن ىذلا ولات مهلا ف نوضغبملاوهّللا

 فل تاكل دج قزيل مهتم لجرلا ناو رون باب لك ىلعرضعخالا درصزلاوتوقايلا اهتم باب فلأأةئا.ثاناهنمتةفرغلل

 فورع هد افنف نهنءةد> او ىلا ثغتلا اك نيعفرطلا تارماقءاروح
 ةديسعوتأ لاقو

 هم رئاج لاو قاما لوبا لوزا ىلعمرك ًاءادهشلا ىأهنلالوسرابتلةهنعهنلا ىذرحارخلا نبا
 نسحل !لاقوش اعامشاءناو كلذدعب ه-ءلع ىرعالةلاثاق هل عب ملثاق هل ةفركنملا نعم هاهو فورعم اب

 00 ىلا ماق لج رىئمأ ءادهش لضفأ موه .لعدنلا ىلص هللا لوسرلاههللادجرىرصيلا

 هللاىذرباطملاا نب رعلاقو رفع وةزج نيبةنحلا ىهتلزنمديهشلا كلذ ف ءا|ذ ىلع هل :ةفركسنا ا نعءاهنو
 نورمأد الموق موقلا !سئي و طسةلابنوممأيالم .وةموةلا سئ لوي ملسوهيلعملاىل مهلا لوسر تعمم
 مهل با تسنالف مكرا خل عوعدبو مكريغص مح رب الوكريب ي لحال اظل .اعهتنا نامل .داوأركسملا 1 نعنمنتلو فورعم اب نمأت] هذع هللا ى ةدرعأ هردلاو لاق دعف ( ران ” الاامأو) ركنملان ءنووتيالو فو رحاب
 ىذلا لا ةفءامحالا د لا موا ذ_-لتسو كلر عل 1الفنو رقت ساو نو رمد: الفنو رمدةنث و

 لاج رلا ىشعن لست ارسا َى رامحأ ن نمربس ناكر اني دن, كل ام لاو هيلقدالو هناسانالوه دب رك اركشنال

 ىبايالهملاةفءاستلا ضعب زبن دقرامول هيب ضعب ىأر ذ ذ لجو زعهتلامايأب مهرك ذب رمهطظعي هلزتمءاسنلاو ١

 نأ همز نال قاصتفتا وأن شيخا فدو: ل _قو هنأ سما تطقيس معا عطتلافاوا ا واوا 4

 طش ,ذ لاقوالهم ىنباءالهم تاقناالا لكم هذغ نمنأك اها .أاقي دص كبل ص نمر أ الى رم اانالفرمخأ

 ىلا ىلا: هللا ىحوأ او مهاب ومش أن نم زمن م مولا بح أ راسج ةخيج مهيف توكلت “ال امز سانلا ىلع أب

 الو !وهبرراب لاق مهرارش نماغا نيو مهرام نماغا |نيعب رأك موق نم كلهم نا مالسلا هيلع نون نب عشوب

 اذاةم_صعمانادع_-نب لال:لافومهوب راشو مهواك اور ىضغااو: ذغلمل مهن 'لاقرايدخالا لابارارمثالا
 نئازنم فك الومللا ام. ىنالرابحالا تعكل اقوة ماعلاب ترض طارغت لو تنلعأ اذافاهح اصالارمضت تبفحخأ

 تت ا ١
 سليسللللللللللللللللللللس

 ضئار_ةب مايسقلاو
 اذه توك وهيدوبعلا

 دهتعالن أدر ورمضلادح

 جرد_تلاب لماقتلا ف

 قءهاجردنماماق

 ىقلعربسهد دهن كلذ

 انا مرتك أ
 0000 ِك ليعب رالا

 دح مهضعب لاقدتو

 ملاذاف قزيي نأ ع وجلا

 دار كيايدلا عع
 ةدعا اولحت ىلع اذهلدب

 ءاه صو ةموسدلا نم

 ىذلاءاملاك

 ئور نايذلاهدصة.ال

 ىازعلا

 ىروثلان اء كسول

 ئذروهدأ نر هارباو

 تانوطداناك ا.ه منع هللا
 ركد ول تاكوان الثاثالث
 هذع هللاىىذر قد دصلا

 هّنلاىضر ريبزلا نيل
 مان ةعب م ىوطي هنع

 دمج ان دجلا-( رةثاد)
 هفورعملا هليادع نا



 نا عقاوقا1:اىفاذهو
 حرف هقرطد صخشلا

 تهذيفاعثاح نأك دو

 قاذكهو عوجلا هنع
 كاذعقي فولناىرط

 ردو كل ذل_ءذنمو

 هده نم ئش قهسفت

 اهان رك دعبل !اماسقالا

 تاصقن ىف كلذرث و دال
 هعهحنارطخاو هلةع

 ىدصلا هياج ىفنآك اذا

 ىششحامئاو صالخثالاو
 رك دلاماودفو كلذف

 هلا صلال نم ىل-ع

 دحل_.ةدقو «ىلاعت

 نيب زيعالنأع وحلا
 ط ودام هريغو زيدا

 سعنلا تنبع ىت-هو

 عستاع سداف زينا

 دق تلاد
 ن داارخ !ىفدحو

 اذ_هومايأ ةثالث دعب
 باطونيةيدصلاع وج

 نوك كلذدنعءازغلا
 دسجلا ماوةاذر وريض

 كالي

 الف مرابخ وعدي مثكرارم مءاعهتنانطلساوأ ركملا ن عن 7و فورعم اب تصل ملبس هبل عهنلا ىل_مهنلا
 هللا ناس انل اا هيأ ' مس .وهملعهتلا ىلصلاقو . مخ :وذاذالفر ارمثالانيعأ نم مهتباهم طقس ءانعم مهل بادكسإ

 ريلالامعأ اما سوميلعهتلا ىلسلاقو مك!باحتساالفاوعدنتأ لب ةركدملا نعنمنتلو فو رعملاب أنا لوي
 ىهنلاو فورعم اب صالارنعهللا لس ىئفداهمل اوريلالاعأ عيجامو ىلر ب ىف ةثفن كالا هننا لبس فداه اذننع

 تيرذاكءةمامد_.علالأسل ىلاعتهللانا مالسلاو ةالصلا لضفآ«.اعلاقو ىل رح ىفةثفنك الار كسا ا نع
 ماا مسوهيلعمتلاىبصلاقو ساذلا نمتقرفو ل: تةثوبرلاقهتححد علا هللا نعل اذاف هركتت تار كدنملا

 اولاق اهم قي راطلااوطعاف كلذالا متيدأ اذا لاقاهسف ُت دحتنان لاحت ىهامتادءانلاماولات تاقرطلا ىلع سول هاو
 هللا ىل_دلاقوركستملا ن عىسمنلاو فو رعاان مالاومالسلادروىذالا فكو رصمإ !ضغلاق قد رطلا قامو
 سوما عملنا ىلصلاهوىلاعت هللا ارك ذوأر كسنم نعام مم وأ فو رعع !ىمأالا هلالء.اع هاكمدا نيا مالك مسوهبلع
 هوركش الق هو ركشي نأ ىلع نو رداق مهو مهرهطأ نيب رك-املاىر ىح>ةماعلانونذب ةصا1+ن'نزعنالهتلا ا

 متكر و منابسش ق فوكو اسذ ىتط اذا متن ف يكل اق هنا _سوه.لعهنلا ىبص ىنلا نعى هابلاةماماوب ى ورد
 لوسرابهنمد_ثامواولاق توك هنمدش و هد .د ى سفن ىذلاو مذ لاقهّننالوسراب تاكل كلذ تاواولاق داهج
 هدب ىسفن ىذلاو عنلاقهننالوسراب كلذ ناكر اولاةر كتم نعاومت لو فو رععاو أت ملاذا متن فيك لاقهنلا
 كلذ نئاكو اولاقافورعمركسملاواركشم فو رعملا متي راذا متن فيكلاق نمد. امواولاف نوكمس هنمد_ثأو
 متم اذا متنا ف يكلاقهننالوسرانهنمدشأ امواولاق تو كمس هنمدش ًاوهد_.د ىسفن ىذا اورعن لاق هنن لوسرأب
 هللالوقي نوكسه:مد_داوهد.د ىسفن ىذلاو منلاقهننالوسراب كلذ نئاكو اولاق فو رعملانعمت.منو ركام اب
 لوسرلاةلاقامهنء هللا ىذر سابع نب! نءةمرك<نعون اريحا هذ ملك اريصن ةنتف مهل نعت ال تؤاح يب ىلاعت
 دنع نغقتالو هع مفدي ملوهرض> نم ىلع لزنتةنعال ا ناقاموما ملتقي لجر دنع نفعتال إو هماع هلبا ىلص هللا
 قنيال ل_سوم.لعهلبا ىلصدتنالو-رلاقو لاق هنععفدي ملو هرض- نم ىلع لزغت ةنعالا نافامول طم برمضد لدحر
 زوال هنا ىلعل دب ثب دو ااذهو هلوهاقز رهمركب نلو هلحأ مدّة نا هناف هن ماك-"الا قحه.ف امام ده ّىرمال
 لزنتةنعالا لاق هناقد .ري.غث لعردشال اواهف :رك-ملا دهاشد لا عضا اوملاروذ>حالوةةىفلاوةملظلار ودلود

 ةلزعلافللنمةعاج- راتدخااذهلو زحاع هناياراذ_ةءاةجاحربغ نمركتملاةدهاّسم هلز وكعالو ريضح نم ىلع
 اذهلوقلذالرعهلاموزل ىضتقي اذهو ريبغتلا نعمه زيكو عماجماودايعالاو قاوسالا ف تاركسملا مهدها ثا
 رهط دةرشلا اوأر نيحاتس لزنام لثعالا مهدالوأو مه روداواحشو حاوسلاحاسامهلنادحر زب زعلادبعتب رعلاق

 موقلاكئاواب باذعلالزن, ناو مهيرتعتن أ اومن لو نتفلااوأ رو ماكنت ن ليال هنأ اوأر و سردنا دريم ناو

 ىنا هللاىلااو رقذ أر قمت مهمسعن فءالؤهةرواحت نمريتلوقبلا لك ًاوعابسلاةرواحتن اور فهنم نو تالق
 انغابا ف ءالوه نم لضفاي مهامانلةلرسلا !نمدويدلا ىف هؤانث لجهننا لعجامالولف موقرففلاق ني مهرب دن هنم مك.
 نبآ اهلاست وهسيبكتف ا ميدانيف مهدحاب ركعايسلاو ياعسل او مسهخل ا ءتومهاقلتل مالسلا مهلعةكتالملانا

 اهه ”ركفة يدع ءرضح نم .و هيلعهتلا ىلصةّننا لوسر لاق هع هللا ىذرتر رهو أ لاقو ىنب سبل اوهرمذتف ترعأ

 نيد كلذن اب رح قفتيوأ ةجادطر ضنا ثب دول ا ىنعمواهرض هناكنف اهم>اقا نع باع نمواهنع باغ هن اكف

 هيلعهننا ىلصهننالو -رلاق هنعهتا ىىذردوء_منءالاقو لوالا ثيدحلا لءادب عدمة ادصتر وضل اامأق هيدي

 هد وهنلاب الع مذ لمعت ىلاعت هنناءاشام مه رهط نيد ىنل !ثكمفىراوح هلوالا ادن لوز عهللا ثعب امو

 مهدي نمتاك اوضرقنا اذاف مهنة نسإ وه سهأي وفتنا باك نولمع»ن رول راوطاثكمهسنهنلاضيمقاذا تح

 مهداهح نمؤملكىلع قف كلذمتبًاراذاقنو رك: ءامنول م« وتوفرعامنولوةي ربان لا سو رنويكرب موق
 لهأ ناك هذعهنلا ىضر دوعسمن !لاقو مال-١كلذ ءارو ساو هبلة بف عا سن لتاف هنا #ل بف عطس لت اقد يد
 اذكواذكنولمعت كنالاقفم_هدحأ ماةذ نولمءدامنو ركشي رفنةعد رأ مه تاكو ىماعل اب نول معداهب رذ
 ' م-هلتاوو هوبسق مهمسف مهلا أ نعنو وعر الوء_لعنودر واعف توداصا ام جمب مهريذع و مهاهتب لعفل



 م1

 (تانا الامأ ) ران“ الاورابخالاو تا لاا ةءلسا وقعا ناراش داوم 1 كمالا اراد 3

 ىف نوحفملا مهن ؟اوأورك: 1٠١ نءتو منيو فو رعم اب نو ضأن وربؤتا ىلا نوغديةمأ مكنمن كك لوىلاعت هلوكذ

 رصحذا هب طونمحالفلا تأتايبامفوبا الا مالار هاطنو ضل ن ل ىلاعت هلوةناقبا< الانام الا

 نءضرفلا طق_سةمأ هيماقاذا هناونيسع ضرفال "هيافك ضرفهنا نا.ءاهفو نوملغملا وهنا -اوأ اولاقو

 طقس ةعاجوأ داو هيماقامهما ذاق ةمأ 1 اولاق لد ؛فورعملاب نب رم آكساك اونوك لكن «ملذانع رخالا

 ةفاكج حرا معنوعجأ قلد اهنعدعاق7تاون , رشا ما هي نيءاتلاب حالسغل ص" هدخاونيرخ ا نعجرخلا

 ا مهدد الاءان اهنلاتا ' !تفاتب ةعاق ةمأآباَ لا لهأ نمءاوس او! ىلاعتلاقو ةلاعتالعياعنم رداقل

 نمل 0 تاريلا ف نوءراسد وركن !!نعنوهني وفورءلانوصانورخ“ الامو٠ !اوهتناب تونمؤد

 نءى-#ملاو فورعاابضالاهءلافاضأ ىترخ“ الاموملا وهتلابتاءالاد رعكحالصلاب مهل دهشن لني اصلا

 تومي وركعتملان ءنوضشي فو ردملاب نو ص أب ضعإءام وأ مهضغيتائمُو !اوتونمؤملاو ىلاعت لاق ركسنملا

 ْن ءىسملاو ف فتور ,عااب سضالا اردهىذلافر كمل نعدومب وافو رعملاب نورحأب مهنا نينو ماتعن دةؤةالصلا

 ناسا ىلع ل ّئارسا ّى نم ءاورفكن يذلا ن ءلىلاعت لاقواهن الاهزه ىف نيتوع' لا نينمؤملاءالؤه نع راخركدملا

 اذه ونواعذت ,اوناك امس ل ىولعف كل دهم نءعدنوهانت.الاوناك نو دّدعد اوناكو اوصءاعكلذ ع صن ىسعودواذ

 سانال ترخأ ة مريد مش :5 لحو زعلاقو رك 1 2 مغلاموهك ريبةنعلل مهتاة هسا لاغذادب دسشتلا باغ

 مسخ انيدذا 5ك انع ىسملاو فو رعاان مالا ل .نضف ىلعلدب اذهور كسلا نعنوهنتو فورعاانو ا

 ان أو ءوسلا نءذوهب نذلاان نأ هباو 001 ذاماوسن الذ ىلاعتلاقو سانلل -  رخآ ةمآ ريخ هياوناك

 بو>ولا ىلع كال ذلدب وع فاانع ىسهنلابةامخا ااوداغتسا مهما نيف نوةسفب اونأك اعس ةتادعبا اواطنذلا

 راكش م نعاوبنو قو رءفااو بك اوةالسصلاا اوماق أ ضرالا ىف مهاكم نا نيزإا ىلامغتلاقو اضنأ

 ىلءاونواعت الو ىو و ربلا لعاوواعتوىلا «”لاقو ني_:موااَوْزي اصلا تعنى ةاك لاو ةالصا ان كلذترقف

 ناودءلاو رمدلا ل ءسدسو رين اقرط لء وسو ةناعش مل | نواه:لا ىنغمو مزح ماو هو ناودعا ومالا
 تسع

 نيم ةن لوم معا داوناك ام سبل تحسلا مهاك ًاومئالامهلوةنعراب>ال اوتوبت ايرلا+ هاد الوات لاقو ناكمالا

 ب , الا ضرالا ىف داسقلا نعت وهند هم ةنواوأ ملبن دورا نم ناكسالواذىلاعتلاقو ىسمتلا كرمي اوعأ مهنا

 كا علان مار اوركا اونمانسذلاا هيأ ان ىلا«: لاقو داسؤلا٠ نعذومءاؤاكب ميثم ازامال ةوك جاله هنا نيبق

 ريدخال ىلا لاقو نبد رقالاو ني دلاوال فو رعملان صالاو ه كلذ نيد رتالاوندلاولاوأ مكسغن[ىلعولو هقعع ادهش

 فوسف لنا هاض ص ءاعمنا كلذ لعمن ن ءوسانلا نيبحالصاوأ فو رعموأ ةقدصب ص أ نمالا مهاودف ْن مريثك ىف

 0 00 الاامهنرناوملدافاول" دقاني تاموا !نمتاتغئاط ناو ىلا#*7لاقو اهظعارحأ هيتؤأ

 كل ذو هللا مأ ىلاء ندى د جم ىو جا اولن[ةذ لاذ هلا هد ىلاععت هللا ص ًادةف لعفن غناف ةءاطلا ىلا داعاو جيلا

 اهمال ادن ىف لاق هنأ هذعهنلا ىحدر قيدصلار ل ع نعءئو راماهنذ (را: تاكا رك اا نع ىملاوه

 مكرضبالكسغنأ كيلعاونمآن يذلا اهيأان اهأد ه وأنت فال لعامتواؤنو 4ك ' الاءذهنؤ رقثوكل !سانلااهيأ

 ردقت نم مى فلات اواعموق نماملوةذ احرك لصق لوصر نما كارا راها اذان خم

 لوسرلا |انلغ هنا ىلا: باعث ىنأ نءىور ودل 1 تل نمباذعب هللا مهمعب نأ شونالا لعفي لذ مهاعركشي نأ ا

 نع هناو فور ءااب ص ةملغتاب انأ ان لاف مد هاذا لض نم كرمال ىلاعت هلوقريسفت نع' م

 ماوغلاكنععدو اسف: اعف هنأربى ار ىذلكباتاوةرثؤماندواعيتمىوفواءاطماك# تن ًاراذافر كك

 لو-رانم متم لب لية مكس هنيه جنوح. ءاع مهنا ىذلا لثعا فكل - عمال لالا لو الا عطقك انتف كا ارونهش

 نعهنعهللا ىذردوعس نبا لئسوألا او باعنودعالو انارعأ ريل عنود نال مكمل .اللاقهتا

 فورعملاب نورمأت[منامز أ, نأ كاشوأ دقن ك-اوهلوب#ممومااامناا منامزسدلاذهنا لاشفت كي "الا ةذهربسفت

 ألوسرلاةومتيدت مااذالض نم مكرض»ال هنأ عك.لعذ: اليف مكدنم لبق الف نولوةتوأ رنتك

 دوعإ ربعا تاكرم مهنمو

 هلل لكص نيو بطر
 مهمدد دوعأ!فاشنر د

 ةليللك صقل تاك نم

 ىف يعرلاع سس عسر
 رهشف ف.غرلا ىف

 رخؤب ناك نم مهو
 ليلقت ف لمعت الولكالا

 فلمعن نكاوتولا

 ى> ردتلا هريخأت

 دقو لف ةلما جردتت
 1 تاكل لق
 ةعبس ىلا مهبظ ىسهتنا
 ةسقشو ما ةرسشءو مانأ ١

 نيءدرالاىلا امون رع

 دبعنب لهسل لدقدقو
 قلكاب ىذلااذ_هدهنبا

 رثك أو نيسعب رأ لك

 بهلسهذي نيأةلكأ
 هكفطد لاق هنععوملا

 يفي تلا داققو زوغلا
 كلذ نع نيسملاعلا
 ةرابعإ امالك ىلرك نذ

 هير احرف دكت هنا ىلع تاد

 | اوك ابها هدم ئيئاعني



 . عيا 7 عا٠

 1 0 ,اهملع م .تدعاسس أ :ا0 عاج اهياط حفار ,بلقلابيبطتا يدب هةاذانادعاسلا عاوت ارا

 لا هسا تأك "د ةييصرا وخان يد ظ ادانلا ليه 2 00 ةدععاسملا

 ر ًاهنم عمعأ ! موأ, ىذإاوهدج : اوتااوحاممد>اوتلاراهط اربع نمصدرلاذا مهلاوحأ م ماع ش وشال هصخر

 ىددال كح يومه !باب 0 رضا اسولف عامطلا هلةثنسنال ىدصصت نعموغي نمو فاك ||

 تاقودادضأ ريغالاكش ا اوناك اذاهلن نر ضال بول قلوية«: لاقف عدصلا دولا نعمهضعب لس فاكستل أو

 الان دإا ف دجوذ هاررالفنيدلل فلاخووهلولطابهنا ماهوالا ىلا قيس د صقرلا نعرهنتعابطلا ابان! تاق || ند هراطغ» نأو هو تقو

 هر 1 :ًالمبوددصسملافنوذفزت ةكدطاى ادعو خود اسعلا لس نارا ردج ىلع ََر , الدان ا لعافءركشي و توكيو هلل نيتلبللك

 وهالابانورةمايلاعىرب هنالهنع عابطلاةر فذ زةثدملا مهو هيقئالصخضنمودبعلا اوهوهيقثالتقوىف تاكا || فصن هلملو مول لك

 قيليالهنالب دانملاى رذاهوركمو هومهبش أن موةشنملاو جرثزلا نمماوعال نكلو حابم بعللاووهالاوبءالاو نأ ى نش اذ_هو لطر

 اف .غرماط ءاف امش ثاريتفلأ سب نذميرتلاب ف دوب نأز وحيالذ بصنملا ىذ ب صن قأ الريغ 011 امو مع هيلعْءلذ تن ملاذا هلعشيي

 فان وتكم 0 17 سنن انعار كضمكلذ ناكل نيفيغروأ اذ ءةرداطع افاكلملأولوة:سهسمةعاط كلذناك || هلو ارصضو ةم اس
 ثيح نم هنالم ارح هلءفاملاب نأز وكالذا ده عموهعابش ًاوهباّقعأ هيريعب وهب واسهل نمرا.الاع راوت 0 قحارشنا

 صقرل !كإ زك ؤ قسم ريغفلا ىلا ةفاضالاب , عنلاكهيصنمىلا ةفاضالاب هنا ث. نمو ن سرّ غلل ازرع ىل امعءأهزا [] [امشدحواذاف هلماعأاو
 نماذه ن نكلونير لات ايسراربالانانس>وراربالات اي ماوعلاتاحايمدتاحابملانمهاركت ىركامو هلا لكر طغ ملف كلذ نم
 دق لعأ هللاوهبف ع 60 ْى وره هناي كمل ب احس كيلاو اظناذاامأو بصاذملاىلاتاغتلالاث مح | نيتك ولا ف لطرلالك ايو
 نوكيدةواهور 1« وكي دقوا سيك دقو انا ماب ت وكي يد عاجلا تاقياسلا لمبطؤتلاةل نم جرح سهل اة د اولا تقولاوأ

 وهامالا مهنم عاملا كلرعالفابندلا ةوهش مولع تيلغنموتابُشلا نم سانلارثك الوهفمار 1 ابتسم [] نم ,راطفالاب تذحخأ اذا

 ىف هلةداعءذذتيهنكلونقولخاةروص ىلع هلخالن اوهفهوركملاامأو ةمومذملاتاغصلا نم مهبولة ىلع بااغلا || تدرمت ةليلنيثلبل لك
 ناوهف بحتسماامأ او نسل |توصاايذذلتلا الاهم هل ظظحال نا وهف حاب اامأووهللا لبس ىلعتافوالارثك أ عشت هليل لكر راطنالاىلا

 هلاردمخ ىلءهنلالصوهدحو هند او:دو#ل !تافصلاالاه:معابمسلا كر عملو ىلاعتهللا بح هءلءبلغ || لكراطفاب تيوس ناو
 نمعساتلا باكل اوهو ركشم ا نع ىسمنلاو فور عملابرمالا با 0 لطرلابع#ةتالهإ بل
 « ( نيدلام وأ عءانجا ب 0 نمفاثلات اداعلاعبر تاوهشلاومادالا باطتو

 ميحرلا نجرلا هنا ممسب) ناى.عذاذه ىلع سةو

 ءاسزالا مس ىلءةالدااوويهدفروهمرك ةطس اوبالا لا جمتست الووههمر حالا بتكسلا خفت ست ال ىذلا هتيدجلا تاو تعم تملأ

 نعىستلاو فو رعملاب مالا نا( دعبامأ )يم دعب نمنب رهاطلا هياعصأ و نيديطلا هل !ىلعوههدبعو هلوسر د (ناك دقو تعنق تعنقا
 هلعلمهأوهطاس ىوطولو «نيعج أ نيردنلا هلهنباثعتن !ىذلا مهملاو هوه نيدلا ىف ماغءالا بطةلاوه ركدملا [] هلك لك صني مهضعل

 داسفلاىرستساو ةلاهملاتعاشوةلال_ضلاتثفو ةركفلات عوةنايدلاتاعمضاو وتلا ت إطعتل هلعو ||| لتأ لاس فناادرب ىتس
 نااذفخ ىذلا ناكدقووي دانت موبالا كالهلاباو رعسشي ملووهدابعلا كاهوهدال_بلا تب ربخو قردللا عستاوو أ نم نيملاصلا نموا وق

 هعءر وهتقيعحةاكلاب قععاوهلعو هإ عبط ةلاازهنمسردنادقذا# نوعحار<بلااناوهللااف * توك || ىونب توقلاربعي ناك

 تاوه-كاوى وهلا عابتا ىف سانا !لسرتساو قلا1ناةم ةاسصامءتععاو قانا ة:هادم_مرولقلا ىلع تاو:ساف هاون هلل لك ضقت ودركعلا

 ةرتفاا هذه فالت يف ىس نفوي غئالةمولهتلافءذبأتال ىداصن هوم صرالا طاسإ ىلع زعود# متاهملا لا سرت رثسا

 ىارمثثمواهئابعاباضهات :رئادلاة :_بلاهذهلاددءاهذيفنتلادلقتم وااهلمعتالؤكتماما ةلثلا هزه دسو

 ظ برقلا تاحردلءاض2: ةيرةناديتسمو#«اهتتاماىلانامزلا ىذذأ ةنسءامحاب قلدنا نين ن مارب ًاتسناكامشادجا

 نعىسهلاو فورعملاب مالا بوحو ىف «(لوالاٍبابلا )« َن داون ةعب رأ ف ءاعح رس ندعغاهو#ا تورذنود
 ١ تاركسأملات ام :و هي راكث ف «(ثلاثلابابلا )+ ةلدرم ةناكرااق «*( ىلا: :ل بام ملال هل ظفوركت 1

 00 عمم منو فو رعملاب نيط ال ل ارا مالا سمأ قي( ع بارلا بابل ) تادا< ١١يقةفولأللا

 * («”ءاذاو هلامهايفةمزملاوهتلمغفو رك ملا نعىسهتلاو فو رعااب صالابو> رفويلوالابابلا )*

 لديو
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 6 : ْ ا

 امبالوغشمنوكرال_:هك رتذوهللا لهأن مناك الو عاعسلا فىاحور ظح لنك, موداهزلا ن هناك مهضعب و
 مم ,وةيالنأ * ( عسبارلا بدالا)»+ نم عمون ملا ف عمستال) مهضعبل ليقتاوخخالا دمه هكر مهذعب وهيتعتال
 نال: ؟ارملاهيددي ملاذا حايمو ف .ايتوأ ص قرت ا نكسلو هسفن طبض ىلعر د. وهوءاكبلاب هنود عقرب الو
 وأو هك رز وف حابمرو رس لكشف طاشقلاو ر و رمسا !كد رحت ف سس صقرلاو نزعلا بال_هتسا ايَتلا
 اظفل اذهنونفزب مهو لسوميلعهتلاىلصهننالوسرعم ةشبملاىلا اهعدتلاىطرةشئاعترظنالامارح كلذ تاك
 مهلعدر واملاول ع هنا مهنع هللا ىذر ةباهصلا نم ةعاج نع ىو ردو تاءاورلاض ع ىف اهنعدهتلا ىذرة كاع

 ىكر ةئراحن دب زو رفع هودخأو بلاط ىلأ نب ىلءاهمف مصتتاال ةزجةنب ادق ىف كل ذو كل ذبحوأرو رم د

 قل تهشأر هع لاقو ىلع ل عج كنمان أو ىنم تنأ ىلعا لسو هيلع هللا ىلصلاّتفاهتدب رت ىفاوحا ثدف مهنع هللا نيعب رالالوأنملطر

 هلل يس اريسن صقنو ئه مال.سأ !هيلعلاو مث رقعح لدعءار ودب ز لح ة انالومو انودخأ تنآد زللاهوىلء لع ءارو لذ قلو

 - ا ردلاب لأ ثلا نفز ىلا ىرظنتتأ نيب اهنعهللا ىذرةشئاعللاق هنأ هياورفو ةدلاوةلاخن او هتحتاهتلاغ الرع
 قلط 00 هديزب صقرلاو ادو#ت محرق ناك ناءع 4م يهمك ف قوشوأ حرغل نوكيكلذو صقرلاوهل+ ا نفزلاو
 دقو ) ريس الارمشع رباك الابصا:؟كللذ دام عاق ءا,ال محل مومذموهتامومذمناكت او حام .وهفاحاممناكت اود و وونهدك دو

 ةيفوصلا اشم (قفتا
 1 هيت نأ ىيينفسانلا نيعأ قوهالاو عللاةر وصهلامو بعلو وهل نعتوك رثك الا ىف هنالةودّقلا لهأو

 ىعمهص ا ءانينا ىلع 0 - 2 .٠ 2 د
 نءرسالا ب ورخدنعالاهيفةص+خرالف امثل قب زكاماو هرءارتقإلا كلر .ةسانلا نيعأ رغد, الثل هيىدتقملا

 0 توك, نك-!وىردي وأ هءلء دج ولاركسةبلغل ىردبالوهو هيوث زعثيدعدجولا بلغي نأ دعب الورامتخالا

 مسرب هوو | ننتقل كرا ةنركذاكتاررس ةروس وك رشات رت ا
 هر ا. || ةعاس نفع تكتاتاسذالا فكولو:دارالاب لصحت لعق سفن: ااقمكرب ىلع نا سن الار دق ةدارالاب هلودد درا وس يد

 ١ 'امهدحأ ||  يزىسوبالاهف كاذكتوكيدقبانشلا قب زغوتمعزلاكلدكت سهتتلا را نال ا 0
 ا ادأأ ف عسجورف ىوديالوهو في-لابههجو برض» منلاقف بلاغلاداحل ادجولاث ن دحىرسلا دنعرك ذدقذ 8

 قدحلا اذهىلاىسمتن,دق لاو>الا ضعب ىف هناهانعمو عجرب مو«اءريماقدخلا اذهىلا ىدهتني نأ دعيتساو

 عاملا نمغارفلاودجولا نوكسد<.ةديدجلاايثلاةيفوصلا قب زقفلوقتاف تاقنافصاخششالا ضعب
 ةد>او ةلك أب ةنقوأ
 ءاشعلا ببن اهلعد

 اهمسق, واخ الا قب زر هنال اعيبضتكلذنوكيالو صيمقلا هم طاخ ىتح ع ساب ركسلا تاةتادارعسلاو بايشلا عسبقرثل ّْ
 تاولادانرك ذاك نيناكأ ريا كلذ ميل عب+لا ىلع ةقرغالاودوصةمكلذو راغصلا عطةاابالا نككال بارشلا عسيقرت كل ذكو ضرغل
 !نوكت تأ جن نكلو نيكسمةاملا مطعي وةسعطقةثامهساب ركعطقي نأ كلام كلو حابمدوصقم

 نيدنثاس اروءرح الا عسطقل

 نوكش ةعاس نيعبس و ىبي الشبع هضعب كلميىذلاب وئللد_سذملا قد زغلا عاىسلا ىفانعنمامناوعاقرلا فاهم عفتني نأ نكت

 راطفالاو نيتلذل ىطاا مهمدحاو ماقاذا ماقلا ىفموَعلاَةَمفا اومدب(سماخلابدالا )وب رايشخالاب ز وحال ضعت عميبضتوهف هياعف:نم
 توك وةثلاثلاة لالا ىف

 لطرشلث ةلءلو مون لكل
 نيدقولا نذ_ه نيدو

 كلذفةةفاوملا نمديالفة عاجلا كتماقودح وراه طاربغ نمرا.ةخاب ماقوأ فاك-ةوءابر ريغنمقداصدحو يف

 وأ ه:ءانعتطقساذادحولا حاصةّةفاومىلعةءامعل اة: ةفئاط ةداع ترحن اكل ذكوةبهصلا نا ذآ نم
 ةدحومةسفل اذ اذا ةريشعل اوةيمصلا نسحنمرومالاهذهىهقفاوملاقد زملاب هيث هنع طقساذابايثلا ماد

 ةرمعا !نس>اهمف 5 0 اذاا_.-الريمللا ف درواك مهقالسخاب سانلاةقلا *ةنمدءالومسر موةلكلو

 ال اوةنم<ةحاباب كح املك سيلف ةياصأ !فنك لةعدب اذن ا لاقل الوقوةدعاسملابب اعلا بنيطتو لماخلاو

 اذ_هنمئث نعىسملا لق: وةر وأمة مغ رب ةعدب باك ناردذخحلااءاو مم علا ىذ ر ةياوصلا نع

 ىلسهّتلالوسرلتوموةيالمهنءهللاىضر ةياعدلا ناك لب برعلاةداعنم نكي م لخا دال لوتدلا د عمايةلاو
 ىفاسأب هبىرتالف ماعى مه بق تدان اذا نكءلوهنعهللا ىذر سأ !هاو رك لاو>الا ضعب فل بوه لع هللا

 كلذكوهيباقلابييطتو مارك الاو مارت الا <:مدوصةملاتاقمامقلاب لخادلا مارك ايامفةداعلاترخ ىئئلاذال.لا ا

 ( فان - (احا) - 29)



 ةواذتاوة ندعي رالا ف نم
 زيدلاب عنتتي نأ ىرالاق
 هالك لواتشو حملاو
 ىدادغلا,ادحاوالطو
 ءاشعلا دعب هلوانت

 هجمت ناو ةرخالا

 ليلا وأ لك اينيغصت
 رخآو لطر فصت
 نوكمق لطرفصن ليللا
 ةدعمال فخ كلذ

 لبللا مايق ىلع نوعأو
 ةالصااورك ذاب هئامحاو

 هروطفريخ ادا ارآ تاو

 ناو لعفلذ :ردهسل ىلا

 مادالا كرد ىلعرع هد مل

 ناو مادالا لوا

 موق ًاستما دالا ناك

 نم صن ريما ماقم
 تاو كلذردةءزم_لنا

 انهم للقتل ا
 لكصقنب اضأردقلا

 ث.< ةمّقلل انودتلإ

 رسشعلا فد هن ستتم

 ىلا نيعب رالانم ا

 ىوقناو لطر فد

 كيتا وأ مارحت -

 قليلا

 يطق 00 ار دملاو 0 و ًاراقر طم ساعو

 ريف هكرحودجولا<ل ءناف دن« _:ءاملكبلوقلاءانث 5 ىف قطنلا نعاتك اس: 1 ارملاو ف اكن ةلاوعتسصتلا
 ءايح هعدت_س أى شالو هنوكس ا مولمريغر وذعمهيفوهفرايتخا
1 

 ةدرلاو ءاه ىلاءيدعبلقلا ىساقوهلاةي نأ نمافوحند اوني نآالو برغل ىلعهدجو عطقن :|لاقب :نانم

 || ةم كلذ تاعفناابون دنيا هللاقق قعزب رك ذلا نمأيسش 0 ناك ايأش نأ ىكحوي
 2 اهو قنا هناك قعز الوعام ةرطقءسنمةرعش لك نمرطقي ىتحه سفن طمض كل ذ دعب ناكف نصت 7 /ىرخ 1

 قست ارساى ئىب قصق مالسلاهبلع ى ..ومناىوروهمسفن تفل ةومبلققشناهةةهش و4 توسع هط» تةدسا

 وب لاقكب ون ىزمتالو للة لق زم هللة مالا هيلع ى ءومهلا كاع هل ىحوأف هسيقرأ هب وث مهتمدحاو قزف

 اوناتغن نأ نم مهلريخ لوي لاو :مهعمنوكمق مولا عججا اذالوقأانأ ادممعنا ”' ورعىنالىذاب 0 اهلا

 كلذوحوأ ةنسنيئالث باعت ان مرمة ك.ف تسيل لاح _سفن نم ىرت نأو هو عاصسا | ىفءايرلاو رعوت [لاَعذ 1

 | تو كيةران روهظاامدعتأ لءاقةبلعر عظ :ىنلوأ ره فرز اا «كرعالعنا اوهلذفالا تلقتأق

 لع :ولالاككرهظالن كلو نطابلا ف دولا ة وق عمنوك« :ةرانو ناصءنوهذد> ولا نم دراولا معضل

 / ريث أديم عامل نيتي الفاهلك لاوحالاىفاي-اصموامزالمدولا لاح ن وكل توك ةراندلكوهذج راوخلا

 مزالااو وعلل طءارملاووفماددحو فوهنف هدو مودناللا 000 هو

 متك اي انكهنعهتلا ضر قدددلالوغبةراشالا ن وكت د عيب الو اوحال ذر اوطءريغتالاذهفدوهشلا نيعل
 ىناعم عام ىفندتف لاوحالا لك قدج ولاة مزالمقيطتتراصف تدتشاوانبولة تب وقءانعماذب واقتسق

 ةودو لركر_> ولاةٌوقاذاق هنو 1 0 ٍ- انيلعاثراط انةحىفاديد_نآرقلانوكيالذ ماودلا ىلع نار ولا

 'غ تاضقئلان وك وهإ. اع ءاممءذلاماو هنتةةد علامات : الاامددح باغ دةورهالغاا طضن كسا لاو لقعلا

 بول هباراطضاب نك !١سلانمادجو أ ضرالا ىلع4_سفن,برطض» ىذلا نأ نغظتالف كلذ بس لاكلاو
 كلذف هلل يقف كرتالراص مث هتيادب ف عامملاىف كري دينإلاناكدقذ ب رطضاانم ادحو مت نك اس
 || برطضمىلةلانأىلاةراشا مثلك ند ىذلاهللا عتص ل ادسلا م هر ىهو:دماحا همس < لال !ىرتو لاذ

 لهس تءدص ةرصءلانناكو دجأ نب رد نسم اون ؟لاقوةتك اسرهاظلا ىف ةيدأتمح راوجلاو توكلملا فلام 5

 نيب لحرأر قءرعرخ ١ىفناك الفنا ارعل اوأ رك ذأ نمهعمسن ناك : د ءربغت هند ًاراسفةنس نيتس هللا دبعن اا

 0 كلذنعم_ت:لاس هلاحىلاداءاإف طعس داكو دعترا دقت ر فان ,الاةيدف كتم ؤدالمو. اا هيدن

 هيا_دحأ نمناكو ملاس نبا هلآ ف برامضاف نجرال قم اذ مون كما ىلاعت هلوقة رس مج كل ذكو ان ةعضد را
 هاحةوعب قتلي : وهوالادراو ه.لعدرب الث لاقف لا اهو واف فعذلان ءاذهت اكن اف 4 ةتفعضد لاقف

 ةمزالغلا الا ءاو: سادجولا دودو عمرها فا طب ىلعةردقلا بيسو هي وق تناك ناوتا دراولاءربغالذ

 داح تلقللابعا رم أك هنالئدحا اواهدعب وةالصا|لبقىتااحلاه هنأ ىلاغت هللاهجر لهس نع كحك دوهشلا

 هن رسو التم ةاطعوامنادءدجو نوكيذا دعب عاملا لبق نوكر الكف لاحلك قلاع هللا عمر ك ذإ|

 لاّعذ ا اوتكسفلاوق متفةءاج ىلءفرش أ ىرو م :.دلاداش نأ ىوراك هنداب رفعا_مملار الث. ىئارع حام

 هللاهجر دمنا لاهو ىأم ضع. ,ىشالو ىمهلغثامىفذأ ىف ايندلا ىهالم تعجولفهمف منك املا اوعحرا

 عاف عامل ارض ملاذه لاف ؟تلقثناف دحولا ل ضفن مم لعلا لضفو هملعأ ا لضق عم ددولا ناصةنرض.الىلاعت

 00 عا دعا لاو دامالارضحالناكومربك حالا لَو نمءالَو هنمنأ

 نعرهاطظلا طم-_طءه:منولعتفر هالغااد_ولاب لاكلا سبل هنآ نولعبق هيو لكمولا فرعلرضحاع رو

 تولوكمت مهسنج ءانب ارب ريغ عم مهرودح قف:| ناو مهلاعبط هنر و ريصفف هيءادتقالا ىلءاو ردن )ناو فاكشلا

 | ىتنصت ” ةضراعباءساب مه ريغ عم عا_م«ريغ نم نوساعاي مهنط اونو همهم وَلَعد «مهنءنيدان مهغادنأب مهعم

 1 1 كد عاملا ءوعامْعَم_ساهكرت بدس ناك هنا نظي و عا_ئسلا ل كاهل ص نجل

 1 مهضعن د



 ظ
ْ 

 ظ

| 

 ىل_هأ مول ىنبايل اق مهئاكبةرثك نمه تجر ىتح هنوث لتي اومتبط تاتدا ىتح كبي لزب مو فصتملا قبطافلاق

 ديل او !الوعانثلاو:دحلا بحوانندلا بح ثولمدعي هملق ع ناالواذهلثل عاملا ملصنالذ لطب |

 عاصملاف هق هقن رطدن ءاععطقنيو هءلقدأعاصو هنادايعنعكلذ هلغشن و هل :داعكل ذريصرف عسيطلاب ةياطتسالاو |

 :لاق ئشانساعكأ هرفظت له هتاف مونلا فسادا تد ًاردينملالاق هنعءافعضلا ظفح بح مرقةل رم ْ

 نم كقجأام هلتاغلانأ هتبأرولخ ومشلاضعب لاقف هبمهلع لح دأ ىنافرظنلا تقوو عاملا تةونئتقوف ||

 بو وايَنلا دمهدفتلا ن ءاطف#ةمقارطالاىداهرهاظلا نك اسنوك لب 1 مس موق هرادصأ ىلسع شوش ةكرح | ا

 ؟ و7

 : ىلع ةمامقلاتماق دقو ةرطق ىبيع ن خرطةت لف دصملا فار أ ادغلا ةالصنمانآ اذهقددنز ف سوب نولوةيىرلا

 ةوالث جم * الأم اهنم يجون بد رغلا تيبلا تاق ىلا عت هللا بح ىفةقرتس < تناك ناوولَعلا اذاق نيتيبلا نيذسهل

 || امأو رعشلا ملظنىل !ءرشرلاردتقا عبطلل الك اشم هنوكلو عابطالهتلك اش مورزعشلاترولكلذو تاركا

 ْ هعمطل هنالك اًشممدءارشلا وقف لد الزعم كل ذاوهو هحاهتمو مالكلا بلاس أ نع راخممظتفن ارغلا

 ' تيب مترك رهعيصأب ضرالا قتاكي وهومار ةلحرعماع لدغ دىرمهملانوذلا ئدداتس |ل فارس !تناىوزو

 1 هكر < هنال_ععابط ف .رعوبلق لن منأىلاةراش 'باقالب تن أف لاقاللاةفئش عرتت نأ نست لهلاسةف
 ا انرك ددقو هريغب وأه سفن توصداما كد رحتا!قب رط فاك ةيفاهريغ ف فداصاالاك ر <تامغئلاو تاسالا

 دارأ ناو 0 ان الارك ل دافبلقلا قفداص ىذلاد> ولافىاثلا ماقملا حو هلي ز زنتوع وممنملا وهف ىفلّوالا ماقملا كح

 نم هسسلق ىلعامفدنأ

 رت اذاق ماسقالا هذه

 ا هل :

 3 دوس ف قب نأ : لوةنف هريغو بول قا زكوةكرح ءاكب وةقعص نمرهاطلاىلاهنم حئترتي امىنعأ دجولاوث

 تانج و عوكردأ ا م (عاصمسلا نمثلاثلا ماقملا)*
 نيتعكرو أ ةد>اوةعكر ِ

 0 ىف تاذإ الاامأف مذيامودجولاران 7نمدمحاموانطأب وارهاط“ عاملا ب ادآهءفر 5

 ةمادأ هبواتىف هزالب و ٍ نامزل 5 الذالاو ام 12: الثىلا قصت ادندل لاقناو : لاو ناكملاو تاما: اعارم (لّدالا)*« ١ || 5 عا ملا 2 د || 3 :

8 0 
 لعق نيدعاسو اةعاس

 3 ش 1 3 0 اعرا تتوكي دف ناك-هاامأو هلا! غارف ةلاحىب اريذتامزلاْ اعاص ىعماذهف هسفةدئافاللقلا باراعضا كالا ءائرإلو ءيخدلا ١ م ورد نسحو م مخ روح 1 م فرا فلام فقواضو ا ةزاضبأ وأ اعط تقوبف هرلاغتمالا أ ءاذعمو نا الاون اكملاو

 0 2 000 ا كيج - مود اذا هناهسسفتا اوخالاامأو ثلة سنتصف بالا لشن ببسهيقوأةروصلا هن رك اهضوموأ اقورطم

 با ه سعت نع
 هلل لي 0 0 : هءلقلا لغتسشاو ساخنا فالق ستاك واعلان ا اظلادهزتمعامهلار ك:منم سما

 اركاذتاكاذا 0 |١ فّوصتل ا لهأ ن نمدسح اوّتمفاك-:موأ هناعا م ىلاوهتبقا ص ىلا اتا مندلا لهأ نمربك-مرضحاذا كلذ كو

 كا ذلا نيفتلاتهدسو عجل 00 عاصمسلام هرض! نودي سم هلو> ناك اذا خيشلا نأ نب رضاحلار طنوهو (ىناثلابدالا ) هالرظن طورشلا هللا ه ههاطدأ 1 || هذهيىنفىوأ طورسلاهذهد ةفدنع عا_مسلا راف تاس و مك ذ لكتف بايشلا قب رخو صقرلاودجولاب كار
 اة مهلقأ ةثالثدحأعامسلاب رخذتس ىذلاديرااورخ 1لغشب ملغ ثرلف معس ناف مهروضح ىف عمسن نا نيتي الف

 0 ا ت6 1أ اعلاغتشا عاسولايملا شاف عاملا ىوذهل نك لو ةرهاظلا لا عالاالا د رطلانم كردي لىذلاوهةجرد

 وهنالاو ةمدخوأر ك ذب لغتشيلف عا عسلا قوذب منت ىوذلا لهأ ن ءالو وهل. فوهللا لهأ نم سيل هناوه.نعنال

 تافصلاو تاوهشلا ىلاتاقتلالاو طواخملا نمةمةبهمق نكلو عاملا فوذ هل ىذلاوهىناثلا  هنامزل عمدضت

 «-لععطقفةوهشلاو وهالاةيعاد هنمعامسلا مهنا رف هلئاوغنمؤناراسكنادعب رسكشي ملوي رشنلا

 هتريسصمب تاو :هتلثاعتتمأو هنووش ترسكنادقتوكيتأ ثلاثلا *« لاكتسالا نعهدصن وهن رط

 امو هيلعز وحامو هتاقصوىلاعتهلاءامسأ ف رعب ملورلعل ارهاط تح ملهنكسأو ىلا. عئهللا بحمهبلق ىلع ىلوةءاوأأ

 كلت نم هررض نوكمف رو<ءالامدز وح امىل_ءىلاعتهللاق-ىف دوي 2

 وهف ةئسلاو رباككلا هلده_ثدالدحر ,لك هتناهجر لهس لاق وي عاجلا عقن نم مظعأر كَ ىهىلارط اول

”7 

 هللا الا هلاال تلق اذا

 ىلارظناو ةماكلا دم |
 لطب ًاوهتدث اق قمل امدد

 سالانا ملعبلو هاوسام

 ةقلح ادت ةإ بسلك

 مزلتلا ماد ن كملف ةةاح
 توقامأو هياضرلا لع

 انغصمتوكرنأ «(ثلاثلابدالا )< ثقدصدينجلا لا ةؤهنرفظت ف .كرظناذا<.لارظنو عمءاذا هم
 رهظنامو ني_ءؤسملا وج وىلارظنلا نعاز رهتمسناوملاىلاتافتاالال_.ءلقتاَقلارضاح لئاقلا لو قياما

 نءاظفح“ ه همت .ىف«_:جر نم هلىلاعت هنا قف: امة بقا صو هبلقذاعا صوم سفندالغت سدح ولالا 1



 ةريبكت مامالا عم كردي

 مامالا اذان مارحالا

 فرصتي فرصناو

 فقتي هتوأ- ىلا
 رافنءالضسا هحورخ
 م-هلعو هبلاقلخلا

 دعف هنولبشف هسولعع

0 
 ديرب تن او هللاد_ئع

 ازهو سانا ادن ءةهلزنملا

 ريثك هيد_سفنب لصأ
 لمه اذالامعالا نم
 نم ريشثك هب دو

 ريتعا اذالاوحالا
 العاج هنولخ فنوك و

 ابودوم اد-اوأبشهتقو
 امااضرلالعف ةماداب هنن

 وأ ةالصوأ ارك ذوأةوالت
 رتذف تقو ىأو ةمذارم

 مان ماسقالا هذه نع

 دادعا نييعتدارأ تاف

 نموتاعكححرلانم

 كلذ. ق رك ذلاو ةوالتلا

 نأدارأت او ًايشفأش
 رجعت تقولا كح نوكد

 أ دحولا نال ريغو ف دلاو ببضغلابب رمل اك قلاب راخةنو زومرختاوصاوتاعاة: ايدك ؤتودضعت ةنوزوا ا

 بحاووريثآتلا ف ظحاجتمد_>او لكون ا.سالاهذه ع ومب ىوةءامغاوىوقب.سالاراثت سال فيعضلا
 || دنعهلك دج تارقلاوبعللاووهللاةر وص قلما ةءاعدنعا مروص نال ئارقلا هذه ل ثمنعتاارقلاناصب نأ
 اوناكناو ةصاانادنعوهللاةروص هتر روصو ةماعلا ددعوولوهامضهملا قار زعنأر و<الفقلطلاةفاك

 الونك اس سليف لبقرطلا عراوش ىلعأ رقيالف نار ةلارقو نأ بني لد وهلاماثيح نماجلاورطني ال

 لدعبف مهلاوحالتو:ةارملاالالاحلك ىفنآرقلاةمرح قد ءافولا ىلعر دقن الوةراهطريغىلعالو ةرانا لاح ىف

 لاو ار ةلاةعارق عم فدلاب برضا از والكل ذاوةاعارملاوةسبقارا هذه قحسالىذأا ءانغلا ىلا
 لاير غلا بر ضب ولو حاكنلا اورهط أ لاتذسرعلا ىف فدلا ب رضي ل سوميلعهقلاىل_مهتلالوسر أ دو

 عيد رلا تيدا سومسلع هيا ىلصه لنا لوسر ل داملكلذإو نارعلانودرعشلا عمزئاسكلذو هانعمازه امؤلد . وأ

 هنلعدللا ىلصلا عفءانغلاهح و ىلع دغ فامرلعب ىنانبفو لوقت نهاد>ا حمسف نينغن ر راو>اهد_ذعو ذوعمشتب

 اذ_هنالوهلوهىذاإاءانغااىلااهدرواهنعاهرح رف ةٌونلاب ةداهش هذهو نيلوق: تنك امىلوةواذه عد ملسو

 قبجاوق لقالاكر م عا_عسلاريصنام.ىتلا بابسالا هي وقةهبنس رذعتا ذافوهللاةر وصب نري الف ضعةدج
 هح ولا )«ءانغلا ىلا وتلا ةداهش نعلودعل اهب راخلا كلت ىلع ب جواك تارقلا نععانغااىلا لودعلاءا مارتحالا

 مالك لكس لف هريسغعدتس وهنعءاهند : وههركمف عم 1 ]!لاحقفاوتالّت سد ىنغب دق ىنغملا نأ ء(سدانلا

 مهلكس انالءافش تارقلاذا مهلاح قفاوثالةب 0 رف ُىراَعلا لع تاوعدلا ىفاوعةجاولف لاح لكلا ةذاوم
 لوطامتكلذلصفتو نم الار و رغم اءاغثباذعلات انآ اوفث املناءإغشةجرلات اب اقلاو>الا فالتدا ىلع

 ثيح نم ىلإ عتهللامالك ةهاركرطخل هب ضرعتدف سفنلا ههركتولاحلاءورقملا قفاونالثأ نءؤدالاذاف

 اكلك زتسرالاء تع صال ادجالذا بج او متحو غلاب مزح كل ذرات ن ءزارتحالاةهعقدملا اليتم دجال
 هيغفدا صرب غىلع هإب زئتزو عخرعاشأ !لوقامأ و ىلاءث هللا دارآ ام ىلعالا ىلاعتهنلا مالك لد زئتز وح الو هلاح

 قىلح دقني اماذهكلذن عمتناصودهنلا مالك ربقوت حفلا اةقفاوا أ طخلا لد وأ لارطحخوأ ةهاركسلار طخ
 | جارسل ريع ذوبأ ءرك ذعباس هند وانههوهنآ رقلا عام نع هلا ءامجتللاخ ومسُتلا فارصنالاع

 قولَح ريع هنالتي رشبلاءةطتال وهو هناغص مت صوهقاا مالك نآ [رقلا لاقف كلذ نعراذتعالا ف ى ءوطلا

 | ةيءطلاناحلالاو تربو تشهدو تعدصت!هتدهو هاذعم نمةرذبول ءال ف ثك ولوةقولخلا تافصل !هةيطتالذ

 | ناحلالاتقاعاذاف طوط اة ب نهتنسنرعشلاو قوما ة يس -ذال ظوظحلاة يسسناهتبسفو عامطأل ةم_سانم
 | ىلع فمخأو طولا ىلا برقأ ناكف اضعباهضعب لك اشفئاطللاوتارا_ثالا نمتا.ءالا فا ؟تاوصالاو
 | ةيحشلاتامغتلاب مهنتئانطو ظحوانتافصب نحنوة#بقابقي رشرلا تمادا ف قول خلا قولخلاةلك !ثا بولا
 ْ ىذا ىلاعت هيا مالك اانط انا نمىوأ داصقلاىلا طوطحلا هذهءاقبةدها كاذط اسنافةيمطلاتاوصالاو
 | نسما نأ نءىتحدقو « هراذتعاو همالك نمدوطقما لصاحا ذهدوعنيلاو ادب هنمىذلا همالكوعتةصوه
 | هنعل أ تنكىرلا تاخد لف هيلع مال اوترا زالدادغب نمىزارلا نيا نبفسوب تدصةلاق هنأ جارنلا
 ا ىسفنف تلقح ف فارصنالا ىلع تمزع قي ىردصا اوةمضف قد ذزلا كلذ لمعت الاف 20 0

 ا بارع قدعاقوهودصس» ميل تلعن تح هنعلأ أ لزأ لخءارأ نأن ملقأالفءاك قيرطلا اذهتءحدق

 | لاقو ىلع لبقاف هيلع تف ةرععلااو هحولا نيس" - ىسمم وهاذا ر قب وهو ف صمءدس ول>ر هيدي نينو
 هذه ضعيف ن أو لاقف كيل مال_ىلل كتدصق تلقفكبءابىنأامولاتفدادغب نم تاقف تل قأ نبأ نم
 || ىنحماابت اقنع ىهنا نعنلذ لدعةيناك أ د : راحو ا ارادكل ىرتشن ىتحان دنع مق نانا كل لاق نادابلا

 تاهيلاَعف مذ تلقفأ # لوقت نأ نس 2 ىللاق م نوكأ فيك ىردأ تنك امىننحتءاولو ا

 ىنبتامتءدهل مزحاذت نك و لو 5 ىتعبطق ىفامعادىننت كت ار

 ىغبالتيللاذاانك انتيل الأ + مكلو ةلضفآتيالاوكب ىف أك



 عما ْ 01
 هنلاةجر هلرامخع وأ ءدعب وهإبقاسعمسالادرعك ىشهد.ةمدالوأ ىفهنلا كصوت هلوةقهلارك ةعمسن وأ عزجلاو
 انتومدعبان دالوال راظن اذا لوف مهتومو مهتامح ف مهلار رطل هسفنب مهثنإ راوم مس: كوت ناب همةَدشوهدابعىلع

 لثمر رك دأل ىلاعت هلوذن م هل ارطخع وأ ار و ا هايل ثنالف

 نذر 2 عود رعراع ولا :اللاحرلةرخ الاف لغفلات أو ىثن اال عالح رهنوك. رك ذل! لمضغ' نييثنالا ظد

 مهن فرخ ود وأ ب ا < نأ ىشذيف عيت لاجرلا نمالُانالا نموهف ىلاعن هللا نع ل !اعت هللاريغماهل نم ناودنلا

 ةملاغةلاح امهر ناةصوهمفن !نكلودحولا لرع دازهلاث مآفامتدلالاومأ قت :الات رأيك ةرخذلا

 زعبامكلذو ةديعبلاىناعملاىلعةيب رقلار ومالاب همستلل لماك غلاب ظقتو سبل نطفت رخ الاوةرهاوةفرختسم || ٠

 نبلاابأ نأ ىو 1 راها راستي ىتحلاو-اللةيسانم طافلأ و هىذلا ءانغلاىلا عزف. كلذلجالف |[!

 مظادشل اودس ًارعفرم تك اس نيس أون ًاورلعل اقوم مهنبىرف ىوعدفةعاج عمناك ىرونلا

 كاسارهدو تلا دع نفتح دصوح”ناذ د ىعضلا ىففو:هءاقروبر

 ىنقرأ امير اهاكنو « اهقرأانعر قناكحبف « نر تجاهقانزحتكبو
 ىنمهةةافوكشندقلاو « اهمهنآافوكشأ دقاو

 ىنفرعت ىو+اباضنأ ىهو * اهفرعأ ىوخلاب ىفأ ريسغ
 ادع لانك الا اوضاننىذلا علا نمدج ولااذه مسهل ل صحت ملددج اونو مافآلا مول! نمدخسا راق لاف

 مظنعالوأ سامو ب ولةلاو عام٠الاىلعر ركشمونن رثك دلل ط "ومحتار ةلانأ (ىناثلاهح ولا )اةحو
 تأتلاغاادح ولا باص فلكو لو هر ”ا طقس داك ةثلاثل|ىفوهر ' 1 ف عضد ةيناثلا ةركسلا فب ولقلا ىف ورث

 تس ..لدب ولو كا ذمنك< ل عوبسأوأ مول ف تامزلا فة ناقتم تاق ماونلا لعد ان هدحو رمد

 لّوالا ىلا ةفاضال بابي رغظفالاو ما لانوكن كلو ىنعملا كلذ نيعنعان رءمنأك ناوهبلةىفرثأ كددةتارخ 1
 تاق ةوعدو تقولك قاس رغانآ ١ رار تأ ىلءئراةاارد_ةد سداواد_داو ىنعملان اكتاوسفنلا كر 3

 ىًأرثبح هنعهللا ىضر قي دصلا راش ءانرك ذامىلاو رركسشم طوف هلكوهيلع:دانزلا نكءالر ود نارقلا

 قيدصلاب رة نأ ننظتالو انبولةتسف نكسلو متنك م اك لاَقذ نوكم -. هتارقلا نوءم-ف نومدقي بارعالا

 نمهمال كب حو ىلاعتهنل تح نع ىلا ناك هناوبرعا!نمفال_>الاب ولقن م ىسق ناك هساعهللا ىذر

 ىلا ذاهعامجس ا ةرثكت سذالا نم هل ل صد-اسإ هيرب *[:لهلةوميلعنو درا ىضتقا هيلق ىلعرا ركستلا نكلو مج ولت

 ىراقن الو كت واهددرب , م ةنس نب رششعامملءمئاكم ىلع مودي مث ىكيسق لب ةاهع مست مل هنآ عماسلا عمهتسي نأ اداعلا

 ضقاني سنأ فول ملك عمو ةمدص ئراط لك-او:ذأدب دج لك-اوا دب جابي روت ىالارخ الالؤالا
 0 فاوالاو ربك نمسانلا عنه تأ هع هنلا ىتررمم شاق او ةتالقلا

 ةككمعب دقو ءرصبميلع عقواذاهبلع ىشغاع رو قعزو ىسالّوأ ثيملاىأ ارذاحاح ملة نمو هباوسنانىأ ثييلا

 ىلع تقولك فردةيالو تةولك قس « رغاا تام ..الاىلعرد ب ئيغملااذافرث ايهسفن ىف كلذ نم سالو ١ رص
 بطلا نو زوملاتوصلاسدلف سفنلا ىفاريث 0 ثلا قوذب مالكا تزول تأ (ثلاثلاه-جولا)ةبير غاب
 ىذلاتيباا ىفملا حز ولوتان , الانودرعشلافنزولاد_بوئاسغاو نوزوعسبلىذلاب, .طلا توصلاك

 هعبطرغنو هعاممو هدجولطب وعّمسملابلةبرطضالن هللا فتق رطلاكل:دحنءلاموأ هيف نطوأهدشش |||

 50 رعشلا ب اط كل ذافرثؤماذا نرولاف شو ثنو بلقلابرطض | عبطلار ةناذاوةبسانملامدعل

 قالا كا نالتئثااغاو تاناتس دلاو قرطلا ىهسن ىباا ناحلالاب سفنلا ىف هريثأت فاةءنو زوملارعشلا تأ

 رعشلاف زئاس فرصتلا اذهواهضعب ىف ل_سولاو عل طقلاو تاماكلااءانثأ قف فةولاودودماارصقو روصةا!ادعأ]|

 والد ةلاهضتةقنام فال_خ ىلءهرف عظقل اولصرلاوفتولاو ءدموءرمعّةف الز ئ :والتلاالانآرقافزوحالو

 تاو ريت أتلابلةّةسمسن سوهو نا الانزوهس ىذلار“ الاهذع طقس لزن 5 نارغلالتراذاوهوركموأ مارح

 ناحلالانا هب( سمات اهجولا )بمس مفنالئتلان ايدالرزل رني_هاشلاو رامز !اوراتوالا ىفاك اموهغم نك ظ

 كلرتف ةعابجلاةالصو
 ةعاجل اةالص ىلعةظفاحملا

 دون افأطخ و طلغ

 توكهحوروخىفةقرغت
 هعم ىلهل ضخ هل

 قيشالو هتولخةعاج
 ادرفةمةالدلاب ىذرب نا

 ك1 كلر هلا
 دقو تافآ هيلع ى شخ

 هلَععشّوْشْن نمانأر
 0 وتب كلذ لعل او هتولحت ىف

 لو ىلع هزارصا
 تا جم هنأ ريغ ةعاجلا

 ةالصا هتولحت نم ير

 ل ارك اذ وهو ةعاجلا

 الورك ذلا نع رس
 ىكافرطلالاسر ارك

 ىلاىههالو ىراام
 ةو_علانال عم دام

 حولك هلي ذتملاوةظفاح ا
 قلم لك: شقتي
 كلذي رثكذ عومسو
 ثيدحو ساوسولا

 دهتجولامكعاو سفن
 تبعة عام ارضعنأ



 نيعبرأ هن دنعصلخأ ام

 هللا تننأ الا احامص

 هبلقىفةمكحلا هناصح
 امندلا هللا هدهزو

 ةرخ الا فهيغرو

 اهءاودواين دلاءادرمصت و
 ف ه«سفندبعلا دهاعتف

 لس رااامأو ةرص ةنس لك

 نأ دارأ اذا لاطلا

 ١ |[صالالك انةوخل ا لحتدي

 نمدر_هت.نأ كلذف

 هقتلعالت حرت اكل
 الماك السغل غو

 بولا طابتجالا
 ةفاظنلاب ىل_هكىلاو

 نيةعكر ىلهروةراهطلاو
 نءىلاءتهللاءابوتدو

 عرضتو ءاكسيي هذ
 عشختو ةناك :ساو

 هر رسلا نقود
 ىواطني الو ةينالعلاو

 دّم-و سغو ل غىلع
 دعقيمةنايشودسحو ٠
 الو هيو كت عضوماف

 ةعجلا ةالصاالا ب رخب
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 ىلع مهو هبل ى تخف نورذتعبف مسهل نذؤبالو توقلنإل مولا ذهأر ةناتراقدتلا جر ئضاشلا عم هوتامو

 كنمء أ دتاما هقاركش ل ضفلالاقف هيلعاي_ثغم طة سف نيملاعلا برلسانلا موقد مولر ةءاثراق ل ذغلا
 هلمامافلخ ىلصن وهوتاضمر نمل هدصممف 1 -اكرتذ ةيفوصلا كلذكو مهنم ةعاج نع لةنكلذكو

 ههحورةاوهحور ,تراط دقهناس انلا نط ةةعز ىلشلا قعزف كما !انيحوأ ىذلاب نيهذنلا.: د ناو مامالاًار مذ

 ىطعسلا ىرس ىلع تا ددينجل الاقدار منال ذددزب بابحالا ب دطاخ ادد ل* ءلوة.تاكوهصئار ةترعترا

 كله سلعاو رذاتلّعف* ءلعىثغف تآرقلا نمي .1عه-دنلجر اذه ىل لاف هيلع ىشغدقالجر هيدينيبتسأ ارذ

 قواخت لأ نمءاسع ناك م اللا. اعبوقعبت ًارتلقف اذهتلة نأ نملا اقف قافأف تئرقفاهتيعبةي يا

 رعاشلالوقدسحلا هلاقام لاريش وكلذ نستساة قولة رصب ام قمل لحن ءءاسعناكو لو رصنأ نولؤحشذ

 اهباهنمتي وادنىرخأو « ةذإ لعشب رش ساكو
 0 اهددرأ تاعف نوملاةٌثاذ سفن لك هن الاءذهةإلآرقأ تنك ةيفودلاضءبلاقو

 ام رىلب_ثالىلزاغملا ىلعوأ لاقو اوقات ذنمعا_هسااىلامهسؤراوعفرام نجلا نمةعب رأ تلنتدةفب الاءزه

 ىلع قب أ الذ سانل اىل او ىلاو> ىلا عمجرأ مايندلا نع ضارعالا ىلا ىنبذخكف ىلاعت هللا باق نءةنآ ىتم-قراط)
 ثلسعن ىلا كدراذاوكبهنمفطاو كا ءهنم_ فطع كل دف هيلا هيكل دج او نأ ردلا نلف ىرط نال كلذ

 فّوصتلالهأ نملح رمعمو هيلاهحوتلاىفةَوَدلاولوخلا نمىربتلا الا كل ملصنال هناف 0

 اهلل اوقأك لاقو راما نماهداعتساف ةمضرمة._ضارذب رىلا يد راةنئمطلاسفنلااهتنأاب ًارقاثراق

 ةفز .الامونمهرذلأوأر ةباثراوذاعمث ر 3 وج وتحس زل هقعز قعؤو :دجاوتو عج رت تسدلو ىم>را

 ن ميهياربا ناكو هبلع ىشغ كتءاطب رادنالاو كلل لبي لو هن رذنأ نمم>ر ع رطضافن آلا
 0-2 نعود _ءترب نأك ى د هلاصو [يدر طضاتقثناءامل اذار 2 .ادحأ عمساذا هنلاهجرمهدأ

 لاخلا /ملذ نومرحتااهجأ ويلا اوزاتماوأر قي ئطاشلا ىلع لج ردي رةتارغاا فل سنغن لج رذاك لاق
 ناملسةمحأف .دلح رعشف انهن ىلع أ ةأرق 1 , اناثرصب أ ىمراقلا تاسإ-تأرك ذو تامودرغي>برطضب

 ىناارب رعشقلا كلت ثد أر أ هللادب عاب لاق فتوم ا فوهاذافهدوءب هانا ف ضب ص هنا هل لمقف هنعل أسف هد-ةذو

 نع كقلاسحاسول التل وبنذلك !مبىرفغدقمملا نا ا 1 وصن سحأ فىنت:أاهئاف يتناك
 ممم دنوهاعدالا عمسبالا<قعني ىذلا ل *؟ نإ فال صه .ةرثؤدال تار ةاانأك ناف نارقلاعام«دنعدحو

 لهأ نمل حر لد دىداحلار عج لاق اهعوس ةمكحلا نمةماكلا هدفرث م

 لخداذاخوشا 'ضعبلاّةذهماذوءدماحدعلادنعىوةسىتمدشعلل ل فقدعاج هدنعود نحل | ىلع نا بارخ

 قهشف نولخت هنا قةحت اذا لاقو لجرلا ىلع لبق أ ٌمكنأش نماذه سيل دينملالاةف ندب ديقو ناتسرامربلا
 نءءانغلا عامس ىلع نوع_هتحمهلابافدج وألاد.ذم نآرقلا عام. ناك ناف تاق نافتاموةّقهْش لحرلا
 ىئبني ناكونيذغملا قا>الءارقلا قاحىف مهدحاونو مهءامتجانوكي نأ نبني ناكف نيئراقلا نود نيااًوقلا
 دش ءانغلا نأ ل ءاف ةلاحتالءان دعا نملضفا كاع هنا مالكتاغلاوفالئراقةوعد لك ف عاة+ لكدنع بلاس نأ

 عمتسملا لاح بسانتالنآرقلا تاب 0 ءسنأ + (لوالاهحولا )< هدح ولأ عبس ع نمنارقاان هدح وللا هت

 ىلاعت هلوق احب ساني نأ ن ةمدنوأ قوشرأ زحهملع لوتس ع ند هل سن ال مؤ هام ىلع هل, رايراخ عمل

 ىتلاتاب آلا بج كل ذكو تانسصخلانومرب سذإ او ىلاعت هلوقونيمثنالا ظح لثم 01 ىنهنلا يصوت

 اهعضامناتاسالاو هب_ءانبامسلقلا انآ لرملااناواهربغودود لاو ىنالطا او ثاريملا ماك نام اه
 ةرهاهةملاع ةلاهيلع لوتس نمرعت فاكس ىلااهنملالا مهفىفاتالف بالا لا اوحأ نعاهجابار ءاءارعشلا

 لك ىلعهدح ورطخع دف طاقلالا نمةدنعبلا ىناعمال هين طم تب بقا ءاك ذو امةيتهعمو اهريغلاعسةمهنش قب م

 ديال ناسفا لكن أو ةيصولا ىلا وحلا توللا ةلاسمدالوأ ىف هننا مكبصول ىلاعت هلوق ر ك ذ رنعدل ارا نك عوم<

 1 «فوحلا هيلع باغيقاعيجامهرعوت و ىناثلل نيد و حن ادحأ علا .ةامندلا نم هاب ودامهو .دلووهلامفلخ نأ

0 



 م

 ل

 ةروسلامامت ًارقيفلفاعوهواهريغو ةالصلاىفهناسأ هءى رك تح ادراطم نا.الاندي دكلذ ريسطت مث نهذلا

 دهح ءادتبالاف بتكبتاكلاكإذكو هتاذغلاس ىف اهأر ق هنا ملعب واهرخ ! ىلاهئاهتنادعب هيلاهسفنبو*ثتو
 رخ اركشب باقلا قرغت وهو: ريثك اقار وأ بت كفاعبط 4 بدكسل اريسص فدي ةياثكلا | ىلعن رمت محدي دش
 ةداعلاب ريد مئالوأ منصتلاو فاكتلابالا هبا تك اىلا ل_..سالتافصلا نمح راو او سفنلا هلمدكام ميم

 دب_ةعاومم س ايلا عمي نأ يني الدفب رمشلال اودحالا كالزكف ةسماخةعيمط ةداعلا مهضعب لوقب دارا وهواعيط

 مواصخ ق شعب نأ ى-متث!نمتاداعلا فدهوّش دّةلف هريغو عامسلاب اهمالتحا فاكست نأ قش لباهدقف

 ىالدخالاوةب يملا فاصوالا هسفن ىلعر رقي وهلا رطتلا مد وهسفن ىلعهرك ذ ددرب لزب لف هةسشعب نك

 م هتمصالا نال ددعب ىستشاق هرابتحما د- نعم ربخ اخوسره باق فدل ذخر وه ةشع ىف ةدومهلا

 اذا هد رششلالاو>الا نم كا ذري_ةودطخ# نمفولاو هئاقلىلا قول اوىلاعت هللاس> كا ذك ضاخت:

 ىو هتافصنيسحت ومهل اوحأ ةهلهادمو اممَنيف وص هواة سأ اععامالةح افاكش نأ ى.ئفناست الااهرّدذ

 اهمام_سآ هلرسنسي آب هلال اكل هةر و ناى ىلا عت هللا ىلا عرضتلا اوءاعدلاب و عاما !فموعمسولملاب وسلا

 هيلاترساصخم سلام نف نيعشا ناو نيقاتث ماو نيبحملاو نيفئاحللاونيملاصلا ةءيلاحتو عا_وسلا|ممابسأ نمو

 هبلعهللا ىبصهنلالوسرلوق با.سالا,لاوحالا نمءريغ و ىلا لي ص ناكما ىلءلديو ىردن الث .تنم هنافص

 قءاعدلا ىلا مال_سلاهيلع عرذدعف كم--ىلاىبب رب نمسحو كبح نم يو .-ىقزرامهلل اهئاعدف لو

 نككالامىلاوهنع حاصفالا نككام لاءءاسةناولاو>- ىلاو تافشاكمىلادحب ولا ماسةنا نام اذهف بحل انلط

 هللا مداكوهوثارقل عام دنعمهدج و روظت ال ءالؤهلانا؟تاقثاف عوبطملالا اوفاكش ا !كاذماستناو

 تاكل تاطمشا ارورغ نمالطاب نكي مولا عت هللا فطل نما ة> كال ذناكولفءارعشلام الكوهوءانغلا ىلعر واظدو

 هثاعل ىلا ىوسلاو هندارا قدصوللا عت هللا بح طرف نما هب اموه قا د>ولالوةنف ءانغلا نو هءلوأ تارقلا

 كلذ ىلء لدي و قولخملا ق_ثءو قلدللا بح نآرقلا عامس مههبالىذلااغاواض أت ارقلا عام جوي كلذو

 مهدوأ-نيلتمث 6م رنو < نيذلادوأج هنمر عشت ىائم ىلاعت هلوةوبواعا !نئمطت هتلارك ذيالأ ىلاعت هلوق

 رارعشقالاوةنين امطلاةد_جووهف سفنلا ف عاملا ببس عاملا ب.ةعدجولاملكوهتنارك ذىلا مهم وأ ةو
 ىلاعت لاقو ممم واقتاحو هللارك ذاذاىذإانونمؤملااع اىلاعتهللالاق دقود_-وكلذ لك باتل نيلوةمش1ناو

 ناولاو>الا لبق نمدجو عوشخلااو لولاف هللا ة يشحن نماع دصةما«ثاخمتب أر ل ليح ىلع نارقلا اذهامازتأوإ
 ١ اونز مل .وديلعهّلا ىلصلاق اذهل اوتاهسبنتل ١ اوتاذ_ثاكمالايدس ريسصد دق نكلو تاغشاكمملا ليبق نم نكي م

 تاناك-حلاامأو مالا «.لعدوادل اريما  نمارام ص ىوأ دل ىرعشالا ى مو مىناللاقو تاوصان تارقلا
 دوه ىتيدش ل بسوعبلءهنبا ىلص هلوةفذ ريثكف تارغلا عا م«دنعدحولا«ماعروهطب وأهلا باب رأ تا ىلع ةلادلا

 هنعهللا ىضردوءيمنءاتاىورود-وكل دوفو1+ط ونزل |نملصح سا !تافدحبولا نعريد اه اوخأو

 ديهشبةمأ لكنمانئباذا ف . كف ىلاعت هلوقىلاىسهتنااسإف ءاسنلاةروسمل_وهيلعهنلا ىلصهتنالوسر ىلع أرق
 01 الاهزهر قمالسا اهيلع هنأ هب او رفو عومدلابنافرذنءانبعتناكو كبس لاق اديهش ءالؤه ىلع ءانمجو

 ناأرق ل وهيلعهليا ىلص هنا هباوبر قو قعدفاعلا اباذعو ةدغاذاماعطوا مرد والاكن ان دان اهدنع ْىرقوأ

 ىلاعت هللا ىبث أ دفودجو راشنتسالاو ريشنتساو اعداج رش ا صاذا مالسلاه.لعناك وكيف كلدابعو مافمممبذعت

 نماوفرعامم عمدلا نمضيفت مهنيعأعر لوسرلاىلالزث أ ام اوعمساذاو ىلاعت ل اعف ثنارقلاب د-ولا لهأ ىلع

 دحولا نمل ةنامامأو د لجرملازب زءاكزب زأ هردصلو ىلصي ناك م وميلءهّنلا ىبصهّنلالوبسرن اىورر و قدا

 روتتانلاىفرقناذافأر قذت_ةرلاب ساذلا مؤ. ناك نيعباتلا نمناكو فوأ ىأ ت ةرارزناىورو هةيشغففتام
 ْ ةعهص حاصف عفادنم هلام عفاوكن رباذعنا ًارقءالحر هنعمللاىذر رم ومو هنلاهجر هبارع ىفتامو قعصف

 قه_ثنىرملاحلاصميلعأر قنيعباتلا نمرب رح وب ا وارهش هتيد فاضي سصلِزي ملف هتيب ىلا له هبلعامث ةمرتتو

 ريغ هسفئلال هلل دب ملا

 ايد هسعن ى و6 ىل مم

 اح تاك م و عامتتس ذا

 هدأ اف عانس الل

 هحلصنا_عرثك اذه لثم
 نسماشلا بابلا)*
 ةيفدك فدو رشعلاو

 «(ةينبعب رالافلوددلا
 مالسل اهملعدوادتأ ىو ر

 هليوخ ةئيطخلا اي ىلةءاامم

 ةليلوامو نيعب رأ ادجاس
 م نتارفغلا هانا ىح

 ةددولاتاررة:دقو هير

 صالا كالم هلْز_علاو

 قدصلان أي رآك سمو

 ىلع هناقوأ ترمس | نذ

 ةواحنمربععيمفل كلذ
 مناف هنيدا-الاوهو

 ىلتيمناكو كل ذ هلم:
 لهالاب الو أه سفن
 لعلفاناثدالوالاو

 است ة وساع

 نايف نع (لقن)

 دجأ ىوراعفىروثلا

 نبدلاخنءبرجنبا
 لاق ناك لاق هناءنعديز



 ه]ماعملاةذإ ىلا عتهنيا

 ةيه همل نع بهذ و

 معبلف ةرخ الاوابثدلا
 دولا نا قداصلا
 ىلابرقتلا ةولحلتا نم

 تاقوالاّةرامعب ىلاعت هللا

 نع حراوج لا فكو
 مصيف تاهو ركملا

 ةواحلا باب رأ نم مول
 اهعب زوتوداروالاة هادا

 عضو تافوالا ىلع

 رك ذ ةمزالما
 موعل اصاو دحاو

 هددأو ةقارملا ماود

 ند لاقتنالام هرقل

 رك ذلا ىلا داروالا

 كل 0 ربداقم ةئرعمو

 فال_ةاىلع علطملا

 عماهعونتو عاضوالا

 هئقدس و ةمزلل 222

 دير ةناكحلاىل_ع

 نك

 ناكو لح رلا كلذ ساف.موة:نيد كارب ىذلا نوذلا اوذلاةذرخ 1 لحرماق مث ههحو ىلع طةسوتونل اوذ ماةف
 ريغل همايق ف مصل اوه موقب نيحءار ىذإانأ هفرعفدحاوتم فاكستم هنا<لةىلعنونلا ىذنم اعالط !كلذ
 داو لكن ا !ءاووبتالاحىلاو تانش اكم ىلا دولا لصاح عج ردقاذاف ساجا لاف داص لجرلا ناكولو ىلاعتهنل
 معتالالعوأ ةلاح دعب: سن كاءلوالص أ هنعةرايعل نكممالامىل اوه: مةقافالا دنع نع :ريبعتلا نكعامىلا مسة ب امهنم
 ةلعااامأ د دهاوشكلذا ةبد رقلاكلاوحأ فدحت كن اف كل ذدعب: تالف هتةرقح نءريبعتلا نكعالوهتةيقح
 فنك اذاووكمل اقاقرف امهيبتأ هقوذب هيقفلا كرد وةر وصلا فناتهماش دمنا سمي لع ضرعلهمقف نم

 ريبعتلاهنكع الو قرفلاهقوذب ٌكردرف سانا |مصفأ نمناك ناو ريعتلا ىلع ناكشال اهدعاس قرفلاهحورك ذ

 الوذةيقح لاعتهنادذع هلو ايدس هبلقىفهعوقول نأ فك ثدالو قوذلاب هباقىف هفداصن لع قرغلا هك ارداو هسنع
 نوبط اوما لن اعفتدقاغاذهو ةرامعلا هلان:تانعيسغن ف ىنعااةقدإ لن هءاساىفروصةلاله_:عرام الا هنكك
 معبالواط ب وأاضبق هيفيصن ىذلا تقولا فعبلق ف دل اردت اسنا نميكسف لاخلا !امأو ه«تالكشم ا فراظنلا لع
 نوكنت دقوهي سب وهوهسغنقرثالا قبو بسلا كلذ ىسيفارث اءسفن رت و يفئث ناس ار كتي دقوه بس
 رثالاب سحب وهيقركشاملاىستءفانزحو أر ورسالبح ومس م قهركسض:بهسفن ف تنثارو رساهس< ىنلا ةلاحلا
 ةضفمةعباطمةرابعاهل فدادالوتزحلاور ورسلا اظفلاهتعنرعنالد رغتلاحةلاخ اكل 7:توكع دقو همقع
 ةلاحىهو ضعب نود سانلا ضعب هءصت* نوزوا اريغنيبوهنيبقرغلاونوزو ا ارعشلا قوذلب دودقملا نع
 هرحصت اعاهنع ريبعتلا هنكع الق فحزتملا اونو زوم انيدةقرذتلا ىنعأ مفك _ثالْم <قوذلا باص اهكردب

 اغئارو رسلاونزللاو فوذلا نمةروهثملا ىفاعملا ىلاهفصو اذهةمس رغلاو> أس غنلا و هل ىؤذال نا هدوصّم

 اريثاتنضنلافرثؤناماف ةموهغمتسراىتلاتامغنلارئاسورانوالاامآو موهغمءانغ نع عاملا ق للدم

 وهفهيلا قاتْثملاهبحاص فرعبال ووش نكلاو قوشلاباهتءرمعي دقوراث الا كلت بئاحينعريبعتلا نكعالواب يع
 ةلاحه_فنفدحو قاتشن اذامىلاىردب سداههش ًاامونيهاشل اوأرانوالاعامهبهبلق برطضاىذلاو ب.
 ىلاعت هللا بحالو ىىدآب حال«_لق ىلع باغبالن مو ماوعال كلذ عمي ىت-وهامىردب سيلا أ ى ضاقت مناك
 ةفرعم ىالاوهسبلا اة ثملا عمةمبانم عونوهو قاتشملاةفصامهد ناكر هإف قوش لكن أو هو رس هلاذهو
 ناكهءلاقاةثملاةروصب معلاددو وىوشلاامجىتلا ةدصلاتدجو نافهبلالودولاة روصةفرعمو هيلا قامْثملا

 كلذ ترو اهران تلعت اوةفعلا كيا تكرحوةةْوثلاةفصلا تدجو و قالا ملعاا دون لناو ارهاطن مالا
 تبلغو لل قهارع عاقولاةروص فرعالو ءاسنل ا ةروص ر مثيعهدحوىدآ أثنول اوةلانال ريحوة شهد

 عاقولاة رودىردب سبل هنال عاقولا ىلا قام هنا ىردب الن كلو ةوهثلارانب + سفن نم س< ناكل ةوهثل اه.اع
 ىسوتنملاةرد-فا مب دعوىتلا تاذالاو ىلعالا ماعلا عمةيسانمىد آلا سذ:ىفكلذكفءاسنلاةر وص فرعاالو
 اوءاسنلامساو عاقولا طل عمس ىذلاكءاسم٠الاو تاف_تلاالارومالاهذهنم لذ ل هناالاالعلا سدارغلاو
 كوشلاهنم كرع عامسلاف ةبامااب فرعبلت ارلافهسفن ةروصالو ل>رةروصالو طق أس اةروصدهاشا
 طلابةا.ثشاو هتينحمبلاىذإاءرق:دمداسن ًاوهن رءاست ا وهسفن هاسن اد قامندلا,لاغتشالاو طرذملا لهو

 قد رط فرعنال ىذلا ق::لاك نوكي وبرطضد و رينو شهدسءفوهامىردب سدلا ضأ«.اةهاضاةبف

 ماسةنارهط دقفاهنعرمعي تأ اههف صا نكءالواهقئاق ماع كردءالىتلالاو>الانمهلاثمأو اذهف صالحا
 ىمسن و فاكتمىلاو مجاهىلا مسقني دجولا نأ ضن أ مل-ءاوهراهطانكءالامىلاوهراهط نكءامىلاد_جولا
 سالفالاعم ةغب رشلالاو>الاراهط اوءاررلا هبدصةي ىذلاوهو مومذمهنف فاك ا دخاوتلا اذهودجاوتلا
 بسك ناف هل .لاباهمالتاواهمءاستكاوةغي رشلالاوحالا ءاعدتساىلالدوتلاوهودو#ةوهامهنمواجنم
 ناتآرغلا ةءارق ىفءاكملاهريضتغ ل نم ملسوه.لعتلا ىلصهللالوسر ماكل ذإوة غب رمثل!لاوحالا با ىفالحت دم

 نأ قابس فاك:ل انوكالف .كواهرخاوأ قةت م اهيداءم فاك-::دقلاوحالاهذ_هثافنزاحت و كامب
 راض>اولماتلا مام عمافلكتءؤ رب رافاكت هاظدحالوأ نارقلالعتن نملتواعبط ةرخ“ الا ف ف اكسنملا ريصت

 نهذلا
 0000 للا<«١71 4 72ئ237لا9ت9تب-ز9ل9ؤ96ت27 599ؤؤ9لؤلُزةل2-22ظ-- 2 22 222 ا 2 2 تت 2 يي ل يي ئه تتباين ل ا ا ا 0
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 كاقلا طاشن ٌتاعمن |اًةغمو فشكلا بيب ءافصلاو ل قلاة فصت قروب عامسلاو باقل اءافصاتمو دورإللا

 ىوقيال ناك املج ىلعزيعبلا ىوقد اك هنوفكلْذ ل_.قهنعرصةت تاك امةدهاشم ىلعهيى وهف عامملاةوقب
 هذه ةطساوبفلاةثالا لجريعبلا ل عتأأ5 توكملارارسأةظحالمو فاشكتسالاب اعلا لعووإ ة هيلع

 0 موطذم ظفلىوأ هله تك هرو هك ىحلا هللثعاعرا ةصاذاىلقلا لب ف ثكللا مست وكي نابسالا

 ةوبتلا نمازح نعبر وة دس نم ءزح كلذو مانملا فتاك اذابة رلاو وةظعللا ناك ذاع اهلا نوصب هنعربعد

 ماب افةلبلت> رخلاق هنآ ىدادغيلا و درسمن د2 نعىو رأك كلذو ةاماعملا لعن نع رت

 0 10 تت اوثناناوىلاهح

 3 اقوم قانا هع 0 ءامن-هج 2 لو الثا تىسف

 قحلا ةعمدد هل لع ىبح هيلقةمقصت قءانغلار' فيكرظناةةدابعلا ادولعلاب ىلاغتشاو توت سىس كل ناكسف لاق

 ةمانيلع مدخلا هناىادابعلا سن عكور ورها اظااهعممكلذعرقونوز وم موهقم عا ف مهجةفصف

 اماعط هإملتا دمهل !تامهقلاةلحاسلا ىلعاولزتف ىراوسالا مودي رنبد-اولادبعو مالَءلاةيتعو ىرملا حلاص

 تببلا اذه هيوصاعفارلوقب لئاقب اذا مهيدي نيبماعطلا تءضواقاًواخ هبلاوهتوعدق

 عفانريغاهجبغ سفن دودلو دع معاطم دول اراد نعلم هاتو

 توص عمسلاكو ةمّقلهنمهللاواوقا ذامو ماعطلاتهذرف موعلا قب وهملعام ةموخو ة عد مال فلاة.تعماضخلاو

 ةفلت “وو وكلبز ةلاباي رالل دعت هناقمالسلا< .اعرضملاةروصرصلااضدآ دهاش باقل اءافص دنع فتاهلا

 اهتروصخد اللا هده ه2 هد ىلءاما مال سلام ملعءاسنالا] ةكسالملا لذ *جت هلال ا هزه لثم قو

 كس كنار , هنعرمخأو هنر وصف نيد ص مالسلا« اع لب ربج لبو هيلعهللا لهنا لوسر ىأر دقو ةاك احا ضعب

 لثمىفوتا الا هذهرخ ىلا ىلعالا قفالاب وهو ىوتساف:صوذىوةلادبدش هلعملاعت هلوهدارااوهوقفالا

 هلباىلسلاه كل ذلوسرعتلابعالط الا كل ذ نعربعد دوو بول ارث اهذ ىلع عالطالا عقب ءاغ هلا نم لاوحالا.زه

 لو ريال ودب ناكس ومنا نمال> ريناىكحدتو نارونب رظني هناقنمْؤملاةسارفاوقتا مل_-وهيلع

 ىلا ىهتن منا ىبح كل ذهعزع القهرعسء7' هلرك ذب تاكف نموا اةسا رذاوةتا لسوميل هللا ىل ص ىنلا وة ىعماذ

 از_هتةردصلاًع:كن وب تعط -وىإ !ءىزلا ارانزلا عل طق نأ ءانعم هل لاعف هلأ بف ةقوصلا نم خياشملا ضعي

 قدادغس تنك لاق صاد اونا مهاربا م ىاناو نؤملنات رعت الا لاقو ل ًاوهانعم

 مهكف ىدوه هنا عشب : ىبادحال تاع هحولان بح ةحتارلا سبط باش لمقاف عمال قءار هولا نمةعاج

 لاق هلا اولاهذ موملع حلاق » هوهشمحاو ٍقجشلالافئثىألاقو مهيلاعجرمتاشلا بو ا

 سا 2 1ل ىدصا!ناانتك قدح لاقو وراسأو ىس ًارلبقو ىدن ىلع بك اوىفءاق لاق 0

 1 وهناعس < دحنولوعي موال ةقئاطلاهذله ىف قيد ص مهن ناك نا تلق مهتلمأتف نيململا ندم

 ىلاوة: .ةوصلاراك راك ٠ نمياتااراصو لاك سدسدلال ملط لنيل تيس

 توكل املا ارراخا ماع بولقىل !ءنوموح نيطايشل انآ الولمال_ىلاهلعهلوقب ةراشالا ف شكلا اذنهلثم

 هدنحو ناط._ثااىىماهافةمومذملاتاةدلابةنوعشم تناك اذار ولما ىلعنيظامشلا موكامناوءاءهلا
 مهنم كلذابعالا َكلاعتهلوشنةراشالاهبلاوهبلق لوح ناطنشلا فطر ملءاطصو تاغ دل اكلت نمعبلق صاحت نمو
 ةطساوب قدلل ةكيشوهوب اقل اءاقصل ب عامسلاو ناطاس -مهلع كل سدا ىدابع نا ىلاعت هلوعو نيصاخلا

 لاق مهعمو ةيفوصلا نمموقدبلا عماد ادغب ل ندنتاهجر ىرصمل نون ذا ىوزامل دباذه ىعوءافصلا
 لوشن أشناف كلذ ف مهل تذاف امش مهل لوقي تأ وون ذأتساف

 ىلقف تع> تنأو 03 كنة ااذا هيف كق د ىلا ذَع كلاوه ريغص

 ىلا اك مذاذا وع ىئتكصا قرت امأ * اك رثدم ناك د فىوه

 ا عا عودرو

 اا ا كلو
 رو عنعالددو رختساام

 ةمهارلاونيداهرلا كإذ

 لبس جهسمرب وه نم
 بكارو ىدهلا

 توكل ىدرلا قى ٍرط

 اركم مهةحفف كلذ

 اونهسلا-اردتساو

 ى و 0

 ءاعبارعلاود

 مهنم هظلاداو 1 5-0

 كلا ىدتلا نم

 ىتح لاب ولاوىدرلاو
 نياسلد , كلاسلارتغبال

 ولهنا ملعب وهل تلي: ئىس
 ءاوهلاوءاملا ىلءىش

 دو نحكم

 اا لا قد
 والام ىوعت نماماق

 ساسأ محب لو لاع* عنف
 صال_>الاب هتولخ

 روزلاب ةولحلا ل_خدب
 رورغلاب يرخبو
 تادانعلا صقربف

 هبلسو اهرقتسو



 علا ةيوقتاهل#

 نيعبلا فرمد مم نموب
 نمئ ىلا هل4د>ادال

 هذه لكفاذه
 نود تاءمارححلا

 رهو ن_هءانرك ذاع

 دو>ووتاقلاىفرك ذل

 ثالث تاق تاذلار 1

 ةبوهتامق ةمكمملا

 ةسيب رثوزيدب ر هال
 امياودادزيل نيكلاسلل

 ىلا ةيتولذ د انو
 وا سلاو سوفنلاةمتا ع

 انندلا ذال-هم نع

 كلذ متمض متن و
 ةرامعل مهمزعنك اس

 تايرس_ةلايتاقوالا
 كلذ نو>ورت_س

 نم ةقبراعا نوقرب و
 نيقيلا فرب ف شوك"
 هسا ناكل كلذ نص

 له سأو ةياجا حرم
 ادادعتسامتأو ادايقنا

 كلذ. نيلتس !نولوالاو

 رعود عاام مسهجم

 ةراثالاف جت لا رهاط ما و ىلمشلا لاقوءاضفل اوهزنتل ا ضاررىلا ىنحرخ ا وءاضرلا
 ةقرعملا لهالحاورآلاءاذةعاسمسل ام | يضع لاقو ةملءلل ضرعتوةنتغا!|ىدتسادقنالاو ةرايعلا عاماس أ هل لح

 نب ورعلاقو هلهأ دنعهفطاو« اة ءآرمس لا ءافصل 0 مايل عيبا دبر كردب ولا عالارتاس نع قدي فصو هن ال

 تافشاكمدجولا مهنعب لاقونينقوملانيذمؤااهدابعدنعهتنارم هنالةرامعد>ولا ةيقيك ىلءعق 1 , الك للاناكع

 سنغلاةظحالمو مهعلار ارود>و تدقرلا هدفا ناكر دحولاى نار الاتباع قطانم

 00 و صوصللاتاردلو أد ولاض لامو ك تن 0 5 لوا فوه ودوعما اس |١ س اند اورمسلا هدا كو

 دحولا ن عبع< ىذلااض ؟لاقو 0 : روث لك مهنعلازهرون 56 2 دصتلا

 صلو ب بانسالا تعطقنا اذاف اهنا ةيوع عَ *سذئنلان ال نايسالاو قئالعلاب قاع: لاو سمع+ لارا 1 هب ور

 ابا عمو بطوخوس لك اتللا هلو هنفةافعوملاتعحنواغصو قروباقلااككورك ذلا

 اضأ لاق وهدنءامو دعمت أك امدح ولد 5 هنالدحول اوهكالذفاملاةهنمنأك امدهاشفر هاطنر مس .ودهاش تاقوةبعا و

 لل! ىوعو امنت اف ل ا:راش وأ ةفطاب ةثداحتوأ ١ ةازيلع عيبرتوأ قلقم فوحوأ 8 ءرمرك هزم نر ابدا

 رهاظلا هإ:اًقموهو رسب ةأحان :موأ ب>اوىلا عادو الا-ىلا نالتساو آضام ىلع مدنوأ تن أو ىلع فس وأ بناغ

 شك هيف سلاك ل قبسامتك لعام كلام جبارختس اورسلاب رسلاو بيغلابب انبنغلا اونطامل ابنطاملاورهاظلاب

 سمالا مالا عجرب هيلاوىلوتملاو متنلابئدتبملاوهناك ذارك ذالب رك ذو مدئالب دك تت كنم هنركدي ءا1كلذ

 بلقلاقمهنعب لا ةفءكسملا!امأو يي:ريثكد -ولا سال اذه نمةمفوصل ال اوق ًاودحولا لعر هاطازهفه

 اهلا تب رطب ترها ناحل الاء مكب ااهتدرخاف ظفالاباهحارخا ىلع قطنلاةوقردعتم قل رس ” هل.ضذ

 ىأرلانع هرحاعلا نتابع عامسلا غابت م عضعب لاقو رهاوافلا ةاحانماوعدو اهوحانو سفنا | نم اوعمتساف

 ومص وزعام ضبت و تزعام بوب ىح ءا ار الاوماهفالان 7 لال راكسفالا 7 نزاعا !نالدساو

 مولعملا ىلا لعل قرطن ركشلا نأ كرش !لافو طب الوقار و نط تعالو تدصةةوى ًارزكفحرعوردك ام

 تر وىلععسبطلاب فارطالاةك رح باسنع لئسدةو مهضعب لاقو كاف رلاملاعلا ىلا بلل اق رطب عالاو

 || لبىرملاقطنملاب هقوشعم غانب تأ ىلا بات الىلةعلا قشاعلاو ىلقعقشع كلذ لاقف تاءاقيالاو ناحلالا

 ةيئاحورا منأالا جا قطاون ءذهوةراشالاو ن فيل او بحاح ا,ةقيطالاةكرداو اظدتلل اومستلاب هدجاني وهيغاني
 1 7لاقو رح ازلاهةثعو فيعذلاهقوثرهاط ة رك نع هيربع. را |قطاملا لمعت سا هناق عملا قئاعا !اماو

 | رار واعز ون لعتشا تحرفاذاو اهرون دج ن زا اهل ةداذاس غنلا ناف ناولالا مهسيلذ نزح نم

 د_-ولاو ءامسلا ف ةر رهاب واقالاو سن دلاو شغلانمهاعنوهئافدردقب كلذو لاقل !لوبكر دعب نيذحلا

 هلا نعةرامعهنالوةذ هنعةرابعدولاىذلاى عما مهف:دلغتشنلف اهدارب !نمراثك ءذال ىنعمالوةريثك

 نيعمسق نعومل_ةعال لاخلا ئالو هسقن نم عمتسملا دك عامسلا بقع ديد ق-دراو وهو عاملا اهرقت

 هذهو ضيع 00 0 اوف-الاورو را اوقاقلاو نزل اوفوهلاو ىوشلاك ىهللن مولعلا نمت مدل
 ىتح هلاربرغتوأ نيكس سنوأر هاظلا كب رح رود مل ث يح فعض نتافاهءوقيو عاملا اهههن لاوحالا

 تاوادحو مس مل هنداع فال ىلعةكر او قطنل اور ظنلا نعنكسد و قرطن وأ هنداعفال_> ىلع لرشتت
 هءذور وةوتسس هكر رخو رهاظالهري.غتوهر وهط ب سدعاب وقاماو افيعطضاما ادج وىعمرهاظلا ىلعروط

 الو نطاملا ىف دحولا ىوعب دعذ هحراوح طيض ىلع هنردقو دحاولاة وق 3 ريمغتل ا نعرهاظلا اطفدو

 لّوالا نعم ىلاوك اعلا دةعلحو كب رتقلا نع هروصقو دراولا فعذل

 دعس الو ب.غلاةظحالمو مهفلاروض>و ب قرلاة دهام هناد>ولا ىف ةلاقثمح ىنارعالا نب ددعسوأ اراش 1

 هيلا اهم نايساب صح ف.ثكلا ناق هلو او ثكم نكم ملام 6-85 اين عاملا توكرتأ

 ارهظن الددو هيصاصةّوهلر هاا اريغتب

 هبتمعا_عهنلاو ه

 ْ ْ لبق ةموأعم ن نكت مرومأ حاضنا دقي مععوناهك ارداناف اهك ارداو اهن دهاشمو لاو>الاربغتاهنمو

 َّك د ولا
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 اافحش ىلعمعالطالابي ردزبفا.مفاوع فراق ايضتربف هلاوحأىدابم فرطظنينأ تااثلانعلاو لات برقا ||
 قسساكرذك اذهوردةااوءاذقلا نمةياكش ىلاعتهنلاق-ىفتيبلا عهس:ةىلاع هللا نم كلذ ىريفاهسذرورغلا
 نعام ةعرارا هلل 1و اون عصر ا ملعتر ازغردغب كلذو ناعم ىلع هإب زثت نكع والا تدد نمامو هتان

 ناكو امتالماعمواهلاو آو هلا نءيزعى>ىلاعت هلباى :وساموسهق نعب :زعف تاما اولا والا ا

 لامج ةدهاشم فن ومد أ ن نءطقىذالا ةوسنلا لاح هلاح ىل ماض ىذلادوو_ُبلانيعرع فصفئاغلا شوهد اك

 اههمو هسفأ نع ىنفدق هنأ. ة فوصل اريعت هلا هذه ل ثمنعو نوساسحا طقسو نشهد ىتح مال ل هيلع فسول

 باةلانافدوو_ثلانعاضنأ ىنفودوهثملاد>اولا نعالائث لكن عىنف هناك-ف ىنفأ هريغ نع وهذ هسأ) نع ىذ
 لاف تاع راالو برأي و نعل فغدةذدهاشم هنأب<-سفنىلاو دوه_ثااىلاثغتلا اذاضأ

 ذذاة او هركس نم هل رمتتالثإر كسلاف هتذاهيىذلاهماقىلا الو هني ؤرا مىتلاهن عملا الوهتب ؤرولاهقارْغت تا

 يدان ئدثلاكلذي لعلاب 1 أرب اعم هنا كلابرلعلاهلاثمو طقف هيذذلاملاع نمهريخا_ىاومذاذتلا ن ء لريال

 ق>ىاض:أ ا رطتو قولا قح فأر اط”دق هلال ا هذه ل ثموئثلا نءاضر عم ناك ئىشلاب لعلاب لعل اهماعدر وامهم
 اعرف ةيرمشلاةوقلاهقطت ملمادناو موديالوتىثبالىذلا فطاذنا قربلاك توكل 7بلاغلا ىفا كلو قلاخلاا

 تيبلا اذه عهسفا سا ةرضح هنا ىروالا نسما ىنأ نعىوراكهسفن هيكل]متابارطضاهئابعأ تدب رطضا

 هلوزت دنعبانلالا ريت وب الزتم لدادو نملزنتازام

 ع .ىبواهمفودعا راصق فوءشا|لثم هلوصأ تءقد وعطق دق بصق أ ىف عقوف ههجو ىلع ماهو د>اوتو ماع

 ةحردهذهذ هللادجرتامواماب 1كلذدعي شاعو هاقاسوءامد:تمر د ى>هيا-ر نمر مدلاوةادغاا ىلاتيبلا

 َ ريع ىهولكلاتاردنعلزانلا او>الا ىلععا مه انالتأجردلا ىلع ىهودحولاو مهذلا ىفنيقي ددلا

 هل قيدالف اهاسني هناىنعأ هلاوحأو «سفن نعةياكلابىنفي ت الاكل اتاوروصتعرتوهو ةبرمشنلا تاقسصل

 ضامن نم.:ردذ هوهتنا نمو هللا فو :هتابوهننععسف نيك اكسلاو ىديالاىلاتاغالاةوسنال نكملاك اهبلاتافلا |

 يب نمي قم لذ نسال حج قفعحو ديحوتلاءاؤدي داو لامالاولا او>الا ل-اسريعو قد وراه اة

 ءانف لبو دس ءانقهثانعد عا تْسلواسا اردن رشبلاتافبصملا هن اهلا ىنفو هئبرسثب ةياكملا,ت دج لب الصأ

 نموهىذلاح ورلارساهءاروةيفخة يسر هاظا بالا ىلا إف .طلرس لب مدلاو معلا بلاي ىنعأ تساوعبلق
 رض>اذافهمفرضعامدو>ولا كلذةروهودو>ورسا !كلذاواهلهحنماهاه-واهفرع نماهفرع ل-و زعهللارمأ

 كلذ كو اهمفرمادلل !نولا منول لباه_سفن ىف نولاهل سيل ذاةول لا: ارملا هل ةمورمضاعلل الا دوو ال هناكف هريغ هدف

 !منولوروصا !لوبقا توصل ب ةروصاه سف: ى اهل سياوا فرض د نولاهنولواهرارق نول كنا مناف ةجامزلا
 را اا .. ىنعأ ةق.قمل هذه نعبرعد و ناولالا لو,ةلدادعتسالاة هوه

 رالو دفاع اكو » « حدقالو !ورخامءاكسف صالا لك اها 3 رخناتقرواجزلا كر

 مالك ن ديدي هلودو قالا ان لاقودا<تالاو لولخلا دان ملامح أشأ هنمةفشاكملا مولع تاماةم نم مام اذهو

 طاغةودو مهتارابعهيف تفلتثاام ىلءاهفااوأ و أ اهماهع :ردوأ تو-انلابتوهاللاداحتاىوعدفىراصألا

 قد اتا اك اذار اهاباقمن مةرجلا نولاهفرهظ اذا ةرجلاةروصب5 ارم ا ىلع مك نم طاغ ىهاضا ضخ
 كت :ومدملا مهفىفتاجردلاتوافت 8 رك ددقف ضرغلاىلا عجرتلف ه[ماعأ العب

 ءاكيملاو .ذوصا |ىنع ا دحولا قش حى لب ولم مالكس انالوهبدسحولا لإ زئتلاو مهغلا دعب (ىناثلاماقملا)

 3 ةوصلاامأ هفةقيقللا نعفشكنلمت اطاغلأ مهلاوقأن هلقفنلف حا اورالل عامسلاةيسانمهجو ىف نم رطاثلا

 قةحتق<هيلا ىنصأ نف قولا لا بولغلا عزب عاح ق>دراوهناعامملا ىهّنلاء_جريربملانونلاوذلاقدقف

 عامسلادراودورودنعهدحىذلا اوهو قيلساىلا بول ةلا جاعزنار دححولا نعرعع هناك قدرت سي: .هيلاىجصأ ن و

 عامسلا رع دون اعةزابعدجولاعا_مسلا فهدوا_عاريخت اردلانيسحلاونأ لاقو ق حدراو عامعلا ماذا

0 

١ 

 لز ام هي, تكرداف ءافصلا س "كت يناعسف ءاطعلا دن عقال ادو-وىذحو اق ءاهعل !نيدايم فعالا يي لالاقو

 ةو-قلا نم هطعا

 ىلع هليع نمل م

 برغملاب نوكمت هراسد

 كلذزاو-< 00
 هناريةذ ل كحو هنوكو
 لع فد رأ و < تاك

 ىل هنأ داد_غبس صنعت

 هلزأ 1 اه

 بكار ودو ل_جرلاب

 دادغب قوس ىف ىشع

 نا هنا و_حاريخاف

 ناكو تعمل صنعا
 اذهىل رد دودحشلل نك

 كال_:ىفهنا صد*شلا

 ف-_ةوكى لا ةلابخلا

 لاقاك ار صخعشلاب
 انأو ىوسلاىفءتنأر
 تو-صقذاب ع

 قدادملانمةقرطملا

 هذه لكو دادغب ىوس
 ىلاعت هللا بها مك

 موت اهب ف شاك دقو
 قوذت وكت دقو ىطعتو

 هلنو-كبالنم ءالؤه
 هذ هنآ اذه نمئد



 ملف هدلاو توص عهسف
 ) رس لاقو) طقس

 ةبراسأب هنعهللا ىذر
 هني دل اير لعوالل
 ذخأف دنواهتنةب راسو

 لبجلا وحن ةيرأس
 ليك ودل علو
 تلع فيك ةيراسل

 نت هوصت*«؟*لاةفكلذ

 هب راسا لو هنو ةورع
 ملاسنب ا (لثس )لبجلا
 تاعالل لاق دق تاكو

 هنمنكر ناكرأ ةعب رأ
 نكرو ةردقلابتاعالا

 ةمكدطلاب ناعالا هنم

 نم ىربتلا هنمنكر

 هنم نكروةوعلاو لوما
 لحوزعهللابةناعتسالا
 هلل .ةءانشال ا عبجفف

 تا :

 ناوهلاقف: هرددغلاب
 نأ :ركّذتالو نموت

 فرس اب دعت توك

 نوكسيو منع لع
 نأ هل هّنلةماركنه

 نتورك لءردسقيإ رهان 0 تاسلا بدأت 15 را 1 م 1 1

 ءاعب عمداعسالاوءام_ثالاو داعبالاو بي رقتلاف ةرداطاا فالتالا اذ مداعبتسالا را ٍِ را

 لث-ال مالسلاهيلعرض +1 لاقاذهلو معلا فن روذسارلاءالعلا الا« لعىوةيالفداب الادنأ ةواَعْشلا وةداعسلا

 ' 1 تواقلار ارسال كلر هنال ءالعلا مادقأالاه_باعتشالىذلالالزلاوفصلا هنا مانا ىف عاسمسلا نع
 هّشبادهر وب ىلاعت هننا همصع نعال ارسل | ل مهدملاركسلا شن وشناهل سّوُدمو
 .ديزب , رطة عاملا نمن ةااازه قفسأ ًارباسأ ًارءامسلا اذه نمانونانتمل مهضعب لاق كال ذإو هتمدع_ف.طاو

 فاتخدق ميفلا نا لعاو «رفك انههًأ طفلا هياعوةم_صعم كلذ ةباغنافةوه#ثال كَ ملا عا_وسلا رطخ ىلع

 امهالكوأ طخ” الاو مهغلا ف ب صمامهدحأو داو ت يبل ني عوسم ىلع دج 0 ف مهسملا لاو اب
 ةيدع نع ىكح اك ضان الامهلاو او فال: تاىلا ةفاضالا,هنكعل و نيداذةمنيفلا 2*نيمنعماههف دق تا

 لاعذرخ [ل-رهعممو تقدصلاف انع ىبا ت مللانا قع امساارابج نا لوةيالجر عمم هلأ مالغلا

 صم لدار 11 نم نك ريغ ب مالك قيد دةلاوقملاو هواعمجابا اصأ رتاصءل اىوذ ضعي لاقف تا 1

 بدع مالكوأ هنرث ًاتمريغهبح طرق سا هيساةدأسأ ذاّسمبحلاب انا هر دكت !او ردعهل اودصلاب

 هملق ىلع نظلا نس>و ءاحرلاءالمتسالثالذول املا ىفدصاارطخع رعشت مالو لال اق هدا ص نعدو دصمربغ

 هجرزارخلاد.ءعسابأ ىكرقناكوناورمنب مااا ىنأ نعرحو# مهغاا فات لاو ل
 لوعي ناسنااهفوةوعدرم هذ ةريثك نينس عامل اروض> كرو هليا

 قس سبأ ن ءاون د اشطعءاملافىقا و
 لاوحخالاىلا سظعتلاىلااو راشاف ثدءا| نعت نموها عقوام ىنعمنع مهلأس اون اونكسالف اودحاوتو مودلا ماَمف
 طوق توك نأ لاف هبف كل دنعاذاف هلاولاغذ كلذ عنقي لف اممابسسأ روض> عماممنامراحاو ةسفب رمشلا
 لاودالاو تاماركلاولاوحالا ءاروةةءّة-تامث اىلاةراش اهذهوةرذاهتمىلمعنالو تامارك-ل اب مركب و لاودالا
 ءورك ذاميد وهمهف ىذلا ىنءملا نيد ف .رذالوابعلا لوصولا عقب مدعبة ةيقمل اواهيدابمىف سن تاما ركلاواهةباوس

 ىلا شطعتاهنم نكمتافاملا ش *امعتبالو أ ة#في رشلالاو>الا نع مور حلا تاف هيلا شطعتملاة.ترتواذ7ىإلا
 دحاوتءاماريثكهّتناجر ىل ثلا ناكو نيتدترلا نيد فالتدالا لد , مهغلا ىف فالتحخا 0 داق اهءاروام

 برح متو مرسم يل سوو * ىلتوكبحو رعصو داذو ثببلا اذه ىلع
 ايندلا ف لد قالا اذه مهم: تأاه درهطظ | ًاولط اياهضعن و ق>-اهضعبة فاد وحو ىلعهعاسع“ ن [ك تدم ءلااذهو

 دولا ةروصةر هاش هو نطابلا مهل ةهرداعما ماي رالةلاتقةعادخت را امندلان اق ىلع هنا ىوس املك فل : اهرسأب
 000 رداد زوأك ةريغستا الئماالاةريراداهنم نالت ءااف

 درك ةلاتق نيطغالو 9 اهتيطغةالف ايندلا ندع منت

 ا اناما اههو رك مو ا اهفوعع اهو حرم د سلق
 | 1 رح سواه ىدتو يب اورثك اذ توغضاولا اههفلاقدقا

 جماح و هفهتللذة#-ا اذا ىو همس د بك و فاغْؤاه ارادت فالس

 ٌحابق ءؤوس رارسأ هل نكلو © هنسح سانلاوث وب ليج صاعد
 متةءاطوءردققد هتلااوردفامذاله>هتذرعف ركضت اذا هناقىلاعت هللا قدح ىف«سغ ىلع هلزخي ناىنا ثلا ىجعملاو

 بويعترصب اريخن هرهتنادارأ نموهبح ىف هناوه_ث نمةوهش عديالذا لوا عمم حو هتاقتقدةنبا ىتيالذاءابر
 «.لعمتلا لص لاق كلذإو نيلفاغلا ىلاةفاضالاب ةمترملا ” !ءناكن اوهسفن فثدبلا اذ_هقاد ءمىريقهسفت
 ةلالاو مولا هتنارفغت الا مالسل والصلاه ءلعلاقوكلس أ ىلع دنت 5 تن أ كما عءانت ىدحأ الإ و
 ىلاةفاضالاباب رق ا اواهدعبامىلاةفاضالاب دعب تاخر دىهلاو أ نعةراشغت ساتأك ائاوو 5 ع نيعمس

 .تاحرد ىصقأىلا ل |وصولاو ءانّتسريغ ىلاعت هللا ىلا كول سلا لمس ذا هل هياهخال برقهءارو قبب والاب رئالةاهمل.ةأم



 قوش تاعيناهنك 2و وهنارين هبل عت_ثنف ه.اقدانزىر ونىذلا حدقلاي رع كاذع رهف هملط ىقدن ٠ را لاح

 سلودهلا او>أ ىلع طافاالا ل نيتي 1 نركب د هيداعل ةفلالاو 5 همس ةمأع مسا وهنادعذو

 طوطح هنمىتءلاسايتقاف م-هذىذ ل كلو هوجو مالك لكل لبهعالك نءر ءاشل اداه ةاعا سم عمتسملا ىلع
 عدصلاود هاو مقلارك ك ذا تايبال عملا نأ لهاجلان اهبال د نلثم 1 موهغلاوت الد زثتل !هذهل ب رضذأو

 فدك امعاممسلا لهأتاناكح ىف تاسبالا نمىناعملا مهن ذىلااننةحاءالواه :رهاوط اهتموهقياما

 لوة:املةء«:تاقنر أ وزتادغةلوسرلالاق لوة.الثاق عمس مهضعب نأ ىكحدقف كلذ نع

 ىنغ ىتحر وزنادغلوسرلا لاق لو فان ءاتلا ناكملء<< و كلذررك لعج ودجاوتلوةلاونعلل اهزغتساف
 هيلعهللاىل_طلوسرلالوةترك ذلاقفتأك مههدحو نعلئس نافأ ظفر و رسل اوةذلل اوحرفلاة دش نمهيلع

 ىطوفلا ئءاوانأ تنك لاق هنأ جياردلا نبا نع(قرلا ىكحو ):صةعج مون لكى مهب ر نوروز ةنملا لهأ تاو

 لوقو ىنغ' هن راح هيدب نين ل> ره.اعوةرظذم هل ن س-رمصعن اذاق هل نالاوةرمصبل نمد ةل> د ىلعزي رام

 نسح كب اذهربغ * توا" مونلك

 اذه ىلءتدعأالا كالومةامح وهننأنهب راحالاعف عقسل ةعق ص هيلعوة وكره ديب 5 :راظنملات هت نس>ناشاذاق

 ضرفانل.ق:ساد قا اعف لاق تاموةةجش قوشف ىلا قحلا عم :واتهلاواذهلوةب باش !!ناكف تداعاق تيما

 اوغرفاأف هب ءاءاواصخا اود رخو ”ةرصبلا لهأ تام لاق ىلاعت هللاءجولةرحتنأ | ةيراعللريمقلا حاصلا ةفانغتوذ

 ى رملاق لمبسالرصةلااذهو رارحأىر اود لكوهللا لمس فىلئ تلك نأ مدهشأ ًارصةلابحاصلاةهنفد نم

 مف توكس مهو مهندعأ نع باغىتح هيلانو رظني سانلاو ههجو ىلع صورخ“ ايىدنراو رازاب رزت او هيايثب
 ىلع توبأل|نعهزعةفرعموىلاعت هللا عم هلا تقولا قرغ:سمناكص علا اذهنأ دوةملاو رب دعب هل عمم
 ىلاعت هللا نمهععج“ هلاح قذاوت اونامدع6“ ع رقاسلف قط اناس نع هل يموهيلق تلقت ىلعهفس ًانو هل ماعملا ف بدالا نمسح

 نسحأ ل ازهريغ * ثوان مون لك هللوقب وهبطاخ هن 0ك

 ةفرعمو ىلاعهئلاَدفر ا اوكي تأ ىتبنيفه#.فوهللا ىلعو ىلاعتهّلل نمهعام« ناك نمو

 اذاالا ارطخ ىدتيملادب را رفا كيو هيلع لسن ام ىللاعت هيا و-ى عاملا نمهلر طخالاو هناطص

 سقت ق دعت وأددن عي تيلاازههبف طخ الاثمو ىلاعت هللا فصوب قاعي المحن 7 هلا ىلعالا مهنا ملزم

 جور ريغ قاطمض* لهجن ع تيدقاذهررفكة لاعمال فيش لج وزار ١ اهوهو

 رئاس لاو>أ ب15: لب هلق لاودسأ تلقت ى :ر تآوهو قيققلان م عون« لاهتاس لو»نع نوكيدلةو قيقحتن

 ةراماو نلبي ةرايو همس ةزانزو هلظنة انو هرّوتي راو هضتش ةرايوميلف طيس مرا هلا ١ ءملاعلا
 نمو نينا مهلك اذهو ىلا نعس نع هفرص.]هيلعناطنشلا ما هب وعي وهمعاط ىلعه مشي

 هيدر لرعاشلالءلونّولتمهناو تاوادب وذهلا ةداعلا ى هللاتي دقفتبراقتمتاقوأ ىف ةفلتخم لاوحأ هنمردص
 لاعتهلناقحىفكاذك اذهعا_ىسف ىعملاوهاذهو .داعباو هبي رقتو هدرو هلوبقفْنّواّدلاىلاهب وبعةبسنالا

 لسع معلا كل ذو دابع ف الخع ريغتيالوريغي ون ولتيال ونواب ىلاعتو هنا هنأ لع تأ ىكذي لب ضر فك

 فاصوأ بيجاعأ نم كالذو يبق ح ىككسح نيق.ن ربصبلا فراعال لصعو ىناعاىدءلةةداقتعابدب رمال
 باب رأن مو ريغ« ملامريغبالف هاوسريغم لك لبىلا«ذ هنا ىفالا كل ذر وص: ءالو ريغت ريغن مريغملاوهوةيدوب رلا

 بولةالهراهتفاركستسا + و ىلاعت هللا عم ب بالا هناسل قا طمق شهدملار كسلا للم لاح هلع باغل نم دحوألا

 نبرورغملاو ندحاجلا سول ةادءءملاو نيقيدصلا بول قصت ملا هنافتواغت ىلع ةفيرشلالاو> اا ءةهستو |

 مالسلا مملعءايبنالا دمأ الو ةمدقتم هب هبانط رافكلا ن عقيفوتلا عطقب مر عنماسمل ىلمع مالو ىلع ا عنامالف ا
 لوقلاق-نكلو لج وزعلاقونيلسرملااندا.علانتلك تّةبسدقلولاف هنكماوتةباس ل سولهتب ادهرونوهةبفوتب
 نودءيماهن عل هلوأ ىتسلااذممهل تةبس نيذلا نا ىلاعت لاق ونيعجسأ سانلاو نه ا نم منه ن'الم'الىئم

 زواحتاللال+ تاق دارس نمت دون نوك ركش مهي دوبعلاة قب رف مهوةقباسلا ثفادحخال هنا كلابب رظحت نافع

 ىراكتا رفعد دنع

 ةمت هلصف هللا»بجر

 مانالا نسم امون ناكو

 ّ ,رايشلا ف 5 ار

 ىطعي تأ مهد هلحدف

 ةقرخا لحوةعطق حالملا

 ةل-دلاف صفا عد 3

 ةلاضللءاع دهدنع ناكو

 هب وعدي ناكو بر
 ّث .وىف صفااد>وف

 اه_ميفصت ناكىا اروأ

 لو نأ وه ءاعدلاو

 موي سانلا عهاجأب
 31 ع

 انزع ( تعوم و)ىلاض

 هل ىك_> تام

 فاد :وك هنأ صدق

 ىف هلدإوب هتاولدث ضعي
 َق طقس داكن رو_ده>

 لاق ةئمفسلا نم ءاملا

 تاكو طقس لذ هنرحرف
 ىحاوشب صخشلاازه

 تودع هدلووناذمه

 هناربخأ داولا مدقالف
 ءاللا ىف طعس داك

 جاهمقس رال



  43هيك ٠ '
 د ل 0 عادت باقل رو هود كلذنأ تأ اذا هع ل طوالاامندلا تاحابم رثك ؟لدلاو>الارثك أ
 مر ىلع لدي كلذ نأ ىرتفاهباق تاغش ماا تن ذارجح نأ ب وثةالدلانم غارفلادعب ملسوءيلع
 هلغذاك هلال اكل نع هلع د ىارلاةرامز توصناك لاح فنأك لو «.!ءهللاىلص هلءلفب والا ىلع مالعالا
 وهنءملاةفاضالاب روصقعامسلا هلع باقلانم ةقيرسشلالاوحالاةراثتس ىلا ةجاخلا ىلإ 000 معلا

 عمبست نمتاماذا عاني عام لعأ اذامهب رضا الاق كل ذإو هريغىلاةفاضالابالاك ناك ناوقعلا دوهشاامئتاد

 الفدوهشلاو عه مسلاّوذإ ىف ماودلا ىلعمالسلا مهملع ءاسنالاف مادلاو شه ىلابعتهللا نم عاملا نال ةراشا هاسدم ناكرامو ىلاراجاك ار

 لنموه رقلاليواقالانمادعامثالذكو انزلاةيقروهليضفل الوقامأو هل لابي رعقل ا ىلانوجات< ||| ئطاطبف بايذلا هيذؤد
 هماعهتلا ىلص هللالوسرثدب نين راخلانمعمساملاماعدااذناك ولونابشلان ا ىاسفلا عاسجم ىلع تررضأ تتكفدسار

 كلذكوهو تعلو وهاوهلا, وأ قرفا!قيسدةوراتوالا ىلع ساق: تاهيقرك ذيام هبا سا.قلاامأو مو || ىف تناك ةيشخع هسأر

 ك ةبعالملاعيجوتيبلاةب وازفةمعل تنأاما ه2حوزل هنعهللا ىنر رعلاق تبعءاووهلاهاك اي .ندلا نكمل و ىلاهسأ رراخلا مف رة ىدن

 هللا لوسر نعكلذ لهن لالد هسبق شخ الىذلا حزما كلذكو داولادو وامام ىش ىئلاَهْنا ارحل االاوهلءاسنلا ىلع كلام نورهان او

 18 اوهاىلعدنزي وهل ةرماءاق كاناسلا تا 1باتكف هليصقت كأمساك ةد تا ف -وهنلع هللا ىلص هل لم برم كسار

 ةلاو ركسفلاءابعأ هذعف مو فلقلل حو صوهللا لوق أ ىف ىلع هتحابا صن دقو دبع فحجوازلاو كل مقو ناماسايأاب

 مونة نالت مولات ناش الثمهقفتلا ىلعيط اوما دحلا ىلءاهلةناعااهح ور وتم تهر 5 ااذا ل د

 تاقوالا ضعب ىف لطعتب نا .د. تاقوالارثاس فتاواصلا لاول ىلعبطاو او مايالارثاسف طاشنلا ىلع عت ىتيامكأ وة

 ضحنادملا ىلءريص:الو دما ىل+نيعموهالاو لمعلا ىلعةنوعمدلط علاق تاقوالا ضعب ف الصلا تدر 5 هإ-الو نب دجأ نع (ىد)

 نكلاوا>ابمنوك,نأ ىنبنفلالم اوءارعالاءادن «بلقلاءاودوهالاف مالسلا مهملعءامدنالا سوفنالارملاقكاو || لاه ى رابذو رلا هام
 عاملا لر ءالنمقدىناذهتد رقريع:ةينلاهذه ىلءوهللا اذافعاودلا ن مر كس سدال5 هنمرثكةس نا جيت ال صو تهدم لذاك

 هيلصو.] كلذ هلبتسا نأ جيف ةضخلاة-ارتسالاوةذللاالا هل سنل لباهكت ر 2 باطن ون ةفصعبلق نم | هب _ر كركم ةراهطلا
 حو ربنا جاتحالىذلا #هلماكيلانافلإكلا و رذنعناصقن ىلع لدي اذه قا 1 ذىذلا دوصتااىلا نا ؟ىلادألا٠

 اهب فطاتلاهودوو ب وللا جال ءرلعب طاحأ نمو نيب رغملات اءسسراربالا تاس نك-او قا اريغبهسفن 1 5 تلي

 هدع ىخال مدان ءاو در ومالا هذهلاثماناو<ع دا 1 طق لع قل اىلااهتقامسسا
 ., ترهكتف تاو تطد

 ا ْ 0 ارا ىفىناثلا ام ءلا)# : وفعلاب دوا تاتو

 و دجولا مهغلار شب معمم عشب ىعم ىلع هليزتتو عومسلا مهن عامملاة ردلو اتاملعا رأآ مد انو
 [ةرخ اد ولار

 «( مهغلا فلوالا ماعم أ ) ةثالثااتاماعااهذهىفر طنملق حر اولا د.ءايأانلوقت ا

 | ا عار ترك نآاهادجلالاو -ًاةعبرأ أ عمسمللو مهسملالا او- ف الت ا,فات وهو

 اذكوميف هلتكي ريش لبالاذاعاملابترسخأو هو حابماذهو تامغنلاو ناملالاذازاةساالا عامسلا ىف هل
 هن نأ ةيناثلاوي ةلاخلاةمطلاتا اودالايذذلت عون ناو .-لكدافةاملاالا وذل اذ هعدت اللد متاهمل ارئاس ةسرت تام ارك

 يهل زاتنوك,وتاوهشلاباب راوبابشلا عام-وهنو نيعمريغاماوانبعماما قول ةروص ىلع هلزغي نكسأو موغ» 0 و . 5
 ىهنلاوا تس نابسد الا اهسف ماك: تانمسخأ هلال اهذهو مهلاو أ ىطنقمو مهما اوه بس> ىلع عوممسم نام( هلا

 رذعتلاوةرم نكسمل!ىفهلاو- أ فاعتو ىلاعت هننهةلماعمىفهسفن لاودأ ىلعهععن املزغي نأ ةثلاثلا هلال اوجاهنع :

 | هناصسهللاةفرعمهدصّقمو هدصقموهادا رم ةلاعثالدب رمال اف نيت ديلا اسال يدب رماعاسمءاذهو ىرخأ

 رباثموه تال ءاعموهكسلاسوهقدرط هدصةمى هلوءاطغلا فثكورسلاب ةدهاشملا قب رطب هيلالوصولاو هواَعلو
 دعب وأب رتوأرعهوأ ل صووأ دروأ لو. ةوأباطخوأباتعر 5 3 ماذا هنااا عسا ول متن تالا واببلع

 دءولبءافو وأ سانئتساوأة شو وأ سأ. وأ عمطوأ درا اوىلا قوش ور ظةتنمىلا شاعتوأ تنافىلعفولتوأ

 وأن اريعلا لومهوأ ب يقرلا:_هفادمو بيلا ةان-المرك ذوألاصون حرذوأ نا ارف فوخوأ دوهعلل ضةنوأ

 اهضعبقفاول نادي الذراعشالاهف دو ىلع ةشهام ثالذ ريغوألاصولاةدعوأ قارغاالوطؤأ تار. اف دارت

 دقو معلا ف وفعلاهّللا
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 || مالا اهملع دوادةحايز نم ىنثتس اي مرحالا:لق ءانغلاوّدحاينل نيب مد دقذ ىنغتن هلو وحان نمل وأ سدلب

 حام ثمحح قوشسااوثْرا اور ورسل اكد ردت هيدارب ىذلاءانغلا ىن' سو نإ ذكسف نا

 هم ءاعهمو دقدنعنهؤانغو ملسو وهياعهتلاىلصللالوسر تيب دنعلا مول نيتي راحل ا ءانغ ىبثدس امل.هكر 2

 3 دع انيلعردبلا علط نولوع مالسلا

 ىلع نينا طم هلةلثا ثعبالاءانغب هن هنوصدخس يراسل از سل :عةمامأو أ ىو راعاوجت>او

 ىدذلاوهو ءانمد_ةىذلاءانغلا عاونأ !ضء! ىلع لرتموهانلةكلسع ىث ىح هر دص ىلع ام ماقعأب نانري طل هيمكس“ مم

 دنعلاب ر ورسلاو أ هللاىلاقوشلا ل اراماماف نيةولملاق ثعوةوهشلا ن مناط.ثاادا موهاماقلان ل 95
 0 0 طم .نلاد داي ها ذهسئاخلامودقوأ او تودع

 يطول طقفذوا اركملا ضراعب لع امنا هإعف مرحامذا هلي والف عم انآ

 وهذ لحرلاهب وها ”لكلاق لو هيلع هللا ىلد ىن ١ث ماعن ةءةءىورامعا اود>او د دودةلاود الا

 ةدئافلامدعىلع لدن ليم رقلا ىلعلدبال] طابهلوشفان 1 هنأ مالهةمعالمو« سول <: .مزوهس رذةتن داتالا لطاب

 روصفاريغر وصخ اب قملا لب مار © سيلوةثالثلا هذه نع راخة ثيل اىلارطذااب ىهلتلانا ىلع الذب دقو

 : كلذ سماشو باري قف هناف ثالث ىدحاالا بم ئعرما مدل _<يالإ#سوميلعملاىلص هلووك اساق

 عاوف أو ر وبطل تاوصأ عام»و نيتاسلا فب رفتلان ا ىلع لماداذهىو ذذلتلاألا ل ةدئافال هنأ صا ةيعالم
 ىضرتا ةءلوقا اودحاو د لطان هنابهقدصو زاحتاواهنمْىث + ءاعمركاللح رلاهي وهاذا #تايعادملا

 كرش الناك هذءهللا ىذ رتامعناتنشي نأ ن نذعانغلا م ري ليلداذدناكن ااماوسىولاب رك ذلاسموىئملا

 لّبلاءاملا تش اك مهضعبداز زوىاغرا !تلقااىفتشإ ءانعل اهئعهنيا ىكر دوع سم الوع اود>اومار ىلاالا

 را اللصهشالوسرولا مهضعإ هعفز و

 امهنعهللا دز رعنءا تدك لاك ةناوم ان نعو كسا ةنبا عه عه ا

 تاق ىح كلذ عمستأ عفانانلوةيلزب لذق رطل لد هينذأ ف هدعتصأ عضوف عارترامر عقال طقىف

 ءانغلاهنبا هجر ضامعنم لمضغا!لاقو عن منص ل ءومتل هبال سدتنا كوع راتب ًارازكهلاقو هع .صآ حي رخافال

 ديزي وءأ 1 اصقنن هناهءانعل اومك اب 0 .اولانبديزب لاقدرو عقااداؤرنمدت ار هنا مسالا ةمدر

 تافءاسنلاهونف نيلعافدءالرت كتاف ر 7 1 ,املعفت وردنا نءسوننل ةناوةعونرا امد وةوهشلا

 فاشن ااخين هتملف انوفا و ىف هيدارأ قاقنلا تمي هنعدللا ىذردوعسمنءالوقلوةذفانزلاةدعادءانغلا

 هئانغىاو ,عرب] ساذل اىلاددوت» وقفانيلاز الومساع هن هنود حدر وهريغ ىلع «سفن ضرعب ناهلك هضرغذا

 ثرحلابر خا: هلاوةذي زلا عاوف أر ئاسوةللىهملا لب كلابوكر رولا جلاب ا *لا سان افا 3 رت بح وبالاضب أكلذو

 قدا لاا كيلو سرق لرش !نلطناو ءانرلاو قاف !!تلقلا ف تبتب كلذريتفو عرزلاو ماعنالاو

 هنا ىضور علت كل ذاوارمثأ انرثك ؟قاولنا ارظن عفا وه ئه ىا|تاحامملا لذ طقذ ىداعملاب لةلافقافنلاروهط

 لوقامأو تامام ا !نمقاغءلااذهف ه: :.شنس نيس ءالادللا هت فزعشةسا تال هماذ عامتوات ل ن7

 ممقيلب الون. مرحصاوناك لد ءانغ هنا ثب> نممح رحتلا بعل دءالف 3 -اهللأ عمم الإ ًاامهنءهلناىضررع نإ

 مهلع كلذ تاقوهللادزر 4 لب كاعت هللا تيبةرابز ىلا قو شو دول نكن مل مهامنا مهاب اخنم هلرهطو ثفرلا

 ه.عرصأ هعضوأم ًاولاهحالاةوجواهقرثكست :لا اوحالاتاناكحو مارحالالاحوم لاح ىلا ةفاضالاا ازكتنم هنوكسا

 لالا ىف م_عمسوزنب تاىئر هنالوهشلل لعفامغاو هءانم-هيلعر ك1 االو كاذب اعفان مايل هناءةراعش هننذأاف

 هلبا ىلصهنلال وسر لءفئالدكو هنملوأوهنرك ذوأهرف ناكر كسذ نع ةعذك وووهللا عز ارعاع رتوص نعهماقو

 ىف هكر ىلوالا ناىرت نحنو هكر ىلوالا نأ ىلءلدب لدي رت !ىلءاضدأ لديالر عنب ا عع مهنا عمم بوعياع
 يي ل بإب ب سس سبب ببحيييييييييي سس سا سا ننس.

 ثوم هركغ مودا مهتعةليا 00 اوله م

 دةوىوقتااو د_هدزلاب

 قئافطارك اذللد درا

 لاثملا ةسسدل ريغ ند

 ارا.خاوافشكل | ذتوكشف
 وكم وماناىلاعت هنبا نم
 ةراثو ةد و رلايةران كلذ

 ممم دسقو عاسمتلاب
 فرات دقوه:طأن نم

 نمال ءاوهلا نم كلذ

 مل فتاوهلاك هنطاب

 هلا دب ربا ص كلذ

 ءريغلوأ هل هثادحا

 هانا هللارامتا توكمف
 وأ هنيقبل ديم ءاذ
 ةقرصح مانملا ف ىئ ر

 مهضعل نع (لقن)ئتل ْ

 حدقف باريشب أ | هنأ

 لاقو هذي نهدهعض ود

 ماعلا قثد_> دق

 اذهب رشأأل و5 تردد

 وهام لعأ تأ ن ود

 اموق ثا هل فش كنا

 ام اوفو ةكماول_ هند

 ناواس بأ نع(ىتحو)
 تنك لاف صاّوخلا



 اماقلادحخوهاشماوةعئاو

 ركذفقداصلاٍباءاذا
 نع بيغ ىحلاعتهللا
 لح دول تح س ونجا

 سانلا نم لخخاد<.اع

 ركذلا ف هتيرغل هيرعنالا
 ىف ثعبني دقكل ذدنعف
 لاثمهسف:نم ءادتالا

 حو رديف يشن لايدخو
 نم داع اذان فشكلا
 هريشف: هنت اد اماقهتيرغ

 نمة.هومهنطأي نم

 هلورسب اماو ىلاعت هلي

 ماذا ا ربعمل اريعب يمزصش
 هنالدعت اوتالذ ن روك

 . ةسلىفةةيةس مث

 ةعداولا:ك طرشولاثم

 رك ذإاىف صالخالا

 ىف قارغتسالا مث الوأ
 ةمال_عواناث رك ذلا

 امندلاف دهزلا كلذ

 نال ىوقَتلا ةمزالمو
 هيف شاكر اع هله هللأ

 ةمكتل ادووم ةعْئارق
 معةم_كحم لاو
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 هنا ث. نمناحابملا هل نم عام لاو ضراو علا نفد وتو ةعجلا مولءادنلا تة وف عوقولا ضراعب مر و

 ليلذنع ءاطغلامثكنااذاف هناذةةيقد نع راخضراعاهع رخام اوموهقمنوز وم سط توصعاست#

 الصأء_بهذم نمعانغلام رس لفهنعهللا ىضر ىفاشلا امو لءلدلار ووطن دعب فلا نعىلا.نالذةحابالا
 لطابلاهيسشد ىذلاو ركءملاوهللا نم هنالك الذو هتداهْْر وكالة عانص هذ لحرلا فلاقو فاشل صن دقو

 هسةن بسف,ال ناك نافع ر تأ انيدامر عه نكي ناو ةءورم ا طوةسوةهاغسلاىلا اب وسنمنأك ةعنصهذ تا نمو

 لطس مو هن او صاغ طّدس د لاهم من رتش لال ان درا: دق هناب ف رعب أعاو هإ-القانال وثالذا كورال وعانغلاىلا

 ىلءالا»_.عنب سنوي لاقواهنعهنلا ى طرا تبراك تاينغت اتناك نحللا نيتي رابلاث يدع ل دس او هنداهش

 0 را لاا اعدت! ريع ةاماأتل ب

 وهلوهصترو ةثنلا علف مار سياوهل هنا ثد 2 او ميدو هل هلوقذ لطابلاهب شنهو 0 يهل هنا

 ةدئافالام لف هنا هبىنعنا هيىلا«هنناذدا اوبالوغالاووهألا لبههر 0 ارظني ٍلسو هيلعهنلا ىلص ناك دو

 هليالاق مركغالو هلدت اقالث يع اذهف:رمةئامموملا فهسأر ىلع هدب عض نأ ه سفن ىلع فطوول نا سنالا نافذ

 دقعرب غنم مسقلا قد رط ىلعئمثلا ىلع ىلاعت ها مس ارك ذناك اذافكناعأ ف وغالاب هللا < نحت اًورالىلاعت
 اا اسد هلزكاماو ضارلاو رعشلاي ذا اوي ف يكف هيذ اود اله ف ةدئافال هنأ عمميفةغلالاو ممصتالوهيلع

 هدئافلا نع هوإ_ ىلع لديااوع را اىلع لداملا< ريصلط انودلاقوللب<- 3 رع داةنعا ىلع لدبالا وذ

 رك رف اههملط ايدقع تي رش ااهل وذو كنم ىسغن تعبالثم هر : أمال < رلالوةفه.ةدأ اقالاملط املأف

 ضعب ىلع لزن. فهو ركم هلوقامأ وهضمعرمشلا عنمىذلاقةحنا كلل اهيدصتاذاالا ماركس لوةساطملاونعألا

 هليلعتو بعالكهرك [ف ارك ذوحن رطشلا بعل ةح ابا ىلع صن هناف هي زنتلا ىلءلزشي واكلات كر ذرعا عضاوملا

 لدالهيلعةرطا اواايةداهشلاهدر و هيزنالا لع لد اذهفذءو راو نيدلا ىوذةداعن نم حال نسل لا هيام اغلدب

 ىوذ ذ عئانصنمتسياوةحا متكاملا لةءورلامرخيامو فوسل فلك الايةداهشا ادرت دقلباضنأ هع رت ىلع

 اضن أع نافلاوهاذهو هر زنتلاةهاركلايدارأ هنا ىلعلدب هل لعتف:بسكتاةفرلاب فرت !ةداهشدرت دقو ءو رم ا

 مهلة مانر 5 ذاذ مرغلا اودا ارت اوةمالاراكن ههرياغل

 0 ك 9 عاملا 01 7 00

 ءانغنأ انرك ذدقوبرسشلا سل <ىلاحرلل ىنغَت ىتا هب را مسدارل ةبتتلامأبل كنف وام ةواهعس و

 ال0 كمل ف ىوراملم 00 تدلل ني نمدع رت مهفي ,الذ

 مارح و هف هللا لمس نع هي ىلخل هب هيالادبت-انيدلاب د د1 اوه ءارسثامأو [ههتعمَلا ىضر 0 ؛راخلا

 هب ' الافدارملاو هو ىلاعت هنا لمدس نعالضمو هيىرخشم نب دإا نعال د ءانغ لك سداو هم ةعارتلا ساو سشيلو مومدم

 رولا اره الو سا: لام ود ناك هنا نيةفانملا ضب نعى كح . عياماوح تاكمل هللا ل. 0 لا ًارقولو

 لالالا نم«. ذال امارح هلعنىأ ار و هل تغب رمع مهف ل سوهيلعهلنا ىلمصهننا لوسر عم باتعلا نماهفأملس -

 نوكمت الونوكعذاو نو همت ثن دإلا اذه ن ذأ ىلاعت هل اوةباوححاو مع ردلابىلو ًاءاذغلاو ,رعشلاب لالضالاو

 مدعو ل عضلا مرح تأ تبني لوةنف د عسا ىبعب ريجسة غلب ءانغإ اوهامهنعهللاىذ رسابعنبالاقتودماس متن و

 صوصختاضي أ اذهق مومال الز يالا ىلع لهذلاب صوص كلذ نا لبق ناق«.!ءل غشت هم االا نالاضب أءاكبلا
 رادكسلاءارعش هيدا ارادثو واغاامهعبت ”رءأ ارعملاو ىلاعتلاقكنيمللايءاز ارتسالا ضرعشسف نتاع فرادقأ

 ناك لاه ل_وميلع هنا ىلص هنان :ءهللاىدررباع ىو راعاو هت اووه«هىةنقرعللا ماظن رن ىلء كلذ لدي لو

 سلا



 1 1 1 ٠

 ةثوشم اا هتاف آو ايندلاق ئاوعلاصولاح ورل شوا ةرلارك ذب وان دود 5 رافال هكا ءباخلا|
 ىلعةبلاغلا ىتاعملاق مست لب ةلهمو ركسفتو طامنتساىلاهماع الذ ل زخآىف بات حالو ىلا عت هللاب سنالا ماودإ
 هم .اغفةم ةرشعر املا لوقب اهلا در ال رسعمناب رتل نس كدر اظذالا عمممهف ىلا بلقلا

 الث اه عمست وسلا ف مهصعل زاتحاو رارثالاة ه5 ام ةبح ةرعرار ملل انأك اذالاّمف كلذ نع لثسف دحولا

 ىحمعلا نا ىتحىرب رث ع الوب هن هن اك هةعوس لاذ كد وناك اذامىلع هل ل .ةفدحولاه لف ىرب رتعسأب لوقب

 ناعماهنم مهففةيمدتلا فو راانز وناهفو رح ضع! نان رعلااةاب ةموظنملا تايب الا ىلعدح ولاا
 لاةفهدح و باس نع ع لمسة ىمعأ لح رهبلءدحاوتذ 000 هلامخالا ل الاف ىرا زامو “< مهضعب دشن رخأ

 انلك لوب هنأ م-هوتف الهلا ىلع فرس اىلع ةيمعملا ىف لدب راز ظفاناف لوةباكوهوعرازاملوق هنا

 همهت بس هد_حوى اع هللا سح ىف قرت اودرح الا كالدرطخ كلذد:ءرعّسشتساف لالهلا ىلع توفرسنم

 رعشتسا نمو ىدصو قدندحإلا اذهقدتغلو عاش ادا صقذاون نآءربتت طرشت نم شيلد
 ريبك طافلالا نامعاريرغت ىف سدل اذاقءؤاضعأ هم !ءبرطضتو هلع عمملع سوست نابرب دف ةرخ ألا كالهرطخ
 ىلاع:هّنلا بح هئلع كغ ىذلاو ناك اهل ىاب عاملا ع نمز رتح نأ يش نول قدع هيلع بلغىذلا لبد 0

 جهسملاف عسبارلا ضراعلا 4 ةفي رشل اهتمه ىراعكةَءلعم | ةفيطالا ىناعملا مهف نعمعنمتالو طافلالاهرسضت الذ

 مم ارحعاملاف اهريغنمعم اعساغأ ةذطلاءنقتنأكَو نايشلاو ءرغىفناكوميلعة بلاغ :وهشلات روك تأوهو
 قار ةلاوردتا اوءدصلا فص و عل الف ناك اهةمك هناف بلغ م و نيعم صنعت بح هيلق ىلعباغءاوس هيلع

 دتعوةوهشلاران هدف لعتشتفهباق ىفا متاطمشلا منية ةنمعمةر وص ىلع هلزنب و هنوهش كلذ كر < والا لاصولاو

 فلاتةلاوىلاعتهلناب زحوه ىذلاهنم مناسملا لقعال ليذخلا اوناطمشلاب زحل ةرصئلاوهكلذو رسثلا ثعاون

 دا هفدق تلقىفالا لّعل ارونوهوىلا عدلت انزح نيدو تاوهاا ىهو تاطمّشأ دو -نمد مادياقلا

 نآىلاذئتمح حاتصتابا تلو ار ادا ارحاو ن الارولغقلا تااعوة. اككلايهءلعىلوتسا اوني دنجلا

 ةكطسال زصشم عاسلا اواهتنس اواهف ةودس ليحتل ثوار طسأ ريثكتز رح كنا اللا: ملا بايسأ 1

 سمانا ضراعلااوب هيرضتس هناف عاملا عمم نعانهلثمج ركاف صخشملا اذه لثمقحفف ناطمشلا دن
 ةوهش هيلع تيلغالو ان ويح هلعامسلانوكق ىلاعت هللا بملعب اغن لو قاذتا ماوع نم صنع لا نوكي نأ

 هيلعرمءةوداربع هو هندي دمْدعاذا هنأالاةحابملاتاذال عار او اتا عيبأ هنكاوار و هقح ف نوكف

 ةموادملاوز ارسصالاب: ةريغصلا نأ ايو هيانجوولل اىلعةيطاوملاناف هتداهش درت ىذلاهمضسلاوهاذهف هناقوأرثك
 لارظنلاو ةشدهلاو حونزلاةعباتمىلعةبط اولاكوهو ةريغصربص:ةموادملابت احا اضعءب كل ذكسف ةرييكريصت
 بعللا لببعل ااذ_هنمو مل سوهيلعللا لضونلال اور هلعفذااع مسن متاو عون هناقماودلا ىلع مهمعا

 كلذفوهللابذذلتلاو بعالا ضرغلا ناك[ ههموةدب دشةهارك دوركم هيلعةمط اوما نكسلو حابم هناف مث راطشلاب
 تاقوالار ءاس قف قل" :تدفهدعاود ثعبنتل تاقوالا ضعب فة اعم اعلا ة-ارذاب باقلا ورب نمهيفامل حابب امنا

 تاسحساك رد ا!فدعاضت نيد امق كلذ نا بدق اوةءارقلاوةالصااكنمدلا وأ ةرادقلاو بسكسااك ام امن دلاىفدحلاب

 نسح لكاس ةرثكلا ببب احق نى ادوع.ف كلذ جقأ ةهتهوشلهجولا نالها تبعوتساولودخلا ىلعلا ها

 دقذتاةنافتاحام ا ارئاسك حابملااذهذ مارح هنم .راثكةسالاو حابم زيملتا لب هريثك حاسب حابم لك الودريثكن سكب
 ل |وةلاىالط اذاةحابالايالوال |وةلاتّدلطا مف ضعب نودلا او>الا ضعي ىف حابس هنأ ىلا م اكل از 8 قابس ذأ

 اماقرظنل < ءذأه نبع ع نم ثني ل 2ث تل طاغ اذهنا لعاف اطعو ءل :؛وأالن لصفملا ىف ٠

 3 مآ لالحوهأ لسعلا ع نءانل ساذاانا ىرثالأ قالطالا عنءالذ حب راعن نم هيد هزملاةضراعلالاوالا نم ثني اه ظ

 امن عمم مارحامءااناقر ناد كا نِع ل اذاو هد ريتش ىدلار و رخلا ىلع ماوس هنأ عم ىإلط الا ىلع لال هناا نق

 ةحاحلا ضراعل تبا مناو ماسر هاهنا ثدح نم ىهنك-اواهريغدح لامهما م رمش تأة حقل, صغنأ لت ||

 لال علا ناف هملاتقتلنالف ضراعلنوك امو ررضلا ضراعل مرحاءاولالد لسع هنا ثن> نم لسعلاو ٠

 (قان - (احا) - 0 )

 ىهىذلال اا ةسلو

 ثعبنالاثم دسملاا ةياثع
 ماذملا ف ىلا ارلا سفن نم

 ةّوَعلا باهصتسا نم
 نم ةيلايخلاو ةءمه دولا

 0 ا اضعبلا

 كيسدح عمر ككل عك

 لارقتف ةمفاف اقةسحل الاثم

 تك واذاربعتلا

 حور ىهىتااةةيقحلاب

 لاثااازهربغةنمرفاتلا

 هدا ةياثع سيذلا
 ريبعتلا أ جاتحاام

 حن ورفظلا ىرب ناكف
 لا.كتادرعب دقورفظلا

 لابمللا ناعهصتسإاب

 3 ةظقبلا نمم-هولاو
 ةفيعدريغ نممانملا

 ثتاغضأ مانملان وكف
 در دقو ريعنال مالحأ

 لاب: وأذن ابحاصا

 سس .هتاذ 0مل

 ةةشطعاعو نوكي نأ ريغ

 الو كلذىل_-ء ىسالف

 كلذ سف هلاث فتان
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 بلقلا ىف مالكلار و
 ماكلا ةماتعةعلاطم عم

 كودو ىلاعتو هناك

 :ةءام ة.هومل اذه

 موأ_علان م دبعلا ىلع
 ىلاو ةيندألاةماهلالا

 اذ_هديعلا غول. نيح

 هنطاي اهداذاةوالتلاو

 نمرك ذا ف بيغبدق
 هرك ذةوالحوهسنأ لاك

 ىف هيمغىف قتلي تس
 ىلحتت دقو مئانلاب رك ذل"

 لاما ة مسا ىف قئاقلا هل

 قئاقط اف ثكنتامالوأ
 نكلايحلاة اى مئانال

 ةدح لق هنا مانملاف ىأو

 رغظت ريسعملا هللوشيق

 وهّودعلابهرفظفودعلاب

 ىلاعتقطاهنساك فلا
 در<* حور رغاظلا اذهو هب

 ادس> هلا ٌورلا كل مغاص

 وهىذلا حورلافةبحلا

 قحلارامخارفظلا فكك

 : ل ادلب

 مم ا كا ل ال ل 0 نمل 5

 ىئاوصقرت لذ كان رمز واوف رطت لذ مكاني غل ديالا ىفان وةكمشسأ ارمهذعب لاق ىلاعتهتئار ياو رام االا

 00 00 ا ماسه نقرا همس سك رك ذب انفو

 الرا سأنف ضراعو تودلا مانت ف ضراعو عامممالا 1 | 11

 عامسالا هل آو مهسملاو موسما ىهعاملاناكرأ نإل قلكلاو اوعنم صخشلان وك فضراعو ه«تطاوم

 درمالا ىصلااهانعم و اهعام نمةنتغلا ىف واجلار اننلال_التأرما 0

 |هتوصب نفي ثدحتأ ارمل' تناكول لبءانغلا لجال كلذ س دلو ةذةهلا فود نمهنقال مارحاذ هو هتئدف ىشع ىذلا

 فاخئىذلا ىلا كاذكواضرأ نا ارقااىفامتوصعام«الواهتثداحوا ةرواعز والف نامل اربغن مةرواحملاىف

 فاخي نمق> ىف ةنئفلا فات ثرحالام رح الوأ بامالا مم لاح لك مارح اذن الو هت لهف تاقناف هنن:
 اههحوىلارظنااوةسنجالاب ةواللا نأ امهدح اتالصأ | مذادقي قفا |ثرح نمةإ مشل سمهذهلوتاف تنعلا
 ىلاتافتلا ريغ سم بادلا مس ع رشلا ىضقف هإلا ىلع ةنتفلا ةنظماهمال ف حت لوأةنتغا تقيم ل مارح
 ليمشسمل اوعى عاسنلا تامبصلا قلد ءالفةنتقاا فوحتدنعالا حابس تايبصاا ىلار اظن ىاتلاو# ىوصلا
 سانقوهوبايلا مسح بج واهلار ظذلا ىلعءاخ سةَّنأف نيلصالا نيذ_هنبد رب /اد را رداع

 رظنلابر 7 ات تواصلا امس ىلا وعد الو اهنا كه لوأ قرا ل!قكاوعدنةوهشلاذاةرفامهتس ن كون 95

 زف ءاسنلانر مفةر وعب سل ءانغلاريغىف ةأرااتوصود_فاوهلب عامسلا لي رك ةسامملاةوهشل
 و ” ل ال كلو تال ذرغوتر وات اجلا 3ك اوعءامق 2+ *.الاو مال سلا فلاح رلا نماكت | مهيعمتاىدرتياعملا

 رتب ءاسنلا ص رة 5بادتحالابا وم ؤب ل ممالىلوأ نابدصلا ىلاراقنلا ىلعاذ_هسا.ةفةوهشلا يب رحت ىف
 نيب راجلا ثيدعدأتي وىدنعن سةالاوه مازهد ارا هعب ونتفلا اراثم عسبتي نأ ىتبتيف تاوصالا

 من كلو نءز تحلو امهتاوصأ عمنا مل سوم. لع للا ىلس هنا لعب ذااهنعهنلاىدرة ثئاعتسب ف نيثينغلا
 دءبالواذثواباش هنوك فل>رلالاوحأو :ًارا!لاوحاب ازهفاتخ اذافز رت /كلذلف هءلعةفوكةذتفا | نكس
 د ةلبقلاتالكلذباشالس ياو ءاصوهوهتجو زل.ةينأ شال لوقناناف لا او>الاباذه ل ثىفم الا فات نأ

 صام الا! طرأ كلذ فلتددف ماوحو هو ةيراملاورظنلا ىلآو ءدب عامسلاو رواه وهو موصا! ىف عاقولا ىلا وعدت

 ظ ةب وكلا لبطوراتو الاو ريماز اىهو نيثنخلاوأ ب رسثلالهأراعش نمتوكت ناب هل ال! ىناثلا ضراعل ادع

 | نيها لاو ليطلاكو لحال 1 1 تارت فلك ةحابالا لست لع ثالذادعام اموةعونم عاوفأةث اله هف

 اننا نمو هيفناكن اف رع_ثلاوهوتوصلا ماظن ىفثلاثلا ضراعلا * تال“ الارثاسو سدضقلاب ب رضذلاو
 | اكمهنع هللا ىضرةياصصلا ىلعوألسوميلع هنن اىبسص هلوسر ىلءوىلا عننا ىلع ذكوها اموأ وعحهلاو شعغلاو

 ظ كلذكو لئاقال كب رمت 0 ا ارت واتاكلاب ماوس تاز امش هر ةوةاصملاءاب هى ضفاو رلاهمتر

 | دعنا كلذف عدلا لهو رافكلااءا ءهامأ ولاح رلاىد.نيبةأر 1| ىصو ز وحال هنافا متعبة ما ف صوم قام

 ظ | هنلعهتلا لصءصماورا ةكلا حا و مل سوءيلعهللا لص هللا لوسر نع عاني دعبول در تلاتن تاس ناك

 | اذهفءاسنلا فاصوأرئاسوةماقلاودقلان دو غاد_صالاودودلنا ف صوب بءثتلاو هوتيسنلااماق كلذ نملسو

 |. او تلا تا ىلع هزني ال نأ حوسملا ىلعو نك ريو نط ءداشناو همظن مردعال هنأ يعملو رظنه#بف

 | اذه نم« يفر كسلا ةلاجاو لب زملاب ىداعلا و هفةيدنأ ىلع هلزتناقهتن رابوهتج و ز نم هلل نم ىلع لزم لذ

 ظ هلاسا م اظذللاناكءا اوس «.لعهعوسلام لك لزب قتعهمسلع بلغ نم نافاس ًارعاسوسلا بنتح نأ ىئسندف هفصو

 | رك ذتي ىلاعتهللابدمبلق ىلع بلغ ىذلاف ةراعتسالا قب رطب تاعم ىلع هل ُز زعم نكعرالا طظعل نمامذا نكملوأ

 1 | | ىا ارغاارك ذب ولااعت هلناءات ة1لاصولار د ذيوتاعالا رود اءراضنن ور ةكل ال طالعم معد دااداوس

 باخلا
 انيك

2 
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 يي تت تاتا تتتتتتتتتتتتتااتتتتتتتتتستننلسلل_ سببطببططططسسسا7اللا

 اذ هلاك رص عاسل انوكب ىتحىلاعت هللا قح ىفىشعلار وصتي فك لو: تاءلو هي دل هلاعتال دعاه دقق نذ ظ

 0 25 اذاةمحلاو هتفر ةملك ًاتردقب تيت دك ا ةرعمتدك 1 ةنمو ةلاحتاله_.أ هللا فرعنمنا

 هو ارا هبروثءدقادحن اب رعااتلاف كلذإو ةطرومةركح وم..تالا قثءال ىعمالف اه ءترعم

 لانا ب ليج لاعتهللاولاجلا كلذ كر دمدنع بوب لاج لكن أ ل_ءار ءارح ل جيف ةدابعلل لذي
 واعوةمظعلاو لال اءلا ل ناك ناو ربل ادع كردانو والا ءافصوةّةلنا بسانت:تاكتالاجلان كلو

 نم كل ذري_ةىلا ماودإ ىلع مهلعاهتضافاو قاما ةفاك !تاري_هن ةداراوقال_خالاو تافعلا نسحوةبترلا
 دارت الو لجو نسدحاأن 2 لاعب ,فاهلاضنأ اراع“ ةتسادتلاجلا طفلو باقل اةتاكع كردأ ةنطاملاتافصلا

 3 :طابلات ايلا نمل رلاب صرة يحةريسلا نس تافدلا ونال تالالس هنا هبروص

 بهاذملاباب رأ بح قةالغلا نمكواة شع ىعستفةئملاهذهدك أتتدةوةرهاظلاةر وصلا بتات اهلاناستسا

 اودب َر و مالا هر م :رصن ىف مهحاورأو مهلاومأ واذ ىتحممنعهللا ىذر# ةونح أ و كلامو ىف اثلاك

 وهو ميثاوهل.+أهتزوص اضدهاشت لس طش قتلت تأدصتلا سو ناار
 نمكل ذريغونيدأ | لهال ]عن مل داخل اتاري ا وة يسر ا هيريسوةذط ايلا هير وصلا»+ كن كلو ثد من الا

 وهرالا ماعلا فبوبحنالو لاجالو ريسخالن مقيما !ع ب هنم ناريه ىرت نمتشت لتس ال ناجل

 راصبالاولوقعلاب اردأ ماعلا فلا جو نسح لكل :هدوج ردع نمةفرغوهمركران [نمرت أو هنانسح نمة بح
 نئازخ م ةرذووهذ ىزلا ىو: مىلا اب رثلاةو رذنهوه-ذ رقم لاماجلا ادم نمار ااا نار

 نيذ ةراعااد_:ءدك 1 , ال فدكو هق هفصوأّل٠ نمسح لمعي كا كى :رعش تءاذ هن هنري .راون ؟نمةعاو هن ردد

 همك طر ع ل رودةلءة-قالط بلع قدعلامساقالدط انوكيادحز وا ىت>ه.>هفاصوأب

 نم اح يسب هباكحا الووهرون قارب را 500 اوهروهط ةدشب روهظلا نءبدحا نمنادهسف
 تشهدولوةءل !تتهلهئاطحش بسور وهط نأ الولو هتريض>لا- +نيظحالملا اراد اههحو تاس ثق ةرحالرون

 راون أ ىدايم ت2 تددال دير_ل اوةراغ !نمبولةا!تيكرولوءاضعالاترفانتوىوقلاتاذاخت :ونولقلا

 نادي 0 ويه بلك را لا دع يرق اب هدو سيفافحل اراصن اسهل ار قلهنك قيطن ىفاف اكداكد هلت ظ

 هللاالا مة دود - ولا ف سل ذاىلاعت هللاري_غفرعب الةفر ءملاب قّةحتملا لب لهحو رود:لاعت هنئاري_غ ةيحم ظ

 هللاهجوالثمىفاش لافرعنةمري_غىلا لعافلا ةفرعمز واي ل لاعفأ اهم ث.دح نملاءفالافرعنمو هلاعفأو ظ

 دقلف ةم 3 رعةغلو موظنممالكوىرو و ريحو دادو ضان هناث د ن.ءالعط دل هنأ ثدح نم هقيتصتوهلعو

 ىيصتوهنلا تدنن وتس دو وم كتف ريك ىلا تب كر وار هريغىلايفاشأ اف ةقرعمر راح لوهفرع ظ

 نمىر , اك عناصلا تافص عنصلا نمىأ ارذىلاعت هللا عدص ىهثح نماهفرعنفهلاعفأ علدب ددب و هإعفوىلاعتهنيأ

 هاوسىلاةز وا<ترمغ ىلا هئدملا لع در وصتمهتصوهتفرعمتناكهردقةلالس وتسأل ]

 هلروصن د هأ اوست ويملك دانك سشأل لد ءاهوهذقشعلا اذهىوسام لكوةكرم هه !ليقالهنأ قثعلا اذهدح نمو

 قدعل اممساناكف دوولا ىفالو ناكمالا ىفالنات هلر وص:ءالةلاجلا اذهاماف ناكمالا فاماو دو>ولا ىفاماربظن

 بالطالا قشعل اةلظفل نم لرديالدةةمربملا نم هناصةن بد رغلا صقانلا عن ةقيقحالاط<تازاتهريغ بحب ىلع
 هعم لهعتسالنأ بذي راجلا اذهلثق عاقولاةوهشءاضقو ماس>الارهاوط ساس نعةراعوهىذلا لا صولا

 ناك رلاو سجرغلاةميبملا بنت5 ىناعملاو طافلالاهذهبن< لب سنالاولاصولاوقولاو قشعلاة#اغغل |
 نلت ما ذا نالا ق>ىئاهقالط ازو<اغا طافلالا اق نامضغلاقاروأو سيشل اوثتلا ص دخولا

 هده لاك قدك ,ةدلاةزاهل هن .اف ماهفالا فالّدشاب فاحت ماهوالا ارمفعىلاع هللا سب دقت بح ىنعمةمهؤم | ظ

 ىو ردعفدقاا ُْط امن هيبسي عطقني بلاءدجو ىلا عت هللا ثاغصل عاملا در نمأ سني تأ دعبب اللب طاغلالا

 هماللاقف لبج ىلع ليث ارسا ىتب فثاك امالغرك ذةنالسوهلعهنلا ىلصهننالوسر نءعهنعهتلا ذر ةرب رهونأ

 هللاتلاق لابلا قاس نألاق لج وز عهللاتلاق ضرالا قل نفلاق لجو زعدتلاتلاقءاعبلا قل تنم |

 ةمطع هب در عمرك ذلا

 قاعتو هناعسروك ذم

 ركذلااذهوتاذالارك ذ
 ةفشاكلاوةد هاشم اوه
 رك ذىنعأ ةفاعملاو

 ر ولرهو: تاذدألا
 دضماوه ازهورك ذلا

 دقو :وا1نانمىدتالا

 ةولدلا ن< ازه لصع

 ةملكلا ردح ال

 اذا نآرقلاةوال::لد

 نوتحاوةوالتل ا نمرثك أ

 عسمبلقلا ةاط اومف

 ىرست ىت>ناسللا
 تاسألا ىلع نزلا
 مالكا ىعم موقد

 سمنلاثن كاع ماهم

 أ اوهسدرعأ ١ ىلع لد مف

 قوش ووالصل اوةوالتلا ىف

 ةلوهسلا تال نطاملا

 ةالصلاو واللا ف
 مالكتا ارون ردود: و
 هزم توك د بلا ايف

 عمتع رتاذلاركذاضتأ



 ةثنسلأ ةشيسلاب ىزرعع

 جفصن ووف هل نكلو
 هنماةن ىتحهضيقأ ناو
 اولوةبتابةدوععملا هللا

 اوي وهللاالا هلال
 امداناذ او امعانمعأ

 لازءال_فذ اماغاب واقو
 هذهددرب هتولض ف ديعلا
 عم هلال ىلعةماكلا
 ريدت ى-باقلا:ًأطاوم
 2 ل ا ةماكلا

 تبدل هل ضن اقلا

 ىئاهانعبونب ا

 ن-ءسباقلا

 تاوببس اذا سلا

 ىلع تاه شو ةماكلا
 بتاقعلاامرمت تاسألا

 مناسللا تكس واق

 تندد

 رهودن مثباَةلاتكست

 اهرهوك# و باقلاق

 ىف نيقيلاروننكتس
 تهذ اذاىد بالا

 ن_ءةماكلا ةروص

 لازال بلقلاو تاسللا

 دز .رارهوجم اهروف

0 ٍّ 

 ع : 1 تاو اي تا ا ا ا عت ل 1

 رودس مدق.ةروذا تشو هوت حو سس درا ناك عر قس اذاسأ.ةلآلاناهتشحو وأ نتف نسف لحال

 00 نيت 000 ا درضصل اوعادغلا قا داسأا اوهيفة-_>احالفلاؤسلاءادش ااماقر وذ <2ىلع

 عرش نأكل .وهيلعهللاىلصهللالوسر تأ نماثلا 1 ريغ مرح ارامزملا تأ تايب ه فو تاط.كلارامز عال ذهبش

 رانوالاتوصعرشلم سواجلاز وجال عضومىف راتوالاب برضا تاكو لو م-مط مو هونيشر راك ا توصد عع

 ساقملاهزهفةنتفلا فوة دنع م رعاما لد ريماز ارا توص م رت مرعتريغءاس ةلاتوص نا ىلعا ذه ل رق هعو٠

 ةشرحلاصةرولارظنل اوبارحلاو ىردلاب_ىالاو فدلاب برضااو صةرلاو ءانغلاة> ابا ىلع لدن صودثلاو
 ةق.قعلاو ةملولاو صرعلا مولهاذعم ىو رو رمد ثقو هناف ديعلا مول ىلع ا -اهقاهطرور سلا تاقوأ ىف وفزلاو :

 ةرايزب حرةلازوحي واعر حرفلا هبزوبعاملكوهو حرفلابابسسأرثاسو رغسلانممودقلا مون رناتلناو
 عام سداسلا 5 عاملا ةظماضتأ اوهفم داو ماعط ىبعدح او عضومى مهءاسمجاو مهئاقلو ناودالا

 تاوءذللادبك ًاتضرغلاف قو ثعملاةدهاثمف ناكن اف سغللة ل سنو قثعالا هيهنو قوشالاكت رعقاشعلا

 ءأح 0 ءرعبلا فاضنااذاةذإعون وف همخذا 1 [ناكن اود وشلاو ذولا جيبو ضرغااف 5 هرافملا عمن اك

 قدعل عب د عاملا اذ_هىف و-رملائذال بحلاو فوّسلاة روق ب سح ءاحرلا: ذل ةوقو لوم سأيلاو هذيذإ

 تاكنالالحاذ_هوب وبحلانسح ف صوف با:طالا عملاصولافردةملاءاحرلاةذإ ل مص<ةو قو لاند رحتو

 ىذا ناقل هنذإفءاضتاامئانغىلا يتصف +5: رسوأ هت و ز قثعن نك هلاصو حاس نمهملا قامشملا
 هذهتةذالا بام ف دارتتفبلةل!تارفلا ولاصولا ىناعمفئاطل مهشي ونذالاعاملاب ورصملاةدهاشملاب

 0 هنماذ_هوبعلو وهلالاا.ندلاةام1 ااموا ا اجل نافاس سرت عار

 وأ وعابتاف لاصولا ءاحر ةذاهيرياس تاوهقوش عاسسلاب 3 ار نأ هلف بابسالا نم بيس[ تيد وهن : ليحوأ

 هسفنق لش نماهأ وءاقالاو لادولا.«ةشتر روعالثمح ىوشلاوب رك روعالذاهدعب كلذ ءاعمرحا عةلط

 ىف ركفلل ل م هال مارحاذهف«_سفنفل“ ءامىلع مم-؛املزني ناكو اهملارطنلا هلل <التأ ماوأ هاى صةروص

 ناصهت قوى بايُدلا نمءاهفسلاو قاشءاارثك أو<لالوصولا حابب الامىلا ةمعادال جيفمو تر وظل الاعفالا

 نةةىلاعخرب صالالنيفدلاءادلا نمهمفال مهه-ىع ونمت كلذو كلذ نمئثراكذا نع توكفنيالةوهشلا

 عامسلاه عمو عاجلا هليزب ناسنالا غامدلا د« ناخدلاّةف قّدعلا نع مكح لكس كلذإو عا_عسلا

 عراق هعمس ع ريالو هناصس ه.فءارالائد ىلا طشب الف هئاقل ىلا قات ثاوهقشعو هللا سحلأ نم عام“ تاسلاو

 نمالاوحأ هنمح رذسهوهملتدانز رر بح ا ضل 2 دل م6 ههقح قعامسلاههنفوأأ هنممع<-الا

 كات ىعستو 101 نع هب لكحل راهب دولا طال تاغطالملاو تافشاكسلا
 ليقاهفداصت نكت الاوخأ هساننمفداصىأ ا 1 وأ مادج وةبفوهلاناسلبلاو >الا

 قنتاكتا ارود 1 نجا ارنب بلعلا قرعتاهل مناور فداورلابابسأ لاو الاء الت توك مث عا وسلا

 بلاطمتن اء ىهوتاةشاكمو تاد_هاش مهبل صاحل اءافصلا بتي مثيلا نماهاع ةضو رعملارهاوملارانلا
 لؤوصحو تاحامملاو ىدا#ملاةل جس نمال تأب رّقلا هل نماجلا ىضذفملافاهلك تاب رع اةرغةهياهموىلاعأ هنت نيمحلا

 اهلحاو رالاريخستو حاو رالل ةنو زوما تامغنا اةمسس انمىف ىلاعت هللا 0 لا باقاللا وحالا هذه
 المو اهدنمتاوصالاب حاو رالار“ ًاتفسسلاة فر عمواضابق اواط شيت الزر اهو اقوشا ماهر 7

 بارطضاوءدحو و مج اذاذتلا نم_هعشب عاملا: ذان عمو رحل باغلا ىساقلادماجلا د.ابلاو تاغشاكملا
 عاستاوةساب رلاةذل نم ىصلا بعنوةرسشابملا ةذإ نم نينعلا بعت وجخ ز وألا ذل نمةحبوملا بدت هنولريغتو هلاح

 بدس كلذ لكلو هعذص بئاسعو هته ءو هلال >ةفرعمو ىلاعت هللا ةفرمهذإ نم ل هاا بعتنو هاج !بابسأ
 ملهك ارداٌوق ل مكتمل نفةكرد ءةّوتعدت_س واكردمعدت_س كاردالاو كارداع ونةذللاناوهردحاو

 ةذاو معسلا ر_ةفنم ناحلالاْذ '”لردي ف .كوقوذلا دةف نم موعطلاةذإ ؛لردي ف ,كةذذلتل اهم روصتب
 نقلا ىفةنط ان ةسادع ردت عما !ىل !توصلالوهودعب تاقلاب عامل اىوذئال ذكو لقعلا دقذن متالوقعملا

 لأ سس 7[7[2راالالالالااااا7اا7ااالل777ل7ج77جابليتبب ببي

 نك



 اننا

 ةدالودنموةتشملاوذماولاتقوافو ب اغا 0 ةوفو سرعلا فوديعل ما ١ ق1 اعاممرو رسلاك لذ ١

 نهنأ هز اوجهحوو هيرورسلا راهط ا لدالح امم كلذ لكو َر زعل !تآرقل اهطة> دنعو هناددش دنعو دواوملا

 لما! نم اذه ىلع ل دب وهبفر ورسلاةراثازاج هير و رسلازاجام لكس برطلااو رورسلاوح رفلاريثبامتانلالا

 مول عدنلا ىلسهللالوسر مودقد:عناحلالاو فدلابح وطسلا ىلعءاسنلا داش ا

 ىادهتاعدام * انيلعركُلاب>و عادولاتاينشثنم * ا:لعردبلاعلذ

 تاكر لاو ص قرلاوتامغنااو رعشلا هراهط اند و رورم» .وهو لو هيلعهتلا لص ةمودقل رورشااراهطا اذهف

 ضكرلا ماكح أ ىف قأيساكمهباصأرو رسول مهنا مهنعهللا ىذر ةياضعل ا نءةعاج نعل ةندةفدواضاأ

 ف ىوراماذ_هىلءلدب و ر ورسلا نام_تبأ نم جام بنس لك فوهبخرغلاَز وع مداق لكم ودق ْرئاح هو
 ةسدخل اىلار امذأانأ وهن ادرب ىنرعسد لسوهيلعهلنا ىلص ىبذلا تب تياردعلت افا اابتع تن اىضرتش امن تخل

 ىلاةراش ثاوهالا ىلعةصد را نسلاةثيدحلاةي را اردقاو ردئافهمأس ىذلاان توك 1 ىحردسملافنويعلب

 ىد رهشث اعنعد و رعنعىرغزلا نعل يقع دامو قاض | اهم هى رادعل !ىورواهفوةوةدهل وط

 هيلع هللا ىل_كىنلاوناب رمغتوتاغقدت ىنمماي أ ق ناب زاحاهدنع واهلع ل دمتعهللا ىذر ركاب أ تااتعمتلا

 0 ل ونعمل سوهيلعهتلا لص ىنلا ف ثكفهنع هللا ىضر ركب وب امهرهتناؤهب وثب شغتم لسو
 ةشدهل !ىلارظن أ انآو هن "ذو فرعس لسو :لعمتل لس ينلاتي ًاراهنعهللا ىضر ةشئاعتلاقوديع مان ان متافرك

 ندالا نم ىنعد ةدنر 1 ايان ةمآ اسوي .لعهلن أ ىلص ىذ |١لاّعذ هنعهللا ىذر رم مهرح زف ددهسملا ف توبلي مهو

 هللاو بهو نب ان ءرهاط ىفأ ثي دح فو ناب ةريطتو نادت اهمقو هود ناهش ثا نعد رخلا نورعشب دح ىو

 لسن لو ودع ا ارح نوبعلي ة شده او ىرهت باب ىلع موي مسوهبلعهللا ىلصهنلالوسر تيأ اردعل
 فرصنأ ىذلاانأ نوك | ىح ىلحأ نم موقب مث مهعلىلار امن كل هئادرب وأ هبوب فرخ د

 ىدن ا :تاكوتلاق مو هيلع هللا ىلطدللا لوسردا: :عتامم لاب بعلا !تنك تلاها هن ء هللا ىضرتش ثاعنعىورو

 ىلا ن4: رست لوي طعهللا ىلصدتلالوسرتاكو ل-وهيلعهللا ىلد هلنالوسرنمنعنقتب نكفىل ب>اوص

 فىرأ ا لاق ىاننتلاق !دهامامولا «اهل لاق لبوه لعلنا ىل-دىب دلاتأ هباورفو ىمئيابق

 نا_ما-ل ناك هنا تءءءاموأ تلاق ناحانح دن .رفلاقتاحانج تااقهملع ىذا اذهام لاق س ءرق تلا نهطسو

 ل 6 دخل اوهذحاون تدب ىئح ة- وه.لعدتلا ىلسهنلالوس رد هذةتلاهةدحأ ااهل ل. مالسلاهملعدوادنب |

 ضعءب قىوراملءلدب هتروص لدمكست ريس غنم عاق راو فزمللا نمةر وصل اذا ا ىفنامدصلاا ةداع ىلع ان د_دع
 ملسوهيلعهللا ىلص هللا لوسر ىلع ل. داهنعهنناىدرخ_ثئاعتلاقو عاقر نمت احاذج هلسرفلا تأ تاياورلا
 قرهتناف هذعهللا ىضر ركوب أ لة دفهه>ولو> و شارغلا ىلع عمطض اواي ءانغب نايتغت تاي راحىدنعو

 اناذامهعدلاقو مسوهيلع هللا يىلصهللال اوسرهيلع لي قاق لسو«ءلعهتلا لصهننالوسز دنع ناط.ثلارام م لاقو

 هيلع هللاىلص هتلالو-زتل ساما بارحلاو قردلاءثاد دوس اهيق بعلي ددع مول ناكو اج رفنام مز علف

 تالماذاىتحةدفرأ رأى م :ودلوب وءددخ ىلع ىدةخوءءازو ىنماق افرع تلةفنن رظن :نيهتشنلافاماو لو

 انآ تنك ىحن يعل لارا ثامقلم كيم لعل ارتءضوذ لم ميو ىهذاة لاق من تاق سح لاق

 ةلالداجفو مارح سبل بعلل اوعاذغا انآىمي رمد صن و هو ني_عمدعلا فاهاك ث.داحالاهذوذ تفرمضن اىذلا

 ثلاثلاو دح»ملا فكل ذ لعف ىناثلاو تعلل اوصةقرلا فةشد+ل !هداع ىنعالو بعالالّوالا صخرلا نم عاونأ الغ

 0 اماوح هنو ردة. ف يك-ذ هلسا_لاوعللاب صأ اذهوةدفرأ ىنب . ان كنود سوه لعهتنا ىلص هلوق

 بابسأ نماذ_هورو رس تةو وهى دبع مول هنأب هل. اعتو ريدغتلاو راكنالا نعام متعهللاىذر معو رك ال
 0 ءادهشضواهنعهللاىذرةشئاعةقفاو اهعام“وكلذةدهاشم فالي وطدفوقو سماخخلاو رورسلا

 عنملاو عانتمالاف فدقالاو دهزلا ةنودح نم «نس> أ بعللا :دهاشم ناببصااوءاسنلابولةبييطت قالا

 ا هدعاسمىلازار طضا نءكلذ نكي لو ىرظنت نأ ني .نشنأ | ةشئاعلءادّدبأ ل سو هءلعهنيا ىلص هلوةسدإبكاوةئم 1

 مالسلاوةالصا !ه.اع
 ءابقن اءامضحخأ ءالع

 ءاكح ءامق صا ءامإ>

 تودر ءاسنأ مخ 2

 ءاطعلان م ليلقلاب ىنم

 ريسلاب مهم ىذرأو
 مهلتدأو لمعلا نم
 هللاالاهلاا ل ةسنملا

 ناكسرتك أ مه ىسدعاب

 نسل لذتملاهنال ةدملا
 هللاالا هلاالبطق مو

 لذن لو مهتنسا تاذاك

 دودسلاب طق موق باقر

 نو زعنب هللادسع
 اهمءهلناىدرصاعلا

 هن الا ذه تالاق

 8 ارو-تلاف هب اودمكم

 كانلرأانا ”ىنلااهأاب

 و ذنو | 2و ادهاش

 ارثكو نينمؤمال از حو
 ىئالبعتنأ نيسمالل

00 

 هلو ظماغ الو طف س

 الود اوسالا ىف 18



 قب رط ىف ىتح هيامزئلم
 لك الاة_ءاسوعوضولا
 ةءاجزاةحشاو هنعرب »ال

 2 ذلاَنَم مجاَسملا نم

 هذ_هوهنلاالا هلاالةلك
 فةم_طماماهلةماكلا

 عجو نطايلا رت ونت
 اعاع مواداذا مولا

 نمىهر صل ىداع
 ةمالاهزهل قل ابهاوم

 ةمالا هذهلةصاخاهسقو

 ءاضانخش انثدحاهف

 ونأ انأ لاقءالما ندلا
 اظفاملا قثمدلا مساقلا

 نيم ركلا دصانألاق
 كلاسع نأ لاه نيسحلا

 انآ لاف ىثمدلا باهولا
 الاف رش نيام

 انثلاةراعنب ماشه

 ان لاق ل_.منيدبلولا

 نعدي رنب نجرلادبع
 ممن ىسعناهببأ
 بردلاق مالسلا هيلع
 ةمالادذ -هنع ىتثدنأ

 دجنةمأ لاق ةمودرملا :

 ةصكدلا فصو ىف تماظن راغشأ اهمال حابمكلذو ءانغااو نيهاشل اولبطلابدالبلا فنو روديالوأ مهئاف حلا
 ىلاعتهناتيب جىلا قوشلا خوي كل ذرث أو اهري_غوةيدانلا ف صوورعاثاارثا سو ممر و مط اوماقملاو
 ةبرق عل اناك اذاو الصاع نكي منا هيالتجاو كوش اةراثتساوأ ل_طاح قوش مناك نا هزارين لاعتماو
 هنيرو اظعولا فهمالكمظني نأ ظعاوالز وح موادو# ىّوشام لكبهبلا قد وشنلات اك ادومخهلاىوثلاو

 رعشلا ماظن ىلعكل ذهريغلزا هيلع اولا ف صو ورعاشملاو تيبلا ف صرب عما ىلا سانلا قوش وعصسلاب

 دازةنو زومتامغنو بط توصعبلا فيض اذه بلقلا ىف عقوأ مالك اراص عسل ىلا فاضن !اذا نزولا ناف
 رانوالاو ريمازم اهمق لحخدي لامزئال ا ذلكو ريث أ هلاداز عاشيالا ت ”رحونيهاثلاو ليطلا<.لا فض ن اذ هعقو
 نعضرغلا طة أىذلاك علا ىلا و ردا هلزوحالنمقد وشنت هيد_دقنا معنرارسشالا راعش نم ىهىنلا
 مالك ل كيو عامسلاب حلا ىلاهقب وشن مرق ورخلاهيلع مرح اذهف جو ركنا ىف ءاونأ هلثذأب لوهسفت
 زحمابلاغ كالهلا ناكوةنماريغقن رطلاتناكناكلذكو مارح مارحلاىلا قد ودنا نات عبو رذناىلاوشد
 اكحابمانأ كلذوو زغلا ىلءسانلا ضد رتل :ازغل!هداتعبامىناثلا« قب ودةلاباهتملا عهوب وللا رك
 وزغلاةبعادةراةتسان ال مهناحلا قرطو اذ اراعشأ مهنا قرطو مهراعشأ فلات نأ ىنبذب نكساوباعلل
 هبلاةقاضالا,لاملاوشفنلاراةدتساوةعاحششلا نيستو رافكسا ا ىلعه ف بضغلاو ظيغلا ب رحتو عيجشتلاب
 ىنتملال ود لثمةعجتشملا اراعشالاب

 مركمربغلذإىساةتوتء < امركمفو.سلا تحت ءالناف
 مثالا عبطلاةعبدخ كلو + مزح نبا نأ ءانبملاىر (انبأ هوقد)
 بودنمو وغلا هيف حابب تقوفحابماضرأ اذه و ةتودملاقرطل افلام ةعمم لا نازوالا ةرطوكلذلاثمأو

 اهلمعتس ىتلا تاب زحرلا تااثلاوزغا!ىلا ب ورحل ا هلز وع نم قح ىف نكسلو و زغلاهبف بحتسن تقوف هيلا
 حدملا« فو لاتقلل مف طاشنلاّك ب رحتو زاصن الو سفنلل عبصممتل ااهنم ضرغلاوعاقلا توف ناعسشل ١

 ابملاتف لك فحابمكلذو سفنلا ىف عق وا ثاك بط توصو قمر ظفل,ناك اذا كلذوةددعلا رةعاسصشلار
 لاماودلا ب رس نالرو طع لا:ةلكو ةمذلا لهو نيملىلالاتةفروظحو بود _:ملاتقلك ىفبودنمو

 ||| كلذإو امهري_غوامجتعهنلاىضردلاخو ىلعك مهنعهللا ىضرتباهعلا تاع نعلوةنمكلذو روط<تر وحلا

 | ةدتسلا ل ترحق ترم ةيوصناةةارغلار كسسف نع كلاميرشلان م عنعتأ ني لوتن
 1 |ةةكرملاناحلالاو تاوضالارئاس اذكولاتةلاىفروتغا!ثرونو نطولاو ل هالاىلا وشد وسفنلاةمارمص

 || ءار الاريتفتو بولعل اري.غتدسةىلعكلذ لعف نخ ةمصشلا ةكرحا نامالا نابت ةنزحملاةققرملانادلالاف فلقال
 أ تاوصأ عبارلا« عبطم كلذ وهفر وظحلا لاثقلا نعريتفتلا د عق ىلع هلعت نمو صاعوهق بحاولا لاهل! نع

 || مومذم اامآف مومذمودو# نات نزحلاوةب اكلاةمزالموعاكملاونزحلا حوت اه ريثاتواهتمغنوةحادتلا

 || طخست هناف لعل اذه نمتاومألا ىلع نزار مكنتافام ىلعاوس اتالدكل ىل غتهننالاق تافام ىلع زم اكف
 || دروا ذافامومذمةحامنل امك هر ناك امومذمن اك الن ْزحلااذهف هل ل رادتالام ىلع فس انو ىلاعت هللا ءاضقل
 [| ءاياطحخ ىلع هؤزاكب وهند أ ىمري_صقت ىلع ناسنالا نزحوهفدومحمل انزال امأوةحانلا نعمي رصلا ىسهنلا
 هني وةتونزحااذه كد رحتو مالسلا هلع مدآءاكرهءلعو دو# كلذ ىلءنزاتل او نزل اوك انتلاوءاكملاو
 تلا ماودعم كلذ اك ذاءد و مال_لاهيلعدوادةحات تناك كلذاو لرادتالريمشتلا ىلع شع. هنالدو

 عفوت زئانجلا تناك ىتح نزح و نزح و ىكبي و وتبي مال لا هيلع ناك د قف ب وف ذأ اواياطخلا ب: سب ءاكما !لوطو
 مرحالاذهىلءودو#دومحلا ىلا ىضفملان الدو # كل ذو هناح أو مطاغل أب كلذ لعفب تاكو هتان سلات نم
 لسوتبل كابي و وكس ن أ الو باغال ةقفرملا ةنزحن اراعشالا هناحاب رمت! ىلع دشن: تأت وصلا سءاطلا اظعاولا ىلع

 ناك احابموهو هلاحبهتو رو رسال دمك أترو رسلاتاقوأ عاجلا سمادخاوب هنو ةراثاوهريغةيكمت ىلا هي :



 | مو

 روطأ ًاوانم َر رأااذه 51 ميسضلا_هاللاجلا اذه

 : ى هرخأ : مل سو هيلع هللا ىلص اذن لافو
 هرحاهملاوراصتالاوحراف ع هرخ الا شيع شيعلا تامهال

 هللالوسرنءرخاغبا عاق هءلعمو# ل راو عضن ل سو كل ىلا نيصوعلا ىفازهو

 رخافو أ عفانام سدقلاحورب نا حدي وب هقلانا لو ءبلع هللا ىلص هللا لوسر لود وهقاذب وأ /سوهيلعهتلا ىلد

 تلاقو لافهنناضط قبال ل سو هيلعهللا ىلسص هللاق هرعش ةغبانلا دشن ؟الف مسوديلعممبا لص نيا كوس

 تاو رب نعو مسد وهو راعشالاهدنعنور شاني لس .وهناعهتلا لصهننا ل وس .ربادصأ ناك اهنءدللا ىد 0

 لوع» كلذلك تاصل !ىنأ نبةمأ لوق نمة ذاق ةئامرلسسوعب .اعهللا لدهللالوسرت دشن لاقهسسأ نعد رملا

 م فلا هلىددع ناك بوهيلعتلا ىلهىبنلانأ هنعهللا ىؤرسنأ أن عوملبا» رعش ذاك ا لاو ديمه

 ةشحن أ سو هيلع هلا ىل_مهلالوس راف لارلابو دح ناك كلامنب ءاريلاو ءاذلاب ردح ناك شحن أ ناو
 تامز د لسو هيلع هنبا ىبرمدتلا لوسوتبامز برعلا دان ملابجلاءار وءادخلا لزب بر راوةلاب قوس ديور

 ةياصصل !نمد_أ نعلقنب لوةنو ز ومناخ ا وةببط تاودايىدؤةراعثأال اوهامو مهتعهللا ىض رةياوصلا
 مك هنا نس < نأز و<الفذاذاةس الل ةرانولاجلا كب را ةران كلذن وسواد اناكاع ةلدراكلا

 فاكال كرد هنا ثدح نم. ,ةرظنلا#(ةعبارلاةحردلا ) « ةنورومناخلاو ةيبط تاوصاي ىدوم ذأ كم مووعم

 1 15 اهفرثؤتلاها ىح>حاورذالةنوز وملاتامغن !اةمسانم قرس ىلا هت هلل لوةأق هم هماع ب لاغل اوهانا ممن

 ءاضعالا ٠ نم رسل اماهنموب رات وكصةااماهتمو م ,و::اماهتموت :_عاماهتمو 6 را مالا نفاع

 ىت>رانوالا فراحاذه لب روت كح ميني اند نأ ىخني الو سأرلاو ل_جرلاوديلاب اهنزو ىلعتاكرح
 علا مها كلذن وكف يكو جالع هلسدا جاوءااد_-افوهف هرانوأ ودوعلاو هراهزا وعيب لامك رع 1 نمل

 هيلاءاغصالا ىلا هيكر اع هسفن فرص 00 ءبيطلا توصل هتكس هناق هدهمىفىبصلا فدهاشم.ريث ا

 تافاسملاهعامجم ىفهطا كن ةٌوةلرصق تس و ةليقثل لاجإلا عمت دا رم ءاد+ ايرث رب 8 هعبط ةدالب عمل جاو

 لالكلاو ءايعالااهارّتعاو ىداويلااملع تلاط اذااهارتفهولوف وهركسام طاشنلا نم همف ثعبتن ولن وطلا

 اهريسىف عرستو اهناذ آةيصان ىداملا ىلا ىتصتو اهنانعأ ديءارملاىدانمثعوءاذالابجالا اولماحملات<

 اهطاشنا هب رعشتال هو لجلال قثو ريسلاّة دش نماهسفنأ فاثتاع ر راهلماع واهلا اهماعع زعرتت حب

 لئثابقن مةليبةتبفاوف هيدابلاب تنك لاقهنعهنلاىضرقرلاب فو رعاا رون. دلادوادنب دمر كم ونأ نكح دف
 نيدثت :امدقالا ج ثنأ رود .ةن ادعم دوس ًاادمع ءايخلا افترأر :هءامدش يلدا اومهنم لح نوتاساند درعلا

 ا ىف مف شت قحشال اوه. تن ١" هداعلا للا فد رع ْش 0 ادرك هولجاهتم قب دقو تدمل!ىدب

 رمضح الق لاقىنعدمقلا لك ماسغف ردقلا اذ_هىفكةعافشدر الف هغيضا مركم هنافىالوم ْ
 تعنتماماعطلا او

 هلنال اة لعفاذامتلقف ىلام عسج كلهأ رفرقف أ دفدبعلااذسهن الاقفدبعلا اذه عفش !ماملك الت لقو

حابق قحاب وددوع ناكوالاة ئالا_جااهلمق لاجل اهذهروهط ع كر مسدعأ تا :5 ىناوابمط انوص ١
 تار ييسسيت

 ىفي-ذ تن نكلودحاولا لجلااذ_هالااه تتاماهلان جا تاطحا_!ف هةمغن ببط نمةد> او هليل ىف مايأ ْ

 1 رمد :نمعاملا قتس لج ىلعو دع نأ ءس انعص الف هر وص مه أن أ تيبحافلاف كا هتبهودن كتماركلف ظ

مبيط أ انوص طق تعم« ىفا نط انف ىهحوىلعانأ !تعئوو هلابح مطقو للا كلذماه هنوص عفرالف ||
 اذاقء_:

 قدنا ازةناحو رلا نعدتعت لادتعالا ن علام صقان وهف عامسااهكر < لنمو سوس باق !ىعاملاربثأ 5

 تناككلذاو ةنوز وملاتامغنلابرثأتئاهعبناف ئامملا ع -.- ىلع لب , روبطااو ناببللا لكس فو مبكلا طاغ

 مباةلا ىف.ريث أترايتعاب عاملا ىفرلغتلا ناك ا ههمو وسبا تسالنلالع اوس ويطل
ثالاولاو > الاب دال فل: علب م رغالو ةحاباياّعلاعمهم .ذ كح نأز حج ظ

 0 تامغنلا فرط فالتدثاو صاخ

 تاماكتلاب نرغلاةهنضوهام رحب نكءاوه#ف امص تصطاد

١ 

١ 
 أ
 ا
ْ 
 ا

 قدعتو هدفا نسحأو

 وأ اموننيعب رأ نولذتا

 راس نم هه زرتك ١

 رة نةلاوتس لاب

 كريص,ومباةنعباخلا

 ىناقك ارمهلت 5 لاق

 اذه يلا لد دقو ىلر

 تاقوالاءامحايةرانأ ماقملا

 فكو احل اصلا

 داروالا عدزوند حراوجلا

 ةوالتلاوةالدأانم

 تافوالا ىلع رك ذلاو
 عضوا قحلاهثدابب راند

 هدارعتسا ةودوهق لص

 دحو ل عريغ نمْأ دانم

 ةمزالعكل ذدح راب هنم
 راك ذالانمدحاوركذ
 كالذ ددرب لازءال هنال

 توكتو وق ورك ذلا
 سإئاتاواداا هندايع

 بسققبتا ارلااهنت ا

 ةلوغدم هنافوأ رئاسو

 اهنتيالدحاولارك ذاب د
 روهةهنمدجولالو روتف

 رك ذلاٍكالذددرب لازءالو



 ةدهاجم ادد مولا مهل

 ا.ندلا ىف دهزلاو هلماعملاو

 قالخالاب قلذتلاو
 كلذنم خشن امو: دا

 ةسامس تع سدل نم ىلع
 دي را ريسريصب حرصا
 هنداجو هر ورغو دعب

 سال ا ىلءهئلاطدس و

 لازي الو قالاب هتاردزاو
 ةقبر عاج سحب
 رن ره«ةنعنع مالسالا

 ماك>الاو دودلا

 ناد ومار اولالخلاو
 تادامعلا نمدوصقملان ا

 رتب وىلاعتهنلأ

 هللاىبصلوسرلاةعباتم
 نمح ردت م لول
 قدنزتو دلت ىلا كلذ
 ددولالذلا نمهثناب ذوعن

 تال. ماوقالحول»

 اهتوهشد رعئافواهوتت
 ربغ نم مياشملا عئافو»

 دا ارأنذ كلذةقشحع

 نا معبلق كلذ ق.م

 هلل سلخ اذاد_.علا
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 ةيلعلا هذه لثلو رواناب متامغااهم هلصاحلااةذالا نافرجلا ب ريشنلاوعدئاهئااهادحا « لاعالئلرفلا عرشل

 رك ذلاببس ىنهف برشلاب سنالا سلا<رك ذنرجلا ب رشب دهعلاس رققحف !هناة يناثلا رجلا ليلق مزح
 ىذايتنالا نعى-منةلعلا هذ_هلو ماد_قالاس سوهفاك :وتاذاىوشلاثاعبناو قوشلاث اعنا بس رك ذلاو

 ةلعلاءذهواهرك ذئاخر ا ا د :!!ىناوالاىهو ريةذااو متنا وتفزملأ
 ركذت!!ثمح نم نكس برسل ىناوأوةندنعلا هب و رف :ذلالذارك ذل! ىفةذارابتعا اهمف سيلذا ىلوالا ىراقت
 عاملا نعىس وهف برشثلا عمئالذ فاأ !نمدنعر للاى وود اريك ذئب رمشل ارك نب عامسل ناك تاقاهم

 نال مهمهبشتلان ممنعف قسفلا لهأ ةداعنمراصن ا ملاهلع عامت> الا ؛لاثلا نع هيفةلعلا هزه صوص

 ممهيشتلان ءافوذةعدبلا لهالاراعد تراصامهم ةنسلا لركن لوقت ةلعلاة ل مو مهتموهفأ مون هما ندد

 0 ناطاج ريصونيةرطلا عسار طس وا ولاقيقدلدطةسمل.طوهوةب وكلاب رض مر هلع ءااهذ هو

 اورضحأواسلاوني زوةعاج تحاول لوقنةلعلاءذهبو وزغلاو حلا لبط لثمن اكل هبت لا نم همفام
 ىاسلا نمنوذخأبق مهمة وموهلعر رديايقاسا اوي صنونيرهعكسلااجذاومس صوهحاد وأو 5 ١

 نالهسقنىاسابم بو رسل ناكتاووبجلع كلذ مرح مهنيبةداتعاا مه اماكباضعب مه-ضعب حيو نون رسشل و

 ءابقل ارا هدالب ىفاعزةسأرلا ىلعرع_ثاا كرت نعوءامقلا نسل نع ىسجند اذهل لب داسغلا لشاب اهمسشت اذه ىف
 مرح اعلا ءذهجف مومف كلذ حال_كل له داش عالر هنلاءار واعف كلذ نع ىسهتبالودا فل! لهأ سابل نم اهمف
 اهاذعمق سلف كل ذاد_ءامواهرب_غو طب رملاو بايرلاو ينسصلاودوعلا تسصاهلكرا: والاو قار علا ارامز 1

 نو ز وماطتسهتوصاه محب راسل هإ لك وببضةلاو ليطلاكونيلاباطلا نيهاش د او ةاعرلا نيهاشك

 | اور سلا توالواهللا ىوشب الواهعرك" ذيالو راب قاعتي الذ لكن البرشا لأ هداتعنامىوس

 ىلعامم رضا نكران والا عامل |وةلباهريغور ومطلاتاوصأ ىلءاس اق ة>ابالا لصأ ىلع قيفاهانعمىف نك

 ليل سامعل ا ىلد ة.طلاةذالا درعاهع رح ىفدلعلا ت سدا هنأ نيدتب اذهم واضد ًامارحذ اتسم تسانتمنز وريغ

 هذه كزرلان متاينطلاوهدانعا حجرخأ ىلا هللا هن : مرح نمل ةىل اع والام اسف هلاك ىامالا هت ايدطلا

 ةجردلا)«ةمرحللا ضراوعلا فى سكرخ ؟ضراعب مرحتاناوةنوزومتاوصأ اهنا ثم نم مردتالتاو.الا
 0 ا مط داتسالاةرصحنمالاج رخالكلذو رع_ثااوهو موهفملاونوزوما#(ةثلاثلا

 مرعنأ ن داع الامر ملاذا مارح ريغ نو روما بطلا توضلاو مارح ريغ موهفملاماك!اواموهطم هنوك

 نكيملوأ ناحلاب ناك ءاوس هيوطنلا مرحوهماظذوهرثن موحر واظن سمأ هءذ ناك ناذهنم مهغ اف راني عن عوجلا

 توصريغب رعشلاداشن ازا امهمو مق هع" 'و نسح نسف مالكرعشلا لاقذا هّئاهجر ىفاشلا هلاقامدمف قلاو

 حابم ىلا حابم مضت ااههم واحابم ع وا كلذ ناك تعمم اذاتاحامملادارذاناةثاحلالا عممداشنا زا نانأو

 نييدشن ا دقورع_كلاداشنار 2 .فدكوانههر وطظالوداح الاءنمض:الار وا عولا نمت اذاالا مركب م

 اهتعهتلا ىذرةشتاعتدشن ا و ةمك1ط رعشلانمنا مالسل اه.لعلاقو مل وهيلعهتلا ىلصهتنالو-ر ىدي

 | وحال را فاحش ىف ثم و د“ مهناك أ !ى ساعد نذإا بهذ

 ظ 000 السل متل تلق ناهسقا ىصرتشلاد ءزيهم«ل!فىورو

 || هنلاىذرركو لأ تاكف ل د_2تف.كل البايو كلدحت فيك ت بأ اتاةفءاب واهب تاكو امهتعهتنا ىطرلالدو
 هلعن لا ارش نمىندات وملاو # لهآ ف عد ئرمالك لو#د ىت 1١ هنذحأ اذاهنع

 لو و هر يقع عفو م اهنعدعلقأ اذالال,ناكو

 ليلجو رخذا ىلو-وداوت د هلمل نمد | لهى روماسلالا
 ليعطوةماش ل تودس لهو ةنكءاصامول ثدرأ لهو

 1 وأ كمان ةني دما ذبل ببح مهللا لاق لسو هيلعهتلا ىلصهللالوسر كلذ. ترمحتافاهنعهّنلا ىذرةثئاعتلاق

 لوي هورسملاءانبى موقلا عمنبللا لني سو «يلعهننا ىلصهنلالوسرناكد قو دشأ

 اذه

0 



00 

 ضرغلاذهتايثاىافاك اكمل ذتاكمهتلدأ نءباوجلا تامهمو م رتلا ىلا نيلئاملا ةلدأ نعانباوج
 ناعمه ةتعم<اءانغل !ن وهف سا. .ةلااماوه«ةحاب | ىل_ءاعمج سابقلاو صنلالددتل ون م 2

 فسولاةبلقلل َّك ار ىنعملاموهفمثوزوم بسيط توص عام« هيفناقاهءوم نعمت اهدا ارذأ نعش عد نأ ىتماد

 ري-ةيىلاوراءشالكموهقملاىلا مسن نو زو او ديسير 0 .ط توصونا معالا

 لد د مر ن ايش الفت مط هنأ ثءح نما ءطلاتوصلاعاسمامأت اناومحخل ارثاسو تاك اوداك موهفملا

 تاتو مرد وهامتلا 0 عميسلاةساحذ زلت ىلا عجرب هناوهف ساس ةلاامأ سا.قلاوصنلابلالحوه

 هل مآل !تارصرملاقراقنلاةزلذذاخس امةساحلا كل تكرار لاردا2 اح لكدأو ساود س جنو لقع

 ةردكعلا ناولالا نمهركامتإ .اًعمىف ىهو د .+لاتاولالا رئاس إب ون اه>ولاو ىراملاءاملاوةريضحلااك
 ةرالحلاو ةموسدلاك ةذيذالاموءطلاقوذالو ةهركستسااناتنالا هل اعمى ىه هو ةيبطلا او رلا مثال وةهسقلا
 ةسارضااو ةنود1ن اهل انمى ىهوةسالااوةم وعتلاو يللا سمالوةء«ُثدتسملاةرارملاة لب !ةمىفىهو ةضوجلاو

 ةذاةسمىلا مسقنت مهمسلاب ةكردملاتاوصالا كا نكسف ةدالبلاو لهل هإءاعمىف ىهرةف ةرعملاو لعل اةذإ ل ةعلل و

 رئاس ىل_ءامت ذو: ساهل هذه ساند 97 اا فاهريغو ريجلا قيهنك ةهركتسمو ريمازملاولدانعااتوصك

 دب زب لاق ذا هيهدابع لك كاسم كانسما نسحلاتوصلا عامة حاب | ىلع ل دق صنلاااماودب اهخاذإو ساوملا

 مل_-وديلعهللاىلصلاقو توصل! نس>الاايننهنلا ثعبام د دا فو نس اتوصل اوهل_عذءاشنامقادلاىف

 هيلعدوادإحدملا ضرعمىف ثيدلا قوهتنمقلة نقلا باص نمنارقلاب توصاا نسا لح رالانذا هشأ هن
 شودولاو ناو سنالا عمت ناك ىتحروب زلاةوال:ىفو هسفن ىلعةحاينلا فتوصلا نس ناك هنامالسلا

 مسوءءلعهللاىل_هلاقو تاقوالا فاهنمب رغب اموةزانج ةثامعب رآه سا<* نم لم ناكو هنوص عامل ريطااو

 دن اعوأ ة.ضاررلا
 ىدص نم هل ىءارتي

 ىتخ كلذ ربغو رطاخلاا
 توكرلا هلا نكري

 ناق هنأ نساظاو مانلا

 اذهتارلءبالو دوصقملاب
 ريغ ةدئافلا نمنذلا

 ىراصنلا نم ع ونغ

 ىه سلو ةمهاربلاو

 القل كو ملا
 قالانا مهضعب لودي

 ةماقدسالا كذمدير

 ةماركسا !بلطت تنآو

 نيتداصلا ىلع - دوو

 توصاتاوصالار كس أ ناىلا «اهّننالوةودوادل آريما م نمارامض ىطعأ دقلىرعشالا ىد .ومىلأح دمىف

 نأهمْزال نآرةلا فت وكي نأ طرش رشي كلذ حب اغا لاقي نأزاح ولو نسا توصلا حد مىلعهموهفعلدب رجلا

 تاداعلا ىراودش نم وس عامم-زوجيالف 4 عماللفغ توس عامسزاباذاوتآر ا عااتوص عاج مرح

 نسحب بط هناث مح نمتوصاا قرظناز_عفةمكحإ رعشلانمناو ةيدعل ىناءءماو ةمكسلاهنم مهقب
 لتقتسا فت دحام جرا سح توصنم كف نسحلاءارونزولا نافنوز وملا بيطلا توصل فراظتلا «(ةبناث ةلاةحردلا)* 1

 كاذمويلع تفيالدقو جرت نأ امااهئافةثالئاهج راخترابتعابةنو زوما تاوصالاو باطتمري_غتوز ومتوصنءمكوتزولا نع أ
 ةنوزوماهدط عمىسهفر ورطلا نم عسل تاوذو ىرامقل او لدانعلا توصك هريسغ وأ تاسنااماناومإلا مدعمهلاسفحدقبالو ||| لذه ناويحةرعخح نم جر نااماوهري_غولبطلاو بيض#لا برضو رانوالاوريمازملاتوصك دا نم ||

 ريماز لا تعضواعاو تاناويحل احانحت اوصالا فل صالاو اهعا_م« ناس كلذ اف عطاقملاو ماما

 ةرالاور , ودن ىلا متعانصب تاعانصلا له ل سوت فاو ةقا1اةعنصلل هنسشيو ور ندا أ ىلع

 عامسفل اوطد كلذ حرع“ ةوءادتوالاا اودصت هن وعانصاا معن هنفاهعا ارثدخاب ىلاسعت هليارت 'أتساىتلا ةقلطلاىفلاثم ا

 رو.طلارئاسو تءادنعا تود م رحت ىلابهاذالف ةنوز ودقأ ةيرطا وكل .رعنأ لص تاوصالا:ذ_د أ

 نماح زال !تاوصالا سل دن علا توص ىلءساةب نأ ىف ء.ذ نأ او.حودانجنيدالو نا ا !

 هذه نم ىنثنسدالو هريغو فدلاو لبطلاو برضقلا نءهوأ هقلح نم رخ ىذاك ىد" الاراشخاب ماسح الارثاس ||

 ناسنالا هيذتلب املكا هلع سد ةلةذلل ناك ىلذااهتذللالاهنم ماملابع رثلادر وىتلاريم ازا او راتوالاو ىهالملاالا |||
 سكى لاءادتنالا ىفرمالا بتنا ىتح اهنعماطغلا فةغلابملا هب ساذلاةواررضتضتةاوروملا تمرح ناو ||

 تيرحاكعابتالا لق نماهعر < ناكو طةفريمازرااو راتوالا ىهوبرشلا لهآ ًاراعشوهاماهعم مرش ناندلا

 ركسال ناك ناورجلا لاف محو نيت وسلاب هلاصتالزةفلاىلارظنلا مرحو عاجلا ةمدقمامالةدنحالابةواملا |
 مارعلا ج نوكمل هع ح ىلع بوسسأ ةمر_ل اكد وهب فطن م رح هلوالا مارح ن ءامو ركسلاىلاوعدب هنال

 اعبتةمرعتىسهق هدرا هللا ىح ناو ىج كل ءلكدل تا _بوهيلعهتلا ىلصلاقاك هلوداعناماراظ-ولةباقوو |

 ف حيلتي اءاوكلَذ

 نع فاردغالا مهلاح

 لع ك5 نم غش
 اهسرعسصد نيقدادلا

 ىمادلاو مهئاقيا دب رم

 نال د تراس ع



 دج لاو قسد

 ع

 ل عرشلا ا

 ىلص هللا لوسرل عب اما

 2 جنأل_-وهيلع هليل
 قدهزلاوباقلار ونت

 صال الاب هلل ة]ماعماو

 ةوالتلاو ةالصلا نم
 0 امو كلذ س_غو

 ريثاتاهل مهلا

 لوسرةعباتمو ع رششلا

 ل.رملعهتل لمعلا
 سفنل !قءاف ص جم

 تاسك !ىلع هينا عمسو

 ىى ::ءراممتشاررلا مولع
 نول ر هدإاوةقسالؤلا هد

 لاعت هليا ماد

 لازبالو هللا نع دع!

 كلذ ىل-ع لعملا

 ناطيشلا هن وغم_سن

 مولعلان 0 بسكب ا

 كلذ ن

 نععمنرو او-هلو 1ك اناو 2 ؟اكردأن ازهاننامزىل عامسلا ىلعةكملهاك نيبطاومتنيدلا لهألرن لو

 انامل

 لس ةولاهامهنلا نوهةن ةناو اودخا تاك ةتانحلل تاب راحءاطعل تاكو لاق ةيفوصال ن هدعأ دقن يحتلاسانلا

 0107 ل13 نوقع نو لاوذو ىطغق بلا ىرسو بيتا ناكرقو عادمسلاركستت دك لاس نب نسال ينل
 بعالاووهللاركت أ اىءاو عمس رايطاارفعح نب هللا دبع ناك دقف ىنمريضوه نمهعمسوهزاجأ دقو عاملا آ

 عمهب_حولان سح هل ةالادادزت اه ارآالواهارن اف ءاسشأ ةثالثان دعفلاه هنأ داعم ىبع ن ءىورو عامسلا ىف

 ثرحلان عهنيعبا كعاذه بتك-ا !ضعب فتنأ أر وءافولا عمءاخالان 0 ةنايدلا عملو ٍوَدلا ندبحوةنامصلا

 بحالدها نبا تاكولاق هري مثلو نيدلا ىفهدجو هنواصنوهددز عم عاسممل هزي وكت ىلع لدي امهيفو ىبساححلا

 ركبولأو عينمتنب نإ م-اغلاو انعمو ةو ءدىانعمتجالاق هند ح او ريغ كو عامساهف وكي نأ الا ةوعد

 موسي نأ ف دوادنب ىلع لاب نءباضر < رها< نبا لعش عام رد ميكاراطب ل ردها اودوادن |

 مساقلاون أ لاف لأ بهذم ىلعانأ اوههر ركب أ ناكوعامسلاهرك هنأ لبنحنبدجأنعينأ ىندحدوادبالاقف || ىو

 لاف ةزام لنا نبال كا ءانآثأ دجأ نب ملاصن ءىبتدخ ميجا نبادج أ ىدجامأ عينمتنب ,نبا

 نمت ةركب انآ نلوم ىأ لد_نمتنأ ىنعدعينمتنبنباللاهو كيب , [نمتن أ ىنعددو ادنب الدهان نبا

 هدشن أت اف لاهاللاقءداشناه.لعمرحتوصلا ن_بحناك نافلاقالدوادنم لاّقف م ارحوهر عش تدب دش 0

 نيناطمشلىوقأوفدكن د حاوناطشاونأ ملانألاقهيلعمرعار وصقل اه:مدمودودمملاه_مرصقو َّوطو

 ىلعهيقدر واباكه سف فدضو عاملا ربع هول « و عميس ءايلوالا نمدوسالاىنالةسعلا نسم اونأ ناكو لاق

 سايعلاايأ تن راق هنأ خوي شلا ضعي نع ىكحووب هيركسشمىلسعدرلاف ١ اوؤنص م هنمةعاج اذكو هن ركسنم

 ىذأالالزلاوف هلاوه لاقف انبادصأ هذ ذ فات ا!ىذلا عامسلا اذ_هىفلوقتام هلتلةف مالسسلا هءاعرم دذنا

 مونلافل_بوءباعدللا لص ونا تارلاق هنأ ىر وذيدلاداشم نع ىكحو « ءالعلا مارق الاه باعت دثرال
 نآرغلاب هل ب5 نوحتشي مهل لن كا .ثهنمركن أ املاعذ ًايشعامسلا اذه هي

 تنكلاق هنأ للا له هأ نمن اكو كارولانادمهلالالد نب رهاط نءىكحو «تارغاابهدعإنومتخو
 يلعب .كلذتركنأف نوعوسن والو *هنمبن أح نولو ب ةهثاط امول تد ًارفرعل اىلعةدح ج عماس فانك عم

 كات سلا وهوةلبللاكلترإسوميلعهللاىل_هىنلا ثيأر خلاق رعشلانولوةي هتلاتوبب نمشيب ف تلو
 مل سوما هللا ىلص ىنلاو لولا نما ش لوب ركلولأ اذاو هنعهلنا ىذر ق:دصا ار كوب هين ىلاوةيحانلا

 اوناك نيذإاكءلوأ ىلس ءركنأ تأ لى تش تاك اه ىب ممصن قيلَقف كالذي دجاولاكءردص ىلع هدب عضن د هيلا عهسل

 مل وهيلعهللاىل_سهتلالوسر ىلا تفتلاةلوقي ركءوأو ميهسل ٍلومبلعدقاا ىلص هللا لوسراذهو نوع سا

 عضاومةثالث فّةفئاطلاهذ_ه ىلعةحرلا لزتت دن :+ !لاقو همفكشأ انأ قح نم قدح لاقو ,أقحبق>اذهلاقو

 دنءونيقدد- هىلاتاماةمىالا تورراحن المنال : ةرك اذا ادعوة فاق نعالانواك ا اال مالك الادنع

 مول هيكون ا هلل رف عامسلا ىف صغر , ناك هنا رحب ا نعو اةحنودهشد وددحول نوع تمن جدل منال عاملا

 ىل عزها لاتو وغللابهسُم هنالت ام_تلاىالو تانسلاىاللاةف كن“ اسوأ كتان س>ّول_جى ةماقغلا

 تذراعت ىمق:-اامهف ل اعمل ف قيل بلط خ نمو لب واقالا نملّقنام ماذه نامي فوخاابهتلاك عتابا

 قا بلطي تأ تبت لد رود: كلذ لكو ىسهشتلاب لب راهالا ضب كاالئامؤأ اريم ينقلب واقالا هذ هم دذع

 هرك ذنسإك ةحايالاو راغملا كرادم نعل اب كال ذوهّعب راطب
 و( عامسلاةحابا ىلع ل لدلا تام 0#

 م ىلبلمعلادرعب فرعب الأ اذهو هماع بئاعن ىلإ عنهننا نأ هانعم مارح عاملا لث ؛اعلالوةنأ لعا

 هلودب سو« .اعهللا لصهرهظ اي جاو سرس ىلع سا. هلاو 1صناا ىف ةروص#تايعرشلاة فر ءمو

 لطب صومنم ىلع سا«. .ذمقتسي لو صنفين رك متاقهلاعفأو هطافلأ نم موؤفملا ينعااساغلابو لءذوأ

 قكلذ مدس وسا.ةالو صن عام اع رع ىلعلدب 6 تاحامملارب دا ؟ هيف حر حالالعف ىبب ودع رحب :لوعلا

 ارح



 آر ْ ْ 1

 فوو »+ هن دهاش هوه اهل ىلا وسلا مهححا اورو موجهه قركس اودي تيشرا نه ايلوأ بوق قرحأ ىذلا دج ا
 تدهدأو #ئ ىركس لاصولا حور مهسنت ع نءاودععصأ ىتح د هترمك> لا ج ةام>المىلع مهرت ادا و مدرا هلأ
 هأياالا نب رادلاىفاورك ذب إو د ه اوس ش نينوكللا فاو ر / ف« ىدب رب>ةهلاو لال تاس افالم نم ممم وق

 ّْ مهرثارس بو..لا ىلا تةبسةمغأ مهءاسم»أ تعر "ناو « مهرتاصإ رّوصملاىلاتربعةروص مهراصبال تدهن ا

 || الو «يهيلاالا مهجاعزلا نكر ل مههوأ قوشموأ جموأ نزحتوأ براعموأ قا هيدا سو ْ

 ْ الامهدد ها 5 هب! املاالا عيقوت الود ة0/ ةرويمبالا تا ل ظ

 ا معا ماتسا نيد 21 مهعاسممأ اومهراصبأ هريغ نءلفنأدقأ اه متاحا ءلاو»# مهعام“ 4: :ةييدبلاوح

 ْ ةعأ هبادكأ او هل 1 ىلهوههتلاسرب ثوعب ملا ىلءةالصل اود« صاخو هامه دأ نين ن م مهصاذت- اووي هتيالولهللا

 ا امفتد وطدتو «رهاوملا نداعمو رارسالا ناخب رث ء ارسل او بول ةل اناث ( دءبامأ )ارث ؛؟1سووب هنداقو قا
 || ةراثتس ىلا ليس الو «ردملاو بارك |ثحت ءام ا نأ 5ت.ةحخآو رخل اودن د !فرانلاتب وطاك اهرهاوج

 جرعة ذل بسأل ةن٠ ءزوملا تامغنلافه# عام«الازياهدن مالا يوراغلا كاد همالو وك اوةيالااهانافعت

 : هيقاعالاءانالا مدرب الك * هن و<امالالت اارتعناتلاءرم ,عاش الفويا م واسمو اهنتساك :رهاغتو «اهفام

 ْ هيلع بلاغلا ارهاشسخل دال الاى كرس رم اال عارمسلاف

 اه 0 ندا تفكر «اهنماكما حادراو,تدبأ ىتح ب عاسم» اللة .طموي عابطلاب بول ةلا تناك اذاو

 تحتساامو # تاق“ الاودئاو هلا نماههفامتامد ود>و] او عاملا فلوقلا حرش بجووباهتاحترهظأو

 نو تاحامملاوأ تا ارولظحلا نما منأ ىف العلا فال نءامهلاقرطتيامو «تأ ايهلاوباذ الا نماوهف

 تلقلا مرات او عاسعسلا بادآ ىف( ىناث لبا ءلا)« عامسلاة اباد( لالا باملا) «نيباب ف كلذ طون

 باثلا قد زعوقءزلاو صقرلاب حر او -1فود>ولاب
 «(هقق افك عامل :ةحاباىفءاذلعل افالتءارك ذفل والايام ا(«

 *(هعر كلو هل. را ىفةفوصتاا او ءابلعلا لب وافأ تايب«

 امافارطالاّ ل ب رك دحولار هو د->ولاى مست تاق اىةلاءعامسلارون ورصالال وا اوه عاعسلا نأ لسعا

 لؤوال اوهو عاملا كت ا دسبنلف صترلا وواةسستلا ىوسنف ةنوزوماماو نارطخالاب ىعسنف هبورومريغةكر كح

 نولث اعلا هيكل _ءامعبا اود ابهذدرت مث هتحابا ىلع لءلدلا 50 هيقتهاذملا نع هن رعملا لد 20000

 ْ ةعاجو تبغ سوة غش ىآو كلامو ىقاش ٠ نعوىرادلابيطلاوت اىضاقلا كح دةةبهاذم ا لقناماف يعدعر

 أ ىولءانغلا ناءاشقلاب ادآبان ؟ىهللاه جر وفاش !الاقو هعركت 120

 |١ ترسل ىلا: از 1 نمهعاهسابيطلاوبأ ىضاقلا لاقو هتداهش در رن هيفسو 34: مرئاكستسا خ نمو لطابلاه.ثلوو ركم أ[

 وأ ةرح تناكءا اوسو باع ءارو نموأ ةفو تم تناكءا اوسلاح هللاو حر عفاش !ابادأ د_:ءزوجال هلمرعع ظ

 لاكو هتداه_ثدرت هءفسووفاهعامسل سائلا ع_جاذا هب را لا بحاص هنع هللاىضر عفاشاالاقلاقو ةكولع|]|

 || لاقو تآرغلا نع هياولغت:#ثدلةقدانزلاءّتع ضولوةي و بدضقلاب ةةطةطل اركب ناك هنأ فانا! نع ىكحو
 ١ ىبءللابح الو ىهالملا نمئشب بعالا» رك ا|ءرثكجلأ درتلاب بءالا ربك اةه>- نمو رو هللاه_جرىنئاشلا

 || ددةهللاه>ركالامامأو «:ءىرملا الو نيدلا لهأ ةعاصنم هءسيلبعللابالسانلاهي تعا ارك ا

 || نب مهارباالاةتيدملا لهأرتاسبهذموهو اهدرهل ناك ةءنغماهدحوفهن رام ىرتشا اذا لاقوءانغلا نع ىسم

 لهأ راس كلا دكر تون دل ن رمءانغلا عام لعح وكل ذءركي ناك هناف هنعدللا ىذرة يتحول امأو م هدحو دعس
 ولأ لةنو ىربطلا بيطلاولأ ىداَعلا هإةنهلك اذهذمهريغو ىبعشلاو مهارباودا حوى :روثلانايؤسةفوكملا

 | ةيعش ن ةريعأ !اوريبزلا نيهثلا د.عور ةعج نبهّلا دبع ةيافصلا ن هعمل ةعاج نع عاملا ةاباىك- 1ابااط

 م :عنول زاخغ الزب , ملافو ناسدأب بانو ىنادصلا صا !فاس || نهري :؟كلذ لعندتلاقو مهريغو هب واعمو

 || قا ل هرك ذيامسف هدابعهتنارمأ ىثلا تا سال هو ةنسلاوي الضخ عامتلا نر ْ

1 
 ل 1

1 

 لاقن-جرلاد_.ءونأ |

 كلود ارودنم تعم“
 كماح نع ل2 تدوس

 لا ل_>رءاح لوقن

 تارولارككىنأ ةرايز |
 لاّمنىبصوأ هلاقو |
 انندلارب_تتدحو ١

 ةوالاىف :ةرخاالاو |

 امهرسشتدحو وزي ةلاوأ
 ظالاتتالاو ةرثكلا ف |

 5 هوانا لدتد ند

 هللو_سوتاطم_لا

 ”التماونايغطلاعاونأ |
 لام اورورسغلا نم

 نسح لاس هنأ ناكذ ا

 تلخد د_ةنلاحلا|

 اولحد موق ىلع ةنئفلا |

 اهطو رثربغل# _ ا

 نهرك ذىل_ءاول.ةأو

 اوه_ةقساو راك ذالا
 نع ةلزعلابمه-سوفن
 لغاوشلااوءنموزوامللا |

 لعفك ساوالا نم
 ةههاربلاو نيداهرلا



 َِن رغملاتناح قل اتسم ل راهلاءادتناف هلعشن نآدال سخثلك نافلا او زلاب ل دب رهاقلا|تقوذ #«اهنم

 ق ارفا ملا مةيلفب ورغلاىلادب زيلاز الو قرسثملاة هدف ةدايزلا ف دخاب 5 لاوزلاتق رىلاص ني لازء ال

 تةودعب لد :ناصقنلا فار اؤةعاس دعب راغنمل مت لاظلا سأر ىلع لعيلوا_مةتسماووعبصن.اوأ عضوم

 مادقأةثالثال_ةمناك نافهتماق ل طر وعلان ذو !ناذأ تقودابلا فرط: نأ كالذةذرعمىف هقب رطو رهلفلا»
 ذارمصعل !تفو لد« ءدقبافدنو مارق ةّتسهملعداز نأق ىلص ةدايزلا فذدنأو رفسلاف كلذكر ًاضامهثهمدقب

 تيصلال وأ نمور هس ناك تا موي لكدب زب لاوزلا لط مث بيب رقتتلاب ف صنو مادفأةت--همدقي صخخت لك لط نطاوملاو لوالا لاما

 ملعتيلو رفا لاءبمصتسيلف نازيملالاوزلا لط هيفرعب امر سحأو مول لك صقنبف ءاتسشلالوأ نمتلك تاو أ ىفر_هينأ ينبني لا
 عضوم فرغسلا فناكو لاو زلات قو ةلبعلا لوقت منمسعشلا عقوم فرع نارتقولك ى هيزاتلا فلا | ماوه دادزمأ اهم
 دلبلا ف كلذك تناكن اال مهينيعنيب ريصتن اب سملاب تقولا ف رعب نأ ءنكمةرخ 1 ليلدي هيف ةلبةلاترهظ أ ىللعب نثءطعذ صقتنم
 قرم !تناحىلار ظن نأ جيف هع رغملا لاء ل ابءحم دة نك-اودو رغلاب ل _دمق ب رغملاتةوامآو * يل را

 ا ا ا 2 5 0 00 2 000 ا : ه] هو وه

 0 كا عيرعلا تنل دنا قرد ضرالا نم عفت مقالا جاور عطاه | ير 0
 000 ا ا مكر راسلابك اوك از1 ل قرعة لاب ملعب وجت تناك تامةرخ ارقد | نانا ىلا
 م رهظ من نامز ىضغني نأ ىلا هب كدالذ 3 يا ول كروت سا اماوو مرا لضغا!ىنأن رهاط
 هيفك نيب ع-حواذكهحصلا سيل لسوءيلعهنلا ىلصلاق تقولا لوأ ازهفهروهاغا نيعلابةك ارد ارسعد ال ضربعم نب ركب ىلأ نعةزاحا

 لبق علطب مدلا نا او:طاموت نالاضرعضابلا را ثنناةدهاشم ىلعدا_ةعالا لب هسيف قرةحتالبب رغت كلذد || لاق نجرلا دعوا

 سهلا ىلع مدقتي هنانوةمحلاءرك ذىذلاوبذاكدلارعثلاوهكلذنالأطخاذ_هو لزانمع د راب سءلا ||| ىبر_ملا ممئابأ تعمم
 اهضعب راهعولط نامز رم ةءفةفرتمةضرتعم ملط: لزان!ضعب نافهيلءداقعا الن كلو بي رقت اذ هوني ازنع :واهتاراتدنا نملوقي

 تقوب رفا ميلي ناللزاذملا ملصق منهرك ذلوام افالتحخادالول'ىفكالذ فاتح واهعولط نامز لوطي فةبصتنم [] نأ ىتيتيف ةبعصلا ىلع

 عوأط ىلا لزانم عب رأ ترةباذاف لا ىلعو الصأ نيةلزعهطبض نكءالف ميلا لأ ةدةحاماف هدعب و جدلا عيج نمايلاغ توك
 قداصلا ملا ع ولط قت نيةلزغمنمبي رق قباذاو بذاكلا مدلا هنا نمت ةلزتمراد_ةعسمتلانرث || هيرر_كذالا راكذالا

 الو هيلعرتولا ٌتاَعلا مدي وروعسلا اصلا ارتي نأ ىئبني ثلا تقونفعضرع عاست | لبق هر است ناو ضايبلا هيردارمالاتادار#لا

 هيف بريش انيعماتقو قعلا ىلع ردع نأ دب مدارأولو لصق ةحئاذاكشا اةدم ىضةنت ىتح بدلا ةالص ىلصت ||[ س تل اةيلاطم نماملاعو

 نمدباللبال_مأرسشلاةوةفكالذةفرعمسيلف كلذ ىلعردي ملهيالصتم مدل ا ىلسد وميقع موق وارصستم || نافيايسالا عج نم
 ىتحضرعل ايناريشت:مءوذااربصد نأ ىلعالا نادعل!ىفدامّعاالو نامعلا ىلعالا داوعا الو ككل اوفدوتال هلهم | تاف ةفصا اهذل مناك

 ىسعول أ ىورامهيلعلدب و تقولا لءةنولصد ريثكس اذلا نم عج اذهىف طلغ دقو ةره_هلاىدامم وددت وأ ةاثذى هعئو هنولحت

 عطاسلا مشب. ميالواوب رمت اواواكل اق لو هيلع هللا ىبصهنلا لوس رن ىلعنبقاط نعهدانس اي هعماس ف ىذمرتلا وبأ / ريسخخا ) ةبلو

 نبىدعنعبابلا فو ىسعوبأ لاق ةرجلا هياعرفيرصاذهورجالامكل ضرتعي ىحاوب رشاواواكو دعصملا || انأ لاق ةزاحاة-عر ز
 ىضرس اع نب الاقورلعلا لدأ دنءاذه ىلع لمعل اوس: رغن سح ثب دسوهو بد :>ن ةرهمور ذ ىلأ رماح ||| انآ لاق ةزاحارك وثآإ

 ىلعالالّوعب نأ ىفندالاذافالءط:_سمىأ نيس رغلاب>اصلاقاعطاسءوضا!ماداماود رسشاواواك امسهنعهّلا

 لسيحرلا ل ةةالصلاب ردابي دق هنال تاقوالاةفرعمىلارفاسملاجاتمحا_ءاوةرا ىدابم ا مئاكو ةرغهصلاروهط
 هسفن مهستف نيتي نأ ىل ةالضلاريسخأت ىلعهسفن نطو نافي رثس ىتح مونلا لبقوأ لوزغلا هيلع ثدال ىتح

 نافتادوالا /ءلعت نع ىنغتسا نةيتلا ىلا م ونلازب_تانةفلكو ل اوزنلا ةفاكرمشخقبب وتقف ولا لو هل ..ضفتا أوه

 : اهطاسوأ الن افوالا لئاوأ لكسشملا

 م( نداللا مولعءايح !بتكنمتاداعلا عسب رنمنماثلاباةكللاوهودجولاو عامل !بادآباتك )و

 ْ * ( مرلا نجحرلا هيا معسإ )#
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 55 كن ا ا يت ع تيل تنيك لن

 لاية .عكلاةهسلا اه نموهوك ىأو رطل عر ارو ا ةمحو للاعت هلوةف باكل امأوءسانقلاو

 خلا نيب امد , دملا لهاللاق هنا لاسوعيلعهللا ىلصهننالوسرنعىو را وق ةئسسا ااماووياهرطش هودو لو دق

 مس ىلع ىرمُشأ أوةْ , دما لهأ نيع ىلع عشي برغم او هلة قرمثملاو

 ب اطفال اذ_هىو روامتوح كلذ. ىفباعاوب رغملاو قرمثملا نيدا ع ىفتالةيءكسلاةحا مودل .ةامهترب عقيأم

 عصلاةالصف اوناكءابقدصس*لهأ نا ىو رامث يهنعهللاىضر ةناعصاا لعفامأو دهام هنعهلا ىذرهنب اورمعنع

 ىلاةل.ةلاتاو- دقن" الاهل لدقف امهنيبةنب داانالة عك نب ربدتسسمسدةلات يبا ننابةت تي داب

 ندا ةمو نيب اذمهدصسم ىعنو مهلعر كس نب لو ةلالد_لطر ريغنمةالصااءانثأىفا ورادتساةةيعكلا

 ةالصل اءانثأ ىف ةهيديلا ىلع كلذاوكردأ فيكفامفرظنلال وطب ةيسسدنهةلدابالا فرعثالةكمىلا ةنيددملا نم
 اس دنهم طقاو رض لوم الالادالب رئاس فوةكمىلاو-دجا ملا اوذب مهنا مواعف نماض:أ لدي ولدللاةلط فر
 ىلا س:ةحا1لانأوهفساءقااامأو ىمدضهلارانلا ققدنالا كردنال يلا :اةمو بي زان اهب وست دذع

 أاهف ةرظنلاب عرمشلادرب مةيس د :همولعبالا نيعا اهب اقم نكعالو ضرالاراطقأ عيج ف دجاس سمعان و لايقتسالا

 ليلدامأووبةرو رضا ةه+ايعاذن 1 الا بف ملء عرمشلا سمأ ىىبني فيكفاهلع قى معتلا نعرحزب اع ر لب

 ةصاخل اءاض: :باذآ ىمال_تلاهي لع هلوةختاهجعب رأف) !اعااتاه- رصحوهواهانر وصىئلاةر ودلاةدك

 امليةةسملاراسن ىلعف هرشا اوةني دا اباذهلاقواون رغوأاو وورش ”نكلو اهو ربدتستالوةإ.ةلااهماوابةستال

 تاه-نأ د لام» رطخم ملوتاهج عسب رآكلذع وو نيتهجف صخرو نإةهج نع ىسمنقهم ع ىلع برغم او

 ءانيتاداةدعالاف تءثتتاهمل ألد قابلا حاف ناك امفيكو رمشعوأ عسبسوأ تس فض رفتتأ نكعملاعلا

 ناسنالا ىلا ةفاضالا, تاهل تناك.ذ لامع ثو نيع و فاخو مادقتاهج عد رأالا هل سياو ناسنالا قلت ىلع
 أ له -س كل ذوو اب ولطملانأر وظن تاداةّدعالا هذ هل ثم ىلعالا ىندالعرشلاواعإ رأ رافنل ارهاط ىف
 رادقموءاوتسالا طحن نعةكم ضرعرادةمةةرعج ف رعتامنافنيغلادلب اًةماماف لجل ةلدأ هيرلعتوا ممفداهتد-الا

 اههردلأ لباقي مثىلصملا فةومفاض كلذ ف رعد مث قرسثملا ف ةرا م لو نعاهدسعب وهو اهاوط تاحرد
 نممملعت نمدبالىذلاردقلااذافا عطئاهملع ىنبمريغعرسشلاو هلي وطبام_وتال [ىلاهف ات« ورتخت الاب
 واف تاقنافبوجولا طقس اذهفرمصعلات قو سعدلا حقومو لاو رلا ف برغم او قرمثملا ع :وموإةلاةلدأ
 قهعمناكوأس راخاجف هلصتمىرت ىلعو-ه: رط تاك تالوقاق فعن لهل: 16 راش حالا 1احرخ

 كلذ. نمئس عمن ل ناو ىبمعب الف ءدملقت ىلعر دقي و هتريصب و<-ةلادعب قونوم ةليقلاةلدأب ريصل قد ر ظأا |

 ضل

 0 سس

2-5-5 

 ا

1 ْ 
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 هلد الاءزه لعت ناف هريغو مهشلا عك كلذرا هق هلع لص دق نكد مو لاب: بتالان و- ول ضرع: يعزل ىمع

 هلاح بس> ىلع قولا ف ىلا ص نأ اعذ هدا ع نمقار اعااق رو مدع «تلا لراوأ ماج قا نال ولع سلا 1

 هد1ةمناكن ا هيري_صبو 2 ءدب قثوب نمد, الفداء الا هل سل ىمجالاو أ طخخأ مب اضأ ءاوس ءاضعلاهيلعم

 ىعدلال سدلو ردسو ارضى كلذ. هري-<لدعلك لوقدامعا هلذ ةرهاط ةل.ةلاثناك ناو هلق ىفادهتع

 مشب نأ ىناعلل س ؛ل5 لالرةسالا ىلا جام ثمح ةزبقلاةلدأ ف ذرعن نما مق سدل ةلذاق رفاس نأ ل هاستاالو

 الادلبلا ف نكي منا اذكو هنب ددلبعل ع مدت تحل روجملامزملا لب عرسشلا ل يصب ماع يقفاهمف نسبا ةدابب
 ىاك ىوتفلا لوبةزاو طرشةلا دعل البق ساه !ىوتقدانمتعا هل رع الفاشنأ ةرهفلاهيلعف قسافم قف
 نالترهاطتلا دع 00 والا دعلا فلاير وتسهل ناو رعمثاك| ناو ةياورلا
 اك ار وأ مسن رالاو_لع ل غاموأر رع الاسالو ار تاف نيتفملاةلا دع ن عدد نأردقيال داليلاىف رفاسملا | 1

 ةدئامىلع لك اءاراذاكلذكو هريغدلا اق هلو5لوبق هيلع نسما ه«ةسسفرهظ رف بهذبك سدلع سرا ||

 كلذ لكشف لالد هدو نم هذخأب ى ىذلانالعيثأريغن هول دصوأ ارارداهنمذخأب وأ مارح هلامبلغأ تاطاس ْ

 | داف سلات .اواصلا تاهو ةقزعسامأو 3-0 ةداه_كلاوةهراورلاوىوتةلالوبقنمعنع و هلادعلافحدقي ىف |

 سطام

+ 
4 

ٍِ 

 م 017 ازدفرتخ اوباكل اهناعلد ف5 هئبا اغا اعاارذعت دزعةودل ايعامك ال اامأ او ا

 قارط قاطاغ دقو

 نع كلا از فرحو
 مملع لخخ دو هعضاأوم

 مولع ججتو تاطيشلا

 اواخدورو رغلا نمايأب
 ل_داريغ ىلعوولملا

 قدح هيدا نه معتم

 ضصال_هخالاب هون

 جياشملا ناا عع

 مهل تناك ةيقودلا و

 2000 تاما

 0 000 ةاقو

 نيعاذهو كلذ بلطا

 لالكلا صضخكو لالتءالا

 اوراتامو-ةلااغاو
 ةمالساةدحولاو ةوادللا

 لاوحأ دقفتو ندلا
 نصال_ءاوسقنلا
 (لعن) ىلا عت هلل لمعلا

 1 امنالاورعىلأ نع

 لةاعالو فص نل لاق هنا

 ا مس



 دم ايلاقن مالسلا هيلع
 اهح هنبالو_.رل كنا
 اذاوهشاح كل ذإ نكسف
 ىخولاةرتفهيلع تلاط

 ىدبتيف كلذ ل_كداع
 لودعت ليري ف
 هدهت كلذلثم هل

 ءدب نع ةشنن ملا ارامخالا

 هنلاىلص هننالوسررمأ
 ىلصالا ىه لسوعيلع
 ةواملا مياشملاراشبا
 يلاطلاو وني دي رمال

 هنئاوصلخأ اذا مناف

 خف محتاواحت ىف ىلاعت

 فمهسن ودام ماع هلبا

 نماضد وعت مهتوأخ
 هل-الاوكرت اممهايا

 ةروسم مو هلاو هواعمم

00 
 نع ل اح يح

 ةققحنعف دا روش تاب رالاتاههلا نم ءرخأ 7 ا نمأط ا هنا 1

 ةيعكلا ةه-سولطملاتاىف افال_تءاهعفاادر وأ دتوعاضقلا«مزل. ملابته-نع جرخ ل نكلوةلسقلا: اذاحم
 تاانلقذاو رابدلا دعب عم اذهر وصي 3 نيعلا بولاطلاتاانلق ناار اولاهذا موةىلع كلذىن عم لكش ًاواهنعوأ

 هنآ فالالةبعكللاو ازاومنعهندب جراخوهو<ب ,عكلاةهج لبةتس ا ناد حسا فى قاول انه !نوللعملا

 هلباهمو نيسعلا هلد داعم ىبعم مه ن نمالوأ دبالو نيعل اوةهللا ف فالدلا ىنعم لب وأتفاولوط دقو هنالص حتت ل

 نم لصحو هنلصتال ةبعكماارادج ىلا هيقمع نيد نم مهم سم طعن يرخولا ةقومفةبتأ |نيعاا هد امم ىعفةهملا

 هملمع نيد نم جراخ هنأردقب ىلصملا فدوم نم راخلا| طختاو هبرودهذ_هونان واستم نا : واز طا ىناح

 نيعلا هلداعمو وصءزهذ

 ىلصملا

 ىواستي نأ ريسغ نمقبعكل اىلا نيئرعلا نيد نم وب راللا طخللا فرط لصتبنأ اهذز وكف ةهملا ةلباقمامأو
 اذ_هدمولف ةدحاو ىه ةزيعمةطقنىلا طخطاىسهتنااذاالا ناتي وازلا ىواستب اللب طل ةو-نع نات وازلا
 نيعلا هلاقمنعج رق قءضأن يتب وازلاىدحا تناك اهل مشوأ اهنمع نم طل ارثاس ىلا ةماقةسالا ىلع طحنا

 طخ اك لذ فرط ىلعت عك اردقول هناف ةهملادإ اًةمه.لعاندتكىذلا طخناك ةهمل اهل. اةمن عجب رخخالن ككوأأأ هال

 ةهجل الهم دمفق اولاامهمه ودب نيط+ نيد عشب أم ةهلل اال د-واهتنعل 1 6 ل ||

 | دا هطل ا نومقب ,اهفةعاف هب واز ىلع نيننعلا نيد سآرلا لها دىفامهافرط ىتابق نينرعلا نم نيجراخ

 هنروص»١ذ هوة. كلا مدعيا رو نيطل !لوط دن انت يطل نييامةعسو ,ةهطاىقلخادووف نينمعل انم هكا رالااءاو

 ةبعكيلا
 روهط قرهاطرل ١ هل

 قلا رئاشب ىدام»
 حونسو لاعتو هيادحس:

 كسر ةثلاهنهاو 3

 فنورشءلاو عباسلا

 (ةنعبرالاحوتفركذ

 نككاسمم ةبعكسلا تناك نانيعلاسولظملاناىوتغا!قاند_:ءرص ىذلالوقاف,ة هاو نيعلاى تعم مهفاذاف

 ةدهاشملا دنع نبعلابلطاماوة ول !لامّتسا ىقكفاهتي ور رذعتل املعلالدة الا ىلا جاّتح نأك ناواكاؤر

 عممجت

- 
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 معاماو هيلع بح اون سبا صدخرتلا نال كلذ ف صخرتلا طو را ماي امواك ار غنتلا ٌلرْتو رطغلاو
 قب رطلا ىف هعمتوكت وأ هئامءاقبن قوت » رمئطاش ىلعر فاس نأ الاهل داءامملا دة تالهمزمل ةموتلاةصخر
 همزم. ةلاعهعمن 0 د ملوعاملام دع نظن تاك اذاامأة حاد !تةوىلرخ نأ هلفةحاملا دنع هئامفتس ا ىلعر دش« ملاع

 اع : روب دعب ةالدلةراهطلا لع ع كنان دعب لدي لو الصادنلا وادع ىمتلا تاقثاق ةلركلا

 معن همزملا ورعسأاع ادّدبا ملل ارهش أ ىل_.ةءمزمل ف ةنىفالا عاقت الدفاسمة معك لا نيدو هنيب نملوقأآف بتال

 ىلا لسوتيالامو اهرارق-اوةادللا لصالان ال هنمرلعتي نم قد رطلا فدحصال هنأ ناظب تاك اذا ةلاحمال كسانملا
 كلذ مدقتبالا هلا لصوتبال طرمم هلو نطل ىلعايلاعارهاطاعقوت هن و>و مق :ودناملكو ب>او وهف هنالا حاولا

 ل_عالف هنرمد| ممل تو ع !تقو لي ةكسانملا عك "هلاعال ط رمش لع دعت بد نوجولاش 517 طريشلا

 اهي أ اعتب نأ هماعف صترلارئاس ىلع امزاع ناكن او مهلا لع نمردعلا اة81- ها سلا شن. نأر فاسمللاذا

 هيلعرامصتقالاهنكك ره سلاةصخرارث اجار دقلا عد ملاذا هناف صرلارثاسو ممثلا مهنمءانرك ذىذلاردقلا

 ريغ ىهوةدس اق هنالص نوكست نأ ىل- سنا تياغو هرضإ ذامارشامواك ار لغنتلاةيغيك معني 00

 ثدحلا عملغن:ةلافداذلا تعن ىلع لف: | !ىبسهدالنأ ب>اولا ن هلوةافابحاواهلع نوكح» ى.كسذةبحاو
 هلفانلا نع هير رك أم لع: : نأ ه.لعف مارحا ماكرأو ةالصلا طو رمش ما-ءاريسف نمو لعل ار اعلا

 هرفس قرفاسملا ن ءفذفخاملءنارنا ذهفرواف اف عوقولانعارذح ةدساغلا

 رفسلا بيس ةةيطولا نمددختب ام ىفاثل ا مستلا )ع
 هينغلهبلع قةتمبار ع نمهيفكم نمر ضخلا ىف نكءلو رضا ف بحاواضب أ كلذو تاقوالاو هللا مءوهو

 هءاع سدتاب دقو .ةلاهماهه.ةشتدةرفاسملاو ثقولا ملعبلط نع هينغبف تقولا عاب نذؤمو ةلدَعلا باط نع

 لابجلاب لالدتسالاك ةضرأ ماسقأ الث ئسهف ةلسقلا لد ام تيقاوملا او لمعلا ةلدأب ملعلا نم هلذي الف تقولا
 مولا ىهوّهب زاه-واهر وب دواهايصوا مون واهلا حاب رلابلالدت_بالاك ةئاوهو رامالاوىرةلاو

 هلام وأ لبغتسملانيع ىلع هناملعب عفت م ل.حهبفقن رط برقدالبلا فالتدنا, ف اتختفةيئاوولاوةيضرالاامأف
 ىلعر د ةناذ_ساوءالذ مهغ ءلف دال_لاضعب فلدندق حير .اوكللذإهءلفمما دقوأ 5 اردوأ

 هي راهنلااما خلت! ىلاوةي رام ىلا مس: ةاهتلداف هيوامسااامورخآ 1م .اناو داب لكل ذا نا ذءاص#: تا
 ىلعوأ نيبجا1- نيد ىهأ هنمعقت نبأ لاوزلادنءس علا نأدلبلا نم ورا لبق ىعار نأ د بالف سءكلاف

 مقاوملاهذه ةيلاعشلل ادالبلا فود ءتال سلا ناف كلذ نمرثك الم نيب اىلا ليو ىرسيلا وأ ىنول انيعلا

 تقو «:مسملا عقاومىارب كاذكو هيد .ةلافرعهرك ذ:سىذلا هلا دلاو زلا ف رءامهف كلذ طفح اذاف

 هؤاصقتسا نكك سدلف دالماابفلتةناك املاضد أ اذهوةر و رضلاب هل علا ىلا اة ني ةقولا نيذهىف هنا رصعلا |
 ىهوأأ ل.ةّة ملا نيعنع ب رغن سءشلا تا اذ نايك ذوبورغلا عضوم لردناهتافب رغملات قولي ةلاامأو

 عيتلاةالصل ةلبقلا فرعت سممنلا قرن وةريخ الاءاشعال هل .ةاافرعت هك اقفشلاب ومافقوأ هه-وىلادل" م

 بنراغماو فراشا تاق ف.كااوءا: كلاب كلذ فاتك نكللو سانا تاواصل !فول. .ةلاىلعلدت نم عتلا ناكشف

 قفل أه وءسغدعل ءاشعلاو برغملا ىله: دق نكءاواظدأ ]تال 1 الفزيتهح فةرو تناك ن اوةرعثك

 ككوك هاذ ىدحلا هللاعبىذلا بكوكلاا اوهوبطقلاعضوم ىارب نأ هيلعف هبةلبقا ىلع دتسي نأ هنكعالف

 هع كذموأ هرهط نم نحال ءبكتم ىلعوأ ل بةتسللاةةىلع نوكيا كلذردعشومنعهتكرحر ولفتالش بتلك |

 الذ لع ف لبق ملاهي اعمى مةفاهالاوامو نملاك ةبونجلا دالبلا فو ةكمع نمتيلاعملاداليلا ىف ةرمسالا

 مقومو س ملا عووس فل | تدعي اذإةفاس سأاتاقر ةلالاط . اذا رطلا فهل ءلّوعءافءداد قف هفرعامو

 تقارب وأ ةريصم ءلالسهأ لس تأ ىخب د فدا ,ىلا 0 'رغس ءانثأ ىف ىنهتني هنأالا براغ او قراشملا عةومو بطلا

 نافذ اهيل لّوعب نأ هلفةلدالاء زي ته لعت امهذ كلذ هل مضت ىحدلبلا عماج تار لبة:دوهوب ككاو كلاءذهإ|

 عسجلاو رصقلاو هل يس سسك 0 أس 0 9 ظ

 ناو ىذوأو ىدو-ءع

 ٌلرصنا هوب ىنكردب
 ثدحو »* ارزٌومارصت
 ىر هللادءع نب رباح

 لودر تعمم لاق هدعدليأ

 مو هيلع لنا ىلص هللا

 ةرذنع تد_< وهو

 هثيدح ىلاقذ ىحولا

 تعم ىشمأ ان أ امئدنق
 تعفرفءاهسلا نمانوص
 ىذلاكلملااذاف ىمأر
 ىلع سل احءاركت ىف ءاح

 ءامسلا نيسب ىمرك
 هتمتثق. ضرالاو
 تلقف تءحرف اممعر

 فقورث دن نوامزيفولمز

 اهيأاب ىلاعت هللا لزئاف
 زحرلا اوىلارذن اف مدرث دملا

 , تالةندقو رهام

 هيلعهّنلا ىلصهتلا لوس
 17 اراممبهذ لو

 قهاوش نمه«سف:ىدر

 ةورذفاواماك-ةلامملا

 هسسقت قلب ىكلل ليج
 ليثاريسج هلىدبتهنم
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 فشلاى رونو مودعملا

 قلاب ئاون ىلءنيعتو

 ة د هيتةلطأ مث

 نةقرو هب 1

 رمدنت | اناكو لذون
 بتات اك وةناهاملا قف

 تبتكر وى رعلاباة كلا

 ةسيد رعلاب لرالا نم
 بتكي نأ هللا ءاشام

 دقاريبك اذه ناكو
 ةعدخ هلتلاقف ىع
 نأ نبا 1 عع أ معاي

 ىحنأ ناب + ةرولاقف

 ريما هرسدخاف ىر اذام

 ه.لعهتلا لصقل لودر
 هللا لوسرل لا ة فلو

 ازد حسو هيل ءهللا ىلص

 لزنأ ىذإا سومانلاوه

 اجف ىتثلابىءوم ىلع
 ايحتوك أىنتلاعدح
 كمو:ْة_>رخ نيح

 هللا ىلص هللا لوسرلاةذ
 مهم .رختوأ لسوعبا

 تاركا م ةقرو لاق

 الا هءتاساعطت دحأ

 قلفاونلا لهون أ ىنبذرالو ضرفلاد_بامهناتال اناتعكرلارواغااةنس مت رمدعلاةضن رف مر وظل اةضا رف
 ةل-ارلا ىلعاهءادأ هلزروجو« لع عرس! فذ د قرامسالو برلا نم هلانبا مرتك ا مماوت نم هنوغيافرذسلا
 رمال ”ارعوةولىلا سالو بيترعا اذه ىلع ىرد هقر.هعااىلار واظلارخأ ناوابم؛سبةقفرلان ءقّوعت 0

 :اوأ مدةاذاورتولاوءاثعلاو برغملا ىف عشب كل ذكو تقولا اذهىف هركيال بس هلامن الدور كلا تقولا فرصعلا
 هتقو حو رخل: ةرهلتلار ؟ ذهل ارط-ناورتولاب ع. عرمجلا متع وست : اورلا مح مح لغم ثا ضرفلا نم ار ءاارعمف

 ثقو نءريخأتلاة: ةدوأ ٌكرتلاةمثد اماةمثلا هذه نءلكاما هنالعجلاة.نوهفاعج رصعلا عمهتادأ ىلع مزءلف

 عمروظلا ىدؤي نأ الد تلو! مونلاماهتتربارخ حا هللا ؟ذتيمن اومارحهءلءمزعلاو مارس ذو رصعلا

 اهنارهظاانالاقب نا لوح واهرك ذنءلغ شر دقفةالصلا لعف نعل غش أكرغسلا تالايصاعت وكب الو رمصعللا
 نيدر ةسااقاك رثةمراصرصعلاو رهظلاتةوتارهطالان كاواهتقوجب هرخ ل بقاهلعف ىلع مزعا ذاءادأ عمت

 الوذالاوملا طرت ثتالثأ دقن كلذلو ب و رغا!لمقتروهطاذار ماضل ءاضت ضئادخل ا ىل إ!ءب< كل ذو نيتالصاا
 وهروظلانمغارفلادعبامتالز < لرهظلا ىلعرسمعلا مدقاذاامأ رهاغلاريشأ :د_:ءرصعلاو رهظلنيبسيترتلا
 عمللزوجتراممارذعوهريخأت ىلعوأر هللا 'لرت ىلع مزاءوه نمرصعلابلغتب نأ دعبب ذارصعالاةةو لعجىذلا
 ىلص نا دعب ةماقالا ىون ولو تاولصلا ضئارغباضتأ ةماعّتم ىهورغسلا صخر نماضن ا ةعجلا كلرثورغسا ارذعك

 جورخ ىلارذعلا بي نأ طرسشب از ناك انا ىذمامورسمعلاءادأ «.لعف رضا ىفرصصعلاتةو كردافرصعلا
 امني هتلحار لع ىل_كلسوعبلع هللا سهلل'لوسرناك «(اك ارلطنتلا :تماخلاةىرلا)* سصعلا تقو
 دودعسلاو ع وكرلا ف بك ارلا لذ: ملا نب ءسداو ةإ-ارلا 0 ررتوأو هتناد هب تهح وت

 هاذا بنسب رطل هب ص رعب دحا: ىلاءازكتالا همزلب الو هعو كر نم ضف هدو لع نأ ىت. ْن وءاعالاالا

 ىالو ةالصلاءادتباىفالبحالف إبلا لايقتسا امأوو هيلعرداق هناقدوعسااو ع وك نلامثم اا

 بوصقاهجو ةموأ هل :ةلل ال ةبسماما هنال بص عب .ج ىف نكرلذ هل. ىلا, 0 0

 اهفرحولو هللا ىلااهفوح اذاالا هتالس تاطب ادصة قد رطلا نعهتب اد فرحولفا مف تءثيةهج هلثو ك1 قا رطلا
 امغكلذ نال هنالص ل طلت متفر## اف ةيادإا هب تعبناو فالح هسهفلا اطتناو هيالصلطت ”متامزلا رم هدو امسان

 ءاعالاب وهال دج هناقامسات فرحولام فالك هيلا ب وستمريغحاجلاذا وه_بدوصم هلع سنلوهعوقو رثك

 كلذ نالدهشتا دعت. ,الو دوصسلاو ع وكر لا ئمونو *( ا زثاج ىثاملل لفنتلاة سداسلاةصخرلا )د
 ةظل قف ارخالانال هل ةالاليعّتسمةالصلاب مرق: نأ شن كل بك ارلا كح -وةطدخرلاة داق لطم

 ةال_ملارثكتا عر ورسععوفهدسنانعلا ناك ناوةيادلا فور ىتاف سك ارلا الخ هنفه.اعرسعال

 بكارلاة باد تطو ولام فالح هتالص ثلطب ل_ءفن افاد عةبطرت ان ىف ىشعنأ جيني الو كل ذهبلع ل واعبف
 ب راهلكو ا.لاغاهتعقد رطل اولخت الىثلا تاساحمنلا نمزارثدالاب هسفن ىلع ىلا شوش نأ هلع سداوةساد
 وهوراعغلاةعباسلاة هرلا) وي لغختلا ىفءانرك ذاك اشاموأاك ١ اردضا رغلا ىلص؛ نأ هز عسبسوأ لمس وأودع نم

 ماقأمئامماصارفاسم حصن او مولا كل ذماتاءياهفرفاس تام. شم حصأ اذاالارطغي نأ رفاسمالف#«(م ولا
 نأ هلل: همزلب مموصلا مز ع ىلعار ةام مدان او او راهنا اة هب كاسمالا« .1 ع سدافارطغم ماق' م .اعف

 ةدهعف سا هنالو الهنا ة هش نع جورغلل ما.ئالا نم لسن رسقلاو راسعلا نم لحن موصل دار اذار طق

 هيرضن مودل ناك اذاالا هتمذىف ىف قئاعب كلذ «لعرذعتبامع روءاضقلاةدهعف هنافر افلا فالخ ءاضقلاا

 مايأ ة ثالث مسملاورطغل اورصةلا ىهوىلب وطلار ا عش لضن أ راطفالاف
 امأ ما ةالصلاءادأ دنعءاضقلا طوةسوةع+لا طوةسامهواريصتو ناك الد وطر غسل اهنمتاتنثاقاعتتو
 روهظالاو فال هغف نيتال عل نيب عمجلاو ريصقلا ف مز ارجو فالح ه.فف اك ار وام_كامةلفانلاةال-ص

 ةالصلاءادأ اذكوةتملا لك ًااذكو رفساايقاعتتالف فوغل ايامنا ١ رض رفا ةالسامأ دل رانا احا



 انفي

 ماالامو زارهطالاةءاضةتراسولفامتافوأ ىفاهيدّؤد نأ لّوالا «ةثالث طورمشب نكسلو: ني:ءكر ىلعءاشعلاو |]
 ثلاثا ا« مامالاهمزلما_ةالاوأرسصةلا ىون هنأ فك شولو مامتالاهمزل مانالا ىونولف رمصقل ا ىونب تأ ىناثلا

 ناوما.الا<مزل رفا وأ مةمهماماناىف كش نا لب مامتالا همزل ل_ءفناف متمرفاسعالو سقي ىد#تةيالنأ
 را ةءنلاد_دعامه همن كلف ىخالرفاسملا اراعش نالرذاسم هنأ هدنسعب نود

 حابملي وط وطر ة_سىف نأك اذاهلك اذ_هواهملع ملطب التاينا نالثا ذءرضن ملرقاسم هلا فرعناد_بالمأ ظ

 ا منفلاق::الاوهرفسلاو «-:ذرعم نسال كارل .رقسلا بو أإ]
 انيعماعضو مدفةءالىذلاوهو صخرتلاه سيل ف.ساعتلا بكار وم اهلاق مول_عمدسةعدصتلا طب رعم ||

 ةدلبلا لهآ جر ىتل ااهتيتاسبو دلبلابارخز واحنا طرت_ثدالو دايل'نارعىراذب لاما رذاسمري صدالو |||
 عر ولو ةطوعع تسل ىتلا نود4_طوخلا نيتاسلار وا تاىئبتد اهم رفاسملاة هن رقلاامأ وهز _ةالاععا لل

 نطولاوه كلذ نكي مثاو نارمعل از وا مامه:طو كلذ ناك ناص رشي م همست ئثذنال دليلا ىلارفاسملا ||
 ىالوصول' لالا ةئالثروم ا دحأبف :رفسلاةناهئامأو همي ورجلاو اءزتالابارفاسمراصذا صخرتلا هلف

 ءا اركىفوأ داب فامااد_ءاصف مارأ ةثالثةماقالا ىلع مزعل !ىناثلا ٍْ هيةماقالا ىلع مز ءىذلادابلا نمتارمعاا

 صضخ*رتلا هل. نكي لوندلا مول ىوس مايأ ةثالث دحاو عضوم ىلع ماقأ اذاأك مزن تاو ةماقالاةروص ثااثل ادي

 صخ+خ رتب نا هلفرخ تب ,وهياعق وعي هنكلو هز اهنا مون لك قوتي وهولغه 4ناكوةماقالا ىلءمزعن /تاوهدعب ||

 ىلعدو.اةر وصاةالاسمالو هتروصب نطولا نعءرفاسمو «بلقب : معرتم هنالنياوعلا سدقا ىلعةدملاتلاط ناو ْ

 الو رمد ةتوأ اهدءلالوط:نانيدالوهريغوأ الات لغشلا اذهنو كيتا نيدفرفالو باقلا اغا مجدجاو عضوم

 ضعب قرمهغف ل_بوءيلعهللا ىبسهللالوسر صخر ذاو هريغاوأ ماأ ةنالث وان لعبالر اما يو ردن ارخأتي ثان نيد

 رب دست >ال ىعمالذاهصدخرت ىدا_هل لاتقلا ىداسءولهنامالارهاطو داو مضوم ىلع امون مشعة بنات او زغلا ْ

 ىغماعلو دي رمصقلا ىبعماذ_هالةاةمأن , زاع هنوكللال هس هرصق نارهاظلاو امون رشعةينامعب ْ

 ةوطخ فال 1 ةعبرأ ليم لكولاسمةثالث خسرفلكو خا ارفةيناسك لح رم لك نيتاحص نوك نا اوهفلب وطتلا

 قدرط عطقفاهجو ةمنوكالوراسلا مقيما نماي راهنمدإاه بلع نمدوكيتاالو اهجورنمةبراه ْ
 ىآلاناسنالا ارذا سالف دايو نيطسملا نييدا سفلاب ىسوأ ملاط تاطلس ن نه مارحراردأ باطوأ تاسنالةفوأ ْ

 هرغسف هرغساثعبش الاكل ضرغلا كا ذالولو اما ضرغلا كلذ ل.ص<ناكن اف كلر اوه ضرغااو ضرع
 ىسوني رفسس لك ل؛ة.سدخرلا عنعالف هريغور نا برشب رمل فوشان وحالوةبصعم||
 ل سرر الاو جايمامه هب نا دءاب هلناك ولو ةصخرلاب«بلعنيعنالفهنععربشلا |

 نوفاّواعلاةفوصآملاو صخرتلا هلذ هالرفاس ةلاعتالناك-او هكي ركتنالةتسمحابملاناكسار وظحلا ها تعابلا |
 ص+رتأ امهات رات لاو فالح مهطحرت ىفةفلتخلا عاقبلاةدهاش اهي رغتلا ىوس يح ضرغربغن هدالع ءلاىف أ ا

 قزئاحاضد أ كلذف « (امهتةو ىءاشعلاو ب برغملانيد واههشةو فرصعلاو رهافلانيد عسملاةعبارلا ةصخرلا )*| ٍ

 رولا نب مدخاونب هلق رولا ارصعل ا مدخن إم نالوقريسصتتلار ةسلا ىف هزاو- فو جامم لب ٠ يطره سلك ْ

 ناالوأ متل ادد و رصءالمقي غارفلا »_:ءو مقيلو روظالنذوءلو رولا نمغا ارفلا ليقامهشةو فرممعلاو |

 ما ردقل دنع عمجلاىؤن تاو زحي ل رمصعل امدقناةةماقاو معن نمرتك ًابامهنبقرغيالومهتلاهضرفتاك 1
 انئاوعمباذهو سلا عرسشلا ب ةنلا بدق: بايالدتتسالذا سايقلا قعجو از اهنا رصعلا

 نيب عم نأ ىتيذف نيتالصلانمغ رف اذا نوناقتلا ىلءراذ رهطظلاامأواهيفةبنلا ىكتةفرصعلافةصخرلا
 وأاك ارامارصعلا نم غارغلا دعباجاهب رهطظلا دعب ىتلاةنسلا نكللو اهد_بةنسالفرصعلاامأ نيتالصلا ننس
 ةنونسملا عب رالاعش نادارأواو هو ىلءةب>او ىهونالاو 1١ تعط ةنالريهعلا لبق رهظلاة مثار صول هنالاجيةم

 معلا نس مالو رهاتلا لس ةنيتض رغلا لبةنهنبب عمجلذ رص هلا لبفةنونسملاعيضرالاو نهلقلا د

 ( ان - مايحا) - ع )

 ا 3 رلاثوكت الو «كلاف“ نءاب راهالوامهنماب راه هيدلاولاقاعتوكيالثا حا املا ىتع.و مادقًةثالث ةوطخلكو

 علب ىدح ىنطغف ىذحاف

 ىتاسرأ م دج نم
 اناامتلقف أرقا لاذ
 ىطغف فذ افئراش

 ىم غلب ىتح ةيناثلا

 لاقفىنارأ مث دهملا

 ئراانأام تاقفأرفا

 ةثلاثلا ىنطغفىفذحخاق

 0 07 يدخل ىد-
 م.«ايأرقالاةفىنلسرأ

 قاح قاض ىذلاك َر

 ىد قاع نمتاسأ الا

 !عضرخ لعلام
 هيلعةللاىلضهننالوسر

 ىح٠رداوب فجر لسو
 لاعفةح د ىل لحد

 هوامزف ىنولمز ىنولمز
 عد را هنعسهذ قع

 ىلام ةحد_4 لاف

 دقلاق فردا اهريدخأ و

 تلاّقذ ىلقع ىلءثدشح

 كب زخالهاوفرشبأ لاك
 لصتل كنا اديأهللا

 سكتتو لكلا لمعتو



 نا روعح انآ لاق

 انآلاك ىكسملا ءلاكملا

 ىناعئصلا هللا د_.عونأ |

 هنا دنع وأ انأ لاق

 قاانلاقىوغيلا
 دعات لاق ىريدلا

 لاقرمعم نع قازرلا
 نءعوىرهزلافريسخأ ٠

 ىضر ةدثاعنعةو رع

 ئدباملوأتااقاهنع هللا
 هللا ىلصدهشنال اوسر هن

 ىجولانم مل--وهيلع
 مونلافةقداصلا اب ورلا

 ا ُو ر ىرال ناكف

 عيبصلا قلفلثمتءامالا

 م

 ءارس قب ناك

 كايللا هييخ عل
 دورببوددعااتاوذ

 ةحرخىلا عجرب مكلذإ

 هءاحىد اهلثادو زثمق

 ءارح راغ ىفوهو قملا
 ًارقالاقفهضكلللاءأخ :

 هللا لس هنلالوسر لاف
 ٌىراَعن ان ام مس هلع

 بح دجو
]| 

 جوسنملاسادلاوتقولك فرغسلا فز ركن ارزعتوهبلاة جالا سيل هيسابالو هنعهتلا ىضرشلامبهذم
 حرشب قشلا ل_<ىلعدرب ىذلا قوةشملا اذكو هلال نم مدقل اةرشب ود.تالارتاس ناك امهمهلع سمار وع

 ضعب رتساذااماقنأك اهفيكن يبعكلا نوفامملارتاسن وكت أالا ربتعن الف كل ذ عج ىلا س:ةداحلا نال

 هليوالاة عزت ناقهياعممملا رعي فدل عرس الثا 0 ارلا د هيلع شمل < [ةفافالاب قايل ارتسو مدقلارهط

 ل سغلا ضرف لن ىدذاجلا علا ىلع حسك نا سماد ا زاجنيمدةلا لس ىلعرصتق ا نافءوض !فانئسا

 حرخ نال والاو ءازحأ باص ثالثب ع مهماذاو تح عي قلارهط لعاسصمسم ىمعمااموإةأو ىاسااىلعال

 هبلعهللا ىلصهللالوسر لءذ كل ذكر اركتربغ نمةدحاوةعفد هإةسأ اومالعأ مسعتا هلك" اوفالدلا ة ةههش نم

 رجي نابمعسعو هل-رنم ىنهلا عباصأ سر ىلع .دب نم ىنجلا عمباصأ سؤر عضو ون ديلا لبي نأ هفصوو لو

 امهمومدعلا سر ىلااهرع وفا لغسأ أ نم همّقع ىلع ىرمسل ا هذي بام سدز حن وهسفنةهحىلاهعباصأ

 نم بو_<ةئال_ثلامايالاددعو هليل مول ىل !ءرصةيلفةماقالا كح بلغ ماقأ ع ارفاسموأر فاس ماعم حسم

 لاوزلاتةورفسلافْندحأو جيرخ عرضا ىف ورضا قمل اسس ولف فخلا ىلع هملادعب هثدح قو

 عار ع ول لان م سءعشلات !ازاذاف عسارلامويلانملاوزلاىلالاوزلا تو نم نيلايلومايأ ةثالث حسمالثم

 باسملا ف نأاتسي وت دات قو ىارر و فلا س كديعتو هيلحر لسغبف نياحرلا ىلسغدعبالا ىلصن نآ هلنك

 دق ةداعلا نال مايأ ةثالث حس نأ هذ ثدحلادعب رخ مث رضحلا قلنا س دل دعي ث د>ًاولو ثدلات قو نم

 "0 دم لعرصتتارفاس رضا ىف عسم اذااماف تدخلا نمزارت> الان كال غب ورمل لبق سدللا ضقت

 وأب رةعوأ ةح نمارذح هيضامضفني وفألا سكسي تآر فسو ا رضح ف فدا س هل ديرب نم ملكت بحس و

 لحاف با ارغءاف امهدحأ سلفهمفدع و هيلعهللا ىلصهننالوسراءعدلاق هنأ ةمامأ أ نعىو ردقفةكوش ست

 ١ لا الامويلاوهلناب نمؤد تاك نم مسوهبلعهللا لس لاقفةيحاهنم تجرفن هير متر الا

 ٠ نع اديعب نوكي نايءاملارذءتءامناو رذعاادنعءاملاع نعالدب بارغلاب ( مهتلاةيناثلاةسحخرلالامهضفنب ىتح

 م-هدادرت فلزنملا لهدا ءدالىذلادعبلاوهو تاغتس اوأحاصن ا هلذاَعلا ثو محل مهمل ىشمولا دعب لزتملا

 جاتحانااذكو عجباجلاد راكناو متلاز وكف عسبسوأ و د_عءاملا ىلع لزننااذكو م. !اددرتلاة كال اءاضقل

 هلز وحالف هئاقفردحأ نتلكلهلا جاتحانااذكو مهلا هل هيدب نيءامملادعغل موددعب رآه مون فهشطعليلا

 مهلا هرج م هب هيهعمج تدتف لءلوأ ماوأ ة ةقرم خا طلهملا ات ناكولو ع نْئريغب وأن عاما هلذي همزلب وعوضولا

 تح لمع هو ناو هل اومق بج وهاملا بهو امههموةقرملالوانت كرب « وسباملاتيتفلاب ىزتح نأ هملعلد

 لوأاف مع نآادار ا وعامهعم عر ا ذاغهسراب منغ نيغب عب ناوعارسلاهمزل ل ثمان عيب ناوتنلا نم بفاس هلو

 اناويلاتلطو ل_رلا نش: ةتولزنما لاو-ددرتلابكلذو ناطل اب هيلالوصولاز ٌو-امهمءاملاتاط هم زان ام

 هنارلعتاو دلل قري ةالصلا ةداعاممزل «ةمير تل اارتب هنوأ هلحر عاملا ىسن تافرهاطملاو ىاوالا نم

 هنلاناوضرتتولالّوأو هب قثوتالر مهلا ناف تقولا لوأ ف مهتلاب ىل_سد نأ ىلوالا تقولإرخ !قءاملارجس

 دحوامهمو اهلخدأ نأىلا ى تت ًاوأ لاذ كل لارظنتةئد ,دملا اردحو مهن هلل قفا مهنع هللا ىذر رعثبا مجتد#

 ءرضولا مزة الهلا عورسشلا لب ءدجواذاوءو دول اهمزلب « لو هتالص ل طبت مهالصلا ف عورشثلا دعب ءاملا

 ةيرضامهعباصأ مضدعبهشك هيلع نرضدلو راغهنمر وب بارث هياعامم ١ ا مدس ادخل: كطاموم

 مناف هيقق ص ىلا هر دب اهب حسك وعسباصالا جيري را ا ا رع ودي راسل

 هديعتالقو .راهطلا ناتك ىف ءانر 5 ذام<. .ةفطاقل اةضشكوم ءرخأأ ةدرم مى درو ةر د ان عمدج ةدحاوةب رضاع وس

 للا دسيعي نأ هيلعفنيتضي رق نيب عملا دارأ ناو مبتلاكلذب اشاملفنتي نا هلفةر>اودض 1 رف هبل صاذا مث

 مداعاو اجو لك نافابعتو لو مث دىلبق ةالصل مهن نأ ىفنالو نيمعتسالا نية ضو رف صن الفةناتلا العلل

 هدعب وهند 5 ء هامعةسلق هتراهط ضءيلهمفكرامعاسملا ع نهدحوولإو ةالصااةحارتساهجولا تس دز ويرلو يتلا

 رصعل او رهظلانمةدحاو لك فرصتع نأ هل * ( رصقلاةضورفملاةال هلا فةثلاثلا ةصترلا )وب انآ اه

 اال و



 اذ 1 : ١

 الو هباب هيلع قدي الق«: دف تاك ن اذ هلزنم: را ارزي حشا ةرابز زاىوس ئش لغتشالادلب : لح داماك 1 هر

 باح هلًأستاق هلأ س تالا هيدي نيد ماك .الو هيلع ل تف بدأت هيااعدع جرخ اذان جر خت نأولا هب 5 اءنذأتس

 اهئامض»«أوتادليلاةمعطأر 5 رثكالفر ةسلاقناك اذاوالو أن ذأ ةسبملامةلأ دم نعهلاسالو لاو تارك

 لإ لك ناهدعفتب لب نيطاصلارو.ةةرانزم رقم لميمالواهعا ارهذواهحاشم .رك ذياوامقهئاقدصآرك ذالو

 تآر ةلاوعارقورك ذلاقد ١ رطلا ىف مزاليواهتلازا ىلعردقي نم عموةر ورضلاردقدالا هّتحارهظن الودداب وهب رق

 هل :تمربت نافهيلعناك امىلاعجريل مئه دحت مادام هبححأو رك ذإا كرتملف ناسناهلك اذاود ريغ معسلال ع | 1

 امريتر فاسد نأ هجرني الذ ني اص موق ةمدح هلت رم: اذاو سه :|ةفلاخ ىف ةكرملااهفلاضلف ةماقالابوأ ارهسلاب

 ذا عجريلو لوأعمءرغس نأ لعم ةرمد+!ىهيلعناك اعنامةنىف+سفن دحوامهموةمعن نارفكت ا ذذةمدك1ناب

 سدلوةلذةب رغلا وأب رغرف_ساال اع ذارفاسمنالف رح ىف رغملا نا ةعىلاللجرلاودبهرث أ روظا قل ناكول

 ةاذيالا هلانيالن يدل ارعفالا وهسه: لذأ د ةف ن.دةدابزرغ سلا ىف هلل نمنأ ىلا هيراش أو .هسفن لذي نأ نءؤدال
 قهاوهعسبتان -.متاق لذ.الوةب رغلا هذه ىفزعت د ىدهعبطو هدأ ضو ءاوهنطون مدي راارغس نكيلفةب رغلا

 ال>1 اماوالجاعاما ةلاعاللذهرفس
 1 والاو هليعلاةلداو رفسلا صخر نمهأ ع" نم رفاسملا ديالا هش دا تناك

 هيلا جاتدامو باريش لاو ماعطااقامن دلادا ازامآ هنرخ الوءامن دل دّوزتب نأ ىلا» فس ل وأ قات رفاسملاتأ لعا

 0 تبكرذاو ةلصتمىرةنيبوأ ةلفاق فهر 0 اذاهب سان الذداز ارد -ةنمالكوتم حر ناقةعفن نم

 ا نأ ىلءردقي واذلثما اريشعو أ اعوبسأ عود اىلعر ريصل ن مناكتاقبا ارمثالو مهعم ماعطال موق عموأأ هدو

 دازري_غنمهحو رفن شي دل ايءازتحالا ىلعةردقااالو عوجلا ىلعرع_صلاةٌوق هلن كم تاو كلذ هلة شدشحلاب

 بايسالا نعدعايتلالكوتلا نعم سلو لكوتلا بات5 كابرس اذهاو كل هتلا ىلا هديه سفن قل هنافةيصعم
 هلهلارذخس ىح ريصن نأ بولو ركبلا نمءاسملا عزنو لي اوولدلا بلطي لكو لا لطما كا ذكت اك ولوة.ءاكسلاب

 ىلالوصولا هل او دولكوتا! ف حد _ةدال لحل اوولدلا طف-ناكن اق هيف ىفءامملابصا ىترخ 1

 َّق لكوتلاةةيقحى ا :سوهف حدشب الناب لوأ دوحو هل أراب الث رح بو رسثملاو موعطملا نيعل هذ ٍبو رمثما

 هموصو هنراهط ىفهملا ات ىذلا معلا يوه ادار رامأو «نيدلاءاطع نم ني ةقحلا ىلءالا سل هنافا وعض 7

 رفسلاهففخ ىذلاردقلاةفر ء«مىلا امهفار ا :ءىففةراترغسلاذاهنم دورتي أو ديالف هّتادايعو هتالضو

 هناف تاولصا !تاقوأو د .ةلاب .علاكرم ذل ىفاهنءاشغتسمناكار ومأ هءلعددش ةرانو رطفااو عا رصقلاك

 رقتفياماذاؤهسفنب فرعتي نأىلاباتح دقرغسا !فونينذؤملاناذأودجاسملاسب راتنموريغب تكي دابا اف أ

 «( رذسلا صخر لعلالّوالا مسقلا )و نيهسقىل !مسقني لعلى ْ

 لفنلافو عجل اورمدةلانةصحر ضرفلاةالصفف ةويمتلاو نيسفملا مس :رهراهطلاف دقي رقسلاو

 لاو صخر مس هذهفرطغلا ىهو ةدحاوةصخر موصل فوايشامهؤادأو ةلارلا ىلع ادأ ن نيتسأ]ا
 تاارفسوأ نر الا تناسب (نيفدللا ىلع مسملا ىوالا|

 هفخ ىلع مست نأ هلف ثدحأ مث ةالصال ةدعبم# ,راهط ىلع فلا س نم لكسف نوملابل ادمانأ ةثالثانفافحت عزتنالا أ

 تألّوالا د طوريثةبذع نكسلوامةمناك نا إملو اموندأار 0 نيللايلومايأةثالثمثدحت قونما ْ

 هل ارح ملف دل اف اهل داقى :رسمعد] | لسع مما ىفاهلخدأ اوىبعل الح ءرلا ل سغقأ و :ناهطلا ل كدعي سلا نكي ا |

 زوح وهيف ىشملان ران ,و5فإتان وك نأ ىناثل اويهسل دعب دو ىعلا فد عزتي ىت>هلاهجر فاشل ادنع علا أ

 تروح فالع للا ىلع ةوقهمفناللزاذملاف«بفددرتلاب هنراجةداعلاذاالعنم ع نكمل تاو فالاىلع

 رذ عضوم ىف نوكيالنأ ث ثلاثلا# فيعضلا قو هر اكو هيلع مهنملاز وال هلافةيقوصلا ١

 وهو ل رلا ىلع ل دةسن مادامز وح هنأ مدت لوقىفاشالو - هءلازع ل ضرغلا لش فشكت اثق درت ْ
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 ناف ىرخ لسغلا ض

 252 تت أ

 ةكرب عطق» كال دتاق ةرسعلاب هسة: ل غشت الو 5 :اومو نءرثك ًاءدنعمش الفؤجش هاب رد صتاذاوهتةراذم

 نع تعبأ ًايشرأ مهلا
 ةوادلا نم صال الا

 0 2 نمو

 لا ١

 ءاصوتسا ل -رلهللادجر

 كمساعاوةدحولامْزلا

 را ساو موعلانع
 تومتىتح رادسجلا
 ةاعم تيوب (لاد)
 هيثم ةددولا هللا هجر

 سانا !نم و نيه دصأا

 بذهتو ولدنا ةيعاد

 اذهو كلذ ىلا سعمنلا

 ىلع لدأو لك أو أ

 دقوودادعت_سالا لاك
 هللا لوس رلاحنمىور

 لدياملسو هيلع هللا لص

 انثد_-امذ كلذ ىلع

 ولأ نيدلا عايش ص انيس

 انرمخ أ لاقءالما متنا

 مساقلا وبأ ظفالا

 ىرقملادجأ نب ليعما



 وهام صال الا نعدرز

 نعنسللاتارل
 لاقوهام صال_هالا

 نعش دهحت لاس

 لاوودام صال_الا

 هللا ىل ص ىبنااتلاس

 صالالا نعمل سوفيلع
 لب ريستلاس لاق وهام

 نع مال_سلا هلع

 لاق وهام صالدالا

 نعةزعلا بر تلاس

 وهام صالخ لا

 ىرس نمرسو-هلاق
 تببحأ نمساةهتعدوأ

 سانلا نك ىدايعنم

 ةواللا لحشد. نم
 ذاس فنلاة عارم ىلع

 ةه راك اهعبطي سفنلا

 ةطلاشت ىلا ةلاممت خلل

 نءاهعزأ اذافقلإلا

 اهسحو اهداعراةم

 ىلا عت هنياة_ءاط ىلع

 لحد ءر أ سم لك تقع

 تقلا ةوالحالع
 هجر نونلاوذ (لاق)
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 ىنعماختال ربعبل ااهيأ توملا دنع هلريعما هنعهنبا ىضرعادردلاو أ لاقرح ا ءارح ربك لكى ذاةما.ةلا مون هبباوط
 لاخداةبناثلاوةيادلا ب ورئامهار_>١ ناتةرصةءاسلو رتل و كأ_:ةاط فوذ كالمحأ لأ /ىنافك» ا

 هاضءالار دشن م رذحلاونيل> رلاكلب ركون دبلاةضاي ر ىهوىرخأ :دئاقمبفو ىراكملابلقلعر و رسلا

 جي دقعب ةبادلاوحأت ب وهيلعهضرعد وأ بش أ ثاهيلع هلمحتام ىراكملا عم ر رقي نأ نبني دبوكر ا لوطب
 ديتعءسقرهردلالالوةنمديعلا اظناباف مالكا! ىف ةدانزلا ىلع مدع وباقلاىذؤد عازتام هن روثءالثل

 ليلقلان اف فن وأ. طورسللا قوذ لمح نأ ىت#.نيالف ىراكملا عم جارعألاو مالك ةرثك نعز رتحاف
 ىلا ةءةرلاهذ_ةىل ل !ةب ادىلعوهو لزاما نباللجرلاق هيف عقب نأ نإ_ثون ىجلالو> ماح ن موريةكل ارح

 ناءاهتةل[لوةىلا تفتلي لى دكرظناف ةعقرلا هذه ىلعهطرا ثألىناف ىراكملانذأت_. !ىتحلا ةةنالف
 هللا ىضر ةثناعتلاقءامشأ :ةسبصتس نأ بش (رشاعلا) عرولا قب رط كإس نكءلوهبف عاتب هاذه
 طشملاو لاو_لاو ضارتملاو ل عكملاو:ارملاءايشأ ةسمت هعم لسرفاس اذا لسوعنل عدنا ىلصءتلا لوسر ناك اهنع
 دعس مت لافو ط_ءلاو ةلعكملاو لاوسلاو ضارةملاوةروراقلاو : ارملاءام_-ثأةتساهنعى :رخأ ةناورفو

 هللا لوسز لاق بيه_ملاقو ةلعكلاود اراارف.ل!ىءقرافبال ملسوهبلعهنلاىلصهنلا لوس ناك ةب راصنالا
 اثالث لعق ناك هنأىدرو رعشلات ش ورصبل ادي زب ام هناو عمم دنع دمنالاب سلع 1 وهيلع هللا ىلص

 ةيفوصلاضعبلاقو ليل اودوك رلاةبفودلادازدقو نيتنثىرمسللواثالثىنمال لك ١هناةباورفواثالث

 ءاملاةراهط ىف ظامتحالان م هوأرال اذهاودازاءاومنب دناص#' ىلعلد ل بحوةوكر ريقفلا عم نكيملا دا
 ناكوراب الام ءاملاعزناو لوسغملا بولا ف .ةحتل لبحلاورهاطلاءاملا ظل ةوكر لاق باشا لسسس و

 ملاماهلك ءابملانمو تاردغلانمءوضولاننولا,يالو ءاملا لقت نعمه_سفنأ نونغب ومعتلابنوغتك نواّرالا
 للان ع لانباوضرالابنوةكءاوناكو ةءناريهأةرح ف عام نمهنع ثلا ىذر رعأشوت ىتساتساكغاونة د
 امأو ةتباتلانخسلا داضتامتمومذملاةعدبلاا ناو ةن حتة عدا منأالاةعدب هذهفاهماع ةلوسغملا بايثلا نوشرغبف
 درا اوةراهطلا باك ىتاراهطلاىفةغلابملا ماكحأ انرك ذدقو نسسمف نيدإ[ ىف طايدحالا ىلع نيعنام

 ناك لبقو هنملضفأ لينعكلذ هعنع لامةراهطلا ف طانح لب ةصخرلا قد 0 رب وا نأ عشت ال نم دلا رق

 اهطوبذ ةربالاولبهلاوةوكر ارضا رف_سلافءامسشأ ةعب رأهقراشب التاكو نيكو تملا نم صا وللا
 ينلاناكر غسان معوجرلابادآ ىف +( رشعىداحا )وب ا.ندلا نمتسيلءذهلوةب ناكو ضارقملاو
 هلااللوةبو تاربمك: ثالث ضرالا نم فرش لك ىلعربك, هرم وأ :رعوأد وأوزغنملمةاذا " وم.اءهللا ىلص

 توذدماح انب رل نودحاسنودناعنو.ثان توجآرب دقئن لك لعءوهودبجلا هلوثالا ا هلهلكن رم الءدحوهتئاالا

 افرروارارق اهب امل لعجا مهالا لقيلفهتني دم ىلع فرش اذاو هدو بازجالا مزهو هدي. عرصنوهدعومننا قدص

 دقفالل مبسهقرط»ت أ هل بند الو ركام ىريفةتغب مهيلع مدقيال ىهمو دب مهرشب نم هلهأ ىلا لسريل مان سح
 ايوقلاق لخن داذاو تدبلا لتد مث نيتعكر لصوالؤ أ دصسملا لمد مدقاذا لسوهيلعهتلا ص ناكومنع سل ادر و
 ردق ىلع هريغوأ موعطم نم ةفحت ب راقأو هتددلهال لمع نأ ىتيشرو ايوجات.لعرداغدالاب واب وأانب رلابوت
 هذاسه ىلع ناذعتسالا ىنةغلابمازاهن اكو ار هتالكتف عضيلف أبت دح لنا هنأ ىو ردةفةنسوهف هناكما
 راهظااو مهحرفدنك أ:ىاكسالادك أتيف هبحرش:بولقلاو رغسلا نممداقل اىلا دّتمتنيءالا نالةمركملا
 باد الانا هةرهاظلاب اد الا نمد ءذهقمهل قدرطلا فهصعتساا م ىهرك ذىلارفسلا ف باقل اتافتلا
 «ءلقد> وامهمورذسلا ىفهندد ةدانز تاك اذاالا ارقاسالن أ ةاجواهنمةلج ناس لالا لطغلاىق ةئطانلا

 ْ ىقل هنأرهظن ر كلذ رسصلالا معغتن بلة ماكو أ ايدآ مهتم ردعاو لك ند لمقتل نأ دبتك واهحنو.ش ىرب ثآ دلي

 ا ةماقالاة دمى سااخحالو كلذ. دوصقلاجشلا هب نأالا مانأ رش وع ومس أ نمرثك ١ :دا.د مي الوزعاشملا

 هنخأأ ىلع قتاذاالا'ةكآ_ذلادوهف مانأ ةثالثلعديزءالذ خأ راب زءدصق تاك ناونيقداصا اءارة_فةااالا

 هتفراغم
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 اننرإ كل ا

 ءاعذإا اذهب ع عد.لو ته وت م , ًاريخلل هج وويونذ قرتخاو ىوختلا ك3 مهلا لريغ هلاالو كوانُ لحو ا

 هللابالاةّرقالو لوحالو هنا ىلع تاكوقربك ؟هتلاومتناب وهتنا هلل لةيلف ةيادلا بكر اذاف هسنع لحرب لزنملك ىف َ

 نوبلقنلانب رولا اناونينرقم هلاك امواذ_هان ارذس ىذلا ن اكس ع نكمل ثد لاموتاك هقلاءاشام ميظعلا للعلا 1

 ىلع لماخلات ن ًأمهللاهنلاناده نالوا ىدتهنلانك امواذهلان ده ىذلا هتدجلا لقيلف هتعةرادإاتوتسا اذان[

 م توهيلعمللا ىلصىنلاتا ارباجىو ردك لزفم لان لحرب نأ (سداس !!)ر ومالا ىلع ناعتسملا تن ورهظلا

 مول حو رحاب ْىدةي نأ سكس واهرو كيف ىنمال كرابج هللا لاقو رك و ل أويثدي رب وهو سيما مون ل>ر |

 رةسىلا جرد لو هل تاتا ردن | نع كلامي بعكن هلا دبعىو ردقف سيلا

 هيلعمتلا لص تاكو تيسلا مولاه ر وكيف ىتمال راي مهللا لاق مس وهيلء هللا ىلص هنا سنأ ىو رو سيدا مونالا
 ىم "ال راب مهلا لاق ميسو هيل ع هلل ىلص هناهذع هلنأ ى وطرد رهونأىدرو راهلالوأ اه ةعب هر رس ثعب اذا لسو

 ال_لاهلطتالوا اراهنه- :ماهلط اف ة>اح لح ريفا كك اذاس ايعئب هللاد.علاقو اهسيدن موناهروك ىف
 دعب رفاس نأ ىتينالو اهروكيف ىتمال راب مهللا لوي لسوميلع هلل لصوت لوسر تي :ركياهملطاو

 اهب وجو باب_-أ نم هلْوأ تاك فاهملا بوسنم مورو عملا كرتبا.بصاعنوكمش ةعنجلا موف نم فلا عولط
 هلدر ىلعه فاتك افلا ليبس ى ا دهان عيش الإ _سوءيلعهتلا لصلا# ةنسوهو بحت سم عادوال عد ءدشتل او

 رع أت وكي وقن_.لا ىهفراهنلا ىم<ىحلزنيالنأ ( مبانسااتفامواشالا نم لاح بر روأ ودع

 ىع فرش أ ام-هموراهتلابى :وطن الام ىل. ال ا ىوط7ضرالا تاق دا اعل -وميلع هنا ىلص لاق ليلل ايدرجس
 نالضأامونيطامثلابرونالقأ امو عسب سلا نيضرالا بر ونالط هاهو عسب كنااثأ اووسل ابر مهللا لّةيل لزتملا

 رشولزنملا ذهرش نمك.ذوعأ و هله ريو لزنملا اذهريخ كلن رحاموراحأ ابروني رادو اود

 ىلا ناماتلاهتلاناملك ذوعأ ىامسوللا لعل حنيَتعكرمدف لصملف لزملا لزناذاف مهرارسشر ىنع فرم !همفام

 نمو كرس نءهنلابذوعأ هللا كب روب رضرألب لة اذ لمال هيلع نجاذاف قاخامرعت ”نمرحافالورب نهزواكال

 ةلوداوامودلاو ودلبلا ينك اسرسث نمو برةءوةم>ودوسأو دسأ لكرسش نمهللا,ذوعأ ك .اعبدامرسثو كف ارم“
 كلم-هللا لوب نأ ىتبتيفريسل ا تقوف ضرالا نمافرمشالعامهمو ميلعلا ع.عسا اوهوراهنلاو ليال ىف نكسام
 كلا ناعسلاه هرفس ىفةثدولا فاخاه_وعمو 3 طءهام_عمولاح لك ىلعد كلو فرش لك ىلع فرمثلا

 | درطنم ىهشعالفراهنلاب طاتحي تأ (نماث 1١ توريجلاود :زعلاب تا اوهسلا تالج حو رلاوةكش الا !نرسودقلا

 ءادتباىفماناذا ملسو هيلع ىلسناكم .وذلادنعاظةة«لئالا, توك دوامة :. وأ لاتغبامع رهنالئلفاقل اي راخ

 نأ كلذ نم ضرغل اوهقك قة ار لعحوامصن هعارذدأ ىلإ الارخ 7فمانن اومعارذ شريف ار غسل ىفلبللا

 بحسم اومرفسإ هبلطباملضفأ ةالصا | نم هتوفنامتوكمف ىردنال أن نا مونلا فل ةثةسال
 راهنوأ ليلاق عبسو ا ودعم دصقاهوموة: ما ءذهفرخ سرح دحاو ماناذاق ا ار !ىقءاعفرلابوانشإ تالمللاب

 يسحهللابالاة وقال هنلاءاشامهنلامسب لةءلو نين ذّوع ماو صالخالاةروسو هّنلاده_ثو ىسركلا يآ أر قياف
 نمهنبا عمم ىتكو و هللا ىسحهللاالا كلا هرصت الهيلا ءاشامدنناالا تار ارو اياب الهلل اءا شام هلل ىلع تاك وق هللا

 00 تاصحتزب زعى :وقهنلانا ىل_سرزانأ !نيلغالهتلا تتك ايامها نودالو ى ممنمهللاءاروسلاعد

 انجر امهللا م اربالىذلا كنكربانةنكاو مانت الىج جا كلنمعب ان برحا مهللا ترعالىذلام ويقل ا ىل 1 ا'تنعتساو

 تن :أكناة-بروةفأركئاماو 8 .ءرولتا: ل مسهللا ا ةاحر ادانتقت تناو كا مالفا:كلعكتردقي

 ىسمنم هنافاههجو فا ممر ضدالو قرط الاماهلم<الفابك ارناك تايد قفرب نأ (عم ساتلا) نيج-ارلا م -رأ

 ىل-هلاهو ,ةوفغالا باودلا ىلءنوماندالعر ولا لهأ ناك ةيادلا هيىذأتتو مونلاب لقثي هنافاملع ماني الوهنع

 ةنسوهفلالذءاه>ورب , ةيشعوةودغ ادا! نعلزتي نأ بحتسإ و ىمارك مساودر وهطاوذخنال مس وهيلع هللا :

 انس كلذ, نوكمل لزم ناك متةرجالا فوب ولزن,النأ ط رمشب ىرتكي فلسلا ضعب تاكو فاسلا نعرا اهيفو /

 قيطنالاملجوأب 0 نموهراكلا تن. نانيمفل هنان_بحنازيمىف عضوبفةيادلاىلا ا

 برلاىدب نيبتاوثحي
 برلا لوقف ل-جوزع
 تنر ىاطن | ضالددال

 لوةبوةنحل ىلا كلهأو
 تنأ قلطنا كرش
 اذه ورانلاىلا كادأو
 ىللسل )لاف دان الا

 كيعاسس نب 00

 احلا نعمتلا اسمو

 مهاربا تعم“ لاقوهام

 نعهتلاس و قيقشلا

 لاقوهامصال_.الا

 رفعح ن د تعم

 نعمل اسو فاصتملاا

 لاه وهامصال_الا

 55 :راشب ني دج تلاس

 لاق هلام صراسخإلا

 ِب وهاب 0 | تلاش

 صالدخالا نع ىطورشثل ٍ

 ندجأ تلاسلاقوهام

 صالرخالا نع
 نب دجأ تااسلاقوهام
 نع ىعبعيل !ىلسع

 لاقوهامصال الا

 ثدحاولا دبع تلاس

 تاسغ



 ةمكحلاب رفظن /نمو
 دقهنا نيت نيعبرال ادعي

 لو طورشلابلخأ
 نمو ىلاع : هلا صاد

 هللا د .ءامهل صاخب

 انرمآ ىلاعت هللا نال

 انممأ5 صال_الاب
 ىلاعت لاق لم_ءلاي

 اوديعبلالا ا ورضااَمَو

 ندإا هلنيصاختمللا

 || رهاط جيشلا (انرمخأ)

 هراجا لضفلاىنأنبا

 نبرجأ ركبوتأانألاق

 ولأ انآ لاق ةزاحا فاحش

 لال !!نجرلادمع

 ىبذلا روصنمولأ انآ

 سر. | نب دج انث لاق

 دبعن/ صفح انث لاق
 نيرم_هارب ان لاقل
 نعمماعنع نامهط
 لاسعْن/ناوفص نعرز

 ! لاه ملسو هيلعهلت | ىلص

 كرسشااو ضالخخالا» ىحت

 201سلساووموطقش*7ْ7ْْا7ْت ع
 لقناكمهل ةياقومسعن لع نأو مولا ةكصملالار ظن الن أريمالا ىلع متءاز , الاناث عمتدلربمأتلابجواذولذ
 لم< لزب مختنأ ليلاقفانأ وأ ريمالا تن نوكست تأ ىلع لا ةذ ىلع ايرلا ىلعوب أ بدنا ىزد رملا هللا دمع نع
 هديقو هقفرس أر ىلع الا لوط هننادمعماةفةللتاذ ءاىعلاترطمأقهرهظ ىلع ىلع ىنالوهسةنادازلا
 جرئ الو ىلع يسن الذ لة سمةرامالا نا لم لوقب لعفتالهننادد_بع لاق اماك-ةرطملاه:عمزع اسك"
 021 لاي دتورمالا توك, تأ فن ازكهف عفريمالا تن اهللقأ وتم ىناتددو ىلعوب لاقت ءلوةنع

 | تدان ةدوكين دالدادعالازا نيد نم ةعب رالا ص, صقشو ةعب رب ادصالاربدخ لو
 ةحاحلاىفددرتمل ناكل ةئالئاوناكو لو ايف ددرغلا ىلا اتحيةجاح نعو هلغف-ىلا باتحي ل-ر نعول ةعالرفاسملا
 نانثاةحامل اىقددرتوإ ولوقبفرلا سنا دقفا ءلق قء_ذنعو رط نع واخالف قر رالب رفسلا ف ددرت فادحاو

 امو دوصقملاب دال عب رالانوداماذافرد_صلا قضنعو رطل نعاضب اواخالف ادح او لحرأل ظفاخلا تاكا
 ىخنسل نمو ة>احل ارعبةدا اب )سمانا نال قذارتلا م د دمعت الق ةدحاوةطبار مهعمجتالف ديزب“ ةعل د رالاىوف

 ريخت هب رالان كل او فوغ نم نمالل ةدئاف ءاقفرلا ةرثكىرعندعم ةقفارملامتتالف هسا ةمهلا فرصنت الهنع
 قيرطلارخ ىلا طلاختالو ماكرال ىافرلا ةرثك د _:ءقدرطلا ف قيذ ا رالالةصا4لاةقافرلل
 ىل مدننا لوسرءاعدب عادولا دنع عد.لوءاق دصالاو لهآلاو رضحلا ءاقفرعدوت نأ (ثلاثلا) هنع ءانغتسالل
 نأتدرأ الف هللاه رح ةنب دما ىلا ةكمنمامبنعهللا ىضر رعن هللا دبع تمكث مهضعب لاق مل
 هظفح ا يت عدوتسااذاىلاعتهنلانا نامةللاق لوقي أ لوهيلع هبا 0 عر

1 

 لاقهنأ د هبلعهنلا ىلصهللالوسر نع مةرأ نبدي ز رىورو كلعمت اونو تنامأو كني دهنلا عدوتسأ ىف
 نع هسأأ ع نعسبعش ن ورينعو ةكربل ام اعد هلل عاجلا عئهنلا ناف هناو ثاعدو. فارق ل كد دارا

 الل و ل ذره و ىوتتلاهنا ْكدو زلاقال> رعدواذاناك مسوءيلعمتلا ىلصهللالو-رنأ هدح

 هندرأرط#لهعدو ا هنعهللاى ةدرور رهابأ تيت تادرو نىسوملاقو عدوملل مقملا ءاعداذ جف تهحون ثمح

 هللا عدو سأل قلاق ىلب تلقف عادولا دنع لسوم.لعهّلا ىلص هنئالو وترممتلع ايش ىتنأ نءاا,نلعأ الألاف

 دير لاف وهيلعهللاىلصىنلا ا الج رنا هنعهللا ىذر كلامز,س نأ نعو 4 ةادو عضتالىذلا

 امآوأ تنك ثيح ريغلا كهح و وكن ذرفغو ىوقتلاهتلا كدٌورهطنك قودللا طظذ-ىف هلل اعف ىنصوافارذس

 رنا ىو ردةف ص صختالو ع+ عدوتسي نأ هفاةعام ىلاعتهنناعدوتسا اذاىئْش وىوا ارلاهمف ك2 تنك

 اذهنم دحاب هيشآ ادحأ تب ًارامر ع 4لاقذ هلزب اهعم لح ر هءاجذا مهاباطعسازل ا ىطعن ناك هن عللا كر

 2 رخت تلاقف هيل ماحممأورطس ىلا بخ نأ تدرأ ىلا مآ ني_:موااريمأ ايهنعنلث د لحرلا هللا عفن

 راناذافثدحتنانسل3. تتامدةىهاذاف تمدق ْثتجرفنكنطب ىفامهننا عدوتس أ تاَقف ةلاحلا ذه ىلع ىنعدنو
 ةماّوقةماوصل تناك تاهتناو تلف ل لك اهارب ةنالذربو نمراثلا هذهاولا ةذرازلا هذ هام موعلل تل ةذاهربق ىلع

 تنك ولون تعب دوهذ_هنا ىل ل .ةف بدي مالغلا اذ_هاذاو بارس اذاغانر ففرمقل ا ىلا ان.هتن ا ىتح لوعملا تذحخاف
 هرغس لبق ىلصن نأ (عسبارلا ) ب نا ارئلابتارغلا نمي هيسسأ وهلهنعهتلاىضرر علا ةفامتدوادمأ تعدو أ

 ىضركلامز: سنأ ىو ردقفرش_!|ل>الىلدن مي وروللا تقو وةالصلا باك قاها ةصواوك ةراخ الا ةالص

 ىلا اهعفدأ ةث ةثالثلاىأ ىلا فيصو تيك دقوارغس ترذنى الاف ل سومي .اءهنلا لص ىنلا أ الح رنا هئعهللا

 تاعكر عب رأ نمت ىلا بحأ ةطءاشنم هلهأ قدي فات امل سوميلعمنتاىلص ىنلالاقف أ مأ ىنأ مأ ىبا

 نمبرقت : أ ىنامهألا لوقب مثدحأ تلاوه لقو باكل اةحئافب نمفأر ق ل ةرغس باث هيلع دش اذا هتدد ف نهماص)

 (سماخلا) هلهأ ىلا عم رب ىتح هرادلو>زرحو هلامو هلهأ ف 30 ىسوف ىلامو ىلهٌ ىف ن مىجفل خاف ا

 لو أ لضأ نأ كيذوع ؟نرهتامالاةٌوالولو>الو هنلا ىلع تاكو هلا مسب لةيافر دل باب ىلع مح اذا

 كبوتلكو بل _ءلعو 0 ىشماذاف ىلع لوحي وأ لوجو أ لط ًاوأوط أ دآلزاوأ لزأوأ

 | لراعز عقم هيلعأ تنأ موب متهالامو ىمهأ امى مك اق قامرتنأ اوىعت تن ًامهللا تهجونك لاو تمدتعا

 لحو



 ااا
 ا

 بذاك هنأ لع هول وتيبلا لهأ هبحلالامل سمداطعأ اوبذاكو هو ىولع هنآ م ءز رنمو ىوعدلا لبس ىلعل وهيل عهقلا

 قغلابملاتاف نيدلاب لك الان عنوطاتحلاز رتسحا اذهلوفوصلا كل ذكوم ارح كلذ ىلع هذ_اق اش هطعب م
 موحالفةاس اواانع هتيغرترتفل هناساو مقسغارال تفدكن اوتار ودنعبطا فكيت اطيل طا

 ىراشي نمنواكولاوفاكونيدلاياو اك ًادقاؤو بدلع الو ناس نأ ة فا مه فنان امش نو راشدال اوناك

 دح "الا ناك اذا نيدلا لجال ىطعن امدح لاما معن ىرتشا ن نا هنأر هظنالت أل بكو لا ىلعتوطرتشد ومهل

 تآهسفن نم ملعب فصنملالقاعلاوه.ف هنأ فار وف كلذ ضيم ىلاعتهيناءلعناممتط اب نم ىلععلا عون .
 اذاقهيلقهيلاقىلاءاشالا ب رقأ تاقهنيدمانالهان وك تانىرحأ سفن لها ار ورغم اوزن زعوأ أ عنتم كلذ
 نم امله مسك مالا لك أ ايالن أ ةلاحتاله مز هعمل اءزه فر عن موهريغ هل ف ثاكسنبب ف٠ :.كفهبلتص هيلع نيل

 تاكد اومنعكلةمعنع له _:طابتار وعهلف شكت تناول هنااعطق لعب نملامنمالا لك ًايالوأ هل ئاغا هذه نم
 ءدقنعنا ل ىبطعت تنك نان لقبلو 4ح رصبلةهريغ لامذحخأ ىلا ةوخ الاون رطدي ضولالخابلاطرطخا

 نموأ قلما ارش آت دقتعا لد ريقوعل |نيعب برت ل ىرتس ىلا هللا شك ولو كلذلاق كم تلف نيدلا نم

 مدعو ندلاةك اكره سفن ىلع هفارتءاوهو ةلصخلاهذههنم ىضرب اعر هناقذ خايف كلذ عم .اطعأ ن اق مهرارسما

 هبشنم هنأ ارهظمثل ذلوعي دق هناوهواهل نطفتءلذةعدا تو ةنيد سخال ةدنكما :هه نك-اوهذخأ ال مقاقتسا

 ةروص مالكتلاةروصنوكتفءاردزالاو تملا نيعبامملا مهرطنواهل مهراقح »او منوم ميج ا

 سعنلا مذفهمذنيعب حداماهلوهوهسغن ماذ مك ءا رطالاو فلا ني رعسما رردهنطاب وعاردزالاوحدقلا

 فرم هنابانم بقي مهسملل لصح ادارب اهدر وأ اذاالاءابرلانيعوهفالا اىفمذلا اما ردومح اود نيفنل ا عمتوالا ىف

 نيد وهنيب ىداصلا اولاو>الا نتارشب هسملتن كولا اوحالانئ ارقي هميهفتن كعاكلذو اهفرتعموبونذال

 وهاذهف كلذ لا: من ءزارتحالاهلءرذعتمالف ل ءداغوأ لجو ز عسب ء دكت لم لالالا

 هتلضضقؤرفاسملاةءنورغسااماسقآ فلولا

 « (ايدآرم عد ىهو هعوحررخآ ىلاهضومنلّوأ نمرفاسملا باد ىقفلاثلا لصغلا )«

 دخاالو ليقع سناك نا عئئادولادر وهتفطن همؤلت ناةققتلادادعا اونو دل ءاضقو مالا ادرب أ دبي نأ لّوالا

 قءداز ببط لجرلام 01 ل .رربع نبا لاق هنا ةفر ىلعهنعسول اردتذخ أبل ببطلا لالا الاءدازإ
 اياب جرخب هنافرفسلا ىف قالدالا مراكسراهطاو ماعطلا ماعط 5 رفسسلا ىفدبالو هريغس
 ىلع اذا لية كلذإو رغسلا ىف ملصاالنمرضحلا ىفصن دقو رضا !ةيعصل ملصرخ لا ةبدصل لص نمو نط 1

 هقلخ نسحأ نمو ركذلابابسأ نمرفسلاوهحالصفاو كثنالفرفسلا ىف مؤاعفرو رضع ا ىف هواماعم لحرلا

 ةثالث لبق دقو قام اءوسرهظنا!ط# ضرغلا قذو ىلعرومالا: دعا سد فعذالاو قلما نسم اوهفردمذلا ىف
 هام اجلا لا ناسا ةاسملا قادت نسح مامتور فاسمملاو ضن رملاو مئاصل ارصضل ا ىل_عنومالنال
 1 كلذ ماو هلجالفةونوأ دازوأ بوكركةناعالاءالا هز وا الناب عطقنم لكبق فرلاو نكم لكب ةعفرلا

 نآ (ىلاثلا) هقاشمورغسل ارد ءمدأ اءافش كل ذنوكم] ةدصعمالو سف ريغ نم تافوالا ضعب ىفةبباطمو حازع

 هتعب وىستاذا ةرك ديف نيدلا ىلع« معد نع هع .ةرنكملو قا رطلامت قيفرلاةهدحو ب رخعالف اق.فررات

 رفاس تأ نع سو «يلعهلا ىلص ممدقو ه8 .ةربالا لبرلا ف رعد الو هل ل نب د ىلع ءرما تارك ذاذاه دعاس و

 نولوتب و كلذ نولع ذي اوفاكو كد حأ او مافر مدل قتال متلك اذااضن أ لاقو رفنةث :الثلالافو هدحو لح رلا

 ىلا مهعرسأ ارنادحالاب موةذرأو اهالحخأ | مهتسحأ اورموملو ملسو هيلعدللا ىلصهللالوسررمأ امريمأ اذ_ه

 ماظن الورفسلا حلاصمو ىرطلاولزانملانيبعت ففلةةةءار الان الربمالا ىلا جاتحامناوةقفاورلاباطو راثبالا
 هتناالاةهل !ام مف ناك ولو د>او لكل ارب دم ال ماعلا مآ ماظن ااعغاو ةرثكا!ىئتالاداسفالو دولا آلا

 نأ 0 يرجا رومالاتدسننو ريدملارثك اذ ريدتلا سا 1 ا ردلانإو دسفل

 هسسعن ندعم, نم

 دقو م واعلا رهاوح

 سانلاري-كنا ىفدرو
 بهذلا ثداعت ثداعم

 ىف مهرابخت ةضفلاو

 ىقومهرايح ةيلهاجلا
 قفاوهقفاذا مالسالا
 فقهصالاب مونلك
 ةقيط فش هلال معلا
 ةبدارتلا قابطلا نم

 هللانع ةددعبملا ةيليخلا

 ف تكي نأ ىلا ىلاعت

 نيءب رال لاكتساب

 لك فةقبط نيعبرأ
 قايطأ ن نم ةّةبط م هول

 ديعلا اهدنا و هناخع

 نيعب رالابورتاب ةمالع و

 صال الاطورشب هئافوو
 نيعب رالادعب ردزن تأ
 رادنءفاحتن وا.ندلا ف

 رادىلا بنو رورغلا
 انندلا ىف دهزلانالدولا لا

 روسهط هرو رمص نم

 قدهز /نموةمك+لا || ن
 ةمكل ا رغطامانندلا
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 عرف رغسلا نافهنماذه مهفيلفةلزعلاباتك ىف نك تلوعو ذدقوةطل اخناوأ ةلزعلاوه لضفالات ا ىفراظتل :
 ىلع وعالاو هاماذهفل_ذفالاو نب رثك الاقوسىفناةلا تندتو مهلاد درت ةقشمو بعت ةدأب رعمةطلاخت

 ماودن لصحب نتالاو ىلاعت هللارك ذب سنالا لمصتتو لاعتهللا ةفرعمليصتعايندلا فنيدااةز ٌءهياهتو نيدللا

 نيعااوه رفسلاوامهنمنكسمن ل رك ذلاو ركسفلا قد رط لعاب نمور كشلا ماودب ل ةفرعملاو رك ذلا
 نةماودلا ىلءضرالا ف ة>ايسلااماوءاهتنالا فل علا لمعل ا ىبعةذيعملاىهةماقالاوءادتنالا ف لعتلا ىلع
 ةرأن بلَعلالوغْس مرفاسملالازبالفهتلاقوامالا قلد ىعل هلامو راس 11تاقءان وقالا قس ىفالا اعل تاشّوكملا

 عمطلا نعواخالف هيلع فا لامدعم نكيمل تاوهتماق اى مداتعا وهغلآ امةقرافعةرانو هلاموهسفت ىلع فوملاب

 طفل ايلغسثلا جلل بإب ماكسي ع :وةدةراتو رةفلا يس هلق فعض ةراتف قاما ىلا فارشتسالاو

1 
3 

 لوبعا ىدوحو ءاعو

 هناذفتقالاموراونالا
 لوتو ئدملعلا لوبقل

 هللا ىل_صدللا لور
بىدتق» خشة ها موأ لعب اطىنالادب رملارقاس :نآىبنيالفلاو ل للا 8 عطا مل بو هة سلع

 هيريسس ف ه

 "كلا نق معلاوأ ركملا وب راط هل تف ناو رص. تس اوهسفنب لغتش ثاتاف هن رهاشم نم سكن اىفةيغرلاداةة سنو 2 و

 مهل ل صح لولا مالا قئاقدو راكبالا فئاطل نعوهنط اون تا! راصعالا هن هةفو ءةمرثك أنأالا هيىلوأ نت 3-5
 لمعلا اواعةاو ةلاطبلا اوغلأ دةنيلوغشمالو نيفرتتريغنيلاطباوناكو ولمن ورك ذب وىلاعت هللا, سنأ || داشأ هناسل ىلع هسيلق
 دالبلافوهلةبنبملاتاطاب رلااوناطتس اود دكل اولاوسلانناحاونالتاوبسكللاق د رطاو رعو: تاو نارابعا تلح
 | تكلس نو ادأو هاو تساوفتساو مول اهم تع ماقال نيمصتنملا مدنا اورذستساو ةئلا ىلااهح وبلال

 قمهان كي ملف عابتالا : ةرثكاللعت لاؤسلا قد رطب لاومالا صان ةاوتيصلا راسن اوةعمسل اوعاب رلاالاة مدخلا

 تاهاقناحللا فاوز_ةتاوتاعقرملا اوسلف ”رهأق م 8 07 رملل بيدأتالوذفان يح تاهاةئادللا

 مهتقرخىف موقلابا «ةدقومه#لأ لانو راننف ماعلا لهآ نتف ااا اوفهاتاعروتاهزتنم

 1 توسع رار م هسفنأ ان توذ اكد ريس هاطتباذآ فوم_مترابعو مهلظذلفو مهت-ايس فو

 قئاعمل اف ةمهاسملابح ون رهاوظاافةكراش 1!!نآنومهوت ود :ركعاد هوس لكشأ نودقتعي واعاص نوؤسدك

 ملاعىلا وج ون رايتعاب
 ىلامسو هلو 2ك

 قلاده راسعأ

 دمسيف بيغلا ملاع
 هنوكملا قاتلا تلا
 لدغ 000 سس ناعما تاقدعلا ءاضةيءالوهذ مرر ل يتعالج ءةقامجر زغأافتاههو اهحرخو سفئلاف

 / خش: دهاشارفاسوأ ةعم«الوءاب ر ريسغفت ةرعوأ 3 01 اعارفلاو بايشلاالاةدامسل ا ىلع ىهلمح ريبتهئدلا ل

 دق هناق فّودثلاالا تفعضو تدسفدقاهاك ةشدلارو اون ر اآلاه:عدالم .لا تل دقو هتريسوهلعف هرىدتعي مولعا اروهظف هنامجرب

 0 قيال هافانا اعلاودعب سردنت ملمولعل!نالل طب و ة.اك- 0 لص ادمامال بعل نم

 هل_.ماحوهنلاىوسامزاةدة-او ىلا عت هابل ةلادرجت نعةرابعوهف فّوصتا ااماورلعلا ريغ لمعلا اوهلعب لماعربغ ||| حدرلاو بالف هيف
 باعت اهناثدح نمءاهّعغالر ظن ءالؤهرافس افولصالا تاق لمعلا دسفامهموح راو وكلاوباغعل !لعملاءجر مهللا برق نم بناه

 1 نءج رغتلا مهطولح نافةحارالاب مح نأ اند_:ءباو هقلا نكءو عون*كلذن الاقي دقوةد اقالب سفذلل تترىوذىلاعتو هنا دعس

 اضدأ طوطخلاءزهل نيكرحتملا سوفنفةسسح تناك ناو طوال اءزهوةفاتخلادالملاةدهاشعةلاطءلاب رك [|| هعاطةناب دعاة ماهلالا

 ىذةعت ىو ,:ةلاوذذلتااوىذأتملا اوهقهبلادوعلو هب قء مل سدس اذ سيس>+ ناودح ناعتاب سن الوة اسست لازتعاو قلاعتهنللاىلا

 فج رغتلاض لد اندلاو ندلا ىف مهمري_غف ها جا !تاحابملا  ماوعلا تءذ 2 تاقاسسم طور سانلا

 مهلاح قانا ىلع اوس ءايموم هرش سانلا نعاوفك 00 طينئاسسو هدو->و

 | اا تال قوسلا ىلعتفقو ىبا'فاهوالا نملك الاوفّودتلا مس !ىلعلاٌوسلاو سيبلتلا ىف مهنا. صءامعاو

 [|| لاومأ مهلك ًاءالؤهلاوأ تافصلقأ نموجال_صلاءارو ورخأنافص عمهئيد فلدءحلاص لحر نع ةرابع

 ا ال0 رك دقق ةقوسر وسنإل را لاوةفادعلادعس قيتالف رئاكلانممأر اال ينط
 ىلعمني دفرصتةال صوص *لد_ءنعةرادعفوصلاف صو لبن عةرايعه.ةغلا نأ و ىدوهيهمقفو

 [|| لبس ىلع هلامنم مهاطعأو مهنطاون فرعن لو مهرهاوط ىلارظن نم كلذكو ةلادسعلا هيل_هحىذلاردقلا

 || نط اول فرعول ثيدع ىطعملات اك اذا هءىنعأر ادعم هولك ًاامناكوذسالا مجاعموحىلاعتهلناىلاب رقتلا
 || ىلسهتلالوسرب :راهظابمذح“ اك هتةضع فاصتاريغنمفّوءتلاراهطاب لا_ملاذق مهاطعأام مهلاودأ
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 ىذ ىوقلج رب رفءاضعالا ف ةرهاظأ هوما !تواقّدك ف ةنطابل اهٌوَعا!تواغت لا ثمواضدأ لد ءامق

 لانبتأ ضير 1١ فن ةرعضا اداروافالثم لطرف هنز وام لمكت لقتس ةمئملا باصءعالادب د1د ىوس ة 6 ره

 ناك ناوامةدايز هنوةفدي زب دهم اوةسرامملانكعاو هلعروع القالب لقءبف جردتلاو ل اةسرامعة تتر

 لالضاا هبا هنو لهجلا ة«اغ كلذ تاف العلا ةيئرلا نع سأمل دنع دهملا كرت نأ تن الؤ هم ردهغا.تالكلذ

 ءوس تامزاذهىرو* !|تامفس لاقو نيغل نم ةفدشن طولا ةقراق ٠ممتعهتلا ى در نفل نمتاك دقو

 وت عتومف فرعاماكدل كاد نملك لح را ادهن , رهتشملا ىلع فيكس ىل لما .فنمؤدال

 ابأ اينما ىلا تاةفرهط ىلع هءارح عضو وهدد هنا ةقاعدقو ىروثلانايعستدأر معن دوب أ لاقو هريسغيلا
 صراف ب رةناكغلباذا :لافاذه لعذتو هتاف مريقأ نادي رأ صخرا مفدي رقن ع ىنخلب لاق هلل ادمع

 جرخخاذا ةيفوصال لوقي ىط سلا ىرس ناكو رعسا اءالةنمب رهاذهو كمهل لقأو كذب دلل -أ هناف اهم قاف
 نمرثك ًادلس نمشي الصاّولا ناك دقواورسش::افراشتنالا ب اطو راحتشالاتةروأوراذأ جرخ دةفءاتسلا

 لمد راع أ قأبسو لكوتلا فاح داق با يالا ىلءادا_ةعاةماقالا ىرب و نياكودملا نمثاكو امونيعن رأ

 فوأن ,رءاطلاك ث ديلا ىف حدقيامتاب رهرغسلا (عببارلامسقلا) ىلاعتهتناءاش نا لكوتا باك ىنايسالا
 قسهماعو وعضاو ١'ضعبفر ارقلا عاعرل.كلذفحرحالو هاركتك :رحاموأ رع_سااءالغكلاملا

 هنمرذي نأ ىتسين الق ثوعاطلاهذم ىنثتسن ن 3 -لو هبابحتساو دئاوقلا نمهيلعتتركياميوج و بس ضع
 هيبذعزح ر مة ءاعمنتا يل صهتالوسرلاةد زن ةماسأ لاق ف ىسمنلادو رواأ|

 عقد نمو هاعنمدّعي الف ضرأ ىهبمم-نف ىرخخالا كأي وةراابهذ.ف ضرالا ف دعب ىن مث مكلبةمهالا ضعإ

 ىمأ ءانف نال -وهيلع هللا ىلص هللالوسرلاقامتعدهللاى ذرتشثاعتااقو هتمرارفلاهنحر الف امم وهو ضراب

 مسنملا مهتا مى مهذخأتريعبلا:دغك دغلاق نوعاطلااةءانفر د عدقْن ءاطاا اذهتاّف توءعاطلاونعطااب

 00 ب فحزلا نمراغلاك هنمرافلاو هللا لينسفف طيار ل ا هيلع مقااودهش هنمتملا

 وأتءذسع ناوأم_ثهّللاب 'لرشتال هباصحأ ضع ل سو منال لعدم لع هللالوسر ىدوأ تلاق نعأ مأنع

 نمنافاد- ع ةرلتصلا لعن الهم يرخأف كلوه سلك نمجرغنأ لا أ ناوكيدلاو عطأ وتفو>

 نمر :ةالودللا منها مئافةيصعملاو كابو رسثلكحاتغما منافرجلناوكلاياوهنم هلا ةمذ تئرب دقف اد عةالصلا كرت
 منع كاصع عفرتالو كتدب ل هأ ىلءكلو ط نم قف أ موف تدثاف مهف تنأو نانومسا:!!باصأ ناو فدنلا

 كلذ رشق ابسو هيلع مودم كل ذكو هذعىسمتمنوعاطلا ن هرارغلا نا ىلءلدن ثد داحالاهذ هذ هللا مه

 مومذملاو حايمىاو دو#ىلاو مومذمىلا مسقنب رف لا ناهنم خد قو رافسالا ماسق  هذهف لكوتلا باتكىف

 بحاويلا مسقت ب دومحلاونوعاطلادل, نمي ور -1ناكءوركمىلاو قاعاارةسو بعل ق اياكم اح ىلا مسني
 هذهنمومهدهاشمةرابز وءالعلاةراب زك هيلا بودنمىلاو لملك ىلعةضن رفوهىذلالعاابلط وياك
 هنفن ع نكستلو هم ءاذإا ةبأجال ضا تنالارثءابلاس سأل ثابت :الاةرنلا ى ىنع .تافرغ سلا ىفةيذلا نييثت ب ابسالا

 ىلاهعح رحاب ااماود رواغ اوهو ركلا ف لاعتو ودنا او بجاولا فر هاط كل ذومراشسأ ميج فرخ هلا

 أ | اهقدصتلاولابعلاو لهالا ىلع ةءورملارتسةياعرولاؤسلا نعفغعتلا الثملاملا باطبهدصقت اك امههفةينلا

 ةعميملاوءان رلاهثعأب و جاىلاح رخولوةرخ“ الالا_عأ نم ةينلاهذمجابملا اذهراصة جادا كلا .

 مسيو ميلعمنلا لك تاينلاب لام الااعال_توءيلعهللا ىلص هلوعلورح لا لاببعأ ْنَمهنوأ نع جر

 امنوك نعا يحارخخا قرن ونال. دلاثاتت اروظحل انو هدتاحاماوتاب ودنملاو تاحاولا ف ماعتامنلابلاعالا

 ىطعم ف مهلصأ اومىلانو رظنت 1 المني , رذاسا ,لكودق لاعت هللا نافاسلا ضعبلاةدقو تارو اغلا نم

 صرخلاب رثكو ءهمهه.لع قر ع 1 نمصةنواهنمىل طع اين دل أه دن تناك نذهتنردت ىلع داو لك

 م ”الاهتنن تناك نمو هلغشةمغرلاو

 هرؤسلاتأ قرظنلاامأوم هلترفطغتساوةكتالملا هلتعد ردمهول# وهلا

 ليفي عفان -مابسحا) مع )0 ا

 رده,ةرتعلاو هر ذتاانمهلهفوةنطفلاو ةمكمل اوةريصبلانم

 ىهاضب كلذذ ةماقالاوأ لضفالاو

 هيلعلابقالاوىلاعت هللا

 هجوتتاا نع عار الاو
 مون لكب شاعملا م ىلا

 د هاخ نع حرخ

 او دو مهنت ىبعم
 با>لكلاوز ردق
 ىالزنم ذك وبذا
 ةرضالانم بردقلا

 * ىهىبلا ةءهلالا

 اذافاهرد_هدمومولعلا

 تلاز نوءب رالا تك

 هسبلا تيصئاو بلا

 اامتاف راعملاو مولعلا

 ىهفراعملاو مم ولعلا 5

 اراونأ تياقناناسعأ

 رونريسك | لاصتاب

 انمةيهلالا ةمظعلا

 ثيدح نا.عأ تماةناف
 ةصاهلا اموأ_ءسفنلا

 ثردح مازحا تدصتو
 واوفآ لو عل سغنلا
 دو>والوأ_ف ةمظعلا

 اهكءدحو سقئلا

 ةيهلالا مولعلات هرهطام

 سفنلا ثيد._>نال



 نممدآ نبو كتب دارأ
 اذهب ريمذقل ارد بارت
 در وك ددعلا نمردقلا

 هديب مدا ةبتيط رمش
 تاكف احايص نيعب رأ
 اهكصةسم ناكامل مدا
 دارو نب راذلا ةرامعل
 ناعم
 ةراسعهتمدارأأ5 ايندلا

 نارثلانم هنّوك ةذملا

 مع بسانب ايكرت

 هزه 0 اوةمكملا

 كراك امو انيندلارادلا

 وه و هنمىلان انثدلا راع

 ءازحأ نم ىولخري_غ

 ثان نام رآ

 ع ةنكجلا نوناك

 نيعب رأو هوك بارتلا

 دعبل هد قيط رج احانص

 ًاحام ص نيع) راريمختلاب

 ندم اناس
 لك ةسهلالا ةرضحلا

 عدومىن_ءموه باح
 |يندلاةرامعا هب ملكبهبق

 ةرضالا نءهبووعش و

 بردلا نطاوموةيهلالا
 اذ_م ىوعتي ولذا

 انندلاترمامباخلا
 نعد-_عبلا لصاءة

 ه«قبر غلا ماقم

 ةمكلالاع ةرامعل
 قيىلاع:هللا ةفال_دخو

 ةعاطالهتلاف ضصرالا

 ا 4

 ءاضقلاعستمىلاري-_ىلا ءضغيإ نط ولا باي ى لف كشعم ةناكو هر درمض د ىلا نم رئاسملا او هللا ىلا نب 01 |
 اودقفانولوقل ساما! تابوللةلاباب رآضءبلاقكلذلو روصةلاو نبدا الالزنملا اذه ماقال ل اواعل ىبسالو
 نع ريخلؤالانأالاق- نيلوقلا نمد اولكو اوربت ىت> منبع اوضع لوقأ انو او رديت ىتحكسنبعأ
 هسفن رطاغالااه وطال ىتلا نطولان ءةد.عبلالزان اا نمدعب ا .عربسش ىاثلاو نطولان مسب رقلالوالالزاملا

 مه هبتلافنوكرلاهلاولسسلاءاوسىلاءدش ريف هدسقرفوتل اذار امع رو نينس اهم شن زاهلاز واحماو
 تقيس نيذأامهو ماا او معنلاباو زا قفوتلار ون نوئاسلان كلو قررطل اءذهباكر نمو كلا
 لةبولاملا ءانعامهمو هبالط اذا ةرثك ىلا ةقاضالاب لهب هناقاءندلا الكلم اذهريّتعاو سك اهلنا نم مهل
 بعتلالوطو رطل ميظعل نال ازحاعلا كمملا باطل ىدصتب .الوكالعىذلا 1 أكله يىذلا دعا ىلا

 ماسحالا | هدأ ىف تبعت نا زك ضو لكلا

 مثالا عبطلاةعب د كلت و * مزحنيملاناءانبملاىرت ليقاك رهط ار عر امساي روصقلاو نيملا نارا ىمعست دوو رطخلتازيد الا ا.ندلاو ندلا فكل اوزعا اهلنا عدوأ امو
 اذك ىذلا ضرغلاىلا عج رئلق ضرالا قهنناتا 7 ةعلاطع  نطابلا ره سلا هيد رااذا ر هاثثلا ارقسلا كح ادي

 هياداد كلذ لتفانرك ذدقوداهجوأ عام ةدابعلا لجال ر ةاس نأ وهو (فاثلامسقلا) نسل ل
 و > طرب 5 ةرانزومالسلا مهلعءاسالاروبقةرابز تلج فل خدي و جحلار ارسأ ب اتك ىةنطابلاوةرهاظلا هلاسعأو

 زو وهنافو دعب هترابزب كريستي هنامح ىف هتدهاشع كرم" نملكوءايلوالاو ءابإعلارثاسو نيعباتل اوةيادتلا
 اذ_هىدعس د حاسم ةثالث ىلا الا لا احرلادشت المال #لاهرلع هلوةاذهنم منعالو ضرغلااذ_هالاحرلا دش
 رومق ةراب ز نين ىرئالفالاو دجاسماءذه دعب هلئامتما مناة دحا لا ىف كلذ نال ىصقالا ددسملاو مار اردسملاو
 000 باهظ عاب اقت تاح ردلا ف توافتي ناك ناو لضفلا لص ىفءاذعلاو ءالوالاوءاسالا
 رو ءاعدلاةك ربباط ءادحالاة راب زنم:دئاقلاو تاومالاةراب زنم قوأءايحالا:رايزةللابو هنادتع
 ا 00 سر ال ةكرحاضد ًاهيوةدا.ءءاحلسلاوءاطعل اهووىلار اننلانافمهملار انزلا

 ىف ناوخالاةرازدرعو دك مهلاعفأو مهساغنأ ن مةذاودسملا ةيلعلادث اوقلانم هراغتنامىو-اذهومادآ و

 اهترايزل ىنعمالف عاةيلاامأو هتلافاخأر زلا.مأةعب رارسةار وتلا فو ةيصصأاباتك ىف هانرك ذاك لضفه فهلا
 ىلا الا عابلاةكرب بلطالاحرلاد_كنال هنأ فر هاط ثي دحلاةاهم طاير الر وغلا ىوسو ةثالثلا دجا ملا ىوس
 نمر نباح رخريبك لضف هلاضنأ سدا تيبو حا باتك ىفنيمرملا لئاظفانرك ذدةوةثالثلادجاسملا
 هيلعناميل-لأس دقو ةنيدملا ىلادغلا نماعجار رك مسا تاومل هلا هدق ىلص ىتح سر اتيبادصاقة زي دملا
 هبف اميقمماداممنع لرظن فرصثالأ هرفةالصلاالا<.ذعنال رصسملا اذهدصقنمنا لح وزعي رمال 1
 برهللر غلا نوكيتأ(ثلاثلا مسقلا )كل ذهل عافدمأ هندإو مودك هبونذ نم هجرت نأ: جرش 33

 هنمب رهلا امو نيل-رملاوعاسالا نس نمداطاالا مرارفلاف نسحاضت أكلذو نيدالش وشم بسن

 ري-غنعغ راهةداعبالا متي الزيدلاوبلقلا غارق شوش كلذ لك قط بايع لاو قئالعلا» ةرثكو هاذا 0
 ايئدإاتام_هم نعايندلا فبلقلا غارفرّوصتي الو نيدلاب لغتش نأر وصتيهغارفردةبف هغارخ متن 0تافهللا

 قاعن مىذلاهتند_جلاونولقثلاك|هو نوفل اا دقواهلمشثتو اهطفْحروصتد نكعاو ةب رورمضل!تاجاملاو
 تسل ىذلاوهف خل ار هتجرة عسب هلعثو هاضغب فلا لءقلب ءابعالاو راز والا عسيج نع قلطملا غارفلاب ةامضلا

 عطقو لوجاو ةبرغلابالاءدو-ةم متيالف «ةئالعترثكو هاج مست نإ نطولا قرسي:.الكلذو همهربك ؟ايندلا
 ال | توا بدلع ل :يقهتتو ععهللاهدءأع رم هدب دمةدم«سدن ضو ر ىتح اهعدبالىتلاقئالعلا
 #» العاب ئةهددالناهمدعوىثالعااوبا ءسالادودو هدنعبراةتب ورغسلاو رضا دنعىوتسقهبلقهب

 َقلَع !!عاستالا نعروصةااو فعضلاٍبولَعل ىلع تااغلا لد ادجهذوجو زعبامكالذوهتارك ذن م هددصا وه

 9 بسك اوداهتج الل ناك تاودي دش_سكلاباهعلالوصولاوءاماوالاوءاسنالا وعاء ذهب دعسامناو قاالتاو

 مف

 +. نصي



 اهمدصقب دوو ثان رقتأاع ماس درا لاو اه ار زدعلاو جحاوهدداب عااوثراب زاماوةداءعاما لهعلاو ضرالا

 قومامأ هوت ا نارا د رقاهم طاب 5 وغئلاوسدقلاتدب وة: دا اوةكك ناكم ||

 ل ا سا نيا ل ل

 0 هس ب ل بيويسيسمس وموسم

 ىههذهف م مءادتقالا ف ةيغرلاّةٌوق مهلاو تلا اراغنلا نمداع“ سو مهله ع لريتسقءابست (اماو معو

 | اماو ب>اواماو و هلامال قر ا (لوالا مسقلا) «ماسقأ ة مسا هذهن هجر و رافسالا ماسقأ

 ا هضرأ ىفهللاتان"١ أابوأهسغأ 'قعقالدخاب وأ هني دروماب لعام ملعلا كل ذوالفنوأ ابجاو علا نوكب سع كلل ذو لفن
 اهي رط كس ن نمرخ ارب فو عج رب ىتحهّنلا ل يبس وهف ل-علاب اط ىفهتدب نمي خ نم مال سل اهماع 0

 ا لاقو ددحاولاّ ب دخلات ٍ اط ىمايالار فاسد بدسملا نيد .عس ناكوةن 1 اىلااّدب رط هلهثلا لهس ال عهمق سم

 000 لاو | اهناح .رغناك امىدرنع هدرتوأ ىده ىلع هلدنةملكف نعل ىدقأ ىلا ماشل نمل > ررفاسول 0
 |١ نب هللاديعنع مهغاب ثي دحىفارهشاو راسفةباعصأا نم ةرشع عمرصمىلا ةنيدملانمهتنادبعزب رباح ل حر و

 ْ تامز نم هلل ص« لعلا ىف روك دم لكو هوععم ىتح مل وهيلعهللا ىل_وهللا لوسر نع هي دح ىراصتالا س 0

 قب رط ناف مهماضد كلذ ذهقالدن اوه سف: :هلعامأو هل-الر فاسو رفسلابالالعلا لص لاذ هاننام زيا ةياصصلا

 ىلعر دقي ال هنافصثئايو ه:طاب رارسأ ىل ءعلطنال نمو هبي 3هتوقلخلا نيس تنالا هك واس نكعالزرخ“ الا
 ضرالاوتاووسأ !فعبللتاهللا ير هب ولاح -راا قالب أن ءرف_س ىذلاوه رفا | غاواهتمساقلا اربهطت

 ءرهسأ | ىع«انعاو

 ءارقلارسشعم اب لوب رب تاكو هفرعت كلارا املا فاللاذ ىالدلالا مراكمىلع هءلدتس ىذلار ةسلاف هتك

 رفسأ اعاء ءوتلجاذافةدوهعملاتافولأملان ماهعيط قفاولا_ءاه_ا:ةتسالاهقالحنأ ثئايحشر ولفت اليابسألا

 نكمذ امم وءعىلع فوقولا عن دوواهلتا اوغتفشاكلت :اذي رسغلا ناشعتنكتماوةداتعملا متافولأ هن ءثئرهو

 هوةنادولاب هلل د هاشوهوالا| ممم نمامو تام: :لاونا اوما عاونأ او

 5 الو توريصب لمد مناف ام اعندلاو رز نمبارسلا عمالب نورتسغملاونولفاغلاو نودحال امو د. .عشوهو عممتلا

 ال نو وسن

 ناريس و امن هلو رعماوناك اما اجد رأ نيذلا تاف :ضالتلا بسلا كلا 0 هه

 هلاتاد_هاش عاونأ اهاوالا ضرالاو اوتاووسلاىفةرذنماموةاروىذلار كا ارو ىبكرتي مو ىنةدن نم لس لاقذ

 ممنالاههنست توهقفنالن ك-اواهنست ىهسدةةلاباهعنادا تادهاش عاونأ اواهدم>ون ىهة.ناددولاب ىلاعت

 ويقول لاول !نآسل حاس ىلا لاقملا ناب 1 كل أكر نمو نط ابلا هس ءاضذىلا ارهاظلا عمم قيضم نماورذاس

 مال !اهيلعىدومتاك انو ريالا قط: ممهفباصةمالسلاهلعتانعأ سناك |لريسلا اذهل ثم ىلءزحاعلك |

 هذهئر :ردتستأار ذاسا نموتا اوصالاوهضو زكاة هباشم نع هس دقت بح ىذإاىلاعتهللا مالك عام اصتخم ْ

 فرس ليث د بلا, هرفس لطن /تاداسجلا تاع دىلع ةبهلالا طوامه:اةبوتكملاراعسالا نم تاداهشلا |
 ىفةيزغ هلوتاواغل !ىفددرت_الو هلا فتارذلاداحا نم تادهبستلا نامغن عاسمسإ عتمتال هبلقغرفيو عضوم

 ا لهدوهّشلا ضع هدنع زىذال هنعهتلا ىضر ر علاق كلذإو قال_دنالا نعرفس هنالارغس

 1 هرج ” الانعم هةوام كاك للان مارهاط نولعانون وع مرتان ن نءونولو زعم عمسلا نعم

 مدا امباع سوم موص

 ىوط ل. ىلالاب هلك و

 0 ًاريغ نم نيعد رالا ا

 ةدءملاواخ نا ىلع لدن

 نبك لصأ ماعطلا نم

 ةدعتشم كلذ ا ىموم
 نا ءثهللا لاح

 بولقىفةيثدالا مولعلاو |
 (لاعت هتلاىلانيعطقنلا |

 نمو ملاكا !نمبرض
 ىلا عتب ىلا عطنا

 اصاخامول نيعبرأ :

 || ةان ودعم نطولاف سغنلاناف هاب و ريسغت طومىهماقملاط اذاوباط حاساذاءاملاتاذ' نط او
 ةفع هسونأدل_هاعّدم ١

 هيلع هليا م ةورعأا

 1 ةندالا مولعلا 8

 هسااوةطلاخارثا اوذةلزعلا ب ادك ىفانر ؟ ذدتو اه-العب لاغتشالا
 . - : قاقم لاك حاولا غتتا دا زممقالا و

 1 راعلاو ىرارعلاو 06 م هيتسملل ل5 اوذاهتد_هاشم فهضرأ ىفهنلاتاءا امآو#

 قدما. نم نيبعبرالا 0 قلع نمالاهكردالقلذنا بهل

 هيلع هللا ىلدهللا لوسر

 نيبعت تاريغ كإ ذ ع5

 هللا ىلصهننالوسرلوت
 هب امأ و مسوهبلع

 مالسلاهبلءىمومىلاعت | ت ا
 3 0١ ناس ]هي كرديفنطابلا عملا امافتان اوي 1 ارتاش ءةتاسنالا كراتشي و تاوصالاالار ةالغلا عمملاب كردالو

 : ىفشت م دوالراد_ لاق طئاخلا وتولد ةناكح لد اَعلالوقهمشس لاغااقطنءاروقطنوهىذلالاملا

 2-31 2لاو كلذ

 نيعب رالاب د..ةّدلاو

 علطبالو «_فةمكمل |
 الا كإ ذَدَع,ة-ىلع دحأ

 قالامهفر ءاذاءاسنالا :

 ةللا صك ع نأ كلذ ٍإ

 نم كلذ فد رعتب ىلاعت |

 ءاهتناو ىنعم كلذرس | ا دف ْ ا 'اك و ةاتالا ريغ
 م ٍ رهشلافتارفاسمرثاصءلا ىوذرا صن آىلا ىهو تارذسمءصار مول اورهقلاو سهلا تاومسلاَن وكلم ا

 || د_اسملا دا انفاوطلا ف بأدب نأ بئارغل اند تاقوالاىناون ىلعةكرل اى ةيثادىهلب تارمةنسلاو |
 |١ م ءامسل اراطقأ هب فوطت نم ضرالا فانك اق فوط: نأ ب ئارغلا نمو هيفوط: نأ ةبعكسلا تمأ نم

 || لزاذم نم لالا لزناافدسعب وهفرهاظاارصبلاب ةداهسلاو كلل الاعر مص نأ اكاناردشت مادام[ /

 أ

 انا ىلاعت هبا ثأ كالذو



 ىبومةصةقرك .ذلاد

 را مالا ه-لع

 نيعب رالا صءص»

 ىلاعت هللا لاق لدتا ع

 نثالث ىدوم اندءاوو

 متفريشعب اهانمع اود أ

 هإمل نمعب رأ لكي رداغبم

 هيلع سا كلذو

 ليئارساىنبدعومالسلا
 ىلاعت هللا نارمممب مهو
 مهود-ع كلها اذأ

 دسنعنم ياك مهتأي
 ناس قلاعتدهتنا

 هللال فالف ماكحالاو

 نوعر-فذ كلهأو كلذ

 بالا هير ىسومل اس
 موصن نأ ىلاعتهّللا هرصاق

 وذو-_هوامو نيثال'

 نونالثااتئاإفةدعقلا

 هف فول ركناةلمل

 بونرخ دوعي لوستف
 مسيكتؤلاا ل كل

 هدد انوا

 ( هللا هماق كاوسلاب
 ةرسشع موصن ناىلاعت
 لاقو ةاىذنم مانأ
 فول_-ناتلعامأ هل

 ىدنع يطأ متاصلا مق

 نيرو كما مي رنم

|] 
 هلع فأل فية مت نت ديمي عر نا ينو

 «ب( مولعلاءايحابتكنمتاداعلا عدل رنم عببالاباككلاوهورقسلا بادب اتك ]+

 »+ (مي>رلا نجرلا هللا مسن
 روسلا ورضا دع: _صبئاعةر ها! ىهممد صاد او سدسعلاو مك ابهئادل اوأ راصإ ف ىذلا هلل دجلا

 قعساامع رايتعالا لميس ىلعالا رصصمااتاهزتنمىلاتفاألا نع مم وأ: نيهزتم ردغااى راع نيضا اراوعداق

 ديس د# ىلع ةالصا اورضحلاو ودبلاورعولاو لهكاورخأاو ريل اوه دنع ىوتساف :ركفلاىراكتو رظذلا مراسم

 صال لا ىلا ةإ.سو رفسا تاق( دعبامأ ) اريثك مسوريسلا اوىالخالا دراي“ الزيف: ةملاهبككو هل !ىلعو رشرلا

 نطولاو رقّتسملا نعنديلارهاظب رفس نارغسرذسلاو هيقيوءصويرولاطمىلالودولاوأ «:عءبورهمنع
 رغسلازت رفسلا ف هاو تا اود-لات وكلم ىلا نيلفاسلا لغس أ نعباقلا ريس رذسو ناومذلاو ىرادصلا ىلا

 مزالداد>الاوءاب"الا نمدم1ةَلابهغةلتامىلءدماخلاةدالولا م .ةعاملعأ ثنىتلاةلا 1 ىلع فةاولا ناف نطابلا
 قيضو نيمسلا:لظ ضرالاوت اوما اهضرعةنجعاضقم سنع لدبتسمو صقنلا ةبترع عذاقو روصقلا ةسرد

 ماهلا ىبعنم رداّءلا صةنك ب اينعسانلا بويع فرأ لو

 دّعفو ليدسلا ضو ع ىضتفاف ريفحتو ليل دنعهيف نغتسد مري طخ بط قمم ناك اارغسلا اذهتأالا
 هيف عطقناف هكلاسمس اردنا لقا! لزانلابيمذلابلب زملا ظملا نعنيكلاسا!ةءاذو ليلدلاو ريفخلا
 ىفانتانآ وهي رثس هلوقب هناصسمتنااعدميلاو ىاف الاوتوكللملاو سغنالا تاهزتنمنيفئاطلا نعال نو قافرلا

 اذهنءدوعلاىلءو نو رصيتالفأ مس: فو نينقومال تابآضرالافوىلا«:هلوقب ومهسفنأ قو فاق آلا

 ةبانمنياكو هنا لودي و نوملةءتالفأ لكلاب ونيك« مهلعتو رمل ناو ىلاعت هلو راكنالا عقور غسلا
 اهضرعةنخح قاهزت هو ريس ف لزب مل رفسلا اذههلرمس نفنوذرعماهنعمهواملعنو رعضرالاو تاومعلاىف

 ْ رضدالودراوملاو لهاتملاهيفقيضتالىذلارفلاوهونطولاف رقدسمندبلاب نك اسوهو ضرالاوتاووهلا

 هنارعوةعونمريغتئادهئانغف هدئاوفو هتاركفعاضتتو هعئانغنم رفاسملاةرثكديزت لد دراوتلاو محال هيف

 لئاقل !ىدددةأو سل ا

 مهسفناياماوريغن ىتح موة,امرب+:الهثنا ناق هتكرح ىفةفقوو هرغس ىف ةرتفرفاسمألادب اذاالا ةعواطقمريغةدب اثم
 نادبملا اذهىفنالوءلل لهؤر لنمو مهسفن توم اخ مهنكلا و ديبعلل مالظب هلئاامو م مولقهللا غاز اوغازاذاو

 ايندالد :راخ امبامنتغمةدودءمزحس ارفهدي دمددمف هندي رهاظي رقاساع رثاتسلااذهتاهزتنمقفاواتلاو

 ةرخ الا ليس ىخلاس نمناك نيدلا ىلعةناعتس الل هبافكسلاوأ نيدلاو ل-علاهبلطمتاكت اقةرخ لا ةريدش ذوأ
 هرغس لخ ملا هلع بط اوناو تاطبشلا عابت اوان دلا لاينم ناك اهلمهأ نا بادآو طو رسم رغس ه|ناكو

 فى «(لّوالابابلا)» ىلاعتهللاءاشت انيداب فهسطو رشو هيادارك ذن نكن و ةرخ الا لامعب هّقحل'دئاوف نع
 دبالا-مفوي (ىفاثلابابلا )#« تال_طقهيفوهندئافو رفسل اةينىفو عوج رلارخ [ىلا ضوهنا!لوأ نمباد آلا

 تاقوالاوهإ.ةلاةلدأو رفسلا ص+خر نمهل*ت نمرفاسهأل
 «( تالصقهبفو هندئافو رفسلاةيتقوع وح رلاوخ [ىلاضومنلالّوأ نمباد الاف لّوالابابلا )+

 «(هتينو هلذفو رغسلادئاوفىفلّوالا لصالا)+

 ةثعابلادئاوفلاو ةلزعلاوةيصعلاباتكق هانرك ذاك تا هلو دئاوفهيفو ةطئاخو ةكرح عون رف !اناملعا

 رفاسي دصةم هلناك ال ءالولوهماةمنعمعرم لن وك, نأ امارذاسملاناف باط وأ بر هنمولختالر سلا ىلع
 ||| روطاذاءاب ولاوتوءاطلاك ةد ومتدلارومالا ف هياك-ن هلرعأ اماهنعبورهم او بلط هود هةم4ت وكي نأ اماوهنلا
 نب رمق: دلب ىف هيذاب د عدن نكصاخوأ هان رك دئماعاماودو رعش ءالغ وأهم هوصدخ وأ ةاتفهيدسف و وأ دل

 ةيرغلارث وف هتلدركلا نع هد صتبايسسأ عاست او لامو هادعهدلب ىف ىل“ انك نيدلا ىفةياك-: هلأ اماواهنم
 امأوهنمرارفلا بلطف هترشابم لحتالل عةيالوىلاوأ ارهقةعدب لا ىدب نكوأ ها اوةعسسلا بنت ولوإتاو

 ملعاما او ةمنردإا مواعلا نم لعامالءلاو لهتاماو لءاما ىنيبدلا ويبدو هاحلاولاملاكىو.نداماوهف نولاعملا

 ىجاوت ىفهفاوطونينرةل!ىذرةسك اهئاسعو ض .رالات ان“ اي ملعاماو ةب رتل ليدس ىلع هتاذصو هسفن قالب
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 انا . 22111111 1 لل

 ريقفلاهلاد_بعنب لهسلاقو تك ضر وعناوض راعنالوادحأ لأ س الىذلاوهريقفاادمنملالاقو رقفلا

 مهاربالاقو كلن كيل ثي-نءكل نوكيالف كالناك نافثال نوكبالناوهرخ 1لاقو رخدب الول أس الىذلا
 انإةةفلتباوج ةثام مهنمعمسل نام مهنم لول هنا د وصةماوىوللارث اراهطاو ىوكشلا لرتوهصاّوتا
 تش مهتم نينئاىرتالكإ ذإو هبا ىلع باغامو هلاح نعد او لكربخ هنأق .-و نم قلك كلذو تانث ااهنم قذفت

 نال4_.لعفقاولاو قملاىلا لداولا هناىعدب مهتمدحا ولك لبهيلعىنأب وأ ف ّوصتلا فامدةهيحاصاامهدحأ

 رونو مهربغىلانوةةتايالو مو_فنابالا نولغتشدالف ممم ولعل ضرعت ىتلا لاو> الا ىبذ:ةم ىلع مهددرتر ثكأ

 ةلدأى موقرظن نمت رامعءالؤهرظن لاثمو فال_ةالا مفروءاطغلا ف ئشكو لكلاب طاحأ قرش أ اذا اعلا
 ىهناو4_ءاءدرب رخآو مدق ف صن هنارخ نعركحو نامدق فيصل! فوه مه-ضعبلا ةذ لظا!ىفرامالابلاوزلا
 لك نافمهفالتتاوةيفوصلاة يوجه, ثداذهف هيلع در رخ اوما دقاة سن هنارخ !نعوكحو مادقاةغبس ءاملا
 هلك ملاعا!نا نط ذا<ي>اصهتئطخت ىف أ طخاو هلو: ىف ىدصفهسفن داب هارىذلا للا ن ربا ءالؤه نمدحاو
 لوط هلعفرعىذلاوهل اوزلاب ماع اوه سف:لاحوهامعالاملاعل | ىلع م الفوصاا تاكمدلب لثموهوأ داب

 اهضعب فولط قببالاهضعب ف لوقب وةفلتخدالدىة هات ماكحاب ريضفدالبلاب هفال_ةماةلعوهرصقو لظاا
 لضفأ اهارو ةلزعلارث 1نذتاقناف ديةطل الا ةلزعا اَدإ ضف نمهرك ذن نا ان درأ اماذهةرمصةياهضع؛ ىفولوطت

 امأ وهية يوصل نادآباتك ىاهان رك ذدقوةطلاخمابادا فرظنلالوطدامغالوةذفةلزعل اقهبادآ انفرس أو هل
 رس نمةمال_سلا ىلط منالَوُأ سانلا نع« سفن رمش فكه #تازعن ىوا نأ لزتعمال تبن فلوامتالفةلزعلا نادآ
 هذهفاعبارهتلا:دابعلة مهلا هنكر درت | ماثلامنيململا ىوةدع ماعلا نءروصقتا اةف نم صالخا مت امنائرارشالا
 نانعسانلا عنولو هلْرعلاَ :رىتحاركفلاو رك ذلاولمعلاو للا ىلءابط اوم هتولش ىف نكمل ٌهتينبادأ

 دليلا فيجارأ ىلاءاغصالا نعو مهرابخأ نعل او سلا نءفكماوه_:ةو رثك أ شّوشيف هنراب زو هناي شغاورثكي
 بتال دح نمركسةلاوأ ةالصلااءانثأ ىف ثعبني ىتحباعلا فس رغم. كلذ لك ناف هي نولوغتمسانا!امو
 ضع: ىلا اهضعب ىادترو هناصغاوةورع عرفتنو تب تادءالذ ضرالا ىف رذبلاعوقوك عمسلا ف رابدخالاعوقوف
 ريسلاب عنقيل اواهلوصأ و سوأ.سولا عسيباش رام الاوهللارك ذنعةةراصلاسواسولا عطقلزتعملا تامهم ارد

 ناريدلا ىذأ نهءاّقابامىلعاروم_ص نكملو مهتطلا ىلا باتحاوسانلاىلاعسوتلا هرطضاالاو ةشدعملا نم
 باقل افرثؤد إل دلك ناقةطلخلا لرب هنف حدقوأ هل زعلايهماعءاذثنمديق لاةدامىلا ءاذصالا نعمعع د سلو

 ةسيطااوملاباماريسلان اف ةرخ“ الاى رط ىلا هريس نعافةاونوكي نأ ديالهيبلقلا لاغتشا لاحوةريسن ةدمولو
 قلمأتااياماو هضرأو هتاوعم توكلمو هلاعفأو هتاف طوهتلالالج فركسغلاباماو باةروض> عمرك ذودرو ىلع
 كلذ عج ىلاءاغ_صالاو غارغلا ىدتس كل ذلكوا تمن هحقلا قرط باطو ب وأغلاتادسفمو لاس !قئاقد
 سياح وأة_كلاصلهأ هن كماو رظتنيالث يح نمرك ذل ماودفهرك ذددع: دةولالا ف بلعلا ودنا
 الا ةلزعلا قريصلا هلمتءالو تاعاسلا ةمقب ىلعنوعهيففةبط اومادك نمةعاسم ويلا قهسيلاه سفح ل حلاص

 لينال وط ارعوسفت!ر دقي الثاب لمالارمةبالا هعمط عطني الوهن رو كم متم سال اموامندلا نع عمطلا عطقب
 ردوول::-نب رشعريصلا ىلع مزعل اهءلع لهسالو و ريص هيلع ل ه بدق جدال هنا ىل* ىسع و ىيسعال هنا ىلع مد

 هبلقف لصع ل نمنا ق هم اوةدحولا نمهبل:قاضامهمرتقلةد-و و تودالرك ذلاريثك نكماو لالا ىحارت

 لب زءالفهتفرعمو هللارك ذب سنأنمناو توما دعب ةدحولا حو قط»الف هبس بام ه:ةرعمو هنلارك ذ نم
 هّنلالاقاك+:جر وهيلعمليا لض ذباح رست اوهتفرععامس قبب لبةقرعملاو سنالا توما مدهمالذا هسنأ توم ا

 نمهنلا مهان 1 اهنيحرفنوةزرب مهم ردنعءايحأ لبان اومأهننا لب ىفاولتق نيذلا نيس <الوءاده ثلا فىلاعت
 مءاوهو هسف:دهاسنم رهاجافرب دمريغالبةم توم ا هكردأ امهم دمو_ثووهف هسفنداهحى هللدركت« لكو هل ذذ
 نمانعح رمهنعدللا ىذرةباصعلا لاقأك سلا داه> ريكالا داهملاو مل_سوءرلعدللا ىلسصوهللا لوز هنحرمد

 .دحوهليدجلاو هرةسلاباذا بادكون وةلزعلا باك متع سفنلاداهج نونعب ربك الاداهل ا ىلا ارغصالاداهجلا

 مهعام-يف تامزلال أو

 قرنا م-هةيزعو

 هنلاو عحدول ناارجوسقو

 .هنأ ىرسس 3 ولعأ

 هيفدجأ لو ميتصربغ

 لصوتلاعامتجا قوذ
 هبادحأ عم توهماعللا

 ىلع هنوروعت اوناكامو

 ثن.دحلااذهىف انغام

 هللاو هلويةتاقلاىنأبو
 كلذ لعأ

 سداسلا نانلا (*

 ةصاخ ىف نو رمثعلاو

 اهدهاعتن ىتلاة يتعب رال

 #(ةيفوصلا

 نمموّلا بولطم سيل
 اصوطصخغأش نيعبرالا
 اه ريغ قى هن ويلطد ال

 ميتق :رط ال نكل و

 تاقوالا تح :تاءااحم

 تقولاد رقت اوحأ

 ناءاجر نعي رالاب
 نيدب رالا مح بحسب
 اونوكف مجنامز عبج ىلع

 ماقول عبج يف
 نيعب رالاف م-_متئيهك
 تدخن نيعب رالانأ ىلع

 لوسرلوقف رك ذل
 مس هماعهّلنا ىلص هللا

 نيعب رأ هت صلخأ نم
 اتباع ترهط احابص
 ىلعم_ءلقنهةمكم لا
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 3 ىودي.لاغف اند

 تاهلاذ هلا لوسراب
 ىنارعالا كنا
 0 ةئوهلاةنح تعسالف

 قارالواهل بيبطالق
 هيتفغشىذإا بيس الا

 قابرو ىّتضرهدنعف

 قصونلالو-ردجاوتق
 دجاونو لس وهيلعدتلا

 طقس ىتحءعم ناعكالا
 لف همكستم نع هوادر

 دحاو لك ىوأ اوءرف

 لاق هناكم ىلا مهتم

 نايف سبأ نبةيواعم
 لوس رابهيعل نسحأ ام
 ةيوانعمان هما

 دنعزت هيل نم مب ركب سبل
 متي
 هللالو-ر هعادر مس

 مل_سوهيلع هللا لص
 م-هرضاح نم ىلع

 ادهن ةعطق ةثامعل راب

 ادنسمءاندروأثيدحلا

 لقومأب دج ووماةعمسك

 با_هنأ تعصف ماك

 1 عع اندحو اموثددحلا

 ىلسهتلالوسر نعل قن

 لك اشب لسوميلعهللا
 تامزلا لهآ دلو

 مهعامجاو مهعامو

 امراذ_هالام_متئهو

 تب جي نم هنت

 هسسقت قلمدلاب رعشل يوةمالس ! اه :. نطاع ر هكر نوم م نكت لو هنروصرصتت نيءوا آهسعدب هلن 5

 اتفاق قل رتعااذا صا اف ب راخلامكت نم ةلز عقري_لالوة-راهااوةيركل ااهديغتاماوايندلاو
 بزالاةبقب لصح وذل خهمفكي و برن تلا نمعيل !اتحامملعتل اةدمى هلل صك ورلعتلاب لغتشن تأ تبني لد

 و نانو منل اهتافمومقالحأوسةنبرجتتأ برا مهأن موةطااخملاىلا جاتحالولا اوحالا عا_مسإ

 هذهو هثرحن نم حري ل« سفتن الخ اذادو وأ دوت وأ بوضغ لكو رسيعالغلاق برخلك ناك هولا ىفهءلع

 تالا لاث انك ءا 0 كست ىقكرالو ا هرهقواهتطاما رعاه سفن ىف ناكحاومنافدلا
 مناف هريغهسسع وأ ل ارختي اممم اب هيحاص س2 الدقوةدااو دب دصلاب لَ ثلمدلاثم ثنا را ا

 سيحاذاى نخل ائشلانا اروفراقودب دصل اهنمر 1 ماخ ل ُّط ريمشم هراصأو أ ه1 كرجل كلر وتدعم

 هتمرهفساغاةعمزإا قالدالا ارئاسو ضغااود او لخفلاو دقحلاب نوحشملا ىلةلاكلذكسق لاسرتسالان ٍِ

 نفمهسغنأن ون ر<نولقلاةبكزتاتوبلاطلاةرخ .الاقد رطل نوكلاسلا ناك !ذهنعو كزحاذا ه:ئابد
 تطح ةمزحوأ سانلا نيدهرهظ ىلعءامةيرق لمح مهضعب ناكى تحهّتطاما ىف يسار بكه سفن فر عشت ناك

 اهل نطفي نملةةمغخ ناطسشلاادءاكمو سف الا لئاوغتاةكل ذب« سفنبرعل فاوسالا فددرتي ومسار ىلع

 امون تفلت نكلو لّوالا فعلا فاهلصأ تنك ىنا عم هاا يدق لاودنا مهتعي نع ىكتح كالذاو

 را ارظن نمور عشت ىسفن تدح وف ىاثلا فصل اف تفتوف لّوالا فصل !فاعضومتدح و ا_ةرذعب

 . [رظنةذلئةحو زمتءايرلابةيو ثم تناك اهءاصأ تنكىب تب ل دقويلا

 2 ثنئابخلا حارسا قةجافع ةرهاطةدئافاهل ةطلاخن ان ريخل ىلا نين ءاسلاةرمز ىفىانأ مهني ٌورو ىلا سائلا

 || اهقئاهدو ىناعااهذهلئ ار غىقًامسوتْادِلاَ طلاخلا نمعوت هناقىالخالا نءرعس رغسلا لبق كل ذإو اهراهطاو
 ىلع ملعا!لضفامكل ذالولو للعلا لمعلا اوكزب اهيلعلاب وريثكسلا لمعلا طمحتا اهبلهجلابناو تاكلهملاعب رف

 : ريغلا كلذ ناو هريغل دارب امنا معن انا ةالصلا نملضف اةالصالالادار الوالصلاب علا توكيت الدق ذا لمعلا

 | ىكضء5 دءاعلا ىلع ملاعلا لضف ل ةومياعسا ىلص لاقى ٍج-دراعلا ىلء ماعلا ليضفتي عرشلا ىذقدقوهنمف ا

 5 اكوعتل حتتلا مويناثلاو هأن رك ذاماهرحأ اهح وة الث ىل ىلا عر م اعلا لمطفت ىتع# ىناكأ نمل>رىندأىل اع

 1 دوصةملد ل متلك نه ل اذن كلذذ هلاعفاو هن افصوهنبأب !|هيدار تاثلاثلاو هر رثاقىدعتت دعتت ال لمعا او هن دئ اق

 1 ْ نادامم لمعلا لعو للاوهتبحتومتفر ءاهبلا فارصتالادعب ثعبذ:لقلاللا ىلا قاحلان ءرولةلافرصلا الا

 1| ببطلا ماكسلا دعصب هيلا ىاعت وقبة راش ل هبلاو هلط ريشلاك لمعلاو نيدي رملا هباعلعلا اذه قع اذهل

 1 نملضفأعوفرملا نوكيفءد طقمىلا هلعفارلا لاجل اكل معلاو معلا اذ هوه ب مطلا ماكل اقهعفرب حل حلامصلالمعلاو

 اهلئاوغو هلزعاادث 0 اوس ةدودعلا ىلا عجزت مالك !ااذنمىل ال ضرتعم هلاك اًدهو عفارلا

 [|| هكاحو طيلخل ا للاوهلاحو صخشلاا ىلا ر ظني نا ىتبتي لد أ ط خان اءثاو امقن :ليضفتلاياةلطما ملع كلا ناتققع

 [|| لصاحلابتئاقلاساةيو ةروك ذملادئ اوفلاهذ -ه نمهتطلاخت سسب تناقل اىلاومتطاا ىلع ثعابلا ىلا و

 // لاتألا توا ملاعذاباطلن ال ضوعمتا هع روفاشلا مذ لخفالا م وق انيمن 2 كلذدنعذ

 قلادتءالابعكلذلف طتسنملاوضيةنملا نيد نكسف ءوسل اهان :رفلةبلخ ملا طاسنالاوةوا 0 سازلا

 | لكوحارصل اق اوهاذه لضفالا نييتبتأف الاودئاوفلاةظحالعولاو>الا, كلذ فاتخي وةلزعلاو ةطلاخلا

 فلاخا ءربغ ىلءاهم مك ناز اروعحالو اهفوهةصاخ يا را

 | مرحالف هلا-نعالا ماك تال فوصل ناوهواذهىلا عجر معلار هاطىىوصلاو ملاعلا نيب قرذلاو لادا ىف هل

 | هيف قالا ف شكبقءسغن لا اراقب الوء.لعوهام ىلع قالا لردب ىذلاو هل لاو لئاسااىفمهتب وأ فلتخت

 || افرغفلا نعتبفوصلا لس كلذإو ىدالربثكق ل! نعرسماقلاو ادب دحاو قل !ناقهنف فلتخ الام كلذو

 0 0 0 باجأوالا 3-0



 فقىشمو مهتيبماعطلا لك ًاوه-هلك اوومهلاجوساذلا طلامتو قاوسالا 0 دقي رقتيه اذ لعرب
 لفاحملان ءهعئاموريكلا هثعابوهت 0 ا الا يبن ىلا ىلاعت هلا حواف مهعمقاوسالا
 نأ نمةغمحتلزتعد دقو سانل ا نيددرك ذةوازادل ىب اول مذرأ مهتطلا تن ءعفرتلا ىرب وأ مدي الوأر قونالثأ
 نسانل اداة: اوضاع حاسما رتست ربل ذذتيفةدايعلاب لاغتشال او دهزلاه.فدّةتعب الفطلاةولهععا شمر ملفت

 نأ نومحالو اورازر ت اتوب منأ ءالؤهةمالعو ركفوأر 5 نوال ف تي قارغتساراغ ءهدهزىف
 0 0 عو ىل نم زغتو كال نزف“ 30 تن وهو لافتا ل ءانيكح[كهل مهتاراب زها ضغبلسانلاةرابز وةطلاخناهبلا ضخ. ىذلاوههسفت» :لاغتشالا تاكولو ةلرلا ليبس ىلع مهيديأ مهليب تو مهقرطو م جايىلع مهعا محاو مهلا نيطال. !اوماوعل!برةتنثو -رغيواو روز
 عضا :!تااهدحأ هو>و نم لهحبيسلا اذ ملز ءلاومارت>ال اوراقولا نيعب<. | 1 .ران ىلا تاغتلالل 0 هماقنالسانلاب هلا+:ث ارش هريس سانلا نع هلازتءافهللارك ذب هسفن عمالوغشم سيل نف ىنارتالو كارأالنأ
 هدب .وهبولاف لاو رغل !لمحمت ءدهنلا در ىلع ناك ذاهند , دو هلعب ربكتموه نسيت ولان الكاز
 دوعسمنءاو ىلأوه يد بحوار رهرت أ ناكو هلايعلا عفن نمرحام هلك نم لماكلا صقنال ع

 نيو نع نسانفا اكرام هسغنلعش ىذل!ناىنادل اهحولا# نيرمكة#ملا بعالمللا 3 5 0 معمل ابو قيرطلا ىلع ساحب لزخي ناك هنلا لو -رنبا ايءادغلا ىلا له نولوقيفرسك ع هيديأ نيب و لاؤسس ركام نع هلبا ىضر ىلع ن سحلا ناكو هامه قحأ ئرثلا بح الو قبف راما تاس لل ١ اوقف هسفنب هتيبرلا هلمقئشلا ىرتشي لو هيلع هللا لس نيلسرملا دبس ناكوكريالاوةرط هس أر ىلع بطحلاو ةنيدللا كاد رهولوقب مينصتا رارارعو ا ناكو مهف 1ك أ ىلع قيةدلا برحو باعملا مزح نول مح مههنعهنلا ىذر
 لد سانلاهءاع طع ًاوهبلعللا طخ هلأ اطضسل مهتبعتو سانلااضر بلط نمثاودأ اوسراضالإو فانالو ا دهب هعفتوهزرصتاو امش هللا نمهن :ءنوذغب الق ايلا نا لعةفرعملا قحهننافرعول هنالرز رخل مهداقتعا
 امدنالا كال لوقأ امهتلاو ىلعالا دمعنم سنوءل فاشل لاق كل ذإو باطلاب ىلوأ هنن اضرف لاذتالةهراغ سانل!اضر
 ل.ةكلذلو هلءذاف كحل: اذامرظناف لماس نم ساخلا نمةمال سلا ىلا سدل هنا

 لاسنئان كاب الفلق نعهسفن تطّقس د_.ءوهعفذب الوءريضد نأ ىلعر دّقبالا دحأ تاوهقلاخالا امن دلا ف ىرب | الفهئمع نمسانلا طقس دع نيةدود-ابن وك ,ى-صالاازهنمةقّقددبع لاثيال لافو هباهص ىلا تغتلاف ظ سانلا ل_>ال «.اعرد الذات أ ايلاف هيءمأ ئشل اذكوا ذك ىلعا هللاةذ هبادكأ نمل>ر ىلا لهسرظنو روسحلا:ذالايزافو * ا تامسا:'!بقارنم
 لاقو مستفلاؤ اي كةينعتوك م الكت اطس عسبتنالا مهتمغب سدل كسا نو رمض ءانوتنادسسا ليقو هلياةعاط لأ

 ةمالسسلاب ىسغن تثددحامو تع مطف نجرلاةرواحنو نانجلا ىنكسب ىسغن تئ د ىنافل سفن ىلع نوه لاقل

 نكفاذكه ناك اذاف ش+مو ب هلوالا د>أ نمسيلهللاهجر ىفاثلالاقو هنو ر ٠

 نران ' لب سو هما تهل ىل_ص ىسوملاقو مهتم سن مث و ممم<شو مهكر ارو مولانا تاعرق ىنالساذلا نم
 ىلا ىلاعتو هناك مننا حو أوكي هل_هفأ ف دكف ىمفتل هفاطصأ لى اذه ىد وماي لاف ساذلاةئسلأ ىنع سدحا
 هسفن نع نال نيغاو تملا ن هىدنعئل تك أ /نيغضا_لاءاوفأ اكل ءكلعجأىاباسفنبطت مارب زع

 اوفاكو ربك أ ارح " الاب اذعاوا _ندلا فرض احءانع فوهفهسفم-هااو ةاوسانلاتاداةتعا ما تل
 امناق قشتن أ ىض 3 اراشخا فة فلا اوغمذهف هنادابعه.لعتْسَّودآلو هناف [تزثكو هنافوأ تءاضا سانلا هطلامول ث عال توةدابعواركفو ارك ذهيربتاقوالاةرخت مالا ةلزعلا به ستالاذاف نواعت

 نيدلا حلاصءم-هفتىفارفاكس دل ىزب رغلا لةسعلاومهلاو- أ ىراجتو قاؤلل ةطااخلا نمدا ةئسايئافبزاختلا تايدفمر وصف تاكساهم

 ء(ةعباس تا

 ل

ا
 سانا الاخت يع ىاسر ماج 0 لاش واقرا راض ر تغلب دقن الاف شرا 

 بلا رع ناوضج
 رهزتك عاملا ىف مهدنع

 ركشف كلذ نم هلفوذال
 شاص وأ ركش الأم

 ةارادملا ىلا بوح اند
 فلكشم وأ فاكستلاو

 تقولا شوي دجوال
 و رضاخلا ---

 وبأ(انرمخأ) ٠ هدحا ب
 ءالاو نع رهاط ة ةعر َر

 ظزاخلا ىللخفلا ىنأ

 و انرمخ أ لاق ىم دق ا
 كلما ريعز د روصت:م
 نحرشب ىردقلتملا
 ىل_ءول انري_تأ لاق
 ن روصتمد لسخذفلا

 ىر_غاكحاارم 5

 لاقةزاحا .ىدنت رعشلا
 تيلك نب مثيهلا انك دح
 رامعركو ؟انرمخ لاق
 ددعسانت لاق قوعانا

 نع ةمعش نع صاع نبا

 تءهصت ََر زعلادبع

 0 :ءا لاق سنأ نع 1

 هيلعهتلا لصدتلا لوسر
 ليربج هيلعلزتذا سو

 لع مال_تلاهيلع

 ءارعف نا هنا لوسراب

 ةديللا نولحشدب كتمأ

 موف صن اينغالا لبق
 حرمف ماعةئامس#و هو
 هيلعمتنا ىلص هننالوسر
 نموكمف لهلاعذ سو



 نم ةفوكصلا لهال

 0 رلاةفانش ةىذعلا

 0 اهيآرامعا مست ىثبنم

 |كراشت نادي رت عدجالا
 رعيىلا ب ةكفانعاةغف

 قضررع تك
 نملةئنغلاناهعهللا

 0 هولادهش

 جورج ناىلا مهضعي
 ,ىل_عمسقي قرا نم

 كلذ نمناك اموعسجلا

 لاوعلل ىطعت ادت

 نءوىوراعلدتساو
 تعضرا ل لاقةداتق أ

 موقلانمانغرفو نينح

 1 هللا ىلص هللالو-ر لاق

 الدتق لتف نمر دوبل
 ١ هحوهلاذ هو هيلع هلق
 اماق ةهوعأ اةقرخلا ف

 اهمك4.ة ورم لا

 نس رضاحلا ماهسأ

 ل دواو مهلةمسقلا و

 م
 م.سقأرمدأح نك نم

 ىسومرلا (ىدر)4
 هللا ىدر ىرع-ذالا

 انمدقال لاق هنعىلاعت

 هلا لس تلال 7
9 
 0 و 0 ثالث

 ده دم دال مهما

 موغللءر ؟,وانربغ فلا :

 ريس لعل

 هلسيقعذلابهاراكأ تدبر الو توملاوموذلاب ل س<ي لاح ا فتاوهشلا لأ نمصالملا كلذكف

 فلأتال 0س الرلأةهواولغ تح لطفا تأ اسوم .اعهنبا ىبصلاو كل ذإوةدابعلا مزح نم ١ موناهراز وأب رحل

 | درفناو يخف لافأم_ثكقفاذننملءةأالياو اتافن ضرالات المدقنا اتالفل لقعسن لاهل نت ا
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 ةهياغلاىلا ف تأنيب سانلارقعي لاضدأ نسناس .لهزرست ل. تلا ال نكلو سانلا عن

 ةطلاخملا نم نو هلزعلا نا هلت ام م لول_سااىلعر دقو ق دار كل تلتعاو ثا ذمهف نمو اهمةدوصقملا

 خش لاوهوءريغ ضورب نأ هنىعتامعاقبيدأتلاامأوو ارخآ هز ءااوالّوأ ةطل ا2اصخدشلاازهلثالضفالاف |

 قئافدنمهبلا ىرطتب وهمكحهمكحو )عملا لاح هلاعو مهتطلاعالا مه ذهت ىلعر د ةال هناف مهعمةيفوصلا

 نماهنمدعبأ ضايت زا نيبلاطلا نبدي هرب ان اا وادا راد 6 ءأب اهل

 وس

 لاوحالاب ف لت ل دريل ل ل الايامهدح لب اًعبلو موةلاسيذ 5-50

 + (ةعبارلاةدئافلا )< تادئاالو ىئنباقلطم« .اعمكسحلا نكمالف صاخننالاو

 طحىلاعج ١ ١ 0 قشالاوةرشاعملا عنما اومو تاوعذلاو ٌحالولارضحب نم ضر غوهو سانبالاو سانئتسالا
 كلذ رس د لوو حامهحو ىلعوأ هم سناؤمز وحال نم اع مارحمحو ىلع كا ذنوكب دقو لالا ىف سفنلا

 دقو ىوقتلا تعسل نيمزالملا عاش !اب سنالاك نيدلا ف هلاو آو هلا اوحأ ةرهاشع سن أمس نمف كلذو نيدلا مال

 يول علا نافةدابعلا ف طاشنل ا ىعاو دعيهتل بلقلا حيورت هنمضرغلا ناك اذا ب و سفالا ادع قاعتب
 ةدايعلا ف قفرلاذاىلوأ ىهفبلقلا حو رب سن لاحم اىفوةشحو:دحولا فناك امهموتبعثهرك اذا

 ني_تهنيدلااذهنا مالسلاهءلع هلوقب ىنعاذهو ةرتفللةرعادةم .زالملا اهفماك-:ىفوحورت مام ماودلا ىلءقملا

 سانلا سااجأ لسا اوس ولاة فات الو ساءع نب لاه كل ذآو نع رصبتمملابآ دف + ء3لا اغبالا وقذر +: .فلعواف

 سن ًاتسن قيقر نعاذا لزن#ملا ىتغت سالف سانل االا سانل اداسس هد لهو ام سدن ؟الا دال :تلدتدإة لص لاو

 لاودةذ هناعاسرتاس تلت هتعاس قهملعد سةب الن مياط قرهمتافةعاس ةلمالاو مويل | ىف هتثداعتو هن دها شع

 | أ روما قءاقالادنعهثي دس>-نوكي نا صرع أو للاخ نم دحر ظنيلف هلملخ نيد ىلع ءر ارد تلبرخ

 ْ | يفنتم كلذ وف دخلا ىلاءاد_ةهالاو قدا لعتابثلا نع هروصقوماوكش و كلةلالاوحأ هناكحوندلا
 | ىضارلاوةلب وطارا عر ولو ءاوكسش عل طقنتال هناقهسعأ 11 رك انو رشا عورم

 | ضعب قح ىف هلّزعلا نم لضفأ 521 رراجنلاتاقوأ ضعب ىف سانئتسالا نم معونلا !دهداعفتترورجم هس 6

 1 «(ةسماخلاةدئاغلا )< سلايل مالو أ س لملالا اوحاوتلةلالاو > ًاهشش رة :ماق صا مالا

 ظ | و وضسامار نيدرعلا اروضحوىضرأاةداعو زئانجلاروضحف لدذلا امأ < .هتلاثاوباوثلا لين ى

 ' ظ ةعاجلا إم ضف نمتوغي اموات رهاطر ريد فود الاه كرت فةصخرالا دب [تاولصلارئاس فةعا+ ار وضحو

 | ىلعر و رس لادا هنا ثمح نمباوث تاوعدلاو تاك الءالاروذحىفكلذكو اردانالاَ وهاد الكل ذو هيلعدي َز زو

 د نولاس م منافرعنلا ىلعهونهيوأ بئاصملا فدو زعبلوأ سانا ادعس نقلا من نوهت ةلاناامأو «ملم باق

 د | تأ ىبنيفهيفاسس نيكسلاب وهناكوةرايزلاباوث ولان ةرايزلا ف مهل نذأو ءالعلا نمناك اذا كال ذكواي اون كلذ
 ظ | الالات دعو ةزعلا حرب دخشل  دنسواعلانر ؟ ذىتلااهتاه اي تاطلاخن هذه باو نزي

 | المجتوت .دسال_ًا اوناك ل بزئانار وضحو ىضرملا:دادعو تاوعدلا ةياجا لون هري_غو كلام لثمفل سا نم
 | نمارارفو ةدامعللا غرقت لال !لاتىلازاكأ او راممالا ىراف مهفذعب و روبقلاةراب 00م

 | عن( مج دانلاءرئاعلا لو لغاوشل

 | دقف ةلزعلارايشتا قابس ريكسلا نوكمدقوةد>ولا اعرب الوتاماقم لا لضفأ نم هناف مضاوتلا ةطلاخما نم
 ٠ اهكحنأ !تايلئارسالا ىو ر | هتادنعلان دق هنأ ط تح ةمكسملا ىا ذك“ نيتس وئام“ *15ى نص ءاكسإ انم



 مسهل اددرتب نمل قثةنمو مزالؤستكو اذ قرف نيسردلا رتل ت دو قدنو»وطاغا شل
 سردملاتامتر 'ردالا ىلع هز رب لفك ملام. لا فاتةعالاع رو مهما ءامجاو هقح ىربو مهمل اهفت ىد بي ةناكف

 ةاساعمدث اد ثلا اولذإا ىساع ونيطال_سلا ب اوي ىلا !ددرتملازب الف هلام نمثل ذب مان هلانع زدعل دقنيكس 1

 هلذتسوهنهتعومم داو هقرت د لماعلا لازي الع مارح لام تحس اءوجو ضع ىلع هل بنكي, ىحنيهملا ل اذإا

 توسقف ىزريشُقلا

 مهتداع ىل_ع ةقرخلا
 لم ولأ خيشلا تفتلاف

 لاووءاهقفلا ضعاىلا
 ةعاضاو فرس از هارس

 هثعم مهغدن ىو هع لأ هرادكأ ىلعةمسقلا ةاساقمىف قم محهيلعو ددع نم هع را اس

 لدعلاب ف دوةدلارب داقمىفمامةلاوىل_ذفلاتافراصم لردنعروصةلاوزي.ةل اهلذو قا ىلاهو.سنونو زيماا

 ماةلاونأ عمسف امال ايندلا فمها اًممىفلازن الف داس“ الاو دواسالان اروي «.1ءاوراثو دادحة ئسلايءاهه_بلاهقأم ا

 ًايش لءملو ىريشقلا لسع اجلدو ىلا طانالاب , هسفن ىكهلكء الم الملا به عمهنا بحت ار يتعلق مهلعهقر ةيومذخأت :امةملاطمىفو

 ءعةوسملا تغرف ص ىلصهللالوسر عرشتعي ذموىاعت هللا هجوةدي مهبل عفت اعتن ًااغانكعبت 1 نءىرتفتالاهالوغ درورغلا

 لاهو مداخللا ىدتسأ ىهواهل كلامالنيط دلال اومآوهللادامعنم م معلا بالط هن افك هنلانيدإ-ءةرش انو مسوهياعهللا

 هعم نمعسملا ىفراذا ||| تاطيشالة كت نكي اولو هلهأ ىو وندلا ارهلظي م همفرلعلا لهأري ريثكد نمربك أل« ىو ملاصمللةدصرم
 اهىنتثاورخ ةداحس نيب ترد الجندل در ١ اي نيذلا ءايعنلا كلنا ةرثك الاهل سالثامزلا داسفث المان فدا ملعا

 كلذإو مهران الءافتقاو مهبعادتقا م ارهاب ىصاعملا ىلعنُو رس ولاهجلانيعأ مهلفلتف مار 1 اولالإلا

 ءادلا هنا ىمءااور ورغلا نمهتلايذوع:ةءالعلاداسفنالا لوما تد.سفامو لوأملاداسفبالاة.عرلاتدسفام لم
 عي(ةيناثل اةدئافلا لع ءاود هل سل ىذلا
 كرت ىلا ارطضم هيلا اة حلاوةطلاخلابالا أتي الثل ذوةلماعملاو ب سكسلابذ ساذلاب عافتنالاامأ ««عافتنالاو عفتلا

 وللام «_عمناك ناقبسكسلاباتك ى ءانرك ذاكهذ ع رشلاة ةذاومبلط ناةطلاخلا نمداهج ىف عق.ذةلزعلا

 سطام ةداعس واق

 ةريختا لها نم ال_-ر

 متتداصتلا هذهلاّهف

 لاقدازملا 3ك ىربتشس

 000 اتم || سرع توك تالا يامل نمالازثك الاف بساعتل رطل ا هلل_ضفأ ةلزعل افهعنقالاعناق هب فتك ١ تناك ولو لاق راغيد 1
 تغتلا تراني دفهنلاق نمىلل_ضفاي سلو إفانلاب لاغتثالل ةلزعلا نم ضف وهف هيو دصتوهه>و نمب سك |اذافةقدصال بسكللا
 لايودخت يبأيشلا ىلا [| مد رخل او ىلاعت هنا ىلع مهل اهنكلامقالا نمالو عرشلا مولعة فرعمو هللا ةفرعمف ةققحتل ,لاغتث دال ةلزعلا
 ةعاضا ىجسالاز_ه نأوهف عفمل امو ةدساف تالامحنو ماهوأ نعالةري ديو ف شك ن عل اةأجانع سنا هلل ه>ن مىجعأهللار 5 ل
 عليج ىلع مسقت افعل فل عد الكل ناار نال م ىلا رلادود مايا عماهملعو دقنموةطلاخنايالال تال ةقرمملا ةقروتاو لالا || كل دة باوق نيل لج اوحسءاضعب ضوهنلا قف ةبسا !ليدس لع متاح موت تةسو لا افاس ل
 نمناك نم رضادلا ||| لدعبالكلذفركةوأرك ذماودب باقلاب لمعلا قب رط هل جفن نم تاك تاو ةبنديلالاعالاوتاوأصل !لفاونب
 سنجلاريغ نموأ سنجلا يب (ةنلاثل اةدتاعلا ةبلاهريغ هب

 نافلا ن_سحناك اذا ىو تاوهسألا ارهتو سئل ارمس ؟مهاذأ لمحت ىف:دهاخلاو سانلاةاساةعضاترالا هيىنعنو بدأتلاو بدأت |١

 قراط(ىورإ)ة رخل ارسك مهمل إو 1 ل لهار وهتك سانلا نوطااذفتاطابرلافةئفوصلا ماد ب دتنا اذهلو هتاوه 'لربتلل ادقتعم مولا عرشلاادودد نعت موهقالسخ أب ذب" منمق>ىفةلزعلا نمل_ضفأ ىهوةطلاهلايداغتسنىتلادئاوغلا نم
 لهأناباهشنا فاد_ىملاو هاز_هناكو هنادعس هنا ىلا مهههم نيؤرع هزملا2.فوصلاءاعدةكرب نمادادم“او سفنلاةنوعرل
 راصفنيدلارب ماع ترانس تلام5نوناّتا!نعدال ذلاموةنذ_سافلا ضار هالات الاوةيلاخلارادعالا

 تناك اف عانت الا: ةرثك راهظ:.-الاولاملا عجملاع رذتلا ا .ةةسالاب ريك لاةمدخلاب عضاو لا نمباط»

 ىلا ياتحلا ق-ىف ةلزعلا مريخ ىسهف سفنل اهضاي رقينلا تن اكن اورمةلا ىل اولو كلذ نمري_ةلزعلافهذهتينلا
 ا يرن مبلطد الهي ةيادلا تا مهغي تا ىجمتد ضان :رالالود-دءبف:دارالاة بادب فيلا جاتعا_مكلذوةضاررلا

 اهمكرب بلال ةيطمندبلاو قد رطل اءرهط ىلع ىواطن ولد ارملا هب عطقنإك اكدت نااهنمدارملا لب اهتضائ رنمع
 ناك ةضا رلاب رمعلا لوط غش نفقد رطاا ف هيت عمجاهرسكي لنا تاوهشاهفوةرخ الا قب رطب ءلسنلا
 اهعرواهسفر واهضعن ملا !ىفصالدلا الامد: سالفاهكرب مواهتضا,ربةيادلارعلوط لغتسشانكأ

 اهتام> نم م ل هخودئاقل هب ةرادلادارتاعاوةتنملاةه ملا نمو ول او ةدوصقم:دئاقىرهعل ىهو

 ( نان  (انحا) - 0)

 دنوامن | اوزغ ةرصبلا

 راعةفوكساا لهأ ىلعو

 دارواو رهظفرس اب نب
 اوس الت: هنلالهأ



 ١ فاح "ا

 الو اهغو: بو داروأب تاوالاةر عتب تاو 0 هتاقوأ عض مرتك الا فوهذ ملعتلا لبق

 ىفهداقتغاكفنيالو ىردبالث بع ه]2لطس وهمعس بمد رورغلا !نمعاون أن عباةلاوندبلاب هل_عأ فك فني طرق اذهلاعرالو نك

 ةكدض هلا او-ارثك 1قنوكش اهنف هيرتعتة دسافرطا 4 نءواهسنأب واهمهوتب ماهوأ ن ع هناقصودللا ةقرللا ناف فرسو

 نسال نم ىتع 1لاهد لاو ماوعلا هلْر «قري_الف نىدلا لصاو هلع لاق دابعلا ع نمهسسغفن ىر وهوناط. سل فاهم عفتني ةريغصلا

 هبحلاعب فالتم بند ءط ىلا باتت ضن ص لا.ثم سف: || ا بام .جفر هالو ا كا ىف ةدايعلا قتاعاقع ارجع اهعذوم

 - ماعلايالا ةلزعل 0 الفه ضم ةهلاهال_معءاضت بطلا عتب نأ لبق بيبطلا ن ءهسفش ال ثاذا لهاا ضار 08 نء(ىدرد):ريكلاك

 ْ بادب ”اةلكسلا ارءاجلا ةماقادص لا ناك امهمو ملعتملاو اورلع عااد .:كتدصا مهم ماخع باو يفق ملعدا اامأو ار نينمٌوااريمأ

 ةمال_.دارأ نالزتعينأ تامزلا اذه ىراعلا حو رلعلا باتكف كل ذمجوانر ؟ ذو نيدلا كلالهوهذ عابتالاو 1 :ءهللاىذربااط ىتأ

 ظعولا ضرععمفف ماوعل ا هبل مجةبمل فرخ ممااكلالا تااطال لد د كن د كلود اهباطن اد موُم سم ىرب ال هناق نيد لوسرل ىدعأ لاك هنأ

 ظ ةاهامملاو ةل فانا ضرعمق لم تو ناطاس ل!ىلا هيبرغشن ونارثالامافماىلا هيلصوتب يلو ملسو هملعوتلا لسصدتلا

 ظ | بال_ةحاو تاءالولاونولاثمالا ىلع مدقتلا ىلا ل سوتللالاالاغبلطب الو بهذملاهيق بوم لءبرقأ و ىلاام.لسرافربزح لس

 ريك اهدننالا ل ءلابد درعصوهلئ بلاط فدوسناف م_بنعلاراعالام .رداو نيدلا كتي مهلكع الؤهفلاومالا أ! ىل لا نام 0 0

 | الوفدود نا نمت :ثاوأ دحاو نمرثك ًاةريبك ةدلب ف فدا كالاذهو هتمرعلاناسعكو هنءلازتعالارثام ا ىسنتل رك لت

 ظ مهتلاري_هلنولعتي ءاهقفلا نافهالا نوكب نأ معلا ىناف هتلاريغل لعلاانلعت تايفس لو هب تاسنال ارثغ نأ ىئْش اهمةشف كلماضرأ 2

 | اة! تلط لعله مهو اوناممهنأ م-هربتءاو مهتمزب رثكمالارا عأوخاوأ ىلارظناو هتلاىلا نوعجرب |[ ىفو ار: ءاسنلا نيد

 معوهنايغسهيلاراشأ ىذا لعلا نأ لءاو ةنباعلاكربخلا سياوامقنودهازوام عنو ءاروأ اهبل نوبلاكستمو لعد 2 هةباور

 | نم فوه ةراثالبدوهو رب ذخلاو فب ونتلااذنافةباعصااوءاربنالاريستفرعمو نارعااريسفتوثد را لاقاهسلا امم عنصأام

 ْ لصفو تالماعماىواتفد راع ىذلاد رمل اهةذلاو مالكلاامأو 5 ل املافرثأ |[ لاخلا ق رثؤد 1م تاق هللا ارجخ اهلعدا نكماوال

 : | لعاو هرميرخ ىلا هسرح ايدا_ةملازب ال لبهتناىلايندال هيف بغارلادو الؤاللاو هنمسهذملاتاموصخلا ةمطافدارأ مط اوغلانمد

 | هنافءرعرخ1 آف هيرحزني نا حو ذا هيف صخر نأزوحف ايندلا قةيغررعتلاهلءثناباتكلااذهءانعدوأأم تن.ةمطافو كسا

 ١ نا رارغلاريسفت د ثن داحالا ىف ف داصد امل ذو امن دلا نمر ذهااوءرخ الاف ت.غرتلاو هللاب في وخلا, نوهشم هملعمتلا ىلسهللال اوسو

 الأ رعس ًمريسةنبملاعلارصقملا ناقدسغن ناسنالا عدا نأ نب ءاذ : الف بهذمىالو فالح ىفالو ملاك فداصد الو هرج تشي ةمط اقول سو

 || ءالاولويقلاهضرغتوكي نأ ك شون ملعت ا ىلعهصرح دش !ملاءلكونوبغملا ل هاجت اوأر ورنا لهاجلانمالا- [أ ناهياورلا هذه فو
 [إ| هيلع هللا بص لافائءالي خا لعلاةف " اقم ماعريكتلاولاهجلا ىلعلالدالاراعشة ساب لاما ف سفنلاذذلت هظحو || رإ_دتناك هيد هلا

 ْ قالوه وتدالن اكو اهعمس ىتلاثب داحالا بتكنمارطةرسشعةعمس- نفد هن ًارمشب نع ىك-كلذإو ص داأ|أ اذهور ,رتف ودكم

 اذاوابندلا باونأ نمبايانثد> لاف كلذإو تدخل ثدح الن أ ت.هتشاولو ث دح أ الكل ذلف ثدح أ نأ ىيتخا د ل ةنسلا ىفدحو

 ا ايندلا ف كلت .غرالول تن لجرلا عن ىروثلا نايفساة د ودعلاهعب ارتلافوىاوعسوألوقب امن اقانثدح ل>رلا لاق اهون هإ عهحو بولا

 ١ رقسلابلغتشاو | 1ثيدحلا ل طوأ حروزت نمىارادلا نام سون لاق كلذإو ثيدحلا ف تااقتبغرا ذامفولاق ءاهةذلانا (ىتح)

 ا 1 بتاكالا ع نمراثكةسالا كرو ةلزعلاب زا رتحالا مزحلاورلعلاباتك فاه ات 4 ١ ك5تاق ”اهذهفايندلا ىلا نكردف روباسنب ةيقوصلاو

 1 قدص دةلف هكر ث, نأ تامزلا اذه ل ثمىفالقاعناك نا هلتاوصلاف «يلعتومس ردتايندلا باطن ىذلا لب نكمأام تءعئونةوعدىفاوعمجا

 | ةينالعلا ناوخالاجالولاممهتمكلل سلف كتم ملعتلاو كتي نيبغارلاعدلاق ثم ىناطخللا ناجاسولأ || خيش ناكو ةقر-الا
 | كل_.اءناك يرخاذاو ابقرل بلع تاك مهنم لانآ نملك اوقلس مهنءتيغاذاو لوا ارضلافارنبل اءادعأ |[ دمعانأ 2 ءاهققلا
 ٠ تاولاملاو هي لخلاوهشر ءامذكيلع مهعام جاب رتغتالف ةعد دحخو لغو ةم.غو قافن ل-هأ اسطح ةيقوصلا خخ“ ع وجلا

 نلئادعأ دش اوناك مهضارغأ نمضرخ ىف ترصقن ا مهتاجاح فارا_جومهضا رع ًاومهراطو أ ىلا امل“ 2 مسالا اب 1 يلا

 لد هد دو كعهاجو كضرع لد .:تأآكءاعنوذرف هن د وكن دلاحاواقح هرب ر ردع "هلادد ءلاوهددرت تودعت مث

 ١ مهانوكتو اهشف تنكذقو اهغس مهل ض تاتو مهلوو مهمداخو مهم ردوصننو مهو دعى داعتذوم ول

 ]| فلاغناوءمالك ىنعمادهفةفان ةءورمةماعلا لازتعال_.ةكلذلو اسئراعونتم تنك ت ادعت اسس اعئأن



 ريل شا

 بس كلذريص؛ وانقح ف نرسم ةونالذ قع ثذ هلنولوةبف راذعالا لكراهطا نكءالو رب ذاع اعف ل قّسستو
 قو كلذ ىهلةنلهنم م نمو هريصقت : ىلء مد اذا هرعت نم فيحخ هتوم ى-متش | ةدامعلا تَد و ىفاضا صدعل د لنم ل .ةدقف ةوادع

 امأو ىداخلا هتقرع درختملا«لعردقيال ةوقحلا عم مههيمعتو اودحوتس ص صخوأو مهلك هفتعاوضرنامر داي مهلك اذلا
 حور ادرك قد رع لاقوءامرغلاةرثكءام دصالا:ةرثكص اعلا نب ورعلاق ايندوأ نيدف هلغشن مهم هن هفيكفرا#لاولمالا لوط هل

 قداص دحاواهق ملا نامت | نم ترثكتسنالذ د دادتسمَكعب دصنم كٌودع ىورلانبا

 ءراتحلا تبلس ةبلغ نع ١ ١ بارشلاوأ ماعطلا نمنوكي هب :هارنام رثكحأ ءادلا ناف
 100111 هلي زحةدئافاضب ًاوهف ممء كعمط عاطقن امو ماثال اىلا فو درعا اعانطصا وادع كلصأ هلاهج .ر عذاشلا لاهو

 دك اناددعت لاوحالارثك ؟قةيك_الا ىو الودععط رحلات ثعبناوهصرح كلرتاهتن ٠ روان دلاةرهز ار اظن نم تاق
 اهقدزكو اهتد 0 ىلا كك _.:عندمتالوىلاعت هللالاق كالذإو عمط مو تشد /د_هاش ملاذاو دهاشب 0لزتعاامهمو كلذ, ىذأ ف

 نآل نردد كرتلا نآردجأ هناك :وذوهن«لاا ورا: لو نودوه نمل اوراغنا لو هيلعهللا ىلصلاهو مهتماجاوزأ هبانعتمام
 ران نمر دخولا ََن نس ا نرسل ار اال ااجأ تنكتاد_ب,ءنبنوعلاقو ملعهنلاةمعناور دزنال

 قدزتو دلال _تو ||| ءاطسفلا عماجباينمحرتخنلا هجر ىزملا نأ حو تحرتساف ءارتغلا تسلق ىتباد نمءرثأ ةيادو كو
 اوال نمر 1 مكضعبانلعجو ىلاعت هلوقالتف هنم.ه نسحو هلاح نس نمى رام هرهتفهبكوم ىف كلا دبعنبا لبقأ دقو

 ةكرذنا تراصقدمنولا نءناف نتفلاءذهل اع ىلتيي اله فوهىذلاةالةماريةفناكو ىضرآورمصا ىل_ لاق مث نوريصت أ ةنتذ ضعبل

 رأرب_ملا نمرمأو هو رب_ملاةراسم عرقي نأ ىلا حاتفريصبف هنيقي ومني د ىو نااماقا.ندلا ةني زدهاش
 رتل ىدغتنااهتا سيلف تاقوالا راك 1 بذي ىذلا عمطلايفايندلا ىامأ ادب ماك اله كلعفايتدلا ب باط ىفلاتهقهتغر ثعبنت

 0 رك 1 ءارييو | تي الامثل كو هلايز تلاوات تارك ذيلءايندلا عاتمدر'ثيابف ةرخ ”الا امأو هلرسيتتت امندلا بلطن نملك
 اًرازعاوامارك | رقفا!بناجنمءابلعلا ات وهم دع ىنغلا ينام نملذلا باب تاكاذا ىارعالا
 ع(ةسداسلاة:دئافلا)« الذ لالا بحوب عمطلا نأ ىاراشأ
 0 شعالل ل يةرغسالا ىمعلا ىهرل هلا يرن اف مهقالحخأو موقجةاساقمو ىياو القل ةدهاشمن ١م ص اللا

 رادلابدهعلا ةب ور افك هناامهتمهنلا نضوعةيداطملا ضر_عم قلاقن كضّوءىذلاا امهتمري_هنوهامامهع هللاهضوع بر ةامود-تةلا مون 0 هنا باس نمتازك !ىلاقنةفدحوبأ بلع لد هنأ تدعو ءالقثلاىلارظنلانملاف كلانيع تشمعمم

 السا لوو ْئم لكل سوخ.لاحلافو ىلع ىدنغف ةرم لق ىلاترظن لو. الحور تعم »نب ريس نب !لاقو مهم تناوءالقثلا

 ليقتسا لسو هيلع ىندينمهيلب ىذلابناملاتددرالاال. هت سل امامهللاه جر عفاش لاقو ءالةلاىلاراغنلاح ورلا ىو ىج
 لوةبو هب لربي وثيغلا ةرضاحلا هب ويثدإ ادا ةملاب ةقلعتم نيس ٍلوالا ىوسام د اوفلاهذ هو رخآ الاننالانم ىلع لأ هناك
 هنري دس وع تانج هللا ع: صوهام امركتقسن ناو هياتغن تأ ن م ام 2 :هبؤرب ىذأت امهم تاسنالا تاق نيدلاب ق 2 :اضاأ اهنكلاو

 تشر دح ةقزمملاةقرد اذ داسقىلا رح كلذ لكو هنافاكم نعربصن /كلذريغوأ ةممغوأ :رسادوأ نط ءوسوأ ةسيمغب هريغ نم ىذأت اذاف

 ةحورحلا كف دهعلا * ةهلزعلات اف 1 مهي .اذ كلذ عرج نعةمال ةلزعلا فو نيدلا

 1 نرضاخلا لعقرفتن || ن نمداعم _س أمل كف ةطلاخلارالا كل ذل صالو ريغلاب هناعتسالاي داق هسسام ةيويتللاو هينا دبلاقا نسال

 قرملا نماهعبتامكحو ل !اوملعتلا ىهو ىهاما لا او الاوةطلا# ل ادئاوفرلا ارظنافةلزعلا تاق نمو 3و  ةلزعلاب توب ةطلاخلا

 آراب رام

 نمد حاورأ عوضن

 2 < ن حاملا دان .ةءاو قوةملاي ماعلا هتلاناو باوثلا لنو ساندالاو سان“ ة-الاو بدأتلاو بيدأتلاو عام" :نالاو عفتلاو
 ثيصصخنازيشلا عسبس ىهوةطلاخنادثا اوذنماهناف كلذ لص ةنلفاهم رابتعالاو لا او>الاةرهاشمنمبرادتلاةدافتساو عضاوتلا

 هلذءارقفلا ضعباهنم + (لوالاةدئاعلا )+
 'يلذاهوخ اهقرخ تاو كلذ نأالاةطلاخلارالا كلذ رّوصتنالو ايندلا فتادابعلا ماع امه ولعل باتكىف اههلضفانرك ذددو معتلاو ملعتلا
 ةلزعلاب صاع هبل عض رفوهامل هلا ىلا عب اة افايدلا ف ىرو رضاه عب رةحودنماهضعب نءوةريثكمولعلا

 زربتلا ىلءردشي ناكناو ل زتعملفةداب ءلابلاغتشالا ىأ ارو مولعا! فض وطعاهئم أتي الذاكو ضرقلا معتتاو

 لنا نمو لزنعا مهقفتهريغو ىخنأ!لاقاذهلو نارسملا هياغرعتلا ليفهقح ىف ةلزعلافلقعلاوع رشا موأع ٍ



 لاقن مهل كلذ لهنا

 ا اروطانك ُخ و.ثلا

 اوهذت ال-ذ ادرو

 هلل !لرئاف 'ذ:ودمئانغلاب

 2 نكؤلك_س ىلاعت

 هلللاغنالا لقلاغنالا

 يتلا ل
 مهيب ملسو هبل عهتيا ىلص

 اذا لحبك هنود
 مول نم لاوقلا ناك
 مهم دحاوك لع
 افموتلانمنكمماذاو
 امو هيرب ةعق ول ناك

 ءارقغلا ىوخ نم تاك

 اذال 5 0

 سافاريد لاوّةلاناك

 نآك ناو ْىئث امنمدهل

 لكو كلذيرثو ب اعربتم
 كانهنكيرلاذا اذه

 ناكاذاابان جحش

 لاتعو باهي خخ ثالانه

 أل ذى مك يل اقءرم]

 فلتع دةن ىراع

 خيثللو كلذ فلاوحالا
 ىرامل_ءقيقداهتحا

 هرلعدحالضارتءاالق
 نيم !ضءباهادفناو

 نب رضاحلا ضعب وأ

 موقلاولاوةلا ىذرق
 دخاو لكداءو هبا اوضراع

 نشأ الفتق ىلا مهم

 د>اورصصأ اذاو كلذ

 16م

 "لامها رهرجذالا ١ رقم را ءاكسمل ضعي كاذاوشأ دع انذهملا

 لاقملال.ةراجاابتفتلاو * لماب تقطن ناتودلا ضوخا

 لامعوأنوكحي م#» # ودبب نيسح ةعجرلوعال سل

 دعتسا هنامهوا و ا يود دوا نال وامان مكنون طاتدانمنا كشالو

 [لطةط سلك نوبسعسأ لع مهصرح د شا امهمشان !اه هعا ارو هلا سدس ديو« اعود ملا ابصنو هتاداعل

 ينتملالاها جاع صرحلاالا مهريغب نونظدالفاثدلا ىلع مهصرح دن ادةومهرذ> اف ٌورعلا وه

 مهول نم هدا 10 5 هنوذط تءاسع ءرملا لعفءاساذا

 ملظمكشلانمليل ىف صاف . ع هنادعلوقب هبت ىداعو
 هب طاتخم نمو هفراعمنمنانالاءاةاد ىذلارشلا اون وراربالاب نافلاءوسثروت رارممالاةرمثاعم ل-.ىدقو

 راث ازهىلاواهعمج نمصال_ ةلزعلا ىفواهعماكت ىلا ةراش ا ءانرك ذاهءةفاهل صفت, لوطن بلو ةريثك

 1 رعاشلا لاقواعوف ص ىورب هلةةربحخأءادردلاوو أ لاقف ةلزعلاراتحملا نمرثك الا
 دمحت نم مذ مهالدم 5 مهلب لو سانلا دج نم

 دعبالاو رب رهالا« شح ون 35 اذ اكلم ةدحولاب راصو

 انف قباملاةق ةذي دملا قأتالاريبزلا نب هتلادبعل ليقو ءوسلانب رقلان مةحارةلزعلا ىف هذعهنناىذر رمعلافو

 اوراصفهيىوادتيءاوداوناكس اذلا ناهدع مايل بتل 'لاوسلانب!لاقو ةمّن:حرفوأ ةمعن د-احالا

 تالاض> ثالث هنفمدنوهلوةي ارم مزال: بارعالا ضع تاكو ود_الا نم كرارذ ةمهمرفف : هلءاودال ءاد

 قىدهزلا ف كلذ ع سعب هله ج د رفماو قمل وحاهوح وىفتلذت تاو ىلع مد مل ىنم عم#

 اسلدالو ريق نم اظءوأالو ةدحو نم 2 ًارآ /لاقف كلذف هلل .ةفرباملاو رب اندلا مزادةمهضعب تاكوءامدتلا

 ىنغلب لاقف هتلاءايلوأ نماضنآ تاكو كلذ ىنانملا تن 1 مه.بف ميلا تدرأ هذ 0

 ىريق سططن نأ فامأ ىناا: لع هللارتسد رش :اعتنانعدحي ون سحلا 4لاقف كبعتأ نأ تيدحاف عل اديرنكنا

 قالدخالاوةءورملا اونيدلا ىلء ركل ءاعب وهوهلز ءلاىىرخ اةدئافىلاةراش اهذهو هيلع تقامت امضعب نمانضعل

 رعاشلا لاهو فخ عتلا !نمءامنغ أل هادا مه._بحيلاقفن رتساملا هناحهنناحدمدقو تار وعلارئاسو رقفلاو

 لهحتل الوزب تأ اراعن كلو * ةمعثرخلا ن عتلاز ناراءالو

 | رولا ادنبلافةوالا تار وع نعلق اوءدالدخأ اوهايندو هنيدى ناسن الاواخالو

 هنامز مالاقر ونسانلا ناك ءا اردإ اونأ لاق واهتاشكتا

 فىروثلانافسىللاق ةنيمعن/نامغسلاهو رشريخالا نافل د تأ ىجش الفلوالا ترقةلارخاوأ ف وهو

 تيارا بس الوديدش مهتم صلختلاناف ساذلاةفرعمنمللقأ هنافود_«ب مانملا فو هناي ىف ةاغّملا
 هيئيكر ىلع هكذح عضو دق بلك اذا اوءدحودعأف وهوران دن كلامىلاتث> مهذع!لافو تف رعنفالاةرك ام

 نا ىلع كلام مهضعبل لمقو ءوسلا سدا نمزيتو هوىذؤدالو رضرالاذهاذهايمعدلاةفهدرط أ تبهذف
 لاقو ءوسلا نب رقلاقالخأ ن مع.طلاةقراسىلاةاث!هذهورعش أ الو ىنيد با - أن أت دش لاق سال | لزتعت

 الا نمْومىلقالومورقعالادا او-رهطالوءوربدأالاريعب رهط اوم .؟رامم مناف سانلاورذ حارهننااو ةتاءادردلاوبأ

 فراغملاترثك انأك هنال نع قوقل طوةل فو كملتوكند هدل لأ هناف فرا عملا ىلاقا ؟مهضعب لافو هونرخ

 فرعتالن ءىلا فرعتت الو فرعت ند مركسنأ مهضعب لاقو عم. ايما ةلارسءو ىو تلات رثك

 همة مالناةدئاغلاال يع
 اضرنافدنا اوفهسي فل ذع سانلا عمط عاطعن اما نسانلا قرا عطقن» و ل :ءسانلا موط عطقني نا

 اهرسأو قوقحلان روغأ نمو ىلو ا هس سن حال_طصاي ءرملالاغتشاف كر دنالةب اع سانلا

 اذهناك اذاوهبق ىروال لوش مودلا ساذلاةهمف لو

 ةدامعو ةزانطاروضح
 د قئاوعلااه_- دعب نعى وعن دة م تاف اال ضرعنو تاقوالاعيضتاجفوتاك الءالاو متالولارو ذو ضد رملا

 ٍ 000 ليقتساو
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 كك كاناو اطال بروز معدات الا نال فضلا حدر 0-5 هئلاو ١

 --- ١قالط افىل_عفم 0 ذاىلوأ اامهادح !نار ةطاخلا ىلعوأ ةلْر ءلا ىلع الام كت :

 2 0 ىلا عاقل 0س ضخ لوقلا

 لوسر رك ذا ص اعلا نب ورعْن هللا دنعلاق مهي ترس 00
 اذكهاوناكو مسهتانامأ تفحتو مهدوهع تحض سانلا تبا راذالاقو اهفصو ونتفلا ل سوميلعدنلا ىلس هنا

 صان كلعو ركشت ةنامعدو فرعتام ياا نط كلارا مز ترماتاختلت هعباصأ نيد كبشو

 ملسأ الامرب+ نوكأ كشودلاقلسوميلع هللا ىلص هنأ |ىردخلادبعسوبأ اىورو م 'عل ا ىمأ كاذععدوةصاخللا

 دوعسمن هللادمدعىو رو قهاش ىلا قهاش ن منيعلا نمش د رغب رطقلا عفا انمويلابب ا تمحا

 نموه ردىلا هيأ رق نم هدب دب رف نءالا هني دن دىذا ل الن امز ساذلا ىلع ايس لاق مسومملع لنا ىلص هنأ

 الاةشيعما لتلا ذا لاقهلنالوسراب كلذ ىتءدكلبقغ ورب ىذلا تاعثلاكر صفار نمو قداس ىلا قهاش

 اذالاق جي وزئلايانتسمأ دقو ههنلالو-راب كلذ فكواولا# ةيو زعلا تلح نامزلا كالذناك اذاف ىلاعت هننا ىداعع

 5 دلو وه«تحوزىدب ىلعف ناربأ هلنكي مناف هب ول أدب ىلع ل رلا لاله ناك تامْزلا كلذ تاك

 ١ ةكءلهلادراومكلذ»در ول ىتح ق يطب الام فاك يف ديلا قيضب هنوربعب لاقدهنلا ل اوسراب كلذ فيكواولاق هتبارقىدب

 لاني الم ةطلاخلاو وةسشوعملا نع لهأتملا ىتغتس سالذاهنمةموهفمةلر لايزيد

 لاق هل جالو رصعلا اذهلبةراصعأب اذهناك د ةان نامزلا كلذ ناوأ اذه لوقت ساو ىلامعت هنية مدععالا ةثد

 مايأوةنتفلا مانأ لسوميلعهنلا ىصمننالوسر رك ذمنع هللا ىضردوعسم نبا لاهو هر ل

 كاهن فك لاقت امزلا كلذ تكردأ نا ىنرضان مف ثلذ هسيلج لح رلانمأي الزيحلاق ج رهلاامهوتلق جرهلا
 ىتس ىلع لةدناف تاق كدب ل داقلاق ىراد لع لمدن ات ًارأهللا لوس رابتافلاق لرادل داو لديو

 مايأ جو رخل ىلاىدال دعسلاقو تومت تحملنا بر لقو عوكسلا ىلع ضببةواذكه عنصاو 'لرصسم لج دافيلات

 انلثملاقو هنع م5 ا8نمّؤم اب و هل ثةافرفاك-لا قطني تاسساو نار يصب نان ع هلاؤ بسيف رطعت نأالا الدي داعم

 سلاف قب رطلااواضفةجا عمي ر تجاهذا نو ريسب كلذك مهامنيبف هاضيبةعتت ىعاوناك موقلثكل تلت
 اوهاتفاهفاوزخ اة لاعل!اتاذمهضءبلاقواولضو اوهاتفاهمفاوذمخ اف نيملاتاذ قد رطلا مهضعب لاف موملع

 اوةرافهعمة عاج ودع-لزتعافاو رفاسقب رطلاتندتو مي رلا ترهذ بح اوعقوتو نورخآ خان واولضو ا

 ىلاه-و) هنعهللا ىطرنيسحلاناهغابامل هنا امهتء هللا ىضر رعنبا نعو نفلالاوز دعب الااوطلاخ مونحغلا |||

 مهتك هذهلاقذبتكو وريما اوط هعماذافقارعلا لاقفدي رن نبأ 4لاقف مانأ 1 ”الث ةريسسم ىلع «ةملق هعبتدارعلا ١

 مسوهيلعهللا ىلسص بلا كألب ريج تاكد د>ْت دح أ ىلنالا ةفىل داق مان الوم هتك ىلارظنتاللاةف مهتعيبو ِ

 اهملي الهللاو لبوه عما ىل مهنئا لور نمةعضب كلن اواسن لا عة ” الاراتافورخ“ الاو ايندلانيدءريخلن

 كءدوتس الاقوى ورعنا هقندعأف عجب ناىناف ملري_خوهىذالالاكنعاهفرصاموأدبأ أك-نمدجأ 1

 سواط سلح و الح رنيعب رأ نمرثك اةنتغلا مايا شاف ال :عةراعصلا ف ناكو ريسأ و أ لمت نم هلبا :

 رصقلا تِمْرل هل لق« زوق ةعلابءريصةةو رعى بالو ةعالافم>وِنامْزلاداسفلاقف كلذيف هلل .ةف هتيبيف ١

 ما ىفةثحاغلاوةيغالوكفقا -ًاوةهال؟دجاست أر لاقف م وميلع هيلا ىلسونبا ل اورد ت كرو[ ٠

 ةهلرعل ارئاوىد انفلات اراثمو ُتاموصخلا نمرذحلا اذافةيفاعهيف ما اسع لانها مقوقنلاع

 *«(ةعبارلاه دن اعلا )#

 عامط الاوتاحارت_ةالابةرموقم تل او ناغل اءوسةرموةسغلابةيمكنوذؤد مبمناف سانل ارث نمصالوتا

 غلبت ء.تالاملاو الا اوألامعالا نمكنمنو رباع ر : نزكجلاوأ ةم.مئلاب ةرانوا هم ءافولارسعد ىتل اب ذاكملا /

 نم ثدنغتس اوهتارتعا اذاف رسشلل:صرفهيفرهظت تقولا هنورخدي مهدنع ةريمجد كلذ نوذضف هتك مهلوقع 4

 نعاوتكس ذاق تابشلل

 دجال درب ماعلا

 نورمد اجلا هقذاوفو :هتفرح

 1 ئامعلا عفر

 لاخلا ىف سّورلا ىلع
 اذا ةةروللاو ةقذاوملل

 ىه ىداهخلاىلاث مر

 هءاطعا 0

 اهءاطعا د صعب مداواعا
 ىداعال ىهل شف ىداءعلل

 «تنمو وه ”لرحلا نال

 ىراح وملا ردص

 ىهمهذ»؛لاووةةرخلا

 دداو يداحلاو عم لأ

 لوق كلرحلا نال مهنم
 ف -اةكرب مىداحلا

 ٌثتادحاو دحولاثادحا

 نع سان. ال دجولا
 توك لئاًعلا لوق

 فمهمادحاو ىداحخلا

 لو-رتاىورو كلذ

 مسوهبلع هلبا ىلص هللا

 تاكب ف قو نمردب مونلاق

 هلا عفاف تابارادتج

 نابشلابلط نيلسمل ىلع



 ثعنةي وراعم# نمزثاك

 اًمعا : ريهز نعل 1

 2 هللالوسر: .در

 2 قالك ا

 تاو رد ا م

 تامالف ادحأ مسو

 ىلاةب واعم ثعب بعك

 ةدرعل !ىهو ةدرملا ذنأو

 رمانلا مامالا دنع ةيقايلا

 تداعمو. ءلاهنلا نمدإ
 ةرهازلاهمانأ ىلعاهتكرب

 باد ةفوصتمللو *

 اهتناعووارشو دعا
 ةيمصلايف ردالا نسح

 نمريسثكو عرشاعملاو

 نودع اونوكيلفلسلا

 ئش لك نكلو كلذ
 «.لعاؤط اونوءوفسهسا

 هحوالع رشلاهر كنيالو

 تاكالذع نذهبقراكنالل

 ىف كرعاذا م_هدحأ

 ةقوتشتم تدور لك

 هتماعىرودحو زا دآ

 نسحسملاهىداحلاىلا

 فشك ىف هنن ريداخلا

 كلذ ناك اذا سأ را

 فال 0

 سيلف خ ويثلا ةرضح

 -- يوي و ميمي سم

| 

 ودع د :ر ماذامو 0 هتدابعىلاو راغصتسالانيعب هسقنىلار ظنا دلاز ر الؤ

 نءمهضارعاوتامزلا لغأ ىلعةبلاغلا لاوحالا ىارظن نمد ءادتقاللامامةس او لاك سالا فةسغر دابتحالا

 هكِلْذَو ه ءاقىفاهفداصد رينا ةمغر داب هسفأ ص مظعت -- !ىصاعملا مهداشعاو ابن :دإا ىلءمهلابقاوهللا

 | هللا ىلص هلوةرس فرع ةمقدلاءذهمو هندهاشم نعال فرس اوريجلا عام درجت م ءاطلاريبغت ىف ىنكي و الهلا
 نكتلوكلذنيعرك ذلادنعلزن سلو هتلاءاقلوةنخلالوخدةجرلاااوةجسرلا لزتت نيا صاارك دنع سوهيلع| | :

 ظ روصَةلا نم كس المودا ع فاك تسال اومهمعادتقالا ىلع صر لا ةكرح باعلان م ةمغرلا تاعناو هو هدس

 لوزن ىنعماذز_هف نيم اصلا لاو ارك ذةبغرلا أ دسوةبغرلا ريا لعفأ دبمو ريخلا لعفةجرلا ديموريصقتلاو
 ةنعالالزنتنيةءافلارك ذد:ءنأو هو هسكعنم موهفااكن طفلا دنع م الكلا اذهىوقنمموهفملاوةحرلا
 ضارعالاو ىماعااوههنلا نمدعبلا أ ديمو دعبل ىهةنعللاو ىماعملامأ عسبطلا ىلع نوهت مهرك ذ 0

 اهاقُث طوةس ىصاعملاأ دبمو عورسملاح ولا ىلعال ةرضاملاتاوهُلاوة] اعلا طوطخلا ىلع لامقالاب هلل

 نيحلادلارك ذلا-اذ هناك اذاوعا_مسلاةرثكت اهم سنالاع وةولقثلا ط 0
 ءوسلا سداخل ا لثم لاقث يح ل وهبلعمللا ىلصهنلالوسر كل ذب حرص دة لن مهش ةدهاشع كن طاف نيةسافلاو

 داسفلا لهسب كل ذكق هب رعشن الو بوثلاب قاعي يرلا ناؤكسف هي ر نمل: : قلعهررمشب كفر < /ناريكلا لثكأ

 اذهلو هجر دحتمنمدلل ب ملناكسملا حاصل ثءحلاصلا سيلا لثملاقو هب رعدبال وهو اعلا

 تو ئاهتءاكح ناامهملظأ ىهوةبناثلاو ةبسغاماامهادحا نيةلعلابتباكح هلع مرح ةلزلاءنم فرع نملو 1
 ُبالت ن ,ومتل اسس كلذ نوكشاهلع مادقالا مهءاطع: كل امهم ولة نم / د وةلزلا كت سعأ ني خسملا ىلع

 هلثمىلا ةنورطضماناكوانم اذه دعيت د ف.؟ لاقو راك تسال عفد لذ ركن: افهف عقوامهم هنا د ةصعم ا

 نموكف مادقالاهبلعقشاربتعم قفوم كنا :الوملاعءيلعمدقب الئالذ لثمن أ دةةعاولودا علاو ع اعلا تح

 معز واهع#هسفت لعنو جواه زتوة ساب رلا بح ىلءكلاهتب واهعج ىلع صرخ واين دلا ىلع بلاكتي صخل
 نمحو ةبواعمو ىلع لات ةنهملع دهشت سامي رو ةسايرلا بح نعمهسفنأاو عزت ممهنعهنلا ىنضر ةياعصلا نأ

 نماهمزاولو ةسايرلامأ هل عْنَوممأطخداقتعالا اذهفةسايرلابلطل لد قاابلطا نكي كلذ اهسفن ف
 ه«فةوغهالا هفةوغهلار , دقت ىلا ليت اا نعضارعالاو تاوفهلا عاستاىلا لمع مم“ الا عبطلاو ىداعا ١

 انهقناط.ثلل ني مئارملاهللافصوكلذإو ناطيشلادياكم قئاقدنموهو هيللعتماةوهشلا ىذتقم ىلعلب زغتلاب
 عمست سلاح ىذلا لثملافو الثمكلذإ ل ه:سحأ نوعبتبف لوعا!توعمس نيذلا هلوقد

 دق: بهذالاقق لأ ءنم اش ررحا ىاراب هللا امعارفأ لج رلثت عسي امرشبالا لمع الم ةمكملا

 عقو طوةس ىلعل دبا مواضنأ 1 هلاثماذهف ةعالاتاوذه ل نملكو منعا بلك نذايزحخأف يهذفاهفةاشربخ

 كلذاردعبت-!ناضمر رام فرطفأ 1 -ماوأر ذا ساما ارثك أنا هتدهاشمو.ر 0
 ظ ةاننجرقتنالو اهتافوأ نعتاولهلا ب رخ نمثو دهام دقو هرثك م هداقتعاىلا طفي داك, اداعب اعمتس أ هدم

 | وكتب ازسو موق دنعراكلا ااهكرت مدعي ةدحاو ةالصنا عم موصلاريدخأت نع م مترفنك مهعابط
 نع ةدهاثملاياهعقو طةبنرثك, ا ماجذ لها تلاور ركستت ةالصلاناالا كبسالوهض:ةيالءاك ناضمر هوص

 التثاوسوفتلا هتدعبتساةبضفءانانمب رشوأ بهذنما_ءامنوأرب رح نم ايوثهنقفلاس وا كلذإو بلغلا

 نزلا نمدشأ ةبسغلاو كلذ هنم دعت بالو سانلل بامتغاوهامالا ماك. ة,اللب 00 را
 بوأقلا نعاهعقو طقم ؟ ناتغماةرها ثموقيغلاحامعتةرثك كلور رااسل نمد أنوكت الفكف

 قديزيامالا مهتمدهاشنالثلنالدسالا نم :لرارق سسانلانمرفو قئاقداءذهل نطمتفا اهرمآ سهلا لعن وهو

 اسلج ت دجو نافةعاطلا فك تءغر ف عض وة. وعملا ل_لءتوهيو ةرخ الا نعل ةل ف غوامن دلا ىلءك صرح
 تاقةعر نمؤمللاةلاضو لقاعلا ماهو هرفهسا الوهه:ةءاومترا ةنالوهمزلاف هب هيرب سوه : ورهنلا كرك دب

 00 هذهث موف امهمو ءوسأ !س دلل أع نمريخ:دحولان اوةدحولان مريخ ماهلا ساما
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 ا

 00 تا :

 هللا ىل_هىبسعال.ةاذاناكوةئ+لاىف ةءفاعلاو طارمدلاءار ونمتمالسل ادماحاب لاقو هنا او> متاح ءركسف ىفاعم

 ىلهعي انهت ثحيصأو رذاحأ م عفد ا كورسرأ م مدقت كل ءأال تعصأ لاق تعصأ فر 3 ال ظ

 ءافعض نمتدعصأ لاق تعد أ فيك هلل قاذا مث ميد نب عد د رلان أكو مرفأ اريقفالو ىريغدب قهلكر مت او

 نم تود نارب_ذ تعصأ لاق تعصأ كس ناذاءادرشاوأ تكونا ار ::::وانقازرأ فودَست نيينذم

 ىلااذ نم مرذ آو اذهل اذمذأواذىلااذركشأ تعد أ لوقي تدصأ فدك هلل. .ةاذاىر ولا ناءغس ناكورا لا ظ

 هناىر ديال م أ اذاوعيص؛ هنا ىرديالىسمأ اذا ل حر عصي فك لاف تصصأ فيكى نرغلا سن وال لتواذ ظ

 فيكءاكسملا ضعبل ل- هقودي زب نونذو صقنب ر عفتك أ لاق تعسف كراني دنب كلامللةوىبسع

 كرلك 1تعصأ لاق تعد فكر مك لوب رل ىسفنالو يامل .- ىضرأال تددأ لاق تحدأ

 رح . الاىلا مون لك لحرب لحرب كنطاملاق تخل ءاوئ دهم لل هو سدلب ,اهودععبطأ اور

 لكى ةيفاعف تسلا هلل .ةف ل. .الا ىلا مول ةضاعى م مم !تعدألاق تعد أ فيك فاغالا دما لقوة - سه

 ١ ارهس ديرب نملاحامو لاذ كلاحامع م: دود وهو لح رلمقو هنذىلاعتهللا ىصعأ المونة فاعل ا لاققق مانالا

 لاق كلاحام ناس نأ !نبنا سهل لءقوةةعالدلدعكلمىلا قاطو سنومالنا مح -وماربو لح دي ودازالب ادع

 انيدوهردت اهسجن هءاعنملاحامولا ةذكلاح فنك لح راني ريس ثالاق و بساع مث ثععبد مث توعنملاحاف

 دعةثاهسج و لند داهم ضقاة: اهسجنلاقوعيلا عقد مهردنلا | هلبرخاف هلْزْم نس , ريس | ل دذ ل, عموهو

 نأ ىشح هنال كلذ لعفا ءاوادنأ هلا نعءادحأ لأس ؟الهنلاولاق اهرب دنع نكي لو كلا .عو كس فن ىلع اهم
 نر ١

 ىلموضعب لاقو ةجاحلا نمم_هلرواتن اع مالا ىلعم .زعو ماسم#انعف امندلا ار وم نعاولأس تاوهنلاةلماعمىف
 نونالتياماوقأ ن ١ الا ىرأو عنك لهكلعام ع.« مها : هبحاص ىلع مهدحأ مكحواو نوتاليالاوناك اماوقأ فرعال ا

 ءأب اررلاد دردخالا اذ_هلوفهعنلعبحاصلامنمتبه مسهدحأ طسناولو تثيلا فةحاحد | ن نءىد>- نولءاستي و ١

 لؤسملاوناوملا اراقدني ال لئاس ااةتنأ فيكرخ < الالو وتنأٌ ف .ك لوب اذهىرت كن كلذةه آو قافنلاو ا

 داقدأ اوىاغضن قاتالر وللا ل وءابرنعشالذ ناب مسهتف ةرعل كل ذو سمحالولا او.سلاب لكن '

 فيكفن الامأ وبول ةلاهقلاو تلساذا ماع مال. نولوقياناك اسم نسا لاقلاو تلابقطتتةنلالاو ||
 اًواش ناوانياءاوبضغازاش نافةمارك الذ عدي تناكم هل وبان ند أ ناقهنلا لك صأ تنفك هللا لافاع تأ
 هناجأ اف تصدأ فيك شاعت ر كى لال لح زيلاة وتعد. تحض فب ك كلود هيادبلانالكلذلافاءاوال

 نم ماس لاب سا اوينوعاط ىدي ناك نوعاطلانامز اذه ثدحا ما لاقو ةعدبل ١ هذ_هنمانوءدلاقو

 فيك لوقفة م_ثعءاةلب ونوعاطلا نمت دصأ فيك لوقف ةودغ هو هاقاب لس>رلا تاك | عسا رذلاتوملا

 م ه.مذماتلل ةللكو تاغللا اوءابرلاو عنا! نمعاوفأ ؟نعولخ سل تاداعلا بلاى ءاقثاالا نأ دوصةملاو تيسمأ

 هولغنتس اوهوتقممهتالعاب مهقلاخت مو قلحلا قل نمناف كلذ نصل ةلزع !فودو ركمهضعل و رولتجتضعإ || ١

 هدهاشامم عسبطلاةق راسمامأ و مهنم ماقتنالا ف ءامند وهني دبه ذيو هيف مهلي دبه فوت اذيالاور عت ةوووباتغا و

 عمة دماقس افناسنالا سلا الف نيلفاغلا نعالضفءالمعا 1 ,القنيفدعادو وهف مهلامعا اوسانلا قالدخأ نم

 هلاقثتس اودا سف !نعةرقنل ا درفت :امهيبّل ارداله: لات لمقام ىلا «سفن سأق ,و اوالاهنط ايؤهنلعار كل 1

 بلقلاهعقو رش هنعع زاولاا_ءاو هلهماظعتساودعقو طةسف عسبطلا ىعان فجرت رت للا اريصر ذا

 اههموهنودالوأ هنلالع 05 عسيطلان ءذبوةعزاولاة وغلا لحنت نأ كشوأ ةدهاج الراس سموا || ١

 روف هيلع هلياةمعت ءانغالاىلار طانلا ىردز كال ذاومسفن نمرثا غدلار قت ا هريغ نمرئا بكمال هردهاشمكلاط |

 نء«.طملا ىلاراغنلاكلذكو معنلا نم هلت ام ماظعتسا فءار عع ' ودوهدنعام .رغصةسا نأ يس

 امن دلا نعمزنتلاو ةدامعلا ىف ن عئاّملاو ةيامصلالا اودحأ ةظحال م ىلع هرظ ٍ ةةريصشي نق مبطلا ف هريث ًاتاذجتايعلالا

 تاقلالا او و نيدلار ومأ نعمهل اًؤس ناكدمفامذانما ” !سم تال ذب نوكف هءىماي ما_ةهاربغ نم لاوس
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نفي فاقلا دما مصالا الانا: 0 نعالثدلالا اودأ نع مهلاو- ناكف
 أملا ناسفن ف ت

 ةبجوزم ةدارا. عوني
 طبضلا اًذهفرارطضالاب
 در وتاكرحلاةياعر نم
 قا زعىوهوتاقعزلا

 كلذناقدك 1 ناثلا

 لاملا فالتانوكي
 اذكهو لاحلا قافناو

 ىداحلاىلاةةر1ناىر

 اذاالا لعذد نأ ىتشال

 اهمف بادحة مذ هنرمضد

 اذاونا ارملاو فلكالا

 سايالف ةءذلا تسد

 ىداحلاىلاةقرذلت اءاعلاب

 نب سعك نعكئىو ردع

 لو-رىلء لد هنأ ريهز

 لو هيلعللا ىلصفتلا

 هناسأ 5550 وروما

 اهلوأ ىبلا

 مويلا ىلةفداعس ثناب

0 ْ 
 اهسف هلوقىلا ىسهتنا ىّتح

 فيسل لوسرلات ا

 هيءاد سا

 هنياف وم ل دهم

 لولسم

 ىلمهننالوسر هللاعذ
 تن نم مو هللعهللا

 الاهلاالت ادهش [لاَعف

 ادجتنأ ده_ثاودهللا

 نيببعك اناهنبال وسر

 هللا ل اوسر ىف رد ريهز

 هيلا ل-وهيللع هلناىلص

 انافوسلع ا و



 لجرلا ىلءررض كلَ
 داسف ممم نطظاأن دا

 هنع عطقنيف هندنفع

 تعش ونيطاصأ اددم

 0 ةريثكت اق اذه نم

 اهنمراهعس عا نماجاع
 ن رضاللا وع هنأ

 همادقف هةقفاومىلا

 اذاكسةمتوكمفد دوعقو

 ملط اب صاخلل نع

 نم عجل اف نوكيو
 هناةسسارفل ارونبىر

 ا4سقل ىلع لمع و لطم

 انرادم عمعلل ةققاوملا

 فق وندلا رمش رثك و

 الو هير هللا قةملف كلذ

 تراص اذاالا كا

 ديلا سعترملا ةكرح هةكرح

 ىاالمس د _الئذلا
 سطاعلاكو ءلاسمالا

 درب نارد_ةءال ىذلا

 «ةكرح نوكستو ة.ساععلا

 ىرزذلا سفنلا ةياثع

 طا اةيعادملاةرعد

 (ىرسلا لاقل ارهق

 هتقءزف دداولا 1

 ٍِب مد وادح ىلا حابس نا

 رعشدال فدسااب ههدو

 اذه مق دقو مسح ولهيق

 اردان نيدجاولا ضع
 هدهد. -اولا . ابالدقو

 نكلوة غلا نم ةمئرلا
 سفتتلاكجي رك هتةعز
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 ل_خذأ هل درحتلاةهّللا ةفر عمق نةقلاركفلام اودي وأ هللا, سنالارك ذل اماودب هلررست نمو صاو1لا ضع

 سنالابالا ةيدعالو هللا, اةراعهللامعتاسنالا ت توعتأتالماعملاةر ءيتادايعلا هياء تاوةطلاخحلابقلعمد املك نم
 ةطلاخملاعمغا ارفالواممد- اولك ىف طرم اعلا غارفور فلا ماود.الاةفرعمالو رك ذل ماودب لصاحلا

 35 ةيناثلاةدئافلا 5

 ةيمغلا ةسعب رأ ىل مونوالل ا ىفاهتم لب وةطلاخملاباب لااهل ناسنالا ضرعتبّىلا ىىداعملا نع ةلزعلاب,صاختلا
 ا لاتالسالا 2ع ءطلاةقراسمو ركنا ا نعىسهتلاو فو رعااب مالا ن عتوكسلاوءابرلاوةسمهنلاو

 ع-!رنمناسألا تاق 1باتكن متفرعاذاف ة ةمم رغلاامأ »* اين دلا ىلع صرخ ااهمجو ىتلةثد ؟يللالاعالاو

 ةفاكس انلاةداعناف نوقيدصااالا اهنموحننال ميظع ةطااخلا عماهنعز زردقل نأ تةرءاههو-وتاكتاهملا

 نمنو>و رت اهلاوم-متذاو م تمعط ىهو اهتوال_كلقنتلا اواهبهكسفتلاو سانلا ضارعاب ضعخمتلا

 ةاواكيرثثنك تاسناو لاهل طل تضرعتو تأ م#متقفاو ومسهتطلاختاف : ا 7

 ىقعاودازاع روةيبغىل ةيرغاودادزاف لون ادغاو باتغلاكلذاوكرتو كوضغب أ تركشأ ناو نيباَتغملادحأ

 وهون دل!لودأ نموهفر كلا نع ءىسمتلاو فو رع سلام 5 متشلاو فافضقسالاىلا او هتناوةسغلا

 هيهللا ىدع تكسنافتار ك1: رهاشم- نعول الذ سانلا طااخ٠ نمو عد هلا اذهرخ قف هناب ا ساكن حاو

 ءادتب !هبمعىع مامركأ ىهصاعمىلااهنمصالنا باطور د1 ةاررشلا سلفا سرعت رك نار

 لاقو اببطخهنعهنناىضررك ربأ ماقدقو فاش هن مانقلاو دي دش هلامها ىف الان اف ازد نم ص الخ ةلزعلا فو
 متناو نيد سته اذارض نمور ضبالكسغأ ٌامكملع اونمآ نيذلاا هيأ ايادنا الاوز_هَنؤرد ”مكناسانلااهيأ

 كشرأءو ريف مفر كخملا اعاد لرشيراومب اهنا ل دن )زعم قاواهعضومربغ قاجتوعشت

 | قركتملات:ًارذاكعئمامهل لوقي ىتسد علا لس لهللانا ملسوملعهتلا إ_صلاق دقو باعب هللا مومعبن 1

 قاطاالرمأ و ةبرمض نم فام اذا أذهوسانلا تف-وكتو>-رب رابلاقةتحدرعلا هللا نذل اذافهركسنن ”نأامندلا

 ةراثا اركسشملا نع ىسهتلاو فو رعملاب مالا فو صال_ةلزعلاىقورط هيفرالك ثمل ذ دودج ةفزعمو

 ليتاكرودصلالث اود رعوتامودتعلل

 هنتملاةضغبلاديفتس دقو *ئ ةدهصن نم مران" 2 تةسوو

 اذاقهءلع طقس نأ شثوف<م.ةبنأ ناسنالادبرب لك ”امرادك هنافايلاةهيلع مدن فو رعماب مالا برح نمو

 مو: لاتنأ أو ماقتسال ةماع د. همكح ىتح طئاخلا| اوكسم اناوعأدجوول منالثاممتكرت ىنملالو اوعي هيلع طقس
 زارتس> ال ادايوالاولادبالا ىلع سعي ىذا !لاضعلاءادلاو هفءايزلاامأو 35 كسفنبمت اوموعدقنا اوعالاردتال

 مزاب املأ اوك اهأك كلهوهفا اوعتواسعف مقو مهأ ارنمورها ارمهارادنمو مهار ادسسانلا طااخ نملكوهنع

 اههتلماج ناراعيجامهلا اضمغبت درمص هشذأول هجولا مهتم د اولك قلت لو نيب داعتم تطااخ ناك: اه قافنلا هدف

 لذأو < بول ءالؤهرم_>و ءالؤه اب نيهجولا اذنسانلارارغت نمنا مالسا اهدلع لاه سام 07

 راهط اودداب ب زا فاماو لالا فام انذكن ءكلذواعالو هيقةغلابملاو ىوشلاراهط سا ملاةطلاغ فام

 | اذهو همومهن مبلقلاغراقن طاملا ىف تن ًاوثالدأ فيدكوتن آف.كك لو لاو >الا نعلاو سلا, ةةفشلا

 | نيقفانملا ةديرحىفبتك تأت يشل لود ى د ىتبل تيوسف دلو و :رمس لاق نْض 2 قاف
  هللاو ىل م لاف ىلعاأاب ١ ةعدأو اولا لاقل. ءاحام هللاتف 1عايدلاءاف مارج ارعسلا ةدحواس لاح لمضغلان أكو

 لاقو كنعمونأوأ ل وة نااماثلا تنك اوك بذكتو كا نب زن او لني زع:تأالادنرت له هشأةشداو اب

 | دهايتنا فيك لاف ماسح .املنا ىلهسواط لعن دو هب رع الث ب حأ الا |ديعهتتا بح امعاأعا !ضعب

 .نوكأ أنأ تبْسخا كتةالخ ىلءاووفت اامنيإسملا عج ناللاقةنينمؤملاربمأ اب ع طاخت ل0 لافو هلع تضغق

 | نآكد ةفنيقفانملا ةديرح فهم اتابثاب ضريلفالاو سانلا طااذعاذزارتحالا اذهز رتع نأ هنكمأ نذايذاك
 ا ,هنعباوج لا فر ا اك تيس يب كوت عبصأ فيكم مهاوقفنوز رت ونوقالتب فاد )|

 22 ناك)خ

 رع



 ىنأنونطد سانلاوة خ#نيئالثذ: :ههلنأ ملك ان لاه هنا دخلا نعل قندّقف هيلاءابلوالا ضعبتج هى مت

 ي , رشا قذر كن ءريغ كلذو عستمهنفءريغل .الاهارغت ساونا تح قرغتسملارستتبابغااذهو مهماك ١

 ما هنو. هعسع طرغل هللاةءامالولوةبامكردالوهو هند. سانلا طلاخ نمق اللا بح

 ةديسل مح اوصأ عمسنالو مهم سدتالو سانلا طلاخح ثم مهلاهفرغتسا للقذ ءاندرومأ ْن اسم هماع شوش

 ةلزعلاب ةناعاسسالان رثك الاي ىنوالا ع نكدلوهم .ةكالذ لم ه-دالفءالقعلادنعم_طعأ :ةرخ . الارمأوهقارغتسا

 ثدثتو ةر هلا ماودك لذ توعدتس لاذ ل هلرعلا اراشخاو ةوا_1لاءاودارأىذلاام ءاكللا ضعبل ل. 5كالذِلَو

 لاةفةدحولا ىلع كريصأ ام انهرلاضعمل ل قو ةفرعملاةوالحاوةوذب و ةسمط ةايحاوبحل ممولة ىف مولعلا
 ثاذا ىلاع: هبا نيل أ | ىر>وأنأ أف

 مهد أن رمهارباتيقل ةةدمع نتاع ة-لاقوهنلاب سنالا ىلا لاّةف :ولدناودهزلا كب ىضفأ ئثى ؟ىلاءاكملا

 كا قهاش نمىيدب رف ًانههالاش + كلايخ ًانمتاملاةفناسارنتكرت مهاراابه تلعن ماشلادالد ىف هللاهجر

 ةسلاك نمئكعنعاف كدذت الك هىثاقرلا ناو زغللءقو حالموأ لانج وأ سوس .وملوشي ىاوب نفقهاش

 اسلاح هر ' مل رانههد.» ءسأب , اب ن علل ليقو ىتجاحه دنع نمةسلا_<#ىف ىبلقةحاو بيصأ الآف كن اوخا

 ىذلال> .رلا اذه نسل اولا مون تاذ«لااورظنف هب فوري فهو غن ًاراذان سل الا ةاهن «واستفلخ و دعوالا

 ةسلاخ نمكعنعاف ةلزعلاى ل !ثييحدق كلارأ هللادنعاب هللاق ونسحلاهبلا ىضذفهماااو راش او هب كانرمخأ

 7 ؟لاعذ هيلاسلتفنسحلا هللاقد ,ىذلا لحرل ااذهى أت نأ كنعنءافلاق صانلا٠ نعى باغش ص لاقف ساخأا

 تنذوةهعت نيد ىسم اورج 5 ىنا لام ذهننا كرت لغشلا َكاذامو سلا هللا بلا نعو سانلا نع ىئاغش

 هقف أهلا دبعاتنأ ننلل اهيلاقم نذل نسراتغتسالاوتمطتلا ىلع ىلاعت هلل ار كثب ىسفن لغشأ نا تن اوف
 ءاحامسدوأ هللاقف نابحنب مرهدان أذا نيلاح نر قلا س وامن لءقو هيلعتنأاممزلاف نسما نمىدنع

 ضعبل لشو ت تت دلص هلسحانالتأ تحاذاو هراتك تار تاتيتا دع

 تيًاراذا ليضفا لاق هريغب سن ايف هب رفرعد اد ناىرأ تنك امس وأ لاقف كب سن الث تح لاه كاب
 ىثدح ناو سانلاءاقلةهاركت عجرتس اى ردا مدا ات د ًاراذاو ىبربوأ خا تلقو' هيبتحرف اليقم لالا

 لاق كلذ ىدكو هلل بةووخ“ الاف شاعو امن ندلا ف شاع نا ىنوطدب زئبهللادسبعلاةو ىبر نع ىناغْس نم

 لاقو هنرئاحا:ءةواحللا ىف هنذلو نمؤاار ورس ىرمدملا نونلاوذ لاهو ةرخ الاقهر وا وابثدإا ىف هللا ىحاتي

 نبالاقوهرععسيضومبلق ىمتو هلع لق دقف نيقولخملاةثداخنعلجو زعمقلا ةثداحمي سن ايل نم رايد نب كلام
 دالد ضعب قريسأ نأ انغدد لاق هنا نيللاصا!ضعب نءىورب و ىلاعتهلناىلاعطقنانملاحن سدح ام كرام |
 ناهد تاقف اهمرستو ةردع# * ل ضأ ىلا نحت ىلا اظنالف لابجلا كلت ضعب نهب راعدناعنانأ اذاماشلا |

 اهلهأ ًادايندلا نعريصلا ق ىبق مباع البو طارهدلبجل اذه تأ ىااذها,لاقف كيلاراظنلاب ىعلختهلا |
 نعهللا هذكسف ىلقتد هاتف ىانأ ان !ن ىف ل_هحالن ا ىلاعت هنا ثا اسف ىرع بف فو ىعتكلذفلاطف |

 نمذوعأ ىناذىنعلل باف لوالا مالا ىف مف نات ف كاسيااترظنا لف دار ةنالاوةد حولا هقلاوبازاظشالا |
 هيدي ضفن م ىنعههح ىلوس مئاندلا ف ثكللال واول اسناد حاضت نيتئاقلا بيمحونيفراعلاب وب كرش |

 ةوالحوةمدخلا: ٠ نم نيفراعا !بولق ىاذأ نمناص- لاق مث ىرخف كال داو ى زم زبن ىريغلانداب عملا لاقو |

 مهدنعذل أ ئثالفءركذف مهممهع-جوناسملار وكل انعونانلار 210 مم ولاقى علأاضتلا عاطقنالا | ْ

 لم فو هللاةفرعمنمزاةك-ةساو هللارك ذد سنا ةولخللا ىفاذاو نسودت سودة لوب وهو ىضم مح هناسانمنه |
 الام قلي ناد مالا قمل 3-0 ةوشغىلامو ىشغت الفاو لا

 ايلاعترسلاب سفن اكنع ثدحأ ىناعل سوال نيب . نهب رخاو

 سا !!ةاهالمز 2: حرثكسف ةلسضعلانع هنا ذات هسفن نم ناسالا ىنحوتسانقااكنل شعبة

 :روسصملا ىلعاوم نيهتسس دولا نلط ةلضاف هتاذتناكاذاف موعمت روك ايه ست نكت نعت شحولادرظ؛ و

 ق-فنكملو هلي 7 :دئالءذهاذاف سالفالا تامالعنمسانلاب سانئتسالاىبةدقوت مكن اورعلا رخغساو

 ( كان محار تعز

 ظ

 (ل-ق) ناقنلا نيع

 هجروئذأب ارصنلا تاك

 عاسماب علولاريثك ها

 منلاةفكلذف بتوعف

 دعشننانم ريصخوه
 ورعوبأ هللاقف باتغنو
 نمهري_غودبح نبا

 ايأاب تاه هناوخأ
 عاممسلاق ةلزمساعلا

 ةدساوك اذك نمرش
 الذ و سانلا باتغت

 ةراشا عاملا ةلزنا
 ع ورئو ىلاعثهنياىل ا

 لالا مع رصب لاعأل

 ديرو ةكلذفر
 هللا ىلع بذكي هنااهنم
 ايش هلبهو هنا ىلاعت
 نذكلاو ةل تهوانو

 تالزلا حبق أ نم هللا ىلع

 ضعب رغينأ اهنمو
 نستعد ني رضاخلا

 ةنادحشرارغالاوناظلا هي
 نم مالسلا هملعلاو

 اهتهو انمسلفانستغ
 قر والظيمت اك اذا هنا

 فوده حالصلانيعب || ت
 كلذد_ءب4:مرهظ

 لقتعملا ةد.ةعدسف»ام

 ف هن لعل سقنق ةنق

 ريطلا هينا نم هريغ

 مدس توكمق 4 اثم نه

 ىف ةدسقعلاداسنىلا
 لدي و حالصلا لهأ



 نم ىنغل سهل اليم
 ةرادعسالا مدع ماعلا

 هلا الاسد ور ود

 ةكرعلا ممر *عاذا ىلا_عت

 مزاي رض اذاو هسدقب
 نوكس راقولاوىددلا

 رول لاق#فارطالا,
 هللا هجر قالا

 نوكينأ بح ميلا

 حورت ريغ هعام»ف
 عاملا هئم مهن هنلا

 ةءاغوأ اقوثوأادحو

 هماع دراولاو ادراووأ

 0 لك نع هسا

 فداصل !قتيفنوكسو
 تانك ود>ولاءاعدتسا

 :نكم اامهمهشةكرلل |

 خويشلاةريضدع اهس
 نك ابان نا (ىح)
 هجر ل.زخلا بك
 قءزأش م<-الكودتلا

 تااموت هللا رينو

 اذهدعل 2 ك:مرهظ

 دعب ناكف ىنبحكنالق
 امي رومسفن طبشي كلذ
 هسنمةرعد لكن منأك
 اإف قر_عةرطقراطقت
 قعز مايالا نم اونناك

 سالف هحور حج رذنةةعز

 راهطا ىددلا نم

 د>وريغ نمل ولا :

 نملال اءاعدا اوأ لزان

 كلذو لصاحلاسريغ

 تال 001 6غ
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 || لهأو 00 م همالسا عقوت نمالو نيإبسملا لزتعي ل لو هيلعهللا ىلص هناف مهنمسأيلادعب رافكلا نع

 هلوقب اواو نيإلانمةلزعلا فرظنلاامغئاو رافكل ااولزتعااغاو نونمؤم مهراضعب مهضعب لزتع: لف هك 0
 كناسل كءاعل_.. ءأوك تدب كلع سر لاقةاحتلاامهننالوسرا.لاق ال ىو صاع نهننادبعل لسو هلع هللا ىلص
 ليي قهلامو هسفنبدهاع نمؤملاق لضفأ ساذلا ىأ ملسو هيلع هللا ىل !د هللة هن ىورو كتكمط+ ىلءكباو

 سوم. لعهنلا ىلصلاو ودرس نم سانلا عدب وهن ردبعي باعشلا نمسع د ىلزتعملجرلاق نمم ليقىلاعتهللا

 هلي زغت نكعالذ صاعنب هنادبعا هلوقامأو را ال ىلا ىنغلا قتلادبعلا بح دتنانا
 صأن : مهناقةطلاخملا نم هلراسأ اوهي ولأ ناكث بلا موزل ناو هلاحنم ةوينلار ونب لس وهمل ءهللا ىلصهذ :رعامىلعالا
 تديلا قدوعقلا قهتمال- نوكست د5 ةطلااىفال 2 اعلا ىف هتمالس نوكش صخت برو كل ذب ةبامصل ا عسيج

 ىلصلاهكلذإوةاس عمو :رها<ت سانا اةطلاذ#ىفو لضف ا داهملا رت ناىبع ل دءالكلذو داهملاىلا عب رذعالتاو

 اذهىلعو ٍمهاذأ ىلعربصن الو سانلا املاك الىذلا نمربخم هاذأ ىلعرمصد و سانلا طااخ ىذلا ل وهملعهللا

 سانلاىذأتت هعمطل رب رمش للا ةراشا ذهف يس نم سانا حاب و لرتعم ل> رمالسلا هلع هلوةلزتد

 بهارنموكف هز ازعلاب قلعتيالكلذوةرهشلا قوت لو4تاراثي ىلا ةراشا نانا تلا بج هنئا نا هلوةوهتطلاخج
 [انعاوسحاو هلزعلابقلعترال رمال ضرعت ازهذ: :رهشالو هلرك ذال لماخ طلاع ن «كوسانلاةفاكه فر عت لزتعم

 0 برغم او دس راش ًافهنلا لوسرا ىلا واق سانلارب وكب :1الأ هيادكاللاو ملسو«يلعهنلا ىلص هنأ ىدر

 زاغ اود. ؛ راش ومدعب ساما اريذ -ثنآال ا هملعراغت وأريغب نأر ظتني هللا لين- فسر ةنانعيذ !لدر

 ةلدالاهذهنارهط اذاف سانلار وست لزنءا هلام هللا قعد و ةاكزلافؤيوةالصا ام هب همتغقل-رلاقر

 ضعبلاباه_ضعب4ساةمواهلئاوغو ةلزعا ا دثاو فن رصتل ايءاطغلا فكن مديال3 نبدا ! نملة ءاخنإل

 « (اهلضف فقملا ف شكو اهلئاوغوةلزعلا د اوف ىفىفاثلا بابلا) <

 م تلبخ كلذ اان رك ذدقوةيوزعلاواكنلا ةلي طق ىف مسهفالتخخا ى هاضد اراه فال فزلععانأ عا
 | هيننعغامف لولا كلذكنف هدئاوفو حاكس نا !تاق 1 نمداذ امذام سحب صاخنتالاو لاوحالا فالتخاب
 | تاع الر م نكعامىلا مسةنتةينيدلاو هيوم دوةيذي ددث اوف ىلا مسقنت ىهو ةلزعلادئاوفالؤأركذ نلف

 | تاسنالا ضرعتي ىتلا ىهانملا اكسترا نمص اخت ىلاو ملعلاةيبرتو ركشااوةدابعلا ىلعة رطاوملاو وللا ىف
 | ىالدتالا نم عطظلاةةراسمو رك للا اوفورعم لاب مالا ن ءتوكسلاوةسيبغلاوءاب لك ةطااخلاباهل

 نكت تاكا مسا !نمنكعامىلا مسقنتف هبويندلااماوعوسلاءاساج نمةفيبحللا لاعالاوةيدرلا
 ْ أايلعقاطالابتا اوايندلاةرهزلا ا. اهلا تلبلال اها رعب تار وذ نم صاخعامىلا هول فرتملا
 وأ هئارمف سلا قلخعوس ىذأتلاوةطااخملا, هنأو م رتس فاشكسناو هيف سانلا عمطو سانلا فهعمطو
 | اهرصءفاف ةلزعلادءاوف عماج عج رئاذهىلاو هتقلت هب ودنوهإغث*يذأتلاوأ هند ساعوأ هتهدو أه ذط ءوس

 *« ( والاه دن اغلا )* دئاوذتسفف
1 

 ْ ىلاعت هتلارارسأ فاش ك-:سايلاغتشالاو قا ةاحانم ن ىلا هنلاةاحاذع سان ةسالاو ركسفل اوذدامعلل غرفتلا

| 
١ 

 ةلبسو ةلزعلاف ةطلاخلا عم غارفالو اعارق عدتس كلذناف ض رالاوتاو مهملات وكل موةريخ“الاو اءئدلا م ىف

 مه لاعت هللا باكي توكسفملاو ىلاعت هنا باكي سهلايالا واحلا ن مر نك_هدالء كلل !ضعبلاقاهلوهءلا

 لوهتاركسذب هل اوقاوهلاركس ذيااموهتلركذا اوثاعهتلابهلا نورك اذلاهتلارك ذءا.:دلا نم او-ارتس ا نيذإا

 ٠ د 0 تنوفا لس اك كالذلو مب ىو أ هل ارعلاةركذلاو ركسشلا نعةطلاخلا موعنةءالؤهناف كش

 0 ا عال قاحللاناكف ةو.نلارول هب ىوق يد !!لزعنو ءاوح لمح لمت 1

 قارغتسان متو هيلعهللا ىلص أ :لاريخأو هل لح .ركبابأ تاتونطن سانلاناك ى> ىلا عت هللا ىلعال. م مهمهدلعا و

 أ ةطاخنب ؛ ع.+لا عسن ناو هللا ليلخ بح اص نكمل و الطن كاب تذختالال اح اذنتمتنك وللا هيب همه
 أ | أدع الوكلذف عمطف هسقنب فيعضلك رتسغب نا يشي الفةٌوبتلا ةوقالاارسهتلا ىلع لابقالاوارهاط: سانلا

 ىستتت 00 10



 0 تيا نملا ا !نع موال ب ىلا اوهحاوتلز هل ضرعتاذ اذه |

 ال ما ا هيدا لا ا روش هلزعلاو اًولاقهمدكفاس وهف مانأ اةتس نوفا

 مه ملسو هبل ءهللا ىلص وذ :لاتآاهنع

 لاللاف دو: .اعدللا ىلص ىنلا نأ اهنعهنلا ىذرةشئاعتور ون رشعواعست وكي دكر 4ُثاالاقذ ن رشعو

 رك ذواهجالعراظتن,الةقاجلاذاتوملاىلا مودن كلذ تاق هللاىلاةب رققالا نار هلا ثدح هلناهجسر نسوا
 ارحاهمأك صاقأ نبدعس موت همقم دقت ددئى اذهلاعذتامى-الجر رع »ل - رىدتاولار عدمت دنع

 ىو راعا وصح او تعامل قو مالت نور ىلع لمح كلذ لكوان امىت>هبنمثب ب هولاوساهم سواط تاكو

 مدد 11 1 لعفت اللاهذ ا ىلسهللالوسررلا هب ءىف < .فديعتمل لم اك االحرتأ

 نهم ءفاا تاك امنا اذهن رهاطلاو اماعنيعب رأهدحو مكدحأ !هدامع نم هلريخ مالسالا نطا اوم ضع قوكدحأ

 نم هناقهننا لمس ىفاو زغاة نجلا اولدخ ديو كل هللار دعا نأ نو.» ,ت2الأاماع نيتسهلهأ ىف هنالصن مريخ هنن ليدس

 «(ةلزعلا لصق كا املا جعرك ذ)

 مد الاي روعدأوهللانددن هتوعدنامو جامو الس اج .اءمهاربا نع ةهياكح قكاعت هلوةباوكحا

 0 فّوصالا ىيمم »< 1 ةكرمب كلذ نأ ىلا ةراشا ايدالع ةاوبواسو قدا هلانم هو هللانود نمتودبعب امو مولزتعا|بإق ىلاعتلاق

 لاو>الارئاس فىدصلا |
 أ[ بحأ ًارةتح نمءوضولا هنلالوسراب ل. هنأ ىورال ةكرعلا نماجفامو نيا لاةطلاخت ىف مالاكلاامناو و مدرعش
 الاه_حوالزذ 5 مهتناحان م سس ًالادت ءون دإ اكام-متوع دال ااهسنةرثاقال راغكلاةطاا *نالف.عض اذهو ةلزعاا

 سايل هتغمدتو هذال ضايع مكب نما ارمأااذاقا اهتمبرمش ا ممر ىلا ل دع تدلي فاط اله سوءيلعهللا لص

 تعملو نا اثم لا !اذهنا سابعا (لاقفىنوةسالاقو هه ىسئسأق كول ريشا وهنمتولوانتي مهر مهيدي أد ًَن

 هنم برش ىذلااذهن مىوةسالا ةذتدبلا فر ةعوح نما سه نم فاظنأ بارم 385 الفأ ىدبالابضينو

 ا نيمبسملا لارثعا ىلع مانصالاو راغكللازثءاب لدتسي فيك اذاههن درست أةكرب س علا سانلا

 دنعةلزعلا ىلا ع زف هناو نواز ءانىل اوم اوْممو زن تاو مال.لاهبلع ىموملوقباضي أ اوقحاو موف ةكربلاةرثكوم 2

 ميلر فوهكلاىلااو وأفهللاالاتودعدأمو مهومعلزتعاذاو فوك باص أى ىلا «:لاقو مهنمسأ.لا

 ٌْْ 06 و بعشلا ل دودوفجوهوذ 1 ال اسد رقلسوهملع هللا ىلصان نلرتسادتوةزلا مهيأ

 : لازتءااضب أ اذهو هتماكهللا ىلعأ تأ دعب ةئب ,دملا ىلا هبا اوةحالت مة شيلا ضر' ىلا :روملاو مهلارمعأي هنا هم[

 |١ نا عمبضغريغن مال ةطلاخملا رت هم ل خ دءالذ داعمة ةطااخملاو مال_سلاوم دما عط عطقبهبف اعلا او

 ْ 10 تال: !اوةداب زلافروهعحالاحال دس اهيف ىرب نأ هد نيعشوس فزت تنل

 ٍ هنا ذو ةشتاعم نعىورامل لدي نيدو هلا نيعضولاءاروام علو و هفاماعتاكتاو ىسمتلا و ذل

 لزتعا لو هيلعللا لص هنأر ع نءىورو ردصضعإ وحر اود ا اذاهرع

 : اعستاهمف تنك نا هلل مقل زنا امون نم رشءواعست ثءلذهةناؤخ هر فرشكلادعصول 0 ةعاسل

 ىلص ىنل ا اهل ةل.ضف ١
 ١ لوقلزني اذه ىلع, ص.هذتلا فم رماذهفهقئاو نمؤثالز ةنوكرنأالا مانأةثالث وذ هاخأر عجم نأ سل

 نشع ىفررا مسهللا | ا
 ءاكبل توك, ونيتلاطه |

 توك وهتتثوكمفهنلا ف | ا ةصفحل ةرحاهمتناك ة ةدشتاعو فوعنبنجرلا د -.عاارحاهمناك نافع ننام“ *عوتام ىتحرساب نب رامعا

 ا تالاك مس وهيل ءهللا ىلص هنأ ل+>تذاعمىورامعاوت محاو ة:ل اهلا إ_تدآةقان قا وذ هللا ل.س فلتاق

 ١ ةماعلاب كاعوباعشلاو مك اياوةدراشلاو ارةيحانلاوةيصاقلاذخأب منغلا ب بنددحح نادالا ثذناط. للا

 ملا ةرورضا الا هنعىب مني كلذ تاو كلذ نام قا نسو ملعلا ما ل يةلزتءانمهيدارأ ااسعا اذهو دجاسملاوةءاسجلاو

 قامو كد 5 ا

 سو هيلع هلنأ ىل_هدللا

1 531 

 هل اورخا لبةةا
 تال عضوم

 رعابلافو ىكنالب وط
 تاري_علابكسنانهه

 هلا دوعن نكسمملا ود

 كلذ قو ءاكملا ماسفأ

 لاقف مل-توعيلع هللا

 اد هو هللأب

 0[ 20 لا ا || ري مصاوكت

 ميركلان مه بوهوم | 1

 ءاقبلا ماعم قنانملا أ لور عمانو زغلاق هنأ هن :عدهللا ىضصر»ر رهف ن نع ىوراملبلدب مال الاعادتبا قبو وسال لل كر

 سما.1لا بابلا )* || ىعشلا ازهىفسانلا تازتءاول مولا نم د>اولاةفءاملاةبدط ةني.عدمف ىعشبان ررقيل_توعياعهلاىصدللا
 فلوةلافنورشعااو ا ىفمكدح أ ماقمناف لهفتالسوعيل هللا لصلاةفرل#سوديلع هنا لصدتنا لوسرل» هرك ذأ ى- كلذ لعفأ ن و

 جب (ءانتعاواي دان عامل ١

 بايلا اذ_هنئةكو

 و عايمسلا بادآ

 تاراش او قد رس

 بال هكدا ج وهو
 0 تأ ىداصلا َ هنآىدرو نلسلاعبأ 1 ريلاساقلا ارهاطملاو ذه نم لب لاّةف سائلا اهنمرهطتب ىتلارهاط اهذه نموأ كيلا

 توكيعج فروضحلا |
 تأ دعبالا عاب هك

 ىفادبم هبعضوتبو |
 نمرذ رهباطو هندارا



 نيكألا خف حدرلا
 دعل كلذر_:عءافص

 ىف جدر نع سفنلا

 ط عم امناناهعتع

 ةبينجالا نم فصوق
 فو اهتليحو اهعضوب
 ماسقأر فوت ادعو
 حوتغلا نم حورلا

 ناملالاقورط نوكيو
 ريغ ةالبصلا ىف هعوه

 هعصتيزب وامام لاح
 ليبرتي م-هفو ةاحانملا

 لاو تاما

 ريغاهلا_ىلا ماسقالا

 كا ذو ة ا مالو ةوسا رم

 ردصأاح رمش ةعسأ هلك

 نسحلا هنياو نام الاي

 عاملا ليقاذهلو نانا

 مو-ةلو هاودلاكموقل
 ة>ورااك موقلو ءاذغلاك
 ماسك :وءنهو

 هللالوءر نأ ىورام

 لاق مسو < !عهّللا لص
 ًارفأ لاذ ًارقا ىنال

 لزنأ كلعو كلع

 ةعمس كل بحأ لاق

 ا ىربغ نه
 هلق غل 02 ىئح ءاينلا
 - ةاذا يكف ىلاهت

 ده-ثب ةمألكنم
 ءالؤد ىل_ءدلان دو

 نالمهت هام .عاذاف ا دمهش

 ل اوسرنأ ( ىدرد)

ا نيئنل تاماكلاكل:تاعاطمت الا لةنئلف لما اهل ءىلاريسشد اعةنو رقمتانك ىلاو
 اوهامزاهف هاذ

 نباعنةءاروتلانم نوطفدا ؟تانلك هيا 9 دسالا ١نم كرار ةسا:لا نمرقوءرخ ا كرطذ اهتتدنآمط

 0 نسر < نارا

 21ج''ظ'عصظ 9

 اوذحشلاه هنأ هتعهللا ىطر رعنعىوردةلوةنفدئاوفلاو لئاوغلل صرعتلادنعهدرون هعلارك ذينورةم
 اظءاوتوملا واسنؤمتارغلابو واب هتناب ىك لمضفل الاقوةدادع ةلزعلا نب ري-نبالاقوةلزعلا نم مك طع

 ىل_ءحاوا. .:دلا نعمد لاق ىنانعا اعلاد :وادإو هازلا ع. ب رلاولأ ل اقوا ءناج سا: ا عدوا .-اسهقاخا لتقف

 لاقوال» « وط عتمتال.اةريص هنأو ستر هاتف ملا كرت ارحراصتتاوهشلا لون ملف ساذلا لزتعا ىنغ ”-اقمدآ

 | او لاو نانا هز ءقرشاعلاو :تءهل!ىفاهنمة«ست ءازحأ ةرشعةمكسحلا ناان أب .درولا نبت هو

 تنك اذ نمرثك اىلءريص ب اشانأو تنك لاقفثيبلام دوتاك لقوم تحولا ىلع ارم ما مراك تب ىلعل
 اوين :؟مهضعبلاقو توببلاةمزالمو توكسلاتقو اذ_هىروألانايغ-لاقو مهما ال اوسانلا سلاح

 عسبسذنم كاناوهتانعج دقاذهاب هلانلةفامد الك هلع منال اعبءانعمث كف ف ةب وأ علا نمراشانعموةن فس

 لو اشنافانماك الوا:طلاخت كارئالو
 توعد هرذاك رمأ الو د توع داوال مهلا لسبلت

 توكسلاودرهتلاهتباَءف اهلعداف'وامكل ارطو دق

 دوعبو زئانم ادهن سنأ ن كلامناك ليقو مثيحن نم عسب رلا لاقاذكو لزتع ام هقفت ل-رل ىلا مهاربا لاو

 ريخ نأ ءرمالًامهتدال لون تاكو اهلك اهكر ث ىتحادحاو ادحاو كلذ كرْتف مهةوة-ناودخالا ىطعنو ىذرملا

 ليضفلالافو ىلاعتهنباد:ءالا عار ةالف غارغلا هذ لاهفانل تغرفتولزب زعاادمع نب رمعا لمقو هل ردع لكن

 امنبب ىارادلا تام. وب لاو ىندوعن النا تضم اذاو "ىلع _سدالتأ ىنرقلاذاادب ىدنعل جرا دجالىلا

 | ١ وا نول وعلا حست لع هصشق تب كادت تجمعا ا ءوا دباب ىلع ىسلاج مسخ تب عدد رلا
 ٠ ديزض د .ةسو صاقوى أ نب دءسناكو هنزانح تح نخأىت رادراب ىلع كلذ دعب ساحاف هرادلدو ماةف

 تامقس تعج طابسا نب سوت لآقو قءلابان امىيحاهريغالوهع+طةئب دااتايتابان وكل لذ قيقعلابامهتوببا امزل

 اوال نافسانلاةفرعم نم لقأهّلا ددعنر نشب لاقو هلْز ءلاتلح دعا اوهالا هلال ىذلاهّاولوةب ىر وتلا

 ةداح كلٌ /لاتقف مصالا متاح ىلعءا مالا ضعب لد دوال لة ف رعن نم ناك ةدهضف ن ك2ناوةمايقلا مون وكام ءاكملا

 نئاندح أت اماذالاتفكمتأ نأ ديرأ له_سللحرلاةو ىنفرعتالو كار الوارث الت ألات ىهام لاق عنلاق

 قوربالوسانل اىرأ ناكمىف ىفأت ددوللوقي كندا اعنا ليضفالل.5 هوت , الام.هعلق لاوهنبالاووخ ” الاعب

 : ةرثك لجرلا لقءةفاخ- نماض:أ ليضفلالاقو ىنوربال ام مهأر ارآ اللا ةف اهعاالذأ "ىلع ميوايلاقو ليسضفلاا ركبف

 ىلا نيائاملالب واق ءذهذ ىرتالو ىرت الكتب رعق فس 1< سلاما لضف امنع هنا ىذر سامع نءا لاهومفراعم

 : ١ تس روقاولاخا نيلئاملا دحر 5ك ذرد# هلزعلا

 || ىلع نما متولق نيب ف لأ ىاعت هلوةبوت وبدلا اوقلتدناو اوق ةرفت نيذإاك اونوكتالو ىلا عت هلو ةب ءالؤد عتحا

 لوصأأ و هلل'با: :5 ىناعم قسهاذملا قالت اوءار 37 ىر 2 : هيدا اراانالم.عضاذهوف او 1!بدسلاب سانلا

 ىانتال ةلزعلاو تاموصغما ةكرحم ا نتغال:ربث 1!باّسالاىهور ودام ل'اوغلا ع رتةفاالايدارملاو ةعب رشلا

 هنال_معناضاأ ١ اذهرفاؤدالوفلأ. الن فري الو فولأم تالزتولا ملسوهبلهنلا لص هلوقب اوت -او كلذ

 اقلاوملا طااغتا ىذإا قاما نسسحلاهّتحت ل دالوةفااؤ اوماا هدب عذتع ىتلا قلطاءوسةمدمملاةراشا

 ةعامجلا ىرافن ممل بسوعياعهننا لص هلوغباو>او هريغ نم: مال. -الاءلطوه_سفندالاغتشاةطلاخلا لرت هنكسلو

 اصعقش نمل -وهبل ءهللا ىلص هلوةدوةيلهاهتننث تاس ةعاس+ !ىراق نملاقو ههنع نم مالسالاة عد , رعلخاربش

 0 0 تر فرصا هومتنع نمل سالم 00 اوزيإلا

 | ىنسلف ةنخءالريشم س هذ وج داهفتملاةفاظرتك- الانم ةهيبلاالا كلذ توكيالوميأر مص عاطم مما ىلا قلما
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 لوز رايهنلاهحولرح هناقلاق لدي تكسمأ ىتب نارا شدو ختام كلا سالو ولاشي 017

 هرحأ أ لذ هللا ةدامغ نس ًاوهذمس ماا اا رك رانلا كك هحو تع كا "وللا بفلا

 ةثالثلوأ ىلع ضرع سوم .!ءهننا ىبصلاةوامهر أ بهذف نارحأ ىلناكلاقو ىك عفار ولأق : ةءآاسإو نيت

 هب رهدانع نسحأ كول مدعو دمها قة !نول د ةثال'لّوأ اماقرانل توم تدب ةثالث لو و ةنملا نول د

 روذنريقذوهللاق-ىل اطعئالتو رثوذو اعل ةارانلا واكو ةثالث لّوأو لامعوذ ففع: مففعوهدمسل

 ةاكملا ماسقأ هيلاذوغتف

 0 ار 2 رد
 ةلكاثءاناد_ دخوو
 126 2 ايمواهرود
 هكردن ف.طا قرع

 000 تدءتلاف نيتصدوعسمابأاب ل-عا ىف تن مانوص تء«ذاىلامالغ برضأ انآ نييلاقىراصالا و١

 هللا لص لافو اذه ىلع كم ءاعر دق هللهلل اولاقذ ىدن نم طوسلاتعااق -وهماعهللا لصهلنالوسراذاق

 ىضرثرب ر هول لاقو ذاعمهاو زه سف بيطأ هنافوملا-اهمعاطن ئْدلَّوُأ ن كملف مداخلاكدحأ ءاتبااذا ملسوعيلع
 هلوانملف لعب , مناف هعملك يلوم اف باهل مدا كدحأ أ اذاسوء.لعهتا ىلسهتلالوسرالاق هنع هللا

 متافء«_عملك ًايلووسادافهلا هب رقوه#تت ؤمودزحءا فكس هماعط ةعنص كولي كدحأ أ ىك اذا ةياور فوةمقل ظ
 وهو لحجر كال لع لد ولدع كل .لوودب قاهعض. وهدي راش ًاواهغورباف ةلك أ ذخاملوأ هلوأن :ىلق لعشب

 نم م وهبلعهننا لص لاقونيلمتهاع عمن نأ انهر كف لغش ىف مداخل: اانثعب لاف اذ هام هللادنعاب ايلاف نعي

 كل .وهيلعتلا لصلاة دقو ن هدر !نس>ًاواماصفهب راح دنع تناك |

 هيل ارطنس الو هةقاط قوف فاك الو هن د ؟وهنهعط قهكرشت ثا لول ملا قة ذل هتيعر نعلو ماكو عار

 نعت ءانجو همصاعم تبان وأ هن دوغ ميعيلعهبضغ داعركشتي وهتلرنعوفعي ناوءاردزالاو رمكلا نيعب
 ه-ياعهللا لص ىنلات ا دبع نب ةلاخفئَوزو هتزذتد دوف «.لعمتياةردق نا عمه ةءاط ىءريدقتو لاعت هللاو-

 دوعب كلذ دنعو هبي رأ

 اضن عاملا نمعيلع

 ردعل | كلذ مسن
 هعمروهعم هلرودهم

 هدر ودارأ اذا هذحخاب

 اذ_هنوكيودارأ اذا
 نس زب نكمملا نمعامسلا

 ترانتساو تناهطا

 ابهتءعيبط تب ابو

 اهتنينأمط تدستكاو

 ىنعمحورلاهمدك أو
 عون عام توكمقمنم

 اهعتك سفنلل عتق
 تاوهلاوتاذالا تاحاع

 .هتمعامكاذ خان اال

 هياءرهظوأ هيدزب وأ
 سفنلاوكست فر هنم

 فقلفطلا ةياثعلذف
 ىف هحراددلاولا --

 صعب تافوالا ضعب

 ليبعلااذهنموهبر ام
 ىثارلا دمشايأآ تال قنام

 هناصأ لغ_ثن ناك

 لسد عاملا

 اهنءراغةأ ساو اههنع لع تلالقايصاعت أس ةهمامأ ىصع ل زوةعا جا ىزاف لجز مهنع ل: سالةثالث لاق لو

 هؤادرومعادر هللاعزاني لسحر وع ل“ سلة النواه ع لس اله دلعإ ترب أم ..:دلا هنو ماها ةكدةواهحوز

 فانضأ عم ةرمملاعملا ةيصعلانادآناتك مت من هللاتخ حر نم طونةوهللان لع لو وزعلاهرازاوءابريكلا

 *(نيدلام 10 ؟نمتاداعلا عبر نمسداسلا ب اكل اوهو ةلزعل !بادآباتك )4 قواك

 د« ( ميحرلا نجلا هلنأ مس (*
 ذذا:لا نم مول لزحأو هتسناؤ اؤمىلا مهممه فرص ناب هنوفصو هقادن ةريخخ ىلعةمعنل !مانعأ ىذلاهنندجلا

 اهترهزوايندلا عاتمىلا رظالا مم ولة ىفرقحو هتفط المو هناجان؟ مهرارسأ حّورو ه:هلظءوهثال 1 ةدهاشت |

 هتول_:ىىلاعتههجو تان ةعلاطع سن أّمءاف هنركف ىرا<#نعبخلات ب وط نملك. ه«ةلزعب طبتغا ىت>
 هترعسو هئاسنأ ديس دجتان دم- ىلع ةالصلاو هةصاخ صخأ نمناكن او سنالاب سنالا نعكل ذب سحوتساو

 امهادح !ل.ضفتتو ةطلاخلا دةلزعلا فاريثك اهالتحخا سانت اف (دعبامأ ) هتْمأ قل ةداس هتباصصو 4 آيل و
 ىلاداهزلاو دا.علارثك !لمواجلاوعدتدلاوفؤاهنءرفنت لئاوغن عكف :ال اههتمةدحاو لكنا عم ىرخالا ىلع
 داك, ة#فل اًوملاو:اعاؤملاو ةطااخلا اضف نمةيعصلاباتك ف ءانركذامو ةطلاخلا ىلءاهلمضفتو 6 املا
 ميسر 5 موكل ذيف قا نعماطغلا ف ثكف ةولهتاو شاصتسالا رامتدثا نم نو رثك الاهءلالامام ضان

 قرطت دقق لمر ةرحان | دئاوفااريصحق حلا نعءاطغلا شكى( ىناثلا بابلا)اهمف ماو بهاذملالقنيف (لّوالابابلا ) نينابرسنوب |
 تام ةلاوزد «( كلذ ف ني رفا حج :رآ دولا واقالاوسهاذلا لقن لوألا بالا )ه لئاوغلاو ْ

 ىلد_ةتفللصملا اذه ىلعاوك: طةتوهلز ارءلارا.ةاىلابهذف نيعباما نيب فالث الا ذهرهظو' امفسانلا ف ل:+ءادّقف تهاذملاامأ !

 طابسا نب ف سولو صاو كلان اه ءاسو ضامعنب لد طفوقاطل دو دو مهدأ نب مهارب وىروثلانافس ةطلاخلا ْ ادوا أ ١

 فلأتلاونا اوحخالاو اوفراعملاراث ل اوةاعلاخلانامحسأي نيعن ام اارثك ؟لاقو قاحلارمشب ووةعرااةةيدحو /

 ةمعنتمسفئاا| ملا

 تروم داذ ريف َكِلَّد

 ١ ىعشلاو بيسان يددع_ساذهىلا لامو ىو :ااو رمل ا ىلع انوا: ني دلا ىف مهبةناعتسالاو نينمؤ ىلا ببعتلاو أ

 دجأو ىفاشلاو كرايم انباوةننبعنياوهللادبع نيلي رشو ع رشوة مرعش نباوةو رن مابخ]و |ىيل نأ نباو ١
 نيدأ ًرلا د#_> ىلا لبملاىلءلدنةقاطم تالت ىلا مسقني تاماك- !!نمءالعلا نعر وا اوةءاجو ليحنبا |
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 هنرثكو ح رغلا ٌةوقْنم
 ىرخأ : همر ءاكملافو

 1 هده نِمْرَعَأ

 روصتل اهريثن ريك و
 اهكاردا نع ماهفالا
 اهرك دلاقاع رجس

 أ رابكتسالاب حو راكتالاب

 نءاهفرعد نكلو
 الوصووامدقاو دو

 اريثك ارظناهمهفوأ

 ءاكب وهو الوثمو
 ءاكب ري_ةتادتخا
 كاذّْدرد_>وحرفلا

 ق> نطاوم ضعب ىف
 نيقبلاو-نموزيقبلا

 0 ريس تاماملاايندلا

 ضعب ىفءاكبلا دجويف
 2, اعتدو-واء_:طاوم

 تاركا و نيام“ و

 ءاكملا 0 روكف ميدقلا او

 فصو نموه انعتر
 ةوطس 3 :ولناثرلا

 برش و ندجرلاةمظع

 دهاشلا ىف الثم كلذ نم

 قالت. مامغااردطق

 اذهو مارحالا ىاتخم

 هيه رعي كلا
 ءانقااف رصف جد

 قديعلا قف د3 عل

 راث الانعادرهمءانغلا
 9 راون الا قاسم غنم

 ءاقبلا ماقمىلاهنم قرع
 ارهطمدو>ولاهءلادرو

 اه درك ذرعامل

 اة

 ْش ١ 7 ,لع ايفو اوللع تل ددقل فزح أ انتنأ هنيدي راعم هللاقف
 0 دفا عرح سلا فنحالاىلادي زب لسراف بوث ىتئامو مهردفلاى' 'اعمبلا تعب وديزن نع

 قحفمانرك ذامتف رعت امهقدع ماعلا ةييزيكو نم دلاولا ق وحدك أت ىلعتلادلاراحخالا ىههذهفراط ثلا ىلعاهانا

 نوبالاةعاط ناىبءءالعلا رثك أ !تاامهددأ نارمأ انه هدي زب لب ,ةوالا نم دك 1 ةطبارلاءذهتانةّودخالا

 للك اتاك ل ءفماعطلابامهنع : 7 ا ناصغنتي اناك اذاىّتسض حن امارخا فك 20ناو تاهشلا ف ةبحاو

 ةردانملاو ام متذابالاةلفانوأحابم فرفاس :ناثال سدا كلذكو ممحن.دلاولااضر وعروة ممثلا لون نالاموعم

 ضرفلا رع بلطت تنك .اذاالا لفن لعاابلطا يور اوربخأتلا ىلع هنالل ف: مالسالا ضرفوهىذلا ج + اىلا

 ١ هيلعفمالسالا عرش هلبعل نماهسق س ادلب فعادتبا ل نككلذوك لعن ن م كداب قع 0 نع

 || نعلا نمرل_بوهيلعمللا ىلصدتلا## مريملالجر رحاهىر دونا دعسوب أ لاق نيدلاولا ق<د_.ةتيالوةر سهلا :
 1 ىلا عجرافمالسلا هيلع لاقفاللاق مذا لهلاق عناق كاوبأ ن علا لهمالسلا«يلعلاف داهحلادا ارآو

 || هلارخ ءاحودمحوتلاد عب هيهنلا قلت امرين كل ذ ناف تعط - اام امهريذالاو دهافالعفنافاممذأت :-اننيوبأ

 ُ بلطي رخ اءاواهياجر دن ءةنملا ناقاهمزلا لاق منلاقة دلو كل لاةفو ْرغلا ف هري شت سل لسو هما ع هللا ىلص

 هللا ىلدلاقوام تكل 5 امهكحداذامجلا ع -> رالاقفىدلاو تءكب أ ىت<كتئداملاةوةرعسولا ىلعة_عببلا

 ا هاك مكدس لع تيعصتساذا السلا هللا ره داو ىلءالاولاق وك مهريذص ىلع ةوخالاريبك ق>مل_-وهيلع
 هنذافتذؤرلفتدب لهأ نمدحأوأ «_ةحو زا ءاسوأ

 *( ؛اوامملاو ىةح )<

 ||| ديال ةريشاعملا فاقو ةحىضتعباضد ا وهف نيسلا كالماماف حاكسنل اباذآ ىفهقوة> تقي دق حاكنلا كالمن العا
 || مناع تكلماهفهللا اوقتالاق تال_سوعيلعهنلا لصهننالوسر هبىدوأ امرخ 0 ا
 الأ امو اوكسافمتبحأ ا نوة.طدالاملمعتا نم وهوفاكت الو دوسداتام مهوسكاو نواك اتا مهومعطأ
 || لوامملل ملسوءيلعهتلا لصلاق وك ابامهكلااعاش ل دل وفك تايه قاع اوبذعئالواوع بت مهرك
 || الو ريكتمالو يحنةنجلا لحتديالمالسلاهءاعلاقو قدطن الام لمعلا نمفاكتالو فورعملاب هنوس ا
 || لوسرا.لاقفل_بوءيلعهنا لصهنلالو-رىلا لجرعاجاههتعننا ىضرر عنب هللاد.علاقو ةكساملا سالو نئاخ
 رعت اكو ةص نيدعب#- مون لك قهنعفعالاقمت رس اا ل نع مداخلان ءوفعت كهللا

 ْ ىأ نعىرر و هنمعنع عضوه ة يطال ل عىفادبعد جوا ذاق تنس مول لك ىىلا اوعل ىلا هذي هنع هللا ىذر

 لو اوهام كل لحن هلجاهّلبا دبعأب هل لام هلت ىىسدهمال_غوهتبادىلءالحر ىأر هناهن ءدللا ىضرتر ره

 كتم ىناءادردإاىنالهر راحت لاووهفاحخ ىمشماما دعت هللا ن مدادزب ديعلا لازب , اللا هلمفخ ككل-و رلثمء-ور

 ىرعهزلا لاق وهللاهح .ولةرح تناق ىهذالاةفكنمةحا ارلاتد در أ تااف كلذ تاعف للا قفا ش كلف ل عاف ةنس نم

 8 اذ ليقمصاعن, سيق نملاق ملا تاع نمم سدق نب فنحا ل ل.ةورحوهن هللا لازخأ لوم «مال تاقىتم
 هرهعف هلثء ا ىلءاهدن نمدوة بلا طقسفع اوثهماعدوفسإ هلةمداغم:7اذاءرادف سلاح وهامتبب مل

 نوعناكو كيلعسايالةرح تنأ اهل لاف قتعلاالاة ب راجل هذه عو رنكسن سدا لاف ةيراللا تهدف تا
 اٌعالاَمذ امونهبضغاف لال هىدعن تن :ًاودالوم ىدعب كالوملالو ؟كهش أ املاق همالءءاصعاذاهّليا دمت نم |

 ةعرشم تءافءاشعلاب هت 0 اعنا ارم نب نوه مدنعناكو رح :او هذاكد : رض اكاد 2

 بدؤمو ريس اراعماب تلا ىنتقرحأ هد راحاب لاّقف نوعماهديس سأر ءامتنار ا

 تلاف ىلغنغ تماظكدقلاق ظرغلانيمطاكس!اولاقتلاقىلا عتهللا لاق امو لاق ىلاعت هللا لاق ام ىلا مح .زاسانلا

 هنلاهجولةرح تنأ لاق ني لا بح هنئاو لو ىلاعت هلناتاق دز تلاه ك ع دوفعدقلاو سانلا نعنيذاعلاو

 هتلابكلًاسأ لوي دعلا لد ف هلادبعب روض لسوهيلعهنلا ىبصهننا لوسر رباع نمال-رشا ردكسملان ,'لافر

 لس تالوسرق "رالف ه4 لا قاطنافد. علا حامد !-وهبلعهلا لهنا لور معسف عب لةهنئاهجوت كالا -أ
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 ىصلاةدقوافقحلا دك" مو ود 0 راو ةيار لاقددك ًاناذاهنا قفعال |
 لتاخضفأ نب دال رب إ-وميلع هللا ىلهلاق دقو هقدعف هب . رتشيناك واتهدح ىثدءدلاودإو ىزح نل مسوهيلعهللا

 ايض سم عبصأ نموه ياهلا ىلص لاق دةوهننا يبس فداهجلاوةر معلار عش 'ومودااوةقد_هدااوةالصأ |نم

 تاواماط تاؤاماط ناود_حاو ذارداوتأك تاوكلذ لشق م3 ىدمم آ نموةنل ىلا ناحوته «ناباب هل د أ هيولال

 د_داوف ادحاو ناك ناو كذ ل ؛مىدصأ نمورانلاىلان وده هناباب هل حكأ هي هب وبالاط خم عتأن مواماط

 دال ماعةئامعس# ةري_سمنماهك ردح وبةنملانا لل ىلصلاةو اهاط ناواماط ناواملط ناو

 هللا 'ىورب وكانداق كاد 1 كابأو مأرب -وهياع هللا ىلسلاقو م>ر عطاق الوداعاهح ر

 الل. -و اماع هتدتكميدلاو قون فرب نمو اراهثنت 9 هيدأ اورب نم هنا ىبنوماي مال سله. !ءىسوالاقىلاعت

 ثدرح : أالىلالحو ىزعو نا دالموةتناوطاعتت هملاهللا حواف هلمةي مل مال لام ماع فسول ىلع بوةعب لشد

 نيسم اناك اذا هر دلاولاهلع ناةةدصب ىدصت, نأ دارأ اذادح؟ ىلعام اممل و ++ .اءهللا ىلدلاقو 0

 ندا لن ةعم ٠ رت كلاملاقوئتامهرو-أ ن ص #:» تاريخ نماههروجأ لثم لت وكب واهزحأ هي هردلاوليد

 هتامهزت |( ئىدقو أر نم ىلع قب لههننالو را لا ة فة ىنءن لج رم ءاجذا لسو هيلع هللا ىل ص اي لع

 لدول الىتلام> .رل' ةزصوا همي دص مارك اوامددوعذاؤاوامهلرافغت-الاوامهاعةال_ىلا معن لافام ماو دع
 هع ..لعهللا لصلاقو بالاىلون نا دعب هيب ا دو لهأ لج رلا لب نآرما ارب !ن نمنا لو« لعهلنا ىل_صلاقوام مم الا

 ىهلاق اذ موهّننالوسران ل 5 ةنأحاعرم. ًاةدلاولا ةوعد وهي اهلا ىلا تاهعضداولا ىلعةدلاولاربلسسو

 نادلاوىلسبالاة ذكي دلاوربلاةفربانمهنثالو -رابلاةذ لجر هلأسو طقسنال محلاة و ءدو بالا نم
 هدلوناعأ ادلاو هللا مح محرراسومب لعهللا ىلصلاقو ق-كل.لع كداول كلذك اةسكءلعك دلاوا تاك كداو رلاةذ
 كدلو ل.ةدقو ةبامعلاكدالرأ نيداوواس مس وهيلع هللا ىلهلاق و هلعءوس قوقعلا ىلع هل <٠ مل ىأ هرب ىلع

 مو هيلعمللا ىلص ىلا لاق قالا مطر تلا ا لود عءوهمت اعيسْل مداخوا «يساهعشا كتناك ر

 اذافهشا رفالزعنينس عسن غاب اذاف بدأ ن ينس تس غاباذاف ىذالا نع طاعوى مدسلو وعباسلا م هول هع قع :مالغلا

 نممحرأ

 عاف كماأعوْن دادتلاقو هديب ذأ موا هج و ور ة+- ةرمدع ثس 4 1 ماا ىلءب رض ةنسةرسشع ثالث عا:

 نأدلاولا ىلع دلولا قد نم م م-وهيلعدللاىلسلافو : هرج الا فا زعواسندلا كتاف 3 نم هللابذوعأ كد 06 و

 لاقوهسأ ارقاحيو عباس )امون: عذب هع معز هم 2و !نيهرمالغ لكم السلا. اءلاقوهجعا٠ نس و هيدا نس

 ل“ ةمهنم لست ىتح ىبصلا خ وفاي ىلع عضوت م اهجادوأ اب تلبةةسافاهنمةفوص تذحخأ ةةرقعلا تحذاذاةداتف

 هملع وعدل هلا هدلو ضع <: يس كرامملا نب 'هلياد.عىلا لجرءاج ودعب قاحي وهسأر ل غب مث طب ايلا ْ

 ءدلو لبد وهومل_-وهيلعهنلا لص ىلا سباح عرقالاىأر داولاب قذرلا بكتسا و هند قأ 1 لاق

 ة-2ثةاعتلاهو محرالمحر ريال نمنامالسلاهب .اعلاتف مهتمادحا وتليقام داولا نمةرسشع لت الاف نسملا

 مىدي ب رضفةفنأانأو هل سعت له ةماسأ اهح وىلسغاامو حسو هب اعهللا ىلس هننالوسر ىللاق اهنعهتلاىذر

 هريثم ىلع لبو هيلعهللا ىلىنذلاو نسحلا ارثعتو هن راج هلع نكست لذا نسحأ دق لاق مث هل قمم ههحو لست ءذخأأ
 مل-هوهم «دلع هللا ىلس هللا لوسرا_غنبدا دشن هللا ددعلاقو ةذتف كالوأو ك-١او مأامغاىلاعت هلوقأر تو ةلهق لزنف ||

 انلذ ضأ ثايص دنا اونط ىبد سا: !ايدوصتسلالا ًّط ًافدحاسوهو هةنع بكر ف نيسك ! هاذا سا هلي ىل د

 0 ركسق ىنلكر ادق ىباتالاقق ّس؟ثذج دق ةئااننط ىلا لوسرايدو سلا تاط ؟قاولا هنالسصىضأ

 اذا ىل؛«ثهللا نمنوكبامب رق ا دبعلا نا ىل:«اهلل' سر رقلااهادح ا دئاوذ كلذ فوه:احىضةىتح هلع
 نيديزب لاو سا روسو هلع هنناىلص لاقوةتم “ال ملعتو ريل اودلولابقذرلاهبفو ادحاس تاك

 .:.ولقرا: -عنينمو اريمأ اءلاقداولا فلوق امر عار اب هل لام .للصوانإف سيق نب ف نحالا ىلا أل سرا هب واعم 4

 اوبضغناو مهطءافاو ,اطتاقدل» الك ودم ةللط ءانمسوول ١ .اذضرأ مهل ن نو انروهط دامو |

 | كب رقاوه كي وكلت افواودون ولا حاول ف اليةثالعث مءلعن 12 الو مهدهج ْلَو ع ومهدو لود مهضراف

 ىح ىلع رؤرسلا مشط
2 
 كرس رد_ةأم مظعنم

 بشل لاق ىناكأ
 هج رى كاارك ولأ

 ىلع ماوعلا عا هللا

 عانم#و عسبطل | ةعباتم

 ةيهر وةبغر ندب رملا

 هيور ءانلوالاعامنو
 عام .ةءامعتلاوعال الا

 ةدهاشملا ىلع نيذراعلا
 ةةيقملا لهأ عامجسو

 تايعلاو فشكلا ىلع

 ءالوه نمدحأ ولكل و

 لاقو) ماعم هدورد صم

 درت دراوملا (اضبأ

 دوك ىداصتت

 فداصدراوىافاةفاوم

 ىأو هةبوح زامااك-ث

 اًقفاوم فداصدراو

 0 ا و منك اين
 عامسلا لهأدح ١ اوم

 تنسملاحءانزك ذامو

 عاملا ع عفت را

 راسا: اَددَهَو

 قفال_:2ا ىلع زخم

 ىلا ءاكيلاماسقأ

 فوانانم اهانرك ذ

 جردبغلاو:ىولاو

 جرالا ءاكباهال_عأ 3

 ىلع مدةيمداق ةناثع
 هب رغ.لوط دعب هلدأ
 ىكس لهالاة د ؤردنعت
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 * اهءامرثك اناررة تخط اذا لافو ملوميلعهننا ىلص ل لت ىفاصوأ «نعهنلا ىضر رذوت أ لاقو صدأ نم

 نب راج ىلناهننالوسرا, تاقاهنعهت'ىضرةشناعتلاقو اهنممهل فرغافلناريجف تيبلهأ ضعب راقت || اًدكك هسنعهللا ىذر
 لاذ اً ماظعأ ام جاقامهع_سال ىدنعىذلاناك اعر وىنعهيابءانرخ لاو هبانب ىلءليةمامهدحأ || بول لاثسق ىتد انك

 سانلاو قي اذ_هناف كراج طامتاللاقف هلاراج طاع وهو نجرل دب .ءهدإو قددصلاىأر و هبابب ك لع لبقملا | ىكس ىلاسلا ىأوامل

 ا 23 شنتان رواحملال_- زلات 12 ارامملا نم هنا دمع تاس اكو وباستتلا ىسعنب نسحلالاقو نودهذ | نآر_ةل' هءا ارق دشتع

 | ترا دعتهعدأ تأءرك أو ءىرب ه]علوهب ريضأ تأ ركاق ه ركشي مالغلاو اسآدبلاىأ هناىالغ | تبلصتىأ تق هلوتو

 كلذ ىلع هنداف 1 اذاق<م اعهلظف- اف يدالاهذ بح وتساثدح ثدي نأ هل لكمال غنا لاق عنصأ : نارقلا عامس تايد

 ارت :اعتلااقو نيةلانيب مسجلا ف فالتاذوو ترك اع |ذىلعهتيدأو كراج تدضرأدت نوكشف ثدحلا || امن هراونأ تفلأو

 هللااهمسةيهديسف توكتالودبعلافنوكسو هيب ف توكنالو لجرلا ف نوكةرشع مراكملا لالاهنعهنلا || ريغت ىتسح هتبرغتسا

 ةنامالا طفح محرلاةلصو موانسملاايةافاكملاو لئاسلا ءاطعاو سانلا قدصو ث. دخلا قدص بح نا ىلاعت | برختسملاك دجاولاو
 ىلصهتلالوسرلاق هنعهنلاى درر رهو لاقو ءايا نهسأر وفضلا ىرقو بحاصال مذ:ااو رادلل مذتلاو أ ىلامهذعبلاق اذهلو
 ءرملاةداعس نم نا لسوهيلعهتلا لصلاقو ةاش نسرفولو اهترا+ ةزاجنرة<تالن ا لارسشعمال_ودبلعهللا || فا < 'ةالسدلا لبق
 اذا معانى فب .؟هنلالوسراب لج رلاقهنناد_.علاقو ءىنهلابكرملاو حلاصلاراخاو عم -اولا نكس مثلا 1| هنم ةراشا ةالسصلا

 دقفتأس أ دقنولو ب مهتعم.اذاو ترا ل6 د أ لنا تف اذا 00 1 0 لا راروسسسا ىلا

 هضرعت ىتسهعب الفد رشوأ طئاح فراس هلتاك نم ملسوهياعهللا ىبصىنلا لاق هنعهتلا ىذر رباجلاقو تأسأ || ىفازكسهنإدوهشلا
 ينأ مأءاشءراج طئاحو هعذج عضب زاجل تارا وهب لعمل ىلصهتلالوسر ىذةهنعهتلا ىذرتربر هول آلاقو 4 لع ٍ عامسلا لك عاسلا

 ||| هرادج فةبشدت عض تاهراكدحأ نعنعال مسوهيلعهتنا ىلسهلن'لوسرلاق امهنعهللاىدرسابعْءالاقو || دينحلا (لاف دقو)
 ءارعل !ضعب بهذدقو ,مكفاتك أ !نيداهت.مرالللا و نيضرعم !هنعإك ارآ ىلاملوقب هد :عهتنا ىطرذرب ردو ناكو ْ دجولاناصةنرضنال

 هناريح ىلا هيب لاق هل -عامو لق هإ عاري هيهلنادارأ نم م-وهيلعهلا له لاق كلذ بوجومىلا | لضفو ملعا] لضخ عم

 « ( محرلاوبراقالا وقح ) « | دجولالضف نم أولعلا
 اهلسو نف ىم“انمامااهل تةةش محرلاهذ هو نجلا انآ ىلاعتهلالوشب ميسوءيلعهللاىلسهللالوسرلاق | خشلا نع (انغابد)

 قوهجرلدءلقهقز رف < مل عدسولا ودور /أىف هلآ ند نأ هرس نمل سو« ءلعهلا له لاقو هتنباهعطقن هوهتلصو [ا] ناك هنا هللادجر دا

 مس وهماع هللا ىلض هللا لوسرل ل.ةو هجر لد .وهنل قتلف هةزوف كعسو ومر هلدعتا رس نمىرتأ اور | ة.ةبنمءاكبلا لوش
 هنعهللاىضر رذوب أ لاقو ركنملان ع مهاهنأر فور لاب مهرماوم جر مهلصوأو هنن مهاقنأ لاق لضفأسانلاىأ برش انهو ١

 مسوميلعهللا ىلصلافو اس ناك تاوقملالو أنا رمأو تريدأ ناو م>رلا ةلب مال اهيلعىب اخ ىناضوأ ١ قضعلا س0

 مالسلاهيلعلاقو اهلسوهحر تعطقنااذاىذلا لصاولان كو ئناك-لا لصاولا س لوسرعلابةقلعممحرلات األ ء مدي لا
 اواصواذا مهددعرثك وم-هلاوءأوغتفاراخ نونوكمل تدباا لهأ ناىتح محرلاةلسارازةعاطلا لأنا زب زعوهو م-هفوهمف

 0 وف ضرعتكسلا يع .لعهللا ىلص ننالوسر ب رخال لسأ نيدب زلاقو مهماحرأ ةوح وزر دملس ١

 كلاقو محرلا عهتاصب م بدم ىتب نم ىنع *مدقهتنا تامال_سل اهبلعلاة فل دمى: اعف مدالاى رع اوضيبلا نك ابللثا(لءاو)

 لاقاهلصًا ذأ ةكرسم ىهو لعتمدقىنأ ناهنلالوسرا,تاقفىأ ىلعتمدقامهنعهللاىذررك ى أ تن ءاس«أ [] دل
 الو ناتنث محرلا ىذىل !ءوةقدص نيك اس ما ىلءةةدصأ ام السلاهيلعلافو اهلص :لاقا مطعأفأ هياو اد رفورعأ 5

 7 1 ىتس ند مسهنت ةفلتخم
 لوسراب لاق توبكتامماوةفذتىتسربلا اولانتن ا ىلاعت هلوقيالع هبدتن هناك اطئاح قد_هتب ناةماطوبادارأ نكرم تهتطفا فو

 هيلعلاقو ْلِب , رافق همست انها ىلع هلرسأ بج ومالسلاهبلءلاقف نيك اسما وعار ةفللومتلا لمس فوههنا ىلا ع :ْن ا

 نم ىطع:وكعطق نءلصت نا لئاضغا !ىلذؤأ هلو نعم ف وهو حئاكلا م -برلاىذىلعةةدصا !لضفأ مالسلا لئاقلا لاقأك احرس

 اوروادنالو اور وازن تاب راقالااو ص هلا ىلا بتكهذ :عدللا ىذر رعت اىورو كملط ن م عق نو نامرح ٍ

 م-رلاةعيطقوةثولاث رونا ء رو ىوةحلا ىلءم>ازتا ثروت ر واعلانالكلذلافاسءاو

 «(داولاو نيل قرت )ع
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 لاف ذازدا هزو لك دقت لارا قت مالسالاةوخأ ضنا ساروا ىضت راو نر

 ةثالث هلىذلا ارا اةىود »وهن الث هلراخو نام> هل اراحود_>او قد هل راحت الث نا ريخلا مح .وهماعللا ىلهئلا

 قحهل مل_ىملار الام ناعس 4 ىدلااءاووخلا ىو مالبالاق ة-و راوطاق>هلذ ماودي رالاقوة>اا

 لافدقوراوحل ادراة ح كرم مال تدثأ فكر ظناق لم ارا اقد-اوق> هل ىذلاامآو مالسالا ق-وراوذلا ظ
 ىببسوت لي ربجلاز زامهلسوهيل هلا ىلص :لالاقو املسم نكت كرواحن .ةرواحتن سحأ لو هيلع هللا ىلسص :

 لاقو هراعمركيل رج الا مويل اوهللاب نمو تاك نم م مل_وءيلع هللا ىلصلاقو هثرودس هنأ تننط ىدراجلاب |
 ناراجةما.قلا مون نيمدلّوأ لبوهبلع هللا ىكصلاقو هقاولهراسنمأب ىتس دع نمؤدال لومي عهللا ىلص

 هنعهللا ىضردوع_سمنباىلاءاجالج رنا ىورب و هتيذا دقف كراس تيمور ال السلاهملعل اقو

 هللالوبرل لمقو 4 هلل اعطاق كرف هللا ىصعوه ناف بهذا لاقذ ىلع قيضاو ىبعشل و ىنيذؤن اراب تا هللا ةف

 ءاحو راثلاىف ىه مسوهيلعهنلا لصلاة فا اريج ذوو لدللا موتو راهنلا موصت ةنالفنا مسوء<.لعهتلا ىلص ظ

 كعاتمح رطاةعبارلاوّددلا هلاىفهللاف مثربصا مسوهملعهللا ىلصىنلا هللا فراح وكش مالسلاهءلعولا لحرأ]

 لات راساف هان ورا هراسإد 1لاقش كلامتناو ب »و هيتورع سا لعف.ل ب رطلاف

 هللا ىلص ىننل !صافهراج وكس يلع مالسلاءيلعىنلا قأالجرناىرهزلا ىو رودوعأ الهتاوف كعاتمدرهل

 توعبر ًاوازكعنوعبرأواذكهن توعبر اىرهزلا لاراحارادنيعب ر أ ناالأ ددصسملا باب ىلع ىداني نأ لسوءبلع

 سرفلاو نكسملاو:ًار اى ٍمْؤْسلاو نعلا مال_سلاهيلعلاقو تاهج عب رأىلاًاموأو اذكهنوعب رأواذكه

 اهةلدءوسو اهحاكذ رسعو اهرهم ءالغاوبؤتو اهةلاحت نسد-و اهداكنرم باو اه :رهمةفخة أر اا نيف

 هموُسو قاد نسحو هلذسرغلانعو هلدآراو>ءوسوهقيضهمو دو هلهاراو-نسحو هتعسن كساانع و

 فك دقاض:أ رالاناقىذالالاست-1 لد طعن ىذالا فكرا او | قد سل هناملعاو دع هات ءوسوهتن وعص

 راخلات الاعب ذافورءملاو ريؤناءادساوق وذرلا نمدي اللب ىذالالامم>ا ىنكبالو ق-ءاض5 كلذ ف سلف هاذأ

 ععقملا نبا غلب و قودهيأبدسو هفورعم قع« اذه لس برابلوةءق ةماعلا مونىغلاهراك نأتي ريقعلا

 جدنا اهرادلطةمروععاذات. املا ه راد قسا<ناكو هع كر ند فدراد عسا هلاراحنا

 راغلا عمي نأ ىشخأ لا.ةذارهتيذتقاول ليقف هرادفرأغ لا: ةرثك يضل شو اهعبتاللاهورادلا نكهنلا

 مالسل اب هأدبب تأر اجلا قد جو ىسفنا بح الاممهل تبسحأ دق توك اننارب خل ارودولا برهذر علاتوص

 ءازعلا ىف هم موةدو ةسصملا ف هب زعب وضرملا فهدوعب و لاّؤسااهلا-نع رثكألو مالكلاهعم ليطنالو
 الو هناروع ىلا ملعس ا نم عاطتيالو هنالز نع ع ه-عمر ورسلا ىف ةكرشلا رهظن وح رفلا ف هئنيم و

 هّقب رط قيضاالو هئانف ىف بارتلا رطم الو هياريمقءاملابصم قالو ٍمراد- ىلءععذجلاعضو

 ةئايهشاناذاهتع رمد نم+ تعاد و هتاروعنم4فشكنيامرخس وءرادملا امكان رطنلاهعشالو رادلاىلا

 هتم لا ل اراظنلا ديالو هتمرح نع ةرمعإ غب وامل هياع ةومناو هحمع للع هرادتظحالمنعءلفغدالو

 ةماعلاهانرك ذىتاافوةااوإحىلا اذه هام مادو , درمأ نمل هحامىلاهدشرب وهتهاك ى.دإوب فطماتي و

 تاو هيرمصت كرصتتسا تار هتنعأ كن ناعتس انا راحل ا ىداسمو رمل مسوميلعهقل ىلصلاةدقو 0

 هتأنهرب هباصأ تاو هتزانستع.:تامثاو هندع ضصناو هياعزدعرة:ذاذاو هتضرقأ كضرةّدس

 دهاقة هك اقكد : رتشااذاوهذؤنالو هيذايالا ع رلا هنع ب عستف ءاذملاب هءاع ل طةسنالو هديب ا

 لاق مت اهنم ةفرغتنأالا كردقراة م 5 هدلواهم ام اظل كدلواهم جب رذجالوارس اهل نداف لعغتلتافلا 1

 نعهسأ نع بدعش نب ورمتماو راذكه هللا هجر نم الارادلا ة-غاريالءدرءىسفنىذلاو راجلا ق-امشو ردنأ |

 تذلساذامالغاب لاقفةاش لس هلمالغورمتب هللاد_ب,عدنعتنك د هاج لاف ملسوهيلعهللاىلص ىلإ !نعودج
 7 مسوةيلعمتنا ل بسةيلا لوسرت الاغا ده لوقت مك كلاقذ ارا سالذلاقىتح ىدوهملاانراكأ دباق

 قارصصنلاوىدوهلاراجلا معطتتأاساب ىربال ن #ببللاشاك تهل هثرو.. هنأانب شد ىتح راج انيشرلا

 ( نان - (بحا) - 15)

 رقههاضا

 دجاولا كردي دوجو
 ءالدالا رنعدبعلادوعل

 ره نذس 1ةلا اع ىلا

 ىلعمقو لزاذا داعم

 باّقلا عم هوه نم وتلا

 سهلا ىلع عقو لزاذا

 انعاشمضعب (تعع«)

 هنأ مه-ضعب نع ىتنع
 لمقف عاوسا ا!نمد>و

 اذ_هنم كلاح نسأ هل

 لخاد لعل شد لاَقف
 درو اذ_ه فدروأ

 بادحأ ضعب (لاف)

 نينسالهس تردح لهس
 ناك ئتدنعريغت هتءأرام

 نارغلاورك ذل نمهعمس
 هرعرخ ا ىف ناك الف

 موسلاف هلع ٌىرق

 ةبدف --- دوبل

 طقس داكو دعت راف

 لاق كلذ نع هتلاسف

 عممو فعض ىمحطل عن

 قل !فتموت. كاملاّرم
 ب رطضاق ْنسَح .رال

 ناكو ماس نا هلاسؤ

 تفعض دقلاق هيصاص

 اذهتاكنا هللةف
 ةوعلااف فعاشلا نم
 لماكتلانا ةوقلا لاق
 هعاتسالادراوهناعدرب ال

 هري_ةنالفق هلا 6

 اذه نمو * دراولا

 ركب لأ لوق لببقلا



 (مئائانم فال ىنحكو
 عاسلا هةر فك

 وهورىناعملا مهذ قد رطن

 فع-ذانموفثك ]

 نمبر ةًاوتارابعلا
 ىلار رق: ةرايعاذه

 | درب دراو د>ولا ماهنالا

 ىلاعتو هنادهس قا نم

 ف مهبلا اراظنتالو تا واسلم ا ةباكنا 00 0 هلعاى راك ئ فرامو تال ٍ 9 و ل نإ. || ع عشقي الهللا دب ني نمو
 توظعدَمذ كسفأ :قايندلا لهآ م طعءامهمو اهفامريغصهلناد_:عةريغصا ن دلا ناو مهايندلاحى مهلمظعتلا ا

 1 قرع دمر عر ءأفرغصتف مهايندنملانتلكني مهل لذيتالوهتانيعن ٠ طقستفايندلا || ىذ رسول ىو
 بهذ و هاداعملا فك لع مالا لوط.؛ ةوادعل ار هات ثد ,< مهداعتالوربخوهىذلاب فدأوهىذلات ارسسادق ١ ١ تار 5

 مهملارظنتو ءةحمقلا مهلاعذأ ىداعتف نيدلافار 5 وادا كو ممم :بهذيو مف كامندوكن» دا 3 0

 نكسنالو ا ا ال مهمسخل ممحايصعإ 4 ةدوةعودهلل اتعلم مهذر علوم هل جرلا نيعي ا 0 تا

 الاهثاملافدح لكلذةةبقستب طط ناكنافذل مه درس لل نا سدحو كهحوفكملع مهئانثو كلم م دوم فوهلا ا ه0 .ادلا

 قاكرسلاو بدغلا ف كلاون ةوكي تأ عمطتالو مهلا هللا كافكا اوحأ ملاك ئتالومدحتال اميروادحاو أ , |باقلاوراث

 مهلعلعتالو ضرغلالاثت' الو لذا لدعتسنف مهيدي أى اعف عمطتالو هب رفاظت ىأو بذاك عمط نال ذذةينالعاا ا 200 7

 00 ا ا داواعسالا 0 ا ا د تا ظ ري غفثكلاو راثلا

 5 | اف فضال ىلءرطسسم
 اهسهمو صخعشلا ىلع صرصنةريغ نمالاسرتاداضر ءاعو نكلوك ءداعب و كتم موساالف لو“ ملالب 2 ا غاابلا ىل->رلا ماد

 أ ا ىلع ا

 دب نبذ ةافاكلاب كاسغن لغشن الو مه ١ نمهللاب دعتساو هلياىلا مهر لكف لَ سام مهتم ءاصأوأ أرسم م نم 0

 ىاعضوم | 1سم ولن ادقتعاو ىضؤماوقرعتم مهل لقت الو ه]عشل رمعلا عمد و ررضلا ١

 مهلطاب نعانومد مهة افون :مهلط ابن 5ص مه. اع.و» موف نكوبولتلا ىلا ضخ, ىملاو بيحماهللاقم مجول ١

 هراووكمم بردا ىل#

 هوا ةزاول 7

 نم فطاأ روذلاو رو

 اره

 فرغم ربغ هتماقتسا

 عراوذ:هدوهعمهحو نع

 دجولا هكردمال هدو>و
 : هيلع لةدناف عام“ او

 تورغن نوفعدالو تايسنلاواط1نا ىلع نوز_اوبو تودصتي الون وؤصتنا ريثكتلاو للقلا لعنودس< و (
 رو-هةهفاعوارو-ةف

 راسا تح
 فلأتب نسما ىلا ا نم

 روصقب راغ”نم نما
 4 اعلخخ دب ىأ ءال: الا

 || الو كانو ركذي ويلصنالونولصد وموصنالو نومود» مسهمالدجا لا ل_هأ طبغن اولاقتواطبغت نمرو.لا |
 | نمةرف>هدحوور 52 موةنك ضان رنم ةضو رهدحو وريعلار ا انمتامفس لاقو هزك دن 1

 7-52 'النأ لبق ١ الا ل عاو تء-رادق عس.رابلوةنم تكر نفاخ فل لادا رلات تما - | اتا اراشالا فءاعا لب نع

 | ءاعال تنام
 ن «ماوهلاباصأو تالثملا مب تلخ دق عرص مهارثامأ مهئاذا فايندلا ل_هأاوكرا ثمل 5 قا ىلا قانا ا ْ

 ى زءملاباداووي هنلان باذعنمنءأ دؤو روبقلاهذهىلارادنرمعن ًاادحأ لءأامهتناولاقو رك مث مهشادبأ ٍإ
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 أ راقب رمنممسالائاسلاةو ذوات مءتقثاو 3 ا ةيموقلا سل لاق كلذ ف هللمقذ

 | له ايداتمىداني والا لب مام وهيل هلل كسلا قوما رعسفنناسدقق مسهل عداد وةسمْدأ اركسفتن لذ

 | ولت حم عطخضاقم .ةلدد دةواسةهياةىفدجو اذا ناك ارعت اد ردا نب عكا ناكورا: 7 رفح

 رو.ةهذهت وبها لاقوىك روبقلاىلا ناطر رقاب تبرع درجت رون توكل

 ا كر وعوشتلا موزلةزازدلا عل دشن باداووهمستلا كلو ثي دخل اهو نزل اراهطاو حان !ضف

 لج «ذهفتنس ةزاشجلاب عارسالاوأ ع رق ةراخ اماما ىشعناوهلدادعتسالاو توا ىف رك-ةالاو تمملاةلظ>المو

 كلمتفاةممو تاك ايحادحأ ههنمر عماش الن أون .ذةعماجلا هاو قالا مو عم ةرشاعملا باد ىلع هيتبادا

 . سهإ «ولءلا. »
 هاكر / النم طعو لغتشت

 م :اروأ ةيغمهع كغلباذاو مهملا كاك نا هتلابذعتس اوثالم رص ئذإاهلار 0 ا ار

 ريمط:لاوريغنلا ىلع نوءسادع وةروعتو هراسالو ةلرنورفغ الوةرثع نوم .ةبال هاف ساناارثك اةيعصرذ او

 قلملاوه :رهاطظفاوضرنا نادع روهتعيطتونارسخ مهرتك ا ةبهصف ناتبمل ا اوةعهتلاب ناوحخالا ىلعن اود الا

 بائذم_هنطاب و ٍباءثمهرهاظ مهقلم فتوح رالو مهةنحىف نونمؤبال قمل اوهنطايفاوطخع» تاو

 توصي نوثااس ردس+لانمم_هقيدصبنودإ رثيو نويعلاب كلءاو ون ررماغتي و نونللاب نو »طق
 ناب ةريذت 0 1 نس دون لعلوعنالو مهتسشححو روهضغف اب كوهحاو ءلمهتيص قت ارعلا ل

 9 مهردلاو رائيدإا ىف ل ءاعتوأ هعم هرذانوأ» هرمفوهانغو هش الوو هلْز رعى هب رمذدحاو عضوموأرا دو ةدممصل

 58 اريغ_سناك تاكلاتس اوأاريبكتاك ناكلابأ هذكئاف لا او>الا هزه ىفهتضر ناق هيلاحاتهفةرشىف عت

 » (راوجلا قوقحإ# قاما فانصأ عمرا ءاابادآ هل .ذهف كلثمتاك نا
5-5 
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 ةداع عما مل سوهيلعهلبا ىلصلافو حبس ودمح نك-او مالغاي لوةيالو نمل اذان ألون الو قفرت قدي و

 4 ءاعهتلا لصلاقو ةفااصلامتايحتمانقو وهفيك هلأ وهدي ىلعوأ هتبمج ىلع دب مك د حأ عضد نأ ضن را اف

 لوس .رلاق ولدللاى هيلع نوأصا كمال [توعمس هبلك وماقاذاى م ةنحلا راك ىدعقاضد صداع نملسو

 داعاذا ل-وهيلع هنا ىلصلاقو هيقترع :هرذعدعقاذاةةجرلا ف اخ ضد را لخرلاداعاذا وبسط ناو

 داعلا صصاذا مالسأ اه. .لعلاقوةنللاىالزنمتأو وبنو لاش ناطو تبط ىلاعتهللا لاق هراز و اداأ للا

 ىلاكلذاعفرهءلعىنثاوهللادج هؤاحاذاوهتاقهداّرعا لوب اذام ارظنا لاف نيكامهبلىلاعتو كرابتهللاث عب
 2 نماريامدومجلن ماريتا هللّدن أ تاهتسفش ان تاوةنملا هل: دأ نأ هتمضوت نا ىلع ىد.ع!لوةيف 00

 هللا ىضرن ا 2©لاقوهنم_ كارب هيهللا درب نم مسوهيلعهللا ىلصهننالوسرلاقو هن ”امسهنعرفك ناو

 لنا رهعل اد الاهّنزاب كذعأ محرل نجسرلاهننا مسي لاقف مسوهيلعهنلا ىلص هللا لوسر ىنداعف تضصهنع

 ىذربلاط أ نس "ىلع سوم بلعمتا لسد اراساهااهدعتامرسش نم دحأ اوفك هل: نكي مودإو مودل

 كتجرلا.ندلا نماحو رخوأ كتملب ىلعا ربصوأ كتيفاعل عت كالا سأ ىفامهلل لق لاف ا
 ىلعلاقو رذاح ا ود امر نم هترذدقو هللا ة زعل ذوعألوةبتأاضن أ ليلعال بحسن و ندادحا ىطع: سكن

 هب رشي والسسع هيىرتشب د واهةادص نمش هنأ سما لا سراف هذطب مكدحلأ كش اذ اهنعهنلا ئذ 0
 وهر َُ لريخأ الأ ةرب رهاب اان لسوعي ءاعهللا ف دلاقو كراءملاوءافشلاو ء«ىرااوعىولاهل عمت :مقءا_وملاءامع

 تيعو ىي هللاالا هلاالل وة لاق هنن الو ران ىل تاقرانلا نمهقنا هان هضم نممعذ*لّوأ ىف 0
 تااز كرك ًاهلنالاحلك ىلعهيقاكرايمايمط اريثك ادج هني رجلاو دالبلاودابعلابردنلا نا -توعالجوهو

 قىجو رلعحاف اذه ىذصىىجو رضدةتلى ةطرصأ تنأ نا مهللا تاكم لكد : هيردقو هلالحو اب رأي ربك

 ىو روى قدس مك دعوا كءام ءاوأ تدعابايرانلا نمد عاب وىنسحلا كنم مسهل ت قبس نم حاورأ

 ىكرس ا. عن الاقوا ا ةدان رعلا لضفأ سواط لاو ةقان فاوخ ثالث دعل ضن رملاةدايعمالسلا<. اعلاق هنأ ا

 مالسلا < لع لاق تالثدعل ضد ر اذا. .ءمهضعب لاهو هلخانقتدادزااف ة ةاس ةرص ضن 4

 ءاعدلاىلاعزفلاورعضلاوى وكشااهإةو ريسصلا نسح ضد رملا بدأ ةإج راجف اوعب راو:دانعلاىفاويغ

 طاريق هلف هلفةزانج عرش نمولسوهيلعهتنا ىلسلاق مهزئانج عسبش نأ اهنمووي ءاودللا قلاخ ىلعءا 0

 هعمسو ثي دخلا اذهةرب رهو ىو رالودحأ لثم طارية لارا فو ناط اريق هلف نفد ىىح ف ةونافرحالا نم

 تاكو رامتعالاو نيالا ءاضو عد يلا نمهدصقلاو ةريثك طب رارقف : الاىلاا:طرقد_ةالاق ر عزنا

 لوءالرخ الاو اولوالا هذي دعت رس ةلعغو ةغبلبةظعومنوحناراناهاودغالاقةزانجى أر اذا قثمدلا لوعكم

 لالالا مابا ام ىبعر ةئالهتياو لوقي وىتس وهو هيخأةزانج فاخراني دب كلامج يرجشو هل أ

| 
ِ 

|| ١ 

 موةىلاتان زلامهارا ”ارظنو مهاكموقلان زى :زعن نا ىردن الذ زئان 1 اده_ثنانكش عالا لاق رايح ت مدام

 امري ار توما كاد وكول لاوعلا ع نماحن هنا ىلوأ ناكل وكسفنأ أنو رتوللاقف تم ىلءنوجرتي
 هعش ,دحاو قم ونانث اع ره يخل ع سو وهياعدتلا لص لاقو نم دق ةعادل !فو-وقاذدقتوملا

 رابتعالاوءاعدلا كلذ نم دوصقملاو همهر وبقرو رب نأ اهنمو« هلع يتبي و هلامو هل هأ عج يف هلو هلامو هلهأ

 لوسر عمانجرخهنعهللا ىضررعلاقوهنم مظفأريقلاوالا ا رظغنم تيأرام إس وميلعهنلا ىلصلا باغلاق يقرتو
 كئاكملانمكأ 1 مكساملاةذانمكب وىكءفهنمموقلا ند تنكو ريقىلا سلخ رباقملا قاف لسومرلعوننايلسمتلا

 قكزدأف, ىلع افاهلر همس | نأ هتنذاتساو كندا اهترابز زفىرتنذأت- ابهوتن,ةنماربقاذ_هلاق |

 ىلص هللالوسر تعد لوقب وهتمحل لت ىتحىتد ريق ىلع فةواذا هنعهننا ىذر رعناكو ةقرلا نمداولا كردبام |||
 د هدعناف هنم مخي تاو رسب ا هدعباخ ه«سحاصه ماع تافورخ .الالزانملوأ ربقلا تالوةنلسويلعللا

 اذهذ ةلطلاثبب , وةد رغلا تدد وةد_ولا سس ودودلاتسانأ لوقف هنرغح مدا نا ماك املّوأدها<تلاقو | ا

 رو.ةل!ىلادعدب ءادردلاوت | ناكر ىربة ىف عضوأ مول ىف موبد هةر الراوأ لاب كنوع فا تددعأ امإ

 ائوهلاو توكس نتف
 ماك
 ةمغنااحورل اذلسا اذا

 ةلواعإا سفنا !تدحو

 اعتكر خت و ىوهلاب

 ضراعلاتود+ اهف

 لولعملا ىلّتلا دحو و
 هنذاع كردعتو ةدارالا

 جورلافضراءاادو-ول

 لسع امو رهأو اد رمش

 ةعرح ضرالا

 سك نمضراللو
 تيهت ماركللا

 للا اسدنف

 قحلاتاوهبلق ءاممسا
 جلابل اقدح 2 ,رءائسل ص أ

 رهوخأ و لاحرلا غل. م
 ضار_عءأ نم دردتلا

 ىلعت علشلا اوح>الا

 ىداولاب تاءلاوسفتلا

 ك2 او سد_هما

 ردتعمْك .امدنع ىدص

 قزحأو سرعءورهمسأ

 مارحا ايعلا روب
 هحور غصت و ناخحلالا

 انزع هل عشاء ءاعانم لا

 هنود را 1 ةعلاطع

 معسنال ناتش  اهلاف

 قاسعلاةمالط ىشك

 هكرعال هلحاذه نمو
 ةثناكا ذاواس ار عاوسلا
 ازذ_هقحتال ناحلالا
 [متاجان هةفاطل عمحورلا



 بحوم ىصال:و مزال
 قشاعتلا ونزل

 اهدلثس تامالعتل و

 نيب ةاعانماهنال حوورلا

 ماعف نأ او نيقشاعتملا

 ءاود-تنوك ةمكملا

 ةردقلاملاع ىف مدانم

 اذه نم تكاتلا

 سذنلا ناكل ذو لصالا

 سنت ىاو_.ح حوو

 حورلا نه برسقلاب
 ناب اهسنحتو ىناحورلا

 فرشناو لاس تح

 حورلان هءبرسقلا
 اسن تراَضو ىاموزلا

 نمس نلت وكت اذاَق

 ماع ىناحورلا حورلا

 تركتك ةردقلا

 معى مدا نسم ءاوص

 ىلاتلا اذهفةمكحلا

 ةثولالاةمسنو قشاعتلاو

 انهه نمةروك ذِلاو

 قيرطلااذ_مورهطظ
 حورلا ثد اطملا

 تالسامامنالتامغنلا
 ةملاكمو نيَعْساعَملا نمد

 لئاقلالاق دقوا من

 دوجولاىف انمم_اكت
 اننوه

 ل 4
 تيفيعحتع 353

 1 رك ذالاعق انئاغلاوةياناالع كرا 2 دم سل
 | نافةقلاخرحاذلا قلانوة#صلاخنمؤملا صا مه عب لاق بني و هله نا ىجم تيرم ىذب ىف :اذاهنااهئمو

 | ىنعم اذ هو مهنعلتلا:.ولق ناو ماوقأ ءوحو ىف شننلان اءادردلاونأ لاقو رهاطظلا ف نسم ا قلخلاب ىذرب رحافلا

 ١ 0 الدني لا ىات ىلا عدا كمندتا لان تفاح نم عم ىش ,وةارادملا

 )أ لاق ضعس :مهضعي سال !هنيا مفدالولو :ءلاعت هلوقفلاقو ةارادملاو مال لاب ىذالاو شعت علا ىأةعيسلاةةبحلاب

 | لاقفلو لعق لسع لوسر ىلع لح رنذأتس ا!هنعهنلا ىذرتشئاعتااةوارادملاوءامحلاوةءهرلاوةبغرلاب

 لحدا 4#تاترخا لف ةلزتمهدزع هل نأ تننطىتحلوقةلا4نال لح داسإف 'وه ةريشعا لحرس ئيق اوف درا

 قفا ساتلا كرت نمةمايقلا مونهلنا دنع ةلزغم ساذل ارم 2ناةثئاعالاقفل اوقلا لتنال متاقىذلا تاق

 نبدمت لاهو سلا مهول زو ميلا عاب سائاااوطلاخرثالا فوةقد_د هلوهفهضرع هن ل>رلا وامريكا فو

 اهنمو احرقءنم هلهتنا لعد ىتحادب هترياعم نمددتال نم فور عم اب رشاعن لن م مك سبل ءذعهتلا مرسلا

 ىيحا مهالالوقي لس وهيلعهتنا لص ىلا .اكماتيالاىلا نس ونيك اسملاب طلتذ < وءا.نغالاةطلا اه بنتك نأ

 اذاهكلممال_ىل اهيلعناهلسن اكرام ايحالا ب عكا لاقونيك اسما صراف فرش > اوان مكسم ىّمأ اوانكسم

 هيلعىسعللاةتةملكع 00 ع ليقوانمكسم نيج نيكل وهيلان رساحانمكسمىأر 5 ري_عسملا لد

 ّ ةاروتلافوهفاونما نيذلااهيأان نمتارقلا ىفام رابحالا بعك ل اقو نيكس. هللاقب تأ ن للا مالسلا
 ءارعفلل دحاو وعاسنالةثالثوءامن اللة ثالثب اونا ةعبس-راذلل نا تماصلان ةدامعلاوو كا | اهيأا

 اضرف.كرظن لاقذ ىنع لاضر لعن اى سنيك َِب مرا لاقءاست الا نمامس:ناىتسغلب ل._فظفلالاقو نيك اسملاو

 ىهلاىوملاقوءايشغالالاكهنلالوسرا. كوملا نمو لبق كوملاةسااحتوك ايامالسلاهيلعلاقو كذع نيك اسملا
 دعب ريصنامىلاىردالكناق ةمعنبارحاف نطبغتال-ر جهملعهتنا لصلاقو ممول: ةرسكشملا دنع لاق ك غب نأ

 ىنغتس ىتح ني سءنيوبأ نما مد نم و ه.لعمللا لدلاعف مثلا امأواثيثحابلاط هي ءاوؤنمتاجتوملا

 هيلعهللا ىلصلاقوهيعبصابريشب وهونيتاهك ةنجلا ىفربتيلا لذاكوانمالسلا يلع لاقوقت هلاةزخلا ]تمحو رف

 نمثيب ريخ لسوهيلعهتا ىبصلاقوةنسحهدياهلعرتةرعش لكب 4# تناك اجرت مدن ناار لعدم شوت ْلْخَو

 دهم لاو سملكلة دنا اهتمووجمملاءاسن متي ,همق تدب نيلسملا ع نمتدد ريشو هيلا ن سك محدن هسمق ثدد نيمسملا

 مسام لسفا ا نمؤملل بح نموملا ل سوهيلع هنبا ىبلاق هءلق ىلعر و رمل !لاخدا ىف

 اين هضىأراذاف 28 أ 1س كدحأ ناو هيلعهننا ىصلاقوهسفنل بحسم خال بحي ىتحدحأ نمؤرال

 نيعرقأ نمل سوملعهتلا لصلا وهرعفتلامدخامت *اكف هيخالةجاح ىضَق نم بوهملعهللا ىلص لاقوهنعهطملف
 وأ اهاضقرا منوأ لبل نمةعاسهمخأ ةحاح ىف ىمثه نم سو هبل ع هنن ا ىل ص لاقو مةمايقلا مون هنمعهننارقأ نمؤم

 هلبا ار غابوا ظمناعاوآ مومغم نمؤم نعي رف نم مال س لاهيلعلاقونب رهش فاك ا نم لاري ناك اهضقب

 نم هعنعلاقاملاط ءرمصنب فيك لبةفامول ظموأ ملاط ' ”لاغرصنا لسوميلعهنلا ىلصلاقو ةرفغم نيعمسو أ الث هل

 وأاع«_دعج رغب نأوأ نمؤملا باق ىعر و رسل الاخداهننا ىلا لاعالا بح أ نمنا متاع لاهررللا

 موناكلم هيلا هللا ثعب هتنعل قفانم ن ءانمؤم ىج نمل -وهلعهللا لصلاقو عوج نم همعط:وأ| :: ددنع ىدقن

 رضل اوهتلاب ٌكرشلارسشلا نم م ئعامهكوذ س 11101 1 ارا مك ةماعلا

 0000 نيل سوس عسا لس لاقومفاادابعل مخنلا اوهنئابثا ءالاربلا نمئ اه عقوذ س دل ناةلصخخو هئاذاتعل

 ةياورفولادنالانمهللاهنشك دخت ةمأ م> 1 مهن مون لك لاق نمىخر كلا فو «رعم لاقو متم س لذ نيم بحال
 نب ىلع ىتن ولا دبالا نمهنباهبتك تام الث مون لك دع ةمأن ع جرف مهللاددخةمأ لاوح أ صأ مهللا ىرخأ

 هل نكست تلو هلطظ نعل تسوهلاعت هنلاىدي نيب اد غض ةواذا ىنملط نم كعك: انام كي ير تاتو العلا

 ةسلطل اةقدت دئاعاا بدأ وهلضف لمنو قملااذهتابثافنايفاك مالسالاوة ةقرعملافمهاض صد وعل نأ اهنموويةةع

 نابلالباعنال تاذئتسالادزعو عضوا تار وعنعرضدلا ضءوةسيفاعلابءاعالاوةقزلاراهطاو لاؤسلا هو

 قىدبو
+ 

2 

 انف



 5 بتياجرلا

 ل "رانا مل سا يس نسم هي ف مص 0

١41 1 00 

 هيلع لاهو مجاعالاعذ :كئائا اوموقت ”الف ىو ًاراذاةرملافمال_سل اهي اهيلع هناىو روش ذإهتءهار "نمتواعتامل

 مهل نمل ل لا ,المالسا < !1ءلاقو رانلا نمهدعمأ وف. 1 قاما: لاح رلا هلل“ عت رس نم مالسلا

 | موةلاذتأ اذا مو هءلعدللا لص لاقو ى هلا اذهل كلذ نع وز رتعاوناكواوصسةتو اود او همق ساد

 ناكم عسوأ ىلار 1 لف هلع سول /نافءودخأ اهجهمر 57 اًدمأ 1 ىهاسعاف هنأ ءاف هل عسوافءاخأ دحأ اعدتاف مهلا

 نم ىلع مال اهركيف بح لخلوبي وهوملسوءبلعمللا ىلس هللا لوسر ىلعل حروب هنأ ىور وهف ساحة دج
 مالسأ ]| هيلع لاف لسو هيلع هلنا ىلصدنلا لورا لحر هلاق هناق مالسا !كءاععا دب الوعي ْن ارا

 عممز !تاهل اىركس

 جورااذازل سادح وو
 ماعلا نا تام-خنلا

 نحل عيت ىفاحو رلا
 بسانتلادوجوولا+لاو

 نسدسم ناوك الا ف لدخادا] ندعسد وهنلاةجرو مكيلعمالسلا لّقيلف ءاخأ مددحأ ىلاذالاق مان الثاهلاف ىوملاةمت مالسل كمل عنا

 لبقأ ذادصسملا فاسلاس لسوءبلعهنا ىلص هللا وسر ناك فصلا ءارودعتب لب فرص الن اس 0 1

 سلف. ىناث :لاامأ واجف سلف ةحرفدح وذامهدحأام اماقمل_بو هملع هللا ىل_ههتلالوسرييلاتانث ا لءقافرغنةث الث

 مهدحأ امأةثالثلا ارفنلا نعكرمخأ الآ لاق لو هيلعهنلا ىلس هللا لوس رغرفاملفايهاذرب دا ثلاثلاامآو مهفاحخ
 تاس لاةرمنعمتل ضر اف ضرع اشو هنمهللاامكسافامحس ا ةىناثلاامأو هللاءاو اقهللاىلاىواف

 م-وهيلعهللا ىلص بالا ىلع ىناهمأ تا-واقر ةتب تأ لبقامهلر غالا تاق هةيف نايقتلي نيا. نماممل سو هبلع
 هلام نور تنملاةم أ ضرع نوصن نأ اهتموا مايابح رم مالسلاهملعلا ف فاه مأ هلل .ةفهذه نملاةذ

 ءادردلاوبأ ىور مال -الاةودخا ىضتشعهماع بحب كإذ ناقهرصتبا و هبودل ضامن وهنعدربو ر دةامهمهريغملاط نع

 نعدر نم لس عملا لس تلا لاظف لسومتدر ا يل هللالوسردنعلحر نملانال- رنا

 يلاقحستأك الاهرحخأ ضرع نعارب ملم نع ص أ ن نمامل سو هيلعهللا ىلص لاقو رانلا نماباح 4ناكه نأ ضرع

 هو اهدنعرك ذ د: نملاق/وهيلعهننا ىله يبلانا هنع هللا ىذر سن نعوةمايقلا مون هج ران هنعدرب نأ هللا

 هللا ءرصت هرم 3م ملاوخأ دنع 3 نموةرخ ..الاوايندلا قاهيمتا هكرجأ ءرصتب لة رض هدو راكطفلا

 هيمدع كسا هللا تدنن ثعبامدلا قرللا ه.خأ ضرعنعىج نممالسلاه.اعلاقو:خ .الاوامندلا فى

 اطهر 5 د ملم سما نماملوةد مو هيلعهللا ىبصهللا لو -راذعمةططوب او رباجلاقو رانلا نصةمايقل امون

 ا 5 وه هللا هرمدنالا هدم لد ف رهط ر عد .ذْك حد : عضو هى

 ىماللا هم هلع لاف س طاعلا تمعشت اهنمو وع هنرم هزهمك ةبح + عضوم ىف هللا لذ الا تمرح هيف كتي نط وم“

 مصيودقل كي دهيلوغ فن طا العطر ودهلل كج هتعشن ىذا لو 5-9 : ولاحلك ىلعهلي دلو سشطاعلا

 لّةيلفك دحأ س طعاذا لوقشات !عن لوهملع هللا ىبسصهللا لوسر ناك لاق همعهللا ىذر دوعسم نب نعووكسلاب اب

 لودر تعدو اوى هللار ها لعملف كل ذاولافا ذاق هللا كرب هد_:ءنملةملف ال ذلاف اذافنيااعلا بر هنيدلا

 سوه طعدتلا ىلصلاقو ثكس تنأ وهللادج هنالاعف كاذ نع هلأ سؤرخ 7 تعششل لوا بط اعراس وهي .اعهنلا ىلص هللا

 تنال ادم رات واتباع تء©هناىوروماك زوهفداز ناقانالث ساطع ذا مل ساس طاعأ |توشن

 رج ىو روهدبوأ هب وأن ريدساو هتوص ضغساععاذا ل توهماع هللا ىلص هللا لو وسر تاك رهو لاقو موك ص و

 مر لوقي نأ ءاجبزل_بوهياعمنلا ىبص هللا لوسر دنعن وسط اهي دولا ناك ىرعشالا ىيبؤمونأ آلاهو ههحو

 هيلعللا ىلص ى)!فلش س طعالدو تا. 31 نعدمس ه رشم اع ث هللا دمنعىدورو هللا كب دهيلوةيتاكفهلل

 ملل الفلاح لك ىلع هنيدجلاو ىضرب امدعب واش رضوا هاكر مابها ريثك اد-هتاوخلالاقفةالصلا ىف مو

 ىثاحد  اردقا لاقفاريدخالا نهم تدرأ ام هللا لو -.رابآنأ لاف تاماك- |بحاص ع نملاق ل وميلعهللا ىلس ىنلا

 هنرمصاخ ل كد لدجلا ىلاقيسف هدنع ساععن م 4. لعبا ىلصلاقوامم" كي مي انو ردتنب مهاك كك 3

 نافاهإ هلاق ا ذاق هر ىلع هدب عن طرف ةكدح أ بعاثت اذا ناطمشلا نها ةلاو هلياع نء«ساطعلا مالسلا+ملعلاقو ١

 نع 11لاقوهلنار 1 ذي نايم لفة جالا ءاضقىف سادعاذا جلا ميهارب ١لاقو هفوح نمل هد: ناطشلا

 انأ !لاعفْكن دان اقدمعب مالنا افتنأ ابد ٠ رقأ براي مال_تلا مدلعىموملاق بعك لاقو هسفن هادم

 دو-ووالءفو الود

 لك امهلا يف سسانتلا

 تامخلا حورلا مع“ ىتأ

 ناحلالاو ةذيذالا

 دوجول هيرث أن ةيسانتملا
 كلذ دقتي مث ةيبحلا

 0ع عورشلاب
 دودخلااهياعروةمك-لا

 الداء ةجلكلا نبع دبعلل

 رح آهخوو) الحاو
 جورلا ذلة ساعا

 تامعلانال تامخنلا

 عسم سفالا قطن اهب
 قنا ءاعالاب حورلا

 ني !ًصرو ةراشا
 نيبو نيقشاعتملا
 جاورالاو سوسفتلا

 كلذ ع زنب ىلصأ قشاعت

 دلال
 0 ا

 هليأ لاه 7 او ةعيبطلاب

 اهحوزاهمل عدو ىللاعت

 هلوةفو املا نكيسدل

 راعما اهنم هناحس



 ىوا-«- باع بلغلا
 اود دمعي نموت
 ْ اود وهل ب قدا

 دو>ولالايذاي رثعتي

 مهضعب لاف ةعااطأ ا هذه

 دجولا
 ل اودىزفني ال ىلكم د ران

 ىرونيدلا داود

 مسهف موقب هللا هجر
 اوكسمأ هوارالف لاوق
 منك امىلااوعحرالاةق

 تعجول شاو_ةه«ف
 ىذأ ىف ايندلا ىهال_م
 ىثالو ىمهلغ_ثام

 ارم دجولاف لام ضع
 سفنلاب ىلتيااحوزلا
 ندخل او
 ى-ىةران تاقلايو

 | حورلادجولاراثفق حملا
 قا ق-ىف ىناءورلا
 دجولاتوكي ولطبملاو
 رهاذب ىناعملا مهف نمةرانت
 تامغئا ادرعت نمةراتو
 نمناك افتاحلالاو
 كراشن قاما ىل-.و

 عامسل !ىفحورلا سفنلا

 كراش ولطبملا دف
 | امووملا قىسيفباقلا

 درسحم ليمقنم ناك
 حورل' درت تامقتلا

 | ق-ىف نك و عامعسلل

 سلا قرتست لطبملا

 - 0 اذن
 1... ا

 ع 'ءتهننالاقو ناك روباسو عسل ةرغغمنوعمس 0 تءهقاة اصئنتانم نمل ىف لاا ذاإوهبلعهلنا

 الواونمؤت ىى-ةزحلا او ثرتالهدس ىسفن ىذلاو مال لا هملعلاقو اهودروأ امن تدحأدا اوف لحد متل .حاذاو

 لاقو مكسننب مالسلا | اوشفأ لاقهننالوسراب ىلباولاق 11 رانا عل متل دل ارا حا 0
 نعمتك :الملات ا اسو هيلع هلنا لص لاقوةرم نيعمبةكلثال اهم !اهلعالع همأعدرف ممل ل لام اذااضن]'

 ًزحأ دحاو مولا نم لساذاو ىنامملا ل اع بك ارلا اسي مالسلا هي ءاعلافو هيلعرل بالو تملا ىلعر عمل هلا نم

 ناكوةنملا لهأ ةمك هو مالسلاةمالا ءزهقاعتتلا ىطءافدوعسلا كلب ناكن م يتناك مداتق لاقو ممتع
 ةقلادملاو ةكالملا يهنعلتفاو در الن أ ىشحأ ىنأالا ىنعنعاملوةب ومهلع ل بالف موق ىلعرع ىف او لنا مول

 رسشع مال_سلاهيلعلاقف مكلع مالا لاف مل_بوهيلعهللا لصهنلالوسرىلا لبر ءاجو مالسلا عمتنساضنأ

 هللاةج رو مكيلعمالسلا لا ةفرخ 5 1ءإ4 ةنسح نورسثءلاقف هللا د اءماللالاةفرخ ةءاف.تان_بح
 هياعهنبا ىلسصهلنالوسرنعىورب د ماعم سيف نا يصل | ىلع رع ءهنعهلباىدر سن تاكو نوثالث لاّقف هناكرب و

 ًاموافدوعقسانلا نمةيصعوام امو دصسملا ف ممل و يلعهللا ب هنأ ما ارمنيديجلادبعىورو كاذ مف هنأ لو
 محي -علاذاو مال لاب ىرامتلاالودوجلااو ديتال مال اهملعلاقف هب ل !آاديعراش ارو د

 لس وميلعهللا ىلصءقلا لوسرلاق لاقهنعهنلا ىضرةرب ره أ نعو هعضأ ىلاهورططاققنر لا قم هدحأ

 ةثئاغتلاق قرطلاق. .ذأىا مهو ررطضاق قا ؛ رطااف مهوةمةلاذافمال_اب مهؤدبتالوةمذلا لهأ او ةاصتال

 هنباىلص ىننلا اقف كل .لعماسلا اول هذ موهيلعهللا ىلصهللالو-رىلعاوأتددو ملا نماط طهرشا اهعهلناىذر

 بعهتلاناةثئاعانماللاهءلعلاقف ةذعلل اوماسلا لعلب تاةفاهن علا ىذ رقشتاءتلاف ميلع ل_بوهنلع
 ىنئاملاىلءبكارلال): مال_بلاهياعلاقو مباع تلقدقفلاق اولاقام معن ملأ ثئاعتلاف تلك فقفرلا
 تاقىراصنلاودوملابا اومشنال مال لا طلاعورتكلا لكر لاذ ريثكلا ىلع ل ملا اودعاشا ىلع ىمئاملاو

 هءلعلافو فيع_ضهداسس !ىتعوب لاوسك الا ةراخالا ىراشتلا ماتو ع -داصالا. ةراشالاب دووملا محأ كل

 نمقداب والات سلف ملف ماقاذامت سلحجيلف سا نأ هلاد. ناف ملل سلكت ىلا هدأ ى هت اذامالسأ |

 ا وة سنا لانا اوسرلاقهنعهنلاىذر سنألاقو هريس

 ىقتلا:ذا لوةيهل_-وهيلعهنلاىلص ىنلا تعم هنعهنناىذر رعلاقو ارشبامهت_بحالنوسوةع ستة رغم
 لاقو ,ةرشثع فاصل :توعست ىدامال ةجرةثاما مهند تارئاك |صدو ه.حاص 0

 كشكل ايحت ماع لسوه.لعهنناىلصننالو-رلاق هنكدتلا وضرر رهوبأ لاقو دولا دي رنة اصملا نس 1ا

 نعوكورو هلاريةونو هبأكرعت ”نيدلا ىف مانعا ادب ةإيعب سأ. الو 23 امنا املا .ةمالسلا هملعلاق وةكلاصملا

 ىلصىنلاتينأ ىتب ون تازث لاق كلامي ,بعكن عو-وهبلعهنلا ىبص ىلا ديانلبقلاق امهنء دنا ىذررممنبا

 بأ قاد لعفف هان ذافلاف لوك ربما ىتذئاهننالو-رابلا# امسارعاتاىوروهدب ثأ يقف ٍلوهيلعهليا

 مل هنأ هن :ءهنلا ىضر بزاع نب ءارملا ن ءو تاكيد امكن هدب ليقو دفا ع تا طرت طخلازب رعود.ع

 لاعفهف اصتهبلاودي لم د :رفهّبوطو نم غرف ىتحهماءدزي لفأضو: هواء ىلصعتت الور ىلع

 ايقتلااذانيلملا ناو هيلعمتلا ىلسدّنلا اوسرلاّف م>اءالانالدسأ نمالااذهىرأ تنك ام هننالو-رأب
 هناكهءلعاودر م ماعم ةموهلاب لحرلا ماذا لاق ل_وهباعهنبا ىل_ص ىلا ن ءو اممولذ ت:احنافاصتف

 ءا.كالاو لضف اولافوأ ببط او مهن مريخ "الم يلع درهياع اودرب م ناومالسا' مهرك ذهنالكحر دىل_ذف مهلع

 انضعب لبةيةلاقال لاق ضءبلان_ذعب ىنحنت هللا لوسرانائلقهنع هللاىذر سن أ لاق هنع ىسهنممال_ساادنع
 وب لاقو رغسلا 0 علا هد ودق لبتلاو مازعلالاو سنلاق اضعبانضعب ئاص,ةلافاللافاضعب
 وذ هوتحتريخأ كف تدب لانك ؟ ١ ةامون ىبلطو ع اصالال_سو .ءلعهلبا ىلص# 2 .ءااممعدشاىذررذ

 باكرب كان سابعثب ا لعفرثالا هيدر وءال عل اريقوت ىف ب اك رلابذ خالاودو او دودبأ تناكف ىنءزتلافر سلع

 ماظعالا ليد ىلعهوركممايقل اوديز باحصأ و دي زياولءذافا ذكعلاقومعفر تدي زز رغب رعذمشأو تبان نبدي ز
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 دع

 ََت  توفعالأ 1 راقنكيخأ لكن اسخالا 5 6 اليمام و لاف تعا ته هو هللالو- 0 ١ را ْ
 اودقددلو اوفعبلو ًارةووفعلا بح وفعهللا ناهس م5: نأ ددهلاىنهتنااذان اطل ال يش هزا لاّقذدهنع

 دامروهيلعمللا ىلس هللا لوسرع_بو ىف ىفسا.ءاكسف ةياورافو ميحرروخغهتئاو ككل هتلارغ غي نأ |نوبمتالآ

 روسف ىع تدنقل>رد دوص عمسق لدللا نمي دما سعب ناكهفعهللا ىذ .ررعناىؤ رو هرمي غتةدتل

 ريعأ انتن أو لاف هتدصعم ىلعتنأو لرتسهللاناتننطأ هْنناَو دعا, ل اة فرج هدنعو ةأماهرنءدحوف هلع

 دةواو الو ىلاعتهللالاو اثالث هللا تصعد ةنةدحاو هللا تصغر ننكحناةلهتتالف نيمؤملا | ١
 اول دنالىلاعتهللالاقد_ةو ىلءترّوتدقواهرووط نمتودبل ااونأ7ناب ريلا سداوىلاعت هللا لاقو تاسست
 ناريخ نمل دنع له« _:ءهللاىىذررعلاةف مال_الو نذاريغب ىترب تا ددقو هن الا كتويب ريفانويب

 ل+رلاة و هكرتو رخوهنعاةعفاد اهاثمىلادوعأ النعت وف عنا نينمؤملارب م ايهتناو عن لاق ك ذءتوفع

 هتعجس لاق ةمامقلا مول ىوختلا فلو م-وهيلعهللا ىلص هللا لوسر تعم# ىلا يابا اي رعت هللادعل

 اذكى ئذ ذدفرعت :أاذك سن ةفرعتأ لو: ةسانلانم هراسسلو ها 5 نم موملاهنمىفدمل هللا تا لوشن

 انأوالاامندلا ف كءلعاهرتسأ !مىباىدبعأب هللاق كلهدق هنأ هسفنفىأ ارك هبرتذب رتل ترا كوتا

 | اربذكئيذا ءالؤهداهشالا لوف نوقفانم او نورذاكلاامأو كن | بدح نامل ي ىطعنف مودلا كل اهرفغأ نأ ديرأ

 لمعت نأ: .رهاجلا نم تاو نير اجلال ىاعم مْ لكلسو«لعهنلا بصلات دقو نيالا ىلعهنلاةنعلالأ مهجر يلع

 3 الا هدأ ف بص توذهراك هل مهر موتر غنم س !نم مل وهيلعهنلا ىلصلافو هب ربك م ارمس ءوسااىل-رلا

 هللااودعاذا م مناف ةسغلا نع مهتنسلالو نا هلا ءو- نع سانلا نول ةلةنادص مهتلا عضاوم ىتي تااهتمودهةمايلا

 ىيكباردع ناو ردت تك ا ء.ستالوىلاعتهلنالاقاكي رش *ناكميق سبسلاوهناكودر 5 لب

 ىو ل هيونأ بس دحأن هلهواولاعذ هن ولآ ب سان من نر تمد يللا لصلاةو لع

 هبرثهُت 2 امسن ىدد-أ 0 :ءهللا ىذركلامزن سن ىوردقو هررلأ ثو يسدفهريغ

 مى افك: ف نط 1 نممنلالوسزا:لاتخةصص ىدرر كه تزاقأ لاو رشوان ا 0 لحر

 يك وات ىف ف ذقن نأ تيس ىف اةد :اورفدازو مدلا ىر مذا نيان هىرك ناطمشت !!تالاعفك.فن ط اعنا

 ىضررملاقوناضمرنمرخاوالارسعا ىف هنر اردقتناكوشس رد اهم .ةصاهئااكلسر ىلعلا ةفنيلجراناكو أش

 ةردلاب ءالعف قا رطلارهط ىلع مام اك لحرب صو نظل هيءاسأ نم نم هوانالقمل !ماةمهسفن ماقأ نمهنعهللا

 نمد أح هلن نملك عاش كاجو دي س أخ لا نمرحأ لاو , الث ي-الهلاقف أ سمااهنان ننمو ؤااريَمأ الاَعف

 هنلالصةهالورلاق هب واعملاقو بحأ امهم ::ىد ىلعهللا ىضةي واورحؤت !اوعف شاف ىدنع متنأو ةجاحلا ىلا | بلطتو لئسأو ىوأ ىلا لسوءيلعهقلا ىلصلاق «لعر دقي ا.بهتجاحءاضة فى وةلزتم دنع 4 نمدلا نياسملا |
 ةقدص ن مام وميلع هللا لصلاةواورحؤتفىلااو ءذثىكورخؤأومالادب رأ نااوزحؤتىكااوعفش !ملسوءبلع 1

 هملا ارظنأى 1 ثدغم للاعب !د.عناك ةرب ربح وزنأ امهنعهللا ىذر سابع !نعةمركعىوروزخ نع ٍْ هدرك 00 ررخ ىلا ةعفمل ام رحو مالا امن ةكةعافشلا لاق كلذ فيكو لبقناسالاةةدصنم لضفأ ||
 ةرب رب ثيم نحةدَّت نمسغتالأ ساب .هلل إ--وهيلعهلناىلصلا قف تيد ىلع ليت هعومدو ركب وه وهواهفاحخ ١
 اللاعف لعفاف فص أت هللا لورا, تلاعف كداوونأ هناقه.ةعحارول ملسوءيلعهللا لص ىنلا لاقف هلهضغب : :دشوأ]|

 نممسو <: .اعدنلا لص لاق مال سلا د ءيوذلاصت دوم الكسل لبقمالسلاب مهنمي ملك أ ادب , نأ اهتموهعفاثانأ امنا :
 مول سوء.لعهللا ىلصهننالوسر ىلع تا دمهضعب لافو مالسلاب ادبي ىد دوم تالف مالسلا لبق ملكلابأدب ٠
 لاق لاقهنعهلل اىضررباحىورو لخداو ميلف مالسلا ل عع جراملسوهب .اعدنلا ىلص ىنلالاقف نذأتسأ لولسأ ا
 سنأأ لاقومتيب لدندي ملكدحأ ملاذا ناطيشلا نافاهلهأ لعاولس متين متانداذاسوميلع قل ىيسمهتالوسو ْ
 نم ىلع و كلرعفدز ءوضولا غس مع سن ًاايىللاقف مح ىنامم سو وهيلعتلا لص ىنلا تمدح هزعهللا ىذر ٠

 ىلههللالوسر لاه سن لاق ونتي يخرفكي كتيب لهأ لعر فكلزنمتلداذاولتانسحرفكت قم نمت 1
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 ارح ض عمت نمو اح
 دجولا لرستن متلفأ
 داطصت لد ولا لرد

 اناقبلا دوو واناقبلا
 اناطعلا نمد فلختل
 ه«-ر قرمدخلا ( (لاق)

 نم لاحنو دأام هللا

 عرب جتزملا جان
 قعام ايدج ىلا

 د_جولاك قحلاقسح
 لطيملاقحىف عاسمسلاب أ

 ىلا بظالا ثدح ند

 نطانلا رمان وهحاعزلا

 ىل-ءورث ار وهطو هب
 ديعلل هريبغتو رهاظلا
 امناو لاحىلا لاحن م

 قمل ا نيب لادا فلتخ

 نجع لطبملانا لطبملاو
 سفنلا ىوهدوج ول
 ةدارادوحولر< قحنلاو

 لق اذا وناقلا

 قثد_ال عاملا

 لرحامناو أيش تلقا
 قلعتمن ف باقلا قام

 هكر هللا اريل قمتم

 ىوهلاب رف عامسلا
 ةهتععهضذطار قاعتم نمو

 ةدارا ةدارالاب دحمتلا

 بود“ < لطيملاةللقلا

 قمل و سفنل باعك

 تالا باعك بوعخ
 باح سعقفنلا باو

 باتحوقالظ ىضؤل



 نوقماصبفنصونوراخاي
 كل ذنولم_ءد 6

 ىل-ءنمعت دقذ لمعلا

 بانتحاةقودأ اةفئاط

 تاعاج ا هذ_-هىلثم

 مسهتلا عضاومءاعناو

 ىد_صقّوصتلا ناف

 لو-ةنهءاكد_- ودلك

 2 فّوصتلا مهضعإ

 ىو وطاخت الفد

 راب الاهذهذلزهلا نم

 ناذتحا ىلع تلد

 رزجلا ذتأو عامتلا
 همفاعلوالا بال اوهنم

 هطورسشبهزاوج ىلع لد
 ىلا» راكملا نع ههيزغت و

 اناصخد_ةو اهانركذ

 دياصقا!نيبا:ةرفولوقلا

 ناكوكالذ ريغوءانغلاو

 نيهحلاصلان :رمةسعأمجس

 كلذ عمو ن روع جنا

 نم ىل-ع نو كج

 قارب وةنسحة ند عجل
 ه.ةندالا

 نورشثعلاو عسب رلا باهل (
 عامل !فلو-ةلاىف

 ( ءانغت-اواعفارت
 رعشا اسج ولاا ملعا

 دقفب منذ دقفةةراسإ

 دقفلاناك امناودعم
 دعلا دوحوةجازأ

 ءاناقيو هنافصدوحوف

 شضقمتلا بعضو
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 همالوتذ لاق مهرازوأ 5 مع لمع تاو كر اك عون مدع موب كلذن الاف ءاكبلابيإ_بوعياع

 ىالؤاؤالاب ةلاكمبهذ نم اروصةوةضف نم نت ادمىرأ بر اءلاقفناذللا فر هذاك لرصب عذرا ماظتملل ىأ ىلاعت

 كل تن لام كلذ كل ءنموبرابلات ن ثلا ىلمعأ نااذهىلاعت هنيالاق ديوث ىالوأ قيدصىالرأ اذهىبأ

 ةفحلا هل داق كمن ادني ىلا عتهللالوةيف 4 :ءتوفعد:نرانلاق كد 0 نع كلوذعبلاةبراباذابعلاق 2

 0 ل وانتمز !1نيد لص! ىلا عتهلنا تاق مجشيب تاذاو 2 اوه : |لسو هم هيأ عدتنا لصلاق مث

 ارب نال ساذلا نيد حالصالا ب وج وىلء لدي اذهوارب_هخلاةفنينثانيب حل اند] نم ناذاكت س 1 مل_توهيلعهللا

 !! اك ناالاتوت كتكات سر لعل الاهم زك [يحاونالا تداولا عال وبحاو يذكلاا

 رثس:نااهنموهاهضريل هنأ صال بذكر وأ امهننب عرف نينث انيببذكي وأ ةءدغب را ناف ب بر اف ل>رلا
 ديعرتداللاقو ةرخ "الاوان دلا ىف(! عتهللاهرتس ملسم ىلءرتس نمل سو هيلع هللا ىلصلاق مهلك نيس اتاروع
 هيدلأ نم نمو! اىربال هنا لصلاو دفا ةرىرد4 اد. .عسول أ لاقو ةمام هل مول هللا هرتسالا ادنع

 ىلعاذافءالاريش ناك ك بوش هنركسولةريخأ ناز ءال مسوهملعهللا ىللافو ةنمل الح دالا<. اءاهرت دفةروع

 ايراثتدجوولهنعهنلاىذر ركوب ؟لاقهريغ مالساقك ها ابح اوممالس قم سفن ةروعرتس تاوإسا

 ةئيدملاب سعغن ناك مه نعهتلا ىذر رعتاىو رو هللاءرثس تاتددحالاةراس تدح وولوهللاهرتسن نأ ثد.>ال

 ةثحأف ىلع: أساوالح رى ارامامانأول متي ًارآسانلل لاق .ءاالق ةشحاف ىلعتأ صاوال> رىّأر ةهللتاذ

 نارا ن. 0 ماعلا ذك كل .لهتعمتا يضر يلع لاقت ماما تناايغا اولاو نيلعاو تنك امدخلامهلع ماقا

 مهتلاقم لثم مول الاتف مهلا مت مهكر ربي تاهنناءاشاممهك رب مم دوهشةعب رآنم لق ىمالا اذه ىلءنمارملهنئا

 هلل هلاولا نأ ىفاددرتمناكهنعهنلاىذرر عنا ىلاريشثد اذهو ىلوالاهتلاقم ل ثمهنعهللا ىذر ىلءلاةفكوالا
 كلذهل نوكمألت | نمةغيترابحخالا ضرعم ىالرب دلا ضرعمىف مهعجار كا ذاف هللادو دح ىف هلع ىذةي نا
 شخاوةلارتسل عرشلا ب لط ىلع ةلدالا مظعأ نماذهو كلذ هلس دل هنا ىلا ىلع ىًارلاموهراباباقذاتنوكمف

 قفتيالطق از هول عكملا فدو رماك اهنمكلذ فهن مل ذنودهاشن لودعلا نمةعب راب ط.:دقوأن :رلااهشذ تاق

 ىذلا م>رلابا< اية ثحافلا باب مسح ىف ةمكملاىلاو انناقهنع ف تك تاهل نكيرلاةمقت ىضاقل اهلعناو

 هفشك ققن رطلا قيدضتب هةاد نمةاصعلا ىل لع هإسأ ا رك هللارتس فيثك ىلا اراظنامت تابوقعل ا مظعأود

 مرك ًاوهفامندلا ىف هنر وعدبع ىلءرتس اذا هللانا ثي د.إ ا ىفرئارسلا ىلت مول مركلا اذهمرحتالناوج رث

 فوعن ندجرلادع نءوىرخا "ا ةصاه شك تاع نمعرك ًاوهنامندلا فاه ثكنا اوةرخ الاف اهفشكا نانم

 همؤناةلطن اق ارسانل ارهطذاى شع ن < امنيق ةئيدملا فه الا در الخلاف هنعهللا ىذر

 اذهلاعفالتاقاذد نمت ىردن : 1لاقو ىدس رعزخ اف طغلو تاوصأ مهل موق ىلعقاغمباباذاهن مانوداإف

 الوىلا_عتهتنالاق «نع هنا انا ماماندت 1 لدا اىرأ تلقىرتافبرشن الاوهو فاح نة بمأ نب ةعد رتب

 مسوهباعهنلا لصلاة دقو عسب ىلا لرنو رثسلا ب وجو ىلع لدي اذهو موك روهنعملل ىضذر رم عج رفاوس ست

 نس | نمرمشعم أي ع ءاعهلا ىل_دلاق رومهد هتتدكوأ ممتد سفأسانلاتار وع تعبدت ن اكن هب واعأ

 مي ماهيأ روع عبتب نم هناق مهتاروعاوع.ةتالوزيماسا | اوبال باق ىف ناالا لعند مو هنا ب

 8 ؛ ًارول هنع هللا ىىذر قددصل | ركوب أ لاقومتيب فوج فتاك ولو صدقت : هير وءهللا د نمو هنروع

 دبع عمادعات تنك م هضعب لاقو ىريغ عم توك, ىتح اد ه|توعدالو هنذخا امىلاعت هادو د- ندهدح ىلع

 هوهكنتساةءوهكشتس ادوعسم ن هللا دع لا ةفثاو

 وضعلك طعأوْل دب عفراوداجادال_عاللاق مهر ةرسكف طو ساعد م هركس بهذ تح« سان اون توق

 تنسح اق تبدأ امهننادبعلاق هلا ه#:متنآام هيءاحىذال لاق غ رفاشإت ل ع و ا ءابقهسرلع و6 دافهةد

 اوفعلوأر قع وفعلا بح وفعهللان او همقي ناره لا ىسهتنا اذا مامالل تبني هناةمرحلا ترتسالو بدالا

 ثناذهلاة فرخ ' اب ل-رمءاحذا هنعهنناىذردوعسمن هللا

 هجوفسأ اه اكفهعامتف قراسب أ ل_سوميلءهللا ىل ص ىنلاهمطقلجرلوأرك ذالالاق م اوعفدباو

 اولاعف
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 ا /

 ىأ ىف ىسلجا لاذ هبادصأ نم سان هغمنأكو ةحاحلعمىلتلاقو ةأرالرءيلعدقلا لسعنلاىنل تشرع | ١

 ىد نم ال_جرن ا هس.نمنن بهو لاتواهتجاحتضةىتحاولا س اه تاعفف كدا ساحات دش ١

 لاطأ [فسانلا ناطسش بلاى وغت فدك هب : هناىلاعتهننال أسف مانأ ةعبس لك ف رطقنة سنابس ماسر ل

 لسرأفهتبلط ىذلا مالا اذهن مىلاريدناكلا و ل

 3 مىذماىلابحأ «؛تماكتىذلا اذهَكماللك ناكل لوقي وهو لا ىناسرأهللانا هللا ةذاكلمءيل اهنا 0

 الا سانا! نمد_> أسدل اذاو ضرالاب تطاحأ دو سداب ادون>اذافر_ظنفرافناف ل امعبهنبا تف دقو كتدابع ||

 نمتئااذاو فا دعواذاوبزكثث د>اذاقفانا!ىفثالث لاقو نيد:دعل لاقوة ٍطعةدعلالسو «.لعملنا ىلص

 مهمل اق ايالوهسفنن مضاد مل م :تااهمودعكالذ :رك 49ج صو ماص ناو قفاةموهذ هدف نك ص ثالث لاقو تاع '

 نمقافنالال اص ثالث هيف توكي ىتح تاعالا دب .علالم تنال وهلعمسا لسلام ا

 هال 1ك !لدشد و ران ءلانعح حرب نأ هرس نم مال سل !هيلعلاقومالسل لذ وه سعت نم فادماالاوراتقالا | ١

 لاق هيىفبوالا دعونا! تمدعت الن اا هتمووب نيالا عرولا لاف اذه نمو :: نمبرىأ لاذ نا ةذلاك هلو- نيطام لاو ١

 هيلعهللا ىلصلاقو هلا قود نب امسان ل! ىلاتوبلو هللالوسرادجتن اوهنياالا هلاالثادهشد وهو« ذم ظ

 نسل الاقاسإ نكت كس فنا بهتامساذلل باو انمؤم نكست رواج نم ةروا تن سحأ ءادردلا باي لسو
 كلورداوروىلةد>او كداولو كل مالا عاج نويفلافولاصدت عسب راب -وهيلعهلنا ىلصمدآ ىل ىلاعت هلا حوأ

 كب زحأ كاف كل ىتااامأو ايش ىب كرست الو دبع ىل تل ااماف قاذلنا نين وكندب ةدحاووك نين و ىنببةدحاوو ||
 ميم سانلانزر ل دنىئلاامأوةباحالا ىلءوءاعدلا كاع كنس : وىدن ىج جااامآو هللانوكتامرةفأ هب

 | نملاق لدعا لدا. .ءىأبرىأ لاةفىلاعتهّنلامال_ىلاهيلعىموملًاسوهب كلون نأ تحت ىذلاب

 ىضرةشئاعنا ىو رمهلزان :م سال لزنمف هتازتمول ع ىلع هيارثو هتئمهلدت نمريقوت ىفدب ب زب تاس مووعهسفت نم

 لح راما اصرةنيكسملا اذهاولو انة ثئاعتلا مذ لئاسءافا عماعط تعضذ الزنمتلزتف :رعس قكناك انيتغفا

 سانلال زنا ١ ىلاعت هللاناتلاةذىنغلا اذهنيعدنو نيكسملا نيطعتاهل ل.ةف ماعطلا ىلا هوعدا تلاةذ ةياد ىلع

 3 علاهذه ىلع ى غلا اره دانا و صرٌدب ىدرب نيكسملا اذهلزاذملا كل: مهلزغن نا نمانل ديال لزان 7

 نبرب سعاخل ”الةماو سحد ىتح هيا هملعل تدق هتوببضعب لدخد مل سوهياعهللا لص هنأ ىو رواصرق

 سلاحا هللاقو<ل اهاّةاافءءادر مسوي .اعدتلا لصهّللالوسر فان بابلا ىلع دعمذ اناكمدح لف ىلعل هللا دبع

 لافو مل_سوء.ا هللا ىلص ىذلا ىلا هيىروهفل مت ىكبن وهل .ةد لعج وههحو ىلءهعضو ورب رح اؤا ذه ىلع
 اذالاف ملال موانع م سوهماءهلباىلصيخاار اتذف ىنةمرك' أك هللا كمر 11 كو ىلعس اح تيكا اه

 ىلسو غشا فش | اهل لاق مث ءادرلا ىلعاه باحأ 5 ىئايابح ساهل لاق هءادراهل طسقف هلا تءاجهتعضرأىت أ

 مهردفل اة”اع هنعدتي !ىذرناغ عنب نامثعنم كلذ عسيبف نيد هنامهساهل بهوواهمدخ ا و دعبا واو

 هيلا شل < ىذلا تحتاهعضد واه عزت ءذهعم سا عساف نوكرالو سااجةداسو ىلءوهوهدتاب نمدان أاسعرلو 1

 لسوعيلع هللا لص لاق ال. دس هءأادد رانوش رطل ان ا مصب نأ ا هتمو *«لعش ىحهيلع مزع «ىنأ ناف ا

 ةعلاطا ىهنيبلاتاذها_فونيبلا تاذحالصا لاقرب ءاولاق ةةددصلاومايصلاوةالصلاة جرد نملضفايكربخأالا ١

 هللا ىذرسأ ؛ا هاو رامذمل وهي ءلعللا ىلص ىلا ن نءعونيبلاتاذحالصاةةدصل !لضفأ مسوهيلعهتلاى ل صلاقو ١

 ىلايهللا لوسرابهنعهللا ىذر رعلاةفهايانث تدب تحك هذ ذا سلاج موديل هللا ىلصةتلا لو سرامت لاق هنع 1

 ىدلظم ىكذ_نرايامهدحأ لا ةةةزعاابرىدب نيبا.ثسىثمأن هنالحر لاه اك مذا ىذلاامهمأوتنأ 1 |

 هلل ساق لو سرانت ا انا فيعلم نرالاةذ مصصتخاا

 ( كن - (>) - 18)

 1 لا مزج عمقا لسنا لور را نا كورس كلف مدقق حهيلع هلن ملك اذكوءوضرت انهت

 ْ مار اواو اال نم سانلا ماّةذ كلوهفمثاهىببق-و قحامأ ل اقف ىتوقثلاقذىأ طع

 ا
 ( ها تلاطلل ىلا: هنا لاف ئث انس نمىلق دب مب رايلاقف تملا رح ىلءدرىلاعتهللالاذاذهنم ||

 يك حسنا 2

 هعيش كا ولا نم

 ثا ل-و< تادازب

 كفوو ل دا كلذ

 نم كلذنا له ال

 سلا نكلو سنا |

 اهارتسا عسا قركشت

 نعد>ولا جر ئايف#

 نأ ىئش ىذلاد_لا

 ناد اذه دو هلع ف فدع

 نا ) لقن) فدكفلا

 مال_سلا ه.أع ىنوم

 لكر قذف موق اظعو
 ىءوأ ليقف هصيق مهنم
 بحاص] لة مالسلا هماع
 هبت قددال صسقلا
 اذاامأو « هبلق حرش و

 نأعامدل !ىلافاضنا

 دف درمأ نم 0

 نعنو ةيفلا توحوت

 تانايدلا ل_هأ ىل-ع
 نبةيَعب لاق كلذ راكنا

 نودهركي اوناك دولا
 درمالا مالغلا ىلاراخنلا

 لكءاطعلاهو 00
 الذ تاكاااها اوه: هراعن

 ضع لاق واف ري

 ىف ذودخأ انأام نيعباتلا

 نمبئاثلا باشلاىلع

 قوحخىراضلا عميسلا

 درمالا مالغلا نءه.لع

 ضعءبلاهو4.لا دعي

 ةيطوالااضنأ 0 عااتلا

 ان قات امنالث لع



 نأ (ىو ر د١ مح .رلا

 ىضذر ر عنب هللاد_بع
 نءلجرب صام منع هللا
 طقاستن قارعلا ىل-هأ

 اذا هنا اولاق اذهلاملاق
 معسونار قلاهملع رق
 طع_ءلاعت هتلارك ذ

 هللا ىذررعشا لاقف

 هللا ىدختلانا اههنع

 ناطمشلا تاطقسنامو
 مهدد أ فوج قلحخدي
 عمي ناك اذكه ام

 لصدللالوسر باد

 رك ذو «لسوهيلعهتلا
 نذلا نب ريس نءا دنع
 ئراذا نوع

 اننسلاقف تآارقلا

 دداو دعت «:نا مهب و

 00-5 ع ماسهنم

 أرقي مم هلجزاطساب
 هلّدأ نمتار لال

 هسفن:ىرنافءرخ ىلا
 اذهنسسلو ىداص وهذ

 ىلع اراكنا مهتم لوقلا
 كلذ قفتيذانالطالا
 نكساونيقداصلا ضعبا

 ق-ف مهوتملا عنصتلل

 نوكرد_ةفنيرثكالا

 اعنصت ضعبلا نم كلذ
 ن-منوكس وعايز و
 رع رو عل نتعللا
 جدرتلةتاوماعو
 د مهدحأب ل ىوهج

 ١ نع كلوفعب بوةعب ف سويل ىلاءتهننا لاق ة-هركعلاوةمايشلا مون هللا هلاقأ هيرتعاملسملاقأ نم لوم اع ||[
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 ! 5 5-1 انهت لاو شعب لع موشن ت10 مها مو هدحاح

 أ 0 لريغربشأ كلريغربدع ٠ :لرمخ [ن موك يلع م كل نمدج أنبل يلم !لاقوتاةقةنحلا لح دال

 | لحال ملسوميلعةنلا ىلسلاق ىراسنألا بون و بأ لاو هيلع تضغامهم مايأ |ةنالث ” ىبعهفرع نارحهلا قديزبال

 | هنلالصلاودقو مالسلاب أ درب ىذلاامهريدتو اذه ض رعب و اذه ضرعف نايعتل» ثالث دوفداخأر هي نأ مل 1

 1[ الا طقم فنلول_بؤهيلعمتلا ىلصمتلالو -روقتنااماهن هللا ى ذرةشثاعتااقنيرادلا ف 10 اا

 [| كسلا اًرعابمسهتلا.دازالا ةملظم نع لجرا ةءامامهنعهنلا نضر سابع نب ١لاقو هلل منن ةهلزاةمرح كت نأ
 | نآاهنمو هلباهتعفرالا هقجضاوتد_أ نمامو اًزعالاوفعبال>ر هللا دازامو ةةدص نملام ص8: :امل-وهيلعوتلا

 سعيها لح وعلا رفا نيب .لواشسا بيسي سال نع 1

 ا | هله وهق هلهأ تدصأ ن اف هله ريغ ودل ف فو رعملا عنصا لسوءيلعهثلا ىلصهنلالوسرلاق لاق م منعهتنا ىضر
 ددوتل نبدا دعب لمعلا سأ و مسوهبلعهتلا ىلدهللا ل اوسرلاهلاقءدانس ايهنعو هاهأ نم تناق هلهأ بصأ ناو
 ظ هديب وح أ خابال سوم لمتنا ىلصعتتالوسرناك ةرب رهولأ لاق رحاقوربلكىلا فور عملا عانا ماد نسانلا لا

 الا هماكي دسدأ نكت لوم سلجةبكر نءةح راس تكرر نكست ”موهلسرب ىذلاوه لجرلا وكت, ا هدب كت
 | امالئتذأتس لد ةنذامالا عهتمدحأ ىلع لح دبالتأ اهتمودههم لكن مغر فن ىتحمنع :عهقرصصا ل ءههجوت هملع ل 3

 ش | كوالاف ثالث ناذئت_سالالوهيلعهنلا ىل_مهتنالوسرلاق هنعهنناىضرةرب رهولأ لاق فرصنا لن ذؤيب مناف

 | مهلماعي ونسخ قاضي عملا قلاخي نأ هنمو» تودر وأ نون ذابة#كاثلاو نومدتساةناثلاو اوتومدخ سد
 أ جياشملار دون نأ اهنمووبىذأتوىذ ؟نايبلاب ىعلاوق لا ىالاو لعلاب لها اءاةلدارأ نا هنافهنت ةبارط سس

 || انريغصمخو مر انريبكرقول 0 نمانم سيل ل سوميلعهتلا لصقل لوسردلاة هنعمتلا ىضر رباجلاق تايدصلا م -رو
 ش | مهد انييماكشالنأ ياش اريوون ماع نمو لا ةميشلا ىذ مارك اهنبالالدا نمل و ههتلعهللا لصلاقو

 ظ و مسو « لع هللا ىلص ل اقف ماكتبل مالءماعف ل -وهبلعهلنا ىلص ىنلا ىلعةنمهج دقو م دقرب احلا و نذالاءالا
 الفاهلهبقتنلفةايحلا ماود.ةراشب ءذهوءرقول نممن_بىف هلهنناضدقالااذعش باش رقوا مريد: ىفوريبكسلا نياف
 اظدغدلولا توكي ىتسةعاس لاموقتالإسوعيلعهلل ىلسلاقو رمعا!لوطب هلهنلا تق نمالا زيا ثملاريةوتل قفو
 ا ركسل ىلع ميئللاو زييكلاا ىلع ريغ !ىرتكت وا ضمغ ماركا 11لك ةواضف مااا نتن ةيرال قد راسو
 فقش.ف نامصلاءاعلتمف .ةرغسلا نم مد_ةيرلسوهيلعدتلا لصناك م سوميلعهنلا ىلص هللا لوسرةداعنمناددصلاب
 رخافتاعرقموعباولم<نأ هياعصأ أب ومغلخ نمو هيدي نيب مهنم عفربف هيلا نوعقريق مهب أر : م مهملع

 لاوقي و هعارو تنأ كلو هيدي نين لسوميلع هنلا ىلصهنلا لوسر نا ضععبا مهضعب لوقف كلذ دعب نايبصلا
 ٠ |اسم ًايفهيمسلوةكربلا هلوءدياريغصلا ىصا اي ىو ناكومهءارو وام نأ هرادج أ سم أ مهضعإ
 أ راعدن مغر ذر م هلون ىضقي ىتحمع دف هون ىصاا١ اومرزتاللوةفءارب نم ضعب هبي سيف ىصلالاباع رفهرخ

 ظ عمتوكيتأاهنمو 7 0 0 ل تعوق صن ذاق هلوسىذأت هناا وريال 00 وهتمعمسلو وهل

 | ملعأ هلوسر و هتنااولاةرانل تمرح نمىلعتوردن أ لسوءيلعهتلا ىلصلاق اهكيفرعولاقاط ارش 7 نال انناك

 ٍللانا ملسوه#لعهتلا ىلصهتلالوسرلاةهنعهتلا ىضرترب رهولأ ل اقو ب رقلا لها نيهلا نيالا ىلعلا#
 مالسلالذب ةرفغملا تابجوم نم نالاتفةنجلا ىنلحتدي لع ىلع ىلدهقلالوسرأب مهذعب لاقوهحولاقاطلا لهسلا
 ا اورانلا اوعتال ويلعن ىلص لادرييإلا)»للكد قدلط هجو نيهئشرعلا نار عن هللا كم ,علاقو ماكل! نسحو

 امتوطب و اهنوطب نماهر وهط ىرب افرغا ة نجلا قنا لسوميلع هلا ىلصلاقوةبمط ةملكتف دح ل نف : ةرغق شل

 هر 000 030 لسو ماعطلا عل او مالكا باط أن نالاقهللالوسراب ىه هنأ !ىبار ءالاةذاهر وهط

 ةنامالاءادآو رهعلاءافو وثر دا قدسومهّنناىوقتنت» ءدوألسوهناعهللا ىلصهتنالوس كلا لبد نذاعم

 || ةعقاىضر سن[ لافوحانداض منو مالسلا لذبو مالكا !نيلو هممتيلاةجرو رثن ظفخوةنايلتا كرتو

 1 .تضرع

6 

 و
| 

]| 
 ا
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 موك وسد وانط اداره انيك 105 ا ىذه خل انادت لع كساس كو :

 6 :ءهللا ىذرابلءدختا 7 ٌ جمدت كلارتشالا نع لإن اهتعنم دقوهتلا ب>ىوس مال_سل اهيلعهيل:بعوتس

 رك ولأ كراشف لانا نعركت ىلا ل دعاك ةّومنلا نعىلعب ل د_هف ةٌويدلاالا ىمومنمنو ره ةلزنعىنم ىلع لاهعف
 || هلوةبهيلعهمن هناقلا علنا ىفةكرشلا تاكولاهلهتءل هاو هلت !ةبراةعديلعداز وةردخالا فام معهللا ىذرايلع

 0 لاةذآحرذ ارش: سمامول ربثأ ادعصهناىو ردقو ه| لو هلناسدمح مل-وهبلعهللا لد ناكواليلخركمأبأ تذال
 :ىيرصم

- 221 - 1 
 || ةطب ارةفرعملا لية سلا ذاق ىل اعت هللا للان ًاوهللا بيحان قالب! مهارب اع اؤئ الباس فذ ادقهنلا نا

 ا امهعار راماهجف لة ديوةوخالاوةيصدلا ق-انرك ذدقو امه تأح ردلا نمامهاو-اموةح رد هنا دعبالو

 اهاعقأ ىدهتني ىحةوخالاوةيحماتواقت تسد ق وء_ساك قوةمل اكلت فسترلا توافتتامءاو هلك اوما نم

 هن رمد ملط رب اكو ومما تنال مال + ءهنلايضر ركولأز 1ك لام اوسفنلاب راثيالا بج ول نأ ىلا

 م-رلاقحو مالسالاةوخأ قدر 5 ذننأد رد , ال نعر ترد ةناككو زعلاهصخشل هب اقوهسفنلعحذا ْ

 59 ل!بادآب اتى هقوقحان :رك ذدق حاكنلا كلم ناف نيمبلا كام ىنعأ كلما ق-وراولاق حو ندلاولاق حو أ
 *«( مس بلاووقح])# : :

 هعسقريتوتاماذا هتزان-دهْشر ضصاذاهدوغتو سطعاذاهةمهتنو كاءداذا بوم ترقلاذا هيلع ست نأ ىه

 هركنأم هلءركتو كسفنل بحتام بوك نع ناءاذا بم ءارل 'ولوصاةسا اذا 1ع وكلا لماذا

 لأق هنا لو ١ .اعدللا ىل_صهتلالوسرنعفن ءهليا ئدر ْس اىوردقو را اورابخأ ف كلذ عيجدروك .غنل

 نءالاقو مهن تبة ناو مهر دلو عدن ن أو جهت دار ةغتست نو مهن ست نيعت نا .اعنيإلاقنمعبرأ

 رظن اذاق مهل اصل مهل اطومهحل اطل مهل اصوعدلاق مهن ءاجرملاعت هلوق ع« ف اههنءهلنا ىذر سامع

 اذاوهنانعطناوهيلع هتءثوريطتا ن : م ه] تت ئمدا ب ةهلئلراب مهللا لاق لس وهيلءهلنا ىبص دمة مآ نم حلاصلاا ىلا حلالا

 مهلور كو 80 ]صام نمؤمال نع تأ[ هنو هترتعهلر ةءاوهيلع تتومدهامهللا لاق حلا طلاىلا حلاصلار ظل

 م6 ارثو مهداوأ فنين مولا لثميل ون لسو هيلع هلا صهيزالوسر تحرير نا ل ل هركباما

 لاق هنأ لو هيلع هللا ىل_صهنع ىسوموبأ ىورو رهلاو ىبجابهرئاس مما ديه :موضءىكستشا اذادسملا لك

 مسوهيلعهللا لصلاة لوقالو لعفت نيإسملا نم ادح أ ىَذور الن أ اهنمواضعب هضعب دس تاينيلاك نموهال نمو هولا ْ

 ردت م تاق لد ةاضفلايهبق ضأن لد وط ثد دح ل سوهيلعمنزا ىلسلاقو هدب و ناس !نمنوملسالا لس نم ردا

 هدب و هناسل نم تو تنل مس نمنيإسملا لخفأاضا لاق ول سفن ىلعا مم تةدصت ةقدصامتاورسلا ايلا ظ

 نذاولاقهدبو هناسس !نمنوإ.ملا مل-نممل ملا لاق لعأ هلو مرر اوان م أم سوهيلعهلا ىلصلاقو |

 لح>رلاقو هسسملم زدحاو ءوسلارع هنملاورحاهملا نخاولاق علاوم و مهسفنأ ىلعنونمولا هنمأ نملاق نمؤملا |

 وابل الهأ ىلع طا دهان لاقو لدول ل 0 هناك باق لسي نأ لاق مالسالاام هنن لوسي

 اعاذ_هلوقبف ةرعنل 0 ذود لهن الفان ىدانمف هدلح نم مهدحأ أ مظ عود ىفستوك دق ب درا

 قا ارهطظن ع اهعطقةر عد فة كلا ىف باقي الدر ثد ًاردقا لسوهب .اءهنلا ىلصلاقونينمْوملاىذْؤ :تنكأا

 ّق رطنعىذالالزعالاق هب عشت ةناًاش ىنا عمنا لوس رانهتعهتلا ىط رثر رهو أ لاقو نيطسملا ى ذو تناك |

 هلهللا د كو ا هلاك ا امش نيا ملا قد رط نع حزحز نم سوه .اعمتلا لص لاقونيلسملا

 نأ ملل لالا هيذؤت ةر طخ هم أ ىلاريثي تأمل. لدجال ل بوغ .اعهنناىلدلافوةنلسا امم هك بج وأ ةن

 الق ع نمومنال_>-رسانلامثيدخ نب مد .رلالاةونينمؤما ىذأ هر كي هنلاثا سوهلعهننا ل صلاقو الس«عقرب

 لوسرلاق روف لاتملك بالا ناقد بلع وكتبالو لكل عشاني تأ نوه لها تالف لابو

 هرب باعجامت ناسا دحر ف :الىئساو ءضاوت نأ ىلا جو ىلا «ثهننانا م سو هيل عهليا لص هللا.

 ىوأ أن ب انعو نيلهاللا نع ضرعأوف ةرعلاب أ روهعلاذدخ لس و هيلع للا ىلص همينلىلاءث هللا لاق لمتصلف'
 ا ىةمف نيكس او دل مرالا عم نع نأريكشي الوهن 1 :اا ملكا ارش هفضل >2 ١

 ظعملاهل عمتكوباطت
 لاو-أة-فرعم قوذن
 هيلعهتلا لصهلن 'لوسر

 نيعباتلاو هرادحأو مو |

 نا .دقسا ىلا و رثساو

 كلذ نب رخأتملا ضعب

 جحا املكو اذ_ه ىف

 نيضاملافالايوهلع

 نرخأتا اب نو_ةح
 . ىلابرقأ فاسلاناكو

 مهيدهو ل -وهياع

 هللالوسرىدهم هيشأ

 كد لسومبامقا لس
 لع ميس ءاروذلا نم

 نمءامشأب تارقلاةعا رق

 هللادعلاف 55 ةملغرب ع

 تلتريبزلان ةورعنبإ
 ىأتنن ءاوسأ ىدد

 هللاىذر قيدصلا ركن
 لك ةفدننا اهم

 ىلص هللالوسربادكأ
 نولع هي لو هيلعدللا

 نارقلا هلع ٌىرَقاذا

 مهفصو ماوؤاك تلاق

 مهنيعأ عمدت ىلاءتدللا

 هدولد رع شت و

 ان 3 تلق لاق

 مهدحأ رخ ن 0

 ذوعأ تااقهءلعامشعم



 بج ك1
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 هاب ثا ._ءائسال ١

 مورو ال مي نم عل

7 : ١4 

 ١ | يك تاو وهدنح تنهال أ اردنا هريغ نعال دف 'لدلوو كلهأ | لعن الوملاغل اىلءادحأ | 1

 ١ اذاو كراقو طةسف كديعالو كتم[ لزاهالو فءعضربغ نم مهل نلو فزعربغ نم مهفوخو مهاضر طق امن م نسس و نازوالاو

 || ىلاتافتلالا رثكرتالو كبد ةراشالا رثكتالو كتح فركشتو ل: ع بنتو كاوج نم ظفحتو رتوتفتعداخأا رع لا

 ٠ نافتامسلا د> لثمىلع هنمن كف ناطلس كد 0 ماك- فنا .غأ د هاذاوك.ةبكر ىلع ثحتالو لءاز وتم هنسدتسا نكي ملام عاملا

 1 هفاطل كتل مالو ةيصعم نكمل يمت شرا عمق سعب كةذر هيقفراوك ءاعهيالقنان 1 الفك لا لسرتسا ع باصالاب ةعترقلا نك

 ا ءزهأ نيد : وللا نيد لخادلاةطقس ناقءدنءاق سم ءالذ| تنك تاو 0 ل

 4 .اذاوكضرع ءنممرك كلام لعحت الو ءادعالا ىدعأ هنافةيفاعلا قا دسصو كاباو لاقتال ةلر و شع: الكطقس

 ىلاب رة نوك,ث حو عسنا ثيح سول او قي-نملىطختلا كرو ميلستلاب هبادبا هيف بدالاقاساحت تادشد
 1 رصبلا ضغ هيدا تسلح ناقد ره ىلع ساحتالو سؤال ادنعْل:مبرقنممال_سااب ىحتناو عضاوتلا

 | فو رعم اب مالاو لئاسل اءاطعاو مال_بلادرولاضلادامراو فيعضلنوعو فوهلملاةثاغاو مولطلاةريصنو
 تحنو كراس نءنكلو كن. نعالو هإ_بةلاةهجفقصبتالو قاصبلا عضوا دايترالاو ركسملا نع ىسبنلاو
 حئاوحلا ةلقو رسلاةناي_صوبذكل اةينادو ةيبغلا رت هيداق تاعفناف لولا سلاجتالو ىرسسلا كم دق

 ترهط ناو مهن مرذخلااةرثكر ةيعادلا هلو ”لولملا قالخاب ةرك اذملاو باطما قرا ارعالاو طافلالا بي ذهتو

 حدةلاورسااءاشفاالائ *لكلمت< نأ كلا ىلعو دعك الادعب لاختت الووهترضع اشحقت النآو ةدوملاكل

 مهفدحارأ ىلا ءاغصالا هلو مهشي دس ف ضو لنا كرت هيداقت اعف ناقة ماعلا س ااحتالو مرعإل ضرعتل اولا ىف

 تافسبءاريغوأ اسبلحزاعنا كاباوم_بملاةحاحلا عمه ءاّقالا هلو مهطافل ا ءوس نمىركت ا .علؤاغتلاو

 بهذ: و دّدلاب هن وهحولاءام طقس وةينهااقرخ حازملا نال كل ءئرتح هيضسلاو كءلعدة4بدللا

 باعلات.ءوهو نوةتملاهتقعو ماد را طةسو هيفسل ائر< وهيةؤلاهقف ني ودولاة الح

 بوبءلارثكت هيو رطاوذنات وتو ر مارسلاالاغت هب و ةلذلاتر ولو 00 وقاعتب رلا نعدعامد و
 همايقدذعهتلارك ذيلف طخاوأ حاز رساجتف ىل_نمو راب وأ فدع نمالا حازملا نوكيا ةدةوبوثذلا نيت ف

 مهللا كناحس كلذ هسلكت نم موقعي نأ لبقلاعف هطغل«.ةرثكف سلع ىف سل- نم مو هيلعهللا ىلص أخ :لالاق |[

 كلذهسا<تىفناك امهلرذغالا لاب وتأو كرفغسأتنآالا هلال ادهش أ كلدمحو

 ةرشاعملاةيغكو كلملاو راو اوم>رلاو ملسملا ق-ىثلاثلابابلا]

 0 ١
 ا 0 ا وه ب طلامجالاناسنالا ع مدعر دعت اذاو هريغعموأهد_ونوك/نأاماناستالانارلعا

 | تعقرامىتلا«ةطبار ردق ىلع «فق-ومقحردق ىلع بدالاو م اللا أكو ةطلاخملابادآ ملعت نم

 ||| ةيصلاوةقادصلاةوخالا نعم ىف ى وطني واهعأ ىهومالسالاة وو أ اهددنأ ىهو ةيارقلاأماةطبارلاوةطلاخملا

 تاح رد طباورلاهذهنمدح او لك-اوةوخالاوأةتادصلااماو سردإاو بةكملاو 3 راوملااماو

 نكلورالاقحكلذكودك 1نيدلاولا قت -نكءلو ق- مرعجالودك 1مرحلا م>رلا ق-نكاو ق>اهلةبارقلاف
 ىرخىرع ةيرغلادالب ف ئدلبلا نا تحت, سنلادنع تواُهَدلا ارهظد و هلع ورادلان مهب رقبسع فاتح

 رداع رك فراعمللوتفرعملادك ًاتيدك تيما قسكلذكو دالاىفرا اول اق هصا تال نطولاف بير لا

 صآترلاو قمؤصتلا و

 لدتلاعف أ هنمرددتو
 لّقسعلا ةفاحم ىلع

 نسا نع(ىورد)

 نمفدلا سيل لاقدلا
 ىذلاو نيإسملا ع

 هللالوسر كا

 سوه يلع ةللا كل ص

 لديالرع_ثلا مهنا
 ثاف ءازعلا ةحابا ىلع

 مواكذم مالكر عشلا

 ءوم 4 دفا

 -. 1 ندا غو“ ع تحال كف

 نسف روم مالكه ريغو

 اع او ح.ةدحيجتو ن ع

 ركضتو فصنم لا فصنأ

 تامزل ا!لهأ عامتحاىف

 هسفن قرو هو هددامشلا

 سواجلا اذهلثم عةوله

 لوسر ةرضع ةثيهلاو

 لاو اورضعتا لهو
 نيعحهع م اودعوو

 لوطرلا نك ذركشي

 دك ًاتتاهعوتودعبةفرع ءااوهنمروح٠ح ل 1 عا_مسلاب فرعىذلاق هله هر كهأ اا, فرعىدلا قحسيلف كلذ فن اكو لو هبادجأو

 كل ذكورفسلاة بعص قد نمدك 1تتكملاو سرد اق ةيحصلا قولا هءاج ردتوافتتةبعصلا كلذكو طالةحخالاب اهوامهأ ام ماا 1 هليضف

 برأ ليلخلاو هل-تتراصتدادزانافة.<تراصتدادزاناف ةّوخاتراصتب وقاذاامناقتوافتتةقاددلا ةل.ضف هاب ريشي نش

 الياخبيبحلك سلو سبح لءلخ لكف باةلارس للختتام وإن او بلقتلاةبح نم نك-عتام ةبحا بديا نم

 لكلا طفل نأ ءانعف وخال ةوفدإ_1 توك اماني ركل اوةدهاش يدع ىنخال ةفادصلا تر توات

 : 1 1 1 1 شكل مسوي لعبَما لص ةلوذنم هفرعتوةودخالا نممأ ىهةلاح نعةرابع



 اندر

 مهتاراش ا لبقي وءدصقي املك ىهناوتاروا شد نا فاكستلا كرتو طاسنالاةمهتن ءوململا ءاغأر تح نأرسثلا |
 فو رعم يأ بابو قعد نأ ىو راك هرارسأ نم ايس منع خال نأ تبني ورمالا ف مهر واشو ىلاع3لاف دق ا

 ناىكتسا وهون :اغاوم بحث رحل انب رشينالاةذ هلا اومناكو فو رغم ى بلا لاس نيد وس ءامنلا#
 اهق طرت هنأ الامد عز د واه ستح ة و اهند 1 ,وكنيءامف هأ دع 5 نانلل اسد كملا ىناسر ا دقو كلذ. كوفاشد

 فورعملاقذ ءاقتلإلا ةرثك رك هاف ةةالمالو رووا ص هند وكنب نوكتالوكلذن ر ,مثد نآس عال اطورش ١

 رك ذم لاحلك ىف ىسعن ىلع هب هنرب اوتةولك ىف هنوزلو ارا متالوالبل هتقرافم بح لادحأ ثدي ”اولانأاما |

 ىهكراشفا يعل -وهيلعدتلا ىلصهلنالوسر ىن ادقواهفلاق مث ةريثك ثيداحأ هللا ىف بحلاو ةودخالا لسضفنم ||

 ةرسا ع ونا أ |ان أو هناا اوا كلذ هصدوميلا نهمحأ و هتان لشن أ هعكنأ اوندبلا قف. «اقولعلا

 1 ع يرحل ىنكلوكلذور كنا فر ربان ىلع هت !ةسلوْك تا اسرإ هليا ىفهءامناتدةعوه:ددو د

 ارمشل دإ ملاس نب اربد اف هلاو أ عسب ج ىلع ىنعلطا تاو مناع نم امش ىلء قالت اءرمو امم تلت عض اوم ؤىفاقاب

 عسبج مهقوقحع دقت مهل مداخلا ةهلزرتم -2:لزتتناوم_ملعل فنا توكستالو تاوخاالكةنىلع |

 م ( ربو ادم ىلا ارظنتوك:ما متوفر هنةدومرطن م_ملارظنت نايفرمصبلااهاو ك_>-وراوح

 نملكىطعب ناك مل-وهيلعدللا ىلص هنأ ىورْلعم مسه م الكوك لع مسهلابةاتقو ىف وسمع لرب فرصتالو
 هثيدحوهعممو باكيت اك سو _لعسانلا مر 5 ا هنانطالادحأ هافصتسا|مو ههجو نمابيصن هلا ساج ظ
 سانلارثك ًاماللاهلعناكو ةنامأو عضاوفوءايح سله ساجتناكو هيا! س لاعأل هج وتوهتلأمفيطاو |(

 اريقوتو هلعفب مهمءادتفامستلاو دنع هيادصأ كد ناكو هب هنوف دعا هابهعتلو هيادجأ ءوج وفا ط را عت

 مهن 0 مطقت الوهب راستسالالا ارهلظمو هيا دصم ودعا: اذ ذات مهمالك عمسأ نابف عمل !اماومالسل اهماع هل ظ

 عامسن ,عل مود سردتو ملا ترذتعا ضراع كةهرأ ناف ضارتعاو هلادموةعزانمالوةدارع ؟مماع ظ

 موعط اخيالو موماع هن هلوس عجن الن كلذ نمولوط:هيفلوةلانافهقوقحانر 5 ذدةذناسالا امو نوهركرام

 اه مىشعناةنال> رلااماود# ديلاب ىطاعت املك فمهتنواعمن ءامهضمع تاوناد.لااماود# توهقفناعالا ظ

 موةيدهنرتامرزشبالا هم برشالرديوسهشنامزدخالامهبدت الدني سوم لاسم ٍ ٠

 ىوقحل اذه نم هإ_ج فخ داتالا متامهمو دعّمي ث ,اعضاوتم دعقيو مهدوعشب الادعقي الواوأبة أ اذا مهل ْ

 00 ةيننحالا نمع وثاهن« ىو ةبهلاىوةح نمامافءانثلاو راز_ةعالاو ماعلا لم

 نطايلابادآناو:ءةرهاطظلا ب اد الاءذهنالو_سفن نا سمالا هيءالسالق' ةءاكلاب ف لكستلا طاسب ىوطنا |
 َج وه ةرانق قانا ةهص ىلا را ناكر موامفامراهط فاك نع تما وللا تفص امهمو'تاقلاءافصو |

 هرهاط نب زوهقاخنو هت بحلابهنطاب نمز وان طابوا هاط هيتس الامر ولاا امن ناك مو يقف راو ٍ

 نس بعلا ردي و قليلا نسم الا اهملا ل ردوا هنلتمدخلا عاون أىلعأ هاف هدابعلةمدختاو هلنةدابعلاب |
 فائص] عمة سلاجلا وةريشعلا بادآن ميلا هفرك ذن# بابا اذهلة عام )و ةدازومئاصلا ماعلا ةحردقلح ||

 ةلذريةنماضرلاهجوب :لودعو كة دصقااافةرسثعا !نسح تدرأن ا هب ءاكلا ضع مالك نمةطقتلم قانا

 دصق فر ل دكا ولع و قئلررمأ ميسم عسجفنكو ةلذمريبغىف عضاوتو ربكر بغ نمربةرفو مهنمةيهالو مها ِ
 نم ظفحتو زفوتستالف تساج اذاو ناعاسجلا ىلع فةنالو تافتلالارثكت الوءل ذاع رظنتالو ممذر ومالا

 د ه,طول منو كذاصر ةرثكو كن فك عصأ لاخداو كن انس للتو كءامو .لب ثبعلاوكعباصأ كءدشت | |

 كثيد_>واب داهك ات نكيلواه ريغوةالصلا قو سانلاهوح وفبؤاثتلاو ىطقلاةرثكو كهجح و نم بايذلا

 نءعتكساو هنداعا هلأ !:الو طرغم بحت راهط اربغ نمل ث دن 6نهلا مالكلا ىلا غصاو ايترضامولظنم |
 عنصتت هالو كم ةءامرئاسو ك فينصتالو ُك ارعشالو كتب راحالو كلداو ب: ,اعا نع ددتالو تاءاكدط او كاحاضلا |

2 0 

 راك نوثودبعلا لذبت لذ. ثالونب ثلا فذأ ارباب

 2 وك-:ثايالا كل ذةرالو ىرخأ هانا دفو ةرصءاناجأ دقو ةمهصلاىوةح عماج اذ _هف هب رسو ىضرخ كلذ |؟

 عجين الو تامماحلا قلتالو نهدلا ف فارسسالاو : لكل اقرثكر

 هناهنعهللاىذر ثامع

 تينع الو تينغاملاق

 ىعبي رك ةتسدمالو

 هللا ل اوسر تءدابذنم

 ىدر وو هيلعهللا ىلد
 دوعسم نهتاديع ْنَع

 لاق هنأ هنءهّللاىىذر

 قىقافنا!تيش ءانغاا

 نانأىورو بالا

 ص هذعهللا ىكر رع

 نومردث مهو مود هيلع

 لاعف ىنغتب لحر مينو

 الأوله عب _الالأ

 راعاساع ميال
 رساقلا لأمئاناسناأ

 لاّعفءانغلا ٠ نعد# نب ا

 ههرك اوهسنع كامنأ

 لاقو_ه مارح لاق كل
 زيماذاىخأ نئااب رظنا

 ىف لطابلا و قملا هّنا

 لاقو و ءانغلا لعح امهم

 صايعثب ليفاا
 نعو « انْزلاةمقرعانغلا

 ةدسطمءانغلا لادا

 تردال ةططسم تاقال

 مكب ا مهسضعب لافو

 ةوهشلاديزب هنافءانغااو

 هناو ةءورملا مده و

 لعفب وراتان عب وذيل
 ال ركل العؤلام
 لئاقلا اذه هرك ذىذلا

 حيسسبطلا تال عيد

 ءانغلاب:قي» نوزوملا



 نسم ءانغلا عامو

 رفنالاهحابااموبوفذلا
 نعو ءاهقفأا ن.ءليلد

 اضاأ ءاوقنلان 6

 ةسقن لي رمشلا ابو

 (ليقو)
 نم سانلا نمو ىلاعت

 هلوق ريسفتت اف

 لاه ثنا رولا اوهل ىركشد

 ىكرد وغسل قاد

 ءانغلا ىهتللا

 (ليقو) بلا عامتسالاو
 مت_:ًاوللاعت هلو ىف

 نونغمىأ نود ماس
 هللا دمع نعةمركع هاوز

 هللا ىذر سامع نبا
 ةغاد ءانغاا وهوامبنع

 نمعلا لهأ لوقي ريدم
 هلوةوىنغاذان الفرو

 نم ززفتساو ىلاعت
 كَ ود: مهتم تعطتسا

 ريمازا اوعانغلا دهاعلاق

 هللالوسرنع(ىدرو)
 هنأ لاس وهيلعهليا ىلص

 لأ سلبا 9

 ىنغت نملوأو حانن
 ننال

 « دع هللا ى ذر فوع

 ه«.اعهتلا سس ىنلانأ

 نعت يمئاغا لاقسو

 تو نيرحاف نيتوض
 دنع نوصو ةمعندنع

 نع ىور دقو ةيدصم

 اازوإك
 تلا لل ب لا 722007902022

 نم ىلق ىلع مهفدن أو م :م طف 10 نم  ىلعف او 1 ةدرىداصلا ريت نءا

 دنع صنتالو رهدنعدب زئالو نمالا سانلا نمر اهنالةءقوصا !ضعبلاقو ىدحونو؟ ايهعمنوك أ

 عيل الار اظذدتلاو فاكتلا نءصاختن هينال اذذ_هلاقاةاوءاوس هد_فءتنأو كءلعو كل كلذ نوكرمئاب

 هر لا ءانرأ , أ عمو بهالاب ام ايتدلاءانبأ عمن نكمهضعب لاق و هدنعهصقنب كلذنا معاذاهن :م طقدتن نا ىلع هلم

 تانعأ اذاكءلارذ#تعب وتنذأ اذا :ءبوس نمالا بمص البخ ١ لاهو تن فيك نيفراعلا عمو معلب

 كلذك ص الا سدا وسانلا ىلعةوخنالا قد رط قضدق اذه لئاقوهسفنتن وم فك وك سه: نومك نع لوك و

 ظ رثكتى تح طو رسل اءذ_هءريغفاكءالو طئارسشل ا ءذ هم موقد نأ ىلع مزعد و لقاعنبدتملك ىخاون نا جبن لد
 زعد_ةدنعلل ل_>رلاق كلذلو طقفه_سقن طوطل هناخاومتناك الاو هللاىفامح اومن وكي هيذا هناوا

 ظ امنأن درأنادنملا للاهرثك أ الف ان هداعأ ىتح دينا ض رعاقدننا ىف ىلخأ نبأ نامزلا اذ_هىتاودالا

 ىدنتعت ءاذأ لعربصت وم ةنؤمتنأ لم هننافاخأ تد :رآ تاو ل ءاقك :رمعلا _هف كلاذأ لمت وكت وملف

 ْ ا ١ م ردت لج روهتبفك ععتف7 ل حزتلإلا سائلا نا غار هيلجرلات تكسف كل مهفرعأ ةعاج

 ١ نأ ىتمني ثلاثل !اذهف قاما ع لاو قجالاوهو هب ررضتتو هعفنت كأ لعاذد ًاردقتالل جرو هب عفت :ال نكلو

 د ىلاعت هللا جوأ دقو هيأ, .ةلاىلعلا اوثنوهئاعدب و هتعافشبةرخ الاى مهتنت كنال هنت الف ىفاث *!!اماقهنحت

 مهضعب لاقدقو مهد ست لو مهنمتلهتحاو مهتيساو نا ىأ كن اوحخارثك أف ىنتعط أنا مالسلاهءلعىسومما
 هناوخارثكه نجت هذه تناكن مو ىسغن ىلع مهعمتنكف اقفال مهدد و ىنيب مقوافةذس نيسجج سانلا تودح

 | طرسش ىلع نوبعطصلةبفوضلا نمت ةئاط نأك ميتا دابعلا لفاوف ف ضرخعيال أ فاكستلا كرت و في فخلا نمو وب
 | تاو راتفأ هللقن ملهلكر هدلا ماصت او مصدبحاص هللةي مل هلكراهتلا مهدح ألك 1 نا ناعم عسب رأ نيبةاواسملا
 ناكلذنالناطةنالودب صال هد_دع هن الاس ىو سنو من هللة لملم ىلصاو مة هلل ةب هلك لبللا مان

 | تماد هتنؤم.تفح نمومتغلأ تمادمةفلك تطقسنملدق رةوةلاعتال ظفتلاو ءاررلا ىلا عسباطلا لوح تواغت
 ظ فلكتلا نمكآرب ىنمأ نم ءاقتالاوان" سوم .لء هنا لص لاهو نيفاكسملا نع اهلنا نا ةءاعصلا ضعب لاقو هتدوم

 ٠ مانو ىلإ وهال لدن دوهدنع لك اذا هيهسنأ متدقفلا خب رأسي نأ تددىف لحرلا لماذا مهضعب لافو

 ظ ذقت تسساانال اهعماح و هس تيب ىفلهالا هرمضةع نآو هو ةسماخ تدقب لاقف مي اشملا ضع لكِلذر 1

 ْ ءاخالا مت دف سهلا هذه ىل_ءفاذاف نيدبعتا|ٍبولعلحاو رأد_جاملافالاو سار ومالا هذه ىفءامختسالل

 ٍ اله وابح مم ءبحاصل مهدحأ لوةيذا كلذىلاريشي مهعيلست فبرعلا لوقو طاسنالادكانوةعش اتعفتراو

 ١ | اوال م نان لهاا دعنا تاكو ,بلقلا قةعسلاو هو بد ص أي ل ءنللىأالهسو

 هناوخات ود هسفنىر نأ: الا فاكتلا كرثو فس فضلا ثرآلو دير , اه ئمانملع د ثدالى اهلك كلذ ف ةلرهس

 د ! ب ولعمو لات يتماربعشوهنوكي ٠ كلذ رز عذهسفن نمار م هاراذ اه هسفنن نظلاعىب ىبن ومع ناتلان < و

 || ىمري_توهف هسفن ىلع ىناضذ نموهبلع لضغا ىف ىرت مهلك 7 ناو سرب مهلك فاو ادوسالا

 | وهو تاجردلا لقأ ءذهف هلىرتام لثمدلل ىربالنمةبصص فريخالو هل: اخ نيد ىلع ءرملا لس وم.لع هللا لصلاة دقو
 ظ ظ رمش تنافتبضغف سانلارش اي كلل .ةاذا نايغس لاق كل ذاو خالل لضفلا ؤرفلاكتلاو ةاواسملانيعب راقنلا
 0 ىنعمف ليةدقربعل او ربكلا باك ىف كالذمجو قا سوادبأ كلهن كلذادقتع متوكل نأ تبني ىأ سانا
 تاسأناوخد 9لتفل ارو تتار

 هلللال لضذغلل كاذىور #ئ تلات ثا نا كلرد؟

 هللضعلا ىرب هدا لق 5 لازءالنمةقادص ب ناحو

 قبتعلا قددصلا نم طح راض * قردصإ هتفرع قب دصإك

 قيقحللاق ب دصلاو خط ونعراشت « قيرط قش ًارقفرد
 |نمنمؤاابسع مس وهيلعمتلا ىلصلا# مومذ“ ءنيملسملا موصى اذهو ءاخارقتحا د ف هسفنل لذفلاىأرامهمو

 م

 ء(رخلافد)و



 عا

 نضح ىف نقاط توكتف و اهلاثءاهتعفُتعنتم ناو

 نيببسلا هالو كنعنغتل « ةتءىنمكتتآ ثالثلا اذاو
 ىفاشلا ناكر ةفةغلاخلا هلءافولا نم لد نيدلابق اعتب أ فقالا فلاختاهف حالا ةمفاومءافولا نم :سيل هنا لاو

 هداعف دمت لثءأف هرعغرم هءىنوةباملوةيو هسلعلمقن و هب رعب تاكو

 هياعىرذ- نمتضرد #2 هن دعذ باي | نص سه

 مح ادي عنيد ىخ 5 اهنعهللا ذر

 لاقذ هتلاهجرىيفاشلا
 هبنلاىرظتنم تئريف * فدوع سيلا أو

 هنلاىدراهف تامىنلاهتلعىف ىفاشال لف هتافو دعب هل اما أ ضوفب هنأ امهتدومقددا سانلا نطو

 ىفاشلالاعذ هم هيلا م هومابسأ اردنعوهو حاده دمجدل فرم ةساف هللا ددعابأ ان كدي ساد نمىلا هذع

 دقناك اذجتنا عمى 94 د وبلا ىلا هباتكأ لامو دمساهلرم 1ك ىطن د ومااب وقعت وأ اذ هفكم د اهللا نا

 ربو ني سحلل وهن فاش للا مصنف عرولاود- هْرلاىلاب رقأو لضفأ ىلعن وملانأك ن نكل ةيكتيه نا

 تفهذمىلا عج روهضهذمن ص 1 اديعنن دبلة نا قوناسإةىلاعتهنئااضر لعقامللا|ذررب والوةنهادملا

 عسا هبمتل ' !ولوآناو دهْزلا ىطن وبل ارث اوهنيادج .رشالام بادكأ رايك نم هوهوهللا4 جب .رشالاميتكس "ردو هنأ

 هيفرعتؤ نا_وأسنب 2 : رلاىلان الانسب ىذلا مالا باتك ف خ_صوةدابعلاب لغتشاو ةعل ا ىف سولاو

 نادوصةااوهرهط او فرص: وهف هذ عسب رلادازف هسفن ىلا هب سني لوهيفهسفنرك ذي /ن كلو ىلعن وبلاهف:صاغاو
 اهسرحاق تاف راد م كا رك ملناةقيقرةرهوجعاخالا فنحالا لاق هنن مصخلااهمامت نمقبحلابءافؤلا

 ران نمو ريصقتل كل رخأ نمالو ل_ضغلا سفن نمرثكةسنالىحاضرلاب وكطط نمىلا رذتعت ىتح مظكتلاب |
 ليقأك اهبايسأ ن نععسيطاار وفنةةراغملا نمعزلادبدشنو كت ءاقولا ماو ضو الاو يذم

 نطللاةئيهبام>الاةقرف هردىوس د4 اهعمج نام هْرلاتادصمتدح و ْ

 نمت هذ مجرسح نأ ”ىلا ل ا اة مهتةرافاماوقأ تدهعدقالاقو تيبلا اذهةنيمعنءادشنأو |
 لب 5 مهتنال» كش دصأ بك هنا الّوأر هاظر نمامسالهقب لص ىلع سا. ةلا تاغالب عهسال نأ ءافولا ن هوىبلق

 تاز ربع سرا تكامل قئاقدنمكلذف تل ةاار غولام قب دسصلا نعل قبب واَض رع مالكا

 حوست اللاق ى هاأمو لاق تاءفان الئاه هرهمتلعجنالاق كتدومابط اخت بدق مك د _>اولاق الصأ هتدوم ْ

 ىن:طوتالو مأ ف ىنغلاخالوةغالد" ىلع |

 كتوادعىاك رتشادّةذ ودعك ةيدص عاطأ أ

 اذاهتلادجر ىفاشلالاقهّقبيد_طصؤدع ىداص: النا ءافولا نمو ةوشع

 ب( نماثلا قا )+
 هناحاحو هناههم نم ريع حور لب هلع قشنأم هاخأ تفاكد , الثا كلذو فيلكس اا فاك: 1 كرو فيفختلا

 مايقلاو هلاو>الدةفتلاوهلعضاوتلا هذاك الو لامودأج نمهنمدّؤسا الف هئابعا نمش هلم نا نعدهفرب وا
 للاعتهللاىلا اب رقتو+: , دىلع هب هناعتس أو هثاعلب اسانمتس اوهئاعدناكر ,7ىلاعت هنلاالا هتيعع دصةياللبهقوةع | 1

 0 هو وهل ط دف هنم هنوضتةيالامهناو ا نم ىضتقا نم مهضعب لاق هتنوم لمحو هقوح مايلاب. | |

 تاوخالادستع سفن لعح نمءاكسللا ضعب لافو مهياعلضفت اووف ضعي لنمو ومعت أ دقف هن هنوضتقي املثم ٌ
 ىلا فوت ارا وس ردت دادلسمر هو مبمعت ا ربعتءردق فهسفن لء> نمواو ع هردق وف |

 نموثلل ماك: نمءاو رت الرش مالس !اهيلع ىلءلاقوامهدح ىف ةلعلالا مثت-اوأهبحاصنمامهدحل

 فاك فماخأ مهدحأر وزب 2. !اب ساذ لامطاساع الص لالا و راك لل ًاوةارادمىلا ا -وحأ ا

 عب رأ تبحصدينجلالاقو هىمسكلالو تعلالا ندمؤملاو هل: نءؤملا اهنءهلبا ىذزة شاع تلاقوه:عكل ذمعطقف هلا

 ىقطقسلا اب رسوهّةشبط و جوسملاانس>وهنويطو ىبسا ا اثراحالحر نو الث ةقيط لك ةفئاطلاه ده ندتاقبلل

 ىدل_عاالاشحوتس اوأ هبحاص نمامهدحأ مهت-اوهتلاف نانثاىخاونافهتقيط 0 ركملاس اوهنقبطو

 رفعح ناكو ظفحلا هنو مهن وكري طعسست دو فاكس |! لقت كنع عفر نملات بعجن نم مهضعبل ل .ةوامهحا

 00 - وة سأف هللا تانث اى اونامد. ملا لاقو بستن م ىحست الامة هنم ىح سلال ىث كالا .اكستلا طاسلا

 نم ثو ردع وةئحلا

 مهملط هيدادرب ورانلا |

 از 3 هءنسعو

 اقافتا كلذ مهل قفش ه.

 ناال نيداحالا ضعبف
 ىءانديدو ايا د.واعح

 داروالا هإ_الاوك ري
 ىقفاشلا نع ( لعن دو )

 ىلاق هنأ هنعهللاىذر
 وهلءانغلاءاضقلا باك

 لطايلا هبا هوركم

 ا رثك_ةسانملاقو

 هرداهش درت هيفس وهذ

 ىناشلا باه ( قةئاو)
 ال مره اري_غةأرملانا

 ءاوساجلا عاقسالاز وحي
 وأ ةكواخوأ :رحتناك

 نموأ ء-ولاةفوشكم
 نءل-ةنوباحءارو
 هنعهللا ىذر ىفاشلا

 ةقطقطلا هركيتاكهنا
 هعضولوعبو سضلاب

 نع ه.اولغدلةقدانزلا

 سأئاللاو تارسقلا
 نيسعوناحلالانةءار علا

 هجو ىأب اهب توصلا
 ىضركالامد_:عوناك

 هيراجىرتش اذا هنعمنلا

 نأ هإذةينغماهدحو :

 وهو تسبعلا اذهماهدر

 ةنيدملا لهأرتاس بهذم

 مامالا بهذم ارك .
 هزعهللا ىضذرة فينح أ ١
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 كرب الولعمعامسلا
 انيلط سْوفلاَ لا
 ءال عساو تاوهشال

 أ تالفغلاووهللا نط اول

 دب را ىلع ال ذعطقي و 1 ل الاهل ق كلوعد. هبل 00 متهم زك درفتموطو تعلخا عنو وهعتتلا و5 اربمن و عستقد !إ

 نوكيو دب ز#ملابلط
 |تاقوالا عسيرطا هب رطب

 تادابعلا نم ظالا إو

 ىف ةيغرلا نوكتو
 لوانتل املط عامتدالا

 انوع او ا

 و-هللاو برطلال وال
 نا خالو :رشعلاو
 دود عامجالا ازه

 تناكوىدصلا لهأ دنع

 عامل امال لاعب

 الو نيكم فراعلالا

 يديم دب رأ حاس

 هللادج ردنا لاقودع
 دب رملا تناراذا ىلاعت

 تامعافعامعلابلط

 لدم هال
 عاروسلا كرت ديتمحلان ا

 هلل ,قنمع-هلاقف
 لاقف كفل معسل

 ال ا منال 5

 علف ١ نمالا نو عدست

 تاودالادقنالف لهأ

 عاملا اوراتدتااه كرت

 طورشلالاهو رامدخا ثءح»

 نورك ذيب اداودومقو
 فنوبغر وةرخ الادب

 او

 | نيدورفتالوك ةةلوعدن 5 هلوعدتف هن قلع:ملكو هلهالوءسفنل هب عام لكب هناممدعب و هناّيح ىف خالل ءاعدلا
 بغل ارهط قهبخالل-رل ااعداذا رو لعفتلا ليل اقدقن قيقعل !ىلع لس ةنلءاعد هل كاعد تاوهندت ولست

 ' اقل را راقساثم دحلاقوىديعانأدباكيللاعتهتالوةبرخا 1 اظذاىفو كلذل دم كلوثاللا لاق

 نيع.ساوعدال الوش ءادردلاو ؟تاكود درثالبغلا ارهطقهمخالل>رلاةوعدش دك |قوهسفن ىقهل نادكشل

 1 1 كدا حاصلا خالا لة نأ اولو#» ىاهفصالا فسول ن يدم ناكر مهئاسعءايمهيمساىدوعسف ىاو ثانم

 ا ١
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 فاخامس انلا لاق ديعلاتاماذاريملا ىفءاجذا ةكس الملاب ىدتعي « ملاصلاخالان ”"اكوىرثلا قامطأ تك تنأو
 ١ || هيلع محرتف هيأ تومهغلب نملاقي وهيلعنوتفُدت وهنع نول س ومدقاسع ةكور هل اننا كتالل ا١تلاقو

 هربق ف تملا لثملاق 0 ا يت لو حل ا لسد هر دب "اك ليتك هلرذ ةعاسأو

 ءاعدنمتاومالار وق ىلع خد ل هنأو ب رةوأ خاو أ دلاو وأ دلو نمةوعدرظتاب ئش لك قاعتب قد رغلا لدم
 تملا ىلع كل ل دقءامحاللاب ادهلا هلْزمع تا اومزالءاعدلا فلسلاضءبلاقو لابخا لئمراونالانمءادحالا

 ظ حرفبف لاف تالقكمد رقدنع نمنالف نيد دنع نم كل هر دههذهلوةءةروف نم لد دنمهيلعر ول نم قبط هعمو
 *(عباسلاق ملا )دع هيدهل أب ىت ملاح رفات كلذ
 0001 11 لاهي ون حس ولا لامتادأو لا لع قامثلاءافولا ىنعمو صالمشالاوءانولأ
 | نيذإاةعبسلا قمالسلاهبلعلاق كلذإو ىعسلا عاضو لمعلا طبحتوملا لبقعطةنانافةرخ ٠ الدار امنا بحلا

 1 هريثكن مريخ ةافولا دعب ءافولا لسلق مهضعب لاقو <. لءاقرفتو كلذ ىلعاعمجاهنباىفاباحت نالج رو هلط ىف هللا مهللظد

 ا انيتأت تناك اهنا لاغف كلذ ىف ليقنهيلعتلخداز ازومركا لا نهنلا لص هنا ىو رذلل ذو ذا ك١لاحفف

 || مهئاعارمو هينيعاء:اوهنراقأو هئاقدصا عسي .جةاعا م خالل ءافولا نأ نيدلا نمد_علا مركن اوةعدم مانأ
 0 رك هيقاعتي نمدغتتا بر ةثأق هسفنف خالاةاعا 0 نم قيد_هكلاب اة ىف عقوأ

 | نعبلتلافزيعن ابني هرادباب ىلع ىذلا تاك ما ىتح هر قاعش نم لك ىلادو, لا نم 1

 ا | نحو :مد عكر ىلع نينواعتمد سال هاذ ناطمشاا هبت مث ةيحلا ماودب ءافولا عل طقناامهمو نالكلارئاس

 | تاطيشلا َنانسحا ى مىبل ااواوعب ىدابعل لو ىلاعت ا سل .اهتموهللاىف |

 درغةقهنلا ف تانثاىخ اوناملاعي وىوا نيب و ىنيبتاطشلا غر زن نأ دعي نم فسول نعاربتتلاق ومب خرم

 00 هسنؤن نمهللاهبلس هللا ةعاط فد بعاارصقاذا لوي رمثب ناكو انهرح هلكت رب بنذءالاامهدب
 افكىلانالةنالاو 3 اوحخالاةبلاجتءابشالاذإآ رابملا ني لاق كل ذو نيدلا ىلتوعو مومهللد السمناودالا

 أكتاف ا ارمثنمو ضرغلا كلذ ل اوزب لوي ضرغل نوكسحب اموهنلاف نوكنىن لإ ىهتعادلاةدوااو

 | نيران هللا ف صو هب و هيدناق ع رت هيلاقمي خال اوهاملكو هد فدكو ا .ندالو نيدىفدسح عمنوكسنال

 | نمود_.اوهةحاحل ادودوو مهسعن اىلعنورثؤد و اونو ًاامع ةجاح هرودص ف نودحالو :لاقذ ىلاعتهننا ىف

 7( تاويخالا لع مذرتافءهام مانو هت هّكد ءالوتعسناو هنأش عفترا ناوهبحأ عم عضاوتلا ىف هلاحريغت» الن آءاقولا

 | رعاشلالاق مول لاوحالا نمددت»

 أ نمل الزنملاف مهمًا ,ناكنم * اوركذاو 0 اركان ا
 أ )د تسا تاو: هبرثمسلا برقتف اذان مالا سازلا نم_هعنالىب : اب لاعف هئبافاس لاضعن ىدوأو

 | كل هتدوم فن ىلعتس فةهيالو او ىو اذاءاكسللا ضعي لاقو يلع عفترب ل« -تدتص تلع ناو كيف عملا

 | | هيلعتاك اع هريغتف نيبيسلا لوءاخأ امث دادغسالح رىخآ هتلادجرعفاشلا نا عسدرلا ىكحو يريثكو هذ

0 

1 

 ا 5 ىفاش ااهرلا فت

 نيبلاتاذؤالط سلو ادبأ أ قااط ىداٌؤفنم دوت هذا

 نيشنت ىلع ى كلدوموديز د ةقبلطت اهناف تدوعرا نأق

53 
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 ةنارقلاجاتخمال دول او ةدومىلا جاتحتةبارقلا لةكلذإو كامأ دلت ل أ نمك لوةب نسحلا ناكوىلاةيدص
 اذاق هبا هعط5 ا هعظ3 نم ةيئاموحرةنسةدوموةبارقره#ث ةدومو هه مول دومهنغهللا ىضر قداصلار ةع> لاهو ْ

 ا : ومحال زبةءب ءاقولا

 امومدم شل ءاد: اةيصصلاو ةاخاو ا لرب تاءيلعلءلدلاو لماحب لد عطاةي نأ ينال مرحالذةبارق هل تمل"

 اهك ري ىلاهتسنوهسفن ف مومذموه:ءىسهفاهماودنعةودخالا مطقاماف ىلوأ دارفنالا نولئاكلاق لءاهو دركمالو
 مسوءهيلعللاىلصلاق حاكنلا كرت نمىلاعت هنا ىلا ضب اق الطلاو حاكسنلا لت ىلا قالطلاةيسفك ءادتنا
 نأ تاظ.شلادوناوالات الز رتس ففاسلا ضءالاقإ وةحالانينثوق :رهملاة جهلا نو ثملا هنا دامع :رارثد

 با.-الا يبقي رغتلانالاذهو و ودعم نم مح ةتااذاق هوعطةتودو ر صممت يت اذه لثمكسخأ ىلع قلي
 هيل فاضت أ ىجبني القةيضرغدح أ تاطشال ل .ىحاألااناكتنمنايصعل اةفراة مناك تاطيشل اباده نم
 اوءاوأو ك_:اللاقو هرر ر ومنا ذات ةخ اختأ ىذلا لفل متثىذلا فمال_ىلاهيلءراشأ اذهىلاوفاثلا

 با.>الاةقراغمو ةرودحن قاسفا اةاملاغ#نالءادتءالاوماودلا نيب ىرغلا نير هلك اذمف كيل ىلع تاطيشلا

 ةرساهملاتاانأر ا :الافوراس مىذلكءرب ري-غةضراعم نعمل نم سداو رز وذماضن أت اوخالاو

 انه قلنا اراماهند دقهتاز هلك اذ_هىلو ًاةودنالا قع ءاف ةولاناكفاض راع ما اودلافوىدل والا اوهدعايشلاو

 ديهعر وص ونسح هحو ىلع هإن زن لم“ عاملك لب لام الاو وذعلا والا نا فالخالف هشادابخ وب

 لبي ل نافاردع نيعبس كنحخأ هلْزل طبشتست نأ قباب ل ةد_ةفةّوالاو«بحاووهفديعب وأ تير ةه.قردع ||

 53- كانا ع فهل الذ ارذعنيعلس ومن كا كارد ل د كلاسقأ امك ءاقالوتف ْك.ذ:ىلع موللادرفكنلك ]

 هيريوناشلا افقد نككالكلذ نكلاو تر دنا بضغنالنلأ ىنبذيف نيستا لبي مثسح رهظ ناف كوخأال

 ضرئساو اناط._.ثالو اراج نكت مف تاط ثوهف ضرب لق ىدرتس نمو راج وهف بضغن لق بضغتسا نمهللا

 امالثمنملمتحت نأ قيدصلاقدفنحالا القت متااناطشن روك: نازرتحاو كي أن عةباينك ف::كيلق

 وأ هلاهرقغ نم قحأ انافم رك ىمتشتا هال طقادحأ تمتشامرخ [لاقوةوغهلا لطوتةلادإا لطوبضغلا ملط

 لاقو لثع مئاضرغ هل ىذر علعجا الف مثل
 امرك مالا مش نعضرعأو * هراغدا عرار

 ردكلاهيفىذلا عدو * افصام كل لة نمدخ

 ريغلا ىلع لءاخلاة بت *« اعمنمرصقًرمعلاف
 هرذعل.ةءلف هوثأ هبل ارذةعانم مالسسلاهبلعلاقهرذعل قاف اقداصوأ ناك ايذاك وأ كءلارذءاامههمو

 بضغيالهناب هفدن لفاضرلا عد رس بضغلا عب رس نمؤملامال_سلا هيلع لاقو سكملا باص منا لثم«لعف |
 َح رح نأ ىلا ىهتنت الةداعلا نالازنهو ام غلا نيدقاغلاو لسة مو اخ ..خاا نيمتطاك- او نا ١

 بابسان ملء لاق ثديلا عبط ىضتقمج جلاب ملأتلا تاكو لمتح وهلعرم طبات أى مقا لد متي الذئاسنالا |

 ىشتا!ىصتةي هاف هاضتةمفالخ لم_لاوهماظكوءطم_ض نكع نك-اوهعلت نكعالو باقل عبط بضغلا
 رعاش ثاالاق دقو نكمءاضةةعلمعلا ري مفك اوماقتنالاو |||

 بذهلالاحرلاىأثعشىلع م« هلتالخأق يتسعث دلو ٠
 ٌكناوهه درك أمىلعهء.:اعتالفت ام زلااذهىفاد_حأ ثدحا اواذاىر اولا ىلأنيد_جاليفا ارادلا نا ماس وبألاق ا

 ضخم ىعربصلا و ةضع لاقو لاذكهيدح وفهد رب ةلاقلوالان هرمثو هام كداودن ىف ىرت تأ نم مانا

 تا قح هلمدقتب مل هناق قسافلا عمةاخاو اعادتاع نعاش ؛اوخاذهو بخ اواهد|ةعذ أ قيس

 (ليفدخم)

 ةعيقولا دذعةضغمل !قغلابي الناججش وةعيشولاز مريخ ةع.طقلاوةعيطقلا نمريةيتاعملاوهتنت اعمن مريد الا. أ

 ىسعامان وهل ند تيحا مالسلاهماعلاقو ةدوم مهم متن داع نذل ني وم ندد لعح نأ هللا ىسعىلاعت لاق ا

 لح نك , الهنعهتلا ىذورعلاقو انتاموكبدبح نوكيا ىسعامانو هم ْكذدعب ضع و امامك ض.غي نوكي تا |

 م«( سدانسلا قلعا)# اك اله مم تل مدا ص فأنت ب تعنا اوطو اناتنليضالوا ل

 ( قاث  (ماحا) - 07 )

 كلذ رت برغل ةداعف

 هللالوسرنا ىلةنىتح

 تاك مسوهيلعهللا ىلص

 فو هلماقي الو لل_همدب

 اذهاهفىلا دالنلا

 اذا ةداعو-هل مايقلا

 تويطتل كلذد_متعا

 سئ الئارأدملاو ,نولقلا

 سدح و هك رب نال ل

 رودصلا ارغون وبولقةلا

 لسقنمكلذ ن وكف

 3 مصأ !عراسح و ةرممعلا

 سأنالة عدي َن توك و

 ةناسس مدازت لا ممالاهم

 رومات
 ثااثلا بالا)#*“

 لوقلاىف نورمشعلاو

 (اراكدناوادر عاملا ىف
 ةسعدح وأن م ددَو

 هنمق.لبامو عاملا
 ثردت :وىد صل الها

 هقد رطب ةئتفلا ترثك

 هسفةيوكعلاتاازو

 هياعص ءرعلل ىدصتو

 مدهلاسعأ تلق ماوقأ

 م-هلاو-أتدسفو

 عامتخالا او رث_ك أو

 نذتيامبرو عامسال

 00 لا
 عامتدالا سوفنلا

 بواعال ةن غر الكل ذا

 نهناك اك عامل 2

 رهاسصتف نيدداصأ ١ ريش



 مهتاغ أو مهماعم و

 ملعلاب تواطبت م مسسهف
 اهتىدصلاب توءلاطمو

 كلذنم هللثو ريسسو

 ءاردعلا م موسقو

 ممم ولدت ولت اوقثالعلا

 عسجلا او اسندلاة حج

 نوعمس مسهف عنملاو

 نيرو م موال
 برأ مهف عاوملا مهم
 ةمالسلا لا شالا

 لك وةنتفلا نم مهلسأو :

 ايندلاب ع ثوم باق
 عبط عاس» هعا_ومش

 مهضعب لثسو فاكتو
 عاما ١ففاكتلا نع

 نيب رض ىلعوه لاف
 باطل عمتسملا ف فاكست

 هنو. تدةعس فنموأ هاج
 ةنابحو سيات كلذو

 بلاط ] هسف فاكتو

 للطن ةفقيقملا

 وهو دجاوتلاب دجولا
 يودنملا كك ايتلا هلزتع
 أ نال ئاعاالوقو هملا
 عامتحال ١ نمةئمهل اءره

 ةعدبلااما هللاعي ةعدب

 اهنمعونمملا ةروذحما

 الفاذكه نكيرلامو هج
 ايقلاك اذهو هبسأد

 ناكف نكي لخادلل
 من مءىربغا لقي مونولمعنامءىرب ىنالقف ٌكوصعناق هنريشع ف سو

 ةوحخأو ' يب اكل ةازك سدت ا هيرو 2

1 ! 1 

 | عمج وهدرأ م بدر اعمصعذ ىف فاواتلاكيلعفاهماع ءرارصالاوةمصعمباكترانمنيدلا فنوك«امامأ ةّوخالا ف
 قحةمادا ف نيعباتااو ةياصصلا قرط تغاتخا دف ارصمقنو ردت ”0ناف لاح عرولاو حالصلا ىلا دعب ودل

 .نمهضغب افهلغناك ع كوخ تلعن ااذالاقو عاطقنالا ىلا هسنعهنلا ىضر رذول أ تهذفهتعطاةموأ هندوم

٠ 

 ظ
 اوهذف ةباهدلانمةعاج وعاد :ردلاونأ امأوهنلاف ضغبلاو هللاف سلا ىذةةمنمكلذىأروهةدبحسأ ثدح
 هتيم واوضح + لات اف كلذ ل الهعدنالف هءلع ناك امعلاحو لون ريغتاذاءادردلاوب أ لاق فهفالح ىلا

 اضن ؟لاقو ادغ هكر * دمويااهيكترب هناقهينذب بنذإا ددعءرعج# الو لاخأ عطقتال ىخنلا مهاربالاقو ىرخأ

 قوه: .ذاورظتناوءوعطقئالو ملاعلا ةلزاوغت ”اريخنا قواهك ريب ةلزلا لزب غلا تاق ماعلا لرب سانلاا اون دحتال
 كلذ لاى لءفاملاقو هنلج مرت نم ضعي: :عل اسف ماش لاىلاعيرفت ماع ا 1 ناك أن نعلاش دقو رعي 3

 هحو - يب احد ردا ماذا رانا عقد قح راكلاف را مال تاو أ

 5 0 رع لولا ,عباكلا 11 نول تعدم
 |]مسالتنك املانعذ لعفاو هنن ىرمدح لعد قعت الن ا تثش ناقتال: ءادقى ا لاقو هاخاهماع :,هطاقى ردح

 هاوهنمداخأ هنا فاعنىتس برش الو لك ًايالزأ هللا نيد وهني هو اد قعمم ا ل ا ل

 عوخاوغلان م لا رهلازامو هلا ىلع مي-ةميلغلا لوي ناكف ها هاوهنعهلأس اهلك امون نيعب رآىوطف

 كلذكو ارمكرالازهفاتن داكن ادعب ب رسولك افثالذ. هريخأف نيا رالادعب هنأ تاقن ءىوهلالاز

 ناك امي وأ لاةفءرسهتوهعطقتالا هدجنال ليةفةماقتسالان ءامهدحأ تلقنافاسلان من وخأ نءىكح

 ىررود# <: .اعتاك امىلاد :وعااب ةلوعداوةيتاعملا ىف هلفطاتا اوهددذخ آنآ هيرتعف عت وامل تقولااذهىف ىلا

 ماعلا ادنعابغب ىأرف مهردباج صحا نمىرتث دلامهدح زن ليج ىفاناك نيدباعزن وحخأ نا تاياث ارسالا ف

 هني انج نم ءايحهردخأ ىلا عج رب نأ ايحتساوانالئاهد_دعماهأ مئاهعقاووةواخ ىلا اهبذتجاواهقشعواهقمرف 8

 هقنتعافاهعم سلاجوهوهملا لخدفهءلعلدىت> هنعل اس لز لذ ةني دملا ىلا لزنف هنأشب متهاودوخ أ ءدقتف افلاق
 [ويلتستو نأ ًاشت لع دف ىخأ ار مقلاقف هنمهئايدتسا طرغل طةهفرعب هنأجخ .الاركنأو همزتاب و هإ شب لعجو
 ةقي رط «ذوفهعمفرصن اذ ماقهنبعنم ءامق بكا ذناىأرا لف هذ هك :عاس نمزعأالو ىلا بأ طق تنك
 فال ا اذهتلق لو تلقناقج لس اون سح أهنقب رطوهنعهللا ىذر رذغأ ع رط نمهقفأو فطلأ ىو موق

 نأ س اسقل اف ةإعب تنث اذ! مكمل انالءابتن :اهتعطاقمبخفءادتنا هناخاو ا ارز دالة مقل مزه فراتمو وة

 الف فطلأ هنوك امال اوقاف ةيصعملاةفراقم عمئالذ هرةسنالو نيدلا ىف نوانعتلا ةودخالا دا ةع هلءاهلاوزيلوزب |
 عطوقامهموةبحضأ ا ماوددزعءابل ارارمسالةب وتلاو عوجرلا ىلا ىضفملا ف طعتلاو ةلاستالاو قف ةرلا نمهمق

 تدع اذاق هبا ارقلا ةلزتملزني دقعةودشالان |ثيح نؤمتفآ هنوك اماورقاو رمم أ ةيعصلا نع هعمط طةناو

 لاملا ارعذ نمدش آنيدلارقفو ءهرغفو هج اح ماي المجالات ا هيءافولان ءودقعلا بح و؟ءافولا بوو قا دك أ 95

 د هيفالتي ل ازبالليلمميالو ارب وبقارب نأ نب كيفه تن دفا هيب رع ادق اهي تملأو ةكن اج هتباصأ دقو

 بئاوذلادشأ نمازهو تامْزلا تداو>و تام انلإ:دعةوح الاف هيأ ىتلاة#عقولا كلت نمصالدل ا ىلعنا عمل

 تالسكلا لب رارصالا ن م ىوك سا قد رق ىلع عدج رب تقدم :موادموهفوحخ ىلار ظن د وهوامعت بدا ذارحافلاو

 نبد# ىلاترظن لمعلا ىفترتفامهمنامءل سن ر ةعحلاووهم“ م ءامح صرذ لمعلا ىف صد ران عمد

 وهرق.ةدل ااذهواعو.ساهءلع تاعو لسكل !ىبةراقو ةدايعلا ف ىط اشن'ىلا عج ريفةعاطلا ىلع هلابقاو عساو

 هيلع هللا ىلص هسذل ىلاعت هللا لاق كل ذو ةمصعملاب رح نأز والبر ةلاوسسنلاةمعتاط ةجةقادصلان ا

 | وجب ارعلا قا ناعارم

 أ : 2-7 اًعيدص

7 



1 1 

 ١ ارلاب دي فةسن كدغتسي در در شن أولو هسظت ن د وبعةقر عماد :ًانءر 4 ديةّتيفه_سطننمىر الامنمىر 7 ىلا 2

 هاخأ اهبل لما تر مااا ةرهاظلا هتروصبو.ءىلعفوقولا ||| ا

 ١ ئعرة ناو عنقهنس رنات نصمت لالا وعل لربع نمسختأ اره ملل +3 و هناشومعكذ دقنةينالع

 ١ لط قاس تحت ةمايقلا مول نم ولا تت اعبىلاعتهللاو ةعضفالاا ىلع دلا ناققدص دقوالفالملا نيد 0

 ةزللاباراوب راهاذافة نجلا ىلاهينوفعنذلاةكت الما ىلاموتثع هلع باك مفدب دقو ارس هب رفذ ىل_ءهفقو.ف

 مهحئاضتب مهحراوج قطنتستوداهشالا سور ىل_ءنودانف تقال هاامأو أ ارةمل اموت باكل هوطعأ

 رارسالابةصنلاو ب وتلا نيد قرغلافريك الا ضرعلا مول ىلا نممنئايذوعنواحاضتفاواب زخ كل ذن نودا دري

 ىرتا1و كن , دة مال ل تيضغأ اف ءاضغالا ىلعثعاملا ضرغلابةنها ول اوّةار دما نيب قرف هلانأاك نالعالاو'

 نهادمتنانك ها ةمالس .وَنل اوه بالذ اوَكَسَفُت ال تضغأ آناورادم تنام ءاضغالاب ,كخأ حالصا نم

 تاطبشلا عمالوةغل انخابالا سم“ لا عمالو حان !ايالا قاما مالو ةعذأ اوملايالا هيا عم به<نالنونلاوذلاقو

 ْ :ّرخالاق حن مكلذنوكي فيكف تاعلا شاك اهمففبويعلارك ذ مصنلا فناك اذاف تلق نافةواد_لابالا
 ٍ  7وهرتعمشلا نع وهذ هلعنالامىل_ عدن اماق هسفن نم كلوحخأ هلعن بعرك ذب لمعانغا شا الا نأ

 ةفصوأ هدم طاعت مومدم لعذ ىلع كون ن منا مهملات غتلي ,الف قجلا امأو ءالقعا ابولةىنءآ ب وللا ةلامتسا ا

 || نافثك الهابتمه دقو كاي ذت< ب رتعوأ ةيح لع لهش نك تاك اهنع كس ةن 3 زتلاهبت قصت اةمومذمأ|
 نولقلاغدلت ”اهنافتاكملهم : رح الاف ئ مهوتاحوب راقعةعمذلاتافصلاو تحرش ف كلذءركت تنكس ظ

 هنعهللا ىدر رعناك كلذاوةدقو 1١ هنيا اران نم ةقولخت ىف هو داس>الاو رهاوظلا 8 ًانهلأو حاورالاو ظ

 هيلعمدقرقونامإ سارع لاق كل دلو هب وبعدما ىلا ىدهاأ سماهننا وحر لوقي و هنا اودخا نمكلذ ىدبتسا ٠

 ليالاب ىرخالاو راهنلاباههاد_>ا سلت نيةلح ]ب اىنخا؛ اقف هيلعلاف ىنعتساةهركش ام ىتمكغلب ىذلاام |
 امه ريغ غاب لهفاممتمفك دع ن اذهامأ هنعهّنلا ى - ر رملاقف ةدحاوةدئام ىلع نيمادانيب عمت نا :!ىتغلب و ْ

 تاّقف نيا باص ىلع تققو نيةءع كنب د' تعب كنا ىنغلب طامسأ نن فس .ونىلا ىبثع :رملا ةقيدح ب كواللاةق ا
 ةدقر نعهمتنا اونيلفاغلا عانت كس نا هد تاكو كلل وهلا ةذ نيبال هل تاقف سدس لاقف اند | |

 هللا ف صو دقو ني زها ن ءرمهللاتان اننوكينا نم ماين دلارث آو نعت س موتر علا ًارةنمنا لعا اوىوملا |

 هناتلعاماماةهنعلفاعو هسعءى اذ _هونيدانلا نويحتال نكس اولاهذا نيدصان ا مهضغبب نيب ذاك-ل!ىلاسعت | ا

 ديالفهرهلشب ناك ناوهمطخ ناك نارتس هدف ف تكي نا ل :الف هعبط نمهملعر وهةموها ءاقهسفن نمدلعت | |

 2 شاخالاىلا ىد :ودالدخ لاى ورح ع رهتلايو:يم ضد رعتلاب سصخلا ففطاتلا نه | 5 3

 وأهن , دى. محلاصع قلعت :اعفملك اذهوىلوأ هنءتوكس /اه هءلعرارمالا ىلا هعمط ن نءهرطضم هناوةءفرت وم |

 سل كل ذإضرعتلاوهنعىناعتلا وعضدا اووفعلا اولا ة>الاه_فبح اولاق كلة ىف ريصقم قاعت امامأ اهامند

 صن رعد ةلاوةعم .طقلا نمريدترسمسلا ىف باتعلاوةعيطةلاىلاهيلعمر ارهساىدؤب ثيح تاك نارمنئثىفمصنلا نم | ١

 هظعو نمو هنازوهصتل دوذارس

 كح نس كل ترن يشد ا لكلا نمريدتلاهت>الاو ةهفاش ملا نمريحخةبتاكملا ومي رمصتلا نمري+ هب |

 ىناكلار 3 ول ألاف هنمىافرتسالاو هيةناعتسالاال ه هريصة7 تالا هدد او قد كمامقو هاا تاعا ارك سفن حالصا | ٠

 تببلاىلاايو هديت افلز صر , لف يلق فاملوزب زب ناىل_ع ًايشامول | ت,هوذال.ةث ىلقىلءناكو لجر ىنبد |

 ىزارلاهّنلا دمع تبدك ىط ابرل اىلعوب ؟لافو ىلقنمكلذلاَر ذ لعفذ دال تا شذ ىلافىدحت ىلع كا .رعض هلتاقو
 د_هئاق من تاقذةعاطلاّ .اعولاة ف تنأ ألبتاقفان ؟اواريمالات :أ توك -:تاىل_علامذ ةهيدابلا خدي تاكو |

 رطمل اند اهةعاطلا ل لعفريمالاتن تلك تسلا | لاق ىطعأ هلتاتاذاقو ريض لاول وذالا نيس ل

 لقأ ملو تم ىنبل ىسفن :عملوقأ تنكف 0 !اسان اوءاسكه ملعو حابصلا ىلا ىسأر ىلع فةوفةلال
 سمالا قمل ريمألا ل ا

 هريصةنب لقد وأ ةدصعم باكرا, هنيدفن 00 واغالويد_هملاةوذهو تاوفهلاوتالزلانعواعلا
27 

١ 1 

 بنادكالا نمىفاسلا نع

 نوعومسل الام نيعباتلا او

 نءيشلا لوق اذدهو
 نسا, رئاولا +لع
 هداهتجا عمرا ”الاو

 || تاوصلا 4 ان رو

 لحال طسسن ن كلو

 ناسا راكحن الا

 مها مدونو راذتعالا
 روب عام« نيد 2 درفلا

 ركل عام نينو

 الثاف يىلبشلا (عمد)

 لود ودل

 نع لئاسا

 رش ند

 لزنت ني اا مرلع هلت روك

 اللافو ىلب_ثلاق عزف
 هنعن رادلا قام هللاو

 دجولا (لبقو )بخت
 [كنطاملا تا صرس

 تافص رس ةعاطلا نا

 لهنىلس

 تافسصو ره افلا

 نوكسلاوةكر ل ارهاظلا
 نسطابا١ تاعه-صو

 قال_الاول اوحالا

 جار ارصنوبأ لاقو

 ىلع عاملا لأ

 موقف تاقيط ثالث

 مهعامس ف توعدس رب

 مهلقحلا تابطاختلا
 موقو نوعا اهف

 نوذمسبامهتن وعد رب

 ١ مهلا اوحأ تابط اللا



 عاملا نوعمسب
 نوهلوب وهينودع و
 اكمبهضعي (لاق و)هدنع
 نمءانثهغلس نا كلذ نمدك اومنمديالنيسلا لقيام نيس نكلو ُّط ارفاو بذكر يغ نم كلذو 0 0 بق لالا لك

 تاه : لعش | اوحخا

 ءىحت و رعءاملا ىلع
 هناكمرلا عسر ىسم

 تاك مهضعب نا( ل ةنو)

 د_ئعراتلا ىلع تاقثد

 مسحالو عاملا
 ضعب نا (ل_-ةنو)
 دجوه:هرهطةءذوصاا

 ةعمجذج اة عامسل ادنع '

 لاق هنعف اهلعذ

 هنمع نم تن رقلتانل ل

 ارونوأ اراثتي أر فرظنا

 رابدرب هنيع ف جرد :

 نع(ىكحو)ت مشل ١

 اذا ناك هنا عا

 ع يمل دحو

 ىف رضرالا نم عسفترا

 راسك اعرذأ ءاوهلا

 لاقو) هاسمق نو

 ىكنملافلاط ولأ خيشلا

 نا هناك ىفهللا هس

 الغ عاروسل | انركسأ

 لصفم ديقم ريغاقلاطم
 نيعبس ىلعاراكا وكي
 نامل عنك ناو اًعيدص
 ىلا برقأ راكدالا
 نيد .عتملاوعا رمل ايو

 انال كلذ لعفن الاب |الا

 انعممو نولعنالاملعت

 1 هللاوضورملاقءروضحو تبغ قميا'ءئاسم-أ بحابءوعدتنأ كاذن.واولاتاودا اقف قرر طلاه قع

 ١ نموهملاهئامسأ بحب هوعدنو سابق ودا فلاذا هلع كح كد ردخأ دو كل نيفصد ثالث هنع

 باح ىفبابسالاوظعأ نمالذ تافمدنءءانثلاو هرث و نم دنع هلاو هلا او نسا نم فرعتامهملع ىش *”تاكلذ

 .عبج و«فيتصتوءرعشوهطخومت .هو«ةلخو هإةعىلع ىد ل هفوهتعت صو هلهاوهدالوأ ىلعءانثل !كلذكو ةمحما

 هتين ىلعلب كح ىفهع.ةص ىلع هركسشت نأ كلذ نمو دسلا ٌضةكلذ ءاذحانافح رغااراهطا عمهماعىنثآ
 كلذنم ماغعأوت اوةع.تصأ 00 دمع ا نح لعاأدمح) نم هنعهنبا ىذر ىلع لاه كلذ مناد

 ةوحخالا قف. ضد رعتوأ مب رص مالك هضرعل ضرعتوأ ءوسل دصق| مهمهتسغىف هن :ءبذلاةحملام ءا-ىفاريثأ 5

 تاقالرف:مو ردطالرغوم كلذ ن ا ءلغتو تعاملات .كمتو ةرمصنلاوةناسجلا قرب يقل

 رمصنيل رخال امهادحا لسغت نيدملاب ,نيودخالا ملوهيلعهنلا ىلصهقلالوسرمبشامغاوةوخالا قف ريصقتو

 هل الوهذخعال اوهلظنالا ا وخأ للا لسومدلعهتلا ىلصهناالوسرلاه دقو هنعبوني ورتخ ” الاامهدحأ
 بالكللاو كارب , حابس ساقه قي زمتل هامهاكهضرعقب زمتل لامها ناةنالذخناو مال_-الا نماذ_هو
 سوفنلاىل_ءدشأ !صضارعالاق بز و 1 هكرحالتك ادوهوك موال ىزكو كل سركفت

 0 ًاينأ مدح بحب لاةفةتمملا موه لك أب ىلاعت هنئادبمش كلذاو مو للا قب زمتنم
 ىتحقتنملا مول لك ًايةيمغلا لس عةسوسحلا ةلئثمالاب طوخ اح وألا نمحورلا هعلاطتام مان لاق لثع ىذلا

 هلاثمنيب وئشلا نيرةبسانملاوةكراشملا عا ور هل شع ىف كلا كلذ نال سانل | باّمغد هناق هدم م لك َّّ  هناىرت نم

 تنعتوعاد_عالا مذ ةديدوخالا هبا نذافر وصا ارهاط ىال حورلاىرتلا# لا نمىركب ىذلا ىبسملا ف

 كلت ذاةكتسغفف كرك ذينابتم الاهتبدغىف كلارك ذنال دهاحت لاه دقو ةّوالا دةعق ب>اونيتنعتللا

 هلوةينا بحت ثنك ىذزإااما من اريضاب لوح تاكو كلف ل :قول ف لمق ىذا نا ردعت تا امهدحأنا ارامعمهنف

 نظ هرهتاو تعم رادحءارو نمرضاحهنا ردق:ناىناثااو هيهضرعل ضرعتملالماعت نائما فك ف كودخأ

 كلذكه بيغم ف نوكي نأ ىئبن.ةىأ صومنم متع هلةرصنلا نم كيل لرب ناك اف هر وضح رعت الثلن
 خأرك ذامرخ 1 لاقورضحول هعمسن نا بع امه. ةتلقف اس اا هنرّوصتالا بيغبكنآرك ذام مهضعب لاقدةف

 هبخالىرنالناوهومال_-الادص نمازهوىفلاة نابحأ امل ثمهمفتلقف هتروصف ىسف:ترّوصتالاىل
 ىكفرخ "الاف ةوف هج كح امهدح ف قو ةثادففف تاث رحب روث ىلاءادردلاونأراغن دقوهسفنلءارب مالا

 نكي نمو ص الحخالا متي ةقفاواايورخ ”الاهةذاوامهد ف تواذاف هنلتالمعب هللا قنا تالاانكهلاقو
 ةعاجلاوة.تالعلاو ساو تلقلاوناسالا اودداه_ثلاوسغلاءا - | ضراخإلاو قئفانموهف هثاخاقاصا#

 نينمؤللا قد رط فاو ونبدلاف ل دوهو ةدولاقةقذا م كلذ نمئثفتدوافتلاو فالّحالاو ةواذتاو

 الاهقيطالليةثةبحصلا قنافةبحاصا اوتاماو 1! نم ه.ىلوأ ةلزعلاو عاطةنالاف اذه ىلعهسفن نمردة الن مو

 المدرك كرواح نمةرواكت ن سحر هابأ مال سلاهءاعلاف كلذأو قفومالا هلاني. الل زحورحأ مرحالف قةدغ

 قرفلاةراوجل اءازح مال.الاو ةددهل اءازحناعالا لعج ف يكرظن اقانمؤم نكس كءحا صنم ةيحاصمن بحأو
 ناهةيدصلا قع ماشلاو راوملا ق

 تاقوأ ف ةبب رقاقوقحالا ىضتةنالرا اواو ماودلا ىلءةفدارتم راع ملا اود ةريثك اهوةد ىد:ةةةمحصلا

 اينغت زك تافلاملاىلاهتحاح نم لقاب ملعلا ىلا كان ةجاح سلفة ههنلا اوملعتلا كلذ نمو مودنالةدعابتم

 ىضتقع لمعت لو هندشرأ هتلعناف ا.ندلاونيدلا فهعفني املك ىلاهداشراو كف نم هناس اومْىل اعف للاب
 رخل ةوخ“ الاوانثدلا قههر كاعمف :ةكومكرت دئاوفو لعفلاكلذتاف ارك ذنناب كل ذوةعهصملا ان. ءاعفرعلا

 0 اا ىكلذنوكيتا عبق 1 نكماو نسحلا نسحتوهنب ع ميلا عيقتوهي ودع للعم هذتوهن

 نموملا» 7م نمْؤملالسوءيلع هلا ىلص لاق ذا ةص داون وةعَفُ 2 ةرمسسا ىف تاك امو ةدهظفو مب ونوهفالا ا ىلع ناك

 قح ماعلا ىف 201 امد لع م اا لجو ناعالا لضف نيد



 | د

 1م

 ليدكلذلولاو 29غ ياخ عاج ود ل

 0 0 0 * هلضو م 7 3 0 !ٍ

 اسجن ىبع نفح اف طاشال للدم شور ع لجيل اذهىرأ ىا هللأ لمع“ ,السابعلالاقو

 00 خلطت الو اىغأ هلنيسعتالوايذكهبلع نع رحالوادحأ هدنعنباتغئالو ارس4نيشنتال |

 كلودخأ هي ماكتبام لكى ةعفادملاود ارامملاع نككوكسلا كلة نمو كل لول نا هذه نمةهاك لكىعشلا |

 هل لطءموهوءار 41 لر نم لو هبلعهننا لص لاق دقو ك.اةيفامغاخالو كيذؤومف امفسرامتالشابعنءالاق | ْ

 لعجد ةوبجاوالطبمهكر ثنا عماذهةنحلا ىلعأىف تدب هلىب قحتوهوءارملا لت نموةنا ضب رف ثني ظ
 بصلاردق ىلءرحالا ا ناو لطابلا لعتوكسلا نم سفتلا ىلع دشأ قالا نع توكسلان ال ظعألفنلا باو 0

 عمي عطاقتلا تافعط اعمل اوربادتلانيعامناقةسفانملاو ة . ارامملاناوخالا نيبدقدل ارا ةرأث اليايسالادشأو'

 اووثواوعطاقت الوا اودساةمالو اوضغانتالواو ربادنال مال_ىلاهيلعلافؤ تاديالاب مث لا اودالاب مءار , الاالؤ | |

 6 او سلاءاخأر ثكتارسشلا نم ءرملاب.ةع هلذخالو هم هر الو ما ظنال مل-تلاوخأ 1 لااناو اهللادامع ا

 ىلءئشل امهذ نعوهسلاوةلذغل !ىلاوأ قل او لوملا ىلاهيسن دةةهمالاكهري-ء ىلع در نمناق ةاراملاراقتخالا | 0

 ىلصهننالو و-رانملع حرخلاف ىلهابلاةماما بأ ثيدح فو شا اور ددالراغناو راقكتسا نال ذلكو 4 .لعوهام | 0

 نيبءواذعلا وب : هيو لملف هعقت تاق ءار | اورذوهريخ هلقاعارملا اوزذلاقو بضغف ىرامتن نيخو لسوةيلعهللا |

 نخل انت ةياذر علاقتك ارك تيهذو هدءورت تلةمهاراموناوحالا جال نمفللاضغلافو تاو الا |
 بلط قرصقن مسانل ارعأ فاسلاضءبلاقو را فو راع ناك اقلاحرلاةارانغو انا

 لافدقوةوادعلاثرونوةع.طقا او عيبضتلا بقت ةازامملا ةرتكو مهنمهيرفط نم عيضنمهنمزتعأوناوخخالا |

 لقعلادب زعرتممتل اراهط االاو ارامملا ىل_2ثعانالق هللا ىلعو لحفل ةدوكل> رهوادعرتشنالن كلا ٍ

 لهل اوىجلاب تشاو ءاذ.الاو راقت-الاو رتكتلا ىلع لمتش اذهو هلهَخ راهط ايهيلعدودرأا اراقتحاو لضغلاو |

 مس وهيل ءهنلا لس هلا لوسر نع سابع نا ىوردةفنافا او ةوخالاهماضت فيك اذهالاةاداعملل ىنعخالو | |

 مكلاوم آن شا: :ل!نؤعسنالكل :امالتااهماعلاه دقو هقلذفارءوم.دغتالوهكزاعالو لاخاراماللاق ة هنأ | ١

 نعرذل اف فادلا ىهتنادقو قلنا نمل ةداضم:ازامااو قلعت نحو هحو طش ه:موهغشل نكلاو |
 لتطور 1ك الاقفمقكلخال تاقاذا اولاقوال_ضألاوسلااورب مدس ةدعاسملا ىلع ضل اوئاواخمل

 لوقأفتئاونلا فه دحأ تكفا ارعلانتأ ىفناك ىارادلا نامماسوأ اقول سالو موب نا نبني اولاق ا

 يزعل قاف كم ىلا امك تاغ مون تاذهنمؤ.دب زاامهنمنع" افهسك ىلا قاب ناكهأش كلاهنمناطمغأ |

 ناملعاوءاحالا قد لَ دقف هب عنصتاذاملاةفالامنلبخخأ !نمتداط اذاوخ 71لاقو يلق نشمئاحاةوالح تجرفن |

 ةَمدُسآ٠ نءريسخ ناو دالاو اومئربخل اناثعوأ لاق ةقفشلاو لعفلاو مالكلافةةفاواانةوخنالامأ أ

 «( عب ارلا قا )* لافاكوهو مؤماع |
 صخ وظل بالا, قاتلا اضدأ ئطاعت :هراكسملاع نوءدوححدلا ىضتق: اك ةوخالا ناف قطنلاب ناسللا ىلع |

 مهاذأ نع صلختبلالو نم دافتسل ناودالاة ارب اعاورؤنقلا لهأ تى ظتوكسلاب خنق ن منال ةويخالاب |

 لاَ اسلاك اذ دةقتب نأ بخ ىج حلا هلاوح ا ف,دقفش و هنأ انهيلاددؤت نأ هيلعن ىذالا قكءانعم توكتلاو |

 نأ ىجم تءاههرك لا ةلاوحأةإ_جاذكوه: عةيفاغلاءاطيتساو 4 هسنبلقلالغشزاهط او ضرع ناضزاعنع

 ام رورسلا هل هتكراشمةناس اب رهان نأ ىتسنياهم رشم ىثلاذلاو لجو اهتفارك ةلاعفأو هناتنلب رهظت |

 رامخالاب صاع اومربكلف اخ مدنا تح اذا مالك اهيلعلاق دقو ءاَرْضل اوعارش !ا!قةمهاسملاةؤخ :

 يي ءاذاق ا زا

١ 
0 

 ا

 ١
 أ

7 

١ 

 فيكم ريغ حاورالا
 مهفال رسغمال و لّعال

 ملاعب لكوذ لقغلانال أ

 درجثىلا الا هناك تلا

 ىلا قرطت الودؤتجولا
 قىلةلادوهشلا مرح
 فدكتملا نيغلاىط

 ءذهوتد رالب حاوردال

 لاجلاةعلاطم نمةءترلا

 اهنموعأو ةصاخةيتر
 ةصاخلا ةمملا تتر نم

 لاجةعلاطمةماعأ انود

 ءايربكلا نملاكتلا

 لالعةسالاو لاللاو

 تافصلاولاوذلاو خلاب
 ا اهنمرهطامىلاةمسقملا

 تاذلامزالوداب الاف
 لاجل كتلة لاز الاى

 الو ساوحلاب كردال

 قو نسانقلاب طع .خامسل

 لاجلا كلذ ةعلاطم
 نيحلا نمةفئاط ذحخ أ

 تاقفضلا لهن اوص

 قوذ كلذ بس مهلو
 عانمسو دحوو قوُشو
 اظسق اوم نول ّوالاو
 ناكف تاذلاى < نم

 دؤد ولار دو ىلع او

 دس ىلع مهعام“ و

 شم .(حو) دوهشلا
 ةعاج انيأرلاقعاشملا
 ءاؤهلاوعألا ل 1 ىدنع نك



 نيقشاعلا ءاذ لستقأو
 اهعدت
 لهلوب ركنملا لعلو
 صضالالادتَم االاة_ىحلا

 اهرب غفرعد لذو

 فوالاالا كانه هو

 ةيحملار كسي ؤهللانم

 ضخ يلا

 انوي رقاالادبالاو

 رصاعلا همت قررت

 الا اًشمىعد+ ةستةمحلانآ

 0 ةسيكر ركنأ 1

 ألا ناعالا نر

 0 سوتسملا

1 00000 

 ٠ تنك نيد : راوعلل مالملاه لغد لاو 2 دنع لاح لكتب وهامو كةوفوأ تا ةموه نمعتت ً

 اولاق هنروعنوفش ك7 لنلاق ”هنطغنو رت ناولاةهنع هبوث جرلاف شكد ةوامئانك ا متياراذانوعأ :#هل
 مثيل هنا لع اواهتم مام عاباهعمشت واهم ملعدب رقما قتملكلاب عمم م 0 مهللا ناس

 ناكل الو هي ةاماعب نأ بكا ةهاعأ لماعت نأ ةجومتالا تاسر دل وه_فنل بح امهسخال بحب لامءرملا نامعإ

 هيذغو ءاغنغملعدتشا هراغتنبامض.ةنهنمهلرهظولو بورعلاو ىوا سا ىلع توكسلاو ةروعلارتسنهرظتني
 ا لول تح ىلاغتهقاتاتك ضن ىف هلل وو ةإحالهيلع مزعنالو هلور مكالام هن هم رطش 0 اذا هدعب اف

 نمس ملط نهلكو نورسخع م_هونزو وأ مهولاك اذاو توقوم سس س انلا ىلعاولاتك |١ اذان يذلا نيةةاعملل
 قىسلاوأ ةروعلارتس ف ريصقتلااشنمو ةد " الا ءند ىضفتقمت كح لخخادوهف هسفن : هي عيحسلاب اعرثك ؟فادنالا
 هنطاب قةسحت نكلو ثم ايمنظاب *الإ]دو 1 ادوقحلا ناقدس لاو دقلاو هو نطالاق نيفالا ءادلااهفشك
 نيفدلاهثبذع ناطادلا حرت رتب و ءابخا عفتراوةطبا ارلاتاعناةصرفدحواذاو الات د ملامهم هيد الوهيغح و

 نر نراعي رعت ءاكملاضء:لاق ىلؤأ عاام ةنالاف رخو د ىلع نطاءلاىوطنااههمو

 «بلقورطختم صو ف ءعض هناا متع تالا وع فل دير را

 0 ىدؤم راحو نعلابتنك لاق هناهسأ ن - رين ن رايخح نإ ' نجرلا دنع ىورذدتو هلياءاقأل 0
 لرنأ دوام امالسالا ىلا ناعدفايبانبف ثعبوقهتلانا تلقف رس نم ىدوعلا ىلع مدعفو ةاروتا!نع رع ذك واف را

 تعنوهتءندحتاناهبكءاحا _عاوموقت نان وعطتست الن لوتقدص دو ملا لاف: اروتلل اهدصماياك انملع

 نعت كسي نا كل ذ نهو لسملاهبخأ ىلع همس هلة قو هيايةبسع نم جر ناي رضال لكتال نا ةاروتلا ققتمأ

 لخ رالز وحي هناق اعملك ىامحاو ىلا اقايذاك ناك ناو 7 كش تافلو هعدؤتساىذلاو ءاثفا]
 َش ها زهر وس دمعت || نم

 امهونتلزنملزانءاحأ نافمسٌ قدىف كا ذل ءف» تا هلق بذكلاىلا جياتحا تاوهرارسأو هسفنيو.عقحنا |

 نعاح راو ا. انص هر دب نيد لفعل اب نوكمالكل ذكو ةوحخالاة م .ةح.ل هن ديلابالا نأ ةانكال دحاو صدشك لاَ اعلاو شكلا طرخ

 سوسفنلاو حاورألا

 ىكر هر رهوأ ىور
 هنيأ لور لع هزعدهتيا

 هنأ لوم لعهللا ىلص

 ىنفذناك امالغرك ذ

 لاقف لمج ىلع. ارم
 ءامسلا قلدخنم همال

 رعس نم مالكا هلغلاه دةؤىرفزيغ نم«سفا:هتفر 5 ولا هلمعبهسخأ ةفر «منافةسنالعلا لامع ىلارسلا لاسعأ

 ثدحاذامالسشلاه.لعلاةؤةدؤ وماحأ اع اكف وخآ اربخىفو ةرخ “الاوان دلا ف ىلاعت هتلاهركس همحن أ ةر وع |

 لدتست نيلخو مارح مدع كاف سا سااجمقنالثالا ةلامالاب سلحما لاقوةنامأوهفتغتلا مث دحح ل جرلا
 لحالوةنامالابن سلاما سلات امنا لسوعيلعهلا ىلصلاقو هل ريغ نملام<بف لتس ساجتو مارح رف هبف
 رازحالارودضّل .ةدةوءربقان 1 لاقرسلل لاذ ف.كءايدالا ضعبل لق هركءام هبحاص ىلع ىشفي ناامهدحال
 0 ااا ىلا عكس الى هلق ىف لقاعا انا تأو هبققق حالات ل5 نا لبقو رارسالارو.ذ 8

 كدكوخ و سو حده ادع علب ب تا د 3 هيىردبال ثم دن

 قاقفزتملا نما هنعرمجومرتسأ أرك اوءرتسًارزخ 1 لاووريزهسهال قلو ريخادأ لادرس 0 قلحخ نملاه هنياتااه

 لاق هليا تلاق ضرالا

 أ| تلام كاب ا قالت تم
 معغلاق اخ نملاقهّللا

 1ىاكاقف هنباتلاه

 ةضقفمد قرد اناش هلل

 مط ة لبخل ان م

 ارمق هلرا دق ىردصءهتعدوأف دع 12 كارا كاعدوسمو

 هملعوداب رادار اورخ 7 لاقو

 - ول وبسم اىرأ قال 0 3 لاثكئرةضؤرسااامو

 ارسل لعن ءاشحالاو رسلان او هنيد و قبب ريسل امتك زاحولو

 ناتدرأ اذالوةي ىروثلاديعسوبأ ناكومتي ذى لاقفتظفح لاق مهيخأ ىلا هلارس مهضعب ىئشفأو لاجلاف

 دي زي ىال ل.ةوهبضاف 4 |. تكواريمت لاق ناف 'لؤارسأ نعو كزع هلأسن نمعئاع سد يضع ًافالح رىخاوت فشكستمىمهلالاىزالا
 نمةبحص قزيحخالتونلاوذ لاقؤهللاءرتساك كال عرت بد مدننا لعباملنم لعن ن ملف سانلا ع نم بح < نم

 حاتطلاهيضةعتاظرلا دع ةءافخانال مهئللاونهف تضغلا»_:عرسلا ىشفأ ن نموامودعمالا كارب نأب ال

 | ومد حر تتسرر ةيضخرتع عد رادنعللعريغتب نمرغفاال ءاكملا ضعب لاق دقو اهني ةيلسلا

 لب
000 
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 ا[

 نعلاوؤدلاو سسك !!نع تكس نأو«ثقان.الو هن رامعالو هيماك.نبهفعبلهدرل نعت ا ١ وهنع لها 2

 هلع ل قم ءاعرفهنعهلأسالو هدروموهرد-عمنمهضرغرك ذيهحافي مةحاحوأ قار امقماراذاو هلاو+

 هناهدصأ صخأ ىلالوةتبل ريغ اهثسدالو هماااهثب لامر ارمسأ نعت كسيلو« فب ذك تأ ىل!باتحوأ واهركاكلا

 حدقلا نع تكس نأ را رنط املا ثبحنو عبطلا مْو نم كلذ ناف#ثحولاوةعيطقلادعب واواهتمأ شف ثكتالو |
 هللا لص نأك 5 : لاهو كلغ نمكس ىذلا ناق هيفءريغحدقةياكحنعتكس سن ناو هداوو هلدأو هبامحأ ىف | ١

 نم عمل أم ىنحم نأ ىشبننال معن لئاقلانممن غابأان ءالُوأ لص< ىذأَتلاو ههر 5 ثادحأ هحاولال وهيلعأ

 تكسلف 0 كلذ او اعلاني حدملل غلبملا نمل دحالأ هير ورمسلا نافإ هب هماع ءانثلا ٠

 ىف ةددنر دع موركستم نعى وأ فو رععرمأ ف قطنلاهءلعبح واذا الأ المص ةتودإ حمه م لك نع ظ

 رك ذامارهاظلا ى:ءاس اهنا ناظي ناك ناو ية فهلا نا سحا كا ذنافمتهار كب ىلابنال ءلاذذاف توكسلا |
 نآامهدحأ نامأ هزع 0 قح مارس ذوةيبغلان رهن ااراسسو هل |

 نعزحأع هناردقو كل. دش نءءارت امل سفن ىلعنّرهذامومذمادحاو امش امتدح وتاههل هنلا وس[ علاطلا ا

 لاجرلا ىافةمومذمة داو هذ هلة: ستالو هب ىلتيم تنااسعزحاعلا ام ةدح اولا هلصا1نا كلت قهسفةنرهك '

 نمرثك اب هيلع ةحسيلف سفن قفل. نم هراقتنتالفهللاق حف سفن نم هفداصتالاملكو بذسهملا |
 نم د2 نلوةفأك قلخلا نعل ارتعا بيعلك نءاهزتمتءلظولكن العتنلنا ىناثلامالاو كيلعهتلا قح ا

 ىسمتنملاو ةياغااوهف ىواسملا نساحلا تءلغاذاق وا سمو نساكت هلوالا ضانلا نمد نمانك الص همحاصت

 مثالا قفانااامأو مارت_>الاودولاو ريقوتلاهبلق نمثع. نبل هيأ نسا<تم فنى رضادبأ م ركلانمؤماق
 ل ضغلالاقوتارثعلا باطب قفانملاو رب ذاعملا باطن نمؤملا كرابملاننالاق ب ورعلاوىواسملا اطالب ادبأ هناف ا

 هرتساريخ ىأرناىذلاءوسل ارا نمهللاب او ذدعتسا مال_سل اهماعلاه كلذإو تاويشالات الزرع فعلا تل

 ىب اا -رناىوراضاأ | ههه ٠ نكع وه_.ةلامخم هلاح ني ست نكع والا صخم نمامو هرهطأ ارش ”ىأرناو

 هيلع ىتاث سمالاب تنأمالسلا هيلع لاقف همذدغلا نمتاك الف مل-وميلع هللا ىلصهللالوسردنع لحر ىلع

 0 سمالاب ناضرأ هنا مو.لا ه«بلعتيذك أموسمالاب هماع تةدص دل هللاولاقذ همذي مويلاو

 همشف كل ذهرك هنءاكدارعسلناببلا نمنا مال لا هيلع لا فه. تاءام بق تلذف مو.لاىتنضغاوهءيفتلعام

 نام بلا لهركب هللا نارخ الاثن دخلا ىفو قاتلا ع نمتاتبعشناببلاو ءاذبلا اخ اري ىفلاق كلذاو رييخسلاب| ١

 هع. .طاالو هللا ىدعب دح الوم تمعئالوهتياعسبطل ءطن نيلملانمدحأام هتلر فاشلالاقكلذكو تام .1لكأ ظ

 سفن ق>ىفالدع هارت نامفهللا ّردفالدعا نهى ملعحاذاو ل دعوهف+» .ماعم نم سلغأ هّتعاط تناك نخأ ا

 كرتب كلذو كبلقي توكسلا لعب هب واسم نعلن اسلب توكسا كل ءاع باكو لوأ كونا ىذتةمو ا
 تأ ن كمأام دس انهج و ىلع هلعت لمحت الأ هدو اضل هع ىنهنموهو باّلأي ةممغ نطلاءوسف ن الا ةعاسأ |

 وب عدها هانز كن كوم عن الخال ك«الذ :دهاشهو نيع 9 اماما ناش وىلع لمت |

 5 :٠ رع نالال ارح كلذ نافةمالعلا د: ةسد ىذا اوهواسر ةنىعس امىلا مسقتب نطلا اذهو نكم أ نانابسنو |

 داعتءالاءوس كامحف ناه>و هلت تمردص قمت كداقتءاءوم هوش'مافىل اوهعذد ىلعر دة الاب رورمص

 ند ءؤملك ق-ى مارح كلذ ذو نط الاي هلع هيان-كلذو هيضختةمالعريج نس دوال ١ ىلع هلزنت نأ ىلع«

 لاقو ءوسل! نط هننظن تأ و هضرعو هلامو همدن موا نم نمْؤما ىلع موحد قهللانا مسوم لعهللا لصلاقذا

 لاقدقو سسّقااو سسكلاىلاوعدب نافااءوسو ثد دخلا بذك ؟نظااتاف نلفلاوك ا ايا لسوم لعهللا لص
 علامت ىف سسدلاو أي اوخا هتلادابعانوكواورب ادنالو اوعطاقت الو او.سحتالواوسسحتال مل_بوه.لعهللا ىلصأ

 ىلعاهسست كبفكي و نيدلا لهأ ة عشاء لفاغتلاو لهاتلاو بورعلارثسفنيعاابةسبقارملاب سسلاو رابخالا
 عيبا رم راسو لبجلا رهط نما, ليقف ءاعدلا ىف هيف صو ىلاعت هنلانأ ليجلاراهطاو جيبه ارغسسف 31 .ةرلالاك |

 زواخنال ف يكف ديبعلانءز واتمو بوث ذإارافغو ب ورعلاراتسس هناف «قالحخاب اخت نمهللا دنع ىضرملا
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 اقعاسرتسالا مكتمل
 ىبرت تك نم رك اذ

 ةمحلا و ىوشلاب هنطأب

 <+--ورس ابغا ىرب د
 صف قضم ىف:رابطلا

 هحورب ركةرامالا سفنل ١

 تاطوالاس

 دونح علاو اوط هلحولتو

 دوجوب وهو نافرعلا
 ةيرغااراد ىف سغنلا

 اج هسا عرخب
 ةدهاجماءامعاتح نكد

 اوس هذعل مالو

 | لرانم عطقاطوةدهاشملا
 لام الا ةرثك سفنلا

 لاصولا ةبعكن مبرقيال
 نملء.سملا كلفشكنالو

 سفن حورتبفباحلا

 ع :

 لل محا

 اللاب حار وعارعمصلا

 ل اوعب وءاحرجل اةرَس نم

 تاط.شلاو سفاللابط 2

 ناعئاأاامهو

 !.ادت هّنلابت امعن ىلدحانأ

 كالضلخ اصلا ملت
 اههمسا
 اماذا< ر ايسصلان اف

0 

 تلح نوز< باك ىلع

 اهموهه

 ىنمفشتوأاهد درب ردح

 ةرارح

 0 ردودك لع
 ةعدق ىلط ى اود ناالأ



 .نهقونوهيتكرت د

 ص نم معلا فلن عساون دج رخام اكو نسحلالزنمال د وساوتبدجتو رانبدنب كلامنا ىور د

 لتقأو هلو:ىلا د« تفئاد ”ملذ ثيبلا بح اص 0 ىح ى> كدي فك كلام هللاة فلك ابل« نسدلارب رس تحت
 ع ' مو هيلع هلا

 اضعبان :ذعب مشتحالاك اذكهكا, ومالا ة دن حلا لحخ دفا ةاحش نس >و هنم طس أ كلامتاكو لك الا ىلع ْ 0 قرع

 لاهدتو فكس ومالا ءافصلان مناوخالاتوسدف طاسنالات أ ىلا ذمراشأو كباككأو تن ت رهط ىتح !اددا لوس رد

 أك فرممالا ضّوْطد وها ىلا هدد 16 ان ذاهعافم متكلماموأ لاقو 0 ءد_صوأ ىلاعتهننا : مل_بوع لعهللا 6

 ماعط ىف طاسنالا في_هلنذاوةن لان «لاعتيالر قش ىوقتلا مدع لك الا نعجب رن ناكو كنار : قحاز_ه لودي وهو

 «(ىلاثلا ا اهدصالا:ناوخالا نم ىخوا نك ءامدصالاو نا ىحالا 2
 تاحرداهل اضداهذهو ةصاالنا تاءا+ل !ىلعاهعدقتولا اوسلال فاهم ماسقلاو تاحاحل اءاضة ىف سفن ايةناعالا ىف : كلذ تاك اذا ل ّ

 000 عبازكلو ةردقلاو لاو 0 ااا لا لاما, ةاساو هالك ىشخدرمأ نمنوصلا

 اهضق ل نافىسندت نوك نأ هلعلفةناثءر 1 دفا عضد لف ةحاح اخ تندد :ءأ اذاجهضعب لاقةنملالو.ةو نموأ متم اهم .لارظنلاب

 ا ل هناوحخا ضع ءلةحاءةمرعش نءا ىخةوهللا مهثعس ىوم او هب كر "الازهر ئاوميلعربكق ثاو مرر بدأ ها

 ةالصلل اضوتفابئاضت قهسفن دهح ملفةحاح اختلاس اذاهللا لافاعكلامذ- لاق ىلا هدب دسأ ًاا!لاقازهام راحإاالانمد-و

 | اع اومسا للا ع راسن الينا ر# نب رغعح لاق 01 6 ًاهيلعرتكو امرعانرك ذام راكفالاو

 دع ةدالو او هنأ لابعد عفت نمهاسل! تاكو ءاقددالاف فدكف ءادعالا اذه ىنعاونخ: ع رأ ةنتفلا قون معامم

 لب هنيعالا مهسأ نم تو دافي الاوناكسف هلام نم مهنوت ّّر موملا مون لك ددرت 0 1 :

 توصلا عام“ لله مكلل_هلوقي ولآس و هد ًارادباب ىلا ددرتي مهتم دحاو تاكو هتايحف مهد نماورب لامهنمنورب اوناك

 ماذاهةوجتالاو ةَعَشلارهظت اذهب و هود هفر ءدالثم> نماهم موب تأكو م ممم لهتب ز ْز امارح لكءاوةنتغلا مرح

 مل هتقادصب مفتنتلنمنارهمنب ن ومب لاق اهفريدخالف «سفن ىلع وفشراك هبحأ ىلع قفشن تحفة ةشلارغت || محهيلعبصستي ميرح
 وا تقال فاوالا حام بولقلا ىهرمشرأ ىفىناوأ هلناوالا سو هيلعهننا ىلا و هنوادع لرضت ةبحل#ملا هدح ولعنملا
 نوكنت نأ ىت-.ذمذ هاب و ناوخالا ىلعاهترآو نيدلا الصار بوثذاا نماهاغصأ اهقراوابملص ا واهاغصأ متاصلاباشلل ني

 | لفغنالك هلا اًوحأنعلفاء ريغ ةحا4ل تاق دالادتنتمت وكما رت احنم مهأ وا ١ تاتحاح لم كح ا ةحاح مارح 2 .رح تاع> ثم

 اهب ةكناى ردنالكن أك هتحاح موقت لبةناعتسالاىلاةحال اراهطاولاّو لا نعهيدغت ا ع :ولدناكححو عافولا

 ىلع رصت ةث نأ ىتءندالو» ساي ما .قوهّقح فك ع ه]وم .ةلذع لءاب لما خاج نا قتل ىرالو ىلعف كل ذرب غوةدنح الاب

 | دوغ نسحلانأك داولاو ,براهالا ىلءسدقتلاو راثيالاو ةدايزلا ف مارك الايةب ا دبلا فد مت لبةحاخل اءاضق ةلصملا ىضتقت دقازه

 ْ | نسحلالاقو : هر الاباتنورك ذباتناوخاو انتدلاباننورك ذيانلهأ ن الاثدالوآو اناهأ نمانما بح انن اوخخا معاذاعامسلا نمهنملا
 | قفاخأ ل جر رازامرثالا فو ةنحلاىلا هنوع. كد ةماعلا مولهشر عت نمت ك5 اليشم تعدم اق ءاعأ : مش نم و هيدؤنامو عماسلا لاح

 | ناقتالثدع دعب يناوااودقفتءاطعلاةر ةفملا كل تءاطوتءط هفلح نمل مءادانالا هئاقل ىلا اهوش هللا ]| ع لمت صال

 ظ أانعتفتاي ناك رعنباناىورو مهورك ذفاوسناوناكوأ مهونبعاةلدغاث موأ مهودوعف ىذصاوناك [ا] ردواذكه مارملا رح
 أ اذالاقف ء ١ راالوهلط اناقالح رثببحأ لاف كل ذنعلأسفولسو يلع ىل هللا لوسرى دي نينالامعتو داس عاسجتشلاركستي

 | ناو رفوعتةنعأالوغسث مناك ناو هتدعاضد ص ناك ناف هلزنم نعو هيد مم .او همم | نع هإسذ ادحأ ثدمحأ قوذلا مدسع عبطاا

 | ةقرعمك لت هما فرعأ الومهج و فرعأ لوقبف لجرلا سلا علجرلا ف ىبعشلالاقو هنريشءوءدج م-نعو [إ] ملعبال نينعلا هل لاف
 | ةحاسريغ نماثالث ىسل<تىلا لج ر فاتااملاقو ىمسلجلاف كيلا سانلاب> [نم سابع نبال لمقو ىونلا قفرعكللا عاقولا : ا

 | تابقآثدحاذ اوهيتب>رانداذاثالث ”ىلعىسل+ صاعلا نب ديعسلاوو امندلا نم هن افاكمام تلف ىل دل عرابلالاجلاب هلل

 1 درط:ءالثأ ةقفشا امامك نمو مارك الاوةعطث ىلا ةراش امهندب ءاجرىلاعد لاق دو هتعسوأس لح اذاوهملع ناسملاريسغو عاتهسا

 ٠ هبخأ نع هدارفناب شحوتةس و هقارغل صغنت» ل: هنودةرسمفرو ضع وأ ذيذإ ماعطب

 «(ثلاثلا قمل )ب

 | لا هترضو «تمغ فهن ويعرك ذنعتكس تأوهفتوكسلاامأ ىرخأ قطنلابو :صتوكس كاب ثاسألا ف
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 ١  0راد ا امئاو نِطام !!يقدعب دعت .موخالاد فجل جانالتأ عم 5

 اورلف لاضفالا لربي تاوجالا نم ىذرنم نارهمزب توم«لاهدةف نيدلاو لقعلا ىفاهل عقوال ةبمسر

 1 0 زتمىلاءاج مالغلاةيتءتاىو رزيدلا ىوذدنعةيضصاض: أت سلفايندلاةبردلامأو # رويقلا لهأ
 هللاىلع ايندلا ترث 71 لاقو هنعضرعافنيفل أذ حن اقف فال [ةعب رأىلاكلام نمجاتحألاقفوام 5 دقتاك" ١
 ايندلا ىف هلماعتالتأ ىجمني ةودالان مايندإاةسردلا فذاك نموادهلوةثو هللا فةودالا ىدت نت يمحتءاامأ أ

 ةيترلاامأو د« ةبترلاهذ_هىفناك نمهيدارأا ناو كايندرومأ ىف هلماعتالف هتاف خأ كل تاك اذا مزاحوبأ لاق
 .ءاطلخاوناكىأ نو ة غن مهان ئةررامو : مهندس ىروش مهو هلو ىفا منينمؤملا ىلاعت هللا ف صو ىتلا ىهفايلعلا

 جف ءاح ور ءفاضأ هنالىلءذ لاق نم بع الن م مهنمناكو ضع :نع هل-رمه_ضع زيعال لاو مالا

 اهالومةي راجلاترياقهتجاح زن ومقفنهت هر1 ب جل جاو ءلهأ سعاد عت عجاكم هلبخاللزتمىلا ىلصوملا

 تأدب رأى الاقو هتقتا رهىلأ ىلا لجرعاجو ل عفا_عار ورسمهللاه> ول ةوحتن اق تةدصت الاقذ

 خانأ لاق نما مهردو كرانيدبقحأ نوكت النأ لاق ىنفرعلاقءامنالا قام ىردن [لاتف هنا فك_.اوأ

 0 مك دحأ لجشدي لهل جرلا مهتعهللا ىضر ني كا نب ىلعلاقو ىنع بهذاةلاق دعب ةلزنملاهذه
 انأاباولاةفذ+_عمللا ىضر ن_سحلا ىلع موق لش ذوتا ردا ااا يح اا هسيكوأ

: 

 مهد>أ نا ينغلن وسلا لهأ ن مهن دد دخان نمولاق دعب اولصت ل ىوسلا لهأ تاقاولاق 1لاق ترلصأ دعس
 ىبالاةذس د ةملاتدددي رب 0 ا ردلاءاأ عن ع

 ميهارب |ناكف لاق كةدص ىنبع ؟لاقاللا# كنمل شل كلم توك أ نأ ىلع ممهاربا هللا ةف كقفارأ 0 31
 1 ارسم ل حر همكصو .ةناوبن مالا بمسنالئاكو فلا لج مقفاراذاهللاجرم_هدأ نب

 ىلااهدروةعطقااىفاهلعدو ْلا *نمةمؤحذخأو هع فر تا اف دب رب نمةعصق لزانملا ضعب فمه ,ّ

 ه.طعت تنك لاقناك شا هتك اىذلا دب رثلاكاذ لاق لا ارمشلا نمأ لاق ه«ة.ةرءاماذف ةيدهلا بحاص

 0 فر ءاحامل ف البحار ءارالجر هنذاريغن هقفرل ناك ار اج ة صح ىلل طعأو نال مجس مهسالاه هن ةثالثوأ نيك ارش ظ

 ءاشسأر مل_سوميلعهنلا ىلصهننالو ربا اهكأ نمل حرلىدهأ امهنعهللا ىدذرر عنا لاق كاذءركلوتكع |

 ىتحرخ آ ىلاد_اوهيث عب زن ملفرخ 1 ىلا نا سنالا كلذ هثع فهلا هيثعبف هيلا تم وحأ تالف ىتنأ لاف ||
 بهذفلاق نيدت.م يح يحن ىلع ناكو المعتان:دتادا اقورسمتاىكورو ةعبس هلوادتنادعب لالا ىلا عج ر

 هللا ىل_طهنئالوسر "الو ملعب الوهو قورسم نب د ىط قفة مخ بهذو لعنالوهوةقحت نيد طف ى فورسم

 اهيف كلدهتيا كران ندرلا لد ءلامذسنلا اولاملاب هرب ا م-سرلات ب دعسو فون جرلا بعت لولا

 ونألاقو ةاواسملا نمىل_ضفًراثنالاو راثباةن اديلاو ةاواسمْكلْذو هيدرث ١ 1 مول_بقهنااكو 'اكو هيءرب ااعمرب اق
 ي ءاخادمعللا م2االااضنأ لاف وهلابتاةةسالىاودخ !نم أ مفىفا,تاعف ىلاهلك اب اندلات أول ىئارا دل تاميلس
 1 ارقشلا ىلع تاقدصا نمل ضقأ ناودخالا ىلع قافنالا ناك او قاس اهمعل دافي تاوج |

 نالاض أ لاقو نيك اس ما ىلع هردتئاعةدصت نأ نم ىلا بحأ هللا ىف ىخأ اههطعأ امهرد نورشعل منعنا

 هللا لوس ر راثالاف لكلاءادةةاوةبق رق :ءأ تأ نم م ىلا ب >ادللا فى اودخاهياع عج ًاوماعط نماعاص عنصأ

 مهق:-بموخ الا وج وعمامهد> نيك اوساهجنم ىنتحاف هيادجأ ضعب عمةضيغ لج د هنا مل_سو ءيلعهللا ىلص 1

 ايجاص بوصن لك امل ىم ميت ملاب وأ هنلاو تنك هللا لوس راب هللاقف هبحاصيلا ميعَتلا عفدف أ
 قع ماش اور اثيالانأىلا اذ_مراشاف هعاضأ ماهل !قحابسف مان لهمتب م نعل ولازال نمةعاسولو '
 مافو ب رولا تالا نوع هاله دنع بل رثبىلا ل_بومياعهللا سمت لوسر جرجخر ةيمصلا فهلا |

 لب وهياعملا ىلصهللال و- رلوانتف ىلسةغملة هب لحس اح مت لسنغا ىت>لسوميلءهللا ىلص هللالوسررتسي

 نأالا مالسلا «.لعىاتلعفتال هنلالو سرايا وتنأ ىبنايلافو ةقيذ- باف ساملا ن ءةفبدحرت سن ماقو بولا

 هبحاصامهقذ رأهنباىلا هناك الا طق ناذثابعطص ااملسو هيلعمتلا ىلسلافو ل تغا ىتبوثلايهركس

 ) ىناث ب (اي»ا) - 3 ( 1 0

 فرك هو تودلا كلذ
 هب وستوىلاعت هللا ردك

 ءريؤس ورئاطلا ةرعد

 تا
 عاملا ىلا هئدإ دأت 5

 كلاذع.ج فناكح
 اسدعم اهسم ركفلا

 ىدآ توص عمم اذاق

 ركفااكلذ ل ةمدريضد>و

 اركذ هنطان ”التماو

 ركش فيك اركش و

 ضعب ريب -) كلذ
 تنك لاق (نيحلاصلا

 ةدج عماسف افكستعم

 امون تيأرفرح /اىل_ع
 بناه نولوةب ةفئاط
 كلذتركناف انش هنم

 2 0100 ىلع

 تولوةيىلاعتهلا تود

 لوسرَتن ًارفرع-_كلا

 ملسو هيلع هللا ىلك هللا

 وهو هلدالا كت مانملا ف
 ةحانلا كل: ىف سااج

 اذاو ركوب اه بنج ىلاو

 هر اب لوةيركوبأ |ادإ
 هللا ىلص ىنلاو لوقلا
 هيلا عهست ل وهيلع
 1 هدب عضل و

 تقف كلذي دجاولك
 قش تاك ام ىسفنف

 كئلوأ ىلعركنأ قا

 نوجعس اوناك نب ذلا
 كلكم هللالوسر اهو



 مسلااهنع هللا ىذو

 هللاىلص هلنالوسر عم
 اذاازه ملسو ه-.اع

 نم ةكرسلا تع

 اهانرك ذىتلاهراكملا-
 هللالوسرنأ ىوردقو

 لاقل سو هيلع هنا ىلص'

 تنأ هنعهللا ذر ىلعلا
 لعش كك :مانآو ىم

 5 تبث رفعمل لاقو

 ل4 ىقلخو قلخ

 ناكو لحفل انالومو

 ةنباةدوق ردح لع

 اف مصتخا اا ا

 امآو دب زورفعجو ىلع
 3 ًاانعرورغااركسنملا

 رامخالالاعأ نمل
 هللاىلاكب رقت هللاقيق

 كحراو> لءشل ةدانعلاب

 كلف ةبن الولو اهم

 ْك-راو-لمعل ناك ام

 تاننلاب لاعالا ءانردق

 ىوفام ىلا لكءاوب

 كب رولا كرظ:ل ةءئلاو

 عماسلاف ءاحرو اوت

 لسحب انين رعّدلان
 هنر هر دب عم ةقها

 وأ ايس
 ارا ةتفاوأ اراسكنا

 ١ عاون ف هياق ساقي فيك

 ولوتةيرل ارك 15 كلذ
 هلباطرئاط توص عمم

 2 . اد
 ع ووو ب تم جا : ش 6

 | خاتثالث ةوالارشب هلك ةوحخالاوةرخ الا فةبحملل اطؤ رسشمارندلادصاقم ؤةبحملل طرتشب ام سالفاهملا
 ا || طورشلاىرفتتف عج ىلع ىرفتت لد دحاوقدصاقملاءذه عمتها تو هن سل ا خأد كلامتدا حو كبر 5

 أ | ءاودلا لثم هإ*مرخ“ الاو هنعىنغت_:الءاذغلا لثم هل*م مهدحأ ةثالثناوخالا نومأملالاقدةوةلاال مف

 سناالىذلاوهو هيىلْس دقدنعلا نكساو طقونلا اد ال ءادلا لثم هإ* مثلا ل اوتةو نود تقوى هيلا ادع

 0 َْق هب عفتني ىذلا لثموهو رك هد أو لط هلماهند تاينلاو ره الث + سأ 2017 لح ل دو عنو

 مص) ىذلا ل ثموهو ل-ط هلسياو ركهلاماتمولاوزلا عسب رسال ظلاك ايندلا عمن تاقورخ الانودادتدلا
 0 0006 عطالوبالا قرع نال.غماك امهنمدحاو هلسلاماهنمو 'ء.جلطو رك ؟ هلاماننموامندلا ودة دال

 ظ ريشعلا س 5 ؟ءلو ىو أسم ملهعشن ع نمبرقاهرض نلوعدىلا اعتلاه«برقعاار ةرآغلاتاناوبحلان م هإ 5 موبارمش

 رحشلا ىوتس.لا/تووتسال * مهتقذ تن اماذاىت جس ساخلا رعاشلالاقو

 رعالو عط هل سل كاذو و« «تقاذمول_> رع ةلاذه

 | ري ةدحولاه:ءهللاىذر رذونأ لاق هب هيلو ةدحولاةدماقملا ذه رح هيديفةس وهج اوي اةءقردع مل نما

 كاعتهنئالاق دف ىلا مدعو ةنادلاامأواعوف ص ىورب وةدح ولا ن مريت حلاصلا ى اك اوءوالا سلطان م
 اهتعسالعلاو :رغن لطيتو باقل ىلعةمصعأ ارمآ توب نا لراعيه ةستالو 0 لمس عع داو

 ظ ةمالسلاانغاو مهتطلا ىف ةمالس العال هلبةحلاصلاكسلاعأ طبق ةملاظلاىلااو راقتتالبي ملا نيد 5
 ظ انإساناءانعموءاهلا نملدب فلالاوةمال-ىأ امال اولأق ن نولهاجل امهطاخاذاو لا اعثهليا لاق مهنععاطقن الاى

 رك ذف عج رتافاهدتا اوذواهطو رشوةوخالاىناعم نم هركذن نأ اندر اماذ_هفانرسش نم 00

 هيشنلا ىلع ةلو.ىعابطلانال لتاق مس هتبصدفامن دلا ىلع صير كاامأو اهةعما.ةلا قرطواهمزاولواوةوةح
 صرحلا كرا ءزدلا لع صن رحل اة لات هيحاص ىردبالث مح نم عممطلا نمىرس» عسبطلا لبءادتقالاو

 هبلءىلءلاق مرخ آلاف نييغارلاة بعص بس و ايندإا الط ةيدكهر كت كلذلفابندلا فدهزت دهازلاة سلا تو

 نم ةبضالاة سلب ىف ىتعقوأ امهتتاهجرل نحن دج لاقوهنمايهست نمةسلاه؟تاءاسا!او.حأ مالسلا
 ةستمملا ضرالاا حم ةمكحل ايات ولعل نان كة كرب ىهجاز و ءاطعلا سلاح ىنبابنامقل لاو هعشتحأ ال

 «(ةبصصأ اوةوحخالا وة-قىفاثلابايلا) + راما لباو
 امءافولا بح اقوة حاكنلا ىضةباكو نيج و زلا نيب جاك ادةعكنيصخشل ا نييةطبا رتوخخالا دقعنالعا
 سفنلاولاملاف قل لع كممخالفةودالا دةعاذكسف حاكنل بادب اتك ىف 2ك ذقبسإك حاكنل!قدعاماق 0

 هعمك كلذو فياكتلا اوفاك-:1 لرتو ففختلابو ءافولاو ص الدخالاب وءاعدلاووفعلابتلعلاو ناسالاىفو

 «(لدالاو )< فوة>ةيناس

 امهه<شامناو ىرخالاامهادح ا لسغن نب ددلا لثمن وحخالا لثممل_وء.لعهتلا لصهننالوسرلاق لاملا ىف
 دصقم قاةفارت اذاام وتامثتاماناوخالاازكسف دحاو ضرغ ىلع نانواعتب ام الل >رلا 0

 لاجلاول 11 قفةكراااوعارضلاوءارسا !ىفةمهاسملا ىذتعب اذهو دحاولاص كاكا ونماههق دحاو

 كلدع ةهلزنم هلزنت نآاهاندأ وع بن امص ثالث ىلعةوخالاعملاملاب ةاسأ اوااوراثثتسالاو صاصتخالا عافتراو

 مو ءادتناهتيطع اكتحاح نع هلضف كدنعتناكوةحاح هتدءاذاق كلام هلضف نم هتجاح موقتف كمداوأ

 كفن ةلزنم هزت نأ ةيناثلا  ةوحخالا ق>قريصقتلاهراغوهف لاؤسلاىلاهتج وح نافلاؤسلاىلاهح وت

 هرازاقشن مهدح ناك نسحلالاقلا املاف هترطاشع عمست ىب كلا كاف كانا ةكراشءىضرت دا

 ىهتنمو ني عب دصأ <: .ةرهذهو كَم اح ىلءهتحاح مد ةنوْ سفن ىلعهرث ود نام ءلعا | ىهودُم ءلاثل اههمسخمأ نيب وهن .

 ضعبىلاةنقوصلانمةعام ىس هنأ ىو رك اضدأسفنلاب راثيالاةبترلا هذ _هراع نمو نيدادتملات اح رد
 كل ةىف هلل بةفلوتقم لّوأوهنوكافا:ءل اىلار دابق ىرونلا نينسحلاونأ مهنقو مهماكريبرضب صاق ءالذنا

 فدادآ مناف ةلب وطةباكح ىمهعرج ةاحن تسئل ذناكفةظعلل اهذهىف اواي ىناوخارثوأ نأ تنبح لاو

 نسأل
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 [77 تاو يناقم < ملا نم ناار ١ اين را و ار لا
 هاعل ن نيد لباد دع يلقلا ل ءبلقالو

 رعاشلا لا كلذاو ىرديالثدحن ملتناعاوكعفندي رب ودو رض: دة قجالاو فراك

 تون> هي رتعبال_تفاخأو #* لقاعود_عنم نم اليفا ْ
 توثق تونملاو ءدصراف ىردأ دع هه رطودحاو نذ لّوعااق

 | ىذلا لقاعلاب ىنعنوتي وتكمةئيط قجالاهجو ار 4 !!ىروثلالاووهللاداثاءر ةقجالاةعطاقم ل ةثكلذلو أ

 | ىلع ءاشالا ل اردن لتاعب رد اهنمدنالو قانا نس>اماو د موتا تما افا ىهامىلعرومالا مهذب ٍ

 ارك كل هامملاخو هاوهعاطأ يح دال وأ ةوهشوأ بضغهساغاذا نكلوهبلءىهام ْ

 رصد الهنا فاح نم ناله تي صف :دئافالذ قسغلا ىلرصملا قسافلا امو هتمدصىنريحتالف هتالخأ م وقتو هناغصأأا

 نم عال ىلا«:لاقو ضارغالاربغمد ريغ لد هتقاد_صإ قثولالو هتلئاغنمؤ :الهينا فام ال ع نموةريبك ىلع

 ضرعأف ىلاعتلاقو هاوه ع :اواهم نم مودال ء اهنعكندص: الف ىلاعتلاقو هاوهعس 3 اوانرك دن عمملةانافغأ

 امآوق ةسافلا» نعرح ركلذموهغمفو "ىلا بانأ نم لنص - :اولافو امندلاةام لارا

 همم هرب و ”فيكفةعط اقلاو رعملل سنع دتلافهللااهمؤش ىدعتو ةعدملا هيارسرا هديتك ىف عدلا

 نازح كناعل لاند ءادرامن قيدصلا  نيدتلا يلط ىلع حلا ىف«_فتعدهللا ىذر رعلاهدقو ْ

 ١ اب - هك قلع عالم راد ءانرلا فقني . زممافموناك أ اةيسادؤولا 5

 ةمعاع رمل ا كرم ف رستساو ار ل لال رول

 «ةمدداذا نمبةحاوة ح اح لاح ءرلاة مدح ىلا ثا تض هرعاذا بباب لاق ذاق دولا هن ررمد> نيدهننال هتدصو ف ىد :راطعلا د

 ا رناواهدم 0 كدب تمانع او اول ارهتءكناو كناص ش

 ا .ج 0 كف ءلرث 1 اه ءزانتناو ءلرمئارمآاهتلواسناو ارتست

 نأدا ارأ هناللاقاللاق كل ذيهاصوأ لىرد هل ل .ةذاذف ننآذ نومأملا لاتمث 5 انسالاق اهعمع ا ءاقنوك نأ

 ب اونلافكعمنوكف كيسعرتسا , و لرسم متكم نمالا سانل !نمبههنال ءابدالا ضع! لاقوا د ب مداال

 هذعهللا ىذر ىلعل اقول سفنالا ىصصت الفهد مناف كةأسى د وكلن حرمة و بئاغرلاب كروي و

 كتله سرس نس لست
 كعمل 2 د كعدصنامرس» راذانمو

 صافاسشملعت لج ر وأ عفتبف كنبدرمأ ىف اش هنم «تتلج رنياجردحأالا صدتالءا.إعلا ضعبلاقو |

 الةءاكصرخ اوهنم ع.ثيالف هلك واح دحاوفةعب رأسانلا مهضعب لاقوهن«ب رهافثباثلاو كنملبةيفهنيد
 لاقووي طقفةحاملاتقوه:مزفن ة»وامهءفرخ ارك نمذحخ أ نأ لبتاذ_هنمذفنةضوج هيفرخ اوهنملك وب
 ديعبل اك نم ب رقي بارسلا ل ثموهو ر ورغىلعهنمكناو باذكلا بن ب صك ال هنعدتلا ىذر قداصا ارفعج
 ا حرش 0 هناك ل. ل او لرضبف كاع فني نأ ديرب ئث ىلعه-:متساكناققجالاو سب رقلاكنمدعس وأ

 لاقاهنملقأ امو لم كل و اب كلعس هناق قسافل اوةدشا ادن عرف هر وكملت هناقتاب+اوهما!اتوكستام |

 قالا ْئس ئراق بحت نأ نه "ىلا بحأ قلخللا نس قساف ىنبص نالد نجلا لاقواهلانبال ماهبف عمطلا ٠

 كل ندر ىف هءقفترت ال> رزياج ردح الا بس صن الدجأ ارنا_ىلسوب أ ىذاتسأ ىللاق ىراو ك1 ىنأ نءالاقو || ْ

 2 . صن تتحا هَلاايعنت ' له لافو ريبك قج نيذهريغبلاغتشالاوكترخآ آم ىف هيعفتنتو هعمل رالحروا

 ّت ماكاو هناملعاو نياها+ل اةفّوصُ ماو ني:هادملاءارقلاونيلفاغلاّةر ايلا انلا فاةدسأ نيت ١

 ا ةفاضالا طورشلا# اعارمودصاةملاةظدالمن ههأنر ؟ذأم طمحلا اوةيحلا ضا ارغأ ع.هدع طررب ءاهرثك أ |

 هاجم اس 1 طس طش االس ]هل طشسا ةد لآ 7:7
 ا

 هوس ع

 المصةرنوكمف ركدنملا
 تاك اعرو هلالو هيلع

 ع وزكلا ةيئل !نسدع

 ركض تاع“ ةدايعرصتأا

 رظتو هيرباحرفهسفنف

0 

 [صقرلا قمايال نكماو

 هباىدنقي نمو خويشلاب
 ئهلل اةهماشم نمهيفاسا

 مهصنع قاال وهلل و

 0 منكما لاح نئابد و

 راكتالا عنمدجرامأ و كالذأ

 تأ وهف عاملا
 0 عامسلل ركجملا

 ليصفتريغنمنالطالا

 رومأ د أ نمواخعال
 نم سأاي لهاحاما ةثال

 اعرتغم اماوراث الاو

 انحالالاعأ م هلت

 نوذال عسبطلا دماجاما و

 راكسنالا ل عرصتق هل

 هذهنمد_-اولكو

 فوسا علاش ةنالثلا

 نعسلابلها+ااما لشي

 اب فرعيفرات الو
 ثدد>-نم انو

 اهنع هّللا

 راث الاو رابخالاب و
 ةكرح فول دقةدراولا

 فرعت نيكرتملاض عب

 لص هتالوسرةمدتر

 ةشدعال م سرهيلعدللا

 مر

 ةشئاعراطظنو صقرلاف



 هنكلوءامناح لدتعاو

 ىلا ةيسنلاب ل- طاب

 2 تاآرول او_>الا

 نبله- مالكض عب
 هعصوف لو, هللادمع

 تكي ىداصلا دادال
 هلط ابو هاعلا دب لم هإوح
 أدب دايت وتحل
 ىع'ا اذهلو هن

 ىصهنلالوسر ىلا سح
 ءاسنلا مل سوعداعمتا
 هسعنطدط كلذ ن وك

 اهابوهوملاةةيرمشلا
 ا عاءرفواااهظواح

 اهتراهط عضوملاهةو قة

 وهام تنوكمف اهس دقو

 فرصل | لطابلا بنهت
 تاحابملا نموتغلاَق دق
 عرشلاة در ةلومتملا

 قلاخل اع زعبةدودرملا

 سو هملع هللا لص تحن
 تادا.علا ةوسنإ_عستم

 حاكتلاة ل ضف فدرو دقو
 ةدامع هنا ىل_ع لدام

 قارط ن-مكلذنمو
 ىلع هلامثشا سانقلا
 هيون ذلاوةيتي دلاحلاصملا
 هحرش َْى بنطًاامىلع

 ىلغلاة لمى ءاهةفلا
 اذاق تادانعلا لذاونل

 هداهم ضتارلا اذه يركع

 قوعدنمئرتملاةنلا

 راكنانمكلذف لاخلا

 ص ِ 0 يسع 93 يي تيسييحجبسس
 ام

 دعس ودافلابابس يدا روخال بحاس(ناثلا و ودك اةفرضالات 9

 هنكلو لّوالان مس رقوهف م_هاضر قو ىلع ناكتاوؤبسهنيد هلعفب س اتحن كلو مهايندف قاد اىذؤبال

 ١ وهفهريغىلا هلا ىلع دءتم هنا ثمح نم نك لو برقأ اوهعلاىل لا ىلاعتهنبا نيد ودم عل | نيد :ةمصعأانانهنمفحخأ

 وأ هلرحزلا ن هاعون مق تأ نط اذا مال. !!باوح لرتوةعطاقملاو ضا ارعالاوةئاهالا ىضتةياضب أ اذهودي دش

 هتكلو فخأ هف مالاقهصخت روطظحع:ةراقموأ بحاو لبو ارم بربه سفن ف قسغي ىذلا (ثلاثلا )هربا

 0 وركن ىلهنلا نانقاقنتسالار ؛ برضلا,ولوهنم هب مضدعاع <« -ءنم بك ف دوصنا هنرسش امم تقر .ق

 متاو خصألا بجو هلا دوعلا نع «هزع« فن نا قةعنافهباعرصموهر هنداعن هكلذتالءوهنم غ رئاذاو

 نعضارعالااماق عفئالاوه ناك ناالإلغتلاب وأ فطلتلاب رح زلاوحمنلا لضفالافو>رب تاكهنكلو قون

 هسيقءالعلاربسو راقت هنفازبهفهعفتن س ملم هنلات او رصن هنأ لعد تح هتطلاخت نع ف كا اوممال- باو>

 نيعب رلقتلاوقفرلا ف ذاتانتلابلامالالاياذ_هدنعف لجررلاةين فال_تخاي فاتح كلذنا عيمصااو 50 ُُض

 ىلا لم ءارب اف بلغلاهبق ىتفتسملاو رحزلا نم عون ضارعالاو فنعلا فو عضاوتلا نم عون قاما ىلا ة-+رلا

 | لالدالاو ولعلا اراهطااب ذاذ لاو بو ربك نعهغ:عومفاةكسا نوكيدقذاءدضلوالاةهعبط ىطتَممو هاوه

 ظ د :رفنومتشحو ربثأتع 0-2 5 ضرغيلا هيلوصولل كقةلامتساو ةنهادم نعهقفرنوك دقو جالصلاب

 فغءارزكف:رخ "الا لهأ لاعأ نعدمعب وناطمشلاتاراشا ىلءددرم كلذ لكو د .عبوأ سب رقنظب لاموأ هاح

 1 هبقى:ةماوهنتلقلاولاوحالا هزه ةمقاصو قئاودلاهذ-هنع سشيمفتلا فهسفن عم دهت نيدلالاعأىف

 هناناطرتورغلا كك وهو مدقي دو هنملاعودو ءاوه عابت | ىلع مدسقي دقو ئطخ رقوهداهتجا فققلاببصد

 ىلعلدب و تاكاهملا عنب رنمرور غلاب اتك ىفقئاقدلاءذ_هناس أ .وزرخ“ الاقد رط كلاسوهنل لماع
 ىلههننالوسزىدب نيب برضر جت نراشت ا ىوزامهننانيب ودبعلا نيب وهىذلارصاّةلا قسغل ا!ىقرمالا فضخت

 نكستال سوهباعهننا ىلص لاف برش امزرثك ًاامهتناهنعل ةياكدلا نمدحاولاّتفدوعد وهو تارضرلسو وهشلعهليا

 اظلغتلاو فنعلا نمىلواقفرلا تأ ىلا ةراش ااذه ناكوءانعم ذهالظةلوأكدحن أى لءناطسشالا 1
 » ( هتبعصرا تك نعفةطو رسشملا تاغصلا تان )<

 زيه نآدنالو للاخ نمد دح ار ظنملف هل لح نب دىلع ءرملا سو هيلاعهنلا ىلصلاهناسن !لكةيمال ملصنال هنارلعا

 طربشلا عمذا ةبكصأ | نم ةيوملام !ادئاوفلا ستعل لاصخلا كلت طرت ثنو «تبعص قاههدسإ بغر تافصولا هع

 0 ون د اوف ةبصصأ ا نم_اطن و طورشلارهظن دوصقملا ىلا ةفاضالابف دو هقملا لاو ىوال نم دبالام

 امآو انضارغأ نمكلذ سلو ةرواحلاو:دها.ملاب سانئنسالادركتوأ هاجلاوألاملاب عافتنالاكفةب و.ندلاامأ

 نع هيانصحت» 0 ولما درعا مةداغتسالااهنمذاةفاتخ ضارغااضب أ اسف عمتسف ةمنيدلا

 تاط ىف تاقوالاعبدضت نعهيءافتك ال لال !ةداف# ااهتموةدانعلا نعد وبلقلاشّوثنن نمءاذيا

 راظتنااهتموءاعدلا رع : ةلرمتلااهنةولاوحالا د :وةوبئاصلا فةدع نوكسش تامهملا ف اكس الاابو دوما
 || نمزن لك ناغتاو -ءالاع نماورثكةسافاساا|ضعب لاق دن” الاى ةعافكلا

 نممهدب زب وتاحلاءاااوأ_عواون مآ نيذإ بيها ولااعت هلوقف ريسفتلاس رغف ىو روك دحخأ ةعافش

 0 ا اوال تحد سلا هفلارغغا 3 لاق و مهعمةنحل امهلخ دف مهاوخا ىف مهعذثد لاق هلضف

 لص#الاط ورشة دئاقلكعدتست دئاوفةذهفدارةنالاوةلزعا !!وةركوةطلاخناوةفاالاوةءدصل ا ىلع فاسلا نم

 ريغ قاذعا نسحالقاءنوكب نأ ل اصح ست هتك ت نعف توكي نأ ىبنبف :هلجلا ىلعامأ اهلصفن نكنوا مالا
 ىلاو 000 0 خل سالو غول ساروولتملاءأوان :دإا ىلع صد رحالو عدت ءمالو قساف

 ةنعمتلا ىذر 20 تلال او تع امةااوة ثدولا

 ها 1نيخا لح 5 ىدرأ لقتا- نم مك ءاناو كاباو 5 لهخلااغآ ى تت" الذ



 هم 5 2 "يا كاان وحدا 35 1 0

 هزال.ساوتحلا مدمر معمم نا 0 1

 الق اذا ماوعو-ىفيلكستلارهاط تحتوىون غلاف لد الكل ذو |||
 (مهتاماعم ةيفيكو هللا ف توضغبي نيذلا بدا ص تاس )ب

 ىلع قاسفلاو ءاسعااودسملا نود الفا اون, منال عفلابةوادعااوضغبلا 0

 سمالف لاخلا نا( مءاف) الم !دهااواكلس» مهعض كل: لهو ماما ««لشفلالان كتل

 لا عاداما عدتيملاو رفاكوأ عدتبمامادمعلا ف فل الاو ه[إعفوأ هدّقعيلا اخ نر اي تاامااع نا دج

 رفاكلافر ةكلا (لَو الا ) ةئ ةئالئداةةءالا ىفداسغا اة اقرا ةابوأ هزعلاماتك اسلاوتك اسوأ هت عدن

 ضضا رعالابالاٍ ئاذباز وجبال هنافىذلاامأو ةناهانيذ_هدعب سداو قاقرالاو لتقلا قدتسن وهفاب راح ناكنا
 لوالاو كيلعو تاقك يلع مالساالاقا ذاق مال لاب ةحافملا كرت ود درطلا قضى ار ارطضالاب هلريةعل اوهنع

 هوركم نبدا ل 7 ل اوموهتلماعمومتطلاخت نع فكل |

 ىاوعدي ىذلا عدتبملا(ىناثلا) 9 . الاءالوأ ؟ ودعو ىو دعاوذذ:الاونم نذل اهيأ ان لجو زعلاقوامهرات |
 امتناكن او ةمذدةعب حاسالوتب زر شيالهنالحثذلا نمدشأ «رمافا ميرفي ث دة عدبلا تناكتافعت عءدب |

 رفاكسلا ىلعهنمد_ثأ هيلعراك:الا ف مالا نكساو :ةلاحتالرفاكل ا سعأ ن مف أ هللا نيد وهند .ءصاقدن رقكمال |
 قحل اداة ةءاومالس الا «سفنل يعدي الذا هلوةىلانوةلنالفهرفك اود ةدعانيملىلان اف ذعتمزيع رقاكل ارسال ْ

 بام الاف د_عتمءرشف قاما ةياوغابيسوهف ق>هبلاوعديامنأ معزو ةعدبلاىلاوعدب ىذلا عدتيملاامأ

 واخ ىف مل- ناودش ا هنع سانل اريفنتوميعدسبه ىلع عنشناومريهتومتع كام لارج

 كرتفوحز فرؤ» ودمع ديو عل ىف #: هياوج نعدوكسلاو هنعضارعالا نت ءناو هياوجدرب س أ الذ 5

 ىف ناس الانوك طقس ىت- هل دممق ضرغفدأب طغسفامحاوتاكن او مالا |با او-نالىوأ باوملا

 سانالاريات واب اوملا لرتف الم ناك ناو ضارغالاذ_هنم مهأرح زلا ضرغوهةجاحءاضق فوأ ماجلا
 هسلعلاهق اغلا ارهظناهفامهسالهلقن اعالاوميلا نا الا فك ى لالا كلذ كو منيع ىف هتعد,لاحص,ب نو هنع

 نموربك لا عزذلا مونهّنلا نم ةعدب بحا سناعأ نموانا عاوانمأ هلق هنا" الم ةعدب بخاص "ربما نم مالشل 1

 اعلا عدتبملا( ثلاثأا)ل_سوديلعملا لس دم ىلع هتلالزنأ ادب فاتسا دقفرتشببهيقلوأ همرك اوهكنالأ ||

 قهيفالت : لب ةن'هالاو ان.لغتلابحباقيالن أى والافنوهأ ساق هيءادتقالا فاخيالوةوعدلا ىلعر دعي الىذلا :

 دك ان هنمعىفهتءذبل همت هنعضا ارعالا ف ناكو حصنلاا عفن تاق بلقتلاة ل ! رس ماوعلا ب ولق ناذ حمخلا
 ةعدملانالىلوأ ضارءالاثه اقىفءدقعخ وسروهعبط دو هبفرنؤ بالكل ذنالءتاو ضار ءالا ىف نامه-الا

 توك تأ اماول_ةالفهداقةءابال هلعو هلعفب ىماعلاامأو وي هداسف معو قالا نبب تءاشاهحمت” ىف خلاب ملاذا

 نيب :عمج ىذلا اروداملا ب حاصكداسفلاا ىلا هريغو عدي ام ىلا ممم د . كاذوهربغى ذوب و«لعرصتةيالامناك

 اذدوفز و برش ىذااك ةرعفىلهريغوع ديالو أ داس ذا! هالد 1 -قلاو ب رمشلا بابسأ هي وءاس لاولاحرلا

 ءدهقرمعمربغوأ أ هلعارصمثوكت ت ًامافدحاو لكو ةربغصب وأ ةريبك,هنايسءتوكي نأ اماهريغوعدمالئذلا |

 ادحاواكل لكلاب كل الو ضعب نمدش  اهضعإ وةبتراهنم مسق لكساو ماسقأ ةثالثا 0 ا
 ءالؤهفةومئلاوةينغلاورو زلاةداه_توبصغلاو ملاغلاكس انلا هي ررضتءاماهدشأوهو د (لوالامسقل »||
 قلدنا ءاذي اىلا عجب رامفةديدش ةبصءملا ناله ماماعم نع ضايقنالاو م مطلاخت دكر مس ٠

 نمد_ثااه-ظعبو ضارعالا ف رلاظن نم كاودلا اومالا فرلاغن نمىلاوءامدلا ف ملاظن نمىلانوم سني ءالؤد ملا ْ

4 

 <ل لطابلا || أ اغتال رشا او ملسملا لسع سدا سلا ..الا مهةانبأوأ مهعاي .[ فاك ولو هلوسر وهقاداح نم توداوا

 ا

 ل ءمق نمد هقرو هناكرح

 ةيعادملاو كعذلا نم

 دلولاو لهالا ة.عالمو

 بايفكاذ ل-دبو
 اميرو تلقالجيو ركلا

 نسع ةدامع كال ذراص
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 تيطتساو لهدعلا

 ىد الاولهمألا تاطوأ
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 جابملات افق ملا ىلعهي
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 توكمذ تقولا قنور
 ىلع ركجلا رك

 ه«تعتعبلاطلا ديرما

 تيل هذ هلثم ن ع

 هزه لثم نمدردح و

 راك اذهو سااحملا

 شعب صقر دقو 6

 نزووعاهيايزيهلا هلا ١

 لاحودحوراهط اربغ نم

 اعرهناكالذ فهتنندحوو

 ىءارقفلا ضعب قفاوت
 ةكرع رت فةكرحلا
 اهنحرس ريغ
 هتكرح لع ا د ووالاح
 امناللطابلا فرط ىف

 قةمر نكس لنا و

 ايبنكك اوع رمششل ا كح

 ا1لاحلا يدع ةال ريغ

 ريسصتفوهللانم اهق

 «قدا دا ة يعلو قسفل تايردبسع وهو ضع 0 0 ر امداسفاو هيءاسافإ]

 تيضع 0011 5 هل 2233 طي ع ا ع

 1 العا تالا رعلا بال هنالوا جلع مدد هنا معن ى ٍءلاَةوذهلا ىرحخت ىراماما

 ا اول 1 هفدَو واو ةيكو:دومهند هوكئيىتدك 0 نم تاكت اقةريبكو أ 0

 اماو اتالم رسابلاو وضارعالا اما ضغبلارب ًاراهطان مدي الذ ةمدحو هو الا 0 ملاذاامأو

 لعلا ف كلذكواهتفدنوةيصعملا ظا بست وهوضار ءالأ نمد اا ذهوهءلعلو لا طيلغتو ناوخضسالاق

 هءاعمضا ارغادا فاى ىسلاىرخالاوتاردلا لقاودو هتعةرصتلاوق د اون :وعملا عطقامها دحا تاتيتراضن نحن

 الجو هلاثمالفهيفرث ٌودالاماماةيصعملا قد رط هيلعد_تقياعق نك-لومنمدبالا لهون غبل اءادعالا لعفك

 كلذ االا ءااولاجلاو لاملا,اهياط ا ا 01 متولد ا رىما بط ل-ةورجنا برش هللا ىدع
 ىلع دردقو هذوص#موهضرغ هل ةناعاىلعتر ,دقاذاتهماع ضد روث عن الور جنا برم نمهع ماقرث وبال

 سأيالق هقسق هيلع ضغالاراهظاهتكرتولفةناعالاام اد و آف سلا كل س مافوض رح هروعمأ سل د وشل

 كوع ليش وكت دوم دعتعمل<. ه«.اعةمفدا اراهط اوهتناعاب فاطلتت ناقد .:كل نوكاع رذااهكرت بد سدأو

 وق لد ا يا دتدمالبا قحط ءاضق هضطرغ ل عهسعت نأ تن ًاروكلوكلر وطن تاو : نتسحاأ لذ

 لل-_ةفلاولوأ لت ًايالوىلاعت هلوتلزنهمفو كن قلعت نم ق-وأك ةح ىلع ةيانحلاب هت داصعم تاكا نا رس لالا

 حطغي نأ كيوبأ فلذ ننفالاةعقاوفةثاثا نب ملع سه ملكت دال هلا ارفغ تن وحتالأ هلو ةىلإ اةعسلاو وكن 7

 لوسر مر ضرء:لاىلءدزت ةيصعمه أو مطسم#بصعم مظع عماي : الا ارتف لاما, همساون تاكد قو« ةفرهنع

 قءيلع ىنحلاكت اكمنعهنلا ىضر قد دصل نأ الا اهنعهننا ىضرة شراع ل ثم تاسأل'ةلاط اول -وهبلع هنا ىلص وهنا

 نء ىلا ناسحالا نسحيامناونيقب دصلا قالخأ نمعاسأ نمىلا ناسحالاو ملط نعوفعلاوةعقاولا كدبهسغن
 مولظملا ىلا ةءاسا ملاظلا ىلا ناسحالا فنال«_.ءلاناسحالا نعال ف هنهنناىدعو كريس ملط نماماق لإ ط

 تنك اذاامافلاظلا بلقةب وقت نمهتلا ىلا بحأ ملاظلا نع ضار الاب هبلقةي و ةنوةاعارملاب ىلوأ موملا تلا قحبو
 ىصاعملا لهأ عمضغبل اراهط ا ىفتفاتخا دق فلسا !ىرطوو شد اووفعلا لة ىف نسح الاف موللاظملا تنأ . 5

 هللا ىصع نمامأقهريغىل هدم دعتمةصععهللأ ىصع نم لكوةعدتبملاوةملاغال ضع !اراهطا ىقلعاوعفت أمهلكو

 نبدجأ ناكر مفةرحاهملا رات اوراكنالادد# نم مهنمومهاك ةاسعلاىل ةجرلا نعل رخل نم مهن ه1 هن

 ًامشىلا تاطلساالجولو ا شادح أ لأ الها هلوقل نيعمن بحت رعش ىتحةملك ضد فراك الا ارح: ليثشح

 ىلع ساذلالمحتو مهتبيالوأ دروتالثلنا لاووهلزتعا ١ ىلعدرلا قهفياصت ف ىبسا اهات رار 8 وهن ندخال

 سآاذهو هنود ىلءمدا قاخهننا نا ل_وهيلعمللا ىلص هلو هلد ا :فرونابأر عش 00 اهف كلا

 قلاارارطضاىلارظنلا باقلاىبعبلاغااناك تالا اقالتخا,ةينلا فلتختوةشلا فال: تاتا 35

 هب سل: دق نكللو هسحو هلوٌضغملا :اداعملافالهاست اذ 3 ثروأ هلاو اوردق النو رخشل او وه دعو

 دتواهراف:واهتش>ونم ف وحلت اور وللا ةاعارموةنهادملا ىداعلا نعءاضغالا ىلع ثءاوبلارثك اقةنهادملا
 ىلع تح ناةجرلا نيعب هيلا ارانب ناكل ذل وهج رلا يعن ر طش هنأي ىجالا ىغلا ىلع الذ ناطم ثلا سداد

 صاج هل فمملع بتكذقو و ها عفيال كو ردهلاهنم هن:الردّلاو هل ارم رق هنالوقب وهو>- صاخ

 اذهفدنبا قد ىلءةي انجل ادن ءمحرتب وهّقح ىلعةدانجل ال: ءطاتغن ناك ناو هننا قد ىلع ةب 1:1 نع ضانمالا ىف

 ضارعالاورع-هلا ضب اراهط'قتاحردلا لقافتاةناف هلعبنت لف ناطمشا ادباكم نمةدمكع رو رغم ن هادم
 فياكتلات < لءلار هاط ىف كلذ ل دباللوةاقهك رب 31 هلأ هم 5 2 للهذ هاو قذرلا عظدو

 000 او وماما ىلسسهنلا لوسرنامز فش اولا اوطاعتو رنااوب رمش ”نيذإانأ لعناناق بادعالاو
 صر 0 نع ىلاو كضغبلارهظ وهيل ءلوقلا ظلغن نمىلا مق نيمست:ءاوناك ل“ ةماك !انتور ع عناوناك م

 قزطاهفَلذكةشدق اد تعالو !هدعْل ةععط اة1 ارث ود الوةجرلا نيعب هيلا اراعب نمىلاو ل ضرعتي الو هنع

 رومالاءذهىف لاو الا ع امولعدحاو لك ا وءرح  الاقير طل نيكلا لا

 ا

 ظ

 ا
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 درو ان ذدرأام ارناف 3 ىردشدي رب وهلا دودي رآ

 نك شعب نود طواف ضعن هن 00 5 أ مك اًصرأ اذاح راعامو« لاق نملوثو

 فرعئالذا ةسيحملانن زاوملاومال , ارب داَعُف هرسشءاقو اها ىوأ هلامق-هنق هب وبةعرط اشد نآبه سف عشت

 <هسفنلك عالق هآوسب 0 هيباق عج بحل ا ىرغتسا نو ه:ل داهم كرتد ب ويععالاب ويح اة> رد

 عج لذي وهنيعةرق ىهىتلاه:ب ال سفالامالوالهأ «ففنل لرب مهناق هنعدللا ىضر قب دصل اركي ىف ل ثمامش

 ىلعاهالخ دقةءايعهيلعو ر موب هدنعو سلاح اح سو هيلعهللا ىلصهللا لو راما دنامهتعةللا ىذر رعد !لاقهلام

 دق:ءابعهيلعر كب اي ىرأ ىلامهتلالوسراب هللاقو مال سلا هللا نعءأ ًارقاقمالسلاهبلعلب , ريح لزنذالال2 هردض
 تنأ ضارأ 9 00 هللقومالسلا اهلنا نم هرقأف لاف فلا لت 9 [ع هلام نأ لان لالخ هردص ىلعا هال

 كقرقد لب ريداذهر كايأ !ب ؛ لاقور كبي لارسومراعمتا صوتا تقتل طدخاس مأ اذه رف ف ىنع

 ىرولعأ لاقوهنعفتلا ىضر ركب أ ىبق لاق طدخاس مأ اذه لرةففىع تنأض ار لوب وهللا نم مالسلا

 انغا اراصخ بح أو ادياعوأ ملاعب نم لكتااذه نم لصق هيض ارى رنععان آضارىرنعانأ طخ

 هللاف بحل احر اذهفهيحةوقردق:اوثل اورحالا نءهبف هلومطبو هللا فهبحأ ااؤريشىفواةدايع وأ لع ىف

 اناس ودب زت نكءلو اضأهللاف ضغبلا متي اذهب و هناحردو

 « (هللا ف ضغبل اتاس)#

 هاصع تاق هّنلا نع بوو هنن عيطم هنالان انا تدبحأ نان اق هللا ف ضب نأدنال هللا ف بح نملك نأ معا

 كامو التم تاذهو هدضا ضغ» ةر و رضلا يف سسب بحلأ نمو هليا د :ع تو ةىثو هلل صاع هنالمضغبت نأ دءالف

 ءادضغيلاو بلا نمد>اولك نك-!وتاداعلا ف ضغل اوبحلافدرطموهورزخ“ الا نعامهدحأ لصفت.ال

 ةغااخملافوةدعابملاوةيراقملاف نينغيملا اونيبحلا لاعفأ ر وهظب م“ ربو ةيلغل ادنعمم ربامعاوت اعلا قنيقد

 م اودع ىف ت.داعلهواماو ىف تدااولهىلاعت هلنالاق كل ذإوةاداعموةالاومى؟«لعفلا فرهطاذاف ةقذاوأاو

 هتالدئاوءر وخلو هقسفالا كلرهظ لوأ هنحت نأ ىلعر رندا هناعاط الا كاره نس وتيتو ل

 ضغملا نيد عجاف يك لوقت كنافىداعملا تاعاطلات طادخااذا لكس لاا عاو هذغش نا ىلعر دعتةةئرسلا

 شقا ممريغ كلذ لوداقةاداءااوةالاوملاو هه ةغلاخماوةقفاو 1٠ نماهمر  ضفانتت كل د كو تاضقانةمامهوةمهلاو

 هر كن واهشعي بحيلاصختدحاو صنع عمتجا امهم هن رمشنلا طوظالا ف ضان الك ىلاعت هللا قد ىف

 نم عع < هناك قساف هناك اومودحخخم ذداووأ حاف ءانس> ةجو ز هلنفه>و نمهضغبتوهحو نمهبحت كناناهضعب

 دلير الاو رابك ذم هر دالوأ ةثالث هل ضر فول ذا ني لاح نمد ةلاحىلعهعمتوكي وهحو نمهضغس وهحو

 مهلا لس تواعت تسد الار هنالد ىلع مهعم«_سغن فداصن هناق قاعد ذوأرايدماب رش ”الاوئاع

 امهالكمبق عمجا نموةعاطلاهءلع تيلْغ نمو ر روع هيلع باغ ن ىلا ةفاضالاب كلاحت وكي نا جبتي كل ذكسف

 ةيدتأ اولامقال اوضارعال او تبحلاو ضل !نماهظح ةقدص لكىطعت ناب كلْذو بتامٌتالث ىلع ةوامفدم

 لوقافمالالا م ةهنمةعاط همال اق ل_بملكسف تاقناف هنمةرداصلا لاعفالا ارئاسوةعراقةلاو

 ةقرغتلا تال: راهن ة قرت :تكردارح اةوأر فاك لادع ا هتسةولةلاح ىلءهعمنوكتوهند دعاه ضغمت رهمالسالهيكت

 ىلع مذ اونيكلةعاطلاو كم ىلع هيانحلاك هلدعا طاا اوهنلا ق- ىلع هنانكلا اردقوه قا ءاضقومال_-الآنح

 ند وص ارعالاولاقألا نين ولاسرت_.-.الاوضاابقنالا نيدةلقوتمتلاع لع كب نك 7قكفاامنو ضرغ

 ل ,؟ !قكتغلا.مهما ارك !فغاابتالوهنع ش>وتا اوهملاذدوتلا

 ةملغدنعةناهالا فرط 0 .هنوكو ةران طسوتلاْكل ذم كذا ارغا عم فكفااخ نم ةناهاقك علا. مةئئاها

 همصعلو ىلا اقل سلس نو نوكيتأ بن ذكوقتقفاولةل دن عمار 57 الاو ءهلمأ قرط ىلاةرامتو ةناتحلا

 نعناسالا ف كمق لولا ىفام لوقاق ضغلار اهطاع نك ذا ءبف تاق افوي ىرخأ ءلططساو:رمداضرا ضرعتي و

 ىعسلاب وةمهتناعا ىىدلا عطقبف لعفلا فامأو ىرخ أ لوقلا ف ظماءتلاو فافذتس مسالا و:ردتن داو

 وهىرمعلو ىلا ءتهللأب
 نكلو تالا :ةسينط
 نْسَعنلاَنْولب ,نولمسلق

 قد :اومىووهلاىلالامم

 ىلا ىد_:مال ىدرال

 تاأك "را ىفةننلا نسح

 اذه ل_وةدارالا

 صقرلا ل_.ةضقارلا
 هزدصم صفر هنالصن

 ةمئنرتقم ريغ عبطلا

 0113! هس الذل ام
 ةناكرح بوش كلذىلا
 دد وتلان قاقتل 08 رمد

 ضعب ىلا ب رسقتلاو
 ةءنريغ نم نا رضالا
 نيفقلا 1

 ضو مدقلاو ا
 اهدمتعالىلاتاكرملا

 سل نمالاة ودا نم

 درعالا فّوهتلانم هل

 تن روم وأ هز و-دوىز

 نزحت دصأ لاوقلا
 هيلارظنلاىلا سوقنتلا

 رسعكو كلذ دلثستو

 نوك.رأءو.لارطاوخ
 ىلشع فارمثا ءامنال

 ىوولا نم :ًاولل_هملا

 تت رسحلا ةراقسا

 دجحاوتلاراهط او صؤرلاو

 ع كلذ تركن



 ىلق نم ءج ا

 كك رتثمناكدتىوه

 بتاكل قرئامأ

 ا ىلا كدداذا

 دجاولو ماقو هلق ناطق
 مدلاوهةهمح ىلع طدسو

 عقر الرمب را
 دحاو ماو م ضرالا ىلع
 نونلاوذ«.ل اراظنف مهم
 كار ىذلا قثا لاق

 لجلال موتا
 عضوا «سولج ناكو
 ريغ هناهلعوهةدص

 حلا صرخ لالا لماك

 موقشا ادا دلل
 ريد ريغ نم مهدحأ

 اذا ذوهمامقىف تو
 معسل أن و روماعاعيا 6

 عبط ىلاهععسأم ىدؤت

 عسبطلاب كلرحت ف نوزوم
 تودال نوز ولا

 عاشبالاو نوزو-لا

 ليسشو توزوملا
 آل نمل هسسق: بأ

 ىل-ععببطلا طاتستأ

 :زهاسلو بتاقلاهحو

 نام تملا طاخلا
 صرب مو-ةيف عنبطلا
 عن ةناج رز ماو زوم

 لهأد نع مر وهو

 تالَذ بسكو قسما

 ىارامو بقالة سبط

 4 تطوبلعلا 4> و

 ( وجي ل

0902-5 : 14 
 كوع

 01 ا قرانا ىهذ نحاول فال انرقلاىاولماعتو نادل نر تح نيدلابلّوالانرّقلا ىف سانل ا لماعت ىرب رجلا

 لازيلالهلنا وهن بح تا( ع دارلامسعلا)# ةمغرلاوةيهرلاالا قدس و رود ةءورملابثلاثلا

 نكم اذ: مسقلا اذهواوضمعأواهتدأوهوتاجردلا ىلعأ اذهو هناذعار ورمأ ىلا هيل وتب وأالعوأالعمنم
 اناسنا بأ ندع نمولو هيسائب و بورا قلعتن نملك ىلا ب ومحلا نمىدعتب نان 2 م اةملغرات 1نمناف'

 هلدهشي ولافاكوهرم بلك بحأ نمْؤلابحأ اذن مولانا ديلولانبةبق لاق تهب وبحم ضردملا عراسي
 هنهح نمو زيهيفح وبوحلا بوث طوخ كل ذلو ءارعثلاراعش [هءلعلددو ىاشعلا لاود] دب رلا

 صاع ىنب نو: لاه ىج> هناريح وهتلكو هلزتمس# و

 ارادجلااذو راد ااذلبقأ * ىلمارايدرابدلا ىلع سأ

 ازايدلا ن نكس نم تحن كو دلع ىاةنفغشرابدلا ب>امو

 ولوهبسانب و هيابأب قاعتب وهب طمعامملا تويجلا تاذ نمىدعت :بهل انا ىلع دبةد رااو:دهاشملا اذاف

 ىلات وبحلانم هيدعت ف بحلا عاسنا توكي ومبف ىتكيال 5 ةملا لصاق ةبهلا طرفة .صاخ ن «شاذخ نكساو لعل نم

 ىوقاذا ىلا عثو هتاعسهللاب> كلذكو اهتوةود حلا طارفاى ست هيايسساب قاعي وهن طخ و هقذتكام

 000 ال راتهتسالا رد ىلا بتنا ىح «.لعىلوث _ساباقلا ىلءباغو

 ذالوهيلعهتنا لص أك كلذإو هلاعفأ عب هج وهطخو هتعاصرحأ اناسنابحأ نءو هتردقراث ١ن مرن اهاوس

 000 د ةران ىلاعت هللاب>وانب ريدهعلاب رت ل او دعا م مصرا اةروك ايهلاىلح

 صالال ةناذإ:رابو هتمعت فون صو هيدانأ ن مفلس ال ةراو هععن ع نءورح هلا ىف عفو“ *: امج مد اوم قءاع رلا

 نداوهورخ 1

 مومه سفن فوهام ىلا ىدعتد : ىح قلعتلان هبرصص هبقلعت «لك ىلا ىدعت ىوقاذأف 0

 مالا كاردا اروع مالد :الايهانا هدصقوب ورحملا لع: حرعقلا 00 اسال تعضيب كاط رفنكللو هوركم

 دقوهبقملالا كارد ل ةمحم اةوقتاق هنن داعم عون اهسف ةصرقوأ 1 جرا كلو

 لاقىتحءاضرهنفامعالا م رقئالوهللا نم لكلا ناقةمعنا اوءاليلا نييىرغنال اولاقنأ ىلا موةبهللاةم<تهتنا

 ىلاعت هتياءاشن ا تايجنملا عب رزمة يملا ناتك ف اهتبة قامو اهالع ًاوةمحملا بو رمذ

 ا ةةملانأث ادب رآالمهضعب
 ىنريتحخاف تئشامف كف عي طد لا اوس ىل سداو

 وأ عفهتا ةدامع قكت موب نملك بحرب ىو اذاهللا ب>نادوصة لاو بحل تاك ىف كلذ .ة < قاسو

 هرج ”الل ب حننمؤمنمامو عرشلاب اد ا[ىداناوأ ند قلت نماق ادنعة مص ةعسمم نملك بحر اول ع

 ماعلا ىلاالممه4_سفن فدح والا ساق لهاجر خخ الاودياعملاءامهدح أ نيلجر لاس ن عريس اذاالاهنت دو أإإ .

 لصاح ل لا لهو هنو هلل مح فعض بسد وهن وو هناع افعضفدسح ىوقب و ليما كل ذفعذد مدياعلا

 هللافبحوهلرملاكلذفةرخ الا ىفالوايندإا قرمثالو ري_خامهنمهييصن الهنا لعب ثيدع هنعنيدثاغاناكت او
 ةدام#إ لوم هنالو ىلاععت هللا بح هنال اوىلاعت هللا دذع ىذ ص هزالو هبح هللا ناله .كامنا هناق اح ربع نم هللو

 سفنلاب ب ذلاوةرصنلاو :الاوملا ىلع لج ىوقاذافرحأ الر باوث هب رهاذدالو هرث ار هظد /فعضاذا هنأ الا ىلا هلا

 لاني ظ- ىلعارو هم ب1 ١ناكو لو لجو زعهللا بحى ممتوا بسحب هيف سانل |توافتتو تاسألاو ل ملاو
 ءاسنالا نم لي نيعباتلاوةبادعصأ نمو دابعلاو العلا نمىوملا بحر وصتالل ”املاوألاملا فب ويحمل ا نم

 نعط دنع هيضغب كل ذ نيش ونيدتمل ملك باةىفنواكم مهعبج بو ةمالسو مهلعهللا تاو هنيضرقنا ا

 نمؤهللادابعصاوخ م_مجالهنإ بح كلذ لكو مهنساةرك ذو مهملعءانثل ا دنعوحرطب دمهمدحاو م حئادعأ

 سءنلا طوطوعتلب اعلان بملاا نحتع هنأ الاه بح نهسحأوهمدةوهصاودتس ال جاصثوأ اكل ممحأ

 ْ لاقنملوةربعهنعوبو,ىلا ظدوها_ مثالا طحسفتلل ونال كح تاغادقو

 0106060060515 2ئئ تا 2ئ2ئ5ا 5252 122222 يي تاتا

 دبرا



 اللاوو

 ا رقتةس رغل هذي ذالاةمعطالا مهلائهحو تاق. .فلاعم وهل هلاوم ابودصتب « ىذلا لب هللا ف بتووهفءاسعسلا 0

 ىلاةقدصا !لاصنا هلىلوتي همس وال 1 لج نمور ل «اص ن ل اخامط بحاؤ هللا ىلا

 د عد هميد 0 هرامث لسغ ف4 سفنن هم ددك ع نسااذالوداذق نا هللا ف4 ا دةف نيةدتسملا

 لبهقاف بوه, ءعلل عار ءماالاعالا زهقهماراتسا٠ نءهدوصقمو لمعلاوأ عال كلذ هغرف عبو هماعط

 ىلاه بضارغأ 2 ءمجحو 0 و هماعطو هنو كتم تا هلام نمهيلع قفط ن هببدأ اذان هيلعدل ََر

 0 هللاف م وهفهتلاىلانرقملا لمعلاو عال غارفلا كلذ حنمددوصةمو هاند قاهدصتي

 هم لعدي زن لب هلل اى نيب حملا نماحع جسم اوملاو ىساو ١1تاكو ةورثلا وأ نمتعاج مهتنافكي لفكت فلسا

 وعد حلاصدلو هلاهتمدلوماوأ هند د داهم تود 5 تاطيشأاس اوسونعاهبنمباةملا هنأ ما عكن نم لوةنو

 نا اونلاو رحالار وذو رابخنالات درو ذاو هنا بتوهف ةيتيدلا دسصاةللاءذه ىلا هال وزب حو هل 1

 : ب>ودهاضرب حو هللا بع راهتس انملكلو#: لب هن رماف ىف لحرلااهعضر ةمقألا ىحلاعلا ىلع ىاغنالا ىلع

 هدنعبو.عوهانأ هتيسانملالا ًامث بح نأرّوصتنال هنالدتلا فام تأك هريغ بحأ اذافورخ الارادلا ىفهئاقل

 صخب ىف مثجاوامندلا ةيحنو هللاةم<تاتءكهياق ىف عمجااذال اوداواذهىلعدب زأ لد ل->و زعهللاضر وهو أ

 هللا نيب | نموهف نب ص )ال هحال دل هبحأ ا ذافان دل ىلاوهتناىلا هبل دون نال
 هد ارلاتلط هعبط قنا ثدح نمهم> اى لاملا ىفةاس اوااناسندلا تامهمهيفكيو نيدلا هلع ىذلاهذاتس اح نك

 اظح ل>اعلا فى <النأ هلاب> طر نمسداوهللاف<وهفاههلا هل سووهفةرخ الاى ةداعسلاواندلا ف

 انب رمهلوة كلذ نموةرخ .الاوامندلا نيد عج هبقهمال سو مجلعهتلاتاواصءاسنالا هب را ىذلاءاعدلاذاةّتبلا

 ىب ٌوس'الوىودعي تعثتالمهللا هتاعدف مال_سلاهءلعىسعلاقوةنسحةرخ الا قوةنسحابن دلا ف اننا

 لععالو لقي لوايندلا طوطح نمءادعالا ةتام مذ دف ىمهربك ًايندلا لءدعالو ىتيدل ىديصم لعتتالو قب دص
 لان أجرا اس أ ىفامهللاهئاعدف ملسوم لعمل ىلصانسن لاقو ىمهربك أ اهلعساللاق لب ىمهنمالصً ايندلا ||

 بح نكيملاذافةإ+ !ىلعر ةرخ“ الاءالد وايندلاءالد نم ىفاعمهللا لاقو ةرخ الاوايندلا ف كتماركف رمش اه
 اضقانمت وكي فدكايندلا ىفةماركلاوهبافكل اوةعصل اوةمالسلا ب للاعتهللابحلاضقانمورخ الا ىفةداعسلا

 طوطح ناسنالاب < نر ّوصتب فءمكف ىرخالا نمررقأ اههادحا نيتلاح ن ءةرامعةرخ الاوا..ث دلاو هللا بلل

 الااضبأ ةيواطمتوكتن أد. الةنهارلاةلا + افة:هارالا-ريد.ىدغلاتالارغاب حا او مورلا اهه حالو ا دغهسفن

 اورم ا وءايلوالاوءاربنالااهنعزرجحا ىلا ىهواهتممزعوةرخ الاط :وطحداضد دامىلاةوسعنم هل اعلا طوظا اثنا

 طوطحداضداف كل ذريغو لال !لك أو جمصلا حاكنلاك اهنم ءاوعنتع لت ىهوداض الامىلاواهنعزارتحالا

 لولا |نمكلا ذب ذا ماعط ن ملوانتلاو ركب كهعيطنال ه]ةعبده رك نا ىنعأ هيحالوههرك تال قاعلاقف.:رخ““ الإ

 ولءذات سالو هعم طب همهتشد الث حريصا ذي الا ما اعااانا ىععالدتم ,ةر تزحوأ هدب تعطقل هلع مدقأو هنا لعب

 هيقلعت ا اررضلاةهارك هي ا نع هلةءووحزب هنا ىسعم + لع نت تحلو لاحت كل ذ تاق هلك ١

 لحاع اعدامه او همدخلو هنم )عمد د هنا هذ 1 ةوأهلعل وهمساول هنالهذاتسأ 'بحأو) هنااذهنمدودقملاو

 ىدح اع.ج تاينعملا دداو

 -ديويد دو

 رذعت وأ الث مرلعل اهعنمولثيح توك نا اوهودخاو ط رمششن نكلو هللا فنيباحتملاةرمز ىف ناكل لحآ ارخ الاوأأ
 بحل ا باور دقل اكل ذ ىلع هلوىلا«؟هللوه هد2:بنس صني ىذل ار دةلاق هب هيح ضقت هدم هل. صه ءاع |||
 دازداز تاو كم>- صقن اهضعل مختما تاق هيخأل طب ءةر صار ءآ هل ناسنال ل .-دةشب نأ ارك دعو دلوهلبا ىف 1

 لصرتا رثك أىهضار ءأىلالسوب بهذا !نالامهرا دقمىوابسن اذا ةضذال كبك ب هذال كبح سلف با
 هل فلا دوهفدي ورخالاو#ب وندلا ضار خالاعامتجا ليهتسسبالو ضرغلاةداي زي بحل اديزب اذا ةضفلا هيلا

 لك كل ذكوهللا ف ت> وهذ هدوحو روضتب لوخ ” الامويلاو هللابناءالا الوب حلك ناوهءدل_-و تبحللا|

 لاقزب زعوهف دن او كلذف هللا فب نم ةدايزلاكلتفةدازلا كلت ن لج !مهقلبنامعالالول بلا ف ةدايزأ|

 ( قلت ماسا) - هر ااا
 9 م
 ب ديلا

 توكنامىف ملظعتل !ةيترىلا< فر تسوهىذدإ اثر هك ةعر ص هرد د لعجدا هلأ ١ هنالكمساتأق لاكذ ااًزه

 للص هقاالوسر تنأر
 ماسملا ف مسوهيلعمتلا

 له هللالوسراب تاّعف

559 3 000 

 هركذأ ام لام 0

 توفتش مهل ىلةن كو ١

 تارّقلا ةءارشب هلق

 تارقاابهدعب نوهت و
 مهناهقالوسراب تلقذ
 توط سني و 0 كودو

 لعابألاب مهلهحا لاف

 ناكذ كءادأ مه

 0 را هام

 هللا ىلصهللالوسر "اك

 هج وامأ أو د مس زهيلع

 ىرب نأ اي راك الا

 سد ارملا نم ةعاج

 ةدارالاىدايسىفاواحتد
 ]2 كن رعام مه-وفنو

 ىئدح ةدهامملا ىدص

 دووطظب لع مهدنع ترو

 لا او>اوسغالات اذ عص

 "0 انا
 ملعلا نونا شب مهتاكرح

 مولعو مهلامنوأع و

 (ىح) ,هن نيلغدْثم

 لخد امل نونلا اذنا
 0 لد دادعب

 هونذأ: ”سأو لاوق مهعمو

 هلتذانأ امش لوقت 1

 لا ةاادشتاو

 يبدع لاوهريغ-م
 اكنتحا اذاهيف كف



 1 هن وغرب

 يم

0 

 هلنكيملاذا )حفريخالو“
 5 هرفص ىهدردأ وق

 اردكا

 ماذا ء ص ىف ري-الو

 هنك#
 صالادرو ماذا ميكس

 اردصأ

 ىلصهنن'لوسر هل لاَعَق
 تا مسو هياع هلل

 هللاض ذه .الىل لابن

 نفرتدك شالا

 001 و.اردغت سافل

0 

 تاسحل عضل مو

 موعيذ دعما ىف اريم
 وعفا اءاق ربنملا ىلع

 تو #هاوناك يذلا “
 هنلعفللا ىلص هللا لوس

 ىل ىنلالوقي وسو
 حورنا مسوهيلعهللا

 تاسح 6 0

 مع ناسا هليا

 ضعي © آرد)
 سارعلا يأ نيطاصلا

 هل تلق لاق رضالا

 نا 170 .ةفادخ ىذلا

 لالزلا اًةصلاوه لاقق

 مادقأالا هيلع تيثنال

 نع ( لقنو) ءارإعلا
 لاق ىرونيدلا داشمم

 لاانأر

 أو اباء العال ثلاةوقق سلق ةيسانملاك7تبجو أ ىثلابابالاامأ و « موهفمرمأ ارهاطو انطاب

 ىذتعتف ةدوملاوةقفا اوملارظظن هذ هئيلثتوأ هريغعلاط س ١ دست ىلءهعلاط تاك اذالوقي نأ مكملا ناي .

 0 ىراعتف كلذكة نركب :ىدصطولازهفّةوادعلاو رطغامثلاىذتقا هعس رتوأ هتلداقمىلعتاك اذاوداو ةلاورسانتلا

 ضوُعلا ىنعمالف بسانتلا لص' ىف لاك_شالا نمرثك أهضلاك شالا ناكل ضرالاو ت اوهسلاقاش مئات
 1 ري ادرودةؤةدهاش !اوةيرمثلاكلذي قيدصتل فا 0 ١> ذ مقالا لعاان مانتوأاف امش رمد فدك ملاهف

 سلك ىلا ل دامو منول ومب ءلعهللا ىلصلاق هن
 تاواوهءلاسلح ىت>ءاك دحاو نمو مومو قؤانم ةئام همق

1 

 هيلايذحنمئلاهبش نأ ىلع لدي اذهر هملا ساد ىبحءانل ىدساو قفاشمو نم ومدن امهيق ساكت ىلا ل داةفادم

 نهدفصو | دل ةفوألا ستعق نانناق فال لوش راب دن. كلام اكو هن رعشن الوهنأك تاو 2

 ىأرفلا# ةيساةمامهنيد والا تاريطا'فريط!!نمناعو قذتنالو ريطلا ساذج اكسانلا سانجأ ناورخ الا
 اذههنملاتذ ناسرع امهاذاقاراط ع مث داو لكسش نم سيلوا غلا ةف كلذ نميهتف ةءاسج عماي ارغامول
 ةهرب نانثابعطصا اذاو هسنج عمري ربطت ريط لكتااكملكش ىلا ن سا اب تاسن ا لكع اكمل اضع لاف كلذاو اتمنا

 . مهلئاقلاقىتحءارعشلا هلنطفت قى ىنعمازهواهرثفي نأ دءالف لاا ىف 2.1 ان اونا مزنه

 فاصنا ه.ضالوق تلقذ د اةةراذت فيك ىل-ئافو

 فالأو لاكش سانلاو ه*. هتقراغذ ىلكش نم. م
 عابطلا ف ةبسانملاوة:فاحلادر لبل اموأ لاحق هنملانتةدئاغاال هناذإ بح دقن ا ىنالا نا اذه نمرهط دة

 هل اروصلانافةوهشلاءاضق دعما ن 5 ملاذا لا هلأ بحلامسةلا اذهىف لدي وةيفملا قالخالاوةئطابلا

 برششملاحامااو راهزالاوراونالاوهك او لا ىلارطتل دلت ىتح ةوهشلا لص دةذردقناو اهنا عىفةذلتسم

 عسبطلا توه لب هل بح اهبق لخدبال را اذ هواهن.ءىوس ضر ريغ نمةرضملناو ىراملاءانملاىلاوةر +

 هل اةروصلاب+ امومذمراص مومذم ضرغهيلصنانا هناالا هللا نمؤدالن *كل ذرّوصأب و سفنلاةرهشو

 اما تحلاذامذالو ده ف مولالحابموهف موءذم ضرغ هيلدتن تاواهؤا طة لحال ث ء> ةوه_ثلاءاضقل
 ىلا ة ليسو توكمق هناذربغ هناذ نملان.ل هنأ (قاثلامستلا) مذيالو دمحتالح ابمام اومومذماماودو جتا

 ىلاقيرطلا نكلوةةاةلس اب بومجلاوهريغلا كلذ ناكمريغابةعامو بود رويل ىلا ةل.سولاو هرب بو كت ْ

 ىلا ةل سو امهنكلو سلد الو معطبالذا امهنف ضرغالو ةضفلاوبهذلا ساتلا بأ كلذإو تو.2نوبجلا |

 وأ ءاجل.:ىلا هبل هوتيذا دوصتألا ىلا ة] بو هناثءح نم ةضفلاو بهذلا بح «ب<نمساذلا ن4 تايوبلا

 هيلق ىف هرمأ مهد. و هءاذع هلاحمهتيستا هصاوخخ بة و ,ههاحوأ هلاعمعا غتنالاناطلس لجرلا ب ملعوأ لام

 ىلع ةدئافل ارو طقم نك, تاو هللا ىف بحلا د إج نمهبح نكي ملامندلا ىلع ةدئاغل اروصةمناكن اهيل ا ىل_سودملاف

 هنملصعلهيحتاما هنا هلابحل !نعب راخاضد ًاوهف هذا تالذملتل بح ايندلاالا هي دصّتن شيا هنكءاوايثدلا

 قادنادةعلوئقلاو لاملاو هاما هيلانسل ليهتناىلاب رتل علادءةءالثاك اذأف ءلاهي ويععذهسفا للعلا

 كلذلكرّوعت ذاهتن__>كلذ نمئ ف سلف رلعل اى ةليسو ذاتسالاو ملا ةلس ررلعلاولويقلاوءالا هب ويعمق

 ةمومذلم صام ىلا لذوتلا هيدصةر ناك نا حا. مومومذ منا ضنأ ازهمسعنب مدام قات ةفابن مودال نم

 هيدصةي تاك ن او امومذمبحلا ناكهري_غوأ ءاضقلا بالون ةاعرلا لطو ىناتملالا اومأ ةزامحو تارقالار هت نم
 ةءاقرمغ هلةعيان امناف هملا لصوت اا رصقملانمةفصلاو يكحلا ةلس ولايستكتامنا و حابموهفحابمىلا لصرتلا

 0 | افلا ةطواح ااا سالريغلا كلذو هربغل لب هناذإالهبح نأ تالا ملل اه سفن

 معلا ليصحتلا هبل دون هنالءضشوهذاتسأ بح نت كلذوهيف ضو غالرهاطا ذب اذهفةرخ الاى «طواغ

 هذمأت بح نمثل ذكوهللا ىف يدها ة] بع نماذهف :رخ الا قزوغلا لمعلاو لعاا نمهذو هةمو لمعلا نيسحتو
 ىلصئسعلاةذاءامعلا توك امقرظعتلاةحردملاهيقرب ومملعتلاة تر هتطساو: لان ولع اخ مفقلتب هنال

 داع

 ١ لص ى فلآ ا اذاوهف لعتعالا ماعتلا متن الومإمسل (ًتوكلمف | يظع عد. كلذف لعو لعو /ءنمرل سوه 1ك

 3 ازد

0 



 اا !
 0 ا ااا ب ا ]#17715 :

 عطاف محراب هتملظك اظغئاياهتكرتةوهشىابمةلعل عى اين: اصلاوءاده_ثلاو نيةيدصلاونييدثلا عم ||
 ىلا جوأ ىلا عت هلل اناىورب وهلا فهن راقد عب ىابهللاىف هندعاب بن رقىانامترفغ كمدخل ةلز ىاباهتاضو ا 1

 كل ةالصلاتالاّعذ ثكز وتةدص آوت عدو كلت لصف ىهلا لاف طقالعىلت1علهمالسلا هناء ىم وم 1

 ىسسومأي لاق كلو ه لب ىلع ىنلد ىسهلا ىموملاق ل تاعل عىافروف ذاك زلاو لطةةدصلاوةنج موصل اوتاهرب

 ن الاتوهللافضغلاو هللاف بل الايعالا لضفأ نا قو هملعذ طقاو دءىتيداعلهو طقاملو تبل اوله

 ا امعلا مول هلل اهثعملةشس نيعم هللا دمعت د ماقملا اونكرلا نيد ماقال-ر نأوإ نع هللا ىذردو سم 1

 كح لاهل فكيحاليفا ع اون دم ل-رلاتوهلناىلانأب رثقساعلا ةمراصمه4 2 هللا ىذرنسحلا

 دو ادىلع لحجر لخ دو ضغبم د تاأو وكلب بح نأنلن :ذوعأ ىلا م-هلل |لاقوهسهحو لّو- مث هلىتنبح ىذا

 ليقاذاانأ ىلزني اذامراغنا نكلو تر زنيح اري تا عدشفتنأامالاقفكتراب زلاعفكتحاحامهللاةفئاطلا ||
 هسدقأ :مب وب لبقأ م هللاوالتن [ني_حلاصلان مأ هنلاوالتن ادامعلا نمأ هللا اوالتن ًاداهزلا نمار ازتف تنأ نمىل 1

 اذاه_:عهلاىذر رعلاقوقساغلان مرش ار ال هللاوامث اص ترمد تعكف اة سافةمسشلا ف تنكل وشد و

 ىلامهضع :ريشاذا جيلا اذاهنناىف نولاملا دهاعلاقو كلذ بصب الف هيكل يلهم ؟نمادوكدح ا باصأ

 ىلع همن اهحو ىلا ىل- حرلا رات شفلالاقوسي اذاءتشلا قرم ةووتاتزاكا000000 07

 «(ايندلا ف ةوخالان ماهزييعو هللا ىفةودخالا نعمت ادد )وع

 مع امىلاصست: 7 فصلا ناو هو هرك دنا عه: 8 ا .. وضماعمللا فضيغبلاو وتب قس اتالم

 ناطاسلاب اي ىلعوأ ىوسلاىفوأ ةسردملا وأب تكلا ف عامتجالا بسور اولا بس ةيدصلاك قاغتالاب

 ةلاعالمسعلا اذ_هىفةعقاو ني دلا ىةٌودمالاذا هنايبدي رثئذلاوهودصةد رارا. خا اثني امىلاوراغس الا وأ

 رومالاهذهوةرواحلاوةطلاخلاوة سلاما نع ةرام ءةيصلاواهفالا برغرتالو ةدرابشخالا لامذالا ىلعالا باونالذا

 بح نأ امان < ىذلاو هعطلا# لد ضع: الودعابي وبنت بوب اريغ ناقه بحأ | اذاالاهريغاممناسنالا رصقمال

 ةدانعةجرلاو ةدوملا

 نوكين أ امادوصقملاكلذودوصتم ىلا هءل_طموتال بح نأ اماو هءارودو مو بو.<:ىلا هءلدوتنلال هتاذإ
 ماسق أ ةعب رأهذهفىلاعتهنناب اًءاعتمتوكب تأاماو ةرخ  الاباقلعتم نوكي نأ اماو اهطوطظ-وايندلا ىلءاروصتم

 ذتات كن اىنعم ىلع كدنعاب ون هناذف توك ناو دو نكمكلذف هناذانانالا كبحوهر (لزالا مسقلامأ )
 بو.عذبدللكو هلا كردأ» نمق>ىفذ. ذل ليج لك ناق هلكنئاسعس الدال 2 :دها شمر هنق عمود ذر

 تأاما٠ نسما كلذ مت عامطلا نيدةقفاو او ةمعالملاو ةيبسانملا عت نامل ناسدتسالا عبنتةذللاو

 ىقالدخالا نسحو لفعل !لاكىنعأةن :طايلاةروصلا ىهنوك, نأ اماوةةالا ن سح ىنعأةرهاظلاةروصااوهثوك

 عيبلتلا بس ند لف اكوا دعلا ةرازغ لل لك ملدا و ةلاعتاللاعفالا نسح ىالدخالا نس < عسا و

 انانه ند 0 ع واقل ف التت اقل ب د هيدا سف نس سم لكو مة:سملا لقعلاو مل سلا

 ةعفاوملاو ةفاالا بوت ةذط أب ةبساملن ك]و قلحو قا ىف نس> الو ةروص ىفةحال ريغ نم نيصخم# نيدةدومما

 ربعا ملع عالطالارم هثنلاةوقف سل ةَعمقدنابس أ اهلوة مف ةئطايلاهايشالاو

 مده سا لق هن

 ءاعل ايديل ابزحب ١ ىسل اهمش تاق 1

 اهنمرك انتامو فلتت اه ف راعب اقع دي درتح اورألا لافث يح كلذ نعل سو ههيلعتلا[سهننالوسر

 حاورالا طاقلالاٌضعاقو فر اعتلايدت ءربعىذلا سس انتل اة ده“ هد نقال _ة:الاو نايتلاةحتنركاذتلاةفلتخا ا

 اهشعب قلغذ حاورالا قاض ىلاعتهننانا لاق تأب اذه ن ءءالعل اضع! ىنكدقوءا اوهلاىف ماد دتف قتلت ةدنعدونح ١

 نامل باعت سلا دلاى ال ماوناعتلاف لانه افراعت نيثقاذنمنيحور ىافق شرعل !لوداهفاط؟ اراعاذ 0

 ءارلا لمست تك ةككأ [صاتاىورو طقهحاصامهدحأ اي ارامو مولةريسسم ىلع ناقل نيمؤملاحاورأ ْ

 تازن نأ تااذ انج ضنا ا طرز تبا لع لوم ةيندملا ىلعةمكسل أت تازنذىرخأ ني داا,تئاكو

 ةدنع دونج حاو رالا لودي ل توه .اعهللا ل دهنبالوسرتعمس هلوسروهللا ندصتلاةفامتءحاصاهل ترك ذف أ

 قالدالاو 6 ءطلا ىف يسانتلاو بسانتل ادنعء فال الل دهشن 7 د رةدهاشملاتااذ_هىفق لاو ثيدحلا []

 ا

 1 تو

 ةافولاو رصملا .ضغو

 لج قاعت هو 3 طرم هل

 ا 0

 1 دعلا

 بلاط ىنأ خ

 تعب 0 ها
  هددعستك ا كلا

 ار كك نر ع هرختلاو

 قثندك انرممملا |

 مالسلاهءلع دواد حدم

 1 ىلع ةحامتلاب

 سن الا 8 8

 نم رم لمحي تاكو تو

 قمالسلا هبلعلاق قد

 نم ارامْمىطعأ دل
 (ىورد)دوادل اربمارصأ|

 لاق هنأ مالسلاهم اهلعديع

 ةمكط رعدلانم نا

 لعل د(لخدو)

 هللا ىلسع هللا لودر

 موتهدنعو لب سوءيلع

 موقد تارقلانُو سس

 هلا عذر عدلا نودشت

 نآرقهللالو راب
 ةرمادهنملاعذر ءسو

 عرش و صساذه نمو

 هلث'لوسر ردةعةعااتلا

 هنا نا لسوةيلع هلنا لصأ

 اهسف ىلا



 ثبكسف لاق هب مهاع
 مياشلاضعبلىايؤَو
 هلتاقهت.ًاروللاقف

 هئمعوم ع نم قجأاب

 تول اذ

 وأ امك لع تحل 1 2 2

 تاقف هنم ئذد رعاك

 ةشلاع(تو رو) تقدص

 تلاق .اهنع هللا ىَضْرز

 لوسر لد ىنوعس#
 مو هيلع هللا ىلصدنلا

 لدم اهلاح ىلع ىو

 لوسركهذدةترففرغ

 سو هماع هليا ص هين

 ككعفام رع لاك

 هثدة هللالو راب

 مع*ام عمم تح ربأال

 لو-راهصاق هننالوسر
 ا ذو 03 هتعم أو هنيآ

 ىكلاابلاطوبأ خلا

 هناودا تاكو انحلت

 لاقو امهملا نوعمتكت

 ىضاقلان اوم ايا كر دأ

 نيحتلا ع نعوم راود هلو

 ادهم وة ةوصال نهدعأ

 كلذ تانك 2-7

 فعلا ةراهط ط را

 || نممهلعنم مهاذتل مومن رذم مبان لج و زعلاق ةدالولاةودخا نود نكست مل هللا ف ثيستكا 0-7
 نيذال ىت هس تةحو ىلح [نمنورو ارتد . نذل ىبتقحلو# ود : ىلاعت هلنا نأ سس ودهم ءهللا ىل_هلاقدئ

 / هللا لص لاقو ىلحأ نمثورمدانت نيذال ىتبح تةحو ىلجأ نمنولذابني نذالى م تاةدحو ىل>أ نمنولا -

 ١ هلباىلصلاو ىلطالا لط المول ىلط قمهلط مو. دل !ىلالك نوباخملا نسأ أةمامقلا مون لوي ىلاغ' هلا نام وهيلَع

 دومملاب قلعم« لق لح .ر وهيا ةدامعفف ا ثنن تاشولداعماما هل طنالا لطاال ع ون هل قدلن امهلطب ةعبس مس وهم ههنلع

 ءانمع تضاةقالاخهتنارك ذل عروه.لعأق رغتو كل ذ ىلءاعمجاهّلا فايا نالح روهيلادوعن ىث ود ولاا

 هانئ لعنالى تح اهامداقةقدصن ىدصتلحرو للاعتهننا فاخأ الا ةفلا جو بس>تاذة أ سادت ةعدل>رو

 هقاد نمكالم هادانالاهثاةلفةبغر و «_ءاااقوشهنلافالحرلخر رازام ملسو هملعدللا ىل !دلاقو هنعقفتتام

 نأ لاقفاكسام هلهنبادصراقهنلاىف هلاخآر ازالحر زالسو<: .اعهللا لضلاووةنل كل تباطو لاشمتباطوترط

 لاق كدنع هةمعتسف لاقاللاقهن دب وكذب ةبارغللاقاللاه د عالة -[1 لاق ذانالفمجخآرو ورا أ دنر 1لاقديرت 0

 هلبا كصلأوو ةنملا كل حوأ دقو هانا كابل كلمت هناي كرمك كلا ىف ةاضرأ هللإتاقلاق هنا قدم لاق مفلاق ال

 5 هللافمهضغبر ءادعأ لخر ا|نوكب نأ بعاذ_هلفهنتناف ضغدااو هللاق ملا نا ءالاى رق ل اء

 دهةاندلاق د لد_هزاماءامسنالا نم ىأ ىلا وأ ىلاعتهلناناىورت و ِوَدْلِ 'قمهمع ناو او رعاقددأ هتوكي

 هللا ىصلاةو اباد" فتللاول هوأ اودع ”ىتيداعله نكلو ىتز زعتدقف ”ىلاكلءاطة:اامآوةحارلات اع

 كنأول مالسلا هيل ءىسيعىلا جوأ قاعتهنيات اىور وةمكت ىجم هفز رثذة:م 0 1

 000 سان راهنباق ضغن وسبا هللا ف حو ضرالاو وتا اووسلا لهأةد ايعن ىتادنع

 اولاق مهطخسل هتلااضراوسعلاوم_متمدعابتلايهنن' ىلا اون رقتو ىماعملا له ضع هللاىا اوربحت مالسل اهيلع

 هلع ةرخ الاف وكبغرب نموهمالك عمل عىفدي زب نمومتب قردنلا كرك دن نماوسلاجلاف س 1 نفهللاحو راب

 كسقنل دتراواناطةد نكنا ارنب !ايرمالسأ اهءاعىمومىلا وأ ل_>و زعهللاناةغااس ارا 2الافىورو

 دوادا. لاعف مالسلاهمل ءدوادىلا ىلاعتهنلا ىحوأ اوودءكلوهف كرسم ىلع كرزاونالى>اصو ندد لكوان اولا

 لكواناد_ أك سذنلدتراواناذعقب نكدواداب لاةف كلحأ نم قانا تملقىسهلا لاك ادمواذيئتم كار كام

 هنا مالسلا<.لعدوادرا من فو ىنم كدءاس وكما ىستي ودعك هناقدمحاصتالف كرسم ىلع ةفاونال ن رد

 ىيباهق نسحأو مهقالخاب سانلا لان لاف كنب و ىيبباعف لسساو مهاكساذلا بحي نأ كفك ب را رابلاك

 هيلعهقيا ىلص ىنلا لاقوةرخ الاىال_ةخارورخ "الا لهأ قااوابندلا العتاب امندلا لهأ دااماهدعق هو كندنو

 لاقو ناوخنالا ند توقر رااكو تلا دزاكلامتا لا شغب اناو نون روغأَو وتوفلابنيذلا هقلاىلا كبحأ نالو

 نيبفا[ كل ذكرانلاو حلها انيبتغاأكمهالالوقب ملا !نمهفصنورانلا نمهةصن اكل مهتننا م 0 ص

 هلعهللا ىب ص لاةوةنلا فةحرد هلهللا ث د_>ً؟الاهنناىفاخ دبع دح ا اماضن لاو نيحلاصلا كلدامءسولق

 *ىضية ذا لهأ لعنوفرش فرغ فل نو بس دومعلا سأر ف ءارج ةوقاينمدو ىلع هنا فنون اهنا لد
 ءىضيقهللا ف نيداضملاىلارظننانب اوةاطنا ةذلا لهأ لوقبق !.ندلا ل هال سجثلاءىذتاك ةنملا لهالم مسح

 (راث " لا) هللا نوناكتملا مههابح ىلع بونكمرم مخ سدس باث مهلع سعشلا# ضنك ةنجلا لهال مهتسح

 نيعفاشنماذلا ف راذلا لهأ لوةىلا مهسنالأ ةرخ ”الاوايندلا فةدع مهناقتاومخ الايهكملع لا تكلا

 قامت ؤناوهمانأ الل. الاتّثو هرطفأ الراهنلا تعدولهنناوام تع هللا ىذر رن يهقلا دبعلاقو ميجق ةددصالو

 كلذ ىيعفن امها ةمصعم لهال ضع وهللاةعاط ل _هالب> ىق ىف سل اوتومأ مونت روم هللا ! لمس ىفاقلعا ماع

 7 رقكلذ لعحاف نبعبط» نم بنحأ 1 كابصعأ تنك ذا لعن :نذا مقالا هنوع دنع لاعسلا نبالاقوأش

 الاراربالا حلت نل ناف بحأ نمعم ءراالوةد نملوق كن 0101 طىلءنسآ١لاقو كءلاىل

 ةقفار هزيغ نم كلذ درع اىلاةراشا هذهو م_هعماو لو مهءامثأ تودحت ىراشتل اودوهلاناف مهلامعاب

 هرادف نخرلارواكتو سودرغاا نكست ن ادب رث هاه هنمالاكضء:فل.ضذلالاقو عفن الاهاكوأل -عالا ضع

 0 اعيرغ 5 تدع دود هيه دوعمل تكي تي ا ا لح



0-076 
 ند فوفو 1 ١

 اناوخاءتمعنب اوصاف ممم وأق نيد ف ًاووانانتماوالوط ص.صختل اف ئاطاب هدايغ ةوفض رميا تملا

 دم ىلع ةال_.تلاو#انالسوءاقةرةرخ الاىو ع انادثاوع اتدصايندلا اولا ظة مهر ودبص نمل غلا ع ول
 ىلا ءاهنبا ف بامتلا ناف(دعباما) ان اس>اوالدءوالعءنوالو ةهياودةةاوهوعمت !نيذلاهبادأو هل !ىعو قطدملا

 قداياهم طورشاهلو «تاداعلاىراعىفتاعاطلا ن هداف سامفطا اووي ناي ردا! لضذأ نمهنيدق:ّودخالاو
 تاط.ثلاناءرتو تارودكلات ثاود نءةودخالاو ةدئاماعارعف هوةداهق و ىلاعت هللا ىف نيناحتملاب تومحاصتملا

 قياكلااذهدماقم نيبننكو ىلعلاتاج ردإ لاننا ملعةلفاهلاب و ىئاز قالا برقتياهقوقعيمانقلابذ
 بابلا)« اهدئاوفراهتاجردواهطورسثوىلاعتهنلاىفةودخالاوتناالا ةل ضف فو (لّوالا بالا )هي باووأ ة

 راو+لاوم>رلاو ملا قسى ع(ثلاثلابابلا )* اهمزاولوامةةيعت وايجاد او ةيحصلا قوة-ىف «(فاثلا
 باءسالا دهم ىلب دق نم عمةرش عملا ةمغ: :كوكلملاو

 ي(اهرثا اوذو امتاحردواهطو رمد فوةوحخالاوةغلالا هل يضف ىف لوالا باملا])

 «(ةو-الاوةفلالا هليضف )<
 ءوسوقفاوتةلاوفل لاو باهقلا بج وب قالا ن سف قاف 9 رك فرشتلاو قانا نحةركةغلالات العا

 ندإاىف ىذتالق لنا نحو: دوهتةرغلا تناك ادوةتركملات أك امهموربادتلاودساكتااو ضغابتل ار قلخلا

 مب -وهيلعمللا لس ينل لافوملتعو وا ىلعاكناو لاقذا مالسلاهيلعهينث هن هناك هللا دمئذلاوهومتل.ضف

 ىلع امري_ام هنلا وسراب اق ل رمش نبةما أ لاقو قاخلنان حولنا ىو ةتةنيللا سانلا لدي مرثك أ

 لق" لو هيلعهلبا ىلصلاقو قالحخالا نات مث“ الث ثعي لبو هبا ءهللا ىلصلافو نقال اعف تا سنالا

 هللاىلدلاقو رامااهمعطؤهةاحشو ْى ساق اخمّنا ناعما وهبلع هللا ىبصلاقو نسح قلت تازيملا قعضولام

 نمله لاقهلنالوسراب قاما ن>امو.:ءهلناىضرترب ردونأ ل اقق اللا ندع كيلعزرب رهارأ اناس هيلع
 رمملاب باطامهموةث>ولا عاطق: :اوةفلالا نسما اقاحلاا:رث نأ ىنذعالو ك مزح نم ىطعتوكإظ نعوفعتو ك عاق ش

 نم هللابحو ندلاو ىو: ىهةطبارلا تناك اذاام-ةغاالا سفن ىلعءانثلا فدر ودقو فدك ةرملا تراط
 تةغن ولة غاالاةمع:ب قلو ىلع هتنم ماظءاروظم ىلاعتهننا لاق عنقمو هبافكهيفامزاث الاوراعالاوتان الا
 مذم غلالاب ىأاناودخاهةمعتب متعد اة لاقو مب فلا هللا مهمولق نيب تفل اماع جب ضرالا ام

 هيلعهللا لص لاهو نو دش كل عل ىلااو ةرغتالوا#ب مس هللا لبكت اوع<ةعاو لئاق نمزعلاقفاهنع حو وةقرغتلا
 مس .اعهنلا ىلسلاقو توفلؤد راتو عا :نيذلا اماتك نو رؤطوملااق الدش أ مكس ساحأ اسلعتىن» مرفأ تارسو
 نم ندلا ىفةوخالا ىلع ءانثلا ف مسوءهيلعهتلا ىللاقوف اؤدالوفلأبال نميف ةرب_دخالو فولامغلا نم مولا

 ايقتلااذا نب ودخالا لم ممل -وميلعهنلا ىلصلاقو هناعأ رك ذدناو ه رك ذىسن نا اصالءلخ هز راريدش هيمتلادارأ
 ه.اعلاقو اري همحاص نمامهد_>ً؟هتئاداقأالا طق تائمّوم مقتتلاا موك رخالا امهادحا ىلسغتنيديلا لم
 وب لاقودلعنمئشثباهلاثيال نجلا ةجردهللاد عفر هلا ىفاعن أبن ؟نممتلا ىفةودحالا ىف سيغرلا ىف مال_ىلا
 ّّ ودل وءيلع هللا ىلص هنلالوسر تعم« ىفافرسش.أ رش أ هللا قف هللا فك ى اذاءا ىنالولا سا زدا
 م-هوسانلاع زغب رديلا هلا رمعلاك مسههوجوتمايقلا مول ّس :رعلال ود ىم اركسانلا نم ةفئاطابصشي ١

 ءالؤه نمل.ةف نونزحي مهالو مهلعف وشال نيذلا هنلاءابلوأ مهو نوفاالمهو سانلا ف اخ «وتوعزفالا]

 نمربانمسرعلا لو>- ناهسفلاهوهنعهللا ىذرآز رهون ًاءاورو ىلاعتهللافن رونادتملا مسه لآ عف هللالوسراب ||
 لو راياولاةذ ءادهتلاونوسنلا مهطبغب ءادهشالو ءام ءاسناب اوسار رون مههوج و و روف مه -ادل موقاهلعر ون

 با ام هيلعهتلا لصلاقوهننا فتور وازعا اوهتلاىفنولاتملاو هتاف نوناحتلا مهلا ةفانل مهما .
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 ىلع !مهد> تاك اذاهنباف نم ومخالات الاعب روهيحاس!اءامهدش ًاهنلاىلاامهمحأ ناك الاهثياف تانثا

 نالضع. .بمهضعب ىل_هالاو نب ونالايةي رذلا قتل: ايهيومتلي هزا اوهماقمىلاءعمزخ تعا 1 1
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 دب زااثروف ىلةغلاو

 2-:م داو رادتسالاف

 وهونيدب رملاتاكرح
 زعملاو فعضا لع

 توكسلاه:مداو:ب للتتلاوأا تل

 ل-<+وهو نيلصاوأل

 نيكملاوةماةةبسالا

 ةرضاا لم كلذكو

 تحت لوبذلا الاهمف نسل

 يشل لآقةبيول ادراوم
 ىم سلا نجرلا دبعوتأ

 لوعىدح تعوم

 عسي نأ عش ميسا

 نوم سفذو ىح با
 ه« سقنواتسمهماق نأك نم و

 عامل ا هللدعال ةيح

 ىلاعت هلوتىف ل قو

 ءابشنام قاكناىفديز

 لاقون + اتوصلا
 دنشأهلي مالسااهيلع

 اسجل الج رلا 1

 0 تاقلاب توصلا
 ا 8 93 تحاص

 تت «اركاق د. 31 نعلن

 هلت اعف مونلا ف سلبا
 ئشاساكأ نم هرعت له

 لاقفأش مهنملانتوأ
 0-0 ىلعرم نعل 51

 بيصأ نا ىلع ماظعب و

 نيتقو ىنالاأ اي مهم

 تقولاق تتوىأ تاق

 قاف | تع املا نم

 لحتدأ اوهيق مهتم قرتسا



 توك تامملا فا قدلامأ
 ارك اذازههءاعم ىف

 ضع! لاق د ىلا عت هني

 فرعن اك اشاككآ
 ةثالث قائبادكأ دمحاوم

 دنعو لئا لا دنعءاشأ
 عامسل اَدَبَع 2 ١

 ةجرلالزت:دمنحلالاقو
 ةثالثقةفئاطلاهزه ىلع

 ممناللكالا دنع مضاوم

 دنعو فاق نعتولك اب

 تورواحت مممالءرك اذملا

 نيعيدصلا تاماقم ىق

 دنعو نيسنلالاوحأو
 توعمس يحال عامسلا

 اتحنودهدد ودح و

 دحو نعم ور ل -و
 عاملا دنع ةيقودلا

 ىناعءمال نوهتاتي لاق

 مهربغ نع نزعت لا
 ىلا ىلا مهلا ريسشدق

 نمكلذدب نوهعتت و

 بالا عقيوحرسقا
 حرعلا كال ددوعش تقوال

 هيايث قزع نءمهنفعاكب
 ماس ب نموا
 وبأ (انربخأ ) حل نم

 فاخ نا نءةزاحاةع رز

 لاق ىملسلا نع ةزاحا

 ندم لوهساب [ تعجن

 عمسملا لوقي تامماد

 ىل-# وراثتسا ني
 بهلتلاثروبرا:ةسالاق

 . اال ظ 1
 || هلعل ةتنيسيلذا «1ءىلءالومنلعضوعلاذح از ووعالق مس“ نم ةيخ مَوَعممْريغ هب ظفلتلاب هابعت اق نضوعب
 ا ريثك لام:دحاوةقديدي زب رقفهتباصاي هزل و للان عضوعه تقر عمن سل ةدحاوةقدب ارماوأ ف يسلا جاجوعا ]|| لي زب ىنااالثملقيضلاك ةعاندلا ىف ىذاحلااذهتودو هبانلاغوه ىب وملك لثمءريغل ل يا ماو هريغنا

 ال! ىستكلاهلعت ىف لحرلا بعت تاءادءلاءذه لثمتالميلع ةرحالاذخ اباساب ىرأ الاذهفة آرملاو فيسل اة عت ىف
 |! نيعمضرغلال<.ل!ىدهملا لبق نماهماحؤةبحا هيدصتيأم «(عدارلا)« لدعلاةرثك سفن نعمة وام

. 

 || عرششلا ق هيل ابودنموءالةعالدودقم كالذف بولقلا ىلا اددونود_.صال اديك ًاتو سانئةضاللاباط نكسلو
 لة. نيعلو ريغةمحاضتأ تلاغلافناسنالاد.- هع الذ هلا ىلع ءاواحت ا ودا مل وداع هللا ىل_كلاق

 كلذ ىمسل ”الاوأ لالا هثعس نيعم ضرغ«_سفنف لثمن ملوةدئاغلا كلت نيعتت اذا نكلوم ةبح ىف ةدئاغل
 هنا ثدح ن مهب سن اللالوهتبحم العتب ل صو بلة ىلا برقتلا باطن نأ +( سماد )+ اهذخ أ ل> وهي ده
 ناكل هتعشحو «هاسالو ناكوا من .عريه حني لن اواهسنجرمصغ) هل ضار غا ىلا ههاحب لصوت يل لب طقف سنا
 اهتككلو :وش .رلاةهماشمءسق تاقدو ركممذدخأ وفد ا هيف صالاف تست و معل>الءهاسن اكن اق هيل اىر يال

 لا. الا نمهريغوأ لامتءامحوأ ةقد_دةدالو وأ لموأ ءاضقنماهالون هيالون ءهاست اك ناذ اهرهاط قيده

 ة.دهلا ضرعمق تضرءةوشرذهف«لاىدتمال ناك ةءالولا كل:الو ناكوالثمفاقوالاةدالو ىتحةبناطلسلا

 تانالولاب هلال صوتلا نكع امذا < قرص سال ن كلو ةمحلاباساك او برعتلا ب اط لا !ىقاهمدصةتلاذا
 هيفةهاركلات ا ىلءاوققتاامتاذهفريغلا كلذ ىلا لاملا لل هريغلاخ ىف ىلوول هناةبحلا ىتبتنال هنأ آو ىذعال
 لن اعمى ةلوذبملاةوشرلا نيدوةضحلا هب دهلا نيد رثاد هناق ضراعتمهنق ىنعااوامازح هنوك قاوفلتاوةدب دش
 هيلالي 1 نيعتامهدحاراث .الاو رابخالات دضعوةمسءا.ةااةماشملات ضراعت اذاو نيعم ضرغ ف ضحتهاح

 ة«دهلاب تصسل اهمف لق نامز سانلا ىلع أد مس .وهماءهللاىلصلاه كلذ فم الادب شت ىلع را حالا تاددقو

 ل>-رلا ىذعب لاّعف تحل ا نعءزعهللا ىذردوعسمن !لمسودوةماغلا هر اظعوتلءىربلا ل تعي ةظعوا اب لتقلاو
 ذحا, ناز و <الفةرحأ دصق ىلعالا معزمتوأ اذ بعتالةماكب ةجادل اءاضقدارأ هلعلوةي دهلا هلى روتفةحاخلا |

 فقامت ءوللاقواهدرو بضغفةب رام هلع ومثملاهيلا ىدهافةعافش قورسم مغش ضوعلا ضرعمىف أسس هدعب
 رعذ_اوت٠لاعفناطاسلااب ادهنعسواط لئسواهنم باف ماك: الو كتحاحف تماكالكبلق

 ايطعأ امهنأ لعذا ىنماكناكملا_ةيطعأا نا لاقولاملا تيب نمءاداومذجخأ ىذلا ضا ارقلا لامر منعها ىضر

 رعد او رهو دعاس فاكف اقول مو رلاة كلم توتا ىلا حارخلا نبدء ىنأ أرضا ت ده وة.الولاداح لحال

 امهنعهلئاىذرتر رهو و راخلاقو ني ملا لام تن: ىلاه,ةايدرواهةولح نءاهاطع او هع امقهنعدهللا ىذر

 لاةفةيدهلا لقب لو «يلعهتلا ىلصهننالوسر ناك هل ليفة دهلازب زعلاددعنب رعدرالو لواغ كولملاااده

 هلك كلذ نم مظعأو ةبالولل ىطعناءا نو هتبالولال هبوينل هيل ابرقتب تاكىأ ةوشراناوهوةب ده كلذ ناك

 هللا لوسرولا ءاما!فدزالا تاقدص ىلعالاو ثعامل_.وهيلعهتلا ىلضهلثالوسرن اىدعاسلا دم ون ىو رام
 نكست ءىفتساحالا مالسلا هيلعلا فة: دهىلاذهر وكلا هلاقوهعمام ضعبْل#مأ ل-و هءلعهتلا ىل ص

 ةءدهىلازع وكلاذه لوف ك:«لجرلا لم «:سأ ىلاملاق ما داص تنك ناد دهنل.:انىتحلمأت دو
 مد>نيتيالذ هلمع هللا أالاهتحريغب أش ددأ مك ةمذخ يال ديد ىسفن ىذلاو هلىد ملهمأ تدب ىف سلجالأ

 اذاو تغلب له مهللا لاق مت هءطبا ضامن تيار ىتح هردن عفر متر عيت ةاشوأر او اهل ردن وأ ءاعر هلريعبب ةمايقلا مول
 تو هولزعلادعب ىطع.ناك اهني اوهمأ تدبىف«هنردقب تا ىجينن ىلاولاو ىضاعااقتادب دشتا اهذهتقنت

 لهمماهئاقدص اءارهىف هلع كش امو هذ مارق هتيالولءاطعب امنا هنا لعب اموهتبالو ف هذ انا هلز وك همأ
 معآ هاو هّعمقول نس>وء:ءوهنلا دمع مارك اولالد !ياتكم يمنتعلفةهشووفالو زعم نأكو ل هنوطعب اوناك

 سماخلاا باكل اوهو قاما فانصأ ممةرشاعملاوةبصصا اودَوخالاوةفاالا باذآباتك )<
 « (قاثلا تاداعلا ب رنم

 ا *)-.

7 

َ 



١ 

 هددقا دقتعمالا فال فئاولات ا مهاضرلكالا مول لك مم ولفةلان اف ضرغ مهل نءءاهتفلاوةاضقلاو | ١

 مهعم نكس تاانفوص سدا ناز ودعالذ ماودلا ىلعازه سبا ن كلو فرعا! ىلع لزنفة.ةوصلاتادأعه,تروسام أ

 نى -ءنأك اذاه.ةفلاامأو# مه .ذ-ريغةكراشعفقاولا طرشرييغت مهل لذا هاوضر تاو لك اي وماودلاىلع ْ

 نمد-:ءفّودتلاف طرمشل نسال ىل-هملاواءفودهنوك ىفانبالاهعف هنوكو مماعلوزتلا هلذمهتالدتاو مهعر :

 ليوأتانرك ذدقوباخل اوهلههطلانافن' ةعمللعلان ا مهاوق ىلا ضعب تافارخ ىلا تق تانالو فّوصتلا فرعا :

 امأوهاهه-رسشو مومذملاودو#لا انرك ذودو#نا نود مومذملا ملغلاوهباخعا ناوملعلاباتك قةماكل هذه أ

 روع امنوناداعلااهلدهثشةروهأ هدد هوىَزلا لهأ اضرب نكعاو ةنك اسماه ريح ىَزلا مدسع ناذ ةيعبتلا

 مهند دا رمتس ال ةفما قالا عضاوم فز رثحا نفاهطاسوأ هاشتمو تاثالاو ىننلاىفاهفارطأ ىنذالولإب هدم

 5 ةلكسم)# تاهمشلاباونأ ق«.1ءانهمت

 تمرح د_ةوضرغ نءولذعالواضرلا نعرد صداه مدسح او لك ناعم هيدهلاو هودرلا نين ىرفلا نع لس

 لحاعاماوباوثلاكل ا اما ضرغلا نك لو ضرغلالاطق هلذس اللا لالذاب تاقفىرخالا ثودانههادسحا ْ

 اهنيعىفةيسهألاماه:مصىلطنهءلاىرهملا لق ىلا ب رغئاماو نيعمدودةمىلع ةناعاو لعفاماولاماها لحخاعلاو

 هرج 3 الاف ناوثل اهضرغام»# (لؤالا )وة سجن ده نم هلصاخ اما ةالاواهءار وضرغيلا ةبحلان لدوتللاماو

 معاسفاني دتمهسف: فاح اصوأ ىنبدسسنبابست:موأانلاعوأ احاتحتمءلافورممملا نوكسأ نوكي نأ اما كلذو
 بذاك هنا معنا هلل < الهم سن فرس! ها طعا هناملعامو احات<# نكي لناهذدخأ هل < الهتحاط هاطعد هنا الا

 الكيل ليد ناك نافىطعماهدقتعي 5 معلا ف توك ناالا ءذدنأب نأ هلك الفماعاىطعياموىسنلا ىوءدف

 ناك ناءذدئا نأ هل حالمحال_صودني د ىطعبامو هلل < مالماك نكي لو ب رقتلا ىلع كلذ هثعب ىتحرلعلا ف
 هيلاةلئاميولَقلا تدق اهنط اب ف ثكن اول ثر ع ملاصلا نوكراطةوداطعأ ام ىطعملاهلعولا ة سف نطيل |ىفاةساف
 مهليكو هنأ فرع ال نم ءارشلا فن واكون دوعر ولا ناكو قاذلنا ىلا قانا ببح ىذا وهل دج اهلئارتسا_ءاو

 تدل اور هلاك ال نحن قااو رطخ كلذ نافنيدلاب لاك كلذ نوكي نا نم ةفرخ عسيبلا ف اوتاستيالتح
 ريقغلاك نيعم ضرغ لحاعلا فهيد_هقرام (ىناثلامسقلا) نكمأ امزمدلاب ذخالا بنةعنأ ىئيتيف رقفلاو

 عومطا اباوالاب ءاف ولادنع ل#ا ءاواومكح :الباوثلا طرتشبةءههزجفهتعلقاعهط ىتعلاىلاى ده

 ىلاىدهيناطلسلاىلا بالاك نيعملعغب ةناعادارملات وكي نأ« (ثلاثلا)#دوةعلا طو رسثدوجو دنعوهيف
 لمعلا كلذ فرظتءلفلاحل ادني رقب فرع باوث طرمشب هي دهءذهف دنع ةناكم هل نموهتسصاخو ثاطا سلا لدكو
 ابجا ناك ناوذمخالا موحءري_ةوأناسن ا لطوأ مارحراردازب ه7 ىف بلاك امارحناكناذ باوكاودىذأا
 اهع ريف ثالتلاةوش .رلا ىهوهدل_تانامدياع م .رمفةننعتمةداهثواهملع :ردشب نك ىلع نبع ملط عقدك

 ام-هملال> .ذخاباف هلع راكتالاز ال فرءول ترص بهت< .فثاكو امازحالو اء>اوألااءمتاكّناو

 ناكورانيد كلو ناطلسلادب وأ نالفدي ىلاةصقلاهذ_هلصوأ هلوقك ةلاعملاىر<راحوهو ضرغلاب فو |||
 رغتفاواذكىلع معن وأ اذك ضرغى ىنندعينا نالف ىلعحرتقالافوأ موقت ل_عو بعتىلا جاتك ثري

 اذامارع سلف ىضاقلا ىدينيب ةعوصخلاب ليكسحولا هذاك لعج كلذف لب وط مالك ىكاهضرغزيمتىف []
 كلتوأ ها 'ىذنم ةماكلا كلت نكملو اهفبعتال ةماكب لصع هدودةمتاك ناو مارسحىف ىسسالتاك ||
 طع ثاطل سلا ىدب نيب ةسصق هعضوكو أن اطاسلاباب هنودقلغتال باَوءال هلوقكد هت هالىذنم ةلعغلا ||

 قى أي_تاك هسنعىممنلا ىلع ل ديامتنث ل: كل ذز اوج عرسشلا ف تدي ملو هاملا نم ضوع هنال مارح اف
 كلااءاوهفناعغ الالو-دوبنعلاب درلاوةعف ثلا طاق سا نع ض وعلا وال تاكاذاو كوأملا انا 28

 ىلع ضوعلابيبظا اذخأ اذه نم بركب وها نع ذوي فيك د ودعمهم وك عمضارغالانمؤل و :
 الاءرك ذيالف هري_غوأريساومل | عاق تنشب لعل ابدرفنب دحاوكهّيقرععدرف؛عاود ىلع مهمتي ةدحاوةماك |
 سمسا

 ميك اا
0 5 

 مو بالا نمدوشلا

 دودّةلارك ذهمفنأك ام

 ءاسالا ف ضوو دود1لاو

 تانايدلالهاب قءليالف
 كلذ لل عافجالا
 رك د نا و

 ة«.طقلاو لدولاو ,رمسفلا

 لج برقيات دصلاو

 هناص- قالار ومأ ىلع

 لاو> أ نولت نمىلاءاو

 لو_ةدو نيدب رسملا
 يِيلاطلا ىلعتاف“ الا

 ثدحو كلذ عم“ نذ

 تافامىلع ا

 المزع هدنع در<وا

 ركشي فيركف تاوه

 صعب نأ ىل. لاو وهعاد»

 تانقب نيد اولا
 هيىوسقتب و عاصملاب
 لاص ,ولاو ىطلا ىلَذَم

 قوشلا نمو دذع ريش و

 تهل هع بهذي ام

 ديعلا مسا اذاوعوجلا

 هباقورعدلا نم تيحلا
 عمم ناك سيف رمضاح

 الثملودي ىداحلا

 ىنان رايك لا وثأ
 قوما ى دفوتاسأ

 بوثذلا
 ىبحو ىل !ىو» نءاماف

 بوث اليناف امترابز
 نمدعاملل هنلق تالق

 ىفتابثلا ىلع«مزعةوق



 تافرط هدومش ولملدلا

 اذهو حابموهفليلجا
 بلاط ىبأ حشا لوق

 اذاف حصل اوهو ىتمم ا

 هعنعلوقلا قلطال

 لعركنالاو هعرشلا
 ءارغلا لدعفك م همست نم
 ف 0 ١ نرهزمملا

 هيف حسش الو راكنالا
 لعستك نالطألا

 هيزيرمملا ضعي

 هياداوهطو رش نيلمهملا
 رارصالا ىلع نيمشملا
 المصف7همف الا لصفنو
 هبقةصهاملا مذونو

 فدلامافاللةواع رت
 اهجق ناك ن اوةيامشلا و

 6 !!بهذم َق

 امهكر ا ةدسق

 طوجالا د
 فالالانمجيو رخلاو
 تاك ناو كلذ ريغامأو
 0 دقدئاضتل روس

 قبو دةلاورانلاوةنجلا

 فصو ورارةلارادىلا

 رك ذو واببجلا كلا تف
 فس. ءرئااو تادادعلا
 ىلا لم سالفت اريسإلا
 كلذ نمو راكدالا

 ةازغلا دئادقلبقلا

 رزغلا هصوف جباجلاو

 معلا نماكر يشي ام ماو
 نك اسو ىزاغلا نه

 |... ديلاسل نيسدرشحا نم 10و يامل رسا لا دا ساو از وحالة يفوصلل هب ىصوأ
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 ذره قر عيسانأو د ًاذامهقحف ةهشالفةيفوصلامأ تقف 5 المأ ةيفوصلاب ص تق ع لهوهنم

 ةبقوصلا سىس ىطعداماةبقوصلا مداخىأ امعبام تالف لحل اأمأ ةهش نعول الن داو مداخل اضرب يك

 هلاكلم عقب هذخ أب امو ب لفكتمهنالهلادعسيسب ىطعن ليعمل الج رلاكو وف ةفوصا!الىطع ا وهنكملو
 هنءارشلا ىلعمدا_1ا ١ طلب الو ىطعملا الم نع جرح ملاعب نارعبي ذا لارعلا ريسغ عطب نا هلو لايءللال

 تادعمب واي اذهلاو تامدصل ف هنلار اسال فلكل وكن الباد «ااناىلاريصم كلذنالهءش فرعهتلاو

 مدع ”نمهنمرعطن نا هلنا قال الذ ا ءاق زان ىف هلاؤست قو مهنيذلا نم رضاخلاةسيفوصا !ىلا كل م1لاز لاقي

 الو فوصتلا هل عقو هنا لاعب نا نكعالوهثراو ىل !هماصت فرمد تعال مهتمد او وأ مهلك اوتامولو مهدعب

 تورص الوم نيلادلا تاق قرصا !ىلعداح الا طل دا بحولال ةهمل ا ىلا كالا ةلازاتال قدس م هل زيعتي

 الفةهملا نعايثان بصتني نا هلْز المدان اوةالولا« سف فرصتد ااوةمانعلا مون ىلا داون نم هم هذ لدخد لد

 رهظ نا نعءرعنمهنع مهعنمتافةأور رااوفَو ملأ طرسش ءاقوتةءفوصلا مطاغاو كلم .وهلاقب نأالاءحو

 * ا هلابع تام نبع عطتني هقفر عطتنو ىتح مرا صر لمة

 0001 مط لوز اينجل فوستلا تاتفمللا فرص تأزوح ىذلا نيم ةنوصوالام نعل مس

 لك تا ىلكلا طباضااو فوصلا مسا قالط اىففرعلا لهأ اهلعلّوعت ةرهاطر ومب لب .هتقيقوع يكسملا طيض
 مهراغف لا دوهف مهدنعار كم مهمهطالا أو اهسذ لوزن نكي ةمقوصلا ءاقناخ ف لزن اذاةذدن وه نم

 نوكيناوةفرحالغتشم توكمالثاو ةيقودلاىزورقغلاو حالسدلاتاعد سمج هيف طحالب نأ لمصفتلاو

 02 اصعد ,مسالالاوز اهلا 00 مدمس ءاونادطتاىف ةمكار انس ماد رطإ مهلااد املا

 لاغتثالاو فر اامأو رئاغصل هذ 06 ةيقوصال هبىدوأاموكسنال مهم ز ىل_ءناك ناوهقسف ةرهظد

 هرحان مد ىذلاريحالا و هرادوأ هتوناحف مذاصلاو رحاتلاو لماعلاو ناقه لاق دا اذ تييكلاب

 اههتمب رهباموةطاحلاو ةقارولاامافةاملاذ ل اوىزلاب اذ_درمخ»الوةنفودلل هبىدوأ ام توم ساالءالو دلك

 ناك رفاعع الا مزعالش ال ذفةةرحو باستك !ةهح ىل_ءالو تونا ىفالاهاط اعنا ذاقاعطاعت ةيفوصلاب قلبا

 نش هددتلاو ظعولاامأو عنمتالتر ”اممربغنمف را ىلعةردعلاامأو ت اصلا ةمقب عمم مهاباهتنك اسع ريت كلذ

 ٌىرَعم وصلا نأ ضقاتش الذار ,ةولاودنك اسم و قولا نحل ا و دافووصتلا مسا ىفانب الؤ

 نافرعفلاامأو لماعفوص ورحاب قوصو ناتهدفوص لاقي نا ضقانتي و سردمو مآ ماعفوصو اظءاوفوصو
 هلخد قيالولام4ناك ناوةمضوصا!ةيصوز نأ هعمز وحي الذ ةرهاظلاةورثلاىلا لحرلا تسند ل طروم ىج ميلاَز

 الاهل للدالرومآ ءذهوويرخ هلنكي متاوةاك زلاب وح و نعرصا 5 لام هل ناك اذااذكوهة-لاطبب /هجرخت

 قاذق#و مهي ز لع دعسمىفوأأ هرادفوهو مهطلاخ الز : منك-اورث !اهلف مهتنك اسمو مهاةطلاخملا اماوتاداعلا

 ةشدقد_>وومهم زىل-ع نكي متاف ىزلاةمزالماهربس ءاملاخلا رت ناكو مهمهس فد روف مهقالدخأب

 لكبونب ىزلاو ةطلاخماةةيعبتلاب مهمكح هيلع بحسنبف ط اي رلا يف مهلاك اسم ل ناكساذاالا تس الق تافدلا
 3 0 ا دو يراسل تاغ 1 -!دا_همهي ز ىلع س لىدلاهيشةلاورخ الا نعامهممدحأو

 نم عيش دب نمةعقر ١س لاماوو

 0 ما تلات رءروك ذملا امئارششلادوجو عمهرضبالء مدعو قاتتسالا ف كلذ طرع_ثدالذم وعاشم

 «( ةلئسم)#« مهتل ع نعكلذب ب رذالف نكس 1 طاب هرلا

 رفا مهلا مولا فرصلا فقول نعمل بوهل سوا عسوأهفرمالاةهلكسوت بوصل طاب ر ىلع فةوام

 دا هنالازاج تح عاستلا ىلع ءانيمةمعطالا مأ ناف نيد وأ هرم من دئام ىلع م هاذر مهعم لك ًايتافوصلا

 امو مهشناعملاصم نمك] ةناكو ف دولا كلذ نممس موعد ف مهعملك اب ًايثالا اًرةالوةكر ثا ئانغلا فاهم

 مهمكح»> ه. لعدم معيشلاب بدت تادعب : عتافدلاةمةيتد_توو مهم

 ضظؤ11111111ىورس سس سسسساسا سس سمسم مس سسسنتنتشصتسسشستششتشتشسلفسلسللبل ضع جلللاع علي للتتتتتتتمسمسمسمل737--73313138080ا0ا0ااا د09 001 اا ا ا

 ةانملاو
5 
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 مه زئارزت ذا سفن ىلع ئج ىذلا هنالن اغلاءوس نمل ذنوكرالو هيانتحا نيغتةئيهلا كلت 1 :ذرنأةر ريكا ]ا
 ا ,دققسافلا عن قسافىلاقاسفلابه.م-ثنرالو نونحالانئاكنالو تاَقلاةاواسمىلءلدت ىزلاةاواسموأ]|

 يَ هلوةلزنامنار مهداو_!ريثكت كلذ : ناقد سغلا هاب ثني نأ هل سيلف ملاصلاامافحالصا لها هب ثةدف
 ىوردقوةطااخلابنيكسشمللا ةعاج نو رثكراوناك نيه سملاع نم موةف مهسفنأ ىل ااط ةكفالملا مهافوتنمذلانا

 لاقف مهرارسش نماغلأ نيتسو مهرايجننماغلا نيدب رت ننلاوبتانز تنسف ىلاعتهقانا |||
 شقلاوتمللت 006 اا منول واشدو مهتولك اًوداوتاكمت ىذغا تويضغن المنا لاقرايخمالا لايام

 نيماظا اوطااخذا لي ارس 1 !ءدتلا لص ىنلا نءدرع دمنباىو روب جاو مزملعهللا
 طاتحنا جيف تاناةسلاودحاسملاوتاطان رلاو رطانتلاك 'ةماظلااهانب تلا عضاوملا#(هل' 'سم) «مهئاعمف

 عرولادك ًاتالدعمهنعدجو ناو نكمأامزارتحالا عرولاو ةلاقال ءاار وكف هر ةرطنقلاامار اظن : وامف

 اندر هر نأاهمكح ناك اكلامتارعالا كلل ف رعب ملاذا هنالالدممدحو تاو رويعلا از كا
 الصأ<ءلعر وعل !لحالاذ هذ نيعمدصسموأ ةرعقموأ ةمولعمر اد نمل :لد :رغاورح الانأ فرعاذااماةريخ

 فئىبنافدعسملاامأو هذرعىذلا كلاما نم لالدتسالا لعب مث ريغا لامن ملل ذ لثما بلك .رورمؤلالا

 فدو ولل.ةعملالوالصأ هلودتدز والذ نيعم كا موأرخ آد همم نم روصغم بش وأ هب وصغم ضر
 دةعنتو ضرفلا طةستةب ودغما ضرالا ىف ةالصأا تان دصسملا ب ران ةءلو مامالا فا ثوه لهدف همق مامالا

 قف 2 هنحاصىدعتاوتب وصغلا ضرالا ىف ىل_د نعءادتقالا ىدةةمالانز وح كا ذلفءارستقالاق -ىف

 ةعجلا كرس ,الذهريغ د ناقد ونارخ ادعس ىلالودعلا ع رولا هكلا امفرعباللامّنم ناكناوبدصغلا

 اههمو ني! ملام حلادملوهف نيعم كلام هلن مثار مدعب ىلعولو ةاندىذلا كلم نمنوك تآل هتك ع ةنال هيةعاجلاو

 ند_جال لق عرولافىنعأ ددهسسملا عاستا عمق ىلصت ن نآر دءالفرلاط ناطل كل ءاذب رب ريبكلادمسللا فتاك

 تاافاخ ىميتل امهارباو نسا ن اى لاعفر كسعلاب نكنوة عاج ةالفل اىلاح وردا ارت كت ام لبن

 معنع الفص. حلاو قولللااماواذ» نقاتل يااا هنتفي

 اهملعس ولما رح نيعمكلاماهل ناك ناناهود رف ىتلاىراوءلاامأوهلارظ:» .الهناوالاوةن ١ : وهاعاو

 اهمكف ةباقسلاامأ روهةهمش لا متافا تع لودعلاعرولان ؟ءلواهشارتفا زاحةماعةل صل تدصرأ ,رآنأ دعقالاو

 اذكوأضوتبف ةالدفلات اوف فاخي ناك اذاالااهملالودخ دلاواهتمبرسثلاوءوضولا عزولا نم سداوءانرك ذام
 نيعم عضو م نمالو مزح < الاوأ ةب وصةمضرالا ةمقر تناك تاقسرادملاوتاطاب رلااماوويةكم قد رط عئاصم

 َنكلاو هيانتجا عرولاو ريتا ن ءةهط دصرادعفكلاملا سلا ن اوهمفلوثدلل :صخرالف هق كسه ىلا درلا ن 3

 ةالصلا فهي عفتنمريغهناللوخدلان

 لاومالا فرم مهل سداذادش اه صالاف نيطالسلا عرج نستدصر] تادنالا د هود. قسفلا مزمل ,ال

 بايرأو ةالوال كلذر وحيامناو لاسم الامذحخأ مهل سيلذ ذامهلاوم ا ىلع باغأ مارا نالو ملاسملا ىلاةعئاضلا

 زاجنيعمكلام هلن كب م/تاو ةتبلاهمق ىطذتن نأ زرع ملاعراش تلعحا ذا ودغملا ضرالا *«(هلا "سم ))* نما

 هحو ىلعط اسلاك سوا ازا ور وعل اراح طاباس هقوفواحادم ع راشلات اك ناف نكمأ تالودعلا ع رولاو
 را ري ور طملاوأ س "تلاع عندق عسسل عمن |اذاق لغشاعراشل ف ةيإاك فقسلاىلاهفاتمعالا|]|

 اذ كهوكلذلالادارب ال فةسلا نال مارح 1

 5 ءركسوأ دوب وأ هك فقسا اوناطد 121 ةدئاقهلنأك اذالامةدلاوناط. خان امتنمنوككالىل اعلا |[ ا

 را اللا لبةسسامملا م4 ذا بصخلا ىلع سواجلاا مر لذا مارحاب عافتناهنال مارح كل ذف هريغوأ ||| د

 امهنيد ىرفالف هيلالظتس اال فقسا اواهملعرازرغ: :ساللدارت |

 + (ىواتعلا ىفاهنعلئس دقوا يلا ة انا س مرتكب ةقرغتم لد اسي عباطلا د 0 |

 «(ةلئس)» 8
 للك انتا هلع ىذلان ةاماعط هر ىرتش «دادشإزاارلعل يس دو تالا عرج ةودلا مدام نعل 2 ١

 ( كن --لعلر ةدل

 ١ر5 هناق ب صغل 0 فوس هدام ءماضر ًاوأا رعمسم لدتدي نم

 ةلباىل_ص هللالوسر و
 هيو نحس لت ريباع
 ركب ولأ اهههرهتناف

 هللا لو سر فدكف

 نعمل_سو«يلعهللا ىلص

 انأاناههعدلاقو ههحو
 تلاقود.عمانأ ا مئافرك

 [ هنعهللا ىدرةكئاع

 ىل_صدهتلال ]وسرثد ّر

 قرتس لسومملع هللا

 ىلا ,_اطظنًانأو هئادرت

 فن روعلا شد 5

 ا روك أى دعتملا

 ثلا جشاارك ذ ددَكو مس 3

 ار ئالاطوأ

 0 لدام هيا

 نمردشت نعل -2:و

 ىبانو ناك انا

 جشلال اودر مهريسغو
 تعا ىكملاب ااط ىلأ

 هلعو هلال يوهلع 7 1 ةول

 تاكمو فلس !لاود

 هب ر#و ءاوقتو هعرو

 054 )والاوبوصالا

 لال>و مارح عانمسلا ىف
 سعب هعم٠ ند ةهشو

 ئوهو ةوهشةدعاشم

 همن نمو مازحوهت
 حاسمة فص ىلع هلوقعع

 ةجو زوأ هب راج نم
 ووالالوخدل ةبش ناك

 تلقيهم نو هنق

 ىلغهلدن ناعمدهاشت



 دوو ناحلالاب راهشالا

 كلذىف لاوقالا ترثك

 ن4 كاوحالاتنيابتو
 قسفلاب هقدد ركنم

 هنأب دهشس هن عاومن هو

 قتايذاع وقحلاد هاو

 ب رقتاوط رخال قر

 نب نسل ىلالل يق

 جمارك 7
 ىرسو دنا ناك دقو

 نونلاوذو ىطةسلا

 ف.ك لاقذ نوععسا

 دقو عامسلا 2

 وهم «_فعسو هزاحأ

 رذع> ناكد مذ مريخ

 ( فاو عمس راطلا
 قىسءالاووهللاركنملا

 لوت اذهو عاملا

 نشا (ارأ) عبص
 لضفلا ىبأ ن رهاظ

 ىس دقملا اظذاد اهيدأ : !نع

 نيسحلا مسالا بأ ان لاق
 نسحلا نب دنا

 رعوت ان لاق ىناوذلا

 انئلاقف سول هلادبع
 لاق نأ و5 ن ركمر وبأ

 لاقت رطل انو رعانت

 ىرهزلا نعم اروالاانث
 ةناعنع ةورعزع
 ركاب اا هنعهتلا ىذو
 اهداعو اهملع لغد

 ناينغت نانيراج
 دي نايرمضت و
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 هذدِهَر باب_-الارثاموباودلاولاومالاب مهلط ىلع نوذيعتسي مهنالملافلا ىلع مهتناعان مهيقاملدو ركمو عقاهم

 لصرلاو ةءاكلام هدالوأ أ ملعتو مهم.لعتىىت ىح ةرحأ ريغ نم مهل لمعلا فو وجل اءادهالا فن رابتعار ا

 ال ا تناول لوب ومال مززع كلذ ةرحالازخأ ث بح نمالا هرك الفشار ةلاملعتام| اوباس لاو

 مهما ملعبامم هل ىرتش ناو ةناعالا ثبح نم هوركموهفةوح أو أ لعجريسغنم قا الا ىف مهل ىرتشد مسهل

 مارحكل دف ىل_ةةااومل- طلاىلاب و ؟رال سرفلاو

 تايصح هماعاهتلالدو لا امكتع لمت او رهط ملامهمو ميرحتلا لصح عإ عاتمملاب ة.ص ملال 5 رهظامه.5

 نسدللاو شا ارغأل جاسدلا اومالغاك ةيسصعملا هينو د صقي

 ا بينك اورج: اهنكس نافاهاكس زو الوا مغ ةراوقلا مرحت مارحلا لاملا,اهونب تل قاوسالا (ةلئسم) ةهار كا

 والاف ىرتخأ اقوا ردجوول نك-او مهنماو رتشد نا سانللو هانكس امصاعن اكو همبسكم رك ل ىعرس قا 3 رظب

 اهباعوسهل جارخالىتلا وسلا ةلماعم كل ذكو مهترن اود عار كسل رب ةكتو مهانكسا ةناعاشل 3نافاهتمءارم علا
 مهلىتلا ىذارالا اكو نيحالذلا ةلماعم نماوز رحت تح موق غلاب دقو 3 ارخا جلع مهل قوس ه]ءاعم نمسحأ

 نيمب لا ىل جرح نيدلا فول غ ازهوةناعالا هب لصف جارح ىلانوذخ ا امتوفرصبامع رم مناف با ارا اعاع

 كالا لا عمر اذ_هزاجولو هنم عنمال ىنعمالو ضرالا افتر !نع سانلاب ىنغالو ىضارالا معدة جا رنات اف

 مهاضق ةلماعموب(ةلئسم )وب شاع |باب مسح ىلا ىئادتي ولوطباسم نا ذواهج ار باطبال تح ضرالاةعارز
 نو رثكي وع رصلا ما ربحا مهلا أ نمنوذ_اروهئالف ةاضقلاامأدشأ لب مهتلماعك مارح مهمدخو مهلا.عو

 ىلع ةلوبجت عابطلاو مهلاومأ نمنوذ ايو مب نوطات يوان علا ىز ىلع م مناف مهي زي قانا نو رغن و مهعج
 نممهلاومأرثك افمشحاومد_-هناامأو مهلا قلخلادامقنا سنس مهفةعشحل اوءاجلا ىوذ.ءادتقالاو هبا

 لالحلا طالتحاةهب_ثاافعضت ىتحلال> هحوةهيزحو تاريموةحلصملام مهي دأ ف - الو رصاابصغلا
 ةءعرلا تدسفاعا هاب وهءاع تدهش نم ىلع مهيدعت فاخأ ىنالْت مة ناو مهدنع دهشأ الس هراط لاق مهلا

 مهراكنا نماف ويخ كولا ادا لعل 0ع اوعوسا اةاضقل ا الواؤعاطعلاداسع, كوم اداسفو كول داس

 ممتالءارقلارك ذا غاواهءا م اهؤارقىل نكامتملامفنكوهتاادب تحتتمالا» هذهلاز ال سو هملعهتلا ىلصلاق كل ذإو

 مهدعل ةثدحت ىهف مولعلا نمكلذعار وامو ةةسلا,ةموهغملاه.ناعمو ثار ةاابمهلعتاك | افاوءايلعلا مهاوناك

 بحاصو ساطرةلا بحاصوةاودلا بحاص رلقلابحاصلاف وهطلا<نمالوتاطلسلاطلاةئالتام .ةسلاق دقو

 رمت وماو او رصاعلا ىتحةرستعر جا فن عل لسو ل ءهننا ىل_مهننالو -ر نان قدص دو ضعن ء ءاكرمش ”مهضعب ةط- ءللا

 مل بو هياعهنلا لصد نا. ىلءنونوعام هبتاكوءادهاشوهلكو موأب رلا لك 1 !هنعهللا ىذردوءبمنءالاقو

 هوان لعن ىجايادك تاطاسال لمعالن ريس نالافو ممسوهبلعهنلا ىبصهلنالو-رن ءنعو راسها راذكو

 مهعلاوس نم ملكدفا هب تك: امل أ ىت ة>لاقو هندي نيب ةاود هنامز ىفةفلخلا ةأوانمن ههللادوحر نإ موس عْئشمأو

 ردن انملخزهلأس هنأ ةدئا ازن/ناءنعىورا' ع.جسهللا ف 00 اومهمدح نم

 اميعم قب رطااتىلا هداشرأب 0 اهتوعستوكتك أ قاتوؤمفلار عط'أو تكسف قد رطاانيألاقو
 نيءابصلاوةءاضااوتاما+لا لهأو نيما+غاوةكا+ل او اختل ا نم قاسفلا عمفلسلا نعل نت 0 ةغاانملاهذه و
 نياك هيلا ةصاخةملافلا ىفا ذهامناوةمذلا لهأ نمرا ةكسأا عمل: مملع قسفلاو بذكلل ةبلغ عمفر كاك ايزأو
 اهرئاعتو ةسعب رشلا موسرسمط ىلعاوفواعت ني ذلا نيإسماءاذب ا ىلءنيبطاو اونيكس او ىئاتيلالاومال

 لاعت هللا قح ىلعةءانحوهو رفكلا!ذكو ىدعتنالمزالو_سغلاو# هب دعتمو وةمزالىلا .هقنت ةمصعم انالازهو

 ىد_عتلاموعو مظل اموعرد هد وكالذإ مه أ ظلغنا اق دعتموهو اغلا, نال ولا ةمسعماأ وهلا ىلغ هبا سو

 لاشي سوم .!ءهتنا لص لاف د عقار ارغب مينا ءاعم نموأباننججا مس هتمدل زب نأب دف 0

 ا توهم لاسر ةعاسلا طارشأ نملسو هملعهتلا لص لاقورانلا لحخداو كاطوتس عدىط رم
 تا امهلارت 1 ا 5

 ملا
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 | 1 لعوب ل هنيع يصعب الاماهار جت ىرعايورهن مانو هارد عاملة رولظس ىهو هسرش مهل ةناعا
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 1 ع

 نم هاياعلا نمنكل وهدان ىصع:الوةق :رفتلا ١

 الع تحل 1ع .ط هناالولو نط هلامثأ لذ بنسب تاطلل لا نظن نأ ى والا ةلئاغل اه لاو آم تالا تنم

 لري غكيلارظني نأ يناثلا ةلئاغلا هب مارا ب سك ىلعةءاربا نمل لصح

 امنغ تنك بهولاةف سول نيد بضغفهن ءناسأد دطلا قلأى مهشتك كرك لزب لذ هيلع لاق ىدر 5 لع

 ل :_صدالوسواط هدأ أ هنا ىدعب نم لو, تأ الول عن لاق هب ها .طااتزحنأو همضغأ نأ نع

 نأدال هَ ل نمتاف كءلاةملالا ببام ىتع أ نيفدلاءادلاو للا اًعلامسلاوهكلذ نافل م: الفال ذك ناك

 كماالسرأ تاليقمأت الا هلامح د م أك ماأ هللا لدن لاق نها هر اولا قف ىادص لسا نوأنلا اذه

 بحأو هنومو هتدكنو هلزعءركو .ءاقببحأ هيحأ اذا هناقودص دقوا ذه فامأ تنك اغا لاقن "الا لباللاف

 نم ام_معهللاىذردوهسنءاونال-لاق مومذ موهو ملال بايسال بح ثالذ لكو هلام ةراكومتيالو عاستا

 ثتنكن اذ مهلاعاباوضرتال لدقاو وماط نيذلاىلا | اونكرت الوىلاعت لاقهدهش نك ناك هنءباغتاو هاب , ضو

 الاومأذ اتاك هناةرصبلادابع ضعب نع كحدتو د دحالاب سارالف كلذ ؛ مهلامحدادزتال ثءدع هوم لاف

 ناومهتمن الالاملاذخأ تأنيب نادم و هأب هانا هريخست ىلع هلار ١1 هل-الهضغب  ىذلا اودئىد.ذخالله هركعس

 لثاق لاقثا دع (هل“ مال« ل "انوع :,النالمومذموروذحتلالحمجو نمهنيعب لاما كلذ ناك

 ا سانذلا ىلع ىرقت ”ورك-:و 0 ةعدو ىو أ أ هلام قرمس تأزوح لهذ همك رةتوةهلامذخ ا زاساذا

 م ها يملا رشة ر>ج تب عحنب وبسس

 ىلع ةلالددملاناف هتمذقءارسش ل! ؛ هلل _فحدتهكلمت روك نأ لمت وفد ورمل بق .ك م كلذف هرعت ملاملا-1 !هنم أ

 هري_غوأةمذلا ىفعا ارمثب هلنوكذ ”نأ لهت-او ىدنحاهحاص نارهطو ةطةادحوول لب ,همأ|ليدسال اذهفكلملا 1

 ىلعد_طلانع ومهتعدو راك از والو دنع عدوأ نفالو مهتمالوس علامدو رمز ودالاذاق هلع درلا بح و

 راثطلا 0 لل ل ا ا يا ١

 «4 خل :عقئمعب اعف اذه ةهوركم ةهشوهف هءاسنا «سدلب أ نكماوكلذ نكت تارت _هعلا ق ىالطااوأ |

1 

ذجغان نأ والا لوةنف ىلوالا فرظاي اذهدنعق هذه عنتم :
 نا ه

 ا ناقنيلاءذغنأاجاهراثياو ٌكلاباهص.صخقل يحن ىلا كيلو ك ارق نأ ة ةثلاثل ال ئاعلا د تاعفل نذاهي ب عنصأ|م

 : متادتلا كلاعو اهملا نسحأ ع نم بخ ىلءسوفنلتابج اهنع هللا ىطرت ثناعتلاةهبف نها دتوه اع ص ردت

 !| ضعت اىورو كلذ نم عنتةداكر البلغلا ناملسوهباعهقلا ىلس نيد يب اقهبحف ادب ىدنعرحافل لمتالم غالا

 ٍ لاطعأ ا عت ءنصاملاّقف 0 هأن اقاهاط اهح اق مه ردن الا : ةريدنعإ , راني دنت كلامىلا لس رأاءارسالا

 ىذلانالىلة«.-ًاامهنر ىصع مت ةنلل !ىناحتدأو رىدم ل- رذخ أول لان مم نأ فاذئالأ هلل :ةفاهقرف هنو

 ٍ هنا هب نظداللقاعلا نافل ىلا هثعب ولك اذه سلو <. اعمدرب نأ مزعىلعودو نيسعمكلامهلتو كباب رهنال

 : ل.ة:نأزوحالف هل ةمهيلع لكس شن ن مناك ن افهكلام فرعنالهنا ىلع هعلست ل ديف هكلامل_هنلامع قدماي ٠

 أأ مهعم 1 0 00 0 ماكل الا ا يلا

 ١ ا اقم 4ل اوم ةنابحوأ نب رطل لاتقىلا مب ناهس -_عم نرغلا سيدتسسفوئاورلا "

 اهاكمذهوبارادذالاو ؟
 ؟ [|اع ةفرف لات ا ا الف كال ذك ناك ن اف كنأ_هذ ىف هلت دئالوه: 1 لذ

 نودةثءىفلاهملاو ءالعأا نم

 نول دس ةعاح ناف لالا نم مافعأ اذهفنوت را هزاوح ىلع هينولدتس وذحخالا فن. ,تنودةقف لال هنأ

 ا هيءعشتملا اوىرب :فااوةةرفت /١ةنىلعءذخأو هتقرفت نعنوم: +اوذدالا زاوح ىلع هنعهللا ىدر فاش !اذخاب

 ا الح رنأ هيذم ن/ بهو كح دو ده رب ا قا لالض بس هلعف نوكي هنافزارغ>-الا ةناغا ذهن عزرتك تأ كبش,

 أ لف فيلا بهرك ؟ورنغ مح هيلا مدقق لك ايرلق رب زغخلا مل لك ؟ىلعههركيل سانلا نمده عالما هيأ
 هدووف هن اب صاعر ]| تلك دقوا است رخخاذافرب زثملا م لك ابتءاوط ىنااودةّدعادق سانلانالاقب كلذ ىف هلل سم ةفلك اب
 0 ةرعلا هيك 1 تاكوامال-غتاكو عطا نو دج لح سواط وسل ش١ نولض.ذثاك ؟اذامنوإعنالف

 |١ دع5دقناكو سواط ىأ نجسرلا دبع ىأ ىلع هول ا 1 ءطلاكلذاههمالغالاعذر راب س اهم ىفةدراب# ةادغىف

 د_ةولاحلاناهحأن م |
 ىوه 0ع

 لاخلا باب وأ مذا

 رتحم نا ( ىور)

 تاكا ا هللا ئذر

 داعب ىتح 0 راو

 عاوسل قا ضل ص بسمو

 هللا نمةج لا باد ست

 مسأنبديز كدر ركلا

 بعك نب ' أ 1 اردلاق

 هلئا ىلص تال

 لاعذاو5 رد توةملع

 هيلعدتلا ىلصةننالوسر

 ندعءاءدلا اوؤنغا مو

 هللا نم ةجرا مناف :ةرلا

 ص هواك م أت و ررلاعت

 ةقاولو بر لاك ثلاق
 اذا وهيلع هليا ىلص

 هنعتت اك هلياةمثدن

 نع تاح كبونذلا
 اهقرو ةسرال ةرهشلا

 رعشة ااذااذدأدر وو
 هبا تحت نم داحلا |

 رانلا ىلع ىلا «أهنلاهمرح

 الورك: ال ةلجدذهو

 امئااجف قو طا

 عامتساىف فالتحالا



 امعمدلانم ضف

 اذ-هقاانءاوفرع

 ولا عاملاوه عاملا
 نانئاه.ف فماتخال ىلا

 م وك تاعالا لهأ نم

 بلو ةيبا داب هباسل
 هنرازحدرت عاج“ اذهو
 ضف نيقيلادرب ىلع
 ةران:هنال عمدلاب نيعلا
 راحنزملا اوايزح ريد

 ىوشااواقوثريش 3

 مدخلاو امدنريك ةرانو راح

 هذهعامسااراثأ اذاؤراح
 تدحاصنمتاةصلا

 نية .لادرعب ءوملثتاق

 ةرارالات الءمدأو ىكأ :

 امدط صطااذاةدورعلاو

 عامسلا ملأ ذا ءامارمصع
 هماملا فترات تلقلاب
 داسملا قورت ارولظف

 لاق داحلاهنمرعُد هدو

 هنم رع - سة: ىل هاهليا

 نوشح نيذلادول_ح

 هعقو مظغتةرابوء مر
 نوفىلاهرث أب ّوص:ي و
 لةعالريخاك غامدلاو د

 هزيل عيت ال
 ه«لم قفد:تفٌثداحلا

 رود“ هي ةرابو عمدلاب نيعلا

 حومتف ح ورلاىلارثأ

 داكن اجوم حورلا هنم
 بلاقااقاطنهنع قيذب

 حابصلا كلذ نمنووكبق

|] 

 || تامما-ىكيف ءالومىلعمد#قب الا جسز» سلو هله ع مدي سلا غاكف نسل مأ نبت مؤماربمأ اي لاق 1 هتارعمردسقةلافيكرزطإ لاقت بارغالانار علا نناولقتنت نا متهركفكايند مر و كسرخا نبرخ
 ناو ممعت قاراوالا تالا -ىلاعتهلنابات5 ىلع سن ضرعا مزاحولأ لاق هللا د: ءىلامىرعش تءأ لاقو

 لاه مرك أ هنلادابع ىأ مزاساأ | اب تاممل- لاق مت م رقلاههلناةجر نم انام. 1 لاهم 3 ذارا فلا

 لوت لاق مع- مالك الفلان مراحل نانا عم ضن ةارذلاءادألاقلضفأ لاعألا ىاف لاقى وتلاو علا لهأ

 نينمؤملا ىافلاق اهلا سال اعدومّنباةعاطب لم لخر لاف نبك 1 نينمؤملاىافلاه وح رثو فاخت نمد: ءوملا

 |[ وأ لاق <.فنكنامفلوقتامتامءلسلاقو ريغان دب هير عابفإلا ظوهوهبخأ ى :وهفاطت لح لاهرمحلا
 كلا اذهاوذ_توفي.ساابسانلا اورهذ ذ لعاب نانينمؤملاريم ايلاف ىلا اهقاتةصدن ايما دباللاه ىتمفعت

 ليقامو اولها عترعشولف اواعترا دقو ةممظع هل: ةماوا 0 وقح مهتماضرالونيإسلانم نمر و شمري ةنمةونع
 هنوهكيالو سانالهننسل العلا ىلع قاثمملا حت ا دقهتل ان !مزاسول أ لاق تاقام سب هئاساج نم لجر هلالا ةذ مهل
 لاف كلذ ىلءرد#ةد نمونام. اد لاق هقح ىف هعذتن هل>. نء هدا تنأ لاقداسفلا اذه صن نأ ان :لف.كولاق

 [:ةدلاربه هر سف كلو تاما ناك تا مهللا مزاوب ' لاقف عدا نامل سلا ةؤرانلا نم فا وةنجلا باطن ن
 كن رمظعزح وأول. صو "لاذ ىنصوأ نا_علس لاف ىضرتو ت امى لا<: مان زف لَو دعنأك نا وةرح 3-3

 |0000 لا لت مزاسوالورعلادبعتر ,علاقو لأ ثدح نم ُلَدَدَد وأ 6-0 5 لاري نأ ههزنو

 كلتكيننوك نأ هركتاموت الا هيزفنةعاسلا كلك ف وكي تأ بكام ىلارطظنا كس اردنءتوم ا لعحا

 لاف يارعا اي ماك لاقف كاملا دبعنب تامل ىلع يار عال دوةند رق 5 ةعاسلاكإ:لعافت الاهعدنةعاسأا

 ةعسدومتلان|ىنارعااب لاقف«_:!.ة ناب ةئامءءارو ناوهنه ءرك ناو هل حاف م الكب ملكم فا نينمْو اري اريمأ اب

 نينمْؤااريمأ اينار 2 لاةنمممل وح رخو ه شع نمأان عض دكسف هْتءنمانالو ههمأ ”ود- رثال نم ىلع لاه جالا

 ىلاعت هيا ىف كوفاعمهبر طضطسب 'لاضرو مهني دب مهايند اوعاتب اومه-ةنالراتحالا اًواسأ لاسر كلم كتدق هنا
 اعيبضتةنامالا ىفاولأب مل م مناف هيلع ىلاعت هللا كنمتن ام ىلع مهنمئانالف !هندملا لس ةرخ“ الا برس كيف هنا اوفا لو
 كت رح اداسغب مهاند ةالف ت>رتح اا منياو !وب.عاوساواوحرتحااس#لو اومثنا ًاوافسءواف سة مالاقو

 عطق ا وهوكنال تال-د-ةكناامأ نار 10 - هلاةفءري_ءادندب هيرخا عاب نمانبغساذلا ماظعأ ناف

 هبواعماب هللا قنا لاف هنواعم ىلع ل دةرك,أيأ نا ركحو هكلءلعال كل ن كلو نينصؤملاريمأ اي لأ لاق كلغ
 ىلعراب رئالاةرخ“ الا صو ادعبالااىنذلا نمد ادْزتال بلع ان هلللك قو كنءجرخت مون لك ىف :العاو

 امواناوبلاطلا كب قط: امش وأ امورلعلا غلبت امع رس اا هزوعال العدل بعادقو هنوف البلاط كر ١

 ىلع لعل! لهأ لودخ د ناك اذكهف رشف ارش ناو ريف ارينا قاب نورئاص هب هللا نكت ىذلا فو ل ارعمف ندع

 صخرلاىلع مهنولد ف ممولق ىلا اون رقتمل نولخ د قايندلا ءانلءااغتر < الاءاطعىنعأ نيطال_ىلا

 [[| ظعولا ضرعمف هانرك ذاملثءاوملكت ناو مهضارغأ 1 قناونا عفةعسلاىرط ىلا قئاقدب مها نوطبنت د و

 نأامهدحأ « قجل ا امهم رتغد نارو رغاذ_هىومهدنءلوقااو مالا نا ستك !ىلحالصالا مهدصق نكي م

 ةروشمهل ثعابلاا فاو كلذ مه_هنأ ىلعنواياعرو ظعولاب مهحالصا مماعلوخدلا ف ىدصق ارهاب

 نموهنم هربغ ظعولا كلذ لونول هنا حالصالات دلل فرصا ةنالعر عانت ةقرعملا ل يسشتو هروح

 اذ_همئافك ىلءىلاعت تار ك-ثدوهبح رشي نأ ىبنمف حالصلاو ارثأ هب روظو لوبقلا عقوم عقد وملعلا ىف هنار 0

 اصج رت يلق ىف فداصب تاك ناقهح رق هي مظعد هناف هرب هني اعع ماقفاعئاضاضن م ملاعد نأ « يلع بجو نك مهملا

 ةنانماضت ا اذهوتمالط ذدف ل! ةءافشلاد_هقأىفا معزي نى اثلا# رورغموهن هريغ مالكى عمم ١

 نيطالسلاةطلاخىةضرا لالا ارحالا ف مسرتلف مهمل علوخدلا ون رطرهطذاودرك ذ مدة" امهراعتور ةرغلا

 نيعمكلام هلناك تافءارةذلا ىلع هق ةرفتلالامناطل كا كيلا ثعباذا 26 بم]# لئاسم مهلاو هأ ةرمماصو

 كونت هذ خان نأ كاف قبس“ نيك املا ىلههن ىدصتلا له هيأ همكدس تاك لن نكي مناوءذخخأ لحالف

 ةقرغتلا



 فقوتثا لاق اهل دالة كمىل ا احاح م دق كالماد_بعنبما هنأ ىت-اكن كملف لا_دخدنف مس ملوخدلا لع ٠

 0 أم نراك لاعف: ءهنلاىىذر راطحلا 1 : رنج تاقف كة احاذلا مدرالاقك مارد ًارأط اين ْش

 اهيألاقف: ةرصبلاربمأ ىلعرانب دنب كلام لحب دوعن ههنباد عانت ةهيالوىلو اذا لرلا تالقي عومي هنا لس ٍ

27 
 نينغإ

1 

 هللاةيصعم» ركن الن م تاق هافااو هبوب راع هؤر كموهام عسبطلاةرو رمضن ءر تخل نآق كلذك سلاغلق :

 هيحأ |منخأ و ههرك امهر ,كةمحا اذاو ةبحاوهليةمحلاوةء>اوةفرعماو هفرعنال نم هللا بحالانناو هللا بحال 1

 ظ-8 /

 -ا

 | نم ئالذ طع نأ ىت.ذ ف صاعةيصءمو ملاط لاب لع طاعأ نملكو ءارباهنم نو امجاسح مهلعواجملا مسهعم |[
 كبش ةيصعملاو ةلاوعإل الحاق !!قهتترنمء اذ صن هرك امهنمردص ن نال هملعس>حاوا ل هف هباقف«_ةحرد | :

 نكمل افةهاركملا ن هدءالق اض راو الو علا مت غالو هركيوأا مضرب وأ امن عىلغغن تأ اما هناف كيلا !ِ

 تحفل .ةنراوتالالا كف ل دالةهاز :,١1ظتلق أهوع َت نة ىلع هتبانصك هللا قح ىلع دج لك هب هنانح

 منلوقافو نيطال- !! ىلع تولت فاس ااءااطعت ناكر قذفت اة ناقوع اضرلاوةبحملا باك كلذ قت قا نسو

 ماخغهلعل 3 ا ىاعلا سواطب أف نيعبا 1 نملاةفاوف ادق ني:مؤملاريمأ ان ليقف ةءاصصلا ن لحرب

 كلذ نكءالو هلو-ر مرو هللا مرح ف تنأ ١ هلل. هد 3 مهى حادي رش ايضغ ماده بضعف ماشهاب تن فنك

 1 ةيسشاح كيلعن تعلث لاق اظغوامضغدا هزاي تهتم ىذلااكولاك تعنصام لعل + ئذأا امسواطان هللاقق 1

 لاقماشهايتن فبكت او ىنذارتغي ازا تسلح و ىننكت 7 مو نينموأ ذم ي ىلع لست لو ىدب ل بت مو ىلع:

 الو ىن.ةاعن د الو تاسصإ سجن مول لك زعلان رىدب نينامت_ عءلخأ ىناو كظا ب ةمشاك ل حاد

 تالحرللعال لون هنعهللا ىضرسا أط ىب آن ىلع نيم ؤاارغ» تعم« ىنافىدب لية: كلوقامأو ىلع تضخ

 نيضارس الا لكس يلف ني_مؤملاة ان ىلعرل_..بتمكلوقاماوة+رنمءدلو وأ ةوهش نم هنأ مالا دححأ دي لبني

 لوي هذعهللا ىذراملع نينمؤملاريمأ تعم«ىفاف ازاي ت اج كلوقامأو بها ىنأ ادب تنتلاّمذ هءادع [ىنكو

 تدل 0 لا م ا ساحل حرار ظن افرانلا لهأ نهلح رىلارظنتن أ تدرأ اذا

 عفراىل لاف ى ىع زو هدرا نيو لع دفا ات ه .:ءدانلاىذرىر وألا ناس ع نعو برهو ماق م هتمعر

 كتحا ا ا نآظ ًاظفلاقارو>واملط ضرالات المدقع هللا قداهل تلقق كةحأح ا: لإ

 م4 ةوَعَح مهلا لصوأو هلا :افاعو-نوثوع : هاند أو راصتالاو نيرحاهاا فويس ةلزغل هذه تازن انف تاقف

 0 اذا نيط السلا ىلءنولخت دب اوناك اذكهف رخواهلج لاما قدطت الالاوم ' انوه ىرأو اههردريشع

 تالا 5 2 هللاةفت اوم نء ثالا اد. عىلع هإ عش ىنأ نب !لدتدو مهماط نممتت ماقتن اال مه>اوراب وكر رغب

 دبع 0 اططس هللا ىف رآنمألااهق ىد :رلاة:باقمواهتاراصواهصدغ نم هاما انف نودنال ساخا ١

 نم هليا دمغةنعهللا ىَذ ر نافع ن ناممع لمعت تال وت شعان يع ابصنالاةمقهاكسلا اله ناعتس اللاوو كالا

 هللالو-رثه ««ز زب ألافمبتاعفاّعر دض هلناكو رذو أ هنعاأطبأ و -وهماعهليا ىلصهتلالوسر بادعأ ءانأ 1س اغا

 ىزتعا نعزعأ نءوفاصع نم لهحأ نموثاطاس نم قخ أ نم لوب ىلاعت هانا بتكللا ضعز فش أر ذ ريمالا

 هللاقق مهعماناماظعابهتكر قةفودلاة سا اومعللا تلك اناحا انام ءامزغ للا تعقدعو سل انعارلا هيأ

 ناكواذت د ىف اا لاسمالا لرتوامنف حملا هإقلاق ال لاه كن ءانب ندع رانماعْءل رح ىذلااهد ردن أ ةزيصما !ىلاوو

 هم عم ىلع .ردسمسوو لا دعا توضنامياع عهسف كلا دب حن نام.لس عمات از رعلانبت نإ رع

 سائل رك ؟املاعف سان !!ىلا نامت .رظن مت هياذعدوص ت*مءاذا فرك 4 هو دوصاذ هرم هلي ةفلحرلا

 ةشسدملا عدو كل ا دبع نب نامل نا ىكتسوع م مهتما الرا نامملس هلاقف نينمؤلاريمأأب لوا صخر علاق

 مناللاقف َت روما ءركسناةلاممزاسارأ ا تامملس هلل اقم لعل دال ف داع دف مزاح ىلا ىلا لسرافةكمدب راوهو:
 1 . 8 5 حوا ريعأ

 مشيا

 ا
 #0 ع

 ةأأمو اة |!
 31 ىسدعاب ىدعأب دوادانلاقفهءابلو و هءاست أ ىم-ىلاعت هنا ناق ىنكست لكلوتامأو بذك تأت هركتف نت رماب

 لهاذملا ىف هذهوااح |

 روربزدعلاةدتفو |
 نعرودتو» هرطاخ ءاسفلا|

 ىطعأ نمو هإ_فضمف |
 ب ف ةراهطلا |

 قطا :شدالا
 اذاو ةوهدلا رطاوخع

 نسح هو هع رطا1نا هدأ
 برها ذا.الاو ةيانالا 0 35 لاقو 4 زاب ساجو نكي لو ماشهايكل_لعمال ا لاق كلو ني ئمؤملاة صايد هيي

 فئكر كسلا ص اس ىتمو
 نم خرخو رسطاخلا

 دنعوردهدااىلانأقلا |

 وضءلاساس>ارذك كال ذأ

 داما ذر فراخ
 ازهلتم

 ىلا داش
 نوكم.ؤةظّةبل اوروذ+

 دقولا+ل1ةتءافكلذ | 1 5 م

 ةث>ءافلا ر وص ل

 لق فك نيفراعلا تلقت
 هللا اواهل نلعاقلا

 نوئرسشثعااو قاثلاتاءلا)

 عاملا فكو-ةلاف |
 اراثياوالوب

 رشف ىلاعت هبا لاق

 توعمتم نب ذإ!ىدانع
 هنسخ أ نوعبتبفالوقلا

 مهاده نب نذإا كئاوأ

 ولزأ م 2-2 اوأو هلبا

 متو ةبايلالا

 رَعلاقوءدشزأوةادعنأ

 لز اماوعم«اذآو لحو

 مهنبقأ ىزتلورلاىلا



 رذدكاف اح روعشلا

 تاخد لسَما ااه نذو

 ةدقئاط ىلع ةتقلا

 ناك اذاو:دهاشملاباولاق

 ىف ةصاولال+ !بايىف
 جة نابت داع اك
 ماسقلا ىف حورلا
 ةرضاادح فئاطوب

 نوف كنطافةسمهل الا

 ريسغ ايف كلذ ىدب
 نوكس هرغل عورمشم

 ناكول هنا نظ.ةسفنلا

 ىو-هلا لسسبق نم
 ستلا تنكح اذ

 ى نكس تال سءالاوت
 بلاست لسا ءادكإذ

 فصولا كلذ حورلا نم
 ىنا ىلع اهلا هذخانو
 هن ىلشتد اع تدوس |'

 ةو_هاشلابتوقوتفال

 كلذ نم ىمهملا توق:

 هدنعى علا ةر وص ند
 ذا ةوهشلابارشةوغر

 بارسثلا هإ_-عبهذول
 | ردات ةوغرلا تيقبام.
 | نم ممسالو ادجللذ
 هنأو ةدكو الا هو دب

 ىنعللااذهلو عدم باذك
 نكمس عاماعاءابطالا لاق

 ناكتاو قشعل ا ناكذ

 رع يوشع اريغ نم

 ةوههحشللا هدئتدم نأ

 هسقىدب نم دوك و 2

 نهض ءبلوة. نأ فاأ[مومقىفتل عنا ىلعل لاق اههسقتفاو زن[ ةفلاقا م ىلةحاحاللاق هنت روانمالا ||

]| 
 ا تي و دب يع : 1 6

 نوب حاوهللاف ضخ ب!اومتةءوهنلا فهضغبب نأ هتحوملا ظل اءاقبمبدح ىصءاقداص ناك ناو قافنلاو بذكلا|

 | يلا كلذ لجالسح نأ سحو رشو ريش صخ ىف ممةحا ناوهضغسب نأ ل2 بحاولا ناكوهضغبن مل هنا ثدح
 || نس لس ناف تاحاو ضغبلنيدعس+ل اج ومتلا ف نيب اكتملاو ةوعشالا باتك ىقأيسو رشلاكلذ لحال ض غب و
 ٍْ نوك و هلعهتا ”ىردز وةمعنلا قءء_ونىلاراقذن هناق هيلقولا قرط: داسف نم سب الف تاهو هلك كلذ

 ةطضسءامنافايندلا له أ ىلع اولحتدنال نيرحاهملاريشعمايلاق ثدحرلسوعيلع هللا ىلصهللالوسر ىنجنا دقق
 نم ناك ناههانا لمحو «ىف::ةملظا اداوس هريثكت نمولو+خ || ىف ه.هريفعا رّمقا نمهيفام عماذهو فزرال
 نبكلملا ررعىنبانا_ملسو دوال ةع.بلا ىلا بيسملا نب دبعس عدت ار وافعو أت اهو ركماماثإل ذلكو هيلمهقن

 نملخ دالاّةف نيدعد نع ىسن سو ه.لعهتلا فص ىما!تاقراهنلاو لالا فلتحش ام نينث ا عتبأبأ اللاعف ناورم

 زوتالو حوسملاس او ةئامدسلف. سانلا نمدح أى ىدنةالهشاواللاةفرخ الاب ابنا نمحرخاوتابلا
 دسفرأ ىذوأ عنتماوأ هنا ٍل-عو مارك امال مازلا مأ يهتهج نم نوك, نأ امهدحأ نيرذعبالامملعلودلا

 ىتح قال اةحل دل ةاعارم ىلو مهل ةعاطالةناحالا هبلع بقة ساءسلا صأ مماعب رطضاوة عرلاةعاط مملع

 قد رطب وأةبس+ اقدر رانا هسةنن غو ءاوسملسم نعيط عفدف مهلع لخدب نأ ى اال اود ةيالولا برطضتال
 (ةيناثلاةل 4 )ل اوحندلا هكا ذهنالوءقاهل عمق وار ةدهدل ع دنالوىثال ويذكر الثأ طرمشب هدر كال ذذ يطتلا

 ىلع هلولباقم مرععالف هلمارك الاو ماةلاامأوه:هدءالمال_بلاباوقع ارث از لاظلا ناطا سلا كل إد ل_هخدب نأ

 باوخلاو مارك الا,ءارك اف داعب الل كم لطلاب هنئاكدا_ج اال قت سم ندا اويل !مارك ايهناؤهماركا

 هبضق هير هظ» و ملاغلا ةراّءحو ندل ار ع كلذ هل رهاظل ةوا خف« مناك نا موقي الن اىلوالا نكساو مال ساأب
 باب رأةمشحةاءارق عج ىف ءرلعلدغادلاناك ناو هنع لاعت هلا ضرعاف هلا نع ضرعأ نميهضازعاو نيدال
 ىذأ 0 ةمع :رلاقاداسةثر ونالكاذنا معتاو ةينلاءزه ىلع مامقلاب سا. الف مهمانأع را نينا عفت انالولا

 هعرحت فرعتالام فراقي ناكن اف صنم نأ ءاقالا عقو نأ دعب هيلع بح م ىلوأ مايةلابماركالا كلرتف هبذغ نم
 ةدئافالو لظلاو قرسلا نمهع رحت لءدامع رعرك ذامأو بحاوكل ف هفرعيلف فرعا ذاهك رتب تأ عتوتب وهو

 قيرط ىاءهشرب ناء#لعو هتقوثؤي فب وذقلا نأ نط: مهم ىماعملا نمهبك_زبا-م3 ةقوع ن اهلك لدهبف
 نع كلذ هرصنل ةيضع ريغ ن هرلاظلا ضرغ اهم لص < ثبحح عرسلا قفو ىلءاقي رط فرعي ناك ناةحل#مل
 ىلاداةرالاوهبلع رت وهاد وخقلاو هإ-هح لت ىف فر رعتلاهءلع _اذاق مظلابهضرغىل'كوصولا

 قفا نملك ىلع مزالاض:7 كا ذوارث أ هذ م داك عق ون اذا همزلترومأ هنالثهذهف للا نعش غب امه هنغلفاغ م

 تيبلا ف سهلا ذاوةإ-نبداجند_:ءتنكلاقملاهن دمت نعورذعريغب وأرد عب ناظا..لا ىلع لود:د هل
 بالا اه ئىدذاهدنعات انديفاهتماضو:: ةرهظمو هلع باحو هر قي ف صد هوهيلءسلاج وهو ريصدحالا
 دا لات انهرشلا_:هتاالتءاكتءأر اذاىلام هللاق مث هةر نيد ساحو لح دذ هن ذاق نامل ن دو هاذا

 كتبطءأ امهتناؤ لاا م.هتملط نم ىلغاهددرالاه منيع: تواهذخأ7لاقو مق ردفلأ نيه رأه_لع ضرع

 تتحاولاو هنو هزورب الو مهار الف مهلزتعي نأ (ةثلاثلاة لالا ) ىنعاهو زاف م فاهتمسق فل دعب مهنا اهتمافزر مل
 مهلا رحنأ نعرمذ هسا الو م ملع ىنايالو مهءاقب تعالو مهماظ ىلع مهضغب دقتعي نأ ءءلعفءسفالاةمال ءالذا
 مهل غناومهرمأ هلايب رطخاذا كالذو مهتقراغم تس توفي ام ىلع فهأت الوم مب نيلصتملا ىلا برقتدالو
 الق سم اماقدتسساو مون لوما نيدو ىنيبامغا' مالا متاح هلاقامرك ذرلف مهمعنت هلابي رطخخاذاو نسسعالاو هذ
 لاقذاءادربلاوأ ةلافامؤ مولا ف توك, نأ ىبسءامو موتلاوها_ءاو لو ىلعل دغىف ْمهاناو ىاو هتذ!ن ودعي

 راظننواهلانورطني لاومأ لوضفم علو. ساوث لد وبرشتو ول رشب ولك انو تواك ا.لاوتمالا له



 ظ
 ظ
 ظ

 ةيومعمرزدىلانوك لاوحالاتلاغق مولعل ]ود دإاو لعفلا امار ومالا هذ__هدحأ نعني الفم دامتعاباماو |

 تاتفوأ ةرمتكسانلاهياستيا_مكلذنالئاقلالوقنلنرغبالو مارح الملا نذارب_غباجق لو دلاواهمطةعو

 ل ىف ىمهف لالا !|ص ن٠ ةفيفحخت كج لك نا لق نا هنالالف ب وصخملاا ماب و صغملاريغ ىف مج كلذ ناف زم

 اماو ع.يجلا لفن متامنا بصغلاو عو مهلا فاضنأ ىرصف د_ارلك ىفاذهىرصفزايتجالا كلذكو عاستلا

 مخل لارثش الفارغة بسالاىلااةد رط كلذ ناك اذااماف ههركي ملاك رهيشالا لامل_عولذادرغن اذا هيحاسفي ظ

 اماني راما نمد>اولك تاىلع ادامتعااة, رط لحرلاك/مْذخْون ناز الذ لكلا ىلءبصسشي م رمقلا

 دارغنالا طرشي نكسلو حابت مهاعتا ىف ة.ة ب رضكو دوش اهلل توقم عوملا نال كلا !صقختالةوطخوطخع

 تدرغن اول تاب رضلا نمةدح او لك نا عم مبا ىلع صاصةلا بجو لقلب جوت ناب رمذب ةعاسج مهتجارلف

 ةلظموأ :مةت ناك نافالثمتاوااكر ودغمريغ عضوم ىف ملاظلان وك ضرف ناذ اصاصق بج وثالث اكسل

 ىمعبالف الالس كل ذلك ضرفن اف ه.لالطت_.اوممارحلاب عافتنا هنالزئاح ريغهلالودلاو مارحوهف هلامنم أ ْ

 ا هةمدخوهمال-ىفاكاف لئموأ مكررأ دع“ نانكلو كل ءمالسلا هلوقالو لود هناثمحنملوخدلاب

 ىنعملالءانغ لح الاي سدل ىنغل عضاون نملبةيصعم ملاظال عضاوتلاو هلطال ا ىهىبلاهتبالو سس ملاظال امركم

 قءانعتالاو ديلا ل ءقتامافمالسلادردثالا حابب الف ملاظال عضاوت اذا ف يكةنيدادلث صقن عضاوتلا ىضتةارخ
 حارجل ا رود بأ لل هق« د صاب ثل 5 قيس ناوأ ملاغاو أل داع مامالوأ ف وك ادنعالاةمصوهوهفةمدخ1تا

 درنع عنتما ىتح فاسلا ضعب غلاب دقوهءلعر كب ملف ماشل اي هيقل نامل ههح وهللا مرك ىلءدي « :عهللا ذر

 باوجلادرن عتوكسا !اماتأب رقلا نساحت نمكلذ دعو مها اراقدك- | مهتع ضارعالاو مالسلا فو ماوج

 نمولخ الف مالسلاىلءرصتقاو كلذ. لحخادلا لري ناف ملاظلاب طعس نات ذالف بحاو اذنالر افتهيفف

 اماف ب لعفلاثيح نماذه مهشرف ىلع سولجلاز ودعالف امارس مهلاومأ بلغأ ناك اذاو مهطاست ىلءسولجلا
 وهام منا !1غىلعو ماع سوبلا ارب رخل اوةضفلا ىناوأورب را شرفلا نممهل ىف ىربس هنأ وهف توكسلا

 متو بذكو شف و هامه ءالكن م عمي لب ةئيسلا كل: فكي رشوهف اهلع تكسوةئي- ىأر نم لكؤ مارح

 مهيديأ فام ممدجو مارحلا ماءطلا نياك آو مارح با.ثلا ني بال هارب لب مارح لذ عسمدج ىلع توكسلاوءاذياو
ب ركنا نع ىسهتلاو فو رعااب صالاه يلع بحيف راح ريغكلذ ىلءتوكسلاو مارح

 تاو هلعفب رد_ةيملتاهناسل

 حابب الام باكر اله سف: ضرعب نأ نع نغتسمهنكلو ق-ا ذوذ توكساافر وذعموهف< 8: ىلع ف اخ هن'ت و

 مءنملوتأ اذ_هدنعو رذع اب هنع طق. ىت-ةبسملاب باطخلاهياعمسو تي مدها شد لو لتي لول هنافرذ بالا

 لب تكسي رهدهاشب وهو هيدينيبكلذىر ءارضع نأ هلز وخالف هتلازا ىلءردسةيال هنأ لو عضومفاداسف
 ميرصب لطاب نملوةيا عفهقدصب وأ هياعىناب وأ لاافالوءدب نآوهف لول اامأو# هندها ثم نعررخ ع نأ ىئبني
 لوط ىلع صرحلاو هناا ىلا قامة شالاوةالاوملاو بحلا هلروظت وأههح وفراش:ة ايو أه اركي رد وأ هلوق

 الا لعالف هلءاعدلا اما دع ماسقال اءذههم اكو دعد الو ماك: لد مالسلا ىلع رم: ةيال_ااغلا ىف هناف كاب ودرع

 ةساراايءاعدلاامافىرحلا اذهىرعاموأ هتعاط ىف كرعدتنالوط 1 تاريغلل هناك ةفووأ هلال ط < لوب نا

 ءاعبلاب ملاظلاعد نمل وعل عهللا لصلاقرئاج ريغف انعم ىفامو ىلو لاب باطخلا عم ةمعنلا غامد اوعاقياالوطو ١

 امركموا فان .وايذاك هين رو مقهيق سداامرك ذمسفءانثلا ىلا ءاعدلار واح نافهضإ رق هلي ىصعت نأ حدف

 اةساقمرك أ نم ءرخ ارمخ قوقسافلاحدماذاضغيل هللا نا مسوهيلعهنبا ىلصلاف دقو صاعمّت الث هذهو ماظال

 امصاعناكل مع امىلءءانئلاوةيك زتلاو لوقي اسف هقيدصتلا ىلا كلذز وا ناف مالسالا مده ىلءناعأ دّمف
 جرةالاوةمزملاو بيذكمتلا ن اكهرفةيغرالذلب روتو ةمصعملا ىلع ةياعا ءانثلاوةمك زا !ناف ةناعالاب و قد ددتلاب

 ملاط نعمنعهللا ىذرنايفس لمس دلو ةلكرطشب ولو ةيضعمةيصعا ! ىلع ةلاعالاو «يعاودا ىيعضتومسنعرحز
 بو؛7ناىلا تسب هريغ لاهو هلةناعا كلذ ناف توج ىتحهعدال اقف ءامةب رس ىت تب له هيرب ف لالهل ىلع فرسشأ

 ةبصعم ىص ابذاك اكن هئاقب لوطومن ىلا قوشلاو باراهط اىلاكلذز واج نافءنع ضرع مث هسفنهيلا

 ةطبارب و اجاركسما
 دتثتو دضاعت جارتمالا

 اهتسهيبط ىرسطتو
 اهران بهتلتو ةدماحلا

 هذه ءاودذ ةدمالا

 لهاتمال نونا ةنتقلا
 تاّدنع ة_تلاجتا دذع

 ىلا م رافنب نان طاب

 نارهاط نائمع وهال و

 قيرط ىف امهلمع:س

 قتعب ار تلاه دقوءاوه
 امظن اذه ىنعم

 داؤفلافل_ةلعجىفا
 ئدود

 دا رأ نم يبهسح ت عأو

 ىبسوأج
 سلع ىبم مسجلاف

 سناؤم
 داؤفااىفى لف ببحو

 ىو
 ةنتف اذهنمنطلأو )

 لهاتملاهاشخ (ىرخأ

 حر رللري_د:ناوهو
 فامل ىلا حاورتسسا
 كلذ ن روك ولاجلا

 ىلعافوت ةومحاو ريسالا

 كلذ رسمنا دحورلا

 حدرلا بح ىفةهاو
 قد اءتلاب ص هوبصلا

 داش ة.هلالاةزمضاب

 ديزملا بايدسني و حورلا
 اةااقو حوشغلانم

 زه حورلاف ةدالببلا



 هنأرما هيذْوتك
 وهو هءاع ل.طت سو

 نماوبهتف تك اس
 هرلاتستا هواهوكلذ

 اذهنم اويقناللاةف
 تا_ةفهللات لاس ىلا

 ىقاعم تنك امب راب

 ىلورعف ةرخأ الاى هب
 نا لاف امندلا

 تالف 0 وقع

 تح وريف ام جد

 نورتام ىلءرباصان وا مم

 ىفريةلاط رقأ اذا

 ىدمتاعر ةارادملا

 هوحوف لارتعالا ص

 ارا لام ةسشرعملا
 موعقنتفاذهفةحو لأ

 هل ااحلاىف ّط ارذالا

 قلطنتف ةبطلااضاو

 لادتعءالار.5 نعسمنلا

 لوطي ضرغلا قركستو
 ىلوت_سف لاسربسالا

 كلذببس بلقلا ىلع
 -لةدغلاو راسا
 ةليااراقم سلدعسنو

 داروالا ل ةلدراولا لف

 لامهاللاهلا اردكش و

 فطلاولامعالا طورمش
 ني-تنئتفلانن ذه نم

 ر وفضلا او ب را

 .هلوقناماو هتوكسن وأ هلعشباما ىلا عت هنا ىدعب نال ضرع" هتاطلساا ىلع ل تادلالوعاق# حا ءااودو ركملا نع

- - - 
 نايشغمكحو مرح شملاظلا نيط السلا ةطلاخت نم لحاف سدا # !اباءلا)وع هتديئساك !متالاابلاع

 «(مهلما 4 اا

 ىهوةيناثلاو وب _ملع لعشرب نا ا هرم ىه هموىلوالاةلا طل الاوح د 1 ل: ةملاقالامعلاومارصالاعمشات ا معا

 ىو ه(ىيالتلحانأ)» كذو رالومهارث الف م هع لزتعت نار الا ى موةثلاثلاو كم اع اولد نااهنودأ

 اهلعنمفوات ولا اورامخالاا_متدراوث تادب داسنتو :تاظماغت ه.ف ع عرشلا فادح وس معلولا

 امال« معلار هاط ىف ىوتفل اهيضتقت ام ىلع 5 كا 4ك :م مراسل ضر را 5 هلع رمش هللامذ ف فرع ل

 داكوأ لس مهلزتعا نمواحت مهذان ن ةلاقةملظلاءامالا ل وهماعدللا لكصدهللال وسر ف صو! هناك * رايخلالا

 ههعل بأ 2 نمل بس منكلو مهنا نم مل- مهلزتعا نمت ال كلذو م-مموهف مهاسندى موعمعفو نمو مسد نأ

 توملاظب ونوبذكرءارسأ |ىدعل ع نمتوكس ملسوهملعهللا ىلهلاقوةعزاذملاو شبان :لاهكرعا مهم لرتتا مو
 هللا ىذرثر رهو أ ىو رد ضوه اا ىلءدرب مو هفتمكسأو ىم نس ءلق مها ىلع مناع ًاوممذكب مهتدصن 3

 نيذااءامالاريتريملا و ءارمالانورو زب نيذلا ىلاعت هني !ىل اعا ارغاا ضخ الو 4. .اعهتلا ىلصلاق هنأ هنع

 ناطلسلا اوطلا خي لامهنلادابع ىلع ل سرلاءانمأ عا إعلام فو ءا مالا نوفا ني ذلا ءالعل ارش *وءالعلانوتأب

 لد اناث الامأو)«* هنعمتلاىضر سن أءاوروهولةءاووهورذافلرل 0 افاد

 كنب نماوباس الا أب 0 رهاب :دنمبيصت الئلنافنيطال كا باووأ ؟ىشفتالتلاةلسلر ةو لاو 4 فا

 هنن لا ض غب أ ئ * سام_عاز والالاقو كوامالن و راوزلاءار علاالا هنكسدالداو ملهس ىف تاي ل هنمل ذأ

 تنكوربمالا دنعلاة.فهنعل اسف دجولالذ سلجم ىلا ور نأ لاعلاب يمس ام تونع«لاقو الماعر وزب / (اءنم

 ثاطاسلا اذهىلع طقتادامذا كلذ تيرح ىتح -ايد ىلع هومحأف ايتدلا مح ملاعلا مب : ١ اراذال اع هيا مهسأ

 :دايعلاقوومهاوهلةغلالاو :ةطلغلا ٠ نمهنمههجاوأام عم كردلااهاءىراق سد رائادعب ىسفت :تدساحوالا

 نمىأ مهتموهف موتداوس ربك نمرذوت أ لاقو ءابر ءاشغالا هم هدو قافنءارمالاك ساما ىرالا تتداعلا نبا

 هنيدالو ب رذف هند دذهعم .ءتاطاسلاىلع لحد ل ل> رلاناهنعهللا ىضردوع_سمنبالاقو ةملظلاداو تركك

 لاف هلزعف جاجا الماعناك لدمذالسر زب زعاادمع نب رعلوعتساو هللا طخسست هر. ضرب اللاقو هللمق

 دادزااملمضفلالاقو ١ رع موش مول ضب أ مول تبدع كلب سحر مع هلا قفرم# سب ئشى لك كلاس لجرلا

 اذهىنالوعب وتيزلا فرحي بيلا نيد تاو ادع : هّلل !نمدادزا الاب رق ناطا_--ىذنم لدحر

 لاهو نب سعات !نمةمالا ىلعرضأ مهل لولا ىلع نولحخدي نذل ءالؤ هب.هولاقو نيطال_ىلا ءالؤهنعىنغل

 ىف هلأ بتك ناطاسلا ىرهزلا اا لعو ناردا ةرل عا ىلع ب نايذلاة د نب 00

 كريو هللا كاوعدن تأ ك فرع درع 5 قش لاح تدصأد_ةن فلان م ركابأ كابا اوما انا هةدسعم ملانيدلا

 سيو ملسوم لهنا صدم هيب 4 :دنماعو هباتك نمله هفالهتلا :َكتاءثدق اريبك اذهش تدهدأ

 يح ويست كتراامرسب أن العار هنومكمالو سائل هننستا ىلاءةهلنا لاق ءاطعلا ىلع قاثن ااهتنازنسا ءكاذك

 كاندأ نيحالط ابلرتن لو اهسدؤد نم كون دب ىجبلا لبس تاهو ماظا!ةدثحوت دن 1 كنا تلح ا

 مهتلالضىلا«_فنودعصت ال سو ىهئالد :ىلا ك_.ءاعنو ريع أرسم -و مهلط ىسر ك.لعر ودنامطق 0-2

 امو لعاون رخام امبن>قكلاورمعامريسأ اذ ءال_عجلاب وأ كب نودات ةيوءالعلاىل 1 ك_ثااك.نولدخدب

 نمفلخ: مهفىلاعت هللا لاف نغَتوك-:تأكنمو ؤراق كنبدنمك لع اود_سفأا منكم اونا انرتكلا

 هإذدرهذ كي دوادف لفغن ال نمت 1ع اظفح و له ال نملماعت ناوي .الاةالصلااوعاضأ فل مهدعإ

 راسخالاهد-هفمالسلاوءامجسلاىفالو ضرالا ىف ىتنممنلا ىلع قتأمو دب للعي ردسر ضد لام لدار: ئهو 1بلس

 رولغحلاهىفريايهشفاليصف”كل ذلصغن نكلوداسغلا عاوفأو نفل نمّنيطالس لاةطلا قام ىلعلدنراث“ الاو



90 0 
 عاطاة د اقهذهف هيدمشتلاولاغتش ءالا ىلء ضار رخو سانا ثعر نق نأكل 2 مع كك همس تسع

 نيش ىفةلظلا نيطال_ ىلا قرظنلاا او ناطلسلاداهتجناب ط ىتس كلذ اساسا | ْ
 ذجا.نأز وخفكةلز ءاابحاو وأ لو زعماما اهو هتنالو نعمك تاهيل علال ا د اطلسلاناامهدب ادع
 تاداح ذالز وح فيك ةنةهسملا عرج هلاك مهب سيل هنا ىفاثلاو اطل _بب سنا ق.قدقلا ىلع هوودب ن»

 لوالاامأ# ىطع امدس>او لكذح انتاروجيمأالسص از وج المأ موصصح+ر عب زدنالا مهازرصفأ اداب
 ةعاطب مالا فدو ودقذا ءارمالاةءاط بت اك هلوءاطلا تي و وهكرت بو ىاطذالةرثاثةنتف هيلا ييةسالا ىناكوهعلثرسعو ةكيحو لا هندءاسامهملهاجلاملاظلاناطا لا نال قل اذ يأ عنعالهنامارن ينال
 باتكى انرك ذدقوةغياغلل نيعن!ملاودال_ل اراظق أ ف نيطال_سالةذنانةيالولا ناو «#_تعهتناىؤرسابعلا ىنب نما بل فكما ةدقعنم ةفالمان اءارنىذلاةرجاو ز ورضاوأ مم دءاسمنعددلا ل نم جنملاو ءاسمالا

 فانمأ ىلءدرلا ف برطلاىأ ىضاقلاىن.لان را _بالاءلتهو رارسالا ف ث5ناتكنم طبنتيسملاىرهظ: لا ||
 نيطالسلاىف طورسثلاوتافهلاىارتانازييحولالوةلأو هنفةحلصملاهسوىلاريشدام ةءنطابلا نم ضفاو رلا
 باط ىلا !سأرتوغي ف. و اسأر حلاصاتلطيان الا تايالولا تالطيباندضقولو ماسلا از مكاو

 بتتالث الاةيالولا لبوعرلا
 قغتو ماك الا ةذذان هيالو ضرالا راطقأ ىف ءاضقلاو مكمل اذفان ناطلسر هن ةلكيلا اوةيطغما لس قفل
 رخ“ الا لاكش الا امو هبن الالّوطنانسافداةدعالا فداصتقالا ب اتكن مةمامالا ماكسأ فءانرك ذدقا ذه
 ىلعهيقءايلعا'فلتدشاافازهف هتمذخ ا.نآ دحاوالز وح لهف قضم لك ءاطعلاب جمعت ملاذا ثاطا سلا نآوفو

 عيطهوهوتك نأ أي كمل 1 ندر ةفياحلا اوهفةكوش ثلا بحاضدعبابن فةكوشلاالا عينت

 هلموةلاقو نيه ملا ىلع هتجا 1 ءةهقسن ردقلاازهناف طةذ هموتوةردةذحتا.نأ هلموقلاف و لكلا كرتيلف ةبحوأقن ادهنممت نأ ىردبالو ءاكرش+ ف مهلك وللا .ذناياملك لافو مهضعبالغف بتارم عد رأ

 ثاريماك الو نيءاغلانيدةمسنغلاك نب ءاسملا نيناكر تشم سيالاسملانالسا.ةلاوهاذن_هو نوقايلا مه مواطملاو |[ ىلع امذخخأي هنا موقىلا قومك فيكفلاملا اذه ق-وذو هو ريع مون لك هئافكت ا نخأ ناف ة: :تتوق ||
 ثاريلا تع مترو ىلع عسب ذوتلا بجي الو هتام ىت> هعسق قوتي لول اذهو هلاكلمراص لذ ضالة ثرولا نب ٠

 نمهملا فرد لدلا!!لك لا فرصب ملاذا! ذه مه عنج فانصالا ةيقبكلاملا ملظب عنتع لو م- نلاكلم كلذ عقو تاق دصلا نم مهتسصحا ارهغلا ىطءأاههموتاقدصااكوه لد ض.ةلاب نيعتبامناو نيعتمريغقحلا!ذهلب
 ءاطعلا رتاج لضفتلاو هذخأب نأ هلزامل نيرخ . الامممعت عملي .تيتلاو وامن الاو رطبه.لافريصولاملامملا

 عطقأو :ةيضصاذكو فال 1 ةتس دير وجو فالآ َآ ةرسثعبتي ز وافل أرم ت> ىنلا ةيشماع لامعا كابر تن جور م لصنو خال اال ومقلا دنع مهلضفامنالاةفهنعهللاىذرإ ررعم«جارقهنعهللاىىذر رككولأ هوبا ىد-« ||

 امامهنعدللا ىَك درابلع اعرب 270 1 تان>- سجد اوذلاع نم اضيأ ناممع عطقأ او امهنعهللا ىضرةصاخ ل عار ع ا

 د هلم هل سلا هذهك ىل- ساق 2 ,اهانعمفتوكلةفاهنم سرقت“ هل *سم ىلعالوا هنمع ىلع ص اله ملكى هو ا يح ناامفلوق أ ىتااتادوتحلا نموهودامتجالا لى هنافزتاج كال ذ لكو ركن ملو هنمثال ذ لدقف

 ركب نأ تامز هذ اتاكد قام لضافلاا ىلا ا.شرمعنامز ىف درام لوضفملا ذام_هنعدلنا ىىذر ةياهصلا قاغتاب | بيصمامهنعهللا ىضرربعو ركب أن م دحاولكنارقحوةنس لكتلاو نينا ونيعب رااودلخ ماسه ابرتشلا ١

 لبي .مدحاولكنااهيفلوةنالفد تلا كح ضن ثم مّرملا ف تاكو ىآو دلع نفي لج ساو صناهف دهتكتن ءذش هلم لك اماقدبتسلك اههف بوصل ى «١!تافالتدث اال اروتسدسنإلا اذهذ ورافق | نيب أرلا نم داولك نااودةتعاو ةباهصل الك كلذيف لرتشاو رعنامز ف لضغلا لوبق نم عندما لض الو
 نيؤوصوملا صوصللا لهأ نمدجو نمنااذهع ون نمل -<تدقوصنلا نعم ىاموأ صنلا باصأ نب
 درعا ةسافرمصن لةد زيلاوأ تاكرتلا ىلءارارداوأ ةعاجن اطل سلا نمذحخ اوان دلاوأنيدلا لاسيما مي قلعت ل
 لاملا املا سيالمزا اوأ حس هدا ا ط اوهئانثو مولع هل ادع ياياتةاعنم يخت د

 ناس اما او 0

1 

 اموءاحو هل موسصلا

 رذ< نالهأتمال يبني
 ةطلاخملاوف طارفالا نم

 ةحوزلا عم ةرشاعماو

 نععسطةاب د_>ىلا

 هتاقوأةباسوءداروأ

 ثكالذف ط ارقالا:باف
 سفنلا ى ردك

 راقب واهدو_دحو

 ةم-_هلا ضمه ان

 تح (لهأتمالد)
 هنمذ ناماحك هاو وزلا

 ها ضةفو هلاح موهسعأ

 هلاح صوسمخل هم

 ىط ارفالا هلاح احموس#

 بايساب ماه_ةهالا

 (نحلا ناك ) ةثيعملا
 .دأام هللاو لوي

 0 ل د مودا
 الاىومتاهف هنأ سا

 قدهه-وىلعهللا هيكأ
 كاب( ربافو) راذلا

 توك تامز سانلا نع

 اا
 هالو وهن ونأوهتح وز

 رّوفلاب هنو ريعب
 قط؛الام هنوقاكتو
 لخادملا قى لد

 ةئيداجت بهذي ىثلا

 اموةثا(ىورد) كلمن |“

 هنلع نول ىلع اولد
 ناكؤ مهفاضاف ماللا

 هلزنم ىلا جب ردع و'لخدي



 (ليقد) نع الأ

 1 لحال وا

 ام رقي نكمل ةنسلا
 هياعىسعت ا (لمقو)

 لزئاذا ينم مالا

 : نم ةعكرنا (لوقد)

 : نيعمس نم ريش لهأتم

 ا(انربخأ )بزرع ءنمدعكو

 ا ىأ نب راهاط خلا

 | روصنموبأ نأ لاف لضفلا]

 | دجأ نب نيسلا نيد
 | ثاكتاهقْيت سف «نيعت دفا ءاد_ءامتاه ثدرا اوملاوعىفلا سا أةعنر 1ك حلاصملالا مم نمل لا ضر و ْ وبأانأ ل ا 0 1 , || كوتا مكمل

 > ٍ ديلا فأن ب هاّمااةمطط
 هيلا جاتبثوهوأ ةماعةنملهم+_.ف نمىلاالا فرص وحجالف اصلا لاموتعت ةعئاضاالا اومالا فرظنلااءاوءاش نمل أ ا 5 : لمى امانا

 ءالعل !ناكن او عيمعل او هاذههماال للاتدنلامف هممدز روح الذهفةحلكمالىذلا ىنغلاامأق بسكملا نءزحاع ا

 ارثكما لم هنوكل لاما تي. لامفاةج إم لكل نا ىللديامعنع هلا ىضر رع مالك قو 0 ذا اوفلمدخادق ا انثلاق تاطقلا سنا

 لكفاذهتدئاذافتاغطب نيصو م ىلع لبةفاك نيم سملا ىلع لالا مة. تاك ماده سيكو مالسالا عسج ا 2

 مهاربا نب ىلع نسما

 ديزي نب د2 هلي دعوت

 | دجأ انثلاق هحامزنا

 نماونكم لاو فكم نا مهنافهبف تول دياضر أ مولعلا مده ةماطونونذؤم او نول لاهمف لدخدب ىتح ةءا ارقلاو ا 9 ا

 نوسرحي نذل تر ادل جالا وهو مهلاسعابابندلا حلاصم طبترتنيذلا مهو لامعلا<-ف لشد دباطلا || لح لاقل نع نوه
 نملكوءالكولاو باسم لاو باقكلاهءف لج ديو مالسالاءادعأو ىتبل!لهأوةوادعلا ل هان ءفومسلايةكلمملا | 0 3 0

 ةحلصملاو لاصجال لالا اذه ناف مارد ىلءاللال+ 'لاومالا ىلع لامتلا ىنعأ جار تاون دس: هيلا احح | 0

 ىنختس الف نامأوت كملاو نب دلاوا.ندلا سارح دانجالابو نيدلا :-ارحءال علابفايندلاب وأ نيدلابقاعتت نأ ما :

 .هزالانءا

 وج ٌورتذ ئم سالذ

 | مسالا كس رئاكم ىناق
 مامالاداهتدحا ىلاوه ىلا ؛ رادةءاضب اردت س لوةداحل ايا ياا ب راسنا لاو يارحاوإ !نواسسباون اك نيدغارل :

 ا ل نمو مكنات

 تافمامسصلاب هسيلعق

 اوغرفتمللا اومالاه ذهن مراردادالبلاةملصمو انادبالاةيلص»ىاجلاجاتملامولعلا فارع ىرحب ناو هكتوك[] |
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 00 مهعج نو ريكا الو م0 وتغنالو مهضار اى نيط تالا روعيطا الوتوذ و5 رفنو 21 اوناكو

 ركنا نوركشي و ممقتا سال نوقلاطا ومؤيلع وعدي لإ ا

 ةيطعي نيطالسلا سوغأ :عهسلالؤن الاامافسأب مهذتاين كك, لو مهامن دن ءاوباصأ امر دقي مهني دنما اويدصا

 6 ءاكتو مولات نامّشعب لمملاو مهضار عأ ىلع مهم ةناحمتسالاو اوم رثكشلاو مهمادخت“اىفاو عمط نملالا

 الولاد تاأن 1 و . الالدن . لوأف مههغمو م_هروض- ف ءارطالاوخ: .كرعااو ءانثلاو ءاعدلا لعتبلماو 0

 اقدعجريثكش,و اعبارةناعتسالا دنعهضارغأ ىلع هلة دعا سأل واثلا ءاعدلاوءان هلا واين أي ةمدختاقددرتلاب و

 هحاةموم!ط ىلعرت_ىلاي واسداس هئادعأ لع هلةرممانملاو ةالاواو بما راهظاي واسماخ هيكومو بلت

 دون زوالا ذافال_ثمهتادجرىفاشاالذف فناكوأو رن هنلع كد د ملاعب اك هلام عأ ىواسمو

 ىلعأر سا نث<«-.ءفكشد و مارح هنا لعبام فيكف ىناعا اهزهىلا هئاضفال ل الح هنا ملعدأم 0

 مهتطلاخت ىلا ةحاج مهنملا مالا ذخأ ىففنيدادحلاب ةكست الملا ساو دهذ نيعداتلاو ةياصتلاب«سفتهيشو مهلاومأ

 | قنيمتسام ىلعةيصعم كلذ لكو م مجاوبأ ىلا ددرغلاو مهيلع انثلاو همهم لذلا لا_جحاو مهلا عدم ددشو م محاعا صو

 ثانننالا 0 :«تأرومتولف لحيالاموامملحامو مهلاومأ لخادم مد ا نيمت دداذاف اذه ىل» ىذلا بام ١

 ءانثلاىلاالو ه-تةمدخو ل اعدقفتىلاهمف اتحال ل ذميل قاس هتيبف سلاح وهوهقاةدتسار دعب لك اماهنم

 | . اذهىلي ىذلا بابل ىفاجلعهب ددس ناءأهر 3 نكاوذخالامرعالف مهدعاسمىلاالو بهتك زنو مولع

 ظ «نح ” الاد عسو درر مْ 1| ارطنلا)*

 نا ًارذح ناك افم-_ماءمهتمت

 ظ ءاشام ىطعن نأ لذ ءارش كاوا ءامحأ امن اطاسلا كلم نمتاك اموةمنسعنوأ ءىفس+وأ ةقوضرا فقو نم

 لاملاتيبيفهلف «.ةوهامهيلعلطعتل بسكلاب لغتشاولو نيم ملا ىلا هةهلصم ىد._ه:7هب موقب اسمأ ىلوتب نم
 ريسولاوثب داو هلا هنسنرلا للاسعقاغتت ىلا مولعل ا ىنعأ مهكءالعلاهنفلخدي و ةرافكسلا قد

 نازوحف هعش نيدلاو دس اة هن طير نكلو ىن د رمأ هلع اطينرب الناكت او سببطا اورخ الا: نءامهدجا

 ءافاطلا ناو ىغلا عماوطعي نازوجيلبةجاحلاءالؤهىف طرت دي سياوةراريغب مهنمولاعين هىبع !نيإسملاةىلا عا

 مالسسلا<- ام نسل اذوخأ دعفلا ماةعمو لاخلا ضاق أم ىلع هيافكسلا ىلعرمص تهب تأ هلو قغلو ول نأ هلو

 مهردفل ًريشع ىنثا ةءاس+ب ىلموي هنعهللا ىضرر عناكدقو مهردفلا ةئامعب رآةد_كاوةعنديف براعم نم

 اذهفاذكعوفالآ 1 ةتيسةعاد+و فال 1 ةرسثعة عاج وهدي را ءذ هيف اهنعهللا ىذرة .ثثاع تتش آوةنسلافةرقن

 صخب ن اناطل دال ءلذكو سارالف ريثك لاعمجنما ياو صن اف ئثهذم قالى مهماعع زو.فءالؤهلام

 | ىلا هيفتفتلب نا ىتبن,نكيلو فا لا فكل ذ لعفي تاكد ةفزئاويل او مالنا, صئاصإل ا ىوذلاملااذهنم
 | 00 1 ١١ دع 7116.١ 1“ د8 ترابا كاان.” ااا هفضل تطال طع دان الن هاذ نحال

 ةلدملا

 ا
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 رمعىلا انك نمثعب و هلةعيسضسواط عابفزا يد ةثام_كثءاطعاو رب زعلا + _عنب رعولا هناسل نع اناتك |

 ة>ردلا)*عرولاىفايلعل اةدح ندلاىههذهفزب زعلادنمعنب رملثم ناطاسا اناعما 1 رانيد ةئامثلتر |

 تاطاسلادب لامثافلالح ةهح نمهذخاءامنا معاذاذ_اباغا نكءاوثاطاسا الام ذأ نأوه «(ةيناثلا 0
 ةرادصل ١ رباك اياهنم صام وا اهرثك ً؟وأراث الانملةئام عيج زغب اذه ىلعوهرضاال رخآ ماو ىلع ظ

 نمناك دقو ناطاسلا لام عس 5-1 فيكقعز ولا ىف نم-ةلامملا ن مناك هناقرع ثالثه مهن منيعزولاو ٍ
 ىلع قفش ل وهو صاعنبا دنءاوعمجا مهنا كلذومهل رد اح و مهلعا ذا مه ن2 0
 جال اتمقسو راب الاترفحري_1 كلود رئلانا هلاولاةذا م ىلاعت هللادنعاذوحام هنوكو هتدالو نم هسفن |

 تك وبسكلاباطاذا كلذلوقألاؤرغئ اان لوةتاذام لاّمتفتك اسر عزباو تعتصو تعدو ِ
 كيسا الوةرصيلاتيلودةكناو ثدي ارفكال ثيبللانالاق هنأرخآ ثيدح فو ىرتفدرتسسو ةّقفنلا |
 لوةدمل_سوهيلع هللاىل-ص هللالوسر تعمم ر عنب لاةذىلوعدنالأ ساعنباهللاقف ارشاهنم تضأدقالا |
 نءوتاريل ا ىلا هفرمدا ف هلوقاذهذ ةرمهبلا تيلو دقو لواغ نم ةقدصالو زوهط ريغب ةالسص هللا ل .ةءال |

 ىلع نءىكذزو اذه ون اوادلا تئهتنا زم ماقطلا نتعب ساو !مانأ ىفلاق هنااههنعهّنلا ذر رعنبا ١

 قفااما لا ةؤهماعط هرثك عمقارعلاباذهلعفت ا لسة هنهب رمش مود ءأن افقد وسالناك هناهنعهللا ىذر

 مهم يفولاملا وهاذهق سيبطريغ ىطي لد تادرك و هنمسلامه.ق لعع نأ هرك أ نكءاو هال 2
 صاع نما مها اردىنتفت نأ ف اخى الاقفاغل أ نيثالثد مفأن هنمباطف هنعب رخالائث هيمعنالرغنءا ناكو
 2 اذهفرغنباالاامثدلاه,تلامدةوالا د انمامىردخلاد.عسوب ل اقورحتن اق بهذا بااطا اوه تاكو
 نم هذ امذخ أب نا «(ةثلاثلاةجزدلا )« لالحناىز ديالامذا#خ؟ هنا ص: مىفتاك نع وةينظاال هنا
 تاك اذاف ه.ةعرمشل اكحاذه ةكلامنيعتب الامن اق ني ةحخسملا ىلع هقرشب وأءارقفلا ىلعةيؤدد:ءتاطاسلا
 اذهو هذ قدكرت نه ىلوأة:ةرفتوهنم هذحخأ لو ة:دقذملط ىلع هيتاعتس اوهقرفي مهن ذخوت غن اناطاسلا

 نوذحخاب ننذلاتا كرابملانبالاق كلذإو مهرثك ًاهذخأ املزنب اذهىلعو ههحو قامسو ءاملعلا ضعب اردت
 دعب هسا قضرةةساىتحذخأ امةرخر عنب نالاهمتودةةنام ةشّتاعو ر غني نوة< ومويلازئاودا

 قدصت او مهتمهذخ آن اثنا رلاقو هيودصتق لامهءاحدب زن رباح وكلذ لثمتلعفةشئاعوافلا نيتس هتقرفت ١

 ىح برق ىلعهقرد هناقدءثرلا نوره نم هلبقاعهتلاهحر ىفاشلا لعفاذكهو مهيدي ىفاهعدأ تأ نما سحأ ظ

 نمذخأب نكلو قيتس لد فرط ءالولال هناقةحنالنأ «(ةعبارلاةىرالا)# ةدحاوةيهسفناك عم |
 ند_ارلاءافلخت دعب نيعب الو مهنعهتلا ىذ رةراهصلانامز ىفءاؤلوللاناك اذكهولال> هلامرثك ؟ثاطآس |

 اماذهفرثك ًالالخلا نم هذخابامناقلاق ثيح هنعهللاىذر ىلع ليلغهيلعلديزامارح مهلامرثك 1 نكي مو

 هش ناطلسلا لافو سائلاداعآ قحىفه.فا:ةةونامنانكنو رثك الا ىلءالن وعتءاذطعلا نمةعاجمز ٌوحدق

 امتاو باغالا ىلعادا_معاعارح هنا مله: ملامذخأزا وجل دهنجتداهتجا ىدؤب نأ د عبي القرصملا نعي وردخاب
 كل ذىر < ىردال اننامز ىفةماظلاتازازدا نا تةةدك تاج رالا هذه تمهذااذاف اهارحرثكالا ناك اذاانعنم

 ا

 الفيكواهرثك واهلك مارحات رمصعقنيطالسلالا اومن اامهدحأ * نيعط اه نيه-و نم هةراغت امناو

 اهتاودهب زجلاالاقن ملوثاطل سلادب فئيثامنم لدخدي سرلواهلدو> والوةهذغل اوءىلاو تاقدصااوهلالخاو
 هءافولاو هنم ذوخاملاوذوحاملافعرسشلادودح نوز واح مناف هناهذ خا لعمال ملاغلانمعاونابذخنؤت |

 فونصواشرلاو تارداصملا نمونيململا ىلع ب ورمضملا حارخلا نممهبلابصتن ام ىلا كل تبن اذامث طرسلاب
 ءافالل انامزي مهدهعٍنرقللوال ارممعلاقةهلاغلا نا ىناثلاهح ولاو دي .ري_ثءزاشعمرشع غلب ممللفلا ش

 م-هلوب ىلع نيصررحونيعباتااوةباصصل !بولقةلاةسا ىلا نيفّوثةمو مهماط نم نب رعشة تماولاك نيدشارلا |

- 
 7 م

 لعتفاسواطلا:؛اناىوز وفوردملابث لك تر ةثفاناو تففعتساثدنغتسسان ا متدلا لام ىلاولاك الأ

 هينوحر غي دمهلوبشب ةنملاتودلقتي اوفاك ل.لالذاو ل اؤس ريغ نممجلا نوثعبداوناكو مهْزتاوجؤ مهاباطع

 ادا حان 3

 ئىدر سابع َتاناكو

 ني_تلوقي هع هللا

 ءاستاهرثك ًاًذمالاءزه

 رابخأ ىف رك ذهذ-ةو)
 لتبتادباعتا (مءابننالا
 لهأ فاق ىتس> ةدابعال
 ىئسنل رك ذف هامز

 محن لاقف نابزلا كلذ
 ةع1 كرات هناالولل>رلا
 كال رقد تلا نم
 لاعنهمهأف داعلا ىلا

 انآو ىدادعىعفنتام

 ىلا ىلاءاف ةنسلا كرات
 لاف هلأسف مالسل اهءلع
 ججوزتلا كرات كنا من
 هموح [قالهتكرتافلاعف
 ريقفىاالاهنم ىنعتمامو

 ىلع لابعان او كئث

 ةرماذه ىنمعام سانلا

 تآهرك افةماذ_هو
 اهلضعأ سمان حجّرزتأ

 لاقف ادهح اهةهراوأ

 ةالصلا<لعىنلاهل
 لا كلعنع امو مالسلاو
 [نألاقذ منلاو اذه

 هجورف ىنباجوزأ
 هتنبامالسلاهيلعىنلا

 دوعسمنبهنلا دبع ناكو

 ىرعنمقس و لو#:
 تربح مايأ ةرسعالا

 هللا قل الوب و زنأ نأ

 ئلاعتهتلارك ذامواب رع
 ءاسنالا نم نارغلاف



 هس فنا

 دادزب ديعلا اذهلثمو

 صقخ الو حاكنلاب

 هلعلك اذا دعلاو

 الوءام_ثالانمذحخأي

 قنعطب ساخلا ضعت

 ١ | اذ هالاعفةنفوملا
 ىلءلدال ماسلا نم ةعاج عانتما نم لقنب امناةقرغلاهذ_هتعزو ىاعتهّنلاةيصعمىف م_هعاط نم ىلع ||.« 1 ذلاام

 لاف اريثكن ارا الاف

 | اك تع-ولاضاأتنآو

 | متاك ًاتو_عوح
 انوحوزتيولاق تواكب

 ولاضبأ تن ًاولاقاريثك

 5 كل_-ح رف تاظفح

 ك تحوز تواندع

 ىو لاق نو>ورتي
 توعوسن لاق اضنأ 2

 تنآو لاق ل وقلا
 م5 تر_ظنولاض]

 م5 تءمنو طش :

 نامفس ناكو) نوعم
 ةرثك ل وعد (ةنييعتإ 1

 انندلا نمت سيلءاسنلا
 هنعهللاىذراملع نال

 لوسر باع دهزأ ناك
 | ٍوسرمبلعمتا سما
 ةوسسن عسبرأ هل ناكو

 ةدارس ةرمشع ع

 لافلاق هناىد_ءنب ريب زلا نعود و بكولاملاق ىهامل_.ةفاهالبةنسابعنباورعنبال راتخلاةرئاجتء از | وقومنم ءاشالازخأت
 | انآلوغيد_.نلا ناك
 | اكةحوزلاىلارباتحل

 | اللعسا قتالماع ل عج دقو ريبج نبدعس للعانوسريبج ني يكخ لاقو دهب واعم ماو تالبقي | مانعملا ىلا جادت اةتارفلالفسأ ىلعالماع ل _ءحدقو ريح نب دعس ىلءانررسريمح نب مك لاقو هب واعم رثاو>تالعقب | .ا 2 ١

 |. ء.لعلا شعب ( معدد

 هحرخ افهعيصأر ع لخداف اهفىفم_هردلاتاعج و ىمن اهلهأ تيمىلا ةدصلا تادتدو هيبكم تمدد نع ١

 «ببف ىسف:دجأ ملال ملا تيب لامس مفرك ذب لد وط ثيدح ف هنعهنلاىذرر علاق كلذإو لاملافنفانتلا

 [ لاس أ اللوشب مثهلبةيفلاملاهيلا ثعبي تاكراتخلاناامسهتءهقاىضر رعبا نع عفان ىو رو مارح هبسغنف |
 نءاناىورام هضراعب اذه نكاو راتخلا ةقاناهلالاة تاكو اهل.ةفةقان هملا ىدهأو هللا ىننز رامدرأ الو ادحأ
 | ىلارمعم تبا ثعب لاق هنا عذاب نعو تنث أ هدر ف دانسالاورادخلا هي دهالا دحأ هيدهدر م اههنعهلل اىضررع

 | مدا لولئا-لا ىطعًاوهاطع أ نم ضعب نمل ضر: اف لئاس هءاج مث سانلا ىلعاهم سف اغا نيتسإ رنا
 الوبرعل! نمثل. ةاد-آ اهزحاملةزئاص'لزبحاللا ف هنعهتلا ذرب واع «ىلع امهنعهللا ىضر' ىلعزي نسا

 ظ دقالاقتءاثىأ نب سبح نعواهذ+ أف م_هردفلأ ةثامعب رآءاطعاقلاةبرعلانم كدعبادحأ اهزيحأ

 كلأنهملانافلبقافأش كاطعأو اءو<وأ ماعط ىلا اع داي رلا فراقي رحاب أ لماعقب هصكل ناك اذا ناس -
 || اناك مالسل اامهماعني ساو نسما ناهيبأ نعرةعجنءؤمانعمف لا ظاافىب رملافاذهتنثتافرزولاهيلعو

 ظ مهارباكأ ىدزالا ريهز نءالعل ا لاقومع.انكلأ ولك اهماعطب اول راقك دعا_# انومعط ان زاسعلا ىلا

 || هلامتيدل خدي واق روةنؤملامعال ن 'لامعلاةزئاح سابال مهارب!لاقو لف هزا-اف تاول- ىلع لماعو هو ىنأ
 || اونعط مهلكوةملظلا نيطال_تاازئاو> مهلك ءالؤهذخ اد ِةف هلامس.ط نموهف كاطع اف بطل او ثييدللا

 نموادهّز قلطملالال+ !نماوعنتما مهافداهزلا ن «مهريغو ذأ و نيدشارلاءااهناك عر ولا ىلع لد عرمتلا

 ىلع دبالل_ءاوأ عانتماو زاوخلا ىلع لد ءالؤهمادقاف ىوةتواعرو ر وذح ىلا ءزاضفا فاخ ىذلا لالحلا

 نعل من اهوافلأ نيئالثوةعضد مسجا ىتح لاملاثيبىفهءاطع لون هنا بيسملان ب ديعس نعل #ةنامو م رحتلا

 ركستبال عر وكلذ لك هلامل_طأ ىردأ الىنال :الصل !تقو قاضولو فري -ءام ماضون أ ال هلوق نم نسما
 نمةهش ىههذهفاضنأ عاستالا ىلع م_وعابتا مرعال نكسلو عاسنالا ىلع مهعابتا نمن سحأأ هيلع مهعابتاو
 مهدر نم لقنامىل اةفاضالاب للتروصءالؤهذ نمل ةنامناباو+لاود ملاظلاناطاسا!لامذنأز وح
 هنوافتمتالامّتح اةثالثدخآ نم ذأ ىلا فرطتءف ع رولا لاسمح ا مهعانتما ىلا قرط: تاك او مهراكذاو

 ذسحخا,الثا +( كوالاةجردلا) «تاجردعبرأ نيطال_لا !ق>فعروالنافعرولا فممتوافتةحودلا ف
 هنعهللا ىطر ركدابأث ا ىتح نودشارلاءامام:ا هلعفي تاك اكومهتمتوعرولا هلءفاكالصأ ام مهلاومأ نم

 هنعهللاىضور عنا ىتحولا-لاتيبااهمرغف مهردفال 1ةّتسس غلب فلامملا تيب نمهذ أ ناكاام بج بسد
 ةفململا تطةس ىت-اهملط فرع ضهنةلاملا نمام_هردتذخأو لنبات اخ دنامونلاملاتددلام مسد تاك

 عسكو مهدبعبو مهم رقنيمسمالامالا رمل الالو رمعل سيل سانل هيأ لاقو جارللا ىلءهحرطواهمق نم
 مالغل اديىفكلذر عى ار فمان اءاطعاف هنعهنلاىذر رمعل ىنبرفام_هرددج وفلاملا تدب ىرعشالاىدومونأ
 تدو ار عل [نمكءلعنوهأ ثيب ةنيدملا لهأ ناك امىسوم ايأا,لاةفىسومولأ همناطعأ اقف هنع هلأ سف
 ناكلاملانا عماذه لاملاتيبىلا مهردلادروةماظٍانباط الا د-أ لسو هياعدنلا ىبص دمت ةمأ نم ىتمبالنأ
 هللا لص هلوقتل الاثتما ل قالا ىلعرصتقي و هني دإئرعتس ناكف ردقل اكل ذوه دهسا النا فان نكلو الالخ
 هّنلالوسر نم هعمسالوهنب دودض هرعلأ ريت ادقفاهكرت نمو هلوةلو كد ربالامىلا كيب رام عدل وهيلع

 تماصلا نء ةدامعسع نيدح مسوميلعهنبا ىلصلاف ىتحةيناطل سلا لاومالا فن ادب لت !نملسوه.لعدتلا ىلص

 جاؤئئاهل ةاموأراو اهل ةرقبوأ ءاعر 4ك تبقر ىلع هلم بع ةماعلا م هول ءىبعالدملولااباايهنبا قا ةةدصاا ىلا
 ئث ىلع عأالق لاين ئعبىذااوفلاق هللا م-رنمالا هديب ىسفن ىذلاو عنلاقتوك,اذكهأ هللا لو -رايلامف
 فاعامناو اوسفانتنا مساعفاعأ انا ىدعبا اوكرمشت نا كلع فاعخأ اليخ مس وهيلعمتلا ل صلاقو ادبأ

 حسي يي ل -_-_-_  31464157-333 ب
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 (لثالف) ةناز ااا ىلعزأ 12200 نب عاب لعوأ نلسلاجر لماع عر ءاذ انام لهو تالا 10 ١
 سانا ىلءوأ تاهل اكل نم سلا ىلع بدك | ةئمه تاهل اه ست ؤلاصمالاهساسمنأ ةغب رأوا زحلاوغأ]

 هحو ىلع ةيورمضمالاة ب زطاثوكست الثأ ط رش: لالخ ووهفردقلا ىف طامتحالاه بف غوروت كم هيفاملةعب رالا

 لى وهام ل عفن نأ ناطلدال اوداهتحالا ل قاض هناف ريناندةعب رآىلعوأ راش دىلعة دا راف سال ىعرم#ت 0

 لماعت روكي الذهعر 2 هم 2 نم ماد تقكن يعملن , رطل اذ_توتىذلا ىزاان وكنا ط رمش و دابتدالا

 هن زطابرضةيؤك قىارترومأ هذ- نام اعبي نزح الذ اةأ صاالوادصالو مع مانا املاط تاطاس

' 
| 

 ل اومالاوثن ر اولا (فاثلا )كلذ مج ىف راظن !! بصق فرصا امزادقمو هءلافرصأ نمةفصو اهرادةمو ا

 مناف« كح قبس دقو هلقأوأ اوأ ةرثك او امازحهلك هلاهثاك لهه فا ىذلاتاقراقثلاو حلاصملل ىمهف ةعئاضلا | ْ

 (ثلاثلا) فور هملارادشا !ى مت ةله هيلا فرص عل'ق نو كنا هملا فرض نمةفض قراظنلا قد اماوح نكت ا
 اعَو اومذوخألاتوكل ىف اولا طرمشت هوه مأ داب ز عمتارتملا فىرخبك اهفرطن !!ىرخ اذكو فقاقوالا ١

 ءاث ناعاشاسكلمن رم ىطعن تأ هلذا ظرس :هيفريتعرالاذهو ناطاسااهابحأام ( ع.بارلا) هلا مسي ىف ل ْ

 لعب ءيحالا افا نم عسهترحأ اداب وأ ءارالاءارك المخأ نابل غلا فرظتلاناو شردت أ ا
 ملعفلا ىلءنيهركماون اك تافه فن ناطاسلا اوةبالو ضرالا يوستو نار دجلاءان,وراهمالاو انتل ارفخت ظ

 قاهلءانهندقةهشثرولاذوف مارخلان ء مدر وجأ تبضق مم نرخأتسماوفاك ناو مازح و هو نال لا هكعاع

 روق ظ سرت ل وأ ضرأ نم ةمذلا ف ثاظلسلاءارتش *اام( سمارت ) ض اوعالاتةهار كلا قلعت ْ

 قبس دقو ىرخ اة هش اوةران ع راش 7 كا ذو مارح نمهنك ىضتت هناك لو هدف فرم تا رانك
 تعمل امارملا اوهو ةرداغا اوةعسقلالا اومأ عمد نمو أن يهسملا حار لماع ىلع بتكم نأ (سداشنلا ) هإ.ضفت أ

 ىفاشلادنعىفقواهئاففاز ءلا تدار ىلعامالا نامزلا اذ-_هىف تاراردالارثكحأؤهو هيفةكمشالىذلا ا

طاسلا لماع عاس ىلع بتكيآم (عمباسلا) نيمسملا لاسم ىلع هنناهخر |||
 نازح لاك لاو ريغ لماعب الن أك ثاقنا

 تنال (نمهلغب نس[ و ناطاسلا ىلع ضرقهيطعنا ةرثك انيطالتنلا اريصغ لماع تاك تاو ثتاطلساا |

 عمت لماع ىلعوأ ةنازحلا ىلع بتك/ام (نماثلا)مارحلا نمل كح قي ذقو ضوعلاى لا قرطتن لاختاف |

 تاائمقي فرغ تاو شعم تدق مارح ننالا ل تدتاطما فلا زن 8 مارا اولالفنانم هد ||

 ىمقو هلابي رقالاهثحا لالا نم هنيعبديلا سب امنوكرنأ لهتحاو مارح لامولال> لام ىلع لها ةنازملا

 قلدا داو رابعال منا مان السلا لاومأ باغ نال لغالاوهو ما را نص ثوكي نأ ل حا سلا ْ

 نورتخ لاقوهذدخ 1نأ ىلذ مارت هنا نشنت أ الاملكموقلاقذ اذه سانلا فلآ ةهحادقفزب زغوأ مودعم مهدبأ

م فاعلا ددعالاو فارس اامهالىوأل أ ةبمش لحتالة لال هنا دقي مامذ خور نأ لدعال
 مكحلاو مو هرك ذان

 دق اوي قدضأك 4 .ةانغتون مطوموهذ مزح نبقي ةبقوالالح بلغالا ناك ن او مرح امارس ناك اذا تاغالاناب

أملانيءنا ققحتي مامهملالدو مارس جة ثاك اذاننطاآل_ىلالا اومأَذَخ روح نم 2
 ىورا-مارحةوخ

 ديزوىردخ اد. .«سول ا وةزن رهولأ ًامهنملاو مالا اوذد '؟وةهلاظلا ةمالأ مانأاو ردأ مهما ةراععأ ا ع نمةعاجنعاإا

 وأو ديعسول خلاق ةمركتن ”روسااوكلامزت سن أو رباجو هللا ددغنبريرح و ىراصنالا بونأونأو تاثثعا ١

 ىغشلاكمهنمنيعباتلا مريثك نحن اوجاع ان سان ':اورعز ازدخ وكلا ادبعزبديزبو تاو م نمةرب رق

 ءافالطا نمكلامزخأو .ةعفدفرانيدفلا دي_كرلا نوره نميعفاش !اذدنأو ىل | ىفأن اون سحلاو وع هارااو

 رك الالام ذخ ا بامو لالا ن مكيطءعناةافناطاس لاك يطعد امذ د: هنعهللا ىضر ىلعلاقو ةجالاومأ

 سبق نب: االرذ ىف ؟لوةىرتالأ لالا مىلء لمح نأ 4 :.دىلعةفاعاعروت مهتمعاطعلا كرت نم كرااوأ]

 اذاوانامقانءطعأ اك ملا ءهنا ىذرةرب رهوبأ لاقوءرعدف تدتامنأ ناك اذافةإ_< ناك ام ءاطعل انك ١

 4 3 غو« تناقل هيواعمءاطعأ اذا ناك هنعللا ىطرئر ”رهابأ ثابدسملا نب ديغس نعول ستتم اًمعَْم ُ

 هناالمارا | ىلع كلذمولمحىأ رانلاه ول ثدي ىتماطعلا لأب ءاطعلا لاري الو رسم نع ىبعشلانعوأ 1

 ابهءاود اهّؤاد راص

 ةحامماتاوهشلاتراصو

 ةعورشملا تاذالاو

 اهاعرتفتالو اهرمضتال

 تاصواماك لئاهئازع
 ىلاة.5 زلاس وذا ١

 اعلا ذادزا اهطوطح

 ريصد واحاسفناواحارشنا
 نيل بالا نيس

 اًيددخلا فاعب ةَعفا

 لكدادز درب و 20 لولا ىلع

 لستشاغ اههتمدحاو

 ظالا نمرخ“ الاىلع

 كلفح للعلا دع اهلك

 [سذنلا ىلع عل هنلانم
 توكمفةنينامطلا علخ

 تاقال ةئيك شل ادن لم
 سفنللة نينا مطل ادن لم

 نا و

 مكدنكا اذاءاسلا انا

 قرتلات سك

 ماه غل اهدي كالد

 تذعخأ اماكو مهارلا

 42 ر اهظ- سفنلا

 قفثاراجلاحورت فعلا
 (تعم-) راجاةحار

 لوعءار فلا ضع

 تاةاللو##: سفنلا

 ماعطلا ١ ق قم نكح

 ةالصلا فكعم نكأ
 لاو_>الانماذ هو

 ملاعلالا لصتال زي زعلا

 كابي عدم نمو ىئابر



 مهسدحأو دصقو هريصل ىلع

 نوكدقو سفنلاذاوم
 نيس ل ارلاءالعل ا اوءابوق دال

 نقلاوحأ معلا ىف

 حاكنلا فمه اود

 مهنأ كلذو مهب صقخت
 تاد_ها1لا لوط دعي

 تاضان لاو تايقارأاو

 لمعت م4 وهن نمط

 لامقا بولةالو مهب واق

 موضعي لوي رايداو
 ارايداوالاهفانولقال نا
 تحور تن ,ريدأ اذاق

 تايقأ اذاو قافرالاب
 قيتف ىاثيملاىلا تدر

 لاقالاةٌعاد ممم وأق

 اهلايقا وري الوريسلاالا

 سوفنلا ةئيثأمطلالا'

 كرو ةعزانملا نءاهفكو

 اذاق نولقل!افثنشتلا

 سودعفتلا تتاعألا

 اهشدط نعد درهم و

 اهتسارسو اهر وغنو

 اهفوقح الع ترذوت
 اهقوعح ند راصتأسع رو

 ءادأ قنال اهطوافد

 ذأ قو اءانفا قا
 نءاذهو اعاستا ظحلا

 7 مهاقةيقودلا معققد

 حاكشلاب توعسستاب
 3 مدا جابملا
 !ازاما مئالاهط وافح
 قسد ا فاا

 نانسأ ةظراعت لتسو راش: :ال مهدت لشفاهر ريف ردعالا ذل هالثأ دمتعلواجتبش فعل لواهيد نيم

 ا9اكبلع جغ تاهو ة طم هد ل ناإغ هناهثلاه_دكو رششب نع كحد ةوب قئاقدلاءذهدقغتي نأ ىئبتي ل

 نيب عفن أ دارأ نالئالذ ل غفامئاوأب دب هنأر 0 هءاروةمأ تدعمدةق رغءدعض ملك 1 هه ركب تاكواهاك )ا

 اذ_هدجأ لاةذاللاةذةسّثا 1 قةعاط ن.دااولل لهرم لل ل دس لمت نم دجال لقد هوهدعملا ةناص نيب واهاضر

 وة قم ءفغت نأ بح لئاضال لا ةفل اوةةاذا كل.دلاو رلاعناهعىنادابعلالتاق مث د2 لاس هلل هذ ديدش
 ةرافكمزايالو هيلع حالف ض < مارح لامهدب فنه «(/ث-)* اههيرادنتأن بدأ املاقمت الانام تبوس

 لك لامبارخا < لع بح اذهوالئمرشعلا عسب رجارخا بووك لا نعمذاةاكز هبل حبيتو سا ذم البلام

 ماذافلال> هنأ لمتع ة بش لامناك اذاامأ و كلا ملا فرعد لنا ءارقفا اىلا و مدز !هفر عت 'كلانأ اىلعا دراما

 ىلع هليو ىلاعت هللا لاق دقو هر هرهذ قود مو زقخل بالا عيحلا ام بالونكمالااح هنوكتال مل همز دن نمد رت

 هك 5-5 هنط ىلع باغ ثد >هتجأح ىلع دب زي اعودضتااهي اعبح واذاوال سهم لإ دخلا نم ترجلا + ناكل

 زوارات موقلاف دقو نيش. اختل قات ءالاو موصا انين عم_هلفةراغك هما تار بوخولاب ىوأ ءا ذاك زلاق

 بوجرلا:ءكح ةهنل لكنا ءراتدت ىذلاو ماعطالاهمفك, احلا لاقو مومل_عمرا سد نبذ هل يااا

 | 0 وعل نين عب اهيلعق ءانز كام ىلع بلغأ مارملا لاستحا نوكسا هدب نم اهجارخا هاْمَمْر ًاوامانت>ا

 وكشف هلنوكي تأ لمت ومنسق دس :لاهماع ت>ورق هنالذ ماعط الاامأو اكح سلم هنالف موصلااامأ

 ناكتاف جاب ع وطتي نأ دار ف ةجحارلل هكسمأ مارح لامهدب ند * ةلكسم)# ةرافكلاةهحن هموّرألا

 جادحو 0 رع النأكناو نؤأ ةدامع هلك اقةدانعريغ ؤلاملاازهلك أ امس هنال هس الفانشام

 تاكتاود ابل !فبوكرااءا امثروعالك قدر اطااىفةخاخل هذه لك 1 الازوجالةتوكر هالةدان زولا

 يف 1 فا مح ا سملوأ هراظتن !ىةفاهالاف مارح اة. اةند ع نع هلى سل ث» .دع مأو اول لال ىلع ةردقلا عدوتي 9

 تقونئردَع : تاق سرطلا نم هزوةنوكينأ د.مصلفةبشةبف لامع بجاو عل جرخنم هل ؟سم) عمار 1

 مارحهم_عطم تقوى هؤاعدوهللاىدن نيدهمايقنوكرالتأ ةةرع مو د مهافود هب مناف لاخلا ىلا م ارسالا |

 ةرورض عون وهف ةحاملاب اذ هانز وح ناوان اف مارح ءرهط ىلع الو مارح هنطن فن وك النأ ربتههاف م ارحهسامو
 راظذي هانسعف بيطل س لام اوان نسل لا ارطضموها ا رخل اوفو اهءاق مزالءلفر دع, لتافتابدطااب هان أ امو

 لثاق هللا ةفهنياةجر لمدن :دجأ لس (ةلئسم)# هتهاركو هفودخو هير سس هنعز واد وةجرلا نيعب هملا

 0 ا ياارب عاناش ع رامزد#ت ةلام» نم عد لافت اماعمءز كس نملماعب ناكوالام 'لرتو ىأ تام

 جارخاب ىرقلاىأ ارهنأ ىلع لدي وهو مي ا وويل دناستعهعدةفألاقذ كلذ ىرتفأ لاقذ دقو

 ةدساغلا تاضواعملا ف ةلذناسالدب هلله هلاوم 1تامءأناىأر هناو ميرلارد-ةجر_ةيلافذامار اراده

 تبدسإ كركي :الؤنيعن , هناىلعهش دءاضق قكوعو درلا ارمسعو فرمصةاارثك امههملد داهذلاو صاقثلا قد رطب

 *م .رحيامواهتم لع امو مهتالهونيطالسلا تار ارداف سماه بابلا )< ةهشلا
 قو وهن ؟نمناطل ماد. ىلا كلذ لدم فرومأةثالثفف رظنلا نم هلدءالف ناطلس نمالامز نأ نمنا ملعا

 قاقصسالا ف هئاكرلاحو هلا ىلا هضأ اذا«ةهقس له.ذخأب ىذلارادةما ىو نالا قتلا ممىتلاهتفص

 : ب( ناطلسال لدخدلا تاهج ف ل الار ظنلا)«
 ةذو م اةمينغلاوفو راغكسلنمذ هو أ موب ناهس ةس ءرلاه.ف كرك داموءادحالا ىوسناطا دل لعام لكو
 طورلابزخ وت ىتاا ىهوةداهملالاوم اود زم اولاتةريغ نمهدب ىف مهلامن هلدئذلا اوهوعقااو رهقلاب

 ىتلاةئاضاالاومالارئاسو ثب راوملا نان قالا هنم ىل_ةعالف نيم سلا نمذ ردا ىلا !١مهةااوويةدقاعملاو
 001 كا ةطامو ا م ما ام اهل ىلوةمالىتلا ف اقوالاو ثالاماها نيعتنال

 ىلعةءلخوأ هإضوأ ازارداهريغوأ 1 هيقفل تنك اذاف مازحا هلك ةوشرلا عاونأ او تارداصااو نيل سملا لعب ورمذملا

 ثالءىلعو أ فاقوالا ءوأ ثد راؤملا ىلعوأ هد زجل ىلع كلذ هلت تك 0 هناف ةيناملاوحأ نم ولذعالفةهح
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 رارعس اباتكقهانر 5" درافتهجاسودق قوزع تحاصر دقذحانأ هلانزو-و هلكلاماللامةدب قلص اذا

 اذهو لف هلئاعالا مب ب ستك,ة راد كا .ضعارم# لكرة تار !ةئسةيافك دحخأب /مود 5 لاه دعفةاك زلا

 ىف ىلا هز هللا فطلراقةثبو لكوتل هود ء سفن نمدحو نا لكلاب قدصت ناك ءالا لابد لو ىبساحماهراةخاام '

 ل و هنم فور عملاب سعتب لام سأرذذتب وأ ةعمض ىرتشا نا هلذردَق متاقلالإلا

 هنا هدسعاض "ركل توب دل نس هلع د صا عمالال>- دو اذ اقدم ءلاداع ىتفاذاف هنع موملا كلذ

 امل-ع>-ن كلو هيلعدب مالو م و دل نم ممعللا لك ًاالاوهياعىوةتام كلا كركي و زيا لك اب

 بد لاهه نللا هل ؟ىدصت : الالد دو اذاف 2 رق هلع ت اعرولا نأ ىف كالو رافن هيف هدنعاضرقهقفنأ

 ثتاريمنمءدنىف 5 ًاهنلع بح الن ادعبب الذهيلع هب رصتب . ىذلاريقْغلا لع كلذ

 لعب س رلوةهشوأ ما مارح .ولالح ودب . ناك اذا (ةلّْم )هيف هيلع م ال الغي ىتحهيسكوهبصغب ابدعت :منكلو

 هدالوأو هلابعو هديعفهنمهسفن ىقدكو ًاهيلعةخ !ناللالل ايه سفن صخاة لامع هلناك اذافءةحاش نعزكلا

 ردة: مهمعطمق ىضذأ نافهنمدش اوهامىلاءم.ىضغب الثاكت ا مار طانم م مهسر <عدالوالا نءراكلااوراغصلا

 0 ذعتاعرلا رعلاو علا عملوا. :دب هناوهوةدان زو سف:قرودعووفهريغقهرذح املك ةلطاروةحاحلا

 نيدو هنوس 5و هنود صخ امنيد< سغأ :قدىددو اذاو ادلوعب نعمت «سفنب لالخلابأ دم, .افاهسفند مالا وت مذا

 ةيادلادهع و لزم اةراعو نهدلاوةرونلابءال_طالاولاجلاو راصقلاو غابصلاو ما ارح ”اك نوما نمهربغ

 وه هنع هنىغالو هند قاعت :امتاقو_ءابلو هنوةلالل اب صاف ارسا!نهدو بطخلا نكوو ونئااريعمتو

 هما زم هنال لالخ اب تول !صخ لاقي نأ لت 3 سامال اوتوعلا نيب الار اداذاو ايبط توكي تاب ىلوأ

 هنرمشب نعراصبالاودربل اور عفدو هنر وعرتس ان دئا فذ .وسكملاامآو هيو أر اذلاف ماوس نمثنن مل لكو همدو

 هناىو راداهيلع قسال ماعطل اوةدمهلع قب هنالس ابالا مدعي ىبساحناث ركل الاوو ىد:ءروط الاوداذهو

 قنمفدرودتاذهلاثم أن كءاو لم: اذهو مارح مهرداهف مهاردةرسشعب هارت ش بوث هيلع نمةالص هللا لب يال

 هنعهّللاىذرقدد داء :كلذلو ىلوأ لال !نمهتبني نا مظعلاو معللاةاعارق مارح نم «-4-تدنو مازحهئطب

 هسفن نيب قرف ى اف هضارغأ ىلافرصنم لكلا ناكاذافل يق نافىبدونسثي م1 هنم تيذي الت لهدا عمهيرمشام
 فاو تامهللاه جرم ميد نب عفارن' ىوراسعكلذ دفرعاء اةويفر غلا اذه كردماموةه-وةهح نينوهريغو

 م منق تام عج ورفماغابسكن ءىتف كلذ نع ملسو هب رلعهّليا ىلص هللا لوسر لف امام ادعوا 1

 سقف قرغلال يب -متغنااذافءثب دوأوهماك أد ,امنيب قرغلا ىلع لدي اذهف مدانلاءوفلعا لاقفاماتيأ هلثا ل م ا

 قف :ااذاو مملع مسول نأ هلذ ءارقغلا ىلع هيو دصتولءدي ىذا مارخادج ( هلْ سم «مانر ؟ ذىذلاليصفتلاهءاع 0

 ىلعرمالا توكتش قب ٍدضداو عسبسو ولا نيداطسو نكماو دصتقيلف هلا .عىلع قفن امو ردتامق. ص افهسقأ ىلع :

 وأ ل ان رب فتاك اذاالاهمعط الفاشغتأك تن اوهدلع حس .ولذريقف ةوهومبل همدق فيض لعق نافاس الث

 صر اذ هنع روتلكلذراعولا: .هناقض هرض-ىذلاريما!ثاكتاو ريغف ”ةولا كلذ هناف ا شد ملوالدل مدذ

 2 : لود نأ ىئبذ 1 ا ا رم الف عادلا ؛لرثوةفامسضل !ق-نيناعجهرع_ذلو ماعطلا:

 رعو ركولأ أي” كلذإو هبحاص فر همت باقلاةوا سة ىفرأ ةدعم الصح اذا ماركا ناف هرضن الذ ىرديال 3

 ر زناناكو هفهملاةحاحلا :ها مال - ًاءارة ال لالد هناي" ةأ تاو اذدو له> ىلعاي رش دقاناكو ام معلنا ضر "

 عنتجلف هي وبأديفةهشلاوأ مارا ناك اذا #(ةلذ-م)* تاي.طااي قفا: الفةر و رضلاب اههانال-ااذار 7 ١
 ىلاعت هللا ةيصءمى قوا 4 ةعاطالف امهاهنب لب ضل مارا ىلءامهةفاونالف ناطخسااناكن افامهتاك اؤمن
 عاشت :مالاىف فطات ءلقب>او وهلدامهاضرباط عر ولا تاهضزاءدق اذهف عر وال هعانتماناكو هش ناك اف

 10 ناودعك]ذناف عسوتي.الو غضملا لرطب وةمسشالارغصا ناب لك الا لا ياو قاوراذ ردقي لتاف 1
 لس اول ةءلذودر است تناكو ة هش ن نما وث همأ هتسل أ اذا كلذ كودك ؤماضد أ امهة-نال كلذ نم تايب نق

 2 4 فردا ملاك دفاعا كوب 1110 ُْط 0 ا

 نعر ناو ةياتلاو
 نذالا دور ويىلاربعلا

 توك دّعف ةعارضلاو
 ىلاعت هللا نمهاخح كلذ

 هشلث نسحل هءاعناعر و

 ندد .دودصقمق دصو

 هير ىلعءداقءاو هاجر
 نب هلناديع نعل 2:د5و

 كن متراللاق هنأ سان ع

 حاسم نم هش نعلقن و

 رثك ناك هنأ ناسارخ

 واخت نكيل تح جونا
 ذل وأ نيمح دزنع

 لاف كلذف بتوعف
 مدمدحأ ف درعا له

 هللاىدي نيد ساج هنأ
 ةفقو فقووأ كح ىلاعت

 ىل-ءرامذن هتلماعمف

 اولاقذو 1 .رطاخ < لق

 وللاقف كلذاتسدد لق

 هسلاكى رعف تدضر
 د>اوتقوف لاح لثك

 نكل او طو ت> وزئام

 رطاخ ىاق ىلعرطدام

 نع ىلغ-ث طقةوهش

 6ع رتسال هن دفن الا ىلا-

 ىلءش ىلا ع راوهنم

 0 نبع أ نملك 1

 نوق أملا ة- ةمصعم



 ىلص هللالو-ر لوفأ
 صهأد ملسو هيلع هليأ

 ىلع هرماوةصرلاب
 نء اما عرمشلا نادل
 رتفاولا ء«تهنناىلااتلا

 هفشاكفهراذقحاوهيلا

 ةفانس ف ءاباههيتنبمللا

 ََن وك ل ازد رخو

 سوه لد ةصخخر مآ

 مهرافامع«#تءهنلائذر ركون ءاجوهةد صوتنا قةحالف لسوعب ءاعهللا ىلصهنلالوءونذان هذعهللا ىذر ركل هزالّدع زعلاباب ره عمت

 ملعنماللاخلا معنذ

 ةدص ىلع لدب وكلا

 هناهنع لقنامل عقوام

 ةحوزلاديرآ تنك لاق
 الو نامزلا نم ةدسم

 جوزتلا ىل _عئرتدا

 تح ةولارب لك نكاق ود

 خلد نأ ىلا تريصانأت
 هللا قاس هلأ ناكل

 نوفامتاحو رع راك

 ةدارا ىلع قفنتنمالا
 ريصلا ةركهذهفةيغر و

 ريص اذاف لماكسل !ليبجلا
 جيرغلا باطورية غلا
 يرسفلا هيثاب هللانه

 هللا قد نمو حرخم او
 هقر رب داج رخ هلل عت
 اذا بستدعالٌدح نم
 دعب ريوفلا حدر

 راثك الاوءاصتت_ءالأ

 ءاعدإ اود ءارضلا ند

 هللا نمدراو هلع دزودو

 ةباغااوهفهمفتذ ان ىلاعت

 1 4 تيل
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 اوهقال سم ىضاقلا تاكتاوانب د_:ءاضاقدح -فتالانا اهيل ١ لف ىضاقلاءالوت وس نأ ىئشف :رطانقلاءائد و

 0 .لالدأ نم مك ل: هيلعرت 5 ةادتن ام هيانع طقس يكف هنمضنالا مف هيأ دتباول نماضءمل ام اتا اي

 فراصلانيءامأو فرصلا وصال اقم كلذ لوت افرك ن اهدارغنالا نمو مكعل !نافان 508

 تاف هءلعةردقلاد:ءلوأوهفراصن ءزذعلا بدسب فرصلا لصأ كرك الف ملاصلاىفةق.ةدفراصاهباطناغاق

 مارح هنال زئاحري_غثال ذناىلاةعاج بهذ دوو كلءالا ع ىدصتب : ف.كو مارحوظا- ؟ىدصتلازاوح ل مل دام لو

 الآىدصت ا اللاقو ةراخ َنيداَمهامرامههحو ريغ ن هامه ري 1 نام ركام ف عقر ها لصنلا نع رو

 رثالاو رغلا هفالخ انرت_داامناولا.ةحاو ههحو هلك لذومذ لوف ئسغنلهاضرأ الامىري_غل ىذرأ الو بيطلاب

 7 ارب هتماك فبل تمدقر لا ةءلصااة لاق دست ملسوهيلعهللا ىلصهننالوسز افريل: اماه سايل او
 ف عع ضرالا ىفدأ ف مو رلا تماغ ملا ىلاعت هلوةلزنا او ىراسالااهومعطأ ١ مسوميلعهتلا ىبصلاقذا

 وبأ مهرطافن باغتس مورلانأ معزي ميحاصلوةءامتورت الأ هرامصلل اولافو وكرسثملا هيذكت وغم مم

 ( ||| لوسرنذا دعب رامقلاع رح لزندة ناكوهتئارصن: تونمؤملاحرفو هيودصتق تعءاذه مالسلاهءاعلاق هن
 رفظي لف هب راج ىرخ_ثاهنعهتلا ىذردوع سنس !نافرثالااماو دع راغكلا عمةرطاخلا ىف ه1 وهيلعهتلا ىله هللا

 نسحلالثسو ىلحالاةالاو ىذرناهنعاذهمهلل!لاقو نْءلاب ق دصةفهدح لذ اريثكهبلطف نم امدعنملا عكس اع

 هسفن 4تلوسال_رناىو رو هيودص:ب لاقن شيلا ىرفتدء«:هنمذدؤرامو لاغلا ةءوت نع هنعدللا ىذر
 ضعي ناى اف هيواعمىاف ساذلا ىرغت هللاقواهضيق» نى اق هناعاهد ريل هريمأ أ مةئيذغلا نمر اني دةام لغف

 دقو كلذ لرط مذا فولتف هلوقةرواعم غلب با عود تو هب واعمىلا اهسجن عفدالاّمذ كاسنلا ضعب كاف
 لاملااذ_هنالاق.ناووهف سايقلااما اودي كِل ذ ىلا نيع وولا نمةعاج وىسالات رادلاو لينحن دج بهذ

 ىلوأزيدخىلا هفرصن ا له: ةر ورضلاب وهكلام نع سايلا عقورقذاريخ ىلا فرصد نأ نيدو عض نأ نيبددرم

 دب قماشم راذاوةدث دئاقه_:ذملصحتمل اوثلالا ىلعوام سفنأ ىلء هاند ٌوفدعف رخل ىقءاننم رتلاناقر هأاىفهئاَعل نم ١

 ىف هرايتارب غب كلا هالوحالالوص>وهتخاحدس ريقفلل صحو ءراعدةكرب كلامال لصحهك !الوعدب رية

 ةرامم ندر ويطلاو سانلاهيدصن املك ىف ةارسأ سراغلاو عار زلنا عيمصلاريدنا فنار كش نآىئنالودصتلا
 تا الان دتو اسسفنال رحال ان.ءلط اذا كل ذف بي طاابالا دد_كتناللئاقل!لوقامأو ءرامتخاريغب كلذوهعرز و
 تناج ىلع ودصتلا بناحانخ رو قدصتلا نيدو مسييضتلا نيانددرتو رحالاالةملاخملا نمصال1ابلامأ

 رع رعت لال ارحانءلعمنكلو كا ذكوهف اذ_سفنالءاضرتالامانريغا ىضرتال لاقل الوقو عسييضتلا

 هت الوقنو لالخلا هلانيضردقن لحاذاو لاخلا بحول رص هالك عل او عشلا للدار ادا لذلخ

 هلابع نم موك مسه ع قتنالر "لانا وحدات لعاواوا عاملا اريقذ ناك اذا هلادعو سفن ىلع قدصتب نأ

 زاجل ريق ىلع هيددصتولو ريقفاضلأ 1 هنالهت-احردةهنمذح ارنا هذوهامأو مهاعىدصتب نمىوأ مهرب هلأ و

 لاق 0 اا تاساف مدواذ ا( سر لئا تماضد أ لصالا اذهتامس ىف مهب .رثلو ريلاو هتاكاذا ا ذكو

 فيك ل اقو كلذ ىساحن اراتدشاو هب ودصتب نأ مريخو هوهداقتام هدلةمقالوفا ءلعأو وهف ن اطلس !اىلادرب موق

 تالعاذاهيودصتب موتلاقو هبودصتت وناطلس ل! نم فرس تارا كل ذزاح و لوا« عماكلام هللعاذ هيو دصتي

 اذاهناراتخماو كلاملا قل ع.مبضتهبلادرلاةهملط باب تالري كت ىملاظلل ةناعا كلذ تالكلالا ىلا .درب رب الث اطلسلا

 درب نأ نم نءمكلام هلناكن اكلامالربخ وهف هكملام نعهيو دعت ءةهكساامىلاهدرب الهنا تاطاسأا داع ٠ نءمملع

 كلام هناك ن اف عسمبضت ناطاسلا ىلعهدرف نيإ سما قدنوكي وني-ءمكللام هن وكمال رهنالثاطلسلا ىلع

 اذاقرهاط اهو كلاملا ىلغرية فلا ءاعدةكربلثب وغتوملاظلا ناطل دلل ةنأعاو مميضت ناطاسلا ىلءدرلافنيعم
 لنك مذا اهح اص ةفرعم نع سد أ ىتلاةطقالاب هش هناقناطاسأ!نمذخالاب ود دعتب لو ثاريم ع نمدديف ع 1

 حابضهحونمةيسستك اهنا ث حن ماش تاك ناو ءاهكلق نأ ١ هلن كلو كلاملا نع ىد د: :لاباجق ف ورم ل: نأ
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 نع نوم طال خلال ذآ ع دوم نمل _ةحءاضق ”كعلوتذ وعن رامهذف هرم ويم رللادس نارخ 2 د

 رس وأ همف تئاف هنأر دقق لئالاىلار طنب نآالاوخ الا نمىلو ان اتئافر دعي نابامهدح أ كلم سلو نيناخلا

 ايمو ع اهنافلاثمالات اوذىف طا اواذهو ادد ن ار هريغ قد ااتموإغم لععف طاع ىذلاىلا

 ذاب نأ ىأ تافىضارتلاو ةحاصالا ىلا لمسالف دب عبد, .ءو ًارودب راد انااا دقعريغ نم تافال: الاى

 عسنأ قيرطلاف مهقلاةلث ” ع متنأك تاق < هكللمعبج لعق وعن تأ خ الادارأ اراو هدلعردقي مو هّم-نيعالا

 سفن عيبلا بلاط ن هذخأ ةتوافتمتناكن اوةيسالاردق نول مهلعع زون و رودلا عم ىضاقلا

 0 و لكيت حالطصالاوأ ناءبلا ىلا ت واف“ | اردد ف دول ولقالاةعقرادعم هنم مذممملا لا فرصور ودلا

 نماهاد _ءابو ةلصملاىه هذه هس: كلذ كوت نأ لكل'هديىفو صالملادب رب ىذالذ ىضاقلا دوب
 ضورعلافو هنوددوق نا فورهاط ةطنيلا ىف از. هول غلا ىلعهنبنتق يساهفو اهراتختالةف.عذ تالامقحالا

 لدمالا' د_هنايناهم مشن ل“ اسم مسرغأو عوبلاىلا عتحاكلذاف ضعبلا نعالدبضعبلاعةيالذاض غأ

 عم ىهف ةنيعمةعطتءيلعدرفمسثروا ةعيضبصغدقناطاسلا اكو ةعاج عم رواذا ع( هل سم )

 قايلاودودرهاوهلاّقي ىتحزبة:الهكىذلا ف مالا نافةثرولاهمهاض هع حر ذةوهواةدنةعمضلا نمدر واوةثرولا

 عماد «(ل )ع نيرخ الا بيص: قب مغلاريصح د _صقوناطاسلاةينبازيةريدنالوب ودغااوه
 9 36 أمسح نأ جيف عافترا طع راقعلاسلاو بان مت ملاط تاطلس نم هلام هدي

 بوسنملا ةرحأ رخ ملام كو ااا ةداز , زهنمل_د>وأ ةعفام هيو الا كلذكو ةدملاة|:لوطا

 رسعن أم اهتراحا دات ة«دالاق كال ذلاثمأو ىاَو الاوبام* ااودم» علاةرحأرب دّقتو هنمتاص-غ:ةدان ءزلك كلذكو

 هحت رامو ىدتالابذخالا عرولا قدر طوداهتجالابعقتت تاعوقتلالك اًذكمو نيمختو داهتجانالا كلذ كرد.الو

 قساك امارح هذ تاك ذ اة جش همف نكح ]و هل كل موهفهنم نأ ١ مظةودِملا ىلعاهدقعدوةعىفبوصخغملالاملا ىلع

 نوكف ةه ههلل نم بوصخملا ةراحابذ هنت ل .ةدتوةدساف تناك د وقعلاف لاو.الا كات نابعاب ناك اوهمكح
 ىسهق هئرثك-اءنع زمن اف ضاوعالا درتو نمل ادرث#س وحس: وعلا كل: نا سايقلاو هيل اوأه:مبوصغملا
 بصاخال لحثالو هيدصت.ل «-اوخا حي مارح لضةلاو هلام سأر ردقء:مبودغمالفهدب فتلص> مارخلاومأ
 هيسستك !نيأن مهثر ومن أردن موالامثرو نم ( لس إ) هدي قي مارح لك يحهمكح لب هنمبوصغمالالو
 رادقمحرخأ رد فك شواماحه فنا لعناوءاملعلاقافتاب لالووفةمالع منكي لو مارح نم مأ لالحنمأ

 ًايش هلعف ذاب نكمل هنا لم اونيطالسالالا الو تب ناكهثروم تامل عنكلو كلذ لعب لتاف ى :رلايمار ا
 تاك كم صعإت الخ ناز بالو تععر وتلا نسخة شم ديتسال لوا ا لوذخأ دفناكوأ

 تاىوراعلدتءاو بر وملا ىلع متالاو هزل الءا علا ضعب لافوداهتج الابر دةلا كلذ ب ارخا همزمل ف لاخلا نم
 ىناضها م ءارك ذب ل هنالف.«ضاذهوهثراولىأ هلامباطت الاىا صلاة ف تامناطلسلا ل عىلونةال>ر

 لجرلاتومنوكيف .كو ةبهصلاة هر هركذنال ن كلو لها ست ن «ةراهصلا ىف ناكدتف لهاستءنمرددهلغاو ||

 ل ىردبال.عفومشامريغو لاقي نازوحي ن ة:لاذا اذه د ذوب نبأ نمو طاتخلا نتي مارطلا اهون
 م(فرصلا ف ناثلارظنلاز< .  انيقياءاوسيفنأ ىربالثراول |
 رظتنفايئاغداكتاومثراوىلاوأهءلافرصصلاب ف نيعم كلام 4كتوكيت أ اما لاو ةثالث هلف مارا رخأ اذاه ||
 نيعمربغ كل 1توك نأ اماوهروذ>تةوهىلاهدنا اوف ممحتلذ ةعفنموةدأ ز4تناكناوهيلالاصاالاو ا هروض- ظ

 مص ىح اواو كلامالهضدرلان ؟ءالاذهفالمآث راو نع تام هنا ىردي الو هنمع ىلع فوقولا نم س ايلا عنو ||| ا أ

 ردقناو م-هعج ىلعر دقي فيك ةازغلا قرفتدعبا ناهةمغاالولغكل الملا ةرثكسأ درلا نكعالاعر وهبفرمآلا |||

 ةدصرملا لا اومالاوعىنلالام نماما اوهبودصتب نا عش ادهن نيغل ًاوأف لأ ىلعالثمادحاو اراذد دقرغن 9ك
 ىتلارومالا ذهلاثمأ ًاوةكم قار ط مناصمو نط اي رلاو دجاسا او رطانةلا ىلا كلذف هرمبق ةفاكن يالا حلاصا |

 قدصتل ا اماوي< .تياللقالا مقل عسي -هلااعدر 1نيللانماب ركن ملكا ميشال

 ( تالا سار عاركلو 0
 دا

 مظعر ط2 و5

 لو دو

 مدالوأو مكجاو زأنم
 مذو رذدحاف ملاودع اًودع

 هنإاىلا ةعارضلارثم و

 نيدءاكبلا رثكي و ىلاعت

 رركل. وتاواكلا ىف هيدي

 ةزةلا قزرناوراغتسالا
 هلزيمتس ىدح ريصلاو
 2 ةريدلا هللا لضف نم

 ماعل اولؤكئلاوهن كلذ

 هللا فشك دقن

 كلذ فداصال ىلاعت

 ف اقالسطا وأ اعنم

 لعوأ هتافقي وأ همانم
 هنيدىلا وشن نم تاسأ

 ريشدالراش أ اذا هنا هلاحو

 مكحاذاو ةريصب ىلعالا
 كلذ دنعف قمعالا كحال

 اربدمهح ٌوزت نوك
 نا انعم .د)هيفاناعم

 رداقلا دع خيشلا

 ضعب هللات ىل_ىجلا
 ثحوزت م ل ١

 ىد تح زئام لاّعذ

 ىلص هللالوءر ىللاق

 جوز مسسو هيلع هللا

 ل->رلاكلذ هللاعذ

 هيلعدللا ب4 صلوسرلا
 صخرلاب ماي لس
 مزلتلا موةلاقن رطو

 لافام لعأالف ةعزعلاب

 يكماو هباوس ىف شا
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 ]| ىذلا نكل نيقيلاي ذآ هنأ بهىل_ءقناف تالك-د ا نموهو مج رثلالا ف لني ساورخ الا

 اذالاق, تأزاحاذ_هزاح واوعيلعمدقي فيكق هديف قيام مارحلا للف مار انيعهنا ىردي سبل هجرك [] ر.ع دقوويرصدنتال
 نكسلو هإتسن وقابلاذخأب وثناك ةدحاو ىأ:دحاو م راطن تا هلذ ريشعلا ىسهق ةاك ذم عستبةتيمتطلقخا | ر_هج نع رعئهللا

 لادعل اةرثك لاةفءالملا

 ةرثك لم ةددولاملا هلو

 ن رّدفاا دحأ لابعلا

 داس لالا
 مهارباناكونيراسلا

 ةنزاوملا هذ _هلوقنف مارملا اها لاحالل < مةدحاو قيتساو عستلا حرطول لب هاقبت اسم ةمملا لعا لاق

 [|| ىف ثكملف اهملاةضواعلا قرطتتالفةتمملاامأو هلا ةضواعملافرطتل لدبلاارخاب لك لاملاناالول مدت تناك
 ||| هينث ادة مارحام_هدحأ نامهرد هل ن عذرخ ا مهر د همتش |نيعم مه .ردفضرفلابلاكالا اذ_هنعءاطغلا
 القةين ؟نهردقناكو نيني ىت-لكلا عديلاةذ اذهل ثم نع هنعهنلا ذر لبنحنبدجلأ لكس دقوهنيع
 امعاو كلىذلا وهاذه نبت -راالاةذامهكر رتفك دن اامهنب اىردأ اللاه ونين نع رااديلا ىل> نيدلا دق

 هلمهرد ف هللا ضرغنلذ بجاوريغ هنالوةنانكلو عر واذ هونغ ذخأب مو هنيد ىذتف لرعتخا تنك

 رخآ الامهردااهلحلاجلا ةقيقعع معلا عمي ضر و هبلع يمه ردإادح ادراذالوةنذ رضاح نيعمء الأم
 لكل لصح د قف كل ذريغ تاك تاودو هةملاىل_صحدمةذو+ ام اوه هنن لعفدودراان اوك تااما وأ ال هنال
 ةاطاعملا درعع لدا.تااو صاقتلا عقوالع_هي مناف ظفالاباعباش نا طاتحالاف «بحاصدب قمه رددحاو

 عقومد_تأاسإف هنامذ قتساو هنمعىلالوصولار يدعو بصاغل ادي مهرد هل تاؤدق هتميوصغماناك ناو

 ظفل ريغ نم ض.ةاادرعت نامضل اكل 4 نومتملا ناو حذاوم ناس ىفاذهو ضيقلادر_ءةتاسمذلا نع
 اضأ هل تاقدعتهسفن مه ردا ستدقناك نااضاأ هناللوةنق هكلم ىف لخدي لهنارخ الا بناجلا فلاكشالا و

 عش وكل ذكممالا نكن ا هننا ل «ىفه:ءالدب اذه مقبف تئاغلاكو هذ هيل الوصولا نكك سيلفرخ الادب مهرد

 نملوةي مهدأ نإ
 ةيالءاستلاذافت ا دوعت
 ةارملا نا كالو

 ةعدلاوةهافرلاىلا وعدت
 لاغتشالا ةرثك نع عنعو

 مايصو يل مايقوم
 ىلكع طلش و راعلا

 سس سس وسما يبا اباد حسمت <« دضسسسي:يعيعولال

 رقفلا فو نطابلا

 انتلُْمم نيعىفلن هبحاص ىلعامهردام_هنم داو لكن الا_> رفات اول ص اقتلا عشيامهللالعىفل دابا اذه[ اذهلكو راخدالاةم<#و
 اذا ازكفصاقتلا قد رطب رخ“ اال: د_هعهياع نكي لو هغلتأ دق ناك هقوحا وارعلافهدءفامدحاولكقلأول || دتود درا نعرسعي
 رخ !لجرل هو هردفلأ فل[ قهحرط: وامارحامهردذخأب نمت أ ىلاريدمانءفوأ اذهب لوةلاناو فليم || دعب نات اذادرو
 اهف سلو دعبلا نماذهىفام .راقناقهملاىدؤن تهذملا اذهو هيف فرمهتلاز ىدعال هملعار وع لاملا لك رين وزعلا تحبأ نينثاسملا

 ثيحوء:لالدفءضا لعفلاذالا6>ا!علاقرطتي تيه اعساهاعمال نمو عميد ةاطاعملاو فلا كلرئالاهانرك ذ || ىل_عتلاوت نان ىتمال
 مولعمالوهيلاراش مريغمبملانال نكمري_ةم.اواعطق ةلدابماللستلاو مياستلا اذ_هانههو ظفلتلانكع جاكبلارطاوعر كلا
 بطرلاو سبدلا اذكو هريسغل قيقدلطرفاابقيةدلطر طلوع بلا ل.ةبالاممنوكيدقو «تيعف |( قامسهنطا,تجازو
 انلقاعب هرئلعجوةرودلا هذه لثمىهقحردق ما ست تزوج متن اف ىل ناقض عب ابهنمضعبل ا عاب الاملكو راك ذالوتال

 ةدعاساذا اذه هإ؟مذدخأاذابطرلا نمهملع فلما كلع5 هكدلعف هدبإ4تاقا مل دب وهلوقن لبا. هلعمال هيب نع:سلف ةالتلاو

 «بهأالومك راق مهتسان اق ىكلمنيعالاال_صاامهزدذ+خ 7 اللاقو هيرمذ ا وهدعاس مناف لاملا باص
 ْ تنعتلا ضح اذ.تهنلو هلام لحرال ببطن ىتح ض يقل قهنعب وذي تأ ىضاقلا لعلوقاف كلامك. ءلطعأو

 أوهدلو تفرع اف هنعض لاني: ءالس رصف ءدحرلو ىضاقلا نعرعت اف يدرب مل عرشلاو قيبضتلاو
 مزلًاورهط [تاعئاملا طا ىفاذهو ق:ءلا كسطب ولكل ذنيعتب و امهردعبلا فرصلاة بن ىلءدرغي وك سفتب

 تاودالا اممعاشملابئالوأ

 95 1 2 هاه ب رامتخالا نكس

 لاقانات ىفابلا ف فرصتلا مالو حارخالا ىلا ةجاسىاقمتمذىلا اا لقي وذحخالا هل لح نأ ىت.:.ذ ل.قتاف 1

 سلنورخ 1 لاقو كلذ هز لذ او لو لكل اذانن زوحالو مار اردق بن مادامذخا,نأ هلل نولثاق
 هتمؤخا, تأ فرصتلا فذ اللزونورخ 1 لافو لادبالا دمتو ةبوتلاب مار اردق عب ري ملا مذ خاين هل
 هلنرهطواكلاملانالكلذو لكلاذ_:ادحأز و-امو هنمز»ت الا نودوهىصع ىطعأ ناف ىطع: الذوهامأو
 ع
 ١

 ءاسيحالا ىلع فوط و
 دحام اوتاومالاو
 مظعتسسا ودهاشملاو

 همق لدي الو مالا

 ٠ ناب هزاق تارك الا هله
٠ 

 ةدن» هزيستوربخلا قح حارخ اونيبعتلاب و يحن ب عقيم ىلا فورا لعل لويذا هلا اءذه نم هقحذخاين
 عدلا ىلع لثملا مدع يك مدق«قااىلا برق وهامو هريغىلعل ةحالا اهم رثي لالا اًهنلام>الاازه

 «ديفلمتةعاوو ةخقلا عوج رمش لمت ام ىلع مدةملثملا ع وح ره.:لمتعام ل ذكف لثملا ىلع نيعلاو

 مهردلا بحاصازاجل كلذ لوقي نأ اذ_هلزا+ واول #ملاع وجر هبق لم_تامىلعمد قي نيعلاعوجر
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 باوث ىف عماس هنأ هلاحةني رق ىطتة:ص خم نماهمف اظذلالاب ده ىنعأ باوثلا طرسشب مهلا ةلاذل ا هذه هيلز |
 ما سفنلا ىف ىلل-3 نمهنب دهب ىضقيل فقولا نم مهقحالا همدقا<فاياوث ذخأ ين اى مداخا عمطامانههو مزال ب اوثلاو ميد لذو ||

 مادأ اذاقْ اغشاولغُشت راظتنا عمناك تاو اعلا دل الو“ هب دهلا ىف غفل طر ثدالذا ة هش هيف سدأ اذهفلاةيلاوبادقلاو رادتا

 لمعلادب رملاتاشلا | فالخمبف ةمزاب ىذإ!باوثلا نأ (سداسلالصالا) ناوي / راطتنا يذم صرالنسلو سل
 ةدامعلاقدسفت باذأ و ا ل !اوةجعل اىأ ءضأي ىذرب الثا هلى ٍج-بهاولا هبىضرب اهل ءةوةع لرد لد ةولّوه*لقأ هنا لمقف |

 سفةلارطا ار ةبلعلعت ا مهل ناك تاو تقول[ لع ناكلا ل نمد انا ضر مداخن اانههوهبتلعوزت نيو 0006
 يب

 0 ل ثنآو | ل ا اضرأ مد مدا النا هر ىضروا صقان تاك ناو مالا دة فول أ اامردعن

 ةمكثو ةلماعملا ةوالد هل 0 مارحهضعب و هلالدهضعنرا ل تاكسل اءال“ 8 .هذحأىذلارخ" الاف قؤلا

 00 وهنمراثكالا قءومع رخلاى كدت ؛ ىتم هنأو لمق نمههك>انر 5 دددو نعل ىلا رط: ١1لاختاك اذه ناكسلا ىدبآ لدم

 (قسعااو اوةلوهسلاباب | ىلا هيدهلا بسب ىدهملا لدوت امارح هر دهلا تا ةتالف هانلصفأم ىلعأع رع ىضةةبالا ذسهو ةهشلا ىطتقي :

 ار لمعلا ةعقن موقحن هذخأامىفو تاق نيغقولا م فز : رنملاةبلاوباصقلاو زابحلا ند ىةب هنأ ( عباس لل ا |

 مم ردك تاهئدوو ىلاىرطت لا اًذهف دا ءىاب زابلاو باصتلا ىذرف «نعرصةناورمالا مد تف. مه ام

 بدا نس نمو ةحوزلا مارح نمهاضق هنأ لعاذا اذه مارملانمنملاءاضقم ةمذلا فءارشلا نمهانمدقامىلا تع : تغتايلفاضن ا ماعطلا نع

 ل دب ركاب كيعل وهوةوش لك ا. ةكلو مارع سيلا ذهلك أتااذه نمر خدقودعب أ مشل اةمريغ له حاو كلذ لها ناف

 ءاستلارط او نكعال 1| سفنلافىوتأ هيرثك مار الامت-اراصلامدحاداولك ىلا قرطتوترثك اذا لودالاهذهنال عرولا نم

 هلرطغاطكو ةذط اب نم ةعقاولا هزه محاذهق هدانس اب رقاذاامىوقأ هبذ طلغلا اوبذكلل!لاهت-اراص هداند !لاطاذاربإن ناك

 نع ةوهشل اءءاسنا ارطاخ تاتلوصالاىلادرت فكان اوةسئلملاةفتلالا عئاقولا جي ر 2ةفاك ف رعي .لاهأن دروأ ا ءاوىواتغلا نمىهو

 ةيرانالا نسدع ىلاع:هنئاىلا نيتفملا ارثك ًاهنع هلام كلذ

 كئنيح لاعتهلئاهكرا دف يي( بلابل ءاطلان ءبئاثلا يورتخةمغبك ىف عبارلابابلا ل«

 هذول وع زعلا 22 راطد ءافوي رخل فرمهمىفىرخأ ف طووء«>حارخاو مار 1 اريك ةفيظوهيلعف اطات#لامدد ىو بأن نمتاملعأ

 لح سفتل اة بعارع *(جارخالاو ريم دج د ةمق» .5 فلزالاراظنلا )< امهف

 رونهسقن ىلع سكت مار اريمع 4 لعق لهس لس اهرب غو اذعن دوو أ تشع نه نيعلا مها عار را هدب وبأن نملك نأ لعا

 ةتباثا نسحل اياونهيلأ ثااما وناهدالاودوةنلاوبوم+لاك لآثمالاتاوذنموهلامفنوكد؛ تااماول_الفاطلت اس ةلمناك ناو

 َ ع نسمتلا نكتستف ندا هلك لان اق اعئاش تاكوأ تالثامت11!فناك تأق بام ءهلاورودلاو ودي علاكةزباهنمنادعأ فن وكي

 ىلع ضرعن مث ةيلاطما || نهدهطاخو اذ هدب صغ نمو اهضعب ىف ىدصو ةحا ارااىف يسيختل ا لا ىلات سنك!

 هلع لة ديامم_سفت ناك تاذال اوهكتو ًارد_ةلامولعمن وك تأاما كلذواخالذ ريناندلاو م_هاردل ابويا ل3 لفوق

 لودخدلا نم حاكسن لا امهدحأ ناقب رط هلفلكشأ تاوفصنلازيدكه لعق مارح هلام جنم فدالا ردقنا ملعب نأ لثمردقلا مولعم |

 م مدلل حادا فز ٌوغ الن <ةوةالدل!تاعكر ءابتشاقءالعلاهيلاقدت امهالكو ناظلالاغب ذحخالاوخ "الاون ةءلايذدخالا

 تاوهلاولذلا ىلا هيد ا]| تاعك رلا دادعأ ىف سيلو هب و ةةمالءبالاريغبالو بعصتسيف ةمذلالاغتشا لصالا نافنيق.لاب ذخألاالاةالصلا
 سغنم ئذلا 3 نافلا تااغيذ الا هلز وكن لك ثموه ل“ مارح هدي ىفامنأ لصالا لاقي نان كءالف انههامأو ا مب قئون تامالع

 نم عقوةبامو هسوه>و ىذلاردعلاالا تسال ًاداهتحالاوئرتلا قد رظن عرولاداراتانيق.لاينتنالا ل رولان كلواداهتحا

 تافتلاتدس مطاوقلا فصلا أع نقةيتفاه_ضعبدسفةراكتلاممدي ف توكي نأ الثم < هقب رطق ع نافلايزخالا دارت او لالح هنانةش

 ةأرملا طيضيلا رطاذلا || وهولام لك فىرخت لقد رطاذكهو نضالات توتا هياسدل رمارحال ث مثلثلناولالح
 ىلا فاكلااواهتسارحو تاو هحربخأ خر ,تلاهنط ىلع ىلغناهمةددرتملاردقلاوةمر لاو ل !ىفنيمنالانم نةيتااردقلا عطتةينأ ||

 ةنالدك ١ عرولا اذهو هجارخاعرولاو لاسمالازاسهبفكش ناو هحارخاعرولاو لا مالا هل راجلملاباغأ] ا

 طال انيق دعب اف. .هضراص دقوهيلع بلغأ لاا نوكمفددب ىف هنأ ىلع ادا_ةعادك ادمازاحو < قاكوكسشضراصأ| | ا

 نم وابن ناملادحأ سلو لالح هنأ هنط ىلع تاغدامال اذن أ الو م رحتا!لصالالا ةينألمتح دمار كل
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 ممججسو .

 1- بث

1 

0 



 (لوقت و)ةنسلانع

 ةحاحد لوع 1 2

 ادالحت وك ؟ تأت

 قودااو رسما ىل_ع

 نءلغاش لغد قوهو

 نا قاض اذان نت

 تاءلاطم:سفنتايلاطم
 هياط فعضن«-ةحوز

 اذاسغالاو هتعزع
92 - 3 

 اداو تءعمط تءيط

1 
 نيعم سف تعنذ تعمل ١

 ىلعىلاطلا باشلا

 حاكسشلار ,طاخداوم اوم مسح

0 

 سفخنلا عقاف ارداطارثأ

 نآدرود فو اهرهقو
 هيلعهليا لصهللالوسر

 نم ةعامج صل سو
 تنوعفر مهو ناشلا

 ريشعماب لاف ةزاحلا

 عاطم-!نم تايلا

 و رتياف اذ ةءابلا كم

 مههرلف عطتن سا / نمو ا

 لص ءاجو أ موصلات اف
 نيتيصانتا ض 'رعاج ولا

 لعفلا ات برعلا تناك

 كوقيسهدتل معا
 ثيدخلا هئمو نوم و
 ىل_ههللالو-ر ىعص
 نيكي ملسو هيلع هللا
 . . 1 ع

 دترنء اود وم نيحلء]

 اقذف: ءاهداب نأ اريبالاكتتهذرأ ر دنا 2ع ردو كلا البلا علاش اهناسن مرغدل

2 
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 اسس :

 كلذافخ .ةلخالبلقلا ف عقو هاذ 5 ف ل_ضرغةراما روطظت و لوهحلابذك معن ملام هم ليك دقو

 بحت ثدح ء(لا)# امحاوامتح زارتحالا ناك بَءااهبلانامط !ناق زارتالاب مالا دك أَن
 دحأو أن يلد_علادح لوقسباق ف رتيتاز وح ونيعساةلوقاذكو ؟و:طقاس نيل دعلوةضراعتولفلاؤسا

 هربوصتبعشتبامنكلذوةفرعملاوةريلا, صاص:الابو اةرثكلانيينامحلادحأ حرب ناز وح وني افلا
 لمتحاو هيرت_ثدنادارأو ناسناديىفاءاتمعونل كلذ نم فداصف صوص عانتم بتول «(ةللسسم)»
 تاك ناوع رولا مكر نأكو ءارنشل ازا حالصلايهفر عن «صخلا كلذ ناك ناف ب وصخ نمنوكم النا
 دجونالنأك ناوىرتشي نأ هلفبوصغا اريغ نم عانملا كلذ ذعوت رثك تاك ناف أ [شهنمفرعنال الوهحت لحرلا

 ها مرافتو دلاالا للا ىل رلعلدب 05 لك لق بصغلا بنسب رثتك اًعاو اردانالا ةعقبلا كاد ىفعامأ !كِلَذ

 ةمالعلان ار ظنهيفبوجولا كحاو مهملاعر 0 ٠ هئارسش نع عانتمالاف هعونو عادلا لكش نم صاخ

 ناكنافهسف: فىوقالاامرظنل ىتفتلابلقىلا هدرأناالا كح «_.فكحأ نا ىلءردقأ تسلوةضراعتم
 تاهما دما نمىي-هف اهتقرمالا سناب عئافولا هده رثكأو هؤارس هللحالاو هكر ب همز بودغم هناىوقالا

 هسف ,رطاخوىج ال و> ماسدقفاهمحتت ان موهنب دوعض هرعل أر يتسا دبتفاه اقر نم سانلا نم ,ثك اهفرعدالىبلا
 اجلا كلا لقد د نممنأركدفمبلا مدخنبل نعرلسو ه«لعهتلا ىلصهلن'لو-رلأ أس ل3 لت اهلاذول «(ةلئسم )<

 نينثاوأدحاو لصأ نعن ن>وتاوالمأ لأملالصأ نعلاو لا بدهفألاؤسلا نع تكسف هلركن ف ىه نبأ نم
 ودا واما لاو تحتم . هما : رلاىلار اظن ل : رب دقتالوهنبف طبضاللوقاف هن طضل ااموةثالثوأ 1

 ا ا ا ا مد رلا عل طقنت ثمحالا لاو 0 هراغ

 عقوكاش نملاةناودحاو لاو ب عطقناتيرتش لاق ناف لال بسكلا قب 1
 مهديأفدلا | اا تاب هكا ةورلانلا قبب اتناك ناو عطنا تبرع رش الاماذاف ةانلا قلها

 ةلاحوهسأ نمت ةئارولاىلاهدنس ناف ىلاشامت دوا الانا هل |وةدالو اش نم هنا هلوعنةس ل عطقتن الق بوصغأ ١

 مارحءرثك أنا لعن نأك ناو رحتلا رهط دّمف مارح سأل ام عبج تا لعن ناك تاولاو بلا عطقت ةلوهتهمبأ

 نعتلت- #(2*م)#« ىناعلاءذهىف ةرظاملف همكحريغنال «بلاثرالاةرطتونامزلالوطو لاول رثاكف

 ىلهرخ 7 فقو و نكلا كلذ ىلع فقوماعطلا مهمل مدة. ىذلا مهمداخدي فو ةمقوصل اهاميأ 50 نمدع نع

 ناتاةفةهشوأ مارحوأ ل الح هماعط لك اذ ءالؤهرءالؤه ىلع وذنب ولكتلا طا وهو ءالؤ وهرب ىرخ اة يد

 ىدذلاوةاط اعملاب هب رعشب تلاغلا ف امدعب ىذلا ماعطلات ا (لّوالالصالا) لود ةعبس ىلا تغتال اذ ذه

 تاراقني تا( ىاثللصالا )ف المللاةمشالااذهىف سبلف تار ةحسملاوةمعطالا فام “الاط اعملاةهكانرتدما
 بلاغلاففرعد /ناومارحوهف مارا لاملا نيعيءارت_ثاناقةمذلا وأ ما ارم لاملانيعب هي رثشن له مداملا

 لامنيعب هزار وهو د_بعب لامتحا ةجش لد مب رعاذه نما شذيالو بااغلايذخالازوكب وةمذلا فىرت دن هنا
 دقرطت<فف هلامل فأن اك تاو زح م مارح هلامرتك أ نم ىرتشاناذ هي رخش نين منا ( ثلاثلا لصالا ) ما مارح

 | يلو لوهحم اك نيد هلا ىرتدملا ىردبالنميوأ لالح هلام نمث هي رثشب هناي ةحخالا هلزاس ف رهن ملاذاو قيس

 نأ (عسبارلالصالا) .لامتحاة هش لدم رعاذهن ءأت بالف بلاغااوه كل ذنال لوهحلانمءارشلاز وج

 3 ا هسفنلو هلىرتشي نأ هلويئانلاك مداخلاو وللا ن اف موةالوأ هسفنل هب رتب

 نموزابهللاو باصةلاوةاطاعملا دنعىوننالهنأ لاغلاو ظفللا ىرجت الفةاطاعملابىر ءارشلا تاك اذاو

 هق سبل لصالا اذهومكل مى لدتدي و هتهح نع م نورضعالن التم عساكر هلطلوخب ل" 0 5

 الق مهلا ماعطلامدقيمدادلان ا( سماخلا لصالا) مدأ اهلنا كامن متواكأب مهحأ تنشب نكساو ةههشالو 7 رع

 ةوام موف فتولا نس ضو عىل اداغءامدقي فاول ذب ىضرب ال هناف ضو ريب هردهو ,وةقاض لعك تأ ن 4

 لص همثاف ه.لعلدتاللاخلاةنن رقو كلذ دعبتسا نعل ابمهتيلال اطأ ض متناول هنالضارقاالو ع. سدا ن كلو

 لزتي

89 

 ش

 ااا تآكل كك تك ا الل
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 ارسشلازعت ل فقو وأب 0 0 نات و ل 2 0 1 ا ١
 دح : لكلا وهو بهاذملاباب رأاهفقوب صد تاطاي را راوذ ةوؤدلب لشد ندو هن :ءثعلا نص وربع ملام 1

 ار وصلا طالتدخاٍباب نمثل ذتالل او سريغباهغدو نملك ايو ءاشا يأ نكسد نأ هل سيلف بهاذملا كلت هل جنم

 ةرود* نوكح:نأدبال دليلا قف سيادلاوتاطابرلا الما الا عمموسلازوح الونيس !نمدالف[ ا

 أعاوهن .ضغنمأب ملاذا لاملاو ماعطلا حاصل اس: نأ هلس هلسيلذ عرولان ملاؤسلاانلعدث ب - «(ةلاسم)»# |

 5 ايملالفا اءازبا بذا هلة 5بضغ لاس ال كلذدنعو 00 انأقةعاذالاؤ لاا يحوأ ا

 ع هلخأ نسير هر ل نست ا نم بضغدالاذه لثمن أ ف ااغااو

 0 ط مسه اعمللأ اسد تأهيلعنالو هلاؤس نمنوم ها منال بارت !امه م لأس ناولفهتءاعرتحت

 املاضدأ هنعهللا ىذرترت رهان لأ سوةةددلا لب ءانمهاه هس نم مرعل او دهمالغهن ءهّنلائضر ركون لاس كلذاو

 دقو ام-الهتنعر نموه تاكو هترثكن م بحت هناثءح نم سبط اذهلك ؟كك ولاة فريثك لا _؟ه.لعمدقنأ
 ئثالو هقفرو مامال دع نمىلا«تهللا ىلا س>أ ئبثس دل« -:ءهنلا ىطر ىلع لاق كل ذكو لاؤسل !ةغي صف قذر

 هيضغنمابوهو خأوأ قيدص هلناكولهللا هجر ىساحلاثر ل !لافدب(ةلئ_ه)وب هقرخومر وج نمميلا ضغبأ
 5 م ركسأ!نةهىلع هله دقنوكفهنعا ارو" مناك امهلو دس ا_عرهنالعرولا لج الهلا س تاىئيشي الذ هلأسول

 هذ_هل ثم عرولاةبوجولانمالعرولانمناك اذالاو بلان ال نحو رك ذاموءاضغبلاىلا كلذ ىدؤت ١

 هنن اند وهلأس ملاضنأ | ىن هنم هد ارئاولاتن ا ذهىلءدازو مه ءاضغم .لاةراث اورتسلانكةهنءزارت-الاؤ راومالا

 مىناللاةلاؤ بلاي هرتس كة ييالوافطل مز رتكاأف هل اهم1ةنئمطدالناك ناقث دبل اهب وببطلا نمهمعطا هنا ||

 ا ارا لاملا طلاخاذ ايف تاس نع لدي دهرا نم هبرهتشاام عممنما ذهف هلعف ءانلكنإ ل ارشترا

 عاريلف نيّقيلا ب واالومياعلدب ةلالدب مهوتلا ىلع لدية بد رلا ظفلثال قةعا ادنعالمه ءوتلادنع كلذ نكللو

 لاملا ل: نمومارخ هلام ضعب نثلاَو -ل!ىةدئاف ىألئاقلالوقباع ره( ةلثسم)«لاؤسلابقئاقدلا هذه ١
 ه4كناكوناسنا لال م ١ رد هللا عامي كر تاف لال *.لةهتناما قو تاق يذكر اع ء ارا

 هريغن ملأ سا نأ تدم هنملاَو تألةدن اقالذ هلوقب ةعْدلا لد تالف : ده كلو. ةوأهتفامض كروض-ح-قضرغ

 هلا 1# قد الو ل الح هناا اوت قالا لس تالف ع رلابلطل عميبلا ف بغرب وهواعابب تاك ت ااذكو
 نمهنا هلسن ىذلا لاملا ىلع ى وتلا ساك امسبتمن 2ماذادبلابحاصن هلآسا اوهريغن ملأ داغاو

 كلذكو همق ل: اعلا مهتءالوىذؤدال الذ تاق ةقردصلاو :هيدهلان ع مولع هننانيصةنلالوسر ل ًاساكوةهح أ

 هدسعل كلذ كو عقد رط نعرمخ أ ذا هلوقىف م-مةيالف لال !بسكى د رط ىردن سيل ةنابدهتااذا ||
 هرب اذاف هري_غ نمل يلفامتملاملاب اتاك اذاف لاؤسلا ديف, انههف هياستكا قب رط فر عيله مدانو ||
 هندب سه اذه نال هلوبةزاسممق هل ضرغالث يح بذكرآل هنا هلاحتئب رق نم لعب قاف ءسدنأ ناو هل قدر لد
 لاو>الاضعب فل دعلوة.لصالام ىسافلوةبةمثلا نمىلصدقو سفنلاةة؟بولطااو ىلاعتةللانيدو ||

 ةرهاظلاةلاد_عاابةداهشلا تطمناعاو ىدصاو رهاط يفةلادتعلا ىرن نم لك الو بذاك ق ب سف نملك ساو

 انوع فعلا 7 قساغلاة داهم هللا هجرة سف نحو الل .ةدقو اهلع علطد الن طاوبلا نافكسملاةر ورضا ||

 دقف تياثلاب هتفرع نمتري*ىبص هيرمأ اذا كلذكو هيت قثوئمتب كرم_أ اذامث ىماعلامهت#؛دقهنأ فرعتو |||
 ّك الاانرو- نءاذهفالصأ ْئن هلاح نمىردياللووحت هيرمخأ اذااما هيلع دا متعالا ل دف 0 0١

 نع هود ةواعال و رظنهيفاذه و هةدص ىلءةرهاط هلالدهمالس الاقناع :روهكلم ىلءةرهاط ةالدمدب نالمدي م 0ن

 دحىلار 2م اف فعضلا هبا قه قدح اولارث ؟ناالاانوةانط دف 3 ”ةعاج مهتم عما ة-اولىتد ليصت ٠

 قط ا!فاطنا منع قمضد ةيفث نئار 5ىلاتاناذتلات باةالو عضوا. اذهل“ *مقساقلاو هىتفلاتافبلقلا ف ءريثأت | ْ

 ه.اعهتلا ىلصهننالوسرىلا ءاج هنأ ثرحلا نةءمعنع ىورايميلاتاقتلالا بوو لملديومفمال ل

 ءادوسا من لاذ اهعد لاف ةيذاك ىل ةواتعسوأدتاولأ تعزل ا دوال تقلا دا ا أ

 ْ لهس لثسو و ءاسنلأ

 لاف ءاسنلا نعهنيأ دمع

 دل انمري نهمءريملا

 نولعربصلا و نولع

 راثلا ىلءريصلا نمريخ

 هلوريسف 7 ليقو *
 تاسنالا ق اخ ىلاعت

 . نءعرتصاال هنال ادعم

 ىلاعت هل ودق ل.ةوءاسنلا

 ةقاطالامانلم الوان ر

 ند قن اف َءلَعلا هنانل

 هكر لع رم دخلا
 مل-ءعلادزرو افلا

 از الأ نس رفاولا
 رعصو سا د 2

 ارا تا اراهددف نين
 ىدتهاو لّوهلا لمتساو

 لاق له_.بلا ص الاىلا
 ه.لعدتنا لصدتتالودر

 نيثئاملادعب مكريخ سو

 ليقذاهل اف يفحخ ل>ر

 فيفحابو هللا لوسراب
 هللهأالىذلالاو ذاحلا

 ءارةغلا ضعب لاقوداوالو
 ىلاانأ و زرت هلليقامل

 جو>أ ىسفن قاط أ نأ

 ليبدو حج ورنا ىلا ىنم

 نا ترحل نب ريثبل
 كيف نوماك-:, سازلا
 لق نولوةدام لاف

 ةنسأل كرات هنانول وهن

 ولو ةلاقف حاك ملا بع

 صرغاايل وثمان ا مهل



 فيفتي 3 ” 11 ب ع كلا دلسو كال 2 . كنام م, أ اع كد آد هناا 3
 ُُك

 3 01 ]اسر وه تاو اق افا فدعذ هنا 1 0 و دا

 عدف تاهت ثمرومأ كلذ نيبو نيب ما همأر 1 اونيبلال#لاتاف وج رأوفاخأ مك أن اوةباللاوذا تاهشلا قاراذإا تامل وأ

 زح مامارح رثك الان اك اذامث و ملف لق تافومنالا يف تاك كنا اوينتجالاقول بيرن الاملاك 1 رام دن طنا

 فر ع دامس او صوصأخلا ىلع هع ردت ىلع لدن ةمالعهيق سيلذوخأ لا نا عمدت الا بلاط نما.ئدلاىلا نكر
 |( لام قرم د

 )أ عراوشلانيط فن اغلا بلاغكن كملف نيعلاب قلعت.الال_بصامط بج ونةرثكمل 0 اي تععطق لح رل اااه لم وأ: أضاحي وزتوأ اشاعم
 | ىلس هلوق مومعب اذه ىلع دتسب ناز ودعالو مارح اوهرثكالا ناك اذار وصحت ريغي طالتسخالا ف نافلا بااغو (لافو) ثيدحلابتك
 نيعف ؟ ةمالعبهس + رب نأوهو نا.::الاب عضاوملا ض*: .ءصودخت هنالك بدرب البنا لاو , امعد سوم اعدهتيا انباكأ نمادحا ترام

 هلالددبلات ابا اول اف مرحبال هناي متعطق كلذ عموة بس ربجو كلذ نافرو هل اريغب لب اولا طالتدشا ل ادب كلملا هند سه ىلع تثف عب قزف

 اطلاخملا مارخلان | اننةعتو طال_ةخالاانةةعاذافىوق ضراعم نع تابع اذار وداعاو بامصتسالاكة فرع ظ رهاط خلا (انرمخأ)
 رصخللا نمهلامبرقي نيعمصخعمت ق- فكل ذو مار اوهرثكالان اا:ةةعومنعلاخربغلاس .ااو لالا ىفد وحوم

 ىبنالكببر الامىلاك ب ربامعدمال_!اهيلع هلوقهيلع لمع لت اودملا ىذ:ةمنع ضارعال !دو>ورهظ

 ىلعو هعدبالن اكو هنامزفادوح وم كلذ ناك ذار وصح ريغ لالدع نيل محا 1ع نأ نعال ازعل
 ديعل ريغاذهم رحت ناق سا ..ةريغب» ,رداط نع ها فرص هب زخالا ىلع هل وانعم فازهناك اذهىلح عض ومىأ

 ىخضر ةفينحوبأ لاق ىت>اعّمجادةورممءللاذكو ناظلا قمة ىفريثان رثكالو ناهصتسالاو تامالعلا سامق نع

 لضفلااونأ ىدلاوانأ لاق
 ليعععا نب دعانا لاه

 ندجأْنأ لاق ىرقم لا

 بحاح انأ لاق نسحلا

 دنع انثي لاه ىسوطلا

 يي

 ىلا تامه ملمس ع ْنَع

 ةودو ةمال_عل ايداهتحالاو ناوصتسالا عامجا طرتشاةرثك الاودرهاطلان اك اذاالاىبا اوالاىفد متع الهذعدللا

 زيود اهمزم.ذ اضن آب رسشلاز ودف باصصت-الا دره ىلع ءانب داهتج االبدا اردن !ىأذخابلاق نمو ةرثكساا

 ةبك ذ.تجتش ةةمقاضا ًاءدرطن الوع ةراوصصتاالذاءا_عميتش الون ىف كل ذىردالو ديلاةمالعدردعانهه 0 ناوعوت

 | تاقاعتم عب رأ انو هف كلم هنآ ىلع ح ابا ماعطلا فل دنوةتممري هنأ ىلع دالدمااو ةملافنامصتساالذا هللاىضر دن زرةماا

 ة:ةىدع تكرلام

 ةورح نبءاح زور و#

 | نف داهتحالا ا هقلعتدئشلا نيعفةصاخةمالعو طولخملافعاستاوأراصةاوةرثكوأ طولخملا ف َنإة و بادصتسا

 ْ صخ# كلمىف طلتخملاناهانرك ذا لصف همش الا علئاسلا ضعبهيشرف طاغنا ؟ رةعبرالاعومجت نع لْفغد

 | قيح لاوسلافم ظولوأ ةمالعنعنانب وأ نقب لعب نأ مادحاو لكودلقأوأ هرثك. أما (,11توا تاامادحاو

 ٠ 0( در قا دوك المنال اوهحئاكر بك ؟رولك انطوأ انيَعب رثك مار !توك,ت أو هو نيعذوم

 | ةصخرلاىلا ليملاىلالاوحالاةرو ريو فا سل ارثك أر يسريشت داك و فقوتلا لو هذنيةيلابامول عم لقالا ناك
 | قلد هنأ لعناسنا ماعطرضحاذا 5 هلئسم )ع الص اف ب>او ريغلاو سلافة مقامل اهنا ةلاماسقالاامأ اوأ لاق ل.ج نت ذا عم نع

 | اهناوشنتغتل 'همزاد الو لك الا هلذال مأ 1 , الاىلا قب هنأىرد.الورخ 14 00 انرمصق ءارضلاب انيلتنا

 دقو ل قالا هنايذحأ نأ هلذرثك الاوأ لقالا هن ردي /نكسلوئتهسنم قبب دق هنأ لعولو عرولا نم«.قشدفتلا ريصن لق ءارسسلاب انلماو

 اياصولاوأ فاقوالاوأ تا ريخلل ىلوتملا دق ناك اذا «(هلثسم)# هنمبرقب اذهو لكم لقالارمأ 0 3

 بحاصء لاهلك امذ_ءاننأ هلل هفةفصا اك: فوصو مريغ هناليفاثلا ىدقس الوامهدح اوه قت سا نالام
 نال“ < ريغيذ#ابنأ هلقالادعلا ارهاط ىو ان اكوىلوئاااهفر ء«دةرهاطةفدلاكال7 تناك نافراغن فقولا

 م ىلوتملا تاكو وأ هسة سة عدلات ناكناو هّعحسا ىذلا لالا نمالا هفرمصدامه.لافرمددالنأ ىلوآملاب ناظلا

 تازووهو ه-. ,اعلّوعب با مصتساالوديانههسلذال اوس ل)اهيلعق لعقي فيك ىابنالو طلخ هنا هلا فر

 ةقدصلا نعي دهلا صصختالددلا تالدي و يتمدحردنعتو دؤلاوا ةدعلا نعمل_بوهيلع هللا ىلسهني' لور لاو

 مالسالاو دملاةمالعت ام طقس [لوهحلا ف ءانطشسأ ثد -لاوسااتاقلاو ةلاالادنم ىتخي الف باع ءسالاالو

 ذاهلمهنأ فرعن ملام هلزحي لامس نويت ا لح او لا ل ملسمهنالعن لول ىت>

 سل ىدلاب ن نافدتأز 7 وف ن نيلس«:رللا لهأ اربك 1تاك اذاالا مالسالا ىل !ءلديةر وصلا الوةم» لاق لدنالد. |

 5 ىتلابلاخلاو ديلاابسف ده تىتااعضاو 1 ستات ناي بالذهول .ةاتكم أ طخ ناكناو ملم هنار 2 ؟كاةمالع< لع :

 ا طاش كلذ تالةبو دج روم لع لمتتاجلا معتاو اواراددابلا ىفىرتشد تأ هل *« سم * انو

 فاعأآام فودلأ ناو

 اذاعاسلاة.:ةفحنلع

 نساو بهذلاب تروست

 عيضعم ملال

 لاقو «يدعالام ريدعلا

 ةللاعم ءاك_لا شع

 ةللاعم نمر هب وعلا

 ظ

 ع اونا ١



 لف اذهفهبتشمذوحأللا اوقأ ما م مدا نمذو*ًاملاثار يطا

 نمد دهو لود! تاتا ل لا م
 ةمرااذاهحونمهفلاخ وتاطاسلا لثملاملاريكن كي ملاذا اج -الروصاكد حاولا ل>رلا لامن |ثدح نمو

 لال !فادو-وم ساو هدب نم رخل توك تأ لمد هلام طلاخىذلا مارخلاو امم لالا ىفاهدودو لعب

 لاما ارثكتاو دحاوةتيملا طال_ةاَوإآ_سووهفلادل!ىدودومم ارحل |نااعادةرلع و اللة لاملاناكناو

 فاكروص<:ريغب طالت الاهحو نمهم_ثن و كلذ نمفد أ اذهفلاملا فدو ومريغمار ,ل !نوكي نأ لى>او

 اد>ع رولان هدرعإ هيلع مودحهلا نا فك شدالو داو صخثل هصاص:-الهنم ظاغ ا هذكلو دالبااو قاوسالا

 اضيأ لقنلا ثيح نموهايشالا ب ذاتتل شماغ ىنع ملا ث رح نماز._هودلادعالاضةانماتست هنوك ىف راشلا لاو
 فدامالو عرولا ىلع هل+ن كك نيعباتلان ءاذكو اذهل مىقعانتمالا نمةنا كلا ن عهد .ةلةنيامنالضماع

 5 مد , واعم ماعط < -ذعدّلا ص رو ره كأ لكاكلك الا ىلءمادقا ن«ل عن امو م ركل ا ىلع ص همق

 00 هد وم هلك ًايامنيعنا ةنايتسا اوشا :ةالا دعب همادق انوكي نأ لمد اض: تاإذف مارح دي ىفامإ

 ايه ناطاسلا ىفاطعأول عضعب لاق ىتد ةفاّرص نب , رخأتا !ءالعلابهاذموةلالدلا ةف عضاذ_هىلاعفالاف

 اتركي نأ توا ذوحخألانيعفرعي لام_همامارخاشب ا رثك الانأك اذااميفةحابالادرطو هن دحال

 مارا ناك اذااماقنيطالسلالاومأ 1 تاب باب فى انساك نيطالسلا زئاو- فلسلاض عب فدخاب لدتساو

 9 0 لاملاىف هدو- وقّقكحناو اماحلك الا نكي لالا ىفا دو-ومنوكيالتأ لمتحاو لئالاوه

 نيد ةددرتما الاسف ىتد اري ىلا تاماشملا نم ىهو<«-.فلوقأام ىردآ الا عاز_وذ ةثيلاةيك للا ءايتشا

 ةدامنتاك ناو تانئحالابح و وووسأرمسع اهقدي رغب تيتشا اذا ةعيضرلاو زو هل روم اةجباشم

 قءاملعل افةوند_دإ ارا فل رد لتكمل اهنع تا ء_سولو دادعأامهنيبو بحمل فالا : ةرشعا مق

 دي#صلا نوكي أهريغك لمى عقوف دب ص ىر ل>ر نعل هجر لينح نب أ لسا هذه نم مذوأ ىهل# 0

 نءءانمكح كلذ نم اريشكو ىردأ اللاّعف تاصهءق عج ور-ذ ىردأ اللاّمف ضرالاك لاو أى ار ||

 نه هيحاص الراب نالأس دقو روصلا عبج ىف كسلا لرد نعمعمط ىتغا عطقبلف لسعلا باتك ىففلسلا
 ناطا لا اولماعتاومهاماعتالقناطا)!ىو. اولماع, مل تالاتف نيط دن وق هتلماعمنعّمهيلا
 ةاصملا نعلن ملف هللا وا ضأ رثك الاىفةعاسملا لمتحو لقالا ىفة حاملا ىلع لدي اذهو مهلماعتةوعو

 هلماعاوأ اد_-اقادحاو ادع هيطاعتل رحاتلاو زايخناو باصقتلا هل ءاعم ةياكلابتو رعمن اوفاك مغ

 ىكر بلاط ىنأ 5200 ءىورد هذ ل: 5تاف اهتدى هاك سمول سمو دعب هيف كلذرب دّقتو ةرمن اطلس را

 نمرثك لال !نمزانامولاللانممل_.طعبامناقناطاسلا ث_طعبامذخلاقو هين ص[شردهناهنعوللا
 جاتو انو - ياهل اءا ع الاراخ ل هل لاقف كِلْذِف هنعهّنلا ىذردوع- بمنع الكسسو مارذلا

 دقو كلذ ل *ءتاسأىتذأ و21 اعو ًانهااثلناف هفل ساق تا اذاو ه.حاف لاعداذالاّعَف هذاست سند

 تنأ ىأ أنهااذلو هفرعب هنال مأملاه يلع ناب ةراشالا قد رار منع أ رح ردوس سم تعاقاعو ةراكتلا
 هن: أمفأ هماعط ىلا انوعدءفايرلا 15 اياراسىتآ ةنغهتلاى طر دوه متن لح رلاق هنأ ىو رو هقر نال

 هنناىدركلامو ىذاثلاذزحنأو ةفانكةريثك تاءاورهنعهللا وهذردوع مننا نعل ذ ف ىو رو من لامع
 دقفهنعهللا ذر ىل ع نءىو رامامأ ان اةمار اوهام طااخ دق هناي لعا | عم نيطال لاو عا ةلناز | او> اههنع

 > الاول ىم لات بلامنم مع ناك هناف كلذ فال ىلع ل دامهعر و نمره

 لاف جدول هنك او عرولل لة< هل هفوزاو ا ىف حي رده 00 !تساومريغدحال ىلبغا!تقوىفدحاو

 نمر !!لءفاذكو لل كا اشو رسال «قدتاي داك هنرثك م هنافرخ 1 مج كناطلسأإ ْ
 لوقامأو ريان مدين رق ةموااومأو قلخناداح ىف انم الك اساوهمكح ًايسو تاطاس !١لاعقاعتمامهنعهللا |

 مورو م! بطصطبصصحهههههطخحخطفلاخلجطخطوة -....

 ىح اءرمسك ازذحلا و

 قلصهننالوءرشال دفرع

 ههحو ق عسوهبأع هلا

 هيلعهللا ىلصهننالوسر

 لوك وهو طةسارماصع

 9 ارثكي مولتن فيك

 د_حأ هبحع لف اذه نم

 لوسراب انددو رامعلاةَذ

 ادهن مانا رثك دقولهليا

 جاو زالا نءدرعتلاف

 للكع نوعأ دالوالاو

 عجأو ريقفال تقولا
 هدد و.ثيعلذإاوهمهل

 هىمآ ءادتناف ريقفال
 وو قئالعلا عطق

 يف ىل-ة:تلاوقئاوعلا
 زاط#+الانوكرو راذس الا

 تايسالا نع درعلاو

 جوزتلاو اياصنوك
 ىاةع ٌرعلا نمطاطدغا

 نم عوجرو ص*رلا
 صخنلا ىلاح ورعدلا
 دالوالاب ل--.قتو

 نتارودو حاوزالا و5

 انتدلا ىلا تافتلاو

 فاطعتاو ةدامزلا دعب

 ىضتقمب ىوولا ىل-
 (لاق):داعلاوةعببطلا
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 لاح فا امكنلا بحت

 توك وطرف ناقوت 1

 ى : :ءالاني.فالخلا

 اذاقوصلاف قئاتلاريغ

 ىلع نيعتي الهأةمراص
 راثالابهتنواعمتاودالا

 راثكتسالا قهتجتاسمو
 لادا ف .عضىئراذأ

 لاحرلا ةيترنءارصاف

 نء ري ص نمانغصو 5ك
 غلب امنرفط ىدريسص
 (انريخأ) هاد باكا

 ىلأ هالاو نع ةعرزولأ

 انذاللا ىسدقملالضفلا

 هلنادمع دو ان آلاق

 انآ لاق بيطيلتا دع نبا
 د.ء نب دمت نيسلاونآ

 ان لاقى عمىجنأ نيهللا

 مساقلاونأ

 لاقرب زعلادبءنب دمت

 تو ردن د<ءاذث دوم

 لاقةريغااونأ ان امنا لاق

 ورعش َناونصات
 ن ند رلادبعانت د>لاق

 فوعنءميبأ نعريبج
 لور ناك لاقكلامزبا
 سو هيلعفتلا ىلصدهللا

 همول قهعسق ءىف:ءاحاذا

 نياتح لهأتملا ل

 اد_د<او اظحبزعلاو

 لبق عدأ تاكوانعدق

 ىاطعاف رسانتراسع
 اظح هاطعاو نيلطظح

 ىهكح سا.ةنالا هيلع لمح ال نكساوانك# ناك تاو عزولا ىلع هل جوة رلا عضوم ىف ناك كلذ لكوهنع هللا ىذر
 الباةثاذاف ةم رتثروأ تالالدلاهذ_هامتضراعدقو مال-الاود.لا ةلالدنافا هليل دهس سيل سالاو
 اريغتمءاسل اندجو اذ( ةمالعل ادن: الئا_ثب باهصتسالاو ديلا كح لرتسالا او هلدن:سماللالةتسالاف

 هما رداذهونامعتسالا كرت هب ريبغتلا لمتحا م تهقتلاب ةسطاشب : ارتاق تكملا لوطن توك تأ له> او

 لوقلاامأ لاما ملاغلا ىلع ديدانحالاةةهوعايقلا نحل ؟ راوشلا لوط َناف توافت تالالدلا هذه نين نكماو

 ايرلا دة عدقعبوأ ملاغلا اوبصغلاب مايهم ءولاكرهاط لما داضن اوه ل - ال طباماع ناع رسلل ناقلاغا لععلاو

 باط قب رحت ناسنا نم مف ةغرعض ةلالدإاءذهف هنت رمةآ ص 'هرات عسبتأ وأهبضغاف هريغممش دقو :اراذااماق

 و توافتلا اذهل هينا: :وهشلاو ضغا !تاههه دنع «سفن كلتالق كلذ عمو لالحلاالا» .ةكالولاملا

 :رعنتهارتاو مكح هلة لوهجت نمء'ارنااذهن'لوقأو هلق كلذ لثمف دبعلا تفت لذ دعاذه طيضانأ
 داعو اتطفاسولااىلاةفاضالاب نال الدإاتضراعتذارخ 1يح اختار ةلاةءارتو ةالصااوةراهطاا ف عرولاب

 فججر<تاللاملا قير خ# نم ف صوصخلا ىلع لاملا سانت نيتلالدلا ىدد_كاتسلذا لوهن اك ل-رلا

 ناقباقلا<لاليعام عقاو !'ءدهىف كل اند ثدح نملك اب ايو ةءارّقا اوءعوضولاوةالصال ن -س<#نمكوهربغ

 باققلاةزازح كحوهو باب رالا بزووهالا« يلع عاطدالى بيس طانب نأ دعبيالفهننا نيبو دبعلا نيب اذه
 وأابدنحتوكد نان مارح هلامرثك أ نا ىلع دن ثمحت نوكست نأ ىئمن هلالدلاهزهتاوهو ى ىرخأ ةةيقدإهينتمل ع

 عرولان ملا اًوسلاناك لئاحاولاؤسا!ن ملال اتامارح هلام فتاىلءلدناق ةمنغمو أ ةئانوأ اطلس لماع

 لثمدع رتوأ لا ما لح ىانط كل ذسحوب ثا ةسرا- عد وةريخعونبةمولعمةلاخ ان وكس تنأ (ةثا ألا ةلاغا)

 الولاؤسلا بح الانههف هالك نطابلا توك, نأز وجو رهاظ :ااقدتل ادعوهتنايدو ل_>رلاحالدفرعد نأ

 دعب كلذ ناف لوهحا ماعط ىلءمادقالا نم ةمثلانعدعب ًاانههمادقالاو مادتالا ىلوالات لوهحملافكزوحت
 لك انالإ-وهبلعهتنا ىلصلاق ءابلوالاوءا الا بأ دف حالصلا له ماعط لك امو مارح ن كيل ناو عرولا نع

 هءلعلالد:سالا نع ىتْعَتس ساو برصوأ نغمرأ ىدنح هنا ةريدلتاب ا كما لك انالو ى'ماعطالا

 قوألبةبسرلاعضومىفئ ةلاختالىحاولاؤسل انههف باءثلاو لكشلاوةع مهلا
 «(كلاملالا-ىاللا ىلا يبس ىلاهيفك كل ادنتسامىفاثلار اثملا) دع ا

 بحب سلق : قوسلا لهأ هارت ثاوبصغماعط نملاسج قوس فحرط اذامكمار1 ايلالدلا طاتت تاب كلذو

 دذعف مارح مهيدي ؟فامرتك تا ارهظن نأالا هي رتسثا_علأسس تق وسلا كاذو ةدللا 20 قىرت ل نم ىلع

 00 اقوسلاو بجاون سالو عرولانم سر تفتلاف رثكالاو» نكمل اف لاؤسلا بح كلذ
 نماوعنت عم مونعهتلا ىذر ةياصدلانامار لا باغالان ملاذا شيتغتلاول وسلا بحس ال هنا ىلع للدلاو

 نعل ةنلاو سلااعاو دقع لكى نولأ س الاوناكو اهريغوة مفعل لولغو ايرلام هارداهفوى وفاوسالا نمءارمشلا

 نم مئانغلا نو ذأ اوناك كل ذكو نيعم ا صخششلا كلذ ق و-قةس رلا لاحت ى 1 !.- الاه فا اردان مهداحآ

 نمءرذخأ امن ئثمئانغلا كلت فت وكر نأ لاو مهلاو ءآاوذخ اا رونيملىلااولت اد ةاوناك نيذلا امكلا

 دنعنملاب هنىلوأ هبحاصو هللا هجر ىذاش 1ع ءهبحاص ىلعدر لن قافتالاباناعمذ#_تأ لال كلذو نيس ا

 اهقمذت دالدىف 0 3 و ىضررجبكوواذهن 00 0 وهنا« هج 2 :-ىبأ

 10 1 ار عامتاشن أى 1 0
 مضتنالو لاؤسلاب مالارثك الاب صفنةتمملا نمد ذلااور_ظئاق سو لا اماصترثك ادالب وكلن اهل دعهتلا

 نيعمص تع # (هإ*--)#+ اهضرغنلفتاداعلا ىف آهعوةورتكم لئاسح ضر قوروصرك ذبالا نانلا اذهذوصقم

 أس :رلاوأ ىضاةلانوكي نأ لئمو بوهجنملاموأ ب ودغم ماعط ناكد ىلع عابب تأ للم مارآلا هلام اهلا
 تالماعتلماءررحات لجرو أ ةراحوأ ةنعهدو ثوروملاماذن هلملاط نااعاس ىلءراردا هلىذلاه.ةغل اوألماعلا



2. 

 لدي و «يفاكوك-ثمامارح هنوك ناكل لاملاتذعخأ اووتل ريغ نمانكا :لاملا هيت ًاوهللع تدنحدقف هريغأ ١
 نولتدي دئركل انودر الوىرقلا ف تولزتي اوناك م هراذس وج انزع فروت نا وصرت تدل اهنلع

 4 ار ده مأ ةقدلط اهملا له أعدت 5 ,دملاىلاهمودةلٌّوأ أ قلاس لب هءلالم<املك نعل اسدالاسو «ىاعدللا ىلص

 دعب هياجأ متالفل ةفاللاذ ةثئاعوانأ مالسلاهيلعلاقنى ه:رافاالحرلا هاعدو عر 5 .ذاماعط هيلا م رؤوهذع هللا

 همعط هبعأ ناكوهيارذا ةقدصلا لا نمل ع نمهاق-ىذلاهذعهّنناىذر رعلاسو وهم نم هيارامل هبسكن عمدمع

 هتناحاب انصأعع نكمل لويس لارا طم سل ل رلابامسأ هذهوةرم لكم غاب ناك ام ىلع مو

 عمت نبأ نك ا ادهوزب زعلاللالوة.نأ هل سلف اريثك الاموالمكت هرادفىاروللب + س2 فة ريغ نم

 نس وهفوهن انمىردامالاهةوحل+ديالث عروش تاك نا لد هل سد نأ هلسدل لوقأ اواذ_هىلعدي زأ ر و

 الو شيت غتلاب شاحجتسالا سانلا ىلع بلاغلاو مارخحاو ةبمشلا لك ومالا نملةاب سم ءاذب فرو ذهل مثالا

 شوا لها دهاز واضعي كضعب بن ةنالواو هبعالو ملا نظلا ضعب نان املا نماريثك او ءندص ا ىلاعتهنلا لاق

 وهوىرد.الام هدد نأ ًاهنطب ىلعهفوحت نمدشأ ىذأتي ن أل باةىلع هفودخ ناكل ندلا ضم عار تاكوأو

 نكي ماذاو سقلا نود كربلا عرولا قي رط نا معيلف بانتالا ب>وتةمالع منكي مذا ىردنالا عفن اومريغ

 لك ذناذد :رتئر وأ ةلالدببس هيفاكوكثمتوكينا (ةينا* لا .ةلاحلا و منتع موهدنءالوه<قدصتملا ناكذ

 توك تاوقب رطلا عطقو ماظلابنيفو رعملاوىداو ءلاو كارت الا: تكا - ىلع نوكي نابذةقللاامأ هلوقو هلعف نم

 هيلا , وأ امس اذه لثمن مىرتشي تآدارأ اذاقةسس رلاعضاو  هذهف ل<الامذدخاب ولاملا ىفاضيأ ا لهاستب هنا 1 1
 ا

 ىلعل لدتدبلا لاق : ناله“ عذتامالعلاهذهالا«: مهل أر وطن م هل :ءلوهكتست رغوهوةفامضىلاهببك وأ“ هر ده |

 ( ىناث  (مايحا)ر 2 01)

 : ناك ذاك 5 ١ رنءالالاو وس م_ممعلةنامو + منامز ىفادووماضدأ ماركا نأكو ىا اوال نمنوز رت<الودالملا

ةنب دان رحاهملا لو دوهو لدن لاخلا ذب رةنال
ا رطب مهل !لمإأم نأ ن اغا ىلع باغ ءارقف مهو

 ١ ةفدصلاق 

 ٍإ ذاالمأةتدصأ لاسالو سرق تاقام_ْضااىلاىدب ناكوةقدصب سيل هنا ىلع نالدب الهدب وىل طعما مال_امح

 ١ ىذر كلام سا[ ءادر عدلا 2 دا افك ا اءدو ماس عأ هتعدكلذإو ةفايضلاب قدص" لاب ترحامةداعلا

 ا هنعهللاىذر ركون لأ سوثالذ نمئ قلاؤسلالقنبمإو ةلاهاامهبلا رشف نامراسر دات

 || الن مارحوهو شا او رتس :هوعاذنالاؤسلاالاؤسريغب لك املفدلك نم هل الن اك ناو ْكرتلا ف فطاتملف

 | ساو لال> هلام ىلعاذ لعاد تع: 5 ناق لعل نم ارحل اسي تناف ىذا هل_عللوقاف 'ىذاترال هلعل تاذ ناقكش

 تاوأه_هلنوةدادااف ا ةدحاوتنآ قهنع ىسمنم كلذ لكوا < رم كلذ نكي ملت اوةميغلاب ثدشت هو سسك هقو رس لهو نط ةءاسأ

 نابجالا تضراعت دَنو |١ لال الك انةرهشالا» اطهدذع كلذ ناطيشلا نيسدحامنأو ىذؤوملا ندا ماك لا ماكتب وشتفالاقيولعلا

 لراعر ماك عونتت | عرولا ف مويلع دازنمومهتعهللا ى ذر ةيادهكل ا نمفولأ اوهاذ_ه نالاناسحاولك الا ع رولاف لك الانمدس |!
 1 طل ًادقوفك اعيج -ضرالا فامفنأ اولوهع» .طصنالو مهدحًادمدحأ خاب ناف عسبتم سلو عدتبملاضوهذ

 1 اهلعو ءدصتملا نعل م مو هيدهانإو دق دصاهلو هلاقفةقدص هنا ل ءقفورب رب ماعط لس وهيلع لنا ىلص هلنالوسر ا

0 

 «علد ةماعل ىلاعتهللأ نم

 تاصقتلاب هد ءاع 2

 تاما هأ دهشو

 لاعتسالااذ_هلث *مو

 هللادع نن لهس

 ا !ذ[ئىربشستللا |

 هيع قوت لامدب ردال
 ه«بلع ل دذ ةدانز ا

 قه-عءودرؤ ءالئمالا ٍإ

 كلذ تود لاس ىلاءالثنالا|
 تءموُدد>-ونامث ٍ هيناعل ان ىدحأ قوهست هدم هيو وذ هيستك اوأالامثرو نوكأ لهت<هنمعب صخشلا اذهلبلالدلان «٠ مازه

 00 ارقغلا ضد

 نو كاسرالألا اصنإل

 لاحرلا غ_ابم ثغلبام |
 ملآ-ناو رثك أ كلذ ف ءازيالا نال هبوهىردن ثد مد نم هراسغ غ نملاس نأ هز و

 1 ١ هعفقوهىردالثم>ن

 نود-ورتب هدنع غوأب

 قى راثا الا تاثاعكو |

 جي وزالاودي رعتلااهل يضف

 قل سو هياء هنن ىلصدللا

 لاودحالا عوتتل كلذ

 ف هّملسضف نم مف ٍ

 ١ وأ هياثو هن زنموأ همعادل نماما هلالد هدي قام ركت - ىلء هلدت ناوهفةس رلاةروصاماه«اهمكح مث ةسرلاةروص

 نم هو دب رقلا
 لكورهأتلاف هماضد

 ١ لهأ ىز وةوسنلةلاوءاب ةااقبا.ثلاامأو داسفلا لهأ بأ دىلعهسأرىل اعاق رةمرعشلا توك تاق در“ الد وط ١

 أ ىلعلد كلذ نام لج الا ع مارقالا مدا َن ًاوهفلو كل اولعفلاامأ او مهري ءردان> :-الا٠ نمداسةلاوزاتلا

 قى-ىف ضراعتلا اذه

 مالسو در هنادونران نم

 ءاوههرهقوهاوقت لاك

 ها ةلاهلع فاك ىذلا | اهلب اهذقوةشم «ضتلالد ليلا ن الاب تا لمت :© و عرولا نم كرثلاو زئاس مادقالافةغيعضتالالدلا ذهول |
 : 1 ا بدرب امع دل بسوي ءلعهللا ىلص هلوغل هبىع ةاودراتك ىذلاو هرب اربع موت غلاف ءر رواق ةلالدلا هذه لثم |

 : | قمقوهلازهوبولغل رات قا لس ديلعدلا لع او لن اي سالا لم“ هب ناك ناو رمأ ءرهاافف كدب رب الامل

 فاسو ام دل. اطعام 90155 نسا اناا بقلم رعلاسوهمالغهنعهللا ذر رك وبألاسو هي دهوأو هةقدصأ لاس لس وهن .اءهتلاى سينا! نالوركتيالباقلا أ



 الو يوزتلا ىلا عسطلا
 الا ٌوزتلا ىلءعمدقي

 سفنألا تحملها اذا

 قفرلا لاخد اتةدساو

 تراصاذا كلذوا ماع
 ةيسكت ةعاوطم ةداقتم

 ةياثع أهتم دارءام ىلا

 0 هاعتب ىذإالفطلا

 امم عنعر هلدورباع
 سفنل |تراصاذاق هرم
 ةئاوامم م وكف

 هلل !سعأ ىلا تعاف دَقَذ
 ةحاشم نعت ادت

 مسرة بلقلا

 قرط ولدعلاب

 ندهو طسقلاب امهرمعأ

5 

 0 ةقوصا |ن مريض

 لاربصلا اذهةنو زعاا

 هل أب اتكلا غواب نيح
 اياذناةحوزلا لس ذنب

 اناوعأ هلهللائسهي و

 ا[ قيفريعتي وابايسأو
 فقرر وه_لعل كذب

 لععتسا ىموهملا قاسا

 عسبطلاهزفتساودبرملا
 تاروث لهجلاماخو
 ةئفطملا ةوهشلا ناخد

 نم طن اورلعلا عامل
 وه ىذلا ةعزعلا وأ

 تبحومو هلاح ةمضق

 ىدص ةطد رشو هندارا

 ض.- ّفدىاهباط
 . هلا 6

 ة-جرىهىا ةددرلا

 ىلع هولا فاقوالاو اناصولا ف نغلا اذ_هىلاةداملا ماظعتف هلل اهدمقار ُّط انيبر ودنامتام ا طاق

 0 لا اذ نط عءوسزهسوسو هذهذ سا: !١ىلءبلاعلاظااوداسفلا لود تاكل نيل ةناعأ ا

 م.

 ا متاغالا ل هه ارراسونرعلاذاب رعلا اظفاب سنسلا كلذ فرعو

 تاوب دع هااوباسملا طافلأرثاسودادعالا ع نماهةوفامزاهودام لمكتال هناندت حلا ظفاكا متالداةمنعاهذارطأ ١

 ىقك كتل قرات والا ل سوهيلعهلنا ىبصهلنالوسرة- سوهللا با" :ف امداالذ ا كر د وغللا طافلالا تسلف

 ىلاريشتسو طاذاإلا ارئاس كال نكس ضماوغلان م ظؤللا ا ومتكلخادإا ن مودي امال# ؛هةيقوصلا

 هذهفا هئاف.تسا ف عما مالفالاو طافلالا ف فركتلا قبر ط هيإ_عبل ص وصال ىلعةفوصلا ظغاىطتقم
 ح شي ملاذا مانت بح تاهشلان منا د لكو نيل اهتم نيفرط ىلا بذحت ةضرا: مانامالع“ 0

 كبد رالامىلا كن ربامع د سوةءلع هليا ىلص هلوةبجوعناوصتساب وأ ن ا اىلعاغت ةلالدن ىل- ها طا

 ىلءىذ تاهش ترها ظةولو ضعب ن مدش اهضعب رتاهشلاتاراثمءدهن' 2 نا در دعو

 ةعجلا مون ءادئلادعب راج نمهعابسنع نعاضو ءهيفافل: اماعط ذأ, تأ ل“ م طا ص الا اكد او“ اوى

 ددثر نأ ىلاتاهعشلا فدارب ' ىدْؤِب دف هباهتشمراصهنكلوهلا امرتك اود سداو مارح هلام ماا ءلاو

 اذ_هنم مضت اذاه ”رمهدرشلا وقف سلواهلع فوتولا قنرطانف ةرعبتا صهز_جناهماخقتا ىف 7
 تقلا حابأتبح هاندرأ باقل ءتفتسابائيشت ثيحوبفلا ازازحمنالا اف بنتدع ميلف س :ةلاامو هيذخأ حرمشلا

 نمط لهاسنمءرس#بر وئيد لك نعرفنب سوسومبرذ باق لك ىلعلزبأل عاتتمالابهف 2 تالا
 ىذلاكاوهولاو>الاقئاقد|بقارملا ققوملا ماعلا بلقب وايتعالا ءاونيبلقلان يذم رابتعاالو ْئثلك ىلا
 ا مرونلا سهتان لفه سفن تلفن قثب منفولقلاق بلقلااذهزعأ امور ومالااءافدش هيندقك

 ىلار ظن الىفا ليثارسسا ىنمل لقمالبلا هيلعدواد ىلا ح .وأ ىلاعت هنل'اتار وبزلا فءاجوهتعقاو هءلعضرعيلو

 + نشا اد اعرصت اهلا اومملار امنا ىذلاْ ا ذف ىل<الهكرتفْئث فك نمىلار اقذنكسلو مكمايصالو مست د

 7١ 0 سو لافعالاو ةونتولاو ولاؤسلا وثحملا فثلاثلابابلا)# قكئالم

 ل اوةنولأ ستوهنعش نفت نأ كل سدلف بمتتوأ ًاهنمىرتشت تا تدرأوأ ”هيدهو ًااماعط كلامدق نملك نا معا

 لبهع رحت نةيثثالاملكذ_أةفثحلا كرت نااضدأ كل سدلو هنع شفا لب هذدخ الذ 0
 ةنظمتاوه هن ياشلالوةلاو ولصق: نمدءالف ةصدو ركمو ةم بو دن مودم ما ارحرةص٠؟حاو لاّوسل

 لاملاب اص: قاعي وأ لاما, قاعتب أ امااهراثموةبب رلا ا شةموةمدرلا عقاوملاؤ سا

 «(كلاملالاوحأ لؤالاراث ا)*
 ةلالدىلادنتس نط عوتبابول_عموأ هيناكو 1 اوهعنوكي تأ امالاوحأ ةثالث ْ ةةرعمىلا ةفاضالاب هلو

 الوداذجالا ىزك ءاطوهداسف ىلع دنةنب رق« عم سل ىذلاوه لوهخناوالوو<#توكي تأ (ىلزالاةلاخلا)
 تبرفاهفرعت الدب رقتلداذاف تامالغلا نماهربغو معلاوةرادعلاو فوصتلا لهأ بايثكهحالص ىلع لديام

 ابي رغةدل,تاخداذاو لوهعوهفداذ لهأوأ حالص لهأ ىلاهبسنتةمالعهيلعالوأ.ش هلاحنمفرعالالحر
 هضنىلع لديامالوانئاخو ادن هنوك ىلع دنةمالعالوهري_غوأ اباضقوأ ازايخال-ر تدوواق 2

 تابدسام ا نياباعتمن داعتعا نع ةرامع ل ٌكلاناله.ف كك 5 لوقنالو هلاحىرد. الو لوهكو

 الرت عرولا تاقب_تاممثتفر موكا ردات قر ذل نكرم الد عةفلارثك اوتالباتتم

 لاعالاقش ف ةعاج ماك. ةوهتكرتالا الا ” ىلقف لاحامةخ_- نيثالثذذم طايسأ نب ف سون لاقىرديالام

 ازهفهتكارن قدىئردصف كاحاذاعرولان ملهس أ ىذنع ئئثامن انسى بأ نبناسح مول لاّتف عروا اوهاولامذ

 كلا لح وأ اماعط كسلا مدةنالوهملانا ةلاحلا هذه م>لو نذر هاطلا حن مددت ادعرولا طرس
 ىلع موعسمل قنات ةاكناتلالدا 1سم هنوكو وهدب لب ع تأ اَكمْزاي الذ ام اك نتاع تدرأوأ ةيده

 | ةاذاسوعس :اركنالهذنعف هيناغلات أس أ تاق هينظااءىسستال ناكءاعهمالس ساب قدس لسا ا زهو مان اظلا



 اهل 1 1 ْ ل 1

 لوسرةدئامىلع بضا!لك أ هنأ مهم ثا ذكومدنس ىلا فعضالو هنثمىلا لامتح ا قرامتيالةكادمأ اك ذ هناكذأ]
 نااهلاعله: عا : وأو ثيداالاهذهه غلبت ا اد نط: 1 نيعمصلا ىف كلذ نكلدتو رسوميلعهلل لسع 1

 داو ريغ ئشا ! ع :و فلا2 0 ولك 5 ةبهشت 7 وئالو هيدةعبالاطلغدق الدش ناكم يف ف صنم صن مانا اوك ا

 دقلئاقل'لوةيفد_>اولارتخامولعم لل! ثوكي نكلوال_صأ فال للا فر تشدالتأ (ةئلاثلاةبترلا) ||
 بذكءلاو مماعزئاح طاغلاةالودءاوناك نا اوه ةنلاتاف عوف اناقه ميال نم مهتخ دحاول اريح فس انلا فاعلا
 هلوقيام فال مهعمس ىلا قيس دق هنافمماعزتاج مهولاو بنك, دقاضن آل د_ءاانال متبل ل
 هسيلا مهسوفن نكست ل دعن ٠ هنوعمس اوناك اف هياهصلا نع هلثملةنب ل ع رواذ_مذ مهمهفىلا اذكولئاقلا

 نم فال والدعن أك تاو رهاطهح و فةو:الذ ىوارلا قى ةنيعمةلالدو ضاخ سس ةهش تقر طتاذاامأو

 سدل هنا هل اوقو عاجالا لص ىماظنا !فالكو هو هيدا: «مريغ داح 5 ارامخ آى فلاخ

 نكد هللا ناد 5 قف سيينا دما اريمذ أب نان مناسنالا عنتءنا عرولا نمتاكل ع رولا

 اًذهوهيقما اطنلا تلاخذاز م طاغااو نم : وضعف رول 02و ةياوهعلا عابوحأب نب دا, نبالا نبا قال اونيننالالا

 الاتا يذلا تارطأ !نمفرطالاذاق نما اوسوءاذلكوتالالدلاو نا ارقلاءاهنمةراص شله ا اىجهاغاو

 هلق ظفح نأ تش ن ل لاو عئاقولاو ص اذهمثالاب لت كالذو رودصلا تاك اكحبو بولا ازازح ءلرتيلو مسبب و

 ل لال هنأ ىلعهحالص ل ديف حالصلا لهأ نملج رد. فال“ مىربذ بها اريغن ههلثمع وتو ردنبوثقو

 تح وحجر ر هظن /تاوباذ ةحالاعر ولاو هنكح م رب روط تاق غلاب وىدلوتةوأ نيةسافهداهش ضراعتت

 طا ا ىتلاتافدلاىءاعشالا ضراعت (ثلاثل امها || لا اؤسلاوث حلاو فرعتلاٍبابىف هل مصفى ايسوفقوتلا

 ل لك اا وااو نال : جذي ىفملاقاهسذ كك ثلا عي ىصحتال تاج رداهجتيس و« ف لحخد.ال

 هلئ# الن مناف نيحا ل !ىلا ةفو رمدملا تاق دصل كل ذكوامهد_تأ ىلا هز .ه هلرهظن النيتلب هن! نيتح ردلا نم

 ءلاجبات<امو مون لكدملا جاتك
 ىلا ؛ رب امعد م سلا هيلع هلاقاما ذه جو لاو |

 نمافكد ارد, بعامشلل ذكوعر ولا عقاوم مهأوهوفةونلاع رولان نيدو نظي ىتغ اىتفأ ن اوفقوتلاالا |||

 ناورمصأما مهددأ نا لعن نافر طهيفذالاملاتسب ىلعءانعلاو هاهقذلاةنافكو تاع والاول رافالاةّمفن |

 ساو ىلا«3 هنن اوه تاجا ا ىلع علطملاو ل ثامرومأاههنيدودئازرخ الا أ

 ءرمداق موملايف ىتسأالطرلا نوداد اهدودح ىلع فوقورشثبل |

 تدسإ طبت 11 هن الامىلا هين رب امعرولا عدر ل فرح هل قة الاههتس امو ةهياغكلا ىلعدثاز || ,

 ا اذ_هلثمزاحواو ةدتع

 هلاح وكشالو هير

 ىلع ىلاعت هللارك-شد و ا

 |١ اهلد ةغيصالتام هومعلان أ ىلامهذنم نيماكس للان مذانآ ارةا!تامودعب ملعام ركب تأ ىلا عادتي وسوه

 | تاظمفةزازطاع ل قةزازح لءىوطن. الذ قحلارالا محال ج سا اوسولا عاود نع

 |١ املةصاو كلذ لاقاعاو باقلا ىؤتفىلا دج لكمال_تلاهيلعدر مك ذو باقلا اذهلث مزعااموةهار اا

 || ىف عانملا نمع ول بهن: دق هنافةمر لاو لآ !ىلعةلادإا تامالعلا ضراعت (ىاثثا امسقلا) هلحن مفرعدت ناك

 لكىلعهتلا عمددصلاو || ل ا
 : 1 والال> هنآرح او مارح هنأ ل دءربذي نإ ذكو نا سهالا ضرا «:.ذ مارح هنأ ىلعب ىهتلاربق نمسرودو تال و

 ىداحلا بالا )* ا

 لاحح رمش ف نورشعلاو |
 ا| رهشوأ مول نهم تلا دبا ىذلاناوه.ف لحن اد هةغلا ف لضافلا نأ لعيفءاهةذال لاسج ى دول تأ هلاثم ماكحالاا م

 ا ةطسو* مدح ردى ةفضإ فلان وكر ذاهيف هلو .-الامزالا ريك اههذ ىف اريد اروصاهف تاوةهمشلاتاراثم

 : لاطرا ةثالثقوقامو مدخلا لد رلاهباقكن

 * ةردلاب هيريضو ةقدضلا

 ن ىلعءنع (ىدرد)
 هللا ىذر بلاط ىنأ
 قىلاعتهلل تالاق هنع
 0ك رام فاح

 ةمالع نؤرقفت أب وةعو ا

 ةبوئم ناك اذا رّمفلا أن
 ع

 بطذ وهقادش نسكن ١

 ردع !ةمالعنمو هرقذ

 تاةروةع ناك اذا |
 ىمءعلو هاد ءوسا ا الامىلاهبب رب امعرولا عبر ا تمل را مالا رع مرمأ لك أ اههمو كلذ مهغملف فارس اوواغا فو

 "هاك شل ارث و هير

 لاك ءاذتال طش و

 هبدالا نسح ةيفوصلا

 جو-ةةلاولاؤسلاف

 تاع:فدك لاح

 نم له اًملاو دردملا

 ةدكو ةسقو علا |

 م( مهدصاقم

 ظ
 اك هلل جوتي قوصلا ٍإ

 || بتكوبامثو ثاثًاوراد هلنك ة-فماغلئاسماههنيب ىدصتب و ىنغهنا مولعم .ريثكل ام هل ن هو جباتحت هنأ مولعم |||
 لرد ]هاو تاوأو ||| بنر هحلاب كردناعاو ةدودعتت سياة_احلاو عنعل_خاقلاو هيلا فرصلان ممنعال«_:مةحاخاردقتاف ْ
 ملعب ىداصلاوتاوأو 0 | منودرادءافتكاالاح وتوودلبلا طسومفا وكلا هته ادقمواهتدنب أو رادلاةعسرادقمىفرظنلاهنمىدعتبو |

 لهأتلاو درغل اناوأ ا انيق تل دكر ارت” كلنا زو هدد عى كال قو ىلا نمال طع لا اذا تيبااثاثأ عون فكلذكو
 َح وسهلا بطلا نال [| هلد-الكلذ نمئو ا او ءاّْشلات الآ نمةّمس

 ماجا مم قو_لل هح والف ىبذملا فول ناو بررلا لى فكل لكوكب ربالام

 كيصاامهمملغلا |

 كصقمدد ردغلف هند ردع
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 ىلعناسن !فاح نأ كلذو نيسوسو :١ حرد ىهو ىلغسلا ةيترلاه« لاب رقأ هنافسدلابةنورقملا ئارقلا ||
 ةريغملا ن عىور وة هوبسو وهنع عرولاوهبفةيهارك الاذهف بوث هيىرتش اواهلزغ عابفهمأ لز رع نم سدأد ءالثآ ||

 و ونام عاعت مرح دوجلااهننا نعالاق 0 وهيلعهللا ىلص نا !ن أب دهشتساو روك< الةعئاول لاء هىفلاق هنأ

 لطاع الاعسم محلا نكو عرشلا ف ةعفتمر مدلل قس د ماذالطاب روجملا عسب 1 طاغاذهوا متاع | اواك 1 داهوءايق ||

 هةلافامهذحخ لاق ع الم الءلق
 امه ةداقام حج

 اعلا 2-6-5 -- رق

 سلق 00 + راك عابتف عاضرلا نضيع 7 : راجل جرلا كا: تأ اذهلاث م ىلا : تلد نم اذ سلو مارح ا نمتهعدجأ هللاةف

 ةسيفيكو تاجردلاعيجانةرعدقو فراملا اذهف فرسلا ةباغرولا عب كلذهي ثةومنم عروتب نأ دحال | لاق متلاق هذ ومدر
 دب عتلا نم دوص#ملا نكلوددعفالو عد راوأث الث فرص#:الت اح ردلا هذهت واف” ناك اواهذ عردتلا

 هللا ل_.ةب /مارح مهرداجف مهاردةرسشعب أب وت ىرتش ا نم ل سوهملع هللا ىلص لاق دقف لة تاق مهفتلاو بي رقثلا

 ولام ىلع لو كال ذانلةه«مهتعمس نك لنااةمدلاهوهينذأ ف همع._صأر عنب ا لحخدأ مع هياعناك امةالص هل :

 نمو متاهاءلمافر وصاارثك أ ىف رتل اءانمكحدةؤتمذلا ف ىرتش |اذاوةمذلا ىفالا هتمعب ةرشعب ىرتشا

 ءارذلاتقوىفىرتش ماكر معلا دا ف ىلعن ال دلدتاوم. .يسىلاتةرطتةيصعل ةالصلا لورق عنعمبلع دعوتي كلم لاسعل هيلا هأنددرق

 « ( ةلدالا ف فالتدخالا عب بارلاراث الد ءريغو || لاازه ليقف ساالا
 وهفةمرحلاو ل اةفرعا تس ليلدلاوةمرالاو لخل مسلط بيس ببسل!نالسدسل|ىففال_ةالاك ثالذتاق :

 توك تااماو هو هللا لءفءبب ىرح تاوهسفن ف هنوبثلة د اقالؤربغلاةفرعم ف تش ملامو ةفر عملا قع تس

 ةهلدأ ضراعتتنأ « (لوالامسقلا )< هباشتلا صرا ءتلوأ هلا دلاتامالعلا ضراءةلوأ عرس ل١ةلدآ ضر عل ْ لاؤسلا نعاوكسمأ

 000 مومو سا. .ةضراءنوأ نيساد5 ضر اعتوأةةسلاوأث ار كلو نء نيمو عضراعت ل.عرسشلا || اوأ.ةناولا دع اوكسمأل

 00-0 ربر هط نا عج 00 دمنا هلبق مولعملا ل صالاوأ ب مصيس الا ىلا هيفعحر وكلا ا فزر مند م_ءباوإبق

 قف عزرا ىف مهم فالحل عضاومءات:اوهك رب / ع رول !نكءاو هيذ_الازاج ل1 1بناج ف روط تاوهيذخالا || لاح هل -ف حوتفلا لاح
 كلذ ف رعب وهدلب ءاطع_ضفأ هنا ناد ىذلا هدام هلىتف أ اعذ أنا هلزودلقملان اك تاوداةملاو ىتذملا : بسكلاو لادا

 نمدقتنب نأ ىتفتسملل سلوسطا!نسحالناك ناونئارةلاو عماستلاب دليلا ءايطأ لصف فرعي عماستلاب لئاسلااماقلءلا طرسب

 هماما هلىتذآ نا منالص" هفلا كال ةهعبتب ملضفالاهنط ىلع بلغن ىتح ثع: ناهيلعلبهيلعاهعسوأ بهاذملا || ةحاداق وذ ارثك-:سه

 هلدالاهرنع تضراعت اذا د تحل اذكودك و ولا عرولانم 5 عاجالاىلاف نالدتا» نمرارفلاوفلاختهمفهمامالوئشب 1 هر ورضلا ثقو ىنال

 نومدةءالءامذ لح نوتفينوتفملا تاك دةلف بان:>الا هلعرولافن طو نيمدتو س د لذا بناج رود : ه«بقوصلا نم سدلق

 دك مياه (ىلوالا# .ترلا) تنام الث ىلعاشيأ نه مس ةذلق اهمفةهعشلا نم ارذحواهنماعرو 7 طقاجلع ١ ىطرر < عهود 2 15 2 لح وأسم

 تامهملا» ند هيلعرخ ' الايهذملا هجرت هج و ىديو فلا !لملد هفىوةبامو ودمع حر“ لالا صسالا || لأس الئاش

 ناان ريخأ دقو ضايق عينج رتلاناللال> هناي ىتغا !ىتذأن او اهنملك ًااذا معلاباكلاةسب رفنععروتلا || لقأ ملأ د:ءنالاعف

 هللا هجرتغينح ىنأ هذا اةفاوم اديدحالوت ىفاشلل دج وامهمو هنيادجر فاشل ىلو:ةسدقا وهو مازحكلذ ||| لاو لئاشا 2
0 

 مناوي ومنلا لورتمنععرولا كلذ نمورخ“ الالوةلاب ىتفملاىتفأتاو اههمهيفع رولا نك ة مالا نمهريغوأ

 ىأرف حلاصل> راذه

 هسفن تفرمشتس اوما
4 0 

 عمداشيطعأالقمبلا

 5 رسدأ مت هدر فارم محا

 : نا نركفلا بانرآ

 | اذاقرعرظنفهت:شعدق

 لافإ 00 الانالهننادجر ىفاشلا لو:هبف فاتت ١ :؟ولع الك امرا تحت
 ره-ةدةورر ك:ل! ىلع كلذ نقنو لكذف هللا مساهملع ترك ذ دو معمل كبك تاسرأ اذادمصلا نع هلأس نملكل ا لا.عشأ اريعلاق نامت

 هننامسا ىلع بذي نمؤملا م_توهيلعللا لص هلوق خدام ن كلو طارتشالا لملد ىو كلذ لكو مل سبلا حذلا ا تر ارعلاقفال لاف
 ها 5 ا محا كن كلو لئاسإ لمتحي و اهرهاو طنعرامالار ماسر هن ' الافرصاام> وماماعاذ_هتوكب تأ لمتحاو مس وأى م- ىلاعت

 ةيعستلا كرت هرذعلادبومانكمىسانلا ىلعءل تاكو ليوأتالورهاوطظلا كرنب وىحانلاباذ_هصصخبنأ |[ لشأ ىدب نيب هنالخترثت
 عرولاف 4لباقلالامتحالا عفر ركشنالو كلذانر بر رقأ اناكماانكع هي الالب وأتو هعمعت ناكو تانسنلاب ||

 ]| لف زك 2 نأ قبني تاك اذهو ىنعمااذه طابتسا.الا م حومئاطعاني عجلا نكمالفهنءىس نالمع رخلا

 نا نينجا ثيد_>را,دخالا نمحاصعلا ف مد د_ةوبضلانعو حوبذملا ن اولا نطبىففداص: ىذا نينملا



 ناكناو و :-قاوجتنلل را وتعبا را 1 واةيلغل تارت الث“ ازجأ ع عج |

 هذه اياب كلذ هال لالع قاطني املكوةرقيلا ظفلمومعبالأ | اوذخ ا ولوةر عملا ع نعلاو ديلا 5 |

 هزصاعم لرد ؟لزب ناك شوب هعما طرعالو مالك !هذك ىلع عل ططدالنمناقان بث او ام افتاها :درىجلاو ءامدإا |

 احا .ثىرتشي نأ اهفةها اركلادتسشت تلا( ااةجردل) داير داشبأ ف ضودلا فة !اامآووع

 ةقكس 3 تأ نيعطقنملا

 [هكرت ىنمدي راف ا -

 نأ نمىردصف كاك
 فتاه ىف دهف شاعملا 3 1 0 0

 كمدخأ نا ىلعكقزرف نك ىءةتافد عرولان هاضناو 1 0 عاج 0 رولالحوهف نك ل
 رؤس وأ ىاملوأنماسلو الو تفل سا دلال 2 .االسأ تقي اواو ا! 0 ف مارا نملكالا دعب ١

 قوصاا لاعمال اه هئريد هنال ةءاربلا لصعالفلال_-نمعلانان طن ىلعهأربأ تاو عئابلا ىلا اهفرمصن مار ا مها اردلا ىف هفرصت ٌقادعأ نم اقفانم كل ةملظمالاه باع قبب لو هتمذتئرب دقف مارح املا راد مار ل !نمنم !ىذةنافامارح كلذ بلقب || ََ

 باف تيطتهيل كلاس مثاو ودعدلا و ويتملك الاو ىرتشملا كح ا ذهفءافي الل كلذ ملالو 8 اءارباءزدنأ :

 قح توبثهب ىوتفلا وت ىذلانالءد_ءب وأ مارا ن منا ةيفوت لبق هلك أ أءاوس اوس مارح هلك اقهذتأ نك و
 ءافمتسالا وأ ءاربالاب اماه سدح قحلطبيامنا اوىرتش اكل منيعتاكدقنلا ضابقاب هكدلم نيعتب ىتح عئابال سدملا

 هدو نهمترملا تذارب اريغب هلك اذ م اعطال نهارلاد اصع هب صاعو هوس: كام لك ًاءنكلوامهتمئةرعملد |

 و عابلابتيبامائهلاةقؤوب :ض.ةاذاءاك اذهل ءاش م رخل ا لصأ نكلو قرفريغلا ماعط لك ؟نيدو

 ع ببملاضيقأ اذه عموما رحنا ناباسلاععئابلا ناكتافض بت متالوأ مارا نما اىفواذااماقهباقةيمط ريغ نم

 ملعب ملاذا امان ملا ءاقي بسر مارح عسب ملا لك ًاريصبالو ن هن سدلهذخ أ امذاهتمذ ىف نعل !هل قبو هسيح حلب
 3 راح مارعشاك اف سيلان جزاع ال بح يل عيلان ةأالو هبىضرا مل ءولثدح ناكو مارح هنأ

 مارا ايهاضر مدنالو هز دارا جيم يربي ز مارح اب وه ىضرب وأ لال- نم قون وأ ءثريد نأ ىلا نوهرملاهلكأ
 2 ,دعملاتالمهملاعرولان ةهنع عام :ةمالااماقةهرخخاو ل | نم ملوالاةجردلا في1 ناب وهمْملا ىضتةماذهف

 نُملاالولو نُملاَدإصوملابابسالاىوق :وقأو قيساك هيفةهار ككادتشت ئشلاىلالص هولا سلا نمتنكمتاذا

 مر 2الةهلادعلا٠ نكءاوةدب دش ةيهارك اهو ركم هنوك ندد ضيالءا ضرتها وال

 ةمقوأ لست عئابلاشر ربه خيقوةهذلاقاضرأو أ اب ونالثهتاطاس ىرتشاوإ اد عرولاو ىوةتلاةجر د هيلو زن هب

 عقوذا فخأ اذهف مار ارااوأ لالا نم هنع ىضةم هنأ ىف لا ثوهوةعلوأ هله هريغوأ هيةفىلاهلحونُعلا

 ىلع اغبامو ناطاسا كلذ لام ىف« :اةو مارحلاةرثك ت وافتبم_ةف تواغتو ندا ىلاةبصعملارطتفكشلا

 ول ارك ا اطسولاة © اهيباقلا ع دقني امىلاهءف عوج رلاو هءضعب نمد هضعب وهال راظلا

 قب رط عطاقوهواغيسوأ ر ا يراشذت الاوابنع نمل نءاضوعملسو 5 ةرصعملا تي نكلوامازحالوامسغ
 تبصغلا ىلا ةيهاركملات ودةيها ارك ه سف ىض:ةينكلاوةمذلا ىف ءارتشا عيبم قاع رعب واالاذهف

 هلذ.فامارح ضوع اتاك امهموهرودنو نمثل ضباق ىلعةيصعملاةبلغتواةةباضنأ ةيترلاهذهتاسرد توات

 ذأ هل اركو ما غابسك نع ىسهنلاىدذعلزتن هيلعومو ركمهلذ. تنك علا أنكللو هع رت ىله>١ناو ماوج

 دسافرذةلاوةساحفلا ةرسدن امم هم .دستأ نم مهولاىلا قيسافو حدانا'ف لعب نايرمأ تاس مالسلا «ءلعهةعئب ىدمخ

 اهوركمهيسسكت وكي فيك ذا باهغلا فهدرط نكعالف هيلي: تاو هيلث اقالو ساثكلاو غايدلا فهدرط بحعذا
 ما اناق داصغلاو ماعلا هذمرتك اة-احلا باصقلا: صاختوهوركمربغه سفن ىف ملل اوم علل! نعلدب وهو

 هعامطأ تعطقنا و

 فوشت لكن عتنكسو

 ايندلاهّمم د ماطتو

 ةمداخ اند ه] تلصو

 عز اه ضرامو

 ىر حو" ىلا تحاصق

 ارهاب فنا ةكرح
 تاع و ر)انذ وهن امدس

 تاذرخ لبا -نيدجأ
 ماشلاٍب اب عراش ىلا مون

 نكيملو اقيتدعرتشاف
 هإدك نم عضوا كلذف

 لاجلا ب ونبأ فاوف

 دجأومأا عفدو لحق
 : رادلا لدن هب ررحأ

 لهانا قفتا هلهنذا دعب

 تاكاماو زيت دقرادلا
 اوكروق.هدلا نم مهدنع

 فدشي رب ريسلا ىلعزبدلا
 موناكو بولا هار 0

 ا 0 195لاع رعدلا

 بونأ ىلا عد 0

0 1 
 لاقامهامرف نيفيضغر 5 همالا-ارخاو نأ يل | ةملن بد ؛ رد مدفلاوةماخل !ىفنابسلاع 0ك طار هعسع وةمصخلاب مدلاذحنأب

 اعذان ناناعروداهتحا اوس رك هر وردا اوةحاحلاا لعتوةرو رمطإ لدا ءاو مرا هيف لدالاو هنامح ماوق

 ل دعو ىد د صف داع الزوال الذلو سرد اونطظااب هلع مك نك-اوىلا هنهنادتعامارستوكمقا اراضنوكب و

 لمح هنأ الولو مال اةرحأ مال_ سل اهيلع ىل طعأال :رهاظل!ىفلال> هناالولو بربط لوقو هبلو نذايالاءوت ما[



 ىنارهط نمد ماقأ وةنيدملا

 لك اق بارمن اذ_هو

 |<سفنف سحوافب رشو
 (تامد- -ةملامأو ) تافالتالا نمثل ذربغىلا بذكسلا نمةفيحخ ن اسأل ا عطقو انْرلا نمةفيحخرك ذلاعطقزا+ل | انتاهع_هسف كلذ نم

 | هتمكح لطسنأتدرأ
 : !تلءامامندلا ىف ٌلدحز

 هلباد,عىلالناكو فا سلا نمةعاج نعل ذل ةنوابجاونك م تاومةمعرولااذهوف اعلا كلذ نماهئازحأو || ىب ياي دانعلاى زو

 ثان معبلا بح دابعلا !متعلئغفاهتمل نملك انتاكو ىلصت وهواهاعر و ءاروعلا ىلا مول لك تبق :روعاهامحةاش ىدنغورتلاى.والا | د
 ىدياب مهقزر

 : ةردشلا

 خوبدقلا كحل ١و

 1 ىدب 1 هداع ىوتسا

 ع -
 ىذدن اون الا

 أ هردعم دس وةك 1

 | ال21 لا هلامتتسبال كلذ لكن !ىأرذادنعهنلا ئضرتو رهاب ًارطاش كلذكوةفو كلا نممدقنا انا هلأم 1 و 4

 ءاملا نعدعانتما نم رمل نب رشد - نعل ةنان( ىلطس اهنا ا)اداهتجار طشاابهردق ددو مهل عقد ىل !ءابفاك تالَد :

 00 عا 000 02 سا 0000 ا دال

 هه “ ره 4 ب : همم - ا 0

 !| نمىلعأوقرطلا فنيطال حذاصمن مبرشلا نمرخ 1 عن ادع رولا ىف غلب رهنمعفراوهراملطرف-ر متى || حداذاوبابسالا يوم .

 نر

 2 5 1 تسالكت لد
 ا هنلا ىدعلج ردب ىلع سولال> نم عنتك ناة خا ابملاو ساو سولا نمي رق ىهود (ةالاثلاةءترلا )رصدت ال 1 --_

 تاسن الا نيعفف بانسالا

 انأ لاقاننمش (انرمخأ)
 انآ لاقرعصف-وأ

 انأ لاق فات نب دج
 انأ لاق نجرلا ديعونأ
 نادد نيرجأ نيدج

 دج تعمسلافىريكعلا

 فاكسالا ار تعمم

 نيريع تعم لوقا
 نم لوةبىزارلاذاعم
 ريغب شاع ابار مت فتسا

 ىلالكو رادقالا عيتاغم
 (ضعب لاق) نيوواخما

 لا 1 ف 1 هسا كعلم
 تكتتعع نتن كيو ع : دع .«تاققخو 9 تع نا 9

 لضنبألا جف لبق 0 نامل ىف نال هشوماتلاو باعت نمل رق دأ ىلع لضفكتاعلا ىلع أ
 الاعرولاق'اتدب لغتش: نأ ناسن الل ننال لاب واعتصن و: م ممأ ويسحب مهوايندلاة ايا ىف مهعس ||

 2 طور دتومم هدا_عرثك أ |هدل سن دام ناك جا ريكو ةتعت ىرصتو 1 مسرامز واجاذاهنافنقتءملاعةرضدع

 اهجو لفرع الاذهوارهتهذذتن ع نمثينعلا عاب تأ ن ماقوحت همرك قى رحأ هنا هنعدللا ىذر صاقوىبأ ني دعس"

 اذ_هزاحواو ةياصصلا نممتءاردق عفرأ اكن موك وهمركق رحأ امذا قارحالا بدولاصاخ ا نسو هفرعن نا

 داش رم لك الاك لوانتا!ىفورثأ !ىقباماعفةهار ١ لل | 5 عجل ىيلااملعا !ةحردلا «تاحردّت ال ةاهملاةمضقملا قرات 1و

 اهكواهمدع ١ دال تركيا ةرواماقبلابهد تاكدتوةس دم اذ ناف مار حرف تعزو ثوطعم لعب تع

 دبعنعىو ردقذل.ةناف اهذدخأ لدتا موتا دلا قاهكر بناس! فرط ىلع م رك فرو نمتاوانتنةءاس

 اها هيعرهنعهللاىضر رعلاعف تنس ىتاموهلب هتعرف ىجلاىلااهاثعيقالبااب رتشاام اهلنا دعور ع تسهتنا |

 اذه ت> ويلف فاعا'بحام) فاعلا نمل_دادلا معلا ىأر هنا ىلع لدي اذهفام_هرطاشف منالاقف ىملاف

 فاعلا بحاصاةكرسش الف فاعلا نيع سدلودب دح قاد معلل او لكالاب دسفي فلعا !ناق كل ذك سدلانافاع رك
 صاقوىنأن بدع-رطاشاكداهتجالاب رطل اذحخاف لب الاراطش طش لام كلذى ًاروداك- ل مةامهم را

 بترلاهذهتاح ردو ملاط دب ىلع ىتءاج هنا لود هونا ادب ىلعةملا لصوأ لالدس ماعط ن متوذلاىذعانتما كلذ

 الى ذعلاوانزلاو مارخلاءازغلانمةلصا+لا هنّوقلصوم لان اف مارال ك ايىدءواكوهسناو فذ_.ةااوأ انزل

 د مارا لك آفالذس اوسو رفاكدي ىلءلصولال> ذأ نمعانتمالا لب للا ىلعا بتاعت ةودبجول :

 عطنتلا ةياغوهو ةبذكوآة يغب ولو هللاىدعءامدب نمذخؤيالثأ ىل اذهردخي وماعطلا لمح قاعتنالرفكلا ||
 ةدافتسملاد»ءلاةٌوتو رجلاك لصوملا سلا قةمسءلاب رش وتوذلا ىذع رو نمفرءامطءضءاف فارسالاو ||

 ب رضاامول هللا ىمعدق ناك وكملا ل_عىذلارا غلا عناصنالز وكلاب برشا |نع عمت ماواومارخلاءاذغااب

 ماعطلان ال ) ناكها ادي نم دعبأ اذ هف مارح لك 1 اههاس ءاش مدل نه عنتماولوا 3 00 ثتاسناأ#

 ءاعاه
 ساوسولا نمسا رداذهفطقف قد رطل !فلودعلا ع نعاهعنعقئاسل اواهسع: د ىسعمأ لاو نادسل اةوقهقوس

 اىوتفنافرهاظلاءا.إءىوتف نعحج راخانه لكن مَع اور ومالا هذههنلاىعادتتا امنا. ىفانحر دب فءكرظناق

 نم ءادعامتودملاعلاب رخل هيلعاوعم+ا اولوا ع قال: اةماعف.اك-:نكعىنلالوالاةح ردلابص:+هيقفلا |

 هلوتفأ او لوةذأن او كبلق تفةسالاهذاةداوا ملح .وهلعهتنا ىلص هاقامازهىفىوتفلاو نيطاصلا اونيقنملا عرو

 ناعم هماعمدق واف نايسالا هذه نمدي رملا اردصو كلاحاملكو ب رولَءااَرازح مالا لاقذا كلذ ف هرعوْلودفأو ١

 كال هروب ملال هنان افر و هر هللا لع ىف مارح ىلعم دقو له اهرح ىي اةزاذ ازا اردقبهبلق إطاوهيرضتسابلقلا

 ىذلاا ءاوءرضن كل ذفهسلفتف ةزازس دع هنكللو رهاظل اءاذعىوتف قلال-وهامرىلع مدةأولو هملف واسقف

 لامتافر ومالا كل: لثم فائز اًزحدح الىذإاوهلدتعملا فاصل باعلان ا هباندرأ غلاما نعى ملا ىفءانرك ذ

 نيب وهند : هسف قف ذوخ ّّط هنالءرمضد كلل ذف هبلق ىف دحام عم مدقاقةز اًراادحو لارا سوسومسأق

 لال مءاسملاتا هلق ىلع فل غاذا هناقد ةالصااة.نوةراهطل !فسوسولا ىبعدد د كل ذكو يلق ىوتشب ىلا عتهتيا



 دقعلاداسف ىلع لد 5 و 0 0 و وى 0 ود 1 و ريغ أ علم للعسل راو ا

 هرف ةهش طمنلا اذهةيوساوهع رخباموك<نابسالاهذ مدام: كلا نك لثاو ع ر وكل ذ عسبج نم عانتمالا ناف
 راق نيكسي جيذلابنامعاا لبان عهدا !الو له+ل اودامتشالاةدا ارالؤاطت مالا تلاعودب لاول

 هو ركمر ومالاهذ_ه نمد !لوا اندوةماش 1 نمةهشلا قدس ثةدقن كلو مولعماضرأةدجبذلا لحو مولعم

 ةهشالدهارك اذه ىبعمسل نأ جم .ذالاوهحو هةهشا زهةيعسفازهةبم شل يدب رأت اقم رلاهيشنةهاركملاو

 ٌتالئاهلدها اركسل اهذهتا لعا متع تاقالطالا ف استل اءاهمذ اةداعق اس الاف ة-اشمالف ىنعأافرعاذاو

 عرول قتلت داكتةغلايملا نم .عونيلا را رولاو مارد ان م بر ةتاهنم ىلوالا تاسرد
 نيك ربة ذإ!قفاهتمدشأ بوصغم تاكد. هى ةهاركلافنيفرطلاىلاةعزان طاسوأ امههنيب ونيسوسوملا

 دايصالوأ لكلا كلا! هيل _صاخلا تأ فاتادقو رايت هل باكا اذابوصغم مهب صنةةملاوأ بوصغم

 سدحل اق>انشث أ واوةمثهمق نكللو رذ بل كلا ل عرزلانافةيوصغلاضرالا ف عو رزءارذبااةهشهبلبو

 هبوطغم ةنوحاطب نعول سدح قحتبثبالنأ سدةالا نكساو مارح نلاكتاك-ل عر لاف ضرالا كلام
 بو.هغملا مودل ايباطتحالاه لب وديصلا,اهتعطنمىفةكمشاابحاص قس قاعتب الذاةيودغمةكمشب صنتقاو
 فيعض هياقعادذلا تةوىف عسيملاهمان ودعت ذلام رع ىلا دح بهذي لذا بوصغملانيكسا ابهسفن كلمه ذم

 هيلع ناكرخآ بجاو نع ع.بلاب لغتسم ا هنأ الاف سيلذادّمعل ادا سف ىلام وةبهذت او دقعل ادو -؟ قاعتلا

 قاد ةلطظعهتمذفوأر وغلا ىلعاموجوةن ”انةالصو ةاك رمهردعيلع نملك عسب .دلسق لهل عسبل ادسفأولو

 منال نأ ىلا كلذر عدو ءادزلادعإ !بوجولاالاةعمعلا 00 !نعهل عفامعسبم ءلاب لات ثالاثاو

 مويفدرو تح نم ةاالاع لسجل لعفلان ءهلودب لغت_ثاهنال مهردعةمذىفنءلكوهلظلادالوأ حاك-

 نكاوهنمرذملاب سايالودشأ ةهاركلا نوكستفه.ةةدصوصخ ماهفالا ىلا قيساعر صوصخلاا ىلءى -محةعجلا
 ىرتشا هنا مهضعلن ءعىلكح لو وم مالماعمرئاسو ملا ملا ب ايرأ تانب « جاك نعحر ب وح ساو -ولاىل ارد رو

 در هنالةغلابماهياتاذهو ءادنلا تقومارتشا |. كلذ نوكين أ ةفيحش هدرفةعملا مولهارتش ا هنأ ععسف لجر نمش

 ةغلامملا او نسح عرولاو ماءالارب راسو تدسلا مول نع عطقنيالتا دسفملاوأ ى هان ذاارب دقت ىف مهول اذهل موكا

 امناف تاغلابملاءذهلا من مرذجاف نودانتلا كله لبو ءيلعهللا ىلصلاق دقف مولعمدحمملان كلو نسحأ همف

 ىو عرول الحا كرف هدهررعا ءارها مزجت موصلة تالا اهمحاص ا

 ى سوسوااناإك-ةهود ا عل انعا اوسناف قد رطلاء لعق يضذا اذهاننامز ف ساد ارتك قنا

 هلك امندلا لامتأأ مهماهو أ ىلا قي-_لالخ! ىف نيسوسوملا ضعباذكفاهكرت_.ءفةراهطلا نعز دع دقةراهطلا
 ةيصعم ىل اهقا .ىقى ذك فرصت لكوهف (قحاوللا لا ةمامآو ) لالذلانبع وهو ريما اود اوعسوتف مارح

 قد رالا عاطق نمفيسلا مديد ونالغلاب روعقلاب فو رعملانممالغلا عبو راجل نمي :علاعببمالعأ و
 صاعل>رلاو لالحذومتأملاو عدصكال دنا سدقالاوهنسذوتخ املا نعل لح فو كلذتك قالا فلة“ءادقو

 كلذ قاعتب الذاةيصعا !ىلعةناءالا نامصع ىدعب هنك-اولالح ةدعبذلاو ب رو دغملا نيكسلاب يذلا ىصعن اكهدقعي

 عسب ةوترلا ىف هيملإ وما ار سدلو مهملا ع رولان مهكر وودي 1ث ةشا ركءو ركماذه نمذوخ ألاف ةعلا نيعب

 هرك دقو ضراعتد_ةلام>الانالاض:أ أملا وو رغب ن تقلا اراجت كيلو رنا برش نم بنعلا

 4 ارو فخ ا هيفةهاركل اولوالا وذ عر واذوف ملاط هب هب يشن تاة م: ردن ةنقفلا تقو ىف فيسلا عسب فلسا

 0 نعال مح الثروات ال اءنيحالغلاه]ءاعمزودتال هلا ةعاخل اوةوهو ساوسولاب قاب داك ةْعلا موهام

 داكس .وسولاعر واذ هور 1 اونادغلاو رقيلامهنم عاسالوةملاغ هل نءماعطلانوعس وةثار 1 !ىلعاهم

 ددجول ا اذه ىن منوال ذأ ماعلا ءاملان . مىس الودث ارحل ىلع هيىوةتي هنالماعط حالقلا نم عابس الت اىل ارد 3-3

 رم ىلع مدقباع روق ةحلا ل_علاهمزب متنا فرسس»نأو د.الريدخ دصق ىلع ةىلاه-وتم ةلكودنع ىلا عطنتلا

 ملاعلا لضف لو».!ءهّنناىلصلاقاذهلوريهللاب لو مم هنأ ن ناظا وهوا ممهدعب سانلا امض سيل نيدلا فةعدب توك

 هانب ىلع هيل اىلدت نهال

 امئاسولا نم لبق نمو
 عمرعذلاب مسرتلا وهف
 (اناينا) ههه ةءايد

 ولأ نيدلاءاء_ضا:ذ#

 [درورهشلا بيغغلا
 وبأ نيدلا ماصعانأ لاو

 دا تس رع صعد

 رافغضلار وصنم نبا

 لاقىزاري_ثاافلخ
 نجلا د .ءوأ انآ

 0 تع لاق ىلسلا

 لوقي رنعجتب لعنبأ
 لامن عانأ نأ تععم

 سخ [لوةب تاك ىازادللا
 لّوأ نيرهازلا مادنأ
 (ىد )نيكو: :لامادقأ

 دهرنيذر اعل !صعبنا

 نا ءدهز نم ملف

 نهج رخو سانلاىراق

 لس ال لاقو رادمالا

 ىينأي ىنح ًايئادحأ
 . ماقاف مساذخاف قزر
 هنايملاعبس ليج عش سيف
 فاتن نأ داك ىدحئد

 قتمحأ تاب ران لاذ

 تمسد ىذلا قرر ىنتاق

 كيلا ىن-خبقافالود
 هيلق ف ىلاعت هلا همهلاف
 كقةزرأالىلال>وىزعو
 اا لمخد ىد
 لد رذ سانلا نيد متو



 اساف ىواسامضرالا

 انيصص» ناكاعزو

 نيهولواموب عوجلا
 ةسجنو ةعب رآو ةثالثو
 رهط تاق اد> ألأسنالو

 ةهسواتت
 الو لاو ريش
 1 اوهانا 3 ضد را

 دّتشا اذاف اني وطالاو

 ىلع انةدنوص الا ادد

 ى ناصةنلا انف
 انأ اند_طق ضئارفلا
 انلذذيفزارخللا دبعس

 الو ماعطلا نم اناولآ

 طسنتالو هريغ كصقت

 نم فرعنا هنلاالا

 (ليقد)هعروو ءاوتت
 لغتشت كارئامدب زب ىاال

 كئشاعمننأن 7 تلال

 فر 3 ىال وملاك

 ءارترب زتهتاو باكا

 لاق)ديزيابأ قز ربال

 انأ تعمم (ى لبا

 لوب ىزارلا هتلادبع
 ىسامرعلا ارذطمثعع»

 ىزلا ريق_هلا لوك

 ةحاح هللا ىلا هلنوكمال

 ردفلا ام مهضعبل ل .ةود#
 ىلع ةحامحلا فوةولاق
 لكنم اهو#و بالا

 (لاقد) برلاىوسدحأ

 ريقعلا ل مهضعل

 هسوطعت نع ةقددقلا
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 | ردةىلاس انلا ةفاكدرن افك شالو نونظعسدلو:ر ورضا اب موأ_ءموش ل

 جاتحال هيفك ثدالا فايزاثاءندلاةطس اون نيدالوالوأ اين دالب رك دصلاو شيش اىلاوأةجاحلاوأ ةر ورضلا
 لاعب ناهي ( قاثلا تاهربلا) ع صاخمالا دام ا(ةقلعتملا ةنونظملا تالامخلا ىلعدهثةباماو هلدهثيلصأ ىلا
 |0000 تار اتاكناو هيلعدي يرد اةسقالا,توسن ل ءاهعفلا قت لص أ ىلا دود مرر عت سا.ةن د

 هاع كر رحل !امعنام امزىق ثعد واىنلاةرورض ذوهىذلاىأ م_!١ا!سمالا نمهانرك دام لمشمىلا دك اًضالاب نيادخما

 تامالعااهمف تعاتنا اهفبااغولصأ ضراعتدق هنأ اوهئزلار رمماسايقلاو ماعلا برن هريغب كحول ىتح

 ىاوأو ة 4ءن هئارصنلا حو عراوشلا نيط ىلعاسايق بلاغلاب ال لصالاب م ةراوص ا د كارو نتا

 ىرطتن ىأ اناوالا٠ نعزارتح اةننعملا تامالعلات عطتأ اامل ىف اودودن اصل العذب هد لدق نم هانت ارق كلذونيكرسملا

 ءاملاتوك لل_.ةتافةسنحالاوةي5 ذاب ةعضرلاوة: :ءلاس ايتلان ءزارتدأ ةروصح تسلانلوتوابلاداهتحالا

 ىتلار ومالا ل ونفع ردتلااهف لصالا لب ل+!لاومالا ف لصالا نأ لس نمو لصالاوهو نةءةسمار وهط
 ارءةسمعاملا قل كىضارتلا,تالماعملا لو. هل دعت ست ةفص ىلع تقارب زنتاو رجا ةمرحا م .عىفةقصا مرعال

 هلءاعملالويقن عجب را مناف نب مالا نيد ىرفالف اه هن مدا دع سال ار 26غ ترلط كلا هود ةوءوضولل

 نأ او اون مالا نيد قرفالو«.لعة سا خلا لوح دنعوضولا لومثن ءءاملاج رع عكا ملعطلا لود ىضدارتلاب

 ا اسفلت رشلا نا لم ادب هذنمىوقأ بأ امهتسالا هلزثم هل 4 هلزان كلا اىلع ةلادور هاطةلالدر ءلاتاىناثلا

 ةماقاهلوق اضنأ لوةلاقءدب ىف كلمه ءاعمىدان مون ا هدتسا | ذه وهم ةةءارب لضالا الا لوتلوقلاة تدل 1ع

 نادربلا )* ةنعممالعهفال ىلع لد ملامهكطم هنا لصالاناسن ادي دوام لك- ذر ادصتسالا ءاّعمد.ل]

 لداذاريتعيال ت1! ءلح ناك نأو ريتعي منعم لعل دمالو رصتتال سس دح ىلع لد امزكن اوه «(ثلاع “|

 0 0 .ة فرم“ "لا نم نع خلا زكالمهنا 0 دل دك 0 طذ

 1101 معفرعنالن 01 0 م

 هكسلامدةف عئاضلاملكوال_مبكو هلا دهاش لالا اذهن يا ك ذامة كلصملاوةحل ملا
 هم هكر وأق هقرصصهمذ ذغنو هك !مريقذ ىلا فرصولف م هريغو ء ارهفل اجلا صملا نمو حلا صا ف 1 ىلاناطأ سلاهقريكن

 هلا كلا ل: ةنتأ ىضتقت :ةحلصا نأ. امك الاكل ذ 11 لا فق فة فرصت لقت يكف هدب تدانق قراس

 هزوعم تاطا لاول وعتَف ناطل ل" را را ءاندضوف هلل و

 مهمىلا هةرصو عمت نيب ددرم وهذ عاضل لرتول هناوهوة ملا الا هب سال هنذاري_غب ريغ كل مىف فرمصم |

 ديلا ةلالدب هيك نأ هع رحتلعبالو هيف شن اهفةحلدملاوهءلع# رف عيضتلان م * لص م-همىلا فرمصلاو
 هانرك ذ ءذااررضلا ىلا ىدؤد ةحال اىلعر ءاصتقالا موغياكتوكشلاراهعازتناذا ىدبالا باب رآىلع لري و

 دنج ىلاهفرصد تأ ةرانوةرطنقلاسلا كلذ ىني نأ ةلصملاناىر ةر ا كاطلس 11ناي نعت املا تاه>و

 حجرخ دقو: كصا |ىلعرودت اذهل مفئوتفلا كا ذكوترادام يك ةدلصملا عمرودب وعار معا |ىلاةران ومالسالا

 ذحخ اون 5 تايعالا كال مىفةلالد صو صخ ىل ادندست ١ نو“ :ظبلاو مالا نامعأ قنيذ وا مريغ ق1 نااذه نم

 نييىرالوهملا فا هع قلمست كبح كلام ام هل ناك مهلعبمت مدد 5 ” الاعارق 22 ]او ناطلسلا

 تاعئاملا جاربما ىف رطنلاالا قس لو طالتخال اةجش تايد : اذ_مذىعأ ااا زهق كلالمالانيع نيبو كلذ 1| نبع

 ملاطملا نم د ركنا قي رط لي_صغتبابف هنا أم سودداأو كلامدب فض ورعلاو مهاردلاو

 «( ةيصعم لاح بدسلاب لمت :تأ ةهشلل ثلاث اراثأاز*

 لاطب' 0 تي ا هه 0 يتسلل هنئارقفاما

 مو دقلار



 0 7 0ع

 نعال ردو صال علال تووس او كالاادأ نم ةجاحل ودق ىلع ةدايز لك جريت تاطاش !١لعأ] ||

 ع م ءةنفدةمعل ١ تثتاطاساان ا اوهذ ططشا اوف ءاك-:لاامأ لا ا .دضاو ططشو فداك <.ذ ذو ةةسفة نسوا مورفاموالاومالا

 دوعسلا يأ يشلا ىلا ا نمة-جاحهلانعلضنامتاوهف ع-ميضتل امأو الصأ كلذرٌوصتباللب قاحلاةرثك عماذ مما ةلاىلءردشنالا '
 نان رأن متاكوهللا هحرأ |١ بويحلاو هك اول !نمهتاهقلت ىذلاتاقن ذعتب ىتح رتب وأر هلاىف ىاب نأ ىتبنينويحلاوموعلأاو هكاو للا ا

 نيةقاولاوةنتسلالوح الا تارافكااو م تاك زلاو يحل ُّط وقس ىلا ثا ذىدؤد ومتاردن ل فكت يضره قاطاعسر ١

 هللا لعف عم ءاشالا ىف | ل اودأ لد عمبقلا هب ”هباغف وددو مهتحاح ردقالا وك اءال سا لاما ءىغلا,تطيتةدايعلكوةيلاملا |

 اكرأت هلاح نماكة«لاعن رئاسو ىذارتلاب كالمالا بايسأ ل .بصغ”دوع ورسالا لا مسن تأ: .اعس>ولنام هلا اذهل مف ىند روولا]|
 ا ا راسل || تعب نتي ١١ناك اذا ءلعس لو: ىعاو ن قرغرتغن ءالاللا اومالا مسي دجروول هلعفياملعفي وقراعلا ش

 قنيمدقتملا نم اريثك | ا محال هال تعيب نافيا ةجاشل وزر در شل ودق ىلاةفاكل او حالعلا متيالذا مهاندو مهني دفق املا ة حلت

 راتالا ل قيد 1 نمل هناك مهيد نوأضب و مهايندتوف.فمهرخ [نعقاملا هب كا ياببسهتلاردق, نر وف ن . واذهب

 الاوحأان لهاشو هنمانأز ١ فىلاعت هللا : نم عاام لعاب راحمال اردةناكل اوءاشن نمىكو ءاشا نم تدع : وءاشن نمىدهيوءاشد

 0ك نع 0 ْ ةرثف ىلع سو «.لع هللا ىلصانيين هللا ثعب دتاذمر دقأ امتاكدقو اذهرانقا كانو ١ .ندلارنيدلا حالصا ءايبنالاةثعب

 تأدب رآلحرلا هللاةذ || كنيبذكمىلا نوهسقنمسانلاوةنسةئاق-نم بي رقعرلع ىضمدق مالسلاهيلعىسعع رست ناكو لسإللا نم

 نءموللك ًايثكلنيعأ |

 ىكلوكيلا لازما

 تن و 2 ءفوصلا كلك

 شا لاق موس مولعملا
 موس مولعملا لوةنامن أ

 هزعذوانل قصاقحل اتافآ

 اينلمسقياملكفىرت |
 امؤسهارئالو اكراممءارن |

 ةراحاةع ردو أ(انرمشأ)

 و اننا لاق

 عو رفبثو» .طاغرافكءاون" الااننامر ىف عاش أك موف قسفلا عاش دق نيقدصم ىلا اوناثوالاة دمءودومل نم

 هيلع ىسع عرش ريغب نولما تب اوناك-ف نون ذك امأ نيةدصم او هنيدذكملا ىدب آف تناك ل اومالاوةعن ريشا
 ةويتلابدهعلاتا عمتوإ ملا الال_هاستنإك قرد صنلا لصأ عمنولهاسن اوناكسف نوقد كلامو مالا

 ْ مسا رش .وامارحاهتمري_ةكوأ اهرثك ًاوأاهلك لاو اومالاتناكف ب رقأ رقأ

 تاقتيالو لوسرة شعم !الال_حبتاةثب ب الع رمش ىف هع هع رحت تيئامو عرشلا دهمولااومالاب ىدبالا بادسأ صر ّ

 د_ةفايرلاموأر ج هن نع هنادؤ .هبهنرعتامةمذلا لهأ ن هم هير دخانالثاه ماركا ؛نابالال> 1

 نأ نايف مف ةراغااو بها اموهعادسشأ ناكر رعااصأوت الاانا اوماك نامزلا كلذ فو - جيلا 75 ؟ تناك

 || ىلعحام ىلا رام .فالا عرولا ماننلب عرولاق ير طوه سما1الا_ة>الاو ىكو» فلا قنيعتم عجبارلالام>الا 1

 ع :لاهعفلا ىف ماك: ل 5 نو ةرخ لا ؛رطكلذو ةيكتاابندلاقوسوتلا كرتوةسجاحلاردق 0

 د رولا رطل بسلا هاذفلاىوتذوقلملا

 ْ: وا لاق ا ا ادد ؟نئالملا هزالطم يطب م مالقلا لاعباةسيسيلتاءانصااوةءندلا فرحلااو ركوا :دلا كلم باطب

 لا ىلسلا نجرلا الم هرهونب دلاىوذ| نيدلا قد رطمل_سرل اورد ايندلا ىلع نوا.ةملاءالذكو َُك ءالما ملت ءلاو رذساممنا

 لاق تاذاشنب ركلأنأ | موعي رط نعنو رثكالا ضرعب نأ مهل نيدلاةمالس طرسثف م_ميداضا آن يدلا ىوذا لال الواو ةرخخ "لا

 قاكلاركلابأ تعمم

 ور-#و انآ ثنك لاه

 ىدهملا نب شا.عو ملا(

 مهتشيعم ممدباذعسق نكت ىلاعت هلوقبةراشالا هيل اوةيلزالاةئيشملاا مت قيس ةعسقك] ذوايندلار وماياواغتشا و
 موهير د ىلا ةداحال ل .ةناق اب رذءاضعب مهضعب ذذهيلت رد ضء!فوذ مهفذعبانعفر واين دلاةام ىف

 || وأ لةالاوهضعبا'كلذو مارح ضعبلا نافل الو مواعموهو مقاو ريغكل ذاق لال قبال حردتلا /

 0 م كل اما ا ساد ود ىلع ل -ص<* ل ماد نمد ال كساو ىل لكل اىلةفاضالاب ل قالا هنا نم هوعرك دامو راظزهمفرثكالا

 0 هلع : دغلا ّض أن لو ىلا نءاهلديالف هل ص ملاصماهاك تاه س8 | نمو و رك دامو ةلسرملا ملماكملا نء اا

 ةكك اذوعت اكو 0 . اه 0 لث 5 راما ل ا !وةملخلدلا |
7 : 

 ا اندثأ اوددسعا 0 1 و دانرصد يذلا مس: 11(لرالا) «رومأ ةثال هي اهريذاضا لوا اذثلا لعق مار اوه ا

 لئالاو أر ثكالاو همأر لان اك اذا مف ىرحأ ناك اما لكلا ناك اذلا يف ىرأ اذا ا ذناف مادا مسا | ِ

 : ىكشنالانافهنعوطةماذهوةنوئظمر ومآ ىف هلع نم لداء نأ ذناف سوه إس سة ط < وهلئاقلالوقو ||

 , سلا ( ات (ماحا) - ) ٠



 دع خشلاىلا لجن انآ

 ودور اًدكواذكرداقلا

 مشل اهنعىذلاردقلا

 مشل اهءتاعفرداةلارمع
 لاقوهفدوت ىلءكلذد ب

 نا ءارةفلاب تننط

 ىلع نوكت م-ماراشنا
 اذادمعلاو ووك ردع

 ىف ًاوىلاعت هننا عم ضد

 هللااض راماط#م هاوه

 هّدَط أب نعهنا عفرب للاعت

 لح ىامدلا وكما
 هملع مفي و هلق قىغلا

 موهها !لكو قذرلا باولأ
 ضعب ىلع ةطلستللا

 مم داق نوكلا ءارةفلا

 لغشلا تامكتساام

 هباعرب ماعد الاو هلأ

 ىلعذ ةيدونعلاقئافحس

 هناي مهل ١ نم تاء امر دق

 درا يا

 اناا ومع 1

 (ىور)تقترا اوتءذقو
 هللاد_.ءنفوعنا

 ةئاجتلت هلاك ىدوعسألا

 تاكو 5 دص ن ومس 9

 د>او لك دنع توك
 نوال“ «هتاكرخ رجا واموت

 0 لنع نوك اًعيدص

 تاك رخ اراموندحا و

 لكن روك 2 ا ةعمس

 نم م و

 ممم 6 لدا او

 هماقأ اذامول ءملاو مولعم

 هلياىلا رطانلل خلا

 نوكن هد.> ل ١

 دنععو
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 00 2110000 : ال

 ابد نط ؟الج اذ ألق ن نكي اوعاس نادص 3 ار ادالب قاهذا الس ةالطا مف تداعملاأماق

 هئمدحل ””الاءزح ان اماماف هذم نحال :لاعنع: .هلظذان رعمنيطال_سل١نمزاح همراحن مو رثك الاالةلاعاللقالا نوذحا

 -[:تلافاهساعرامتسالاو تاحاسملا ىلعديل تايثاىف هن ةلاييسالا٠ از وح هنأ .عدااو هرحاب تاطاس ل!نمهذحخ أف

 مرح اذهىلعانعر ةاذأق لم :ل١كلزكت ةرحالا قدس او هل قّتسملا كلم ىفلخد ءاملازاحاذاءاقت سالا ىلع

 املاط نوكي لب بهذل انيعمب رت بجبال ةفاضالاب لد اة كلذو لمعل اةرحأن اصةنبهلطر دقي نأالا بهذلا

 مطوهيدغىذلا ناطل !!بهذنابعأ نماهتم حرا1لا تغذلا نم رلق ترم ةلارادامأو 4 مد ةرحالا ءاعس

 برضلاوك ب سا ىلع مهنورحأت سس و ءىدرلا دة: !اوأ كلوي اهلا مهلا نوامح راخلا لب بانل ١

 ريزاند ضرفناو زرئاسكلذو لمعلا ىلعم_هلةرحأ هنوك شيال. مح ا ٠ءىل-* ةمتوذخاب و

 نابي رضاارادعارحأ ان تاطا_. .لاوعت ةلاال لقا راما !لامىلاةفاضالاب وهن ناطاس لاريناند نمت زردم

 تاطاسل هذ راف ثاطاسل اةم.ث< لام مجاعر ذول ىبدح سا | راس نيد ع نماموهصطخ هنال هم + رض وبهم دخلي

 برضا ارادلهال الذب ر. صل ارادءرم حجر امىلاةفاضالاب لم ءلووهو مظل باب نمكلذ وه «شحن مضوع

 تثوبس طلاع هذهفرثك الاوهن وك ىض.كةريشعل ارشءوهو دحاوةثاملا نم هنمج رعاموإنمتاطاسلاو

 نيبزيعنمزي.ءاوعقت-او هياباودسو عرولااو عش ىتح مهني دىرن# ةعامجاهنبي زار عشتو مهولاب ب واقل ىلا
 اذافرود<ريغبر ودعربغ طلتثادقو مار اةءلغردتولفليةتافلال_ضلاو ةعدملانيعئالذو لامولام

 نالم ارح سلهذدخأ نأوعر وهكر نأ هارتىذإ!لوةنفةبصاخةمالع هلوان لا نيعل اق نك : ملاذا همق نو ووقت

 ىدابندلام اردلاى .طول(لوةأو)دي زأ لد ,اهرثاطنو عر اوثلانيط ىف ة هع ءمةمالعبالا عنرب الو لل ١لصالا

 رواحاملوةنو فلسا عومعاو ءانَدوو نم طورسش اادد_دهك فن امس لوقأ تنك لالخايندلا ف قبب لهنا ممقارع

 ة_س+ تالامة-الافةعقاولا هذهتعئواذا هنأ هناهرب و لك )|! لح لكلا موحامسهف هدضىلا س عن هدد

 1 ةر ورضا اردق ىلءاهنءاو رصتقي نأىفاثلا 3 مهرخ دنع نماونوع تدلك الا سا: ملاعدب لاقي نااهدحأ د

 |[ ام-صغوةقرس اًواثفرك ة>اط اردةنولوانت لاةءناثااثلا دع توما ىلا امانأ اهل عنو رب قمرلا دو

 : ريغنمهدعاوف اوفنأتس وعرضشلا طورت اوعم نأ م-بارلا# ةهجوةهج ولامولامنيد زيمعريغ نمايضارتو

 ا 000 ا اردت لعل ة تأ ا 0000

 0 الاةعررزماهنالن مدل بارخايذدلا بارخىفو ةاكلاا. امر تاعان دااولامعالات ااعب و

 امو نيدلا حلاصما هممت, لا .ةدلالاصم اظةخاهدوص ةمهقسفلا ماكحأ رثك أ الد تاسامسسلاو ءاّذَولا اوهذالولتا

 ىضارتااوةةرسلاو اوس اا كامو لامنيد هيو 01 رراغن مةحاملا اردد لعرأ ده الا اوهوثلاُع |

 عاوف و ةةرسلاو بصغلاب ىديالا د: هل ةلاعاون نيد ون ديسفملا نيد حرم ةلادسل عفر وهف قذتاامذكو

 هلدمااوذوا“ ةلعو هاء مارح هنافانع قا ةدقءابدبلا بحاص ريم سنا نولوةد ذاهم مهرح زنككالورظلا

 دقفةحاحلا ىلعا دئاز قحف هون آىذإاناكن اوثوحاةعاضأ انافاحات تو هتاكن اف طقق4ةبحاملا ردق

 ىدؤياذهو طبخي فيكو حارث ,ىذلااةفةنسسلاو عويلاةجاح عارب لدا و اي رعلا ارنو*ن ؟ هموم

 ديىذلك لاَشنا اوهو مسبارلا لامتح الاالا قب ..الف داسفلاب داسفلا له ًاءارغاو حرسشلاة سام 100
 ذو عسا: رطوهىضارتلاوءاضرتد سدو ١س :امصنو ةقرسهنمذخؤود نأر وحال هيلو ا وهوهدب ام ىلع

 ىنارتلا لسصأ ني ءتيملف رب ع ة« مناف لاصملا هي قاعتت عرس ىف جياهتم اضن أ ىضارخأذ ىن طارتلاب الا ٠ زحل

 نم عرسشلا قد رطب باس تلك الاعم ةحا1 اردق ىلع راص:ةالاوشو سمانا لا_ه>الاأم و دع هل“ صقل لطعتو

 ةفاكسلا ىلع هنااله- وال نكداو ةرخ الاقدر ُُط لوادي رينا اناس الدال ىاذلاو وف ىدءالا نادكأ

 قارمسلا ىدبأ ازكوسانلا ىرب آى ةحاحلا اردكىلع ةدازلا ىلا دتتةللفلا ىدب أ نال ةماعلا ىوةفىف هلا دالالو

 بح االا بالو جاتعمان أ وةجاحلاردقىنالا هلقحالل وي و فرس ةصرفد حجو نملكو بلس باغ نملكو
 ص
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 ل لالا عد اءغلا نع ب رف: لالملاب طولا مارخلاةرثك نما شت إل ةبلغلاءذهن'باوحلاو الكت قراطلا |
 ب نوع 1 72 |[
 3 ةئاتضش تافرصتللاهاوبقلاومالاهذهىفلصالاذابلاغلاو ل_مالا ضراعتوهو ل.ةنء ءانرك ذاع قحلاو «بفأأ]

 3 ىدروفاشالنيلوهلا لدئاذه ىهاشبف هلخال_لا نعدج رخي بلاغ بيس« ضراعدةواهملع ىذارقلازا او-و

 0 نمودىلا راو هلا نيط ناوتسا جا فدع لاذ ودل زرع اان حاول تادلاكحوف هئعهللا

 كتارا ىلا 1 سدقت :الوأاذهتدع *:ةةزئاحت شوينملاراةا!قدال_كلاناو زئاح نيكرم 211 اوأ نم ءوضولات او رهاط
 ت0 | د لا د 00 -ِ 10 ا
 ا 0 هللااولا ماو 3 هللا ىذررعّوضولوةكرستم دام نم مل_سوهبل عهلنا ىل_ص هنا لوسر وصون كل ذىلع لد 2 <بلعدنق نكنام

 تا لاعت هللا تفي مست ف دكفانعرسش هس اسعنوز رتعالورب زنا !مهمعاطمورخلاو_مبريثمنأ عدقبئارصاة جنم هسنع

 0 الإ د و رتقا ||| نمر وصتملاوتةوبسملا تانخلاودكو دلاءارقلات رشا ارئاك ماك االول مهيدي نم مهناوأ
 ا سلام وألا باش ءأزآ "ل0 اهطااناوةساحمل امهملعبلا_ لانا لءنيغابصلاو نب را مةلاونيغانالا ا اوحأ لمان

 را صح مهماب نم
 لودت ىهوضألاو وبحلاو رقيلاب سادي هنا عم هنول .ةئالو ريعشلاو رمل ارش نواك اءاوفاكم مها مع لوةثلد د ردأت

 هعمو ئكئاطملا ل.ءىهأب

 5 اهغرك:رثك عم اهروهط نول_فاونأك امو قرعت :ىهوباو اودلا نوبكرب اوناكواهنم صاخب 1 ةوثورتو هيلع
 ةرادنونالثهناعدغاك

 هللا ةىزإ!اذد لاقو ناك واهلي زال دةوراطمالا اهل, زدت: تاب وطرااعواهسأ نطب نمبر خت ة باد لك 0 تاسادضلا ىف

 لا ىعقاوفىل نمنيطلا فنوشع ونارعل !!ىلعنوساك احيواهعمنول_سدولاعنلاب وقرطلا اذ توشعاوناكوا .ةعررتع

 ند اول ٍءمو«:متوهزنتسسا وامه اع نوساالوةرذ ءلاو اولوبل افنو.ءالاوناكو ةداحربغ

 قفلت +ةراصمالاو ا راصعالات اع نان نأ ىنبن الواب او رأو باودلاةرثكواهلاوب بالكل: ةرثك ع م تاسادقلا

 مولعم كل ذفتا وه ب 'ودلا نع س ري تأ كوآ مث »مع لسغت تناك ع راوشلات ا نطن ىت> اذ_هلثم

 ا اللا ٠ نكرة دغاكلا ||| ن

 هعمو لخد صخشل ذاق

 ىذ نيد هملعؤتهذ

 ساطر علا 0 اماقنيعل | ىل !عتلاد ةساحنلا ىلءةمالعو ا ةدهاش مة احن نمالااو زرتك ملم مأ ىلع لدن اعاطةةداع اعاأب هتلاوعس!

 اهدنونالثود اذاو || ىرب ودوهناهجرىفاشلادنءاز_هوءوريتعب لذلاوحالا ىراتىلا مه اردلادر نمراثتسن ىذلا بلاغلا ن ظلا
 ةرب اد ىلع م يك لك لرتف .ار!ااهيفو ضابخ نم نؤضوتيوتاما- ملا نوأحن دي ةبادصصلا لزي مذا عقاو ريغتريغنم سن ليلغلا ءاملاثأ

 د اذهلاقو ةرحن هو طولا اراوحتدت ؛امهمو ضرغلا اذ_هى مط اق اذهو ماودلا ىلعاهف سمغن 3 هغت ةفلتخلا ىزيالاو 5

 .اذه اناا لع عموما اونأك ذ دا اةسادلا ىلع لحل اسامقز وح الل_-ةناف دع ةساحنلا لاا كح قتلو هبرة زاوجتنث ةي 4+ ذأرم

 مهنا هيد رأ ناانلق هيلع ساق, ف يكفر رهغا هياغ مارح ات امش نمنوز رثخي رتاراهاط !ارومأىف نوعسوتن

 1 نعاو ز ربحا منا موف دة نأ بح لد د نطل | سرق نب دلادا عىهوةن تعماهعمةالدلاوةسافلا عم اوم

 لدالااهسؤ ضراعت ىلاةر وصلا هذه مهحناست :لحننمتاكو بحنلت .تاوحا دتامعا اوامان حا بح ع

 تأ ( تعممو ةانعم

 هجررداغلاريءؤيشلا

 لاقو ص خخ“ ىلا ثع هللا

 ماعط لردع نالفل | ناك هلال اى مهءرونامأ او رطمرظ: ]!همق امزيمد قاعتت ةمالعىلا ل5 ىذلا اغلا نانابق تااغلاو

 اذكبكلذ نم ىلا بهذو اهنع طيضتلتااهملا لمت سفنلاو فون لاو مالا مأ نال سأي هرام ةفاح هءسارألام لرتوهو ىوقتلا قد رادإ
 الات|ماعط اذكو ابهذ لأ رحاو نعىكحدتو هلق لغشي نأ ةفدح ضحلا لالا نعم_همةفئاط عنتمادةف كا ذك سدلةراهطلا أو
 فرصتا فيك لجرلا لأ « فانه ىذإاضرغلا فحدقال كلذ ىفقارتفالاة/ ضم اروهطلاوهو ركل اءا_عءوضولا نمز رثحا هنأ مهنم

 ولو ىدنع ةعددوف

 ف ىستفاامكتنت ةةسا

 00 همزلاف فرمعتلا

 رثك الانأ نمدو رك ذاممل-ضالونيقباسلا ني دنس ا ىفءانمدق ىذلا باوجلا ىلع دنت لا اذه ىف ى رع انأ ىلع

 امتمومااةدوح ومالاومالا ل مارح هلوص أ ق نو كن أ بجاون سداف هلودأ ترثك تاولا!االمارخل اوه
 . (|| الو ب صغنالامىل اةقاضالا,لقالاوهم ودلاهبصغأ دّنب ىذلا ناكر ضعب ثودا «-ذعبلوصأصىلا ملا قرات

 نظلا ن_سحاهكل ب لأ ةفاضالابداسفلابنامز لك ىفلوانتاوايندلا لام نمبوصغااف سألك ورسم ءلك ىفلاملك اذكهف قرمسد
 ىذلابهيااءاموؤجشلاب أ بوصغاا دب زباك هنافعع رحت بلاغا نأ لنالف نيهسقلا ىأ نمءندعب ع رفا! اذهتأ ىردنانسلو لقأ هريغىلا
 فرصتلا مقرا_طفباط ا نابلاغلا لب رتسك ؟تامزو رصعلك ىفةلا<ءالرثك الاعرفنوكف دلاو لابي وصغملارب_غدبزب دلاو كلاب

 نم ودكم هءاحه سنع ١ فيكفقدلاوتل - ا ىنةةيالر لك ؤداهرثك ًادبوصغا اتانا اوءحلااذكورذ.الاللك لال بصغتةب وعفملاب ويطانا

 تبثاءوهوةعن دول ب بحاص - رطاذهن ع رشرتسملاوهقتسلو ماركا ا أاوص 5 نمرثك لال الوصأ لزنلو ريك آما ارخاعو رفتالاقب

 قاوعلا ىحاون ضعب ىف نوبحلاو ناناوم .+ | نمتادلو لا ف اذه ماوعا فيك ةهءف نوطلغب ءالعل ارتك أو مرق ةل رص هنافرثك الاةفرعم ا

 وج م مح مح ل سم سلا



 ل_ةف هرم و ردحلا

 تافك.لع اذه مظعنال ىل
 ساذلالاس /ىروذاا

 ف مهلْؤ- مهطعيلالا
 نمنورح ون ةرخ الا
 لو-ةؤءرضا الث مح
 م وطعيل دساطا

 موضعإ لرد

 ذخ“ الاديابلعلا ديلا

 لاقبا ولا ىلععي هيال

 تاه دينجلالاومت

 مهردةثامتز وةتازيملا

 اهاغلاف ةذبت ضف

 اهلجالاق ماما ىلع

 اغاىنءفن ىفتامفهدلا

 اهرادعم فرعيل نر

 ل اوسهج اطلت فراكق

 ل-جر وهرنو زولاب
 نأتي او مك

 ةرصلاب تهذنف هلا

 تاهلاةفىرونلاىلا

 مهردةئامنزوفتازيملا
 هللقو هماعاهدر لاوو

 امس كنم لة

 ةقاملا ىلع دازامدحلأو

 ه«دلاسف يت داَز لاك

 ل :لا لاق كلذ نع

 ذابت اديرب مكحل جر
 ترو هليفرط لل
 باوثالاءلط هسفنلةئاملا
 ال ةضمعاتبنلع خرط
 ناك امتد اةهلينزو

 هسفنل هلعسأم تددرو هني

 دينجلا ىلعامتددرفلاق
 درو هلامذخلأ لاووركف

 (فئاال نمو) اذلام

 تان رز ف مول عمازه لقت اق لوانتا!نيعف هلالدئى وت ' محدملا نم هيا ىلع ل ديا راسن ر غل كش بضأ !لوقن

7 
 ايس

 ئه تناكن كلواهريغوةنغلا لولو ىهنل اوةقرسلاو اب رلا بنسب ةياصصأ اتامزولوميل هما ىلصهّلالوسر
 لامهاو تالمإ ءملادا سفل سانلا ىدي أ قامرثك !مارألا اراصدتواةنامز قلوةتاذا_؟لالخلا ىلا ةفاضالاب لالا

 مارخوه لهف م رحت هن. عىفةنبعمةمالع هءلعد شب مالامذخٌنذةلظلا نيطالسل الاومأو اب رلاةرتكواهطورم“

 اذهنعباو+انكءاو الءلقناك اذاعر ولا نممهأع رولا اذهوهك رن عرولاا تاو امارح كلذ سدا لوقاقالمأ

 رثك افرثك الاو ريثكلل نيب قرفلا نع هل :غلاهؤثنمضعت طاغان:امزف مازملاومالارثكأ لئاقلال وقتا
 اههنين سل نالد !ةمناعهقامآنومهوتي ورثك الاوهفردانن سداامز تونظنءاهةفلارثك أ لب اناا

 اذاوردان ىلخلانينانمت ىثننان ا ( هلاثمو) رثك وريث كوردانل او هو لا فةثالث ماس الا لب كل ذكس داو ثااث
 نمتضاحنسال اوةماعل اراذعالا نمرغلاو ض خرملا لاقي يت ىتحرذ لا اذكو اريةكدحو ضن رااهبلا فمسضأ

 ضرما الافو لهاستاذاهمةعل اور“ كوه لد اذ ًارثكالاب سدأو رداد س دل ضرأ انأ مولعمو ةرداخلار اذعالا

 رفاسملاورثك الاوه ممقملاو تم ار طلغر وفاذ_هدرب متافردانب س دل هنأ هيدارأ ماعرذعوهو تااءرف_لاو

 اذ_هدنتمنال لطاب رثك أ !مارحل الث اًملالوةلوقنفاذه مهفاذاف رد 211 اوتكاض ل اوربت نسي رك او

 لّوأ نمت ررك-:ىتلاىدبالاةرثكوأ ةد_-1ذل!تالماعم اواي رلاةرثكوأ هب رن اوةملظلاةرثكت وكم تأ اما لئاغلا

 وهّسيلوريثكملاظلا ناف لطابفلّوالا دن: #ملاامأ *مو.لاةدوجوملالاومالالوصأ ىلعاذهاننامز ىلا ماسالا

 لكف مهري_ثعرشءاوغلس مولاعلا لكشلااو هيض اذامهرةكوش 0 دذدلا مهئافرثك الاب

 دالد نم ةدحاوةدلب لعاو ةدازو فلا فلأ عاماقاكلوف ال-ئمفلا أةثامدونجلا نمهيلع ممتح ناطأس

 ىلع تح ناك ذا لكل ثا علاباعرلا ددع نمرثك ؟نيطال #لا د دع تاكوإو را دعب هتكلم

 0 يس اولا ءانكب وعدل ةشيعملا ف مومعنت عمالثم مهتم ة ةرسشع موشن نأ 4 .ءرلا نمد اولك

 دئةملاامآو « لملقردق ىلءمهنم لمت ثنةريبك!!:دلملات اف ىأ ارمملاق لولا اذكوةدانزوةمعرلا نمفلأ نم

 طورمشب نولماعتي نيإ[لارثك أ ذارثك الكت سيلو ةريثك اضن ىهف ةدسافلاتالماعملاو اي رلاةرثكودوىفاثلا

 ىلعدي زب اهنم عملا درع ناكل ءدحو هتالءاعمتدرعولذ هريغو اي رلاب لماعت ىذلاورثك هالو هددعفعرشلا

 هتالماعملاي نروصتي ىتحنيدلاةلقو ثيحاوةناحن ب اوصختدلبلا ىفد مهو ناسنالا باط, نأالادسافلا

 واخالو فنك داق هتالماعم لكن اكول رثك الا, سدلفاربثكتاك تاو ا هوصخملا كلذ لثمورثك أةدسافلا

 سوفنلا ىلعا ذه بلغامناو هلمأن ناهنع واحلا زهر لعل زر 2.7 لايف تتسم تداسافعو ءاضنأ دوه

 دقرؤلابرمو انزلاثانظدامع روح اردان ناك ناو هلاهماظغتساو هايااهداعبتساو داسنلا سوا راثكم ا

 ثكلاثلادتتسا اامأو:#< : ةرثك جف ناك ا اونولقالا ممنافأط وهو نو رثك الام منا ليف مارا عاشاك عاش

 اذافدلاو اا تالصاحت اوم اوتاءتلاوناودحل اوتايشل او نداعملا نمل هاما لاومالا لاي نااها وهو

 ا 0 الملا لستار عازل هلوس أ ددعنوكت#أ لكى دات ىهوالثمةاش ىلا انرظن

 فرصن نعاهلوصأ مل-:نأر دب فيك ةدساف ةلماعموأ بصةلوصالا كل:نملصأ ىلا رامي نأ اذهولخالو
 الو ع رشلا لّوأ ىلاالثم لص فل أو أ لسأ ةءاع ست ىلا اتت هك اوفلاو بو. اروذ اذكو'ذ هان: امز ىلا لطاب
 نكءىبلاى هفنالعملاامأو الال>ةونل انامزلّوأىلاكاذكهل_صأ لصأو هلصأ نكملامالالحاذ_هنوك
 برضل اراد نمالا رختالو ريزاندلاو مهاردلااهنملمعتامرثك أو لاومالا لقأ ىهوءا د الا لبس ىلعاهلبن
 مث ةفاشلالاعالاباهحار م اءارةلاثومزلب واهتم سانلا توعنع مهيدي ىف نداعملا لم |ظلاىديأ ىف ىشو

 الو 0 هور ةردساودقعملا كرطنيالث ح دحاوزاش دعاقد :تارلع ا ذهىلارظن اذاقابصغ مهنما مثوذحلاب

 دم هلاالالالحاذا قب الف لاحتو ًارداند.عناب رلاو فرصلا تال ماعم ءد بالو برضلار ادقبرمذ ل]ا!تقو

 هبىرتشد نأ ىارقتةبقماك 1 ىعرد_-ةبالواصع نم مث حابملا بطل اور واةملاو تاوم لا ىراصتلا فش دثلحاو
 دش وهاذ_هف مارحت ل.1ة«يفالالح لذي دق نوكمذ دلاوتلاوتابنةسالابالا لحن الىتلاتاناويحلاوب وحلا



 َر وعتامبلمزابذ لالا: رثك لاعب ثأر والا هو نيتمءاش نم منين هللب دليلا لهأ ءاسن تاك ا

 ضر هلعاض نملك ذا اعبجةحاحلاوةبلغلا هلعلا لب هيلئاقالو لال- عسب مارح: داو تطادخا اذا حاكتتلا

 ايندلا لاما لع نمثل ذكو حاكما باب هيلعد_س نان ككالف بابسالا نمسيسوأ ةرهاد مردتوأ بن رقوأ
 نامزف فرس هنأ اذهرلعب و رح نمنيدلا امو جرح كلذ نافلكالاوءارسملا ملوث همزلالاعطق ماوس هطلاخ

 كلذكوا.ثدلا فءارعلاو تاجا ءارسش 1 عنتع مةءابءةومغلا فدعا وىلغو ندع ل .وهيلعدتلا لصةللالوةر ||

 الو ٍلسوهيلعدتيا ىلصهننال اوسر كرت اموريناندلاو مهأ اردلا ف برب نم ساذل! فت اف رعد ناك الذكو قرساملك

 لاع وهو ىصاعملا نع مهلك قلخلاا مصعاذا مارحلا ن عاين دلك فنتامنا ةلجلاب رةتكلاب ريناندلاو مهاردلا سائلا '

 نيسو-وملا عرو ن هاذه ب انتا لب نيروص#ةعاج نين هواذاالا داب اضن اطرتشن ملا ندا ىفاذه طرتشن ملاذاو |[!

 ىئالو لل !نمدإمىهيءافولاروصتب الو ةباعصلا نمدحأ نعالو مل_سوهيلعهتلا ىلدهنلالورنعالذ لقني لذا
 دل لهأرصع نأ ناسنالادارأولو روصخلا دا هللا ل_عفروصختددعلكذ ( تاقناف) راصعالا مرصع
 ددعكلوةنفبي رقتلاب طبضداسغ او نكمريغرومالاهذهلاثمأدب دن العاق م« هنم نكس تااض: اه ءلعر دل
 لهسامو رود:ريسغوهف نيف“ الاو فل” الكراقنل ادرج مهددعرطاانلا ىلءرسعا دس> او قيعص ىلع عمجاوإ
 هيف شلا عقوامو نافلاب نيؤرطلا داب قلت ة مباشتم طاس وأ نيفراعلا نيد ورود<عوهفنب ريشعلاو ةريشعاك
 كلف تفتساةصباوأ 1 - وهيل ع هلبا ىلدهننا لوسرلاق ماما اذه لثمقفوبولل اًرازمنالاناف ل ةلاهبف ىتفتسا

 ةاوتإاقتمفارط أ اهف مق. لوالارانملا فاهانرك ذولاةعب رالا ماسقالا اذكو وفا وذلوتفأو كوتفناو
 وهفئثءردصف لاحت اف هبلق ىتقتس نأ ىتد:سملا ىلعو ناظلاب ىذ» ىتفملاقةهماشتم طاسوأ و تايثالاو نلف

 نأ(ثلاثلا مسقلا) رئارسلاىلو تي هتلاو رهاطلاب ىتي هناف ىتفملاىوتفةرخ“ الا قه الفللا نيد وهني 2
 ةيسنتانطظددقروصا!نم ماكحالاذ أي ىذإاف اذهاننمز فلاومالا كرم اللالك رصحعال مارح طا
 فال هان ىذلاو هبانههك_كاف م رضلاب انمكحدقورودحلا ىلاروصغلاة.فكرو هن اربغىلا رود اربغ
 ةمالعنيعلا كلب نرتقي نأ الا لال>- هناو مارح هنا لهحا نبع ئشلواذةب نا طالتحشالا اذ. ممر عال ةناودو كا ذ
 هلك هب وةنالل الح ذخخأو عرو هكرمذ مارا نم هنا ىلع لدن ةمالعنيعلا ف نكت ملت اف مارا نم هنأ لءلدن

 سايقلا و هرب الا هملع لدي واه 0 ىىَل اتامالعل !نمكل ذريغىلاملاط ناطلس دب نمهذخت انت امالعا نع و

 ايرلا مهاردو رون! نات تناك ذاهدعب نيد. ارلا ءافاحلا او لوم ل عهنب | ىلس هللا لوسر نمز ىف لءاة رثالااماف

 هملعهتلا ىلص حن ىذلاتقولا نموةهذغلا لولغاذكولاومالا لولغ للا او .الاب ةظلتخم ةمذلا لهأ ىدأ نه
 ىماعملارنا_ورو+ا برش اوك رخي لك مهعج اياب رلا سانلا كرت امسايعلااب رهعضأْاب لوألا ذااب رلا نعرلسو

 نس نملوأو هان الف هنيا نعل هنعدننا ىذرر علاق فرجا عاب ل_سودهياعدتلا لص ىذا باص ضءعبناىور تا '
 لةةواهلفدقةءامعرانل افرحانالف نا ل_وءيلعهنلا ىلصلاةواهنعل مررنا م ركنا موف دق نكي ماذارجللا عيد

 لوس ربادأ 3 اردأ كلذكواهلغ دق نيمه ردئواسن:الد دوملاز رخ نمتاررخة فا اود_حوفهعاةماوشنفذ لدر

 دقوةنيدملا م بيسب ف وسلا ىف عنيبلاو ءاسشلا نعمه مدحأ عنتعملو جاظلاءارمالا .وهملعهللا ىل سهلا

 طالتحالا عماوعنتع ل نورثك الاوعرولاقءيلااراشسلاومالا كلت ننممتتع نس تاكو ءاناتتل ز باك اهم

 ملام ع رسشلا نم نطفت هنا معزو حاصلا ف اسااه جوت لامبحوأ نمو ةلظلامايأ ىف ةيوهنل ا لاؤمالاةرثكو

 اههفدنةسمال لاسم مهتفلاخزاجلاذهلاثمأ ىف مملعدازب نآزاسولو لةعلا لت سوسوموهف هلاونطفتي
 هعرت روك ذملامءللاكهمصت ورب زنون ارعشو نيالاكن بالا ناو رقل ىف مالك ةداسا نا مهلو ةكمهقات ا ىوس
 وهفسالاامأوه مهربة نم ع رشلا مهفبىلوأ مناف لاحت دل ذوة:_بلاءاشالاا دعامف راما: رلاوتارقلا ف

 قهبدسب نولها تب و سانلا ىلع بلغن ى_ةلاذا ماعلا ب رخو تافرتصتلا ع. بايد .أال_بابلا اذه مكفول هنا
 نم عنتما لو «.لعهنلا ىبص هنا تلق: دقف لق ناف طالتالاىلاةلاعتال كال دىدؤد و دوقعا!ىفعرستلا طور || ١
 أ عرولاو هزخ.:لا ىلء كلذ لمحانلت روصحلاريغ طالتخا وهو هنباههصام نوكر نأ ىشخأ لاقو تضلا 23

 1لا
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 هذهو كلذكح رخو
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 هتلاكو فقس ةناوهتل ةلزخم لزان هنأ ىل_ءهثاعبنا ءارت , لدلك ع هنراشابث عمنا امهموهسؤتل داطصل نأ

 لصالاو لا م>الا ضراع:فلادإاس لا ضراعت دف هبحاصاال< غزل كك سمأ هنأ ىلعاوخ ١ هلك الدو هبا دو

 نيس تأ ل _.ةتاموةب راب ىرتشاف تهب راج هلىرث  :نابال_جرلكو ولاكوهو كل ثلاب لاري الو رمصتسف مرفقا

 00 0 0 ارسنال هول رلكوحلا لكل كريو ءاضتلاهارساا ||نكلودتل

 ثالثلتايذا رحتي عدس تي و باصتسالا قرير * لفل ةبلغفرهتحم 8- 0 ط: نظلا ىل-ءتلغد ا

 دامتعالابنءانالادحأ :-احنىلاهداهتح اىدؤي نأ 0 هد ناظلا ب !اع عم مك> هلو قمنالو فمعض باهت» الا

 ارعدي زل 5 تالافاذااذكو هبءوضولا عد :مثمح وأو هيرست رت ةب>وتق ناطا الش بحول ة م. 0

 009 هحرفش ىااط ىأ اق هلع ادرفنمادمصدي زلتتوأ

 تكملالوطب هريغت نوك نأ لمتح ا اريغتمءامناردغا!فدحو نمنأهتلادجر يناثلا صن دقو قدسأك هدد
 زحل ثكءا !لوطبوأ لولا, نوك نأ لهت>او اريغتمهدحو متءيفتلابة بط ىأرولو هلم«:سفةساخكلاب وأ
 ىلا دنتسا نط ةبلغىفاذ_هوءابرك ذاملاةموهو ةساحنلالامة>-الةءاغمةلالددها ثلا لو.لاراصذا هلامعتسا
 هللا ىذرىفاشا!لوةفاتخا دسةذئثلانيعب قاعتتةمالعةهح نمالن طا اةباءاماف ئذلا نيعب ةةاعتمةمالع

 راقملا ف ةالعلاو رجا نهدمو نيكرسملا ناوأ نمؤضوتلا ىفةلوة فاتت اذا هيلازب , لهلملا لل-هأناقهنع

 اذا هنأب هنعباصصالاريعو هنع .رارتجالا ردعتام لح د الار دةملا ىنعأ عر ل انيط عمةال_صااوت هةشودملا

 سحتلا نال يكرسشملاو را نمدمىاوأ نمب رسل لح ىف راجاز._هو ريتءبامهياف بلاغااو لالا ضرا عت
 نآهراتح أ ىذااورخ“ الاف ددرتلا حوبامهر_-5ىددرتلافدداو لحل اوةساحا ادن ماذاق هب ل

 راثملاف هناك 9 وكلذ ناس كان ولالا مف '٠ربجوت ملواذتا|نيعب قاعتت ملاذا ةمالعلا ناو رمتعملاود لصالا

 000 اعمر ناب رط فك لال مكح اذه نم حضن اقف طاخناة هش ىهو ةجشلل ىناثلا

 >املكوهلادنتسالام نيد وئشلا نيعىفةمالعىلا دم سل نط ند قرغلاتايو نطو هلع للكتاب ر ط

 ا ل رن طابتحالاو ىلوالاةحردلا فلال-وهف هلك ةعب رالا ماسقالا هذه ىف
 الاةيوقعلا مهقامك او مج ايصعو مهةسفب عرشلا ىوتف ْى ىذةيالنيذلالورعلاةصز نم لد نيم اصلاو

 الصأ عرولان مسل«:عزارتسالا نا ساوسولا ةيترب انقل أ ام

 *( طالتحلالا هو شنمنلش ةهسشال ىفاثل اراثملا)«

 وأن يبناملا نمرصحالدد_ب عب نااماولخعال طا4ناو بمس الورصالا هش د ولالا مارا طاتخ نأب كلذو

 ةراشالاب زيمتبالث يدع جازتما طالت انوكي تااما واح الذر وطعم طلت“ !تاقرود<ددعب وأ !اههدحأأ نم

 ىذلاوسارفالاورودااودرعالا طالتتاك نامعاللزيسمتلا عمماهتسا طالتخانوكي وأ تاعئاملا طالما

 مسقتلااذ_هنمج رصف دوقنلاك دصقب الوأ ضو رعلاكهئنعدصةءامنثوكي نأاما ولخعالف ماهستسالاب طاتخ

 وهاك ذمرشعب وأةمك ذية تملا تطلتاولكر وص# درب نيعلاههمتست نا (لقالامسقلا) ا

 لادغال هنالعا_جالانا مان ةحا بع ة هش هذهف سدتلت منيتحخالا ىدحا وتب وأ ةوسنرعن ةعمدر تطلتخا

 ميرا نيغب هبف لدا ةتفد>اولائشلاك هإ١تراصر وصددعب تطادخا اذاواذهىف تامالءلاودا بتال
 ةلثمىف نيو زىدخ ا ىلع قالطلا عقوأولك مر ع طالتخاأر طاق لح تدثي نآنيباذهفىر الو لملكااو

 ناررطاق لحشد اذهوت دحاولالكتساداراف ةسندح أر ةعاضر تاعلأ اوك لالالا لف ط5 2و ًارئاطلا

 عرضا نيّيناوهو باوملا«- وىل_ع انهندقو با صصتسالا نمقيسا 1 نيت وزلاىدحاقالطكم رفلا
 لال_> '0 ةادهعو كلذانعرشلا ارظنىفتاغأر طنا نناحو ناك سالا ىفعذق ل نقب لد 5

 00 0 قاد 1 ا

 77 و



 34 'ء
 الو بانت الا سة راها نيم هلن امة اهلا نيقب لوصدعب موةلاقؤداهتح ارغب صه دس موفلاقق
 انارةناك تالوةءفتاتحوز 4ثوكت ثأ هنا ارو نكساو عيصصل اوهود متع نود 2م 1لاقودابتحالا بغل

 ةمالعالذادابت>الازودصالو باهصتسالا,امهئاشغ هلْز وحال ءرحالذ *”قلاط ةرهءفن يملناو قلاطفش رق

 اك2م ناكءذ_ه ىلعرم هتنألاتوامهادحا 4 ٌىطو ناوا هام مارعألامهقةم ناك امه طوو)هناله !ءامهمركتو

 فالغ قةقمدحاو صخت ىلع م رمل !نالزيمذثوأ دحاو ص“ كح ف رثف || ذه ىف صج رئريغ نماهتددعب
 نع ىنغت سنا ينفق نيصخ تا تاك ولن ليغ نانويدس تسال رحتلا فك ش دحاو لكذا نيصخشلا

 فع رالاوهعفلافلقاذهلوةنفهعشت الا كة دوو هيراهط نع ق : هزالءثااب دح اولك اضوتءودابتحالا

 مفر هريغءامتا فالاعوطولا اكلم عدت بفالءوتولاةحص تال داك انهه سلا اومنملا ىتط

 نالول_جالهنافريغاةحوزلءطول' الخ رثآ .داحتاو كلا !فالتالني.ةءالفهسف:ءاعودوكشدملا

 أمم عقديلةمالعب باصعم-الا هر وة:ثبحوف قالطا فالك نك#همفدا هتحالاو ناساعتلا الت دم تامالعال

 د_ةوهقئاقدوهةغلا ضماوغنمناصركإاو باعتسالاباوبأو ةراهاعا |نيةلهإباةملا :اعفلا نبةبةوق
 لصالان وكت نأ ج(ثلاثلا مسقلا]) « اهدعا اوةىلءهسفتلا الان“ الادصقن اخس اومهذلا تك 5-0

 ناااةءلغدنتسا ناقهمف راني اذهف ل -بلاغلاوهبفالوكتسوهن باغ اب هلل حت بج وأ امأر ط نكلو مي رتل
 اتمهكردي مييغيفديص ىلا فر نأ 1 هللثم) عرولانمهباسنة جاو لح هنأ هيفراتخت ىذا فاعرشرمتعم ب تبسويلا

 ىرخأ ةحارحوأ ةمد_صرت ' اهيلع ه,وط ناورخ [سسوأ ةطق تام هنأ لفك نك-اوهمهس ىوسر أ اه.لعسداو

 رهاط بس ربا ناللالح هنأراتملاو مسقلا ازهىدليا هجر يناثلا ل وةفلت_ءادةولّوالا مسقلاب قتلا

 سابع الاف دشن لبق ناف مك ؛!اينيقلا عفدنالفهمف لوك ثم هنايراعف ه.لعءريغأر طن لهنا لصالاو قة دقو
 ىتيمر لاف بنراب ل -وميلعهللا لص ىنلاىأ البر تااهنع هللا ىضرةشئاعتور وتدغأامعدو تبمص أ املك
 ىذلاالاءردقر دةءالهتنا قاحخ نم قاخ ىلء لل نا لاه تدغأ ل لاقذ تدأوأ تهدأ لاقف ىمهساهف تفرع

 ىافلك ًاثالف لك ًاتاورلعلا هيك ىف متاح نب ىدعل لسو هلعهشا ىلسلاق كلذ وىع * لذة ىلع تاعأ لعق تاي

 كلذ عموهبحاص ىلءالا ل الو «ةاضءىسال عمل اباك_لانابلاغلاومسفن ىلع م امنا نوكينأ فاخأ
 نماسعل-توملاىلا ىضفي نايس سلا ماكو بسلا ماى ةء اذا وةكباغا لل انأوهوق. ةهأاازهومنع حل

 اذه نوكم الفةمرحلا ىلءوأ ل ا ىلع هنو«تاهنثد !ىتحسيساا مانع ىفكشووفهمف كش دقوهءاعدربغتاب ر ُط

 ىلصهلالوسر هنو سابع نبا ى-منتاباوجلاف هلع أر اطد امنا هتعاس ف لاا ىلع هتوم وكام عم ف
 دحت ملام نعءباغناو هنملك لاق هناتاياورلاض عبق ىورامل.!دب هيزغتلاو عر ولا لعلوم لس هيلعهللا

 ضراعت:ناهدسلاضراعت دّقذرخ لض ًاد-ونا هناوهوءانر ؟<ذىذلا عملا ىلع همت اذهو كمهسريغارثأ |هبف

 د_>اولاريؤ باوصتسالا ىلع مي با عتسالا ىل_ءهيكسأن امالةماغ لص هحرح ىو د ناو نطلا
 اك نوكشةءاسف للا ىلع هيوم قةدفي لهنا لالا لوقامأواهريغوةنونظا ١تامومعلاونوناظملا سايقلاو
 اذ_هةعىل_ءلد وه فك ثريغا ناب رطق توما بس ح رحل اذا قم دق بسلا لب كل ذك سياف بسلا ىف

 نادههب هر ةومنوك تأ المع بغل نا له راح ىلع صاصقل ابهفاتص رد ونباغ و حرج نمنا ىلءعاجالا

 ف ةلئاقلا لاعلانالففذملاس رخل اوةيقرلازعالا صادقا بتال أ ىنبنيفةًأخ ناسنالا ثوعاكمنط اب اا

 ءاك دل نينح نإ ذكوةج ثلا ىلعمانم ءمصاصقلانأ ممكلذب لأ :اتالو: اف عيمصلا توءاهاجالو نمؤنال نطابلا 1

 و وأ هبف عفن محدرلالءاو بح نين 1 ءرغر حو رلاهمف عا د وأ هذ بسال دلمقتام هلعاو لال

 ىلادنةس ملاذا هلا لانمتحالا نافةر هءاطلا باسالا ىل_عىنب نكءاورخ 1سنين هنانخا ل يةتامدتناك |[!
 اا نوكي تأ ف احأ سو 2 . 1ع هللا ىلص هلؤقاماو اذه كلدكافات رك ذاكساوسولاو مهولابق فلا هب هماع لدن ةلالد |[ َ !

 ضراعت دق بيسلان الم رحتلاب علا هراتخن ىذااو تالوقةرودل !ءذهىف هللا هجر فا ثالف « فت ىلع كني ا

 هنمروص:» هنال ل لذا و «سفتب ملعملا لسرتساولو لخف هيحاص ىلع نع لم كلضلاس 7 ذا .

 020- ١ ةكريلا] مي

 3 1( فورو) سرا
 لوسرلاو لاه دلاخني
 مس وعيلعللا ىلص هللا

 نءافو رسعمهءاج نم
 الود سمريغ نمهيمخأ

 هلة راف سفن فارشا
 هقلاقزرنمئثوهافاف
 اذهرهملاهتلا هقاسىلاعت

 هتلاعمفتاولاد علا

 قا ام لومق ىف ىلاعت

 ءراعىشامنمآ ىلا
 دب نم ىلع ىشخا عا
 ّنم نماءال درن منال
 نأ هلع سا! لوخد
 ءذحأ ىف دهزلا نمعب ىرب
 لع تاهل ارظ: طاقسا

 تايئاربغلا ىلا ء-اوخا ىفو
 51 فلازب الف همهم

 ريغلاءارب ادهاز نيلاخلا

 معلا ةلَعلةسبغرلا نيب

 ماقملا اذهىفو هلاع

 دهزلا ىف دهزلا قة

 نم حرتفلا لهأ نمو
 ودل لوع دلع
 لودخد لعب ال نم مهثمو

 نم مهن هلع حجوتفلا

 جودفلا نع لوانسال

 فر رعب لعهمدقتاذاالا

 نم م-هتمو يا هنا نم
 ىلا علطتم ري_ةذخأب
00 

 ةمدعتر 2 اعذب ال نمو ءلعفلا

 رظتني نم ىوةم-ءلا
 هتيم مال: جعل اةمرّقت

 نم هخالسنا اوهنبا عم

 'لرت ىف هلاح ملءو هندارا
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 هنع بغبقا ارادربعتس نم سذحلا| اذه نمومسة:ى مودعملا لا هتحالاك هتلالد مودا لامتالافهحو لك نم

 30 عطأق بنس هبومىلعل دب ملذاس ساوسواذ_عفُتراوال لا راصو تام هل_ءل كوشي 5 رده ريعملا ندرادعت

ةمنب داقتعا نع ةران ءكشااو لك ثاان 5 3 كام 5 رذحلاةبشلا راالا نضل
 تدك *.اله بيسالا ف نيمدس ن ع : 1ثننيلبا

 ذخأ اعب راو انالث ىل_ههنأ كش ن هلو: اًزهلو اك ث رعد ذهل لباقملا رة سعلا ىواسد ىثدح سن :ل1ق.دقع ٍإ 0 دح اره

 وأ انالث تناك نيس رعب اذ_هليتاهادأ ىتل ارهاظا!ةالصنأ تاسنا !ىلدس داو دحارلا دع زا ذا تالثلاب 5 5 لاه وزع

 بدع ريض مذ اا كش توك آل , وتل اذهوةثالثن وكت نأز وج مطقب ملاذاو ة هعا رأاهن أ اعادت قة ملاعب رأ نما ال6 ىلعالا درع

 لالحاق مانا ذهف بدسريغب زب ,ولاو همهولاد هعشدال سل كلا ةةيقح مهفتافاث الثامن وكدا ةدعاسحوأ نر لاق بهو

 ماعط هدف نكي هس هبا علذن ل نكلو لا نان رط نكماناو هكر تق ةعامضحلاءازخاب قدقتان وقاط 08 تاهت تب اع ثلا

 ىلعمادقا هيلعدمادقاقهلك ام ىلا كلما لقتال ل لاقت دنعدا ف هاوس هل تراوالىذلاهئر وا وأ
 نعدب رب تب تتاح
 طمنلاا نهدعي نأ يبني الف هلدنةسماللا_ة>ا هبال طحت مارح ىزعءلا دعمت باننوح

 هبتشااما م ىنعنةهشل ا غاو تاهشلا م اسقأ نم

ةمنيسس نعاردص نادا ةّمعاه.فانل ضراعت نيه سمأ ام. 1 ىدعدلا هللا عن ع
 ةسجتةيهمدلاتاراثمو ندا ءالل نيضتٌ

 مرغناولامناببسلا فك شالو الازاثملا)« ىطر باطما نب رعنم

 0 1 هل-,ةفرعالكك ركنا لال دامت نا نيلامتحالاد#أبلغوأالداعتمنوك,ت اماولخيالالذو | و يسلب
 00001 ناك هرعت ةنعر دس ناب هيلع نزلا تح الاد باغ ناو كلش انالركد , الو بوح سدق سو هبله هلا ىلص ا

 لب: نمامولعم مي رحتلا نوكي نأ « (لوالا سلا )* ةعب رأ ماسقأ ىلا يه ةنافرهاو كلاولاثمالاءالا اذه

 قع وهحرسف دصىلاى رب نا (هلثم) اهلعمادتالا مرح واهمانتحا بح ةبش هذهف لا لا ىف كلام

 نيعمىن رطب تاماذا الا م ع ردقلال_مالانالمارحاذهفح رج اب وأ قرغلابتامهنا ىرديالواسمهقداصنف هامل

 ىلءراهريغو ءال_مااتاعكر وتاسادلاو تأ دحالا اك كلاب نيقدلا ل اركب الذ 5 رطلاؤكذشلا عودت و

 قأاذاٍلسوميلع هلنا ىبس ناك كال ذلف كا ءاكربغ ه5 هلعلف هلك اءالمتاسنبئدعل ل ولعلنا ىلص هلون لزتي اذه

 هللوقاةءاظعلاىنيطعب
 ند هللالوسرأب 2

 لوسر لان ىتمرةفأوه

 قدصتوأ لوف هذ
 هلت لاقذ هلل فرار و« لع هتنا ىلص هنأ 7 ىو رووهامري ا لعب ىتحهنعلأ- ةردهوأ ةقدم هنا ه لاعدشس ا ىشب اذ_هنم لكاا 7

 تيشفنابتاك اقهنا اورىؤوةقدصلا» نمنوكتنأ كدفح ركمد ور لاعتتالوسراءتنرأ ار ورش ةمرعغتنأو لادا

 انبا ساق وهيل هللا ىلصهننالوسر عمر د ىفاك لاق هنأ مهظعل نعىو رامثلذ ن هو ةةدصلا من تأ

 ىىب نم تددص ل( رطست ل سسقا لوغو ياقلب لتر ودنا انف بابشلام كال ال 3

 تاكوال ست هللعذل اعل هللا خسعملهناكلذدعب هنلاءلعأ مر ودق !انافك اقءذهنوكنت نأ ىشعنأ ليثارأ 0

 مرح افك د وللا فرع نأ (ىنثلا متسعلا) الاء ميذلانوكك فل دولا مدع مال'نالالؤأ او اهعانتم

 قلاط ى أ اقابار غاذهت اك ناامهدح لا فرئاط ا و نالسر نين أ صا مكناذاك ع 1 !هلو لال الاف

 ا ردقلابىذق.الف رثاطلا يم سنتلاو قلاط ىنأ صاقانارخ نكمل تا ار الالاف

 هذهىقنانتحالابلوعكم سأل هوجو زالارثاكال_< ىتحإ !ههةءاطتوامهمانتحاع رولان ا ا

 اندر "الالاغفدوس-تاارخ“ لالامهدحألاناعزان :دقاناك نيج رف يبانتجالاب ىعشلا ىت أو إد تملا

 الفالامو هذ: لئاسالو

 نفذ ملاسلاف كس غن هعش“

 رعضاتنأك كلذلجأ

 الو ًاشادحأ لأسال

 رد _ش دو

 «.لعدللا لضةلالوسر

 5 نادضالا سو

 ىلاعت هللا لعفةي ؤرملا
 يهدف عر ولا بانت هيدار 1 نااذ_هورمالا لكشأ ارمعاوج <الالاةانالثقلاط هن هوز 1 ل 5

 م رحتاادارأ تن ناو

 راسا لف
 هانعمىفاذهونثلاب هكر بحيالنيةءلاناتاولصااو ثادحالاوتاساعتلاوءامملافتيثذا هل سوالف ققحلا أ 2 8 14
 00 مزال هنأ ةبسانملا ىلا حاتحجال هنأ معاق الذنب واذه نيبةبسات هىأو (تاةناف) -ٍٍ 1 3

 رارسعا تن ا كزاوخ 0 م ءاسماةراهط نكت امه : وح اذاوهي تت 0 هنأضو تأ هلو احهتسا ىف كَم ع ءامأاو اهطع تاه م هزأق لوس(لثح) ىلا عت هل
 نعىرع] اهلنار عنا

 - اتجوز واط هافذا_ثدتاءاناد 0 هنأ وةغقدانههناالا كشااب لاري الن ةئلاثا سل

 , 00 ناد لرتوه لاق لالا لع
 قاذهناكولوريبدتلا

 6ع 2 ا 0-7 0 7 ىالطلا ةودنانهه كلك ناعصتسالا طقم اهطلانيةسةساحمل انشد .اق هنالداتاريغنامهد-أ
 هجواةثالث ىلءنمءانالا ف ىفاشا!ناهصا فاد 'لوةنفةةلطا اريغب ةاطأانيعسدتلاواعطتنّتوُرلاىدحا ْ 3 داو أ نمناكل داو

- 

 ١ لمعت سنأز والف هع ل د ونيءانالا رد ةسادك قة نأ رتاطا اه سمنا 00
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 ىذنع ىوزاما ذه نمو تمدنو تءدحرق ىب من أن م عشوملااذهلا تلو أ ىلا ولا تا فتاه فتهذ

 ىءاجلاقورذتءا لك ايلف تاعملادب 2 ساه.لاتثعيفاسومءاعئاستاكهنأ ىرمدملا نونلا

 كلذ ن ءو عرولا فجر جلاةياعلا نس. ع تر ىلا ماعطلا تار ىلاةوَدلاناىنعي ملاط مط ىلع

 «بيلاةلوصو وعاملا تاب رطل تنسرهتل!نافءارمالااهرفح ىتلاراهالا نمعاملاب رمش الث اك هبا ءتحراربشب نا

 كلذاو مارثللا نمةزحالااوطعادقوع ارحالالاسعاب ر وغم ارهتلاب نتا نوط سم ال ا
 رهلاف ىرعىذلاءاملان -.هسسيع حا هاو سذا دحام لاير علا نءلالل ابنعل نمو عدل مهتما

 ءاملا كلذ نمبنعلادادهّتسانمزارتح ا هنال ءاحملا سفن ب رش نم ملافلان 0 رح ىذاا

 اطوفع قيهنكملو حابمءاملا نا عمتملظلااهتل ع ىنلا عنادا نمبرسشب مل علا ب رط ىف اذا مهضعب ناكو

 اذهنممظع اناعمل ادب ؛ نم ماعطل !لوازت نمتوذلا ىذعانتماو هرعافتنا هناكف مارح لال عىذلا عنصملاب

 تدستك اوي هيلا لصوعنك اوهيلع ل جاذاب وصغملاق بطلا فالكم ارحاهن اب ف صوتالن ابمسل ادي نالداك

 نموت حطم هل |ثدحع نأ نمت همن نذل اع نمهنعهّللا ىذر قد دصلا ا ق7كالذإو مارخل اءاذغا اب

 يس عروتلا كلذ نمونيّقيد-صلاعرو نم ثدبهللا نع نطبلاةء ا نكءاوهحارخا تعال ناكو ولهح

 ساحب ىزاغملا نع لو ردهسملا ف طابخلا سواح كنا هجر دج أ ناف ددسملا ىف طرخي ط امة هيستك !لالح
 ا ذعبأفط ًاواهق هسومل_> ودرج لا سهأ نم ىف هاعالامذراطملا نمفاخ تقوىف ربا لا ىفةبقف

 مي و ركمبط>ن مرجدبف قيدقو ْريْلر ونتربعست نم عنتماو مهلامدرك موق نمهمالغهجرمسأ
 نآه«فقيقدتلاو ةرخ الاد رط ىكلاس دنعع رولا قئاقدءذ._هذ ناطل لا لع مف هلعن مسش كت نأ نم

 وهكالذو نيةيد_صلاعر ووهو ةياغهولود_ىلاع رووهوىوتةلاهتمرحاععانتمالاوهولوأ هلع رولا
 طا.تءالاقتاحرداهجب وووزكم هبيسب لصتاوأ اوأ هور ككه.ل !لصوتوأ ةوهشبذخأ اهلل سدااملك نم عانتمالا

 نعدعبأو طا ارمدل ىلع ازاوح عرس اوةما.ةلامولارهط فد أ ناكه سن ىلءادد دش د_ثآ دمعا !نأك اماكدف

 5عرولا فتاجردلاهذهتواةةسسعةرخ“ الاف لزانلاتوافتتؤ هبانس ت5 لك ايسةفك ح رختنا

 رايها ءلانمالاة ةءة- تلعاذاو ثلا قمار !تاحرد توافتبي ع ةلطظلا ق> فراخ !!تاكردتوافتت

 مال او صخرت كل سفن ىلعو طاحت ل سؤناف صخر ف تش ناو طابتحالا نمرثكشس اف تش ناذ

 « ( مار الالم نع ءاهزي راجت اراثمو تاهمشلابتايمىفىاثل اباء )د

 ىقثانفسانلانمريثك اهلعنالتامةشمرومأ اههنبب وني لاو نيب لالخ سو يلعهنلاىلسدقلالوسربلاق
 اذهفهمف عقب تأ ل_ثول ى الو ياراكب ملا عقاوتاجشلا ىف عقو نمو ةنب دوهض هرعا ار يتسا دةةتاهعشلا

 5 اوهوسانلا نمريثك هفرعال ىذلا طسواملا م.ةلااهنم لكسشملاو ة الثلاماسقالا تايثا ف صنثب دحلا

 اوه ) ت00 لوتنف ليلقلاه فرعا دقفريث *كلاهق رعب الامن اقاهنع ءاطغلا فثكو امامي نمدي الف

يها را رععمنلا و :راطت أم هناء سم ع نعل اوه. .«فوي رتل ةبجوملاتافسصلا هنا ذنعالع
 00 ة

 كلمىعا ولا نط تاوهعج دنعا ةقاو وهنو 0 ء ىلع عدي نأ لبقر طال نم ناسنالا هذان ىذلا

 0 اهفكشدالةمرعت : ةفصو .فاموهضخلا مار اوةحاسم ضرأ ف وأه سفن

 نيذرطلا,ق ضلي ونارهاط ن افرط تاذهفءرئاظنواب رلاو لاغلب لصحماك اعطقهنع ىهتمسي ب لص>وألوبلا

 0 نمولال>ر هعااو ريلادمص تافه اعلدب بيس لا_م> الا كل ذأ ن نكرلو هريغت لمح اهنك-لوهرمأ قةكتام

 دعب دام_صلا نمقاز دةتوكينا لمتع كموءلاكلذكو وهنمتتلذامم دايصاهكسامدقنوكي نأ لمتسف ةمءط 1

 رطملاءامىب_عمىفهنكساو ءاوهلا نم فطتخلارطملاءام ىلا رطتءاللامت>الا اذه لثةهتطدرخومدب ىفهعوقو إل

 ةلالدالدرعت مهواذهتالكلذو هلاثمآ هي قدتلت ىتسنيسوسوملا ع رونذلا اذه مسنلو س ارسومنسزارتسالاو

 ةحارحة بظل ىلع دجوولا كالت ناكوأ ةكمسل ا نذا ىف ةقاد د وول اعط ا تاك نأف ليلدهياع لدول لع

 الهلا تغتثااذار عمر عضوا اذيناعت دركي نا لمت داطبضاادءبالاءيلءردةيالابكنوكينأ لت

 ١020007 ات - محا) -و) (

 نانىسوم هدنع عنم و5

 ىانلوةنالعبلذ ىلارت

 تتر ىلا ةراشا ىلكلا
 لود نم انملا
 دبعلىلصواذافةريصبلا
 ماسق ١ ى دام ىلا

 ةعلاطموهو ىل_هفلا
 اد 2-1 ىمهلالا لعفلا

 نوكي اوس لعف نع
 نسم ماسقالا هلواذت

 نع ىور»# حوتفلا
 هيلعدتلا ىلصدتلالوسر

 هحو نه لاق هنأ لو

 | دم مدنا
 الو هل تمريسغ نم
 0 ذ_تًايلف فا ل

 ثاف هَقْر راق هيعسو لو

 هعق لا اف ىبغ .دنع كاك

 هنمجوحأ وهنمىلا

 ةرهاط ةلالدانه ىو

 تأزو< دنعلانا ىلع

 هتحاس ىلع ةدانز دخلا

 : ريسغىلاهفرمدة أد

 ىربو هو ذمخاءالفيكو

 اذا ىلاعت هال

 هحر نم من3 زد

 ن مهمسهغمو حا 2 احلا ىلا

 اضدأ حجبارخالا ف 3-7

 معهلنا نم هياعدرب ىخ

 هذا نوكمل صاخ

 قلاب هحارخاو قحاب

 ربأخشلا (انريسخأ)
 انآلاقر_هاطةعءرز

 لضفااوب أ اننا !ىدلاو

 وبأانأ لاق ىمدسملا

 0 معإباب قصسا



 امملطصرتو هللا لعمل

 ىلاعت هللا مآ نم تدحت

 هللا نمتايلحت هلافشاكم
 لاعفالا ب رطب ىلا ع؟

 لاعفالا قد رطب ىللاو

 هموبرّهلا ن 0

 5 رطب ىلا ىل اق

 58 نمو ت 080

 تاذلا للا قري
 تايادقلاهذهىفد :راشالاو

 نيعلاف بترا

 ديحوتلاف تاماقمو

 قصأ ئدوئن ىونئك

 3 رطب ىلتل اد نم

 وفص ند لاعفالا.
 ىلعااو ملل _ةلاو اضرلا

 مسكي تاؤصلا قد رطي

 ىلااوسنالاو ةيسهلا
 ءانقلا تكي 5 اذلاب

25 
 عمفوقولاو رايتحخالا
 هي توتعن ءانق هللا لعف

 ىو-هولاوةدارالاءانق
 ماسق أ فطلأ ةدارالاو
 وهءانغلااذهو ىوهلا

 ءانذلاام اقر ةالغااءازوإا

 رائاو 1 وهو نطابلا

 رون نا.عاد:ءدو>ولا

 ىلع ىفنوك دوهشلا
 لك ًاوهو تاذلا

 اننالا ىف نيقيلا ماسقأ

 | الفتاذلاكح لختاماق
 ١ عوتلا قالا وكتب

 ىظح ىذلا ماعم اوشو

 هنن ىب#_دنز'لوسردي
 ءارعملاةلبل لس

 ا
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 نمواهقلآ ىأ يك عك مل بوعي ءهنلا ىلصلاقف اريغص ناكو ةقد هلارمت نم ةرهنعهللا ىضر نسما ذحخأ وهم

 ىورونهدلا ف ى>ةثروا تدح دقن حارسلا او ةط ؟لاقذالم ءاتافرضة دنع ناك هنامهضعب ىو راما ذ د

 هبعيدتل نيإنسملا بط نماب. ط هنأ ىماىلا عفديه«فنع هللا ىضر رعاك تلاقةراطعلاةهعن نع ىبعتلا ناميلس
 ماهع.صاناذكه هيتلاقف هنمئثاه عم بمصاب قاعتفا انساب رسكتو صنتودب زو مون: تلعذ- اييبط ىتعايذ

 عزتناف هني ن سلا مط لاق مف هنريسخ اة ؟ارلاذهامل اعف هنعهنناىضرر عل دفا اهرامت هيث دسم

 0 .هاملابسي م هع م بارتلا فكل دي خرا ىلع بصب لذ هامل ءةحذخأو | 0

 قلوس تاتداف اهعبصا,ئيث نم قاغتنزوا- !ذىرخ ا ةصاهتدتأ م م !ان عر هلقد دى ع ودارتلاىف

 راجنالل_بغفالاومريغىلاكلذءادأ داق وطن ىوتتل وو قل سورع با ذيذ د ارعا | هي تعمم مش اهمؤ

 كلذنمو هريسغىلا مالا ىدعتي نأ نمءاق:او اعدر زارح زاهلعمغات أ نكلونيمللا ىلا بنطا ادعب تاكآم

 دوعلاب دحتت ملا ردن و نيطالسلا ضعبلت :ر لمع دصخسملا ف توكي ل> رنعهللادج رب: حن دجأ ل سام

 قبعت ىذلاردّةلاناف 011 زاهي داذهوهتارالا دوعلا نم عشت نرال هناهدححمملا نم جر نأ ىئبتي لاف

 هنم تشد نمت لمنح نبدأ لئسوال مأ هبخاسأي هن هنأ اىردالف هبل خد دةودصة د ةىطلاةكئار رنم هيو

 ناىفكشي دئاضن « أ اذهو تك ع نذأتسي لب .اللاةذاهدرب , ماهم بنك نأ اهدج 21 لوف داحأ اسفة قر و

 0و اه ردلا سسك رو ماو هذهع رحت ل_مالاو شل الكت ىفوها_المأ هيىضرب لها حاص
 لبنح ن دج لئس دو اهةنىفةحاسصتند زلاتناكت او اهريغىلا وعدت تااهتم فا هنالة:: زلا نعع روتلا

 ناكلذنموالفةذب زلادارأ نمامأو وح راق ني_طلال ناك ن انك-!واهلمع:- الفان امأ لاعفةبتنسلالاعنلا نع
 اهعبطيق ل_طاب ةعاف هلع ري_ثةنأ ةةيخاهقلطفا عة ح وزهلثناك ةفاللن!لواسا هنعهللا ىذررع

 ةبعاد تاحابملارثك أو هملا ىذغب نأ ن مذا ىأ سأيلا هبامةفاخت هن سايالام لرت نماذهواهاضربلطن و
 ركشلاىلا اوعدن ةوهشا م ةوهشلا كرح هناقب زعتمال ببطا!لاهعتساولك الا را 00 ار واغحلا ىلا
 حمي نكلو«سفنى حانم مهلمحو ءانغالار ودوار اطالا كا ذكوءربغ ىلا وءديرظالاورظنلاىلاوءدب ركفلاو

 ةحاحلا .اردقبذ حوت ماذا اهلكتامابملااذكهو ها ص ىف ليالامياكست را هنم مزمل 0 اوءدبوصرخلا

 ذ_تااملك !ذكورط نءا.متبتاعولخ املقفامن اثر ذحلاب ماو و !ةفرعااناهلثاوغن مز ردقلا عمتجا هك 1تقوفف

 باربلا عنهف صرالا ص. مهامأ لاو ناطم !صءصخحت لبنح نيدج" ا ءركى حر ط+ ن قاغاملةةةوهشلاب

 ىلص ىنلان ءىو راعلدتساو واهتدب زثو دح اس 1!صيصختر 1 0 0 هكلاص. مختأمأ و

 ضحر , لف هي لطب لكلا !لثمْئثو ها او ىمورم شا رع سدرعاللا ةذ رسم العب تأ لثس هنأ لسو هيلع هللا

 ناب رس نمافوخ كلذ لكومني د قر هيون ترنماولاةوق.ةرلاب وثلاف للا هركوهبف لسوم.لعهلناىلههتلالوسر
 ةوهث)!تدوعتاذاو ةدحاوةوهشد سكنا !!هههتشت حامملاو و وطحملا نافاهرب رغىلاتاحاملافت ويستمع

 لالرل اوهن ةفااهزه لمنعه فن الالد لكفهلك اذهنعع رولاىوتغلا فو ىضطتقافتلسرتسا ا سملا

 نيقيدصلا عر و وهو (ةءبارلاةج ردلاامأ) ةئبلا ةيصعمىلا ءْؤادآ فاختالام لكوهوةةلاثلاة> ردلا ف بياع
 ءاضق ل املاولاحل !ىفهنمدص ةءالوةيصعم ىلع هينا تسال اوةيصعم هرامسأ ىف مدق::الاملك مهدنعلالحلاف

 هلل سلام لكن و ر نيذلا مهءالؤهو ءاجالتابحلاءاقبت ساو هندابعىلعىوتةتللو طقفيىلا هن: لوانتب لب رطو

 مهسفنأ ظوطح نعن.درحتملان.دحوملاةبترهذهو توبعلي مهضوخ ىف مهرذمتهللا لقىلاعت هلوةلالاةتماامارح
 نرتةنانغعروتملةءصععمب اءتاعتسوأ هيلالهونانععر وتب ن هتناقكشالودضتا ابىلاعت هنن در هللا

 اىفتيشول هنأ سما تلا ءاودلا برس هنأريثك نبى بح نعاكو رام كلذ نفةهار ؟وأ ةمصعم هيا س ةك اسس

 فةن ريض هل هر 7 2 لا نثالئاقتم سعت نساخأانأ | اهفرع ؟الد.ثمهذهل اقفءاودلا لمعي ىتحالماقرادلا :

 حجر ءابو لمح ىف شدشح ىل تسهتنالاف هنأ هلئادجسو ىرس نعوإ ملعما دقالاز ع لذ ني دلاب قاعمت شمل ا هذه

 مونأ !اذهوهف اننطالال_>امونتلك ادق تنك ن أى سفن فت اقوءاملا نم رسشو شد ثلا نمتاوانتفهنم



1 

 ىلع ىهاذملاضعب ىف هديك ًاتوددسبعو وعرسشلادب دأب لرد توافتلا اذهواب رلاب هكر نمت وها ةاطاععاب |

 متي نءوأ طاصو ار يقذ نما طة وألا لبةريغ_صلاوةريبكسلانيبةرفلارك ذدنعةي وتلا بانك ففأسسامأ]]
 هذهف ذو !اتاح رد فالتحناب فات ءاذءالا تاج ردنالو سافوأ ىنغوأ ىوةنمذ ودخأملا نم مافعأو ثرخأ

 اذاو رام اتاكردتغاتخ اال ةاصعااتاح رد فال_ةاالوأذ اهنع لهذي نأ ىجينيال ثئابملا لمصامت ىف ق'اقد

 وهو ىوشتل اوكا !ىرعرا+ كا ذناف ةعب رأوأ تاح' ردت الث ىف هرمص>ىلا ةحاحالف ظ.لغتلا تاراثم تفرع

 ىلعاذ_هضعب مدقناناف مرا د.صلك اوأريغلاماعط لك أوأ ةةمملك أىلارطضا اذا ب ضعب ىلعاهضعب

 1اوهف
 بابك آيس اك امانا بسو 1 0 1 ةهبشلك ا رمال

 ىلع هامعو كل. رب املا كبد هرب ام عدرا وهياعهلنا ىلص هلوقهماعلزني ىذلاوهو بحجالو اهباذتجابحتسنام
 هْدع بمعبف لب .هلاحر حن أءامنالاوتيغأامعدو تيودأ املك مسا هلوقكالذكو هيزئتلا ىسم

 سدلاذهن اى أ .ساكهراتذة ىذااورخآ آب.سب وأ ةطةس تام هنأ لهتحذا ايم هكردي مث

 ريغارب ”اهنفددت لامكلنع نا تاوع: ملك تاناو !ضعبفدر وذا هي زن: سعأ كل. رب امعدهلوقو نيطاصلاعرو

 اغا توك نأ فا [ى اقلك انالذ لك تاو رلعاباكسلا ف متاحنبى دعا لسوهيلعهنلا ىلصلاف كلذإو كمهس
 تاولاقذهنملك أنا اولاةذهنملك ىدملاةيلعت ناللاذاف ودلال ال 5 نرخ ليس ىلعهس سفن ىلع سمأ

 نبا نع تعد هزم: < ناك ىدعلاحو عد ولااذ_هلمتكال سةر يمد وهو ةياعث ىلأ ةلاحتال كاذولك أ
 ”أعمئبثهبلقىف كا هنالمهردفالآ | ةعب 1 كرا كر هنا ريس

 ةدس -ردااامأ )ةج ردلاءذهلاثموهف هيانةاتحالا اهعش وهام لك ةهمشل اتاحردإض رعت ىفاهركذن ةرذلا

 هر س أب الام عدن ىج ىتح نيعتملاة - رددبعلا غل 8 جل م.م هننا ىلسل اوقاها دهثيفنيقتالا عر ده و (ةثلاثل ل

 نءانع اذهنالمقوما ارا ى عمن نأ ا اراشعا أ ةعسن عدن ا هذعدللا ىذررعلاتو سأب هيامةفاخ

 هنأ ىرب أمضءب كرد ١ ى>ةرذلاه 2: :هقديعلا قش نأ ىو الا ماةنمناءادردلاوبأ لافواممنءدّنلا ىذر سابع

 هملااهلمق تاتا ىلع مهردةئأممهضعبل اك اذهلوران !!نيبومندن ابا توك ىت-امارحت وكن أ ة مشد لالح

 تاصقنب هددغأب همقو“ املك ف زري موضعي تاكوئدايزلا فيت لع !اءافشما ع نءعرولو نيعستوةعست داق

 نافسانلا هيعاستد ا عزارت> الا ةح ردلاءذهنموران || نمازحاس كلذ نوكرل ة بحة داي زبه سيفون ه.طعن موةبح

 كلذ نة عرولا كرو لاسركسالا سفنا!فلانوهريغىلار نب تأ هيأب , مهذ ن مفاد ع كلو ىلا لالح كلذ

 اذاةتعالف

 ىر ه4 1 كاذ ىنعملءاو عا نمبارثردقامولوةي ىذلاالغرلعبسدبعم نب ىلعاب لوشب فقاوصخشا نأ 1

 ى> اح رارتا ١ 3 نمتذخاف طاح احن مبارت ردةامو ىمسفن لت لاقف ىل سدا طااخلات اقم هففحأو

 7]تدمحأ اللا ةفِبا او |تداعافلوةلاداعأ اهنع تكس و تزولاد_حأان 1ك هنا صضاتااةف نيمسملا 1

 ىد نيد نزول ناكو نيابسملا ىلعال ضف كاذب بيصاف كقذعا منيهسم فر انتعاارث | اهمفنيلوعتث يفك ١

 الذ رع اااه ربالاهت :م عفتني لهولاقو ةدئارلاهبصتالىت ج-ههن ايد أف نيا مال ك سمر زعاادبعنيرعأ ا

 || مجرود اروح ضراعت ىف ىنأ سامشبللا مار ل !تاح رد فال ا ىلء كل ديو هلرمداحالا_؟ةرمصد با ط

 ةبؤرلاوىثماوتاريطلا| < رساوسو اذ 8و كلو دا نانا قماح دق دبص تولين ان مانو دايطد ا 6 لل توا ل ا انك نعد
 ١1 كلدكو هامتسف |

 | هل »هل ماق هنسايال هنأ ىلعءاسلعل !قافت

 3 ا هلعذ ىل !ءةروةءقكس نأ هدار !!سيلونية: لاعر وتاوقب توفتةبجرد ىوةثالنافهتلزخم نم طخ فيك
 كلإ نمهالار ىاعن ْ تا ةأرمانأولتددولاقف نب رحلا نمىلموإ_صوهنعدتلا ىذر رتعتأ ىورامكلذ نمو | 1 !ضالا راتتنم كاعن ْ ١

 ماسقالا هلا قاسسنف ا

 (1ءالالاوافوذ هناكس
 قطلاهكرادت مئاناعاو

 ةعقوت وهل هوما, ىلاعت

 كحول ع رمد ىلع

 هنأ مهضعإ نع ىكحاك

 نس ل1 رة مز ا لكفلودعلا ع رو ىهو (كوالاةحردل امأ ) اهدها اوشوعرولاف د«( عب رالاتاجردلا هل امأ )* ضعب ماهتهالارطاخ هلراخ || ©: ع 1 َ
 2 د لا ا طورملا نم م طرش دهذل مار هك !لدخادمنم اهأن رك ذىلاةتسلالخادملاف ل دبا هع ري ىوتفلاىذتةاام

 2 هزل اس : 0 ل جاةحالو قاطا ا مارا هدب رنئذلا اوهو ةيصعملاو قسغل ىلا همدقة مسني ىذلا قلطملا مار

 ةفمع عام ع اع ا

 اركفتماهمامعتم فقوفإ |
 نءاهزم عملك تاق

 تدرخو ضرالاّت ةشنا ْ ّ

 امهادحاقناّتح 0 ندم نك

 ىرخالا فو قل مسعم :

 نمتاك اق فاض ءام

 ند تبررسو مييعتتلا

 ضرالاّت ثنا مسعانملا

 تات-ركسسلا تداغو
 طقس كلذ. ارامل ف لاق

 تررلا ماهالا ىباق نع 1

 هددع قدا فدوأ اذاف

 نعليز ماعملا اذهىفف [

 ماسقالاب مايهالا هئطان |

 قفلو_دلا ىربو
 تبسكتلاو سنا ا

 ةسر هرب غو ل !اب ْ هرربال طئانلا تار نمد 1ث تدراواباك تنتكف مارك تي. قاك استتلا لاق ديعمن ىلع نعىو رام هروح ! : . 5 هللا ناسا ع

 ' از ادريطت وماوعلا 1

 ىلا عاطةمريغرا تدخلا

 هللا لءفىلا ارطانرادغال

 هنتطحالمماود,نوك و 1



 ةلافككل ادعو ديحوتلا

 ١ لوزيفع ركعلا هللانم

 مامتهالا هتطاب نع

 ةمدقمنوكدو ماسقالاو

 هلهللا م تأ ارك

 فن رعتلا ند ابان

 لك ىلع هل ءاعملاقد راطو

 ستمر دصا لك
 نمري_سءهيلع ىرحول
 وأ هلاح 1 تو

 لا ارا تالا

 عرتشلا سنع
 وهتك :ىقكالذ بغدس

 مهضعب لود ناكه موف

 ءوس فىنذ فرع الآ

 نال .ةو ىالغقلحت
 ضرق ةيفوصلا ضعي
 ملان ءارالف هف راغلا

 لاقو

 مجنسا /نزام نمتنكو ل

 2 ىلدأ
 ن لهذنمةطءةألاو

 لخادلانا ىلاهنمةراشإ

 ىسىلع هلدل اقمهسلع

 الؤ كلذ هبم> ودا

 تالالقملا 4 لازت

 تاغن رسما
 ندعي ىد ةهلالا
 ءافصو ةسساملا ىدصن

 عسببضآ نع ةسبارلا
 افلاعوةب دورعا|قوةح

 هلدردت و تقولا حس

 ىخمتو هللا لعف 5

 ىريفهنئاريغ لاعذأ هددع
 هللا وه عناسا او ىطعملا

 ةمرالءاهت وخلا (نانلا )تاو يي الا ا كفا

 اهووسقو سها مأو -رخ اذان ,ءسملل لال- كل ذو نييراحناوراغكلاالا اومارتاسوت 7 :علاوع قلاو هول

 . باك نمريسلاب اك ىف طو رمل أءذه لبصفتودهعو كامارو ةمرح هلرفاك نم اهوذحاب ملول دعلاب نيةدسملا نيد

 هاضرنودزخ وشف هيلع ب>و نم عانتمادنعىاةقايارهتدخؤدام(ثلاثل 0 زل ٍناتكوةمينغل اوعىبلا

 هاقوة--اوقسملار دولا ىلعرم هتفاو ةماعلا ملا كسلا تفصو عوائل نسال تنس ماذإ لات كالو

 نادكو فقولابات ؟وتاقددلاقد رب ة7باّثك ىقكلذ لمصغتو قسموأ ناطاسوأ ضاق نمءاغ: دسالا تلك نك

 اهات ارش تيفوت_تا اذاف قوة نماهريغوةةئذلاو ف قولاو كك زال نمسا ة فص رظ: !!اهفذاتاققنلا ْ

 ندقاعلا ُّط ردن طوعلا طظرم“ت ىو راذالالح ك!اذو ةضواععايضار ذخؤيام(عدبارلا) الال> ذومخأملا تاك

 باتك ىفكلذناسوةدفملا طورمشلا نانةحان مهن عربا ددعتام لو.علاوبادالا ى عأ نيظءالا د ُُط رسو

 ةباككلاو علا ناو ملصااو ةعفسشلاو ةاقاس او ةكرسش لاو صار أ اونا مهلاو هلا و او يراسالاو ل تلاو عبنلا

 دوةهملا طرش هن عور اذالال-وهو ضوعريغ نماضر نعد ام( س ماحللا )تاضواعملارت ءاسوىادملاو

 اباصولاو تاءهلان انك فروك ذم كلذو ءريغوأ كراون رمضىلادؤب مودقعلا ١ ْط رسون دئاعلا طرشو هلع

 . نملاملاس سنك ادقثو روما ناك اذا لالوهو ثاريماكرا تخش اريغب ل_صحام ( سدا )١/ تاقد- صلاو

 ةثرولا نيد ةمهسعلا لد دعو اناصولادمفتتو ءنمدلا ءاضقد عب كلذ ناك مث ل هو ىل اع سّن!ناهللاضءا

 لادم عمات ءذهف ضنا ارغلاواناصولا با: 5 ذمال ذوابجاو ناك نا ةراغكملاو جي مل اوناك لا ع

 نءىغت_االذةئمعمةهحنمال ة ةقرفتم هتهعط ت زاكنا هنأ دب رمالتعإ .لواهتلد ىلا نارأ م ١ ارطاولاللا

 هناقلودحلاب هيلعمدقيالو لعلا لهأ هيف ىتفتس نا نبني تاهجلا هذه نمتهج نمهلك ًاباملكدف 0

 مسملك ىلعةضن رفوعلا بلط "وامر دام دخلت هب كلعتفلاخم ملاعلل لادا

 قصأ و صضعان مسيطأ | هظطعن ع 0 ل نمث يجن ا هضعن نكس ثدي هلكوا ارا تاملعا

 اهشعن 1 لاك 1 كان رذإا فراماهشعب لوقن ن 5 هزار اردايولح لك ىلع مك بربطلا تاكو ضعب نم

 هضعل مار كلذك ل_..ءااك ةعبارلا فراح اهضعب 2101 ةثلاثلا فراحاهضعب وذيناغلاك ةمئاثلا راح

 هميطو هتافك تاج ردترام:7لاله ااذكو ةعئارلاوأةثلا'لاوأ ةيناثلاف«ضعب و ىلوالاةح ردلا ف ثدمدن

 00-5 اذهبجولالقةذلا ناك ناوابي رقت تاجردعبرأ ىلع حالطصالا ف بطل !لهأ, ل

 كلذلت .ريغاذكو رخ كن ةرارح دش وهام ركسلان منافرصخخي الت وافتاضد أت احر دلا نمةح ردلك أ

 هيهلازعلا طقسومهماحنتاب ىسفلاس<ىذلاوهولودعلاع رز ا#ث تاجرد عب رأى عماره انععرولالوقن

 عروة بيناثلا عي ءاهقفلا ىواتف همر املك نع عرولاو هو هياسل د راثال ضرءتلاونام_صعلا مسا تلو

 نءوهفرها الا ىلءءانبلوانتلا ف صخنرب ىتاملا نكساو ع رهتلا لا ةحاديلا قرطتراسمم عانتمالاو 57 رنيطاصا

 همردالامةثلاثلا دع ةيئاثلاةجردلا فوهوني+ادلاعروكلذ نع يرغلام ا

 عرراذ_هو سأ هيا-مةفاخت هب سأبالام كرتوهو مرهم هؤادأ هم فان ن كلو اح ىف ةهمش الو ىوتفلا

 سأرالامةعنارلا ب سأن هيام ةفاحخ هيسأب الامعدب ىتح يقتل ةجردديعلا غلب 0 لسوميلعهننا ىلصلاق نيد“ ا

 وأ هللا ةدانع ىلع هبىوتلاةمنريغ ىلعوهننارهغل لوانت هنكلو ساب هيامىلاىدؤد نأ هنمفاخالوالصأ هر

 نأ ىلا هل لالا تاج ردهذهن ني ةيدصلاعروهنمعانتمالاو ةبصعموأ ةمهار 5 هل ةلوسملا هبامسأ لارا

 ىف 0 طرغ_ثنىذااوهو لوالاةدردلا ىفهانرك ديجتال مارخلاامأو» دع 15 سل 3 اهلصفت

 ا ا ا ة!1ناغ 7 ىو الن ا

 ديعتلا قدرط لو غ طوقد. .علاقذ رط ك1 ةاماوءاذنا ةاطاعملاف سلو ريغل عازب اوباستكالاىف

 ةاط اعملي



 تاهمشلانمنوز رتحاوناك اذكهودمتا نمرغصأ ةهةلودب نمرصقأ |
 يل كامو لالملفانصأ )د أ

 ةمعط هلتوكينابدإب وطن عدي رملا غب دو هقفلابتك هلابك وتبامنامارحلاو لالخ الصف: تألعا
 لالا لءىلرةتغيفةقرفتم هوجو نم لكالا ف عسوتي نماماف اهريغ نملك ايالاهل-ىوتغلاب فرعب ةنيعم 1

 اما مركبا لاسلانأوهوميسق7 قاس ف هعما كاري شنت الا نحو هقفلابتك ىفهاناصناك هلك مارخاو

 امهريغورب 0 اوردناك هنمعفف ةقصا مار ا « (لؤالامسقلا )* 01 اةهسوىف لاذنوأ هننعىفوعأ

 1ك كدا نمنوك.:نأاماا مناف ماسق الثودعت الضرالا هدح 1 ةلوك اتا .ءالانا هل ..ءفتو

 مربج افهم جرش حي موضوع -هذنداءملاامأ تاناو ىلا نموأتامذلا نمو امهريغو نيطلاو 1

 ارمضمناك ىلزيدتاو مسلاى ركثك .رداماهتتب نو ص لا رض هنا ث.>نمالاهلك أ ا

 ةقرم فاهنهئن عقو والهنا لك ؤدالهناعمم .رعال هناانلوةةدئاقو ر رمذلاثدح ن مالا مرتع الهاك ًاداتعىذلا

 لقعلا لب زخ ةصلاوأ ةاييلا لي زب وأ لّمعلا ليزي مالا هنممرحيالف تايذلاامأو امرت هب ريصن مع ئامماعطوأ
 وخلا

 نيطااو هلك امرا

 ميج اذه عو#« ناكو [مقوربغ ىفةمإ ودالاةهعلا لب د صو موعهأ اا. ا لب صو تار 1 اارئاسوربلا

 امأو ةنرطملا هللا ىشوهةءصاو هتيعل تلتمس ماجاس احا كسدالىذلا تافتار 9 سماورة الار رضااىلا

 لكؤ.الامىلا:لك قدامىلا مس: تف تان او.حلاامأو مرحتالفهريغبهنعلو ا هتلَعل ارم ذم هنوكن عر خاذاق مسلا

 ل-ءامورهااوريا!تاناو.-رةسد رغلاروبطا!ىفامعسال هلمصقت ىف لوط رانلا وةمعطالا ناك ىف هإمصفتو

 دصلاباك قروك ذمكلذو جذملاوةل الاوماذلا طور“ همف ىو راع شاع ذ عذاذا دعا افاهتمهاك /

 نم ليسا امام_هانعم ىفودار اوكوسلا نانةيمالا ل_عالو مارح وهف تاموأ ا.عرمش اعذمذب مامو ئابذلاو ١

 بابذلا محاهمك-فتاك أو تدرفأ اذا اما نكعريغاممنمزارتحالا ناني او لم ارحاغتلادودك ةمعطالا |||
 د>ونافدر كال اكسل ع نك« مولو راذقد ةسالاالااهعر < فبب-الوإ" 1س سألت هل سلاملكو بر ةعااوءاسهنلاو

 عجور هلك 5 ركبفرا د عتسالا مومعل ثاب ايبا قفل اهناق هعبط لل تفتليم هرذة: الصمت

 الا أو .رسهأ ذاتوم اب سد : الاهنا عمصلاناف اهتساحنلةهار ل تاوكلذر 1 ادم“ ةوطاخلا

 ةيايذوأ ةلةترمولو هتوت سس كلة توكو اراحنوكياسي رد هيف عقواذا ماعطلا ىف نايذلا ىلةعتاب عسوميلع

 هعرع + ناىلءلدب ازهوةسامغا أب مرد < بد سدا امس 1قياذاهمرحوهرزةت_للاذااهتقارابح لرد ىف

 نأ عيمصلا ناف هتسادتلاللكدلا موحقن ادنز ولو ردقف تدم ىداآ نم ءرح عمقووللو#:كلذإو رادقتس دال

 طرت تعذاذاةلوك ًاملاتاناو .طاامأوار اده:ساالامارتا مردغاك 4 ك-اوتوملاب س هال الا

 اًقاطمة بالا وانت لب امس ثرغلاو مدلااهنم مرحب لبا هئازحأ عسي جب لحتالف عرسشللا ١

 ل :٠ نام تود طف تاركسساقتامنلا نمامأو تانإ اوين مالا سدت مرعى” نايعالا ىف سهل ن كلو مرش

 هع اغا !نم ةرطق تءووامهمو فّوُدتا اًةنظميف هنوكسا هع اااخاول ؟ملاةساحت ناف تاكرك الورم

 روع ؛لك الاري_غل هي عامتنالا مرعالو هسعيجلكأ ١ مرح نهدوأ مم اهطوأ ةقرصف ةدماحة ساد نم ءزحوأ

 مسا ا) هناذفةفصل مرام عما#هذهفاهربةوتاناو لاو نفسلاءالطاذكو سنا! نهدلاب حايصتسالا

 َكلاملارا نانو تأ اما لاملاذخ [لونفر طخل أ عستب هعذو «(هيلعديلاتا مثاةهحسف لاول مرام ىاغلا

 ثداعأ !لبنك كلامنمدوكرالن أاماءرامتخابن وكي ىذلاو كثرالاك هرامتتاريغب نوك ىذلافهر ايت ثاريغب وأ

 هرقل ارهقذوخأملاوا._ضارت ذخؤد وأ ارهكدحخوا تأأاماق كلام م ذ-ًاىذلاو كلام نمنوك وأ 000

 ضان ذوح ماو موملع ةبحاولاتاقفنلاونيعنتمملا ةاك زك دال قاةدق-الوأ مئانغلاك كلاملاةمصع طوقسل |||
 ا نمل هدف ةيصوأ 'وةمهلاك ضوءري-غب زدثؤب نام اماو ةرحالاو قادس لاو عسيبلاك ضوعب ذود نأ اما

 ناطتحالاو داءاطصالاوت اوملاءايح اوت داعملا لينك كالامرع-غن نمدخؤدام (لؤالا) ماسقأ ةّسوقايسسلا

 اذاف نيم م3 الان 8 هجيج ١ تالا دركالت] ُْط رش لال اذهف شاش ةالاو را ممالا نم ءاقمسالاو

 ثار ل ىالاقورقغلا

 كلاقو ربة ري نم ىلا
 نمر دفن ءاطعننا

 ةسول رلاىلا ةيدوبعاا
 ماكدو عضو عسل

 درواع راقتفالا نا!

 راونالا نم هرسس ىل-ع
 فمالو مىلاديعااراقتفا

 راع: ذاال هلا اودأ ع بج

 الو كطولاؤس
 ىناصص ار يقف نيسحلا

 ىيقرت نأ نيقيلا لعن م

 هفقحونيقيلانيعفا
 هلوةفرعأ هللاوعقو و

 ريش نمىلا تازئأامل
 رعدملازتالا نأ ريقف
 ةقصح نع هال ردعمب

 لازئالان وك برقا

 لزنملاب عنقانرةفلا نيع
 نمولزنا ان رقدارأو

 ىف .رمفف 0 1

 قورذذك هنرخ 1ع

 هعوحرو ءاسن دصأ

 هاناوزنرادلا ف هلا

 نيلزبملا خا او_-لاسإ

 هل عى واستو

 م هلاك تاتجاحلا
 ن رادلاىف لغم هللازيغ

 نو رشعلا نابلا)#

 نملك ( نمرت دق

 | حاوتعلا
 قوصاالغثش لك اذا

 8 هدهز لكو هناي
 5 هبلعت قولا ع هأو و

 04 كيلا ددَح

 جرم هل فشكش و



 : الاعلاف نعد تاك“ اابنعقا ىضرت اع تااقوأشت وهعص ؟لم دافاطاغةقدصلا لا ءانيل نم هنع || 1
 م

 رانوالك اونوكت -: ىح معدو أب 1 1 اونوكس ىتح مخ 1 دول هنعهللا ىذر رعث هللا ديعلاقو عرولاو» ا 0 3

 لح دام لشعت تأك ن نمالا كردأ ع نم كردأامهللا هجر مهدأ نبرمدارب ١لاقو زحا- عر وبالا كم مل ذ لمي مل 5 0 ل .ٍ
 نيمو تارياالل

 نريهاربالل.: هو ني كسمأب رطعمت نم دذعرظناف اةيدصهنئاهرتك هف و- لح ديام فرع نم ليضغلالأقو 0 00 هتادنع لانا
 0 م ناو نع

 نمهسنعهللاىذرىروثلانايفسلاقو هنمتيرسش واد كناكى للان م.صزءامنم برشنال لهنا ا | امهتعهللازيطر سال
 تنذلاو ءاملاالاهرهطنال س لاب وثلا اولو. اح كاربطو 1 هلل اًدعاط ىف عار كلا نم كل ا 0 ا الذ لاق

 ه مهدد هل هب

 لال-لا ا مما هنانسأ اوع ءاعدلااهحاّدفمتن أ الاهليا نب نءازح نم نازح ع !طلاذاعم نب ” يح لاقو لاللاالاور كيال ِ كا 1 ١ ل 1
 هدا عارجر هع

 ةعيمدديعلا غا بال ىركستالا ل هسلاتو مارح هفو+ ف ئرماةالصهطلا لب الام منعهنلاىذر سابع نبا لاقو : دم لاقولا' هلا

 رهاظلا نم ىنمل بانتحاو عرولاب لالخ لك ًاوةنسااب ضن هك ارغلا ءادأ اص عسب رأ هيفنو < ىس ناد ءالا 2 8

 لمعتالو الالد الا لك 1 اتا يف نأ لأ نملاقو توملا ىلا ءاذ ىلع رمص' اون طنا | هناواه هلل 9 ١ هناواهلاق هللا حررقاملا
 2 قل (

 ىلءنارلن داك ىلاعت وق لب دانوهو هباقرط امو نعي رأةهيسشلا لك نلاقي و ةرررسرا تقلا ١ ر ق

 1 1 هنافرطم نءىورو

 ةثامومهرد فل ةئاعىدصت نأ نمىلا بدأ ةههش نم مهرددر كرام ١س الاقو توءسأل ءاوناك اممم ولق ا لذ ناكل مالا
 ا معا

 لغتي اك لغتيفهباقب اًهمةةلك 1 ايديعلا تا فلس ١١ ضء!لاقو 1 0 :ىد- فلا ةثامو فلأ ام 0 34

 3 0002 6 ا
 0 وأ لع بأم ًءاش هحراوج تصعمارحلا لك أن « هنعهللا ىذرله_-لاقو ادبأ هل-ىلادوعبالو مدالا ١ ىلعول> نكللو ةأزأا
 ديعل اهلك ايةمّعل لَوأ نانا س !!ضعبلاقو تاريْغلل تةفوو هجراو-هئعاط لاك و ا 1 دو يكيقلا كلذ

 فرو طقاس دك هيونذ ه:عتاظقاتست لالا ١ت ماط ىفلذ ماعم 2 :ماقأ هو هب وت دن مفقاسامهلز ةغب لالح نم نجرلاد 5 0
 1 .٠ ع كس

 5 2 ع 0 ادع متاك نافاثالثهتماو دقفتءالعلا أك نمانللساجاذا ناك اظعاولا نافل ءااراث 1ىفىور و رشا || ا 1 ٍ

 5 «0تاف قطني ى وهلا نعفةمعطلا سناك ناوقاط:.ناطي_ثلانا سا نعهناق هوسااتالفةعدبا || انا ف قلافهلا
- ْ 

 3 ايندلا ن اهريغو مالسل اهدلع ىلعن ءةروهشلار ايدخالا فو موال ار ًاهمالاك دس : هنافل معلا / را نساك

 ضعبىلااماعط عف :نيملاصلا ضعبناىورو باتءاهتجشونورخ ادازو باذعاهمارحو باسحاهلالح || قالا ملكتلالا
 0 1 5 1 .٠ .٠ 5 . .- 1 . .٠

 2ع انلاحمودن و انبوأة سقت كا ذاذالال_الا لك انال نك لاعذ الذ نع هلاسف لك ايلف لادبالا : هلا 1 اس 1

 3 ع 0س : : ا 3 اوس -

مى ىلا :عجرا-ا مأيأ ةث : ا: تواك امام انك آولو ةرخ الادها نو توكلملا ْ 0 1م ل
 فوه 'بهذلؤ نيقملا لعن 

 هذه لدبلاهلاقذ ةضنيثالثرهشلك ىنارةلا م اورهدلا مود ىنافل-رلا هللاةفاندوأقنم ةدهاشملاو || 0
 نيثالثرهشلك ىنارةلا مخ اورهدلا مود] ىافلرل -- , || توكسدارأاغا س هلا

 هلع *تناكوكلامعأ ن هتعكرةئامثلث فخ نيثالثن مّىلا بح الملل ن ماهتدرمث ىنانار تلاةيرمدلا

 لأس أ الفا لوةبهعمس ذادج أ هرعجهف لد و ماك ع نيعمن ى كح وىل -.:-نبدجسأ نيب ناك دوووم ٍ ديعسولل] لافو تالا

 نأتلعامأندلابحزمتلاة فحم تنك لاقو بحب رذتعاىت-هتلك الش ناطم ثلا ىناطعأوإ اوامش ادحأ 10 0 ١

 بوتكمهنارانا قو  احلاصاوأ عاوتايباتلا نماواك ل ةفملا هلا لمعلا ىلع ىلاعت هلا هم دق نمدلا ن رمزك الا[ 0 ه0 03
 لك ايل هنأ هنع هللا ىذر ىلع نعو هلخدأ تاريزلاباونأ ىأن مهلنالا امد همعاطم نأ ع نملاس منمةاروتلا ىف 1 ١

 كرامملانءاوةةيمع نب او ضا عنب ل رةمشلا نم ارذ>-امو:الاام اعطراذلا ب منو ناسثء لت مه لعل

 نوددركم قا1ازارإللا

 رافت ند

 نه-و رهفا|ناسأد

 ١ ماك :هتيلاامدسهاد
 بطر طالت+ال 6-2 1ال أ الا ىلا 0 اعطلا بحأ نمو» ب هولاق مطرلا اورك ذفةكعدر ولا نبع هو دع : فلا 2 لانس 1

 لودأ نا لاقهء..سامول اقرب كد اع واضازه لل ث”ىفترظننا كرام انءا هلل هذاهريغ وة زنتاس ةكم 04

 ٍ : . 0 . 0 2 أ هنلع ماكل لاح ىرئالا

 نأالا تدرأام كلرابملانبالاةف لجرلاتاةنايف_لاقفبرهو ىلع ىثغفىفاوصااب تطل ةئادق عامسضلا 1 واع ىو

 نبا. همأ هستتافلاقنبللا برشب ناكضفلاق ها ىتحادبأ ازيخلك 7 النأ ىلع هتدلاق قاف الن «_لءنّوهأ || 0

 ل.ةفنيعرولانمهللاهجر ىف: ارش 1 و هتددص#ب هنرذ عمل انف هش رد دقو ىلرذغن نآس حأ املاةفكلرذ هعأأ ارك 0 تا 1 | ىلا راقناملو كلا ران

 ديلاؤو كه: وهولك اين 1 ىكسش ودولك ان د كنوع ا تخن ملاةذ لك ًاتنسأن ل

 ١ ظ يدق

 ًُ امن اىبلاق هيفنمءاندأ الف ترك ذف مولثاك تس نم هن واج :نعل أسف نالقىن. ةاش ْن مودا 2 انا[

 هلبا تاق برش اء تلاَعذنيإسملل ق قت عطوه نمت تا 0-10- 5 تعكف و تناك 00



0 
 يم را دن ةيسندنست

 لال لسا ال ع ىلا سمك انوا ارك لاو كاوأ

 لوددلا ىف (سواسلا بايلا) مركب امواهنم لح امو مهمتالصو نيطالسلا تارا ارداف( سماد: !بابلا)ةيلاملا

 قرم ملك اسمى( عباسلابابلا ) مهتطل و نيط السلا ىلع

 لال !فانسر ناك ومار !ةمدمو لالا هل ضف ىف لقال بايلا ز#

 دب (هبف عر ولا تاجردو مارا فانصأو هتاحردو

 *(مارخلا ةمدمو لالالا هلي ضف )*

 لاقولال+ل اهيدارلا نا ل_.ةولمعل!ل.يةتاءيطا نملك الابمأ ا اصاوا عاوتابماملا نماواكىلاعت هللا لاق

 كاعتلاقودي- الامل ظىاتملالا ءأ نواك ًابنيذلان ىلا تلاقو لطا٠ ءلاب مكسني بكلاومأ اولكأت الوىلاعت

 هلوسر ومنا نمار هعاونذاق اولعشت ل تافلاق م نينمْوم متنكت اان رلا نم قياماو رذوهللااوة:ااونمآنيذاااهجأاب

 لو ىفاب رلالك الدوح نودلاخاهسف مهراذلا ب ادصأ كئاوافداعن مو لاق م مكللا اومأ سؤ ر كلف متةتاولاق م

 دوءسمناىو وف ىدغالمار طاولالل اى ةدراولات ان الاو رانالاضرعتم.رخ 1فودهللا هب راعانذؤمرمالا

 مل#وهيلع هللا ىلصلاقا لو لملك ىلعةضد رفلالابلط لاق هنأ إو ل عهللا ىلص ىنلا نعنع هللا ىذر
 ادحاو نيثد دملاب دا ارالا لع>و مار او لالخ لع بلاط هب هنذأ رآءاملعلاضعب لاق ملسم لك ىلعدضن رف علا بلط

 ناك فاتع قالا ددلات ملط. نموهتلا ليس ف دها اكووف هل>ن نم هلايع ىلع ىس نم مسوهيلع هنبا ىلصلافو

 نمةمكسللاعس.باني ىرحأو هيلقهللار ونامولنيعب رأ ل الخلا لك نم لسه .اعهللا لص لاقوءاده دلاةحردىف

 هلال أس: نأ لو هيلع هللا ىلدهللا لور لأ-ادع_-تاىوروامندلا ف هّنناءدهز هاو رو هنا ] ىلعهمأو

 ىلع صد رملا ل_سوعيلعهللا ىلصر < ذا اوكتوعد رست كت معط بطأ | هللا ف ةوعالاب < هلع نأ ىلاعت

 راب رانل وهف هيدب عقرب ماركا ىذغو مارح سيامو مارس همعامزاةسالا درت مر كن ١ برلافا.ندلا

 هل ءللكىدا ذي سرقملا تدب ىلعاكلمهنانا -وه.لعهللا ىلصىذلا ن ء« سابع نبا ثد :د> قو كلذا بة سىفأف

 4 م ملسو هبل علنا ىل- لافوةضار هلال رعلاو َةلفانلا فرصا !لةفلدعالو فرعه: لبي لاماجن لك نم

 ملك وهيلعهلنا لصلاف وئم هذمهيلع مادأم هن الصدتلا لبي مما ارح مهردمأ *ىفو مهاردةرسشع :أب و دولا ىركشا

 هلتدأن نمهنبا لام .د للاسملا ب بكا نبأ نملا ببال, لسو «باعهنلا ىل_هلاقو هبدلورانلاف مارح نم تبن

 ضعي لانو ةومواعوذ ماذهىو رلألل ابل قاينمتج تعز ةرشع فاعلا راثلا

 لاقوضص ارهنعهلباو مص ؟اوهلار وفغمتايلالدللات !ط. نمامذ او ىسمأ ند و هيلعهللا لص لاقواضنأ ةراصعلا

 5 انعم انا ع تال دس قهقفت وهية دصتوأ احر هنلصوف أمن ءالامناصأ ع ن* وهيل ع هللا ىلص

 باو هّللا» الع اراده ىا نمر سوم اعدنبا لص لاقو عروا دل مال بلاهباعلاو راذلاىفهذذق

 هملع هللا ىل_دلاقو مويساحأ نأ ىتس أ اناف نوعرولا امأو هبتك ض عب لاق ىاعت هتلانا ورب ر هاكمالسالا

 ضو> دعما هع هلبا ىضذرةرب ره ث ب د ىفو مال_هسالا ىف ةمنز نيثالث ع نمهّنلا دنعدشأاب رنم مهردول-و

 ةمعطلا لل مومقلابتردصتمت -اذاوةعصلاب ىو رعلاتردصةدعملا تدصاذافةدراوا علا ىو رعل اوتديلا

 6 أو ساس 0ع اوناءثبلا ماهدس اىوقةوساسالا تءثاذاف تابث» ا نم ساسالا لمني دلا ند

 بسنك نمي داى و ل . الاهلنا نمىو#" ىلع هنامأد سس ؟ نذل لجو زءهتلاناقو عقو وناذبلاراهما

 امك ف رامدخالا نم هلا نا فدو رانل اىلاهداز ناك هءار و:كر تاوهنمل» سَ هبددد7تاق مارح نمالام ١

 <« .:عهللاىذر قيدصلان أدر ودق (راث ” الامأو) لال !بسكلا هلوضتن ءفشكت ب دكلا نا 1

 ى>ءىد ل_عجو هيف ىهعباصأ لحد اف ىنوطعاف موق تنهكد لاقف هدبعل أس مثول رع بسكن ماب كرس

 هنأرابخالا ضعبىفو ءاعمالا طااخو ىورعلاتلجام كيلا رذتعأ ىنامسوالا لاق مث جر ختسم فن نأ تنذط
 ا 0007 0 0 ا 1

: / 

 ياللا ل ا

 ب

 قلاعف ءاما_جفةوادا

 مدن تيرشنب وما

 لك لاقو اماعط ىل

 دب رثأ ىللاق ع تاكاف
 ىكئنم تلقف هل _فاقلا

 لاقذتريع دولاب
 ىديذ-كأو مقىل

 ُ تاوطغ ىمىثمو

 هلفاَعااف ساحا لاق

 تل ءىع كلا

 يلف اما اءانأ اذاق ةسعاس

 اذه ىلاةهح وتمكارو

 ص اوم لماعت نم نام

 )ر ؟ذو) 0

 ملا يلاط ربأ زها

 ضع نأ هللا هجر

 لو-رلوةلّوأةفودلا

 3 هيلعهتيا ىلص هلا

 لولا لك أ آم لح

 0 نم
 ركذأو ةقاقلا 5

 اذهنااطوبأ 5 ١

 اذذه ندم ليوأتلا

 ل ارذعح نارك ذوف وصلا

 ازه ىتعناك ىداخلا

 نم حم نع لي وأتلا
 مدو وهيفودلاخوبش

 ثلانا رعأ هاو ىل
 تكدر , /قو_داا

 ولأ شاار ك1 اام ديلا

 دارأا او هنم تلاط
 ا لااهعنراتلا سك

 | د1 نع لاعت

 اذاهلك ًابامل أ نم
 قاسو هلاؤس هللا باحأ

 ىلاعتهليا لاهو هقزرهملا



 ضعب ىكحو مل-ءلاب
 ناكصخ# نءانكاشم
 مىصاعملا ىل_ءارصم
 تةس>ونانوهستتا

 عملا ةراصرولل
 كاسرعل

 تدون دو هلذاعلا ع

 فكما زا.

 هللالعب ىنتكأ و امش

 امان تمتبفلاق ىلاك
 امهنفقر رطلاف

 تقوقدازلاوءاملا لك

 صالا فةوم ةجاسحلا

 ئسشب ىل_ع هللا خشب لو
 مىتح تشطءوتعف
 تفعضف ةقاط ىل قدد'

 رخأتأ تيقبو ىلا نع
 ال.اقالملق هلِفاَعلا نع

 ثلقفهلئاقلا تس
 ن الا اذ_هىسفنف

 ناس فْنلا ءاعلا 2
 هللا عنمد_ةوتكلهتلا
 ٌيإءسم هذهو كلذ نم

 اافلاس ا راراءضالا

 ثعبنال اًوسلاب تمها».

 اكاد راك اىئط ابن

 ةعز-_عتلقو لاما

 اهضقن الهنا عمابتدقع
 تودتوا ا ىل_ءناهو

 تدص#ف ىتع زعض#'
 اهلل ترس ةرخ#

 حارطتسا نأ رثحرطو
 هلفاقلا تهذو تودال

 ىنءاحذاكلذك ان |ديق
 فيس لهدم باش

 هدب قو تمقف ىكرحو

 6ث

 ظ فروسازهتاّف ريثك الو لءلق ىلع مهلانوع نكستاللاةف هنعدتلا ىذ رنا. فس تا سفلاقةماظلا نم تليف

 ءاةبتدبح ادق نوكتف 'لوسأ َت وذو. مهءاقي بحت نأ نلراعل#ديام لأ نكسلو معن لاذ نيب تدل هللا لمدس

 اذا تضخ !هليا ناك لآ !قوهض راق هللا ىصعي نأ ب حأ دقف اقبل ماظلاءد نمربملا ىفءاجدتو ههللا ىدعب نم

 ردود وىدهملا ىلع نام فس لدشدو ماس الاءره ىلع ناعأدّمفا اةسافمرك أن موخ 0 0 والا و

 صعاب ناطوكتبطع ًاامح ناك نافستكسئشىأ [قريخ ا لافددسك ١ | ىد-هاودلا طع اتامذءابلاقذن ضسأ

 راقنأ ىت-الوأ ناكل !ىناوان لاه باكل اهب متعلانبط هلواني نأ هد_:عنيدسو.حلاءاطعلا ضعب نمءا مالا

 اودجوام نيدلاو 0 ةيفةناعالا عاونأ دش مهتاماعموةملاغل اةنواعم ن عدو ز رت اوناك اذكهفهيذأم

 هلماعبالن مثلت هلماعن نم 006 اولماعنال نمو لماع نمىلا دنع ساذلا مسقني نأ ىقينف هلا والييهنلا

 نملءاعأ تأ كورن ملوي دقوسلا لعندب لجرلاناكتامز سانلا ىلع أ مسهضعبلاةنامزلا اذ هىف

 رخ !نامز أ انالفوانالفالا تش نم لماءنولوب اوناكرخ [نامز أ مث تةسش نمل.ءاعهللاة يف ساذلا
 ا نادت اكواض أ اذهت هذ. تامز أي نأ ىشخأو انالذوانالذالا ادحأ لماعتاللا هب تاكذ

 هنافهيلماعم نم داو لك ع مهتلءاعم ىراجت عج بقارب نأ ىئبني ( عساسلا) نوعجارميل ان اوهننان نوي تأ
 لاعب .ةنافا ذم الرا ماع مدقأ هن اوه فلك ىف باةعلاو باسل امو. باو د_ءباف سساحتو تقام

 لاق هلماغ نمد دعىلعةبساتدحاو لكن ع بساحع وةفتو أش هعابنأكل بر لك عمةماعلا موب رحانل فقول هنا

 اهلكهزه تل ةذةف ص فل أ ني سن ىلءرسششن لاق كل: هللا ل_عفاذامت اقف موضلا ىف رادتلا ضعت ا رو-هضعب
 نمهنيبو ىنيبامقةدرفمةفيكتناسنا لكل ايندلا ىفهتلماءناسنا لكد دعب سانل اتالماعمهذ هل اةف بون ذ

 ىلعرصتقا ناني دلا ىلع: ةذشلاو ناسا الرا نم هل عقبستكملا لعاماذهذاهرخ ! ىلا هتلماعمل وأ

 رك ذاكن يدلا ف ئاطو كلذ ممعارناو نيد رقلا نماك ناسحئالا ملا فاض تاونتطاصاان تاك لرلا

 0000 ب ا!بادآباتك مباوصااب ملعأدللا او نيقيدصلا نمناك سماخلا|بايلا ىف

 «(نيدلا مولعءايحا تبنث ن ؟نمتاداعلا عب رم عسبارلا باكل اوهو مارد او لالا بانك )وي

 (ع نسوا
 قماذغم لادتعام متأو وقت ن سحأ ىف هنر وص بكر لادكاصورزالنيطن تا الا قلد ىذلاهتدجلا

 ىاودنع قزرلاتاببط نمهان ا عءاج مث لالزلاءاملاك اغئاس مدو ثرف نينه هافصةانيل.هوشنلوأ
 توٌءلابلط نم «بلعءهضرتفاا ءاهرهقو لا.صااو ةوامسأ نع هلهيداعملا هبوهثد.قم لالدغالاو فعضلا

 قيضفلايسلامدلا ىركتمدآنب ا نم ىر< ناك دّعاو لالطاللر هللا ناطمشل ا دنح اهرسكب مزهو لالالا

 لاسريالاوةيلغاا ىلا ةلئاملاةوهشلاالادو رعااناعأ ىلاهقرذس الت اك ذا لاح او ى رحل الالخلاةزعهلع

 هل اىلعو لالضلا نمىداهلاد#ىلعتالصأاو لاوالو رصدان نمهلامارساخا. اخ لالكامامزبت مزال قبف
 نءاءاور | سلا لعدم رتالوإاا تنل رسو راسو لد لاورتل اقر اري“ :امياستلسو ل اريخ

 حراو+لا ىلع اهل 0 امهفلوقعلا ىءاهاسءعأ ضْئار هلارئاس نيد نءةضن رغا اهدهوهن ءهللاىذردوعءسم

 نأودوةةملالدانأ لاهدلا نطذا هإعسا اردن الاء, هلع ضومتراصوال عواسأ ءةيلك-ا اب سردن اكل ذاو الف

 ءادعامو ٍتاوملاف تءاذلا سس شلاوتارغل اءاسملاالا تاممطلا نم قدس مهنأودو دسمءبلا ل اودولات ودليلا

 هحوقد مل تايثلاع نه سششحلاب ةعانقلا ترذعت اذاو ةدساعلاتالماعملا هندسفأو: هيد اعلاىدنالاهتثيحادقف

 تاههو الصفراةرفلاومالانيناوكردب لد الصأ نيدلا نمبطقلا اذهاوضفرق تامرملافعاسنالاىوس
 تاغ ل امهك تانرتعمةثالثلاهذهلازتال اوتاهمتشم 7 ومأ امه ونيب ماراو نيب لال اقتاهمه

 اهداسف نع "0 | تحس حو اًهررت قاطاقراطتماو اهررمض نيدلا فمعةعد هذهتناك الو

 ريح نع قيدضتلا«-رعالو ناءبلاو ق.ةدتااهحو ىلءةهشل او مارح او لال !نيبىرغلا كرد مىلاداشرالاب

 لاله اتاجردو مارح اةمزمو لالا بلط هل يضف ىف (لوالابابلا) باولأ ةعبسف كلذ حذون ندعو ناكمالا
0 

/ 

 مارااو

 ان



 ةاز ا

 لتاقااك نيافاغل !ىفهنلا رك اذه عيله لسا ذف نيفاغلا نيب قولا ف فارع ذة يدسألاوز 1مل

 لد نمل -وهيلعهنلا ىلصلاود مش هلا نيدعارض لا: :رهثلاكر خا اذا فوت اومالا نيد ىل اكو نب راغلا فاح

 لك ىلءوهو ريشا هدم: توعال حوهو تبع وى دجلا هلوشالا اهل هلك رششالءدحو هللاالا هلااللا ف قوسلا

 ىوسألان نولدندب مهريسو عس اون دتوهللاد. .عن مل امور عنب ناكو نس فلأ فلأ هللا تت كرب دق

 ره-ةلاءوضك ءوض هلةماسق !مون ءىحقوسلا ىف هللارك اذ نسل لافورك ذلا اذهل ضف ليل ني داق ٠

 ل داذا هنعهللاىذر رع ناكواهلدددعب هلهثنار ةغ ىو سا قهللا رع غسان نمو سمنل اناهريكن اهرب و

 نيعنم كبذوعأ ىف هللا وسلا هبتطاحأ مرش نمو و سغلاو رذكسلا نمل بذوعأ ىفام-وألا لاق قوسلا
 دحاسلا ىف نوسلح سانرك ذىرؤ د_نملا دن عاملا ىناءرفلارهسعج ونأ لاقو :رساخةةقصوةرحاق
 يتنللا لاعفىوسلا لتي نم تر هنو شوال قد“ ءمهملع بحيامجتو رضقن زةضوصااهنوهشتي و
 فرعاليا هناكم سأص وه اح رذكف هن ف نمض*«؛نذابذخأبب ودضمملا لشرب نأ همكح قوسلا فوه نعمك

 دي هنأ ىعهوىلا قيسفلافةدعبست ف لأ نوثالوةع رةثاعل# مون لكمدرو قوسل لدي ال>ر

 عدب فدك ةرخ الا ىلعا عب ةناعّس اللا ين دلا بلط نمناف ايندلا فرعت :ةللال هرافكلا بلطار خت: نمةراهت تناك

 ثيحهللا 0 .اعهتا ىلسلاف ىوقت اايةالا ا اود حاووكح هل ثديااودحسملاو هقوسلاوةرخ “الا عر

 مهشدعو مهتايحنو ك: هيولاودالا مهم تمت امرك نيدلل ند ردتملانع عطقنتالىوقتااةذيطوف تنك

 0 وود قجالاوشاط ائدلا نحأ نمو شان ةرخأ الا بح أ نملدةدقو مهي رومهتراكت نورت هيفذا

 تايثأل و ةراختلاو قونبلا لعصر ادي دش اوك لنآ (سماخلا) ساتف« سفن بو.ءنعلئاعلاو شال

 ىصقتسا دقفرعلا بكر ن نما لاقي ناهو ركمامهفمراجلا قرصلاخ رب ثان و هم راخرخ ولاد وأن وك

 امههنءهللا ىذر صاعلانب ' و رعن هللا دبع اكو زغوأ : ةرعوأ جحالارصلا بكر الربا قوقزرلا بلط ىف

 لج نبذا عمن عىو رخر فوت اط. فلا ضاباهبنافاهتمج راوخ الو وسلا لعخا دلت نكتاللوق. 1

 فاحلاو بذكلا م-هلني زقاوسالا ب اأن أف نيئاكت رسر و.نلزم دلو لوةي سدلبا تآرعنبوللا دسبعو
 مهلوأ اهلهأرمثو قاوسالا عاةبلارمشرب#كنا واهم راخرخ اول ءادلوأ عمن كو ةنايخ او ركل اوةعبدللاو

 لغَت_ثتاوفرصت اهتقوةدا امك لصحاذاف هتئافكا ثتقو بةارب , نأزارتحالا اذه مامتواجورخ مهزخ اوالودد

 ةاس نت داج تاك هيك عانق فرمدت اق: ادعي ر اذان م هتان لارا ازكهدرخ الاةراك

 نب مهاربال تاقرا دب نب مههاربالاقو فرصناو اوهطق س عفر نيثيح حبب راذا ناكف هيدب نيد طعس 1

 دقام لطتو هنوفتالنمكيلطب بولطمو بلاط كذ اراشب نياابلامقف نيسطلا فل عا مويا! أ هللاهخ .روهذأ ْ

 تاطتواقن اذ كلك ىلعزعلاقف لاّقيلا رزعاعن اد ناتاةفافو رماه عضوامو رعتاصا رحت رامأ هتيفك

 نيمون وأ امونالاع ويسالا فلم عاالنم مهنمو رصعلا تدي مهو رفاقلا دو فرصن» نم مههف ناك د ةو لمعلا

 راظنيالو بيرلاناظمو تاهمشلا عقاوم ىئدي لد مارخلا بانتجا ىلع :رصتةبالثأ (سداسلا ) هين وةاكاوناكو
 8 رافرعي ىتحانعلاساهرمأ هيا ةعلس هلا لج اذاوهماةحا ةرازح ه.فدحو اذاقهملق ىج +هدسا لب ىواتعا ىلا

 ل نمولاعذ ءادلا مارا اذهل نأ ن ا

 لمعنالواينطالا لك ًانالثأ انآ ءامنالارمثاعمان الاف مه :هبرسشف اذك عضو وم ليقفةاشلاهذهوك-
 مم انقز رامتابيط ن هاواكا ارن<[نيذلااهيأ ايلاف نيلسر 5 ينس

 لالك اناتك ف نيب :دوردعت كلذءار وامنالدزب , مو ها عأ لص ئشلا لصأ ن عل سو. .لعهتلا ىلص ى هلال

 رظنب نأ تح اولا ااوه . ل !لمكح ام لكن عل سالمال_سلا<. ه.لعناك هناقلاو اًوسلا اذهب وجو عضوم مار راو

 ةبلا مهام اعبالةلظلاو دان>الا اذكو هلماعتالفابر وأةق ةري.بوأ ةنامحو أ لط ىلا بوستم لكم ذ هلماعد نمىلاحاتلا

 لاقروغثلان مرغثلروسةراعىلوت هنأ لحر نع كود ملظلا ىلع الذب نيعمهنال مماوعأو م نباح لماءدالو

 ىلوت ىذلاريمالا ناكن 1 ةقح 7 17 ةنملبتاريكتان هلمعلاكلةناكتارئتكلةنسولا ا

 ( ىلن - (ابحا) ب 8م (

7 
1 

 الوم لاسو ةرورشلا
 هتوو و ىذا هلردقي لو

 نم بسكللا نعوض
 كلذرتزعف هلاك لغد

 لاسيوبيسلا باب عرب
 توحلاصلا ناك دةذ

 مهتةاة دذعشال ذنولعاد

 درعس بأ نع (ل:)
 «ديدعناك هنازار_خا

 غل اوةبو ةقاغلادنع

 لأ نع ل-ةنوهللئت
 ناكو دادحلا رفعح

 ناك هنا دينعللاذاتسأ

 نيءاسشعلا نيد عر
 يابوأ بابن لآ هلو

 ىلعهمولعم كل ذنوك, د
 وأول دءبة>اطاردق

 مههاربا نعل ند نيمو

 انك هنأ م-هدأ نبا

 ةرصبلا عما عافكستعم

 2 ىرطفي تاكو ةدم

 للوتل_ءللال ثالث
 باويالا نمىلاطن هراطقا
 ىروالا نايف نعل نو

 زاخغ !نمرفاسن ناك هنا

 لاس ونعل اءاعنصيلا

 تنك لاقو قيرطلا ف
 اثيدح مهلرك ذأ

 ىل مدةيفةفامخل اف

 ىتجاحلوانت اةماعطلا
 (درودقو) قسام لرثأو

 تافلاس ملت عاح نم

 هدنعنمو رانلال خد

 لاين اللاحدتنا عم هلو

 ملعلاب لا سد لد اذه لثع

 لاؤسلا نعل_بعو



 ك_حلاصمقاه-رخأل
 نيدواخملا م

 درفت داق هتلادرأ راتو

 ئسهز' الرداق ى لا

 باولأ نم<ءلع تفي
 فيك ةردقلاو ةهكسلا

 هسفن لاس نمىلو اوان
 ناقل. اريد اهلا سف

 هه هنت قداملا

 هلئادج را ىكحوول
 هبلا ءاج هدو تا ىلا عت
 دب رأ هللاتو مولتاذ

 لعفتام هلت لقفل اوةمدت

 رهن رك دقه
 لاقمث ةيمخاب اهي راشلا

 بهذا كنذان ع

 لاق ةيلا ضرقتساو

 نماهضرق:سا عن تلق

 نم لكوأىهف كسفُت

 مهضعا من دقو ضرقأ

 لاعذىنعملاازه

 ضرةتست نات شاذ
 اًعفنملاملا

 ف سءعنلاتاوهش ىلع

 رسعلا ل
 نمفافنالا كسل لسق
 اه ريص ربك"

 نمزرىلا امافراو كاع

 رسبلا
 ىنغااتنك تلعذناف

 تأاناو

 (هرسعا عونم لكف

 رذعلا عساو
 دهم ارب: ةلادف:سااذاو

 قرأو هس نم
00 . 1 ١ 

 ىععكلو ىو ىلَء
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 نمميفاملاسانكو اما توكيتاوفلقلاةواسق نمهيفاملارازح توكيتاهرك. ورعسلاهالغب بهتجاسو سانلا

 ةلقعيف بسلا لءاولالدلاة رح ةدانق ءركو ةلالدلا نم ريس نبا ا 1 لات
 زك كول لعد ردةتيالءيف لمعلا نالواهجيو رتلةءلسلا ىلععان: ا!اىفطا ارذالاوبذكلان ءلالدإاءانغتسا

 ِ تعالاردقىلارظ: :د تأ قش لد مطوهوةداعاأو هاذ_هبوثل اةعتردقىلا لب هإعىلاةرحالارا دةمىرظنيالو

 عب ليقو هلولحر ,ةلاعالمددعي ىذلاتوملاو هو همق هللا ءاضقد د ىرب_ثملانال ةراكقلل ناو.حل اءارم 31 اوهركو

 امهقتاقصلا قئافدإنلط هنالو او ره ءابرلا قئاقد نعهمضزارثحالا نال فرصاا اوهركو تان وملاريش اوتاويحلا

 قريسلا مبا ةفدقنلا راقد هلماعم ةلاهجدامتعابالا ع رفريصال نال ةواهج اوردصةءاغاوا مامعادصقمال

 ندج ارادإو سرتعوا ةيدوح قش !ارزعالا ريناندلاو حمصلا هري غو قري صال هركد وطاخ -!ناو

 ركل رك انو حامصلا نمةغايصلا ىف هياصجأ نعو و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىسمندر ودهللا هجر لمنح

 نمامبيملانيديعسلاف زبلاةراكتاوبكتساو غوص: وابهذ م هاردلابىرتشت مث مهاردربنان داب ىرتشب لاقو
 ثيدح فو زرنا 125 و امزعلا نم ى 3 ابحأ ةراحت

 : نمرايخالالا ع تلاءناكدقو فرصل !ىئاو رمت الرانلا لدأ رحتاولو زمل!ىفاو رحال ةنلطلالهأر تاولرخ 1

 لزاغملا ل عودب دلال عوف اغا ل عوتراصّةااو وذملاو ةطامخلاو لجلاو ةراكلاو هررلا عئانصرم 2ع لد 1

 لاقةقارولا تاقكتعن صام لين> ني دج ىللاق فارولا باهولاد_.علاقةةارولاو ركل اوربل ادص ةطلاعمو

 رووؤطو ىث اولا قيدساوةطس اومالا بتكتال لاف ع ل يدا عناس تك قاوشيط تسكا

 نولعملاو نويلزاغلاونوناطةلاوةك احلا ىأرلا فعضب سانلا دنغتوموسوم عانصا !نمة-عب رأو ءازحالا
 ةطلاخن اك لو عا!فعذ: لوةءااءافعض ةطلاخو ناددصلاو 0 مسا اًعرثك !نالكلذىل_ءاو

 تباطفةك اعمال ل 'هيلع ىسعلاهملط ىف تر ومال_بلااملعم - ص نأ د هات نعو لمعلا دب رب ءالق_علا

 سانلا نيعأ قوهرة>وعارقفمهتمأو وهم سكن مدكربلا عزنا مهالاتااقف قب رطلاريغاهو دشرأقق هول رطلا

 لسغك تايافكلااضو رفو تادابعا|لبيق نموهام لك ىلع ةرحالاذدخأ فلسلاهركو اهؤاعدسحت-اق

 حرشلا لع لعتونآرقلا معنا ذكومسيلعرامتنسالا مب كح ناو ج دارغلاةالصوناذالا اذكر هدول
 كلذ سالوةرخ الا نعايندلابلادبتسااهلعةرحالا ذأ وورخ اللاجق رد تااهدح لا عاود هنام

 مههلتاللابرىلاعتدقلالاقدجا سل ةرخ
 امقرك ذب وعفرب تأ هننا تذأ تومد ىف ىلاعت هللالاقو ةاك زلاءاياو ةال_صلا ماقاو هللار رك نع ا 2

 رعتاكدار والا لعسط اوب و دجعسملا مزال ف هن هرج ” الووسا!لوحخد تةولارامنا الّوأ لح نأ ىتينفدعس ١

 لو نواعع فلل اود اص اكرم اند هدعبامو مرح الكر منلوأ اولعجار اال لوةبهنعهللاىذر

 اوناكم الة مذلا لها ونامدصلاالاةرككس ؤرلاو ةمس رهلا عسي نكي موةراكتأ طسولاو ةرخ“ دا]هزخ آو راهغلا

 هتلارفكريخو هتئارك ذورخ ؟قوراهنا الوأ ىف مفو دبعلةة.دعن تدعصاذاةكتالملا ناري ودعي دجاس لا ىف
 لوةبفرسمعلاةالص دنعو رملا عولط دنعرامتلاو ليللاة كت الم قتلتربلنا و لامعالا ئس نمام نأ امهنع

 هلل الو بف نول دن م هو مهاذئبو نول صن مهو مهاك رت نولوعف ىدابعمثك رب فيكم مولع و هو ىلا ءنهلزا

 جي رعبالنأ ىتبنيف رصعلاو لواللرالا طسوقناذالا عمءامهم مت مها ترفغدق ىنأ دس ناتو هنادهس

 ثقولالوأ ف مامالا عم ىلوالاةري_كستلا هلمضف نم هتوغي اف ه«بفتاك املكعدب و هناكم نع عع كرتد و ولءك ىلع

 تاذالادنعتو رد_تدفاسلان اك دقو ءالعلا ضعب دنع ىصع ةعاجلا امد لامهمو اهفا ءايندلا اهم زاوتال

 ناكو تاولسلاتاقوأ فت ناوحلا ظفل اس رارقلاب نورحأت ب اوناكو ةمذلا له أو ناب د صال قاوسالا نولخي و
 نب زارخو ني داد_>ارناك مهنا هتئارك ذ نع عسنالو ةراكت مههاتال قاعتةلوعري سفن قءاسدقو عاةشيعم كلذ

 ىبر وةقرطملا عقول و زرغملا نم ىف شالا رم ناذالا ع عدت َّى -تالاز رغر ”ةقراعملا عفراذا يهد 5 ناكسف

 الأ داو الا قوس نعامندلا قوسهعنعالنأ «(ثلاثلا)*«

 لغتش 70 ماك لن 1 0 ةبالثأ منال ةالصااىلا ماقوا هم
 م ب ب بسبب بس بسب بإب سس بسن بسبس  ببب  سسسسسسسساا ا(

 لرالا
 كأن



 ا
: 

4 
 ا
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 مهملاطب الثا ىلع مزاعلا 1-1 فوهوة'ن مثل يءارقغلا نمةعاجهتلماعم ف دصةي نأ (سداسلا )لافاكواةءايغلا ||
 نم ءاعسأ «فةلوو<تهتج رئامهدحأ اعلا نارتفد# نم فاسلا ىلا هىؤتاكدةف ةرسسم مها روظت غنا
 ة_سجنملا باتحأ لوةيفهيمتشرفةهكافلاوأ ماعاعلا ىرب ناكر يَجذا!ناكلذوءارةذلاو ءافعذا!نم هفرعنال

 دلي رايها نماذه دعب نكي ملوةرسبملاد: عنك ضةاوهذحتلو ير تاكفهنم ع ءس واذ هن.ءالثملاطرأ
 تنافالا ارضنا لرسم تاتا رامذس ل 5 انيد لعح الوالصأ رف دلا ىف ىءا تدشن ن نكن م راخللا نم

 لاحرلا كد هر اها ابوةخسااو هاى عد ءاهلاو تسردن ادوو فلس !اتاراك قرط هذهف ةعسودهنم ل > ىف

 لق ئالذاوهعر ور لجرلا دن ءاهجو
 هعفر4_:م قاسلا بععقوفرازاوأ هعنرصقء * راانمكنرغدال
 هعرووأ < غ اي رظناف م _.هدرالاىداو هعلقدت رثأ د همقحالزيم> وأ

 هحالصىاو كت الذ فاوشالا ىوواماع ورغ سلاف هاو رمذ اف هناريسل < رلا ىلع ىنثأ اذاىل.ىكلذلو

 ىدال'هراحتنأ ارم هللا فاريش ملة ىثث افلح ريدان اف كذرعد نعى ثثالاقذ نهاشد :عدللا ىذر رعد: :ءدهدو

 لاقاللاةذ ىنالعالامراكم ىلع هيل د: ىذلارذسلا ىف« ةبقر تكلا ةفاللا هجرختوو) خدم فرعن ىذلا
 نار هلا مهم يدعمسملا فا عاق تب اردنط ؟لاقاللاق لد>رلا عرو هينيبتس ىذأام هردلاو رانيدلاب هتلماعذ

 كذ ةرعل نك ىدث اة بهذا لل>ر ا لاقو ف ”رعت تسلف بهذا لاقذرعن لاق ىرخأ هعذر داروط هر ضن

 هيرخ] د ويدذعأمذ أ , دىلورحاتل اقف فس ءاحللا باب ٍ »)١!

 قيالؤرخ الاف عرلا نم هتوعب اموةرسامن .:ةفصواعئاضهرعتو كيفه داعم نع هش اعم ه] تن تأ ارحاتال ىءتبالو
 تل هن ىلع ق فش نأ ىنبتي لكاعلا لب ةرخ "الايات دل اةامد !ىرتش | نتوكمذام :دلا لاني امدن

 لحاعلا هيلا هحوحأ لقا ءلايءامالاىلوأ فاس ! ضعب لاق هبف هتراكتو هبنيدهلامنمآرو هل ءسأر اح
 نمثكالدال هنا هتيصوف «_فعهللاىذر لحن ذاعملاقو ل - الاىفةبقاعمد>أل>اعلا ف هيلائث عب وأو

 نءكددصن ىلع ر؟«كناق هذذن ةرخ الا نهكيبصتب أ دياقري وحأ ةرخ الا نمل يمص ىلا تنًاواين دلا ف كيد دذ

 ةعرا مناف ةرخ الاهم ك_هدايندلا ف نيئالعأ ندا تاتا ةتالو ىلاعت هنبا لاق هان ةفاسندلا
 ةيذلا نس (لزالا) رومأةعسةاءارعهنبدجيوجاتا همت متتامتاو تانسملا رست كح مفوزرخ مل
 منع لالخ ءانغ الا نءعمطلافكولاو سلا نع فا افعتسسالا مب ونمافترامتاءادتبا ف ةددقعلاو

 بح نأو نيإسمال مدنلاو مك رهيزب ده اللا نإ ع نم توكل لا. علا هباغ ياما قو نئدلا ىلع هي سكي اع ةناعيساو

 فو رءملابمالا ةلودانر 15 تاماعمق ناسحالاو لدءااقا ؛رط عايتاوذءلو «سفنل حام قل 1 نارثاس

 دامس اناوةرخ ”الاقنر ط قالماعناكتاءنلاودئاةءااءزد رعد أ اذاقىو للاى هارب املكفركش نع ىبهنلاو

 نصر هتراكتوأ هتعنصفف مايعل ادد نأ (ىناثلا ةرح الاى : راب دلا فرس ناو دب موه الام

 لك لا نمعأ م طا اف قارنا رثك"أ كلهو شداعمات تاطبتكرتوإتاراخلاو تاء تايافكلا كر رف

 ض:!لج اذه ىلعو اوكسأ هو اوبل تاط#:/ة دح او ةرعنص ىلع مهلك ىل قولو لمت قرف لكى نكتو لكدا !نواعتي
 تاعاذصلا نمو فر او ةتاعانضا اقمهممه فالتثذاىاةحر ىتمأ فالةكارلسو هماعهللا ىلص اوةسانلا ا

 ىف نوكيلةمهمةعانصإ لغتشالف ين دلا فنب زئلاو م :و> ىلع ى+ةسس اماهنمو ةموهم ىهام

 0 .ج وصل اينايتءا ادد نو ةعابشلاو يقل ةعات ماتا 3 او نيدل فام هني لان ءايفاك اهم« مايق
 نم كلذ ا :ةحافاهلا معتسا م رك :ةلاوآلا الاو ىهالملا لعامافنندلاووذءه درك الذ لكس اندلا يفرش رام

 وأتهذلاب تك انني اما صو لاح رالمس ربالان ءءاّقلا طام هنا طابت كلذ هاج نءوملافلا لق لإ

 اخي ناوا مفةاكز لا نبح وأ كا ذاو م اس بلعةذوخأللاةوجالاو ىماعملان «كلذ لكنف لاج را بهذلا متاوخ
 دص#ا . ملام حابملا ىلا ايات حطي الءاسنالا انهما نوكو ةمردش ىسهفلاج رات دصق ذااهال لل (ىذأم زلا بجروت ال
 تومرا.اتدنا تح و) :هنالدور كمتافك الا عسب 52 اعطلا عسب ثاأي 0 دصولا» نهاهو حبنا كا

٠ 
١ 0# 

 ةيوثأو'لرفغتساو ب ذ
 ثتناكح ناو كلا

 ل ف ىل هتردقفْز 31
 هللا تاق ىلا هلو صو

 تاهل اهقو د ىلاعت

 بهذتفالاوهقز رثاك

 تاشفه:طاب نع ةيلاطملا
 لزن نا ريذفلا

 ثااماق قالا ءئاوح

 نيهلاوأ ئدااهقز رب

 ةياقنع كلذ_هذ.وأ

 تاون ىلاعتو هنا لل
 لكل اقر نم

 قيردط نهب داول و

 نم ابان هتف نافذ ردقلا

 الاوةمك طاق رط
 0 رد نماءان مغنف
 ىلا هتتايوةردعلا
 ناك أي ةداعلا قرع
 مال ااهلع مص تار

 ابرك زاعلع ل داماك

 اهدنع لدخ و بارا

 كلى ممانلاقاتز ر
 كنعنموهتلاف اذه

 عضعل نع ىكسح هللا

 اة ا

 لا١النا ىلا تاكو مون
 لاا ضع ككرف
 اضرعتم اراتعدادغس

 ىل مف! ىلاعث هللا لعل
 1 هدابع صعب دب ىلع

 اعئاج منفردة, ملذ

 كلاعف ىانمىت اكان
 اذكعضومىلابهذاىل
 ةقرح مذ عضوا انيعو

 تاء.امق اهمف ءاقرز



 ىل-ءمادكالاىزنو
 | هيطعتق ةءارسلاؤوسلا
 1 نم كلذد:ءلاعتتا

 كلك نش كلو نس اللاوو ىخ تس!لوة.نيعباتلاءالقع داك لا 21
 0 تراجعت و ساللا شن نكلو نب ريش نإ ىيقزالو ىن خال بكن او بح تسا لوي نب | نعر قنا لاوسريدق
 : هيلع ليلا م-هارا

 نالت ءاوهلافوهو
 لهلاةف رانلا ىلا لصق
 | امألاعذة اح نمثل

 ىلسف هللاعف الذ كيلا

 7-7-0 لاقذ 5

 | ىلا ءم_!طعيلاؤسنم

 ىلل-+كنع فعدد دقو

 :ٌ هيدوتعاللا لآ سنق اذه

 هنلا ىلا
 لاؤ-ريغنهمسقلا

 صضعب نءاذغام قواه

 أ لوي ناك هنا نيماصلا

 راخال ئشب ةلاطم

 نأاما ةبلاطملا كلت

 ءارةفلا ضعي سوُُي

 ثتد_ < فوءاموىلا

 نوكيا رضا ماكو

 كلذ نو-كنأ اماو

 هنمدحو تنذاةيوع

 كلذرب_ةهذلاد-واذاف
 ةيلاطملاب سدح اثم" و

 ءوضولا سبيل او مةءاق

 لوي و نيتعكر ىلهب د
 تناك نا بنراي
 هب وقعةيل اطا ا هلل
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 مب رلاباطدرخان ىبغنمىرتشا اذااماق ءارسشلا لهس عسببلا له اما هللا محرمال_بلاهيلع هلوةىالخادو

 نمثيد_>قدرودقفدجالو رحأ آريغ نم لام عضو وه لد ادومث س ءاهنمنيغلا لام > اذ ا

 نمناكوةرمعبلا ضاق رت نبي واعم نب سابا نآكو رود>امالو دو الءارسش لانو. تدملا له قا ِرط

 نملةعأو عدم نأ نم رك 1 ناكلا ةفهنعهللا ىطرر مع مهضعب فصواك نيغدالو نيغنال /!ناىفلاك- 1( ردنا

 نملب زا كلذ عمن وم ميم ءارسشل !ىفت و عةّتس فاسلار امن ءامهريغو نيسالاو ن تاكو عدخ نأ

 ناو هإذف ىطعي بهاولا نا لاةفىلابتالو ريثكسلا بم مث ريسبلا ىلع ارش ىف ىىهةمت_سن مهضعبأ لةف لالا
 رثك-ةسأالو هللىطعأ تيهواذاو هنمئءاغلا نكم الف ىرمعا و ىلةعنيغ اما مهضعبلاقو وهلة ءنبغب نوبغمل

 لاهمالا, ةصو ضعيلا طحوةكثا تملأ صو .ةناسحالاو نول داارثاو نءلاءافيتساىف ث | اثلا) ايشهنم

 مل -وه.لعهنلا لص ىنل !لاقهياعثواعتوهمل ابودنم كلذ لكود ذل ةدوج بلط ىف مِإدا سا اب ةرضو ريخأتلاو

 لاهو مز 4 .لعهما ىبصلورلا ءاعدرمت 6-2 .افعاضتقالا لوس ع اغلا لهسءارسثلا لهس عسببلا لهسأ سهادننا مدر ١

 فو اريسن أيا سد هللا هع أح هل كرتو ارسعمرافنأ 1نم مسوهيلعهللا ىلصلاقد كل عخس) مسا ل وهل هنن ىلد

 ىلءافرسسمناك الحر ل_سوءيلعمتتاىلصهتنالوسررك ذو هلطالا طال مولهشر عل ط تحت هللا هإط أ رخآ فل

 ىنا:ٌةةللوقاق سانلا ناد الحر تنك ىنأ الاالل اذ طقاريدش تلمع له هل لمةف ةنس> هلدج ولرلف بسو>هسفن
 هقلازواعتف كنمكلذب ق- نكن ىلا هتهنلالاقفرسعملا نعاوزواحتورخ [ طف! فورسعلا اوراظناو رشوملا اوتاس
 هراظناف لجالا لحاذاو هإأ ىلا ةقدص موللكب هلذ لجأ ىلا ارانيدضرقأ نمل -وهيلعهنلا ىلصلافو هرغغومنع
 ىدحربمللا اذهل الزي دلاهع رغ و ءىضةي نأ بحالن 20 ل نم ناكر ةوةقدص نم دلا كل ذل. مول لكب هل هدعل

 اهلاثمأريشعب ةةدصلا اب و و:كمةنخلان اي ىلعتنأ ار و هيلع لنا ىلصلاقو مون لك قمعيمح قدصتملاك توك ||
 جاتنالا ضا ارقتسالا لذ لمه قيالو جاتحم ارب ا ةكيطلاثاءأن مق لدقفةرسشع ناب ضرلاو

 لا 000 طشل اعض نأ هدد نيدلا بحا اصىلا ًاموآق ند.الج رمزالب :لحربيلا 0-0 طعهنلا ىلص ىب كلارك ارظنو

 نسحلا نأ ىو رو ضرتملا نعم فوهف هبلط ىلا قهرب مو ل! ىفهنم كرو أش عاب نءلكو هطعاق مةنول دما
 ةناملذءتطقسأ دق لاق دعساب راب عمسا ىرتشملا هللاقلاملا بجوتساالف مهردةنامعل را ه1ةلغ: عاب ىرصبلا ؛

 فصناذهديعسابأاي ليقف م هردىئامهقحن مضبهذ ىرخأ أ ةثام ال تيهو دقلا ةذدمعساب اب ئسحاق هللاق

 هللا كلي اح فاوريغوأ فا )0 ىف كة-ذح ربا ىو الذالاوناسحالان وك اذكهلاقف نقلا ||
 ٍ هيئيتقهنلاهفوس نأ

 | ملاتتدةفدل سفنلا
 ولر< .!اردابملف نب دلاءاضق نءردقامهمو ءاضق كذآ كريخ لو هيلعهنيا ىلصلاق دع هاضاعتن هم .ل!ىشعنا

 انيدناّذانملسو هيلعهتناىلصلاق ردقاموهمهءاذقو ئملفَز رعناو نسحاوهملع ُّط رشا هدوجأ مل -بلوهتقو لف 5|

 هغاكنالو قا بتحاصلا ىشع نايك لذوءاذقلا نس> هيفا سحالا نمونيدلا ةيقوت ىف( عد بارلا )اريسد اباسح

 نمنوضرةةس فلسلان هةعامج ناكو ينو هدر وهنوظفحة كن الم هيهنب ا لكوهءاضق ىو ذب وهو

 هللا ىلههللالو-ربءارّتقا فطالاب هلا او ءلمتعلف نم مز قل بحاص هلك امهمو ربما اذهلةداحريغ

 لوسر ىلع مالكل اديان لح رلالعش ه داس قفت ارد نك : ماو لدالا لوا دن ءنيدلا باص. ءاجذا مسوهبلع
 ضرةةسملا نيب مالك _ 1 رادامومرالاةمقحلا بحاصل نأق هوعدلاعف هبادجأ هيوهفرل سوه اعهنيا ىلس هدتلا

 ىغ نع ضرب ضرةم ا تاق ا يا تا ] ملانوكتأ تاسحالاف ضرةم لاو

 ةعلسلا نع بغار عئابلا تاقرثك ًاىرتثمال ةناءالانو نأ ىتمث, كلذكو ة>اح نعضرة دس د ضرع: بلا

 هعنمف هنرصن كلذ دعفهد> نم دلا هءلع نمى دعت. نأ الا نس الاو هاذها ملا باتت ىرت ثا اواهح ورتب

 ل ةفاملاط هريصنن فيك ل ةةامولطموأ املاط كاخأ رصنا ل_بوهيلعلبا ىلصلاقذا هيداص ةناعاو هب دعت نع
 ىضينيالو عسيملاب 000 ةعدتسمالا لست آلهناذ هل عتسا نم لقينا( س ماخللا ) هلةرمصت ملال ان لا

 0 ا يا ها رارضتس !تس نوكي نأ 0 نا
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 د تع 2 - 14 كنج تت

 نال رارور راق سفر تفتغلا ببلد هاو اهيعبناسحالاو لدا, قامت ردا

 تالماعمقد :5نمءالقعلا نمدعنالو عب رلا ىرعةراكلان هىرع وهوةداعسأا ل. :وزوغلا بنس ناسحالاو

 باوبأ عدب و ملظلا بانت-اولدعا ا ىلعرسهةقب نأ ن دتحال تبت 30 .الوورح ”الاتالءاعم ؤاذاكق هلام سأرتا.ندلا

 ناهناع-لافو تاسحالا اولدعلاب صانهنلأت ال>وزعلاقو كيلاهّنلان ح كن اوشا لاقدقو ناس > الا

 نأفه:ملضف" ”هذكشأو ه. :اعبج اوربي غوهو لماما هب عفتني املعف ناس>الاىنعنو نينسحللا ن هاند . رقهللا جر

 *(لؤالا)#* روم ةنس نمدحاون نا س>ال ة ةيكر لائتو هان رك ذدقولظاا كلرول دعلا بانى سيلا

 الوم را هملا نالهمق توذأه ةنداغاالصأ اماق ةداعلا ىف هيزب اهتءالاع «بحاص نيغبالنأ ىئينيفةئباغملا ف

 ةدشاوأ هتمغرةدشلاما داتعا احب رلا ىلءةداب زىرتشم الذب ناق بد : رقتل هيف ىعار نكاو اًمنيغبالا كلذ نكك

 الط ة داي زلاذ. نأ نكيمل سيب ن ناكيملا مهمو ناس> الا نمكلذف هلومقن «عنتع تأ ىتبفف يلا لاما ىفهتجاح

 نأ ناسحالا نم نكء!و كلذ ىرئا:_سلورا يدا ب>وبتاثلا ىلعديزب اىنيغلاناىلاءاذعلا ضءعب بهذ دقو

 برضوةئامعب رآاممدل-لك ع3 رض ناك الاد مات لا- دبع نب سنون دنع ناك هنا ىورب «نيغلا كلذ طخ

 هيلعضرعف ةثامعب راب ةل-بلطو فار ءاءاقب ناكدلا ىفهيحشأ نيا ىاحنو ةالصا !ىلارف تاتئاماهتمق ذللك

 ىار ءااللاعف هتل- قرعف سنول ه] هتاف هي دي ىلع ىهواهب ىدفاهارتس اماه ضزواب سهل كم

 اندلب ف عواست هذهلاةذاهدرت ىت- > عراف ني-ةئامنمرثك اىواسنالل ةفَدْ ”امعب راب لامف تن ,راثاو

 هءاعدرو تاك دإ ا ىلا رم اهفاعامت دل نمريبكن دل كح

 مصنلا لرتتو نعلا ل_ةمحرت هللات قتااماتدك-اامأ لاقو هلتاقو كلذ هبحنأ نبا هاو م-هردىئام
 رع-_سءاف“ثاه فتاك ناازه كي لدار اع هلثنم .رالاقلاقاممضاروهرالااهذخ أ امهنئاو لاق نيم بدال

 ةينانكتكر ردأل اودد ىدعنب ربا ,زلاناكوما ارحل رغملانب تير 11فو وبس دعؤرلطتلا

 !!تاقفرمع سنون هللا ةفاهضتر نأ اود ”ا_عمس

 سدياتر يغ نمناك ناو طنياس رثسملاءالو اوه لثمنمَعف مهردبا + ىرتشا نسحب دحأ مهنمامةاعجتلا نمرشع

 نعلقنام نضحملا كاسل ع او تةولارعس بءافدخاو سيلتعوشالا ادهمتي انإةو تاسحالا رت نموهذ

 ىلععر نأ ىأرهن اكو هدم رريناندتئالثمعانز ورفبتكو ارانبدني:سب زولركىرتشا هنا ىطة سلا ىريسلا

 لاقيت الش لاَعف ميلاةءذ#خلا اقرا باطولالدلاهأنأ اق نيع سنن روالاراصفرام# دفصن ةرمشعلا

 ةثالثبالا هعسأ تسل هل-الادتعتدقءدقى رسل لاق نيع تر زوألاراض دعت نيملاصلا نمناكو لالدلا
 لالدإاالفلاق نيع_ستءالا مدس تل شغ أ الن اهلنا نيد , و ىبنبتدةعان او لالدإالاَعف نيَت_سو

 ندمت نعىورو لا اة مح معلا ع م هنأق نيمناخل أن نمناس>الا ضحناذ يفهعابىرهلاالو هدم اتما

 مق هرعامل ف ةرسشعي تامس ا نمةّقشهمالغ هتنيغف عابف ةرم ةرمسع) اهضعا واسم اهضعل قش هلاك هناردكنا ا

 ةسسج ىواسأمكءابق طاغدق مالغلانا هللاّعن هدحوىت-راهنلا لوط ىرتدملاىنارعالا ال ذباط؛ لزب
 لاص+خٌنالث ىد> ل هرب امالا كل ىذ ةرئالان اقتدض رتأو ءلاعفتدض ردق اذه ايلا ةفةرسثعب

 لاعف كمهار دز خل انو انتة دزن تااماو هس كءلعدرتن ًاماو كمهاردت ان رمثعلا نم ةقعوخل نزاما

 لاعذر دك ١ نن دمت اذه هلل مقف يشل اذهن غلو وع ولأ ىلار ءالاف ةرمصت وة تو هيلعد درة سجن ىيطعأ

 ادحاوو أ اغصنالا ةرشعل ا ىلع ع ' رالثأق ناسحا اذهف انطعت اذا ىداوءلا ىف هب ىستسنىذلا اذ ههنناالا هلاال
 اهرركت نمدافتعاو هتالماعمت ركل يلق رب عنق نمو ناكل كلذ ىف عاما كالذ لثمىف ةداعا ا هءترحام ىلع
 اوذ_:اخلارشاعملوعي و ةردلابةف ركل نوع ودب هنعهللا ىذر ىلع تاك ةكرماار ظتهيو اريثك احر
 تدسام هنعدهللا ىذرف وع نجرلادمعل لبق هريثك | اومرخفمي رلا ىل- .اقاودرت الاو اسنق ولا اوطعاوقملا

 اتقان فلا عاب هنالاّق 1 اتاك رثددرا ثالثا كراس

 نيغلالا محا ىف (قاثلا) افلأهم .وءااجلعهتعفننمعر راغلأ ابين ل ةمهردب لاقعلكعاباهلقعالا ب دا

 انس هينوكي و لهاستن ل ريقف نم ٠١ ع رأ ف يعض نماماعط ىرتشا نا ىرتش او [

 فعن س ند لوو

 نغتسد نمو هللا هفعد
 1 آس ند .وهللأ هدد

 1 ادد وذ
 فءتسانموءاننعاو و

 تح وهذ تاس اوهنع

 لاق انلأس ن انيلا
 0 امو تعحرف

 ئح لاعتهللا انقررف

 نم تيب لهأ مل-_ءأام

 الاو_هأ رثك اراصنالا
 ثح نم اماو ادم

 دنقلا زحلا وبيه رثلا

 هتلالوسرن-ع ىور
 هْزا سو هيلع هللا ىلص

 مدح هل سلا لازتال لاق

 ياو هلالي ىتسح
 مخ ةعرس«-ع-وىف

 ىكرتز راونىوزو

 لوسر لاقلاق هنعهللا

 سو هيلع هللا ىلص هلبا

 املا | نيكسملا سيل

 تانك الاوةاكالاهدرب

 نكءاوتانر قلاوةركااو

 لاس الىذلا نيكسملا

 017 الز انلا
 لاحو» اذ_ه ىطعف

 ثداصلا ريق_فلا

 ردا فودصتلاو

 ايمن شانلا لأسال

 ىت>بدالا مزمل نم مهنمو

 دما ١ لاحىلا هيدؤد

 0 د تاىلاعتهّنلا نم

 ئح امئدلا سمأ نمش

 !سفنلا هو اه اذا

 |ةسيبهلا»درت لاؤشلاب



 تافدا. و نوقوتسسا سانلا لحالات اذ 0

 عيج فراج وهنهيفةفصتلاو اولدعاا لرتاد و متم ا ىعأ هنوكل لد 1 مكم هنوكسأ س دل لم كك /ىفكلذمع رع

 : ناهللي ولاف هتارطحخو هلاوذأو هلاعفأ قن زاومب>اصوهف فاكملكورلب ولارادخ ىفنازيملا بحاصفلاسمعالا

 ىةعناك اهدراوالامم_:متاوىل ءن هلوددر رام هتلاكساو اذهرذعت الولوةءاعتسالا نعلامو لدعلانعلدع 1 طا 0 0

 اىظعاتواف:توافتت لبملاتاج ردناالاةماَقتسالا نعمل نعاموصعمسيادبعلةنبالف ايضةماست>كدر | 0 1
 | ريد ىدصت و

 اهل مهضعب قبب و مسقلااةلكرد بالا مهضعب قيبالوت صال اناوأ ىلارانلا ف مهماقمةدمتواغتت كلذلف 1 الحر تاذإ 0

 ريغ نم مقسما طار هلانيمىلءداد:ثالا ناقل دعلاوةماقتسالا نماند ر 9 , نأ ىلا«ةهننا لأ ساق نينس فولو ا 11 . ل 1 1

 . - - 7 3 5 5 3 7 ع * همريا>» ١ ءا 5 زاوج ىلعردقيال «بلعميقةسملا ناكل ءالولو فيسلانمدأوةرعشلانمددأ هنافديفع ومطعم ريغمنعلمم أ رورو

 اذ_هىلءةماقتسالاردغب وف.لا نمدح ا و:رعشلا نهود هناهتغصنمىذاارانلا نم ىلعدودمملا طارصلا | 3 17 7
 5 --- ك0

 نيةغط ا نموهف هلك هريغوأ ايارت « ماعطلاب طاح ن ملكوطا ارمدلا ىلءةمايقلا مولدبعلا فدع م ةميسملا طارم هلا ٍ 0 أجلا |: ثلا[

 راس اذه ىلع سقو تر ولا ف ني_ةفطملا نءوهف هل عةداعلار < لامانع معلا ل : ل 230 8 | هعررولا ماسر 2

 هعاباذاو ادم.دعملوعرذلاتقوىفب والا لسرأ ىرتش اذ |هناؤزازع'اه هاطاعتي ىذلاعرذلا ىف ىت-تارب دّوتلا ا لاق دش نال

 ىدصننا ع بارلا )+ لل ولألهبحاص صرعملا فيفطتلان مثالذ لك ذردقلا فان وات رهط وذل قيوم ِ 5 1 رإا

 2 ] سخن نعى- و نأ رلاىلتن 0 عدلل ىلدهلل وسو ىح(ع 2و 2 او ث داغر اقام نيفلا ا ل 0 100 ري ترش سهم قغالو تقولارعس ف || ١ امفربسخأ

 تاكرلا ١ اوةلتتالل_.وءيلعهلا لص لاه دقفدلبلار «-قبذك وعاتملا واذن ,وةعفرلا ل .ةةس تاوهق تاك رلا ١ باتل : انك لاك

 5 2 | لام اانا
 عئابلل تبث هيذك رهط نا هنك-اود ةعنم ءارسش داازهو يور دج د دعيرابطلابتعلس !!بحاصفا هال ن نهي . 0 7

 1 مع امي ل نع هيب
 دا لرضاح سبي تأ ضي ىسهنو سبباتلالاو ز مربلما عموم ضراعتل فالخرا بلا ىناقداصناكتاو راما 1 3 30 هي

 قىلاغأ قو دكر اىرضملا لوف هعبب : ىلا ع راستننا دك دودو دلل عودا مدقإ تآوهو | 1 8 ا 1 : ١
 5 نى ىلع انتلاوزم :
 ريخأت هنالو ىسلاو هومعأه عر روظالاو فال ع ءلارتاس فو مرعتوةلاىفاذهوءرعس عافترار اخت: زاوهنع 00

 وهو شمنلا نع سوم .لع هللا ىلص هنن لو رى-مموقيضا!ىلوضذالةدئافريغ نمل ىلع سدنلا ىلع قيدضتال || © © 0000 7
 لاله تعج« لاف ةزو- ىنا
 و ردي رباعاواهدي ربالوشو ةداب زيةعاس !!تلطنو ىركثا !بغارلا ىدي نيب عئابلا ىلا مدي نأ 7 ل م

 هع ا ا

 مو هيلع هللا ىلسص
 | البحمكد اذحخا.نال

 قنةأطا اوءىرح ناودق نم بيل اوهيحاص نم مارح ل عفوهف عئابلا عمذأط 5 هرعت لنا اذهفاهف ىرتملا 02
 .دذ_يننزايكحر)ا قلتوةارصا اقرب رغتلاىهاضملعفب رب رغن هنالرابجلاا تاوثا نر فراخ هلناتومث ىبلاراد تلزتف ةئيدإ

 ىلع مدت الم _طعولا صأ هنممت كم و ثقولار < ىف ىرشملاو عئابلا ىلع سلب تزول هنا ىلعلدت ى ماتم ||
 مالغهلوةرصيلاب ناك هنا نيعباملا نمل حر نع رك دف بجاولا منال داضملا م ارا شغاانماذهل عفن دّقعلا ||

 لاقركسل ارث او سلا هذ هىفةف !هتناصأ دق كسلا يصقتاهمالغ هلا :كركسلاه_لازهك سوسلاب

 اغلأ نيثالث تع رلاهوهتيار كاف هلزتمىلا فرصا افاغلا نيئالث بف ب رمت ةوداسا لفرع كس ىرتش اق

 لاةفاهسف كل هللا كرابلاقو املأ نيثالثهبلا مقدف كسلا عئابىلا ادغمصأ الف نيملسملا نم لحر عصن تريسخو ْ

 كان + لاف ثكولا كلذ قالغدقر 117 ناكر لالا 2.2 كتفك ىالاقف ل تراضنب أن هو

 رك ىلاهك رف ىنمابحتسا هلعلف هتمصناملاقوارهاستابوركم هنو هلزتمىلا اهم عج رقلاقش كلاهتنسط دقوت الا|؟

 0 اقر ادتحإلا نهناغلآ نينالث تسن_.نافىباقاب .طًاوهفكل بلا كلامزهلبا كافاع لاو دغلا نمه-بلا

 نموأ ارعسلاءالغ مئابلا نم ىنذي وعاتملابحاصةلفغز رن وةسص رق متي تأ هل سدل هنا ىل اعلدت تاراك-لاو

 لوب نابةحنارم عابامهمو نيهسمال صصنلاو لدعالاكر ان للطن كفار. عج ارب ىرتساملا

 ناصةنوأ بيعنمدةعلادعب ثدحا_ءريخي نأهياع بح م ىدصت نأ هيلعقمتب رم رس ااعو وأ ىلع ماقاسع ع تع

 00101517 )اهل تالمرك ذب داو هقردض نمةعاسمىرتشاولو ٠ هركذ بجو لجأ ىلا ىرتثاولو

 «ةئامأ ىلعهيفدا_ةءالا ذا رايح بصق بابسالا نمل هك رثاذاف ء_سقنلر ظنلا كرثرالهناءاصةتسالا ف

 # ( هلماعملا فنا >الا ىف عسدارلابابلا )*

 هاناو ىنبممكذ لمع ع

 جصأ هنأ ث دق ساحلا
 مهدنع سلو مونت اذ

 ١ بدعدقو حداق ماعط

 عود نم ارح هئاعي ىلع

 ثنا ىأ سه اىل تاع

 هيلعدنلا ىلصهللالوسر
 تالفدانأ دف ملسو

 تال-ذ هانأو ءاطعاف

 تاق وددت ان لاههاطعءأف

 تيهذف ا.د سْملا

 لا تت عنان تاع

 | هيلعمتتاىلسهق'لوسر
 بطع وهو ميسو .



 ا هلاوحأ ضع' قارس ءاروابنم.سالفالا نمت 0 ا حام د ةكرتلا هللا عزم د دقأ

 هلتماهداقتعا ن هدئالئذلا اذلا ىفايلو د لصقتتال ةدصلاولالل قد زئالةنايلانا انلوةىتعمفرعيفا]

 ءاضعناب ى 2 ايندلا لاو ءآدئاوفتاوامندلا عر نمريتاهانغو ةرخ الا رنا لعب نأ هيلعرسب و هخلاأ

 قءلكر يدلناو ريخوهىذلاب ف دآوهىذلا لد: نا لقاعلازي_ةقس فيكئفاهراز وأو اهلاظمقيتو رمعلا

 ةعفص اورثؤب ملامعتلا طغءقاذلاع نععفد هنباالا هلااللازب الإ سو هم هيلعمتلا ىل_ههللالودرلاق نيدلاةمالس

 هللاالا هلا الاولاقو كالذاول عفا ذافمسنب دةمالسل مهاب اد نم ص :اماولاس مامرخ ؟ | انفلفوممرخ 1 ىلعم هاند

 لاقهصالدءاامو لدقةنحلا لحشد صاع هالا هلال لاق نمرخ 1 ثد مب دحافو نيش داصا مسلم مث نك ىلا عت اا

 هناعافةس ل نموهمراع لد« !نم نأ ارةلاب نما اماضإ ألاقوهّنلا مرحاسم هز رحب تأ

 امي هبعسفتني رساسب هلزخ أ الر كار هلا هلام سر عسي ضن مريخ“ الاى هتراحتف هلمسأر هناعانأو

 مهعص) انس تنقل الوالد لا وال ها صار ا تاحدوللاق هنا نيعبأتل ضع نعو :دودعم

 سغلاو مهرشوهت تاقاذه ل .ةاذ >او مهلمهشغأن هتلق مه دم "نمل: .ةولو مه ريبجو + تلق ادخال اد يا

 ليهسفتلءاضتراالم رب هيلو وىلع هلمبعب عناصل ا ثوامتيإ نأ د الواءمج عئانصلاو عوببل افمإ ارح

 لاعذ ماس نءاز> لح رالاسو صلخت كلذش ا .عاومق ناكن ااه. .عنيبب م م اهمكح وةعزصلا ىسك نأ جند

 نكياووشملاٍدّوو ىرخالا ىلع ىنملا لغة نالوا ,-نيمدولال هللا لاعتلا عسب فلل نأ "نس

 لينح ندجأ هنع لك ؟سامنغلا اذهنمو ىرخالا ىلع نياعنلا ىدحاى ءطنالو روشان رام اد>اوأش

 ه7 الهنأوأ ءرهظب هنا ل ءاذا ءافرال لحام اوهيفخ نأ هعس ناز وحاللاق نيبتيالث يح وفرلا نمهلاهجحر

 طرمش ذا كالذك سدالوداق عريبملاب ودع :ركذيتأ تاسثالا ىلع ىح واه عملماعملامهالف تلق نا عس.بلل

 الوديف هلهنلا كرابيفري د برب هعيب ف عندي ه سماول< هاه يضرب ىذلا هدملاالا عسبال ىرت دال رحاتلا
 د دوعن نف سدمأتب الاريثكسلا ل س.اوري سيلا عرلابتوعتشيال مثالا ذهر ذ هتامئاو سيبلت ىلا جاتحي

 كيلاأربأ ىرتثشم الامة ان نم ريس نم | عابد هه دقي عل ءاودرك ديف اردان برعمهدي ىف عقو ناف بيعمل ارك شد

 0 ا املا ىرتشماللاةذ :ةيراسولا صين سلا عابواول جرب فاعلا باقتاهنايف بيعنم

 نأ(تلاثلا) ةرخالاباذعىلعهةنك )لو هل املا كرت لف هماعردقم الن ةنيدلا لهأ ةريس تناك اذكوف
 لي وىلاعت هللا لاق لاك كليك تأ ب .ةف ليكسلا فو هيف طاةحالاو ايما لي دع: تادرس رادقملا ىف مكمآل

 تالا از نمصاخالو نو ريس « هونز و وأم هولاكاذاونوفو سب سان !ىلعاولاك ١ اذانيذلا ني ةفطملل

 نمناف ناصةالاوةدانزلار ووظب قل رّوصتءاإق ية الدعل اذان اذاصقني و ىطعأا ذا جر

 صقنذخأ اذاناكفةسبح هما نملب ولاىرتش  اللوةب مهضعب ناكوما دعت نأ شو هل كب هقح ىدقتسا

 عاب نم رسم أ امو ضرالا اوت اوهسلا| ج4-طرعة حم كم عاب ن نال ولو ةب تاكو ةيحداز ىطع أ اذاوة بص تفصأ

 قت انضأ ف رعبالذااهنمةيوتلا نككاللاظما متالعهشواذهن مزارتحالا ىفاوعااناقاولد ولن وط

 تزهنكنِز ناك التارت لافت ا مداعمتبا لست الزراع ان م-هقوة-ىدزل رمهعمكل

 تبدا هنرو ددب زب الو -هسقتل و هل كت لا رب وهقرب ه»نأدب رب ارانيدل غب وهو هنن ليشتري ل

 ودعي فدك عناب 0 سال ع العلا درع نب ريشعو نيت قع ن هلضظفأ اذه كلعفىئداءلاهف كلذ

 0 , رخغ نيد ةببلسا لح دناك ىنيايهنمال مالسل اهيلعتا ماس لاقو ل الاب ماش ررامتلابفادع ونزر

 كنن”اك لاذ ه.لعد.عاف تكسفاقس اف تاكمنا هل ليقف ثنخت ىلءنيححاصلا ضعب ىل_.صونيعبابتملا ني ةئطخلا
 ىلا عاهلا نيدو هدد ,ةملاشم هقسفنأ ىلا هيراشأرخ ”ةلاينسخأب , وامهدح انو طع * تاريح اصرخ لك

 فوة يع لص هنم صالتاو ممافع نازيملا م ىفديدشتل اودي أ ءيفوغعلاوةحاسملازدابعلا ملا ثم نماذه

 ىأ نارا او رسختالو ناسللابتزولااود#اوتازيم ا ىفاوغطتال هنعدتلا ىذردوعسمنب هتلر فار قس
 فسصنبالو ةماكف ولو هريغن مه سفنل هصتن نم لك هإ اب وهلمعر وظي ناحرلاو ناصةنلاناف تازيملاتايسل

 أسدأ راقمفوت مهديز 7

 رضع عسانلا ٍنايلا)#

 «ي(ببستااىف ةددل!لاحف

 ةيفوصلا لاو فلتدا
 بابسالا عمفوتولا ف
 0 ضارادعال او

 ّك نم مم نابسالا

 نكر الح و-تغلا ىلع

 بستن الو مول _عمىلا
 مهم لاؤ سالو ب سك

 مهو بست نأكم
 تةوىفلاسس نأك نم

 كلذ لكى م-علوهتفاف

 الو هنوءار د>و بدأ

 ناك اذاو هنودعأي
 هسقث سوس ريقفلا

 نممهغلا هتان معلا

 لدي ىذإ!ىىلاعت هللا

 ةلرتوأ بيس نم هب
 ريكفلل سبني الف بيس
 نكمأ امهم لاس تأ

 هلع ىلا ثحر مذ

 بلا رت ىلع مالسلا

 تدهرت_لاوب.غرتلاب

 ىو راق يغرتلااماف
 لررلاف لاق تارت
 مع وهما ع هللا ىلس هللا

 ةدحاو ىل م50 نم
 لاق: دلي هلل ذك

 لاق انأ تا نابون
 نقع سات لالال
 م نابون ناككف

 صاب الف هطوس ةقزلع

 وهلزنب ود هلرانب ادحأ

 (ىدرد) اهدا و

 هلئاىضر 3 ر-هوبأ



 قوسسا ار ودم 0

 لك نمريخلا نم هظح

 (دقو)ددزب خدش
 ىد ولان: عش ا 1

 7 وهيو ناحعالا

1 

 قصأىفالا قيرطلا

 ا

 مالكللارون تاف ةريبك

 ررونربلةاارولر دق ىلع
 رونرد_5ةىلءعمسلا
 نعل تال ولا

 هز 3 و خخأ 5 2

 هنذأتس تأ قسما

 اذ_هلهأ ا اود

 فارمدذ الا دارأ اذا

 نب هللادبع ىوردقف
 هتالودر لاقلت
0 

 ا مكذس>أ را

 نهوةدالذ 7

 يوت ناو هي هنداتس دم

 ه«ةقوفو امانأ مشينا

 ةلطبلالاهشل
 فّرُدت لمعلا كلرتو

 اهم و ةمدخ تأ اع

 لدعلا ماد ناك ناو

 ةدايعلاب ىكو

 لهال همر الز

 ماقم مو: ةدايعلا
 ف جر الو ةدا.عاا

 مدمْملانذابالا طابرلا
 نردا.ش لعفبالو هف

 هذهفهف هيأرذخابثا

 اهدمعا لاعأ لح

 طارلاب اب رأو ةفوصلا
 هذ ىلاعت هللاو

 ةأورص طاقساو بذكووف لقب /تاوابذك 9 ماوس ار وقاكل راق الدنا ل وهذنامصف

 مالكب ماكةوتايذ- هوهفامفا عةعاس لا ىلع عت ؟ناو ةاورملار ا م ور علا كا ا

 ديدع تءقر هيداالال وق نم ظفادأم ىلاعت هلألاق ام ماكست ل هنأ هن مردصتةلك لك ىلءبسا<ةوهوهيتعتال

 ىراوطاود علا اا ىت*> نم هفصناك هرك ذي لامىرتسثااهفرعنالا# اهفاعةعاس ١ ىلع ىاينأأالا

 ملل هزدسأ مف رعل تأ هنم هل بص# ع نكلو بانطاوةغلاممريغنمهنم دو>و ا را ذب سب الف باودلاو
 ىهو سومغ/ !نيملاب ءاسدةّدذ اك تاكا هناق ةّيلاهباع فلك نا ىت.ةنالو هتحاح هيدس ىذه: وه فري

 أ ايندلاذا هيفءاسأ دقو هناعال ةضرعىل عت هللا لعبد ةفاقداصن اك تاو مقالب رايدلارذن ىتلارث اك لان

 00 هلئاوالو هلئاو ىلبنمرحاتلل لب وربكلاق و ةرو رضربةنمهللامسارك ذياهك ورث د دع تأ
 نعهنعهللاى ذر: ةرب رهولأ ىور و 1 ةكربلل ةقصع ةعاسأل قدم ةيذاكلل ني ءلاريسللا قو دةرد عا ودغنم

 قفنمو هتيطعب نانمو رك لّدع ةمام ةلامول مهلا هللا راظنيال ةثالثلاق هنأ مل-+ رهياعمتلا ىل_سهنلا

 اظءاغتلا خالف قزرلا فد زبالل اوضذ هناثدح نماهو ركمىدصلا عمةعلس لا ىلع ءانشل تاك اذاق «ديعبهتعلس

 و الم همالغ يرجع ارسال هام ىاط هنا ازازخناكو ديبي سأول نعو ردتو يملا مأ ىف

 ىلعءاذ ءلاباضا رعاكالذن وكي تأ ف اخو هع لوهعضومىلا هدرهمالءللاقذ ةنهطلاانةز رامهالا لاقوهيلار امذو

 لا 0 رنأاو علب ؛مهتراخ ىف مهتيداو ءدضا موامندلا اور تا نيذلا م ه ءال؟ اوه ل* 5 ةعلسإا

 ناقن>اوكلذف ً[يشاهنممتكألو املحوا اهنفحم عسب ,لا بون ع عسم روظ نأ دي (ىناثلا )د ايندلا ع 00

 ىسدهح ونسحأر ةطااقهمو بجاو مهنلاو ةلماعملا معلا كرات ناكو مارح سغااواشاغاملاط ناكمافخأ

 ىدرفْن سحأ ضرعاذ'كلذكو ةللظلا عضاو رملاىف بامثلا ضرعاذا كلذكو اشاغناك ىناثلا و وبوثلا

 ِ ل داق هيمعافاماعط عم لج ربم اللا هيلعرس هنأ ىو رام شغلا عر ىلع لدي و ٠ هل ةمآولعنلاوأ فانا

 انش نم سانل ا هارب , ى> ماعطلا ىو 5 :اء-الهفلاقف ءاوسلا هتباصآ لاق اذ_هاملاعنالال» ىأر 3 هد

 لاخلا , رح عدبابال سو ههنلعدتلا ىل_دىنلانأى وراميويعلا را ا مضل و- وىلعلدب وان# 0
 اهعيبب ةعلسلاىل ماق اًذارب رحناكف ملسسم لكلا ع هذااهرلع طرت او هيو بذف- فرصنم يا

 انالاّعذ عيب كلذغتي ملاذهلثم *ُتلعناذاّن :اهللمعف 3 انآ اك تانلاف ك0 تح *ث نالاقو هريخ م اهم و دعرمصا

 ا لإ فاسو ععسالا نب هل اوتاكو ل سم لك )حلا ىلع - تودع اع هلا ىل_صهتلالوسراتعت اي

 لاّوذ :رواتالوأ معلل هع ريتا اذهان نهب ميص) لعحو هءاروىيسف ةقانلاب ل-رل بهذدقو 7 'او لدف م -هرد

 كجرتلث :اوللافو مهردةثام عراب اءملااهعونف اهد :رفداعفريسلا عسباتنالا ناو هن هس , اردقا.ةناهف < تالاقذ اتا

 لودر تع« لاقو ملم لك- ١ خت الع ىلخسو هيلع لك ةقا لود انعبابان لاق اهو ىس ىلع تا

 نم اوههف دعف هنير.تالا كلذ لعن نا لص الو تف نيس تاالا اع عملا دحاللاللوةب موه ل عهتلا ىلصوللا

 هنأ اود_ةنعال.تاماةملاةداب ز ولئاضألا نمكلل ذتأاودق تع لو هسفنل اضرب مالا هبال ىذ طربال نأ ممتلا

 ةدامعلل ىلذتلا نورات<كلذاف قاتارثك آىلع ق

 رستي ناو وعي دصااالاا م موةنالدد_هاةلماعملاوةاطل خلا عمدت وقع ما.ةلا نال سائلا نعلازتءالاو
 قش مأاذ_هو مهتعيب تحتل تادلا مالسالا ا

 بهذي وهقعت ؟لبهقزرفدي زبال ماس كارد : ورتوبومعلاهسيبلت نأامهددأ نأ دقتعي نايالا دبعلا ىلع كلذ

 اماخ والحر 7 5 ار او نا كيرشن ردات ةديتادك !ممتاسدل# :لاتاقرقم نم هعم امو هةكرعب

 تءعممحا نيلل !ىفاهازدسص تا اةقرفتالا هامل كلنا ءدالوأ ضعبلاةذ ةرقبلاىرغف ل.س ءاف هع و ءامم اا هيأ
 اذاواههعمىفامهل كروباصنواق دصا ذات اع يلامس سوهملع هللا ىلص لاق دوف. 5 ةرظح كات ل

 اذانام هنع هدب عفرانوات اذافانو اتي 00 رمل | ىلعهللادب ثب د. قوامه«, .ةكرب تعزن ايذكو م

 ثيدحلااذ مىدصد م تاريياابالاناصةمل اوةداب زلا فرعا ال نمو ةق لص نم صني الك هناي نملامدي زيال

 ةعل اا ىال ”الاوزسدلاو اننذلا ىف ناسنالا:داعسل امن ست وكر ىبحهمف كرابي دقدحاولاو هردلاتأ فرع ءنمهو

 لو
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58 1 
1 / 
5 

1 

1 
 ل

1 

 لاقبابلا اذ_ه هتف ىذلاوه هنافهبلااعجارهلاب وولكا ارز وتوكيو داسغلا عستي ور رضلا مد وىديالا ىف ١
 صقش الامل 2 نمر زول ؛مواهر زو<: 0 مسوءيلعهنلا ىلصهتلا لوسز
 تعدةوةدحاوةصعمةقرم ىلا نالوهردةثامةقرسن كل ؛ رمهردى اغنام عضء.لاقو ًامشمهازوأ ند

 ىلا ةرمدماط زروال رك لد ل سة يش لدا [ةعدب في رلا قانقت اوتءطقناو

 نتاماذا نأ ينوطوهتنس سانلالاومأ نمدسفام هياعنوكي و مهردلا ك|ذ نفي نأ ىلا ةنس ىتئاموأة نس ةثام
 لس: وهربق ىف مبدعي نشك وأ ة نس ىئامو ةنسةثام هنوف ذ قرتو توع نأ لب وطلال د ولاو هب ون ذهعم تنام

 5 مهلاعأرا ا ,رخأ اماضنأ بتكستىأ أ مهران و اومدقام_تكنوىلاعتلاقاه ضار ةنارخ ىلا اهنع

 اههلمم هع ايس ةنس نما هلا عأران اخ ا ءاورخأ ما مولثاسنالا امني ىلاعت هلوق هل مقو هومدةامبتكست

 هسلادتكال تدع رب فدح "رطل نأ جم ملمق هم د : هلعدراذا هنالؤوالا «رومأ ة سجن فيزلا قنأ معباوءريغ

 ملع ةرحاتلا ىلع بح هنا ىفاثلا هب زاج هيلماعتاان الث هدسفأناورخ 1 عيب ف هج ورب نأ اناودبلا

 لكءلف معلا نإ ذل عت ىفهريصقتداسع (توكف ىرداالو هوافب زوسمملا مسيالتلن كلو هسفنا ىو اكوا

 مهام داالوّندلار ظن دونا !تامالع نولعتب فلل كاك اذهلثأو هليصخت بحق ني ملا مصن متن هن عل

 مولوهرب حالو » ريغ ىلعهح ٌورياالاهذحمأب اب سد هنالمثالا نع عب رفد ز هنأ 7 لماعملا ف ورا ااا 5

 نأ عسبارلا ني طقف هلماعم صخ ىذلار رضلا مث انم صاخب امئافالصأ هذممأ ىف بذر ال ناك كا ذ ىلع مز:

 0 ءاضّعل ا له سعا ثلا لهس عبببلا لهس  صادهّنا مدر مسوهلعهّللا ىكض هوب لفشل كل زلاذخأب

 اذهذ ةلءاعمقدح و در نأ ىلءامزاعت اك تاور قدح رك لع رنات اًذهةكرب ىف لخادوهف ءاضتقالا

 هي ىتعأ فد زلا نأ سماخلااءاضتقالا ف لهاست نم تحت ل_:د.الذ ريالا ض رغم قهملع فاطم ثلا هج وررش

 دقنوهو ساحل اباطوا ناك نافةرةن«فامامأر يناندلا ف ىنعأ هيفهذالاموأ هوهوهلبالصأ ه.فةرقنالام
 ةرهنلارادةمرلع ءاوس دايلا دق: كلذناك اذاهمفةصخرلا ان ار لح و هيلع لماعملا قءااعلا فل ادّمف دليلا

 دلبلادمأ نع ةصقان متر شن ةعطقهلامف تاكن اف : ةرفئلاردق سما ذلالازع لدا لاول < متاورل»ملوأ

 لح سا نم اماق سدن لاى رطب رولا ها جيو رخلا لك ساالنمالا هيل ماعنال نأو ه] ماعم هي ريغ نأ هيلعف

 0 رواط 2# كل ذوار هن هدد هنأ ملعب نغبنعلا عسبكو عنداسفلا ىلعهل طملست< للاهماستف كلذ

 كلذاواهل ىلتلاوتادابعلا لفاون ىلعةطاو 11 نمدش" ةراحتلا اذهل اثقال قد رط كولو افكر الا

 نعىو رىتح كلذ لئمىفنوطاتحي فل سلا ناكد قود: لا نمهتلا دنع لضفأ قود _هلارحاتل امهضعبلاق
 تامش معلا ىنماندم تعجرف ىمرف ىف رصةفاحلع ل_ةقالىءرف ىلعتل+لاق هنأ هللا لمبس ف ةاْرْعلا ضع
 تساجو اني زح تعج رف هنمكلذداةعأالتنكو ىسرف ىنم .رفنفةالاثلاتل+ مث تعج رف ىسرفرصةفةيناث

 طاطسغلا دوم ىلع ى« أ رتعضوف سرفلا قلخ نم ىلرهطامو اعلا نم ىنتافاملبلل اريسكنم سأرلا سكسنم
 تارم ثالث يلعلا ىلءذد أت نأ تدرأ كلا هتلاب 2 لوةب وىنبطاخت سرفلا ناك مونلا ف تبر فما ىدرفو
 ىلا تيهذفاعزذ تهتناةلاقادأ اذ_هتوكمالافث ازاه_هرد هنْع ىف تءفدوافل عىل رتشا سمالاب تنأو
 هلاثمأ هيلع سقيلو هر رض عباملا ةماذهف مهردلاكلذ تادبأو فالعلا

 +( لماعملاهر ريض صخ امىفا ثلا مسقلا )*

 هيحخال بحالنلأ «بف ىلكسلا طباضااو لسملا هيحئايرضر الن آل دعلاا اولا طوهف لماعملا هب ريضةس ام لكسف
 1 دنعىوتسنأ ىج ذي لب هيهريغ لما ءنالثأ يئبتنف هبلق ىلع لو هم هلع قد هب موعولاملكمف هسطنل بعامالا

 لكلا ناوخ كيل 0 ءارتشاول ل لك؛ س دلو مهردا أم ا عاب نم م عضعبلاق هريغ مهردو همهرد

 ئثالتأرومأ ةعب رأ قفهل.هفتاماف هتل هزه سقنل كام هتال عت لو هأما ءااى هي ر ومأللاعتصتلا لرب

 نآواشاهرادةمواهنز وف ممكالن اوالصأ ايش اهتاذصاراغوا بو. عن متكبال نأواهف سالاسجةعل كلا ىلع
 سالا ناك تاةعلسالهظصوتافءانثلا كرت وهف (لوالاامأ)* هسمع عنتمال لماعملاهفرعولاماهرعس نم منكال

 ( ىناث  (ايحا)ر - *)

 كن أعام هننالو را
 تمحعتق اةفانلا نا لام ذ

 اضرلا ندع دةفىب

 تقوفزمغ نغ كلذ

 رغسا|نمهمودةوهنعت

 نمامأق

 ناحسا وزيمفتلا ب حو

 ةداع كلذذذم

 ىدحهنك اسومونلا هن

 لاحق ءايالف هنوةنال

 فتاك ناو ءارةذلا
 ضعي ناكوازئاج ع مل

 قلسرتسا اذاء ارمفلا

 هذاةساو زهعل ١

 ىريسف لت ماءدتساو

 ةيوتع مالت<الا كلذ
 ريمغتلا ىف هلاسرك_-ا

 رومأ مئازعلاباب رالو
 توك رلا اهمذ مهعسنال

 تادآ ع يصر

 دعوو رقتسا اذاريقؤلا

 ئدتي الت اهمودقد عب
 لئسي نانود مااكللاب
 3 :ثكك ناب ساو

 ةرابز دقي ال مانأ

 كلذري_غوأ ادهدمو

 نم هدوم وهام
 هتعسهذ ىدقتل دما

 دوعاو رقسسأ اءائعو

 دف هتئه ىلاهئطاأي

 هضراوءورذسلاب وك

 ردكحتوهنطارربغت
 ةثالثلاف عمد ىح

 ل وهتمه مانالا

 ' ءاّدال دعست وهنطأب

 راوغ::تارادزلا ارمياشملا

 اذا هنطاب ناف نطاملا



 ةش طايرلانودّصٌةيو
 اولمقت سااذاف ةحلاص
 ناىمدع ءوركحمحاأب

 نموه نط اول سود

 ىلع لخديو ىذالا
 هنبدقزرمد هيلعركمتملاب

 رظنب وكل ذردسلةءانندو

 هللا لص ىلا الح ىلا
 هدّوعا ناك امو و 1ع

 اراد نع قانا 6

 نأ خدد-:و قفرلاو
 روسملا لد انارعا

 كح اعىنلا ماقلاب و

 بوند. ىاىت>مالسلا

 رو همالذ ىلع بصخ :

 هفرعو هل قذرلىازعالا

 نيالاوقفرلاب ت>اولا

 ظءغتلاو ةطااخفلاو

 نيإسملاىل_عطاستلاو

 ن-ءلعفلاولو-ةلايإ

 |١ وهو ةثمملا سوفنلا

 نمهوةفوصتاا لاحدض
 جس الا رلال خد
 فرص اس و هيماععال

 فاطلأ ىلع عم ص ١ نم

 هند

 مالكا هلن سو ماءط
 تاكسي قملب ىذلااذهف
 ءأ ارعش !اهرمعلا اموطايرلا

 قافنمداقلا زيمغت نم

 هةطاص هلماعوو ناس

 رعوىورتخسلاهيددرو

 هنلا ىههّننا لوسز ىلع

 كمالغو ل_-وه_ءلع

 تاقذورهطْر مغ ى ثددس

 كر

 معقل ا كلةةمذلا ىف عمتستف فالتالا مووهت؟مزلتو هلك ابناعضلا بحي نكماوهلك أ أ ل_دكف ضوعااراظتنا عم

 يي نرسم سرع عسا ءاضقلاىرتاغكلذو ىذ 0 امسي وقتلام

 1 هلا قران ناو هلهقهم 16 جال حق اطلا رم امراد مولع ىضارتلا عقواذاف

 ةعاس لكو مول لك عا اولا نم ةحاس كل نما تروم كت ناف هيةعاذقل بختام اذهت موةتلافتواغت.
 || له-عرت لك رتك اذأو او رممع هيف هنمريس ردق لك نئرب دقتو لو. ةلاوباكالا ىءاكتازكو طاش فاك
 *( ةلماعملا ىفرافلا بان :ةحاولدعلا نايب تلال بايلا )دب قفوملاهلاو<؟ وة:
 طيسل لماعملا هب ض رعت ملط ىلع لشن اهنكمل اواهداةعئاواهتدك) ىتسفملا م هجو ىلع فكرت دقةلماعملات ا ملعا

 هر رض عبامىلمسقنموهو ريغلا هبرض ام هيىنعن ملا اذهو دتعلادا سف ضي ىس عملك سيلذا ىلاعت هلا
 *(عاونأ اوهومر رض مداعذ لّوالا مس ةلال# لماعلا صام ىلاو
 قمومذمهبحاصو ماعلطهو را«سالاءالغ هر زاقتني ماعادلارخدي ماعاعلا عئابف راكتحالا (لّوالاع ونلا)
 ةرافكص هتقدص نك ”( هيددصت ع مول نيعب رأ ماعطلاركستحا نم مل-وهيلعهللا ىلسهتلالوسرلاف عرشلا
 ئرب هللا نمْئرب دةفاموت نعي رأ ماعاعلار 2 نءلاق هنا إ_توةياعهلنا ىلص#: :ءرعن!ىور وهراكتحال

 اًضا ؛ اهنعوهيلقاسقاموتنيعي رأ ماعطلار تناول ل دا + سانلا لدقامناكف لمقو متعلم

 رعسإهعابفاماعط بلح نم لو هباعهللا ىلصهنعراكستح الا كر ل-ذفف ىو رو راذلاب ر كس ماعط قرحأ هزا
 ل داحلاب«.فدرب نموىلاعت هلوق ف لمقوة بقر تعااسءاكسفرخ | ظذل فو هيقدص" 00 2
 ىلا ةطنح نفسو زو طش .اون تاك هنا نا لا ضعب نعودنعولافهتحت ىلل-ادو ملظلا نم 0014 الانا ماأ
 راختلا 4لاقفرع لا فةعبقفاوفدغىلاءرخؤنالو: ”رسصبلا لحشدي موي ماعلا اذه عسب ل كوة رصنلا
 ماعلا ب حاصلا ب كف كلذ. هيساصولا بتكو هلاثمأ ء.ف ب رفع وخأف تا .ف تدع ردع ح هيرخأول

 8 دقفنيدلا نمئم باهذب هفاعذأ عبرت نأ ب ءامو تفلا دق كلذ ناواذتب دةمالس عمري س عر بانع:ةانك ا

 سانج 5 ىف ىسهنلادرطبف سلا اما سن او تةولا فهي راظنلا قاعتبو قلط م ىسهنلا نا ملعاو ىلالو ىلءالافاذك راك الا ا نموح ا ىتيلوةرسصبلاءارةف ىلع هيقدصت فاك ل ىلاذفناذ#ه.ىلك لان ذاق ةيانج انباع تينج
 ىلا اىدعت الف هلاثمأونا ارذعزلاو ريقاقعلاو هب ودالاكت وعلا ىلع نيسع ةرهالو توب نييلامامأ تاو ةالا
 لاوحالا ضء.ىفت وغلا نعىنغادسمدساموهك او ةلاومعللاكتوقلا ىلءنيهبامامأ واموعطم ناك تاودنلا
 نيحلاوجيريشلاو لسعااو نعسلا فسرها ادرط نمء لعل انفرظنلا لكشف اذهفهماعةموادملا نككالن اكن او
 اهأن 0 الإ 0 ١ 111 هلو انوألا م جبف ىبتلادرطاضنأ ل متسن تق تقولااماوما ار ثىرتعاموثب نلاو

 ىجعيلا سانلاة+اسو ةمعطالاهإ تقوي ص ه< نأ لمت و رعسلا ىف ةعس ةرصملابف هداصىذلا ماعاطلا ىف
 ةهليلقة م :ةبالااوقاويغرب مواهنع سانلا ىنغساوترثكو ةمءطالا تعستاذاامأذ امأررض هع .. ريخأت قنوكد
 لسعل اراخدا ىف ناك طعتنامزتامزلا ناك اذاو رارضا اذه ىف سلفااهعتر 1 : مو كلذ ماعطلا حاصر انتا

 مووهغم هنادراريذلا ىلع هنأنث اومردتلا ىنفلوعبومع رحتن ىذشي تائب ةرارضااهلاثءأو ب ريشلاو نعسأ او
 وهاضأ رارضلنيعراظت :اوهنودهنكلو رارضا |نيعراظتناكروذ< رارضا'ىدايمرا ناو راعسالا عامر وهو رارضا !ىدابسراظتني هنافةيهاركن عتاوقالاراكت-اولخالف رارض نكي ماذاو ماعاطلا صمدت نماعطت
 امتتاوفالا ف ةراقااهإ_جلاب و م رعتلاو ةمهاركلاتاحردتواغأت رارضالا تاج ردرد -ةبذ رارعضالا نود
 هل نم قلاب رلا بلاعب نأ ىتينيفايازا نم جيرلاواماوةتقا لود تاوقالاو حر بال هنالب تنال
 نيدعت :هىالونيتعمبىف كدلول - :اللاقو الد ريع اتلاضع: ىصو 'كالذإواهمااى َواْغةرو رضالىئل اابازملا
 باقل فضه سا ااراو - نوكأ تان «ذهلاو ساذا!تومو ءالغلا يع هنافتافك الا عسب ب وماعطلا عسب
 وهفدقتنلا ءانثأآ أى مار دلا نم فيزلا يور «(ىاثلاعونلا)« ةضفلاوبهذلاب اءندلا فرخ هئافااومزا
 ددرتيل زيالو عسبإرلاو تلاثلا كل زو ءريخ ىلعه«-وريست فرعناو فرع لنا لماعملا هبرمضت ذا لا

 ق

 اه

 الزب 0



117 

 وصف نيعمصاعللا هيعبةر وس ملعتوأ ا هتءعب شتم ملعت لعراتةءالاامأ فالتآرقا!ءارئاو سنردتال | ظ

 و را هتب هلعفرعت لغم او بوثلابه]_عفرعب طابملااةايولعم ةعفتملاو لم_عاانوكيتأ سماخلا ]|
 هلا ىهاز قد الفطداعلا قة هوضت رت انكار ةفاسملارادقعولوخملار |( : فرعباودلا ل+>وا هرادعمو

 لأ لاكشالا عقاواهينطذتي و ماكحالاتابل-هيفرعاردقلا اذ_هان رك ذاغاولوطب كلذ ليصقتو
 مم اوعاان أش الىتذملانأش ءاصقتسالا ناف

 « (ضارقلاا نيماخ ادق ب
 زو<الفلماعل ىلا مامولعمادق:نوكي نأ ءطرسو (لاملا سأر لوالانكرلا) تاكرأ ةئالث همف عارجاو

 0 اردلا نمةرص ىلعز والو هية قضت ةراتتلا نات ضو رعلا ىلءالو سولغلا ىبءضارقلا
 امول_عمنكلو (حبرلاىفاثلانكرلا) ةراحتااقدرط قددضتهبف نالز ار له سفنادءلا كلاما طرسشو وهذ
 نوكيلا جرا 2 للقابلا اوةثامحب لا نم كلن ا لعلاهول ف ءاشأموٌ ف صنلاوأ ثلثلا هل طرسن ناي. نسا

 نأهطرمشو لماعلا ىلعىذلا( لمعلا ثلاثلا ) عئاشرادقعل.نيعمرادقعورب دعتز وحالفةثامنم راك احرلا

 0 !!نامءاقتمفاهلستلطبل ةمشاملاملا, ىرتشن نا ُّط «رمشواف تدق أنو نين ,عترهيلعةعض ريغةراعن وك

 ص ةدامو ءا ارششلاوعسبلاوهوتراعتلا عبق توذأم ضار ةلاتال مديل جرا نانساع وال لا

 ردد الوأ تالق نمالا ىرتثدالنأ ط رس ءاعقيضوأو ىثاوملاةباعوو زيدا ىنعأ فرحءذهو طةفامهترو رض

 فرصت ةطبغلاب فرصصتنق ليكو لماعلاةدقعت اههم م دقعل ا دسف ةراختأ !باي قدضدام طرمشو أر جالا زنا ىفالا

 ناكن اوة قل هجو فخ لد -ةناهف ماك لا لاو ةلاسىف جس اذاق كلذ هلف خسف كلاملادا ارأ امهموءالكولا
 لاقت اوأسش مرتان ملودو خسف ارق رقعلانالدقنلاىلا ءدرب تاهفماكست الامال نكموهتلعدو<ب ةعرالواضورع

 امهمولاملاسأر لع ردتلسإ رهظدانوت زلماعل ادد اذاالا كلاملاى رع و. لاو كلاملا ىف اوهعمد أ لماققلا

 ناك رثثدفادع رلضافلازبمي ىو ادق: اللاملاسأر سن لاما سأررادقم مس لماعلا ىلعف بر تاك

 اذافةاكزلا لجاللالاة م3 فرعت مهلعف ةنسلا سأر ناك امهمولاملا سأر ىلءلضافلا م. مهملع سداوه.ف

 نالماءالسدلو روهظلابحبرلا كل مهنأو لماعلا ىلع لماعلا بيصنةاك زنا سيقالاقئت برلا نمرهطدق تاك
 نالاعم 5 نامئالاو تامعالا نمد لعق اذاهنكسا أو هناك ةرممن تح لعفتاقكلا_م١تذات اودصا ارهلالاسع رذاسل

 ةققن تاك ضارةلالامىلءلاملا ظفحو لقا! ةغنوُزاحن ذالاب رقاست اولوةنملا نع ىلاىدعتب لقنلاب هناودع

 سدافداتعملاريسيلا لمعلا رهيطو بوءلارسشنامأف لاملا سر ىلع هل ثمزحاتل اداعبالىذلا لاو لمكللاوتزولا
 لام رف سلا درحتامهمو توناداةرسأ بلاء سدلودمللا ىف ءاتكسو<:ةفن لماعلا ىلعوةرحأ هلع لذي تأ هل
 .راذاف ضارةلالامىلعرف_سا|!ىهتقةنذضارقلا

 ء(ةكر كلا سما اادقعلا) د انجيرتكلا

 ان.لعواش !املكىف كرثشتلاةضوافتال !وةدنأ وهو (ةضواغملاةكرمش ”لوالا ) هْلط اياهم ةثالثعاونأ اةعر 1 ىهو

 2 ىسهذ لمعلا ةرحأ ىف لارتشالا اطراشتد نأو هو (تادبالاة كرس“ :ىلناثلا) هلطان ىهف تازاتءامهالامو 9

 1 رو نر لا هتهح نمنوك<.ةلو.ةملوقوةمة-امهدحالن وك نأوهو (هو>ولاةكرش ثااثلا) ١
 رذعتب ث د امهالام طات2 تآوهو (نانعلاة كرست ىف * يجسمملا مدار !ادقعلا معلا اوال لطاباضت ا اذهفل علا 1

 ىل_ءنارسملاو ب رلا ع زوتامهمكح مث فرصتلا ىفهبحاصلامهممد_> اولكت ذأ, وههسةنالا امني ْريملا ْ

 نال 5 كلا لدفتيةىسقلابو هلو ] زعملا نع قرمعتلا عدم ءلزعلاب مم امرشلاب كل ذريتي تاز عالوتيلانلل ا

 أ لعنمر ,رد_ةلااذهف ضا رغلا فالخيدقنلا طرتشيالوتارت_ثملا ضورعلا ىلع ةكرشلا د قعز وحي هنأ عيمتلاو | |

 الذ لاعملاو زاءعاو باصقلاةلما«ءاماو ىرد.ال ثدح نم مار 1| م هققاالاو بت ملك ىلعهلعت بح هةذلا |

 ١١ او رعدرلا مهاوأ عدلا طور :لامها نم هوجو ةثالث نماههف لفاحاو ب سةكملاريغو ب نكمل هنع ىغتسسم ||

 0 دست آلا | اباقيدرب نأهسي آو

 !نمقلخخ نود
 دهن مست

 قع ةالصلاتاودو هرخآ

 خمووهةهو ركمرصعلا
 مداقلا ىلصا تاىدالا

 توهرك كلذاذ نيتعكر
 نئصعل اةؤلصدعب م ودقلا

 هارعفلا ندد روكي دقو

 ليلق نواك

 طابرلا لود ةداردلا

 نمنيمداقلا

 ةدوئااو«لابرعتلا

 010 ل ولا ةتالطو
 هع بهذ و طسم

 لكف كلذ قفتشهدلا

 ةعافرونأ (ىور) رياك
 (صهنلالوسرتدتأ لاق
 تطخ وهو سو هيلعفللا

 لحرهتالوسراب تأقف

 نع لس ءاحبب رغ
 هدام ىردال هنيد

 هللا ىلص ىبنلا لمقاقلاق
 ربو ىلع سو هبلع

 ركل ىأ مهبط
 لعق كدد نمهع أوو

 ىلعت لعج مهتلالوسر
 هتيطخخ ىأ عهلااهلعامأ| .

 نسحافاهرخ ارو
 قفرلا ءارقفلا قالخأ

 ةوركملا لاح او نيملسملاب
 دقو يرماو عوعسملا نم

 ظارلا ضعب ريةذ لدخدب

 مام نمىشب لدغ و
 حر هرج فةفّوصتم لا

 0 دعو ا

 توةرعنال ءاساوالاو

 رهاظلا/صسرتلا اذه ا ةدمك قةبسالا 0 دل تان ءالؤه :*لعطو ط واتم اهب كي نيضادلا هجن اعملا ىلءراصتقالاوأ مشا[



 مو هيلعفتلا ىلس هيأ

 اروزحرغ ةئيدملامدقاملا

 مود مسهتء.هاركو

 هو-حورصعأ ادعب مدعلا

 ىصوبنلا عنمة سلا نم

 فورط نعم وهب ءهلبأ
 دعب ةيفوعلاولالا

 تودهعت_ ب ريمعلا

 ةراهطأ ايلملل !لامدتسال

 راك ذالا ىلع امكن الاو

 (ىور)رافغت لاو
 لاق لاق هنيا دبع نب رياري

 ه. ءاع هللاىلصهئلالوسو

 مدح مدق اذا مو

 هلهأ نق هرطنالةرقس نم

 نببعك (ىو رو)الل
 ىلههللالو-ر نأ كلام
 الناك م_-وءيلع هّلبا
 ارامنالا رفسا !نممدتو

 نوبضسف ىعذااىف

 راهنلالوأ قمودقلا

 راهنلال وأ نمتافناق

 قاوعل ب دف
 فموه-ضعب فعض نم

 ردعمف كل ذربغو أ ىدثملا

 ىلا راهنلا ةمقب ريقفلا

 قدوعتلالاه>ال .هعلا

 بدن رصعلاراص اذا

 مامتهالا ف ,رعصةتىلا

 راهتلالوأ مو دقوةئسلاب
 لوددلانوهر مما

 م-ءآهللاو رصعل ا ددق

 رخؤت ريمعلا راص اذا

 ثنوكمل دغل ا ىلا مودقلا

 مودقال ةذ_ىاأب الماع

 قعمبف اذلأو ةوصض
 ثبملا لغو حلا نعز وج ورحأ: اان ءكلذ عقب الذااجف ةيابنال ىلاتادارعلاوب ةاس مالو داهملا يزف

 يدستلا ىلءو ناذالا ىلعو عوارتلا» ةالصّتمام اما ىلع ةزحالا نأ ىفو زيئانجلا ليو وملا نفدور وبلا طحو

 تا ل 22522 252525252552522 2---22يي2222222س7لللا

 )>0 نيردلا

 كل

 ماب اعلا اوف تسول كة ناقد ركل |ساننلا 0 ةمدقلا !هيتوافتتف فضصو قب :.الوت صولا

 رامملا كارداىلاالو داصخل اا ىلا لون الفالح مناك ن اامواعملجالا لحي نا( سماخلا) علاق هب ٌورلا

 هولسن ىلعر درامي فلسا توكل نأ 1 (سداسلا) رخأتي دوو مدع: نقل اردالان اق م12

 ناكناف هك اوغلاراس اذكوهبف كرد الر حأ ىلا علا قس نأ ىتبتيالفابلاعدوجو بف .ةنمؤد ولات قو

 اناا ل! سار --رب و خسغ: وأ ءاشتا هلوعنأ هلذةف !بنست مل تلا نعزمعو لسه ا ءاحو هدودسو تااغاا

 ني«؟هقلعبالنأ(نماثلاراعازت كال ذرب الت هيضرغلا فاتخاسجف ميل لا ناكمرك ذب نأ (عسباسا/) هاش

 ةريبك هب رقوأدا. ةرغوافاضأو جا ,دهنوكلطبب كلذنافناتسلا اذهةرئوأ عر زلا اذهةطنحن هلودذ

ةفوصومةردىل-ثم دوحولار زعسبفنئ شل دال ( عس اهلا )كلذ م2
 ءانسص ةهيراحوأ اهلثمدوحو زعب

 نلكاا كانك لاما سرنا امهءماعط فل النأ (رشاعلا)ابلاعءيلعردقب ا اهعم

 اب رلا ىف اذهان 5ك ددقوادةنل ملا سار ناك اذا دقن فر بالو نكي ملوأ هسنحن 2

 «(ةراحالا عب ارلا دقعلا] و

 امولعمت وكيت أ ىنيذمف لاك ةرحالاو عملا ىفءانرك ذامه فربتعبف ظفالاو دقاعلااماقةعف لاو ةرحالا ناككر هلو

 الأ هبفر رتصاو رد_ةلاوةفصلا مولعمتوكم بلا قءانطرساملكبا اووضوو

 طرسسو مهاردردةولو لوه<#ةرامعلاردقذا لط ابْكل ذفا رامعب رادالا ءارك لم واتا هلا روما نع
 نأ ىلعحال_!ارادك سا اهنموولوهح:رامعلا ىلا فرصل ا ىف هإعتالز كي لةرامعلا ىلااهف :ٌرم نأ ىرتك-لا ىلع

 لطاووف قيل ضعي اب مااا ادلع ضي لمرات ا اذأ
 رودلاةراجا فرد_ةي تأ اهتموويةرحأ لعين أز وحالفريجالا ل ىلع هلاصفن و هلوصح ف ةوتياملك كلذكو
 ةراجالا دقعنتماو ةلوهجةدملاتناك ةراجالارهش رد. مو راني درهش لك اقول ةرحالا غل. «ثيناوداو

 ةقلك همق لماعلا قمل مولعم حابم لعن اكناهدحو لمعلا عودوا ةا هدو دعلاةعقتملاو (ىا لانك رلا)*

 لواعتالاكلوةطبارلا هذه تحتج ردنةنابلاعورفةإجو«-لعراشتسالازوحفرغلانعريغلا هبعوطتي و

 ا رح اةسملا لمعلا ىف عارياف ىوملبلاهب ىمنامىلاريشنامناو تايهشفلا فا جف لوقل !انلوط دةفاه-رشب

 فعلا راج او أت اكدلا هين زيلاماعطرحأ ت#.اولف بعتو ةفاكعيف نوكيت أب اموةتمنوكينأل والا هر ومأ

 كلذو نايعالا نمربةبحو مسم-ةبح ىرك كر < عئانلا ةدع نورك ناكل اهب يدربل هعاردوأ نابثل بلع

 0 سابتقالاو مراد لالطةسالاو هرب ن مبرشناو ريغلا: 1س ىفرظنلاك ىشوء-هس ز ومال

 لوبقو مههاجو مهتهشح نعاضوعنوعاببلاهذخ امو زك لهتعل اهب جورب ةماكت ماكستي نأ ىلءاءايب زحأتسا
 اويعئاذا كلذمهل لا اواهلةمقالواهف بعئالتلك تا  ردست لذا مار وهفما لا ميدر فمهاوت

 معطوهن ةعابلاهيلعأط اوتامامأ ل !اةرحأالا نو ذقت المت ةلماعملا أفلا: ىفمالكلا ةرثك وأددرتلا# ةرثك

 ةراحاالوهعافترالمركلل اةراحاز والف ةدوص ةءنيعءاغمتس اةراحالا ن مك تنال نأ ىاثلا وب قحلاياذوحنام ساو

 اذكو نككري_ة»دارفانالاعباتنيلل اوكي وةعضرااراعتتساز وحي واهرا مل نيتاسالاةراساالواهنمال ىماومل
 هعلست ىلءار ودقملمعل!توكي تأ ثلاثا هامولامح ىلعنادصةي الامال طابخللا طصخخو قار ولاربك ما

حنو ميلعتلا ى !- سرخالارا نس الويل عرد يال بع ىلءفيعضلاراهتتسا مب الفاع :رسواسد
 هل -هف مرح امومو

احلار مي ةساوأ هعطق ف ع رشلا ص ربالو مع طقوأ ةهأس نس علف ىلعراحتتس الكم هلت ن ,هعنع عرسشلاو
 ضئ

 وأ اهحو زنذانودعاذرالا ىلءري_غءل !ةحو زراهكتساوأ نعمل اور صسلا عراد ةكىلع

 للا حاشا وبهذلا نمىناوالاةغبص ىلع غئاصلارا ظن اوأ نان اومحلارب وصتىلءروصااراكختسا

 ذأ وحيالفوحأت#لانعءبقةيابنلاىرحتالث بح نوكيالوأر جالا لعابجاو لمعلا توكبالتأ ع د ارلاو#

 تأ ىقينمفانب د ناك افانمع ناكنا مع
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 4. سلا عضاوم قب "8 وهياق ىتذتس نأ شب 1 هناف ءرولاامأو نون اغا اهذه ىلءالاىوتفا اءاندن 5

 « (ايرلادقع ىناثلادقع'١) « ظ
 نياماعأما ىلعو نيدقذلا ىلءنياماعتملاةفرا مسصلا ىلع هزارتحالا و هءف الاد دو ىلاعت هلئاهمرح دقو

 ب . الناقد ىتنلاامأ لخفلااو ةعنسفا | ع نمهز رعت ”قريصل ا ىلعو ماعط ىفوأ داةنىفالااب زالذاةمعطالا ل

 ظ
 ا

ْ 

 ٍ 17 اذهو ساما ف ضراعتلا ىرح نأو هود اديالا ني دقنلا ارهاوص ن «ىئذب ندقنلار هاون مم

 ث.س نموءاسنلا ثددح نم ماوح هر و رمذملا رزان دلاءارم مريع راد ىلا بهذا ةفرايصلا مياستو ةئيسنلا نم

 مس :.فرومأةثالث ىف هنمز راع ل ضألاامأو « هنزول“ ؟بورمذتاادرب الذا لضافتت همف ىرع نأ تلاغلانا

 داش در ىرتشا نآى غش الفعىدرلاب ريكا عسب قولا امملا عمالااه مف هلداعأاز ودتالف عي هعلاب ر هنكملا

 (| فاتحاناق ةبخألابةضغلاو يهذلاب بهذلا عب اياذا ىنعأ نزولا ف هقوفدس اتيدردسي دارا لا

 |١ ناتضألاو بهذلا نمةطول ل اريناندلاك ةضقلاو بهذلا نمتاكَرلا ف ثااثلاو لضفلا ف برحالاتاسنلا

 ةماعلا ف ص+رئاناف كاملا ىفان , راجادةن كلذ ناك اذاالاالصأ اهملع ل ماعملا حصن مالو معمهذلارادقمناك |[

 تالاهلع هل هل _ماعملا مت مدل لاف ةعئار نكت منا ساحنلاب ةشوشغملا مهاردلااذكو دةنلاب لد اعيلاذاهءاع ظ

 نع : لا و رخوةخاملا لحال هل ما عملا فا صخرداملاىفادا ارادة:تاكتاوةلوه<#ى هر ةرهلااهتمدوصقملا

 ال هئارسشز و< الف ظفو بهذ نم بك ىل> لك كاذكوالسأ ةرةنلاب لئاقبال ن كءاواهسارتقءادصقب نا

 اهي و:بهذلاب اهومتأك اذاالاايولعمهنمسهذلا اردةناكنارخ عاج ىرت دي نأ ىتبنيلةضفلابالو بهذا

 كلذكو ةرقنلاريسغنمدب رأا_عوةرقنلا نماهاثعاهعسس زو حف رانلا ىلع ضرعا دنع دوصتقم _هذهنم لصءال
 الو ةضف |همق ن نكمل تاديبادبةظفلاب لب هعيد هس ناالو بهذ. بهذور ر رخا يف ةدالقىرتشي نأ ف ريصالز ر رحال

 اهريغ ا زوو بهذي راخا !ىلع ص رعلا دنع دودقمبتهذهنم لص بهذ وستمد وثءارش ةروع

 ناف فاتخرموأ ى رثشملاو عسب 1! ماعطلا :> فاتدخخا سالا ىف ضيرامتلا مهلعف ةمعطالاىلءنولماع: ا امأو

 اهي ىرتسش و منغلاهيل ل44 )ا ملا هل ءاعما هى داتعا او دلئانملاةاعاصو ضو اتا موملعف سنطاد#ا

 مازحوهفاد_ةنوأةع يسارا ام ىرتشب وةطنول اه. لاه تايزابخخا ةلماعمو ءاوا ول '؛بنوأ ادقن معلا

 نبللا ىطع:تابألا اذ_كوم ارحوهفثاهدالاءنمذخ امل نوت روتيزلاو :ميسجسلاو روعااهيلا مسي تاب راصعلا ةإ ءاعمو

 ادقنالا ماعطلا ن 0 عل ناعلفلا عانت ارحاضن ًاوهف نيلل اءاز ازحأ رتاسودب زلاو نمسلا ونيل اهنمذخؤما |[

 ةطخحلاب عاسالف الضاد ةمالوالئامتم هب عام تأزوكالف موعطملائشلا ن هذ املكوالثاقهوا دقنالاهسنكع و

 ةلئامااو نيدو ل دمو ض.ةثودب زونم«نبالابالو ريصعو لدخو سب درمتلاو فنعلاب الود وسو زمشو قد
 هذهنالئاق#و ا ضاقتمبنعلاببنعااوبطرلاببطرلا عامسالف راخدالا لاك لاح ىف ماعطلا ن 5 م اذادفنال

 نيل و كاك شناذااهسف ىتفتسس ىتحداسفلا ثار انعرحاتلارعشنامىلعهيبنتلاوعمبلا في رعت ىفةعنشم لج
 ىردالو»و مار 0 تةاولاو اًسلا عضاوأ نطذتن لا زهفرعت ل اذاوان#مئثهيلع

 ىتأاتلاكاَنّدَعلا *

 نكمأ هنف رق للا ماستر ذعتول ىتح ولكم لعابوأعيلاملاسأ رتوكل نأ(ل والا ) طو رش ةرسشع هبقرح الا عاربلو

 نأ (ىاثلا) نيلوكلا اح قرص لةنحرك ىافازح مهاردلا نمافك ملأ تافلا- ماسر ةجق ىلا عودرلا

 هنق فل لانو نأ (تلاثلا) مسلازحس هنا ضرقلا لءةاقرفتواف ىرفثلا ليقدقعا | سا ىف لالا سأ ريس ||

 عاتمو موعللاونابلالاومسب ربالاو فوصااونطةلاو نداغاوتانا لاو وشب الكام ١ كام 1

 لومءملالنلاوةعون_دم لاى ةاكءؤاؤسأ فاةةاموتاكرلاوتانوهملا فزؤ<الواههام اون راطعلا |!
 فالت+انم هبلاهرطتيامو زيتا ق لسلاز وع و تاناو 1 اذولوابتءّصواه ازحا ةفان 2لاعئلاو قافختاو |||
 هليات :لارومالا هله فصوىءةة-دنأ (عبارلا) هيقحماستن ومنع ىنعنهتلذو خيطلاةرثكبماملاو حملاردق ||
 سلا

 : 00 در كو“ وتو تالا ةحاءذ هوم ادا ذاب 0 1 وهاد
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 ةراودشا عئادر ورفغس

 ةفلاصا اءاخأ للا هلق

 كلامزءس نأ (ىورد)

 هللا لودراب ل-قلاق
 "ل للا

 لءقاللاق هل ىنحنن هاخأو د

 ل قاللاق هل.ةب وهمزلل

 تاو من لاوهقاصنق

 ءارقفلااوةاتبثا طابرلا

 (ىور) بيحرتدلاب
 كلوسر لاقلاق ةمزكع |

 مو هنلعدللا ىلضدللا

 هكا ارلابا مص دتتد م هول

 اوماقثاو د نيام رحاهملا
 وهز سأنال- َ هسلا

 هنع (ىدد) نوم

 ماق هنا مالستااهماع

 همود-ه مون رةسعمل

 نأ مدا خامس ودي

 (ىور) ماعطلا هلمدقب

 اندفولاقةرعيص نطيل

 هينا ىلص هننالوسر ىلع
 ف هقداصتملق لس وميلع

 ةثةاءانةداصو هلزنم

 تراق اهنع هللاىذر

 اا تعزصفّةرب رخل اراخا

 نع هسفعاذةانيتوأو

 اناك اف قبطلا عاملا

 هنلاىلصدتلا لوسرعا
 رصأ لاقف لسوهءاع

 مننا لوسراب معناذاقأ يش

 نأ مداقلل بحس و وي
 قط ايشءارعفل مده

 لوسرنأ (درو)مودقلا



 اولا ورم انوك ذأ
 ةردحرزلاو اصعلاو

 سبل فنيءلابءادتنالاو
 راسنا ابهعزت فو فيلثا

 ىضرتر رعونأ (ىدر)

 هللالو_-رنا هنعدهلنا

 لاق محو هبلعهلبا ّىلص

 نيِعلاب اودياف ماعتنااذا
 راسل اياؤ داو معا اذاو
 وأ اعيجام_هعلاوأ

 (ىد 1( اعيجامهلعتا

 ته _:عهللاى ضر رباح

 هياعهللا ىلص هللالوسر

 ىريسيا عا ناك ل-و

 ىعلا سيايو علا لبق
 طسن و ىريسلال ف
 ةنسلا هيتدروةداكسأا

 نوكوءانرك ذدقو

 ىلع دعتنال م-هدحأ

 ع ورشمرخ الاةداحم

 فدرودقو نو:-سمو

 مودال ليوط ثيدح
 هناطاسف لحرلا لحرلا

 ىلع ساحالو هلهأ ىفالو
 اذاو هنذاءالاه_ةمركست

 مهن عب ناودخالا ىلع مد

 راح ىوردةف هنوعااعتو

 مدقاملاقهّننادبعنبا
 ةثدحلا ضرأ نمرغعح
 هلع لاا لص ىنلا هقناع
 سايالف مهلبق ناورل-و
 لو-رنآ (ىدر)كلذي

 3 و هلعمتلا ىلص هللا

 نع لحرس مدا

 معا ؟املاقو هيايع

 مجهولا

 ن”الاسانلا تأ ىاثلا (وتواه اذه ثم ةراصعالاتافدد داعل كل: نعةماكس / أنار ءالاتقو رمش تاك و

 قةرئافىانتاطاعل ايمكتلم د عئابلا نأ معن والااهريغوةمعطالا ع نمأمشناسنالا ىرت رع د الف« فاو كم منادق

 هجرت خينوبأ هلاك اهريزودا اردحملانبن ل_صغن تأ ثلاثلالا_م>الا ع أل ذك مالا تاك اذا ادام

 ىكاع رس نبابهذدقو هماعل دب ظءاريذ نمل | لقنهح ولكل وتارةمملاف ١ طبضا ارمادعت كلذ: ءو هللا

 تاما سيسا سانا مول سانالفلا د ءالاىلاتال_ة>الا رق و هوهّمذو ىلءهللاهحر عفا اللوق عر 2

 نيلاكثالانءباو 1 ااماقلوالار اصءالاىاداتعمتاك كلذ اب ناقلاىلعباغباملو قالا نبل ذمومسعاو

 هللن نكغريغ كلذ نادر 7 0 0 00 0

 هنأ ىلاب سنن ولقثتس 1 ع : 0-1 اوبقلا دباعالا للاطو: وةاطاعملاالااهسف
 بايثلاو تاراوعلاود_..علاوباودإاىنإ *ل!فرطلاو ةراتطا فرط طازهوف هلعحوالو ريد -سهال تزولا م

 ةهجشلا لك ىف ىهاجف كثب ةهءاشتم طاسوأ امهنبب واهم لومقل او ب باحالا ف اكتدعتسالا «كلذفةسيفنلا

 فارطأىلا 0 ا اا تامد حرشلا طب ,اوظع سجس و طايح لالا اههف لعن نيدلا ذى

 اسسامبل_ةواذخ ادلب لعفلا لعن وهف كلملا لقتل نسبا طودو ىف“ *لاامأو ةاكيخم طاسو اوةعداو

 د خفاف ةرهسم هلالد عب .ملادوصةمىلعلد د لعهلا اذ هوهتلال د لب هنئمعل امنص ع نكي ظذالاذا

 ىآو 00 ا اا ع ناءادهلا لوب .ةبتاداعااعيجدارط اوني اوالاةدا ءو ةحاخلا سءسم
 ايادهلا ف قرغت مها !اسل ةداعلا نأ الا[ ذب أ ةيهلا ىف هل ةننمديال كلا اذا تركالوأ ضوع هنف توك, نأ نيب ىرف

 0000 7 كا فواك كك هذ ميتش لو.ةااوباالا سلط ناك لب سد دةلاو رية | نيد

 الف الهلا ةبم_2نعح ورا لوبقا اور الا عدبالنأ نيدتلاعرولا قو تال ةحالا ل دعأ ءارتاماذ»
 لوبقبءارتش اعرق اع فرعدالْ كلذ ناف لو.ةوباك اريغب كل دق عئابلان ا لجال كلذ نم عنتع تأ بني

 هلا اوهوارقحصبئتلا ناك ناقءربغنمزغ .ثدلوهنم منتلف هيعئاسلار دوه ”ارسن رنعارمضا-تاكن اق ناحاو

 حيرصلا ظفالان +عودحرلا ذاهعمل بهما قةموصخلا عطق هيد.فة ب هنأق لو.ءةلاوباحسالاب طملشمل: جاتحم

 ةدئام ىلعوأ ةفامض قرض اذا عذب فيك هي رتثنا_هفاذهنكمأ تاق تلقناف. نكمت لعفلا نمو نك ريغ

 ل ا اطل .اردأ كلذ مهنم مه-وأ ءارششلاو عسبلا ىف ةاط اعملاب توفتكي اهجاعتصأ نأ ملعب وهو

 امآو تارقحملانم نكمل وا غن ارادقم»و رتشا ىذلا ئشاا كلذ تاك 0 نم عانت مالا«. ءبح لوقاف

 ىلع هلالد هاعع الن أ ىئش الف كلا لأ ىلع ةلالدلعذلا ل ءجىانددرت تالو 21 تام 0 مالاسح الذل مك الا

 ْى تذل عئابلا ميل هةةاطاعم ع هيف ىرح موعلعم لكسف ق. ضآ كلا | لآن ص أو عسو | ةحابالا سم الا أ تافةحامالا

 هلزنملّرن ةاىرت_كملادب ير ن ناماعطالا ف نذالاو ماسلا ل اودند ف ىاسل انذاك لاحلاةنب 0 «:لك الا

 ىمرغامث ماعطلااذ_هلكلاقو حرصولو هلل حب هناف تدرأن م رعطت وأ ماعطلا اذه لك أمن كل تح الاقولام

 فلثمو هكلملك ١ م ةاطاعاا دعب هنكلو ىدنع هعدلا سا فازه لك الادع.ن اعهدلاهمزلب ولك الا لل هذوع

 كلمن نأ هلف هعح لع قت مار فط دقق هتعق ل ثم ناك ن ا همل-ىذلا نعل اوءةمذ ىف كل ذو ناضل ا«لعف هل
 تالتب ىذرب الاع رهنال هكلمن ههب رغط اما: هناقكت ءلاطهىلعأ ارداق ناك ناو<_ءل- نمقبلاطم نعزعامهم

 لعن أ د عبي الف مما _تلادنع لال اة رن ءاضرفرعدتؤا انههامأو ةددارملا هيلعت هد : دىلااهفرصد نأ ني ؟علا

 ضمنأ عئابلا بابلاوح الا لك ىلءعن ؟اهةعمدخ ا ينهسبلا لسامت هني دقو“ ةسنأب ؛اضرلا ىلع هل ا

 ىلارغتغياعرم ىر ثلا دب ىف هماعط نبع« فات اذاالا كلّما <: ؟ءالومبف فرصتنيل كلاسأ ادب ردقءذخا امال

 وهر ماعادال ىرتسشا !بناحامأو اولوقلا تود لءملا نم هدافة-ااضردر 7ك دق وكي مدلل دصق فان“: سا

 نتا هنرو !ثمنممزلد اعر نكلولاجاةند رق نم + موهشأ اةحايالاب حاس كلذ تافنيهت لك ”الاالادب رمال

 ىذةلاك نوكمف طقعدف ىرعشملا نم هذخأام عئابلا كلءاذاهنعنا_ملا ! فلاش اغاو را ١ امنمهذن فضلا



5 5 0... 0 0 

 سماخلا ب عسببلاب ا ههتنن قا ردنلا ضال اور امهتينود رز 5 :هم.ل مت نالمالا نود داولا عد باذكو اريغص

 اذه: نء ةاش كَم: لاقوأف 2 بعيب هملارهسشد تابف نيعلاب ممعاااما فصولا اورد لاو نيعلا مولعم عسبملانوكيتأ

 تناجىأن ءهدو ساب ركلا ازسش دارو كد دي نمد ىج مابا“ !اهذهن ماب ونوأ تدر نأ يلقلا

 نولهاستم اءداتعناس# كلذ لكو لاب عس.بلافتاشف هرطىأن ءهذحنو ضرالاءذهنمع رذأ ةرسشءوأ تش
 ل كا ل . عا مافردقلاب لعلاامأو زئاح الذ ناف هرسشعوأ ئشلا فصأ عسب, دب تأ ل ؟هاعئاش عسي نأالا نب دلا ىف

 ةنرب كعب لاقولو لطأب رهن كلذ نابرشالاههو هيون نالف هبعابا عبوت:لا اذه دعب لاقولفهملار انذلاوأ تزولاوأ

 هذه: ةءبلاقوأ لطاب وهذةطنملا نمةريصا انهت دعب لاقولوةمولعمةفدلا نكت ماذا طاب ووفعصسلا دك

 رادقااةفر عمقابفاك راقلا +1 يلا عساهاب وهو بهذلا نم ةعطقلاهذ م وأ م هاردلا نم ةريصلا ْ

 اهفريغتل !تاغب الرمل: مو : قرت .ءاذاالا ىئاغأ امين يع نا ةهيؤرلاب لصةعذ فصولاب اءملعلاامأو ْ

 ةاعنالا عسب لو وذرلا ىلع اداةعامسنمافبوثلا عسبب زوعالو نيبهذللادحأ اذهنابعلا مام موقيال فسولاو

 ني" رمضعل !فروعالو ىلذسلا همسه! زوال اوزوحلا عمسياذكراببفورب ىلا هيرست ف ورالاع درا ل

 ةحاب أ هلم نكساو هيزماوالاةداع نأ , رخل عاقشلا عسم رد حعاستي وةحاعلا هي رشقف بطرلاءالقايلا عسب زوحنو

 هداسف ا هحارخا ىذا هب اسنب تا دعب الو 0 سل هنال هنالطب سايةلاق هعيببلءارتشات اق ضوعب

 اذهوةضراععهكلمداغتسادقناكنااض ومهم جبل ةوعدا دلا ديه سعمق ادرك سا ركس ا موثام .رلاك

 هارتشا ام لكس لولا اوراقعااهيق ىو ساو + فد * ملام عم دن ءرلسوعياعهلا ىلس هنن لوسر ىرتدقو صاخطرسش

 ليكدلا طريشب هعاتباامضءقوةيلختأاب راقعاا|ضيةو ل_ةنااب لوةناضءقو لط ايهعببف ض.ةلاليقهعاب وأ

 ضيقا لبقزئاج وهفةضواءع«.فالصاحل لاا نكي ملاموة عن دولاو ةيصولاو ثاريملاعس.بامأو هلاك نايالا مثال

 جيرصاما مهفمدوصقملا ىلع لاد ظذلب هب لصةملوبقو باح انابرح نمديالفدقعلا فا ب( ثااثلا نكرلا )
 اذ ةراعالا لمة دق هنال عسييلا ءارصتامب همز اتاي لاك : هلوق لدن ازيانخل حا

 اهفاض الخوالد هراكيإإإإ كار ةموصغلل عطقأ ع رصتلاو لا هحالا عقدت ةينلاو

 عسيبملا لمع نأوأارخآ امشديز دز نأ طرشواف دعا ضدهم فال ىلع اطر ”عسملاب ت رت رام

 ةدرفنمةمولعمةزح ايلةذلا ىلعهراكمة-ان رداذاالا دساو كلذ لكهرادىلا للة لا ط *:بالاىرت او هرادىلا

 ىفاشلا دنعع-. ىلا دعني لتاسألاب ظفلتلا تود لعفل ايةاط امم ا الا امهر رح ملام همو لو ة.مال ءاريشلا نع

 نيتبادوأ نيدو فتاك

 رواحدقذ تاداعلا ل! سالادر نافري_سءعتارشجلا طءضمم تارقلافناكنا ةقينحىأد :عدةعن اوالصأ

 ىلا هإمح وال_ةمرين اندةريشعءةعقاحاس دأب وث+_ددخا, زازعلا ىلا لالدإا متي ذاةاطاعإاىفتارقحلا سانلا

 زازملا ىلا اهلس واهلمدع وةرعلاء,حاص نمذ#“تًارفةرشعذ خخ ه|لوةف هاضترا هنابهسلادوءد و ىرت ثا

 ىلعتو نيد معلا ذكوالص ا لو.ةربا< اا مهندب ردع موهعطق: بولا ىرتشمو اههف فرصت» واهذًانق
 ادهرخ "الل وع ونيعستد :ىلعا ذهم_هدح أ لوقبف دي 2 نوفالثم راني دة ئامهتهقاعاتمض 2 .ذ عاملات ولاح

 دقف لومقو بادعاريغ نم عانملا ذأ رحل و ,نزيفنز هللا ةيفةءامعاذهرخ < الالوّدب ونيءساوةسمخع ىلع

 اقلط مءاطاعلاب اب هفاماوةثالث تالاوححالا ذاجالعلا لمة:تساىتا!تالضعملا نم هذهوتاداعلا هيت رقسأ
 باحدلعا عسيبلاو عسيبلاهللا لأ دقو 0 ا اظةاربغن .كلملا لعن همفذالاعرهو سقنلاو ريا ىف

 ىلاوسالني ناجل نم.الل لاقتناب حي اذامبف ل ستوممل تت: لعذ درت ىلع عسببلا مس قلطنيلو رحب مولوبقلاو

 اموتمدي دق لوي وع دج رب تأ سما ذاديف عزانتلارثكو اموةسفنلاباودلاو تاراةمااودمبعااوىزاوخلا
 هجرىفاشلالاقأك ةءاكسا اب بابل دست تأ ىلا !!لاوحالا « عابس سيلك ذو مما ست درجالا تمرد كب مذاهتع

 ةيادصلانمز ىفاداتعمت ارقحلاف كلذ توك تأهبشن هنأ اههدح أ نيهح و نملاكش اهنفو رّوعلان الطب نممتلا ||| ٠
 ارمشةنمالة كلذ لسة ناو هلعف م-جلع لة باصقلاو زابخ او لاقبلا عملو.ةلاو باحعالانوذاكشيإ ازاكوذ أ

 تارا نك ١ اذا اولا تودمالا ران ارا 0ك ةداو يسم دمعت و حصا

 كعتسفةركنام قف راطااوإل
 5 ةفاظذلاوءوضولاب

 تااهتمو موةناعو ا سد

 بابرأ طابرلا عج
 ولف لاوحأو ةفار

 "ىقاض 4ك جت

 مالسأ او فاس شوثشوأ

 : سامتسا هذ لاس ل

 لاو اول |
 ةالصو ءوضولاو مدع ١

 -|بهأ ف نيتعكر
 لع مهل هأتي أي هل

 دقوفا ءةسالاةعب اهم

 12 ىلاعت هال
 سانتتءاو اوسنأتست

 قلي امىلع موق لك
 لحد ملهنااهتمو مهلا

 وهالو هدب ريغ ىلع
 016م تنزغب
 ةيسنلابةفلالاو هناودا

 قمهلةعماجلاة ب ونعملا

 لزئااود_-اوىد ْط

 حاتفتسا فةكريلا ىريف

 لبق هقلاةلما.«لزفملا
 دهعاكر قلغلا ماكادم

 اورك ءالنأ مهل عش

 ٌىدسب و لخدب ند ىلع
 فرك نمناإكف مالسلاب

 ملس ىذلاوةين هلءالسلا

 بادآ مر ةالوةمن اضدأ هل
 اهتثمو عرش ا!مبدرو

 4 وم اهتم !بادا

 2 رخل هب درو اهذ



 ىراوّش نأ ل-جرلا
 طئاخط ا ىلع هدب ب رمق

 يرض مدوجرا عك

 مسمف ىرخأ ةيرض
 ىلعدرم هسعارذ امم

 هنالاقو مالسلا ل>رلا
 كنلع د در أ تأ ىعنعمل

 نك 7 ىناالا مالسلا

 هناىو رورؤط ىل-ع

 ماضون ىلع
 ىالاقو هلارذتعا

 هللا رك ذأنأ تهرك
 دقو رهط ىلعالا ىلاعت

 ءاردتلا نم مج توك
 دقو رغسلاك ني دعت و

 2 ١2ك-

 وتلا 0

 0-2 كلرعف هلاح

 لسغل نمهمدق لسغن و

 نمىل_ءلاعلا نعم

 نوكي ىتح اعل 2

 ةراهطل اىلع مهمالس

 توكي دو ل سو هءلعهتلا

 اضنأ نيمقملا ضعب

 لعتستك ه .راهط ريغ ىلع

 مال_سلانالةراهطلاب

 هللاءامنأ نه مسا

 نسحأ نماذهو قلاع

 ىف هوجولا نم رك ذبام
 مدقاذا هنااهتمو كلذ

 دقوناوحالاهةناعد
 رغسااراثآنمه«متوكم

 دهيحدوري

 «( عسب لالا دقعلا )<
 نايا دقاعلا هب (لوالان كرلا)* اظفالاو«بلءدوةءملاودقاعاناكرأ ةثالث رافي هإأدقو
 الق لطابامهعد ونونجااذكو فاكمريغىدلا نالىمعالاود_.علاونونلاو ىب#_تلااةعب رأ عسب ءاان لماعتال
 اههملاةلماعملا ف « هلساموام_علهلعنوعمهامهتمهذخ امو ىفاش لادنعىلولا ف هن ذأ ناو ىهصلا م... معصا
 راينا (ةبلا ىلعفمدينذابالا هزار وم_عبب مص!الف ل ةاعلا دسيعلاامأو 4 سل اوفا امهيديأ ف عاضق

 قرش وأاح رص هعمسل نأ كلذو متل + ءاعم ةداسلا مهل نذأت لام دب عا ااواماعد الثا و درب وبادقلاو

 ريغب هلماعن اف كل ذب هرم ل دع لو ىلعوأ ما الا فرغم ار راق هدرخأ هادا

 هنعذلالو هتمصرب قلع: الد رعلادب ىف اضن ءست امور .سلهماعت و ب24 ةمو لدتا ام .:لطابدةعق ديسلاْ ذا

 ال يكو لكون تابم ممن لف كلذ حمنالف ىرب الام ىرتشيو عسب ءىدب ةنأق ىمالاامأ وق“ ءاذاةملاطملا الا هل سدل ليو د مس

 هزم هذحخأ امو ةدساق ل ماعملاق «سفند رحاتلا هلماعتاف هليكو عسب مل : و هإيكوت عش عسي وأ ىرتشملاريصب
 00 ا ان اسال كتم 7 وفر اكل امأ اوهتع#ب هلث رومكماضا ًاهيلاه1تاموهتعشتوم اعنوم<

 امأو هن ان زا هم صاع : وهو ةدودرمنال ماعم ىهذ ىل_ءذفنافب رخل لاهأ نمناكتا حالسلاهمعاس الو ملسملا

 هلامرثك نمل كوتملظلاواب رلاةلك اوةنولاو نارسلاو دارك الاوب رعلاو ة_ناكرعااو كارتالا نم هي دنملا
 كاذليصذتقأسسو :لالح هنأهنمعب ايش فرعاذاالا مارحا هنأ ل جالا مش مهيدب فام كلغ نأ ىنبشالف مارح

 ىلانيدقاعلاد>[نمهإةندومةملا لاا اوهووي (هيلعد وةعملاقىفاثلا نك لا)# مارح او لالا باتك ىف
 الور م زخبخو باكع ين حصاالف ندع فا سف نوكمال تأ لّوالا# طور 2 زم تنشر ناي انعرخ الا

 رهطنالو مجيذلاب لغلاروطدالو توم ا قسطا اوالاوباعلا عسبالوةرذعو لب رع
 ملصن ناك ناو لك ؤتالىتلاتاناورملا نمر ذكسملا سدفلا كدولاعسبالو رنا عسنز وحيالوةيك ذتلاب هماظع
 هناك هبفةرأف توموأة ساكن ع وقول سف ىذلا هنيعفر هاطلاع نهدلا عب سابالو نغسل اءالطوأ حام ىتس لال
 تاويح لأ هناف ْرقلار رب عساس ًابىرأ الكل ذكو سد: سدل هس ءقوهولك الاريغىف هي عافتنالاز وع

 || ؟راهظ ىذه ودل ةراعسروخ وثورلاب هبت نموت اويح لص وهو ضباب« ثنو هب عفتتا
 الوتس االوةرأغلا الو تارشحلا عبد زوحالف هاعفتتمتوكي تأ ىناثلاد# ةا.ملاةلاسىفةم.اقلا نمتاصفنا اذا

 ىلعاهرعو ةللا نماهح ا رانا عافتناىلاتافتلاال اًذكو ة.هلابذ لا عانت كلا كاف |
 لحالليفلا عب زود ويوم دلع عفتني وأ ديصل ملصنامو دسالاودهغلاعشبو 0 هلا عسب روح وسشانلا

 جرفتلات اف لك التناك ناؤ روصلاةصامار و: اعلاو سواطل اوءاغببلا ىهو ىطوطلا عسب زو ولسا
 لوسوىسسهنل هنر ودباباعا ىنتة.تازوحال ىذلاوه_باكلااغاو حاسم دوصوم ضصرغا.ملار اننلاواهتاودأي

 عسب اذكو اعرش اهلةع_فنمال هنا ىهالم او ريمازملاو خا ددلاو دوعلا عسب زوك الوهنع ل_بوهبأ عهللا ىل_ص هللا

 روصو اعرم بح اواهرسكت اة نام يملا اناس قاب ىبلاتاناو ل اتحنبطلانم ةءونصاارودلا

 هللالوسرلافدقو رو: _لااذكواهع. .. مصيقت أن اويدلار وصاجأ ع وقا.طالاوبامثلاامأو راهم نا تمراعالا
 ةعوطومز وح ومد ود“ م اهلامعتس انو سال زقرت عت ةءااهنعدللا ى در ةشئاعل لسو هد .اعهلناىل 0

 انوذاموأ دقاعللاك قاممم .ةفرصا للا نوك,نأ تلاثلا + ولا كاذل خييببلا حصوح ونمعافتن الازاحاذاو

 نا! بوكا ةدعب يضرول لكلا ما نمت ذالل ارااغتن هناكلالاربغ نم ىرتشد تأ را اةهح نم

 داولا نمالوداولالامدلاولان مالو ةحوزلا لام و ُرلا نمالوي وزلالامةسجوزلان مىركشلن 1س الو دقعأا

 قىرعاش كالذلا' كآوه سيلا حصن لاعدسةتماضرلا نكلاذا هناذدب ىنرل فرعول هنأ ىلع ادا مءادلاولا لام

 اعرمت * هملست ىلءار 0 اعدوقملاركيتأ عسبارلا# هنمز رت أند: كلاردعاا ىلعم>ا وةفاوسالا

 ٍ كاذكو لكهقلا سنعو نطبل ىف نينجلا وعاملافكعدلاو قل | الاك عرب منال بح همي ست ىلع دقي الاسف 500
 زومتملاو ع.ىملاب عسببماريغ طالتخالهم.ل .:رذعتي هنافز وحالع رضا فنيللارناوي ا ارهظ ىلع فوصل | عسب



 نعاففعتةراضلاه لالا, مهتي افكىلءودةي تاكو هدالوأو هسفنلة«افكسلاهمبلط اذااماق ةداب زلا بلاط
 لءاعةال ىطعن اما هناللضفأ ب سك لافلاؤ سربغ نمئل امه ناكو لالا ىلا با حال ناك نإ اولضف أ لاؤسلا
 وو ةيندملاتادان .عااب لاغتشالا نى  ةلاظيلا نمىوأرت_سنااو ففعتلاوهر هب صا !!نيبدانصو هلاست اسلي

 تافشاكلاولا اوحالا مولع فق بلةلان للعو نطابل ايريس هللجروأ ة.ندبلاتادايعلابدياعةعب راللضفأ تسكت

 لغتشم لجروأ مهلاثم أوت د لاورسسه او ىت ناك هن مهنيد ف هيسانلا عفتني ا مرهاظلا لعق رثب لغتش ملا وأ
 ةدصرملا لاومالا ن هتوف اوناك اذاءالو اذهندها لاو ىضاغلاوناطا لاك مهروماب لفك دقو نيللسملا لاب

 اذهلو ت سك اي مهلاغتشا َّس نمل ضفأ هش مهام ىلءمهلابقأو ءالعلاوأءا ارهعلا ىلع ةلبسسملا فاقوالادأ ماضل

 نيرحاتا نم نكت أ ها اح ون لو نيدجاسلا نم نكوب ردمح ميسنأ ملسوهيلعهنلا لص هنئالوسرهلا ىسوأ
 مهنءهننا ىطرركبىلأ ىلع ةيامصاازاشأ اذهلو فصولا ب ام.الّتاداب زىلادعب رالاىفاءاهذهااءماج تاكهنال
 ىلوأ كلذىأ رو هد مهتبافك د خأب تاكو م ءهلغشن كلذ تاك ذاةفالم!لوااةرادقلا كرت

 تاامهادا ناب اررخ أ[ تاةلأسةعب رالاءالؤواوىلو اءادتنالا ىف .ارهتكلوولاسلث كلذ درب قصوأ فوناملم

 ىلا ةحاحر مغ نمةةدصوأ ةك زنم مهلع هيو دصتنامو سانلاىدنأن مبسكسما 0 مهتبافكتوكت

 مماءق-وها مهتم لودقو تاريمل !ىله سال ةناعاهمضذاىلو آبفوهاعلاغتمالا اوبسكللا كرتفلاؤس

 لدتهمذولاؤ كلا قاهاب ووىثلاتاديدشتااورظنلا ل اذهو لاؤسلا ىلاةجاحلا ةيناثلا ةلاخام عالضنوأ

 را لاوحالاةا-المريذنم«ءفلوةلاقالط اوىلوأ لاؤ سا ع نءنسلا 7 داط
 ىلاةجاحلاو ةءورملا هو هلَذ ا نملاؤ سلا ى انامل اة. ثأن «+بسفناهراظنو دعا اداهت-!ىلالوكومره

 قاحلة دئاف رثكصخبرفهريغلو هلةدئاغلا نم لمعلاو للاب هلاغت_ثانم لسماع حاملالاو ليقثتلا
 سكعلاب نوكبام رود افك ل لمص لاؤسلا ف ضن رعت ىف داب<.» .اءتوجي ولمعااوأ ملعلاب هلاغتشا ف 7 0

 ليصافتب طمعالىواتفل اثاقثومةملاءاتفأ اوه. ةهمفدي رماىتةدس نأ ىتبتءفروذحماو وماما لبا ةتباعرو
 نءوهتمو ةلمل مهتم داو لك لعلزتناه رص وتسوةئاهتلت نمل ناك لمار لا ا

 م-هلوبقناكف مهئاريامهلوبقنم ةتمنوداّة:: مهم نيلفكتملان اب مهلعأ ةدابعااب نول تشب اوناكو نوثالث هل
 ناك اههمىطءاارحأك نبش ارح ن اف رومالاهذهفرافذا!قق دينأ ىقبايفم داعيا مهلافاضءا اريش مها رب
 لاح ف رعت تأ هنكمأ يلا عااهذه ىلع ملط ا نمو باق بيط نع هيطعي ىطعملاو نيدلا لع هيي 1
 هيىذلاد معلا نكءلو بسك اه .ضفهذهف هتةو و هلاحىلاةفاضالاب هل _خنالاوهام هبلقن م عض واني وهسفأ

 ٌىدتنو اياب داو لكى دوعن ن<و نيدلا ىلع: تااوناس>الاول دعا اوةهصاار ومأةعب رالاعماباستك الا

 : ىناثلا بابا !ىقةمعلا با سرك ذب
 ةكرمشلاو ضار ةلاو: راجالاو لسا اواي رلاو عملا قب رطببسكلا معى ىفاثلابابلا)*

 هب( عرستلا ف بس اكل ارادم ىهىتلاتافرمصت] اهذهةدح ىف عرسشلاطو رمش تاب و
 باطوهاماو لسمك ىلعتضي رفرلعلا باطنالو ب ةميل ملك ىلع بجاو بابل اذه لءليصخت نأ معا
 7 ىلع فدو ب ِبايلا اذ_هيلعلصحامهمو ب تكلا ملعىلا جاتك بنك او هلا جاجا لعلا

 بابسأ لع ملاذا هنافل أس نأ ىلااهف فةوتنفاهلاكشا باس ىلع عم ةمذ ةاكثملاعورذلا نم نعذشامو امقنف

 ةعئاولا ل عقتنأىاريصأ ىتكلو معلا مدقأ اللاقولو لاو لاو ضرتلا طا تعود ل
 تافرمدتلا ىفرهسا هناو دوةعلا تادسفم لج لالا مهمةعقاولا عوقد لأ ىو هللاهيفىذتساو معتااه دنعف

 نع لاكشالا عضومر رو افحلا نعجابملا هلزيسمتبلةرادقل امل عنم ردغلااذهنم هلدبالفةحابم ةعداهتظي و
 لوب وةردلا راأاٌضعبب رمد وقوسا|فوام» ناك هنأ ءذعهنلاىىنذر رعنعىو رذالذلو حوضولا عشوم ْ
 ل ةاتال ةةسسل ادوةغلاءذ هن كءكوريش *ك دوةعلا ل ءو نأ ماعاش ايرلا لك .ًالاوءةخ نمالاانةوس فعسالا| .
 اهلي ورخت بريف ضارشلاوةكرشاوقراالاو رنا واب راو عسا شوا سا. 0

 ( نان - (2) -:)

 ]ن1

 باه دش نم انرك ْذ

 هيلعهتلا ىلصدتلا ل وسو
 مهرفس ف مهطاس وأ سو

 ريهشتف ةكموةح دما نيد

 ن-< ' يعم ماك الا

 قهبق هترالاوةؤكلا

 زلم تاكنذ ىلا

 لحد اروشم طسولا

 نمو كلذ_؟ طايرلا

 دودشمرغسلا فنك

 ماك ارناكوأ طسولا
 قاضا ند هطسو لا

 الو كلذك لشد نأ

 طولا 1 كهاسعتب

 راظنل ماك الا اري_هشلو

 فاك هناف ق-اخلا

 ىيمو قاختاىلارظنو
 ىدصلا ىلع فرّوصتلا

 قاطا رظن طوقسو

 ةفوصتملا ىلعر كش اس#و

 طابرلا اول داذا مهنا
 مال_بلاي ندتدال

 اذه ركذملال وغيو

 الو بودذملا قال_

 رداببت أر كتمال ثمل

 نأ نود راكنالا ل
 اهف م-هدصأقم ملغ

 مالسلا مهكرتومودمعا

 اهدحأ اهوح ول مدد

 نم مسا مال_سلانأ

 دتو ىلا«: هللاءام»أ

 رين هللادعىو ر
 ىناا ىلع لحر سلاف
 ل_توعياعدللا ىلسد

 هباع لف لودي وهو
 داك ىو _ءاعدرب مل



 سمت نيتعكر ىلصنو
 طا نأ مدقعلا طفح و

 نمدرسلا عضوم امم

 موسرلاوذهودداصأا

 اهتسعتسا ى 1 :رهااعلا

 ركب الةضودلا ضعف

 تالا يدش نم ىلع

 كلذىف ةرهاظلا مهتدنو

 ىدلك ىفدب رماد
 نوكما ةدو دخنة كيم

 ريغ هناكر كا دّمتفما دنأ
 ريسغل ةكرح ىلع مداق

 بدأو هع رعو 1 كل

 ءارععأ نما نعو

 ركل كلذنم ئشو

 تحاوب لخيرلام هيلع
 نادكأ نالر رذدنم وأ

 نمريثكباو ديقتامه مو

 توكو ةنودملا 0-0

 دراولانوءلاطن نامثلا

 نممو.سرلاه ذم مماع
 قةنلاىلا مهارطتريغ

 لسعلف طاغ ءا.الا

 طابرلال خدت اعلا
 رؤودمأك اروشمرعيسغ

 رعش مر ةسلا فتاك
 نأ هينذ مامكحالا

 رظنا كلذ ىطاعتال

 اعرس لاب وددتع
 رخاألا نو_ححو

 كلذ سده. ماك الار عمل

 دشو طسولادش ىلع
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 4 ءاعىسعن ا ىو رو فز ررلا اراشع أ ةعسا جفن اق: راما كيا مالسسل هبال 2 مضتناذا عبابخ#

 هيلع هللا لساني ثلاقو كتمدنعا كوخ لاه نأ لاق كالو عن نملاقدبعت لاق عنطتاملاقف الحر ىأرمالسلا

 مسرع ءوةنحل نم مكذعب أيش لعأ ال ىفاو هناك: يم أالارانلا ن نمد عبب و ةنملا نميكب رشبأ ايش لعأالىفا لو

 ١ اوةتاماهنعأطعبأ ناواه ةزر فونت -تو :.ءنلاسف:تاىععورفثخأ نيمإلا ورا تاو >> .مالازاثلا نم

 اوكنادح الوورخ [فلاق م بلطلا اوكرت القي مو باطلا ىفلا اجالايرمأ بلاطلا ىف واجود

 هلئادا اومقاوسألا لسوهيلعهنااىلصلاقو هةيصععهدنءاملاتبالهثرا نافىلاعتهللاةيصغعدوب المت نأ ىلء فر رلا

 الحر أب نأ نمربد هرهط ىلع بطتصف هلبح مكدح ذاب نال مالسلاهياعلافو اهتمباصأ اهان"أ 1 نفىلاعت

 0١ 0011 نعيسلعنتا عقلاوسلان مايانهسفت : ىلع مف نملأف و هعئموأ ءاطعا هلا سيف هاضف نمهللاءاطعأ

 الاطقدح ار قتفاام هناق رقفلانعلالخلا ب سكلاب نغتس !ىنباي هنبالميكحلا نامل لافدقف (راث" ا

 لاقو هيسانل !فافخ-اتالثلا هذه نم ملخأ أو هن , ءو سم باهذ 7 هإةعقف عضوه دف ةقرلاصخُنالث هناصأ

 ةضفالو ايهذرطعالءا_مسل انا م «اعروذ فقرر امهالالوعب و قزرلابلط نع مكدس أ ده ةيالهنعهللا ىذررع

 مركأو ا سنه تس تسأل ءهللا ىضررع هللاقف هضرأ ىف سرغإ ة سم نيدي زناكو

 ةرهدأ أبا سلاقاك مهاعنال

 لام لاوذتاوخالا ىلءعركلانا ب اهرمعأ ءاروزلا ىلع لاز نلف

 نءمهاربا ل5 بو هبرخ 1سم ىالوءاسند م 1قالاغراف ل-رلا ىرأ تاو ؟ الى ادذ ءهللاىذردو#« منن الاقو

 نمتاظمثل اهم ايداهحيف هنالىلا بأ قودصلارجا: !!لاقةدا علل غرفتملا مأك بلا ب>ًاوهأ قودصا احا: ا

 1 اهفلاعوهدها ف ءاطعلاو قمشالا لبق نمو تاز او لامكملا قب ربط 0

 ندئس ب ااه مثدع

 هنعهللا ىدررعلاقو اذه قيعربملا نس

 نءىغلساعر مهلا لاقو قمم عدس ًاىله الدف قوست أن طوم نم ىلا ىحأ همفتوملا نبت ا : عضوه« نمأم

 تءاعو سانلال اوس نءىلابحأ ئث هيف سسك ولأ لاقو ىلع كول نع قانا ؟ ذافىف عقي لحرلا

 هذهاملاقنة دش اهذه ىرت امأ اهف مهعمن كوهتاهج رمهدأ نيرمهاربالةن.ةسلا لهأ لاَعذر هلا قفةةطاعمعر

 قب علا ىسنةناعلاب نع ناك فوسلا» لا ةالكوتا كلا واو 0 0

 ركذ ةنيحمالدللاهماعهلوقو 2 ا طتكوز رو لعب هانا سويت سوبا ارةمهساما 37 لهح
 مسوهيلع هللا ىلصهتلالو- رباع أ ناكو قفز رزرلاباط قودغتاهنا 7 ذفانااطبح ورك وربو اصا خو دغت لاةفريطلا

 ىلا بح ك شاعمبلطت لارأ الل ج رلةبالقوب'لاقو موبةودةلاومهلبخت ىف نولمعن و ريلاورماىف تورد:
 هللاعف ا عت لعودملا هجر مهدأ نب مهاربا ىقلماروالاتاىورودحسملا هي واز ىف كارت ا نم
 قةلذمفةوم فتونم هنأ ىنغلب هناق ور عابأ اءاذه ن ءىبءدلاةذ كنوفك.كت اودنااذ#ه ىتمىلا قصسا اياب

 كلتدوعي كريو ك.مدقفدتن ان رنعةدابعلا سيل ىنارادلا ناماسوأ !لاهو ةنملا4تبجولال_حلاباط

 هللاءاضغب نأ ةمايقلا مون دانس ى داني هنعهننا ىذر لمح نيذاعملاقر « دبعت امهر رحافك. ةيغربأدنان ع

 د سلا سامو رابغالاهبافكىلعلاكتالاولاؤءل عرستااةمذم هذهفدجالالاؤس موقف هضرأ ىف
 نمنكولاملا 000 ا سل( كانوا هاا وبكل الا 3 نسم عدالف

 ناملسال.: .ةو نيقيلا كت ايىتحنل ردبعاو ندحاسا| نم نكون ردم مبسنأ ىلا حوأ أن كلونب ,مرحاتلا

 هلا نئوالو لفل هير دعسملاساعوأ | زاغو أ لاس نوي نأ كسنم حاط سام لاقذأ دا ىسراقلا

 شا قلل لسن راحلالوقنانسللوةنفلاوحالا لءعةةرايخالاهذهنيد ودا باوجلاف)
 ةنافكلا ىلعتدا زلااهنميلط ناف ةبافكلا ىلعةدايزلاو ةو رثلاوأ ةيافححلااه.بلطتنأاماةراتلا نكلو
 لكسأأ راهح ىتلاامندلا ىلعلامقا هنالةمومذمىسهفناقدصلاو اريكنا ىلا فرص لالءرامداولاملار ان للا

 رحاتلادارأ و انئاحالوارحات تحال هلوقب نامل-هدارأ اما هو قسفو ل طوهفانثاخ :املاط كلل ذ عمن اكن اهةئمامخ
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 لك ناك عما ادق ند ا علا مسا اا موه ةرو ركل جدر هلا / 1

 هر دولا انفع !ىو: الاقدار سودا و توم ازمير الل سا

 سرفأا ةس أمس ّى] ا ناك رك و أ ىلا ل-رأ حن سارق ذ ىئأث نم ىس ًارلعىونلا ل ةنآتنكو ونُكأو 1

 ب ءلعفا سلات اه ىم ًارلعىونلاو اع هعموأتو لو اعهتنا ىلص هنن الوسرت: عاوىمي“ --ءا|ءاكف

 ملسو هيلعهتلا ىلص هللا
 دحسملا ل تدم _ةاذا

 َع نيةءكرزىل_هرالوأ

 طايرلاو تيما !لسخد فرد سانلا رت الد 6 تأثرا اوت ىلا ان خأ خأ

 0 طايرلا دضخ 0000 هوما |ناداباتك مو هقستلاو ل

 ىلع ةنسلا نم طابرلا 1 | ||  *(نيدلا مول عءايساباتكنمتاداعلا عر نمثلاثلاباتحلا اودوشاعملاوبسكل'ٍبادآباتك )د

 لحرلاناك لاقمتءاا أ 0 0 ّْ وم ىعب رادو ى : 31 2 37 و ىضرتةملط نعمان و رامإ ىوسامئ لكن اب هذ 0 0 |مدددحوب قدمت ادحومدج هللا دمك

 ]| عيرد رك _تنووعاشارفالو اوعةجاولو ابايذاوةاخ نا ضرالاوت اووسلا فن لكتاوو ىنئاحتنالو لط ابها
 ناكوت تيدا مدقاذا ||| لهوا ابل لدللا لم راهن ىلع لبال روكا شارقو مهلاطاسب ضرالا د همواينمافةسءدابعل ءاعسلا
 هان 0037 2 || ارعس شد ةرصت قاوعدي ْ/ْنيذلا هياصار هل !ىلعو ويا اطع4_لع مدور ودعي ءاو رهضو>نع نوئفؤملا ل م
يسالاب ب موبايرالابرناق (دعباما )اريثك اههاست لسووياشاكستاو

 م علا لربع 0 1 تاع اوباوثلار ادور الاله« با

 - 1 25 ا

 ةفصلالزن اغ تنكف ٍ شالا نودداعملاىلعار وصةءامندلا فر مشتل س دوو ناستك الاوروشنلاووه تار طضالا اولععتلار ادانندلاو

 ىضع طاب ىلا لد اذاف ]م هشاعم هلع ش لدروةثالثس انلاواهملاةحردموةرخ“ الاةعر سان دلاق هيلع نيعموداعملا ىلا ةعب رذ شاعملا لب

 دار ىذلا 0 أ( ثلاثلاوه لادتعالا ىلا برقالاونزئافلا نموهف هشاعمنعهداعم هل غش لجرو«نيكل اهلا نموهفهداعم نع
 ل 000 دادسلا جمهنمةشيعملا بلط ىفمزالي /نمداصتتالا : ةيترلاند نلووندص:ةملانموهف هداعاهشاعم هلغش ىذلا
 0 6 م هوه ةاعسو بادادرون ندتاهوةعب رشلات اد اياهلط فبدأتي ملامةعب رذوةخ ””الاىلا دل .وايندلا بلط نم نض ثني ناو

 هك نورا هبة ا ةينكللا لضف فم (لوالاّكن" ب اوبن ىفاه-رسشنواهتتسوتاباستك الا بورضو تاءانص اوتاراخلا

 00 قلدعلا نابي ىف ه(ثلاثلا بابا )# تالماعا اوءارم لاو عببلا جدك لعوب ( ىفاثلا بابل )ههيلعتللاو

 جر د نيب ل ىلعرحاتل اغا ش ىف م ( سما طنابابلا) ءامقتاسالا ناسف( عسب رلا بالا )# ةلماعملا
 عضا م راسيلاب سادملا ١ »م (هياع شل او بكمل لضف فلوالا بابلا )«

 || اهف كلانا عجو ىلاعتلاقوتانتمالا ضرعمفهرك دفا اعمراهنل اان اهجوىلاعت هلوقف « الا نااما) ضرالا ىلع سادلا |
 د الضفاوغتنت نأ حانج مكيلع س دل قاع" لاقواهملعركسشلا ب اطو ةمعنك راهاعذ نور ؟ثنامالملق شام

 | ضرالا اور: اةىلاءتلاقو هلأ لذ نم توغشت ضرالا فنون رضر نورخخ 1 او ىلا :لاقو سد 1

 باط ىمهلاالا هر ةكلال بوند ب بوف ذلا نم او ةلعهللا ىله لاق د ةذ ) رابتخالامأو) هللا لضف نما 20

 م وهماعهللا لضلاف وءاده لاونيةيدصلا عمت مايقل مول هوا رشح قود ما ارحاتلا مال سلا هيلعلاقو و ةشدع

 رديلاةلبار هةلاكدهحوو هللا 8 راح ىلءاعطغتو هلأ. .ءىلغايعسو هل“ بما نع ةقعتو الالحان 0

 اذه واولاةفىىدد ر كدةو ل مناك فااور انف مولثاذ هيادحأ عماس تااج لسوهي .اعهتلا لصتاتو 07

 نءاهفكمله سفن لع ىسي ناك ن اهنافاذهاواو نال مو .اعهللا ىلص لاذ هللا ليدس هداج ياس تاكول 1

 مهشك 2 .لفاعض هب رذوأ أ نيفرعض نيون ىلع يس تاك تاو هللا لبس فوهق سانلا نعاتغت و ةلشسملا

 نيعلا نهتلانا وهيل عقلا لصلاق و تاطمشلا .سقوهفارث كتوازخافت جس ناك تاوهتنال مدس قوهف 5
 نمْؤمل اب ىاعن هللا ناريدنافو ةنهمم ذك لعلا ل عت دبعلا ضب ؛ و:سانلا نع اهم تغتسل ةنهاازذ 5
 دبعلا لك امل حرش ارش ىفو رورعم عسبن لكو بسكن م لحترلا لك ًااملحأ ملسو«.لعهللا فس لاقو فزغا| ا

 اًهقلب ودنتنامملاذخأب و

 للغد ءوضولا ىلع ناك

 قيردطلاب ارب نسم |
 ىلعمدقاذاو قرعلاو
 ةدادعسلا ى :وطدةداعسلا

 ا
 اع هسيمد-5مسع و

 "ةليعا | ليعتسا معك :وطنا



 فاظنتي و ءو طولا
 ءاقلل دعتس و بءطتيو

 ىو: وكل د ناوجخ الا

 نسل ,ً رتل

 تاومالاو ءابحالا

 (ىدر) م-هروربو

 هللا ىدرةر رددوا

 هللالو-رلاقلاق هنع

 حرج م -وعيلعمللا ىلص
 فهلاةأ روزي لو
 هتحردعهللادصرافةننا

 لاق دي رث نأ لاقواكلم

 ةبارقل لاقانالفرو زأ
 ٌكلدنع هل ةمعنل لاقال

 مقلاقاللاق اهركدشت

 فءه.ح أ ىنالاق هروزم
 هنلالوسر ىناق لاقدتنا
 كح تلح هناي كلا

 را رهونأ ىو رومانا
 لور نعهنعهنلا مز
 سو لع هليأ ىلص هلبا

 لجرلاداع اذا لاق هنأ

 لاقهنناىف هراز و ها
 باطو تءط ههنا
 نم أَوِش و لاش
 (ىو ر د) الزغمةنحلا

 هللا ىلس هللالوسر نأ

 تنك لاق مسوءلع

 ةرايز ن-عوكةبهت
 امحافاهو رد زنروقلا

 لمحف ورش الارك ذم
 ءام>الاةدثاف ريق هال

 اذافكلذ نا 2

 ٌئدت» داماا لخد

 دآحاملا نم روسع

 1 2 تاه نية عكرءسف لسن

 همس ٍ؟ + <

 كا ول تسل أ ناليفاسنت فاعل ماعلا ع رلالا هنا الاهتب نم مان تال الإ ويباع

 ةرساغعا !نس>اهملعتّيدلاولاىلهاهة>نمورزولااهاءورحالا هناك هنذاريغب تمعطأ |تاو هرحأ لثماهأ

 نمتح رخل: :اميورعلا دع هتتءالتااق قرارا راحبلا ءامعس أ ناو راك جو رلا جم ةريثعلا باداو

 اداهم هلىفوكوءاعم كلن كاضرأ هل وكف. فلات: رقرتفرعت) شارف لا ترسخ تح رهف ىلا رش م

 تاو«ذغىف راك نماندنا لاسم هنعىدعامتالو كلالقف هيلا الادمعت انكي ةمأ كيفوكواذاعتالن 5

 لاق ر)البجالا اراظنن الؤاذ دحالا معسنالو مطالع .عوهعمسوهفنأ ىظذ>ا 0

 تضغأ نيت كرو - ىف قطن: الووب قدوم ىئدتست ىموفعلاىددخ (هتجورللجر

 بيغملا هيك ردالل ناو هب ةص فدا لرقأ ى ىفدسر هدب لو

 بتاعتي -ةلاو يلف كابايو * ىو لاب بهذتف ىوكسشلا ىرتكتالو
 تهذي بحلا ثيل ماهةجااذا وب ىذالاو باقلاىف بحلا تنأر ىباو

 اهدوعصرتكح ,الاهلزغاةمزالاهت«: رعقفةدءاقنوكس نأ لب وطتريغ نمءأرلا بادآ ىف عساها لوةلاف
 بلطتو هتريض>وهتنيغ ىف اهلعب طفح لوةدلا بح وبلاحىنالامجماع لح تالامنا ريل مالكلاه]لقاهعالط او

 ةليهىفةرف فم هلذاب تجر ناف هنذانالااهتين نم رختالوهلامواه غن هنوختالو اهر ومأ ع بج ىف هترسم

 اهصخشإاهفر مد وأ هتوصبب م تامر رظ_<تقا اوسالاو ع راو لا نودق بلاها عضاو 1!بلطت ةثر

 اهتيب ريدديو اهتلت حوا ماهمهمفرعتوأ هرمي هلا نطظن نم ىلع كل :اهتاحاحىفاهلعن ىد دصىلا فرعتتال

 .قءدراعتملو مهفتست :ملارضاح لعبلا سلو ايل !ىلءاهلعبل قب دص ذات ااذاو اهماسصو امال ىلع همم

 رثاس قحؤاه سفن قح ىلعهقح مدةتوهللا دز راءاهج و ز نم ةعناق نوك.ةواهلعب واهسةن ىلع ةريسغ الكل
 مهاغرتسللةظفاا هدالوأأىلعةةفشم ءاش نااهم عم مَثلل هاك لا او>الاىف ةدعّم_ ىماهسفن قة فطن ةءاهسراقأ

 فنيتاهكن يدهن اغاعذس أ صاوان راسا سلا دةوبو زلاةها ضو 0

 ىلع هنئا مرح لو عيلع هنا ىلص لاهو اوناموأ اوان ىت-اهتانب ىلعاه سفن تاسدو اهو زنمتمأ ةأسماةنملا
 لاق ف ىفردامتءذهلاملوةأ:ة+ + نايىلاىف ردابتهأ سما اذاف بع نع :رظن !ىناري_ ىلبقاهلخدي ةنحل ا ىدآآ لك

 ركمشف غلب ىذلا نهرمأ حاب ىبح نيلع رم _هدفاهل ياتي اهدنعناكو هلم ءانسحت ناك ةأصادزه داب ىل

 لاق ىبءمالاناىو رد_ةفدصةلاهح ودزك ردزت الواهلامتع وزلاىلع خا فتنالناا ماد نموو كل ذاهاهنلا

 نيذر / اهذهااهل تاّءفاهح و سانلا .* أن ملج رتحتاهجو سانلا نبحلأ نمةأ صمابانأ ا ذاق هتدابلا تاخد

 ىناعف قلم نين ومتيباهف نأ هلعاش اوقفت أس ادقف تكس ااذها,تلاقن ه4[: ءثحت نو كت ناكل غنا

 تيار ىهعصالا لافو ىنتتكساةىلهننا ىضراعىضرأ الف !ىتب وقع هلعف قلاع نيب ىنيبامف تأسا ىلعاوأ هناوث
 تااةناذهنمازهدءب أ امتاعفدحساهدس وةيضتخ ىشررجأ ص ةاهلع ًارماةيدابلا ف

 تناحلا طبلاو ىنموهالو أخ هع اال بناح ىتمهلنو 1

 اهجوزةببغف ضابقنالاو حالها !ةمزالمةأرملابادآن مو « هلي زن , زب جو زاهلةحلاصنأ ااا تاعف

 نع«يىر رلا_ عاهج وزئذْؤَت ناىتبنب الواهح در رروذ>ىف:ذالا باسأو طاسنالاو بعللاىلا عوج رلاو

 روان مهتحو زتااةالاا مندل فاه وزن: رماىذؤتال مل-وميلعهنلا اص هلا لوسز اعلاف لح ئ ذاعم

 0 نماهملع بح اسمتو انيلاكةراغي نان دون ليجد لد_:ءوهاشاف هللا كلتا هيذؤتالنيعلا

 ةدااءذهىةني زلاو ببطلا بنضتو رشعو رهثأة عل زن مردصح هءلعد_كال نا اهجوز اهنع تاماذا

 نزح نب نابغشولأ اهون أ فون نيح مل_-رعبلء هللا ىلهىننلا حو زةبيبحمأ ىلع تلة دةلس لأ تن؛بني زتلاق
 ةحاس نميببليل | قاممنا امهر تلاه رع راهب تاهدق هريغوا قولت 'رف_ضدنق مطب ثعرف

 كا :مىلعدعنأرخ ل مويلاوهتلاننمؤنةأ الز حاللوقب مر ءيلعمتلا ىلهقئا كوضر تسيح لا ريغ

 لامن الااول سداو ةدعلارخ ؟ىلإ حاك-ذلا نكسم مر زلاهسزلب و اًرشعو رهشأ ه ةمعا وأ جوز ىلعالا مايأ ال نم



 يل"
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 قزاط دا ارأ هنانب حاصأأ| ضع نع ىو 3 وممظءدرعو عيمصأ اريل قهاستلارس ءاشفا درو دقن حاكذلادنعالو 5

 :أصالو ىلاملاقف اهتّدلط مهللتقاهتاطالف هنأ سا ارث كل :مباللقاعاالاقف افك ر ىذلاامهللمةفةأ ما[

 .. «(اهلعحوزلاةوةح فرظنلابابلا اذه نمىئاثلا مقل ) جوزلاىلءاستاءءازهفىربغ|
 امتاهسف:ىاهتمبلطام لك ىفاقاطم جو زلا ةعاطاوماهف هلتق.قرىهف قرعون حاكنلاناهبفىاشلالوقلاو

 اهحوز وتتامثأس ماع !لسوهيلع هللا لملاك : ريثكرابخأ العب وزلا قح مظعت درو دقو هنفةمصعمال |||

 اهونأ ناكو لفسلا ىلاولغل ا نملزتن النا هنأ صا ىلادهعو رغس ىلا يرخ دة ل رناكو ةنجلا تلح دضازاهنع
 «.لعهّللا لص لاف اه :أىلالوزنلا ف تذأتست م وهماعهتلا ىلصهلنالوسرولا . رااتلدراف ضرفلفشالا ف

 اهملال_وه.لع للا ىلسهلنالو-رل راف اهوبأ نفدف كح و زىمط أ لاقذ هن ص[ :ساف تا: كح و ز ىه.طأ سو

 اهره-ثتماصواه_:ةأرملاتاضاذا ملسوهراعهتلا ىل_سلاقو «اهجو زلاهتعاطب ا.سسالر ةغدق نبا نااهربخع

 هنلالوسررك ذو مال-الا ناممىلا بو زلاةعاط فاضأو ام رةنج تاحنداهحو زتعاط ًاواهح رف تافف>و
 لخخد نوجاو أ ىل انياب امالولن هدالواب تامر تاع_ضرمتادلاوتالماسلاةف ءاسنلا ٍلوه.اع هنا لص
 نرثك. لاق هنلالو-راب نا قنءاسنلااهلهًارثك أ اذافرانلا ف تعلط ا ل وميلعهنيا ىبصلاقو ةنجلا نتا لم
 ءاسنلانيأ تاعفءاسثلا اهلهأ لأ اذافةذللا ف تءاطارخ ارمخ ىفو رسداعملا ورلا ىنمد ريشعلاترفكي و نغالا

 ىلا: اة تن اهنءهللاىذرتش,اعتلاقو «بامثلاتاغ.صموىل !ىنهننارغعزلاو تهذلانارجالا نهلغشلاف

 ناكوالاق :أرملا ىلع وزلا حاف يو زتلاهرك اف بط أةاتفىفا هلال ور ابتلا ةفيل وم. عقلا ىلص ىلا
 تنس ابعنب لاق ريحت هنافىح وزن ىلب لاق يو زن الذ أ ت لاق ءركش تدأ امءةس لذ دي د_سهمدتىلاهقرف نه
 نمتالاق جوزلاق حاف جٌوزت تاديرأ دمية ما ىفا تلاقف سو هيلعهننا ىلص ننال اوسريلا مثحن نم أما

 نء امش ىطعت الن اهة> نمو هعنءالريعب رهط ىلع ىهو اهسفن ىلعاهدوارفاشدار !اذاة- وزلا ىلع وزلا قح 1

 تءاحتلعف ناف هنذابالااعوطت مود النا<_ةحنمو: هلوحالاواجاعرز ولاناك كلذتاعفناف هنذايالاه-تسأ]

 هللا ىلصلافو ب ونتوأ هتبد ىلا عمجرت ىتحةكئالملااهتذعل هنذ اريغباهتبب نغتحرجخ ناواهتم لبنتي مو تش عو ١

 هياعدتلا لسلاقو العمل لفءنماهح وزلدصستن اةأرلاترمالدحال رست ناا دحأ ترص أول و هءلع
 ىاهتالصنملضفأ اهرادنكىفامتالصتاواهتدب رعق ىف تناك اذااهمرمج و نم:أر ان وكت امنرقأ ملسو
 تبب عدن اواهتيبىفامالص نم لضفأ اهعدخىفا هال هزاهر ادن كىناهتالص نملضفأأ اهتيد ىف هت الصو دصسأ ا
 رعت أ رهالاض أ لاقو تاطمشلا اهةرسشتسا تس رخاذافةر وعة:أراامالسلاهمل علاق كلذإو رتستلل كلذو تس ىف
 ةحو زلاىلعوزلا وة: تار و عرش ءلارمغلارثس تناماذافةد>اوةروعج وزلارتمس تح وزن اذاف تاز وع

 اذاه.سك نعففعتلاوةحا+ل اءاروامة بلاط كلرترخ الاورتسلاو ةناصلامهدح تام اهمهأو ةريثك

 هلابا+_ةنباوأ هنأ سها هللوةت هلزنم نمير خ اذا لح رلاتاك ف1 لا ىف ءا لا ةداعتناك اذكهو امارحناك || ٠

 اولاقفهرفس هناريهركقرفسلاب فال نملجر مهورانلا ىلءريشنالوريضااو عوملا عرب سناثاق مارب سكو |||
 بهذي تازربرلواق ازره:فرعامرالاك اهتفرع هةفرعذنم وزيت ةفةقفن كل عدب ورش سب نيضرت م هّثححو ْر

 لاقو:دابعلا نمهيق ناك ا كل ذءر كف ىراوخلا ىفأ نيدجأ لرومساتنبةعبارشيطةو# قازرلا قبنولاك الا
 نمال:زحالامتئر و نكلو :وه ىلاموكنم ىلاحي لغش "النا تلاقف ىلادع ىلغتلءاسنلا فة هىلاممت اوال
 نذأ:-اىن-لاةفلج وزعهّللاىلااةب رط لتوكسض ني اص! كل, فرع أون اومنأ ىلع قت ت ات درافىح وز

 ريغتالاانبادصأ نمدحأ حو زتاملوةي ومي و زعلا نءىناهتي تاكو لاق ىفارادإا تاجا -ىنأ ىلاعج رفىذاتسا || ١"
 صج نم نك انلزخ«ىناك. ةاهتج َوزعف لاق نبقي دسسلاا مالك اذههتنن لوا مئافا مي ةزتلافاهمالك م مءالف ا ٠

 ةونثالئاهاعشج و و لاقتانشالابلسةنمعالستفلك الادعب بو رهلل نياهمتساىديأل -غنمىنتفأا '
 لهأ قهبشتهذ_هتدب ار تناكو كح اوزاىلا كبوة وكلط ان, بهذا لوقتوىببطنو تاممطلا ىتمعطت تناكف ||
 هننا لص هنا لوسزلاق لعمان لب هلامىف طرغتالت اا مله تامجاولانمو + ةرصيلابةبودعلاةهبارب ماشلا |

+ 

 :تاقئااةنا اكو رغسلا

 لهالاف'رظاملا ءوسو
 اذاو دلولاو لاملاو
 ديرب داب ىلع فرشأ

 مد ا ماتم
 ءامحالا ن اه نم ىلع

 نم اري تاومآلا د
 هاعع و رس امنارغلا

 تاوءالاوءادح اللد ده

 .تاىو ردةف ربك و
 ” هيلعهلياىلصهنلالوسر
 نم لق اذا ناك مل-و

 ىلعربك جوأ دزغ
 ضرالا نم فرش لك

 لوقو تامّدالث

 رخو هتاالا هلال
 هلو كالا هلل كب رمشال

 دلك ىلءوهو دحلا
 :١ توسئان نوساردق

 انبرانو دجاس نودباع
 هلا قددص تودماح

 مره دبع :مهنوهدعو

 ةهللتحو تارح الا

 دالاىأراذا لوقو

 اءانالع>اوسهألا

 ان_ح اهز رو ارارق
 تناك لسع اول و

 'ىلصهتنالوريءادتنا

 تلح لطخسو هملعهّللا

 كم لوخدا ل نغا
 ”لوسر نأ (ىدرو)

 | مو هل عملا ىل سهلا

0000 
 "يدم لزنو نازحالا
 لسيتغاو هتمال عزت

 حدجاف الاو م_كساؤ



 لاعب رةراةجلاوءاردزالا

 الكو ودبس بل اذه
 راكدنالا ىف نيتفئاطلا

 حجيدعلاو بج اولا تودهتي
 اهدهاعتب نمنأ كلذف

 نلف هبا ركسإال

 وهر عرشلا ىف ركنم

 مري ل نمر نسح بدأ
 هبلع ركشالف كلذ

 عزرسشلا ف بحاول سياق
 نمريثكو هيلا بودنمالو
 لبجلاوناسارخ ءارقف
 هذه ةياعرف غلاب
 جردحولا موسرلا
 اريثكو طا اردخألا ىلا

 قارعلاءارقف اهم لدعام

 ىلا ةيراغملاو ماشلاو
 ط رقتلاىلا ردع دج
 هركش امتاىسلالاو

 هرك-:بالامو ركب عرمتلا

 لمع ر ركحنال
 تاوحالا 5-3 راصتل

 اهذنكيرلاماراذءا
 بورد:«لالداو أر كنم

 قذولاهتاوعبلا
 رسثع نماثلا بابلا له«
 رهسلان م موذَعلا ف

 بدالاو طايرلا لو دو
 م/م
 ع رادار يقلل ىح
 ذيءةس نأرغسلا نم
 تاه" نم ىلامتمَتأي

 نمو هيذيعةسداكماقما
 نمو *« رنسلاءاثعو
 ىنامهالا روثاملا ءاعدملا

 ءاثعو نم كب ذ دوعأ

 - صم وسو

 الاههركت دلاو نكملو مدغم

 عم سالا
 22 حاسم ١ سل لس ل سس مسخ سس صم مج يس هج سل
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 اههمكلل ذكوة ناس ىمهف هله ىلعتذ واهخ وزتذ ا اههمو رمل هدسأف ض رغل

 اهدهم ةنيبم ةشحاف, ني: أي نأالا نح رذعالو ىلا عن هلوةفدوعءنبلاقنسدلا:دسافوأ قانا ةءزستنأك
 نمىذالاناك ناودوصملا ىلعه.دنتهنكلو:دعلا ىف هيدي رأ اذ هوة افوهفاهجوزذ آو هلهأ ىلعتذب
 اهلعل ماتوا م ىفاخحا كل ذناف ىطءأاىرثك ؟اهتمذختا,ثأ لجرال هركيولاملذبن ىدتخ:نأاهلف حولا
 قالطلاتلاسنافءادذلاب قثال هنوداف هتذحأ امدرف هيت دتف اقام ماع حانبالىلاعت لاق عضرلا ىلع ةراتو
 ةنجل اةكار حرت ل سايامريغنءاهقالط اهجو زتلأس ةأرماانعأ لو هيلع هللا ىلص لاف. آ ىهف سأبامربغب
 قالطلا ف وزلا عارعل مث تاةفانملا نه تاعلتخل لاق مال !هيلع هءارخ 1 ظفا ىو مارح ا ساعة نجل اةرخآ طفل فو
 مارح دي هيف عما ىذلارهطلاوأ ض.+لا ىفىالاطلا نا هيفاهعماح ملروط ىاهةلطب تالوالا ب روءأةعب رأ

 لاقف ض.للا قهة-وز رعنباقاطاهعجاريلف كلذ لهفنافاهلعةدعلال ب وطت نمميفاملاعقاوتأاك ناو
 ةدعلاكلةفاهكسمأ ءاشتاواهةلط ءام نا مث رهط مث ضخت م رهط ىاهعجاريلفمصرمعل لسو هيلع هللا ىلص
 طةذقالطلاةعج رلادوصةمنوكرالثلنن رهط ةعجرلا »عب رعصلاب هرمأ ا فاوءاسنلااها قلان تأ هننا م أ ىنلا

 كرفت ودوضةملادمفت:دعلا دعب ةدح ولاة ةلطلا نال الثلا نيب عم الف ةدحاوةةلط ىلعرصتعي ناىباثل اد

 اهج قزتي ناىلا اتصف مدنا .«راثالث قط اذاو ةدعلا دعب د ارأ ناحاك-:لاد دحتو دعا! ىف مدننا عج رلاهم
 ه«ةدلاداو ريغل اةحاو زباعاءممبلقت روك مع ه.ةىاسااوهن وكيو هنءىن جملا دةعو ةدمرعصااىلاو لل

 ةيافك ةد_حاولا و مسجلا ةرغثلذلكوةجوزلا نماريفنتكلذثر ول مهسنم و زنأد»بلاحلاةج وز ىفعأ
 رظنلا هكر ةهاركلاب ىنعأو ىناعملاهذ_مهو ركمهنكءاو مارح مجلالوقأ ثساو روذ ريغ نمدوصقملاف
 لدءىلعةيدماماقبمطتو فافضس او فينعتري_غنماهةلطتب لاعتلا ف فطلتب ناثلاثلا وج هسفنل
 حاكسذلا لصق رهماهل مس امهم بحاوكإذو ندوعتمو ىل ء'لاق فارغل !ىذأ نم هياهعفا_!ريجل اوعاتمالا

 هئاسن نم نب: أسما قالطا هراد أ ضعب مون تاذهجو واحاكسنمو اقالطم اههنع هنن !ىضر ىلع نب نس انأك
 لاق تاعفاذاملاق.لاعج راملف لعنذ مهردفال 1 ةرشعةدحاو لك ىلا مذدي ناءرمأو ادتعامهل لقلاقر
 25 راغم بدم نمل يلق عادمل ضاوةناهتعععو تيحنا اوتاكمفى رخالاامأ را ؟تواهسا ار تسلك امهادحاامأ

 دبع ىلع مونت اذ نسل لح دواهتعجارلا متةرافامدعب أ ص ااعجا م تنكوللاقو اهل مرتو نس حلا قرط اق
 اهنءهننا ىذرت ثئاعل شلات ب رضوي وريطظنة ايدل اب هلن كي ملواه ستر و ةنيدملا قف ماشهنبث رح انبنجرلا
 مس و هملع هني ىلص هبال أوس رندا رد مس ع رو ك؟تأ نمىلام> ناكل كل ذىريسم هرم ١ ولت لاو ثمح

 الأ لاوه سان ىف«اجأو نجرلا دبع همظعف هتيب ف نسسحلااهياءلحتدف ماشه نب ث رخل ا نب نجرلا دبع لستم
 ه«-أرعفرمت نجرلادبعقرطاف كتنب ابطا تئج لاه ىهامو لاقامل ةجادسلاّقف كئحأ تنكفىلاتادرأ

 اهءاسامىءونس ىتمةعضإ ىتنبانا لعن كا كلو ك:ىلءزءأا جلع ىدعدحأ ضرالاه+و ىلعام هنا لاقو
 ريغتينا ءرك ارك تبت ىف ىلتريسغتب ن اتش تاعفناو اهقاطتناف اغا قالطمتنأو اهرسام فرس و
 ماقو نسا تكسف تح و زاهقاطنالناتطرسشناف مو هيلعهنبا ىلصهننالو رن مةعضب تناف كاع ىجاق

 ىلع ناكر قنعف قوطهتنبا له ناالا نجرلا دبعدارأاملوةيو ىشع و هرهتعمس تيب لهأ ضعبلاقو حرخو
 هربعكشت الف ىالطمانس-ناهتءطخ فلو ةد و رمذملا ىلع هنمرذتعد ناكتفع ةبلطت ةرثك نمر هع « ع هللا ىذر
 نالذرسف رت ءاش ناو أب حأ ناهءاش امءنصكسشنل نينمؤملاربمأ اب هتلاولاّعف نادمه نمل #> رماه ىتح
 مال ىل+داتادمهل ت اقل هج ةنح باي ىلءاباون تنكو لو لاةرابلع
 لبةصبسةعف اوم اءذهف هيلعوفاوب تاىتيتيالف ءابح عوتدلو ولهأ نم هسمدسد ق نعط نمنا ىلعه.سنت اذ هو
 هنيارعو دقو حام قالطل !نأ تاء اذه نمدصقلاو هن ادنطاءلقنوأ اوهيلعِل ام كلذ ناف نكمأ ام ةغلالا ندالا

 ءارةذاون وكي ثا كت اماو مدابع نءنخلادلاو مكنمىنانالا اوصكسناولاقف اعدج حاكنل او ىقارغلا ف ىنغلا
 قالطلاىفالاهرس- ىشفالنا عسبارلا «هتعس نم الكمه للا نغناةر 2 تاو ىلاعتو هناص-لاقو هإ ف نم نبا مهنغب



 و

 كاز راخلا نمةرسسموةخعف هل ثنأك هب 1عفلناء 5-5 ًاىتلاةمعنل ا نماهلع غيت و اهءازغنسحافاه اذ غواهيدأت
 امها نسف نيئنيا كرد ددحأ نمامهلتوميلعهقلا ىلسدنلالوسر افا نعد هلا ىضر سابع ت الاقو ةنجلا

 نمدوسىلا جر نم لو هيلع هللا ىلس هللا لوس راس نأ لافو نيتاهكةندللا فوهوانأت :ك ءاتبصافامبملا نسح أف نات وأ نانا 4 تناك نس مل-و هيلع هللا ىلسهنلالورلاق سنأ لاقو .ةنجلا هاما دأ الا هاتيدعأم
 هيذعب لهل اهننار طل نموه اهللا ارافنروك ذلا نود ثانالا هه صف هتف ىلا ةلمفس ايش ىرتشاة نيل كلا قا َْآ

 50 الجاف كن هلابعىلا وسلا نم ةفرط لج نمل _بوء.لعدللا ىل-مهللالوسرلاقه لاق سن نءو
 هنن ند قك نهو هللا ة.ثندخ نم زك امن'اكف نأ رفنم هنافرو؟ ذلا ل.ةتانالابأ دلو مهفاهعضن ىتد

 ةدحاو وأ ل_ترنلاةفناتنثو لاف هللا لو سراب ناتنثو لجر لاف نهاناهتدسر لضفنة للا هللا هل تد أن وئارمضو نوم ادالولءريصف تاو. وأ تانب ثالث هلتناك نم سوهيلع هنن ىلس لاق ةزن رهونأ لاقو راتلا ىل هنديه ةرح
 ملسو هبل هللا ىلص ىبنلا تب أر لاقت هنأ نع عفارىو رداولا نذأ ف نذؤ: تأ ىاثلا بدالا هب ةدنحاو وأ لاذ
 دلو نم لاق نأ ِل_-وهيلعهللاىبصىبنلانعىورو اهنعللاىذرتمط اف هن الو يحن سلا نذأ ىف نذأدق
 او اهيوست نأ ث أاشثلا بدألا ير هيذر وعباسلامورلا ىف ناتحللاو «ثيدحلوأ كلذ توكل هثلاالا هلاال هنا سل قالطنالوأ هونقلي نأ ب هه ونايبصلا مأ دعت عفدىرسبلا هنذأ ىف ماقأو ىنعلا هنذأ فنذاف دواومهل
 ءانممالا لح مالاسلااوةالصل < !علاقواو درعف معساذا لو هيلع هللا ىلضلاقو ديول تم ستللةنان

 مولا هريصع ف كلذ تاك ها العلا لاف ىدنكلا نك الو ىعءاياوومسلاقو نجرلادمعوهننا دمغهنياىلا
 ا ءاعهنيا ص لاق دو هين ومما نين عج التل نار ؤلف نالاو لا اد مسالا اياب ىدانن ناك ذا
 ءركمف هلرأ الى سعت مالسلاه لعل هذ ىسغانأ لدر ىعستو هنامح ىف ناك اضاأ اذهنا ل.ةو قدنكو عما
 هم ؛ اءاروةمايقلا مون خ رصا طةسلا نا ىنغلن هي واعم نب دي زب نبن حرلا ذيع لاقى عسل نأ غبي طقدلاوكلذ
 راع لاقت راد يسار تكو سادس ىيرتز علا الر

 ةمايقلا مول نوعدن كنا 2 .اعهاى[هلاقو ةيتعوةططوةرا_عو ةزمك امهعم امءام-الا نم ندحزلا
 كالذكو تلد : راو( تفاسق اه سقت 2م !اهنلعلاة فرب كي زمساناكو هنئا بعت ساقلا ١ مسوديلع هنلاىسةتالوسرلدبأ اهلي دمت بحت هركي مسا هلثاكن مو مكءاس6 < اون ->اف مكانا ءاسم-أ و مكتسب
 نيتاشر 1 ذلان ءةقيقعلا ع.بارلا « اللاقيف# ب , ملا هالك ريو مفانو راس و ة[ةبهست ىف ىبتلادوو
 تود مقا لدتا هرنا اهنعددا ىذرةثئاعتور و ىئنأوأ كاك از 5 ذةاشلاب س أب ؛الوناشب ىثنالانعر

 نهوأ :ىذالاهنعاواع. ماوامده: ءا أود رهاهم:ةيةعمالغلا عملا سوميلعهللا ىلب صلاقو ةدحاو !هراصتقالا ىف ةددنراذ_هوةاشب نسملانعقعهناىورو ةاشبةيرالا فو نيئناكم نيتاشب قعبتأ مالغلا ىف صأ ا

 تأ سمانا مظعةقيقعلل ارمسكم الا هنع هبا ىذرت ثئاعتل هت ضف هرعش هن 3تدي تتوق * قاض نأ نيد 000 .رباهتع هللا ىذرةمط 5 !مال_بلا هياء هناريخم ف درود مذ ةضفوأ ابهذءرعش نزوي قدي :تاةندلا
 تدنأ مثءابقب ري زلاث هبا د ءتدلوتااها مهن ءوناىذ طزرك قت هانا نعىورو نال 1
 قد ردو لع ونار تاق 'ماوغضأ رة اعدم ردع ىف هّتءظوف مل وةباءهللا ىلك لل لوو 5
 اسرفهن هناو -لفق مال_.الاى دلو دولو ءلّوأ ناكومملع كو و هلاغد ذرب هكتح مش دوه ءاعهتلا ىلسهللالوئر
 6 لو حايم هنا لعب هباوقالطلاىف م ( رشعاثلا)« مكلداونالد مك:رصم دقدو ملا نا مهل لبق م مئالادي دش
 حاس الواهاذا 1 فاو لل اهيمو طايل اهعاوي اه ف نكي اذا بم نو كرا مناو لا هند ىلا تامابلا ضغبأ

 اوبلطتالو ًااليبس نونلغاوغبتالف دعط تاه لا مث هنا لاق بناس نمةرورمضب وأامناحن هةبانعالاربغلاعاذيا
 اههر كى ناكو ا مح :أ مان تحت ناك امي .ّمعءهلناىضررعثا لاق اهتاطيلق,وبأ وهر نا 3 ال

 دولا قدسنا ىلع لدي ا زهف كت سما قاط ريع ناايلاعف ملسو هيلع هيلا ىلصهتلا لوسر تءجارفاهقالطب نصاب و 0

|| 
 نسحأفا- : اق ةنبا فتاك م ل وعيال كصياةلزحأ نيخبا ارئلاورثك ؟ ينم مالا لباتنن وكيشأأ

١ 
  انهعلا انكهو هتعنعال

 نسم عدونو قب زبالاو
 .عفر هب وارلا دشن غمعشأ

 حري و ىن#ملاهدب
 هطباتعت نم ى رسنلا

 هيو ارلا دشن و نعالا
 رمسبالا بنانملا ىلع
 ايلاغنءالاهذتكتوكرو

 ىَل-عءاهيوا رلاةد-ةهعو

 لدواذافنعالا فاما

 عضو ىلا هقب رط ىف
 عد هل ,ةتساوأ فد رش
 خيش وأ ناودخالا نم
 هيوارلا لح ةفئاطلا نم

 مهافت_بواهطعو
 هزواساذاتمهيلعلسنو
 نممانداذاو هيوارلا د

 هريغوأ تاكا اط ا رلزتم

 و ةيواولا لحي
 اذكهو هرممسد الا هطباتخح

 هكس ديف اًءاضعلا
 موسعا ذكور هززاسد»

 تاسارخ ءارةفاهتسحسا

 رثك ًااهدهعتيالولجلاو
 ماكلاو قارعلاءارذف

 يب ىرعغو برغملاو ٍ

 لقلة _.ةحاكم ءا ارّعَملا

 اهدهاعت النقابي اعر
 مزاتالموسر هذه لوقب
 عمق وفزاهب مارخلالاو
 'نعول-ةغورو_هلا

 اهدهعّ ندو قئامحلا

 اهعشو بادامذهل وع

 نماوأراذاو نومدقاملا

 اهنم ئثب وأ اهل
 را دورا



 ماا عج نيج ولا نمد سحر ل ل قمن واضالإاناللتلحاا مج ور :!ثدح نمال م>رلا
 مدلات او ص لامدسهنار دم:.قاح غضا ١نا حي ريشتلا لهأ ضعبلاق :لاو ص .كئامدوهثامنموأ اهاموهنام

 دةعتن اهمذا نبال ةقنالاك هدامعن او ض.+لامدرودخفف ط رس لح رلا نم هطخلاناو بئارلا نة نمالأك اهتم

 ةلورهلا هفاحش انيشضو

 تادآ رهاطظ نمو 0#

 ودور خداع ةؤ )

 ىمكسملادو-ولا فلو.ةلاوباحالا ىرذتنآا 1!ىردق' داقعنالاف نكر ةأرملا ءاف ناك اهشمكو فت ار 5 7 1 0

 و باععالاعمجاام_هموخسفلاو اوضة لاي دق علا ىلعام: اسنوكياللوبقلا لبق عجرم بج وأ نأ دوغعلا ف : راهنلا 1 نت

 جو رخلادعباذكفداولااهتمقلعتال ر اةذلا فتذاعنلان أ يواعطقوافم فول فر هدعب عود رلاناكلوبقااو 5 را 7

 تنحنئاهوركملز اعلا نكي ل تاق تاة ناو ىلل!سا.ااوه اًزهناهمدوأ : ا ارالاءامب جزمع ملام ل بلح الا نم 5 يلا. عدو انرك د

 اودنمئثامفةدس اهةئنإلاه ل ءثعسالذا< لع ثءاملاةمنلالحالمركت أ دعب الق داو دوج ولقد ةدسشد ندع تناودنمئثامفةدساؤةننإلاه لع كلا ( الإ ١ ١ ها كح
 قات ابل الهلا نعلم اظغوهر ىرارسلا ىفىوالا« سجن لزعلا ىلعةثعابلا تاما !لوقاق ىلا لرششلا
 اهنوموأ ارا لاج ءاقيتس اة #ذاثل اديه دعى ه6 سل هقلتسأ حف دوواتفإلا كزعي كلا ءاقيتسا دسعقو ىاّمعلا

 جب رحلاةرثكنمفوملاةلاثلاوي هنعامم سيااضاأ اذهوقلطا ار طخ نماقودخانابح ءاقيتساو عتملام اودل
 ىسهنمريغاضتأ اذهو « ءوسلالتادملو دوت سكلا ىف بعتل اى اةجاحلا نمزارت>-الاودالوالا ةرثك دس

 ىةباد نمامولاق ثيح هللا نا-هفبةدثلاو لكوتلا ف لبخفلاو لاكلا 1 نم دلا ىلنب عم رحلا هلة تاقهذع

 طف-و تقاوعلاىلار طلاع نك-اولخفالا كرو لكلا: وذم نع طوس سف مرحالواهتز ردنا ىلءالاضرالا

 قدعسا ل تانالادالوالانم فوم اةعبا ارلا ب هسنع ىسهنم هنالوقناللكوتالاض ةانم هنوك عمهراخدارلاملا
 لصأو احاكنلالصأ اهمدسل كلرتواةدساقة.- .:هذهف ثانالا مهلتق ىف ب رعلاةداعنمتناك 5 ةرعا !نم نه 5

 ه.لع هللا ىل_صهتنالوسرت رانس ف ةرهااداق عءافداسملاو لزءلاىفاؤكسفء طولاو حاكسنلا كرت, .الاهمممأ عاف ولا

 عج رثالولاجرلاب همن تناكمف لج راهوأعب نأ نمافاكةساحا 1 حاكسنلا تكرت أما ةلزنملزني ودشأ سو ||

 ع ى ميا ارهثنو

 هلو هيدسشل ىلا

 سادملاةطبرخذمخأي و
 مترولاتأب وامتد
 نسل نأ ديو ىذلل

 ا ةداحصسلا ش رغد فلنا

 دحأ لعن لح وئتقاط

 وأَط !!نمز رضا اوةفاظنلا فاهتءل اصواهز زعتل ةأ 5. راا منكن أةسسماخلا ب حاكتنلا رت نيسعىلاةهاركلا م ا

0 
 شيلا مايأ تاول سني, نكىنحءابا لامءةسافنهتغلابكجراوملا ءاسن ةداعكل ذناكو حاضرلاو ساملاو 0 : - 1 5 .٠

 هللا ىذر ةشئاع ىلع نهنم ةدحاو تنذأتس ارةدساوةمنىبهف ةنسلا فاحت ةع دي هذهنةارعالاءالهنا ناش دالو || ل2 عصيد نيميلاب
 . / ١ . |( ىلا هباقعاةطب راف

 هيلع هللا ىلص ما !لاق دف تاقناف ةدالولا عمود د اهأا اوهدصةا!نوكشاهل نذأت لفةرصيلا تمدقاملاهنع

 اهناومس يل ىأ انم سيل هلوقو حاكذلا كلرتك لزعلاه تاو انالئانم سلف لا. .علاةفاك حاكنلا 7 نيدو

 صادرملا لة ديوةطب زكا ًارقو ىنرعادآولا ُكاذِلَر ءلافرسو هلع هنن ىلصلاه رشف تاقنافلضفالا لعذانةةسوانتةب رطوانتنس ىلعانل

 كرشثلا هلوقك ى حل ادأولا هلوةو ةحابال ىفةصح رابخخأ اضي أ ميمصلا قوانلق ميمع!!ىفاذهو تان ةدؤوملا اذاو ||| <-5 نمىربسلاه د4
 هدوحو عونمملان اف رغضالادأولاو هل ءلا سابع نب !لاقدعفذ تلقناف اعرحالةهار "بجو كلذو ىنإلا فاش هه و رتل

 ىدر ىلع« اهمركنأ أ كلذلو فبعض سا.ةوهوهءطقىلعدوجولا عفدل نم سايق ذهاذلةىرغصا دو وا اوه هب 1 ىل_ءدعسةي م هرهطظ

 فلل مدة وةداحتلا
 ةقاطا راوطأ 1 ةدراولا# ب الاالتو راوطأ ةعبسس دعي ىأ عبس دعبالاةدؤومنوكست 2 الزلاو ميسا ل تعدوا

 رخ ااا ءان أش نأ م هلوقىلا نيكمرارق ف ةفطن ءانلعج مث نيط نمةلالس نم ناسنالا انقل دّماو ىل -هن هلوذ ىهو |[ ىدتبي ومضفتس ومراسال
 قب رطيف هانمدفامىلاتراقناذاوت 1 ةدؤ وملا اذاوىرخخالا هي الاىف ىلا عت هلوقالت مث حورلاه.,فانغفنىأأ] خش 3و شوو ىبعلاب

 مولعلا كلردو يناعملا ىلع ص وغلا فا_هنعهنناىذر سايعنباو ىلع بص:م توافت الر هظرابةءالاو سا..ةلا || ةعطنا اوأ تارلا ن هامش
 لزنب تأ رلاويسو هيلعهنلا ىلسهنلا لوس ر دهع ل ءلزعناك لاق هنأرباب نعنيصمعلا قهبلعق تملا فو فك للسغب مث ضرالا ىلع عتب
 لودر قأالحر نالاق هنأرب احن ءاضنأ دا <فوانهن لف مل-وميلعمللا ىلس دنا ىن كلذغلب ف لزعناكرخأ أ طفاىو ىلاءهجو لعب 2

 ل ةفلم < نأهرك ًاواهماعف وطنا لضتلاىفان :فاسوانتمداىه هن راس لنا لادقف ملسوهيلع هنا ىلص هللا : 000 يذلا ميلا

 تلجدق هت راكان الاعذمان أ هللا ءاشاملجرلا ثيلفاهاردقاماهست أ. ىسهناق تش نااهتعلزعا مالسلا هلع تان راع ا

 نالوالاوة سخن ىهوةدالولا بادآى ب( رش ىداخلا )ع نيحمصلا كلذ :لك اهلردقاماهتأ امس تلق دة لاف تاوخالا ضعب ىخا

 ع وأ 4كنوكر النا نتي ننابحاص نم كسفامبيأ قل ةريهلا ىر ديال هناف الاب هنزحو رك ذلايهحر ةرتكمال طابرلاجي را اهني واو



 مع . 6 ا

 فمئااورخ ”الاولوالارهٌتلانم لاب تالثاف عاملا لير كي وهنما تاس ىدةتنأ لمةاهنم ا ا 5

 ىلع ن عفا ذة هارك ىو رو امفتوعماح نيطام_ثلانال د وىلا.ءلل اهذهىف عاج ارضك نام شل تالا قد

 نمنيلي وأتاادحالا ة.ةئ ها طلو وةعجلا مون عاجلا بهتسا معا علا نمو مهنء هللا ىذرةرب رهو "هن هر زاغمو

 رشىدقت ىح هلهأ ىلع لدول طوى ةاذا مث ثر دا ىلستغ اول سغ نمهنلا محو ملسومبلعشا لسا

 بحول ريالا عبط ىف ق فال_ةخالاو اهلع' ذب !اهتعدوعما امئا محووش يهفوخأت ءاعراهلارب /!تافاوتم مئاضنأ

 اهئاوا تعسف لح رلا لغتثيلاهدنعذلا لازتالا تق وق قفاوتلاو لارتالاىلا عباسي وزلا ناك اهههرفانتلا

 : ره !اذهىلاريخ ألازاخ ةعب رأءاسنلاددعذ الد عأوهف:سملامل عب رأ لك ىفاجتاب نا ىف بث ى ةتاعر
 ءطولاب ةملاطم اتش الن اكت او هيلع بح اواهني هك ن اف نيسدقل ا ىفاهتجا بسك صني , وأديب نأ تش

 ل ل!صخن مرت :وهف ل_سغلا لبةوهئاضغنا دعبالو ض.لاىفاهست ايالوا م.ءافولاوة.لاطا ارسعل كلذ

 ضئاسلا نابشغ ِم هءرسذا ألو ريغ ىفاجست ابالو ضئا1 ندب بم متةسإنا هوداولاىفماذخلاثر وب كلذ نا

 ىأ متتشىفأ مح اونأف ىلاعت هلوةو نطئاحلاتامتان نماع رعدش ًاوهف عادى أ اريخفىذالاوىذالا لحال

 رازابنًارملارزت:ناىتنوعاقولاىوس ىهتشياعر ازالا تحتاج مت سا تاو اهيدس ىو نا هلو اش تقوىأ
 اهريغو ةءحاض!ىاهطلاخ وضْئاخلا لك ا اؤانأ هلو يدالا نم اذهف ض.1-١لاح ىف ةبكرلا قوف ىلا اهو ةدح م

 لسغ ى يح ءاجيالفرت>اناوالؤأ ءجرف ل غلف ىرخأ دعباينان عما ت أدار تاو مبان جا هيلع س أو

 ءوضرالوأ ضو .افلك الاو امونلادارأ تامراهطري غىلعمانيال تحليلا لوأ عامل ارك و لوبد وأ4- رذ

 دقنكلوأضوئاذا منلاة باج وه واندحأ ماني أ مل_وهيلعهتلا لص ىنلل ثلقرعبلاقةنس ل ا ذفةالصلا

 لاداءامتببدو اب سامح مل_هوهي لع هللا ىلص ىلا اتاك اهنعهللا ذرة ثئاعتااه ةص رهمشتدرو

 وأرسل وأ مل وأ قا ن أى الوهدعب هبلعّر د>ام ىرديال هناقهضفنياوأ هشارقهجو مملف هشارف

 ةرعش لك نالاقنو اشحدوعمشةوخ الاى .ئازح أر ثاسهيلادرتذ بنج وهو زحه سن نم نيد ال

 اوك ارز ةةمشت ردا ياو هوت رخلا ل <ىىلاالا ح رمسب ال لد .لزعت الت أباد الا سو اهتءان عهملاطت

 عبرا لعدتهار كوهت-اياقءالعا!فلتشا د ةفلز ارءتاف لو .اءهّنلاىلسهّ'لوسر لاق ذك ةنئاكى هوالإ

 لئاعاااذهن 'اكواهاضر نود لالواهاضإ هر لع لثاقن مو لاح لكت مر < نمو لاح لك ةلطم عم نخ بهاذم

 اهئافةهاركلاامأ أو حابمك ل نأ اندنع ميمصأاو: ةرد !نودتك وأما ىف حابب لئاق نمو لورعلا تود ءاذيالا مرحب

 هرك لايك هلدضن كر هبقىأثلا ءلاىنعملابهوركم هوهذ هل ئذلا كرتلو هي رثملا ىسهنلو مرتلاىسها قاطت

 دارملاو ةنس لك عيحالنأاهباسم ةمةكم مقفرضاعلل را 5 ذب لغه: ث.الاغراف دع نأ ددصسملا ف ىغاشال

 هللا ىلسص ىنلانعىو را 1و دلولا ىف ةليضالا نم هانيناملشب ان اذهو طفل ضغلاوىلوالا كلر ةيهاركسا اهو

 هلدلو ولهنالكالذ لاقامغاو لتقفهنلا لس سف لت اقرك ذداورحأ هءامدع هلبتكف هلأ مما نزلا نامل سوهياع

 بسنلانمهنلاىذلاوداهلا ىلعهب وةمو< ب .هثودقلان ىلاعتهتلانا عممبلا بي دتاارس أ تاكل دال اذهلثم

 اما ىسهمل اتاسثانال هب مَ اوع رلا ىدعةهار ؟ الاناتاعاومح .رلا ىفءانمالا دنع لالذو عاقولاو هو لعتددت

 الصأ حاكنلا ارت وهومرلع ساعي لساانههلبةملع اشي لص الو, صئالوصوستم لت ا 5

 ذاق رفالو ى-من باكرا سدلو لضفالل رت الذ لكشف جيالبالا دعب لازنالا كلرتوأ حاكنلا دعب عاجلا كرتوأ

 !لوسرج لاق (| م عاجلا دعب لازتالا ىلارعسلا مت عاقولا م حاكسنلاباب_سأةعب رأاهلو محرلافةسفطنلاعوةوبتوكمشيداولا ||
 ا 225" 1| ثلاثل نع عانتمالك م سبارلا ن ععانتم الاف ضعإ نم برق بابسالاهذهضعب ومحرلا فىنلابصنءافوقولا ||
 اضيأ هو صأس دوج ومع يانج ذثالدواو ضاوجالك اذه سلو لرالاقاثلاو فانك تلاثلااذكو 0

 م كلذداسفاوةا ه1 !لوبشا دع كسور اعاع املج هنت و ماع ءلاعقتنادود ولا ب تاس لو أوبتاره ١

 هيانكللات دادزا ةفاحللانوةساوحورلا< ةيغت ناو شق أ هب هرانطا تناك ةةاعوةغضم تراصت اف هد ها انج 1

 : ونا عوةرشيحنم دو> و لاس سأ ديمازلت انءاوا_-لاصفتالا دعب هيانط اق شدافتلا ىهتنصو اشحافت | || /

 ( فان - (احا) - ٠ ) 1 ا

 مضر سابع نب هلال,
 كوتلالاق هنا اهرمءهللا
 قالدخأ نم اصعلا ىلع

 لو_ءرل ناك ءاردزالا
 سوم. هللا الط دنا

 ابعاد أ تحص

 ىل_ءؤكوتلاب 1 و
 هوكرلاذ_نأو اسعاا

 ىور ةأسلا:

 لة تادنمت ا

 هماع هللا ىلصدنيال ان

 ذا ةوكر نمأضوتب 0
 ىأ هوك سان لاش شو

 لسالاو ءودا وع دعا

 باك ءاكملا هسيق

 عرس ومالاب مز رد

 لاذ لاق ءاكملادنعابملا

 «اعهتلاىلسهئلالوسر
 لوسراب اولاق كامل -و
 الوب رشنامدءام هّنبا

 كيدي نيبامالا هيأ ضو:ن
 3 :وكرل اقءدب عض وود

 نهر وذ وهوتراطنذ

 9 رودعلا ل ةمهعب اص نيد

 هنم موقلا ًاضوتف لاق
 ةئاباكوا لاف متنكمكتاذ

 س+ اك انفك فلأ

 و رد ىف ةئامارسشع

 ود امع

 نماض 1

 هس نموت دخلا

 وهو طسولادشةفوصلا

 د.ءسولأ ىورةنسلا نم

 ةكمملاةندملا نمئاشم

 ىل-ع او-طب را لادو
 طب رف مكرزانهكسط اسوأ
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 هد رس تعمد نأ دازا

 لزنم ىلع فرشأ املك
 برم-هللا لوقي نا
 نالطأ امو تاو_هلا|
 نالقأ امونيضرالا برو 0

 امو نيطامسشلات رد

 65 امدحايرل' برو نالضآ
 اموراعلا يرون رد

 ادهريدش كل ا نرحب

 دوع او هلهأريدشو لزنملا

 رسمولزتملا ادهم نمثل
 لدا لزئاذو هلعأ

 ىن-بتيامتو نيدتعكو
 هل 1 هيصس نر فاسدا
 تاك ل. :راهطلا

 صاو_لا مارا

 قءايشأ عب 0

 ةوكنلارشلاو اقل
 يطول

 ةثئاعتوروضارةااو

 0 هيلعدتلا ىلصدللا

 لجرفاساذانأك مو

 : رملا ءاشأ سجنه عم

 ىردأاو زإ_كملاو
 قو طخملاو كاد 3
 ةفوصلاو ضارةملاةناوو

 ىهو اصعلأ مهةراعت ال

 ىورتنتسل ا نماضنأ
 ' لاق لاق لم-ثء ذاعم
 هل عملا ىل ههللالوسو

 ردا 9 سو

 ل

 نع ىزرو ىءومو

 1 سس سس ا سس ا ا جس سا ا ا م هع ع ع ا ص سس ع سلا

 كسا الط ل حت يا 1 ا ا 222 3-

 1 يب سس سس ع

 هش "وطلع مونءاجاههيب ل دعي و اذا فو ىرخخالا نودامهادح ىلا لاف تانأأ سا هلت أكن نم مل -وهلع
 ا ناشست نب اع هتدلالا تحت لد الث انف ع اقولاو بحلا فاما 9 ثدملا اوءاطعلافل رع! اهلعاءاورثام

 قتواغتلا كلذ عمتي و سفنلليموباةلا ةوهشىفاواد_ءنالىأ متدرحولوءاسنا !نيباولد_هتنااوعيطتست
 ىدهح اذ_همهالا لوي ولا الافةئو ةدملاو ءاطعلا ف دال 0 وعيلعهللا ىلصهللال اوسرناك وعافول

 هئاسنراسوعيلاهئاست تح !هتعهللا ىذ 9 دقوبحلاا عب نال مأ الو تالئا جف ىل 0
 0 نأ لوقد د يت ار لكل تاع ذهل !لكو موبلك ىقهطسىف الو مث هيفاطب تاكو كلذ نفر

 ةينئاعتساف نوكت ت ؟كلانذأ دتهمال اوسرانن ناو نعل باغ تلاقف هم ارم كاذا تنم
 تيهوامهموةُتاعتدد للا فواوذ لاه عن نا ةذ كلذ نيضردةولاعف هل ءللك فلم تك اعق' ل هناق

 هئاسنند م م وهيلع هللا ىبصهتنال وسر ناك اهل لات دثكلذ جووزلا ىضرواهتبحاصلاهتابلةدح او

 ةصزفرسش< 5 ىب>ة- .-ورلا ىلءاهرقد تاه ا

 نسل وهيلعهللا ىلسهنكئلؤ دلل هل! هجاوز أر ثاد!ونيتل.لةثئاعل مسي واهل مسقبالتاكواهك رتفثاسأ

 هئاسنرتاس لع هتلبلوأهمو.ىف فاطاهعماذلاهتبونريغفف ءاسنلا ع نمةددحاوىلاة سفن تقانأ اذانأك هيوذو هلدع

 اعلاهتلم !تءهوذت ريك ١ انا ةعمز تنبةدوس قاطن نأ ١ لمعو

 نعرةد-داوز.٠ رف هئاسأ ىلع فاطلوءيلعهنلاىلسهقلالوسرتااهنعهنلا ىضرةشناعن ءىورامكلذنف

 متتلن مو ماصخ مهند مةوامهموزوثنل ىف( عساتلا) راهننو هك قوس عج 7 ىلع فاط مالسلا هملع هنأ سنأ

 نمد.الذ اهحالصا ىلءردةيالواهحو ز ىلع ةحوزلا طلستالف لرلا نموأ اعيامهناحن مناك تاقامدرمأ

 دقوامهنيب هللا قؤوناحالصا ادب رب ناامه سأل واههينارظن .لاهلهأ نمرخ رخآ الاو هلهأ نمامهدحأ نيمكح

 .احالصالا ديرب نالوا كانت تالق رةردلاب هالعفامهرأ لع مللصت , موداعف نيجورلا اكح هذعهليا ىذرر ةثعب

 لاح -زلافةصاخ:أ ار |نهزوتنل !ناك اذااماوامه»» ,صافام مب فطات وةمنلا نسحأو لحرلاداعفا حميد هللا قف ول

 ارهقةالصل ىلءاهلج هلذةالدالة كرات تناك اذا ازكوارهةةعاطل ىلعاهلمكت وا مدد تاهل ذءاستلا العتوم روما

 قهرهطاهالو عسب مناف 3 وذلاورب ذحتلاو اظءول الأ مد_ه: تاوهو اهم ا افيردتي نأ أين 1

 ام رضاهنف كلذ عمن /ناقلامل ثالث ل اهلل نم ماهعمتدعلاقوهواهر مهو شار :لاياهنعدرفناو أ عصخملا

 نق ةوهنعىسجتم كل ذفاههح وبر الوا_ مهامها !ىديالوامظءاهلرسكمالوا أ 4 ود ثم ح رع ريغأب مد

 الودجولا حتي الو ىسنك !اذااهو كيو رعط اذا اهمعط» لاق لجل ىلعأر 1١ قدام وهل عهلنا ىلصهنل' لوسرل

 رشعى ان دلارومأ نم حأ فاهر 4: واملع بضغب نأ هلو تيبملا الاه هر عجن الو مربم ريغ أب رمضالا برضا

 هآتلاقذ 0 هن ل همانأ اللا ل هرانا مسوهبلعقلاىلص هتالوسرخالذلعف روش ىلاو ن رسشعىلاو

 ىلع نوهأ نينأ لسوهيلعهللا ىلس لاقلت رغصتس ا ,دهكءاعتدرذاكتأ اع دقلات:قوهىلا

 مسايا دهب نأ بدتسا وعاجلاب ادآف( رشاعلا) نمل اداعن اىلااره-ث نهلك نيل ىنغ ع يتلا دا هللا

 تاةينط "هن 'رذاهلعد امهنلا ماعلا ىلعلاهلنامسب لوب ولاهو ريك هو الؤادح ًاهللاو هلقأرت ءوىلاعتهللا

 تاطمسشلا بن مهللا لاق ووله) أ اذا مكدح أ ناول مالسا اهءلعلاقو ىاصن كلذ جرنان ردك تكا

 ك لرختالو كنف لسفلازناا نمشثب رقاذ او تاط.ثلاهريضن مدل اوامهندي ناكتاف انتر رامناط.ثلاا ناو

 مث هنوصرادلا لدأ عمل ىتحربكل ثدي رخلا اص ضعب ناكوةن الا ارثب ءاملا نم قا ىذإ اهلل ل
 هللا ل_صهنلالوسر ناك بوث. هلهأو سفن طغلو ذل .ةالامارك !عاقولاب هل قل ل.ةةالوول ملا نعفرت

 تادردتالف هزهأ مكدحأ عءاجاذا ربنا ىفو ةنيكسلابك لع ةأرماللوقب و هتوص ضغن وهسأر ىطغن لسو دلع
 ع مكددأ نعشي الل ىوعيلعهتناىلسلاق ليسقتلا زمالك! اي فاماتلامدقءاو نب راسجلا ىأ نب ريعلاد ردت

 هيلعهللا ىل_سلاقو مالكلاو ةلبشل'لاقهل' لوران لوسرلااموىل.ةلوسرام تدب نإ و ةمبهلا جتا هنأ ما
 دحأ همركلا تأ ف اثلاومبسنو هما لعب نأ لبق هقراشفهتف ةرعم ب نم قلي نأ لج لاف -- ثالث اسو
 اهعساضو اهسناو اوي واهتد< نأ لبقاهميص.ف« تو زوأ هئد راح لححرلا براي تأ تلاكل او ةععأ] اركهمل ع درب

00 



 - ] 0 ل
1 

 ن الاباودااودهسملار وضح ءاسنأل ل_بوهيلعدتلا ىلصدتلا لود رتذأرتناكوالءاسنا اود وعلاقو 2 زا | | | ا

 ملسوءيلعمقلا لص ىنلا لءولامنءهلنا ىضر ة.شئاعتلاقىتحةباعصل نامزف كلذ بوصتسالب زئاجعلاالاعنلا [] ١
 هللاءاما اوعنعالل_بوه.اعهللاىل_ههتلالوسرلاةرعن الاف الوهبي ورخلا نمنوعماهدعنءاستلا تت دحام

١ 
 نأ ىنبني و -ادوعقلا نكلواهجو زاضرب ةغينلاةأر ملل حابمت الاب و راناونهجاو زن اضربالا نحر خال |

 وهلبهقسفةأرملاهصوكة روع اهَدهحىق لح رلاهحونالوةنانساو لاحرلا نءاهرصإ ضعت نأ ىتممف تحرخ

 اورصالعاسنل ا!قدحىف ةروءلاحرلاهوحو ناكحواونا.ةائم ندر غءاسثااوهوحولافوثكهتامزلار ف ىلع

 ىافنالاف نوملعرتقي نأ ىننيالفةقفنلا فلادتعالا (سداسلا) هر ورمضلالا بو رانا نمنعنموأ بةندلاب 7

 كةنعىل ةلولعم كدب ل_عجالوىلاءتلاقواوقرستالواوت رمش اواولك ىلاعت لاق دقي لب فرس نأ تين الو

 ارح اهمافعأ كهأ ىلعهتةفنًا ران دو نكسم ىلع هبتقددترام دوةسقر فه: ةغن أرانب دوهنلأ لمس قهتففاأ

 مانأ ةاسعل رأآلك ىةدحاو لكل ىرتشب تاكف ةوسن عب أ هنعهللا ىضر ىلءاناك لءقوكل»أ ىلعهتقفنأ ىذلا

 تبحسا نيريس نءالافو ب دا<ةباشل اوتانالا فو مدا لاحرلا ىفاوف اك هذعدللا ىطرن س1 !لاقو مهردبا+

 تاق هنم مهمعطن الق بدط لوك" أع هلهأ نعر تسد نا ىج.ذ.ال او دزلا نمنذا برص ريغ ن لاخلا كم كل د

 اندرو دةواهل ةاعارمالا لع هرانسش ل ذتافاهل الع سلال تادملخدالو لال !نماهمعطا تاىافنالا ف

 ةضاخسالا مع و هيلا جاتمحام ةضاختسالاو ضرما ماكحأ نم اهلعت وندلا ص ق تاهاستتاهّنن 'ىئاهف وذو

 اهمدعطقنااههما مناف اءْضة7ىولاتاوحل_صلا ناس ضل ارمأ ىف«سءلاءاسألا داشرا نمدب الىذلااماف لوطا

 معرس ناو ءاذعلالاو بلو ورنا اهل سلف اهءلعتنااق لجرلا ناكن اق ءاسنلاهمعارب ام لف اذهوءاشعل و

 1 1 "ا

| 

00 
0 

 : ريت بلك لاءاهكرت نكلو تامهأا نم 0 -7م/ناوةوالد ان اكوةحذولافةع«-لك ى ول دال لمعت نأ ىل> رال

 || لعفت نأ :ًارمالو ريا تاسردل تأ اذهف كرتول دغيامو ماعطلا اءاةءبودصتلاب اهصأب نأ ىئبتيو ةداعلا ىف

 1 فرعاالثس ةسفع ملاك ًاملف كااذ ىلءاعم ص ناكت اق فو رعملاب رس اعلا نع دعس ىاو ودصلارغواغنالذ

 أ| بر غلاءاضقاماعق ةعكررادة عدلا ىلبق عطقنا اذاورصعلاو رهظااءاضقا ماعفةعكر راد ة؟برغملا لبق

 ١ || لاؤسللوي ورمل اهاف كلذ نكمل تاف جي رخل اهل سلف ىتفملاب اوما هرم او لاؤسلافاهمتعباننكتاولرلا |١

 ركذساعىلا ير نأ اهل سلف اماعضئازفلا نم وهامت ل عنامه«واهعنعىلل->-رلا ىصع وكل ذاهاع لد 0 ِ ا 9 1

 |] ة ل>رلا جي رحل جرلااهلعت لوْ ضاختسالاو ضرما م > | نماك>هأ اراا تامه امهموءاضربالا لضفلعت ىلا الو ءااتسالا طاري تاي: تلمه تم ا 1 ١ ,ناك القلاق كلامتسا

 هنلعدللا لس هلئالوسر م رفسملا رخشناق نه_ذءبىلا لمعالو نونيب لدعب نأ يبق رفةوسن هلناك اذا (نماثلا ) منالا فاهكرا ثواهعم

 اهل ىضقاهتللب ةأ سمارلط تاق رلسو هيلعهللا ىلصهللالوسر لعف» تاك كل ذكن يندب عرفأ ةدحاو باهصتسادارأو ||

 هللا ىلصهللالوسرلاه دقوهرك ذلوطن كل ذو مسا ماكدأ ةفرعم ىلا جاع كل ذدنعو«ءاعب>اوءاضقلاناف 4

 ”ذبا

 ةماّرف ةماَو ص تناك
 ىدلوعملاتنخاقف

 انرفش ريغلاىلاانمهتنا |
 .: ه.اعهللا ل صهللالوسر لاق لوذأ ىنععس لاقوه.ا عم ذغوهب رمضف نوخنخل هللاو ىل هدو ضع: لا فهلا داسم

 تالة فيد مالغلا || ارهاط ةفلاخلاب اغغال هقالط الهيل ءبضغاساونامزلاريغتب .طعل 2 ةلامما ىلعأر ها اغا ىلالوةتفاوعءاللسو |[
 تنك راو د وارد نكءاو نحر تأ ةصاخدابعالا ف نهل نذأدق مسوهيلعهتنا ىلصهللالوسرتأك كلذكو ردعلاراهط اريغنم ا

 اهتدحواهمأانتعدوتسا [(|" 1 ٠
 كب ةيشاوهارع لاقف |١ اذاهداسفلا ىلا ىذةتاعروةعو رااقحدةتةمهمتسا ىثلاو ومالاوتا اراظنا بو رخل ن اقم ولالا رذغال

 !ككا اعلا“ م١
 0-0 .٠ - 3” 2 . 9 :» مع - . «ءميض؟ع . .٠ .. 4 م

 4 8 لاجرلا لزي مذاالفةلتف نكت مناف طقنةنثنلافودشد_:ءرظنلا مرهف لحرلاقدىفدس الا ىيدااهح وك

 اذ_هاذاو جارساذاو

 لك عدول نأ ىنينبو
 نيتعكر هنع لحرب لزنم
 فدْوز م-والا لود و

 كدلك )] 1ءاو.عتعلا 7 5 93
 لي سو دس... | راثيدل.وميلعمتلا لس ساو دلال مرتك لسوميلءهقلا سعت لوسرلاقدقواطسبا لك اهلعستالو

 امذنأ ريغلل قهحوو

 سن (ىورو )تهون
 لوسرتاك لاق كلامنا

 مالسلاوةالصلاه.اعدنئا

 هعدوالا الز هلزنرال

 .عدول نأ جن نيعكو

 تكراذاو نيتعكر هنع ٍ 1 ان 2 1 00 20 ع
 3 8 ا 1 ا لاق دق هندنام لءمهط لابعلادععق لك | اذ اوهأيأ مهماعط أدب ر سشدلاماعط مهد ء ع صن نا ين الو لهآ

 000 لقيا 2 |١ هناعارم هيلع بام وهأ وةعاج تواك ات لهأ ىلع نولص هتك الموهللانا اذغاب هنعهللا ىذ رت اعفس
 امواذهانارخ» ىذلا

 اودّنلامسسب نيت ةم هلاك | هب ز راح اسماكحأو ضحلا لع نم قزتملا لعتي نا( عسباسلا ) حاكسنلا تاف ارك ةدنعك ل ذفةدراولارابحخالا هن اوهليأ كلك 1000 0 5 ل 7
 تارا: - إل ل ل : هلو: رانلااهمقي ناب سأ هناف ىذةيالامو ض.1ا ابن ءىضةياموةالصلا ماكح ا هتجو زل ءدو بحاولازارتحالا

 0 ولا ةعد لك اهملة نعل. زب وةنسسلالهأ داة:عااهنةان ناهلعفا ران واهو وك سغنأ اوقىلاعت

 هنلا ىلع تاكون ريك 5

 تنأ مهللا مظعلا ىلعلا

 تنًاورهظلا ىلع لماخلا|

 رومال !ىلع ناعما

 نملحرب نأة:بلاو |

 ٌىدتس و ةرك لزانملا

 بعك ىور سة مويب

 رولا ىكاجرخ سو

 اذان اكو سبأ مواالا



 527 01 ١ هاج. ليا

| 0 
 هورس ءاوعا وتو ناصر 2 لع سا دب

 ِكن.ابكظاغ ج زكملو مارك الاتضثنا هدا ار ىطنلاو مداخلاوةأرملا لومركحصأ مهتنهأ تاو كوناهأ
 كو زى ريت“ااهتنءاللوة:ةأرملا تناكووباو زالارامتحلا نمئانب نلعب ب رعل اءاسن تناكو كل ةؤربكتطالفذو

 كد داما كنيد هليأ

 8 1 4 20 0 1 0 1 .|((ىدرو كاع هاودنو

 1| ]|| «فيسب ماظعلا ىرمتكسف تكس تاف هسرت ىلع معلا | ىطقف تكس ناف هحبرح زرت اهياءةءارجلاو مادقالا لبق 60 ١
 ضرالاوتاو:-لاتماةلدعاا.ذل+ ىلعو كراج و هان اق هيطةماوءرهط ىلع فاك الا ىل_عجاف تكستاف ||

 عيج ف قملا عستتو ةعفاوملا اوةغلا !ىداصتةالا لئدس كل ست نا ىئيتف هدض ىلع سكعن اهدترواحامل كف |

 كلذلدتعب الو لع اةكاكر وقلاتاع -نولعبلاغلاو شاف نهرو ماظع نهد.ك ناف نهرسش نمل سنا كلذ :

 هثامزيدمصعالابا ارغلا لثكءاسألا ف ةهاصلاة أ رمال ثم مالسل اه ءلع لاقوة امس جوز ثفطل عوذبالا نهتم

 قئاوس لا لبق كبش مافعوسلاة أر ملاى تا ىنناب هنبالثامقلةيصوفو نطبلاضربالا ىنعي مصءالاز تارغ

 هنا سوه ءهلنا ىلسهنئا

 ارفس د ادارأ اذالاق
 نافهناو_ثا عدوبلف

 ىف هلل _ءاح ىل هتهنبا

 |( ىدرو)ةكربلا مهناعد
 دقو دن احاهتع تءغناو كد-اهلع تان دنارخ اظفافوس شل !لمقةسشامئاف ءوسلا :ًأراانهمدعو || 0 00 ١

 ليمةالصلا ف مدّمَتلا نعرك اين كفرمصنا ىبعي فس .ونتايحاوص نكن اءاسأل تاريح ف مالبلاهياءلاق ْ 3 0 5 0

 تغصدتفهنباىلا اب ودثتا )وه. عهلنا ىلصهننالو-ر رس نيف نيحىلاعتهنلال اق ىوهلا ىلا ق1 !نعناكذم || ع 0 0
 هنغهللاهذررع رز دقو:أ ما مهكلم موق ملفيالمال لا هءلعلاقو هجاوز ًاريخىف كلذ لاقو تلامىأ كول 1 00 0 ٠

 رس نفاذافتنأ5 تساجالاوةجاح يل !!ذل تناك ناتيبلا بناج ف ةبعلالا تأ املاقو دعا راملهنأ صا[ 000 0
 ردقيىذلاوهقذاحلاس بطلاف ئءضلاجالعةجرلاوةبباطم او رشلابالعةنوشختاوةساءسلاففءطنومفو || 202007

 (سها1لا )اهلاح.ضتقإك اهحلصنا ءاهلماعل محدن رتل اباهقالدخأ ىلاالؤأ لح>رلارامةماف ءادلاردقب جبالعا |١

 تنع:لاو نظلاةءاساى غلاب الواهلث اوغ ىم ىتلاروهالا ىدابم نءلفاغتن الن أ وهوةريسغلا ىفلاد_:ءالا

 تالثلارقاوغلا نماوذ.ع:سامالسلاهءاعلاقو رذد ىلعنهرا نم نكو ري ىلا نو عدبال ن شاق ءاسنلا رارعش

 مسهل اعد اذا هناودخا

 نأ هللاوهءدو:_ساو
 اعيفنال-رهقاافتالماءاسنلا اوقرطتالة ني دما لو د لمقلاق هر فس نم سوه يلع هللا ىبههنلا لوس ر مدتا لو 1 ىءرر ىو 2 5 1 0 ا 37 500 0 || هللاىذررعن ءاسنلا تغبت تارخ ١ طظفاىفوءاتا تار و تال _وه.!دهللا ىلصهللال وسر ى- مده نطاوءلاس سو || ا : : 5 0 َ َء 5 | دقق ةءاعدسعسا لأ

 ا حجرعمىل 1 علق ةيرم هروفّن 2 اراازو#4 ر فو هر دام هلرعم قد اولكىآرذ ا لب رعاسذا غال 00 كلف ون كتم 22 نا ماض :اراار وه تتم اًريلتا وا ءركام هلزتم ف دحاو لكى رذإ]| ١ : : : انلا ىطع» تاك هع

 ىلءل>رلا ةري-ةىهر لو زعهننااهضغبي هريغريغلا نمنا لسوهماعهننا لصلافو اهتالخأ تيذ م ىفاذهو ا

 ةريغأ ارثكت الهنعهللا ىذر لع لاقو مان افلا ضعب تاؤهنعاذم ىذا نظل اءوس نم كلذ نالتبن ر ربغ نم هلهأ 0 هللا ةذ هلزب اهعم

 نا مسوه.لعهنلا ىلصهنبا لوسرلاقو ةدو# ىضوامتمد الفاهل < ىف ةربغا اامأو كل- أ نمءوسلاب ىرتذ كاهأ ىلع

 دعس ةريغ نمنو.0#أ مال سلا .اعلاقو هءلع مرحاملرلاى أي تأ ىلاعتهللاةريغو راغن نمؤملاو راغب ىلاعتهللا

 هيشاادحأ تنأرام
 1 لاقفكب اذهنمدحأب

 ْ ا 01 ع

 رذعلاه لاب ح ا دبأالو نطبامواهتمرهطام شح او خلا مزج ىلاعت هللا ةريغ لجالو ىنمريغأ هتلاوهتمريغأ هللاوانأ || م
 هللالوسرلاقوةنه ادعو كلذ ل>الو هلا نمحدملاهملا بح أ دسحأ الو برسم اونم ردنا !ثعب كلذإو هللا نم || 2 .راريمأ اب 5 2 3 3 5 4 0 2 و 3 | 5 ل

 نأ تدرافرمعل لم ةذرصقلا اذه نا تلةفاهي راجئانفب واسع ةني اف يب ىرسأةل تير _سوهلعهللاىلصأ| 06 كل اورعسىلا رخأ نا
 مءاسن نوعدتأ لون نسل ناكوهتنالوسرابراغأ كيل ءألاقو رعىكيفرعاب كتري_غترك ذف املاراظنأ حرر تلاقف هبلماح

 - - - ٠ - منا 5 .٠ 1 .٠ ا 3 5
 نموهللاهدغساما#موهنباهءحامةريغلا نمتا مالسلهءلعلافو راغبالن مدننا مب فاوسالا ف جرواعا !نوجارب 3 5

 ىةرغلاف هللااهذغس ىتلاةريغااوةس رلاىفةريغلاو هللا مح جلا :ربغإ !اماقهللاهضغمس اماهنمو هليادسام ءال.كنا || قم هلباعدوسا تاق
 هتادضغس ىذإ!لامتخالاو ةمدصا!دنعولا:ةاارنعهسفخد لدرلا لامتخا هتبام. ص ىذلالا.ةثالاو ةسر رجغ || ماثتح رقت كا

 نع ىنغا!قدرطلاو _!ةلاس .وكسنمالاراغبالك ما نمامور وغل ىفا مالا هيلعلاقو طابا ىفلابتالا ت'امدقىهاذاف تمد 7 ١ 1 ّ ١

 اهلع ةمط اةهتذبال |سو هيلع هننا ىلسهنن'لوسرلاقو قاوسالاىلا ب رختالىهولاجرلا !ملع لدي التأ ةريغاا

 نس اف ضعب نم اهغعبهن رذلاقرهيلااهعكذ لدراهأر الوالحرىرتالثاتااق رمال ريخئثىأ مال ١

 ىلاناوسألا علطتالثل ناطر 1ا ف بعثل اوىوكلا نود مل-_.-و هيلع هليا ىل_ص هللا لوسر باد |ناكواهلوق

 1 "انك ضاع ةمالء ىلاتءفددق هنأ صاىأر راهم رمضف ةوكسلا ف علات هنأ ص اذاءعهىأر و لاح رلا

 ةئيهلاف و رنا ىف نيغربال ننال لاق ءاولاخا سزلبءاسنلااو رعأ «فعهللاىذر ر علاق راهم ريف

 ةئرلا
1 

 راياذافت تدك: انساغ

 تاقف اهرمتىلع حولت
 اولاةفرانلا هذهام موق

 اهارث ةنالفرق نمهذه

 | ١ماهلاو تاةفةل الك



 ١ ال 4

 اذهل

 رمأرم' سر لاقابو وشو رس 6م : رفد رأتاكدقف سوميلعمتلا لص أ
 وهو ءنعجار لسوهيلعهللا ىلههللا لودر جاو ةزآنا اطار ا اكاد لاقن مذ 1قرعهنعهللاىدرأأ]

 0 + ع
 م ا ا 8

 هلبال اوسرب>اهناقةقاعتى ا نب انياب ىرتغت اله هد لاق مث هنءح ارناترم خو ةدطد ثنا -,علاةذ كمي

 امترب زفرلس وياج مهلا لمتنا لسور وم 3 نعل و !تعف دهن ترو ا 1| نماهفودشو مسوةيلاعمتلا لك

 ركنابأ ,أ امين الت دأ ىت - مالكة ثناعنيب وهند ىنىرح تال تمرات عذصل ع نمناقامعدمالسل اهرلعلاّةداهمأ

 0 اماكن لب تلاع ماك" "وأ نيماكت سو هيلعدتلا ىلد هللال وس راها لاق هده اس او أكح هنعهللا ىذر

 هللا ىلصهللا لوسر تراس اف قل اريغلوةءوأاه_سفن ةيدعابلاةواهوذ ىدىتحر كون اهمطاذ اًةحالا ل5

 فةرم هل تااقو اذه ذمان درأ الواذهل عدن م وهيلعهنلا ىلص ىذ ملا للاعف هرهط فان دءقو سوه.

 1 .ركواطح كلذ لمت :حاو لبو هيلع هللا ىلس هللا لوسر مستق هللا ى كنا معزت ىذلا تنأ هدنعتاضةمالكا

 تلةتضغاذاودمت هلاوالتا5 تضراذالاق هفرعت فيكو تلاق ةاضر ساس ةفوعالا نامل اك

 ملوهيلع هللا ىلص ىنلا بح مالسالا ف عقوبحلوأ نالاقيو كمعار ءهااغاتةدصتلاف مههاربا هلاوال

 هئاسنالوةب ناحكونةاط الو اربغ عر مال رزاق اهللوتي ناكو اهتعهللا ىذردشت اعا

 ناك ه:عدهللاىضر سنأ !لافو اهرم_غ نكنمهأ صاف ا ىنانأو حولا ىلع لزن امهشياو هناق :_.ثناعىف ىئنيذؤتال

 ةيعادملاب ىذالالامت ا ىلعدب زب نأ (ثلاثلا) تايبصلاوعاستااب سانلا محرأ لو «يلعهتلا ىلصدتلا ل اوعرأ|

 ىكالزني و نوعمح زعل -- .وهيلعهللا ىل_ههّلنالوس رناكدقو ءاسنا ابولق سرطت ىنا!ىمهف ةيعالملاوح زملاو
 امونهتةبسفودعلا فةثثاع قبا سي ناك ملسوءيلعهقلاىلس هنأ ىور قس نالعتالاولعالا ف ىلا ,ةعتاح رد

 هثاسن مسالا ءكفأ نم لس وهملعهّننا ىلص ناك هنأربخا فو كلن هذه مال ىلاهباع لاف مايالا ضعب ىفاهقبسو

 لور لاقفءار وشاعموب فن رو.علب مهو مهريغوة شدا ن .سأنأتاوصأ تءم«اهنعهللا ىضرةشئاعتل اقو ا ظ

 نيل ويلعن ىلسمّنلالو -ر ماقو ازا مديل لسراف عن تاقتااق مهمعا ىرت نأ نيب غأ ل وهيلعهللا ىلصءّللا 1

 1 ًاونورعاب اوأع- وهدي «يلعى فذ تعضوو هدي لمواتابلا لعاتت حس

 لوسرلاةفاوةرسدذاف مهملاراشاف مد ل الثوأ نيت تكس الوقأ وك م>لوة ملسو

 هئاسنل كر يخ كر بخ مت ءاع لاقو هلهاب مهفطلا اواقالحخ ما اناعانينمُؤ والك ل رءلعهلا لسهتلا

 اوسمملا ذاق ىبصا !لثمهلهأ فن وكت تأ ل> رال جيني هتنوش 2 هنعدهللاىدررعلاقوأ !ىاسنل مكريخانأ و

 ذل ردج وم وعلا ىفناك اذاو ىصلاك هلهأ ف نوكي تأ ل ئاعال ىئبني هللاهجرنامةالاقوالح ردد وهدنعام

 دحا وهو ه-سفنف ةريكتملا هلدأ ىلع هدشلاوهلبق طاّولا ىرظعإا اضغس هللاناىو رااربتاريسفتى و

 رااخل مال.سل اهماع ل هل-هأىلءىلقلا الغلا تاسالا اظةلاوه لتعل المقل تءىلاعت هلوقىتع ىف لدقام

 اذا كس 3 راذاكو هناك د_ةاهتناوتلاةف كاد اه>وزةبارعاتةصو وكيعالت قاهعالت اركاله |

 اها اوه عابتابةقفاو اوقاطلان دو ةيأعدلا ف طش النأ )ع بارلا )دفاع ل ئامريغ د وامالك 1 ا رخ

 ى ًارامهم ضامةنالاود 2 هلاعديالف فلا دجال عار باه دنع تا طقس واهةادش في دحولا

 لاق شءاماو رغت ةورملاو عرششلا فلاكعامى راهم ل,ةبلأ تا اركذملا ىلع ةدعاس اا بان تف: الواركسم

 ءاشتلاا اوذلاخوتنعهللاىىدررعلاوو راخ /1ىهلل' هك الاىوهتاهف هنأ عمدا لجر عصأ امها نسألا

 كلذ لاق امناوة-وزلادبع سع'مال_سلاهيلعلاو دو نهوفااخو نهو رو ُثىل.ةدقو ةتَرملا نهذ التى ناف
 ةضق ل1بلقو رمالا س ؟عدقفه_سفناهكلذ تار ااهكلمهيلا تاق سعت دوواهد.عرهفاها اوهفاهعاطأ | اذا هنال

 لاحرلا هللا عمد ةواعبا العو. :منوك< تن آلحرلاق>ذادللا قا نريغياف مهام الولاق 1 نال. ثلاعاطأ و

 لدن دةذار ممم للا ف ,لةنااذاق رابلاىدلاهدمس ايدل ًاوىل ىلا ةفاد. ءبس ع هر ىكع#و ءاسنل ا ىلع نما 2

 ارتفاه ر اذع تبحر تأ الد وط كاب تعج الملف هئانع تلسرأ ناك ذ:لاثم ىلعةأر . سة:واردك هللاةمعت

 (متمركا ؟ناةثالثهنعمّلاىضرىفاسلا لاق هتكلمةدشلا لحتى اهسلع لدي تددشو ا تكن اواعارذ كاتب فس

 : اذهفاها اوه سقت علس و

 ىوهلا بابرأ قيرط
 قد رطانيننام ا !لاهجلا
 5 نمل ده وهو ةيفوصلا

 ندع 3 ايندلا جدير

 يلا نيلئام ءاعذر هل 1

 ليصل توعمكامندلا

 لودخدلاو سفنلا صارغا

 جلَظلاو انندلا ءانبأ ىلع

 لير مْ لدوتلال

 0 الو سقنلا بر ام
 نعاده مهعاممجا

 لحادملاف لوددلاو

 قى لّةن:ااوةهو ركملا

 ةهزئلاو عاتمسالاو طبرلا
 ىموأ_ءللارثك اماكو

 ماسلا اولاطأ طابرلا

 نايس ترذعتتاو

 مولعملا لقاماكو نيدلا

 ترسبت ناو اوأاحر
 اذه سلو نيدلا بابسأ

 عدو نا ا

 رفسلادارأ اناا

 لوسرءاعد مهأوعدبو

 سو هيلع هللا لص ولنا

 تبدص مهضع (لاف)

 ةكمنمر عن هلنادمع

 تدرأ ااذ ةئيدماىلا

 ىلد هلنالوسر تعع»

 لاق لودي ملوهيلع هللا

 تاىب انهي الئاهةأ

 ذل اال ذكرا

 داوم !ىناو ام -



 ةراصا لع ةدحولاراتك

 نعأن البف رع نم

 اواكاذو :دح ولا

 توكي أ تبني ةعامج
 لاق ريمأ مدقتمم ف

 هيلعهللا ىلص هلئالور
 قَد الثمتنك اذا ملسو

 ع دحأ ١ و سهأ5 روس

 ف ةوص]!ةيوست ىذلاو

 ىتبايوربمالاز درا
 ددزأ ريمالات وكت نأ

 مهرذ وأ رايندلا ىفةعاجلا

 مهعأ وىوقتلا نماظح

 مه رثك اوةوادعوةءو ص

 نث هللادم ءىور ةَعقُد

 ىلدهلل الوسر نعءر<#

 ريخلاق مل_بوديلعللا

 مه ري هللا دذع نادالا

 دبع نع ىلةدعهمحاص]

 ىلعايأتا ىزورملاهقيا
 ىلع لا هن 4. ىبط أبرلا

 وأربمالاانأ توك أ تأ

 لزب لذ تنل ب لا ةفتنأ
 ىاال اوهسفنل دازلا لمد

 ترطمأو هرهط ىلع ىلع
 ماقف ةل.لتاذءا سلا

 ىلع لال لوط هليا دمع

 هسيطغلهةءفرس أر
 اكو رمان لع

 تسل لوي لع :اللاق
 دايقنالاك ءاعو ريمالا

 توك, تأاماو ةءاطلاو
 ءارقغلا بعصا ريمالا
 بالطو عابتتسالاةب
 طاستلززهةلاوةساررلا

 طبرلاف مادا ىلع

 ١ د نا لل د
 دكا

 -ةدقو ربا مال_سا اهيأعلاقار 5

 امأو فولاملو أ سنالا ىلع إو بحت عامطلااو دودولاب مك اعل سوما عهتلاىلصلاةردولا ىنعم فرثؤيفهغلأ وح دزل
 ةيناثلاو جب وزلا ىلةتةهتفلآ امهات ىتلا فاوالا ضعب ىذرت الع رفلاوحالا تس .رامولاحرل' تريد ااا
 رك ذيامهم مكطلا لع لقانا ةوام زن وزنا زكا سئل نع يفتي عطل اناقاهل هيدومق لك آكلذنا
 00 بحل اد ,5 اولّوالا حجوزلاىلان الإ ماةثلاتل ام اروطن دش أ اذه ىف عاب طااضعبو

 نك: ملاذاقاهنب واهتانب ىنركس !مئناقحالدل اونيدلا تيبلهأن متوكل ناىنعأ ةبيسل نو 5 ناةعباسل ادع

 :اراالاق نمدلا ءارضخاملمعذ نمدلاءاريض+ة و كايا مالسلاهماعلاق كلذلوةب دركلاو د لا نسكت مل هيدؤم

 خارقلا نم توكستالن اةنماثلا ع عازت قرعا |نافهك-ةطنااو ريذت مالسا!هماعلاقوءوسأ ١ تيزملا فءاذدحلا

 انيس ىأاب واضقلخ داولا ناقةبب رقلاةيارقلااوعكشت ال سوهيلعهتنا ىلصلاق ةوهشا للة. كلذناف ةبيرقلا
 نام>الاك :وءداعاو سحالاو ررظنلاب سا > الا ةوةبثعيتتاعاو :وهشأ اناث ةوهشا افيعضت ىف» ري 3 !كلذو

 الو هنت ًاتلاومك اردا مات نع سما فعذ» هناقةدمه_ءاارظنلا مادئذلادوهعملااماق دب راد رغلا صالاب

 رظنيلو جوزلالاص ىعارب نا انضاأ لولا ىل_عءبحو ءاسنلا قةغ 08 راالاصالا ىه٠هدل# هت ةوهش دل اهب تعمدت

 لاقاهيناهتفاكيالناكوأ هت مارقلا نعرصتوأ همي ,دفعضوأ هقادو أ هقلحخ ءاس نءاهح ورب القهتع ر كل

 صاختنالحاك- هلا ةعنقرا مث ال مهأاهقحىف طايتحالاو همك ردو عطل نب أكدحأر ل لق قر حاكشلا مالسلاب 1ع

 1 لال التيما قسانو الا هتب هزاع لاح لكيقالطلا ىلعر داق جوزلاو اهل

 نمفةعاج ىتنبا بط دقن سعلل لجر لاقورابتالاءوسو محرلا ق-نم مطتاساهللا ططسسل ضرعتو
 قسافنم هنع رك وز نم مال اهيلعلاةواهلظن لاهضغبأ تاواهمرك ااهمحأ نافهنلا قب نملاقاه- وزأ
 اهخردءطقدعف

 امأ ) ة> وزلا ىلءامفو جوزلا ىلءاسبف ةراقذلاو حاكذلا ماود فى :ركنامو 5 اعلا بادآ ىف (ثااثث ابابلا)

 ةقفتلاوةريغلاوةسامسلاوةباعدلا و ةرسثاعملاوةعاولا فا مأ رسشع ىثاىف بدالاولا دتعالاةاء صد .لعف )ح وزلا

 ةبحتسم ىهوةملولا (لّوالابدالا ) قالطلاب ةقرا غم اوةدالولاو عاقولاوز وثنلاقسيدأتلاو مسقلاو ميلعتلاو

 لاوذةرف ءرفصر ”اهنعهللا ىذرفوعت ن جرلا دبع ىلع مل--وميلعهللا ىلصدقنالوسرعأر هنعهللا ىذر سن لاق

 هيلعهتلا لس هننالو رهو وةاشب واول ه1 تاهّننا كران لاذ تبهذنم هاون نز و ىلءّةأ صا ثح وزي لاقفاز هام

 لا الا ا ل ل

 آد 111مل سلا بلح هاهنعمتلا ىضرذز زهول ا ىورد ريخفاكشبب عج وك لع كرا وكلهنبا

 «.اعمّلا ىل_دهننالوسر لاقوتوصلاو فدلاما ار ولالا نيدام ىلل_طف مالا !هماعلاو حاكذلا راهطا

 لوسرءاستلاق ذوعمتدن عسب رلانعو فوقدلاب هنلءاون ريضاو دا ملا ف هولعجاو حاكم ملااذهاونلعأ لو

 ل25 نه ثبدشد ونهفدب نءرمغا خل تاررب وح و ارق ىلع س اذ ىىبد ةارغىلع ل دف ل سو .اعهلل ا ىلصوللا

 اهلمةنيلوقت ة:تنك ىذلاىلوةوهذهن ءىتكسااها لاقن ويدغ فام لعب ىناثب ةووي نها ددحا تلافناىلا ىاب نم

 نعورساعوىلاعثهننا لاق ن ,هلقعر : صقل نملعاجرت نهنمىذالا لا ة-او نهعمق لح ا نس>( ىناثلابدالا)

 ىدوامرخ اوذأرملاىه لية بنجلاب ب اصل اولافواظماغاقاث يم مكسنمنذنأو نوقح ماتعت ف لاقد فورعملا

 ةالصأاو | لج همااك ناو هباسل لشن نه ماكت» هاساكا آل مس ا يعل

 نهومزخأ ءارسا ىع دب | ثا اوعنمنافءاسنلا فهللاهلناتوةيطنالامم هوفاكلت ال تاعأ تكلكامو

 لئمرحالانِلاءاطعأ هنأ سما قاشءوس ىلع ربص نم مالسلاهبلعلاقوهللا ة ماك ن :رهجو رف متااكساو هللا ةناما
 معءاوه تو عرف ذأ صاةيسآ باوث ل* :ءهللااهاطع ا اهح و ز قلع - ىلع درب ص نمو هه اا ىلعبونأ ىل امعاأم

 هنبالوسرب ءادتقااهضغواهشيط دنع ل 'واهنمىذالال م>١لد :امتءىذالا فك اهعم قلنا نسح سيل هنا

 بع نأاه انا اوق تال: هر قر3ي1 بتر اهات 2



 دا ىتوكياتا لثم ُ هتلاثادهفنيلاضاكس ا انةلال»لاقفاقلأ نماضول ليقف مهل ااامفت برعلان 5 أ

 7 8 1 تاحوزت ىلع ,اولاقف هتان اعسأ انودرت ناو هدجلافانو- ٌوزت تاق ههلاان ا: ءاق ني" اءاكو هللاانةةءاق نيكول ءاكو

 ماقم 8 ردا ىلا 5 كتقدص رقد لا الات لوداع هلا 2 نبا كو و مطاع اوسوأن دهاشمتركذوالال. ا!ب.هصلاةفهتدجلاو

 5 ٍ فدولاب قاحلا اقوراظ ءاابلا- 4افرور غااةهلازا ىوهسفا عى قاالاو اولا اى عشب رورغااوىددلا كد 5ك

 1 ريم قداص ريص) وهنمالااهلاتو اهقالح قف فصوتسال 2 !!ىلع كلذ مرعب تاىوماد ٌق فا ه2 .نسالاو

 1 املا ريغ ىل 0 1 : :
 َّ 3 7 ١ فصوو حاكشلاى دام ىةلئام عاب طلاق رمد شاه سالو ءانءلاىئفط «رففاوهمل العالو نطايلاو رهاظااب

 رغتلاو طارقالاىلاتاحوكسنملا

 || بغر واه لزئا اريد دنوأ دلولاوأ ةنسل ادركت ةمحوزلا نمدارأن مامافءّتحوُز ريغ ىلا فشلا سفن ىلع ى تخت نا
 لاق ص اخ الا ضعب ىدف نم دلا ىلع نيعب دق نأك ن اوان دلا نميأب هل ىلع هنالب رد أ رهزلا ىلاوهفلاجلا نع

 ن كلام ناك دةوامندلا ىف روهزاناراث ار رهتلالحرلا جوتي ء ألاف ىت-؛ ئدلك قددزلا ىارادلان_ءاسوبأ

 موهمهيق طاشحالاو باغأ ءا ارغالا اوعاد4لاليدعةةدو هش فقدت نملقو طد

فرح وفد حج ص رسب تأكدحأ كر .لوقي هلله جر راند
 / ل نواة طله د اهاسكو اه ءطأ ١نا ام

 راتغاو اذكواذ؟ ىنسك الوةتود اوهّدلاه اه.1ع ىدمثدف ان دلاءاذبا ىعب تالؤو نالفتا ودل وريسلاب

 هلوةفةفصلا هذ مبةنجلا لهأ عال :فىصولاعث هللا تافنيعل اروطاهرود ىل>ءى ماا !ةرمداق

 ىهبورءااابار ا رع هلوق قوفرطا ا ناسماق هلق اقويخال_تلاتات تا دار 1 ريخ

 1 اوةدالا متن : هي د عاقوالة .مثاااهد وزلةقشاعلا
 ا 5 ---31 006 .٠

 اه ااذاو هيرساه- وراهملاراظناذا نسكب ئافريخمال_.لا اعلا ةوعلا 1 هع اولاءاندعلاو رعشلادا َ

 : ١ نوكت نأةعبارلا* حبو زالذيصتناكاذا اهلارظنااب رسامناو هلامواهسغ: ىف هتاضذ> اهتعناغاذاوهتعاط أ
 اذكهوموعلاىف مودا :

 ْن ءىجمن دوو اروهمنوص+رأ راغودنو نهتسحءاشألا ريع مل_توءهيلعهللا ىل_ههتلالوسرلافرهملاةقيقت

 : ةوحودب حر ناكو تدب ثاثأ او مه ارد ةربثع كمت اسن نسا لو هللا ىلدهللال و -زحو رروملا ف ةالاغملا

 لس رقسلا ف موضلاو ١
 قاو- نهندمو رع ع نمنن رع ىرخأأ ىلءو ربعش نم ندعهئاست ضعب نعلوأو فدلاهو د مدأ نمةداسوو

 [| هناح 0 رالو لو هملعنلا ىلصةلنالوسر حي قرت املوة:وفاددا ايف ةالاغملا نعىسهتي هنعهللا ىذر رم تاكو

 || دوور وءيلعهللا ىلصهنئال اوسرامل!قيسل ةمركمءاسنلار ووعةالاغا 5205 ولو مهرد ةثامعب رأ ررأ نمرتكا أ

 3 تدي حو رو مهاردةسون اهتمقلاقي تهذنم: هاون ىلع ل-توهي ءآاع هنلا صدقا لور باعسأ ض عبو زغ

 مارش تا هوهاهاشداف اليلهمل | اوداهاج منيمهرد ىلع هع هللا ى در ةرب رهشأن مهحاباسيسملا محنمءاع/نأفوصلا |

 نءريخلا |ىفو هب سأ, الؤ ءا ىلعلا فالح نع ءجورْغلل مهاردةر معو وال ولو اهملد ا سف أ ةعبس دعب اهءاج

 هال غااو . تاكو ا رهش نول وكوأاخا ؟لائواه 2و هرمسوةدالولا ىاهجرةعرم» .وأ اودع وز ةعرس :ًارااذكرب

 1 اذاىروثلا لاق لالا ىفاعمط عك, نأ ىنبذيالو لجرلاةهج نم اهلامنعلاؤسلاهر كيف أرااةهج نمرهملاف

 ةد || هنمرثك بلا ةلاىلامهرطشيلاىدهيدأ بالف مهلا ىدسه أ اذاوصاهألعاف:ًرملوذعأ لاقو جت
 ليقدتو نيدلا م أ ىلع | مال_لاهياءلاقةدول!بوهو بك سهف ىداهتلاامافةدساؤةينةداب زلا بلط ةينفم لا اودهأ اذاكلذكو

 00 تدتو رثك ات اطتل ىطءتى أي رثكتسن نحءالوىلا عت هل هلوة ىلع ادفةداب زلا اطام امأواوب ات اوداهش ئعوقدرطلامقفرلا |

 لاومالا نكت اولا ىلعتداب زلط اذهوتداب زلاوهأ,رلاناف ساناالا اومأ فوم ربلاب رنم تبت 1

 نأ حاكما ار_صاقمدسفي و رامقلاو ةراغلاه يشب د حاكما !ىفةعد. وهو ركمد اذ لكف ةيوبرلا

 اهل ناك رن ميلع مالس.لا هيلع لاق اه وزن نع عم: بلف ةرهعلاب تذ رعتافادولو أ اا 1

 توك: نأة عدا الاه نيغصولا نينه عمبلاغلا ىفادولو بوك: أمئافا مابشوا تدك م اريفاهلاسفرعن لو جواز أ ١
2 

 'ههجوت موقي ركل ذريغو

 فرحوا قدح ةالالا

 هلي قلاودت ىلا الهلا

 ( ىئاملاو# هتالصتاطبأ
 هعنش ورفسلا قلفتتي

 دعو ملا لاموسا

 قى هن رع الو مارحالا |
 لا 5 0 || ادهفاهابافو> ةزلا ةفعا ار وغلا لذا وات عأ نمل اسف هج اهتدخأ تناكو اهتدنأ ىلغءار وعلب: - نيدجأ
 1 1 ا نيدال نص> حابملايذذلما اقل #بلات اط باو عم مهل ن 07 , مام هنيدىل_ءنمأي الن ماماق عملا دصةي ملنم باد

 || جوزلة:<نوالا* 008 ءثاأ رةقدل اءادوس قالدالاةرينءا:_دحةأراا تناك اذا .ةدقو
 عو را العشر

 ىكصح 0 دودسأ او

 ا[ هنا تعال يادلا

 هلا 5
 .اضأ مارحالل هل 3 ٍ قاهداو-ةدي دش نيعلا شاي.ةدد ءارولاوضايبلارو

 [ئةم هرفاسملا حصأ اذاودع

 كلذ ماتا« .لعفرفاس م

 ماقأ مار ةاممدأنا

 ةالصلا قو رطغلا نم

 ماقالا نم لخفأرسهقلا !ٍ

 تاك ردولا انهت

 هرق--ماهمىفعرشلا
 (بح لاو بودنملااماف)

 هسفنل ل طن تآ ىجينيق
 ' هارعب قد رطاا ىف ةيفر

 هيلعهلبا ىلص هلال وسر
 لحرلار قاسد نأ ملسو '

 ثو < نا الاء دو ا

 هسفنهق ' ايالاعامفوص



 ىل_ءزوحالو ضرغلا
 ىذلا هه-وج ولا

 هنمزد علا ضعإ راسا

 امات ةفاغالاب قايلاو

 عمت( عااوركلا
 فى رصعلاو ر هللا نيد

 مه: وا مهادحاتقو

 لصفمالو ةدداو لكل

 هريسغو مالكن اههنيب
 نينع

 رهتالوءاشعلاو برغل

 لبمدلاويرسغلافف
 نم امهتموك اههاصت

 نيسلاو عجو رصقربغ
 | عجلاباماس: بتاورلا

 لبق نيتتصلا حل
 رم اتا|نيتضارقلا

 غارفلا دعيورصعلاو
 ىل-ه:نيدضن رفلا نم

 ةضل رفلادعا ! ىل_ددام

 2 ءكر رولا
 عارقلا د_ءاواعب رأ

 ءاشعلاو ب ر-غملا نم

 ةتارلا نيسلاىدؤي

 الدر امهدعب رون وامهل

 ضرغلاءادأ (زوح

 0 ءالالاع ةيادلا ىلع

 ىراغال لامعا ماهتلا

 عدلا 0 و<و

 (/ لفاوسنلاو بتاورلا
 ىلعةالسصلا هيمكَتو

 عوك ىلا فوةبادلا رهط
 نوكيوءامئالادوعسلاو

ْ 

 ضف دورا !اءاعا

 نآالا عوكرلا نم

 كهل اىلعار داقنوك

 هد ا
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 0 ا :رم_هدالفاهتقرافموزلا ىلءقشد ذا رش اهؤالب ناك ل. داسفلا عمتناكاذا اوةفنالاوة جلا هذ

 اهقاط لاق سمالدب درت ال ةأرم نك تا هنن لوس راب لاقولسو هيلع هللا ىلط هللا لوسرللاءاىذاكت وكي وامياع

 ىأرفاهعماضت ا وهد فوهسفنا هعبت ًااهقلطاذا هنابهملعافوخا هكا سماب هرم فاواهكسمالاق ا همحأ ىف الاقف

 لز /رخك آه-وب وأ هلام كال هتسا نم دلا# ةدس اق تناك ناو وأ هملق قيض عمءذعداسفلا عف نم حاكلا ماودام

 تاواران ميله أو ةنأاوق ىلاعت هلوةلاف ةأاح دم ءبصعملافاكي ر 2ناكءر - ؛ لو تكس نا هعماش و2 تنص لح مسلعأ |

 مكتت ل اقف نيدلاتاذ ل عضد رتل ىف مل سومياعهللا ىل_سهنلالوسر غااباذلهاورمعلا صخنتمصاخو 8
 اهلاجوا اال رملا عكست ع نمرخ 1ثيدح فو ادب تيرتئيدلا تاذب كياعفاهتيدو اهس-واهلا جواها ذأ ملا
 لعلفاهلاختأراا عكشتالل_بوعيلعمتلا لصلاةواهلا جواهلامهتلاهةْز راهب ل راينا 5
 ةأرملاهذهلثمنال نيدلا لضطششاف غلابا غاوامتب دان ًارملا ع كك :اواهغطداهلاملعلفاهلا_لالواهيدرب اهلا

 لصأ كل ذو قالا ا !ادي هلذش 35و دل نعلن تتناك ةنيدتم نك ملاذااماؤنيدلا ىلءانوءتوكست
 ررضلا ناك منال ةرفاك قا ةئرس ناسا هيذب ةطيلس تناك 010 نبلا لع هناعس ا لاوةقار هلا تا

 ةتسءاسنلا نماو عكست الب رعلاضعبلاق ءاءلوالا هننكقءامءاسنلاناسل ىلءرم_صلاو عفنلا نم 0
 بصعتو ىكشنل اونينالارثكست ىِتلا ىوفةنانالااماةقادش الوةقاربالوةقادحاو يكسو ةزانعالو نانمال و ةئانأ ال
 ال ا هلو ةةاهجو زىلع نعول اةنانملاوميةريستال ةضرافللا حاكم ةضارمملا حاكدتف ةعاسلك اه--أر
 ىتلاةقادحل اوهيانتحابعاسةاضن ًا اذ هورخآ "عوز يباهلاوأعا 1جوزللان < جااةنانط اواذكواذك
 راها لوط توكلت ناامه د أن يينعم ل -:تةةارعلاومءارسش رم حب وزلا 6ك متت اهتق دكت ى لكيلا ىرت

 اهدح .والالك ًاتالف ماعطلا ىلع بضغتن أ ىئاثلاو مملابل دو 9 ,رباهه-ولن 0 هملد : زواهه>ولق ةداى

 هوان لا وود ءبضغاذا ماعطلا ىصا!ىرب و 1 را تقرب نواوةبةيناعةغاءذهوئث لكن ما ميصن ل ةةستو

 اس لانا ىكسووينيةد_ثناا نب راثرثلا ضغبن ىلاءئهتنانا مال#لا ماع هلوةهنمو مالك! !ةريث *كلاةقدشتالا

 يراسل او عا ااعإ رأ مكنت اللاق مث لتبتلا ن عما منوي وزتلابهصافهتحايس ىف مال سل اهبل ع سايلا با ىدزالا
 ةرخاقملا ا هريسغبةيهانملا هن راع 1او بيس ريغ يمان الالة ىلا ى عفة عا دخلا أماقْرمش نادل[ :رهاعااو !'

 زسثانلاون ادع تاذذتهالو ىلاعت هللا لاق ىبلا ىهو تدخو لءاخ فرع: ىتلاةمساغلا ةرهاعلاوامت دل بام.سأي
 لاعرلالاصرس لود ه:ءهنلا ىذر ىلع تاكو دي ضرالا نمىلاعل اًرشنلاو لالالا لايك ولعت ا

 ةوهص تناك اذافاهحو زلامواهلام تافف> هلي تناك اذاةأرملا تاقنيملاو وهزلاو لذلاءاسناالاصخريدش
 تقد :اواهتيننمح رت لذ 01 ور ةناح ناي اذاو درا كدا ل كد تنكس 1

 ا لاو حاكشنلا فن ولطملا قالدخالا عما ىلا دش رتتاناكملاهذهفاهحوز زنمةفيتقم_#غلا عضاوم
 قانا نسحنآ باغلاو فدك امااعةسعمدلاب قدك ءالعسبطلا رد !لصع< هيذاٍب وأ طماضد أ كل ذذ هولا

 وهلبلاجلا هباعر نعارحز سدلاهلاسجل مكستتالت ارا ناو نيدلا ىلع ثلا نم انا عناب تامرعنال قبالخاو
 حاكنلا ف بغ :رب مالا بلاغ ىف هد_ولا_ لا ناقنيدلا ىفدا فلا عم ضن الاسإلا لال حاكم نلانعرحز ,
 ةاعاسمىلاع رشثلا بدن دتوابلاهب لص ةد واو ف لالالالا ىنعمىلاتافتلالا ىل !ءلديوندلا خا ننو مو

 مدؤد ناىرحأ هنافاجسل ارظنملف ةأ أ سه !نم ف حا س ه6 :ىقهنلا عقوأ اذالاّوف :راظنلا بح كلذإو ةفلالا باس

 رك دا 0 ررلالقلا ىلا اةرشيا و ةنطابلاة بلا ىهو ةمدالا ىلع ةمدالا عوقو نمام_هدبفاؤب ىأاههند
 00000 ديت عدحأ دارأ !اذاق انيشرادنالا نيعأ فنا مال_ىل اهم 1 فالتثالاىفةغلاع .هال الذ

 نم ازارت -ارظنلادعبالا موءار 5 ن وعكس نيعرولا ضعإ ناكو رغص لو نش ءنونيعأ تاكل يةنولا

 لاملاونيدلاو قالا فرعدالر اظذلا نأ مولعمو مغو ىهورخ" و :راظنريغ ىلع عقر ع وزن لك ش عال لاقو رورغلا

 هبال لشق بضخ دة ناكو«#:عهنلا ىذررعدهع ىلع ةزئالح رنأ ىو رولان ملابلا فرعباماو

 ايهصوالالبنآ ىو رو موعلاتررغلاقواب رضرعدعجوافاباشءاننس>اولاقورعيلاةأر 1١ لهأ هيلع ىدعتساف َن

 ع

2007 
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 تابق هللا لوسرىلءةال_هدااوهلاد+لاعيوزلالوةءوتنالفىتنباكتحوزهنلالوسرملءةالدااو هنلد+لاوزملا

 ناهيادآنمووي بحتسهاضدأ ةيطخ !ليقدممحتل اوافف + اموملءمقاد_صلا نكمآو فاددلا اذه ىلءاهحاكسن
 حاكنا'لبقاهماارظسلا بنس كلذإوةفلالا ىلو و ىرحأ كلذف ارككت ناك ن اوةجوزلا مه«ىلا جوزلا رمأ قا

 ناكرامه ني دالا ن دهاشلا ىلعةداب زحالصاا لهأ نم عج راضحاباد الا نمو وجاه منن مدؤد نأ ىرحأ هناف

 هدصتنوكمالواهانرك ذىاادئ اوذلارثاسودإولاباطورصءلا ضع وةخسلاةماقاحاكسنلاب ىون ناابتموةدعال

 دعت رعلاقىوهلا قفاول قب :رةتامنلا هذه كلذ عنكال وايندلالاسعأ نمد تريصبف مما اوىووهلادرحت

 ق>وسفنلا ظسنمدح اولك نوكي نأ ليس الوتاءسرتلايدب زل اوهق ىوهلا قا قفاواذاهنناهجرزب زعل
 ىلصدتلا] وسر ىو زتانعهللا ىذرةثئاعتااثلاّوش .ره-شقو روهسملا ف ل ةعب نأ حسا واعماثءابنيذلا

 ةشيعا|ب.ط!ىنائلاو لعال امههدحأ (ناءونامفريتعبفةحوكدلاامآو) لاوش فك ىنول اود فل وميلعمتا
 رسشعةعسن عئاوملاوحاكنلا عن اومن عةبلخ توك ناوهو (لعللامفريتعباملوالا عونا ) دصاةالوص-و
 ةهشعطو وأ قالطو أ هاف و: دع تناك ءاوسرمغلا ةدّتعمت وكت تأ (قاثلا ١ ربغاةدوكتمن وكس تا )ل رالا)

 تاماكن ماها سا ىلعهملك ناب رط نيدإا نعةذن صن وكس تأ ( ثلاثلا )ني كلمن عءطوءاريتسا ف تناكوأ
 نهنموباتكو ىنىلابسنتالةةيدنز وأ: فود وكتنا (سماخلا) ةيسو#نوكتنأ (عبارلا) رغكلا
 نا (سداسلا) هدقة«مرفكهكادسانا,هذمةدقتعملككلذكو نهحاك:لحالفةحابالابهذ!تادقتعملا ||

 بسن نمت سلف كلذ عمو لسوهيلعهللا ىلسهّللالوسر ثعبمدعب وأ لي د.تلا دعب مهتيد,تناددقةيناتكتوكست | ٠
 نأ (عياسلا) فال هيفف طقف بسلا تمدعناواهحاكسن لحمل نيتلصلللا الك تمدعاذاف ليثارس اب
 اكواءاهضعب و اهلكتوكستن ا (نماثلا ) تنعلانمفئاخريغوأ ةزلالوط ىلعا ارداقارحعك انلاوةةيةرتوكت

 نمرأ هلوصأ لوألوصفرأ هلوصفوأ هلوصأنمنوك-:ثاب حو زالة رق توكستنا ( عساتلا) نيعشالم عك انلل ||
 لّوأ لوصف. وداةحالاودالوالاهلوطذب وتاد1اوتاهمالالوصالاب ىيعاو طه دعب لصأ لكن مىلدفلّوأ ||

 نأ( رمشاعلا) نهدالوأ نودتالا+ئاو تامعلا لص هدعب ل_صأ لكن ملصفلّواب و مهدالو او ةوخالا هلوصأ

 سج مرا نكدلوقبسساك لوصذلاولوصالا نءبسناا نممرامعاضرلانممرو عاضرلابةمرتنوكست ||
 وألا تدفحوأ اهنذبا مكن دقيك انلان روك: ناوهوةرهاصااب مرلا( رسثء ىدالا )م رحال الذ نودامو تاعضر |

 دقعةبمش وأد قعبا مادحى د>اوأاهمأ ٌيطو وأد ةعفةهشلاب نهئطو وأ لبق نمد ةعةهمشوأ دقعب كلم 7
 ( رع الا ) لبق نماوأ» وب أ هكستدق توك وأ ءطولانالااهعو رقمرحالوامتاهمامرحأرملاىلعدقءلادرسوف |||

 تاف ةعح رلاةدعىفوأ اك ذلا سفن ى اما هاريس عب رأ 3 انلات*ةنوكىأة سماع ة-وكما!نوكشتاأإ '

 نوكشاهتلاخوأ اهتعوأ اهتحنأ عك اذلاتح نوكيا ( مشعشلاثلا) ةسماخلا منغ ملة ةدعف تناك
 الف اك: ل اامهتدن رمل ىئنارخ“ الاوارك ذامهد_ أن اكو ل ةيار قام ندب نيصخ لكواههنيداعماح حاكسلاب
 ف ريغ وزاهأطب ملام 4لتال ىسفاثالثاهةاط دق ََ انلااذهن وكنا( رع عببارلا)امهني عم تازوحي

 نا( رسثءسداسلا ) ناعالا دعبادبأ هيلع مرت هناقا نءالدت عك انلانوكرتا( رسشع ساشا ) مدح حاكسن |]
 نوكتنا( رشثععباسلا) لاتلامامتدعبالا حاكدنلا دعني الذ كلذ عيوزلا ناكوأ :رعوأ عع ةمرتوكست

 غوابلادعبالا اهحاكن ماالفةمتي نوكست نا ( رشعنماثلا) غوللاادعب الاه اكس معن الفةريغصاببث 1
 تاهمأ نمافاهي لخدوأ اهع فوت نم ل_-وه.لعهتلا ىلصهتلالوسر جاو زأ نمتوكس نا (سفع عساتلا) 1

 ةأرملاىفاهاعا رم نمديالىتا!شيعالةبمطملا لا صان اما ) ةمرحلا عناول ا ىه.ذهفانن امز ىفدجوتال كل ذو نينمؤملا
 توكتالن أو بسنلاوةراكما ارةدالولاو ,رهملاةقدتو نسل وقالو نيدلا ( ةيئامئمدصا ةمرفوتتو دقعلاموديل 3

 ةفيعض تناك ن اا هنا ءانتعال ١ عع ناىثيشي هب ولصالاوهازهذ ني دتاذةلاصنوكتنأ ىلوالاوةمس رق هنأرق
 هشدعل ذ: صخنتوهماقةريغااب, تشوش وهوسوسانلانيدتدوسواهحورب.در أ اه رفواه سفن امص يق نيدلا

 ( قانا (ايسإر 0

 ىلابوسموهضر ومني انوا هت مناك ل هاسنلا ليبس كاس ناو ةنحتوءالب قلب مةريغااوةيبلا ليبسئاستافأ] ٠

 ايدج ماعد 3

 ١ك ا

 لاسباري_ةنم يعل
 تانماىلا بارت_ا

 ميلا( حلا انأو)
 مانأ ةثالث فلنا ىلع
 رفا ف ئسهلابلو

 و اول لوام هول مما

 ”ٌتد_-هلاني>نمةدملا

 نمالىدلا سدل لعل

 الو فلا س ءأنيخ

 سل دنعةمل اىل ةحاح

 لايكىلا بات ليفملا

 سداول ىىح ةراهطلا

 لسغ لبق نيفطادحأ
 مال ىرخالا لجرلا
 فلنا ىل__عمستنا

 فذنا ىفطرتشرو

 ةعباتم ناكحرا
 لعرتسو هس.اعىبثملا

 57 قكبو ضرغلا
 فلنا ىل-ءأن مريس

 ل 21 3 والا و

 راركست ريغ نم هل سأو
 سما كح عفترا مو

 روهطوأ هدملا ءاضقناب

 ضرقلا ل-<* نم
 ةفافا هلعناك ناو
 لسع راهطلا ىلءودو

 فانثتسا نود نيمدقا ١

 مسالا ىل-ع ءوذ ولا

 اذا رفسلاىف عسامملاو

 اذكهو مةااكم-عماقأ
 ءر_فاساذا مسقملا
 اذا دللاو رفاسملاك

 زو لءنوايرو+بكر
 ىلعز و وهياعممسنملا
 لع 1 اذا رسما



 لكدل مع. و تقولا
 اههم ىلع وضد رد

 مه لفا اونلا نمءاش

 ءادأ روءالودحاو:

 ةافانلا مهن ضرفلا

 ايارثالو ءامدخ منهو

 دودو دنع دعت و ىلصت

 تانكمل او امهد>أ

 نحل اند

 انجح اكن او فصملا
 ىنارقلا ارقدال

 هللارك ذيلبةالهلا
 الوةءارقلا ضوعىلاعت

 رهاط بارتسبالا مهني
 لم رال طااخ ريس

 رابغااب ز وح وصح او

 ناولا رهط ىلع

 هللا مستو بولاو

 ىوشو مهل ادنعىلاعت

 لبق ةال_صلاةدايثءا

 ناركلا ىلع ديلا ب ريض
 ةيرضل هعباصأ منو

 ع م قدح ولا

 َلَعَن مى 36 جيولفمح ولا

 2 وسع ريسغ ص ىرشلا

 برض» و مهلا مصنإال
 طوسمه ندا هب ريض

 بازل مع وعسباسالا

 مناو صرفلا ل

 نيتي رضبالا ردي
 2 فك ادعاصق

 لت بارتلا عد ناديال
 خرفاذامسع وصرف

 ىرخالابنيتحارلا ىدحا
 نيتحو س# اريصت ىح
 نملربامىلع ديلارعو

 / .رييري7ب ب( ب 77779 ل

 20 هموأقت الو لاملا سر باهذوةن ورخالا» ارحل نالطب نيداادافىولامسأ ارزدلاو< ركلذو دلولا

 رظنحاك-:لاىلا سفنلاناقوتلةوهشلارسك ةحاس دولا أ ىلا فاضنااذاامأو نيدف "الا نيتاهىدحا ةدئافلا

 مارخلا لك ايوأ انزلا مهد نا نيدددرتم هنالىلوأ هلاك ذل اهانزلا + سفن ىلع فاخوهسأر فى وتلا مال وقلنا
 نعرمدملا ضغىلع 0 كلو ىنزن ال هناه سند ق *. تاكت اوني ريثلانوهأ مار كاس بدكلاو

 هنايصع«_فوامع اد عقر بسكللاو ماج ههجو ري_غنمبسكلاو مارح رافال تالىوأ ”اكمتلا ”لرتقم ارملا
 وهف رغلاهقدصن ماذا ن كلونيعلاانز رظنلاو برق ىلع مرمعذد وهصا وهيا ١ لاو هإهأ تامصعو

 اذاو تنعلا فود ىلا كلذ عج ريذح رغلاةيصعم ل ار“ !اءاضفا نفاع نأ الا مار كلالك ان 1 درك ردعلالا

 لوأ تاقالول -غاشاا اراكفذالا عندىلعك :وةبال نكسلو رصملا ضغءىلعىوةءناو هوةئلاثا هلا افاذه تل

 مار رخلا بسكلا مدا متلو: ةدايعال باَعلا غار ةدارباعاو برأ وهعلاىلاب !هلالمص نال اكرنلا كريب

 سس * هلع لكش اذه طاحأ ندواهمس مك و د ؟اوغلابت اق“ لا ذه تزون ناقش اذكهتهماعط اولا و

 نمأ ند تاقنافمدكلا او-الابسع كالذذ اى هر ا هنعةمغ و وة لص أك لاف تعغرت نمفاس او نعاماةناع

 ةداعل كلان ا 5 دل حاكتلاتالامهندب مهل وذاك حاكمنلا ادا هنباةدابعل لكلا هل لضفالا_ةتاق “الا

 لف اضاأ حاكتلاةلالحل اسك !!ىلء ردت ناف بسك ىلا ةجاحلا ثم نم نكلودقع هناث يحن د

 ضرفناف نك#ريغة> ارتساربغ ن ءةدامعلا ىلع ةبطاا اوملاوةدايعلله مف ىلذقلان 5 < راهنلا تاقوأرثاو ليال نال

 تاقةحال اءاضقو لك الاومونلاوةبو 221 اتافوأ ىوس تقو 4 بالى تحب سكلاب تاقواللاةرغت م هنوك

 هلحاكسنلاف ةينديلالامعالا نمار :رعامو شح اوأ ةلفاذلاةالصلابالاةرخ الا لدس ثا سال نمت لرلا تأك

 تادانعلا ع نماعاوف ا ءاس لاق الدنا ىلع ريصاا اوداولا ل .ست ىفىسلاو لهالاب ما.ةلاو لالا بسك ىف ناللضفأ

 ةلرتف كلذ هيلع شو ثب بسكون نطاملا ريسور ؟تةااو ىلعلاب هتدابعتاكتاوتادابعلا لذ اون نءاهاضفرمهّةدال

 ملف هللا :دابعل ىلذقلا لضفالا ناكت او هإ_ثفعمجحاكسذلا ماللاهيلع ىسدع كرت لف تلق تاق لضفأ حا اكسنلا

 هئثم توق نمو رد_ةنمقحىفاههندب عم طالت ملعاف ياو زالا نمل سوهيلعهنلاىلصاناو سر رثكت-ا
 دّملو حاكدنل اوةدابعل ا لضف نيب عسج 00 مالسل اهءاعانلوسر ولغاش هلنانع هلغش الذهتمهتاعو

 فةحا+ل اءاضتتوكالاك عنامريغ هم ىف حاكدلاب ر ُط ,ولاءاضة تاكو هللا ةدا.: ءااملةةمو دوست | نم ا ةعمتاك

 0 و هااثلاىفنولغتثد ىترببدتلا نع مهلاعناما.ندلاتاريب دب يلو كانَ

 روذ> نع ماعلا اذهسأءع.عالهتبردولءالوهبلعهتلا ىلسهتالوسرناكو متامهم نعإناغربغ مهمه جب
 ريغيت ادعبب الف ءريغل بصنملااذه لثم ل ى 2 هنارساش ”ارنفوهو جولاهي اعز .تاكفىلاعتهللا عم باقلا

 المزحلاب ذأ هناف مل--وهياعهلا ىلص ىسعامأ اوه هريغهبلع سا .تأ جم 5 ,الفمض1ن أرح -!اريغالامىقا بلا

 اهفرسيتنالوأ لال ابا طاهعمرذعتبوأ أ لهالاب لاغتشالااهسذرثؤ وا ةلاع تناكمتلاح لعلوهسفنل طاتحاو وَلا

 بط ف مهرامعأ ماك أو م-هلاوحأ رارسايرلعأ م هوةدابعال ىلذتلارث  اهةدابعال ىذق'اوحاكشنلا نيد عسجلا
 تلات ددمتملا او>الا تناك امهموهم ف هلامو حاكسذ لت اوغنم مك اذ !!ىلءاموعاسنلا قالت اراك

 ملعأ هنلاولا لك فلذفال !ىلءءاسنالا لاعف ل يف ولضفأ !اهذعب 01 ا

 دي (دوعلا طورستوةارالا اون مدقعلاةلا ارب اعف ىناثل بابل ال

 ةأرملا اضرىفاثلا نطل سلاف نكي « 0 تاق لولا تذالوالاةعب رأل ل ادمشب ودقعابلهطو رشو ةناكر اف( دقعلااما)

 ةلادعلا ى رهاطنيدهاشر وضح ثلاثا دماوبالاريغاهدوزي نكساو اغلابارك,تناكو أ اغااباسث تناك نا
 دآ د ٌرتلاوأ جاكنالااظفلب هيل سصةملوبقو باععا ع دارلا ةىاعللداقمنالانمكح نا ال

 امهلابكحو وأ لولاوأ يدزاوفطا هان ناس, تبي نكمل مضت . ماس ا لكي صا الاامهانعم

 هريغ ق.سلاح ىئالو ةدتعمتناكن اا حئاضقن ادعب لمقأر [اةدعلاحىفنالىلولا عمةبطخلا يدَهدفهبادآ امأو 8

 لوقيف لو.قلاوباالابد.محتلاع مو حاكنلا ليقةيظلتا هبادآن ل منذ اةيظاللار

 جيوزا'

1 



 نا

 نءرودةلا (ةيئاثلاةف الا) ليادكا ريفهسفن كا متافهسف:كلءالو برضا اهنع ىسهتني الف تان“ الا ىرب

 اذهىلءةردقلاناف مومعل ىفىلوالا نود _هو نهنمىذالا لامتحاو نهقالخأ ىلع رب_هلاو نوةدع مايقلا

 اضيأ اذهقولال_هلابلط نمنوهأ نهطوطظح مايقلاو ءانلا عمق احلا نيسةتوىلوالا ىلعةردَعلا نم هرم أ

 براهلاتاىورو وج نمش تالا ءرملاب ىنكمالسلاو ةالصلاه«.لعلاقو هتمءرنع لسمو عار هنالرطخ
 نوقع مادشلا نعرمصن ع نمو مهلا عدجرب ىتح مايصالو ةالص هلل قتال ؟ الاب راهلادسعلا ةازنعهلامعنم

 اننسفنا قنوراالا عيشسم طار هلع مكسفنأاو ةىلاعت لاق دةذ نراه ةارنع وهف ارضاح ناك ناو

 سمئااوىرخا أ سفن «ىفنىلاتفاضناو قمل اهماعفءاضآ جّوزت اذاو هسفن قع ماعلا نءزدتن دق ناسنالاو

 فكو ىسفنب ىلتبمان لاقوي وزتلا نم مهذعب رذنءا كاذلوالاءءو لاب صالارثكت رثكن اءوسااب ةرامأ
 اهريدفسنكلا تقلع أ اهرف نابل عل ليقاكىرخأ |سفناهملا فيضأ
 نوقع مامقلا ن مىأ نوف لةسحامال او عفة أس ارغأاللاق و هليادج روسهدأ نب مههاربا ارذتعاءالذكو

 نيلعىذلا لثمنهل ادىلاعت هلوق حاكسنلا ن منعنع لاقورسشب رذتعا كل ذكو هن زحاءانأو نهعاتماو نهنيصتو

 باب ىلعهّنلاهجرتذييعنبنايغس ىؤر و رسما ىلءادالجريصأ نأ تفل ةسحاجدلوعأ تنكوللوةي تاكو

 لوف وهب ناءفسناكو ملف ؟لامعاذتس | ؛ ار لهو لاذ كفقرازغاع ل لا

 حاب الو هيف بهدال 5 حاب رلاهقرخت نكسمو 5 حافل اوةب زعلا اذا

 ءانسنل ات اداعب سسصأ ىال الا نس ل قاع مكتحالا اهتم ل سال ىلوالا م ١.وعتود تناكن اواضد اةماعةخ آهذهف

 هلَقعب ىرادب ونهللز نعلفاغتب نهة<ءافولا ىلع صارح نهئاوهش عابتانعفاقونمناسل ىلعر ومد
 مام تاط عمفا ىئالاود_عوقلناء وسو شدطلا وهدا اوةطااغفلاوهغسلاسانلا ىلع دلغالاو نهقالخخأ

 نودىهو (ةالاثلاةف .الا) هللسأةدحولافةلادتالدجولا اذهنماداسف حاكنلايدادزب اذه لثمو فاسنالا
 دالودأل ةثدعملاريندن نحو .ذدلا بلط ىلا هلايذاو ىلاعت هللا نع هلالغاش لولا اولهالان وكي نأ ةمنالاوىلوالا

 مؤشر ,مفداو ولامد لسه نمت نعل غش املكو مرن اكتلاو رخافتلا ب بالطو مهلراسداو لانا راك
 هوعدب نأ ليةيتاك ظاوىلوالاة ف الاد تحت جردناا.كلذناف روحت ىلاو ءدبنأ اذهمىنعأ تساوه سا ص ىلع :

 حاكدنلا نم روث ونوم يم !فناعمالاو نهتسن اًومو ءاسنلاةبعالمىف ف ارغالاىلا لب حابملاب متتتلاىلا
 ىفركسفنلل اه_مفعرملاغرغتيالوراهتلاو لسللا ىذةنيفبلقلا ىرغتست سنا اذهنملغاوشلا نم عاوفأ

 نامياسوبأ لاقو يشن :«ع ملءاسنلاذا ة'أدوعت نم هللاهجر مهدأنءمهاربالاقكلذاواهلدادعتالاوؤرخ“ الاأإ]

 دئاوغلاو ا الا عمات  هفايندلا ىلا نوكرلا ىلا كا ذهوعد ىأامندلا ىلا نكردبةذ 2

 لب ر ومالا هذه عماعتةطاحالا نع روصقاةلامتب و زعلاوأ حاكسنل اهلل ذالا ناردحاو صخخ# ىلع

 تعمتجاو تاف الاهأ_ةحى تفنن اناف هسفنهلعدب رملا ضرعد راك#وارعتعمتاف “الا ا ْ

 جت ران ان هوهوهللأ نع حاكس ل ا هلغ_ثنالماتنيدلا فدجو نسحق اخو لال>- لام هلتاك نايد# اوغلا ٌ

 هيفامعم هل لضفأ حاكنلا نأ ف ىراهالفةربثعلابن محتلاو لزنملاربدتىلا جا اعد :رفنموتوهشلا نيك ىلا :

 وهوناص الا ىلا [ةةتاوهلىل_ظفأ هب و زعااوتاف الاتءعمت>اود# اولاتفتتاتاقداولا لمس قولا

 هئمئاصت:لا ىف ناف“ الاءلت طدوه نهد نمةدابزلا فةدئاغلا كت ظح طةلا نايا ابن زوب نأ تبت بلاغلا

 ىلاةحاحلاتاف .الارهط أ وةوه_ثلانيكسةوداولا دئاوغلا رهط أو هب كح امه دحأ ناد رنطظلا ىلءتلغاذاق 2

 ةدئاقتناكو ةريشلا نسا نكي « /نملوة:ةرومالاهذهلباق:ضرغنلف هللانعلاغتشالاو مارب سك |[

 الذىلوأ هلتب و زءلافهللانعلاغتشالاو مارداب سك ىلاةحا1لاةك لاتنكودرا ل يضاىسلا لل 1

 ىسدلولل حاكسنل اناف داولا رم نب مالا نيذهتا صن ىئئالو مار 1 |بسك قريخالوفللا نع لغش ا هفريخ |

 ىقىسلان موهأ كال_هلانءاجن وسو ساند ل لقلي ح انارلا فناستناذجوتمو هروب باطن

 راجلا لثمَبل اق يشهكردأ نملاذهاننامزف لف أو هلاقذ ع ورتلا نع لس دتوهتنادجر لاس ىالاتدولالخلا 1

 هي
1 

 قافات هلامعتما ند

 وأ لاملا وأ سْفنلا
 ىلع ضر ةدانز

 نعم علال را

 هتحاسدنعوأ بهذلملا

 ”.اتعل دو وللا ءاملاييلا

 هقفروأ هاد شطعوأ

 اهلك لاودحالا هذه ىف

 5داعاالو مهتلاب ىلدد

 دربلا نمهئاخ اوهملع

 ديعبو مهتلاب لس
 الو مسالا لع ةالصلا

 طرشبالا معمار و
 عض اومقءامال بلطلا

 تلطلا عطاوم .وبلطلا

 قرفاسا ددرت عضاو»
 باط_ةحالل هلزكم

 توك و شاشت-الاو
 ل اوتدد_ه:بلطلا

 ريصقلارغسلاو تقولا
 لبوطااك كلذف

 عم مسممتلاب لص ناو
 نخآ ىف عاملا نعمت

 حدالا ىلع زاج تقولا .

 ىل_صامهم سعب 6

 اةدولاا ثاكناو معتلاب

 دودو مه دونامهموأ.ةأب

 اذا اكهمعت لطب ءاملا
 كلذري ةرأ بكر علط
 ءانث ا قءاملاىارناو

 هتالصلطنتال ةالصلا

 ةتاعالا4_مزل_تالو

 جوزالا هل بقساو
 ,عوضولاب اهفانئتساواهنم
 مسعلا الو حدالا ىلع

 لودتد ىل-ءة ضرغال



 لقبل مةضد رغلاريغ نم

 نلاعذل ارب أ ىفا مهللا

 كتردقب كرد كو ْ

 نمكلاساو

 الو 2 كنام ا

 بويغلا ماله تن :و

 تا رعت تك مهللا

 هئمعل هيوصل صضهالا اذه

 كل طق ع

 ىتتاعمو بيدى ىل ريخ

 ىرمأةيقاعو ىداعمو

 راب مثله ردقافهل-1و
 هلعت تنك ناو ه.فىل

 هفرمواق كلذ لم ىلارم

 ردقاوهنءىفرمهاو ىتع
 تاك ثمح ريدا ى

 رشع عبباسلا بابلا)
 قودل اهبلاسباةكامق

 ضُئارغلا نم هرغس ىف

 نم اماف ) لئاضفلاو

 اذ_ه ناكناو هّمْملا
 أاذهرهقنلابتكفرك د

 عوضومري_خباّكلا
 ىلع ل اود: نكس اوثالذإ

 انهت زاعالا لبس
 ةلع مثل !ماكحالارك ذب

 ىذلاساسالا ىه ىلا

 قودال ديال« لع ىب
 مثلا لعنم رفاسملا

 | نيفلناىل-ع
 ق عجلاو رصقلاو

 7 اه( ممتلاامأ )ةالصلا

 | فر فاسااوضا ردلل

 | دنع ثدحلاو ةرانخلا

 فوالاوأ ءامملا مدع

 دل تركب لاح د1اقو لابعلاابأ | فقع: اربع ابدع ةنلا ناو 1 تن رح قونيتاهك هنا ١

 لس ,لعتا لصلاقو ةش ةشيعملا بلطي مهلاالااهر هك البونذنوفذلا نملاق هلا مسوهيلعهللا ىلص |

1 

 هللالو-رنعرث اهو لابعاأ ,مخل الاه راك ردا عل ]يسب لاقومتع اهو ةكالامعلا مخمل
 هلناكن

 العلمد نأالا ةّمما أ ةمبلآ :فِلا هلهلل' بوأ هنع هللا نومذغل ىتح نمملا نس
 ناك نم ديءالا ضعب تا ىوروهررغو ثي ىلا 5 رغنموههنلاولاق اذ مب ث دحاذا سامع نا اتاك هلو عال

 آو نولعقذناف تانتثالث

 لاق ىمهل عجأو اقل حورأ:دحولا لافو منتماف جيب وزتلا<ب لع ضرعذتنامثأ ىلا هد-و زىلعمام دا

 | وكلا توروس وتوازتن الاجر ناكو تقف ءامعسلا باونأ ن "اك اهتافو نمةعج دعب مان ١ قدر

 كلذك ثلاثلالوقد و 7 ةرخ الالوةفمو ملاوهاذهءءارو نالاق و ىلارافند»_>اولزت ملك ةاضعن مهذعب

 اذ_هنماذهاب هتاقفامال تاكو مهرخ 1ىبرم نأ ىلا كا ذنمة به مهلأسأ نأ تذفل 0 دارلالوةب و
 ةعج سنة هبا لد-ىقنم دهامملالا- عاقكلع عف ةرئاثك لاق لاذ او تاهذْتت لاق هما انوئم ون ىذلا مو ثا وسلا

 وأتات-وزمقرافت ع نكي ملف فوج وز وجوز هناو اللا ة فت" 'دحأ امىردنا ف نيفلاهعا عمشا ءعضن نأ نرمأ
 جرخج و لخدب تاكذ مهفاضاف ءالسل اهيلع ىذلا سنون ىلع اول داموق نا مال سلا مهما عءايدذ :الاراستا فوت الث

 تاو ىلاعئهللات اًاسىفافا او .فعتاللاعذ كلذ نما عتف تك سوهو هيلع ل طةستو هنأ ما هيذؤتذ هلزتمىلا

 ىلع :رباصأت اوامم تح وزتفاهم ورثت ن الذ تن. كد وةعنالاةفايندلا ف ىل ل قف ةرخ الاف هيىل بقاعمتنأ ام

 نمل كراشلاوأ ء_سفنب درفنملا نافق احلا نب سو بضغاارسكو. سفنا !ةذان رشا ذ ىلءرمدلا ىفواهجتمنو رثام
 ةرخ الاقد رط كلاس ىلع وذ هي وعن طاوب ف ثكتتالو ةنطاماا سذنلا ثا محشمنم حترتتال «ةلدشن سدح

 نءوفصن وه4-سفن ضانرتومقالأ لدثعتلا ماع :ريصل ادادتعاو تاكر حملا هذهلاثمال ضرعتاايمسغ:برععنأ

 اشي اءذهفاهدغت ف ةدابعو ممم مابقو مهل لفكت ةدهاجوتضاب ر هنأ عملابعلا ىلعرعصلاو هنطايةعمذإا تاغصلا
 ةبادبؤ هنوكل قالحالا سب ذهتوةضايرلاوةدهاحلا ددة لح راما نيأح ردحأالا ميعفتني الهنكءاودئاوذلا نم

 نطابلاب ريس هل سيل نيدباعلا ن هلحراماو مدر ل وطالت دان ادني تاد عد الذ قدرطلا

 مايقلاو مهل لالا ب -ك.هدالوأ او هل دال هلمعفم ريغوأ ع وأ ةالدب حرا ولا لع هل عاغاو فلعل اوركةلابةكرحو

 3 اما قالحتالا بذهملا لجل اماف ريغ ىلااهربخ ىدعتب الت جااهيدماةمزاللات ا داعلا نم هو هفأ متي 50

 نأ ىف بالف تاء اكملاو مولعلا ف تةلاركش.ةكرحو نطابل فريم هلناكاذاة2 اس:دهاسج وأ ةقلخنا لص ىف
 اضي اهنال كل ذ نم لضفأ لعلاف مهأ بس بسكلاب لمعلا ىفةدابعل اامأواهمق ىفكمو هةضان , رلا تافض خلا اذهل وزعي

 نيدلا فحاكنلا د اوفءذهف لابعلاىلءبسكلاةدث اه نمقامناو ماسلا لأ او معأوثالذ نمرثك ١ | هن دن اقوىلع

 كلذناف لالخلاباط نعزمعلااهاوقأ ىهردب (ىلوالا ثالثفحاكتتلا تاف ااما) «دل.ضذلاب 1 -عاممىتلا

 ماعط الاو بلطال وتلا فاس اكل نوكت شداعلا نار ًُد 0 ال

 ولا لخادم ف لشدب رثكألا وف جورئاانأو كا ذ نم نم ىف زعتملاو هإهأ لالهومتا داههشو مارا ن

 لابجلا لاثمأ تالا نم هلو ناًريملا دنع ف وما دعلا ناربخلا ىو هان دب هي هنيرزخأ عسر را

 0 000 ا ءةااوهتلئاعت روك ف

 انلعام هنافمنما:ةعانل ذحئان 0 ويىلاعت هيا 2110118 ر]هأ ةماع هلا ىف لسحر قادم

 قييلع طاسارسة دبع هلا دارأ اذا فل - سلا ضع لاو هت« مهلا صخبف 0 رو مارال انهن كاكو لهكتام

 دك ًاءذهف هل هأ ةلاهح نم مظعأ ب !بتنددحأ هللا ى وأد :المال_سااوةالصلاهءاعلاقو لا ءلا ىعب هشهت ايات ًاايندلا

 نمهءنعامة عانقت ا نم هناكو كاب ور لاب هن مينو تورودنلاب هل“ نمالااهنمصاختن ع نملة ||

 وأب اطةحاب تاحاب ,اانملالد بسك ىلعردتعمو فرتعوه نموأة ف الاءز هم صلع لادن اف ةداب لا

 هلام بلاغوقمال سل اءرداط نمو ريما لهأ هي لماعن نأ ىلعرهةب ونيطالسلاب قلعت الةءانص ف ناكوأ دابطصا



١1 

 ركنا 1 هامل ها

 توكشلاق هناملوهيلع هنا ىلس هنا لوسز نعرابحخال ا!ضعب فو قال! ىلع دعب امة كلذ. ىو: الوهللا نمش || 0

 الوةد-ارتس دالدارءتسالا الا هللمتال مدنا اذهوةس رهااىلعى ٍادذ عافوا |١ نع عض مالسل اهءلع ليربجملا

 ةدلطل اهيلعلاوسنالااذهن مرتك الامدع ةوهشلامدعن موةوهشأل ةراثتسا هناق ةوهشل |عفدن هليلعت ن 1

 برح نماهراك :نالثدل افاضنأ |هلهف ةالصلاا ف ىدعفر ةوءاستلاوميطلا ثالث م 5 امأد نه "ىلا ببح مالسلاو

 قف درطنا ملا ىدح نيتفناس ا دثاقلا» نءةحرام ىشولاتالا فون ل ذالاو راكفالا قهسفنناعتا

 حاكنل ايد صب نم لقوة م :لاهذهىل ةفاضالاب هل .ذف حاكنال لعمت ةدئاولاةزهناالا هلووهشال ن موج يوسمم ا

 ىراد نال لا سنا ب رم ركاع 0 وةوه-كلا 8 وداولادطةاماو كلذ

 سنكلاو نيل لشب لفكتل وقتلت نعبلقلاخد رع ” (ةسياراةدئافلا) هلع .اف صاخمالاو 1

 هلزئمف شدعلا «ءلعرذ «:ل عافولا ةوهش هلن و + موا تاسنالا ناقة ثدعملا بابس اةئيهتويلا والا فيظنتو شرفلاو

 لزنمال لكل اةحلادلا ذأ رااق لمع و رعلل غ رقد و ناو راك أ عاضل لزنلالاغأ مسح لقكتولةافتو

 وأ لاق كلذإ» «٠ س دعلل تام ص: موبلقال اش عيب .ءلغاو ثانأع ,الا هله لال اود رطلاهذ. من دلا ىلع نوع

 لزنا اربد ناهغ د رفتاعاو هرح الل ةرفتاهتاقايندلا نمتسولة- حلادااةحوزلاهّللاهجحر ار دلا املس

 1 ارملا لاق ةئسحاندلا فاذت 1 اهب رراعت هل ]وق ىدعم ىف ىبل نزدلابعكن ب دمتلاف ناعيج ةوهشلاءا طعن و

 رظنا هبرخ ١ ىلعهندعت ةطاصةئمؤمةحوزوارك اذانادكوارك اثايلقدحأ زخم مال كاو:الصا اهملعلاقو

 ةلا صلاة دوْزلا لاقةممط ةامح هنرماف ىلاعت هلو ف ريسأع متل ضع ىفو رك ااورك ذل نيد راهتيب عج فيك

 ا ف2 نهنمناوةكاصأ سان ماري_هللاب نا ءالادءب دبعلا ىل طع ؟املوشيهن ءهلباى ذر باط1نأ نب رع ناكو

 ىلع تاذذمالسااوةالصلا هلع لافو ءاطعب هنع ضان: :ءبالئ أ ىردعال هلوقومنمىدقب الالغن متموهتمى دال

 ممىفاطشوارفاكهناطب ناكوةءاطلا ىلع ناوعأ جاوز أوة.صعملا ىلع هلانوعهتجو ز تناك نيذل هذ مذآ

 ركب نست ال رت كنان رع قللادئاوفلا نماضد أ هذهفإ.ضفةعاطلا ىلعاهتنواعمدعفربدعالا مارال

 رومأ هيبرطذد و ة-_ثدعملاصغن» ءاعر عسا لدن نبت :]صاىلا اوعدتالو رب دمالو مهل لذاك النمذلا صاخخالا

 ا كلذ نافرئا شعل لدخادت سس وقل آن كرم ريشعب راثك-الادصق: دئاغل هذه لحشد ولزغملا

 هلاح ل ترورم )ا هنع عفدب نمدجو ن هو هلرمد امال نمل ذل 5كلذلوةمال سلات باطو رورشلا عقديق هلا لح

 سمنلاةدها# (ةسما1ناةدئافلا ) لذال عفادت رثكلاب زعلاو ىاقالسَّوْسملذلا ناقةدايعالهبلقغ رفدأ]

 قى_سااونهتمىذالالا.عحاو نوقالحخأ ىل ءريسصلاو لهالا وة ماقااو ةهرالولاوهياعرلاباهتضان رو ظ

 هذه لكسف,دالو الهدب رثن مايقلاو نهلح ال لاله ابكى داوتحالاو نيدلا قا رط ىلا نهداشراو نهسالصا

 ةفيحزرتح نماهنسز معا ةاو مظعتباعرلا لضفوةبعردإولاو لهالاو ةنالوو ةهءاعرامتاف ل_ظفلاةمظعلا_معأ 1

 لاه مةنس نيعيس ةدامعن ل الناعم ماسلا راسل يلا ءروسطملانم

 الو طقفهسفنحالصاي لغّتْشان 1 هريغو هسفن حالصاب لغتشا ثانمسلو هنيءرنعلؤ سم كلكو عار مساكالأ

 ىلع خةرشب لاق كلذلو هللا لسس ىفداهملا ةلزنعداولاو لهالاءاس !ةذاهحارأو هسفنهفر نكىذالا ىلعريصع نم ١

 ىلعلحرل' هقفن ااممال_سلاوةالصلاهبلعلاف دقودرب ريغاوهسفتل لالا لطد هنااهادح اثالثب لمنح نب دجتا| |

 ىناطعأ لمتلك نمءالعل اضعما مهذعبلافو هنأ ما ىلا اهعفرب ةمقالا فحمل لرلا ناوةقدصووف هلأ

 ع :لاو لالا بس؟لاقوهامو لاقلادبالا لعن ءتنأ نبأ هللا ةذامهريغوداهجلاو عمار 5 دىدحامن ءأهليا

 رع كلذرلعناماولاف هبف نعام لضفأ العنولعتو ,رْغَلا ىف هنا اودخاع موهو كرابملا نب الاقولا علا ىلع

 هلمعف هيوثب مهاطغو مهرتسف نيغشكةماماين هنايدصيلار اه. لدللا نم ماق هلئاعوذففعتم لحرلاقوهاسف اولاف

 ىف يمناك نيمبسملا بتغب لو هلاملتو هلام .ءرتكو ماجن ا ل هبق نحنا لضفأ 1 ١

 ىسفن مال فا لوشب ءادردإاوب ؟ناكود>اركس دال فوةول !ةريقل اوةدارالاءادتن افك ذوةوكو»
 ةكرمل اىدايمقءارقفلا

 ه«جحو موصتل رفسأل

 ةالصاومدقب ناةكرحط ١

 ةال_صو ةراسالا

 ناو لدرلالا .رازمسالا

 هرط امم دك :ريعفلل نيت

 هيدحو هل نيس: وأ

 تايد 20000

 ريد طاونا نم

 درا 0

 رطابمللا ةمصإ علا نم
 كلذ ف ف كلذ ىوفاممو
 هداك لهمنال هلك

 ةنسأل اعابتا ةراذتسالا

 نموهرتةكريلا كلذ قف |
 ىلص هللا لوسر ميلعت
 امىلع مسح وويلع هنيا

 نيدلاءايشان عشان دح

 ا ل وروسللاىا و ا

 مساقلاوبأ ان ؟لاوءالما

 2 ندرلا لاسوع نبا

 دبع ايأ نا هناتك

 مهرمدخأ ىدو رمغكلا

 0 .ورعو أ انا لاق

 نيسحلا نيدج أ ان لاق

 رودم انث لاهىوملا

 انث لاق ما م ىبأ نبا
 لاوملا أنين رلادبع

 نع زر دكا ن دمج نع

 لاقهذء هللا ىطر رباح

 هللا لسهّللالوسر ناك

 ةراضسالاان|عن وعيلع
 نم ةروسلا انلعناك
 _هاذالاق نارا

 دا ارآوأ سمالاب مك دحأ

 .نيةعكر ل هيلف مالا

 اه - ماوس بيعي ١ دم



 ىلب رطافنلب تركي
 تافتلالامدوبمحرط
 سفنلابهتلط اسسسبم
 اذهنموامتالد وستو

 لوق ملعأ هللاو ليبقلا

 هياعهنلا ىلص هليالوسز
 علطت سميثلا الو

 ناطشلا ىنرقنيب نم
 دك سال نوكف

 تامثو سم4يلاع واط

 تاتيثولا كلت
 سدنلا نم تاذهلاو

 عئابطلاو جارملا ىلا
 كلذ حرش ل او-طبو

 لوبقلا كلذ نءوقمعن و
 ضن را ضم ةفحش

 تايشواا فال2 ورع

 سلا زازتها ل

 لدي ربلقلا تاضمنب
 اذ-هنم ريغذلا ىلع
 ةريثك تاق 1 ىل_بقلا

 رازتهال ادم لدخديو

 كلذ تاكا

 أ ؟روهبلق ضو منكح
 لوص هلنابهنا هلىءارتر

 هللاب و لو-#ي هنئاب و
 ةطهد ىلتب ادقف كردي

 عيال امونو وسفنلا

 نايرالالاءا.شالااذه

 تاي رأ و بول_ةلا

 باي رأ ريغولاو>الا
 اذه نعلاملا باقلا

 مد لس هدهو لزعع

 تود صاوا اية دخت

 هنافكل ذ )ءاف ماوعلا

 بتاصلقأوهلز زع

 03 ص

 أ ماى أرإ-وعباعمتلا ىلس ىنلاتا هنع هللا ىضررام ىو رو سةنلا ن عنمأ رسول دبا تاوقإ اخ

 اذاه تاطيشةر وصب تابقأ تلمقأ اذا رمل ت الو« لع هللا ىلضلاقو جوخ يتجلى طهؤنتد : راع ل3

 ىهوتاسغلم لا "ىلعاواحرنال مال تلاهيلعلاف واهعمىذلا لثماهعمناف هلهأ تألف هتبعاف:أ 1 دخاى ار

 همل ءىنناعأ هلئا ن ككاو ىمولاق كن موانلق مدلا ى رعمكد-أ ن مى رس ناطبسدلا نافاهنعاهج وز باعىلا

 ىدرر عن !نعىط كاذكو بالا طم ءشلاناقدان اوه هنمان] م ا نعم ل - أو دمع نم تاغ - لاق مل- اه

 نآ لبق |عماجاع زدلك الا ليق عاجلا ىلع موصلا نم مرطغي ناك هنأ م حان ءوةراعصل اداهز نمناكو اههتعهننا
 ماج هنأ ىورو < :متاطءشلاةدغ اخ او هللا ةدابعل بلقلا غب رختل كل ذو ىلصن ولستغن مب رغملا ىلهد

 تناكالو ءاسناهرثك ًاةمالاهز هربت سا عنب !لاهو ةريدخالاءاشعلا لبق ناضمر رهشف هب راو>نمايالث

 حاكن عبأ باقلا غارف ل حالو دش حاكنال م-هنمنيحلادلا اراثك ةسانأكن درعلا ام ىبع باغ ةوهشلا

 قاقرا نكلوةرح ىلعر دة نملك ىلع مربوهو لال_هاعونوهو داولا اقرا هيف نأ عمتنعلا فوح دنعتمالا
 ةامحلاثد د ولت ةحافلا ماهتتا فوة مدلول ىلع ةا. !1١ صييغتت الاه ف سلو ,نيدلا لاله نمنوهأ دولا

 سجين ممول تاذ سانلا فرصا هنأ ىورواهماأ ن نم مولىلاةفاضالاب هل وطلارا.عالار ةدخست ىتلاهب ورخالا

 نمتيحساف ةلاسمل أت أتدرأ منلاقةجاحن م كل لهسابعئب | هللاّقف حرمب غباش ب و سابعنبأ
 "ىلا ضف أف كب أ ىلا هبت يضف 5 تنك اىفدلاولا ةلزنعرلاعلا ناسا_بعنب !لاقذ كاجو كباهأ ناالاانأو سانلا
 ص درعاةة.صعم كلذ ىف لهف ىد تيئجس ا ؟ رف ىسفن ىلع تنعلات د ا ءروىلة> و زالياش ىلا لا ةذ هب

 نيدددم لغم بزعل !نأ ىلعهمسنتا ذهفانزلا نم رينو هوهنمريخةمالا اكن فتو فأ لاق سابع نء اع

 سابعن,قلطن ملو انْرلاه_ثفأو دملاب ءانئسالا«مد_ثأودلولا قاقراهمفو ةمالا حاكتن اهاندأرو رشةثال:
 ةّممملالوانتىلا عزفياك ترش اروذحت ىف عوقولا نمارذحا مهلا عزفي نار 0

 مطق سولو قطا اريإلنا ىنممىفالوةةلطملاة>ايالا ىنعمف نب رشلانوهأ >> رث سدلف سلا لاله نمارذح

 اذ_ه نمل ضف حاكسنلا ىفاذاق كالهلا ىلع سف: ا! ىارش ونعم _.ةن ذوي تاك تاوتاريخلا نمذاك أ انملاد. ا

 اذه مدعنفءري_غوأ ضٌض ص وأ نسربكسا هنوهش ترف صا برخرثكالا لن لكلا منال اذهكَتلو جلا

 ةوهشلااهلع ب غتام عابطلا نموردانوهوح ومما ماا ذتاقدال م نمسا قيد هقحف نعل
 ةجر وةدومهنبارس نافع رالاىلا ةد>اولا ىلءةدا زلااههحاطا به سيف ةدحاولاة أر ااهن_صحتالثصع

 عبسي مال_تلااهيلعةمطاقةافودعب هنعهللا ىذر ىلع عك ةدقفلاادمتسالا كى دقسافالاو ع نويميلتتأمطاو

 تقورف عب رأ ىلعد ةءام رذاكو >1 سانام لعفداب ز كن ىنحاساكءنءناكى لعن نسح ا نالاقب ولايل

 قلتو قل تهشأ نسعلل مال لاو ةالدلا< 1 لاه دقو نم لد, دسأ٠ امدحاو تةوقاعب رأقلط اع روذدحاو

 هلبا ىلص هّنلالوسر قاحن هيهيش ام د هحاكن :رث تال يتق ع نمنيسنو ٍىمنسح سو ههم ءاءهلبا ىلصلاقو

 ىص<الناننث ا كناكنمو عب رالاو ثالث ]اهل نمةناهعلا قناكو | انينا هبة بعش نيةريغملاجوزيو ل سو هلع

 ةلعلاوةرثكلا ىفهملارظن.اف سفنلا نيكسثدارملاههلعلا ردقبجيالعلا نوكيت أ ىنبنفامولعم ثعابلا ناك امهمو

 ٍنافودابعلا ىلع هلدوةوتاقالة>اراةيعالملاو رظتلاوة تلا اياهسانباو سفنلا يو 0 (ةثلاثلاةدئاغلا)

 تعجاهنل ا<امىلع هاركالابةمواد1'ت ذاك ولاذاهعبط قالى هنال روط: قا نعىهو لولمسفنلا
 ليزي امةحارت_سالانمءاسنلابسانئتسالافو تطدنوتب وةتاقوالاضعب ىفتاذالاب ت>ّوراذاوتءاثو

 اهملا نكسيلىلاعت هنل'لاقكلذاو تاحامملا,تاحارتسا يعل سوعتل توك تاىئبني و باقلاحّورب وبركلا
 ثالث 4نوكي نأ لقاعلا لعرب ا فو تنعي هرك ًأاذااهنافةعاس ب وللا اوحّو رمنعهنلا ىدر ىلعلافو
 انوعةعاسلاءذهىناف هن ا رسشموم معطخاهسفول ع ةعاس و هسفناهنف بساكةعاسو هب راهف ىحاتي ةعاس تاعاس
 مرحترب_غىةذاوأ شاعلق مسوأداعل دورت نال ىفالا عماط لقاعلا نوكءالرخآ ا ظفاب , هل ثمو تاعاسلا تل: ىلع

 دجلاءرسلاو ىدتها دف ىتن-ىلا هنرتف تناك نذ ةرتفءرسش لكلو هرسش لماع لكأ مال_لاو اللا هملعلاقو

 كي 0

 ْ"- ا ا



 هتوطسرمل فراصو هلعج عفا ذ هلل فاك حاكنلاف دلولا ليد ىَصاَعَئةاكومةوهشلا ناللّالان ود ىنحملا || 5
 داولاو ةوهشااف ل_.كوتلا هلئاَعْنع صالفلابلطا حي نك ماضر لمه قةبغر هالوم بح نم سلو |

 لك الا نمة>حاخل اءاضقالثم مزلب أك اهنم مزالدإولاو :ذالادوطةلالاقي نزوح سدلو طابتراامهنبوناردةم
 ةمكحةوهشا ف ىردعاو «لعةثءابةوهشلاوةمكسملاو ةرطخا ايدوصتااوهداولا لب هناذىفادودةمسناو

 تاذللا ىلع ةههشم ىسهف تمادوأ5 ةدلاهم راوثالىج لا :ذالا٠ نم اهئءاضةفاموهو دالبالاىلا قاهرالا ىوس ىرخأ

 كلاازذإف ى_هملاوأ عاجلا: ةذلف | رداد مع الاقاوذاولد ع ملةذإ ىف ب ضم .غرعا اذا نان ىف ةدوعومللا

 راظنافهنلاةدامع ىلع اثعاب ت وكمل ةذلافاهماودىف ةيغرلاامندلاتاذإ دئاوؤ ىدحاو ب.غرتلا مف عقتيمل ةنطاسلاو
 ةنطايةامحو ة رع طةاس نتاع وسار ةووت تح ترض يلا رغتلا ىلا ةج را ةمكملاىلا

 هذهناف هن ورخالا احلا ىهةزطابلاةامم او دوح ولام اودنم عوف هناف هل .تءاعبب ءرملاةاحةرهاظلا اي اف

 اهلا ةإدوملاةدابعلا ىلع ثكسف ماودإا: ذل ةلماك-لا ةذللا فةسغرلا لرحت مارصنالاةعرسس ةصقاثلاةذالا
 تاسنالان دب تارذنمةرذنمامو نانحلا معنىلا هل دون أم ىلع ةمطا اواارست:اهفةيغرلا ةدشيدنعأ ازمفتس نفق

 لوةعلاراعاماهئاع وةمكسملا فئاطل 0 ضرالاو تاووسلان رك اعدارا ارذنء لبارهاطو وانطاب

 اهلئاوغو اهرو رغو اينالاةرهز نع اهتيغر ردق,و اهئافص ردقب ةرهاطلانولقلل فشكشامنا نكلوابف

 اذاةوهشلاناف قانا با مهوة:ءو زعنءقؤب الن ملكل نيدلا ىف مهمةوهشلاةلئاع عقد بيس حاكنلاف
 هواعوت الاىلاءتهنلا نع مالسل هيلع لوب راش ًاهيلاو شح>ءاوغلا مادقداىلا ترحىوقتل اةوداه موشن لو تملغ

 ةوهشلا ةباجا نعحراوجلا فكي نأ ءتباغفى :وةتلا ما خب امم تاك نا او ريكداسفو ضرالاىف ة تف نكت
 سقنلا لازتال ىل.هرامتدخا تت ل دءالق ل اوسولا نءباقلا اظذحاماة ب رغلا ظفح و رمد! ضغبف
 ةالعلاءانثاىفكلذ هلضرعن ردو تاقوالا رثكا ف هملا س .وسوأاتاطمشلا هنعرتذ الو عاقولا ارومايهث دد#و هيذادت

 بالاو هلة ىلع علامهتلاو هنما ركتسال قالا سن ىدي نيب هبح رسدولامعاقولا وم نم هرطاخ ىلع ىرحح ىتح
 مولا ىلعة.طاوملاو هءلقةوخ " الاقيرط لولسىف دب رمالرومالاسأرو قلخلاق سف تاسالاك هللاقدد ىف

 نءالاقكلذإو اَرملا ف داسفو ندبلا فى فوضميلا ف اضن نأالا قاطارتك قدك ولاةدامعطقت:ال

 هلوق ىعمف :دا:ةلاقاهنم صلخت» نم لقةماعة نت هذهو حاكدلابالا كلسانلا كل سن متر الامهتع هللا ىذر سابع

 اهدعض ناسنالا قا ىلاعت هلوق ىنعمىفالاف امهنأ دهاتو ةمركعنعو ةليغلاوه هياناةقاط الامانه الو ىلاعأ
 قوهني دْسلُث بهذ لو: مهضعل وهلم ءاشلث بهذ لح رلارك ماهذا موت نب ضابفلافوءاسنل نعرتصنال هنا

 تحاهاذاةملا ةيليهد»و رك دل مايقلاف بتواذا قداعرش نواس ع هنا ضر تاس ءريسفتلارداو

 ىلع ناطشلا هل !ىوق أ ىهف قبس كن ينام ىلةئعاب توكست -بالةحلاصاهأ عم ىهو نيدالو لقعاهمواقيألا
 كلذامغاو نكنمبابلالا وذل ب لغأ نيدو ل_ةعتاصقان نمتدًارام هلوةمال_تلاه. در ًاهيلاو مدا ىب

 لاهو ىنمرسشو ىلقو ىرمصد و جم -رسش نمل, ذوعأ ىلا مهللا«ئاعدف لسوء عننا ىلصلاقو ٌةوهشلا ناصهل |ش

 4 .ةل_هاستلاز وحب ف يك مل-وءءلعهتلا لصدتنالوسر هنمزدعتساةىح رف اظفذعتو ىلقرهطتنأ كلأسأ /

 لهلاقف ةءفوصلا ضعبهءلعر كتاف ثالثو نيتنث ا نمولخ داكرال تح حاكسلارثك, ني اصلا ضعب تاكو هريغا |! ٠
 ةوهش رطاخميلق ىلعراعفتتةلماهمىافقوم هيدب نيب فقو وأ ة لج ىلاعت هللا ىدب نيب س اج هنأ تمدح أ فرعا /

 لع رطدخام ىب كك تح ٌورامل دحا وتقوى كسلاح لش :ءملكى :رعفتذ ر وللاقف ريثك٠ كلذ نم انسص اولاعف َْ

 رح :ًأوةيصعم ىل ىلعرطءخامة مس نيع رأذنمو ىلغش ىلا عجراو يرث هتذغنالاىلاحنعىناغشب رطاخىبلق :

 تءحولاض» أ تنأولاقاريثكتولك ا. لاق مهنمركسشت ئذلاام نيدلا ىوذ ض عب كلاقفةءفوصلا لاس سانلا ضب 1
 نوافذ كح رفو يني ءتظفحولاضدأ تناولاقاريث 700 تواك اك تكالتوءواك |

 توف ى.ةقلا ىلعةحو رئاق ترقلاىلا جتسا؟عانجلا ىلا جان لوةيددشمل اناكو « نر مكشت اجت عكا ||
 ناهسغناهملا تقاتفّأ صا ىلع هراظن عقو نملك مس رممل ع هللا كيصهنبا لوس رم كلذإولقلاةراهطل تدسو || 1 0 1

1 

 و

 0 و رب دما 000٠ج رب و ا

 ا

 ريستر اهضرغ 0
 جورالاب اهاوه ريس
 اوزان ءارمل |ىلا

 تاَعلا نءتدعب تعسنا

 لاةفوشتههنعتحتتو

 لب ءارملابال باقلا

 صك هم سفنا | دعس

 [ هند ه رق«_:ءدعأبت

 ريقفلاداعاذا ع 5 ع

 ريمو ه«تاماعم 0

 سفنل ادع هلاح رو د

 0 ع باعلا ةيراعم
 اهبعمرعتل بج وم لقت
 ردك :اهلعثدادزاامكو

 اهلقننةداز ببسوبلقلا
 لوانت ىفاهلاسريسا

 عادلا ني_ءءارصعل اىلا

 حجيورت هنأ ريغفلا ناب و
 ىلعربسمولافق ءاودو

 تدادزاةولكناوةدد>ولا

 تفةحواناي وذ سفنلا

 اندرهد :راصو تفالو

 اهله د المل ةالاط اص

 ساقاذ_ه ىلععو

 سفنالذرافسالاب حو رتلا
 تاحورتل امهون ىلا تايثو

 ةقيقدلا هذهل نطف نذ

 دمحتال ىتلا ةراعتسملا

 نس.هؤن الو اهتيقاع
 دنع تثني و اهتلئاغ

 الورفساارطانر وهل



 3 22 ْ 0 13 4 اد ' 1 1 5 لسد د ويت

 لمرلا ب ساكو نيحلاصلافاسااباهشتو هريغبءاد_تقاد_ترىلع ىس وملارارما عاصالل ىدقسن ىذلا
 و رهط نيذلابه.ثنلا اوءادتفالارا هذرافكللدل+ اراهطاالّوأ ءتمدارملاناكدةو تالا جحا ىف عابطخالاو تلقت ف مكدو#
 اعروترحل ا ىلع داقلا قحىف بابعتسالا ىلا ةفاضالاب ناب دتسالا اذه فعضا و مهدعل نم ق-ىفةنسداملا يش رفاس ن؛لاودالا
 لاقو دل:الذٌ سما نمرتت تملا ةمحان فري صحل مال لا هلع لاقذا مهقعلاةأرلاةمذمف راءتالا نمىو رامو د_هزلا نم ظل ارفاو داولل مكن امنا لوقيواريثك مكسب ناك هنأ ءنعهثلا ىو رن عىو راما هاكءوجولاب هل دلولا أ ةاعارس ىلع ىوقتتلا مان لءااريثكالا ]0101 سوميطمتلا لسهتالوسررصدذا هناهابم هيام ريثكشب ءاضرو لسوميلةهقلا لصدقالو دو | دست بن ود نما ةيحىسلا(ىفاثلاهجولا)ةوهشاار وتف عم حاكنلا كرغا مهراكن دش ىلعبني ىذلاو» ىنملا ازهفرطدلا |[ صراخ ىلءردةيالوهتين نم عون نعول الك لذ نافرطول اءاضق ىلا مج ربا_مذاهعمسضتو أ را ليطعت ةهاركن م هلاقياعافعضدادزب .] عميد هلاحدة غي نأ
 ءاضتقاىف لح دادإولا باط نأ ىلءل دب اذ_هودانال ل ءادوسلاهودو دولا دولولا مك-راسنريدخ ىوطنا نمو ايندلاىف
 هجولا) ةوهشلا عطقو رصعبلا ضغو نيصمخأل ملصأ ءان للا نال ةوهشلا ةلئاغعفد باط نم حاكشلا لضف , مون -هاكىوه ىلسع

 حاصل اداولاركذف انالثالا عطة:ممدآ نبا لع عج ناريخلا ىف دروإكهلوعدب احل اص داوم دعي قببشأ (ثلاثلا
 هنافرت ونال ان اص نك ماعر داولات !لئاقلالوةور ول نمقامطأ ىلع ىوملا ىلع ضرعت ة.ءدالا نار11 ىفو
 نمؤملاءاعد للاب وحالصا ا ىلع هلجوهترد رث ىلع مزعاذااهسالندلا ىوذدالوأ ىلع بلاغل اوهحالصااو نمؤم
 رزتالهناف هتاثيسيذحت اًومرعغو هبسكن م هناف هنانسحو هن اوعد ىلع ٍباصوهف ازحافوأ ناك اربد غم هيرلال
 مهلا مآ نموهانصقنامى أ ءيث نم مهلعنم مهانتلأ امو مهتايرذم انقل ىلاعت لاف كلذاو ىرخأرزوةرزاد
 لوسرنءىو ردقفاء.غشهنوكمف هلبق داولاتوعتأ (عدبارلاهجولا) مهئاس>!ىفادب لص مهدالوأ اناعج و

 ردق. الدهزلاىف صةّسك

 دف ةبنلا جت ىلع :

 طاشنرغسلاىلاهوعد.

 نانا وهوى اسفت ىيح

 الووحل اة.ءادئلذنإ

 ىلا ةسيعاد نيبزيم
 ذخان الاانا اك هن وثذخأب رابخالا ضعب ىفو ةنل (ىلا هيوناب رح لفطلا نالاق هنأ مل وه.1ءهلنا لصدّننا جادح وس دنا اةمعادو
 ةفرعب لعلا ىلاةسيئلا امل مى ا ءطنب تل ظرف ةنل 'باب ىلع ف ةرفةنمجلا لحدا هللاقددولو لانا ملوهيلعهتلا ىصاضد أ لاقو نوع ||| هك مسعت سلا.
 رطارشلا وشورالال

 باب ىلا ات اهلعو

 لافطالا نارخ اريخىفو ملا هعم هر وب ا او دأ لا ةمف ىىمىاونأ والا :_.:ل!لخدأ اللوق وايضغوا ليغ
 ىلعنوفةبف ةنجل ايل اءالؤما اوهذاةك-:الهال لاق.ذ ناسعلل قئالدلا ضرعدنعةماسشلا فةومىف نوعتك

 نوغاضت.فلاقنوبلاط وامماعنو.اح مهفت امسوبو ذوهل تناك هلا مكاتماوسبل مكسناهمأ رك ءاآنا ٌيمولو 4_سفذلدر-ةم ةنزحلا'لوعيفانتاهمأو انؤانآ ناتنولوةءف مكماعباسحال اول دا نيمل لا ىرارذب امح م مهل لا ةمقةنللا بأي
 -ةءيوزة - . 5 2 2 5 3 5 3 م 0 2 . || هب ٠ وزإ* لاقو ةنجلامهولداف مهئانآىدب اب اوذفنعجلا اوال ىلا ءةهللالوقيفاذئارآ عمالاةنل الخ دنالاولاق نيمسملا نم ئنث هلزان نمهكردي لافط أ انبرنولوقيف ةعضلاهذهامم مل ءأوهو هناعس هلا لوقف ةدحاوةصض ناب اولأ ىلع نوحتاو يمر كلذ ىلا تلح
 مةثالث 001 1 وهيل هنبا لصلاة و رانلا نمرالظ رطةحا دةةدلولا نمتانث |١ تام نمل و1 ءهننا ىلص 3 رع 0

 مانملاف تن الاف هرج الاد اهم نوكمف هضيقيو ادلو ىنةزرب هللا لعل لاف كلذ ن علئ 50 عساو نفنلا طاشنا

 00 دت ىاانلا بك !نوروادي وم-+!نوالت دحاولادءب دحاولات روةس وهو بهذ نمباوك أو ةضف [] 2 ركاب ح ورلاربقفلا نم قب راب !مجيديأب د رول نمل. دانممملع ع+ نوالذغي ناد اوذاكلذك نحنذ ب ركلاو شطعلاةد-تىف دحد روما ع قئالذنا اذكو ىنععطقي نأ داك امشطعلا نمو فقوملا ىف قئالملا هلى ىف اكو تمافدقةمايقلا ناك يي ٠
 ندغاولا ةذ متن نموت لةفانءانآ سنا داوانف كل سدللاقف شطعأ !ىندهجأ دقف ىنةسأ تانومهدحأولا ىراععلا ضعب ىلإ
 مدت مسفنالاومدقو من'ثىنأ كةرحاوتا ىلاعت هلوق ذر وك ذملاىناعملا هوني ملا لافط أ نم تامنم كلذن وك ونيتاسلاو
 ةدئافلا) دإ اوالاس-هنوك لجالاكنلا لخذرتك انادعب رالاهوح ولاءذ م رهطظدهذةرخ“ الاىلالاططالا --- هياريضم حو درا
 راما حرفا ا اظةحو رصبل اصغوتوهشل !لئاوذعفدو اقوتلارسكو ناطيشلا نع نقلا (ةيناثلا 5 2

 :ءابلابهكلع هلوعب ةراشالا هل اورخ الاراعشلا ىف هللا قّسلف هني دفصن ند دف مكن نم مالسل هيلع هود تنول لقب .

 اذهو ىغملا اذهىلاةراشاراستالاو راث “الان مهاناهتامرثك ًاوءاعو هلموصلا تاق مودا أب هيلعف عطس لنك



 اذ

 حلاصا!دلولاءاعدب كرمتلاباط ثلاثلاو هتاهامم هب نمريثكت ىف ل_دوهلع هللا ىل ههنا لؤس رة. فاط قالا
 نعاهدعب اوءوج ولاة دأوهف(لوالاءولاامأ ) هلة ناما ذاريغ_صلا داولا توعةعاذ لا بلاط عسبارلاو. دعب
 هنا وهمكح ىراحتو ىلا عت هللا منص بئاع ىف: زفانلارثاص.!!ىوذد :ءاهاوت واهم -ًاوهو ريها_+لا ماهفا

 هيلكووتئ ارا ىلءارداق دبعلاناكوةئارعللةًابوماضرأ هلأيدو ث را تال آو رذبلاهدبعيلا لس اذا دم سلا نأ
 نمعونب< سفن نع لكوملا عف دود سف ىتحاعئاضرذبلا ارتو ثرل اذل 1 لطعو ل -اكست ناف م1 ءءاضاّدي نم
 قاشونييثنالاو رك ذلا قادنو نيس ورلا قل ىلا«: هللاوءد.سس نمباتعلاو تّةدالاةدتسمناك ه].+لا
 ةوهشلا ىذاقتم طاسوةفطنلاءدوت سمو ارارق م-رلا قانو ىراتواقورعني.ثنالا اها هوراققلا فةشطنلا |

 ىدانتواهةلاغدارص نعرارعالا فقاذناسا, دهشتن ال الاولاعفالاهزهذ ىئئالاورك ذإا نمدحاو لك ىلع

 دارملاب ل -و+ لع تبا ىلص هلوسرناسل ىلع لاعت قلاخا هبحرمدد لنا اذه هلت دعأ امي رعتب بابلالا بأي وأ 3

 ةثارانعضرعمحاكشلا نع من: لك فرسلاب حاب ورمالاب حرص دو فيكفاول_انتاوك انتلاق ثدح
 دهاوش نمةمو وفا !ةمك-هل اورطغلادوصةمىلءناح وةد_ملاتال الا نم هنا قاشأل لط ءمرذبال عسيضم
 ةذفان ةينايرةريصب هلنملك هؤ رق تاوصأو فو رخ مقرب سا ىلهلا طخع ءاضعالاهذه ىلع ةيوكسااةقامللا
 ه.لاودوجولا مال عنم هنالدأولا فودالو الل لّتةلاىفرمالاعرشتلا مظع كال ذاوةملزالاةهكسلس ا قئاقد كارداف

 اءاعيضهولطعم ضرعااو هماك ىلاعت هللا بح ام ماما ىف عاستك انلافنيدأولا د لزعلا لاق نم راشأ

 نملاعف صرعل اراد هدعربعو هلع ثحو ماءطالاب سأ سوخنلاءاة.!ىلاعتهلباة م لحالو هعامضوّللاهرك

 دنعهو ركماهءانفنامهونبو.<سفنلاو لستلاءاق.ناكلوت (تلةناف) :سحاضرقهللا ضرغي ىذلااذ
 نيالاعلا نعىبغهنلاتأوهللاةمن علك! !نامولعموىل ههلئاةداراىلاةفاضالا,ةامااو توا نيد ىرفوهودهللا

 ناقل ط اباهمدب رأ قد ةماكسا اهذهنا رعاف < م مئانفنعمهؤاشب وأمهتامح نعم توم هدنعزبن نمأ نذ
 ةهارك-ل ودل نكاواهرضواهعفنو اهرمثواهري_تمنناةدارا ىلا اهلك تانئاكسلا ةفاضا ىفانيالءانرك ذام

 ةهاركللا عمىهوةهو ركمىماعملاةبوب#داسص بر ومو ركمدا م برةدارالات اداضرالا ههذاكو تاداضب

 ءاقيلاكهتهاركو هّتلاةم<ث ىلا ةفاضالاب ءانغا اترك .كسفرغكملا هداعل ىذرب الوىلاعت هللا لاق دقودا سوه لد

 هلدبالو هتءاسمورك انو توملاهرك وه ملسلاىدبعحو رض ة فى ددرتكى ث ىف تددرتاملوةب ىلاعث هناق

 هرك أانأو هلوةنيبو تواامكةيبانر دق نعت ىلاعت هلو نيبةضقانمالوةاي1اوتوملا قا ىذلا ىلاعت هلوقفو
 قباسأ انافاوةثاقدن أس وةهاركلا اوةملاوةدارالا نعم قة ىدتسا اذهىفقملا حاضد انكلو هنءاذم

 نم قانا تاةصوىلاعتهنلا تا فص نب ف تاهههو مهتعا اركو موتو قادت ةدارابسانترومأ اهنم ماهذالاىلا ْ

 نسسلام تساتبالو هنعس دقمهللاتاذو صردو رطودح قادلاتاو:ناكو مهتاذوزب زعلا هناذزنامدعبلا

 ةقغاكلا معى هل ادقئاقملاءذد و قالا تافصسانتال هتاذص اذكذ ضرعلاو رهو+ ا ضرعو رهو

 لع مادقالانيبىرغل !نمءرلء انجن أم ىلع رعتمذاو لذا د رهقئاذ هثاشذانم عنمىذلاردةلارس هءاردو اا

 ناىل !بةء دعب بعل دوه لعهتلا ىلص مدآن مهدوجوهننامادأ السن ع. ضمامه دحأ ن اف نعمادالاو حاكذلا

 رثد |تاف< سفن ىلع مالا اهلعمدادو-وثدانءمادتء!ادو- ولاممس دق حاكسلا نع عنتمااههيلا ىسهتنا

 تاماب رعدتاا ىقاال وو زنوءاطلا ىفذاعملاقا1ةوهشلا عفددر جت حاكما ىلءثعابأ ناكولو هلبةءال

 لاحلك ىف عقوتمكلذو ةوهشال كر اراض دبع اراتدناب قاعاا اما رايتالا ىف لشديال م اكلذو ةوهشلا

 تاض من تافاضد أ نيذعال حاكسالا سقس كالذإو» رايدشان عيب راخقابلاو همااام لع وهل ءامىدأ دقن دمع
 هس ولا ىلءهةديئاضنأ بابحمت-الا عطةنب الدإو هل عفوتيالىذلاحو تهأاثا ىدص اهماععلاطب الدش ةوهشلا ا

 ( فان  (اسا) - +) 0

 هنع (ىتحو) ابولعمو
 ةيداملا ف تثكملاق هنا

 لك 1 امون رع دحأأ

 لك آنا ىسذن تعلطتو

 تير فرملا شيش نم
 ىو اليةمرضالا
 تفثلاممهفمتن رهف

 لعن ىع عج روهاذاف
 تفوت لاههنمتد رشم

 ؛ءالؤهف ىثغد نأ ىسفن

 مسهل دب نورارسفلا

 ةعرز وأ (انربسخأ (

 ىلأ اظفايلا نب رهاط
 1 ىسدةأالضفلا

 دجأرك ونأ نأ لاق هنأ

 دبعوبأانألاق ىلعنءا

 هب وهأن نب فس دول ثم هنا

 ىرهزلادموأ انثلاق

 ندمشانثلاك ىذاقلا
 لاك طامسأ نب هللا دع
 ن#انت لاق معنولأ اني

 نع لم نباف-هي
 نب هيأ دتع ني ناع

 تى ناهيلس نع سوأأ

 َنَع هللا دمع نع ص ره

 هيلع هللا لس هلنال وسر

 ىلائثىحأ لافرلسو

 نمول ب,ةءابر غلاها
 تورارغلالاقءاب رغلا

 ىلا نوعمتح مهيدي
 ةمامقلا مول ص نب ىسع

 لاوحأ اهلك ءذسهو
 اهعابرأ عستاو تفلت
 ةنلانس>وةمملا
 ىطتشيةبنلا نحو هللا
 ا هنيعاقدصااوؤدصلا



 | هنرع' لارأاملاةاللاق

 ىف هديعهنلا ظف-اذاق
 اش وشنت نم هسهأ هبا

 عمد ه«امورف_سلأ

 | فلابقالاس>و مهلا
 1 نم هيلاقاسو رخال

 | هبنستك !نملاح رلأ

 ان لاحلا الص

 | ريسسفتف (لبق) يلا
 | هنلاقّتنموللاعت هلوك
 | هقزرت واجر م هلع
 ِ ا ث.- نم

 | ىلا عطقنملا لج رلاوه
 ا نمئثهبلع لكشن هلئأ

 | هللاثءيبق نيدلا| أ
 | هلاك الك نم هنلا
 | ىلعءمدسق تنئاذاق
 |وهووز رتياذيلا طورت

 ا رفد سريع نم مالا ق

 | رةتسف هناهنلا تارمت

 | ءادتب اوءاهتئارضاا ىف
 عج ماعلا اذهقرمقأو
 | ىذلاامأو نيطادلا نم

 ا حالصىأ ارذ رفسلا ماد

 | كلذف هلاةكودلق

 ا ند متجامهضعب لوق

 ف.سضتإءالكت وكت

 | نيبالا توتالو دصسم
 هذه نم تاكو نيلزنم
 صاوخلاا مهارباةةرطلا

 | رثك اداب ىف معي ناك ام
 ناكوامول ني هب رأ نم

 نمرثك أ ماق تا ىرب
 هبلعد سفر امو نيعب رآ

 سال لعن اكن هاكو)

 ابيسءارب هأي مفر عمو

13 
 اذهوةعاوللتاباالا نم هلاوعج وملوأ لاذ ءوعك-ن اف موغلاىلا هياو.هذذ هلاوعمذ بهذ نكاد

 ريقف ى كلو همرحأ تسل لاف جو زل كرات ثنأ لاقف كل ذنع ىنلا لأ ف كلذ عمسال دياعلامتغاف ةنسلا نم | ئخنل كرام هنأ الولوهلجرلا منلاف هندابع ن_بحهنامز ىنلرك ذفةدابعلاى هنامز لهأ قاف ةقلاسلا مالا || قدايعلاضعب نا (ىكحو) حاكسنل ىلا ةجاحل اهف مسوت هنأ لمتح وجاك. ذلا سفن ىف لطف ىلع لدي 7 ركشلا ||
 دج ىلءلضفث را نب ريشي لاقو هتنب امالسلاهملع ىنل اهج و زف ىتنب كو زأانأ لاق سانل ىلع لاب ءانأو ا
 صن هنالو هنع قيضو حاكنلا فدعا سثالو طةف ىسم اهبلط أ اناوهريغاوهسفنا لالحلاباطب ثالثب ليندثنا |
 اب زعتس'تآهرك 1لاقو هللا دع امأةاةونمىناثلا مورلا ىف وزن هنلاهحردجأ تالاةي وةماءالاماما :

 وهمهلاواو:لاقفةن_سال كرانوهنولوةب وحاكسنلا كاك رثل كلف نومك ب سا.خلا نا هل ىل قا هناقرسشبامأو
 مانملا ف ىؤر هنأ ىو ردقف كلذ عمو نانسلا دل :مىلعدعق هنارسشب لدم نتآولاةفدحالثلذرك ذففورعلب | نويلعىذلال_:منهلوهلاعتهلوتالا عب وزتلا نم ىنعنءاملاقف ىرخأ ةرمبتوعوةنسلا نع ضرغاابلوغم

 قونيلهأت ل! لزانم غابأ لو ءادثالا تاماسقم ىلع ف فرش وة ىف ىزانم تعفرل اةفكي هللا ل_هفام هلل.ةف ||
 ةجرد نيعبس قوذعفرلاةفرالارصنولعفامهلانلةذلاقاب زعواةاتنأبح تنك امه لاقةيادر أ
 نالايندلا نمت سدلءاسنلاةرثك ةذيبع نبت امغسلاقولابعل او هتامتب ىلعدرعص؛ لاكهقوف كارتانكد مفاذا_ءانلق ||

 ةنارس ةرسشع ع مس و هو سن عسب رآ هلتاكو مل توهيلع هللا ىبصهنلالوسر باص دهز أ ناك هنعهللا ىذر اءلع
 تغرفتدعف كلى وط هناجر مهدأ نب مهارال لح رلاقو ءايبنالا قالشأ نما تو ةءدضام ةمسحاكسنلاف ا

 لاةفحاك-:لا نمكعنعىذأاا فلا هيفانأام عج نمل ضفأ لابعا!بيس كنمةعو رالاسةفةب و زعلاب ةدابعال !
 دعاقلا ىلعدهاا لضفكب زعلا ىلع هأنملا لكذ ل. قددو سفن[ صارغأتا د د اهو ف احلام ||
 هللا سلاف دقف عب( حاكنلا نعبيغرتلا فءاجامامأو لوب ب زعن هتعكرنب عبس نملضفأ ل هأتمنم ةءكرو |

 سانلا ىلع أب مو ءياعمتلا ىلص لاقو داوالو هللهأ الىذلاذالا فن1! نيتئاملا دعب سانلا ريد ل بوهيلع

 تاما -ونأ لئسوهبنب رّدفلادحأ مهترثكون راسلادب>ألارعلا هإةربخلا فو ع كناوقهنيداهف بهذي ىتلا || | 1 ] د7 قدس الامهيوقلكبو رخفلا هنو زبعن لوو هدونأو تجد رد ىلع لجرلا لاله توك ثامز أ
 اضيأ لاقو نانلا ىبعربصلا نمري- نهماعريسص لاو نهلعرمصلانمربخ نهنعربصلالاقفحاكنلا نع فارادلا |
 تفي و زئانءاكأ نم ادحأ ترام: سصلاقو لهأتلادعالامساقلا غارفو لمعلا ةوالح نمدحي دس.>ولا |
 « (هدئاوفو حاكنلاتاذآ )+ هدئاوفو حاكلا تاف 0 ءاطغلا ف ثكنلف طرشانورةمواةلطمدرودّعذ حاكنلا ف سغرتلاامأو طرشب انو رةمالااًعلطم حاكنلا نع || تيغرتلا د-أ نع لقتن ملة ابو مؤ شكل ءوهفدإو ولامو لهأ نمهللا نعد لغة امىفارادلا نامماس أ لوق || ىلاةراش اوهو هنالغشي الو هلانوكيت أ لب هلانوكي الن ءانعم سيل هنأ ىلعمهيأر رغتساةثيدحلا اذهىف ةعاسج | رطانت ىراوملا نأ نبالاقر#لامالو لعاب هلغشب ماريد ديعبهلنادارأ اذاهللا هجر ن سحلا لاهو و« ثيدحلا || بتكوأ ةأرماج ٌوزتوأ اشاعمسلط نمايندلاىلانكردةف نيملط نمالث اضيأ لاقو ىلوالا هستنت سم ىلع ||

 قلوالا :دئاغلا) نهب مايقلاب سفنلاةدهاعتو ةريث علا ةرثكو لزناااريددنوةوهشلارسكودإولاة سجن دئاوفهيفو
 ةوهشالاغاو سنالا سنس نعملاعلا ول_ةعالناو ل سنلاءاقبادوصقملاو حاكسنلا عضو هلول_سالاودو (داولا
 ةمازالاةردقلا تناكو ةكرشلا ىلا قا سل هدهتشد ىذلا فحلاث دفريطلاب فطاتلاك عاقولا سب دلولا صانتقا ىلاةقايىلاىامهياغطاتثرحلا نمنيكستلا ىف الاب ورذبلا جاوا ىف لههغلاب لكو لاك ة ثهقسسمةثعاب تقخخ
 ناسنالا سن االداولال صنف ىلا: هتةقفاوملوالاب زعمقل ىلي تامهدحأ بحر نحوها ل اوغنمنمالادنعم مف سرغرتلا قل _صالا ىعدح وأ ةعل رأ نمد رةدلولا لال طوتلا وللا هبىرحو ةملكللا هيتقدوتئشملاه,تةبسالاقءةكوةعنصلابئامعلامامتاو ةردقللاراهطاابنعءانغتسالاعمبابسالا |[ ىلءتابسسملا تدترت تضتفاةمكسلا نكسلو حياودراوةثارحريغنم ءاد_تاصاخثالا عارتدا نعةرمص اة ريغ

 ىقاثلا

 ا
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 فرثعاو هللاةدابعل ىلذتلا نم لضفأ هنأ معز ىح هبف مهضعب غلابف حاكما! ل_خفيفا اوفاتحت ادقءالعلا نأ لعا |||
 وعدب و لالا شو تااناقوت اكن ىلا سفذلا قثتملاههم هللا ةدابعأ ىلذقل اهلعاوم دق نك-أو هإْضدب نو ا
 ةروط#ناسكالا نكت لذا لبق نمل .ضف هلزاك دقو اذهان امز ىفهكرت لخفالا نورخ 1لاقو عاقولاىلا
 هسمق تيغرتلا قرات الاورابخ الا نمدر رامالوأ مدق.نابالا+.ؤ قا ف شكتبالوةمومذم ءاسنلاى الدناو

 نملسنم لك قف هك رثو حاكسنلا هل .فق اهتم حضن ىتح هلئاوغ وحاكذلا دئاوف حرت مع هنعبيغرتلاو

 م(حاكتلافبيغتلا)ه< 2 اهني زوأ هلاوغ
 نيكس نأ نهد ضعت الذ ىلا_عتلاقو رم[ اذن_هو دمانالا| ك2 ول اعت هلال (تاب الا نمامأ)

 كلت نمال_رانلسرأ داو مهحدمو لسرلا فص وق ىلاعتلاقو هنعى-مثو لضعلانم م:ءاذهو نوحاو أ

 ءاعدلا ىفكلذ لاو سب هعاما اوأحدمو ىل-ظغااراهطاونانةمالا ضرعمىفكلذرك دهن رذواحاو زأمهلانلعج َو

 هياتك رك ذيل ىلاعتهتا تالا نب وهن الانيسعأ# ردات راوائ>او زأنمانل ىهاشب رذنولوهب نذلا اولاعف

 لضفل لينل كل ذ لعفانا لق عما موجب وزن دقل_سو هيل ءدنلا ىلص < نا اولا ةفنماهأ تملا الاءاسننالا نم
 (رابسالاامأو) هل دإون و ضرالا لزنا ذا كتي هناق مال_باهبلع ىس عام وريدءلا ضغل لو ةئسلاةماقاو

 نس حاكشلا [_بوهيآعهللا لصلاة و ىىعبغردقف ىنس نع سةر نة ىتاس حاكنلا لسو هيلعهتلا ىلص هلوذ
 ىنحتماقلا مون مهالا مكب ىهاب أ كافأو رثكس اوك ان مل .وهيلعهللا ىلصاختأ لاقو ىباس نع فلذ ىف اراطق بح ند

 لاقو نسب نتسدلف ىندحأ نف حاكنل ا ىئاس نمتاو ىنم سياف ننس ن ءبغر نم مالسل اهءلعاضن [لافو طق سلاب

 هيا لصلاعو ازعل لصالال عانتمالا لعل مذا وات تر و سلا لرث نمل وهيل عدتلا ىلص

 جيرغلل نصح ا ورمصملل ضغأ هناف جو زتيلفةعابلا مسنم عاطتسا نملاقو حو زتمافل اوطاذناك نم مل_بوهبلع
 وهءاح ولاوري رذلاو 0 واحلا وشي 25 رثلا بنس نا ىلع لدن اذ هوءاحو هلع وصااتافمدتاقال نمو أ

 لملعتاضدأ ازهوريبكداسفو ضرالا ىفةنتف نكست ىواعذرالا هوح و زفهتنامأو هيد وضرت نم مك انأ اذالسو وص - *

 ملسو هيلعهللا ىلصلاقرهتلاة. الو قدتسا هلي عا و هلل عكست نمل. وهيلعهتلا لصلاقو داسفلا فولت ءغرخلا
 نمزرحتلا ل>الهتل.ضف نأ ىلا ةراشااضد أ اذهو فاثلا رطشا!قهللا قلقه دراعش ز رح ا دقن 2
 امأو) حاكنلابالا اذهىلا لصون الث دحلا هلوعدي حلاصدإو تالثالا عطني مدابا لملك ل سوهيلعهللا ّ-- 2 ٠ . 2 5 1 ظ ىلصلاةو امهدحأ موزتلاب ىك دقو هذطب وهج رفبلغالا فءراا نيدلد ملا ناك ةداسفلا نمانصةةفلالا
 ىعناملارصحو هنم عنامريغ نب دلا نأ نيبف روذ وأرعالاحاكشل ا نم هنعالدنعهللا ىذررعلاقف ( ران“ الا
 كسلا نم هلعد هنآ لمدع جوري يحك سانلا كل سن ميال اههنعهللا ىدر سابع نالاوونيمومذم نم ع

 قزاذاد عا انأق متمكن أ حاكنلا عدرأ نا لوي وامهريغوابب ركوتمر ءاوكردأملهناهلذ عمد ناك

 ماني نمل جرلا ىخال
 فحصت مت هلك لبللا
 لاف هلفاَعلا لية لزنملا

 اذه هلائنهنونلاوذ
 اتلاوحأ هغلبتالء الك

 ل وع رسل (ناك و)

 اردهسءارةلارشعماب
 اذا ءاملانافاو مطت

 ريغتعطوم ىقهثكمرثك
 دنع موضعإ لاق ليقو

 ئدحارع رص مالكا اذه
 ديرما مادأ اذاوريغت نال

 000 0 طانلاريسس
 د11 سل اةناسم
 لزانم عطق ىت>ع لاب

 اهتالخألدب و امتافآ
 ةدومحماب ةمومزملا
 هللا ىلع لاقالا قذاعو

 ىدنصا ا ىلاعت

 عممجا صال_ الاو

 دافت_ساوتاقرغتملا هل

 00 ربتصأ رضحىف

 رهان وكما هرفس
 فالكو بعام نم ول ةعال

 تراوطوتادوكثمو
 فعذلاددحتن لزاونو
 مم_علاب اهتسام_سنع

 ىلع ردقبالو ءافعذال
 ىلع علا طبياست
 رقسلا ناذاو م

 يّرزنأ نأ تدم>-الماب أ ةرمشعالا ىرع نمق,د مول لوي هنعهللا ىذردوءسمئءاناكو هماق نمناعالا ع رب
 ىحو زلاغف انوءطماضن ا وهتاكر توعاطلا ىفهنع هللا ىذر لمح نيذاعا تان سعاتامواب زعهللا قل الكل
 ةوهشأ !يإئاعنءز رحتلا ثءح نمال الضف ساكنا اىفاب اراهمنا ىلع لدي امهتماذهوأي زعدتلا ل !تادرك أ قاف

 لوسزىلا عطقنادقةياعتلا ضعب ناكو داولا لجالالا جو رن اا ملوي و حلك ذاارث كي هسنع هللا ىذر رعتأكو
 هاروتالا الا هتراوطو

 باطلنانبرج (لاق)
 ىزوذال هنعهللا ىذر

 هسصضع ىل» الح رهدنع

 لدّتس ىذلا ارذسلاىف

 قالحخالا مراكم ىلعدي

 لاقو ناصع ارك م باودل اداعأف .ناثداع مت كشف لم د نع عل هناك لال ريقذىناهللالو-راب لا هذ

 ةالاثلىلاق ئلو ىن هللا ىلاىنب رقي امد فرخ اوى دف دل تلاع راعأ سو «ياعهننا ىلص هنا لوس هللاو
 هللالوس رنا هذ تالف ىب ىلابهذالاق ىنحو هللا لوس راب تلةذلاق عبو رمت ”ةسئلاثلا هللاقف ناءفال
 ميدالاوعجا هبادصاللاةذ لئثال هننالو سراب تل ةذلاق مكتانقىف اوح وزن نأ مكسمأد مل_بوهيلعهّنلا ىلص



 هلق ةمدعأ | ريس ىلإ

 هيذعل و ريثكلل ليلغلاو

 نع ةبحدلا نمريسلا
 ىناكو ريثكلا ظعللا

 نءراص.:سالا طظدرقاوو

 ص وعدو رادسالا

 ةعااطم» نءراونالاةعشأو

 عرولا ةءأغاذهو ناعمسل ادب ىلا هيراش  وهلاط قرط ىلع ىنءاج نكمل امالالح ناك لاقن كلْذ دعب أ رماهتنراعق لك اب
 ءال ار_>ال هعفدفامهردرش جرح اقارثارىفاملا ارث ىلء لت دهنأ هناجر لولا عند وس (نماث ا

 000 هيلع هلنا بص يما لقي "لو اخاطاب ريخثد رج تاه لاق اييط امداواد.>اماعط هررش !لاقو همداح

 ذخر لك افه.لاتمدّعذ اد_حارت تر رتشاونمللاتب رثشاف ىلا ىو هناي دز ريان“ كرابمهللائشل
 00 كا [ضااخ جرذخسي باطلا ماعدا نال امي ام.طاماعطرب_شا تل ردن ةارسنب لاذ قالا

 ارض /لكوتلا هاذاهنال قباملج منوردن الكرادإا اصل لوشن تأ فضال سدل هناللك ىلإ: |

 0 ا .فلًا اف دةواقةفامتذمعا هنأ لجو زعدللا هجر راب ذورلا ىلعوت ىو 2

 وأ كرت اووي عطةنافاهتمدحاوعانطا ربا دلو تقم انهتايسا ييتراا ملكت لجوال لاقكراغ“ لا اوري_لا

 ةدعأ ىلعس راكثو فرش هم اعر كسلا نم ارادحاودد ىىد نيد والدا ص 1و 0 ىرابذورلا ىلع نولوةب سانلا مهضعب

 لك الاه_:عهتاىطرىفاش الأف (عساتلا) اهومن اواهومدهىج جة فوصل اعدم ركع َ نماهلك ةدوةنم ادرسباو متعااوك ١

 (تعمو) اورسدباو
 لو نيلادلا ضعف

 مهانيسر وط دابع هن

 مه-رر نوكست مجكو

 هروا_ ةلطظ قاما

 لودي عحح اذاق

 تح ردنانموتاملظلا

 ىتاووملا قابط اهل

 فادحا تعج نمو

 تافر_هم هنري_ه4
 ديفتس اذامتانئاكلا

 تاولفلا ىنط نم

 عمج ىلا هن رفق
 هدفت اذام حاورالا

 (ليق) حابشالاةرابز
 ىرممملا نوئااوذ لكرأ

 لاقوال-ردب ر ىنأىلا

 تراس دقو ة 4 عود ارلاو

 سو مد رابوقن سلا نم عسباصأ ثالثبو ريكدلا نم نيعب_صاي وتقملان ل ءاحت اةعب رآ ىلع

 تاكْلا سلو عامجرب ري غنملسغلا ةرثكوبيطلا مث معلا لك أن ديا! ىوةتءايشأ ةعب رأو هرششلا نم

 ئىوعدعب رأو ةضوملا لكأ ةرثكو وقد رلا ىلءءامملاب ريشة رثكو مهلاةرثكو عاج اةرثكن دبلا نهوت عب رأو
 رصيلا ندوتةعب رأو سالم لا فيظنتو ةرضاناىلار انثلاومونلاد فعل عكلاو ةإ.ةلاءاحت سول ارمديلا
 عاجلا يندب زتةسع راوهلبعلا رابدتسافدوعتل اوةأرملا ر:ىكارظنلاو بول صا !1ىلاراغنلاو رذقلاّلار انذلا

 ىلعموةفءاحناةعب رآ ىلع مو:لاوري_> رملا لك وقت فلالك وربك الا لمد رطالالك ًاوريفاصعلا لك أ
 ءانلعلا مونوهو نبا ىلعمونو ضرالاوتاومهلا قاس ىفتوركسةتي مال_بلا ماع ءابدنالا مون وهوافقلا
 قدي زتةعبرأونيطابشلا مونوهو « حولا ىلعمونو مهماعط مضل وللا مونوهو لاعشلا ىلع مونودايعلاو
 ةوطدتوطخالةدابعلا نمنهةعب راو ءالعلاو ني اصلاةلاحتو كاوسلاو مالكا نملوضفلا كرت لّعاا

 ثقب لا ىلع ما-+لا لدي نل تبعاضب أ لاقو تارقلا ةءارق ةرثكو دجاسملا موزلودوحسلا ةرثكو ءوضو ىلعالا
 عقنأ ايشرأ /لاقو توعال فيك لكالاردابب ٌممكتحا نإ تبحيو توعالفبك جرخي نأ دعب لك الا رخؤب
 باوصلاب لعأهللاو او بريش و هي نهدي يحسفنبلا نم ءايولا ف

 + ( نيد مولع اي تكن متاداعلاعب رنمىاثلاباكدلاو هوحاكذلا ب اذاباتك (*

 « (ميحرلانحرلاهللامسإ )<
 ةهلاوالااهعئادب لئاوأ 1نعلوّمعلا عج والو ى :رممعنص 9 اعف ماهوالا ماهس فدا الىذإاهتندجلا

 قاد نأ هفاطلأ عئادب نمو ارهفوارايشدلا مهلعللاو:5 ىسوف ارتد نيملاععلا ىلع همعت فئاطالا: ازئالو ىريد

 اراهقامهلسناهم قبتساو اريج ثار ىلااهبمهرطضاةوهش قاما ىلع طاسو ارهصوابسن هلعفارشبءاملان 5
 هماكقا لع-و ارحز واعدرمب7#ى غلاب و حام ل اهمبس مرق اردقاهل لع-و باسنالا أ ماعم م اريسفو

 هدابعىلعتوملا ت5 نمناكعسف !صأوابايصساه لع ثحو حاكشلا ىلا يدنو ارماا صو ةثدحاق ةع 26

 انين اريج توم اسك هزعحواشاخ اهم ع أو ماحرالا ىضارأ قفطنلار وذ ث دمت ارسكوامده هيدهلذاف

 دم ىلع ةال_صلاو ارسشنوايطوارسد وار بعواريش و اريخو رس اععل نال لع ةضايفر دام اراك نا ىلع

 اريثك | هلت لو ارصحالو' دع باس اهل م-.طةسالةالص هيادصأو هل 1ىلعو ىرشلاو راذنالا,ثوعبملا

 هيىذلاري كتل ب سو نيصح هّاًودع نود ن_صحو نيط امال نيهمو نيدلا ىلع نيعم حاكنلا ناف (دعب امأ)

 هبازاوهدصاقمح رم لو هياداوهذنس اظذدتو هرابس أ ىرخت نأب 0 ]اف نيسدنلارئاس !نياسر ماد. ةاهاعم

 هنعو هبفبيغرتلا ف( لَو ةالا بالا )باو ثالث ف ف شك: 3 .هماكحأ نم مهمل ار دّقلاو هبأول دوت
 قارغلا ىلا دقعلادءبةرشثاعملاب ادا ىف( ثلاثلا بابلا )ني دقاععل اور ةعلا ىفةبع رملابادتالا ىف (ىناثلابابلا) لقلوسرأل لاقفلفاقلا

 # (هنعسي .غرتلاو همساك- لا ىف س.غرتلا قلوالا بالا )*

0 



00 
 حج

 عي وينر هج ل حدا شد نديرو حو وردي

 تيبلا برم اول منةةدصف د ازا مايأ ةثالث ةفايضلا ل وهل تهليا ىلص لاق هحارتخا ىلا باتو هن مرعتب نع رق مانأ
 هللا ىل_طهللالوسرلاق لزانلا فيضال شارخهدنعن وكلا نأ تحي دو لاذذا ماقملا هل باق صولة نعهملع

 تاطيشلل عسبارلا اوفيضال شار فوذأر مال شارف دلجرال شارف مل-وهيلع
 « (ةفرفتمةيع رمثوةببط ىشان واياد أ عمدت لصق )*

 هدانساو لسوهلعهللا ىلصهللالوسرهلاءدنسأو ةءاندووسلا ىفلكالا لاق هنأ ىتخنلا مهاربانعرك- (لوالا)
 نكو مس وهيلعهلبا ىبصهننالوسر دهع ىلع لك ًانانكلاق هنأ ام تءهللا ىذر رعزب ا نغءدض لن دقو سي رق

 كد ولاةفكلذىف هلل يةذدو لا ىفلك اينيذورعملاةفوصتملا ماشا ضغب ىو رومامق ندعو برعشأو شك

 لك الانأ عسجلاهجووهيف لك الله تن لخدأ نأ ىك- !لاق و هسسملا لشد لمقف تنءلا فلك وقول! ف عودحأ
 فات وهوءو ركموهف مهذعب نمةعو رم قوخو نسح وهف سانلا ضعن نم 211 عضاون قؤساا ىف
 حد_ةيوورمشلا طرف وةأورأاةإةىلعكلذل< هلاعأ راسب كلذ ق.!.النذ صاخشالالاودأ و دالءلاتاداعب

 ىلءلاق(ىاثلا) اعضاون نمثل ذ ناك فاكذلا لت ف هلاعأو هلاوحأ عبم< كلذ قلب نمو ةداهشلا ف كلذ
 تاتقةوعت أرك عبس مون فلك ؟نموءالمل | نماعوت نيعبس هن: عهنلا بهذأ جلاب .ءارغأ دشانم «_:عهللاى ذر

 ديرثلاو معللاتدني مع اوههركي [.ثهدسج فرب معارج ةبديز نب رسشعو ى دا مول لكل ك أ نموهتاطب ىفةباد لك
 حرم مهشل او ءاودا هن ءءوعاقش ا بلو ءاد قبلا واط و نيتملالا ربو نطيلا مظعت تاجرات اا وبرعلا ماعط
 لاو سلاو نآرقلاةءارقود_سحلا ب يذيب كلءهلاو بطرلا ن ملف ئتبءاسفنلا شتت نلوءادلا نم هلم
 ئشب سانلاىوادتي ناوءاذ+-ا سدا لوءاشغلارركماوعا دغلاب رك ابيلفءاقبالوءاقبل ادارأ نمو غلبلا تابهذي
 ةف_صو2فصءابطالا ضعبل جال لاق (ثااثلا) نيدلاو هوعادرلا فلوءاسنلا ن اشغل قبلو نعسلالثم

 هده عني ىتح خوبطملا لك انالوايتفالا ملل نملك نال اوةاتفالاءاسنلا نم عل -ةاللاقاهود_ءأالوا مذا
 نمتديح املكو هغضم تح الااماعط ناك انالواهضنالا ةهكافلا نملك اننالوةلعنمالاءاودنن رشتالو
 اذاو منفراهنلابت اك !اذاو لورلاو طئاغلا سنكتالوأ هيلع ن لك ًاتالف د ريثاذاف هيلعنب رسثتالو ماعلا
 ىلاعت هللا لاق كدت ىنعدن شع شعت درت برعل !لوقءادءمىفوةوطخشن امولو مانت نأ لبق سماق لءالابتلك أ
 ءارعد_ءاذا هلو>امرهل السفن مدس اد_بفي لولا سحن الان وططغخب ىأ ىف هلهأ ىلا هذه

 ةذاكللا معشب بهذي ءادغلا كرت لوب ,رعل اوم .رهمءاشعلا لرتوةمهمىورعلا عطقربللا ف (عبارلا)
 لوز و مل | قبب هيذا ىزغتت ىأ كا - نأ 7ىتح كلزنم نم رخال ىبب ارهنبالءإكسملا ضعبلاقوةدلالا ىنعي

 مه كلارضأ حسأ نم قيطق يلع ىرأ نيعسل مكح لاقو قولا ف ىرب ال هبوهشل لق اضن ًا وهو شيطلا
 مم ددأاب رضتة ها (سماخلا ) ناككلا ساو سفن: مادع نهدأوزءملاراغصو ريلا بال لك ؟نملاق ىه
 اذدو ىفاوعلا نمل_ث ىلعوءو رك نم نيش ىلعو هف ىهت- | نم مهضعب لاقو ل .ةاذك» ضن رملاباه؟ربرعضي
 رهتلا لك ان" لاقف ءادمرعت. عئىدح وار لك اب امبهصلسوهملء هللا ىلصهلتالو-رى أر رةعتل الان اسح
 وهملع هللا ل_طهتلا لور ذذف ةياسلا يناس ىعرخ الاى كلاب لك !امتاهننالوسرابلاةق دمرتنأو
 ل ؟ن'مالسلاه.لعلاق بلاط ىنأ نب رفع ىن ءاجااو تملا لهأ ىلا ماعظ لامك نأ بحت سا هنأ (سداسلا)
 الاهنملك الا لح ملا ىلا كلذمدقا ذاوةنس كل ذف نواك ايامه ملااوإج اف مهماعط عنصنع مهتيىاواغشرفعج

 ملاط ماعطرم < نأ ىبشيال ( ماسلا ) مهعملكؤب تأ ىتبنيالفع زجلا وءاكمل ب هلع تاتبعملاو حش اوذال أ هيام
 تاكل اةفناطاس ماعطرمض-نمةداعش نيك رااضعب در بيطالا ماعاولار_ضةءالولك الا للةءافهرك تاق

 لك الا ىلع رمل اذ_هناطظاساا ريجأو هلعاه ركم تنك اموةهةال ايكو بيطالادب ءة7ْكَتب أر لاةف اهركم
 ىرصملانونلا اذنأ كوه هوكرتنهتيك زرت نمادياو دي لخلك 1 الود زاوأ ةمكرتلا ىلخ أو لك 1ث امالاقف

 ملف منتماف ناوهسلادي لعاوهلْز غم نماماعط هلا تثعبف هنباىف حا هلت اكف نوعسلا ىفامايأ لك أم او سيد

 3 لاه ساد زك | ةثالث عدي زيالفافي_ظلزتاذاوةماقالاردقق هبلق ىارو هنذاولزغ!!بحاصاضرنألا جرذعالث) (ثلاثلا ) 1
 ن ىحيانأ لاقدواذوأ

 نيل رهم-انثلاقبولأ
 لإ راج
 نجلا _عنمءالعلا

 ةزرهىأ نع هنأ نع

 نأ 2 هللا م

 هللا ىل_د هللا لوسر

 أعد نملافلسوءهيلع

 نم هلزأاك ىد_هشىلا

 نمروجأ ل-:ءرحالا
 نم كلذ ص ةنيالمعبتا
 اعدنموأ.ث مهروجأ
 نم«.لعناك ةلالضولا
 ةعبت نم مان 1لثم مثالا

 نم كلذ صعنال

 ماقأ نماماف أيش مهمان

 كلذ تواكك رفاسر لو
 ةلاصسقحل اءايرا مضت
 هيلع جتفرءالوند كاعتو

 هيذجو ريخلا باولأ
 (درو دقو) تاع

 و اتاردج نماذج
 0 مت نياَمْتلا ل عىزاوت

 ىأرد هانا هنمولع

 هب عفش نمىلاهتحاح

0 
 ءديآىح نس دصلا
 ةكرادتو هاقطاو هفطان

 ةٌوَدِب و هسحقلو هاب
 ةيمصل ريس هافكو هلا
 تحادلاقةماهالا لاك

 بل ءاو اون ودكمملاو
 كاطعا ىف ىلاعت هلا
 ةماقال اهةح ناسالا

 جود ةمكمملا مسر



 لاجرلا غسلبم غلبو
 نويعهيلقنم سدتاو
 هسفنتراصوةانهلا عام

 تاداع_سال ةيسسكم

 نجرلا سذن قشنتسا

 نيقداصلا ارزد_صنم

 راطقأ ناو الا نم

 قالتلا ىلا برش
 فاوطلا ىلا ثعْشو

 هللا هريس قاف“ الاف
 ةدئاغل دالملا ىف اك

 «بح هلاغ سرطانغج
 نيعلطتااو ىدصلالهأ

 قا ان عرمخم نم ىلا

 حالغلا رذ بول-ةلا

 هسدشت ةكرمر رثكم و

 حالسصلا ل هأ هتءدكو

 ةمالاهذ_هلثم اذهو

 لسختالا ىف ةيداهلا

 هاطن برخأ عر رك
 ىوتساف ظاغتسافءرز اف
 ةكربدوعتهقوس ---

 ضصشعمل اىل-عءضعنلا

 ن< لاو>الاىرستو

 ضعبلا ىلا ضعبلا
 ةثارول قد رط ثوكيو

 ةدافالا ل_ءوار ومعم

 0 ريسخأ) اروشنم

 د.عمامالاان أل اقانذش

 هنأ“ "قى ىقهبلار احلا

 ركحبوأ 5 لاق

 ىلءوب اان أل اق ىلا

 ونأ !::لاتىرايذورلا

 وع اهنعىدبالاوعتر نط الو ريال كارل مدل )+ الن (عبألا) ارلا)

 نم ىهوةرداملاب« لع ص خنت. لك الاىلا ةحاعهنسف تءةبوأ هورضخ ا |مدنع ىهشأ نوللاث ذة

 يا لي ويلاعتسالا عانق هيدار !انوكين ل متون نو نمريا مالا ملاةرثاملا ىلعن كَهلا

 مدة ةدئامىلعايندلاءانأ نمدحاو دنعرضؤ اح اًرمايفوص ناكو ىروتسلان © ىاح ناكملاةعس ه.دارأ

 ىلا عفرا مالغالاقوهردصفقاذ زم لك لجلاا وقر مولا ى راسا لخت ةدئاملا بحاص ف تاكو لجسعملا

 نام ددلا عم لك 1 ١ لاعذ نس , أنا كلية فل جلا فاو دعب ىروت سا ماةةفرادلا لحن ادىلا لجلا عفرف تايبصلا

 توست يمنا موعلا لسق هدب ةد املا بحاص عفربالتأ نفل اذه نمو لح ا درب أو لج رلا بحق اف

 اذان وفوت :مهك رتب وناول الام, مدع موةلاريدع ماركسلا ضعب ناك 6 م-هرخ 1تثوك تأ شل ||.

 ناكو مساعو مكسف هللا راب نودءاسهنلا مسي لاق لك أو ماعطلا ىلاهديدمو' «.تبكر ىلعاثج غارفلا اون راق
 قصقن هباقكسلا نعل ملت !!نافةيانكسااردق ماعطلا نممدقي نأ (سماخلا) هنمئللذنونستس: فاسلا

 وهو ريثكلا مدعي نأ الالكلااو ام اب تاب عحست

 مههاربا رس ذ> اهياع ب ساحالهناثن داق ذا مهماعط هلق ارب نأ ىرفو عبجلاوذخ أو سفنلابيط

 مههاربا لاف 5 ' اذهنوك نأ فاضانأق وس |ايأأ تامفس هللاقف هندث امىلعاريثك اماعط هنا هجر مهدأ نبا

 ةوعد بين نأ انم هن هنعهملا ىذرد 1مل :ريثكتلاةة.ئلا هذه نكس تاق فرس ماعطا ىف سبا

 ةالء_.سغنتناك اذاامهسال: 1 ١ م 0

 هللال وسر ىد نيد نم ةرمال ناك الذ نموا هابل اعط 1 اةناعصلا ع نءةعاسجوركو وهماعاعل ى داس ن

 لزعب تأ يني وعسبشلا ماعقتواك ًايالوةحاحل ار دقالا نومدةيالاوتاكمهمالط ما ءط 0-1 ا

 قاطندو مهر و رص ق يضاف عج رال هل عاف نم مث عوحرىلاةدثاط مهتبعأ توك الح تدم !١ لهأ بيصنالوأ

 ةدعطالان 1 قيامو مهد ىف هنا لال ذو موق ها ارك هعتبام تاطن ذاا ادق نوكيو مهتنسلأ افي ذلاق

 وأ ضار اقنع سف نذالاب ماعطلا بحاصحرمماذاالا زل ةيفوصلا + مع :ىذلاو هوةدحما تاق .ذلل سلق

 لدعلاو ةاعارض ىتبتنف ه ءاضرولءاذاو ذحخؤد تأ ىئن» رح .هاركن ظب تاك تاق هبحر رفد هنأو هلال رغب كلذإع

 .(اماق) ءاح نعالع وط نع هةبفر هن ىذوت اموأ هصخامالا هحاولا ذأ نأ يبني الف ءاعقرلا عم مةقيصخلاو

 دقو فم_ذلا مارك !ن ,مثلذوةنسوعو رادلا بايىلا فيضلا عم عمي رخي تأ (لوالا) بادآ :نالث لك فارصتالا

 نمتامالسلاهلعلاو هقيضمركلفرخ الا موملاوهننان ن 06 ممالسلاوةالصااهءلعلاوهمارك اره

 |0000 ةدداسما ل صدتلالوسر لع ى تالا د فوت ةةدلستونأ اعراب باميلا عبشم نأ فضلا ة نس

 ماتو مهئفاك أ تأ تحن او نيمركمىناهحالاوناكم ممن الك لاذ هللا لوسراب كل فكن ندع هباعحأ 4لاعق سمنت

 ه«فعهللاىذرعازوذال 0 . لا وم حالا ةقالط م ١ ارك الا

 ىليل ىأ ني نجرلا دبع ىلع تلخ دامداب زم نبدي زب لاقو ثيدخلاب .طوه ولاة ةالط لاق ف٠ 0 ركام

 هة-ىفىرح ناو وهسفنلا بمط فضلا فرضت نأ (فاث 11 | ن1 عل اوان اك ديلاخوحلا

 متاقلامئاصل !ةحرد قا نس علردمل ل>رأ /١تاإ_وهيلعهننا ىلص لاف عضاوت

 رف او-رخواوغر ةواوقرغتدقاوناكو رض عماسإذ لورلاهفداصن ملف لوسرب فلس آ1 نسخت عدو

 لاقاهعس<ًاردعل هل اه لاف ىبت لاق تءةد ناد 8 :رسكسف لاقاللاقةمقن ىب لهلاةف موقلا حجيج دةلاقولزتملا 0ك

 ىنعموهاذهفةةءاثدر وة شاناعدل_>رلان أ دقلاةفكلذىف هلل يشن ىلا عت هللا دمك فرممهنافاهتلسغدق

 ,فبالاهدرقتارم عب رآه. :اةوعدىلا صاعد نجلا مسالا 2 دام 5-2 ناىكحووب قلنا سحب .وعضاو لا

 دقسو:هذهف فارصنالاب بالاباَعاو ر وضحا ىصلابلقتا ابديطتةملكف عجب ود رالاتار 4

 رسكنيإلف هير ني.ومندبا ف هريغلومةودر لك ف دها تالت راصو مدام و“ رالا امطاو او ىلا ع؟ هلل مضاوتلاب تالذ

 كلذاو راهغلادحاولان 0-5 لانورب لنما ارك الا نموهم ىرخاع ر هللا ةسالكلالذ الا م عاع

 هياس>وهتنؤموهذك اعلم بط ماعطوهىأ ةذخلا ماعطاهم رك ذنأ ىنالالاةوعدلا بسأ لانا مهضءعبلاق

 اوقات أناسحن منال دةرب ص

 (تلاثلا)

١ 
0077 1 



 مئانالل- ماروك ذروته رج لل قصار للا لا 2 7 را 2 5-5 ٌ

 اعت هلوقبجواهتحاباىوالا ل. ةبعكلل نيب رت مره اذه مرحولو روك ذلا ىلا اب وسم سدا طئاملا ىلءامو
 الوهلا لا زلاتقوف اهسالهلنا ذب ز مرح نم ل ْ

 نكدلدا ءانبلا ىعم ف ناط. حلاوءاسلاوىرا اولاه_ساامهم حابس دلا ىلاراف :لان عافتنالا لاحزلا ىلع مركب

 رذاامارك !نمكلذفماعطلا ليمعت (لّوالا)ةىدتبادآ هلفماعطلاراض-اامأو « ةروك ذلابتافوصوم
 دحاوراغو نورثك الاريذ>امهمو وهفدض مركلذرخ الا موملاوهلنان ن هول تاك نع هلسو :هيلع هللا لصلاة دقو
 توك تأ الار ١!قكئلوأ د قحنم وأ ليممتلا فنن ريضاخلا قف دوعوأ اتقول نعاورخأ و نانثااوأ

 فيض ثيدح لان لهىلاعت هلوقاف ن نيمضعملا بح او ريدخ أت! !ىف ساي الف كل ذب هماقرم كتلي وأ اريةفرخأتملا

 غارذ لوقو ذينح لعاءاحنأ ثلا ىلاعت هلوقهم اعلدموملا ماعطلا ليمتتن اومرك أ مهنا نيمركما ا مهاربا
 مو هلع هنالالغ ىعماعاو منن 0 مج ونيعس لعب ءاذ- هلهأ ىلا

 فد ءضلا ماعط !ل وهي عدنا ىلص هنئالوسر ةنس نم اهناف ةسدن ىفالا نط .ث ل! نمةيإحتللا مصالا متاسلاق تيل

 نس مول لوى ةجلولا ليقةعلولاف ل عملا بحه وبنذلانمةيوتلاو نم دلاءاضقوركمل اجي وزتوتملازيهحتو

 ققفوأكلدقتناك تاالّواةهك اغلاعد قة: ::ةمعطالا بيرت (قان 1 ءابرثلاثلا قو فورعم ىاثءل فو

 قلاع هلوذىفةهك اغلا دقت ىلعهيسنت 5 ريل فيدل نأ تما ءمادق هلا كس اعرس  امئاقبطلا

 اعلاف دّوفدي رثلاومعللاةهك اغلادعب مدي املضفأ نوهت شبا سمريط مهو لاق منو ريذتنامةهك افو

 5 تايمطلا ل ا ارثاس ىلعدي رثا!لضفك ءاسنل | ىبعةشئاع ل ضف مالسلا
 هصض'ديج أى ذلاوهوذونحما ىأذ ثمل العلا تساذامعارا فيسات لاهو مدنا ماركالا لوصح ىلع

 نااىولكاونملا مكيلعان ري اوتاسم طلافدوى ىلا ع:لاقو معلا عدقت ىنعأ مار 1 دحاوهو

 هياعدللا ىلصلاق كل ذاو هماقمهريغ موةيالو مادالاعسيج + نع هب ىل ذب هنالىوأ سى مدل !ل ١ىومل لاول سعلا

 تايبطاانمةوالاومعللاهك انقز رامتاببط نماواكىوملسااو نملار ذو لاق معلا مادالاديسرسو

 درالاءاملاب رشي تابيطل ا هذه م”ومتلا نعاضرلاث رون تا.مبطلا لك ؟هنعدتلا ىذر ىئارادلا تامل _ونأ لاق
 21 و د / صاخب لب ءاملا برش نوما لاق لسغلا دنعدلا ىلعرت اهل اءاملا صو
 ةقامض ف مهاردمهضعب قفنأ ًاوةفامضلاتأك ًادقفادرابءاممهتمةسوةيناروب وةصرص> متمعطاقْك ناو 2

 لاقو ةدافكوهفاضماحكا]ةواد راب كؤاموادح ْْرِع_2نأك اذا اذ._هىلا باتحت نكس ءاكطا ضعالاقف

 ةكالملانالاةيونينول: داب ز نمري ةدئاملا ىلع ن كسل او ناولالا ةرثك مري ماعطلا دعب ة والا مهسضع

 ىتلا ةدئاملاناريملتا فو ةرضحلاابنيزتلا نم4_فااو ب سماضنأ كلذذ لقب اماعناك اذاةدئاملارض_
 ملم اهنذدنعو لدخاهس اردنعةكك- اهملعتاكو تار ركااالا لولا لك نم اهملع تاك لشارسا لل

 ناولالا نممدي نأ (ثااثلا) ةقفاومال نس عمجااذا اًدذهفنامر مح ونور مءغرلك ىلع: ةغرأ ةعيسو

 ةوهشلا ةكرح فن أت بيل ظلغا رعد ة7نيفرتمل ا ةداعو هدسعب لكالارثكرآلو ديرب نما موس ىت-اوفاعاأ
 ةلج اومد-5ثن ًنيمدقتلاةنس نمناكو لك الاراءكتسا ىف لح هتاف: لا فالعشو هومدعي قط اقواس

 هدنع نكي )ناو ىسمتشدا م دحاو لك لك أمل ةدئاملا ىلع ماعطلا نمعاصقلا نوفْفص و ةدحاو ةعفدناولالا

 ا|ىةضستن تكي ناك هنا تآورملا تادعأ ض عب نعىكعوهنمسرط ا اوراذتن,الوهنم اوفوتسلهرك ذدحاونولالا
 اندتعتاقف ماش ابان ولع اشم | ضعب ىلا مد و.ثلاضءبلاهو ناغمذلا ىلع ضرعد وتاولالا نم هرم دخسلا

 ىقةعاجارخ لاقو هنمتلعفت هريغنوا هل نكي ملوماشلا ان دنعاذكو لاقفارخ ا اذهمدقرامنا قارعلاب
 تسطلابانءافالجو أ انولاهدعهإ رطتننلك انالاك فادي دقواذبط هب وما سؤرلا نم ناو انملا مدة ةفايض

 الباغ ور قلنا اردقي ىلاعت هللاثااحا ضناكو خويشلاضءبلاةذ ضعب ىلا انذعب رظنف اهريغ م دقن لو
 هد _:ءامعربخ وأ يلا مدقي نأ بحسا ازهلذرودعسلا ىلاامرتق باطناعاستل الا كلتانتبولاقتادنأ

: 
 ِء 3 ل
 هيدارا 0 مرالدق

 هدرب نم ةبصعن معاي و
 تاكدو هتداع َّنَء

 ىرصءلل لوب ىلمشللا

 نا هرمآ ءاد_::اىف

 مارك هللاريغةعجلاىلا

 نأ قرض نا كاع
 ةععلاهذهلثمكزر
 رقسأا هلع مرد

 لك نم هل اريح ةيعصل او

 و رؤس اهدصوي هل ضو

 نيدلا ىدر (انرمخأ)
 ليعمس ا نيدجأ ريتا أ |

 انآ لاف ةزاحا ىنب وزقلا

 :لا دع رفاظااونأ

 نع ىريشعلا نزاوذ

 كلا ةانسالا هذلا و

 دمت عم-لاف مساقلا

 قودلا هللادعنءا

 نب شادع تعم“ لود

 لو-ةي رخعلايبأ
 كاقزلا ركابأ تعم

 دب رأا ولكي ال لوب
 تتكالوج أدب م

 لاما ثتحاصض ه.لع

 نأ ةم-تنع رش ء أش

 ىلا هيدذب نمة بص فز ر
 ةءنسلالاودحالا هذه ل ثم

 مر< ةب وهلا محازعلاو

 مك اذا م رفسلا

 موزانءادتنالا ىف را

 ءادتقالا نس>وةروصأ |

 لاوحالا نم ىرثراو



 اذا ٌمويدغلا نمةنيدملا
 ىداصلا ىلع هللا نم

 هحياد رومأ م كحاب

 هحنمو راغسالا ىف هبلق

 ذأ ورام ل املا

 هتجاحر دقلعلا نمعيبصأ

 ةرواكحتنم دافتسساو
 ى شقتناو نيطاصلا

 ىلارظنلا اوف هلق

 رطعتو نيقتملا لاح

 قاشنتسساب هنطأي

 نيبرقملافراعم فرع
 لهأر ظن بامدع نصختو

 لاو ريسو هتصاخو هللا
 رفسلارذسأو سفنلا

 اهقالخأ نافد نع
 طقس رفا اوهشو

 قلل رن «نطان نع

 باغبالو باغي راصو
 ارامدخا ىلا ءتهلل'لاقك

 مينة متورلا
 َّك به دو مكلف لك

 نء ىناعجو كح ىبو
 هدر كلذدنعف نيلسرملا

 هدع وهماقءىلا قملا

 هلعحو هماعنا لب زك
 ىدتقي ه.نيةتمالاماما

 هب نيم حلل العو

 ىذلاامآو# ىدتم
 قرفاسوهتبادنىف ماقأ

 كلذ نوع هتيامم
 هب ادب ىف هلهلنارست اص“

 ضيفو تك ومص ا

 هن كل_ساملاءاذعش هل

 <-ج رديو قد رطلا
 قتلا لزانم ىلا

 موصاارذعب عنتما نأ مس .وهيلعمتلا صلاة دقو لاعتملف فاك. دم هنأ قة ناو رطفلو رهاظاابهةد صلف

 ءاضا4لا مارك !تان_سالالضفأن م اه_منعهللاىضصر ساعت الاث دقو م ءاصىفالوقتو ل اودخأ كل فلك:
 ةرمملاوسمطلاهتفاضف رطغب ملامهمو موصل اباوث قوق هباوثف قمل نسحوةءثلا هذ مةدابع :راطفالاةراطفالاب

 ماعطلا تاكا ةياجالا نم معنا ب( عسب ارلا) « نيءارّتلا حن هدللا اولعكلال بقدقو بطلا ثيدحلاو

 ءان اوأ جابي دش رق نمر كنم عضوملا ىف مام ناكوأ لال_>ريغ نمش ورفملا طاسل اوأ عضوم او أ ة هس ماعط

 فزعلاو وهال! نمعونب لغاشتا اوأ ىهالم او ريمازملا نمئشث عام وأ طئاحوأ فس ىلع ناويحرب رصتوأ ةضف
 ةياحالا عنعام كلذ لكف تال دهس توَبَدكلا او ناتوعلاو روزأ اوةميعلاوةسيغلا عامم اوبعلل او لزهل او

 افاكتم دار رشو اع افو أ اعد مو املاط ىعادإا ناك اذا كل ذكوا هت هاركوأ اهعرك بح وبر مايكساو
 نس لب امندلا ب اون ىفالماعتوكمف نطبل !ةوهش ءاضق ةياجالا دقن النآ ( سماها ) رذغلاوةاهامهالاملط
 تيعدو) هلو ىف ل-وهملعهنلا ىلصهننالورةنسب ءادتقالا هين نإ -:تابشلل دوورح د1 المعد احالارريصمل هيث

 هلوسز وهنلا ىصع د مف ادا بح ل نمل ومما ءدننا ىلص هلو قل هللا ةمصعم نمر د1 اىونيو تدحال عارك ىلا

 ئوذيوهتلامرك امن اكف نمْؤملاءاخأ مرك ؟نمإ -وءبلعهنلا ىلص هلوقل اعابتا نمؤملا هدأ مارك ١ىوني د

 دا نملذءلاىل_ىحدقو هتلذايتااور وازكلاهق مل_بوميلءهلنا ىلصهننال اوسر طرش ذاهللا ىف نيداحتملا نم

 هيف نا سلا قاطن وهعاذتماىف نظل 1ك نأ نعهسفنةنامص ىوتب واضن أ همناح نمةران 2 الصدف نسناخل ١

 تايرقلابهتباجا قلت نا نت سهذ_هفءارحن ىرحاموأ لم خأر اق -اوأ قادنءو وأ ريك ىلع له < تاب
 بارشلاو ماعطلا ىف ىت>ةن لعلك ىف 1 نوكي نأ بح انالوةب ف1 دا ضعب ناكوا هعو ف. كفا هداحأ

 هلوسروهلناىلا هترعه تناك نةىونامئى سا لكلا ءاوتانلابلاعالاا_ا لو« لءهتنا لصلاق اذهل ثم فو

 امتاةيتلاوهيلارحاهامملا هترمتاهج ٌوزرتد ة ص اوأ مدصاأبندىلا هن درعه تناك ن موهل أور وهنناىلا هترمسهف

 موخ ا مارحوأر لاب رمش ىلع مهن دعاس ع هنا او-حارس نأ ىونولةناقال_ذتابهئااامأ تاءاطلاوتاحا.ملا قرت ود
 نعفرصنالاملابلطو ةاهايملاةعاطوه ىذلاوزغلاب ى_صقوللب تاينلابلاسعالا لاقي نزح ملوةمنلا عفنت
 نذهىّةذل ارث ودق ةينلا,تاريدتاهوحوب دل اهريغو ناريملاا هوجو نيبددرملا حاملا زكوةعاطلا هج

 عضاوتب ل. نك امالانح ذخ ا مفرذهتءالو رادلا لحد. نأ هيداقروذحلاامآو تلاع اممسَعلا ىالزيمستلا

 لبةجْزلاب نب رضاخلا ىلعناكم لا ق.ضالوذ ادعتسالا ماع لبق مهحافب تدح لمت: الو مها عراتختنالا لوطنالو

 مون هنغلا عمد طحاو لك عض هوم: قبترتوكردق هناقةتبلآ هغااحال عض ةوعتاك-لب>اصءنلا اشآنا

 اًضرلاهنل عضا اوماانمنا سول عهللا ىلصلاق عضا اوةيلقامارك عاقترالاب تاغضلا ٌضعبهبلا اراه ان اوهنلع

 ىذلاعضوملاىلارطنلارثكمالو مهرت_.و ءاسنلل ىذا ةرخغ اباب هلباة مف سا نأ ىبني الو سلخ ا نم نودلاب
 توبملل يضل داذاو ساج اذاهنم برة. نملاو سلاوةيحخلاب صحو هرشلا ىلع ليلدهنأق ماعطلاهنمحرخي
 امهنعدللا و ىفاشلاب كلام لعن كل ذك :وضولا عض هوءوءاملاتن وهل .هل الودندلا دنع لزم لا بحاصدذ رعبلق

 همك «مرك ىلا سازل اوعرب هنالالَوا تدملا برل ماعطلا لبق ىلسغل |لاق و موعلا لق ماععاعأ !لمقءدب كلام ل سغو

 اركذمى رف لحدا ذارهعملك امقلك اننمل خد. نأر اغتنل لسغلاب رخاتي ماعطلارخ ١ فو لسغلاي مدعي نأ

 ىلعرب ودتلاوسهزإاوةضفلا ىناوأ لامعتساو جايب دلا شرف ركدملاوفرصناو هنا ساب ريكس الاو ر دقن اهريغ

 دجأ لاق ىتتامر<لانمكلذرم_غوهو> ولات اق كتل ةوسنأ ارو دكدو ريمازبا اوىهالملا ع اعموتاطملا

 ىنبنيفةلكى أر اذا لاقوةبضىنالا سول ا نذأي لوح خي نأ بقي ض طة ماهسأ روإعكمىأراذا هللا ء+ر
 تيبلاناطبحىآراذاجرخيلاف كل ذكوأ .ثرث_الوادربالواح مفدنالو قد ةالفاكت كل ذنافعب رك تأ

 نأ ىف-.فةروصىأر و ماجلا لخدوةروصم فاتيبىرتك !اذالاقو ةم٠كاارتست < عباس دلابةروتسم
 ىلا ىهتنءال كلد اف جاب دايت اطم+ل انيدزي وةلكلاقرظنلااءاو ع رك ذاملك رج رخر دعب /تافاهكح
 حس لللا

0 



 : ا

 هم بنس تسل هك ٠

 ثود ءامقتالا هتوعد. دم_عب نأ ىادال حس مل ةفةوعدلا امأ + امادارك دذ:لفىصخت ال ماعط الاوةفادضا | لضف

 شاحب مهلامهاناهتفايسضق هبزاقأ ألمي الن أ ىخيش وعا ارغألا تودءاشغالا بلا ديةملولا ماعط ماعلا

 ل ايات لولا ي(بادآ ةسبخ ةناح الو ) تامقل عارذ ىلا ىدها وو تبحال عار ؟ قكاتدءدولل-و 1

 اههن ءهتنا ىدر ىلع نب نسا ضو "نيكمملا:وعدودي ,عأ اةوعد ب تدع : ملسوءيلعهتلا ىلص ناك ةنسلا فال

 رشا دقو قل رططلاةعراق ىلع سانلا نولأسب نيذلا نيك اسملانم مو

 هللانا منالاعذ جلسوو < اع هنلاىلسمفلا وسو تةاين اب ءادعل !كلاوك هلاولاةذ مولع سفهتاغإ لعوهونواك اب ل

 مياول كوع جاف كتبجأ دقلاوو تكرو ماع - -م لك أو ضرالا نلءمهءمدعقو لزغذ يربك #لا بحال
 1 ٌاَعلالوقامأومسهعملك اب س اس و ماعطلارخاو ملا مدفاو رمذةامولعماةومهدعوف

 حرفي الىادلا ناك !ذالذ هناقثأل ناك سياوة:_باافالخ اذهوه_ضعبلاق دقق ىمقرهل تاذدقنهتع قى

 || عادلا نأ هل عارض ناك لس و هبلعهتنا ىلصةننالو رو وعدملا ىلع هلادب كلذ ىرب ناكوةنماهمداةبالو ةياجالاب
0 . 2 
 ؛لاخل !فالتثا,فاتةازهف وح الا اواندلا قهسفنلا ارخذواقرش كلذ ئرب و ةذمداقتي هل 1 لهم دسا هناهن نط ن

 ةيفوصلا ض علاق كل ذإو ل_1«لا ىلوالا لدهتءاحاةن#سلا نمسدلف اذاكتو أ ةاها. م كلذ لعفي امئاو ماغطالا

 لوبقفهسيلعل |ذفلا كل ىرب ومد علل تناك ةعادو كل لال هنأو كوزرتاك آكنأ ىرب نم ةوعدالا نال

 وعدملالعاذاو هم :ءاهف قولخلالوةعت اهمؤهلل لع سل ةمّل ىلع هللاهجو ىل ةسلاىرس لاقو مهنمةعب دولا لآ

 عواملابتملث, .افتعنتمافماعط ىلع ضرع هبلعهللاةجر ىف اناربو ؟لاقو در نآىئيش الفال دقن ال هنأ

 فيضان لاف هبلار 3 < كاعد نم لكهنعهنلا ى هدر رك !ا!فو رعال قو هتنوةع هنأ تلعفامول رشعتعب رأ نا

 ههأح مدعو ىادلار قفا مذتع -ءالاك ةفاس 1ادعملةداحالا نع 54 ة«ناىنبتيال هنأ( فاثلا )دب ىيولزن أ ث مح لزنأ

 دعالاممرم. تتكلاضعب وأ: ارو ملا لاق . كلذ لجال تعا ىينيالا ةداعلا اهلاععان ؟عةفاسملك ل

 ةوعدلا ةياسا مدقاسءاوهّنناىاخأر ز لام ةبعب نأرس ةوعد بجأ لاممأ ةثالثزس 3 .ثنيانمرس اضد ع

 !لود ءاضةه.فنالةرازلاو ا 3

 |نم لايمأ ىلع عضومو»و

 «(ثااثلاز»#

 ةراسي هدنع رمد 3و هغملا اا تاضمر ف لبسوهي ءاعوللا ىلصةلنالو ترهتذو طق أ ةند دما

 ةسسند هراطفا ىف بثه او رطقيلةهراطقا "ف ًارسسد تاكت اذ رضع لد .امئاسهنوكل عنتعالثا

 ْ هل ودوم نانا زاتتلا مسقنل ذو فينارووبتلا قدا حاس ضر

1111 

 «الذ نم يشب لنا اذا || مهو .لمرلا ف ضرالا ىلع ارك او
 الد نم ىعل هديآاذأ 8

 8 تحال مهاب عارك ىلا تيعدولإل وهيلعهنلا يس لاقو تملا نمو أ وهذ يم

 00 هيا هل

 لذو هللادامع هم لد

 طلال ازت الءدوح ىملا]
 تَ لاز اليدو .-وي 5 للك أ "الو هءلع هللا ىل_كلاقو هلاعد نمشض*: لهئاعدو رارءالا كماعط لك 1 قاف دا

 بايالالاتوكساا ىلا رسم ىل صو ك و لكلا جى 9 ةسسوفب و ههملع هللا ملاق ا ععان غالان دعا ارخقلا دقة 3 نال ماعط اءالوو 9 ماعطالا

 قاذلا لودق ءالكساو ْ ىعن دقن ,قالان ول_ةلاثادع اضع ]'!ضدصة2 فن اقهفراعمو هناقدصأ ىف اترثا اىارب كلذكو م-ر عطقو

 لهعتلاوءتصتلا ىلا ْ ىف لسسو هلع هلناىبسهلنالوسرةنس نا ستلاوناو+الانولقةلانق- لد ,رخافتل اوذأ هابملا هتوعدي دصة.النأ

 7 2 : رضح اذار ةياجال ا« لع قش هن راع ن نموعدالنأ شو نيِدصْؤملاِن وأ نإ ءروو رممم !!لاعخداو ماعلا مالا

 : وهو ماعط ىلا ادح اعد نم تاننفس لاق« ةناحا تخت ن مالا ادن الثا ىقمبونابسالان مبوسإ نيرضانلس اي ىذأت

 1 لا كلاصلا ٍ نك 0 ةهاركع ملك الا ىلع هل هنالك انكم ءطشو لع ولاا ناد اناف ةءءط+ه.لعف ناحالاو در :

 0 || طتأانأ كراب اولا امر رلاتق سلا عا وقت قسامتلا ماع اوت عاطل لعلام قل ماعط اوهلك اا
 ْك 1 / ل 3 ةربالاو طيبخلا كل ذم عدل ع نم ةهلظلناوعأامااللاقةملاظلاناو أ نمنوك أنأ فات لهفنيطالسا باث

 0 ء لد 7 0 8ع هم اع هللا ىلص لاه عد تأ اواأض عبق اهم وسو لقد ةوةدك ؤمةنس ىهفةباجالاامأو مهسفنةملللا نة تنأاما

 هارح ىح ناط.شا اوهب

 ا(” ا واعرو

 عقارلا ىلع ىردلاعستيو
 صضعا نا (تعسو

 قاتلهون الات

 قا ٍِرط نم ناط.شلا

 كاع اثد٠.ك ل8
 3 ءىل دين كسل درشل 9 لذتق رار !لاقو ةداجالا لص أنعم هضعب عذتما كل ذ لحال هنعىب مااريكتلاو هكلذن ريفلا ءةباحالاب

 1 1 ' 3 وهوءار عفا !|ثودعام .نغالا بد نمنبرعكستملا ن هو ىمكر هلتلددقذ ىريغةعدق ىف ىدب تعضواذارخ | لو

 هتئانمادقالا ةءاظع ةلرمأ
 اذهوريدلاّق ب رط 0ك

 ىداصاا كرد ىلاعت

 ةقباسلاةهراتعلابهحيزبو

 لات وللا ,وعملاو

 فراعااىراغئفرفسلا

 «رلع قف ىذلا عضوملاو

 درخخي وعقب ابلا اذه
 ىلا بو رخل اي ىلانع تهل

 نسحأ نماذهورغسأا
 رافالاىفدصاقملا
 لح هلسهذ نيك داصال

 0 غعاشمللا ةرداطاارصاقملا|
 يلا ادعام مهاب ادب ى

 تيب ةرايزو وزسغلاو
 نأ( لةندقو) سدقملا
 ةنيدملا نمي رعرعن ا

 سدملاتدد ىلاادضاو

 سجل: | تاوأصلاه.ف ىلصو

 ىلا اعدار عرسأ م



 دهاشأاةعااطت رفوتثو

 د_هاوشلا فقاوااو
 ىلاع”هننالاكتالالذلاو
 اف القاسي

 نيب ىح مه ةناآفو
 تاك دقو قالا هنأ هل

 ة.ةوصلل لوةب ىرسلا

 لح دوءاتشلا رخاذا

 راعتالا تقروورادأ
 نمو * راثننالا باط'

 رغسلابهبصاقللا هلع ١
 ان> حارط اولوئاراثيا
 ىدادلاىدصقل اودقلا
 لمد خ

 نسح التان وزر
 نوكي املقو لاسقالا

 هو رعل كل_سممقداص

 صاع ب اتوذ صالخالا

 قلخلالابةاىزرب والا

 ىل_عقل1نالادقا 1 رآ

 اهلفح ىبسفن غلب قال
 ىلاي الفاف ىوهلا نم
 نكلو اوردأو اول.

 قانا لأقا تنوكا

 لاهل اة دكت ىلء لدن ةمالع

 كلذ رملا ىلتااذاف
 تآنم<_سفن نمأب ال

 قيراعب هلع لخدت
 اذا ىلا نوكر لا

 بايهلع هأياعرو
 سءنلا ل خدبو ققرلا نم

 ربلا قد رط نم «باع

 باءسالا َْى لود

 هدو هذ هنرئو د

 ىلصهللا لوران منال سلاقو رذنالو ق "الف ترزنس |تاورض-امم دة ةراب زالت دصتاذا مهضعب لاقدوكلا |
 «.لعدللا ىلص ىبذلا س ار ثيدح فو انريض>امه.لا مدقن أوان دعس هلام هضال فاكتنالنأ ها

 نيغاكت 1 نعءهللاتأالولا اواك م- الاف مث هعرزب ناك الة: مهازحو ١ ارسم ؟مهلامىلةذ هنا ل اهراز هلأ لسو

 ةسبايلارسكللانم هرضحامنومدةياوناك م.ناةياهتلا ن مو ريح رهنعابلا يدر ظلال ردنا نعو عل !تذاكتل

 همد6:نأ اهد_نعامرةةحىذإاوأ هملاودعإأ امرعت :<ىذلاارر ومظءأ اههمأ اىرياالتواوتي و رغلا اطعطم

 نينهوأ هريخ ناقءراض- ارو وزملا ىلع قش اعرف هنمعل ئشل ك- هتبالو حرك ةءالنأرثازالوهو عا لادألا)

 راتداالا ني وش نيد مو .اعهللا ىلصهننالوسرربد ام هناري1ت ا ىتف ةنسلا كل ذكهراءامهرسأ | ريؤيلف نيم اعط

 اشررحا هم وربع زيا: :ىلا مدقف نال -روزت ىف اص عمتبضملاع هنأ لأ اوىأ نعش عالاىوروامهرم تل

 يحاص لاقاناك لف ارتعسذحخ او هنرهطم نهرف نا - حيرفت فب ط 5ك 1 اذه ىف باكو ىحاسلاةف

 ىلعالذرذعت مهوناذا اذه ةنوهرم ىرهطم نكست متقزراع تعنةوا نا! -لاقفانق انقررا_ءانعزق ىذلاهنيد لا

 كلذهنعهلباىضرىفاشلا لعق حارتقالا هلور الفشل ذهيلعرمستب وهحارتتاب , مسد هنا لع ناو ه]هتهار كوأ <. 0

 ىلااهملس و ناولالا نم زج طلاع 2 "روب لك تك قا ارغعزلا تاكو دادي هد عالزان نأك ذاىنا ارفعزلا عم

 ركن توالا كلذ فارع 0 رالف هطخم :رخ 1 انولا مى أو مايالا ضعب ىفهعق را ىعذاشلا زسخاقهي راذلا

 قتعأو 0 لع كا ىفاشلا طخ افالم ةعق اهيلعتض درع اذ عم ترصااملاتو

 هفصن لع زخأو ثدتفب ءاف ىرسل ا ىبعت ل دىفاةكعاار 5 , ون لاكو هيلع ىفاشلاحاركتايارورس هب راجلا
 مهضعب لاو ةححن مل ل ضف أاذهلاهو كه ذفةرحاوة رمى هاكهي رش انأو لمعت ئمىأ ل

 تأ (ثلاثلاتدالا ) بدالأ, اين دلاءانب اذدا عمو طاسب تيالابثاوخحالا عموراشي الاي ء 0ع اون اةئالثىلعلك الا

 186 ًاهتفدنس> كلذف رعي املعفب 0 اههمحارتقالاهنم سعأد وون ازلااخأ اروزملاىو-مثد

 هليارس قمذ نمؤم اءاخ رس نمو هل ارفع ةوهشه أ نم فداصن م ملل وهيلعمللا ىلصهللال او-رلاق لد ْح لظنفو

 فل هنعاجوةن> فا فلآ هلهتلابتك ىهتشامع هاخاذذل» نيواجعاو رافث ا و+ .لعهّلاىلصلاقو قللاعت

 دلخلاة لح وندعةن>و سودرفا |ةذح تاذح ثالث نم هللادهه_ءطأ اوةح ردفلا ف لأ هلعفروةئيسف ا

 كلوحخأ كرازاذاىروألالاق ناك تاه تأ ين ىلا اماعط كل مدقأ له هلو ةءالنا )ع تارا بدالا)

 نايجبتيالذ اماعط مهمعطن نأ دي ربال ناك ناو عفرافالاو لك ؟ناف مدق نكساو كالامدقأ وأ لك ان هلل الؤ

 لافو عم هنورب الوهنم مدحت الف هلك ان ام كالا. .عرعظت الن ناتدرأ اذاىر والا لاق مهاهةصوأ هيلع مهر وافد

 لدند اذ اهل سم نع مهول ةءاهقفلا ل داذاواماعط م-هيلااومدقف ءا ارقفلا لع لخداذا ةمفوصلا ضع

 م« (ةفارضلابا داى ارت للا)+ با ارا ىلع مهولدفءار جلا

 ىلعمدقناد) فارصنالا ملك الام ماعطلا دقت عروضا ةياجالا الو وعدل ةنس اههف باد الا نالغمو
 شغب نم هناف هوضغم ,ةفف.ضالاو ةاكست :الل_سوءءلعمينا لس لاق (ةفايضل ةليضف ىلا عنا ءاشن اهحرص

 هللا لوسر صو فيضيالنوفريخالإعيلع تلال ملاقو هللادضغل اهنلا ضب نمو هللاضغأ ادن فضلا

 مسوهيلعهللا ىلصلاقف هل تعزف ناهي وشاهل أ ماب صومه. .ذل /ذةرب رهن وللا ؛!هلجرب سو هيلع هللا ىلم

 هلبا ىلص هنناكإو زوم ةارونألاقو لعفان امل دع ناءاش ع نفهتلادب قالخالا هذهامئاامجملااو راظنا

 ىلاقةدلا نمامتىنذاساف فضى لزنىد وحلا تالغل لق لا ةففمضرلس وهيل هللا ىلص هيلز هنا مس وهماع

 ىنفلس اواو ضرالا ف نيم ءاموسلا ف نيم“ الىاهتاولا هذ هيرمدش اق ن هرب الاقل أ امدلت اوىدوعلال ايف بحر

 وأاليمجرخلك أب تأ دارأ اذاهمالسو «.اعهتلاتاولص ل لذا ميهارب ان هرتع هنهراو عرد,بهذاف تدال
 »نم سن نب الفاز_هان.ءوبىلا 3 دهم قهتفامضاتما ههقهترثَقدصاو تاغضأأايأ ىتك ناكوهعمى 1 0 ل ص

 هللا تأ الاىلا ل م هناعت ضوم ا ماوث لاهو ةئام ىلا ةرسشءىلاةث : الث نيد نمةعاسج هدا 51 7 د والا هابل ضن |

 هيلع هللا لض لاهو مالسلا كذب وماعطلام ,عط الا مف ناءالااهه ممر ع هللاىلسهننالو-ر لم مو فض نع

 سو



 مسن نم ا ما ماي ساتلاو للاب كسوماءالا مط ومزاكلانالأ نأ و

 ١ سام ىداذ 0 الا نم هليأه دعب هب ورب ىح ءاقسو هع در را كلا ١نم مسو هب .اعهللا ىبصلاووماعطلا ّ
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 قوؤلا :_.ثارع ىلاعت |

 500 (انرمخا) ْ سياف لوندلاامأ ماعطلا دقت فاهضءبو لوثدلا فاوضعبف (هادآ امأو) ماع ءاهسجن ةريسمنيق دندن

 1 عانكلاق ا لاقهذع ىح م دقو وةأح ا هملا نمكلذناثلك الاتقو م لعل ديف مهماعط تةولاصإ رتماموق دصٌقي نأة نسل نم

 1 ا ريخلا قو ه«دهتلو هذ مدح ل رافت ىلا د رطب ريغ ماع ىل ا ريال الادو. او دنال ىلاع هللا
 :اذن نانعندج انآ ا

 0 ١ كلا ٍ ىلع مهنداصتأ فنا مصا رب اذا لادلا دن كل اما ارحلك واع اف تم .لاعدي م ماعط او ىشم نم

 هل 31 1 | ا اوناكت او دعاسدلو هيدعا سا ةمكث ىلع هنوأو هد م! لعتاق ران لك هلىل-. ةاذأق هلدْدَو املك ارالنأ ماعط

 0 0 يكول ا صن رد : موهمعطنل هنأو وخاض عن دصةفاعت احتاك اذااما لاعتي تأ ىعش لد دلك ينأى بنيزلق نسما دررالا دبع تععمل 2 ا . 7 . . 1 -.- 5 . . 0 2 7 5 . -

 . 1 5 ! ١ نام 2:6 1 0 امبنعدتلاىضر رعدركبرل و ميسو اكدوا اص هليالوسردلعو عيديات 3 ١

 دمع نن 1ع تنءددإا

 يي لا ته هل 9
 ل 1 7 أ رو ديب لص نودسو "او 0 ند 0 لاّداع ىهو ماعطالا باو ةزامح ىلع

 را وصعود |
 ةاساذاق نمفزلا ظح | 0 عمم مخأ ودخ :١ناكف ةعبلاق مهلعرودبةعبسرخا الو رهشلا ف مهاعرو د. نونالثرخ الوةنسلا ىف مهملع 0

 1 0 0 1 أ| اعئاوناكو رادلا باص دحرلو لعند ناق مهل داب لريتلا دصق ىلع م جن لوأ مايق تاكو ماتت علا

 بماي را ةمعطالا ىفا مال اضرلانذالا نمدارح اذا هنذاربغب لك ابتأ هلذهماعط ن ملك أ اذا ه«رفيابماعهدقأ لص)

 سءنلان ئمطت سغذلا 51 ًاونذاي /تئاغيروةوركم ههماعط لك اتضارربغوهوتاحوتذالاحرصبلطر در

 ةيئاعغئهو اهماعط لكأو ةرب رب راد سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ل خدر هك ةيدصرأ ىلاعت لاق دو بوبحتهماعط

 ريغب رادلا خدي نآز ومع كلذاو كلذ. اهرورسب هلعل كل ذو اهلك ق دسصلاتغلا لاقفةقددلا نم ماعطلا نأكو

 تولحخدب ب هيادصأو عس -اونبد#ناكولودلا مالو أتاذئتسالان مدن الق لعن لت اف ثذالاب هلعاءاغت 2:5 !نازئرسا

 | نعىوروان ك اذكهلو و هيرمسف نال ذ ىرب ولدي نسحلا تاكو نذاريغب نو د امنواك أدق ن د الزخم

 لاةفةِمسةهذاه نمو ةطين ةنولاهذهن مذاق وسلا ق لامن عاممن م ملك اناماق تاك هنا هن ءهللاىىذر نسحلا

 هلوةىلا التف لك الان علت !عكلاي لاف هنذاريغي لدرلا عا ملكان ع رولا فدع ان اىثال دام ماسه هل

 موق ىشمو باقل اهل انأمطاو سفنااهملا تحبورت_- !نءلاقديعساب أ يود دصلان فلا كسقي دصوأ ىلاعت

 لوةيلء+وىروثل الخ دةنولك اءاولعجو ةرخسلا اولزتأو بابل اوكف هود لخىر ثلا نايفسلزتمرلا
 لزنمىلابهذق مهلا همدقياممد تع نكي مونيعبا:لا ضع موقراز راوناك اذكه فلسا قالى ورك ذ

 ىلاهمدقف هاك هلمف كا ذرب غو هزم دقزم ىل اوا اهضط دقردقىارظنف لحن دف لزتملا قف داصن لذ هباوخ اضع

 : نانعالا | دعفاوداعن ا ىنأ اىلاقهمقلا لف نسحأ دة لاقف نالف هذا دق هلل.ةذأ اشرب لفلزم!برعءاف_اواكا لاقو هيادعأ

 دو روسلا قدصاعملا ١ الف كلع ملوئش ضع ل نافرمضح ام م دقتو الأ 1ك لا كرتفه( عدقتلا بادآ امآد)* لوددلاب ادآهذهف

 حي رستو رمعلاو راث الا نأ يش الفم د قتلا« سفن معستلو هب وةاهملا ام ودها هرضح ناوهستن لل ح وس كلذ لحال ضر: هلا

 را هلا حرام قرططتل ! ال نط لاو ع هنعنلت معط الندي هن ذأ ى االول لا ةف لك ّن . ودودهاز لع ميس ل د يمد

 00 ْ امنالوةءليضفلاناكو ةميقلاو ةدوملا ىف«. اعمداب برص: لد تن أهلك أتالام لا ملت نأ فاكتلاريسفت

 مادقئط اومولا+اوأ | نا. نكبىلاب أ اممهضع: لاقو هيلا عوجرلا نعهعطةيف كفاك يفءاخأ مهدسأ ضم

 مييبستلا عامساولا»رلا أ لدا تن موضعي لاقو هتلل ءوءئدحت تهرك-ا | تفلك ولو ىدنعا رق ابغا لف 113 ىلاودنا ن

 تاداجلا تارذ نم اذه عطق:نأاماف ءانلك انعم اذا نلاءانف انآ الوازه لد حولك ًانال كلنا كتاعف لفشل لع

 لاح ناك نم موقلاو ْ فوبعذ هدنعام عري ج مدقي نأ فاكستلا نمو هين انعام ا مادو فكنا عامتف ءىحما عطقأوأ فاكتلا

 00 تالا عطعلا 0 ندعو امث ارم ثال ىلع لمسح ىلءلاقف هنعهتلا ىذراماعاءدالحر نأ ىور مر. اق ىذوب وهلابعب

 رض والااءوف كركر الف تيما !ىفام لكن ممدقب مهضءب تاكو كلامعب فءيعالو تدملا ىفامزتخ ديالو ًابشقوسلا
 ل لا نعام مان أ الول لاق و الحشو ارماني مدمذ هللا دبع نم رباج ىلعا ةلتد مهضءعبلافو هنمأيش

 ماد لام نلت
 اهل نو_ع ودل فانلا

 اهنع بهذي غابدرفسلاب |
 ةسوببلاوةنوثالا

 ةنوهعلاو ةلملا

 وعل دالك ةنع.ناملا

 قانمأ 1 اة هرم

 دوعتف با.ثلا ةثه

 ا ط نم نيعنلا
 ة_عرط ىلا نانغطلا

 هل-ح نسمونا.عالا

 دد_عهبذاظيل ادرحتت

 تان ًالاوربعل اعدو دسم

 208 نو
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 دبع نب ساو انلاق
 بهونءاانث لاق ىلعالا
 ديعنبى < ىثدح لأق

 نحرلا دمع ىبأ نعهنلا

 نبورعنهلنا دبعنع

 ىلصفاهمدلو نكوش داان

 هللا ىلصهلل' لوسرة لع

 مداولا# 0 هالومربغب تام

 هدلو مريغب تاماذا ل>رلا
 ىلاهدلو هند هل سنق

 ن--< م محطة

 رد لل_صاقملا

 ىدئاقد ناكل

 امنالابم واءدو امتانوعو

 قناة نيمزت داكتنال
 ىمعنور غلا ريغب كلذ

 رغس ةنالارق راد
 فنواذاوقالدخالا نع

 42 اودلر مث هثادولع

 رغ_لارث توك دقو
 رئاك ىدتمملا سدا َّى

 ةالدقلا 5 لئاوألا

 ريغو دمعو:لاو موصلاو

 لمنتمانا كلذو كلذ

 ىقاعت هللا ىلارئاس خاس

 ىلات الغلا ناطوآ نم

 رفاسملاو تابرقلال <

 تاق بما عمق

 رواملا 2 تاكد و

 ةيفلا ندد تاوأذلاو

 هنلاىلا ارثاس ىلاعت هنل

 امنا نَسْؤااريمأ ا لاقف نمو ؤاارع_مأه.صلاقال لاّعذ لدي ىل_ءسبص نم ىرذت هب واعمابأ انلاق غرفالف

 اهنطاب و اهنا اب نماهر هاط ىراق هر غنا قتال سوهيلعهتنا ىلهلاقو هوهرك افرئازلاكءاساذا وه !ءهّلا |

 تسطلافءديىلء دش رلابدقر ر را واعمابأ اعددنش .رلانورهتاىكورو ل>و زعهتلا مركبا ماقاهدرت

 قدبلالسغىلع اوعمك م نأ سأبالو « لدأو لعاات تال> 5 ول 0 هللا كال اق: :الدأو معلا ثمر 35

 لك ءامسص» نأ جبن. الف اول عطب منافراظنالالوط نعد_ءبأو عضاو: :لاىلاب رتأووذ ةددساو ةهلاحؤتِدطلا

 «اذههدار 1 نتاىلف اهثهلناع - مءوضواوعجا مل -وهيلعهللا ىبصلأف ت تدل طلاق ءاع ملا عمج لب دحاو

 دوعسم نا .لافو مهعلاب اوه شنتال : م ىدب نيد د رم مثلا عرب الرا تمالاىلاز زعلا دبع نب رعبتكو

 مهضعإو هركذيلا ىلعءاملا بصب ىذلامداهلاو مجاعالاة نسبا اوانسنالو رعباو تدط قدبلا ل دة لعاو مح |

 دحاوذب ىلعسص هنأ ىو را عضاو ءااىلاب رق ردا هنالا اح نو تأ بحأو' اق نوكي تأ

 بدالرسأ هناللوأ اًذهو ائاقتوكنأر ديال اند لاعنتت لكل. ةفدح -1هبومصأ أما تاتا

 هي راجةداعلا ناف ريكست قس ف لومدختا م مك هدفةعأ :هلئاكاذاو بصإا ؛ىذلا عضاوتىلابر قول [سعااو

 لون تاو دقني ماركس الا لبي تآوع وب“ 1 !اهيمدقب تأو هم 4 ةقزعالتأبادآ ال

 ىحح قذر هذي نم هل -ربوه فن مءاملا ع نأوا ءاق مداخل توكبتأ تال مو ةعامج هيف عمت نأ ٌّظ

 ىكرهفاش لاب كلاملعف اذكههف.ذدب ىل_ءءاملاهسفن» ,لزتملا اصب ص» إو هرادكأ ىلعو شارفلا ىلع سرءال

 هيادكأ ىلار ظني 00 ذااةمدفن ىتمتي ارامل ءورب اللاقو ه.اع دل هلوزتلد قام عنا
 نووثنةءاوناك اذا هنا اودخا لل ةكسعءالوهسفأا لغتشل ومع درمصإ ضع لب ثو. سل مهاك أ بقار الو

 لقوم ادتبالاف فوت كالا للف اك ناقاوذوةسن نأ ىل المل قال 15لوانت 1 : واهض هب ود .كاذعلا هدعب لك الا

 |0100 تافوجع هنناىتطرةياععلاو هريشت 1 لق دةناريدشا مودم لك ١ آماعاعلاىفا اوعسول اذا ى مسلك الا

 اهملامدقب الوةعصقل افهد صان الفءريغهرذةةسا املعفبالدأ جواد 0 مهنع ةلدبغللا» دمولار دعم ءلو

 ةمّعالا سمغنالو راسب هذحأو ماعطلا نءءهد و فرص هيف ن مأمش ميرخأ اذاو «يفىفةمقالا عضو دنعهسأ ار

 الو ل1 اوةفر ايا متن سهلا ه :بلاوعطق جااةمعالاوءريغههر كا هم هدإاق لكلا الو للاى ةعمدإا

 تارذ مار 5 ذأ ع ماكشي

 م ( نير ازلا تاودخالا ىلا ماعطلا يد تب ادكى ثااثلا بابل )و
 ةدئاملا ل عناودخالا مدعتاذاامهنعهللا ىذرد#ن ٠ ردع لاقوعرب رسثك لخفهيفنا اوخالاىلا ماعطلا م دقت

 هللاهدر نسسملالاقو # مرا 0 ااا سول اول .ط 5

 هلأسب نأ تن هنلاناف ماعطاا ىف هنا ا ىلع ل-رلاةةةنالا ةلم ةثما أ املع بساحت مود نأ هبوب أو « سفن ىلع

 تمادامكد> ًاىلءىلصت ةكستالا الازت ال ميو اعدت سبلاو اعطال كلاس الان هدر وام عما ده ذنع

 ارب“ ؟ اماععط هنا اوناىلامدب ثاك هنأ ناس ارخءالعضء:نعىورو عفر ىح هردب نيدةعوطوم هن دئام

 مهيدنأاو ءنراذانأ الات لاعهنآ مسرع .اعهتبا ىلصهلنالوسر :رءاذغأد :لوةد ناكوهع» جلكأ !ىلءنوردع.ال

 ري-كلا فو كلذل خذلك أن املا« دقأ امر ثكتسأ | نأ ب >ًاناك كلذ لضف لك نم بسام ماعطلا نع

 فو هدحر لك أ اذا للة وشال ذلة ءاسجلا عم ملك الارتك موضع ناكو هناوخا عمدلك ًابامىلعدا ءلابسادعال

 نالهنعهللاىذرىلءلاقونا ارنا عم اوعي 1 :راطذ أ امو روعاةاك اد _علا اهبلع بسادعال ة :الثرعللا

 ِ :راامرك نم لوةبامهنعهلنا ىضررعتءانأكو ةقرقتعاتأن 3! بح ماعط نم مس ع فارسا عل

 قالدخالا مراكم نم ماعطلا ىلع عام الانواوةد مهنع هللا ىضر ةياعصلا ناكوهب هباككال هلذن زهر 07 قهداز» ُط

 ةيافكلا ىلءتاوحخالاعاقجا ليقو قاوذنعالات وقر ةتالودار علاوعا ارقىلءتوع فك مهنعهللا ىذراوفاكو

 ىمعطت لف تعد مدا نااب ةماّقلا موبديعأل للا ءتهللال وة ريتا و امندلا نم هود سداةةلالاو سنالا عم

 0 لا 1 اواوهمهطن لف ملدا كلون عا لور ةنيملاعاابرشن 1و آف.كلوةدف ا
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 نأ هللا ةرداق 1 | ما لاقالالد لك ا مهموهنلاةمعناو ركسحش اوم انقز رامتابسط ع ند اواك ىلا_ءاهللا

 3 الاعتو 7 3 تا مهألالاحلك ىلءهلدجلا للف ةهشلكأ ناو ام اصا.امعتساواريط انمعط !مهللات تاكربلا لزتو تا
 0 ءموةدالو ش رقفال:الود- >هنناوهلةم لا هب وك دصعم ىلع انل و هلععتال

 هعنقو اريد هيف لعب نأ هلرسس وتقر رامف هل راب ومريترثك أ مهالا لّقبلو 0 ةريغ] أ ماعط لك ؟نافالوأ

 راربالا كماعط لك أو نوءاصلا مدنعرطفا لقب .افموةدنع رطفأ ناوزب ركاشلا نمداباو انلع_اوهتيطعأاسع
 ضرعت ىتلاران لارح هيزحو عودا 000 لك اامىلعن ::1 او رافعتسالارثكملو كش الما كيلع تاصو

 لقءاووهاب ولك آب َّن نك ىس ولك ٌابنم سدلو هنا كورا اف مارحنم تن م1 لك لود .اعدننا ىلصهلوةلاهل

 هتماربتاتةز واوا قوزع 1! لر أب مهالا لاق هريسغ 0 اتاقهنماندز وان :ةفررا فانا راب مهالاا نمل لك اذا

 رظناذا هنا هم هم مادا - 0

 دات هكل عتاسنال ىلا ْ

 ضعب رلتن فلعجي نأ |
 اذا هناددامع صاود ْ

 ةقداط بلاط ىلار طا |

 ناكدقوةامحوالاح مسكي

 0( دعم

 هللدجلا لوي تأ ماع طا |تقع دهسا وهعفن مومعل نيالا لسوهملعدتلا ىلص هللا لور هءصخاءاعدلا كل ذذ

 تنم 0 ب نم تمعط أوت هنم ىنكيالو وش للكنمفاك ايانالو ءواندساناواوانافكواناةسوانمعطأ ىذلا

 انعذأب ام.ط اا داريثك اد_جدجلا كلف هلمعن ماتدخل :غاوةلال ضن متي دهو متن نم تن , واد كلف فود نم

 نأ .ذوعنوكتعاط لعانا انوع هلع-اوا خل اطانلم عّةسافايط انتمعط ا مهللا ودعم «ودلهأ تن :أيهيفاكرابم

 سانلاءوح 20 د || لحشد ى رنا هل قنا ل١ < نأ هتيفمكسف نانشالاب نيدبلا لسغامأو كتدصعم ىلع هنازيعتسأ

 00 || ل مخ 22 2 0 ىغ مد! هنيلاّعذ كل ذى هل 2 م خفلا 01 د كح هع هس هن املا تانشالا ىلع هعباصأب ةدرالوأ ىلا دعلا ع نمتالث | كاكا

 لااور اظن اذا دامع تانشالاة مس : كالذي مثءاملاب كلذن مهعباصأ لسع م 2ءتاسالاو نا اداه ابد هاط كل دب وهعبصأب

 ةداعم ةوءسك اصخشلا هإسغةداعاو مهلا ىلا ناش ال خداع. نعد ىنغتس دانس ءارهط با رايلا

 نمو كلذ فطن اناف

 تاف ولأملا عا طق ءادترا

 هع ءس ىهو لك لافت راشللاو عامجالا ب بسيدي زباسعق (ىناثلا بابلا)

 000 ا وعومت | اوهتوك تأ الا لضفةدان زوأ ن تربك م2 لا قمقسي نمعمو ماعطلاب ئدتنيبالنأ (لّلا

 ا تاقماعطلاىلعاو ءىكسالتأ (ىفا كاز هلا اوعوحاو لك دالاون رم هااذاراط: ةنالا ماع لوطد الن تبني ذأ هب

 9 ثلاثلا) اهربغو هد كالا فنيل املا تاج رافورعأ ان توماكشت ن باو معلا ةريس نمشاذ

 هقم .ةراضرل اعفاوم ع نكي منا مارح كلذ تافهلك آب 11 ىلعةدان زلك انآ دصعي الفةعصولا ىف هةدفرت قذر نأ

 1 نتاف منذ عساوأ كا ذاولءاذالا ةعفد ىف نيتركلك ًايالوراثمآلا ادصقت :نآ ىعش لد ءاكرت م ماعم كاك او

 ١ تأك د طارفاو حالا كل ذنافت ارم ثالث 2: ىلع لك هلو5فدب زءالو ءلك هللاقولك الا فهيغر وهطّن هقفضر لاق

 مدا ارك اوس عشا ىلص تاكو تال لعل عع حارب ملاث الث ْئثىفبطوخاذا لسوه.لعهتلا ىلصهننالوسر

 نوحأ اعلا مهن يضل“ نها لاق عون مقلكالابعت .اعفلخل اامأقهملعةداب ْرلا يدالا نم سلفا الث

 7-0 ًانيلك . الانسحأ ءايدالا شعب لاف لك هلوقينأ ىلاههفر جوعالنأ )ع دبارلا) هب ٌّ اعفاد نأ نم

 لجالهمتش اه ايش عدي نأ ىئبنيالولوقلاةنؤمهيحخأن ءىل> ولك الاى هل .نأىلا هيحاصب ودعالنم

 نسح<سعندوعل ن كلو ةدحولا ىف أم هنداع ندمص ق8 ::الودات عأ ما ىلع ىركت لب ع ةصل كلذ نافهلاريغلاز ل

 ةحاطارنعمهلار انو هناودخ 2 اراشياهاك نم لاقول عن عاممجالادنع عضل لا هيو

 نتعلم 0 0 رد ةدعءاسملاةمت .: ىلعلك تاون

 دوه-عم ىلا نيفتلا“ ُ

 لع لمادلاو مؤلعمو ْ

 رام عراب س عدلا

 تالدناو نال* الاةفرف

 نثداطرالاو لهالاو

 تافولألا كك ىلءريص :

 دقفارحأ هللا دنعا م د

 انرمحخأ اهم ءالضفزاح

 لذغلا نأ نب ةعرزوأ

 نعىس دعملا ظفاحلا

 3 دحر وصنم 0 «طاسنالاف شا ةازو»بحلاو شاذ مضاحت 08 هو

 لاق ىلاهفص الاه ىفلا لك الا ىمدهعت ىلا ى ىدجو# ن نم ىلع مهلعن ًاوةمقلم عمظع ًاوالك أ مهرثك ًاىلا ىفاوخا بح امهنعهّللا قذر

 هال ل_>رلاة مح ةدوج نيينتاضا ًاهللاهحر راما : 0 كلرتوداتعملا ىلع ىرالاىلاةراشا اذهلكو نبرمهار اقدساوبأ نأ

 لك تاع !ناهيف مت نأ هلوهيسأبالت طاق دنلا لسغتأ (سمادلا) هلزنمفهلك اةدودع
 قانءلاتناثوكلام ننس 00 هلاما ارك اهربغ< ل ينطلا زنق كلذ لعط تاىجشالف هريف عم

 ىروباسينلاداب رئي دن أ | لو .:ءاركل.قاه'لو أك مرك اذا سذأ لاقف تبان منتمافهبلا تسطلا سنأ مدقف ماعط ىلعامهنع هللا در

 هلوةدسشخ ن هلا دع

 نهللادنع ركوب اذ لاه

 38 ١ توكر زن<- احا ا
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 دن دل

 هلا كعفنبالم(لبق
 هظذلكءفنيال
 تاهح وهف ل و ١

 لح رلا نا امددحأ

 نيقداصلا ماك قيدصلا
 رثك أ هإ_عف ناسا

 هلوقناسلب مهماكيام
 حلا قداصلا ر_اغنا ذاق

 هدرو#م 2 هقنراصت

 هنولجو هنولشوةردهمو

 عا هتوكسو هه اكو

 عقنووف هبلا رانلاب
 هلا-نوكمأل نمواظعتلا
 ءافانازكه هلاعنأو

 ماكتب هنال عفت الاضبأ
 لوةلا ناروتو هاومم

 ىاقلا ةيئارونردت ىلع
 ع 8 ا ةينار ارونو

 اذ_هو

 مايقلا و ةماقت

 ةيدومعلا وح بحاوت
 ىاثلاه-ولاواهتة.شحو
 نيغسارلاءالعاا ران نأ

 نيغلابلالاسرلاو رعلاىف
 مهدحأر ظني عفان قابرت
 قداصلا ل_د>رلا ىلا

 هنري صب ذوغني ف شكة سيف
 ىداصلادادعتسا نت

 هنزأ تبهاومل هل عاتساو

 ىمقيفةصاخلا لاعت
 نءىفداضل اة بحدرلق

 هتلارطتي ونيدي رأا

 مهو ريس نعاس رو
 ىلا عت هاد ود نم

 هه مهرظني َن 1 هس 3

 َن 26 وةيتسالاو 2

 نكي نانو همم اراغآ

 سفنلات ناك ام_هموءئاشع نم موةدالو مامالا ةءار ”موءا راق ا ر عنب !ثاكوءاشعلاب اؤدناق
 ناكوةالدا!تعقاوماعطلا مح اذاامافتالصلا مي دة7كوالاف ر رض ما اعطل ريتا ن كيلو ماعطلا ىلا قون ال

 ريدنا مومعل قتتملوأش ملا تان ثقولا عا عاس 1 هرمأ شو ثاوأ ماعطل درع. امري !١ىف

 ريثكس ىفدهتح< نأ ) عباسلا) ايااغع وما نكي ناو عوضوملاماعطلا ىلا تاذتلالا ن ءواضال#اقلانإلو

 سنألاقو هيفكل كرابب يماعط ىلع او قجا لسو هيلع هنا ىل_هلاق هدلوو هدأ نمولو ماعطلا ىلءىدنالا
 هيلع نرُك امماعطلاريدخ موهيلع هللا ىلسلاقوددحو لك ًاياللسو يملعهللا ل 1 7

 « (لكالا ةلاحبا داىفىا ةلارمستل ازد“

 نعورمشثلا هلع شن ال يح نس وهف هللا م سلة مقل لكعملاقولو ءريخاق هتلدجلابوهلوا هللا مسن أ د4_ب نأوهو
 ميحرلا نجرلاهننامسب ةثلاثلا عمد ندحرلا هنزامسب ةيناثلا عموهللا مس ىلوالا ةم#قالا عم لون د ىلاعتهللارك ذ

 ديلادع ماهعلتني ملامواهغضمدّوح و ةمقالارغص» وهبت و حل ابأدبب و ىعلاب لكاو» ريغرك ذبل هني رهجتو

 هيعااذاناك ال اوك آمن رعياللا_بو :هراعهتناىلس ناك الوك اممذيالت او لك الاى عكلذ تاق ىرخالاىلا

 نايك يليامع لك 1 وهيلعهللا ىلصلاق اهنذهدي ليك نأ هلناقةهك املاالا هيلي املك اب اننأو هكرتالاو هلك أ
 ةعصقلاةر ود نملك ابالنأو اد>اواعونوهسدللاقف كلذف هلل ةفةهك اغلا ىلعر و هدب لسو هيلع هللا ىل
 ملا عطقب الو نيكسلاب عام ةيالوزيخنار كقزيدللقاذاالا فيغرلاةرادتسسا نملك ايل د ماعطلا طسدنمالو

 م-سوهماعدتلا ىبصلاق هنزكؤ قدامالا | هريغالوةعضو زمكلا ىلع عضولالوا ثمن هوثممالاقو هنعى مد قفاضا -
 لاق زيدي مسخالوسا علا تكرم زن اعتقل ناذ زيا 5-8
 هناقدعباصأ اقءاد د ىح ىلا ,دنملاب تا .-كل اهعدبالو ىذأ نم اهب ناكام طم طعلو اهذخ الف مدحأ

 رملاَن ملك ايوهلك أ 1لهس» نآىارعصا لد هنعىحمموهذ ر نا لا
 هقك ف عمالو بط فىونلاو رقلا نيد عم الو قى: ةااموأ نب رسثعو ىدحاوأ ةرسش ىداسح >اوأ امي. سارنو
 هحرطد وماعطلا نم هلذرتسا|م كرت الن أو لغتو مع هلام لك دك و اهلي مح هفكرهظ ىلءهبف نم ةاوذلا عن لد
 صغاذاالا ماعطلاءانئ فب ا ريغ ىلع ستتايالىت- لغثلا عممكرثي لب ةعصقلا ف
 روكلاذخأ, نأ هيداف(برسشلاامأو)ةدعملاغ ايد هنو بطلا فسحتسم كل ذنا لية دف تاع قدصوأ ةمقلب

 نمداكل انافانعهوبعتالواصمءاملا اوصم مل -وهيلعهللا ىلصلاق ايعالاصم هيرشي وهللامسإ لوقي ومع
 مسو هيلع هنا ىلص هنأ ىورو ( هاتي رشا نعى ل عدوا لسا اعسطضمالواءاقِب رسشنالو علا

 الواب الو ب رشل ا لبقز وكلا قرط: وهءاعرطقبال ىت>زو ك1! لس ىئارب و رذعا تاك هلءلوا- ءاقى رس
 هلعج ىذلا هني دا برش ا دعب لسوميلع هن ا ىل اطلاق دقوةيوستلابهدربودجلابمن ع4 - لد :زوكلاىفسفتشإ

 ىلسهللالوسربرسش دقرةنع راد موقلا ىلعرادباملكو زوكلاو انبوب حاج اح هلع لو هت>ر اثار فايذع
 ركمانأ طعأهنعهتلا ىضررعلاقفةمحانر عوهنبعنعىارعا او هلا ه2 نعهنعهللا ى ذرركد ولأ اوانيل لسو هيلع هللا

 لوي واهلثاوأ ف هنلاىعس و اهرخاوأ هللا دم سافنأةثالثىفب رش ونعالافنعالا لاقو ينارعالا لوانف
 نيريشعن مس رقازهف محرلا نجرلادب زب ثلاثلا فو نيلاعاا بردي رب ىقاثلاىقو هنيدجلالّوالا سلاح 1
 رآث الاو رابخالا اهملعت ادب ريشا او لك الا هلاسىئاندأ

 «( ماعطلا دعب بحسن امثللاشلا مسعقلاا )ب
 00011 0 اة لعنلا كاتشاب اهلي علي دنلاب مسعر تاباسأ قدا ومب ثلا لبقلسعنأودو

 هنانسأ نيد نم حرام لك علم الو للخت: وهدلو ف ىفوعوةع_سىف ساعة دئاملا نم 0

 لهأن عن ًاهيفةلالهلادعب ضءذمتبلوهسريفلالخلاب مب رخماامأ هناسلب هنانس ال وصأن «عمجامالا لالخاب
 قع هلناك اهءام ب رواها غو اعصقلا قعانملاقي واهءامب رش 00 د مالسلامماعتيبلا
 لانستمعن ماعلا !ىريذهمعط ام ىلع «ءل# ىلاعتهتلاركشدنأو نيعلارو+ ار وهمتاتذلا طاقتلاناوةبقر

 ىد.الا

 ةمعل ةضوادا ريع | هللا لص
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 بيسك علا همس و اومديساكم ةهح ىفادسط هسؤنىالال- هنوكدع ماعطل ثوكر نأ (لقال)

 مارهاو لال ابك ىف ٌقلطا١بمطل | ىتعمف أس امىلع ندى ةنهادمو ىئ وه مدتالو ع رمل فاو ركم

 ماركا يمال ام ع" لقا !ىلعلط ال13 الانع ءىسبنلا مدقو لالالا هوم. ءطلالك أد ىلا«:هنلاضأ دقو

 اوا:ة:الو هلوقىلا لطاملاب كحلي 8 !اومأ اواك ًانالا اونمآنيذلاا هيأ ايىلاعتلا ةنلزاكلاك رباامظعت 5

 هللا لص لاق دملا لسع (نانا) نال داو ضئار هلام نموغوا+ .ط هنوكماءانلافلصالافهن الا كسفنأ

 س.لاتالو هدعل  وماعامأا لو رفملا قدي هل هباورقو ممالاو د ورحل لح ماعال ال. ٍ,ةءوضولا ل سوهبلع

 نبدلا ىلع ةناعتسالادصعقالك الانالو ةهازتلاو ةفاظنلاللانر 3 اها سغفل _عالا ىطاعت ىف ثوان ءواختال

 ةرغسل ىلع ماعطلا عضو نا (ثلاث 11١ ةالصلاَن ء5ر اهطلاىرتهئمىركعامد ءاعمدقب نابرب د>ووفةدامع

 ىلصهللالوسر كاك هرب ةاملا ىبعهعفر نه سو ءيلع هللا لس هملالوسرل هن ىلا برأ اووف ضوالا ل ءاعرشولا

 رفسلارك ذاق ةرغسلا ىلعأ نك متافعضاو ةلاىلابرقأ اذهذ ضرالا ىبءهعضو ماعطب ىأ اذا لو هءاع هلا

 هللا ىلههننالوسر لك ًاامهنلاهجركلامنم سنأ لاقو ىوقتلادا ازىلاهةحاحو ةرخ الارةسرغسلا نمركذ شن و |

 لوسردعبتثدحأ عب رأ لقوة غلا ىلع لاق ثواك ًاتمتنك اذامىلعف لق ةجر كس ىفالوتا اون ىلع توهيلع

 ان كلن لو ءرةسسلا ىلع لك الاانلت تاوانأ ملعاو عسيشلا اونانشالاو لخخانملاودئاوملا مسوهيلعهللا ىلصدللا

 هللالوردعب عدبأ هنا لاق دامو ى- مم .ةتش , مذا م رة وأ ةهار 5 ىحمم 4 5 ىسهتم: دثاملا ىلعلك الالوقن

 ليهئلعءاقي مهعرمشلا نما سأ عفرتو شبان هسة ةعدب ىسمللا لد ءأمهتم عد أاملك سيلف مل وهب 1 هللا ىلص

 لك الريس !صرالا نع ماعلا عفرالاة دثاملاىف سنلو با الات ربغت اذا لا اوحالاضءإىف بدق عادنالا

 ند هيفا نسح نانشالا لب ةب واتم تسداةعدبماهنأ فت عج تلا عب رالاو هقفةهارك المغالذ لا و

 مهدنعداتعد الناك اع رهنالهنولمعتالاوفاكو ف ماقذتلا فمأ تانش الاوةفاظنال بحسم ل غااناف ةفاظنلا

 ىلا هد 0 موا عاولأ تم .طله:مدوصقل اف لكملاامأو ابيض ليس ال ذو مهمادق ص خأ

 هدهد وهف عش اامأومطا أهم لاو ريكلاىل ك٠ ني ملام حابماضنأو هولك الريس ةدئاماامأو ط رقما رعح "|

 )ع دارلا) تاعدملاهذهنيدةقر هلا كردتلنندملاىفنءاودالا كب رحتو تاوهشلا عسوت ىاوعدي هنافتم رالا

 اثحاع روسو هيلع هللا ىلصةتنالوسر ناك كلذك اهعدت هسا و هسواسلوأ ىف ةرةسا ىلع ةسال |نسع نأ

 لك_؟ اللوةب ناكو ىرسبلا ىلع ساجو ىنولا جرب صناع و سيم دقر ها ىلع ساجوهيتبكو ىلعلك ال
 هركي واضن أةدعمالهو ركمائكستم برشا اود, عااسلح ا كساحأو ل علالك انك لك "1 .عانأامناامكستم

 وطو سر 7 ىلعامعك لك هنأ هسهجو هللا مرك ىلعن عءقىو ربو“ للان م هبل ةئشد امالا* ا لكالا

 ىلاعت هللا 0 هلىوقت ب نأ اب ىوذي نأ ( سما. ) لعفتدت برعلاوهنلعب ل م ط هه لاقد + و ممط طم

 قكوهشل ل أامةنس نينا ذنمنابدش نب مسدارب ١لاولك الو الاباعطمن وكمل

 00 .سأاتودام لك ايالاهت 12 هن فدصت ملةداد كولا ًااذا هنالك الالم 1 ىلء كلذ عممزعت و

 هيلع هللا ىلصلاق عاسنالا ىلع ةعانقلار* 2 ءاو ةوهشلارع

 بارسش « تلثو ماعط سا" ف لعقد منافهسيلدص نقي تامل م 3 ١١ نبا بس>هئاعإ نم ارمثءاعو ىدآ“ 0

 هعدقت نمد. الامدأ عروجلا نوكذ عئاجوهرالا ماعطلا ىلا ديلا دءالأ ةءزلاهذهةرو ريض ندو سفذأل تا

 ةمق+ .5ولك الاد 2 سو تامل أ خ نءىغتسا كلذ لعقن نمو ع ثلا بةدبلا مقر تأ نين شلك لا لع

 نم دودو اب ىذرب نأ (سداسلا) ت تاك.اهملا عسب رنم مادعاعلا ةوهشر سكب ا كف هنم لع اقتلاع ردتلا ٍ

 4 راظةنءالن أزين اةمار 5 نءهل: مدالا اراظةناوةداب زلا تال 0 ضل! فد ممعالو ماعطل | نمرضا1 اوىزرلا ظ

 لي رغصست نأ وش الرتشلا .راا داشلا لعشر 2 ند امدبام لك_:زياتا مارك انسالادر ودةومدالا 1

 ءاشعل اوءاشعل ريض اذا لبو هيل علنا ىل_صلاق عستمث قولا ف ناك اذان :ورمض-ناةالصا زي1تاب رطتنال |

 1 .ةلاءذهةرو رض نفاماعىوتي الوةدايعا تنم 51

 1 نرعلاوأ نيذلا ءايض

 لااا ىدرو وسلا

 كاللادبع خفلاواانأ

 او ايلا طولا
 ىحارجلاانأ لاق قايرتلا || ر

 صايعلا وأ انآ لاك

 ونأانأ الل 1 ىلا

 الا ىدفرتلا ىسع
 لاق عيكو امدح

 تامطس نءدا 1

 4 لاقتو ره فأن

 لو. ديعس اق

 لوسرة ب سولابسرم
 م--وهيلعلل اىلصدنلا

00 

 !سانلانالاق

 31 لكلا تاو
 ضرّرالا راطقأ نم
 اذاهنيدلا ىف نوهقفت

 (جاوسوت سكر
 مالسلا هباء لاقو اردت
 ىلعةذا رخ ملعاابلط

 7 تور ولسملا
 تلاق اهنع هللا ىصر

 ىلص هللالوسر تعع“

 تالوقي مل هيلع هلبا

 هنأ "قلو ناعما

 بلط ياكل سم تال نم

 اً رط هلت اهس معلا

 هإ_> نمووةنل ا ىلا
 هيادبلاف مهدصاقم

 ناوخخالاو ْمياشملاءاغل
 ءاعاددب رهالف نيدداَدلا

 لسسدو ذي م فداصلك

 أك لاسرلا ظط هع فني

 دقو )لا .رأل اطفلهعطنن



 رع سداسلاب املا *

 فقالثتلا زكا دف

 فم_وعاشملاوحأ

 «( ماقملاو رفسلا
 اشم لاو فاتخا

 رفاسنموهن1ةيقوملا

 هتباه ىف ماق أ وهترادي ف
 هثيادب ىف ماقأ نم مهنمو
 مهو هكيات قرفاسو

 مهتمورفاسد مو ماقأ نم
 مو رفسلا مادتسا نم

 لاح حرس :وةمافالارث ود

 هدصقمو مهنمد>او لك

 رذاسىذلااماق ماراسعف
 هني انى مافأو هتياهبق
 تاعارف_تأ اهداف

 ملعلا نم ب معت اهنم

 هلئاىلدهنن'لوسر لاق
 معلا اويلطا لسوهيلع

 مهضعب لافونيصلاب لو
 ماشلانملحر ران
 ةماكا فنمل اىدقألا

 تاكام ىده ىلع هلدت

 ) لقت د) اعئاضءرفس

 لد .رهللا دمع نم راحنا

 قرصمىلا ةني دملا نم

 ناهغلبثن دسارهش

 لوسرنعهيثد«اسنأ

 مل-وهيلع هللا ىلسهلبا

 مالا هيلعلاق دقو

 باط قهتيب نم يوخ نم
 هللا للبس وهف علا

 (لبقد ) عجرب ىت-
 كا.' هلوقري سفتىف

 بالط م مانودتاسلا

 اندم (انثدح) معلا

0 
 نها 03 8

 نك وا را >1 18/97 يك ب

 2 وو وبرج | "جال نعتانا عبرا 1 ْ
 1 0 0 ا 0
 (مولعلاءامحابتكنم تاداعلا عب رنم لوالاوهو لك“ الابادآب اك ) 0

 297ر2 00 كسل 00 0 1

 م 5 ا
 ا 0 1 0277727708 1

 10 0 يلا ني
 هني رخأفوهيتارصعملا نمت ارفلاءاملالزن أ ووهتاوءسلاو ضرالا قافنويتانئاك.ل اريبدت نأ ىذإ اهتلدجلا
 لاممالاوتاءااملىلءناعأوه«تاناو.>1ىوق تالوك أملاب ظةحووبتاوقالاو فاز رالاردو#تابملاو بملا
 رةىلعىلا اوت ةالصهباخصأو ه1 ىلعو خي تارهابلا تار عملا ىذ دمج ىلع ةالدا او تاع رطل الك ًايتاطاصلا

 هللا ءانقل نا. ,لالاىوذ دصقمن اف (دعبامأ اري كاما ماسسا سو أي تاعاس )ابقاعُتب فعاضتتو #* تاقوالا

 ندبلاة مال بالاامملعةب .طاو'ا نك-ءالولمعلاو معلابالا هللا ءامالل وصولا كاق» رطالو#باوئارادفىلاعت
 هحولا اذه ني تاووالار ركن ىلءة-اطار دب اهملوائ ا اودع تاوقالاو ةمعطالا,الانربلاةمالسوفصآ الو

 نءاولك نيلث اعلا ىدصاو هو هلوةبهنيااعاابرهين«.لعووينيدلا نملك الا نادي نيحطاصا!فاسلاض علاق

 نا ىئبنيالف « ىوتتلا ىلعهيىوقي و لمعااورلعلا ىلعهي نيعّسيل لك الا ىلعم دقي نفاخ اصاومعاو تايب
 ج«هيلاةل سوو نيدلا ىلا ةعن رذوهامن اقوي ىعرملا ىف متاهملا لاسر سا لك الا ىف لس رست ا« ىدسال مهتم« سفت ركب
 ىتح # اهماحلب تملا مطب ووهاهمامزب دبعلاا مري ىتلاهناسو هيادآ نم دلاراون أ اممناو«.اعنمدلاراوف ار هاشت نأ تبن
 اهفناكناورحالل ةبلحتو رزوالةعف دماهم«سب ريدفوب اهماحح اواهمادق ىف ماعلا ةوهش عرستلا نامت نزع

 كلذااو هنآ سضاىف.ىلا اوهيفىلااهعذرب ةمقالا ىفىحرح وم كلحرلانالسو هيلعهليا ىل سلاف س هلا اتدقوأ

 اهتسواهذثار ةلك الاف نيدلا فئاطو ىلا دشرن نحن اهو ج «ةئاطز و هبادآ همامعا ص نم دللو نيدلاياهعنراذا

 هتاعارمنملك اللدبال_مف (لّوال'ابابلا) اهرخآ ىفلصفو باونأةعب رأ ىف اخ .ايهواهت اورسوا مجاداو
 اهف ا انلا) 1 الا ىلع عاج الا بسبب اد الا نمدي راك الانا لك الايدرةناثاو

 اههامش اوفا ضلاوةوعدلا صخا-بت( عسبارلا بابلا) ني رئازلا نا اودخالا ىلا ماعطلا مدت صغع

 هنم غارفلادعب مقو لك الا عممسقو لك الا ليقمسق ماسقأ هن الثوهو هنمدرذ ةنمالدبال اهف (لوالاٍبابلا)

 «(ةعبس ىهولك الا ىلع مدقتتىنلاٍباد الاف لالا مسقلا)*

 (ليال)
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 ىنأي رغل ارفع> انث دس

 نيسل اند دل
 لاثد_:ةرهس ىاملا

 لرامملا نب هللا دعا >5 دح

 ندع انثدحلاق

 لاو ىيازجللاب ولأ ىلإ

 د.لولا ني هلنادمع انثدح

 ىئبالا ناماس ىنأ نع
 ىردحلاا د.عس ىنأ نع

 ه.لعدللا ىلص ىلع

 نمْؤملا لثملاك هنا سو

 هيدخا نى س .رغلالثك

 ىلا عجرب و لو-<
 وهس نمْؤملاتاوهتمخ 1

 نامالا كاعجر
 ءابقتالا مماعط اومعطاق

 مكفو رعم اولوأو

 نينمؤلا

 كنا غاب ىتحالطاباذ_هتتقاغامان» رلاقف قفالا فرظف اظقتسا مانامزعاشعلادعب مانفالبلرغسلاىف لسسو
 ىتح عرمطضا مث مانىذلا لثمىلصتلقىتح ىبصوأضوتو هب كلاّسافاك اوسهشارف نم لتسامث داعبملا فلختال
 تآلقألا و (ةسداس بلاذنل رخا) ةرلّوألعذام لعفو ةجلوا لاما لاّوذ طع طعيتسا مث ىلصام ل مهاب تلق

 ءاعدلاوركذ لايالةتثمةعاس إما !لمةةسمسادخفةراهطا اهملعرذعتتوأ نيتعكر د تاعكرعب رأرادقمموعب

 ةمس#لاىرط هذهف ةاش بلح ر دقوإو لالا نمل رثالاىف ءاحدقو هلذفو اي هلج ىف تكف
 نينامءامح !لم-ميتأ تبني الف ىلإالا طسوف مايقل !هيلعرذعتب ثدحوه,اعرسسأ ها اررامهفئلدب را ارتطلف

 ليللا رطب موق وامان عدل !هكردشالف رسل تقو عيصا البق موعن مع غ ءاععلادعب ىذلادرولاو نيءاذعلا

 قامآو ةرصقو تقول لوط بسبع بنار !اهذه ب دترتفرادقملا لارظتلاو راك اههموةعلا سلا ةيئرلا ىه هذهو

 روك ذملا سئرتلا ىلع رخأتلاو مدقتلا ىفامهم أ ىرح سدلف ردلاىلاامهفراقنب مةعباسا اوةتمادتا ةيئرلا

 ةعئارلا ودة مات |الوةسداسا!قءانرك ذامنودت سل ةعبانلاذا

 « ( هلضاخل !مايالاو كابالا تام)

 تأىبقيالةل ل ةرسشع سمن ةنىلاىفءابحالابابككس ااهيفدك أتي ىتلا لضفلادب زعتصو خلا ىلابللا نارلعا
 ذب رملالفغ تموج رب لمساو ]أ نءرحا 2 المت راَقلانالفمو اري امسا اومامافاهتعدب رملا لغغي

 هليل بلطت اهفذا ريخالارشعلار انوأىف س+ ناضمر رهش فول األ هذه نم ةتسق س <: متاقوالا ل !ةاضصف نع

 نب الاقو ردي ةعقو تناكمبف تاعجلا قتلا مو اقر هلا يفلت نشر -ةلماوردقلا

 هلو بحر نم هلل لؤأو ءا ار وشاعةل لو محلا ن ءةليل لوأفرخالاعسنلاامأو وردقلا هلمآ ىه هنئا هجر ريبزلا

 قلماعال ملسو < ءاعدنبا ىلص لاق دّعذ ةروث ا مةالصا قو جارعا هل ل ىهو هنن رشعو عسبسهإ ءلوهنم دنا

 | 0 دكر فأر تبة عكر شع ى ثا الا هذهىف ىلص نمو ةن->ةثامتانسح دإ.الا هذه
 ةسةئامربك ًاهتراوهتناالا هلاالوهتلدلاو اوهننا ناع-لون منهرخ 1فياسو نبةعكرلك قفدهدتيو تار اا

 هرزخ و ءايندممأ نمعاشا عهسفنلوعدب زب ةنام سو ةماعلا 1 تلا ىلع ىو رعرم هتاف رعب تسل مح

 فآر هب ةعكرقت اماجةغف ناعش ن مفصنلا هل لو ةيصعم وعدي نأ الاهلك هعاعد بيحس هلنانافا_ةاص مد: و

 ةفرعة ليلو عوطتل اةالص ف ءان در وأ امرت يداك تاحخ صالخالاةرو ىدعافل ادعي ةعكرلك

 هلضافلا مايالاا ماوه بولّملا توت مول باق تع منيديعلا ىثل» !امحأ نم ملسو يم نيديعلااءاماو

 ميظع فرش 4 بجر نمنب رش ءودعبس مون وعار وساع مون وةفرع مولا سفدار والا هإ هاوس بدت

 مايص هلهنلابتكس جرنم نبرشعو عبس مول ماه نم لاق ل-ز«.لعهللا ىلص هنا لوسرن ا : 3 رهونأىدر
 ةعبس مول وهلاسرلاب سو هبل عهتلا لص دمت ىلع مال ل اهيلع ل اريج هنضهللا طبهأ ىذلاموملاوهوارهش نيّدس

 ىهوتامولعملا مايالاو نب د_.علااموب وةعجا مون راح كوع او و دسو مورو ناضمر نمرمشع

 لاق هنأ سو هيلعمقلا ىلسهتلالوسرنعسنأ ىو رددو قد رشتلا مان نأ ىهوتادودعملا مايالاو ةحاىذ ةسشع

 ةسجلا مايالا ف ةنيطدحلا ٠ نم ءاذعلاضعب لاقو ةنسلا تاس نا ةمررهش مساذاو مايالا تلس ةعبلاموف سا ذا

 مول عوببسالا ىف مايالا لضاوف نموه عار وشاعوةفرعوةعمجلاونيدبعلا هيدارأوةرخ الا ىفذا تهمل انت 0

 الف موصلا ب اتك ىماصلل ماءالاورهشالا لئاضفانرك ذدقو ىلا«'هنياىلالامعالا ا اهبق عفوت نيتثالاو ”الاور

 نيملاعلا لك نم مىقطعمدبعلك ىلعهللا ىلصو معه لنا ل

 سنع ةعسلف

 ىناثلا عسب رلاهلتي ونيدلا مولعءاحا باك نملّوالاعب رلازخ)*
 + ( هنوعو لاعت هللا دمع لك الابا د اناهتفم



  غا/ ا ْ نال 11

 ل رسل راهنلاو لسللا تاس هناثاىن داتا (لاعذ مولا منلخ ةليح بلط ولمالاره-لوط ا
 نارلءاو راهتلابالو ليللاب مأن ؟الىبتكرت ىدمسا. لاذ تاعغنلا كلتل ضرعتف 0 ةعانلا وللا ع يطع وةظةيتملا
 ن. رباحنع وص! ارياف ولغا ثلاعاودنا باقل ا ءاقص نم لال امام فا ىح رأ ل ملل ايتاصغنلا هز نه

 |١ الا اري ىلاعتهقلا لأ ل مددعاهقفاونالةعاسل ال |نمتالاق هنا مو 94 ع هللا ىلضءننالوسر نعمان

 نيئاّعلاب قاطموةل للك كلذوما اءاطعأ لا ةرخ الاوان دلا سم نماريحخهنا ل سنى هرخأ ةباورفقو هاباءاطعأ

 ناوقنلااةعاس ىهو .ةعجلا موةءاسكوناضمر ره-ثفردقلا هل اك لب الارإح ىف ةمبسم ىهوةعاس /اثالث

 1 *(لب ءالاءازسالة مسقلا ىرط تان )4 معأهللاو ةروكذلا

 أ| اودر 2 نيذلاءاب وذالان أش اذهولمال !لكدايححا ( والا ) ب ق | سه عمش هلوا دقملا تح نململلاءايحاتارلعأ

 7 روحت 0 ْ: ىلا ما 50 اودرو ماد انّملالوطب اوعي ملف مس واةاةامح ومبسهاءاذء كلذ راصو هناحانعاوذ ذا و ىلا عت هللا ةدا. ,عأ

 نالطالا ىلع مهل كلذ : كح ءاشعلاءوضوب ميدلا نوللاساوناك فاس كلاود ةعاج قر ط كال ذناكدقو سانا !لاغتشاتةوفراهنلا

 0 ةعانقلا كلذ قوىوتف || هءاعبطاو نم مق ناكو نيعبادلان ندعي رأ نزاهتشالاورتاوتلا لس لد سال ىكللابلاطونأ

 ا ليللارخ موف هإ-اب و ريالا سد ساو لوالا فحنلا مامي تأ شن ةف ىلا الا ثاث مودي نأ )م ةثلاثلاةيتراا )

 ْ مانو ل ءالارتك اماقولف هيةرهثلاودحولا: ةردص لاب ونالدنوهر ؟اوناكو :' دغلاب س اعنا بهذي اب هزالب ومع ةدارالا لهأ قرطو
 ا نمرتو أ اذا لس وهياعهللا ىلصهننالوسر تاك اممءهتلا ىطرةشئاعت !اهو ه باعت لقو يجدر ل 0

 (انرمخأ ) ةر ارهتم ا تااقوتالدا هنذْؤفلالب هيتأي ىيحءال_كمىف عم طضاالاو نهنماند هدأ ىلا ةداح هل تنأك نأق لبالارخآ

 لاق تفلاوبأ ةقثلاخيشلا || وبأ مهنم ةنس جدلا لبق ةعصطلامذهفاسلا ضعب لأ ىتحامانالا رهملا د_عبهتيفلأام اهتعهللا ىذراضدأ
 لاق دم لضفااوبأ نأ باب رالئالذو ببغلابءار ونم ةدهاش او 2 ..ستتولا 1 عمون ناك هسنعهللا ىذوارب ره

 لاق اولا طاح ا سر.لامونو ريالا ف صذلا نمىل. الاثاث ماءةورامنلادار وآن ملّؤالادرولا ىلع نيعن ةحارتسا ه-فويولقلا

 فصخلا ف نوك تأ هاذنآو ه4 وأ لمال ١س ليس مودل نأ (ةعب ارلاةمت رأا) مسوهم .لعدتلا لصدو'دما.ةري_الا كيج اسايعلاونأ اان دح |

 هيلا حوت ىنارست رانا كلذ نافرب دقتلا ارب الثأ (ة سما كامل رأأ) هنم سدخالا سدسلا لم و ريمخالا

 (غ موس هتك اوممغا! ىلا فبراطضداعرمم هلظةولو هسيطااون وهسبقار نم هيلكو ورمل الزانم فرعا ناوأ

 ا 50 اف هلتوك.ذمونل اىلاداعمونلا هباغاذاق ماقديتنا اذاق مونلاهبلغن نأ ىلا لسالا لّوأ نم

 ا ةقير طوهو ل سو«.لعنلا ىلصدنلا لوسر قال أ ن ءاذه ناك دقو اهلضفأولا.عالا دشأو ىلاألاةدءاكم ن هوهو

 : ةموقلأ اىهلوتي فلسلا ضعب ناكو مهنعهللا ىضر نيسعباتلا ن ءةعاجوةياضصأ نم مزعلاىلوأو رعنبا

 : جفرا دقملا ثدحن ل سوميلع هل ىل_ههنلا لوسرما.ةامأ انيعىلهللا مان الف مونلا ىلا ت دعمت تيتا اذاف

 هملعلدويلامالا ف كلذ فاتك هسدسوأ هئلثوأ هب .الئوأ لسيللا فصن موق تاك امب رليددحاو بدترت ىلع نكي

 نم فداف هئلثوهغصنو لالا ثا نم ىفدأ موقت كله: كب رشا لمزملاروسنم نيعضوا فكان لود
 ثاثلا نءب رقه ”اثو نيثلثلافصن ناك هش او هغصذو هلوقرسكن اذ هس دف صنوهفصن هناك ل للا ثلث
 حراملا عنا سو ءاعدتلا لصتأك اهنعهللا ىذرةشئاعتااقو ل. الا فصنناكب صا تاو عسإ رلاو

 ١ «.لعهتلا ىل_صدهللالوسرئالس تيءارلاق هنأ دحاوري_غىو رو هنودا ف سدسلا نوكيا هوكي دلا دعب

 ةعزعلا تود ةصرلاب [| ت ناكلادر ولا نب بيهو وضاءعن لءذذو تايندملا ماس ناوفصو بي سلا نن دل .ءسمهنملاقةنس نيعب رأ

 0ك لثش ىه ىلا | راكب نب ىلعو قارادلا اها سوت ا وتايفوكسل امك اومثيدن نب عر اهسينمْنن بهو وسواطو
 لف تاكناو :دارالا | ن كلامو نايسراةلاىنامسلارياسوب ًاود_#تونأ بيي-ونايدابعلا مداعولا و صاو 2ناهناد.عوبأ اوتامما |
 كا سن نم ىلسع فقولا ا تاكولاهناانن سدهكو نول رسصبلاءاكبلا < وتباناأن بيبحو ىئاقرلاديزب و ىهتلاتاماسورا- د

 إلسع ةيفوصلاقدرط || ف ةردكذملانيدتو مزاسوو أةئيددملا لهأ ن ا :ًادك رح: صدأ ر دو عسج رهمهفب لاموة قت نيعست ”رهشلا فرع
 هلك روع الذ الاحو | نسا وفلسلا نمهم طاعنييطا اولا ددعرص هنالاذهو للا فص موةي تا (ة: ةيناملاةم .ةرملا) م هدر ءرثكيةءاج
 نننك ارلاو تالاطبلالهالا ل عفهطسوولمالا ف وح قدمانق مك ىت> هنمريخالا سد سل او لمأأ !نملؤالاثاث لا ماني ت أه مقدر ُُط

 1 ٌةيشوصلا عاشسد دع

 - رمل اة 052 يي بدبي

 1 م



 نيج تس تي بحت

 دبعولأ خشلا انأ لاق

 نيسان بد نجرلا
 ن لذفلاانأ تعمم لاو
 تعءعم لوقي نورون

 ددجلا د _ىءنن ىلع

 تءعسلو#ب ىرئاذغلا
 نم لوي ىرسلا

 اهعلس متنل اردقف درع ال

 ددو) لعبالث بح ند

 زحاعلا خجشلا (رذع

 لوانتىف بسكملا نع

 رذعبالو طايرلا ماعط

 طرش ف اذه ناكلا
 ىل-ع مودل قدرط
 ثيح نماماق نالطالا

 ناكت اف ع رشااىوتف

 له كدقولال
 اءزت نم ىلعو ةفؤطتلا
 سبلو ةفو هناا ىزي
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 عومهايتدلاف نمالا لهو « .اوماقن مهموف فوخلاراطأ

 هناوث ىلا هةوشوءؤاح رهن كستسا ى ىتح ران لاو رابخالاو ثار , الاعاممسإ ل. ءالاما لطف ف علت ؟ (ثااثلا)
 4 اص اتدهذ هتوزغنم عجر نيم اه! ضعب نا نكح! 5نانجلا تاردف .ةرلاو دب زا تاطاقوشل اهضونق

 ةتمدئاملف ةدم دل اراهتنناك «_ةحوز هل تلامذ .دأ ىت ىلا لزي لو رعدملا لتدفق هراق:::تساصواهشارب 0

 تمقفلزنملاوةحوزلاثيسافلءالالوط 3: اروح نمءارو-ىفركفتأ تنك ىناهلاولاق ميصلا ىلا تنلاص

 الا فرم اكتءالءماسق ىف هنأد :ناعالاة ووو هلل !ثعاومب لا فرم وهو( عدارلا) اهنلا اهو جلس لوط

 اذاف الا اعتهللا نم تاراماكل:ناو هلةد رطام ةدهاشم عمد اع ماطعموهو هيرر هنن موهو

 ناىئتيشالو ماما !لوط ىلع بد. اي ةاح انا اةذإ هله دقق ةةأحانملاب ذ لال و هنةول- حلا ةلاكمالمحأ ىلاعتهللا بدحأ

 تدسل كلاوأ هل بيب صخشل بهن لاسرم_:عيلف لقعلاامأف لّةنلاو لقعلااهلدهش ذاةذللا ذه دع.تست

 هالك ل + انا تلق ناف هإ_بءللوط مو.لاهم 0 هناحانمو ةؤاحللا ف هيذدلتب فيك هنا هلاوم اوهماعتا

 ذذاتي بلا ناكل نتي اكو أربس ارو وفا لس اناكرلن لها ىر الىلاعتهنيا تاوهماار امذلاب
 هلم مست هنأ - كلر .هرك دوه اعهمحرأ اهطاب عنقي ؛ تاكو ها اورح 1 0اارق جمطلا تودوراتنلا نودتدر لا هترواع5

 ىلاعت هيا مالك ع همس ى دلو هبأو - عاصس ذذل: مق هيأ و> رطتش هناتاةتأف هد فعاموا_ءماضا كل ةتاكذاو

 4 لا هررب رس عفر وهباع هلاوح | ضرعف ةذلاطا أ هات هددقق 1 تك :وهببدعال هناملعب تاكتا هنا لعاف

 ضرعيو اللاب ولت ىذلااذكو هيذذاتبذ هناحانمءان :1ىفءرط اخ ىلع دو املك ىل "هللا نم عجمان نئوماوفيك

 ع معن 1 وى و رين هنبادنعامو قدصأ ىلاعت هللا ق تف ءاس .رأ اوهماعت اءاح رف هيذذلتي لبللا جف هناجاح ماع

 0 ىف لدللا ماوقلاو> أ هلده_ثدفلقنلاامأ ًاوتاوللن ىف هءاع تاحاحلاضرعبذذلت الكف ريغ دنع
 هتيعارام لاقل للا اوتنأ فيكم هضعبل لق ىتح بيب ل !لاصو هلل بحنارم قاسم هلوهراصةّدس 1 ليألا ماشي

 ا ةصور غل | ىلا ىنةب_س'ةرمناهراسرف لدالاوان أ را ”لافر دي ةتامأ" اموفرمهأ ادم ههحو ىب رباطق
 اذا هرعشن مغاو*احاذا هن امد ؛ح رذأ ني-:لاحنيب هذان اةعاس لاف كل اعلبللا فدك مهضعبا لبقو ركغلا نع

 نبليضغلالاقو رقلاعولط ىوس ئثىتزحاام ةنسنيعب رأذن ل لات طقهب جرف عام عاط
 تاكل ؟لاقو "ىلع سا: ملا لوحتدإت نزح تعاط اذاو ىبرب ىول لام الظاا,تحرف سعشلاتب ر غاذا صانع

 0 ظألاقو امندلا ف ءاقيل |تدمحأ ام ل الاالواو مه مهره 'ىفوهالا لهأ نمذل مهل مال ال ١لهأ

 ايزدلا ف سيلءانطعلا ضءبلاقو مهلا عأ ب اوف نمرثك ؟ كلذ ناكل ةذللا نم هنو دحام مهلاسعأ باوث نهى. ءالا

 تسل ةاساذملا ةذلمهضعب لاق وةاحانمل اةوال> نم لدالاب مهبولة فقالا لهأ ءدحامالاةنجلا لهأ معن بشد تقو
 الان دلاتاذل نم قيام ردكم لان ١لاقو مهاوساهدحالهئاماوالىلاعتهنيااه ءرهط أ ة:لا نم ىهامنا ايدل نم

 يول: ىلا راص-الاب راقب ىاعتهتلانانفراعلاضبلاقوتعامملاف ةالسصأ اوناودخالا ءااو لم الا مانق ثالث
 لاقونيافاغلا يول ةىل اىناوعل ام مع واقنم رشم ريت سقق مسج واق ىلعدنا اوغاادرتفاراوف أاهؤلمق نيل

 قنوبح ومسح ىدايعنم ادامعلنا نعي د_صااضعب ىلا ىسوأ ىلاءاهتنا نا ءامدعلا« نم ءاناعلا ضع

 مهي رطتوذحناف مبلارظنأو ىلانو رظني ووهرك ذأوىتوركذب ومهلا ناتشأو ىلا نوةاتش د
 نونح رهمنغ ىارلاىع اراهراهااي لالافلا نوعارب لاه مهتمالءامو برايلاق نتقم مهنعتادعناو كتب >أ
 ىلا اوبصن هيب بيرحلك الدو مالظلا طلتدخ او للألا مهن اذافاهراكو أ ىاريطلا نحتاك سء كلا بورغىلا

 كاشوهقاتمنيب و 1 اند خراصنيدق ىتاعئاب 'ىلااوةاقو ى داك ىنوحانو مههو>ر .ىلا اوشرتفاو مهمادقأ

 قءنرريمت مجبوأق ف ىرون نم فذقأ مهيطعأ املوأ تح نم ن 2و دام يول و ىلح انمنولمد امى.ءإ

 ةئلاثلاو هلا تالة ة-المهنب َر ايت دامو ميشلان وضرالاو عسيسلات ا اوهسلاتناك ولكنا ةلاو مهنءريخأ

 هللاهحر رانددن كلام لاقوهمطعأ ن أدب رئاامدحأ لعب أب هيلع ىسهج وب تلبذأ نمىرتفأ مباع ى- ع وب لبقأ
 م _م.وأق ىف ةوالد اوةقرلا نمتتنو ذ_هءامنو هرب اوناكو ل> و زعرامجلاهنم برق لالا نم دعس لل علا ماقاذا
 نع رامخالا فود ةبحما باةكى ميلا ةراشالا ىأتس قت رس اذهوبلقل ا نمىلاه"برلابرقنمراونالاو

 هذاتسأ ىلا نيدي رملاضعباكشو ىرونتي ًاربنغلاب وكاملة نمت رتقاىذلا هنلاانأ ىددعىأ لد و زعهتلا
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 ةالصلا ىلا عرفي متاعفخ قف واعاع هردص عضو مونلاهيلغاذامدأ نمةر وسم هتناكومونلا ىلاوع دياهمال

 ىلىب_مهناق ىمعتلا نا علس ىو امن مرك الىلالجو ىزءو لود 4 :عهسف موذلا ىف ه ةرعلا برش ًارمهضعب لاو

 ضعب فىور وءوضولا لطب باقلا ماناذامونلا ناهبهذمناك لاي قه مس نيعل رآءاشغل اءوضونتا دغلا

 ةكيدلا حايصهمام#ت راق 5 2 : الىذلا اه»- ىديعوهىذلاىدمع نالاق هنا ىلاعت هللا - نعةعدقلا تكلا

 *(ل الا مايةرس. تداهم ىل!بامسالا ناد )

 ةعب راق( ةرهاظلااماق )انط اب انوار هاطأ هلةريستا ا هطو رست ماع ملل قذو نم ىلءالا قاحلاا ىلعريسغ لآل مامق تاملعا

 ىلع فهي خويشلا ضعب ناك مالا هلع لقثي ومونلاهيلغتفب درا رك لك الا رثكالتأ (لوالا) ور

 توما د_:ءاورسختفاريثك اودرتفا ريثك اون ريشنفاريثك اولك أ2النيدب رم ارشاعم لوب و هلل لك ةدئاسملا
 لا_عالافراهتلابه سفن ب عببالتا( ياثلا) ماعطل | لق نعةدعملا فيم هوريبك- !!لصالاوهازهواريثك

 امئافرامنلاب ةلوليقلا لرتيالنأ( ثلاثلا) موننالةبلعاضد أ كاذ نافباصعالا مم فعضتو جراوجلا|همجابعت ىثلا
 4 يلو وشلعلا بعل كلذنافرأ ماا رازدالابةدحالتأ )ِ عجارلا) ليال ا مامق ىلع ةناعتس لإ ةنس

 موقا ؟الكانافكر رهط دعأ او لب الا مامةس>ًاوىاعم تددأ ىادمعسانأ ا ناسدعأ ! لحربلاق ةجرلابامسأ نيدو

 ليلعالو دوه لد هانا نط الوب هور عهعغا عم وسلا لحنداذاهللادجر نسما ناكو تدفن ونذِلاعذ

 الرشد اراه بنذلا لا ذامو لق هتبنذأ تنذب رهش اة لد هللا مايق 5تمرح ىروثلالاتو نول يقال منافع 9

 لاف كلهأ ضع ىقل لا ؟تاَعف ىس + وهوءر ون زرت لدتا ديتس لمرات اع لا

 الا لاذاموةحرامااىبزحأ اردألو ليسمىرتسو قاغمىاب لاق لاذائَو تلقد>-* لاه اود عجو تاقفدثشا

 ريثكسلاىلا ارعامجممدحاو لك نم ىلع لولاو رمش !اىلاوعدب رمش !اوري_1اىلاو © لي ريدان الازهوهتث دحأ تنذب

 ةانحهلاو هب وقعلم ءالان مالت>الا لو 30 ناكو بنذبالاةءانجلاةالصادحأ توفت الى ارادلاناماسوب أ لاق كلذاو

 1ك لك أ ايلدعلا تاقر طن“ ل !ءو رطقت نمد_:عرظناف ن نيكسماي تعد اذاءارطعا !ضعءبلاقو دعب

 ل الا مامق نم عن رشا اع ةثروتاواكبونذإاةلوالا+.ةلاحىلا دوعبالوه -. لع ناك امحدي 15 تلقتنق

 فردت واهريغرب والام ريانا ىلاهك رعوب اعلا ف_صتىلال+لاةمقالار وو مار رنات ملا

 رطل نم مكوهلبل مامةتعزمتلك أ ١!ند ممهضعبلاق كلذإو عرس ا هداوعدما ةيرقلاب بولةللةبقار 1١ نهأ كلذ

 م ىس#ةالصلا ناو ةنبمايقاهممركف هلعقلعفت وأةلك لك 1 .ادسلا ناو ةررسلل 5تعنم

 ةّمس نيد الثوافينان اكس تنك نيناصلا ضعب لاقوتارب1نارئاسو ةالصلا نع ىحهت : ءاصغلا كل ذك فركسملاو

 5 © ىسهمذ اك / نأ ىلع همن مذ :اذهوال نواوب اوناكف ةعاسج ىف ءاش ءلا ىلص له هن المللاب ذودتاملكلاسأ

 *«(روءأ ةعب رافةنطابلات ارسيملامأو)*# ١ ركن اوءاثعيفلا ىطاعت

 ايندلاريبدتي مهلا ىرغتسم افا هندلا مومهلوشفنعوحدبلا نوني لحدا علا (لوالا)

 لاعب . كلذ لثم فوهسوا والا لومالو هنامهمىالا كي رالص قركفتي الذ ماق ناو ما..هلا هلرمسيتي ال

 متانفاضت [تافةيثسااذا ثنأ او د مان كنا باو ملا ىنريع

 ماقعو م مونراط منهج تاكردوةرخ الالاوهأ ف ركفت اذا هناقلمالارصق عمبلقلا مزاي بلاعغفوخ (ىاثلا )

 لول مو ناك بيهصه منا ةرم هيلابامال_غنا ىقكحاكو نيدياعلامولريط مهر 5ك ذنا سواط لافاكهرذد

 رخ !مالغل ل.ةومونلاه. 31 ءالرانلارك ذاذاابمهص نالاقفراهنااب ]معبر مذا لمللاب كما. .5نا هيدسس هلت ا اعدك

 0 مانأ |تاردد الذ قوش د:كاةنحلان رك ذاذاوىفودند:ثارانلا ترد ذاذا لاقل كر

 اعع- متااهليلبتورعلا لقم 0 51 معدات هد-ءوننأر علا عمم هللاهجرىرصملانوزلا

 اعضْع سبل !تاذوماقر 0 دا همالك لبلخلاكلاا نعاومهف

 تارسحلاث روت مونلاةرثك دي تالذغلاوداقرلا ىلإ وطاب اضنأاودشنأو
 هنق كل ادهغ اداهمو و تامملا دعب لوطد اداهرل 4 .ل|تازتتارعقل اى نا

 تاسدانما لاب مكود يي وأاءالمنمتام ءلاثنمأأ 35 تانسعو أ تاءبوفذن

 0 م-معر ةايدق 0 هودباك لسع !ليالااماذا ٌكرابملا ني الاقو 1

 الو 4 هدول لّعشلا 0

 لغش لغشلا لماك ىنعن

 هيىنعت نيك-او حرارملا
 ةيساخلاوةباع رلاماود

 تلاسقلا لغثلاو
 دلعلاب واةةوتاقلاو

 0 امو نااتلانود
 تاسقنلا نم ةدانزلا
 قوةعربشغلا ما.ةتاف
 كلذ. ومان لش ثتولا

 مهعنركش ىد و

 - ةياذكلاةمعنو غارفلا
 ةمعنتارغك ةلاطبلا ف وأ :

 ةياقكلاو غارفلا
 ءامض انتي (ارمخأ)

 لبع تي .لاوأندلا

 ران[ لاتؤزاحار هاّملا

 زودنم نب لجأ نا

 فان دج انآ لاف



 ىلاعدفرامغلاز“ ا ىلع

 لاو ىن بحرورو

 خاشملازالو تام
 ناءشلانودا:ةيفوملا

 مهل الفذ ةمدقلا ىلا
 دحاو كو ةليطبلا نع
 ةلماعلا نمظح هلتوك
 ةمد-لا نماظ>-حو

 ةر دذختوأ (ىدر)
 هللالوعر ل-ء>لاق

 مك

 ىنبا هباةسلاوتاذالا

 .وهملع هلبا ىله

 د,عىباةباخغ اوسثاه

 ىدتعي اذ_مورادلا

 قَد -.فودلا ماتم

 ىلعمد_1نا قد رعت
 كلر قرذعنالوءارقغلا

 التستلل 0

 هذال
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 ليقو حوسملادعب دالات سلو عوم الا دعب ريدصلا تيكماو لمحت باذإةعالط | منهج ىلا تعاط اولواقا ثا راع

 -0-0_ .اعهننا ىلصلاقو لمعت امدا تسلا 3 قرم تال ا

 امحر مسوءيلعدللا ىلصلاقوءاملاههجرف مضنت تاق تاصف هنأ سما اخد ا ءلل' نم ماهالحرهنبا

 نم لسوهيلعهللا ىلص لاقو ءاملا هدو ىف تدك: بأن اق ىلصفاه>وز 21 6 تادفلم الا نمت ماقة أما

 لوس هتلا لصلاتوتارك اذلاواريثكهلانركئاذلان ما.تكنيتعكر الصف هنأ صا طظق.أول- | ١ نم ظّشتسا

 هب بز نع مان نم ل- وعيل عملنا ىلصلاق هنع لنا ىضر باطل انب رمل اقو لءالا مامققب وتكملادعإ ةالصلا لضنأ

 ةةعهتلا ىضزرعتا ىور( ران ”لا)لدالان 0 رقاشاك هلبتكرهظلاور خلات الص نيب ءأ رهف للاب نمش نعوأ

 هنعهللا ىدردوعسم نب اناكو ضد رملا داعب اك ءريد ؟ امان امد ع« ىتح طة سيف ليللاب هدر و نمي لاب رغتاك

 لاف هلل عش هتنادج ج- لمتلا ىو دك ى ود هل عمس.ف ماق نوبعلاتأدهاذا
 ىلة ني هشارف ىلع عم طخ اذاهنلاهجر سو اط ثاكو مدا ىت> هل ءللا كلت ماعف هلعف دب رمفلع د زاداراجلان ا

 هجر ن سما 0 ون دياعلا موق م مهجر ك ذريط لوهي ع حابصلاىلا ىلصت وسان م تالة ىلعةبحل ا ىلة 275 هملع
 مهناللاقاهوجو سان :لا نسح أن مني دع: هتملالابام كل .ةفلاملا اذهةقنو ليللاةدءاكم نم دش المع لعنامهنلا
 نأ ف اذ. هدرو هناق ىتحهملع ماذ انف شا رف هده هرفسن «نييحاصلا ضعب مدقومر ون نماروف مهسبلافن جلاب اولخ

 لوةيوهنلعمدب ب رهف شارف ليل اهماعنحاذاداور ىلأ نب 7 زعلاديعناكو ادب آ شارف ىلع اهدلسعإ مانيال

 يلوهف وأ نم لمللا ليقتس الا لمضذل لاقو ماك لمللا ىلكد لازءالو ك 3 "الدنا ىفناهتلاوو نءالكن |

 لافو لكلا مايق هيمرعف فنذلا بذا ىل_-رلا نا نسا الافو ىحم * تيضتامو حصاق نار هلا حتقاو هلو

 هللا هجر مش نب لص تاكو 0 لع لا ما. لعز دقن ذأ ل هضفلا
 لاهو رانلا نمكّدحربى درسأ نكلا و ةفلابلطن ىلع سبا ىهلالاق رصسلا تاك اذاق هاك سل
 ناكو للاب مه: الوراهنلاب ىلاعتهللا صخنال ا 0 ل د مسالا ءاكللاضعبللحر

 ةالصل اةالصلارادلا لهأ ا,تااّمف هب راخلاتمأق لالا فوح ىف ناك الق مود نماهعابق هب دراج حلاص نب ن سعنل
 نمىنتعب ىالومابتلاقف ن سلا ىلا تءجرق معناولاق هب ركل 1 يتلا رعشلا عاط أ انحصأ اولاةذ
 ماش ع نام لفة ريثك ىلابلهذ ع هللا ىضر فاد تل[لرعم فاش 0 رلالاوو اهدرف ىف درب وتكلاالا نوأددالموق

 ىلع 0 فا نقرهشأ ةتسهنعهللا ذرة ةءذحايأ !تندك دعا هير وج اوبل اقواريسالا لع الا نم

 اعفصوأ نأ ى حا ىنالاّتف هلك لكلا ى ءازه نااولاعذ موقد رف للا فصن بع ةينحونأ تاكو ضرالا

 هنعهللا ىضورانددنب كلامن لا. ولمالاب شارف هناك امهنأ ىو 2 وهلك لمالاى ع كل ذدعب ناك ة لعفأ ال

 تاحلاصلا اول واو: كك نيذلاك مهلععن أت ائيسلا| اورج ا نيذلا بس مأ عصى ]لهن , الاءزهددرب تاب

 هي هتيم ىلع ضءَءَذ ا ىلا ماه مءاشعلا دعب ًاشوقرازر دن كلاست در تينت ةريغاا اقوه الا

 كلامنيلح رلاىاقراغلا نإ 5 امس نمد لانك اس تاع دق ىد جلارانلا ىلع كلامة دش مرح مهألا لوي لعذ ةربعلا

 ” 1 تودع و م ةليل توهسرانيدنبكلاملاقو رعشلا علط ىح هلوق كلذ لر مف كلامرادنب رادلاىأو

 اهفاذاف ةعقرلا ىلا تعفدذ :تلقذ ًارقن نست لت اعف ةعقراهدن فوت وكن ام نساك هنراخ مانملا

 اهفتومالاد_اخن سعت *«تانخلا ف سناوالاض.ءاان 2و قامالاوزئاذ_الاثتهلأأ

 نار لاي نوعهتلا موماا نم د اريد تادناجاص هبل 0 تاسحلا نانا ىفوهلتو

 زاكرو“ ؛ل!تايقستالاشب م

 مانملا فتي للون نيماّوتلا نم تاكو تخمر هزأ نع ىور وادجاسالاه]_لتاباسق نورسم ج لدقو ١

 ىديسيلا ىتبطخخا تلاّمؤ كل سفن ىب جو زتاةفءار و»تلاقتنأ نما اولتاقفاندلا لهن ءاسن بشن :ةأرما

 كيدةروص اكلم شرعلات نا ىب لنا ارهم نفسو لاتودعجمتلا لوط تلاق |رهمامو تل ةةىفرومأو

 اذانوُعاقلا متءللاقواقزو هدحانك< برضلوالا ل. الا ثلث :ىكماذ ذاؤرضخأ د حريز نمه:هدصو هولوانمهةنارب

 0 1لارو را حاس رت سلات ىضماذافنو دومه ا مقل لاقو اقزوهيحان برع لبالا فن ىذم
 ىناهل اهبنمز,ب هوذا ليقو مهراز وأ مماعو نولفاغلا قيال راقرودمج اح نرجيرمفلا علط اذا نولصملا
 ا 00 ف تالا سان يفسر لوك تاكو ةئتنم نيئالث ضرالا ىلا ه ينج عضوام
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 هلعوهأكو ملسوهيلعهللاىل_مهننالوسر اس ىأر وعاب نالااسف ىأر وةنملا لدتدا هنا ىأرف سانلا ضعب كلذ 1

 :٠ ماسقتاو 7 .ةنيدلاصاابأ د هناق ل. ءالامامق 8 ,مكماع مسوم.لءهتلا ىصلاقو ا. دلا لهأ دنع هتلاوبكاو كا :
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 لف دقوامأ دلانمحب ر عن ليقءمانمرلومياعمتا ل ارد 1 قدصو نم « ندعم مولع مواد

 لهل بوعي .اعدتنا لصهتلالو ,-ركومهتنادسعا لق 5 ىدحرن* :؟نءاثعا !نيبامءامحا لضف قدروام ن1 ١ىلعو

 مل--.وهيلعهللا ىلصلاقو ءاشعلاو بز ءملانيدام لاق بو وةك اريغتالصز صأر مءوهيلعهللا ىلصهللالوسرتأك

 هند ار والا تةولااذ_هىفهذعهللائذردوع سمنعا تثنت :أامدوسالالاقو نيداوالاةالص كل ءاشعاار رغم ا نيدام

 ْ امفلوشي و لمالاة مشان ىعهلوةيواهلعبظاولهنعهتلا ىذر سن أ ناكو و هِلْذْعَلا دعاس ىه معنل أ ةفد ل آسف ىلدد

 ا راما اموصأ ىلا رادلا نامجاس بالتاق ىراوللاىنأ نيدج أ لاقو عمجاضلان ءم موه قات ىلاعت هلو# لزن

 ٌْ رسبس منا تل امسهتيب مج الاقفاهمتدءأام ىحاو رامخلاب ر طفاوأ كبلابح أ ءانعلاو برغم انيب ىنعتا و

 : *« ( لدللا ماق ل ضف )* امهتناملصو رطفأ لاق

 الف طابرلا لام نم ||| ردا ىح لللاةئشاننا ىلاعت هلوقوتهي الا لا !ىنائ نم ف دأ موقت كن أراعد كن رنا ىلا عت هلوقف تان . الانمامأ
 الاؤهشلا فرت ن وك | هي الا لدللاءان 1تناوه نم اوتو عم جاضملا نع مهر: :بفاحتىاعتو هناضس هلوةوالمق موقأوأطو

 هل نمو ةريصل ةضعإ ا لسللام انك ىه ل. .5 ةالصلاو ريصلابا اودمعت :ساوىلاعت هلوةوامامو ادع ممرلتوتس نيذلاو لحو رع هلوذو

 كالذف ئشلا 1 ام ||| فاق ىلع ناط.ثاادقعن ل-وهيلعهقلا ىلص هلوق (رابخنالا نمو) سفنل اة دها < ىلءهرلعرمصلابتاعّتسا
 ا تاعنا ىلاءةهللار 5ك ذو طقسا تامدقراف لب دوط ىلع !كءلعةدقع 0 مذ دقعتالث مانوها ذا مدحأ

 .توكفءار ةفلأة مدع 5 نالت هلأ ثن. .هن عيصأْالاو سف: اا بطاطين عيصاقة دع تا < اىلسنافة دة تلح اًاضوت ناف:دقع

 هةملخ لا اقم هلك انامأ
 ناربإا فوهنذا فناطمثلا لاب لحجر لاذ لاف حصن ىبد ل الا لكما هد لدحر هدنع :رك ذهناربخلا فو

 ناط. كلل

 0 مال ْ موت هرذاذاو رشلاب هك !ترد فعلا اذاو هقادءاس د يعلا طعس اذافار ودرذواقوءاو اطوعس

 0 2 1 ١ ىمأ ىلء قش أنآ الواو ' ا ل د.ءلاامهعكرب 2

 30 ١ 0 2 1 ْ لاس لس مهب 6 اهةفاون الدعاس لو ||| نمد لاف -وهي م1 ءهللا ىلص أ !انا راسن ع عيدص افو مماعامتضرفل

 لغم مان اوال ط_و ْ نيةري_غلالاقو هلع 1لكف كل ذو الاوا ١ فدلان ماريد ىلاعتهللا لا اور اطعأالا اري ىلاعت هللا

 ا تاو كينذ نمهد_ةتامثللهلئار 1 دقا هرقل :7ىتح لو هباعهللا يل_صهللا لور ماقةبعش

 نم مول نلكى ح ىنماك ا ىلاهت لاقدي ْر را تدسر ؟ثلانافآم .ةرلاةدان زر نعي كلذ ناهانعم نم هرواقد وا روكشاد ءنوك ًاالدأل 2و

 ا ةةدامعل !نمع وش

 نم عضوا اال مايالا 1 ارو. هه نيران ءلعهتاةجرنوك<7نأدب رب ر ري رهابأ باسو ءءلعههلاىلذلاقر مندي زال ركن عا

 تعزيو تمهد ةعابجلا ٍإ روفؤح ع عدلا ونت روك .اياو زف لصةرت رهابأ ابكت راضردب ما او لصف لبللا نءمقاثوعي. .و

 مضولا ةتاقنكاو ينابش ٍإ

 ”5 22 رو هدتةظنو | 0 ءاعهللا لصلاوو مثالا نع ممود_سمل |نءعوادالةد رامون ذل ريفكتو لجو ع رقلخالا

 هللا لص لاقوهماعةةد_صهمون ناكو هنالصرحأ هل بتك الامو: !ااملعهيلغف ليالاب الص هلت وكس ّىصعانمام

 كعفناع : رذابأ اب كش نأ الآ ةمايقلا قد رطرهس ف. كةلاق لاق رع هلتددعأ | ارغس تدرأولرذ ى الإ سوهياع

 روبقلاةشحوالللا لطف نيتعكرلصو رولا موكرالادب ؛ دشامول مصاف ىتأو تن ىلا ىل لاق موملا كلذ

 ىلع ناك هنا ىورواونمتكنرشتكو اهلرقتق تاكو نكسر ءةقدسس نرش ا

 لوخ 1 ونآرقلار قب و ىلص: ماقن وعل اتأ دهو مهعاضم سانل اذحخأ اذا لح راسو عياعمتلا لس يتلا دهع
 هأاملث عع أقو اناندونذ اق كلذ ناك اذا لامقف ملسو ءيلع هنا ىلص ب: | كلذرك ذفاهنمىرح أر اخلا براي

 1 ارح ارت ىحاريسن الا ث يلي لق كاذىلع غل ءالو لانه ث ساىناهللا لوسر ا, لاق ذل اهللات ًا-الهتالفاب

 ىنلللاف مالسل هيلع لمت 0 ودع :طل الشدو رانلا نمءراجأ دقهنلا ناانالفريشأ لاقو مالسلا<. اع

 ءدعا موادب ناكسذ كلذ 0 وميلع هللا ىلص ىبذل اهريدخأف ل الا ىلصن ناكول ارعنن الح لا مذ أ ل سو هيأ ع هلبا ىلص

 ردع“ 1 مفانانلوقيممت هنال_صا موه.فاللوذافانر مس عفان الوفي م لمللاب ىل ها ؛ ناك عفان لاقى بلا مامةىلع

 1 0 :لاامملعاي رك راى حي عسب تااط ىلأ ب ىلع ءلاقو رفا علا تس كاعاقار ةعسرف دعقمف مللواق

 8 'هطلا عضوم تاسغوأ

 ا تدسحو مأ ىراد نمثل رب م رادتدجوأ ىهعاب هيلا ىلاعت هللا حواف يسأ ىتحددر و نع مانفريم تيت نم

 كل _ذ:تقهزلو لمد نازإةءالط او درع ىلا تءلط وا يابن الو قزعوفىراوج نمكلاريخازاودا

0 



 كعضو 20 2- اا يس جول نودي ىاساح

 ةزوردلاب هناكسا باطلا
 نمد نع نوك نك

 هعس الأم هّنلاب لغشلا

 ناك اذاالاو بسكملا
 اههف ضولملاو ةلاطبل
 ال اولا هدنءىيعبال

 لهآ طورسب موي
 نكمل نءةدارالا

 هلوؤش الفداهت-الاو
 طايرلالامنم لك ايت

 نملك ابو بستكي لب

 طاب رلا ماعط نالهسك

 هاب مهلغش لك ماوقال
 مهلغشلا ءندلا مهتمدقلا

 نآالا._هال اومتمدخ

 .ثةسابس تكن وكب
 مستني قد رسطلابملاع

 هندهي دلو

 همعظل تا ريشا !ىريذ
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 المع !تقعنملاذاف عولا ىلوثالا تترتيامناو اهراث“ اب سال لباهرات 7 لقب لاسعالاداحأو ةزطاملا

 ا ةذلاك تاكو لوالار الا ىعمت ابرقلا ىلع ااا” وتاثب فدوب لواسوسنارث اددحاولا

 رود هلي غلاب وداعمم شت اراارهش كرار 1 غلاب ولذريثكرار كالا سفنلا<.ةفريددال هنأف

 -_هللالوسر .لاق ملا اذهاو قرنا ماو ا ىلاالاىلعر دل! كلذ عرو واو مفاده

 تاكتلاتذ مسمي ءهللا لسا اوسر ل عنعا هءهتنا ىضر ةثئاعتل ”ولةناواهمودأ هننا ىلا لاسمتالا

 رمل -وهبلعهللا بصلاة كل ذإو تبث :االعلعاذاناكوةعد هلع
 رصدعلا دعب امهءاصن كلذ دعب لزب ل متدفولا| مهنع هلغ_ثنيتعكر نم هناك اناكرادترمهعلا لعل هزالص 5 كتنانلا

 هيىدت#ي نأ هريغا لوف تاقناف اههنع هللا ىطرتلس ءآو ةشئاع هنور هيك دل ال ىرمسملا ىفال هلزنم ف نكلو

 همشنلا نعزارت-الا نم ةمهار ك-١!فاهانر 53 يتلا ةثالثلا ىناءملا نا عاف ةيهاركتقو تفولا نأ عمل ذف

 هقحىقةداللالملانمارذ-ةدايعلا نعةدارت_سالاوأ ناط.ثل انرةروهط تقودوععسل اوأ سوهتلا ةدليعإ
 مو هبلعهنلا لصد ىاقتقي الت لزنااىف هلعفئ اذا رهشد و هريغ كلذ ف هيلع صاب آلف

 اهؤامحاى دتسا ىتااىلادألا فو لدألا مام هل ةرسدلاًنايسالا فى اثل !باباا)

 1 َس الا وسق ةيفيكو ونبءاشعلانيدامو لالا ءايحا هل ضف فو

 «(نيءاشعلا نيرامعابحا ل ذف)ع
 اهطع /برغملاةالصهتنا دنعتاول فل الضفأ نا اهنعهللا ىطذرةثثاعتوراعذ سوه ءلعهتنا ىلسهننالوسرلاف
 هلمثلا ىنب نيتعكراهدعب ىلصو برغم ا لسن راوتلاءاات ساب عم .الاّةال صاب تف مةمنءالورفاسمنع

 نب رع بنذ 4هللارغ معنا عكر مب رآاه دعب ىلصن هوةضفوأ بهذنم ىردأالىوارلا لاف ةبتهلا نب رصق

 ا لسع لس :ل | نعامهتعهنلا ى 0 رهولأر ,ةلسمأ توروةنسنمعب رأ لاق وأ ةذ -

 فيس ودي .اعدهنيا ىل

 تاك اذهوهلياهّةم ةلالماهك ريذةداعهللاهدوعن

 لوسرلاق لاف نان ون نعريمج نب ديعس ن ءو ردع هل ! ل 4 :دةدامعهلتادعنرغملادعب تاعكر

 و ؟ةالصبالا ماكتب لةعاج دعسم ىفءاشعلاوبر كالا فر نم _سوهماعةللا لص هللا لوسر

 ولاسار غامجتدب هلسرغلو ٠ ماع كاع هم رم 2و ل سكت :كل1ىفنب رمصق ه] ىس تأ هلي ىلعاة> ناك تآرق

 ارمصق هلهللا ىن ى ءاشمعل اوبرغملا نيدامتاعكر رمشع عد رئزم لومي هللا ىل !هلاقو مهعسولامندلا لهأ هفاط

 نعو بيطأأ لافوأ ل ضفأو رثك أهتلالا ةفهننالوسراب انر وصقرثك-:اذا_:عهللاىذر رعلاةذ ةفملاىف
 موني عكراهبعي ىلص مةءاج ف برغملا ىلص نم 0 :هيلعةللا ىلسهللال وسر لاه لاق ه:ءدللا ى ذركلامزن سن

 ١ ةرهملاةر وس لو' 7نمتانارم دعو ناكل ةحتافىلوالا ةعكرلا ىف أرق ره انندلا مأ ن كل ذنيدا مذ ئبشل م م

 لقدر هن الاخ ىلاضرالاو ناومهلاّقل 2 ىفنا م-رلان جرلاوهالا هلا الدح وهل كولا واهو نه نيتي 1

 نشاو ىدر كد ؛ اوباكسا !ةعافأ رقةدنأ اة مناذاي ددسن ووكر را رح ةرسشع سد د> ا هللأوه

 اوس ١قامهني هلوذنمةرفءلاةروسرخ 1 نمت انآ اكد ”وتودلاخاهق مده رانلا نادصأ ك؛ اوأ هلو 5 ىلا اهدعب

 لاقو 0 حر اسم دحلاىف هبات نمفدصو ةرسةرشع سة دحأ هلئاو هلةواهرخ ىلا صرالاى امو

 ىلا مذ برغملات ءلصاذا لامتذ هلل لك ىف هلعأ ايش ىنلعمالسلا هيلعرضُتلل تلقلادبالا نموهوةرب ون را

 ْ لكفأر داو نينعكرلكن م ملسواهمف تنأ ىتلا كتالص ىلع لبقاوا دحأ ماكس: نأ ريغ نمابلصمءاشعلا ةالص قو

 لصوادحأ ماك:الو كلزتمىلا فرن !كت الص نمتغرفا داق امالثداهنلا اوهلقوةسس ناكل اة ةعكر

 ىلا.عت هللا رف ساو كم٠ ءاسن دعب دص*ا م ةعكرلك قتارم عميس دحأ هلئاو هلقوباكلاةحافأر وا اونيدعكر

 تارم ع. ٍ«مظعلا ىل_علاهننابالاةوقالو لو>الو ربك ؟هتلاوهنلاالا هلا الوهن د اوهللا 0

 اا ا كح الاولال اذان مو ا واد عقراوا- بااجوتساودوععلان 8 و ميرا ُ

 | عداو م كيدي عفا ارتن اوم 5م هنلا ايهللا هللا اب برا, برانبراب ١ امععحر رودرح ” الاواشدلا نجح رابزب رخأ الاو

 ىتحهءلعةالصلا مدأ اوس وهيل هللا ىلص ىنلا ىلع لصو كن دع ىلعهل معلا لمة سم تع د ثدح من مءاعدلا اذه

 اذهرلع ثدح مل- وهلعهللا ىلص ادت ترض ىنا لا ةذ اذه ثعم# نم ىن عت نأ كل هتلغب مولا كاعد

 نمالصلاهذ زهو ءاعالااذهن الا وانا هلع نعي تلعتذ ىم ءرمضعت أل تاكو دنع تلك ورقم |! ىسوأو ءاعدلا
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 ٍ اهفاوعترافةنملا ضان رمتنأ اراذال سو ه.لعهللا ىلسلاقو ضد صفا أ ةدامعو ةرانحفاأ دوهشو ةعكرفا1 |||
 اديءالعلا سلا ناوث تاولهنعلنا ىظرراب>الا بعكلاقوركذلا قا- لاقةنملا ضايراموهنلالوسراب لمة ف
 تاه حتعمتا ىذرباط1لانبرعلاقو هةوس قود ىذلكو 4 راما راما ىذ لك لت ين هملعاولتنقال سال

 فرصناو هب ودع ع 357-5 اوفا ماعلا عمساذاف ةماهتلا -لثهىونذلان 2 ءاعو هلْزُمم نم رذعأ لحرلا

 ندمركا !ةنرب 'صرالا هو ىلع قا م لحوزع ءهلياتاف ءازعلا سلا اوتراغت الف اذ د4 0

 ا[ را_عىأروركذلا سلام هندأ لاقف ىلقةواسق كيلاوكش أ هتاهجر نسعلل لدحر لاتوءاإعلا
 ا تلاقف هع 0 صلاّقف ركذلا قاح يلع قاطا وال نم تناك مانا ىف وافطلاةنمكسم 8
 || كلذعو لاك اهريفاز ةنخلااهل نع لاش اع تا .هلاّةفىنْعلاءاحو ةكرلات تيك تاهت امه

 ٍإ ى رمزاكلا نس انعاولوتب ام ايندلا حدقعن مناقل أع نءلحت اك ةلجلا ىلعو رك ذلا لهأة لاهي تلاق

+ 

 مى 1
 ا را ل ٍ ىلا جات < ىذإافرتملا )ع دارلا) 0 .ندلا بح ىلع بلقلالامقشا عمقري: *؟تاعكر نه عفنأو فرش أ ةريسلا ْ

 ا زود ةعانصلاتةوف هدرو لد تادايعلاىف تاقوالا ى فرغت ساو لاتعلا بطلنا طا

 00 8 5. دوت نم تادعبستا !ىلعبطاو للا هدعانص 26 ىلاعت هليا ارك ذ سن الرا نكد تيبكيلا لاغتش الاو قو.سلا

 ىتوقرادرعشاو هلك ى لام
 منا :ذلاتنثأ ١ اهمق ى ا

 ةالصلا هيلع ىنلا هللاّوُذ

 اروط 5 م ل < كلذنافنآر ةلاوعأ ارةوراك ذالاو

 ىلع موادناوداروالا بيرت ىلا دوعد نأ ضمن هدب افك نم عرذامهم مت 4م . ةالصا اداروأ ةماقانع ءزهعنال هناف

 اهتدن اق لد 1!تاداءعلانال اهأن رك ةىلاذاوؤ الار اس نم لضفأ اوهذ مدح أح ع نءلضناعىدعتو تيل

 نمي زج مالسلاو ٍْ ريءالودك اق هن لص م ىلع هلئا ىلا هير شت هسيقل :ىف هلةدامعةمذل اذهل ةقرصأاو 5 همز جالا نممفنأ

 ةنستراصف ثاثلا كلذ || راننمل ىلوتملا ارىضاقلاو مامالا لث .ىلاولا ( سماخللا ) رسالا هيف عاضتي و نيململاتا وعدتاكر هللا ب ذو
 ةمارغلا,ةبلاطا اةءفوصلا|| داروالا نم لضفأ صال _دلالا دصقو عرسشلاقذو ىلع م عضارغأو 5 "1 تاياحي مارة فنيألارومأ ف
 ةرفاذملاو رافغتسالا دعب رعناك اكل الانةروك ذملادا ردي رايوكلا لعرب وارام ساناا وةك ل: ثنا هذ ةروك ذا

 'هياعرم_هدصتلكو ْ اعتمهفدقو ىسفن تعض لمللاب 0 ولو نيملسملاتعمضرا مثلا تةؤلف موذال دلال هلعش هنع هللا ىذر

 توك 2 فلاب ١ لعلان م دداو كال ,ماسملاب قذرلارخ ”الاوولعل امه دحأ نارمأ ة .:ديلات ادابعاا ىلع مدقي هنأ ه هأنا ركذ

 عامجالا ىلع مهنط وب إ ه.لعنيمدةماناكف ءاوالحرا أل داو هن دن ” او رع 0 تاداع .علارتاس لضفت : دامعو ةملق ' ىف ل #فورعملا ل عفو

 ىلع مهرهاوظنأ5 ا الا ف اخجالو اع لالا حالف دداومهههمومهو عحصأ ىذا دمها د>اولاب قر ء>بملادحوملا (سداس لل

 هأ اذ_هو عامجالا ٍ ىلارد هععب ؛ مةحردلاهذهىلاهتننر تعفترا نذ 4 .ةىلاعت لبا ىرب والا ئث قراني الو هريغ نم فررلا عقوتي الو ذم

 ارا لن نم هناود 3 ا الف لا- لك ف ىلاعت هللا عمبلةل روض وهوادحاو تاو ك/ارءمدزو ناكل د اهفالدداو داروالاعب ود

 د بو وول

 ريقغلا طرش متمالسالا | ةلرتالف دب صور كفوكوبجه.خ مهل ناك الا خال مهراصبالج ولن الو عراق مهعمس عرش لوس ءوا
 كالا كا 1 نعةدابعمهدنءزيمه الف م هداردزالاسس نوكست نأ صن م-هلاوحأ عج ءالؤهف ىلاعتهنياالا» نكسمالو مهل

 را ل 4
 وأهفتو نملك اتادارأو | ذاو نااعت هلوق موف قةدعوهنلا ىل لا اورقف تورك ذن مك- اعل ىلاعت لافأك ل_جوزعهنناىلا اورفنيدلا م ةوودامع

 7 1 || بر لا بهاذا هلوقبةراشالاهيلاوهتر نم مكبر كتلرستني فوكلاىلا اووأفهنلاالا نو ديعد امو ياا

 ا ذاؤالد د وطار هداهلعةبطاو ااوداروالا ستر دعبالااملالوموالو نيه دصا !تازدىن نم هله نيديجاس

 ١ نقف س4 النأهتمالعةءلزف هندامءفاطو نعرتفي و هسوْمأه علق كلذ نمد عععاعدب راارتغب نأ جنب

 ا هذهىزرت ىنأو لاغشالا مالم ءهزفتستالو لاوهالا من -اوه هعرتالو ةيصعم هبلق قرطعالو سس اوسوهملف

 لقرلاعت لاق ىلاعتهننا ىلا قرط ا رك ذامع يجو ءانرك ذاكدار والا بيترت ةفاكلا ىلع نيعتيف دحأ لكءاةيترلا

 ري-1ناىفو ضعب نمىدهأ مهضعب ونودد 4م مهاكف المس ىدهأ وهن ءلعأ من رف هلك اش ىلع لمعي لك

 ءالعلا ضعب لاقوةنخلا لح دامت قدر ل لعتدارشلاب ىلاعت هت قلن هذه : رط ةثاهثلثو نوثالثو ثالث نامالا

 سانلااذاقهللاىلاق قدرطلاكلا-وهف اهمقاخ ىلعنمو 0 هلك-خلسرلاددءباقا سعت الثو د اهم اثتامحالا |[

 1 برقأ مهيأ ةايسولا مهجردلا نغني نوعدي نيذلا ءاوأ باوصا ىلع مهاكف ةداعلاىف مهقر ظل ءاناو

 ! مهدبعأ ن وك, نأودنالهبمهفرعأ او هيمهفرعأ ىلاعتهللا ىلا مهم ردأو هاصأ ىفال برقا !تاحرد يف نوتوامثباسءاو

 تافسصل اريمغت هنمدارملاناقةهوادملاس انلا نمف:صلك ق-ىفداروالا فل _.صالاو هريغدمعن ملهفر عنخ هل
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 هديسانضلانو يخت هي عجل سوس“

 تاونجالا بتنا

 رافع س الا تقع

 دعب ةفلالا ىلا مه

 نم مهمودتو ةشحولا
 ةقرفتلاب ةرعجف ار فص
 ة تاطوأ ىلإ

 و رغخاسفنلا ر وهاك

 سفمنلاة يرغب واو دعو
 اومد_ةرافء:_سالاوب

 رفغتسا نمواوع> روب
 دقف هل.ةنم وهلا لا

 لوسرنءدرو دقذأط»“أ

 مسوهيلع هللا ىلص هنن

 «:ءىورد.عوكلذف.

 هنامالسلاوةالصأ اه.لع

 هوخأهما ارذتعا نملاق

 ناك اهليشي لفةرذعم
 بحاصةةطخ لثمهئلع

 راج(ىرزو)سوكملا .
 هللا لو_سرزعاشأ

 ند سو هبلعدللا ىلص

 در لبي مفديلا لمتنا

 تامنسلا نمو ضو

 أش تاوخالل مدقي
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 داروالا ءذهن ءتاقوالارثك همل!فرصب تاىلوالاا ف تاقناف
 فاة+لضفالاف هلعةيطاومارسعتاع رن كلو عملا عم ريدتلا عمق ةالصلا فن ارقلاةءارق نا ل عاف
 راقزيلف هرهسانب اوكلاعتهللار 5 2 تار ريما كلا كل داروالا دوصقمو صخلا لاح قال_ةخاب

 بوسالا ىرنكاذاو ريغملا لقتنملفهن :مةلالع سحأ اًذاقهنلع بط اويلذ هنفارعثأ 5 دش ءارباف 0

 وه لالا ن العون ىلا عون نما مؤ لاقنالاو مساك تاقوالا ىلع ةمنات لا تاريذلا هذه
 عسيتماف اهرسودار والاهقف هذا ذا نكماو فاتحاض: ا كلذفدح اولا صخشلا لاو آو عسياطلا ىل !ءبلاغلا

 ارفةرشع : ونا: مدخو ةسعكرت رون اس و

 نءوىوردقواءتواهل دع ماداماهرار 12 ” ىلع طاو. لف هسيلق ىف عقوناهل سحأو ال_ثةعبست مهن نافىنحملا

 ادخار مو يبدا املا عان وص عهمضر ءمماا < ٌئطاش ىلع ىلهد هل !تاذواق هنأ لادنالا, شعل نع ما نهارا

 امام 55 كلا اذيطم لك ودتكت الا نمتالمأن ؟لاعذ ك_م2*ىرأالو 0-1 تف انملاةف

 ىر ىحت ع لةمدث امهلاق نملاق هلاف نم باوناف تلق لم امهلهم لاه كل اافتان تعلم داستلا

 نما ناكرالادب دك اهلا نادك تاندإا ىلعل اهلنا تاس هلودوه ميسنلاو هلىرن وأةذن :كا نم هدعّم

 ىف مبملا هللا ناععسناذملا تانحلا هن ان ادعس ناش نعناش هل+ثبالنمناعسرامتلابى أي ول هللا, تهذب

 ريحه بق هلرض و هىلج :عبلقلا دج وامابوهمزالدفاءقو<- ءكلوىف هلد-وودب ر ااهععماذا هلاث ماوازهذ تاكل

 دار والاهبدترخذ فية دنوأ سد ردنوأ ىوتفىفهبلعي سانلا عقني ىذا ملاعلا «(ىناثلا) <« هلعبطاو مل

 تاق هلاعالاهلةرمىلا جاتحو ةدافالاو فيتم اانلاو سنك هت علاطملا لا حان هنا نياقذل ستر ا

 هأنر 3 ا همت اواو :كملا دعب هيلغتس امل ضف وهف هءفتاقوالا فارغ عدس 0

 لمأ :وىلاعتهلئارك ذىلعةمطا ول معلا فو شا ذكت وكي 7 كفنكو معلا ٍباتك فل تلا اورملعتلا هل .ضفىف
 معتم ااهلعتي ةدحاو لإ: ماتو ودرس” الا قدرطىلا مهتب ادهو قلل: اةعفذم«بقو هلوس نلف كاف تدك انام

 بغر ىذلارلعلا اي يل اعئاضدع_سناكااهلعت «موأو هرعةدايعاهم اهبحلسيف

 ل هواعلاذاةرخ“ الاقي رذ َط هوس لع مهتيعب ىذلال_علاوأ ايندلافمهددز ودرخ ”الاقسانلا

 مسقب نأ ملاعا ايكوالاو قاقنالْوبعو الاول لق ةسسغ .رلااهمديزث ىلا مولعلا نود كول سلا ىلعهيةناعتسالا
 ' ل للاب نامسمعدأ قم ع ءطلا له عال علا بدترت ىتاهوالا ىارغتس ا تافاضدأ آ هتاقوأ

 ن نارماعتلا اوةدافالا ىف راهنلاة وذ ىلاعولاما ادعي ولؤوالادرولا ىف ءانرك ذاكداروالاو راك ذالاب سعثلا

 ندلا مول ءنمهياعلك_ثداسعقر 2 : ورك-ةلاىلاهفريصتق نكمل تاوةرتخ الالجالا اعد: _س نم»دنع

 0 م واكتعلا ناعفتلا ىلع نيعدابن دلا موه مبلاغتشالا ليقو رك ذلا نم غارفلا دعب تقل اءافص تاق
 راهنلالاط ناةف.ةدخ ةلومل .ةو هب دوةكموةراهطو لك آتةوفالااهك رثبالةعلاطملا وفيذدتالرصعلاىلا اراهتلا

 ىلارارغصالا نمو فان لعوأ ثنر دحو أر ي-سذ7نم هب هي لب نمد 1 رقيام عامل لغتش تل رارف ة_صالاىلارمصعل ان مو

 ىاثلاهدروو نال! لم ىف سلا عومل ا ل ةلوالاءدرو نوكذ عيبستلاوراغغتسالاو رك ذلاب لغتْشد بورغلا

 ءارلاهدر و وقب اكلاوةءلاطاايديلاو نيعلا لم ىف رمصءلاىلاتلاثلا هدر و وةوعذلا ىلا ركسةلاب باقل لعىف
 د:ءونيعلابارض اع  ررصعل ادعت هنا كلاود علاطملان أف داو نيعااه_فجوريل عمسلا لعىف سمعا ادعب

 امأو عسجلا ف باقلا اروض> عمر اوهلاب هلل عنعرابتلا ءءزحوأ الفناسالارك ذىلادوعن رارقسالا
 معلا بيترتو ةعلاطمالاثلث ازح اةئالث ل ملل مسقي تاك ذا هنعمتلا ىذر فا 01 لالا
 00 ال ءاذهوريخالاوهو مونالاثلنو طسولاو هو ةالصللا ك:ولوالاو هو

 ملعتلابلاغتشالاولعتملا (ثااثلا) معلا داروأ بدترت نمهبحت فاما ذهف 3 ونلارتك أتاك اذاالا كلذ
 ثدح هدام: :تسالابلغ:ث سا نكءاو داروالا بنترب قرلاعلا كح مكش لفاونل اوراك ذالاب لاغتشالا نملضفأ

 ءانرك ذاملكوان رك داي هناقوأ رأت ترب وفيتصتل ايلاعلا لغتشا ثب 5 حسنا اوقيلعتلاب وةدامالا ؛ملاعلا لغتي

 ريصمل لد وقاعت : هنا نعم ىلع امان« تمن كي تال لذا ا كلذن ا ىلع لدي لعل اباتكنمملعلاوملعتلا ع ءضفى

 دعب اهات رك ذىلاداروالاب هلاغتشانملضنأ مل-ءلاو اظءولاو ركذلا س !!<هروضفخ ماوعلا مناك لداملاع

 ةالص نمىلسذف ارك ذ سلخ روضة ناهنعدللا ىطررذىلأ ثنا دح قف تاقوالارثاسفو عواطلاد عبو يملا



 ران انك ْ لا

 ٠ مي رقية: عبساةئا مجلس دنعنيتالصلا نيب لصفي نأ بدتسل و رثولا ىله دق نكي 0 نارتولا متي و هلرمسن اه
 مث ني: ةيذحن نيت عكرالوأ ىلص هنا لمالابل_سوعيلءهللا ىلصهللالوسرةال_صىف حددقو ةال_طادط !ثندعزبو
 ةشئاعتائسوةعكو ةرسشع ثالث ىلا ردتلاب رصقي لزب لمث امها قنيتالا وذ نيتعكرمم نيتاب وط ني ةءكر
 [|رسااعرو روجاع رشا ةفرسس مأ لبالامايةىر وك ل سو هيلع هللا ىل_صدتنا لوس رناك ١ا«ءهللاىذر
 0 ءربوآب رغا اةالصلاقو ةعكرب رواق عيصلا تفحخاذاف ىنثم ىن:م ل لل اال صول وهيلعهللاىبسهلاقو

 ارهب وةعكرةرسشء ثالث لدللا مان ىف مل وه.لعهللا ىلصهللالور نع حصامرتك ًاوليلل اةال صاو رثواقراهنلا

 نمب رقدرولا اذه مم ىفوءوهيلءفدامةصوصخلار وسلا نموأ تآرقلا نمهدر و نمتاعك رلاهذ-هىف
 ةنالوسر ىلع كل ٌْ

 تاك ملسو هيلعهتلاىلص |
 انمهذالاو هيون انل ناك | لاق ىل عتهنناناذ رسل ثقو وهوى ال!نمريدخالا سرسلا + (سماخلادرولا)* ىلبالا نمريخالا سدسلا
 ا ادخل ةزلس لبق ءانتاف | فارصث اتةووهىذلا مقالب راةموهو رانغّةسالا نماهفأ1 نون لق نو رفغتس مه راجمالاب و
 ةوعلا نم لاقذ 0 : فءراروإ لامه عهناىذرعءادردلا انا هاخأ ناس! مدر ولا اذ_مأ دقو راهنلاةكنالملابقاو لفل

 هللاعموقبل بهذمت مانف ناسا هللاقف مو ةءلءادر دلاونأ تهذلدللا ناك الذ ءرخ ىفلاق لب 00 ل

 اة-ك اع ةضا ناواقح لعل .ةنلنالافاباصفاماةف ن الاوقن -!-هللاق حصل دنعناك الف مانف
 ايتاف لاك ليللا ماني الهنا نامل- ترم اءادردلا ىلأ :ًأصاناكلذو هقح ق- ىذلك طعافاغح ا ءكالهالتاو
 كلذو رولا بحت -!هيذو سماح ادرولاوهاذهو ناطق دصلاةف هل اذارك ذف ملسوءيلعهللا لص ىنلا
 || دار وأ تل دول مالا دار وأ تضةناردقلا عاط اذان :الصلا ندر ولانيذهىفةفيطولاو رفلاعولط ف وخد

 || هلاالهنأ هللادهش أر قد مث موحتل اراب داوم سأل ملل نموىلاعت هلوقيدارملاوهو رعغلا ىنعكر ىلصب ومو ةبفراهتلا

 لاقثورارغلا نانلق
 نو راكسعلا متن للبال
 نيام اة ئفانأ متتفانأ

 كوت اذا لج رلاركعلاعب
 نزاكاعلاو اعجار ركع

 لاق عاجرلاو م ١ ةقلخ نم رملعل اولوأوهتكتالم هيت دهشوع غنا هيهتلادهش ا عدهشأ انو لوشن اهرخ 1 كاد الااووهالا

 0 و هاشن اق 5 ام ىع ظططحا مهللا الع ىناهوب ىحاهاففح هلاشاو ةعل دوىلاعتهننادنعىل ىهوةداهشل هذ ههللا عدوتساو

 مايعابا تا (ىودو) ١ داروالاب ينرت اذ_هف اليدبت ل ديمريغاس املأ ىت-اهلعىنةوثو ىلء اهل دع ا كدنءىلاهاهءاواوزو
 دب ل.5حارسمل أ نا ا صضد ص :ةدامعوت لق ناوةقدصو مو درومأ ةعب رأ يد مول لك ىف كلذ غماوعمح نأ نوما اوناكدةودانعلل

 ىو ررهمودقدنعرع ||| نءزعواهضعب قفتاناف ةنطل ال دءاورفو هل ارذغ مول ىف عب رالاهذهنيد عم نمريخلا ىنف ةرانح دوهشو

 || هلدب و أةرهب واوةقدصب هيفاوقدصتب لو مويلا ىضةنب نأ ثوهرك# اوناكو هتين تسد عسي+ارحأ ناكر خلا ىوذغلا دن ض ىلإ ع

 هللالوسرانت الاه هنا || اوقن امس و ه.اعدنلا ىلص هلوقلو سانلا نيب ىطدي ىتحتةدصل طن ف لج رلا لسو هءاعهللا ىلض هلوةازم ةرسكو أ
 تازئقلسوهيلعهنناىلص ىلا مهضءباهد:ءناكن مرظنف اهذ فدل حاو ةءنعلئاس ىلا اهنءهتنا ىذرةشنتاعتعفدو ةرثقشبولو راذلا ظ

 اذهنهد تلنقو هللا || هللا صهق'لوسر قالا نمناك ذالئاسلادرنويكتساال اوناكو ريثكرذ ل .ةاثملاهفتاوكلامتلا قف ضع |
 ا راودم 0 5 | نمىال-لكىلعومدانبا حمل ريدا فو تكتسب ردع مناهنءلواللاةفأٍ_ثدحأ هلاسام كلذ سو «ءلع

 ف هلاندأ كاودنلا] ةةدصركسملا نعل موةقدص فو رعملاب كل صاقالصغمت او: ةثا شلت هرل_سدق و لدغملا عن ةقدصهدسح
 0 2 ملياهتلاو حبستلا رك ذىبحةةدصىذالا كت طاماوةةدص قد رطلاىلا كن اددوةقدص ف عضل نعئالو

 اهغسو رهظتوأ كلذ | 0 ا ل هلك كلذ كلن همحتو هلى كلذ ىلع نان ىصخل ااتعكر ولاق
 «(لاو>الا فالتءايدا ١ والاف الا نان ) .

 اماولاواماو لعتماما وملاءاماو دباعاما هناقلاو>حأ ةةنسنءولخ الاون رطل كالا سلاةرخ الاث ردي رماتاللعا

 || اهريغ هلل غش الىذلا ةداءعالد رخل اوهودياعلادج ( ل ادالا )+ هربغ نعدمهلا رد اؤلاب ئرغ:سم د وماماو قفرتك

 || رثك أىرغتسس نابهفئاطو فا تأ دعببال عتءانرك ذاممداروأ دترتفالاطب سل+ل ةدابعلا كرتولوالصأ

 || رسثءانثامويلا ف هد رو نم مهنعهنناىضرتءاصصلا ىف ناكر قف تاعستلىفوأ ةءارقلا ىفوأ ةالصلا فاما هناقوأ

 لقأوةءكرفل أ ىلاو دامس ىلا ةعكرةثاهثهدر و نم مف تاكواغلأ نول الث هدر ونمو ببومف تاكو ةدهاست فلأ
 دحاولا مت ناكونآرةلاهدر و رثك امهضعبناكو هل لاومولاىفةعكرتئام ةالصل نم مهدازوأ ىف لقنام

 || اهددرب ةد-اوتبآفركفتلا ىف هلوالادأ مولا ىذقي مهضعب ناكر مهضعن نء نيت صئور و ةه مولا مهنم
 : كلذ عمناكواعوب_سأ نيعنس هزمل لك قو اعوبسأ نيعس مول لك قفواءد ناكف ةكءاعةمدرب وتب زركت اكو

 ناتئاموهفناتعكرع و.سأ لكعمن وك. وا ارفةرسشعناكف كلذ سف نيتىمدإ.الاومومل اف تارقلا مخ

 ملس تاق كل ذ د منتعتأأ

 لوب ةتب سأبالف كلذ نم



 ْئثفارهاط عامتجالا
 دعب الاوهر ومآ نه

 نطاوبلاب عامتجالا
 ثعلاوةترفتلا باهذو
 رافغس اال ريقغلا ماقاذاق
 هراغفغةسادرزوحال

 هللادبع(ىور )لامي
 امهنءهلبا ىذ ر رعنا

 هلبا ىلص هنئالوسر نع
 اوجرالاه ل _-وميلع
 رفغناو رفغاو اوجرت
 ىف (ةبفوصالو) كل
 دع ميلا رك
 نم لصا راهغعتسالا

 هللادبع (ىورإةن كلا

 ىف تاكلاةر منا

 لوسر ابارس نم ب ريم
 مسوهءلع هنبا ىلصهننأ

 ةصيس سائلا صا

 صا نهف تنكشف
 دقو عنصن فيك مءَمَف

 فحزلا نم ار رف
 انط تسلال
 اننشف ني دملاانا دول

 ان-خضرع :وانلق مث اهف

 انة. م يدم هنأ مماثلا ص رالا تاماكلاءذه ع وعشرات |!
 ليللابك انوش ىذلاوهو لاقواهمانم ف تءمل ىتلاوأ متو منيح س ةتالاقوت هنباىلاعتهنيالاق ثعب عون 1

 رطخملامىرب ثوعبملاكلذكف مونلاىفهلاو -اتساننال ةتارهام هلكت طعتساات اكوا .ؤوب ءا_عسق |
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 ىجنأب هال تامعللاقوةرخ“ الا اوامندلا نيب خزربلا لثمتوملاوةاحلا نيد مونلا لثموهسحهدهاشالو هلابد طو

 دعيه يتتت كلن اكس هبشنالف ثعبلا ىف ل مذ تنك ناو تول ذك اذتثلناكسف متالقة توما قل ثد تن نا

 كهج وب هإ.ةلا لبقتساو نعال ةث 0 طضاو تعا ذارامحالا بعك لادو:ومدعب ثعبت كلذك كمون

 هدد عضاووشو ماذب كا ل راما ركل ةاقوامماو

 ةوتلك نر | 0 يرغلا وو عبسلا تلو ار هللا كلت هتلماىفتد مهنا ىرب وهو ىيعلاءدب ىلع

 اذام ىلع هناهمون د: ءةثالث نع سنف» نأ دمعلا ىلع قش تأ اوعدلا باتك ىءان 0 1ىلاءاعدلا هكملمو

 رشع وهلعبلاغلاوهامىلع قوس هنأ ىةكماو هنن تت ىلاعت هللا بح هيلع ااغلاامو ماني

 امهم هناماعتو هناظعت ىف ة للف هم هلادذع ءاعدإ ارش اا ادع بحأأ ام عموبحأ نم عمعرملا ناقهيلع فو: ةءامىلع

 و ,رعلاامهتيبامو ضرالارتاومسلا برراهتلادحاولا هنئاالا هلال -وهيلعهنناىلص هننالوسر هلو تاك امهمنت

 رك ذظعتاا دنعهبلقىلءدرب املوأ و ىلا اعتهليار 50 ةموذل ادنءهدلق ىلع ىرعامرخ 1توكي نأ دمتصاو رافغلا

 ةمالعوهف هيهبلق برع هلع نلاغا اوهامالا ( نيتاحلا نيتاهقبلقلا مرالن الو بحل اةمالءوهف ىلاعت هيا

 اذافىلاعتهتنارك دىلا تاهل ارسل راك ذالاهذ هتءحهسأا 00 تلا طن سكس ةءالعا اهنا

 درولا )اتق. ةيعدأ نمهان درو امرخخ ىلا روذنلا هيلاوانتامأامدعبان يأ ىذلاهتدجلا لاق موةيل طفمتسا

 مسافد هنلل دبعلا موقي كلذ دنعومس د لالا نم قبب تأ ىلا لوألا نم لوالا ف دنلا ىضةلعخدب ب( عسبارلا
 طسووهولاو 0 : وليالا طسواذهو مونلاوهو عوج غلاودوع#لا دعبا ع صتخ دعها

 ةءايآلا نيعىبس ملص ١ الف ثدول اانو قهٌوره هنوكسو نكس اذاىأى +ءءاذا ليالاولاةةىلاعتهنلامسقأ هيورا همنا

 قسدقالوسر تسول اذا لمقو لاطودتمااذا ىح» اذا ليقو موفالو ةئس هذال ىذلا مولا ىلا ىوس

 ىاف كل دبعت أ نأ بح ىنا ىسهلا ل-وهياع هللا ىلهدواد :لاهول.- الا فوج لاف عمسأ لب الا ىأ لو هيلعمتلا

 معي لءرخ 1 ماه نمو هرخ 1 مانهلوأ ماقن متاقورخ ١ 7 الولدللا لو مة:الدوادايهرلا ىلاعتهنبا حواف لضنأتقو

 0 ا .مسرو نئاوحرلا عذرا اوكي ولخ او ىف واع ىّتح لدللا اطسو مق نكءاو هلوأ

 نمحابرلاراّستناو شرعلاز ازيهايرابحخالا تدر وليللارخ 1قوىابلا ىتعب رباغلا لو الا دن لاذ لضفأ الم الا

 نم عارقلادعب هنادرولااذهسيترتو رامخالا ن ما ذريغوايندلاءاسم-ىلا ىلاعترا جلا لو زن نمو ن دعت انج

 البعةسسمموع و 1 4 :.عدأو هباداوهننسب قء_ساك أ أودوأضوت طاعيتسالل ىتلاةمعدالا

 لاهيو ارشعهللادمدأو ارمشع حسن مثال صأو ةركرهننا تاحجسو ارب ؛كهليدجلاو اري كرعك ًاهنلالوةن وهلمعلا

 اهتافتاماكلا ذهل ةباوتردقلاو ملال اوةمظعلاوءان ريكلاوتورباوتوكام اوذربك ًاهنلا ل ةلوارم ع

 ثنأدجلا كلو ضرالاوتاوعسل ارون تن دجلا كل مهللا دس هتالهمايق فر سوميلعهنلا ىلصهّنلالوسر نعةروثأم

 نوف نمو ضرالاوتاو «-لامويةتنأدجلا كلو ضرالا,تاوعسلابرتنأ دا كلو ضرالاوتا اوهسل ا ءاهم

 هللا لص دو قحنوردنلاو ق-روشألاوقحرانلاو قحةنهلاو قج ُْواَعلَو قا نمو ىلا تنأ أن وملع نمو

 يرتغظتك اينللاو ري يك :أكدلاو تاكرأ نيلعو تنم لِ 0 4 2

 تنّلالااهنسحال ديالا عال نسحال ف د_ها مهل اهالومواماوتن هاك نمديختن ًالهك زواهاوقت

 ل_ءاذلارعت 0 ا أ ا تالا ع يفرم دس يع فرمدأو

 ' اهنعهلباىذرك_ثثاعتلاقو نيطعملا مرك أ اونع اؤسااربمخ اا م-رافؤ رب نكوابقش برك ئاعدب ىناعتالذ

 تاوم-لارطافليفارساو ليئاكس ل اا هتالص حتا ليلا نم مق ذا لو هيلعهننا ىبص تاك
 سسوس قده ا نوناتعم ةاوناك انهف كدابع نيبو تنأ هداهشل او بيغلاولاع صرالاو

 بأم ىجام ىلسص» مث نيئغمغح نيتعكر ىل!صن و ةالصلا متغير مه: ءطأرم هىلاءاشت نم ى دب كن اكن ذاب



 | فيكف ماوعلا ىف اذه شرعلا ىلاء_تور مقرثراهط ىلع ماناذاربخلا ىوهللا هلرفغتساو كاملا هلع دىلاعت هللا
 مول و« ل ءهلنا ىلصلاق كلذاو مونلا ىف رارس الابن اوغشاكب مهناقةيفاصا بول لابي دأ ًاوءالعلاو صاوملااب
 اش هنم مان ال عسجأ لد الام و: لاّمف لدللا مام ىف عن فيك ىد وم ىنال ذاعملاقو جست هسفنو ةدايعملاعلا

 كلذا ارك ذفىتموة فب ست-أام ىتمول ف سس: >او موقأ معمانأان 1نكءاذا عملاق اقّو عت هسمقن ارد هاد وفن و

 هءلعهتلاىلصلاهكاوسلاوةراهطلالوالاةريثعمونلابادآو كنمهقف ذاغملاّعف مسوءهيلع هللا ىلصهلنالو-رل

 نعهحورترمعةةراهط ىلعمنن /ناوةقداص»اؤ رتناكذ ةشرعلاىلاهحورب ح رعءراهط ىبعدبعلا ماناذالسو
 ىهنطاملاةراهطوا«.ج نطابلاو رهاظلا ةراهط هيدي رأازهو قدمت المال تاغض أت امانملا كلف غ وابلا

 ان !ادنع ةدابعال مامقلا ىوتد :وهروهطو هكا اوسهسأردنعدم»نأ ىناثلاه سس غلاب حفاشكتاى ةريؤملا

 ل فلات :سب ناك هنأ سو هيلع لنا ىبص هنن لور نعىو رو فاس !ضدحن هل عقب ناكل ذك كاس هينتب اهلكو

 دع ةرافدحت مناف ءانا ايءاضعالا ممم هل بدهسا ؛ ةراهط اهلرسسمت مل تاواجنم هينتل ادنعوةمون لك دنعار امدإ ل

 لاقو لدللا مامق ماةم موق كلف هن هر لعن هنباعال 1فركفةتلاوءاعدلاو رك ذلاب لغتشملو هل بقل لبقتسيل و

 يل ا + ىلسا موه تاىوذن وهوهْشار ةكأ نملسو هب .لعهليا ىلص

 ا ضبعل نما : ال هنافهسأ اردنع هيو: 1 دصوو ال اهم مصو هل نم تدب الت أ ثلاثل ادع ىلاعت هللا نمهملعةقداص همو)

 اوهونويدحمب وداومالاهروازتب ,ةمايقلا موهىلا حزرملاب مالكلا ف هلنذؤ» مةصوريبغن متام نءنافموماا ىف

 ا | ةأسفلاتومو ةأعغلا توم فود بقسم كل ذود ءهصو ريغ نم تام نيكس ااذ_هضعبل مهضعب لوقف ماكتيال

 كدا ماني تأ عسب ارلا «ملالااب رهظلا لة ثم هنوكب توهأل ا دعت م سدل نملالا فو
 هُسأ رذملاىوأ نم 1 اف ةمدان ا ةيصعم ىلع مزعد الو دحأ لاب هسفن ث دححال نيم تملا عر.

 كلذ لري لب :ةيعانلا شرفل ا ردهم :هءالثا سماخخلا + مرت> ام هلو مغرحأ لعرقس الود ل1 وتنال ظ

 نيد و مهني نولعح الفلا له ناكوافاكست كلذوئر ومو:الديهملاور كي فاسلا ضءيتاكهمف ددتق وأ ظ

 جمست /نف مهسوفن عضاوتن :ردجاو م مولع قرأ كلذ نورت اوناكو درتا هل اوانةاحماهنمنولو ةيوازحاسبارقلا ظ

 ىلع ةناع:سالا هيدصقاذاالا هبال -١فاك:ءالو مونل اهبلغن لام مان. النأ سداسلاوي دصتةملفهسسفنءالذب |
 ليلا نماليلق اوناك ممئاباوفصو كالذإو هر و ريض مهمالكو ةقاف مهلك أوةملغ مهمون ناك دةف للاخ 1ىفمايقلا |

 سايعنب !ناكولوةيامل قعد ىتح ممافلوةءامكردالراصورك ذلاوءال_صلا نعمونلاهيلغن اون وءعقنأم

 ىلصت ةنالفتا ل_سوهملعهللا ىل_صهننالوسرللمقو ىلبالا او دن اك-:الريحلا فواد عاق مونلاءركوذعهنلاىذر

 دقريافمونلا ل غاذاف هلرمستاملدللا نم دحأ لصءالاقو الذ نع ىسهنن لبكي تةلعت مونلا اهلغا ذاق لدالاب

 امر د اول ىت- لع نلهنلانافنوةءطن ام لمعلا نم اوفاكست ل-وميلعهتلا ىلصلاقو

 موصأو مانأو ىلصأ ىج كللاذرأ 56 , الف موصن و ماني الف ىل_صر انالق تال سو همل عهننا ىلص لل بقو هرسب أ نيدلا

 هيلغن هدا ل ناهي هاا نساوالةتالزسو هيلع هللا ىلصلاقو ىم س لفاهتع بغر نة ىتتسهذهرطفأو

 لاح تاعك نيد رض ىلع لايهةسالاو هلهلا ل ش2 مم انيتأ داسل ا يهل ا ةدا معمل ف: ىلا ضخ تالف

 ماني تأ ًاوهودعللا لابس ا اثلاودل» ةلاىلاءاصةخاوههدون أ قس ءافقىلع قاتسااوهو رضتحلا

 ىرشلم» ابلوةبف مونلا دنعءاعدلا نماثلاوبن الا قش ىلع ماناذا هندب ةلابق عماهيلاههج ونوكي ناب بنج ىلع

 أر-ةينأ ب قس وتاوعدلاب اتك ىفاهاندروأ ىلاةرو الاتا اوعدلارخ ”[ىلاهعفرا كل هاي رىنج ته ضو

 موقل هلوقىلا ا رت وو ةوامدريغوةرهماارخ آو ىنسز لاهي آلثمةصوصخل اتاي" الا

 تاء الا ءنذهفأ ارعالاةر وس تمار - : وهمسأب لذ تار ةااهملعهنيا طفح مونلادنءاهأر ق نمن الاقي نولةعب

 هللااوعدا لقل.ءارساىبرخ او نينسحما نمبي رق هلوةىلا مانأ ةتسفضرالاو ناومسل قا ىذلاهللاوك ر

 0 و هيدي فن مث فني ونيتذوعملا ارق 4 , و هلر فخ سف هذ لكول ك] مهراع ىف لدخدي هناقنيدن 7

 ارشعو فهكلا لو نما ارشعأر # كوس وهيلع هللا ىلص هلنالو-ر لعق نمىور كل ذكءدسحرئاسو هوجو
 ماني هلةءالمكةسمالحر نا ىرأاملوةءههسوهننامرك ىلعناكو ل يللا مامقل طاق تس اللى الاءذهواهرخ
 هللاوهتاالا هلاالو هتيدجلاوهّنلا نا ة صنب رشعواسج ليلو ةرقبلاةروسوخ 1نمنيش الارةي تأ لبق

 0 اخ
 قهلنانورت ولاء هنبا

 اذهلذ م-هراقغت_ءا
6 

 00 اعنا

 لود انش تءمععو

 :.نييوهني ىرحا ذاربةفال

 1 فد ق نود#» ىف

 ةكثحو هنا اضن

 لوةءف رفغ5 او مق

 ىطاىرأامريقغلا
 ماءةلارثوأالو افاص

 م ارهاط رافغ:ءدال

 لوٌعف نطاملاءافصريغ

 كلعس ةكريبق مقتنأ

 ةانقلا قررت كماضو

 ئر وشال ذر ناك

 قرثو ريغفل ادنع هرب

 ةشحولا عفترتو وللا
 هدههسصا>نماذهو

 توتسال ةفئاطلا
 هن وطنم ن-طاوبلاو

 نوعمتالو ةددحو ىلع

 نط او#بلاو ماعطال

 نوربالو ةيحورمذ)



 | هج ودب 0 ةفعملاةعاسلا 1 ها لعق لاقفنماشعلا نب منين ع هنباه جر سن 1 لكسو
 نيدعكرٍبرغا ادعبىلس.نأدرولا اذه بيترتو هوه ىاثلا بابا اى نمءاثعل انينامعأ. .-الضفى ا مسو عدجا مقالا

 متلغشالو مالك لاخر يغن م برغألا تيقعأ جمآل د د_-ًاهللأاوهلةوثور راك اهيأ القاه جسفأ ارد الوأ

 قاما عد نأ سًابالف لزنملا نمابب 0 رص نك او هلرستام قفشل اهب وسخ ىلا ىلصن مح اهأم طااعب ر ١ ىلصت

 نمانم1ناك اذا ل_ضفالاوهف ةمتعلاراطظتنا ف فوكعلا ىلع مزعن اود سلاف ىف 7 «أاهمزعن 95 «ل ناهد
 ماك لوو هو سانلاةموت د>ىلاةرخ " الاءاشعلا ثفو لودي لدشدي ) تاتللدزوا) ءان رلاو عنصتلا ةواددع هئسدو كاس

 لمالا ىسغب كانهق لمللا ىغ ىلا لاقوهثإ نم عم -جاموىأق وامو لءالاولاتذ هيىلاغت هللا مسقأ دقو مالا اهاتلياموم+ لل ١ 7 قسعت لان ريع هءاط توام ١ امسكأ |

 00 0 ءلا ضرف ىوس ىلص؛تنآلّوالا 5 رومأ ةثالثهاعار ؟درول اذه ببترثوو هتْلط قس دودو كاع

 ان تارع نماهجفأر د هد  واعب رأ مسني ررضرع دعباةسو نمت دال نين ءامص 0 لءقاعبرأ تان الاثارغلا 1 اذالا نامل ءامحا آ 06 ماد ريس نيالاالا

 هيلااك_ءاذا مداختاوأ
 ظ 0 ا لسداد داثلاو اووياهريغو رشح ارح اوديدحلالوأو ىمركسلا ةناو ةرقلاوخ "اك ةصوصخملا

 تاريلق هش را

 نم مهاقوأنوذخأب سايكالاو لمللا نم اهب ىلص مل سوءيلعهننا ىلص ىلا تأ ىو رامرثك أ هنافرتولا نهرخ
 هلدداع كلذراطاذاالا مامقلا هلع لشي وأ طفش سال اع رهناق ميدقتلا مر اوورخآن م ءابوقالاو لءللالّوأ 0 ءامامهيأ بتاع

 هيلعدتلا لس ىنلا ناكى لا ةصوصخلار ولا نم ةي1ةئاسمل رقة اصلا ءذ هر قبل مث لضف آل الاخ اف ||." "6 ىدعتملل
 عدي الفل صن لتاق ةعقاولاو صْزلاو كلا | كرامتو تاحدلاةروسونامعاةددعمو نسد ىلما متعارقرتكب سو ىذلام اعدل

 وءيلعهللاىلصهللالوسر ءؤ رقي ناك امثيداحأ ثالث ف ىوردةف موذلا لبق اهضعب ور وسا اءذهةءارق هيا ير تتحلل
 1 ارةيناك هناىرخأ فز ل.ثا ”ارساىبب وصزلاة او رىفو ةعقاولاو صزلاو كلما كرات وةدحسا ااهرهشأ ها لكىف || الهو كيلع طادو

 نلب رمعس امس نودي زيفانتس من ” واع ءالعلاناكو هنآ فلآ نم لضفأ هنا اهفلوقن وقلبل لك فتاح سما بلقلاب هسسفت تلباق
 تالبرولا تاعكر تالثفأ 00 ىلعالا كب رمس ايس يت نأك سو هن !ءهننا ىلص هنا رم 1ىفذا ىلعالا
 تال سودقلا كاملا ناله غر فاذاف صالدخالاو تو رفاك-لااهيأ ان لدو ىلعالاكب رم. اه-روس

 هنلالوسرىناصوأ هتعبتلا ىضر ةرب رهوف أ لاق مايقلاا هنداع ن نكي م تامونلا ليقرتو. اورتولاثلاثلا دينا مه
 ةالصإسو هماعهللا ىلصلا# لضفأريخأتل ا لمللا ةالصاداتعم نكت اورثو ىلعالا مان أ النأ مل-وعيلعهلا ىلد

 لّوأ ويلف تا لوسوروأ اهنعدللا ىن ىضرخش# ةاعتلاقوةعكرب , روان عدلا تفحخاذاق ىشم ىخم ىل» ءإلا

 ءاطعاو ك.خاءاقفر

 اههح ةبصصلاو ةوتغال

 جراخد ناحامهنم لكشف

 دري_ذةيعجلاةرثادن ع

 دوعفراةنلايةرثادلاىلا

 لوأ ترتوأ تش ناءاحنأ ةثالث ىلءرتولا هنعهتنا ىضر ىلعلاقو ر عملا ىلاورثو ىهتناو رح اوهطسو ًاولبللا أ كل الو راغغتسالاىلا

 اهمل!تعذ_ثتافةبتسا اذافةعكرب ترثوأ تن ناو ىضما- عار و ريصن هنا ىنعب نيتك نيتعكر تسمو تور قدرط

 لّوالاق ب رطلاو هنعىو راماذ_هكتالسرخ [نوكلرتولا تزن تش اولد الارخ 1 نمترتو 1مىرخأ اهنعدنا د 001
 لاق ل-وءلعهتاىلسهنااةاطمىورو ضقني ناىنبنيالف ىسهنمبف مصدقفرتولا ضقئامأو هيسابالثلاثلاو أ لور 1 2
 ىلعا باب نيةعكر ريولا دعب ىلصن تاو هو ءاطعلا ضعي هيدا تاك مات افدتك د نأو هل: لى نارئتوال 0 |

 نءدلا نم ىئاع> مهللا ماهل وتلززاذا امجفأرت ةءوامهاصنو هشارقىلا حزب ملسو هماع هللا ىلهللا لوسرناكم وذل ادنعهّدارف م َ 2 3
 نا لمةف ىلاعتهتةدارعل ادا ارفاو5 رعت نماهفاملذو رقاكلااأ اءلةةياورىفود.عولاو ريذحتلان 5

 نسدحو ١ عا هغش ىضمامراص هناكو لدللاةالصرخ قةرحاوب رون نا لناكو ةدحاوةعكرماةماتماق امم

 لمللارخ ؟رتولاورتولا ل ءددعو لمالارم هقلاعأ ةثالثهمفلاقو كلل بلاطو اذهن-هكساورْولا فانتا

 اعفاش هنوكسفلوالاهرثو لطبأو انقيتسي ناو ذكتاكما !ىقماماتعفشولاههنارطخ اع رنكسلهرك ذاكوهو
 رئولا هن داعاوا مهلمق هراتنا م-وهيلع هللا ىلص هللا لوس رن مد<:ناالارظن ا ظودس ان

 بعسل مث طقس ان نا اعمدو طقسا لنا ارثو تعق امهانععربوامهتروصب عذش ن ني عك رلا ناد هذم مهقدق

 ةمظعا اب ضرالاو تاوعسلا تلج حورلاوةكت الملابر سود_ةلا الملا تاهلة , تارتولا نم ممل - دلادعت

 هنالصرتك اتاك ئحت امام لسو هلع هلل هللا ىلص هنآ ىو رت وملايد ابعلاترهقو ةردسةلابتز زعتو نورعولاو

 اان ءإفانلا ة عج ىلع لديكل ذودعاةلارح آف دما اال رمتاةلاجسأ فصن د_ءاقلل لاقدقو هب وتكسملاالا اج

 تاىل_ءفدعف ةدابع_سن>اهناذآ ث .عو راذا هنافدار والا ىف كلذ دعب نأ سايالو مون 35 تلاثلادرولا )

 رك ذ فهمون ف "لت نافكإممراعش فل تديواة ماس ىتحام ل همست كر ىلاعتهتلارك دوةراهط ىلع ماناذا ديعلا

 اورمش اون اذا

 اورفغتسا اًواسأآ اذإو

. 5 



 نا

 مانناف اعيج راسهتلاو لمالا ف تاعاس ناس همون ىفلادةءالاف ةعاس تو رسثعو عبر ًاراهنلاو ل. .الانا مونا ا ىف

 نا ةنس نيّتس ساعت مدآنءا بس راهنلاب هافوة:ءارادةمهتمصقنتاو راهلاب مونال ى مما ردعا ااه

 مونلا ناك املنكلو ثلثلاءرعنمصةئدقفثاثلا اوهوتاعاسن اس مانامهموةنس نو شعور م نم صقل
 أدهلادتءالاز رووهنعهعطو ٠ نككمباةلاءاذغ رك ذلا اوب_هلانايوناديالاءاذغماعطلا تاك حورلاءاذغ

 نا ارطضاربغ ن م هيلعهسعأ 7 د نمالا ثديلابا رامسلا لا ىضالال رمخمنادقلاو

 نمد هلإو لاذ ىلا ءنهنااهرك دىياالاص الاد اودو داسعالا هعتم و داروالالوط أ نمدر ولااذهو

 نازوح ف يكةتادادجلا لجو زعهتدح“اذاولاص“ الاو ودغلاب مهلالطواه ركواعوط ضرالاو تاو ملا ىف

 د , تاعكر عب رآ الاةالصدر .راسف ساونا 2الاو ىشعلاب هلوقىوام_ثعوهلوةف روك ذملاى علا

 ناىل لّوالادرولافةر ولا دااةعن : رالاما سقالاب لغم شد وضرفلا ىلهن مت ُع رهظاا ىف ق مساك ةماقالاوناذالا

 عمحذا مهن رو دتبن ار ةلاةوالتةالسصلا٠ نع عنمذاهبف ل ضفالاو رف دتون اطيل ا سو رىلا س مثلا عْترت

 (يباسلادردلا) ةثالث ل مربك ٠ 0 ف ركفلاو ءاعالاو ر ؟ دلني كلذ

 صر* ب 0 و تارابغلااهرون ى طخل ثدحت مزال نمير ثلا ترغسصااذا

 تشاح ةهودوعس نينو هلاناحسال 1 6 ا الق كلذ ناكبورغلا اوها

 صخعا لاقد رامعلألو مهتم ى دعا ام.ظعت دسا ًااوناك نسال لاقراهنل افار ُط او اع هلوة.دارملاىاثلا

 رئاسو مراكب او ولة ا رح ٠ ذل او امن دالراهنلا لوأ نول_هاوناك فا ساا

 ناعدو يود لا هلأسأو مو. ةلاىحلا اوهالا هلاالىذلاهتنار ف 1 لوةيتأ ل ؟ملوالادر ولا ف ءانر 1

 ىلع رافغ:ءالاو راكمالاو ىشعلاب 31 , ردمح مجول ,:ذإر فت ساوىلاعأ 7 هلوذ نم ذو[ هدم و ماظعلا هللا
 تن :ًاومحراو رذغا براباوت تاك هنادقنار 1 ارافغتاكهناهتلارذغتسأ هلو 4 ةكيحأ نأ اهلا ىااعامسالا

 ليقف. نابعس ون. رفاغااريشتنأ اوانجراوانلر دغاف نيج رار تت 1 ادجراوانلر فغاف نيج أرلاربخ

 حم«اذافرافغتسالا فوهو هيلع سمللا برغتلو ن نت :ذدوعااو و معلا :اذالمالاو اهاعضو سمعثلاو سولابو رغ

 ةالصن 0 قيساككتاعدتا اوصأو كرا نرابداو كلل لابقا اذه مهللا لاق ناذالا

 0 0 هسس#ن تأ و هلاو -ًادبعلا طحالب نأ ىئينتق راهتلاداروأ تهتنادق نو رغلاب د رشا

 ا 0 18 دعو ا اوكا تاوانو ,غمتوكمفهسمأ همون ىواسن اف ]ص هقي ر ط

 0 5 ن2 هراهم عج ربها ىلعا ارذودم هسفن ى ارناف اري مفدا دزا المو ىف و كرودال

 قى 1 ىلع مردع ةراه ١ ةعلد لالا ىرخالا كمت ناو هد هع رطل ماب اهدي داستوم: .فوأ ىلع ىلع هتلاركشدلذ ٍْ

 هإ :1لوطو هرم نعم .ةدعاعد وههسح رص ىلع ىلاعت هللار ع اوتائيسلا نيه ذي تانسملااناقهطدرشتن هقيسام ْ

 عوأط اهدنا يأ وكم الفةاما | سم 4 .ةبرغاوخ 1 هةلرمعل اراه نا ه هياةفرضعا او هزي صقل * لرواد لغتشما ّْ

 اهداح ”[ءاضقن اباهتلج لاكمال ىضقنت ةدودعماماب ؟الا ارمعلا سلذرادتعالاو كرادتلا ب ايقلغب كلذدنعو ظ

 * ةسعنىهورلوألاداروأ تاره ظ

 ل هيىلاعت هللا مس و ل 0

 1 0 ءالاعأت : 1نموىلاعت هلو ةيفقرركسزملاءان- الا نءىناوهو هناعاسوشن لوأ هنالل. الاد بان ىه

 2 زعاتإ يكس م نسا ن نع كلذىورعجاضأ! نع مم ون فاحت ” ىلاعت هلوهبدارملا ى مر نيد اوالا

 هلي ىلصلاق مث نب ءايّش لان ةالسلا ]ومرطب لد لاف د كي , الاءذه نع لس هنأ لسوهيلعهتلا ىلصهنلالوسر

 ١ د ع وح و لاو بع رتب لصقل بلع تاع تائءالعلا 0

 وغالاع نم ةاغلم عج تاغالم اوورخ [بذهنوراهنلاتاغالع بهذن هاف نيءاثعل نيب ةالصااب يلع ل_بوعياع

 باه نب !نعحاص ع

 رخأ نامعت نا دخن ا

 4 .ةساح ف لاه رعناب |وهوسدان .لادرولا تقو لعن درصعلا تقول داذا ( سداس ادرولا) تادابعلا عاونأ نعل قاعلادبعلا لْفخب
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 ضعبلا ضءلاة ا سمو

 مهمادآ قيقدلامها ف
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 رعناك دق و ىل إوةسدو
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 ىورهل ازيزعلا دبعنبا
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 عوامل ادعب تاعاسّت الث ىف :ااذافةالصب سأ !تاعاسّن الت 1 لعا 0 .هإ فامو فص :ئعفلاب

 رصعلاف ىرخأ تاعاسْ الثت ضم اذاةرهظا ا ىرخأ تاعاس ثالث تضماذاق ىصضأ ةالصاهضم ليةواهدذ عذ

 نآالا بور تغلاولا اوزلا نيد رمصعلا هلزنكعولطااولاو ْرلا نيد ئصخلا هلزتمو برغم اةىرخ أن الث تضماذ ذاق

 ماسقالا تقول اذهىف (ةعبارلاةفيطولا ) منع ف ذقن مهلاغشأ ًاىلعسانلا ٍناكن |تقوهنال ض طرقت لى مضلا
 نأ ىتبتءفارحان ناك نافقو كار وذ-وةسشرعملاريبديو ب سكللابلا غتشالاامهدح أ ونام دب ز زوةعبرالا

 نمره و هلاغشأ م هج قىلاعتهللا ارك ذى. الو ةشو مصخبف ةءانص مح اصناكت اوةنامأو قدصإ ر 3

 ىلا عج ريلف همولةراقك لصحااذاق هنوعل موللك قسستك نأ لءردةامهم ميزت هن اردت ل ناكل

 ةداب لا اذ ع نممهأهيسكيلا خةقالافمودأ هنعتقلاودشأ ءرخ الاداز ىلاةالان اف هيرخ " الدو رع. اوهب رك

 لقوا مم مال ةحاسو ا ءرتسن تند و أ هر مد دوصسم نط اومثالث ىنالا مم اد وبال ل ةدقف تقولاة داس ىلع

 مهدعي ناط.ثاانالكلذو هنم مهاديال هنآدبهنعاهف نور دقي ساناارثك أ آلسهت :هديالاهف ردا! فرعن نم

 القفو هنمةرفغم مهد ءنهللاو رّمغلا يح نواك ًايالمنوعمعومبلان 'وةصرقءا ثعلب مهرمأب ررقفلا
 ةةسردستلا ناك ليلا مامق ىلءاهمت اعد ةذس ىهو ةلول. لا ىناثلا مالا وب هن تو :ر الوهنع نوضر عم
 ٌثدحتو هإذغاا ل_هأ طلاخامب رو ريخل غش إمي مول نكن ءالابموةيالتاك تاف راهنل اماص ىلع هيثإ هسا
 تمعلامونلا ف ذاةر وك ذاافئاطولاو راك ذالاىلا عوج رالدطا شن ثعنءالناك اذا هلبحأ مو:لاق مهعم
 000 وم ل افرول رك 1 يلا لكنا يتلا ةدنر الم لاو

 مهما ناكهللاهجرىروثلا نايس لاق ىساغلا لفاغلاب فركسفاهسف صاخمالو هندا.ءب قارب ناكاذا كلذو موذلا
 نكداؤهب رةهموت ناك لدألا مانقة.:وةمالسلا ب 1و لع اذافةمالسالابلط او مان, نأ اوغ رع :اذا

 نمد الذ ناف ةالصلا تقولو دل.ةدعدملار وض-وءوضولاب ةالصالدا دعتسالار دقي لاو رل لبق هنتي تأ كمن

 َهلْذغَحَقو هنالراهتلا لا عأ لضف أ ووذرك ذلاوةالصلاب , لغتش او ب سكسل اب لغتش ماومني ل تاو لاسمنالا لئاضف
 رب د> هيأب نعديبعلا ضارعءادنع هي رةمدخل عرفتم ملا تاتا أفاست ءندإا موه مهلاغتشاو لحو زع هللا نعسانلا

 اًذهومونلابزإذغلا تقول | الا تافلرلا ءامحا لضاك كلذ لضفر هعقر عمو وهب رعلهيفط هويلاعت هللادنك رب تاي

 ةفلختراسجنلاو لمللالعج ىذلاو هدىلاعت هلوقى زعم د وات :دلاموممبلاغتسالاو ىوهلا عابتابةلذغلا تقو

 امهدحلأ ىف تافامعف ل اراد تءفهفلخ هنااثلاو لضفلا فرخ ”الاامهدح آف لخ ىأر ك زين دا ار نمل

 ناك اذاناهاضفأو راما ادار وار صقأ اذهو هم هم :ارورهظلاةالصنمغا ارهلا قا قاورلانينام ( عد دبارلادرولا)

 هناذأ باوح نمغا ارغأاىلاريصءاذناذالانذؤملا ا دتباو سءللات اناموةدصسل ار هدو لاو اوزلا لم ةأضولدو

 .قلصدلو نو رهن نيخو هلود» ىلا ع" هلل 'هدارأىذلاز ١هطالاتقو وهفةمافالاو تاذالانيدام ءامحا ىلا 9 مهل

 لع :واسهنلاتاوأ تصرئاس نيب ن ءاهرحو الما |هزهوو رداودم- لن نهي لمخبالذاءكرعب رأتاولاذه

 ىلصن هنا «فذعهللا ىذر ىفاشلابهذمو ةداورلا |: ىفنعط نكسلو ةدحاوة م. ب اهاصن هنا ءالطعلا ضع
 باويأ فتاهيفذا تاعك رلاءذهلّوا.اورابخالا هيث دصىذلاو هوةنئءاستن لدؤب ولفاولارثا كى ثمىت'م

 ىلاثملا نمانعب وأوأ نمل نءةزوسوأ:ر ةبلاةر وساهق أر قءاو ع واهلا الصراب قهيفريملا اندر وأ مءامسلا

 ةعامد هرولطلا لست 1 مث لعاجف هل ف عفر ناو هيلعلنا ىلصهنلا لوس ربا ًاوءاعدلا مف باد: تاءاس هذهف

 نا. رشف عب رأ مث تعكر رهظلا دعبل بل عاهع دينا ىتبني ,ال ةريصتوأ 3 تاك : وطتاءكر رع :رادعد

 ةردبلاةروسرخ 7 وى لاهيا هلفاتلا هذه فرق ع نان دس ” ولضاقريغنماهلثعةضن رقلا هدد كاذدو<سم

 ديم_كتلاو ةال_طااوتءا ار ءاعدلا نيد هلاةماج كلذ ثو كل لوالادر ولاىفاهاندر واىتلات ان الاو
 الغم مدضسلا فق وكعلا < سف بدتسا و رصعل ىلا كلذدعب ام( سماخل: ادرولا ) تقولا فرم عم عبستلاو

 ةالصلا دعب ةالسلاراطتنالاعالا لئاضفن ةاةكتعم: الصااراظتناف نوكيو ريكا نوذفوأ ةالسدلاو ركذلاب

 نملدلاىودك أي ودنيا مال ععسيفرصعلاو روظلا نيب دعسملا ندي لمخادلان وتاس !اةنس كلذ تاكو

 سانل اء غتقو اضنأ اوءو درولاازهءامحافهقحفلضنأ تيااقهمهل عج اوه :.دالس اهتين ناك تن افةوالتلا

 ضعبلاق راهنا ابدا مول هركذا لاَ زلال تس.ة مان نا موماادر 9 تتةولاا ذه ىو لضفلا ف ثااثلادر ولا ءاحاك

 ءاملعلا



 مع

 هللارك ذى ءنوبطاو وما دايعلاهةئي هلاك لنا سداودهاشملا ةبعك هلء_ةبح سدلفامهمق ن سو اهوجو لصف

 الالاف هما تاق ءمهعم سأ ىد لهل اثاعالاب لس .رلاهنتءاحاعت روةدصن نيذلا ثاسالا اوباقلاب
 ةريصملا يعل لاجملا اولال+١كلذا اودهاش نذإ ا مه توفراعلاومهلاهفصو نم قددصتب اهودق عاد اجو وللا

 قالا ع نءد> الرو دةمربغ كلذ :ناف هلاجوهلالجهنكب طع ملارحأ نالرهالظلارصبلا نمىوقأ ى 5 ىيااةنطانلا

 ىلا اهددعامغ اواهسخلالوةم دوت رلاةريض> لا ةباممالو باع ع نم هلعفرامر ده. دهاش دحا لكن كلو
 متو ةياعكلا ىلصلاف انا<تنوع.س لدالا ىلا هلوصومتدق هنا املا لداولا نظذاكو ارون ىمس ناتةدق-ا
 كلتو ةمدربما صا آم اك]توةرسدد لرد املك ههجو تاس تقرحالاهغ سكى لوو نم اباه نيعيس هللذا

 لّوأهياعوم بام ماهرغص أ لّوالافودبب وبك اوكلاو رمقلاو سك !توافت تت رلا ىف داع رارإلا
 ملط أ ى أ ليال اهبل عنج الف لاقو هنقرت راسو ميل ءهتنا بصل لخلا مهارنالرهظن ناك امتاجرد ةمفوصلا ضعب
 ةئيشملاماس>الا هذه هيذب ؛ راو بكوكساابهن ءريعؤر والاب ةجن يجد اكوكىأرصمالا هيلع

 ماوعاالاضا الاف م هرطظن لذ اوأبكلذنوكرد لبماسحالاب قءلن الك_.دويرلا تا مهاعىنعالماوعلاداحاناف

 هلوةبدي رأ امام دب رألب رصبلاب سوسحماءوضاااهبدي رأ اماراوثأ ةانمسملابغاو مالا اهءاعليلت!لاضدال
 معن عةح راخا اف ىلاعملاهذ هز واحنا ود . الاحايصماهفةاك-شكم رون لئمضرالاو داو ١ دلا ارونهنلا ىلا«

 ريهاج ىلع رست او هياب هل حشمت نم لوو ىئاصلاركسفلل جيبات فقالا هت: امتع لا لسولالو ءلماعملا

 ىنعأ ةعبرالا فئاطولاءذ_هفهعنت مافعب و هت دئافر زغئاسماضب أ كل ذوةلما عما ءقدشاوف :ركشا !ق الملا

 نم غارفلادعب درو لك لب مجدل اهال_صدعبدي رماةفطو توكست تأ ىئبني ركشلا وةعارقلاو رك ذلاوءاعدللا
 مودل اوهتن توهحالسذخأر ناب كلذ ىلءىوقيو عسب رالاهذ -ه ىوس ةفيطو ةالصلا لعإ س ءافوالصااة قطو

 قوس ةالسعيصلا عولط دعب سولو داشرلا ليبس نعل فراضا!ىداعملا ناطبشلا ىراحي قضت ىت 0 ا اوه

 نولغتشي مهنع هلا ىضر هياحص أو لوهبلعهنلاىلسمنلا لوسر ناك س همنا عولط ىلا يتلا ضرفو ردا ىتعكر

 هيسأ بالف كلذإ ىلسولفةال_صاايالا عف دن مو ضرفلا لبق موذلاهياغد تأ الاكوالاوهو راك ذالا,ت قولا اذهىف
 لاول نار عوالم را وراهنلاةوهخىلا سهلا ع وأ ط نيبامه(ىناثلا درولا )*
 رامهنلا نم عدرلااذ_هفو ع-ب رلاوهوة_ءاس ةرشثع ىتنثاراهنلا ضرف اذاراهنلا نم تاءاس ثالث ىبذع كل ذو
 دنع نيةعكر ىل_هب نأ لوالا ناو ةال-صااباتك ىفاهانرك ْددوو ىحضا ةالصامهادح انا” دئاز ناتفمطاو

 رفصن رد تعفتراو سعشلا تامسنااذا كل ذوقارش ارثالا لاصفلاتضمراذاامنامتوأ ا:نسوأاعبرأ ىلصن و
 تقو هنأف فارشالاو ىشعا ب نوه سا هلوة.ىلاعت هتادار أ ىذلا رهنيتعكرلا تنوف سءشلاوح مادقالا تيد 0
 عنئاهمأق ضرالاهحو ىلءىتااتارابغااوتاراخأاةازاومنءاهعافتراب اهروف مامر وهطوهو سعشا!قارسثا

 ىعساذالدالاو, ىصضلاو لا.ةذهيىلاعت هلا مسفأ ىذلا ىلعالا ىصغاو هع رالا تاعكرلا تةوو مات ااهق ار 31

 ةال_صتناالا هنود ىلءاب ىداذذ قارسشال دنع نوأ فذ مهو هنا ادع ىلع و هدلع هللا ىلصهللا لوسر جرو

 ةال-عل لضفأ تقولااذهف ةال_صلا ىف ةدحار :ة ص ىلع رمت ناك اذالوةنكلذلف لاصفلاتذمراذانيءاؤالا

 فص عولطب سمثلا عاقتزانيناموهوةعار لات قو فرط نيبةالصااب لص لضفلا لص أ تاكت او ىب مذلا

 فعند ا الا كو لكلا ىلع ى واطني ىدذلامس اوعا :بالاةعاسفلا اوزلا لمقام ىلا بن. قلاب خر

 تاطيشلا نرواهعمو علطن :سمشلانا مل .وه.لعدتلا لص لاق ذاةها ارك ١) ءاذةناوةالضاا تذالاثقو ايتيس

 ةفمط هلا ةئلار ىارب اذ_هواهرامغو ضرالا تارا نع عفترت نااهعافترا لةافاهةراق تعفترا اذاف
 : را 2 و ضد صةدامعنم ةرك,تاداعل م ترح ىلا سال ةّملعم لات اريسملا(تقولااذهىفةمناثلا

 داع كلذ نهئت *نكي ل نافاهريغو لس لة جاعءاضقن مءارخئرحامو لع ساتر وضخو وشنو و لع ةنراقا

 امنافعاشن امم عّوطتملاتاواصلاو ركفلاو ةعا ارقلاور ؟ 'ذلاو ةيعدالانماهانم دق ىلا عسب رالافث اطولاىلا

 هدارأ نأ تقلا اذه ىئاط وت نماسماءلاعدقالمل اريدتفن الاةهو ركمتسل رهصل الصنع ةهو رك ظ

 دعسملاة بصور عقلا تعكر ىلءرصتعي نأ بحالاهدلا دعب واهل بيسالتالصلك هر هك .فلاةض + رذدعبأمأ

 ىنعنو لاوزلا ىلاراهنلاةودعذ نم( ثلاث اذر ولا) ركسفلاوءاعدلاوةءارقلاو راك ذالاب لب ةالسصلابلغتشيالو

 ( لدا - (بحا) - 0) 0

 تنال هورقانةقزفتلارث أ
 روهظب رهظت ةقرفتلا

 سفنلاو وهط و سنفنلا

 تقولاقح عم ت7 نم

 سفن ترهط تو ىأف
 هحورخ ه:ءاول عرب فلا

 ةسعجلا ةرئاد ع

 00 هال اومكحو
 لامهاو تقولا <

 ةياعرلا نس>وةسايسلا

 ةرئادىلاةرقاذملاب داق
 اننعت ( ا يا )هيعمل

 بيل اوبأ نيدلاءايض

 لورود رهاقلا دبع

 ماعلا عيشلاانأ ألام ةزاحا

 صفح و انيدلا ماصع

 روصنمنبدجأ نير ع
 ركبوبأ انأ لاق رافصلا

 ىزاريشلا فاش ندجأ
 د.عربأ خشلاانأ لاق

 1 ند نجلا
 نب دج تعمس لاو ىللساا

 تعممل اوعب هللاذع

 8 لوب اعور

 اورقانتام ريع ة دق وعلا



 ةلازاو نط اوبلاعامتجا

 ثعشةلازا,ةةرفتلل

 ردها كو رس 7
 ىهلالافيلأتلاةطباربو
 :د_داشع واوقدفلا

 بيذهتاواؤطاون يوأقلا
 ولعل ةيفدصتو سوفتلا

 الف اوطبار طايرلا ف
 فداأتلان م معادن

 رح

 ىورإ) مم لاوددوتلاو

 هللالوسرنءةرب رهزإأ
 لاق مل 3

 | فلو اودو فلان ن نمو

 أ الو فلا ًابالن مفريخالو

 وبأ(نمخأو) فاؤو
 اظذاكلا نب رهاط ةعرز

 |نع ىسدقملا لضفلا أ

 ا مس«اقلاوأ ا:لاقهسأ

 1 لاو رح ىبأ نب لغفلا

 ١ نيساللا نب نس

 ا لهسوب أ انأ لاق ىريملا

 | انلاق تاطقلاداب زننا

 ْ لاق مركمنن نيسحلا

 | تور_هذثب ديرب انك

 ا نب دمتانت لاقى 3 اولا

 نع ةلسىأ نعو رمت

 0 لاق ةر رهىآ

 | هلعمشلاىلسهللالوسو

 اهنم رك انتامو فلتثا

 د.ةتنووهط اون عمد

 نيعمهضعب نالمهسوفت
 دروام ىلع ضعبلا ىلع

 ىافنمؤملاو ام نم وبلا

 مهدحأ نمرهط توو

 ميبستلاو لبلهتلاىفانأ و ةيعكما اءانفىاسلاستنكا لاه ىلبلاق اهأباءاطعأ نما !ميهارب 'لأس : ةلذأ تلق اد ىلا

 همن دحأ الواهجوهنمن حى امز فرأ لف ىنرعن عس احو ( لع تس ل2 ومات دا ليوختل د او

 ئنىأىتاقذ رضا انأ لاةنت' د نبأ 1 نموتنآنمهنلادبع,تلقفهنماحج ربط الو اساس الرابأت" 9

 لوعت نالاتىهامتاقذ كلا ميدهأ نأ ديرأ هي ده ى دست عوهلل اقكلابحو ك لع مالسلا نع -لاقذ ند:

 ذوعأ ل قو سانلا برب ذوعأ لقود-+لا ةروسبورغلا لمقو ضرالا ىلءاهط دن السءقو سل |عوملاد لب

 هللاناعسلوعتو تارمعبسةدحاولكىسر كلاةياوتو رفاكلا هيأ ابل ةودسحأ هن اوهلقوقافلاب رب

 امم ةهظعار ومأ فصوواهفامى رف ةنحلا هولحشدأ ىنح هتلمحاه هيءاسةكثالملانأ اك همانم مول تاذىأردلا ا

 قرسملا نيدام لل هفصلك ةكئالملا نماغصتوعبسو اس: نوعبسهعمو موم.اعهنلا ىلص ىذلا نان اقلاقاهماست ||

 رضاناىدصلاةف ثيدخلااذهكنم «-هنا فريح ارضااهنلالوسرايتلقف ىديبذخنأو "ىلع سف برغم او ا

 ضرالايف ىلا عتهلادونج نموهولا دبآلا س :ةروهوضرالا لهأ لاءعوهو ق-وهفه.ك<املكورمض1!ىدص ||
 ىذلاو ,لاقفهةطعأ ا ايش ىطعن لهىانهفثأ ارىذلا ل مرن , مو هإعوأ اذه لعف نةهتالوسرا,ت اذ أ

 ىلاعتهنلاعفرب و اهلعوتلا رثاكلا ع..ج هر ةغبل هناةنخلار موري لنا اواذهم لماع ىطع.ا هنااسن قلاب ىنثعت ||

 ا.دن قاب ىنثعب ىذلاو هةيشسالاو , امسلا نمةئيطده ماع بتكرالتالاسعشلا بح اص ماب وه2ةموهمط غهنع ||

 ملره-ثأ ةعب رأ ثكع ىهينلا ميهارباناكوايقشمنلاهسقاخنمالا هك رتبالواديعس ةنناهةلدثنمالا اذه لمعنام ||
 ةنااعأم .شاهلا فاضأ ناقةءار َءلاَدَع.طومذهف انو ةرلاهذهدعب ناك هلعافبرمشن لو ورعاك ْ

 انرك ذاك ربدتبناك السا قلاو اركفلاورك ذلالذفل عماس تار ةلاتافنس-وهفهءلعرصتةاوأ نارقلا |
 قهتيفيكوفركذتب ءامل_صفتقاسومفئاطو ىدسح كلذ نكي ةراكنالااماو ةرالثلا بابىفهيادآو اضف | ا

 ذي وريخلا نع هلزغاشاا 1

 مهارب ا جئاطعأ لاق ةيدهلا ذهكل ىد_هأ | نموىحأ بتل ف ة ََ دله !تمعنا ماو هندهلا نجله تلتف

 كي دلاولو كسةنلرفغ:_تواعس م وهيل عننا ىلص ىلا ىلع ىلصت و اعيس ربك ؟هنناوهلياالا هلاالوهتز داو

 دة اا الاوادم ء'دلاونيدلا ىفالجاوالاعم م وييلعذا موال لوقتواعب .ستانمؤم لاو نيةمؤدالو

 ةودغلالذ عدتالن أر ظناو تارم عبس مر اقور حرك اورج -مل- رونغكنالهأ هن اا

 تاقف مل سوهيلعهللا ىل_سدج اهناطعأ ل اقف ةيظعلاةيطعلا هذه كاطعأ نم ريك نأ بحأ 1تاقفةمشع و

 ىمينلا مهاربارك ذف كلذ ”لرمخ هناف هباوث نع هل اف لو «.لعهتنا ىلصادجت تيقل اذا لاف : كلذ باو, ىنرمخأ

 نمءوةسواهرُم نملك أ هنارك ذو كعلم لمع: ىذللاولاّمف اذه نا تاقفةكت الملا تل اسف لاق نلف ءآر

 نءهدر وهلا ىسهتن

 ةلماعأ نم هعفني ا عفرك ذب نامه دح اوي نينفىلا عدس رب عمات نكسلو تاما عب رنمركسفتلاباتك ||
 قا ”اوعلاويفراوصلا عفد فردي و هيدي نيب ىذلاهموث فهفئاطو بنرب وهريصٌ#ت نم قيساعذ هسفن بساع نأب

 ةسحلاصا!تاينل اهياف رضع وه«مصمل هلامعأ آنملا1ناهملاف هرطتن اموهرب ه7

 :ىفةرم ركفتي تأبكل ذو ةةشاكملا معى هعفنب اعف ىفاثلا ع 01 و

 3 زغل هباه_ةنو هناي وةعفوأ ا هلع»ر ك-ثرثكي واب هتفرعمدي رملة تطال اور هاطلاهثال ارا اونو ىلاعتدتيا

 ىلعاوف ركذتلا عسي ةريثكب عشر ومالاهذهنمدحاو لكل واهتمهفوخدب زب وهئانغتساو هلال ةر دة: هتفرعم

 هفذاتادابعلا فرش وهفركسشلارستاهومو ركسشتلاباتك كلذ ىصةة:سامغاو ضع ل !نود قالا شعب
 ةدايز ىناثلاو ف شكلاوةرعملاحاتممركشفلاذاةفرعملاةدا زامهدحأ نبأ :داي زو ىلاعتهتنرك ذلا ىنعم

 هتردةةفرعمو هتافصةفرععالا هلالحو هناحهنباةملغع ف ثكدنتالو ءىظعت رّقتعانمالا لةلاسةءالذاةمحلا

 وهوسنالاثروباذا ًارك ذلاوةملا محلا سو ماقتل ةقرعملا موةفرعم ار ركشلا نمل صحف هلا ذأ بئاعو

 ريغ نصرك اذلا سناىلا فراعلاة ية سنو مظعأ اوت ًاوىونأةفر «ااهعدس ىلا ةمحما ن كى اوةمحملان نءعوت

 هلاصخو هإثاضفو هلاعفأو هقالدخأ نسح ىلع عاطاو نيعلابصذ“*لاجدهاشن قش ةبسنكراطبتسالا امن

 ريغ نماعلطمىقاحلناو قانا ىف نسل اهنمع نع بث ا صاغ فدو هعب» ىبعر ركن مس ناىلا هب رتل ايلا



 ا > هةسنبم
 يك

 0010 أريك أ اهنا هلال! الوهنلد+ل اوهنلان اسوة رم نيع سها !بوثأو مو..ةلا ىماودالا هلاالىذإهننارْْغَتسأ
 1 0 يع :رهاظلاوةنطابلا باد "الا نمءانرك ذام م-.جابعا م ةضن رغل  ىلصن مةرصةئام
 ا 0 ىساع ىف دء:أن "الإ -وهيلعهقلا لص لاق سقف بترنساك ل اعتهن هلبا رك دف يعش عواط ىلادسمل 3
 مالا قا 1 | هتلاىلص هنأ ىوروباقر عسبرأ قتءأت أن م ”ىلابح أ سءثلاعولاط لة الص 3 .ةىلامغتهلئار ل

 0< 07 دقو عولطا ادع ىأنعت ءعكرىلصاوا هسعيقوهشلا لات سملسمتؤ دقت دعا لاننا ل ١

 2 0 هبرة نم ه رك ذياسهف ناك لوب لءهلنا ىلسهللالوسرتان تهل اىوزو ىمعالامكلذلضنفدر و
 ل_ظخفرهط اذاواهه بام لفك اةعاسرممعلا ةالصدعبوةءاسر غل اةالصدعب رك ذا مدآ نءاالاق هنا لوب
 ةكحر قذرلا نم همه راك ذاوةيعدأ عاونأ ةعبرأ وطلال ً طو توك سعد !!عولط ىلا ماكت.الو دعةيلف كلذ

 دا !لةيلوأ ديملف لدلك طم هغرشب اماك د ءدالاامأ اركشتوت أ ارتةءارتوةعسقاهررك و ا اع

| 

 ارث 1ندرن أو ئيضاملا ظ 1
 2 مالسلار دانلثدأو مالسلاباذب واتت مالسل ادوع كسلاو مالا كلم مدلل ال ًامهالا مسودمتلا | ىلدو

 جوقح ف ى-حلا 7

 قعامت>الاةرو_صو

 5عاط ىلعن آلا طدرلا
 م ىدهاظب مسرتلاو هللا

 ناهد هلوذ ودو لو 0 .اعدللا ىلسهننا لوسر هب حتي تاك اعءاعدلا من د م مارك الا اولالل ااذاتكر رام

 وهو زيدا هديب ثوعال وهو ث ءوىح جلا هلو كلا كي سثالمدحو هنلاالا هلا :الىاهولا ىلعالا ل ىلعلا ير

 نيدلا هلني_تاخت مانا الا دمعت :الوهتلاالا هلا النسل اءانثلاو لضفلاو ةمعالا له هياالا هلاالر دقئم لك ىلع

 2 هك وع دقةبعدالا بانك نم عسبارلاو ثااثلابابلا ىف اهاندر وأ ىِتلاَدِ ءدالابأ دم : متورفاكملا»ر ؟ ولو

 درت سكع تاب ىسهنةرركلار 4 6 ا او بلقلىرأ و هلا قرأ ءارباما تل جنم طفح وأ ةسم كعردتتا

 :نطاوب نس ةعجلا هكا اواء سو ًااثالثاهنمةدحاو لكررك تأ جد ةءاملقأو اهدار ايلّوطن مللئاضفاهرار قوما

 فاحلا 'لواسو نيشاملا
 اهرركتأ 1| دّصقالا طسوالاو رثك اك الالذفو هتةوةعسو هغار ةردع .اهر ركماؤرشعهطسوأ اونوغ.-وأ

 اه1 لةفاهريثك ىلعةبط اوما ع نعال ةيطولكو لةتاو' ؛هودارومالاريسخو <. .اع مودي ناب ردج آو هذ راس رمُمع

 قرد ءامرا اراصةك مئادلا ىللقل لامر غلا عماهرب 51 نمبلقلا ىف اريثأ ان دش أو لضفأ ًاةموادملاعم

 م-مخفاسلا هانم

 الدم انراق
 لاش هه ِر !ىلعكل ذعذ هوولو ةريفحابف ثدحتف ىلاوتل ا ىلع ضرالا

 ازعو ةعمام ولقي تاعفدوأ ةعفد صا ءامىرف:ااريثكل

 اد و الود ايكو هال ردو هتباألا 4 ل وذ( والا رشح اماكن ءدهور هال أاهل نيديالف تاقوالاةدعا تمةقرفتم
 0و نم مهربغ ف هنيدجلاوهللاناحس هلوق (ةيناثلا )رب دق ئثلك ىلءوهوريملا هدب توعالىحوهو تيع و ىعدجلا هلوكالا ا هل
برسودقح وبس و 1 0 ممظعا!ىلعل اهنئابالاةودالولو الو ريك أ هتناو هلا الا هلاالو

 0 سلا 3 ورلاوتكالملا

 مورق ىحلاو هالا هل 0 ا هلوق 0 دم اهللان احس ه0 3

 قال ضرالا 0 ةةدعما ممرض نالئذلاهئاعس ! هلو( ةنماش )نيب لاقملا كاهل الهلوق (ةعباسلا)

 هل 1 ىلعو ىتالا ىلا كلور وكيد: و لد .عد# ىلع لص مهل ؟هلزق(تاتلا | ىونفأ| اودوءاعسأا

 نيطايشلا تازمه نمل ,ذوعأب رمح رلاناط ثلا ْن ممملعا|م_مملا لباب هوت (ةرساخلا .كو

 نمىلذ ًاوهف ةمسةئام هلل ص>تاسمرشءةد>اولكر رك اذ !تامحاك شعل اهذهف نو رض< نأ برك ذوعأو

 عو ةدحاو لك, بل هالو هلا.ح ىلءالذف تاماكل اءالؤه نم 1 اولك-!نال ةرمةثامادحاوارك ذر رك نأ

 10 | هل ةعار 5 ]| ب هه سقوعأ ارتاااماق للا |نمنمأو ةحاربساع ونة ماك ىلادلك نملاتنالا ف سةنالوذذا”وهمنت

 توثمؤل 3 لوقي لو ! لو-رلانم 1 1 ]ود نمةرهملا ةكاخو ىع لا هياو دجلاةروسآر دب نأو هواهلضفا رامخالاتدرو نان الانم

 وص سما انش
 فاموكلذ سكعب ُّ

 مهس ع لاقف ءادعالا

 ىدش مهب ولقو ءج
 ت تامعالا (ىدد)

 لودر تعم«لاهربشب

 7-3 ل
 | نححا

 5 7 00 0 دّعلىل هذ هلوةواهرخ ىلا مسفنأ نملوسرإك ءاجدعل ىلاعت هلوقو نيب الاثلا |كلامم هللا لقو هتلادهو

 تمس كلش أ لوك نم دارك سمنو بالا اداوذختي 1 ىذلاهنادجلا هناح لوقو اهرخ 1 ىلا قحاب اب ولا هاوسر هننا ةدسص
 0 تس وسا | ىهتلا مهارباىلا مالسلا«ءلعرضم ااهادهأ ىتلاريشعلا تاهبسملاًارقناورسش لا ةروسرخآ نماثالثو ديدملا

 ١ تفر ركل اةيعدالا هل يس 34م لضفلا لمك:ساذقف ة .ثءو:ودماعاوةب تأءاصو 2

 نمةيقوصلاةنونمؤللا 1| راي لاثو ةيدهىل ىدهافماشلالهأ نم ل نأ ىان أ لاقل دبالا نمتاكومناهسعتزئربونيز ركن كاعد
 اظذحةمزاللا مهتفيطو



 وس

 | نيحلاف لو.:
 شه :دملابتاةثي دلل مان

 ن-+ مترسام اماوقآ
 اداو معطقالو رك عم

 اولاك مك_ءماوناكالا
 مثلاو ةندملا قوهو

 2 اةرذعلا مهسح

 ىوعت موغلا ةمدخت

 ردع ممت><رد غوأب نع
 ةيلدالامدعوروصقلا

 الداب ىجلا لو> ماقل
 ةمدخلا قءدو هج

 نم ثيحرالاب لاعتي
 ىل-ء هللاءازف رظنلا

 هلاث اوعازدلانسح كلذ

 ءاطعاا لبيزح نه

 ةفصلا لهأنأك اذكهو
 ريلا ىلع 5 رون وا_عش

 نوعمتس و ىوقعتلاو
 ةسيئيدلا ل اسنملاىلع

 ناوخالا ةاساومو

 تديلاولاملاب
 رسشع سماها بابلا])«
 طبرلا لهأ صئاد ىف

 هنودهاعتياعفةيفوصلاو
 *«( هينوص:<و
 هذ_هسسان نا ملعا

 ةلااءذهتني زنم طبرلا
 ناكلوةب دهملا ةبداهلا
 و ركل اوت طبرلا

 ن٠ مهري _غنعاسمم

 0 مشؤو فئاوالا

 لاق مسمر نم ىده
 نيذلا نا ئاوأ ىلاعتهللا
 م-هادوق هللا ىده

 نم ىرءامو هدفا

 ضعبأ !قحف ريصقتل ١

 | اسلم

 نار

 نين لاددعاوإعتل ل نا نار ا .لةريصب مرا ملا هنا 5 00 1و اقامرتا |

 « (اهستزتو دا اروالادادعأ 1 تاز

 لاوزلاىلاسمكشلاعولط نيد انور يملا ىلاعلاعو واط نيبافةعم-_-راهتلادار وأ تارلعا
 دار وأةعب رأ ىلامسقند لئالاوتادر ر هن رغملاىلارم 21 اد ادز ورصعلا تدقابلاو زلات :أمو تادر و“

 درولك هليضفرك ذماذر غلا عولط ىلا لءلا نمريحالا ف دنلا نمت ادروو سام امون تةو ةييعد هتادرو

 0 رب دم وهو سما عولط لا تا حولا نيام( الادر ولاه ) هيقلعتباموهةيطوو

 بريذو عأ لة ىلا «:لاقوحابصالا لاو لاقذا هيمح دعو سفنت اذا مبدل اولاهذا هيىلاعت لنا ماسقا هإ_ضفو

 طس لالا لط ض.ةتقرو هواري دا ذيقانمل اءانغ قمن ىلا عتلاهذا ه.فلاغلا ض ة:ةردقلاهراهط'وقاذلا
 ىلاعت هلوقبو نود) نيحو نو... نيد هللا ناح سف ىل عن هلوةبهم يقي سملا ىلا سانلاهداش راوس<«كلارون

 كلءلرامتلافارط ارطأو عيبسف ىلب ءال اءان 1 مولل> عز رع هلوقو م درغلبقر 11 ا

 ةيلنأ | ل ينم د ادن( تيرا المصأوةرأ كن رم ارك ذاوىلاعت هل اوتو يضر

 ةعدالاوخ ارخاىلارؤ ثنا اهسنلاو انئامأا امدعبانامحأ ىذا هنن د1-!لوةمفىلاعتهئلار 57 ل ٌئىرس نأ جين

 | 2 يودي وعاعداا وهو هدوت سبلءاوتاوعدلا باتكنم طاقمتسالا ءاعد اها 1 ذىبلات ان الاو

 هيناك تاءاملاثعب ىلاهح ون مع هنوعرالوءاب ردصقري_غنم هيدامع ىلع هب ةناع<_باو ىلا «زهتنارمالالا تما

 لوخدلا دنءةراهاطلاباتك ىفهيفاهانرك ذىتااةمعدالاب وعدي :رسدلا ها رالّوأ لدي وعاملا تددىلاةجاح

 اناةةراهطلىفاهانرك ذىتلاة_.عدالاو نسا مجاب ءارعأضوتن وقيساك ةنسلا ىلع كلات_س مث وردلاو

 ىلسءوضولا نمغرفا 21 ة:سىبترعلاو بيكر ملا هجو باكل اذ هىرك ذن ركل تادانعلاداح ؟انمدقانا

 ءاوسنيتغكر لادعب ارقي و لسوءبلعهنلا ب صهننالوسر لعق ناك ك لذكهلزنس فةنسلا ىنعأ رعفلا ىتعكر
 كدنعنمةجركل ًاسأىنا عالالوعب و اههنع دنلا ىطر سا معناها او رىذلا ءاعدلا رصسملاوأ تيبلا فامهادأ

 الور حسملا ىلا ب ورمل اءاعد يسن الور_تسملا ىلا اهجاو ةمتببلا نم رخ متءاعدلا بخ اىلا ىاتامىدمت

 دحم-لا لدبوهعباصأ نيب ل ثدالوربملا هيدر داكراقول اوةنيكسلا هبلعو ىشك لبابعس ةالسصلا ىلا يس

 اعستمد_>-ونالّوالا فصا اد_كسملا نمساطن م ممدوسملالوخ دارو أملاءاعدلاب و هقول سمو

 قامهال_هنكي منار رفلا نمت لم مةنعملاب انك قه را دقيسساك م>ازءالو نائل باقر ىا دالو

 ارظتنم سا-وةبكتا ! ىتعكر ىلصرعفلا ىنعكر ىلصدقنأك ناو امهدغب روك ذملاءاعالاب ل غت_ثد وتببلا
 قةعاجلا عدي ن آى ئبنبالو حصلاب س اغيل _وءيلعمنلا ىل_ص ناك ف ةعاجلابسلغتل !بحاالاوتعامسلا

 هللالوسر نعمنع هللا ىّضر كلامزب سن ىو ردقف لذذةداب زامهلف ةصاخ“ الر لا كا

 ةوطخ لك هلاك ةالصا اهبف ىل_كيل دسم لا ىلاهجرت م ًأضوت نم جلا ةالسفلاق هنأ مو هلع هللا ىلص
 ىةرعش لكب 4بتكس لع واط ر_:ءفرصنا مث ىلصا ذااهلا ثمار سشعبة خ#بحلاو ةئيس عى عشوة اسس

 ىلصن هون بحفل الأ كرك هلبتك ىعضلا مكرب ىتح سل نافةروريمةع < باق او ةذ_سحمد دج
 نملحريلاف رعغلاعولط لةردسملال اونش د ىاسلاةداعنمتاكو رو ريمةر ءعبتاةناو كلذ لثم لفة هدعاا
 لمت رن 2 ىالىحأ نبا ىللاقف ىنتبسدق ةرب رهابأ تيقافرعشللا عولط ل_بةدصسملا تاحند نيعباملا

 ةلزنعةعاسلاهذهفدصسملا فاندوعقوانحورخ دعنا“ اناؤرشب لاقفةادغلا:الصا تاقفةعاسلا هذهىف كلزغم

 (00 0 ايان حالا ونولص نعد سوميسمتل لسا لوسر عملو أ كانت ليس فز
 ىلاعت هللادس اتي ًااهناهللالوسراب تلقف ىلع لاق نامل صتالأ لاق ناسمعا انامهواهنعهلناىج ذرتمط انودقز

 ناننالاناكولوةب و هذف نب رض فرص:موهو هتءجسف لو هلع هللا ىلص فرصن اهاهثعباهثع بي نأ ءاشاذاق
 لوقفةال_لا ماقت نأ قعيب-تلاو راغخ" -الابهئاعدو رعفلا ىتعكردعب !لغت_ث نأ ىنبنب مالدجْئثرثكأ

 ادعسأ
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 هتانضفو لمالا ءانحاة شك ف (قاثلابابلا) رامغلا وليالا ىفامسيترثود اروالاةإ .ضفىف «(لّوالابابلا) ع

 اهماكح اراه رتودار والا هل ضفاف (لوالابابلا) هيقاعتبامو
 «ب(ىلاعت هللاىلا قد راطلا ىهاهلع ةيط اوملا تأ تامد ودار والا هل .ضف )<

 اي دبعلا توعنارالاءاقالاىلا لدسال هناو ىلاعت هياء ةلىفالاةاحنال هنأ اول عةريصبلار ون نم رطانلا نأ عا
 هيةفرعملا ن او4_ءلعةيطاوماوب ويحارك ةماودنمالا لصتالسنالا وةيحانأو هناك للاب اق راعو ىلاععت هلل

 ماود رتب ناو هلاعف و ىلاعتهللاىوس دو> ولا ف سداو هلاعفأو هتاف صفو هيفركسشلا ماودنالا لصدمال

 قارخ:سابالا ميالكلذ لكوةرورضلاو ةغادلاردةءاهنم ءازتحالاواهتاوهث وايزدلا عادوتالاركمفلا او رك ذلا

 نذ لعربصتاللالم اوم اسلانمهبلع تابجاملسغنلاو راكمفالاو راك ذالا فئاطو فراهتلاو ل#للا تاقوأ
 هللا ناولاةثةسالاولال_م١ترهط أ دحاو طءىلاتدراذا ىلد رك-فلاو رك ذا ىلءةنمعم ا بام_سالا نمددحاو
 تقولكب ع عون ىلا عون نمو نفىلا نف نم لةنتاابح ورث نأ اهم فاعالاةرورمض نفلولت ىتحىلءالىلاعت
 ةفاتخ ةئشقدار والا مسق7 كل ذافاهتمط اومةءغرلا ماودب مودوابتمغرتذالاب مظعتوا م ذإلاعتنالايرزغتل |!

 فرسه نافايندلاذالمىلا هلئاماهعبطب سفنلا ناقاهرثك وأ تاقوالا ع-.اقرغتس نأ ىتبني ركسفلاو رك ذلاف ظ
 ايندلاىلا ليما باج رتادابعلاىلارخ الارط ثااوالثمةحا.ملاامتاوهشواندلا تاربدنىلا هناقوأر طش دبعلا
 نادعاش نطابلاو ررداظلا ذاع سامهددال ع_يطلا و ناموا. ىنافان واستمتقولا نوكي ذا عسبطلااهتةفا اوأ

 ه.قت اعلا صالدما ملسالو فاكتف تادابعلا ل درلاامأو درت! وبات اهملط فوفص: وايت دلار ومأ ىل#
 نأ دارأ نمو ةعاطلا ىف هئاقوأ قرغتسداف باسحريغب ةنلا لد د نأدارأن ف تاقوالا ضءبفالاهروضو
 اءيدرخ اواحلاصالع طاش ناف هتاقوأرثك أةعاطلا ف بعو:سياف هناريخن زاوملةثتو هنانسحةطك جرت
 اذ_عفهمركو» دوعع هلرفغد نأ ىلاعت هللا ىسعفرظتنم هللا مرك نموفعلاو عطقنم .ريغءاح رلا نكساورط#هرضاق

 نامالار ونب هستقاو ةلوسر/ىلاعتهنلا باطىلار ظن اف هلهأ نء نكت متاقةريصبلاروند نم رطاانلل فكس |ام
 كبر مسارك ذاوالب وطاصسراهتلا ف كلتا هيدإ ةحردو_ععفرأو هيلاهدايعبرقالىلاعتهنلالاقدقف

 لاقو الدوطال.اهحسو لد اق لءالا نمو الم_صأوةرك كلب رمسارك ذاو ىلا .عتلاقو النةنتهملا لشتو

 ميسو هناعسلاةو دوعسلارابدأوهسف ل للا نمو بورغلا ل_بقو سعشلاعواط لقلب ردمدع متورىلاعت
 ال,ةموقأو ًأطودشأ ىهىلدللاة ثان ناىلاعتلاقو مودناارابدأومحسفل مالا نمو موق:نيحْلب رده
 نماغلزو راهنلا فرط ةالصلا مقأو لح وزعلافو ىذرت كلءلراهنلا فارط أو عسف ليللاءان 1 نموىلاعتلاقو
 وهنمأ ىلا عت اعف مهطصواذا_ع وهدامع نم زرئاغلا فصو ف .كرطنا مت ءامسا !نيهذب تان |تالمالا

 نولعتالنمذلاو نواعإ نيذلا ىو سد لهل ق هب رتروجرب وةرخ "الار ا ءاقواد_تاس ليالاءان 1تناق

 ادم ممم رانوتمسي نيذلاو لجو زعلاقواعمطوافوخ مهجر ثوعدي عجاضملا نعم ونجىاحضتىلاعت لاقو
 هللا ناسف لو زعلاقو تورفغتس مهراد-الاب ونوع نأمل لل !نمال لفاوناك لحؤ زعلاقواماءقو

 اذهفههحونوديرب ىثعلاو ةادغلاب ممر نوعدي نيذلا درطتالو ىل عللاقو نودعص) نيدو نو سك نمدح

 هّللا ىل_هلاق كل ذإو ماوالا ل.س ىلءذار رالاباهتراعو تاهوالا مقا م ىلا هننا ىلا قد رطلا ناكل نيب هلك

 سمشثلا ىلاعت لاق دقو ىلا .عتهتئارك ذاةلطالاو رمقلاو سلا نوعارب نيذلا هنا ىلا هللادا .ءبحأ ل سو هيلع
 اليلدء_لع سمعا !ةاعس مئاكك اس لع ءاشولو لاقل ادم فيك كلب رىلارت ملأ ىلا هتلاقو تابع رمقلاو
 ىامماودتهتل م وملاك لء>ىذلاوهوىلاعتلافو لزانمءانردةرهعلاو ىلا عتلاقواريساضءةانملاءانضبقمت
 روذلاو لظلا قل نمو بسم موظنم نامسحت رهقلاو س؛ثلاربس نءدوصةملان أ نلاق:الفرعلاورعلاتامحاطا
 رادال ةراحتلاو تاءاطل اباهف لغ_ثدفتاقوالارب داةما مم فرعتل لاين دلار ومأ ىلعا مناعتسسد نأ مودنلاو

 فاخغىأ اروكشدارأوأرك ذي نأ دارأ نا ةفلتراهنااو لدألا لع ىذلاوهوىلاعت هلوقه.اعكل ديةزخ آلا
 اناعسوىلاءتلاقوريغالر كسشلاو رك نلل كلذ ن انيبورخ“ الا تافامامهدحأ ىف ارادتءارخ الاامهدحأ ْ
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 مو-ةااق تش ثنىح

 رايغالاة مدخن نوهركي

 اضأ مهتطلاختنو ايو

 عفتني اع 2ك مهلا

 مهتمودبتو رسشب مناف
 عبط ىضتقعرو -هأ
 ضغعلااه ك2 ورشنلا

 مهد اقع هلع لَم

 عض وأ مهؤابا ن وكف

 قالنا ىلع ةةفشلا
 زعم! قد رسط نمال

 نمد أ ىلع عفرتلاو

 كلاطلاناشل او نبط تملا
 هللا لهأ مدخل اذا

 هتءاطب نيلوءشملا

 باوثلافمسوك راشد
 مهلاوحاللهؤناثرحو

 وبأةقثلا (ان ريسخأ)

 تاهلسْت د فلا

 دنج لضغااوو أ انآ لاق
 فال اان لاق دج نئا

 ركولأ انثلاق مينو
 ثرحلااانث لاقدالت نبا

 انثلاق ةماساى أنبا

 انثلاق ورعب هيراعم
 نعد نع قحعاونأ

 هنا ىذركلامّ سنأ
 فرصصت ال لاق هع



 نس بذي ورد

 هبل اهللا له بولقةمدؤتا
 نيا ةكلذةكر هلوشنف

 نيلغت_كثما نا اودخالا

 لوسر (لاق) ةدابعااب

 مو هءلع هللا ىلصهنبا

 بلظي ةودخأ نوح
 اول !ضعإب ىل أمهضعب

 ضء!ىلامهضعب ىعيف

 مهل هنلاىضتي ٌتاوملا
 ةمايعلا م هون م- متاح اع

 نع ةمدخلاب ظؤصف

 تتلاذ د اةلاطملا
 نهموقاادنعةمدلناو

 ىشو حاصل الما اهلج

 قرط ن-هقا ردط

 مهم سكست دحا اوما

 ةإجلا فاض والا

 الو ا لاو>الاو

 سبل نم ماد ا نورب
 اعلطمالو مهسنح س

 مجد -_مءادتهالاىلا

 ثلا (انريعتت
 وبأ 9 لاق تغلا وبأ

 دج نثدءح لضدلا

 معاولأ انذاحلاانك لاق

 دج نب نامل ان:لاه

 هقبلاو

 زب رءلادبعزب ىلءانث لاق
 انثلاق دبع ًانثلاق

 فروض
 لاله ىبأ نعش رش ند
 نق و ْنَع ىاطلا

 اكولمتنك لاق ىورلا

 ىذرباطلتانب رمعل
 كلوي تاك فهنعهللا

 نتإسأنا كناف
 ةنامأ ىلع تنعتسا
 تاىتيشال هناونيململا

 رعسو هريغ كلاس ا ىفا مهالا لقوتيطان. دفن ةيادوأ امالةوأ اهدا تدرتشا اذاو نيإ سلا نم تل ء>-واهن حو

 ل ب يالا

 مخه

 عج وكءاع َّ ران و كنشدهللا كرانل-ةذ حاكشلاب تازهاذا اوه.1ءل دحام هرمثو هرم نهد ذ وعأ وهيلع ليحأم

 ءارحامنا ممسو«.لعهشا ىلصلاهذا كلامو كلهآ ىكلهنيا كرا هل ىذةةمال لقف ندا تيضقاذاو ريد ف اكشني

 هوضولاو ةالدلاو رفسلاةمعدأ نم لذ ىوسامو اهلظذ>نعدب رما ىنغتسالةبعدأ هذهف ءادالاو رجلا فلسا

 درءاضتلا نمنا لعاف هلدرمالءاضةل اوءاعدلا د رانا (تاقناف) ةراهطلاوةال هلو جيلا باك ىاهاز رك
 تايثلاج و رن بسعاملاومهتلاد درأ سدس نس رخل | ناك ةح .رلابالتسا او ءالما ادرل بدس ءاعد|اقءاع دلابءالملا

 فارتعالا طرسش نم سدلو نامل ع«تن ءالبلاوءاعدلا كل ذكسذ ناعف ادة مهسلا عفدب سرغلا نأ كف ضرالا نم
 نالاة.فرذبلاث.دعب ضرالا ىسالن أو مكرذحاوذىلاعت لاق دقو حال_ساا لمح الن اىلاعتهلئاعا ضةد

 عماكوهىذإالّوالاءاضةلاوه تايدسملابباسالا طب ربت مقيسا منا او رذملات :تادنلاب ءاضقلا ق.س

 ردفىذلاو ردةلاوهر دعتلاوع ردتلا ىلع بايسالا لمصافت ىلع تام سملا لمصفت بنترثوب رقاودوأرصيلا

 ءاعدلا ف مث هن ريصب تحمفنا نمَدنَعَر ومالاءذه نيد قادت الف! هعفداردق رشلاردقىذلا اوبس هردق ريدلا

 هيلعهللا بصلات كل ذو تادابعل ا ىسوت:موهوهتلا عمبلةلاروض> ىدت# هناقرك ذل ىفءانرك ذام: دئاغلا نم

 قاهرارةجاحما_لادنعالا لجو عهتنارك ذىلا ممم وق فرمصن:ال هنأ قلها ىلع بلاغ اوةدابعلاعءاعدل السو
 لح وزعهللاىلااةلادرب ءاعدإاوءاعدلا لا جوت ة> ا اف ضد رعءاءدوذنرمشلاه_سماذاناسنالا ناو ةللم

 مالسلامهملعءاسنالاب الكومءالبلارا هتالذاوتاداعلا ف درمسأ اوهىذلارك ذإاهبلصعف ةناكة-الاوع رضتلاب

 ىنغلامأو هنامسذ نم معاك وىل_>وزعهنلا ىلا عرمضتلاو راقةفالاب باغل ادرب هنالل*مالافىل_ئمءالام متءاملوالا مث

 تاوعدلاور ذالا ة لجن نمهدرون نأ ندرأ اماذهف ىغتسا» "ارت أ ىجامماتاسنالا تاةرومالا ىلاعفراع ملل دس

 هتلاغاشتااهعضاوم فق أتسف اهريغو ضد رااةدابعورةسلاولك الافتاو ءدإاذم ءةدامأو زرع را هقار

 نرهتد+ اودار والا باك ىلاعتهتياءاش ناءومل:, هلإكب تاوعدلاو راك ذالا اكن نالكتلا هللا ىلعوىلاعت

 «(ليللاءايسالمدةةوداروالا بنت 0 م-وهبتو 1ىلعو دان دمس ىلع هللا ىلصو نيملاعلا

 نيمبىلا هيهللا عفن تادابعلا عسب رك نمرم”اعلا باك !اوهو

 0 ندرلاهنئا مسي )*
 ليلا لعجذاءركشنو اروةنالواراكتسا باقلا ىف رداغنالا ارك ذهرك ذنو اريثك ادج هال 1 ىلءهللادم#

 نيرهاطلا هلآ ا ىلعوارب ذو ا 2 قل [ةتعن ىذلا سن لع لست دارو لدار ًاوارك دين ادارأن [ةفادش راهتلاو

 قام مهنم ا حم ىتحاليصأوت ةركب وايشعوةود_غدللاةدايعىفاود مت ١نيذإا نيمر ؟ الاهردكو

 اهوذنتءل لباهك انمىفاورةتسلالءدامعل الواذ ضرالا لع> ىلا«: هنئا ناف(دعبامأ) اريذماحارسسو أب داهنيدلا

 نب زرع الضنوالع وةتلافع ا ممنو زتتكي و ممئاطوأىلا م-هرفس ىف مهلمح ادازاهئماودو ا

 لّوأو رف ملاعلا اذهىفسانلافاومك | ارةنيفسلاريس مهم ريس رمعلات!توةقحتن و و اهبطاعمواهدياصم نم

 هخمارفهروهشو هل -اصدو:سفرهسلاةفاسمرهسعلاو رانلاوأ نط اوهنطولاو دعلل ااهرخ ةودهملام جازانم

 هّعب رط عاطقهضار أو هتاوه_ثوهلاومأ سؤر هتاقوأو ا و دما و
 لما دعبلا هنارسحتو ميلا ممعتلاو ريب كسلا كلما عممال_تلارادىف ىلا عتهّنلا ءاقلب رو ةلافع رو
 هب رقت ةعاطريغىف ىطةني ىت- هسافنأ ن هس: ىلفاغلاو مخ اتاكردفمبلالا باذعلاو لالغالاو لاكن“ الا
 رمت لئاهلا بطخناو مظعلارطخلا اذهلو ى.متنماهلام ةريسحو ةنيبغل نياغتلا مول ىف ضرعتم ىئلزهنلاىلا

 فئاطوتاهوالارر ا

 تام-همنهراصضرار لا 0 بلاو راب كلا !|نمبرقلا باط ىفراهنااو لولل اءامحا ىلع اصرحدار والا

 رب دام ىلعاهحرش قم_-ىبلاتادابعلا عم -:زوتوداروالا ةعسق ةمفدك ىقلوكلال“ ء-صفت ةوخ < الاون رط مع

 نيب رك ذب مهاااذه مذا وتافوالا

 .سعاوبتر ورمعلا ااةناوم:دغاو سفن اذالمةب كلا اوعدود+ !فاس نءنوةفوم ا

 بابلا )+



 ةنييحسيوت
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 هلا مهللاعنانادصوأهابقسو وللا لقفءامسلا ترام ذاق سمك 1 كا يةانفاعوكلب ذعر انكل مالو

 تاطء_شلانم فرح ًاوىلذ اظ.غمهذأو ىف :ذىلر فغا مهللا لّمذ تضغ اذاقباذع بيس ه] هالو ة جر بدص

 ىدضءتنأ مهللا لقفتو زغاذاف مهر ورش نمل ذوعنو مهروكن ىف كام دنانا مهلل الةذاموق ثذجح ذاق ميجرلا

 - , أراذاريخع قرك ذنمهللا ارك «لكر ل سر هءلعمتلا لسد ل ل كيذا اذاولت 00 وىريصنو
 تععماذاو لاجلك ىلع هتلدجلالةنتأطبأ اذا يدا هلالحو هيزعب ىذلاهتادجلا لف كَ اعد ةيادقسا

 اذاو.كر هغلشا ١" كلاس كتاولصر وضحو كتاعدتاوصأو كرامترابداو كلل لابقا اذه م جالا لق برغملاتاذأ

 كلا كذاضة فل دعك مكح ”ىفصض ام لدن ىتدصاب كتم نءاو كديعنب و كديعفلا مهألالّمف مهكباصأ

 كا لدن بيغلا لعىف هيترثاةس ةساو'كقاحتن مادحأ ملء وأ كءاتك ىفهتلزن وأكل سفن هب تيمنا ملك

 هل ىمهو نزح باهذو ى ع - ءالجو ىر د طرونو ىبق عبب رشأر لال عدت
 قمل ىلب وهن ءلعدهنيا ىلا ةناهل عت هثالف اهللالوسراب هلل ءةذاحر ذهزاكم هلدأ و همههنناهذأالا كل ذل اف
 ناك مل_بوهراعهننا إس هقلالوسر يقرب هقراف كربة دس>وأ كلدس>ىفا ء«-وتدحوااذاؤاهلعتي تأاهعممن 1

 ىشانذعب قب رباضرأ ةب رت هللامسب لاقواهعفر مث ص رالاىلءهتبابس عضوارح وأةحرقناسنالاىكتشا اذا
 سمس لقو اثالثهللا سب لقو لد سح نم مما ىذلا ىلع كدي عضف

 برهللاالا هلا ال ماساوعلا هلياالا هلاال لةؤ برك كباص ًااذاقرذاح ا و دحأ ام * نم هنردقوملل رعب ذوعأ تام

 لد قاءدو تدحو اذاوانب رنذابا مدس

 ىلعد وا مالوأ ًاضوتفمونلاتدرأن افجر كلاس شرعاابرو عبس اانا اوعسل ابردهنياالا هلال م.انعلا شرعا
 ىلام-هللا لكمت نالوا الثهدجاو نيثالثواث الئثهبعسو نيثالواعب رأ ىلاعت هننارعك منهل هلا لب ةّتسمكنبع

 ولو .اعءانث غلبأ نأ مسيطت_أالىفا مهالاكنم ك.ذوعاوك د وقعن مدت اقاعع ونلام» نم ٌكاضررذوعأ

 ئ”لكبر وضرالابرو تاوع“ل!برمهللا توم ًاوايحأ كلع-اب مهل نا سفن ىلع تينت أ 5كت نأ نكسلو تصرح
 تنأ ةيادلكرم نمو رش ىذ لكرش نم .ذوعأ تآرةلاو لن الاوةاروتلالزنمو ىوناا اوبل قاافهكما و

 تنأوئثكقوفسياؤرهاظلات نو ئث لد عي سلفر الاتنأو ئث كلمة سدافلوالا تن اهتصانس ذن

 ير م-ابةرخ“ الاوايندلا فةبفاعلا كلاس أى مهللا اهظفح افاهتدمحأ تاواهار :غافاهتمأ تامهللااهايعو اهتام كلاهافو:5 تنآو ىسذن تقل نامهللأ غلا نم ىنذغأو نيدلا نع ضقائث نود سياذ نطاباا
 كلا ى هجر ثهجو رنا ىسفن تلسأ مهللا لدابع عمجت موب اذع ىنق مهللا ىن ذفرفغاق ينج تعضو
 ىذلا كب ادم تنمآ كملاالا نم ىنمالو المالك مل اةبهر وةمغر نإ لاىرهظت أملا وكلا ى سآت ضَوْفو
 كلذل بقل ةءاوكالذب مرا امانا سدت كور ا كئاعدرخ ةاذهتوكي د تلسول ال1 نوتازنأ

 كاعد« نمىدعتو ىلا اركاب رع كلا لامعالا ب>اب , ىبلمعة_ءاو كملاتاعا لا بح أ قناتي مهللا

 ىل_ةفحا امصلا دنع كمون نمتظةثسا اذاق كب سنذ كوعدأو ىردغتف ل 5 او ىنبطعتف كلاسأ ادع

 قةردتلاو ءلاوهتتتاطاسلاوةمظعلاو هني كلا مدأو انهدأر وثنااهملا واتم امدح ااسسأ ىدل انت را
 ناك امواغبنح بهار ا ل ىر سا نادل ..ننب دىلعو صال الا ةماكو مال.-الاةرامذ ىلءانه أ

 اذ_هىفانة عت ناكلاس ا ىا مهالاريصملا ك.!اوتوغد» وامن كب و هاني سمك وانعسصأ كب : ملل نيكرسشملا نم

 اناءسحرمقلاو سعشلاوانكس لالا لءاجو حامصالا ق لاق مهللا ىجسم لح ىذه فكه ثراها متحيزحأم لعب وليلي افوتي ىذلاودو تاقثلناف_بعىلا هرعنوأ اوس بف حرتسحن ناب ذوعنو ريك ىلا مويلا

 ةمعت لك هللا ءاشام هقئابالاةَوذالهّنناءاش امتنا مم لإ هن هرمسوءرسن نم فد ذوعأو :«.فامربحو مو. !ااذهريتكلاسأ

 ىلسدمعمج رائيد مالسالايواب رهتا,تضرهتلاالا ءوسل!فرصاالهللاءايشامهتلادمب هلكربن اهلنا ءاش امتنا نم
 لوي رانيسمأ لوي هناالا كلذ لاق ىسمأ اذاووه ريسص ا كيل اواني[ كيلاوانلكو نك لعانب رام السروال

 ذن 1تنأ ةباد لكم نمو رس ىذ ل كرست نءوأرب وأ ذامرس نما هلكم ئاسمأ ًاوتاماتلاهنلاتاماكبذوعأ كلذ عم
 ىحو>وةروص مركو هلد_عذ قاخى وس ىذلا هتدجلا لاق: آر 1!قراظناذاو مهقتسم طارص ىلع رثا|تيصانب ا

 ثو.ءلارثكتا رايغالا
 تدأَس ود _.ةتفهيلع

 اذاالا اذه نوكيألو
 ىف طابرلا عج تلك
 نيهستهمةءاسجلا تدب
 انادو تاه والا طفح

 هاشم ارحو سافنالا

 بادصأ ناك يساوخلا

 هيلع هللا ىلص هللالوسر

 مهم ئرما لكل ملسو
 ناكه نغب نأ ذ دلموف

 رح ”الا مه نموهدنع

 لاغتشا نع
 اذكهوضعءبلا,ضعبلا

 قدصلا لال ىتني
 تؤكنأ ةةوصااو

 مهلغشدأم

 رضمري-غ مهعامتحا

 تاقوأ لا<ءاذاف م مو

 طغالاو ىذغالا نام ثلا
 باشلام زل. نأ لوالاق

 ةللزعلاوةدحولا بلاطلا
 ناسشلا خيشاارثؤبو
 هنواخن عضوموهتن وازب

 نعهسهت تاّثلا سيدقل

 ضوالناوىوهلا اود
 توك و ىيهالابت
 ةءابجلا تيبىفزيشلا
 ىلع هرب هو هلاحةوهل

 ه«هاحتو صاخااةارادم

 ةسالاختا  تاعبش نم

 عج انيدهرافو روض-و
 الوريةلا هي طء طاق

 ةمدخلااما اوو» ردك

 طايرلا لد نم تشد
 َط نذيملو اندم

 ساهل هبنتي مو ةلماعملا
 صون ثا لاو_>الا
 ميدابع نوكستل ةمد1اب



 ىعبالاهذ ضولملاو '
 . ةدحولاىفةمالسلا اوأرف

 مهلمع ةوعل ةيفوصلاو
 مرنععر مهل احةدكو

 ىل_ء ةعاسجلا توب يف
 لك ةدادعست ةدادملا

 لكمهو هتواز دصاو

 دخحاولا لعلوهههمدحاو

 «هخ ئطخال مهم

 ذات اىفمهلو هرداديس

 ةئسلا نم «-وةداعسلا

 دنع نةإ-و أ (ىوز)

 ىضرةثناعنعنجرلا
 لما ثنك تلافا
 هماعهتلا لصدتا'لوسرل

 لدالا نم هلع ىلصت

 ةحوزةنوه*تدرو

 «.طعدتلا ىلصهللالوءر

 رسما فةرجختا هلاطس#
 ُْط ا رلاواوما ع ىلصذ ىتدس

 ناءش ىل_عىوتع 1

 ةمد نادكأو خو مشو

 معاشملاو ةولةنايرأو

 قارن يلو
 سفناا «بءلاوعدتام

 4 اريصح م سو

 ةبحارلاومو لا نم
 تاك رحلاب دادمتسال او

 سالف تاتكسلاو

 هريشتلا لان

 هوجو ىف لاسرت-الاو
 قءضناشا او قفرلا
 نسفنلا لاك .هيناع
 ةعاسجلا ثيىف دوعقلاب
 ردظنا فاشكتالاو
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 0-0 3 ل ذوهانرك 0 ع ع ذا

 توصتعب«اذاوا ريذم ار كواحارس اق لعواحو ربءامسلاق لع -ىذلا كرارترانلاب اذعانقن تاع سالط اي ١

 لم

 اضد ,لقواروف ىلععأ ا .لعح ادازول ىامأد اروف ىنالعجاوارزن رس اروف ىي«-
 تيت عمت الوءانزرالوا اراغبالوارمشأحرخأ 0 اا الغ قادم ىدح و كل اءنيلئاسلا قع كل أس أ ىف او هللا

 تاقتنأ الان فذلار ةغدال هنا ىونذ 3 ارغغت تاورانلا نم ذقن: نأ كلام كةاض ص ءاغم اوت 0

 محرلا ندحرلا هللامس ىلع له أل هجأو الط اوأرلط نأ كبذ :وءأبرهللأ مسي لةقةحا لزم ا ن متدرج

 لصومهللا لّةذ او ددي رب دحسملا ىلا ثمن اا ذاق هللا ىلع: الك اهللاممسي مع اطظع'اىلعااهتلانالاةوةالولو>ال

 | تب 01 ردن لح رباوبأ ل عتفاو قون -.جىل رقغامهلا مسودتلآ | ىلعو د ىلع

 هتلااهدوالل ةذردسل اى ةلاضدشني ن مثد ًاراذاو كتراحتمتلاعيرأاللةف عات هوا ع نمسا لنآ ر

 ٌكدنعنم ةجرشال اس امهلل اهليا مهمل لاق مصلى كرتيلصاذات مسوهيلعهللا ىلصهنلالوسر هبرمأ ك لع

 تعكراذاف ل-وهيلع ا ىعلان عام ما ا ءءاندروأ أك هرخ ىلا ءاعدلا ىاتامىدهت

 قمم عش خ ىف ا تاكوت كيلعو تاب-أ كلو تيماَكا و تعش كالو تءكركل مالا كعءوكرف لّقف

 مظعلا ىف رنا ىل_ةف تابحأ ناو نيااعاابرهللى دو هيلع: اامو ىصعو ىح ءو ىع و ىرصاو

 انب زهدج نا هللا عمم لف عوكرلان مكسر تعفر اذاف حورلاوةكلثالا ابر سودق حو ب.سوأ تام ثالث
 كلاناكو دسعل ا لاقام قس دح او ءانثلا لهأ د_عبْئث نم تشامعلمو ضرالاءلموتاوعملاءلمد لا نإ

 كب وتد« كلمهالالقف تدع١اذا ودخل كنمدنجلا اذ فني الو تعنماا ىطءمالو تيطعأ ال عنامالدبع

 دح#مهألا نيقلاحلا نسحأ هللا كراشف هرصبوهعم«قشو هر وهوهةلضىذأل ىه-و دعس تإأ كلو تنمآ

 رذغالهناف ىلر هغاف ىسفن لءتدنح امازهو ىنذ. ءوأو ىلع كتمان ءوهأ ىداز اوف نماوىلام خو ىداوس كال

 كذمومال_بلاتنأمهالا ل اف :الكلا ندعو ذاذاق تام ثالث ىلعالا ى رذاعسل وهن :وأتنأ الا بوفذلا

 رفكيءاعد ندرأ وسالانمتةاذافاهانرك ذىنااة.عدالارثاس وعدتو مارك الاولالل اذا, تكرايت مالساا

 ىسفن : تمل وأوس تاكل بوثأو كرغغتسا تنآالاهل النا دهشأ كلدمدوم الا ك ناعم لقذسااوغا

 ىحي دجلا هلوكلا!هل هلكليرسثال هدحو هنناالا هلا اليل ةف قوسلات تجند ذا تنال بوفذلارفغن الهنا لرغغاف
 امقامريتو وسلا هز هريش كلاس أى نا م هللا هللامسبرب دقئد لك ىلعوهو ريتا هد توءاليجوهو تيعو

 كيلعتاك نال اح ةسو زرحانانعابف بنسانأ كب ذوعأ ىنا مهلا ااهسفامرسثواهرست نم كب ذوعأ ىف مهللا
 ىناوسكم هلا لة فاد دحاي قلتم ل اذا لا اوس نع كل ض غن ىنغاو مارح نع كالالح ىنفك اموال تفيد

 ةريطلا نمامش ت:اراذاو اوهلعنصامرسشو هرش نمل ذوعأو هلمتصامربخو هريدخ نم كالا سأ دولا 5

 لالهلاترأ اراذاو هللابالاةوةالو لودالت نالت امسلاب بهذي الو تنأآلا تاس ماب أبال موال لقفههر

 طعسل نيع طفةمطاوىطراو بحال !قفوتلاو مالسالاو ا مع

 كنذوعأو ردقلاريو رهشلا اذهريش كلاسأى امهللانتلاخج تنمآريدخو دشرلالهلوق وهللالن روىر

 ريسخو اجفامريدو د 'هدهريدخ كلاس 1 امهالا لعف رلاتمهاذاو انالثالوأ هل .ةرعكتو رمش ناس أ مول رمش نم

 دال ارك للالاو قانا لقت دح نانو كلغلل ءاذاو هبت اسرأ امرم نمواهسذ امرسشوا هرم نم كد ذوعنو هب تل -رأ ام
 مهللا نب رااغلا ف همةعىلع هفاد اونيلعفف هيا: تح لعحاو نينسملا ف همك اموألات و11 نب رىلااناو

 لوعتو ماعلا عيهسلاتنأ كناانملبقئانب ردصتلادنع لو”و هلوانارفغاو هدعب انة ةتالوءرحأ نمر عال
 كن دل نم انث 1 ان ررومالاءادتب ادن ءلوةتونو.غارانب رىلا انااهنماريخا:ادس نأ اند ر ىسع ارسم ادع

 اذهتةاخامانن رءامسااَىلاراغنلا دنع لوةتو ىرمأ ىلرمس وىردصىلرمثا برادشرانرمأ نماذل ئهوةجحر

 كء_ضغعن انلتةنالوهللا لق قع وطلاب , ار تاقهتف همن 1-1 الملاو هدهد دعا عيا نمناحيس لةفدعرلا

 الو
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 انف انفرمدوا:مْكد اهئاسف و وانع كن اضرالنل معتم او نيد اصلا: ئلدامع و نيهلفملا ل سو نية:11كناماوأ نمانلعسأ

 مهألاهع اوثوهع ءاوذو ريثثلا عماو> ودع ْن مثلا :ذوعنوهعاو ونوه اوذو ريتا عماو < كل اسنانل كراش نس

 قار نا امذلاث نك 3 م دنا لحب لعامل

 و مهلا مهالاتن ؟الابوفذلار نإ نسل 0 كا 1

 ا 2 اص هيىامع هاو نتف راعي هعنقو هيلع قاعئالالالس ئئزرا مهأل | ىسةنرس ىقو

 رض: الام به : . هرمعااهص#:الونونذلا هرمضتالن هايةرخ الاوان دلا ىفةافاعملاونيسةملا نس>وةدفاعلاو

 ىدقحل اراض حق رح ” الاواندلا ف ياوثن انيإانفولو اريسا بلع خرقا ان رلبسسصمتب الامىطعأو

 اندهاناةرخ الا فوة:بحامندلاهذهىفانا بتك اون رفاغلاريخ تناوانجراو ءاخآ ارذغافانلو تن نيحلاصا أب

 او رغك نيذالةنتفانلعتالانب رنيلاظلا موال نةةانلعجتالانب ر ريصملاكلاوانين أكل اواذاكوت كياعانب را
 مرقلا عا رمناو 12 ةقاننارم او انيونذانلر ةغاانر ميكسحلازب زعلا تنك ناك رانأر ةغاو

 محرفؤركناان را 1 ودم ١ ننال الغانب , وة ىف هالو ناعالايانوة+ -ىيذلانا اوخالوانلر ةغااش راسب رفاكللا

 1| را اذلابادعاذقو َه هدد وح ” الافو ة:سدانتدلا ىف انت "اننا رم نمانلئهوةجرا دان مانت "!انير

 انأط او ايست تاانذتاَو :الاننر داعملا فالك ن الدو زع هلوقىلا نامعالل ىدانب يدانمانعمسان :اانب ر

 نيإسملاو تانموم او ني_:موملل رفغاو اريغ_صينامب رك امهجراوىدلاولو ىلرفغا برهر وسلا !ىلااند َر

 م و نيج ارلا ريش ثنأ اومر كا ءالا تناورلعتاعز واو مسراو رذغابرتاومالاو مهتمءاءحالانيإسملاو

 ٍ هللا ب صو ل.“ هدا دل مارق ام حتو ماقعلا لعلا هللابالاةوةالولو-الونوعجارهيلااناوهللاثاو نم رفا اريخ

 * ( مصر رهءلع هللا ىلص ىنلا نعةروت املاةذاعتسالا عاوتأ) « اريثك | واست إ-ومبدو هل اونيسنلا عاج دمه ىلع

 امن دلة خلف ع نمك.ذوعأو رمعلالذرأ ىلادرأ نأ نم ذو عأو نيدللا ع نءكبذوعأو للان هد دوعأى ا مهللا

 ا ثيح عمط ن هو عمطمريغف عمط نمو عبط كلا هده عمط نمل وأ مهلا ريتلاباذع نال اأو

 منا را 5 ا سنو عسل او 0 الين

 ىفامهللاكلمبسقةيينمتت :.وهاو :؟ارواقشلأ اسنانا مهلا نامملاوا.هلاةنتف نمو ربقلاباذعولاجدلاةذتف نمو

 راسل نسا اردت ابرار لاو رمل نمةهنغلاومم اي جرتام>ومو كتر ةغممازعشال أ سأ ا

 ذوءأوارب دم 'ال.؛س فت وما تأ. نمالوعأو مدار لب ذوعأرىدرتلا نمل, ذوع أ فا مهللا

 :نمكذوع ًاىفامهالاايندلا بلطت فتوم ]نأ نمثل

 مهللاءارعالاة امعثو ءاضةلاءوسوءامشلا ”اردومالبلا ده سئل ةوصا قالا اره -عالاو

 كبذوعأى ا مهالالاجدلا ةنتف نمل: ذوعأو مهببا ذعنم كلدذوعأو رقفلاونيدلاور در فكسل !نمثلب ذوءأينا
 ةيداملا اراسنافةماقملارادفع تلا اراح نمكب ذوعأ ىنم-وللا ىبنمرشو ىو قل امو ىرصإ وجع“ مش ند

 ىقوسفلاو رق هفلاو رفكسلا ع 0 1او هلذلاوه]إ_.علاو هل فغلاوةوسقلان كب ذوعأ ىفامهالا لوب

 نونخاو ىمعلاو باو معدلان مكيذوءاوءابرلاوةععملاوقازرالا ق.ضوتالخال اءوسوقافتلاو فا ةشلاو

 نموكتمقنة أن هدو ْك.ناعلوحت نمو تمعن ل اوز نمل, ذوعأى ا مهللا ماسالا يو صيبلاو ماذجلاو

 رفغا اةنئفرشو ىغل اة: :ةفرسو رمق هن ةفوريقلاتاذعوراذ ال

 ةالصو عتضالب أوو عشت السفن نمثل .ذوعأ ىنامهلل ا أملاو مرغملان م ك.ذوعأو لاحدلا ميسملا ة ةاقفرش

 :اهثرودعلاة لغو نيدلا ة بلغ نمْكب ذوعأ ىنا مهلل اردصلاةن ا ارس نمل ضاوي

 نيمآنيل اعل الك نم ىفطصم د.علكىلعو د ##ىلعهللا لصوءادعالا

 «(ثداو هان مث داح لكبر هدح دنعةرو ١ ملا ةبعدالا ف سماح بايل ال«

 ) لوا. (امحا) - 4 (

 ِ م قالحعالا تاركنم ىيذجمهلل عأملام نمو تاءامرسش

 ردذأ نموةءئالدعلاو

 سلف ال هبال

 هه>وذاك ناو هلباقع
 اًركك ةمصلا لهافدملا
 ل-ءلاراثم نالاوناك

 امندلادوح ود_ةحلاو

 لك سأر اننثدلاب حو

 ةفسمصلا لهاف ةءيطخ

 اناكو نال اوضفر
 الوعرزىلانوعجررال
 داقحالا تلازف عرمضىلا

 مهتطارب نع لغل او

 طبرلالهأ اذكهو

 3 و مهنط و ُ

 هد وا و ةفاالا ىلع

 مالكا تن اوعو مدا

 ماعطال تن روعه و

 تح رن ورعد و

 (ىد د) عامتج الا

 ن-ءبرحنب ىش>و
 اولافم هنأ هدح نع هيأ ا

 لك انانا هننالو سراب

 مكلعالاقعسب#_كنالو ا
 مماعط ىلع تود رس

 هللااورك ذاواوعمت
 هيفوكسل كابي ىلاعت

 كلامز. سنأ ( ىو دد) ْ
 لكأاملاق هنعهتلاىذر
 هنلع هللا ىلص هللا لودر

 قالو نا اود ىلع سو

 قدص لزم ال اوةح رك

 اك ني ىأ لعفلبقف
 رغسلا ىلع لاق تولك أد
 اوماط داهزلاو داسعااو

 تاق الالو-تدلدارختالا

 نوكو عامتجالاب مهباع
 ةيوهالل قافت مهسوفن



 عبت اك اولا ءانلاب
 0 خاعاملا

 ماده

 هنومزالل طب رااةيضوص

 طاب رلاو هنودهاعتب و
 لكدلو معجب رند هوم دع
 مهراد طاب رلاورادموق

 ةقيطو باد آلان

 ماش دقو

 ايس املا

 نءةعرزوآ,
 لاق ىمد_1|ظفاخلإ
 322 ناد ٌ انآ

 ىسدعانأ لاق ىرازعاا

 لاق رب زولا ىلع نبا
 ىوغمل اهلزا دعا: ةددن

0 
 ١ ةبسدف

 ن نايهوانث ؛._-لاق

 دلادانثد حلاك ةءقد

 ندواد نع هللا دءعنبأ

 ثرى نأ نع دنهىبأ

 لاق هنعدتلا ىذرة هلل

 مدق اذال->رلا ا

 اهم هلناكو ةئدملا

 ىلع لزعي فن ردع
 امم هلنك ملتاقدقن رع

 ههدصأ الرتقي ردع

 ةفصا زن نيف تنكو
 طاب رلا ىف مو_قلاق
 َن اووفتم ك وطنا ره

 مْرعو د_>اودصو ىلع

 ةيسانةتملاوح أو دحاو

 ىتعاااذهل طيرلا عضوو
 فصونا ماكس توكيتا
 انعزتو ىلع” هللا لاقام

 لغندم مهرودص أم

 نيلباقّتمر رس ىلءاناوخا
 رسل اءاوتسأب لباقملاو

 1 ةفصلا هاو

 ناهسكت اول هباقعان: اوعد خفم فل قف < هياعدامف مسوي ءاعمتلا صدت لور نيدتملاةرخ 0 : ل

 كنتدانع سوك تمعنر 1 اور زعاوصالافشبلا كا نام ةغئالامذوأ ةئمطحخ ِء

 | نع دوسالا با نببرح

 تارا ذلاهقدجلاةرتغموتمركت خخ اوةمعلت ءاطسو وتو هزأ لمجا مهلااتمزخ اواحالف هطسوأ اواحالص |[ 1

0 
 ضرك

 00 اذه ب

 0000 اهتاغاب تامر 4 تع نمناحعسو .اهئادسايلا. جلا لتيعس نمناحعسو اهجاومأب
 تاوعلا هلت دس نهناه-و اهرامتواهلوسايراهثالا تس نمناهسو اهجاربايءامسلا ىفموحتلا

 | ١ اا تواد هراوواخ نمد لك 4 وبس نمناعتس نويل ءنمو نهش نمو عسسل نورالاو بشل
 ئحتنأو تروى ع كلذ رسال لد _-وتأ الا هلال كنا دس ماجاب ماعأب مون ىحانْ لا اه لناس

 رب دقئس لك ىلعتا ًاوريدلا ةليساتوعلا

 مهنءهللا ىذر هبادكأ ن ول سو «.ل عهنلا ىلص أ غلا نعةروق امة .ءدأىف عبارلا بابلا)

 «(هللامهجررذنملا نبا اوةعزخ نب اوىكملا بلاطوبأ هعجام هل نم ةيذه مدين اسالا ةفوذت

 نيدب رملانمتنك نافداروالا باتكى ءرك ذم أم - يءاعدلاةداروأ بح انوك نأ خص اذادب ر أ سكسات

 ايرمتلاب تيضر لقو رب دق لكىلعوهر دجلاهلو ثالما هل هلك رمشال هدو هنزاالا هلا ال ب هولا ىلع الا ىلعل ائن ر
 | 0س رالاوتاوعسلارطانمهلا لقو تا ص الثامدنلسوهساعهللا لس دع واني دمالسالا و

 ىناوهللا لو هكر رسو ناطمشل أرمي ّّ ىسغنر مد نمل ذوعأتنأالا هلالثأ دهش ًاهكمامو يدلك برت داه دل او

 000 اتت او تارثع لت اد قاعور ماو: تاروعزتسا مهللا ىلاموىلهأ ىابن دو ىنيدفف ةيفاعلاووةعلاكلأأ

 ريغ ىناونالو لركمىنمؤنالمهالا ىتعن هلاتغاناكنذوع وقوف نمو ىلا ه5 ع نعءوىيكن ءو ىئا نمو ىد

 كد.ءانأو ىنتةلتتنأالا هلالي رتنأ مهالالقو نيلفاغلا نمىباعحالو كرك ذىدتالو لرتس ىنععزتتالو []

 هناقكرفغاف ىنذنءونأو ىلع لة ىع:ب كل ءونأ تعنصام رم ن ءكذوعأ تعطتساام كدعوو لدهعىلعانأو
 ثالثتنآالا هلال ىرمعي فىنفاعو ىىع-ىف ىنفاعو ندب فىنناع موال! لقو تام ثالث تنأ الاب رنذلارغغنال |

 ىااموشوع ركلانهحوىلارظتلاةذإو توملادعب شعااد ريو ءاضةلا دعباض هرلا كلاس[ ىنا ب هللا لقو تاه

 بسك اوأ ىلعىدتعب وأ ىد:ءاوأ طا ملط وأ مط نأ ب ذوعأو هل-ضمةنةفالو: هرمدم ءارضربغ نم كئاّول

 رس نمل ذوعأ اول -هتامريخن ملأ آس اوال.ةنمال عواقداصاناسإو |.عقتسهاياشو اعلساعكاماملق كلاسأو

 تررسأ امو توخأ امو تم دذامىلرغغا مهللا بوبغلا مالع تناول عأالو كنان لعتامل كر طعس و ملعنام

 مهلا دهش ب.غلك ىلعورب دقن لكى !ءتناورخؤملاتنأو مدقملات ناك ناف ىمهنلعأتنأامر تنلعأامو

 دلتا ةنح ىلعأ ىف مسوهيلعهماىلسدجتكسن ةقفاصو دالا نبع : ردو دهني الا معتو ديرب الانا عا كلأ-أ ]ىلا

 كحأ نمي وك بح كل ًاسأ نيك اسملابو تا اركمملا كلرتو تاريذلا لعذو تاييطلا كلاس أ ىنا مهلا

 | و كلا تفاوت تف موهن ,تدر اذاو ىنجرتوىل ارفغتؤ ىلع بوتت نآوك_.حىلا برة لعلك بحو

 كلأسأ ىلاري_ةافولا تناك امىنفوتوىلاريس ةايا تناك مىيح أ قلما ىلعلت ردقو غلا كعب مهالا

 كورولا رافلاةذإورةفلاو ىنغلا فد_صةلااوسضغااواضرلا ف لدغ ةماكوةداهشلا اوبيغلا فئتين

 مهللا نب دتهم ةادهاتلعدار تاعالاةنب د رباشب رمهللا هلضمةن:ةو؟رسذمءارم دنمك.ذوعأ وكئاقاىلانوثلاو

 انملع هين او ان نعل موتات : هياتغلمت امكتعاط نموْلم_صاعم نيد وانس هيل اوعام لشد نماذل مهسقأ

 01 1 دلل مانس و فنى نكس ةواقرف كانمانت : وأقوءابحك نمانهوحو“ الما مهللاةرخ الاواندلا بئاصم
 اذهان ءونلوأ لعجا مهلا كاوس نة كلى هحاانلعداو لاوس نمانيلا ب >أ مهللا كادجاو كتم دونانحراوج

 *مثلكنكس ىذلا هندجلاو هنردقلإ ئثلكمل_ستساومك الئ لكم ضدخو هنزعلئث لك لذوهتمظعل؛يثلك

 هتيرذودحت او زأودممل .1ىلعو دج ىلع له مهلالاهئاب ربك ير :لكرهطأ اوهتدهل

 مهللا دم دج كن |نيملاعلا ىف مهاربال 1 ىلعو مهار , ىلع تكراب اكتب رذومح اوزاوهل 1ىعودمج ىلع كرابو

 مهللانيدلا مون هتدعوىذلاد دوا مام اهطع أو نب ءالاكلوسرىالا ىلا كلوسر وكسنو لد معد ىلع ل بص



 لقدو
 انألاقىدر دروسا صصص سس

 هملدع نيد نم هرقغأ| تعز :رثو «موههوهم هوبغ نفد كسحو هلث هرفغالا هر تت وعدىذلا ل ءىقوعدمف كش درذن م

 اهديرنالناكتاوةمعار ىل هوايندلا هنءابورحاب لكءارو نم هلترجتاو

 و«( نعل ى صر بلاط نأ نب ىلعءاعد) د

 هللاان ىلا نيملاعل ابرهللا ان افالوشي وموت لكم سفن دعت ىلاعت هنانالافهنآ مس هيلع نبا لف ئتلا

 انأالا هلاالهنن انآ ىفادلوأ مودل ملان الا هلاالهنداان[ ىف ميافعل ا ىلعلاانأ الا هلاالهتز ان ىف مو.قعلا ىب ل اانأالا هلاال

 قااخنيدلا مولكلامممحرلا نجسرلا ميكس ارب زعلادو هد ىلاوئ”لكْىد#بمانأالا هلاالهتناانأ ىناروغغل اًوفعلا

 برغل املاعرت ولادرغاادإوالو :فاجرع ا ىذلا دمك! ادرغلا دحالادحاولارانل اون لاق لاخر يشلاو ريكا

 لاعتملا ريبكلا !اروصملاٌئرابلاقلادن اريك: 1 ارابجلاز زعلا نمهملا نمؤملا مالسلاسودقل تالا ةداهشلاو

 لءةرك ذو ةعللاو قل اىوففازرلارداقلا قا ورسلا لع دحلاوءا: ::لالهأ مر كلا ملل اراهةلاردتعملا

 اذكواذكتنأالا هلاالهتلات :اكنا لةءلفءامسالاهذماعدن + لوالا ىف ءاندروأ اي انأ الادلا الهر اان ىناة هل لك

 مولعهلل'تاوأ هنيسنلاو ىسعو ىمو هو مههارباوادمتنورواكح نيذأا نيتبخلا نب دحاسل أخ نمبتكن ماعد نذ

 قاطد م دمع لك ىلءو دما لمس ىلع هللا لهو نيضرال 216 اوهسلا نم , دياعلا باوذ هلولال اراد

 ب( هنعهللا ىن ر هناحاستو ىهتلاناولس هوهو رمل نباءاعد )+

 لاق لامالا مم ت ت ارامل فً املاةذ - ورلادالبا ادهش لّتق نم مانملا فالح رىأ رداسعن/ سول د أ ىو ر

 الولو>الوربك اهلئاوهتلاالا هلاالو هنلدجل ومنا نادك هذه ىهو ناك< لجو زعدنلا نمرمعملا نب !تادمإست تنأر

 قااخوهامعءلموقاءامءلمو قااخوهامةنزو قا امةنروقااخوهامددعو قلحخامددع ميلف ىلعل اهقلابالاةوق

 غلبمو هناماكدادمو هتجر ى-متنموهشرع ةنز و «ةلددعو كل ذفاعضأ و كل ذ ل ثموهضرأأ ءلمو هتاوك-« لمو

 روتوةنسلا ىققيبامفهوركاذ مهامددعو صمام غد قيعلخ هيلز 5 ذامددءز ىطراذاو ىذرب ىتهاضر

 دنأو ايندلادبأدبأىلا دنأ نمداي الا نمدناو سافنالا نم نيفتومشو تاعاس !!نمةعاسو ةليلو مون و ةعجمو

 م (هنعدتنا ىضر مهدأ نب مها اءاعد)»# عطقني الك لذ نم ا الا

 دب زااموم ءام-ص سم اذاو ما اذاة عج مون لك ىف ءاعالا اذهكلوقي تاك هنا همداخراشب نب مهارباىور

 عسيفرلا ديجن اديجلا هللا مسي لوةثأم هنقانل ب كر دبع مولا ذهاذمول د.ىهشلا بتاكلاو ديدجلا جصلاو

 دا افرتعم تع و اناس 6 ءومهللاب تعصأ دب رب امهقلش ل اعفلا هودولا

 دهشأ اببنمهللاىلاو يل اريةفهللاىلاو ادحاستهل الاف هّنلاىو سلو اعضامننلاة بول رلو
 هد_-ووهالا هلاالىذااةتاوه هنايمقاا وهن مو قا نموهشرعول حو هلروهءاست 1 المدهش اوهليا

 ق>-ضواخلاو .ق>رانلانأو ق>ةنهلان او ام. است لبو ةيلعهللا ىلص هلوسرو هديعاد# ناو هلكب ريشال

 هروح ادفنن الو هلوأ

 بيرالت 10 ااو قح لءاقلو قد كلدسعوو قح ْلدعوو قدارب :واركشمو قحةعافُد !او

 تنأالا هلال يرتنأ م-هالا هلناءاشتا ثدبأ هءلعوشومأ هب .!عوامحأ كلذىلعروبماأ ف نمعم هللان أو امف :

 مهللار هىدلكرست -« ندو تع“ ةضام نم مهللاكبذ ذوعأ تءاطئساام ْلدعوو كلدهعىلعانأو كديعانأ 0

 الات بحال ىد مال هنأف قالحالا ن حال ىندها او تنأالا نوف ذلارغ ةغبال هناق ّىل ونذكر فغاق ىف نتإطىلا

 كر :ةتسأ كم ءاوكالان كن دم هاكر - للا اوكري دعسو كل. مآ تأ الا هئيس فرمع ال هناق اه أيس ىتعء فرم هاو تنأ

 ىنلادعتاندي بس ىلءهتلا ىلصو ب تل 17 نمل ًانميرهللاتنمآو لور نمثل -رأ اعمهللا تنمآ ك.لانوثأو

 اندر مهألا نيملاعلا بر نيمانيعجأ هلسرو هثانست أى ءومحات لا وهل 1ىلءوىنالا

 دهعلا تك نال اازتر يق هترصزفانرسشحاوادنأ |هدعب ًامافنالا دا اسابووابرسشمدسأ ءانهساور < صو د

 حلاو ىضرتو بهعاسل ىتقفوو ايندلا نتف نم ىن «هعامب ألا نيلاضالوام. .اعب وذغمالو نينو: ةمالونيدان سمالو

 يللا الا الاىفوا.ندلاة املا ف تءاثلا لوقلان ىنتيثوعاك ىفأ [ّس 1

 راخلا كت مسن مناع سسو .اهفانكاي تاووسل ا ل توهس عرم ناهس رابحي زب زعاب مايصراب يراياب ماظعاب |

 بتاكل اد نابننبا
 تاذا ةئنتملا انآلاق

 انآ لاك جلعد انآ لاق
 كدمع 1 نع ىوغملا

 هلاق مال_سنب مساقلا

 نع تاودص انثدل-

 38 دعس نع رخلا

 ىأن ىلع نع تيما

 كلاق«:ءهتلا ىذربااط
 هننا لص هنلالورلاف

 «ؤضولا غامس ال-وهنلع

 لاماو هراكملا ْى

 كبحاسملاىلا مادقالا

 كاعي ةالصلا راظتناو

 ًاياطلنا لسغب ةالصلا

 الآ هياو رفووجال_سغ

 كيدلل اوععامب كريأ

 ب عسصسقرو اناطخلا

 ل اوس راب ىلب اولاف تاح ردلا

 ءوضولا غابسالاق هبا
 اطاناةرثكو هراكملا ىف

 ناظتناود_حاسملاىلا
 ةولتماارعرتالكفلا
 مكلذف طابرلا كلذف
 طابرلا<-اذذ طابرلا
 سشععبارلا بالا )+

 طاب رلا لهأ ةهماشمف
 د#ئ ةقصلا ل هاب

 ن_عيسأ ىلاعتهنيا لاق

 تم ىوذتلا ىلع سعأ

 موةتنأ قحأ موللّوأ

 نا نوبحيلاجر مية
 ات هللاو اورتسوطتد
 فصراذ هن رهطملا

 ىد هّنلالو-ربادكأ

 مهل لق ملسوهيلعهتلا

 قنوع هت منك اذام



 ةاماعمل نسامبرل لأ
 , قوتو تاقؤالا ةياعرو
 دامتعاولاعالا د سزءام

 تداع لاوحالا .هصاام

 داللا ىلع ةكرعلا

 ىرمس لاق دابعلاو
 هلوق ف (ىل طوتاأ

 اورباصواو ريصاىلاعت

 نءاوريصا اوطبارو
 ةمال_سلا ءاحر اندلا

 لاتئالد اور
 ةم اعةسالاو تانثلاب

 شفنلاءاوهأ اواعبار و
 تةعداماوتئاو ةماّوالا

 مكلعل ةمادتلا ل

 طاس ىلع ادغ توم

 او ريصا ل.ةوةماركلا

 ىلعاو رباصوؤال. ىلع

 راد اوطبارو ٌكامعق
 ةسع اوقتاوئادعأ

 ن دوال سس العا اوس نم

 هذ-هو + قاقابادغ

 طابزلا نكاس طتارت
 قالنا عم ةلماعملا عاق

 قا عم ةلماعملا مو
 تاسكححالا كرو

 تام ةلافكر ءافتكال

 سل |نس .:تاءسالا

 بانتحاوتاطااخانع

 هلل قناعو تاعبتلا
 اًضوعتمةدايعلاهراهنو

 هلغس ةداعلكن عام

 ةمزالموتاقوالا طفح

 تاولصلار
 تالفعغلا با_ةةاو

 اطبارّس كلذ. نو كمل
 انتر زادها

 بيعنلا وأ انضم

 :تاوداروالا

 92 يبس هدب ع

 2 و :كتجر نمل سئتاوشادن نم لع شاو ”لرنعنءفدها مهلا لقف

 نيكون ًايوثال توغغدةىنام» 1 ير نا واح ربل ني سجس دفا ”ىلءهتشك/امالا
 لل ل أ

 يحمس

 ف 0 دونم ومس د ' 000 2 شاي

 ءاشاهمأ نملخخدي ةنجلان مباوبأةعب رأ هلهتف نوعدب م ةما. .ةلاموندبعن مىفاواذا هنااماملسو

 «(هخ :ءهللاىذر ءادردلا لأ ءاعد )و

 لل. ةذءالذ لعطل هنا ناك املا ةفهتلع ف ثعتودقرا:ل!تناكو راد تقرتحا دقهنعهللا ىذرءادردلا ىلا.

 تعلم اوس نحل .راخلا ناءادردلاابأ ابلاةذ ت مان مم كلذ لعذ» !هللاناك املوة وهوانالث كلذدل

 لود ع ' 0 لو دداعةملا اس هتنالوسر تعم ىنالاق سعأ كا اوةىأ ىردنام هل ل٠ ةذءالذتاءدتلاق

 برتنأوتلكوت ك لع تنأالا هلال رتنأمهللا ىهونمتلقدقو هيت ءوس را مولد ملى تاماكلاءالؤ وه
 رب دقئثلك ىلءهقلا تا لعأ نكيجلأ شد لامو تاك هّئلاءاشام ميظعل ا ىلعلا هقنابالاٌَ :ققالولوحنال ملظعلا شرعلا
 قخخ 1 تنأ ةيادلكرمش نمو ىسفنرم# 51 نمبذوعأىنا مهلل اا ددعئملكيص- أوال ءئثلك طاخأ دةهللاناو

 #(مالسلا اودالصلا هلع مهاربا ليل اءاعد) ع مهق:سم ط ارمص ىلع ىف رتا| ترصاذب

 هتف ىقر راوكناوضر وكترذءعىلهمدخاو نا ةءاطب ىلعمحتف هدي دج قاحخاذ#هنامهللا مسأ اذالوةيتاكأ

 اعدننولاق م رك دودو محر روغغكناىلاهر اهرءغاو ةمدس ع نمهيفثاعامو ىلاه:عطواهك زو ىما عامه ةذاسح

 #( لس وهيل عهتبا ىلص ىسعءاعد )+ ةول ركد ةىدأ دقف مدأ اذاءاعدلا اذ

 تعدو ىزيغ دس الا جد ا هرك ام عفدعبطتسأال تعصأ ا مهلا لوتي ناك

 لغعالو ىنبدف ىتيسص م لعدت الو قددصو وسن الو ودعي تعنالمهللا ىهرهذا ًاريةفالف ىله عد امش م

 مورق اب حاب ىبجرت الزم" ىلع طلس هلو مهريك انثدلا

 *( مالسلاهمل عرضت !ءاعد) <

 هللاءاشأمهنلامسب تاماكسلا هذه نعالااةريؤي لمسوملك ىفامقتلا اذا مالسلا اهماعساءلاو رضا ن الاقي

 ثالثاهلاه نفهنناالاءوسلا ف 00عاما هاكربدت اهلنا ءاش مدننا نمةمعن لك هنناءاشامهتلارالاةودال

 اعتهللاءاش نا فرسلاو فرغلاو قرد نم نمأ صأ اذاتاس

 دي( هن :ءهللاىذر جر كسلا فو رعمءاعد) «

 اعدنمةرخ دال سنو امادلل س+ تامر كل عأ ال اهلنا هجر جخركلا فور سعم ىف لاف ناسح ني دم لاق

 ْن . رك ىلبسءاهددراك كءلعاهدد رأ نكملو اللاقىلاهعتك !تلق نهدنع ىلاعت هللا دسح -و نم لج وزعهللا

 ناقوقلا ملخلاهنناىهسح ىنمهأالا مي ركل اهنلا يدح ىايندإهّللا يس ىتب دلهللا ىيسح هللا هجر سين
 ىفةلثسملاد_:ءفورلا هللا ىىسح توما دنع محرلا هللا ىىسح ءوسنداححن !ديدشلاهلا ىبسح ىلع ىتب

 هللا ىسح طارصل ا دنعرب دل اهلنا ىس

 تار عسب مول لك ىفلاقن ملاق هنأ ءادردلا أن ءىوردقو معلا شرعلا بروهو تاكو هلع ىهالا هلاال

 هنوح "1! نمهمهأ ام لجو زعهتلاءاف5 ممافعلا شرعلا بروهو تاكو نه .!ءوهالا هلا الهنبا ىسح لع اولون ناو

 «( مالغلاةيتعءاعد ايذاكو ناك اهداص

 لبقماب ونيينذملامحاراي ونيلضا ا ىداهار مهالا تاماكل اءذل مم ةنحلاتلخدلاّهف هتومدعب مان اف ىو ردقو

 نيذإا نيقور راازاخخالا عمانلعجاو نيعجأ مهلك ن يإملاو ملف ءلارط4 ا اذ لد دعومحرا نب رثاعلا تارئع

 نيملاعلابراينيمآ نيه اصلاوءادهشلاو نيقيدصلاونيمبنل نم مهلعت معنأ

 «( مالسلاوةالصل اهيلع مداد *

 ذئمون «وهواعبس تبيلاب فاط مسوي ءاعدتلا ىلص مدآ 0 دوت: نأ ل جوزعهللادارأ املا هنعهلنا ىذرة.ثءاعتلاف

 ىلمعافتجاسلعتو قرذعم لبقاقىتدن "احوال نيبعتر ىلصن ملف 6 3 رىب؟سنل
 ىييصننل هنأ بعأ ىتاقداصانبقي و ىل ىبلقرم

 > نازيملا دز ءفرطالا هللا ىىسح باسالا دنع مر ركنا ىسحربقلا

 نم



 رودقا 12:23 نمور ولاة وعد نهوريعسلات اع نمىريعغتأر ودل ايد ريخرودسل!قاشايو رومالا «*.هءج

 هيطعم ت ريح وأ كلدامع نماددحأ هندعو ريد نم ىئدنمأ وىيبنهغلمتا " و ىلع هنع فءض و ىلأ ارهنع :رمصقأم مهللا

 نياضمالو نيلاضريغ ندتهم ن.داهاناعجا مهللا نيملاعلا ب زابهكت 1تأ وهف ل !بغرأ ىنافك ةادن نماددحأ

 مهللاكلةات نمنلفاامخن هكتوادعب ىداعنو كاش ن هكعءاطأ 1 نكي بحت كئاملوالا ل -وكلئادعالاب رس

 ل !ءل اهلئانالاد :ودالولو>الو نوع>ار هم هملاان اوهلئاناوت لاك هلاك ءاعودهجلا اذ_هوةباحالا كل !ءوءاعدلا اذه

 مك رلاودوهشلا نيد ر ةملا عمدوللاا مون هن اود.عولا مون نمالا كلاس أد .ثرلامالاودي د ثلا لبا ىذ مهظعلا

 فطعت ىذلا نا هيلاقو زعا |سدل ىذلا احسب رئاملءذ:تناودودو م-ركنادوهعلابنيفوملادودسلا

 ناس مركلاودزعااىذ ناهس معنل او لضغل ا ىذن ادعس هلالا بسلا ىتبنيال ىذلا ناك هيم .ركدودجلاب
 ىر«ثفارونوىرسمب فار ونو ىم«ىفارونو ىرب ىف ارونو ىاة فارون ىل لع جا مهللاهلع ئذ لك ىصحأ ىذلا

 ارونو ىنيعن عار ونو ىنا شن ءارونو ىدي نيد نمار نو ىاطءفارونوىدىفارونو ى+ ىفارونو ىرسشب فار ونو
 ارون ل ءجاوار ون ىتطءاوار ون ىندر مهلل ا ىتحت نمار ونوقوف نمارونو كاس” نع

 « ( اهتعمللاىذرةشناءءاعد)#

 نم كل أسى مهلل ل |وق لم اوكعاا عم جاوب تشل رمشناعا وسوء ءلعمتا كساقا اومرلاف
 ةنحلاكلأ 5 ارت اونو اع رشا كن.ذوع ًادوعأ لامو نس تلعام لجو هلحاعدلك

 كد.عشل كا ا و لعولو5 نماهلاب رقامو راذلا نمل. ذوعأو لميولوةنماهل!برقامو

 كل ًاو_-وءيلعهللاىلص دمت كلوسرو لددعهنم كذاعت ااغ لذي ءتساو لسوهيلعهللا لصدمت كلور و

 « (اهتءهننا ىطرتمط افءاعد)*« نيجارلا حر أ ابك: جرب اشر «ةءقاعل عت نا هأ نم | تدضقام

 تيا قى د 6 35 ا نايس

 مها اراوكس دمعت كلأ ؟قامهلا لو َن 0 ءهللاىذرق» دصأا رع 0

 هنلا صدت تاقر ةودوادروب روىسيعلمخخاو سوم اروةبو حو روك تماكىسعو كبد ىسو موكل لش
 لاك هند :غآربةفوأ هترغفأ ىغوأ هتيطعأ لث اسوأ هتدضقءاض توه: :رسوأ ىو لكب و نيعججا مونلعو 1" زنناع

 دابعلا قازرأ هيام“ ؛ىذلا كم« اب كل 1 و مل_-وعيلعفللا ىلص ىسوم ىلع هتازنأ ىذلا كل هاي كل أ -أ اودي دست

 كلأ 55 7000 اومهسلا ىلع هتعضو ىذلا كل هساب كالاسأ أور ةتساف ضرالا ىلع هتعضو ىذا ان ءاب كلا سأ او

 رهاطلار مطل اك م«اب كال ساو .رع هيل ةتسسا ىذا كايا ا اوت .رذلامك ا ىل_عهت ء«ذطوىذلاكمءاب

 ىلءورانتسافراهنل !ىبعهتعضو ىذا كمءاكلأ 1 ًاونيمملاروما !نمنلن دل نمل .:5 فلز ارثولا د مدل ادد>الا

 سا عل لا ىنزرت نامي 0 وكئابريكوكةمظعب و طاق لمالا

 "ن6 ىضرإب ا : “اور

 نهسني ل مث ءابا نول عاربدش هيهئادا ارآنمتاملك كل عال دب رباب ا وهيلعهللا ىبصةللا لوس رهللاق هنأ ىور

 لءداو ىدصاخب ربا ىلاز_خو عض لاضر فوقف فرعضفام هللا لقلاق هلال و-رأن ىلا تاةفلاقادب مايا

 نيجارلا مدرأاب ىتذغ انريعف ىفاو نرعاق لماذ ىف او نظف ف يعض ألا ىاضر وتم مالسالا

 < (قراخملا نب ةصيب ءاعد)«

 ةريثكءايشأ نعت زعو ىب-ريكد شفا ل-و زعدللا عذب تاملك ىناءلس وهيلعمللا ىل_مهتنالوسر)لافذا

 هللاناعس هذه وهلا ناصح تاس ثالث لقفةادغلا تءاصاذاف كا .:دلامأ مال_تلاة:اعلاقفاهلعا تنك
 يون الام وملاغلاو نصرعلاو ماذخلاو مغلا نمتنم دربآ نمتلفاخا كناق ميظعلا ىلعلا هقلاالا هَ تاور لوم ||

 . 2 : 5-5 : : د : - . - كج - . : 95 - . : : ف َ 1

 ىاك اي نال اهاقذل_ةدريلات درففاو ىلع رمصدو ىادح تادويجتأ رف عد تاو ىتحامس كد لزت اىنا مهلا ءامننالا 0
 ةاهيلل طاب راف ةالصاا

 لاق هع 0 طدارض

 قاودهاج كاملا

 دنعلاق.داهد- قدمللا

 ةدهاعو هل راما نيهناا

 كلذو ىوهلاونسفنلا
 داهجلا

 فقىدر امىلع ربك الا
 ىلدهنلالوسر نر بدلا

 نحلاق م رهيلعهنلا

 هناو رغ ضءعب نم عدر

 ررغصالاداهجلا نم انعجر

 هوداههل اقدح

 : يسكالا دانوملا ىلا

 : ضع نا (لبت) 7

 أ ىلا بتكنيملادلا
 ئزعلاىل 0 علما هل

 . طاب رلإ رمتملاو سفنلا

 : ص كاي هللا تاكف

 فى ةءم مر وغتلا
 ىلع نابلاو دحاو ثدد
 ,هوتخأه ملا تتكفدو دم

 :اومزل مهلك س ال ١ ناكول [| <

 و ومأ تلتحخا هتمزلام

 ,.داهدل اووزغلانمد.الف

 مزاول حت ايهيلا بتكف
 اولافو «.لعانأ امسانلا

 مهتاداحس ىلعمهاباو زف

 ووش مدنا ربك أهلا
 ل ةود) ةست.طتطسق

 عافت را(ءاكسملا ضعب

 توب.ىتاو_هالا

 تاشلانس<تادابعلا
 املك تانوطلاءافضو
 ١ ةتارئارلا كالفالا هتّدع

 طابرلا لهأ عامتجاف
 ”ةحولا ىل-ءسماذا

 1 قم و طدرلا هلعوذ ومما
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 ديعبسس ْن ىكتأذُ لوح

 صضخدانئدحلاقراطقلا

 نبد# نع ناولس نبا

 دنع نبهرب د نكي قو
 لاقر عنا نع نء-رلا

 هللا ىلص هللالوسر لاه

 لاعتهنيانا سود: اع

 5 ءحلاصلا ملا عفدمل

 نمو هتبب لهأ نع ناد
 (ىدرد) ءالبلا هنأر يد

 لو هلع هللا لص هنع
 عكرهندابعالول لاق هنا
 متاهبو عضر ةيبصو
 باذعاا مياعبصاعت عئر

 اضر ضرب مت امص

 لمع نإ راح(ىر دد)
 ىل» ىلا لاقل اق هنئا
 ىلاعتهنيانا مسوعيلعهللا

 لد>رلا حالدب ع

 له اوهداوكإ و

 هلو> تاربو دو هن هبر ود

 هللا طفيف نولاز الو
 دوادىورو موق مادأم

 و اكلات لاك حلاصنءا

 نبا نرلاد عنيد
 ىأ فىرد له ىنأ

 هب الاءذهتازن' ع

 اوطبار راورباصؤاورعصا
 م ىن أن اا لافالثاذ

 هللالوسر نمز ر فنك.

 درغملو هيلعهتيا ىلو

 هنكسلو لمت اهيف طرب
 دعب ةال_هلا راظتنا

 راطقلا شماهلاب هلوقم

 ررعاونونلاب

 : آخ
 عت ع ا نو نيس هموم

 | عقريل هناص-هنلانالاق لسو هيلعهتنا ىلص هنأ هنعهتنا ىضرترب رهو دىرو ثوب سكي اوفاك امم جول: ىلعنار
 اهنءهللا ىضرةثئاعتوروكل كدلوراةةّت-اب لحو زعلوة فهذه لأ ب راء لوقف ةنلا ىفد_.ءالةحردلا

 هيلع ىلسلاقواورغغتسا اًواسأ اذاواورسشدتسا اون سحأ اذا نيذلا نم ىنلعجا مهالا اق لسو هياع هلا ىلس هنأ
 تنذلابدعاناي رهلدا معقم ذىدبع نذل جو زعهتلالو ةدنكرفغا مهللالاةفاينذديعلابنذأ اذا لسو

 مويلا ف داعناو رذغتسا نمرمدأام مل-سو هيلعهّنلا ىبصلاقو كل ترهغدعفت؟ *ثاملعاىدمعبنلارقغن وأ 7

 لاقف ىلرغغاةرراباب ركن الا ةفءا_سل ا ىلارظن تحاسب الخ رنا لدول قنا كالا ة لص يبعد س
 رفغتسسا ناو هلر لل ادقدتنانا العف اينذ بن ذأ نمراسو <. .اعهللا ىلصلاوو كل ترذغ دق ل>وزعدهللا

 فال -عنمو كلر ءغأ ىف :ورفختس اق هم. فأع نمالا بنذم كاكا ىدابعانقاعيدت'لوه كرمل اعدتلا لصلاهو
 0 يا ار رتل 1 والم ىلايأ الو هلت رذغهلر ةغآنأ ىلع:ردتوذ

 مهالا رافغةسالا لضفآناىورو لم :!!بدك تناك و لو هيونذ هل ترفغتنأ :!الا بوف ذلار بال هناف ىلرهغاف

 ىلع تمعن كل ءوب أت عنصامرس نمل: ذوع)تعطتساام كدعوو لدهع ىلعانأو ىنتقاد لدم .ءان اوبر تنأ

 رفسغبال هناةترخأ امواهنم تمدقامىب ون ذكر فغأف ىن ذب تفر _عاو ىسفت تماطدقف ى "ذب ىسفن ىلع ءونأو

 نوناحتملا "ىلاىدابع بحأ نا لج وزعهّنلالوةب تادعم نم دا لاو *( راث خلل 1ع .نونذإ ا

 ميترك ذةيوةعب ضرالا لهأ تدرأ اذا نيذإاكئاوأراحسالاب نور: لاو دجاسملاب مم وأقةةلعتملاو عع

 امأو بون ذلاف مك ادامأ مسئاودو كساد ىلع يكل دب نآر ةلاهنباهجرةداتلاوو مهتنعةب وةعلا تفرمدو مهتكرتف

 تاكورافْغَت_-الالاق ىهامو ليقةاحخأ| هعم رتل عنمسعا اههدوهنلامرك ىلعلاهو راغذ:-الاف مك واود

 اهريسشت هللارفغتسأ ديعا!لوقلمضفلالاقو هيذعبن ديرب وهو رافغتسالا ادبع هناصسءنا مهل امو ب

 هنلاه_جر مي خنم عسررلا لاقو رافغتسالا اودإاالاا موحد القمعنو بأ ةنيدبعلاءاذعلا ضعب لاو ىاقأ

 "ىلع بتو ىلر غغامسهالا لقيل نكلو لعفد /تاايذكو امن ذتوكشميلابوتأو هللارطغت_ أمك دحأ نلوقيال

 ىلا اتحانرافغتساهتئااهجنرتي ودعلا ةعبارتلاقو نيباذكلا ةيون عالقا الب رافغتسالا للاجر ليضفل ا لاقو
 عمو لعبالوهو لجو زعهتلاباث زر حسم ناك مدنلا ىلعرافغتسسالا مق نمءاكسملا ضعب لاقو ريئكرافغتسا
 ىلععم كلراغغتسا ىكرثتاو موال ىرارمدا عمى رافغتسان ا م-هللالو# اوةد ةبعكلاراةساب قلعتموهو ىنارعا
 مادام كل ىرشن عمىصاعا !ايكملاضغبتأ | مكرىع لاعب ماليلا بخت مكفرمتأ كلوفعةعسب

 3 تاكو رولا هللا دعوت [لاقو نيد ارلا م -رأاب ل اوفع مانع ىف ىرح مظع لخدأ افعدعوأ اذاو قو

 فام-هللا ىلاعتهناءاذ تااصا 2 ءاعدلا 3 رادو ادا ودرع اةي زورا ادع لم

 هيكل فرأ مو ىئسفن نم هيل: دءواملك نه م كرف :-اوهبف ندعمت 7-2 :مْهلا تنتبنذ لك نم كرف

 ارذغتسأو كريغهطلافنله-و هيتدرأ لعلك ن م لرفغتسأو
2 

 ىلعا ب تنعتساف ىلعاهبتمعنأ ةم»ن لكن. ل
 رسوءالخو أ المف ل_.ءالاداوسو راها اءامضىمتدت أب نذ لكن مةداه_ثلاوسغلا ملاءا,ْكرفغتس او كتب صعم
 ماللاوةالصلا«لعرضحلا لقومال ل اهياع مدارافغتساهنالاقي ومل>ايةينالعو

 8 الا هبوعدينأ بهتسبامئاهبابر وا مبابأ ىلاةب رعموتروف امتيعدأ فثااث ؟ل١بابلا )*

 , «(ةالص لك ب بقعي و ءاسمواحا ص

 ملا تتتجلا عاسبام_ هنعمل ى ذر سابع ثءلاق ةرعشلا ىف عكر دعب مل وع .طعدتيا ىلصهنالو-رءاعد (امنف)

 فلا تعكر ىلصا.!ف لالا نم ىلصت ماقف ةنوج*ىت لامن ثدي فوهو امس توت هتاف وميلعهلنا ىلصهننالوسر

 0 وىعشا ملت و ىلم“ا مم عمجو ىلقا بى دم كلدنعنمةجر ذل أسأىامهللا لاق م مدلاةالص لبق

 ىدشرا هب ىمولت ىسوجواهب ضبتو لمتاهجك“ زو ىدهاش امم عفرتو يبن 2اعامم امة ردا لصت او ىجع

 امندلا فذ قى :ماركف رشا ملا ة جر ورفك هدعإ س دلاممعي , واقداصان اعاىنطعأم حالا ,ءوس لك نما. جى هعلو

 دفا صوعادعالا ىبعرصنااوءادعسلا ش سوغاي ثلا لَواتسَو حملا دعو وفل كأس ىو زرخ- الاو

 ءاسنالا



 ا

 الاب

 ل اورام متنا ىاغب وم هسم أف ناك ًاتالع ارذلا كل تااهف هد سس 2

 دقافانلك اكاهلاهلثعانماءتوعدوإو راهن رتل نم ضرألا عر 0 رلا كاب 0

 نواعا الممانىوقلرفغا مهللا تاقف اريدخالا لو" 1ث تدبأف كت.ءابر ترسكو كهح و ىدأو : رهط نط

 نمادةلوهرعلوطوهنس را او ام ل عربة ل هلق ىف كعمت ادةاهننالو-وابأ آوتن 8

 لا كت واوان: سلاحام كال اًوذكاالا سلاحت مول هللا لوسر ابى أو تنأ ى أب لباةلاالاهسعم نمآ امو ريعكسلاْكب
 3 ةاكاؤ وانملا ت 4 ةوانتسلاجهنلاو د ةاذاذئاك اوامكل او ةكالا لك ود لولو ان !!تعكتامشلا رفع
 هللا ىل_دكنماعم اوف تاس تحل اوضرالا ىلعكاماعط تعضو وك ا تفدرأو دات درصلا

 لص نلاثيأ ارقي ًاالوهبف لسوهيلعهنلا ىلص ىذ :لا ىلع لص و ثد دملاتةك أ |]تغ :كمهضعبلافو لوك لع

 نءعىوروهبلعتملسو تءاسالا كلذ دعب تدتك افك انك ىفىلعءالصلا متن مآ ىلا ةنماالل ا ا

 ثدحكنءىفاشلا ىروح عللالو- راب تاةؤمانملا ف ل سو هيلعهنلا ىلص ىلا تأ ارلاق ىناشااغ نسا

 مسوءيلع هللا ىلصلاةفتولفاغلاهز ؟ ذنعلفغو نورك اذا ؟ ذاسكد جت ىلعهّنلا ىلصوةلاسرلا هناك ف لود

 باسعلل فةونال هنا نع ىؤح

 بغعأ 7 ,اذا كول اءامدا هتناءاطع أمس نبى بع ناك ل هنلا لوسراب ىأ اود ىلا َك.لعهّلزا ىل ص

 «(راعغتسالاه ل دف )+ 1 :

 ةمواعلاهو مم رتالاو رفعت تاقهتنااورك ذ ذوهسفناا اوماطوأ :ثحافاولعفاذانءذلاو لدوزع هللا لاق

 رفغتس اوامهأ رقفامنةدمع_ن ذأ اهتاتن 1 لجوزع هللا باك ىف مهنعهّنلا ىذردوءسمن هللا دبع لاق دوسالاو

 لمعت نمولحو رع هلوقو ةن آلاوهسفتأ اوهلطوأ ةثحافاولءفاذانيذلاو ةلىلاسعت هللارفغالا لح و زعدتلا
 اياوتتاك هناءرفغ: باوك ردم وغ حست لحوزعلاقوا_م>رار وفغهللا د هللارغ تس مهسفنلظا وأأو-

 لرفغامهللا لدمعو مهللاكناه د لوةي تأرثكي مل-وهيلعهنلا لص تاكو راد« الابن رفغتلاوىلاعت لاقو
 اج رقمه لكن مهل جوز علنا لعج راغغتسالا نمرثك ؟نم م-وهيلعهنلاىبصلافو محرلا باوَتلات نأ كنا
 قه 0 نوت أو ىلاعت هنا اردختس ال ىلا لهو ا عدتبا ىلصلاهو تست ال تمدح ع نمةقرر واحر خشقيضلك نعهو

 نايا هناملسوهيلعمتناىلسلاقر رحاب اموهد .: 3 نم مدعتأم ةلر ةغرلسومياعهنلا ىلص هنا عمازهة م نيعبس مويا

 هاف : ارذىلا ىوأب نيحلاق نم سو هيلعهللا لص لافو ةمةئام مول لكف ىلاعت هليا ارغغتسالىفا ىتح يلق ىلع

 دنز لدم تناك ناو هيونذ هلهتلار ةغَناَض الث هبلابوثأ او مو.قلا ىخلاودالا هلاالىذلا مفعل اهننارفغتسأ

 كثالذ لاه نمرخ 1ثيدح ىف لوهلعهللا لصلافوامذ دلامانأ ددءوأر صشلا روددعوأ لباعل مر ددعوأرصلا

 تيد دقا هتلال ورانت اة ىلهأ ىلع ناساألا برذ تنك ةف» ذحلاوو فدحزلا نم اراقناك ناوهنونذترغغ

 ةثانن مولا قهلئارف هع هس الىفافراطغحسالا نم تن انافاسو هب لع هللا ىل_هىبنل الاقنران 1!ىاسا ىلحتدي نأ

 ىبوثو هللا ىرذغت تاق تنذن تعا تن كنا لو هياعهننا ىبص هنا لور لاقاهنعهقلا ىضرة شن ثثاعتلاهوةرم |

 ىةيطخ 3 ارفغا مهللا رانغتسالا فلوقي لسوعب .اعهتيا بص ن اكو رافغتسالاو مدنلاتنذلا نسوي هدا اا

 م-وللا ىدنع كلذ لكو ىدمجو ىطحتو ىدحوىل ره فغا مهللا ى :هيرعأ تنأ امو ىف ارساو لهحو |
 ئىدلك لعتنا اورخؤوااثن ًاومدقملاتن 1 ىنم هيرلعأ تن ااموتنلع أ اموتررسأ امو ترخأ امو تمدقامرفغا |

 اعلحا اوزعهللا ىنعغئاثي تح مالا لسع لورنس :؟هنعهللا ىذر كعلافو رذدق |

 ركبوتأ تدضور كبرت نثدحو لاق ءتقدض ناحل ذاؤهتفلخت + ا ةراقعأ نمدحأ ىنث دحاذ اوهنم ىنعفتن نأكإش

 ىلصنف موق معروهطلانسحفابنذ داماذب ا؛دمعنماملو#د مسوعيلعهنلا صدا لوسو تعم“ لاقةنعنلا ىضرأ

 هب ' الامهسفنأ او اىط وأ: اهاواعذ اذا نيذلاو ل> وزع اودالت م هل ارذغالا لح وز ءهتيارطغتسا مولا

 كل نافهبلقفءادوس ةةكز تناك اذ تنذأ اذا نمّؤملا تالاق هنأ لسوسلسمتا لس رهو ىدرو

 لب . دك هك قبورنا: رك ةىذلاتارلا ك| ذف هداف فلغت ىتصتدازدا ارنافاهتمهملق لهضر ةغاساوعزتو

 منايا نم محلا تباع + هيا نا اع رس ني قاربلا نمسا: اذا ةرهشاهحاو رورهُس

 ل-هأ نم ىلاعت هلل
 ىكتت ضرالا نالهتعاط

 نهىلع ىلا الو مولع

 عسبتاو اهندلا ىلانكر

 طابرلا تاكذ ىوهلا

 اون رمماللا>رلا مه
 هللاةعاط ىلع مهسوفن

 هلا ىلإ اوعطق:اوىلاعت
 ,مدلا مسهل هللا ماقاف
 تارع(ىور) ةمداخ
 لاهلاف نيصللانءا

 هيلع هللا لصةتيا لودر

 هبا ىلا عل طغنان م ملسو
 هقز رو ِوَهَمْدو 7 0

 نموت د دعال تيت نم
 هلباءاكوا ندلا ىلا عطقتا

 امطايرلا لدصأ والا

 ليق لورا هيف طبرب

 نيعولهأ عفدي رغن لكما
 دهاحلاو طاب روهءارو

 هءارون مع فدي طبارأ ا
 ىلع طاب رلا ف مةملاو
 هثاعدبو هب عقدي هللا ةعاط

 داللاو دايعأ ا ع نعءالبلا

 ملاعلا نمش *لإ (انربخأ)

 ري_ةناونأ نبدلا ىذر

 لاعم١ا نب نا

 ان لاف ةزاحاىتد وعلا
 ىلأ ندم 3 رعسسول

 لاق ىليلإتاسانعلا

 ئند#ىضداَعلاانريخأ

 لاق ىذازخر فلا دعس
 رم نيدجأ قحسساوبأ نأ

 لت نب نيسالا نأ لاق

 هنن ركوانثكان

 ن هللادبعانثدح لاق
 'ىثدحلاف ل.:حندجا

 لاق ىصجلا دجونأ
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 َت وبن ا هذ-هتأ لق

 ثتويد لي ةودجاسملا ىه
 ىنلاتويب ليقوةنيددملا
 مالسلا ةالسملا هيلع

 هذه تارئامل (ليقو)

 ىذرركو ا ماك ةبالا
 لوسراب لاقو هنعهللا
 اهتم ت ويلا زه هلأ

 لاق ةهطاقو ىلع تن

 (لافو) اهلضنأ مع

 ضرالا عاقب نس حلا
 تاعد اهلك

 ةالصلا هملع هلال

 اذه لفت مال او

 لاحرلاب راستعالا

 رو ْن ا اذلا

 توح ةعقب ىأو عاملا
 ىه فص كرا 1

 || م 0

 هليا نذأ ىت ١ تودلا

 0 ىو رد رت نأ

 هنعمللا ىذر كلامنا

 الو حايص نءاملاق هنأ

 ضرالا عاقب والاحاور

 لهاضعب اهضعب ىداند

 ىلصدحأ مورلا كليم
 كر.اعهتلارك ذوأ كءاع

 هلئاق نمو مل هلثاق ند

 تاتاعرعتتلاقاذافال

 اموالضف كلذ اهملعا هل

 كتمارك ذدع
 صرالان م ةعمم ىلع

 الا اها ءدهلل ىل_هوأ

 د_ذعئالذب هل تدهش

 موب هبلعتكب وهبر
 هلوقف(ل_قورتوع
 م-باءتكراف ىلاعت
 هيينت ضوالاوءامدلا

 له ءإبضق ىلع

 ام

 ابحوللعلانيعالااوره_سا دي انوطيلااوعاحأ مهالواذا ن« انودءاعلاونود_ه هازل لفأ
 انونج مهفنا سانلا ب سح # ىتس> هللا ةدانع مهتلغش د انورهاس مهومهلم ءل ىذةثاق

 دوس 'مالغلبقأذامهعمت جر نق ساسر سان )اجرت : طبعلادب دش ماعىف ةنيدملاتمدق كرام 1١ نيا لاهو

 ملدا ىدهلا لو هةععمس ى :-ىلا سا4 «ةناعىلءىرخالا ى لاو امه ادن ررئاافق شنان قت هلع

 كلاس اهكلذب كد اع دول ءاعفلا تسغانه تسي دلو لامالا ىواسموبونذلا ةرثك لد:ءدوح ولا

 ىحةعاس رادع لالوةيلزب لذ ةعاسااةعا سلاو سهم بتات ل رجلا الا هنم هدامع ف رعدالنمأن 5 ًااذاهلحاب

 ابيثك ار كاملا ةف لي نفل ىلا تن *ذ كرايم لا نيالاق بناس لك نمراطملا لبق ومامغلابءامسلا تسنك ا ١

 نب رعنأىور و وهند ءلعأم .هنيعمزخو ل .ضنلاحانضفتدقلا هيلع تدصقوا:نودءالو* ةارمخ<. ااا ة.- أ تاق

 نم الب لزغي منا مهللا سابعلا لاق هناعدنمر< غرفاسلةهنعدتلا ىذر سايعلاب سة ساه ا رطل
 اني سبأ هذهو مل-و هيلعهتلا ىلص كيدن نمىفاكل كدلاموغل نهج ول دقو هب دوتبالا ف دكت لو بنذيالاءامسلا

 قر وريغعلا عر دقفةعيضمرادب ريسكلا عدنالو ةلاضل ا لممالعارلاتنأ ادهن وتلا صاوقو بوف ذا اى كلا

 ١ اوكلهفاوطنةب نأ لق كئامغل مهد :غافموللا ىو رسلا لعن تنأوىوك-ثلاب تاوصالا تعفتر او ريبكلا

 لابخلا لثمءاعهلاتعفتراىتح همالكمتافلاقنو رفاكلا مول االاهنلا حو رنه سس ال هناق
 0 وه.لعهلنا ىلص هلذفو ل -وهيلعهللا ىل ههننالوسر ىلءةالصا اه يضف د

 هللا ىلصةهناىورو اسم !ستاواسو هياعاولصاو ا نذلااهيأ اب ىن لا ىلع نومل هر هناك *ال وهنا نا ىلا «”هلنا لاق

 امألاّعذ مالسلاه هباعل ةارمج عام هنا ل-وهيلعهنلا لصلاة ذههجو وقى رت ىرشلاو م ل

 كلن رع كلعر الوار هلعهماعت داصالا ةدحاوةالص نم نمدأ كلا ع ىل !مدالنآ دمحعاب ىذرت

 رثكلوأ كلذدنع لاة.لف ىلع ىلصام ةكئالا اهبلع تاص "ىلع ىلصن م وهيلعهتلاىلدلاق رارسشءهياعتأ#
 للا نم نمؤملا بسد لسوهيلعهللا لصلاقوةالص" نجمه ريكا ًاىبسانلا وأنا مو ,هيلعهللا ىلصلاقو

 سو هياعهللا لصلاقو ةعدلا مون ىلع ةالصلان ماورعلا م الرا لل دع 5 ذأ نا

 عمل نيد لاف نم مسوعيلعهنلا ىلسلاقوتاثيسرم دنع هلك تع ركشو تان سدر لعد بتك ى 2 " ىلع ىلص نم

 ةلمضة لاول .سولاهطعأو كلوس رواد بعزم لعلصتماقلاةالطل اوةماتلاو رعد ةنهد رمهألاةماقالاوناذالا

 ناتك ىف ىلع ىكص نم لس وهبلع هللا ىل ههلالوسر لاهو ىتءافم هلتاحةمامةلاموةعافش !اوةعيفرلاةحردلاو

 0 المضرالا فنا -ومنلع هللا ىبدلاقو باكل كلذ ف ىمب*ا مادام كن ور ظتسة كل الما لزت م
 مالسلا هملع درأ ىتح ىحور ىلءهلئادرالا ىلع لس دحأ سدل مل-ومياعهتلا ىلصلاةومالسلا ىتمأ نعىفوغلبب

 تلصإكمدب رذوهحاوزأو هل ١ ىلعو كدبعد © ىلع لص م-ولل ااولو:لا فك لع ىلصن فدك هللا لوسراب هللمقو

 د دج زا مهاربال او مههاربا ىلع تكرابإك هلي د رذوهحاوز ا ود ىلع كراب وممهاربال او مهاربا ىلع

 تارك فانرعإو ِ ىتبب ملسو مهيلعهملا ىلص هللا لوسر تو مدعب عع هنعهتلا ىذر ناطللا زن رعنائكورو

 ىتح كقا 0 خميس ارينمتزختاس زل ارثك (1ةهءاعسانلا طخ عذ> تاكد قاهننالوسراب
 نم غلبدسقل هللالوس را حأ وتنأ أب مسهتةرافال كسل انينحلابىلوأ تناك كتماق نكسفهدلع كدب تاعح

 هللا لوسر رام أو تنأىأ .هللا عاط دع لوسرلا عل ال ل للر رعل ةفطواط نانا لج نأ 222 لنا 35

 ىأبمهلتنذأم كنع هتلافعىلاعتلاقف بنذلاب رنا, ةكلنعونعلاب كربخأ نأ ءرنعكتامضف نم عاادعا

 ذاولجو زعلاف مهو 6 در 1 ذوءا.نالارخ ا كثعب نأ ءدنع للم ضق نم غلب دما هنلا لو راد ىأوتنأ

 هدنعْكلءتضف نم غلبدةلهنلال |و- رابح أو تنأ نأبةي الا ميه هارباوح ون نمونمو مهقاثيمنيبسنلان مانذخأ
 الوسرلاانعطأو هلناانعط اانا تولوةيتوبذعباهقابطأ أنيبمهر ٌكوعاط ًادقاونوك.نأ نودو رانا !لهأ نأ

 كءباصأ نمسعأباذاف رامنالا هنمرعغتت ار هع هللا ءاطع نا ارمعنب ىم و مناك ثا هلا لوسراب ىئأ آو تن :1ىلأب
 اهودغمي رلا هتلاءاطع ا دوادنب تاهل سناك نئلهتلا لوس زاب أو تن ىأ, كب باعهللا لم عاملااهتمم.تنيح

 روس



 عراب لا

 هللاىبسهننالوسر نعرمخا ف ىو رو امهنبام عدن أ نممرك ًاوهو نيت لدليل زعهتلات اق لو
 نيتاح لمس نأ نص مرك ؟ىلاعتهننا تاق“ ىلعةالهااباو :دنبافةجاس لجو زعدقلاملاًاساذالاق هنأ ل سوءبلع

 ةدوتلاةداحالافلصالاوهو نطاملابدالا اوضو(رشاعلا) ركملا بلاطوبآءاؤر ىرخالادرب وامها دا ىذةنق

 رايحالا عع نءىوربف ةب ,احالا فسد ؛رقلابيسلا اوهئالذفةمهل هناك لحو زعهتللا ىلع لابقالاو لاظااد رو

 يستسل لدق ارك ىبومج رف لسوهيلعدملا ىلسهقالوسر ىموم ده ع ىلع دي دش طعقسانلا باصأ لاق هنأ
 نملالوثال بيتس أ الىفا مالسلاهءلع ىو مىلا لجوز عننا حواف اوةس لوتا م الث ير ىتحاو سن لذ ممم

 نعمك اهنا 1 ىسومانعملا ل و ْرءهللاىحواف انين نمهح 0 موبرانئ وملاك مانت و اع

 مهملع ىلاعث هللا ل-راذاونا دف ةىهذلا نع اك ردلاورتلا ارمسا ىتب !ىموملاقفاماقنوك ًاوةهمنلا

 لية ارساىبل كلا الافاق _سنساف لبث ارسا ىنب ولم نم كلم نمز ىف صانلا طعت ريبجْ ب ديعسلاقوُتمْعلا

 لهو هءاملوأ ىلتقالاتذ ءامس وهو هيذؤت ناردقت ف.كو و هلل .ةهنبذؤنلوأ ءامتسل اانبلعىلاعتهنلا ن اسرعل

 عش اوطعث ل.ئارسا ئدنا ىنغلا ىروالا نايةس لافوءامسلا مملع ىلاعتهنلا لسراف هلىذأ كلذ وكف: ءاط

 توعرمت د ونوكس لاب! ىلانوح رخ كل ذك ارناكو لافطالا او 5 او لبازملا نم ةءملاا ولك آى نينس

 ءائسلاتان ذءمكيد . غلبتو مبكر حت ىحمكما دأب ىلا متيشمول مالسلا عهملع مهئابسن أ ىلا لو زعهللا حواف

 1 رطأاوأعفقاهاشأ ىلا اطرد ىحاك مل مسسراالراع اة م يتلا لكتو

 ثامهسن ىلا لج وزعهللا حو افارا ساو رفن طع لاث ارس ا ىتبىسانلا باصأرانبد نب كلام لاهو مهمرب نم

 مار سر ل موءامدلا مرتك ةسدقافكا ىلا نوعفرتوةس<ن نادب ابىلانوجر خت منا مهريخأ

 مالك اهياعنا عاسم رخ ىجانلا قي د_هملاونأ لاقو ادسعبالا ىف ىماودادزت ناو عتيلع تحول الا الا
 نعاني ىنغالو ل ةلحن نم قلحمانا مهلا لوقت ىهو ءامسل اىلااهءاوذةءفاراهرهط ىلع اقامة لغد رف قستس

 عاز ندا دقن اوع>را مالا طنا لاقت

 نب ردم متل ًارضح نمرشعمابلاق مث« ل ءىنن أ منلا دمف دعس نب لالد مسهف ماقق نوةستس سانلاجيرخ

 لوذةءاسالابان ررقأ دقو لمد نم نين _سحلا ىلعام لوقت ا اولاعذةءاسالاب

 نكلالل_.ةواوةسف و بيدنأاو اوعفرو هي دب عفرف انقساوانجراوا ار طغاف م-هللا 0

 همالسو «ءلعهللا تاوأ_ص ىسعنأ ىودرو ةراخغ اع ئط.تسأانأو رطملانؤطبتست مكن الاف كب رانل عدارانب

 قب مو ءمهاك 0 ريلفا. .دذ متم باصأ نم مالسلا يل سيهات ىستسا يرخ

 تاذتنكى أر يغئ نم تلعامهت اولا ةذ بن ذنمكلامأ مالسل هلع ى دع ه]لاعذ دحاوالا ةزاغملا قهعم

 اءأر 1اتءبتاو اهتعزسن اف ىتبعف ىعم مآ تاحندأ ىنتزواجاملذءذه ىنيعباهملا تراظنف 1 ما يت رذ ىلصأ مول

 لاقواوة سف تدص مابا عسءامسلا تالدقفاعدف لاق كئاعدىلءنمْؤأ ىتتحمتلاعداقماللااهيلع ىسيع للا ةف

 اوةسس ىداو  رفنمهئاطعن مةثدأنا وراة_+اق م السلا< .اعدواددهع ىلع طءعت سانلاباص ًافاسغلا يحي

 ىناثلالاهوانع ف ءاق انسفن ًانلطدقانا مهللا انماط نعوةعنتا ل اررن ىف تازث أ كنا مهللامهدح أ لاتف مهب

 كتارونىفتلزئأ كنامهللاثلاثلا لاو انةدعاف كذاقرأانامهللا انءاقرأ قدعنتاكتارونفتا زثأ كذا مهلا

 ىملاءاطءلاقو اوعسفانءاعددرتالف 5 .بانفتوتلن كاس امهللا امد :اوناياوةةواذا نيك اسملادرتالنأ

 واروشنلا موناذهأ ءاطعايلاةف "ىلا ارانافرباقملا ف نونحلانودعسب ن ءاذات ىستسناخحر دنث علاانعتم

 ةنوام«بوأةنمأ ةض هر أب وأ_ة.ءاطعابلاةذ قستسن انحرف: ث.غلاا:عنماكلوالتلقف ر سل فا رثعا
 هفرطبءا سلا قمر رسب دقانلا نافا ربت: ال نيد رهمتملل لقءاط ءابتاههلاشفةب واع« بول ةدلب تاق
 -اارسلاب ع نك كداب عبونذب كالا موىددسو ى.هلالاقو

 2 ردق ئدلكل عوق ا دابعلا هب يح ارق اهد_غءامان ف .ةسامالا الآ 57
 لوس وهرلونبرقلاو اوذ 13 .راطم ت ءاجو تقربأ و ءانعملاتدعرأ تحن مالكتلا تنس

 ( كلا - (اب-) - 0)

 000 بابجًعجحبببب ب

 تخغاتراوامو كئامعسأ نمت ون

 مهئالىنعملااذهانولملا ة----

 لغشف مهتقو هراعرنم
 بوث ىأنالاو لاسر

 نمد را حلال لأ
 كلذ ريسغو ا

 نع ذالذةءالو خيشللف

 1 هدل_صقم

 مياشملانمانيأ اردو

 ةدرخلاا سدأب ال نم

 ريغنم ماو ةاكل و
 هنمدخ دوةقركلا سل

 دتو راد الاو مولعلا

 فاسلا نمةةمط ناك

 نوفرعال ني-حلاصلا

 آو كالو قر ملا
 هلذاهسأب نك نءدنرملا
 نملصأو حجت د هدم

 نم د_هاشوةئسسلا

 اهساءالزمو عرشلا
 كلذفف هلو هيأروإف

 لكحو مهدمت

 هل او عاشلافيراصأ

 باودلاو دادسلا ىلع

 ةطاصةين نع ولختالو

 مهم عفني ىلاعت هلناو ف

 هنناءاش نا مهران 5 و

 للاعت

 مشع تلال ابل )<
 #«(طاب هرلا تاكس ةلمضف ىف

 توف ىلاعت هللا لاق
 عفر نأ هللا نذأ
 ,بل هع؟هااهمقرك ذب. و

 لاص الاوّورغلاءاهسذ هل
 الرةراحت مومهلتاللأسر
 ماقاوهتنارك دنع 5

 ةاكزلاءاتب اوةالسصلا

 بانت امون نو_ذاحي
 رابالاو بولس ةلاه.ف



 دحالس لفقر زالاربغ
 نال «لع ا
 اهن 3 سطو ارآ اش 0

 تؤولا 5 8

 تاك لوغب 0

 ّ الا اراصق س لب ريوقلا

 انف ا لع درت در

 سلب تأ ا

 ىلع تاعفد فاق هرج لب رملا

 ةولصملا ٠ نم عماش امردق

 ىل-ءكلذف د رمال

 ىيى وادن ن 2 ةامفلس لاه

 نوأملاو سوبا ا ءاوه

 قفرأ هنالىررالاراتكق

 خءولا لمح هنوك- اريقفال

 ا ىلا جاوو_<ءالو

 ىيعم لا اذهل لسعلا

 نم اًذهارعاموسشل

 اهركذ كارد
 كلذ ىف ةفّوص* |١ ضعف

 0 نم انتا مالك

 نم نسل نعم
 ىشاد_هيقللا اونمذإا

0 
 ىادمهلار فاي نمدلا

 تناك لاق هلنا هو

 ركببأ لع دادس 2

 ذبلاجب رق دن ىطورشلا

 ا

 صضعل هللاهذَو : حدو بول

 ديوس ءاروقلا

 8 ١2أم ىشأايلامققأ

 ع ةلاوبأ 6-1 لاف

 ةوذاح زك كل لل

 حرت :اامريه_ةلالوق

 كالذَىف اقداصنأك هنال

 ةكرب و هلوءاءذإ دف

 اوراتاف كلذ ىراك ذم
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 لاق ءاوسل اىل اءرصد مف# 7 الودنا 1 اههوز هن ههح .وىلد امام وطب لعح وديفكمضاعداذا م وهملع هللا ىلص

 ضف( عب أرلا) مهرا بن فاختار أ اعدلا دنعءامسلا ىلا مهراسب أ عفر نعم اوقأنب عقل در هلع هللا لح
 نمانون داملذ لو هي لو كرش مانسلت الك قالا ى ءوماأ تاىورا-!رهملاوةتفاذلا نيبتوصلا

 مدي سدل توعد ىذلا ناس انلااهي ايو همأ ءهليا ىلص ىب ٍ:لالاعف مهحاوصأ اوعفرو سانا اريكور 2 :ىدملا

 روحت الو ل_>و زع هلوةىاهنءهللاىضر ةثثاعتااهووكداكر تا ءأنيبوونيبتوءدنئذلات ا بتئاغالو ||

 هب رىدانذال اق ثمح مالسلاهملعءاب رك زمن ىلع لح و زعهتلا ىتث ا دقو اعدب ىأ ا متفا االول الصن

 ىادلا لا-نافءاعدلا ف ع_صسل افاك-تءالنا( سما ) ةمفدخو اعرضت مك راوعدال> و ْرءلاقوافخءادب

 لاق دقو ءاعدلا ف نودع موقنوكمس ديس رل سو هج ءاعهللا ىلصلاق هسا الى اك :ااو عرضة ملاحتوكي تا ىعشإ

 زر وا<التالوالاو عام لال فاك ا ال طرا طت واعر ذنوب راوع 00

 نعكو رثالذلو ءاعدلا نس دح الكاف«: ههضتقت :الامل اسف هئاعدف ىدتعب دق هنافةروث أملا تاو ءدإا

 واختي ىح نونه فنك نورد.التاو :6ةنجلا لهاللا ةيذاة نلف مهلا حاتوععا زعل ناهنعهللا ىذر ذاعم

 ةنجل اكل سأ ىنامهللا لوي نامكد> أب ءاعدلا ىف عصسلاوك ايارهسوهيلعهننا ىبص لاق دقو ءاسأ علا نم

 1 سلا لولو ةنماهعلاب رقامو رانلا نمل. ذوعأو لولوة نه اهعلاب رقامو
 ىههعل اابينحتأ اردقادهشأ غلا تهل ىلعأ للاسقف 0 وعدي صاقب فلسا ضعب صو ر واطلاو ءاعدلا

 نمتوعدي سانلاو ريغللانةفومهللا ةمادقلا ولان حض: هللا نيديجانلع>ا مهألا هلوة ىلع دب زب امو وعدي

 قالطنالاوة-اسغلثاسانالراةتفالاوةلذإ تال ايس هثاعدةكرب فرعب تاكو هعار وةمحان لك

 هللاتافةرقملاةر وسخ هلدهشد و داهترداق تال عبس لعماعدلا ف نودب زب زءاللاديالاوغالعا اتا لاعيو

 كالذتافمالكلا نمفاكتملاو يه عتاب دار مانا يءاو كلذ مرتك أ أهدامعةمعدأ ن همدوم قربت ىلا

 ريغاهكل ةنزاو ةمتاداك مو هيلع هللا ىل_ههننالوسر :نع ةروثألاةيعدالا ىف ةذالاو هل ذلاودعا امذلامئال .ال

 عكر ودوهشل نيد رقما عمدولالا مول ةن لاو ددعولا مون نمالا كل -أ مل-وهيلءهللا ل هلو ةكسح ةفاكسشم

 وأتاوعدلان مرو ٍاملا ىلعر هد .افءلذ لاثمأو ل . رتاملعفت كناودودو دومم_>-ر لن ادوهعلاب نيذوملادوحسلا

 (سداسلا )لجو زعهتلادنغ نوبحماو هع رض: اة فاكت وع ه«ربغنمع وثالاوع رضتلا نا سلب سلا
 لاقرابهروايغراننوعدب وتاريإتافنوع راس اوناك مهنا ىلاعت هللا لاق هم ةيهرلاوةيغرلاو ع ودللاو عرضتلا

 هعرمذت عممسل ىح ءالتاادم .عهللا بأ اذال__.وءيلعمتلا لس لاقوةيضحنراعرضت كب راوعدا لجو زع

 مهللااءداذا مكدحأ لقيال لسوهيلعهللا ىلصلاق همق هءاحر قصت وةناحالاب ن نئو رءاعدلا مرح 2 نا (عبباسلا)

 مظءلف كدحأ ااعداذا ل و«.لعمنبا ىلصلاقو هلهركمال هناف هسا مزعل تش ناىنجر امهأل اتثثنا ىلرفغا

 لج و زعهللانااوطعاوةباحالاب نو:ةوم متن اوهللاا وعدا لسوه لعهللا ىله لاه ههطاعتبالهلاناف ةيغرلا
 لج و زعهللا ناف+سغن نم لءرأمءاعدلا نم مكدحأ نعنعالةذ :معنبنامفس لاقو لفاع باق نمءاعد بم دج سلال

 ىف ملي نا( نماثلا) نب راظنملانمنلن :الاف نوثعس مولى لا نرظناف بريل افذا هنناهن عل سدلب !قاخل ارم اللا

 ٌئياعبت سال ا ىتيي وثالث لاس لاس اذا واثالثاعداعد اذا مال لاهم !ءناك دوعسمنءالاقاثالثهرركب و ءاعدلا

 هللالأساقتوعداذاف ىل يتسن مةتوعددتل او ل لامك وسال اد دل 1مل وم ءاع هللا ىلص هلوَعل ةنأحالا

 ةياحالاوحرأانأ وى ,اجأاموةجاحةنس نب رسشءذنم لج و زعهقلالأ أى مهضعب لاقواع ركوع دن: ذاق اريك

 ةراحالا فرعتفهإ* ؟تمهيروكدحألأاذالوهيلعمتلا ىلصلاقو ىئينعتالام لرتل ىب.ةفول تاىلاعت هللا ا

 تا( عساتلاز لاس لك ىلءهنندجلا لقءلف كلذ نمش :ءأطمأ ع نم وتاحلاصلا متن هتمعنب ىذا هلل دسجلا لله 1

 ا اعهنلا لص هننالوسرتعمءامع وك الان ةلسلاقلاد سلايأدسالق لحو زعهللار 5 2

 نتأدارأ نمهللاه<رىفارا دلاناملسوبأ لاق و بادولا ىلعالا ىلعلا ىف رئا لو و هفتساالا ءاعرلا مسا

 0مل ودام مج حدتتاسفا رسول طع هيا ىلص ىلا ىلع ةالصلابأ ادع أف ةةالمتا لاس

 0م



 ظ
ْ 
 ١
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 ان

 الاةمواللح هللا الا هلاال لهأ نمةعاحلا ىفانلعع تأ ىلا عثهنبا ل[ سنذ لاقمال لاهل اًةر_ءاسمصالدخالا ىنعمو ْ ل

 ىلاعت هللا ءاَغل يحأ نم تاق هللا ءا ال نيدكثو اهم نيسرع تم لباهلانيّتفتامري_ءايندلا عدوت ىت>انط اوارهاطو
 معا هلع: أب رلانكعالىئلارك ذل فاعمىلا صارم هذهف هءاقلهلناءرك هلناءاةاهرك نمو هءاقل هللا بأ

 ةروث ا اةمعدالا ضعن لضفو هلضذ دءاعدلا ب ادا قىناثلا بالا )ب هزماعأا

 # ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلءةالصلاو رافغتسالاة ]ضو

 « (ءاعدلا هلرضف )<

 اوعداىلا_ع:لاقوىلاو يس سلفناعداذا عادلا ة وعد سجس رقىناف ىن-ءىداءعكلا اس اذاو ىلاعتهتنالاق
 نعنو ريكستسا يذلا نا مك! بحس ىف وعدا وكب رلاهوىلاع:لاقو ندةءملا بال هناةيقحش وأع رمض7 عن

 ىتسحلاءا.-الا هلذوعدتاماب آن جرلا اوعداوأ هللا اوعدالةلجو زعلاقونب رخاد نجس نول دس ىدابع
 مدل فوعدإ رقم ةدا علا ودمع تالادنأ .وه.لعهللا ىلص ىنلا نعريشي ن نامعلا (ىو و د١

 مرك أ ]ئد س دا لاقل _سوهيلعهتلا ىلص هناةرب رهو أ ىورد ةدايعلاعءاعدلا ل_سوءلعمتلا لصلاة ودهن" الا

 اماو هلق معن بن :داماثال: ىدحاءاعدلا نم ءدامغعالدبعلا نالسرمياعدّقلا ىصلاةوءاعدلا نم لجو رعهنلا ىلع

 هنلا ىلصلاقوهملا نم ماعلعلا ىف ة؟امرعلا عمءاعدلا نم ىكهنعهنلاىضرر ذوب لاقو هلرخدي ريخاماوهل لعل ريدخ
 جرألار اظننا ةدامعلا لضفأ ولمس تآ بح للاعت رام نم راعت هللا اوس لسووبلع

 +«( ةرسشعى هوءاعدلا باذآ 3

 نمةعججلا مول و ره-ثالا نمتاضم ,روةنسلانم ةؤرعمومك ةقد رسنلاتاقوالا هثاعدإ د درتي نأ (لؤالا)

 هللا لزني ِل_بوهبلعهللا ىلهلاقر تورغغتس مهراصمالاب وىلاعت لاق لم الاتاءاس نم رهيسلا تةوو ع ورسالا

 ىنلأست نم هلابع د يزرع نم لجو زير جلال الا ثلث قم نيحامدلاءامم»ىلا ةلبللك ىلاعت

 تقوف ةوعدم] ىل رمت رف ارفغتس ف ةوسلاقاعا مل وهيلعمللا لصي ,وقعبتا لدقو هل ارفغاقىفرف ار هعمل ن4: .طعاف

 مهلتر مغرد ىلإ همسءلالحو زعدللا سواق فلس نو: مو: هدالوأو وعد رس تقوى ماقهنا ل. فرحي

 دنع مه: ءاعسلا باوبأ ناهنعهّللاىذرةر رهوأ لاق ةفد رسثلالاو الا تغب نأ ( ىناثلا )ءايينأ مهتلعدو

 لاقو امفءاعدلا او اوومعاو ه هيو“ للا تاولصلاةماقاد_:عوسغلا لوزئدنعو لاعت هللا لمس ف فوغضلا حز

 ناذالانيبءاعدلا سوم« ءاعدهتلا لدلاقو تاولصلا فا ءاعدايكيلعف لا !اريخىفت لع ةالصلا نا دهادث.

 فر ىلا تاقوالا فرس عج رب ةةيقملاب و هنوعددوتال اصل ااضب أ ل_وهيلع هللا ىلسصلاقودربالةماقألاو

 تةوةعجل امونوةفر ءمووتاشوشاأن :٠ مه هغا ارذوهصال ا وتاقلاءاغسصتتورعسلاتةوذااضنأ !تالاخلا

 نماهسفامىوس تاقوالا فرس بامسأ ادح أ اذهف لحو زعمهّللاةحررا اود. -اىلءبولةلانواعتو مههلاعامجا

 هيلعهللا ىلص ىغلا لاف هنعهلن ا ىذ _ هر ردو لاق ةيامالب ردح اضي ا دوصسلاةلا وا ا عرشبلا ماطر الراب

 4+ :ءدللا ىطر ساعت !ىوروءاعدلان مل داو ريك ٠ اقدحاسو هو لحو زعهيرنمدنعلانوكي امير ةألسو

 برزان .ةاومانءذ عوكر لاامافادجاسوأ اعك ارنار# ةلاآ رداتاتد مىفالافدنا مل_سوعي راعهللا ىلص ىلا نع

 هيد اب عفرب دولبعلاليغيسمو عديت ا(تلاثلا) مل باخ نان ةهيافءاعدلابهيفاودهتج اق دوعسل اامأولاعت

 ل هدس او ةرعاف ةوملافأ ٍل_بوهيلعللا سهلا لوسرناهلناد عنب رباج ىو روهيطإ اضايد ىرب ثيد.

 ىلا ر 00 « رنا سوهيلعهللا ىلهنلالوسر لاق نامل لاقو س هللا تن رغ ىحوعدب لزب , مووليقلا
 ىر ىد هندي عقر تاك ملبسو هبل ع هللا ىلس ص هنأ سنأ اىوروار هصاهدرت , ناهيلا عهيديأ لل اوعفراذاه لسع نم

 وعدي ناسا ىلع مل سوهيل هللا ىل هناهنغهنلا ىضررب رهو أ ىدرو هب هم عيصأب ريش الوءاعدلا قبطي انطامد

 هليا ا ىضرءادردلاو كفو ةددءاولا ىلعرم: :ةاىأ دس دج أ لو هيلعهتلا ىلصيلا قف نيدنايسل اهيعب صاب ريشا و

 هنعهّنلا ىضر رعلاةءاعدلارخ 1قفهوج وامهم مسعن ا جيني مت لالغالاب لغت تالق 5 .ىدبالاهذهاوعفرا هع

 0 سانيع نا !لاقو ههد مدع قدارثان 0 ءاعدلا ف هب دب دماذا ريتال سمت لوا

 انثلاف ىدبع ني ليعمسا
 ثانع رمثبنب قعسا
 نَء هبدأ نعئدسلا

 ف.سوناك لاقدها#

 هللا ملعأ مالساا هلع

 نا معتالش ا نم ىلاعت

 ب وقعت ىلعدرب الص.

 تاك كاذ نكلومرصب
 رك ذو مهاربا صيق
 هرصاق لاق هان 0 دام

 ل-رأنأ ليئاربج
 جيردبف ناقكلصبمب
 أ ىلذبم ىلع عير الةنجلا
 فوعو محدالا مة
 كذع ةقرلا ن روكستف

 لمدتم قداصلادب رملا
 أل ةفئطاف رع هيل |

 داد_تءالا نم هدنع

 سلىرب و هنبتيمعأاب
 هيدثلاهياذعنم ةقرخلا
 ابافهتلا نم لضفو
 امالعبق كريتلاةةرخ

 ريتا هذوصقم نم

 اذهل ثمو موقلاىزب

 ةيصلا طد ارمشب تااطنال

 دودح مرزلب ىدول لإ
 ةدهةطلاخ ع رمدلا

 «لعدوعيل ةقئاطلا
 مهاد ايبدأتبو مهتكرب

 ىلا كاذ هدر فوسف
 ةدارالا ةقر من ةياهإلا

 ٌلرعَتلا هك 0 ازهىلعذ

 كونو بلاط لكل هوذبم
 اندلا ة ءونمةدارالا
 سداوبغارلا قداصلا
 تاسسا نم ى رزالا

 ٍنافةقرخلا ف شونشلا

 اديس لب نا عش ىو أل



 هلل امهعامحاب امهق

 نوكبف هللابو هللا فو
 سان ىذإا صدقلا

 دب رملارمثيتةقرتشي رمل
 هنادسلا هيانع نس

 لعدي راادنع لمعف

 بوقعل دلع ف سول ص.

 دتو) مالسلا امها

 ليلا مداربانا( لقت

 قلأ نيح ماللاهيلع
 هيا. نمدرح رانلا ىف
 اناب رعراشلا ف فذقو
 مال ل اهملع لب رعج هانا

 ةاحلار رحنم صيمقشي
 كلذ ناكو ءاباهسلاو
 هلع مهاربا 4 سكاس

 هثرو تاماملذ مالسلا

 هثر وتامامأق قع ا

 بوةعل لعفل بوعد
 كلذ مالا هيلع

 ذيوعت ف ص.م-هلا

 فول قنءىق ه]ه>و
 قلأا لفه راقب الناكف

 ار

 هيل ناكو لب ريج
 صرمقلاحرخاةديوختلا
 (انربخأ) ءاباءسل و هنم

 نيدلا ىذرولاعلا خيشلا

 لعمان دج

 نأ ل ةزاجا ىبوزقلا
 ىا ناد# دهسولا

 ىضاقلا انآ لاق سايعلا
 ون ًانأ لاقدنعس ندم

 لاقد#ندجأ ع

 7 نا قرصا

 انث لاقر#نينيسملا

 انبلاقرفعج نيد
 انث لاق هرولعني نس ا

 دأ ةداوتنتعا ةفرانضلاّى د :اوعلا الطن ةذا ذددلتو 76 اة 00 'هنبار 7 ذل قالو ةيالوألو

 ىنف:نأىلاهقح فتولايامندلا ىنةتامتا اومارك الاولال_+ل وذل: رو>و قبس و ناقاهماعن ملكسف ت ولات

00 

 إ َنِنَو همك ىلحخ هل *اكف قئاعتوملا دعب قوبالو لجو زغهظئارك ذن ءدمتاسنللا ةامل اق تاءا1تار ذرمد

 أ[ ملوعم ءاغدللا ىلدلاق كل ذلوه نأ هباسعه_ءقاع .وتمتاك ىذلا قدشلا نم صلو هتطرع تعكف هي و

 5 طف لب كلذ تافامتدلاب واعتأم لك هيدار اةقزا دما ان تدنح أ [[كلمحللا و و تفت سدخةل حور نا

 لجو زعهتلاراوح ىف لزني تأىلا هيو مدءيدبعلا هيذذلتي سنالا اذهو هلابك غولبد_دءاه_سفنف
 رك ذعاقب ركشدالو رودصلا امله ورو.ةلافامرثعس نأ دعب كلذو ءاقللاىلارك دلانمى رد و

 رك كلا عنءامدع مدعن م هناف لجو زعهتنارك ذهعم قبب فيكسف مدعأ هنا لوقف توم اد _هبهعم ل_>و زعهللا
 اماريغل امل -وهيلعمللا ىلص هلوقنةراشالاءانرك ذاهىلاوتوك-الا لاعن ءالةداهشل اوثالا ا لاعوايثدلا نمامدع لد

 َر وبيط لداوح ىف ءادهشلاحاورأ لو ءهيلعهننا ىل_ه هلوقب وةنجخلا ضان رنمةضو روأ رانلا رفح نهةرغح

 لهو هيلعهللا ىلصىننلا مهأمع-دقون الفا. نالف اب نيكرسملا نمر دب ىلتقل ل وهل عننا ىلص هلوقنررضد |

 لاقفمل-وهبلعهللا ىل_د هلوقهنع هللا ىذر رع عهننف [ةخىل رىدعوانتد>وىناف اة ردغوام متد--و
 جمان متذأ مدد ب ىبسفن ىذلاو مو هبلعهلنا ىلضلا ةقاو دقو توب. ىنأو نوه: فدك هللا لوسراب

 هذ هو شرءلاتةقلءمرضرو.ط لصاوخىف مه>اؤرأ ل_-وةيلعدللا صلاه دةفءاذهلاو نوذمؤملا
 هللا ل مسس ىف اولتق نيذل اني تالو ىلا_غ0لافولح وْرَع هليارك ذفاني الهيلا ظاماالاه ذم 0

 مهفل نم م اود مني ذاب نورسشدتس و هلضف نمهتلا مهن 1اعنيضر ةنودزر مهم ردنعءاحأ لءاناو انها

 ايندلا عادوةع احلا, ىب-ةنو هةعاجلا انواطللا نالّداهثلاةدئرتهافغلاعو زغةمار 5 فرست 0 الا

 هم ل_هك نأ ىلع د#بعردق نافهزهغ ن قف 7اس عمت اود نع مررنا او

 هلهأو هتعج4 “نع عمطلا 5 هناقلاتةلافضىالا هل هلل كت ىلع نوع نأ ىلءردشي الف ل-ؤْزع هنناب اقر 1

 هتاضرم بلاطو ل>و زعهنباب>ىف هنامد ةمأك ىلعن وه دقو ةزأ اهدي رب هتاقاهلك انندلا ن نهى: هالو و هلامو

 دهشتس اان هنا كلذ ع نذىضكعالام لءاضغلا نم« فدرووةداهشلا م أ ماظعكالذإو كلذ نم مماعأ هتدرعالف

 هليا ل أمثل ىلا لاقرتامحاب كرم دل الار د 1 مل_-وهيلع هئئا ىلسهنبا لودرلافدحأ مونىراصن الاور معن هللا د. 2

 تثءامىدبعأب ىل اع نكىاعتلاقفرُت_ههنس وهند سدلو هي دب نينه دع قاف كانأ ايحأ لجو زعهنلاتا لاقرتذلا

 ممناب ىمءاضقلا قبس لح و زعلاقف ىرخأ ةرمكاسن فو كاف لق أ ىتحامندلا ىلا ىندرت نأ ب راب لاذ 2
 هسيلاامنللاتاؤهثتداعامعرتدم قب ولآ: موا هناق هلا اءذهن لا؛ م ىلعةمتالنا بس لتقل تت وعج الا ملا

 تاوستاةلاناف | رمل لسه فو ماس هلو لو ركقارك 3م .اق ىلع ىو تس اامىلعتماغو

 ىلع اذاق هن رث رثاعل ةرثذ - نءكفننالواتدلاتاو وشىلاتاغتلالان ءواخال تلك ةفوهف لو زع هلبازك ذمزلا

 هيلع هؤاليتسا يب نأ ثويفءذهةلاحلاوارندلان ءل#<راؤهملعىلوت_-اوانندلا نمصأةئلق لاح اخ
 هاع سشاعامىلع ءرملاتوعذاةرخ الاى هظح إل كلذو انئدلاىلا عوج رلا غن ومهلاتوماد_ءب نق

 لاقي نأو أل امل: د_هشلا دصق نكي ماذا ةداهلاةءاخرطخللا اذه نعلاوخحالا مل اقهمأةتامام ىلءرم < و
 ىرتشاهننا تاب ما د رفا ما اهند 2 3 0 وأ 39

 لئاقدهشلا ا مع 0000 ا ةناف هلياالا هل 5

 لج و زرعها ةئ يشم ىف هصأف هلا ءد_عاسر مو هناسار كلذ لوب ن مقءاروس ةلدونض ةمالذاهنباالا هلال هلاح تاس 5

 كلذرك ذو راك ذالارثاس ىلءهنئاالا هلال لود مس وج :اءهنبا لضهننالو-ر لذقكلذإو رطخلااهق-ىف سوءالو

 0 الا نمةر لاف صالدلالاو قوقل غضاو !!ضعب فرك ذ ذم ف غرتلاعض اوم ع | 2

 يعمر
 ا



 ب 77-77: ا

 قاهعذووامل: روما لصلاة أ 0 للوزارات دود عقب :

 نابازا

 ا :هنعهللا ىضر رذودأ لاقورحأ مذ هلناك لالا !قاهعضونا كلذكل اق مناواقررو اهقهيلعتاك أ آماوح

 لمسها لوران قت الو نوفل ولوةنا5نولوةءرخالابلا رسال لهل قبس طوعا سلال

 هللا حسن كلوق |وق لم لاق نءالا ل لعب ل 0ك نمتكر دآهتلعتن أ اذا ل عيىلع لد الفأ م توهيلعمللا

 هنالسوهماعمللا ىلص ىبنلا نعةرسب تورو نيئالث اعب رأرعكتو نيثالثوانالث دهدتو ني ةالثواب الث ةالصلكدعب

 ةمارقلا ف وداوشلاب ءك تاكا و ا لا ندتعا اوناذغتالف سد دقتلاو لءلهتلاو عسا كل علاق

 ددعسوب از هر رهولأ هلأ لعد ودا عقلسو هيلعتنا ىلص لاق دو م؛ كن ١ ملسو هرلعهتنا ىلصةن ًاررعن الاقو

 لاقاذاو ريك ؟اناوانأ الا هلالىدبعقد_طل> وزعهللالاقربك أ | هللا اوهلياالا هلا الدبعا !لاقاذا ىردؤتا

 الو هتاالا هلااللاق اذاو لكلب رم ةالىدحوان أالا هلاالى دبع دصلاعتلاق هل كب رسثالددسوهنناالا هلا ال دعلا

 ىور و رانلاهسكمتوملا د: ءنهلاف نمو ىلالا ةٌوةالولو>الى دبع ىدص هناع# هنا لوشن هتلابالا وقالو لو
 كلذ ف.كليةفة نس فلأ مول لك ب سكي نأ, دح أ معبأ لاق هنالسوهياعهقلا ىلصه زع«.بأ نع دعس نيبعصم
 لاقوة دس فلا هنع طع وةمسح فلا أهل يةكرق ةدهبست نام ىلاعتهننأ مي - 1 .وهيلعهللا ىل_سلاَمفهّن'لوسزاب

 الولو>اللق لاق ىل,لاق ةْدِاَز 0 !ءكلدأ الوأ رع وأ سدق نب هيا دمعأب مسوعيلع هلل اىلص

 لو-رلاف رب رهو أ لافو هللابالا ةوفالو لوح الش ”رعل تدم راك نةةمحاك نإءأالا ىرخأ هناو رفوهللانالاة وذ

 هللالوةب هنلابالا:ٌوقالولو>اللوةشرعلا تحت نمةن+از وذ نمل عىلءنالدأ الأ مو هيلعدللا ىلسهلا

 نآر لان واني د مالسالاب وأب رهللا, تدض رص نيحلاف نم مل وهيل هللا ىل_ص اقول تتسا و ىدبعمل- لع

 ىضركلذلاف نماهياو رفوةمايقلا مول همضر نأ هنا ىلعاة>ناك الوسرو اسنل_وهيلغ هللا لص دمعت واماما
 الما لاق هبا ىلع تاك وت لاف اذاق تيد هللا لاق هلا رمسب لاقفه تيد نم لح رلا جرخاذا د ها لاقوهنعهتلا

 لق ىل> رنمنودب رتامنولوة.فنيط امش لا هنع قرف: ةتبقو ثمل لاقءاالاة قالو لوحاللاقاذاو تفك"

 راص هذ ىعتلااهإقو تاسألا لعهتفحت عم هناك هللار 5 ذلاياق(تلقناف )هيلا مك- !ل.سالقوو قكوىده

 ىذلاردةلاوةفشاكملا لعبالا قياي الاه ق.ة نأ ل ءافا مف تاقشملاةرثكو متادابعل اهلج نم عفن اولضفأ

 تاةلاوتاسالاب رك ذلااماق بلةلاز وضح عمماودلا ىلع رك ذا اوه عفانلارب و! 0 معف هركاذب عسل

 عملج وزع عدللا» نءلوهذلاو رك ذايةظاق ىلغل اروذ- واذن ًاهيلعل دب امزابخالا فو ىود+الماقووهفءال

 مدقم اوه تاقوالارتك !ىفوأ ماودلا ىلع ىلاعت هلي عملة لار وضح ىلا ىودحلاليلتاضد ًاايندلابلاغت_ثالا

 بحول هلَوأنرخ اولوأرك ذللو ةءلم_ءلاتادايعلاةرعةباغوهو تادابعلا رئاسف هرم هيل تادابعلا ىلع

 هرمأ هن ادن قدي ل نال لاو ننالا نو نول حرت ربح او سنالاهبجوب رخ آوب1اوسنالا

 سرغناو هب سنأ ةموادملل قفو ناقل -وزعهللارك ذ ذىلا سا أوولا نع هناسأو هلق سانا نوكيد5

 نيددهاشم رع_غامشاعر ك ذيناتاداءلاىفدهاشملا» ندهنافاذهنم بعت نأ شالو روت دما فستا ف

 ا ثئءاذا معرك ذا: ةرثكو ف صولا دعب دقو هسعأ هلع هلاصةرك ذر رك و صاع# ىدب

 ارك ذرتك نمو هرك ذنم م ارك ذلاةرثك ىلا ارطضم راصالوأ
 رعصلاع ندعم كباوروك ناابسنالارثي نأ ىلا فاك: مرك ذلالوأ كالذكف هحاا فاكس نأك ناواوث

 هيتمعنت ّعةنس ن رشعتآرغل!تدبأك موضعي لوقىنعماذ_هو ارههرولاواءد وم ب> وم اريصف اخ اهنع
 سن الان مالا هذال دصدالو ةنس نب رشع

 نت كورا هلم ةداتعمس ةذلاق .:عربصتال ته بطلة اومريصيف هبلع بطول ودلك ٌ

 | هناكسمتلا ار5 ديسنالالصحاذا مت اخ اعبط اهلي هدالوأ اهتفلك امىأ د دوه نام دو عام س دنلا ىه ب

 دوال لامالو له رشلا دش قرا توما دنعمقرافي ىذلاوهلحو زعهللاىوسامو هنبا ارك ذريغ نع عطقنا
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 | ةدم فاك-:ااوةدءاك- ال ةسوادملا مالا ئالارد صدالو باو
 5 د اكب والو هع شات سب ما عطلوان ”ناسنالا فاكتي دقو اذهدعب ةسن ف.كسفاع م طا 2

 ىف لأب م-هلداحو
 ةءترةمكط اف نسحأ

 ةلظءولاو ةوعدلاىف

 كلذك هلداحملاو كلذك

 ةمك-ط ابعد ن-ف

 نمو ةظعءوااب ىدال

 لصتال ةافعوملاب دب

 ةمكحلملاب هن وعد

 نم ملعب يشل اازكهذ

 راوبالا عضو ىلع وه

 0 وف ندهو

 نو رقما

 مضت نمورك ذل ماودل
 هلنغو ةال_صلا ماودل

 قوأ نذل !فىوه
 نمدي 0 لا

 . نمء«--رعو هن داع
 0ع من نع هي عع جلا لع جا وش م١0 خال 000

 هدسعنى وه قم

 00 ١ معطر
 ايون هرابتخاب هسايو
 هلااد ةدشو هل 2

 ة-قردلاب ىوادنو
 الك هلأو ةصوتخلا
 ءاوهءاد ةصوصخملا

 هدب رهتكال د ىحوشيو

 دب راانءالوم اضرولا

 هنطاب بهتلااىدادلا

 ءدب ىف ةدارالا ران

 هنداراةدحو رع

 ىلع صب رمل اعوسلا اك

 اذاف هبوادنو همقو ند

1 

 ناطاي

 ا هيانعلا

 دي رملا نطاب ن مثعبلو

 ارإ  ةرحلا دنس

 حاورالاماشتو بولا

 م ةداسلارسرووطو

 ابيه ع

 قالا عر



 رايتشاوىوه سفذألو
 نءةصوص + ةتةهىف

 مكارصق ىف صودلملا

 هتنوشو هلوطو لدذلاو

 رد لع هبتموعاو

 اها و_هوا امسح

 اذهىثم خجشلا سلق

 ةتهلاكلتلنك ارلا

 ىل-عكلذبرسكياب وت
 اهضرفغو اهاوههسفن

 دب رملاىلع نوكي دقو
 ةّدهوأ معأت ِس ءوءأم

 بن رسشن سولاف
 ةئمهلا ىلا شفنلا

 مثلا هسرلق ةداعلاب

 ن«سذنلا مير _ةعام

 ف «مدتفاهأ اوهواهتداع

 سولاف خيسشلا
 م وعطااىق هلق رص

 دي را موصاق هقرصتكو
 ىقهفرصت وهراطفاو

 هلىرامىلا هنبدرمأ
 ماودنم ةمدملا نم

 قلفنتلاماودوركذإا
 ةرال-تلاماودونالصلا

 هفريصتكو ةمدحلا ماودو
 بسكسلاىلا هد رب هيف

 1 حوتملاوأ

 ىل-غفارش | نجشالف

 0 نطاو بلا

 صدق تناول

 هشاع سأأ نمد ضلك

 هلل علام هدانعمو

 تادادءت-الا عّوتتلو

 ةوعدلا بت اصمت عون

 | ىلا عدا ىلا ء:هنلالاق

 ةمكحل اين ر لبس
 ةيسسمأ < افءوماو

 ل.««-!دلو نم سف: ةعب رأى دعأ نك ناك تا صرشعر دفئ لك ىلعوهو ديا هلو لاهل 4كد رشالدحو
 ل الا نم ناعت نم لاق هنارل وهيا عهّنلا ىلسىننلا نعتماصلا ن هدأ 0 مل سوم ءاعهللا ىلص

 || هتناوهنناالا هلاالو هند او هلا نادعسرب دق دلك ىلعوهو دا هلو كالا هل هلك ” المر -وهنز !الا هلال لا. ةؤ

 تامةىلضو أ ضوت ثاذ هل تس ااعدوأ هلر :ءىل ارغغا مالا لاق مث مظعلا ىلعلا هلابالةّفالو لو>الو ريك أ

 *( راك ذالاة.ةدود.مكلاو مهب ستل ا هلضف )د هنالص

 هلال ةثاملا مت ونثالثواثالئسكونيثالئواثالث دجونيثالثواثالثةالصلك ربد عي“ نم مل وء«.اعهلنا ىلصلاق

 ىلسلاقورعلادب زل _ةتناك ولو .وذت رغغرو دقؤئد لك ىلعودو رجلا هلوثال ا هله لب رسثالمر-وهنئا الا

 ىورورعلادب زل ثمتناكن او هاراط-ثهنعتام>ةم ةثاممودلا فهدمع وهننا ناك لاق نمسو.ءلعهللا

 هياعهللا ىلصهنن'لوسرلا_ةفىدب تاذتلةوايندلا نعت اوت لاذ لو هيلعهننا ىلصهننا لو رولا ءاجالج رنا
 هللا ناس لة لاقهننالوسراب اذامو ت!ةذلاقنوقز راهو قئالخلا عيبستو ةكسالا اةالص نمتنأ ناذ مو

 ةرغاص ةمعارامندلا كتان مصل ىلصت نأىلا ارسغلا عولط نينام: صقئامهللارقغت أ مظعا اهلنا ناصح رمت ًّ

 لاقاذا ويلعن لسلا و هياوف كل ةماقلا مولى ىلاعت هلا يسب اكلة لك نمل وزعهللاقلخ و
 ضرالاىلاة_عباسلاءامسلا نيبامت“ الم ةيناثلاهن د+-الاق اذا ضرالاوءامأ |نينامت“ المهنيدجأم ار علا

 هنناىبصهننالوسر ءار وىلصناموناك قر زلاةافرلاد است لس لح و رعمم 'لاوتلاثلاهتدجل لاما ذاه ل ذسلا
 كلان ؛ را _سوءيلعهتلا ىسهتلالوسرءارد لج رلاقءدج- نا هللا عمملاقو عوكرلا نمهس ًارعفراإف ل-وهيلع

 انألاق اعز .؟ماك-نملانملاق هنالص نعل -ومياعةئلا ىلصهتنا لورق رصنا الق هيفاكرابمانبط اريثك ادجدجلا

 ىلسهلئالوسرلاهوالو اههشكي 53 انور دشب اكلم ني الثوةعضب تي أر دعا ملوه.اعهتنا ىلصلاقف هللا لوسراب

 لاقومتايالا:ّوةالولو>الو ربك اهلا اوهتيدبلاوهننا نا وهتناالا هلال نهتاحلاصلا تا .قامل امل _توعي .اعهتا

 هلئامالا :زدالولو>الوهتد او هلنانادخسو ريك ًاهللاوهنناالا هلااللو.ة ب لح ر ضرالا ىلءام ل سوه. عدني ىلص

 نيّذلا لاق هنا لو هيلع هلا ىلصهنءريشب نبت امع معنلاىور و رعتاءاو ررعلادب زل تناك ولو هبوفذتر ةءالا

 نرك .ذب للا ىودك ىرد نول شرعلا لو- نةطعذب هدمم_تودرييكدو هحاساو مننا لالد نمو رك ذب

 لوذأ تاللاقو لو: .اعدلنا ىلص هنأ رب رهونأ ىو ر وهب رك ذيامهنلادنعلازب النا مكدحأ بعالوأ نهمحاصب

 الولو>الدازىرخأ باو رفو سعال تعلط ام ىلا بأ ربك ًاهتناوهنناالا هلاالو هلا دجلاو هن !اناح-

 تاسع را ] ىلاعتهنلا ىلا مالكا بحأ أملسو هيلعهللا ىبصلاقو اهفاموا.ندإا نمريدخ ىهلاقوهتئابالا وق

 لوسرنأ ىرعشالا كلامول ىو روبرداح ”ةرهساو ر تدب نهياب كرضدالربك اهتياوهنناالا هلاالو هنيدجلاو

 نيبامت ١ العربك أ |هيناوهنيا تاكو ن اًريملا الخ قدملاونا_ءالاراشر وهلا لوقي ناك لسوميلع هلا سهلا

 هسفنعئابقودغن سانلا لك ك.اعو أ كلة نآر ةلاوءامضريدلارناهربةقدطااورون ةالصااوضرالاوءامدلا

 ناسالا ىلع ناتففح ناتءاك مل_-وءيلعهنيا ىلصهننالوسربلاف : 2 رع لاهو اهقدعف«سفنرتثموأاهةد وف

 تلف هعدهللا ىذر رذول أ لاقو م_طعلا هللا تاع دمك ودللا ثان ع ندجرلاىلا نام نازمأ اىناتلقُ

 هناك هلنا ئطصا امهإسو هنلع هللا يل_ملاف لج و علنا ىلا بحأ مذاكدلا ىأ لوءبلهنلا لس هنا لوسرل

 ىلاعت هيا تال_وهلع هلبا ىبصهللالو-رلاقةر رول 1لاقو 0 هدمت وهلا نا جمس هع الا

 نو رشع هلت دةكهللا ناكس دسعلالاقاذاف ربك أ |هنئاو هنيا الا هلا الوهنيدجل او هنا اص مالكا نم ىفطصا

 هننالو .رلاقرباس لاق 1 تاملكللا ارخآ ىلارك ذوثكالذ ل_هةربك ًاهللالاقاذاوةثدسنو رسشع هن طخةوة نس

 لاق لاق هنا هذعهللا ىذر رذىلأ نعوةنملا ف هل هل تسر غهدمح وهللا تاه لاق نم سوه لعهتيا ىلص

 نوقدصتب ومو هن5نومو هدو ىلهن5نولصرر وجالاب روث دلا لهأ بهذ سو «يلعهننا ىلص هللا لوسرل ءارقفلا
 ةقدصتإا عت دوسر قرص ةدهاسل لك -1تاهينوةدعناموك- !هللالعح دق سدلو لاذ مهلاوم ل

 قوةقدص هل ىهف هله فىةمقالا مكدحأ عضن وةقدصر كم نع ا موةتدص فو رءعرصأو ةقدصةريدكستو

 مد
1 ٠. 

00 
  8ش



 اننا

 مصعب لوم 1 هلل سدت لوسرث مو انهخإك رالف قولا ل خده ل رهقأن ءوللا

 روهسملا ف مي اناريماتبأ ًأرامةربرهابأ اياولاةفاث ادور لخطر ؟رتود عما ىلا سانلا هز روهتنملا ف

 هللا ىإ_صدللا لوسر ثاريم كلذن لاق تار هلانو رعد دلو رك و ذبامو ةأذب , ًاراولاة مل, ًاراذاةلاق

 00 300 ا هنلااس 7 النو و هر 0 ماسبب نع تا

 00 هدا الذ ناتو اراب تيشال ودم دالسلا كات مطر هقنؤ صف كشبغبلا

 هلال> لح لوةءفالن اوةففوأرل - موكاعنو كرابت هنا لو فكن ,عس وك نودعع 0

 نولود» .فنوذوعش ئثىآن ءمهالوق دادي عءرأ د م<-ةراكاسا دشأ ًاوناك-ا 'لوأرول نولو ةءففوأ روق.ك

 دش اوناك-_!اهوأروا !تولوه.ف اهوا رول ك3 لجوزعهللا لوةبذ النولو ةيذاهوأر زدو ىلاعتل وة بف راخلانم |
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 النولو ةفاهو ا رلهو ىلاتلوةفةنجلانولوة ف نوبلط ئدىأو لجو زعهللالوةيفار وفئدشأو اهنماب ره
 دقىفادهش أى ا هلال--لحلوة.فاصرحا ملء د_ثأاوناكلاهوأرواتواوةءفاهو روف كف ىلاء:لوةدف
 مهسلح  دالموعلا ههلحو زعهتنالوةءفةحاط ءاسأ_ءامهدر منالف ممن ناك نولوة ف مول ترذغ

 1 *( لياهتا اهليضف)# د

 مل_-وهيلعهنيا ىلصلاقو لكلب رس الددو هلللاالا هلاالىلةنمنورذل اوان أ تاذاملضفأ ل -وهيلع هللا ىبصلاق

 باهررسشعل رع هلت ناك : ضع ام مون لكر دقىنلكىلعو هود اهلو ثلا أ هل هلل د رم اله دو هلياالا هلا ال لاق نم

 لضفايد- أت أد : مو ىمك ىت>كلذءموت ناطمّس ل٠6 ْنَد اررح هلت ناكو ذي امهذنع تو ة نس ةئامهلاثنتكو

 ىلاهؤرط عفرمت ءوضو )انس افا ضون دمع نماما-وعب !ءهنلا ىل_هلاقو كلذ نمرتك الم دحأالا هيءاما_#

 لدي ةنلاباونأ هل تدةفالا هلوسروهديعار 2 نأ دهش أو لكل رم 2الءدوهتناالا هلاال نأ دهش أ لا ةؤءادلا

 مهلارلظنأ ناكوه روثنىال اممهر ومةىفةشحو هلباالا هلاال ل هأ ىلع سيل لع وه.لع هنا ىلسلاقو ءاشاهيأ نم

 1 لاقور وكثر وةغاان رن'نزملاانعمهذأ ىذلا هنيدجلان و ونارتلا نم موو رنوضطغذي ةنعصلا دنع

 !مناف هللاالا هلا الن ةداهشالا ةمايشل امو نز رونا هامعتة نس لكن اةرب رهانأ 5 ر رهئىال اضدأ مل .وه.لع هللا ىلص

 نوفامو عيسلاتوضرالاو ع.سلاتاوعمأ!تءضووات داصاهلاف نمنازيم ف تعضوولا مال اريم ىف عذوتال

 هلهتنارفغلابونذ ضرالا بار ةباقداص هللاالاهلاال لت اقءاحول لو هماعهننا ىبص لاقو كلذ نم تح رأهنباالا هلال ناك

 هللالو-رابتلقامدهبونذلا مد ما مافهتناالا هل الن اةداهش كومان لرب رهابأ ان سوهملع هيا ىلسلاقو كلذ

 هللاالا هلال لاق نمل سو هباعهننا ىللاقو مدهأو مدهأ ىهلسو «ءاعهنلا لص لاق ءامسالا ف يكف ومال اذه ١

1 

 : لف طم نعد درشو ىلأن مالا كلك ةئملا ناحدت ”لواسو هيا ةهننأ للا وو- :طلا ل_ةداصا#

 ل_بةهمااالاهلااللوقنماورثك اههنناالا هلاال ل ئ. /ن لاق هّننا نعدرشب وأي ىذلا نمهلنالوسراب لذ هلهأ

 ةوعد ىهوة بطلا ةماكسلا ىهر ىو تلا ةماكىهو صالدخالا ةماكى هو ددحوتلاةلك اهتاقاهنببو كنب لاكي تا

 ىِناس>- الاى ةفناس>الاالا ناس الا ءازح له لح و زعدتلالاقوة:لان؟ىهو قثولاةورعل ا ىهو قالا

 هناي زاء نب ءارعاا ىورودان ز وىبسحلااو:س>أ ننذالىلا ءنهلوقادكوةنل ارش“ الاىفوهتاالا هلا اللوقامدلا

 تارعرش عرب دفئ شلك ىلعوهودجلا هلوكالا 4 هلك 0 .وهلي'الا هلاال لاق نم لاق ملا اعلا ىلص

 مونى لاقن هل و هءل هللا ىلص لاق لاق هنأ هدد نع<» هدأ ن عب دعش نت در#كورو "هوست لاقوأةبقرلدعهلتناك

 هكردنالو هلب :ناكد حأ هةبسد لرب دق لك ىلءوهودجلا هلوثال ا هل هلكت رمد الهدد ..هللاالا هلا ١ ةرض ىتثاه

 هدحر هلاالاهلا الة او الا نمدوس لاق نمل :هبلع هنئا ىلصلاقو لع فا رص

 ل ا ؟فلذ هلدييا تبتكر دفئ لكى لعودو تبعو ىحدجلا هلو ثالما هل هلك را

 ىت> اهتعالاةةمطح ىلع رالف: هيك ىلاثن

 نءريعبلا دارس

 7 هنباالا هلاال لاقاذادبعااناىوريو : 5 :ل فكس : هلىفب وة هس

 هنياالا هلاال لاق ٠ نملاق هنأ لسوعيلءهتلا لص ىنلان ع بولأ أ نع يصل قوارمتج. ىلا سادقف اهاثمقن حد |

0 

7770 

 هماطفتاوأ لب دفق ٌ

 تاوأ لق فراق مو

 لالعالا نم هلا ماطقلا

 عو->رلابقيرطلاف
 ىوهل اةعباةموا..ندلا ىلا

 ريسغل موطقمل !لاثنام

 ةعيبطا ةدالولا ىف هناوأ
 ةبععإ مزالتلا اذ_هو

 خلاد رم عاشملا

 ل عل اد رااو
 ناملءاوةدارالاةةرخ

 رع ةفرشلا
 لريستل اةقوحو ةدارالا

 هد_صقىذلا لدالاو

 ف 1 نيد رمال اشملا

 لرب تلا ة وشو ةدارالا

 ةدرأل ةنودا ارالاةقرخ مشت

 قيةطادب رحال ةدارالا
 ةسشدمأل رع مدل هك ةقزرخو

 ووف موذيدب كت نمر
 ناةقرختارسو مهم
 لد داذاقدادل!بااطا .:

 هسفن سو أ | ةمصص ىف

 م ريغصا ادلولاكر اصو

 3 هلئان ١٠ص ا

 ا م زن سو

 ذوقنب مش توك و
 ع قارمثالا هر ريصا

 0 لذ 7 نطا اولا

 ندا سد دب رمل

 000 نا.دكسم

 كثالتى هلو نيد هزكملا

 سوبلملا نم ةئهلا

 هامش نماك ى وه

 ةداهزلا نيسعب ىريسأ



 لاراذالوسرلسرب وأ
 ءانالابصتخلوسرلا
 مالكلاو كل ذكى ولاو

 نكسارلاو خومشال كلذ

 لئاغ' نيلفاغل اى هتبارك اذإ دوه, لعهتنا ىفدلاقو مهدها طسويف ءارضات ا ةرده 3 نيلفاغا ى هللار اذ ]|| 0 ثلا عم نمي ر ءال 6 ١ ١ 21 !| 0 (معاوز رجل

 اماطفتاو او ءاضتراثاوأ

 لبس ىفداهجل االوهتلا لوسراباولات لجو رع هتلارك ذنم هنا باذن م هل ىتنأ ل ينم مدآ نب !لعامرل سوم ءأ ةدالولا 0
 1 0 اعاضترالاتاواق هب وذعملا عطني ىح هب برمذ) من عطشمد ىدح هب برضا مح مطعم لج تنال هللا لب-ىداهملا الو لاقهتلا || 9 0 5

 هللا ىلصهنلالوسر لو ل>وزءهتنارك ذرتك.انةنللا ض راف عار نأ بحأ نمل وهب هللاىكصلاوو |. ةيصأ ا موزإ تاوأ

 ىلسلاقو لجو زعهّئار ,5 دب ضر تلات <ن؟لاقن لاق لا_عالا يأ سر بلغ 6 0 ع
 عيصأ ل_بوهيلعهقلا

 لجو زعهتلارك ذا ل سو هيل عهتلا ىل- 2 ةئطخ كرد سيلو ىبسعو عيصت هللا ؟ ذيبطر ناس ]و سم و ْ 0 0 دقو لع

 هللادوةيل_بوميلعهقلاىلصلاةواعلاملاءاطعا نموهتت !ليدس ف فويسلا مح نمل ضف ىدعلاوةادغلاب || جل ثلاثي تا
 | ىلاعت هللالاق هنذاءالا

 انونمؤملاا.ماةماللا بدأت

 أ اوسروهتلباونمآس ذل
 ا مع ساو

 نيذلا كلو كنون ذأ: س

 هلوسروهللاب نونمؤي
 شعيل كلوفذأتسا اذاف
 تكش نا نذاف مهنأش

 دب ر-هلل جشلا تذاب

 لةتسس نأر دعب هناو

 مهيلعناك آلا لسوميلععتن ا ىلص ينل ىلعاولسي ملوهيفرىلاعتو هناحعسهتلا اورك ذي ملا دعقمموةددعقامهلسو يلع || مهغ'باب هل فش نا
 سابا ذاق ىلاعث هللا نم
 فلأىنلأ نمؤملا نع رك نما اهلا ل وعي لع 0 تاىلصلاو ىلعاع معن 0 27 7 خ | عاوملا لازتاةبتردب را
 نم موهعلاو هللا ماهماو

 هنافب ري_عش ىلاعتهتيا

 ىلاعتو هناك هتاف
 جاما لئاسلاهد بعل

 نم لرب خر كناسرداوعفرأو كسك مدنءاهاك ز ,ًاركلاعأ ْ

 ىسلاقواءادلجو زعهتار 5 ذلاقهننالوسراب كاذامواولاومكقانعأ نوب رض و مهقانعأ نوب رضتفكودع ا 1 نا نا :١

 (را . الامأو) نياثا ل ىطعأ امل ضف هتيطعأ ىلكس نعىرك ذ1غثن لجو زعهللا لاق لسوءيلعهتلا 0

 6 :ءلاق ل> ور د ل ِ : !ادعب ىف 5 دائىد.ءلاق حو ءهنناناانغلد .ضذذاالاقدقذ م

 تيلونىرك ذ,كسءلاهملعبلاغلاتنأرف هيلق ىلع تعط اد.عاع أ لوةبل>و زعهللاتاءالعلا ضعبلاقو ||

 الج دست نيب لج ورع هئارك دوار د : ذرك ذلا نسا لاقو هسسدن ًاوهثدا<ةوهدلح تنكوهت-اس

 ا عماجمأ ىأو مسي

 ةىثىلعةنملا له رست سبل هنعهنلا ىطرلبجنبذاعملاقو لجو زعهتلارك اذالا ىثطعامندلا نمي رخت || الف نيدلا ىمأ نم ماظعأ
 مع ىلاعتهماو اهمف هناك هليا اورك ذب ممترمةعاس ىلعالا ا

 1 ١ ا هلعد_عبالاةةرافملا ف

 مهتيشغو ةكئالم امهم تفحالا لجو زعهننانو رك ذب اساعت موق سادام لو هيلعهللا ىلص هللا لوسرلاق ١ ماطغلا تاوأ هلت ا ناب

 تود ريالىلاعتهنبا تورك ذب ناعما موق نمأم مسو هيل عدللا ىبصلاقو هدنع نوف ىلاعت هليا مهرك دوةجرلا ا

 ١ا؟

 سابعنبالاق كب وذج ىلعوادوعقراما ذهل اورك ذافتالسصلا متر ضقاذافىلاعنلاقو م مب ونج ىلعوا دوعتو
 ريسلاوةهعلاو ضرملاورةفلاوىب_ةلاورمض1او رةبسااو 0 راهتلاو لسالابىأام_هنعهتلاىذر

 |1117 او لجو رع لاهوزل لكل هللا نورك. تيالو ني فانلا مذيق ىلاعت لاهو ةيئالعلاويأ ١ '.ريرايإ نال
 نب!لاقربك أ هنئاركذ اوى لاعتلاقو نيلفاغلانمنكئالولاص .الاؤردغاابلوةلانمرهجلا نودوةسفيشم أ رع. ماو تا ءهلاو

 رك ذنارخ الاو هدانا كرك دب نم ممظعأ ملى لا عت هللار 9 : كاامكدنحلا تاهجو هلام هن ء هما ىضر سابع 8 2 ور

 مو هيلع هنا ىلصةننالوسر لاق دقف (رايخالاامأ م) تان الا نم كل ذرب_غىلاها اوس ةدابمعلك نم م انعأ هلزأ

 هللا ىلصلاقوى مات: ةتكرعو ىفرك ذ داك ادب .ععمأنأ لجو زعهقلالوةيرلسو هيلعهتلا لصلاقو نب راغلا نيد

 هئلم مريخ“ المىف هن 0 ذ المفىفرك ذاذاو 0 هنرك ذهسطن فىدبع ىرك ذاذاىلاعتو كرام#
 ىعنهءلاتاوره أ

 مهتلج نم هلطالا لطال مون هلط ف لجو زعهنلا مهلظي ةعيس ل_بوهيلعهنناىلصلاقو ةباحالاة عرس هلو رهلاب

 ريك مشق الأ لسوم.ءاعهننا ىلصهتنالوسرلاةءادردلاونألاقوهنلاةمشحت نمءاننعتضاففامااهتئارك ذلجر
 اوقلتنأ نموكلري رييخو تهذلاو قرولاءاطع ع

 ىشماذاواع اهتمت , ارذىنمبرقت اذاواع ارذهنمت» ردناريش ىمبرقت اذأو

 امهتينام كفك اةعاسرمءاادعب و ةعاس

 سفن لكتاىور ولو زع هنيا مرحام دنع هناعسهتنارك ذثلذنملضفأ اوورحا امنع ًاوهن_سحامل>وزع

 «(رك دلا سلا<#ةل.ضف )*

 هللا ىلصاض» أ لاقو تان مستانس كل تلدبد اروذْعم اوموقءا_عءنلا نمدإ امو هادانالاهيحوالا كلذ

 نيلفاغلا سلا <ىلا نب رك اذلا س لاح واج ىط ًاراذإ ىمهلا لسوم ءاعتلا ىلص دوادلاتو ةماعلا عولةرسم-

 لزتعا ىلاعتهتاتو رك" ا هللاه حر 9 د م 0

 ا | قانعإ تنجأاوترفتاذام ما مهعدامتدلا لو دف توعن هدام نيرت الا اين دالت :اظط ا اين نااايش 1|

 1 "ا

 ماس



١ 

 ف

 مهصأ ىنعما: مهيديأكي رك بذءااوهىلاعثهللا نكن او بذعا اوه هناصسهتنان وكي بك نلتاقملاوه
 تار اوهوريدةلار ,هاطنهنع ىنخمالتافش اكل مولع نم يكفر نمدتسا اذهت ةيعقلاثغلاب

 ةريثكرومأ حاضب ادعب فدكش ذنب ىحلل_>وزعهللاةردق,ةردقلا طاتراه>ووهشيو ةثداحلاةردقلاب لاعفالا

 ىنعمل ا اذهرارس آف اشكستس | فق فن ًاولر معلا لءاوىرهننا نكعاو تيمرذاتصرامو ل<وزع هلوةقدصةضءأغ
 جو ,<ناهة.ةعوالانآ و يي هلو هيام دقع طيتربأمو

 ىلعم م عاودرقوتو مهبولة ءافصو مهمولع رار ةردآ] هرارسأ ن مملعلا ف نيذسارلل ف شكشب اهناو كلذ
 ناكولو هيف عمطمال ءاغيتسالاام اوهنم ىلعأةجردىلا قرتلا فدحدحاو لكل نوكي وبادالمهدرحتو ريدتلا

 اذه نة لح و زعهننا تاماكد مذ 7نأ لءةرح الا مذتفا ل هيامالهنناتاماكرارم.افامالق أر امتالاو ادادمردلا

 ضع موف هلا“ موهنعىغبالربسفتلا رهاطظو ريس هتلار ]ا,داطةق رغم ءلارتشالادعب موغلا فقالا توا ةتتمصولا :

 كشوةعنمكت اناععذوعأ او كطخعس ن م لاضريذو ع ًاهدوعيف ميسو اهيا لكم هلوةنمبولعلابابرأ

 دوعسأ 0 برقل ادحوف نرتق داود ا هلل مق هن السفن لعتدن“ 1ك [كيلعءانث ىدح أ الكنمك.ذوعأ او

 قرفهفلو 0 ان هيرقداز متافصو ادسل اوا ضرلا ناقض عب نماهضعتن ذاعت تاقتافصلاىلار ظاف

 ىتاع تاك طاسب ىلءةذاه:سالا نم هبات اانعهب رقداز متم ك.ذوعأ اقف تاذلاىلا

 م بولعلا باب رالهتفةرط او هذهف كسفت ىلعششن متنا لاةذر وصتشاذنارع تكلس دو 2
 راش اوهيهنمو ةفصن ةفص نم ةداعم :سالا ىتعمودوحسلاب هصاصة_ةاوبرقلا ىعم مهفوهو اد هءا ارد راوغأاهل

 هيأ كالو 4لإكت-اوهىب ريش اها هوه سدأو هلع طظغالا ردا ريسفت لدالو ةريثكك لذ

 نرمتدجلاو ءهوالثلا ب ادآبات :؟ ملعأ هتلاورهاالا ضقانب امال :طأيلا فاعلا مهل ءدروفاماذهف هرهاط نع

 ءاشناو هوأتي سو هدف ا ”1ىلءونيللاعل !لكنم قطدمدصعلكىلعو نييدنل امتاخ د#ىلءةالصااو نيلاعلا ا

 ءاوس نزال ناعت ىلا هلز اوتاوعدلاوراك ذالا ناك ىلاعت هللا

 *(تاو ءدلا ادراك ذالاب انك )و

 *(محرلا نحرلاهقلامسبا)
 كرك ذآ ورك ذافىلا*:لاقذ هركذ. مهرك ذنع هدابعىزاجىذلا هتجرتماعلا هتفارةلماشلا هد جلا
 ىف ىماقلاوىنادلاو ىداعلاو عدلا عمط اف كسل بحق ىوعدالاعف همصايءاعدلاو لاو اوسلا ف مبمغ رو

 ةالصلاو قاعداذاىادلاةوعد جب رقاق هوب كامالاوتاحاخلا عر هلال ةرمضح ىلا طاسنالا

 باتك ةوالتدعب سيلخو ( دعبامأ )< اريثك اهياستإسو هئامفصأ ةريجخ هياعحأو هل | ىلعوهئاسن أ درس دمت ىلع

 ديالف ىلاعت هللا ىلا ةصاادللا ةيعدالابتاادل- ا عفرو ىلا” هتلارك ذنم لضفأ تاسالابىدؤنةدابعل-و زعهللا
 لقنو هن ادآوهطورش *وءاعدإا ٠ طق حرش ةوراك ذالانامعأىف ليصفتتلا ىلع مث هللا ىلع رك ذإاهإ.ضفح رمش ع

 ردو اهريغو:ذاعتسالاو : ةرفخا !الاَو بلةصاالاز اوعدلاوامندلاو ندلا دصاةاةعماداتاوعدلانمروت املا

 ةسج باول رك ذ. كلذ نمدوءّملا

 رافعسالا ل تفو را داو الا ل سف( ىاثا انإبلا )الست ال هندئافورك ذلا هليضقف (لوالابادلا) ا

 بايلا )ا ممايس بس أو ا همادصأ ىلا هيزعموةرولامت ب عدأ ف( ثلاثلا باءلا ) لسوهيلعهنلا ىبسمنلا لوسر ىلع ةالصلاو

 ثودح دنةروثأللا ةبعدالا ف( سماخلا بابل ا)ةروث ًاملاةمعدالا نمدانسالا ةذوذحةبضتشمةعدأ ىف 0
 دانا

 «( ران“ الاورابتالاوتاي الا نمليصفتلاو هل! ىلع هتدئافورك ذلاةلضف فكوالابابلا )و
 هجر ىفاشملا تباثلاق كرك ذأ ورك ذاف ىلاعتو هنا هلوق 5 الانم) هج ىلعرك ذلا هل يضف ىلع لدي و

 ىلاء:لاقو فرت دهنرو دا ذلك 121 اال هذماوعز رشف ل حوز عب رفرك دبى تمم ءاقاهللا

 م ادهكهرر ك ذاو مار ارع ثاادنع هللا اورك ذاق تافر ءنم م تف اذاف ىلاعتلاقو رك ارك ةهيااوركسذا
* 

 ابقهقلانورك ني نيل اع لاوارك خد و امءاياك رك ذكهللااور 0 مضت اذان لو ا

 --تخم ش 0 -

 مبجا) - 9 )

 4 .اعهليا ىلس هننالوسر

 هلدب رمارمل تو 7
 لاف هلوسرو هللممأ 3

 نذل تا ىلاعت هللا

 نوعبابيامناكنوعياس

 مهيدبأ قى دوف هللادب هلا

 تكن اغاف تكل: نذ

 خئلاذعخأر د و4سع) ىلع

 ءاقولا دهعدب رااىلع

 0 دكر طئارشب
 جشلاوقق :رللا ىوقح

 فشتسةر وصدب رحال

 هذ_هءارو نمد را

 تايلاطملا ةرو_هلا

 ىضارسملاو ةهلالا

 ل_هتعاو ةيوذلا

 نأي خشلاتادب ملا

 يانج ىلا لات هليا 3

 هيلاو لخدشهنم همرك

 "0 لد عجب
 ةينيدلاهماهموهحت اوس
 نأدقتعاو ةيومندلاو

 ميركلاهتنايلزني زجشلا

 0 هيدي را لرانام
 دب رهأل هللا ىلا كلذىف
 هيلا دب راك عحر اك

 نمحوتغمباب خيشنلو
 مونلا ىف هثداحاوةلاكملا لأ ر

 فرمعتي الذ ةظعلاو

 ءاوهم دب رملا ف يذلا

 هدنعهللاةنامأ وهذ

 هنآ ىلا  ث

 اكديرملا اودع
 اع تيقتسب
 هايندوهنب دماهم هو ةنعت

 ناكامو ىللاعت هلئالاق

 الا هبا <ةاك تأ رشا

 د ا و

 باخ ءارو نموأ مخول



 ونور رغم

 ىنلا لاف ل_خلاهي
 قسارب زللمالسلا هيأع

 ىلاءاملالسرأ ثري زاب
 ا ل--رل !بضخذ راح

 ىلاعت هللا لزنا نه تعنمال
 اهمف ملعب الوزه

 مماستلاة ب الا قم ماع

 1 -هاط دا.ةنالاوهو

 وسطو جرد ق-لو

 طرمت اذ هوانط ايدانقتالا

 كللاعا جشلا مدي راب

 ةقركلا سيان مكقلا

 نع خيام ليز
 4 يرام

 ىصرال

 و ند رمل :اًولإ

 89 رات نأ
 حيف هتطابب جشلا ىلع

 للك 3 دير لاركذو

 ن-هه-هءلع لكشأام

 ةاسعق خشللا فب راصت

 هيلع رضالتا عم ىو

 رددت ناكفيك م السلا

 5 رادارم هالانانم

 انت ف م اهر 7 2

 ناياهاتعمن عدل فشلا

 د.رملل ىئش اذ كهف كلذ
 فرص لكنا معبأ

 ند ءءدكص هلع لكدشأ

 ه.#بف مشل رزء زيشلا

 ةصأل ناهرب و نام

 سل ىف يسشلا ديو

 دب نع نوتتةدر كلا

 تامزلاو نيملا ةمالاوةمأ ىلعانءابآاندجوان الجوز علو ةكنيدلا ةمالاو هلناناق ةمآ تاكسدار ,تاىلاعت هلوقك | مس

 ظ

 ١ اعج هينطسو فاه ناري اا ىهو:راغالا نع ةيانك ةيناث زاو اعقنرفاودلاب نرثأ أ -

 ودوام ىقحشن "اك هعمل وكس ىأامنع ا

 هريغوىوة:لابرمالا م لكل نيب ضرتعاف نوهراك مدو ك_>و رض ارت أذاكل متانغلا لان تراصفىأ ||

 هلوةكفني رقلاامأو هب ئثنمالائث قاخال هنأ ىلءلدب هنأ هرمهوتباعرف قا ريغ نم ىأ نوةلاخلا يهدأ

 عم

 فرج نال سا ردالدقو سانلا ىلءىأ ني-انل 1 ىلع مالس ءاننسر وط ىأ نينسروطوىلاعت هلوقك فب لقا

 نذلا عم لحوم هاطااق مالك-لا ل_صول طال اررك-ملا اهنمو نيس اردا ىلع مال - دوعسم نبا

 هلوةو نظل الاءاكرر ”هللاتود نمت وعد نيدلا عبر فاحمن اظااالا نوعي نا ء اكرم - هلل !نودنمنوعدب

 نيذلا نم نم نم او ربكتس اني ذا ءاذ اذعممهنمن م1نملاوفعض:س !ىذللهموت :نم او ريكس !نيذلا ”الملالاق ل-وْزع

 لت وامازا تاكل كد ر تقيس همي الواو لجو رو ةكاماغا دنا :انموهورخ وأ او مدقملا هنو اووعدتسا“

 قحنن اك ننولمس ىلاعت هلوقو مازالاك امن تاكا هالواوامازل ناكل ىمسم ل>أو ةمهاكس االول انعم ىجد#

 قحلابك تيب نمدلب رد رخأ 5 رك ق زر و ةرذغم مها لجو زعل
 قالا كنس ع 0 ل لوسرلاو هنلاغنالا لو قداس )| هلو# ىلا دئاعوهاءاو لد مريغمالاكلا ازِهذ

 ريكا ظفالاود ومما متمودي الاهسالمهاربالوتالاهدحوهللابا :مؤن ى> لجوز عدل اوقع وذا! اذهنمو

 الثمهنلا برم ىلاعت هتنالاق اهرئاظنو حورلاوةمالاو نب رقلا ارئثلاكفةماكللاامأ فرحوأ ة ماك نم ناعم نيد

 ىلعردةالوكبأامهدح أ نياجرالثمهنلا برضو لجوزع هلوقو :ىررامةعفناا هيدار 1 ئد ىلعر دق .الاكول اديع

 ىهوةس وب رلاتاقطنم هيدارأْ يد 0 ًاسنالف ىبةعبتاتافلحوزع هوقو ةماقةسالاو ل دعلاب صالا ىأ د

 ئثربغ نماوقلخ مأ ل>وزع هلوذ هو قاة2-الاناوأ ىف فراعلا اهدي ىتح اهتعلاؤ سل المعال ى ٍءلامولعلا

 انيرعتير 5لاق ىلاعت هلوقو هلك وما كا هيدا ارأ رافك لك منوج فامقا دب :ءىدلاماذههنب رقلاقو لخو زع

 00 هلوقكة ءاسجلاةمالاهجوأ ةينا ىلع قلطتن ةمالاامأو ناطيشلا هيدارأ ناكن كو هئيغط ام

 هنىدتمد ربدعأ أ عما لجرو 02و هلع هلنا ىلص دعما ند نك : كلو ةكءايسنالا عابتأ او نوةس سانلا نمةمأ

 ةماقلاى ًاةمالانس>نالفلاّةب ةماقلاةمالاو ةمادعب ركداول>وزع هلوقو ةدودعمةمأ ىلا لحو زع هلوقك ||

 ةمالاو هدحو ةمأ لم ث:نءور معدي ز تعمد م وه.لع هنا ىلسلاق دحأ .فهكرمش:الزيدب درف:ملس>رةمأو

 عش دنكلذكو اهدارب ابلّوطنالفةريث ؟تناعم ىلع نأ ارغلافدرواض» ٌأحورلاو لي ايزمأ ىأد زةمأهذهلاقب , مالا

 تأ روم ا ىهررف وبلا نعت انكل والا ءاهااق اعجس هين طس و ذاعشن هي هيدر ' ال-وزع هلود ل*مفوردا ىف ماهم الا

 لآرقلافاذ_هلاثمأو ءاملا ىنعي ت ارعلالكنمهبانحرخاةباصمسلا ج«دءاملا هبانازتاوىلاءت هلوقو مهعمت

 راهتدأ ليل هناهب رهان لذا ثار ةلاهيفلزنأ ىذلا ناضمررهش لجوزع هلوقكن ادبلا في ردةلااهمو ريصختال

 اعروردقلا هلل ىف هاذ ازن أ انا ىلاعت هلوع رهف هبل ىأ هير هاش ملوةكرايم هل ل ىف ها: الراانا لبو وع هلو#ن تاب و5

 ىلا هلوأ نمنارعلاف عام لاو لةئل الاف ىنغبالام هلاثم ا واذ لهذ تان الاءزد نيف الة الارهاطغلا ف نافد

 رامعذ اولي وطتوزادعا نم مهمالكف انصأ ىلعال ثم ناكسف برعلا غلب لزنأ هنالسنملا اذهنءلاءريغمرخآ

 ةسرعلا اال هلت تك !نملكسف مهة-ىفازمعمو مهلامعثم كلذ روكمل ريع أنو 2 دقتولادباو 37 و

 نأ ل ثم هيأرب نآرقلارسف وذ لخادوهنرومالاءذهف لةنلاو عايسلاب رهظةسالو نا اردلاريسفت ىلارد

 روهشم نءهع,عتامملا هر نآرب لامزخ اعضوم ىف هعم“ اذافهيلا هب هر اروهعب هط لعق هذ مرهش الاى معملا 0

 اذاف قدساك قاعملارارسال مهفتلانودهنعانجتمتوكب نأ ن ركءامازهف همناعمريثك ىف لةنلا عبنت لون وهاذعم

 كلرديو ىفاعملا و :اًهح مهن ىف كلذ ىكمالو طافلالاةرتوهوريسفتلار 0 اطلءرومال امذهلاثماب عا_ىسلا لص

 رهاظف ىرهتلا نكدلو تءمرذا تءمرامولا لجو عهنلا تاوهولا“ عريس" :لارهاط و ىاعأ قد اهد نيدىرُولا إ

 هحو نمير هن 'مه.+:ملامرهاظلا فناداضت مامهو هلقنو ىرال تابثا هناف ضماعءانعمة م ةحو مضاو هريس فت

 اوناك اذاق مك, دياب هلام ممذعد مهول: او ىلاعت لاق كل ذكو ل_جوزع هنلاهامر مرن مىذلاهجولا نموهجو نم مرب مو
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 . | راقذد ا

 رع ةدد فمع 0 ىلا طرت كد تاراعبقلاخ اذه ضان ةلاوهفف 0 الا. 0 . ريا ميما هنااا |

 نيهجودحأ ىلعلزني هنافىسهلاامأو هلةعدحو ءمهفردةبثآرقلا نم طينتسي تادحاو لك-ازاجو ل هألا | 00 1 0 6ع
 !!لوأتمق هاوهو عبط ن مليمهنلاو ىأ ًارئشلا ف كنوكينأ امهدحأ 1

 | ىلع ما هاوظو هد ًارقنوىلءنارق 2

 ٠ للام توك ةران اذسهو ىنعملا كلذ تار لا نم هل حولي الن اكسل ىوهل او ىأرلا كلذ نكي مواوهضرغ عيمتت
 ىلعهي 521 اوكلذ هب“ الايدارملا سدا هنا مسن ووو دع حتا : ىلع ن ارقلاتان 1 ضب عت يا

 حر وهذ 'رغقذاون ىذا هحولا ىلا همسهف ل مذ هلم هي ” الاثناك اذا نكلو لها عمن ا

 ناك امل هنأرالولوري_سفتلا كلذ ىلع هإ + ىذلاو» هيأر ىأ أ هيأرب رسق دق توكسفءاوظو هيا ايبا اانا

 وهماتسا و 00 اذه

 ةشدخلا تاسأب نسما

 ةقردا سان اءاقدالو

 اهدّوعن ىثلا ةثمهلا ىلع

 تامزلااذهفخويشلا

 هللالوسر نمزف نك,
 هذهو سو هيلعهلل اىلص

 اهل عامحالاو ةكهلا

 0 اهداد_ةعالاو

 أد

 هنالعباعمءلعلدت-سونآر هلا نمالما د هلي باطيفق م صرغ هلتوكدقةران رهحولاكلذءد نع رع رب

 كو ربر ويغسل ف تافاور دعست لابوه ءاعهلبا ىلص هلوةبل د: _سفراص-»الاب رافغت تالا اوعدب نك هيدب زاام

 ل و ف ىساعلات اعل اةدهادغ ىلا وعدن ىذلاكو لك الاهيدار ا١تا معن وهو رك دلانر مستلا هيدا ارااثنا معز و

 دقسنملا اذهو نوعر ةردار 1١ هناىلاّي كي وىط هناتوعرفىلا ضهتاز

 ةمئط املا همت تدقو عون وهو مقسما بنتو مالك- الاي. + ةيددأ ارصاقملا ف طاعولاّض عا هله عمسا
 خومستللا تاسدقسا

ارقفو ىلع تار ةااتولزنم .ةلطبالا عيشمالا مهتوءدوساذلار رغتل ةدساغلا دصاقملا ف
 هن دل ع 60 هل-دأ 0 مهشذ هو مهم ً

 قرح و هاند 7

 1 هيا أع نءعنااى سي يطال وأ
 ىذلا م-كةاااضأ

 ا ا
 عارللمو ىاو َُ د عامسلاب 0 اعنا ةدرعلار هاظب ذا 0 قارات ناقل نك

 رامعدالاو فذحلاو رادتخالان ه4. + .ةاموةلديااوةمهملا طاغلالا نمهيفامو آ ارهلا مثار قلعت ءاعفلقنلاو

 مكعدتا لسهتالوسر ظ

 ل 0
 1 5 ىلا بني كاذب مت طلغا عضاوم هب قنيلالوأر يسفتلا رهاط ف هنمديالعاسم اولةذلافىأرلاب ع رح قانا ءاعدىئ هيءادتئالا ' 1 نم دل) 'و 5 7 و قل دوهطاةرثكة د رعلا مهذ د درع ىلاعم ا طانتنالا ردابو ريسغتلار دال م نكرس م
 هلل 0 د وقح . || اهلاثما ىلع اهل دس سلاهنم لس ىلا مرت نكنو ةريثك ع اعسلاب الا مهفتالىثلابئارغلاو طاينتسالاو مهما

 مدقل همااكى ىلاعت نمو رهاللا ماكحا لبق نطامل ىلا ل اوسولا ف عب هطمالوالّؤوأر هاظلار يسفتلا ظغءنواتلا ز زوال هنأ معو
 ا رسل نكوهفرهاظلاريسفتلا معملو تن :ارغا ارارسأ مهفىدا

 اهتمدالىج ٍهلاَدغللا ملعت ىرع ىرح ريسفتل او داط تاو لرتلاةغل مهذيالودو مهمالك نم كارت الادصاةموهف

 ةرصيمةقانلادوُ ادت اوىلاعت هلوةكرا_مذالاو فذحلاب زادعالاا متم ةريثكتونف عاملا نمعيفديالامو مهغلل
 تناك ةقانلا نا هيدارملا نأ ناظضةبب رعلارهاط ىلا رطانا افا هلت مه غن اولظف ةرمهبم هنآ هانعما ماوملاف
 مهمواق فاو رد م او ىلاعت هلوو مهسفن اوا مهريغاوم اوملط مماواوماط اذا عم مارد لو ءابمص نكست لو ةريصمم

 فءعضى ”تامملا فعّضَو هان كاف عض كاندذ' الاذال جو رع هون 9 ربحلاق نذل لمعلا بى مهرفك,ل معلا ١

 7 كلذ لكو توم اوتامخلار 5 ذك وملاوءايحالالدبأ او باذعلا ف ذف قوملاباذع ف ءضوءانحالا بارع ا

 اووسلافتلقث ل>وزع هلوةدر«2«فوذحت لهالاوريعا اواهمفانك ىب ١ 4 رقلال ساو :ىلاعأ هلووةخالا مكف

 رهو لع ملقم من5 ظفالالدباق لت :قحاذائ هلاو ضرال اوتاووسلا له لع ترش او

 ىلءانت دعوامانت 5 1لجو زع هلوقو مز ررك تى نوبذكس 9 اكتر رنواع و ىلاعت هلو و فدو لمإلا

 لاقور 1 ذ هقيسامو نآ ارةلاداراردقلا د ل ىفماذازت ١ اىلاعت هلودو ةنسلالا ىن كة ةردنسلا ىلع ىأ كالسر

 مهديعتامءايلوأ هنود نم ماوذذتا ني ذلاوىلاعت هل اوو رك ذاهل ق.سامو سما دارأ با ابتراوت ىتس لحو رع

 مكعوإ وبل عهقا لص

 ةنشءانحأ همس زب نرم ا

 ا مكعلا كلذ
 ونمؤدال كب روالف

 رعثامف لو مكح ىتح
 ىف اود_عالء مهن

 تيضقاسء اح رحمها ||

 ةبنسو امءلستاوملس و

 نا 3 ال'ءذز_هلو زن

 ىذر ماوعلاث ب ريمزلا
 1س و وهمصتخاهنعهللا

 ديا, لصهننال ءتو ىلا
 1 3 لو 2 ١ ان دست وهةشن نوداكتالموقلا ءالؤهلافل-جو زع هلوقو م-هدبعتام نولوةبىأ ىازهتلاىلا انو رشيلالا

 ند جوس 2 2 5 ةنسح نمكءاصأ امن ولو وع 1 د ددسن اوهةشد الدانعمْهل بغت 5 ةساس ع نمكباصأ اموهللا ند دست متل أم

 ئ انا 5 لوةنلااهتمودب ردا يهذم.نموهفلا ىلا قيسو هللا د سا لق كود امان ناك از_هدرب تاهل نذ
 ثا دار اجصص#« 3 3 83
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 : أ بو_هعأاو تداضأأ

 ةيسنلاب : طانرإر جارتما

 | هراهطلاو ة.>ورلا
 0 ردطفلا

 'كلذك مشلا عمد ر 0

 | رامش 5 الاكرتس ايدام

 لو نه قلو ىدجح

 |لرت ىلا جشلا عمرامتحخالا

 | ىلاعت هنيا مم .رايالا

 ناك اك هلبا نم مهغي ف
 " ا داممو حشا نم مهي
 ٌ ةضصلأ هاربا اذه

 خويكال زالملاو
 كلذةمد-ةماقرإلاو

 ة-ةرخلا سله-ووو
 اري امتنسسلانم
 : هسأنعةعر زوبأشلا

 | لضفلا ىبأ ظفاحلا

 ركوب ن1 لاف مدعم

 فادخ نب ىلع دج

 لاقىروباسنا!بردالا

 هتلادبعوت أ مك احلا انأ
 ظذاحلا هللا درع نم لت

 لاقى عسا ني ريانا لاق

 نبممهاربا لسمربأ انآ

 انثلافىرصملاهللادبع

 قدساانثلاف دبل .لولاوتأ

 لاو ىلأانثلاق دعمنا

 ديان تني دلع ىاث دص

 «بلغىتلا ىأ تلاق
 ةديج اهف باث مالسلا
 نملاّمذ ةريذصءادوس
 9 تكسنهذهو سك !نورت

 هللا لوسرلاّعذ مولا
 ىنوتنا سو «.لءهننا ىلص

 ىل ىف تلاق دئامن ماي
 لاَمف هلا اههنسلاق

 اهلوقي قلخاو ىل_آ

 ىور 3 وارهط نأ :ارقل ناز سو هلعهتلالسلاتو يذلا كلذ لوقنلا حلا ىر و 56
 مرك ىلءلاقو علطملاو داو نع ءلاو رهظأ | عما فريسفت !اءا16نموهو «: .اعافوتومدوع-سمنعان ءاضاأ ]||

 لامو راصتقالاة داع قاهر هاطريسفتو ةأ اعماق لا كل اةعافرع سف نما ريعإ نيعس تروو 5 1 واد ا 1

 نم قإ ٍةءامو مهففلأ !نوتسدي 1ك ءارلعلا شع لاف د اهوح ون ارقال لع ,ى>-ل>رلا هه :الءادردلاوبآ |

 ةعدرأ تل ذ فءاضت مم لعلك طا ذاع ىيئامو معلا لوتس ىرصتتا ارة)!نورخ ١لاقو رثك أاهمهف

 مه-رلا نجلا هللا مسي ل_بوء.لعهملا ىل_مهلل'لوسرديدرتو عاطمودحو نط ايو رهاطةلك لكل ذا فاعذأ
 نءالاقو رب , ركن ىلا هلثمجاتح الرهاطاهري_سغتواهتج رتفالاو اهعناعمع هاو الة صنم رسثع

 هاب ور هاظلا هريسغت درع ؟لصالكالذو نار ةلاربدتيلف نيرخ هلا ونيلوالا لعدار 1 نمد للا: ةطودر ل

 ةياهنالمولعلا اهذهو هزانصو هلاعفا و هناذح رمش تار ةلاىقو هتافصو ل-و رتل فاول اي ئا

 ريسغتل' رهاظدر هو نأ ارغلامهفىلا ع.بار هل يهقتف قمءالاقتاماغااو اهع.املاةراشانارغلا واهل ||
 نارقلا قفتالوةءااوتا رظنلا ىف قتال هيف فاتحخاو راظناا ىلعهءق لك شام لك لب كلذ ىلاريسث دال
 هللا لص لاه كل ذإو ري سفتو هرهاطة جرت كلذ قب ف .كفاهكردي مهغلا لهأ صت+ه.اعتالالدوز ومرعملا

 ىتثعب ىذإاوههح هللا مرك عشب دج سومماعمللا ص لإفو هبثارغ اوسمئااوتارةلا او رقا مو هيلع
 اذاهراثلا ىلا نوعدب هلم هلاضاهلك ةقرف ن عسو ننال مايتعاح واع دلصأ نع عمن ةرتفتل است «:قذأب

 ظ ةربابجا نممفلاخنم كن يبامكحو دعب أب امابنو كساب ناكن 0 تاق لحو زعهللا ب اب كيلعف كالذ ناك

 ىدع مفانلاهؤاغشو نيبملاهرونونيتملاهللا لبحو هو لجو زعهننا هلضأ هريغىف لعل ىف نمو ل>و زعهتناومكق

 ثيدجل اديدرتلا# 0١ 0 و بتا ىطصسالو عيسي عد والو وعنف جوع العشا اةاحو هبل سن 1

 هنبال رد رام مقلق هدعلدق رةلاو قالدخالاب بوهيلعهلنا ىلصةللالو تر ربخأ ام ةفيزدثد دقو ِ

 اعدت كلام لن ولا كلذ نم محجر خ او هف هيفاع لمعاو هللا باتك م عت لا ةذكل ذتكردأ ناقصا: اذاف

 مهف هوما رحم ىلع لاةوةاكضأ اهنفف ها علمجاو لو دوا باك رعفاثالإ :0-ومياهمقنا ىلإ

 قامهنءهللاىذر سابعئب !لاقو اولكمولعلا ع ما ىلاريشد نا ارغل نأ ىلاهي هراشأ لعلا لج هي رسفتارقاا

 اكو د01 او درو لانزتارقلا ىف وهلا تبا رثك ارتقوا دقفتمكل اثر حمر ىلا عا هلود

 امدةموإ_عجو مهفلامساب هلنطغتل اب ن املس هيدرفناام صصخو اكحوا ل ءامهان آام ىعماطعو 2 ان

 رهاط نملوةنلاناو !غلاباعستموأ .-رالا<نآ رعلا ناعم مسهفىفناىلع لدنرومالاهذهف ملعلاو وككا ىلع

 مس وءيلعهتلا ىلصهنعهيهنو هيأرب تآر ةلارسف نم لسوميلع هللا ىلص هلو زاماق هبق لاردالا ىبهتنم سدلريسفتلا
 فدر وام كلذ ري_غىلاىنأ رن ارهلا ف تاقاذا ىنلظ د ءأ + ى 0 ىأ هنعهللا ىضررك ى نأ لوةو

 ىل_ةنلا ىلع راصتقالا هيدار منوي نأ اماول_خالف ىأرلاب تأ ارهلارزي_سفت نع ى-متلا ران الاو رامدالا

 ماكتبالنأ هيذا ارم ات وكي نآاعطق لطاب ورخ !سأ هيدارملاوأ مهغلاي لالة سالاو طابشتسالا ريو عومدبملاو

 لسومياعمتا سدت لوسرن ءاعومسكلذنوكط نأ 10000 « وحوله عممنا_عالاثآر ةلاقدحأ

 نأ ىنبتف مهسفنأ نمدوع-نباو سابع نب !هلوقيام امافنآر هلا ضعي ىفالا فداصنال_* كلذوهملا !دذسمو

 | ١ هع ند مطعم لسنا لوصو نمسزعم: ل مهل ىأرلا ريفا وهلا + ول 2

 مجلا نكع الة اتحمل واف جذاولاةفتاي الا ضعب ريسفت ىف اولا نئ رسم لاو ةبامصلا تاتا لاو »ب مهن عملا

 نا عطقلا ىلءنيبتذ قاملادرااعوم-مدجاولا ناكولو لاثرلسو هيلعهنلا ىلس هنن لوسر نما هع هى عا واهني

 ةقلتخم ليواف اةعب_-رو.لا لئاوأ ف ىتلا فو رأىناولاقىتسهطابنت اب هلروطاع ىنءلافلاقرسسفملك

 ريغلبةو محر ءارلاو فيطا مالل اوهننافلالا تال .ةونحرلا نءفو رحىه رلا نال.ةفاهند عسجلا نعال

 سابع نيالا در سوهل عننا ىلب#ض هنا ثااثل اووءاعو م لكلا نوكي ف يكف نكمريسغ لكلا نين عج او كلذ

 | ل ثءاطظوذحو ليزتتااك اعومسم لد وأتلا ناك ثاف لي ؤأتلا هلعو نيدلا ىف هه مهألا لاقو هنعهتلاىذر

 قبعم
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 هنبال - اور ىلعه معليا مالسل اهباعلد ربج نمةعممأ ىناك هوأذ آتنكف هتوف مامىلا تءفرمت هرادجأ للعب

 ري_صأ الامعتو :هذإ لن دج واهدنعف هيماكشا ان 2 تالا اانا ىرخأ هلزت هللا ءا اج ل-و<اع هللا ىلص

 مخ الكلذا اولاتامناو تآر هلاةءارو نه عسبشت مب ولعلاترهطول اهسهنعهللا ىدرةغر ذ-ونامءلاقو هسوع

 تدعنتوة سن شعار هلاتدنأك ىنانملات .ايلاق كلذإو مدل الكسلا ف اكل اة هاش مىلاىفرتت ةراهطلاب

 ىلاعت هلو آ.ةلو هيا ىلااو درغذ لد و رع اوقاالثةهدسعلا نوكيداوسامنودماكسنملةدهاشج و ةنس نب رمدتع هي

 نء<1 ىلا عئهللا ىوس د معلا هع ءلاتفتلااملكو هريسغى ًاردقف ئثلكف ور /ندرخ 1 اهلا مساولس بالو

 (ىريتلارش اعلا ( لح و زعهللاالا شلك فىو النأ صااختادحوتلا لب ىلا 'لرسشلا نما سش هتافتلا

 نيلاصال حدملاود ءولاتاب ال:اذاؤة بك ثا اواضرلا نيعبهسفن ىلا تاغتلالاو هتوقو هاوح نمر عتب تأ هيىنعأو

 لماذا ادم لجو زعهشاهقد نأىلافودش راهف ني ةيدصلاو نينقوما هش لبكلذ دنع« بسفن دهشدالف

 رعن ناك كل ذاواقاذ م اواقودت هطاخلا هنأر دقو كانه« سفن ىلعدهش نب رمهةمماو ةاصعلا مذو ت تقااتانآ

 تالج درع ةزيالكو هكا للا راكاااذه يلح ىرغكو ىملظا لرفغت-أ ى فا مهللا لومي امهنعهللا ىضر
 هلئارفغت_ءا اوعدأ اذاعلاَعف وءدناذاعتارقلاتأر ئاذا طابسا نيو ل قورنت ءاناسنالا

 دهش نمنأف هب رق تاس هك ٌؤرناك ةءارةا!قريصةتلاةرو وصل هسطن ى اراذافةرم نيعبس ىري ع نمل و رع

 قيرقعلادهش نمو اهعا ار:ترغااف ىرخأ ةج ردىلا فوذاهقو سب ىتتف ومنا هيفا برقا ف دعبلا

 نيش اههمو همقوهأس# لع ًادعما اىفىرخأ هد ردها همضأا , ىذلا نمالاب هن ركمدعملا

 توكمأملا ارس ]إف شك هتءارق ىلا «:هتلاالا دهاشب ملوهسفن ىلاتافتلالاوزواسا ذاق هسفنب اي وع راض ذرلا

 رهشلا علط ىتحيلعأامبافءدنعرطغي نأ هلأ ناب وث نباد ءومنعهتلا ىضرفارادلا نا ماسوبأ لاق
 الىناكنعىنس> ىذلا, ترم أ امل ءمىداعسالول لة: تفاخأف ىدنعرامغ”كنا ىنتدعو هللا ةؤدْغلا نم

 ىلا تءفر رولا نمعاعدلا ف ::5 اسإف نوما نمت دام نما الىنال لمح أ نأ لب ةرتوأ تاق ةهتعا!تءلص
 دعبالا ن وكت التاغ اكمل ءزهو تعض أ ىتانهلار انآ تلزا-3 ةنحل نم ءردزلاعاونأ اهنق ءا مك+خةدور

 هود ًاهنقلق

 ث.ق. فثشاكملالا او- | بس نافث كا ءذه صدمت ادا اوهىلاواهمل اتافتلالا مدعو سةنلا نع ىرعت ا

 هياعبلغتارانايعاهارب هناك اهدها ثنفةنحلاةروص هلم ثكنتراشدتسالا هلاح ىلع بلغل وءاح رلاتانآواتب

 ديدتلاو ف.طالا لهسلا ىلءلعشا ل>وز زعهتلا مالك نالثال ذوا مماذ ءعاونأ ىرب ىتحرانلاب فوك ف وحلا

 ةدهاشمبسعل ٌشس ممم او ما ة2:الاو فطالاو ةجرلااهتمذاهفاصوا تسع كل ذو فوخ او وج رااو فوسعلا

 ثا7بسانب صان ةفشاكمال دعتساهنمةلاحلكس ع وتالاملا ىالتخاىف باقلا باقي تافصلاوتاماكلا
 نايضغمااكو نمار هقذااغات كر كاوادحا يتابع تار 0 1

 م (لةنربغنمىأرلابهريسفتؤنآر لمهن عبارلا بالا«

 همام ع نمةيكزرلاٍبولَعاابأب رالردكحنب امو نآر ةلار

 منش اذهن ءورانلا نم. دمة ءأويتيلف هي أر نآرغلا رضا رببستال ساشا"

 نآرم !ىفتانك لد وأناف فوض: |! ىلا نيد وة 1 نب رمسعملا نمفود“ ل! لهأ ىلع ريد هالار هالي لعاا لهأ

 مهفى كما فري_سغتلا لهأ هلاقامحدتافر 5 ىلا او.هدو نب رسةملارب ماسو سامع نب !نع لأ امفالد ىلع

 ارس أ مهفىف ى.سا_مذ صالا تمانع ل 0

 5 ردم ٍ:ئملف هر دأرب تارغل ارسذ تسر ايلهقا ل و 5 ىنعما-ذ كلذ حصن ناو هريشقل : اظذدىؤسنارقلا

 قفبدصم 0-5 هيفازد» نءربخت و هفرب سهل ارهاط هج رئامالا تار 21 ىب_ءمالنا معز نما رلعاف راثلانم

 لام الاو رامدخالا لب ها وة رس ىهىا اهمد ردىلاةذاك قاخلادر ا ىف طخ نكس لوم« فننعرام الا

 تافنارقا!ىفامهفادءعهلنا كود نأالاهذعدتا ىذر ىلء لاق مهفااناي رالاع مام نآرقلاىناعمىفناىلعل دن

 ةن

 الان تح نوكي

 لوحختدا ةركرجدلا او

 رتعادتو هيشفرصتلا

 ميلعتلادوح و عرشلا

 لحأو ملعملا ب كلا

 ريغ فال_* هلدعبام

 1-1 (تععس و)ملعملا

 نمتولوة, نيالا نم
 ناناو غب الالفم م

 "لكما لسنا لوسر

 801 وأ --

 هللا لور ب ناصح و

 اوال -وهيلعهننا ىلص

 نم باد .الاو مولعلا

 هلبا ىلص هلئالو_سر

 نعوىزرأ6 ملسو هياع
 انلع ةءامعلا ضعب
 هملعدلل ا ىلدهللالوسر

 ىدح ئك لك ملسو

 قداصلادب راةةءازملاا

 مح تت ىل-ة+د اذا

 كدانو ه.بدصو خشلا

 نطاينمىرسب هياذ أب
 . نطاب لا لاح - حس

 نسا ا : جار سكذي ر ما

 ينل مالكق حارس نم
 دبر ملا نسطاب ماب
 - | ل نوكيو

 لاخلا ساعت عدوم م

 ن-لادلال_ةتتيو
 ةطساوبدب رااىلاؤيشلا

 لاء عاسب#و ةيعصأا

 جلا عمدسةنرصح
 هسفنةدارا نم لسلاو

 ةلرتسب عيشلا ف ىذو
 فلاتلابفهسفنراشعا

 ني. ريسصب ىنهلالا



 دمي دج نأ لافزازنلا
 ىعع 0 لاق ىميمىتأ

 لاق دعاصنت ره نا

 ةطددن لت و رمعانت

 تاهولا دنع تعمو«لاق

 ىععتع هلوقي ىقثلا

 ىندحل وهب دعس

 :دايعئن دنا اولا ني ةدانع

 اىرمأ لاق تماصلان ا

 انعباب لاق همبأ نع
 هيلعللا ىلصدتيا لودر :

 معسل ل عر
 رسدل اورسعلا ف ةعاطلاو

 ثاو.هركساو طْشقااو

 ناو هل »مالا عزاننال

 ا:5 ثمح ق+لا.لوةن
 ةسمولشاف فاحت
 ىنع.ة رولا ىف مال.
 ةسبتعةنركلاوةعبابملا

 ةرفصلا لف لو_ددلا

 وهىبكلا دو_كقملاو
 ىحرب ةيمصلاب وةيدصأا

 (ىد در( ريد لك دب رمل

 نملاق هنادب ب زب لأ نع

 هماماف فاتسأ ل نكي :

 (ىتت) ناطء_كلا

 مساقلاوبأ ذاتسالا
 ل ]هؤهش ٠ نعىريشقلا

 لاك هنأ قاقدإلا ىلع

 اهسفنب تي ناذاةروشملا

 امناف سراغ رهغ نم

 لاق كو*ورمن الو فروت

 لاب اودي دوالا فىتلا
 اهتهكافا وكمال نكءاو
 نتاسلاة هك اق عط

 ا ا ا و

 م

 | ف مهو لو زعهلوقفو تولعف:الاماوإ اوة7تاهنادنءاثةمرعك ىلاءتهلوة قو نيلاطلا ىلع هللا ةنعاالا ىلاعأ

 مك كالوس : /نموىلاعت هلوذ ىوايندلاةامللا الا درت لو أنر ا 1 دنعىلوت ن عضر عاف هلوو فو نوذر عم هلع

 د10 ترا انوا عه ىل- و زغ هلوةىن«مىال_ادناكو تان الانم كل ذريغىلنواااظلا

 نالنوضر#.اهنع مهو العدو رعضرالاوتاو ,ىوسلاىفالنا ع نمضي 18 ل د رمل اةوالتلا عت

 ىلل_.هكلذإوا.ةعاذ هرعم تاكا مث ام :لواهز وادتامهمو ضرالاوتاوعسل! تان“ الاء: نيءااوهذ ار 1 هلا

 كنع عدىعضرعمتأ كلو كلامىلا«:هتناءادان تار ارغلا ١ رقاذافن ارقلا ىالء اياه مت 7 نكمل نمنا

 بتكذةو تام مون لك ىف كلا ابان كررك نمل“ ءمورر كونار علا ًارغاذ ا!ىمداعا !!لاثمو ىلا تتم نا ىالاو

 ناكل ذا اك ادنع 52 .اردلا كرو 0-2 اردىلعرم<“ عمو اهب , رظ:لوغشموهو 00 هرأ ا_عىما 1|

 4 .ةأم ترك ذاذاف تار 1 هلا ةءارق مهالإ ىبا طايسا نب ف سولاف كلذلو تقملاىاةساو ءا' ازمتسالان عدعلأ

 ا 0 ارودونب لج وزع اوي رأ هيل معا! نعضز عااد راع 0 ا

 هءلعتفا:ئاامن ارعلااؤرقا امو ءاعدنبا ىل اص هللالو-رلاق كلذلو تورم دام سس ةءفالب داع هياو رثثاو

 | 0 كامن لاو هنعا 20 هاما ا ةنوخدلت مقا اذا 55 تنالو 1

 معسنال آف طلا لااعتهي شخ هناثمأ و 1 ردي هتعمساذاىذلا نآ رةاانوم 0 ا

 لفعااو باقااىلالاو ه-الاوزو نالدتسالدارب نآر لاق لحو زرع هللا ىمتح ن 6 م ىو .هخادحأ نمت ار 1 كا

 ثتءعجرمم ى خيبت ىلع ْ ةرقلاتأرق 9 ءارقلا ضعب لاق الذلو ة ةفس ضده فو ركع تلم الاكل رحت ىف ةنوااقالاو هب

 كاهتياذاعو لأب اذانع راظنافل>و زعهللا ىلع قاف بهذاالعىلعنارقلات اع لاهو رهن افاناثأر ال

 نرش ع نع م-وهبلعهللا لص هننالورتانذ لاعالاو لا اوحالا ىف مهنءهتبا ىضر ةياعصلا لغش ناك اذهمو

 نتروسلاو ةر وسلا طف مهرثك ناكر موهغم نيذث ا ىف فاددحا ةتسالا وتمت آر ةلا اذ ملةياعصلا ن ماقلأ

 لمعت نك ل> رع هلوةىلاىسهتناقن 1 ارغلارل»ةءادح اوءاحا 1و مهئاسطعنم ماعنالا قدر هيلا اطمح ىلا تاكو

 لحرلافرهناإ مو .لعهلنا ىلصلا هذ فرصت اواذه قكتلاق هر ارمشةرذلا ثمل معا ن مو هرب اريخ ءرذل هم

 3 6-00 *ءاماقم ذل مهذ بم ع ع نءؤاا بلة ىلعاملحو رع هنلاّنم ىتلا ةلاخ كالت ل و زعلاامناو ه.ق هذ وهو

 ضرءأ نموللا ع5 2 دا رخاوهتوكي تاب ردح لمعلا نع ضرعملا نا سالاب ىلا اا ىلب ىودلا لل ةف تاس الا

 كلذكواهتيسنفانتاآ ! كَتت أكلذكل جو زعةلوةبو ىعأ ةمايقلا مول هريش كفو اكن طق ُثعم هلثاقىرك ذن 3

 قحتار هلاووالتو مالا ست هنالاقد : مالا قرمصقملاتاقا مما مع مواهمل ارظنت مق [ متو ىأ ىس مولا

 ريسفت لقعلا ظحبو ليترثلاب فو را يمص ناسللا طف تاةلاولةعااوناس ا 5 هلع تا وه هنوالت

 اعل 000 ل الار تسلا رامتئالاو راح زئالاب 0ك او طاعتالا ب ماقلا ظوىفاعملا
 اهات دا تالت ةعا ارملاتاح ردفه_سغن:نمالل- مز عدقلانممالكلعمسن نا قرتينأ هرج و 6 ركلا

 اذ هرزع هلا نوكيقهنم عمتموم.لارطانوهو هيدي نيباذقاو لج و زيعهللا ىلءءْؤ رق رع هناك ذرعلا ارد_ةءنأ

 هناطلابهمطاخ وءار لج و زعلان "اك هيلقي دهشن نا ةمناثل اوب لاهتيالاو عرضت ااو قاهلاولا دار 8

 قوماكتملا مالكل افكر نأ ااثلا دع مهفل اوءاغصالاو ماقعتلاو ءاب ءانط اهماّهُذ هناا و هماعت أيه كا ,و

 0101 0 نما تح نسهر ماعنإلا ّجاعت ىلا الو هنءار ةىلاالو هكدا امن الف تاعدلات 00 ||

 نيدبرقأ هج زدءدهو هريغ نع ماكدملا:دهاشع قرغ سم هناك هملعركم لا فوتو“ 4 لا ىلءمسها اروصقعم

 دج نب رذعج رمخأ العلاةرملا نعونيلداغلاتاحردوهفاذه ن ءمب رخامو نم نيعلاب اصأ ةحرد هل قامو

 هولا دقوا ضد ”1لاقو تو رصبن ال مهنكاو همالك ف هتان لج و زعم ىلا هاو ءلاك همعهّللا ىدردداداا

 ىت> ىلق ىلءةي ال !ددرأ تازاملاة:كلذف هلل .ةهنعىرس اف هءلعامد غمر ىت-ةال_صا اق ةلاسنع

 لاق كل ذا هاحانملاةتلوةوالجلا مافعتةحردلا هذه لثم ىفف هنز د3 ةثب اعملى عمم كد لذ ام ماكستملا نماهتعوم

 ضءب
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 بدنا انم الا را ىننلاةلاودقاستوأ امها ا نا رشا ف اطل كد وضل لاو د

 نمذخألو هبريتعبادوصقا !!افاودوصةمري_غروملانارع ءاسنالاو نيلوالا صصق عمم تاو كلذل.* 2ك

 ه-_ -ةمأول--و هيلعفتااىل- هىنلاودك ةدئاغلاهقامسوالا نار هلاىفةعقن ماش هلا !جامعامهةرعاضت

 مهريصوءأمد هنالالا اوحأن مهماءهصقب اسكهداؤ اوف تيث هللا نأ دبعلار د_ةيلق ْكداَو قاف تنام لاتلا كلذلو

 هليا هنا اوسر ىلع لَز ازماامتار دلاو ال وىلاعتهلئارمصت ةراظننال نم دلا ىف مهتامثو وءاذيالا ىلع

 ةمعنر كثب ةذاكلا | ىلاعت هللا صأ كل ذإو نملاءالرونوة تر وىدهوءافّودلد ةصاخننالورل مسوعيلع

 5 مكباعلال اموهكلعهتلاةمعن اورك ذاوىلاعت اقف باّكلا

 هللاب رض كل ذك مه !لزتامسا:النيبتلرك ذل ك.لاانلزنأو نولةعتالفأ كر كذم_فاياتك ملا انازنأدقل

 هوك رنممكملالزتأ امن سحأ اوعبت او مهلاثمأ سانال
 .جباطخلاب دصقاذاو نيةةملإةظعو مو ىدهو سانال

 تاساذهنو:ةونموةلد_ةجرو ىدهوسانالرثاهناذ-
 دودقمدحاولاٌئرالا اذهفداح الادصت مذ انلا

 دكا عك و هنكرذنالتارقلا اذه - لتر والا دوصقملا هنأر دل سالارثاساو هلاق

 ًارقياكهقرشب ل هلعنار ملاو_تاردزذت مكلذردقاذاوهناهماك اع اك مكة نا ارعلاه-غاننم ىط "رقلاسعك

 نما الثا رثار جزاه العلا ضب لاقشل ذاوغاض تع لهن رد دادسلادبتك يدالاءالا ل ١

 تاع.:ا|نمسلاوتاعاطا!ىفاهذذذنو ,تاول1ن !ىفاجلع ىف ةنو تاولصا فاه درب د2: هدوهعب لجو زعاش رلبق

 مسي رثيغلات اك نمؤملا عبس رن :ارقلاتانارقلا 'لهأابكبدلففتآر ةلاعرزاملوةد رايد كلامتاكو
 نينمؤمالةجروءافذ وهىاءاهنبالاف ناصقنوأةدايزب ماقالات آر هلا ادهدحا ساحل ةدا:ةلاقو ضرالا

 وكشفت ان الاف التحنا تس :1ةةعراث ايهيلقرت أدي ثاوهورثأتلا (نماثلا) اراسحخالانيملا اغا ادب زيالو

 ةيشوناتناكهتذ 8 ردم تغاموموءربوءاج لاو فوااو تزال نمع- مق هبا فصتن لج وو لاح موف لكس ادع هل

 طررع :اورقمالاةجرلاو: ارك ذىربالف نآرغلان اي ١ ىل ءبلاع قيسضتلا ناو هباق ىلءلاو >ءالاباغأ

 ماطاص عو نمآو بان ع نأ طو رمد ةععا راب كلذ عسب 5 ع رافعا ىلناو لو ٌْرعهلوةك اهامن نع فراءااريصب

 رصلاباو ماونوق الانا اوداونوتاحلادلااوأ عواو :مآنمذلا الامد ىناتاسنالا تارصعااوىلاعت هلوقو ىدتشا

 عمت ناسحالاو نبذ سلا ن مانا , رهللاةجرتاىلاعت لاذ اعماحاط رثرت درصتا دلل طورمشةعب رأرك ذ

 لاقكلذإو نزل اود. ثمنا هلاسنوكي ناب رب دق كلذ موف ن موورخ 7 هيأ نم كآ ارقلا عطل نم ازكهو ليعلا

 هيصخرتكوهكد2 لةوءؤاكب زثكوهحر ذلقو هيزحرثك الا هبن م واثار ةلاولتيد_:ءمويلاه .دًامهللاو نسحلا

 ولا قرأ ايش دحن لذ ظعاوااو ثيداحالاءذهىئانر اغا درولا ناسهولاقو * هتااطبوهت 5 هلغشو

 دنع ةولتاا هي الاةفصن ريصن نأ ةوال* !ايدرعلارثأ امةوردنو همهةةونآ ارعلاةءارق نم نزال ايالدت-ادشأالو

 هن اك دنس ةرغعملا دعو وع وتءلادنعو توهداكي هلاك تفبخن ملءاضأب طورشلابت :رفغاادب_ه.ةةودمعولا

 فكل / ارك ةرنعوم مافعااراعمتساو هلالخاعوضخأط أطة,هئامعأو هتاغصو هئلارك ذدنعو حرغلا نمرب ريامد
 نمءامحهضط ايف ردك وهن هود ض غب ةبحاصوادإ او ل-و زعدللمه ءرك ذك ل> و رعهللا ىلع لمقام

 قلوس مماقودحتهص# ارفدعتربراذلا فصودنعواهمل او هنط اب امي تعش هن للا ف سودنعو مهتلاقم

 ةمأ لك نمانئجاذا فيكس تغلبالف ءاسنلاة روس تدتتفاقلاق ىلعأر قا دوع سم نيالإ_بوعيلعمللا لس
 كة رهاتم نالادهون الا ل لاع 0 عت : ًارادمهش ءالؤه ىلع كبانئح ود. جا

 عام فتامنم مهنمو دبعولاتاب ادن عمل عا. تلعب هر نم نيف !فناكدقاو ةيلكلاب ,هءاق تقرغتسا ةلاحلا

 مون باذ نع رتيصعن اف اخأ ىالاقاذ اف :مالك انك اح توكانأ نأ نعود رك لاو-الا هذ _هلثف تان الا

 ناك ةيانالاو لكوتلا هلا ن كيلو ريصملاك لاو انين ك لاو اناكوت كءلعلاقاذاو ايكاحناك افئاغن ملوي
 نكي تافةرالتلاةرال- د ىتحهسماعةع زعلاو أر بسلا هلاسنكيلفانوةذآ ام ىلع نريص:لولاق اذاو ابك ام

 ثء ىفآثلا بابلا)* |

 هلوقىفمسف: ىلءنعالا حج رمص عم نزاسألاةكرح ةوالا | نمهظح ناك تالا اهذه نيد <.!ةددرتي لو نانقتضا اهذل مم
 سمسم سس سس يب بسسس سس سس سيل يي بت سس حس سس : 95 د |

 رخل اند ر وادقو نقر ىلا

 هقاسس فى ذإادنىملا

 قش ل ْن زإا موكل امه

 قذوملا هلناو مه سياج مم
 نيعملاو

. 4 

 حياشملاةةرخح رساف

 ج(ةيف ةوملا

 نيب طابتراةقركنا سبل
 دب رسملا نينو شا

 دنا نم مك.عو

 ميكضلاومسفنف خيش

 حلاصاع رشلاف قاس

 روحنا ذافهيودد

 قلعة قرخلا سدالركسملا
 هلط ققداصبلاط

 نط نسع امش دصقت

 هسقن قدمكتم ةديهعو

 هدو هليد حلاصا

 قا رط هفرعإ و هي دهج د
 هممت و كح اوملا

 .داسفوسوخنلا تاق” اب
 ٌودعلا ل تادمولاعالا

 تيالتساا روهيلاهسفت دق

 ىفهباوصتشاو هيأرل
 <سناشقب :رادت 0

 ف ذرصتالار اهطاةقر ا

 ةقرلا سبا نوكمفهف
 اولا ةمالع

 مح ىفةلوتدو ماستا و

 هنناوكح ىف هل اود زها ١

 ءامحاو ةل أور وكحو

 لودر ممةعيابلا ةنس
 ملسو هياعهنلا ىلسعنلا
 لاقةعرز ربأ(ان ريخأ (

 ظفاط اىدلاو ىنرمخأ

 ونأ انآ لاقى 6

 ملم نب دجأ نيسحلا



 نعمفاذقلهتتر غلد
 عا اودويرسد دود و هلا

 ةمدل_1 مقأ نماماو

 فقو ماستب ءارقفلا
 ه«.لعقفرريفوت وأ هيلا

 هيبص لال مك وهو

 هكردي لجاع ظح وأ
 اله سفن لةمد1لاقوهف

 هقذر مطقناولذ هريبغل

 مدخساا عر ومدخام
 ان عم وهف مدخم نم
 هم دق نم م2 هسقن

 لفاسملا فيلا جاتو
 هاج هبميقي وهب رككسني
 عامتالاو ريك هطسون

 مداخ وهف عام_الاو
 هايند بلاط و هاوس

 ىف هلِلو رات ضر
 هشاح هرم ام لص

 هدلوو هله أ وهسفن ىضرت و

 ا زتيوايندلا فعستبف
 ءارةذلاو مادخل ىز ريغب

 تلمع سل
 هءلع ىلوةسد و ظواظحلا
 رثك املكوةسايرلا بح
 ءاوهداوم ترثك هقفو

 ءارقفلا ىلع لاطتساو

 ىلاءارةفلا يوحو

 اياطت هل طرأملا قالا

 هبمذل انقوتوءاضرل

 عطب مسولع هإ بنمو

 2 دولا نم م وسبا

 نأ هلاح ن ا اًدهذ

 سلق ايريس
 عمو مدا« الو مدادع

 مهتكر لاناع رهلك ثالذ

 ىلع مهتمدخ هرادشحلاب
 هناهنابو مهريغ .ةمدخب

 ٠6م

 اريعي نيعبس ترقوالت ؟شولهنع هللا ى درىلع لاق“ ”الذإواددم هل ءانة ولو فرتا طك دذنتن البقر عا ادقنل ير

 عوطمالف ءاصتتتسالا مف هياب تفل مهفتلا قل 1 رط ىلع هم هعمتعلاو أ رك ذا ضرغا أف ناكل اة افريسف” نم

 او-رخاذ | ىب> كم لا عسل نهمهموىل عت هلوةةىفلخدتاح ردل ىدافولو نا ارغلاىف همهف هلن كل نموهف

 ىلاعت داو ىلا ىهعباطلاو مهب وأقىل_عهنلا عسب ءط نئيذإا كل“ اوأاغن 1لاقاذاملع ع!ا اون نيذالاولاق 6

 1 عل ودب رباملكتارغااف قلادك ىد ادي صدي رملانوكيألل .ةدقو مهغلا عذاو هقاهر 0001

 قاعممهقنعاوعنم سانلارثك 1 ناقه عئاوءنعىلختلا ل زاانم

 مسوعماعدلناىلصلاف ن 5 .ارغاارارسأ تد : اع مهلع تبمعف مهبوأق ىلع ناطبش اهل دس آب و بايسالن أ املا

 اقام لكو بوكللملا لج نمتارقلا ناعمو تو كلل ىلا اوراغل مدآىنبب واقىلءنوموحننيطامشلا نا الول
 ىلااةرصنم مهلا نوكأ نااهلوأ د ةعبرأ مهغلابحوتوكملم لا ْن ءوهفةريصبلاروذالا كردي لو ساوحلا نع

 ملك ىناعممهف نعمهفرصءاءارقلاب لكو ناطمش هظةح ىلو تب اذهو اهحرا #2 نماه-اوخاب فور دا قمقك

 ارودةم هلمأ:نوكياذ_هفهح ركن مج رخل هنأ مهلا لم ا و معلا الف ل>و زعدللا
 اهناثو سد.اتلا اذهل ملاعيطمتاك ن «ناط.ثال ةكمدض مافعأو ىناعلا هل فش ؟2ىفاق فو رولا رات ىلع

 لوصو ا ند وينص عابنالا درع ؟ه] ب صعتل اهسفن فدوه. اعدجو ديلقتلايهععنتهذملا دا ةمنوك نأ

 هرظنرا فه دمّدعم ريغ هلام اد نا 1 الذ هز زواح نأ نعهدة: ةعمو رو "لع اوين ردها تموت ريش ل ١

 11 ا اا ناعما نم ىنعم هلادب و دعب ىلع قرب ما ناف هعوعمم ىلءاقوت وم

 زرتح وهنمدعامآيف ناطءشلانمرو رغ كلذنأ ىريفكناب 1دعةعمفالثوهو كلاس اذ_هرطخ فيك لاو

 ديلقَتلا درست سانلارثك اا هباعر هسا ىتلادتاّةعلا لع ءااب اودار وبا لعل! تاةيقو دلاتااقاذه لثاو إثم نع

 فشكتلاوهىذلا قيقملا ل -ءلااماف م_ملااهوتلأو بهاذما نوصعتاااهررحةءلدج تاطكدردتوأ
 نك اعنامنوكشالطاب توك, دةدماةتلا ادعو اطال بي ,و هوايا نوكت شيكت ةريصبلار و تنةدهاشملاو
 ىل_عز وح ام لكن ءسدتلا هنآ سودة! ىفالثم هلراطتافرارةةسالاو نكسْولا شرعلا سس

 نكداو لصاوةلوث لانو نائف شكى ار مالم ف: فرةةساولو هسفنفؤكلذرةةس نانمهدل ت7 هنكع مها
 فشكلاو مهفلا نماعناماض:[ توك واث>توك,دقو لطابلا هديلقتهتضتاماءرطاخ نع كلذ عفدىلا عراستي
 رهاظلا لج عبطلا دوج ونطاب روةورهاط أ دبم هلو تاجر دوب تام هلهدا عاق اللا فاك ىذلا قا نال
 ظ ييئاقعلادعأ اوةبانك ىفنطايلاو رهاظلاللانيبىرغلا ف هانرك ذك نطابلاروغلا ىلالودولا نم عنع
 ياقلاةاط بيس ذتافعاطم ايندلا ف ىو مد 1 ىلةءمو ًاريكم اهصتموأ بن ذىل-ع ارصمتوك تأاهثلات

 00 1 0 وباقل باح ملنعأ اوهدوه يف ىله نأ ن مقال اةيلج عنجف5 رمل ىلع تيت اكو هومادصر

 ايندلا لاقت باقل نعفحاملكو اياهكح ا دشأ مالكلا ىناعمتناك كارت د تأ تاوه-_ثلاتناك ا ملكو
 :"ارملافىءارتتىتلار وصلا لثمن ارغلاىناعمو ادصلا لثمتاوهشااود ارا لثمبلةلاف همف ىنعملا لك برق
 ئئمأ تمافعاذا مل_وهيلعللا ىلصلاف كلذإو: رمال ءالخل ا ل.ةصت لثمتاوهْسا اةطاماي باَعلل :فايرلاو
 ىحولاةكرباومرح ركذملا نعىسمتلانفورعلاب مالا اوكرئاذاو مال_ءالاةي. هاهتم عزنم هردلاو رازيدلا

 ةرصمت ىلاعتلاقف ربك ذتلا او مهمل اىف ةبانالا لجو ٌرعهنلا طرمم دقو تارقلا مهذاوم رح ىتعن ىلضذلالاق

 رب !ىذلاةبا.لالاولوأر 5 د ءاعاىلاعت لاهو 00 تشم دبع لكل ىرك ذو

 توك تأ اهعبار هي تاكل ارارس 14 كمال كلذ امباملالا ىوذ نم سدلف :ةرخ " الام _هن ىلعا :ةدلاو درغ

 امهريغود هاو سابعن نع لقثلا هلوا :ئتامالانآ آرةا|تاماكل ىنعمال هنأ دقت ءاو ارهاط اريسفت أ ارقدق

 ةيظعلا بجطا نماضبأ اذهفرانلا نمهدعةمأوبتدقف هدأربنآر ةلارسؤ نمناو اوىأرلاب ريسفت كلذءار وامنأو

 ادعهنناىؤنتاالا هنع هللا ىضر ىلعل ود ضقان؛ الكلذنأو عسب ارلا املا ىف ىأرلاب ريسغملا ىب ىب'هنيباسو

 تاوهو صيصختلا (عدباسلا) .هيفسانلاتفاتخاا1ل اقتل هاافلا اوه تما تلك ولما نارةلافامهف
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 هللامسأر ةل#وهيلع هللا ص هنأ ىوربو اند ءنالذتا امس |.هنع نيتداس مك نالاق سا كذ | ا
 هّنلالوسر ءاقلاقرذى أ: نعواجناعمىفهرب دّدا مسوءيلعمللا ىلصاهددرا اءارةرمص نب رشعاهددرذ محرلان +رلا

 0 ماهوب الامهارفخ' تاو 'لدابعممتاقم ميذعتت اى هو اهددرب هنأ اب ماقد لاذ لوميا عقلا ىلص

 او زاتماواهب الاءذ_هددر هليازوبل د مايو ها الانا ؟ىسلاا او>رتح !نيذلا ب .حمأ : 0 , الاذن ما !

 رغلا علطن ىتحامنم غار رمل نءاجفدهشً ام ضع ى قفقومشةرو هاا متتفاللا يمل اهيا مولا

 ىنالاق هنا قارادلا ناملس ىنأ نعءىك>و اي اوناهلاد_ءأال اف ىاقنو روكي الوا عمهفتأ الديآ لوقي مهضعب نأكو

 ضعنن ءواهربغىلا اهتزواحاما مف ر حلا عطقأىناالو واو لامل سجنوأ لايلعب رأاهيف مافي الاولت"ال

 0 كلا 2 لا نم رشي الوله ر كم ره اقل دوعتتو ها اا

 ( يع د يما ةمئاسمو5 رولا ثمر ةعما صوت موانع ل ألا ءارحالا مام ىسفأا :تق أ لوغراض: أ اذهتاكو

 رك ذو هلاعذأ ارك ذو ل- و زعهللانافصرك ذىلع لوش نآر حااذا امي قرب مايك لكن م مضوتتسن تاوهو

 رك ذوورحاو ز ومماوأر ك ذواوك-اهأ فمكم مهناو مهانيدذكملالاوحأ رك ذومالسلا م جلع ءامسنالا لاوحأ

 كلما ىلاعت هلودكوريدلا حملا هوى هإ“ ؟سبل ىلا هت هلوةكف ل-> و زعهللا نافصامأ ب رانلاوةنملا

 هلف سكن تافصل اوءاعءالا هذ هى ءملمأتملفربكستملارابجلازب زعلان مهلا نمؤملامال_سلاسودقلا

 هللال ورى ارس ًاامهلو | ةبهنع هللا ىضز ىل_ءراشأه لاو ن.ةفومالالا ف ثكنتال ةنوفدم ناعماهتكفاهرارسأ

 كلا ىءاسيوس نكيظمل قامهق ادب ج وزعت دؤي تالا الا نصا ا

 تت نآرقاا مواعم امعاو نار 5 ارو ءءاف نم رخ < الاو اونيلؤالا ل عدارأ نم هنعهللا ىذردوعسم نب !لاهو مهفلا

 اماواهرا اوغ أ ىل_ءاو رثعد 1مل مهماهفايةقئالار ومأ الا اهتم قات ارثك 1 ل اردن لذا هتافصو لح و زعهتلاءامسأ

 لعفلااذا هلالجو لجوز ع هللا تاغصاهنمىلاتلا مهفملف اهريغو ضرالاو تاوعسلا قا ءرك نكسف ىلاعت هلاعفأ
 لكفءار قل! فرع نللحذل!نودلعافلا لعفلا فدهش: نأ أ ىسنفهةمظع ىلعهتمظعلدتف لعافلا ىلعل دب

 هفرح نموهفر عام هن اك-فءاربأم لكى هارب ال نمو قيةَحلا ىب_ءلكءا اوهف هلو هب و<بلاوهنموهفْئ شلك ذا د
 تال طابت الاوهلبلا+اىناثىف لطبدس هنأ الههح والا كلاهثلك ناو لطاب هللاالخت ام لك تأ فرع
 قد رطب ؛ هن وكف مف هيردعنول> و زءهللايدو-وم هناثيح نمهدو>و ريستعننآالاو هثدحنم هناذريتعا

 لاتلاأ رقاذا فب اذ_هلوةفئاكملارعىدابم نمأ دبمأ ذه ضعننالطبلالةنسالاق رطب ونايثةيعبتلا

 ال-هنوروت ار انلامم 1 رفأ تون رمش ىذلا ءامم امي : ًارفأ انونماممتيأر فأ نوثركتام متيأر ذأل_-وزع هلوق

 ة.در كس رافت ثازحالا ما ةمةفطنوهو ىنملافلمأتي لبىنااوثرحلاو راذلاوءاملا ىل_ءءرافنرصقت

 ديلاو سأرلا نمةفلتل1 لاك الاب اهئاضعأ لكس شت ة يف يو بصعلاو قو رسعلاو مظعلاو معلا ىلااهماسقنا
 ماهريغولقعلاو رصبلاو عجسلا نمةغي رشلاتافصلا نماوف رهظامىلا تاهرمغو تالا و ديكس او لج رلاو

 ىلاعت لاقي ةلداحلاو سيك لاو لهجلاو ريكءااوةوهشلاو فضغلان م ةمومذماتافصا ان ماهمف رهظامىلا

 وهوبئادعلاب عىلااهنم ىف زرخدلاتن اهعلاءذ_هلمأتمف نيبممصةوه اذاوةفطن نم ءانةلاناناسنالارب لوأ

 مولع ءاسنالالاوح ًامآو) عن 1 ري_ةةعئصا!ىلارظنب ل نالف تبيجاعالا هزه تردصا ثم ىلا ةفصلا

 لسرلان لجو زعمت الاةةسمتس وغلق موتعيلا ةواوبرمضواول ذك فيكم مخااهنم ع مساذاغ (مالسلا

 لجو زعءهللاةردةمهفءف الاخ اك ميترصن عجساذاو ًايشهكسام ىف رثؤد لمه .<كلهأوأهنأو مهلا لسرملاو

 نمين فول اراعشن-!هنمهههف نكي ف مجاعىرحامو دو“ رداعت (نيبذكملالاوحأامأو) قل اةرصنل هندازاو
 ةمقنلاهكردتاع رذلهمأ اعرتغاوبدالا ءاس أو لفغنا هنأوهسغأ :ىفرامتعالاه نم هظح نكماو هتدّقنو هنوطس

 كلذنالا تممهفي .امءاصةتسا نكعالف نارقا!قامرتاسو راذااو ةنللا فصو عمماذاكلذكو ةب ةضقا همك ذل ةئاو ْ

 ناملكرادادمرذلا تاكو ةيسداتك قالا ؛ايالوبطرالفهقرر ردق: هذ :هد ب ءلكتلاغاوزهةيا خال

 ( لوا  (ماضلزا- 3 )0 ا

1 
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 نسع مادا لضادم

 ىسأتلا بلطب ةدارالا
 هتمدخنوكدف مادخلاب

 بيصام اهنم هلوّدم

 هنامعا 2 وأ اهف

 هو هذا ارا نسحو

 بدصا الاماهتمو موقلا

 حيض نم.«هفامل اذ

 ف ىسلا مضيق ىوهلا

 مدخد كو هعطومربغ

 هي راصآضعب ىفءاوم

 نك 3 ال نم مدخت و
 هتاموأ ضعب فةمددلا

 ءانئلاوةر_لامح و
 بحيامع# قالا نم

 هللا اضرو باوثلا نم
 ءانثالمددتاع روىلاعت

 ةمر1انمعنةءااعرو

 ىف هسا ىوددو>ول
 5 هو ركع هان نم ىد

 ةمر1تاب حاو عاربالو
 بخغلاوءاضرلا فرط ىف

 هيلق ارض فاردتال

 مدا1اوىوهلا دو حول

 32 ىروسهلا عسبشال

 فضغلاواضرلا ف ةمدخلا

 و هماق ءنحخانالو
 ئفلا عضاو مال

 صخعفأ !نذاقهعضوم

 اك 1كم طديئدلا

 مدا سلو مداذخ“
 مداماا نييزيسءالو
 مع هلنع الا مداختملا و

 اهصلغوت اننلا ةدن

 قوملا تئاوش نم

 غلمي بيلا مداختملاو
 سثكى مداخلا باو

 الو هسقب راصت ندم



 ىلا ةلفانل ريق باوثلا
 عم هلاح عصا مم بح و

 د_ةندو- واىلاعتهللا

 (لدبامتو) دعو لق

 ىلع ةمد1لا لف ىلع

 وبأ انربسخأام ةلفانلا

 ىدلاوفرمخ أ لاقةعر ْز
 انألاق ىمدقم ا ظفاحلا
 دن 5- 53 وأ

 لاقناهغصاي راسمملا
 هللا ع نم مهاربا انأ

 انثدحلاف د.ةرخئا

 ليعمسا نب نيدححلا
 مال اوبن لاق مالا

 150 هب واعموتأ لاه

 نعقروم نعم هاعانث

 لوسر عم اك لاق سنأ
 و هيلعمتلا ىل» هيأ

 رطفملاائم و مهاصلا ان

 راح مولى الزخم الرعد

 قتينم انكر اديدش

 يربك و هد سمثلا

 ءاسكنلا بحاص الط

 تواصلا مانف هن لاظدست
 اون رضف تورطذملا ماقو
 باكرلااوةسو ةيبالا

 ىلس هللالو-رلاةف
 تهذ لهو هيلعهتلا

 رحالاب موملاثو راعذم لا
 ىلعلدب َتد دح اذهو

 هلفاخلا ىلءةمددلا الضف

 زب زعماقم هلمداختاو
 منماماق هفبغ ر

 ةسخا اصياخف رعت

 عيفتلا كتاوت لا
 مداللاب ةيسشنيو
 ةمد_كت ى رداصتب و

 قل_خد و ءارقثلا

 ناكلزعتو مركترشلادادحأ نااكسفاحورواسفن توصا|ة مكاو اك مواد بحةمكعلل توصل ناكف
 دفان اطا ارهاق ةسردلا عبق رةلزنملا ىلع مالك- لاو اهفىلاةمكعلل فرست مالكلا تاوصأ كلذكسةحورلا
 مادق مو: نأ لطابلاةقاط الو ىسهنب ورمأب ىذار !ادهاثلاولدعلا ىضذاقلاو هولطاءلاو قالا ىف ا

 5 ةمك-1 اروغاوذفن. نأرعشالةاطالو سما عاعش مادق ءوةي تأ لظلا ع. نرطتس سالو ةمكملام 8
 مهراصبأ هبامتام سهلا نيعءوض نم نولاني مهنكساو سمعا نيعءوذ مه 50 اوذهْ نأ ميل ةئاطال
 ةزب زعلا س عشااكو .صأ ذفانلاههجو بئاغلا بوعحنا كا اكمالكل اف طغف مهنا و> ىلع هينولدت_سدو
 ةسيفنلا نئاّركنا حاتفمو هفاهرب- نع قالنماه.ىدتريدقىنلاةرهازلا م وا اهرصنعنونكمةرهاظلا
 لم ذينمكسملاهر ؟ ذىذلا اذهن مقسا لهنم سن هىذلا ماسالا ءاو ردو تعمل هنمب رس نمىذلا اياب ارشو

 ماك مال مظعتلا (ىاثلا) هءاعرمصتةب تأ ىئيتف ةلماعا العب ىدتال- بلع ةدايزلاو مالكلا ىبعم مهفت نم

 رسشبلا مالكنم سيل ءؤرقي منأ لعب دم كنا اةماظءهباقىف رضع نأ قش كد نآ ارهلاةوالشن هيادبلادنعىراملاف

 هقرووف هلا رادرهاط نأاكو تورهطملاالاهسعاللاف ىلاعت هناف رطخلاهراغلو زعهللا مالك والت نأو

 نطاينع بوه هلال_بوهزسع كك اضب اءانعمنطابف ارهطتمناك اذاالا سمالأا ةرسشب رهاط نع صو رح
 الفد لك ف ههلاراح ىن سا مسا الكو ريقوتلاو مظ»:لاروئداريثاسمو سحرلكنع ارهطتمتاك اذاالاىلقلا

 فدعا 1 اذ لوط كر نيم .ركع تاك مظعتلا اذه ىل؛ 1و بل: لكهيناعملينلالو ناسا لك هفورحةوال:ل مس

 ركسفتي لام ملكنا ةمافعهرضدت ناوماكت ا مظعت مالكا مظعتن ير مالكوهىر مالكو هلوقب وهيلعى مغ
 صنالاو نما نمام_مءامو ضرالاو ناوعسلاو ى.رك-لاوشرعلا هلام رض>اذاف هلاعفأ و هلالحو هتافصف

 نوددر* هنردةةضبة فلكل نو دح اواهل فز رلاواهلءرداقلاواهعب .4قلامللانأ لعو راهتثالاو باو دلاو

 الوقف اىلا ءالؤهلوةد ىذلا هنأو هلدعبف بقاعتاو هإضابق م :أ ثا هنواطسو هن مهن نيد و هثجحرو هلضف نمد

 ميظعت مث ماكل مظعت ريض عاذهلاثمأ فر كسةتلابفىلاعتلاو ةمافعلا هياغاذهوىلاب أ الو رانلا ىلا ءالؤهوملابأ
 داهتجاودحب ىأ ةوذيباةكسل اذن ىجحاب ريسفتىف ل. ةسفنلاث ب دح ربو باةااروضح(ثااثلا) مالكا

 ُندحت نأ ارقلاتأر فاذا عضعما ليقوهريغ نعهمااةمهلا فرصنم هنءار ةدنغ هل ادرحت«نوكي نأ د1 ايهذحتأو

 هبلقن كيم هنأ آلا تيدا سنن ارد ا سنار علان م ىلا بح ئشو لاقف شب لست

 سن ع 1 وهي ابرمشن 2 سن هولي ىذلا مااكلال مظعملانافم_طظعتلا نماهابفاعدإو و :ةهفصأ اهذهوةيناثاهداعأ أاهمف

 قوهو» ريغ فركسملاب سنالا بلاعب فيكذ هلالهاىلاتلاناكن اباقلاهب سنأ:سامتارقلا قفهنعلفغنالو

 ريصا ةمونيتاسب ون دايمن ارملافناليتدغفا اهريغ غيفركفتالت اهزتنملا ف جرغتي ىذلا, ٠ رفت هوهزنام

 تاحملاوهريصاة مت آ اهلاونارقلانيت استا ارلاوثار ةلانيدامتاهملاوناناواضاب روج اب دو سنا 5

 نيدامملاي :راقل ل داذاف كلذىوسامت انامل اوهذان رلتمتلاو 51 عا جبان اندتامءاخ اوتار ةلاست

 تانالئاق رم خنكسو ضايرلا ىف هزت وجيب ايدلا س داو سئارعلادهثو 1 م

 دق هنانتاةلاروض>ءارو وهو ريدتلا (عدارلا)» «ركف قرغتي لو هبلق بز عد مفءاوساسع هلغشو كل ذهقرغ ا

 ويدتلاةءا ارغلان مدوصةماوءرب د: ,الوهوهسعن نمت ارقلا عام ىلعرم هتقيهتكاوثآر ةلاريسغىف ر كل

 17 ,ءقريدثالهذعهتناىذر ىلع لاق ن طاملاب ا, رب دتلا نم نكمتملر هاطلا ىف ليترتلا نالىل.ةرثل اه ف نس كلذاو

 قب ولهناق ماما لت نوكي نالاددريلف ديدرتءالاربد هلا نمنكس -5*ماذاواهسؤرب دنال ةءا ارةىفالواهف هقنال

 مهف نعهمجاني نمد دحاوةلك ن متدقتلاب ” لة شا ع نمل“ ماع ؟سمتاكىرخأ هنا ا , مامالا لغتْش ادةوةهيآربدن

 نعىرردّةفساوسواذ وهف هئامااعث ارثادبا ف ردكسوهو عوكرلاعب 4 -3قف ناك نا كلذكو همالك ةمقن

 ىلا بح ةنسالا" قفات2ةن *اللاةذا.:دلا م ىف لءقف ةالصلا ىف تب رث ربيعي سأ اوسولا لاق هنآ س هةدابع نب صاع

 ١ :هنافثال ذكو دواساو و كلذدعف فرصنأ بك ىنأو لجو زعل رىدب نيد ىدوع ىلق لغتشا نكاد كد

 رك ذالو لضفالا نع هيهعنع نكسلو ىنبدمهع هلغشن نأرالا هلثم ىلعر دقي :الئاطشلاو هيفوهامزهف نع هلغشا
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 - نآرقلاب غتر نمانم سيل لسوم لعمل لصالا تو ت

 ىلص هللا لو-رنا ىوروتخالا لهأ دنع برة أهو هيناملالا دي درت منرثلا هيدا ارآل ىو ءانغتسالا هيدارأ لبقفأ|
 هللالو- راب تااق كل سدح اميل بو هيلع هللا ىلص لامتذهيلعتأطب افاهنعهننا ىنض .رةشْناع .راغتنو هلل ناك لسوعما عدلا ْ ْ

 ارقادوع_هنبال مس وهيلعهتتاىلملاقو دبع مأ نب اةءارق ىلعءأر ةءافلزنأ 5 ايرطاضغت آرغلا أرقي تأ دارأ ْ
 أرقي ناكف ىريغ نمهعم« تأ بح ىنا_سوء.اعهتنا ىلدلاقف لزنأ كي .لعو ل :اعأرقأ هنلالو-رابلا ةف ىلع

 عصر الب وط همأ |مهث- | ىت لبو هيل هللا نإ ص ماّعذ هنمأن ود نسحأ تعم «املجرةءارق عقسأ تنك |

 اذدأ مل وهماعهلنا ىلص مما او هلثمىتمأ ف لع ىذلاهتيدجلاة غب ذحىأىل اوم لاس اذ هراس وم.اءهللا لك صلاة ف

 نمو .1ءهللا ىبصلاف مئالو وط اوفقوفامهنعهنلا ىطرر عوركوفأ هعمو دوم منبهللادبعىل هإلتاذ
 ؟ -

 اذهقوأدقالاةذىمومى أ: ارك ىلا ل -وهملعهلنا ىلص م ه- اوناضفت ل سوهماعهتلا ىلصهننالو-رانبعو

 ئراقلا مثيهىًأرواريبكت كل هرب عهست كنا تل عواهننالوسرالاقف ىمومابا كلذ غل بف دوادل :اريماض نم |||

 هللا لازحلاةرعن تاكو دب نآرشلا نب زن ىذلا مثيهلا تن ىل لا ةذلاق مانملا قف ل_.وه.لعهتلا ىلصهلنالوسر
 نآرغلا نمةروسأر قي نأ مهد اورمأ اوعمتجا اذا سو لعهلا ص هبا لوسر باك ناكر بإن! واريد
 لايف طس وعلا نأ ةالصأ اتق رداكت ىت> هدنعأ أرةمفاشب ران ل د امهنعهنلا ىكرىس ومىلالل و رعناك دقو

 هيلعهللا لص لاقوريك أهتلارك ذر لخوزع هلوفىلا ةراش اةالصفف اسلوأ لوف ةالضااةالصلانيِنمؤمماريمأ اب ||

 مظءامهمو تانس-رسشع هب تكرمت فوةمامعلا مونرو هت ناكل جوزعهنلاباتك ن مهن ىلا عمتسا نم لسو

 م:.تلاوءايرلاهدصتنوك«نأ الاوحالا اكن رش ناك بف بيلا و هنىلاتلاناكو عامتسسالارحأ
 ب (ةرششع ىهوةوالتلا ف نطابل الاعأ فثااثلا ب ابلا)

 رثأتلا م صيصختلا مث مهفلا عناومنع ىلذقلامث مهفتلا مري دتلا ثباقلاروضح مت مظعتلا م مالكلا لسأ مهف

 شرع نع هلدزت فها هذطاو ىلاعاو هنا هللا لسضف :و.ولعو مالكسا !ةمظع مهف (لوالاة)ىرعتلا ٌثىقرتلا مغ

 ىلا هنازيةافةعدةةفصوه ىذلا هم الكاع تلاد !قءقلخ فطا فكراظن: انقل ماهفأةسرذلا الحل || |
 ىلا ل وصولا نعرمشبل از عن ذارسشنا !تاغص يه تاوصأو فرح ىط فخ دل كالت ما تلح فيكوه غل ماهفأ
 عام سل تيئااف ورد اًةوسكيهم لاك هلالد هنكراتتس الواو +  تفن تافص د .بس .وبالا لح و رعهتلتافصوبوق

 ه-.لءىسوملل_د-وزعدللا ثييثت الواو هرون تاصسو هناطاس ةمظظع نما تدب ام ىشالتلو ىرث الو شرع مالكتلا

 الا ماكل ةءظع مهغت نككال اواكدراص ثم> < .احت ىدام لحل قاد ملكه مالك عاما قاطأ -!ماللا ||| ظ

 طول حوللا فل جوز عهللامالكن م فرحلكت الا فهن ءنيفراعلا ضعب ريعاذواو قالا مهفدح ىلع لمان[
 قاب ىت-هوقاط ًاامموملثي نأ د اولا فرملا ىلع تعمتجاول مال ىلا مهماعة الملا ناو فاق ل ++ نم مظعأ
 ل>وزعمهللا نكلوهتقاطو هنّوةءالهت رو ل وزعهنلانذاب هل ةمذه«فريذحا ولل كلموهر مالشلاهللعلت فلما
 ول عمم مالكلا ىناعملاصد ىف فلقالا ه-بو نعريبعتلا فءاكسحل |ضغب قنة د قلو هيو هعتسساو كلذمةوط
 ىلا مكح لولا اضعباعدهناثلذ 8 هس.قرصقب لالثم هلي همدوهمضرر روصق عمه مشل ونثاسنالا مهفىلاه بلح رد

 ءاسنالا هيقانام تبرأ كلل !لاقفهمهف هلمتحالا «باجافروم أ نعل ا هلآسف مالا مهلعءابسنالاةعل رسش
 سائل اان ارامكس الاقف هاجس انل اى طب فيكسف لجوزعهتنا مالك هناوسانلا مالك سل هنا تعدااذا |

 زيبخةسجر ديلا اولزافهملظن عددي وهنييزتو هنسسح عم مولر ةءراولأ نعرداصاا مهمالكوهذ نعاهزب ةرصقي
 ةس رقل ف اوصالاو ريفصلاورعنلا نممهمةقثالا وعض تاوصاب مال انط اوبىلا مه دصا مم اوادؤأو ماهملا

 اياورادف هتاف صلاكوههنك لجو عدلا مالك لج نع نورتي سانل انالذكواولجاوةءطب ىكلا اهئاو أ نم
 سانلا نمراودلا هي تعم ىذلاريةصلاورةنلا توصك ةمكلا|ماوءممىثااتاودالا نم ميناوعجارت

 ْ اهءطجتل لم ءواهذريشا تاودالا ىأ مالكا ف درس تأ نمتاةييولا كلت يفوأ وخلا ةمك1ل |ىفاوم كلذ عنعملو !

 ةيؤزءاقا

 "اح

 مم هنا هلعلةران هسفن
 ىلا هلاصنال حلاصءالذن

 ىلادن الوم ماع فوثوملا
 لعدم لك قل خد نا

 ةزاخل ع رمش اهمذيال

 ىر و ةمد1اب لطفلا

 ةريصبلا وفن خشلا
 قفافنالا نا معلا ةودو

 ةاناعمو مان ملعىل جادحم

 نع ة.ذلا صيلختىف
 ةوهشلاوسفنلافئاوش

 هتنناتصاغوإو ةيفحلا

 دوحول كالذف بغرام
 لب يو هيد دام
 قملاداصةماقاودارملا
 ةزاحاةعررولأ (انربخأ )

 ندج ار كوأانأ لاق

 لاف ةزاسا فات نب ىلع
 نجرلا دعو نيْلاانأ

 تعمم لوبي ىمبلا

 0 تب دج
 تعم“ لوقي باشالا

 لوة دل. نب رفعج
 ل وب داتا ثععم

 لوي ىرسلا ثعم#
 ارصتةخاقب رط فرعأ
 هلت اق: ةنهل | ىلا ادق

 نم لأست اللاق وهام

 نم ذخ ًاتالوأشدحأ
 كعم نك الو ًاشدحأ

 اد هنمىطعت
 نمناىرب مدا1 اوأش
 يد انا اق 1

 مدقيفراثيالاولّذبلاو
 لذاونلاىلءةمد_كنا

 ةمدغلاو اهاضذى راو

 ىئتلاةلفاثلا ىلع لصف
 اهمانلاط ديعلااهمىأت
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 مهد را اماعطارتك 1

 نولخنالو ةخشااب قدسأ

 مس ساو مداح هنأ

 نسح ماقمىف مدااناو

 3 هللا نسم حلا ظحو

 لديام(در ددقو) لاعت

 أمد مد.ها ىلذذ ىلع

 ةعرزولأ حشا ؛انريخآ

 لخفلا ىنأ طفلا نا

 ى دفا ارهاط نر

 ١ ترا .ةوعاونطا شلات ؛اًرههن نذر "يور راع سمرا علا .هلا هنئابذوعأ( هن ءارأ 5| دننم

 علب اد وىلاعت هنا ىد_فةءارإ كالا نذ هغارفةنعل قلو ةّنلدجلاة روسو سانلا بري ذوعأ لقأر ةلونورض< نأ

 ءانثأ فو مو.قلاى 1 اهَنَنا ارذغتس أو نملاعلا بز هقلدجلا همفاثل ران و هيانعفنا مهل ملسو ءياعدللا ىلسهنن لودر

 فوغ م ناؤلا-ّو-رعص ناو رغغ:تاواعدرا انعم اوءاعدةنا أبها ذازريكو ع ماسلا ' ايرماذاةعار هلا

 عمتبلضة ين _-لاانجرا مهللاانةزر ما ا كالو لع وأ هنا سا: كل ذ لعفي ذاعم_-١

 الوذاع:_االابادعتي"ايالولاسالاةجرت. اي رغأل ناكف ةرقملاةزو-ادتبافلوءياعتلا لصدشالوسر
 تارقلاب ىنحرامهالا نارقلا مد: :ءهمالا_بو هناا تاوأص هلو ةد ناك املاق غرف اذاف ميسالا هي عت ةياي
 لل هان هتوالت ىنةزراو تلهخام هنمىناتوثي نامهنم رك ذمهللاةحرو ىدهر اروتؤاماما ىل لعحاو
 دحىلا هب ره نأ ديال هنأ ىف لش الو ةءارغلاب رهجلا ىف مساتلا) يبااعلا براي: عىل لعجاو راهنلا فارطأو
 ملهسفن مجتسن لناف هسا حهسنام هةاف توم نمديالو فو رخ اب توضلا ع بظت7نعةرابعةءارقلاذا سما 2-

 قو ةءنالعلاةف رص ىلعرسل اةقدص لضم ة.ئالغلاةءارق ىلعرتسلا ةغارق ةلضفلاه مسوعيلعتا ىلص هلا فورا 0 لع | زارسالا واتح السل د: وز آهجو لور كموتخنو ل خ بوب ريغ هس ثتخ ره اما هنالص عض ٍ . 0 0ك
 دواد نم نيس ا نب دم لمع ىلعرمس ل !ل م لذقت ما ءاارتخلاىوةقدصلان رس اك ةيرسا اؤةقدضلاب رهادلاك تأ ارهاان رهادارخ "اعدل نم و 3 قىرموح

 مكذغل رهتالربلا فو قحلا ارك ذلارم ربو قكمامدزرلا 0
 مل توهتلع هللا ىلص هنا لوس ردوعسم ىف هلل تاذ تيسملا نب دعس ععموهاشعلاوب ,رغاانتبةعارقلا ىف ضع! ىلع

 | ضفخي نادر ف لصااذهىلابهذاهمالغا اقف تولان تاكو هتالصوف:ءارقلاب روحي و رع

 أ[ ديرتتنك ناولصالاجيأايلاقو هنوصادل.ع- عذرق بما ه ف لج رالوانل سبل دصملانا مالعلا لاق ةيوض نم
 دمع ”ركةأتش هقلا نمكنعا اونغدن مناف سال ادب رب تنك ناو وص ضخ خاو تأت الدب لحو رع هللا

 ا | ناكورامروع بانها ىلعل م وةن ,دااريم اذ مووهو فرصا ومع ذخأ لسا اف ةّمعك ؟رهخو زب زعلا

 اذا مو « لعفشا ىلص لاه دقو كلذ بو -ذ لئللاةالص ف نو ره هبادضأ نم ةعاسج عمم لسه اعهتيا ىلض يذلا

 ىلس سو هتالصب نوأضن و هتءارقتوعت-: رادلارا_عو ةكنالا كاف ةءارقل اب رواق ىل هن ىلالا نمد حأ ماق

 نعاس تفاخي وهوءنء هلا ىضر ركب أ ىلعرفلا والا ىناتضرهنعهنلاىضر هناعصأنمقثاللث سوه لهما
 نام_-ولا ظةوأ لاق كلذ نغ هلأ ذره وهوهنع هللا ىذر رع للع مو ىنعمس وعه.حانأ ىذلا تالا ةفكالذ
 طاخ لاف كلذ نع هلآ فةرولاءذهنمانآو ةرواهذهنما.ا ارةءوقو لالد ىلع موناظم_كلارحزأو
 رارسالاناثد داحالاة ذه نيد م4 قدح ولاقياصأو نست دقو 1 لع وهل ء هللا ىلصل اقف تيلظلاب تماقلا

 دماحوت  ::لاقىولعلا

 سايعلا ان لاق ظذاخلا

 وبأد ىرودلا رج نأ

 رب اانثد_>-الاقرهزالا
 نءنا.ةسانثلاهدواد

 تاب ىعنع ىءازوالا

 نعةلس نأ نعرب ريثكى أ

 لص ىنلا تاور رهىلأ

 ىأ ملسو هلعدللا

 تارهاشا ارع وهو ماعطي

 5 رو ركل ىناللاَعق

 لاقف نامئاصانا الاَعف
 ثقولا سو كام هربا ىفنكي مو فضيل ناهس ىل !ء كلذ فاح نم قح ف لظف أ وهف عنصالاوهاي لا نعدمأ الغاكسمحاضل الصرا

 مزاللا نمل ضف أ ىدعنملار يدع |هءربغب قاعتتاض:أ هتدئاهتالو رك ًاهمق لمعلا الل ضف ًارهمافرخ 1لصم ىلغ كف [وتذا اكسال

 دب زي هنالوت وصلا مذرف مونل ادراطن هنالوهعمتهبلا فرمصا و هب همك رك هلا ىلاهمكق عمن و ىراقتلا بلق اظقوت هنالو (.ةفعض اكنا 0

 فاغ لاظهار دق هنالو :؟ارخلا ب وهن نوكمت مان طغت رهو خرب هنالو5-4نمللقي و ةعارقللة طاشخف أ رود وصلت
 تانثلاءذه تعةقغا ناو لسفر هجلاه تامنلا ذقن م ئشءرضخ ىتفةمدلا ىلا نات وهطاشن تءسز ظشنيف [] ىلا ام او

 ناكت اينرشعدخاولا لمعلا قتاكت اقمهنروجأ نءاشتتو رارنالا لام أوكزت تايثلاةرثكبو حالا عاضت 0 1

 |0003 لضفأ فحاضا | نآرقلاةءارقلو#: اذسهاوروجأ ةرشعةبف مداخن اوإكسفن امد او

 ةنع هللاىضرنا_ٌةعورتو:دادعاضب ؟نمفملاف رتل ان آل بسب غدكملا تمن لن! ليقد ةودبم ب رحالادب و ةرام> ىل لعصر -هع

 فا'وراقتني لو مول حزنا نورك ووضخاصا !فكؤرةنةءاصكأان مريثكن اك ةانمجنم هن ءار ةةرثكلز قع ك6 2 نضتلا

 0 0 ف 0 0 0 للا 8 7 , كلام
 ىف د . تس

وعيلءهقا لسا ةنس كلذف ملخا :لاربغن طرف بمر ود توها فقولا بالمةعابو
 لات روكتاوسابتارغلا ا زوس

 سس مصل مص مح

 هلع



 نإ قدع >4 روب ااا جت تجب جست يونج ب هج جس جبان مج ا ججم جب سوس + سس بجسج وص لس

 د ع

 ا

1] 

 |ةيها ارك مهارباو ىبع_ثلانع ىوروءازحالاو رب ض را الانو ركشي نب ريس نءاون سلا ناك دقو |
 اند بابل اذه عقفاوهركمونا ءالومنافلاو تارذاااو درح تولوا: اوناكو كلذ ىلع ةرحالا ذمن ا وةرجماب طقنلا

 ىلادود ماذاواريبغت هيلاقرطناعنارقلا ةس ارحىللا اود وبابللا هسحو تادايز تادعائىلا ىدؤا تأ نم
 تدر نم 6 ايد هنو :وك تال نم عذعالو هب سايالف ةفرعم دب يه هد لصةعأم ىلع همذ ةمالارمأ رتساو روظ#

 ةعدبلااكاة:_بحةعدبا ماوه: ءهللاىطر ردات د نمامناميو ارثلا ىف تاعاجلاةمأق ىف لست كن سح

 الوطو هنا صملا ًارقأ لوغ. ناك م ةضعاو اهريبغتىلاىضفي داك وأ ةعدقلاةئسلامداصنأم ةمومذملا

 ىلع طّقنل اهم تال ال رع ارعاات اكريثكيبأ نبى حي نعىئازوالا لاقو ىسن,هطقنأ

 هيفرعب هنسامالاولاةةى الا ىسوتنمدنعاراك اطقنهدعباوت دحأ ع هلروف هناق هيسانالا اواهوءاتلاوءاملا

 فحاصملا طمقنتنعن سلا ثلاس ىلذهلارك .ولألاق غاوذلاو اوما كلذد_هباون دحأ مث هيا الاسأر
 ءاد_ل ادلاخلاقو هءسايالفنارقلاب ار ءاامالاو ة.برعلابةهاكللانوب ردي تلقاهطيةنتامولاف رجالاب

 ثدحأ يدااوه اخ انال طقنااو رك ند طوةنم فصم فأر يهنأ ارذ نب ريس نيا ىلع تلد

 رخآ ماسقأ ىلاو ًارحنيثالثىلاءووسقوءءازح اووسوهفورحون آر ةلاتاك اود_ءىب»ءارقاارضحأو كلذ

 هبلعنيعملترغلاو ركسفتلا :ءارقل ا نمدوصةملاتانيبنس انالنارقلاة ئه ىف بن تلاوه (ليترتلا سماخلاا)
 اهرح ارح ةرسسفم هنءارق 1 ىهاذاف ملت سوم ءاعدتلا ىلص هللالوسر ةءارق اهنءهنلاىضر ةملس مأ تتعن كلذإو

 نآرقلاأ ارذاثأ'نمىلاب أ امه ردنا أو امهاترأ تارعل آاوةرةءااأرقانال «_ذعهتلاىذر سابع نس الاقو

 ار ذه نار عل وو: :رغيلاارقاثأن. ىلابح ام_هربدنأ ةعراقلا اوتازاَزاذاًأ :1نالاضدأ لافو ةمرذه هاك

 نارقلاخ الاواةف:رقيلا ار تامهدح نأالا|اد-اوامهما.ق ناكفةالصا!ىفالدنء1ح رنع دهام ل سو

 بهسا نأ ارذلاىنعم مهب العذلا ىلا نافريدتل ادرلال بقسم لدترغلا تالعاوءاو رحال قامهلاقذداك

 ةمرذهلا مسالا ىفاريثاند_ثأو مارت الاوريقوتلا ىلا برق كلذ نال ةدؤتلاو ل #ترثلا اضن ةهارقلا هل
 اوكاوشتا رغلااولتا لسو هيل ءهننا ىلس هلا لو رلاقةءار ةلاعم سه مءاكبلا ءاكبلاسداسلا]) لاوقتسالاو

 ىلعتارقلاتأرق ىرملا لاصلاقو نآرقلاب نغتي ل نمانم سل لو هءلعهتلا لصلاقو اوكا تاك مناف
 اميل درسا تالاتر كبل نا أ ارةلاهذهحلاصأب ىللاةذ مانملا قل و هيلعدللا ىل_سدللال اوسر

 ءاكبلا فاكتب رطافاوهبلق كملف دحأ نيعلبت /نافاوكيت ىت>دودسلاب اولتالف ناصسةدصم متر قاذا
 اونزاحتف هومر فاذافت رح لزتثآ ارغلاتال_-ودبلعهللا لس لادا ا ف را نفنز+لاهيلقرض<نا

 هرحاوز وءماوأ ىف هريصة:لمأتي مدوهعلاوق.ثاو اودنعولاودن دهتلا نم ذاملمأتي تانز+اراضحاهحوو

 نافءاكملاو نزح ادقف لعلم لنةفاسلا وأقل باير رض ءاكب و نؤح رض ناذ وكبب وةفاحتال نصف

 ةدادكم هزيغ خ نممعاذاكلذكودع-ةدصت ,يمماذاق (ثأيا الا ىعارب نأ ر| لا) بئاصملا ظعأ كلذ ١

 قسلون ان لنوع جلا فوةدحصم ةرمشع علب رأنارغا!فوةراهط ىلع ناك اًذاالا دصسنالو ىلاءاادهع اذار

 ىلا : الاب لي ايءدودمقوعدي ود دس ةريكيتا هلك أ أو ضرالا ىلءهتهبج عضو روهسن نا هلذأ اوةدحم ص

 نمىلع>ا ملا لوف نوريكت المهو ممردمحاو هعوادعساو رخىلاعت هلوقأرغيتال_ةماهأرق |||

 ًارقاذاو كئام ءاوأ ىلعوأ ثلرمأ نع نب ريكتسا !نمنو؛ أ نان ذ ,ذوعأو كلدمح نيدسملا نود وار دجاسلا

 كلن يع_ثاذلنا كيلا نيكابلا نمىناعجا مسهللا لودذ 0 وكيد مهدي زب ونوكم تاقذالا نو رخت وىلاعت هلوق

 بو *لاةراهطو هل ,هلالامةةتساوةر وعل اركس ن نمةالصلا طو رش ةدحملاءذهىف طرت _ثد وةدع» لككلذكو

 اعفار ريكي هنااهلإك فليقدقودحس رهطتاذاف عاملا دنعةراهط ىلعن لنمو ثيل او ثيل نم ندبلاو

 ىلع سام ءةلاالا اذهل لس الودهشتلا نودْئارداز رس مم عافتراللربك مث دوصسلل ىوهللرعك مع را هب هيدي

 كلذادعاموةب ؛ ادمال برفأ ىووهلاةريم ؟تومالاه يق عب .ةبلفدوصسا اى رمالادرو هنافدبعب وهوتال_هلادوده“

 فأر هبت ع نماثلا) امومأمناك اذاهسف:ةؤالتل د هالو مامالا دوص هرزع يمص دال مومألل مذيب ينم

 مدا_هلنا لاح حرسش ف

 هب ( هيعيشتب نمو
 دو ادىلا ىلاعت هللا ىحوأ

 دوادا.لاقو مال هيلع
 نكفايلاط كتم اراذا
 لخد مداس1تاامداح هل

 قامغار ةمدللاف
 هللادعأ اىفو باوثلا
 ىدصتي ودا.عللىلاعت

 غرفي وةحارلا لاصدال

 هللاىلع نيلبةملا رطاخ
 مهشاعم ماهم نع ىلاعت

 ِ هلعذي ام لعشر و

 مل اهدي اصةما,ىلاعت

 يلاعت هتلادا م عم فقاو

 هتينعم فقأو مدا او

 هتلئشلا لع مداخلاف

 نلكشت ىتااولاعت
 ف يشلاف هللاب ىلا

 7000و نيب رمل ماقم
 راتخف را اربالا ماسة مف

 راثيالاو لذبلا مداحلا
 رامغالا نم قافترالاو
 هتقو ةفيطو و راغالل

 هلبادامءةمدخل هيدصت

 لشفلا فرعي هيف
 هإذاون ىلعهحرب و

 نم مهقي دقو هلاسعأو
 نم, مداخلافر_تدال

 جيشلا ماقممدايللا 5 ١

 مدا1لنلالهجاعرو

 بسعف هسفن لاحاضاأ

 لادِإعلاذش هسسفل

 مولا مولع ساردناو

 ةعانقو نامزلا اذهىف
 ,نمءاره_فلا نم ريثك

 ملعلانودةمغالاب خاشملا

 ,ناكن ملكش لاسملاو

 تسيب دس
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 هنال نيل قد ا

 لامعالا ر وصخ عامل سل

 نم لكل اعنا ءو

 كلذو لاملاناد_تو

 ىفةلتول_ءلافرودق

 ى أر لعلارثكو لو ظملا
 لاوحالابلامعالا طابترا
 دولاب حورلا طابتراك

 نع ىت-غالنأ ىأرو

 ملاعف ىنغالكلاسمعالا
 تلاوقلانع :داهشلا

 ةيقايبلاوقلاث مادا
 قمم نمو قابلمعلاو

 وه هانةصوىذلا ماملا
 فراعلاو قلطملا حش

 ةعملابومملاو قمل

 ءافش هم لكوءاو دورت
 تاكسد هليابو قطني هلباب

 برقي ديعلالار
 هيحأ ىت>لفاوم ءاايىلا

 اعوم ه]إت نكت هتدبحأ اذا

 ىنادب ٌوموادب واريعب و
 ثيدملا ارمصدت فوقاطني

 عنعوهنلاب ىلطعب شلاق

 ءاطعى هلةيغرالد هلباب

 عمود ب هبنيعل عئمو

 هفرعا قا او قملادارم
 ءايشالا ف نوكمفةدارم

 د ارالىلاعت هئادارع

 هللانأ له تاههسغن
 لود دإاه:مدي رب لاعت

 ل دةدو*©ةروصفف
 الىلا_عتهتيادار#لاهف
 ةدوحمةروصلا نوكلل
 مئاَقلا مداخل فالدع
 هلبادا عم ردخ بحاوي

 ىلاعُت

 رع ىداحلا بابل ا)#

 2 كا 1

 نوهأ تنكفأ هنع ضرعم ثنأ ُث هضرعو لوط لمأتل«.ةك ل ءنر رك مول وعلا نمهبف كل تل طفكرافنأ

 كبلق لب ها, د> ىلا ىنصاو كه ولكب هءاعلبقتف كناوخاض عب كيلا دعت ىدبعا,كناوا ضعب نمك راع
 ةمريستلا د يا دس نع لاش كلغ شوأ ماك-تم ماك- ناف

 كاوا نّصعب نم لدنءنوهأ ىنتاعف أ ىنعكباةب

 0 هوةوالتل !بادارهاط ىفىفاثا' بابلا)*

 ليق:سماسلا+اماو امتنا لاو بدال ةئهىلءافقاوءوضولا ىلع وكي ناوهو (ْ راةا!لاسف لوالا)
 ىدبنيبهسوأك ءد_وهدابنوكي وربك لا .ه ىلع سلاحالو يكد تمار يم بد ًاراقرطم دلما

 ريغ ىلعأر ف تافلاعال !لضفأ نم كلذف رصسملا ف نوك,تاواءاف ةالصلا ىف اري ت الاو> الا لضف او هذاتسأ

 ادوعقواما .ةهننانو رك ذب نذل ىلاعت هني'لاق كلذ نودهنكلو لضفاضي اه سا ارفلا ىف ءمطضناكوءوضو

 دوعقلا# رك ذإا ف مامقلامدقنكساو لكلا ىلع ىنثاتضرالاو تاوعكلا قل ىفنو ركفتي و مهم ونج ىلعو
 2 ارث نموة:حةثام فرح لكب هناك السلا ىمئاقوهوثآر ةااأر 0 نمهنعهلباىضر ىلعلاف اعمطخهركذلامم

 ةنس> نو رشعو ْسمَفن ءوضو ىلع وهو ةالصريغ ىف ءأر ق نموةخس> نوس# فرح لكد د إذ ةالصلا ف ساا-حوهو

 ىرافغلارذولأ لات باغال غرفأ هناللضف وهف ليلاب مالا! نم ناك امو تاذ_>رسثعق ءوضو ريغ ىلع هأر ق نمو
 تاداعءارتالو (ةءارقلارادقمىف ىلا 'لا) لضفأ ليلا ماشا لوط ناد راهنلاب دوحسلااةرثكت ا هنعهنلا ىذر

 1س ىو ني مهضعب وةرم هل ءالاوموملا ف نار ةلا رج نم مهنذ ةراضتخالاو راثك الاى ةفلتذ

 اردنممل_سوءيلعهنلاىلسهننالو-رلوق تارب دةتلا ف هيلا ءجرب امبلوأو ةرمرهشلا ىف تح نم مهنموُت الث
 تعمسال اهنعهللا ىذرت ثئاعتلاه دقو ليترتلا هع:ة«بلعةداءزلانالثأل دوهوة غم ثالث نملة فتآرقلا

 هنلاىذرزعنبهثلادبعل_بودبلع هللا ىلص ىلا مأوتكءالو نآرقا!رقاماذهنا ارذهنآرةلارذبيالحر
 ةسعج لكاف نآرقلا نومتخ مهنعهّنلا ىضر ةباعصلا نمةءاجب ناك كلذكو عبس لك قنآرعلا م تاامهنع

 ةليلو مولى تملا تاسرد عب رأ مثيلا قف م-هنمهللاىطربعك نبينأودوعسمنباو تبان ندي زو تاع

 قةغلابملّوالان اكراصتقالا فةغلابم هن اكو أزح نيثالث نمزج مول لكر هش لك ىف متل اوةءاجههركد قو

 0 ال تم ع وسلا قتبناثلا اوةرمعوبسالا امه ادحناتل دتعمناتجرد امهم وراثكتسالا

 لح وامهدعبوأر غلا ىعكرف نيذثالاموب زاهتلابهعم لم ورايا معو ل للاب ة مح تح نابحالاو

 مهلع ةكاللاناهمتمتخ لبللالّوأو راهنلالّوأ لبقَت_.هلامه دعب وأن رغما تعكر ف ةعجلا هإمل ل.الايه هد

 انارتلاو ١ عج اههتكرب لهشتف ىسع ىف ى >- اراه ناك ناو عدن ىتحال. اه م” تناك اهملعىلصأ !مال_سلا

 فنيتقخ نع 00 ف دنرسلاو رط نيكلاسلا نيدناعلا نغتاكث ا هنا ةءأ ارعلارا دعم ف ليصفتلاو

 رصتقي ناس أ رالف ملعل رمش نيلغتشملا نموأ ًاركفلابو 1 قرسلا

 ديدرتلاةرثك ىلاهتحاسةرثك-!ةرع رهشلا ف ىقتك دقذتارقلا ناعم ىفركةلازفان ناك تاو: ىلع عوبسالا ْى

 ةاسلا ضد تخنا ازحأةعبس نآرقلا مسقبف ةرمع وبسالا ىف مث نمامأ (ةمسقلابوفشلاتل) لمأتلاو
 ةلياوتدئاملاىلاةرقبلابةبعجلا هلا تفي ناك ه_:عهتلا ىضرنا-معءناىو رفابازحأ نآرقلا مهنعهّنلاىضر
 ءايالثلا ةلدلونوعرفو ىموم مسا ىلا ع نيالا ةلاد مم ىلا ف سوء: د>الا هإلودوهىلا ماعنالاب تنسلا

 0 وع ياو نمبالالل عروسات هعرالاةللو ص ىلا توبكذعلا
 ثلاثا !يزحل اور وس سجن ىناثلازحلاو روسُالثلوالا ب زملاف ةعبس نار لا ناوحآ ليقو تترتلا اذه

 لضعال عئابلاو روس ةرسع الث س داسلاو ةروسةرس عى دحا سمادلاو روس عست عسبارلاو روس عميس
 هءلعوتلا لصهتلالوسر نعرس «.فو كل ذك نوري اوناكو ممن ءهتنا ىضر ةياعصلا هيزاذكهفوزخ 01 ََس

 م لتكن ةارلا) تلح انهى وسافءارسالاو راش عالاو ساعتالا ل معتت !ىليقاذؤو رو

 زرق ا اهنافاهريغوةرج اب تامالعلاو طقنلاب صأرالو هنستو تاز هلا ةراثك

 5 لف

١ 
 ااا وا



 الد
 تاءرب روت | لاقر+. لا جوتالهنأالا هد 1 1 لا نماضب أ لاقد كتيب قحاب | '
 ىذلاثيبلاناو نيط املا«: متحررة كل الملا هترمضدحو ريدر ثكو هلفاب عستانآر ةلاهق لن ,ىذلاثبباا 1

 تاقلاق دج انى ااكبلاق كيلا نوب رد رتملا هن برقتام لخفأام ب ررا,تاقفمانملاف لوز ع هنلاثب أر لبنح نيدجأ لاق» نيطاي_ثلا هنرضحوت الا اهنم تجر وهرب لقو هلهاب قاض ل +وزعهقلا باتكد يف ىل:بال
 لو ْرعهْللان . نارقااسانلا مهم اذا ىطر ردا! سكن دهم لاقو مهفريغبو مهذ.لاق مهفريغب وأ مهقب برأي
 الو ةحاس دن ىلا اثوكرالنأ نارا ل ماه ىجبنب ضابعن ىلضغا !لاقو طقم وعم: مل م ماك ةماعلا 7
 ىقمأت الؤ مال_تالاةبا ر لماحتآ ارعلا لماحاضد لاقو<. ا قلخلا خاو-نوكننأ ىنبارفم نود نءافاطا ىلا
 اذاىروثلا نان ماس لافو أ تا ارقااق مطل امءاضعا وغلا ع َ عمو أب الو وه: نم عمو عس!الو هاي نم عمووا نأ

 ةرهب 1 ارهذ جلا ىلصا نيد اه ةرمش :نمنوم*ث ورع لافوهب ءْييب كلا | لنق نأ ارعااىل- لا
 0 رذالاقو م-وهبلكتهنلا ىلصهنبا لور ىلا ءا ةمةع ني دإاخ ثا ىو رب وايندلا لهأ عسج لم لثم هل لخو رعهلي

 نارقلانودامهنلاون سهل لافورسباذهلويامو رثأ هالعأ ناو قر وا هلذ- أن اوةوالطاهلعناو ةوالد هل ناءهتناول .ةفداعافرعأ لاغفةن الار قلاىذءاتي او ناسحالاو لد ءلاب صب هّللاتاهيلع أر ةذ نآرشاا ىلع
 ٌكاسنلا ضعمل تاق نجح رار اا و ءادهشلا عسباطب هلم ثمنا ل نمتام مث ىسعني ناسا ندي 0 0 كل اةروسة عاشر قنم لمضفلالاقو ةقاق نمهدعنالو بخ نم

 ثالث هنع هللا ىضر بلاط نأ نبى ءلاقواذهلاقو . هردح ىلع هعضوو فما ا ىل اهدي دقي سنا سدح ا :ههام
 نآ ارقلاةءارقو مايصااو ا سلا هخلب ءلانيهذي و اذ اىفندزي

 ناواسونالاقورحافلا فو-فتآر ةااوشس رغلاةرسسم لافومعل آر ةلاون آر قالا رولات سن الق م«( نيلفاغا اةوال“ مذف)«
 هناعس ملا أ اوسع نيح نانوالاةدبع ىلا متم لجو زعهنلانوصعب نيذلانآرغشلا ةلىلا عرس .ئابزلا اراد
 حامرلا تالاهوه زاكلو كلام هل ل5 ًارقفداعم طا م تآر ةلامدآنءا ًارقاذاءالعلا ضعبلاقوثآر لاس
 نب لاقوة ما.قلا مون ةاسدثالا نعل سا_عنومل د تآرقلابادصأن ا ىنغاب هنال كآ رتل ىرا تس اعتمد

 سانلا ذات وتوطر ذي سانلا اذاهراهتب وتومانيصانلا اقاهلبفرهتاتارشلا ماك ل
 لما ىئش وتولات< سانلا اذاهعو عون روذوح سانلااذاهتوك ون دوكيضل سائلا اذا هاك ودوحرفب
 هو رك 7تسلف كهتب « لنا لاهنامنآرقلاأر دال _سوهيلعهللا ىلصلاقواهؤار ارذةمالاءذه ىف نمثل نر هللا لسلافوادب دحالو اءاتحالؤاخا الواب رامتالو ايقاسنوكي تاي دايالو اتاني تل ا

 اهلالدس لدعأ اذا لاذ نكلذه كول ةفاهنم غرب ىدهنعاتفةروس ختفيلدبعلا ناوا همم غر شن ىق ا ةكمالملا رو ةقيلويعلا نافلسلا ضءبلاقو همراك لدق» اند ن "رخل سنام ملط

 نآر ملا ةءأ ارفمتذختلا مكن نسل لاو م هنموهر نيب ذاكسلا ىلع هاةذعلالا سفن لاظوشو نيلاطظلا لعل ةنعلالأ لو ةد لعنالوهوء شن نعليفتآرقلاولتءل دبعا ناءالعلا ضءبلاقو هتنعلالاو يلع تاصاهمارح محو
 ناالع هتسارداوزتاف هياونم_هما مهماع نآر 2 نآزن ”دوعسمناالاقو راها اياهتوذن ذي وللا ثوري هني ارناكف مهن رنم لثا-رهدأركلبقناكن مناو هلام هينوعاة تق هنوبك رب ملأ افالج لمالا متاع -و لحا ىف
 ثددحو رعزبا ثب يع قوهيىلهعلا طقس أ دةو افرحهنم طقس أم هتك أح ىلا: هتاف نمنارقلاأ رة لكدحأ

 هللا لسوق لع ّر وسلا لزنتفنآ ارغلأليقنانكالا كوبان دحأ اوالد ا ةدانئعدقا امهنعهلبا ىذ ربدذح

 مهداح كود داعرتد ًاردقل ئاهتمءدنع فينأ 2 .فب امواهرحاز واهرمآر اوا ومار داهت الخ ت او

 هنمهدنع ف شي نأ ىج.ادامالو رح ازالوورعا "1 امىردي الهنا ىلا ناككلا ةداف نيب امأر ف كاعالا لبثنآر لا

 قئرطلا ف ثن اوك اودغضعب نم اتك كت : ان ىمىخ هم سلامأ ىدعايةاروتلا فدرو دقولكدلارمن هر

 كنلاهتلزت رب اىباةك ا زاهفو هنمْئث كنف و2 9 ىدافرح اهرح رب لك زورق هنو هل -ال دعت قا رطل !نعلدعتف شك

 *“ كلاب 1

 هجولت نمار ايس :
 ىذا لؤالا 223

 نيب قارط قذخأ
 سفنلا ور نسمرح
 ايقابناك اعر نكلو
 اذ_هو تاءلاقرف

 قرط ىف 32
 قرن مرح نيس وءحلا
 نمرخو_هأك باقلا
 نا كلذو سهلا فر

 ىالط ناعم سفنلا
 الر الان ء ودعا ى خذرأ

 فارون با علقو
 همق -ةعأ ىواس#
 هيأعاال هن راراعةوخ الا

 لسع هتقولال هتقواو
 اقدص ةيزمآو اًمد هللا

 هداو هللد_عش و
 هالاوذ هننمو» و هلام و

 لاقأك هنامل هب رش و
 هّنلا لص هللا لوسر
 ضعب ىف _توه-ءلع
 نعمان الو هدو“
 ةرحي_ث هام ةيدومعلا

 ةاكاتسم هزدامعرعدتو

 هلو ةكنالا | ةدانعأ

 تاووسأا فن مددت“
 اهركواعوط ضرالاو
 قدغل اب مهلالظو
 يل اوعاافلاسص الاو

 ةدحاسلا لالظا | ىه ا
 ةيرشأاحاورالا لالط
 لالا ةداهشلا ملاعف
 قوف.طل لافلاو فيك
 تفيطل لصالا سنغلااملاع

 دعست فشك لظلاو
 ه-ةيثكو ديعلا فيطأ
 ىذنخأ نا اذنه ساو



 كلذ. ل هنود>اوىرخت
 نمو بال! ىلا كناطلس

 تعاذايلوو انه نلعج
 نطاي نمىو رعلاء لت

 ني ل اريص ف4 أى

 ىو رولات لف اذاه

 ةكمدشملا ىلا لص
 ىلا ل_هالق باقلاب

 بولا لنااماس لقا

 ةزمشملل لهأ ىذلا دارملا

 ءردصح رشا وهنأ
 هيلكراصق هدلح نالو

 تا «سقنو حورْلا عبط
 5 دعا سفنلا

 ة.صعتسمعو لاب ةزامأ
 سغنلانيلل دالان الو

 لا مالاةر وصلا درو

 الولاحلا تادجو رعت

 نجني هسساحرت رز لار

 ةييؤلالا رخل لا
 بلقلا حورلا عبتتسق
 سفن باقلا عسبتتساو

 تااقلا

 .لامعالا تي ري_هاق

 ةسبلاقل )اوةس ءلقلا

 ىلا رسعلالا 9

 ىلانطابلاوناطابلا
 ىلاةردةااو رهاظلا

 ةباوتنكللا

 ىلا امتذإلو ةردقلا

 ىناةرخ الا ةرخلا
 لوةبنأ هل حداوابتدلا

 تددزاامءاطغلا ف شكو

 قلطي كلذ دنع انبقي
 ثوكي ولالا كانو نم
 نهارا
 هيلع ١ رطل لارلاال

 سفنلا عيتُمسإو

14 3 
 تازيع تزئادق اعاد و ولاء تهل نينالارادىلا اهارصن اورو رغلارادنعافاجبدادز اقبل فداص
 ةوطسهنع ب فكو متةيحرات اهملعرهط او مالوت أ نمو. هبجأ نمالا ل ةءالىلاعتهتناتافلو قلاب قدءلف عرشلا

 هرفسنم هظح توكين اك شو .ةهفال ع مالا ناك او لو.ةلا ىلع ل دمءلع كلذ رهط ذاذ هّنئاهنعل سالب! ودع
 ةرالت ب اداباتكىلاءتهنناءاش نا و ارارسأ باك كلذ. نمىلاءتو هنا هنئايذوعت بعتلاو ءانعأا

 : «(تارقلاةوالت باد [باتك )+ نارقلا

 » (م-رلا نجحرلاهلئا مسا )<
 نهال هيدي نم: نم لطابلا « مث ءتاءالىذلا لزنا هباتكو لو وَ .طعهللا ىلص لسرم ا هيب ءدامع ىلع نتماىذلا هندجلا

 او رابخالاو صص# !!نمهمفا ع رايةعالاق ب رط راك-ذالا لهأ ىلع عسن اى واد كح نمل د تت هعلخ
 ءايضلاوهف مارخلاو هلال !ئيد ءرقو ماكحالا ن مهق ل صناع مقتسملا طارصلاو حولا ا كول هن

 هريغىف ءعااىتبا نموهللا هج ةربا لا نمهغلاخ نم ررشلا ل مانت قو رورغلان ةاخلاهنو رولاو

 ريغصلاو ريثكسلاو ليلةلاب طمملاوهو والا متسلار قثول ةورعلاو نيملاهرونو نيتملاهلبا ليو ههنلا هإضأ
 :والتلا له دنع ةاحالو ديد لها لهآ دنع هدئاوذب طمحال هئارغىهاننتالو «ئاعىضةنتالريبكدااو

 اولاعف نبردنممهموقلااولونا او هاب ق1 اييمالو نرخ ”الاونياوالادشرأ ىذلاوه ديدرتلاة رك

 0 قفودقف 8 "نملكش ا ةيغرلا اعدها 004 ءأنا

 ا 2 ميقا عمت اردىلءة بط املاو هيوالثةم ا ا ايما ايضا

 فشكنتو هلب_طغقوهناسنمدبالكلذو ةرهاظلاب اذ الاو ةفطابلا لا عالا نم فام ىلع ةلظفاحملاو
 ٍنايلا)ر اطلاق ووالدلاب راداىف(ىاثلابابلا) لهون آر ةلا لضفيف(لوالا بابلا) باونأةعبرأ ق مدام

 هريغو ىأرلابءريسغتد نآر هلا مهن( ار نابل از يوالعلا ةزعتنط : ابلالامعالا ف (ثلاثلا
 ( هنوالت فني رصقملا مر هلدأو نارغل لغفىلوالا ل رابلا)

 *«(تآر لاذ درع

 لاقو ىل ءتهللاهمظءامرغدتس ادقف وأ اه لخذأ فوأ ادحأ ناىأرغنآر ارق نمولسو هيذع ةنئا ىلسجلا

 هلعدتلا ىلصلافو هريغالو كا مالو ىنالثآر هلا نم ىلاعت هنئا دن عةلْزْتم ل_ظفأ عسي فش د نماممل سو هملعدلل ا ىلص

 ل ىلصلاهو تأ رارغلاةوالت ى أ ةدابع ل ضفأ ملسوهيلعهقلا ىلصلا# و رانلاهتسمامباها فت آر ,ةلاناكو للسو |(!

 لاه نآرقلاةكئالملات «ء-ارلق ماعفلاب قلخلا لذ نأ لبق سد وهطأرةلجو زعلان ااضنأ /-وهيلع
 مسوميلعمقلايإ_ملاقواذيقطنتةنسل" اليف وطواذهلم< فاوجالىبو وطواذ_ه مهل ءلزتبةمال وط

 ناءدنع ثآر ةلاوءارق هلع نمل اعنو كر ابتهنلالوقب ل_سوهماعهنا ىلصلاقو 0 را

 دوس ل مرتك لعتمابعبا مونةثالث :ملو< هللا ىل اصلاوو نب رك اًسلا باو لضفأ هتمطعأ ى 53-6

 هبعأ ل بجرولجوزعهفلاهجوءاغتب نارا أرق لجرسانلانيبامغ ر ذي ىتح باسح مهلانيالو عزف مهلوهجال
 يولع نا لو +لعمتلا ىلهلاهر هتصاخوهّننالهأت أ ارَعلا لهآ لو هيلغهللا ىلص لاهو توصارهبو_ه واموت

 هتلإإبوهيلعهنلا ىل-ملاف تول ارك ذو تارغا اةوالت لاةفاهؤال>امو هننالوسراب ل ةفد دخل اً دسك 1

 الو نار قلااو رقاىل_هاب ٍلاةماماولأ لاقع(راث ” الا)وي هتنيقىلاةنيقلا تحاص نمت آر 3000 لاانذادش؟

 اورئناق معلا تدرأ' ذادوء_بمنزءالاقو نأ ارقالءاعو وهابلق بذ_ءدالهنلا ناذ ةقلعلا جاما ءزعونرت 3

 شعم #:م فوج لك, سلع نو رح ون مناة تارقلااو رقااضبأ لاقو نيرخ“ الا اونيلوالال_عهيفتافنآرقلا

 ْن مم ألأسيالاضبأ لاقو فرح ميملاو فرح مالا او فرح ف لالا نكساو ملا فرخ ا لوقأ الىفااماتانس>

 ضغب ناك ن اول بوهيلعمللا ىلص هلوسر و هنادعس هنناب< وهذ هبحمن ونآرقلا ب<ناكناذ نآرقلاالاءسفن
 د ةنلاىةح .ردتاآرعا!ىةنآلكصاعاانب و رم لاقو ل سوهياعهللا ىله هلوسرو هناك هللا غية وهفنارقلا

 ٠ حابصمو 0



2 
 .<داآك

 هيلع ىرعوهرهاط
 ةلماعل اودهاجلاةروص

 ليءانعوةدناكم ريغ نم
 ريسصصنو ءانهوةذاذلد

 ءالتمال هماقةفصت همااق

 توم لا 1 بعللا ىهاضت هناو همف:دئاهاللعف هنأ كلا لع و ِ
 هب مهشنو ناله ش شاأاهد و هيىرت ةةقاا ىو ةيقملا ىلا ىصالا ىرتر هاا فلنا ٍلعاو ناطيشلاف:أ مغر
 لعل او سءنال اظريغ نمرمالا درع هلام. ظ ع ىلاعتو هناحس هللا سعأ كل اثتم ايالاهفنأ ماغرا لصحالفا ٠ هلي
 ان لل وو ردعمنلت ا 200 نم كْو'دنتاك رفوأ هؤازحأو ريك اىدهلاّن اك اهات ولا راثلا مت ازحمنم زح لكبهللاقتعي نأ جراو ىدهلا لك" اةالاتتمالا مك ىف متهللاىلاب رقت هنأ معاق «(ىدهلا جيذامأ وو هنذ

 50 ا روش 3 0 -كثمرك ذبول >و وةنمكسنعالا هاء كمدق عذتالف هزي زعلاهمادخأ اعضوم وهوالا ؛ ةداراىاع: هللاهد ربذ ! ناموا مل -وهيلعهتلاىلصهّتلالو-ر مادقأ عق ومال فن ماب هسيلقةناحاك لمعلا | هللا ىذر هدعب قحلابنيءاَملا هيرب زوي رثوا مقهتنرت لسعج مل جوز عمل'ءافوت نأ ىلا هيدا مرهطأو هسيلاقةاحاءدلجنيل | د هتنسو لحتو رعهي ررضئارقاجذ عرس ىل'ءراداناو هيرست لا لع و1 وتلا تياغو هبات تالكةداح 0 لد رع هيلااقراتحا ىلا هولا 0 امناطح ىلع كلرصب عقواذاف « (ةنيدملاةرايزامأو ) « ١
 الحري 2 ا هياكك أ ة دعو هنتمدتك ع نمكناقام ىلع ةسسأت م انعاوهمااك عامتساو هتدهاشعاودعسو هتيوصا اوكردأ ناذلا لصأاو مف عطقا: .نيدارملا ىلعهب عن هلل نمامرك ذب م هبوص وف ةيوص ارو هتمرح ل ته نم ل_عهطابداوع فرك ذب هنرق ىتدح ني وبح لا ةحتنم : 1 6-0 ةعفو وتقر عم ميلظح نم هباق هناح# هلا عدوة ساامو ىشااىفهتنكسو هعوشخر وداد
 سفئل ادوج هن عتشذب ءارالاع رن اورطخ ىلع ةرخ“ الا قهتي ور نمكناراندلا ف«: ورك تتان دق كلا ارك ذا ثم هنعمل 1
 1 5 1| ةمرح تكرت نافاةحسوادءنلوئاف كرءباو دحأ امىردنالل :الو .ذ ناك أ برا, لوقافد_ئايدمناب لورا ةرارع للفم د 1 نولوةاماوقأ ىلاهننا عقرب مسيوم يلعهقلا لملاك كال ءوسب لانا هلوبق نيدو كنيد لحد ةوةرمسعمالا

 ل لتر : تر كلواحر كلذ عم مظعم ءاوو تع نعكلود.٠بهنيبوكنيبلاك تن مأ:الف قئاقدلا نم ةققدقولوهتعن رش
 هاما لاعت هنا قى ظدءالو ةراكربغ نم رار الكنطد كام ًاوناعالاكةزرنأ دعبهند وكن ىلا عا هنن لوح ال
 كانا تعب أ| هتااهراشدا ىتلاتص هرعل اها ل هدا ة+رلا نيعب كلا ىلاعتهننأرظنم ناب كود اقع قو اا تدل ندحأ :ةانا1كلذدرصع رغسلابْ ل فن تعهسذاهريق طئاحىل اوهران !ىلارظنتناىلاكةوشو هلك بح ضح ل امند

 5 ل -_ 2 هللا ض# ” رار هنا وا اوني ١لوالو مل توعيلع هللا ىلص هب هينثل هناك 00 تدم هدف توفل نىلوأ هناضسمتلا ضئارفتا 1
 0 1| اعشاح ل كلو دب نجري نأ هناعجسمتلاىفكالمأ ملظعي ءافاثم .وايحدللا قلد لضفأ تعج أءَدَم

 إك يلتدوأا تارمحت* ١ 4 0 مل -وءيلعهللا لص ىنلارعقاذه لقد صسملا باب ىلع فةوامإفةنيدللا لش دوهنغهتلا ىذوقرقلا هتلارك دىلا م-موأقو 1 1 3 نع كح اكنمؤم لك تل نمع وشلل :دت نايت اكملا ازهر دج امواماثعم مهدوأ+ نيلتم مهجر 0 حلاق هنانا 1 000

 توكيالو نيا :سولغلا نأ هيلعمتلا ىلص هللا لوسرةراي زامأ وز «توفدم لبو هيلعللا ىلص دمتم يقدلب ىلذلي شاق فوج رخالاق قافأانإف
 نورا لالا از. ]| تمد درت تنك |ي الاءهريسةنمبرة:الواء>هر و زئاكاةممدر وزو هانطصوأك هر دي نيد فت ا ىج اف رس
 رولا ىدر ودتودار 1 هيدي نيدالثأم للعب نمه قلد هإ.م2الوهصخ# سءالتأ ىف ةم رار ك ارا عركلاهصدم
 ليبسلا لانوس لئاا ع رابز و كمايقو كر وضع ملاعةلا معاودوهلاوى راصنل اةداعدها ثمل لم.ةَّءلاو سا ناقل عفاف كلذكف

 مر هلل سف تاقلاىلا نبق ىهتبتر ملفعرضحأو نئازابد علل 'فاعوضوملا: تىفةعركلا هتروص لاف كتالهوكمالسهغابب هناو
 ليسلا ركل َكَلَع منمق-ىف اذ_ههتمأ نمعباعلس نم مال هغلبب اكل هريقب لكو ىلا هئدتنا تال سوهملع هنا ىلضهنع ىو ردتف 1

 قو رعااىرا<#ىف كل هنافذاع ركلاهده_ثمةدهاشع ىقتك اوهناغلىلااةوثىداوم | عطقو نطولا ترا نع كف هريسقرض 1

 ىلا سفنلاب ةكمدشالا ىهؤازحا ذهفارشع + #.!عهللا ىلصة دحوم ىلع لكن روتي كلا هنرغةدهاشم
 تاء هاذاف تلواادح ىلص ىلا دوع د مهونو مناع هللا لاول رس هندبب هترايزلروضحلاب ف يكف هناسانهياعةالدلا أ

 72 اههف تقرعقورعلا هللا ىىدرراصنالاو نورحاهملا هيو د_> [ دقو ريذملا ىلءا تاك ةيهلاءةءاط ل باق ىف ل ثمورينملا لسوةيلع هنا

 7 جرتماوا-جراجيق بط كد ؛ ةمايقلاى ىرف» النا لو زعدهللا ل -وهتيطتع ل>و زعءهللاةءاط قع مهتح رخال عنا مهنع

 سرت اةجرلاءاعئلةرع ٍ سل هنأو فوخلاومهلاونز رخل اهماق مزلب تأ ىئيتشاهلك اهنمغرفاذافيمل الاعتلال
 ىف تلقلا تناح م تاق هلا عا و هيلقع نمثالذفرعتنلو نيدو رطماب قمل ًاوههعدر مأ نيبو مهلا: مزق ثنثأ اوه هنم لبةأعود | أ ١

 ( لدا لعب هير



٠. 

 ايف

 ا درردصو ا 3

 هسلاتااموةمكملا

 1 3 . وم وهف« ل2 ىلاونو وادا
 متكالوهنمالار 5 ذلائدتنت الىتتدءلا ب ررك د.ك اة فاوط دوصةملا لب تدم ب وسمح فاوطدو هعمل مم 9 3 0
 هرسهاط راصو ف .غاأ

 ل 0 ١ ادهاشمهنط انوادرد دم

 اثم ندلانأ يك توكل' املاعىشو ريعءلاب ده! ثتالىتلاةرضل كلتا كلا املاعىفرهاط لا” متيبلاناوأ| | قهرا مارد
 هلا 9 6 . ٠١1

 ثااماعفرهاط | الو با غيفةولش هرولح

 اورمأ فاوطلا كلذ لثم نعى انتارتكا ًاةيترترصق اأو ثددلا اذهم سن الا فاو امك هيك ذلمل اق اوطثاف 0 سرخسد و 0
 ا اذهل ثم لهو سريفي

ٍ : 
 ١ ىف ذأ هنالدتذشمال

 « مه ةهتعاط ىلع لج وزع هنن عن اممثلت !ءدنع دهتعاف ( مال: الا || الاه ا 4 1 ٍرط 1 الا خمو نياق
 نيد 0 لاو

 | قارط ط نملخدأم دعب
 وو || نيحاطدلار ريالا لامعأ
 ١ ل لود : عاتاةنوكيد

 نك ةكر هقب رطف

 000- , الخدر وأ لوبقن مدح قالا هب دقن ك ىذا امىريالوهو جرو نللا ىلءل خد ىذلك ةحرل ١ قاطب اله بق هلاك

 را راقملا ناب ١ هددرت دنعر 5 ل د ف :

 0 ع 7 ءسلاةطكبةونرملاو 000 اةفكان صلال“ ؛ملوةماملاتاصر ءى نازيمل اى 1 نيب هددرت ١

 غلب الو لاهل انو نم
 دنع فقي لاوملاا لاك
0 
 رك ذاق »(ةفر «ب فوقولاامأو)« نا ارفغلاو بازعلا نيداددرتمناصةنلاو نان رلاىلا ا 0 !انين | ىسرفاو اع 0

 رءاشملا ىلعتا ددرتلا ف مم قرفل اعابت ات مالا عادتراو قالا ماسدرا نمىرتاسع تاج ردرلعلا اونو نيدلاو

 ٍ فلك الا ماما نكءاو

 عبارلا مس ةااةؤشأا
 3 كرادتا|بوذحلا وهو

 قالا هئدابي كول سلاب

 هع 8 تحرم 5 .ىلو 1 0

 رورغل ارادن ءفادعيو

 ةقالتاراد ىلا و
 لا. ار ع نمىونرب و

 العمل وعول الءالاو

 مدر ماير دسعأ الل

 ىلع هنط ابن م ضع

 نيعد ةظح الملل ءاسروةمد1ا ف صولغلل اراهط ىرخأ ردد ةيمايضا ذوا ثا ال اراد ءانغب دعا اددرت ىهاضن |!

 ىلالاهتبالاوةءارضلاك لق ملا كلذ درك ذزياذاولو.ةلاودرلا نيب د-اولا ددعصا كلذ ىف مهريكو مهتعاذ مسا

 لاديالا نم ةّعيط نعم ةوماكنيالو ضرالادانوأ نمةزي زعل يول ةااةطساوب قاحلة ذاك ىلا لال !ةريض> ||
 0 يلا تالاو ةعا ارمذا تدر<تو مههمه كتءهدحا اذاقيول- هلا تانرأو نيهلاصلانمةقيطودانؤالاو !نيهيل اراو اوفوشكلاب

 ىلعةدخاوةمهب نيعمتكت مهرادإ اءا وسلا اون ت ضو مهقانعأ هيلاتدتماو مجد أ هناحس هيا ىلا تععتراو ا 4

 لادالاةر واع راهظت:_.ءالاو مههلاعامجان 17 هلرغ عل :ىاعتهقانانافيوتافرع رضع نأ بونذلا 1

 ىبرلاىف لمْرعِرت_ةيل كيلقىف ءاعلأ ىذلا هناو تاطنش .ثلانصرطاخلتا ازهنأ لع ءاف تاام.شلاىل صرعن سالف :

46 

 قا 1عفامتمل اوءاحرلاو فوختاو ما عتل أ نمم بق كبلق فرض اال هنأ ل ءافو (تدبلاب فاو امأو )+

 تائاغت الو هلوح نيغت ةاطلا!شرعلالو> نيفاخل |نيدر زعل ه7 اللاب همشت ةمفاوطلايكنأ ملعاو ةالصاا تانك

 هَ .:ويرلا : ةرضع بلةلافاوطوهفد رمش !!فاوطلاتأ لعاو تدبلاب متو تيما! نمفاواعلا ىدتنت 5 هبالا

 ملاعىلاة> ردم ةداه_ثلاو كلا الاعن اوسسغلا ملاعىفوهورسدبلاب دها ثءالىذلا باقال ةداه-
 ةيعكل اءازا,تاوعسلا ىف رو وهعملا لاتابةراثالا تعفو ةنزاو وملاوذ عه ىلاو تاع لا هلا نأ ناتوكلا اوسنغلا

 ىذلاو هفاوطلاكاذ ل؛ىلءردقب ىذلاو مهنموهف موةب ه.شت نمناب اودعو وناكمالا بس< < مميش
 امأو)»« ىلاعتو هناك هلن'ءاملوأ لو ضعبل نيف_ثاكملا ضء:ءارام ىلءهيفوطنر هروزت ةيءهكسحلانالاةب

 ةعدابملا فردغ نفكتع.دبءافولا ىلعكلتع نع

 هللا نيىدوسالار مخ ١لاق هناهلسو<#.لع هللا ىلس هقنالوسر نعهسنعهنلا ىطر ساب ءءنائو ردقو تقلا قا

 * مزتاملاب قاصتلالاو ةدعكلل ار اًتسسان قاعتلاامأو )* هاخآ لح ىلا مقاصاك ةاحخا مممفاصن ضرالا ف لجو رع
 فرانلا نع نصل ءاسروةسامملا اكتر تو تببلا ب راو تبلل و شوا بز غال ت اط مازعا الا ىف كلمن ع نكت

 تنذلاك نامالالاوسو ةرغغلاتاط ىحاحلا ارث_سلا قاعتلا فكتبن نكستلو تديل !ىنالك ندب نمءزح لك

 هوفعوهمركالا اعز: :مالو هنلاالا هلأ مال هنا هلروظلاهنعموفعىفه-لاع رضاه لا تنذأ نميبامش قاعتملا

 هناك «(ثيبلا ءانف ىف ةورملا اواتصلا نيب , سلا امأ د)* لية:#ملا ف نمالال ذب ووذعلابالا هلبذىراغبال هناو

 قمهعمطو اهسن ةمأ لك ءافتقاو ارةعالاوءايبنالا عمممالا عامجاو اوةما.هلاتاصرعمهريسسااربسو همها ءافتقا

 نملصئامغا ةجرلاوش ” ةسيولاو اعلا كو وو نيمو- تملا نب زئاغل اةمز فرس هذ لح وزعمهللا

 مظعأن م تاىل_فكلذإو مهرج روع جدير م ما وم وامأ برخ هنأ نافذ ال ةجرلا ت 1ط

 لثم هناعسهنئاةجر راردت_ساىلاقا رطالف هدوصق مةياغو يارس وه دل ءلاراطةأ نم نيعمتملا داو الاو

 سالالدامةنالا هيدصقاف *( راجلاىرامأ اد)* دحاود نعد ىلعد> او تقوىف رول ةلانواعتو مههلاعامجا

 هيلعميهارباب هب_ثنلا هيدصقا مهب ءف سفنلاو لقعأل طحريغ نملاث ةمالادرهلاض[متناوةددومعااو يرالاراهطاا

 هلل اهرصاو ةمسصعع هند وأ ةهش هه ىلع ل ديل عضوا اكل ذ ىف ىلا عت هللا هنعل سل ؛اهل سرع ثم مال_بلا

 انأامأو ءامرشال دف هدهاشو هل_ضرءناط._ثلانا كلر طناف ه!مالاعطقو هلا درط را اب هممرب نأ ل-وزع

 لمعو
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 ف.كقهمف ل 1و هرقل |بادسأ ارممسالو هن ع وطقمةزانط ادوكر وله علل هز وكر لق: زانعلل هب وكرش 3 و 1

 امأو)+ سلا تلال وهتاحار وهدازىف رهظت سوهيف ل - 1١ رفسلا ب ايتأ ىف طادخع
 أ| تدب نم برقلا دنع مارحالا ىف وثب ر زثب وىدتريس هنافهرهفلو نيكل لاءدنعرك ذترلف د( مارحالا بوث ءارش
 هللاتنب قليالإكف هلعال نفكسلابا.ةقاقوغلم ل وزعهللا داب نوبل اوضح متبالاعرو لو زع هللا
 بوثلااذهو امندلاىزل فلا #ىزيىالا توا ادعب لد وزعهللا ى ٍجابالفةثمهلاو ىزلا ىف هن داءافلانالا لدوزع

 نطولا ار لهاا قراف هنأ دنع علاق (تابلان مجيوركلتاام او )نفكلا فك طيخونق ساذابوثلا كلذ ذن ماس رم

 نءهةرابز وهو. ن اودي رب اذام هنأ هباق فرضحافاين دلاراغسأ !ىهاضا الرق 7 قلحو زعهللاكااهح وتم

 اوضهنف اوضهنة-اواوقاتشأقاو وةّوشواوناجأف اودون نيذلا هلي رئازلا مز ف ولما كل مىلاه-وتم هناودصد
 ءافادأ بردك فرو هلا تيلطواا مفنىذلا لجوز عنا تيب يلعاولبق و قئالالاا اوةرافو قئالعلااوعطتو

 لوسولاءاج ر هباةفرضعاو مهالومىلارظنلاباو دعس ومهانم ىهتنماوةزرب نأ ىلا ثدبل!برعاقل نعتبدلا
 مدعو هع فحل ءاحر ولد و زعمتلا لضفن ةعث :ق”نكلولاملاو لهالاةق :رافمولاعرالا ىف هلا. مانالالدااللومعلاو
 نءوهلالح ل حلاقذاهملاادفاو لحو زعدهّنلا 5 5 رطلا ىفةمنملاهتكردأ وعملا لصت منادهنأ جيريلوهتيب رازنل

 تاقيملاىلا ةيدابل!لوثدامأو )< هللا ىلعءرحأ عقود ف توملاهكردي مث هلوس روهتلاىلا ارحاهم هتين نمي رك

 ا ةمايقلا مول تاقيمىلات ,ولايانتدلا نمي و رذنا نيباماهفرك ذ تلف هب( تابقعلا كلت ةدهاشمو
 نراةعىدا اوبلا عابس نم وريك:وركشملاؤ- لوهقد رطلاعاطقلوهنم .رك ذتمآوتاملاملا او لاوهالا نم
 فنكملو هتدحووهتب ركوربقلاةشحو هب راقأو هله نعهدارغنانمو تابخ او ىعاقالا نم هءفامو هنادي دورمقلا

 نأ لف د«( تاب لا نمتبنانلاو مارسالا امو ل« ريةلافواخلادّوْزتم هلاوقأو هلاعأق فواخلاهذ_ه
 ءاحرلا نيب نكف كلب دع الوم لال كل لاقي تا شخ اوال سنا :ثأ براق لجو زعهتناءادن ةياحا ءانعم
 هب نادي وهةبيلتل !تتونافالك تمم هرك لح وزعهللا لضف ىلعو اًريتمكتوةوكلو- نعو ادد رمفوذتاو

 هتلارهي نوتساو مزح ا ملذام_نعدّنلا طر زي_سحلا نب ىلع جةني 1 :عزب نامةسلاهورطخلت الكت ىف هو مالا

 الود لال لاق تأ ىشخأ لاغف ىباتالإ هلل .ءةىلب تأ عاطتسلو ةدعزلا + لع تعقو وضفتناو هنولرفدا

 ىراوملاى أ نيد_> جلاقو د هع ىذق ىتح نال ذ هن رث ربخإ لرب ملف همادار نع عدو وهبلعىشغىلاافكي كر

 لاقوىافأ م ةمشغلا هند اقالممأنرمس ىت> تلي رق مارحالا دار ن يح هنعهللا ىذر غار ادلا نال يأ ولا و

 نه هرك ذآ اقىر ؟ دنماولة نأ لئارسا ىنبةلط ص مال_ىلاهءلع ىسومىلاىجوأ هتاعس هللانادجأاي

 در ' ىد> كب دعد-الو كسلالل>و زعهللا لاق ىبامت 3 هل -ريغن مج نمن ىتغلدجأاب اا ندع ا 1

 لحوز ع هّللاءادناهتناح'تاقملافةيبلتلاب توصل (عفردنع يم ارك ذتيلو كلذانل لاقي تأن أ انقذ دي قام

 نيم .ةماغلاتاصرعف مهءاحدزاو رومعلانم مهرس وسلا ع نى لناءادنو عيل ايس انلاف نذأولاهذا

 فول نيد سمالالّوأ ف نيددزتمو نب دودرمو نيلوءةمو نيتوة#ونيدر ةمىلا نيمسةنهو هناصس هللا ءادنل
 رك دافع (ة ةكملوخدامأو )دجال مأ هل اوبقو جنح | ماسمنأ مهر سنن | نوردب الث: .>-تاقءا اى جاملاددرتءاسرلاو

 شخعلو لو زعلان اقع نم هلوضد نمابنأ هد نع جيزيلوانمآ ىلاعت هللا مرح ىل اى من ادق هنأ اهدذع
 ايلاغتاقوالا عج ىفهؤاجر نكم كءاوتّدمالا ةدهسمو امئاح مر-هاهلو د نوكقبر-ةالال_هأنوكالنأ

 امأو) عس,ضمري_غ ذئاللا ا صرت ازلا قو ميظءثيبلا فرشو محربرلاو ميم مركلاف
 ةدكسأ ثردملان رادها مهن 3 ردع وبلقلاتبلا ةمظعه رذعرمضك نأ ضمن يف #(تيبلاىلع هرمصيلا ع وتو

 هتلاركسش او مظعلا تيد ىلا ارظنلاهنلاكذز راكم ركلاههجو ىلارظنلا ىلا .عتهنناكفررب ناجي راوماي اهمظعت
 ةمايقلا ىف ساتلان اضن كلذ دنعرك ذاوهيلعنب دفاولاةسمزب ايا قامو ةبترلا هذه ٌلاباهغملبت ىلع ىلاعت
 نيلودعمىلا احلا ماسقنا نيفوريصمدلوخدلا ف نينوذأمىلا مهماسقن ع 3 ةفاك اهلوشد[ لَ ةنحلاةهحىلا

 رح " الالاو كل ىلع لملدجباملالاو تلك ناقوارتاع ئدىف ورح" كدا 5 0 لفغت : الون دود صو

 ابوذ_عتودر كلاس
 كرادتم كلاس و درت

 بوذحتو ةيذسحلاب

 كامل !اب 2 3

 لهو دال درحلا كلاس !اه

 ءاعملاهغلمت الوةض شمال ١

 ل تاق 5

 هليا ةجرنم هطد دنع

 ةلماعملا ماعم ىفىلاعت

 ىلا قاربالو ةضايرلاو
 جيشو نع حور لاح

 د رحاب وذجلاوة:دياكمملا

 هثدان ا

 نيسقبلا تاب اب قحلا
 نمأمث هلت نع عفر و
 فقفذ_تودالو ناخلا

 هلماعمالو ه] ءاعملا قد رط

 قهحرسشن فوس مانرثأ
 ىلاعتهشاءاش ناهعضوم

 لفؤتال اضدأ از_هو

 دنعف#ب وة:ئحلل ٍ

 هلاك اسوم هننا نم لح
 قدرطىف ذوخأم ريغ
 ةضد رغلا ادعام هل_عأ

 كروديىذلاكلاسلاو

 تناك ىذلاوهةيذلاب

 ةدياك ار ةدهاحلاب هتبادب
 صال الاب هل ماعملاو

 جرخأ مث طورسلاب ءافولاو

 ىلا ةدباكملا جشو نم

 لسعلادجوفلاخلاحور
 جدرو م-هلعلا ع

 زو لضفلا تام
 ىل ةدئاك-اقيضم نم

 سنوأو هإهاسملا عستم

 هلو برغل ناعفأب
 ةدهاشملا نم باب
 ضافو ءءاود دحوذ



 | نمدف تفاوت د

 ععلا لان ىحو ر

 هيوستلابف ةمكلاو
 4 8 سفن اذراص

 اذراص حورلا ئه بو

 حرمشو فاحورحور
 هماقر دو لوطباذ_ه

 ,.لافوةمكملا ندعم

 لقتنام ىوهلا تدعم

 راصوىوهل اواعلاهنم

 نمراصفهدإو ؤهث أريم

 ةطساوناب أ ةدالولا قد رط
 ده* ىهىتلا عئابطلا

 قب رط نموىوهلا
 مآ هيونعملا ةدالولا

 ةدالولاف منعل اةط سوف

 اهلا ىرطتةرهاظلا

 هيونعا اةدالول اوءانفلا

 امال ءانفل !نمهمت

 دله رده ع نمتدحو

 ةرعشالل علا: ةردعس ىهو

 سلبا هام« ىتااةطنانا

 سل اهداخلا ةر_ه“

 نييشفهدض:ئشلاىرب

 ىنعمبالاو ه ئيشلا نأ

 مجحانضخ ناك

 برعنلاوبأ مال_.الا

 هللا «جرىدرورهسلا

 كتالس نع ىدإو لوش

 ىدهي ىدهار الا
 تدتكت ىزذإا عيشلاف

 دقلا حالاهقي رطب

 هنادتباىفاذوحخامنوكم

 دنو نيبحلا قد رطىت
 قا رطفاذوةًامنوك

 سمأ تاكل ذو نيد وحلا

 نيكلاسلاو نيلاصلا
 ماسق أة عب رأ مه
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 ل هسعماثءابورصاللا م لبلا كذو ئانال بلا مسا لامانمم لعل كرد املك تقدس الغ نع

 اعمدة مع كمءا صوصخلا ىلع جل اف ل وعيلعهتلا ىلدلاق كلذاوداشنالاو ف درلا لاكمي رهظ داكب الف لعفلا

 توك نايا ا ةاع طر رواعتو هناد- هللاةمكحت ذتوا اذاواهري_غالوةالص ىف كلذ لهب مواقروادبعت

 ىلعو دايقنالا نإ ىلعمهلا عأ ىف نوددرتبف عرمتل اد اهمامزنوكي ناو مهعابط ىوهفال- ىلءمهااعأ

 ىهتقم ىلع اهفرسصف سونلاة بكرت تاديعتلا عاوفأ غلبأ «سبناعمىلاىدةبيالامناكدابعتسالا تعم

 انءلوهذإا اءاف «(ن :وشلاامأ ر)و« ىلاعت هتناعاش نا عملا لصأ مهفت ىف فاكردقلا اذهوتاديغتلارارس»

 0 لولملا ةرمضح لام ىلع عضو هناو لج وزعهننا تدب تدبلا ناب قةختأاو ”تلاس

 اعسى:ةراب زلادوصتتم ىز ريف هنراب رع الناب رب دج ايندلافتيبلاد_صقنمن او هلرث از ول ->-وزع

 0 هاةلانيعلاناث.>نمرارةاارادف م ركلا اهللاء>وىلارظنلاوهو هل بو رضملا
 قتدمأ نااهناو اهر وص اهيلاقتك اال دعتستالو :هلامتحا قطتالو ل جوز زعهتلاهحوىلارظنلار ون لول
 رظنلاو تديلادصتباهكلو راسبالاو رظنلل دهسا ءانفلاوريغتلا بامسأ نعت هزنو ءاقيلا,ةرخ الارادلا

 اذهةلاعالءاةالابابسأ ىلا هفوشا ل>وزعهتناءاقاىلافوشااف ان ركلادعولا كك تببلا برعاقل قحتسن هيلا

 هللا اتش دتأى :رطابق لحو زعهللاىلا فاضمثديلاو ةفاضاهن وبحتىلا هلام لك ىلا قاتم بحمل ا نأ عم

 دصاقءمزعب هنأ لعيلف (مزعلاامأو )«لبزجلاباوثلا نم بلع دعوام لن بلال ن ءالضنةفاضالاهذزد دره

 ردقهسفنف ماظعبلو لحو زعدنل ناتي رايز ىااهجو تمت اذالاوتاوه ثلا ةزحاهمو نطولاو لهالاةراشممل

 لععلو مظعب رطاخا- مظع_ بلط نمناومر أر طخ هنأش عسب رسمأ ىلع مزعل ملعرلو تيبلا برر دقو تببلا

 صلاخلا الا هلبعو هدصق نم لبقنالهنأ قةحبلودعممااوعاب رلايئاوش نع ادنعب هنادعس هلياهح ولاصلام مزع

 هصالخاب هحوعتو مرعلاه سفن عم مهدلق ريغ دودصقملاوهمزحو هللا تيبسصي تابع رم مد نمتاو

 عطقامأو )< ريسخوه ىذإايىدأ وهىذإ !لديتس نأ رذ_هلف:_هسوعاب ره_.فاملكبانتجايهصالحخاو

 مير ل ثمتقالعلكوةةالعة لام لكف ىصاعملا ةلج نعىلاعتهللةصلاخلا هب وتل اوملاظالادرءانعف «( قئالعلا
 ق هلم عسب هيو لولملا كلم تدبدصقتأ | هد ودنا ىلا هلوقي و دات الع قام رضاع

 امغارتنكن اف كلب ةيالو كدريف ىماعلادبعلا مودقهماعم دة: نأ ىضستالوأ هلل مومو هينيهتسمو اذه تالزنم
 ىلاتاغتلالا نع كيل ةةقالع ع_طقاو ىصاعملا عج نمالوأ هيلابتوملاظملادر و «ساوأ دفنف كتاب زلوبقىف

 نمثل نكي كلذ لعفت مناف لرهاط سحب هتدب ىلاهجوة مننا كبلقءجوب هملااهجوتمنوكتل كءاروام
 نآأردقو هنععطقنا نم عل ة+«_:طونءقئالغل اعطقبلو درلاودرطناالا ارخ اوءاقشلاو بصنلا الاالؤأ ةلرذس

 هعطق دنعرك ذتءلو هناك هنلاقونمالارط ىلعل هلامورقاسملاناق هله و هدالوالهتاصو بتكءلوهءلادوعنال
 قعمطرغسلااذ_هنمهمدق»اموب رّلا ىلع هردبنيب كلذ ناف ا ضالبلا طخ ات وتداعلا

 امأو )رفا اذهل دادعتسالا عرفا! كلذ ن ءلفغب نأ ىتبنيالف ريصملا«.لاو رعد لاوهفرغسلاكلذري دت
 رغ-ل!لوط ىلع هنم قبب امسلطو هراثكستسا ىلع ص را ا<سفن نم سحأ اذاو لالح عضوم نم هيلطيلف (دازلا

 ناو ىوةتلاهدازناو رفا! اذهنملوطًاةرخ الارفس نأرك ذتيلفد_هقملا خولي لبقدسفيالو ريغتيالو

 لزانملّوأ ف دسغي ىذلابطرلا ماعطلاك هعم قسالف هنو وتوملا دنع هنع فاختن هداز هنأ ننام هادعام
 دعب صحن الووخ الا ىلا هداز ىهىناا هلاعأ نوكتنأرذصاف هلدإ <الااةتاريكمةجاحلا تقو قيفرغساا
 ىلعه«باقب هتلاركثيافاه هضحأ اذا *«(ةلحا ارلاامأ د)ى دي ريصقتل تار ودكو ءايرلا ئاوذاهدسفب لبتوملا

 رادىلاه بكري ىذإ!بكرملاهدذعر 5 ددءاوة م شملان ء ف فخو ىذالاهنع لمدقأ باودلا هلل حو زعهلبأريخست

 هرذس ملصاأ رظلوةرخ الاى لارغسلا سمأ ىزاوب+_بو نم عيا سمأ ناقا يلع لمحي ىتلاةزانجلا ىهو ةرخ“لا
 | بي رقتوملا لعل هي رداموهنمكلذ برقأ اذ بكرملا إذ ىلع ره لكل ذا هلاداز ن وكي نال بكر اذه ىلع

 نوكححي و



 نيف نع تا ا ا ب ةاناملا

 مساق سمتالوسر لس فوأ دارك بقلة حاعا ارةل < كلذو مكس مىوقتلا هلاثي

 نا اهنعهّلاىذرةثئاعتوروند.ااركتوه عت لاول .بالكلا تروح «اررح تاو اا .طارام
 مولى ألا متاوامدهقار ها. نمل>و زعهللا ىلا بحأر هلا مون يدا لماما وياما لمعت لوو

 ريدتا فو اسغنا مباويبطف ضرالاب عقب تأ لبق تاكك لج و زيعهنلانم عي مدلاناواهفالط وا متو رةنةمايقلا
 ه.لعهتلا ىكصلاقوأو رمشد اة نازي اق طولا تاو ةن تح اهسعو ركل كوة: بتاهدلحتع نمةفوسلخ

 ىو شق ندم 1ع عقلا كر نوكنأ ( رذاعلا) ةمايقلا موك اناطما افك ايادهاو رمقت- امل سو

 هد رط قدم .دصملا تافه لو .ةلئالدنمكلذ ناف كل ذ هباصأ تان دب وألامىفةسسمونا ارمسدن نم هياصأ اع و

 53 داههط اقار ط قد ادد !!ةباثع وهو مهردتثاهعم ها مهردلا لو زعهتلا لس ةقفولالدعت للا

 اذنأ ع 4 |!لوءقةمالعن متالاقر , ول>و زعهللاد_دذع ىنثه 0 ضاالف باوث هاصأ نارسخو لسفحاىذأ

 سلا هلة غلاو وهالا سس اع :ونيحلاصانا تانيلاطيلا هنا اودخابلد ناوى ماعملا . هلعتاك ا

 ةلقبلاو ركذلا
 ةفد 0 لاب نابل 7 ةيتلاف اللا ور ظل 0

 مالا قالا معتم زعمه ةريغلا 2 سيلا لرش عن ةومم-عذىنع مولا ملا لوأ نارلعا
 من أَم !اب تانةرملا نم مارحالاا محاهي ”ةيدام .لاىفريسملامت جب و ردا مث هل -ارلاءاربك !متدازلاءارم *متمارحالاب ول ءارمث

 همماوو ريتعمأل ةريعو رك د: هالة هرك دبر ومالاهذه نم د>اولكى و فيس لمت ميل

 لكل فشق !منابسأ 1 :رعوان مجاب جفن اذا ىف جاجا م ىلا صرف ن طاالةزائاو فن ر «نوىداصاادب رمال

 هناص-هنبا ىلالودوال هناملعا( م- يقل اما )همهفةر ازؤوهنطانةراهطوهيأق ءاهصة مدعي امادرارسسأ ا نم جاح

 م هااوامف تار درمضا!ىلءراصةةالاو تا الا نعفكلا اوتاوه-ثاان ءهزتتلابالا ىلاعتو

 اورن .اءلاببجل الاقيملااوزاحمناو ءقالنا نعدد املا للا !فنو.نايهرلادرغنا اذهل>الو اكس ااو تاكر ا

 مهسفنأ اومزلأوةرضاحلاتاذالا لجو زعهقلاوك رثف لجو زعهقلابسنالا بلاداقادنانع شحوتلا
 ممنون ابهرر نيسيسق مهتمناب كلذ لاذ هياتك يف مهلعل حور ءهلبا ى# ًاونرح ”الا ىفاعمط ةقاشلا تا دداحلا

 هنعاورتذو لحوزعهللاةدايعل دصتمتلا اور 3 و باوهشلا عاب متاىلعقاخلال.و اوكلذسردناابإف نوريكتسال

 هلأسفاهكولس ىف نيا را ةنسدي دكتور الاقد رطءامحال مل#سو هياعهنلا ىلصا ده ردن لج و زعمللا ثعب

 فرم لك ىلءريبكتل اوداهخل ااهمهتنا الدب ال_بو+ اعمل ىلصلا ةفءني دفةحايسا او ةءنامهرلا نعللملا لهأ

 لعحناب ةمالاهذه ىلع لوز عهللا معناق نوكاصلا مهل .ةف نينا بلا نعلسو هيلع هللا ىل لاس واتح ىتعب
 هتيماامرح هلا وال ل ةداعل ردع وىلاعتهسفنىلاةفاضالاب ى.دعلا تدءلا فرمشف مهل ةيئابه ريبلا

 ىقلعهعضوو هر 3 وةدءصم رف عض ضواادم ءرحرك ًاوهض ود ءانق ىلع نازيأ !اكت اف »رع لعسوو مالاهسقت

 تدبلا ننزل نيم تاو ءاربغ انعم قدم بوأ لكتصتص نمو قع عن لكن مرارا هد هب وللا نس لام 11

 نوكياداب هفنتكي وأ تيب هيوحنأ نعههيزغت» فارتعالا عم هبزعل ةلاكةساو هلال اءوذخن «|نينيكدت شدو

 سوفنلاا هي سنأت الالا_عأ اسف مهملع فطو كلذإو مهدا..ةناومسمئاعذا فّتأو متي دوبعو مهفر ا 0

 نك هلثع وزاركس !| دس ىلعةورااوافصلا نيددرتلاو را ادعالاب رانا ىركل وة عا ااهستاعمىل' ىدتمنالو

 ىتااةوهتالرسك مودلاو ل“ مهيلالةءالوموهفمهه-وو قافراةاك زل !تاف هبدويعلاوىزلا ل كرهافن لاعالا

 كاعذأاب لحو زءهلل عض اوال عادوا وكرلاو لغاوشلا نع كاب ؛ وةدانعال غ رفتوهللاو دع هل 1 ىذ

 الذ ىلا_.عالاهذهل ا ماورا لاهر وئسا!تاددرت امأو لحوز ءهللاملظعب سذا سوةثللو عضاوتلا هيه م

 درلا مالاالا ثعاب اهملع مادقالا ف توك« الف اههيناعمرلا ل ةنكلا+ادنغا الرابع ع انااا االو سوفنتل اه

 2 مطااو سفنل !فرمدوهفرم هذ نع لهعلل لْرَع هءذو طق عامتالا ب بدحاو أ هناثدح نم صا لاش الا دصقو

 _ حس سس ب سب ببي بس بسس ب ب | اضل
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 ها ل
 قأءان عر هينا

 #تع ملعلاو ةمكملا

 هتلعرشلاىنأ مدآ

 اكمنملقتنامث مالسلا |

 تاع ل اهم لعتنا

 هيلاوعدنامو تاءصعل و

 اكتناطي_ثلاو سفنلا
 ص لاعتهللا نادر و

 دخأ ىج ل_ئارعج
 ضرالا ءازحأ نمةضمق

000 

 ىلاةرهوطلانمامنوك
 ندم راذذ الوأ اهةلدخ

 املاهنبارظن عفا 75

 0 اهو

 ىاطاخ تردح

 انيتأاتلافاه 0 ءوط
 ءاز>تامغ نيعئاط

 تاوهسلاب

 باطإتا اذهم ضرالا

 هذه عزت ا ُغ ةيصاخ

 كحاب اهنم ةييصاخلا

 ةروص بكر ثلا حئازحأ

 مدا دس بكرفمدآ
 اهروتعةضرأ ءازحأ نم

 نكت يحل ءذه ىلع

 ءازحأ ةءاساسل ثرعح ١

 هسق تبتكر ضرألا

 كاسم ىوولا

 ةرم ىهو ءانغل اًةرص#

 رثتتمأ قولا

 ماقنت رطنة لب واقالا
 هبا مارك أب و ءائفلا

 ىذلاحورلا عنب ءابا

 !ذاف هلو هنعربخأ



 انآ لا ىنلامملا نجرلا
 لاق ىدو ادلا نس+لاوبأ

 لاقى وجلادوبأ انآ
 ىدنت رعسل ان ارمع وأ ان

 ىرادلا رعوأ انأ لاق

 نق ىلع نب رسل 1
 دوادزهللادمع ا[: كد

 نءاسرنعميصاع نع
 ليج ثدوادنع ةويص
 لاق رمال نبا ريثك نع

 ىأأ عسم اتلاح تنك

 قثمددعم < قءادردلا

 ايأابلاتف لبر ءاناف
 ند نة, ىلا عاد ردلا

 لوسرلا ةئيدم ةئيدملا

 متو ديلع هللا نص

 كنا نع ىنعلل تيد

 هليال أوءرنع هند

 لاق وويل هلبا ىلص

 لاق رام كلب ءاحاست

 هري_غْب ءاجالو لاوال

 لوسرتعم«لاقإللاو

 ملسو هيلعهّنلا ىلصعتلا

 اي رط كلس نم لود
 هللاثا الع هب سمان

 فرط نم اًهيرط هب
 ةكتالملا تاو ةفحلا

 بطل

 بااط ناوراعا ا بلاطأ

 فنء هرفغتس معلا

 ىت>-ضرالاو هاما
 ناو ءاملاىف ناسش.ملا

 دياعلا ىلع ملا_علا لضف
 رثاس ىلع رمقلا لضفك

 مد ءاياعااناو مودغلا

 اًضر امتد

 ءاسنالاناءا.نالاة رو

 اهدردالو'رانب داوثرون مل

 نفيعلا اونروأ اا

 كهل تريلا نر ا ونحو سوو حلا ويح يانا ورم را ان عانت تا يشن اذ

 ْ لذفأ هلىشلاف ءاءنغالاكم.لعدش ىلا ناك ناو ىهثملا نهلضفأ ءاركدل افه.اءدش أ ىهردلا نزوناكت ا لاقف
 وهفريخىلا مهردلا كلذ فرصد و ىمثع نأ هلل ضفالا نكسلومجو هلو سفن !ةدهات قد رط ىلا هدف بهذ هن اكدف

 ناصةنو :سفنلاةةّثمنيب عمعلله سفن عستتالتاك اذاقةيادلالاذتب انءاضوع ىراك- لا ىلا هفرمص نمكوأ
 اا ماع كلك اذاالامبا عاف لمحملامأ ةلمازالا بكرمالتأ (سداس 1< .فددعإ ريغدر ىذا لاملا

 ىَرِبانتح اىناثلاو هنذ 1 :5!لم-لاناف ريعبلا ىلع .ةذقااام_هد> اناينعمهنفو رذعلا ماعم .ةشنالنا

 ةسعب رأاهتمةةقلةفطقو زل ->رهت< ناكو هل-ار ىلع مسوي !ءهنلاىلسهّنلا لوس رعت ريكستملا نيفرتملا

 تال.قو 68 1 يعاود رار ءاءدننا ىلصلاقو هل: و هر دهىلا سانا اراق> ا هز - كالا لد حطو هر

 نمتز زربلاق هناهسأ نعى روثلانايغسىورفاهنو ركن هل ةوفءا]عا !تاكو ياخ ااه دحأ مالا هذه

 اهو لخاو روتاقلاوحو لماوز ىلع ا ف رلاثنقاو و يعل ةيسداقلا ىلاةف وكلا

 | بكرلاو لبق جاحلا لو, لماحاو ىزلا نم عيال ثدحأ امىلاراظن اذار عنب اناكو نياجشالا مهعيج ف تدأر
 ةقهلاثرنوك تأ (عسباسلا) جاخلا نم ل اا اا ان حرياك |

 نيهفرتملانم ريكا اولد ف بتكمفز 59 ةلاورخا غلا بام_سأ ىلا ئامالوةنب زلا نمرتك-:سمريءريغأ تعشأ

 ءاق: الا ثعشلاب سو هماعهللا ىل ضمد -ةذ نيكطاصلا|صو ود و نيكاسملا 0 ءج ركع و

 1 م د_..عنب هل ضن ثن د-ىف ةءدافرلاو عن: نعى مو

 راربغالاو ثعشلاثفتااو مه: ءتاوذةمل مث ىلا لاق قد ع مف لكن مار اريغا عش ىنؤاس دق ىتد» رار لاوراقنا

 اوةاولخادانحسالاءارماىلا <: ءهللاىذرباطم1للا نب رعر:بحو راهظالاو براثلا صةو قام اهوا ضقو

 ةئيه ىلع ممنالن علاىل- هأ حل ان زف .ةدقو ءامشالا فةنوشملا ااولمعتساو ناقلذتاا بلاى ااونت و ثحاو

 لت املك :ره لاو صوصالا ىلع هن زىفةرجلا تتح نأ جين فق فاس !اةريسو فءضلاو عضاوتلا

 ْ ىلعرجةيسك" ؟ىلا راظمذ ىل الات حرسفالزم م هبا هجأ لزتفرذس فتاك سوهيلعمهتلاىلص هنأ ىوردقفمودعلا

 "| درست ىدحاهروهط نعاها :ءرتواجلا ذمه اولاق كلا عتيلغدقةر 0 ل

 اهيذؤباهاعمونلاو اّتةاط دح نع راخ لم او ى.اناالماهام حالف ةبادلاب قفرب تأ (نماثلا ) 0

 ليوطلا فوتولاعاعنوغةيالاوناكو دوعت نع:وذغالاب اودلا ىلعنومان.ال عرولا لهأ ناك اهماعلةثب و
 كالذءاهحو رب ةيشعو ةودنغهدب اد نع كزتب نأ تسل وىج ارك مكاودروهطاوذتت ال موه .اعهتبا ىلصلاق

 نوكيلاهتعلزني نأك م ةرحالا فودولزغيالنأ ل ُّط رمي ىرتكر فاس /!!ضءعبناكو فاساانعرا اهيفوةنسووف

 ابوس ميئذلان و راكتلا تازيمفال 0: اربس ىف عضو و هناخ> ىف نوكمف هيادل ا ىلا |: نكت ا] ذب

 كل أنك ؟لىنافل. رولا ىعداختالريعبلا هيأ اب توا ا دنع هلربعبل ءادردلاونأ لاف ةماعلا مون هيبلوط قيطت
 ةيادلاجي ورث ةعاس هوزن وا عبجب ىراكملا قد ةبادلا قد عاربافرجأ اءارح دك لك فدل ا ىلءول 5 3 /طىوذ

 دقىناؤلاجللا ص أتسا ىتد لاف ه] هول كعم باكل اذه ىل ل جحا كرام .11نءالل- زلاق ىراكملاب!ةر ورسو

 0 ا كاهل جا ا ا روت فيكراافتد رم

 نيك6 نمنوك. نأ درت وهماءابستاو نكي لنا اومدةقأر اراببرقتي نأ عم َشأَ :ل١1) اريسد ارم سد زيد ؟كاىلار ا

 ماغعب نسو ثال ذىلاءت هلوقري_بغتى ل. قام>او تاك تاهنملك ًادالواع 0 لك أ ماوه سفنو لا
 ىف ساكمملا لرتيلو.دكالوءدهحالنأك نا ل_ذفأ !تاقد يملا نمىدولا قو وسوم نم ساو: 1ك - هز اهلي ارنا

 انعمالغأ كلذل_ضدأ نافا.5 رلاوة_كالاو ىدهلا ن مف ساك-!!توهركو تالف نولاغب 00 ا

 لو-رنلاس فزاتندتئامثل“» :ه« م تءاطفة .ةعىدعأ امنع هللا ىذررعتأ ارعناىو روهلهأ دنعهسفنأو

 نمريخ د بدلا ىل ءاقلاتالثل ذراهدهأ لب :لاقو كلذ نع ءاهنف ان دباهنمعت ىرتشد وا ةعس نأ مل وهياعهللا ىلددللا

 ةيكزت دودقملا فا معا ادوصملا سنان كلو معلل اريذ 1 اهيفوةندينيثالثة قراني دةئامثاث ىفو نودلاريثكلا

 ن؟-اراهزامدالواهمو 2هليال.: 30 نآف ل-> وزعهنن ملخعتلا لامك اهند ,زنو لخلا ةعصنءاهريبوط)و سفنلا

 نوم»
0 



 مل#بوءيلعهللا ىلسهقلا لوسرلوق لزن هل“ هاثو هنعضرقلا طاقسعار ؛ ملا .ثأةنواعمولح و زعاللات ب

 لال لو: تساوهيحخأ نعا.ممتج نمو اهلذفن ل اوا ممىدوأ اةنمل اةثالث »حاولا خاب هناك هنئا لدخدي ||

 4 نآكم كلذ زدت الو لعفت الزر كوالا كلو تدفن ءمال_ىالاضرف طوس ؟تادعب كلذ مرو أةرحالا ْ

 لوز عهللال مس فوزغ» ىذلا لد مريكاى و ا ةدلاب نيدلا ىلع عن الو نيدلا, ا.ندلا ىتعا ل>و رع هللاتاقءرخخ“ دا[

 لاثم جن ا ىلع ةرحالاذ_ [ىفهلاث *هن نفاهرس أ ذحأتو 0 مالسلاءراعىسوم مأ لثمازحأ خايو

 ها ةرالان_ألزحالاذعأبل ع -سدأو <. ةةراب زلاو ع لا نم نك غءلذ خاب هناف هذان سأن الف ىموممأ

 هناعسملا ءادعأ نواعالنأ (قاثلا) موياعاهلاحس 0 : عاضرالااهارسست لى ومما ذخأت تناك [ي

 ملست اف قب رطلا ىف نيد صرأملا بارعالاو ةكمءا أ نم مارا دووسملا نع ودا دل اي سهو سكسملا ميل ستب

 دف ردن ل نات صالملا هليس ف فانا. 1ذسفنلابة اعالاكو هف موماع هبابسالريستو لظلا ىلع ةناعا مهلالاملا ْ

 هذ هنافةملظا اةناعا٠ نه«لخفأ قا رطاانءع وجرلاو ع اب لفنتلا كرت نا هلاقاع سايالو ءالع' شعبا

 لئاقلالوةل ى بعمالو هير لد نيلسملا لعراغسو لع ذو ةدرطم ةئس ااعك ماهل دا ءم:الا فوت" د ةعدب

 تام ًاروظ اعرلب ئةهنمدخؤب لقد رطلان نمعجر وأ تدملا ف دعةول هنافر اها وىمد ود كلذ :نا

 (ثااثلا) راراعضالا هلاحىلاه_سقت ناس-ىدلاوهف تلاطت معار ةفلاىز فتاك وافدوت. .ااطمرث كف هفرعلا

 مهنتلا فارسالاب ىنعأوداصتةالا ىلع لب فارس االو رية ريغ نم قاهنالاو لذ. لاب س ةنلاتيطودازلافعسوتلا

 الو فرسسا!ىفريخالذاه.:فرسالف لذما ةرثك اماقنمف رم اةداع ىلع اوعاوفآ ب رمش هفرا اوةمعطالا تءاطأب

 رم ثبالاق مهردتئامعبسب مهردلاو لوز عهللاليدسف ةَمْعن علاق رط فدازلا لذ ول. ةاكرب هنا ف فرس
 ةقفنم هاك زاوةينمه_صلخأ جال الضفأ لوة.تاكو هرقسىفهداز تبط ل>رلا مركن مامهنعهللا ىذر
 لاذ عاربامهثلا لوسرأب هلل .مفةندلاالاءازح هسدارو ربملا عا ل_ومياعهتلاىفسلاقو انيقي مهن حأو
 عما من .!تفرلاو تآرقلا هيقلناك لاوسش او ل (عبارلا) ماعالا ماعطا اهم

 ناف ها ملا ءا'دموءاستلا ةلراغمهمق لدي ومالكلا نم سدو ىبدنو وعاركتا ||
 هللا ةعاط نع حدرخ ل كدا عماجم.١قسفلاو روظ<ثر واعمل ىلا ىىادلاو رواظلا عاجلا بعاد هه كلذ

 ناس ضقاش و ةمهلا لالا فىرغ ونئاغذلاث رونا ارامملاو ةموصخلا ىف ةغااءهاوهلاد+لاولحو رع

 ماعطا عم مالكل!بيط مل_.وهيلع هللا ل صدهننالوسر رلعجدقو هدصد_سقثفرنمنا.ةسلاقدقو قادلا
 ىلعو هل جوه ةيفر ىلع ضارك_عالاريثك نوكي نأ ىنبةيالف مالكلا ببط ضان: ةارا لاو ارب نم ماععاعلا
 سدلو قليلا نسح مزلب ولج وز عهلبا تيد ىلا نب 0 اسأل هحاذ> ضفخ وهما نيلي لب هباعسأ نمهري-غ

 لاق كلذإو لاحرلا قال نعرفه _س هنالارةسرفسا!ىه١لسقو ىذالال اها لب ىذالا فك قالا نسح
 لاق قالخالا مراكم ىلع هيلد:_سىذلارف لاى هةيككلهال_دريقرعت هنا معز نمنع للا ىط ررعاأ]

 ىدر سابع هللا د_عىموأ لضفالا كل ذن هماعردتن' يسال (سماخلا) هفرعت : لار أ املاقفال 1

 ةنسحةثامعيس اهوطغعةوطخ لك ىتاملاعا عل نافةاشم ! اودعىنباب :انلاعذ هن دوم _ثعديذبامهتعدللا

 هدرتا اوك ءاذملا ىف ىهلاف بايدهالا و فاأةئاعةنساالاق مر اتا تدحامو لبق مم ره !تاذسسدس نم ْ

 ناىل.ة دقن هله ري ود نم م ارحالا ىبشملاىلا فاضأ تاو قد رطل فهس:مدك [ىنم ىلاوفةوم ا ىلا ةكمنم |||

 لاقو هنتةرمعلاو عجل ااوغأو لج و زعهلوق ىنعمف مهنعهللاىضذردوعسمنءاوىلعو رم هلاق جحا ماتا نمكالذ
 «ةمالسىلا برقأ 6 ا * نع دعبأ هنالوةنوملاو ناغنالا نمه.فا! لضفأ بوكر ل ءا.طعلا ضعب

 نافلضف ا وهف ىلا« لع له-نملاقي ولصفي نأ ىجبنب لب لّواللا غلا سدل قيقعتل ادنعاذهو هه مامتو
 ل_ظفًأرفاسمال موصلات ام لضفأ هلب وكر لاف لعنعر وصةو قا اءوس ىلا كلذ هءىدؤد وفعضب ناك ا

 مهردب ١ راج ىرتك وأ اهنف ىثع ا ةرمعل !نعءاذعلا ضعب لمس .و#« قاحن ءوس وفعض ىلا ض في ملام ضد رهالو ْ ا

 ةرابزددصت نوك«ث أ ىنبذي كلذ دذعف نيدلا ىلا اهتدلاب ل .!.ن دلا ىلا نيدلاب لصوت: زالد غلا ذه ىلع كلذزنايتأ | ْ
 ذدوب دالوالا بال_أ
 تارذلا ىهوةرذدلو لك
 انافتما اهنطاخ ىلا
 0 ربت ساي قابلا مول

 عط مجسم ثدي ىلب أولا

 نطبب قاموهو مدا
 فئاطا اوةكم ند نامعن

 نعم تارذلا تلانش

 ليست كة سح ماسم
 نمدلو لك درءب قرعلا

 ا 5 ةرذ مدآ دل و

 تاجأو ثبط وسخ
 ند مدآ رهطىلا تدر

 تارذلاذ غنت نمعءاب الا

 عدول نممهتموعباص ف
 مطقن ف ئد هماصق

 ا اذكهو هإ_سن

 هدالوأ رك نه مهن

 مولعلا هن ةوودخأبو
 امن وعدو و لاو >الاو

 ١ لسو# معريغ
 هءلع هليا ىل ىنل ١ ند

 ةيصلا ةطسأول لسو

 هدالوأ لقت نم مهنمو

 هإسأ عطقنب نم مهنمو

 ىذلاوهلستلا اذهو

 ثيحرافكدلا ىلءهللادر [
 هلل فال ركب د اولاق
 كتناشنا ىلاعت نيالا

 ل_.-نفالاو رثءالا وه

 هيلعهلبا ىلص هللا

 موةت نأ ىلا اب .كسو
 ةبوئعلاةمسنااوةعاشلا

 ىلا هلا ثاريملضا
 (اًمحأ) معلا لدأ

 وبأنيدلاءامض انزمش

 ىدرو رهسلا ب.غلا

 لع ءولأ ان لاق ءالما

 ةجيروبع +
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 ىقلصعم لاك ىلع
 هذ عوةدالولاءذ-ه
 با ريم قدس ةدالولا

 هإصن منمو ءايبثالا
 ناودلوامءا.د الا تاريم

 ةنطفلا نملاكلعتاك
 ةنطذلانال ءاكذلاو
 لةعلاةهان ءاك ذلاو

 اسباب ناكاذا لقعلاو

 لح ديالعرسشلارون ن
 اددرتملازالوتوكلا ا

 ىلع فةواذهلو كمملا ف
 م وا_علا نم ناه 2

 ريفر وزب و لو هيلع هللا ىلصدتلا لوس ر لع مالسلا دعب مد عاى مولل كي رذخنأ سقس ورومسملا فةعاجلا ىف

 نرفع و ىلع نت د#تو نيسان ب لعرتاذد ًاهيفوامهنع هللا ىذر ىلع نن ن_سحلا اريقو هن ةءهللا ىضرت اع

 م سوعيلعهللا ىلسهنلالوسر نبامبهارب اريقردز واهنعهللا ىكر ةمطات دعسمىف ىلصاو مهنعهللا ىذردمحت

 ثبسلك ىفعابق دومسم أر نأ هل, هقسن و عر. ةءلابءاك كلذ ف لسو راء هللا لصهننالوسر ةعةيفصرعتو
 ناك هيف ىلصن و ءابق دسم ىبأر ىج دعا هاد ع نمهيرخنمدلاق لسوء بلعهقلاىلصهقلا لوسرتأ ىو راسا .ةىلددو

 برش واهنمأض و" ديس انام هوا قلت لس .لعهننا ىلص ىذلات الإ ةد سد راش كأن وةرعلدع هل

 دهاشملا عجن الاقي ودها داو دحا .لارثا سى ابازكسحو قدنملا ىلعو»و منعا ادعمم ىلا وا امنه

 هلل دلالوسر تاك ىتلاراب الادعقي كل ذكوهءاءردقامدصةف دلبلا لهأ اهفرعناعضومينوت الث ,داان دداسملاو

 ن 0 اا هقنا لص هناك ريتوءاغشالا.اطراب آ عبس ىهر اهتمبرمثد و لستغن واهتم ضو ملسوهياءهللا ىلص

 دحأ 0 .داهئاو الى ءريصتال مسوهيلعهللا ىلصلاف مانع لضفاهلفةمرااةاعارص عمت ذي دملابةماقالا هنكمأ
 د_-ًااهتوعن ! هناف تولف ع دلل نوع حاط اسر اعهّنباىلصلاقوةما.قلا مولاع فثدتا الا

 ظ فكان نأ بحتم او ةهدملا ن هج ورا ىلع مز و هلاغش أ نمغرفاذامت ةما.قلا مول اديه وأ. هش وتنكالا

 رو تال وزعمتانأب دوم _تود: .!ءدنبا ىبصهللالوسر عدول دق“ 55 ةرايزلاءاعدد.» 2 1واقد رم تااريقلا
 ىافرصت هنالتضابرلا
 000 5 كرز ممدرفس ققمالسلا لأسبوع .لاةدوعلا ىلا 56 و كلما

 ىلع لص مهل لم دى“ مم الّوأ ىريسلا هإ- روب ردع 9 جرخ اذان دعسملا ف ةروصقةملاتدب زشآلبقلسوءيلع رهاظ كللاو توكشا

 ٍ ىوجر رسإوةمالسلاىرغس ىف ىنبصصأو هنراب زب ىراز وأ طحو ل. دهعاارخ 1 هلعح الو دمت لا ل ىلعو هلل
 .ط 7 كدا كلا

 عسبتن,اوهيلعردقا_«لسوم.1- هللا ىلصهّنالوسر تاربج ىلع قدصتبلو نيجارلا محرأ اءامملاس ىنطو وىلهأ ىلا |" ع
 ناسا لمءلاو نوكلا

 اعدومتورموع ىقوابف لسالةكتوةنبدل نيت جااد>اسملا نا لد و تو

 - «(رفسلان عودرلا نسق لصف )«

 ؛ ثالث ضرالا نم فرم لكس أر ىلع ريكي ةرعوأ ج وأوزغ نم لغتاذامل_سوداعهنلا ىل_صدتلالوسرتاك

 ثنودياعثوب ةان تود ارد ئئث لك لعو هود لا لوم هله كد رم المد >وهلئاالا هلااللوق» وتاريبكست

 كلاهئثلكوتانا اورلا ضعبفو هد_>ونارزحالا مزهوهدمعرم هنوهدعءوهلا و دصتو دماحاتد : رانودحاس

 كرعه- نب , دم ىلع فرمشأ |اذاو هعودر ىف نسل | هله لمع سن كك ل 3 فنوعدرب ,همأا او ميسملاهلءهجوالا

 ةنعل موملعم رشي اليك همودع : مهريخع نم هلهأ ىلا لسريا ع 1 كح ازرار ارقاماخ الما مهألالوةيإ وةناذلا

 ةئسسلا وهف نيتعكر لعتلواوأ ارعسملا لد. .افدلملا لدا ذاقالسيل هاه قرط نأ |ىعش الو هنأ اوهكلذذ

 اذافاب وحانملعرداغنالاب وأ اني رلابوتابوت لاقت هب ىل-داذاق را ورلد نك كإلذك

 كالت 000 دل دارفور مركوتش ةرانز رند راع هيهللا عف امن تأىجش هاد 3 هلزخم ىف رودس

 ىادهازدوعب تأ هتمالعلد دو زرمملا عل اةمالء كال ذاف ىداعملا ف ضوختاووهلل او هلفغا !ىلادو عن نايةمعنلا

 تييلاءاعل دعب تريلا نرءاقالاهاةمورخ الا فامغارا. ددلا

 «(ةنطابلالامالاو 3 :ةدلا باد : الا ىفثااثلابابلا )+

 2 (ةرشع ى هوبا“ الاقُث اهدنابت)«

 اور مهلان روكا ىتح مهلا رهتو تاعلا لغشت» راع نم ةلاخدءلان روك و الال- ةقفناان وكس نأ (لؤالا (

 مهؤار ةنردراخلل م هوا نغ أو هزنلل مهتيطال فائاصأ ةعا أع 1 |ىلا سانلاعبإ رخنامزلارخ ناك اذا

 عنعام كلذ لكف عا 58 تاروت لا ا.ندلا ضارغأ ةلد-ىلا رات ارعط فو ةعوملل م هلم

 ايدل بلاعفزح أمي ريغل عيناي عملا سونبا ارت *ناك اذاامهسال صوص1لا ج ريح نعهج ردع ع لول .ضو

 سايالذ هغاببام هلك لو ةكعماقلاءدصت توك, ألا كلذ نقلل تاز توعوؤل ادرك دقو ذ هرج ”ال| لمعي

 ىلا ةريسصإلاوحوزلا
 هرادهلاةعشأ ثع.تاهنم

 ناسالاو حورلا باق
 لك د باقلا تاج َر

 ناج رثلاهب ق_طنبام

 مجري نمدنع مولعم
 نمدنعاملك سداوهنع

 لاري هذع مجرتي
 ىعملااد_عاقناجرتلا

 درع عم نوذةاولا ١

 رون نعي رعلالوقعلا
 ةيهوموهىذلاةيادهلا

 ءامنالا رب _:عيىلاعت هللا

 باو ىلا مسهعابتا او

 باخ امهتودلبسأو
 نا_جرعلا عم مهفودول

 نايبتلا ةداعممئامرحو
 ةيعمبلعلاةدالولا ف تأ اكو

 باص دالوالا تارذ

 نا



 سلمي سس سس حو

 0 ف
 تاط. .> ىل ءهرمع) ةواذاق اريثكه هب رطافمل-وهياعهملا ىبصهللالوسر ىبعلدءاذ ةئيدملاةران زددق نئاعمفُم ا

 باسل اعوس باذ_ءلانماناماورانلا نمهياقو ل هل_ةجاف كلور مزحاذ ه مهل !لاقاهرات ًاوةنيدملا ١

 ا

 0 وو

 1 حالا

 | م6

 لّدملو امظعماعضاوتم ل افاهاحندا ذا هرا.5ف انا س داملو بيطخل ءةرد ارد نملودخدلا ل.ةىلستغبلو

 لل عجاو قدصي رثث ىنج رخو قدص لخ دم ىنادخدأ ب رول سو هيلع هللا ىل مهنا لو -رةل م ىلءوهتنا مسب
 همكشم ءاذح رينملا دوع لعحو نيتعكر ريزملا تذد ىل آد وهلةد ودعسملار بصق محا ريصت انا.اهلس كن د] نم

 فوم كلذف «.ذ .عنيب دعمملا نإ .ق ىف ىتلا ةرئادلا نو كا هودن_هداااهناجىلا ىتلاهر راسلا لبق: س ونعالا
 ريد فأي مم هيفدازب نأ لد لّوالا رعسملا ف لص نأ دتحا اورجيسملار يغب تأ لبق لسوميلع هللا لسنا لوسر

 ةعبرأ نمو< ىلعربةلارادج لمة ةس ودل .ةاارد::نا.ئالذو ههجورنءف دق ملسوهيلعهللاىلص ىلا

 نأالو راد ا سءنأ ةنسلا نم سدلو هسأر ىلعل ي دنا لعح و ريقلارادد هب راز ف ىلا هي راسا! نم عرذأ
 هللاىنانكءلءمال_سلا هللالوسراب كناعمالساا لوب و فقيف مارت-ال ب رق دعي نم فوةولا ل هلة
 مالسلا هللاةريثا,كءاءمالسلا هللاةوةصاب ك لع مالسلا هللابدمحاب كماعمالسلا هلا نيمأ اك اعمالسلا
 تفاعادلب ءاعمال الملا ياما كي لع مالسلا ماعلا انأاب كيلع اللا دما, كياعمالسلا دج انكءلع

 رهاط انك ءلءمالسلا رهط ا,كءلع مالسلا ربذناكيلعمالسلا ريشي اك ءلءمالسلا رسثاحاك يلع مالسلا
 لوسر ينل اع ءدالا نيسنلا ماا كلم اءمالسلا نيلسر 0 .تانكنلعمالسلا مدادإو مرك اب 001 :اعمالاس اا

 كيلعمالسلا ةحرلا ناب لءاعمال_ىلا ربلا اقام 0 كلعمالسلا كلاس
 سدح را مهنعهللا بهذ نذلا كتيب لهأ ىلعو كيلعمالسلا نياعت ارغاادئاقاك !ءمالسلا ةمالاىداهأب

 انعدللا ْلاَوَحْ مول اتاهمأ تارهاطلاك جاو زأ ىلعو نيمنطلا كاد ىلعو كيلع مالسلا اريهطت مدرهطو
 ىلصو نولفاغلا كذع لفغ هاكو نورك اذلا كرك ذالك كيل ع ىلصوهتمأ نعالوسرو هموةن عاد: ىزحام لضفأ
 ان ذةنتس 5 هقل نمدحأ ىلعىلصامرهط او بدط او ل>او ىلعأو لك اولل_ضفأ نيرخ الاونياؤالا فكنلع

 ده_ثأوب ةللي رسم الددو هنناالا هللالث أدهش ةلاهملا نم كنان ادهو هءامعلا نم كبانرصي هةلالضا نمد
 ةمالا تدصنو ةنامالات د دأو تل بلا تغلب دة: ده_ثاوهةلحخ نه هنريحو«.غ_صوهنممأو هلوسر رهدبعملنا
 مل_سو نيبمطل كيب لهأ ىلعو ك.!ءهللا لصف نيقملا كان ىتسكلن رتددعو كتمأ تيدهو كٌّودعت دهاحو

 م تالف مكلعمالسلا تالؤ٠ نءكيلعمالسلا لو, فمها بس مسي .ة:ىدوأ دقناك ناو مافعو مركو فرم

 مل_سوديلءهللا ىلصهنلا لوسر بكم دنعهسأ ارسال ءهللاىذر قيدصلا اركبهبأ ىلع سو عارذردقرخأتي 1

 هللاىذر رعقوراغل اىلعل_بوعارذر دقو أ ةنمث مك علل ىضرر كيف أ تكد مدت هتعهتلا ىضررعسأرو

 ني اعلاوام> مادامنيدلاب ماعلا ىلع هلزيزواء'او ملسوهيلعمتلا ىلصهنن الو ددر زواناكماعمالسلا لوةي وهع

 مهند نعى ناكر روىزحامريد هلاك ا 5 3 هنتس نال معتو هرأن َ كلذ ف ناعبتتنيدلا ارومايهدعإ <: ةمآىف

 هللادمعاو هل .هل المع ساومويلا نا اوطسالاو ريقلا نيد مسوي .اعدللا ىلصهنلالوسر سأر نع فةيفعجر |

 ولوق+ل !كلوقو تاةدقكلنا مهللالوق 2 م! وه لعهللا ىلص نالوسر ىلع ةالصا اع نمرثكاو.دعخبلو لجو رع رع

 كالوقانعءه دع ءانا مهألاا مر اباون هللااو دول لوسرلا م عارف 0 :تاوهلئااو رفغتساو كلؤاحمهسفنأا اولطذا مهنأ | ْ

 نيفرتعمانالر نم نيم ةانانرازوأ ل :ونذف كلا هينيعف دمك دنا دصقو كرم انعطأ و

 نيرحاهمالر هغامهالا كلا .لاعيقحو كدنعم” اًرنعات :عقراواتمفاذهك ببن عفشو اعد م1 بتنا اياطخم

 مح ران تامزح نمو كدت ريق ةنمدهعل اخ 1 هلععال مهللا تاسع الايات وقيس نذلااتتا اوالوانارمغاو رادثالاو

 ىرتن :مو ىريق نيدام سو هيلع هللا ىلص هلوغل عاطتس تاامءاعدلا نمرثك و نيتعكرا مذ لصيف ةضورلا ى أب مثنيجارلا

 ناك ىلا ىل ىلا ةنامرلا ىلع مدي عض, نأ بحت ورينا دنعوعدي د ىو ىلع ىرينموةنج ا ض اير نمتضور

 ءاروثل ارو“ .ةروزيو دخلا مواد أ 5 « نأ بعت سي وةبامملا دنءاهماعمدب عضن لسوميلع هلل ىلسهّقلالوسر

 ةضن رذ هيوغدالفر عظلاو ال صا دصدملا ىلادوعت دحر د م ل بسو هم :هياعهليا ىلص ىنلادعس ىف ةادغا ايفا

 ع 05 0 (لا - (-)-

 ندب راس وننموقتف

 نيقداصلا و نيلاطلاو
 دو>-وأهسفن ماقمهدنع

 ةسفنل !نيعىفة.سنملا

0 
 ئيسشل انيس فلأتلا

 كفل ًاتلابهحو ءن مدر ماو

 ىل ءئهنلا] اق ى.هاالا

 ضرالاىفام تّةفنأول
 مهمالق نيد تغلأ اماع.ج

 مهني ف لأ هللا نكلو
 ندب راس وف: سوسف

 هبسقن سوس ناك 5ك

 قتوكي و ل.ةنم

 ى-عإ دك مشا

 داذعلا

 هللا لود ىتع» نم 0

 قو-ثلاطالا ىلا«:
 ىلا ناو ىاقا ىلا رازبالا

 امراقوش دش الم اقل

 هللا اراك

 نسح نمىلاعت هئناامه
 بحاصلا نيبشلأتلا
 لاا الزيصن ى رومتملا و

 هز داولا ناو يش 06
 ةع.طل ةدالولا ف دلاولا

 ةدالولاءذه ريبصلو

 ًَك هي وذع# ةدالوافن

 تاولص ىسعنعدرو

 توكلم ل نإ هيلعلا
 نين سم داون لن مءاعسسلا

 هلريص لوألا ةدالولامف

 هدم وكلا لاعب طابشرا

 طادترا هلريصت ةدالولا

 ىلاءاهللالاقتوكللملاب
 مهارا ىرنكلذكو

 تاوههملات .ىكحصإام

 نم نوكيلو.ضرالاو
 نيق.لافرمصونينقوملا



 رسلاو مهنع مهب ترص
 ىلاكلاسلالو-دوىق

 كلاسلانأةذشملاة تو
 فنلاةسلاا

 لاز الاماف كب 0

 هلماعأا ىدص كل سو

 هن ع

 اهععزتنيا عانت مطنو
 ىلاةسو.بلاو ةدوريلا

 ىلل-مأنم اهني صسإ

 ىهعتست اهبواهتةادت

 دام: الاوذعا طلاىلع

 تلاز اذاف ةيدو_.ءال

 تزنالواهنع ا وبلا

 هلداولاحورلاةرارخح

 ىذلاوهنيالا!اذهواهلا
 قلاعت لاءرككو

 مهدوأجنيات مث هلوق

 هللا رك ذ ىلا ممواقو
 نيلتوةدابعلا ىلا.

 باقو كلذ دنعةعاطال
 نيبطسوتم ىسعاا
 سفنلاو حيورلا
 سفنل ىلاهءهدودحأ

 ىلارخ الا هجولاو

 حورلانمدهسن حورلا
 دع وهيل ىذلاه يح 7

 ىذلا«-هحوب سفنلا

 نُم_هطن ىبح اهلي

 اللا اذات س ملا

 نم عرفو كلاسل | سفن

 ىبهتن | اهتس امس
 ندم نكعز هواش

 تداقناو سفنلاةسايس
 لضصالا تءاعو

 ىل برش باقل مهنا
 نم 0 هةمأ 8

 عسقنلا لا هدا

 نيه-ووذ

 ا م4

 ا 0 ل ا لوميا هللا ىلصهللالوسر ءادوةبطخى هولاو زلادعب ب طخ نأ

 ! اهتاهةفر ءمولةءامخالادار ةااهاكولاوز !سقعاهاكو لوالا رقناام هول ةيطدشو رهغلامونةبطخوةفر عمولة: .طخو

 || رغاا هليل ىعستو ىنعةليلل اكلت تيبيفىرلاو تدبمال ىنهىلاداعف اوادلا نمغ رفاذامث ةسلحامهندب ناتبطخت

 اال للا تل اتااززدم ءعاانمىناثلا مو. لاودأ اذاةنو رعد الو ىعةتوردب دغىفساذلا نال

 نيعنعال. ءاةفردت اهاد_ع'اذاتت ا. كم دعا اقرت وبا + !نيع ىلع ى هو ةفرعىلت ىلاىوالاةر لا

 لمح“ :تمققوو حراودلا ع وشو باتا اروض> عماعدوريكو ىلا »وىلا اعتهنلا دجو و علا لمع سم فقوو :ةداخلا

 فقراك فش وىلوالاىراكىرب و ىطسولا5 را ىلامدةتن م ٍِ ءاعدلا ىلعالءة ةرد ةعااةروس ةءا اردردق هل .ةلا

 ىمستو ىعتللللا كلت دبس و هلزغملا م27 لعش ىلع عر ,عبالوإ و هةمهعل اه رج ىلا مدقق: م هد ى لوذال

 ىدحا مورا اذ_هقىرقد ريشتلا مانأ ن نمىاثل امو. لا رهاثلا ىلساذافدد: ولّوالار ةغل اهل لول الا ءله

 بو رتل سمح رخناهةكمىلادوعلا نيب ءىنعماقملا نيب ريختوهمت هلبةىذلامودلاك: محن رسشعو
 ادح ىلا ارغنلا مون ىف ىيرب ىت-تدبملاهمزل لا ج ورا هلر وح الذ ىل_للاىلاريسصن اوهملعئتالف نيعتلا

 ظ طرسشب ميلا تيبلار وز 1 م دس مدخقاراىرلاوثدمملا رتقوقيسداكا ارد نب رشعو

 روعسم ىفمامالا عم ضنا ةاار وضح نك رشد الوش قا لحنا لوس ر ناك ىنجال أثدسد :النأ ١

 ءاذعلا لم وىتمنم بعملاب معي نأ ىو الاف ىنم نمضاقأ اذاف مظعوهإ ضف نافف مالا

 هنلعئثالفكل ذ لعف متافممنعهننا ىض رةبافعلان ءةعاجما اورةنسلاوهفةدقردق رو

 1 راافاو ط ىلااهدعبامو ةرمعلاةفصفةنماثلاهل+) <

 : نمةرمعلاب مرح و ع !ىفق دسك مارحالا بانت دلل ولستغيلفدارأامف.كءدعي وأههت ليقر ة«!نأ دارأن م

 هنلاى ذرة ث'اعدحس لصق و ىلي و :رمعلاىوتب وقدر دل امش رم 1 :هلامت ةنارع !ااهتقا ادم ضف راهتاشيم

 لرب دعسملا ل داذاف مار مل ادصسملا شدي ىتح ىبلذ وهوة كمل ادو «د مت ءاشانع وعيب ونيتععر ىلسصا واهع

 ارا ءالارثكن أ ىنبني ةككمقالاو هترعتغدقوهسأرق' > غرفاذافانفضوأك اعيس يسواعيس فاطوةسلتا !

 لبق ارقومافاح هلة دلو لضفالا روف نم دومعا !نيد نيتعكو لد لفل داذاق ثيءلا ىلاراغنا ارثكملو فاوطلاو
 فركف ىفرتنلو> فاوطالالهأ نيمد- هلا نيتاهىرأ امهتناولاّعف مويا كيزيتيب تمتد إله مه شتا

 هدم قتسلو مز ءامبرشرثكماوا يشم نبأ ىلاو ايم ثدح تاعدقويب رتبباممأط نال اله امهارأ
 صالدخالا ىنةزراو مة-وءادلك نمءاغش هلعجا مهللا لقيلو علضت:ب ىتحه:موقريلوهنكمأ نا ةيانتساريغ نم

 هيدصقام شد ىأ هل ب ريشا مس عام بوعي اعدها ى[صلافةرخ“ الاواسضدلا ىف:اقاعملاو نيعيلاو

 ب ( عادولا فاوط ىفةعساتتلاةلخا )دع
 رخ !لععلوهلاسردشيلو هلاغشاالوأ زهلف ةرمعلاو لس اماعان غارفلادعب نطولا ىلا ع وحرلا هلّرءامهم

 نيتععر ىلصهنمغرفاذاف عامبطضاو لمر ريغ نم نكلو قبس اعبس هي فوط: ناب هعادوو تببلا عادو هلاغشأ

 نباو لد.ءدبعلاوكتبب تيبلا نا مهللالوةيوعرضتي ووعديو مزتلملا أب مثمر سزءامنمبرمثو ماقملا فا
 ىلء ىتن

 نافارصن اناوأ اذه تبن نعىدعابتلبقن .الانخالاو اضرىنعددزاف ىنعتيضرتنكن اف ككسانمءاضق

 ةنعأ حن: همعئن ىدعلد 78 دالي ترم سال ملترخسام ىلى الج كم نءاو كدع

 ىنيدؤةمكعلاو فدية فاعلا نبتت مهلا نتي: نعالوك نع بغارالو كتيسالو كبل دبتسمريغ و تنذأ

 لع 00 لك ىلعلنازوخ الا راب اروع 0 00 ّ

 0 ولاةران زفةرثاعلا هللا ب

 لقي موةعس متتاو نم )سوما عمليا لسلاقو فقامس ف فرازا ف * كف قافودعب ىراز نم إو هيلعهتلا لصلاف

 4توك أ نأ هناك هنلا ىلعاّة+ ناك ف راي زالاهمهيالرت ار ىءاج نم مل_هوء.اعهنبا ىل_هلاقو ىف ة-دةذىلا

 هع ثدعا 1ىدح



 ساس
 ا ام

 اناذمهم ىلع ني دحاولا ل ا

 ىموطلا دجأ نع ىلع َ 4 اسال ادأزا اوحف د 0 أ 1

 دمع سايعل اوهأانت لاق | : م 5 تا 09 لإ الا نملوالا فصلا فاهنمج رج نمو ف تيبموهوةادزع 3 هل 1 ١ك ثكعمم ةسحاج او :

 وناانتلاةبوقعثا | ا لدحر [ىهأت 1! فذحخأب ل“ الا فصتنا اذا مث هيلعردتي ن 1 تاب رق انا مده + يشل ا هل الاءذ_هءامد-او ا

 اذ لاق هءقدانث لاقةمتع | اعرف ةدانزب رهلظتسي ناب سايالو ةحامخل اردقا مافةاصح نينع» ذا ملف ةوحخررافع أ امغفاهنم ىدحل ادّوزتي و ا

 لاق ور+تاتاوفص | قر ا 0 ع ةالصب ساما م "ص م>ارباافارط ًاهيلعىو“ - ك.جافادت صل ا ناك او'اهضعاهنم طقس ١ : ٍ < 1

 نت مزالا ىئدح
 هللنادع تءع٠لاق هللا

 0 ءلاوع ومالا لوتبو زاممالا لاو 1 ب فل ءارخل ارعثملاىلا ىز معنا اذا 0 رهبشملا

 ا اراداناحدأو هلا ةمد 0 1 م نك رئادمار 0 20 م

 | هلس ساق
 لودر ب>اصرششب نبأ 595

 | ريم تلا , ةيملثل | طاذر موسما ساجر دنا عوف 5 انكر 2
 توهماعهللا لهنا

 عمتجا اذا لاقي ناكلاق ْ اههعماللغشالفة- ا او لوالاز واتبفةئالئىهو تارجلا عضاومو ىنمىلا ى-متنمفىرخأ ريكو 1 خلع
 اك او الحر نورت ىلإ لا مساق مقناص راو ةداحلا ىف لمعلا لمق“ سم نيك ىلع ىهو ةبقعا اةرجىلا ىسوتذي ىتحرخفلا مول
 باهي نم مومف نكي تافأ 305 0 00 ع سمسا وللا ةبععلاو راكرب و تا 2 0 داالوخو

 ا
 تود رملابدأتب م وهلا داى ع د )0 رح 586 اسقعىل اردغلا مول رهط ن نمتاول صلا ضئارف سقعريبكتلا اذهفنتال 9 50 1 دا 0 تا مرد نر اةعاط ىلءربك أ ا

 هننالاق انطاب وارهاط ا تلح :؟هتدجلاو ارييكرتك اهلئاريك اهتناربك أهنلالوةي أري كتلاةفصو هلزتمفوعدب ليءاعدلل مونلا
 كارل كفو نا و مدس دحر تالا النورذاكلاهرك واذ نيدلا هلنيصلةههلثلي رمثالءدوهلاالا هل ال اليصأ و ةركممنلا
 مهادبف تار هيت ع نا كولا هعمناك ناىدهلا حب ذمل مث ربك ؟ءتاوهتالا هلال هدحونازحالا مزهو هديعرصتو
 م مءادتقاللاواهأ 1 0 1 رعاا نمل نأ شلاوةرجلاو دنا ف -ةكراشم نم لضفأ ةاشل ! اوءاشل اب مترقملاب مت اودتها ال اكلاءدتقا ل 11 06 كاع نمتابق7ا5ىملرهت كنلاو كلب وتل ياا أ هنلاو هنلاممسإ لقماو
 1 يعدم اواعحو | ل 2 ملدا هن رهون أ لاقو ءادوسا او ءاريخلا | نملضف ا ءاضيبلاورقالاشكملاةيصالاريدما مسمع

 رطل شذ لل_>وزعملل

 قاقو مياشملا ىلعف سالا

 هيلعهّنلا لصهتنا لو سر لق خال الا علا 1 ءايضعلاو ءادللاو ءاح ردنا نعش الو كاوا :!ىرشه» نمتناكناهنملك املو نب وادوس مدنم : ذدالاىف
 اذاهب رنءابك احراسو 1 0 او اه قى عدد و ءاقحم او ةربادملاوهل اقل ءاقرداو ءاق هرمشأ او ءانرخلاو
 000 بلاغلاناك | 0 هوو اولخ_سأنمءاقرناوةوذن نذالة وع تل نلاو متاوعااناصقن كو ترعلا
 ىب لاغتشالا [| ًاةنسلاو كلذدعبقاهل م لازهلا نما فعال ىأ قنتالىتلا ةلوزهملاءافعتلاو فلخ نمترب ادم اوما دق
 00 همويه : | دم قال قاع اهلا ىلع نيفرسشا ا نيمطعلا ىلا نعالا ثلا قاعفهسأر مد: ىدتس وول علا لقت

 اردتم ه تاج اذا 010 3 0 0 0 ءامجىل عفراوة يساهم ىنءشاو ةاسح ةرعش لكد ؛ىلت يشأ مهلا 6 1| نوعا اصالا لا هةار 5-0 ع
 ]11 تةتوودتت شو 1 ى وج لن "رفاو فاو لهوا: ةدواكف وطن ودكم ىلاض هب :مد.سصلاو ىةثعئرك ذف أ لوئوةرابزلا فاوط ىعس و 0 00 00 ,قاحاموموسأر لع ىمو'اراسا هل 1 1 901 تاروذ لد اوالا همااهإ هد دققور هللاى نع ا

 < ."٠ 5 1 : 2 قمن اوءاش تةوىأ ىلاوخ ود نأ هل لب هتقولرخ .؟الورهنلامونهتةو لضفورنلا ةلدان /ُ هلدالا فدادعاهّيق 5

 كلو ساللااهساذا : ١ 206 2 0- فواطن ل ءاسنلا هلل الذ مارحالاةعاعب الم قهسال هتييوىدباعف | ةياكلاب ارحالا مف ةتراو عاملا ل-وللادّقلا مت فاطاذاق 1 15
 ءايدنالا مالك مم_عمالاك ٍ 2-5 0 جل بتال لبس ىعماح الا لاو زهل_عب تابجاو ىهو ىن؟تيبملاو قب رسشثتلا مايأ ىرالا قرنلو
 ٍ 0-5 رمزا لالا باوم يدا تأ ا 6 ور ىو 00 لاطسالا لكلوك || 00 0 تاانفصواك عسياف نيتعكرلان م ول ف مودقلا فار طف قواك نيتعكرلاعمفاواعلا

 تدرأاذا نذلاكئاوأ |

 00 اان ْ ريانهف ولت كاوضرط مزامنة ترن نسال نكون عدت



 ملسو ه.لعدللا لص هلبا

 هعابتاومؤادتقا ع "نمو

 ( هلل'لاق 0 هيحأ

 ١ تو. < ممكنا لقى لا«:

 ا هليا معى وعدت افلا

 - ويسب

 / دابع بيك < هنوك هحوو

 السا هنا هم لا ىكاعتهنيا

 7 ةيكررتلا قي رطدي را

 هدنلا تكررت اذا
 يو -

 تلقلاة 1س تا

 راونأ هنت

 حالو: .هلالاةماظعا 1

 د>وتل ا لارج هش

 قادحا تنذمتاو
 راوف'ةعلاطمىلا ةريصملا
 هنؤرو مدقلالال_د

 بحاق ىلزالا لكلا

 كالذوةلاعال هي 2

 | هللالاقةيكرملاث

 اهأك ننال

 ةفرعع رفظلاباه-الذو

 | :اماضنأو ىلاعت هني

 | [|محال كنااذا تاقلا

 ا |اهتقيت-واهسةبايندلااهمق

 ع ” الا تحالواهتمهامو

 اهتداعواهتكءاهسئافنو

 هرب. فشدكحت

 لصاحو نيرادلاة قد

 دبعلا بف نيرا
 ىفافلا ف دهزبو قاملا

 ةتكرتلا: زئافرهظتت
 ةينرغا اوةنشملا ىودحو

 ا نمزجشلاف
 يدير بالك ل
 نيبل اعلا هي ىذه و

 نع ةعرزولأ (ارمخأ)

 ىسدقا ظفاطاودأ

 دبع لذ ةااووأانأ لأ

 نم نمؤ“ ءلك لوورجلك ًاحلمايق هبرقذةرثكع مم_ةقوم كالا حار هس اوح حا كمل !نلاط هزءوقعلا 1

 اثيلط كدنءامو انامأ ”لاياوانخنأ كئانغب وانجرخ كيلا موالا كاهج ه::طخف ًاطخخأ نمو ز وفيك ة+ ريت نسحأ | أ

 اا اعد لعب ونيلثاس اغا او-كلع | ا

 1 اناسحاوالضغ:الاث حاوحلا# ةرثك ىلءوامركو ادو>الالاو كلا رثك ىلعدادزب الن ماي عرب بجاسالو 3 ور ريذو | ا

 أملك

 لت مالسلا طا ةعئبو ماسالا مر را وع 3 ار رمل

 تدنعامت قاعرئدسو تلاس امل نهو ءاوطأ ىكشم اذه ه قوه ند ىفرمد هاوىونذ ميج لرغغاالبلا |
 - - . . كك

 هبنذب كل رقم دبعبةمشعلا عئاصتنأ ام ىمهلا يتق رع ىذإاءاح رلا ىن .رحتالف همن ل ىذا امال وعد ىلا

 0 هلبط نمار فغتسمقارتفا ن م كلا بنان هل ن 2 ملاعرضةمهمر عع نيكتسمهتل ذب ثال عثاخ ||

 نمايانعح مارح !كتييلواتنرهنوفدلا لا ثان كلل اوانعف 3 تا اذع٠ نموت وحرك تجر وانضر لنا بدحالو

 هلس دل . نمابوى مش قااخ هقوذ سدل نمأب و عدن نردعم سد

 رئازلكداو را ورلد عالاة تلا كنمانا ارق ل عجاف كذايضأ نحنو ىرق فيض لكل تلعج كن م 4الا

 لكللوةجر كلدنءم>رثسم لكل و ءازح كلد_:ءاملس لم لكءاواناوز جار لك !وةبظعل* اسلكءاوةمارك

 هذه اندهش و ماظعلارعاشملاهذ مانغق دومارحلاك تس ىلا اندفودقو اوفعدبلا ل-وةملكءاوىنا را تغار

 ترهط أوك معن :عببات نسذنالاتنامط اىد ملال انهار ب خالف ل دنعااءاسر ماركا دهاشملا

 تان" الاترهطأ و كود نءريصةتلاب لوا ءاوأ فرتعا ىت ما !ترهأطو كتءع 0 ة-ريعلا

 ادم 000 0 0 عدمأ ام

 00 اا 5ك اا اق 0 00

 دوخغ ادعب دمحوتلاةماك رارقالا مهنع كلاضراف فل دقام+ وارفغناو ماتا 0 رث

 هيقاناظ لعجتالو مارحالا فلا اوسةداهتلاهد ماخلر ةغاف يمل الاسر دحخو نيت د.-والاب كل دهن اناو

 تنأو كلد.بءندنو انناع'تكلمام قتعبْك بلا برقتلا تبمحأ كناانهلا مالسالا ىف لد نم اف نم ص نأ
 انيلعدصتةلّوطتلابق أ تنأو وار قف ن<نوانثار هذ ىلع ىاد كت نااعد سات او انقدعاقلخضةةلايىلوأ

 انب رانالومثن انج راوانار فغاانب رانعف عاف مركلاب ق-أ تنأوا:سفنأ ا! دقو اًنْلَط نعوذ عا انانتنصوو

 نأ 0 رمضان اءاعد نم رثكمل ورانا اباذعتجرئانق وةتسس>ةرخ الافو ةن حان دلا فانت 1

 هلع فلتذالو لئاساهطلغن ال نمانناو مالا. .امبتشنالو عمسنع عم تاشنع ناش هلم دال نماي كون ||

 هادبامعدبولاجانقوالحو لوفء در انقذأ نيلئاس !!هلدسم هزمض) الو نيدلملا حاملا مريب الن مان تاغللا

 لاهو ْئمهمطاعت.الهننا تاق لاسم مافءبلوماعدلا قهلبلو تانمؤم او نينم 0 د هلرغغت داو
 50 تا زبر لام فزماركط لاو ىلسجأ نم عسي ىلا درت الم- عالاَدف رعب وهوةللا د ءنبفراعم

 يفتك قالو ولرفشدت م مآ تننط تافر 2

 « ( فاوطلاو قام او راو ىيرلاو تدبملانمفوقولا دعب عب ل |لا عة يشب ىفةعباسلا هلا )د

 .عاضد اولي افمحو تادحماو راقولاو وةنركسلا لع توكلتأ قنا ا رك مو ضاق اذاف

 اوقتالافولبالا عاضناو لل. ف محو نع ى-من مسوهيلعهللا لصنلا لوسرناف ساما! ضءبهداّدعب كللنالا

 هلخدرلن مرا نمةغلدرملان الاهل لسدغاة فل دزملا غاب اذاف ام -ماوذؤتالواف عطاؤطتال المج اريس اوريسودهللا

 اذاقةيبلتلابهنوصاعفارود رادلاف نوكيو مرا اريووت لاب رةأ رلضفأوهف ا.ئام هلو خد ىلعردةناو لسغب

 اعد ن *ىناع-اف ةقنتوماوح كلا ست ةفلتختن_ لأ ابين تعج ةفلد مز هنا مهالا لاق ةغادزملاغلب
 نيتمافاوناذاياهلارصاقءام علا تةوفةفادزءءاشعلاو ترغملا نيب عمد مث ه: :ىفكف كل لعلك ونو هل تبقا

 مءاشعلاهلفاش منن يزعم هلفانسأ ادعو نيتضد رفلا دعب رب مولاوءاش ءااوبن رملة" خم 16 اولذاناههننن سنا

 اهتيسمع تال عطق و رارضاتاكرالا فاه عاق. افكت ورهاط تاس رغسلاىلئاونلا ٌْل طر تاقنيتضا رفغلاق



 اذا
 2 منرإ وزمج ءضس- رعوب يحاكم در ماد امو ياني ابار نيل اه

 ىمىلاعي رن أ ىتينبةر غلا مو نمقداصا ار عقلا عوملط ىلا لاو زل نم فودولاتةوذالاوزاا دهب فوتولا ا ٍ

 ىلا مال سلا هلع مهاربا رسم نم ىشااوه.لعر :ةناه:ءءائقناىلا كل سانأاىف ةكم نم ىشملا هك كتسل وانام | ١

 : : 1 كتدعاط لهو كئاماوأ ىلعهب تننماسك ىلع ئماف ىنمدذ_همهال' لاق ىنمىلا ىهتنا اذافدك اول ضفأ فقوملا |
 ا

 5 82 22 2 ا
 مهألاكاط د« نماهدعي اول اوضرنءامرتآو طقامجو دغوو دغريثاهاعحا مهالا لود و تاقرعىلاراسربب# ١

 ل- : طفأو ىمريوه نم مولا هن هن ىهامت نك ىجاع> اقتدرأ وجو وتدةعاك ءاعودو>ر لا راو نودع كل 53

 نطب ىهةرغوهتبقل-وويلع هل ىلصهللالو-ربرم هرثف رصسمملا هام نتفرعت روءامدش نومك !:تافرعة أ اذاقأ]| |

 1 اورع#و هريحوة بط مامالا بط سءللات !اراذاف فوت وال ستغماو د رءدودو فدوااكودةنرع

 نين حم تذؤملا ةماقاماع عممامالا غر فوت اذالاب ةماقالا لصو و ةيئاشلا ةيطخلا فءامالاو ناذالا ىفئذؤالا

 ٠ دصسم|مأوزنرعىداوف نمشي الوة فرعي فةلف سوما ىلا حارو»ال طل ارمكةون.ةماقاوتاذاب رمدعا ! اورهظلا |

 ريع وةفرعب فوةولاهل لصع مد عملار رص قف تو ند ةفرعنم هتايرخ او ىداولا فه هردصق مال سلا« .اعرمهاربا

 ةليقلل المس مامالا بر ق:تارضدا اد ءف غر نأ لضفالاو مث تةرذرابك تارذدب دهسا ن مف رعتاكم أ

 اذنه ف موصا هودي: ةلاوءاعدلاو لحو زعهللا ىلءءامث ]او ل ءهتلاو جبس اهدصضلا ا

 | ىرخ اءاعدلا ىلع بكم و ةران ى 5 نان الاليةفر عمو يبلع ل عطقيالو ءاعدلا ىلعةسبطااوملا ىلءىوةنامودلا

 | مون فوةولاهنكمأ تاو راهنلاو لمللا نيب ة ف رعف عمصل بو رغلاد- ءبالاةفر ءفرا نمل من.إلنأ ىج شو

 مون رعلا علط ىئي>-فوتولا هنا نعو تاوقلانمنمالاهيو مز اوهفلالهلا ىف طاغااناكما دنع ةعاس نماثلا : ْ

 ى" الاماعاا ىذقيمت تاوطلال>الامدىا رب مةرهعلالاعابهمارحا نع لاي نأ «رلعف عيا هناقدقف رغلا ١

 ءاعدلاوتاوعدلا ةباجا ىح رث عسجلا كل ذ لهو ةعقبلا كل: لدم ىنفءاعدلا مودلا انهى هلاغتشا مهأ نكملو ||
 ! ثلث : رسالهد>و هللاالا هلال لة لف هيوعدبامىوأ ةفرع مو ىف فلس | ِ نعوم -وهيلعهللاكصلوسرلان عروتألا '

 | ىعسفو ارون ىلخ ىف لعحا مهالارب دق عن لك ىلءوهو ريا هديب توعال وهو تب ء وى دل هلوشالملا هل هل[

 م دجلاكلد_ ا برمهللا ل ةءاوىسأ ىكرمس وىردسص ىلح رمت !مهللاارون فال فوأر ون ىرمص؛ فواروت أ
 سوأس 0 لاو. امها اوى -هوىام#و ركسنو الص كل لوةنا ماريو لوقز

 | تمتامرمت نمورامنااىف جرام هرم هل نمو ل الاف علدام رصدت دن نمل ذوعأ ىلا مهلل رمق !باذ ءو مالا تانتشو رددلا أ

 فدها مهللا كطخ# ميج و يمقن ةأقو كتمفاعل وت نم ,ذوعأ ىامهللار هدإا قثثاول رمش نمو حاب ولاهي ْ

 00 .ثعلاىناطعأ هر دلامل وسم مرك ًاوهيلو زن« ىنا ا ودو ءةمريت ا: ىلوالاو خش“ الاف ىلرفغاو ىدهلاب || ْ

 نيضرالار ط افا وتاكربلالزتمو تاجردلا مسبق رابمهألا نيجحارلا م -رأ انكتب هياحو كةلخ نمادحأ تءامعأ ام ْ

 اذاءالبلارادفىناسن:النأ كلا ىتحاحو تاجا اكنولأ ب تاغللا فونصب تاودالا ل لاتدذتاومغااو |أ]

 | سناب الا ئرسا نمت كي لع فلو ىننالعود 0 لع 0 روى ذلك مست كنا مهللاايندلا لهأ ىنيسن ْ

 لماذلا بنذملالاهتب كلا لهتسأو نيكسملا همم كال ًاسأهبنذف رتعملا قذثملا لجولاريدسملا ثءغجسملاريقغلا ْ

 هسفنأ كلمغرو هدسحْتا] لذو هنريع أ تضاقو هقدر كلل تع د نم ءاعدرب رضلايتئانتاء او لوعدأو

 اكل موم ىمهلاب نيدطهملامرك أ آو ناو تااريشاب امح رافق رهن كوايق تبرئ اءدب ىنلعجتالم هللا

 ا ملعأ فاى هلا مالا ىوس بفشالو لعنمةل وى لا كاك ل ىصاعملا تسيرشأ ىبهنا !يسذن مالكا هيفا

 غاب ءآأتا ال_هأ نك الثا ىوهلانيمر <الامرك اكن ككاو اهحوراذتءالل الواهاج لدنعلق .:/ىيرنذنا

 ر 'ةداّمكاواماظعتناكت اوي ونذن اى هلا: * قانا ل تءسوال: جرو ىنغلبتنأ ل هأ كت رنان لتر

 ا ىدهلاةرفغا !ىل داوعلا تناو بون ذل ىلاداّوعا اانأ انأانأو تنأتنأ !ى-هلا سرك ايىلاهرذغاف كوفع بنس
 | كتدصعم لا ته>ونواد عن ةعاط ن ع تدنع ىسهلانوينذملا عرش ع نمىلاةكتعاط لهأالا م رب التنك تا

 بلا ىرةفو كنءىتدع عاطقناو ىلع تع بو>وبف ىنع لوذع مرك أو ىلع ل تخت ماظعأ امل زاحسفا دبصق ١

1 

 | ىلع سمات علط اذاف محصل ىلصةفرع مون مجصأ اذاف كلن هياعتياللزنم تيموهو ىنعةلبللاهذهثكماو |

 وهفاجمة بولا بوخو
 . 511 ريك م
 ناك ناز ع ممل 1

 نكر اعرودقلا تع
 ح ورتب وةلاطيلا نمعيلا

 لا سؤنلا ىو

 ى ددرتلاو رافسالا

 ىلاال_طصوتم دالملا

 كار فلاودئادللا لواثت
 2 كا سهتمري-غ

 00021 ةيدوا
 هلباو هقرهأم بدعي

 قولا
 قرماعلا بابلا)*

 م (ةطشملا ةيترح رم

 لور نع ربا ف درو
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هدم د سقن ىذلاو |
 جتانوسنال من ا

 نلاعت هللا دانع تح نا

 توحد. .ى نأ هّلىلا

 تود < ومدانعملاهلل

 توشعوهلباىلاهتادامع ظ

 ةصصخلاب ضرالا ىلع

 د ىذلا اذ هو

 هيلعهللا ىبدهلن الوسر

 ةعشملاةيتروهل سو

 نا عت هللاىلا ةوعدلاو

 هللا بءدع + ثلانال
 ا تاعالا
 لاهللا دانع بيتو

ٌ 

 نمتضشملاةبتروهلا

 قهرطف برلا ىلعأ
 ورنا ةنايثو ةيفوصلا

 اماق ةللاىلا ءاعدلا ف
 0-لا توك هححو

 تالف هدا مع ىلا هليا

 دير لاباس نشا |
 ولو-رءادتفالا قب رط ]



 مالكلاةبسنال ثدحلا
 نءاوناصامل ماك:لاىلا
 لعفزاج نيتعكر ىل هو عم مداسأ نيب ترق تاون _ةعكر م-,- لكل ىلص!نأ ة هن !!تضمىردزلالاق فاو وطلا 4 نيا غبزلا

 ىرسسدل !ىل هس م_هللا له فاول شكرنا للجار و عروس لول ترو اع ههنا لست لور الد ظ مو-ةكلكوأ نمو 3

 ظ
 ا

ٍْ 

 اتعكرامهو صالدالاةءناثلا فونو رفاكلاا ميأاب لقلوالا قارت بريت ماتا فلج ىلص: ناين كلذ

 كَ ةوديكتعاط ىلع عآو كب 2 ىت>كفاطلاب ىبعكعاو :لوالاوةرخ الافىلر هءأو و ىرسعلا ىبنحو توتر مهنا نوعز

 ىلاىبيحمسهللا نيلاصاا لداع بح وكر ول تكس المبح وكي نوى عاود صا ءمىينجو أ ولو يل ا راق
 ل تالوو كفاطلابه_اعىنتبث ةمالالا ىلا ىننيدهاكتمسوللا نيملاعلا كدابعىلاوكإ-روكتكثالم م

 لاق فاوطلا هي رتزهلو مة سلو اورت + !يىلادعنل منتْغا!اتالضم نم فرجأو كلو سردءاطو ل عاط  ىنامعتساو

 بحاولاو فاواعل اة فيك ذهوة بقر قتعكرحالا نم هلف نيتعكر ىلصوأع :و.س أ تدبلابفاط نم لسوه..اع هللا ىلص
 لع« و دو-الارخلا ْىَد ةدب تآو تدبلا عم .هدصاعيس فا اوطلاددعله كتس نآةالصلا طو رشدعإ هعاج نم

 توطق سو توثش

 آ العفودكر "وح مه سول

 | توروب#معاتومزب و

 لعفالناوءامشالا ىلع
 طاوشالانيدىلاو:نأو رخغ اىفالوناو رذاشل ل ىلعالتيبلا جر انو دحسملا لخ اد فواما نأ اودراس ىلعتيبلا ا 1 5

 ل 1 تن امهون م وهنا د هادعامو داتعما نءاحراخاه: رعتاهقر ء.الوأإ 0
 «(ىدلاةسماخلا للا (

 هتلالورقر لجرلاةماقرد :ل.+ !ضضحىف تاج رد«. ف قريد ليج وهواغصا اىلا ىهتن اوبال كلذ نه . - 7 7 6 خرخا ذافرغ اوىفامبلا نكرر لا نيد .ىذلاعل_ذلا: ةاذاص وهو اغ_صل باب نمي رخاف فاواعلا نمغرذاذاف ْ 1 كي
 ضعب نكلو ةيكسم:دار زلاءذ فو فاك لبجلا لص نمل اءادتباو ةرعكلا هلت دن ىت-مل سول ءدللا ىلص || ماودو

 ' جب هرااو هللاب رارتغالاو
 نيبو«: يسانههنمأد_:؛ااذاو ىسالام5نوكالفءروط ءار زاهغاخ الن أ ىينيفتث دسم ردلا كلت ||

 انادهام ىلع هنيدجلا ربك اهتياربك أهتنا لوب و تبلا لبعتس نأ ىقيشافدلاقهقردنعو تا ص عسسسةو را | 00 , 7 1 : دود !لرتو هلا نم
 لذبح او ماكحالاو

 لكلا هديب تبع وح دجلا هلوذالااهلهلذلي رم 0 الا هلاالا هاه معن عم ىل 1عا عاكه دماعع هنيرإلا

 افادت تحبازبلا هوم ع ردع ا 0 0 10 لح

 7-0 ب"ااع

 1 001 تع و تملا نم ىلا رخعبتو روس نيرا 00 منو بصل ردا ب

 مكان نأ هناب انمودو> رت كال دك اهجو» هلال ضرالاى 2و نيلح ردحأالا هلو يال
 ىفامهللا نورمشتنترمشب منن 1 اذا ميارث نم

 قد كرر قددصاما

 ءاعدلا اذه سي قءهتحاح نمءاشاع ل>و زعهنلاو ءدب و1 -و هيلعا ىلصدخت ىلع لصب ودرج لاو اوامندلا ف

 ابندلا فانت مهلا مرك الار ا ًاكنالعتاعزوا كو مراد دول عو ىسلا دقن و كن

 اذا ءاةلياملّو وهو رضدالا ىل- ملا ىلا ىسهتني تحمل ه ىلع ىشع وراذ ىلا بن اًدعانقو َه ةمسدح ةوخ دل

 عسب رسلاريسلا ف ذبخأ عرذأ ةتسس. لل اةاذاشنيبوهنبب قياذاف مارح دحسلاهواز لعو دو !ةصا نم لز
 اعدلارع_صاك اهدعصتو رااىلاىسهتنااذاف ة#فمهلاىلادو د متن رضخالا نيم ا ىلا ىسهتذد ىتحلمرلاو دو

 لعفي تان صتلص> افصل ىلا داءاذافةدحاو ,هرمىعسلا لص -دةوءاعدلا كلذ لثعاعدو ذافصلا ىلعههجول ىلا فأو

 ةورااواقدطلادعصد , ةيوف لك فوق بساك نوكسلا عضو مف نكس وةرملك قلمرلا عضومفلعر أ .عمدس كلذ

 1 تدسداو سا ةبحسمةرإ عطلاو ناء:ءامهو ىسااو مودم! فاول طنمعر ةرّمنُكلَذ دلعناذاق

 نعرخأتي نأ ىلا طرش نم سل هنافاكر اذه ىفتكبو فوقولا لعل ىع لادن عبالثأ ىئيتما ىبساذاو فاو ااا

 تاك ٍفاوط ىأ ف اوط دعب مّءي نأ سلك طرش :نكرلا فاوطىف طرم 2 كلذامتاو فوقولا

 » ( هلبتامو فوقولا قةسدا- -ااهلا)«
 كلذ ل مق لصواذاو فوتولا لق ةكمل او-دومو د_ةاافاو طل غرف 2 تاو رجىلا ةفرع مول ى منااذا جياحلا

 ش دزعرهطظاادعبةءطخ ةكعمامالا طيف ةخاىذنم تالا مو. لاىلاامرعتث ف مود .افوطفا .طق مانأي

 لوب قددصلا نال

 ىكاةراشالوقلا اذه
 هللاب ءام الام ١ اوثنأ

 ل اوصالا ماكل عم

 هيدوتعلادو دج ةناعرو

 كلذ لو هي قيدنزلاو
 هللا ىلعءامثالل لاا

 نغ ةعاال اطام ساو

 نعاع 2 0 اوهسعأ

2 

 ع
 أ

 ةعادلا ةاقاعم اود هه .ةاعلاو وفعلاك لاس اوارك اذاناساواعُم احا |اووا 2 :أنا ابلعو اهداصان5 2 وامئادانال عا كلأسأ ]

! 

ٍ 
 ٍإ

1 
 ا
ْ 

 ن اكن مامافهو«رونسدلا

 ماكاو دودحلاو

 اذاني ا ا

 1 هك دامس مم تمس نا سل صج بدم فصل منج

 ظ ضرنةماقالتةفرعرلاا م ٌودغلاب واهمتببملاو هنو رثلا مونىنهىلا يور غلا داق ايست ار ةيعكلا

 ادقدعم هنمتردص



 *(فا راعلا ف ةعبارلا ةل1) < 0 مي
 نمثالاا طو رش مارب نأ (لّوالا ,ةتسار ومأ ارب تأ ىجنفءريغلاماومودقألاما فاوطلا حاف تف ادارأ اذاق |

 هيف حانأ هنادعشهنلا نك-لوةالصثدبلاب فاوطلاةةروعلارتسو ناكملاوندبلاو بولا ف تلت اَوُْن د +لةراهط |

 هبكتم ىلع هبفرط عمج و ىنولاهطبا ت<تهئادر طسو لع نأ وهو فاوطلاءا دب البق عبطضءلومالكلا |
 ىل ةيعدالاب لغتشدو فاوطل اءادش ادن عدم ريلتلا عقب و وهرد_ط ىلءاقرطوهرهظ ءار وافر ط ىحريفرسالا | ٠

 ا راق هذع ختبل اودوسالارت تا برب ا غرفاذا(ىناثلا)اهر 1 0

 تاوط+تالثرد 5ث !!نيدوه<خ دب لعخأو ها اوط ءادتباى ةتدن عمم رذطا لمح عتدتاوكلا غانوكمل

 لدي دوسالار+ل ادعو ثدملا نم هناقثاو رذاشل ا ىلع اًهئاط توك. الى ك-او لضفأ هناقتيبلا نما رقت وكمل
 لضفىذلاوهناو رذاثلاوتدءلا ىففئاط هنال هفاوط صلال لع ف ئاطااو هيرست وضرالاب ناو رذاشلا ||

 لةلوةنأ (ثلاثلا) فاوطلا دب: فةوملا اذه نم مرادجلا ىلعأ ق.ضنأ دعب تيبلارادج ضرع نع |
 اعابتاو لد _ععبءافو وكنا اقيد_عتوكاناععا مهللاربك اهتناوهتلا مس: فاوطل اءادتبا ف لب رغ !ةز واح
 كس :تنبلأاذهوهقالوةتشلال ناكل نتن راو روسو اسال ا

 ماسةمىلاهنيعب ري_ثر ماةملارك ذدنعو رانلانمكبذئاعلا ماقماذ_هوكنمأ نمالااذهو مزح مرحلا اذهوأأ|
 ناطمسشلاع نمو رائلا نم ذعاف نيارلا م>رأ تنأو رك كوجوو مانعة نبنا مهألامالسل هيلع مهاربا ا

 ىلاعت هللا يسن م دم ةرخ الاواتدلا هن وم ىفك اوةماشلا نوالاوهأ نما ورانلاىلءىدو ىن مرحو م->رلا ||

 م كلا 3لاو لرتتلا شل ردا مهلا لوةيهدنعفىقارعلانكرلا ابي تح دمعي
 كاطنالا لطال مو كشر «تتانلطتأ مهللا لاق بازيملا م غاباذاةداو اولا او لهالا ىف راظنملاءو-وقالخالاةودو
 جر مهالا لاق اش ا نئرلاغا ب ,اذاخا دنأ اه دعب ايت تا "اك ىةسامهللا

 نر

 كنا لعتاعز وا ا ار ؛ةايْزم زمايروتن !ةراحتوار وةغما.ثذوار وكم امع_سواروربم ||
 0 نءهورقغلان مكنذوعاو رفكلان نب ذوعأ فام جالا لاق ىنامهلا نكرلا خلباذاف مرك الارعالاتنأ ١

 ةرشالاب او ىف. علا ع نكرل'نيبلوةد وورخ الا رامتنلا فازات نتا وعر تال ١ اة نمو رمقلا ||

 لاق دوسالا ريغ اغلب ,اذافراذلا باز ءو رمقلاةنتفكلت ربان ةودن_>ةرخ "الا ىفو ةنسحا يندلا فانت اني روهالا ظ
 0 : ناذءورددلا قضورْنلاَو نيدلا نرخ اذه رربذوعأك جرب مَغامهللا ْ

 طاوشأ 12الف لمرت تأ (م-!ارلا) طوش لك فةبيعدالاهذ مم وعدبف طا اوشا دعس كك راسا ا

 تورس در رعي هراغت عم يافا الالم 6 ىعموةداتعملاهُم هلا ىلعرخالاةعب رالا ف ىشعو ا

 عمطلاطالؤأ دصقلا ناك اذكهةوقلاوةدالخلاوةراط ْمااراهط ا عاباضالا نموهتمدوصةملاوداتعملا ىثملا
 حرذملف لنا دعبلا عم لمرلافة زال ءنككلنافتيبلا نمّوندلا عمل مرلا لضفالاوةنسلا كل: تمقب ورافكا ||

 طوش لك فر ! مال اداكم ناو اعب : رأ سمعا ومحد زا ف تاكا رم مدل ريلو فاطملاة.ثاحرلا ||

 ىورو تاكرالارثا-نمبحت -: ىناملا نكرلا مالا ذكوهدي ىل.ةودملاب راشأ ةجنزلاهعنمناو ت>الاوهذ ٠

 ل: قتلا رن ار آنمو هبل عهد معن وه]مقب . رفاعتلان كار" ستاك لو هيلع هللا لص هنا 1

 تأيافاعبس فاواعل ا متاذا (سماخلا) ا سال ان ءىنغأ مالتسالا ىلع ىنامسلا نكرلافرصتقاو |||
 8 اطد قصاملو ”راتالاب قلعتلو وثيدلاب ىزتا.او ,ةوعدلا ة باتا عضوموهو املا او رخخ انيد وهو مزّتلملا 1

 راالا نمىت.ةر هامل _ةيلوه.فكوهيعارذهلع طسبلو نعالا» ا ا

 تيلاازكسو لات اامءنىل كرار ىن:ةزرا- ع« ىنعاقوءوس لك نم ىنذعأو م>رلا تاطم 2 كانمىذعأو |

 ىلا 1 كس دمعأ م ع كاع دقو مركأ | نم ىنادحا مهللا رانلانمكلددئاعااماعماذهو لدءءدمعلاو كيد

 نمرفغتسياوةصاخلا هع اودع عديلواربثك لسرلا عسيج ىلعو لسوء ل عهلنا ىلص هلوسر ىلع ءلو عضوا اذه أ
 نمغ رفاذا(سداسلا) 5 والذي رارقأ ى> عا اوت هيلاوا لو عطوملا اذهىففاسلا ضف ناك ةيونذ ا

 از -هىلعهثرغ تام

 ضعب مالكن م عم“أم
 تدرونابط اختنا

 ةنطابو ةرهاط مسهل

 موعلالودأب مهكسعو

 انندلاف دهزلا لاكو

 مه هرب ارس فتاك

 ناكللة ةفاومتايطا#

 قارغتسا دنع تاممطاخلا
 كلذن والو رئارسلا
 لب هنوععست ام لك
 سفنلا ىف ثيدحلا

 اقفاوم ةب ورب هنودحت
 اموهفمةخسا اوبال

 ةاحامم كِلَد تنوكو

 ةاحانمو م-هرئارسل

 توتيثيف مهانأ مه درب ارم

 ا ل 3 0

 نواعم مهد مثو

 معوص او كا

 ' دبا *

 هنلاىلارارغلا كل 9
 يدعاملك ند ىلاعت

 ىوهلان 3 هومهتح اس ترب

 00 اون اوههلاو

 هّلئاىلا هنو. 30 امش

 ىلا يال ابن لاعت



0 

 0 هوعز

 ىنادمس هلوق نمديزب لأ
 أ قدس ناقل :

 الا كلذ لوقي هنأدءز
 نعةباكسملا قع

 ىجنب اذكعو ىلاعتوللا
 جال !لوةفدقتعب نا

 رك ذ هنأ انلعولو كلذ

 *يثلارعذ لول كلذ

 مهانددر لول_هللان م

 لوسراناأ دق رم هدر

 مهبل هللا ىلص هللا

 ةيقنعاشمم ةاسعا رسخإ

 جوعملك اهم مقتل
 ىل_ءانلوةءانتلددتو

 راعتهلنافصو زوعام

 ىلاعت هللاوز وح الامو هب
 وأ ئذهب لينا هزئم
 ضعب لعلى ئغبل<
 2 نوك نيزوتفملا

 ةيزب رسغهتطفو ءاكذ

 تاماكم«دقإن وك
 فل تءقهنط اب تةلعت

 00 كفى هل
 ةملاكماهنا اوىلاعت هناىلا
 تن اىل_ثهءاباىلاءتهنلا

 هلت اقو ىل لاق لوقت

 لهاحاما ل> راذدو

 لهاحاهثي دحو ه«سفند

 جاك ةجئيكيو هيرب

 نالطبب ماءاماوةث داحملاو

 ءاوه هلدحب لوقيام
 كلذ. ئوعالا لم

 ىشب رفط هنأ مهويل

 نوكيولالضاذهلكو

 اطيرآ

 .ىفاهان 28 ذىلا ةفاظنلا لمكتس وهب را وهرافطأ لي وهسأر وه. حرم وفيطظنتلاب هل_سغ
 وهضسالافنيضسسأ نيد ود وزتي و ىدل ريف مارحالا ى ول سدأ» وةطدخلا باشلا ق رافي تا (قاثلا) ةراهطلا
 | رضعب ىؤرد_هذمارحالا دعب همرح د ..بيطب صأرالو هيداب و هنأ ثق بمن ؛ و ل> وزع ءهللا.ىلا نام علا مح

 رست تأ ( تلا هلا ) مارحالا لب: : هلمعتس اتاك اس مازحالا دعب سوه. اعدننا ىلصهنلالوسر فرغم ىل اءْلل سا

 ول كلاب مارحالا ىوني كلذدنعف . الحار ناكنا ريسلاب دس وأ اك ارناكن ا هتاحار هب ث عمات ىىدب أ كلر

 لوقعذ تيب ظفلةمنلنرقي نأ ةنسلان كلو مارحالاداععنال ةم اادرعى ود ارك ادارفاوأ ان ارق 0

 كيدع_-وكسالادازناوكل كد رسثال الا اوال ةمعنا او - ناك كلك مثال كب اكلنا مالا كيبل
 رفعنا اذا( عبارل' زدمحلا | ىبعو د ىلع لص مهللا اقرواد.عت اقسةعع كيبل ك.ااءابغرلاو كب دع هاكرياتاو

 مهلل ا ىتم هإمقتو هضرف ءادأ ىلع ىنعأ وىل ءرسدف جاري رآىامهللا لوقي نا به سف ةروك ذملا ة.يلتاايهمارحا

 ٌكدفو نم ىناء>-او *ل أ اوعشاو كدعوب اونماوكلاونا قا نيذلا نم ىناعج اه عل اىفكتذ رفءادأآ تدون ىفا

 ىرعثو ىجل كل مزحأ دق مهلا علا نم تب ونامعادأ ىلرسسبف مهللامهنم تابقو تيضتراوم_هنعتيضر نيذلا
 نموةرخ ”الاو ادلا اول ه>وءاغتب ا طم 4| سلو ب بطلا و ءاسنلا ىسفت ىلع تهرحو ىأ طعو ىَك تو ى دعو ىدو

 ىفةييلتلاديدحت بحت ( سماها )اههنتياف لبق نماهانركذ ىنلاة سلات تارواظملاهلءمرح مارحالا تو

 لورتوب وكر لكدنعو طو.هردوعص لكدنعوسانلاعام>ادنعوقاقرلا مادطصا د:ءاصو ص مارحالا ماود

 تودلا عفرب سأ,الورب-1 در رك ايئاعالو مصأ ىدان .الهنأق رهشإ الو«_ةلح مدالث حت هتودا_ماعفار

 رئاسامأو تارملار_دس هوف.ملاا روصو مار دئاوعملا عالما ة:ظماملاقةثالثلا دحاسلا ىفة#يلتلاب

 شعشرعلاتاكبالاف ئئهبعأ اذا لسوهملع هللا لص ناكو توص عفر ريغنم ةءاتلءاهف صأب الف دجا لا
 + (ة:- ىهو فاوطل ىلا ةك ل اوتدبادآ ىفةثلاثلا هلا ) ةرخاالا

 مارحا ال (لؤالا) ةعسن علا ىف ةنوذسملا ةيكسملات الا .ةئالاو ةكملوخ دل ىوط ىذ .ىلسثة:تا لزالا

 راجلاىرللاسغأةث ةثالثمتة عا 5 'ر؟فوتولل م ةنرعب فو والم مود_ةلافاو اعامع ةكملوتدإم ت تا املا نم

 فاوطللغلاديدجلا فهسنعهتل'ىضرىفاشلارب لو عادولا فاواعل مةبشعلا ةرجىرلل-مغنالو ثالثا
 اذهرهللا جراخوهومرحلالّوأ فلوثدلادنعلوةي نا( ىناثلا ) ةعبسسيل ا دوعتفعادولا ف اواعاو راب لا

 نميىباعجاو كدابع ثعبت مول كباذعنم ىنءاو رانلاىفءىرمشب و ىرعشو دو ىبل مرف.ك:مأوكمرح

 لد_عفاكلا تن ءادك ةذ'نموهو مط: الا بناس نمةكملحخدينأ (ثلاثلا) كتعاط لهأوكئاماوأ
 فاكتلا مضي ىدك ةمنث نم مجرخ رخاذاوىلوأ هيوسأتلاقاهلا قنرطلاةداحن هل سوهماعدللا ىلص هنا لور

 تببلا ىلع هرصب عقيهدنعفمدرلا سر ىلا ى- ممناوةكملخداذا( مسبارلا) اءلعلاىهىلوالاو ىلذسلاة فلا ىهو

 مارك الاولال_1ل !اذا تكرامت مالت !اراد كرادو مالسا!كنمو مالسا تن ًامهالاربك اهلا اوهللا الا هلاال لَه ةءاذ

 هع نمدزوةباهمهدز واع ركدواشب رمشتهدز وامظعت هد رقم هلل اهتف :رمثوهتمركو + :حاذعْك تدب اذهنا مهالا

 دوعسملا لخخداذا( سماحلا) مجرلا ناطيشلا نم ىنذع أ وك تنج ىنا دو كلة ءر باوبأ ىل تن ا مهللاةهاركوارب
 هللا ىلسهننالوسر هلم ىلءو هللا ليد ىفوهنلناىلاوهللا نمو هللا وهننامعسب لاةملو ةبد د ىتب باب نم لة دملف مارلا

 ىلعو كلوسرو كد.ع دم ىلع لص مهلل أ ىطصا نذل هدابع ىلع مال وهني دا لاق تدبلا نم برقا ذاق سو هيلع

 ىسانملوأ اذه ىاةمىكلأسأىنامهللا لقيلو هيدب مفرياو كل رو 'ايبنأ ع..جىلعو كلل رم»اربا
 سانال ةباثم هلعج ىذلا مارح اهنيب ىنغانىذأا هنيدجلا ىرز و ىند عضو ىتابط د نعز راحمن ناووتبوت ل.ة:نا

 كتر بلط 1ك: كتيبتءلاولل هرج مرحلاو كدايدلبلاو لديعىا مهلل يملا ءال ىدهواكرا بم مهلعجوانهأو

 ا فتن (سداسلا] ْكآ :اضمصبلاطا اى“ هحرل ىحارلا درو ةعنم فذ كارطذم ا إسمك تو

 ةسسا لناف ةاقاوملاب لده_ثاهتف فوقاع *.موابتيد ا ىنامأ م-هالا لوو هل ”وىبعلا كد.دهسعو كلذ دعي

 سانلادناالا مود-ةلافاوطوهو فاوطل !تودئتىلءجيرعدالم كلذ لوب رهتلباة مى فقوليسقتلا



 دييييج يس ساس سس ل

 مة: وهنم سانلا مرح ىذلاروهثملاتارملا ىلا ىسهتنا اذا ىنعأ مارحالا ل سغ هيىوني رلستغينا (لؤالا) |

 | ا

 انظفح اب احالاوداولاو لاماو لهالا فة فلنا تنأو رفسلا فسحاصلاتنأ مهلا لاقو ةقداص ةنو فاص
 ناثالًا نانا مهأل ا ىذرتام لمعلا نموىوةةلاوربلا اذ_هانربسمىكل ًاسنانامهللا ةهاعوتفآ أ قى نموشاناو

 هرآ روتين جانغليتو لاملاونيدلاوثديلا ةمال_سان رغسقانقز رت تأور غسل انماعت وتو ضرالا ان! ىوطت

 لامملاو لهالا ف راظنملاءوسوتاقذملاةن اكو ر هسا اءاثعو نمل ذوعنانا مهللا مسو+ لع هللا لسد .دنرعق
 (ةعبارلا ركتفاع نم موي م وأ“ :؛امريغلالو كامعت مهاناواذماست الو كراوج مهاب اواذلعحا مجالا بادالا اودلولاو

 لذأو ال ضأ وأ لضأ نأ كدذوع ب رهللانالاة:ٌوةالو لود الهننا ىلع تاك وثهنلا مسي لاق رادلا ب اي ىلع ء>اذا

 لاك درعا 0 ألا ىلعله< وأ لهجأو أ لطأوأ مط اوألزاو 1 لز أو! لذاوأ

 كد مهالالاق ىمنماد اذا ثاةلىل لأ اقودوك ملت دهح مدس عال اوكضر ةءاضقوشلا اضم ءامجأ 8 :او كط ءمءاهتا تحرخ ١

 متهأالامو ىعههأ اامىغك اقكاح رتأأ 0 ىفت تن مهالاته- وك لاو تءدتعا د وتاكل كاعو ترش

 ريغلل ىنوج وو ىنذىلر فغاو هىووتلا فدو رمهللا كلريغ هلاالو كلؤانُت لح و كراحَز زع ىم هيلعأ تن ًااموهن ا

 مسن لود ةلحارلا بكر اذان(بوكر لاى ةماخلا) هيلعل:ديلزتملك قءاعدلا اذهبوعدبوت هج ولاممتأ

 0 . نكيرلأش ماعد باك :هلياعاش امملظعلا ىلعلاهملابالاةوقالو لوحالو هللا ىلع تاكون ربك |هللا اوهللاب وهلا

 كنلاهكىسضأ تضوذو كلاىهح وتهح رفا مهلا! نونا انو كااناووو ةمهلاك امواذهانل ر خس ىذلا

 هللا ناعسلاق تحت توتس اوةل-ارلا ىلءىوةسااذاف ليكولا عنو ىبسح تن أ كيلعىرومأ عج فتاك نو

 هلياأت ادهنآالوىدتمنا انك امو اذهلاب 02 تارم عربسربكأ !هنلاو ليا الا هلا الوهتي داو

 ىمكح ى-لزن الن اة بلاو (لو رئا!ىةسداس نلا] روءالا ىلع ناعمساا تن او رهافل ىلع لماخلا تن مهلا 7

 راهتلابىوطتالاملءالاب ىوطت ضرالا ناقة دلاب كما ع ل بوهيلع هللا ىلصلاق للءالاب هريس رثك أت وكم ورامتلا

 اموع.سلاتاو عملا ن رموالال هلق لزتملا ىلع فرش هن 2 لس فل

 نيرحاموراعلاب روني رذاموحاب رلاب رو نالضأ امو نيطامشا !برون ال5 انتل انيضرالاب رو نالظأ :
 نيتعكر صلت الزنا ذاق مهرارمت هنرماب ”ىعفرند اهنقأم هوورس نمك ذو ع آو هلع ريخو لزنملااذهريسخ كالا سأ

 ضرأاءلوقي لمللاةياع نحت اذاف اح امرست 57 نم رحافالو رب نهز راعالىبلا تاماتل اهلنا تاماكي ذوعأ لاق متهيف

 ب رهعوةدحو دوو دس الكرم نءهللاذو ءأكءلع دام هرمثو كل شامرشو كلرسش نمهللاب ذو ءأ هللا كد روفر

 قيني(ةسار طاق ةعبا 1( ملعلا عيعوسلاو هو راهتلاولسللا فن كح ام هلو دلوامو الاوو داما! نك اسر نمو

 تاقموناادذعاطظةحتم ل. :الاب توك وعطقني وألاتغاعر هزال نزذاعلا رادو 2 ىشع الذ رامتلاب طاتعنا

 ماشن ناك ازكهوذك قدس ارلء>ح وايعنهعارذ بدن لم ا ارخ 1 قمانناو عارذشرتت !ليللاءادتبا مان

 نم هنوغءامتوكفىردالو هو سعفتلا علطتف مونلا لعتس | اع رهنالدر هس راما

 رخ "الاس رحامهدحأ مانا ذاؤةسار ا 5 فرلاب وانت ا الاف ,>الاو 8 ”-1نم هلانيامل ف ةالصلا

 لقيلو نيتذوعا !اوصالخالاو هنلاده_توئم ا هنآ 7 ار ةملفرا وأ ل 1ىفعسبسوأ اودعو دصق نافةخسلاوهف

 ءوسا فرص الهتباءاشامهللاالا ريكا أب الهناء انك ىلع تاكل هللا يس هللا ال اةوةالهنناءا أم هللا مسسب

 هللان ا ىلسروانأ |نماغ“ الهلا تتكامل مهنا نودالو ى نما ءارو سيلاعدئاهننا مس تاون

 نذكر امه 5 او مانت الى د 2 لا توعالىذلا ى كا, تذعت_س اوممافعلا هللا, تنصحتزب زعءئىوذ

 كئانأك كدا, ءبولةاذم راعفطعأ مهل انؤاح روان ت انذ :ًاوثال مالفانماع لرد 0 مهللا مارب الىذلا

 مانالثربك نا تعسف قر رطلافضرالا نم ارمشنال ءامهم( ةنمأث :لا) نيجارلام كاع أكناةحروةفأرب

 لاقءرفس ىفةثحولا قاحنامهمو يس ط.قهامهمو لاحلك ىلع لا كلو فرم لك ىلء فرس هلا كل مالا: لوقي

 : توري اوةزعلابتاوعسلات ال حو رلاوةكسأ اللابر سشودقلا اللا هللا نادخس

 « (ة دن ىهوةكملودخدىلا تاقءملا نم مارحإلا بادآ ىف ةيناثلاةل+1 )< 1 50

 ( لوا محار - 2 )
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 م ان رسخأ)ةطاص

 بعغلاولأ نيدلا ءايض
 نءةزاحاىدر و رهسلا

 نانع دج نيرع
 لاق ىملسلا نفاخ

 لونة, ىزارلاركدابأ تعم#
 ىر راد ابأ تعوم

 كسلا تءععلو 2

 ةفرعملارك ذ لجرا وة:
 ةفر «االهأ ل>رلا لاَتف

 رت ىلا نوا_دهنلاب

 ول ابا نمتاكر#جل ا
 ىلاعت هللا ىلا ىوقتلاو

 لوتاذهناد.تملا لاف
 طاق اباوماكت موق
 ىد_:عودهولاعالا

 ف ورم ئذلاو ةفمظع

 نم الاح ند اقر و

 تاو اذ_هلوة.ىذلا
 اوذأأهّنلاب نيفراعاا

 هيلاو هللانعلاع الا

 ولو اف ن و_عحرب
 صن الماعفلا |تءقد

 الا ةرذربلالاسعأ نع

 اهئاوا هنو .دىلاعتأ

 ىفرعم ىدك الا

 نمروهىلاطىوقأو
 ثولوةبموةك ئلوأ ها

 هللانانو عزي ولولحلاب

 + لو ممف ل<للاعت
 اهنفطصت ماسحأ ىف
 ىعم مهماهذال قسد و

 ف عزاصتلالوسق نم
 توسانلاو توهاللا

 اء سا نم مسجمو <
 تانسصقسملا ىلارطتلا
 مهولا اذه ىلاةراشا

 لاقنم نا هللا و



 مسا زلاه نط اب صاخت و
 (انرمخأ) فيرحتلاو
 ظنا اهسأ نعةعرزولأ

 دموأ انألاقىمدتالا
 ركون أ ا::لاقبياقإلا
 ون انلاق رعز دعنا

 انث لاقدواد ىنأ نب ركك
 انثلاه حلا ص نيدجأ

 نا سنولا::لاق ةسنع

 ىنعي دجتلالاق ديزي
 ب لج ىف رمخأى :رهزلا

 هتنادمعتا نجرلادع

 دوعسم نوءتءنا

 نب رعتعمسلاقهثدح
 هفعهللا در باطلا

 اوناكاسانأت الوتد
 دهعىلءىجولاب تودي

 هيلع هللا لص هللالوسر

 مانا دق حولا ناوراسو

 ن الا مك دخان انعاو

 مكلاعأ نمرهطامع
 ءانمأ اريخا:ارهط أن
 انيلا سدلو هاننرقو

 هللا نت هنرب رس نم
 هير رس هساحت ىلاعت

 كلذى :وسانل ارهط أ نم 5

 3 رسس لاق ناوهنمان
 ىكراذ اهنعو ةءسد

 ضرع نما هنعهللا

 نم نءايالف مهتالد سفن
 اني راذاف نافلا هيءاسأ
 عرشلا دودانواهتم

 تاوا_ صال زامهم

 دتعب ال تاضورفملا
 موصلاو ةوالثلا ةوالعت

 فل دروةالصلاو
 ةهوركملا لختاذملا

 الو ل.ةنالوهدرتة مره ا

 ةرث رم لن اءاوعدلبقت
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 كالذك ةرمعلا ناكر لوقىلع.د_ءبقلمل اوةفرعب فوقولاو دعب ىسلاوفاوطلاو مارحالا ( ةسمذنا ودب
 هند ى :رااوداش «ماءفالكتاقةملاز واح ودكرت نفتاقدملانممارحالا تس مالا ةروماتا.>اولاد فوتولاالا

 ةعب رالا هذهف عادولا فاوطو ىن؟تببملا وةغادزعتدبملاو سءكلا نور ىلاةفرعب ريصلاامأو اد اوالوةمدلا
 يلا ءادأ هوجو امأو ) نايكتسالا هج و ىلع مداهمف ىناثلالوّةااىفو نيلوقلاو_>أ ىلع مدلاباهكر رم <

 رعءاومرحات لا ىلا ع رخ غ رفاذافمدحو محلا مدي نأ كلذو لذفالاوهودارفالالوالا (ةثالثفةرمعلاو
 نارةلاىناثلا + ع وطتي نأالا مددرغملا ىلع سيلوةيبيدحلا مث محتل مث ةنارعملاةرمعلا مارحال لما لضفأو
 5 لات ةرمعاايردنتو عملا لاعأ ه يفك واه جبامرمريسع.فاعمةرعوةعع كب لوةيف مدح نأو هو
 هفاوطامأو نيكسنلا نمبو سه. سف ةفرعب فوقولا ل .ةىسو فاط اذا هنأ الا لسغا!تكت ءوضولا جرد
 ئتالفاكمنوك نأ الا اش مد نراقلا ىلعو فوتولا دعب عشب نأ جحش اف ضرفلا فاوط طرد نال رو س<#ريغذ

 عتفي وةككللخب وةره-ءبامرتاقملاز راع تأ وهو عتقلا ثلاثلا وي ةكم هناقيمذا هناقيم كلرتن ل هنالعبلع
 .ىرضاح نم نوكرالن أ ا هدسحأ وي طئارش شمالا اعتمتمنوكمآلو عاب مرح مث عل! تةوىلاتارواغحاب
 ثلاثلاوي حلا ىلعةرمعلا مدقي نأ ىفاثلا ني ةالصلا اهسفرصقتالةفاسم ىلعهنم ناك ن مهرضاحو مارا روسملا

 شماخلا ادب يبحلا مارح ال هتفاسم لثم ىلاالو ع |تاقيم ىلا عج ربالنأ عبارلا ع ارهش ىف هترمعنوكت نأ
 ةثالث مايصخ رع نق ةاش مدهمزإ اواعّتجمناك فاسو الا :ذه تدح .داذاوددحا اوصخ# نع هنرع وهج ن وت

 نطولا ىلا ع.جر تح ةثالثلا ممصن /تاونطولا ىلا عجراذاةعبسو ةعباتتموأ ةقرغةمركخلا مون ل. عسا ف مايأ
 تاروظءامآو) تارغلام عتملامدارفالا لضفالاوعا هس عتمل اونارقلامدلدنو اهرةتمواعباتتةريشعلا ماص

 نيلعنوءادر وارازاس لب تأ ىج. نب لب ةمامءااو فلل او لب وارسلاو ص.هةال سللالوالا ( ة:سذد هر معلاو تملا

 ىطغن نأ ىئيش الن كلو لحمل افلالاظةسالاوةةطنملابسارالو لددارسفارازا دك /ثاف نيبعكسذ نيلعت دح لتاف
 اهه-وقاهءارحاناق هساعا_ءاههحورتسنالن أد عب ط.2لك سدا: نأ ةأرهالو سأرلافهمارحا نافهسأر
 ام يفورلةلاو قام اثل الادب ةاشمدهلعت سدل او سطتتاف اهمطءالقعلا دعب املك. يبنتهاق يدا !ىاثلا

 دسف موهو عاجلا عسبارلا هر عشلا ل.برئرةماحاودصغلاو ماجا لوحخدو لعكلااب سايالو اش مد ىنعأ ةدفلا

 "سماح هحددسشي ملوةندبلا همزللّوالا لاحت دعب نكن او ءايش عسبسوأ ةرغب وأ ةندي هيفو لالا لاعقلا لبق
 مرح وءانعسالا ىف اذكو اش« بفو مر وهف ءاسناا مهرهطلا ضن: ىتلاةسمالملاود].ةلاك عاجلاتامدعم
 لال_+لانم داوتموهوأ لك ؤدامىنعأ ريلا ديصل تق سداسلا دقعت.ال هنالك بف مدالو حاكنالا وحاكم

 هيفءازحالو لالحر علا دمصو:ةلمللا فر راقتلاه مذ ىعارب اا نم هل مهيلعذادءمصلتةنافمارحلاو

 * ( لرسم ع ىهر عوجرلا ىلار غسل لّقأ نم :رهااقلا لابعالا بيترت ىفىاثلا بابل )+

 # (ةبنام ىهو مارحالا ىلا جو رولا لّوأ نم ريسلا ف ىلوالا هل +1 ) +
 ىلاهتف: همزلتن ءلك-لةقفنلادادعاو نولدلاءاضقو ملاا نادرو ةيوتلاب ا دب نأ ىتبنبف (لا-لا ف والا )
 ريتقت ريغ نم هياباو هياهذإ«يفكيامبيلملا لال لاملا نم بدصتسا وعئادولا نمهدبنءامدرب و عوج رلاتقو
 هسفنل ىرتشد وهج ورخ لبق ئشب قدصتب و ءارةفلاوءافعضل اب قفرلاو دازلا ف عسوتل اء مه: هج و ىلع ىلا
 رثكوأ ل لقنم هلم نأ دب رام لكى راكمار وظف ى رثك انافاهي رثكب وأ فءعضتال لجل !ىلع هي وق ةناد

 رك ذناو هرك ذى ثاهبلعا: عم ريغلل اماما صا ةيفو سلا :رأ جن (ق.فرلا ىف ة.ناثلا) هيفهاضرل دي و

 مهعدو,ق هناريجو هناودخاو نيم اءءاقذر عدول وهريصهرد_مقاضناو هاوفْز عن او هسه نيج ناو هنأعأ
 كتنامأو كن.دهتلا عدوتسأل اوه تأ عادولا فةنسلاوا اربحن مه. عدأ ىف لعاج ىلا عتهللا ناف مهتعدأ سم و

 كينذرةغوىوقتلاهتلا كدّوز فنكوهتلا طفح فرغسلادارأ نا لوقي لسوهبلعهللا لس ناكو كلعمبتاودنو
 ىفأرغيالوأ نيتعكر بص ناجي وراناب مهاذا تبني ( رادلانمجي ورواىفةثلاثلا) تنكا ًاريغلا كهج وو
 ضال ا نعهناص هنئااعدو هيدن عفرغ رفاذاف صالخالا :نالا فوتو رفاكلااهيأ ب لقت ذلادعب ىلوالا
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 نا:ىينام رث_سو

 تاىئبتبامرهظت و رثس

 فرومالا قي ورهاظي
 لءءروضع اهعضاوم

 هك ةرعملاكو داو هدو

 ءدامعإ قاطاول>و نعمتي دالردالء ١ اسوم ءاعهلبا ىلصلاق هلا اوملا لضفأ وهف ةدادعإل ارم | باغ رقاد دأ

 ا همم ٠ :افئدىف 4ك لرول نم رع - 11قو ىلاع"' هللادجا» مداق اهفرهيؤ 5ث . ار عضو هىاف

 0 رهفتك ىلع هرارح لع + د5 ةوكرو“* ؟؛ل١نافسترأ “ار ميمو لاقو 4 1 عرق ٠

 امفاه رة نع ىنغاب ىرخأ هباك- قو مهردب ىبنارح ف ”المأدل ىلإ لاقدتلا دب عاب اب نأ ىلا تاةذ ود .:هلعت

 كد دال هانم ءاقدلا: .قص+ر تعمماذا مهلا ةفهلاديعانأ ب اذه عفت لل اهفرمنأ !اصخرأ

 لمي نةنتتامزاذهنب روهشملاب م كف نامادللا لغم ةئم ءؤدال ءوسنامز اذهلوت ناكو كمها ل أو
 هلى. دف نكس ًدالبلا ىأىردأ امهثاو لاق هنأ هنع ركع و نما نم هشادب ران دهن راى هب رق نم ل_>رلا |

 لاك ىارع اق ليق ةرهكلادارأ أ عباصالاب كمااز اثدلاقماشلاف لمقة:د-اق ءار ارةفان*تهاذملاعذ ناسارخ |

 لاق ىبصوافةكءةرواحلا ىلعتمزعبي رخل حر هل لاقو ند.لاو رسكلا ب,ذتةكملاف ةكمليق:ربابجلا داب | ا
 رشا هياللزالا ىعااو رك اعاوةةدصترهظت الو امثرقنيع#) الو لوالا عساف نيس كا

 :متلاو نزلا هلءعب طاتضن نائاذا هدم |
 *( هتارواغعو هنابجاوو هناكرأ ةدصو علا بوح طور ىف ىاثلا لدغلا) أ
 هنع مر واريمناك ناهسفنمرح و ىبصلا معرف مالسالاوت قولا نانثا عملا: عص طرسثف( طئارسشتلاامأ) |

 ةدعتلاوذو لاّودوهذتتولاامأو ه ريغد ىسلاوفاواعلانم عاق لع-فبامهيلعفي واريغصتاك تاهبلو

 تقوةنسسلا ع+ جو ةر#ى ةمدلا عر اللا مرتحأ ن ةرحضأ ا مول نم هرمنا عوام ىلاةغاىذنمعستو

 07 مداخل رو

 ةيمالممهسغنأ اوم

 ةفوصلاة سا اوسلو

 ةيفودا!ىلاهماو. كتل

 قولا نم ميه امو

 رو رغاف مه لب ئشب
 ةسلم تورس طاغو

 تودع هت و ىرخأ ىوعدو

 ظ 0 هبة ءلاغتشالا نم نكسن.ال هنالةر مع اي مرع نأ تبني الف ىنم مايأ كسلا ىلعاؤوكعمتاك نم نكلوةرثمعلا ||
 0 ااه تالو بو رعقلاعوأط ل_.ةةفر 00 اعوذفلد :زعوأ ةةرعإ ىلا غلب ود _بعلا ىف قةءنكاودبعلاوأ ىص ”!مرحأ ناذ ! لاعت كانا | تقولاو ل ةءلاو غولب اون ريا او مالزس الا ( هاجت م1 ادت طورمثامأو ) ىتملامعاب هلاغتش 3

 ا 1 ا 0 ةياشاا محرذنلا ثفوقولا هلا ىف هدسفأ ن ناءاضقلامتمدقتممالسالا يف | ا 0 ءهتمذةءارب دعب ووخو ( غاابلارأ-!نعالغن جحا عوتو طورمشامأو) « تورط رح ا [ترالاودارملب رفا ثم 2*0 سل دف طئارسشااهذه طرت شنو: نالا مدام مل ءسياوةفر عم انال مالسسالاة نت نعامهًزحسأ 9

 نءوةعاطتسالاوتهب راو لعلاو مالسالاوغ ولولا( ةسمفت ع دل |موزل طورسشام 8 0 ْ

 اغيب لود ىلع مارح الا همزلاءاطح نكي ملوةزاكتو أ ةرانزلَ 0 مو ةرهع نصر

 فامأو ةدكلابف هس: قاما امس هلئالذو ةريثابملا|م_هدحأ (تاربتا الامأو ) ج 8 11

 هنطوولا هياناو هب هياهذة غد < نأ افلا !ىامأ اورهاقودعالور اع :ىال 1 ةيصخنوك5نامق قار اطل |

 ه.ىذةءامءالة تأ وددملا هذل_هقدتقف همز ةقفن ]؟ناوةدب لش ن 6 نكي مدا لهأ هناك

 ةءاطت اق ىاث ةلاع ونلاامآو ع هلءاْرْلا ىلع ل هس نا لمار ل وأ ةل-ار ل ءردقي نأو تولد |

 إم ارب ٍباهذلا ةقفنى 5 : وهف مال_الاة صن ع ريدالا غا راوي ذلع مك 2 نم 9 عبو نحل

 نالاح. ع 0 راصْنمْزلا الا ىلع < ةءاط ضرعاذانءالاوع ونلااذهىف

 ىلع هيقهنك-لوريخأتلا هلو علا همزل عاطتسا نمودلاولا ىلعةنم< فلا الذي ودلا اوال فرم اهف تدلايةمدخلا |

 ىف علا ناكو جيلا لرع.ا._صاعل-رزعهللاى واحلا ىل-.ةتامناوهذع طةسءر عوخ 1 ىفولو هلرسس: ةناهزطحت |

 جرب هدسلا كلت ىف لاه طوعا © رح كاس عال تاذاو هنوب درتا كك ص ول / ناوهذع عتب هتك |

 هّلئأ ىذررعلاق ىلاعت هللا دنعدي دشهصاقراسيلا عم عك مو تامنمو هيلع جالو لجو زعدننا تا تاممت سائلا |

 نب ديعس نعو راو مكامحلا سان * عب / نم ىلع هن زطابرمد راصمالا 1-2 نا تعدهدتا

 هلع تبلصام جعنأ لوا ع هلع م>وأ تفالجرتاعوسراطودها ووش لال

 هع لالا جحد لو , لو تامنملوةب ساب .عنن اناكو هل د تاسةرسوم راح هلناكم عذعاوأ

 جلا يباللاد 5 رالامأد) جحا لاق تكرث ا عفامللا هل عأ ىلعا توعد رامفلا و عوقد لا

 ىف نيرمءهنملا ماهفالا
 !دلعت ءادتقالا قدضم

 "لل نع رهازدو

 )د ءافالاوتكديزلاو
 ةمد رسل ات درت ةقح

 ءالؤهلهجوةةدنز ىنهذ
 ةعيرشلات[نورورغم ا

 ةقيفطاوةي دو.ءلاقح

 ةدد دونعل اة ةيقد ىه
 ملا تع رتل ع

 ةعرم1 !لهانمراص نمو

 هيدويعلا قوةوعدتم#

 راصو':دورعلاةقشحو
 تادانز و رومايايلاطم

 آملا
 نع ماخي هنأال ال ذىلا

 فياكتلاة ع رهسة:ع

0 
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 مهضعب لاهو ارطوم:نوضةبالوىرخأ د عبةصصهملانودوعن ونون وثب ىأانمأو سانال ةياثمتدمأ | لعد

 فكماةو ماه 2 "اب موعتم تن ًاوهنف توك: نأ نمكلري ختماا اذ مواعَمتْكَمل 4 ثمل 1ةودأ .قنوكت 5

 ىلا ع' هلننالاغ, وهب فواعن نقثما !اذهىلا برق و هوناءار < لحر نم مك ف اسا !ٌضع لاقورخ 1

 كلذنافانع بوث ءلاواباط+ن'ب وكر نمفومل (ثااثل ) لج وز عهقلاىلااب رقتة عكا مم فواعأ اداب ا 0 م
 تنك لاه ىك-1 درولا ثباسعو نع ىورو عضوا !فرسشل لجو زعهللاتةمّرر ولنأى :رخابو را | ا

 نم قل ام لبث ارمي للا وك هللاىلا لو راتسالاو ةيعكلا نيد املك تععف ىلصأر غافل. 1تاذآ 9-6 7 ١
 0 عننا نخذةتنال كلذ نعاوجتن , عل مه هوهاو مهوغلو ثن دل اف مههكسفت نمىلو-نيةئاطلا 1 وو ْ م اورمعتقأوب اع هليأ عم

 الا لمعا لبق: .كايد.عا'هبق ذل اور داب نمأم نعمل 'ىضردوعمنبإ لاوومنم عطق ىذألبحلا ىلا ىنهردع 9 1 1 5 :
 لبقو مرق داحلالانمةكع راكتةح ةحالا لوي هنعمل ىضر سابع نب اناكو تانسم ا فعاضنإك !هبفعا ا نس ىوص تائيسلانالاةيرر ,ةدا ارالا درت ىلع هنا ىأ معا باذعنم ةقدن لطي داحلاب هيف در نموىلاعن هلوتالتوتع ا 1 عي

 0 رادو 0 رع 0 امأ 0 دا 0 0 ا 0 0 6

 رواسب ل 0 ةحاجل اءاضو ا ع 0 : سال ع 2 7 ع 0 هلا 0

 ا ع 5 وحب 00 11 ا 0 ناتالوا < مك

 )سلوا 5 1-00 5 سرعان سعت لور دانا والفيكر 000 7 - 3-3 1 3

 ةدايعشتنل ا ىلا ذل اوال فركو تءرخا !كنمت> رخال الولو5 ى ىل عاهنليا دالببحأو ل--حوز 0 2 0

 دارك ذ5 ةفعاضماهعف تانسملاو لصف ىر و ريفناو

 راع 0 :ةدلا فار ىعنكحلو«-.ذ
 0 ١ لاوحالا ولاممالا

 كسي وقل ةنيندلا لعلك كلر وم ءارملا دصسملاالاءاوسامف ال 000 ازهىدعسمقئالصأ | 1 | فقوم< سفن فاول و

 دوسألاىفةالصوةالص فالك | ةريشعت ةذد راادصسمف:الصلاة هنألوءيلعهتلا لص ىلا نعس ابعت ىورو ! هناكر خو سومو لاعاارتا_كلذكو مارحلا رسما الااهاوس امن ةالصةئامسمعاجق ةالصلانأاق ةسدّعأ |١ ضرالا<- 3 دم| ا | ماوسعلا

 ظ "هةدش ىلعرب سنس توميلءهفلا ىلصلاقو ةالصفلأة ثا. :مارحل ارصسملا ف ةالصو ةالصفااب 0
 !مبتوعنل اف تهافةنبدل ايتوعنأ عاطت- ةسانم ل -وهبلع هنبا لص لاهو همأن علا موو 'عفش هلتنك اهئاو“ 2

 امم ما 'نافروغتلاالا هي واستماهمق عذاو اق ثالثلا عاقبلاءنهدعباموةمام مول اهب 1 00006 الارخكا | : 1

 مارحلا ده ملا»_جاسم ةثالثىلاالالاحرلا دشنال مسوميلعهقا ىل سلاف كلذإو مظع زسقم ناب فتطبارملل || 0 ل

 كرب نوكسمم مهكلذ
 عجلا رو راخدالا

- 

 ل_ءلل ارثس هز وأو

 عموشو هلنطخي الغل
 بلط ىلا عسل هدم كلذ

 ا

 كنا بو رونا لاا اسد اناا نبا

 تنك مل-وهيلعهنلاىل لاق اهب روما متراي زل لب كلذ كرم الان نى نيتامو ءاحللاوءالعلاروبقو دهاشملا | نضال ئوذتلعلا ]ل ةرأي زلةلرلا نم عنملا ف ثيدهل!ا ذوي لالدت الا ىلءادأعلا ضعب بهذدتو ىصقالا دصسملار اراده عوصيمو || ا
 ههاذ !اامآورخ 1 رصسم ىلا هإ-ر || ىن-ءمالف دص-«هيفوالا دلبالو ةلئامت-ة ةالثلا وح لاد- مبدا نال ْ الو فرعبالامو هلام دهام ااهانعمف سدلو داس !ىدر واما ثب د#حلاو ارمهاولوةتالواهوزو زفروبتلا:راب زنعمكتجلا . فرعي اجيال 6
 ةبمط ىل_ءالا ادعي

 دشننأ هلف + _قدوسمالعضوم فتاك دال م ارض باجر دردف لع اهتراب زكري لب ىواسنت الق

 03 || أ ايي ل لاني ودصسم«بف عضومىلا اسرل ىل لاحرلا دش نم ئاتل: اذه منع لهىرعش تم ءاشن ةءلكلابم#..!!لقتني ودحسمءبف عضومىلا احرلا هلامسأر وهو بوما

 ةراب رنا هه[ -رلا ضارغا نم كلذن ون رعب الذاهانعم ىءامدا اوءالعأاو ءا.اوالار وقف اذ_هرّود ب 1 ا 00000 0 اك نم حتما مالا ميل مهريغو يحز ىسومو هارب ربا لثم السلا م ماعم. نالازوبق ا 7 0 3

 3 مهماعم قلاطا ميم نم هدسصت نك ملاذ' هناكم مزال, نادت راب ىلرالاف مالاامأ هلرلا فازه راصا ما نمةامل ىف عل علا ميعلاب انهلك لاوحالاو

 ئدلل]-١و لوا ىلان رقأ وةامرعضا وا ١م يلطف ملس /تاقةنطو قهلاخ 1-1 | ٌةداقَتارف

 2 خرفاو : : 000 0 0 ا ا ل ا لا ا هما ةم قدا صأ يقي

0 



1 

 «بحاصامه دحأ ىداذفا مين يه ىلع الزند تن اصضغأ اذان مونلا ىناهف مهم لق نملة ىو قايلعاةرثك ف ||
 ةةسلا نهدحاو لكل بهو هناقلاق اللاق هلال اء ه ىف لو زعاذ رمك> اذامىردنأ لاق مم هنرعب مالك لاداعأ و

 تينا ةنم تيمجلاتهنعمتا يضر شي | .مو فصول ءلعأم رورمسأ !نمهب و تهتنافلاق فلة

 نرشأر ةلأق هع لمتنا 2( نال ججاوت تاعجو ىح تبهو دق ىلا مهللا تاقف هج ل بتي النوق تركتفت قسائم

 مرك ًاونيدوجالادوأ ان اوءايذ-الاوءاذسل !تّدلخانأو 0ع رست : ىلعان للام هاج ل مولا فتزعاا

 هتليق ناهض لبقأ نملك تهودق نيملاعلا نم مرك-ا اودوخلاب قحأو نيمركاالا |||
 «(ةف رمش اةكمو تدل اهل: خف)»#

 هنلاع وا | اوصقن نافعا اةنافجةلكف يسكن اتببلاازهدعودم ور سهتالا ل ل

 ىتح اهلوحنوس اهراتساب قاعتباهخ نملكوةفوفزملا صو رعااكر يش ةبعكلا ناو ةكسالا | نم لحو رع
 نإ 4 ةماعلا متع : هناوةنجلا تبقاون نمةتوقاندو-الارغ !ناري_هلن!ىقو اهعمنولخت دنق ةنيللا شدت

 4 اع هللا ىلص هنأ ىو رواربثك هلمعب «لسرميأعهلل لسداد قدضو قيعهملتسان ملكا دهشل هي قادذب تاساو ||

 ل 3 هنعهللا ىذر رم هإ قو نعت 24يف رط لمعت عهيلع نع ١ جد ةلخارلا ىلع فوط ناكوه اع دعم منو

 هججشل الع تح ىكب مك قام ابقي لو هيلعدنلا ىلصهنلالوسر تب أر خالو عفنتالورضتالر حننازعالا ||

 ناهقساو تاريسعا ب ىكستانهه نسال نأ ايلا ةفه_:عيضروه_وجوهنلامركاءلعىأ رف هئاروىلاثفتااو |

 قالا خت أملا هت هللا تالاف فمكو لاق عهايو رضاو وهل .نينمؤملاريمأ اب هنعهللا ىذرىلعلاذ تاوعدل' ||

 ىل-ءةدوخلاب رفاكسا ا ىلعدهشب وءافولاب نءومال هش وهفرخ ازا هدمّاأ مث اياتكمجلع تتكت رذلا ىلع ||
 نسملانع ىو رو لدهعءاقو ودل اكان :دسصتو ل ا ىامهللا مالت الا دنع ساما !لوق ىنعموه تالدذ

 ةئاعةن سد لك كلذكو مرد اةناميو هرقل سو فرت فا كاما دة هنعهللا ىدرىرمهبلا ١

 ىمةعتل ناضمرف هرو عيعلابدعا قواح لد رعشالثوةرعلدعب عسيباس أ ةعبس فاوط لاقي وفلا
 رشح ةتكم ل هأ ف1 م ىعمنو رشف م-.غبلا لهأ ى 1م ضرالاهنعق دنت نملوأ نأ لو هيلعهنناىلدلاقو
 اذهانست عدّل مدآ ان اند اولا اضل اهي 7-1 اع هنا ىلص مدآن ارب ريتا ونيمرحلا نيد

 مردسا له يلاراغني نم لّواف ضرالا لهأ ىلا هليل لك ىر اغني لوز ءهقلا ناوثالا ىف ءاسو ماع لاب كاب ق تيما
 اعاقءارنمو هلرغغايلصمءار نمو هلرفغاغئاط ءار ن ف مارح اددسملا لهأ مرا لهأ نمهملاراغنن نملؤأو

 ثأر ونادابعاد-ناهلكروغتل *لا ثدأ + ارينالاق مهنعهتلا ىذ رعابلوالا ضعي فشوكو هلرفغةنعكلا لمه م |

 هرعلا ماطنالو لاديالا نم لجرتيبلااذمب فوط والا مون نم سم ابرغتاللاهيوةدخلةدجاسنادابع ||

 0 سانا يصنف ضرالا نمهعفر بيس ناك كلذ عطقنا ذاودان والا نمدحاو هيفاطالا هلل

 اذاف سانلا يصرف ىحاصاا نمت ارقلا مفرب مدح هع /نينس عبس هما ءىأ اذا اذهوارث اهل سانلا ىربال

 راعشالا ىلا ساذلا رب ٌعةملكه نمرك ذيالفيوأغلا ند نآر ةلاوحمش مع م فرح ه مف س هلسولب نر

 لماخلا!ةلزنع كلل ذ د نعةعاس لاو لهدف مال_سلا هيلع ىسعلزم ولاجدلا يرخي منة ءاهام ارا, ناو قاعالاو

 قمفرب ونيت سم دهدشف مقرب نا لبق تريلا اذهب فاو اهلا نماو رثكة ساريا فو اهتدالو عقوتت ىتلابرقملا

 ايندلا ب رخأ تأت درأ اذا ىلاعت هننا لاق لاق هنأ لو هبل عهللا ىلص ىذلا نعهنعهللا ى هرىلعنءىور رةئلاثلا

 هرثأ ىلعايندلا برخآ هني رقن تيس تأدي
 «(هتيهار كوىل «:هننااه رح ةكعماقملا ةلضف)ب#

 اع : ر نال ذ ناك تيبلاب سنالاو مريتلا فو( لالا )ةثالثنا ءلتكعماقااءااعلا نمنوطاتحلانوفئاخلا رك ا

 نملالهأ الوعر وأ اويعاذا اخ !برضا هنعهللا ىدر رع ناك اذ كهو مارتحالا ف باقلاةةرحنيكست فوود

 فاوطاةرثكن م سان! عنعهنع هللا ىضر ر عمه كلذإو كسفار ءق ةارعالهأ ايو كماش مالا لهأايو سنع د

 ىلاءتهتنان اه دوعلا عاد تعبنا ةقرافملابىودلا مدون (ىناثلا) تنيل ااذ م سا:!! س :اب تأتي ثثلاقو ١
 ووتكالا 3سؤسل وزر اعطال اسس رض تكرس للا: :ىلاقس هيكل تسب

 بر ىطعملا هب ور نع
 عالط ١ و ةهلزخاا دعب نم

 انآ اكلت سمنملا
 دادتعا ضاوعءالا
 كلذو لدعلا دو>ول

 ةقمة-لال_تعالا نيع

 هذهماسقأ هذ هو

 ىلعأ اهضعب وةغئاطلا

 "أ هلياو ضع نم
 رك دى عساتلا ٍنابلا (عأا

 ةيفوصلا ىلا ىبين|نم

 *«( مهنم سيلر

 نوم موق ئادأن 3
 ةران هب ردناق مهسوغت
 نع وىرخأةيئمالمو

 ىب_الملا لاحانرك ذ

 ماةمو فد رس لاح هناو

 نئساابك-بةوزب زع
 قع و 00 و

 فدصااو صالءخالاب

 تن ري ودفملا معز ام سلو

 ةءرد_دكةلااماف ئشب

 م اوفقأىلا ةراشاوهف

 ةييطركس موكسحام

 اويرخ ىتح مسعولف
 اوحرط و نتاداعلا
 تاسلاجلاباذ 1 ايدسقتلا

 قاوحاسو تاطلاخن او

 مماتي نيدام
 ا 9

 هزاصااو موسع

 اولاسب لو ضئارفلا
 تاذل ن-هئن ل وانتم

 ناك املك نماسندلا
 عرشلا هةصخ راغب

 ىلع اورصتقا اعرو
 اوبملطب لوةدخ لا "هباع 2

 0 زعلاق قدس 0

2 



 ةف اوميلعرلاعالطا

 تاعلاعالط ارك ذ

 تاقلارك ذةفاو هيلع

 ةذ اوهيلع سفتلاعالطا

 كلذ ٌورسفالاركذ

 هباون باطوأ ءىظعتو
 ئثىلالسب هنأ نطوأ
 سانلا لق ا وتاماعملا نم

 ديور 7 نم م-ه لمع هي يق

 هللءقاذتالابقاو» راها

 لصالا اذهرسو كلذ

 رك ذناهيلعاونبىذأا
 تاذلا رك ذ خورلا

 رك ةرااركك
 رك ذومهعز تاغدلا

 ءال الا حم كلثلا
 ارك 5 ءانتسلا
 سفئلارك ذوتاذمدلا

 ىنعف تالعال ضرعتم
 ىلءرسلا عالط !مواوع

 ىلا نو ري_ثد حدرلا

 رك ذدنعءانغلاب ق حلا

 فةيمهلارك ذوتاذلا
 تافصلارك ذتقولا إذ

 ةينهلا بيدتن رعدم
 ةبمهلا دوحو وهو
 ىعد عسا ةممهلا دوحوو

 كلذدوة قبو ادوحو

 اذكهوعانغلا لاس ضقانم

 ةييهدوجورسلارك ذ
 تافيدلا رك ذوهو

 برعلا
 وهىذلا تاقلارك ذو
 ءامعنلاوعال ”الاركذ
 هنالام دسعيد رعسشم

 همت رك ن.لاغتشا

 كعملا َنَع لوهذو

 اعلا ديوي لاعتخالاو

 . ه
 تاصبن رع سمن 1

 : ١ ا ا

 محالة" لإ قزح الاو ,وأاق: راما ليت مها عفانم اوده دل ىلاعتلاق وءوعشلا دب ىب :لحو زعهتلاتا

 ىأميختملاكط م م ل>وزع هلوةري هن ل.ةو مكلابرومهار ةغلاق ازز »فاس ضم

 حرخ قه مد تقرت /خيدلاج نم س رمل هبا لج لوو اهنم سانلا منهلاهماعن ااه اادعتب كم 0

 ظظ رغأالو رقحأ الورحدأ الو رغصأ مون ىفناط ثلا ءىرام ل سو «لعهللا ىل ا ؟لاقو همإ 0

 بونذلا نمتالاقيذا ماظعا!بونذلان -هناحعس هلازواكتوتسرلا لو زن نم ىربا ىلالا كال ذاموة فر عمون هن ًّ

 ضعب ر كج ذو وه. ءهللا ىلصهللالوسر ىلا د نب رفع«: ةسآ لو ةفرعا فو 00 رمكتالابوتذ
 نوالارغصم مسما لان :وهاذاؤةفرع صخر وصى هلرهظه ماعلا ةذعا سدلء|نأ نيد رّما نمنيفشاكما
 .فاخا هودصقدةلوقأ:ز احتالب بلا جاحلا ورضاه كني كي ىذا امهللاةذ واقل فوصتم نيعل اكسال

 ىليبس فتناكو و لجو زعهتلا لسى لرحلا ليهصلاق كوسح لك ىذإا افلا كلذىنا رصف مهبخيالنأ

 لاق "ىلا بح ناك ةصعا !ىلءاوفواعتولوةعاطلا ىلعةعاسجلا نواعت لاق كا :ولريغىذلاافلاق”ىلا بح تاك
 نوكي تا فاخأ هلمعب اذه بعت ىتم تل وا.لوقأ ةىالا نسحكل ا ساد.عاالوقلاق : ٌكروط فدةىذلاا4

 ةماشاا مول ىلار ثعملا جاد ارحأ هلىرحأ تاةارةعموأ ماسه: ن .جرجخ نم لسوء ءلعهننا ىلصلاقو نامف دق
 نمريخهر و ريمة قع لسوهيلعهتنا ىلص لاقوةنلا لخدا هلل | ىو بساح إو صرعا م نيم را ىرحاقتامنمو
 لحو زعهتادذو رامعااوجبانحلا مل_توةيلع هللا ىلسلاقوةنلاالاءازحاهل سناةرو ريمةتحواجفامواسنذلا

 دذ--هثند> ىو اوعفشاوعفش ناو مها ب.د .تعأأ وعد ناو مهلر ف هورغغتس ان او .هاطعأ لاس ناو 0

 نتاىو روهر عمل ىلاعت هللا نأ نانفةفرعب فقو نمابت ذ سانلا ملعأ مال للا مهلعتيبل !لهأ قد ود رط نم

 يو رص عوفتا عمو لك تبنلا 5 هىلعلزش لاه هنأ م-و هيلع هللا ىلص ىب: :لان عا م ء

 لجحا نم هناق تدبلاب ف اوطلا؛ نمساع ريكسس اربجللا فون رطانال نو رشعؤ نيل هءال نو عل رأو نيت اطال نوتس

 ريد اوت عالوج ريغ نم ءادتب ف اواعلا بت: اذهلو هنردحت ل م طمغأ ”وةما علا مون كه هحق هنو دكت ئث

 هللانا لاب وهمنذنمفلسام هلرهءرطم ا فاعومسأ فاط نموةمقر و عك هتك ا .ءاحا فاحاعو

 ةفرع مون ىفاواذاف اسأل! ضعبلاقوفةوما كل ذى هباصأ نم لكل هر ذغ ف قوملا فاس ذ دعا ا رع

 اقاو تاكو عادولا ةحج لوءباعهنا ىلصهننا لوسر جب هو ايندلا ىفمول لضف أ هو ةفرعل>أ لكلر ذغ تمول
 باكل لعأ لافاني د مالس الاكل تيضرو ىمعن عل تممتأ و مكن د دل تلك أ مويلا لجو زع هلوةلزنذأ
 نيذثأن يدعمون فهن" الاءزهتازنأ دمادهشأ ]هن ءهنلا ىضر ر علاق دبع موناهانلعملا:. ماع" الاهزهتازئآول

 جاع رفا مهللا لس :هيلعهتلا ىسلاقوةفرعب فقاو وهولسو هيلعهتلا لصهنلالوسر لءةسعج مونو تفر ع مول

 هللالوسرتد ًارفلاقا <: لو هيلعهنلا ىلس هننالوسرنعج قفومنىلءنأ ىور وجاحلا# هع أن 1و

 اهمكئفاك أ !ىاف لاه عن ثلق ىنعتيملو لاقرعن تاق ىنع تسد قفومنبااب ىلا ف مانملا فر سومملعهنبا ىل لص

 ناءالعلا نمريغودهاتلاو بالا نرك ىف قى دا اوةئمل اكل داق ف قوما ف كدسزخ كمانعلا وو

 لاقواقانتعاةاشا ااوةنتءاو رجلا ناكراوخاصولئالا ناكر ىلعاو 1 بفك: الملا هتان 58 اومدقاذا بالا

 ناو هروفغم جاد اهنعهّلا ىضر رعلافوا ديهش تام 2 ب٠ .ةعوأو زغس. .ةعوأ ناضمرسسةعتامنم ند

 نا مهنعهنا يذرف لا ةنسن مناك د قولؤالا عسب رنمني. ريشعو رغصو مر اوة خل! ىذر هش ف هلرأ رسل

 اوسند“ هنأ لبةكلذ نو رداويوعاعدلا مهولأ# ومسهنيعأنيباولبي وجاملا اولَمَآتاوُةاْرْغلا او اوعمش

 مانملافثدأ ارفف را روهسم ىف ىتعت ع ةفرع هل“ !تاك اخ ةئتعا لاف قفوم نب ىلعز ءىكور وما 35

 با فاط نم

 هلا دعاي كييلوخ الال فهلا درعا, هم>!طامهدحأ ىدانقرم ا امهلعءاهساا نمالزئدت نيكل متاك

 مهتم لم 5 ىردتنا فلأ اةئامتسانب ر تدب حلاق ىرد اللا ةنسلاءذهى لجو زعانب ردع مك ىردنلاق

 ْ | اق ىلس] وهز را دب وت انتي تاوأعز رف توهمت :اقىنعاباةقءاوهلا ىفاعفترا منلاق سفن ةتسلاقاللاق

 [ركف أت اعف مارح ارع تا دنعت5ةف رع نمي شف|املف سمن ةئس فانا كوك ا نياف سفنأ ةتسج لبقاذا
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 ل يي
 ةحرد هنودو عضو ماسمف هلن اسس الل دلو ماه>هب اعتق طم وخلل اس نم حر خال قسوم

 قدرود واه 2 *ىفىوق ار س فنا! ىلعد_ثأ كال ذوامول رادذ. واموت مو د ناب رهدإا مدئموصوهو ىرخأ

 نرخ "امم ”لعتضرع 2 4 .اعهنبا ىبص لا دعذ مول ركسشو مول مود نيد+: ةدعاانالةريثكرامشأ هلذف

 لاقو تعحاذاكمااع رضنأوتع اذا كد امون مسبشأو' ءول عوجأ تاقواهتددر ةضرالازو: وا لل

 0 تال نمراموت راعغ واموا ءوصي تاك دوا دىخأ موص ماهل لضفأ سوال 0

 وديلعمنلا ىلصلاقف كلذ نمرثك ؟ق وطنا لو# وهود مودلا ىف امهمعدللا ىطَرن هرعزهللاد عا

 0 بياع كوره ذ) ف ]اال + 1هللا لصلاة فكالذ ن ملضفأ دي راىفا لاقفامون رادفا

 تأوهو 4- "اد سايالذ :رهدإاف طن موص للعرد-ةنالن مو هنمر ادع : تاك لد ناضمرالا طقالماك ١ اوَوس م سام

 امون مص

 ىوعقا دوك اوهفرخ 1 .ةئالثو طولا نمد الثوروتتشلا لا مك , »د مادا داو نيون راعي راغول مود

 0 ةلضفلاتاقو أت رهظاذاو

 ايلا قئاف دهيقؤلاو اولحو زعتل- هلا رفتو باقااةمةصتءدودةمتاو موصأ | ىتعم ناجل البنا

 تال نمس د ردو 4 ةعجاو سدجللا اونيدثالا ماصنأو نإ ذاذل!تاقوالا

 م1 ١ اود ىذتَعب دقو موصا |! ماود هلاح دمعي دقذ هلاودأ ىلارظاب

 اهسترت بجوتنالثال: :و هياقحالصهءلع ف تاَقلاةبقار رح الاقي رط لولس ىف ءدح قةعو ىنءاا مهف

 لاف د قدماي :وموص اللاعب ىت -راطقنورطقي اللاب ىى-موصن اكمل -وءيلع هلا لص هنا ورش ذاوارعسم

 هركذتو تاقوالا وةك م انعلان 2 و كارو هلفث ل: امس د كل ذناكو ماني اللة ىئ :ىد موك وموةنال

 ىسة» كا ذنأ اورك ذ دوو راما اودعلا مون يد مان ًاةعب رآ صرتكا ًاراطفالا نيد لاو نأ ءالعلا

 قلك 11 : نما مسال قلنا رثك قى كاذكوهئرم لواتاوه الا باولأ ذي وتاداعلاءىدر لوف و باغلا

 موصلاارارم -1تاتك متو باوصا ان لع أ هلئاو هب عوام: 1اموعلا سترت نمهرك دان درأ اماذهف ني صايل الاو مولا

 اند ىلعدنلا لسورطعت لاه اذلعأ اماهاكه هع املا !ممانملءاماهاكمدماحت عم هلل د دجكلأو

 بانك ىلاعن هتياعاش نا' هواش ءاوسلا او ضرالا ل هأ نم م ىطصم دل, للعم ه.ءكحو هل اانا

 0 / 0 .ةوثامر هريغ برالنبعملاهنئاو ع ارارسأ

2 0 
 همر "< او انهار لاننا ةياشم قد دعااثنملا ل-ع>و اةصحقا زرح٠ هدايعاديحوتلاة هاك لع ى زااهّيدجلا

 ةالصلاو انعونازعاا نيد ردبعا |نيناياعك هفاوطلاو هنرانزلع-و انموانيصختو افي : رمش دعا ىل ةمسلاب ْ

 جل اناف (دعبامأ )'ريثك ابا ل سو قاحللاةداسو قد | ةداق ه.كجو هل ؟ىلعوةمالادسو ةجرلا ندم ىلع

 0 ,ةنبدلالكو مالسالا ما_ءورمالا ماتخو رمعاةدابعهينابمو مالسالا ناكر أ نيب ا

 عمو تامز « مل-وهيلعهللا ىلسلاق «تيقواط :دمال الا كل تدضرو ىتمعأ ملء تمت اووكشي دوكلتاكأأ]

 ىراصتلاو دول اهكراتىواسو لكلا ااهدّمف, ندلا مدعي ةدانعإ 'مظءافاينارصتءاش ناو ايدو همءاشنات ملف

 هل حواهرارس ؟واهائاذذو اماداواهنذ وأ ناكر أ لمص ةتواه رمش ىل'ةةبانغلا فرص” ناامردخأو لالضااىف 0

 لجوق.:ءااتدما او: كملئاضفؤاواثاضفىف( لَو . ابا لا )باوباةثالث فلج وزعهللاق .ذو:د ١ فشك ب كاذ |
 باباا)خ وحرلاىلا هاا دم متيترعلا ىلعر هافلااهلاعأق(فاثنانابلا و طا ارسشواهئاكرأ

 نالصفهشولؤالاب ا. ءلاياد تلد طاع ءاااهلاعاوة. ها ااهرارسأو دق ةدلاا باد ف(ثااثلا |

 ردا لا ىلا لاحرلا رش و ىلاعت هلنااجه رس ةئيدملا اوةكموثتيبلا هامضذ 6 + ١لئاضنف *(لّالا 0

 ب( جححاذل ذذ)*
 هنلاسمأ امل ةداتقلاقو قع مث ف لك نم نيت ًايصاض لك ىلءوالاحر 'لوقأب عيلخاب سانلا ف نذأو لو زعل

 | سانايا ىدن لاب سلتا اقْنْذْؤب نأ ئاصمدبء لك ىلعو انت ىلعو مل_توهياعهللا لص ميهاربا لجو دع[
 71 ا

 )0 ا

 ىلا

 م5

 ىئمالملا ا نروك

 تاي وو لعلام لا

 قاع ني-وجولا

 قركدلاو صالخالا

 وهو نخاالاه>ولاو

 نءلا+ ارث_بلمتالا

 ناوةريغعونب » ريسغ

 ا
 0 للعلا عالط ١

 ةركلا ناديا ى ءدصيف

 ل رعد

 العتاو اذهو هيوبحن
 ةلءىقوصا!قد رط ىف

 مدقتي اذه ىلعف ص*آ::و

 ف وصتملا ىلع 0

 قو داانعرخاش و

 لوصأ نم نا لدو

 ىلعر 1 ذلاتاة.ةمالملا

 رك دما وأ ةدعل أ

 بلقلاب رك ذو تاس الاب

 )00د سلا رك ذو
 5 مداذاف حد رلا

 رسلا ت كك حورلا

 نع ناسالاو تاقلاو

 ركذ كلذو رك ذلا

 هاذاو ةدهاشملا

 فبلذلا تكسرساارك ذ

 ركذلا نع ناسالاو

 ةيبهلا ر < ذ كلذو

 باقلا رك د 2 اذاو

 ركذلا نع نأ "ال ارتف
 2 الا را كلذو

 باقل ىلذ :غاذاوءاعتلاو

 فانألا ليقا 101 دلا نع

 0 ذ كالذو رك دلا ىلع

 " نمدحاو لكءاوةداعاا
 هدنع 3 ذالا هه

 42 لا خد اهدنا

 ةمسلا



 [] هيلعمتناىلص هلوقل ىنعمىافىود> هل" تاكو لورامتاالوطرخ“الا تاوهلا ى كامهثالا عم ءاشعلا دنع || 4-2 جياشممهلو
 فكم هرادذوساكالا مون اذي-انءادر 0 يا د اتعلاو وبلا 2 نت سنا معو همك مل-و 0 00 : 0 2 هوع © روءن. 5 1 9 عل ا ا

 3 نب زعم لا نم ة:ابع لابخلالاثمأ ن و أوردض» 1 ىوقتو ن2 00 ةرذلو مهر روع قل |موصتو.د هعبال 5 0 7 7

 لد كل بت ١
 نع هحراود طوخ ىذلاوه هما لا ارطغا'و اصر امهم نم مكر وو راعغ- اص نم مك ءالعلاض ء:لاقثالذاو أ نمد رع ي

 اا همم هذ نمو هحر اوح قلاع وس عي رع وع ىذدااوهر مه ءانوأ !متادلاو برم ولك يومان دل 1 1

 كدلك ءوضولا فه :اضعأن موضع ىلع حسم نك مان 7 ةادامأ اعح رافعا لك الا نعفكن 0 نال ١ 0 م 1 :

 لك الاب رطنأ نم لثمو هلوحهيلع ةدودرم هنال ف لسغلاوهو مهما كون هنالاددعاارهالفلا فقذاودقف تارم || لخ 2 8 3
 كر تاول_هالاهماك> الهلناءاد تا هلق ديد هرم 2 هءاضع !ىلسغ . هراك-ل!نعهحراو< مادو م نحف نال 50 - 0 . - : 3 8 1 ١

 رهتش مل نكءلوثال ملا

 ةنكماللا, تثددنز ( 2

 ىلاتائامالا او دوت نأ مك أب هننانا لجو زغ هرقالتالوهتنامأ 1 دحأ اظذ كلف ةنامأ 1 وصلنا سو هءلعهللا 0 ىلا ئىومتت ىلسلاق دقو لاكلاو *ولضغااو لالا نيد عم تام تالثوضع لكل - -غنك اه مسج نمل مو لضع' ١ : 1 ' ل 0
 تكإذَو هلل قف عنتمأف

 0 موصلات انامأ نم هنأ الواو ةنامأريصءل او ةناهأ عهسلا لاف هرصإ و هع؟- ىلعءدي عضوا زاهأ
 ةداع لكس! تارهط دقاذا كلنا اودع هماط آف. كفاه > الفاس تعدوأ ىناىأ تا صىا لقي لفل سو

 000 تالا ة ريل اك ءلاف تاقيطةحردلكداو تاجرداهر و ثءاواباوارسثقوانط ابو
 باسلالا نايرأرا_غىلازيختوأ

 « (هيفداروالا ببتر ومابصأاب عوطتاا ىف ثلاثا لصف ) «
 قدح ولاه عب وةحمد لك قدح -وباوذعب مايالا لقا اوفوةلضافلا مايالاف دك َّس 1 هودل نات نأ معا

 ترض نا ىنال لاّعف

 الو د_-و ىلع رهاشت

 لاح دحأ لعب نأ رثوأ

 ندجأ نا (ل-قو)

 ىبال لات ىراولا ىنأ

 قا ىارادلا تامملس
 دح ا وللا ىف تنك اذا

 اه ردحأ ال ةذإ ىتاماعم

 زا هللا ةفسانلا نيد
 قمالااوف.عخلا ذأ

 | تح. ةءناك ناو

 صالل_الا ةو رو

 ىذنملوالاَر شع !اوعار وشاع مول وةفرعمو.ف تاضمر مايأ دعب ةذسلاىفاما «عوبسألك 0

 هبلعهللا ىلصهلنالوسر ناكو ةلضاةتاقوأ ىهو موصل ناظم مرار هشالا ع. ومرلا نم لّوالارسثعااوةغا
 | هنال مرهلا هلا وش نا ثمر روث دعا مانصا !لضف ريدا فو تاضمر فهن 502 ٍ:-نابعش موصرثك, لو
 لضفأ مارح رهش نم مول موصل ودب ءاعهتلا ىلسلاقو هتكر رب ماودل حرأو نحيا ىلءاهؤانيفةنسلاءادتبا

 نم مانأ ةيالث ماص نم تد داطاقو مارحر هش ن منين ال ان نه ىل- ضفأ ناذمر نم مون مودو هربغنمنمثالثن 2

 تايعشنممدنلاد اك اذار ىفو ماعةثامعست ا هلدتلا تك ثدسلاوةعجلاو سدجلا مارح هش

 لوسركلذ لعن زثاف .تاضدرب تابعش ل_صونافاماب  تاضرلء فر 0 ل 9

 بل اش رقم سم
 قةوبنأالا ةثالثوأ نيموسناضمرلا. عدس | ل صوت ََن ًاروحالو ةريثدكا ارارح لصذو هص مل سو 0 |

 هلع قب نكساو ىدصلا
 مرح اواو ذولضافلا اره الاقناضمر رهن ى ماضالوو 3 هلك بح رمادي نأ ةراعصلا ضع هر ؟وهادروأ

 ا تك [ل | لش عا

 نال ة2اوذ اهلضفأو 0 ريكا رود دل ذوةدءةااوذمرملار عشالاونانعشدو برو ا امو قلخلا هيرو هنن

 : قة ة نقد نماهسحأأ

 فد_صااو ضالدالا

 ع ا 7 نسلاوشر اره نموهو, مردلاو وشالان 0 ودونادودعملا اوتامولعملا مايالاو لس ايف

 هللاىلامحأو لضفأّن مقلهعلامانأآن مامرب نا ىفو ل اروسأن م اسرل ب>رومرملاو مرا نم سداوأ

 0 تالت هلع هل ل ماب وانس مابسلالز هس غو موصل ةححلا يذيرسع مامأ نما وزع 0
 537 ه-مد قير و هدا راع نما 0 1 00 00 لمعلا فرط ىف ةيقبلا

 ما. كرايم تسبق ه] طاغلا مايالا ى دلتا ودها نيثالا(حوب الا قامأو) رشع سالو 50 مهارو ةياكلاب

 َنيكلا الو ةداب زر لك- ال لماش هناقر هدلاموصامأو د تاقوالا» 1 ,ناهر وح فءاض“ :1تاري1ت اربثك- دو هلحالو و لاوزلاوءانغلا

 هذه نمافص فودلاو :

 راقيالن أ امهدحأ نيئبدلهركياما هنا حمصلاو هتهارك ىلءلدنرامختدروذاكلذهرك' 5 م قرط هب نءاعو 00

 ه«-فنىلعا اردع موصل لع جيو راطفالا ىفةنسلا نع بغرب نأرخ < الا. ارهلكرهدلا اوهقىا رشنتلا مايأو ني دبعلا ف كلاح ض1

 ىف هسؤنحالص ىأرو كلذ نم ْئث نكمملاذاف هٌئازعقؤت نأ تدعا5 هصخز ىو تأ ب هناك هللا تاعم مهضعب لاق 0
 قس هناماغ ضعيف

 | هاو رامف ل سو هيلع هتنا ىلصلاقر مهنعهنلا ىذرنيعزاتلاو ةياهصأ | نمةعاج هلعفن دف ذل عةلفرهذلاموص 9
 . 5 م لقول ريسغ نر اذا

 2و



 ظ
 نمو ردقلاة إل ىفءانلزتأ انا ىلاعت كوة.دارااوهو توكململانمئثاهف ف ثكش يتلا هإبللا نع ةرابعردقلا |

 هنا. سحاب نسما ىلغمْسال ءازتعلا فدك ولهتناوامأ نولطمملاه.ةباغوت رو اسلاهفزاف ىذلام هولا قنع لالا ا ْ

 نبفنحالا نعول هذلاباب هيلع دستدودرملاةريسحو بعللا نع هلغشنل او.ةملار ورس ناكى أ هن ءاساب# ىننملاو ا

 نودأ هناهس هنياةعاط ىلءرمصا اولي وط ر غسل .دع أ ىلا لاف فعضن ما.صلا تاوري بك, يْتكنا هلل بق هنا سدق |
 || لرو جرفلاو نط اا ةوهش فك ىلعرصتة!نف تلقناف موصل فةذط ايل !ىاعم ا ىهدذهف هباذعىلءريصاا نم |||

 ىهةلداب رهاظلا طو رش نوتش رهاطظا اءاهعفنا مل_عاف ءانعماف ختهموصءاهقفلا لاف دف قاعل اذه ّ

 ءاهةفىلا سل نكءاواهااثمأ وةيغلاامسالةئطابلا طو رشلاهز_هىاهاندر وأ ىبلاةلدالا هذه نمفعضأ ||

 نونء.فورخ الاءالءامافهتحلوثدلاا.ندلا لنيل, ةا!نيافاغلاموعىلعرتستامالاتاط.اك:/!نمرهاظلا ||

 هللافال_تأ نمقلخقاذملامودلانم دوصقلانأنومهفي و دوطةااىلالوسولالو.ةلاب و لوبقلاةهصلاب | ْ

 تاوهشلا نعنوهزغمم منافناكمالا بس تاوهشل نع ف كلا ىف ةكسئالملابءادتقالاوةيدعصلاوهو لجو زع ||
 تاوهشلا ءاليتسالة كالا اةيترثودو هنوهشرمسك ىلع لقعلار وب هنردقل متاملاة ير قوفهتنترتاسنالاو |

 عقاملكو مئاهلارامغب قتل او نيلفاسلا لغس أ ىلا طغ ا تاووشا! فك مهمااماكفا تدها شت ىلتبم هنوكو هلع ||

 مب ى دقي ىذلاو لو زعهتلا نم ثول رقمك الا اوةكش الا !قفاب قتلا اونييلع ىلعأىلا عفترا تارهكلا ْ

 لبناكسلابمب رقلاس دوب روس رقلا نمهيبشلاناف مهم رقك ل حوزعهنلان مبرقي مهقالخابهبثني و ||
 نيتاك أءجوةلك ًاريخأتا ىودج ىاةبواقلا باكتأو تابلالا اب رأدنع موصاارس اذهناك اذاو تاغ لاب |
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 ىلعراطفالا ملال !ماعطلا نع فكءلاوقو مودال ىنعمالف راطفالا تقوتاهشا نع نطيل فكود راك ||

 موصل اه عوننال هنرثك رضيامنالالهلا ماغطلا نافارصم مدد. و ارمصت ىس نملاثم متاصل اذه لاثأ مارال

 ندال كلهم مار اواهسفس ناكمسلا!لوانتىلالدعاذاءر رض نماقوتةءاودلا نمراثكستسالا كرات هلة

 نم هل سدامئاص نم مكمل -- وهءاعدللا كدلاق دقو هل 157 موصا اددةوو ريثكرضا و هللق عفش ءاودلالل او

 ىعرطغي و لالحلا ماعطلا نعْءلسعىذلاوهل.ةو ماركا ىلعرطةيىذلاوهلبقف شطعلاو عوج االاهموص
 نمرثك-- هطونعل الن آي( سماخخلا )مان الان عوحراو> اظذعالىذلاوهل قو مارس و هوةسغلاب سانل امو

 فدكو لال> نم ئلم نط نم لو زعهللا لا ض غب أ ءاعو نمافهفو> ىلتعثب < راطفالاتةو لال ا ماعطلا

 2 هيلعدز اع رو هرامةوكك هتافامدرطق دنع مئاصلا كرادناذاةوهشل ارمسكو هللا و دعر جت مودلا نمدافتسا

 ةدعقلكؤ:الامه.فةمعطالا نملك وءفناذضمرلة هعط الاء رخدت تابتاداعلا تروس ىتد ماعطا !تاولا
 ةوعهد نمةد_ملاتعفداذاو ىوةتل اىلعسفنلا ىو ةتلىوهلارسكوءاودنا مودلادودهمنا مولعمو رهشأ

 اهلك اءتاكىئلاءتلك ألك ًايتأوهو ل.اهتاابالا الذ لد< نلور و رسشلا ىلا دوعلا ىف ناطيشلا لئاسو ىهواا

 اردقول /لكفع دةسوهماق كل ذداعوف صفق ىوهلا فعطر عكا سا وسطعءلاو عودلاب س< ى-راهنلاب موناا

 هل اوءاعسلاتوكام ار اقف هيلق ىلع مو الن ان اط ثلا ىنتنعفهدارو اود سس: هماع فدع يدفعضا | نم

 ل ملام بالا مذ 'رل كل ذه يةكرالف هت دعم ىل نمو بوه ضعوهف ماعطلا نمهال هر دض نيب وهبلذ نيد لعد

 تاتك قنا دن ص هلك انس .وماعطلا له: كلذ عسيجأ دسم و هلك الاوه كلذو لح وزع هللارعغ نعهتمه

 ذاءاحرلاو فوخللا نيداي رطضماةاعمراطنالادعب هءاقن وكن أ «(سدادلا) و« لحو زعهللاءاش ناةمعطالا

 غرف. ةدابعل كوخ [ىكاذك ن كملو نيتوةمحلا نموهف< لعدرب وأ نيب رقما نموهفهموص لبةيأ ىردب سل

 رهش لعج لجو زعهنلانالاةف نودع مهو موةب ص هنأ ىرمبلا نسما ىنأ نب ن دحلان ع ىور د فاهنم
 كحاذال بهعا لكس عل افاوناذن ماوذأ فاختواو زاغف مو: ق.يسف هتءاطل هم نوةبت سهلا ازام2*ناضمر

 ا

 / تفغعءاضتو اهذلتدازتعم- تاوتاذللا نمت معطأ ماهتيغرتب وقوا,متوهش تءاهىد ءاشعا ا ىلارا م

 ب 1

 ىهوهضالخا هن ور نم

 لامححص نءناصو

 صالة الاوصالءالا

 4 قأن ىدح هبءدحاص

 رفعحلاق ماجلا ىلع

 مساق ايأ تل اس ىدلخلا|

 تلقهللاةجرد ل |[

 قددااو صالة الا نينأ

 فدصدلا لاق فرذ ٍ

 لّوالا و_هوىل_هأ

 وهو عرف صال الاو

 َى راهن لاقو ب ان

 توكل ص الخالا نال

 ىف لوددلا دهب الا
 هان الاف م لمعلا
 ة6صاا*2وصال_للا

 ةزئاك ةصااخو صالدلالا

 اذ_هولعف ةصلاخلا ىف

 ىئماللالاح صالالا

 لاس ضالخالاةضااخو
 ةلاطاو قو_هلا

 ةملاخلا ىف ةنءاكلا

 نضال الاةدلامخ ةرك

 نع دعلاءانق ودو

 ا هروب هموسر

 ل و
 وهو هسمايق هب ذر

 نيسعلا ىف قارغتشالا

 ضلاخق او ران الا نع
 راسا ترلوع
 قوصلا لاح دود وهو

 تاطوأ ىف مةمىتمالملاو

 ىلا علامة مريغ هصالخا
 اذهو هصالدل هقوح

 ىتمالملا نيد ع ا 01 در

 ىف لزب مو قو-صلاو

 ةقئاط مهمناسارخ



 هللادارأ اذاف هصالشأ
 هسالدخلا صاخنأ
 هصالخا نع طقسا

 توكشت سال ١ در
 (لاق) اهاذالاصاخ

 ءايرزاركلادبع_وبأ
 نمل_ضفآ نيذزاعلا
 ندب رملاصال_ا

 صولا ناهد

 3 ور لوأعمنيدي ر ل

 فراعااوصال_نالا

 ىذلا ءابرلا نعمرم»

 نكلو لمعلا لاعت

 هلاءن 0 اش م .رهظد هلعل

 هدنع 1 ملعب هلو
 ةاناعءوأد ص بذله ف

 ىزلجتا نك نك

 هراهطاىف سىنلا

 نيفراءالو لهءلاو لاا

 هفرعد القيد ءكلذف

 كلذىريف مهري

 ءاب ردر وصرلعلا صام

 وه (.اءان ربؤتناو
 نم هتلاددلل لعلاعع مه

 دوو و سفنر وفروع
 عد رلاق)«بفةفآ
 ىذرالنا صالخالا

 قاضوعهساعهيحاص
 نسم اظحالو نم رادإا

 مهضعب لاف نيكمأملا

 تامست ص الخالا ىدص

 رظنلا ماود. قانا دور
 ىر ىمالملاوقلاىلا

 هلاحو اعنف قالا
 نسم هان رك ذاه لكو

 صالحا فصو ل5
 لاقاذ_هاو فوصلا

 صا لكل دب الىافزلا

 اننا ويلا ”« يعهد ازيد جب
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 | هللالوسرةداعوهف ري الارسثعل اىفامر الر عسسملا فن اكتءالاو تآرقلاةسراد وذاك زلا ىف هلئاضف نم قمل

 تمئلااومادأ ىأ هلهأ بأدأوبأ دور زئاادشو شارذلاىوطرخاوالارشعلا لداذانأك مل وهيلعدللا ىلص
 'عباتتلاو ع بسو سوت الثو ىدحا هلل ران والاه. اوعي ًاواهراتو أى اهماب تاؤالاو ردّلا للا مفذاةدابعلاف

 ةداعلم خوك : هرور طربغن نهج ورذتاب هعباشت عطقتا» هاونوأ اعادت 16 ةءارذن أف ل ةءالاازهىف

 د ىئيذيالو تيبلا فاض وتين أ هلو عطني م !ةحامل اءاضةل ب رخ ناو ةراهط دب دختوأ ةرآب زوأةزانج وأ:داهشوأ

 | ارامالا ضد رملا نعل سالو ناسنالاة-اخلالاوب رعال م#بوميل هللا ىل_هناكرخأ الغش ىلع رعبتأ

 ظ لسغو مونلاولك الاب , وحاكذلا دعو هبرطلاب رصسملا ف سأرالو ليبةتلاب عطقنيالو عاسجلاب عباتتلا عامةنن و

 د هيلعهقلاىل_سناكه ندب ضعب جو رذع عسبانتلاعطقنيالو عساتتلا فلا جاتعدق كلذ لكف تساعلا ىفدبلا
 ْ تأ ىيينن داعاذاةهتحاسءاضقل فاكتعملا حرخاموهموكر هاى ىهو [هنعدلل ا ىضرة شاع هإ- رتفهسأ رودي سو

 ا ديدحتلا كلذ عملضفالاو دلع م مايأ ةرستءالوأ كب هون دةثأك اذاالاةدنلا فنا
 | هب (ةنطابلاءطو رشو موصلارارسأ ىف ىاثل ا لدغلا )<

 | وهف مومعلا موصامأ صوصانا صو صح موصو صو هذا موصو مومعلاموهتاحردتالثموصلان عا

 ناسالاورصيلاو عمسلا نكوهف صوصخلا مودامأو هلمصف7 قيسساك ةوهشلاءاضق نعجب رفلاو نطبلا فك
 ةيندلاومسهلانع بلقلامودق صودا صوص+ موصامأو ماث الا نع راو ارئاسو ل_> رلاوديلاو

 هللاىوسا عفر كلان مودلا اذهىرطفلا لم وةءلكلاب ل-و زعهللاىو اعد ةكو دب ودندلاراكمفالاو
 ىحابتدلا نم سداوءرخ ” الاداز نمكلذناف ندالدارت امندالا امندلا ف ركفلا, ورخ "الا مو.لاول_>و ع

 ا هلق نم كل ذناف ةئيطدن هلع تنك ه ىلع رطغد امرين دتلهراهخ ىف فرصتل ايهتمه تك نمب و ةلاباي رآ لاق

 فراظ:لا لوط: الو نيد رةملاونيشيدصلاوءادنالاةيترهذهو دوعوملاهفز رب نيقملا هاو لحو زعمللالضف قوزولا

 سداتو هناك هللاريغ نع فارمدناو لح وزع هّنلا ىلعةمهلاهنك,لامقا هناق العاوق.ةعىفنكاوالوةاهل.هغ:
 حراوملا ف كوهف نيل ادلامودوهز صو دخلا موصامآو نو.عان مهضودتف مهرذمث هللا لق ل وزع هلوق ىنعع
 لكولاو هركيو مذياملك كار ظنلا ىف عاستالا نع «فكورصبلا ضغ (لوالا) رومأة تسب هماةو مان“ الا نع

 هسئعل سلبا ماهس نم موعنمم مهسةرظأل !لسوهيلعهننا ىلصلاق لجو زعهللارك ذنع ىسهلي وبلةلا لغشد ام

 هللالودرنعسنأ نعرباءىو رو هلقف هتوال_-دعاناعا لح و زعهّنلاءان 1 هللا نمافوحخا وكرت نذ هللا

 (ىاثلا)ةوهشب رظنلاوةبذاكلا نيهلاو ةمهذلاوةيغااو ب ذك ٌتاصلا ترطقي سن لاق هنأ ويل هللا ىلص
 توكسلاهمازلاو ءارااوةموصالا اوءانملاو شفلاوةهمنلا اوة_مغلاوبذكلاونابذهلا نعتاسألا طفح
 نرشن هاو رمودأ اد سقت مل .غااتايف_سلاقدقوتاس الا موصأ زهف نآر ةلاةوالتو هناك هتنار 5 ذب هلْعشو

 اناس وهياعهتلاىلسلاقو بذكللاوة.غلامايصلانادسف:تاتلص دهان ءئءاىورو هنعئرملا

 ىقءاجو تاس فا ءاص ىف ا ل#ةرلف هاو أ هلتاقؤ صان او لوح الو ث ذرب الفامئاسوكدحأ 1تاك اذاهةنح موصل ١

 ىتح راهناارخ نم شطءلاز عوج مهد هج اف ل وه. .اءهّنلا ىلههنلالوسردهعىلعاةماطني أسما ناريدلا

 هللا ىلص لاو احدقاموملا لرافراطفالا ىف هانذ أ تست م ل كرا اناتنناانداك

 كلذ _ةمىرخالاتءاقو اضا رغاج واط معامد هفدت امهاردأت ءاعؤ امّداك ًاامهنف د ”انقامهللق توديلع

 مرحام ىلءانر اذ رام يناثلا للاب ءاشما نان اه سو هءلعهننأ ىلص لاقت كلذ نم سانلا بهتان ا 5

 فكو (ثلاثلا)« مهر هوا نماأك 1613 سا ل1 ناراتغبًءاعف- ىرخالا ىل مهاد تدعقام يلع ىلا هلا

 جسما نيبىل-جو زع هللاىوس كل ذاوه.لاءا+بصالا مرح هلوق مزحام لك تال وركم لكى ءاخ الا نع عملا

 رامحالاو نوبناب رلا م هاجد دالوللحو زعلاقو تعسال نولاك ايدك نو ءاع# ىلاعتلاّهذ نتنوسلالك 1 و

 ةيلعمتلا لصلاة كاذلو مهلثماذا كدت :!ىلاعتلاقو مارحةسغلا ىلعتوكسلاهتحملا مها اومالاوهلوت نع

 | نءولجرلاودلانمماث الا نعح راوجلاة مشب فك( عببارلا)«متالا فتاك , رمش عهسألاو باغ ا إسو
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 قو رالدع عمم نموةدابعالاط ايثحا نيلدعلوقنالا او لاله 3 ةيالود ا سا اوم كلذ لص ويلعلا | 1
 ىؤراذاوهنط بوم هتدامع ىف دبع لكم 0 :.1ذ هب ىيذاَعلا ضع ثا اوموصأ |همْزل هقدص هنط ىلع باو هلوعم !

 ةدآن ؛ لكدا تاك رثك ؟ناكنا لكلا لعموملابجد ني:ل- سم نم لة أ ءهندب تاكو ىرخابرب مو ةداسل الهلا |

 تاضمرر ,وش مودل ناىوتولذ:مز :مزاحٌةم عمة نوممتمت نم هل .للكلدءالوةيشلا(ىناثلا)بو>و ادعت :ءالو اهمكح

 عّوطتلا الا ضرغا|موصالو ناض مر موصدزدع مرام ا, ىونواوهإ ل لكانل و ةءانينعىذلاو هودفكت مد ةدحاوةعذد

 موصلحو زعهتلاةضا رقىو:د ىت-هزرح لاةلاطمضرغ 'اوأاقلطدمموصدلا ىرنولوهتيمانلوةبانتتع ىذلاوهو

 لو*ىلا هتين دزتست ناالا ةمزاح تسلا مناف زك /ناصمر نمناك نااغموص: ناداه ىوتولو ناضمر

 !_ءسباغاذاةروءاع' ١ قسوم ,ئاكدا تح ىلا رذتسا وأد هك نا مزح منعالكلذف تاكمر

 هرمضاال الذ تافتاضمر نمتاك ثا انعدرا تاّعمر اولا كش اعمد_قلا مزح يفر وصخنالو

 تونولوهتدند سعت ملكأ مالم مل ىون نمو ناضعر نه هناب عطاقو هىلب ددر هل .فر ودةنالةبنلا لو ظءادي درت هنال

 رك ذعمادع ف ولا ىل ئثلاصاا نع كاشمالا (ثلاث 1١ اهموص مدر غلا لبق ترهط مث ضنحلا ىفةأصا

 قلوملا لاح :داولامتك الاوةماخ اوددغلاب لسع «الو ل اوطو عل اودرمكا اولك الايءهموصدسفيفمودلا

 اموأ هفو-ىلا قيس ةيايذوأ !قدرطلارا معن مدصتريغل لدنامو نانا غايب امهيفرطةيتأ ال ليل الاونذالا

 رك ذامافادعاناوةباندرأ ىذلاوهورصةم هنالراطغ فةضعضملا ىف غلاي اذاال اراهغب الف طمطملا عفو ىلا قسد

 رظن.الاراهتلا فرط ىفلك ًاينأ ىجيننالو4_ءاعءاضتالف هداهتحا اوهنط كح ىلع قب ناو ءاضقلاهملعف قوقل

 ملت-اوأ ال لع ماجن او رب هناسإب ماشا 1 عاجلا نع كاملا (عب دارلا) داهتحاو

 ةراغك- 1'هتمرد د_بفرع صنف هموص مد لادلا ىف عزتف هلدأ طااذع وهو رمل علط ناو رطشب ملابتج مم مصاو

 هلع راعفبالو رافي كاذتاف عاج ريغبو ا عامدع ادصت ىنملاجبارخ اوهوغاؤم*الا نعلا مالا (سماخلا)

 ل لييقتلاب سأيالق هيرالاكتلامو أ اش توك, نأ الا كلل ذدراكي ع نكمل لزب : ماما تع-اضءالوه_ةحور

 ءىجا'ارخا نع لاسمالا ( سدا بلا) هريصةةلرطفأ ىنملاقيسو ليقف لزنب نأ ليهتلا نم فا ناك اذاوأ[

 ةصخر همودد سب هر دصوأ هقاحنمةماخت علتبا اذاو هموصدسغ» /ءقااهعرذتاو مودلادسفرءاقتسالاف |

 ثأل دد:عرطغي هناقه.فىلا هلوطودعبهعلتبب نأالا هيئولبلامومعل 3

 هب( ةعب رافراطفالا مزاولامآو )*؛ ْ

 مملعءاضقالف نونحاوى-_هلاو رفاك-لاام اديرملااذكو موصل |ىذ7 ضشئا+ل افرذعريغب وأ ردع موضلا كرت 1

 رصتوراصغلاب ىصع نم لعبا( راهتلاة يع لاسماامأو )اد مادمانم سم ني بس ماعط أقر عناوزيعباتتم ||

 نيل - ص غل رهسش نم ارطغممدقاذار ةاسملا ىلعالواهرا همة مب لاسماترهط اذا ضئاخ !ىلعسعالو.فقا ا

 رطغي الو قط: ملاذاالار طذلا نمل ضف ر غسلا موصل اوشا امو د-اول دع لالهاأي دهش اذا لاسمالا حو |

 ادم مول لكن عودصت من لا ذام رهلازجشلاو ءاضقلا عمد>او نيكس: ادنحد ممول لكما ههيدلو ىلعافو# ||

 ” ده (تسفننسلااماؤ)»* 10

 اياناضمر رهشفول اولا وزلادعب كاوساا كروةال_هلاليقءاملاوأر ملا رطذلاىل؛ .هعلو 1 نيسان 1

 3 ا
 قود هرب :

 'ىر|اخنا صاخملا نيناه ا نامف أ اذا عضرملاول ماهل! ىلءبهقذ (ةي دا! امأو)امماص مدقاذا مدي مون الو وهلوأ قام تاكوهي راع مول ا

 ركربأ (لاق) صاخناو |
 صا2 لك تاص#:فاقزلا

 ّ در 41 فالدوعا ق :

6 

 سالال يمال
 ىلا مهصال_داجاتحا

 وذلاقو + صال_ا
 تامالعنمٌتالةنونل ١

 مدلاءاوةساصالخلالا |

 ةماعلا نه حدسملا و

 ءاضتقال 'ولاعالا ف : ٍِع ٍِع
 3 ا 0 1 ا نا 0 مز ا لطسس الهيزكو !لدعأا طاغ لا. ة>او لدعدهاش

 5 «ه3]!ن د 9

 3 7 ١ 3 ناضمرل ود هع ظل

 ةعرزولا (انربخأ) || فلعل اهل ةيثلا تافتا الاب ةيئلا مز -هعفن لك شل اوم !اك12 تاك اه وود .ذلا نممع عالمك ثفهداتحاي
 ركبوا انأ لاق هراجا

 تقلد نب لع ندجأ

 د_.ءونأ انآ لاف ةزاحا

 انآ تعمم لاق جرا

 لوةي فر سغملانامع
 توكيالامصال_نالا
 لاع ظحهش سفن

 )ارا صالخا اذهو

 صاوخلا صالخاو

 مسه المجلع ىركتام
 تاعاطلامسهنم ودبتف

 عع الولزعع اهنعمهو

 مالو يو راجاعموهل
 صالءاكلذذداددعا ١

 نامثعوبأ شا هل ف ْ

 ا
 وعد 0 هى لا |

 فاكمإ تملك قلق ل وصوت( ءاضعلا اما ز نعاس [اهنشا اهل اةمقد ْلاسماوة:دقلاو ةرافكلااوءاضقلا
 0 در عب ىل رغم ٠

 انزال تماللاو فوصلا
 ,قاطاس رخأ ىماللا |

 ا ا عابجلابالابجتالف ( ةرافكسلاامأو)اعومتواقر فتم ء شفيك ىضقي نكءاوناضءرءاضق ف عداتتلا طرتشنالو ||
 1 1 ًّ 7 نب رهش مودفرسعأ ناف ةقرقدعةراغكل اقةرافك هيسختال عاجلا ادعامود رمش !اوقكالا اوءانجسالاامأو 5

 صاح وهقهسفن ثنا 1

 ١ هسفنحرخأ قودلاو ا

 نع او هلاحو هإ-.عنع

 :ناتثوصاخ
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 !: تن سهصوح تن ع ا تطحن ح وع

 ودل اوه امصالدالا 1

 دن مهلاو_>-أو 0

 ل عسا 4

 لاقوفان صالخالا

 بوةعدابأ تلا

 ,صالخالانءىطورمت كل

 دس تلأسلا و هأم

 صالدالا. نعد انا

 دجأ تلا لاق ودام
 نع ىه_- ج1 ا ىلع نيا
 لاق وهامصال_خالا

 | نيدحاولا دع تلأس

 | وهامصالخالا نعدي َر
 نعنسحلا تاس لاك

 نع ةغي دس تلاج
 . لاقوهام صال _>الا

 ىلا لور تلا

 نعمل سو هيلع هللا :
 لاقوهام صالداتالا

 نعمل. ثارع_> ا

 لانوهامصال_الا ١

 نع ةْرعلابر تاس

 'ىرس نمرس
 نم تامح 1 باق

 | مهلتيتماللاةىدابع
 كسعلان صاصتدشارب ص

 ( مث نور صالدنالاب

 ل_عالاو لاو_>الا '

 ىحاهمتك نوذذلت و 1

 مهلابعأ ترهطظ ول

 6 كلذ نم اؤدحوتسا
 نءىماعلاّ سدوم 9

 ١ كو <ءبطومو 4

 باع ةوصلأو هي ادتعم
 هصالدلا ٠ نعهصالدما ىف

 توءسعا وبأ (لاق)

 قاودهش ىتم ئ»سوسلا

 سموداع٠ه 2

 ُ اوهنكشسا تا وهشلامموأتلا نال نال شلة هت م هنللان "باو نوهل مفر هنحوهثاماوالاتص

 ةتلادهمو قلنا دئاق دمت ىلع ةالصلاو ءاملاة يوت اهم د صقفةكو ع :رهداط نمط“ أ سلا مدن اهعمتت

 نامعالا رم كلانا (دعباما) 1 زارع ؟كاست اما ا!لوععلارةمتاش أارا هدنالاىو ذهيادحآو هل 1ىلعو

 وهم تاعالا فصزريصلا و 17 .اعهتنا ىلص هلوق ى ذ:ةعو ريصا| فضا موصلاملسسو جهماعهللا قلصالو 5 ىكدعع

 لكمل-- و هيلعهّنلا لص يسن هنعماكحا مف ىلاعت هتنالاكذا تاكرالار س نمت ن ا تلاةيصاخريوج#

 مهرحأ نوربا.- لاق ولا ءاىلاع:لاق دو هي. ىزح ًاائاو يل هناق مان هىلاالا هعضتةث امعم-ىلااهلاث *مارمشعل ةيسدح

 هلئا ىل_ص هل أو هلضفةفرعم فك هانز باسملا اورب دقَتاا نولق هءاولز واد تذ ريد |افصأ مودلاو با سح ريغ

 هبوه_تزذامعا لحو زعهللا لوي لاي رنم هللا دنع ب مط امتاصلا م فول 1ك مملد ىسفأ :ىذلاو مسودهيلع أ

 آ0اذ/ لالا باتسا لوب هلاك لاودي زج أول ىصلاف ل جالا بارشوةماعطو
 هراطفادنع هد .رذتانح .رذمءاصأل لو هياعهللا ىل !_هلاقو«مودعازح قلاع هللا ءاّدأب :ذوعوموظو نوئاصلا

 اصلا مون ماسوماعمننا ىلس لاقو موصا ةدابع' ناب 0 0 ين عشا لس لاهو هيزماعا ردعة-رئو 1

 تقلةوةنملاناوأت ف ناضمرر جس لدا دالاق لو <: :اعهّتلا ىلص هنأ هنغهتلا ى هراز ر ,دول أ ىور رةدابع

 اوك ىن-ع] هلوقف عيكولاقورمةارسن لا عاب دأب و ل هربت ىعاباي دانمىدانو نيط أ. ل! تدغصورانا ا باونأ

 ىلص هللا لوسر عج دقو برش او لك الاامفا وكرذا مامدلا مانأ ى هه ةيلاخلا مايالا مفلس أاعاينهارت ريثاو

 دياعل ب اشلابهتكت ال مىهارس ىلاعت هانا لاق ؛هؤموصأ اني وامن دلا ىفدهزلا نيت ةاهامأ ا ةمترف مل_بوملع هللا 5

 ظ قر وهيلعمتنا لصلاة و تكن الم ضع: 5ىدنغتنأ ىلهبابش لذاملاىل> ال هتوهش كراتلا باشا اهم لوم ف ْغ

 هلو ىف ليقو ىلحأ نم هيارموهماعطو هنذإو هنوهثلرت ىدمعىلا 3119 راق الم عوق كي 2 :ماصلا 3

 ٍقوباعالاو هنالمام_صااج ام تاك لب نوامع:اوناك |ةءازح نيعأ ةر َّك ممهل ىدنأام سفن معتالق ىلاع"

 ,دجور دقتو مهو تحت ل_ديالذانازح فزا< واغارف اهؤازح مئاصال غرف ف باس ريغ: مهرحأ نورياصلا
 تيبلا فرشاك هلاهلك تادايع!!تناك تاوهبلا ة.سنلااةرشموهلتاك امنامو_دلاتال كلذك نوكيتاب

 دهاشد لعمق سلرس«_.ةنىقوهو لرتو فكموداناامهدحأ نينعا هلاهك ضرالاو هسفنىلاة.سنااب

 در ارم لاب نطابلا فلم هناف لجو زعهتلالا ءاربال وصل اوى أ مو قلدنا نم ده ثم تاعاطلا ل أ عسبجبو
 تبرسشلا اولك الابتا اوهشااىوشنا ءاوتاوهثااهنناهنعاناط .كااهإ سو تاق ل>و رع ءهلئاودعار 45 هناىناثلاو

 ىلص لاه كلذلو عوبلا هيراكتاو: :ظفمدلاىرعمدآنءان هىرعاناط.شلانا لول هللاىلصلاف كلذإو

 لذة ىأيسو ع ويلا, لو هيلعهقلا ىلص لاق اذا- ؟ تلاقةنهلاٍب اب عرتىبو اداهنعهلنا ىضرةشئاع ال -وهياعهلنا
 آدسو تاطءالاعةصوصللا ىلع موصل ناك الف تاكاهملا عم رنمهجالعو ماعاولا هرمث بانك ىف عوجلا
 هللارصايو هنا حسني ةرصت هنئاو دع ع ىف لحو زعدللاىلا ةمسنلاب ص ا كنه زاخو هكلاتسا

 ديعا !نمدهجلاب هباد لاف كمادة ا تبث ءكرس هني هنلااو رمص::تاىلاءاهننا لاق هلدرصنلا ىلع ف وتوم ىل <

 ري_غبالملنا تاىلاعت لاقوانل سم مي دج انيق او دهاح نب لاو ىلاع”لاق كل ذلو ل وزع هللا نءةنادجااب ءازااو

 مكب,صختفاداف مهاعضونيطا لا عت ىنهف تاوهدلا رياك ريرغتلاافغاو مهسفنأباماو ريغل تح مونأم
 هيلعدليا ىل- دلاقومهئاعا نءابوعك ٌنأكو هنأ مس هل 'لالحدب 1 ؛منوددرتدا ومادامو مهددرت عطتني

 باب موصلا اراصهحولا اذه نفتاوهشلاتوكلم ىلا اوراذل مدآ ىن:ن ولة ىلءنومر < نيطا امشلا ناالول ل-و

 ا أ هتاكرارك ذيةنطابااوةر هال اهطو رش نا..د نمد.الذ رمل !!ذ_عىلاهتليضف تغافعاذاوة:+راصو ةدابعاا

 لوصفةثالث» كلذ نيءنوةنطامااهطو رو هنئسو

 «ع(مداس ذاب مزاوال اوةرهاظلا نه لاو تابجاولا ف لوالا لع غلا)*

 1 #(ةنف ةرهاظااتام>اوأ امأ)«

 ةيؤرلاب ىعنونأ يعد مامون نيثالث لاك ةساف مغ ناقلالهلا هن و رب كلذو ناضمر ره لوأ مقام (لوالا)



 هوس سم سسوس ع سسص حس سس ع مس سس سس سس سس
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 نطاسع لاءدصتو راهطالا لعوإ.هلاهانرك وسر كش

 بغر نءهىلا و ىل طعما لاري1نا ىستش الث دحر كلش !!ىلاءسفن لم ملار انذب نأ هكعتو كل ذرامعمو ةأنر ا

 د نم الانوطعدالم_منا مهمداعوا افا ىف تو عر وكي .طعلاراهط ان روهرك ةعاج ىدب نيد د وهئاطعف

 وونالاوةمعنلابث دحلاوركسشلا فةئسلاةماقاو هه ةءابتا ملعب لف هد:ءلاو>الاهذهتوتساتافركسشدالو
 تع نيون 4 تاقر طنش ىطعملا قدح ءاضق نعل فغب نأ تبني الف :ركشلا قةنسلا».ءابتا لعاذا رورغم

 كا ,هلعاذاو لطر 5 تنام وولاظلا ىلء هرصن الن هقسعاضةنالركسشدالو ىحك نأ ىئيت فرشنلاو رك

 حدم ىذا لرال اسوم, .1 هللا ىلصلاق كل ذإو دق صرت و٠ كلش كا ارفف هدصةءالوركسشلا بحالهنأ

 هلعو مهن ة.بهتقلل مههوج واف مو و3 ىلع ىن هب تاك سر «.يلع هللا ىلص هنأ عم ملف ا اماهعم و تع هي دب نيد

 اذارخ 1 ىف مل-وه.لعهتلا لس لاقو رولا لهأ ديد - هناد> اول لاذ رينا ىف مهتيغر فدي ل مهرض: الكل ذناب

 هللا ىلصلاقو ارعسل نامملا نمنا مل وميلعهّنلا ىلصلا ةفدبح عاقل->-ر مالك عمت و هرك افموةع رك م ءاح

 0 ءْوااحدماذا ملسوهيلعهنلا ىلصلاقو ريخلا ف ةبغردادز هناق ءزيضلذ اريده نم مدحأ ءاذا ولع

 اذا طام أ نب فس .و.لاضدأ لاقو سانلا حرم ريض ل« بسفت فرع :رعنم ىروثاالاقو هبلقفنامعالااب ر

 تاو دورك رنا و كل ل انا مةهعأ كلذ تد هآر و ل_:مهيرسأ انأت : افورعمنلنبلوأ

 هلدياعم و تاطمشالةك-: هل قءاكرإاهذهلامها عمر اوما لاعأ ناف«ءاةىعار نماهظم نأىج نب ىلا ءملاءذه

 اذهبذاةنس ةدامع نمل تق هنم ةزدساو مهل سم لعت تاديق لاقي ىذلاوه هلعلا اذهل دولار بلاك 1

 ناد ًارسلافف درلاوالملا ف ذدخالاه هلا ىلعو لطعتتو هلكر معلا ةدامبعتوع هيزوجلاب ورمل كلا

 وه الدوةيثالعلاو رسل اى وسل ُثبككة ور لاله ك2 تاالاتاق وزركلاب . عقدي نأ تبني الفال وكلاسملا

 قيفوتلاو نوعاا ىاسدح ميركلاهتلالأسن ىربالو هيْندحي ىذلا ارجالا تيريكلا

 أك زلاوأ ةقدصا اذدخأ ع نءلضفالات ايدل

 نيكاسمالةجا صك زااذخ ف تاقلضفأ ةقدصلا نمذالا نأ نورب ةءاجود.نإاو ضاوملاا مي هاربا ناك

 اني لة ناك زب زعلا ناكل قف صوات نامت الا ةذص نسلم الاعرهنالو مهلعاقدضت 71
 اوال ةاك زل زحخأ مهلك نيك اسملا 'لرتولو بجاو ىلعةناعااهنالةقدصلا نودتاك زلاذتاب نولثاق لاقو عسوأ
 بفهتاستالاو ةحاجل اي هنالونيحاتملاهداءعلاقز ر هنا - هلتبحاو قو هاما راهذ ة:مالزاكنلاثالو

 هَقذا نالوا اريدك ه سيف دقتعل نم مىطعي قدام انا بلاغلاناقنم دلابذ تأ ةقد صا 0 و اعطقهسفنةدحاح

 زيمتالف هيدهلا ضر عمو ةةرماانأد :الازدعا , دةذاربكشلا ن ها لعب او ةنكسملاو لذلا ف لد نيك انما

 تاغبامو .صخشلالاو ا, نات ازهنأ اذهىفقلالوقلاو هحالر ن 3 ” الا ل ذ ىلع صءصن7!ذهوهنع

 قضت العا ذاق:أك زل اذحخا نأ ىتبنيالف فاقكالاةفصر هفاصتا نمةهش ىف ناكتافة يذلا نءهرضامو هملع

 ند رهاك زلانيدادهريشاذاو اعطق قدس وف هئاض قهحو هلسداو ىتملاه "رمد ن دهياع لص>ا ذا اعطق

 ةيحاولاةاك زل اناف ةقددلاذخ لف :وهمذخأب موال كلذ ىددتي الدقدصلا باص تاك اةافدن ردا

 نايل نطلع لانا د اكتاونيك | كارد سور تار -7كلذ ىنذاهةخس ىلا !هبحاصاهفرص»
 اههلالذاو سةنلارسك ىف دشأ ؟ةاكرلا نأ أو تداغتباههمفمالاو ريو هف نيك ا سا ا ىلع ق.ضتةاك زلاذحن ىف

 لاعتهللاءاش ناءؤم 2: وهقبقوت ن سو هنوءو هتلادمع ةاكّرلا رارس أباك لك + معأهلاولا والا باغأ ىف
 2 الملا ىلع ونيل سرملاو 1 ءج ىلعو دم ان دمس ىلعهللا ىبصو نيملاعل ابر هنادجلاو موصل ارارس أب اثاتكا / أ

 هدو هليدل او نيدلا مون ىلا ا.عاداربث 0 !ىلءونيضرالاو تاوملا لهأ ن منيب رقملاو

 «(موصلارا رس باتك )* ليكولمنودتلا

#) 0 
 مودل العحذا هلط بيو هلمأ در وهن تال. ثيل دامك منع عفدأ-؟ هنأ !ءدابع ىلع ماظعأ ىذلاهيدجلا

 هب 0

 نم نوْدو-عنو اولا

 اهوار ل هولوة.فراثلا

 ىلم.كل _ةيفالاولا

 دشأ اوناك اولاق اهوأر
 ارارذدشأو اذّوعت اهنم

 لك ناك دوسش الوقف
 اللا لوةيف مهل ترغغ

 م-تمسيل نالف مه
 لوف ةجاسل ءاجاا
 مه لاعتو كرابت

 0 اللا
 ' ةيفوصلا سياج قد الف

 مهل بحملا وم مهب شتملاو

 نك د نماثلابابلا)

 ( هلا حرش و ىمالملا

 وهىمالملا مهظعل لاه

 الواري_ترهاشال ىذا

 اذه حرشو اشر عضل
 تبرسشت ىتمالملاناوه
 صالخ الابط هدرع

 تب الذ ىدصلاب قدحوأ| <

 1 لعدحأ ماظن

 0 ارا هاو

 ىبأ نبر هاط هعر ولأ

 اا ىمدقملا لضفلا

 ن دجأر كرولأ انآ لاق

 ىزاريشلا فاشن ىلع

 ولأ خشاا انآ لاق ةزاحا
 لاق ىلساا نءرلا دمع

 كيع اس نا ىلع تعمم

 ضالمثالان © هلال

 ن ىلع تعم,«لاقوعام

 1 تلو مهاربا

 لاق ودام صال_هالا

 راع نر تع

 نعهستل سو فاصألا

 لاقوهام صال_الا
 نع راشب ندجحأ تلأس



 | ان لاك د. رج لطفلاوبأ
 ىلناهفصالا مع ولأ انذاملا

 دم ثم هليا دمع انآلاك

 ثب رع انث لاقرةعج ئنا

 لاق مصاع ىبأ نب دج

 د نم _هاربا ف

 نىلعان5 لاق يناثلا

 ىلءنب ىلءانث لاق دج

 نتردمانثلات ىمدقملا

 انثلاف صاع ثم هللا دمع

 لاق ثءش الان مهاربا

 نءصاءعءن ليضفانت

 فكأن شمالا نامأس

 هر ره يأن علاص

 لاق لاق هذعةللا ذر

 هيلعهللاىلد هّنلالو-ر

 ةكستالمهناثا مل

 سانلا باك نعالطف

 فراعلافتو_فوطن»

 سااحم نوعبشتب 5

 اموتاوأراذاؤرك ذلا

 اوداذت هللا تورك ذب

 5 ىلا | دال

 مهعجأب منو ذصف
 لوةءفءامعلانانعىلا

 لوقيام م-ءأو هوهللا

 كنودم<اولاق ىدامع

 كنود ونلنو ساو
 نولو ةمف فور لهرلو ةق

 فوأروأ فيك لوةذال
 دشأ اوناك لور ول اولا
 ادعو دينو اعيش

 اولاق ىننولأ اسامل امل 9
 لوةدف ةنولا كر

 لوةءفالاولاةاهو أر لهو
 ولاولات اهورول فيك
 اهلد_ثأ اوناك اهوأر

 اصر رك ًااجلع و اياط

 لال 134
 | نيت نعةمالسلا ا او مالنا لالا (ةهب مدع عر راهطالاا)ةمشلا
 | ءاذغتسالا ىوعدو ءاي ريكا ن ءىرتتلاوةنكس 0 دوبملا راهطار هلزناوداللا طاقساىفاثااو ةكازملاو
 أ كنافاذخ تنك نا لالك ىلءد_الار عطنا ل 1 نيفراعلا ضء؛لاق قللنا نيعأ نم مشل طاق او
 التاق“ اللقأو كني دال -أ هنالدار اوه كلذف كلذ تاعفاذاهماق نم طقس لح رنيا- ردحأ نع واختإل

 ْ كلاباهم.انعتو كل هبح :دايزباياوث دا دز هنال كوخأ هديرب ىذلا كلذ قدصلا كراهظاب هبلقىفدادزت لج روأ
 ىةينالعلاورسلاول-وزعهللاىلاالا هل ارظنالفرا لانا وح تلاثلا « هناوق دب رص بنس تناك ذاتنأرح ْوَمف
 ةينالعلا درب ورسلا فدان ن مءاعدب ايعنالاك مهضعب لاق د.دوتلاف رمل 12 ١ف التاق 0

 || ىكح | ايل رساروست مرات نوكأ نبل لاخلا هقتوا ما ورشح قال تاغتلالاو
 هل._ذف مهل ارهظ نآداراق نب رخ“ الا ىلع قثف نيد رماه نمدحاو ىلا ليماري تك ناك خوبشل اعذغب نا
 لكد رفتاةدحأ ءاربالثيحاهتجذ لوا ميكتمدحاولك درغتيل لاقوة جاحد مهنمدحاو لكى اطمءافدب رملا كلذ

 5جذ لكلام رمال ْخحشلا لامقف نشا هيان سعأ امان :لعف اولاَقق م ماا سفةداحدلادر هناف دي رملاكل ذالا ميذو ل
 ليمأ اذهل خش !لاقف عض وملك ىنارب هلا تامه نار 0 ردكأ مادي رملا كا ذلامذ اصمم 5
 ثدف كب رةمعنبامأو لاعتلاق دةورك-ثلاة:سلةماقاراهطالا نا عد ب ارلاه لجو زعهننا ريغل تفتلبال هنالدبلا
 نولخي نيذلا ىلاعتلاةفلذجااب هنرقو لجو علا ءان ام متكن ا اعلان ةكنامتكلاو
 نأ بحأ ةمعندبع ىلء هلل :أاذارإ_بوع. عملا كلاود هلة نان مان 1امنوغعو ضانلان و ساير

 لف اهيفةيئالعلاوا.ثدلا ن :ل1 ايش ىطاسل سيل ردا
 | ثونخ ه-قركشلاو هىأا|ىقددرا مذفنالملا ف تيطعأ اذا مهضعب لاق كلذإو 0 ةلاز رمل ف ركلاو

 ىلسلاقىت> ةافاكملا ماةممئاقر كعكلاول> و زعهللاركسشل لسانا ركدشد ل نم لو هياعهننا ىلهلاق هيلع
 ١ دقكنأاو اعنىدهلاو ءدأ اواريخ هيهيلعاو :ثافاوعم عا 0 اقورعم عم مكمل اى دسأ نم ملسوهيلعهلا
 0 2 ارسلان اقوه دضانلر موقد ءاربخات ًارام هللالوسراب ركشلا ف نورحاهملا لاقاساوءومتافاك
 هذه تفرعاذا نا الافةافاكموهق هيلع مل ارامل رك املك سوه ءاعدتلا لصلاة اىزحالاباو .هذب نأ
 اذهىف ءاطغاا ف .كةلاس فال: اوه هل“ را ىافالتدلا سيلهيف سانلا فالتحما نمل ةنامن ا ملعاف اعمل

 فاتختو تاشلا التهاب كلذ فان 2 لبىل_ظفأراهطالاوأ لاحلك ف لضف ًاءافالا ابا كس مغالانأ
 الو رورغلا لبح ىلدتءال ىتسع_سفنلا قار صا انوكي نأ ىكيليق صاخالاولاو>الا فدل تاتا لا
 الخد هلنا عم راهظالا فم:مءافحخالا ىناعمىفتاغأعاد1او ركمااوناطيشلار كوع ءلمل ا سباتب عدت
 طوةسوةلزت او هاحلاض ةدن نم يقال هيلا ع.بطل الم نمرارسالا ف عادذنا ل دماماف امهمدحاو لك ىف

 مادهلاقو هدب هي عفر ذرم امعأو هلع: ةمعل ىرت

 نيفدلا ءادلاوهاذهف نحمل منملا نيعب ىطعاىلاوعا اردزالا نيعب هبل !قامتارطنو سانا !نيعأ نعردةلا

 كلذ لكرابعموا هان ركذ ىتل اة سجنا ىنا ماب لاعت: ىت-ريخلا ىناعمرهظ هتطساون ناطمشلاو سةنلا ف نكست ساو

 هئارظن ضعباهذخأ ةقدص فا ثنا هاك ةقدصا اهذمنأ فا شكت ايهما توك نأوهو داو رمأ هككتو

 ىطعملا ةناعاوأر تسلا كاهتنا يتب وأ نظلا ءوسودسحلا اوةمدغلا نع رس اذلا هنامص ىج تاك ث ا هناق هل :ةمأو

 هم ف اشك-ذ!ناك ناف هيدخأ ةقدص فاشكسناب لص ام كلذ لكف لاذتبالا نع للا ةنامصو ا رارسس الا ىلع
 هعددثو ناطمشل اركم نم ل_طابأ و طيلاعىاعملا هذهنمرذخل اهرب دّددف ه ري غرمأ فاشكنا نمهيلع لقثأ

 ضرءتاهنا ثءح نم ةروذةبيغلاو ورع لعوأ كب زولع هنا ث يح نمال مع هنا ثيدح نمر وذعرلعاالالذان اف

 زعبام راذه ل _:ةظحالم نم نسحأ ن هو صو ماا ىل !ءدب زضرعل ضرعتا ما ث.>نمالدوصم ضرعا

 بويطت هنا ثمح نمهسم 0-1 راهظالا ىناسامأو ظاسا ل بلق لمعلا رياك لازب الفالاوهنع ناطمثلا
 هدقءةوهمار لا 03005 كشلا فنيغاابملا نم هنأ هريغ دنعهراهظاو هلم ىلع هلع

 ا لوقي و ل ضو ق ثيل اذهءيلع ورب تابالانيدتلاىلعردةيالناط. لاو نطابلا ف نيفدءاداذهو

2 4 

 نت اًدهعاو ىطعملا تاع



 اا 200 0

 5 0 1 ١
 3 11 ١+ 1 هم وي ا 00 4

 أ38

 كاملا باي فلم : موصلاو قد رطلا فصتةلقلبت ةالصلاز رائد رع لايرابم الار رس هدو |

 اهتينالع ىلع ! ّظ ه ل-ظفرءعوسأ |نمايأب ن عب عفدتل ةقدصا !نادء+ل !ىبأن الاقو هءاع ادد ةةدصلاو |
|| 

 - .٠ | |ذهأ 2-6 - 1 ||

 هدد قباصا م ةنس نيعيءهللا د,عال_ترتادوعس من الاقوأن اطرش نيعبس ىبحل كلذدلا ماواغعض نيس | ا

 اذاهنءال ن امعالاقو ةنس نيعيسلا لع هيلعدر و هينذ هلهّلارفغف فيغو هلع دصتف نيكسع م عع طمداق || 1

 لافوةةدعا الاد نزن ةم> ف رعأأم ذاعم نت ,ىح<لافوةةدصلا طعاقد 0[ |
 ضرااثامثك ة ةفتطازوأ .؟ كرم الثا ةي ناكداور نأ نم زب زعل ادبع | ١ ١

 هللا دبع تاكو نك انف ان |ةذ د ضل 1 0 :لاعالان اهنءدللا ىذرناط1لا نب رعلاتوادنسمئورو ْ

 تقاصملا تافكوةكد_صاانامككو

 رك لا بحأ ىنأ مل :هللاوشو. ءاعا ارةطت طرا او ا نالوقبهلل'ت ههه لوقت وركسااب قدصتن رعبا

 ةماعلا هون سال امم ريعنب د.علاقو ترعهنقث وكت نأ نرمسنال ل >و زءهللشلانأك اذا ذل 'لاقو

 هتلوس دي كاس د ةطئاوناك امىرعأو طفاوناك ام شطعأو طقاوناك امعوجأ

 كلر م ةفالءايزغأ ماوه هللاءاشول نس 1 1لاقو هلناءاس 5 ل> و زعهللاسكن موهللااةدلح وزع د

 هنقدص ل طد ًادقفهتةدصصلا ريقفلا نم مج وحأةقدصأباوث ىلاهسفنرب منمى عدلا لافو ضعي ميكضعل ىلتن |

 لعجأ-.' هنال دصتملا ف سنو هيقرمتب ىذا اءاملا نم رس وما ب رسشباسأد ىرتالثالاملاقو «غجوا مب برمضو

 لاو اهب راس هعمو صا هيض نسال انا لاقيو صو ممل ىلع ةنكسلاوةجاحلا لأ هيدرب مو تاكنمتاش طعا ||

 ةمقالاو سافل اي نيعلارود !فىذرل> وز ءنعهللاتأو _هذاقلاتاللاق نيمهردلاو مهر دلإ امنع ىضرت سادخال

 126 راهطاوةقد ضل اءافحما تايد )و ١

 ل_ظفأراهطالاناىلا موةلامو ل_ذفأ ءافدالا نا ىلا مو: لاف كلذ ىف صالخالا الط قد رط فاتءادق |
 1 ءءاطغلا ف شكت حتا .الاوىفاعملا نم دحاو لكى فام ىلا ريشن ندفو ْ

 ة-ثهنعجورخو ةحاخلا نع فشكو:ءورملاربدلكتهار ةاطمزاخا نافذ" نا ؛[هنالوالا |[

 سانلار ولها مس هنا ىفاثلا «فذعتلان هءابضغأ هله لل_هاجلا < ىذلا وحلا نّوصتلاو فنعتلا |||

 ل راع كالا مد اهنا نونظ: وهذه. ءاعنور كني وأ تول معا اعرمماف مهتندلاو ٠

 ىنايتذك حا ا!بوبأوب أ لاق ىو أ تار اهذهن عم هتناصو رئاكتلاب ونذلا نمةبستلاو الاء وو ل1 انظر ١

 ئثلالامعتساتك 2 ردادزلا ضعي لاقواد ىلا ريح ث د ناد تحدي داب وثلا سبل كلرئالوا

 نأ نم هناوخا ضءبلاةذدي دج ص .ةه.لعىؤرهنا ىعتلا مهاربا نءو اذه هلنم' نم نولوةبىا لاىل_>ال ا

 ناف لمعل ارارسا ىلع ىطعملا ةناعا ثل ثلا ههتلمقام هباولع هل _هأ نا تإءولوة مهى أه ناسك لاقف اذهل

 رهط أ اههفنينئابالا متيالناغكلاو فو هرعم فورءملاما_ءاىلءةناعالاو رثك ؟ءاطعالا ف رهملا ىلءرساا لذ
 ل د همر ممم لايام 6 0 ةأرداط ًايشءالعلا شعإ ىلا لحر ءفدو ىطعملا سأ فدك اذه

 لحر رطعأو هيلع هنددرف هلعىف هيد ءاسأ كلاذو هتلبةفهفو رعمءانشاىفبدالاب لعاذهن الا ذتالذؤها]

 اعف هنا هنري ع تكرم ؟كنالاقذ كاطعأ املج و زعهللا ىلعدرت مهللاقف ةدرفالللا ىف امش ةدفوصلا ضعما'

 ةينالعلا ىف هدرتاك اني :رسلا فنيذراعل ضع لون ككر. ك .1ءتددرف لد و زعهللاب عمت لو ىلاعت هنئتاك

 لاقو و 000 اوةمسصعملا ىلءكالانو ءالأ أمر رهط ابق تب دعت كلذف هل لةذ

 تالوةدو ةسئالعا ف ذحأالو رساافذخأو ءانعأ !ضعبنأك < -سفنلذب نأ نمو هلل س لواناهتماو

 سدا 5 41 عا لالذاو لعل عضون مندل ن 0 .- عقر  ىدلاب تا 5ك اف هل داانا جماومل ءالالالذاءراهطاىف

 وشوك 0 2 ميز موت دعو هدا للم نمل هيب ل سلاو كا عن 0 نةيزارتخالا

2 

 نال
8) 

 | الذد_تالاراوطاف ةنأ عببارلاهمتقدصتابقلا يشد ١ وهتقدصرك ذبالمهدحأ ناتل كول ىروثلا ٍْ

 يي لسد ةئااذاف ة ةهمش ن ىلخال نمهعيج ولا ءوركملم اف ىلع فهدا :نيعتروال | 1
 كا ل ص ![

3 

 أناكنملكد تااطلا
 رفواتالاحلك أ مهم

 اًعفررثك ًاناك الع |

 (ىك) تلاطلاىدتمملا

 <«.هك هنأ مه-ذعلنع

 هسقن ذا تاك بااط
 تال_ءاءملازز/خبر
 دق: لونا دهاهاو
 يدتتبملا رظنالا كالذي
 هيداب بدأتا او هسيلا

 ادهو ه] عىف هيءادتةالاو

 لخدامىذلا قفرلاوش
 ١ لاب هنازالا "م ىف

 يتاح ل ىعحلا
 هاضتقع ل-عوموقلا

 يلع داهتجاو 'لولسو
 بحاص هناهانرك ذام

 ريصد مث ةساعو ةرها#
 ةتقاىم ىحاصاوّوص:م

 0 م توصربص ع
 عاطتب منمامافةدهاشم

 ىقوصااوفوصتالاحىلا

 مك وب الو هبا
 وهلب مهدصاةم لثا وأ

 نمرهاط همت دركت

 ةكراثااوةسالارهاط
 نودةروصااوىزلا ىف
 سلف ةنصااو ةريساا

 ريغ هنال ةيفوصلاب هع
 قفل اودلاب مهل لا

 هب.ثةمو»نذاق مهئانادب

 ىلاى تعب هيشدملاب

 عمود: ءأ در 1 لا

 قشبالموقل' م هند

 درودقو موسم

 مهتموهف موق هبت خ ند
 خفلاوبأ جشلا (انر ربخأ)

 5 لاق ناما- 0



1 

 | فال 1ةرشءولو هلاخلثمىلا هيدوعبامردغبذخ أ نا هإذ رقتفانمنأ ىلا موق بهذ ىداونغاف مدامعأ اذاهنع هدب عشار سخ
 عدلع هللا ىلسلاةفةةدصهتاع- لاق ةالصا !نعدلا ل و

 3 112 < ناطر ةنماطت اف :داتقانأ تاس هاطعاق كلر مد نما تح
 ىذر طعاو را كن اوتا ريجس و دا

 أنما 0 0 الاوأ 0 ىلا [.اقَلاامأق ماد ]رم : اناا 1 را عى 8 قرضا
 هم ارك ف درو 3ك هدو اع توقى 1 همق ىلكح قنحهم عاريط عيه 5 ََ رعأ هدعدلل لاتوكلذ هلوقىلع

 فرقا اي ىنغتسمف ة ةعيضىرتشب ن آىلاز وح ال 7 ورك :ةسمكلذو باونالا ىلع ددرتلاو 00 ش هماكت ل لاهتثعي |

 0 1 0 كدعالا و 0 2 حالا ىل ّ و لاق هتيغرد راك

 ا ١ ععأل رمذأ 3-0 9 5 34 00
 حوو ب مح مج + ال كلج داذف فوت 00- 1-1 دملاد دان دهفأو مدضلا 5 هنع رع ترتذا_عهتماكف

 هلك هي رك ذئذلا ع
 ش تارورمغا!ن. :تاقلظموادورقمهاوتما تاقر ,.عاطااعأ 1ع نمىوتفلاب دالعت صغر تنالوهمقهلناق قم ةءافهز خخ ايام ا 6 0 2

 | مرماعك ىذلا ههو
 ا وح ولا قب رطل نيكللاسلا تاداعونبدلا ىوذ ميش نمتاههسشلا نم فوتلاو تامهش م همةاو تان كتاهفو ا نس ا و

 هناق «تمهذسخأ الف نم قرفه _طعبامناكتافءبلعبجاولاردقن علا لابحاصلأ نأ (ةسماظنا) أ( ند عدس نكاذا 8 1 58
 | ىلعبحاو لاو تلااذهو هقذص نم نيذث ىلا فرصتامزادسعمن ملا تمص نلف نعل االاهكيرش 70 61 قدسلال

 ةر اعلان : و رغت
 00 ا ولا روادها شادو لو انة ممشلا ذه توعارا ل ماق ف داطتارتك أ ِ 0 0

 || مارحلاو لال اباتكى لاة>الاةح ردولاو اناا مرك ذقأسسو م رقلا لاه نظل ىلبلغا ملاذا ١ 0 ل . 2
 1 رس ومو يوجع

 « (ائاطعاراهذخ أ بادآواهلضفو عوطتلاق دز ىعبارلال )+ ىلاعت هتلاءاش تا || نما ذر ه3 زص 3 ىولا عاش ا : .

 ةقددأا ه].ةذ نان
 ظ و« (ةقددلا هل دق تام )< مهاذا<ثومه-تلاعت

 [ايكهسفن ف ضباقلادحو واذا ن كاقلازا ارح متالاذا لومي .اعهتبا لص هلاقأك 2 و كوتفأ ناو كإ. اوتو

 نكملوةقرسخلاا قوة

 ءاملا فطن ةئيطخللا ئغطتو تالا نمدستا ماقةرعب ولواوةدصت سوم .اعدتنا ىلدهلو: ( رامخالا نم 7-6

 هع ام لس وعيا ءهقنا اصلا وقيبط ةماكبفاودحت ل نافع قشيولورانلا | وقتا لسوة.لع لا ىل !هلاقوراتلا 7 7 7
 ١ مكدحأ ىبرت اي اجب ريق: .عاهذخ 1هنلاثاك الااسنط نق اان وص حوا يم ْ 0
 ص اراظن ع مرتك أفةةرح ردا ىف مسوهيلعهللا ىبصلاقو د أ لم ةرع علت دن هلمدق ْ كاتي مندل ىلا رظن ا ءاهع ةقرص تعط اذاءادردإا ىلال ١ آل تدرعلا عت دش هلمدف || 2 ل

 م-هلاوحأ نم ئثىلا

 نملوةلا ازهقذاونو

 ىلل--و زعلان حاالاةةدصلاديعن امرا سوهب طعما ىل-صلاقو فو رعجهذم مهعضصأق كلنا رين متن ||

 هيلعهنلاىل_صلاقو سانلا نيب ىدعن ىتحهتقدص لطف رضا لك 0 !ءةقالدلا ا

 ىدلاقو لجو زعبرلابضغ ئنطرسا اةقدصرلوهيلعهللا ىلصلاقورمش رمشلا نم اياب نيعبسد ست ةقدصلا سو 9 ١ ١

 جددتس يذااهدار 1١ ل«اوةحاح ن لمع ىذلا نم ارحأ لتفابةعس نم ىنطعا اىذلاام للوعي. .1عهليا ٍْ ىلازغلا وبل كلا

 مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ل ئسو هني دةراسعهئاطعاب دصةي ىذا ىلتعمالابواسسن وكف نيدالغر ,ةعل اهتحاح || هتلادجر اخ تان
 موةلخلا تغلب اذا ىّتح ل هتالو ةقاغلا شكو ءاقبلا لمأت مدن دك تنأو قدصت تأ لاق ىلذ» 1 )أ نيدلا م انآ لاق

 ىدنعتال>رلاعذاو هددت هبادحالأمول سو ٠ ءلعهتلا لص لاودةوتالثاتاكدةوازكنالفاواذك تالغاتاق || لاقرادلادجا نيرع

 كدلو ىلع«ةفن أ لاورخ !ىدنعتالاق تنك ل ا ا!ىدنعنالاةفكل غن ىلع: لاقف | اراد ٍ ىلع دجأر كوب نأ

 هللا ىبصلاقو هب رصبأ تنأ لسوهيلعهنلا لص لاقرخ 1ىرنعتالاق ٌكمداخ ىلع« ةعن ؟لاقرخاىدا ءنالاق ! يشلا انأأ لات ىاحخ نبا

 ماعطلا نمرئاطلا سأر لثع ولو لئاسلاةمذماودرلاقو سانلا خاس وأى هان ادمن لا الة قدصا!لحتالإ وءباع لاق ىسا | نجرلادبع
 شغن مهدد نماثاخال سدر نم مالسل هلع ىسعلاقوةذر ند 00 تاىذصول ل_وهيلعةللاىلضلاقو || يعن نسا سس

 || لئالايءروهط عط من نأك ري_غىلا نيد لكمال سو «ءاعدللا ىلصانننت تاكو: مانأ ةعيسس تبل كل ذة كئالملا ارق_عجتعمس لودي

 ةعدقالاو 5 "رمل اوةرما هدو ىذلا نيكسملا 01 و انما لستار ءهدم نيكس !لواند تاكو ه هرم و

 وسكم سم نعام ملسو «اعهللا لصلاقوافاملا سا املاح نول سال شن ااو رثاف عملا نب 1 ناتمئالاوأأ

 ةدشئاعتقدصتد ةاريب زل نيةورعلاق(را الا)ةعقز هنم<. اعتمادا املعو رَكشا ظفس فتاك الاسم

 هس. ىلع ماعطلا ومعطن وح و زعهتلال اوقف دهالاق و عقرأاهع رد تاوافل نن دمدع اهنعهللا ذر

 اخ انرام ند :ءىلضغلا لعسا مهالا لوشن هنعهتلا ىذو رعناكو هنو6ثن مهولاقف اريسأ واهس ونام 6

 توروس يللا د استسلم مصسممب مهلا ممل 2 ل ءامل لل ممم و

 : مسالا اي تعمم لود

 تقلاذا لوقيدنجلا
 -ءلايدأد.تالفريقفلا
 معلا ناف قفرلاب هأدناو

 هسنوا قفرلاو هول
 نيه شنللابةيفوصلاق فرو

 سمسم هسا سس هج -دسس 9 تي ا

1001 

 تعودون 
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 1 تاكع اب ووجد

 تراسل هلوعدب و ىطءااركشي نأ (ةيناثلا هناك هللا نم ماع اودع للاسم لو ملا |

 رابختالا ل عدل عى زو راربالا بو: كاةهلنارهط هتاعدف ضباقلا لة لو كلذ ريغملاباوأ هنا دبعلا رع 0

 اوعيطتست مناف ءؤفاكفافو رعم كسلا ىذسأ نم سوه ل عهلل (لسياندتزعادمشلا اور قتلا:

 فدالولر ةدعالو ىرعميف اكن اءاطعل ابو. 0 ك7 لاما نم هودوخ ءًافاك دق مكاو عت ىتح هلاوع داف

 حرم ُكلاىو" 0 تأ هلام ماك امهلفر ,عنالم ارباع اكول مالا اضاذالا مارح

 نكلذخأ اذاقل ال نع :زعاذا تاذوءاز اونلاين [فانك فهنا تاما ل هيوددد :نأاذهل* و

 حنتماو بأ داب از ىطم تاور كلاس عدي زي الف لمعلايذيخ ا تاكتاوسالاراذت ةمارغلاو

 رهاظ فرط هشوءداهت-اىلا كلذ ل اكودتمت شعب لشاب و نك اعل كهف تسال ع نءىغتساوأ

 لود ماحن موةهمنم طاسوأ اههسوب وه سمر هنادعم قدا لب اًةموخ 1فرطو نك هللا هعم قدا

 تابعي تاما و دعت ف ىف جاةئحالو ارهاطد 3 " الالوقىلءاز_هىداقءالاو هبف عي ناك ترحل |

 نور علال اتررك تل تورك اذ 0 نم ف صرب امىهقأ اذهف ةنسىلاهذ أ تقونم |||

 نورخ لاق وهزاشءوهؤا د غل سو هيلعهلبأ ىل 10 لع 3 نعل ف ىتغلا عملا تلاع نع منو بلعملا ىلص ظ ةعاد ةقدسصأ اوداك زل ذو ود : الار دة فءالعلا هاذموىوقتللا برق 5 ًاوهفهمولةحاحوأ اةرهث ةحاح ىلع

 هسفنل ذاب نا هلاولاةف ءام .ذغالا ىلعالاةأكزلا ىلايعت هللا بحول مذا ةاكزلا باطن ىنغلا دو ىنغاادحمملا ذأ |

 دو سما !ىوراا بهذإ!نم اهتمثوأ امهردتو سمن ىغلارد-نورخ لاق وةاكر باصأ هلاهعن نمدحاوزكلو |

 هيىرت_ثدام .رادةمذحلاب ثادل اولا عسس وتلا فنو رخآ غلاب ولاؤسااىف فاك لقفةقوأ هلرلأس نملاق ٍ

 ( لوا (مايحا) - ) ١

 هل عد ثتءحع نمق>- قد رطالوهيلا هناعس هللاةمعت لوصو قار ام هنكساوةطساو هنوكس ءهحرذعال تع ةؤاعدو

 مسا املا رك 3م نمل -_-ؤهياع هنا ىلص لاق دف هناعسمتلا نمةمعااةد و راش الئ | ذوةطساو واق رط هللا

 / ا ىلاعت هلوةوعاهجاءةردقلا ارطاقوا عةلاخو هومهأأ .عأ ىلع عضاومىهدابعىلءلجو زعدللا ىئأدقوةنلاز -

 ريع نيصحانة دحلاك ١

 21 2 ْ داق”ضباقلاة ف ُّط دوو راغصت-الاىل طعااةفيطاو دع .ذص سان لا دنعو سفن اع مدت ومعنماذا مناي هريعت الو

 قلاق هنأ لسوهيلعدنلا 0 عفا :لاو ضراعتت يظعتلاو ريغ تلا تابجو مذامبف ضقانالث دودج ماسلا ربع لك لع ماسك يالا

 || هللانمةمعنلاةب و رضا الشال ذلكوهنم سكع !ايذحخ الاوهفالءرمضد 0 ريغصتلا باس ةاظحالم ىل امعمال

 أ ىف راظني نأ (ة ةلاثلا) الصأ ًةطساولا ىرن أرك !اامغاولهج دةفةطساوةطساولا ىربالنمنافل>وزع

 ا عروتملامدعن ناو مب ست ال تدع ع نمهقرر واح را مود“ :ءعرو لحن منكي نافءذخأب

 نىبالاق:_:+لا مهلك || نمهي سكر ثك نمو نيطالسلا لاسمعو دونجلاو كارئالا لاومأ ح نمذ-ًارالفلالؤا نماسوتف مار 11

 تح ىذلا ماظل اءاطع |

 ايندلاوجأنمتلا |
 ١ رادقهف ماتش الاوةمدرلا 0 كل َ ءئارلا ) مازسوهو هي دؤ من عتاكز عقبالذا: ار

 ٠ دخيل زاغتاكت 0 ركوتازلا لعد مار 0 0

 ١ هئدعل هل امرا 0 هنن كأي لالا ًارظنملفةناكس !ايذشأ تاو را 00

 كلذهكبحونو موقلا |

 1 هسقناكز , ىتح عسيسوتلا ىلا ل_هاسنا !لصوق.دض:اا ىلا عرولا لصوة تا سرص: الوعبسوتلاو قيدضتلا

 أ هم افك مهام اري_؛ك الامن ذح اء الف هتحاحت قت اذاث مع دلافتوةوهوعسوتلان «نو.ذىلااجاتش |

 نكتو لاو ا رجل ٍ

 || اههردتو بج لاقءانغ امول سف شوج: ههجوفوةماةلا مول ءاسهينغب لام هلو لاس ن علاق ملسوهبل هنا ىلص هنا |
 2 || مسوهيلعمتلا ىلص هنآاعطقنمراس تيءاطعماو را توعنرآ موقلاقو ىوةب سبل هيوار ل قو بهذلانماهتع#وأ |

 نمياداو اهعحشماعر 3

 اهسلل لهؤن نمراهسأب | هللا ىذر ,رعلاقدتو ىغلاوهاذهثالدر علوطامم ىنغةسراهب ريل ةءاضإ ميواءرمع لوط هن بعت يقةعم 3

 لاق ةمزرز د نءا

 مدأع نب فقس وبانثدح

 وأ انتدحلاق ىزا ارلا

 دوادنين اع ب ولأ

 هيحلأ علا نع

 ىضرد زنبةماسا نع
 ىلد ىثلانع هذع هليأ

 ملاط مسهنف ىلاعت هاو
 دصتقم مهعموهسهذل

 هللان<ىذلادط:ةماو
 قباسلاو ىبةعلا لحأ نمأ اكساب ىذأ ناك نافناقتسالاة فس, فوصوم قش ذالاذأالو اب ملا ارادته الازخ ب الفمذخ ادام

 هداه طقسأ ىذإ اوه

 وهاذ_هوهيفهللادارع

 ار

 مهتمبرقلاو مهتمبرقلا|
 د 0 م 0

 ضعب ءاحلو وع انحش

 خيشلاىلا اب انكر ءانبأ

 ُق راه ةمدي رب تاهمصأب ا ردتةاولو نيكس ااوربعفلاه_- هيدحامررقأ اذهف ةنستوق هلا هود سوعيلعهللا ىلص هللالوسرناث رح

 0 2 هللاقف ْ 3 ا

 ىد ىلاري_كد نالؤ هنأةملظت لاى له_--ىوراسعاو كس عود | رلوهمول توةردق ىلءراص تالا بجوأ دى ىل. لاق منذ

 ةقرطاىنعمف كماك |
 كاسل ا ىتحرسض>امث |

 ىلاءاش لاق ةقرخلا |

 نا هذاَد

 قو_ة> هل ترك ذف
 نمسك م 5 هور بكا



 نسي نيك سس ندا تكومف تا نا سو رع او

 نه _ ك0 وسلا حج ةلصيصح م

 فراعلا د_صتشملاو

 لاقو بنا قداسلاو

 ىذزإا ملاطلا مهدت

 دص* ةةملاوعالملا نم ع زك

 ءالبلاد_:عربصب ىذلا

 ذذاتب ىذلا قءاسلاو

 مهضعب لاقو ءالبلاب
 لعل ىلع ديعي ملاظلا
 ديعب دن ع2ةملاو ةداعلاو

 ةسه لا اوةمُع :رلا ىلع

 ةينهلا لع دبعت قباسلاو
 ملاطلا مهن عب لافوتنذملا أو

 هناساب هلا ركحزب
 قداسلاوهماةردصتقملاو

 دج لاقو هن رىبشال

 ىك اطنالا مصاع نبا

 بحاص ملاظلاهللاهجو

 د_تملاو لاوقالا

 قداسلاولاعفالا بحاص

 لكو لاوجتالا ليلك
 ةس رق لاوقالا هذه

 لا نم تاشتلا

 فّوصتملاو َّى وصلا

 لهأ نم مهلكوهبشثاو
 مهعمجت حاضااو حالفلا
 فاؤنوءافطصالاةرثاد
 صيصختلا ةبسنوهيب

 (انرمتأ) ءاطعلاو خلاب

 ندلا ىضرولاعلا ئشلا

 ليعمس اني دجأ ريوتاونأ

 انأ لاق :زاا ىنيوزقلا
 ىأن رو رع ولآ

 ىضاقلاانأ لاق سابعلا
 وبأن 1لاقرعس ندمت
 ن دج ندجسأ قدا

 ىقربخأ لاق مارا

 ندمت نيسالا

 دج انثددلاق هن وحن
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 ف ْ 3
 ] نك ل تاومن :ءىتغت سم اذهق ظءاو و يبط دلملا فداك ن اه هب ظعتب ب وعبق علاطمل اظعوباتكو أ هسفناهملاعتل ||

 الاملاة ب نأ ب رقالاوة-اخل ادم طبض» نأ تبن ف:دمدعبالا باكا ةعلاط م ىلا جاتح الأ رم هع هملا جاتعوهف

 ظ | ةحاق مويلابت وعلا اير دقاذافةرطغلا هتمزلئ ثول توقنم لضف نمنافهنع ىف 16 هوهنةذسل قولا اندم

 | هيشأ ثاثالاو باهشلاببتكلاوءاتشلا فف.صلا با .ثعامتالف ةنسلاب ردق:نأ ىتسض ندبلاب ا. تل
 ا امهيلاجا اًنعان اننسحأ ىرخالاو حمأ امهادحا لاف ناقامهاد الا ةاحالف ناتضسن باع نم هنوكر دقو

 ابا مهاد_حادحاو )عن ستاةطسأ نك ناو هفرتلاو ب رفتلا عدو نسح الا عسب و حدالاب فت :ك ااناق

 قذاامجلا ا ادهن س 1 ؛ ردتلاهدصةناك نا و طبسلاب ف تكلف :دافتسالا هد دوصةمنأك تاق ةزيس و ىرخالاو

 | ومع ءاندر وا ئاومفلا دى هل ضرعتب لو رصن الا وقل نعيلاثمأو ىرخالاف تسل ةدناق ةدحاولك

 هبال !قرطتلا اذه لتمىدعت هذا م نكمريغر وصا !هذهءاصةتساناقهريغ ىلعر طخلا اذهنسعهببنتلاو ىوليلا

 ودلع دودج .ر ومالا »ذهل ساو اهةضوامتءسو رادلا فون دءلا امش ىو اهعونواهددعواهرا دمى تدبلا

 | هبيفذخأي عروتملاو تاهشلارط+هنف م2: وءارا_عتادي غلاف برقيو هيأرباهفد تك ةذلا نكلو
 | ىعنالوةريثك ةراجل اإل ف ارطالا ني ةاكسشللا ةطسونل اتا ودااومسن رءالاماكلا هس رب امعدي و طوح الاب
 | ىوستاو كرلان اوع مح نذل ةاعسلا مهو ب( نولما اعلا ثلاثلا فندلا ملعأ هللاو طا.ة-الاالااسهنم

 | لثلاةرحأ ىلع مهنمدح اودازب الو لاتنلاو ظفاحاو ىوتسملاو ىتاكلاو ف يررعلاهنف لجشدي وىضاعل اوةقلخلا

 | | +( ع-بارلا فتصلا) + حلا كلا لام نم ل[ ص: تاو فانسالا ة قب ىلع در مهل :موحأ نعنملا نم ئم لدفن اف

 ىلع مهرب رقت مهئاطعافووهموقفنوعاطم مهواوإ#أ نيذإا فارششالا مهر مدا محول ةةفلؤملا
 تاوبتاكمملا مهسديسلاىلاعقدبق ب(نو.تاكلا س مالنا فنصلا]) مهعابتأو مهرئاطن بيغرتو مال-الا

 هب( تومراغلا سداسلا فنصلا )هل ادبعدعن هنالءسفن بتاكمىلا هناك زد.سلا عقدنالو زاج بت اكملا ىلا عفد
 ناك ناوبان اذاالا ىطعن الذهب 11 فاس دن !نافريشتو هو حابصو أ ة- _ءاطى ضرفتساىذلاوهمراغااو

 مهل سل نسذلاه(ةاز غلا عبباسلا فنصلا)وةنتفءافط اوأةحلصآ ضرفتس ادقناك اذاالا»_::دض ة«ملا: ع

1 

 نبانماثلا نصل ) وزغااىلع مسهل ةناعا ءامنغ ا وناكت او مه مهبل فرصيف ةقزترملا ناول دف موس سم

 لامه ناك ناواربةفتاك ناىطعنفا مزاتحاوأ ةءصعءربغىفرفاسلهدلن ن م”صةغ“ىذلاو هو «(ليبسلا

 بلاط:الوذت الا لوةيفة:كسملاو رقغلاامأ اذلق تافصلا هذه فرع: مف تلقناف هتغلب ردقب ىطعارخ اداب
 راع وشب ىطعف لبقتسمصاوهفرغسااوو زغلاامأو هيذك لعن ملاذا هلوقداةعاز وحلب :فلخ الذان

 1 ىكافسهدامرادقمامأ اوىاقكالا طو رش هذهفةنيدل !نماهقدبالق فان مالا ءامأ و درتسأ هن فد : مناف

 »ب ( سدت ىل هو وضياقلا ف ئاطو ناين )وب قأيسفد>او

 ااا اة موب م لع وممه ىف كما ٍلاةاكرلا فرص بجوأ لجو زعهنلانأ لعب نأ (لوالا

 نما تل امو للاعت هل هلو ىعملا اوهورخ 26 مويلاو هنادههتناو هو داو مهمهتوكيتأب قاخلا ل -وزع

 همه قرت ىهو تاحاخلاوتاو عوشلادسعلا ىلع طلسنا همك 5 كقاامل نكلوثودبعبلالا سنالاو

 مهتاجاح عقد ىف مهل هل ا 7 توكل هدابعىدأ فاهسصولاو ءالارتكا اهتاحاخل ىف نك: ةمعنةضافام ل دا

 ًَي ايندلا نعءامف.«يحأ نم مهنمو رطحلا فهمعقاف ةملب وةئتق هلامرتك نمو نم تاعاطل هر هثل ءايسوو

 بسكلا له نوكملءاننغالادب ىلع هتحاحر دةهبلاىاسو اهل وضفهنع ىرزف هسا ص قف 91 ئمح

 الق تول ادعباادادعتسالاوهنلاةدامعل نودرد فق عا ارقفلا لاس صنت هيدناقو م هلع طظذحلاو عملا ف بعتلاو

 ةمعارز لق فرعا ناربفلا قف ةمعنل !ىهتنماذهو ةقافلا بهأتلا نع مهلغشنالو ايندلالوضفابتع مهفرس

 هقيعغر فلاب ادك ف فاس اطعأامف ه]-غ23ن ل 21 عءاوزامذ هءلعهننا لضف نأ ققحتد ورعفلا

 هيىّو تت أ هيفهتدن نكتلوةعاطلا ىلع كانرعدتل اهزرهناصحهتنا نما امذجخ ملف ىلاعت هللا ءاش تا هنامد و

 ' متنالارفاك ناك هنباةيمصعم ىلع هينا ءتسا ناف لجو زعهتناهحاب أ امىلاهؤرصملف هل ءر دقي من اقهنناةعاط ىلع



 رئاس هقي رطاف دهن
 هللالو_-رلاق رولا

 مس وهيلع هلبأ ىلص

 نودرفللا قبس اوريس
 نودر-فةملا نم لحق
 لاق هللا ل اوسراب

 هللارك ذي نورتمتملا

 ودبقمحانجلا اوضو هم مبمنال ضرالا فاي رض وع. .طتسال يلي اسما ةسنعم هده تعج 2 ول ٍ

 ناكواهةوفاذ ةرسشعا مثغلا ن 78 طقلاثنبلا لهأ نلبس ل در رمناك نابسالا: ذوق فار طالا[)

 هإقولابعلااةرثك لاقفءاليلا دهس ع نءعهنعهنباىذررعلئسوهإعلار اد ىلعءاطعلا ىطعت سو« لعن ىلص | ١

 ْن م محرلا لص فو مح. رول وةقد هتوكستف ماسرالا ىدذرب راقالا نمتو كين او (ةسداس !اةفصلا)و لاملا |

 امهردن ءرشعب قددت أ تأ ن مىلا بحأ مهرد ل اولا نمامخ أل صأ تالهنعهللا ىذو ىلع لاق ىه<الامباوثلا

 قبعات مانا اره تا الو مهردةئا؟ىدصتأ نأ نمىلا بأ امهردن رعب ءاصأ نالو | ١

 قئافدلاهذ.هعارياف بناجالا ىءبراقالا مدق:ءكفراعملا ىلع نومدقباضب ري اناودخاو ءاقدصالاوةمةر |[

 تافدل اءذه نمل > عسب لع دجج ونافاهالعأ بلطن نأ ىقيننف 35 تاح ءردةفص لك فو : 8 نولاوملاتافصلا ىهءذهف ِ

 نافد_>او رحأ هلفأط اذار هت ارجأ هلف باص | ركل ذي دهتجاا مو ىمطظعلاةمنغلاو ىريكدلةريحذلا ىدهف

 .زهوهمءاط ىهدابتحاوهبلذ فلح و زعدلا حدك 1 و للا ةفص نع4سفت ه هريهطت لاا ىف ب .رحأ دحأ ١

 ند " الاةوعدةدناقن ههملاد دوعن أم ىناثلارحالا او لد>و زعهلباءاةلىلاهقو ثق هملقىف ىو و :ىبلاىهتاغصلا ْ

 قائلا نودلّرالا له أظخأ نا ادنازحالا لصحباصأ نافل ”امملاو لاخلا فران 11 اهلراربالا يول ناف هتمهو ا

 ل ذل حضر

 اودرو مهرازوأ

 قوصلاف اهاطخ ةماعلا

 نب ذرغلا مام ىف

 .ىقلساو نب رئاسلا ملعأ هاو عض اولا ارئاس فو انههداهت>الا ف بدصملا ارحأ فءاضا اذهف ١

 | ال رافعا هريس م(هضبق فئاط تخسيس هضبة قشا الملا )» ْ

 7 0 نم روك ذا ئاملا فاذصالا تافص نمةفصن فصتا ىلاطمالو نامي سيل سمر الا :ازلا قتاله عا ا 00 ا ]

 3 زود نونحماو ىسلاامأ ىلطمالو ىمماهىلا الود .ءىلاالو رفاكى ل ةأكز فرصت الو لح وزعهللاباك ىف ا ْ

 حودرلاراقمف فودااف
 د هاك يا

 وهريةغلاو ء(ءار الت فنملازو ةيناقلافانصالاتاةصرك ذنلفاموجلو ضيئاذا امهبلافربصلا

 تكن اونيكس منك اوريق فد : سولف هلاح :وسكو هموت ,وقهعمنأك ناقدسكلا ىلع هلذر دقالو لامه سبا ىذلا ١

 صمم !ةجق ع نك اولد وارسالو ف خالو لب دغمهعم سبل او ضيق هعمثاك ناو ريقف ةوهذهمول توقف صن هعم ْ

 عشا الف هنعزحاع :وهأمو هاا اوهام اممد_ءدقلا+ !ى هنالريةؤوهنف ءارقغلابقيانأك كلذعسح قشر ١

 هجرذالو هل'مد_حولال هنا تااغلاو ٌواغاذهتافةر وعل ارباس ىو ةوسك هلت وكمال أر يشغل ىف طرتشدنا |[

 ردذل | نعدح ري كلذ تاف بسك ىلعردتولاهقالخابسك لاو ص سلا لعجالفلاؤسللا داعم هنوكر قذلا نع :

 هل ةملاحو هنءور عقيل السك ىلءردةناودل 1هلىرتش تازوح و ريةذوهف 2 ايبسكلا ىلءردت ناف ِ

 هعنعا ريعتم تاك كلل هنردتريتعتالو ريقفوهفهغفتلا نع بسكلابلاغتشالا هعنجو اهعذتمناك ناوريةذوهن /

 مس وعيلعهنلا ىلس لاق كلذ نمدوأ بسكسلا نال ب ستكبلف تاقوالاداردأو تادايعلا ف ئاطو نميسكلاا

 نمرب خش هش ىف بسك عهلبا ىضذررعلاةوباسكالا ق ىسلا هيدارأو ة هضل رغاادعبةذد رقلالدلاتاط

 رق اسف توسأص باقل ١

 سنا اةمواقمىفه.شتا او

 ةدها# بحاض

 ةمسأ 2 تحاصو

 دود ون فوصل !نب وأتف

 فوصأملا نولتو هبلق
 هيشئااو هسفل دو ول

 نولتلانال هل نب واتا ىناثلافنصلا )«ريقفب سياف بسكللا نمنوهأ اذهفهتقفن هيلع بخت ن هوأةيبأةشتتبا شتم شل كارل ٍ

 هبشاماولاوح الابايرال البحو اس افالا كلءالدقو نيكس موهو مهردفلأ كاد ةذدج رخع هل د ىبالىذلاوه نيكسملاو *«(نيك املا

 دهب لحم تكامدعع ىنعأ تبل ان ًااذكو نيكس امس اهيلس ال هلاحردق ىل_ءهرتس ىذلاب و* ااراهتكس ىتلاةرب ودلاوىنغوهو ||

 لكلاو لاجل لا رطخلاةقدصهمزلتالف تت لالا كعمل ذاوةنكسملان 1!نعهجرختالهقفلا تك اذكوهيقنلب امكللذو هنلاباتحام ||
 000 نامكلاف باك !ابةجاحلا عطقف ىف طاتك نا ىجين. نكومبلا ياذحمةناف تبلاثانو لل و |مسباكلا محد ظ ا

 3 0006 راعشالا تتكءانتقاكرعت ءتالفج رغتلا:باحاماةعلاطملابجب رغتل او:دافتسالاو ملمتلا ضا ارغأةل ؟ل هيلامباتحم ]|

 صاب ب
 عابب اذهف س انئتسالاو رفتلاى :رعالااءثدلافى :رحالوةرخ“ الا عفنبالا هكلذلاشم 3 رابخالاع راوثو

 سردملاو لهماو بدّوااك بسكملا لجال ناك نا ماعذلاةححاح ماو ةنكسسملا مس عنعو رطفا اناكز وةرافكلا ف :

 ةهيافكلا ضرغ مايقال سردي تاك ن او نيفرتحلا ارثاسو طابخلاتاود“ اك :رطفلا ىف عابتالف هل آو ذدهنارحاب |

 بط بتكو .ةاناوكلاو ملعتلا ا اما تب ١ ابل ما م.!كلذهباسالو جابتالف: ْش

 ملاطم#هنخأ اندامع نم

 تاسست » دعم ميهنمو هسا 1

 تاريدتاب قباس

 نهازلا لاطغااىهضعبلاو



 نهايته. كملاو
 اذكهو فّوءاملا لاح
 نأ ةيراحملاعتهلااةنس

 قىوذ هللا بحاص لك

 هلف ثكينأ ديال بق

 وهات ىلع الاخت مدع

 1 ملا فقنوكسشهق

 فوقوذس>اصل والا
 4 فثشوك ىذإا لالا

 ىوذلاحبو لع بحاص

 يب تاعايبسا ككل
 بااعلا قيرط لازال
 لاسفن وكف اكو لسم
 فومدق باص قولا

 بحاصص معلا لاع

 كلذ قوذلاحورظن

 لاق ناعادحاس

 راربالا نآ) ىلاعت هّلا
 كئارالا 1 معن ىقلا

 فاصضو (تورظند

 ىلاعتو هنادحس لافمت

 مينست نم « حا صول

 (تونرلاا بيرشكا
 0 بارسُدل تاكف

 هرقملا بارسش نم جبنه
 ف رص كلذ نيد رعمللو

 فرص باريش ىوصالف
 كلذنمفو_هتدالو

 ه.شنمألو هنأ أرسلت فرص

 فوصاملا باريش نم ص
 راقمىلا قمس قوصلاف

 طاس نسم حورلا
 فو_هالاوبرقلا

 فوصاا ىلا يتلا
 ىلاةم-سنلاب دهزت اك

 لمعتو لعفت هنال دهازإا

 قياما ةراشاسسقو

 وهف هطصو نم ه«_ءل#

 1م

 ءاناعلا ضع ناكو ىلاءثهلنا همك نمكم' ءطبفدأارخ 1 اهداقو ناموا !فورعم اولوأ اءايشنالا فاد

 ءالؤهالل ةنلضف 'تاكلءا رقفلا عج نفور عج تمبجوأ 4 ل - هتف
 نةىلابح ال حو زعدللاىلادحاوةمهدرأ تالف مه دحأ مهن ثةقاق مهتق ةرط اذاف هنا هلل يهمهه م 2

 لاقو ىاغتهنلاءاملو نم لواذهلاقو هنستساه دنع مالكلا اذهركذف ايندلاهتمهنم اهل ىطعأ نأ
 | 0+ هتف تحت توناخلا لزتب هو هلاح لت :ال>رلا ازهنا ىد اذه نم نس اف 1نامزذنم تعم“ ام

 ءارغفلا نمذخ أب ال الاةد لدرلا اذه تاكو شاة مرضت الت نادقلا نافت ءونادلا كرت: الوكتءاضن هإ_هحالاووالام

 فرش ألعلاولعلا ىلع 4ةناعا كلذ نافةصاخرلعلا لهأ نمتوكي تأ «(ةيناثلاةفصلا)و# همن وعاتني أمنع
 دعب فرع اال ا لاقف تمول هل لة فلعل !لهأ هفورهع ضصخت لوا ملا عاناكو ةينلاهيف تكامهم تادابعلا

 مهد رفتقلعتلا ىلع لبةيرلو م ءل غرفتي هت ادع م هدح ؟ىلق لغتش ااذاف ءاسإعلا ماقم نم لضفأأ وبن ا

 هتلادج ءاطعل ا ذحلأ اذا ةناءرحوتو د مدظو5 ةامطعو ها ءاوقت 7ىاهداص نوكب نأ * ل لضفا العلل

 ناىرب نأ هو هنا هنن دابعلار كت اوه اذهنةط_ءاوقارظن لو هنمتمعتلانا ىأروءرك-ةول->و رع

 هتلازيغركش نموامرغمل ل عهريغ عد دعاوامهنمهّتلا نينو كننر لعمال نبال نامل ة صو فوعذ ماهل ةمعتلا

 قىعاود + 1ع قاع هئااما نذل حور هنلاريقح ا رسم روهشمءطع اولانا نش «ملو سذم لا فرعن ل هناكف هناصس

 خالص ناهياقىف لو زعهللا قلن أ دعب هيلعر دة مهكر دارأولو زوهةموهو ىططعأف نا..تالا هل رمت ول عقلا

 ثعالاةفلاغر.علا عطتس موةردّعلا ضابتناو ةدارالا مزح كل ذب>وأ ثعابلا ىوقامهف هلعف هان دوهئيد

 رفقا رطسموا هن تدزتلاب فعن لد لو اهعهموتءاو ءالوااخلس>و زع هللاوةدقددرتال ىذلا قوقلا

 مفن ًاديعلا اذه لثمنّعتو بايسالا سيلا الاراأ هلنكملاذسه نّن نك ثعا اوملاى تقع صامهتندال

 0 لا د واود رثك الاف لعب تاساةكرح كلذ خه و هرم انت نم نطعمال

 ىلط هنأ ىوردقو هتوامةمهلاو> و اذءالا دنع رملي وع ديو عنملابمذم تفزيكلاب وعدي وءاطعلاب خدع ىذااامأو

 . نمىسنيالىذلاهتيدإا لاق حن انف لوةءام اظذحا لوسرلللاقو ءارفقلا 0

 ري اهمسف:نالفي ىنعي كاست. الان الذ لع اه« طن عنان الق سفن ممكنا مهللا لاق مث رك 2 - نم عدم .ظاالو» د

 ىلع هتافثلار صقفيكرافناهكلذ لوشب هناا ع هاوت لاقورسف كاذب لو هيلع هللا ىلصهننالوسر

 مل-سوعيلعهنلا ى سلا ةف دجى لاب وث أ الو هدحو هللا ىلا بوث لامة تت ل> رار وعل عمتنا ىلص لاهو .دحومتلا
 سأرىلبةفوةهسنعهتلا ىضر ركوب أ لاقلفالاةمقىفاهنعهنلاىضرةثناعةءارب تازئاساو هلهال وحلا فرع ||”

 ظفلفورك هان ناهعدل بس وهيلعهللا ىلضلاهْق هللاالا دج الو لءف أ الهتناو تااقف موهيلعهللا ىلسهتلالوسر

 ا ورعس كنيحاس د ممالو ٌلدمعال هللا دمع هنعهلنا ىذر ركن ىنال تلاقاهنعهنلاىذرامخأرخ ١

 01 وهشلع هنلاىلصمتلا لوسرنا ا ىلءاهنلا لصو رحولا نأ ممكلذاجلع مسوةيلع هنأ ىلص

 رح هلا, نونمْؤالنيذلا بولق تز أعلا هد_حوهللارك ذاذاو ىلا .ءثهننالاق نب رفاكلا فصو هنا هتئاريغ
 ا ور نعهنط اب ف دنرل نمو تورشتس مهاذا هنود نم نم ذمار ك ذاذاو

 ذو لرش !تارر رك نعودم>وتةضدصت ىف هتاع هللا قدح هرمس قحلتا ةلزشلا نعلن مهن 6

 0 "1 لعانمتواو وأ ىوك_ثل'وثبلارثك الء:-اساض ارت سمنوكمانأ « (ةعبارلاةفصلا)«
 مهذ ذرهز ضفعتلا نمءاشضغ أ ىل- ا ايس لامعا لاذ نضل كانا ف شعت وهف هنداعت نشب وهتمعن

 - بني از هو مه يا متمئاللاو لاى نود الى أ هامل سانلا نول سالم هامسإ

 فرص ناوثق لدمخااو وريخلا ل هأ لاوحأ نطو نع فش تسول < لك قى نيدلا لهأ نع صعف:لاب ى 7

 ضرعاسوبتوأ اليعمنوكين آب (ةسماهاةفضلا )م لاؤ لاب نب رهامما كل فرص امفاعض أ مهمل !فورعملا

 مهري-غنودةبفو هلا ءارقف ماعطلاب رثؤد

 هئاوش

 ظ قيزط قفاوس دس أ هللا ليس ىف اورضح أ نيذلاءارقفال لجو زع هلوق ىعمم بف دج ويف نانسالا نميسرسوأ

 ةرخالا

 ١ ل و ءاناثلتناعابم_تءاط هلاك كارم توك :وتعلالض هْيَردعم قالاتال
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 هقك طيس د مهشعب ناكوهدرولة بهار ككلذعمر «شدسدو »ونيل !اةروصفوهنوك ىت>اهلو.تهلأسد هندب |

 ا ورعماتلسرأ اذااههمتعهلنا ىذرةاش مأ وةشئاعتناكواناعلا ى هريقفلادب توكستوهقكن م ريقمل اذتأَبلإ

 اوناك-فانةةدصانا صلت ىت> كاذب اذهنالوةتو هلو: لثههءاعناد تانك هن وعدبام ظفحا لودر الاعلام
 هللاىطرهتنادبعهئباوباطلتانء رعلعفاذكهو نافل وار ناكل ءاعدلانوعقوتءالا

 لاذنلا ىلع ةلادلالاعالاهزهالارهاظلا ثدح نمءاودالوم_موأق نووادب ولع! !باب ر تاك اذكهوامهنع

 حلاعبالو ملعلاث رح نم كلذو لمعلا ثيح نءاهانرك ذىتلا فراعملا نطابلا ثيح نمو ةنملالوبقو مضاوتلاو |
 هلوةب كلذ تنثو ةالصلا ع نمعوشملا ىرعتى رعت او 5 رلانمةطب ريثلاهذهو لمغلا اوهعلان روععالاتلقلا

 تائمةق دصهتلا لمعت : الرس 94 .لع هللا ىلص هل |وةك اذهو اهنم لقعامالا هنالص نمع رمال سبل ملح .وديلعمللا ىكص

 اذهتوداهعمتمذةءاربواهعتوماهع :ودوب هيعذلا ىوتفامأ اوىذالا مولا مناف دساوأالا الز-و زعهلوقكو

 تاهناقةيطعلا ارغصةسد نأ د ةسداسا اة قط ولا «ةالصلاباتكك قءانعم ىلا انرمث ادقو رخ 1تثيدق طرشلا

 نختلف 3 21 .عأذا نين مول وىلاعتلاق لاعالل ام.<توهو تاكماهملا نءبعلاوا مسعأ اهمانعتسا

 هللادنعت رغم تماظعتس اان ةيضعملا اول-و زعهللا د: ء«تءطظعغت رغم: تاك ةعاطلانالاقد و 1 تكلم

 فرمدول هناف ىذالاو نا اود ماظعتسالا س الو هرتسو هل ك#:وءريغصترومأ ةثالثءالا فورعملا هبال ل قو لدور ع

 مسي ف ىرح ماظعتسالاو علا ليىذالاو نلاهمفن ؟ءالو ماظعتسالاهمف ن كماط انروأ دح#«ةزا .عىلا هلام

 ساب هس سةنل مزق لق هناوريثك ن هل اةرمدعلا عب روأريشعلا نأ لعب تآرهف علا امأ ل عولعهؤاودوتادابعلا

 ايلعلاة-ردلاىلا قئراداو هما تسد فيكف نم كس نابرب دج وهف ب وحولا مهف فانرك ذك لذبلاتاحرد

 هاطعأ ةامساعتن 4 هلو ل->-وزع هلل لا اقهذ مدا ذامىلاولابا هلنمأ نم هنأ لم :ءلةءرثك أوأ هلامزكلذنف

 ةرخ - الاىلا ارظن» نأ ىذه 1 :هماعمن اكن او هناحجسهنلاق-نيعوهامملاءهتلا قف مظعت در هلديلهةذوو

 كلاما ؛ ه2 نم لعمل اءاطعهءاطعن نأ اوهذلمعل اامأ وهتاعض هيلع رظ أ 1 ءاملذب مظعتسد شط باو* ال هلذ هناو

 ضعماادرب واهضعب كسوف ةعب دود رب بلاط ن .ةئيهكءام 1اوراسكت :الاةممهن روكستف ل-و درعهللا ن ءهلامةنعت

 هلخت بسب هماع ق شد هنالدديع يرصد لا ءاو هناك-هللادنعبحالاوههعبج لذ..و لوز ع هلنهلك لاس! !نال
 تاقديبطأ اود اوبل هيحنأ وهدوحأ هلام نم قتني نأ م(ةعباسلاةفيل ولا) « اولضت 3 ةدقلحو زعلافاك ||

 ُتد :دح قو عقوملا خفي الفاقاطم هلك-امنوكالاع رذةهمش نم حي رذملات أك اذا اوايمطالا لبق الط ىلاعت هليا ْ

 وهفلاملا د. نمي رذلا نكمل اذاو ة ةيسصخغ# ريغ نمدم ستاك !لامنمقفنأ ديعل ف و ام كلمن سن أن عناب |

 هغيسضب اذاه لءفولو رمق لح وزع هللا ىلعرث ادق ن وكيف هلهأوأ .دبعلو أ ءسفنلد لاس دقذابدالاءوس نم

 هياونوه سفن ىلاو هرظن ناك ناو لج وزعهنلاهلاهر ظن ناكنا اذهءردصك لذ. رغو" الهدب ىف ماعطأ آدرأ <: لامدقو

 هلك 0 ىنفاق لك ًاوأ قبافهيودصنامالا هلامز مهل سدار هسفن لع هريسغرث ون نم لقاعب سدلفةرخ الاف

 اوفنَأاو اونم1نيذلااهيأ ايىلاعتلاقدقورادالا لرتو هل-اعاا لعراظنل ارمصق ىلةعلا نم سلف لال 1ىفرطوءاضق

 نأالاهيذ* ايمتسلو نوةفنته_:م ثيم اوهعنالو ضرالا نم كلان وااو متيسك امتامبط نم

 ةثاممه رد قيما ىفو 3 رهباورت ' والذ ضا_منالا ينعموهو ءابحؤتةيهار كعمالاءوذخأتالىأ هبفإ اوضهغا

 جر دقولذبلاب حرفلاواضرلان ءفكالذر دص.قهدوحأو هلامل-!نموهون اسنالاهجرخ نان كل ذو مهردف لأ ١ ١

 اموةىلاهتهنبامذ كلذ ديا ىشن لجو زع هللارثؤد سيل هنا ىلع الذل ديف هلام نمهرك است مهردفلاأ ةئام ا

 فتوالىن_بملا مهلنأ بذكلا متنا |فصنو توهركمام هتينولعكع وىلاعت لا ةةنوه ركن ام هللاوأ تعج

 رانلانوهركباسنن مهلعج مهل بسك ى أ رانلام_هلتأ مرح لاقوأ دتبا مث مهل اب ذك: ىننلا ىلع ءارقلا ضعب
 ةيناعلا ف انصالا موعنمتوكب ناب ىةكالو ةقدضاا هيك زث نمه:ةددل بلطا نأ *«(ةنماثلاةفيطولا )و

 نيضرعملاءا.ة:الا فلان نا (ىوالا) ةّدس ىهوتافدلاكل: صو هد عاريلف تافص صوص مهموعف تاق

 اذهو قالا كماعط لك ايالو ق:ماعطالا لك امال .وه.لعهليا ىل_صلاق رخل راك نيد رمل ا ايندلا نع
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 للا ةلطل وسعت

 نمضاةت فودااو
 علطتم فّوص:ااوكلذ

 وهو قودلالاحىلا

 نم ئمءاعم كراشم

 هيلع هسط تاطص

 ةلكوما اقر طوهيشتهالا | ان

 ىوذم لعمتاعا لد

 ناعابحاصه.ثالاف

 ةدوصا قر طبتاعالاو

 ديتملا لاق ربك لصأ

 تاعالا هدلعهتا ةجر
 ةيالو اذ هاني راطب
 ةيقوصلاتاكلذه>وو

 ب زع لاو اوزيك
 دنعاب رغم ران او

 م-منالقاطنارتك أ

 ردتعلاب تودشاكم
 مهتاراثاومولعلابئارغر

 هبا 7 1 مد-ظع 0

 تاعالاو هنم برقلاو

 دقوةردغقلا,ناعاكلذب
 ةلملا لهأ نم موقركسن ١
 ءاس والا تاباركح

 نامعاكلذ تامالا و

 نم مولع 5 ةردقلاب

 ْن هول الذ ليبقلا اذه

 هصخنمالا مهي رطل

 هتيانعدب زع ىللاعث ليا

 ناعابحاصه.ثئااق

 .ٍ مع بحاص فّوصتماو

 بستك اناعالادعب هنال

 مسمي رطب ملع ديم
 كيج اومكلَذ نم هلراصو

 ١ [هرئاس ىلعاهم لدتس

 قوذبحاص قودعلاو

 ىدا_صلا فّوصتءالف
 قوصلا لاسنم برسأ



 41 "تهد

 فضي خيطتج م ثفسينيففت

 انوه نسكن تو نوع تحب ع دي يتسلل وا

 :باسسصسن نتا سلا كا يحن ا ب نت نفرح ع

 وأ مانص الو ةالص ريثك

 ريبك اهلتددعأ ام لاق

 هللا بح ىنأالا لع
 هنلعىنلالاَعن هلودرو

 ةرامرلخ بلاو ةالصلا

 ممتنأوأ بحأ نمو

 سنآلاق تلم .-أ نم

 ارت نسل تل اف

 مال_الا دعا ىش

 هيشنااق اذ مووحرق

 راتخاام ةفوصلاب
 مهريغ نود ممهمشنلا

 هةبحلالا فئاوطلا نم
 هريصقت عموطو مهأبا

 هيفوهأع مانقلا نع

 عضوا م-هعم توك
 درود:ومةء<#و هندارا

 نم مضوأرخأ افاد
 قماش ور ىذلاربلنا

 نءدابعىو رىبنعملا
 رذىأ نع تماصلا
 تاق لاق ىرافغلا

 ل-> رلاهلنا لوسراب
 عسبطةساالو موقلا بح

 لاقوهلمعك لمعت تأ
 0 ممرذابآ ا تنآ

 ىناقتلق لاق تيحأل

 لافهلوسر و هللا بحأ
 لاق تبحأ نمعمكلناف
 ا هاعدافرذوأ اهداعاف

 ىذالاونملااشنم ا ذهف ةنملا لومقو ءانالاوراشدتسالاب ل ديتو < ولا رنطعتو خت والاو ىذالاى: :اهْدم هلوم د هيلع هللا ىلصهّنيا لوسر

 همسكنملا ه ,ههذ و

 همثع ةلالا نوكست : المهنا

 حدر أ 1هتهنت الهدوو

 أ ةبد نال ةيفودلا

 نمو هيلابرةءامو هيا

 بذا نوكستهنم برقي
 هبشنملا ناريسغ حورلا
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 .ذالاونملاة-ة.قح او فاتحئاوىذالاو لابو تاقدصاولاستالل هنت هللا لاق ىذالاو ناب هتقدصد_غنال
 هرك ديت لاف نملا فيك هلل ةفهتقدصت دسف نم نمنايف-لاقو اه هرهط» تأ ىذالاواهرك ذب نأ نما لمةف
 هئاطعلجالهيلعريكسي تأ نملا ل-.قو رةفلايءربعب تأ ىذالاو ءاطعلا,همدخس!نآ نال قو هيندع»و

 لصأ هلنملاناىدنعو تانمةقدص هنالبعن ل در سلاف هل سملاب هك 2 و رهخت ت ؟ىذالاو

 ىرب تاهإصاقح راو !وتاسالا ىل اءو رهاطلا اوحأ هيلع عرف مت هتاف صون لقلالاوح أن موهو صرغو

 هترهطوهىذااهنملحو زعهللا ق-لوبقن4-ءا انس ربقفلاىرب نأهقحو هءاعامعتمو هيأ || سدتهسفت

 ضبقف لج وزعهتلا نعا.ئان مفك ل عجذاربقفلا ةنمدل قي نأ «ةذ هيانبت ص قبل هلم : لول ةئاورانلا نم هناكتو

 لئاسلادب ىفعّمتنأ لبقلجو زعهنبا دبس عشت يدك !تاوحو هيلع هللا ىلسهللا لوسرلاو لحوزعهللاو- 7

 تاكو لو لح وْرعهللاىلا هترو ريصد عب هتزر ىلا عت هللا نمد 1 اريعفلاو ا ل

 ضاقلا نوكن نيدلاىد مدا ةدءاتاكل هقز رب لفكتم هوهىذلاهمداخوأ وأ هلع هيلاحاف نا سنالزيده_ءاع

 عاسوهف هسح أ امءارم هثب همزل ىذلا ىضةب ام افوهامأ هقز رب لغكتتملاو هولا نسما ناق اليك راهن ما

 ه«سفنر ملاهدح وأ زك زلابوجو موف ىفاهانرك ذى أ اهم كلا الق عام مو مغ ىلع هر نع لذ + سفن قحف

 لالا ة معن ىلعاركشوأ للا ذر نعمسمتلاريهطتوأ ىلا_عتهننا ب1 اراهظا هلاملذساماهسفنىلاالا مست
 نابل هجلا اذه لص امهموميلاانس#هسفنىرت ىتحريقفلا نينو هند , دلما عمالف ناك امةمكو 535 ب رمال اماط

 «نمتافاكتلاباطوهراهظ اوهيثدخلاوهو نما ىنعمفرك ذامهرهاط ىلع«: عرفت هيل انس < هسفن ىأر
 اهلكمذ_وفروءالاىفةعباملاو سلاما ءدَعتلاو قوقحلاب مايقلاو مظعتلاوريةوتلاوةمدخلاو ءاعدلاو رككقلا

 | بيطقتو مالك لان يشكو 0 وتلا هرهاظذ ىذالاامأ و هانرك ذام نطابلا ىفف ملا ىتعمو ةنملاتارك

 ديلا عفر هةيهارك امهدحأ نا م هعبنموهوم دف وفاةذطسالان وئفو راهطالاب رثسلاكتهو هولا

 ريغفلان أو ريَعْشلا نمريدم هناهند و رفواثلاو هلاعإل قالا قم خذ: كلذتاف هسسفن ىلع كلذةدكو لاملانع

 فقمهرذ لذي هركن منال قجوهفلاملا ملستة: بهارك اما لهجلا هوست مامهالكو هسنم سدخأ هتحاح سنس
 ةوخ الارادلا ف باوثلاو لحوز ءهلئااضر باطالاملالذبن هنا مولعمو قجلا دب دش .وهفافلأ ىواسامرلباَمم

 ةهاركلافضرفامف. كودي زملالطلاركشوأ لأ اهلي ذر نعم سفتريهطتا هلذب وأ هلذءامف زد كلل
 ربةفلار عكس | اىلءابنغالا رط- فرعو ىنغلا ىلءرقغلا لضف فرعول هناللهجاض ًاوهفىناثلاامأو اهله وال
 هياعهللاىلهلاقكلذإو ماعةئاممخ ءارةذلا دعبل نول ثدي ءاينغالاءاطهقء_ت> رد ىنةوهي رعت لب

 رم بك معتمدا الا اوم نورثك الا مهلاق مه نمرذونأ لاذ ةعكلابزو نرردخالا هر

 مزلا دقوةحاحلار ادع ءامذحىف دبتك ومن يي : وهده لاملاب فتكرذا هلنرحتمىلاعتهنلا هإءحدقو ريوفلا

 ريقفلا زرق ى ٍءسأل مرد سم ىنغلاو همل مودا لضافلاهنع فاك , وهتجاح رد قرية غلا ىلا ل_سنأ

 تلعن اامهماذاف رادع هلكأ ف توع نأ ىلاتال_ذفلاة_سارحو ىلا لا مازتلاو لا ظملاد_ءاق::هلعزيميو

 .هتدهع نعهملخ ىث م-ريعفا اهضيستتو بحاولاءادأ ىف هلىلاعتهلناقءفو* .:حرفلاوروريسلاب تادنتو ةءهار ا أ

 ان سم سفنرب لهنااهبف هرعشةبلقاهم نيك ةمالعن هلهذ ضماءسأ ن سم اذد رد قه سفن هنن ور كلَقَنام

 ديزي ناكلهالثمءياع هلاو دع” الاموأ يانج ءلعىنحولريةفلا نأر دقي نأ هو ةضاوةةيقدت ءالع هلنا معاق
 ظ نكيولامعبب ب عقوت هنال ذل ةبئاشن ءيتقدص لخترمدا ارناف هسصتلا لاق ةراكشتسا ىلع هلءداعبتساو هراكشنتسا
 ظ ءاودوانط اب ءاود أنا معاذ عدو ٌراودا 1 هزعدحأ |تلقك مدد . الو ضءاعمأ اذهف تالقتاف) كلذ ذ ىللسق هعقومب

 لوبقلاب هريهطت ملا نس ل اوهريةغلاثاو بوحولا مهفاهانرك ذولا قناع ايةفرعملاف نط املأ ام ارهاط

 مك ىال_خالاب باقل غيصت فالخالا ن ءردصتىبلالاعفالاناقةنمادلةةماهاطاعت ىتا!لاسعالاف رهاظلاامأو

 نيبال ثم وريقفلا ىدي نيبةقدصلا عضد مهضءعبناك اذهلو باكل نم ريالا رطشلا فءرارسس أ ق أيس
 - بيا ااتاسس
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 ايو هماره_ثاعبجا يدوب ناك تاك رازيعلوم_.ةةصرفلا ملا :خ.اف كالا ةل بسةعقلا 1 املا | ةريثغلانابق ناك
 لّوأ هنانمرملارهشك كلذو هناك فعاضتو هت: ر ةءالا. شكل تونكمأ ثاهوالا لضفأ نمتوك نأ دوتخا

 هل .رما عرلاك ناضمر ف ناكو قافادوجأ لو هياحدلاىلص ناك دف تا ةذمروأ مرا ارهشالا نموهو ا ْ
 ْن هما هناقتاشهراولوة اللوق دهادناكو كا ارقل'همف لزنأ هناوردةل اة هل مذ تاضمزلو أ .ث فكل حالا

 جلل اه فو مارح روش هلال تلال ؟لاروهشلا نماض اة اوذو ناضمرره -اولو ةنكلوىلاعتهلاءانم#

 مه: ريدا اراد تاطقو

 دادمأ نم تاعاسا عم

 بيهأو ديم هللا لضف
 لو#. وعجاتي مهقوش |

 0 ىف ارجل تاضمرر هش مانآ الدفا و قد رسشتلا مانأ ىف هو تادودعملامايالاو كّوالارم لا ىهو تامولءملا مارالاهفوريك الا وللا دبر م نمىل-ه

 لع أ هللاو مهتالاسانقز رادأأ| ' ا م (ةثلاثلاةفيطول )« لّدالا رشعلاة لا ىذ مايأ لضفأو رخاوالارشعلا
 رو 5 نمثالثءاطعلا ضعبلاقو رس رية فيل لةلادهج ةةدصا !لضقأأ ل وهيلع هللا / هلاق :ىوسلاو

 هلهثلاديةكفرسا!ىفالع لمعمل ديعلا نا مسوهياعهني ا ىلهلافوادم ا اك 1 ىوردقو ةقدصأاءافااهتمرعلا

 ثيدحخلاىفو ءابرتتكوة.نالعلاو رمسلانملةن هند نافتينالعلا ف بتكو رسلان ىلع هرهظ ؟ناهارس

 ىف عيباسلا بابلا]*

 فّرصتاا رحذ

 شان (انربسعأ) ريخلاق و هنيق تطع ؟اع ؟ هلا_غت لع لفقد صب قدص7 لح روهدحأ هزطالا لطنال مون هلئا مهل ةعبس زوه.شملا ب( هيدبشنلاو

 عم هنا اوبأ مال-الا نم صال اءاذشالاةد فو كلريدشوهفءار ةذلااهوت ودواهوف ناوىلاعتلاقو برلا ضم ٌىقطارسا|ةقدصا
 لاك زا | ىدرورولا تلطإ هنتر: ات داك واتس دن تحال عم تنتج ا هلع هللا ىلص لاق دّهذ ةعمتأاوءاررلا تاق 1|

 رو هامو ' ريشا نأ ا ا اوهتوكسلاو ءافدالاوءابرلا تيب سائلا نم الم ىططءملاو ةعمسلا |
 وبأانأ لاق درا ريقفلا قد رط ىفهيقلن مهضعنو ىعأ دب ىفه.قلي مهضعب تاكسف ىط ل! ضنانل ا فرعنالنأ اودهتحا ىتدةعامج
 ىلع نب نسما راق ىلا لصون ناك مهضعبو متانوهو ريقفلا بوث ىفهرضا ناكم هظعب وىطعأملا ىرالوءارب ثيح .ولج عضوم و

 ! 15: !ىرهوملا ىلا الصوت كال ذلكهم شقد الناب هيصوفو هناش طسوتللا مك سن تاكو ىطعملاف رمسالاثلا هع هرعغدب ىلعرية ذا اذن |
 اناعن 0 ىلا قر _حاو ضخ فر هنتايآلا ن كل نا ةعمسلاوءابرلا نم اوارخ- او هناك ب رلا ب ضغافطا ٍِ
 دج ال اير الاالرتااخ :رعم ف سنأو اعد جة وغاب اررلا نمكسملاةفرعمىفذا نكوأقزمالزيكم او نيكسملا ىلا لسا ليكو د

 د_ثاءاحلاب حو لاملا مط فدعضتو لغال هلازاذ نكسر نال لع طاح هلثدود5ّم5 رهشلا تناك امهمو ءايرلا |
 مف دلل فانت لضلاة نس كو هروح "الان كاوم امهنمدح اولكو لاملا بح ْس نسسقنلا ىلعتالرثسا | |
 وأ امهاذأ عفدلا هات وأ ههفدعضتب روم أ موهو ئعافالا نم ىمذأ اريقلاىفتلةنةءابرلا ةةصو امندالاب رتءلثلاأ

 دعاصنب دمت ىدع
 انثدح لاق ناهذمالا
 ندسللا نب ني_بسمحلا

 انأ لاق كراملا ثنا لدعل انوا ىتااتافصلاهذ_هةوةو هنلعنوهأ ىالا ناكل ناك امرضالا كلرتولو ةبحلا:وةىفداز ب رقعلا | كى_هعانأ لاق ىزورملا نم فعضامرد هبة .هللاب وةميرق ءلافارطأ شع لعد هن ا ةعمسلاوءابرلادصتامهفامها ذأ فخت
 1 0 عاودفلا < نأ ق:دنافىافاهاضت مضر ظل مسلاوا حفلا راسه دات اهام' ع

 ءاج لاهت كلام نأ عأب د ىلا ة معاد نمءرس سرع و ءادتالا ف سانللامسغرت هراهط' 1فنا لعب ثدحرهظي نأ «(ةعبارلاةةيطولا )6 0 ا ا ادع زارس قأتسو ىوقالا ىوةبفقهالافءضبف هايزلا عاود ولخلا |

 هيلع ىنلاىلا لجر ىهامعتف تاقدصل او د_.نالج وزعهنلالاق دف ءايرلا باتك ىءايرلاة جلا عم فءرك ذن_-ىذلا قا رطاانأ
 : لاقذ مال باو :الصلا كرتي تأ ىتشالف سائلا نم" الم ىلع لأسامنالئاسلا نالاماو ءادتةاللاما ءادءالالانملا ىطتشي ثيحالذو ا
 مادقىئ-م هنلالوسرأب قنالاذ هو ناكمال ارد.ءابزلا نرش طوعو قد, نأ ىقمأ» لد راهطالا ف ءاررلا نم ةف .تقددصتلا |
 هللالوسرماقف ةعاسلا رهط أنف جاتحملاةروصفىر تابىذأة: باع رةنافرية ذل ارثسكةهوهو ءايرلاو نلاىواثلاثار وذح رولا
 ىلا مل وهملع هنا ىلص روظ < هناف هي رست نم ىلع قسفل اراهطاكو هوءراهط اقىنعملااذه رذ ع القهسةززت سكته ىذلاوهف لاؤ د
 ' ارامل طناف :رلبورا] || لوا مف تسلا نكءاوةعاشاهيلعد 11 ةماقافءزهطأ نءامافءنعى-هتمهرك ذيدا.ةعالاو هبف "2
 ن-علئاشلا نأ لاق ارم مهانفز راماوةذنأ و ىلاعت هللا لاق دقو 4لةببرغالف ءامؤ باب اد قل نم 0 .اعدللا سلات ىنعاااذه

 انأل>رلالاةفةعاسلا روذحنا,ةدئافلاهذهنزوفلمأتلاقءقددب علا ناكماذ سءغ مرا اةكئاق نماهقاااضا اةينالعلا ىلا بدن ةيئالغو 1
 تددعأ املاهةتنالوسراب لذفأ ضاختالا ضعءالا اوحالا ضب ف ثالعالا نووي دّقف صاخثالاولاو الافات كلذ تاقدبقى ذلا
 اهل تدد_ءأاملاه اهل نوي (ة سماها ة.طولا )«لاح لكي قلالاو كوالا هلت ذ :رهشلا نيعب رافنب لو لئاوغلاو' هئاوفلا فرع نمو



 قدصو ةشس لاوح

 ندلا ف ةوتوةع 9

 اهتبحو اءندلا فاودهز درو

 ةهلزعلا اوهدتتغاو

 اوز_ئئاو ةدحولاو

 نوعمءاراوز هسوفنل
 نودرفني و ةرأن اهمق

 ةفصلا لها وس ىرخ

 نياتءتمبابس الل نيكزانأ

 رسئافباب رالابردلا
 ىتسلاعالا ملاص مهل

 مهل اهو لاوحالا
 لوبةموهةلاءاقسص

 دعب م-هلراصو مولعلا
 دعت وناسل ناسألا .

 0 !وتأق :رعتاق رعلا

 لاق تاعا تاعالا

 اًودانمَو ومنح د 2

 ةسبترب ف شوك ث بح
 اهرهإ ءتبام ربغناعالا ف

 كلذ ىضتقع مهلراصف
 تاراع اواهتونرعت مولع

 اور ردا ود_هاعت

 تاحالطصا مهسؤفنل

 اهتوذرعب تاعمىل ارشد

 لا اوحأ نع ب د ردع و

 كلذ دحام اود

 ىحفلسلا ءفاذنا

 اروسم اعءركلذ راص

 لك ىفارشتس ماريو
 ازد هرهظف تن امز ررضع

 ارا

 موتك م-الاق هب هياوعنو

 مف هلياب ؛ لعلاو و

 يوتا اومهتءل-ةدابعل او

 قد 2 اعدو م

 حازت م هرارسأة ةيقا

 1... هت القوا اوال" ةنطفسسس نط فستسل 7
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 . زل 4 5 5 200000
 ققيييالنأ هيءاقولاماسق طرسشودوبعملادارفاب ةداهشود.حوتلل مازتلا :داهشلا ىتملكت ظفلتلانا «(لرالا)+
 1 'ند* غاوى ودملا لءلقتانسالاب 0 لالا ليقتالةمحناناف درفلا دحاولا ىو-بو.دحوملل

 ماعلا اذهب نوسن اب اهمبسب وا ناب مهعتمل 1 ايت ادعت وضلاو خالاوبورحلا ةقراشم يما ةحرد

 وهىئذلالا لا نعاولزنةساو بوبحلا يخل قددصتب او :كهاق ومحل اءاّعل< ةنأعمشوا !!نعنورفن و

 تالذو ةنجل امهل ناب مهلا 1 رمهسفنأ نيسنمو و! !نمىرتشا ةلناثاىلاه:هلن'لاق كلذإو مهقوشعمو مهةوم سم
 لا اومالالدي ىعاااذه مهنالونوهأ ؟لاملا,ةا لاو لجو زعهتلا ءاقل ىلا اتوش ةعسهملابة اس موهودا هج اب

 ارانبداورحديرلف مهلاومأ عجن ءاولرنو مهدهعب اوفرودم-وتلا اوةدص مق ماسقأ ةثالث ىلا سانلامسقنا

 ىلعامأ لاغف مهردىتئامىذاكزلا نم بحب مهضعبل لق ىتح مهءاعقاك زلابوجولاوضرعتي نأ اوباامهردالو
 خيم هنعهللاىطر ركب رب قدصت اذهلو عب .+لا لذ انبلاعبكقن هنامأو مهاردتسمفنع رشلا مدع ما وعلا

 هنعهللاىدر رك ى اللاقوهلثملاقذ كلهالت ٠ امل وميلعهنناىلدلاقف هلامرطثنهنعهللا ىذر رو هلام
 مقود مامتءفو قيدصلاةاكستماك نيدامإك نين لسو هيلعهللا ىلصلا.ةف هلوسر وهنلالاق كل هال ت ةدأ ام
 مهلاومأ نوكسمملا يهواذهةجردنودوبتح ردىاثلامسقلا هلوسر و هتلاوهو هدنعفوبحملا وسل ع
 :دلانود ةحاملاردة ىلءىاغنالارامدالا ف مهد_مةنوكيف تارا م.«اوموتااهلات.ةاوا نوبقارما
 بهذدتوةأك زلارادةم ىلع و رصتةءال ءالؤهواههودجو رهطامومربل اهوحوىلاةحال ا نعل ضافلا فرمدو
 ليقنادعب ىعشلا لاقدهاهتو ءاطعو ىبعشلاو ىخخلاك هاك زلاىو-اقوة-لاملا ىف نأ ىلا نيعباتلا ن :رمهعاج

 اولدتساوةنا الاف رقلاىوذه مج ىلءلاملاق اولحو 0 ١ ل ام

 9 ' انخونمري-غكلذتا اوعزومنةزراممثاو# هن :اوىلاعت هل أوهبو توةفنب مهانةز راو لد>و زع هلوقد

 نعالضفهتجاح ليز نأ اتحد حوامهمرسوملا ىلعبح هنا ءنعمو سلا لعل لاق فر ادوه ناكل

 عسيدضت زوج الذاةراذكضرفاهتلازا تناكهتجاسهتةهراامه م هنأ بابلااذه نم قفل ا ىزلاوةاكزلا لام

 ةاك زلا طةسأ نأ دعب هلز.همزل, الواضرق ةحاخلا لد ءزب اممم آن الارمبو أ ىلع س ءالاقبتأ ل معن كوم

 ضرٌعلالوبقريقةلا فداك هلزو حالى ضارتذالأ هذ وحعالو ولالا ىف هلذب همزملا «لاقد نأ لمتك< وهسفن نع

 نيذلاثلاثلا مس ءلاة رد ىهو ماوعلا ناسردنم ةريشالاةبحردلا ىلا لو رت ضارتةالاوم يف فات اذا_هو

 يل اوبل ميج رصتادقو بتلات هو هذءتوصقأد :الوهياعتوديزب الف محاولا ءادأ ىلعنو رصتقد

 صقتسي ىأ مداولات مك-فصقاهو مكل أس تاىلاعتهلل'لاقةرخ ال بح ف عضومب !!ههاممولا املا ' .ياذعأ

 هنلا مأ قاعمدحأ اذهف هلا 0 الدعم وةنجلا هلناي و4 سغن :و هلامهةمىكرت شذ ار عنيد يكف لع

 ثالث لسو هيلع هنا صلاه تاكله نم هناق جا ةةصنمريهطت ةلاىناثل | ىجعملا علا اومالالذس هدا ع هنا

 نودلفملا» هْل_ءاواه4سغت حو نموا هسه را باحعاو عيةمىوهو عاطم حتت اكلهم

 لاملالذ ذيد دوعتتت اب لخلاةةدل اوزماعا ار هم ىدفتل اةيفيك و اكاهمهن وك هح هدح وتاكلهملا عسب رفق أبسو

 رهط: ىأ : 5 ةرهط ىنعملا اذ ميةاك زلافادامع كال ذ ربى 1 ىتح ه«تةفرامم ىلع سشفتلاره#ب .الا عطقنيال ئ هللاس

 لاعت هنناىلا هفرمدإ هرا ثددساو اتا ةردعب وهلذب ردقن هيراهطاغاو كاوا !لذلا ثبحت نعابمحاص

 ةمعنا اركشةين : رولا تادايعلاف هلام ىو سفن ىف ةمعت هد ع ىلع لج و رعد تاةةمعتلار كش ثلاثا ىعاا د
 جمستالمن يلا ج و>اوقزرلا<.اعقيضدقو ريقفلاىلارظذ» نم سخ*اامو لاملاةمعئاركسشةبلاملاوثدبلا

 هلام ءرشعل او أر بشعلا مب رب «-لا هريغاوجاو لاو ىلا نع هنا ا ىلع ىلاعت هتئار ذ ىدؤود نأي< فز

 لاثتمالا فةبغرالاراهطابوح ولا تةونعلممتلا نيدلاىوذبادآنموءادالا توف (ةيناثلاةفيظولا
 تاق ًاريخأ لاف ناراسلعوتارب لنا نعمقوءنن انام .زلا ق:اوعلةرداموءارّةذلابوأةىلارو نسنلا لاشناب
 متعب تأ ىتيفيف ن طالانمرب1تةءعادترهطا ءهمو بودسولاتقونءرخ ؟ول نامصعلا نم ل دبع! !ضرعتب ام

 0 ا ا ل ل ودنا

 ااا 777 ص7ك77ص٠٠*طصصطععلل



 إم

 دوصةفاهملا ىمه+ل !لوصوفةرمعلل ان>الذا 10 ا طوطعلل لثدمالا ١

 ءدعءاسن لةذهأ :عملةعدامتالىنءم هلل عب الام لعشب هل دو.عو هقردنعلا ارهطظمل ل معلايءالتنالاه.ةع ريمملا 1

 ضاق كرا انوكلا ناب رهظتة:دوبعااذاةندو. علا اوكرلا صول خ هب رهظد الف هءلاهوعدب وهيلع عمطلا ١

 اود ةعع كم ٍبلهمارحا قل تو هنالع هللا ىلا ضلات كلذاو كلذك جا لامع رثك ًاررخعاذل طقندورعأ لا 1 ْ

 اعهن لسلاح اريغن نمر أ(5 هلاثتءاومالادر يدا .ةنالانةب :دو* .ءللراهط كلذ نا ىبعاهدنت اهروادعا ١

 ل كا ااا كعك عكس س سس سمسم سييبيسس بسس مبسم بسسس ساس سس با <

 درعتل اه هلدع» سدأو لوو ظده:هد دوصقملاام ع لشلاتاسلاد نما | مسقل اوهفبل عت وعلا لمع

 ىدهسملا ند'أب «ةدقسم ىلا قا ل صواهعموهتدنو هلعف 4 ٍفريتعبال موحالف بو وصغاادرونيمد الاس دءاضقكا

 امهكردف لرش امهف تاكرت الناعثن تاذهفعرم لا ناطخ امو بو-ولا ىدأت ءاضردنعهنعلدبسوأ

 فاكسللا تاق« اودارعلا انو هواع.ج ناصالاهنمدصةب ىذل!بكرملاوهتلاثلا مس ةلاو ع سائلا عمج

 تح>وهيعرشلادر وتاقلوقعم هسفن مست اذهفىوةطادر طدو رابملا رديت نعي احتل

 مهالاوهىدالا ل ءاوامهالحا سب قاقرتالاو درعتل اوهونيمشعملاىدأ ىسني نأ جيش الو نيمنعملا نيد علا

 ىلا باس ىلجوهوةلخلا دسىفدو مةمريةغلا ظفه_:ءدللاىذر فاشل اريغ هلعبتتي لوليمقلا اذه ناكر !
 نماهنوك ىف ع اوةالصالة نب رقةاكز لا تراضمرا ءةعابو عرسال دوصةمل صا غلا عابت ىف دبعتلا قو ماهفالا

 مدت ةةصو« سن بوه عوف نملام لك ة صد حاوخناو هلام ساذج ريم ابعت فاكملا لعنأ فكشالو ملدا

 لعلدي ردا ريقغلا طف حداق ريغدنف لهاستلا اءمأ ساي ةيناملا فازئصالا ىلع هعيز ر و

 ع رشلان ااه هدوأن هوتامهقفلانمفال_للاب دك ىناهانرك ذرومأ ع ارنإلا نيم دوت هلا

 اقل كلذ ناردق ناو وقتااو ني دقمااىلالدعن لو ةاشلا ىلا لبالا نمل دعف اش لدالا نم سجن فتح وأ

 ناصقنلاردق ناريإاىفرك نأ لني ناسا عمت ار ارم ١ ىئامهردنم , رمشع» هرك ذب لطدب :رعلاىدن[قدوقنلا

 تاصءمذقلا نم هلاثمأو اذهفاهاذعمىف اهلك ةعتمالا وباسش ١!تناكنا اونيتاشوامهردنم رعب ردق موعدا نم

 نءرص#ت يع _ضلاناهذالاو نينعملا نيب عمج نكللو جلا ىفاك تاديعتلا نعةملاخ كرت ملاك زلا نا ىلع دب

 دتعودأب لك ىنيكاسملانيغأ ناف(رخآ اداد :ىلاةفدصطلا لقت الث عبارلا)همش طاغلا نأش اذهف تاكرملا كرد

 جرخفلث كو ف الذل ابيت نع ورحل نكت لوقف ًزأ نذل فاغنونتا بيتنا واما مأىلا

 فانسالاددعب لام سقي تأ سماخلا):دلبلا كل ىفعءاي رغلا ىلا فرمدي ناس أ الم مع ةدلب .ل1 كلت فلاملكةاكز

 نيك 1لاوعارقفلل تاقدصلاامتاىلاعتهلوقرهاطل دب «لعو باو فانصالا باع,تسان اف (هدلب فن دودو م ا

 تادايعلاوكءلمتلا فك رشنلا ذة كلذونيك اسااوءارغخالىلاءثلئاتاضا رملالوقهبشي هنادي الا
 م مولقةفلؤملا مهودالبل ارثك أف نافنصةيناملا نم مرد ررهاواظاا ىلعا من موعسولا نءقوتب تأ جيني
 ىنعآ نو رفاسملاونومراغل او نيك اس اوعا ارقفلا فانصأةعب رادالملا ميج دجول وةاك زلاىلعتؤلماعلاو

 0 مفاذصأ بخ د-وتاق نوبت مكاو ارغاامهو ضع !اتوددالء اضع ىناد وب نافنصو ليبسلاءاذبا

 افمهس 1مل م ا تمول نيعودهي راةتموأ 5 د : واتم ماسق أ ءبمدع هلامثأك ّذ رزمهنب مسل

 صقتيف نب ردتعوةرمشع :ريشع ىلع ءعستي تأ هلناق فنصلاداح1نيبةب وستلا هيلع سياو:ةوافةموأ ةيواستماماهقوف

 مدح 0 نعفنصلك ىف ص لد تأ يجف الفنادةئلاوةداب زلا لمعت الف فانصالا امو دساو ل كسمت |]

 ناكمالا عم داو مهتم صقنو ولوار غن شعة سجن ىلا هإ هون نأ هءلعف فانصأ ةسجن دجوو ةرطغلل عاصالا بح لول

 ه«سغنلامطلذأ وذاك زلامهلعن ؟ةعاج كلراشت لف محاولا هلل كل ذهمل مس عن أف د اولا كلذ بيدثم رع

 هنمددالك لذ تافهمفاو مها سند ىج - مهلا لس اونيقهسملا عمل و مهلا

 وي (ةاكزلا قتنطابلا باد" الا قئافدناس )د

 هحسو واه: ءمودأك ْزلا بو>و مهف « (قوالاةفيطولا)« فئاطو هتاكز بخ“ الاد رط ديم ىلع تأ عا ا

 تاعمدي 3 هنكو نادال مود :انع نر هتساوىام فرم امنا أعمال الا ىئايم نم تاعح لا مناو اهفناحت

 ( لبا - (بحا) - 0 )

 ىمأم ىنفك قءئاود

 نءوىوراماذه دءشدو

 ون الول لاق هنا تاس
 2 :رعامف اودلا معاه

 لدي اذهو ءايرلا ق.قد
 تاكمسالا اذهناىلع

 ممل -قواعدق فرعا

 ىلا مسالااذهف درع

 ةرعيهل !نمنتئاملا

 2 نءهزف نال ة ةبد رعلا

 "ا تانوسر

 لورباك أ ناك لسو
 مسوهماع هنيا ىلص هللا

 ابا لحرلا نووس
 هللالوسرةمثك فردا
 ممسو هياعهللا ىلص

 اهلا :زامالا تن روكو

 دعبوةراشالكنمىلوأ
 لو»ر دهع ضارقنا

 لس .وهيلع هلبأ ىتص هليا

 ىع*رلعلا مهتم نخل نم

 تامز مداقتاس1 متابعبانأ
 د هعدءب وةلاسرلا

 ىعولا عطقناو ةوينلا

 رونلاىراونو ىوامملا
 تفاتدلا و ىوؤطصملا

 ءاحالا تعّونتو ءار الا[ | ؟

 ىأز ىذلك در فةتو

 ب رمد كاوددتو هنأ 51

 ةهيوهالا ب 2 : مولعلا
 نيقثملاة شا |تعزعزبو

 مار ع تبرطضاو
 تءاغو ند_هازلا

 اهباصف اكو تالاهملا

 ككل ءوتاداعلاترثكو

 امثدلا تفرخزتو اهماي رأ

 درفتا_ممااطخ ريكو

 ةطاص لاعاةفئاط
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 لا ع 7 مرتع لاك تو مهني هب راجل ةلدابملاباهلوح عطني الخ را لاوس و جام ::ل|قاكلوح لهأ لعاب هر إو هن هلق
 7 سدكالا اوهاذهةئجعقلا ليقتأك ناو ولماعلا ىلهضارقلا | م ةذرعقى ارذده_داال

 ا سا: هةضفااو بهذإ!ىقهدحاو هىلعف كلم مالسالا فاهماعر جب /ضرأ فدجو وةاهاجلا فن ذدلامزاك راو و رمش لام م وأ ١ «(تدعملاو زاكرلا سما عون :لا) ب بيطوو هد هجو

 | تايم بتاكأأت

 تذل ىل_ءمكنم قب“

 موبلاه-ءلعرتنأ ىذلا

 سرلاضدأ | هرايتءاوتمدغلابهو_كدك ود سجل اباعانالاضا اباصنل اريثعي دالنأ لوالاو ريةعمربغلوااو

 ا ا يف ةاك زال نداعإ اام نيد نا عيمصلا ىلع سمس ذو هاك رلا فرص مهفريعم نال د دعب 7 ظ

 ) 9 ناصتلاوتع اذه لعونلو لاحد أ ىلعرسثعلا عب رصياذقأ او نعطلا دعب امفذةضفلاو بهذلا ىود
 ا ققدمل نأ ىاعتهلنادنع لعلاو هيشالاوتالوق باصالا قوريشعنال اذهىلعف سلا < لوقفونالو ةلودا |

 ا باصنلاريستعي و قفرلانيع هنالرع:هدالف تارشعملاب لول !ىفو باستك ا عوف هنافةرادلاةاك زب بحاولار دق

 |هذهتةبيست نعامو رخاضبأ [نيدقتلانعنم و ريثكلاولملقلا نم سأل عير نأ طامشالاو تارسشعملاك
 ءابتشالاضراعتلر طاق ىوتقلا مزح و ضراعتلا ن مه ةمن رك و“ و:طا مما تافالتحمالا

 *( رطقلاةةرص ىف س داس ا عونلا)*

 0 1 رطعلا موب ِهنوعي نمتوقو هنوقن عل ضف لكى ءلسد را ا

 هنملضفأ نموأ هن هنوك سف نم هدحر كت نما اوتاونموهو مسوهلعدللا ىلصهننالوسر عاصإ تاق قيام عاص

 نه هناقهمف وداعامض و

 ةهايقلامول قاقفر

 مسهنم ناك (لبقد)
 تووان تاس ارتعفمت اط*

 تاراغلاو فوهكتلا ىلا
 ىرسقلا نو:كسالو

 فم موكا تركآاف
 | ةمسقك اهتم وهز حرخأ اهيأ ندور اهريضراتخا فل: ا وس تانئقان او ريعشل ارح ملةطنط ايت اتقانأق تنالدةفكش نانمار

 ةرطقل_ىلالجرلا ىلع بعوقد واو قيقدلاجارخا ورك وا داكمألا تاعي ةسااجق يحق لاومالاةاكز | راما مسا تنس
 لاق ,دالوالاوتأ عمالاوءان الا نم هسه فنه #« اع بحت ن نءىنعأ تقف وهبي ر > و دالوأ وهكلاسمتو رهتحدور ىوأملا ىلا ممنوبسسأي

 0 لانة رص ألو نيكي رشلا ىلع را دص ب ة:و نوف و ؟نعرطفلا ةقدصاودأ لس وهبلعهّللا ىلص

 ىدؤر امهنعلضفناوا مذا نوداهنع رخال يو زللواهازحأ اهسفن نع جارخالاب ة>وزلا تءرع7تاورفاكلا
 ةَهغنلسوهيلعهللا ىلصهللالوسر مدقدةو دك اتففن تناك م عدقتلاب مهالوأو موضعين 6 ىدأ مهضعل ن ع

 ماسلا لهأو رقتسملاو

 هلئاو ةيعوش م مو
 تارقااىفركذ ىللاعت

 حالدا اوريدلا فئاوط

 .لهءم6
 08 ةردان عئافو هلرح هرعت لدوأهمو :رعم نم ىوغلل دالة .هقف ماكحأ | هدهف مداخل عفن ىلعا مَع هنود 'وهدورلا عمن ىلع داولا

 رادةملا اذ مبهتط احا دعب ةعقاولا لوري دنع ءا ةئسالا ىلعا مف لكش نأ هلذ اذه نعةدراخ

 *( ةرهاظل او ةنطامل اهطو رس وءادالا ف ىإثلا لصفل ازد

 نسو ضرغفلاةاكز هلق ىو ناو هوةنلا (لؤالا) رومأة سدت ةاعامةاكزلا ىدؤم ىلع بح هنأ ملعا

 منا هنالزاحةلفانوهفالاواملاس ناكنابئاغل ا ىلامنعاذهلاةذ براغ لام هل :اكتاقلا اومالا نيعته-بلع
 كلاملاةينماقمموة7ناطاسلاة منو ىبعل اون روضحناة.تماقم موق: ىلولاة ينو هقالط ادنعن وكي كلذكم هب حرصا

 هلوغ_ْم هتمذقتلءالفةرخ الا ىفامأ هنعةملاطملا عطقف ىنعأايندلا كسر هاطنىف نك اوذاكرلا نع نععن 1

 ةننلاب هإ_كوتتال هافكةشلاب ليكولا لكووأ ليكوتلادنعءىونونأك زلاءادابلكواذاود نلافن أنس نأ ىلا

 تورت اهبوحو تقو لدي و رطفلا مون نءاهرخوبالر طذلاةاك زو لوح ا بيةءرادبلاوب(قاثلا) عة.

 اراربأ اموت يىهيسو

 مهتمونيب رشم نب رخ او
 توةداصااونو رباصلا

 لعشم وسلام ساو

 روت دل هزه

 قنكم ةممسالا اذ د

 مو ىصءنكمتلاعمهلامتك زرخأ نموهلكناضمر ره_ثاهاختت تقووناضمر رهش ن ممولرخ !نمس ملا 0 0
 ل معتو هنعدأك رلاتاعّةس هلا امهاتف قدسملامد_هارخأ ناو زدسملاةقداعهنكتو هلامفاتنهن عءاطقسن 3 كل 3 00 ا
 _ و هس 34.1
 ْ اا لاو ونلوح تاكو ليتر وو لوطا داةعثاو باصنلا لاك دعب عقب نأ طرتش» زا زاك (لقنو) دم 3 ل
 2 ا نمر

 ظ هعاجرتس او ناكر ب سبا عوف دملاةناموأ كل الام فاتوأ هلال عامريغبامنغراشوأ هتراوأ لولا لبق نيكسملا

 ظ جررخالنأ#(ثانثلا )وهةبقاعلاةمالسوروم الاخ 1 ايذا م لمتنان ؟يلف عاجرثسالايعف لا د ةاذاإلا ٠ نكعريغ

 ظ ةيقلافوءاعدازنا اور رنعبهذالو بهذنعد روىزةعالف هيلعص هوصنم اب رخ لد ةمدلار !هةءارالدب

 | هدعب أ امو ةلختادس نمدو هةملاظحال وكلذ فل هاستب : «دعدتلا ىذر ىفاشلا ضرغ ُخ هولا نمضعن لعاو

 0 و0 زلات عربا نابجاو ليدوصتلا ل كوع سلو دوص ةم هلك ادس نأف لسصخلا نع

 ال

 لاق هنا ه«بلعهللاةجو

 ملف امش -ةطعاف

 عمد رآىملافوذخأي



 06 تس تكتم ستي تتس يتبل اللا

 ىدحاتراصاذاةتوماةءاهشف ننعاسسواة-تراساذاه ةسما1لاة سلاف ىئلا ىهوةعذخ اقف نتسو |
 3 1 3 1 . 5 ٠6. 4 1 51 4 3 5 ا

 دقذن”الثوةثامتراصاذأف توءلتانب تالثامذو ةثامون رسشعءو ى دات راصاذاق ناد ةحاهم ف نيعسنو ا

 نيثالث خابت ىحاهفئثالف دب( رقيلاامأ دل« نوبل تن. نيعب رألك ىو ةة> نيس لك ىفذف باس ارقتسا |

 رقتساو تاء بدت نيتس ىف م ةثلاشلاة:سلاىفىنلا ىهو ةذهنيعب رأ ىف ع ةيناثلاة:سلا ىف ىذلاوهو عت اهضف |

 ةاشاهشف نيعب رأ خابت ىتحاجفةاكزالف(منغااامأ و عدت نيث الث لك فوة نم نيعب رآلكىنكلذدعب باسحلا |
 ةاش ىبثامىلا ناب اثاهففةرح او ون رسعو* لأم غابت ىح ا مفئتال .زعملا نمة مدت وأ نأضا|نمةعذسح |

 نيطيلخلا ةقد_طوةاش ةئاملك ىفباسحلار قتسآ محماس عسب رأ اهمففةثامعب راىلا هاش ثالئاهفنةدحاو و د
 ةامةثامرغن ةثالثنيد تاك ار ةاشاهمهذ متغلا نمتوعب رانءاح .رئن ناك اذاق باصال اف دحا اولاكالالاةقدصك |

 اعمامهسل واعماح رب نأ طرقت كل دع وءشل اةطاخ را ول اةطاخشو مهعبج ىلعةددحأ اوةاشاهمفذتو رمدنعو ْ

 ةظاعلل محالوناك زلال هأ نماع.حانوك نأواعملعفلاءازنان وكي واعم عراانوكي واعم اسرمس واعماباع و أ

 نكاولوزنلافضاختنرز واح لامزئاس وهذ نس ىلا نسنعلبالا باو لزتاههمو بتاكملاو يذلا ممأ

 00 ةوامهر# نيعت راوأءاش عب رأني:نوامهردنررشع وأ نيتاشةددا وةنسلن لانا اريجميلا مضي ا
 اذاةضد 56 زلافدخؤنالو لالا تدب ن«نيعاسا !نمناريا اذ اهو دوعدلاقدعداط ارواح لامن سلا ىف أ

 * (تارسثءملاةاكز ىفاثلا عوذلا)# لاس !ءارغالو ل عفا الوب رلا الو ضخخاملا |

 فيذدل ادعب كاذ رك وابنعوايطرالا »ب ز وأ ار نمةئاسفا م نوكت نآريتعو بيب زلاورمثاافوتاتقنىتلا |
 نمنءةثامعاع مهعبجلةئرونيب كلرثشملاناتسلاكعويثلاةطلت فرخ الا لا ىنيطءا اد لام لمكيو أ

 ةطنحل اباصت لمكيالو هبفراومل اةطادشربةعدالو مهصص-ردة د سيب ز نمانمنونامث مهعيج ىلع بة بين زأ
 ىسب ناكن افةانقوأ عيسإ تسب ناكّنابحاولاردقاذه«:م عون هناقثاسلاب ريعا اباصت لمكم و ريعشلاب |
 بحلاو سبابلا بيب زلاورمتلاف بجاولا ةفصامأو رمتعب باغالافاعمتجاناف رمثعل اف عن بح ةيلادوأ مضت |
 كاردالاماقلبقاهعطق فةهكدملا تناكوةف اراصثالاب تل-اذاالا بطر الو ب:ءذدؤب الوةيقنتلا دعب ساابلا أ

 قصخر لل عسيبةهسقلا ناانلوقةهسقلاءذ به نم عنع الو ريقفأل رحاو وكالامالةع.:لاكتف بظرلا ذخؤوف

 فاغمل ا رعيءادالاتقو وبلا دتشد ناورامل ا!قمالدا اودبي نأ ب وجولا تقو رةجاععللا ذهل ثم |

 و ( نيدعنلاو رثلاثلاعونلا)# |

 هياسعفدازأمو رشعلاعب روهو مهاردة تخاف فةملاعةرقن ةكمنزو مهرد قئامنز و ىلع لوما متاذاف |

 بو + ملاح ةر قتلا نمرادةملااذهاهمف ناك اذا ةشو غم مهاردهعم نم ىلع بحتو ةائز الة بح باصنلا |

 بدتو حا ءملا ىل ىف ب الولاحرلا تهذلا تك !و ةضةلاو بهذلا ىناواكر واقل ىلا ىو ريتلا قتاكزلا

 لح الا لوا دنءالا بحت الفالح وم ناكناوءاةءةسالا د: عب نكساو ء ل مىلعوهىذلا نيد! ىف 6 ا ١

 «(ةراتلاةاك ز عسب ارلا عونلا)# 8

 ناك تافاياصن دع !ناكناةعاضيلا ىرتشاهءىذلادقنل اكلمتةونملوطادةعنباك اوني دقنل اةاكزكىهوأ

 ناكناف مّوشب هيو دلملا دهن نماك زلا ىدؤتوءاسشلا تقو نملو لاو ةراختلاة من ىلع ضرعب ىرتشاوأ اصقان |
 دوعنالو ةسنقلام نم: :راحلا ىون نمودلملا دن نم لوأ هبرع وكدا ناك الماك اياصن تاكوا دقن ءارشلا هيام |

 ىدؤتنأ ىلوالاو هاك زلات طق _هلوطا ماع لم: :راخأ اة عطقامهمو أش هنىركشن ىحمتن درعك لوا |

 | الو ةلوك "الا لاملا نءذحتؤدالوةمسشل ماكل !نموةعرك م اركلانمذخؤد وةدحاوولواصدصلاملاضءبناك |

 أبو .للا ىف نكلو نطةلاوهك اوغلاىفالوا منودامفْئثال اوّنمةئا كاك خاب تانقمتدنتاسملكا قرشعلا بصق |

 أ كفن سولو لاملاسأر لوح هبفةاكزلا تيجو لوك اخف ةاسلا ف رنمناك اموةنسلا كلن:

 له ضعب (لافو)
 للا عاج اننح ةخدأا
 هيلع ةنئاىلسهنلالور
 هللا لوسراب انلذولسو
 عمسفرمل ااننوطب قرحأ
 هلا ىلسهتنالوسر كلذ
 متري ادهعؤلسو هملع

 توأو ماوذلاباملا#
 امارس تلااننوطب قرحأ
 يىهرملا اذ_هنأ متلع

 دقو ةنيدملالهأ ماعط
 مك انيساوو هيأن داو

 ىئذلاو هبانو_-اوام
 كنم نأ هددت سفن

 تابنم عفتر غن رهش

 سداوزيِغلل ناخد راسو

 «املا تادوسالاالا يهل
 جيشا (انريخأ) رغلاو ْ

 كمع نبل حفل وأ

 انآ لاق هاتك ف قالا

 ايركز نب ركبوأ حيشلا
 جشلاانأ لاق ىئيثي رطلا
 ىملدلا نجرلاد.ع وأ

 دمع نب دانت دح لاق

 لاقىط امال دعس نب ١

 ىعن نمسح !امث دد

 دجئانثدحلاقمالس نا
 لاوىذمرتلا ىلع نبا
 متاح 3 كيعسمس ندد

 لهءانثدحلاه ىئلملا

 0 اتلا
 َنَح .رلادنعىلأ نعد

 5 ر نسعى ردككسلا

 2 ركع نع ىروقغلا

 ىكر سابع ثبانع
 فقولاق مسمع هللا |

 هللاىل_ههللال وسر



 1 غرزولا نو_هح ربل

 ناالو عرض ىلا الو
 َن و.طتع اوفا: رات

 اكو .ثلانو-دئدر و

 نولغتشىلالابوراهتلاب
 تآرقلا ل عتوةدابعلاو
 هللالوسرناكو هنوالدو

 مههساول ل -وه.لع هيا ىلص
 ١ ىل-ع سانا ثحو

 مه« مسلحو مما اوم

 1 لر مجذو مهعملك ا انو
 نيذلادرامنالو لاعتهلوق

911 
 *ادغلاب مهب رتوعدب
 «؟>ودودب رب ىدعلاو

 45 |كسةنريماوىلاع هأ و

 مون تءامالا!هتاك ز ىدؤد ال مغالورقبالو لب ,ا باص ن مام مهام ليلقو هلع ندوه نعو فلك نمو هيد 1 و
 ممر نوعدب نزلا

 | فلرو ىشعلاوةادغلاب
 | ىلاعت هلوةموتكم مأ نيا

 ةفاح نأ ىل ضو م سنع

 ل-هأ نم تاكو ىمعالا
 ىنلا بأ هوعقةفملا

 ال 9 وهيلعهللا ىلص

 ىل-د هللالوسرناكو
 مهخلاصاذا م وهيلعهليأ

 مب دبأ مدي عزخيال

 لهأ ىلع مهترفي تاكو

 تعبت ةعسلا اوةدحلا

 عمو ةثدلث لحاو عم

 تاكو ةعب هرأ و الا

 ىلا لمحت ذاعمنبدعص

 مهمعطن نينا" مهمتي

 هللا ىذرنر رهوتأ لاقو

 يع تد ] ردقلهنع

 نولص ةذصلا لهأ نم
 . نم مهنم داو هبون ىف

 مرا ةمعتو عب

 هيد .:ضك ا

 هيزوع ودمت نأ ةناحم

 ىذلاى:أو ريضأو ىنءأورقفأو ىنفأ رم وتلمخاو 0 ىشاو دعس ىذا هتيدجلا

 ماع ضاقاف مي 2 ع صح ىلا تكو لج !نعدرم 2م ىيعةسفطت ن هنأو .لا قا |

 التءالاو نام الالاراهطا ىدك ًوهتزرف قفا نمهبلا ب وحأو قغتساوءاش نمهب رس أ امهمعت نم

 ىززمهلامك زدانغن مو رن هدابع نم زتول_ضغب تأنيب د ىبمواساسأ نيدالاك ْرلا لعح مث

 (دعباما) د1 لغلا نيسودخما ةراعاو هلا ا ىلعو ىدهلا س و را

 ىلاعت لاف مالعالا ىلع ىهىتلا:الصا اهرك ذي ف درأو مال_الاىنامىدحاةاك زلا لع ىلا ءتهتن' ناف
 دبعاد تاوهلياالا هلال ن اةداهش سد ىلع مالسالا ىج ؛م_-وهيلعهللاىلصلاقوةأكزلا اون اوةالصلااو مقأو

 الوقضفلاو هذلانو زنك نيذلاو لاعما فني رسل عر وارسو ةاك زلا ءاثر و ةالمسصلا ماقاؤ هلوسرو

 سيق ف نحالا لاق ذاك لاق > جيارخا هللا لمس ىف قافننالا ىنعمو ملا بارع مهر شفه لس انو وفقني

 مهئافقأ ىف ىتد مم ونج نمحرخ مهروهط ىف كنب زئاكلاريشب اقف رذونًا رف شد رقنمرغن ف تنك
 هيفتكض غن ىلع عضول و«غتكض خذ نم رذعف مهدحأ ىدثةح ىلع ع طول هنا هياورفو مها نع

 ةبعكسلا لط ىف سلاح وهو وميلعهلاىلسهتنالوسردلا تيهتنا رذوبأ لاقو لزلزتي هين دث ةطح نمي رت ىتح
 نيينماذكهواذكهلافنمالاالاومأ تو رثك الالاف مه نموتاقفةبعكلا ب رونو رسفالا هلاقىن رالف

 افعأ ةمامقلا

 ا نع ف شكلا نيدلات امهم نمراص دّقف نيحوعلافاحر ةتديدشتلاا اذهناك اذاو ساذلا نيد

 ىدةي ىتحاهالو أ هءلعتداءاهارأ تدفناك اهفالطايءؤطنوا متو رةيمعطنتهنوساو 21 اممافع

 اك نلارارس
 اك زلاىدؤممت رغم نع ىع: "بالام لعراصتقالا عم ةنطاملاوةر دال هناعمو ةيفطاوة.1طااهطو رمشو

 اهبادآىف (ىناثلا )اهم وجو بابسأ ًاوناكزلا عاون أف (لوالا لدفلا) لوصفةعب رآف كلذ فهئكن, واهضبافو

 ةقدصف (عبارلا) هضبف بادآو هقاقكسا طورسشوضباقلاف (ثلاثلا) ةرهاظاارةنطابلاهطورسشو
 اهلذفو عوطتلا

 عاوفأ ةتساهتاقلعتمرامتعاب تاّوكز اوامبوج و بابس أ وذاك لا عاوف أ (لّوالا لصفلا )ع

 رطفلاةأك زوتارم عملا ةأك 00 هاكر وةراقلاونيدةنلاو رعت ةلاواكز

 لآ ةاكزلوالاعونلا )ع
 هياعنم طرشاده نواحماو نك عر :غوأ /| را يالو ا اما وفا زلاهذهبهتالو

 هنوك لوالا طرسشلاوي لاكسلا ىلعاك واممالماك اياصنالو-ةبقابةئاسامعن نوكي نأ ةسجتمطو رشف لاملااماو

 ىناثلاومامفةاكز الف منغل اوءابظلا نيب نمداوآ او ري اولاغمل اول ماامأم ا اورةءلاولبالا ىفالاةاكز الذات

 لاقلولاتلاثلادب اهفذاكإ رالفاجتن :ومكلذ رهظت تقو ف تفاع و تقو ىف تس اذاوت اودف ةولعم ةاكز الفم وسلا |

 بدعم :هناقلاملا اتئازه نهى سل ول لود <. اعل اوح ىبحلامىف أك آلا م وهيلعوللا ىل-مهنبال اوسر

 دارلا « لولا عطقناهبهو وأل اول اءانثأ لاما عابامومو لوسالالو+ <« .ةذاك زلا يو لامملا كح هيلع

 بو.فملاولاضلا قب حتالوم ف« فن ىلع رح ىذا هنالةنوهرلةيشاملا ذاكرا بمقف فرصتلاو كلا لاك
 امنع سدل هناق«لعذأك زالف هل مقرغتس نيدهبلعناكو لو هدوع دنع ىضمامذأك ز بحته ءعمم داعاذاالا

 نمةعذح اهشفاسجن غلبت ىدحاهمف الف( لب الاامأ ) باصنلا لاك سماخلا «ةحامخلاع نع شف امئعلا ذاب

 رشءفوةثلاثلاةن-سلا ف نوكست ىلا ىهو زعملانمةينثوأ ةيناثلاةنسلا ف نوكت ىااىه ةعذ + اونأضلا

 ةنسلا ىف ىتلاىهو ضا #2 تنا نب سشعو سة فو ءايش عسب رأ نب رمش ع ىفوءاي_ث ثالث ةرسشع سجن ىفو * كانا

 اهئارسش *ىلعارداقناكن اوذعسؤد ةثلاثلاة:سلا ف ىذلا اوهورك ذتوبل نا ضاخم شنب هلام نكي مناف ةمناع ا

 يىردسح !تراصاذاهةعبارلاة:_ىلا ىف ىتلاىهو ةقحاومغف نيعب راواَمس تغلب اذام توبة :.!نيثالثو تس فو

 نيو ٠0



 : اا 0000000

 هّنلاناعسلوة:ماقتن أو: هحصرلّوأ ىف:ءارقلا نمت غرفاذافةروسوباتكلا:كتافةمكر لك ىفأرسقت 1

 عوكرل'نم ةر مم تاص رم ع عك ارتنأو و اهاوةتفمك ل رهلناالا هلاالو هتيدي+لاو [ ا

 تنأواسواوةّنةدحست مث اريشعاسااجاهاو ةتفدو سلا نم ع ارشعاهلو د دست ماتش ءاغافا واول

 تاتاع رعد رأ فكل ذلعف:ةعكر لك قنوعيسو س#ن لال دفارم ةعاهاوةنتفدودلا ن نه عفر م ارم ع داع ١

 لدعغت متافةصرهش لك ىفف لعفت مناف: ضةعج لك ىف لع فت ملت اف لعد اة صم وب لك فاهماصتن أ تعاتسا ا

 كلدح ىلاعتوءءا كرانتو كده ومهالا كناحس ةالصا !لّوأ فل وشي هلا ىرخأ هباو رو ةمةخسلا قف |

 قءسساك قادااو ةءارقلادعبارسش ءوةءارقلا لبق ةدهإسل ةريشع سن ميسا مث كريغهلاالو كؤامسأآتسدقتو ا

 بتياورلانمعوٌارلرابلانبارامتثاوهونس>الاو هاذهرا دعاقريخالادو مساره يسنالوارشعارشم | ا

 ةالدص نادر وذا ن_سحأ ني:ماسنيف اليلاهال_هتاوةدحاوةماستبق | راوتاسالسمم تان ان ةدا سل هم امن | ٍِ

 ضع ىف كل ذدر ودم نس وهف مظعلا ىل_علا هقلامالا ةٌوقالو لود-ال هلوق حبست ا دعبداز رشا ام تل ايلا |

 اندرو امو دصسملاةحتالاةهوركملا تاقوالا ف لفاوالاءذه نم الو :زوث أملا تاولصا !هذهفتاياورلا |
 بايسالاهذهودك ْؤم ىلا نالالفةراذقسالاو لزنملا نم ب و رخلاو رفسلاةالصوءوضولا ىنعكر نما دعب |

 قىعكردهو «ركسللا تاق ود !ىفىلصاةف :وصاملا ضعب ثدأ أردف :ةيل اوءاقسم الاوفوسا1 اد رد علت الفتفيعض | ا

 هناال ىلصال ا ضو نا ىئينءفءوض مولا دش ةذاصللا قب ةذال سلا سن روكي ال ءوضولا نالدع: لاةاعف روهوع طولا ْ
 ةها اركدال قب الف ىل--د واضوتي نأأالا لل بسالفةيهار ات تقوفىلسب نادر تيصلتوأ سر هلل

 ءوضو لات الى اعوطت نيئعكر ىلص أ ضوق 'ذا ىل.ةيحتلا ىنعكر ىونب اك ءوضولا تعكر ىوتن تأ ىتبنءالو ىنعم أ
 فود ناكن دع :وضولا نأ ىلع لد /لالب ثيد>وءوضولا د ع لطم عراق لالد هلع. تاك اي |[

 ف.كو اللا ءوضولاب ىوني تا ىئبتن لد لع : ولا ةالءاانىوذي نأ لمده سفع :وضولا ىسكرىوني ىحةكلاو ١

 نعهءودوسر< نأ ' دار نمل. وسر م لوكا هنالسص فوك السل ًاضونأ هئوضو فلو. تأ مظني

 بايسالا ع نمسببل لاغاهملا فر ,ط)ءالصدتمذفنوك تأز و2 ناكت اءاضقونم ذبلف ةيهاركلاتةوىف ليطعتلا |

 هال !!تاقوأ ىف ى.هنلا قفاهاهح والف ع وطتلاةس.ناماقهوركم ريغتسها ركتلا تانرأ وأى تاولصا!ءاضقناف

 «.لعمتلا فى دلاهذانيطايشلار اثنان مز ركحالا ىاثلاو سمتلاة ربع ةاهاضم نم وتلااهدحأ ةثالث تاموم

 تلازاذافاهنراقتوتسا اذافاهقراف تعب را اذاواهنراق تعلط اذاف ناط.تلانرقاهعمو علطت ا نم عشا !ن تاملسد | ا

 هلعلا ىلع هي4 هنو :تاقوالاهذهىفتاوملا,دلا نع ىسمنواهةراقتب رغاذاق !منراقب و رغال تفيضتاذافاهتراف |

 دجاراف ىلعةبلاو !اوتاقوالا عب قتاولصلا ل ءتويطاوننولازب الةرتخ الاد وط ىيدلاست تناقل ْ

 عنمامىلع ص: رح ناسنالاو ىاودلاتئثعبتاو طاشنا ادا ار عاساهنم عنمامهمولاملا ترون تادانبعا نم ا

 جيسّلتقدالءذسهتس -ف:تنوااد:ةرات لحتمبوضير - دز اقوال ذه ليات ذأ

 داردسالاوفارطة#سالا فرخ اعونىلا:دابععو نملاةّئ:الاباحر ةتوةموادماب لااا نم ارذدرافغتءالاو '

 الرادرءاعوكرالو ادرعادو«ةالسصلان 5 تم كاذاو لالمولاق:سادحاوئ ىلع رار هالا فو طاشنوةذإ |

 ةدب دح :ذلاههنم ل علكن ه كر دب باقأ انافةنيامتمزاك ذأوةفاتختلامعأ نمتادابعلا ثنن تزل ادرجامابق | 1

 نعىسمل!ىفةمهمار ومأءذهتناك اذاف ىلا 'هبلا عراستل اولا ئشا!ىلعبطاوولو اهملالاةثنالادننع |

 هذهفا ميلعأ هل اومرودللا اواهاععالطالا ثدلاةوق ف سدارخ ا رارمسأ ن نما ذريخلاةهاركلا/تاقوأ باكا |

 اماف ديهسملاةمع و غو1اوءاقستسالاةال_صوتاوأصلاءاضةل' مع رشلا فةمهم بام عب نال كرت التامهملا |

 ةالصلارا را ملعأ هلاوان دن :عهسوالاوهاذهىسهنا ادودةم هيمداصت نأ ىجيثبالفاهنع فءضام |
 هتيرداو . هقيقوق نسنحو هنوعو هللا دم اكن رار باك ات هنا ءاشن ولقي نيالا ولع ءابحا باتل ١

 ١ ريت ا ايلست م وهندصو هل 11 ىلع ودم هقادر يدش ىلع هنالصو هدحو |

 مناك زاارا باك )و

3 
 يد

5 

 ' لي دارسو فود ةبح
 كو فود

 مكزلللا ءا

 ةالعتو فود نمهك و

 نيبلوالا فصلا ىف
 لج وزع هللا ىدب
 يود وط عاشت راب

 لا عز هللا ىلع مهلايقأو

 مهذ اودو 2 مي واع

 هردب نيد مضر / ارشد

 إلا ازه ناكل بتو

 0 لال اف

 لعح و كلذ لةشتساف

 ىلا ةفصلا ىلا ةبسسن

 نيرحاهملا ءا ارةغل تناك

 ىلصدم !لودردهعىلع

 .لاقنءذنا ملهي ع هللا

 1 ملا

 لسسىفورص ١> نيذلا

 اب رم نو وطمساالعنلا
 ضرالاف
 نم مقتسال نأك تاو

 ازدوتن الا

 ى :وغللا ناعشالا ثرح

 تيخ نم ماك ناكءاو

 ةيفوصلا نال ىثسعملا

 .هلاح مهلا لكاش

 نيعنحم مهن :ركاكنئاوأ اوأ

 هتلزيمحاصم نمغلأ دم

 ةفصاابادكاك هلبافو

 ةئامعب رأ نم ءاوكن اوناكو

 مها 0 : لجر

 الود: نك اسم

 مهسسفتأ او هج .رئاشع

 عامجاك ل_بملا ىف

 اثر د راكدو ةبف وذأا

 اراك وطدرلا واباو زلاف



 ع

 لوقااف لوأو ق-فوأ

0 00 

 6 انشا اىلابرقأو
 اذا لاَ هد : تابرقنو

 لوؤلاو لوذلا اور 1

 راسكلنالاو عضاوتلاو

 اوناكىراوتلاو ىنذفلاو
 ةقودل او ها هامل اةقر ناك

 ىلا ة ةسيهز ا

 0 لاقف

 قوكلاةناك ةفؤفلا
 اًذهوّذ وكما الامس

 قىاعمم ةعالا مال روامد را

 تيرا

 نوت /

 ني-حاصلا رايشخا

 ني تثةملاو داهازلاو
 ولأ ا دانعلاو

 هما نع :رهاط ة ة-عرز

 نب فازرلاد.ءاثأ لاق

 وبأان 'لاقع ركلادبع

 لاق دمت ند نملا

 ثب ليها ىلعوتأ نص

 تسانث لوا
 نفادان 5 لاق ةفرع

 ند .> نعة-فءا

 هللا دمع نع جرعالا

 هللا دع نعبر اننا

 هللاىذردوع- مننا

 هلل'لوس رلاقلاه هنع

 :مول سو «.اعهللا ىلص

 ىءو م ىامثهننا ماك

 هملع نأك مالسلا هءلع

 يع لا ا وللا ادار من اوبل ول 1

 ثادحالاو:الصلااهدوصةهوذب رق هوضولان النابت سم. د( ءوضولا دعب ناكر سماها )وع .«ءاعةلالملا
 ءوذولادوصةا!ءانددانيةعكرملاةرداءااق يملا عض وءوضولا ض2: ةفةالصل بق ثدحلاًارامنا_ع رفةضراع

 مب لال_ب|تاةفافالالبتبًارف ةنحلا تاخد لس :هيلعهللاىلصلاقذا لالب ثني دع الذ فرعرتاوذل لبق

 تاتءكرة داس )د نيتعكره..ةعىلأالاأ وشو تدحأ الفلا اشف رعاالل الد لا ةذ ةنملا ىلا تقي

1 
] 

 ؛ذا 2مم .اعهنبا ىلصهننال وسر لاق لاق هنءدللا ئدرتو رهونأ ىو رز # ( هده وردا ل ءعو لر ,:1!لودثد دنع

 رمت اعنك نيتعكر رصف كلزنمن ماثح رش | ءوسل لن رمكناعنعنيةعكر لصف كريم ىلاتلخدا ذاوع وتل احر

 ناتعكر ورغسا اءادتن دنع ثا ءكرو مارحالا رزعناتعكردر ذ و كلذ دلو عقو هلا هنأ دس سمأ لك اذه ىعم كو

 مل-بوعياعهنتاىل- سها لوسر لءف نمر امشالذ لكف تيبلا لوحخد لة دعسملا ف رفسلانمعوجرلادنع ا
 ةياديوهث د ىمأ لك قكلذكو نيتعكر ىلص هب رمي ترمس اذاو نيت ءكر ىلصةلك لك اذا نيطاصااضعبناكو

 ترشلارزك الاك ارا صرركسي اهضعب بتاص ثالث ىلع ىهو لل _حو زعهلئارك ذباهعف لرمي نأ جاء ر ومالا ا

 رثب وهف محرلا نجرل هللا مس 3 فا دبياللابىذرصأ لك مومن عدلا ىنصلاق لحو زعهللا ساب« ف دمسف |

 هللادمحع 000 رو تااوةصصطخلا ءاددب ,او حاكسنل ادةعكعق و هلو هرركس 0 الفنا ا

 ةالعلاو هقدجلا ليال لو وى“ اكن ّو زل -وهمل ءهنبا ىلص هلل الوسر ىلع ةال_هل اوهنلدجلا يوزملا لو ةف ٍّق

 ةدصخلا والاسر ءادأادنب اى مونع هت ىضر باص ةداعتناكو حاكتلات تابقرلسوهياعهنلا ىلصدللا لو -ر ىلع

 ةديدج رادع | 35 رااك ” عنوهلناكو مادعقوا فار _:رركتالام / ديمعلا عدت ةروشملاو

 رغس ع ول هناقهملالودخ دا او لزم ا نم مجورخ اءاندأو هيلع نيتعكر عدسة: سيفءار مث ىردامو مازحالاو

 مادقالا ىفوأ هكر ريدا نا فرعن الوهم ةأعىردب دكر ككاو راكم ةالصتعباسلا)#«ببرق

 تورقاكلا ااهيأاب لقو ب اكلات اف ىلوالا فأر ش هد نيدعكر 3 ىل-دك نان ل-و«ءاعدللا ىبصهلنالوررماذةقهماع |[ ى

 كلأ- اولتردقب كر دقت_-اونلا < كري -أىفامهللا لافواعدغرفاذافدحأ هلل اوه ل وةك. ةااةيناثلا فو

 ىلري مالا !دفيحا رمت ”تنك نامهاابو. عاامالعثأ ًاورءأالوراعتوردقأ الوردة: كاف ممافعا | كلف نم

 مالا اذه نأ لعت تنك ناو رل هرسس مث« ف ىل كرابو مردف هل اوهل -اعو ىرمهأةمقاعو ىايندوىنبدف

 ىلع لناناك اني اريل الر دتو ىنعمف هاوهنعىفرمماف هل- وهل -اعو ىرمأ ةمقاع وىاثدوىنبدفىل 1

 اي اهلكرومالا ىفةراذتسالاانإ :علمل_توهيلع ناىل_صدتنال وسر تاك لاق هللا دب ءنب رباحءار ر رب دفئ لك
 ع ومالا عسل عنيتعكر و صلف ماك دحأم هايف! ل بوم ل عمقلا اعلاه تار جل نكرر ككاالع

 ةبوتلا ىاطعأ نموديز' 00 !!ىطعأ نماءب رأ عنع ملاعب رأ ىلمعأ نم ءك !ضعبلاقو انر < ذاَنَع

 «(ةجاحلاةالسةنماثلا )دع با ادب غنم مةروشلا !ىطعأ نموةريخلا عنع مل ةراضتسالا ىطعأ نمو لو. قلاعنعب

 َنَع ىو رت ةالتصلاءذه لملف هيلعر ذعت أ ىلاءا -ةدوهنيدحال_ط قةجاح تسمو صال <.لع قاض نك

 باكل مايةعكر لك فأر هر ةعكرءرسع ىنث دمعل | ىل صا ١ نآدربالىذلاءاعدلا ن هثالاق هنا در ولان تءدو ا

 فامهتىذإ!ناحنس هيلاقو زعلا س 0 ا دحأ هتلاو»لةوىس كسلا هنو

 لخفلاو نا ىذن اس هلالا يب ستلا ىجيئيالىذلان ع عم هأ عب ئذ لكى يه ىذلا ناه- هن ركتتو دم ا ظ

 نمءاي وكاتك نمةجرلا ىستموك ثرعنمزعلادقام؟كل أ ألوطلا ىذن امس مركسا اوزيعا !ىذنا دعس

 مدحت لآ ىلءودت ىلع ىلستنأرحافالورب نهزوادعال ىئا|تاماعلا تامانتلا كاهن ىلعالا 0 ْ

 م ٍ مف لاهولعناللاق ناك 0 .دولاف ل> ور رءهشاءاش نا بادقا مف ةءصعمالىجا 2

 ص:ةعالواههحو ىلع ةروق أءةالسصااءذ هو( عيبستلااةالصةعساتلا) اجو زهق, ععم ىلعا امم نول ءاهتمو

 سادعْب ا نع ةمركع ىو ردةفةمرهثلاو ًاةدحاو: صاهتعع وء-الاواك النأ بده ساو ماسالو ثقوب

 َئَش , كلومح الأنام" الآ كاطع أ الآ ناطإادبع نب سايعال لاق 0 ل

 ا أ لس هتياع ورعد 110 د وعلق رح اودلَوأ ك.ن ذك هللار دعم 1م تن ااذأ



 ا

 .ةلوادةتوهءلاةراشالا |
 ازه ناكف ة:لالا

 بدالاوبذالا ل !برقأ [[-

 نسطايلاو رهالظااىف
 داع لعفلاو لوقلاو كردأن هوتيملاكال ذانأ اتوك ًانآت دنع فوعلاق ىد-رات /!باذعنموربقل اباذعنمهذعأوةنلا هل ثدأو

 ىنعمه.ةوةدقوصلا أ هريركلا ”ىكق مامالا ل ساذاق مامالات اري مكس ءربك» وهسس:قةالصلا بيترت ار نأ ىتيتيفةيناثلاو ةريبكستلا

 ىلاوهتيسن تاودورخآ : تاكرالا ىهتاريمكتةلاقىعمةال-_صااهذ- هى ةودعلل قود مل تارييكت أل ارداب ول هناق قوبسملا ل عمك تاقىذلا

 رابخال او الو<هريغن اكناو ىذنءهحرالاوهازهتاوأصاارثاس فتاعك رلا مانقم ماةنن ًِ تاررب د_د-وةرهاظلا

 ْ ضن ارق نمىب هراهلطف مظعبال نر كح راهدار ايل طنالذ هر وه-كم !هعسشت و راش 1 اةالص لل غفىفةدراولا
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 تافنف زال ل الزر ا ربات كلمني فوعن 0 نا م ءاعد ا

 نمد و هيلا هل ءاووإ حا و هلْ مرك ًاوهنعمع او هفاعوهجرأو هلرفغا مهالاهث اعدنم

 هحو زْنم هاريدخأحو زوهلهأ نماريغاله أ رهرادنمارعخار ادولدب ًاوسذدإانم ضسسالابوثلا ى: 1-1 اياطانا

 مهلة نع ئنت ةسللا

 مهدهرو ْ امفمهرهزوامندلانم |
 نع: :مناو هرافكسا !|ضرفق لضفاهملاشب مع هريسغروضع هلع نيعتت ل نم م ق-ىنالف:ريصتا او تاءافكلا

 سورلا نم ىوسهلاب || ضرف هبطق-اللةنك كاذتوكرالف مهريغ نع جرحا اوطةسأوهبافكسلا ضرفوهاعاوماق مهتلمدع منال
 8 اسغنلا وعدت

 ب : رك ىورال ةباتسهةوعدىذ ىلع ناخد ولة سة بلط بت ودحأ نع

 هنرمحثاف هلا اوعم>ا دق سان اذاق تح ءرذن لاق سانلا نم هلع تجاأهر هرظنا تبر 5 الا ةذئءا هل نامهنا سابعثب نع

 : توعرلسملجرنماملوةب ملسو يلع هقلا ىلصدنلا لوسر تهمس انهو حرخأ لاق رمن تاق نوعي ر امهلوقت 0

 نطو مهرس فلوخدلا| رباقملا لصوفةزاذ لا عيشا ذاوءيف لجو ز عقنلاموعفشالا أ. هللا, نوكرشرالالحرنوءب رأ هنزانج ىلع موقف

 نا فلا لععسم | نيرخأتااوانمنيم دق ملا هللا م> .ر وني تملاو نيم زا نمرايدلا ذه لهأ مب اعمالسلا لاق ءادّتب ااهلحتدوأ

 نا لهبو لاقتااو || مهلللاقو هيلع ماقءرعق تملا ىلع ىو اذاف تيملا نفد ىتح فرصتي الن أ ىلوالاونو ة>ال كهنلاءاش نااناو
 0 50 0 1 ْ لوط ل ل هحورلءاس ماا باونأ جتفاو هببنج نع ضرالا فاس مهللا ه«جراو هيفأراقكيلادر كدنعا]

 اوس و اما سنع |
 اذهوتري هب مهقي رطف | تيطاناىلاءاغمالا ب ودودك 1 عمة عما مون باطخت مامالا تاك ن او طةستالابت اىتدتدك ؤمةنسا دعاصف

 .دنع مولعم موهتمصأ | ةصاخلاةذابعلا نع هلودد ءادتءاواخ النا دودةملاذا لضفلا ل هوة هلا هيىدأتءاضقوأ ضرغ لغتش اناو
 ىلاةراشالاو ىدتمملا تادهس لهما سولحوأ رو.عالةدتاق ءوضو ريغ ء لءرصسلا لدن تأ هر عاذهاو ا

 مهتيمست ف مهلاس نم ْ ىفاشلا بهذ ءولضغلا ىفنيتعكرل دعا مما لاقت ا م عسب ؛ رااهلوةيرعك ًاهنباو هتلاالا هلاالو هني دب اوه

 ٌيدتيملاناىد معانلا

 رؤإ ىذلا دب رسم ا

 بكبو م-ه#ن رسأط

 تامعكر# ره (دعسملاة يصعب ارل ارو عر رواحمذ اًءيسمنأك ناو هاش هلفءاضفان سعت ناك نا موال 0

 ليتنمدعبا كاذب | عولاعلا تقو ولاوزلاتةوو عصلاد- ميورصعلا دعب هو ةيهاركلات او[ ف 200 0 0
 ناكةتانادبا!بابرأ رأ [| تاتعكر امهلاقفاذ_#هنعانتءمامأ هلل .ةؤرصعلا دعب نيتعكر ىل_ك لو هيلع هللا ىلص هنأ ىورا!بورغلاو

 عسفنأا ذهبمتيعست ||| ةرودقم ةيهار لا ناامهاد_>-!نيتدئاقثردحلا اذهدافافدفولاامهنعىباغئفروظلادهعبامماصأ تنك ْ

 اذ_هريغاض:ًاودوأو ْ لعفاذاو ىَذَ:لهلذاو لانأىفءالعلات هادا ذالفاو :لاعاضةبامسالا فعضأ نمو اهل بيس الةالص ىلع

 ممنالاقامى#عملا : برسوعو دعما لودندي ىق:ثتثأ ىرح ايف بايس الا ف عضان ةدهاركسلات هنأ اذاوءاضقثوكر له هنافاملثم ْ

 كلذ ة_.فوصاو* | ايابسأ اهل تالت اهوالا هذ هىفءاقتءالاو فوسحلاةالصالو ترضحاذاةزانملاةالصءركستال ذاوىوت ||
 اذاو ىو_عد نمض | ىدذرةشناعتلاقو را كانو خر اع ىلصهنلالوسرىكةذالفاو لاءاضقةيناثلاةدئاغل ادب ْ

 مهألةبقوصاوم“ لق |١ ىنثاراهنلالو 5 نم ىل_هذل» الا ثالد مهب لف ض صوأ مون هبلغ اذا لو هيلعدنلا ىل_دهنلالوسر تاك اهنعهللا

 نمدعبأ ناك فوصاا | تكسنذؤا ناك نا وباحأ اوىمو ةمءاذأف نذ :وملاباو> هناقدةالصلا فتاك ن ءءالعلالاقدق رةعكرةريشع |

 تا ام لكو ىوعدلا هللا ىلسهنلالوسراهال_طالل كلذكن اكو لذا ىذةد سداولّوالا ل:هكلذن'لوةد ن نهلوةلث الاىنعمالو | |

 ناكىوءدلانم دعبأ لدهك رب ىهسفنا صرب الأ ى#بنيف رذعْكلذنع هئاعفدرو هنأك نمل كل تقوفف مسومبلع |

 نالاغنأ ومهلاح قيلأ ىل ص هنالو سم: :لاةد هاجت لميس ىلعن بد هكرا ديو. .هافرلاوةعدلا ىلاهسفن ل.ءالوودرخ ]1 تقوفف هكرادس |[ ||

 رهاط كح فوصلاس ىضرةشتاعدو رد هإعماو هد فرتفي الأ | هد صف لةناراهمودأ ىلاعت هللاىلالا مالا ب>أ لاه مسوميلعمقلا | ا
 لد و زعهللاهتعم ةل)لماهكرث مةدامعل ل )> و زعهتلادءءنملاق هنأ مل وهياعملا ل تس هاو

 تطاساا داعب الاوت ةااالولذ هلال ما 4 رد ىلاعت هليادجَدم هن اريل اذه ق.ةعود .ءولاتحت لحد, نأ ذن رح



 لد
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 اوغرفتب ل ةرش "الا سمأ
 اهتاحار وسوف خ!اذالل

 ةمد-خ مهلغش ةدشل
 مهمه فارعصأ ١ اومهال وم

 اذهو َةرخ“ الام ىلا

 هنال ناَهّرْسالا ثدحح نم ١

 سالاذافوصت لاق

 تاك الوصضصيمعقلا

 ريسطو ريس نيب مهااح
 لاود>الا ىف مهمات

 مهد_,ةيال هنم ىلءأ

 اماع دز زملا باونأو
 1 الا-و

 ىف داع ا ندعم مهتط اون

 رذفتال مواعلا عج

 مهدت لاك مهل

 سنوئو ممنادجو عونتلا
 ىلا اووسست م- هدب ص
 كلذ اك وةسللا ارهاط

 ملا ةراشالا ف نيبأ

 نمنب مدّقتملا ىلعاملاع

 قوس (ك نيب رقما لاح
 ءازبعالا ناك الوءرك ذ

 مظعو برا ىلا

 هللا بر_ةىلا ةراثالا

 زعب بعص كاعت
 هملا ةراشالاو هذ_ثك

 مهجزىاةراشالا تعقو

 رثكش نأ مهما ةمْزب زع
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 : ببتر غلبت 0 اكتاو زينا ارركس رركست اهنالمسعلا اذ_هىاغاندر وأاماوة سمو الص هذهف

 لو اهاعنو,طاول مهعجاب سدّملا ىل_هأ تب ًارىكدو تا ..الااهاةنةالصا هذه نالد.علاةالصو < قال

 تعكر لك ةعكرة ثامىلصد هئمرمثع سماخلا ها يعش ةالصامأر )اهدار اتيبحافاوك رتينوعمسب

 لك ىف اره تاعكررمدعىل_صءاشناو سف ةرعدن ءىردارد هني اوه لتةحئافلا دعبةعكر لكى أرق 71 ,ةعأ سلط

 ةالدل هذه نول_ صفا سل!ناكتاولصا اه ىفىو ماضنأ !اًذهذ دحأهللاو» لق: ةئامةحئاذل دعب و

 با_دعأ نم نوبالث ىنثدح لاق هنا نسا ن ئه واما 0 ل

 نيهمس ةراغن لكم ةل ىذدوةراغن نعم هيلا هللا اراغن هل ٠ :1اءذهىف:الدلا هذه ىلهنمنأ ل_وهيلع هنا ىلد ىننل

 ظ 0

 « ( ةعسل ىل موتءقا اولا قاع :الوةضراع باساب قاعي املذاو :لانمعبارلا مسقلا )*

  نيتعكر رةماقالاو تاذالا نيد نيةعكر وءوضولا ىتعكرو دا ة متو ءاق ساس الاو فو سك او فوسالاةالص

 لاق اد اسد الا) تن ١ الاانرضاماهتمرك ننفكلذرتاظنوه فلو دلاو لزنملا نم حجو راادنع

 م ًاراذاق هنام الو دح توم تافسةعالهننا تانآن مك ,ارمعل اوسمشلا نال بوم اءهنيا. ىلدهللالوسر

 سانلالاقف سعشلا تةسكو لو هياعدنلا لس مهارباءداو تاما لذ لاقةالصلاوهنلار 5 ذىلااوءزفاقكلذ

 هشةالصلاتقوف سعشلا تفسك اذافة.فمكلاامأ اهتنو واهتيفيكحح ةق رطلاو هنوأ تمد عا

 ةعكرلك قعكرو نيةعكر د _ سلا ىف سانلاب مامالا ىلصو ةعماج ةال_دلاىدولةهو ركمريغوأ ةهوركم

 قوءربلاوة<افلاىلوالاةعك رلا مارق نمىلرالا فأر ةءفرهحالوامهرخاوأ نملوط ام هلئاوأ نيعوكر

 نمكلذ رادقموأةدئاملات :روسوةعافلاةعب ارلافوءاستا اًدر و وةعافااةهلاشثلا قوتارعل و ةعافلاةيئاثلا

 دوصقمو سأ الذ رادةروس ىلعرم ةاولوهأزحأ مايق لك 2 ةكافلا ىلعرمهةةاولودارأ ثم>نهنآر كولا

 ردتثلا لا ىفو نيتاغردقىاثلافوذيآ ةئامردةلّوالاع وك رلاف ع وءالك الا ىلا الملا ماودلب واعتلا

 0 لا قع عوكر لاردةىلع دود عنبأا نكتل اوني ردق مبارلا فو ني عبس

 اهتقوامافةلءلاهنالاجفر هك هناالارمقلا ف 00010 ةيوتل او قد ار تفرسلا سانلاسهأ وةساح
 رهعلا فوس> ةالصتوف:و ةمداك س مثلا برغت تاب اهتقو رعوءالعالا ماع ىلا فوسكملاءادنا ا
 نافرمةلاناطا-هكل للا تالاف-اخرمة لابو رغبت وفتالو لبللا ناطاس لطب ذا سعهشلا صرت علا تاب

 وهل دالانال ةعكرلا كلت هتتاقدةفمامالا عمىلشل ع 0 رلاذ اردأ نموةفف اه ادام ءاث اىىلا

 بقسف ةانةترا ماو راطمالا تعطقناو راجنالاتراغاذاف ا 0 كوالا حرت

 مىداعملان مة وتلاو ماظل ن مج و رخل اوةةدصل ا نماوقاط ًاامومانأ ةثالئمامصبالو أ سانلا صأد نأ مامذال

 | ليقوديعل فال ني عضاوتمةناك-ت-اوةلذ. نا: ىف نيفظنتمنامددلاو زئامعلاب رعبارلا مويلاف عج م
 | عترءامو مكراشمو طرا مد صالول |-وهيلعهللا ىله هلوةلوةجاحلا فا تكرا مل باودلا جبا

 ىدو ءارهعلان م عس أولا ىلصا !!قاوعم ااذاقا ا ا وال سل

 | نكيلوةف.فخةساحامهنيد ونيةرط بطي مر يبكتريغب ديعلاةالص ل ثم نيتعكر مامالا هم ىلصفةعماجةالصلا

 قءءادرلوحيو لعل لبد وسان لاريد:س نأ ةيناثلاةبطحللا طسوف تبني ونيت,طخلا مانعمراةغتسالا
 ىلعنيءلا ىلعامودل :- ا ءالعأ ل هت ل_سودماعهللا ىصدتلا لودر لعفاذكه لاخلا لب والؤافتةعاسلاهذه
 مف مهليقتسس مث ارسةعاسلاهذ_-هفنوعدب و سا:لا لع كلذكونيملا ىلع لالا ىلءامولاثلا

 كنئاعديانتسمأ كنا مهللاءاعدلا ف لود وبال اوعزن ىتءاهو عنب ىتحى هاك هلو مهتيدرأ توعدب وةبطخلا
 انامق_-قكتباحاو انرافامةرشغعانملع نكماف مهال اند عواك انبحاف اسماك كان رعددقفك تاجا انةدعوو
 ةسطاب , طورشو بادآءاعدلا اذهلو ب و ركن ا ىل,ةةثالثل امايالا فتاوملصلا رابداءاعدلابس ًابالوانقازرأ 0
 ج ًاوةروهشماهتيفكووب (زئانجلاةالصة ثلاثلا له تاوعدلا بانكف كلذ قا سراهريغو لاظملادروةب وتلا نم

 اوما دهسا
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 7 س.عشلا عافت 1 !نيامااصضال مذلا تقو و.ااوزلا ىلا سعمشلا ع داط نب امديلاةالصتنوف تذل ىارب 1

 طل ةالصري_خأتو ذل! لجال ىلا الص ليدتأ هن و 0 سن ثلاثا مولارخ 1 ىلانيد 0

 سانلا رن :ماف:الصلاة مك. قى سداسل اج لس وه» ههيلعدللا ىلصهللا لوزة: هذهاهأ 3 9 رطقلاةق دص قدرت لال

 ةعماح ةالصا اذا همىدات ربل الوخ ولفنش مو سال ىلصأ امامالا اباذاو قد رطلا'ىق نب ربكم

 5 انكاوهمع ف ىل .ةاماذ_هفةدحولا قهنمنمأي وم-+1ىفهبلا قر ا

 ءايرلاىلاتافغتلالا امآو رهاظت ىتلارئاعد ١ ن«نوكيثأب رب دحاز_هوةعا+ اوف تعرسثدق لذأو لا ضء.تاف |

 لوعي هلئاقن اكو ةعاج هنا ٌتدح نم عسجلا هل ضف قرط ادوصةمن كوري ارفنالا فل سكمااو عجلا ف | د

 د رشا للك الاهل تن *بملا ضرةنلفءانزلا نمريخ صال الاو ل_كلاياهكرت نم ريخالصلا | ا

 قسىلتلاروذ>و صالة الاد 3 لد صه نيد :وعسجلاةكرب 2 ربيت ر اظذلا ارود- .:4رضف امها عجلارط لل تانا ا

 نهريخالا فدنا! ىف رثولا ف تونقلا به سام ود ددررخ "الا ىلعا مهد ل .ضغف توك نأ روحت ةدحولا | ٍ

 لّوأ موصد دسحأ نمامل اق هنأ لو ه1 - هللا ىل ]ص هنن الور نءدانس أي ىو ردعت «ي(بحرتالصام 10 تاسْمْزا

 ةعكر لك ىفأر دية _علستننيتعكر لك نيب لصغي ةعكرةرسنع ىتنثا ةقعلا و عا ثعل ا نيباعق ىلصا مث بحر نم سيت
 هن الص نمغ رخاذاف ةرسةرشع ىاث ادحأ هللاوه لقو تاصالثردقلاّهإ ل ىف ءانازنأ ان او ةم باكل اةعئاشا

 جوس ةرم نيعبس هدودعس ىف لوي ودوهمسل مث هل اىل !ءوىالاى غلا رت ىلع لص مه ا ١لوقي ة 8 صه نب عدس 0

 زعالا تن كن اهلعت اسمر واتو مسحراو رذغابرةسنيعبس لوب سر عنب محورلاوتكتالللا بوس

 لاقوضقتا مافمدوعس ىف تجاس لأ ب كوالا ةدصلافلاقامرثما خلوق ىرخأ ة دعم دس ع مرك الا

 رداادب لاك 0 مم 0 7

 معترك رع

 ني رك لك تاريمك - مس عوكر ل اومارحالا هرب مل ؟:ىوسلوالا ريكي نيت عكر مم مامالا لسن

 ةريمك- تءهءضرالاون او ءكلارطق ىذال سهحو ته>ولود» وربك !هللاو ا

 ةيناث !!ىتر رثقاوة كافلاد_هب ىلوالاف ىةروسأر قبو ةنماثلاءاروامىلا ةذاعت_-الاوخوت وحاتتف

 تام ار 37 ذامزي ريم كك 0 نيدوعو وكرل'ومامقلا ريم 5 ىوسس + ةيناثلا ىفةدئازلا 0

 مسه :اعدننا ىلصةنل'لوسر ىك 2 نصت فاح سا اجاهاضقردعل اال صهتتأق نموة سلا هدب نيممطخخ

 ىذلالهىأر نم وسال وىتمأن 0 نيعو ىعاذهربك ؟هتلاو هلا مسب لاقومديب ذو شبك,

 دوع ىلع ىكا لحرلات أك ىراصأالا بون ولأ لاق أيش هراغط أن نمالوءرعش : نمنذ+ اب الف ىهخا نادار ا

 مايأةثالثدعب ةسحصلا نملك اي تا هلو تومعطت د وتواك ايو هتسلها نع: اش !اي ل وع. عهتلا ىلض هني الوسر
 ةرمشع باث ارطقل !كمع كاسعإ ىلص نا بهتسن ى روث اتانفسلافو هنعىسهتلا دعب ىخرلاه.ة تدر هتوف

 اهتفيكو ةعكرشو رسدثع ىهو 6 ارث اة.تاثلا )د ةنسلانموهلاقو ,تاعكر تسىعضالاد.عدعب وةعكر |||

 لوسر بر خد ةودارفنالامألضفأ امن ةعاجلاناىفاوذاة او ني دبعلا نود تناكن اوةدكؤمةنس ىهرةروهشم |[
 هنعدتناىضر رع عنجو بلع بجولاتاف ذاخأ لانو رخ مل مث عا امعللاث الدوأ نينا لاه ل سوعيلعمتلا ىلص هللا ||

 نالوهنعدهلل اىضر رعلعفل ل دف ةءابلات المن ىحولا عاطةناببوجولا نم نم نمأ !ثح ةعاجلا ىفاماعءسانلا

 دار ةنالاليفو عملا ةرهاشم دذع طنب ودا ارفنالا ف لسكاع رهنالوض ثار لال لد دإ تفل كر رب عابمجالا

 ةعاجابف عرشت مولود عملا ةىوىب «ههلاةالصلا هتاملافنيديعااكر ئاعشلا نم تسيل ةنس ذه نال ضفأ

 عّوطتل !ةالص ل ضف لسو «.لعهللا ىل هلوقلو ةعاجل ابةيكأااوأصن ل متاعم م. جدحسملا لدي نايةداعلا تزح دقو

 لأن[ تومساعمللا ىل ! هنأ ىوروثيبلا ىف هتالص ىلع دصسملا فةبو تكلا ةالصل ضفكدجحسملا ف هنال هىلعمتيبف

 0 نملخفأ مارحل ادعسملا ىفةالصو دحاسألا نءهريغ ف ةالصة مام نم م”لضفأ اذهىددعس ىءالص

 ةااوءابرلا نالاز هو :لجوزعهللاالا امهلعنالنيتعكر تس هيوارق ىلصت لجر لك كلذ نمل ضفأو ىدوه سم

 مال سال ارهاطظ ٌ

0 

 بهذ هدحولا اذه ند

 اوه مسمنا ىلا موق
 ىلا وهل ةيسأ ةيفوص

 م

 فودلاسا اوراتدا

 هنوك-لوقفرأ هنوكسا

 مه! ءءايبزالا سايل ناك

 نعكو رد“ مالا

 هيادهللا ل صهت'لوسر
 ةردذصلابرم لاق هنال-و

 انشننوعبس ءاحورلا نم
 تومؤي ءابعلا مولع ذح

 تالدقومار كا تدبلا

 "ماسلا هلع ىسع
 رعشلاو فوصلا شاب

 تا دب ورهشلان هلك أ

 (لاق د) ردها تح

 ىكر ىرصيلا نسحلا
 تكردأ دل هنع هلا

 ناكحا رد نس
 مهفصر :وفوصا !مهسابل

 ديبعن ةلاضفرةر ردولأ

 ند تورخاوناك الاوذ

 مهمسستت ىنت> عوجلا
 تاكو نيناحنبارعالا
 ناىتح وصلا مهسابا
 ىف ىرعت تاك مه بعل

 ةدئار هنمدح ويذهب ول
 ثنغلا هباصأ اذا نأضلا

 د وباهنامهضعبلاقو

 كيذؤدامأءالز هجر

 لو-ربطاخم مهعر
 م .رهيلعفللا ىلههللا

 مهرابتخا تاكف كلذ
 مهكرخا فوصل نسل
 ممءانقوانندلاةنب ر

 رتسو ةسع ولا دك

 ىف مهنارغتساو ةروعلا



 ا ا>دشا كب "< "هجن يملا “ع

 سك تع درا وت كل تيييجرزنبخ ه1 بف يتينس هيل

 ىلعهلل ةيماوقلا رهو
 ق-ةحلاوه سفئلا

 مهضعبلاك ىف ومالا
 بارطضاه اك فّوهتلا

 الفنوكسسلا عتواذاق

 نأ هيفرسااو فّوصت

 لا يود تل
 تاىبعب ةمهاال ةرمضملا

 ةعلطتمف وصلاح ور

 نطاوم ىلا ةيدق
 اهعذول سةنالو درهلا

 بالة ناراهلاعىلابوسو
 فقودللدبالو ٠ اهمةع ىلع"

 ماودنةكرإلا ماود نم

 رارقلا ماودو ر'ةفالا“

 1 دوقتلا نسحو

 22 ةذلا تا تآ

 ا ادد ىلغ فقو

 قوصلا ع عمقدك

 ف ىفرفتملا

 تاراثالا

 ىقسداسلاٍبابلا الوهن

 اذ مهتيعسلر ك د

 + ( مسالا

 ةعر زولأ يشأ اانريخأ

 رهاط ندمت نب رهاط

 لاق ىدلاو فرت" لاق
 ةككىفاشلا ىلءوأ نأ
 انآ لاق ىلاعت هللا سرح

 انآ لاك مهارا نيدجأ

 مهاربانبد#ر عد وز

 _ىجسأ

 هللا د.ءوأ انآ لاك

 تاسةسانث لاق ىوزخملا

 نبسنأ نع ملسم نع
 لوسر تاك لاق كلام

 لو هيلع هللا ىلص هللا
 بكريودبعل اةر عدس.

 ىوصلا سان وزاخلا

 1 0 نيربنلاعما ةنملا هلت دن نأ ىلاعتهما ىلعاةحتاكونينم هيج لحو زعهللاهثعب واذأو

 0 رآنينثالا هما ىلص نميإسو هدلعهللا ىلصهننالو-رلاه لاق سن أع نعشعالاىور (نينئالا

 و ةرمني رشءدحأ هللاوه لةوهتندجلا يناثلا ةعكرلا فو تامرشعدحأ هّللاو ه»لقو هنيد+ !ىوالات ءكرلا

 وهلت 0 ردي عملت 1مم ةرمنيعب رآدحأ هنلاود لةوهنيدجلا ءدارلا قوةرمنيثالث دحأ هتناوهلةو هني د+لاةشل اخ 1

 ”نامّنلا ىلءاق> ناك« اح هللا لأس مة م نيعبسو سجن هيدلاولو«سغتلهلنار ةءساود :رمنيعسواسعتدخأهلا

 ناتكلا<_كتافةءكرلك ىفأر قب نيتعكر لص نم ا وا ةالصئعست ىهول سام هلاّؤسه.طعن |

 هللارةةمسا اوىسركلا هنآ ةرصةرسشع سجن مءاستل ا دعب ارق كب نو لص ةرسسم اخ سمت ني :ذوعااود_-اهنلا وهلتو |

 هنأ لو «يلعهفلا ىلص يبن لان عمدعمنلا ىذرر ,عنعىو ر ميس>رحأو مظع باو هناك ةرصةرسشع سجن ىلا عت |

 تارمعبسد>أهللاوهلةرءانلزتأ اناو:رصباكلا ةتاف ةسعكر لكى أر قب نيتعكرعاثالثلا هما ىلص نم لاك

 اهتعهلناىضرةمط اف تور( ءاعب رالادإل) 00 ورانلا نمت ءقرهلنأ قدعأ

 بربذوعأ لقو باتكسلاة عاف ىلوالاىفأ ارعهب نيدعك ر ءكر ءاعن ! رالا هليل ىلصنملاق هنأ لوب أءهننا لص ىلا نع

 تاصرشع هللارفغت_ءا مس ساذامت تأ صرمشع ساذلا برب ذوعأ لقةحتا هلادعبةناثلاقوتا صرمشعقلفلا

 ةمامقلا مولىلا هياوث نو.تكم كام فل نوعب-- ءامعس لكن ملزث تا ضرع مو .1عهنيا ىلص د ىلءىلصن

 ةمنيئالث ىسركلا ها نيتعكر لارا !ىأ ردد دهقلا صا كلش ةوارع, كرر شع تيرح | ثددحفو

 لاق (سيجلاةل1) راذلا مهملع تمحو مهلكهتب لهأ نمةرسشعف عفشد دحأ هللا هلقةصنيثالث نيملوالا فو

 لك قرب نيتعكرعاشعلاو برغم ا نيبام سدا هيل ىلصن رماسو هل عهلنا ىلص بالا لاق هذعدتلا ىذرترب رهونأ
 نم عرفاذاف تام سجن يتذّوع او تام سجن دحأ نئاوهه لقو نام سمت ىبر كلا ةنآو ب :راتكلاةكاهتذكر

 هاطعأ رامهلاهاعتاكت اوهيلع هر دلاو ق ود-ىدّأ دقن هب لاول هباول لعد و ةضةرسشع سد ىلاعت هنبارغغتسا هيالص

 | 01101 تو القا لسانا لوسرلاقرباسلات (ةعجلا ةللإ) ءادهشلاونيةيدصل !ىأ ام «:امىلاعت هنا

 هز ةرسشعىد_>ا دحأ هتناوه لقوة باتكلاةئاهةعكر لك قرش ةعكرم هرمنا جا :اءاشعلاوب رغما نمد

 ىكلص نم مسوءيلعمتلاىلصىنلا لاق سن لاقو اهليل مايقو اهراهت مايصةتس ةرشع مث ىلاعتدتلا دعا "كن
 ةعاف ةعكرلك أر ةتاعكر رمش ءامهدعب ىلص مح ةخسا | ىتعكر ىلصوةعاجف ةرخ .الاءاشعل ا ةالصةعجلا إل

 اىاكفءإ.هلاىلاههدوو نعالا ينج ىلع مانو تاعكر تالثب رث 2 مةرم نيت دو ءلاودحأ هنناوه لقو نا كسلا

 مول 0 ارهزالا مول اوءارغلا إب الا ىف ىلعةالصلا نماو رثك ا مسه ءلعهتناىلسلاقوردقلاة]لامحأ

 ىف اءاشمعل 000 ا 1 هلل لس نس لسو ةنلعهقلا ىلهمقلا لوسؤتلا سنا لاق (تيسااةللا) ةعجلا

 هلرذغ» تا هللا ىلءاقح أكو دووملا نمأربتو ةنمؤمو نمؤم لكى بع قد ص7“ اكو ةنح ا فرص هل ىنبةع؟رةرسشع
 «(نينسلارركش ر ركشيامثلاثلامسقلا)

 راعدوةدك وم ةّسس 0 علا ءداص كوالا )نابعشو بجرةال سوم وارثا او نيد. علاةالصة عن رأ ىشو

 رك ًاهتلاربك أ هتناربك أ هللا لوع ذاق سن انالث ريبكتلالوالاهر ومأ ةعبساهف ىارب نأ بذي ونيدلارئاعش ن

 تورفاكلا هرك ولو نيدلا هلنيصا لكي رع ثالءدحوهلناالا هلاالالسص ور كرها احح سوارم كت شدجلاواريبكس

 ىلاةفرع مول صلا برقعرب :ريمكستلا خلفي ىاثلا دل قفودعلاة الصف عورسشلا ىلارطغلاهإ ار يمكشلاب م ماب

 تنقعوشو لفاو: :1!ب.ةءوةضورفملاتاولصاابةءربكب ولي واقالا ل13 اذهو رشع ثلا: لامون راهنلاوخ 1

 وهةمامعلاوءادرلا هسا رك ذاكببطتب و منن ريد لتس وعلا وب كساد قا امكاويدك 1 ارفلا

 2 داو رط نمر ن اتا اثلاو جو رخنادنعن زتلازئادعلاورب رخل نايبصلابنعاولادرال لضفالا
 تاوذوقت وعلا جاوخاب م أر لو هيلع هنا ىلص تاكو لسو < .!ءهنلا ىلسمنلا لوسر ل ءفاذكعرخ قدرط نم
 قاس اب سالم والانف س دن ا!ثدب , وةكعالا ءارعصلا ىلا بو رنا بمتسسملا ع -دارلا *ثرررخلا

 نس ءاحنا نب ريكمءاب والاب رف ركود لا ىفةةعضأاب ىل_مءالسو مامالا سان ناو هم امون فز وح ودعا

 | دنخئاو



 ُ 0 | 1م

 لعاباجفوامإابراثدذ - سمسا
 ا د.الا لاق هناا و «لعهنلا لس يب: لا نع هم 4ع عدل 'ىذر بلاط ىلأ نب ىلع هوي ضو دمىرح لكن |

 تارد_غناهرم_هف تاعكر عسبرأر عطظاأو ةالصدعب ددالا مون ىلص نق هلل رم الدو هناصس هناثدحالاموهةالصااةرثكهتنااودخو | ْ

 ةيدوأو لاهشا "م كلملا كرات --_ رام ل1 ءافةم .ئاثلافوةردسلا ل يزن دربتو باع كناذحتأف دال ف ار ةرةحسلاو' 2 رذلادع) ١

 عمرهااتخاوشلا فو | هللا ىلعاة-ناك هتحاح هناحس هلال أ ردها روسو ناك كانا ار ًأرةء نب رخأ نيتعكو يلف مال ش1

 ددعلا عافترادا عني الا مول ىلص ع نما هنأ ل سو !ءهنلا ىلههللالو رن ءرباج ىور (نينثثالا مول هتجاح ودينا

 قوصا !(دينلالاقد) | مءاذ اف ةرمةرم نيت ذوءلاودحأ هللاو هلقوةصىءركسلاة ب اوةرص تاكل ةكافةعكر لكى ارقي نيتعكرراهنلا ا

 هلع رطب ضرالاك نب سأ أ ىورواهلكهءون ذهل للاعت هتلار غدا سعر شع ل سو هءاعهللا ىلص ىبخلا ىلع لصو تارهرشع هللا رفغتسا |

 ابهنم يرخالو عبةلك أ |١ تاكل: ا رك فار فكر رق قل نم :نالا موي ىلصنم لاق هنأ لو: .!عهنا ىلص ىننلا نعثالام ْ

 اض:ألاقو بام لك الا ةمايق 2 مود هناك داذد و سه ةرمدع ىندار هع ساو ةرهد ةرممءىتنثادحأ هللاو هلقأر ةخرذاذافة رص هركسأ هنآ او ْ

 ريلااهؤطب ضرالاكوه لوتدا لا هر 0 وول -فاأ باو“ 1 3 ىطعناملوأق لح رع هلثأ نه هباوث ذخأماق مما !تالفنب نالف نبأ 1

 باحسلاكو حاشلاو (ءانالثلا مون ) "ال ذلة, رون نمرصق فل أ ىلع رودي ىتح هنوع.ثنةب دهكإ م لكعم كام فل ةئاه هل, يفعل

 رطقلاكو ( ل لطظ فاصتناد:ءتاععرسشعءا الثلا موب ىلصنم ملبسو هي ءاعمننا ىلهلاقلاق كلام ل ل د
 لاوقأو ا تالئزحا هللاوهلةوةرم ىسركللاةءاو باكل ةعافةعكرلكف ارق ر اهنلا عافترادنعرخآث ب دح فورامملا

 فّوصتلاةهامىف عاملا عون ) ةنس نمعس بول ذ هلر ةغوادنه تامامول نيعيسىلات امن اق اموهنيعبس ىلا ة.- طخ هيلع تتكت ت مبا م

 النا 0 2 ىلص ع نمولسو هيلع للا ىلسهنئالوسر لاف لاق هنعهننا ىضر لبج نيذاعمنعفنالو اناس رداولأ ىور (ءاعب رالا ١

 )د راياعن لوطو دحأ هللاود لةوةرصىمركلاة ب او باكل ةحئافةعكر لك فأر ذب ؛راهغلا عافترا دنعةعكرةرمشع ىتنث ءاعب رالا موت |
 اهيناعم لج عمج ا طباض نممدقتامكلر هد لمعلا فن ًاةيساهللادبعا,شرعل ادنعدانم ىدان تارصّنال:نينذوعلاوتاس ثالث |

 مون) ىن :لمهمول نم هل عفروة ما ىلا داى سك يععقروم# :اطو وهقبضورعتلا باد ءكنع هنادج-هننا عفر وكنذ |

 رصغلا اور هلا !نيد نسدجللا مول ىلض نمل وم كطعهللا ىلصهنلالوسر لاق لاق ساء عنب نعم ركع نع سدجلا

 ةرمةثام دن هللا اوهلقو ب كلاةعافةمناثلا فوةرصث ام سرك او باكل ا: عاف ىلوالا ىف رقي نيتعكر

 تيبلا جاي لثهاوالا نم هلتاكو تاضمرؤتايعشو ب>رماصنم ماو هللا ءاظعأ ةصةثامد © ىلءىل_كو

 هنع هنلا ىذربلاط ىلأ نب ىلع ن نع كور( ةعما مول )ة:_.بهماعلكو نو هناك هناي نما نملكددعب هننكو

 عرردت تعفتراو س علا تاةدسا اذا ماو نمؤم دمع نام هلك ءالصةعبملا موللاق هنأ أ سو لع هللا ىلص يذلا نع
 ا أملها بنك الااباسد> اواناع انين ءكر م ءمذأ | دعس ىلصؤع :وضول بس غأضوافكاذ ن 0 أ

 تاو طاشلالا ناف
 قاعملاة ب راقتمتغلتا
 ىذلاوهىف اوصاال وهف

 بوش نعت اقرالا صد

 تلقلاةيفصتن رادكالا

 هنيعن وسفةثلا بود نع

 ماودةيةصتلا هذه ىلع

 ماودبفءالومىلاهراقتفا|

 تامل موتحردتئامعب زأةنلايف هل هأصسدنبا عفرتاعكر عب رأ ىلد نموةمدس ىتنامهنعاكو مْ ْ

 نيفلأ هلدقلا بنك" ة عكرترشع ىتنث ىلص نموا هلكه زون ذهر ةءوةجردةثاقاعةنحلاف هلىلاعت هيا عفراعل 7

 هللا ىضر رعزنان عفان ن ءو ةبجردىتئامونيفلأة نجلا ىف عقر وةتيس ىتئامو نفل هنعاتةر كتل و كس

 ارهب ةعدةالصل.ةتاعكر عيب وأ أ ىلصف ةعجلا مون عماجلا ل دنملاق هنأ 5 رهيلعهللا ىلص ىذلا نع

 ىو ر(تيسلا مول (هعر وأ ةندلانمددعشم+ ىر , ىست عمة نيس+ دحأهللاو هلو هتتدجلاةعكرلك ىف

 باكلاةافةفكرلك فأر ةيتاعكر عبرأ تيسلامول ىلصن ملاق لو ءيلع هللا ىلص ينلان أرب رهوبأ

 لكي هلعفر وةر ودع فرح لكن هلدليا بتكىببركدلاهآ ا ارد رفاذاف تاضصّنالث دحأ هللاوه لقوة

 هللا شرع لط تحت ناكود.هش باوث فرح لكي لجو زءهنلاءاطعأواهلمل ما.قو'هرا مم مايصةنس برج فرح
 ديلا 3 ١

 هعيه هتيغصت ماودءف ! ١ نملاق لو «رلع هلا ىلص هنادجحالا هل ديفا ني سنا عير( دحالا لو لايلان ءادهشلاونيددنلا عم
 هنك رف 0 رخو 185

 ردكللا نمقندراقتذالا|| ؟

 سفنلا تكر#املكو

 نمةهفصي ترهطو

 هيريصس اهكردأ اهتافص

 هنرى !!هنمرخوءدقاتلا

 هرم نمد ددوعملاو ةصم نيسج د حا هلئاو هل ةو تاكا ةحئافةعكر لك قار هَ هع رن رشعد الا هل ا لع
 هسفن ىلع هيله ئاقومبلق ةلام ل سو هيلتج هللا ىلص نزلا ىلع اولو لوز عهللارطغت ىلعهير عاقوهتهردكو || . ب هيل هللا [ص.مزلا لع مر ةرمةثام هر دأ ههيسقنل ا دو :ءدللا ا

 اونوك ىلا عت هللالأق
 ط.ةاارءادهش هللن ءاّوق

 مهارباو هب رطفومملا ةوغص مدآن أ ده_ثأومتلاالا هللالث ادهن لاق هن تاداتلاب اس 1

 هنل ع دب / نموا دلو هناعدن مددعب باو لا نم هلت اك هللا بدب :-ادترمتا حورئسيمرهتل ماك ييرسوبلا راح

 كل ١



 نا ن3 ب 1 يشل نع نين /استاا ع ملف

 نع مهضعب (لثسو)
 ةضدت لاقف فّوصتلا

 ةيرمااةةفاوم ن عباَهلا

 تاؤصداجاوة.ىيطلا

 ىاودإاةينا<ةوةيرمشنلا

 هلرانمو ةئاسفتلا

 ةبناحورلا تاقف-هلأ

 ةميعملا مولعب قلعتلاو

 وذ (لاق)ة عن رمدلا

 تبر ىرممملا نونلا

 ماشلا لاوس ضعبب
 نأ نسم تاقفةاسما
 دعنمتلاف تلق

 تاّقف عدحاضملا ندع

 ىلاتلاق بذي رت نيآو

 3 : 0 ال لاحر

 ا هومش موك

 تفاح

 ىلاوهست مهظ مهلا

5 
 مهال اوم موقلا تاط#

 مهدبشو
 دحا وال م ماطمن داو
 روكا

 الو ايند مهعزانت تام

 قرت
 تاذالاو م-عاطما نم

 داولاو

 سللالو

 فل-رورس حو رئالو
 دان

 ةلزتمرت ايف ةءراسمالا

 قنأ ّق اهبابش

 مس 17

 لارانولاذكعو سو ثالثوةعكر ل -رءبعمنلا لسهتللوس وأ و ن نيت وعم 0 اودومو

 ا|مع[تاعك رلاءذه تناكو ة 9 رم ع عبس ذاش ثبح فورس مكاو 2 ترسل .ا2لارتجكر لا

 فوداروالا باتكىف عاضقرك ذى أ.-وةدكٌو مة. الايدع-متأاورمسجتلا اودوىل الاب هن الصارتو اهتاجانم سام

 ةعكر رب راثبالا ىلع بطاولن أك مل--و .لع هللا ىلص هنا خدذا لخف هدر ,ةةعلو رب رانالات ا لعت فال لضنالا

 الم درفلاةعكرلا تو 10 هيدص ردد ادالاا © ف اللناةيشو عم ورع !ل لضفأ ةلوصوملا ىل هو ةدرذ

 رولا ىونءاشعلا ضر ما ردع: ةدحاو ةعكر لءرمد:ةاتاورئولا عسي اب ىو الودوم !دناف

 لةرتوأولو صضرفاارت واذكو ه3 ىق.-اممرب رغلارتوم توكم نآو رب ارو ههسفن ف توك نأربولا طرم 0

 تقوىأ فدح < ةدرفةعكرذ ذاو ريذتاهيدرواي منلارج نم هلريشو هى ذلارتولا هل ضف لاني الىأ مكن معا ثعلا

 روث ت دار اذا مافارتو هب ري_صبام مدقتي هنالو لعفلا فقلنا عاج ا قرش هنالءاشعلا لة هن ملا او تاك
 رثولاىون ناو رولا نموه نكي م ءاشعا اةنسو ا دسسمما ام مىوف نا هناف راف نيتعكرل'قدتين ىفذ ةلوصةمُالثب
 نكءاورتولا ةلوصوماث الثلا ف ىونب كرولا ىونب تآر هظالان ؟اومدعبامرتولاامئاو ارو سفن قوهنكم

 ارثوةثالثلا ع و < نوكسف ءدعباعارتو لعمل أشنب نآرخ الاو ارتوم_-سفنفنوكي نأ امهدح أن اينعمرتوال

 ةالاثامهرتوت نأ مرعىلءوهناك اذاو ةثلاثل اةعكرلا ىلعةفوةومعتي رون أ لا ثالثل اهإ نمد دعك رلاو
 ارواتسيلوامهريغناربونالن عكر لاراهربغاةربوموا هسفنب ربوةثلاثلاةعك رلاورتولا' همىواننا 1 هلناك

 لئاضن بسور عهتلا دب عقبف لالا ةالصوخ [نوكين أ ىنبذب رثولاواههريغب نانرتو ما مهنكسأو اههسنأب
 نما.ملعةيطاوملاق ىصخلاةالص ع (ةعباسلا )# داروالا بيترت باتكفامهنبب بيترتلاةيفيكود جهال اوربولا
 ىضر ملاط ىلأ نب ىلع أ ىئاه أ نورت عكر ىلا ف ل ةنامرثك افاهتاعكر ددعامأ اهلذاوفولاعفالامئازع
 | ا ردا ع لطم مون وسحو نولاط !تاعكر ىف« ىحذلا ىل ص لسوء ل ءهللا ىل_ص هناامهتعمتنا

 دحت لذ هناك هلا ءاشامدب زي و اعبرأ ىرعضلا ىلصا ن ناك لسوء لعفقا 12 كو كرز ذا فاهنعمتا ىدر تاع

 هللا لص ىناانأدرفمثي دحفىوروتادابز زديزب دقو اهنم ص ةنبالوةعب رالا ىلع بطاون نآك هنا ىأ ةدايزل

 ىلصي ناك ملوح اعدنيا ىلص هنأ هنع هليأ ىخكرول !ءىوردتفا ةقواشار تانكرت - يعدل | ىلصي ناك لو. 1

 اكراهنلاداروأ نمثل ادرولا لو ا وهو نيتعكر ىل_صو ماق تعفتراو سمشلاتةرشأ اذا نيتقو فاس ىبعذأا
 تعفترااذا نوكيامنالوالاف اعب رأ لص قرسلا بناجنمءاملا عبر ف تناكو سعشاا تاعسنااذاو أس

 رهطلاو هعب رراهتلا نم ىو.: نآهتقو نافرصعا !ءالصع ازابهعب رراهنلا نم ىضم ذا ىناثلاوخ رفصن دمق سمشلا
 نيبامهدتنم ىلع رصعلا ناك لاوزلا ىلا سءكلا عوملاو نيدام فصتن ءىلع ىعخذ!نوكي و راهنلا فص::مىلع
 | هللا ىلع ىهذأل تتولاوزلال_ءئامىلا سملا عافت راتقونموتاقوالا ل ذفأ اذ_هوبورغلاىلالاوزلا

 نين ل_بوهيلعهتلا ىلصدنن الور ىلءف نمهد دع ل عناتوةدك و مةنس ىف هو نب ءاشعلا نيد ,امءارحاوي (ةنماثلا )<

 | |ادقو عجاشملانعمهبونجف <: ل>وزع هلو: دارملاا منال يةوميافعلضفتالصل ذهلوتا عكرتسنيءاذعلا

 ١ مسرعا هللا ىلصلاهو نيب اّوال'ةالصنمامناف ءاشعل او برغملا نيب ٍلص نملاق هنأ مسوءيلعهتلاىلصءنعئر ٍ
 . هلىئدتأ هللا ىلءاقحن اك ترغب : دع ءالصبالا ماكسي ملةعا _ج روهمسم ىف: 1 تعلاودر رعأ |نيباعق سفن فكع نم

 مق 0101 وارصوالالدأ فاطولاسار ءامهشب هل سرغب و ماعةثامامنمرمدق لك ةرع يمة خللا فن رمصق

 ىلاءت هلياءاش تاداروالاب انك ىفاهلئاضف

 ع باسالارر كتب رركشيامىاثلامسقلا ) «

 لير نو لعالر عربا مايا تأذاص هو

 نم لاق هام اعمل ىلض ىنلا نعمنعةللا يضرب رعرب أ قدر( دالا مول ) فحالا هويت اهسقأ دينق مايالاامأ
 فارصت لكد دعب هلمتلا ت « وا نمار باكا ةعاقن رك قار تاتو رد الاون ىلص

 ةنجلا متنا ءاطعأو ةالس لأ ةعكر لب ةلستكو ةرجؤت تأ ب كو ىبن تاو هلا اءاطعأو تاذسسح يأ ارمصنو

00 



 لب 1

 قرشا

 برغملا بنا

 هم جلع هلي ىل ص ب !ا نع هنعوللا ىدر ةرب ردوقأ ىور رصعلا لبق تاعكر عد د رأ ىشو رمدعل اةمآ ار ا ا

 0 -- ل ةةئسلا ل منركسا ا هلاعمال راع ست هن ا اا لو

 .ك تب و هيرست رس نذْؤملاتاَذأ نيب

 لالالا راس نيتعكر 00 نك م .!اعهللا ىلصدهنيا |

 ءاش ناةالص نيناذأ لكن يب ادو<. 1ءهنلأ لص هلوةموعف لد. كلذو برغملا متءاص لأ سيف ان اننامأا آب سف

 لاقوا هتك رتفامهنوادد سائلا ار ملاعف كلذ هلل -.ءّهف اههكربف صان | هياعف اههماصن ليسن رج نات

 قراعبالا نع سع* !ادن د وع. .عابرعأا تو لدي و نس ة سازلا ءارالثإ 0 ءىقلحرتاامهالدس ا

 معاصلا ارطفأ رهذ امه نم راهتلاريدأ وانهه نم لمالا لءقأ اذا مل و4 .لعهللا ىلسصلاق ى درمان احنمدا وسلا

 هدركمهنكلوءادأت عقو رجالا قةشلا ةب وغلق تيلصو نرخ ناو ةداخ برغم اة الصف ةرداب!ب>الاو د

 نيتيقر قتعاةتاكوك علط ىتحر عنب ااهرخأو ةيقر قة ءاق مدع ملط تحلب :رغالاةالصءنعدللا ىذر رعرخأو |
 ىلسهللالوسرناك اهنءهللا ىذرةشئاعتلاقةضد رفلادعب تاعكرعب رأ ةرخ“ الاءاشعااةيتار (ةسماخلا) |
 توكيتاراتالاعومجن هءاذعلا شعب رت درأ ةرخ“ الاءاشعلا دعب ىلصت لسوء .لعدللا |
 وهلا ليقناتعكرتد وكما ددعك ةريشع عسبس بئاوزلاددع |

 هد نمد سي لكرا تا اذا ل كا ءاش صورتك هاش نق عوضوم ريش هالسلا لسنا .اعهللا ىصلاقدّةف رب دقتال | ا ١

 ا.سالدعب ا دك“ الا'لرثو ضع ن هالك [اهضعي نأ هانرك ذامف رهط دقذ ري_1طلاقهتيغر ردق» تاوأصلا |

 اقر ولا (ة-داسلا) رباجريغن .ةضرف هل - ةالنأ ل شوباهتمرثكت -ةسد لن لذاونلاب لمكش ضن ارذلاو |

 ىلعالا كب رمسا عسىلوالا أ رغبت اءكر ثالث ءا علا دعب رو 1 ءاع هللا لصهللالوسر ناككلامنب سنأ | 1

 رولا دعب لس ريا ا ىفءاحو د هتلاودلةةثلاثلا فوتو ,رفاكلا اهيأاي لقةيناثلا فو |

 نأ لف نيتعكرهذوذ لكر الا ىردارال  تداز أ اذارابخنالا ضعب ىو اهب رتماهضعب وا ساس نيثعكو | ْ

 الوصةمراولا روح و نورفاكمل ااهيأاب لق ىرخأةياورفو رئاكدلاةروسو ضرالا تازلزاذاامهمذأ ار دقرب |

 ركام
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 سضسعفااو ندسحالا

 لك نازيءالدهازلاو

 ني واللا ند زيملا

 تارانك لا نيذسلا

 ىهاماضت ا قالحال أم

 جور او لرتلا ىلا ىدأ
 اننالا ل-غاوش نع

 اهلعي كلذ ىف تاك اح

 طدو هانا ندعو

 . هجولو فرطاو هب رق || «اعمللاىل_د هللالورتوعدفل اودخدلاءاس رىلع كلذ لعفف اعب ر ارصعلا لة مادبعملا م-رلاق هنأ سو
 ىلا" هنياىلا ه-ورخو

 ند < -ظدو هب ريماعل

 لاق "21د داعم

 8 00 . تم
 لاسر اكو هلا ذر لور باص دتب ابرغا ةالصا تذأ اذان ذؤملاناك هريغو داب علاق م هريغوتءاثثيدي زو رذى أو تماصلا |

 نلاعت هللا 0 سفنلا

 ور*+لاقو#دب رامولع

 ىكاانا.6ءنا

 توكنأ فّوصتلا

 الوغشم تقولكفديعلا لايق' ىرب نأ ىلا فقوتيفبرغ هلة هسا مب ةقوطخ ناك لام كا ةنونع تبل و جلاب وس اىذارالا

 تقولا ف ىلوأ و هاع

 فقوصتلا مهضعب لاقو

 ل عهطسوأو لع ءدهلوأ

 : .هللان ّ ةيهوم هرخآو

 فودتلا ل_فوىلاعت

اواهدعب نات هكر ورهال البق عسب رأ
 كدسوو ع اهجاعمرك ذ ليوعدر ً

 3 هنأ
ورتولا ىهودرخ ” الاءاشعلا دعب تالثوب رغ غاادعب ناتعكر ورمصعلا |

 عاب اعم لهو عامب 0 ىعءمالفه.فةدراولاث بداحالاتفرعامهم

 كلر فوصتلا لو

 حورلالذب وفاكتلا
 هللا دعنا لهس لاقو

 نما ةص نم قودلا

 ند ها و ردكدلا

 هللاىلا عطقناو ركسفلا

 ىو -تاوريشلا نم

 ملا تهزإلا هدادع



 - يم ”اا» نع 1-7

 0 ا ا

. 

 فؤضتلاهياءهلاةجر
 كذع قط انت .عتاوه

 ىعاااذهو هيلو

 نم ءانرك ذ ىضا
 ءامشالا ىف اءاق هنوك

 ريل او4سفتنالهللاب

 ف نانّوكم نهارا

 تاققاو اههسةتدءاشالا

 نيدمع امهتدارا

 تم وصلا رولا

 ريغ هلعل لة:سمهسنل
 مث همولعم ىلا نك ار

 ه سفن دارعال هيردارع /

 ىرمهل ا نوئلاوذ(لاق)

 قودا اهلعهللاةحو

 هرب الوداط هم النه

 ةيفوصلا اضن أ لاقو باس
 ىل_ءلااعت هللا اورث 1

 ىلع هللا معرت اهلك

 مهرا هيا نمتاكسف ملك
 ىلع هللا لءاورث نأ
 هللاةداراو مهسوفت لع

 لق مه ةنةدارا ىلع

 نم بعجأ نم( مهضعبأ
 ة.فودلالاو فئاوطلا

 اهجومهدنع مجبقلل تاق

 ريب كلل سنلورب ذاع انما
 عفو مهدذع لوعأ نم

 نل_هتف هلاوعفو
 دحولال لءازهوْك غن

 تالدهازلا .ريقفاادنع

 لرغلا ماغمتس دهازلا
 اذكهوذحالا مةتس و

 قضقا كلذ 51
 ىلع م6 ةوقوو م عثاعو
 مهضعب لاق و مه!ءدح

 هلمقتءااذان مقوصلا

 تاقلد .وأنانسح نآلاع

 هنافتب وتكملاب لغتش لفالصلاتماقدقو دعسملا لن دناقضرغلا ليقامهؤادأ ةةسلا نكماو سءشلا عولط
 امهال_سوامجلا ماقة: وتكمل نمغ رئاذامث ةبو كلل الاةال_ضالف ةالصلا تءق اذا لاق مو هيلعهّنلا ىلص
 ل امهنيبسيترئلاامغاو ا اممنالس عشا عولط لبقاةعقوام 0

 قامهاصت نادددلا او ءادااتمقب وسترتلا ىلقت اةعا_ج فداصا ذاق ةءاج ف داس: ملاذا ريخخأتل اوعدقتلا

 نياهنوترتكلالسنأرلا ل : رصسملا ةرعت نيتعكر ىل !هر ورسملا لدي م ءامهةفع ولزتملا

 ةيتار (ةيناثلا) ةضد رثلاورعفلا تعكر 0 كك لاورك ل ذا هيف بحالا سهلا عواط ىلا حلا
 انودخناك ناوةمل اضأ ىهواهلب ف عب رأآوةدك وم ة:ءاضد أ ىف هواه دعب تادعكو تاعكوشس ئهورهظاا

 تاعكر ع رأ ىلص نملاق هنا _.ومر» - هللا ىلص ١١ نع هنع هللا ىذرترب رهولا ىور ريت يخخالا نيةعكارلا

 لالا ىتح هلنورغغت_د كل فا نو«. دعم ىلص ن هدول نه و 00 ا 5 نس سومتلالاوز دعب

 تحاف 0١ ادا حم هاما !باؤنأ ناو 2 :ونهلمط:لاوزلا دعباعب رأ عدب الل سو. .اعهللا لد تاكو

 هيلععتلاىل_ههنلا جو ز ةبدسح مأن و راماضد ا«لعل دو هيدرغتد ىرا ادنالا بولو ءاورل ءاهيق ل عقر تأ

 لبقاعب رآو رسغلا لبق نيت عكرتنملا ىف تدب هلىنبةب ودكملاريغة عكر ةرسشع ىتنث ا موب لك ىف ىبصن ٠ لاق هنا سو
 لوس ١ 0 طل اع هنلا ىد ر رع نب الاقوب عملا دعب نيتعكر و هريصعلا لبقنيتعكز واهدعب نيتعكر روروهلطلا

 لاق هتاف ةرعقلا ىدكرالا اهنعهّللاىذرةبيمحمأ هنرك ذامرك ذفتاعكر هرم مول لك قياس وهيلعةللا ىلصدللا

 ىل_صهن انكم ائط رةصةد ىتدخأ ىلت لح ككل مل وهيلعفللا ىلصهتلال ]وس رو ءابمن لغد نكي مةعاس كلت

 تراصفءا ءاادعب نيتعكرو ت1.” نسكربص نس اقلاو 20ج ردع ماهتدباف نيتعكر ىل !دتاك مسوي .اعدليا

 صاخختالا ل طةداب بفرع لا اوزل'ولاوزلا, كلذ تو ل خدي ورا كرات ار ل ةتاتعكرلا

 عفترت س مثلا لازتالف ليا برغملا سناجقعولطل ادنعلط صخخشللل م ةيذ !قرمشل ا ةهد ىلا هلئامةمدتنملا

 كلذنوكقراهناا فص: سوقوهواهءاقترا ى-هتنم سلا غل :ناىلا ررغملا هج نع فردت و صني للاغا او
 ةدايزلا تراص ثم نفةدايزلا فلافااذ_خأ عافترالا ىسهتنم نع سوعشلا تا از' ذاق للا ناصةن ى.هجتن

 اعالا طيترب ”الف اكد للا نكسلو هل بة عقو هناعسهننا عىل اوزلا نااعطق لعب وروظا١ت قو لخد سا ةكردم

 ظ فيد طداافريصةبو ءادعدلاق ل وط:ةدايزلا فذخأي ه#فمىذلالظلا نم قايل اردّقلاو سات لدخدي

 ظ | نزاوماومادقالاب اذ فرع وتاطرسلالوأا جغوأت» هرم دفئا زاىز ا لوأ سلا غول هلوط ى-مت ممامو

 ا احول ضرالا ىلع ع. ذوليللابىلاعثشل' بام لا امال. نا هناعا صن سحلأ ن 1قمةدقلا نم ةبب ا مو
 ْ ىلابطقلا ن 0 ٍظ وقس تمول ةواث بخ بطلا بأ اح نمهعال_طأدحأ 1ن 15 ثدحتأب د وٌ _سماعضوانعإ م

 نيتقاقنيت : وار ىلع علضلا ىلع طخلا ماقلح والان هوا عدلا علسلا لا الس ا تدر ضرالا

 000 00 وم كانوسما بت حوال لع ا دو عببضات منيعاضا ادا ىلاالئام اطلنانوكالىأ

 قيطنين أ العلل ١ 11 ا
 ريغىرغلاو قرشلا علضالاب زاومنوكي ورخغ ا طة _مرلا ةماقتسالا ىلع ىهتن الهس ًاردمواث مع ب طخ ىلع
 طخللانعلافا!فرعتا اذاف عافترالا ىبتنمىف سءهلاقىف رغلاتناجلا ىلا هلم لطب اذاف امهردأ ىلا لئام

 لوأ نم رقوهتقوىفاة 5< سالاب كردباذ_هوس عملات اازر_ةؤورشلا تناحولاح والا ىلع ىذلا

 لخددومعلا لثمةمالعلا لت نملاظلاراصاذاهةمالعهفارغادنعلظلا سأر لعرلعب ىلاعتدتنا لع ىفلاوزلا
 هبرودهذهو لاوزلا لعق +:ةرععسآيالردقلا اذهفرصعلاتقو



 لالاد 0 ديانا نود تب األ عشون اذكر ا 0

 مهل مال !
 لهاجلاب قذر لهاح نمر دصناو«.1 ركن وهريغب نأ هن الص ف :ء!ساهريغ نمىأ ًأراذاةالدلارضد- نم ىلعق-

 مامالابةهسأر عفرت نم 0 جرا فوقولاب درغنملا عنمو فوصا بو تب رمالا كلذ نفع اكو

 هللا ىدردو+ءسمن !لاو هلعاالث حلها !نمملاءال لب دو تؤ. اعدت ضلاقدعتر ومالا عل

 الا ارضقل بيتنا اذا خطا لاو وذ ىلال نعواهرزو قد ووفد 0 ىجا نم ىر سن

 مهيقأر ,عبرضا و فوغصأ !ىّو سن نآك الالب :تأ ثا , د1 | ىفءاجوةماعلاب ترمذأ ريغت لف تر عطا اذافامحاص | ْ

 زاك تاو مهودودف ىذ سماك ناف مهو دقفاذقةالساا فكنا او-ثااودةد7لاق+ ءاللاى درر عنعوتردلاب |

 ىت>هيف نوغ امي نولوالا ناكد قو همق لها ست, تأ جيتي الو ةعاسجلا رت نم ىلءراك ا باةعلاو مهورتاعف ءاحأ |
 تودةعاس#لا نءرخ أ :ىذلاود»تمملانأ ىلا ةراش اةعاس+لا ن ءفاه نمضءبدلا ةراغ :1 !لمك مهضعي ناك |

 م-وهيلعهننا ىلصهنلالوسر نمز ىفيلع سانا م> زن نأ ذإو فص | !نيع مص, تأ ىتبذي دهسا لد نمو ىبلا |
 امالغدجوامهمورحالا نمنالغكه لن اكد جسملاةرسدمر ع نهى وه. اعنا ىلهلاقف رسسنا تلت هل ليقىتح |
 هزك دنت اندر اما ده داغا ابنك ملاذا ىنعأ همقىل_ةلدبو نال نا ا

 ىلاعت هتلاءاش نا داروالا ب اتكفةقر اا تاوأصاا ماك ىأ سو ىولبلااهجرعت م 7 ىلا لاسم ا نم

 « (تاولطلا نم لفاو 0

 نعل ةنامن لاب ىنعنو تاعوامتو تابكسمو نحس ما فقأ ةثالثىلا مسني داوادلانمضئارغلاادعامن العا |
 نال هرب غود مسّتل اورتولاو الو نواصل بقع تاور عب اولا وهب ءاعدتا لص هما كو-ر |[

 تاواضيف هل :نسإكك اعةبطااوملا لني لو هلضةيرمخع ا دروام تاهت سملاي ىب «ذوةكو ىلا قد راطلا نع رايعتسلا |
 كلذءاروام ناءّوطتلاب ىنعو هل.مأو هيف لوتدلاو لزتملا نم ورك دنعةال_صلاكو ءو.سالا وف لامالاومايالا |
 اج اضذءع رمشلا درو نلاةالصا اب ىل-وزع فاو ةاحانمىف سخر تح نمديعلا هبع ٌواد)ه:كاورثأ اهنمعفدرب ملام ٌْ

 عرم“ هلا نعوزا. .ءعوطتلاو اةاطمةالصلا ىلا رديت او اهنعب هال - صلات ىلا داي مذا هب عرتتم هن ينقل ْ

 ةئسلاو هلفانلا ان. اف ضئارفلا ىلءةدئازاهتاجو ةدايزلاوهلغنلا ناثءم>نملفاون ةثال_ثلاماسقالات .همو |

 ةحاش الف حالط دالااذهريعب نم م ىلع حالو دص املا هذه فيي رعتل بع باسمالادرأ عرش صل ١ ا

 رامإلا ,مامفدروام مسك لضفلا ىف هناحردتوا:دنماسقالا هده نم مسقلكو ردطاقملامهف دعب طافلالا ىف |

 :دراولا رابخخالا ةعبسح و اهماعلسو «رلعهنلا ىلصهنلالوسرة بلا اوملوط بسعو اهلضذ !ةفرعملاراث <الاوأ|

 فوسكمل مث ديعلا الص تاعاسجلا ني لضنأو دارغنالا نكس ع نم لضف أت اءاجلا نكس لاقيت 5 كل ذاواهرابتشاواهسف |

 لفاونلان ا معاوا واغت ىلع تتاورلا نمامهدعبام مث .رعقل ا انععرم رولا دارغن الان -لضفأ وعام _سالامث

 قاعتااو تاقوايقاعت,امىلاوءاق .ةسالاو فوسكلااك باساب قل ة:دان ىلا مسة:7اهتاةاعتمىلاةفاضالار اتعاب

 ماسق اةعب رأ هل حافة سل ارركشد ؛وأعوبسالار ك2: وأ هلوالاو موءاارركشن رركتيام ىلا مسقنب تاقوالأب |
 ناولصل!بتاور ىهةس+ة نام ىهورىلابالاومايالارركسي رو ؟داسباز امو 0

 3 دمسمتلاو نب ءاشعلا نيدامءامحاو ىب مذا اةالدىهواهءاروةثالثو سلا

 لدي واهفاموا.زدلا نمر تر مقلا كك مس وهيلعمتلا ىلههّللالوسرلاق ناتعكر ىهو جدل اةبث 1 ) كوالا)

 لزانم ملعتي نأأالا هلو ىريسءةرهاشم لاب كلذ كارداو ليطتس 00 ةوقداصلا ارعثلا عولطب ا هتقو

 اوكسااب هعوملاط تارا ملعب وأرمقلا

 رهشا | نم هريشعىثاةكلرهشلابو رغ مع أ عاام 0-00 غلا عملطب رمقلاناةرهشلا

 دب رملل تامهملا نمر لا لزانملءآولوطعب كلذ رو جوملا ض »بقنوات هيلاىرطتي ربااغااوهاذه

 وهو ميصلاة ضن زفت قوتاوغب رعشلا ى «كرتقو توي و جداا ىلءو لدأل ا تاقوالا رب داةم ىلع هب علا ىت -

 نيدلءافرهقلا فرع وهيلعبكاو 1 !ابلدّت_بدقرم تءالر داظ
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 ؛لرئاضيأو هةةو نع هناف
 لبحاغلا ظحلاريةغلا
 رايشغار فل اهمانتغاو

 راش الاو ةداراو همم

 لاح ه1 ةدارالاو
 راس ةودلاتألقوصلا
 هللاةدارابءامشالا فاق

 الذهسف: ةداراب الىلاعت

 رق:ةروص فدل ضذىر

 ىرباغاوىنغةروصفالو
 قالا غول يف هل ضذلا

 عنو هيلع لدي وهبذ

 2 )اعتدنا .نذالا

 دقو ثلا ف لوخخدلا
 ةعسةروص قل لد
 نم ثذاب رمال ةذباعم

 هل ذذلاىرنو ىلاعت هللا

 نايلتع لاى د دا

 الو «_فدنلانمنذالا

 لودخدلا اوةعسلا ىف مسق»

 دعب الا نيقداصال امذ

 قونذالا مع مهماكحا

 بابومادقاللة ل ماذه
 نمامذنيعدم ا ىوعد

 تبحاص هية: لاح

 هك دقوالا لالا

 نم كلل لاما بكار ١

 نمار وهندب نع شاه
 ذا اذافةئدن نع وح

 كل قر هلا روط كلذ
 معو فّوهتلاو رقغلا

 فّوهتلا ساس ةفلان

 نا ىتعم ىلعهماوق هب و

 بتر ىلا لو-دولا
 رقفلا<ةبرط فوضتلا
 نم مزمل هنا ىعم ىلعال

 دو> رافودتلا دودو
 دشجلا (لاف) رمفلا



 لوص> نم فّو-هثلا
 اهايد_توىال_دالا
 تازعت هك فهد ريثعاو

 د_هزلاىوذفوصلا

 أ ديان ,ةورقفلا نوفو
 2 هرم“ عمرة فلأ

 لهأو فّوستلاةدادب
 | نع -:توقرغالماشلا
 | رقغا او فّونهالإ

 ىاعت هنيالاقتوأو 2:
 1 اورص-أ نب ذلاءا رذلل

 فصو اد ههلنا لمدس ىف

 ىلا عت هليا اود -_ءفوصلا

 ذوأسوءارقف مهام“
 هم

 نيب هيلاا ىرع د ىنعم
 لوقنرةغااو فّوصتلا

 هروب, هلضأن قوم هب
 كا ملطتم ى-غلا ىلع

 هياعهتلا ىلصهلن'لوسر

 ءامتغالا لبق ةنطا

 اظ>ال امكف ْماَع
 كسمأ ٌقاءلاضوعلا

 فافلا ل_طاخلا نع

 ةل-ةهلاو رققلا قئاعو

 رهفلا لاوز ىدخو
 هل[ضالا َن اوفل

 نيع'ان هو ضوعلاو
 قيرط ىف لالتعالا
 ىلا علاطت هزال ةشوصلا

 اهلحال الرتو ض اوعالا
 ءامشالا لري ىقوصلاو

 ةذوهوملا ضاوعاللال

 ةدوحوم الاول لب

 0 10 م

  [لهناث هتالص تاطب تلو مالساا دعب دعس نأ برغلا ىلعر 5 ذءامهم مالسلا د«.ذ ىسن نافمالسلا

 مالسلا فتأتس . كلذاف الصا | ىلاد :اعو هن لاخلا لصححالف هلحتريغ ىفانا مست همالس لعج هن "اك دوهسلا ف لحد

 «(ن]+
 هريؤمأ لاثتما لثملحو ياا لا رشلاب له>وأ ل ةعاا ىف لي اهسسةال_طلاة.:ىةسوسولا

 5 زلوخدلا مظعتا ءاقصتنأ 1 .وثلاقولق هلما اةفرلاعءءاع لغد نم هودصتقلا قس ىف هرمي راف عنك عل ظعتو |

 ةيعادتعن هلذفرع و هاربا كلب ه[ةعق 7-0-0 ىو هلعإلا ءىم هل اودي الهم هإضف ل> الىلخاذلا ا

 تاقدقذلصةلالوط دعب وأدعسملا نممحورخدعت وهسا ادور ذ 5 : تاقدوه-لا رعب

 هنوك قاضر ةءاداا ارهطةالصا !توك طارتشاو 5 فوأرخ 11 04ه -ذ ماعلا

 البصق ءءاوسرخ 1[ثعانءافتنا ول ادلا ىلع هحولا هلا عالا جلو ءدلا 1 اع

 نأو ديالتاغصلا هذه مم امظعم نكي مل: دع كال ذدعب ماةفري وأ هنءاربذم ماقول هناق' هنظعا ”توكما هي رمظعتلا

 طظافلالا مافن لوطن امناو ةدحاوة لخط ىف سنا !ىفاهروض-لوط»الء ةدوصةمنوكح::نأوةمولعمنوكست

 سيلقة مثلا مهفي لهناكف هولا اذه ىلعةالصااةين موشن م نفتاةلايار ؟هتاماو تادالابأا اظفاتامااماعتلا دلا

 عمتجت مولعلاءذهؤ درصقلا ذه نافل هللا ض*ةسوسول ة تو ثبجاف تقو ف ىلصت نأ ىلا تب 5 !الا هم 0

 روذ> نيب ىرفواهلم تو سغنل ااهعلاطت ثدح نهذإ قداح الاةإهغمتوكتالو ةد>اوةلاح ف سف ا ف

 الثم تداحلا لع نمناقال فم نكي / ناو َهِلَدْعَلاو بوزعااداضمروض+ اور كلاب هلم غني : و سفنلاقّئ ثلا

 0 تداحلا لءنمنافدإ ءغمنكن ل ناد ةرضأاحى هاروا ءنعضت علا اقهوةداوةلاح ف دحاو لعب لعب 3

 تحلب وأطنم مولل_لا.ذبةدو الرخألاناومدعلل مدقتلاناونامزلاورخأتلاومدقتلا اومودعااودودو ا

 مدتتوأ مد_ءااوأرخأتلاو ا 9 احر ممل .ةوأ نوع لدن ملاذا تداخل اعل انا لح يلا

 هلوقلا ةكئانم هلوكتاكو ايذ :اك تاك طقع هوو ءاملاةذرخأ ماو مرقة لا ىلا مسةنا!تامزلا وأد و-ولاوخأتوأ مدعلا

 ةيرهلغلاء لق قرضحي نأ هسفن فاكي سوسوللاناف ساوسولار وية ةيقدلاءذهبلهجلا نمو ثداحلا لعأىفا
 مالا قلل[ ة مس فكرا ولا ع كلذو اهعلاطب وهواهطا غلاب هإصذمادحاو هلا فةضرغلاوةثادالاو
 أ
 هريبش أ لاثتماك ةينلاىف هناك مهنيا 0 1 لاثتما نأ لعن تأو ا رمل ذيك لع مل اعلا |

 لثع مو هإهغمرومالاهذهرا العدل سوسو ا !مهفي موللوقأر صخخرعلاو لدهستلا ل دس ىلع لعد زأم ََ

 الاريبكتلا ن مخرش» الث هرخ 1 ىلا هلّوا 1 نمريمكستل اءاذن :1 ىف كلذ ةإ حضحأو : ةدحاوةعفدلائةمالاهسغنىف أ

 ناكولو ططش فراك: كلذ ناقءرخ اوأر يكل لولي ع.+لا نرغب نأ هذاكسنالو كلذ ءافك ةبنلا تادحدتو

 ىلعم الانا ىلع لا د كلذ ع ودوم دعف ة.فنا!ىفةراصتلا نءد_او سوسولو«ذعل او -نياّالل عتولهن رومأم
 ه«_سفنتلاطن الوةسوسولا هقرا ةدوكلذدو عش ىت> هن عني تأ ىعمأد سوسومأأ هم !!ترمستت امفكسف لهاستا !|

 مول - ءلاق ية حت فقرة نماه هوحو ىوات هلاىف ان تح در ةسوسولا دب زب قيقا !تافد اذى هد

 كلذاف ساوسولا ماع حمم واهع' عءا اهر طاع رفةماعلاامأ اهتفرعمىلا ءارإعل ار 9 >ة.غلانةقلعتملادوصقلاو

 ء(ةلسم)# اهانكر ,ر

 هي واسب نأ ىنبنيالو لامالا ارئاسىفالو اههنمفرلاودوكسلاو اوعوكرلا ىفمامالا ىلءمومأألامدةتيالْأ بن

 مدقت تاق: :رخاتمريغممت 1 لا بزاف لدا وا نافعا دولا عما ذيفدرل | ! وقعت وبه عمت لد

 لؤأ اذه. مامالا ىلع قولا ىف مدقتول ان: تالعب م 00 ا لعأ(|

 نآالا هلدحو الل عغل هاء مدقتلاف مدع تأ هيىدتةا ايقنت 32 01

 نأ مامالا ليقمسأ ارعنرب ىذلاىشخامأ لاف ةيفريكتلالسوملهتلا لسهقلالوسرددشكلذاو ١ اوهس توك

 :وهعوكر نع مامالا ل دعت نان كل ذو ةالصا!لطبن القد حاو نكربةنعرخأ ل اامأو را د->- سرى ارهلل لوح

 نيعك ارلا دس ىلا ءتنب مل دعب وذو ضرالا ىلءهتهم» مامالا ا ؟كومكرب مدع)



 1 ١ ١
 3 ١ | مو

 رغفلا ريغ د_هزلاو
 مادقن كلل و هنالغ شرفه مدق نيبام يعض النأىل اوالاوهراسا ىلع دحأ فق, الذا كلذ لعط» نأ مام الل اماما ن 7 ا
 دهزلاريغ فّوصتلاو 1
 م ب - . ف متل «*( هلأ« ةعدب هم ٍءمدقْنيد هماعن لدرلا غض و و محأطتس ريح لاق دقو تب دحلا,دا رااهاعلو هيمدق |

 2 . ع

-!!فورح ل كش ىل اع سيلو امالكد«دالتوص هلم <الامو اة لءفهنالهتالصلامبت ل هتالص ف قزياذا | ْ
 مالك

 قاعمو رقفلا ىتاعم
 هليال وسوتا ا ةياحعلا ضعب ىو رذاهمق م-وهبأءدللا ىلصهللالوسرتذأ 5ك الاهنمز رت < نأ جد يق هوركمهناالا |

 فاصوأ دب م عم دهزلا

 نوكح,الزافاضاو

 ايفوص لجرلا املودب
 اريةذوادهاز ناك تاو

 طرب 0-5 :ىوتثالاقو ٍءهديب فتاك نود 7 هباوكح مادي دشاضغ بضعف ماك لملف ىأر لسوءيلعمتلا ىلص |

 ةالصأ| ىف لح داذام ؟دح !تافلاك د الان 1و هه->وف فزع نابع !لاقوانم ءلاتفثلام ا اردعرب اهرث 5 ظ

 نكءاو:ةع عد نءالوهيحو ءاقلت مكدحأن رعب , الف ىلاعت هلياههحاووخ || 5 فود! لاني و هنهن لجو ُرعهَللاناف |

 ظ

 انو دنا | صنعوا لاق "ضع هشعب الدون كعكه لة 0 ا

 و 0 فق:ةدتاولاؤأر ارااوالا .1ةهنعاوخأممامالا نإ َّ ا ل ةنسىدتَملا فوقول

 رك لح لكاو بدأ ثمل نءل-رلا تو ل>راهعمنأك ناف لل نكلو كلذرضد ملمامالا ت :< تققوتاق مامالا ف اخ
 ند بدا مات لكدلو 0 هددش لا ار وأ فصلا ف لحشد لد د :رفنمفمل!فادشدحأ ف بالو لدرلا فا ىب ّ مامالا

 خاب تاقوالا بادامزل أ( ىد_: :ةلانينتوكب نأ ناوهو فصلالاصتاقض ضرغل امأوةهار كك عم هنال-هثتدعادر ةنمفةؤناف فصلا

 عيض نهولادرلا غلبم | ىلاليىفصلاصتاىلا باتحيالف هلو هنالاعماج كلذ كد حسم ىفاناك نافع جاموناف ةعماجأكإ ارمامالاو
 نمد.عت وهذ باذ الا 1| ءانو ىلعمومألملا تاكاذاو مامال ةال_مب رسما رهط ىلعهنعهللا ذر :ر رهولأ ندا لاعف" 9 «نأ

 1 ام ىنكو مهسةؤأ غر دةيبرقلا قكفا قرع ةمءام .فالتخا|هاسهتدن ى سلوك رجش هعا ارتتوأ قب رطىدحمملا

 تا --نددودسو ٌىطالامايودراسن وأ دحسملا نب ؟ ىلعرادن 2ص ىف ف ةواذا طرت داس او اورخ ”الاىلا امهدحأ لعف لدنذاةاطبار

 بر هلا ن-طغن ثدح

 الان ١1
 ) 1 لاقو) انو* 1 نمو فصلا كلذ فن مةالس حد م نوصاا ىلا عاطةناريغن ءاهزياهدىف دعما فصدعنأ طرتشا او دسملا ىف

 0 بدأ ّْنن - بد عا ارهصلاكفةدح اولاةصر ءلا اودحاولاءانملاام اماقةفلتخلاةرنبالا كا ذكعومرل ءمدقت نمتودهفلخ

 كا نحسع ناونع *« (هل'سم)# ْ
 ىلهىناانال نطابأا ةال صرخ ف ل1 .لو هياء نينلو مامالا قفاو اذ هتالصلو ًاوهفمامالا: الصرخ كرد اذاقويسملا

 - عكرتافاهففذماو ةحافلابأ ا .لوغاعدلاب لءةُثالف مامقلا ضعب مامالا عم كردأ ناو ,مامالا مس تنقناو هنن

 هحراود تعم هءا هكاغلا لعل تاكو عكر ومامالاقفاوزعناف متءلفع وكرلان مهلا ددعاىف«ةو1 ىلع دقواهءا لبق مامالا

 ىضرؤلا (انريخأ ا( دهشتلاو هادو لا ىف مامالا كردأ تاواهعاطةملا ةزو لا فوهو مامالا مكر تاو وبدلا طق تفاهع ج كح 25 ْ

 0 00 ندلا بوس<لاقتنكلذنالىوهلا قام انرعك هنا عوكزلاف هكردأ اذاامف الخ ريكو سلجم مازحالاربك |

 م عش ١ انآ لاقةزاحا نئمطن ملام ةعكرالاكردمتوك الوةو د_هلا بنسب ضراوعالال ةالصلا ىفتءلصالا نالاقتنالا تاريبكتلاودأ |

 0 ا كلتهاف نيعك ارلاد- مامالا:ز واس دعب الا هةندت ًامط متي لن افنيعكارلادح ىف دعب مامالاو عو كر لا ىفاعك ار

 ولا ىدلاو نيريسا رهعلابأ دس: هباتاقرمصعلا مح الوأ رهطظلا للف رصءلا تقوىلاروهظا!ةالص هتناق نم د (ةلأم)# ةعكرلا
 0 تقلا اعلا ةعابجلا ناقءدعب رهظلا لصءل عرصعلا ل ضياقانامانف تاق ف ذاللطاةبش مققاو 5 نكلو از ٍ

 9-3 د01 نوح تعم اهببأ بست< هللاو تقولاةال_دىونوةعا+جا ىف ىلصةعاج لردأ مث تقولا لوأ ىفادر نم ىلصن اف كوأءادالاب

 لود قوصلا 6 ةداعاك َدِلَفا لاو | اونملف ىرخأ ةءامج كلر دأف عاجلا فىلسدةناكن او زا-اعَّواهتوأة ةناهىوف تاه ام |

 00 0 7-5 «*( لسع )< ةعاجلاهِإ.ضذ كردا كلذ لاا ءاوهل«والىرخ أ: ره مءاجلايئاذؤلا
 د لا ا غأ ًاوبوثلاب ىرئالصااءانثأ ىفة_اعنلاىأرولو«مزلد :الونالصا|ءاضق ىحالاوةساكت هيو ىلع ع ع لما

 فوءتلانعىر را 5 وهبلعهللا ىلصةللالوسر مال اهءاء ليث اريج رمش نيج نيلعتلا عا ةدئازهلصأ او فاذئ:-الا بحالاو |

 لكى ورسم لاك *0 "سمو ةالصلا ف أت د )و هراعهللا ىلص هنافةساحن امماعنأب |

 00 5 ل رس ليلا ٍِل 1 ادأتونقاو 1 ليالارهشتلال

 0( كلا - ا -140) ا
 اكشفمرعل تع زئصوتني تس



 ىذلادانسالاب و) ان

 (ندرلا دبع أ ىلا قيس
 نحرلادبعابأ تعمسلاق
 تععم لو ىرارلا

 لود ىسمر كلا
 هنوك,الىذإا ريقفلا
 هتععمولاق ةحاسهنلاىلا

 رك ابأتلأس لوي
 لاّةفريقْفلا نع ىرصملا

 كلع الو ثالءال ىذلا

 ىلا هل نوكياللو -3)
 هناواذعم )َ >احهللأ :

 فئاطوو لوء شم

 هب ربة قثلا مانهتيدونع
 هب هنءالاك نس ماع

 ٍِ ةجاملا عفرىلاه-ودعال

 ىريذ 30

 ةدان رنيبلاف كادت

 5 د عاشأالا وذأو

 اوراشأ 0 اهناعم

 قلاوحأ ىلا اهف
 تاق وأ تود ا

 اهضعب ليصفت ىف امو

 طباوضلا ىلا ضعءبلا نم
 قءايشأ ركذت دقت

 رك د افومتلا 2
 رقفاا ىعمسف اهلثم

 ئعمفءاستمارك

 فاهلتمرك هر
 ثدحو فوصتا | ىعم
 نمديالف هاينشالا عتو
 همنشت دقق لصاق ناس

 رقفلاف تارا
 ىتاععو ةران دِهْزلا ىناعم
 نيشالو رات فودتلا

 اهضعب درت ملل

 لو ةنذويضعبلا نم
 رقفلا ريسغ فّوعتلا

1 

 م رشواطنغينيذلاعماجلا فلز اىلعةقدصلاهرك نمءازطعلا ن نموءوطعتالفنآرقلا ىلع لاس اذار ىلمعنال
 قدا صتف فرص امةعجلا دهش نمرابحالا بعك لاقو طغت ربغ نم هزاكمىفا دعاقوأ اا ءاق لاس نأالاس انلا

 ينام-هلل' لوي متامهعو ث_ةوامهد وءءوامهعوكرم مني نيتعكر عكر عج رمةةدصلان ا تل

 لاس لمونالوةنس هذ ًانالىذلا مو. ةلاىحلا ردمتلالا العدل لاب مممرلا نتج راها سسب كا ءءايشالأ [سا

 ني> لاف متادحأ ذؤد إو ركتب ١ واد غون ةعلا وانبكسمعطأ آنه فلس ل!ضعب لاهو ءاطعأالا ًاسشىلاعتهنلا

 هلادباع اعدءرا_دلا نمىيفاعتو ىنجرتوىل ارغغت ناكل أ سأ موييقلا ىلا محلا نونرلا هللا ميسي هامالا مل

 و سالوداروالا+.فرثكت د وأم :دلالاغشأ مج نعش بفكمذ ةرخ الل ةعبللا مول لع نأ عباس بلان سا

 ةةفرلا تناك اذاالا مارس عغلا ع واط دعب وهوءاكل مهملءاعدةعباهإل ىفرفاس نم هنأ ىو ردقفر 2

 0 هليس وأ هب رسميا ءاق_سلان مرسملا ىفءاملاعا ارمث فاسلا ضع 00

 لاب ودصمملا ىفلبسرأ برش ثدصسملا جرامتعطلا ىلمعأول سابالاولاة و ركمدصتملا ىفءارشلاو علا
 ةل_اغااتاقوالا ف هامعتساا ريع ب أ اذا هناك هننا ناف هنري عاون 0 ةعجلا قف ديزب تأ تبي 1

 هتقادش أو هياقعيف عجوأ كل نوكمل لاسالا ب ةلضافا!تاقوالا ىف هامعتساهّ:ةماذاو لامعالا لضاوفب

 ءاشناتاوغدلاناتك قاه رك ذى ًانسو تاوعدةعا ىف سس وتةولاةمروحهك اهتناو تقول رب هنامر 3

 قطص مدبع لك ىلعهّنلا ىلصولاعتهللا

 اهتفرعمىلادب رملا اندم : وىول ل ااهبرعت 1ةقرغتم لذ اسمى سداسلا بالا )

 (ةفلا تك” قاهانب سقت ادقفةردان قت جلال ئاسملاام اق

 * لاسم )#
 نع و فاست ىنل!برقعلا لةقوراملا عفدف كلذوةجاحلالاهو ركموهفءاللا لطبيالناكن اول يللا لعفلا
 امهم ىذأتامهمُثر .وغربااو لمعلا اكل ذكوةالصلاتلطب وترثكد ةفاثالث تراصاذأف نيد رضوأ ةد رضب اهات

 ةالصلا فىوغربلاو ةلمتلاذخأب هامات حو كن املع ضو دب ىلا كلا ف اهت ا بشلا كو امهعخذ هلتاك

 اهلتقناهءلعئثالوابنهون واهز_أر ىلا لاقوهدب ىلع مالار هاش ىتحءال_دااىفةلمةلا لة تاكرم نءاو

 هتالصنع هلْغْشتف هب ذْؤتْنأالااهعد. نأ ىلا ب> الا دهام لاقواه-رطن ماهر دخت وا هذ أب بسمات الاقو
 درطبال مهضعب تاك كلذلو لق ناو لعفلا نءزارت>-الا لاكءلافالاو ةصترمذ هواها مث ىذؤتالامر دق هومف

 رب ةتااررس ؛لوللل!ىدب نيب قاسفلا نأ تعم-دقو الص لعد سفيف كلذ سفن دوع أ اللاقو ب بايذلا

 ”لركالوهسفنىف لجو زعهللا دج سا ناو ىلوالاوهو بق ىلعهدي م مض؛ نا ساد الف ب رءاثتامهمو نوكردت الو

 هتماعفارط كل ذكو هن قسيت أ ىبنيالف ءؤادر طقس ناو ءاممسلا ىلاهسأو عفر النا ىنبن 58 تن اوهناسأ

 * لاسم )< كرو رضلا لاو ركمشلا لك

 :وفعمةساحنلا ذه لب عزتاارسعل فكلنا ىفةدخرلا ثسلوالهسنيلعتلا عزت ناك تاوةرئاس نيلعنلا قةالصلا

 54 متعلم لاق مهلاعت سانلا عز زننع عزت م هيلعن ىف هيلع هللا ىلصهللا لوسر لص سا دا عانعتفو ٍ

 ودا ارأ اذافاث بدا مهم نا رمح أ ىفان ادا مدا ا نأ اره امس لس لاقفا 0 ا ل د اراو

 قئالصاا مهضعبلاق دامهق لصملو ض خرالابهههسمتلف عن ىأ رتافامهفرظتمل ءلومملعت با لق دحصسملاكد جحا

 مهل نييبل مهلأ تلوم لحما 0 ا لربما ىلصهنال ل شفأ نيلعنلا

 ا + مل-بوعنل عدلا لص ىبالانأ بئاسلا نب هننادبعىو ردقو هنفذا اومىلعاوعلخ ممناملع ءذاهعادش تدع

 نيبامهعضي لب م امطقي وعضوملا قي ظ.ق هراس ومنبع نعامهعضب نأ ىئبيالف ملت ن ذا ماك لعفدق اذاف

  تافتلا اوهو ىنعملا اذه عار لخف  امهفةالصا اىأ رنملعلو رامهمل ام ةتامءبلق نوكيقءعا / وامهكر بالو هيد

 00 عينورسأ !ىلص اذا لاق لو هيلع هللا ىلص ىلا تامين :عدتلا ىضركر روت 1 ىو رامل اتاقلا

 هراس ىلع مسو<.لعهللا لصهتنالوسرامهعضووا ل امهم ذؤتالو كنلدر نيد امهلعجأ هيغل نو لاهو



 مو

 مهللاتاقناوةدحاودةءتوىنالاىب :لكلوسر وكستو لد.عد# ىلع لص مهألالوأ: ”لاهك !ءةالصا افك

 هزحا وهند عوىذلادولا ماقملاهثعب راو هل ولاهطع أو ءادأ «ةطوءاضرء ا نوكت ةالصدمتل1 العود # لعلد | ْ

 محرأاب نيحلاصلاونيمسنلان مهناودخا ع. ىلعو 4 لع لصومتمأ نعامدن تب زاحام لضف أ وزحاو هزهأ شامان

 ل هنعاف 5 عج عسا هر تارمعساة الل ظ

 فئارشو كت اكر ىازنوك: اولصل# اضف لعحا مهألا لاّقف ه ةروت :ماةالااب نأ دبزب نآدارأ ناو_سوهيلعهنلا | ا

 دئاقنيلاعلابرلوسر ونييننلا تاو نيق:لا ماماوزء1 سر اد . دج لعل توك ةجر و ل ةذأ ارددتاوكزأ

 ن والا هيهطرغت همم هعدب رهنو هل ر 5 فاز ادو#اماةمهث ةعباوهالا ةمالاد .سوةةرلا ءاورملا عير الل |(
 أ

ِ 

 قف مفراومتح لاو ةناريبل هنو ةناعرت مانع مهلا عفشملوأ 0 هلومأمهغلب و هلا 2-2

 اندروأوهتلم ىلءانةولوهئنس ىلءانمحأو هتعافُش لهأن مانلعداو هن صر ىف ان 7-1 امهللاهت-ردنيد رقما ىلعأ |

 ىلعونيملاعل براي نيمآ نيزوةةمالو ني::افالو نيل د.مالو نيكاشالو نب هدانالو اب ازخخرم_غهس ”اكيانقعا وهضوبح | ا

 نافراغغت_-الاهبلا ف .ضن نأ ىتبذيواءاصم د ناكرهشتلاف تر وها اب ولوةالدلا طاغلأ نم هنأ امزكنف دلل |
 نانعىو ردقفةصاخ هك اةروسأ ا رثكلف ثار ةلاوعا 0 ارلاه مولا اذه تدق سماضد كلذ |

 ُت.->نماروف ل ا يكل ردا ارق نم نأ اه_هنعهنلا ىذرةرب رهىنأو سابع

 ءادلا. نه فوعو حمي حك ]فل نوعب ,تهملع ىلصو مان ةثالث لذ ذو ىرخالاة ع اىلا هل ارفغوتكم ىلااهؤرشب |

 ردو نااهتاع ءلوةعجلا موف ثآر هلام نأ تدتسلا :ولاحلاةنثفو مازن او صربلا اوبنجل اتاذوه]..دلاو ا

 مظعلضف هلذةعمعلل ةماقالاو ناذالا نيد واترعلا ضكريكوا لالا مغلا تهكر ىف نآر قالهم نكاد |[
 تاعكر رمش ءىفاعأ رق نهت الاقي و ةصفاأد_>ًا هتلاوهلق ةعجللا مولاؤ رقي نا توبحتسنا نودياعلا تاكو د

 هلل !تادس نول اوناكو م فلأ سو <: اعهتنا ىف ص ىنلا ىلعنول هد اوناكو 5 نمل طف اوهف نب رش عوأ )ا

 نعىورب سالو نسفلا تلو عملا مولى تسلا تامل ةناوةرمىن اريك ا هلباوهنلا الا هلا الو هتدجلاو أ

 ةعجلا هلل برغملاةالسهىف ارش ناك اهتاملوةء+لا مون ىفالا ماي ابار وسارع ناك هنأ ل-وهيلعهتلا ىلص ىلا

 ىورونيةفاذملاو ةعطلاةر وسةعجلا هلل ورخ ” الاءا ثعءاا والصف أ رقي ناكودحأ هللاوهلقو نورفاكسلا هيأ يلق |

 لهةروس ونامل ةدعمةر وستعمل مون مصلا ىف شي َن وةعجلا تعكر فامهُو رقي تاك ل وع اعهّننا ىلص هنأ |

 لقنعفأرقبت 2م رأىل هن ىتح ساحالن أعمالا لحن داذا سقس ت اولصلا سما اوهتاسنالا ىلع أ |

 ىتح تهبل هلعف نم نأ لو هيلع هللا ىلسدنلا لوسر نعل ند قف: سم نيس ةعكرلك ىفةرم ىئامدحأ هاو[
 هللاىبصهللالوسررمآف فخ ن كلو وبطخ مامالانأك ناز ارينا ىتع رعد الو لىر وأةا لا نمهدعتمىرب |

 تكسنانويفوك١1لاقذ اههالدىتد لادا ت تكس -وعبلعهقلا لص هنأ بي رغ ث.دح وكذب لسرعيلع

 هطوفهكلاو ٠ ماعنالار اروبس عسب ر رابتاعكر عسب رأ ىلإ 0 اءاىوأ مويلااذهىىدتسا رامهالس مامالا هل | ٠

 روم عيال ذنبا روسو سود لا وودو أو : نس ملتاق سدو |

 صال #فالةروسةءارق نم مرثك و ةمدخلا هلزنع هلو ةنسعامأر نأ ارقلا نسال موريثك لضفاغفةعجلا هل ل | ٠

 اهلص سارع معالق لوما هتلا ل هناا نيش كس تاع طخ لباب قبسات يسن اةذلصولمينابضسن وأ ١

 اهلضف ةلالج نعرب < ناكو لاوزلا دعب عملا مون ةال_صااهذه ع ديالا مهنعهلناىذر سامع نءاتأكز ةعجسلك ىفأ

 يبستال برغملا ىلارم هعلادعب و معلا عانت سالرمصعلا ىلا« ادعب و ةال- صاللاو زلاىلاهتةولعح نان سحالاو ||

 ىنأت ناس ىلا تاك وبطخ مامالاو عملا مول نيكس ملأس دجتشملا هلاقدو ركماذوهف مامالا مالك فولكس |

 نأ قكسادةةرصتملا ف لدرل ال 1 0 تن او ١ هنماه ذأ لق اهأبا هرانلةعطقا.أ ل جر ىامعاق |

 هنلالوسزا ل.ةةنس نينا ةبونذ هلهّلي ارغغ ةرض نينا. هعججلا مون ىف ىلع ىلص نم لسوعباعهتالسلاةدقق وبلا |

 ' طعامهالا ةف.ن زملاةضاشلااةلْزما او ةءيفرلا ةجردلاو هلي #سولاو فرسشلاو ةليضغلاو لضالا هطعأ مهلا نورخ ”الاوأ

 تاكو لمع ماما لأ نم لعالا فعاشتت اهنافةساخ مويلا اذه ةبق سم ةةدصلا سدا سلا« رافغتسالاو | |
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 ؛ 7

 ئ رعانثلاه دعس نءا
 ا كلامنع نشأ

 لاقرع نبا نع عفان نع
 هللا ىلص هنلالوسرلاه
 ئد لكل ملو هيلع

 ةنجلاحاتفمو حاتفم
 ءارقغلاو نيك اسملا ب >

 ىلاعتهنناءاسلح مهريصلا
 ناكر هَل انةمامقل ل مم هول

 وهو ف ةوصتل ة.هامق

 0 داو رسالا

 ىبم فوصتلا عرر
 كسْملا لاص ثالث ىلع

 قةهغلاوراةةفالاورهغلاب

 ةلوتو راثبالاو لذبلاب
 رادتحالاو ضرعنلا
 لثسدوودشحل !لاقو

 تألاءف فّوصتلا نع
 ةقالعالب هنا ممن 5 5

 ىركلا ف ورع٠ (لاقوإ |
 دالا فو هتلا

 أمم سأءلاو قئاقمطلاب
 منذ قئالللاىدأىف

 قةعام رقفلاب قة

 لك سو) فّو_تلاي
 ةعفد نع / ىلمتشلا

 ىغتس الن لام فرقفلا |

 (لاقد) قط اتودئشرإ

 ىروذلا ني-سحلا ولأ

 نوكسلاريغغلات عز
 لذبلاو مدعلا دنع
 دو>ولاد_دذعراشرالاو

 ناوه_ذعب (لافد)

 زرتعل ىداعلا ريقتلا

 لد نر ذ> ىنغلا نم
 هركقد سقف ىغااهيلع

 نمزرثدع ىغلا نا
 لحشد نآرذ- ريقفلا



 هنن نهج رخ ال قملا

 هقازيىر دحسملا دمة
 دير , ونألاقذةل.ةاارخت

 و فرصناف ا اوؤرمدتا

 لجرادهلاقو هيلع

 تبدأ ىلع توم ًاعسل

 ىلصهللالوسر بادآ !نم
 فك ملسو هياع هليا

 امىللع 0 توك

 ءاماوالا تاماّدم نمع عدي

 (لئسو) نيقيدصلا و
 هللاهحر ىلم_ثلا مداخن

 هنومدنعهنمت ًاراذإام
 هناسل كيما (1لاكك

 تأللاراشأ آهئيمحح قرعو

 هلام: ادال ىنضو

 ء دخل للكتاا
 لخدأو ىدب ىلع ضم 25

 اهللع تما قىباصأ

 دعت لهس (لاقو)
 هلدهشد الدو لك هليا

 لطابقةنسلاو راثكلا

 ة_قوصلا لاحازه

 ىدب نملكومهةب رطو
 هح ولا اذه ريغ ىل ءالاح

 باذك نوتؤم عدخ
 ةيهامى سما1: !نبابلا)

 *(فوصتلا

 ةعرز وبأ خجشلا انرمخأ

 لل_ذفلاىبأ نب رشهاط

 ركولا انآ لاق هياتكىف

 فا نب ىلع زب دجأ

 ان لاقةزاحاى زاريشلا
 نجرلاد_عوبأ خلا

 م. هارباانأ لاق ىلا

 ءاحر نب دج نب دج نيا

 دج ئ هللا دع انث لاق

 نامعانت لاقىدادغبلا

 كالاوهن رذملا ىلا ماقأ اف ةرممعا اىل دب ىت-دصسا مزالب نأ يشاعلا# لضفأ ىلا الا وفاة #لاوحأ ىف
 ل اودخدو عنصتلا نمأي 1 نافذ 'ربعوةح باو هلذ برغم ا ىلصنمو جي 'ناوو هلناك ع ما1 !فرمصعل!ىلصنمل .ةد
 لجو ع هللارك اذ هتيب ىلا عدجرب نأ لضذالافىنء:الاعف ضومللا فامنوأ هفاك دعا ىلا قل ار اظن نمهبلعةف ا الا
 ىتحس علا رو رغولا هناسأو ه. .اقلابق ا صورمص شن نما ثان ةفول ىل -ءوىإ ء'هللا كاش هال 1 1 1

 -وميلعهنلا ىلسلاقايندلا ثي د دجا لا نمءريغو عما اهلا ىف ماكتب نأ ىنينيالوة في رشلاةعاسلا هتوقتال
 : مهوسل اكتالف ةح اح م مف ىلا هلا هلل سد امها درع ايهداسم قمه :,د-نوكتامز سانل ىلع كأن

 * (رومأةعبس ىهوراجلاعي> مهي ىذلا قياس سلا سيترك ٠ نك را حااو نادل الانا اب(

 ولخعي نأ ىتبنيالو مهمالك فر رد اذ ضاق دل سلاترمت الو رصعل ادعت وأ رك «لعلا نم اعرض ن أل ّوالا

 رض نأ ىج. .ةبالو ريس قوهوة قب رم كااةعاسلاهمفاوت ج >تاوعذلاو تارمذتا ع نءعةعاج ا مون مج قدي رملا

 ةعجلا مول قلقا ا نعى من _بوديلعدللا ىلسىنلانا !ه.معدليا ىذرر عن هللا د .ءءىور وةالصللمقق عا

 نوكيفهملا لصف: ةادغلاب عماجلا ف ماكسي . هللا يدى قي وهللا مانا رك ذيهللااملاعتو كب نأ الاةالصا | لم

 رذو ىو ردغف لفاونلاب هلاغت ثانملضف أ ةرخ "لاق 00 عام او جامسالا نير وكملاانيناعماج

 | فاورسثةناهءال_دكلاتدضقاذافىلا عت هلوةىفكلامن لا ةالصنم لضن أل 6 نما *#ووض- نا

 ظ هللافخأةرايزو «نوةرانح دوهشو ضا صةدانعن ككوامند بلطي سدأ هناام اهللا لذذ نمأ اوغتباو ضرالا

 اياظعكيلعهنلا لضف ناكوراعت نكت مام عو :وىلاعت لاق عضاوم قالضف لعلا لجو زعدللا ىعم قو لحو زع

 لخفةالصلاو تاب رقلا لضفأ نم«ماعتوم ويلا اذهىرعلا )هتف لعلا ىنعبالضفاةمدوادانبت ةدقلو لاعتلاقو

 قلااممءدللا ىكرر#عنار 7 عماخلا نمضاصةل!نوج ركب وةعدب هنو رب اوناك ذا صاع هلا سلاك< نم

 هلا تةبسو تسلح دتو موق اللاقف وسا<#ن 2ع مث لا ع 1 نان محلا دخيل قلم

 | ل_-وه.لعهللاىل_هلاهدةفهتماق تزاحأ- 1 نم كلذ ناك و لذه مافافةطرسثلا بح! ديار عنب لسراف
 م -!< نمل -جرلا هلماقاذاربعنب|ناكواوع -رراوك ف نكاوهيف ساحب مهد ا نمءامنأ كد نم ةبال

 اذهنارعنباىلاتاسرافاهن علنا ىكر#ت؛ ا ةرحح ءانفي ساح ناك اصاق نأ ىو ر وهمل دوعن ىتحممف س 0

 نسح نو<,نأ ىناثلاوي هد رط مت هرهظ ىلعدا دعرسأ ىج ٌم-ر ع نب | هي رمضذ دعس ْن ءىبلغدو رهصصقب اما 0

 الا يشاجف لج وزع هللا لأ مل مد. ءاهةفاونالةعاسةعجلا فنار وه ثااربخلا ىتفةفي رمل !ةعاسألةسمتارملا

 ملول درا دنع دونما !عولط دنعا منا لمةفاهف فات او ىلسي دبع اهفدا سيال رم "فراج ْ
 ىنعأرصعلا تقورخآ ل. ةوةال_صلاىلا سائلا ماقاذا لقوة ماما فذ أ و رمذملا مامالا دعص ذا لقو تاذالا
 رظنت نأ اهتمداخ م أتو تقولا كلل ذ ىارتا هنءهللا ىذرةمط اف تناكو سعشلا بورغ ل #.ةل دقو رامتحخالا تو
 ىهةعاسلاكل:تنابربكتو سا !برغ:تأىارافغتسالاو ءاعدلا فذ اتفاهطوة_ساهمذؤتف سعششلارلا
 ردقلاةلمل ثم مويلاعيج ىفةمجمم ىهءالعلا ضعب اقوا ملعو ل وهيل عهتلا ىلصام انع هرث ؤو:رطتناا

 هلوهضالاوهاذهورب_ةلاةإل لقنتك جلا مولتاعاس فل ة:ث7اهن !لمقواهتمقا ص ىلع ىعاوذلار فوت” ىتح

 الأ تاعفنكرهدمايأ كبرنا وهبلعهتنا ىلصلاقعقدصي نأ ىشبنينكلو ءرك هرك ددإاعأ العب قب ةكيالرس

 ىاقلا اراض-اءاهلاضر هم هراهت عج فدعلا توك تأ ىشن .انق مايالا الت هل ح نم ةعملا مولواهلاوشيرعتف :

 ظ اهلا | 03 كدت داعجتلا تنم ىش ىطظح هاسءفا امندلا سواسو نع ع وزئلاورك ذإا ةمزالمو

 هللالو-رتعممد_ةرةعاسرخا !توكت ف .؟وةرب رهو نا الذو ةعملا مون نمةعاسرخ ايف

 نمس ره.لع هللا ىلص دنن الويس رلش مأ بعك ل اقفال دنيح نالو ىلدن ديعاههف اوناللو 5 وه مل و« .لعهتلا ىلص

 هللا نمقجحراهنأ ا ىل االئام بعكن اكو :رب رهوبأ تكسف الد كل ذذ لاق ىلا لاقةالطلافوهف ةالصلار طل د لعق

 0 00 00 نا 0 هناك

 ويلا
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 درعتم روم ىناثلاو ع

 ىكلاىلا ضلخاف

 ةفوصالرداهت>الا دعب

 ن 0 ا ابلط العا! نمةءاج كلذ لعف مهلعبجأ و لس رتاقلابر 18 الا هنق سان | ْ
 كل ذناىلا هب راش أوذاسجالا ب رقالبولقا اب رئدار انالاةف فوغ دلارخ 1 ىف ىف فتؤ ركبت كلاونثراطا |

 رودنملار هع ىلأ ن.ةيطخلاىلا مّهس ريزملارزعبرح نب ب رعشىلا ىروثلا نايف -رظنوميلتةمال_سابرقأ

 هنموقت الفراك اثل_.اء بحي ةلك جمس نأ تنمأ ل هاذ هن "رمد اا ةالسضاا وم
 ءافاذلل لاذع ولاقف كل اريسمللا ف ساأ هتلادتنعاي الا اعف داوسلا سدانماوت د امرك ذم م
 صاعنب د.عسلاقو لجؤ زعهلناىلا ب رقأ تاك مجلارظنت مو مهنع تدعبا اكن ءالؤهاماف نيب دؤملاني دشارلا
 ريخ لاقي سدلأ هلتاقانماصالف فصرخ 1 ناك ىتح فوغصا فرخة, ل. ءادرذلا نأ بنحىلا تءاص
 ىد_.ءىلارظتاذاىا عندا ثاف مالا نيب نماجلار ولظنمة مود ص مالا هذ هنأالا منلاقاهلوأ فوغصلا

 مهدب ضم باي اههقي رط ف
 0 يف ردو
 خام تأ نط نموةعبادملا

 ال دارع رفظ: وأاضرغ

 وهف ةعباتلا قب رطنم
 انريخأ )رو رغملوذ#ع

 0 8 0 م5 ورا ضعب ىو رومبل اهللاراغ. مهنمدحاونىلر ةغبنأ ءامر ترخأ7امغاق سان 00 او هلو ععوالدصلا

 الذ قانا ن1 ازاهطاواراشب اةينلاءذ_ه لعرخأت نذكلذلاق مس .وهيلعفللا ىلصهللالو- رتعمتلاق هنا

 رافصلادجأ رعد | 0 نيس ورد 5 اا :لابلامتالا لاقي اذه دن ءوضأب

 وان لاق اا رع ْ سطو داني تيكا ره تذ : لح ا ةعدب ى هو ع ذا لعمر اكرر ا

 الا 1 0 || اهر كو : وةروص#ة لا قن؛-ص>-نءتارعوكلام نب سن ىل سر هفالحن ىلءكلذ عطتقا دقو شالا عسي قاطم
 وعي ضن ياا رضأ : نس والا عسر ل نار رسفل در <هاماف منه او صيصختلا هلاك صن 2 هأ اركلالعلو برقلات طاطا كلذ |||

 قاقزلا مالغاه تعمد ىلعاموريزملاءانف ف ىذلا لصتلا دحاولالّوالا فصلا اناو فوصل ضعي عامة ريسنملا نأاهثلاثو ةهارك .

 ١ ا ل1 لل ل وو رتل ا راكاوهلّوالا فصلا لوة,ىروألا تاكو ع واعةمهفرط
 0 لوعب قراكسلا ا ىعملااذ_هىعارب الو لوالامصااو هلم هلا ىلاب رفالا لاي تأ 2 بيمطقللا لباشيه بق

 لكلرشزارملا ا ّْ نم مهع#د وسائل ابرضت ةباصتلا ضعب ناكو د_عملا نعةح راخلاباحرلاو ىف نا الاف نما 1
 ران هال كلاخ نما ْ 00 ةمامالا يور رسال هلا لسا ءلا ناسا ١

 11 لود نول || قفاوتاهنك "لوري الو رت !قلكفا هلثش :مونيندُو ماما 5 :هدودهسلاب ماوعلا ضعب ةداعترحدقوةبطالا
 207 2 .1 ّك «نع ىرردقرمع رخقل ببسال نادر ملا اذه م رحتب ككالو لضاف تقوهنالءاعدالا بسأب لفةوألا دود#

 كيتئمازهانلعهللاهجرأ
 سوال وسر دع ْ هبلعفاغلو عمم نمورحأ هلة تصناو د عجسا لنمو نارحأ هلف ت مذ او مسا نمآلاها مهنا امهنعهنلا ىطرن ا ءو 3

 ما !دعأي ل ئةرورهسلا

 ليعط نأ تقوم لوع

 لا سو هيلع 0 دقف هفؤأ تصنأ بطخي مامالاو هيحاصا لاق نم لس«. .اعمشا نك سلاوودحاور زوم سال ١

 ةنسلا ىمأ نم مهضعب د تأ قمن تاكس الانأ ىلءلدب اذهو هكةعجرزلا تاق مامألاواءلز مواغلا]
 قطنالعفوالوةهسفنىلعأ 2 هيلا اًهواق ةروسلا ده تلرلا يملا طحت لعمل ىل سىنااوام ؟لادامل هنأ رذأثد ردد 0
 0م علا لامفلسو هب .اءهقنا لص ىنلاىلا ارذونأ ءاك فكل ةعجالف بهذا نأ 4لاق /سوءبلع هللا لسدقلا وسر لزئاسلف ٍْ

 ا م . ىو لس طدشن كلذ لكن ال تاكسن ل لبةريغولعلا ف ماكشي نا يبني , الف مامالا نما دعب ناك ثاو' * كأى دص |

 تاىتكحوةعدملابقطن | ا نعرغن ةركحت نمةةاح ف ساحب الو نيعمملا ىلا ىهتنب ىتحتةدهىلا ||
 هجرفاطسلا ديزيابأ ههحوهنيا مزك ىل_علاقو رةهاركملاب وأ مالك-!اف مامالاةنظحت تو ىف ةالسصااهركت تناك اذاؤب كمل |

 ل : حان قاب ظ عسبس هليدجار هع ع قم غرف اذاهةعاقلا ىوسأ ارق مامالاة ءار 0 اهريغ قءانر 5 ذامة«+اةودقىف | شعبا مونتاذلاثهلا | ارب نا عساتلاوب ب طخ مامالاوةال هاو راهتلا فصاورضحل ادعب و رسفلا دعب تاعاس عسب زأ ىف اللا ءركت :

 ةيالولا هس فنرهشبدت دودوأب مهحرأب د « ماري ديما .+ ايىنغاي مهللاةعب ادعت لوي تأ بحسن و ناطّشلانم هلاززحناكوةعبلبا || سلا لولا ازحبىلإ || كاةعتم نسم هلعق نمت فل لا ضقت ىو رواغيساعيستنيت وهل اور تلون لا 00 ا ا

 هئدحان ف لدرلا نأكو

 اروهسشةهواذو_دقع

 انيشخ ةقابعلا و دزلا

 هقر زروةعلدل نع هناعسمتلاءانغ ا ةاعدلا اذه ىل_عموا دنملاقد كاوس نعءالضذ' ومار نءكلالعىننغأ | ْ

 ناك لرغبات لحةنامنستا ضر رعبا ىوردشت تعكر تشل اديك سلال ١ ا ١

 ردا
1 



 دعب د خمااوا

 لضالاوبأ نأ لاق قابلا

 انألاق دج نيدجأ

 ىناهفصالا منول أ ١ امذالا

 نيش 0

 تعمم لاق ىموم ننا

 ىزارلاهلبادمع ندمت

 د#ثانأ تعمم لوي
 ثءع«لوةب ىرب ردا

 هياع هللاةحردينملا
 فز هتلااندخ ا املوةب
 نكءاو لاغلاو لمقلا نع

 امادلا كرو عوجلا نع
 تافولألا عطقو
 دهن لاة:تا:ىدقسااو

00 0 

 لال تاذلا

 0 ةدارالاةةةدو

 لاووديةحاراا كريو دملا

 ىذلادب رملانا.ةءونأ
 ئىدلك نعد 11

 هلئادب ريفىلاعتهتنا نود

 هن رسقدبرب و هدحو
 بهذي :ىودهمل اىاتشد و

 م هلو ع نعامندلاتاوهش

 لاتو هر كامفو

 نيدبرملابلق ةيوةعاذبأ
 ةسق.ةح نعاوبعك نا
 ىلاتاماةلاوتالماعملا

 تازذ_-هف اهدادأ

 تاعمج ناش ردطلا
 ةفوصلا لاو_-

 تاقيرط اممنودو

 قرط نما. سل نارخأ !

 فّوصتلاب ققملا

 قبأ بوذجتامهدحأ «
 ىادرام + رذح ىلع

 فشكعا ادعبداتدالا

 8ك

 :هفرو فمعل اثنا وط مامالا رخ ا ذافة_خرب ىدهأ اف اكفة_..ءاهلنا ةعاسلا ف حار نمو ةجاجدىدطهأ

 اضغلا نم هلساةالصا قل ءاماءاف كالذدعبءاجنؤرك ذل توعّمسن رمزا دنعة كالا تعّمحاو مالقالا

 نارلاو مادقالاض مرت نيحاهطا سناىلاةثلاثلاو اهعافتراىلاةيناثلاو سملا عولط ىلا ىلوالا ةعاسل اوى
 لعهتلا ىلصلاةوهمف لضفالوةالصا!ق> لاو زلا تقوول.اقامهلضفو لاو زلا ىلا ىلعالا ىلا دعب ةسماهناو

 جنا لاهو ةعجلاىلاًودغلا 01 2ال فنضل اونا لالا لن لالا ضكراوذرلنهمفام ساذلا لعد ولت الث سو

 اسما باودأ ىلع كد الملا تدعق ةعبللا مول ناك اذارعملا ىفو ةعجلا لاو دغلا نهلضفأ هنعهنلا ىذر لنحنب
 رودشمت كل: الا !تاربإنا ىفءاح و مهما ىلءلوالاف لّوالا نوت بهذ ن ممالقأ و ةضق نم فوك ميديا

 ملل نولو ةرفهتقو نعمرخأ ىذأ امو نال لءفامم: ءاضعت مهضعبال سيف ةعملا م هوب هدو نعرخ ا اذا ل> رلا

 ,ءقافوهل رح ناك تاو دامعأ هغ :رغق لفت هرخ ناك تاوءشش اف نم ضر [ناك ناو ههضنعاق رفورخأ تاك

 ءرسلاف نوثعشانلا نمةأوامتاقرطلارسغلا دعب دارهم لالا نرقلا ىفىرب ناكو كدعاط ىلا هاب

 لاروكملا رت مال_الا ف تئدحةءدب لّوأ لدعذ كلذ سردنا 0 يعلاماي اك عماجلا ىلا! متوجدزنو
 تدل مول سسئانكدلاو سم .ىلاىلا نو ركس مهو ىراصتلار دوهلا نمد واسملا ىصسا الممدكو عماجلا

 عن ودرج الا نالط م-عقباسالإق مب رلاوعارم دلاز با تالاناحرىلانور كك الا تاو

 وعدم نبا لت دوةعججلا ىلاوهروك< ردد ىلءىلاغتو هنادسهنناهح ولا رظنلا دنع عج رقفتو ذو, سانل انا

 تاراهلابت اعمسفت لوي لعج و كلذاءةغافر وكبلابهوقبسدر رماةثالث أر 0 عماجلا» رك هت ءهللاىذر

 ءبزعالو سائلا اهر ىل افذتب النأ سف لودخدإا+ هى سماخلا دعس روكملا ن مدعار عد اراموةعبرأ

 طخ ةماقلا موف اريسح لع هنأ وهو باقرلا ىطخ دي د_ثديعودرودقف هلعكلذ له روكملاو مهيدأ

 امنت الدر ى رذاةعجلا مول بطخع وهال تول لعمتلاىلصهتنالو-رنأ السمع رح ءاىورو لكامل

 :الفأب لاق .ةل ىتد لج رلا ضراع هنالص )بوم .اعمتلا ىل_صىبنلا ىذقاساف سلف مدقت ىتح سانلا باقر
 اقرت كر لس رميلهتلا لص ىنلالاقف كعم تعج دقدنلا :ايلاق انعم مو. 0 كسا

 ا ا ا وو ثددحفو هع طبحا 7 هنآ ىلا هب راشأ

 دزتملّوالا فصلا ناك امهمور وضل اتءذ ور وكمل نعترخ أ :ىأ تدذ آوتدن أ: ةارو_سوعيلعدللا
 انلا بات راوظخت نسحلالاق هليضفلا عضوم اوك رثو مه اوعي مهمالس انلا باقر ىامذن نأ هلفاملاخ
 الن أ ىتيذيف ىلصد نمالا رصسملا ف نكي ملاذاو مهل ةمزحال هنا ةعنإسا مول عماوملا باول ىلع و دعي نيذلا

 ئاسوأ ةناو اب رقىلاوهث .- سلخ وسام !ىدي نيب رعالز ا سداسلا «ه<ريغف باود فاكس هنال

 دال سو هيلع متل ىلصلاقهنع ىس( مهنكلو ةالصلا مط دال كلذ تاف ىلد١1ىدي نيب ىتعأ هيدي نيبو رعال تح
 :رذنا هسروأ ادامرلجرلا وكي تال لوم ءاعهتلا ىلسلاقو ىلصلاىدب نيد رعشا نم هلرياماعزيعب زأ فة

 هترأ قد رطل ا ىلع ىلصث مح ىلصملاو راملا فرخ 1 ثيدح ىف ىور دقو ىلهملا ىدب نيب رعتا نم هلربخ حارا
 يدي نيد : رعنأ نض هلاريدم ةنس نيعب رأف قي نأ ناكل كلذ ىف هنءاعأم ىلملاىدب نيد راملالعب وللاعف مفدلا ف

 هن دنل ل -وهياعدتلا ىلص لاق هعفدي تأ ىقنذمف هب زا ةححا ع ند ىلصنال د> شو رفحا ىل_تملاو طئا1او ةناوطسالاو

 رح هيدي نيب را ؟نم مفدي هنع هللا ىدرىردة ادعو ناكر :ناطمك هنأق ه7 الفى تاف هع اذ أن اف

 نافل ذب «رمأ ل ترعيلع للا ىلهىنلانا» هريدت ن اوم رزعهماعى دعتساف لحرلاهيقلعتامم رذهعرصا

 والا فصلا بلطي نأ باسل اهي هر ةمالغشلذنوكل عارذ ردد هلوط ًاسنش هي دب نيب ب كنيلقةناوطسادع

 كلذ ناك متساو مامالا نم اندور كت او رك و لستغا ول سغنمُثن د11 ىفو ءا هان د ه]ذةناف

 واهذعب ىف طرت ادةو ىرخالا::ءجلا ىلا هلهتلارغوخ 1 ظذل فو ماياةثالثةدابزو نيتعجلانينال ةرافك

 كتم طاب رقبىر تاك اذا هنااهاّوأ ًارومأةثالتنعلوالا فصلا ب .اط ىف ىل_دالو سائلا ناقر طخقبإ
 الذربغوأ بهذم حال وأ لغاش لة ةئريثكح الس ف ىل الصوأ هريغوأ 1 مامالان مر رح سبل ندع هرم ءىل نع ردعن

 اا

1 
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 ديو انضس ,دهباثمويلا اذه غيوةعملامونو سيب ةيشعهلأسن ءالاى غلا كلذ نم ى اممنالدابعلا ٍ ْ

 مون موصلمألا هذهف ىو: وةعجلاىلاروكملان مهعنع ىتلا لاغدالا نم هماق عرش وورل مع نك لنا طاا

 بعتس ا رةفةعجلا مون وأ هل: .الاءذهىف هلهأ عما وةعملا مون لضن اهاعبحسأي وري *5 لضف' علف كآ اردلام و

 لسع | ىلع لهالا لجسوهو لتناول وكس او ركل نمدللا مهر سوهملعا هللا ىلص هلوقهبا ءاوأ ح موق كلذ

 نيلفاغااةمز نم برخم ولابقتسالا بادآ متاذ ومد س4 ىو ففتتلاب ىورفوي لل سخان عمرلبوا ا
 نسال ندع رواهر 1 انمتعجلان ماردصأ سانا |قوأ 1 ل١ضعلاق مورا نهارا مص اذانيألا |

 ع اذاىفاثلا هماهلجالم ماجا ىفةسعجلا هلا تيب مهضعب ناكو موي! شد لوقي جدأ اذان نماببصنمهفعأو ||
 | ل كلافتنالمنا ارا دهع د 1-2 رار مش و رلا اهي رقافركسال ناك تاو رعقلاعولط دعب ؛لسغلابأدتبا |

 || لك ىلع بجاوةعبلال_غرلسو هيلعهتناىلصلاق هدو لالا ضن سنا م اياك! ردوسم |

 ن مو هيلع هلنا ىلسلاقو لست غباف ةعبلا أن مام مءهنناى ضرر عنب نع عفان شي ددح نمرووشلاو لحما
 :الرخ ” اللامهدح لوقي تابا دن! باست اذاةنيدملا لهأ ناكو لةغيلفءاسنلاولاجرلا نمتع+ ادهش
 روكملا رت هششعاركس:مةعاس !اءذهأ بط + وهو ل داملامهتع هللا ي ذراعا ر علاهوةعجلا م نستغل كلا

 كا 1تلعدتوا صا :ًاءوظولاو لافت رخو تأضوت نا ىلعناذالا تمم نأ دعيت د زاملات

 هّنلاىلص هناىورامتو هنعهتلا ىدرناهءءوضول لسغلا كرئرا او-فرعدوو لسغ ايان ىمأي ناك م وعيع |

 ىلعءاملا ضف« !ذ هيا علل لستغا ع نمو لضفأ لس غلاف لسنغان 532 تمعنوا جف ةعملا مولأ اضوتنملاف م 00 ا

 لس. غلخخ دوا ه مكتوف اذا لسفلا إل صحو أزح دحاو ل غي ىف" :ك !نافةعجلا لسغةين ىلع ىرخأ سم هندب |
 دع لاذ هامل !نع لد ؛لاةفةعمسلل ا هللاةف لستغادقوهدإو ىلع ةياصلا ضءب لحن ددقو ةيانجلا لسغ ىفةعجلا 1 ١

 ا الن اكو هاون نك «ل هنالهرءرساجاورتتزلا ىلعةعجلالسغفثيدحلاىوروايناثالسف |

نمديدلت هب 1 رشا ىف لعد د5 هؤ اضا را ءوضولا ف حدس ةند اذ هناك اوةيئلانود تاصحدقوةفاظنلا ١
 

 قيس هوو د را تااثلا وكلن عر ز راك نأ بحالاو هل -غ لطب لوأضوت ثدحأ ل ستغا نمواهلضف

 صقو رفلظلاملةورعشلا قلحو لاو دلابفةفاطنلاامأ ةحئارلا بيدطتوةفاطظنااو ةو.كللاةثالث ىهومويلااذه
 ءادم: لجو زعهنلا رخنأة ها مولهراغط ألق نمدوعسم نبا لاقرا هاعلا باةك ىف قب سامرئاسو ب راشلا

د- رةفءاعب رالاوأ سيما ى اجلا لد ددة ناك نافءانش هيف لحدأو
 بيطايمو.لااذهفف ببطت افدوصةمال

 ببط بح أو ءراوج قب رضاخلام اًشمىلاةحت ارلاوحورلاا ممل جوت وة كلا او رلاا مب باغيلهدن عبط

 هّنلاىذرىفاشلالاقو رثالاف كلذ ىو ردح ر ىنخو هنولرهطامءاسنلا بدطو هنول ىو هت ررهطاملاحرلا

 ىلا با.شلا ب أذا يل مالا نم ضان, 0 ؟ءاامأو هلةءدازدح رباط نموهمهلقهبوث هاا نعتلا
 هنالكملار ان ادع نورك لذ لضفدم ءفالو 5 ةئس'انمسلداو .لا سلو ةرهشهشامسادالو نض.م ءااىلاعت هللا

هللا لوسرت ا عةسالانيدل* :اوىور مرنم لا اذ »ىف ةيدهسهةمامعلاو مرهياعهللا ىلصهللا لوسودعب ةثدحت دب
 

ك أ تافةعمجلا مولع اعلا با جأ ىلء نوم مهنتك الموهتباثالاق لو يلعمشا لك
 اهعزت سأنالفر 1اهب ر

 ربثأ !مامالادوعصدذعالو ةالصلا تقورفنالوة «دا ىلا لزنا نم ىجلا تقوى عزخيالنكلواهدعب وةالصلا لبق

 تقولخد. وركسا و تالثو نيخر نم عمال و _صق. ن ا ” , عياراو تطل

 قا عدلا وان امج اوما هتاع ل وللا را او و هنو جوال روكا

 هناوضرو هترفغمىلا ةعراسا اوءاياةعجلاىلا لجو زعهللاءا دن باو جل ةرداممللا دصاق ةالصا |تقوىلا ددحسملا
 ةبناثلاةءاسلا ف حار نمو ةندب ب تام اكف ىلوالا ةعاسلا ىفة عملا ىلا حار ارنم لبق امهتارسل ١

 امن "كفة عبارلاةعاسلا ف نارنمو ل "كفة 1: اقع لاف حاوموةرقيبرتامن اك

 اا

 ١ تازرأ ىو را ضق لحس وزءهتلنا فاس ١!ضع: لاق ةعج . موب مهلا ةعا لاي تأد : ودةعاس امال سم ,كنامو 1

 ا ةالصااب ةلمال ا هذه ءاب .دحأب لدم ندا : وهوركم هناق اد رقمال تسلا وأ س رجلا مون ىلاأمو :2*ن كاوالضأ هلنافتعملا|

 «.ل|ىدويو ىلاعت هللا
 او ءاوطق باش نم |

 لبيقالوأ داهتحالاب |
 لاعتهللالاة فوشكلا
 انف اود_هاح نيذلاو |

 مهح ردي انآ مس مهند دهنل

 راد مى لاعاهنلا |

 تاضاررلا عاونابيسكللا |
 رهو تادهاملاو |
 رحاوهلا مطورحاندلا | ا

 9 اج 0 جا

 نويلقت ؛ برالا عماول | ْ 1

 هدا ارزلا ءاضمر َْف | رس

 فولاملكنعنوءلخنيو
 ىلا ةرانالا ىهو ةداعو

 ناهد قسالااهط رس

 ل_ءجوم -غاىلاعتو

 اهبةنورقمتهيا دسهلا
 ةيادهاعت !ةيادهلاهذهو

 4 | ةبادها متالكصاخ

 ىتلاةماعلاة ب :ادهل اريغ

 رمل ىدوجااىه

 هق رعمل ا ىضتقع همه و

 كالاسا!لاحاذ هول والا
 تناكف ديرما بحل

 ةبادهلا ريغ ةباثالا

 ةءاده ترغافةماعلا

 دعنهيلااو دتهاو ةصاخ

 تادلكلا هلاو دّدهانا

 قيسضم نماو هاف
 رسدلا ءاضف ىلارسعلا

 داهتحالا يهون ءادزرب دأ |
 لاوحالا حور ىلا

 م هدامت>ا قيس

 نودارملاو مسهفوُشك

 داهتحا مهفو 2ك قيس

 ةعئلاعشلا (ا رمخأ)
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 ن<رلاد_.ءىلأىلا

 يسم لو للا
 تعوم لوم لادعه نبا

 ىصملا نسا نيدجأ
 ة_مطاق تعوم لوشي

 هرر وعةفورعأا

 لوقت دعس ىلأ ةذملت

 ل رار لوعس

 هلاح فلو لدا 35

 م ا طم
 تودم كم ةمدخلا ىف

 رطاونلاودهاوشلا نع

 ةيلش اىدلاوه دولا

 نمةعتاط ىلع ةةومفد

 اوه سل
 لفاوماا نم راثكالا

 ياما نماعجا وأ ردو

 نتااوم اذ مهلداون ثا

 ع رجس لاك كل
 ناا اواعنملو قالطالا

 لفاونلا اوكرت نيذلا

 تايادب مهتابادب تناك
 ا ما _ رألا

 مهتكردأو لالا 0
 داهتحال ادعبف را

 اوح ءرطقلاهلاب ١ اًولثما

 اماق لا-عالا لفاوت

 مهيلع 7 0 ا

 0 مهنبعأ ةرق

 اذهذلوالا نملك 1

 ندا ءانكوأ ىذلا

 انهم 00 ا رع

 0 مهو نبذ 0

 لاةذةانالامهلاوط -

  8اروبا ١ 9

1 1 

 هءاعب د” همفوضرالاىلا طده اهيقوةنحلا لدخ داهنقو مالسأ هيلعمدا ى واخ هيف ةعجلا مول س مثلاهءاعتعلط

 ىلاعت هنن ىلارظذلا مون تا اللاهيمست كل ذكديزملا موههنلادنعوهوةعاس لاموةتهفوتامه.فو
 ىلص هناهنع هللا ىذرسنأ تدد-ىفورانلا نمقمتءفلأ لا. :-ةعج لكى لجو زعهتناربإلا فوةذجلاف
 د_:ءلاو زلال. ةمونلك قرعست ميغ انا لسوميلعقلا ىلصلاقو مايالا تلسةعبلا ت 00
 لاقو هيفر تال مج ناوءلك ةالص هنافةءجلا مونالاة عا ىلاهذهىفاواضتالف ءا وسلا ريك قس ولا ءاوتسا
 0 الا نمو جلا مايالا نم, تاذمرر وهلا نمو" ”كمنادلبلا نملذفلحو زعهللانا عك
 0 ل ءاعهتلا لص لاقو حلاص مون مال مال - -لوقتف ةعججلا مول قا ضعي اهضعب ىلي ؛ مأو هلاو ربطلان ا لانو

 ريقل اةنتفىو ودمو ثرحأ هلهللا بتك ةعجلاه] لوأ ةعبلا مونتام

 و(ةعملا طورشتا)#
 ىف مامالاةهلستت ءةونافتقولالّوالا و طو رثقتسلا#ءزيقتو طورسشلا ىف تاؤلصا ع. كراش ثاهارلعا
 ه- مذ تقولان ماحراخةريخالا +: ءعكرتءقواذا فقويسملاوا ءب رأ ارهط اه نأ ا هرمهعلاتفو

 عمج ل ةنئالتما“ الة عما عقد نمدنال لد :ماخلانينوىراربلاو ,ىراعلا ىف مصتالف ناكل اىئاثلاهفالخ
 هناذنسا بحالا نك_ او هنذاالوثا طاسلار وضحه-. و طرتشدالو 0 رقاا وعملا مهمزلت نءنيعب رأ

 نافاف._طالوعا:#ثاهنءنونعلظنالنيمةمار ارح نيفاكمار 0 ذنيعب رآنم لق ايدقعتت الفد دعا !ثااعل او
 دبارلا «٠ خت الاىلالّوالا نم مهتمدنال لب ةعبجلا عه كك ةالصلا ىفوأ ةهط1نىفاماددعلا صةن ئحاوضانا
 زاح ةيناك )|ةعكرلا تاك تا 1 .فرأ 0 رثفنوعب رأ 1 وافةعابجلا

 ارهطاهممتمامالا لاذ او رهطلا ىونوىدنتا ةستاثلاةع .؟رلاعوكر دو ردي تا ودنا اةعكرلابدارغنالا هل

 ني_هماسفزاج داو عماب ىف مهءا-ةجارذعتنافدلب ءاا 1 0 الن سماخلا
 حاملا تققختاذارالؤأ < رعقلاامبعمي ىتاا ملا مصاف ةباحن ك2 لن اوةحاملاردةبةعب راوةثالثو
 آا11 1 رزألا قفا رات نان مدئالاد_مسل نا داس 7تافنيءامالا نملضنالا ىاخةالصا!لضفالاف

 لوالا فو ة-ض رفامهتيبةس املا اوةضد رفا حجمذ ما هلا امتاتضا رذامهف ناتيطخلا سدأس ااه« عارب لذفاضنأ

 هللاىوةة:ةمصولاةثلاثلاو ول_بوعيلع هلا ىلص ب لا ىلع ةالسلا ةيناثلاوهقادجلا لنا وديمتلاضئئارف عسب رأ
 عا ارقل' لدن ءاعدإااهبفب< هناالاة#ب رأةيناثلا ضن ارذازكوثارقلان ماها ةءارقة- ءبارل او ىلا «او هنا -

 « (ناسلاامأو) نيعب رالان ,مبجاو نيتبطخلا عا_ةساو
 الا عاطةنبال مالكلاوت_تلا ىوسةالصلا تعطقن اريل! ىلع مامالا س ا-ونْذول'تذأو س ءكلاتلااذاذ
 ماقتذؤملاغ رفاذاتمال- سلا<_ءاعنودرب , وهج مهل عل بقا اذا سانلا ىلءبرطخللا د وةيطخلا حا اًتفاب

 عضا وأاه مث بعدالكربنل اوةزنعلاوأ ف رسلا اق هيدب لغشن والا مكوانب ءتفتلي , الءه> ونس اذلا ىلإ !ءالمعم

 نوكنو ىنغتبالو ططعالوةغالا سب

 ل ناف بام ب.امالناو لندن مل دالوا ظأةيناثلا فهنا أر ةبنأ ىدكسا ذو ةعماجة غل ةربص: ةيطإلا
 الذ بو>ولا 0 اماسوعلا طورششءذ_هاضب انيسط اعلا توءثنالو نس باوجلايةراسالاواب او 5 ع

 ا هب رقفو أ تاف- لا ءذهل نيعماجنيعب رأ ىلع هس اهب رقىف مةموح مل لقاع غل اا ركذ ىلعالا ةعجلا بحت

 دو اانا ل 00 .فرْنذوااوةنكحاتاوصالاوا اي فرطن 7 لا ءادئاهغامب دليلاداوس
 زغلاولحولاورطا ارذعلة علا لرت ىفءال وهل صخرب 3 ملااَو ردو وهتلارك ذ لاا ار ساقتعملا و ناتالسا

 ! ميدان ارهلفلاريدأراذعالا بامصأ ىنجأ 0 هريغ مس صا رهللن يملا ذاضد رغلاوضرااَو

 ءاهتلاورهلغلا نعت ازحأ اوم هتعج تدعأ سم اوأ دبعوأر فا وأ ضي ةعمط ارم غ> نافةعمل ا نمسانلا

 * ( لج رش ىش

 رغلحع:سالوةففخةساحا ههنرد نم :.اطحخ بامذعو ىرخالا ىلءامهادحا

 رةداعلا يدرب ىلعةعجلاب' دان اس الو«

 ادعب مه. سنلاو رافغت *كالاو ءاعدلاب لغتشفاهلضغلالامةّاو اهلعامزع ءسد4لا موناهلدع: تالّوالا



 را
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 نو ربكي نيذلا مهونالا ضن رشغو سمخعت فئاط ما أ ةثالث ىلعتال_ عا نمو سارع صانلا تالي 0

 مامالا نوقباس نيذإا مهوةالصالبةفث اطوهنو : راسا يذلا مهو ةدداوةال صنع اطو ,مامالا »عب نوعكرب ذل

 هعكرلا كلذل مهك اردو ةعاجلاىل_ضقلاثما لغد ن رمىو هوطر | هل- هغوكرلا ف مامالا تأ ىف فاتحخادقو

 كر فص عمدت ونس « رمضا عن علل ارهاطتتوافةرهظن ملاذا هب س أ ال صال الا عمشالذنا كوالا ل لو

 قي صعالو لد وطتلان ءارذ-دهثتلاراد_ةمىلعدهشتلاءاعدف فديزب , الميلالاه ميل لو وطتلا

 امال هرك د -ةذىلر ةغالوةيالوانلرفغا مهلا لوةيف عما .ضب كأن لن ءاعدلا

 مثهج باذعن 5 دوت لو ةماعلا ىلدهللالوسرنعةر وف أملا س لت تاماكلامدوشلاقذب عددا

 9] آسايالوهسغن ص نأ ما

 نإ ا ا :رااذاو لاجدلا مسملاةبنتفن ,موتامملاوامحماةذتف نمي ذو عنو ره-ةلاتاذ ذعو

 فئاطؤامآ او) «اه-ومطمىأ نيعلاحوس“ هنالليةواهلواإ ضرالا م: هنال ا [ عم ىكد لاقو نينوتفمربغ

 تبقع تشي نأ ةيناثلا يح ور !او موةلا ىلع مالسسلا نيتهلس 31[ ىونب نااهلؤأ «(ةثالساف لاخلا

 عضومى هلذانل اىلهرف امه ءهّللاىدر رعو ركربأو ملوي .لعهتنا ىب_صهللالوسر لغف كلذك مالسلا

 هلودردقالا دعت ع نر اعهتلا ىل_مهنأروهثملاربخل فو نفرض ىن> معن : لموت قلعت تاك ناز

 ىلعههحول لقي تأ ىئبذ 1 ,ةتئواذاة 5 !اًملادع مار يالا اولال+ !اذا تكرابت مالسلا ْك نمو ,مالسلات نأ مهلا

 فاحاياصام مم امهتعهللاىضر ريب زلاوةللط نعىو ردقف مامالا لامن البق مايغلا مومأمالهركك وسانلا

 سانللالا م كوجوب ل_ةةن:متا-'1كيااداوأ .بالااهتأ اونتالصنسحأ امماماللالاق| لاف مامأ
 هلا هوه مع نم ءاشثنح مامالا فرصن» معمكمام امال ةند نأ لاسق ملف ةفرصن امكناالا تالص ندا

 قدها مهألا لوالد ندا مهللا مامالا لوة بف تون لاا اهمفدي رق ة جلا امأو تاؤأ هلاةقطو هذهبحأنيهلاو

 اود هسعمأر كد ةءانثوهو نيالا ابق ءان الفك ءلع ينقمالو ست كن رك ىبهتنااذافمومألا مؤ

 عفرف قد د و ا نا تور وتو ضو نب رخاتسلا ملا ا اوىلب لوقت ّوأ هلوةىلثم ا

 اهنندو الذادهثتلاوغ1ىفتا اوعدلا فالح ىلعناكن او د تونةلاقندنلا

 نب ذْمملا ىلع عضولا عا دهْشتلا ىفةفيطو ىدب لال تأ كلذو فر رفا طنأ ههنا :و ف.ووا ا ىلع لي وغتلا لب ديلا
 ءاعدلا, قال هناف تونقلا ىف ةةطولاوهنيدبا عفر توكين دعب الذا: اههامهلةط .طوالو ةصوصختة هىلع

 قذوملا هللاوة مامالاو ةودعلان بادآلجهذهن لع أهللاو

 #* ؛اهطورم واهتنسو اممادآوةعجلا لضف ىف سما !باماا)# ا

 56 عبللا هإ ضف )ع

 اوع _سافةعجلا مون نمةال لل ىدون اذا ىلاعت هننا لاه نيل هيب صصدخو مالسالا هيدللا ملطع ملتح ولا ذهتا ]أ

 هيلع هللا ىل- ملاقو ةعجلاىلا ىلا نعفراص لك ءوامندلار وماي لاغتشالام رفا جلاو رذو هتلارك ذىلا

 اري كر نم سو هيلعهللا ىل ]لاف اذه ىاقمراذهى وب قتعبلا لع ضرف لحو زعلان السو

 نعهلاسد سامع ىلا لجر فاتح اوهرهظءارؤ مال الاذلب :رمنرخا اذ! ىو هملق ىلعمللا عبط رذ ءريغ نم

 قو ران !!فلوشي وهو كلذن ,عةلأسن ؛ارهش ديلا درتي لزب مفرانلا ىف لا ةفةعاج الوةعج دهب نكيرل تاملجو

 8 هسرتمالا ةسوا كو كلا زيتلاا عوم ساخر هود .ةاوذاتت اق ةعجلا مول اوطعا نيب تكل لهأ ناربخلا
 لاق هنأ ملسوهيلعمتلا ىلص ىنلا نع سن ثندح ىو عسب :مهلنيناكلا له ؟و اع هيسانلا لوا مهف مهلادي 1

 كتمالواد_.عكلت وكاد ركل ءاهضر فلا هلا ءاض.:: [ضهذك ىف مالسلاهملعل.ئارعج ان
 هلوخذ مسقهل سلو أ هانا هنا هلي اءاظعأ هل .ةريقعا قاعد ن مةا_ريخا يف يسل لاقاهيقانلا ف ثلخ دعب نم
 نو ان د. ءمارالادم سو هيومن ممطظعأ نم ملحوزعهلباهذاعأ الا هماع بو“ كموظرمشن :نمذوعتوأ هنم مظعأو ها م

 مونت اك اذان ضرب أك ملا نم جفآ ايداوة نجلا ىفذخت ا لجوزعمل» رنالاه زو تاق دب زبلا مول ةريخ ” الاق» 1

 مول ريخ ل سوءيلعهللا ىلصلاقوع ايون كاوورطلا حب مهل نلت“ همس را لعن .اعنم كمت

0 3 

 أ

0 

 رون ع وطس مهردابو
 لال الزان ر اثاف نيقيلا

 داهتحالاو ثم

 ىلعاول_.ةاقلاالاو
 شيعلااو:ذاذللاب لاعالا
 لهسف مهنيعأةرق اف

 داهت>الا مملع فشكللا]

 ةرعم ىلع لهس <
 لزانلاة:ذاذإن وعرف

 تافرعلاوذص نم نع

 توعرق ديعو له-ع
 0ع لرب وأ نآل اولاعف

 لاق تانيملا نان ءاحام
 ىضر تداصل ارفعح

 حابرأ اودجو هنعمتلا
 مهةعدقلا هب ةناذعلا

 دو _دس عسااىلا [ اًوعلاف

 برئانما اولاقوارك 3
 ولأ (انريخأ ) نيللعلا

 فأني رهاط ة-عرز
 وبآانألاق ةزاحالضفاا

 نب يىلعتي دجأر ك
 نأ لاق ةزاا فاح
 لاق ىلسا !نجرلادبع

 لو. ارودنم تعوم

 قاقزلا ىسومابأ تعمم

 ديعسأبأ تءعم لوب

 ل-هألو-ةيزارإلا
 م هنيذلا ةمهلاخلا

 م-هابتجانودارملا

 | مهل لك أو م-هالوم
 ةءاركلا مهلا مهوةمعنلا

 تاكرح مهنع طق_ساق

 مهتاكرح تراصة بااعلا
 ةمو_طاولم-ءلاف

 رك ذلاوةفلالا لع
 دارغتالاو هناحاععنتلاو



 فو ةذابلو قا !بانح

 ققأ ارغمساذانللا اذه

 بلقلا عابتتم اوحورلا

 باذحن اىوءاعدلا لكعولا

 ءاعدلا ل ىلاباَعلأ

 نوكلاولا+اناساد
 ن-ع سئل او.نهسف

 ماسقالا نم اهرقدسم

 قاس ااهلو زنود -اعلا

 لاعتهللا ةسار <

 ةربدملا سفتلا اوه ا

 نسخت نمو دونلا ادهم

 ةنوع ًامىلاعت هللاربدت

 شعغلاو ل غلا نم هلتاغلا

 لاحاذ_هف تامومذل ا

 موز فوححا
 ةبقوصا لاح لج
 فصوامش تا كه

 امهلاو (ةبفوصلا
 هللا ىلاعت هلوةيةراشالا

 ءاشن نم <بلاى تح

 بيني نم هتلا ىذا

 فرصلاءايث> الاي او دش

 هم روم طرمشب هنادهلأب

 ضحين اءامتحال اق ةيانالا

 دبعلا بسكب للعمريغ

 بو. !لاحاذهو
 .ذعقاا هندا.ب دارألا

 ةعباسربغ نم هيهاومو

 هقوشك قدسل 0 61

 نأ اذهىقو هدابتسا

 نمرصةعملاو«_ءاقط نم لك الا غرذي امر د_ةبةماقالاو ناذالا نيب نذْؤملا لهل ربها ىف ةالصال سانلا
 ةعداسل اوبال! غارلابلط ءاشعل ا ىلعءا ثعل ام دقتب صو نيثردخالا :عف ادم نع ىهمن هنالءالذوهراصتعا

 ةمامالاىونب وهسغن ع مسمر دةبالا هنوص مومأملا عفرب الوتاريبكلارئاسو مارحالا ةريمكستب هنود عربا

 ةمامالالض: لان . الوهوةودّعل!لذذ اولابوءادةةالا اووف اذا مولا ةالصو هر الص تدحوند متاقل 1 1!لاخل

 اهلوأوب (ةئالثفةءارقلا فئاطوامأو )ع لأ هللارمغارف دعب ئدتبمف مامالا ةريبكست ن ءهريبكت موءاملاخؤملو

 ءامعأا يلوأوعبصلا عسج ىف هدعيةروسلاو ةحتافلاب رهك ردد رغجملاك ةوعتلاو اتتسلا ءاعدب رمد نا

 نيماتدهتسان مومأملات زغب ومومأ ا ااذكو هب ره ا ةال_صل !ىفنيمآ هل 21 : ره عودر هما لذكو ب رغملاو

 1 انتعمتا ينر فاش | اراسخاوهضرا ه«تمهشضرابءالاو او, ميحرلا نجرلاهننأ سس ره و ا..ةعتالاعم مامالا

 هللالوسر نعني حلا نينا رعو ب دنج نبةرم- هاو راذكه تاّكس الث ما.ةلاىفماماا وك تأ ةيناثلاو#

 هنءارةتقوكلذو ب اعلا عاف هفلخ نمأر بامر ادعم نهتمىلو طل !ىهوربك اذا نهالوأ ل_بوهلعهتنا ىلص
 قةحتافلا او رش م تاقمهتالصن مصقنأم ه«لءتوكش عاسالا مت و تكس دمت هنأق حام مةسالا ءاعدل

 ةتكسلافةحئافلا رع : نم مهل ةتافغلا نمغرف رفاذاةيناثلاةتكسلاو مهاعال<.!ءكلذف اهريغباولغتشاو هتوكس

 كلذواهذخأىهو كرب تأ ل-,ةةروسلا نمخرفاذل ثلاثا ةنكسلا والكسل فنك هوهتحتاق ىلوالا

 مناف ةحئافلاالا مامالاءارو مومأملا أرقي الوهبف لولا نع ىسندقفريبكتلا نع ةءا ارهلالصفتتام ردد

 هب : سلاف ناكوأ دعبل هب رهظ اى مومأللا عمست /تاووامالاو ةرمصعأ ااوهعم باكا ة<ئافأرقمامالا تكس

 ةءارقىفةلاطالا ناقةثاملا نودامىنا لا نم نيتروس حصل ا ىف ةًارعي تأ ةثلاثلاة ف طولاةر وسلا هنءارق 2 سأرالف

 وير وسااوخاوأة هج اثلا آر قي تاب سأبالو رافسسألاعمابنم حجر را اهرضاالو ةنسا مم سيلغتااو رعفلا

 ىلاىعدأو انعولا غلب نوكيف رياك عاسم-الاىلعر ركتبال لذ نالاهمتخينا ىلا نب رشثعلاو أ نيثال- هلا

 ضعنأ رق _توديلعننا لص هنأ ىو ردقو اهعطقوةر وسلالّوأ ضعب ةءارقءاذعلا ضعنو رك اعاو ركذتلا

 نمةيرار خلاف أرق م-وهيلعهنلا ىلصهنأ ىورو عكرف عطق نوعرفو ىمومرك ذىلا ىسبتنااسلف سنو ةروس
 اذههوانههنمآرةبالالب ميسو تلو ًااعانما انير ةناثلاق واذ .لالزتأ امو هتنايانمآ اولوت وت ىو ةر ةرعلا

 فوة , !نينالث ىلا ىلصغملا لا اوطب رهظلاىف أ رهو تق لاكم تيطلاب بينطلا طاخأ لاعف كلذن ءهلأست

 اهفأرقب رغما ل وماء تبا ىلص هللالودراهالص ةالصرخو لدا ملارخاو أ ب رغملا فو كلذ فم: رضعلا

 قس و هيلعدننا ىلصلا# مج ارثك اذاام-الىلوأ ف .ةذكاادإ اب و ض.ةىتحاهدعب ىلصام تال_ترااةروس
 لوط. اف«فنل ىلصاذاوة املا اذو ريكسلاو فيعضل ا مومف ناو ف ةنحأ سانا اب يكدحأأ ىبص اذا ةدحخرلا هذه

 لجرلا قفاناولاقف «سفنل تأوةالصلا نمل جرح رفنةرقبلا أر هفءاشعلا موقب ىلصن لبج نيذاعم ناك دقوعاشام
 ًارقاذاعماب تن أ ناتذالاةذاذاعم مو هياعهللاىلصهننالوررح رف لسوءمل هللا ىلسهننالوسر ىلا اك انف
 عوك ىلا ففي نااهاوأ و (ةثالثن ناكرالا فئاطوامأ ) « اهاككو سعشلاو قراطا اوعامسلاو سةر وس

 هنن اىبسهنن' لوس رنمةالص فأتت ب رامات هنأ سنن عىو ردقف ثالث ىءتابستل ديزي الف دودسلاو

 لاق ةنيدمارارعمأ ناكوز زب زعلادبعنب رعفلخ صال كلامن سن ان أ اضن أ ىو روعن م يلو هلع
 ارشع نعأ روج سنانكو لاق باشلااذهنملسو هيلعهلنا ىلص هللا لوسرةالصب الص هيشادح ا ءارو تيل

 ارشعارسشعدودحسااو حوكرلا فرو باعمملا لس هنلالوسرءار وويسنانك اولاق مهن ال ىور وارشع

 هجواذا_هرشعلابسأبالف ني دال نردرجتملاالا ارضح ملاذاف نيسحأ عم ارثك" اذارالثلا 3 كالذو

 مومأملا فةيناثلاو دج نا هللا عم ب عوك رلانمهسأر فرد _:عمامالا وة نأ ىتش وتاناو رلا ل

 وسلا ىلا امال. تصر د وصح ىر ميالفوخأتب لب دوعمسلا اوعوكرلا ىفمامالا ىواس الن أ ين "7

 .دتو عك ارمامالا ىوتس ىتدعوكرلل ىوهيالو_-وء.اعدتلا ىبههننالوسرب ةباضعلاءارت اتاك ازكه

0 
 ا



1 
 تيرس 7

 1م 5
, 1 

 ل اهملذ صاض 1 لا :
 را ةمامالاه عسجلا ردعتاذاو نذوا أرب ارمغ مامالات روك تأ ىف ىعش ل دوو لهو ركم عجلان و

 1 م 3 !اةذاذلب ْن ءومتذؤملاو دن مادمانالا سو ههماعهللاىلسهلوقلو ناذالا ةلضف نممانل ن1 ىلوأ ناذالا نولئاق لاقوىلوأ ا

 د د مامن :

 ءايشالا ين ْ ل :دحلاقواود<» اند اذاواوغكراف مكراذات نيمأ مامالا لسو «ءاعهتلا لص لاهو تامذلا اراطخاسذاولاعف أ ا

 هرخخملاو ناو الا هعاو ةعالادشرأ مهللا لاق ملسو ماع هنيأ نإ هالو زنا «ءلعذ نسعد مهاوهلا تأ تافأ 0

 هوة 0-0

 6 0 نذأ نمو تاسحالب ,ة خلاه تيجو نينسس عممس ددعس ىف مأ ند مريألاقوذر :ةمالدارب دشرلاناقبلاطلان كوأ أ ١
 ا 2 هلك كلذ 1

 انلاةراثع ه لك 1
 اا ا ورم

 راد ملا مج ةمالاوامهنعهللاىضر رعوركت وبأو لسوءرلعهتلا ىسهتلالوسر اهباعبظاوذالضفأ ةمامالات أ ْ
 3 شو ى هوا 01

 ت تالفنالاة درس كدا مسوهم ءاعهنبا لص لاق دّعف هعفالاو لضفالا رقت تب>وكل ذو رطخ هي ةنكلو هع مدس نعم ا نعومه لذا

 لا القئالاو ا كدعل نس 1 !كلش ل الصاوكرت نأ متدرأ ناف هتلاىلا كفو لاق أ كزاعفش سنتا | ْ
 تزلاعد

 لاينر ع هنالك ْ ىل-> و زعهللاىدب نيداوماقءالو وهنالنيادلا ءالا نمل ظفاءازعلادءبالو ءاذعلا نمل _ضفأ اسنالا | - _- دأ هماقو 6 مااذ دك ع ءل . 3 ءأ تت عاب

 [!ءةلاهفْشكو وصلا [[7
 : 0 : هللالوسرهيضرنمانا.ندلانرت اق يدل دا عةالصلا ذافانر ظن اولاقذاةفالغلل مسمعو هنع هللا ىدر قيددلا أ

 هك ىعم : مست /

 "1 تلو ْ ىنادهتلالوسراب لحر هللاق هنأ ىو راموتاذالل يضر هنأباجاكتحاالالناو مدقامو اننيذل توغل امر ْ

 جمصلاو ةمامالانوعفادتب اوناكم نأ مهنعهنلا يضر ةبامصلا نعلن كاذإو با حريب نا لداماءنيعب رأ رآأ

 تاطاس ند مو. كل سود عدنا ىلص هلوقل لضفأ ةفالخاوةرامالا تر نأ رطل عمال ضئلاونامذلا ارطخاجف | :

 ركب مدنا ةيامتاتحاتخلا.نبتونالملاو ةديد زيا 0

 ةثاغتسالائادوهف سو || هلءلفمامالاءاز زاب : لس لادن دم نازل لاا ناقا ن كلاق مسسطتسااللاقانذ ومنك لأق ةذجلا هيلدتدأ لع ىلع
 اهناكواه . الوملا املعردقب ."راا هو كلذدغإ م هلمهعدقتوةعاجلاىلاةمامالاو هما !تاذالاذا هستماماب ىضرب ال هنأ نط

 رس ندم /

 نا طوس ا ىلعتقولا لوأ لضفف هناك هنا تاوضر كردما اهلث اوى ىله,ةتاول_لاتاقوأ مامالا ارب نأ ةفئاثلا]

 اهرشب ا 0 ١ ةالصلا ىلع ادمعلان اع ثيدال | ىو لسوهيلعهنلاىلسهنلالوسرنعىوراذكهايندلا ىلءةزخ الالضنكمزخ

 ةرثكراطتنالذال_صلاوخؤي نأ بتي الو اهفامواندلا نم هلري_خاهتقولؤأ نم هتافا لوم ن:ملو اهتتورخ 1 ىأ

 راعتنالاة دصوءاحتلالا ةروسلالد وطن نمو ةعاجلاةرك نمر فا ج35 تقولالوأ هل. ضف ةراع 5 ةردابملا مملعلب ةعابجلا

 ةقوصلاولالفءاعدلاو | أ 5 سماخااو رظتند :ةرامإ |ىةعب وأ ارمضحاذاو ثلاثلا او رظ دن لةعاجلا قتانئارضاذا اوناك لتستدتلا ا
 ةعاس و دأ اهتءاااطم . م || دمع مدقورظتني ملفةراوطالرخاناسغاو رفس اوتاكو رعشلاةالص نع مو هيل هللا ىلص هنئالوسر رخخأ دقو أ

 ' بانحىلا تاظعلاا عم

 فدأ هيرنعول خالو | انزل ماقف ةعكر لاسو هيلعدنتا ىلصدللا لوسر تنافس مج ىلطف فوغ احا
 1 اطير و تعا مدس ناطر رتلاب او مدعفرهطلاةالصىفرخا, دقو اولعفاو اذكه متتسا دق مسوميلعهنلا ىصهنلا لوسو |

 وف ىلا هن هينا ةذرم || تذل ىعامناونذؤلاراطظتنامامالا ىلع سيلو ناجل ماقف لمار هنو سويتي
 01 ىراع نمدرد "| هتراهط ىفىلاعتهللا ةناما ايد مو لوز عهتلاصل مود نآ ةعبارلاةهريغر انتي الفرضح اذافةماقالل مامالارالغتنا |
 طيرك هيرفرعدةذ | يبأن بنام سوعيل عملا ىلصهّنلالوسررمأ دةفةرحأ اهيل ءذحخايالناب ف صالخخالاامأ هتالص طورسش 0 ١

 رمل ةفرعم ا ذوب الناب ىلو أى سهفةال_صااىلا قد رط ناذالافارحأ ناذالا ىلع ذم انال انذؤم دخت الافو ىنةثلاصاعلا |

 1 ىذلا وزال | هكر مكيالف سانل دا آوأ ناطل لا نموأ هتماماب موو ةينمىلعفقودةد مس نماةزرذخخأ نافرحأا هلع أ
 1 ا هنرحأ نوكتو ميدارتلا قاسبنمدشأ ضئارفلا قة .هاركلاو ءوركمنكلو
 هللا ىلصدهليا لوسر نكس ا قسفلا ع نءانط ابةواهطلا ىف ةنامالاامأو ةالصل ا سن ىلعال ةعاس+ل ا ةماقا فر هما لاصمة بذا مو عشوللا |

 ْ مول عيفشلاو دفولاكهنافمد_هح كلذ ن ءزرتح نا ىتيني ةمامالل حرت ”لافرئاغصلا ىلعرارصالاو رئابكسااو أ

 ءانث فرك ذن نافءاوسهيلععلطبالهناق ثيل اوت دحلا نعارهاطةراهطلااذكو موةااريستن وكيت اىجبثبف |
 قوصلاريغ بوعي ءاع

 ايندلا فدهازلا هناي لاعلا|

 ٠ ىوعتلا نم كسمملا

 ىذلا نمو ىرعل اقوا

 اضن أ ىلا ىدتري

 هللالوسررك ليرة هفاذخ سا وهسنمب رشد نمد طخ أب لد ىح <! نا ىهش الف 6 مجرخوأ انثدح هيالضأ] |

 ]| لصتام قس لاق هوا طاا قلتو حر نلسةغاو فاذهساو ةالصلا ءانثأ ىفةباذ ا أ ها

 ريك الث اةسما1ا قب" ادعوا 1ةءدب بح اضوأ هيدلاوأ قاعوأ قوسفلابن امو رهن نمدمالار حافوربلك ف

 ماودفف اودااربغلالا ل ع 0 لف هنوستلابرمأ الات ىأر نافالا«وانيعتةتاملف فوذصلاىوةسنىت» - ا



 ةكريست اوقررو كلذ
 لاوقالا فةعباتملا

 قالا لاعفالاو
 مخل اوءاملا نم هقالحتاب

 ةفارلاووةعلاو عشدلاو
 ةارادلاوةقفثلاو

 عضاوتلا وةيدصااو

 نمااندقا ةزرو

 هبال نم هلاوحأ

 ةسدهلاو ةتيكسلاو

 ريدا اواضرلاو ماغعتلاو

 وذ و:-افلكوتلاو دهزلاو

 تاعباتملا ماسقأ 6

 ىصتأب«تتساويحأو
 دبعل لبق « تاناغلا

 نسمدي زنا
 لاق كلدء ةيقودلا

 ىلع مهلوةعب وئاقلا

 نوذك اعلاوةخساامهق

 ََن رووكتعملا اوم وأةباملع

 مهس وفرش 0 مه ادسسسل

 اذ_هو ةبفوصلا مها

 هيمهغصو ماب ف صو
 ىلصهللال وسر ناكذ

 راهتفالا مادا سوهيلعهليا

 لوي ىندح ءالومىلا
 ةفرط سفن ىلا ىناكنال

 ةءالك ىف الكا نيدع
 فرش ن مود باولا
 نه فودلا هب رفطام
 ىلص هللالودر عاام

 فصول اذه سو «.لعوهليا
 راقتنالا ماود وهو

 قةعتالوءال الاماودو

 دموع اذاهم

 فشسو ؟ديعالا اراه:ذالا

 ا هئطاب

 3 هرددص قرشأو

 يدتاملا هنعبلاو و 5 5 وو م م كم م 5 طولا

 .ةالصلا ىفاللا ف ةالصلا ىف امندلا ند ئشب كاسذ:ثدحت لور "الل .ةوانن دلا نمت نا مف تاشداذات الا
 ولأ تاكواهمق هر 5 ذاقزالصلا١ نمىلا بحأ ئثلهولاةذ ًاشةالدلا ف كس ل همهضعب لئسواه ريغىفالو

 ظ ,غرافهيلقو ةالصلا ف ل ددل ةالسلا فاو دارك هتحاعأ د.دن 1لحرلا<ةفنملوةبهنعهتلا ىذرعادردلا

 ظ تاظق لانا, تففخ هل لمقف اهم اةالصىلصرساب نيراعت أ ىورو ساوسولا ف. ةالصلا فنك مهضعب تاكو

 سو هيلع هللا ىل_هةقلالوسرناناطمشلاو يستردابىنالاقال اولاق اش اهدودج نمت صةنىنو هنأ رلهلاقف

 اعالوق»ناكواهرسثءالواهسد_بالو اهسج الواهع رالواهثلئ الواهةصن هلبتكيال ةالدا ا ىلصيل ديعلاتالاق

 سانلاف دخأ اوناك مهنع هللا ىضر ةباصعا !نمةفئاطو ريد زلاو رةلط نالاب ؛ واهتم لةعام هنالص نم ديعال بتكي
 بدشرل لحرلانارينملا ىلع لاق هنع هللا ىذر ب تاطخطان ' رعنأىورونأ اطمش ثلاتسوسرا مبردابناولاةوةالص

 لحو زعهنلا ىلع هلابقاو اهعضاونواهعءو شح ملال لاق كلذ فيكو ليش ةالصىلاعت هنن لك امو مالسالا ىف ءاضراع

 فرب ك ىلع ىردنالف هتالصفوهس ىذلاوهلاقنوها- مهتالصنعمهنذلا هلوق نعةيلاعلاولأ لس واهمذ
 اهالد هناىذلا اوه مهضعب لاقو 2 رتغىجحةالصلاتقونع وهس ىذلاوهن سلا لاقو رثو ىلع مأ عفش : ىلعأ

 ديةالصلان ا اوامغنااهريخ أ :الوارب_اهلم عت ىرن الف تزعل تقولا نعاهرخأ ناوح رغب متقولالوأ ىف

 ارختالك_هعلاىفتالدل!نالوآ» هيقغلاتاكتاوهيلعرابخالا تاداك ضعب نوداهضعب تكي واهضعي بسد

 ريا ولفاونلاب ضد ارغلا ناصةنرعجد روذاثيداحالاهبلع تلد عم ا اذهومأت 100 هلكلذ نكلو
 هبا ىلص ىنل' لاقو ىدعىلا بر قت لفاوذلاب و ىدبعىنم احن ضٌئارغلاب ىلا:هنلالوةيمالسلا.1 ىبسعلاق
 ةال-هىلص مسوهبلعهللا ىلصىنلاناىو روهيلعمتم رتفاام ءادايالا ىدمع مو عنب اليا ءنهليالاك مس وهيلع

 ةرو-تأرقلاقفهن كال سرتسك نى الاسف وغلا تكسن تار ةاذاملاق لدن الفنا ا 5 نم كرف

 ماوق آل ابام لاف نرخ "الا ىلع لبقأ م ىبأاءاهل تنأ لاف تعفر مأ تضسنأ ىردنا ف اذكة ب آتكرتواذك

 ليئارسا ىنناالأ ممرباثكنم م-لعفأتب امنو ردال ممديأ نيب مينو مهفوفص نوم ومممالصنو رضع

 ىعدوسغتو مخ ل نولسعتر مكنادبأ نو رض مو الق نأ مهيب ىلال>-و زع هللا وافاولعفاذك
 لاقوه_سفننةروسلا ءارق ع نعلدب .ةمهقو مامالا ًارقيامعامق انآ ىلءلدب اذهودبلا نوبهذتاملط ايكنوأ ب

 هتني دم لهأ ىلع هن دم ىف هبوتذ تم ثولو لحو زعهتلا ىلا مب درت هنأ دنع: دصسلا رص ظ 0

 هيلعىلوتسس ادقلطابلدهاش مو ىوهدلا غصمءبلتو هللادنعادحاس ن وكي لاق ذ نو ف ءكو ليقاوكاهل

 روضحو عوشالا ةالدلا ىف لصالانأ ىلع قيسام عمرابحخالاو تاي ا 0
 قيفونلا ن_مننال سن لع أ هللاو داعملا ف ىودجلا!ليلق هل دْغلا عد متاكرحلا در ناوساقلا

 ةءارقلا وقالها لبق فئاظومامالا لوو دق واسال فسار بابل )«

 «(مالسلادعب ونالصاا ناكرأ فو
 :ناكا اوءاندشا نا هنوهركر موق ىلعةمامالل مد_ةة:النااهلوأ م (ةةقتالصلا لبق ىهىتلافئاظولاامأ )»*

 مهتالصز واجتالةثالث ثيدحلا فو لوأ مهيلارظنلافنيدلاو ريدم لهأ مهنولنالا ناكت اق نم رثك.الا ىلارظنلا

 همدةن نع ى هنن هو نوهراكت هل مهواموق م ًاماماواهملع طخاسإهحوزّدأ صاوقب الادمعلا مهسؤر
 .ناف مدْمَدلا هإفهنم لوأ 0 د لنا ناد مرقم ءىبسهن, كل ذك مهتهار 3

 ليقدقفةعفادملا كلذ دةعوركي وةمامالا طورمشت ماعلا هسفن نم فرعو مدقام هم مدّتملف كل ذم
 م هتعهللاى ذر ةياصصلا نيد ةمامالاةهفادم نمىو رامو مهب ف سف: : ةالصلاةماق ادعبةمامالا اوعف دتاموقنا

  ناكوءانمذةّعالاتافمهتالصتاعذر طحخو وهسلا مه سفن ىل ءوهفوحخوأ كلذ نوأ هنادوأ رم مهراشي اهبنسف
 ةعارشلايهرهد ىفاعسال نب رتقملا نم ءامد هيالصف صال الا هيلع سود وهماقلغت داع ركل ذدوعتب لنم

 .ةمامالارانخ نأ ىنبنيفةمامالاو ناذالا نيبءرملاريخخاذاةيناثلا سنجلا اذهنمبابسأز ركحا نمزارثحال ناكسف



 ل

10 
 هلك 0 ْ لا

 ع

 تتلى: 2 0 اذه مولا ىداش 0 سوو كرم اناوا

 ةهس اوموءامسلا باول تف ىلا ءدب بهتك الم ىهابب لوزغهللا ناو نيلصدال متعة ءامعسلا باولأ تاو |

 ىد. نيد موة:نأزمعت ال مدآن باايبوتكمةارو: !!قوءانرك ذىذلا ف ثكعلان ءدناك ههج وبءايا ىلاعتهنيا | ا

 حوتةلاوءاكمااو ةقرلا كنا ىرئاتكذ لاق ىرون تنأرب: غلاب ودم نما 2ع هللاأت ًافاك ايام افا

 ا ,رقلاوهون دلا اذ هناك ملاذاو اعلا نم هنادعس برلاوف د نم هيلةىف ىلدملا .دصملا |
 كك الملازم فو ةصةرمم ه4: ذه ع نيتعكر ىلصاذا د ءلاتالاعي ةاناحلا ذك ةجرلاو ةيادهلابرثدلاالا |

 دوعقلاو مامهل | نيب 0 هللا ىهاي ونفالا 5 م مهمفصلك |

 نودحاسلاوةمامةلا مول ىلا نوععربال نو [ةلاق كال مفلأ نيعب رأ ىلعكلذهقناقرذ دقو هزل عوكرلاو |
 مزالةبترلاو برغلا نمةكستالااىلاعت هللا قزرامتاف نودءالاو نوعك ارلا اذكهو ةما.قلا مونىلا توعترال ا
 تاسنالا قراقو مولعم ما ةمهلالاانمامراولاق مهنا مهنع هنءارمخأ كل ذإو صةنبالوديزب الدحاو لاح ىلع رهسم م فا ا |

 دود. بهدي زملابانوهنر رق لب ىض لإ ه2 تدق ىلاهتهلباىلا بري لازب ال هناهةج ردىلاة- ردنم قرتلا ف ةكمأللا ا

 لقت: الاهم لوغش موهىتلا هندابعو «لعفقو ىهىتلاهتنت رالادحاو لكل نبيل رمالسلا مولع ةكسئالملا ىلعأ

 حاتفمو نورت .ال اراغااولمللان رود سا ناز مح ىدهسل الو هيذامع نعتو ريكة سالف اهنءرتفيالو اهريغلا]

 دعب مهح دة نوعشامن ممتالصو م_هنذلا توذدمؤملا ذًادقل-وزع هلال تاوادصلا ىه تاح ردلا ديم |

 مهن ذلاوىلاعتلا ةفاضن ًاةالصلاب نيهلفملافاصوأ محم عوشفلاب ةنورقملاىهو ةصوصخ ةالصيتاعالا ||

 اهيف مه سودرغلا ونرب نيذلا توفراولا مهن ئاوأ تافصلا كلن ةر ؟قىلاعت لاق مث توطفاح مهتال_ ىلع |||
 ىلا ى.متنت بلقلا هلذغ عم :ناسللاةمرذه نآىدنعاموارخ سودرفلاةئاروبوالأ حالفلاب مهفصوتتو ,دلاخ ||

 2 رد مه نول هاف نيلدملا نم: ملاولاةرقسىف ص ؟ل اممهدادض ف لجو زرعهللا لاق كلذإو دحلا اذه |

 نأو مهتمانلعع نأ هلالأسن مم وأد نمهولدوهيرةدنوع“ اوىلاعتهليار ونا تودي هادا مهو سودرفلا ||

 ىلع هللا ىلصو ناسحالا ءدقلا نانمام ركملا هنا هلاعفأ تصقو هلاوقأ ت نب زث نمي وةعنماند عت ْ

 ء(مهنعهللا ىضرنيءشاحلا:الصفرابنأو تاناكح ل قطصمدبعلك ١
 ىاعكنوكيهنافكلذ قز رن مولحو زعهتنالالك لصاحلانيةيلاةسعتنو ناعالاة رك عوشملانا معا

 ىلاعتهنباعالطا ةفر مم عونا بح .ومناف ةحالا ءاضةدنعءاملا تدىقو هن واخت ل.ةالداارب ريغفوتالصلا ||

 ىوركالذإو ةالصلابةصةخت سلو عوشل داوي فراعأ اءهذهن ؟ديعلاريصقت ةفرعمو هلال-ةفرءموديعلا ىلع ||

 نب فش يار ناعوالاكو ةمنر هاهنا و مءامح ةنس نيعب رأءاسمسلا ىلا هسأر عفرب مهنأ مهضعب نع | ْ

 هناراذاف هنت رشءدوع سمن الزنمىلا فات ناكو ىمعأ هن اسانلا ضعب نافد هقار طا هرمصماهطغةدش

 َج ربان ١ قداذاناكواهل ىة و 5نمدوعسمن |كدهكا ناكفءاس دق ىبعالاك هد 1 وءسمنالتلاق هت راح :

 ىلصدمث كل ار ولهللاوامأ نيد, لارسشب ولوقيهملارظناذادوع نب !ناكو هريصباضااقرطمارتفهملاةب زال
 نيدادحلا ف دوهسم اع اعم مول ت اذ ىشموك مضار اهلى نادحالرخا ظول قول ؛حرغلل_بوهدلع هللا

 هداسلا ك كو كاما اردنع دوع -هثادعقو<. اءامشغم طقسر قعص ب هتان رانلا ىلاو مفتت اوك الاىلار طناف

 نئءاو تناول سمن هتتاففاهيف قعص نا ةءاسلا ل ثم ىلا رلعايشفملرب ملف هلزغمىلا» رهط ىلع هلمف قشير |

 امولو:أ امالااس ىتمدأف د اللطف تاس هلق : عمم رلا ناكر فول اوههتناواذد لوةيهسأردنعدوعسمأ ا

 ندر اعءاسنلاث دعو فدلاب هدنناثد : رمداع رىبص اذان اكو نيلدملا جش اع ن مهلا دمع نب ماع ناكو ىل لاعب || 1

 هللاىدب نيب وقول 1لاقئشب ةالصلا فكل سفن نلث دمت لهم مون تاذ هلل .ةو هل ةعب الو شلل ذعمتسإ نكيملوتيبلاف ||| ا

 "ىف ةن_ الانا: ن'اللاقفايندلار ومأ نمدحنا* أ .ث دكت لهق لبق نم رادإ يدا ىلا ةرصنمو لجو زع ا
 مهم :مراسد نب مم ناك دق رانمقيتدد زاامءاطغلا ف شكو الود ود اكو وذا د#امىالص فد نأ نم "ىلا بحا ْش '

/ 

 ىلاهيف يمحو مهضءب فارطأ نم فرط لك ًاتوةالعلافوهودصملا ف ةناوطسا طرتسإ عشنا /

1 
 قكأ

 نضوقتلا سداوف
 تاكل عئابطلاتالظوألا ”

 تراصذ قف ولا رو“

 معاح قلحلاف اناودا

 ةذسءادحأب مادقلان ع

 هيلع هنناىلصةتل'لودر
 الاحوال_ءفوالوت لس و

 اذاك مه_هوقنتافص

 سفنلا توعن تادبث
 تحو ناحل اعفرا

 ةعذاوأا تعقووةعباتملا

 هللا لوسر عملك ىف
 مو هلع هلبا ىلص

 هللا نم ةمحللا تءوو
 هنبالاق كلذ دنع ىلاعت

 تود رانك نالةىلا هل

 هللا كبف وعلا اههليا

 لوسرلاةهباتملعج
 ةيا لو هيلع هللاىلص

 0 ير دسلا ةبج
 نسح ىلع درعلا ءازح

 ا لودلا ةسباتم
 سائلا رفواف هاناهثيا

 لوسرلاةعباتم نماظح
 ةبحم نم اظح مهرفوأ
 نمةيقودااوىلاعتهللا

 مال_سالا فت اوط نيد

 ةعباتاا نسدع او رقهط

 هلاوقأ اوعبتا منال

 م-هرأ اعاو_هادف

 لاق مهاهناع اوفتوو

 مان !امو ىلاعت هللا

 م !متاموهوذفنلوسرلا
 قووعبتامت اوَمناقهنع

 م م-هلاعأ
 ةالاعاا ىف دايتحالاو
 نم لفاونلاو دعجمتلاو

 دحلان

 ريغو ةالصلاو موصلا



4 
 امم جا ةمحم ب

 أ كلذرهطو لق قراذافرثالا ةفدعض:دح اولا ةركسلتافراركشلاب»
 اريكم كسر عنرافرطبلاو ريكشلا ىلا الل ذلاو فعضاا ىلا عراستتهسترشاف هللاةجووىف كءاعر ودق

 - 5 0 1 1 رفح 0 5 10 ظ *مهددعإ 3 9 26

 ْ تاول ملا نم هيىلدن أممج نأب حدو اي دام ساد اق هل تءساحاذاف دوهتتلااماو كلذك اننا و دهمسلاا ىل 5 1 -

 ا

 دك اوىللعالا فرت
 0 7| لبازملا م-هحاورأب
 0 لل اكس لقو هللاةهطعْلل 5 3 و
 ىو الناو عضاوتلا

 هماعهننأ لص ىثا!ك او قرضحاو تاصا !ىعموهو هلي كالا كلذكو هنيةرهاطا !ىالدخالا ئمىأ تاسطا او 3 1 ر 5 نيإسأ : 0 ١ : 0 . 4 نددت ع ةنراعك ناعما
 لدغااو نتغلا أ فاشل طدوب وهغابي هنأاف ثامأ قدصماو هناكوب و هلاذجسز و ىنل هيأ ك دلع مالس لف مب ركلاهصخشو لو 0 9 10 عك عدل م 0 2 7 5 ساد أله لمعو هةسعد
 ادع درعا فاوامالس كملَع هناك هتيادرب نالمأت م نيحلاصل اهتلادادع ع. ىلعو ل سغن ىلع لست هنمقوأ || 9

 ش . . ل - . 506 2 ىء ةعاو ضهبروحو

 ىتملك ةداءابهناعسهتنادهعاد دم ةلاسرلاب لو هيلعهللا بس هيبن دمشو هن ادحولاب ىلاعت هلده شت مت نيحلاصلا
 لاهثبالاوةءارضااو عوشا ناو عضاوتلا عمرو أملاءاعدلاب ك تالصرخ 1 - دا مث امم نصل هن أّتسمو ةداهشلا
 ةكئالملا ىلءماللا ماستلادنع دصقاو ني:مؤملارثاسو كل وبأ كاعد ىف لرش أو ةباجالاب ءاج رلا قد صو
 عدومك نا مهونو ةءاطلاهذ_ه مامتال«ةءفوت ىلع هناحس هلبارك-ثرع ثساو هي ةال صا! مدخول او نب رضاملاو

 لجولاك لفرع ذأ مث عدوم الص ل طهاصوأ ىذلل لو هيلعهنناىلص لاف واهلا شيعتالاعرذناو هذهكتالدا

 كتالصدزتف نطاب وأرهاط بن ذنانوةمنوكس نأو كتالصل.ةنال نأ ف هنو ةالصا!ىفريصةتاا نم ءاءحلاو
 هي اكه لع فرعتهنلاءاشامثكمىلصاذا باو نبى ناك هإضفوعمركب اهل. ة.تأ كلذ عم وج رتوك وجو
 مهتالص ىفمه نذل نيعشاحلا ةالص لصف: اذهف ضن م هنأاك ةعاس ةالصلا دعب ثكك مهاربا ناكو ةالدصاا

 ءاره_غلا ضعب لاف

 ىل عقو اناهأ ند

 تن تصح ىنممنا

 نأ لئازأا مهحاوراب

 ىلا لازملاب ةراثالا
 لكىوامامالسوفنلا

 هلب زاكس نو سدر
 2 0 : 0 كاك ورلاروذباه-سنكو
 ردع ىلعهلي' تود>اذن مهني داو ن وع ادم هال_طىلع مهنيذلاو تواعفاح مهالص ىلعمهني ذلاوتؤءشاخ 0 1 ل دءاولا

 ىلءو حرفي نأ تبني ه:مهلرسس ىذلار دعل اف ةالصا' هذه لعمسفنناسنالا ضرعياف هيدومعلا ىف مهتعاطتسا 0
 - . هه. .ن*ةقرم . 3 01 ع 3 ا 6 1 . 3 3 2 د-ا ]همك ذأ

 هتجربهللاءدمغت: نأ الا ةرط ىهف نياذاغل ةالصامأ و رهتكح نأ نب كا ذةاوادم ىو رس: نأ ىَجش هنو'ءام درا ا

 0 ١ فارتع هل“ 5 هنرهععابر 00 جر عمد ايل ل 15 صن 0 او ه+ اوةجرلاو سو_ةذلا ىلا ىرس ::علاب دارت الاالا الد .سوالذا هر رقؤعان رمغن وهّءحسربان طمغتب نأ هللا كر دتافع ككاو ةعبارو لا

 ظورشلاب اهعادأو لحوزع هللاود ولاهمالداو تاق” الانعةالصاا| صراخ نأ لءاو هتعاطب ماعلا نع

 مولع حتافمراوفالا كلن ريك ناعلاقراون أ لوصا بيسءابحلاو ماقعتلاو عوشالا نماهانركذ ىتلاةئطاملا

 ةالصلاف نوفئاكبامنا ةندوب رلارارسأو ضرالاو تاوهسلاتوكلع توغ_ثاكمملاهللاءاملواهةفش كلا
 نوكس فى اوب رتقاود_دم اوىلاعتل اق كثلذإو دودلاب لح و زعهب ر نمديعلا برغش ذادو عملا ىف اسال

 ءال_هلا, وةرثكلاووإةلاو فءضلاوةّوةلاب كلذ فاتك و اندلا تار ودك نعهئافصردق ىلع لصم لك ف شاكم
 ةروصىايندلا مهضعبل فيشك م هلاثع ئشل امه ضعبل فشكشيو هنعلئذلا مهضعبل ف كساب ىتعافلتاو

 نم لف كني مهضعبفةفشاكملا هبفا عاضأ فلن واول اوعدباملع ماحب اك ةروص 6 تاطمّتلاو ةدمحت

 لكى ىناعملا ىلا نيعتان اوكياو ةلماعملا مولع قئاقد نم مه ضعي او هلاعذأ نءمهضعبلو هلالجوىلاعتهللاتافص
 ىلوا كلذ ناك ني_همزئث ىلا ةفورمصم تناك اذا مناف ةمهلا ةعسامم اهدشأو ىمال ةفحخنام_-أتتو

 اهنع تب اهون دصاهلك : ارملاتناكو هلءةصلا شارما ىفالا ىءارتتالر ومالاهز#هتناكا لو فاشكنالا
 راكناىلاةنسلالاتعراستهبادهلا ب مم ىلعادصلاك ارثم ثنى هيادهلاب منملاة وص نملخاالةياد_ولا

 مسام فنا نالا دوجو ناكماركذال ل ةعنينعلل ناكو لو رضاحاريغ ركنا ىلع لوب مسيطلاذا كلذ لثم ين نس 0
 اذكهوضرالاو تاوم-لاتوكذم نم هك ارداءالقعلا معزءام ركنأاعر امري ل_فطالناكو لو ءاوهلا انيك ةنسروس قلع و
 قلاناق لشد وزوار وطر كش نأ همزلا هبالولاز وطر كس أ نمو هد_عبامركش داك زر وط لك ىف تادنالا ١ك
 موو املا ةثحلبملاوةلداجنانماذهاوباطاسا من« تجردءاروام داو لركش. نأ ىف: يالف اراوطأ || 0 3 . ء» ءزاز“ءو - 1: . 1 . . 1 3 ع ٠ . 5 ع 0 و ١ عام
 نانملقأالفةةشاكملا لهأ نم نكي نموهوركنافهودقف لجو زعهتلاىوساعبولةلاة ص نماهويلا || 0 2 --

 حدرا'رونلو هرب و
 ر_-هطت سكنلا ىلآ

 امنع بهذي وسفتلا

 سغلاو لغاانممومذملا
 اهئاكف دس اودّةملاو

 حودرلارو ب سنك
 م ناو عجدتص ىنعملا اذهو

 كلذهلوقن لئاقلا درب

 فصوى ىلا «:هننالاقدع
 ىفاما:ءزنو ةنلالهأ

 لم

 ءنيب باج هناصسمتل عفرفالصا ىف ماهاذادبم'نارملعا ىف ةيرتايدهاشن نأ ىلاهيقدصرو بيل ينمو || كر.” ب تضع 00 2 0 0 / تءم>اوه:
 هئاعدىلءنونمؤد و هتالصب نواصن ءاوهلاىلا هيمكةمندلنمةكت الا !تماقوههحونههجاو ومد _.ع نينو أ < لماع لاو كراوول
 27ر72 2 ييجبجيببب د دل نمةفاص رواق كا: نا

 نار



 هيأ

 أ اداه تاوادك 7 اتوالصةةواحإ يع تو ير رمد تلا 1 اهلا |

 3 ءمهماعيضغنذلا نودنيااصلاو ءاذهثلاو نيةيدصلاو نيسنلان 0 ةهيادهلاة معن يلع ضافأ نيذلاب

 همسفك ذك ةكئافلا توات اذاف نيما ءآ لةوةداحالا سملامت نئاصااوىرا م اودومعلان من.غئازلاو راكتلا

 ى دمع ند و ىسوالصلا تعقل سو .اءهملا بص ىبنلاهنعرب أ اهف موف ةىلاعت هللالاق نيذلا نمنوك<-2نأأ

 قدح ىل--و رع هللالوةبف نيااعلابر هللد+ط ادرعل لوشن لأسامىددعلو ع .عااهةصنو ىلاهه دن نيفصتا

 ثالهليا ارك ذىوس طحت الص ل كال, ناي وافل !/ ع نإ امدج نادينا و :ىعموهو 10 :انىدل

 ند هؤ رق :اممهفت نأ نبذ كلذكو هل نر هيا نور 'اعف يكف نع كلذ كيهانف هتمظعو هلالحيف |

 رك اا 07 هطعا ومومدعو ر 2002و :موورسا ند لفعل الفنا قل ةولت باث ساةروسلا |

 لاعأ هلوذىلا : تان نال زتاىو ور ابنارابس ةنملا ارك ذؤح .ركشلاوةلفعولا |

 هلاصوأ ب رض ىتدبرطضاتةثناءاعلا اذا ىلاعت هل وق عمس اذا ىلا مه ارباناكواةممرخروقانلا فرت اذان |

 تندم دنع هنادي ءووم دس دعو هيلث قرت نأ هلقدو هيلعابواغم ىله» رعفاثدأ ار لوا اوئمهنيا دمعلاقو |

 قل اءافصو لعل اروذر بس مهفل !توكيو مهغل !تاحرد_سح ىناعلاهذهنوكتورهاقراب-ىدب نين لذ |

 زاكدالا و عرار هلا قداذهذتاماكا ارارس 1 اههف بولعلا حاف ءةالصااورصة”الثالذتاحردو

 ةجرلا“ كي ف هلام نين فرط ولم ًاتللرسن ثا ذناف درس الو لتريفةءار 2 !ىفةيمهلاىعارب ماض اتادبستلاو |

 اموداو مدينا دام لجو 7 هلوةلثع ماذا كنا تاك دمع لاو مافعتلاو د .مكلاود.ءول'ودعولا و باذعلاو
 ًارفاثآ اردلائرا_ةللاع هنائكور وهيقملب , الش لك هرك ذي نأ نعى هت لاك ه وص ضف هلا نمهعمث أك

 داحاو ثءن ىلع لحو زعهللاعمباقلاةماقا ىلعةيبتت هناقمامقلام اودامأوا.ندلا ف لترك 00 اكل :روقراو

 نءنيعااوسأرلاة سارح اوت فتلد مام ىلدملا ىلع لبق ملج وز عهنلانا ل سوهيلعهننا ىلصلاقر وذل انم

 عالطاب هر 11 ذفءريغىلا تفتلاااذافةالصل اريغىلاتاغتلالا نعرسا اةسارح بكت كلذ كف تاهل اىلاتاذ لالا

 تافيلالا٠ نع صال- 1ئ1ناف تاةال عوشلا مزلاو هيلادوعبلىحات اهل ةغ دنع ىحانملابتواهتلا مهن ومي آ1عهليا

 ثيعيايلصمالجر ى أر دقو لو هيلع هللا ىلصلافرهاطظلا عمدت نط ايلاعُدتامهمو عو شتا ةرعاره اطوانطاب

 ةيعرلاوارلا ممصأ مهللاءاعدلا درو اذهلوىئارلا مع ةيعرلا ناف هحراودتع ثهبلق م. 2١
 دوعد اك ه«بعهللا ىذر سدزلا ناو ديوهن "اك هيالصو هنعهللا ىذر قد دصلانأكو حر اواو باعلاوه

 معي نم دي نب عبطل اه.ضتعي كلذ لكو داج هناك هيا عريفاصعلا عقت ثدع هعوكر فن 2 |

 هللا اري غ ىدي نيد نحن نم لكو كولملاكلمف هرعت نم دزع ولما كلم ىدينينهاضاقتبالفمكت ةامئدلا ءانبأ نم ْ

 همه 0 ءو ل>وزع هللا لال> نع: :رعمروصقل كل ذذ هلياىدب نيدهفارط !برطغتو اهنا لجوزع

 00 رهعونر كر وهما 5لاق ندحاس !!قكماقتو موقد نيد لار ىذا لج وزع هلوةفةمر كعلاقو هريهدو 2

 اوفعب اريك سمي دب اب عفر ”وهناحعهنلاءاب ركز رك ذاههدنعددحت نأ ىبنيف دو<هلاو عوك رئامأومسواج وأ و

 0 اعضاونو الذ هلفنأ اتسنمعر سو هنلعهللا ىلص همن ةنس اعمشموة ندب ردت هيأ هع ع نملدو ْر رع

 كلذ ىفكلذ در رهن : ىلع نيعةسنوثلد رولعوكءاطتاو كالو رعود رع كعوشد دب دوو كيلة قدرت

 عر ' حرار .تلابمدك و تل .ا5 ىلع كال ذر ركستو ملغع لك نم ممانعأ |هنأو ةماظعلاب هلدهث توكل ر جستف ك ناسا أ

 فدرت م هرك-ش نا باحأ ىأ 0 ال دك“ ومو كا م-ارهنأ اجار عوكر نمأ ا

 ىاىوم ع ضصرالاءلمو :نا اووملاءلمكلون ل اريكتودجلاث "الاذن : رلوةدفدي رمال ىداعئاار <كاابكلذ| 1

 كنكمأ تاوبارثلاو هوءاب ةالآلذ نم<«->-ولاوهوكئاضعأز 0 نكت ناك ا اردو ءأوهردو مما |

 ضم وملف: تءذواذاولذلا ىلع لد أو عوش خلل تاحأ هناق لعفاق ضرالا ىلءددستفالئاسامهنيب لعتالنأ | ا

 ىلعد د- | ذهدنعف دوعتهمل اوتَءاثبارتلان ماهل نسأل حرفلا تددرواوعضوداهتضولت عال |
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 رلدغس نع دب هزت ىفع ||

 لاق لاق تسلا نا

 هللا ىذ رالام نب سنأ

 هللالومر 1لاق هع

 ىبان مل وهيلعمتلا ىلد

 م2 تاتريتنا

 كيلقف سداو ىسعو
 لاق ع لعفاف دال شغ

 ىنس نم كلذو ىلا

 دة ىتسامحأ نمو

 قابحأ نءهوؤ قاسحأ

 اذهرتنإطا ف مناك
 لضنلك اوفرش أ

 ىل صلوسرلا هبربخأ
 0 م

 اهم نسامح نم

 ا نام

 روما ا
 داع شغلاو لغلا نم

 رهط كلذ ومده أ

 مهاضفناب و مهرهو>

 ءاي>اىلع اوردقامناو

 اوذمنو ةئسسلا هذه

 مهدهزلاعةد بحاو
 اما رالاهكر وامن دلاىف

 لغلاراثم نالاهمالط و

 ةي ؛واءثدلاةمد سعغلاو

 لع ”هلزْمااوذ_ءفرلا

 اودهزة يفوصلاو سانلا
 لاق اك هاك كلذ ىف

 اذ_هانع ٍِرط مهذعل

 ماو-تةال الا عضال

 هدحاو راب تسد

 نع طقس الذ ليازملا
 ايندلاةبح مع واقنع

 اود ةهفرلا حو

 ىف سداو اوسمأو
 لوف ردال س6 مم وأو

 ترزياجج ل اهل ١



 ايؤادوذوحوملا بذلل 1 : 1 د اننا
 نيسيتف لصاخلا هئادإ

 نيلحرلان يقرع اد
 دقفتو ريع ءااذأق

 رجلا ناسللاءاماللكرعك أ هنا كل اوةنوك نأ كشوف هنربكو كولا هتذ_ذتادقفىلاعت هن كنم هلع 0
 رلاعت هلا مركنطلانحو رافغتسالاو ةنوتل االول كلذ فرط مظعأ امو هند-ءاسم نعساقلا فات دقو
 دار 'سداو ضرالاوناو بلا ارطفىذد الىهحو تهحوثكلو 5 هنا ماكل أف حا سالاءاعدامأو ههوفعو

 ا اهلل اء تا نع سدتت هنادعس هيا اوه .هلا ةهدحى 3 :ي-وامعاكناق :رهاذغلا هولا ه-ولاب
 00 0 رات ضرالاهتاوكار طاقه يمس وتتىذلاو ه كقلاهدج وامئاوهملع ندبهجو
 لدص [ملَوأ نوك نأ كاباوتاومسلار طاف ىلع -ءةموأت او وشلل علب ةمقوسلاو تربلا ف همقوهننامأ
 فرمدى لال فد _مت-افءاوس ا .عمفارصناءالا ىلاعتهللا لا هحولا فرعصأب نأ ا بدكلا :اسانمال

 |[! ناكلا براك تأ ىت.ةمفاملمافين>تاقاذاواقداصلا +! ىف كلوقنكملف ماودلا ىلع هنع تزن اوهبلا
 لا رقتسالا ىفهباعمزعت اف دتجاايذاك تنك كلذك نك م/تاف هدبو هناسل نمثو [ىلا ل_-ىذلاوه
 نذل اعت هلوأ ناف ىنانا كرشلا كلام طش نكرم ملا نمان امو تلفاذاو لاو الا نم قيس امىلعمدنتو

 ماعملا اذه ىف سفن لاح

 ماوع صوف: 5ه سفن ىرب

 تصاشملا ىلاطوقاخلا

 قرف ىاق هن و.ثدلا

 نكوريبذ نيدو هس

 ايرثك أولو هل عال
 ٠ هريكأ ]| ىمملا 3
 ريغ نم نيك نما نمسا أ انك سفن تفصو ناك, اقول ارعشت او لم ديلا انك اعف ارد كو نيل هلرعجذخ سانل ادجوهنلاءجو هتدابعيدص#ي نهف لزن ادحأ هيرةدابعب 0 هيرءاةاوجرب ناك 3 7 0

 ا[
 ع اهم هب 1 5 7 : 0 5

 00 اا اة دا تلناذاو بن مرياكل اوراق لع عقي لرشلامساتاف لرمشلا اذه نعدءارب 0
 . له

 2 6 ةهحَع 9 3 0 .
 فرصا دصرتمو لَودع هنا ملءاقمحرلا ناط.ث تلا نه هتلايذوعأ تلقاذاو لاعلل امتالم. نع امثدلارومالتوملا 8 تك ا كنط اًفَدََف ىألا واع 0 هعسهرو أ .كاقهن.عروهدوعقوممانقو هضغومأ اضرنةردص نا هناوهد.سادوح و هسفنل دوةفم دنع لثا 2 02

 ةرادس أوو لد تادسإ ع نعل هنا عمل لدوح#و لجو رع هللا عمت اجانم ىلع تالاددح لحو ٌرعهللا نعد 15 م-هموأ-ع نس اعد

 ناف كلوقدرععال لو زعهللا باع هللا ل.توهيدتام كرد هضم هناعسهنلاب ك تذاع 0 مهلاوحأ فئاربدو
 باودأل قذوملا هللاو

 ف عسارلا بابلا )<
 ةسيفودلال آخ حرمت

 للداف هلاكم لغات انوهو نينم+ل !نصلا كلذ. كنمذوعأ لاق هلةةملوأ هس رتفلو دعوأ مس همسه لاصق نر
 رلذ نوحرلاهراكمو تاطمشلا بات ىه م ىنااتاوهشلا ع: ءدد رم كلدكم ناكل لب ديالا هذيعنال لب هع ا

 نصحتملاو ىفاذعءنم نم نصح لدخد نف ىبصخ هبا الا هلاال مل وهيلعفللا ىلصا.دمأ هنع ريخأ اق لك لاك هللاالا هلااله:صحو تاط.ثلارسش نع لجو زعدنلا ندعذّوعتلا ىلءمزعلاب هلوذ نرتةءلذ لوةل ادركت لغب
 0 0 د دا نمس قالتاطملا نادم مقوهفهأو هههلاذعا نماماف هناك هّللاىوس هلدونعمالز 0
 ثاةثداملكنأ ل عاف قتاممهنن ءنع:ما تارا لعفريب ديو 0 0 كتالصف كا ثن تأءدباكمن ا
 هذ سانل اهةءارقا اامافوباهناعمدوصقلا لبةدوص ةمريغاسالاةكرح ناف ساوسو وهف ءارق ناعم مهف نع
 نم عما هذ "اكهنم عمل 0 6 نال عسسل ءاقو هنا سأل كرت لحر و لفائهبلقو هنا سل كري لحرتئالث

 د مهشنر رط فالدخاو
 م ثلا انرع_تأ

 لجوبا نيدلا ءامسض

 ىلعتب باهولا لسع

 جفلاوبأ انريسخأ لاق

 نانيدقرففج رتدف باغلا ناسالا مدخت مئالؤأ ىناعملا لاعب .ا3 قسد لحر ونيعلا باخصأ تاحردى هو هريغ مساقلا ىأ ني كلا ادع
 باقلا هعبترالو بلقلا عني ناجرت ' ممناسا نوب رقمملاو بالا ل_عم ن وكيو أ تلقلاتاج-رت ناسالان 3 رنرلأ انأ لاقىورهلا
 مهفاو او هناك هنا مالك! ةءارق ا ءادتنال لريتلا هيرف اف محلا ند-رلا هنا مسب تاقاذا كنا ىناعملا ةجرت لصختو رن نيزك

 مهحالف ةناحيسهنناب رومالا تناك اذاو ىمتاوهاذ ا 1!تاو هناعس هتلااهاكر ومالا نااها عمنا دوب انآ لاق ىفاي رعلا
 نجرلاهنلامسبكلوة نمو ذّوعتلا نمت غرف اذامث نيدالا ناطب_ثلا عمن دو رطل نس ا ١ : لاق ىراصنالا متام نبا ولو هناءانملالهأ كلعحو هندابعل كم دذهاوهتءاطا  ةفوذاةثملا هلنأ و هتناعامالاكتعاط 0 ةملسءانث لاق ىذءركاا نيعتسن لاءاوكلوغ توا كورا او جامتحالاو زعلاددبجودبعن كابا كال اوةب صالخخالا دج يتربع دك لل مهكلاموهىذلاباسملاو وءارللا موللوواف فوذناامأو هلالا امال هنالف ةتماظعلا اما نمدلا مول كلامثالو 2 وباانا لاق وحلا فوللاو مظعتلا ا نمرثتسا مث لؤاحراهم ثحتتمفهتحرشلل متل هفاطل عار اونأأ ع, ج كا فرضح ًافمحرلا || 1نيدتم نحل و ا كلفاذا ىلاعتهتلاري_غملا هتاغتلار دقي ناصةنهديمدتو هتيمسن ىنلدجو زع هللا نمر ختم هنا ث يح ا لاو حارتك نب الركع كثب هناحس هللا ريغ صقل وأةمعأ هللاريغنمىرب نموهللا نممح“ :لاذاهننرك-ش !!تاءانعمو هتلدجلا ناك 0 راب

 انها لقو كتاحاح مهأالا تاطت الو كل اؤس نيعفاةلطمةناعالا ىلا ة_داحلا اراهطن نمو دمه تلا نمو رمح لا
 هللا د_ءءنيد_ انت

 نعمسأ نع ىرامنالا
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 « (ةالصلالاعأ نم طرستو ن ؟رلك دنع باغلا رضع نأ نبق امل صفت نان )© 4
 امأ«اهناكرأوةالصاا طورشق ىنلاتاهيفتلانءالؤأ لفغتالنأ ةرخ“ ال نيدن رملا نمتنكنا ك-ةحلوةنف
 ءادن تعم اذاف ةينلاوا عاق باصتنالاو نإ .ةلا لامة ساو ةروعلارتسوةرا اهطلاو ناذالا ىسهفق. ؛اوسلا طورشللاا

 كانبرا !!ثاف ةعراسملاو ةباجالل كنطاب و لرهاظي رهمتو ةمايغلا مونءادن !!لوهكباتفرض>ًافنذْؤاا
 جرغلايأوأ# هندح وباقءادنلا ازهىلءكيلق ضرعءافربك الا ضرعلا مول ف طالاب نوداني نيذلا م ةعادنلا ازد

 هللا لسلاف كلذاو ءاضقلامون زوذلاوىرسشثيلايءادنلا كت أي هنأ ملعاف رارتالا ىلاةيغرلاايوصمم راشد ةسالاو |

 اذافةرا عطلاامأو ملسو هم هنلع هللا ىلصاممق هن مءةرق تاك ذااهلاءادنااب وا مبانحرأ ىأ لال ,ايانحرأ مسوميلعأ

 ل الفىفدالا لرش ةوهو كرس فة برتال كذالةىهو ك.ا.؟ىفمتدعبالا كفرطوهوكناكمىفاه تيتأ |
 ىف كرثلا ىلع مزعل 0 امعدتو تاطرقام امىلعمد_:لاوةءو :لاب اريهطت هلدبت>افْكِءاةوهو كتاذوهىذلاك مل نع أ

 نعت نا ةروعاارخ_تامأوو# كدو» ءمراغ: عقوم هنافمل_ذط أب امم رهاطف لبق تسسملا ظ

 0 علطدالىتاا كرئارس غاضفوك :طابتاروعف كلاباف قام ارظنل عقومكندب رهاطن اف قات اراسبأ | |
 نيعنءرخ_سالهناققحتوا هراس ل سفت تااطو ثلا. خاضغلا كا رضح افلح زعل و

 ام هنءاكم نم ءامحلاو فولت! دوز ثاعبنكيلقىاهراضابديقتستقفوطاوءابطاو متلااه راكان
 ىذلاق ب الاءىسملامرحلا ديعلا مامقلحوزعهللاىدب نيب موقتوك يلق هلا تحت نيكس ول سفناهلذتف
 تاهشلار 2 نعنلوج .ورهاطت ف 7 00 2 0 1 يعاد نسيت 0 رنءالومشلا 2 رف مدن

 ظ
 دا ل سول 3و 0 0 0 او.للتاكر رحت هاوظلا ءزهاممنا اوماوس وا ظا 1

 الفاهربغن فارصنالاال تيرا وجيل هجولا جوالك هلال نديهجو عمنملاميونكيلف لعوز ١
 ناكذ هنالصىلا دبعلااماقاذا لو ه.لعهتلا ىلهلاقدةرهاوساسم غر فتلابالا لجو زعهتناىلا باقل فرس. ||
 صخشلاب لو*موهامتافام اقل ادتءالاامأو همأ هندلو مومك فرصنا ل--وزعهللاىلاهسلقوءوجو وءاوهأ||

 سأرلا عضو ن كماو انك اك اطماق راطمكئاضعأ عفر ًاوهىذلاكسأر نكماف لحوزءهللاىدب نيب تا ءةلاو

 زءعهللاىدب نيد متاقلثأ لاحلا رلعاو لاو وسال ضرعلا دنععلطلالو»ف لحوَر ءهللاىدب نين مايقلار د || 0

 7 هلالج هلك هر ءم نع زعل تن تانامزلا 'لوأم ضعب ىدب نيد كمايق هيدي نيب مةق كلع عاطم وهو لدول

 ١ لف رعب تأ تع 7 انه أ نم حاصل جر نمةئئاكنيعب بوق صوطو 1هكناكت اس قناة ماودفردن ||

 نكستوك-راوج عش وكفار طأ كلذد نعمت هناف حا الصااب ||
 اها لول طنتتاعف ناك دبعةظحالم دنع كسا ماء سفن نمت سسحأ اذاو عوشملا هلة ىلا ني مكسا

 سانا ناش كو هدايع نمادسدع لري ةول عم هملعْلت ارحتسا نم نيه'الفأ هبحوماةنرعمي علا |

 ا مءادطا نك هر رهوبأ لاقال كلذإو ىتخ نأ ق أو هومنيشختالو |

 قل->و زعدللا !ةنأحا ىلع مزعاق<#خلا ل او ثلهأ نمىور ونل موق نما سلا لجرلا نمىعتسنا كه نم | ا

 ءاحر هناحس هنيادح ول كلذ عج صال اواهما دسفمواه_ضقاون نع فكلاو اهماعاو ةالصلاب هرمأ اثم |

 كنامعءةرثكو كب ,دأءومس عم ةاجاذ 11 ىف لانا هز ذا هنمةذهال اداة م<_ةمةيرهللاءلطو هياقعنمافودنو هناوثل |

 كن دبح قرعن تأ جيش اذهدت ءوىجانت اذا ءوىحانت فيكو ىحاشت 0 او هتاباتمررت ايفل

 ىقشف كناساهيؤطناد ذافرب كت كااناد فومللا نمكهجو رغصنو ةدسهلا نم كصئارف دعنربو لولا نم

 اقد_صمد اكل ناكت اوت ذاك !كنادهشد هللاف هناك هنا نم ريك ًاوهئث كبة فناكت اف كببلق هيذكيالتأ |

 لجو زعهّنلامأ نمل ءاعباغأ كلاوهناك ناف هنلالو روس رهيلعهنلا ىلص هنا مهلوقفنيةفانا اىلءدهشأكا

 ( لآ - 021-11 0
 135م2 ا 31717-.ا .1001- تاتش 87-1317 31371001

 درع صو علا ١

 هذه لثعىلتس نأ هلردق هللاهح ون نعهيتياةناوبأعلات عشر |[ مم ماوس عاطتلاوا علك نانا رتغباذا اق تاقلا ىلع بتال

 م
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 ضرصوْهْض ها إ ءمذه
 الو ةاوادملاىلا 5

 اذهأشتهفر ع

 هذهت ال ءولو صر

 0 درسهط ون درا سدت

 دوح ولاهاهح واهلهع

 هور اهريكواهربك
 ا هريغ نم اريدغاهسفن

 ربك هنأ ناسنالا لعق

 هراهط اريك هرب_غنم

 سك لعغلاىلا كلذ

 "ارنا تش || را هنا هيأ

 اعلا ىفوصلاو ريك

 ىسل هسفن ربع الدها ار ١

 ىر الونم_!ملانود

 اهز ربك ا هتسفل أ

 ْن هرم كاهن و5 ةعقاولا

 هعفر و هءلعهريغ مدعت

 اهروهطوسفنلاى رب
 هناو ءاداذهناىريو

 0 لوما 1 ع رك ربكسلاو سؤ رتلانعئربلاولاوستلاوعضاوتلا بلعلا ماتا سانا

 مقرف ذ هلاح من دنا: دراصأ

 ناعت 10 دل اى

 روهطو-بلاو كس و نحاعلا كل ذل سن نأ ة فنا :ازحأ عج

 ةيانالا م

 َسفنلاروهظرباد مطب و

 هنا ىلا باقلاعفرب و

 هلاغشا هلغُشذ سفنل

 ف سفنلا ءاد 9 ورب

 ركفلانما# اودبلط

 نسدعو هته

 اعر ورهق وف لسعقن 3

 ىلعلبقأ

 ضاو هلا دب زك

 اريفكس راسكمالاو

 هدد ةوقدعت نع



 لاعشذ ذاعم تكس

 طيحأ نئلهللاو ل>رلا
 هرثلاع عال دالاك

 اذ هنيدي نامبعل
 دحخاف لاق اها هي ود

 تأ اراملاق وءدس ذا

 نم<«هفأوه ىذلا

 تاهعل ةنص وقو اره

 غاطم الارسال

 لع الو نية لابالا لمعلا

 الوهنمشي ردقنالا ءرملا
 رصعب قح لمأعرمصةد

 نيقبلا تاكفهسنشي
 ىدأ هنالزعلا لضفأ

 ىدأ ناك امو لمعلاىلا
 ىلا ىىدأ ناكل متل اىلا
 ىدأ تاك اموةيدويعلا

 ىذأ ناك هيدويعلا ىلا

 ةيوراوخ مالا
 نيقبلا نم اظالا لاكو
 هيرست او

 تايق ندهازلا ءالعلاو

 لضفو مهلضف كلذ

 ' | لتر وص نا مولع

 لضفربتعاا اهم نيكس

 فراعلاد_هازلا ماعلا
 هريغىلع هسفن تافصا

 دعوا سلكت ل :درلاع

 ساحب ا سلع سفذل زيمو

 نمه سفن فاك ه-ف

 هلك هسننىف هداقتعا

 نمل ادلة دفدملعو

 هقوف دعقو « سن ءاننأ
 تلطاو ماعلا رصعناف

 هنكماولو ايندلاه بلع

 اذهف لمخادلاب شطبل
 صضرصو هل ضرءضراع
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 ل هفةئطاباابا.سالاامأو هي هادالااراتك الو هعزئالا ة.سالو
 | ير دلعلا ف عقوامتاف < 4 ةغبال ارمهبلا ضغو تناجىلا بتاج نمريطت لازب اللد ليدح اونففهركف ردت م

 رأ كلذ ىلعهنعب وورخغ ع نغهياهلغشت وقالصلا ف هؤرةداممهف ىلا !روو ةنلادرب تأ قب را اذهن ل غال فاك

 و هناك هللا ىدب نيد ماقملارا طخخو و ةاحات | فقوموورخ هلا ارك ذه سفن ىلع ددح نان رحتلا لبق ةلدعتسا

 1 طاهتلال وسر لاقهر طاخملا تفتلب العش هسفنا كري, الفهد 02 هع ل وعلطملا

 5توكنأ قبش الةنافتنملا ف ىذااردةلارهخك تأ كل لوةأ تأ ثدسنولاًةمَتْشكأن:نامجغا مسوي ءلع هيا

 اودلا اذ_مبهراكفأ غاهنكسالناك ناقراك-ةالا نيكسنق د رط اًدهف مهمالصنعسانلا لغد ئم تدبلا

 لهل اًسلاةفراصلارومال'قرظن» نو هو قورعل | قاسمأ نمءادلاةدام غمشي ىذلا له_سملاالاهيحتنالف نكسملا

 الت نعع وزنا ايهسفن تقاعتق هناوهشلتامهمت راصاعاامناو ةنامهمل اد دوعتامماك شال وباقل اراضحا نع

 را ا قش ذل 1س ةلعهنلا تن هنأ ىوزك هخازابهنمصاخقتق هجاارسا

 مناد اب وت اوىالص عافت | ىتهلااهتافمهجد ًاىلاامماوي هذال سوهيلعهللا ىبصلاقو هنالص دعب ايعزنا مم

 زي تأ ضاق اديدج ناك ذا هنالص ف ء.لارظن من هلعن لاَ دي دب لو هيلع هللا ىلصدللا لوسر مأو مهج يأ

 ارا تءضاوتلافو دعس مم_ىحم ع اقالعت ىذتحا دقمل ]1 وقل ق1 تسكر والا كارشل ادرب واهتم

 ,تترس نيلعنهلىرتشن نأ هنعهّنا ىضرا لعرمأ مث هيقل لئاسل وأ ىلااهعفدفاهب حر م ىنتقعالك لحوزع
 ماعد لاهو ةدامرقرتنملا لغ تاكو مره ال كهف * متاحه دي قل سو هيلع هنن ىلص ناكو امه سلو نب و وادرح

 اال وا رطتل اقرا سلا و 3 هل ط١ د

 ههللالوسرايلاقمةنقغلانمهباصأ اماسوننم اع هللا ىلفهننا لوشرارك قى كرديه م ةعاسةرصنهعبت 5

 : ردي لوهتمعافا ما ارظنفاه

 :![نب_.سمك نا ©©هعابق لحو زعهللا ل دس ىف هلعجافةق دصوه لاهو هنعهللاىذد رتانمعاكلذرك دف ىلص

 علا ةدامل عماقلاءاودلاوهاذهو ةال_دلاناصةن:نمىرحا ل ةراغكو ركسفل اةداملاعطق كل ذنولع ذي اوناكف
 مهلاوةفيعطلات ا اوهشل افعفني كلذفر كلا مهفىلا درل اونيكس لان فطلتلا نمدأنر د 2

 :كيذاعوا مذا لازت اللد 0 الؤدوه :رااهن وقلاةوهشلااماق بالا ىساوحالالغشتال

 ناؤوصأتناكو هر كهل وة نأ دارأ رعت ت < لحر هلاثمو هب ,ذاحم الغش كت معوض

 مشاعاب ريقتتلا ىلادوعيةريفاصغلا دوعتف هركف ىلا دوعن و هدب ىفةشةعاهريط لزب را اللا

 امك ا 6 0 0 0

 مح دعا ولا لوقت تاره رذو طا كا "اذ يسرلسالون ابنا ظل[ ذل نافاهعتذف

 طاب وطنا نموداسف لك بنمو ناصقن لكس اسأ او ؟ءطحن لكس أ ارثالذوامندلا ب> وهو داو لضأ ااهعمدتو

 ذإهلوذدتنأ ف نغمطدالقةرخ“ الا ىلء اهم نيعم_سلالوا نمد رخال اهنمىس 1 ىحانتدلا بح ىلع

 :عورف تناك ناقهنبعةرقعم ل>رلا ةمهو هناحانعو هنا هللاب مر فنالا مندلاب م رقنمناق ةالدلافةاحانأ ا

 |لعنو ةدلخفلا ىلان|ةلادر و ةرهاجلا كري نا ىتفالف اذه عمن كلو همهاجلا هلاعال قرصت ا. :دلاىف

 راى>الاضعءادلاراصوة: :مرم هلعلا تمهب و عابطل | هننعشس ا اراورملاع اودلاوهاذ_وف هلغاش !اتامسالا

 .ذلاةمال<_.ف عمطمالا ذاكَ نعاوزمتقايندلارومابا يف مهسغن اون دحالن يتعكر كك

 مهن هإ-لا ىلءوائدسرخ اوال اصالع طاحت نءتوكسدل ساوعؤلا نماهلثو أ اهرطش ءالصلا نم

 00 اولا ا

 ناغمت الوةلاعال لا

 ه <.
 7 26 لكل او أ طئاحىف ىل_ض هنأرخ لح رنعءوو# تش ثءحهعضفةةدص

 ا! هثيلو
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 راع تس امقءام اامأ وج هلا<الءاحرل ا اههعو نم ثعبن اهفطلدةفرعملا اوهدعوت نقلا ل محافل هارت

 اهاف او سفنلاب ويعبةفرعملاب كلذ ىوعي ولج وزعهللا قد مظعت ماعلا نعل ابهلعوةدابعلا ىف ريصقتلا |[

 هللالال_جه._ضتقياممظعب لعلا عماهلاعفأ ع. هى ىل_جاعلا طال اىلااهل.مواهتلخدث.واهصالخا هلو[!

 ثعبن|اذيعي تاص> اذا قراعلاهز_هوتدفخو تقدناوتاةلا تارطو رسلا ىلع ملطمهنايلعلا لل ا

 ةفرعم ىف هبسراض>اهجالعذ هل صخت باط املكو تافصا اهذهبابس اهذهفءارخل ا ىمسن ةلاحور ورمضلاب اهتم

 ىنعمو اهانرك ذىئاا فراعأ اهذ_هه.ىنعأ نيقبلاو ناممالا بابسالا ذه ميج ةطبارو جالعلاةفرععبيسلا |

 عشت نيقيلاردقدو لعل باتك نمني-ةيلانابفقبتاكتلقلالماهوول اوس ل ا 1

 رةشئاعتلاكلذاوبلقلا | 1

 فرك ذاقىتر ؟ذاذا ىنومان مال_.سلا هيلع ىمومىلا جوأ هناك هللا تأ ىو رد_قومفرعت موانفرعن هنأ |[

 نيبتقاذاوك ءلةءارو ن مكناس لع>اف ىنترك ذاذاوا:ةمطماعشاخىرك ذدنعن كو واضعا ض غن: تنآو | ا ا
 تما ةاصعا لقهءااجوآىلاعتهللاناىورو ىداصت اس اولحو تأكد جار لياذلادبعلا ا متم ا ا

0 

ْ 
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 ةالصلا ترض>اذاق هر 5و ام ردع ]وهب ءاعمليا ىل-ه هللالوسرتاك اهنعهّلناى

 قلفاعريغ صاع ىف اذه: ءالاب مترك ذىنو رك ذاذاف هنرك ذكر 1 نما ىمسفن ىلعتمل نانو ركذالا]|

 لفاعىلا سانلا مسَقنا سولقلا ىفاهان رك دىبااىناعملافالتةاو تاع .ىعلاوةلفَعلا تععدا اذا يكف هرك ذأ

 تبدع اهممهلابعوةسمناك اعرل,ةظط فهبلق بغب ملو معن 8مل واين هرم لو هنالص مت |[ ا

 عمجادعمملاىفةناو طسالا طوقسد راسد نيل _بم سد مثل دلو هيدب نيد ا
' 

 اهاعسانلا

 همالسوم.اعهنناتاواص مهاربا باةبدحو و هراسد وهنمع ىلع نم طق فرعت موةدمةءا+ ارضع ناك هضعب

 دهاشمهفاعذاناق لعب م ريغ كلذ لك وجهت ءارذدعتر و مههوحو رغصت تناك ةعاجو نيام ىلع ع“ نا

 دحاولا لدي ىت> مهتم و] احلا طواغ- اة ا بحر مهظفضو مهزع عمابتدلا لوامفوو ا: دار مه ا ١
 هنع رابخالا ىلعردةيال ناكل كل !بوث نعوأهءلاو >- نمل :سولو رت هته جهت دك ورب ز و وأ كلم ىلع 11

 هفوحخر د عد هنالمدن هدحاو لك ظؤ اولعا_ ؟تاحرد لكعأو <. هيلا او- نب رضاخلا نعوهب وث نع هن هبهمهلاغتمال | ١

 مهنعهللا ىطرتماعصلا ضعب لاق كلذ تاكرملا ارهاط نودبولَعلا هناصس هّاراظن عقوم نافههظعتوهعوشخو | 1

 د_ةلوةذالاو اممعنلادو>و نموودهلاوةنينامطلا نمتالصلا ىف مهم .هلا ثءلمةمارقلا موو ساتلارشع ||
 تافص نفه ص" لاحاله- ٍاقلاسكلذ ىفىعارب وعبل ع شاعام ىلع توع وهبلع تامام ىلعلك رشع هنافةدص [إ |
 همركو «فاطلب ؛ قيفوتلا نسحهّننا لأ #ن مياس فلَعب هللا أ نمالاوكنالو ةرخ . ارادلاقروصلاعاستال ١ ظ

 ١ *(باقلاروض-ىف ذانلاءاودلا ناس )د :

 | هذه. نع كني الف هريص#: نمامم دهس “و هلام .حاروهت :ماظث اخو لحو زعهتلامظعمت وكي تآدال نمؤملات العا

 ٠ ١ | مسقدو ركل اقرغتالا بسال ةالصاا ىفاهنع هك اكةناقمنش ,ةوةردغباجّوةتناكتاو هنا غادعبلاوحالا

  || 1ءاودإاف هلْغاَس !!ةدراولارطا اوذناالاةالصل نع ىسهلن الوةالصلا ن ءولمَعلاو ةأحاذملا نع بلعلاة غو رطاخلا

 || نااما رط اوين دراومبنسوعببس ل-هتلف هببسس عفديالائيثلا عفديالو رطاوخللا كلت عفدوهتلةلا راضحا ف
  | 0مهلا فط* هع رو كلذ نافرصبالرهظت وأ مهلا عرشبافج راخلااماانطاب هناذىفاصاوأ اج راخا أن وكب

 ضع رعصت تراك تفاللابسراساالا توتو لان وءريغىلاةركسفلاهنمردغت م م هيف فرصتن و هعيش قدح ْ ا

 | تاو 0 نكلو 5 ا مهتمه تاعوءتدنكإ ودنمو عمال اببسراكفالا كت

 ْ هوا لرتيالوأ لطم تيد ف ىلصن وأءرم هن ضغ نايبا.سالاو هذه طق العوءركف هيو

 ةشوةءااعضاواا فو عراوشلاىلع ةالصلا نم زرت وهرب ةفا سم عسنت الح هيالصدنع طئاحنمبر# دآإ

 | نوكمل دوهسلاردقهتءس ل مريد تيب فنودرعتن نوربعتملا ناك تالذإو ةغومصملا شرفلا ىلغو ةعونصأا

 | ثور ,ودوعسلا عضوم هينو زواحيالورصبلا نوضغب و دج ىلا نورضحت و ناك مهتمءاي وتالاو مهلل عسجأ كلذ

 | اب مالا عر تان مهلاعتوومت ع ىلعن ءاوفرعنالتأ ف ةالملا لك ٠ افصتمةالصلا عضو
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 | 1 ب اس 2 غول واوإ 0 000

 لا الا ىلع ةيطاوملاب
 00و قلتو
 قدصو سح>اوهلاو
 نطاسلا مزال ىبسحلاب
 دوهشلادراوم ةيضصتب

 دو> ولات ولة جا م نع

 ىرسدلل ار
 ةلوهسلا بابه يلع فن
 سشعلا و لمعلا

 اج سامأ و سأالاو
 "الما ىنغتساولامعالاب

 بزكحو لاودالا
 ق نك مل ىنسحلاب
 هن ريصاد وطن ت روكلملا

 هرسسخسقلاّو#حلاب

 نايهلعد ستى ريسبعلا

 لاق لامالا فرم هنلا

 هتنادارأ اذا مه ضع

 ٍنأب هيلعدس أوس دبعي
 بايولع متو لمعلا

 تاجأالف لسكلا
 ةسبقوصلا سوفت

 مسهحاورأو مهمولقو
 نط ايو ارهاطةوعدلا

 رفوأ معل !نممهظح ناك

 ةفرعملا نم نم مهدصت و

 مهلاعأ تناكف لك أ

 لجرءاجل ضف وى زأ
 نعفريخأ لاقذاعمملا
 دوت امهدح انيلح ر

 لمعلا ريثك ةدابعلاف
 هناالا ن رونذلا ىل_كلو

 هر وعن نيعبل |فدعص

 نطعا ةعس لا كعل |

 :قرمحت اف لاق هل عهكش
 لمعلا لبلتلجر نع
 وهونيقلاىوقهناالا

 ب ووذلا اري_:5 كل دق



 مه اؤراب اوناسأ
 مهسوةنو مهولتو

 لاوتالاةءباتمدراصق
 ةعباتمواسفن عهتباجا

 انلف مهتباسل لابمألا
 لاوحالاب ق_قةَتلاو
 ةياجاف احور مسهتباجا
 ةياجاو لكلاب ةيقوصلا
 (لاث) ضعبلابمهريغ
 م-ر هذعهللا يكرر

 مول ابنهم ىلاعتهللا

 بن هسه را
 نامالا باك ه|بةكول

 ف رمد هإدج راذلا نم .

 هللا سهأ مظعب ةفر علا

 قحساو ةانعلا 0
 فرءالعادأ هيدوبعلا
 ةراحاق ةمظعلا قدنم

 ةوعدلا لا سورا

 بويعخأل بحل ةياحا
 باهذو ةذاذللا ىلع

 م-هريغةباجاورسعل |
 ةدهاملاو ةدباكملا ىلع
 مرهأتل ةناحالاهذهو

 مايقلاف اهرث [تاعاسلا

 ةماقت_ءالا قئاقع

 ىلاعتهلبا لاق هن دوتعلاو

 قئاو ىطعأ نماماق

 نيش
 لاق ى :رمسسدأل رم هلل بق

 َن رادلاىل طعأ مهضعب

 وغالا ةناوأيستر , غد
 نتداتصون . ادم

 بلط ىلع ماه ىتسحلاب
 لق هب لاو زل
 قيدصلاركب نأ ف تار
 ىقحواي وهنعهللاىذر

 ىطعأرخ اهون الإ

 | 2 2 007 امو ماقال 35 اهباستك ١فجالعلامم اهبابسأ تاهل ص[ ةترك ن نلف ءايحلاوءاج رلار

 الرام مانو رقملوقلاو لعفلاب لعلا نوكمق هبماكتمو هأ س٠ الموهامرب-غ نع باقلاغرش. نأ هيىبعنو

 ف نكد مو < ةوهارك ذهيلقفناكو 0 ءركفاا فرص: |امهمو امهريغىنالثاح ركسشلا وك

 [ تركي اعرف اعل اروض>ءار ورا مالكا ىبع ىعا مهف* !!نكتلوتاقلار را ل ل هلدغ

 | هاندرأ ىذلاوه تخلل ع اعل ىلع ع بتاعلالامشاو اظذالا ىبعم عم ارضاحنوكمالو ظذالا عم ارضاح تاقلا

 | ناعمنموكوتادبستلاوثآر هال ىلاعملا +_هقت ىقسانلا كلركشت سدلذاهيف سانل اتواغ5 : : ماعم اذ هو مهلا

 | ٠ ةيهانةالصلا تناكمحولااذهنمو ]بنا ذءباقير اطخدق نك لو ةالصل اءانث 1قىلدملااهمهفت ةفيطل

 | عار ويس وهخ مظعتلام ا هلا الءاثمغلا نععنعرومالاكلنا اروم ام-هفتامتافر 51 ا فلا

 1 دار ماع لاق هلاماظعمن وك الو ءانعا مهفتموهبفباقلا ارضاحوه م الكت هدبع بط اح ىل-_رلاذام 4ةلا باعلا

 ١ | ايئاهىمسال ف اخعال نمنالممظعتل مؤ ثنم فوحخ نءةرابع ىهلد :مطعتلا ىلع ريازفةسم٠ هلا اووب امهملع

 ا | نم قوالب ةراهم ىعست الذ سيسكلتا بايسالا نم ءارشىرعامودنعلاقاةءوسو تبرع ةهعا١٠ نمةناخماو

 ا اكلم مظعم نم يسف دئاز هنأ كال ءاجرلاامأ اوه«لال>الااهرد دمفو+ة سهل اوةباهم ىعمم ما ا

|] 

 ا
 ١ | تنذمهوتو ريصقتراعشتس اة هل !ىلعدتا 0 تا تر

 لجوزعهللاباوث هنالصبابحارتوك نأ يبني ديعااوهتنوةموجربالز كلو هتوطس فات وأ هناهي لولا ا نم

 هده بايس' اماو# تنذباكدتراو ريصعن مهول نوكن الذم. ءامحويع نمعاح لاو قواحاو مطعتلاروصنن و

 || كمه امهموكمهياعفالارضعالفكتمهل عبات كيلة نافةمهلاهيدس تاعلار وضحنا 7 لعافة تلا ىاعملا

 ا لبالطعتم ناك مل ةالصل افرض ملاذا بلة لاو« .ةرضسمو اذ ىلع لو. توهف نأ ماءاشهنف بال اريضح أ

 | ةال_ءلاىلاةمهلا فرصبالا ف ةااراضح ال العالول حالف ايندلاز ومأ نمهبلاةفورمممةمهل اسهال اج

 ا ريخ رح ”الانابقيد_هئااوناعالا اوهكلذواهم طونمبولطملا ضرغلا نأ نيمثد امال قرصتن الضقلاو

 1 00 ا وموال ةراتس علا ةقيتس لا اذهتت- 11 اهلا هل .تووالصلان ا دوب و

 كترضمىلعرد_ةدالنمم رباك الا ضعب ىد. نيبترض>اذاكيلقريض < هإعلاهدهلثع و مالدا !ىفىاقلا

 هلت ننطتالف ةرضلاو مغذلاو توكلملاوثللا هدس ىذا اا ا اذان

 أ مهفتلا مود عضو ااذهريغىفى دقت هقب رطون الاي وتفقد , الادبتحاقتا ءالا عض ىوس | دس

| 

 ا عمباقل اراضدا جالعوهام4_>العو ىنعأ | "لارداىلا نهذلا فرصو ركل انامدا تاقلار وذح دعت هم 1س

 | كل" ”نععوزتلا ىعأ اهداوممطق هإ_غاشلارط اولا عفدحالعو رطاوخلا عفدارمملاور كلا ىلعلابقالا
 دك أ امش بح أ نك رط اولا اهنع فرصنت الداوما كلت عطقنتلامو الار طاوحلان زد: ىثلابابسالا

 اونا نعال ةلوةصتالهتل اريغبحأ نم نأ ىرت كل ذافةرو رضلاب بالا ىلع مج مب وبلا ركذف
 0 1 00 هوهوهتمظعو ل-> وزعهتلالال_-ةفرعمامهاد_انيتفرعمنمدلو تت باَعالةلاحىسهف مظعتلا

 | ادبعاهوكوامت_سحخو سفنلااةراّقح ةفرعمةين شل اهعظعتا
 لابو مظعتلابهنعربعب .ق هناحسهللعوثخلاو راس كالا اوةناك-تسالا نيتفرعملا نم دلوتب ىتحاب ول صارم

 ا .ىلعنم ه الا هرجغ نعىنغتسملا تاق عوشاتاومظعتلا ”هلاح ما ::الهنلا لال ةفرعع سفن 0

 | ةفرعمىهو ىرخالاة نب رقلا نال هلاح مظعتلا 0 0 الوةمظعلا تافصهريغ نم فرع نأز وع ه سفن
 الأ هتوطسومللاةردةتةفر عملا نم دلوتت سعال هل - 3 فواتاوةم. "0 هيلا نرتقت ملا هتحاحو سفنل اراد مح

 سمنلا نعي الدتما ءدشتعب النمتافنامعالا

 || ةعلاطم عماذه ةرذهكححامنمصقةند منرخ ”الاونماّوالا ثاهأو] هناو هيدالا< اولد 16 هيق4:ةةشمذوفنو

 ٌ ةلولم نمد ها شيام فال ىلع عفدلا ىلعةردقلا عم معالبلا عاون ًاوبئاصملا نمءاملوالاو ءامدأ .:الا ىلعىرعام

 ١ 6 رن مفوهلاباتك ىفكلذبام_سأ اع حسو ةسهلاو رةمدخلاتداز زهقلابلعلادازا اكلي وضرالا

 | | اك ةدصتقرعموهعصفئاطلومماعنا مجوهمر ل عمه. سف ءأح رلاامآوو«تايحتملا

 لا
0 



 ان

 دوحسلا اوعوكج رلاامأو وب لعفا !نءاهريبعو قطنلا ىفاه راك:|ىلا ليدسالةمصاخلا ءذهق دج او ور كذإاو

 مصلامظعم توك نزال هنع لفاغوهو هلءغن لبو زعهنامظعمنوك, تا زاحواواعطق مظعتلااههب دوصقلاف |||

 هوك نءجرخاذاو هن :ءلفاغوهو هيدي نيبىذلا طث اهلل ماظعمن وكر وأ ه سنع لفاغوهو هيدينينعوضومم |

 لدافلاو و نبدا داع هلع مث هينإ ةمالادصةدامة مثلا نمهيف سلو سر لاورهظااةكرحدرحتالا قم ملاهظعت

 هذهنأ ىرأ امو صوصخلا ىلعءك رثبرس لّقلا بح وتادابعلارئاسو جلا ىلع مدقي و مالسالاورفكدلا نيد أ
 مودل ىلع مدي كلذنافةامانمل ادوصةءاهملا فاض: نأ الا ةرهاطظلااهلاعأ ثدح نمْال_صالاهلك ةمظعلا | |

 هللا لاني ناىلاعتهلنالاق لاملاص هنن سفنلل :د_ها<ىهىتلانيدارقلا اواباصضلا لي وري_غو يح اواك لاو

 صاوالا لا دما ىلع هتلج ىتح اا | ىلع تاودس اى جااةفصااىأ مجول نكللو اهؤامدالواهمو+ ا

 باةلاروض> طارتشا ىلع ىنعم لا ثءد-نملدياماذهف اهلاعفاف بر الوةال_ىلا ىف مالا يكف ةيولطملا ىه |[]

 ممهئاف ءاهقفلا عاج !تفلاغاهتهصفاطرعشىلقل اروض-تاعجو:ال_هلا نالطبب تمكحنا مضل ا
|| 

 الو نط ايلاف نوفرمصت» الءاهقفلانأ العلا باتكفمدغت دقن لعاب تلا رذعبا' اروضحالا او طركشد | ا

| 

 نكعالهناىلءهقفلادودح نما ذه سدلفةرخ الا فن نأا !ارب زعتول تقلا ط وةسل فاك لاسعالا | ٌْ

 منملاق هنأ ىروثلا نفس ع نع ىكللابلاطوب ا ء«#تعماوراعذث را نب رمشب نع لةندّقف عامجالا دي نأ |

 نذاعم نعود رس ًاةيوقعلاىلا ىهف باقل ااهنف :رمض عالة الص لكلاق هنأ ن سل! نعىورو هنالصتدسف عش أ

 هللا ىل_طهنلالوسرلاق ادن ءاضنأ !ىزذرو هلتالصالفال ماا ىقوهوادمعتم هلاعو هنيع ىلع نم فرعنم ليج ا

 ولاذهو ام لعام هنال_صنمدبعلل بتكراءاواهرسعالو اهس دس هلتتكيالةالدلا ىلديل دبعلا نا مل-وهيلع
 نمددعلل سل هنا ىلعءالعلا تءجأدي رند _>اولاد. ءلاقو هيل سة: ال فيكفاءهذملعط هريغ نعى ه> د

 تثآأ ن نمركك هرج ”الاعا لع. نعونيءروتملاءاههطلا ن عسنحلااذهن ملقنامواعاجا هزءش اهتم ل ةعامالا هنالص

 فياكتلا فىوتغلا ماقمناالا طرسشلا اذه ىفةرهاطر ان“ الاورا.خالاو عرمملااةلدأ ىلاعوجرل !قااو ىصخت
 رممي كلذناف ةالصلا عيج ىف باقلاراضحا سانلا ىلع طرتشد نأ نكءالف قالا روصقر د_هب ردي رهالفلا
 لي قانا طرشي ألا صالفةرو رض باعنتسالا طارتْشاَّن ؟ماذاو نيلقالاالارم ثيل لكمنع

 تار نع كال د. فياكتلا ىلعانرصتةاق ريبكتل اة هيتاظعأ | ىوأو ةد_>اولاةانعلل فولو | |

 رضحأو ١ ارهاط لعفل | ىلع م ل37 هإ + ىلع هناقةمأ لاب كزاتلالا- لدم هتالص عس.ج ىفلفاغلالاحنوكد" ال[ ِ

 ىلعو هلعف بسد اميرحأ هل نكلوىلا ثلا دنعةلط اب هتالصامسسان ثدحلا عم ىلصىذلاوالف.كوةظطباقلا |
 ةمدان ارضع ىزإاو الميت و كراتلا لاح نمدشأ هللحن نوكيتنأ ىددعةءاجرلااذه ممومرذعومرودةردق ظ

 با,_سأضراعتاذاو مدخلا نعض ضرع ىذلا نءالاحد ثأر ةدقسملا لفاغلا ماكر ماكي وةرمض اب توابتن و

 هفااختىف عمطمالذ اذهغمو لهاستلاو طاتحالا ىفهدعب ةرياناكءلاو هس: ىفارطخ مالا راصوءاحرلاو فو لا

 ةالصلا اسس فرع نموهياعهيستتلاقيساكىوتفإ اةرو رض نمثل ذنافةلذغلا عمتسصلا ن مهيأ اوفا عفءاهقفلا

 رود نادئاةعلادعاوقباتك ف رهاظلاو نطا. ءلاملعل !نيبىرغلا باب ىفانر ؟ ددت نكلواهداضت هللا تال |

 ثع!نمردقلا اذهىلءرصتةنلفعرشلارارسأ نمفشكتيام لكي عرصتلا نعةعناملا بابسالا دق املا |]
 مااكلالصاحون " الا هتبط اخد صةنانسلف ىغشملا لداحن امأو وس الاقي رطل بلاطلادب رمالاع:ةمهقت اف

 ردقب و كاله«نمناصةنلاةريبكستلادنعروض+لاحورلا قمر هب ينام لذ ؟تاوةالصلا حلوو رهساةلاروض>نا ||

 دنعالااهعيج ف لقاغلا الصف تدم نمر رق دب 'لارجالح نمو ةالصلا ءاؤسأ ىفسورلا طسهبلءةداب زا

 نوعا نسح هللا لأ سن هب كارحال ح لثكريبكستلا
 , «(ةالصلاةايح متتاهس تلا ةنطايلاىناعملا ناب )وي

|| 
1 

| 
 ا
ْ 
0 

|| 

٠ 

| 
ْ 
٠ 

 مع .عهلاو سل تاقلاروض> ىشو لج تساهعم تك ن نكلواهنعتأرا ارك فاعلا سه تأ ا

 هلة فئاط مهنم قلتف
 هإأدذمةغئاطو هلصفمو

 لصأ لاو هلع تود

 بيتكم هله ةمورلعلا
 ةٌوقوبول_ةااةراهظب

 دادعتسالالاكودزن رغلا

 نضصاو لاب صاخودو

 ىلصهستل للامعت هللالاق

 ىلا عدا سوهيلعهللا

 ةمكسحلاب كدر لس

 هداك انع ا 5

 نسحا ىهىلابمهلداحدأ| | رهاطو حراو+للامأ رهان اك ار غال نونا + ةرختالا قدر طفالو َِن اعلا نعت |
 ةذهلو ىلا_عت لاقو

 ىلعمتلا ىلاوعدأ ىليبس

 لبيسلا هذهلف ةريسصب
 تاوعدلاهذهلو ةلبا-

 سس وقنا هل اقرولق

 ةسقايةدماحةصعتسم

 اهتعيبط هن دوست ىلبع

 راشاهيلق اهتلبحو

 راذحل اوتظعو لاوراذنالا
 نمةيكر س و امنمو

 ةقفاوم ةبطاةبرن

 نةاهمةس رب ولدا

 ىلع ةرهاطه سفن: تناك
 نمو ةاظع وأ اي هاعدهماق

 هسفن ىلءارها طهماق نأك
 ةوعدلاف ةمكسحل ايماعد

 امباجأ ةسافءوملا
 ةوعدلا ىو راربالا

 رانلاو ة-:طارك ذب

 ةمكسلاب ةوسعالاو
 ىهونو رقملاامباحأ

 َِب رغقلا ممم وأنين :وعدللا

 ةراشاوةفرعملاوفصو
 اودجو الف دمدوتلا
 ةئاقل تاع وأتلا

 ةيئايرلا تاعي رعتلاو



 اذهىةراشالاوىئمأ
 مل-عىلا سلم ءلا

 قالطل اوءارشلاو عسببلا
 ةراشالاامئاو قاتعلااو

 ىاعتهللاب معلا ىلا

 9 روكي دقو نيقيلا وذو
 اذىلاعت هللابايماءديعل ١

 هدنعسدلو لماكن يقي
 تايافكلا ضورف نمملع
 م لوس ربادأ ناك دقو

 ّت اطاهيد_ميةفيصوك لوألا ك]مةرضحيلا مب برقتتةسفحتوا هيرد 5 ءلدنعةالصا ةاهريغوةمعلا اةرادتساو

 | رينا .لافربك الا ضرعلا موك ءاعدرب لجو رع قتلا لع ضرعت هادهلاءزيو مهرلا نيطالسلا سقيا
 : ” الاةسرامت نم كان-نوكينأ ينالوا علعفت 1 تاق كس فراك تنسحًانافاهعب#ثواهتروص نيس ىف

 || ىهاضب كلذ نافاهك رمتفا عكرتز و هناالاةن سلا قاصو نمكمهغ قا ءدالف صرغل 2 هنسلا كاري نأ

 1 | ناطاس 1| لوبق فبرهاملاءاجر ف ىدصت نان -هحرخي ن كلو ناسنالا دوجو لاعب النيعل ا ءقق نأ بي ظلالود

 || | تاسنالا تيةالس لك ةباد الاون ايهلاونغسلابتا ص مه: تأ شيف ازكهف هردهلا ضرعمىفهحرخأ اذا

 || اهاندروأ ىتلارا حمال علاطذ ىنتعبضائمنلاكلعبضلوغت اهحاص ىلعلو الا نانا ىهئاهدو*هو ١ اهعوكر

 اهعثو الرول ةالصلا تاكرأ لكى

 هه (بلقلا لا عأ نمقنط ام الا طورسشل !قثلاثلاب ا. لال«

 | اهبايسأ او اهدوردوةئطاملاى اعملارك ذا متتاعلاروض>و عود ايةالصلا طامتراب ءامأا اذهفرك ذنلو

 ةوخ هلا وازإة 1 ءاصنوكتاةالداا تاكرأ نم هن كرلكفرضح نأ مش امل مغترك ذنل ماهجالعو

 *«(باةلاروضحوعو ميال طارتشا ناين)#

 | لان ذرك نلاداتتزإةخلاو بوجولا صالار هاطو ىرك ذاةالدا امقأىلاعت هلوق كلذ نذةريثككلذةلدأ تاع

 _سوةنلعفللا ىلصهللا

 نيعباتلا ءالعنم لعأ

  هلوقوم رخل اءرهاظو ىسمننيافاغلا نم نك-:الوىل امعأ رو فاصل شو فكل حبب 00
 | راكذأو ساوسولاب مها !قرغتسملا لفاغلا فدرطموهو تار كسلا ىو ل اع نولو#ت اما اولعت ىبح ل->وزع د 2 07

 ىوتفلا مل-عب موقأ 5 دقو د كو“ !اوق.ةحتللاغاةكوماللا اوفلاالاب رص عضاوتو نكس سعدالدلا اغا ٍل_سوهيلعهللا ىلص هلوةوايت ددإا وه نم مح يعل

 مهضء!نمماكحال د
 نهتادبعنا(ىدر)
 ٌئث نع لئساذا ناكر

 ند عسس اوأس لوش

 هللاد_.ءتاكوبيسملا

 1 منممل سو «.لعدتلا ىلص لوقو قيلاود تايثالاورصإلا مسقب ملاعفةعفشلا اا مال سل اهملع هلوق نمءاهقفلا مهف
 ا هلباىل_دلاقو ركسملاوءامعقأا نم عنمال لفاغلاةالصو دعب الاهنيا نمددرم اركان اوءاثعفلا نع هنالصدجلت

 : نمدمعال سدل مسووبلعمنناىلسلاقو رذاغلاالا هبد'رأ امو بصنلاو بعتلا هنالبنممانح متاق ن ممل سوهبلع

 ْ ةاجانع سيل هل دغلا عم مالكلاوري#ملا هيدروك لجوزءعهب رجانم ىلصا انا همذ ق.ةحتلاواهنملةعامالا هتالص
 موصلا اذكو سنا ىلع: دي د ةوهشا/ة فل تاهسفن ىف ىسهفالثما معنا سنالا لف غتاةاكزلا نأ هنا دو ةتبلأ
 كلذكو وءلفغااعمدوصتقما#مل عت" دعس الف هتلاؤ دع ناط.ثال هل اوهىذلائوهلاةوط بل تاك ىوتللرهاق

 ارش للا

2 

 ا 70 نكن 3 4 اح 1 1 0 م 0 بد فا هلاعف 0 لرد 1 : نمر باج الإ ةالصلاامأ ٠ كب لوأ هلاعنإ عما مداج بناقل اتناك مالدالا : 1 ل ودب سابع نإ 1 انه لت
 ١ ل ل 5 ورعمننا عمةاحا:موةرواح هناقرك ذلااماق دوعدو مامقودوعمو عوكروةءارةورك ذالا مف سدلف هامشف ىلع َح لالهأ

 ةدعملا ن5 لمعاايتاسالاناكتماتأ ا او فورا هنمدوءةملاوأةروا<تواباطخ هنوكهنمدوصةملا وكت

 لاملا عاطتقاو ناكل جارخاةق_ثعساقلان ندعو حلا قفاشعنرلانكعمو مودلاىف لاسمالاب ب رفلاو

 0 نمناحم* اه بف سلف لف غااىبعهفخً امتايذهلاب تاسالا كن رحت ناةلطاب مقل اذهنأ كالو فو عملا

 الاب رعمنوكمالو ريمضلا ىفامع ررعأ اذاالا اعطت نوكم الو قطن هناث د -نم فور ادودملا لب لمت هنا ثيدح
 ىافءاعدواع ”رضن هنوك د صقل ذر الفا بعل ناكاذا معقتسملا طارضلا ان دها هلوةىفلاؤس ىاف تاعلاروضع

 لاقو ناسنالا ف ل>وللوقأ لد راك ذالاك- - اذهداشع دا واللا مي ناسا رى ة قع

 هنيع رسب مل موذلا ف هناسا ىلعيفا علا ءذه ىلع ةلادلا طامفلالا ترحم ةجحاح هلأس اوهيلع ًاوانالفثر 5

 همالكت وكبالذاهن.ع ىفاراب ريصر الد ارب الومروضح ف رعب الوهو رضاحن اسنالا كلذو ةلط ىف 5 هناسسأ ىلهترحواو

 ضاس ىف هناالارضاحوه» و هناسل لعتاماكل اءذهى :رك تناكواؤه.ءلقىفارضاخ .وه نكن لام هعمافطذوار اطدش
 1 هذيك ىفاراب رصد لهقطن دنعهيلا باهل ا هموت دصق هلن ؟يرلوراكمالا نمركسشب مهلا قرغتسم هنوكلا لفاغراهنلا

 5 ناعتحهبلثو لجو زعهللا اوه بطاخاوءاعدلاو عرضا اوءان ءلاود+ل اراك ذالاوةءارقلا نمدوصقم لانك ذالو
 ظ || نعاذهدعبأاف ةداعلا كت كر تب هنا ساو بطاخما نعلفاغو»لبهد_هاشدالو هارب الفء_ذع بو عحتوإ ةغلا
 11| عا ارقلا مك اذه هيناعالا دفع ودرول وزع هللارك ذدي دعو باعلا لي ةد:ل تعرش ىلاةالداايدوصقم ا

 تتمزإاو

 انالوماولس لوي كلام

 تودر اوناكذ انيسنو

 معىف مهلاسانلا
 ماكح الاوىوتفلا

 قئاقح م-خمواعتو

 ةفرعملا قداقدو نيقرلا

 موق اوناك مهنال كلذو

 نيالا نم كلذ

 ىولاةزارط مهتفداص
 ر 0 مهرعف لزشلا

 لس ءفملاو للا للعلا



 ادعافه:ءلادتعالاو يدب لا عضو بتالوتنيت ا مطلا عمدودلا وام اقه: :ءلادتءالاوةئبن ًامطلاعميتبكر |

ولسو هبلع هللا لص ىنلا ىلءةالصلاو ريدخالا رهتلاو ريدخالا دهشتل] سواملاو ١
 : جدر ردنا: ءناماف لالا مال.لا

 اماق لوالادهثذالة حلوم .ةلاىلاعافترالاد: ءوع وك رلاىلاىوهلادنعو مارحالاةريبكش ف نيدبلا 1

 | ةعبات تا ابهشاريقالاو كلروتلاوةئلاهذهلةعبانت ام اه ىهناهمتردتو تاناارخلا .طبك نمهانر 5 ١

 8 00 ا ا انا نول نسوا غلا 0 ١

 11 ١

 اناعااودادزيل نينمؤملا

 اذهىلعف مهتاعاعم

 مسا اهلعشد بترلا عج

 ضصاخلاهةصوناعالا]

 عفرةعيرألاعفالان 4 ناسلاامأ# ضئار هاا قواهفت" ادهو نيس ىشه لد :بحاوت سالفاذهادعامو بهتالذ ||

 ماعلا هفصوناهل مشت الو

 فدصولا ىلا رظتلابق لأ ها لال وك. ارتسالاة ىلا انقللت لالا كلرثو قارطالاوةساعلل
 ١ هع اود اند هدعت لة اركس كنةمم >و هبر ود ني سوو مام ههأل ف اههناف !روفارطالاوة ساد

 هبتاصونيةبلاصاخلا | درفت كلذاواه_سطن ىفةدوصةمتسلاهنالمايقلا ىلادو عسل نم عافت زالة ةنسمل لاك ملا

 0 تاع ألا نم أ مع ةروسلاةءار ةمةدكو مةنس هناقنيمآ هلو ع ذوعتلا محا :ةئسالاءاعدذراك ذالا, نسل

 ىلع ةداب رنيقيلا ماعلا ا ا راف

 فصوةدهاثلاوناعالا|

 نيعوهو نية لا فصاخ امافلّدالا 0 الا ةلاسالا 0 !ادودسا اةتواف
 ا ا ىهوتد_اوفلاعفالانمامأو# وهس 7 هنن زارنا 5
 ا رار || رون هناف نيدبلا عفر فالختالمأةيعارابخأ اب فرعي تحض رطاتلا نيستا ا
 8 || وول ادوصم ىضتةتالاواك ةراك ذالاامآو دودسلاب ربحت ضاعبالا ل .ةوضعبلاب كل ذنءرتعق مالا لغلق
 راكد تالت الانا ريمكست فال_ةع بقلم .وهماعهللا ىلص خا ىلع ةالدا او لالا دهشتلاو تونقلاةثالئالا

 0 ل وةداعلل نافلاةتام.تروصفدوصسااو عوكر لا نالام علا دتءالاودودعسلاو عوك رلا

 نذانيقيلا قة. نيعبلا :

 ق١ءووهر_هاثلانوذ |

 0 هم ةهمظ وم نفدلا
 ع 0 1 امأو د ةدابعلاةروصري_ةتالراك ذال كلت مدعف تالاتنالاتاريمكس دعو راك ذالا نع توكسلا عم مودانعلا

 0 3 0 " ا ةروسلاوحاّمذةس-الاءاعدامأو ريث ءاعلا ارهاطاهكر يده _ثنللالا ند زامودانسم لمت لتالا ايا ل1

 نود 7 500 ريسخالا لوك ملا ءاعدلا كل ذكواهمةداعل نعازيموةعافلابار وء_عمراص مايقلا نأ عمرتْوبالامهك ركذ

 ماسقأ.نمدحرولامزعأ :
 الا نزار ةدرثلا ىف بجاو رك هيف سبل اداةعمادو دمتاماقاذه ىف لالا دهشتال سل دهشتلا عمدا
 ضنا ضنئارفلا نعننتازيبت(تلنناف) 0 اصلا ىف مامقلا لصأ نءزارت-ابحاو ركذن واش ىقو عيصا اري

 رومأم لكل اوةنس نع ةنسزييعاماقا تود هيباقعلاهحوتن وةنسلا نود ضرفلاتوة:ةعكلات وقت ذالوةعم
 فاحوك اريحا تأ معاق ءانعم ةلكللا ىلعدو>وم باو *لاولك- لا رت ىفباةعالو بايحتسالا لس ىلعهي

 داهز و ةمق وصل ١ مع راصد ل

 مدعيا هسدسلا ءارلعلا :

 اورفط نذلاايندلاءاملعإ

 اكل د١ ظن ىقالان

 نوكالناسنالا نأ اوهدولاثعكل كلذ ف ثكناوامهتواغت عفر البايحسالاو باقعااوباوثلا
 3 0 ص 5 5 ادو> وماناسنا

 كههاص بن دامس ا

 ةئئارولا لعنممان هرك ذام | كل: ضعب مت هئاضعاماسجأر هالااو حو رلاوةام اوهنطابلا ىنعملاقةر_هاطءاضعاو نطاب ىنععالاالماك
 امتوفتالاه-ن ضعب و هنأو هدة لات ونتوض-لكو حامالاو كلا اوباةلاك اهم دعي ناسنالا مدعي ءاضعالا

 نيالا ةياثعمهلعةساردلاو
 اهد_صاقم الوداع ا الاهضعب وناسأل اول-رل' ودل اونيعلاك ام ادصاةماممتوغي نكسأو ةاءحلا

 ناعألاو ني-قيلا هن ا

 الار ه ىذلا

 هللا فودلا معو

 ةيصنأ نام 8

 هلاك نكءاول اجلا لصأ متوفي الاهضعب ونوال نسحوسرادهال اوةمعلا او نيمحا + اكن سلا متوفي ن 9 كلو

 والاف ضاسبلاب# ردا ارتماو ءاضعالا ةءاد بسانتوبادهالاوةيعلل ار عسد اسر

 ةهنوطاع ءلا اهتامحواهحو رفا ماسك اب انأن ا وصةداسلاكلدكف واقل ناس 07

 , ||| دوصسلار عوتحراهةرهاظلا اهعازحأ ىف الان نوكأ. ساكصالدنالاو :بلةااروذحوةينلاوع وذا

 نعلانيعر هدهاش ىلا نيسلاوامتاوةنةالصلادوبوتوفنذادبكلاوسأرلاوبلةلاىرحتاهتمس عر ا ارا

 توفتالو نياجرلاو نينيعلاونيد.لا ىردتاهتم ىركتل والا دهشنااوحاتفتسالا ءاعدو نيدبلا عفر نماهانركذ
 امومذمةقلل اهو تما اوف سس صخشتاارب ريصن نكساو ءاضعالا هذه تاوفب هام .لاتوفتالك اهئاوفيةعصلا

 لا ل كءالصلا نمطزجاملأ رست نشات 07 0

 داك ايس قجو
 نبللا نم جرختسملا
 ءلضغب تاسنالا ل ضف
 ىلع لاعالا ةنازروملعلا

 دقو معلا نم ططاردق

 ماعلا لضفربإ:!فدرو :



 دم زنكي مل ني#ل نك
 ةينهالاوهدنزلا نكلو
 ةيئاملاونمللا نم ةيواطملا

 هنماق مسج نيسللا ف
 ة.ثاملاو ةينهدلا حور

 ىلا عتهننالاف ماوقلا مم

 ّئةلكءاملا نمانلعحو
 نموأ ىلا«:لاقو ىح
 هانيح اف امم تاك

 رفكلاراتيمتاكىأ
 مال.سالاب هانديحاف

 وهمالءالابءامحالاف
 لدالاولؤوالا ماوقلا

 موا _عمالس ةلإرلتالا

 مالسالا ىنامم مولع ىهو

 تامالا دعب مالسالاو

 قددصتا اد رك ىلا ارظن

 عورفناعءالل نكلو

 مال_سالابقودتل ادعب
 نيقيلا معك بت اص ىهو

 نيقبلا قسونيةيلا نيعو
 د وتلل لا دف

 ةدهاشملاو ةفرعملاو

 2 رفلك قداعالل اودي

 مولعف مولع 8 رذ نم

 تاسالا مول_عمالسالا

 موأ_عتامعالا مولعو

 ب رواقلا مولع ل

 صاخ ف.سصو اهأ
 ف_صولافماعفدوو 1

 للقو نيعيل ١ معماعلا

 رطظن انما لا

 كرتشدولالدنسالاو

 ءالع عماد دإ اءالعمبق

 فصو هلوو هرج ولا

 ءاطعهي صتخع صاخ

 ةنلكسلاى هو ةرخ الا

 واق ىف تلزنأ ىتدلا

]]4 

 ا[ نم نكمتياةتكسلا هذه فان ره فةكافلا مومأملا شب وه بقزءيلا بوبلةهتاغلا بيةعةتكس مامالا
 | هللا عم“ مامالا لوي ومامالا توص عمم 1 : ملا ذاالا رهلاف ةر وسلا مومأملاةر هب الومامالاةءار ةدزع عامسالا

 ش | دوعسلاوع وكرلا 0 ا زبالو مومأملا اذكو ع وكر لا نم« سر عفردنعهدج نأ
 ||| الودعافلا ىلع نيتريدخالا نيةعكرلا فرصة ةبودمشل ”1ىلعو د ىلع د مهللا هلوقدعب لوالا دهشتا اف دز الو
 مل_توةيلعفللا ىلصمّتلالوسز ىلعةالصل اودهشنل ار دق ىلعربدخالا رهشتلا ىف هئاعدىلعدب زبالو موقلا ىلع لواط

 || عرطي ىتح ةعاس مامالا تشب وهباوج مههلستي مولا ىوني وةكئالا او موقلا ىلع مالسلا مالسل ادن عىوذن و
 موقد الوهل ف نفرص:.لءاسن لاح .رلا فا ناك تاتدث تالوالاوهه>ح وب سانلا ىلعل عي ومالسلا نمسانلا

 ْ  هسفن مامالاصخ الو ىلا بح نيمبل او هلاعو همم 5 نم ءاش : د نيح مامالا ف هرمصذب و مون د موعلا نمدحاو

 تع 00 الل ريع تونر وموقعلا نموا ز هب رك راندهاموالالوةن لع" مدل تونة ىفءاعدلاب

 | و (تايهملا )+ دهشتلاوخ 1 قاكدبلا عفر ةرب الن ا سايل اقالاوه.ف لشن ثدب دل ءاعدلا مةدنعهحولا

 || لدسلانعو ءاعقالا نعوامهانرك ذدةو دفءلاوةالصلا فن فص! نعمل _وهبلعهللا ىل_صوهننالوسر ىس

 | عئاجلاةالسعن عو ىذاحلاوبتاحل او نقال ةالص نعول دا 1! نعو#باصل!نعو راصت+الا نعو فكلاو || <

 | ]| لمح وهيتيكر بط: وهيكر و ىلع سا نأ ة-غالا لهأ دنعوهق ءاعقالاامآهجولارتسوهو مثااملاونابضغلاو
 أ ٠ سو رالاهونم صرالا ىلع سداو ام احديقاس ىلع س ا نأ ثيدالالهأد_:ءو باكلاك ضرالا ىلع هيدي

 || لل ادنم هيدب لس دب 0 تادهبذ ثيدحلا لهأ بهذ لدسلاامأو نيتبكر لاو نيلجرلا عم باصأ

 أ عكرب نأ ىنبنيالفءانعم ف صومقلاو ممهيّستلا ن ارق مالم دوبل لعفاذه ذاكرا كذ ساو كريف

 | نمهلاعثو 00 لست وس ًارولءرازالا طسو عض نأ ءاذعم لدتو صمت ندي هادي ود و

 1 دودسلاد ا ارأ اذاهقلخ نموأ هن دن نيد ع ن هبابث عفرب تاوهف فك-'اامآو برقأ لّقالاو يفتك ىلءامهلع<ناريغ

 1 ىلع دهن أنت مث دد-1ل١فولاح .رال ىسهنلاوءرعش صقاعوهو ني[ هال سر لار «ثقف كلان وكي دقو

 || نمءاروةالصلا ف صيمقلا قوفر زت اي تاهنعهللا ىضر لمنح نءدجسأ» وابوثالوارعش فك ؟الوءاذعأ ةع.س

 ا[ فاسو اا ل حا لع هيدي عطر ناف بلص امآو عهنشر مدا خ ىلع هلا عسب تافراص الاروع تقلا

 هعوكرالو مارحالا ةر يكد هتءارق ل_هدالثأ مامالا ىلع نا ذث اة سجن ىسوف هل داوملاامأو ماعلا ىف هيدضعنيب

 تآاممتبةد_حاوو هماستن ىىاستالو مامالاةريمكستن مارحالا: ةريمكت ل-هالتأ مومأملا ىلعن ان او هتءارقب

 ىذاحلاو كاكا الاول وبلا نك نةاحاامأو# امهدب لصةماوةيناثلاةعلستلاب ضرفلا ولست لصال
 هللا ىلص هلوق تالا ا مهفو متيلاوعئاجاءانعس و عوش ألان معنع كلذ لكن اق قرضلا فلنا باص

 ريسكلاىفو بالقلا ع نك اش نوكيوأت ولا قض تأ الاءاش ءلاباؤدناقةالصلا ت تءقاوءاثعلارمضحاذالسوهملع

 كتل اهقرضحالةال_دص لكن سحلا لاقو نايضغوهو مك د حن يلصبالو باطق ءوهوةالصلا مكدح أن لحتدمال

 00 .وسولاو ساعنلاو فاعرلاناطءشلا نمةالصلا ىف ءاسشأ ةعيسْث د دا فو عرسأ هب وقعلا ىلا بلوف

 افلا نمةالصلا ىفةعب رف اسلا ضعب لافوك شل او وهسلا مهضعب داز وئشلاب ثيعتاو تاغتلالاو اكمل

 دم

 اا ا سيت مم رطن ىلصت تاو يعل اهيا واود اولا حسو تافثلالا

 يد 1 ل تو دس ا يحبو هد

 لاثو عوكرلا ىف هين“ نيدامهلدتدب و و هرخالا 1 دس وأ هعباصأ عقرشي وأ

 ا فيظنتلل دوحسلاار_:ءضرالا ىف شنب نآاضنأ هركد وهنعاممهنق كلذ لعفن انكم مهنعهلل !ىضرةءاحصعلا ضعب

 ٠ 00001 الوامع تعم ملاعق اهتاقءدس بصل !ىّوس تاو

 معأهللاو هنالصت الطب رهطالاف طقسا طئا+اك ل دل سول ث كح دنس ١ثاق كرش

 «ب(نكسلاو ضن ارغلازيبع)«

 0 الاقدر طدب : راولامت اههوباداونإ_-وضن ارةىلع لش هانر ؟ داموإ_ج

 |ءاتحا ارلانت نا ىلا ع 0 رلا ىفءانحنالا وةحتافلاو مايةلاو ريبكتلاوةءزلا ةإصخرسشعاذثااهتلج نم ضرفلافوي

 ” درك



1 
 ءالضاإ الوأ فانفصو5نيد.لا عضوو ل ا يا | ١

 « (ةتحاوار عون را)*

 ىلاادمريب كلا دع ناو ع وكلا ةري_بكست عم هيدي عفر نأ :عوكرالربك ناوهوار ومأهسيذ ىارب ومكر ©

 ةحفصأاكهرهظ عمنيب و:سمهسأرو«ةنع وك, تاوان و:مهرهط دع ناوامجة'.الوغ. ةبكو بصند كاوفاسلا |
 لوةب ناواهسدنج ىلا اشقر امذتو هيد -ن ءهسقف م ىفا ناو عفرأ الو ضفخأ هس أر نوكيالةد> اولا

 مايقلاىلا عوكرلا نم معضترت متامامان منا نس رمد علا ىلاوةعمسااهىل اةداب زلاوامالث ماذعل اى رناك-

 ءلموضرالا ءلموتاومسلاءلمدجلاكلانن رو ولادتعالاىف ::مظد دوه ن !عمسلوقي وهيدب عفر و

 «(دوصسلا )+ دوصسلا ليقةروث أملا تاماكاايةيناثلا
 الو راد عر وةفوثكمهيفكوهغنأو هتمج عضد و ضزالا ىلعه.ةبكر عضبفاربكمد درسا ىلا ىو وم
 عضامت هب كرد نال عضل تاك ءكرضرالا ىلع هنم قب املرأ نوب تا جبتي وعوك رلاري- غاف هيدب عفر

 نيب رف ناو كلذ ارا لعن ةالوهيدنحن ءهبّعذ مق اك ناو ضرالا ىلءهفنأ اوهتهم> عض ناوههخو امه دعب

 نطبلا عفر هب وذلاوهب ورا نوكتالو ضرالا ىلءارو هدوم فنوكي ن أوكل ذةأرملا لعفت الو هماحو
 لءاموعباضأ كت د لا 3 ضرالا ىلع هيدب عي نأو ني_تبك را نيب جير غتلاونيذفلا نع

 سلاح ثمطقدوحسلا نم عفرب متاماما ام'كو ركب تالا ع نسف دار تافانالثىلعالاى رسام لوا دا

 2 اصالاو هيه: ىلع هيدب عضا وىعلاهمدق بمن 8 : وىرسلا ه]- روع ساحب وارتكمم أر مفريفالدةعم

 ةفضدل ةسا>اس !احاهتمىوتس ودل ذك ة اثلاةرصسلاب ىأ ب و جيو سمل دو دحح ىنالاةلخلاهذهلوطد الو

 هلوق نمءاهلاتوكست ثدح مايقلاىلاهءافترا طءوىلادوععلا نمهعاعترا طسونيدامورغت س ى>تريبكتلا

 ْىدبوماسقلاىلاهعافترا طسوىربك ؟ءارو مايقال د.لا ىلع هداقعا دئءربك ؟فاكواسلاح هئاوتس دنع هللا
 ىلد» ومهعتلاىلابرقأو هو هأقرطالا نعول الو هلاقتنا طسوفريبكستلا عمي ىتتمايقلا ىلاهعافترا طسوفف

 «(دهشتلا) <« ءادتيالاك ذّوعتلادامعن وىل لوالاك ةيناثلاةعكرلا

 ىلع ىنعلاهدب 0 8 هلآ ١ ىعو سو هيلعمللا ىصهتلالوسر ل عىل غم لوالادهْشتلاَة منادلاةعكرلا ىف دهشت علا 0

 هلوددنعاه دو هانك ةحسع ريش و اضآ ماهمالالا راي ساي الوةحجسملاالا ىنولاهءعباصأ ضمد ويملك

 لمك ةس ريدخالا ده: ة1!فونيتددسلا يبكى :رمسسلا هل-ر ىلع دهثتلا اذه ىف سلك وهلال هلوقرنءالهياالا

 هكر و ىلعريالا ف سا نك لوالا هنن نأ سكمنتسو لو هياعهنلا ىلص ىنلا ىلعةالدل ادعب روف ملا ءاعدلا

 عض و ىنعلاب داب ومنحت نمةجراخىرمسلا هدر عدا ورعمس سموه لد مايقال اًرفوُكسم سيل هنالرسدالا

 هد_دىر , ثيعانمع تغتابوهللاةجر و مكلعمال_سلا لود م هيلع قش مناَوِإ بقل اةهحولا ماهمالاسأر | !/

 م هلا نمجورآلا ىوئو ةيناثةهلسن لب وكلذك الاع#تفتلي ونيملا بنا+لانمهئار ونم نعالا | |

 ماس لا مزح و ةيناثلا ف كلذ لع مىونب ولوالا ىف نيإسااوةكن الملا نمهنمع ىلع نم مالسل ايكو: هومالسلاب ||

 هسفن عهتاامر ديالا هنود عفرب الو تاريبكتلاب هن ةعروص عدو ودرفنملا ةالصةئيهمذهوتناووفادمءدعالو || 0

 ءاعدب رس و عاجلا ىل_ذفاولانوءادتقالااو وناذاموقةلاةال ضخ تككو :: متافقلخفلا لاذ ءلةمامالا وذو |||

 درغنملا كلذكو برغااوءاشعلا ىاوأ وميصلا عيجبف# رولاوةعاقلاب رو ودرفتللاك ذومتلاوحاتفتسالا ||
 قلكش قايبقعت الاعم مامالا نيم هئيمأب موم ملا ترهدو موماملاكلذكو هيرهمل اةالصا ١ نيمآهلوقب روك و | ا
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, : 0 

 أنآ لاه كرام نما |

 تادسح نعمازوالا ا

 ئغلبلا# ةسرطعنبا |
 ضو نا داؤ-شث نا[

 اي رتدنعمالا قطر | لوط ىلع هإةلاو<ةهحومةر ود تمهعباصأو عوكر لا ىف هيديكر ىلعة تح ارعضن نأ رعوكرلاىلاءاهتنالا ||

 ةرغسلاب انوتثا لاذ |

 هتمركتاف اهم ثيقن |
 تماك:املاةف كلذ |

 الات اسأ نا_:هةملك ا

 اهمزا اهم طعأنأو ا ةعكا رلاف عدلا ىفتنةيو 00 هلاو فوسكملاو عيبستل امال_دفالا مايقلاذهلو دالودع ئ نمْثمْد

 اهوطظفعالذ هذهريغ |

 توك اذه لتك لع :

 نيبناسورلا باد ايبداتلا
 لتيحتالا ىف بوتكم ْ

 اولعت ملام ملعا اويلطتال

 مكعدقاعاوامعت ىتح |
 نعريستف درودقو | هناق تاك-لا شرقي :اكضرالا ىلعهمعارذشرت_ةءالوس أب الفماهمالا ضن لنا اوامملا ماهمالا مضن وامه د

 هللاىل_د هللا لوشر |
 تاطيشلا تال سوه ءآع ْ

 منوساعر | ىع ف عاو ىنفاعو قربجاو فدهاو ىتز راو تجزاوكر ةءابرلوةب راهج رفتالواههةفاكتبالوةروشنم |]
 دك نها لوصرانانلق

 || دعو عافترالا لاح فهباحرىدحا مدقب الو ضرالا ىلعديلا عضيف موشي ماسة عدهشنالةعكرلكفةحا رتسالا

 ءلابلطا |
 ديعلا لازءالف ملعتىتح |

 لمعللو الئاف لعلا ىف ا

 لعلاب

 ل وعن لاق لعلب اذفوسل

 لمعتالو 0

 لعام وت دوك ىت>افوسم

 قىكردوعسم نب !لاقودع

 ةرثكت لعلا سد دل هذعهتيا

 ةمشرلا اامغاةماورلا
 كاعتهثلانا نسملالاقو

 ةياقرو | ا

 ًَ اردد م3 دب اع ًايعبامنا

 ةحر خت سمي رارولا مولعف

 ل موةماردلا مدعنم

 نيللك# ةنساردلا مولع
 نيب راشأل غئاسل!ضلاخلا

 ةئارولا مول ءلاثمو |

 وافهنمج رسما ديرلاك ْ



 نيلسصفنملا نيب راض
 بح وم لارتشا ةءدسك
 مولعلا تاصق دا

 ينايرلالاعلاراصو كلذأ

 ىو معلا ىف اًذساو

 ىف ىلاعت هنا

 / عل ااولوقنالل ثار

 هي لزني نمءا_عسلا ىف
 نمهضرالا مو<2ىالو
 ءار ونمالو هيدع-طد

 هبة مةريعت ن 7 اهلأ

 مكواة لوعجت معلا

 باد ايىدينيباويدان"

 ىلا انتوا

 رهط انيق دصا |قالدلأب

 ى>مكولق نم معلا

 بداتلافورمغيو عيطغي

 رصح نيبناحورلا باد اي
 ىضاقت نعسو_ذلا

 حي رصب اهعتو !هتالبح
 لعفو لوق لك فعلا

 نلالا كلذ: الو

 ىلا قرطنو برقو لع
 هليا ىدب نيب روذملا

 ا

 انش (انربخأ) قدلل
 رهاشلادبع برغلاونأ

 لاقتزاب ا ىدرورودلل ١
 نبروصنمول "أ انربخآ

 انآ لاق ةزاحانو ريس

 ىلعنب نسحلا دجتوبأ
 انألاق ةزاجاىرهوملا
 سايعلا ندم :رعولأ

 ىعدجتو أ انثدح لاق
 انئدحلاةدءاصنا
 نسا نننكلا

  هللادمعانأ لاقىزورملا

 | ضعب
 | ىنبءاةلزتملا بتكلا

 عنع ورصبلاةفاسمرصة. كلذ نافاطخ طخاوأ انامل اراد_تنم ب رقدلف |

 هعمامو ريبكستل 3 هددهخاعمضل الوريبكتلا 3

 م( اهتامو ريبكذلا,:«اذبلاوتالصلا نمةرهاقلالامالاة مفك قاثلابابلا)«
 لأ ىلار هلانمةروعلارت_سو با.ثلاوتاكملاوندلا قثيحلان م:راهطلاوءوضولا نم غرفاذا لسا
 ١ ل «_ةذ ىلع هيل دتس ناك امم كلذ تافامهءةالومي :هدقنين وازن و ءهل.ةلاىلا اهو: ةماسعاه بص" دي تأ ةم كال

 ْ | لاعت هلى: اوةهنموءمنيمدعا!نارتقاوددفصل او ةالصل ىف دفصلا او نغدل !نع مس وهيلعهللا 0 مح دنو لح رلا

 ١ | دراخمب ءارب امازهدادحل تلج رو نيلجرلاىدحا عفر وهن ةدلاودا !ذصالا ىف نينر قم

 ٌقرط ا ءاشنا اومامقلاءاو: ىلع هكرت ءاش ناهس رامأو باتنالاهقاطن دقعموهيتبكر فىعارب دمايقلا دنع

 | بع لمي عتاالس عا ودعت هرمع ن كلو رصبلل ضغأو عوُْسْحْل ب رقأ قارطالاو
 نأ ءرصن ىلع رج علو ركفلاقرغت

 مايقلا بدأ اذ_هناغتلاريغ نم عوكر ا ىلا كلذك ماقلااذه ىلع مددلو ططادود-و ىلا فار أ ارداح :

 | ةماقالاب تألم ناطشلا نم هيانصاتت سا: !!بربذوعأ لق ًارقيلفكل ذكةقارطاو هلا ةّتساو همامق ىوتسا اذاف

 هبل لوغيو الثمرهظل ف ىوني تأوهوة.:لارضحا مالو نذؤلف هبىد#ي نمروضحوج رب ناك ناو
 نكتلوهريغو رصعلا نعرهظلاب ولفنلا نعةضن رغلاب وءاضةلا نعىدؤأ هوةباهزيولهتيرهظلاةضا رف ىدؤأ

 كلذعدتس نأ د هت< و اهر وذ بابسأو تارك ذم ظافلالاوةمالاوه هناقهبلق فةريضاح طافلالا هذه ىاعم
 يذاحيُثيعامهلاسر' دعب هيبكسنمو ذحىلا هيدب عفرتلف كل ذهباق فرمضح اذاف ب زعدالىتتري كتل اررخ ىلا
 نوكي وهف:دراولارابخالانيباعماسن وكله .نذأ سرهعباصأ سؤ 7 وهنذأ ىمه# هيماهماب و هييكشمه فك

 ىلعاهك رتب ل: ء:ا؟ذالواكت رف رفتاهف فاكتءالواهضبةيالو م- اصالا طسن : ول .ةلاىلاهيماهبا ا
 ريبكس !!ًادّناامهرقمىفتادملاترقتسااذ او لوأو هفامجندباذهو مضلاو ريشنلارث الاف لعنذا اهعبط ىهتمم |

 ىنماامارك اى ةرسدلا ىلع ىنعلاعضن ؤردصلا ت<توةرمدلا ىوفام ىلع زيدل عضا مةيشااراضحاو امهلاسرا عم

 ىلءرصاءل او رصذإلاو مامالاب ضم فو دعاسلا لوط ىلعىتعلا ن مىلعسولاوةصسملاشتب وةلوحت وكتاب ||“

 كل لكفلاسرالا عمرا ههرارعتس !عمو نيد لا عفر عمريبكستلا نا ىوردتوىرسنلاعوك
 ! هارأوهبف رحال

 عضولا رخ اولاسرالاه ود مود ةعلاةروصىفىرخالا ىلعنيديلا ىدحا عضوودةعلاة اك هناثقلأ لاسرالاب

 ريا ءذهلةمدقلاكفدبلا» ةراماو دةعل او لعل نيب قباطتلاءاعا ص ق.لمقءارلاورخ اوفلالارييكشلا د.مو
 لاو نيعنعامه ضن 0 كةمفاخ ىلا امهدر الوريبكتلا ه_:ءاعفرمادقىلا ردن عقر ناىئش الم 1-6

 قولاسرالادعب لاسعمشلا ىلع نيمللا

 مد نافىرسبلا ىلع ىنعلا عضوأر ةيتأ دارأ اذاو هيدي لس أربك اذا ناك ل-و هيلع هنا ىله هنا تاباورلاضءب

 نيب ل ديالوةغاايمري نم فشخ ة عطهللا هلوق نمءاهلا مضن ناىئبنيفريبك-ةلااماوهانر ؟ ذا لوأوهف نكح

 ظ ءارمزح وراك !لوةد هناك اغلأ هئاروريك أ !ءاب نيب لخ دن الوةغلا !ايهبلاقاستب كلذو واولاد فلالاوءاهلا

 و« (ةءارقلا )دب

 0 هلا هلوقبيةءلوةبنأ نسحو حاتفتسالاءاعدب ئدتب. ع ع

 لو كد ىلاعوكمسا كرابتو كلدمعو مهال|كناكس لوي منيا ملا نمانأو هلوةىلا ىهجو تهجوالمصأو

 طوفذ :ًانسس واةيفراط.ةخالاسراامهلسر , رريبكستلا نم ر ةاذااخم'

 ةةكسمامالل نكي تارصتخام امالا قلد تاكتاد اورابحالا فدروامتاةر فتم نيداعماحن وكمل ريغ هلاالوْ ل وانت ١

 مامن محرلا نحر ل اهنا هيملد :ءاهف ئدتب ةعافلا أرغب متمج رلا تاط_شلا نمهقلاب ذوعأ لوي تايقر قبلي وط

 نيمآل_الوادماهدعو ,ةحمافلاوخ 1 ىنئمالوقب وءاظااوداطلانيبورغلا ىفدجت< واهفورحوا مادي دشن

 ًارغب م نيمأتلا ره وامومامنوكينأاالاءاشعلاو برغل او عدلا ىف ةءار لاي روح وال _صونيلاضا الو هلو 2

 هلوقر د هنا هند لصفت لد ,ىوهلاريبكشةرو ا ارخآ لص: الواهةوذاف نآ ارغلانمتانآثالثر دقوأ ةروسلا

 وة<* ءامعلاورصعلاو رهظاافو» ,راضو نمب درغااىفو لطعفملا نملاواع

 ىتهكرؤكلذكود_أ هنلاود ل كونو رفاكلا' يأ لقرغسلا ىف ميدل واهب راقاموجي و ريلا تاذءاعسااو

 ]ًروسلا نم .صلاىف ارشد وهللا ناس



 1 ١ م / لا

 ا ١١ 1 000 ا
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 نو ربع ناسفلا نأ ىنغابلاق كلذ ىءريصت فيكوهلل. :ىال-صىلعدسف» اش سان دّوعأ اللاق اهدرطتف |

 ىور وةنايذا ]راو ىلرىد نيد اهاناق كلذ. نورذتغيو ر ومص ن الفلام ناطا_ىلا طاوسأ تحت

 لص تاك هنا :عىور و مسمن تسا قاف اون دم هلداللاق هللا دارأاذاناك ةناراشا

 ناكوتالصلا نم فرصن اى هيرعشا « لذ كل ذ] سان لا عمجاو ردسملان 0 ع
 ريمأ انكلام هلل ةذهه> ونواب و لزازتب ةالصلا تقو رضا ذاههح قمركو هس ءهّنبا ىذر بلاط أ ىلأ نب ىلع

 اهتلجوا مم نَةفْس اواهنام< نا نمداف لاب او ضرالاوتاوممكلا ىلع هتااهضر ةنامأ تقو ءاجلوةبفنينمؤلا

 لوةبفءوضولا د_:ءني رتعي ىذا اذهام هلهأ هللوةف هنول ارفصا ا ضوناذا ناك هنأ نيسلا نب ىلع نعىو رو

 ىمل-وه.لعدللا ىلصدوادلاق لاقت هناا ههنعهللاىذرسابعننانعىور و موق ن أدب رأ نهىدب نيدثوردنأ
 نم<«فمةال_صلالمق ًاوىتيب نكسب اممتادوادابهملا هللا حواف:العلا ليقتت دن كو تشدد نكيسد نم ىسهلا هناجانم

 00 رغلا ىو و عئاجلا معطي لح نمتاوهشلان ءهسسفن فكو ىرك ذ. هان عطقو ىيهاظعل عضاوت

 ا!- لهما ىف هل لعجأ هترطعأ ىلا اس تاوهتيبل فاعدن اسلاك تاووسلا ىفءرون ءىذد ىذلاكلذف باصملا

 اهرا_ريغتتالو اهرا هنأ سيتا نانجلا ىلعأ ىف سودرفلاك س انل اىف هل ماس ناذارون ةماظاقوارك ذةل غلا فو
 3 ةوملاثنأ و ءوضولات+سأةالصلا تناحاذلاقف هنالص نعل“ ههناهنعدللا ىضرمدالاءاحن ءىور و

5 

> 

١ 

١ 
 ا ١

 ارصلاو ىجاح نيب ةبعكما | لعجاو ,قالصملا موقأ ع ىحر او عت يسد ةالصلادب راىذلا 1

 + ويد
5 

 ىو :ءاجرل نيد موقأ م كالصرخ 1 اهنط ًاوئاروتوملاءكلموىلا متن ءرانلاو ىنرع نعت: اوى دة تحت
 متو

 لا دي ول

 رسدالا كرولا ىلعدعتأو عشذتبا دوه دسأو عضاوتباعوكر مكرأو ليترتبةءارقأر قأو قة كارب كتربك أو
 نءالاق رالمأ ىنمتاءقأى ردأالمصالدالا|هعبتأ و ماهمالا ىلع ىنعلاهد_ةلا صن ًاواهمد#ق رهط شرفأو

 ءاس تا ةلاودإ ل مانق نمر ر كشفت ىف نان دصتةمناتعكرامهنعهللا ىذ رسابع
 ي(ةالصلا عض هوم دجله ضف )< :

 واو ادعسم هن ىبب نما سو هيلعهتنا ىلصلاقورخ“ الا مو.لاوهللاب نم ان ههللادجاسمرمعناغا لجو زعهتلالاق
 ه.لعهتلا ىلصلاقو ىلاعتهناهفل أ ردسملا فل نم ملسودياءهنلا ىلص لاقوتنجلا فارصق هلا ىنيةاطق صو
 ىنالادعم ارا ةال_صالإ وهماعمتلا لصلافو ساح نأ لب نيتعكر عكريلذ دحسملا دحأ ل داذا ملسو

 مهللا هيلع لص مهلل الوةت هبق ىلن ىذلاءالصمىم' دام دحأ ىلع لصتة كس الملا لسوهيلعهتلاىلصلافودحصسملا

 ىمأ نمسا: نامزلارخ" قا 6-1 وهلعهتنا ىل_دلاقو رديسملا نم جا 0 ءوأثدح لام هلرفغا مهللاهجرا

 هللا ىبصلاقوةجاح م مهن سدلف مهو ىلاكالا. ندلا بحرا ..ثدلا مهرك ذا ةلح اح اسف نو دعم يف د>ا س مانونأن

 ديعل يوطفاهرا عام ىر اورتاو دحاس 1اىضذرأ قوس ناستكل !ضغب لح و رعمتلا لا م سوعيلع

 ردسملا داعب لد رلا متي اراذا لو هيلعهللا ىلطلاقو هرئاز مركب ترو زملا ىلع و ىتيب ف ىراز مهيب فرهطت
 ١ ار نا ر سلاح امناف رددها ىف نتاج نم سيلا ني ديعسلاقو تاعالاب هلاوده_هاق

 نور اوناكى خا لاقو شدشملا ماهل لك ن5 تانك الك ًايد_عسملاقثيدحل اريزتاوأرثالا ف ىورن و

 ةكفالللا لزت ماج ارسل _عمملا قب رس ن ملام نن سن [لاقؤة نعل بح .ومدحتملا ىلا ةملظملاة!ءالا ف ىمشملاتا

 هالصم بلع ىكسس ديعلاتاماذاههج وهللا مرك ىلع لافره* طدعسملاك]ذىف مادام لن ورفغتس شرعلا ةإ و

 سايعنبلاقو نب رظنماوتاكامو ضزالاوءا ملا م_ماء تكا أر مثءاعسلا نم هل عدع عمو ضرالا نم
 الا ضرالا عاقب نمةعقب ىف ةرعس هني رصسا دمع نمام ىنا- ارحل ءاطعلاقوأحا بص نيعب رأ ضرالاه_.اعىكيت

 رك ذوأةال_طباجل ءىلاعتهللا ارك ذيةعشب نم امثلامنب سنأ لاقو نوع مول<-.لعتكبو ةمايقل امون هلت دهش ١

 ”موقيدبعنمامو ني ضرأ عبس نماهاهتنمدلا لوز عه ؟ ذب ترشرتساو عاقبلا نماهلوحام ىلع ترذقاالا |
 مهنعلي وأ مناع ىلسد لزنمل اكل ذحصأ الا م 34 لزب ب لزنمنماملاد وص ا ةرخزب ياا

 أ

 ا ل

 كتال صف بارذلا كب ذؤالأ نأ نبضات ل_,قو ىصحلاب ث عت تنأ و ني_هلارولابطخت تن بطاذلا ||

 دع +

 - مولع ءالعلا
 حث رح مولع أو 1

 (سوفتلا َق ةنز :

 ذلف ةسرامملاو 0

 تأىل كله ع ينعي

 لها رع ار

 سوقنكه" ة.عوأ مهنذلا

 نم تا ءالؤه

 هي تاغت_ثاو قزملا

 نع زاب تعطقناو
 «ءاطعلا س وةنوىلكلا

 اممذحخالادعب ندهازلا
 لأ ىقدنم مهادبال
 نم هساسأو ندلا

 هنناىلع اولقأ رسل

 [تصلخومهنلا اوعطقناو

 ماقم ىلا مسه>اورأ
 تضافافهلم برقلا

 مبدأ ىلععوداو رأ را
 مهواقا هبت .حاراوفأ

 ا لا كاردال

 كاردارح نع تقرا

 ىلع اهفوكعب مولعلا
 تدرءوذزالا ماعلا

 دا دوج دنع
 مدا قورلعلاءاعو توك
 ىذلااههحو ةم_سد

 تراص سوشنلا ىل

 بسازت هي دوجوةبعوأ
 ةبسنلاب لعلادو> و
 تغلاتذ ةيدو>ولا

 مولعلا|تفلانو مولعلا
 مرلعلا لاصفن اةيسانغ

 . طوفحما حوللاباهلاصتاب
 لاصفنالاب ىتسعملاو

 ريغال والا فاهشاقتنا

 نع ب ولَعلا لاصفناو

 دوو لم ردنا ماعم
 سوفنلاىلاام ماذدتا



 0 1 0 ا 5

 تادايزلا بلطا مهغلأب

 نه مسهل 0

 تام از اروخدم
 مالكا نفرح لك

 باطخلا ئاعو مهفل !نم

 و 5 هه 0 بلارعت ا اهريغانلفشنال ةراهطل اىلا انك

 : | مون وزمان اسلااىورود سلاف ناذالا عيسناكنولو ة رف سعشلاكمههوجوتمئاطرشت

 0 انا ذااعبس نورعي ولولا ريكا مه افاذا مانأ ةثالث

 9 ا الورود سدوصم مرسل جتا لادجلا برق امهسو هيلعهلنا ىبدهننالو وسرلاق
 ١ أ 0 الجرتاىوروة.ث-اههنع امحوةجردا بهل عفرالا ةدوعم هن دعس لهن ا ظ ا ََ
 10 رثك ىتعأ لسوع ءاعدتلا لصلاعفةنللا فكة ةذا ص ىندز رب ناو تعاغش لهأ نم ىنلعح نأ هنا عدا لسوميلع 2 ارلا مهضعي

 أ لاقو برتقاو داو لج و زعهلو ىف ةءموهوادجاسنوكين ناىلاعتهنلانمدبعلا نوكيامب رقأ ل يقودوعسلا 0 لاق 0

 .|أوهليقودوجتسلا دنع ضرالا نمموهوجوب قمتلياموهل قف دوصسلارثأ نممههوج وف مهاهسلجوزع || 2 0 7 1
 || ساءاليوابل اوةد وىكس تاطمُش *ل!لزتعا رصسفةرصسلا مدان بار ةاذالوميلعهتناىلصلاةو ا كا دخرعر اعلا || ةمايقلا مول مههوجو ف نوكت ىتل ارارغلا ىه ل .ةو مصالاوهو رهاظظ هل أ ىلع ن ينطلق هنا عسا رون ا 1 9
 : | ناك هنا سابعنهقلادبعتيىلعن ءىور و رانلا لف تيمءفدوحسلاران ات صاوةنلا هلذ رعسف دوعسل اي اذه مي عمه لك
 | | دعسنالناكمنعهللا ىضرزب زعاا دعني رعناىورب وداصسلا هنومساوناكوةدح» فلا موللك قدح | نءلوتلا اذهونعتلا

 | ا! !نخ اد باق عرملا لبتتستلا,او ردا بامشل ارشعم اب لوقي طاس نب فس 1 تاكو يارتلا ىلعالا نا هب ىنعيال ديعسق]
 دودعسأا ىلعالاا.ندإا نمئ ىلع ىءا امريمحنب دعس لاهو كلذ نيدو ىبدب لمح دقوهدوعسو هعو 0 تاويل تلال
 ]|| ةعاس نمامو لجو زعهللاءاقل بح لج رنملج و زعهللا ىلا بحأ دبعلا ىف ةلص نمام مسمن ةبةعلاقو تابثزح ىلع فق
 || هللاىلادبعلا ت وكي امي رة هنعهنلا ىذر:ربر هوت اقوا دجاس رك ثحمنم لجو زعهللاىلا ب رقأ اهفدبعلا نافاذ لمكيو مولعلا
 ْ *(ع وشحلا هل ضن)# . كلذ دنعءاعدلا او رثك امدعماذا لحو رع ١ كنا[ ربع

 ركس ىلع هسنت همض هرهاط هيدارملاب هولاقواندإا بح نم ل قو مهلا ةرثكمر م راك لمت تولوقتاماو لعب ىح و ارلا |[ ىر اكس متنأوةالصلااوهر الل بوز علاق و نيلفاغلا رم نكست الوىلا عت لاقو ىرك ذإةالدلا و ةاوىلاعت هنالك نمناك هنع ىلاعت هليإ
 ىنلالاقو هتالصفلوةبام هنالوهوار برشا ملهم نم ءكونولوةتاماو ابعت ىتح لاف ةلعلاهبفنييذاامندلا 1 و 9

 ىعمقفوتولاادهنأ جادت ىسوف لهذي ل نف مهلا مهلا لوقت 0 مدان ”وهوأت وح رضتو عضاوفو نكسءال ااا لسوهيلع 5 1 3 3 0000 | دا ل دما مفر ماين نم شبام وفهسقن تدل نيتعكر لص نم سو ةيلعدقلا ىلص لمن ف ا 0
 ىتمظعل عضاوت نمةالصلبقأ اغا هنالص بقت الصم لك سدا لاق هناةغلاسلا بتكلا ىف هناك هللا ع نءىورو

 1 ا اودالصلاتضرفاما مل سوءيلعهنلا ىل_صلاقو 1 .عحول عن ؟ا3باريقفلا ع ًاوىدابع ىلع ركشي :مو

 الح ىتلاودوصتلاوعذار وك ذمل بف نكاد مهر 5 ذةماقالك سان ات رعشأ اوفاوطلاو

 ا | وسل مل صض تاساذاو ءاصوأ ىذلل بو وهلعهتنا ىلصلاقو كر ؟ذةعقافةمهالو

 ركن ىلأ نم تك نالا

 هنع ىلا عت هنا ىكر

 ديعسوأ كلب ىنعاغناو

 همااك لّوأ ١ هام
 | لا وميقالفاسك كب رىلا ذاك كناناسنالااهيأاي لجو زعلاف 3 هالومىلارئاسءرمعل عدومهاوهل عدوم | ار اهلو 9 ا 2:

 | هنت نم 00 ا اوما زأا اوأعاوةلئااود ةناوىلاعتلاقو هللا هك-!عنو هللا وقت اوىلاعت 0 - 6 .

 || تع ر2 مو ىبذ_ههاءاممو زل صلاو هللا نم دز غر اوءامسعفلا نع هن زاسص دهازلاوىوقتلا قح قتلا أدع ' ركيلاقو هلمغلا عم نوكست ف.كفةاءانمةالدلاوادعنالاهّلنا نمددزم لركنملاوءاشعغلا نع هنال مهلك قب الخ ممه يع

 أ غبت لاق كلذفيكو ابق تاحتد ناس جرت ذل ماكو ةذارعغ كالو مىلعل دن نأ تئشاذامدآ ثءاانهتلا انندلا ف ةداهزلا ا

 أ ىذرة اع ن عونا رت ريغ هماك-ةف نذاري_غب كالو هىلع تاخد د5تنأ اذاق ل ءارحم ىلع دنو لد مس

انفر عد مل هن ف دالخل اترض>اذاقهث دعو انت روع سوه.لعهللا ل صهننالوسرناك تلاق اهنعدللا
 ١ |[ هفرعن مو

 || | ناكر و هندب عمهبلاهمق لح رلارم هال ةالصولاهنيا اراظنبال|سوميلعهنلا لصلاة ل> وزعهللاةمظعت الاغتسشا

 ||| نمعومدلا عطقنت /لصاذاج 1 نيلبمىلعهبلق بيج وعمسنةالصلا ىلا ماقاذال لانا ميهاربا
 اذ_هسباق ثدخوأ لاق ف ةال_دل | ىفهتم حل تبعد الر سوه .اعدللا َإ_-صهنلالوسرئأ ارو هتما ىلع هر د

 لاقت نيعلاروحلا سو ز هللا لوب ويم ايش بعت لج: رىلاراظت نتحلا نأ ىورب و هحراو+ تعش

 00 ادطاللا

 ةاذاحت هل تعقو وهملق
 طوغلا والا نمش

 نطابلا ءافصب كرداف
 اهاوصأو مولعل|تاهمأ
 مادقأ ىسهتنم مسعف



 كك
 هنامخ

 ةئورعلالعلابل الا نم مق نأ برقع رثك دفا دمت لو نمل -- وهبي كال !١لاقو ا

 ُْى ر رفارمعتمةال أل نع لس وعيا ع هللا ىلسلاق واهاشدو اهغاد هناةدلءا ب راق نالاقإك هدانع طوق وة-وأ]

 هناهةالسصلاىلاادماعج رش تهعوضون سحأفًاضوتن مهن :ءهللا ذر هر رهو لاقو مال_سااهنلع د ةمذ نم ظ

 مدحأ أ عم«اذا 5 ؟سىرخالابهنع يصعتوةحس> هن وطدش ىدحا هل تك ةتاوعداسا لأ دمعي كاك امةالصىف ظ

 ناىورب و طولا ةرثكل حان لاقرب رهاب ايلا ولاقار ادكد سبأ اجسأ يمافعأ نافرخأتينأ هلئيني الف ةماقالا
 تدرةصقانت دو تاو هلع رئاسوهنمثابق ةماتتد- وتافةالصلاةمايةلمولدبعلا لمعنم هيقراشتي املوأ |||

 بس هئالث ينم قزرلاب لت ايهنلا نافةالصااب كاد ةرب رهابأ ايل وهيلعهتنا ىلصلاةوهلع رئاسوملع |إ]
 0 كلذكو لالا سآر هل صاخب ىت> مج رلا هل لصمال ىذلارحاتلا .لثمىلىملاىلثهءامعلا ضع!لاقو |
 ىلامكحرانىلاا اوموةةزاسلا راق ءدهليا ىضرركو أك كوةضن رفلاىدؤب ىحةلفان للقتال ١

 « (تاكرالا ماسة ذف)» اهؤذط افاهوةدقوأ |

 لَو 00 اد زب لاقوفوتسافوأ ن منازيملا لك هيو هكا الضال

 ةالصلاىلاناموةدل ى» نم نم نيلج لا تال وهيل ع هلا ىلص لاقوة نو زوماهاك هب وسم مسوهمل هللا ىلص هللا

 هيلعهللا لصلاف وع ع راش أو ضرالاوءامسل انيبامامج الص نيبامن او دحاوامهدوح»وامهعوكرو
 لوب ىذا فاخعامالسوغيلع هللا لسلاقرمدودمومءوكريبهبلص مقيالدبعلا كلارا رام 0

 عأواهأ أوو عسبس ًاواهتةول: الص ىلص نم سولت لس لاةو راجت وت اًوع نأ :الصا!ىفههحو
 م واهتقو ريغا ىلص نمو ىبنظذح اك هلال اه ذ> لود أوه: ةرفسم ءاضس ىهوتح رعاهءوُددْخو اهدود*راهع وكر

 6 هاا تعب هكر ةلظم ءاذوسىب مو تح رعاهعوخالواهدوصتالوا ةعوكرمتب 0

 سائلاً وس ا لاقوهه> وا مبرضدف قالا بوالا فلنا تفلهتباءاش ك ثيحتناك اذاىح

 0 و افوأ أ نفلامكمت ةالصل اهنعهليا ىَد رتابطسوةنعهللا ىذ ردوعسم تبا لاق و ةهثالع نش هممت ىذإادق رس

 «(ةعاجلاةل ذف)* يففطملاق هللا لاق ام لع دة: فذط نمو

 هيلعهللا ىلص هنأ رب رهولأ ىوروةحئر تنمو ع+ دللا لع ]5 ةعابجلا ةالص لو هاء هلنا ىبصلاف

 اهنءنوذاذقي لارا فااخأ مث سانلاب ىلصنالج ررمآت ا١تممهدة!لاقفتاولصلا ضعبقاعان دقف لو

 مز متو مهلع رظف مج م ٠ انا ءنوذاخن لاحر ىلا فلامنأ مث ىرخأ هياورافو متو ماع ىرحأف

 هنعهلنأ ىضرناقع لاقوءادعءلاةال ص ىعباهدهشل نيت امصوأ انيوءامطع ردع هنأ مهدحأ واو تطال ١

 لص نم امو هيلع اننا لص لاهو هلم ل ماقاع "كف بدا ادهش نمو فصأ ماقاسك "فاعلا ويش درلا وكس ١

 لاقوريمسملا ىفانأ 100 نبد.«-لاقوةدابعهرتغ" المرعف ةعاج قئالص |

 لازاملاه فرصنا لف ةصاموقمأ 3 ةدسعاب أ تاىو رواهلضف ىلب تكي واهوهس ىنع: -:مذرب ةعامج | ا

 ىلافا:2ال لح رفاخاوأصت الز حل |لاقوادبأ مو أ الىري_غىلعالفىفناثد رأىدافن 1فتاطيشلا 1

 لاقو هناصة:س هتدا زئرداال ارد فاما ليكي ىذلا لتمر عريش بيساو وخلا لاقوعا علا |[ ||

 فالك: ةرسدشع نمرتك 1 ازعلدلو لت امولوهددعو ى راخلا قوس اونأ فاز «ذةعاجلا ىفةالصل اىنتثاق رمالا اع

 مسمع ذىدانملا مع“ نم اههتعهللاىذر سايعنب !لاقو ايندلاة يصمم سانل دنع نودأ نداء ءتضمنال | ا

 قال وتعب ريتقباوفعقزرلانم وةزئ مود ثحاوعلا ؟تااخأ ةثالث الامن للا نم 6 حش * أم غضاو نب دج

 ءارزلا مب ممل نأ ع نم هلريخاب اذماصاصر مدا نيانذا "الع نالهنع هلبا ىذرترب , روب لاقو ريخخ هيدو ملوارنخ دو | !إ

 نوعدارمبلا اناو هللانا لاَعف اوفرمدنا دق سانلا نا هلل يقف ددعسملا ىأ نارهمنينوممناىو روسالم || ا

 دعا دى تاولصلااامون نيعب أ رآ كضنم مل_سوه.لعهقلا ىلصلاق ودارعااهيالوم ىلاتحاةالدلاهذهلضفل || ||

 ةمام علا مول تاك اذاهْنا 'لاقب ورانلا نمةءارب وقافنلا نمةءارب نيتءارب هلهتلا بتكمارحالا: ريبكستاهف هنوفنالا|| | ا

 ناذالا عمم ذاك تول اوقف كلا عأ تناك امتلكت الملا مهل لوقف ىردلا بكوكللاكم هج وسو دوو ةريشع | |

1 

 لاقل عسا راذلعم
 كسنعءانأاب ىشئ# 2ىأ

 مولر غتلاق نحل
 كاهج عنو مهلهح
 « كثش مهللذبت و مهمع

 آسناومبش نمد روك و

 مت!سازه تاك اذاف

 لاق)»“ ةئيدملا ىلاراس

 ىشحا ماو (للاعتوللا

 ءالعلا هدا مع نمهللا

 قئتفامناةماكب رك ذ
 مهنناى مال نع

 رادلا لة داما لاهاذا
 لوخد قش ىداد#ب

 زاذلا ىدادغلا ريع
 نآورح الاءاطعل حالف

 ْنلا دود_بمقنرطلا

 تاماةمو فراعملا ةمصنأ

 ىوةتلاودهزلابالابرقلا|

 0 را درالل)
 ةحرا.لا تدع هنادجالا موت

 نأ دهحأ حابصا ىلا
 تزدقامهنلاالا هلال لودأ

 لاق كلذمإو لق ءبلع
 ق اهتلقةماكت رك د

 ةسدو ىت ءاذ.ى انض

 1 اثار

 رك ذب نع بعأو كلذ
 فد :موهوىاعتدللا

 ةءاقصبف هنافصنمئش
 ةداهزلالكو ىوقتلا

 قاض« ارديعااريصد

 (ىل اولا لاقز م لا

 عمه ملعلا قدوم“ ارلا

 مهحاوراباوضسر نذلا
 رسىف بنغلا سنغف

 مهذر ءام مهف ةةءقرتشلا

 معلا رح ىفاوضاخو



 1 اذكهلاق م انالثاثال#
 ًاضوتندغدت ضو
 اذاىتح انالثامثالث معا

 نيعا ارذلا لك ذغ غلب

 هل لاقف اعب رأ ل سغ

 [تذرس اذهان ىسفانطلا
 ا

 اعل 1 رأ 3 عا ارذتأ 5

 هنلا تادهساب متاح لاف
 ترس اءانيتت نانا
 عججلا اذهىف تنأو

 مسعف تسلا
 هدازأ .هنأ ىسفانالا

 معا هع در د كاذب

 8 رم !اوتيملا ل رق

 امون نيعب زأس املا ىلا

 ىرا اراحت ب ةتمو

 هنيب ىرحام نب وزتو
 لبتاقم نبا ننبو
 لحدا لف ىسفانطلاو

 لهأ هيلاعمحا دادغي

 ايأاب هل اولاعف دادي

 لحرتنأ 0

 سبل ىحسع 1 نكعاأ

 هدعطقوالا دح آكماك

 لاص+ ٌتالث ىعم لاق

 ىعت- ىلع رهط أ نهم
 لاقىهئث ىاولاق

 ىعم+خباصأ اذاحرفأ
 اهذ-أوأطخ ا اذان زحأو

 هيلعلهسأالتا ىسأا

 لين>ئبدجأ كلذ ابق
 داتادعسلاقو هلا ءاق.

 هياعاواثدانأفو 1

 ام نجرلاد يعاب اياولاق
 لاقامة دلا نم ةمالسلا

 مستال هللاديعابأاب متاح

 توكل ى-د ا.ندلا نم

 ا 2م

 ْ اا زقروبابلا لب نطالسلا ناو ار 0 , هسا: عادو ملقا ءادلاد

 1 || ةدصخرلا ىلع معتم لو تاوا1ناوتاءاجلا ىفتالاحلا مهمتباةئامهغيك تاوأضاايتاجانا ىف دابعال 0

 0 ال را تا سس دعلالا هوا عاملا لزاما ءالطص نسر دو ةوعدلاو ب ةرتل فاعلا لب
 ||| هل 1 ىلعو ىتىلاهملو وقطسحملا هيبندجت ىلعةالصااو هناسحا معأوهفطل أو ةناطا-ىوقأو هنأش م انءأام
 شارو نيقيلاماصعو نيدلادا-عةالصلاناث(دعبامأ ) الست مو ىحدلا خااصمو تحبون عئامعالا و

 ]|| اهعورفواهاوصأ هزيجوو هطء.سووبهذملا طب_سيفهقفلانف قانيمةتسادتو تاعاطلارغو تاب رقلا
 | عزفياعلاهلالو ل ةنازخ نوكلةذاشلااهعئاقوو:ردانلااهعب راغتىلا هيانعلا ماج نيفرا ص
 || ةنطابل اهرارسأو ةرهاظلاعلاعأ نمنمدن رهالدنالامىلعرم منعت ناكملا از ده نأ الان عنو عجرب و
 أ ءةفاانفف هرك ذي ةداعلارحتملام ة#ئلاو صالالاو عو شملنا ناعم ةيغطلا | مناعمقئاقدنمنو: تاكو
 ||| ةرهاظلا لا عال لبضف ىف (ىناثلا بابا ١)ةالصا !لئاضفف (لوالابابلا ) باوب' ةعب سلع راكلا نود ضو
 لإ تايلا ) ةودقلاوةمامالا ف )ع بارلا ب ايلا ) اهتمةنطاملالاعالا لضفنت ىف ثااع 1 لااا انضلا رم

 رسب رلاجاتحي ىؤابلا|ميرعتةقرطتملث 0 (سداس هنلارايلا) 1 ماداوةعجلاةالصف مادا

 اهريغيتاعواتتلا ف( ماسلا بابلا)

 أ

 «(اهريغو ناذالا اوةعاسجاودوههلاوةالصلا لئاظذ ىفلّوالابانلا (

 م (ناذالاةلبضف) +«
 عرطي ىح عزف مهل انيالوباس> مهاوبمال ذود! كمن م برثك ىلعةمايقلا مول ةثالث مس وهماعهنبا ىلصلاق

 اءدودصسىفن ذأ لجر ونوذار هبمهوموة:مأو لجو زع ءهنلاهحو ءاغتباثار لاَ اردل->ر رسأ: !١نيناع

 «تتلعهتباىلسلاقو ة هرج - الال عنع كلذ هلغشب لف اي :دلاىف قىر ررلاب لن .!لحز و هللاد>و ءاعم ؛!لحو زءهللاىلا

 سر ىلع ند-رلا دب لبو هيلع هنا ىلصلاقو ةمايقلامونهلدوشالا يدا | دوت دوا! ادب عيسإال سو

 | ىفتازئاحا صل عومتناىلااعد نمالوق نسحأ نمو لحو زعهلو هلوق 5 ريس هلع ةوهناذأ نم عرفي ىى-ن دو دوما

 هناقنيتل عيل! ىفالا بدسم ءالذو ذو :واالوةباملثماولوةذءادذلا متعهساذالسو هيلع هلبا ىبص لاقو نم دوملا

 || فيوضرالاوتاو فلادتر اداماهءاداوهننااهماقأ ةالصااتماق دق 5 هلوةفو هنئابالا هوةالو لو>الامستلوةب

 ادجتتآ ةعاقلاةال_صلاوةماثلاةوعدلاهذهبر مهأل الوب غارفلا»_دعو تدعنو تررب وتقدص ]د د وُدَملا

 || بيسملا نيد. ع_تلاقو داعبملافاعاللنا هنالعوج رس ماعلا اوةعبف اةحردلاو هليضغل او ةليسولا

 2 المان ملام الاثمأ هءار و ىل<ماقأ ١ وتذأآ تاق تلم هلام نعو كلمه: م نعىل<ةالف ضراب ىله نم

 دش هب 0 ضف )#*

 ىلءهليا نيتك 000 يملا لمار وةومابادك نينمْؤملا ىلع ناك ةالصلاناىلاعت هنالك

 00 وطالت توا عض اووزباو ةدانعلا

 | رغبذعرمل_ثكسانان اول هلا ثم لوم ءل عملا ىلصلاوةنجلا هلخدأ ءامش نا اوهيذعءاش تادوعهلئادنع هل

 تاه ل_بوهيلعهللا ىل_صلاق ىع 2 الاولاو هنود ع نم قس ثالذنو رثاك تام سجن مول لك دف محن مد ناب

 .ٍ نهيب ةراغك تاولسصلا نامل_سوهيلءهننا ب لاقو نردلاءاملابهذ.كروف ذإا بهذت سجل اتاومل#؟داا

 || ىكصلاقوامهتوعيطتسال مصلاوةقعلادو هش نيقفانملا نيد واننبب 'مل_-وهيلعهللا ىلصلاةو رئابكل !تدنتحاام

 / 1 | ولا تر ءلعشلا ىلعلا وديان .مومم دج زب م ئشب هللا ًا يعن مل: الدال عسمضمو هو هللا ان نم مسسو هل ءلعهللا

 1 | لصلاةواهترقاو واوأو الضلال ةذلضفأ لا عالاىأ م-وهيلعهتلا ىل ص لثدو نيدلامدهر_ةفاهك رت نذ نبدأ

 [إ| اهع.يضنمو ةمايقلا واناهربوارون أ تاك اهتفاو مو اهروهط لاك اب أ سلا ىلع امذاح نم 1

 ديو" لاري هعادش ىلعهننا ضركفااملاقوةالصل اه 31 عانت وما عدى !دلاقو تاماهو 0 رح

 لاف حاف موتو دجحاس مهنمو عك ارمهنف 4 الم هيريعتلاهنم هبلا تدسأ ع ناك ولو ةدانما نمهيل ابحأ



 ا

| 
 ا

 هلع نأدب ر 0 رة رش واع داو وهو الل و 3 ؟نيعنالاقي دا

 ةكمتراما لسو هرلعنلاىلص هللا لور هالو يحد. 3 نم باّمع نس لع لاف هّنامدنأ ىداَعلا نس مكه نسر غصت

 لاقوة هلس ثلا تاف ىبع اا كنرغت الى تكلا ضعب فتأرقلاق هنأهئادجر كلام نعىور وههأ افاهءاضتو | ا

 ةيمأ ناك ولو قلاب هملع ضقافةمعلل ضن رعةماهلاريغصةماقلا لب وط لخرلا تب ًاراذا ءالعلا نب ورعولأ
 نشا ,ىلعلاقوهنملعتي مالغلا عمت 4٠ :سنينامعن ,جشلا تكردأ ىنايتذسلا بول لاقو سعم دعنا ٍ

 رع :ي نأ يشل نم نس اءالعلا نب ورعفالليةوكنمانسر داك ناو هنفكماما أوهذ كليف لع ءلاولا قبس ند

 هلع فل شع 3 اردو ل. نح نم دجال ن يعم ,ىعلافو هن نست لعتلاق هي هر مق :لوخل اناكن الاّعذ ريغدلا نم

 ثفرعولدجأ هللا ةفدنم عمستو ىلا اذه ةلغب فاحت ىذعو هولعب نام مس ثدد>تكارت هللادبءانأ ان فاش /!

 هكردأ ىتاقناباش !١ااذهلةعناولو رشه كرداولعب ب اقتانا فس لءنارخ "لا بناملا نم ىشت تنكسل

 روت و»لاقو بدشلا فتن نع مال سلاهاع ىن م دقو دش ا نمافاك تس ا اهضاين فتن عسبارلا# لو زئالووأعي

 رولا نعةغرةنعةيغرلاوىلاعت هارون بيشو قيسامة.هار كلا ل عودا بلاي باض1عا عم وهو نمّوم ا

 ابناءامهوةعدب نيكْسفلا فتنوةةاغلل هود موهوركمكلذو سوهلاو ثبعاا معاهضعي ف:نو أ اهشتن سم اخ ادب ١

 نب اوهنعهتلاىذرباط4لانءرعدرو هيداهثدرفهم مف فتن ناك لعرزت زعل ادمعنب رعدنعدهشةةفنعأا

 تافرام ك1 اركسنملا ن ةدرملاباههشت تاينلالوأ ىفاهفتناماوه# هديل تا :نأك نم :داهش ةنيدملا ىذاق ىلسل ىأ

 ري كامو قالا ماع موو ىرعأ للان مد1ىنينت زىذلاون وود كت الم هناحس هنئناق لاح رلاة م 5 , زةسعللا

 فنحالا باص[ لاقءاشد ام قلم | ديزب ىلاعت هلوقيدار 4 ىهتةيعللا لب وأتلا ب رغق ليعو ءاننلا نعلاعرلا

 فل ١ ثبواوامل لاا تددؤيتاقلا يرش لاةراغلانيرهتس واو: 00

 مدقتلاوهملاهو>ولالابقا 5 او سااحنا ىف مرلاوراقولاو لعل نيعبهيلار اظلاو لدرلا مظعت اهسذوةمعللا ءرككف يكو

 الاد مة نجلا لهأ ن البق دقوةمحل مو ثمال ناك ناةبعالاب ضرعد مدن نمناق ضرعلا ةياقو وةعاجلا ىلع

 ةييعتلاك اهصب صون سداسل ادا مضقتو هلاصيص# هن كنرمس .ىلاةمل هلتاف م سو امجلعهتلا ىلصىءوماخأ نوره

 ةمالا دكا مسهاجل نودقي ماوذأ نامزلارخ .[قنوكيبعك لاق عنسصتلاوعاسنا نب زكالةفاط ىلعةفاط

 نمو رخل «ثىفدب زينأو هواهمذةداي زلا م ١ مهل قالحخالئلةلوأ لجانملاك م تهااعتنو.قرعن و

 حالصلا لهأ همم هنا لرد ا ىسنلا ىنتني و ىعلأ ا ارع-ثنموه»و نيغدصلا

 ددزلاراوظالهإةةةماهكرتو سانلا لجالاو ب رسآن رم ةمدعل الا فرمش لاف سانل ال الاهح رست نماثلاو#

 ميل هداك ارح ميج ف مومذمكلذو بمتأ نيعباهضايب وأاهذا اوس ةرظذلا ريثاعلاو عسا لاو

 ةثالث نملصحدقوةفاظنلاو نم زتلا عاوفأن مم < دن نأ اندراام اذ_هذ هناس أسس امىلعلاءفالاوقال_الا

 قا ةتسالاوةضوذملاو سأرلارعش قرف ىهو سأرلا اهتم سن ةلص+ةرسشعا اا ى_سللا ناس نمثدداحأ

 دسملاىفةعب رو بجاو رلا فيظنتو مجاربلا لسغوملةلا ىهو لجرلاودملا ىفةثالثو او سلاو ب راسلا ضقو
 اذه ضرغنأك اذاو كلذع وهع؟ ؟ رامخالاتدر ود ةفءاملابءادتسالا اوناة:1ناوداردتسالاو طرالاف:: ىهو

 ىتلاهحناسو أو نط اولا تالضف نا قة لوا ذه ىلعرمهن نلف ةنطامل انود ةرهاطظلاةراهطال ضرعتلا باكل
 ريهطتواهتلازا ف قرطلا في رعت ممتاكسلهملا عب رفاهاصف:قامسو ى دعنا نمرثك اهنمفظنتلا بح

 أع كاعت هما ءا 2 تاوؤل تن :وهن وع .وىلاعتهنبادمحت راها ارارس أباك لل-ح و زعهللاءاشن ا اهتمساقلا

 قطصمدسيعلك ىلعودمخاند ىلع سرمد كلوا اا

 «(!متامهموةالصلارا اراوس باك (

 «(محرلان جرلاهتلامسب)* ا

 ءامسلا ىلا لالا رعنعلزنتىذلا هفئاطو ونيدلا راوفأنممولقر عو هفثاطايدابعلا ارعىذلاهّيدجلا

 لاو اًوسلا قلنا تغرب ءابربكلاو لالجلابدرفتلا عم لولا افراق هطط اوءىدحاةجرلا تاعردنءايندلا

 ىلا هياضأ هادأ اوهبادعأ

 تاقئلاءادتو تاقثلا
 ملعلا ىف تعمد له كلا

 اريسمأ هرادف ناك نم

 رث_تحبمأ هدعنمو
 رادع هازنلا 4 تناك

 فيكفلاقاللاف رثكأ
 ف دهز نملاق تعوم

 ةرخ الاف بغروامئذلا

 مدقو نيك !- 11 بحأ او

 هنيادنع 0 رجح 0

 متاح لاق رث_ك ًاهلزئملا

 ىنلاب تي دتقا نعتناق

 مأ نيحطاصلاو هنادكأو

 لّوأ ذوركو نوعرغ»
 يح الاو صاب ىننم
 مكاشم ءوسلا ءامللعاب

 بااطلا ل_هاجلا هارب
 اهف بغارلا اي اند

 000 لوغن

 ارمثان توك االةلاحلا
 هدلسنع نم حر رخو هلم

 اصتصلتاقمزءاداد راق

 ىرحامىرلا لهأ خابق

 لباعم با نيبو هوب
 نح زل ادمعانأ اب هلاولاةذ

 ان رك أرانب وزع

 اهنا اوراش ًاواذهنم

 راشذ لاق ىمفانطلا

 لخدت ادمعتم هيلا

 أن اهنا كدر لاعف هيلع

 نأ بحأ ىمعأ لح ر

 ىبدادتم وأ ىناعت

 فيك ىالص 00

 جينات ةداادمالا ًض هولا

 ءأنا تاه مالغابةمار 5و

 ءامدمضءاناب أ اف ءام<.ف

 10 وف ى مفانطلا دعقذ



 دع لماءلا تاكو كعم
 ىرلا ىذاف لتاقءنبا
 دعابأ اياد رس لاعذ

 نابلانلا واش دا
 نسحب فرتشم اباد
 ل اوهنار 5 ىف

 لاخلا اذهىلع ملاعباب

 اذافا ولف مهلنذأ
 ةعئمو:زءاذاوءاروةراد

 متاح قيف عج وروتسو

 ىلااول_تدممار 0

 اذافهشضوهىذلا سأ

 وهاذاوةْميطو ش 0
 ا ردنع :داجاعدقار

 دعف ةيذمهدسب ومال
 ماحو هل-ةاس ىزارلا

 * || لتاقمتاهيلا موق عاق
 دعت اللا ةذدعتانأ

 لعل لام ثا هل لاف

 امولاق مذ لاق ةحاحْ ال

 كلاسأ هلل 0 ىه

 مهذلاو ىاسلاه اهنع

 ىسح اسااج وساق
 هنا ساق اهكلأسأ

 متاح الاقف هودن سسك
 هيج نب نم ءازهَكْلَع

 هيف و 0 لاق

 باد نع لاق نعلاق
 4 ءاعدللا ىلصهللالوسر

 لوسر باد اولاق لو

 ملسوعيلع هلا ىلصهّنلا

 هللالوسر نع لان
 لاقل_-وءيلعدللا ىلص

 ءاج نبأ نم هللا لوسرو
 لاقل .اريج نع لاق هي
 ليث اربد ءادأ اهمفف متاح

 لوسرراهادأوهننانع

 ىلاهللالوسر هادأوهّيا
 : 0 مكلك لاه نيشوهأ ليقف بدشلاب هللاهنشن للا ةذن ل رويال 0 ءرعشانو رمدتع

1 

 عم ل ا رستسااس ةسلعردش لو لمح /ىذلاوهثراولاو
 || دعبايل:اهطابنتاي ل قتسنالوعايبنالاالاءادتب اهكرذب ١ لّةتساالرارسسالاو راوغالاىلاةفاضالاب اه م
 [| ةفلقوةرسلاةدان رعبا سلاو سداسلا * مالسلا مهملعءايبتالاة رووهن ذلاءالعلا الاهل ءءايبنالاهمينت

 ْ | مهتملاخوةدالولان معسل أس لا مورلااقدو لا ةداعف تانغ ريهاتلاامأوةدالولا لوأ ف عامقنفةرسلاامأ ةفشملا
 ١ ىتبنيوعاستالةمركمولاج .رالةنس ناةلنا ل سوه. .اعهّنلا لص لاقرطخلا نعدعب او بحأ داولار خر ناىلاريخأ: ا
 ٌ | عرس هنافوكنتالو ىعْأ ةيطعمأ ب ضخت تناكوةياععمال مل أ 0 الث

 1 مس وهيل عهتلا ىلص هظفل ةلازح ىلا اقنافاهعاج فن سحًاوهمدو«جول'ءالرثك أىأجوزلادنع ل ود ا
 ْ هلفشكتا ىتايندلاحلاصم ىلا ةوينلا دصاقم م هَ ىهىبلاةرخ "الا اصمن ء:ويتلار ول فارع ”اىلاوةباكللا ىف
 ١ نيلاعالةجر هل-رأن مناد سف هز رمد فد هنأ :ءولفغل!تعقوولام هردق لزا زاىمالا ازه» نءكأوهو

 ةمعللا فاما بقنا هانز ًاناوة علا !نملاط امةنماثل وب لسوعياع هللا لص نيدلاوا.ندلا حلا هممتشعب نون مهل
 | ىلع لح رلاضيةنالءةفاهملاطاعذاو هاش ا دوواهر 5171 ذهن قملبب عضومبرفأ اذه ذا عدبلاونئسلا نم

 ١ نب ريسنباو ىعشلاهن_سه او نيعياتلان مةعاجو رعنبا هاعف مذ سايالفةضيقلان ءلضفامذخأ اوه. 1
 هتنيل ناس رقاذهىفمالاو ىعل 0 ا 171
 هيلاذيئلابنيراتغا ةنسل اقلط وةقاطنا و ثد دق طرغملا لوطا !ناف بن اولا نماهرب ودب دوةمعلا !صيصقتىلا
 اهلعح ؤهةي نمذخ أ الفن ةيعللا لب وط لثاعل>رلث بي ىلا لاكوة.:لاهذه ىلعهنعزارتحالاب 00

 سنعتيعللا فو (لصف) لقعلار 0 رعللاتلاط املك لب ةكلذإو نسحئث لك ىفطسوتلاناف نيةءطنب
 اهتمسشلا ف تنواهطتنو ثد ريك ااه. مستوداو سلا,ا ماض ضعب نمار ؟رشأ اهضعب 0 لاصل
 ابعاهداو -ىارظتلاودهز الاراهطاةةءشاهك رثو ءان رلالحالا ء:صتاهدع را زلاواهنمناصقنااو
 | .هولوالاامأ #*“ نيل اصلاباهش :ةينريغ نمةرطصل اود هروح اياهما ضحنو نسلااول عب ارمكست اهضاس ىلاوبابشلاب

 0 و ترو سو بثبهبشن نم كتاب شر يخل سوميلعمللا لص هوقا هنعىم -ممووهذدا بلابباضإلا

 له باضوهلاقوداوسااب باشا نع ءىمنو رعشلا ضرب: فالراقولا ف و ثاايهيشتلايدارملا اركب

 000 ع 0 رجدز 2 راك !اباض-داوسلابباضإت 0 1 ملف و راذلا

 09 كادت وعر ذدا . ل لَو 0 011
 لصاوداوسلابتويضخي موق نامزلاخ 1 فت وك, لاق هنأ سوميلع هللا ىلص بنل نعامهنعهلا را
 وزغلاقرافكلا ىلع_:ثالاسيلتزئاح وهو:رجلا اوةرذسصا ايباضا!ىفاثلا يع ةنطاةحنارثوح رال ماسلا

 ةرغصا !لسو هيل علنا ىلص هللا ل اور لاقدقو مومدموهذ نيدلا لها هنشنال لب ةمنل ا هذه ىلعن 7 « تاق داهملاو

 | اشتد ةرفصال مك لاووولذ ايو : :رمعتلءانحل ابن روض اواكونينمؤا !باذدتر + اونيملسلا باضع

 ' 0 كااهط ةتلانلا ونوهت وىوه هذ نكملوةبتلا تدصاذا هءسأب الثا ذووزغلا لجالداوسلاب ءالعلا
 امر ىبشلاو ءةياورلاب قددصتلاوةداهلالو.قوريق لا ىلاالسوت ن لاول عراوطالالاهعتسا

 | لقعلاة لعل افالهجالا لهاسلل نسل اربكدب زبالذتا م هوالضن هيطعت مايالا رثك أب انط علا ةرخكلار اهم
 | انرمدقي حوب_كلاناكدةرهتقاسحدك وب ةدلل لوف هنز رغتناكنمواهف بيشلاوث والوتر رغىهو

 | لأ وةراصاارباك أ !ىلعن سلا ثبد>وهو سا. معنسا هديك 1 ىخذرياطخلانب رعشاك مارخاتلا

 أ هرت مث باب لاف هاكريداواباثالا العا دبع لح وزعهللاف ؟امامهنعهللا ىذر سابع نب ١لاقو ع

 0 كده هادزو مج راونمآ ةن, ماىلاعت هلوقو مهاربا هللاشي مهر هرك ذب ىفانعمساولاف لحو زع
 |هداطوهس ارق س دلو سو هيلع هنا ىلس هللا لوسر ض: .ةلوعي هنعهللا ىذر سأ نا 3 او لاعت

 ' لاقيو



' 

١6 8 

 رافطالا لة بيترت ىف ايورم اريدنتةكلل!فرأأ موكا ذنءرح زلاو ظيلغتلا وهوى ءرخأ :دياقه.ف تاكل هيرصأولو

 ماهمالا ىلامصن+ئاب ىرسبا!ىفأدتباو ىنولاهماهمأب تدنو ىنعل اهتععست ادب مسوهيل هللا ىلص هنأ تع مسن كلو

 : روننالاءا دب اف كت. الىبعملا اذه لئمذاةهكهنف هباورلا نا ىلع لام ىنعملا نمر خاذهىفتاماثاو ا

 هللا دذعرلعلا و« قى حال ئذلافهنلا لعل لةندعب لمعلا نمهطينتس نأتي اغفةريصبل اوذملاٌءلاامأو ةٌوينلا

 ل>رئدوأ اذاءاوقفلا

 سانا !ل_ةء'ال هلاع
 ممتالداهزلا ىلا فرص

 ه١ ءاطالإ 21 ||. ا 10 1 0

 0 أ دييف ىرسيلا نم فرش 1 ىنما امث اهم ديف لج رلا نم فرسش ديل او لجل او دل اراغطأ لق نم ديال هنأ هنا كس
 0 اف 0 ىئبني اهدعب مث عباصالا هل ج نمةداهشل ا ىتماك ىف" ريشملا ىهذااهفرش أ ةحسملاو مداصأ ةسجنىئعلا ىلع ماهم |

 1و 7-3 ه2 3 8 5 1 3 - 08 .٠ 1 : - 1 ع

 ل ' 0 | ضرالا ىلع فكل ارهط تعضو ناو ىنول ىلع هريسغو رووطلا ةرادابعس عرشلاذااهع ىلءاعئدتسنأ ْ

 د كر كرمه 3-5 أ 3 9 1 1 3 . 3 1 ا 0 . ّى ا ىلاالثام فلان اك اهعيطب تكرتاذادل اوئئعلاىهىطسولاو ف كلا نامي تعذو ناو نيملاوه ماهسالاف

 حلاصلا 1من : هيسضتياشك الاء ف كلا رهط له رابلا ىلا ةكردلا ما_عساو زاسبلا ىلا نيل ةكرسة هذا ضرالاة هس ْ

 © 17 # || باهدلارودلاتيترتىطاقنفةزئادت تا 2 ف مناضالا تاس لكل الع سكات
 دييعزدجم غهااوبأ (| 2 ع :لاداسل هي ءاهماملا تطاول صتضةمارستلا ةةقصلا كا

 م 10 ١ 1 : رب د.ةتواهمدترتر وظيل ةقلح ىف صاعماك مبا صالاريصت ىتح ف كلا ىلع ةعوضوم فكللاتردقامناو ملقتلا 0 لدلارأانآ لاق قابلا || ا 0“ 10 فسد 6م متربص راسل ضي ايا
 ا هيضتق ياللا ذناف فكل رهظ ىلع فكلاارهط عضو وأ ف كل ارهط ىلءف كلا عضورب دةتنم وأ كلذ -ىس] نوح تا 1 نا 111 1 ت1
 1 0 فص كح ىف عسباصالا ذهو لحرلا ف ةعسمالذاانهههتالد_ءلاىاهانرك ذىتلا ىناعماناق لبا فاك لس نيرون نسلق || م ل6 دع سا بال نايتس ىدتسيتو * ل 0 !| ىرسلا معن منو ملا مذ ادق نأ 1 -ةنامن تي ]نا ئى دنع والاه [س لا اساور املا
 )0 لاودت نا ا عسبطل'هابأن صحخالا ىل_عصمجالا عضوت ةةا-اهر د27تافىتسعلا ناس نمأ دف ضرالا ىلع تدان داو

 000 حاتم أ انلئسوامانلعبعتلا لوطا اءاوذدحاو ةلظظط ىةويل ارو ف ثكشت ترتلا فق ئاقدلا هذه .:نيديلا فالخ

 ل.ةعرب أ ةدح لاق | ىلسءنياءاميانلرسيتا_عرمبيترتوسو هيلعمتلا لص هلعفانرك ذاذاو انلرطخيولا« رشا يف بيترُتلا نعءادتبا
 000 0 || عيج قول سوءيلع هللا ىلص هلاعفان نط الو ىنعملا طاينتس ا ىب#عملا ىلع ههسبنتو مكسحلاةداهشب لو هيلعهلا
 0 00 0 لعافلا|_مفددرتي اهانرك ذىتلاهب رايتخالارومالا عجب بيترتو نونا ونز و نعة-تراغ تناك هناكرتم

 || لاسرتسالا ناف عدقتلاو مادقالا ىضتقي ىن#_هعلب قاغتالاب نيسعم دحاو ىلع مدقي الن اك ماسق أو أ نيعسف نيب 000 همادحد هك |

 ل

 متاج نجرلا دبعىنأ عم || نانالا تاك تناك اماكو للاعت هلاءاملو أ ةمصس ىئاعملا نع زاوعتاكر كا طيضومئاهملاة يحس قفتيإك المهم
 تاه لهعمو ىرلاممالا|| ءارلوالاوعاستالاتيترببلاهتبتستناك دب ىدس هكتسرتو لامه الان و 0 ١

 ثودير الجر نورشعو | لحو زم نمس رةلاوهلسرهياعهتلا لص ىبنلا نمبي رقلا ذارهط أ لح و زعهّنلا نمي رتناكو رثك أ ||
 فوصلام-هاعو علا || نوك,نأهتلابذوعنف هريسغىلاةفاضالاببب رقسدرقلا مس رقلاف ابي رقنوكت أديالهتلا نمسي رقلاوأ|]

 مهعمسدل تاعنامرزلاو | هنافلسوهيلعهتلا ىلص هلا هتك ايتاكر ملا طيضفرعتءاو ىرهل اةطساوب ناطيشلا دب ىفانتانكسوانتاكرح مامْز |
 انلخدف ماعطالو بارح تافارثو هلا نوكستل نيذمعل اني هتواقتإ 'واهفربشل نعلابأ دق نينا يرسل اكو اثالثىنملا هةيعيف لكي ناك |

 راتلا نملجر ىلعىرلا || فاصوأ نم فوة بسانم ن درعلا لعف ولخي نأ ىنيذي الفرتولا بحب رثو هناحسهنل'ناق جب وزلا ىلعالضفرتواا ||
1 

 ةدحاوالااهةعالىرسسبلا نالريو وهو تالثلا ىلعرصتغت لامناو رامدتسالا فراس الا به“ كل ذوي اعتللا ْ

 هنمدباللضفتل تال الثلاب نمعلا صصخاساو لعكا اينافحالا وص بعود #سنال :دمحاولان أ تاغلاو ||
1 1 0 0 0 1 0 0 
 كلذنأ باودافج وز ىهدك ةرمسدل] نيذث | ىلعرمصقا ملف( تاقناف) قحا هدا زلاب ىهف لضفأ نيمل او ردا |

 نيفثةملات علل سنته |

 الف ةلالا كلت انفاضاف

 اطلاق دغلا رم تاك
 ءلز ١ ب لان غانا ١ ل 1 0 1 2 هر ا كل

 3 0 0 1 لعفلاع ومتى راتنالا هتباعروجب وز رثولا عمرتولاذااجو زعو ملا ناكارتو ةدحاو لك لعجولذاةرورم |

 5 1 ٍ 00 هلا ىلعاثالثةدحاو لك فلك نآوهو هحواضد أ كلذلوداح الاف هتباع رنمبحأةدحاولاةاسلناكح فوهو ||
 1 ا

 2 : وذ 10 3

 هسيقف كل ناك نا متاح ا

 | هصطأاةدادعو ءاع ا هس ءلزص -. -. و .٠ 200 ها ته . 8 5 ظ
 ل 5 لد ا ىهوةؤءنأ اةح ردىهو ةد>اوةحردالا ل _بوهءاعدللا لص ىنلا نيبو هنيب توكدأل تح ةعد ريثلا ىفاعم عسيجا

 هضنلاىلا :امالاو اضف : 0 1 ذم م ْ
 تلا لارلغالاو لضف | «لعردثةاوهليصتغب لغتسشاو هللاملالء-ىئدلاوهتورولا ذاثو رواد راولا نيب ةقزافلاة بج ردلا |

 ءجأاضأ اناف ةداءع ش

00 

 هتاكرح ىف مسوهيلعهنلا ىلص هاعارام قئاقدىهةّدسأ تبهذواو كرالاوه و عي وصأ اكل ذ لّعندقو ءوضولاس اعمق
 لآ

 1 ىلع علطا اذا الامل_بومءلعمتنا لص ىنللاثراوتوكنالولاعل انأ لع او هعمست لامهسة«و*اع سقف الا لاط

3 

1 

1 



 راظنلا داك الك قود 53

 0 انها لص

 ةيذيكيلعلاك نادجوو
 لصعالر كسلا ةوالح
 هفرع هقاذن؛فصولاب

 رذعتب الاه مواعلا نا

 ناكاعرو ىوقتلا

 -عاالو صد كلذ

 ةءرغلا ىلع رعصلاو |

 | موا_عءو تاوهثلا
 لدال موقلاءالؤه هتنمو هلو-ئشلافاف-واهلو -ىأ فش !!فاةحاهولعجاىأ ىعللا اوفعاوبراودلا او :- خا طفلا فو | 2

 الوايندلا ةمحت عم

 هللا اوقتاو ىلاسعت هللا

 ملاعب
 ىو اا ريس ملعل ١

 م ١وغلاءال وه مولع ريغو

 الب كلذريغ نمرسيتم
 ءاطع لع لضفرلعف كش

 فشك (ثيحارخ الا
 ىلو'ال الا باقل

 بانلالاولوأو بانلالا

 | نودهازلا مهةقية-

 | دنا ءالودتلا افاعلا# بح ناو هريغ باحأ نا تكس سد لب مالسلا ظفلب بح مهبل لس تاولوشدللا |
 اراهطابسأبالو ارسالاتارقلاأ تروا رك ا كافاعءلوقب ولخادلا || 0

 | مع فر نع كئنيو
 أ | هنالاقو هياعجأ نع نكييل تاتبننا هل سخن تايئصوأ طا تسود علة لن دقن ريغ كيل دب ناي سالو ا داهرو 5و | ءا.لعلاداهزو ةفوملا

 ا | را دهام تاعقورهطر ذهعل د ار ؛ءومتطب ىلع ماذقهرافسأ آضءعبف الزم لزب مس ءاعدتبا لصهللالوسر ْ قتانح لاا ا

 | قراحلاءامللا لقد قف ةمعنل اذه ىلء لح وزعهللأار ركسش ماسلا نم هْغ رفاه عمم فتموقا ”ةقانلانالاقؤهللا ا :

 ااةوحنم اذ_هءوتدحأ ىذلا معنلا نم ماسلا امهنعهننا ىذررعنب !لاقو هم :علثس ىذلا ىذلا نمعاتشلا ] َس اند

 لاغتشالانالاهماستك أ

 تنص هركب وص رهذلا نمنامأ ماسلا نم درج ادعس ءاعنيمدقلا ل سغوءاو دون د رم ملدعت ماسلا دعب ا ل 0 0

 |لع مس وهم ءهللا ىل_هلاق دةفءاسنلا اما و« لاحرل َض ده هيرشاذ رجب ورخلا دنع سأرلا ىلعدرام سر ل هل 1 5 ةذءاستلاام| ذي ككل 5 كناد 1 || انلاعاملا ا مك سوفما ب 0

 هوركملا ىلع اهلا ةبعمتوكف ماجاء اههطعي تا لجر اله ركب وغبار زثعالا لحخدت ا 7

 | لمالارهسو فاكلا

 بيرت هفحالاو يرق اأو جام ىمتسأ اختة عئادرمكل بدا لبدزع تالا || بو نك
 | ىنالاسردتالو ى وهلا
 لمالذا ماعطلار ع قيال الا نال بشور جان راشارطام هرب لاق اال ا لاقىو ل رد 0 5 2 ع ل

 لا اوذعا سو هملعهللا ىلص هلوقو هيلا ا
 ١ لس هللا
 ومهوذلافن 1 ل ص 2

 ||| اواهنملاطام ىلع دعب تاطمثااناف كراغط مدر رهابأ أانلسوعيلع هللا ىل_صدْتنا لوس لاق خسولا نماهم مؤ

 | رافطا ان عسالةحا علاه مق لها سانا هنالوءاملا لوصو عنعالهنالعوضولا ةتص كلذ عنعالف خسورغانلا تتناك

 *ىبلاخاسوالا فو لحرلا

 | ةالضلاةداعاب , مهرهأب لو خاسوالا نم مهرافطأ !|تءئر ,اممهاعر 2 : وم ةلان مهاب لسوء ءلعمتلا ىلهدللا

 ال

 ١ ' .ةلاوجرلا نس داس لل ادءيومارخ 1نمفثشكدامر ل هتوأ درت _ىوناو

 | اي ماعلا ةدمبسن اذاقاندلاتامهمالاهنع هقرصت الذا لقاعل أب |انأو ىلع تااغلاو هادهن وك تأ ١ ردحأ

 دنع مالت نتسلان مو * هتريصل ثنمعأ "وهماق لغغأن هك « /تااهر ةدمس أو ةرخ“ الاى ماعلا ةدمىلا

 [نيطابشلا اراشنناتقوكلذناق ب ورغلا نم ماد د ردو نب ءاشعلا نيد مأ اجلا لو دور 9و ناطيشلان مهدات هساالا

 | |/تأةبادصلاضعب ىررامءزاوج ىلع لد والذي حرفيل هناوهبحر في ابجهئفاك أنا تدرافة ص ماجا فىنكسلد

 1 ةرملا ئفطتةصره-ثلك ىفةر وذلا لدةوماذملانمنامأ:ر ونلادعب ماسلا لقد ةذباطااةهحن هامأ عرمشلا

 | ا .ةوءاودةد رمث ” نم عفن ًاءاتشلا ىفامتات ماا ىفةلون ليقو عاجلا فدي زتو نوال قذتو ءارذصلا

 | ىلع مارحو رك ماجا كودخدلاجرلا ىلع مازح هناروه ثم او محت-متربلا ىفو ماجلاهتااحلخدب نا لجرأل
 |. روس تلت دنتافا.م مك نماماج ا هنع هللا ىذرة شك اعتلة دو ةضل صوأءاسفأ الا ماسلا لودتآ ارا

 * .داسكىهوءازحالان ندب كدعاوت قاتلا لاو

 اعلم ىاعزق هكرتاذاالا هإ-رب و هنهدب ناهكرتب سأرالو فيظنتل ادار ناهقلحت سارالو سأرلار ءعسلؤالا

 اقيمت نكي ملاذا هناف مهلاراعش كلذراص ث ح فرس لهأ ةئبهىلءبئاوذل لسرأو أ ةراطشلا له بأ دودو
 براوثلااوزح رخآ ظذافوب 0 اودقلسوه.ل هللا ىلصلاف دقو ب راشل ارعُش ىاثل ادب اسدملت كلذتاك

 نودامىلع لد اوفح هلوةولاص“ ةسالانرعشتاذهو | اوذحأرخ !ظفلقوشرعلالو>ن منيذاسة كل الملا ىرتو

 ل ا «" ذلاقف هيراش قس لخر كنعان !!ضعب 0 لوا

 ظ

5 
 مها نوصقب ومهم راوشنوةه.دوهلا ناربخنا فو اهو رثك ىأ ىعل

 كلذوةمامول نيعب رآلك قءف::ىحس و طبالارعشثلاغلاوي ةعدب هاروق املا ءاملعلا ضعي هر

 ةفاظنل ادرصقلا ومعالد او بد ذعت ف تنلا فذاقلحلا مفك قاملاد دوعت نماماقءا دشبالا قهفةندوعت نم ىلعلهس

 ةرونلاب وأ قلاب اماكلذةلازا ب هتس وةناعلار 2س عسب ارلا# قلل كلذ لمح زاجل ختولا عمت التاو

 | غمتحالو تاطاذا,ةروصتءانشل بخس رافطالا :ماحلاةباموننيعب رن عرخأت" تاىئشإ الو

 ' ]وسرتاكو دا اولا لهأو برعلا نمىديالاول_جرالار وهطو مج اربلا ىلع عمت
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 9 زعهلونو نذالا وس وفدلاو رفاظلا خم ا كلذ, ك تماس توك اتسنالاهلةووكبجاو رش ن .ةاقتتالو 7
 نردلانماثلا هير فاغلا تعا« ىذاتت 5 اههمذانتاللدقو حولا نمر هلغلاتحتا عىأامعت فا مهل لقتالف
 ل_دماجلال 00 زب كلذو قدرطلارابغو قرعلا عشر ةربندلا مست ىلع عم ةعىذلا
 راث اك ديو ثديلا 0 ءلارعت مهضعبلاقو ماش تاما حلو لحن لدتا لوسو بالا ا

 ىدسيب مالا تيب تيبلا سب مهضعب لآقو امهتعدتلا ىضرىراصنالا بولأ ىنأو ءادردلا أن علل ذىدر ٠
 هتف ؟نمزارتحالا دنع هتدئاقباطب سأنالو هتدئافل ضرعت كاذو هتف الضرعت ازهفءاماتهذب ور وءلا|

 اما هري_غةروعفنام>اوو هنروعفنادجاوهماعذوي تابحاولاو نم سلا نمفءاطو ماسلا لداد ىلع نكعلو
 الااهذ«وةلازاواه أ ىطاعت الذري غلا سم منع اهنوص و ريغلارظن نءاهنو مدد نأوهف هتروءقنابحاولا

 لاح زخسولا ةلازالة او سب س دلام سمةحايا و ةناعلا ىلا ةرم هلا نيدامو نا لا سمنم كالدلا عنعو رمد
 ىنعأ ةروهلاة قب نوكت نأ ىبن كلذكفر اننلابع رقلاىف نيت اوس | مقلأذا مردقلا سيقالانكلو

 بج اورك- لا نع ىسهنلا نالاهف ث5نعىسمني ناواهنع+ سفنرصب ضغب نأر يغل 'ةروعف نامجاولاو#«نيذعغلا
 ل ذاابووهنع طقسبالو لوبقلاهملعسياوكلذرك < ذءءلعو
 الوديفيالكال 3نالعا هلوقامانرخ مارح: شام ىلاهم ءركنملا قهرتام ارحركستي ناهيلعسدلقه سفن ىف مارح
 زارت >الاراعشتساو راكسنالا عامس نمرثأ أتلانع لق ولخالقر ٠ نمد.ال لد ارذعنوكمالازهف هبلمعب ظ

 لر مز اراصاذهلثاو هك ربروك الذ هنعهسفتريفذتو «ن.ءف مالا جبت فرت وود كال ذو ىصاعملاب ريمعتل ادنع
 سانلاذاةناعلا ىوفامىلاةرسلا تاما ؟ءالدفو ثكمتار وعنع وا_ةتالذاتاقوالاءذ_هفماسجلالوخد
 ثرخانب رنثيلاقو ماسلا: لت بدتسا : اذهلواهل رخلاك اهلعحوةروعلاب ع رش ااهعِل ا دقوةزوعاهودعنال
 اضل ىلاهفحواو مال افامبن عنا ىدر رعت اىذرو مالا هل ماه عفد امهردالا كلءالالج رفنعاام

 هيمخةدب سار الراراوةروعالرازانب رازاب نكماو ماسلا لوتدب سايالمه_ضعبلاقو ةباصعإه يتبع بصعدقو
 هيددقب لبئىوه ل حالا :باعالو ايندلحاعل ل_تدءالثأ و هوةينلالّوالافةرشعف سل اامأو دي همن.ع طفح و
 هرظتنياماذكو لوه<هيفو:سامناف لودندلا ل _.ةةرحالا ىئاسجلا ىطعن مت ةال_هلل اذيزت بوبا فاظنتلا
 ىرسيلا هإ_جرمدشي مث هسفنل بيدطتو نيضوعلا د_>أن مايل هعلل عفد لوخدلا لق ةزحالا مياستفىاجلا
 مجرلاناط.شا|ثيخلاثيبحخللا سحفلا سحر |نمهتئايذوعأ م.-رلا ن>رلاهلل' مس لوقو لو دلا دنع
 رظءلافتاروعال نيطاتلاو نيدلا له الا ماسجلا فنكي ل تا هناف مالا ل وأ ةواحللا تقو لدن مث

 نءتداكرمل اف ناسنالاوا_المث تاروعاا ىف رظنال رك د .وهو ءايحلا هل نمةيئاش هفةف :وشكم تاديالاىلا |

 نباب مع هإجالو ىرديالْث يح نمةروعلا ىل_عربصبلاعقبف رازالا فارطاىف فاطعنابتاروعا!فاشكملا |
 لّوالا ف ورعب ىت>راخل !تيبلا لود ل_هعالو لوخدلا دع نيحانحلا ل سغب و هيف, عامسهتعهللا ىذر رم ْ

 ىاجلاه:-!طعول هيلعؤدأب زلاو لال اهني رقدهسف نوذأملا هناق ةحاخل ار دق ىلءرمصتة ب لب ءاملا بص رثكالثاو | ف

 تيل اىئاسومدع هسفنردعب وما اةرارعع رانلاجرك ذثر ناو بعتهيفو ةْنْوَم ءاذرا + اءاناااهسالههركعا 0

 لقاعلا لب كلذ نم هللايذوعن نوذ نم مالطل اوت نمرانلا مه تربهبشأ هناق ماهجىلاهسيقي وةعاسراخلا |

 ةريعامهري_غوأرانوأءام ن هارب املك ىف هن وكم هر. هوهريصما م اق ةطظاطقورخا ا ءلفغنال |

 مدع ةاذاف ةدورفمةر ومعمارادكثاموءاند وراد زارب ل داذاف هثهد شه بعدك رطشع د ءرملا ثاف و ١

 لمأتب ف ةسااىل لارظني ,رادغلاواه حست لمت ب بايثلاىلا ارظني كئاحلاوا تجلت ثرفلاىلار ظني زازنلاتنآر |

 ةرخ“ الا قد رط كالاس كل ذاك اهم #اوا همك ةدك لفأتب ناطمحلاىلار اهني هاش لاولبتبك ةيطكا
 قب رط هلل جوز ءهنلا تفي والا ْئىْدىلارظنياللب ةرين كال ىرك ذوةلثعومهنوكيوالا ًايشءانشالان مىردال ظ
 ةعدتس ةدخ» +.ةةروصىلارظن او منهج مئافأر 5 ذبةءسىلارظنناودعلا الكر 5 اوسىلار اذ تاق 5 ةريبع ظ

 ةنال معتز طا نا ثىارتاؤ روما ايؤشت رك ديدان اهات وص عمن تاوة٠تابزلاو اييكتواركشمرك ذا ذنا

 الا سل اولاقو اًضرلا
 ةيحماماسةناورعصلا

 تافصلاة 2 ىلاو

 تاقلا ةيحئيب قرغلاو
 ةبعوح ورلا هيو

 سفتلاة#حتو لقعلا

 بحل ماقمننبىرغلاو
 ديرملاو بوحلاو

 مزلسع 5 دارخل

 ىلعك انتهاج

 ضةااوسنالاوةيمهلا

 نسفرفلاو ط_سلاو

 طسرلاو مهلاو ضبقلا
 ءائفلا معو طاشنلاو

 لاوحأتواغتو ءاقيلاو

 وفصل اوىدا طال او

 اهانرك ذتقولا عستاو

 سسعةرهعلا نكاو

 مهسالولوز زعتمولاو

 تقولا قاِضا ةلةعلا

 00 نع

 موقلا 0
 نموجر حلاص فرط ىلع

 هي هد د تاع ركسل اهلا

 ةحالانل ة ة وعو

 مول ءاهاكم 0 اًملع

0 

 موأ -عىهو ثو.ءارلا



 | ىل-عءفوتولابسفثلا

 امونودلك ًاواعاةواسلو

 هيوتلاقث اهدَدف :رعمو

 ةقرعموبوثذإا ىف قلو
 تام س>ىه ت بن 0

 سفتل اةيلاطمو رارالا

 ةيلاطمو ىعت ال كرم

 رطا ةرصع نطابلا

 ةيقارملا معمم لوضفلا
 ةيقاراافحدةءاملعو

 ةياعرلاوةب_تاحلا لعو

 لكوتلا قئاقد رف

 لكوتلا ىف حد_هنامو

 نيب قرقلاوجدقيال 1
 مك بجاولا لكوتلا
 لكوتلا نينوثاعحالا

 ل_هانصتةاصانا

 اضرلالعو تاقرعلا

 مءواضرلا مام روفذو

 مزايامع .ديدحتودهزلا
 حدقي.الامو هنرو ريض نم

 د-هزةفرعمو دهْزلا ف

 دهزلا ىف رهزلا دعب اع

 ءاحتلالاو هيانالا

 ءاعدملات اقوا ركل

 توكسلا تقوةفرعمو

 0 ءاعدلا ٠ نع

 ةسبحلا سد ىرفلاو

 لاثتمار رست اهمال

 ة_صاخلاةجماو سىمهالا

 نم ة#فئاطر كن دقو
 ىوعدبندإا ءالع

 ةسجحئاةرخ الا ءالع

 اوركشأ اك ةصاخلا

 ا

 لفن تأ هاف ضرغلا هب ل_صاذا اوةدابرو نيش رم 2 :بعوتسا نأب سر الق كل ذم. :رمسعن او ىدحاو ةب رمد

 ملعأ هللاو مهشنة ضد ر ةلكد ديار ا ادبعب نأ ىئبنبف نّدضن رفئين عج ناقءاش فيك
 3 ءازحأ راسو أت اءون ىهوةرهاظظلا تالضغلا نع ف.ظنةلاوةفاظنلا ف ثلاثلامسقلا )

 «(ةينامت ى 000 ”رتملا تاب وطرل اوخاسوالا لالا ع ونلا)#

 ةلازا نيهدتلاو ليحرثلاو لسغلا,ببهتسمم_:ءفيظنتلاف لم_ةااونردلا نمسأرلارعد ىف عمتاملؤوالا

 هيلعلاةوايغاونهدامال_ااهبلعلوةبو هيرمأت ًابغهإ رب ورعشل ان هدي [سوهبلد ءهليا لصنأكو هنعثعُدأل

 ةيعللا ثعذأ سأرلارئاث لح رداع ل دو خاسوالا نعاهتصءل ىأ اهمركلف ةرعش هناك نممالسلاوةالدلا
 فطاعمق م .ولانم عمت حام ىناثل اهي ناطبش هناك مكدحأ لحخدي لاق مث هرعُس هينكس نهدا ذهل ناك امالاعف

 تافماجلانمجو رمل د_دع قؤرب ف لني نأ يبن خامكلار عت عم هعاموهنمرهظنام ليزي حمملاونذالا

 اهلي زيومبت او ةعضتلملاةدقعتملا تاب وطرلا نمفنالا لحخادف عمتسامثلاشل اد عمسلاب رضنامع ركلذةرثك

 اي تب ملاو كاوسلا هب زيف مقل نمناسالا فرط و نان.الا ىلع عمتك ام عب ارلاهيراثنةسالاو قا ثذتسالاب

 حيرستلاولسغلابكلذةلازا بحسن ودهعتب ملاذا لمّملاوزح» ان متيعل اف ومتعب سمامللا امهانرك ذ

 ةنس ىهو رض> الو رس فد لو ىردالملاو طا اهقراذبالثاك ملسو ةيلعهلل | ىل_دهنأ روهلارمأتاىفو طشماب

 ثكمل-و«لعهللا ىل_طتاكو ني:سصمو.لاىفهتماحإ رمسن نأكل - وهيلعهللا له هناسن رغرببتىفو برعلا

 ه«نيكدم نيداهت“ المدقةيعللا ضن 2 ىلعناكواهةرق رةنعلل الد ءوط نام اكو ركن ربأ اك كلذكوةبعللا

 تيارقعيب !جرفنلسوهيلعهللا ىلسهنلا لوسر برات موق م 0

 لمحتب نأ هدمع نم تحت هللا نا معن لا ةذ هللا لوس رابكلذ لعنتوأ تلقف هتنوهسأ ًارنمىّوس بحلاف

 اهني ثنوهري_ةىال_أ ىلعاسايق سانا نيزثلا بح نمكلذنان انام رلهاملاو ميلا رخاذا 5

 سم مظعت ىف سد ناهغت اطو نم تاكو ةوعدلاباروم امل وعيلعهننا ىلص تاكد ةف تاهيهو نب دادحلاب# 0

 0 ءآهرغصتستال. كمي ءآف هنروص نس ووهسوت هن ردز الك مهم واقىفدسفن

 ىارب نأ هو لحو زعهللاىلا قلنا: ءداكدصآلاعلك ل عيجاودمقلا اذهورهرفنت ؛ كلذ. نوةفاثملا

 نيك اهسفنأ ىف لاسعأا اف ةننلا ىلعروءالاهذهلثمىفدامتعالاو هنعسانلا ةرفنبح والامهرهاط نم

 سفنلاب ةالابملاةإةردهزالاراهطاة كلا ىفثعشلا كرتوبوبحدصتلا اذهىلعنم زتلادوصقملا نمفاصرالا
 ريصب دقانلاو ل_>و زعهتلا نيد ودبعلا نيبةذطاب لاوحأ هذهو بوبمتهنمم_هأوهاالغش هكر وروذ#

 ىلعومسفن لع سلب وهو قلؤ ا ىلا انمار ومالا هذه ىط اعتب ل_هاح نم مكو لات هيلع حار ريغ سببلتلاو
 ةعدتمملاماغرا مهدعقنان وز وةرخاغلا باشلات روس[ ,ءالعلا نمةعاج ىرتفري1لاهدصقنا معز وءريغ

 ىامل خو رو.ةاافامرثعم دول ورك ارسسلا ىلت مو فشكشي مآ اذهو هيىل اعتهلنا ىلاب ٍدرعتلاو نيل داحاو

 ويبدا شل اعربكالا ن ٍِِص ”رعلا مولى زان مهتلابذوعتفةحرهشلان مةصلاخلاةكسسلاريعت كل ذدن ءقرودصلا

 قعمتعف ماعطلا بي ةءدبلا لسفاهك ثا كلذ لسغرثكسش ال مرعلا تناكل مانالاز ووهط فط اعمى هو م>اربلا
 لوسررمأ بحاو اورلا فيظنت ع باسلا هب مجارعلا لسغب لسوميلعنلا ىلس هلا لوسر مها فزحو ثوضغلا كل"
 اهرضح التناك اهمال ءولانم راذطالا تدتامو لمانالا صور ىهو هم: :ةببرعلا ل سوم.اعهللا ىلصونلا

 قاحو تا منتو راغط الار تاس ومياعمنبا ليسدنلا وسر مهل تقوذ خاسوأ هيف عمة ف تقو لكف ضار ملا

 ىلص ىنلا نأرث الاىفءامو رافطالا تعتام فظن ب : ل سوعياعهتلا لص هللالو-ررمأ هنكلاموبنيعبرأ ةناعلا

 الو

 ” لل قرانا و يعرف 0 رغم ىرخالا نم _عسملا ضرع

 : مثىنعلاهماهبارهاط ىلع ىرسبلا همام نطب رعو ع وكلا ىلا اه هرعو نعالاه دعاس ع نطاب لعىريسلاهقك

 : ا ا | نيةفرملاىلا باع الا ليس صحت ف.اك-تلا اذه ضرغوهعباصأ نيب لاخي وهم ملا جك مح كِل ذكى رمسلاب لعب

 )م

2 

 عكار نول _#نالمت 1 :ًاوكلعلزغت فيك 2 مالسلاهملع لت اري>هبلع طيهاسإف ىحولا ًاطمتس !لسوهيلعدتلا
 002222551212 رمل
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 ١ ا رس سا ع ةحامبذمتيلورخ تضل قوس هنبأو مؤ هن 5-0 00

 مولا .. . | |راظتناو دجاسملاللا مادقالا لةنومراكملا ىلءءوضولا غاب ا تاجردلا هب عفرب واباطإلا ه.هثلارفكما اعيان 1

 ١ ا ال
 هللا ل بشي الءوضو اذه لاو ةصذ م مل#بوعبل هللا ىلا ضوقو تاه ثالأ طاب 0 اذفةالصلا دعب ةالفلا

 ١ دلال 00
 اذهلاقو امال امالث ا ضوقو نيت سم ورحأ هللا هان | نيت ص نيت سصاضوت نملاقو نيم نيت ص أضوتو هب هيالاّةالبصلا
 لل الا صتشاخاو 1 تجر هيدي لس اذافدب عر ل و ةىنحههجو نماياطلا تجرخم هول سغااذاقم أ أ كل سن دالو لاس ا 1 اي تدرح ص« 6 لس دءعاااضوناد مال هياعلاقو ءوضولا | أ تس ل زاب ةنم ئنهقير ل... عا سوت نمل دعس 1 ىلملاقو * دا مهن ريديا نود دست ! ةونودنع ظ ىف عقواذاع ةماركلا | هللار ا 00 0 نال ثموشو دىلةنمءاينألا شوو فوض ظ
 ةماقتسالا قد كك ْ هينذأ تحت نم 6 2 ىتدهسأرنماراطيلا ات>رخةسأ 2 'ذاف هرا اقظأ |تك نم رك ىتح هيدي نماباطخلاا أ[

| 
1 

| 
1 

|| 

١ 

 لصأ هنال اذه ملعياف ١ روسملا ىلاهم مناك مث هباحررافط آت نمر ىتحهدلج ونماباطخلا ترم _.ءاحرىلسغاذاو أ ١

 ءالعاو : مال ١ لاين ةرط عفر م ءوضولا ن سحاق ض وق نم مال#لاو هالاغلاهم اعلاف متاصلاكر هاطالاتاىورب و4ةلذان هتالصو ا

 | اء 0 هازلا ١ ةينامعل اةنطل اباونأ هلتدذ هلوسر وهديعاد# نأ دهشأ او هلك د رست الو د-وهللاالاهلاالن ادهش ألا ةفءالا | ا ')
 .بمو تك اوللس 1

 5 00 1 ل ا نأ عاطتسا نمدها<لاقو تاطمشلاكذ :عدرطد حلاصلا# ءوضولا تاه .:ءدللا ىذر رعلاقو ءاشاهمأن ملدخدي 1 |

 0007 ا
 او_ءركصأ تح 5 هراعتضبقام ىلع ثعبت حار رالا نافل عفت :افارفغتسمارك اذار هاطالاثيمدالا أ
 لاذ تحاوب انقلاب «(لسغلاةي فيك )« ا

1 
 اوقزر 0 : هن دب ىلعام لد زب وكل تفصو أ ىنسا متامالث هيدن لسٌءاو ىلاعت هليا يعم هسنيع نععانالا عضر نو هو | ا
١ 

 انا راغأ ىلا مولعلا امهعضو ئامهلسةنافامهرنؤد هناك نيمدعلا لسغالا|:ةصوأك ةالصالءأوضوأضوتن ع تناك ك1 نم | أ

/ 
 انرك ذاك نومدقتملا ْ 5 اثالثرسالا قش ىلع نال ع نعالاهعش ىلعمت االثدس ًار ىلع ءاملابصن م ءامالةعاضان اك نيرإلا ىلعأ[

 نفضر_فاهااوعزو ْ : ارا ىلع س دلو فو أ هنمه# كامتبانمىلاءاما الصوب وةيرعللاو سأرلا ارعش لاخي و ربدأ امو هندن نم لبق أ ام

 مايقلا لعو لالا لعكلذ ءانث قدرك ذسعنأ قتيلوندبلا فطاعمدهعت.و رعشل !لالحخىلا لصدال ءاملاتأ تلعاذاالارئافضلا ضن
 حرشنسو رطاولالعوأ اهتمانركا هل علاو رشولا نس هذهف لس غل ادع رو الف ىلبغلا لم :ًاضؤتنا وع ءوضولادعلف كال ذ لعف تاق تالَذ

 اهليصفتو رطاوملا لع ْ كم را ا ال اس لان مءاد_ءامو ها 000 ”,الاقيرط ط كلا !ءنمديالاما

 | معو نيسقبلال و ا لسفرصأرانسالا عقاب عسويترللانيدبلا لسد هولا ل فوتيتلا+ رضولاضرفد#

 م ا
| 

 اهقالدنأ ةفرعموا تفر عمو ةنلدوتفرعب 0 رمال رت ني هما كلاما ايا م اراسخلا ا

  | 1اهتفرعمو سقنلا معو ْ و امس معا كاذار ذاكسلاو لوةىلععادولا فاوطاو قدرمذتلا مانأ لاسغأ ةثالثو ةكم لودداو
 مولا مول_عزعأ نم ٍ ب( مهتلاةيفيك )دع بحسم كلذ لكف اة مم لسغن او قافأ
| 

 || قار طب سانلا موتأو || ءاملاناكوأ سباحوأ عبس نمه-.لالودولا ن ءهلعناميوأ بلطلاد بهدقذل ءاالامعتساهيلعرذعت نم.

 ةيفودلاونيبر تملا ا وأ ةحارح هيناكوأ لثملا ن؟نمرثك انالاهعمب : موهريغلاك-لمناكوأ هقيفرش طعلوأ هشاععل هبل تح رضا ا
|| 

 نقتل ةقرعك مهموقأ : دصقن م ةْضن رغلا تقوهيلع لجندي ىتحرب صن نأ ىئبف. ذائضل اةدشو ًاوذعااداسف هلامعتسا ن مفاخو ضم | ١

 ايندلا ماسة ةفرعملعو ْ
 ىوهلا قئاقد نا تفخر وعلا تعاملارامغلالاعدافاكدالو ةداصلاةتاتسا كلذرنعىونيوةاساوء سي فا ا

 سل اناوهحانافخو : ىلءديز ,الءج ولا ضرعنافةدحاولا ةيرضلاي كلذ لصحت و رابغلابههجوةرسش, ىعوتس نأ د هتك و تاثكوأ ١

 ا معباصأ نياهيف جرطيةنئن ةبرمض برض وم فاح عزي نلف !تااعباعيتسالا ف كي ونيفكلا ضرع || ا

 نيده+ط اىدحان م لمانالا فارطأ ار واعالث بدع ىرسدلا هدب عباصأ !ثوطمد ىف بءلامدي عباصأر وهط صلت |] :| ا

١ 
١ 

 ا

١ 
 ا

| 

 أ
1 
 ا
 ا
| 
| 
| 
1 

 أ

 املج عم ودوباسأ نانا ستست لطرد رايغهنمرو* :ثيدع نبا صاامنرهاط بارت هيلعابيط اديغص | ا

 مل_ءواهرشو اههرمسو

 ٌءلاطمو ٌءر درضلا



 امهثم باقلا رسكشم

 | ئثبف_ثاكرل ثيح
 | رساولعولو كلذن-م
 هناعسمتنانا مر قهبق ||| لعفلف هنرغل طن تأ عاطتسانممالسلا«_لعلاق ريس ادر وكلذك ءوضولاراث 7 نمنيلعتءارغةمادقلا || يسال مهملع تاهل كد ْ : 5 | + سالا بلع تاه كلذ

 ا ىلع خفي لو قلامعتو

 |نيقداضا 0

 ةمكطاو اياءكلذ ن

 ىر اعذادزتتا هسيق

 تاداعلا راو ن-

 1 انني ةردعلار 5 3

 دهزلا ىلءهمزعى وب

 جور لاوأ امثدلا ىف

 هدانمعضعب توك

 الأ هّللاالا هلاالن ادهش ؟لاقو ءاعسل ا ىلاهسأ ا عر حرز اة نيداسلا يارا تاكل مقر و نيةفانملا مادقأ ف ( تم نعل
 ىسفن تل ظوأ وس تاعتنأ !الا هلاإل لدعم و مهللا كن ادعس هلوسروهديعا دمت نأ ادهش و هك رس الددحو ا

 | فرعي فش 5

 أ كحسأو اري ؟لرك ذأ ىناعحاواروكح ئاروبصا دبع ىناعحاوني_حلاصلا كلدامعع نمىاعجاو نب رهام“ | 0 1 نيقيلا 03 كا

 .[| قاعتدقل عيسي لزب رف شرعلا تحت اوفرو عام هنوذو ىلع مخ ءوضولادعباذهلاق ن منا لاقيالمصأوة هر 5 ْ تر

 ش ملط دقف داز ن ةثالثلا ىلءدب نب تاامرومأءوضولا ف هركب كب و «ةماقلا مولىا كلذ باو هك ٌْ 0 ال : 3 /

 نودتعب ةمالاهذه نم موقت وكس لاقو ءاس ًاويط دةقداز نملاقو اثالثمالسلا هيلع ًاضوتءا- ما فرس ناو 0 1
 1 ولف نيل اىل_هحدقو

 | فوزراا اذه فثوك

 باسل اهماق نع عفر و

 دارك إل تاداعلا

 نمئشب نيقبلافرص
 داق انيةيدادزاام كلذ

 فشك ةمككملا طاق

 هتان سالعض دوما 1

 ةمكملا ١

 رخآ الل كلذ

 . ىضتقت

 متن وكي ىناثلا اذه
 1 نمله اواذادعسسا

 لصاح فز رشح لوالا
 نيهءاافرصوهو كلذ

 1 ممبدعسم هنافمح ولا لسعد: عش“ 3 للا للاخ و كئادعأ وو دوسل مول كَ" :لط قي راد ا

 نم ”ىلعلرتاونلتجر ىنثغ ملل لوشن وان 0 هه -اوةحسمهزياهو لكلا امهدرب متاع ْ

 لل دسنا ديدحءا.عامهتط ا , وامهرهاط هينذأ مدعم كثلط' الالط الموكل ءىلط عك ا ًاوكتاكر :

 متراربالا عمنا ىدانم ىنععسأ مهللاهذ بحأ نوعيديف لوقلا نوعمس» نيذإا نم ىناع> ا مهلا لوقو ثالث :

 مباصأ لفس أ نمىرسدلاديلاب للك واثالث ىنول اهإجر ل_..غن ملالغالاو لسال دال مكنذ د ٍ

 ىلع دق تنثمهال الوش وىرمسلا لح رلا نم مرمصن خلاب متع و ىنعلالحرلا ن مرمص“+ :هلارأ ادع : رىعلا ل->رلا ْ 0 ىوهلا اود نم

 اولاقو فشنتلاموثو و امطلءاملايههح ومطالب تاوع وضولاءانث [ىف ماك ,تاو ءانملا شريف دملا ضةذب نأ 1

 | جورختلذدنعرمأب رمت لا اعهنآىوزدمف اهب د ولعت لام رصمرلا عضو

 ١ كئاناوأ وح رضا مول كرون ىهح وضد مسهللا ا ووذع لك د _:ءكلذكوهمامعن ءاناطخلا

 مونينمعا أ

 ! موت ورش منا نك علا لد لانا املا ع فرب وةرغل !لماطب ومتاخلا رحت وامثالث م.ةفرصىلا هدب ل_سغب

 اري اباسح ييساسو ىنبع ىلاث ؟ ىنطعا م-هللا لوي وىبلابأ ادسو ءوضولا عض و :غابتة بلان ىورو

 هس ًاربعوتسا م ىرهط ءارو نمو ىلاممشب نات :5 ىيبطعت نأ كب ذوعأ نا لالالا لسة دنعلوتي و

 ىلاامهدعو سأ ارلاةمد_ةمناعامهعسضا وىرسدلاب ىتعلا هةيدنجد داص آسؤرقصادو كر لب اي لست : ناب حساب

 هرركو اراهظت_سانينذالا ىلع تكلا تم مك 0 ىلعةيماس مارب ديوهنذأ ا هد ىف هد هسا

2 

 ١ نم بقرف مهللالوقي نةمايقلا مول لغلا نمنامأ ةيقرلا حسم مل سو هياعهتلا ىلص هلوقا دي دج ءاممتب ور

 لزن مون طارصل ا ن ءىدقلِزت ناك. ذوعأ ىريسلا لسة دنع لوب ورا | ردو موا ا هلا

1 

 ]| نملعجاو نبات لا نمىلعحا مهللام لان او لا اىلعستو ّك !رفغاف كلا بوقأو مهللا كلر كا 2 3

 لوآنا لاقي مهدأ نبمهاربالاقر روهطا !ىفءاملاب «عولو ل-> رلا ل ءنهونملاقي ور ووهطلاوءاعدلا ف

 0 ا اع يع هركب وتاهلولا كلاعب ءوضولا ف ساذلاب كحذن اناطيش نان سلا لاقو روهطل ا لبةنم ساوسولا ٌىد_:ددام

/ 

 فرطب ههح و حت مالسأ اهم اهملع هنادنعهللا ىذر ذاعمىورنك-!ىرشزل او بدسملا نبدا #2 هلاه تروي ءوضولا

 ا اةلث داع نع هاو ذهف نعط نكلو ةفشنم 4 تناك سوءيلعهقلا لص هناا نعدقلا ىضرت كاع توروهيوت | تاداعلا قراوخ ةردقلا

 ْ :و رهف أور عنبا نعىوردقو بطلاةهجن كالو سمملاءاملاب ا ضوتي او رفص انا ن م 6 هتاهرك و

 ٌْ ”اهاوك لغتوهئماض وتب تاىاق :رغصءانا فءامة بعدل تجرخ رج ا مهضعب لاق و رذمل اءاناة مها ارك اههنعهنيا كر

 ْ هنا هلام : رطخ ناىجينفةالصلا ىلع لبقأو هن روضو نهخ رذاههمو امهتعهنباىطرقرب رهفأو رعئانعكلذ

 ْ | ١و ةوعي اقرب هطتريغ نم ىلا تدلل ةااتمن م ىحتسا نأ ىجينيذ قلذعار اف ع_ذو موهوءرهاط رهط

 ا ١ تاوىوأ:دمجا ىالدخالاب قاختلا اوةمومذملاىالخالا فقلذاوةنو: !ابباقلاةراهط نأ قةمتمأو 9

 ١ 000 دك لد 2 اوتاروذاغلا نانو ةتمهك رتقهتىلاكم اموعدي نأ دارأ نك رهاافلاةراهط ىلع رصتق ن
 ! ملعأ هناعسهللاو راوبااو تّةمال ضرعتااءلحرلا اذهل ثمردحأ امور ادإا نمىفارعلا بابا ارهاط

 «(ءوضولاةليخف )<
 00 كل سد من تكر لس ءوضولا سحق ًأضوت نم لا ل

0 
 ١ ا 7

١ 



44 
 كلا ةلاذخاب انو ةمدقملاىلا ءرع ير دي سب وقاثلاذخأب ّظ رخل ىلا: عرس رعوةساتلا أ

 هتيهباريبكا ردعذ#خأب مث هأزحأ رخل ىلاةمدقملا نمعس «و ةرادالاترسعناف ةراداةب رسملا ل وهرب ديق

 ةئالث :قوأرامأ ثالث فوأ أع_ضاومةئالثفاث الئ سمرف راسلا 2 رع وهيبض#ب رج جراسا

 دا ارآنا كلذ ب>و وةسشلاةلاي أن يترعْكلذ ل صح ن اف ممسملا لح فاد وط رلاىرب النا ىلارا دن م عضاومأأ

 ىهنتسد ورخ آم ضوم ىلا عضوملا كلذ نم لة: تراي للة بماحللا بحتس اةعبارلاب لد تاورخ | ىلءراصتقالا ظ
 رتب و سمللا سم نكحملاا كردي رثأ قيبال ت>ىرسا ابك لدي ووجتلا ل ىلع ىنعلايهضمةي تايءاناان ||
 تدش ؛نالونطابوهف املا هيا! لصبالاملكنأ لعباو صاوسولا ع ضم حلل 3 تاق ع نطابلل ضرعتلايهبق ءاصةتسالا |

 هيلاءاملال_صنأ هروهط دك ةساحفلا كح هلتنث ورهاطو هام لكورهظت لامة نطابلا تالضالة ساحلا كح |

 نمد رف ند>-وقافنلا نم ىبق رهط م-هللا ءادم الا ع نمعارماا يسيل ا سوال ىى_عمالو هلي رب يق ا

 اهنا ىورد_ةفردسمر لا ام«امل نيب عبلاو تبق, تاةحمتارالةلازا ضرالاب وأ طئاععمدب كلدن و سشحاوفلا | ا

 ءايق لهال حلو وهباعناا ىل_مهللالوسرلاة نب رهطملا بحهتااواؤ رهطتب تأ توبي لاحر مق ىلاعأ هلوقلزن |

 *(ءوضولا ةيقبك )< رخغ اوغا_لا نيد .عمتتانك اولاقركيلعا مما نأ لا ةراهطلا.ذهامأ

 ٌىدتد» و ًاضوتالا طئاغلا نماحراخ طر .اعهنلا ىلصهننالوسررب ملفءعوضولاب ل: ثاءادتنسالا نمغ رفاذا | |

 لاذع ىونب نأ ىجبنيف لا او اياهويم .طفنارعلا قرط ةاوفأ ناس هيلع هللا ىلصدنتا لوسرلاةدقن كل !اب |

 نملضفأ لاو ترث | ىلعةالص لسوهيلعهللا ىلصلاقوةالصا !قىلاعتهلئار < ذونار ةاادعا ارا هفريهطت كاوسلا| ظ

 ةالصلكد_ذع الا اوسلاب مهتسمالىتمأ ىلع قش تاالول و هناعمتلا لصلا فو لاوسريغب دايم سرسلا

 ىكامس مال- بلاهيلعن اكو تام_ءالاز طم ض اوك انس اهل ىلع نواحخدت مك ارأ كامهلسوميلعهقلا ىنصلاةو أ ظ

 لزتيس هنااتنط تح كاوسلابأن سان ل سو هما هللا بص لزي ارب للاق هنأ هنعهتنا ىذر سابعتب ا نعوا رام تلال |

 ههجومللا مركسلاط ىبأ نب ىلع لاقو برالءاَض صو مخلل ةرهططم هناقثلا لاي كل ءمالسلاه.لعلاقوئثهيقهيلع ١
 م-مناذ [ىلع كاوسلاونو-ورب , ل -وهيلعهنلا ىلص نال ابا ن اكو رن ابلا بهذي و طذملاى ديزب او للا د
 الوطواضرع ُكاَب_سوولقلا ليز ون خا مراصنالا نابضة نمءريغوأ كارالا شخ دامس هتيفدكو 1 ْ

 :لاب ةهكتلاريغت دذءوهم ءهعلصا لناو ءوضولك دنءوةالصلكدنعلاو بلاس سس واضرعقرصتقا تاو !|

 امس!لوقي و َدلبَعلا لقت مءوضوال ساحب كاوسلا نمغارفلا دنع مث هتئاردركتاملك وأ مزالالوطوأ |
 نم ينس اوةي والماك ءوضوالىأ ىلاعت هننامسن /نملءوضوالل -وميلعمتناىلصلاق ميحرلان حرلا ]|
 فام-هللا لوقو ءانالاامسهلمثدب تأ ل بقاثالث هيدب لسغب ثنو رضح نأ بركب ذوعأ و نيطامش !انمارعو ||

 ىلاةينلا مدت ردالصل اتسسابتساوأ تدخل اع رعوني مةكلهلاو مؤشلا نملب ذوعأوةكرعلاو نجلا كلاسأ | أ
 ىلاءاملادر ناب رغرغ هنو ع اهم ض طهنبق هنو عب همعلةف رغذخأب مزح امج ولا دنعا همست ناقدج ولالغ | ٍْ

 ه«يفنالتف رغذحخاب م كلر ك ذلاةرثكو كناتك :وال:ىلءىنعأ مهللال وة و قذريف امئاسنوكنئالاةمدلغلا | أ

 ةحئار لدجوأ مالا قاشنتسالا ف لود وا مفامرتنتس ومجال! نسيان لاو وس ل ا ا

 لاصن !قاسنت_.-الانال رادلاءوسنمورانلا غاو.رنمكنذوعأ ىنا مهللاراثنتسالافوضارىنعتناوةنملا |
 نمو لوطلا ىف نقذلا نم لب دام ىسهتنمىلا ةهملا مسا دم نم هل غيفدهب ىلةفرغ فرغب مث ةلازاراثتتسالاو |[
 لصون و سأ ًارلا نمامهف نينيبحلا قرط ا :رخااه-ولا»_>-ىىخدبالو ضرعلاىفنذالاىلانذالا ||

 موامهممج ولا بناج ىف عشب ىذلارد_َهلا اوهوهنعرعشلاة ب ها: ءاسنلاداةعد اموهو فيدخل عش هوم ىلاءانملا | ا

 نابحاتلاةعب درالا روعشلاتدانم ىلاءاسا ا لصولو نيبجلا“ هنو ارىلعقاثلاف رطل او نذالا سأ روىلع طيخلا فرط |

 ةمعللا ادّممم نمنينذالا تاب زاوامامهتار اذعلاو با اغلا فةففحا ملال ب اده هالاونأ اراذعااوناب راشااو[ ْ

 ةيعللا مح ةفنعلا كح والفتشش كا لااماوه>ولا نمىلقب امىنعأة فيفا اةيعللا ترانمىلاهاملالاصد اسحب دا 1

 رجاتف ع.باصالا لجندي و كايا .رهاط ىلعءاملاضيشب وااثالث كلذ لعفي مث ةفيلتاو ةفاثكل اافأ ||

- 

0 
5 

 لا يسن
 لاَقذ مالا كالبهو

 مقتساف هوت نكلوال
 ىنلاناكف تراك

 دعب مل وهياع هللا ىلص

 تاديهاشملاتامدّوم

 ناطخللا اذهببط وح

 قثاقع تاوطو

 ءالعكل زق ةماقتسالا

 نودهازلا :رخ“ الا

 ىلاعت هنيا مهم نود رقملا

 باط مهمل :

 قحبجاوإ صضوومتلا
 انور داس ةيسإلا

 بولاطملضفأةماقت-الا

 لاق «لومأمفرسشأو
 نك فاح زوما ىلعوي ا
 ةبماقدسالا بلاط

 ةماركلا تلاطال

 قةكرشم كك سف:ناق

 كبرو ةماركللاتلط
 ةماقتسالاك نم باطد

 م 00 ىذزلا ازصهو

 باببلا ف ريبك لأ
 ةمقمقد نع لفغرسو

 لهأ نم رياذح

 كالذو بلطلاو كولا
 نيدبعتملاو نم دهتملا نا

 نغاملا ريباوعمس
 هب اوحنمامو نيمدقتملا

 قراودثوتاماركلا نم
 مهسوؤنادءاف تاذاعلا

 ئنملا عاطت لازنال
 نأن ع و كلذنم

 يم اي اوقررب

 قبب مهدحأ لسعلو



 ([ةماقشمسالاب ىلاعت هللا رعأ
 و 2 اه ل علا لاوذ

 نام نمودب أ

 باوبأ ملل لا

 لثم بطن نممهضعب لاق

 ةماقتسالابة.ط اخلا هزه

 ا تارهاشملا نمديأن مالا
 ىلاعت هنناعاش ناة دا اءعاضتبا داوءوذولا بسب نيئ دتبما هنتوا مادا عم || 2 ةئيمل راونالاو هب وعل | ةنلا .انالاد

 [ت.شتلابةقداصلاراث" الاو

 برسقلا ماقب نيزلا
 هللاىل_صدم سنالا

 ا كلذدعو مل_برهمأع

 | هنمساوسولاة ماع مسو وهملعهنناىلصلاق لستعملا ف لو.دالو هذ ىلع حسم وأضوتف ءوضول هتتافا اماقلاب ا ْ
 هدساق هل |وعب بط و

 ةنكس د اولو تح |

 قاطأام تامدقملا

 صأ ىبلا ةماقتسالا

 لاقلضفأ لامالاىأ

 ىنل انال ةماعدسالا

 لوي لو «لعهقلا لص
 اوص< نو اوهقتسسا

 قىداداارفعحلاو و

 كمة اف ىلاعت هلوق

 هللاىلارةتفا ىأ ترمأ

 ضعب ىأرو مز علا ةدإ
 هللالو_سر نيللاصألا

 ف سو هلعفللا ىص

 ل او رابتلثلاف مانملا

 تاةكناك:عىور ننا

 دو*ةروس ىلمي#ُس

 لاق مناف اهتاودغاو

 كيبشىذلاام هلت اَهف

 | قىرسسلا لح رلامد-ةيتابذب ا ىرمس]!ىل_ترلا ىلءهسوأ تخف كتب نآوهشاشر نما هام ءاأ[]
 | طاس ىلع فطاخناو

 ش 46 ١

 لئاسملا هذه لثمقهبففاللا قوام .راهطلاب تيّتف أكل و ساوسولا ةداسأ
 : يب( ةلازالاة فدك ف ثلاثلا ف رطل ا)*#

 ةبفعتناكناو اهدراوم عج ىلعءاملاءارحا ىنكيذ سوس: مزح اهل سبل ىلا ىف موتسكح تناك ناةساختلاو
 تت 1 لل عادت :غوفءموؤت هبقصتلب ,اسمفالان وال اءاقب اكو نيعلاءاعيىبعل دب عطلاءاقب ونعلا ةلازان مدنالذ

 كادلافاهنلازارسعب هاف ئارهلئشلا ناك اذاالا اهنعىنعبالو ,نيعلاءاّةب ىلع دي اهؤاقيفةحئارلاامأو صرلاو
 ا تقام ءايشالان أ عب نآس اوسولل ل زااوثوللا ف صرعلاو تحلا ماقم موق: تانلاود لا متارصمرصعلاو
  ناناعغلا ردع ةتىلا طاننتشالاب لصوت تأ ىتمنالوهعم ىلهبانمشياهأ عت الوةساحت هلع دها ثدالاف نية ةرهاط
 0 هيرتلا لغاهتشمكدر ونافءاعتسالااهمدقتي ووممتلاو لسغلاوعوضولاا نمو (ثادحالاةراهط ىئاثلا مم قلا)

 ا « (ةجال اءاضة ب ادآبآب زي

 أ ىلاءاهتنالا ل هنروع ف دكيأل ناو هدو نائشب ريمس تاوعار صأاق ى رظاخل نيعأ نعءدعس نأ ىئش كب

 0 احا 0 ليوا ل اسال 0

 ال13 اراباونو بسلا 1 ور د 5 مشلا تتالوركس ارلاءا 11!قلوم ال

 | ءبيلعمتلا سم يبنلا تأ متدحنم اهنعمللا ىضرةثئاعتلا# امعاقلوسالو و ورانا ىنعلاو :لوددلا

 ٠ | لونا سو هياعمتلا ىل_ههننالوسرف .ارهنعهتلاىضررعلاقو هوقدصت الق امتاقلوم تك سو

 |مالسلاهسلعمنأ هنعهتلا ىقرةم ذح ىو رذاة عرب ةودعب ا ءاقتلد ةمرجلام اعاق لت ارعانلاعت

 ْ !ناوبسالمالسا هلع لاقو ىذمرتلاهركذم_لعءالاى ورح اذا لستم لا ف ل و٠ 0105 عمود كرايملاننالاقو

 أالو هبسايالفا راجفاملا تاك نا كرام نبا لاقو < ةمس اوسولاةماعن اق 1 و مهمه تم كد أ
 أد نعلوقينأو سارلارسس احعءاملا تس لعن ديالو لسوء يلعدقلاىلص هلوسزوأ ىلاعتهقلا م. هنلعأ .تبعصتسا
 ٠ [ىذلاهتدجلا ورانادنعو محرلا ناطسشا | ثرخلا ثلا س غلا نكرر نمهنلاب ذوعأهننامسب لوخدلا

 أ نو سول لا لنقل بنا ادعب تاو 1[تند ؛ نع اجراحالذنوكيو ىنعفنيامىلع با ىيذؤي امى ء«تهذأ

 .تيضقلا لفسأ ىلء دل ازا صاوانثالئرع :لاو هلا, لوبلان مئربت سنأو ةجاحلا عضوم الا, ىضنت ال

 أ قاكنافءاملاةسبقب هنأودةدلف لاب نمي سامو مال يلع قشب و سوسوتبفءاربتسالا فركشتلاغك, لو
 أهنلا لس هنأ ريدا قو ساوسولا,تاطم_ثلاهملعطل تءالوء اذ« سفن ىف ىو ىتحماملاهياعشريلف كلذ هيذؤب
 ا ثيدحفو هّذلا هلق ىلع هنفةسوس ,ولا لدتف يههةفًاءاربت_ءا مهةحخأ ناك دقو ملا شر ىنعأ أ لعف لس وهملع

 أ اثورالو | ةلدانما ةءارخ اى -ائس لك مرسول لاكن لوران :اآع هر تان

 نسم كسحأال هعداسخ رو نار ءالا٠ نمةياعدلا ضعبل لح رلاقو لونوأ طئاغب هلمقلا لمقتسن تآانانو

 أ 0 ع رااربدتساو جشلاقتسأ اوردللادعاورب الادعبأ , ىذا ام ىباو همس *الىناكسسأ او ىلد :لاهةءار 2
 ارود_طىعزفو: نأ انههءاغقالاوةهرداماابةحئارلا بط ثدن 9-1 | ماعنلالاحا لضفحأ ًاوىبتلا ءاعقا
 لوسر كلذ لعف طلاع هع سالم نمت رقناسالا لوس تأةصةرلان موه عفر نأ لافحالاوهنم لق

 الذ سانال نيله" اح ةداش عم مس وهيل ع هللا ىلههللا

 و«( ءاتالاة شك )*

 تحاوعاقنالا الا ماخ لمعت: سا قنأ تافاعب نيلي ارك ابى 5: !تاقرا أ ثالث : هب دعما ىجسا ع

 عضوم لست ةدعتملا مدعم ىلعمعضت و هراسنر غاذخاب وو 7 وباقرمهس !َنمالَسل ام اغلا رغم راذالاو

 2” ةسافلا



 نك

 الوةراهطلا ىفةعداو لقنت ل هءادكأ ارمصعرخ || لا لوسيا لترا سررت زا زسرت ل

 نءذوز ر ريع الن يزلاءامالا اوتاسصل ا اهاط اعتب مههاسيفا وأ اكوتاساتغلا نععامل ا ططحةدقنكع نعلاؤِش

 الاوءاملا ريغ مدعىلعالا لوعن لهنأ فمي رصلاكاذهوةين ارم هنةرح ىءاعمنعهتلاىذر رعأضوت دقو تاسامنلا |

 راصءالا كلت قلاَد سلاعوقو مدعو بهذملا اذه مايغلارسعاذاق بد رقنطظإ لعن ةبلاعا حنان اوةيث ارصنلاةءاف |

 مدعوةرهال# انالا ل -وهيلعهللا ىلصهللا لو سرعاغصاث لالا لم ادلاوت أن نلملدمت ءهللاىذر رعلعفولوألئاد ||

 ران الإ لوح ال تاكو 0 ”ضايحو هدالب ءفن و اغلا لك أ اناهخاىز نأدعباهتمىناوالاةيطغت |||

 نيب قرف ىو تريغ7 ناة سنو ريغتت برلاذاةرهاط ةساخلاةلاسغتا ىإ ضن : هزع هللا ىخكروفاش اانا عدارلاو أ]

 ناعمة امغاا مف دتدو رولاةوةتان اول الول قعماريطاطصدرويرزا سرر 0 نأ

 قءاملاح رط نيدىرفالذ اذ هىلاةساماضا ًاة-احلاف ةجادلا ىلع لل ليحأ تاوةسامنلا ةطلاخت عنعمل دور ولا |

 سما1اوىاوالا اوبايثاا لس غدا بلل وءاماهتفوةناحالا ف سلا ب وثلاح ٍرط وأ سكن وثاجفةناحا ْ

 عقواذا هنا هنعهلناىىذر ىفاش ل! بهذ مق فال الود اعلاه راك ءامملا فار 1 اوفاك مهنا ا

 ا

 لهىرعش ثءاودكارلاو دىراخلا نيد قر ى "واللة ناك تاؤدن وضوتلار < هنأر بغت ::موراجءامفلو ||

 بنان أ ق هن راجلاءامملا ف ىرتأ ةّوقلاكلذحام ثائر 1 !تيسءانل اوف ىلء وأ ىلواريغتل مدع ىلع ةلاوخلا ||

 ىلع فاوالا نمعاملا ىرت ىف عهءامنيد واه «:امنيب ىرفلاا ف ترحتاو فر ,ةلااق رحم نافالمأتاماسجلا

 اهماعىرعامتاب ىضقاذاة شنان: دماحة ساكت نمىراحلا اءاملاباطالتخا دش أ لوبلا مت راحاضن أى موتادبالا

 نمدش 1 طالتدخالاو ودحاوءاملاو عئاملاو دماخلان يب ىرذك أف ناتلق عقنت مف عمتك نأ ىلا س ريغ ؛ ناو

 لوبان رفد خل نال زوك لكسفاتقرذمم نيتلق فلولا نمل طر مقواذا هنأ سداسلاوةرواحلا

 ةرثكلا عاطقن ادعبءاملاةرثك قب وأ ل وأ ريغتلا دعب هتراهط لملعت لهىرع-ثتيلو ل.لقوهوهيفرشتنم
 ثو ةثقتملاامفأض وة: ةيلاطتاراصعالا ف لزت /تاماجلا نأ ميانلاو ايد ةسحلا ازحأ ءاقب قَد عماهلا اورو.

 دراوتت 0 ةرهاطلاوة ىلا ىدبالا ناب ملعلا عمو هانا قيباؤالا :ىدالا نوسمغاو

 ىلص هلوق ىلع نلو عمر ل1 مدعو بورا .اوناكممنأ نم 2 لاق ىو هل ؛دشلاةجاحلا ءمرومالا ذلهذ اهلع.

 عام لك عسب .طناوهو قة. .ةاذهومحروأ هنولوأ همعطريغامالائثهستنالار وهطءاملا قلخ لسوهيلع للا

 52ر14 ليت سفةلهمل ىف عشب ب 2 لاىرت اكفهتهحن مأي واغمناكو هكا املك« سفنةفصيلاب اهب نا

 لظيتفىل. 0 نيا دكا لاناثال 1 الا ةقصلاو زوامم هنر و ريصإ ةتراهطت 1

 اذهذدح روأ هنولوأ همعط ةماغب هتملغ ف فرع دوتلغو م اذاالاهعبطي عبطن :: وءاملاةقصا روصتب وهتقص ْ

 هب رهظن وج رملا هب عقدت. ف «لعلوع تاير ددوهو ةساحنلاةلاَزا ىلع ىوةلاءاملاف عرشلاراش ا دقو رامعملا

 ءاوصا قوىرا+لاءاملافو ةلاسغلافونيتلقلادعباعف كلذكراصإهرهطيفةيلعتلغذاار وهط هنوك ىبعم ١

 است هلقالملاءاملاريصن ىتدثيغاربلا مدوعاست-الارثاكن اكل كلذك تاكو لذا اوذع كلذ نظتالوةرهالءانالا |

 مهمهسفن ىف وهذاثمت لمحل مل سوم هيلع هللا 7 هلوقامأ و لملقل اءاملا ف ر وندلاعولوت الوافي عا ْ

 ةداتعملا تاساحتلاب ريغ اليلاغلاف هنأ هيدارأ هنالا هد نأ نكمف مريغ::ملاذا هيدار 1 لية تافريغت :اذال م هناف |

 اث.تلمحال ةلوقو نكماهانر 5 ىلا ةلدالا نملتاب موهفملا رون لق عاب ماذامف موهفملاب كوه | |

 لو سانلانالثا]ل ذوتاقند ىأ ١ هريشالوابلسل موال اسهل لارج هسفنتف ساهيل ىقخلأ قنورها |

 المأ ارثؤماربغت ت ريغأا أ ف نوددرتب ماهفة سلا ىناوالان وسمعت رتاردغل افو ةليلقل اءابلا فن لو دخسلا |

 اين لمحعال | سوه عهللا ىلص ىلا لاف دقف (تاقناف) ةداتعااتاساعلاهذ مم ريغتي النيتلةناك اذا هنا نيبتف |

 تاساحأاب صرمذا !نمدي الفاس ا اجيك اكحاهلجت رثك امهما ماك ل ءباةاناذ__هفاهاجت رك امهمد|

 ايمس>ونلوالاة ريس نماههذ لهاستل ا ىلا ةداّةع تاس اها ا ومأ ق ىف ل41 ىلع واعيج نيبظذم ا ىلع داتا | ْ

 ان (لا - محو - ©)

 الوب راجلااهانملااممفرتكتالذاة:بدملاوةكمةراهطلارم رم اولا كو ناكلاطو رشم ناك ولذا 5 تاو 0
 ئدنعوبلاط 2 ١ ايشلا]

 تلطل عماجدح كلذ ف

 ملعأ هللا, ضرتفملا لعل ١

 ىذلالعلا (لوقان)
 0ك ىلع ةضل رفهيلط

 ى-متلاو مالا مع حسم

 هلءذ لع باثءامروماملاو

 هكحر ىلع ماءدو

 ىلع فقاعنام ىنهتملاو
 هكر نكك وهلعَف

 تاءهتااو تار ومأملاو

 مزالر ةسم و_هاماهنم
 مالسالا معد علل

 هنخرمالاه جون اماهتمو
 دوحو دنعهنعىسملاو

 مزال وها ةثداحلا

 هحوّدم ههو زل ثم

 هدا
 د م تجاو
 دد_ةعنامو مال_.الا

 هجو:بوثداو- لاب
 هلعفدنق ىنملاورمالا

 ساالصرف هددك دذع

 تاقالطالا ىلءاا سم

 معأ رطااذ_هوولهك

 تعيس ىتلاهو بولا نم

 خياشملا نا هلع ًاهللاو
 ءاطعو ةبفودلا نم

 قند_هازلاة رش الا

 قاسنسعاورعئاندلا

 معلا بلط ىف د_جلا

 هوذرعى تح ضرتملا
 ىسهلاورمالا اوماقأو

 كلذةدوع نماوح رخو

 قاععت هللا ق. فول نسدع
 كلذفاو_اق:ءااملف
 ىلصدتلا ل وس .رلنيعزامم

 ثيحرل بو« بلعهلا



 هدر ل اظل

 ضنئار ةلامل- _ءزههنأ

 اهلع ىبسىبلا سينا
 تضرتفا اهئالمالسالا

 مل-عراصاضرفاهلمع

 رك ذواضرفامم لمعلا

 ديحو اال نإ

 اهلوأ نال كلذ ىف ل اد
 صالدال اونا داهشلا

 كلذ نالكلذفلحخاد

 مال_بالا ةرو رمد ن<“

 لخاد صالخالا لعو

 ث.-ومالسالا ةكش

 ةضد رف هنا ل سوه.لعهللأ

 هلهجا طم عسال نأ

 نم مدقتام لتسحو
 مساامادرثك لب راقالا

 معيب الدق هنال هول بالا

 لال الءورطاوألا لع

 عم لالحلاإ_ءو

 نيعيلا 5 ةهودعو

 ءايلعن مداقت هلل

 ”رثك ا وىرناو :رخ“ ظلا

 هذ مم لوجلا ىلع نيالا
 هذ_هتناكولوعاشالا

 ماع تخرف ءايشالا

 قاذلا رثكأ اهنعزعل
 ىىل_.موهنلاءاشامألا

 لوةىلا ل. واقالا هذه

 زيكا 7 بلاط نأ شلا

 بءلاقنم لوذ ىو

 ءارشلاو عسيبلا لع هيلع
 اذا قالطلاو حاكسنلاو

 اذهو هيف لوحدل'دارأ

 ملسملا ىلع ضرفى ره

 هلاق ىذلا ازكعو هلع

00 
5 

 حت ٠

 تايرقلالخفأن مودل: مدا اا رمد ةيدضقاذاو اين كل ىلع 2 لو نا هذلاو [قموف .

 0 وع كد نأ ى اعلا تقوفرعثأو هباءاطو < قرنق هل مىلاءقرصن تانمفرشأ ماع |

 ضعبلا ىلءاهنم ضعبلا مدقتهحو راهلئاضق برةرثولا_عالا نم هرئاظنل لثملا اذه ناطفتيلو اهلك بناوجلا
 | اذاو اهريفاذح اء:دلار ومى ق.ةدتل ا نممهأ ىل_ذذالاىلا اهفرممإ رمعلا نا ظل ظفسىف باسكلا ق.ةدنف
 | هترملا ىفالا م مرا ازهىانأ عاف بت مه عسا رأاهلةراهطلانأ تنيتسا رار رع

 افلا ةراهط لوقتةرهارظالالا ادق ضرعتنال ثلا نملقالار طشلاىفانالرهاظا ةفاظن ىهوةسعبارلا

 ْ | الافلام علا ى هرنرملاتالضف نعةراهظو تدخلا نعةراهطو ثيحتا نع ةراهط ماسق ًاةثالث

 هريغو نأ: كاوةرونلالاهعتس او

 «( ةلازالاو هبل ار او لازم اب قاعتي يفر اظذلاو ثمل ةراهط ىف لوالا مسقلا )أ

 ا «(لاز !!ىلوالا فرطلا )+

 ا اديتتملكورجلاالااهاكةر هاطفتاداجلاامآ تان او حاز ازحأوتاناو .توتاداجةث الث نايعال اوةسادتلا ىهو

 ا الاةسحئ اهلك تتاماذافامهدجأ اميل اس "رب زنكناو باكل االااهلك ةرهاط تاناو ماو ركسم

 | هلي اس سمنت هل سلام لكوةمعطالا نم لمه ست املك انعم فوحافتلادودودارلاو كوسا اوىد الاة_سجن

 أ عطب امامه حن ا_مسقف نان أوبحلاءازح أ اماوهمفاهنمئذ عوقولءامملا س <: الذامهريغو ءاسةنخن وباي ذاك

 | لك ةهنطابنم ةجراحلا تاب وطرلا ىاثلا سن مافعلاو توملاو زاب سجن: الرعسشلاو تيما كح هم كحومنم
 || ةداموهامالا سف لمحت موهو رةمهلامو طاخاوباعالاو ةرعلاو عم دلاكر هاطووهفرةمهلالو ال سم سدلام
 | تاسادنلا هز ع نمئث نعى هدالواهلكت أن اوم لا نم س<لوبلاوتورلاومدإ او حيتلاو ضم لاو اك تاومملا

 ٠ نيط ىاثلاودب برخملا دب ملامهنع عب رادعألاب رامدق-الادعب وخاارثألوالا 5 ةسج نعالا | هريثكواها.[5

 ا تشالىذلاوهو هنعزارت-الارذغتب امر دع ةسالا نورت عمهنع عي قد رطل ايف ثتورلارابغو عراوشلا

 [كلدلادعب هنعىفع ةاهنع قب رطلاواخ السان نما لذ. اىلعامثلاملاهيةطةسوأ طا م

 ا | هتسلف كري_غبوت فوأ كنت تاك ءاو -ةداعلا دس راجا ذاالارثكو أ هنملقام تر غارعا امد م. -ارلايةحاملل

 | مداااهتسح رف: ههجو ىلع ةرتب هسنع هللا ىطررع ناكل دودب دصو عيق نءاهنم لصف ا

 | جلخ نماردان عقنامالا د سلو“ أ ١ك ذكو ايلاعمودن ىتلاليمامدلا تاعلعل نم مرتي ام هانعمىفو لسغب وىصو

 ا قع رسل اة ا سموهلاو > قا معنا سن الاول عال ىلاتاركم !!ىنعمىف نو ؟بالوةضادتسالا مدن قولا .ةهريغوأ

 | اهل لصأ الةسوسواهف عدت داامو لهاستلا ىلءةراهطلا صن الذ رعت سجنا تاساخل اهذه

 «(هيلازلا ف فاثلا فراعاا)«
 ريغاغش:مارهاطابلص توك نأ طرسش طرب فذ ةريهطت رهظم .رهوءاجتسالا عك دمام امأ مئاماما اودماحاماوه

 ْ ةطلاخك هري-غل سحاشتد :لىذلارهاطلا ل. ءاملك الو ءاملاالا اهم شب تاشاسلا لازت د

 أأابب رتتاكوريغتب متافهحيروأ هنولوأ همعط ةساغلاةافالع ريغ : تابةراهطلانععءاملا جب ردع وهنع ىغن_ساأم

 لمح م نيتلقءاملا غلب اذا -ومئاطميا را ءاوم هل سد# مدار ءلال طرب لط رةئام سنو هواذمنيسجنو نين هام نم

 ةسادغلاب ريغناذا ىراخلاءاملاامأودك ارلاءاملاىفازه 4 :ءهللا ىذر عفاش !ادنعاسدترا 2ك ازا مد

 ىردع ترحاذاةب راخلا ةساعلا|ذكوتالدافتم ءاملاتابرح نالابت<ءامو اهقوفامنودة سد ةريغتملا“: ه را

 ىرح نم ىوبةأ ءاملا ير ناك ناو ني-تةلق نعرصا تا ذااهلامثواهنيع نعامو ءاملا نماهعقوم سخخ ةءاملا

 ماا ذاو نيتاةردق ضوح ىف ممجا اذاالارثكو دعامت ناو سدفذاهنع لف سامو رهاط 2 اعلا قوفافةسادتلا

 وك نأ دوأت كو«

 .ساوسولاراثمو ه. 4ع اا _سامةحاخل اذاري_الابالا س قبال لقتا ,ءاملانأ ىهنعهللاىذرشلام هذه هلم
| 

 ا

 كن ؟الامتو هلم + وهب رك ند<«رعل تشتمل بسام كارهو كلذ سانلا ىلع قش هإ هل -الونيتاقلا طارتشا

 :ءهللاىذرىقفا ملا بهذموهاذهقد رفتلاباسعدوعنالو رهط سةتءامن منال

 : هق
.- 
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 لخفأ نيلعنلا ىفةالصلا مهذعب لاقى نطابلا ةفاظنن هاك هترانعتناكسف مسبشلاودئ اوملاو نانشالاو لحشان: |
 ماحوةاحام منا هلمال_بلاهياع ل.ئارع .رابجخاب هتالصقهلعت عزا لو هيلعللا ىلههللالو رنا |

 احا نول تددو مهلاعن نوءاخ نيذلا فى خنلالاقو متلاعت تعا ل لسو هيلعمتلا ىلصلا# مهلاعت سان 1
 ع راوشلانيط ىو ثءاوناك لب رومالا هذ. هف موهاهاست تاك ازكهفلاعنلا ملط اركشماهذخافاهملاءاج ْ

 باودلاب سادي ودو ري«-_كلاوربلا قيةدنمتواك اب وضرالا ىبل+دجاملا ف نولصن واهماعتوسا < وةاقحا

 لاؤس مهنمدحأ نع طقلةنب ملوتاساحنلا ىفاهغرمةرثك عمل بخلاو لدالا رع نمتوزرت<الوماءلوبتوا
 ةفاطن ةنوعرلا نوسة فئاطىلان الاد ونلات متنا دقواهنف مهاهاست ناك اذكوذتاساغلا قئاقدف'

 نودش*بارخ نطابلاواهسورعبةطشا لا لعفكر هاواظلا مهنبدزت ىفم-متافوأرثك افنيدلا نبم ىهتولوةف ||
 ىل_ءرصةةمرصةقاولوء+فتمنو عت الود ذتوركشت سالو قافنلاوءانرلاو لهل او بعلاو ريكلاثئابخع |

 أ ةثورغم:داحسري_غنم دعسملا ىراوب ىلعوأ ضرالا ىلع ىلصو أ ايذاح ضرالا ىلع ىهثموأرخغابءادختسالا |
 ةمادقلاه«بلعاوماقآ فس ةتمربغل>روأ ْ وعةبن [نمأضوفوأ مدأ نم مدلل فالغربغ نم شرغلا ىلع ىشم |

 ةذاذ_لااوهسفهتطلاختومتلك اًومنماوفك ساو يبت صر نم هوجرخأو رذةلانذو.ةلو ريكنلاهيلعاودشو |

 نمسردنا شكو اركشم ف ورءملاواةورعمرك اراص ف.كرطناقةذاظنةنوعرلاوةراذ_ةناعالا نمىهىتلا|

 مث ايهىف ةيفوصلاا.مدحأ ىتلاتاداعلاءذهنالوةتفأتاقناف هاعوهتةرقحسردن اك هعمرندلا |
 اذ_هنالوةأ ىنكلو ليصةتريذنمه.فلوقلا قاطأ نأ هلل شا لوقاتتاركسملاوأ تارواتلا نممتفاظنو |
 كلذريءو رامغلا عقدا هب عققملا رازالا وم دٌّقلاف الئلامعتساوت ال الاوىناوالادادعاو فاكتلا اوفيافنتلا |

 اهة+: تاينولاوح أ همن رت دةوتاحابملا نم ىسهقدردتلا ليس ىلعا اذ ىلارظنلا عقوت !بابسالا هذه نم |
 هيامثو ةندن و هلامىف اهم فرصة ماهحاصن ا ىن<الفاه فتى ةحابما موك اماقتاركسأملابةراثوتافورعاانةران ١
 هلوق هب رسش» وني دلا لصأ تال ذ لع نا.ف اركسنماهريصمامأو فارس اوةعاضا .ؤ نكم ملاذادب رب اماهب لعمق ا

 هيد-_هقلانوكيو أن يلؤالا لهاست سيف لهاست, نم ىلع هب ركشي ىتحتفاظنلا ىلءنمدلا ىنبلسوهماعهتلا ىله |

 هنوك, امأ نب رابت الا نيذ مياركةمربصفروظخ ا ءابرلاوه لل ذنافوهراقت عقوم نيسحتو قاتل هالي ث |
 لئاوأ نع ةالصل اهببس رخؤبالو كلذ رت نمىلءركشي الن اون زل نودربذلا «:مدصقلانوك آب افورعم |
 لع تأ نكع حابموهف كلذ نمئيش هينرتقي ملا ذافهريغوأ لعن ءوأ هنملضفًا وهل عنع هيلغتثنالو تاقوالا |
 اهفثبد وأ مونب اولغتشالءيق تاقوالا فرص اول +: ثد ملول نئذإنيلاطمالالا كلذرسس دال نكسلو ةيلانةب رق |
 جرة ملاذا هيسايالف تادايعل 1 دوىللاعت هللارك ذددح تاراهطا|,لاغُش الانالولوأ هيمواغشريدف ىعبال د

 ه«باع ةدايزلافةجاحلاردقالا هيام ماقوأنماوفرسصن نأ ىتبننالف لمعلاورلعلا لهأ امآو فارساو أر كنمملا |
 كلذ نم سمت: الو هب عافتنالا ىلعر دق نم قس ىفاهزع أ ور هاو! سفن او هىذل ارمعلا عسييضتو مهةح فركتم |
 هيشنب هنأ معزب وةفو مقا ىلع كن, وتفاطتلا كري تالاطبلل ى#بن.الونيب رقملات امسرارب الات انسحتاف |
 غرافلاذاىنالاق كتم رسال قاطا ادوادلل_.ةمهنم مها هاملالا غر غتيالتأ فم مم همشنتا اذا هباعتلاب |
 ةرود ملا با.ثلا ساب تان ءازارت-!بامثلا لسة فهتقو عسيضي نا لماعالال م ملعتمالالو ماعال ىرال اذهلف د

 نيب قرف نم مهنمملعا موعود اءا ارغلا ىف نول ه:لوالارصعلا فاوناك دقذ ل غلا ىف اريسصةةرادةلاباههوتو |

 طاينتساىف مهرط:نوةقديالواهردهاش اذا ةساعتلا نونةحارناكلبةساحخأ اوةراهطلا ىف ةغولدملاوةروصقملا
 راظنف هعم ىشك ناكل قدفرلىر وهلا نا. فسلاو يح مظل رءابرلا قئاقدفنولمأتي اوناك لب ةةيقدلاتالامةحالا |

 فارس.الا اذه ىطاعتءالعياص تاكل ه#لا اورظني لول سائل اناف كلذ ل<:7الرومعم عوف _صرادباب ىلا |
 تالا.ّةحا الق ئاقدلا هل هلثم طابنتسالن هذلا ماخ نودع اون كف فارسالا ىلع هل يعمم هلا ارطاااف |

 ثالذو ري_ لهاستلاىلا ةفاضالاب هناقلضف ا وهفاط اة <#باثل ا للسغ ةلىطاعتءاماع ملاعلاذ-وولفةشاحتلا |

 ا

 كلا ثق دءاعملاو لقوة عقدهدف: قضاملا مع ء يلا: امالاو فت ع تناك طل
 لال كل: ىف ىداعملا« بلع عند ع3 < سفن قحابملا لمعت ءوسأ اب ةرامالا < سفن لع ل ذأ 4 8

 ' (ينلا لعشارو مهفممب
 مهمو مال_سلاهيلع

 لاقو نيقيلالءرلعتي
 سبل ١ م-ءوش مهطعل

 حاكح :لاوءارشلاو

 دارأ اذا قال_طلاو

 كلذ نمئ قل او-دلا

 هلع كلل 2-02

 توك ت أوه مهضعب لاقو
 ل-بح العد رب ديعلا

 ةافكِلذَف هلع هتنام

 هنأ ار لمعي نأ هلز وك

 هلامف لها وه ذا

 هعادتع هلآ املاع

 لمءبالو ةريصلإ ىلع

 بح لعاذ_هو هيأر
 لاقوله> ثدحه.اط

0" 
 لئاقنةضرفدمحوتلا

 رظنلا هب رطلوقي

 لقتل اهعبب ِط تال وه

 تاك اذاءهضعب لاقو

 نطابلاةمالس ىلعديعلا

 مال_سئسالا ن_بدو

 الومالالاىفدامقنالاو

 وهذ ئةهردص فكي
 8 ردصق كاح تاق لاس

 دب سو-ونوأ ئ
 وأ ةديقعلا ف حدي
 19 بما لسا
 ةعدولاهر حت تأ هتلثاغ
 تادللع صحف لدلك 5

 قد رط هههف» ن-هو

 شا لاقو باو8لا



 هن رومأملا ضالدالا
 ثرحاضرف كل ذاع راصق
 اضرف صالخالا ناك

 ىلاددعاا ىل_هاالامو

 اضرفراصه يالا ضرفلا

 ةفر_عموه-ذع!لاقو
 اها.صذتو رطاوالا
 رطاوإلا نال ةْضا 0

 هؤ دممو لعذلا لصأ ىه

 معي كلذ و هؤشنمو

 كالما ةانيس فرقلا

 الف تاطب-ثلاة لو
 اهتدسنالا لع فلا محصن

 ىحاضرف كلذ !ءراصق
 هليددعلا نم لعمل ١ ل

 بلط وهمهذعل لاقو

 ن'لهسلاقوتدولا مع

 مع باط وههتلاد.ع

 هلا حى ب لاملا
 ىلاعتهمانينوهنس ىذا ١

 ل.قو هنرخ اوءايندق

 لالا +_ءبتاطوه

 لال الك نأكل

 بلط در و دقو ة ةضارف

 دعب ةضارف لالحلا

 هلع راصنةذرفلا

 هنأ ثيح نه ةضارق

 تاطوهليقو ةضا رك

 دادزب اموهو نط ايلارع

 اد_هو انمعي درعلا هي

 بستكي ىذلاو د ملعلا

 ةسل اهو ةبفصلاب

 ءالعلا نمط

 نيبرقلاداهزلاو نينقوملا
 كاع هلئا مهلعس نيزإا
 وك هدوذح نسم

 مهم رقي ومملا نيبلاطلا

 مهدتر روع
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 ك1

 قطسم دع للعود ان دعس ىلع هللا ىلصوىلاعت هللا

 « (تادابعلا عب رنمثلاثلا باك لاوهو ةراهطلارارسأ باك )<

 * *( محرلا نجرلاهننامسب (*

 انعأو هئاطل ًاوهراوفأ مدر مارسسماة مك رت مم وأق ىلع ضاق او ةفاظنلاب م هديعتفهدابعب فطات ىذلاهّيدجلا

 ةارط أ ىدهلاروذد قرغت_سا ادم ىبنلا ىلءهللاىلصو ةفاطللاوةقرلا, صوصخل اءاملا | علاريهطت مهرهاواظل

 51 1لكنيب واننيبةنج بصتنتو ةفاذملا مولا تاكرب انتة الصب رهاطلا نييبطلا هل [ىلءو هذاك ؟ وولاعلا

 ٍ "لاو روهطلاةالدا حاتفم مسوهيلعهلل ىلصلاقو ةفاطنلا ىلعنيدلا ىو هرلعهنتا ىلص ىنلا لاقدقذ (دعب

 | امد روهطلا لد 300 .اعدتنا ىلص ىلا لاقو نب رهطملاب <« هلئاوا وره“ تأت. < لاح رديف لاعت هتيا

 رهاوطظلاءذه.رئا عءلاووذن طغتق رهط. ]دن ب رب نكللو رح نم نيدللا ف كيل لعلها ر بام ىلاعت هللا لأق

 | ةراسع ناعالا فدنرووطلا ل-و هيلعللا ىلد وك تدعم ل را عاد

 ا 'تاجهتاههراذ_ةالاو ثا الابأن وعشم هئاعباونطابلاس رخومث اعل اوءامملا ةضافان فياقاتلاب رهاظل

 الت ةبترلا) تالضفلاوثامالا نعو ثادحالا نعرهاظلا ريهطت ( ىلوالاة بتر 0 رآاهلةراهطلاو

 | لئاذرلاوةمومذلاا قالخالا] ءفساقل اريهطت ةئلاثلاةمن را مان  الاومئارجل 1 نعحراو 1 اريهات (ةيناثلا

 | نيقي 00011 الكم ا تاواسغا ننال  ةزاهط ىهو ىلا عتهللاىوساعرسلا اريهطت (ةعبارلا ةيتر 1١ ةوةمملا

 || ىلاعتهللا لال هلف شاك ةءثأ نسل !للعىفى :وصقلاةبإ اغلا تاق امفىذلا له_علافدنةم 3 ”رلك قةراهطلاو

 | لج وزعهتلالاق كلذلو .هنعلاعتةللاىوسامل عر مامرسلا ىفةةءقطاب ىلا عت هللاةفر ءمل< ناو هتماغعو

 | لعامأ وهذو- ىف نيس. نم ل>رلهللا لء>امو باقى ناعمت<الام_مالن اورعأب مهذودش قوه 1 ذم هللا ل

 [اوضئاةننع فلي : لاما مف ص: ناو ةعو رشا دئاقعلاو ةدو#لا قال هئالاب هنرا_ع ىوصقلاةباغلاف باَعلا

 || ىاثلا ف طرثوهىذلالوالارطثلاوهو نرط_ثلادحًاهريهطتف ةتوعمملا لئاذرلاو ةدسافلادثا اعل

 ا شلاوعح رطشاادحأ ىهاذملا ن عح راو ريهطت كل ذكو ىن#ءملا اذ_هبناعالارطش ر رطل

 ظ قاثلارطشلا تاءاطلابا راسو لؤالا راطشااودو نب رطش طادحآهريهطتف ىلاث !١ىف طرش و هىذإالّوالا

 | لصالفلانسلا ةقبطلاز ارواح نأ الا ةم اعل اًةقيطلا معلا لاني ع ناوةقبط ماعم لكل وناعالاتاماةمهذ_هف

 هتراسعو مومذملا قالا نعداقل اًةراهط ن ن1 لير راموةمومذملاتاغصانعرسلاةراهط ىلا

 ظ بولظا ازعامكو تاءاطلاباهت را عوىهانملان عحراو+لاةراهط نعغرشد نم كلذىلا لصن نلو دولا قاملناب

 ظ .نمرعن ىنب وهلابلاتب و ىئملا كرد, مالا اذهتأ نظنالف هناءةعترتكو قب رط لاطو هكلسم بعص فرششو

 | ةريدخالاةرشةلاكىهىنلاةريمخالا ةجردللالا ةراهطلا بتارض نم مهب م َن اهقيطلاهذهتواغت نع هنري صب تد 2ع

 أ ىف هتاقوأ عسيج بعوتسسد و اهيراخت ىئهقتس واعف نعع راصف ب ولطاا بالا ىلا ةةاضالاب: ابةرهاظلا

 | لقعلال تو ةسوس ولا مكدع هزمانط ةريثكملاة ب راجلاءارملا بلطو رهاظلا فيظنتو بالا لسغوءامتالا

 يوت قركتلاو وسلا عج مهر ءةاونياوالاةرهسب ةلاهحو طقف هذه ىهذفب رشثلا ةيولطملا ةراهطلا نأ

 | ىحوة#ئارصت ذة فءام نمأ وت هب هذول ع عم هنعهللا ىذر رعنا ىت- رهاظا رأي مهلهاستو ىلا

 0 م-هعباصأ نوه ءاوناك ليةمه_ءطالاو تاموس دلا نمد. لانو _تغداوفاك اممهنا
 تاك نموتاقرطا١ىف ةاقح نوع وح اس ما ىف ضرالا ىلع نومل_صااوناك دةاوةثدحملعدبلا نمت ام_ثالا

اوالاكو ءاعتسالا ف ةراخ اىلع تورتة اوناكو مهرباك أع نم ناك هعمض *ىازحاح ضرالا نيرو هنيب لعمعال
 

 ريكدنوبا ارئااباهكرغن مث ىدخلاىفانءباصأ لتدزفةالصلا ماقتفءا اودلالك ًاناك ةفصلا لهآ ن ههريغومر رد

 ثواب انليدانم تناك افاورل_بوءرلءهللا لصهللا ل وسر رمصء ىفتانشالا فرعن انك امهنعهّتلاىىذررعلاقو

 عيرأل وبلعهتا وص هتالوردعب عدبلا نمرهطاملوألاقيوا مبانعسءرمغاااناك ؟اذاانك انلجرأ
 " لحامل
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 م



 هدبة رع مو

 مهاك م -ومئلعها لص ىن :لا ياض نم ةئاموني سمن ةياور فو ةثامون ثالث تكردأ ةكلم ثا : 1|

 اورثك ًارالجراو ركن ف هبادك أن مةءاج ىفاسلابتاك ملسوءيلعهنلاىلسدنالوسر تأ ىو رو قاغنلا نوفا

 ر ًاهمنمع نيد وهدد : هز<أ قاع د ةوءوضولار“ ؟نمءامر طع :ههجو ولجرلا م ماع علط ذا كلذك مهانيبفهماعءانثلا | ا

 نمةعفس ههحو :ىلعىرأ ١ ل لاا :ةضوىذلا لكلا اذهوهدهلنا لوسراب اولاعف دووسلا |

 كد دله هلياكلتد كح م 1- ليا ىلسىنلالاقف عوقلا عم ساحمو ملتي ىج لج رادك تاط.شنا | ْ

 للا ار ةغتس أ ىف مهلل اهئاعد ىف لو هبلعمنلا ىلصلا ةف رع :مهال الاف نلن مريخ مهيف سيل هنأ موةلا ىلع تفرش[ نيح | ا

 اهلقي نجرلاع باص نم ني مصأ نيب بؤملةل او أ مودامولاةف هللالوسراب فاذتأ هل لمة لعأ لاو تاعامل ظ

 تانس>امنأ 0 الاعأ اول عريسؤ2!! ىف ل. ةتوءسةدعاوف روك « مامهلنا نم مهلادب وهناعبلاهدةوءاشي فيك ٠

 عسي نم اهملعراسمتالا عج نم هسقاناتس مو داناسنا نول ىايقسلاىرسلاقو تاثبسلاةفك ف تناكف || |

 هزهفاهي دي ىفاري_-آناك كلذىلاهسفنتنكسف هللاىلوا, كلج مال_ىل !لاقفةغل.اهتمريط لكميطافنر ورطلا || |

 ن رقتاك ىح 0 نمؤد ال هناو ىلا ٌكرشلاو ىاغنلا قث ”اهد بيس مالا ارطدت كفرعتراث "الاو رامالا ١

 نمت ءم- ىنارادلا كاما ونال اقو نا_ةفانااىفرك ذله هناو هسفن نعش : ذحل سب هنعهللا ىذر باطما

 ىلةل ضرع نأ تدشدل ع نكء-اوتوملان ضن لو لقي أ تأ تف ءركن نأ تدراف أ اهشءامالا ضءب 1

 ءانصو هلاكوهةد_صوتأ الا .ةيقحداضب ىذلا ىاغنل نم ازبهو تففكت سور جورخ دنع قلغلا ن را

 ىئاثلاو رانلا فنيدل لا ةمز فكس ونب رفاكدلاب قلي وندلا نمجرخامهدحأ ناهاغن قاتلا هلصأال

 كلذلوهبف و كمال دو نيد , دصأ اهمدرنم طد ونيماعءتاجرد نم ص ةئد وأ ةدمرانلا ىلاءبا دي ىضفي

 ولالوخأر وما وسعلاوهتار ك6 نمالاوةمأ :العلاو رسلا نيب توات قاغنلا اذه لصأو هيقهاذ ثتسالا نسج

 1 ةعاحلا فون مكلذوك ثلا ىلادن:دماضدأو هود (عبارلا جول < توق دصلاالااهنع

 و غمئاصلا ل سولورخ الا ة مال ىلع فوةوم هنالقبا سلا هلع طيحرغكملاب هلت ناف العأ توملا دنعتاالا ||
 لعةفوقوم ةععلاَتن 14 ذاهيذك نيبتا كلذرعا !هراهتءانت ؟قرطف ًوأفا طق ئاصانأ !لاّهذ هموصةقع نعراهلا

 «ةصووناىالاةعص مامن اةيمرمعاافموصلا ماع تاقمراهنلانااكو راما ارخ 1نمسكلابورغملا مالا ||

 ل>ال نيف انا رثك ًاءاكبتاك اهلحالوةفو#ةيقاعلاوهنق لو اك ثموهوناهعتسالا ىلعءانءورخ 1 لبق يعلاب || ١

 فوذلرم ثلا نمدحالك- - لع عاطمالو هبىذقملار وهظبالا ارهظنالىبااةلرالاةةيشملاو ةقباسلاةيضقلاةرماهنأ | ١

 مهل تقبَش نيذلا نم هنأ ىردي ىذلان ةهذيقنةماكلاتةيساملاحلاىف رهظء اع روةقباسلا فون ةىايلعا |

 فاسلا ضعب لاهو ات رهط ا ىنعب ةقباسلاب ىأ قحاب توما هر كستءاحو ىلاعت هلوذ ىعمف ل٠ .ةوىبسحل اهنلا نم |

 الا هناعا بلس نأ نمأي د_أ نمامهتلاب فلح هنء هللا ىض :رءادر الاون اكو اهب اوتلامعالانمنزريامتا أ

 ةمارك-لاو هيالولاىوعدتأب ومع ىهل.ةر كلذ نمهنلرذو عن ةعاخلا -اهتيوةعبونذ بون ذلانمليةومبلس |

 ترد هر |بايدنعدموا1 ىلع دوملاو رادلا بار دنع ةداهشلا "ىلع تضر ءو) نيفراعلا ضء؛لاهوءارتفالاب | ْ

 لاقو رادلا بايىلاد_ءجوثلا نع ريمغتلا نم ىبلقل ضرع:امىردأ الضال ةرغغاباب دنع ديجوتلا ىلعتولا |

 و وتلا لمتامهنا تجي اها مرا تسالي ةسيسل ا ا تفرعول مهضعب |

 الد ءواقدص نب رتاماكت ةوىلاعت هلوقى لوقو لهاج وهف ملاءانأ لاق نمو رفاكوهف نمؤمانأ لاق نمي دحلا |
كلشلا تاك اههقرومالا ةيقاع هنو لاعت لاق دوو كلرسشلا ىلع تامن !الدعو ناعالا ىلع تامن ااهدص ا

 ةياثملاهذ م

 بورغلا لبق دفاموةمذلا رباع ةرابع موصل اتاك ةنجل ادي ا .عةرابعناعالانالابجاو ءانثتسالا اك ْ

 هس ثنالىذلا ىضاملا موصلان «لثس تأ دعبن اللب تاسعالا كلذكفامود هنوكن عب ج رذذةمذإا رعب الأ

 بئاعلوبقملاو لوبةملاوه قيقحلا موصلا كسلا سمالابتم<لاقيفعنمغار ةلادعب

 عنعذا لوبغلا فاك كلذ توك وربلا لاسعأ عي جىفءانثتسالان حاذ- ه نك ىلاعتهاالا هيلع علطب المنع |
 لا نسف هلالح لح باب رالاٍبرالااملع علطنال هب ةفح راس ةصلا كمعشسسل» ا د

 مك

3 
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 00 اهلا كرام

 ل در وهذ تاك ام
 تاسنالادادزب ةليضفت

 ايندلا فهلا ,ذرواناو هب

 ىذا < ءااف هرج ”1الاو

 تاسنالا عسالة ذا رفوش

 ايد انت ددحام ىلع هلوح

 بيتلاوبأ مال دا

 مساقلاوبأ انفاحلا لاق

 ثلاانأ لاق ىلهتسملا
 د اعلاو : الاعلا

 تزاوه نب عركلا
 دمحوبأ انأ لاف ىريشقلا

 فاول نمللادبع
 وبأانأ لاق ىناهفصالا
 لاقييارعالا نب دعس

 صاع نب رفعجانث دح
 نسل ااذث لاق ىركسعلا

 ولأ الاف ةبطعن |

 كلامزت سن نع ةكنأع

 ىلدهللالوسر لاقلاق

 1و رطاإ موبباح هللا
 تافني_ِيلاب ولو معلا

 ىعةضارف معلا ب كلظ

 فامدخاو دع لكس
 وهىذلا معلا ىفءانعلا

 وه مهضعب لافةضد رف

 صالخخالا لع بلط
 سوقفنا|تاف 1 ةفرعمو

 تاللا_عالا لست ا و

 اك هير ومامصالخخالا

 لاق هب روماملمعاانا

 الا اورمأ امو ىلاعت هللا
 ندا هلبا اوديعمل

 هيزومامصال_الاق
 اهر ور ذو سفنلا عدو

 اهناوه_ثواهسثاسدو

 يتابميررخ ةيفألا



 ءانماوةئسلاو باكل

 ءانط اومتا- قف لاعتمتأ
 ةلمملا ةذناهجو دانعلا
 مظع هإ>و ةيقينخلا

 ق_>أ مهف ةنامالا

 ىوقتلا قئاق ع قالا
 دهزلاىلادابعلاوب وحأو

 ن واع يمالامن دلا ىف

 مهريغلو مه-فنلاجلا

 لععم  داسد مهداسفف

 دعتم حالص مهحالصو
 ةئدمع نب نامعس لاق

 كرت نمسانلا لهحأ

 معاشر
 معاي لعن سانلا
 موعد سانل الضفآو

 م<لوةازهولاعتهلي

 ماذاملاعاانأب م

 ماعي سياف هلعإ لمعي
 هال كرغد الف

 هتئاذ_دو هتلاطتساو

 ةلداحماوةرطانأا ىف هوقو

 ملاعب سداو لهاح هناك
 هيلعهللا بود. تاالا

 ىف ملعااناف لعلاةكرمب

 هلدأ عيضتالمالسالا
 ةكربب ملا علادو ءىحرب و

 ةضا رف علاو لعلا

 اع ةضدرقلافةإ.ضذو

 هتذرعم نمناسن )[] دب

 ندا تاو
 ردقىلعدازامةليذفلاو
 ةليضقهيسكلا اهثهتحاح

 ةفقفاوم يقل

 معلكوةنسا اوبال

 ةنسلاو ناكل قذاونال
 انيتضانتتسوفلا
 د امهمهن ىلءنيعمرأ
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 ْ م ا راوةئالو لاعتلاةف ممسو ه.اءهللا ىلصء يبت هناصسهّنبا بدأ ذم هناحس هنا هت م ىلا اهلك

 أ|نينمآقاءاشنا مارا دعما نحوي ىلعت اقر هسف كلة. الامق كلذ ل هرمهتمي لح هللاءاشن نآالا ادغ
 |بدأتف كلذ مجاعن دوصقملان كءلوهءاش هناو ةلاحتالن وأ تدب ممنايالاع هنا سهننا ناكو نم رعت وكسر ؤرزيقا ©

 [لخدا !لسوءياعدتلاىلسلاقىت-اكو تمد تلك يولع ا ل ىلههللالو سر

 | ىضتقمنكلو هيف لوك مريم مىوعلااونوةحالكسهللاءاش نااناد نينمؤم موقرا دكاعمال ءلاربا ملا

 اهطانعةراع لامع: -الا فرعي راصىج ج-هيلعهلادةغ. صل اءذهو وهن رومالا طب رول اعتهيارك ذباد" الا

 [ كلل _.فاذاو كككذتاللتبغرمنممهذفهتلاءاش تا لوقتفاعث رس توعأت الفن اكل لق اذافىمتلاوةمغرلا

 ىلا .كثنلا نعم نع ةلودعم ةماكلا تراصدّةذ ةبغرلا ىنعتهللاءاشت لوف م وهذ لوري نالذ
 [كشلاهدنتسمثلاثلاهحولا مسالا نك .كىلاعت هتئارك ذا بدأتلا ىنعم لا لودعلاكلذكوةمغرلا ى 0

 ىل!اووسقن اها نونمؤملامهكئلوأ مهنامعابنيصو د موةلىلاعت هلل'لاقذاهنلا ءاش نام نمؤمانأ ءانعمو

 |[ كشلاو رفكس ءلكلذوهنانعالكىف كاش ناسن !لكو هلصأ ىالناعالا لاك ىفكل ثلاهيلااذ ا ر وزيعدق

 | هثمةعارملا ققحتتال توهو ناعالال5لي زب قافنلاناثرحنمامهد >أ نيهجو نمقحتا- -«الال كف
 د نذلانونمؤاااما لاعتهللالاق لمعلاامالاكلا ىلعاهدو-وىردالو تاءاطلال عاب المكي هنا كك ا

 د اذهىفك ثا !نوكش نوقداصلا مهكلئاو 0 ًاومهلاو ماياودهاحواوبانرب مغ هلوسرو هللاباوذم

 |[ طرشف نيبئلاوباتكلاوةكستالا اورخ الا مومل اوهنلاب نم[نمرعلا نكلو ىلاعت هننالاو كلذ تحو قدحأا

 أ نيذاهنلا عفرب كاعت لاقدقو اوقدصنيذلانئاوأىلاعت لادن دئادشا ا ىلعري هلاودهعلاب ءافولاك اغصونب 0

 دس سسل متسسه شسسس

 0 5 قة سانت:

 ا الا لتاقو فلا لبن قفنأن مك: مىوتسالىلاعتلاقون تاجرد لعل ااونوأ نيذإاو متماونما [[-
 وهيلعهتناىلدلاقوثي دل اىوةدلاهس هسابلونان رعتاعالا لوك اعهّنناىللاقوهتنادنعت اج رد مهىلاعت

 / أ نعناع طايتراىلعلدباماذ_هذ قا رطلانع ىذالا ةطاما اهاندأ انا توعمسسو عضبناعالا

 ا الأ تاو صلاخقفانموهفه ف نكنم عد رأ سو هيلع هللا ىلص هلوقف تالا كرسشلاو ىف ل نع ةءاريلابهطامتراامأو

 1 تاناورلا ضب فورف مصاخاذاو ناسخ نحت ااذاو فل دعو اذاو يذكت دح اذا نمنمّؤم هنا معزو صو ماص
 ]1[ نمؤاا باكل دفرهزب 11 تريك مرطب راعلا ىز زلال دن ترس فور غد هاعاذاو

 1 || اهدعةحرقلا لثك<بفكا افنلال مور ذعلاءا ااه رع : هإهملا ل“ 1 ةتاعالا لح *ىاقنو ناعاهيففطمباقو

 ظ | رثك أ مالاءيلعلاف < هنتيهذمت .ادتبا غوش فل ىوابمب هلكحميلعب اغنيتداماىاف ديدصااو وعجلا

 ش ةظعشا ىضرت د لاقوافصلا ىلع لغلا بدن دنمىتمأآ ف ىنخأ ل رمل ا ثد : ردح وأ اهزارقةمالاءذهقفانم

 1 نماهععس الفاو توع نأ ىلااقفانما مب ريصل لسو ههشلعهلنا لص هنبالوسردهعىع ةماكلاب ماكنت : ل-رلاتاك

 ]| لاقو قافنلا نمءىرب هنأ ىرب نمكافنلا نم سانلابرقأ ءاساعلا ضعبلاقو ا لا 22

 1 هنو رهظن مويلا + دو هنوغك كاذذااوناكذ وميلءهننا ىل ىلا دهع لع مينمرتك أ مورا توفل غي ذح ١

 الو رهلعو نيم معبر خو فؤتقن سنع هانلادعبأ او وخودو هلكوناعالاىدصداضد ى ءافء لاهو

 || لاقو قب رطا !ق مت ثحوتسالنو ةفاذالاكاهول نأ ايلاف مويلا قاغنالنا ولو ةي اكرم. لان سعلا لق دقف

 ال_جرهنع هللا ىضر رمعنبا عم-وانمادقاب ضرالا ىلعأطن نا انردقام ب انذأ نيةفانهال ثم ::ولءريغوأو ه

 ا دهع ىلع اقاغ: اذهدءنا لاعفاللاعفهف 80 ماكستت 6-1 موس / اك ل ار“ 7”لاعذ جاعسعلل ضرع 93

 1 ةرخ . الا ىف نيناسل اذهننا هإعحامت دلافنيناس اة ناك نعومي كو دس لب م همس

 تان ل لمقو هجونءالؤه قاب ودجوتءالو هىأن ىذلا نيهحولاوذ سائلا ارسش إو :هيلعهننا لصاضتأ لاو

 : ضرالا عال نم ”ىلا بح 5 قاغنلا نم ءىرب تا ل_ءأانوك [تالهنياولاّعذ قافنلا فاحنالاناتولومداموق

 0 ةذيذك لككؤلافو زخم او لعن دملاوةينالعلاو رسل اوبباةلاوتاس الا قالا قاقنلا نمنا نسحل لاق .هذ

 ١ قاعنلا نمنمأ دةقفانملاناىافنلات ة<اماقفانم تنك و لل مف اًةفانمنوك نأ فاخأىنا «_:ءهّللا
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 ديعلارقفتءل عاممالا | : ِ تعد -
 هلعرعت ول 3 هلاح ةسوسحلا ماسجالاذهوهوتةداه_ثلااعالا لاعالهنانوزخ ١ ؟نطوو هلا ا انهدجلا د21 سائلا لشن 5 1 1

 ا 10 ها لاذ «نعربءامهطانت را كردا آو نم مالا كردأ ئغي دا[ أ
 ار باو نم رخالو سدقاعاكو د حوتالورتتابج 7 الا لكاشنتفا باش او دع رجا تةرواحزلا قر 4 1 ١

 مياشملالامعأ نم لا ىرت كلذلف طايتراو لاص'ااضاأ 1نمأ اعل | نيد ع ناكسلو هلماعملا لعن ءجواخ لاعاااذذ_هناقدوصتملا ىلا عم دوال ا ا

 ءالعلاو ةتودلاو ؟ ناعالاةداب زد ادهن فراك كال ا كول عما مولع ىلعةءاس لك 0 مدلعأ] 0

 نيساتنملا نير_هازلا لإ تاحاصا ادبعل لل عاذافءاضيب ةءاودب ل نامعالات اههجو هللا مرك ىلع لاف اذهل تالطالا اذهبحوعةعاطااب | ا
 2 لا باوبأ حاتفة ال دوس ىت>تدازو تغتام ران .تنااذافءادو ءةتكتودمما قاتلا ناو هاكساقلا ضد نمل تدارك
 هذي ئدن لكن مدي ز ءلاو 5 أ #(ىناثلا ىالطالا) عن الا ممم ولو ىلع نارلا : 2كىاعت هلودالتو مماناوه كل ذفهيلع عبط هلكب الا
 ةرخ الا لوا فز , الو لعمت الصلاة ترانا ا؛توعيسو عضي ناعالا -وهيلعةللا ىلدلاقاع.لمعلاو قيدصتلا هيدا ر
 ناسف ثلاثا اباىلا ىفكلذرثو والو هناصةنو هيدا زف مناعالا افذا ىض:ةمىف لمعلا ]داذاو نمؤموهو قب نيح ىفازلا

 ةيقوصلا مولع هل.فف || هد ارب تأ *( ثلا لا قالطالا) مفرود هنآ ىلاانرمث أ دةورظن + فاذهقندصتلاد :رصوهىذلاناعالاةدانز |||
 51 جفرا ثا ةراشالاو ل ءماسقالا رعب اذ هو ةريدمااروذ ,ةدهاش! اور ددلا حارس ناو فش كسل ليدس ىلع ىف .ةيلاقيدسمتلا |

 مانع 0 ناىلاس ملا ل :ًاهط سلق < لاسفل اةئدت امط فات فن _تالىذلا ةءلارمالالوقأ ىن 56 ةدايزلا

 تايث. ةنااتاقامهتم دح اوفذش التاك ناوداح عو: سمولاعلا نا ىلا متين مطكد حاولا نمرثك ا نينث الا- ٠

 هتنادجرىدرورهسلا باف اخم هزيقبلا لصةىاذهلاذذر «ن دة واهملا س ةذلاةنين أ مط تاجردو حاضنالا كاجرد ىف فاتخت

 دل كر نان لاو || هاصتدتا الة دايز نمدولاق امنا تاقالط الا عسب ىفرهطندةوهداالا ىلاة + امالفإ رح الا ءالعتامالو
 انآلاق قوصلا نجرلا رخارب_تى عضاو !!ضعبفوناعان مةرذلا 5 مهملة فتاك ع نمراملا نمي ري هنأرابدخالا نوال .كو قدح

 لاقر#ع ن نجرلا درع * مل« توافيال_!ةلاىفامناك نا ٍُْ داعم فالّدخال ىنعم ىافراش هلام

 ن هتلادبع د وبأن
 0 هكادجأ نيباذكا ل! نموهفهنلادنعنمْؤمانأ لاقن ههللاهجرىروالانا.:سلاةفه:ءنوررت<وناعالاب بالا مزح نع

 برخلاونأ مال_الا

 توعئدع مهاك اوناكد وردك نا الافك !او كل ثءانثتسالاؤهللاءاشتا نمّؤمانأ كل !!لوةه-وامتاةناف

 ىدنةرعسلا نارعوتأ ناكهسفنىفانمؤمناك نموءسفنفنمّؤم هنا عد وهو ايذاكن رو ؟,فيكقةعدب وهفاّم- نمؤمانأ لاق نمو
 هللاديع دمتول أ نأ لاق اذ زحوأ ارورسمن اك نماذكو هللا دعك ل ناك كلذ لعو+ سفن ىفابخ» والبن وط ناك ن من 5هللا دنع انمؤم
 ىرادلا ندرلا دبع نبا كلذ نامفسلاقاناوهللاءاشت'ناو ٍ.انألوةي نآن سع ل ناورحتن لهنا سنالل لب ةولواري دب واعيمسوأ

 لاقداج نيريعنان: لاق || لوةيت' نيب وانإلا لزن ا موهللابانمآ لو ةينأ نيب قر ىأو انيلالزت اموهنئابانمآ اولو لورشة 17
 نبصو>-الا نعةسشبانت لو" نا 1فاع أ لاّعف نأ الا فديعسابأ انى 4 سن مل هل ىل ةذقاعاع نال !نمؤم أن سءلل لمقو نمو 0
 لأس لاق هدأ نعرمكح ى ىلع ماط ادق هنا هنيات وكيت أ ىنمؤداملو ةب تاكو ة ماكل | ىلع قف نس اب تدذك هناك هل لوط
 مالسلاهيلعىنلا لجر نيمو اذ هدأ نب هاربا لاقو لم ءمريغ ىف لأ انافال عدل تل.ةال بهذا لاقو ىنت قف ا
 ولأ ستاللاةةرسلا نع - تاوحرألاقتنأن م1 ةمشلعللقوةعدب ىاباكلاو وتاعالاف كش الانأ لةرمل اقو هّللاالا هلال ل ةذ تنأ

 نع سو ربعلا َّ هذه ىنعماةىلاءد هللا دع نكغامىردنامو هل-سرو 0 الموهتلانونمؤمن< ىروألالاقو هللاءاش '
 ع امال“ اهلوقي ربذلاا ناعالا لص الل ثلا ىلا ناد:ةسمناه>و هبجوأ ةعب رأ هلو منتص ءانئةءالااذهن أب او انت انثةسالا ش

 رار كلام تالق زارتتحالا ثلا ةضراعمىل دنس الىذلالوالا هولا هب كلثلا ىلا نادن ةسالتاهنسوو هلو هتغاش ف نكلو ا
 آل 1 رت ناو ءالعلا موس آنوكزب نيذلا ىلارت ملأ لاقو مكسفنأاو ؟زتالف ىلا عتهنلا لاق سفنلا ةيكزت نمهبفامة يدش مزيكا نم

 ١ لكلاو ءالعلا رامع ناعالاوء سفن ىلعءرملاءانثل ةفحبقلا قدصلاام مك -1-ليقو بذكللا هللا ىلع نورت ذن فيكرظنا ىلاعاهننالاقو |||
 نيداادعو ةمالاءالدأ ||| تاسنالللاقياك ةبكزتلا فرعنم لنا اكمل: ةةسالاةغيسصو ةقلطمةيكزت هيمزجلاو للا تاغص ىلعأ نم
 الاهل ت ادا رسو هسفنة ركز نعهسسفت حارخال نكساوك مك ثنلاضرعمىالهللاءاشنا منل ودق ةرسسغموأ هنو أ بف طتنأ
 اون دعا ةنو بل :+ 1 اذ_موةيك رئااو وربط هزار م زال ةيعصإلا ءانعمو رينا سما فيعض“ ا رديدرا اةغيصةغبصلاق
 مح نداعمد مالسالا رومالا ةلاحاو ,لاح لك ىفىلاعاهتنار كذيبدأتلاىفاثلا<->ولا ءانثاسالا٠ نس م مذ فصو نعل سول لب وأذا

 تحاك



 70“ ل

 دع كلا ع

 سن تو
 ساذلا ةسااعم حورعت

 دق ةلف مبتلاكمو

 كلذ ىفهسفن نطغتملا
 ةعلاطم ىلكسالو
 1 ذا 0 تتكلا

 1 ىارب وه -:ةونمكلذ

 | نعج ري هنأ مولعمو تاسنالا: نمشادنلاو سأرلا لاقياكمةمو ةللمكمهنالتا الا نم م لمعل ادعن تأ دعبل : ا ذاف هيف طارفال 0 دارا اًذاق هرق طا هلا
 ماو باتك ةعلاطم

 هيلارداببال ل ءلانم

 ةينانالاو تنثتلا دعبالا

 ناعما عودرلاو

 ةجرنمدساتلا اطو

 | لى هنأف همق ىلا عت هللا

 توكيامةعلاطا اب قزرت
 مدل و هلاحدب م 0

 ناك كاذإ ةراذتسالا

 ىلاعتهننا ناقاذتسح

 | هللا ٠ ندةمش لا

 نم نييشام ىلعةدايز

 وهون طاب رمسزةرهاط

 او ناملساهانمهنذ

 راشأالعو كح انما

 صاصت+اديزعمهفلاىلا
 ملعل و مكسحلا نعزريعو

 1 هنلانا لا «: هتلالاك
 تاكاذافءاثد نم عجست

 ىلاعت هللاو_ه مهمملا
 1 ةطساوت ةران ع

 ىَز 2 5 ؟ةراتوتاسالا

 نم بتكدلا ة-عااطع

 هللا خفتم .راصف تاستلا

 ( بتكلا ةعلاطعىلاعت

 نءدرر امىع٠نإع

 نسح ةكرين عومملا

 رحآعبشنالا ا!ىلاعت هل اوقوتاعأ ع نت ردملا ةة1 12 تاك نمزانلا نم 6 اع هل اودكلذكو دل كآآ 2

 ل

 ْ 1 ش دواهف دا ور اما رع نموىلاعت هلو 5و ةو تامالابانو رقماهجف حلاصلا لمعلا لحو ْز 0

 ا ىوسامةرفغم ف ةئيثم 4 قيتنأ ىف ءاشد نا كلذ نودامرغغب مل هلوقلءلددةصوصختاصنأ تامودمعلا

 ا
 تاعاطلا ع..جو تاءالا لصأرحأ عض فيك م ضد الهللا ناىلاعت هلودو داع نشل

 ١ [لامدقنتاتتانبسل اذ_هلثم ىلعدر ودقو ههنا ءالئ 1 انتا ملت نموىلاغت هلوةوةدحاوةدصعع

 ً[انلتءانعماخ ل عولرتودقعناعالا مهلو :ىاسلا نع :رهتش ادقو لمعلا نود احن اعالا نأ ىلار اءتحالا

 ١ تاوةالصلا نمت اريك ااوتاحجاس ا ا سأرلا مدعناناسناهنوك

 | ةصنو <« ملعب م لعل ذا ناين فالاةوحأو نمسا لاك نا تا ءالانمباقلاب ق ود .دعءتئاافاهدقف لطشالت ناك 9

 | ةيادعلاو نم هوهوهو كرب نيحى زل )| ىنزي ال لسو هيلع هللا ىلص لاق دفو ضعب نم ىلعأ اه اهضعب فار طالاك تاعاطللا ||

 1 ًامانت اناع < |[ة> نمؤ مريس غ هان .نكلوار !انتاعالا نع ورخلا ىف هلزتعأ !بهذماودةّدعاامم_مءدهلنا ىضر

 | ,ةاسنالاةةقدعا اروو»ىذلا لكلا لسا ىأنا سناب سل اذهىا ارطالا عوط#ملا نحاعلل لاق اك الماك

 8 «(نس)#ع
 | ىردصتلاناك اذاقةم ا وةعاطلايدبز ضقت ودب زب نامعالا نا ىلع فا سلا / هن ادمذتا3ثاأف

 يلودع مهلرتنعدحالامولودعلا دوه-ثلا مهفلسلاالوقاف تاصقت الوةدأب زكف قرود الفنا ىالاوه

 دب موش لدهدوح وناكر ًاوتاعالا ءازحأ ن هسدل لمعلا 1 ىعلءلدهقو رى تاس اعاد هورك ذ د

 ليو ًاربدب زب تاسنالا لاقي ناز وححالف هناذيديز الى شلاود :.-ومصقانلاودو> ومدن ازلاو هيدي زب هيلع :

 مهمل اب ابان هبلع 3
 ظ اذهفنإسلاوباد الادب زن ليدوعمسلاو عو ,ككترايدزت ةالصلالا اهي تاز والو هنعسو هس .هبدب زب لاقي

 امام لاك شالا تلق ناف ناصقمااوةدانزلاب هلا فماتعد :و-ولاد_عب مت دوو هلناعالانان رص

 تعدل نمد 000 ا دلاانكرت اذالوقافةدحاوو]إ_.هةوهو صقنن د دلمقلا

 قيدصتللقاطب هنأ(لرالا)هج وأ ]هن الد ٠ نمقاطب رت مس |نامعالالوةنفلاكشالا عفتراءاطغلاانغشكو

 الامهلك قاخلاناعالد ماوعاان راعا اودورد_ط حارسشن او فشكر بغن هديلقتلاوداقتع الا لس ىلع تاقلاب

 الوالثم طرخنا لغةرقملاك ىنرتستو عض: ةران وىوعهتودتشت ةرأن اهلا. ىلءهدةعداقةعءالاازهو صاوالا

 لو ظعوول.بختبالو رب ذحتو في وذقناهتعمعو زن نكمالىتلا هتديقعفهت :الصو ىدو ملاب هريثعاو اذ زله دعت سل

 هداقّدعا نع هلازتتسا نكك < ومالك ى داب هكمك-< ُ 7 نكك نم ممجقو ةعدتبملاوىفارصنلا كل دكو ناهربو قيةحت

 قدو>وماذهو مهمل ةدش فنان داقتما و يتكلولرالاك نقع لاشربغ هناعمفد وك وأ ةلام سا ىفدأب

 ىلاعتلاف كلذإو راع الا ءادنىفءاملا ىسر/ وب اك هيدا , زو ممدتلا ازهعاف فرو ١ لل علاواطب ؟قطاذاعت ءعالا

 تا.ءالارابخخالا ضعيف ىورب اسمي سوءيلعهتلا ىصلاقو مهناعاعماناعا اودادزيا ىلاع”لاوواناعا مممدازذ

 ةنطا اوااتاوأ ف4-سفنلاو > بقا ارنمالاهكردبال اذهو ىلةلا ىفتاءاطلاريث اس كلذو صعب ودب ز

 هذهفنا اعالادئاقعىلانوكس -1ظقفتواغتلا لا ارداو روتفلاتاقوأ عمباةلاروضتعا اهلدر ااو ةدادعلا ىلع

 لعاذادح رلا ىنعم ميلا ف دقتعإ نمل كيكشتلابهل-دب رب نمىلع ءاصعت_ساهدسةعدبزب ىتحلاوحالا

 دقتعم كلذكو لمعلا ب سباهفعا تو ةدجحرلادك ًانهنطااب نم كرد هيف طلوع ار -فهداقتعا جوع

 || اذكعو 0 ١ سما دما دمت مطاوع 1و رس ا لا

 1 لأ جو سناندا دا لالا مالو رداابن رطابلا قاع جونا دنع تاكل تيا عبو

 ا | داسلا تاني نقد اب رالافطا تك و ا وكلا ملا و

5 
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 23 0 ظ

 نولئاف لاقوب> اولا لءذلان وحبا يوورسا سووا نمتامعالا هد
 رهطأ لوالاو ما ارا اوةداهشءادتءاورخ رخ ادةعءاشن اوهليساقلانعاز اماةداه ثلا انك سيلذانكرلوقلا

 لطبنسوراذلا لعخدي الذ ىصعت او نمّؤملاتااولاةرالص  رانلا لخديالاذهاول ةذةثج رملاةفئاط اذهفالغدقو |
 تافك كنالفهباقي ىدصننكء]وهتنا لور د#تهنئاالا هلاال هنا س ايلوقيتأةسداسلاةج ردلا#م ماعكلذأ ظ

 نمةالولاو ةمالاب قاعتي ىذلا امن دلا كح ىف هنأ ف كنالو رانلا ف دلخت هناو راغكسل !نمةوخ < فاذه |
 ثلاثسأ فك ثنامعاو هبلق هبل عوطةموهوالا هناسلد , هلاقأم هنا هين ظن ناانملعو هلع مارال ء يلة نال نيلبسملا ١

 مهبلعب كل ذدعب ىدص مث م ماسلا رةلاخلاىف هلتوعنابكلذو ىلا” هللا نيد و هنيباهت وين ذلا يكل او |

 وأ ىلا عن هللا نيد وي: ل<لهفىدب فن  الانارياوتوااةلاءتلةلابودصهري_غتنك لوقي وىتفها

 | لوةلاتط وما ندل ماكس لات نالمتعذفر طظنلخاذ_ه جاكنلااةداعامضزات :لد هسيلقب ىدصم ةاسم يكل

 قر هاطهنطاب وهريغارهاطربغ هنطاينالهريغ قد ىفرهاظا اب طانت لام. تالمتح وانطأي وارهاطر هاظلا
 ناك كلذإو حاكس: لاةداعاهمزلب و ثاريمل اكل ذ هل لحال هنا ىلاعت هّنلادنع ملعلاو رهطالاو ىلاعت هللا نيد وهزينهسمت
 ماذارضعالف نمئاذ ىارب ناك هنعهللا ىضر رعو نية فاذملا نم توع نم ةزانجنريضجالهذعهللا ىذرتي
 ةلج نماضد مار 1 !نعقوتلاو تادابعلا نمناكت اوايندلا فرهاظ ل عفة الصلاو هنعهتلا ىضرتْمي نضحك

 ناانلوةلاضةانمادهسدلوةض: رفلادعب ةضن رف لالا باط مل_بوهياعهتناىل_ص هلوقلةالصلاك هللبام

 ةينط ةمهةف ثحامم هذهو نطاملاو رهاظلا ل مشا موهماتلا مالستسالا لب مالستسالاوهو مالسالا محشرالا
 نمعطقلا هيفرول اما نأ مولعلا فرمداقلا نظن نأ ىن-.ن.الف.ةسقالاوتاموهعلاو ظاذلالارهاوط ىلع ىبدت

 مولعلا ىف مسارملاوتاداعلا ىلارظن ع نءملف أف ةعطقلا « بيق بلطي ىذلا مالكا نفى هدارب ايةداعلاترح ث مدح

 ل ديالاولاةذةئج رملاامأ تآرقلا نامو عمتبش لوقأف مهلوةنالطب ةدحامو ملول ارتعملاةهشاخ تلقتاف
 نذلاول>و زعهوةاواةدرالوا 2 فاخالذه ر نمّؤن نة لجو زع هلوقل ىداعملا لكب أ تاو راذلا نزلا

 انيذكف هلو" ىلااهتنزخم_لأس وفا جفت ؟اماكىلاعت هلوقلو ةد  الانوةيددلا ,هن وأ سر وهتاباونم

 ىلاعت هلو_ةلوايذكمرانلاف لأ نم لكن وكي تأ ىجينبق ماعجب وف اهمف اً اهاك هلوقف 0

 نم مهو امري نإ 3ع تسجل, ءامي ساعت هلوقلو قنوت است او رمد -اذهو كونو بذك ىذلا ىشالاالاهالصبال

 نم ءرحأ 2 ءضنالان اىلاعت لافو ني: سحملا بح هللاوىلاعت هلوةلو تاس ا سأأ ًارناعالاةنونمآ ذ ذامول ع رف

 تاغالا تانيا لمعلا عمناعالا هيدي رآتان , الاهذهىتامعالار 1 .- هناف ال ذ فمها ةفعالو العن سحأ

 ةبقاعمىف ةريثكرامتا لب داخل اذ-هلمادول !معااولوقلاو فلقلابةةفاوملاو هومال_سالا هيدارب وقاطبردق

 فيك ناعالا نمةرذلاعثم هبلق فتاك نمرانلا نمجب رخت لسوه.اعهنلا ىلض هلوةو باعاارب داةمونيماغلا
 ءامث *:سالاو عا كن ناكلذنودامرفغدو هر ب كرمشد نر غغب الهننا نا ىلاعت هلودت ار ةل انفو لسخدي ملاذا جبري

 2 كلان صخخو ا مذنب دلاخ من هحرات هل نأق هلوسر وهلل صل خ نموىلاعت هلوةوماسةنالا ىلع لدنة*كملاب

 هذهفرانل اف م_ههوح ب وت يكف ةئي لاب ءاجنمو ىلا عتلاقو مةم باذ_عف نيملاظااثا الأ ىلاعت هلوقو
 ناب ةحرص هراءتخالا نال ني. نامل ىلع ل وأ: لاو ص.مذقلا طماست نمدنالو ممتاموعة ضراعمىفتافوهغلا

 تنذنع نمؤمولخيالذا لكنا مد الثالذنأ دي رسملاكاهدراوالا من :مناوىلاعت هلوقىلا نودع ةامعلا

 انيعماصت# ىشالايدار ًادأنيصوص:ةعاج نم هيدارأ كونو بذكىذلا قشالاالاهالصب الىلاعت هلوقوهبكسترب

 هذهن موبي رةتامومعلا صءصخنو رافكلان مب وفىأ اهتنزخ مهل اسحب وفاهف قل أ اماك ىلاعت هلوةؤاضاأ

 ةني رقر وهط ىلااهف فقوتي طافلالاءذهناو مومعلا غسسص راكن |نيماكتملا نمةفئاطو ىرعشالل قوتي لا
 ىلاعت هلووو ىدتدا ُع اكل اص ل عون ماوباب نارافعاىفاو ىلاعت هل اود متم شف ةلزتعملااماواهاةعم ىلع لدن

 كدر قلعناك اهدراوالاه بتم تاونات هوقو تاجلاضلااوأنعواونملا نذلاالارشخش قلنا ا

 ( لا - (ا-10) - 2) 7

 مسعر

 ْ هللارك ذاب 1 همه ران 4نافةلوسروهنلاص +: نموراعت هلوتو اوتنازيدلا يت ملفا

 ١ م سوال نان ولالا ونون

 نم لوا تلا .نوكس
 هك اعومش ارغب صاخب

 هنلالوسر ناك ,لسقو

 اذار سوميلعمتلاىلس |
 هيلع ليئاربجءيلحلز
 هلا ىوأو مالا

 تاآرقلاةعارو نمرتم.ال

 نتا.ااوتالغنالا ةفام

 كلذ نعيرلاعت هللاءاهنف

 لبق هنءارقب لعنالعأ
 ليثاربدح غ رشي نأ 1

٠ 

 ظ
 ظ

ٍ ١ 

1 
 1 - و7 0111-1377 ب8057 ر 2:37 من1112 1ةلطقا تا615613

 دقو كلا هئاَعلا نَم

 مولعلا ةعلاطم توك

 ىصهنلالوسر رابخأو
 ىعع ممسوء ا ءهللا

 ميال جاصو عاملا
 ريسو رايخالاو مول ال

 متاناكحو جالسا الدأ

 لاثمالار كلا عاونأو

 باذعنم:ا< اهم ىتلا أ
 5 توكتا رح الا
 باد ايايداتمءاككلذ
 هنال عامتسالا ناك

 نا اكو كلذ نم عون

 نسدت يدين ساولعلا

 ةداهزلاب , عامتسساالا

 نيا ىح ىوقتلاو

 توك هس هعمسام لك

 1 نهةعلاط|اباذح

 بدالاع نم ؤ 4 سدح 1

 اذاديعلاناةعلاطملا ف 1

 نمأ.ث عل اطد نأ دار

 000 ثيدخلا

 كلذةعااطم 010

 ة/-ةو سفنلا ةيعادب
 نك ذلا ىلع اسوي

 لهسعلاو ةوال-تلاو

 | ةعلا طم حورت ست



 هتريسمإ نع لاو ف
 ةمكملا ف ع«ةزفانلا
 تنل ًاهعامسري_ديق

 انامعو اهم مر

 انام هناقرعو هدحولو

 ملط هلجردتو انادربو

 راونالا عماولف :راوطالا

 رك ذأانأ مهضعب لاق
 بربثشلا ناطدش

 لالا اره استرا

 اذهب وصلا قةاذاق
 ادمرسهةةوراص فدولا

 هعاوءوأدب وم.دوؤشو

 عدم ادد_عمامل 6

 مالكو ىلاعتهنبا مالك

 عاملا قح هلو

 ةنمع نب تام لاقي
 مع عاملا معلا لوآ
 لمعلا ظفحلا م مهفلا

 مهضعبلاوورشنلا مث

 عاسمسالا نا سدح ملعت

 مالكا نسدح معتتا#

 عامسالا نسح نم ليقو
 ىّتح ماكنتملا لاهما

 هل فر هلي دح ى عي
 بناو#جلا ىلا تغانلا

 راظنلاومجوابلابتالاو
 لاق ىيولاو ماك اىلا

 هيلع ه«-ينلىلاعت هلزأ

 ( تارغلاب لت الومالسلا

 كيلا ضي نأ لبق نم
 هي'لردتال لاقو هيو
 اذههير_عتا كنا

 هلو رل ىلاعث هنن نم مءاعق
 نسج مال_بلاهيلع

 هانعم ل3 عامتسالا

 ىجج ةياجصجلا ىلع لبا
 ىح هاستاعم رب لست

 دا دعسثيدح ف - .وهيلعمللا ىل هلوقواذلتسأ اولوقنكسلوا اونمؤت ل لقانسآ با ارعالا تاق ىلاعت هلوذ ىرح
 .قةغالاط اقفاوفل#ءادتلاامأو نيمعسملا لضاف#فالت+الاب دب ربو رج الا لع ايه لضن هلال ملم
 نعنرادعن ا ءالاواعيجلم_علاو :لوقل اوتاقلاب ماستلا نعةرابعمال_سالالهحتاوهونا_ءالا صو هدخ
 ناعالاص وصح ىف ةغلل قذا اوموهول-خادتل ا, هام ءىذلاوهو باعاانويدصةلاوهو مال الاف ل دام ضعي
 نامعالا لع هنال لضفأ مالسالاىأ لئاسلالوق باو -ىف ناءالا هلوق جرخ اذه ىلعو لكدال مالسالا موو
 تلقلاب مل تلا نعةرابع مالسالا لعح ناب فدارتلا ليدس ىلع ه.ف هلا معتس ااماوهبق هل داق مالسالا ن امرا

 .لامداو 0 !ىلعنانعالا ف فردت! !نوكي ونا الا اذ - وماسك ذ لك تاقا عب ءجرهاظلاو
 ريهشلا مسا قاطد دقو<-: 3 8 'ونطاملاق ددصتو :رعلمعلاولوةلابر هال امل سن نالزئ اجو هوما نعمفرهااتلا
 ادي زي الف هلا ةباطمو مالالا فا امم لاخر ردَعلا ايهم ريصيف عاستلا لمن ىلءهرُع عمرا هيدارب َ
 ىرشلا كلان : (ثلاثلاثحاا)د نيس ما نمت رب ري_غاجفاندجواف هلو يرن هملعو صةنن الوهملع
 هللالوسرلاةذاد_ءلختلا عنمورانلا نمجبارخالاوهخىو رجالا ماىو.ن دوىورخأ نكح ناءالاو مالسالاو
 اذامىلعملا اذ_هناىنا اوةلتخا دقوتاعان هدرة اكس طق تاك هرانلا نم 2 1 و لع هللا ىلص

 ناسالابةداه_ثوبلقلاب دةعهنالوةد لث ”اتنمودقعل ادرك <« هرالئاقن ةوهاذامناست الا نار هنعاورععو بتر
 فالخالفةئالتناءذهنيب عمجن ملوةنوهزعءاطغلا ف شكل نحنوناكرالاب لمعلاو هواثلاثدي زب لاق نمو

 ضعب ودقعلاو لوغلاوهو ثلاثا !ضعب ونانئادجول نأ ةناثلاةحردلاوهةردهذهو ةنجلاهرهتسمنأ ىف
 لحد مو ناعالا نعاذب مم مير ةلزتعم ات ااه اذهدنعترثاكلا ضعب وأ :ريبكهيحاصب كا لاعالا
 ةثلاثل اة ردلا ع هركذن-اك ل طاب اذهو رانلا ىف دل وهو نينلزم لا نيب ةلزغم ىلعوهو قس ةساقدعسا لب رفكلا ىف
 بلاطوبأ لام همكحقاوفلتتادقو راو ايلاعالا نود ناسآلاب:داه_ثلاوبلقلاب قددصتاادوننأ
 .هلوقكهضرغضيةذب رعذت هلدابل دن باوميفعاج الا ىداو هيود متيالوناعالا نمحراوبلاب لمعلا ىكملا

 رمعلا نو كفالاو ناعالا سفن :نمالتاعالاءارو ليج ىلء لدي اذهذات احلا صا اول عواو: آن يذلا ىلاعت

 ببعبالا دحر فكمأل سو هيلع هللا ىلص هلوق ل ةند 'الذ عمو هواذهىف عاجإلا يدا هنأ بعلاوداعملا
 تبهذم سن لئاقاذ ملئاقلاو رئاكلا بسب رانلا قدياذتلاب مسهلوق ةلزتعملا ىلعر 0

 لهق تام ىز وأ تام اهكرثف :دح اوةالص تقول عل دىتحايح قبول لو نودي زن لمعلا نودنامالا دوجول كح يفو مهن لوغي نأ ديالفةنجلا فوه لهف لاح ىفتامو هناسأب دهشو هية ب ىدص نمهإ لاقي ذا ةلزتعملا
 اط رمد الو تاعالا سفن نما هر رسدالمعل'نأب مرح ةوهفاللاه ناو هلزتعم ادا موهف ةرعن لاه ناو راذلاىف داخ
 لإ عالا نمش ىلع مدشدالو لي هيو د هبتدرأ لاقت او هيقنجلا ياعم -!ىفالوهدوجوفف
 ا ىتلارئاكلادد_ءاموناءالالام..اهحسحرت رثب ىتل'تاءاطلا كل” دد ءاموةد#لا كلَ: طمضا:لوةنفةءعرشلا

 دوت تأ ةعبارلاةجردلا : مهلا نكمالا ذهونامجالا لطب ماكنا

 ظ ىلاعتهتلانيدو هنيب انمؤمتاملو#: لهفتامو لايف ا تررا تالا ناس تأ لضيق اب قيدصتلا
 | ىل ملا ذادس افوهوناالا لبق تاماذ_هلوةينامعالامامقللوقلا طرسش نموهبف فلتجتاا اذهو
 قدا فيك نامالاب ئاط «بلقا ذهرنامعالان ا 1 نمرانلان مج رخل -وءيلعهّل
 موءااوهيتكو4-:5ل المو ىلاعت هناي قد دل الاناعءاللمال_بلاهءلع لا اريد ثددحىف طرتشم لورانلا

 ةداهشلا تملكت قطنلاةلهمرمفلانمءدعاس وا ةلابةدصننأ ةسماحلاةجردلا ع ق.ساكرخ“ الا
 م هوهلوقنوتالصلان ءهعانتماك قطنلا 0 ل_هع نأ لمتصت ا مقطني منك اواهموجو معو

 | داما دوك دابا ناعالا ناي رب ناسالاو ضحنلا وددصتلا اود ناعالاو رانلا فدل ريغ
 !عضو وبطافلالا بج ومعابتتاالادنت_مالذارهطالاو» اذ_هوناسالاهج رتب ىتسناسألا لبق هماسقب
 ةوذلاقتممبلةىف ناك نمراذلا نمير ربوع .لعمتلا ىلصلاه دور تلةلاب قي دصتلا نعةرابعوه ناعالا تأ

 الضآ لا ما صهمأ أرمصن, موءر 1 حل



 دن

 ىبي ىذلاك اهار ار عاف ةحلصملا لس مدهيالفةحلدملا هن ر 1تنيثكىثا طو را تسع نادل ند مم وياما
 ءاضقذو هن كن نحو لاح كلذو ةدضقالاداسةد و مامالا ع نءداليلاول_> متع نأنيبوا ره مدا 72 أ

 ةعبرالا ناكرالا:ذهفّدو ورضا اوبال ا دنع ةمامالاةدعن ىضةنال فيك متحاح سسا مهدالد ىف ىثبلا لشأ

 هللافةعدبلا طهرل انيايموةئسلالهالاةفاومتاكاهدقتعا لا او ىهنيعب رالال ودالاةيواخلا
 هل ىلع ودمت دنس ىلعهللا ىلصو. هإضفوهدو>ةءسوذنع هقيضعو قالا ىلا انب دهيو هقبف ١-2

 ىقططمدبعلكو
 هيلاىرطتيامولاصةنالاولاصتالا ماه امومالالاوناعالا ف (دئاقعلادعاوقنمعبارلا لصغلا )ا
 تامعالا اودمالسالانأىفا اوفلتخا( ةلكسم) تاس تالا ءفوهقفلسلاءازثت-اةحو ونام ةذلاوةدانزلا نم

 اهمال يقوداخ اوىداهم 0 ءىؤهمزالد هي طبت صول هنو هدددسواهثسلس سوه لوو

 اذ_هىف ىتدملا بلاطوبدروأدةورخ“ الابام_هرذأ اطير نكلوت ايشاه ما لمدو نالصاوت الث 1-0

 هللمصخمت الام لقت ىل ىلعمي رعتريغ نم قاب مي رصتلا ىلعت "الا يسهتاف لو ؛ وطتلاريثكب ارطضالاد: دشام الك ١

 ثدحو ع ثلا قالط اىفا همدارملا نع ثح وةغللا فنيظفالا بج ومنعدح ث>ابستثالثاذهفلوةنف |

 (لَو دالا ع ثحعلا) عرم ىسهشف ثلاثلاو ىريسفت ىاثلاو ئوغال تالت الاوا.ذدلا فامهمكح نع.

 نلددضع : ىأانل نمّوعتنأاموىلاعتهنلالاق قيد هلا ن 6 ةرابعتا ءالانأ هبفق+لاوة-غالا حو مف ١

 ودوصاخل<ق.دصتللودانعا اوءاءالاودرعلا لرتودامةنالاوناعذالاب مال ستسالاو ماستلا ن ءةرايعمالسالاو

 مل ستوهفبلةلابقدد_ص”لكناف حراو+لاوناسالاو باعلى ماع هناف ماستلاامأو هناجر ثتاسالاو تالا

 معأ مالسالانأ ةغالابج وف حراوملايدامةنالاوةعاطلا كل ذكوناسالاب فارتعالا كلذ كو دول اوءارالا لرتو
 اهي دست ملت لكس داو مل ست قد دص) لكن ذاف مال سالا ءازحأ فس أن عةرا.+ .ءتامعالا ناك فص نامالا دا

 اوكلاو قار طماع رود ع رسشثلانأهمف قالاو ع عرمشلا قالط انع (ىناثلاث ثعلا) |

 0 مانحر خاف ىلا عن هلوق ىفف فدارت_لا مآل _ادتلا لدس ىلع دروو فال_:نالا ل.:-ىلعدر و

 هقلاب نم متنك تا موق ىلاعتلاقو داو ثنبالا قافتالاب ناكي لو نيل سملا ع نم تيب ريغاجفان دوا نينمْؤلا |

 مس وهم اهنا 1 هنن لوصر لتس نسج قلع ملل ال ههلعهتلا ىلصلاقو نيلسم م كنا واكو هيلع

 اناس اولوق نكءاواونمؤت ل لقانمابارعالا تلا ىلاعت هلوةذ فالت-الاامأ وارسل ء قه امافتاغالاو تع

 نا.سالايارهاط مال_ستسالا مالسالاب و طةذساعلاب قيدعتلاا: :جهنأ الايد ارافرهاظا ا ىفام !ستساءانعمو

 هلسرو هاك وهتك الموهلناب نم زان ألاف ناسعالا نعهلأس ال مالسلاهيلعلبث اريح ثيدح وحر اولا

 س:1لاص+لا 0 ماا لاوذم هريدوهريخر 2ةلايو تا سحاب توات الا مودل و ١

 ءاطعالدر ىل امعأ مسودم ءلعدتلا ىلص هنأ دن رعب ن1 ىو لدعلاولوقلاب رهاظلا ما ست نع مال الاب ربعف

 داعاف ل موأ مل_توهيلعهللا ىل_صلاةف نمؤةوهو هطعت ملانالف تكربهللالوسرايدعس هللا ةؤرخ الا طع لو

 ىلصلاةف لضفأ لا عالاى ل ةفلئس هنااض أ ىو راف لدخادتلاامأو ملسوهملعهننا ىلسهنن'لوسرداعاف هلع

 لعو ف ال_تءالا ىلع ليل داذهوإ ناخالا لو هيلع هللا ىلصلاقف لضفأ مالسالا ىأ لاقف مالسالالسوءيلعهنل

 اما ما توه مال_بالاو اهاضذ ًاوهولا الان نمىل-عناءالانالةغالا فتالامعتسالا قذوأوهو ل+ءادتلا

 اه-هول لامعتسالا اواناعا ى ع ىذلا قددعتلاوهو بقلاب ىذلااهلضفأو حراو لاباما اوتاسالاباماو بلقلاب

 امأ الا فز ولاني رط 0 نع جراشري هلك فدارغلا ليبىلعو ادت ليبس ىلعو فالتحخالا لبدس ىلا

 ماسلا ن ع ةرامعمالسالاوتغالقفا اوموهو طقف باعلاي قددصتلا نعةرابعن ا كالا لء ع تآوهف فالثدال

 لوصد- طر نم سدلق ما سدا | معناه سب .اعقلطند م 1 ىدلالاع ضد ..مياستل نافونإلا وفا ءاضب ا وهوار هال ١

 فرغت سمن او اس مال ى عل هن دب ضعند هريغ سمن نم تاق هنف ىتعملا دح رلتأن 5 علل كبل ىنعملا مو معسل ال

 هحولا اذ_هىلءوناسأل قباطمن طانلا ميلست مدعد _:عروتاظلا ماذا ىلع مالسالا مسا قالطاف هندب عم :

 ادب نيبرا هىلاعتهللا
 ئرب ادءهشارمذاحهللا

 ف هريغناساوأ هناسل

 ئءومةرعشك ةوالتلا

 ١ ث.حمال_بااهاع

 هناطخخ اهنم هللا هعو«أ

 تاك اذافهتنا ان ناي ءانا
 لا عت هللا نم هعا_وم

 قاصدللا ىلا هعامعاو

 دكا و ةرصاددخ
 ه]-عو ه] عءلعومعم»
 هلو هرخ ؟داعو هلع

 الل تزور اهذأو
 نذلا بط اخ ىلاعت هللا نا

 بر تاسا هل ود

 نع ءارنلا توم

 لزن ممءافصلا هباغ

 بالصالا فتاة:7تا ارذلا

 ماحرالا ىلا ل-ةثنتو

 كارب ىذإالاعت هللالاق
 كاتو مو#:نيح

 تاة:ىتعي ىدحاسلا

 لذأ بالصأ ىف كترذ
 كئانآ نم دو_عسأ ا

 لقتنت تل ازافعامنألا
 نيد ربىنحتارذلا

 تبححاو اهداسحأ

 دتلا نع ةمك 1
 ملاعن ءةداهشلا ملاعب و

 اهتاطوك ارثو برغلا

 اذا راوطالا ف تاقتلاب
 دس.ءاايللاعتهتادارث

 ناب عا مسالا ن سدح

 انقاص 8 0

 هند هرق هس ةربلازال

 ئدتياغلاو ةك لا

 ملاعق ده نسل

 ةردقلاءاضف ىلا ةماكسحلا



 اهاكوهب رم.ت أ مأ سمول
 هذهنمل هب اونأ
 نمل مهل مك رلا_عالا

 ىل_ءاوعلطاو ملسعلا
 9 الاه -مقنم عاطف

 ىرس م ماكو لي لد

 سدأ ملط توكتأ

 مهفلا ءافصن فوذولاب

 ضماغو ىنعأ ا قمقدىلع
 نكلو هيءالاف رسلا
 لكدذع علطبتأ عاطملا
 ماك-املادوهش ىلع هنآ

 فصو عدو: بماهنالاهج
 نم تعنو هفاصوأ نم

 تامل اهلا هلدد دقن هي هنوعت

 هكا تان الاةوالدو

 نعةشنمءا سه هلريصد و

 لعن دعأ اولالدلا مانع

 ف داصلا رفعح نع

 لاو هنا ه«تعهللاىذو

 ىاعتهللا ىلع دل

 نكءاوهمالك فءدانعل

 لكل نوكمف تورصرنال

 هجولاا ذهن معلطمتةيآ
 مالكلا د دحلاف
 دح نع قتلا ملطملاو

 دوه ىلا مالكلا

 نعل ةندةو#ماكدملا
 هنااذد :|ىداصا ار ذعج

 فودو هيلعاشةمرتشا

 كلذ نعلكسف ةالصلا
 ددرأ تلزإاهلاق

 نماهتعع- ىتح هي الا

 املفوصلافا هم ماكنملا
 ي || ديحوتلاةيصانر ون كحال

 عام دنع هعمس قلو

 :هيلقو د.ءولاو دءولا

 ىودس 8 صانقلاب

 هل هس و
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 دحاقسفنك الا ةءبالو ك-ةل املج و زعلاتوةداءالا ىلعءادشاالاب لدتساف:سلؤاهأثن أ ىذل ابحت

 ا [رابختالاهبتدر و دقو ريكشور كشملاَو ص ع (ىفاشلا لسالا )دع لّوالاءادتءالاكع نككووف تاثعادتب اةداعالاو

 | نككل ذو باطلا مهفهي ىذا ءازسالانم ءزحىلاةايحل اةداعا الا عدت سد سدا ذا نكت هنال هي قي ددصتلا بف
 كرد وءرهاظ ع نكس مئانلا ناف هلل اؤ الانعام“ مدعو تيما ءازحأ نوكس نمدها.* :امءالذ عفدي الوم سفن ىف

 لبث اربح مالكم جدسا 'مل-وهيلعهننا ىلصهتلا ل |وسر تاك دةوهينتلادنعهريث امن سامتاذالاو مال الا نمهنطابب

 د ملا مها قا اميالاء<نمئشب نوط. الو هنورب الو هنوعوسلال هلوحنموهدهاشد و مالسلاهيلع

 ْ [اهلعتوضر عد راذلاىلإ عن هلبالاق هير شلادرودتوريقلاب 00 ء(ثلاثا الالا ]وي هوكردنم هن و ةرلاو

 أمل_توعي .اعهتلا ىل_سهتلالوسرنعرهتم او باذعلا د أ !توعءرفل 1 اواسدأةعاسلا مود" مون وا تعواَو ودع

 ا تلا ءازسأ قرفت هيقددصتلا ند مينعالوهيوردعتلا بسن كعوهو ريغلاباذعن مذا 09 :بالا اصلا فاسلاو

 أ لعلاعئهّننا اردعيةضوصةتءازح اتاومحلا نمباذعاا“ ال كردملانافزو.طلا لصا او-وعامسلا نواعب ىف

 [ةمايقلامويل طسقلان ”زاوللا خضوع هللا لاق قود تازيملا +(عسبارلال_.الا)# املا كاردالاةداعا
 0 قثد < لاعتتاتأدهجووتن“ الاهم : زاومتفح نمونوحلفملا م هكئواقونب :زاوه تل نت كاعلاعو

 ١ رهظن ىتحدابعللة مول عمدابعلا لاسعأ و داعمرب ص“ 10000 :احرد_سحعابرولا_عالا فئادك

 ىلعدو دةرس> وهو طا ارصلا هب( سماخللا لصالا ) «باوالا ف «ضتووفعلا فل شالا وأ باقعلا فلدعلا مهل

 نولؤ م مهنا عهوذةو ميا طارمصىلا مهود_هافىلاعت هللا لاق ف.سلا نمدحأو ةرعشلا نم قرأ منهج نتم
 000010010 لإ تأ لعردأتءارهلاقربطل اريط نا لعرداقلا ثاق«قددسمتل اق كءازهو

 اهضرعةفح ووك رنمةرغغمىلا اوعراسوىلاعت هللا لاق ناتةول رانلاوةنملانأ «(سداسلا لالا )+
 "هلاحس | الذا |ال1 ل واج ابين ةقواعامن ىلع لما دت دع كات وهف نيقتمال تدعأ ضرالاو تاووسلا

 |( عباسلا لصالا) «نولمكس م هو لعفن اع ل" داليلاعتهنبا تالعاز ارا مول ليقا مهمل ىفةدئافاللاةءالو هبق

 ا دوسرصأ نك إو مهنعهتلا ئذر ىلع متاع 9 * رع ركولأ لسومماعهلنا لدتا لوسردعب قالا مامالا نأ

 قدونحلا ىلعءامالاو ة اولا دا آهصن نمروهظأ ايىلوأ تاكل تاك ولذاال_صأ ماما ىلع مسوهيلعهللا لص هللا

 رايتخالابالااماماركب وأ ن كلانا لني مل ىتد سردن ا ف. ؟فرهطن او اذه دن كف ف كلذ ف ملودالبلا

 00 لسو هيلع هللا ىلصدتلا لوس ريالا ياك ءاستاج اوهنهربغ ىلءصنلارب دقتامأو ةعببلاو

 ضئاورلا الادع ارثدا ىلع ْىَر رس الا م كلذو

 ا سناك امهنعهللاىذر لعو“ هب واعمنيدىرحامو مْ ودبل هللا لص هلوس .رولاعت و هنادجس

 | 0 دخاو مهرنا نعةرثك ع منامة ملت نا 2 :ءهللا ىضر ىلع نطذاةمامالا فهي واعم نم ةعزانمال

 ظ |0000 افانا ديول بنل بوصأر يبخأتلا ىأرق امني , ادي ىةمامالا مآ با ارطضاىلاىدٌؤت ر كسعلاب

 ا | نولئاق لاو بيصدهت<ث لك ءا اعاالضافأ لاق دقوْك ف -الءامدلا ضرعب وةمالابءار غءالابجوب مهتيانحم ظع

 ْ | ىلع مهتع هللا ىذر ةياعصلا لضف تادع *( نم اثنا مالا )* الصأىل دعت وذ ىلعة ب ةئط2را بهذ إو د دحاو بيدملا

 | هللا ىسمّننا لوسرالا يلع ماامب الكل ذو لجو زعهنئا دنع ل ضفوهام لئلا ةسقرقذاةفالملا ىف مهيترت ب سح

 ْ نودهاشملاه بف ت:ةرتلاو لخفلاقئاهد كرداعاو# ةربأ :كراخأ ودان امهم .ج ىلعءانثلا فدرودقو مسوهيلع

 د مهذخأتالاوناك ذاكلذكم الا | يسرا كا ذم همهفالوإت ليصفتلاقادو لا اوحالا نئار شب لب زنءااو حولل

 ١ فياكتلا اومالسالا دعب ةمامالا طا ارس تأ اال ( فراص قا نع مهفرصاالو تالة مولهلنا ف

 ا ددععمجااذا وشد رقنمقمالا ملوهيلعلا ىلصهلوذل شد رقةيسنو ةياغكملا ويلعلاوعرولاوةروكذلا ةسدخ

 [ىلاهدر ب < غاب رثك )ا] ف لاخلاو قاملاارثك 1 نمةسعيبلا 4 تدقعنا نم مامالاف تاغصلا هذ ب نيفوصوملان

 ةراثاهفريصف تاكو ةمامالل ىدصتب نيف لعلاو عرولا دوج ورذعتو هنأ «(رسش اعلا لصالا )# قا اىل لادامقنالا

 . لعد ررضاان «هيفنولسملا قلي اف لادبتسالابةبنتف كر نإ ١ نيبانالهتمام اداقعنابانمكح قاطنالتنتف

 !ىنثأ كملعءا:كاوةراوصلا ع زن ةنسلا لها داةتعاو

 : -- ا



 /ك

 دو.عملاىلا عجر تما الثا ذورض رخو لابي نان وثبعا!بجؤلال لع! نافلاحم وهو : نري

 «ةحىنايدعلاوةعاطلاو ناعالاو رفكدلال.دناو ةلاؤ ضار ءالا نع سدي هناق لاعتهقس لاا ذو
 فرصا , و هيسعتي لب لا 1 ىف هل ضرغال هناللاتاضأ وهود .ءعلاضرغىلا كلذ عج رب نأاماو ناس ىلا عت ١

 ةعاطلاوةمصعم ا ىلع ثب ىلاعتهللانأ لعب نبأ نمو باقعلاو ب اوئلاالا ل املافسيلوه هس تاوهشلانع
 صاصت# ااه هددحال هيالو لمما هدأ ىلا هلس دل ذا نايوا ستي هقسقةيشعماوتعالفلا تاتا ا

 ركمشلانينقرفي ثيح قؤل لاو قلاخلانيةساقملا نماذ_ه ذأ ن ءلزدقلو غرشلاب كلذزيت فرعا او
 هلاةفرع ءااورافنلابملاذاف ل_.ةتافرخ الان نودامهدخايذذلةلاو زازتهالاوحامتزالان مهل اننا ارذكلاوأ
 عرشااور اورطخ !!ىلعبحوت سدا للعلا ثا ىج :0 لكلا اقذف. ف فاكللاراقن مامرغتسبالاع راو غرم

 ىشاضن اذهان :1ةومملعهننا لص لو-.زلا ماق-ا ىلا كلذ ىدأر تال ىئذتغتانآل ظ

 تفل تاو تاكملا. نعح رب" 7متافاب راضاعم_ كءار ونا عضاو اوملانم عضومففقا اوال لالا لوف | ا
 تدثي ماهر طناالو كارو تغتلأ الو ار وتغتل الامل ددت شب الفئاولالوةءفىفددصتفرعترظنو كءازوأ

 ىل_هىنلا كل ذكف درا ىداهلا ىلعهءفررمضالو الهال هفدهتو لث هلا اذهةقاج ىلع اذهل دف كة داص ا
 مرذ-اهتءاوذسخأت م ناةقر 4ناريئلاوتهي راضلا عابلا هنودو توما ك ءاروت الوب , لو ساعد
 كلهرمدأو تغتلب منمواتو ز رتسح او فرعت تلا ن :يتكلالاو ,ىز#*ىلاتاغتلالاب ٌقدصتنلا اوفرعتو

 عابسل دو وف رعد عرسشل اف نيمملا غالبلا ىلءاماو توعج-أ مهلك س انلا كله نا لعررضالو ىذزتو 1

 ىلع سه سن عمطل او لهما ىف هل !|وةءامتاكمابةطاحالاو هم اكمهةد غب لقعلاو تومادعتالب راكلا |
 ررضال فرعم هنأ اء< وم عرس نوك ىنءموار ريضهك رب ىف تاامحاؤ ئشلا توك ىتعمو ررضلا نمرذلا |
 لّمعلاو عرسشلا ىنعماذهف تاوهشلا ات الع ترا ررمذال فدااىلا ىدييال لّقعلاتاف عقوتلا | ا
 الا بح اوال ىنعمالذااةناثب وح ولا نكي لهب رعأ ام لت ىلعب اة علا فود الولو بجاولار دق قامهرش ات
 افالم مالسلا مهل عةايننالاة شعب ل. وه نسل سد هنأ «(عساتلا لصالا)* ة ةرخ الا قررض هكرتب طيتربام | ا

 ةرخ 7 الا قةيحتلالاعفالا لاى دي الل ةعلا نال .نعةحو دنم لةعل ا ىفذا مهتثعب ىف:دئافالاولاق ث.-ةمهارما |
 بييطلاقدص فرعد نكلو ءايطالاىلا متجاط ءامثالا ىلا ق وانة اق ةمصألة رمغملا هب ودالاىلا ى ديالك |
 0 ل « (رشاعلا لصالا)غ : هرمعلا ىنلاةدصفرعب وةيرختاابأ| |
 ةرهابلات ان الاو ةرهاظلاتازتملابءدب اوني ئاصلاوى راصنل اودوهملا عئارمت *نسول ا ونيت

 حيساورمقل قا ناك |

 ريخ أ مهحارخاو هلةةوهم توهمسلا اوفدهتةغالملاوةحاص لاب م هربع عم منافمظعلاتارقلاب ررغلاةفاك مام |
 ههظنو نآرقلاه د ثلاةردقف نكي ملذات 2 ا ىلعاو رذ-ةيداؤ .مهنع ل

 امفهقد_دطقشرومأ ف بر غلا نععابنالاو بتكلا سراممريغابمأ ةنوكعمنيلقالازاب أنمهفام عماذها

 ملاىلاعت هلوةكو نب رضةمو كس ؤرنيةلع نينمآ هلاءاش تا مار 1اروهدملا ع ناد _ةاىلاعت ةلوقك لامقتسالا ىف |

 لك نأ لسرلا قدص ىلع ةزدتملا ةلالد مح وو نينس عضب ىف توباغ.- منماغ دعب نم مهو ضرالا ندى مو رلا ثيل ذا
 تقدض هلوق هلزخملزنيإ رو تاغ ناش لل اى دصب يو رتسزاع انبج ىلاعتهنالغفالا نكم * رمشنلاهنعزمتام |
 ىلع مف اهداص تنك ناكل حال لاف امهم هنأق مهلا كلما لو رنه, ءرىلع ىدللاكاللاىدي نييرئاقلالثملذو |
 هلوقةلزنملزان كلذ ناب ئر و رمض لعن رضاذلل لصح كلذ كلما لع فف كتداعف الت ىلع دعقاوانألث لوس ظ

 تورش ا

 ئ /'لوصأ رمش ءىلع» راد موهمع را انهف سو هيل علنا ىلص هب دص) ”وتابعمسلا ىف عبارلا نك رلا)# ا
 نكمل قعلا ىف هنالبجاوام مبقبدصتااو قحوهو عرشلا م مبهرودقورمشنلاو رسما ه(لّالا لدالا)» |[ 1

 لد محمر شو ماظعل !ىحي نملة ىلاعتهننالاق ءاشنالاءادتءاك ىلاعت هتبرود ةمكلذو ءانفالا دعب ةداعالاءانعمو
 مدس

 ىدعت ىلا هاطلا هنانآ نموءاملان ههعناصأ نين نم مرعقت اموءامعلا قاطناو ىصألا

 مم لا

 فاتح ل واتلاف 1

 لّوْولالاحفالتاب
 عاطص نمهأب 0 د ىلع

 ةفرعملا ةيتر وم-هفلا
 هلا نم برغلا ب صامو

 (ءادردلاوب ألاف ) ىلاعت

 هّقذلا لك ل>رلا هةفال

 تارةالك لن ىسح

 ” 1 زيت اهوعو

 هوعسمنبهننادبءلوق

 موتاهاوالاة ب1 آن مام

 اذه راهم توأم غمس

 لكل ضر مالكلا
 همه تحاض بلاط

 مالك- ااذراوم قص نأ

 هيناعم قيقد موفي و

 عرسمد رارسأ ضماغو

 ههزلا لك ف ودالفهبلذ

 تاقلادب رعواشدلا ف

 لل توا ىودسامع
 هلوقيآ لكن م عسلطم

 ةواللعتلا ىف هرم لك

000 
 لم مهنلك هلو دمتع

 تاز مهموعتديدج
 باح مهلعو لمعلا

 قيقدو مهفلا ءافص

 ناطفنا ىناعمىفراتلا
 نَدَو مع مهغلا نك

 لدعلاولعلاو لمع لعلا

 اذهو هض نابوائتن

 لع :هامناافن لمعلا

 بولقلا ل معو بولقلا
 لاو بلاعلا ل عريق
 اهتةادصواهفطالرولقلا

 امنال مول للة اك امم
 تاقاعتوتابوطوت ادن

 مشل تايقلنو ةيحور



 177 277-22 تأ7أآذ7 ذآ ذ ذ]ذ 12 02 1212 2 2 2 1 1 12 ز2ز2ة2ةز2ةز ز ةز 2 يا ا

 هش غش دوجحب سل عل

 رخأامدصقلا ةرود
 ىل ءهمض غن ءعن] اءادللا

 رهاظف مهاب | هباقع وه و

 00 كا

 اره : نإ همدان و ةَظَع

 لبقو ةمالانم عمنا

 بح ىذا هلي زثت ءهرهاط
 هفتطابو هيناعالا

 لل ةوهن لمعلا بوح

 لزنأ اك هتوالتهرهظ

 لترو ىلا: هللالاق
 هنطبوال ترث نارقلا

 هنق ركسطتلاو رددتلا
 انك ىللاعت هنتالاق

 كرايم كلل هانازتأ

 ركذ تاو هنانآاووب دبل

 ل وأتل ادرع_بتلا

 لوز _ءري_غتلاف

 اهتصقو اهنأش وقد الا
 تاز ىتلانام--آلاَو

 ىءرواف<اذ_هواجف
 هدف لوقلا ةفاكسانلا
 ام رتالا وعاسعملاالا
 هَ . الافرصصفلب وأتلا

0 

 هار ىذلا لمتحنا ناك

 ةنسلاو بالا ققاون

 اذا هلمتع ى

 رهاظلا طم .

 كا بابلالاوإوأ

 قى ًادح فرح لكدا

 فدعااز راعالةوالثلا

 قو مامالا و_هئزلا

 عومسملاز واحالرع ةتلا

 نيس ف رول |ودذملا

 ّ م4
 ديكو ننهي نز» تحت حم

 ارضك ىذلا لعلام نرعأ دحأ بحاول راو باطخو موز طردت وأ 6-2 فدكو

 ظ ىكعسح لاقباك لخآع ررضؤأ رانلاب د 5 ” الاى هيذعتال ىحفتلا عبط نآدبعلا ىلعس حلاة. ام لخآ

 ولاقياج لاحتملاهمدعىدؤب ىذلا هيدارب نآاماو توخال ٍب-برسشن تأ ناش طعلا
 همدعذاب>اوموأعا دو

 ررضألهضرعد ةذلّوالا ىنعماب هللا ىلءبح او قا1: ناب مدخلا دارأ نافالهج ملعلاريصن ناو هو لاعتىلاىدؤ»
 موهفمريغوهفاثلا' ىتعم هيدارأ ناو مؤلعملادوحو نمد.ال معلا قيس دعبذا لسمووف ىلاثلا ىنعملا هيدارأ تاو

 ٍ ن1 2 تع قب وحول نكي مدابعلاة للصم كرس ررض:: ملاذا هناقد-اف مالك هدابع ةحاصا حي هلوفو

 لوهوباةعلارطملن مهند هبمتاناطلل مهضرعب وانالبلارادف مهةلخع نأ اماق ةنحلا ف مهةلخ تأ ىدابعلاةخعم

 فاكي نا هناك هللا ىءز وح هنأ + (سماخا لصالا) هب بابلالاىوذدنءةطيغكلذ قاف باسملاو ضرعلا ||”
 ةقاطالامانلم<الواند راولاةفكلذاولأ دقو هعفدلا | ا وةيطنالامقلذلا

 عشج قعقدص؛نابهرمأب تابونمأ م هقدص» الل هحابأ نايإاسوهب اعدتلا ىلصه دن ربخأ ىلاعت هللا ثالو هنانل

 لصالا )© هدوجو لاعتآلا اذهلهوهقدصدال هنا قهق_صد ف كف هقد هنالهنأ هلاؤقأ هإ ح نمناكو هلاوقأ
 هنالةلزثعنملل انالحت قحال ن : باوثربء نمو قنا مرح ريغ نم مهيذءتو قاما ماليا لجو زعهتلا *(سدانلا

 لاحشوهو هنذاربغب ريغلا كلم فرصتلا نعةرابعوه ملاغلا اوهك-طمهفرصتو دعب نار ٌوصتءالوءكل ءىف فرصتم

 متاع ع ذتافدد وح وكل ذز او ىلع لدي وامأظهماهق ومدن و ىحاك-امهريغا فداصرال هنأف ىلا عت هنا ىلع

 اهرشع ىلا عتدننا نا لبق ناوةءرحا عم دعت ؛ ل نيممد » الاةهح نم باذعلا عاون أ نم اهلع ب مامؤاهل مالد ١

 هلق لكبح اذا ىلع بح هنا بعز نم لومتف هنا ح٠ هللا ىلع كلذ هومالا الا نمت ”- فأمر دق ىلعا هي زاحنو

 هنوكد رش اوباوثلا فصولاةيذالةعلاو ع رشا زخدةفاهمالا ىلءاهش ىتح تكرعةةبلكو تئطو
 نءعيرخاذا موهفمريغ هنأ قيس له هربغ هيدن را تاو لاح وهف هك رثد ررمض* ؛ هنأ هيدارملا تاك ن اهناد امحاو

 المدايعل ملدالا هناع رهماع ب الفءاشب امهدامعب لكلا افا( بانسلا لصالا ) ب تحاواإةر وك د11 ىناعملا

 تيلوزولكس مهو لعق اع لال هناقب وح ولاهقح ف لقعاللت ى هناك هلع بحال هنأ ع نمءانر 3

 ةرخ“ الافةرطانم ضرفي نو هوه.لعاهضر عت هل كس هيلع بجاو لصالان ا اود كراك < ءىرعش |
 ناعالاب بعت هنالىصلا ىل-ءهلذهو غلابااتاردف ديز هنادعس لنا تاق نيا سها 5 علان وىبص نيد

 غلب : هال لوةءف ىل_ع هتازئمتعفر/براب ىصا!لاقولف كوتا دنع ذهءاع دعو غول ءلادعب تاعاطلاو

 دقق دهتحاف غلبأ ى> ىابح مدت نأ .ا عب ناكف امصاا ىف ىتمأتنأ ئضاالوقي وتاعءاطلا ىف دتدحاو

 ال َرمالْت هل واكاناتلءىنالولاعت هللا لو وهف هتلضفإلف فود هلر معلالوط يلد لخفتلا ف لدعلان ءتارع

 تاكرد نمراغكتلاىدانب اذ هدنعو قحو رددت ن ءلزتعاارذع ازهامصلا قدوم اكل لحالات تيصعوأ

 )” ”لسملا ىتملااهزتمنوالا اندضرانافامضلا قانةماالهفاطرسم ا غاناذا اننا تاعات امآب راءنولوةب وى امنا

 لغأ نابع نر وتنا نع لالجلا معلا ء”ةيهلالارومالا نابعطقلاالا اذهدنعء مع لهو كلذ نعباعح

 ةماس لاب قران الا زعمت كل ذناك باذععل |باسأ مهاع طلش مث دام عال حلسالا هباع :رىلعردفامهملمقتافل ازتعالا

 00 لعام هبةئشلا نوكردق هنا ىتح ضرغلا قفاونالام عجلان

 ىرابلا ضر غقفاوئالامخ: علاردب ؛ رآ تاق هو هواذ__عا هس دس « :ءزابلوأ صخشللا لدن حر 0

 ناوربغلا كهف فرصتلا هنمر ّوصتيالذا ملط هنمر وص” دالك مهب# نمر ٌوصتي الف هل ضرغالذالاع وهذ هنا اع

 ءانض ءرذ دقامهفالدع هش شدد درعالا اذه لهولاغةلعكلذنا متلقرلف ريغلاض رع قذ ةاونالام عد 2 ١ َ ا رأ

 نماذهو هندا ازا قفو ىلعاهاعف ماكحا ىلعر داقلاءايشالا قئاقدع ماعلا ءانعم مم 5ك مث ران 1 لها جا 7

 وأاباون ةرخ ” الا فوعءانثاندلا ىف هيدهفتسياهسفتلا اراظن لدالا حارب اوبانم مك لاامعاو عنصالا هباع ربحول نأ

 هتعاطو هناك هلباةفر عمنا ع(نماثلا لصالا) « لا ىلابعتو هبا عسهنبا ىلع كال ذ لكوةف 7 اة نع هيو ؤدب

 |ابج ونثاام .اولخ الفةعالسلا بح وآناو لةءلانال هلزتءملل: اهالحن لعل ايالدعرسو قاعت هللا باحيابةبحا و



 ا«( لوسأ رقع لورا دوبل تا لاا, لساتلاثلا ناز : 1

 قاحخم اناالا ةثدعالوءا وى « قلل .ءارت اومقامخو هطعفووفرلا عاف ثدام.لكتاي لعلام (لوالالسالا )ب أ |

 قلاعت هإ اودى هلاه «داسصل هنردقت :هقاعتمو هلةةولختمدايعلاعفأ عيمفم مهتكرحو مهتردقدجوأو مهعنصوقاذلا | 1

 مج اوره>اوأ سو 0 ًاوىلا«: هلوة فو نولمتامو قل هللاو ىلاءتهلوقفو م قااخمتلا |

 مهرارس أ وم- -هلاعفأومهلا اونأىف زرق هقاايدايعاا مآ ري_يلنا فيطالاو هو قاع نميلعيالأ رودصااتاذب

 روصةالةمان هتردقو د. علا لعفلا لانو اال كو قلخلاب علا ىلءل دتساو مهلاعف درا وعملطعلو هرامذاو |

 ضعا نع اهقاعترم هم ؛ ىذل' افاهئاذلا ع ةردقلاق اعتو هلت ا.م«تاكرمل اودامعاتادن 2ك ةاءتميهواج | ا

 لغلاو تو.كتعلا نمرد صب وعارتالابادبت -متاورملانوكي ف يكوأ اهلئامععم ضءبءلانودتاكرجلا ْ
 برذوداهعا اراب ىل هتدر ةزافدكق باب لالا ىوذ لو ةعهيفريختامتاءاندلافث اطلع نهتانا و.لارئاسو |

 توكلملاو كلا اد رت تانوأخلات اذتاههتاهه ناسك الانماك ودع ال ع , ةلاعرتغ ى هوبا رالا

 امتوك نعاه>ر خالدابعلا تاكرج عا رتب هتاعسهلنادارغنا نأ «(ىاثلالصالا ) تاووسا اوضرالاراح |

 اعيج راةاوراشخالاقاشواع.جر ودق ملاوةردةلا قلت ىلاعتهللا لب باستك الا ليس ىلع ايعللةر ودهم |]]

 دعال فصو وىلاعتب ءرال قاف: ةكرخل اامأو هل يسكت ثسداو هنا دعس ب رالقاخ .ود عال فصوق ه :رد_ةلاامأف

 رايتعاب ىعمتفةر رو ىعست ىرخأ ةغصىلا ةكرشلا تناكو هطدو ره رد_ةبةرودقمت علا مناف هب كو
 ةدعرلاو ةرودةملاةكر انيبةةرغتلا كردية رو رضااب وهواضت#ا اريحن وكت فيكو امسك ةمس.اانالت ا

 اذاو اهدادعارةم_ةكلاتاكرملااءازحا ليصاف الع ط.عالوهوريعللاةاخ نوكجب, فاكوأ هيو رضااأ]

 هحو ىلع دبعا اةردقب واعارتاىلاعت هللا ةر دةبةرودةما ماو هوداةتعالا فداصتقالا الا قرن ل نافراعا !لطإ

 ذا طقفعارتخالاب نوك نأ رودةلايةردقلا قلعت ةرورضنم سداو باسنك الايهنعرم عد قلعتلا نمرخ ْ ١

 اعون هيةقاعتم عارتخالادذع ى هوا مال احعا ارث الا نك 92 !وملاعلاب ةَعلعتم تناك دق لزالافىلاعت هللا ردق ْ

 لءفناهب(ثلاثلا لالا )اهب رود لا لوصحاصوص#سياةردةلا قلعت تارهظه بق قاعتلا نمرخآ ||
 الونيعةف رط تو ؟كالاو كلا ىرج دا هاستس هنا ادد ءج ركالف دبعللاب- 1 ناك تاود علا ْ
 مال-الاورم لاو عفمااو ريان او رشلاه:موهنئيشمو هنداراب و هنردقوهللاءاضةيالارطان ةتافالو رطاخد:ذا '

 دار الناعالاو رشا اونايصعلاو ةعاطااودشرلاو هياوغلاو نا للاو ز وةلاو ركشل او تافر اور كلاب

 لعتلان ههبلعلدبو نولكاس د مهو لعفيا ملمس الءاش : نم ى الهو د اش نملضن همك بةءمالو«ث اضل

 ىللانعت هلوقواع. ح سانلاىدهاهنناءاش هولن ألح وزعمتلا لوقو نكي أش لامو تاك اشاعة طاقتمالا وت أ

 اه ديرب الواههركهّاثاك نا تار اوىيماعم ان العلة هج نمعيلعلدب و اهاده سف: لك انيت" .الانثشولو ||
 رثك ا ةداراقذوىلعىرالاو هناعس هنو دع هنأ عم هللاهزعا سل ,اودعلا ةدارا قذوىلعهب راح ىهاسعاو || ا

 ىلا مارك الاولالجل | ىذرابجلاك|مدرب نا للا يدت فيكى رعش تيلفىلاعت هتداراقفو ىلع ى راما نم أ
 هلمقتسا مرتك هب رقلاف معزلاو دعاره اامناك ولذااهنم فكن: -الةعيض ميعزة-اير املا تدرولة 59

 ةدارا فال ىلءةع ديما دنعرام كلذ لكوقلخلا ىلعةيلاغلا ى 0 صخأ اوه د الو نع ًاريتو هتماعز نمفكدتسال |

 لاءفأ تأرهط اههممئاريبك اولعنيملاظلا لوقنعباب رالاب لا ”زمعلاو فعضلا ةياغ اذهوىلاعتق ملا |

 كلداوهدار الاربةرمالا ال3 ديربالاعمأب ودب رباع ىسهني ف يكشف ف ليفت اف هلددا ماها د هللا ةوادابعلا | ظ

 صأي نأب هتقعرا وطااداراقناطالا هيذكسف هب راعهدبعدرب ردتعاف هءلعتاطاس اسامح )ا

 مولوهلاثتما دب بر الاعهرم َ وهن تاطاسلا نمدهشع را

 لاو هوه سفن لالهلا درع ناكل هلاقسمالا دب سه ناك لو

 فياك_ةلاوقاحل ناسا ليك يلرطع يعانون لطتتسملاتلا ل١ عسب ءازاصالا)» |
 ىهانلاورم الاوب> وم لاوهذا لاوهو دايعلاةحلىم نمهيفامل كلذءباعبجوةلرتعما تلاقو هيلعابخ

 1 هللاةذ هيدي ا ا ||

5 
 0 نت

 ةملو مالكملا لكش
 دي>وتلاتاذرلا اراظن

 ارافنتاملك ةماكلكو
 كزالا مل_علا ةعلدا

 وبأانعش (انثدح)

 قدر وروسلا ىلا
 وأ س .ئرلا انأبنأ لاق
 انآ لاق ناهعن نن ىلع
 لا تاذاش نب نسملا

 انآلاق دجأ نحيعدانأ

 دبع ن ىلع ن نسحلاونأ

 انألاق ىوغبلاز رع

 نيمساعلاثب كك ..عول أ

 000 لاق مداح
 ن ىلع نع ةلس نس داج

 هعذرب نسلان نع دب 7

 3 .اعمتلا ىلص ينلاملا

 نمل ازئاملاف مل و

 اهلوالا نا نارقلا

 لكدلو نطب ور-هط

 دح لك-او د> فرح
 ايأاب تاقفلاق علطم
 لاق أم لمع

 لاق هي دولمعب مود علظد

 ل اوةنأ بسحأ ديم عول أ

 تهذامعا ازهن سلا

 تن هللاد.ع لوقا

 ديبعوا لاك دود سم

 يعش نع جاع ىثدح

 ةم نعةهرم نو ريت نع
 ةوهتسم نب هللا دبع نع

 اهلوأ موقاهم ل عدقوالا

 علط افا مت وام».س موق
 نمدبل ادع صر دعصملا

 علطلا نوكيفهلعتةفر م

 ىلا عثهليا 2 م وغلا

 فر رباع باقلك ىلع



  0١د ذآ آذآ ]ذ2ز ز ز 0

 - + ديو ارو مر ل ا نت د تي ج فوس تاب

 ديالا اح اويشل مهلو
 الولزب ل. ىذلا ىلا

 ةدعباتعسوةثلا امش

 ىلاعت هللا م ند ءايخلا

 لاقو) ريصقتلاه بورن

 هذه ىف /ءاطع نا

 ىل_عةباعتالاة بالا
 اهلّوأ وأ ةعا رآ

 ثلاثلاو قل !ةباحا

 ردق ىلع ةناحت-الاف
 نم عاملا و عابسلا

 هن ةرعملا ردت ىلع

 مالكحا أ َر دل

 ىلع مالكسلاب ةفرعملاو
 ملعل اوةتر_ءملاردق

 مهغلاهودوو ماكتلاب

 تانذاككلا دادمرعلا

 نأ لبةرعلادفنلىفر
 1 هللذ ىف روتانا لكل

 ندةعلك لك ىف ىلا”
 ىّتلا هناماط تن آرقلا

 ْ اهداف: تودرعلا فني

 م

 تاوصالا امناوسفئلا ملك ةقءقملاب مالك لاوءري_ةدودوهدو-وه.شد الكمريغ مالكه مالكة بشناللب فرح
 سلب ملوعا.غالا نمةةئاط ىلءاذه ستلا فدكو تاراشالاو تاكرخل اب ةران اهماعل دياي تالالدلل اقورحت عام | (ىلتساوا لاقوإللاز

 | اهتاي- ىلاعتهللا+_جر

 ا 1 لولعملك نع اتءفصت

 هلةعنع عطنا يدقةثدلحلاقردقبه بف ثدحيامزكملو داس سللوةي تأ ن عدا ماهمالو ه]ةع هل ةعن ل ندو ظ مهضعب لاقوالعتو اان

 مسي كلوق ف نيسا !لدقءاءلا تاو( ى“ ه3 سلاعورا معمدقلا نأ مهذب لنمو ةاسل هباطدش ع نءتفكو كل ءمط إ مكر ترس هلا اوندقسا

 ركتتسياف فرحالو تو سب سلام الك امأ :دلا ىف مالسلا هيلع ىموم عهس نأ دعيتس ان موداهن مهلك هللا لاطد ١ ر كيسا ١ ها مما ل ||| ١-0

 ىلاوهو نا 5 الو ردقالو مس>الو ولد سلام ىرب نا لعن او نولالو مسك "سلادو-ومورخ الاف ىرب نأ ٠ هبلعهتلا ىل_دلوسرلا

 1 ب وأقلاةامحو ملسو

 ا وهو بودغل ١ ةدهاشع

 مهلئ اقلاق ثيحءارعشل اة هج ىلع
 اليلدداو اهلا ىلعناسألا لعد د اءاوداو اهلا ىنا ماكان

 نمودابعا !ضعنداعباقرس هنادسهنلذ ك لق «لاتافتلالا نعمزتفاعدقعابلا ن عرخ : 2م! نيساا توكمالفهتل

 عموم معودد_اولع ء هل وك تأ لقعثاو رس: لاةماحف هلةعامعمملا ةساحىف لةعياف هريغرب منا ١ الا

 عسبسلات ا | وول 8 روك ٠ لقعت اوتار ايعلاب هلع لدام عديم مالكوهتاذال:دحاو# اودفص لقع.افتاد و وا

 نمةس دعرادةمىف قرم كلذلكناوباةلا نمةرذرادةمىةطوةوةريغصةقرو ىفةن وتكمرانلاوةنلاثوكو

 مالكلان وك ل ةع.لفةةرولاو اقل اوةق د1 ىفرانلاوةنملاو ضرالاو تاو عملا تاذىل--2نأريغنمةةدحلا
 تاذهنلا ناك ك>ولذا اههفمالكلاتاذلول-ربغن م فحاصملاىفاب وةكمرواقلاىفاط وذ تنسلالابأو ردم ا

 قرتحالو ىرولا اهمها ةناكب راثلاتاذتلحو قرولاقهعسا ةياكيىلاعتهتناتاذل - 1ظقرولا ىف مالكا

 ثداوعأ ! ال نوكي تأ ليت ذا هتافص ع.مج اذكو م دقهسفنب ماعلا مالكلان أوي( عباس !!لصالا )د ا

 مل: تاثدا+ل اه تالو تارب_غتلا هب ريعتالق تاذلل بهعام مدرعات متاهصأ] بكت لد : ريغتل اتعالخاد :

 ثدا اود ا ىل_ناك امنالنالال اريغت ن 6ع اهزثم كال ذككهدب ًافلازي الو اق انما اقودوههمدق فلز

 ناةتوريغتللاهطرعت ثدسن مماس-ا ال تود اتعنتيئاعاوت داحوهف ثداو 1٠ نءولالامو اهنءواخال

 ثداحلاا ناو هاذ. متاف مدقهمالكنأ اذه ىلءىنبني وريغتلالو.قىفا هلاكراثماهةلاخ ولكن ف. ك؟ةفاصوألا |

 1 | سد رسفتا ١ ةناحا
 هاللو قا اذا ىت-هدلو قاخ نأ ل .ةدلاو الدلاولات اذب هندا اراوولعتلاب باط ماو ل ةءاكو د: اعةلادلا تاو فالا ىه

 مادوعمد أت اذب ماق ىذلبلط 1| كلدءار وم ًاهراص باطلا ن مه4سس+ هي :[بلق ىف اع اقل الع هلهثلا قادتو لةعو :

 ىءومريضموهللاتاذب كيلعت علا لجو زع هاوقءءاعلدىذلا بلطلا ماءق لّمعلذ هلودلو" ةرعمثتوىلاهدو>و ا

 لسالا)* عدلامالكلا كلذا عمو بلطلا كلذب ةقرعم هت واخ ذا هدود-وللاعل هيامط < مال سل < اهءاع

 1 تدعم تاقولذلاتئدحامهمو هناقوا#ن مهثدكامو 0 م( نماثلا

 ىحارب دعت معلا :الذ مادو سءشلاعولط لدن از مو داعب معان ل قلحتولذا ىزالا لعلاب هلة فو. ثكم متاص» لباهم

 ت انين اذكهذرخ ١ ١ ف ربع نم معلا كل ذا :لامولعمسعشلا عولط دنعدب د ل ا

 اهتافوأ فت داوحلا< ثتاد>اب تةلعت مدقلا ىف ىهوةعدق هندار !تادع ب( عساتلا لصالا )ع ىلاع'هننا لع مدقم عقد

 ادي صوه نكي مل هناذريغفتثدحواو تداولا ىلءكراصا ةثداح تناك ولذاىزالا علا قيس قفوىلعاهمةقئاللا | 5
 ع 3 / هو->- ونال رصدت ال

 | ناكولىل-5ةىلاع# هيا

 | ةدارالا ك|ذكو ىرخأ ةداراىلا خو دحر ةتفف تردقام كوك ناذ ىف تسل ةكرعاكر ت*تنأ نوكنالاك اهل
 | ريغي اعلا ث دع نازاحل دارا ريغب دارا ثدح نازاسولو هب اه ريغ ىلا مالا ىلساستدوىرخ أ ىلار تت ىرخالا
 عديم مو مالكب ماكتموةدار ايدب صو ةردقب رداقةامدع ح ملعب ماعىلاعتهننانا 1 رثاعلا لصالا )+ ةدارا

 | عر لامالب ىنغ هلوقك مل_ءال:ملاعلئاقلا لوقو ةعدقلا تافدل اهذهنمفاصوالاءذه هلو رصبب ريصإ و عمدسب
 | لءتفالو لثقال:لتاقرو -ةءالكو لتاقلاول اوتو ةااك م .زالةمملاعلاو مولع او لعلا ناق مولعمالد لاعوملاعالد

 ةثالثلاهذ_هلب ملاءالب مولعمالو مومل:مالب ل_ءالورءال: ماعر وصت.الكلذك ل_ةةالو لتافالب ىل.ةةر وهتنالو
 مولع ا نع هكاك-ةناز ٌوصاذ لءلانعولاعلا كاك-ةنازّوح نأ ض*.ل١نءاهنم ضخما كذن:اللّعلا قةمزالتم ١

 | فاصوالاهذهنيب ىرذالذاملاعلا نع لعلا كلاكطناو

 1 نكحرزا

007 



 ما
 هنأ لوسراد_2نأو

 قداودر داةم ىلع اهم رادورح الا ارادلافرا بالا نيءالاب صراط قالاو تاهل نءاس د_ةمرادااو ةر وصلا نءاهزنمهنو عم | نول ماب أزح نورس حرأ | كاعن هناب معلا( مساتلا لالا )+ لاعنوهف لاحم ىلاىدؤبامو راحيل ذورغص وأ هنمربك وأ لماما شرع

 هذهىف لمت مما ْ وهوراصيبالاه ردنالل وزع هلوةلاقيدصتابندلا فىرتالوةرطاناهب رولا ةرضانذ: و هو-وىلاعت هلوةلرارقلا ا

 ةل.ضف راهظا ةيكالا ْ ترتاقد ع نملك زتعملا فرع فيكى رعش تءلوىنارت نا مال !اهيلعىمومباطخفلاعأ هلوةلوراصنالا كرد | د

 «لعللاىلصهتلالوسر | ىوذب لهجلا لعلوالاتا توا متبل مالسلا هيلع ىموملأس فكر مال_سآ اهمأ ءىسوم ه]خجامبأي رالا |

 قٌايامنسحالا ىأملسو ا ىلع هب ٌؤرلا هنآ ءارحاهحوامأو مهلعمتلات تاواصءامنالاب لهل نمىلواءام .غالاةإ_عطانم ءا اوهالاو عدبلا |[

 ةيكك]تعقوامل هنالهب ْ سدلوهب معلا ق ةا«ةزاجاذاف رعلا نم مذو داوم هناالا لعو فك عون هب ؤرلا ناولالاىلادومريؤ هناوهفرهاطلا | ا

 ةنراقمو نيكح#لا ١١ نمىلمللا» هارب تازاج مهتاد اهم ىف سباو قاد ا ىلاهثهنناىرب تاز وع امو ههكل س دآو هي هب ٌؤرلاقاعتزاجةوحف |

 قل ىل ةرارة:الا || لجوزعهنلاناب لعلاج( رسثاعلا لصالا )هي كلذك ى رب نا اراجةر وصو كا ريسغنممل«:تازاساكو ذل اةمربغ |
 اا ولظدوكلا ا دضالو هيواس :وهههاس د هلل ءالعارتشالاودادجالابديتساو عادبالاو قاطني درفنا هلدنالدرف هلثلي رمثالدح او | ا

 اهلكلاو>الافراونالا ا امهدح دارو ىنثااناك ولنا هان و اندسغل هيياالاةهل امهف تاكو لىلاعت هلوق هنادرب و هي واشنإ وهعزان فهل ١

 نسحلأ هعمتاكو ||| ىلعاردأق تاك ناوارداقاهلا نكيملو ازجاعار وهقمىاثلا اذهتاك هندعاسمملا ارطضمناك نا ىناثلافارمأ
 ققيسلا هلو باطلا ا ارداماهلان ك2, ملوارصافاةمعضلوالاوار هاقأ وةىناثلا ناكهتعف ادموهتفلاخ ٠

 هاربالأ تاماقملا عيج | « (لوسأ ةريشع ىلع هرادموىلا عنها تافصب لعل اىفاثلا نكرلا )ب
 نورخ الا نس ا مع فيرطتلاوز رطتلا يسانتم فلا لاو جحسنلا ن_سح بابي ةنمابرتتارتسو تا لوة.لوهيلع هللا ىلص ْ فم امل'نالوداصرب دتئجنلك ىلعوهو هلوق ف كاعت هناورداق ماعلا عئاصن العلا (لّوالا لالا )ب ْ

 ىع نوشباشلا ||| كلم ىفاطرختم :نلعلاةزبرغ :نعاءاخنمناك هلّر دقالناسن نعوأ هلة عاطتس اال تيم نع هجر ود مهوت
 ادوحونورخ الا ْ تاقؤا ملا لك طحتوت ادوج وما عم مد ماعلا بعت هناي لعلا م« (ىاثلا لصالا) « لهجلاو:وايغلا لهأ
 لءىلضفلا ىف لوالا |١ هلالدف بيررا_بةالكلناب لعل ىلع قل 1! لالدتسالا ىلا ل د_ثرأر يرحل فيطالا وهيب قات نول الأ كاسب ظ باطللاىف نوقباسلا ْ هلوعب هقد_صيلاد_ثرو ماءئث لكي وهو هلوةىف قداص ءاسع-لا ىفالو ضرالا ىفةرذ لاةثم هلت ن ل ظ
 اوما نيذلا اهمآأب 1 نمت افانح لجو زع ةنوكيللا «(ثلاثلا لصالا )+ نر رعتلاو اذهل ف 20 ْ ىكاعتلاقو ندا 1|: ىضرتلا تن ترعا اةيقبك ,عناصلا لع ىلع فيعضلاريغدلائيمشلا فولو بيترتلاب نم زا عنصلاو فيبطالا قالا ظ
 لوسرالو هللاويعا ا ةايحفك شن نأزامجل ايحنوكي ت 'نودرب دم لع لاع و ردار وصتولو هتام>ةر ورضلاب تنث هتردقوءاعتسث ||

 ميال اعداذا || ةرعفسامغن'كلذو تاعانصلاو فرالاب اب رأ ةايدنفلد تاكلاو نال ناهد ١ ناناويملا ْ
 اوس ديذملالاق د ا هتششمىلا دنةدموهوالادودومالؤ هلاعفالا دب سىلاعت هيوكت ”ملعل ادي ( عد بارلا لصالا )د تالإل توتال ١

 هيلا مهاعدام حت د | نانكمأ هنمردص لعفلكو ادي صن وكرال فءكو ديرباللاعفلاو دعا ايدل اوهف هئدارانءرداصو

 22 | . 3 1١
 ةيسسانمنيتقولاونيدضأ |سان :هردعل اومدعب وأ هليقهنمعب كل ذهنمردصا نأ ن 5 | هلدمالامو ِهدِضدْنِمَر ذصا

 ى الع اوعىل 0 نأ

 وي و ةاعبملا || لاقي ىتح مول_غااصيصختىف ةدارالا نعملعلا ىنغ ًاواونيرودةملادحأ ىلا ةردقالةفراهةداران مديالفةدداو
 ةقناعم ىلع 9 ْ علا قد هنال و ةردو ربغي دو لاقي ىد>ةردقلا نع ىغ تأز اخ دوو لع ءاقيسىذلاتقولافدحوامنا |

 ةراضاوعركو ردحلا ا مهولا اب افدشوريوطلا س -اوههتن و رن ءبز ءدالريصإ عم م٠ ىلاعأ هنأ ءلا ا( سماجلنا لصالا) «هيقءدوجوب | ْ

 0 ةدان اكس 1 توكرالفيكو ءايدلا :رددلا ىلع ءالظلا وللا قءادوسلا مخمل ّ |
 ة#فع مقتست فرو أ هتعنصوهةل ف لاكلاوهةهج ىف صقئلا عقواسومةمسقلال دتعت كو عئاملا ماو 0 ىنسأ عونصملاو قاامطنا ن ملكا اقوال نوف يكف صقنب سداوةلاحاللاكرصبلاو عومسأاواري_صياعب مس ٌْ اونس> ًاوةلماعملا فهلا

 ننىنغيالورسصببالو عمبالامدبعت ل لاق .غوالهج مانصإلا ليعن ن ا بأ لعل سوعباعدتلا ىلصوما ارا
 اهانيت 1 انهم ك]7ويلاعت هلوق ف دصن لوةطقاس هتلالدو: ضد ادهةدج تجالءدوبعمىف هياعال ذباقناولوأبش
 نذاالب اعيم-وةقدحالاريصإ هنوكل قي .اف عامدو بتال .اناعوة-رلعالب العاف هنوك لقعاكوهموق ىلع ها ار ا
 الو توصب سيل هناذب اقصر وهو مالك ملكتم لاعتو هناحمس هنأ #( سداس )!ل_مالا) «امهنين قرفالذا |

 ( لورا (ماحا) - ) 1١

 اوهحوت اهذ بد *الا

 مايباعثناهومنلا

 ردقاونزعو بئاصملا

 اونصمو نوسبلام, ام
 ”تانتل |نكع مههمض

 يوس روك ذم ىلا



 ظ
 ش
 ١

 دح نءقنرت الاهموكل
 | 1 اةوالحو سفنلا

 8 اةبط ةرعشكا
 ءاوسل قاع نوتات

 حورلاف ةلطاةماهنال

 ىلاعت هللا دنءاهعرف

 ضرأىةدراضاهتورعو
 ةماكلا عساذاف سفنلا

 هماعدللا لص هللالوسو

 حررلاب امم رسشتي ملسو
 اهيدقب وسدنل اوتاعلاو

 لوي وهيك
 تسل امس كذم مثأ

 هثرعأ

 انادرا كف ترحءاا نظاا
 لم
 اعوممنتم ه هرعت لك ريصتو

 عميق ا ارمهبهممةرذ لك و

 رص و لكان لكلا
 لود رلكتلاب لكلا
 نوبع لك 5 تما نأ

 ىلكسف سك رك وا

 نولق
 ىدايعرشتفىلاعت هتنالاك

 لوقلانوعمست نيذلا
 كئاوأ هنسحأ نوعبتق
 هليا م- هاذه نذلإا

 بايلالاوا مآ مهل اوأو

 لقعااوبالا مهضعب لاق
 توعست و ةعست ءزوحةثاه

 هيلع هللا ىلص ىلا ىف
 نينمؤم ارثاس ف ءزحو مو

 رئاس فىذلاءز_حلاو

 نورس ءود>ًانيذمؤم ا
 ي واسنتد مهسف اههس

 وهو « ف مهلك نون. هوم

 هلياالا هلاال نأ ةداهش

 للا ياا

 ةنوك لطب يسع اصوصخع ارهوج هنوك لاعباذاورهارجلا نمو نع ةرابعمسجلاذار هاوج نم فام
 ةكرحلاو عامتجالاو قارتذالا نعوواخ ىل تن رهوملافر هروح نم بكص ورب صن مسج لك نالا. عه +

 ةيهلالادهتعي نأ زامل مسج ملاعلا علا ةاصن أد ةنعب نأزاجولو تو دات ام-هذهو رادقملاو ةلمهل اونوكسلاو

 ةداراريغ نما مسج 3 هل ىلعرم .اهتم رساحتت اف ماسالا ما سقأ نرخ 1 ل رمقلاو س مشل

 هنايرلعلا د (سداسلالسالا )© مسجلا ىنعم قت ىفةباصالا عممسالا فاطاغكلذناكرهاو هاو نمهلأتلا
 نوكيوةلحثالثداسوهف مسج لكشف مسملا فل حامض زعل !نالىل_<2ىفلاحوأ مس ما ضرعي سدا ىل ع

 ثدحأ م هري_غهعماموءد_>ولزالا ىنادوجو م ناكدقومسملا ىفالا- تول بفم ةلكف .دادود- ومدت 5ك

 لب ضارعالا ىلع لمحت سن ىفا موالاءذ_هو هناس امسك قلادب رمرداق ماع هنالومدعب ضارعالاو ماسحالا

 الورهوحب سيل هسفنبمئاقدوجو.هنالوصالاذه نمل مت دقو هتاذب لةتسمهسفنب اف دوجول الل ةعنال
 ىذلامو. لا ىخلاودلد ئثهبشالو اش هيشدالا اف ماسج ًاوضارعورهاوهلك ماعلا ناو ضرعالو مسح

 هقلح نماهلك صا ارعالاوماس>الاو هروصمر وصل اوهردةمرودةملاو «ةلاخ ولن اهيشد ىنأوئذ 1 دل

 0 هما تان اعلا وب جباتلا مالا )+ ا ثموهتلث امعاهملعءاضّةلا لاق -انهعن_صو

 ذلاوهتاهحلا هذهوف لة وأأ م ادقوأ لامعشساماو نيعاما اولفسأ اما اوةوفاما ةهلان اق تاهل, صاص“ الا

 3 0 0 لوا دمت معد نر هلقلذذاناسالا قاكةطس -اوناهتدحأ اواهةأدش

 بدن ىتل انتل نا ىتح لخرلا هج ىلبا امللفسلا مس اوسأرلا ةهح ىلا انا قوغلا مس اكدقل اع ارى هلل و لاعب

 ور اناس اللقا واهوف ا اواتحتاهةهحىفىوفل ا ةهج باةن:فةسلا تت ةسكسشم

 ةلعلا لك تلات عحلا ىيعمتو هلا .اعيامللا تلا مساوىو وقال نيعلا مساث دف بلاغلا قىرخالا نم ىوقأ

 5 1 أ ةهعلل ماعلا مم 1[ لا لر:وامددحأ نمر ا دار ال عن ىرجالا وانمع

 قلت لب ةقاحلاءذ_مبناسنالا قا ملولوناسنالا ثدد ةثداستاهجلاف اهاباقي ال فلما مساوةكر 5
 راهفيكوأ ةثداحة هل اوةهحعاصت#لزالا ف ناك ف.كف ةتبلأدودوتاههلاءذهل نك 7 9 00

 اووقلاو سار ةتوك اكاد فوذ :لنوكرنأ نعىلاعتيومقوف ماعلا قلخنأب أ 4نكي من ادعب ةهححا تخت

 تلاو لجر هنوكي نانعىلاعتذاتحت هنو نأ نعل اعتف هتحت ملاعلا اسوأ سأرلاةهجن وكاس عةرامع

 ربح صنتخت هناةسهععا منة هنوك نملوةعلأ نالو لقعلا فليكس امم كلذ لكو لجرلا ةسهج ىلب اس عةرابع
 لاحساف اضرعوأ ارهو> هنوك هلاكت -ارهط د_ةوضرعلا صاصتةارها اولا ص تور هاودلا صاصت كل

 ناك ول هنالو ىنعملا ىلع ةدعا ملا عم سس الا فاطاغ ناك ني.نملا نيذهريغة هاب 5 ب رآتاوةهملاباصة هنوك

 جوعنر دقت كلذ لكوربك وأ «_تمرغسص او هإ_ثمنوكيت أ اماف مسجل ذا<شلكو هلار ذات تاكل اعل |قوف

 اهالوهفءامسلاةهجىلا لاو اولا د_:عىدنالاعفراماةريدم لا دح اولا قلاخلاا هنعىملا عت وردقمىلاةر ورمكلاب

 دجلاةفص ىلءولعأ |ةهج دصةب اهسينت ءايريكل اولال+لا نموعدمال_ مهو هاميملاةراش ااضنأ !«بفوءاعالا إف

 ىعملابهشرعىلعوةسمىلاعت هنايلعلا« (نماثلالصالا )هعالبتسالاو رهعاايدوجو هلكىوفىلاعت هنأق ءالعااو

 وهوءانغل اوتو د !تامم«هلاقرطتءالوءاي ريكلا فصو فانب الىذلاوهو ءاوتسالاب ىلا عت هنا دار ىذلا

 قد رطبالا كلذ سلو نامخدىهرءامعسلا ىلا ىوتسا م نآرقلا فلاقثمحءاسجسل اىلاءاو ةتسالاب دب رآىذلا

 رعاشلا لاوأك ءال. دسالا اورهقلا

 نارهممدو فيسريغ نم 01 ىارعلا ىلعرشب ىويتس اد

 كلذلجذا مك امءأ معموهويلاعتهوقليوأت ىلا لطابلا لهأ رطضاي لي وأتلا اذهىلا قولا لد رطضاو

 ىلع نجرلا عباس أن م نيعبم أ نببنمؤملابلق مسوي ءهنلا ىليص هلوق ل جورلعلاو ةطاحالا ىلعىاغثالاب

 ارو هنالمارك الاوىفد , رمش ىلع هضرأ ىهنلانيعدوسالار خخ ا لب بو« لعهللا لص هلو ةىل>و رهقلاوةردقلا

 ساما عس نكةملانوكهنم مز نكسةلاو رارةت-الاىلع كرولءاود الا اذ لاخلا هنممزلل ه هرهاط ىلع
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 ءامنالا ثعب اذهلو ضرالاو تاومهلارط اهكش هلا ىف ىلا ع هللا لاق كل ذإوهريد دن ىطتةعةفرصمو هريضسست تك 2 | ه1
 ناك كلذناف هلاواعلا اوهلاانلاواوة. تأ اوم اموهتناالا هلاالاولوقمادمح وتلا لا قالا ةرغرا كاضيال اص
 قاد نم مهنل ًاسنئلو لح وزعهللالافكلذاو مممامش ناو ةنعفو مهو نأ دم نمم-هاو اوةعةرطفق الومح 2ك

 قالب ديتالا هلع سانا اراطق ىلا هللا: ”راعفاقينح نب دلل ك وجو مافى لاعتلاقوهنلان اوةل ضرالاوتاو عببلا

 لمس ىلعاذ ا تاهررلاةماا ل ةلارها اوشو تاسشالا و ةراعذ .ىئاذاف مقل انيدلا كل ذهّنلا

 هن لك فاس نع هثود-ى غد ةسالثداحلا نأ لوذعااءئادب نملوةن رانا تاع دالاو  راهظتدالا

 لك تافىلذ باس نع هئ ودح ىف غد دال ثداحلاناانلوقامأ بس نءهثود> قىنغتسالاذاف تذاحملاعلاو |

 ةردر كلاب ر دف ,هدعبامو هل ,ةامتوده توب هصاصت خاف هريدخاب و هعدقترت دعت :لقعلا فز وع تون صتخ ثداح 1

 واخ ١ امو ناثداحامهو نوكسل اوك رخل نءولكالملاعلاماسجانأ هناهربذثداحملاعلاانلوةامأو صدخلاىلا | || ١

 سيل ىلتىلا ةماكسلا

 لهسعلا ىلع مزع-#بف
 لئثمو هبلق نم جسار
 ضرأف ح دو ىذلا

 لم دل لو ثاهق هم هم .ءط

 مالكلا عمسب لحرا

 له_ءينأ ىوني وهو
 اهل تضرت_ءا اذاف هن

 0 0 نوكسااو ةكرلا نعول الماسح الا ناانلوق والا ىواعد تالث ناهرما | اذه ىنف ثداحوهفتداو +انعأ

 اسالا_جهسح لةعنمنأف راكد لمان ىلا اف جاتحالفرار اعطال ءلانةكردممذهو أ
 ما لوعلابصوبللا ا اك رم الواك

 00 اهل اعوام تح لاوود وو امهقات كلذ ل لدي وشاتداساع حاالت اننا اك ان ل جم نعو اك ارلهجلا نال

 ا قت عر زلاك || ضاق لةعلاوالا نك اس نماف د هاش ملامو اهنمده 0 .+قرهاش كلة شا ا0الامعل
 ضرأ ف عقوىذلا لثمو

 ئىذلا مهيسملا لثمةيبط

 هموغف هل-عى و

 اا دن لععتو
 تناجىذلااذهوءاوه
 ليس جت و ىوهلا

 ثتداحقباسلاو هناب رطا ثداحامممئراطااف هنوكسزاودك# ضاق ل ة_ءلاوالا لرقم نماموهتكزحزاو

 ةثلاثلا سدقتوىلاعتعناصلاءاقتابثاىف هناهرب و هناا سام ىلع همدعلاتتسال همدتترثول هنال 7 |
 مولواهل لوأ ال ثداوح ٌتداح لكل بة تاكل كل ذك نكي لول هنا هناهرب 0 فثداول نعول -خالامانلوق
 هنالولاكثهل هنا ئالامعاضتت اولادلاىف 0 ءو>وىلاةبومحاا ىسهتتت :الاهتامحٌثداو كل اكل: ضتنت

 الواعشالوأ اعمجارت وواعفشوأ ارثووأ اا عفش توك نأ نعاهد دعوا تالتاكلاهل ةباهنالتا ر ود الفلل ناكول

 اههدخأتابتاقذاتابئالاو قتلا نيتعج كلذ نافاروالراعفشالوااهج اردو شال

 0 روعل فن ,كودحاوةداب زباربو ربصت ٠ عفشلانالاعفشنوكي تأ لايورخ الاتايثاامهدحأ ىنفورخ الاى

 00 اهدادعال نامجتالهنا عمدحاواهز وعد ف.كةدحاوب اعف ريصا رثولاذاارب «دنوكبت أ لاحيودحاو هلةياهتالام

 مو ترارشل اذا أ توارللا نموا ضالاموتداو + نءولختالإاءلانأ اذه نملصةفةياهم هلذا ارت ارامي
 نك. رب ى-هف ىوسهلا مي (ىاثلالصالا)# ةرورمذلابتاكرذملا نمُس د -لاىلا هراةتفانأك هئثودحتيثاذاو ثداحاذاوهذ
 0 موعتلا ناك و) هنا هناهرب و حوت ملك لق ءقز“ ”لكلوأو هل :لوأهدو-ول سل ركل مبدخفاعت هانا للا

 قع ىذلاوهىوهلا لساستاموةناهمالامىلا كلذ لسا سو ثد_< ىلا هثد عر ةةةاوت دع ىلا اضاًا وهر تالف اوال

 بلقو كودلاك ثنثلإ هثدخو هئراب رد والا عئاطمالم انمعم ىذلا نوملاعملا ارهتالةرلوالا ودنا يرام

 بحل اةوالح هلزان قودلا رهاظلاو رح . .الاولوالاو جدر هدو ول سيلايدبأ املزأ هنوكعم ىلاعت ةنابلعلاب#( ثااثلا ل مالا )«هعدب و

 هداضب مرعع وأ هسفنب مدعتب :: تمارا التاع ]م دعن اول هناهناهرب وهمد_ءلاختساهمدق ثدئامنال نطانلاو قاصلا بحلاو ىفاصلا

 ةرضااب حورلا قاعت
 باد اًءَوَو نمو ةيهلالا

 ةهلالا ةريضخلا ىلا حورلا
 عسل كل بحلا ةيعادب

 زاد نشلاوىلثلا
 ةهلالاةريضعلل بحلا

 دو>-ولاناب رط حيان كي «سفذدهمدعر وص ئددجول نأز اد «سفنب هماو درو دي( َئىث "مدعم ن را ولو

 اناعدت تاكول مد.ملا كلذن ال هداضا مدعع م دعني نأ ل طاب وتسىلامدعلا نأب رطاتعكلذكذ ةبسيىلا

 ناف هدضه مو مدقلا ىفهدود ناك ف .كةهمدقوهدو-و زيةباسلا نياصالاب رهط دقو هعم دو>ولاز رسب

 ىمدقلا نم كوابءدو+ وعطقي ىتحميدقال هتداضمؤ ثداحلاس ءلذاالا تاك اثداح مدعملا دضل اتاك
 لسالا)* ثداحلانم وأو ىوةأ عد ةلاو عطقلا نمنوهأ عذدلا لب هدوجو عفدي دا علا هتداش
 زيتم هرهوبلكنأ هناهربو زيه ةيسانم نعس دقن وىلاعتي لد زين رهوخع : سرل ىلاعتت هناي لعلا دب( عسبا| ىلا

 يا نعول الق هنعاكر م وا هفاك اس توك تا نمؤلخالو هزيدع صاختو هذ :

 ارهود مسمدأع*»تاقملاعلار هدأ اوجمدق ل ةءدناكلا مد قزق مر دودسر قد ولو ثداحو يف ث داو! نةرلذا١

 ككاغت هنا للعلا هب( سمانا لضالا )وه ىتعملا ثيحنمال اظذالا ثدح نمانطة تاكا رقما

 تالى :وهل اًةوالدح باغل

 ةرهشك ىوولا اًةوالح

 قوذنم ثثتحا ةئلمت

 رارق نماهلام ضرالا
 مددت سو



 لي_دامالازدوهشلا

 ءاعو ق.فضخا كردنال

 وه ىلاعت هنلاودو> ولا

 ليصافتلاو ل ا,ملاعلا

 ءاكملاضعب لئمدقو
 عامئسالا ىف سانلا تواقتت
 حر رذابلات ا لاقو
 هقك هدم د ردم

 رهط ىلع ئننهنم 2 هوق

 تآتيلن د لذ قيرطلا

 ريالا هبلع طا

 ىسدهنم عمق ووهفطتخاف

 رخاوهوناوغصا !ىلع

 ريس. بارت هيلع سلمالا
 ىح تنقلات ىدنو

 ىلا هقو رع تادو اذا

 ذفتنتاءاسمدخت مافصطلا

 هذه عقوو سدمق هب
 اهف ةببط ضرأ ىف

 الفتدشذ تبان :لوش
 ٌكلوشلا هع عفترا

 هن ظاحضشاو هد قاف

 ضرأ ىلعئثهنم عقوو
 رهط ىلع تسيل ةبمط

 ىل-ع الو قيرطلا
 كلوشاسفالو ناوفصلا ٠

 لف صوان تدنق
 ممكحلا لئم رذانلا

 باوص لثةردبلا لثمو
 عقوام لثمو مالكلا

 لامي رطلا رهط ىلع
 مالكلا 2 ل-رلا

 هعجسل نأ لب بريال وهو

 ن تاط. ثلاثي اتخ

 ءاسنمقعيلق نمهفطتخع

 ىل-ءعقو ىذلا لثمو
 لحرلال ثم تاوفصلا

 مالكحلا مسه
0 ٍ 
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 اند ا ترلا تاكا كل تيلستم 7 دف د 2 ساب ل

7 
 ا الا اوهلياءح ار ليم نم رجا م درو لع مت الا 0 وم هلْ يعش : الو مدقق

 ةقاومتاس ضرغلاو هبق ضوةالف لوط هيف لوةلاو ةفشاكملالعف لخادرومالاهذه4 دامتقالا دح نع

 ازعل. ةفاكبرصتةن تأ اند أراذاو ةريثكرومأ ةس+نا ماستالا ذهبى دكت ادقف ]ف لاختريغ هناورهاظلا نطاملا

 ومثل شد وست فو ناكا داالاىلوال ةحردلا ف كا ذريغ نوفاكدالم آواهانررح ىلا ةدمةعلاةجح رب ىلع

 21:باّكلا اذهىندرونلف قمعتري_غنمةرصةختلدالا نم عماولا مذ ةديةعمىلا ةيناثل اةجردل !ىف قريفةعدبلا
 اذ_هىفةعدوم ىل هودئاععل ادعاوت قد .تدعلا ةلاسرلا» انيعسو سدّعلا لال انر رجحام ىلءاجفرص:ةن ءاوعماوألا

 باكلااذهنتلاثلالصفلا
 هنلاممسب لوف سدا اراهانج رب ىتل اةدي. عال ةادالا عماول فدا ةعلادعاوق باتك نم «( ثااثلا لصغل اد

 حج زمهتجو نيدلا ئاعدىلاةب ادهلاب قالا طه ررث ونية لاراونايةنسلا ةباصءزيمىذلا هني دا م>رلا ندحرلا

 مهرس و نيمركالا ةبكمإ ىمأَمال مهددسو نياسرملا دس ءادتقالل مهةفوو سن نيغئازلا

 مهدئاقعو نيلوالاربس نمو نيتملا ل لاي لوقعاا تامضةةمنم اووكدعا ىّتح نامل لارا 1 ءافتقا

 لود نم هياو دمعت فىقطنلانأا اوةةعولوةنااعرسشلا اياضقولوةعلا عانن نيب لوب .ةلاباوعمل نيبملا ج بنما

 نممداهتبلا هذ_ه«لعرودناع ةطاحالاى ةدقن منا لودتالو لئاط.هل_سالهلنا لوسردجت نا هلال

 تاثاو هتافصتايثاو هلالاتاذ نابثانمضتتاهزاحا ىلع:داه_ثلاىتمكت أاوفرعو لوهالاوباطقالا
 ةرشع ىلعاهنمنكر لكرودب وةعب رأ ىهو تاكرالا ذه ىلعناالاءانب تااولعو لوسرلا ةدصايثاو هاعفا
 هئاقب وهم ةوىلاعت هنئادوجو للعلا ىهولوصأ ةرسشعىعهرادمولاعثهللا تاذةفرعمىف لوالا.٠ دا لوصأ

 دحاو هناوىرب هناوناكمىلعار ةمسمالو ةهحاصتخ سل هناحس هناوضرعالو مس>الو رهوك سل هناو

 اهزتماملكةماريصباعبم ادي مارداقالاعابح هوك ه لعل اوهولوصأ ةرشع ىلع لس و هناغصق ىناثلا نكرلا

 لود ةرسشع ىلع هرادمو ىلاعت هلاعفأ ف ثااثلا ن ؟ رلا :دارالاو هل علاو مالكلا دق هناو تداول الول-نع

 ناو عارتحمالاو قلخلابلضفتم هنأو ىلاعت هنةدا صا ماودابعال ةبستكما ماوىلا عنهنيةموادامعأا لاعفا تأ ى هو

 ةثعب ناو عرسشلابالا بحاوال هناو ملصالاة باعر لع بدعالو ءىريلا ماليا هلثاو قاطنالامف.اكست ىلاعت هل

 ىلعهرادمو تابععسلا قعبارلا نك رلا تازمتما د منان وعيلعهقلا لصد حانون ناو زنا ننال

 ةتيلا قلو طار هلاو ناريه او ريقلاباذ_ءو ريكنو رك:ملاؤسورمثذلاو رش انامث ا ىشو لوصأ : ةرشع

 ةمامالا طورمو مهدترت بسح ىلع ةباحصلا لذفتاوتمامالا ماكحأو رانلاو
 «(نامالا ناكرأ نملوالانكرلااماف)«

 قوصت ةرشثع ىلع ورا دمو دحاو ىلاعتهننا نو ىلاعتو هناحس هنا تاذةفرعمىف

 هبلا دش امرايتعالا قد رط نم كل سد وراونالا نم هب ءاضتاملوأو رلاعتهدو>و ة ةفرعم (لوالاللصالا)

 اجاوزأ مك انغلخوادانوأ لايلاواداهمضرالا ل« ملأ ىلاعت لاق دقو ناين هناك هللا ناس دعب سافتآرقلا

 اءاهواسارس انلعجوادادشاع,_بكقوفاثين واشاعمراهنلا انلعجواسابل لمالاانلعج وانام مكموناناع-و

 ضرالاو تاوعسلا :اشىف ناىلا.ع:لاقوافافلأ تانجو انابنوابح هيه رخخلاجاحن ءام تارصصءملا نمانلزنأو
 هيامحاف ءامنمعامعأ! نمهتنا ل زم امو سانلا عفش امع رعلافىرحت ىتلاك]ةلاوراهنلاو لمالا ف ال_تغاو

 0 الضرالاو ء ءامسلا نيب ردسملا راعسلاوحايرلا فب رسعهتو هبادلك نماهف تب راهتومدعب ضرالا

 هتباواحا رس سمبشلا لعحوارون نهمةرمقلا لعحواقامط تاون «- عسبسمنلا قل ثضيك اورث ملأ ىلاعتلاقو نول ة دب

 ند مأ هنوةاخع م 1 ننام مت ًارفأىلاعت لافواسا ارجاع حرتوا مقكد سعت انام :صرالا نمهكتننأ

 تاب ' الادذه نومك“ ةركش داب لمان اذا ةعنمةكسم ىندأهعم نم ىلع ئَحب سدلف نم وةملل هلوقىلانوةلاخلا

 بنعلارمالا اذهنأ تابتلاوناو.4لاةرطن عئادنو تاومسأاو ضرالاف هللا قل تئاحت ىلع هرظنرادأو

 ' 11 موك دهشت سوختل ا ةراضداكت لن لن ةردعب :وهمكح لعاقو هريدب عناص نع ىنغتسال حما بيترغاو
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 وااعوطام" اضراللواهالاةف ناخد ىا هوءا_عممل اىلاىوتسا ماو ْ

 تأ ايختف ضرالاو ا |يودمل 7فقرحو توصوهاباطلو ب ناظغلل امهفرالدعو ةامحامولر هدا نأ لاهمهفىفا

 لا 595 نسيت ين 71 3 5 7

 ديوالرادخلا لاق لئاغاالوةك اذهو هيقرسلا لرَدن قأ واه ايري هبلاواةطد دقتعي ورهاظلا ىلع فق

 ازه- نمر لاقملا تاس لاطاثاس 1 نعريعتاذهةقاروىذلار +غاقارو ىتك رب لذ ىتةدي ن لسلاق ىنةشنلا

 رق ف ,دماملاو نيعتا طاش 1 5 !اهاهركو

 ندر دج بنه »مو <نءءامنا هنأو لاهل انا مل كلذ نأ لع ريس لاو نيعثاط 1 3 ”أنالوةنو ت تودوفرع

 ردقي نأ ىلا 00 :ديلبلاوءد مدع مسالا نمناوىلاعت هلوقاذه نمو رياصستلا لا تك رظطشعو را
 قطن هيدي ر ام هنأ عا زيصبأ و هش تو عا ادامسل وك ىح فرح و تودي اةطنوالةءوةامستاد اهلل
 قفلت وتنآ هلئت لكفو ل ةياكهناصسهللاةمنا دحوب ارهاشو هتاذياس دقمو هدول اكس هنوكلب ثاسالا |

 لوةلايداشا لوقت ”اهنأ ىنعجالرلعلا لو ريبدتلا نح اهعئاضا دمر ةمكسحلا ةعنصلا هذهلاقد ؛ مو دحاولا هنا |

 ق.ددرب وهفاضوأأ يدب و هب 5 , وم دجوادجوم ىلا سفن جا: :هوشوالا د نمامءالذكولاحاوتاذلاب نكالو ٠

 لاق كل ذإورهاوافلا ىلعزي دماملا نو درئاصبلا ووذ هنداهش ردي سد دقتلاب«ةلاملتدوثدهتحاع وهفةراوطأ ا

 الفنوذ-ارلاءالعلاو نوب رقملاامأو الصأ نووةفيالفنورمداقلاامأو مهعيست نوهتفتال ككاو ىلاعت |

 هل ةعردةب د _حاولك ردي ومهإستو هناك هللا نسد دقت ىلع ىتش تاداه_تئنث لكدلذا هلاكو هتك توهقفي
 باب رأورهاواظا!باي رأ تواهتءامماضنأ نةلا اذهف ةلماعملا لعب قلي ال ناداه_ثلاكلت دادعتو هتري_هبو
 ىفرسم نك داصتةاو فارس اتاما.ةملاباي زلال داو رهاظال نطابلاةق :راقمهب روظاودلع قى 0

 دهاو مهيدي ؟انماك :وىلاعت ارتاوا ب خدئاسرثك او نيهاربااوره اواقلا ع.جريدغتىلا ىت :ارهاو امااوذ

 2 1 ا اهيل اولاقو قاعتال 0 ملجأ ا

 لد مب ل 1 دايز انا 1 كانا رعز توله |

 هيلع هللا ىل< ةلوق طاغلاة هذ: الا ىلا وأت'اباي مسح هنالو د .هباعأ شغب تمجن قس ن ؟لكذوكددعن |[
 ىلد هلوقو نحرلا عسباصأ ن م نيعمصأ نيد نم وا باق لو يلعةنلا ىبص هلوقودض آف هللا نيعدوسالارت لا مو
 لبنح نب دجا,نافلاو رها اواغنا باب رن ابلا مس ىلا لامو نعلا ىئاح نم نجحرلا سن دحالىا نا! توةيلعةتلا
 |ىسحلب وألا نم عنمهنكلولاقتنالاوه سل لوزا اورارةةسالاو»سيلءاوتسالان أ لع هنأدن هللا ىذر
 د ذاداصتقالادز واو طبضلانعرمالاحرجنو ىرحلا عستابابلا متفاذا هنا قاحلا حالسصا ةياعروبابال
 ىت> تءاح5 اهو رمأ ثولوةن ءاوناك ئاهتغل لاوس هلدهشد ورحزلا اذهب زم نالف طيضننال داصقالازواحام
 ةعدب هن :علاؤسلاو بحاو هيناعالاوةلوهجتة يقيك او مول مءاوتسالاءاو ا نعلثسامل هللاهجرشالاملاق

 000 الا قاعتناما اوكر و هناحمس هللا تا ةداقاعتب املكفلب وأتلاباب اوكتفوداصتقالاىلاةغثا ؛طتءهذو

 هنوك اولوأو ََ : ٌورلاىلاعت هناغصنماولوأ ىتح مولع ةلزتعملا دارو هب رعخالا مهو همق لب وأتلاا اوعنمواهرهاوط

 ماكحأ نمةلدبو طارصلاو نازي اوربقلا باذعاوأو أو دسجلاب نكسب مهنأ او عزو جارغملا اولوأواريصب اعمع»
 ذالا او تاحوكما او تاموعثملاوتالوك أملا ىءاهلات او ةفنجلابو داسجالاريش < اورقأ نكلو ةريخ < الا
 داز زد اذهرلا م مةرث نمو موعششلا بيذي ودوم ١ قرح قرح و بم مسد ىلعاهلا-ةثاوراغلاب ,وةسوسلا |
 اولاقودا ب>الارم ةحاوركنأ و ةءلقعتاذلوةبناحوروةماقعمال 1ىلاهودرو:رخ الافدرواملك اولوافةفسالفلا |

 دو نوفرسملا مهءالؤهو سالب كرديالمعنو بازعبة معنماماو ةيذ_عمامانوكستا منو سوفنلاءاقبب |
 نوكردي يذلا نر ةفوللالا 7-1 .اععلطبال ضماغ قدقدةلبانط ادوج نيدوملك لالدمالا اذ_هنيندا دتقالا |
 ةدراولا طافلالاو عمل اىلا | اوراخنهملعىهام ىلع رومالار ارم أمواتفشكن ااذا م * عامسلابال ىهلارونب رومالا |

 هل |رةةبالفدر لا موسلا نمرومالا هذه ة فرع مخي نماما» هولوأ فلاخا اموهوررت يقيل ارونبهودهاشامقفاواف

 رئاصب نيل لافو و
 هفرا_عمو نع رصمملا

 ءالعاارونو نيفراعلا

 كرطو ني.نابرلا
 ندجابلا نه اسلا

 امتهننامودنالاو لزالاو
 هلناك نت دلا نه

 ىسلا قلاوأ تاق

 قه ءاظعت !لاقو»#

 ظالم ىذلا تالا

 الو هد عاب ووحلا
 الو ةرطخ هلع تعب

 مست لددي مهمه“ ةرثذ

 هده لن هيدهشت وهنم

 قمل ىلقلا ظحالاذاف

 [ 0 نببعب
 نعبهعلاط اذاو دعتراو

 7-0 او ادهل جلا

 ةلناك نأ مهضعب لاقو

 ىلءىوةن ريسمب بآق
 ىلاعت هلا عمدي را
 جر ىح هلدب رغتلاو

 قللطناو اينألا نم
 لغت_ثءالف شفنلاو
 هاوسىلانكرب الوءريغب
 نءدر#فوصلاىلقف
 هعمس قلاةاوك الا

 00 دهو

 نصلأ و تاع ووسملا

 نهاشثو تارصمملا

 لاقل تادرهملاا
 ”هغامحاو لات هللا

 ءايشالاو هنباىدن نيب
 هدنعو هو هللادنع اهلك

 رصف رهاشو مهسف

 عما مواواج معو

 نالاوا صان دهاشن و

 نبع ةعسل لرش لك( ثءعع ةعسا ل .لجلا



 هى يح سنسد

 رس ٠

 ني مح و ع ا و ا ا بسس وو

 بلقلاه ءانش اةثالث ىعذ

 ةدابعلا مظقاذاذا

 نفةوهشلا كرنمقدع
 دحو هيوهش نع فدو
 رةتفانمو دال اد
 بدالا نم دعم امىلا

 دج وا_علاغتئالادعبا

 بدالا ىئاثد د ودق

 ىاقلا ءالتماثلاثلاو

 دنعلضفلاب ادب ىدلاب

 دج ود ةفالضغت ءافولا
 د#لاقو دع بدالالك

 توم رقابلا لإ عنا

 تاوواعا تقلا
 ضفر اماكف سلا
 هيما بسلا و

 ءايحالل عامسلاناهطسقي
 ىلا عتدني' لاق تاوم االال

 لاه قيل الكنإ

 باقل اهللا دمع نم لوس

 تارطخلا هي فروت قيقر

 ليلقلا رثأ و ةمومزملا

 ىل عتهنبا لاقريثك ءلع

 رك ذ نع شعل نءو
 اناطمش هلض رقت ندجرلا

 لامت#لةلافنم رق هلوهف
 ةناظَعي سفنلاورتفمال
 دبعلا ناكن اف دةرتال
 ىاعت هتئاىلا اعمد م

 ىلا حم سم ووذالو

 لكفس فنلاوناطمشلا

 عامتسالابأب دسؤئت
 فر سفنلا ةكرحْن -
 تاطيشلاو هرطب اجرح

 نا الول (درودست:)

 ىلع ومو كش نيط ا. كلا

 اورطخل مدآ ىبب نولق

 تاوممسلا تر ىلا

 5 ا ل ا ىف د يع 2 بح 5 ةاوي 4

 .اذهفاينللاتيرخولا_عالا نعضانلا ض رعاو ف ولا عظعل ت رك ذولو هناحسةنا لعق ةبب رقتناك اهلعلو
 و مهغلامع رصرك ذو ث دع ئشلا نوكأ( ثلاثلا سلا ]* مسقلا اذهلالاثمنوكف مدومحتاول نعمل

 نأف تليسالو_ةعا مهنا اخ قدستو توكل عزاز ةراغتسالا لمس ىلعهنع ىبكي نكسأو ر رض هدف نك.

 | العلا ءاتتخا نمي ى كس رب زانملاىانعأ فردلا دل ةءانالفثنأ ارت اق لافولاك سبل ىنرمالا كل ذ قو ملخعد

 ردهعم نك «م ناسنالا كلذ نأ لعو رظناذاق ةحاو اظذالارهاط همهفىلا قيس دق عمتملاف ا اهله ريغ ىلاةمكسحلا

 رعاشلالاهاذهنمو كاذىفساذلاتوافتمف نطابلاو رسلا لردإ نطغترب زن هعضومف ناك الو

 لزعالا لاما ىلءنالداقتم »*« كئاحرخ آو طامحخ نالغر

 ا لبقملابايث هبحاص طبخو هب ريدمةقزخ لاذ مست: لازال
  ةروصلاب ىعم ا نعريعتلاىلا عجرب عونلااذ -هونيءناصنيلجربرابدالاولامقالا ف ىوا_ع-ببس نعربع لاف

 ىلع: دل !ىوزنتاك ةمافقلا ومو زتيادجبملا نال سوم !ءهللا ىلص هلوق هنمو هل 'موأ ىبع م انيعن متت ىتلا
 : ءهيقةماختلاىروامظعم هنوكر سم ا- ورنأ هانعموةماختلاب ض.ةنتالدسملاةحاس نأ ىرت تنأو راذلا

 عفرب ىذلا ىشنعاما مو هيلع هللا ىلص هلة كاذك ةدلملا ءازحأ لاصت الرانل اة داضم هب وصسملا ىتعمدا ضف هل

 ىملاث يح نم نك-لو توكمالو طق نكي مةروصلا ثيح نمل ذورا_ج سر هسأر مننا لوحي نأ مامالا ىلبقهسأر
 مامالا لكهس ًارعفر نمو قجاوةدالبلا ىهو هتصاخل ليهاكشو هنوكل هنعب هي ن نكي مراجلاسأرذا ئاكوه

 .قجلاة ياغن مذا ىنعملا كلاقوهىذإ!لكسشلا نوددوصةملاوهوق جاو ةدالبلا ىنعمفرابج سأرهسأر راص دّةذ
 تعرب امارهاظنا ف الخ ىعرسا ذهن افرعباهناوناضقانتمام ماقمدقتلا نب وعادتقالا نيب عمج ن 1

 نمنيعب أ نيدنمؤم ا بلق إو يلعهننا ىله ةلوةكن كميربغرهاظا | ىلع هلج توك, ناذ ىلقعلاا ما جرشو أ
 عباصالارس ىهىتلاةردقلا نعهيانك امنا اعف عباص أ اسف دحن لف نينمْؤم لا بوق نعان م ةقولذا نجرلا عسباصأ
 هتيانك ىلبةلااذهنمورادتقالا ما موفتفاعقو مظعأ كلذ نالةردقلا نععسب اصالاب ىنكو ىنانااهحو رو

 ناك نا نك هلوةذاعنتمتءرهاط ن اذ وكف نك هللوغن تأ ءاندرأ اذا ئملانلو امنا ىلاعت هلوقرادتتالا نع
 نعنغت سموهفدو>ولادعب ناك ناو لثتك ىتح لاطملا مهشيالمورعملاذالا<وهفهدوحو لبق ئبللابا طخ

 ع ريشلاب كودملاامأو اهملا ل دعرادتقالا هيا مهغت ىف سوفنلا ف عقوأ هبانكلاهذهتناك امن كلون وكتلا
 نملزت أ ىاعت هلوقري_سف7ىدروي رهاظلاربغ هيدي رأ هنأ ىورب هنكاوا 50 "رهاطلا ىلع .ؤارحا نوكيتأو وف

 | ربما ىهتيدوالا عمو تار هأا اوهانههءاملاىنعمناو : 93 , الااهر دة.“ هندو تلامس[ كلا

 املاس ار ىلعاةطورهط ناو هناق ىافنل اور ذك لثمديزلاو لة<ماهضعب واليلقاهضعب واريثك أم تاتا

 5 0 رراماولوافةعاج قمعت مسةلاازه قوت كم سانلا عفنتىتلاة ب ادهلاو تنثيال هناف

 ىلعءؤارا بحق لاعتري_ةرهاافلا ىلع ءؤارحاو ةياورلاىد رطب كلذ لة مَذاةعديوهوامهريغو طارصلاو

 الاريصن ناب قوذلاو قمقحتا ابالي_ضفتهكردب غ هائلا ناسنالا كردي نأ *ع .بارلامسقلا )< رهاظلا

 5كلذو نطابلاك ىناثلاو رهاظلاك لوالاو باءللاكى اثلاورنشةلاكلوالا نوكم و و

 كردأ مالظا لاوزدعب وأ ب ,رعلاب ”اراذاف لع عون هل لصصفذعبلا ىلعوأةلاغاا فص نبع ناسن رالل ثم

 قد_تدقذاق يدصتلاو ناعالاو معلا كاذكف هللاكتساوهل.لوالا دضريخ الا نوك,الو امهني.ةةرغت
 عوقولا ل قهقشغ نملك عوولا دنع هيدق غدت نكسأو هعوقو لبق توم او ضرملاوقدعلادوجوب ناسنالا

 هدوحون قب دصتلوالا ةنيابتمتاك ارداوةتواةةملاوحأ ةثالثلاوحالارئاسو شعل اوةوهشل افنان الل لد
 لازؤلا لبق هيوةحتلا لاذع : هلاوز دعب عوجل ابل ةَمعْن اف همرصت دعب ثلاثل ار هعوةو دنع ىناثلاو هعوقو لة

 ضدرملالعنيبىرفق كلذ لفامىلاةفاضالاب نطاملاك كلذن وكمت لمكفاووذريسداا امنمدلا مولع ن مكلدكو

 لب رهاظلا ضقاذي نط اياهنمئم ىف نكاد تراسل والا ماسالا ءدهىفف اهم عصا لءنيب وهعصلاب
 اعلاه لا !تاسل نعلاقملا ناسلب ربعب ن أ (سم اهئامسقلا)«ماللاو درمشعل |بلل ا ويمإك همك وهما
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 نللانوكلا :ىشف الرس عرش وكتألو ماسلا هيلو وهو هلا الوم_فاندالناك تاو نطان ا

 ةلماعملا لعدوصةمنع برع وةفشاكملا مول ءىلاردخن واف ظعابط كرحلاؤسلااذهنأ مءافادحاو ىلطاوا

 قددص“: ةلاوكويغلاباهلتباندبعت دقو بول غلا لاعأ نماهان رك ذىلادئاقعلاناةىتكلااهذهضر ةوهو ا

 لامعالا ٠ نم هنأالولو قاما ةذاك هيفاكي كلذ ناف اهقئاقحانا ف كني نأ ىلا لصوتي ناالاهلع باقل دقعب

 افاوباكلا نملقالارطشلا ىفءاندر وأ املهنط اب لمعالاةلارهاطن ل-عدنأ 'الووباكلااذهىءاندروأ املأ
 نطابللر هاظلاةضقانمىفلام نب رحت ىلا م الكا ارحتااذان كلو نط ابو بال ارم.ةفصوه ق.ةلاف شكلا

 برقر فكس! ىلاوهرهاظلا ضقانب نطايلاوأ ةءبرسثلا فلات ةةيقحل انا لاكن ف هل-ىف زيجو مالك مدالف

 نعنع اها نورنا مكر ثالداه ردن رام صتختلا راوسال ل تامعالاىلاه:ها

 هكردنعماهفالارثك 1لكاةءةدهسفن فئشل انوكر تأ لؤالا مسقلا ماسقأ ةسجتىلا عجرت مهملااهئاشفا

 كردلانع ءمهماهفأر صفت ثدح مهملعةنتذ :كلذريصف هله ارب خىلا هوشفرالتأ مجعلعو صاوخلا هكردب صتخق

 نءماهفالا لكاس هته نافل | اذه نم هناس نع رو هيلعمتلا لست الو“ رفكوحو رلارس ءافخاوأ

 منمتاف لو هيلع هللا ىلا صهننا لوسرلافو ثكم نكر لكل ذ نأ ماظن الو ههنكر وص) نع ماهوالار مص: 2و هكر
 افوثكم كلذ توك تأ دع الو هنادخ# هب رف رعت فيكسفء سفن فرعن من موعسفنفرعب م هنأ اكفح ورلا ف رعت ا

 قلد هسنع تكسا- عنو تكس سيق عرمشلا ب اد : اينودأتي مهنكلو ءابنأ اونوكي ل تاو ءالعلاوءابلوالاضعبلا

 لا ب لو هكرد نءريهاجلا ماهفأر صام ايافحللا نم لح و زعهنلاتاغصأ

 ذامهتردقو م-علعىلااهومهوت ةبانمعونب قاخل | اهمهف ىتح امهريغوةردقلاو لعل نم ماهفالل رهاو اماا|

 امقاعلل سلام هناغص نمرك ذولوةساقم ع ون: كل ذنومهو تف ةردقوانل عى منام فاصوالا نموها ناك |
 م هوعط1 اة ذ]ىلاةيسانعالا اهمهفت منينعل ١ اوأ ىصالت ا داذاعاسجلا دلل 8 ومها مس ةيسانملا ضع هبساثي ا

 نهرثك امم .ردقو قانا لعو هن هردةوىلاعت هللا ملءنيب ةفلاخلا وقرةحا !ىلعامهذ كلذ نوكالو هكر ردى ذلا |

 تناك اموأ لاخلا ىف هلةرضاح ىهامهسف:تاةصوهسفنالا ناسنالا كر د.الف هللا , ولكالاو عاجلا: نإ نير ةفلامتلا ا

 الارمشنلاة وو ف سالف لكس اوفرمشلاىفأن وافدا اههتيننأب قدصت د رق م هريغا كلذ مهطيهيلاة سن اعملي ملبق نمهل |

 ل1 اكل ةتابقن دصتل اعمتافصلا ن نماهريغوهردةلاورلعل او لعفلا نم4بعنل تناثوهام ىلاعتهللتنثيتا |

 هيلعهتلا ىلصلاه كل ذإو لال نم هيىلاعتبرلا صدخا|م ىلعال «سفن تاةص ىلع هع : و مظعمنوكبف ف ةرشأو |

 فارتعا اوهلد < كرد ريعان ءزعأ ىفا ىنعملا سداو كفن ىلهتينثأ 5تنأ كيل عءانث ىضحأ الراسو | ا

 ىضرقددصا!لاثو ل>و رعهتاىزبت فابن رعت و هلالح زك لا ردان عروضا ْ

 طغلا اذه نعمالكلل ا نانعضيقنل او يهةفرعم نع زهعلابالاهّنذ رعمهلاالبس قلشلا لع لىذلاهتدجلا هنعهللا |

 تافصض عب هتلج نمو حورلاه: 1 نمو هك اردا نع ماهفالا لكتامماسقالا دحأ نأ وهو ضرغلاى لا عمجرنلوأ ١

 تقرحالاهف شكو ل رون نماباح نيع,# هناص نينا مو «رلعهنلا ىلص هلوقىف هلثمىلاةراشالا لعلو ىلاعتهّنبا |
 وهاماهرك ذنعنوةيدصلاوءامنالا عنتم ىت ىلاتايشللاب نم(ىاثلا 0 هرمدإ ردأ نملكمهجو تادعس |

 ردملارسونيقي كاخا اوءامدنالاب رم ةدالو نيج سلا رثك ا رض دن كاومنع مهفلالكر ءالعسفن ىف موهفم |

 رضاك قالا ضعبباضم قاع | ضعب رك نوكيا تابعي النمش اان نسئاشفا ورا لهأ أ عنمذلا |

 ماعلا انزلاورفكلاناا:لوقواذ_هدع. فدك ل ع+ ايدرولاحانررضتاكو شاف اراصنان سءلاروفا
 هنأ مهدت :ءفالذ مهوأذاموةبهعام«رضأ دقوءسسفن ىف قد تئيشمو هنداراو ىلاعتهّللاءاضةيهلكرو رمثثل اوأ

 كلذلثئنيلوذ- خلا نمةفئاطوىدنوارلا نادل ًادقورلاغااو ه :ةلاباضرلاوةمكسملا ضرةنوهقسلا ىلءةلالد /

 ولو مهنعمهولا كلذ لد :زام كارداع نع مهماهفآرصةتذااز عقادتارثك ًادنع مهوالىتفولوردقلار .كلذكو |

 ةرحلصأ رك ذب /ناكسلو امووفمناكل لقأوأ ارد ًارأآة:سفلادعباهمأواماةيمر "دول ةمايقلا نالت 8|

 «ا |
 اهارتك لقب اعذل ا|تدوسوفنل !تأطيتس أ اذاودمالا ل وطمفةدعإ اهملاة دما لعلفر رضلانمافوردايغل

 ءانيمحأف اة.متأكنم

 ةد_هاشاااضدأ لاقو
 نال مهفتةبخاو لهذت
 ٌئىمثل لا ذا ىلا عت هللا

 اذهو عّمدتو هل عض

 عيدص ىط أولا هلاق ىذلا

 ةئ الاءذهو ماوقأق حف[

 ار 0 2

 ْم -هونيرخ 1 ماوذال

 < نيكمتلا بابرأ
 مهفلا اوةرها كلا نيد مهل

 ةثداحملا ل< مهغلا عض و

 وهو ةملاكملاو

 ةدهاشملاعذومو تاق ١

 ١ سل و باقلا رمد

 رمددللو ةدئافو ةمكح
 قوهنذ:دئافوةمكح

 هععس برغي لام اركس
 لاح وه نمو ءرمدد ف

 كعإل نيكل او ,ىوصلا ||| ل

 ةكلمتل هرمصا ف هعجم

 م-هغيو لالا ةيصأن

 ىدو-جولا ءاعولاب
 لاما مهقلدعتسملا

 ماهلالادروم مهغلانال

 ماهلالاو عامسلاو
 نامءدتس عاملاو

 دوجولا اذهوايدووءعو
 ءاشنا اشم بوهوم
 ماقم ىف نكمت ال اننا

 دو>ولاربةوهوودعلا

 ناءملد:ءىمالسإ ىزلا

 لعزام ناةدها ارت
 ءاقمأ | اراعمىلاءامغلا 0

 ثاتوءمعس نيا لافو

 ناكنأىركذإ كلذف
 بادلآ ف هرعت تلق هل

 ثاقلا بادو كلا



 ةظعومهللادج د( ىلعشلا

 رضاح يلقن تآرَعلا
 ةقرط هنع لفت الهقا عم

 ذاعمنب ىحيلاه نيع
 تاماق بالقلا ىزارلا

 لاغشاب ىشتسادق بات

 صارض- اذا ىتجايندلا
 ردم ةعاطلارومأ نم

 نلقو انندلاب ُهيِلق لش

 ناوي
 رض اذاى بورش الا

 ماين دلاروم أ نم أ

 لأم هءحاص ودب

 رح الاقدملت نادل

 كلن ةلر نيب مكلفا
 مؤشو ةئباثلا ماهفالا
 ةسناقلالاغشالاهذه

 ةعاطلا م نعت دعقأ ىج ا

 هلناك نا مهضعبلاق

 ضارغالا نم ممل س ىلق

 نيس1 !لاقضاصالاو

 هل ناك نمل رونمنبا
 د :ىوشالاهرق رطخعالبلت

 دشن ا وب رلا

 اماط ايل لا ىنا

 تاطه

 اهف ىح ولا 3-3 ادعس

 ١ 21 اردحأ

 باقءاطعنا(ل و(

 ميظعتلا نيعب قملا انحال

 هسيلا عطقناو َ

 ىطس اولالاوؤوءاوس

 ا

 رءاسلال:نيصوص ع
 باق هلاك ل سانلا

 نذلا مهو لزالاف ىأ

 وأ مهفىلاعت هللالاق
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 مفر و را هنع ل عكل ذناف نءدلا نع عام َ ةزعش ىفداب قسافل !ناودملع ةملاعتا اوهثلان وكنالف ول او

 00 ا ل ليةهمشلا ةلاز | ىلءصرحالفذالملانيبوهندبى ىذلادسلا

 ىهامنامالكل ىف ةدومحلاة حل اءذهنا كل حنت اتاماسةنالاهذه تفرعاذاوء لسن امرتك ؟لعتا ا اذهلثم
 تامسة#تلا قلغلغتلا نودسوة:الة«:ةلابولقلا ف هرب وملا ةفيطالاتاماكسلا نمتار لابد شخ نم

 ذاق سل تال اهحاصاهلعتةعان_صوةذوءثامااودقتعااهو مهفاذ اوسانلارثك ًااهمهفدالىت مااتاعيفدتلاو

 رم «قاسأ هلدرحتل اود ضوال انعاوعن ماعافاسلاةفاكو ىنذاشلا نا تفرءوهمواقةعنصلا ف هإدم هلناق

 دنا ىذر ىلع نع لقئاموج راو دلتا ةرطانمن ءامهنعهللا ىطر سامع نبا نعلقنامناوهماء انهن ىذلاررمذلا

 دعو لاجلك قدو# كل ذوةحاخلا ل سقورهاظلا ىللام ااكلا نمنأك هريغو ردقل!ىفةرطاذملا نمهنع

 موا مقلخلا دنعت أ اةديةعلا كح اذهف كلا مكلا فلت :2نادعبسالف اهتانو ة ال اةرثك قرامعالا

 لارداو هبلع ىهامىلعءام_ثالاةفرعمو قاف ف ثكو ةهمسشلا ةلاز اانأف اهظذ-واهنع لاغلاق د ر ُّط

 كلاي لامقالاو اوتاوهشلا عقو ةد_هاحلا الا هلساتةمالف ةدسقعلاءذ_ه طاغلأر هاط اهج رتب قاارارسالا

 صر عدن نه ىلع ضءهت لح و زعهللا نمة جحر ىف هو تالدامملا تارع ثنءفاصلا ركملا ة مزال و لاعت' هلئا ىلع

 روغ لردبالىذاارعا كلذ دو كلل نزاوطوز بلال جناح 0 مرسل ىلع ري رازبع ناخلا

 ا-اهضعنورا ارسأو زهاوطاهل مولعلاءذهناىلاري ريشي مالكا! اذهتاق ناق «(ل سم هل-اس غابسالو

 رمئتلك نع ىلا + ارسلاو فاصل اركسفل اوثدثحلا باطل اوةضان رلاو ةدهاجلاب مضل

 ,هاطاا لن ناعورسونطاب و رهاط عرسال سداذاعرس ل اغل اه ن وكي داكب اذهوب ولطلا ىوبايتدلالاغشأ

 -ءاوةريصل وذ اه دركش الد .احو حالا مداعلا وع مانا نإ كاك كوخ ناعلاورسلاو نطاملاو

 تاماعمو ءالعلاو أش ىلا قرت مهل نكي لف هماءاودجوأم_تايضلالث اوأفاوغةا:نيذلانو رمداقلا اهركش

  ءاطمواد_>و انطان وار هداطتآ ارغالنا لسو<.لعهتبا لصلاة عرش ةلدأ ن ردا كالذو ءام ءاوالاوءاذعلا

 | دلما لبا و ةل-اهلتدحو ولةجامواعانههتاهردص لاراشأو هنعهللا ىذر ىلعلاقو

 امم ثدا دام ,وةدحأ ت دحام ل وهم وهيلعهللا لس لافد مهلومع :ردق ىلع سانل اماكن تأ[ 7 ًاءاسنالا

 اعنا كصلاقو نوأ اعلاالا اهلةءدامو سان الا همر مضن لاشثمالا كلو ىلاعت هنا لاقو مهملعةنتف ناكالا مهلوةع

 5 ملعلا باك فمان در وأك هرخ نا تيدلا ىقاءتهلناب نوااعااالاهأ «دالن ونكاة ؟هكلعلا ن نمناملسو

 ناشفا نم عنمارس كلذ نكي نا ىرعش تيلذاريثك متيكبل والملف مكس ضل لعأا امنوأعاول مسوي ءاعدتلا ىلص

 زءالافومهلهرك ذو) هنوةدصراوناك مهن كذالو مهل هركاذبمل مدرج 1ىعاوأ هك ارداع نعم اهفالار وصقل

 /نمتيب مالا لزنتي نهاثم ضرالا نموت اوم« عبس قلخ ىذلا هللا ل_>و زرع هلوقفاهجنع هللا ىذر سامع
 اص هلنا لو در نم تاخذ هنع هللا ىطرترب رج لاهو رفاكه نامل ةارخآ | اظذافو قوهتج رلهريسفت ترد 0

 000 ا او ع عمن ور ”كلاامأ اوه ةفامهدحأام نيءاعو سو« ءلعهتلا

 ؛ءاوةباقلعةمتاكرسلا كلذ نا فك م الوءسنعهللا ىضرهر دصفرقو رسب نكسلو :ةالصالو مامصةرثكت ر كوبأ

 000 ا ليغ نر حارلل نانو دا دعاوت سد امواهنم براخ ريغ نمدلا

 لاعت هنيا نيد 00 لهاا راهظ معالى طايع ورهاظلا لهال هل ذب رهاط مع مول عةثالث ملاعلل

 6 وتلا تاطرل ارهط وارسم ول رالمهضءب لاهو رفك ةيدو رلارس ءاشفانيذراعاا ضعءبلافو دحالءروطتال

 الطب كالذيدوب متالث املا اذهو ماكحالات اطءلءورهظ ًاولرس هللا ءايلعللو ومعلا لط. .]ف د5 ولرس ةودشللو

 رم لماكلا تاو«_.ف ضقانتال هنأ عيمل الب قد سالهرك ذاف مسهمهنر وصقل ءافع_ذلا قف هو هوس لا

 ملاىرطتي رابخن الاوت ان الاهز_هتلق نافع( هل ثم ) ةومنااعرولا كالموءهءروروأ هةةرعمرو ىططا دال

 ءرشلالاطب ا«.ةفرهاظظالاطقانمناك نا نطابلا نافنطاب!او رهاظلا فالتدنا ةس.فيكانل نييفتالب وأ
 رع ةرابعةة.ةلاورهاظلا نعةرا عةعن رم اال رذكو هو ةعن رمل نعم كلا تالاف نملوثو* و

 " نطابلا
0 

 اهضعب رالؤأو دس

 انين ١



 ع

 كاذدهبمايشلا نككالو داقتعالا هبل لرب واكش مهلريثناعرذا مهقحف ض“ررمض مالكلا مهب

 عقم ا فرطأل امالكتلابو تبمصعتلابالفطلتلاب قملا ىلا يدب نأ ىتينتف ةعدنلل دقتعملاىناعلاامأو حالصالاب

 كلذناف ريذتلاو انعولا نمنطب بو زمملا ثيدحلاو تا ارقلا ةلدأ ق انس نمس رّغلاباقلاىفرث ومما سفنلل |

 اهلعت لدا ان 1-5 ههنا ع وز هن ودا لل لج نامل ذانيماكتملا ُّط رمت ىلع عوضوملال ديلا نم عفنأ |

 ىلءتو رد_ةياضنأ <. .هذم لهآ نمنيلداحلانأردقباوخلان ءزعناو.داةتعاىلاسانلاوب ردتسلم كلا |

 هم : رقلا ةلدالاو ظءولاو فطالاب«-ةلاز !بحذا كلذ ىف عقو نم عماذكو مارح لالا عمو اذهعم ل دجلاةهعفد |

 ةعدبلا دقتعاى اع ضرفب نأ ًاوهودحاو عضوم ف عني اعالد #2 اومالكلا قمعت نعةلرعبلا ةلومقملا |

 نع هعنعام ةلداحملاا سنالا نم هلرهط نمذ كل ذو قل ادا ةّعاىلا دوعمف هلع ء لدملاكلذ لباقيفهعمم لد عوتب

 امأوهبلا قلي نأ زاف لدجلا!ءاودال ااهتمهمغشدالةلاىلا اذهىسمتنادةذةءماعلات ارب ذلاو ظءاوملابةعانقلا | |

 ةلدالل ضرعتيالو هانرك ذىذإاداةتعالاة حرا ىلعاجفرمه:ةق ىهاذملاا مق فاتختالو ةعدبلا اق لقتدالدىف ظ

 نأ ناءدصلا ىلع فاح ناكوة سعت اش ةعدلتبلا تناك نان جاهد رك دتعءدوناف ةبمش عوتو صإ ركن و ظ

 تالداعريث أت مقدلا بس كل خنوكمل ةسسردقلاةلاسرلا ب اتكءانعدو أ ىذلار دلاا اولعن نأ س أرالفاو ءدع ْ

 هئاكذ.هينتوءاك ذهف ناك اذ» راصتال باكل اذهءانعدوت دتورستضرادتحاذهو يل ترس لا

 ىذلاردقلا ىلا هنمىقرب نأ سالف ءادإارهطوةر ودها هلعلا تدب دقق ةمسش هسفنىف تراثوأ لاوس عضوا

 ربغىلادءاةعلادعا اوةفرظنلا نعي وزخ هيف سالوةقر و ونيسجنردتوهودا ةتعالا ف داصتقالا ب امك ىف هانرك ذ

 ضدرا اواملاغ ءادلاوةدمص ةزعل اتراص د هذ كلذ هعْنَمد م /تاوهنع فك كلذهعن أ نا نيماك-ملاثحامم نمكلَذ

 هيا هنأ نم هسيّيشت قدا هل فشكتي نأ ىل اه ىاعثهللا ءاضقرافتف وهناكم اردعب سيطلاهيفطاتلتاب امراس

 ىدر ىذلاوه تافنصملا نمهس:جو بكل كلذ هو < ىذلا اردقلاف هلردقامىلاةهم ثلاوكثلا ىلعرهسن وأ

 نا اوك الا نعو تادامعالا نعئعأاك دئاةءلاد_ءاوقريغن ءثح امهرح نامه ةفهنموبر 1 اما هعطذ

 نععنموهد_> اوك ذف ناكن او ىمعلاوا عنا ىمسن د_ضاهل لهذي ٌؤرلا ف وحلا نعوتاك اردالانعو

 ىناثلا مسةلاو تال طم اتاهرثلان 5000000 - بضع عنمهثب و ر نكك فرم لكل تنوأ ىربالاه ستي

| 
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 ال_وجوالالضالاديزب الءاصةةس اضن تالذو هدب وح أوه ؟«اةدانزودعا وعلا ك|ةريغىةلدالا كارب رقت ةدانز

 تاك اردالاوك-ن ءثدل !لئاقلاقولواض وبجر رغتلاو بانطالا هدي زب مالكب رف ةردقلا كلذ هعنقي ل نم قف
 هل اوةكتاكءذمسشتب سأ رالف داهم 7 ا فيسلاكن دلال ارطاخلاورطاوحلاز عشت ةدئاقهبق تادامتءالاو

 فاخالو عرمشللا مول عرثا سب زدعشت رطاخلان اق سوهكلذو 0 موهفرطاخلازصشن غر طدلا بعل

 اهيفدمعت ىتلالاحلاو ايف مذي ىتلا لاح او مالكل نم دوم لاردغلاو مومذارشلا اذهب تفرشال رشم
 ن الاوةعدتملاءةدفهبلاةحاحلاب انتنركءاامهمتاقنأف م الىذلاص خل او هيوشس# ىذلاص خلا و

 ما.قلاك تابافكسلا ضورف نم علااذهم ما. 0 02----

 ثعلاوهمف سد ردع لاول ذرمشن. ءالعلا لغتشد ماموامهريغوةب الولاو وءاضةلاك ىوةاارئاس .ولاومالاةساردع

 نوكيتأ ىتنيف مل عتب ملامةعد ملا همش لد ةياغكعابطلادر مى سلو سردنالةياكلاب كرتولو موديالهنع

 تناكامةحاجلان اف مهنعهللاىطرةبادصلانمز فالك تايافكلا ضورف نماضي أ نعش هلاوهبف سردتلا
 ةدالا كل: ىف تراثىئلاةعدتما اهم عقدب لقتسم معلا اذهب متاقنمدلب لك فسالهنأ قمل نأ معافمرلاة سام

 ءاودلا لثماذه نافري سل اوهّْفلا سد ردتكمومعلا ىلعهس ردت باوصلا نم سيل نكس دميلعتلاب مودي كلذو
 نأ ىقيشي هن ملا ءلافررضلا عاونأ نمهسفانر 5 ذا روذ:ءاودلاررضو رذ<الءاذغلاررضو ءاذغلا لثمعة فلو

 نعلء_شلاهعز :ع فرج انافءءلع ص هرااو مءالدرت ماالهارح الاصءن تال هيف نمملعلا اذه ملمتب ص

 مدقلاو همهفب عفتني الديلبلانافةحاصطلا او ةنطفل اوءاك ذلاةيئاثلاووهتضرعاذا لوكشلاةلازاومامقتسالا ١

 ةثايدلاو جالسا: طاقتوكي نأةئلاثل اوويسغقتمبقجيعالو ملكا رمد نمه فانت ساه عقلا

 ( لوا ب (ابحا) - )٠0 ناكر

 «.ةشو هيلحوءئطابو

 ةنجلا باوبأن م اياب و
 رعدتوأ هبذئام رابتعاب
 اوأرو لمعلا نم هملا

 يب الوب هالك
 ىذا مل 7 هيلع هليا

 ىووهلا نع هيقطنيال
 نم جو جوالاوهنا
 قلعت قا هتادنع
 ناكف هلا عامسالا
 م«هدنعام مهأ نم

 عامسالا دادع: الا

 َن ,ىكحالابابع 0

 توبغرلاةكربلازتتساَو
 نااوأرو توبهرلاو
 ةرئاث ةنخدأ سواسولا
 ةرامالا سفنلا ران نم

 مك ارنب ماتةرعوسسلاب
 تاو ناطم.شلا ثفن نم

 هل ارا ط ولبملا
 | اني راندا ماضالاو
 راثموىووهلا طانمىه

 تلطحلا هراثع ىدرلا

 هيرانلا دادزت ىذلا
 ل ادادزب واعجاب

 انثدلااو ضف ةرفاح 2

 7 اهف اودهزؤ

 سهتلاران نعتعاطقت ١

 اهخاربزترتذواهماطدحأ
 تدهش اهناخد لكو

 رداصم مهبول مهنطاوب
 اهدراوماومهف مولعلا

 الق موهفلا ءافسب
 هللالاقا اوعمماوده

 ىرك ذاكلذ ىف نا ىلاعت

 قلاوأ باق هناك نا
 لاق) ليهشوهو ميل |



 - ا ا وع

 لاقى ؤاؤللا ىل_ءونآ
 ىقاتسوملاو وادوت أنآ

 دداتلم كيان لاك

 نءىع انثداح لاق

 زعوتداعلا ل

 داو نم نما نب |
 نع باطاتا ني ردع
 نءنابأ نب نجرلاد.ع

 لام تئاَمْسر نكن
 ىلص هللالوسر تعمس
 رمضن لون سو نلع هللا
 اثي دحانم عمم اما هللا

 هريغ هغاس ى ىح هطذ 3

 9 ىلا هقف لماحب رق

 برو هانم قناوه

 «..ةطب سنلو هنقق لأ
 نس ريش لك نماندا

 ىلاعت هللا لاق عامتسالا ,

 اريحخ م ف هللا لعزأو
 مهضعبلو 0 موعمسال

 عاوسلا ىف ري رينا ةمالع

 ءاثغل دبعل أ هت نك

 هعجسا و هدوعتو هك اً

 لاقو و_- نمو
 الهأ م_علعول مهضعب
 مهئاذآ غفل عامل

 كا عراف عامس الل

 تاغو سواسولا
 تدخلا ىلع

 ىل_-ءردق.السفنلا

 ةبفوصلاف حام الا نس
 اواعامل برقلا لهو

 ىلاعت هللا م داك نا

 ةداسع ىلا هل كاسر
 اوأر مهانا هنايطاختو

 0 الانمتسا 4

 ام معلارعأ نم ار
 ملعاار ءااهاط ٠ ند 5

 ْ 1! ماف اةباغلا ناك رةفرصقل ا امأ وتامْزلا كلذ فرهظتة عدلا ن ديد سل هيفوهطوال
 توردقياوناك امومهمازلا ةلاحتاللاطل هجاوأ مهمل لاكش ا لاطولفةهشلا ةلازاو قالا فاش كن اوهفارتعاو
 قمم دناك اذكهفهمف فءاصطت!او سد ؛ردتالمهيدصتمدعامأواجذ عورملادعب لاكمالو ناريعةساملارد

 اراخداامار و دنا! ىلءالا قوتتال ىنلاةردانل ارودلا عضوو «ةذلا فينس: زاجنافاضنأ ثي دحاو ريسفةلاوهققلا

 ةجشناروثيةحا1 !عوقو مهول 01 ا اردانتاكت او اهعوت وةو مومل

 كعل نك لاحترالاوةبيدبلا ىلعةجاحاد_:ءاهنعزمتإالىتستخ اراخدالوأ رط

 هيفقحلان أ لع ءاقهق ل دذعرا: لا 14 تاقتاقو« نمد رغالرك دب نأ نكع «اماذوةلاتقلا مويل لاتقلا لبق السلا

 هتاذا مرح دق ئشلانأالوأ ملءاف لبصت نمهبقدبال لب اط+خل لا-لكقهدم<وأ ؟لاح]كفهمذ.لو هلاوالطانا

 انقلط اهنعانل اذا! هو توللاو راكسالاوهو هناذ ف هوم رتل نأ هناذل فوقي ىنعأو ةيماو رمخاك

 طاحت اذ ميسْحْل اوأ عدت بم تا تأ مذ دوأ

 دع موةممل:ناسنالا صغاذارجتاعرحتةحاباو راراطضالا د_ذع ةئيملاةحاياىلاتفتلنالو م ارح هنأ: لولا

 لك كوءادنلاتَت رعسببلاو رابكلاتقوف ملا نايخأ عسب ىلع عسيبلاك ريغل مرحامىلاو رنا ىو ساهغ سام

 ىذلامسلاك مارح هنابهلعلوعلاق واط مف هريثكو هل لك ةرمضن أم ىلا مسني اذ هورارضالا نمهنفامل مرتع هناق نماعلا

 نيطلا لكاكو رورحلا,ر ضم ءربثكت اف .هلاكسةحاب الامل علوتلا قلع ةةرثكلا رنعرضد ام ىلاوهري* ءكو ه] اقلاع ف

 تا اقىثىدصتناف لاو>الا تاغ أ ىلاتافتلا لسعلا ىلع ليلختلاو رجناونيطلا ىلع رخملا قالطا ناكو
 وهذ ةرضمهضوةعفنمهشنالوةنو مالكلا لعىلاد وعنق لصف, نأ سايتلالا نءدعبالاو والاف لاودالا+ ف

 تنوف و هترضمرابتعاب هولا اهيستتةاكب>اووأ هسمل ابود“ موالالخ عافتنالا تقوى هتعفتمراهتعاب

 د يا 1 ١نعاهتلازاودناةعا! كد رحتو تاب لاةراثاف هتريضماما مارحا ه]<ةورارمضتسالا

 1 رغد هلوقلا داقتعالاىف هررمض!ذهف صاخ الا همف فاتح وهمق كلوك-ثءليلدلاب ,اهءوجر وءادتبالا ف

 هباع رارصالا ىلع مهسرحد نشب و م عاود ثعبنت ثيح مهرو د_مق هتيدثتوةع دبل ةعدتملاد :ةتعادبك أ انى

 هداقتعالوز زب نأ نكع ىااعلا عدتبماىرت كلذإول دا نمر ودي ىذلا به<الاةطساون ررضا اذ هنكسلو

 منورخ“ الاو نولوالا هلع عمج أول هنأف بصعت اولد ااهنرهظدلب ىفءْوشنناكاذاالانامز عرس[ فاعالا

 لق لعلوتس لاخر نيلداحملامو د ضغب وبدعتلاوىوهلالبهردصنم ةعدبلا عزب ىلءاوردةي
 نهم عمقا نأ نايعلاب كف :رعوءاطغاا كل ىلا عت هتاف تكن أدب رت له للقول ىتسقحلا كا اردانمهعنعو
 |0000 00 دكا لا قراطتسا ئذلالامعلاءادلاو هاهو هعد+ هين رقن تأ نم ةفخشلل ذر 9

 هيلع ىشهام ىلءاهتفر عمو قئاقل اف ثك هن دئاف نأ ناشي دةف هتعاتماماوءر رمد اذ وف اضن[ تول ذاغازواتا 1

 فيرعتلاوف كلا نمرثك أ همف ل. اذالاو طبخت !ىللعلو فد رمشلا بلطملا اذ ممءافو مالكا ىف سياف تاههو

 0 تارا وا سادعأ ضان :لا نأ كلاس رطخاع رىوُش وأ ت دة نمهتعمساذا ادعو

 سسانترخأ مولع فقمعتلاىلا كلذ واو نيماك:1اةحردى هذ ”:ءىلاه ف لغلغتلا دعب وةريكن اة قش دعب هالق
 لقشكنع مالكلاكفنبالىرمعاودود سهجولا اذهنمةفرعااقئاقحلا قد رطلانأ قار مالكلا عرف

 لد | ايو دعلا ليت وهانداكت : .اسرومأ فر ودنلا ىلع زن ك)و رومال'ضعبا حاضإ اوعي رعتو
 لدحلا اعاوناب ةءدتملاتاشد ود ةنع'عاؤ>و ماوعلا ىلءاهانج رت ىتلاةديةعلاةسارحوهو دحاوئد هتعفنم

 نود.عتمس انلاوهعفدن دءافلايرساغلا ةدراعمو ادسافتاك تاو عدت, الرج هزفاس ف.ع هياعااتاف

 هيلع اصلا قل لا عجأو مهامش دو مهني دس الص نم امفاملا معرسشتلادر وذا اهانمدق ىلا ديهعل اءذاهم

 تام نعم_-علاوم' ظةكنيطالسلاد يعن ةعرتلاتاسبلتنمماوعلا ىلءاهظذع نوديعت:ءاناعلاو

 ىذاط اتينايلاكنوكراتأ نبق ةتحفت مو هررمذإةبتطاحالات ءةواذاو تاصغلاوةملطلا

 00 اعملتسملا اوعلانا هإ هفتو و ةاه اردت ىلعوةحا+!تتوفكلذو مد لسانا 5
 ناقءان رك ذوذإ!قااداةتءالااو:ةاتامهم اهردقتعاىثاامهدئاةع ةمالسس ىلعاوكرت, تأ ته ناءانصا



 ا

 لهأ اولداك ا الن سحلالاقو ىدنزت ' مالك 0 اوناك هذ مىأ ىلع -

 ْن هممنع ل ةنامرمدت» الواد د ىلع فلس ا نم ؛ را ىلهأ قفت ادقو مهفاوععستالو مهوسااحتالوعاوهالا

 نومافشلا لمجرد 21 كله نووماطتت ا كاد لو .لءهننا ىل_صىنلا لاق كا دلورم !!نم هلم وداع

 ضئارغلا ٍلءىلا مم دنو ءاكتسالا ,ي! عدة هيأب رأ ىلعو هءلعأب وهقي رط ملت و سو هيلعدللا لص هلل

 اوهحافى ىرخالاة قر ةلااماو:ذمالتلاو ءابتالا نو ةودّعلاو نوذاتسالا مهوربطو نادال لل 1

 ةحد : رغااتاحالططصالاهز هو ضرءلاو رهوالا اهذاوهنإاتحنا مالكا ن نمرود _هللانا اولاقثاب |

 تاذحاك] ْ

 ءاوهالا لها دارأ هنا هل, 0 ىهاصأ ضءبلاةةءاوهالاو ءدلا لهآ ةداهثزو تالاضاأ [هللا هد

 31 ا مل ا مهلعلالا ب هريغن 00 طاقلالا بيترتب ه مدك اوقئاعلاب فرعأ منا مع زال !| هن: عتكساماولاةوهيفتادب دشتلا

 رد

 دالبفنيب رقملالاجرلا |
 ناتسكر دالبوررغملا 1 لوسؤ هيرب ام مه كل ةناكل ندلا نمناكو لكل ذناباضأ ١ اوهح اوءاصةتسالاو ثلا فنوةمعتملا ىأ

 || عضولادافوةيدعتلاو بيكر ثلاو رسكملاو ضل ةرابع م-ملع ضرعولو هقفلاو ريسفتلاو ثيدخاك

 : |[ و اهملالدال رابعا درحأق هنوهفشي اوناك كلا سا.شلا ىلعدر وت ىلا هل “قالا م

 || ليلدلا ةفرعمالا هبىنعنال ندنف ىنعملا اوهر وذ لا ناك ناو حابم اهلا معتسال ةديدح مه ىلعةيا
 : 2 اولمادلاب ىلاعتهنناةفرعهم رح نسأْن ةعرستلا قءاجك ةناقسو واللا ةمنادجوورلاعلا 2 .ىلع 1

 اروظعا منع ثحا اواسمةيلاطأ اوةغارك ذنوك ف كو هبل اهئادآ ل جالرلعا !نمعنعالن كساوهنعزارتدالا |

 ءانثلا ضرعم ىق4ع< هما ةاوهتلداحتو مهاربا يادحا هنأ عسركا ذذا ارفكى ذلا تف هلود ىلا هب دفمعارأا

 1 !ادردترتك اان هداج حوف اناولاةىلاعت لافو هموق ىلع م-هارب ا اهاندت أ 1انتح كو لج وزعلاقو هيلع

 أ تاوةّومتلا وان دسغلهنلاالاةها أ اه سن ناك ول ىلاعت هلوةديحوتلا فنيماكتملاةلدأ ةدمعفرافكللا عمتجات |

 نم كلذريغىلا:ضلوأ اه[ تن ىذلا اهي لة ثعبلا ىو هل ثهنمةرو سب اون ًافان دمع ىلعانلزئا تسد رفمك |

 ىهىلاب مهلداج وىلاعت لاق ممولدا < ونب ركدملا نوجا مهلعللات اوإ_صلرلالزت وب ةلدالاو تا الا ١

 متك أ 7 مدحأ مهس ىاهنعدللاى ذر ةْسءاعتعق "وذ لا مون ىاهتعدننا ىضرةثئاعت. سول ًارارافكسلا ل[

 د د ودقلا ع نالت نهج وهنلا مر يلاط نات عر طانوردعلانع ع رذا , ردقرطان نس كلانأىوووا

 هلهرو هشكومتكدت المو هنناب نموت تأ الا تاعالا لهو نلنم: هلردذ_ههنلالوسر باصارةريمعنيدب زب هللا ا

 مهضوخ ناك لاقي نا تبن: فدل ىنماهملاهللاو تقدص ة وعض تا لاقفتنملا لهانمانالوة:الونوتمّومانا لول

 ةلةامأ لاقمق ةعانصهذاذتاو نس ردتلاو ف .ضءتلاقد رطبالة-احلا دتءوالد وطال اري ءةواريثك الالف هتف
 موب سب ىو

 م َك هنعر زارتحالا يع ومر كلذ مالك اهملا ى 7-5 :اموءاضغ+ او ةوادعلاو بصعتلاوتءشنلا اوهروذحنلا ||

 تب دحلا ل_ءديلا ىضفرام ةسأب رلاتاطوعءان رلاو بعلاو ركعلانأ |
 ٍ تدك هر «:ىهوهقفلاو ريسغتلاو

 ١ ءرخ 1 ىلاهلوأ ن ا ركلامدرجل ل دنيبمئتي كت ولوأ هرخىلائينلعلااسراس دو |1"

 : ةحامل ا تناكوةحانخلاا دذع ع نكاو نوداح ون ركل نوح كاوا اضن م-منعهللا ىف ر ةءاصصلاةناحأ

 0 نباثعب ذا ء_:عهللا ىذر بلاط ىأ نب ىلع قس اىلا ةلداحنأب ةعدتم لا ةوعد نس نملو اوم منامز فة. لقديلا ٍ

 ب( عابتسالا نب ٍ 000 مو مولد ةاقاولاق مكمام ىلعذ وهف لاَع ةمهملكف  راوخت اىلاا هنعمل طوبا ع :١ فش ١ « م ل 2 5-7 5 |

 بيمئلاوبأ مالسالا | افلا تدايجتماللا لا مهنم عج رفالاولا قف باككسلا صن ىفمسمأ ىهر كلم نءنولحتناماهنمنول تست |

 افرطف قرا هرآب

 لهالم.الااذهاب رغد
 فرعداعاو برقلا |

 الور_ملا ءار وامو أ 300 0 َح 7

 مهنالخ قوص نوع ا معهللاىذرةباهتلار هسا اذهىلعو رد_ةلانعاوكسمأ لاقو ردقلا مالكا !نع مها خوو_ملع ىنثأو
 ةيفوصا اىرب نون سال

 طافلالاف ةحاشم الو |
 ةيفوصلاب ىعنانا ملعنف 1 مههغتلا لال احالطصا هبفُت دح ًادةوالا لعنمامذا بي رةهيف صالات متع هللا ىدر ةبادصلااهدسهعت لى 3

 حمياشف نين رقما

 نيذأا ةسفوصلا

 تاقبطلا ف مهؤاس*أ
 تتاكسلا ع نمكلذدريبغو

 قدرط ف ازناك م هاك
 مؤاع ا رقما

 نمو انا | 2 8 ْخ : ِ 1 تا هس سلا لاح |
 - 2 و 1-0 لتىلاعت لاقوةنس نع ىح نمامكت وةتدس ن «.ءعدله٠ نمثل مل لبو زعلاقو كس ا اوناهلةىلاعت هللالاقذةو |

 ٠ يا ىذأا ىلارث ملأ ىلا عت لاقو ةغاابلاة-خغ اهللف لقىلاعتلاقو ناهرب وة ىأ اذ متاطاس نم مدنعرهأ :
 وهف راربالا هل ن
 قة ملام فقوصتم

 ىر ريع ع امهادع

 رك وهن يلابمدتو |

 ةحدك وصلا صاصضد

 ميش ياعس 7 اتالنح

 ءالما ىدرورهسلا | ا
 4 0 1| لاق ىناح 1ةلنمؤمىلاتاقولهللا علاق ناسعالا ىفةريمت ندب زب هنعدللا ىذرذو سمن هنلاد_.عرطاو |

 روهنمولأ نأ لاق

 امالا انآلاه ىرشملا |
 ّ < 1 تالد لأ نذةنل !لهأ ن مامن ا انلعلال ارةغناهخا لع ا ء«اولب و ذانلوةاكّرلاو مودلاوةالصلا ع ةتونازيملاو ثعبلاو

 رجح : ولأ ا

 وكان لاق تياعالا

 انأالاك تالا 0



 ةةننضصب فتشنح نا ريح وجم

 ١" ةبسانملا تعوذ سوفناا
 ةنطل اةراهط ىلصأ ىف

 تفراعتلابفلأتلا عقوو

 ناك نم لكفلؤالا

 6 ةمسانم يا

 هي ءاحام ل 0

 000 ةمسأ أهم برأ

 فاو اطحرل علان

1 

 تاذاحا مط 7ك
 ذاخالاكلا اولءواوإعق

 جور وهنمىسىذلا

 مع: دئاقنيداو جوه نم

 ةقار قاوم اردلا
 ىوقت :ل!ساسأ ماكحاب

 سو_ةالاتكر تار

 م م وأقانا ص تاغ

 ىوقتلان ءاهلعصاع

 رود اسهف ىل تاق
 اح مه للعام اءشالا

 انندلا تنامق اهتءهامو

 اهوضنرف اهعقب

 ةرخ الا ترهطظو
 ا هوباطق اهتسع

 تصناانندلا ف اودهز

 ماسقأ م-هطاوب ىلا

 فاذناوابامصت امولعلا

 ملع دس اردلا معلا

 تا(ملءاو 3 ارولا

 هو زعن فد رس لاح لك

 ازحهُنقَد- قودلاىلأ

 0 هتاكلا

 بره ااوه قوصلاو

 ماتور علا سلو

 قودلا مساو وصلا

 ترقملل ضو و كغ

 ىف كلذ حرس: -ام ىلو

 ,رعلاو ىسلاكن ابسالا هذه وكسور غلا ىف ردبعاةلاكنيقاتللوأت وكف هلةناك:سالاو هزم ف واعاو
  نمهععم سر < ناين وءامعسلاقاهع :رفو تءاثاهلصأ ةخمارةبسط# رم تر وكون رذم!!كلذوت ىد

 [ لدحلابهتب ,وةتلبهطصنام رثك !ءدسغنامو هدهعاسع رك 1لدل !ههوش راسنا ةسار مل ةهراعمداكلاولدلا |

 |وهواهد_سوشلد داهتتةءاعروا اهواز رثكست تاب اهتي وعتءاح ردد ا نمةقدملابةر مخشلا نرضى ماض

 | سان !اماوعنم تلا حالدلا لهأ ة دمع سف انا هربتابعلاب كيهانفانابب اذهىفك فك :ةدهاش اوبلغالا |

 قءاودلاوىها اودلاهكرحتال عاش تأادوأ طلاك تايثلا فاعل اداّقتغا ىرتف نياداملاو نيماكلملا ةدل_فعل ا

 اذكه: واذ كس ةرم حاب رلا همس قت ءاوهلا ىف لس ص ط. 1:لدجلانا_مسةتب هداتعا سرا م 5 0 0

 ليلدلاملعت نيددم دماعّدا! قفى ءرذالذا 0 لع داقتعالا سقن ف قلناك اديلعت هفَواَمَف د داقتعالا لم ل دويهنم عمم نم ك7

 ةديقعلاءذه ىلعهوشن عقواذا ىبصلا من :ءدعيرت اذ ر امئلايبلالدتسالاو ؟ي *لءادلا نيةلف لولدملا لءتوأ 0

 00 رشلا فاك لذا قدا لهدا غتعاب ةرخ "الا فلس هنكمأو اهريغ هل تفنن ملايندلا بسك لغتشانا 39
 ةهلدالامطت فاكتو شدتع ةئلاوث حا ااماق رئاقعل هزه :رهاطب مراحلا قر دصتاا 0 ! ْ

ٍ 

0 

00 ١ 
 ى-منوىوةتلا مزالو لمعلا لغتشا ىسق.فوتلا هدعاسوةرخ الا قد رط ركلات نم نوكي تأ دارأ تاوالصأ

 ةديقعلاذهقئانقح نع فثك-:ةبادها نم راونأ هل تحفنا ةدهاهلاو ةضايرلابلْغَتْش او ىوهلا نع سلا
 ناواناس مهني دهتنانفا ردها نذااولاقذا لحوز ْ هدعولا :مقعتةرهاحملا بس هبلتف فذ ىكلبت

 قّرقو ىذلارسلابةراثثالاهملاو ندد ر ةااوَنِيَعي دصا اناعاةيأغ وهىذلا سيفتلار هولا وهو نينسحا علهتلا

 بسك تاجرد هلرارسالاك |: ل. رسلا كلذ فاثكناو قاحللا هب لضف ثاحهنءهللاىذر قيدصا ارك أر دص

  0كلذونب_ةيلار ونتةءاضتسالا فو ىلاعثهنلاىوسا_عةراهطلاوةفاظنلا ف نطام لا

 قةرطفلا فالةخاودابتحالا ف ال_تخاب كلذ فاخذا مولعا ارئاسو هّةسفلاو باطل ارارسأ ىف قاحلا تواغتك

 مومذم مالك اولدحلا بعت تاقثاق «*(هلةسم) < هذهكإذكفتأ اردلا كا رص الكوت ذلقمل او ءاكذلا

  006مارح وةعدن هنا لئاق نف فار طأىاقا ءاو اولءازهىسانالز ًالعاقعيلا بودنموأ حايموهوأ ,

 بحاو هنا لئاق نمو مالكلاب هاما نا نم هلرب_ كرشلا ىوس بنذ ل كب لح و زعهللا قا ناد بعلاناو
 لاضتودبحوتلا- علقمة هناقتاب رقلا ىلعأو لاسعالا لضفأ هناو تابعالا ىلعوأ هبا ذكسل | ىلعاما ضرفو
 فاسلا نمثي دول | لهأ ع بج وتامذسو ل. .ذح ن دج و كلامو عال بهذمرخ ك1 !اعت هللا نيدنع

 لوي هلزتعملا ىماكتم نمناكو درغلا اصفر طانرمونهمهنلا ىذر ىهفانشلا تعمس هللا هر ىلعالا دبع نبا لاق
 تععمدّعلو مالكلا لع نمئشب هاعل , نأ نم هلربخ هناي َْل 011 وص )رشف قارن ا

 ديعلا ىلتنب ن الو طقهتننطا امى" ىلع مالكا! لهأ نمتعلط ادقاضدأ لاقو هيكحأ !تاردق | الام ل كصف>- ن

  5هنعهتلا ىدر فاشل نأ ىسباركلا حو مالكللا ىف رظني نأن م هلربخ كرشلا ادعامه عدلا ىجونام
 ىضر ىفاشلا ضماساو هللا مهازخأ هناككأو در هلااصذح اذه نعلسلاقو بضغف مالك انما عد نع لس

 تناام نوت ىتح : كاعرالوهنباكظ>الد رفا! صح لاف انآ نم هل لان درفلا صةد<« ءاع لحن د< > عننا

  1لجرلا تعم اذااضنأ لافودسالا نم مهرارف_نماورفلءاو هالا نم م الكلا فام سانا ملءولاضبأ لا

 فق ىمكح ىفاشل ا لاق ىفا ارذعزلا لاق هلنيدالو مالكا !لهأ نم هنايدهش اف ى مسملاري_غوأ كسل اوه الا لود

 ا ؛لرث نم ءازحاذهلاقب ورئاشعلاو لئام يةلاىف مهب فاطن ودب ربجاباوب رضد تا مالكا بادضتأ
|| 

والا مزاك-لا ف :رظنادحأ ىرتداكت الو ادبأ مااكلا بحاص غي الزيهبتدحألاو و مالكلافدشأو
 

 لاقو ةعرتمملا ىلعدرلا ىف اب انك هفرف فولت هعرو دددهز عم بساحل حلاو رش ىجح همذى غلابو ل ءدعبلاق

 ركسفما وعدل ءلاةعلاطم ىلءكغينص#»ب سال لم تسلا ميلعدر م الو ممتعد.ىك ع تسلك < ودل

 رخال ملاقو ةقدانز مالك! اءا 12 هتاهجردج ل اقو ايلا سا «< ٠

 لاقو توات نيلداجتملال اوقأ تأ ىن_عبدب د نبدا موللك ه«فيدعدب]ه: ملدحاوهنمءءاحناتنأرأ هليا

 "7 كلام
 دا

 ةطاؤيا



 هوه حج

 ىلع بجوف هد عووهدعوو ه.موءرمأا اوغلبق ةرهاظااتازمملاب مهقدنصرهظأو ل-- .رلا ثمعبب هك رلقعلا |
 ىثرعلاىنالا ىنلا ثعب هنأو لا درلاب لسرألة داهْسلاىهو(ةيناثلا ةهاكسلا ىتعم) هباؤا- اعف مق دمقلذلا ١

 ابتسم ةررغامالا حئارمشلا هتعد مشب خسأف سنالاو نجلا اووهعأاوبرعلاةفاك ىلاهتلاسرب لس 0 ادم

 نرمدت ماسالا اللوقوهدديحو هلاةداهشب ناعالا لك عنمورمشنأ | لبي -- لس وءاسنالارئاس لع

 ةرخ الاوا .:دلارومأ نم هنعربش امع..جىفهق دل ل هللالوسرد < كلودودولورلاةداهشا م

 تالد ”اهنايءهمناصدش امهوريكوركس ا م هلّدأ اواو توملادعب هير أا عن مور ىتحديعتاءالبةتيالهناو |

 نموكنيداموب رنم هلنالوةءو ةلاسرلاود وتلا نع هنالأس يف دسحو حو راذاي و سهريةىفدبعا 'نادعشي |
 مسجلا ىلع دعهمكحو قد هنأ و ريقلاباذعب نمؤدتاوت واادعب ةنتفلَو امهلاؤ- وريعلااناتفامهوك دن |

 تاوعسلاتاقيط لسثمهنأ مظعلا ىفهتف صوناسال 'و ني ذكسلا ىذ نازي ملا نمؤد نا وءاشراهىلعح ورلاو |
 عضوتو لد لا ماملاَعية<لدرخناو رذلا لمقام مون «جنملا وىلاعت هني اةرةدلاعالاهمف ترون ض الو و

 ّ رطاوونبا ل بضاي هتباتغا ماعز دق فر والا ةفع ىفةخسحةروص ىف نانسى فث

 وهوقح طا ارمعلا تان ن مْودتأوهللال دعب نازيملا | 7 .فضقةملاقلاةفكف حبة ةرو طفش ام سلا فئا أ

 ىووهتذ هنادمس هيا مك نب رفاكسلا م اذهأ< .اعلزب : رمل نقد اوتيل ن 0 موج نم ىلع دو لمد ْ

 صو دو روملا ضولاب ن نمؤن تأورازةلار ادىلانوقاسنق هللا لضفن نينمؤملا مادقأ هيلع تيتو راذلاىلا ممم

 ًاماظن ليش ته بسن مطارصلازا او-دعبو:.:لالو*ذدىملف .3فنو“ ولاهم بر ةن ل يل ٠ْ

 12111010000 ماضامب دشأ هؤامرهش ةريسم «ضرعا دي اهر عي

 هبف حاسم ىلاو باس ىف شقانمىلا ههف سانلاتواغتو با سحاب نمؤد نأو رثوكلا نم ه.قتامصن تايازيم هيف |||

 ءاش نمو ةلاسرلا ع لمت نعءامسنالان ماش نمىلاعت هلال ف نري رقما مهو باس>ريغب 3 الشنب نمار

 جارخاب نمؤدت اولاسعإلا نع نيلملا لأ سي ولا نعةعدتءملالأسب ونيل رملا ب ذكت نعرافكل!نمأأ|
 نءؤدتاود-ومراخلا فدا الفىلاعت هنناىل_ ذاب ددوم موج قببالىت> مان الا دعب راذلا نم دحوم ْ

 نه قا!نمو ىلا عئهللا دنع ه:ازتموههاح فسح ىلع لكنينمؤاارتاس متءاده ثلا محءاىل علا ءاسنالا ةعافشب

 لاةثمهباةىفناكنماهنم رك لد نمؤمرانا !ىفداذالف لح وزعهللا لذة: جرخأ عفته ؟مونيتمؤملا |[

 موهيلع هللا ىلص ىلا دعب سائلا لضفأن أد مهميتربو ممتع هلا ىضر ةيادصلا لضف دقتعي نأو نامالا نمةرذ

 لو زعهللا ب اك ملعىث و ةياعتلا عيمحن افلا نس نأو م-منعهللاىضر لع نامء مر ع غرك وبأ |

 0 الا هيت دهشورا.خالا هيتدر واسم كلذ لكشف نيعجسأ مملع مل -وءلعمتنا ىلص هلوسرو |

 نسسحو ني_ةيلالاكهتلالسنفةعدبلا ب زحولالضلا اطهر قرافوةنلا ةباصعو وا لهأ نمنأك هياذقوم

 قطصمدبع لكى ءو دان ديس ىلعهنلا ىلصو زيجارلا محرأ هنا هت جبرب نيإسملاةفاكساو ا! نيدلا فتانثلا |
 ىنبنيةديقعلاة جرت ىف ءانرك ذامنأ ملءاداةةعالا تجرد بيترتو داش رالاىلا يردتلاه جوف (قاثلالصغلا) ا
 مع ظفحلاهؤادتيافأب .ثفاش ةزيك قماذعم هكف تكي لازءال اذ ءاغفصأ ءو شن لّوأ ىف ىصلاىلا مدقي نأ |

 باق ىلع هنادكس هلي ىل_ ضذن ؟ناهرب ريغب هلا ف لبصح اس* كلذو هي قيدصتلاوناةيالاوداةنعالا ع مهفلا ْ

 ماو هل دئاقع مو كدر كلب فيكو ناهرب وةةجىلاةحاسريغن هناعاللد هيثن َلّوأ ىف حرمت نأ تاسنالا |[

 قفعطلا٠ نم عون نء لا ريغدنلت لا دعك صاخلاداقتخالا نو كرما ضخلاديكقتلاو و درحمانيةلثلا اهي دايم | ْ

 حرب ىح ىناعلاو ىىصلا سفن هتابثا اوه : وقت نمديالفديلا ًاولدض» ةزبةلازالا لبشي هنأ ىبعم لعءادتنالا 1

 هراسفتوث ا ارقلاةوالتب لغم كن لن مالكتلاو لدا ةعذ ةص لعل نأ هنابئاومني وة7فىدرطاا سلو لزلرعيالو أ

 ةلدآ نم هعمس عر ةءاعاخو .ردادزب ءداةةعالازب الف تاداب علا فئاطوب لغتي وهي ناعموثر دال اةعارق ةوأ]

 اهفئاطو وتادامعلا اراوفأ نمهسيلع عل بامبوا اهدث اوفو ثداحالا دهاوش نمد .اعدرب اعومع وش ارهلا

 لجو زعهللعوض4لاىفممحا ايهورهعامسومهانمسو م-متلاجو نيالا ةدهاشمنميااىرتسيانعو | أ
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 ' تطاخالف فئاطلاو

 بتكىل اوناجأ و رذلا
 لأ َى 5 د هوعلا

 ةكئالملاهلءدهشأو

 جلا ملأ و

 هللالوسرةرذ كان
 ىف م- وهيلعلنا ىلص

 ملعلاو ضرالا نمتسبحلا
 تانودتم هيف ىدهلاو
 ىدهلاو للاب ثعبق

 ل.ةرايودومو هلاثوروم
 لثا اريسح هللا ثعباسأ

 ”اطبا ليئاكمم 7

 اف ضرالا نم
 لت ارزعىلا_عتهلباثعب

 دواس ا

 ضرالا نمةضرق ضعف

 ٌئطود_ةسلباناكو
 راصفهيمدقب ضرالا

 هبمدق نيب ضرالا ضعب
 ني ضرالا ضعبو
 تةلفن همادقأ عع وم

 مدقق سمام سفنلا

 ىوأم تراصق سدلبا

 لص مل اهضءي ورشلا
 تالت ن سدلب !مدقو لا

 ءاسنالا لأ ةيرثلا
 ف او ءالوالاو

 لعمر لصءتالوسر

 هنلارظطن عضوم ملسو
 ل" ا ارز ءةضمق نمىلاعت

 سدلب , امدي_ةاهسك م

 ١ لوط اانسمس

 ارفوم لولا ع وزنم
 هليامثعم رف معلا ن ٠ .مهانوم

 _ءلاوىدهلاب ىلاعت

 ىلا .15 نم ىل- هن او

 قاهضن نمو نواقلا



 نيد هناور فو نيساعلاو
 ليقو دسحلاو حورلا

 مأ هنردو ىرسقلامأ

 صخشلاةبرثوةةياخلا

 ىذتقي ناكفهتفدم

 ةكع ه_:فدمنوك تأ

 اهنمهتر ري تناك ثيح
 أنا ءاملالسق نكللو

 ىلا ديزلاىر جوع

 ىل_هىنا ١ ةرهوسح

 ىداحامىلا لو هيلعمتلا

 ناكو تدل 02
 هباعدللا ىلههنلالوسر
 هتينحا.ت دماكم لبو
 ةنيدملابهّتن رو ةكمشلا

 ءانركذ اف ةراشالاو
 ىلصهنالوسر ةرذنم
 لاقاموه ملسو هياعهللا

 كب رذخأ ذاوىلاعتهننا

 مهر و وط نم مدآىنب نم
 ىلع مه دهشأ م مهن رذ

 3 7 ل مهسفنأ

 ثيدحلاى درو ىلءاولاق
 رهط حسم ىلا عتهنبانا
 هممت رذجرخأو مدآ

 رذل' جره ءارذلاةثوك
 جر رفن مالآر عش ماسم نم
 قرسعلا بوركت رذلا
 نم سلا ناك لبقو

 فاضاف ةك الملا ضعن
 ليقو سيما ىلا لعفلا

 مم هناي لوقلا ىج#عم

 ىدع َ ىصحأ ىأ

 تاكوةحاسملاب ضرالا

 داو نامعن نط كلذ

 الوعانفهضراعن الو مونالوةن هذا الوزن الور دق هي رتعد الرع اةرامح رداقىح ىلاعت هنأو (مردعل اواي 0 1

 هنتعبتابوطمتاؤمتاو مالاوقامللاوروةلاون ااا سل أ هت وري اوهزعل و قرع اوثالااوذ هتآوتود

 مهلامعأو قاما قا عاد الاوداحت الاي دولا عارتالاو قا1 اي درغنملا هناوهتضبق ف نور ووهعمقثالخلاو

 الو هنا ودقمىهءالرومالا في راصت هيردت نعب زعبالو 8( ودقمه<:>بقنعذشلال مهااحاو مهقار راردتو

 هنأو تاوميسلا ىلءأ ىلا نيضرالا موت نمىروعاسع طي نامولعم ا عمت ماع هنأو(معلا) هنامؤلعم ىهاشتت

 هلمللا فءامدل اةرخصلا ىلع ءادو لا هلغلا بيدراعب لبءاعسلا قالو نضرالا قةرذلاةثم«12نعب زعنالملاع

 رطاو4خ!ناكرحو رثامتلا س>اوهىلع ملط و ىاورسلا معو ءاوهلاوح ىف رذلاةكرح كرد وءايظلا

 لاقتنالاولول ل اب هتاذف ل ماحددتم لعباللا از الالزأ ىف هباقوصوملز /ىلزأ عدق ملعب رئاسسلا تايفحخو

 وأريد ريبكوأ ريغصريثكوأ لاق توكل او كل ىف ىرحالذ تاثداعللرب دم تانئاك-الدب صللاعت هناو(ةدارالا)
 هردقو هئاضةبالا نا معوأ ةعاط ناصةنوأ:داب زنارسسخوأز وةرك-نوأ تاقرعرفكوأ نا عارضوأ عفن رمش

 ديعملا دي اوهلب رطاخ ةتلفالو رطانةتفل هنن منع رخال نك ما ثن ملام .وثاكءاشا.ةهثئيشمو هتمكحو

 هتعاط ع . ةوقالوهتحرومةبفوتنالاهتيصعمنعدبعل برهمالو«ئاضةلن ةعمالوءرم“ الدارالدب 2 ا1للاعفلا

 نوداهوذكس وأ : رذملاعلاىفا اوكرح نأ ىلع نيط.ثااوةكلت الا او نملاو سنالا عمجاولف هتداراومتئدشعالا

 ىلعتعقو لبرخأتالو مدقتري_غ نم هلزأ ىفهدارأ 5 اهتافوأ ف تدج و فاهردقىناااماةوأ ىفءاش الادوول

 نعناش هلغثيكلذلف نامز صب رئالو راكفأ بيترتبالر و ءالاريدريغتالو لد.”ريغنم هنداراوهلل<قفو
 نعم هالو ىخناو عوم سمه عمم نع بزعدالىر وعش ريص) عسيم+ىلاعتهنأو ( رصبلاو عمسلا) تاش

 ريسغ نم هل ونافدًاوةق دري غ نمر مالطا هش ور ةدنالو دعب هعم«مبعحالو دن او 3 صهتن و و

 هن اذهم شت الكق لذا نافص هنافصهمدتالذاهل ا ريغب قاذك ودح راح .ربغل سطرت وتاقريغب ملعبك ناذ اوةؤهصأ

 قلخل مالك همثدال هتاذي تاق مدت ىلزأ مالكب دعوتمدعا دهان سما ماك_تمىلاعت هنأ د(م ااكسلا ) قال اتاوذ

 ىدوتكمة:_كالابعورةمنارعلان أو مالسلا مجاعهلسر ىلع ةلزنااهمتكر ونزلاول.<الاوةار وتل اوتارقلا

 ىلا لا ::الاب ىارثذالاو لادفنالا لقي اللاعت هلئاتاذب اقف دق كل ذم هنأو نواقا اف طوفح فحاصملا

 ىف ىلاعت هنناتاذ راربالاىرب [5فرحالو توصريغب هللا مالك حم“ مل سوهيلعهنلا ىلص ىس .ومناوكاروالاوبواةءلا
 اماكةمارب-دباعبم# ادي م ارداف املاءامح ناك ت افصل هذه هل اذاو ضرعالو رهوحربغ نم ةرخ الا

 دوح .وماليلاعتو هنا هنأ و(لاعفالا)تاذلا 3 درععال م الاكل اورصمل اوعمسل ادا ارالاو ملعلا اوةردقلار ةاملاب

 هلاعفأ ىف م-ك5ك- هناواهل دعاواهمأواهلك ًاوهودح ولا نأ ىلع هلد_-عومضئافو هلعفبتداحوهوالا هاوس

 نمار وهي الوهريغ كلم ف هفرصصتب للا هنمروصأ ديعلاذادابعا لد عب هد _عساّرالهتدضقأ ىف لداع

 ناطشوكلمو نحو س) !نمداوساملكفام طه _هفقهفرصصت نوكد ىت>اكسلم هريغل فداصت ال هناقىلا عت هنيا

 مدعلادعب هنردقبهعريخاثداح سوسعتو لرد_ءوضرعو رهوج رداجوتابنوناويحو ضر ًاوءاهدو
 دعب ىلحلا !ثدح اه.ريغهعم نكي موهدحرادوج رملزالا ف ناك ذا مش نكي لتادعبءاشذ اها ًاواعارت_-ا

 هنأوهت-احو ها اهراقتفالالهتماكنملزالا فق-الو هتدارا نم قم- -الاةيقعو هتيردةلاراهطا كلذ

 لغفلا هلف موزل نعال حال الاو ماعنالا,لّواعتمو برو>و نءالفءاكتلاو عارتخاالاو قانا لد ذقته

 بورضن مجلس و باذدءلا عاوف أ هدا دع ىلع بص: نأ ىلعارداو نزاتحذانازئمالاوةهعئل اوتاس>الاو

 نينمؤملاهدا.ءعبسنث لحو زعهنأوا_!ططالواك.ثه- همك موالدعهنمناك-ا كلذ لعفولو باصوالاو مال الا

 الهملع بعحالذا هكموزالاو ناقدقسالا ع الد_ءولاومركلا يكسب تاءالمإ ا ىلع
 ملط هنمر ودب الو لل-_ءفد>

 درععالماللا مملع ابنة سل ىلع هياح اب قالا ىلءبج وتاءاطاا ف «ةحنأو قح هلع دحالىمعالو
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 طا

 ليزا ةيع - 1 اب اسال تايه : 0 واوا لقا مل 1 كس نر 8

 ع نم منموةبح ىطعأ نمسانلان مرة لاشك ثاقانصأ لع اتةلحخ ىفاف لجو زعهللالاقال او || 5

 نءرثك أ ىلطعأ نم مهمواسو ىطعأ نمهمواقر د ىطعأ نمعهتمو عب رالاوتالثلا ىلعع نم عهنمو نإ 0

 ىلةعلارسا اول هن سانل ا تاهيف سسلان ار ءاق لوةعماو ل ععل تومذب ةفّوص:' |نم ما اوقألابافتاةتافكلذ

 -:!مهدنعاو ررقب نا ىلءاوردقيلذ مالك !اةعنصوهوتامازلالاوتا ا اانةرط انملاو هلداحلاىل لوةءملاوا

 لقعلا ا اومذف بول ةلافهحخوسرؤ هيةنساالالو ادندعب مهم وأقنعىب مشا الة د ناك ذاة عسل فمع اطخأ :

 كك هلسر ددص فرعن و ىلاعت هللا فرعنا مىىئلا ةنطابلاةيسبلاووااق يهد سنع, يشل ١ لوقعملا

 نافعرسشلاةعص عريف عرشلا اوهدو# اناك نافدمحمدءب ىذلااف مذناوهيلعملاععت هللا ى : :ًادتوهمذر وصتن

 رونو نيعمل ا ندعي كرد. هنالوةب نمىلا تغتال الوامو هذماضا أ عرمشلا نوكمف هي ثوتالىذلا مومذملا لةعلاب اع

 نع ىد الا مزية: ىتلاة:طابلاةفصلا ىهوناءالارونونية.لاني«بهديرباملةءلابدب رئاناتلعلابالتاعالا

 نم قئاقحلا اوبلط ماوقأ له»نمترائامتا تاطيبختلاهذ_هرثك أو رومالا قئاقحا مم كردأ ىت-متابعلا
 ملعأهللا اولقعلا تاس فاكردعلا اذهف طافلالا فص انا !تاحالطصا طبذتااهفاوطيخف طاشلالا

 هوم :ر ءا_ىسسل ةيصرال لعا موس لا ىلعود# أن ل.س ىلع هللا لصوه نمو ىلاعتهللا دمع لعل باك أ

 ارغخآ الاء ةحوهتدكلا اودئامعاادعاوة ماك ىلاعتهلناءاشتا |

 د قس ران تلا عار ةباك (*

 قيفوتلاهللاب ولو ةئفمال-الاىفامم ر>أ ىهوىتل ا ةداهشلا ىت 11 تنل لعادل رف (لّوالا لصفلا)

 دضشرلا 00 ئطبلاو دما شرعا ىذدب رباللاعفلاديعاائدبملاهّ دجلا|

 ملا !اديدرتلاو كيكشتا !تاطظ ع نعمهدئاةءةسار © رمحوتل اًءداهسدعب ماع من زملاد دسلا كل تملاو | د

 هل ءذأو هتاذق مهل ىلتملادب دستااو لاحت ًاتلابنيمر كلا نيمر 5 الاهيكرات اءافتفاو قطضلا ةودرداع اىلا |

 درف هلك رمثالد_حاو هاذ هنا مسهابا فرعملادبهشوهو معلا قلأن ءالااهكردبالىج جااهفاصوأ نساعت | ا

 ةياهمالىديآ هلرخ ١ الدود ولارمسم هلهياديالىلزأ هللوأ ال دق دحاو هناو هلدنالد رغم هلدضالدعم ل ثمال | ْ
 لاصتنالا اوعاضةنالابه-_ءاعىذقي ال لاللاتوء:ءاقوصوملازب الو لزي م 4مارصناالمئاد هل عاطقأ المو ءةهل |

 هنأو ( هي زغ-20ا) ميلعْئُث لك, وهونطابلاو رهاظااورجخ الاولقالاوهل.لاج الا ضارقئاوداي الامرصتت |
 00 " اسقنالالو. ةفالورب دقتلا ىفالما مجالا لثاءالهناو ردعمدودلل < 'رهوجالو روصم مسع سيل | ا

 ىم هْل- 25 سدادو>-و وم هإث اعالوادوج و مل ؛اعاللب صا ارعالا هات الو ضرعنالو رها او اهل تالو رهوحت |

 تر الوتاهجلاه طرعالو راطقالا هن وعالورادقا اءدحالهنأو لِ ثموهالوأ
 نكسملاو راروتس الاوةسامملا ع اهزنمعا ود 5 اهدارأ ىذلا ىن نعمابو هلاق ىذلاهح ولا ىلع شرعلا ىلع وسم هناوأ

 ىوفوهو هتضءققنورووهتمو هنر دقفطا:نولو# هةلجو شرعلا لب شرعا هلمع ال لاقتن الاولول ل اوأ ْ

 / نعاد_عيودب بالاك ءامهسااو شرعلاىلااب رقهدي زن ال4 _.ةوف ىرثلا مو ىلا ئثلك فوذو ءاعسلاو شرعلا |

 كلذ عموهوىرثلاوضرالا ن ءتاجردلا عسيفر هنأ مءامسأ اوشسرعلا ن ءتاحر الا عييفروهليىرتلاوضرالا | ١

 برق هبرق لذ دينو ىلعوهو دن رولا ل يحن . دسعلاىلابرتأوهو دو> وم لكن مابي رق ا

 نمل 000 مهب و<تأن ءىلاعت ئه 0 لعالو ئم ىف لال هناو ماس> الا تاذ هياذ لذا ا ىالكماسحالا

 هيافصتو عل ع نئاب هناو تاكهملعام ىلعت الا اوهوناكملاو نامزلا قاخن أل بة ناك لبنامز دحين أن ع

 لد صر اوعلا هب رتءتالو تداو للا ل 2اللامتنالاو ريغتلا ع نعسدةمهنأو هناذءاوس الواو هي , اذ ىف ملا

 دوجولا مول عم هناذف هنأولاكتسالاة داب زنعانغتسم هل 5تاغص ف ولاوزلا نعاهزنم هلالدتوعتىفلازمالا

| 

| 
| 

ْ 
ْ 

 مركءاهوحوىل ارظنلاب معئللهتماماقعاو رارقا اراديفرار الايافطاوونمةمعنرا سالا,تادلا فس

 معاي يلاعتهّلا هيزكلو

 تاسنالا لع ىلاعتلاقو

 كرا مد اق لع ملام
 ةمكسملاو ملعلا نم هبف

 ةنطغلاو مهفلا اذراص
 فطالاوةف'ر لاو ف رعم او

 ضسغبلاو ب-حلاو

 | تلاد حرسغلاو

 مة-اك-لاو بضغلاو

 لك لاس ا هاًضتقا

 ةريص) هماعا لع والذ

 لاعت هللا ىلاءادتهاو

 هلسهو ىذلارونلاب

 مضوي اغهتلا لص ىنلاف
 روزاابة مالا ىلاث عب

 هبوهولاوُت وروملا
 تطاخ املل قو ةصاخ

 8 رالاو تاوهسلاهللا

 اهركو اعوط امتنا هلوق

 قطن نيعئاطانبت ا املاق

 اسناد ضْرألاَن-م
 نمو ةبعكلا عسضر م

 لاقدقوا يذا<امءاملا

 ىذدر سامعن هلل ادع

 ةئدط لصأ اه_هنعهللا

 هيلعهتلاىبصهننال وسر
 ضرالاةرس نم مل---و
 ءابلعلا ضب لاعفةكع

 باجآامثاب رعش اذه
 قططملا:رذضرالا نم
 سوه لعلنا ىلص ر

 ةبعكلا عضوم نمو
 ناصف ضرالا تمحد

 هيلعهلبا لس هننالوسر

 فق لهدالاوهل-و
 تانئاكلار نب وكلا
 ةراشالا اذهىلاو هلعبت

 مسرب ههنا لص هلودت
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 تسلا ده



 دش ها و لطادلاو

 لوس رار هالو يلا نم

 ملسو هيلعدتلا ىلص هللا

 لمعت نذفارعالا ىلع

 نموه اريضةرذ لاهم

 أرمش هرذ لامقثم لمعت

 ىسح ىلا ارعالا لاقرب

 لوسر لاقف ىو
 هنعمل عهلنا ىلص هلا

 نب هتلاد_ءعءىورفو

 ةدامععلا ل_ضفأ سامع

 قالاوندلا ىف«ةفلا

 اهيف سانا !تواغتة برادا مولعوهوثاالا مسقلا امو دش أ ةلاعتالةوو الا هعقتاكتب وقاذامافإلقعلا | لش لاعتاوالا لدم اع نأ
 دراما !1قانوافتاماوّدزب رغلا فان وافتاما هس وك و كار دالا ةع :رسو ةداصالا هر نونواشتي ممئافركشال || 2[
 ةدهيص علطي و سغنلا ىلع قرش روف لم هنافهدح ىلا لمدسال هذ تواغتلاق 2 !!ىنءألصالاوذو لوالاما || 02 242--6#

 ة:سنيعن رالابرق عد ماكتب نأ ىلا < قل وجا ءةدادزن و لازال زيما بس لمع هقأرم هاىداصو |[
 2 مو ردعلا داو 2 مزيدع ان | اولعالو اواعاولع

| 1 
 , ب كردمىرةلاورصءلاروت نراقك ةريصبلاروو اة ذاقتو 0 : 5

 ناك نمل كف اودّنه

 0 اسلا 4. بيات 42 ًادسقن تناكدتفآ

 لاقذ فاوااةةصدقتلا

 اونزرعالو اوفرع

 اظدرفوأو نيدلا ماعم

 بول ةالهللا نم ةب وهوم
 هل اكلةربكةفرعملاو

 يلق !نادحوىدهلا
 لعاو تمملناف تتش ام شعو هقرافم ا: اق تيم نمسح ىورفثذن سرّملاحو رنالاف ثبح لبو 0 3 . 39

 توصلاعام«وهىذلا عرمدلا حولا فا اخي ءاسن الإ ةكسرالملا في رعد نم طغلااذ هو هنىز رمل يم
 هلع هللا ىلصىناافكلذ

 | ى هعبام ل ثم لاقا ل لسو
 3 او ى 8
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 ١ هنيا تاؤاضةاعوأب
 | مال ماكاو مالعتو هبا الام هذيل نملاومهفي وسفن نمعبنتي ن ذب نم ىلا صانل ا ماسة اواقت تاكهةثاقدؤ || ع

 ةنو#مةثار واههئمهءءلع

 رشلا ىأ مدا نم هق

 ثيح ل سوهيلعةللا ىلص

 اهلك ءاع٠الا مدع

 ءاممالا ةعمءا_ءهالاو

 در تس 0 00 000 1 هش 0 5

 اقدر 8 اا را ائاساذكاندامع دقدح اولا 0 ب اا

 تاوهشلا عتىلعةوةلاءاليتساو ذو عبارلا مسقلاامأ اهلا ىرطتب تواف: ل ”الثلا ماسقالاامآو كشري نم :١

 تواقتاةران اة نه هيف دح اولا ص فلانا او- ترافت اللب ه«سق سا مااتوافت حالف 1

 نعر: د قباشلا نافهبلعرو ءةمرب_غنكلو ض»؛تودتاوهشلا ضعب لرب ا ا "ا

 توافتلاة بست نوكن دتوافعضالريكلا ايّْوةدادزت ةس ايرلاوعاب رلاةوهشو ه.لعر دق هإةعمتوريك اذاوانزلا رب :

 نمردبالدةوةرضملاةمعطالا ضعب نعءاسة>الا ىلعسيبطا اردقي اذهاو ةوهشلا كت ةلئاغا فرعملا لعلا ىف
 00 ك-اوةرمضم « ف ]1-1 ىلع دقتعت ناك تاوا مط ن كيلاذا كلذىلءلّوعلاف هب واس دا[ لراس

 كلر ىلعردقأ ماعلا نوكي؛ كلذكو اهرتسكوتا اوهشلا عدى هلدعو لقعلل ادن قوما نوكفدشأ فوك 1 2

 نافتايذها!باتكأوةسلابطلا باب رأ تود ق.قحلا لاعلا هنئعأ او ىماعملا رضا هل ءّةوهل لهاا نم ىحصأ اعاااز

 | الا يصلااذها انيعم دقق لعل اةهحن مهناكتاولهعااتوافت ىلاعحرب مةوهتلاةهنمتواغتلا ناك ا

 3 رغف توا: ةلادرعت نوكي دقومما !ةيعم الا تعجرامف تواغتلا نوكمف ل ةعلااةزب رغىوع هزادأ كل ؟الدع

 سنا! صرق عولطب لمكي تأ ىلاةدايزلا ىلا هي ردت. عهكاردا قثيءافحخ قع هلأ 1 را تاقريضلازوف لاو

 ةيراحلحو رعمشا همس لد رصمل ا داح نيد وسمالا نم

 امش هظت لبة تغب وةعفد غول ءاادنع ىصلا قرهظتالتوهكلا هر رغذاى ِ- داحالا فردت ا ١

 )!تواعتر كك !نموتافصلا اوىوقلا عيج كاذكو وجيردتا ا ىلعًأ يشف اداقنا ث مَ اا
 ةقرنع خخ هلت ةزيرعلا هده ىف سان

 ١ 1 - | هن

 هسفنف سد وهف ىذاوملا فالجاوةب دا اوتاداح ل ةعلثم 0 م .1ءهنلا ىلدىبنل ا لقعنأن طنمولّعلا | ا نا

 ديانىلااو عن لاومولعلام_يفىفسانلا تفلتخاال ءالولوةزب رد تواقتر 5 كو هن .داوسلاداحا نم

 قئاقح« سفن نمثعبذ7لماك كاوةراشاو صر ىداب موطي ى ذهلاورلملا نمي وط بعت دعنالا مهفتلاب م عقال

 ذا مالسلا مهلعءا.دنالا لثمكل ذو رون ىل وان سس وعى نيزك اعلي تود وما

 «ءلع هللا ىلص يا اربع ه]* ودم اهلالابث1دنغربعت و عا موزع ريغن مةضماغر وم ًامهنط اون ف مهل مذاب

ثذنلاباذه نعرمستأ كلذلو رصيلاة كا كلااةدهاشمونذال ةاساكل
 ةرتك ىتولا تاسردوعو رلاف 

 ىجولا بصنم عدت ست ىحولا تاجردةفرعمنا نغاظتالوةفشاكملا لع نموه, هما اعملا لعب قماد :الاهف ضوالناو

 معلا اهتءاملاخناكت او ل دعلاتاحردَق وسافلا ماعلا لعب : وةمصلا تاح رد ضد رمل تيبطلا فرعت نأ دعت الذا

 عرولاو ىوةّلافرعنملك الوااوالو ايبنناكةيالولاوةّوبنلا فرعنملك الفرخ 1 ئثمولعملادوجووئنن

 رفخلاىلا هبا اةعامزلاو انومعه سفن روشسست ىو ة.قءا "نايف ممتعاملا رضوا ماشا تاني رمل

 كاذكت اسف ضرالارهاوج فااتخالثاذر سبابلاو هورططا4 بق عفش الامىلاو ت فا اونقلاوا ب رخأ

 هللاىضرمالسنبمّنلادبعتأ ىو راملةنلاة هجن مللةعا |تواقت ىلعلدب و لعاب رغىفسوفةنلافالة>ا

 لها انيرابتلاقةكن 0 0 1 فل وطثيدحفف ا
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 كلذ ىكفدكو ىأوتنأى أب لاعفانر لد ١ رنمددز , ال_ةعددز اهنعهللا ىضرعادردلا يالإسو ءءلعمتلا لسا 7

 نك لاممالا ٠ نم تان املي ءاوالتاعن 55 هنا هللا ضد ارذد ًاوىلاعتهللا مراحتبا:جالاقفا

 أور عنا تدسملانع 3 .عس نعو زعلا اويره ةهلال- وزع رند اهم ىبةعلالجآ ىقلتوةمار ؟وةعفرامت دلا|

 لاف سانلالعأ ن مهللالوراناولاةف نبا ب4. ٍاعدتنا ىلصهّلنالوسر ىلءاولخد م مءهننا ىذرةرب رهابأ او مك

 لئاعلا سدلأ اولاق اعلا لاق سا خلا لضفأ نذاولاف لقاعلا لاق سال اى .ءأ نفاولاق ل فاعلا سوديلعفقا ْ

 اا كلدلكن اوراس: اع هللا ىلص لاقنهتلزغمتماغعو هفك تداحو ه:-اصد ترهطو 4 0 نع تءنفأ

 هللا ىلصلاقالماذاسسامن دلافناكت او عصا اوهلقاعلان ا نيق:هالكب ردم عع " الاوانندلا ةادملاعاتم | 1

 0 هما :رل كا شتا .1نملتاعلا مارح آ ثيدحفف ممول :

 رع ىشلا قرعتاك اهتركاهما تمدح نم مولعلا ىلع قاطأ [اع اولامعتسالاىفاذكوذزي رغلاالتلةغالا لصأ | ْ

 هر راك هيغل ز املاك نوكتفرلعلا رم 0-5 .بتشلان اق ىلاسءثهللا ىشك نم ملاعلاو ةيسل اوف معلا لاغف | ١

 اهعبج ىلع قلط م.الاوذد هوس وهةعإ رالا ماسقالا هذهنادوصدة م اوةغالا نع ثحااضرغلا سد ن كو

 كلت ”قةن مط ماه ”اكم ول ءلاهذهو لصالا ىه لءاهدوح و عيوصلاو لّوالا مس ةلاىفالااهعيجدوح دقفالخالو ا

 ْئشب تسل مولعلا ذهن اك ىتحدو> ولا ىلا اه-رخ ب.سىرح اذا دو ولا فرهظت نكسلو ةرطقلاابةزئرغلا |
 عمت و رث_ءلارغع رهظت هناقض درالا ىف ءاملا هلاثموت درهظفاهمف ةنكسأ دم تدك ان اكو ران ءاهلعدراو |

 ْنب ا ا 0 اني دأ ا

 5 لاقكلذإو ا 0 خثألا ندي الترب ل 0 سقما |

 ىتلاهللا ه ”رطقمسهتط اون ومهسوفن كلذ, تدهش مهلاو - أت ريتعاناءانعمهنلا ناو قبل مهةاحننمم ماس ماو |

 اهنأ ىنعأ هسسد 1 ىشهام ىلعءامثالا ةؤرعم ىلع لحوزعهللابناعالا ىلءر طذىدآ لك ىأاهماعسانلار طذأ

 كلا سانا مسن اةراتقلاب سوا !اىفازوك ص نامالاناك الم كارد اللاهدادعتسس بر ةلاهفة#عضااك | ْ
 مع ةلفغبا م سنفةداهش لج نكناكشضر ؟ ذةفهرط اخ لاحأ نم 0 افكلا مهو ىسنذ ضرعأ نم ىلا نيعهق 1

 ىذلاهقاث مراكب عزا معترك ذا بانلالاواوأ 5 لدشورلا لس مهلعا لحوز علاق كلذإوا هر 31 ذن |[

 نك دعلاو اك دنع سلا ؟< نب طعلا اذهةيهتورك د من 8 ذالنآ رهان هارت ال ظ

 رك ذ نأرخ ” الاودو-ولادعب تب ع نكمل« بلة فدو> ولاةرمضاح تناك ةر وصرك ذب نأاههدحأ نأب ردا ٠

 ني ا 0 هليقتةريسصتلاو ارو رطانللةرهاط' قئاهمزهوترطشلا عفة تالا

 رارقادر ا دتلا لب ا ىف سعت وتاب الاءزذ_هلثمىف طبخت ءارن كل ذآو تأ: ءلاوفشكتلا نودد.لةتلاو |

 هياعما]ذتاغباع رو تاضقانملا٠ نم بورض تان الاورامالا ىف هيل !لباذي وتافسعتلا نماءاون أ سوفنلا | ٠

 2 اوالاب اهمفرتعيف 3 اراد دب ىذلا ىمعالا لام هلاثمو تفاهتلااهمف دقتعي رراقةسالا نيعباهلار ظني ىتح |

 ا! ءارايعتسا اوم فاما هللة ةاهعضاو .ىلادرتو قب رطلا نم عفرت اليفاوالاهذهلاملوةفرادلا فةفوفصملا | ٠

 ىعوسرفلاك ندبل اوسرا 2 سمتلاذا ماع ًاوةنموط وما اركث ىركت هريصبل !للح كلذ سف كرمصب ىف لاخلا |

 لاقو ىأرامداَؤ :لانتك امدلاعتهتالاقر الغلا ةرعصل ناطايلا ةريصب4 ماش اوسرغلاى ع نءدرع ذأ سرافلاا |

 را 2 لاعتلاقنىع هدّع ىعنو هب ١ الا ضرالاوتاوعملات وكام مارب ىرأ كلذكوىلاعت |

 هذهوالس لضأو ىبعأ ةرخ الا فوهفىعأءذهىفناكن ءدىلا.#:لاقو روددلا ىف ىثلاَنِؤلَعلا مسالا ا

 نكت :منهةل+لاب وةيؤر ! ىع«وةريصملاب تاك اهضعب ورمصءاانناك اهكعبءامسنالل تنشك ىتاارو٠ ءالا

 لعل ارمءاقلطتنأم ماسقأذهفق اًودسو هيامل نود ثم ًاوهروشالا يذلا نم يوان ةتايةبط ايلا

 «(لقعا ا|ىسوةنلاتواف:تايبإ# : ا

 3 ا ىلوالا لب هلي صحت لق ن ممالك ل قنب لاغتش الل ىنعمالو لقعل توات ىف ضانلا فاتن |

 ا ب

 مول_علاماع ا
 لوادح لبقتءاو

 هرتع نم ىرحو موهفلا
 11 ”ةلودح لك ف
 طسقلا كل ذو بدصنو

 قهموهغلاىلا لصاولا
 ىورهيندلا فهما

 هللاىطررعن هتئادبع
 هللالوسر نع اهسهنع

 لاق مسوهيلع هللا ىلص

 لجو زع هللا د_بعام
 ىهقفنم لضفأ ئشب
 د_داوه.ةفلو نيدإا

 نم ناطشل [لعدشأ

 ْئُث لكداو دياعفاأ
 ندلااذهدا_عو داع

 انضشانثد_> ويهقفأا

 برحتلاولأ مالالا يش
 كيهس انت ددلاه ءالما

 انثدحلاةصفح نا

 لاق ىيزلا تلاطونأ
 ثْند ةع 0

 ةهيزو رملادجتئدجأ
 مثهيهلاو انرمخأ تلاق

 ىربرفلا انريخآ لاق
 ىراخاانرب_أ !لاه

 بهوئاانثدح لاه

 باهشنب نع نول نع
 نبجرلاد عنب دج نع

 د وانعم تعم لاق

 تعمس لوسي اييط
 هياعهتلا ىلص هللالوسر

 هيهتلادرب نمل وة لسو
 نيدإاىف ههة ذب اريد

 ىطعي هللاو مساق ان ًااغناو

 ملعلا لسواذا يشل لاق
 رضا حملا باقل اىلا

 قسالارصباف باقلا



 لااا 7701 ا 1 10 10 1 1 1 1 10 1 1 1 120 2 12 12 1 12 2 ذ 1 1 0 1 1 1 ذ 2 ذز 2 2 2 2 ذأ يااا ا

 ع

 .٠> سس نبا

 در والوأ لس وفيلم هلبأ

 نموعلاو ىدهل اهملع

 كلذ ىوتراةىلاعت هللا
 نِم مرهظ: خطاب وارداط

 نيدلاو جنيدلا» هرهاط ءاونرا

 عوضاتاو دا.ةن الاوه

 لكفنودإ انموّدشم

 نودووذ عسضلا ع

 تاسنالا عضد نأ نبدا

 كل

 نسم كل عرس

 0 أحول هن ىدوأم

 هبانيصوامو كبل اانمحوأ
 ىسعو ىسوءو م هاربا
 الو نيدلا او اوهمقأ 5

 ٌنرغتلاف هيفاو*

 لوذا ىو: 1

 بهذتو حراوإلا ىلع
 هراضنل اوملعل !هراضناهمع

 نييزتس ر_هاظلا ف
 فدا.قنالاحراو_لا

 دافةسملاملاو سفنلا

 تاقلاو بلل اءاوثرانم

 هاش كلو
 لوسربلةراصةر علا
 مل وهماعهللا ىلههلبا

 اركعىدهلاو مع ا

 ردع نممل-در مئاجاّوم
 رهظف سفنلاىلاهلق
 خفي رشلا هسفن ل“
 هيرو ممسعلا ةراضت

 سفنلاتوعن تاديتق

 ىلال_سومئاهئالدخأو

 تراصفلود> حراوم لا
 ثتدتتسا اف ةرضان ةنانو
 هتعبابر الئمأو ةراضن
 قلنا ىلا ىلاعت هللا

 تاب ةمالا ىلع لبقاق
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 0 م مارا ا هل وهل ةعلكد

 6 رات[ نادار اظز هذه ىسنو هي يكمأ اعف :س>-ًاوافوحن

 «(هماسقأو لقعل افقد تايد )دع

 ةفات + تاعمىلءاواطم مسالا ذهن وكن نعذو بك لهجوم ةبقحو لةعلا د ىف اوفا خا صا ءلانأرلعا

 قلطب متاعمة بعيب رأ ىلع .لارتشالاب قل مسا لعل ناديفءاطغلا فاك 1 د يا يا

 مسلك درغب لب دحاو د>هماسقأ م, بلط» نأ نب .::الف ىرحلا اذهىركاموةدع ناعم ىل اءالغ ةمنيعلا م ا

 4 د رطذلا مولعل الوعل هيدعتساىذأا اوه مءاهيلارباس هيتاسنالا ىراغب :ىذأفسولا (لوالفإ منع شكلا

 7 رغ هنا لقعلا دى لاق ثدح ىساسحملا دس انيثرحلا.د ارآىذلاوهوةدر فلة تاءانصلاريددتو

 ادهركن أ نم فصتن لو ءا.مالا كاردالدعتس هيبلقلاف فذةيروف هن "اكو هب رظنلا مولعلا كاردا اهعأممتي
 11 رغلاهذهدوجو رادتءابنيافاعتامهس متن ااومولعا|نعلفاغلانافهبر و رضلا مولعلادرعشملا لقعاادر و

 هلابك بلل اتاك اردالاو ةيراتحنالا تاكرلل مسجلا أ م م «اهمورب رغفأم 1كاتا 5و مولعلا دةذ عمامجف

 7 رغلاف اراجلاو ناسنالانيبىرّوسا نأ راح وأو هب راظنلامولعالتاناو.لاضءب ًايمتتاهم هرب رغلةعلا

 ,ةاخي سيلو امولعتاسنالا ف قاخجتةداعلا ءارحا يح لعنه |نأ الاسهنيب قرفالل يف ة 4ع ل اردالاو

 ,ا4+١ىفقاخ ل_>و زعهتلانأ الا قرفاللاقب وةامحاىداجلاو راجلانييىّوس نزال مئاهملاو راجلا ف

 هراحخ هنبأق هنمدها شت ةكرح لك ناب لوا! بجولاتمماداجنراسجلار دقول هناق ةداعلاءارا مدع ةصوصخت ناكرح

 ر ندالات كر لا ىف دامعأل هتةراغم نكي مل لاقي نأ بح وأيو دهاشملا بيترعلا ىلعهمفا هما ىلءرداق ىلاعنو

 وه لعل با هنعربعت ةزب رغب هب راق وعلا كاردافةميهلا اسنالاةقافماذك دايخ هعربع ب تصقخا

 الذكوةلاقصلا ىهواهب تصتخاةف_مبتاولالاو ر وصلا هباكح ىف ماسجالا نم اهري_غىرافت ىلا 11 راك

 ةرؤرلا ىلا نيعلا ةبةكمولعلا ىلا ةز رغلاهذهةبسنفهب ٌؤرالتدعتسا مت اهو تاغفص قةهمإلا ىراغ:نيعلا

 زكهف رصملا ىلا س مشلارون ة.بنك اهل مولعلا فاشكت اىلااهفامسف هز , رغلاهدهى ا عرشل اون رارغلاةءسنو

 تازتاجلاراوح يملا لفطلاتاذف دوحولاىلا ردع 2 ىتاا مولعلا ىه (ىناثلا )زب رغلا هذه مهفتنأ تبن

 اوت ةوفنيناكمىف نو ؟,الد_>اولا صخشا اناودحاولان مرثك أ نينثالانايرعلاكناليكتسملا ةلادساو

 تازئاجازاوح ل_هلاكهي ر ورضا! مولعلا ضعب هنا لمعلا د-> ىفلاق ث يح نيماكت!ضعبهانع ىذلا وهو
 نأ د_تاغلااعاو رهاط الهعاجتم عملو ةدوجو م مولعلا هذهنالهسفن ف متكاضنأو ههوتالي سلا "هلا عسأو

 نافلاودحالا ىراحت برادتلا نمداهتسست مولع(ثلاثلا) مولعلا» ذهالادوح وماللاق وت وهز رغلا كلر كد 2-6

 آد اال دلو وره فستم النضومداعلا أ لقاع هنايلاقي ب فهازملاهب ,ذهو براقلاه مد نم

 عمي در ومالا بةاوع فرع: نأىلاةزب رغلا الت هود ىهتن نأ ؟ ( عسبارلا)القعىعسن مولعلا نمرتخآ اعونانهذ

 همادقان ا ثيح نمالقاع اهحاصىمم«ةوةلاهذهتاصاذاةاهرهتي و هلحاعلا هذال ىلاةمعادلاةوهشلا

 رين اهيىتلاناسنالا صاوحت نماضنأ !هدهوةإكاعلاةوهشلا "ال قاوعلا فرظنل ا: هلق امهسعهمادع او

 ىناثلاولوالاعرف ثااثلاو«-.لاب رقالاعرفلاو هىناثلاوم_بثملاو مسلاو سالاوهلّالاف ا اودحلارئاس نع

 ىوصقعلاةباَغلا ى هو واروع ا ئاومراخلا واسع دانس ةنبر ةرضلا ولعل اود رغلا و ةبد دإ

 ههحومهتلامرك ىلعلاهكل ذو نا سنك الا,ناريدخالاو عسبطاابتالوالاف

 جرو عيش هب ”عوعتتو 'د ع وبطف 3-3 نيلمع لقعلاتبأر

 عونمتنيعلاءوضو #*« سمثلا عفتسالاك * عوبطم كل ملاذا
 هلرةبدارملاوه ريالا اولقعلا نمهيلعمرك اقل لج و زعهتا قاس امل سو« ءلعدتلا ىلص هلوةيدار ااوهلوالاو

 هللالوسرلوةيداراوهو كلةعب تن برغتفةحلاصلا لا عالاو رب او ريلا باولاب سانا !ب رغتاذا لقه.1ءدتلا ىلد

 ' اص
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 اغا اوةرورمذلاب ردم ةعلا فرشن لقعا اثواب هسفن فان طاب الذ ناك تاو قدارر وشلل هسا 1

 تاوملاروف هللاىلاعت هلوةىئاروف هتلادا_ع«لقو هفرسث رك ذفتان الاورامخالا هءتدر وامدررن نأ د- .
 نمو رالي نيسأ ذكرا« اسوا وار ثا لاو و 0 1 ةم ضو

 ه.دارأ ةملظلاو روذلار 71 ذث محو سام لا ىف هيىثعارون هلاتلع- وما: دم أفا 0 نمو هنا سلاقو انو

 مب رنعاواشعاسا اذلااهيأان ل سوميلعمللا ىل_صلاقورونلا ىلا تاملاظلا نممهج رم هلوةك ل-هطاو ٍ 1

 هلا عاطأ نم 0 اعاووكب ردن ءمكدحني هنا اولعاومنع مت. امو هبت اماوفرعت لقعلاباوصاولا
 را او ىلاءث هللا ىصع نمل هال !ناوةم .4!ثرةلزنملاءىدرطملاريسةح رظنملا ممدتاك ناو

٠ 

 معلق أل: 3 4لا ف لقعلا هنبا قل ا« لوأ سر لعدتا لسلطان ءممنأق مك اياايندلا لهأ ما 5

 نو < كساره هلاتأك تاز دا بدسالا لق قاد ف ككفاض رعناكن ا لةعلاازهذتلةناف بقاعأ كليو بيثأ

 مواعركذ تن" ل امض هر غو هلماعملا ل علر 5 ذقيليالفةفشاكملا لع 0 ءانونارءانا هن ؛ اقر ظ -

 ك0 لع هللا ىلص :لادذع لدعر ىلع موك ىتث 1 لاقهنع هللا ىىذرسنآ نعو ةلماعما

 منال سو 4 ءلعدتلا لصلاة فهنل'لو سراب كلذ فدكو اولاق هيكل مان ادهالا مسوهيلع هللا ىلص هللالوسرلا قنا

 سو وهمل عهللا ىلدلاةفمهلاعاب تو زحاغا س لأ تاق دلام لاكن” الا فو تاق ل ةعاابلاف ايندلا ف سانلا ا

 ردق» , ومهلاعأ تناك لعل نم ءاوطعاامر دقيق لةعاا نملحو رع مهاطعأام ردقبالا اوأ_علهو ةث ةئاعانا

 له أ لكلو لمعلا نيدهتحلا ةعاضب وةءاضإ حان لكداو لّقعلا نيدياعلا ىادو عادموةلكءاو لقعلا دايعلا

 هيلا بستن تقع ٌىرصا لكسأو لّقعلاة رح .”االاةراسعو ةراع_ارخ لك لو لعل نيقب :دعلاتوبدمقو 3 1
7 0 

 نينمو كلا 0000 هس 01 لمعلا هيثو رك دن ود هنلاثوءستت نيذلا نيب دصاابوعو هنررك ل و

 || هملعهتلا ىلصلاةف هإةعنعانلا تو ريخلا فانصأ و ةدابعلا هداهتحا نع كرم اولاتف لح رلالةعفدك ملسو
 * أ ردتىلع مهمرنمقلزلاتاجردلا ىفا دغداوعلا عفترب او رحافلار وذ نمرثك أ لوح بيصب قدالاتاملسو

 / ١ هيحاص ى دهم ل هع لضف للملح رب ستك ]ام لسو< لعلنا ىلص ننال وس رلاقلاق هنعدللا ىذ :رر#نع دمهلوقع اوهع

 مهدافأ اولعاعاوا علف |١ ل-رلات ا سو .اعهنلا لصلاقو هل ةءلمكتى مهني داع: ءاالوديعتاعا محامو ىدرنعهدرب دىدهولا |

 || هير عاط أو هناعامت كل ذدنعف هإةعرشب ىتح شلت نسح لح نارتو اعلم رد هةاحن نس كرد ش

 ا ةماعدئث لكل لسو ه.لعهللا ىلصدهننال وسر لاق لاق هنعهللا ىذر ىردحللا دعس ىلأ نعو سابا هو دع ىصعو

 || نا قاك امل ةءنوأ معست اك ولرانلا ف راع اودمتعمهامأ هندابعن وكت هإةعردقبف هل-ةعنمؤملاةماعدوا

 ا ىسعتلالوسر تلاس تقدصلاق ل ةعلا لاق ميدو لا امىرادلا ميقللاق هنأ «.:عهقلا ىضور < نعو ريعشلا

 00 هنارولا || بزاءنيءاربلا ن ءولّمعلالاةفددوسلااممالسلاهءاعلا , ريحت لاس لاق م تاةاكلاقفذ كتل اسك مل رهيلعهللا

 هللا لاف نيدلا ىف هعفلا ْ ةيطموةءط ىث لكل ناسانلا | يأ الا ةفرلس وهيلعهللا ىل [سدقال وس راسل سات رثك لاق هنعهننا ذر

 رعت الولف اعد ل الو رع جرامللاقهسنعدقلاىضرت رب رهيبأ نعوالة عيل ضغأ لاية ف رعمو الد كنس>أو لقعلاءرملا
 : اذهوحو تالف لمس لام ىلد :1تالفو نالف نم عجم أن الذ نولوقي سانلا مجلسا ةووغنت سو هيلعهللا ىلص أ

 ءاملاولاملا لوضف نم
 ةعفرلاو صان !بلطو
 هردقب هيلق ىداولاس

 اقرط معلا نم ذاق

 قئاقع ظعرملو اخلاص
 انندلا ف دهز نمو مولعلا

 تلاسفهماةىداو ا

 تعمحاو مولعا اها .مهمق 5
 0 ع ُ او رتغتالو هادعن 0 :علقعأر زان 1ناوندر ةلاق اقو مزاح درك جلا نس ةازثاافد رشرطملتا اع

 لد ديتاذاح احادرا صو |

! 
 ا كد م معآ هود 1 كم : لاح اقل تةاحامىلالج وقر عولحو زغهللا لاق رب ردافريدأ هللاق

 لهو ل اعف ءاهقغلال اف 1

 آمنا طق اهةف تأر ا

 اذكهىرمهدلا نسعل

 ايندلا قدهازلا ه.قفلا

 اظاوذخأ ةفوصلاف

 مهدافأفةس اردلا لعن

 ملعلاب لمعلاةساردلا لع

 مهف ةئار ولالع لمعلا

 قءالعلارئاس عم

 مهنعاو ريكو مهم 0

 مولع ىش هدك از مولعب

 رهةئارولالعوةثارولا

 ةفئاط مسهنم ةقرسف
 ندلا ىف اوهةئتيل |

 اذا مهموقاورذنيلو ا ىلءببصأ نم ممم بوصاف مهلو ةءردق ىلعم- هيو عجرم 2 !لقعلا نممهلهننا مس ا لعاولت اه

 راصفق مسهلا اوعحر : هللا ىلص هنأ نزاع نيءاربلا ن ءو مهل وعر دقو محار دق ىلعلرانملا | ارعسنقا ةمايقلا موف ناك اذافىتشلزانم|
 رذتلا ءانحا راثنالاو ل 7 تملا هنلاةعاطىف اودهتحاو ةكن . ّ لاق مس "'

 هلايءايجالاو ملعلاءاع 1 لافي مدلل اوسراب تلقت ااق امءدللا يدر: سناع نعو القع مه هرذزأ لح و زعهلل ع !مهلمع مهلوع

 راصفئدلا ف هعفلاةيتر |
 0 نادل فقالا '
 00 11 ا نادر غول“ ,ىت *لكدل سو هيلعهللا ىلصهللالوسرلاقلاكام منءهللا ىذر سايعنبا نعو نوز<اولعام 1

 3 0-1 0 ةءاغوةباعموق لكدو لّقعلا نيدلاةماعدوة ماعد ئثلكتلو لآ عااءرملاةءاعمو ةمطم ئدلكعلو للعلا نمؤملا هل ارو بمد

 هعفلانماداؤةسمرادالا

 ايندلا ف دهازلا ماعلا لع

 ةسقرعلس ىذلا تملا |

 ملعلادروش هلع رادنالا



 ءاعملا نم لزن ا لاغف
 ةيوذأ تل اسف ءام
 بول ةلاءاةصفاهردقب

 ءاناثل لور
 ءاطع نب !لاقودي اهلا

 اهداء[ سلا نسل

 لامع هللا هب رض لدم

 لاساذاكلذو دعال

 قسالةبدوالا قل يساا

 ةسا ةيدوالا ىق

 مج بهذو 82 الأ

 رولا لاساذا كلذك"

 ىلاعت هللاه_ستىزإا

 هيق قب الهسفن قديعلل

 2 لزنأ ةلط لفع الو

 ةعسق ىنعي ءامءاعسلا
 ةردوأ تلاسفقرو لا

 فواد اىفىبع اه ردع

 هللا مسقام ىلع راونالا
 اماف)لزالا ىفاهل ىلا عت

 (مانجح تعدي ل
 ةرّونم رولا ا ريصتق

 امأ د( وفاهمف بتال

 ىُكمف سانلا فني أه

 لطاوبلابهذب (ضرالا
 لاقو ىئاعللا تو

 ءاعمسلا نمل زن أ مهضعي

 تا عاونأ ا

 لعب بلذ لك ذا
 ةندوأ تلاسف هسصتو

 ريسفتلا ءامءبولق

 هنينقالاو تيد
 هيدوأ تلاسواهردت :

 ءايلعلان هدنق قودا بولد

 اند ْق نيد. - هازلا '

 قئاقع نك ا

 لق نب دناعملا قمر ؛كدصق ني ث] دلو عبطلابماشملا نو روت ماهل اة سبت رن مهتلزخمب برق عم قافلارئاسو [] ناي. د

 انندلاة محبو هنطابق

 00 1 لد موا دج كلي ل

 م 1 1١ دس ىل_عةظةلا ىف ةرانوةقدادلا اي ورلا لسد ىلعةرانإ وتواعل الث مح نم م-ب+لعدور رولا لخبس ىلع

 ايؤزلا تا ةيلاعلاةومتلا تاحرد نم ىهوتاجردلا ىنعأ از_هو مانملا ف توك اك ن[ممالا ةد_هاشعىاعملا

 23 كلر وة دح روس امراك-: ةالعلااذهنمكطظ-توكي تا كابافةوبنلا نمأ ارح نيعب رأو 2 نم ةةداضلا

 | راك كا وعزب لقع مريح لهما ةلوقعلا مواعن اوطاسأ +_متا تونعازلاءاملعلا نم نوةاَذقملا كله
 لاق ةياكسلاب ندا ع نعاج راخناكوءاسنالاراكسنا <«-هزلءامنوالال كلذر ؟بن1نمو ىلاعت هللاءا.اوالرومالا هزه

 رظنلا توقمطدال مال اروهجلاني_ءآنعاو رتتساوضرالاف ارط أف لادبالامطةناانا نيفراعلا ضب

 ىر ىرتستلا ل هسلاقءاط]عنيلهاخل ادنعو مهسفنأ لا :ءمهوىلاعتهنناب لاهح مهدنعم منال تقولاءالعمىلا
 ابندلا ف ضاخ ماع لكوةلذغلا لهأ م )لى عاسمساؤةماعلاىلارظالا و لهملاب لهما ىصاعملا مظعأ نمتاهنعدللا

 قذاولالامعفدي و بح ا هف ضوخي نا سن لكن اللوةياملكىفمسوتن تاىخبشي لب هلوقىلا ىتددنا ىيثنالق
 ةاصعلا ماوعلاواطر فد رمأ ناكوءاوه عسبتاوانرك ذ نع هبلقاةلفغأ نم طالو لج و زعهتل'لاقكالذاو هن ومد

 رفغتسفةريصوتب فرتعم ىداعلاىاعااتال ءاذعلان

 قرط ول -نعابندلاىلا هلئاسو ىهىتلا مولعل! نم هد لتس موهامنافملاع هنانالغل !لهاجل اذ هو بوت و
 هلياهعكعن مالا سانلارثك ؟ىلءاذه_لغاذاو تولااىلا «تاعارهس# لازءاللب : رغتساالو بوتءالف نيدلا

 هل ارعلاناتك ف اسساك مهنعدار هئالاوةلْزعْلا طا هلا نيدلا ىذا ل -الاف مه-ال_صا نم عمطلا عطقن او لا

 هللا ارك ذيادحأ دحال ىب نعكنط امى عا ةعرملاةفينىلا طابسا نب ول بتك كالذإو ىلا عت هللا ءاشتا هنا. 1

 من نالسانلاةطلاخنافىدص داو هلأ دععال هنا كل ذوة مطعم هنرك اذمتناكوأ انك !تاك الاهعم قلاع

 نيكلا اذهل ماتولو هدمقتس د وأ العد ذي نأ هلاوحأ نسحأن اوركشش ل ءتوكسو اة ..غعام وأ ةيمغ نع

 ىلا ل ؟كلذ لع نأ دب راما ديفتسأانالعةسايرلاو عملا بلطوعاب ىلابئاوش آر /
 نمفيسلا عبي ىذلاك هبابسالائبهمواريهظوأ در و كل ذ ىلع هلانيعموهنوكشرشل ا ىلا ةإ .سووا..ةدلا ب
 نارشرلعإن *عسيبلا فها صحنر ال الذل وزغا فيلا حالصكر يخل حال سو فيسسلاك معلا قار 00
 ةدحاو لك عم: زخ“ الاءاطعتامالع. نمةمالعةريشعا ثا هدهق قد رطلا عطق ىلع ةناعم الا هيديرب ها هلاوحأ

 هب زارقالاعمربةتلاباةرتعمو تالا هذ مم امدةماما نيلح ل ءاملعقالعتأ نمةل اهتم

 نيذ-ارلاءالعل اري سب نيلاطبلا ةريس هبشتو ني دلي ةدلا هل !تلدب ناب تل غن ىلع سداتف ثلاثلا توكست نا“ لانا

 مهب مما نب دما نبدلا قد رطب للاهل نمالاس دعسأ

 فلا تةروهملا كداب تاط٠ ثلا عدمت نمعتنابذوعن نيسن ' الانيكلاهل ا 0 كراكناو :ئالهكت ق دولت ا

 رو رغلا للاب هرغنالوا.ندلاةاملاءرغتالن مان لع نأ ىلاعت
 «(هماسقأ ره:ةية-وهفرشو علا ف عباس بلابايلا (*

 « (لّعلا فرس تاب )*
 هعلط هورلعل اعبنم لّةولاو لّقعلا لبق نمرلعلا ف ومس رهط دقوا الم راهط ىف اكستلا جاةعالاععا نها رلعا

 وهام قرشبال يكف نيعلا مهب ورلاو سعشلا نمر وذلاو ةردهششلا نهةرغلا ىركشم عرق اوتساخ او
 مظعأ تا ىتح لقعلا مشتحت ا هز ةرودصق عمت ب( اوهيفب ارك فدكو أ ةرخ " الاوامندلا ف ةداع ا هل .-و
 الءيلعمت اليتس ابهر وعسل هياهوهمشن>|ناسنالاةر وصى "كرا اا ةاوورا ارض اهلل راندي ئامما |

 الو هلامدرثك ل كلذ سياوهتمأ ىف ىنلاك هموق ىفؤشلا مل_توهيلعهللا ىلصلاق كلذإو لم+ا كاردا نمد, ص ||

 نرعلا قال اودارك الاو لارنالا ىرت كلذِلَو هل ةعد :رغ ىهىجلا هت رعمداب زالب هنوةةدانزلالو هصخ ريكس

 *الكالي تاك اممهل ىءاروووباهةعركسلا هيرغباولتتك | اوهيلع مهنيعأ تعقوا أف لوميلعللا ىلص هللا لوسر
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 ديييئنرعتنتك 65 57 95 2 5 تع 5 8 5 85 5 - 3 تي

 نأ اذه نمىعأ هزعمتلا ىذرةةءذ>لاقؤ اوكل افك ك|هممفاوضاخنا فن ضاعو هيلع مهامعف رهاطاقلارا

 قمل امتةرعامرب نول نبال -ئاوقأدةنامز فررعم مويا امركم ناو ىضمدقنامزرك- ةممورلا كفو م
 هللا ىذر ةياهتل ارضع تا نم راصعالاهذهتافو رعمرثك أ ناف قدص د ّةاو هب فخ سم ريغ مكيف ملاعلا ناكر

 سر و امتراعق اهدى د يطع !لا اومالاىاقز اواهديحتتو دداس 1 نعمد د زب اننامز ف تافو رعملار رغنمذا 3

 الق نولوالا تاكد قف عب اخلاتا د نيتشه ال راوبلا شرف دعب ناك د ماوا هيفةعبفرلا ط لا

 توتر وانزل لهأ مولع أ نمترطانلاو لدا ةداقدن لاغتش الاكل ذكواز اساسا « وهني نولعجي

 ةفاطظالاففسعتااك لذ نموتاذالاونآر ةلا ف نيملتلا كلذ نمو تارك ملا تاكد قت ركل ماظعأ نمهلا |

 رئاظن ىلا اهع رغوة معطالا ل-يف لهاستا اعسيابتلا اع دج نال دعتو ةراهطلا فةسوسولاو |

 تاع .زكيلعمأ ايا هبفىوهلا نامزف مويلا متنأ لاق ثمحمم: :ءهللاىذردوعسمنبا قدص د ةاوكلذ | ا

 هللاو مهيقلعلا لأ اممم" ارغلا ىلع اول. ةاويعلا اوكرت لوي لبدح نبدأ ناكادتو ىروهللاعبان هيفرلعلانوكي |

 مو موملا سا 1!لا11 داكرؤمالا هذه نءنولأس ىهم اعف سانلا نكت ملهللاءر سن نب كلاملاهو ناعتسملا |

 ل فنوراظب اوناك ميغ ءانعمودو ركمو بكس« نولوةب مهتكردأ نكملو لال>الو مارح نولوةيءالعلان 3

 هوب دح!اميمويلا مهولاسن اللوةيةو رع ما مه ناكر ارهاط ف تاكسذ مارخلا!امأق بابك الاو ةهار ل

 هلباهجرىبا رادقلاتا_ءلسو تاكو امنوفرعدال مهئافةن لا نع مهول _نكلو اباوج هلاودعأ دق مناف موشنأب| ا

 ا داش عل ينجي رس تآريطعا ماس مهلا نإ ا

 ول ؟نلاواق كسلادن سلالم فرقا ناو د هكا كا دع الاةداهشم واهظتسالابهيف طاتصفامد

 دوسالان املعنامريخ 0ع دفا الا ةعدملاهذذامتا اورصاي لاةف هنعمتلا ىظر ىردقت ادعس

 مولا كءار وتلصالهللاووادنأ ماع أ هر نوت ئالهللاو 3 رسول أ لاَعف توداامهغاس نت درافاورثك []

 الاصءوأ |سوةىلءءاقستسالاو 1 .علاةبطخ ىف" اكو ناك ملسوهيلعهقلا سهلا لوسرشالءبلءكاذر كنااعاوأا

 هناة: :علهملعق ىتمأ شع مر اريشقودر وهذ هنم سااماننب دف ثدخأ ن هروهشملاب د دحلاق و رملا ىلع

 هللالو-رلاقواهلعسانلا لمحة عدن عدت ه.نالاهكتمأ شءاموهنالوسراب لمةنيعجسانلاوةكتالا او

 «تءافش هلت لسوءيلعهللا ىلصمَلا لو.سرقنس فلان نم موب لتىدانياكلم لجو زعمت نال _توعيلع هلا لص |
 «ةلودبلةىف كلا !ىصءنملاأم اينذنذ نموىلاةمدسفا ميدل لاصالا نيدلا ىلع فال (لاثمو
 2 لكلا امءالعلا ضعب لاقوالف ةلودلا تاقاماقةلر ةءددق كل ذو ةذيعمةم دعى رمأ فلا نمىلا ةمسسفااب

 نءووط ءزواج نم لقت قد ازا لافر بكت هنقم الك لافتفاسلاه نع تكتارومايستع كوكا ف للا

 فاعل اهلا حر قالا طسوالا طغلاب مكاعرل سوهملعهلتا ىلصلاقو ىنتك اهعم ههو نمو زعهنعرصق

 اوذ<ع اني ذلارذوىلاعت هننالاقاهلهأ بولت ىفةوالاهل ةلالضا امهتءهتنا ىضر سابع نب !لاقوىلانل اهملا عم عغردأ]|
 امم نءهللا ىضرةباوصلا دعب ثد>ًا ام لك ١ س>ءارفهإ عءؤد هلزي زْنْدَأ ىلاعتلاقو اوهاوابعا تيد

 ىذرةباهعلاتقوفهدونحثب هناهثلاهنعل سدادانعىكسووهللاوبعالا ندوهف ةجاحلارةر ورضلاردقز واع
 لاا 0 ءالو 0 ةراماولاق 5 تاع 0م

 نايفان عي شل ا مهتم ببصت ءالؤه 0 1 0 - ةمهيلا ارعج وفول نا

 نماولانتن ل مكن !لابقف تان_س> مث ايس هللا لدسف راذغت الاف اوذخأ راهناارخ ؟ناك اذافبوذذلا
 ايعلم مب توبعلت مهم مكنيعأر 2:موقءالؤه دعب كَ 21 مهنة كسل م ععابتاو ارم هددحوتةعصا ا شءالؤه

 لاقتاث_بحومج ا.سهللالرمسف نون وتنالو مهلرفغت لاو رفغتسا نامت شاقل محئاوهأةمزابممنودوغتو

 اهتمدللاتو رغغت_سالانبداهرذخعا اواهومل هتاف عدبلا مهل زوءاوهالا مهف ثق لوالان رق ادعب موقءاخل | 1
 7 ب م ب بو ويم تجيب ب حا ١ يوصي ب وي مس ا سل يسم 9 ل - ير ريبيري بببيب0ريي2يبيببطبْللللل
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 ةئ-سللااهعس دكسلاو

 عاهقهاا بذكئناو

 ماك>الا طابنتسال
 لئاسملاف عد رفتلاو

 ةروىل_.لعتلا ةفرعمو

 لوصالا ىلا عورفلا
 عنماو-جلا لدلاعلاب

 ثداو-لا ناعيتساو

 جرغتو صوصنلا مع
 ماكحال اوهدغلا مع نم

 مل-عوهقفلالوصأ لع

 نمعرفتو فال_كنا

 لدحلا 0 فالالا مل

 لوصأ مع جوحأ و

 مل-عنمئثىلاهقفلا
 نمفاكو ندلال اوضأ

 مزار ضئارفلا لع مولع

 ريخلاو ناسحل العهنم

 كا ذري_غىلا هلباقملاو

 ة-ءبرشلا تدهمبف
 ندلاماعتساوت دان و
 لصانو عرفتو قينحلا

 ىروبثلا ىدهلا
 تتيناق ىوطصملا

 ءاملعلاٍبوؤل_ةىدارأ 1

 اع بشعلاو *ذلككلا
 ةاحلاءاسس نم تلبق
 لاقرل_لاوىدهلا نم
 نه لزنأ ىاعت هللا
 تااسق ءام ءا عدلا

 لاقوعياه ردي ةيد وأ

 هنا ىذر ساسبء نبا
 3 دوالاو لعلاءاملاامهنعإا

 ركبوبأ لاق ) ب ولقلا

 ةنعهللا ىذر ( ى اولا ١

 ةفاصةردولاعت هلئاقاح

 لال انيعب اهلظ>الق

 سلا سف هةمءاندتد ارو
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 هاط ة نر ديضاويس#. نخ رد. هيض تشيب” وب

 لهجلانم بريدالا
 ةيعاوةيفوصلاب وأقذ

 اسندلاىفا اودهز منال

 ساس ا اومكح أنا دعب

 ىوةتلابف ىو_هثلا

 دهزلابوموسونثكر
 ا هلق مهم واقتفند

 ايندلا لغاوش اومالع
 تدفنا دهزلا قد

 تعمسو عهتطاون ماسم
 ممئاعأو ممولقناذآ

 مالا مهدد كلذ ىلع

 ةعاورب_سذتل اءاماعق

 مالسالاءاهةفو ثردحلا

 باك-ااناملع اوطاحأ

 امهنماواطبنتساو ةنسأاو
 ُتداو+لااودرو ماكحالا

 نم لوصأىلا :دردتلا

 م حهللا ىجو صوحهنلا

 ءامالع فرعو نرلإا

 ريسفتلا هحوريسفتلا

 بهاذموليوأتلا لءو

 تئارغوةغالاىف ب رعلا

 3 رصتلاو وعلا

 نضسصَةلا لوصأو

 هوحو فال_ةداو
 كلذىفاوفنضوةءارقلا

 نارذلا مولع مهمتي راعإ

 ثندالااةعاوةمالا ىلع

 حاصلا نيس اوي

 حرج اباوهكحو لاجرلا

 ةياورلا قد رط مهن راطإ

 نع“ 217

 هومهو مهلغشاذ_هنوكمل ءارقالاو نيقلتلاب ضعب نم مهضعب اقلب تاارقلا لركن اولاوو ف دادملا ىلع سائلا

 2. تآنمارذو مهلساكتو سانا لذات نمافوتتارقلا بتكمهياوصل اة وعنعهنلا ىضررعراشأ ىح
 عمذ كلذإهنءهتلاىدر ركبيأردصحرشنافتاهباشتملانم ةءارقوأ ةلك ىفء.لاعمحرب لصأ دجوبالف عزت
 ةرامصلا لعق: لامعدتب الو قد وأطوااهف ند: كلام ل عركشي ليتحنب دج اكو دحاو ىدعمىف نارقلا

 نعريسا تلا فورحوراث الا فيرس نب !ناتكمال_بالاففزص باتك ل وأ لدقو « مسهنع هللا ىذر
 انسه بق عج نولاب اعنصلا دشار نب رمعم بانك متةكعمه عدلا ىذر سابع نءانادك أو ءاطعو د_هاجت
 تندح ع.دارلانرقلاىف م« ىروثلا نامذس عماج مثسنأ نبكلال ةنيدملابأطوملا باتك مادو بن ةروث أم

 صدقا ىلاوهبلاسضانلا لام ثتالاةملا لاطب ىف صوخل اولاد بلا ىضوالارثكو مالكلا تاغن-عم

 نعش ي:ءئلاو بولا !لعبرغتس كلذ دعب راسفنامزلا كلذ نم ساردنالا فنيقبلا مل_عذاس افا مم اظعولاو

 صاةلاوا_ملاع ماك-21لداحملاىجسن راصفنولقالاالا كلذ نع ضرءاوناط.#ثلا دياكمو سفنلا تافسص
 نمرلعلا قبح ملزم الناكف مهملات وعلا مهماوعلا نالاذهواملاءةعصس ا تارايعلابهم الك فرخزملا

 رجس مهلءالؤهتن اما متوفرعت اوناك ىتح مهدنعةرهاط هموم :و متع هلل ىدذ رةراصصل !ةرعس نكست ُ هربغ

 ملاكا اي لعلا نيب ىرغلا مهنع باغ وابوطمةزخ لا مع جدأ وفلسنعفلخ#ةللاثرا اونوءالعلا مما مولع

 ناك امالك رثك ؟نالفوا_!ءرثك تالف نولوة نالف مأ ملعأ ثالف مهل ل_,ةاذااوناك مهند صاوخلاا نءالا

 نافلا فيكفةقلا-نورقىفنيدلا فعضاذكه مالكا ىل_عةردقل نيبو ءلانيب قرغلا نوكرديإ صاوالا
 ناسنالا لغ:شد نأ والاف نوم ىلا هتنسنل فدهت سد راك الار هظم نأ ىلا ضالائسهتنادةواذ_هكنامزن

 قابطا هنرغنالفرووجلااماعقفتاتاو رومالاتاثدحتنم ىقوتااديدش نوكتااهنمو « تكس وهسنب
 ممتريسو ةباصصلا لاو “أ نعش يتفتلا ىلعاص: رح نكماو مهنع هللا ىذرةءاعدل ادعي ث دام ىلع قاخلا
 فاقرالا كونو هيالولاوءاضٌلاو ةرطانم او ف ينصتااو سد ردتلا ف ناك امهم هرثك اءف ناكامو مهلاسعأو

 :دهاملاو ,ركسقتلا اودزطاوف ولنا ىفناك مأ: :رمشعلا ىف يهتام اكو نيط السلاةطلاخو ماتالالاملك 1 اوابادولاو

 دباكمو سوفنل 'تاوهشاراغدت كار دا ىلع صرحلاو هليل + و منالا ق قد بانتحاو نطايلاو رهااظلا ةمقارصو
 ةنادعصلاب مههنشأ قلل اىلا مهم رقاونامزلا لهأ معانأاةيقع ملعاو نط املا مولع نم كلذ ريغىلا تاطم_كثلا

 ةلاع لمان الا دهلانعنا انريدت هنعمللا ىذر لءلاق كل ذو نم الا زحخأ متن فاسلا قد رطب مهفرعأو

 اور سانل نافل -وه.لعدتنا ىلص هللا لودر ررصع ل هأ ةعفاوم ىف ةرمصعلا لهأ ةشلاشك ثرتك,تأ ىج.:.الفانالف

 0 ا تامر بن كلذانا :فاراخالاب عهسوان عشت لومي !مهعابط ليلمبفمهاهفانأر

 هنارلثمىك ارناقنملانامعزْئ-ىأروذلجرمال_-الاىاثدحأ ناثد# نسل لاق كل ذو هاو -ةنالاىلا

 1 رخم ني. اينو ده مصالح رتاوراذلا !ااههوضفراف باطن اهاناو ىذ رب اهلو بضغب اهلايثدلا دعت قرتمو

 نعلاس حلادلا فلسا ىلا نكام_ممىلاعت هللا ءمدعد _ةوداوهىلاهوعدب ىوه ب> اهو ءائدملاءرعدب
 لآه هنااد:موافوةوم دوءضنانءعىوردتراونو' ثا ذكف ما ءرحال ضرعتم مهرا 1 ىفاعي مهل اعفأ

 هياةهلاىلصهللالوسرىده ىدهلا نسعأو لاعت هللا مالكم ااك-لا نس>اف ىدها او مالك !نانثاامه عا

 مكاعنل اوطبالالا ةلالض ةعدب لكنا رعد ةندحم لكناوامتاث دحر ومالارتةنافرو مالا تاث دوك اياوالأ ل
 مرعي اعهلناىلصهلئالوسرةباخخ فوت اب سالامديعبلاناالاس رزقت اوهام 1 الاو< ولو سةةفدمالا

 بنامو هك اوهقغلا لهأ طلاخوةيصعمرب-غنمعبستك لامن مق فنأو سانلا بو ءنعهيبع هغش نلىؤط
 لمح ن ىف وطهر سانا! نعلزعو هن ر رس تح دوهتقيلخ تن .-و هسفن قف لذ نان واط ةمصعملاولازلا لهأ

 هللا ىدردوعسمثباناكوةعدب ىلا! هذعن موةنسلاهتعسوو هلوق نم لضذل اك مآوةلامنملضالا قفن وملعب

 رومالا ف ع راسملاهيقكريخ تامزيف متن لاقو لمعلا نمريثك نمريخن مزلارخآ ىفىدهلا نسح لوقي هع
 نامل اذهف فنوتن ل نفق دصدقو تاهشلا ةرثكا فقوتملا ثدشتملاهبف مهريخن و, نامزكدعب قأبسسو



 هيانس اوقاف :لالعةفر ءعد هرذاو ني ةفانملا عي صدقا د هنعهللا ىّضرةش .ذح تاكورعلا اذهب ىطخلابعالا |

 0 مهنعهّتلا ىضر ةياصدلارباك او نامعو رع ناكذ نفلاقئاقدو |

 امش قلعت لهم سعت ن 5 0 «هنعمللا ىضر رج تاكو ميكا سايز الو باع هر سلق نيعفاناان ا

 اهلج لصق زد شت نار اطااهلعىل_هكداهزا ةح ىلا ىداذاهن ءهللاىذررعناكو كلذ ن مهاربق قاغنلا نم | ْ

 ىاسلاوهىلقلا نال ةرخ الاء 5 يأ دهلاو-"و بلقلاتاماقع ةبانعلافرسسل ابحاص ىءعسن ناكو كرئالاوأ ظ
 اذ _هلليقو دعبتساو برغ:_ساهنمئشا اعلا ضرعت اذاواسر دنماس رغنذلااذ_هراص دقو ىلاعت هللابرقملا |

 لاق نمودص د ةاوتالداىلا قئاهدىفق.ةدلان انو ربو ق.ةدتلانءافنم ركذملا قد وزن ظ
 دارفاقل!قدرط نوكتلاسلاو# ةدرغم قل !قرطو ىتش قراطلا | ك١ 500 0 1

 داصو تودع لهم ىل ءمهذ 0 مهدصاقم ىردب الو توفر ٠

 داقر قالا ل.س نع م-عاخ 35 ممدار اع ةافغف سائلاو ا

 هك ارداو بعده .اءفو هولاورم قل !ناق مهعابطل قذ ةوالاو له_-الاىلاالا قايل ارثك أ ليعالف هللا ىلعو ظ

 ىلعحورالعزت كلذ ناقةمو مدالاىالحخالا. نعدري_وط:و باقل تافصةف ةرعما < الو رعو:تمهقد رط وذي دش ٌ

 هماوصر معلا ةدم لعج ن ههلزتم لزتد . وعافثل اءاسر هنرا سف ىبعرمصت ءاو دال راشلا هلَرْكملْرْس د همحاصو ماودلا ا

 ةثامترمدءل!قتاك هناليق كل لو قد رطلاازهىةيغرلارثكت ىتموتوا ادنعهرطف نوكمل دن ادا ىساقي وؤف أ ا

 الا نط ام ملا تاق هوبولقلالا واو نيقيلا لعق م اكتم نم نكي لو ريك ذتلاو طعولا ف اماكشمنو رشعو أ

 ءالوهىلاو ىصعالىذلا ريثكللا قاخلا كد اواآىلا سا ناكو محلا دبعو ىععبصلاو ىرتستلالهس مهنمتثالث | ا

 بي رةهصاق مومعأل لذ.دامو صو مخل لهالالا ملصت الزب زعلا سيف: لانال ةرشعل از واحاإت ريسس ددع | ا

 دات ىلعالو تتكدلاو فدل ا ىلع اله _.ءل ءافصب هك ارداو هتري_دب ىلعهمولعقهدامءانوكت اان مو

 ىضرةياهدلادلةءامئاو هلاقو هيرمآ اعفهمال وهل عهللاتاولص عرسشا !بحاصدلةملاائاوهريغ نمهعوستام

 م لس رمبلعملل ىلصهللالوسر نم مهعاس+« ىلع دب ميلعفت أ ثدح نم مهنعهلل هلا[ ْ

 0 لعغباعاداقماتافدرارسأ مهف ىلع اصدر نوكي نأ ىتبنيفلورقلاب هلاعفأو هلاوقأ قل" قرا سو : ٌ ْ

 رم امس نعشسعل ادي دش توك نأ ضيف 4 .فرسسا توك نا و دبال هل ءذو هإعف مسوهلعهللا ىلصعرمشلا بحاصأ

 ا لاقي تاك كلذإوالاعنوكبألو لءالءاعو تاك لاة.ام ظذعت ىتك !ناهناقلاو هالاو ل الل

 رانتس او ءاطغلا<. 1 نعاس نمو زارسالاو سما لع ع اريغ نم انذللاهنان تاك اذااملاعىعس الفرلعلا |

 لوح أن ماما مهنع هللا ىضر سابع نب الاف كل ذا مريغد اهي نأ تبني الو اداةماعوسشمهسقنف راصةدادهلاو .

 هللا ىلص عرش !ب>اص دا قا ذا مث

 ن.ىثأ ىلغأر ةوهقفلات باث ندب زنم ملت تاك دقو ل وهملعهتلا ل_صهللالوسرالا كركي وهلبع نمذخؤيالا

 ىلعماذل .ةملسوهبلعدللا ىلصنلالوسر نان ءاجامقأ ب سلا ضعنلاقو ا«. جوعا ارةلاوءقفلا ىف اههفلا كسا

 لاجر نة لاجر موفنيعبات !|نعان ءاحامو كل ركزو هن :هذخ أنف مهتعدنلا ىضو ةراعصلا ع نءءانءاحامو نيعلاو سأرلا |

 تكردأ ارومأ ممول: قالتعا و مل سو هيل عهللا ىلص هلل ة'لوسرلاو أ نئارقمهتدهاشمل ةبامصلا لضفامغاو

 مهسركخ امو: .كلاروت نم ممهماع ضافذاةرابعلاو هب اورلا ف لدي الث دح نم باوصل ىلا كاذب هددسف نئار ةلان

 بّتكلا ىلع داةءالاف ىدصري غادة: ريسغلان م مع ووسملا ىلع دامتءالات اك اذاوب ,اطالا نع رثك الاف

 دعبت:دحاعاو يعيالاردصوةيادعلا نمز فاممئد نكي مل ةن دعت فمناصتلاو بت لا لب :دعبأ ف .زاضتلاو

 بيسملانيديعس ةاقو دعب و مهنعهليا ىىذر نيعباتلا هل حو ةياعصأ ام, ةافودعب و ةرعجملا نم نب رشعوتث 3

 نعام.سانلا لغتش الثل ىتكسل اف ينصتو ثيداحالا تكن وهرك»نولوالا تاك ل,نيعباتلا رابدتو نأ ١ و

 ةياعصلا نمةعابجو ركيوتأ هر 5 كلذلو اه نك 1 اواففحااولاقو ركذالاو ريدتلا نعو تار هلا نعو أ

 تاق 000 ا دانك دسم اس نوما لون تن ؟ولاسعالا اقف نو ساذكراث لا ْ

 لاك يحمس د هيام 22217 رقلافصصت يتعب ٍ

 ل و-- رباع أ تدك

 ب .وهماعهللا ىلصللا

 تاذاخالاك م-متدجوف !

 ماحب اكمججبوأ ةنال
 موللل ةمع و ]تراصف

 ءافصنم تقر آل ام

 با مووغلا

 ولأ نيدلا ىذر ]ممل

 ليعمل نب دج ريزلا

 انأبنلاقد :زاحاىبوزقلا

 ىليلطاد## ديعوبأ
 ونأ ىذاقلا انأنأ لاق
 يذازنر ذل ادمت دعس
 قعساوبأ | ان أ أمنأ ل

 يلاعثلا»_ نبدجأ

 هي روف نءاان اين لاق
 تامح نب اازثد_د> لاق

 نقع اانثدح لاق

 لاقى انثدحلاق دم

 ىسدع نب ميهار اان رد

 ىلع نىلعانئد- لاق
 ةزحو ا انئد_د لاق

 ديعىنئدحلاةىلاملا
 نيح لاق نسل ا نهّننا

 اهسعت وهن الاءزهت از

 اليسر لا ةعاو نذأ

 ملسو هيلعفللا يىلص هيا

 هناكسهتبا تلأس ىلعل
 كنذااهلم نأ لاعتو

 تنسناف ىلع لاق ىلعأب
 نتاىلناك امو لعل اش

 ىط-اولاركب ون أ لاق ىبسنأ
 هللان ع تعو تاذآ
 اضيأ لاقوءرارسأ ىلاعت

 0 داعمىف ةيعاو

 ْئم : هيدهاش امري ءاه

 هاوسامعتيلا1ا ىع 4

 جئابطلا باراطضا اف



 0 تاذاخا

 ا مىلاعت هنلاعةنق

 اهتمتناكواو-ءرزو

 ناعبت ىرخأ ةفئاط
 تدنتالو ءانلتسعال

 ه3 نم لثمكلذن ل

 ىثعب امهعفنومللا ندى
 نء ل مول ءورلعف هيما

 منو اسأر كلذ عفر م

 ىذلاهنيا ىرضه لمعت

 لوس.ةا ىلاعتهتنادعأ

 ىلصدتلا لوسر هيءاسام
 ىتدأل سوم بلعهللا

 ءاف لان رواة: رها تق

 قةكزتلافالتخاو
 ةئلاو ةدئافلات واف:

 هياثغ وهات نداقلا ل“
 ىلا ةنيشلا شرا
 بشعلاو الكا تتينآ
 نءلثم ماذ_هوريثكلا

 م + لعلاب عم ةئنأ

 0 هعفنو 03

 قبرطلا ىلا ءاد-هو
 لوسرةعباتمنمعوقلا

 - وه .لعهلنا ىلصدتلا

 ناردغلاىأ تاذاخالا
 عندملاو و هدا خخ فاشهد دكاعا

 م ىنإا ردغلاو

 اير ءالعا |سوفتقءاملادبق
 ةيدوصلا نم نيدهازل

 تةحناف تقص بم ولاقو

 اوراصفذ ةدئافلادب رع

1 
 ض:بالو مسفر الا ترذتءنالتاوش ا ااطخش أ ىردبالتو. 8
 ه«لعدروامرادصأب هنلاوءىلمالءارخلا ب و رألا هئاضة 0 عط اه سرمد لعلا ىلع

 لاقو امن ءندلاةامح مان ءاكملاوةحابنلا مملعت ة-وتالثملا مهلع تاحنءذإك وأ هيلا صوفا لهاوهالو

 كدكاذاملاعلا فلا ضعبلاقويولةلاءم٠ةفلز مهوطلالوهيلعاومافك اذ معلا متععس اذاهنعتلا ىذر ىلع

 مجاذاو قلنا نس -وعضاوتااو ريصلا لعتملا ىلعامةمعنلا تءانالل ؛ملعملا عج اذا لبقو ةحئرلعلا 2 2

 كفشالثآ ارةلااهمدرو ىتلا قالحشالاو دا ىلعو مهغل ان سحو بدالاو لقعلا ملعملا ىلعا مهةمعنلا تعاثالث ملعتملا

 اما نمةهرا:ث ءدقلامهعهللاىذر رع نءالاقو ةسأب رالالز معالتأ رمل كاع مالح ” الاءا ل عافع

 تاىتشامو اهرحاو زواهص اواو ا عمارحواهلالحإ_عتيفةروسلا لزنتو نآ ارقلا ل. ةناعالا قو اندحأ ناو 0

 ىرديالءتقاخ لا باكا ةحتافنيبامأر ةيفنانءالالبةثآر ةلاوهدحأ كؤدالاحرتنإ ًاردقاو اهنم هدنع فقد

 هللا بص هننالوس ربات كم اذعم ل عرخ ارم فو لقدل رن هرتني هدنع ف دي نا بتي امو هرحازاموهرمآ ام
 توعيض وهفورح نوم :تناعالا ل. 5 نارغل نونو موة؟ دعب كأمسو نا ارغلا لبقناعالاانبتوأ سوه ءلع

 ةمالاءذهرارشكئلوأرخكآ ا ظفل فو مهظح كلذفانم ملء نفانلعوانمأر فأن انأ ارق توأوقب هقوة-وهدو دح

 ة.خلا ل حو زعهللا بانك ن هتان ا, | سد نم ةموهش مخ ” الاءالعت امالع زن مىهقالدخالا نم سجن لمقو

 هللاىشكاماىلاعتهلوق نفةيشم اامادهزلاوهوامندلا ىلعةرخ ”الاراثراو قلطان حر عضاوتلاو عوشلاو
 هلوةنفعضاوتلامأوال_لقانْهتلاتاي اب تو ريشن ال هن نيعش اخ ىلا عل هلوقنفع وشمل اامأوءاذعل اءدابعنم

 هلو نفدهزلا امو مهل تنلهننان مةبجرامةىلاعت هلو: نة قالا نسحامأو نينمؤملل كحانح ٌصة+ءاوىلاعت

 هلوق مسوهلعهنلا لصهتنالوسرال:|لواحخلاص ل عون مان أ ريخ هللا باوت كلا ورلعل اونو نذل ا لاقو ىلامعت

 حرشنابلَعلا ف فذقاذار ونلا نا لاقفحرسشلا اذهامهإل قف مالس الا هردص حرشتب هيد ين ا هنئادرب نذ ىلا"
 يادىلا ةيانالاو رو رغلاراد ءىاتلا مز مل_بوءيلعهنلا ىلصلاق ةمالعنمكلذالهذ ل_..ةحسفناوردصا ل

 شوش واهد_سفدامعو لام الا لعن ,عهنع رثك اأتوكينأ اهنم د هز ةنوملادادعتسالاو والا

 ليق كل ذلو رسشلا نمق وتل !نيدل اى |" 0 وسا اوسولا حمي وول

 هك هد سانلانم 5 رشلا فرعدالن مو هيقوتل امش عال ارملا تقرع

 قتنأشلاامناوناسالاوفاقلاب ناعت هتلارك ذ ىلعةبطا اولا هلع لاهاضتأوت 0 رقةملعفلالامالاتالو
 هب ةودبلا ةخاحلا سي باغبا م كلذ لك رهعت رظتلوطد وهبعش رثكس ا اذهواهش ٌوُددو اهدسفبامةقرعم

 ةيضقالاوتاموك-طاىفتاعد ر ةدلاثا ارغتوعبتي مهتافايندلاءاملعامأوةرخا الاقي رل رط لولس ىف ىوللا

 331 تعفو اذاورينولال مهريغل عقت امناقتعتو ناوادنأ عقتالور وهدلا ىضةنتروص عضو قنوع و

 مهسراسوو يكل اوخفراهنلافارل طاوليللاءان 1 مهلعر ركشي وم-همزاليامنوك رشي وةرثك اهمنيمئاقلا
 ىلع قاطلان ءلويفلاو درت مءالاراشب اردانل اور - -غمهع مزاللاهسغنمهمعابن «رم ةداعسلا٠ نءدعبأ امو مهلامعأو

 نآهننا نمو اًزحو قئاقدلاءاملاءاةشعالضافايندلاءانمأ ع نمنولاط.ل !ءسل نأ قاه ظ

 هدهاشد ام ىلعارسس هتماسلغمةمايقلادر متنامْزلا يئاون ما يورك نب قلك لوص : ايندلا ف عفتنيالا

 امالكسانلاهبشأ هللا هجر ىرمددلا نس 1 !ناكد علو يملا ارسل: وه كادت رقااز وذو نيلماعلا< حرنم

 3 هق-ىةماكللاتقفت ا وهن ءهللاىذ رةباصعلا نماي ده مهم رقأو مالاوةالصلا مهماعءاينتالام الك

 مةضماغلا ةف+اتافعلاو سوفنلاسواسوو لا مالا داس ةويواةلار طاوحتف هما رك تاك

 م غب ذح نملاق هن ذأ نأ ن 0 لربغن م معمجسلالم الكي ماكستن كناددغسابأ اهلل ةدقو 0

 هاو هنادحس هليا٠ نمدرقعا !|

 هللا ل وسر هبىئصخ لاق هنذخخأ ن آن ةناحصلا نم درع مع سبا مالك م 7-5 كارثة قب ل لمقو ٌثاعلا

 دانا نا تعوم عقأناةفاخيرشلا نع هكا نكم ربنا نع هلأ سن انلتاك اسوم لعل لس

 ناامتنالوسراب نولوةياوناكرخآ اعفل و ريغ فرعتالرشلا ف رعنالن منا ثاعفةرملاقو ماء ىتةيسال



 ن دمت هللادبءونأ قالدالا نما وعوض ناو ةناك_ةسالاولذلاوراسك-:الاؤ فون اوءاي+ ثروت نيةيلا ىف ماقملااذهو سائلا اناينأ لاق ىرمشكللا -- ب ةا/
 هذ_هوةرحشلالثمباونالاءز_ه هنمباب لك قنيقيلافةعبتر تاعالبلانماءارف أثر زتةالعتالا نهرا

 ١ دج هنلادبعو أ انربخأ ْ راوفالكورا لاك قالحخالا ن نمةردادل!تاءاطلاولا الا. ذهواهتمةعز هما !تاصغالا لثم بلةلا ىفقالحعالا | لاوىربرسغل !ىئسول

 ع رفدالذكاسو ءانددعا_مرثك ؟باولأ و رام هلوساسالاو لص الاو هنيةيلا نادغالا نمةعر مدا |

 لاقىراذلا ليعمسا نبا
 لاقس ركوأ انثد_- اًةماصاقر طم ارسنك-:مانب زخن وكي تأ اهمو َن - الا اهذال انعم فاكردةا !اذهو ىلاعت هنلاعاش تاتا مخل | 1

 00 وانت ٍإ هرظذ ناكوالارط انهما اراظنبال هنوكسوهقطنو هنوكسوهكز ع هتريسو هنوسكو < ته ىلعة شارل ًارهظ | |

 نع عدو ةمكس سلا ق مهام توفر عب ةرح " الاءانلعو هنآ اصهنشعداو اذه عيلعالمل د هتروصتناكو ىلاعت هنيا رك

 ى رءالا 0 رم نيهلاصلا|_عسوءانالاة سبا ىسهقة نيكس هقعوشخ نءن بدال لمعدللا سل ام لق دقو عض اوتلاؤةلذلاو |
 لوو ردنا ينير ١ لك ةقاعنلاو ةكرشلا ىةداو لصضلا ف فارغتسالاو ىدشنلاو مالكلا ف تفاهتلاماوءاسل لاو نيقي دصلاوأ
 ملومباعهنلا لسنا نع ناقل |اينرإلانب | ناد وهوداوكم دو للاعتهنناباةءمافع نعهإةْعلاو غ نم"الاو رطملاراب 1 نمئالذ
 ا ل ا لاك مهو هللا مانار الىلاعت هللا ضان ملاعهللاه حر ىرتسستلا لهس هلاك ةث :ءالعلاتالاذهر هيءانعلانردمتا
 نيدم وأ موت مهو هلبا مارأبالو هللا ص ايالىلاعتهللاب ماعوة يشكل !ثروبالرعلا اذهو ما ارح اوال! ىفثوتغملا

 فآموناءلاةفاموة أ دارأوم ماع بلغتامناعو ثائاوةيثاناونوةي ان لا مهو ىلاعت هللا مانأب وىلاعت هللا صاب و ىلاعتهلنايهلاعو لجر لثك هينا ىنثعبام ْ

 ل

 كلذهلع 1 نذكةددالاو الا ديرشا طال ناني سعر ةضسغلا تارا

 هان || ذنلا ا ارثورل م رولر م ول 4 هلل ىدررمع رهعوشسا#“ عطوهفو*+ ماظغع 5 اوءضا ملاو اهولا كلا ءالاوأ »ل ءلااو 1ع _:ءملزا لاق

 مح 3 ءادخ 00 00 تامل 0-5 .وةيالفعاللاةرابجن ءاونوكتالو مكن لعتي نم كل عض اوتملو هتموت ١
 ار دافدمو نمت نتااط هتباذج رجعت نمرثالا فو عفانلا ل_لاود كلف اًعفرو قل :ن.سحواع_ضاوتواطحدعمءان 1الافعادبعهّللا | العهللاءانت 1 نمرث الا و عفانلا ل_ءلاوه كل ذفاًعفرو قل تن سحواه_ضاونواطح

 ىديعي شيملا ثرأآر

 ايس ا لاقو هلاب رس عضاوبت ا اوءونأ قذرلاو معلا رولان ىلا لاقو ةلسولابنون رقتيوةنبكصحلاب ثوش | ةفئاط تيزكو اوكف و 6 0 و نمارس تول وأ م رح  الافمهلوةءوايندلاف يحاور ءا.وسلا ىف واقوضرالاف ءادبأ هباذعف ا ا -عاهم ىلع اوعلطناف 0 ءارهح نوكح ١ اموةى ءاراخ 4 نمتاربملاى و نيقنلا ماماوهف قلت نسحراعضاوتو ادهزو |

 يكتم شب 7 0 فىور ورضرالا ارءامسلا فتوةمهناف«-ضغبي ىلاعت هللا ىلابرقتفرلعلاب-سايرلا باط نم ثراها نب رشب |

 لثم كاذفم هانا | مهين ىلاىلاهتدقا حو ١ ا 0 الإ

 00 00 تعذون ' الاهللق يدئالستا الك ا الا نقوم
 0 داع هسنم هللا, دع" سرق ىطرشلا ىلا ؟دحأر انذد لوةب نآك هنأ دعسسثلالد ع نءهللاهجرىئاز والاركحوىاضرلا

 000 ى طرم ل كلذ نم ثقملاب قأ مهو ممتةعالفة#ابرلاىلانيفو ثنملا قاغلا نيعنصتملابندلاءاملىلارلظنيو ا
 مهلمأتساىأ يا ىافل.ةىلاعتهللار 7 دنمايطر وفل از الو مراحل ابانتجا لاق لضفأ لا<عالا ىأ هللا لورا لدق هناىورو ا

 ىلا "0 98 رس بادالا ىأف لدق كلر 5 ذهتيسا تاو لن :اعأ هللاترك ذنا باص لسو+. .اعدنلا ىلصلاق ريسخلادكالا
 لاقو * 0 2-0 هيج ل ها 2 ”ةناو كر 1 « لت يسن نا بحاص مسييسيقا ول

 هيلا هناا ةماسقلا موتا سان ارسنال دعب اعلا لصلاةؤاو دستاذ !ءانلفلا لاو هاوس نأ ولارغغمهلا
 ا 1 ال رف سانلا هوا ءادلا فءاكت مهرثك أ: رخ "الا فاك كت سانل ارثك واين دلا فار كش م 1 - 1

 ال1 راسا _ 0 موت حرز ىوقتلا ىلع مججالهن ميزت جو هتاف هنعهتاىضر للقوات فايز مهلوطأ
 ا 5 1 1 سك 5 ىل_-رىلا ءت هللا ىلا قل خلا م ضخبأ ناودردةفرعدال نم سانلا لهجأ ناو لصأ بس ى ىدهلا ىلءماغنأل
 + :اهءاملاتابقةط ركب اا ادونل ىلا قس عامر املاعمهلاذراو سانا | نم هلدا مشا ءاسعمن ةنتغلا شاغأ ىف هب راغآابلا

 تاهشلا عطق نموهذى ًارلاوشح هبأر نها 5 ًيهامولا ىدحاهيتازئنان ريغ لع ستلا مصرا تكل باو ير ا لئاطري نمرثك رنج ءامنمىوترا اذا سى.هلأو رثك امري ىنكو هس لقاسف رث
 م 1 تناكو

 ' (لدآ تا ماحلال ب ع1 7
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 تالا تيس نيل ا لح ا ا ا ا ا

- 

 - - هيتس مييهه دج ويت يخي

 كوك هيب 6# كمي ف ويروح لا

'! 

 و مو تساخت

 نع وشم 32201311218

7 

 أن

/ 

 يمئيدسم ةةيملا]

 لسع ثعفططو:راشالا
 حاو رالااخدامترةرابعلا

 فالتئالاو مالا ةلالدم
 نم اهعئاقح تعركو

 سردنادقو فاطلالار ص

 مهموأع قيقد نم ريثك

 نمريثك سمان |(
 00 ود يد

 هتلاهجر (دن+لا لاق
 هطاس ىوط دقازهانإت

 نحو ةذاذك دْنم

 ادن هش اوحف ماكتن

 هتقو ف هنملوةلاازه

 ءالعب رهعلا برق
 نيعباتلا ىل اصوفلسلا
 دهعلا دعب عمان فيك

 ن.دهازلا ءالعلا هلو

 مولعقئاق < نيفراعلاو

 تا أ لومأللا هننادنمدلا

 نسحب ل قم ادهد لباقي

 نرد لاولويقلا
 نيااعلا

 رك ذفلؤالابابلا)«

 «(ةبف وصلا مولع ثم

 مجان اني

 عشق اولا متل
 ن هللادنع نب رهاقلا

 ءالماىدر ورهسلا د2

 سلاش هلل 7
 لاه ةثامسجتو نيتدس

 رون فيرسشلا انآبنأ
 نيسملا بلاطوبأ ىدهلا
 لاق يتيزلا د نبا
 تتند هك رك اننرب خنأ

 هيرد 2 دم نيدجأ
 هلئااهس روحة كك ةرواخملا

 ولأن رخأ تلامق اع

 ةكلذو تاع احالطسال !ىلعذ فعضا اوْدوةلاناماءالخل اوعا ملل اووإَعل اوءرتكل اوفقعذلاو ةّوعلاب ماسقأ ١ ا

 ةادع: الاقامات واغتو ىهانتتالفعضلاو هوما! فْنيَع لا ىفناعمتاح ردو بال ىلعءالمت-الاوةيلغلا

 هئامأاذنأ اركي الخل اوالاالامالا ىفءالخ ا اوءاذخلاب تواذتلاامأ رىلاعملاهذ منيةمأ اتوافت يسعد وهال

 ردت كنافءراكت |ىلا ليبسالءنعاض أك ثلا ىنتنااهفوىفاثلا حالط._.مالا ىنعأر كشنالفزب وحكلاهيلا قرطتي
 | ا ييلع عشوت دوج دوىح و هدول كَعِيد_هئنيب والثم كدندو-ووةكمدو>وب كل ةيدصت نيبةقرفت

 رم كبل ىف حضوأ أو ىلح  امهد_> ا ىرت نكلدر اوتلااع امهر: :ةسمذا|«مج نص الا فكل _ثنالثللا حم

 لدالابةفو رعملاتاب رظنل!ىفاذ_هرطانلا كرد كلذكونب رغما ةرثكو هوى :وةأامهدحأى تيسلانالىكلا

 ركش دقاذهوك ثلا قذف ايداع ينك 1 الج د كدحاو ليل دي هلحالامحوضو سبل هناق
 رملامأ 0 اتا سرنا يقم قت 0 يي 0 كا

 ةعضو هنوقو نيقيلا تمهف دق (تاقنافز د1 د را ركتتد عرش هدام 0

 هن راحت ونيل ات اعاعتم ىتعمأ -ةبلقل !ىلعءال. ةسالا ىبعع وأ كش لا ىنن ىبععمءاف ثومءالح و4_ةلقو هنرخكو

 :اسنالا هيدر وام عبجنأ ١ معاقوي«باط ع :ردق أ /نيقبل ا«بقتلطنامق رع اللام ىناق ني ةيلا بلطت | ذامف و

 0 عم ةرايعنية ملا نافنيقلا ىراكتنموهءرخآ ىلا هلَوُأ نم م ملعدمال_سوهللا ناذاس
 _.حوتلاكذنفامتاهمأ ىهواهضعب ىلا ريش [ىنكلو اهءاصحا ىف عممالف عئارسثل ا مجتدر رات
 هدصاافاهامكحالةرف :ركسسم طئاسولا ىرب ىلإ طئاسولا ىلا تةتلالو بابسالا بسم نماهلكءايشالا ىرب نآوهو

 زاعالا عمهبلق ىله بلغ داق زينعملا د_اب نةوموهفْك ثلا ناكماناعالا عممبلتن «ىنتناتافنقوءاذمم
 و-قدلاو مقلاةلزنسبلق ىف طئاسولا لزنو مهلركشلاو م ةعاضرلاو طئاسولا ىلع بضغل اهنعتلا اراةلَع

 :ةوصراص دّعف نيتاعساوو نيةرخسم نذل 1 امهإ 'رب ليام ملعب ضغ:الود.لاالو مقلارك شيال هنافعسقوتلاب عنا 1

 4 اومودغلاورهقلاو سلا نأ قةكتامهمو هن دنافومحو رونلدالا ني كلادر ىُ راو ا
 يهتم ارالاوردعت !ناو بتاكلاد.ىف مل ا ريل باح صاب تارديسم ى. هذ قول < لكو ن او.طاوتانتلاو

 ؛وسود_سأ اودّةاوبضغلانمأب رانةومراصو ما #تلاواضرلاو لكوتلاةبلغ هبلق ىلع لوتس ا لكالردصم ا
 ضرالا ىف ةرادنمامو ىلاعت هلوق ىف فز رلاب هناكسهنز'ناعضبة#فثلا كلذ نموه نيقبلاباوب ا دحأ اذهف قلما
 او بلطلا المن اكهبلق ىلع كلذ باغامهموهملا فا سس هلردقامناوه#ت اب كلذ ناب نية لاواهةزر هنا ىلعالا
 "الذ نمو 5 ةديجلا قالتالاوتاءاطلانمّدإ حاضنأ نيَعلا اذ هرعأو هتافامىل !ءهفسأتوههرمشو هصرح ردا

 تاقعلاوبا اودلابنيهلاوهوءربا رم ”ةردلاعثم لمعت ن هوءز اريخةرذ لام لمعت ن نمتا<-ءاق ىلع تلغبنأ

 ءافالاو مومسلا اك باذعلا نا ىماعلاةبسنو عسبشلا كلذ نيلناةيسنك ب اوالا ىلا تاعاطلا ةيسسن ىرب ىتح
 هاك تاعاطلا لع صرح كل ذكف هزيثكو هلماق ا نذصف ءلابلطزيغلا لصقلا لع صرعاكت لالهلاىلا

 نية لافاهربب؟واهريغصواهريثكواهللق ىصاعملا بنتك ذكفاهرياكوموعسلا لبلق بنةعامواهريةكواهاءا
 ف .ةارملاةدصنيقبلا اذهةرثو نون رقملا هءصتخق ىناثلا ىنعملابامأ نينمْؤملا مومعل دج وب دقلّوالا ىنءملا
 ناكباغأ نيةءلاناكاملكو ت ام_سلا لكن عزرتااوىوةتل ىف غاابملاوتارط او نانكسا اوتاكر لا
 لريمهض سجاوهل دها ملاح لك ىفكيلع علطم ىلاعتهننا تاي ني ةءلا كلذ ن ءدوع غلب ًريمشاو دش از ارتحالا
 دوصقم اوهوىناثلاىنعلابامآ وك ثاامدعوهولّرالا ىلا ينمّوملكدت ءنقيتم اذهنلركفو كرطاوتاءاقشو
 ءالم دش سلاجلاك هلاوحأ عسب قايدأتم هنولخ قناسنالا توك تأ هن راودوةيدعلاهبصاخزب ز 5

 نوكي وبدالاة :.هىااخت ةكرحلك لو تاكل ةلفاعأ مايقال فر طملا] ازمال هنافهملار ظني م طعما

 هرهاط ىلعقلخلامااب !ادداك هرب رس ىلع علطمىلاعزهنلا تاق ةحتبّذا ةرهاظلا هلاعأ فوهة طابا هن 1
 رثا سا هرها طن نيد 0 .م ارم لش 1ةءاكلا ىلاعت هللا نيعب «: دب زير هريهات و همط انةرامعى هتغلاممنوكستف

 2 ا تا تت اا
 سانلا'
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 0 ه6

 0 رع امنيا #نيهنعل ناش رفهعلطتل ارث م ظفل نيل نأ لءاقدباط نككال هن ر وص مهلنالا مناف« ع'وهنلا 0

 6 5 نألوالاتاماةم عسب رآ هلئشلاب قيدصتلا ىلا سفنلا لصذاك ثلا مدعنع هنو رععت نوماك_ةااوراظنلا |

 هو الم هيقاعت ىلاعت هللا نا نيسعم صخش نعت لس اذا كك _ثااي هنعريعت وسي ذكسالا د قيدصتلا لدتعل 0

 له ىعهدف : نم سمالا ناكما دنع ىوتسد لب :قنالو تايثأب هيف كلا اىلا لعالثل سفن تاق كدنعلاط> الووهخ ا

 00 جر "منعالناكما هنكلوب هه كاكا, ررجتلا عمنب مالا دأ ىلا سفن ل متن اىفاثلااكش
 للا لدك ل تاق بكاعن له هللا هذه ىلع تامول هزمعل هن كيا ا ىوقتل اوحالصا ايهفرعت ل> رنعت

 هر اذالافنو_سجلاو

 ىلع ن ام املا ىلا

 ١ 0 ع : د 22323220
 هلا 0 سذلاو . 5 . ٠ 1 .٠

 3 3 و2 ا لاغتشالا مت الو همسهف نمد. الفهفعضو هنوق ىنعمامو نية. ىنعماق (ثاةناف) تاداعسااوت ارب |

 را حالار راسالا |
 ف نوتسااىايلا 33

 ى ياش تاراشاركذ |
 لالا لع تاماقللا |

 نا 3 املا 7 ا تلاع لاانط يس : ةلاحاهذهف هنا ر عفادريغ هنكساو ل. ءااكلذإوا همز ولا اذهن هن هز رسو هنطابؤ باتل

 ص ذاق نو: : || |١ هلومضنع ءسفخملا | ىبات لايلاب رطغولو هريغل اع !ا رطخعالو املع باغ ثيدح 'ئشب قردصتلا ىلا سغنلا ليمقتأ

 0 ف لل الإ ا ||زوخلاوذلا ىشتلا ىلا ءاغضالاو لمأتلا م انااا ده حافر كد ًاولذا هةفمكدو ”رعم عم كلذ سيل ن لوا ||
 د رمش 5 ١

 و لاو اعلا ىاملاوبأ مه-وغن فس رذااهلكتايعرم ثلا ىفماوعلاداقتعاو هو زي ةيللابراكماداقتعا ىعماذهو زيوخالم 8

 ٍ همام امنع ناكل م-هدحالر ؟ دوإو اهعوشموا !همامأ ةباصاو اهههز مةدعإ قات ةقرف لكشا ىتح + عامسلا درعا
 نسم تادلك حرش ىف[

 ا ا م )| ذلط ' عنشما اذاههي فن اارودتالوءفك شن الىذلاناهربلا قدر طا ةهلداحلاةيهيهطاةفر عاا عدارلا هلو 6ع را
 ترث بم م 3-4 ج2 صاآ

 1 ّْ انلا َ 5 1 هنكعالف عدقوهْئ دو> ولا فله لقاعالل بقاذا هنآ هلاثمو ءالوه دحاس كثلادوحو
 ق نوتسلاوثلاغلا [| كلانس ءاو سل ابام_هدوجوب قدسي هنافرم لاوس ئلاك ال سو.سهري -ةدقلا تالق يدب ايمي قنا دست 0

 تاناز 1 1 1 ا بيسالب ثداحتودح نابل ءلالثم لب دحاولا ن 2 1ْن ,ةئالاثاب مل- علا ىلثماي رورمضكْزأ ميدقئتدوجولا

 الا ا
 3 ١ 1 ا لاعرالا قد ري ل دلة قادما ءفقو:: نا لةعلاةزب رغ وذ. ىرورضاشدأ اذ _هناف لاحم

 .دهنا مود ناهعل ودا لا اذ ل انعحلا 0 هل 1
 1 ا 7 0 لاحوهوداةدع اوهكلذو ه٠ درسا وس هن دعت ع جده ,قدصب وتالذ عمان هسا: 7 ةهجدبلاوا

 تنس تن ا 1 افك اتاك اهريلان انلاع !امبجلا
 1 لا وا .إ) 2ك تا دوج وا اقدوجو فنك متاهفيلا: تاوهو تاهرملاةهيييسس نمسا سل 3
 ا ,ثداحا فو بيسالب ةثداحى 4 :2 داخل اس تناك هن دان ل

 : 110 1 1 ا مز: ةلاكحتلا 5

 ا ةود م ع صخعل 5 5 )0 الأ /أن 0

 ”اماةمو مهلاو-أو | وأ :ءدقاهلاك تادوحوملا نوكت نأ ىهو ةثالث ماسالا نال ةر ورمضلاب م دقئمث دوو قيل وعلا ىف |
 10 ا 3 1 ١ : مدق هل! ىلع تيثذا يولط لا ل_م>دقفةعدقا هلكت تناكناقةثداحاه ضعي وةعدقاهضعب وأ ةثداحاهلك أ

 تب 45 رادع مخ ا ١

 مم أ لس لع لكولوالاوأ ثلاثلا مسقلا تدثيف يسري غب ثودسح ىلا ىدؤدذالاحتوهفاثداح لكنلا تاكتاوا
 : ملعلاك ل قعلاز رغبوا س كب لصخسوأ هانر 5 دام ل مرظنب ل_-طص>ءاوسع ! وهدا: اا هحولااذهىلع

 ا "ا ةذ و هد 1 ١ لع ]دب وأ له-مخويطملااينو وهتسلا ناب لعلاكةب ر و أةكمدو+وب لعلاكرتا اودوأ تسال ثداح : ةاادعسار :
 ىدددر تيحسولاو :

 0 1 ءاراشا ا فصولالا ذه ىلعو الوهد :عانبقي ىعسا هيف تال ءلك ف كشلا مدع مهدت :ءرسالا اذه ىالطا طرشغانرك ذه 5

 ا لا نآوهوءا.لعلارثك أوفي تم اوءاهة فلا جالطصا(ىناثلاحالطصالا ) كل ثلا ىفنىفتواغتالذا ف عضا اي نيةبلا |
 بتناردع ١ ,.هعامد 1 0 3 1 انئأا 5 ْ تولاينيقيلا فيعضنالفلا 5 ىدح لعل | لعه شب غو هثالمتساىلا لب :كدااوزب وح ما ارامتءارلا هيفتطتابا لأ

 قىوذو نافرعىلا ءازتعاوأ 8 ن1 ا كرز ىف نيكءلاىو و 6 0 0-0 . 1 ا ا ةنلاتلاماح ةهانالهنأز < رو هزاوعم 'ثايت 5 تىيلا ةنالفلاة هيفا هنأ هما
 ليلا ا فرص ندح
 رصصههنكء افمتسأب 5

 تبهاوم امنا لاقملا

 ةيناق> غانموةئابر

 بسر مادو وااو اهدا را باععل اىلااهل. مع نهرثك | بقاعدال ١

 0 ديحا ماسك ارغو

 مفرد ءمقدافدو

 ىك“ مالاوزب زو ىلا لاف فرعا 39 اا رهراس عجل او بلغلا له كلذ باغو: ئدب قي دصتلا|

 0 لد الن م ما ع 00 اا سانلاناقكشالو امم ةيكاذ

 0 هج قرت نأ ىح4م ,ا5 ىلع ال ذود |نممهمو هين ةومريغهن اكو 1 هأدارع: .الاىلاالو هي هيلا|

 هش ًاهدف ل شالا سقي تب ؛ ًاراموب م كلذلو ناو ةلادلاو ده لم نءريع مريغلاعستمهفرداغل 1

 اذاقم اهلرتتسا نأ نم نابل نصت زقلاو فما بانو حالسالاذه لعو تول نب نيبال 1
 را هض قب نطل

 رئاعذلا صول_>خو 8 -سفنلا ىلع نيسةيلا طلست مك شلا ىفوهواعينيين#ملاينيقملا هب وقت ىلا ةيانعلا فرمدةربخ الاءاطع
 ىلع اههناي تصعتساف ةثالثمسعنب نيسقمااناانلوق نمداررلا نات اهتم هفاذاق امفف هرم هنا امل ع مكسعتملا تااغل اوه
501 1 



 انسة نشير نبا ا يي عرس لا يارا ا تح حامل

 نماثلاب ابل هاهو“
1 

3 ! 
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 2 نسف ال !انانبلا
 4 : ل | 0

 اىد نيباؤدات وم وا: قلوععلعلا هن كأي ربعي نمراغلاع ار ونذالو هيلع دل نم ضرالا مودك ىنالو ضرالا

 انبله_-لاقرمكرمغب ووكطغي ىو ولقىف معلا رهط أن يقي دضلا فالح ايىل اوةلَكتوني:أحورلا باد أب
 نيةيدداان ىاقالا تخت لو ةلغقم مهم قلاةوايندلا نمداهزلاودا.علاو ءاماعل ارح هللا هجر ىرتستل اهلنا دمع |

 ك1 وف عل نا تاو وتوت ل

 ةارسا باية فااسأات 3 5 هبلزغب نمءاسلاف لعل اواونال ل :00ل! ضعب قرع مام معهتاثروأ لع

 ا رث دف نوسعب رالاو
 ا بابلالبللا مانق لضف

 توعءدرالاو سداسأاا

 نطابلار وما باق هن ميلة كاردان 'الواوتب الاوهالااهاعاالب غلا تاغ مدنءوملاعت هلوتالت مءادهشلاو | ىلا
 /وءيلعهنلا ىلصلاقو لوفأو كلون فأو كلوت ناو كلبلق تغتسل و«. ههنا ىلصل اقام رهاظلا لع ىلعك اح ا باتياا# لكبالا 0
 هي ععشل ىذإ امهم تنك هتي.حأ اذافهبحأ ىتح لفاوذلاب ىلاب رهتب دسبعلالاز الىلاعت هن رنعشل ورباعف / تاوعي رالاو مكانا

 |بتك اهنعوأ-ةكركسغلااورك نال نب درعتملا بلف ىلعرطتق تآرقلا رارسأ نم ةقنقدناعمنمكسف ثرملا || نم ءاسبتنالا بادأ ىف
 ليللاب لهعلاو موثلا

 1 ب

 ا هيا

 هواسحتسا نب ريساملا لع ضر ءوتقارملادب رمال كلذ فشكسنا اذاونب رسأملا لذافأ اماععلطبالو ريسافتلا

 مولعف كلذكوم.لاةهجوتملاةكاعلا مولاي ىلا عتهللا فاطاأو ةيكزلا بول هلا تاجبفتنمثالذنأ اولتو ١
 هضوذعامغاوهقمع كر ديالرع مولعا هذه نملعلكناف بولققل ارط اون قئاقدو لماما مولعرارسأو ةةشاكملا || ممستت فتوعبرالاو
 قهنعهّناىضر لعلاقءالعلا ءالؤهفصو فول معا! ندح نم ه1ققوامس..يوهنمقز رامر دّمب بااط لك || بابلا# لالا مايق
 عاع .ر عم هوواكتلا لربس ىلع لعتمو ىناب رملاعةثالثسانلاو ريغللاهاعو اهريدنو ةمعوأ بولت! !لبوط ثب دح ١١ ىف نوعب رالاو عساتلا

 كسرع ملعلا لالا نمريخ عا قيثونكردلا اًوحل لورا ءلار ون اؤ_ضتس مل رلك عموم ءقعان لكلا عابتا |( بدالاو راهنلالامقتسا

 ىةعاطلا هي ىستكست هيثادن نيدرعلاو قاغنالاهصقنيلاملاو قافنالا ىلعوكزي لعلاو لامملاس :ر2تنآو تر اوي هسق
 اومالان اخت ام هلاو زنلو زن لاملاةعفتموهياع موك لاسااووكا 5 ملعلا هتافو دعب ةثورحالا لجو هتامح 6 دق

 لب ةلسج هلت دجوولا جال ءانوهناءاهلاقوءادعضلا سفنت عرهدلا قيامتوقاب ءامحأءاناعااوءامجأ مو || تاقدالا عب روثوراهتلا
 ىلع هدم رهظتس وهئايلوأ ىلعتلا عنب لبظتس وايندلا ىلط ىفنسدلا ل 1 لمء:س نوم امري_غابلاط دحأ تر لا بابلا
 ام هنموأ كلاذالو اذال «ةريسصب الةهمش نم ضزاعلواب لق ف نشلاع وري نكلل ىلا لهالاهاقنمو اهقلخ جيشنا عمر خا نانا
 ماعنالا + مماه<سشب رق اءاوهلاداقن هراخدالاو لاو مالا عمدت ى :رغموأ تاوهشلاباط ىفدايقلا ساستاذالاب | نورس او
 فئاخاماو فو :كمرهاطاماة عع هنمتاق نم ضرالا ولعالم هلماحتاماذا معلات وعاذكه هللا ةعاسلا || نخ“ اهد_ععباهق

 ةدوقغم م مامعأا اردت نومظعالا اددعنولقالامهكل وأن رمكو هن انين وىلاعتهللا جحد لطبتالوكاروهقم 0 بادصالا

 مههابش آب ولف ىفاهو ءرزب و مهءارو نم اهوعدول ىتحهعتع يمبىلا عتتلا ظفح ةدوج وم بولةلاىف مهلاثمأ |
 هنم شحوةسااعاو.فأونوقرتملاهنمرعوتسااهاونال:كافنيقلا حو راوزمثابف صالاة ةيةد ىلع لعلا مهب وعش امكان

 هلا عومؤانمأو هقل نمل حو زعدّللاءاملوأ كئلوأ ىلع الا ل لاب ةةاعماه- اور تادنانابندلا اوبك نولفاغلا بابل اويرسةلاو ريفنا نو
 نافنيةبلاةن وقتنةيانعلادب ه_ئنوكي نآاهنمو ةدهاجلا ىلءةدطاوملاو لمعلا نم هرثك ًادافةس ىذلا علا ةبيهعااىوقح ءادا وهو ةرخ“الاءال ع يزورها ربح ءرك ذىذلا اذهفمهتي و ردا ءاقوشاولاقو وك مئهنب دولا ةاعدلاوهضرأ ىف تال اوعسبارلا

 ىنغأ نيقللا مع لغت نم ديال هلك ناسع الانيقملا ل سو هلع هللا ىله هللا لو رلاق ندا لامسأ روهزنيقيلا

 مهنماوعة-اونينقوملا اوسلاجءانغموزيقيلا اولعت لسوء يل عقلا ىلضلاف كل ذأو هقد رط بدال فش مث رلئاوأ
 لدعلا ن ءريثك نمريخنيةيلا نمل اةو مست ىوناك مكنش ىوقيل م ءادتقالا لعاو.طاوونيةءلالع
 لاقفنيقيلا ل_ىكلق ةدابغلا فدهت©لجر وبن ذلاريثك نيقيلا نس لحر للي قاسا سؤ هيلعمللا للا
 الك هنالبونذلاءر ضن لنيقيلاهتحسو ل ةعلا هنري رغناكن م نكسلو بوف ذ هلوالا ىذآن مام لوه.! هللا ىلص

 قات هنباف ةوالاو
 سمانا نانلا #

 بادآ ىف نوسإناو

 بانلا ةو-الاوةيصأا

 نوعا سؤذاسلا

 لفآ نمنال_سوءياغهنلا لصلاف كل ذإو الل ا هي لدخدي لضف هلم و هول ذرة ك-:ذ مدنو رفغتساو بان تذآ هسطظن ناتثال هقرهملا ع 3 0 0 501 1 1 ىظ تاكنا الا ةق دود

 ةءحصو قوراهنلا ماو ليالا مامق نم هنافام لابن ملاههتم هاد ىطعأ نمو ريضااةغ رعو نيقيلامتنتوأام

 لاقؤ *:.هب ضني ىث- لءاعرص#:الوهذبعي ردقنالاءرملا لعب الو ني.لابالا لمعلا عاظ سال ىئبابهش الت امقل

 ةفوصلا تافشاكمو
 عياسلابابلاه# كلذ نم
 /تانسه كلش لاراب غرد نددوملات ا.سل قرحأ دوال اور ناؤ اراب كرشالو ارون دم>وةال ناذاعم نب ع ةقرعمق نوسقتاو

 ُ 5 21 اهلك زرطازإلا
 وهنيقبلان ا ىلءاملد غضاوهىف نيئتواازك ىلا دازهلا ف ىلا _ءتاشاراش أ دقو نيسعملا هيدارأ ونكرمتملا
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 قالو سر لكسأاد 00 نين نرقلاوذوىردأامدالمأتوعام عيبا ىردأ اموال ُى رع زعأ ىردأ امراسومماف 1

 «رمثو رضرالا ىفعاقيلا يدشن عل سو يلعن ىلع

 1 ١ و عسن نع بيحب اممتعهللا ىذر سابع نبا ناكو ف نفاتكس وةدحاو نع-. مذ لد 000

 ندح 1 سد : ١ث كلامو ىرو“ لا نافس مهتمىردأ لوةءن هرثك ؟ىردأ اللة نمءاهةفلا ف ناكوةدحاو

 ن ريش عوةن ”امرعساز_هفتكر ردأ ىلبل نأ نب نجحرلا د معلاقو ترا نب رمشب وضامعنب ليضفلاو ليف 7

 1 امنا فوكلذءافكماخأ نآدوالاامتفوأ ثد لع نعل ما .اعدللا ىلهللال وسر بادعأ ند ٍ

 ف ا ىدرولرالا ىلا دوعن -_خ لل الااهدر ورخ " الاىلااهدربف مسهدحلا ىلع ضرعت هللا ثنا 1 /

 لا الاءادهورخ ” الاىلاءاده أ ةرمض !اهياَعفوهوىو ثم سر مهتمدحاو ىلا ىدهأ ة فصلا باتأ

 يولاطملاو ايولطمهئمب و رهم اراصفءاملعلارمأ سكعنافدكت ١ الا ارظناهلّوالاىلاع حر ىتح مهني راداد 5

 ةثالثالا سانلا واللا هبا موتطعت نع انا مى وزاب يزال داك مزارتدالا نسل وبول در 1 !

 افلا ووعي ددولاو طولاوةمامالاءامشأ ادعبر اتوعفادت ةباصصل ناك مهضعي لافز تا موأرومأ هوأ اريما |

 هلبا يمرر تل اوةراععل !لغش ناكو موعروأ اهلاعف دمه دشأ او املع مهل ايتعلا ولا عوعرت تاك مهشعبالاقوأ أ

 اماكلذوركن ا نع 1 او فورعللاب سالاو ىلاعت هلئارك ذودجا سملاةراعونارقلاةعار ةءامشأ ة سين مولع

 هتارك رار ىمنوأ فورععصض أ ا نبا مالك لك لسود.لعمتلاىلص هلوق نمو ع »أ

 ضعبىأرو اهب , الاسالانينحالصاوأ فو رعموأ قد دل م ع نمالا مهاودن نمريثك قرح الىلاه:لاقوىلاعت
 هه>وو كف ىأرلاوامتغلا نمملع تنك اه ثد ًاراملا ةفمانملا فةفوكعا !لهأ ن مى ؟رلا باكأ ضعبءانعلا |

 ن رم ىلع دروول هل“ سماق ىتغيل مهدحأ نانيص-نبالاقو 4م .قاعان دج اموأ ثءان د>وامل قو هنع ضرعأو

 مك -.ًاراذاثي لل !فوةرورضا ادنعالا لع «لالهأ بأ دتوكسا لزب ملف ردب لهأ اهل عجل هتفعدللا يذرباطالا |

 باح مهو ىف ماوهوتماعملاعاما ملاعلا لقوة مكمل ناد هنافهنماوو رثقاف اد_هزواتعم قو دل حلا | !

 لاعب ناكو نود رغذلانو ةرغتملاناوزلا باد مهو بول ة لالا أودي وتلا ماعلاوهوةصالاعو أ نيطالسلا ١

 دد>اوالا اهدصقنال ةاطغمتب ذعرب لثم ترا نب رمشب لثمواهنمفرتغد دحأ لك هلحدل* ملل نح ني دج ىلا

 ةفرعملا تامل توبأ |لاقوال_عرتك 7نالفوام اك رثكا اتالفو ماك-:منالفوملاعنالذنولوةباوناكو دداو 1

 ىلاناملسبتكو ملعلا لق مالك ارتك اذاو مالك لقرعلا رثك اذا ليقوم الكل ىلااهتمب رقأتوكسلاىلا

 ىوادتاييمط تدعو كنا ىنغلب ىخأاب هلو .اعدللا ىلسهللالوسراهتب ىح ادة تاكوام.معهللاىذرعاد ردلا أ

 ءادردلاو « تاكا لم لت 5: الهلل !هلئاق أم مطتم تنكت اوعاغش كم الكن اف ماكتفاديبط تنك ن افرطناف ىضرلا

 هللاىذ ذر سابع نبا ناكو نسل اانال راما لو اوةب لئءاذا هنعهللا ىدر سن تاكو ل ئساذا كلذ دعب فقوتي |
 ىورهنأ ركدو بيلا نيدرعساولس لوةرامهنعهتا ىدر رعب ناكودي رن ةثراحاول »لو: «لساذاامبا

 اهرعسفت قنسمل اذحنأ افك : وراهالا ىدنعاملاةفاهرب بفن نعلم فاك د ىلا نت , رمع نسا ةسطح ىف ىبادص

 معلا ءىنولأ-:لاقو هيمهامر و ىدس ءافكىانمعا اذخأ أفهافذحوهريسذ:ن سح نماوبحتتف ا دحاتي لل

 هروح الاد را ةفرعمو 5 ا
ْ 

 مولعقئاقد و ةدهاشإا ىلا ىذغ7ةدهاملا ناوةبقارماوةا_هاج !نمثالذ فاش سن !ىفءاح را! تدسوتكا ولسو|

 نع ة->-راذاةمكسملالب كلذ قئالفماعتلاو تكلل اامأو بل ةلا نمةمكسحلا مشان مضت يواقلا |
 قلحاوز . *عدللا عم سول اوةنطابلاوةرهاظلا لاسعالا ةرساممو هم ةيكأ ارمااوةدهامملاب متفذتاغا دعلاوريصالا

 57 هو 0 اهلالا سات ةم كل ذفءاو -اسعىلاعت هللا ىلا عاطق: :الاوةركسشلا اصب تاغل اروضح عمتولوتا

 لمعلا ىلعرف ذودمو معلا فمهما ىلعرم هتةمنمكو ةماكر هعومسمةز راجت ىلعر دقي لوهلبعذ لاط معتم نمو ا

 ْن< مسوءيلعهنبا ىل_هلاق كلذاوباءلالا ىوذلوةعهيفراكتامةمكحلا ف ئاطا نم هلدتنا عت ب يلغلاةبق

 ىردأ اللاعف هلأ ف مال! اهءلع لبرعسلزن -ىردأ الل اقاه

 نعل كسا , ام_هنعهللا ىذر ر عنب اتاكو فاو تالااه همدود>أ سما عايل اريدت نأ ىل- و زعدتلا همها عأ تأ ٍ

 رخالا ىلارخ

 بابلا + قلدنا حرشو

 ا 5ك ةقنوالثلا

 ىداخلان ايلا قالخخالا

 ندالا ىف نوثالثلاو
 فّوعتلا نم هناكمو

 نونالثلاو ىناثلا بابل ا
 لهال ةريضط اباذآ ىف
 ثلاشلا بابلابرقلا
 بادى نوثال-ثلاو

 اهتامدقمو ة :راهطلا

 توثالثلاو مبارلا بابلاد#

 ءوضولا بادآ ف
 سماخلا املا هرارسسأو

 لهأ بادآف نونالثلاو
 ةيفرصلاو صوصألا

 سداشلا بايلا ني هدف

 ةإ.ظفف ت وبالثلا و

 بابلاوام شريك ةالصلا
 فنولالثلاو عبباسلا

 لهأ ةالسص فصو

 نماشلابابلاٍب رقلا
 رك ذى نولالألاو
 اهرارس اوةالصلابادآ
 نوثالثلاو عساتلابابلا

 نسحو موصلا لضفىف
 ترعب الا بابلا وأ
 ف ةيفوصاا لاو-أ ىف
 بايااهراطفالاوموصلا

 قنوءبرالاو ىداحلا

 هءاهمو موصلابادآ

 توعب رالاوقاثلابادلا

 ةيقامو ماعطلاركذ ف
 ها كري كان م

 توعل رالاوثلاثلا ايلا ©

 بايلاوعلكالا بتادآىف

 فنوعب رالاو عبارلا
 سابللا ف مهءادارك ذ

 مف مهدصاقمو وهنانو
 م



 رضع سدأ.أ انامل 5

 لاوحأ فالتءاق
 ماقملاو راسا

 هنلار أسم 1 0 مما م3

 لذاونا اوض' املا

 نما اب امل ادع لاذ او

 نم مودل قرمقَع

 طايرلا لوثدو رفسلا

 نانلا *2ي4«سفندالاو

 لاح فرمثع عسالا

 بابلا بيست لا ىفوصلا

 بابلاح ودفلا نملكان

 فنو رشعااوىداطا

 نس در_هفالاحح رش

 بابلاله اا ةيفودلا

 ف نورششعلاو يناثلا

 تل اًثااباملا أ ارا او

 فلولا فنورمثعل او

 تورشعلاو م_بارلا بابل
 عاملا فلوقلاف

 بايلاهءانعتساو اعفرت

 فنتورشعلاو سماخلتا
 ايدأت عامسلا فلولا

 ةمصاخقثوريشعلاو

 اهرهاعت ىلا ةئثعب رالا

 عدباسا|بابلاةيفوصلا

 رك ذ نور شعلاو

 فنورسشعااونماشلا

 َق لو_درإا ةسفشا

 بام 00 هل ة.عيرالا

 ةيفودلا 0 ري

 | دح -ونالقم سامع ىلا قود تأ لاعلاب ب عر لاو ءاطخددعب مهران نمر ضاخ هيدإا مث ءمط و

 ا 538 نب دىلعءوم هتافات دلا بع ماعلا متي ًاراذالا هب هنأ عهس أ ثن ؟ولاه ريمالا2_:ءودلاةيقع تدع لّكسف
 ا نورت متنأو لرالاا جلع ىراف ج ورك ارتعبت تاقمالا ثاطاس ا!ااذ_هىلد طق تلد دامذاكإ]ذتءرح

 || هتمدصتا الفا نا ا نمو أ أ تددولوهاوهل ةغلاخن ا: ةرثكو ةطااقفلاو:ظاغلا نم هيماقل ام

 ظ 0 ا تدرك نار

 مولةاع كلذ تأكو هب 1 اعوهاوتدهركو مه: يسال هتاخد فوهءاعىذلابهوريش ًاولوءاوه
 ٍ نسا لاقو ممردنع

 هبىنع كرابمانيهتلادبعلاق مسوءيلعهلا 0 رلةبعصو مالسالا ف مدق هلل برك ابقتاكن عف ناك
 ظ وهسلنمءالؤ 5 : هون هل لاقذ مهتعرف هلو نيطال_سلاىهغنالناكولاق 4 :عدللا ىذر صاقو ىنأ نب دعس

 ١ انثل هلا مون مبطاحأ دقة فب ىف :الاقذ مودل , اولذ مال الا ىف مدةلاوةءعصلا ىف الم

 نسما لاق انم«اةفانمتوم ن!نمىلا بحأالو زهمانمومتومأ ن الى نابلاقالاز كلا انا راولاقا مق

 تاطاسل ا ىلع لعادلاناىلاةراشا اذ هفو ناعالا نود نول اوم للا لك أن , بارتلا نأ لءذاهنناو مه عدد

 نمأيش بيصتالكنافنيطاللاباونأ سغتالتل سارة لس 500 ناعاللداذمو هودمملاقافنلاع نمملس ال

 ءاىبءانطع مرش اننامزعا-!طءولاق مثءامآي رمش هلم الو _

 ةعبهل هلن ماسع-ال مهمل عتاطبث أل ةبعصةعب رذوعا للعلل ةمدظعتن ةودهر هم لصنا كني دررم نماونا اصآالا هاند

 مقي ريلاظا!نعمهرحز اممهلءكلوخدو مهلك عوف نأ هيلا تاي تاطم_ثلالاز الذاولح مالكو ةأو.ةم

 نهادب و مالك-!! ىف فطاتب نأ ثبلي ل داذا مث نيدلا نم جماع لون دلا تأهل لم نأ ىلا عرشلاارئاعُم
 اولغش اذافاولغش اوأ_.عاذافاول عاوم اءاذا ءامأعل الاقي ناكو نددلا كلاله+بفو ءا ارطالاو وعام ؛اف ضو و

 ماوكأب ىلءرشاف دعبامأ نسحلا لا هتاهجر زي زعلا دبع ر ع_كواون رهاوبلاط اذافاو ءاطاورهذاذافاوددف

 ل .اعنكلو مهليوت ناذنتالا له مأونلتورب بالف نيدلالهأ أ دل بسك ماع قار سمأ ىلءم مب نيع 5

 1 ان كاكودنلا ةرزيزم ءاادبعزب رعيفاذهةناءلانءوستدب نأ مهفرم تروم ماا

 نسحلا لثمءالعلا فاسلالز ازم ملو هتطلاختومريغ باط بسنة فيك هنم ب رهلا نيدلا لهأ طرسش ناك اذاذ
 كم لهأ نم ايندلاءاملع فن روماكت ط امس أ نب ف سول «ومهدآنبمداربا ولمضفلاو كرابملائاوىروثلاو

 افقوتمنوك ,لبايةغلا ىلع ر[ممتوكنال نا اهتمونيط السلا مهتطلاختناما وايندلاىلا مول.اما مهريغو ماشلاو
 سايقوأ عامجاو ا ثددح صنب وأ هللا باتكص نب اة. ةكت مل عناسع لس ناقاليب- صالخلا ىلا د واماز رت<#و

 لاسا و هس دن نع عفدو طاتجلا نيم ودا متحاب هنظد اع لمس ناو ىردأ الل اقهمف ك شدا ملمس ناو ىف ىلح

 ةنسو قطان باتك ةثالثإلا / ؛اريملا قو مظعداهت<الارطخ دة نالمزملا اوهازهةينغهريغىفناكت ا هريغ ىلع

 نالقطن نمثارحأ لقاب س داق ىلاعدهننىردس الثا تكس نمو-علا ف صن ىردأ الىبعشلا لاف ىردأ الوةعاف

 نعلتساذا ردع ناك مسن عهقلا ىضر فا ءاوقنا عااةداع تناك اذكهف س ذل ىلع د ثأ لههلاب فارتعالا

 ىذلاتا «_دعهتاى د ردوعسم نبا لاق وه«ةنعىفاهعضفسانلارومأ د1ةثىذلا ريمالا|زهىلا بهذا لاق ا

 نيرمهاربالاقو هل:اقمتبدصأ دقناه أطخأ نافىردأ الملاعلا:فجلاقونونح هنوتفةساملكىف سانا

 لعدشا هتوكت ازهنلااو رنا لوب ملعب ت كسب ورلعي ماكتب ملاع نس تاط شل ىلء دش يس د تاما

 اولد ىتح نوماك.) الك ةر و رمذ مهمد الكرة بلغ مهمونوة قاف مهاك الاف لادبالا مهضعي فصو و هم لكن م

 ةضالاةوهشلانملاؤسلا ليقءادتنالا نو دعب اوناكو اوناجأ او رطضان اف او تكس ممتد ع نماود>و واول ئساذاو

 اغامه_كعبلاةوفو ةرعالوةب اذهلاةذسانلا ىلع ملكتي لح ربام نع هلا ىضرهللا د. ءو ىلع صوم 33

 انيلع نو ربعتا ارمس> انوع حت نأ نودي رثلوةب رعنب تاكو هسرم مايا 6 نعل ئساذاىذااملاعلا

 تبجأ نبأ نم ةمايقلا مون هلل اوةيتآلاؤ لادنع فاذىذلاوهماعلا ىر وناسل !صقحو:أ لاق ومهحىلا
 تارا لاعلاوبأ تاكو ىلا مها حن ىريغ اودع للوةبو ىكبب هلا *سم نع ل“ س اذا ىبمنلا ميهارب ناكر

 هلا ل صلاقواوفرمهنااو رثك اذافريسدلار ةنلاوةئالثلاو نينثالا ىلتوماك- ةبىروألاو هدأ نب م.هارباو



 الطن

 0 ويح جسر هى ذقذاده دان لمحأ اروي لانا لاق ععلذ !اهرعدن م قأسو دلاعتةلا |

 ةرسذابجالا ن كالي زلاةمادتساو هكرب ق شد ىح هب سا الا بحول موضح انا كو مار اانا أ

 رارومأ اوم 11صو قليلا ةاعارمو ةنهادملا نم وضاع ناك رااهتاعاسم نم مزمل بلاغاا ىف بابسسأ | زا ظ

 ضوالا عملو دذمةمالسل اتناك و لوةّدما|اهنم م :دإ! ىف اخ نم نال كلذ بان: مز1 او روظح ىه أ[ |

 ءانثأ ىف _هذلا متاخ عزتورلعلاب زرطم ا صدهتلا عزت ىتحايندلا ارت ىف غااببال سوه اع هيا ل ناكلاجفأ

 مسباه هتعمل ىذر سان ,كلامدلا بنك ىلثون ءاادي زب نبى نا ىك دقو ةنامب ى ا تان كالذريغملاةمطملا | |

 ن.كلامىلا اناا ادع نبدي زب نبى بدع نم نب ثخ ”.الاونياوألا فد هلو ىلع هللا ىل_سو ميحرلا نجرل هلل

 تسلح دقو ايج احب أي ىلع ل هكتو ىطولا ىلع ساحتو فاقرل' لك ًاموفاقدلا سدأ# كلنا ىنغاب دةف دعب أم س 0

 كلاما. ىلاعتهللاقئاق كلو ةءاودرواماما لو ناو سانلا كلا ل_تراو ىطملا كما اتد رضدةو علا سا

 كلامهبلا بةكستمال_سلاو ىلاعتو هنا هللارية هيلع علط مايا :؟ىمةهدتلا, كيلا ثيتك عضاوتا يك ماعو

 كم .اعمتا مالس دب زب نب ىىدع ىلا س ذآ نم كلامن مل و هه دثحو هل 1ك ىلع هللا ىلصو مران را هيلا عفت

 اريضةصدتلاب لازحو وةثلابهللا لعدم ابدالاوة عه ل وةصصتلا عوو» ىنم عقوذ كد ,اةكىلالصود ةفدعبامأ

 كاهدلا سداأو فاق رلا لك ؟ىناك ترك ذاماماف مهاظعلا ىلآعلاهللابالا وقالو لو الو قءفوتل اىلا هللا لأنسأو
 ىلا هلئاةنب ز مزح نمل ىلاعت هللا لاو دةف ىلا عز هلبارهغُم سنو كلذ لعق: ن قع ىطولا ىلع ساحأو بخ >او

 كغذدنا:ساف كات نمانعدنالو ه.ةلودخدلان مريخ ءالذ ارت نأ معاليفاو قزرلا نمتايماطلاو هدابعل جب 1

 قدص دقو حابم هنأب ىف و هيف لو: دلا نمريدخ كل ذ كرت نا رثع اذا كلام فاصن اى ارافنأف مال سل اوان داتك نش
 هسفئاضد أ ىوهّدف ةعدخلا ءذه لمى فارتعالاو فاصن الام سفن تعم اذا هيصنم ىف كال املك مو اعجامهف

 الف هريغامأو تاهوركملا ىلازو اق اوةسنها دملاو ث آر !ىلع الذ هاه ال ىتح حابملادو دح ىلع فودولا ىل
 ةيشؤتاىلاعثهللاءالعةيصاخوة .ثلناو فوذنا نمددعب وهو ما حرط حامملاب متل ىلع رعتل اههيلعردلفب

 مادامة تملا ماع لخ دي الق نيط السل | ن ءابصقت مشو ؟يتأهثمو رطل نام نمدعاَتلاةشفلاةطاشو

 ىداباهمامزو ةريض+ةوا_حابندلاتاقهيلا اًواجت او مهتطلا 2 ن ءزرت نأ ىجمذت لبالسس مهعرار هلاىلارع ْ

 نم دتملك ىلع حيو ةلط مهلا عمم ممولة ةلاقءاو م متاضممبلط ىف فاك ن عواال مهل ا اونيطاللا ||[

 را اال طراهطار هوو نا ,الا ٍ

 نيسكتو م- -متاضراامالكمم الكف فاكس, دو امهلانهادمنو بفم لع زاكت الا نعتكسن وأه.لعهللاةمعت ١

 لال_1لاناتك ىف قا سوت عدلا اوهكل ذو مهامندنملان ا قممطيناواجرطلا 00 هك ذو مهلأح

 مهتطاا قول جلا ىلعو اهرب ةوْرئ او! اوراردالا نمزوعالامو نيطال_ساالاومأ 1نمذ+ؤنتأرو<اممارخلاو

 ةيدابلا نكس نم ىنعي افاد نم ملسو هيلعهللا ىلصلاف دقو ظابشدالا مهي رط ةرخ .الاءاملءورورمشلل حاتفم
 مهتم توفر 1 وكم سرس لقا د30 كاد سلا كأن مو .لفغدم كاملا عستا 3 ذح
 0 ا ةدعل عا فهر نكءاوملسدةفدر ؟ نموئرب دةذر 1 : نتورك 5

 اوموو ااةغيذلاقو كول حال نو رئازلا ءارقلاالاهنكس :الداو منوج ف تايغس لاقو اول صامال إس وةلعهتلا
 لوس را وك سيلاسف لوجو دنكتلابمفدتعت جمالا لما لسا ريعان ارسال ١ ىفامو لق نذل

 اوناخ دف كلذاول غذا ذاف نيطال سلا اوال اخي ملام ىلاعت هلل ادابع ىلع ىل_برلا ءانماءالعلا ل سو ءهيلع هللا ىلص هنا |
 اول هعناللا ةف كاد ع هز سحأ نمةرثكسأ للا ثد دادقل شعالل ليةو سن أءاو مهولزت ءاوعهور ذاق لسرلا |

 كاذاو ل. ها القاما!ثاثلاو قاحل امش 2مهفنيطال لا باودأ ثومزمي ثلئو كلاردالا لي ةنونوعثاث | 0

 لمعلا مام عاروالا لاهو ضا هنافهنماوررتحاقءارمالا ى دخن مل علام ًاراذا هللاه ريس لاني ديعسلاق |

 ءاسمالار ا .حخوءاسمالا نوثأ, نيذلاءانل علا رارعش لسو هيلعدللا ىلصهنن'لو-رلاقدالماءروزب ماعنمىلاعت هلى |

 هنلااهلةتاطاسلا بدك مث نب نردلافةقفتونا رقلا لعت ن مانلاه_جر د مدلالوهكملاقو العلا نوني نب كلا |

 حملا ل_ او فراوعو
 باكل اوفراعأافراوع

 نيتسوف.ن ىلع لش
 بابلا ب نيعلا هللاواباب
 مولع ا قلوالا

 ىناثلابايلاوةءفودلا

 ةيفوصلا صرت ف
 ع (ىسالا نع

 ناسف ثااثل !بامل ادع

 ةبف ودلا مع هلء.سضف

 حذو أ ىلا ةراشالاو

 قعببارلابابلا «اهنم
 ةيفوصلا لاح حرس
 ارمف مهعب رط فالدخاو

 رك دق سما: !باملا#

 بابلاه فّودتلا ة هام

 ركحذ ىف سداسلا

 مسالاذسمب مهتيعست
 ركذف عسا سلا بابلا#

 0 او فوصل ا

 رك ذفنماثلا بابلا <

 0 رو مالا
 رك دق عساتلابابلا#

 ةقوصلا ىلاىمتنا نم
 نايلا ه« مهثم سلو
 ةسترح رش فرشاعلا

 ىداملابايلاوهتذخشملا

 مداخلا لاح حرس ىف رم

 بابولاوم هيدبشت نمو
 ةقرخحإ رست فرش ءفاغلا

 ةبفولا مياشملا
 قرش ءثااثلا بابلا#

 بايلاطب رلا ناكس يضف

 ةهماشمفف رس عسب ارلا

 ةفدلالهاب طب رلا لهأ

 را ا
 آغا :رلا لهأ صضئئاص+خ ىف

 مهيب هنو دهاغسإ اف



 ىدهل ىراثر انا مدا تالا
 مهيأ قدحوم وغلاءالؤه

 ةدو مهلا فرشا طع

 ىلعة#نبملاوهتقي رط
 قةدتملاة:بلاو بالا

 مح ركدلا هللا نم اهلهم
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 ةداصغلا هذه نع نذأ

 | فاؤأو ةبايصلا هذلهم

 | قئاقملا ىف اياونأ

 | نع ب رعم باكالاو
 اهتباوءلاة جو
 و هداهسد ةرعش ءهودعقعأ

 | امن مهل فلاح
 1 رثك ثدح هودةنعأ

 تنلاتاو كوهشل |

 مهيربرتستو مهلاوجا
 ندسيكو تورك ا

 ١ باقىلا قيسو مهلاسعأ
 لوصأ فرعبال ند

 داكو نط ءوس مهشلس

 مهاساح اهنمانط نعطو
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 هد

 متاح عمتل د لاق مصالا متاح باهحأ نم ناكو صاوهلن هللا د_بعىلأ نءىكحامءال ذا دهشد وهيزحةرخأ الا
 | 1 دق ماعطالو باح ههعمس يلو تاقتاموزلا مملظو جلل ادب رئالحر نو رشءوةةاهثاثانعموىرلاىلا

 نأ دب رآ ىناوةجاح كل (متا+ لاق دغلا نمناك الف هللا كإانفاضافنيك اسملاب< ف ثةتمرا تلا نمل>ر أ

 تاكو كعمءجأاضأ ان أوةدايعهيقغلاىلارظنلاو ل_ذقاجف ضرما ةدابعمتاحلاق ليلعوهان ا مةفدوعأ |
 ملاعٍبأب لوةب اركفتم متاح قبف نسح فرش ءرصقاذأف باملا ىلا انئحاملف ىرلا ىضأق لتاقمنبدت للعلا |

 اولحخ د مئاركسفتم متاح ىف 10 وةزباذاو ةهزت ةعس اوءاروةءان_سدرادا ذافاولثدف مهل نذأ ملا اذه ىلع
 هعارد دعرب الا رعقف ةيدمود. ومال غهس اردنعو اهماءدقار وهوةيطو شرغب اذاو «فوهىذلا ساحلاىلا

 ىهامولاق معن لاف ةجاحثلل ل 'لاقق ساج اللا مف ساج ا نأ ىل:اقمنب اهدلااموافمئاق عاحو هلاسنعل سو | |

 هتذحلأ نآنم اذهكملع متاحلاقاسلابىروتساف الاس أ ىتحاسلاجوتساف متلاق ل سلاق اهنء كل اس َهإ ءسملاق
 هللا ىلصهللالوسر باكو لاق مسوهياعهتنا ىلصهلنا لوس رباكأ نعلاقن علاق هيو د»تاةثلا نملاّةف ا
 هياعليث اريج نعلاق نمعلسوهيلعدتلا ىلصهنلالوسر ولف ملسوهيلعمنلا ىلصةنلا لوسر نعلاق نع مسوعيلع 1

 هللاىلص هللالوسر ىلا ل-وزع هللا نع مال_سلا< لعلة اري ءادآا_مغت متاجلاف لو زعهتلانعمالسلا ||

 نم هيفتعم«لهذملاتاعثلاءاداوتاّعثلا ىلا هبادكأ و هياكحأىلا ملح .وهماعهللا ىلصهنلا لوسر هادا اوس ومياع ||

 تعءعملاق تءع«ف يكف لاقاللاقريك اهلنا لحو زعهللا دنع هلتاكرثك ًااهبتعس تناكو فارع امراد فتاك

 تناف متاح هللاق هزم اهنيا دنع هلتناك هيرخ المدةوبزيك اسما بحاوةرخ الاف بغروانتدلا ف دهز نم هنا ١

 ىلعملاعل!لوةيف اهنفتغارلاانن دلا ىلع بااكدتملا ىل_هاجلا هارب كلم ءوسلاءالعاي ري الاد ملا نم :

 نيبوهتيب ىرحامىرلا لهأ غلب ءاضرم لاق منب ادادزاف مدنع نم رخو «بفمارشاناتوكالفأ ةلنغاهذ_هأ]

 "انا هنناكجرلاقفءلعل هدف ادمعتممتاحراسف<«_تماعسو) رثك أ نب وزةدىسفاذطلانا هل اولاةف ل: اةمنما ا

 هبفءانا تاه مالغارةماركو منلاق ةالصال ًاضوتأ فيك الص جاتغمو ىنبد أ دتبمىباعا نأ بح ىمعأ لحجر ١!

 توكة كيدي نيبأضوت أى تح كناكم تاسلاقف ًاضوتفاذكعلاق مث اثالئاثالث ًاضوتف ىسفانطلا دعةذ هيأ قءام |
 تفرسأ اذها.ىبءفانطلا لا ةذاعب رأاعب رأ همعارذلسغ م أضوتف متاح دعقو ىسفانطلا ماةف دب رأال دكوأ
 قتنآو تفرسأ ءامنم فكم ىفانأ مظعل اهلل ناسا متاجلاقفاعب رآ كبعارذتاسغلاقاذاعف ماس هللاق
 نيعب رأ سانلاىلا جب رذعرلا هلزنملخدف ل_عتل'نودكلذدصق هنأ ىسفانطلا لف فرست ل هاك اذهعج |

 كماكت سلو ىمعأ نكسلأ لحر تنأ نجرلا ديعاب أ اباولا عقدا د_هب لهأ هيلا عمجادادغب تاس لتداسإف اموت ْ مسرد ئىلا جاو

 ىلا دئاع مه-هصصخخو

 قرض اشو مسا قلطم
 |[ رثك آ نأةمنلانممنق

 ىلاءازيعالاب موعلادا ا

 للا ةراشالاو وهمي رط

 ١ نع درر دقو مهلاوحأ
 مهم ءوهف موق داوسرثك

 ميركلاهللانمو>رأو
 اهد.اكوهف ةنئلاةدك

 < ىلع ىلاعت هللا خذام

 مب ركلاهللا نسم -

 طفح اوأطح اذا نؤوحأو ىمك> ناصأ اذاح رفأ ىعد- ىلع ن مب رهط لاص ثالث ىملاق هتعطقالا »أ |
1 . 2 

 هيلعاواتدا_طقدبل اانناوموق هلة عأ امها تاكلاقف ليتح نيدجا مامالا كلذ غابق هيلع ىلل-هح النا ىسفت |

 رفختلاصخ ع رك ءمتوكي ىتحامندلا نمل #تالهتنا دبعابأ اىلاق ايندلا نمةمالسلا امن جحرلا دبعابأ اب هللاق د
 ةنيدملاىلاراس متلس ازكه تنك" اذافاسنا مميش نمنوكوكئيش مهل لذبتو مهم كلهج عنو مهاهج مولا |
 لوسررص#نيافلاق مل-وهيلعهنلا ىلصهننالوسرةنب دماولاةءذهة ني دقي اموتاي لا ةفةنب دملا لهآ ]ه2 بساف |

 هراع ا رود5نناقلات ضرالاب ّيئط الثدب هلتاك امعارصت هلاك ام اولاق بف ىلصأ ىت- لبوه اعهلنا ىلصوللا ٌْ

 توعرفةن د م٠ذهف م قاب ءادلاق ضرالابة:طالتود مها تاك اعار وصق مهل تاك اماولاق مسهنءدهللا ىذر ١

 لحمتال ةاسلاق كلذ امىلاولا لاق نوعرفةنب دمهذهلوشد ىهعلا اذهاولاقو ناطاسأ ىلا هباو.هذودوذس دا ْ
 تاقفرل_وميلعهتلا ىلصهننالو-رةنبدماولاة ف هذهنمةني دمت ةفدابا !تاحد بد رغىه عل جران أ ىلع

 قل 1

 ءاماعىنعفتراو هب قتلا نمداذزا هلمةل-ةلافرطيلا دازاملكو كلذعج ىفلقالانءانتك الاىلالمعو
| 

 ٠ ؛لوسربأ متيسأت نع متن افةنسحةوساهللالوسرفف مكل ناك دل ىلاعت هلا لاق دقو لاقت ةصقلا صو هرصق نااف

 | هجرمصالا متاسةباكح هذيف هوكربوهنعاواف نجم الاو صجلاب نب نملوأ نوعرفب ما مل_بوعيلعهللا ىلص هللا

 هلزإ



484 
 ١ تف ١ ٠ ع

 0 مههاذةرايط برقلا ئذلاملاعلاو مكرانخ او سل ةانقلا لام هنوفقثي موق ًايسوالع هتاساود دخاو لمع نار ةلالزنأ ءاضت ف مهحاوراو

 ةروهشمةيدوبعلاف 0 ةرترإ د ةقراعد ساو ةمعطالاذثاذإ فص ىذلا :ااكوءاودلا فص: ىذلا ضن ر 14 لمعت أ عد 51

 راطتن م ل نوك:تااهتموتارك ققفانملاد-وملاعةلز ىتمأ ىلع فاح ا عاريسكتا فو نوطصتاممل ,ولاكلو | :
 لاعلاو ليقااولادجلا اف رثكب واهعفن لقب ىنلا مولعالاينتعم ةعاطلا ىف بغرملاةرخ الاى عفانلا معلا ليص# | ا

 لوقي ةرونمضرالا فاق ذاحاءدمط فداص دةوةريث 5 للعهب ضد صل رلثملا دللي لغتشي ولاسممالا 6 نءضرعت نملك | ٠
 ا كر ل ا وهىذلاهههم كربو بطا ابنا ارغو هبودالاو ريقاععل اهيسصاخن ءلاد سلايل غم شاق هنا اوذ ىش<قضتقوا امواودعف ممم لهاجلا

 ١ ركل ها العد لاف عن لاف ىلا عتبرلاتفر ءله مل سوءهيلع للا ىل [ هلاك ملعلا سا رامولاعف معلا سأرىفتعنصام 4لاقذ ْ اوكردملف مهلاو 0 مل ثوم م ىنأ لاقف ل_وميلع هللا ىل !ههللالوسرءاحالحر نأ ىو ردقوهفسلاض < كلذو هيذاؤدأ|| 02 مصل 3

 نا تامثللاب نينثاك ١ ءاشاملاق 4تددعأ اغلاق عن لاق توما تفر ء له رلسوءهملعهتنا ىل ص لا فهّنلاءاشاملاق هقحفتدتساك ا

 لا 00 لل 0 0 ةنسرال البيتا ا مسهحاو رالناثدملا || لا ديك مك دانمق قش هللاق هنأ اهم هللا ىذدر ىلا لاق ةث دم مصالا متاح نعىورام سند نم | ناطوأنعممولت: | معتملا توكي نا ىخسبتي ليوم لعلا بئارغنمكاخألاعت مث كلانهام كح انته ذا ل سوتياسةنلاو لل

 5 . ٍْ ا منذ 0-2 ةقاحتإا اند هاتر ءاسلا 0 ال اذا ِ

 2 د لا 1 لاعف عمى ومع لخ د ريعلات اتداذاقى دو.<تان_سحلاتاعذ هقراف ريعل اىلا لصواذاف ريل م هيو. ا

 فاوطن شرعلالو>

 "نومدعتش فاعا

 3 تن توددات و نافىرهلا نع سذنلا ىر نو هيرماةم فان نمامأو لجوزعهقل لوقف تراغت اقف ةيناثلااىف تساي تاسحأ ||
 2 - ةعاط ىلع ترهتسا ىح>ىوهلاعندق ى فن تدهجاةقأاو ظ ىاعتو هنادعس هلوقنا تاع ىوأملاى هةملا ١

 ا لا ع 0 ا ا 60 كيم اذ_هىلا تراظةفاةثاثلا لاعتهلا | ا! لاما
 !مهدضعل ن 9 ٠ وضعب ىف مهضعب نعطد مهو قانا !ذهىلا نراقن ىناةسماخلا ع رك هللادن ءنوك أ[ نافع 00 ْ م 00 اهلل ديقع وم ؟تاىلاعتهّلالوةىلا ترن 3 ينال يهاذاف 5 ١

 نارد ِ مع عض -أ
 . ولارم 1 -7 . دا_سحلاتك ريفاثدلاةا- ملا فمه ثدعم مهنيبانهست ن < لجوزعهللالوةىلاتراظن مح 0 اذهلصأو أ ا

 ت تو 3-3 8 7
 5 1 هم 6 | اذهىلاترظنةسداسلا ىعقاذلاّة وادع تكركذىلا عنو هنا هينا دنع نم ديسك ناحل دنةداو |
 مهتمرصع لك فلازنال || ريغ قالنا ةوادع تكرتف ىلَو دع هنأهمل 7 ؛ىلعم وضعي قبب ق ا « تاقرعلاةراضن مهرب أر يس ا ا .ثلانا لجوزعهتلا لام راس يس 1 نتا

 6 0 عءايم 5 ّ - 2
 لالا _مقىل_دب وهسفناهف ليف ةرسكتلا هذه باطن مهتم داو لك ت , ارت قاذلا اذهىلا تراظنةعباسلا | ش قائل نوعادقملايءانع 26 رثف لود ع هنأ «لعدهشىلاعتهّننا تالدن مىرذح ذأ قت دبتحاو ه دحوتداعفاًودع |

 ىلع نياكوتم مهلك متي ارفق احلا اذهىلاترلفتةةماثلا دنع لامتكر ثو ىلع ىلاسعتهللا_؟تلغتشافاهقز ا هللا ىلع ىتلباودلا هذه نم د>اوىناتاعفاهفزر هنا ىلعالا ضرالا باد نماموىلاعت هلو ةىلاتراظن هلأ
 |١ هل“ ؟مقؤا*خىلءلكو* مىولذ لكو هند. ةدح للعاذهو هن ءانصىلءاذهو هيراد هت ىلعازهوهتعب نىلءاذه نول

 || ماحاب قه لاق ى_س-وهفل>و ,زعهللا ىلع تاكوتذه.س-وهفهللا لءلكوت.نمو ىلا عت هلوقىلا ت «-رف رف |
 || متهيالرعلا نمنغلاذهقةعب رالا بتكسلا لمعتس اد قفاهلمعتس انف لئاسم نامل اءذه ىلعرودن ىه هرةنايدلاوأ || رينا عاونأ عنب تدجوف ميظعلاناقرفلا مروي زاول الار ,وتلا مولع ترظن ىفاف ىلاعت هللا كش

 د ا طح صارخ ترمش روعطا ىقهفرتلا ىلا لذ ازين وكتاب دوم السل نول ”امهودلا مهو عرولاالا ضب نم مهض هد ناس ةاسللاهام 6 0 0 ”لاصضلا لاقو مالسلا مي رملع مهمل ءايننالاا سنتا ثدبىتلا م وللا فعلا لغدجلا هنيذ ىدتعاو نوامهبو هال اولاملاباسنكاهيرسيتنا.«نولغت ثيفامذدلا انكار ةربخ ”الاءارلعالا هل نطتلاو هكا
 هسنىلعةالطلاو دادولا 1 2 لايهمقهمشتي و كلذ عمج ىداصتقالارثود لبن كسماوتانالاف لما اوسرل ايف

 ( لوا - (/ابحا) - # )

 ةعباتملا ناسك اوحنم

 اوا_عد وةوعدلا ةمتو

 لازء الف ةودق نيدمال
 مهران 1قامنافرهظت |

 مهراونأ ناف الافرهزتو
 ىدتهأ مم ىدتقانم

 ل-ض مهركأ نمو



 ظ
1 
1 

 ام مص و

 هفب رعتالولهتفرعم تزع

 لوقعلا ىل_عرذعتو
 9 هفسكت وهدي ل#كت

 نم ةوذصلا بوق سدلأ
 نافرغلا سي المع داع
 هداسبع نين نم مهصخو
-7 
 نم مهرئامد تراضف
 ةوام سنالا بدا ف

 تاسحالا

 2 ممولق امو

 تأيهتفةولع سدقلا
 ةمع دقلادادمالال اوءعل

 راونالادور ولن دعّتساو

 نس تذختاو ننواعلا

 هن رطعلا سال

 اسالح راحذالاب

 رهاظلا ىلع تناقل

 ىوقتلانم نطابلاو
 ملطف تاعشأو اسارح
 نييلا نمد رشلا

 .ئاوفترقتساواس ارب
 ترك واجتاذلواندلا

 امتاعمتو ىوهل ا

 براو-غ تطتماو

 توبهرلاو توبغرلا
 اهتمعّواعب تشرغتساو
 توممادت ركلملا طاسإ

 اهتانعأ ىلاعملا ىلا
 عماللاىلا نتوعطو

 اهقاد_-آ ىول_ءلا
 دا تدنخعاو

 ارواحتوا صام ىلعالا

 قلو 1

 هب 10

 حاورابةيشرف حاشأو

 ةرامس ةمدخلالزانم

 هلع قنالوريملاب ضنا انت ول اوةبف مكيلعاو كس دات ل ضف ةنجل اهللاانلدأ امناو رانلا مل دأ ام مهل تولوةءذ
 هياوامعقاملعسانلا معلج 8 نمةرسح دشأ ةمامقلا ىف سدل هللا هج 71 مصالا متاسلاف و هإعفنو ريشلا نع ىسهتنو

 نولَعلا نعمةظعوم تاز «ماعب لمعت ملاذا ماعلا تارانبدنبكلاملاقووهكلدو هبنس اوزاغفهن وهلمعت لو
 اودشن ا واغصا! نعرط ةلالزناك

 اهتاتتنأ ار ومأ ا مهنمتيعذا «ب امبتم تصر قس انلا ظعاواب

 اناجتنأ ىرمعاتاقبوملاف * ادهتع ظعولاب مههصخت تدصأ

 اهفةيغ مغر مسهنمرثك 1 جاو رع اهلنيبيغار اسانوامت د تبعت

 ش ميظعتاعفاذاكيلعراع ه« .هل' ا (رخ ؟لاقو)
 اهتنأبوتكسيلءاذاف ه«تيلعفرتتع# ى ينبلقا هيلع وكم رد ترص هللاهسجر مهدأنبريهاربالاقو

 هل فو نم مكومتت سان هتلاب رك ذم نم مك هلا هجر لا مهلانبالاقولعت ملام ع بلطف.كف لمعت الرعت

 نع لسن هننا نانتك لان نم مكوهنلانمراخهنلا ىلا عادنم مك و هنا نمديعب هلا ىلاب رةمنم مكونا ىلءءىرح
 عاروالال اون هرعيزتانلا أ فإن :كو نمت مفانم الك فاني رعأ دّةلهليادج رمهدأنب مههارب اربالاقوهتناتان ١

 هللا لوسر باححأ نمةرسثع ىنث دحلاق هنأ مغني ا ا اجا بارعالاءاداذا |[ د
 1ك متشاماولعن لاذ مس وهل عهتلا ىلص هللا ل أو- رانلع رخذاءايقرضس ىف معلا س .ردناك اولاق مل وهياعهتا ىلص

 ف تنزترسا لك ةيلمعالو لعل ذي ىذلا لثممالسلا لع يسيل“ اولعت ىحمتلا م رحاب نلف 3

 داهشالا سو رىلع ةمارقلا مول ىلاعت هنن اه خشي هلعب لمعتالن 1 ال رهط تابقن

 :لزاذاء_:عهللاىضر رعلاقو هتلز ىلع هنوعبتف مانع قلخا دنعهردةتاللاعلا ةلزاو ر ذا هللا هج 0
 دوعسهنالاقو ءماعلا هلْ نهادحا نت امزلا مدهنب نمّتال' هتعمل ىضور ع لاهو قلدطانم م ماعهتلرب لزرلاعلا

 ,لثم محءاماعبولةتوكدتف .لعتمالو ءااعد :مول لعلاب عقتتي الف ب هلاةبوذعممق ملع تامر سانلا ىلع امس

 ًامندإا بحىلا ءاذعلاب ولقتلاماذا كل ذود قدماه دب ونئاقمابمسلا طقاصاعل زي 2 نمخابسلا

 ؛لرب_ذطف مهبولة نمىدهلا حئاصم < يططد وةمكسملا عسباتب ىلاعت هليااهملسن كل ذدنعف رح - الا ل ءاهراشد ءاو

 هللاوف ٍبولَعلاب دج اموذئمونن لالا بس اف هل عقر هاطنر وفلاو هنا س انهللاىىذخ هناءاقأ” نيد م هملاع

 ل_خغالاوةاروتلاقوىلاعت هلل هللا ريغلاولعت نيلعأ لاو ىلاعث هللا ريغل اولعن يملا ن* الالا كلذاموهالا هلاال ىذلا

 رس عهمق كرت نهتاد راف مكس 1 ىدردط :ذ_>لاقو متاءامع اولعت ىت-او عت لاما اوءلطتالب دوتكم

 ىخاقلا لثمملاعلا لثمنالعو نيلاطبلاةرثكل كل ذواحن لعدام هرمشعب قل ع نمنامز كا م_سو كه ملعدام

 لعن وهو روهلاب ىىذةضاقوةنل اف كلذذ مع وه .و قلاب ىكو ضاق 0 اع لسلام

 ءادعتامزلارخ 1 ف نوكيمللاهجر نعك لاقو رانلا ف وهف هيهللا ماامريغب ىضةضاقورانلا فووف ملعب ءالوأ

 مولاي وةالولا نام ثةنعنومن ونوفادعالو ساذلا نوفو و نودهزب الو اين ددإاىف سانلا نودهز

 را ملعلاىلءنورباغتي ءارقفلا نودعا.ذغالانوب رقي مهتنسلاب بواك انورخ الا ىل_ءابثدلا تورثؤي و
 هنلاىل_سلاقو نجرلاءادعأ نو رابجلا كك وأ هريغ سلا اذاه_سيلج ىلع مهد آبضغد لاجرلا ىلعءاستلا

 معلا بلط !لوقبملسوهيلعمللا لصلاة كلذ فيكو هللا لو سراب ليقف لعلاب كفّوساعرتاطي .ثلانا معسوةبلع

 دنعتال لح رلزتعا ىطقسلا ىرس لاقو لمعامو توع ىت-افّوسملمءالو .الئافي لإ لازب ارب الذ لعن ىبح لهعتالو

 هللاكعم_خرعلا عيضت مك كا للوةءالثا مونلافترأ ار لاذمتل اسف رهاظلا لع بلط ىلءاصد رح تاك

 0 الاد لمعلا لعتلبقأ اوبلطلات كرب هيل معلا لعلا ظف>- لاّعنهظذ>اليفا تاّقف

 ا مكرحابالهللاوفاولعت نأ متئشاماواعت نسا لاقو ةيسئشإلا لعل اانا ةياورلاةرثك معلا شيا

 |. تاو نسم معلا تلط ناةتئامجر كلاما ةوةناعزلا مهتمهعاذعلاو هيا ادرلا مهتمه ءاهفسل اتاف

 00 لم ياش ظنا نكءلو ةشلاه_ق تدك



 000 هله
 لجو زعهنلا ىلعمدقي نويتاكلااماركلل او ضرالا تاودو ءاملا ناتمحو ءامجسلا رياط هيلع إبن كلذقانن
 هلعذخا ًاوهلبادادع ىلع هب نضف انثدلا ىفاماعةناءأن ١" ا! لح رونلسرملاق فا ار ىتحاشي رشاد ةماسقلا مول

 نالف ن نالذ اذه ىثالللا سور ىلعدانمىدانران نما اا هول تأ, كل ذذ اذه هيىرتماواعمط

 سانلاباسح ن مغ رغي ىتبزعيفانث هب ىرتُد او اعمط هيذدأو هدابع ىلعهينضفايندلا امل عدلان 1 1

 طاف طف فقل
 محرلا نمحرا هيدا مس

5 0 
 هنأش مظعلا هللدسجلا

 ىهاطلا هناطلس ىوقلا

 هت رهابلا هناسحا

 للاب يلا هاهو
 ىدرتماولاكلابدرغتملاو

 دان الا ف ةم_ظعلاب

 ,وهرّوصتال لاز آلاو
 لح هرصخخالو لاو

 متادلا زعلاىذ لاثمو

 ماعلا كل اوىدم ةرمعتلا

 ىتثدحمتا ف قصوى .ومىبث دسلوةب لش مالسلاه.ءاعىس وممدخي ناك الج .رثأ ىو راماته سو

 سالو ءلأس لعش مالسل اهب اهيلع دوج لع هلامزتكو ىرن اح هللا ميلك ىمومىنةدحمللا ىخئىسوم |

 انالف فرعت امالسلاه دلع ىموم هللاقف دوس أل _.>«ةنعفور زن دقو مونت اذ ل جر .ءاجىتحاربخ هلا

 ل>و زعهتلا جوأف اذه هياصأ بهلآس أ ىتح هلاحلا درت نأ كلاس براي ىموملاّفر زاللاازهوه :لاق |

 انندلا ب ماطد ناك هنالهبازهتءدصم ' 'لرمخأ نكءلو هنف .فكتيحأام هنودنف مآ ه.فاعدىذلاب ىنتوعدول هلا |

 مسوهيلعمللا ىلهىنلان ءةداورقاعوف صو افوقومه:عهللاىذر ليبح نذاعمىوروأم اذهنماظاغأوندلاب |

 لعن نمؤيالو:دانز وقدمه :مالكسلا ىفو عامجسالا نم هبلابحأ مالكا نوكين أ لاعلاةنتفنملاق |

 : :لردلا ىف كلذ .ريغذنعدسح وبن أ بحيالذ هماعنزخي نمءالعلا نمولعو ةمالس تعدل !قواطإلت ا هيحاصأ|
 ك6 نمل ترتد هملع موف ةهشلعدرن ان ناطاسلا هلزتع هملعةنوك نم ءالعلا نمورانلانملوالا |

 الوراسلاو فرعثلا لهالمثب د> بئارغو هملع لع نم ءالعاا نمو رانلا نمىناشلا اردلا ف كلذفخ ضغ |[
 هللاوأطخلاب ىتف.فا نال سفن بصنب نم ءاملعلا نمو رانلانمثلاثلا كلردإا فكل ذفالهأ هلقجاملا لهأ ىرن د

 ىرامذلاودوهلا مالكت ماكي نم ءالعلا نموراسنل نم عبارلا كردلا ىف كلذف نيفاكتلا شغيب كاعت | |
 اتلاف اك الين 0 هال سدالا كردلافكلذف هملعهيرزغبل |

 ك]ذذىنا اظعوناو فنع انعوناف بهعااو وهزلا زفة س نمءاسلعاانموراثلا ن نم سداسلا ردا فكلذف |
 توضح سا دا كيوتل االتصال . عياسلا كربلا أ أ

 ةردقا او ىوىدلا

 اههنك كاردا عنتمملا
 رعود_تبملا ةوطسل او

 اهفصوءافتسا قد رط
 هناب تانثاكلا تقطن

 نم حالو عدبملاعناصلا [أ

 لارا كرا ا 0 72 2

 كتو تكوك تقف: ليلا ٍ ىلاعتهنيا 'كلافاع ٠ نسل الاقف ةوسك هذهو ةقفندذه دعس ايأابلاقو زعل[ ق يقر نم أ

 دو>ولا تا ارذنامفص

 زعملاب ناسنالا لع نالحخالو ةمايقلام 0 ول اذهلث سائلا نمزدد اذه ىبسا<*لثم سا> نم هنا كلذ انلةحاسالف |
 .تادعصف مز وناصقنلاو ملاعىلاالا لاء لكدن 3 تاجتال سو يلع هللا ىلصةللا لوسرلاق لاق اعوذرمو راقوةوم «تعهلاىذررباج نعول[ ا
 رصخلا فصو نسلالا ىلا ريكس ]| نمو د_هْزلا ىلا ةمغرلا نمو صالدخالا ىلاءابرلا نمو نقلا ىلا شل! نم سجن ىلا سن نك عش 0
 تقرحأو نابل ةيلح ىف ||| انا ت تنلاي ايندلاةايانوديرب نيذلالاقهتني زفهموق ىلع رفنىلاعت لاو: _عسنلا ىلا:وادعلا نمو عضا اول

 لاهنتو تاس معلا لهأ فر عذ هد , الانا ناريخمتل باون ماي وولعلااوثوأ نيذلا لاقو مملخع طحوذإهنانوراق قكوأاملثما
 ىلاعتهتنالاق هيلماعلوأوه نكي ملامئشلاب صد اللب هلوق هإ-.ءذ فلاخت النأ اهتموامندلا ىلع ةرخ الاراثباب

 أ

 لا
 ١

 م-هفلارئاط ةدن>أ ْ

 ١
 الالحو از زعت تدسو ةصققىلاعتلاهو نولعفت الاماولو ةثنأأ هنلادنعا:ةمريكى اعت لاهو مكس: وسنن و ربلاب سانلاتورمأأ
 قرطأو مهولا كلاسم اوملعاوهللا| ةتارىلاعتلاقوهتلا وكس اعب وهلا وةتاوىلاعتلاهوهنعك اهتأامدلا < ةلاخآث أدب داو
 ام.ظعت ةريصبلا عاط ىحس اةالاو سانلا افعذ تاظعت نافل سفن اطعم رسنبا ار مالسلا حاط يس لادا اوعسا هتلر أ
 ّط رف نمدح ملوالالجاو نمتاقفران نم ضد راةعمههافشث ضرقت ماو: با ىرسأ هليل ترم مل_توءدلعمللا ىلدهللالوسرلاةوىم |
 توريجلاءاضف ىف ةببهلا دياعو رحاف لاعىتمأ اله لسو هءاعمتلا ىبص لاهو هيت ًانورسثلا نع ىسهننو همت ًانالو ريدلتاب سمانا اولاقف مث 2 5 0
 الملكر صيل اداعف الات نم دام س :واونلات ؟2تهلبا هجر ع ازوالالاوءالعا ارامترابملاريضوءالعلارار ل1. و 08 : ا

 مني اوال لع لقعلااو نأ ىنخاب هللا هجر ضاعن: ليضفل!لاقوهيف نأ امنتنأءوسلاءاماعنوامزاهلا هللا جوافرافكتلا فيج نتن |

 5 ار ربكللا ا ةص ولعب الن 1 ومنع هللا ىضرءادردلاوب أ لاقون انوالاة دبع ل.ةةما .هلامول مهمأ ب ءالعلا نمةقسفلا |

 نم نا شذ الس رانلالهأن مهو :ىلعة نمل الهأن مموةةمايقلا مول علطن ىيعشلالاقو تأ عسل هعن الوولعل ن 1 َ ا

 دكا
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 || نع لد _هيفايندلا هتركس د تاملاع نعل أن الدواداق انمي ذا« مزح ن ا تبت ىلع هتوهش رث 1 اذا ماعلا
 ا ا راهىادرنمدواداب مدام لن كمابلاط 0 راذادواداب ىدايعىلعود رطلا عاطتك_ءاوأ ىتبحقد ٍرط

 باقلاتوموبأةلاتومعالعلا ةيوةعهتلاهجر ن سملا لاق كل ذو ادنأ هيذعأ لا ذبهجهتبتكنمواذيهحمترتك

خلاورعلاءا هب بهذياسغاذاعمي حلاق كلذاوترخ 0
 ديعس لاقوابندلاممببلط اذا ةمكس

 ايندللا ب ملاعلا مهن ًاراذاهنعهللا ىذر ر علاقو صاووهف ءارمالا ىشغت ملاعلا مم را تاتو د

دثءكلاملاقو بحل ا.هذ ص و2 بع لكن اق يكنس لع ةومجاف
 ةفلاسلا تكلا ض عب فت أر قهتناهجسر راني 

 خاىلالحربتكوهبلت نم قاجانمةوالح يرخأن اايندلا بأ اذا ملاعلاب عنصأ امنوهأ الوب ىلاعتهللانا

ى_. موهةلظلا ىف بشن بونذلا ةاظب كل !عرون نئفطت الفال« تيتوأ دقن هل
 نبى ناكو مولع رون فملعلالهأ ى

يرضخ نو ٍلعلاب باص نان رلاءاطعا ل ود اود هللاهجرىزارلاذاعم
 برها بارو ريكو 7 

 ةعد رشلا نما ةيناطيش مبهاذمو ةيلها وكت أمو ةينوعرف مكمن 5 ةينورأف بك ارصوةيتولاجكفافخأو

 بائذاهلةاعرلا اذا يكف # اهتعيئذلا ىمعةاشلا ىارو 00

 دف ملا اذاغملا طصنام دع دابلا ماب ءارقلارشعماب 0 ةلاقد)
 ١ و فلا ك2نمناكشأ ال لاَمفهنلا فرعنالهننع ةرقىداعملا نوكت نمنا ىرت أ نيفرا عل! ضعبل ليقو

 ةرخ الاءالعب قوعللا ىف ىكيلامملا كرت تاننلضنالوريثك, نال ذ نوداذهوىلاعتهللا فرعداالهناةزخ" الا نمرث
 لوقياهافانثدح لوي لجرلا تعم اذافاءندلا باونأ نم رابانث د-رش لاق كا ذو لاملا نمرمذأ هالات اف

هتان لوةيناكو بتكللا نءةرصوقؤةرطق نيدامرشعةعضإ ترا نب رشب نفدو ىلاوع#سوأ 3
 ثدح نأ 

 اذ هون دف هتك ذا تكسافثدحتنأ تيهتشااذاءريغو وهلاقو تث دل تيدا اةوهش ىنعتبهذواو ا

 تيأرءادعلا ض»بلآق
 قهنعهللاىضرولازغلا
 ةعو سه هساعو هيربلا

 ةوكر وزاكع 0

 سيلأ مامااب هل تلق
 لضفأ دا دغبد سد ردتلا

 ارذشىلا رظنفاذه نم
 ةداعسل ارد غ زيا لاقو

 ترهطو ةدارالا كلذ ىف

 ١ انثدلاءانبأ نموهفهمذ هنوه_ثباجأ نفاندلا ف منت لك نونا لفعا داكرالا تصنموعخافالا ءاصخذللا نال ىماىوه تك

 ظ 00 ا اال 00 000 *لالاق ا ل ع لربع

 رم
 نولماعااونيلماعلاالا ى راكسءا_لبعا اوعءالعا الات ةوم موب سانلالاقو صالخنالالاءابه ماك معلا اوهيلمعلا لا

 نا ىارادإاناماسوبأ لاو هيهلمتح اذامىردب ىح لج وىلءصلخلاو نيصاخناالا نور ورغم مهلك 0 يتداو
 وأ ةيلاعلا ديناسالا تالط هب ؛رأ ا ناواسندلا ىلا نكردقف شاعملاباط ىف رذاس دج زر وأثد دلال حرلاباط 0 , 1

 هريسم نم لعلا لهأ نمد وكب فيكم السلا هبلع ىسعلاقوةرخ الا بلط ىفهيلا اتحالىذإاثي دخلا بلط دي دراكو م نملزانم
 لاقو  هيلمعب الهي ريضل مالك-!بلطن نمملعا لهن «توكيفبكو هايندقد رط ىلع لبةموهو هنرخآىا || 0 لزناف
 ىضرتر ا آىوروةن_بلاي ملاعلازحاغلا نمهتنابت وذو عند قرر هلا كرد ىرصلا ناسنك كلام فيرعت باكل

 اينالا نماض هرعهيبيصبل ىلاعتهللاهجوهيىئشي امئالعبلط نمهلسسو اما مهنا لوسر لاه لاو نفيا ]| ١ كن تا الا
 دمعاحالا
 عوشالابة رج 00 صو للابد لك ًايعوسلاءالع هللا فدودقو ةمايقلا مول ةزخلا فرعدح م 0

 ءةوذيشف هنومكن الو ساخال هننسل بالا اوقوأ نذلاقاثسهنلاذحن أ ذاو انندلاءاملعف لحو زعلاقذ دهزلاو هيوعوهنلأ

 لزنأ اموهتلاب نمؤب نا باتكللا لهأأ نمناو : 36 " الاءاملع ىلاعتلاقوال#لقانُع هياورتشاو مهروهطءارو

 فلسلاضءع؛لاقو مهم ردنع مهرحأ مهلك اوأالملقان هللا تان ” ابنو رت ثناله نيعشان مهلا لزت امووكسلا

 بلط ءدصقهعق لك ةاضةلا نعم فو نيطال_سلاةصز ف نورمش<ءةاضةلاو ءامنالاة: رمز قنورش ع ءاذعلا

 ضعب ىلا لجو زعهنلا وأ لاق هلأ ممسوءيلعهنيا لص ىنلان ء«نعهللا ىذرعادردلاوفأ ىو رولي انندلا

 سانلل وسل ه رح - الا لمعبايندلا نويلطب ولمعلارب-ةل نواعت ونيدلاريسغل نوهعقَتي نتءذلل لد ءاسنالا

 : نوعداخ ىاباربصاا نمرمأ ممم واقو لسعلا نم ىلا مهتنسلا بائذلا بولقك ممبولقو شاكلا 0

 ' || لوسرلاق لاق امهنعهللاىذرساءعنءانعلاهتلا ىور و اناريح ملل ارذنةنتف مهل نحف" النو زهتسىو

 | تامل لع ذسشأد لوسان مال هلذمفاملعهللا هنا ؟لحرنالجرةمالاءذهءاملع ل سوهيلع هللا ىلصهّننا

 ا ظ
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 هوا وىرا) يوم توب نادال ةداعساوأ الا لاهل ضوعت اماما علا نافارا ملغح لعد رارخالا نمي
 5 قل تالا كس ىلع فاخأ ام فوح أن ام:ءهنناىضر رعلاقدقف(راثأ الاامأو):داعسلا كرد لنا ةمال_هلا موسدق علا ف

 ءالت ا ا هجرنسملالاقزلمعلاو بلةلا لها ن اسأل ارم اعلاهامل ءاقفان منو ف.كواولاف ماعلا قفانملاةمالاةذهأ

 م عوءاكحلا 1 ةرر حيال براماهن لا, رحل لردك طو لعل رعممع نم نكس الدليا
 زارع ىل_ءنيقفاوملا ىأ ةنييعميهاربالل بةوههةعاضالعلا رتب ىف وك لاعف«عيضأ نأ ف اخأو ععلالعت أنادي رأ هبنعدللاىضر

 ةلعلا ءز| لاقو 0 او ًاوءركشيالنم لا فور عملا عئاصفايثدلا 0 ل لوطأ سانلا |

 ا 1 اس

 امب وادبي ومهقالخأو لجزو هودشراود شرع ةىر ردن وىردنالل-زو هوطقناف مح ْ هياىرد الوىردب الل>زو هودشراهد_ثرتسمكلذذى ديال هنأ ىردن ىرودال دوو :ءواتشاف ءانكلدت
 لاقو لخراالاو هباحأ تاق ل معلاب للعلا فهم هتلادح رىر ولا تابغسلاقو هوضفراف لهاح كلذنئردال

 هيلااودد لهئمريضوه
 رد مريخ!( نإ هللاهحرضا.عنبليذغلا لاهو لهج دقف لءدق هنأ نط اذاق معلا باطاماملاعءر 1الازيال 'لرابملانبا |

 مهتاكرح عج نافاليبس توموسلةلاتوم ءانلعلا هي ءوةعنسلالاقواندلاهيبعاتاملاعو رقتفاموتىنغولذموقزب زعتئالث محرال |

 مهرهاظ ف مهئاكسو اود شناوةوخ الا لمعبايثدلابلط باقلا ||

 نمةستعم مهطأب 3 تح نم دلاب اين د ىرت شن نموا ىدهلاب ةلالضا ع ا

 سياوةوينلاةأكث مرو بعأ نذنم هرهفءاوسامندب هع «ةيدعانمنيذهنم بعأو ||

 ا ارو ءارو لاقو رحاقلا لاعلا هيدارأ ب هناذعةدشلامالءتسارانلا لهأ فيمي نال يستر سلاو أ ظ ظ

 0 :ةفراذلا ىف قلق ةمادقلا مون ملاعلاب فكوتلو# مسوي ءاعدللا ىلصهنالوسزر تعوسدب زئةماسأ ظ
 0 ررنضرالا

ل اوةفكلامنولوةءفرانلا لهآ هيفيطدف ىحرلاب واجارودباك اييرودبف |
 لئاغلال و اذامهلجلاب دأ| دال نعيم وهمتا الوريؤاب سه 1تنك 

 اهطورستلوأةق رطف ]
 ارد قزظفانلات ارسم رعمتالا ناو لعند ومع لل تيمدسق لك ابان حقا[. اورمثثلا

 0 ممىراصنلانم ارشدووملا لع-و لعل ا دعب اود ب مالراذلا نملفسالا

 او رعابرماع الفىلاءتلاقو مهءانبأ !توفرعاو هنوةرعب لبا لاق ذاةفرعملا دعباو ركنأ مهئاالاةث 2ث تلا ْ

 حسن اقانتانآ | ماشا ىذلاأ امن مهلعلت اوءار عاب نيماعلبةصقفملاعتلاقونس رفاكلا قلعه اةنعلفهباو رفك 1

 كلذكف يهل كرتاو ثيل ماكر هدف لاق يحن واغلا نمناكف نا. !اهعيتافاهتم' 1

 ةيلكلاب بلقلا ريهطت
 لاعتهللا ىو سامع
 اهتمىراخلا اهحاتغمو

 ةالصلاىمرحقلا ىرمخ
 5 تاعلا فا <

 3 0000 1 تْود وأ ةمكملا وأ ءاوس ىأ ب اكلاي هيشةتاوهثلا ىلا دلتاف ىلاعتهللا باك قو أ ماعلب ن افوساغلا ماعلا ٠
 8 1 اهرح اوهنلا برست ىهالرجلا مق لكعتعقو: تم ناطعوتسم اللاعب سس لمتد 1 ْ

 اهاوقاوهوىلاعت هنا |
 لثمو نئناهنطاب وصح اهرهاط ش ملا :ا:ةل-مءوسلاءا!إعلثمو ع رزلا اص اخ ءاملا كرتن ىهالوءامل | ا

 سدا اند ءانبأ نو هسا لاعلان راي الا اوزابخالاءذ_عف وللا مال ءاهنط أب وماعاهرهاطو وبقلا || ْ

 هلعبابتدلاب باطن النااهنةييتامالعمهاوورخ .ًالاءالعوهنيب رق هما نس , زئاغلانأو لهاا نماياذعدشأ رالح أ ا

 اهمعنءافصواهماودوةرخ 1 مافءواه ءارصت وابترودكو ا مسحنوا ندا ةراةح ”لردينأ ماعلا تامردلةأ ناذ /

 امهناوىرخالات طض-اامهادحا تيضرأ اههمنيترضلاك اههئاونانداضةماممأ لعبواوكلمةلالحو | ٍ

 تتامىلاةفاضالاب

 لاق ئهتنا رابتدخالا

 هتلكت ذفنالف قارعلا

 هتلرثم تاعو«ةيصدعب و

 لاح را_لاندش و

 تفرش لاحرلا كتنعذأو

 تقاتشاواءندلا نعهسفن

 اهحرط اهوىرخالاىلا

 ةيقابلا تاط ىف قىيسو

 دكر :وذتلاءذكو

 زي زعلادبعزب رملافأك
 تلاناةقاوقاسف:ىلنا

 ةرخ“ الاىلاتقانآ ايندلا

 تدعبامهدحأ نمبر قامهمبرغم او راك اما ىرخالا تغامها د١ تالت رامهم نازيملا ىتفكسكا

 رح الا غرشب ىلع ىحرخ لاى هنميصتامردةبف غرافوخالاو وامامه لح نيحدقك امهتاورخ“ الانعأ '

 ةدهاشملا اف لقعلادساف ةووفاتموطصنأ مم ارصنا مشاهملابا تذل جارتماوا ترو دكوايندلاةراةفرعدالنمتافأ]

 ارفاكو هفاهماودوةرخ "الا مأ مانع لعب النمو هل تعال مدا لعل انمنوك فيكف كلذ قادمون دل ا
 عمطامهتس ع+! ناوةرخ دللابتالا ةداضملعتالز هو هلتاعاال نم ءاسلعلا نمت وكيف يكف تاءالابولسم || ا

 ا
 ةصز نم دعد فيكفهرخ 1ىلاهلوأ ن مهلك نأر هلا , رفاكوه لو مهلكءايبنالا عئا ارسشن ل_هاح وهف عما ءريغفف

 35 هيرقع هتاف ةنوون 31181 هناا ثلاث اوهفامندلا ىلعةرخ < الارث ؤد / مهلك اذهلعنمو ءالعلا|

 منصأ امىدأ ناىل اعتهنبا نع ةياكس مالثلاهيلعدوادرابخأ !قفوهت-ردهذ_هنمءالعل انزح نم دعب ا / ا



 فكدتعأ تاكوةيودلا
3 

 لوط د_سملاةراثم

 ىلع امماب قلغو رابغلا
 ةيعادئ رع مث ىسفن

 دادةسالاو يح اةضرف

 ةني دم او ةكمتاكرب نم

 هنئاىل_هىنل اةرازو

 غارفلاد_هبرسومبلع
 تاولصليلخلااةرابز نم
 ترس متهمالسوهيلح هللا
 ىنبدسح مث زاخلا ىلا

 لافطالاتاوعدو مهلا

 دعب هيدواعو نط لالا

 نع امل ادعبأ تاكنا
 ترث اولا ->-رأ نا

 ولدنا ىلءاصرح هل اعلا

 رك دا بلَلا ةيفصنو

 نامزلاثداوحتناكو
 لابعلا تامهمو

 ةشعملا تارورضو

 شو ثةردا رم اهحو فرخ

 تاكودوا_1لا ةوفص

 ىالا لاخلا اوقددال

 عم ىنكسل ةقرغتمتاقوأ
 اهنعىمط عطقأال كلذ
 قئاوعلا اهنع ىعفدبق

 ىكعتمد واهل اد هوعأو

 ننس ر شع رادةمكلذ

 ءاثأ قلى دنكات

 رومأ تاول_1ئاءزذه

 اهزاما نكتمال
 زر( ةلاؤامئام ساو!

 ةرك دنا جيشا ىزإا

 اند , تلعىفأ هي مفتنبل

 مله ةيفوصلا نا

 هللاقدرطانوكلالا

00 454 

 سق كلاوسأ اه لااوذ 201026 لاعدتم يطل ةكوهقفي نمءاج نات بهذاو مانا كرت !لاقفرأن

 وسلا عتصا ةرافلا نسخت قوتسملا ري_غعاطعا ىف لاقل س دلو ىللوأ هرمضد رو هل سن نأ معلا طفح تأ ىلع

 معلا ةيعاربانوز ع حصاق هب منلاةسحراس نيد اردمك] (رعش)

 مهعلاةفوط نا ىكضأ ان االف هرد_ةللهعاوسم اوسمأ م- منال

 مكعلاو مواعللالهأ تفداصو * هفطلب فرطالاهّنلافطلتاف
 متنكمو ىدإنوز_ةخفالاو ةدوم تدفتس وأد هم ترمشن

 مط دقفنيبج ودسملاعنمنمو تاما ك1 لاهجلا منن 5

 اًعيدناذه ءاز و نأ هلرك ذنالو هيو اللا ىلا هيلا قلب تأ تيت رصاقلا لعتملانأ م (ةعباسلاةفيطولا )ب

 لغأ هنادحأ لكنظيذا هنعهبلخ أهم ملام هوت و :هبلقهملع سود و ىلا ىفهتبغر رشي كلذت اقهنعدرخدن وهو

 مهحرفأو ه 0 سدا لم 0 ى هنا ده هللا نع ضاروهوالا ديا ساق قد دراعل كل

 رنغ نم فلسلا نعةر وف ملادئاقعلاسفناف خس روعرشلادقبماو علا نمديقت نمنأ لعن اذ مب وهإةعلاك
 هداقتعاة يلع شوش نأ تبني الف كال ذنمرثك 1 هإةعلقك مو ةلرب رس كلذعمن سحو 0 وأد ريغ نمو <» هملشلا

 ضصاوخلاه_قدهد.ةرسش لو ماوعلا دية هنعل<ئارهاظلا تالد 2 ]رك ذول هناق هتفرحو لخ نأ قش ل

 عمض اخي نأ ىنبنء الل هريسغوم_سقن كل حادي صان طيش بلقني و ىصاعملا نيب وهني ىذلا دل هنع عفتريف
 اهددصب مهىتلا تاءانصلا ىف ةنامالا ماعتو تادابعلا مملعت ىلع مهعم رصتقي لد ةقيقدلا مولعلا قئاةح ىف ماوعلا
 ةهشلاتةاعتا عر هنافةه<ش مهلع كرحالو نآرقلا هي قطناكرانلاوةنملا فةيهرلاوة.غرلا نم ممولة العو
 ىتلا مهتاعانص مهم ماع لطعن هناف ثيابا ماوعل ته نأ بالة وكلهم قشيفاهاسهبلع رسعت 0
 .نال هلعف هلوقبذكيإلفهلعبالءاعرلعملا نوكي تأ (ةنماثلاة طولا )< صا اولا شع ماودو قلنا ماوتا هم

 سسلكودش :رلا عنمملعلا لمعلا فلام ذافرثك أ ًاراصبالاب اب راوراصبالاب كردي لمعل اورئاصيلاب كردي علا

 | ورع تمنع او منام ىلع مهصرح داروهوممءاوهيسانلار عم نإ ممس هنأق ه هولوا:دنالسانلل لاقو ًاشلواتت

 نء«لظلاو نيطلا نمش قنلا لثمنيدشرت سلا نمدشرملا محملا لشموهب 7 : تس ناك املا هذلأ اوءايشالا بءط أ هللا

 ىنعملا فل. ةكلذاو حوعأ دوعلا اوىلظلاىوتساىّتمو هدا نيطلا شع :فىكفدوعلا

 ملظ العفاذاكماعراع د هل*مىانو : قل نعهننال

 لهاا رزونمربك بكسل ارز رد نانو عسا |توستوولاب سائلا تومان ؟ىلاعتهللالاقو

 هتنلاىضر ىلعلاةكلذاوا مل منمرز وواهر زوهماعف ةيسةئسس نس نمو هينودتقي وريثك ماع هتلرب لزب ذ دا

 ملعأ هتلاوهكسوتب مهرغب ملاعلاوهكسفب سانل ارغب لهاخلاف كسنتملهاجو كتهتمملاع نالحر ىرهط مصقدنع
 *( م! اها لعلاو رع“ الاءال ءتامالعناس , ولعلات او 1 قسداسلا ايلا )#

 قلفلادثأ مهن +! ىلع تل دةئظعت ادب دشناءو بلاءالعلاقدروذقو ءاذعلا اوملعلا لث اضف نمدروامانرك ذدق

 انندلاءالع ىنعنوورخ الا ءالعوابندلاءالعنيبةقرافلا تامال لا ةفرعمةهظعلا تامهملا نق ةمامشلا موناياذع

 نالسو ةدلعهللا لص لاقاهلهأ دنع ةلزنماوءاملا ىلا ل_هوتلاو اندلاب سنتلا لعلا نممهدصق نيذلا ءوسلآءاملع
 نوكر ىتحام اع ءرملات وكمال لاق هنأ لو هيلعهنلا ىبصمنعو ملعب هنا هعفني م ملاعةمايقلا مون ايازعس انلادشأ ]

 كلذفتلقلاق معو هقل ىلءىلا عت هَنلاةتح كل ذف ناسألا ىلع 0 معلا مس وهيل ءهللا لصلاقوال ماعم 1ع

 لوميا غمتا بصلات و قاسفءال عولاهح د امعنامزلارخ 7قتوك مس وهيلعدهللا لص لاقو مفانلا لعلا
 للا فوهف كلذ لعف نذ 0 ملا سائلاهوحو هياوفرصتاوءاهذسلا هبأو راعلوءام العلا هياوهابتل إ_ءاآاو عت ال

 قون أ لاحدلاربغنمان“ الإ سوملعدتلا ىلصلاةو رأثن مم !بهليا هلا ءدتعا لع مك نمل 0

 دز تدع ددزب لوانلعدادزا نم ٍلسو يلع !ىضلاقو نيلضا.اةغالا نما ةف كلذامو ليقف لاحدلا نم

 اهف ,ربوخملا عمت ومهم <: ناحل دمال قد رطلانوفدث ىتمىلا مالل_بلا هيلع بم دعلاتوادسعيالاهننا نم



 و | 2 ١
 بورضىرت ىتحتارامالاىلار اناني دإ ةريصنو ىلاعتهننا ىلا ردن لل ارشن سد ردتلانم ىطرغلو

 اهدا ةدقسا ليقةيترلى دصتل ا نمهعنع ناب كل ذو اش لعتملا ع هن نم عدبالن اج( ”لاعلاةفطولا) دب تارارتخالا ل
 ةسارلا نودىلا «هلناىلاب رغلا م ولعل! بلطي ضرغلا تا ىلع ههمان مت ىلا نمغار ةلالبق قحنرعي لغاشنلاو
 ءناقهدسغي ا ترثك ايرحاغل املاعلا هطصنأم س دلق ع نكت ل مدعي وةسفانماوةاهابلاو

 مالك !!ىلدحلاو هةذلاف فالكل ل وهناك نافهباطد ىذلا ملعلا ىلا راقت .تدللالا علا باطبال هناهنطاب نم
 ةىنلا مولعلا نمالوةرخ لا مولع نم تسيل مولعلاءذه ناف كلذ نم هعنجف ماكح الاوت .وملناقىراتنلا]
 97 هالاناك اموثد دخل اي ل كحل هنئالا نوكت نآ للان هقلريتلاعلا 0 0
 هنافعكرثي نا سايالفاندلاءدصقر بلاطلا هلعت ذافاهميذ مني .ةمكو سفتل |قالخخأ ةفرعمو هر .الالعنم هن
 ةرقحلا ىلا_عتهللا نمةفوذحلا مولعلاهيفذاهرخ وأ ص الا ءانثأ 1قهيني دق نكءلو عابتتسالاو انعولا فاعمط هلرم
 ىرعو هريسغ هي ظعي اع ظعتد ىح ةرح الاف باوصلاىلا ىدؤ» نأ كش: كلذو : ةرخ الإ ةمظعا ا امندللا
 ل_ءحذا هدامعب كلذ هللا لف دقو ريطلاهيصنتعيل غلا ىلاو ثدي ىذإابحلا ىرجت ءاجلاولويقلاب حا
 هذهىفعق ةودمادهو مولعلا ءانحالاببس نوكم !ءالا تحاضاأ قاحو ل تئلاءاق ىلا | م قل 3 هيلو وهشلا

 نءضارغالاعماهلدردتلاديزب الفةبن رغاا عسب 5 الكل تالداحتو ةضحلاتا.فالختا|ماف مولعلا
 ةيعر ىلا_ءتدنرا هكرادن نمالا هاعللاب ءاطولال_ظلاىفايدامعو ىلا عت هللا نع ةلفغو بلقلا ف :وستالاا هر
 نها تاريصبتساو م#تعاو رظنافةدهاشملاوةب ر تاكا ذهىلءناهرالو ةشداا مولعلا نم هريغديحصوأ
 ىهو (ةعبارلاةغيطولا) انامرهقوأ الماعوأ ايضاق لعج لعت اذا ىتح مهدحأ انهزاي ايندلا ءانبالارحتمانرصا 0 4ليقن انيزحهتلاهجر ىروثلا نايف ةسىؤردقو ناعتسملاهللاو دالملاودابعلا ىف ك3 قة
 0 رطب وحرصبالو نكمأام ضن رعتلا قير طب ىالخالا ءوس نع معتم اوحزب نأ ميلعتلاةعانصق ةئاقد

 هيقوالاهتعات .ماماولاةوهو 9 رعبلا تف نع سانلا عنمو ل عمك دشرموهو ل سوميلعقلا ىلا ذارارصالا ىلع صرخلا يمن و فالداب موسسملا ىلعتأر ل اثرون وةبمهلا باح: عرصتلاناف خبوتلا قد رطبال ||
 هينتتل لباره«توكتل كعمةدقلا ترك ذاق هنعاممنامو مال سلا امهملع اوحو مدآ ةصقاذه ىلعكلهمني وئين
 ل ةقهيتاعم اتت ىاةيكع ذا ناهذالاو إذ اغلا سوغنلا لبعاضد أضن ر ءداانالو ةربسعلا ليدس لعام
 لفكشملا تأ «(ةسماخلتا ةفي ءطوولا )* ةنطف نعبزعنالا## كلذ نأ لعبا هيرلعلا فةبغر هانعل نطفتلاح 2
 هنداعهقفلا لعموهقفلا لع خب بشت هرداعذا ةغللا لعكمءار وى مولعلا لعتملا سفن ىف ميةيالنأ ىنبذي مولعلا 3 1
 مالكسلا لعمو هي. هنق دو مر علا تاع عامج»و :٠ ضخ لقنكلذنآو ريسنتلاو تيكا ل

 هذه ن+رلاةفصف مالكلانمكلذنبأف نإ سنلا ضيح قم الكودو تت ةثاذلوةي وةقفلا نعرف
 ىل هرم ثيل اد.سب كلذ ىفءادتفاوإةعدبلع طخعوأو رت فا الملا قلق هييقزا ار نأ« (ةسداسلاةغيظؤلا )+ ينال ةبونمعتلةنقاف عردتلا ىاو تأوي الفكشمذأك تاو هريغفملعتلا قو زرط معا لع عسولتآ نبتت دح اوهلعب لفكتملا لب بنتحت نأ نبني نيلعملل ةمومذمقالخأ

 تعلم .ءاف مهلو ةعردق ىلع مهملكنو مسهلزانم سانلا لزنن تاان سعأ ءاسن الار تسلا ١
 مهلوقع هغلمت الث دكت اموت دح دحام تسوم قالا ةراهمهفيلقتس نأ ذاةقيتحل ابل
 ندصو | جاهل تدحو ول ةجامولعلانههتاهرد_ضولاراشأو هنعهننا نضر ىلعلاقو مهضعب ىلعة نتف ناكالا ||

 قانعأ قرهاوخلا اوةلعتال مالسلاهتءلعىسدعلافو همسوهفيالا هذ فيكف هرعافتن الل اله 1 نكيينورلعتل همهغي ناك اذا اذهدحأ لك ىلا معباملك ماعلا ىش ني نأ ىنمنالف رارسالاروبقراربالا بواقفنعاا 0

 نع ءاملعل ا ضعب لئسو رابعملاتواغتل راكنالا عقوالاو كد ,عفتتب وعم ”ىتحممهف ناز 5 0 الك ليقئالذإو رب زانحللا نمرشوهفاههرك نءو رهو !نمريسخة مك ناذرب زانت
 هال ةما.لا مول ءاجاعفانا_!عمتكن ملاف لسو ءيلعهنلا ىلصهننا لوسر تعمسام ؟لئاسلا لا ةف ب
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 نك مذا ةناكق ارعلا

 نوكي تاز وي نم هيف
 دك (١ ع, نصأ رعالا

 تااونطذااش دامس هبق

 ىلعالا بهل اوهثال د

 وهذ ذناكن ندلاف

 كبترا علعلا نم مهغلبم
 تاطابمتسالا ىف سانلا
 نع لعب نه نطذ

 ناك كلذْناقارعلا

 ةهس نم راعشتسال

 مهنم ب5 ن مام اودالولا

 عحاجل دهاشب ناكف

 راكدالاو ب قاعتلاف
 نعي مهنءىضارعاو ىلع

 مول وق ىلا تاؤتلالا

 صأآ اذه ن ولوةبف

 تنس هلسل ىواعس

 له تباصأ نيعالا

 ملعلا ةصرو مالا
 تقرافو دادي تةراغذ

 و لامنمىم تاك ام

 ردقالا كلذ نمزخدأ
 َت رو ةو فاذكحا ١

 لامن اباصخخرت لافطالا

50 

 نيلسملا ىلع انقو هنوكل
 ذحاامملاعلافرأ إو

 [ هلابعل ماعلا

 تق اوماشلا تلخدمت

 نيتئس نم اند رتهبق
 ةلزعلا الا ىللغشال
 ةضارلاو ةول_كلاو

 داما ةرهادملاو

 تيذهتو سفنلاة يك رتب
 باقااةيفصتو قالخخالا

 5 ىلاعت هللا رك ذا

 معن 0



 كل الا

 سرد نا ىسة:دهاجأ
 انيطت ادذحاو امون

 ناكفىلاةفلتخملا ولعل

 الوةملكن ىناسل قطننال
 ىتح ة#تبلا اهعيطتسا

 قولةعلا هده ا

 املا ىايزح ناسالا

 أ مضهلاةّوق هعمتلطب

 بارشلاو ماعطلا ىرضر
 ةب رس ىل عاس ةنالناكو

 ةما ىل مطهنت الو

 فعلا ال5 كتر
 ءابط الا عطق ىح ىوقلا

 : اوان امل نيستا

 را

 الا جالعلابهيلا ليبسالف
 نعرسلا حو رثد نأب

 تحال مهملامهلا

 ةباكلاب طقسو ىرخملا

 رطخملا ءاهتل ا هللا

 ىنباحاف هلتلمحال ىذلا
 | اذا ارطضاا سحىذلا

 ىلقىلع لهو ءاعد

 لاملاّنع ضار_ءالا

 دالوالاو لشالاوءااو

 ضر-غ ترسهطأو

 انازتكسملا ور
 ماشلار فس ىسفن فربدأ
 ٌ عساطنانمارذ_>-

 لعبادالا راجوة لذا

 ماشلاب ماقملاف ىضرغ
 لم |فئاطاب تفطاتف
 دادغب نم جو ركنا ىف
 اهد واعأ النا مزعىلع

 3 ىلأزهت_ءاو ادبأ

4 1 

 | نمعو رفا فة ساطاوةلعلاقلطاةنيابم ىلعةمان ةءارحو دنهج دهج دعبالاهبلا لص: ملوايلاءكل ذ هبلع
 ت1! فئاطو ىف اكردقلا اذ هفْوهْتِ! درع 5 ؟ىىذللت

 5 معملادشرملا فئاطو تاب )* ١

 لاحوابستكمتوكق:دافتس !لاحلا_لا بحاصاذ ا لاومآلاءانتقاىف هلاك ل اوحأةعب رأهلعفناسنالل نأ معا
 انك« هينوكف هريغل لذ. لاحواعفتنمنوكمفهسفن ىلعقافن لاح لاؤسلا نعابنغ هينوكمقهبستك |لراخدا
 نءىغب ليسم< لاو باستكاو باط لاحول لالا ىن:ةداكىنتقي لعلا كلذ كف, هلاوحأ فرش و هوالضفتم

 معو لول ءنفلاوحالا فرشأوهو ريصبت لاسوهيعتمتل اول عملا فرك:لاوهو راصيتسالاحولاؤسلا
 بيطيىذأ!ك اكو اهسف: ىفةئيضم ىهواهريغاءىطت سعشلاك هناقتاوعسلا توكل م ىاعظع عد. ىذلاوهف
 الو هريغذص ل ىذلانسلاكو علا نعلاخوهومريغ ديف ىذلارتفدلاك هب لمعد الو لعن ىذلاو بيطوهووريغ

 ليقاك قريت ىهواهربخاءىضت حابصملا ةلانذو هر راع ىهواهريغو سكت ىتلاةربالاو عطقي

 ىرتح ىهوسانللءىذت 4 تدقوةلايذالاوهام

 +( كوالا ةغيطولا )دب هفئاطوو هنادآ طةاف|_عسحا رطخو اه.ظعا أ داقتدقف ملعتلاب لغتشااههمو

 نابءداولدلاولا ل شمسنا سغا#و و هيلعهللا ىلصهلنا لوس رلاقةمقب رعد رح ناو نيلعت لا ىلعةقفشلا
 نممطظعأ ملعملاَو قح-راص كل! ذإو امن دإ اران نما مهداو نيدلاولا ذاتن | نم مهأ اوهوةرخ " الاران نم مهذاعن ناري

 لصحامقاسنال )عملا الولوة يقابل اةايدلل بنس ملعملاوةيناغلاةابحاورضاحلا دوج ولا ببسدل اولا نافنيدإ اولا قح
 انندلا مولعوأةرخ أ الا مولع لعم ىنعأةادلا ورخالاةامعلل دمغملاو هرلعملا فاو مئادلا كاهل كل الا وج
 ءانبآ قحت اكو هنم هناي ذوعت كالهاو لاله ه.هفاندلادصق ىلع ملعتل ااماقا ء.:دلادصقىلء الدر" الا د_صقىلع

 الودداوتلاو بالا د_>اولا ل رلاةذمالت ق- كل ذكةاهلىدصاقملا ىلءاونواعتب واوا هت نأ د>اولا لحرلا

 ءالعلا ناقابندلا مهدصةمتاكنا ضغابتل اودسادتلاالا نوك الوةرخ“ الا رهدصةمناكن ا كلذكالا نوم

 قد رطلالزانم اهروهشواهونسو ايندلا نمقد رطااهلانوكلاسوىلاعتهناىلانورفاسمةرخ آلا ءانبأو

 ىل_ءالا سودرفلاىلاره_كلاف يكف ناهلاوداوتلا بنسرا مالاىلا نب رفاسملا نيد قد ر الاى قفارتلاو

 ايندلا تاداعس ف ةعسالو عزان ةرخ ”الاءاننأ نيينوكم الكل ذلف ةرخ لا ةداعس فقضالو«-ةب رطىفقفارتلاو

 01317 4ر52 و نع نوح راهجواعلابةسايرلا بلط ىلا رول داعلاو بازل نيل كلذلف
 | (ةيناثلاةفيطولا )نيةتملالا ردع ضعبل مهضعبذ مو ءالخخالا ىلاعت هلوةىضتةمىف نواح ادوق ءةودا توذم أ

 11 ركوب برر٠ص)ر)٠)للابااب0باكلاا

 لباركش الوعازح هيدصةيالوارحأ لعل اةدافا ىلءبلطب القهمالسوه.لعهللاتاواص عرسلا بحاصب ىدتقي نأ .
 0 مهلعةمزالةثملا تناك ناو مولعة ةمهسفنل ىربالو وهلا ب رةةللابلطو ىلاعَت هنيا هجول لعد

 ارز -هنلاهق عرزتل ضرالا ربعي ىذإاك اهف مول#علا ةءارزمىلاءثهننا ىلا نرعذت 1 مهموأف اوذهذا
 ظ ا ا ازوت  داح نيك ضال حا تقنع راهي
 | تاالامميلع مكتلثس أ الموقاب ولج وزع لاق 5ىلاعنهنلا نمالاوحالا باطتالف باوثلااذهتلن ام لم الولو ىلاعت
 | 00 ادد او عملسو نفل بكد ص نديلاوث ديلا مدامايندلا فامولا-لاتاقهثلا ىلعالا ى هرحأ
 ادملفسأ ح هم نك تاك لا للاولعلاب ب ةيلط نتاومللا
 ا | ىلعو مج ردنعمهسؤر ىسك أننيم هعمل ضرعلا روتي اوه * مو سارلا مأ ىلع ساكتنالاوه
 | ىلا عتهتلاىلاب رقتلا مهدوصقمنأ نو عزب موةىلا نيدلا مأىسبتنا فيكرظناف_عملل ةنااول فلافل
 | فانص نوامحتي وءاجلاولاملا نولذبب ممناقامهريغ قوامهف سن ردتلاو ماكاو مقفل لعنمديف مهاب

 | تار عتملانملعملا عقوت مت مهلا فتي مدا اوكرتل كلذاوكرتولوتاءار ل اقالطتس الئاطالت امد قلل
 | تافءراطوأ ىف هيدي نيد ارحسمو هنا اءاحف هلاراهج ضني وهود_عىدا_هد وهيلو معني وةيئانلكف هلموقي
 نمىضسالغ اهبح رب م ةلزتماءذ بم سفنل ىضرب ملاعب س سخاقءثادعأ ىدعأ نمراصو يل ءراث هّقحفرصق

 لا



 سداح ثدلاتاؤه
 ماقملاىلا اهل. مسند
 ىدان تاعالاىدانم و

 قبيرلف ليحرلال.>رلا
 لاقلاالا رمعلا نم

 0 دنس |
 تنأامعبجول ب وطلا

 ءابرله_ءلانمهسبف :

 دعتسنل ناو ليسو

 ىف ةرخأ اللث الا
 عطقتم ناو دعت_ست

 ومعتملا تونر شملا مهو ىلاسءهناب توفراعلاالا هلا الفةداعسلاب زوالاامأوةماللاوهو قملا دصق!اه ضر ْخ

 || يةمال_سلاوةادقلامهلف لكلا !ةورذنودتوعونمملاامأو معنلاة شو ناحي «رلاو سو رلابىلاعت هللا راوجف
 ظء ا ماك تااناو معاةنجو ناكر وح ورفنيدرقملا مناك نااماف لح و رمش

 ةيدويعلاولاثتمالا دصت ىلءالءتهح ىلا ضمن اوأ ضو لورصقا اللاهوت  لنملكو نيعل |باعص أ نمثأ ||
 نيل !قحوهاذهنالعاو متع هلم م نمل هلذنيلاضلا نمولا مشل انادكأ ن نموهف لجاعضرغلل: |

 ه.فاوتربو راصبالاٌ: د_هاشم نم ىل>ًاوىوذأى هم نطاملا ع نمةدهاشهركردأ منا ىنع أ نيذسارلاءاىلعل ادنع |

 نس لد 5نملاحج هرب_غلاحو قة دهاشمت م ىدصخر ةرحخأ أ نم لاح مهلاحو عانج ممل ادرغداقتلاد> نع |

 ىلا ةلماعملا لعءارو فتاك رعوتفشايملا معءاروةداعساافنايعلاوةدهاش 1 , طع لو نا.ءالاوقيدصتلا |

 مءوتافصلا لعءاروةمومذملاتاطصلاو 2قدر ط كواسو تافصا !تامقع طدوورح ” الاي رط لوا ا

 عامجالابندبلاةمالسو ةوصأ ا بايس أ ةدعاسموندبلاةمالس لعءاروثالذف كول سلاة شيكو كوةملاعأأقار 1 1

 سانلا طيضى هنوناقوناطلسلاب طو:موهو نكسملاو عطملاو سدأملاىلا هيل موتي ىذلانواعتلاو رهاظتلاو ا

 معنالع معلا لاق نم وبييطلاةمصان قفدهلا بايسأامأ وهيهفلاة يضمن ةسايسلاولدعلا جسم ىلع | ا

 1 (تاقناف) ةنطابل از زعل موال لاا هاظلا مولعلا هيدارأ ممل اىلا هب راشأو تايدالا لءونا ديالا | ظ

 تد_.ءلانودناةااوه هب رولا:.لىلاعت هللا ىلا عاس !!تا رجا هل ارلاودازلاد ادعي +ةيلاو بطلا مجتسا |

 ا ةراتهفئاطان هةقيطلو نسل ارا لو زعهلئارا ارمس | نمرسوه لد سوسهلاوعللاىلقلاب ىعأت سلو ا

 راصهتطساون ورسسلا كل ذأ ىلوالا ةراطملاهنال بلةلاب هنعربعد عرس تلاودذتمطملا سفتلاةرانو حورلاب+_ع ريع

0 

 قئالعلا ذه نكلا

 كلذدنعف اهعطقت ىتخ

 مزح و ةبغرلا ثعبلت

 برهلا ىل-ع الا
 تاطيشلادوعن مترارفلاو

 ةضراعةلاحءذهل اوهبو

 امئافاهع :واطت نا كابا

 تاو لاوّرلا ةعب رس

 تكرو امها تنعذأ

 قةص» راللب هين رودضموهوةذشاكملا مع ندرمس هاند نععاطغلا ف ثكوةفرطالا كلهآ اتيطي وبلا ود
 ىلا سارق ا عام 4 .”رملا مارجالا هذه نم فرش زب زعردو سدفنر ه ود وهلاقي نأ هيف ثوذأملاهباعوو ذأ

 هتنسن نك-او ىلا عئهتناىلاةب ودمت 21 لكو فرص نمحورلالق حورلا ن ءللنول مس وىلاعت لقاك

 0 ةسيقنلا:رهوملاءذهو قاما نمىلعأ ص الاواع.جرمالاو قلاناهنتفتديلاءاضعا رئاسة بست 0 فر
 0 7 ل ١ 1 اهتم نم اواهنامح تأنيب اذا لاب اونيضرالاوتاومسلا لع نراس انا ةنامالةلماخلا طل امانا ادع

 ل 10 ْ لوي امىردنال ل_هاج رد ردم حاورالا مدح ب لث اعلا تاقاهم د قد ضن رعت هنأاذه نم وهف ومالا اع نم ْ

 مح 0 2 ْ نراك يا 0 هددضإ ,نعتاسار دريت نقلا ده نست

 5 يع 1 ااا فارق 2 ةبعذلاءاملةزاشةيراراكو ا رطفتديلاةةناكلاعتمتقنرطف |

 ءر و هعرامسم |
 الو ٌكَسفنهمل|تَدفَدلا ْ ولد 5 0 !جاتح دق هءاف كال ذكتطلا نا ىنحالو طا لاصم هل نموهف تدبلاةلصم |
 ةةدواعملا كل 7 قادم اوهنع ىنعتسان 0ع : رهد-وناسنالا تاكو لهنا ىفهقراغي عملا وهيل حات>الءدحو نا سنالا ناك |

 يلا 5 0 ا قوزجطا اوزيدللاو عرزلاوةئار لل ايهماعط ل» مسحت ىف.دحو ساب لةتسالذاءدحو شيعي ناهنككالعج و ىلع |

 0-3 در (كرأ ٍ تراثوس الا طاّدةااه_يعموةناءتسالاوةطلاخغ لا ىلار طخطاقدلك ثالذت ال ادادعا فون كسملاو املا ليصخت |

 دعت عراف 20 1 1 1 لح ادنم ةعزانتملا طال_الاقلادتءالا طفح بطلاب ولحادنم طال_الا داضت بدسإ مهكالهل صح | ا دعا دإا اك حيراخ ن مس اندلا ببسي مهكاله مهلاتق نمل صحو اواتاعواوعزانتوت ا اوهثلابابسأ اوهذاحت مهتاوهش | 11

 0 1 1 ١ قا رط معو ب م طال_خالالادّتعا قد رط معو راخ نم سفانتل افلا دعالا اننضال و ١

 اا دى ام هقفلا رعد ,رمقلاه.طموهىذلات ديلا ايدل كلذ لكودةفلاعنالاوتالءاعلا ف سانل الاو تكللدعا
 1 لإ ّ لإ 1 يي اةي داب كل س :ملاذااهررخوةب وارلاءارم :واهطاعوةقانل عارم ا ريتا هيلق طصاالومسقت دهاعإلاْا بعل

 ا ا ْ اهم ىتلابايالا قاقدىفهرعقرغت لك تالدا# ىف ىرع : ىبااتاماكسا !قئاقد فهر عقرغتسا 0 1

 3 51 مافن ع سا ا .ماكرأ يسالمعا عك افا طوعلاسلاكشلوا فش / ا هللا لفت ذا | معبلا للدول بالا علا هاو رام نيكل اع دمع يحل ةيدارلا بز رت ىتلا طوقا ا 0
1 

 نع ل_ةدعاى وح 1

 1 ماحار حاد

 اسالاثاوه 2 نيس

 اذ_هقو ةئامعبرأو :

 ( لدا -



 نمديالقتان رورمضلاو
 نانستالالوأاهماكحا

 تاسوسحلاب يشي
 ى طاغلا ٠ نم تانك

 سنح ن مناي رورمضلا

 لبق نمناكى ذلا قامأ

 نموأ تادسلقتلا ىف

 قامنارثك انامأ سنج
 تامآوهو تايرظنلا ف

 الو هبفروءال قة

 دع تابقافهلوإ اع

 له راغثا ترو رضلاو

 ىسفن ككشأ ىدنكع
 0 اهف

 ىلا ىئاكشتلا لوط

 مياس ىلا حل
 تأ وسلا ف نامالا

 اهفكش | دذحخاو

 | ملعب تأدتباىفا مث م

 ل مالكجلا

 عل ةلعو

 0 مم

 هفتسصأ تا تدرأام

 ايف اوالعمد فداشت

 فاو ريغهدو تع

 رركل] !لزأ [داىدوصقم

 ىلعد_هبانأ او ةدمهك

 معدأ ًارامتالاماقم

 نعحورخلا ىلع ىزع
 | كالتةفراقمو داد-َءب

 لكلا او مولا الا

 هسقملت و امون مزعلا

 ىرخأ ه.ضرخؤأ و الحو

 فةغرول قدصتالو
 لالا ةرخ الانلط

 لعروس
 تراصف ة يت ءاهريءيف

 تار 1 خلط
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 . انقل

 ْ يدل عك كاذؤ هتؤتو يللا ةقانوفاثلاوةرثل فرشامهدحأ نا 0 .ث هيذار , كلذ ناو مولعلا فرش ١ كردي

 ا باس 116 ل رع نال لف نوكف ب ةينافلاةايلاجخ ا :ركو ةيدنال !ةاكس امه دحر: رع تاقبطلا لعو

 رامتعاب فرس بطلا ناك بطل ىلا با حلا بسن ناواب :وةوهتادأ ةقاثول ف رمش باس 11 -ءنافموحنلا لهو
 ْ نيمذعلاب هرثك أتاك نا وافر“ لا قلنا كر در كل دايو تلد را عارم با لاو هيرع

 .مولعل هذه ىلا لصوملا قب رطلاي لعل اوهل-ر وهبتكو هتكال ولج و زعهنلا, لعل مولعلا فرسثأ نانيبتاذ جب و
 هنطاب ةمل< لاخلا ىف ا وكلا « تاو (ةعساتلاةف.طولا )< ءاعالا صر نأ اوهمذالا يغرت تاو ٌكاباق

 | الوز رقملاوةلك ,الاا نم ىل_ءالا ”الملاراوج ىلا قرتلاو هنا دعسهنلا ن نءبرقلال 1 لا مدعو

 كاب رقالا ةلاحمالبلطهدءةمازهناك اذاوتار ةالاؤاهام ءموءاهغسأاو ارا _ةوداطاو لاملاوةسايرلا هيدي

 وهلا لءوىواتفلا لءىعأ مؤلعلارثاس ىلا ةزاة لا نيعب رطش نا هل ىش الفادش عمو ةرخ ” الا ل عوهوهدوص#م

 ضرف ىب مىلامولعلاب ورضن متاهعملا اوتامدقملا ف٠ اندرو ام كلذربغو هدسل اوبك لاب ني ةلع: !ادعالاو

 روغالاب نيلغك:ااكمولعلابنولفكتملاف مولعلاهذهنيصخ#ةرخ“ الامل ءىلع ءانثلا ىفانولع نم نههذ5 الو "هياغك

 طف ىذلا مهتموءاملام مهس ىذا م6 موءدرلاو ممول: عملا مهتذ هللا ل يبس فن دهاحلاةازغلاواهمنيطبار او

 زك مال اطوال اك ءالع ا.د مق اك اذوحأ نع منسدح كلفن الو مهدهحش وم مارد

 هاد ءتاجرد مهىلاعتلافو تاج رد, ىفلا اونوأ نيذلاو مكن ماونمآ نيذلاهنلا عفر ىلا عت هننالاق ءارلعلا

 نانئاظتالف نياك ااياوسقاذا مهتراقح ىلءلدال لولا اان مهسا.ة دنع ةفرامصال انراوهساو ةيلسل : هإ ضغلاو

 نيملاصالمت ميعلا فنيه اناء مءابلوالا ٌمءاينلالاملعل اةيترلا لد أ لا اها فرمعلاةبترا فلز

 ملعاأب ىلا ع هللا دصق ن موووت ارمش ”ةردلاعثم لمعت ن . مك اريخةرذلاقثم لوعت 2 نمهل+اب و متاح ردت وانت ىلع

 تب , رغلا عسفرلارثؤباسهك دصقملا ىلا مولعلا بسن لعن تأ (ةرمش اعلا ةف.طولا )هةلاعمالهعفروهعفن ناك ل عىأ

 المنيب عم 1كنكعملاذاوةرخ“ اللا اواءندلا فكن شالا كام الوكمهيام هللا ىن وما هريغ ىلع مهم أو دم لدعم .لا ىلع |

 اب "لا دب قبب اممهالانادعلا رك كر عامرتاصيلا ارون نم هلدهشو ثأر لا هيقطناك ةرخ الا معاوا.ندلا

 هلكمعتلاهمفق ىلا عت هللاءاقلالا دصةمالودص#ملاىلاامعسلا عالاواكمض ند.لاو الزم: دلاريصت كلذ دذعو

 .ههح ول ارظنلا او هنادعس هني اءاعلةداعس ىلا ةفاضالاب مول ءااونولقالاالاهر دق ملاعلا اذ هى فرعبالناك ناو |

 .اهمهفت تام ّيإلُم ىلعن.ماكأملا ماوعلامهفىلا قمسامنود :هوههفوءاسنالا هيلط ىذلا اراغالا ىنعأ م ركلا أ

 | قتعلا ىلا تلصوتمحتأو م تس نا هلل قو لس اب كلل نم هنمكستو ه5 422+ *ءقلعىدلا د علان ًاوهولا* ةءهنراوأاب

 'نمصالا ناو قدعلا كلف ىر وزمض عنام قا ول طااقكقاعو هلدا 0 ل رطبتأدتب ان اواعمج كلو

 هب وارلار خوة قاتل اءارش ث!تام سال * .ملوالاوبلخشلان مقام 2م[ هلفثالل ادا ءسنوداطقؤ ىرلاءاعش

 اا الا لاثلاو م ليم زد بالزتمتعكلا لاه وتلا نطولاةقرامتمو كول لا قالا دل ارلاودازلا داذعاو
 || كلملل ضرعتلاقتس' عادولا فاو انو ارسلان ورتلاو عارذلادعب م نكح ردعبا كر ا لاسعاب |

 أ
ْ 

 أ الوأ نموهرخ ىلاىداو لا كلوا لوا نموهرخ 1 ىكانام .تالادادعا لو نملزان م اعملك قهلوةنطاس !اوأ ام

 | | ةل-ارلاودازلادادعاىدعب وه نءب رةك ةداعسل نم

 انا ةالحشإ مقا برقا وحاب كول لاب ادم نمدرعك الوأ]
 000 ترج

 00 داوبلا 0 0 0 00 اءارشو]

 أ رم موقد رت تاهح رح | تك لع و ىو 4 رطلا هرواسا ذه نوقف الا نوح "لاو ا

ٌ 
 ا

خخالا ب ذ ت لعىغنال اد اهك واس ترانا لاق :رطولزانملا
 ظ ةرشاملا نكساوبن دتلاةرشاعمنو هد قال

 ظ | لاعفاومتكت المو هتافصوىلا_عتهتناب لعلاو 55 هناك راو ع !سفن ىر<#ىردخ

لاوةداعسلاب روفوةاحن انههوةف كس معمح ارث قوأت 1 ا
 ناك اذاقد رطلل كلاس لك اهإهاعةاع

 للا ناكر أب وديان مبرقس داون .1ىلا م اناكرأ ||

 ثلا مسقو ع نكمريسغرلعلا تود

 هضرغ 2
7 



 ا اا لا اخ تمل
 68 : اننا:

 رعلانأنيكسملا ىرد.الوزو-ًاز وكل وهفرعألزاجا فز وكلا نم ماقعأ رخبلاو رعلا فو ايدقت سا غلا
 هلو 0 !!ىلع ماغي ةسادقل | نمل مقل اوهتفصىىلا هنالمت ساب احتل نيع با هنةفءامة ساحل | لمت هنو

 ا مهنا ةوست عسا هل ع 7 هل هدأ ى -.ري-ةاز قيجلامإل_.رعيلعهنلا لص مال زّو-اذ- مترف

 رارمذلا نم نهتسامىدعتب لب ل نلعردعي الفهريغامأو ثرثك نامهنانت لال دنل مس :مىدعتنام

 «(ةسماخلاةفيطولا )ندا دابة كس الا ساق ن مل :افنهاضرهبلط ىفىلاعت هللاةيصعم ىلا رن ىتحهيلا

 ' علطنأر انأهنفر ظني والاهعاونا نمار نوما ال ةفرلعلا بلاط عدبالتأ

 , ضعي وةنوا تم مولعلا نافةيقبلا نم فرطتومافو:.ارهنممهالاب لغتشاالاوهيفرحتلا باطرمعلا دعاس
 اوا_وحامءادعأ 0 !تأف هايج لاك: هو 5 2 1 الالام ىفهتمد.ة سا د ضع. اهتم أ

 رعاش !!لاق دة فا اذه نولو عت اردتم لذوات |

 الالزلاءاملا هبا صدخ و ضد مس وفاذ كد نمو
 فةيت ص لزانما جاوةناعالا نماعوت ا بعلاب ةكسلا ساما |هاح رد ىلع مولعااق |
 «-ةجرد بس هلوةيثردحارلكاور وا اوتاطابرلا طاف ةظذحا مماوةلاودوصةملانمدعبلاوبرقلا
 كك فدرلع' انونف ةنم م نفف ضوخالنأ «(ة-داسلا ةغيطولا)* ىلاع' هللاه-وهيدصقاذ!ةرخ الار

 ئثلكن مذاب نأم زا افايلاع مولعلاع_جل د

 وهومولعلا فرش أوه ىذلا معلا لاكستس اىلاهأع نمروسملا ىف هنو دا هرمصد وهعشإ هذم فتك وح سحأأ |
 تءاوىلا_عثدللا ةفرعمةةشاك اة اعوةطسش أك دل ماع! اةباغف غش اك! اول ماعملا مست ىنعأ ةرخ“الا ملعأ

 نءمالكلاني_ص#ىةلداحماو مالكلار رقد رطالوا ةةلتوأ ةثار وى اعلا« ذةلب ىذلاداةتعالا هنىنعأ |
 ةد_هاهلاب رهط دبع باةىفىلاعاهللاهفذةي روف ةريوهنيةد عوف كلذ ل. ماكستلا ةباغوهاك مودال تاغواض ||
 هده اح رانيماعاا نا ءابتر وولىذلاهنءهللاىذر ركل ىل تاعادبت رولا ىنتن تس تئابخلانعدنطاب |

 ف الا ىاعلا لعد. ز /الئذلا ماكنا هبتر وهناعلاءدقتعنامتأ ىدن اق م لب سومنلعهللا ىلصرمش لا لمس هيا ْ

 ىن> مهنء هللا ىذرةبامصلارئاسو ىل_ءوتامثع ور عهنعز#) ناكوامااكمةعانصت معد هإةإالو مالكا ةعنص ا
 ا ثاات>اصنملا اوةالاهزه لش م حويممل نم بغلاو هردصف ا وب مهلضفي تاك 0

 نك :تأىنتخلو عمر13 هع .ةودلا تاهرت نم هنأ معز وهقفو ىلع هعممسامىردزب م هيلعةمالسومللا |

 الونيماك !اوعاهةذلاةعاضن نع ِح راخلارسلا كل ذة رعم ىلسعاص» رح نكفلاملاسأ رتعيض هدنعن اذهىف |[

 < وهز لجدزع هللا ةقرعم اراغنو مولعلا فرم افلا ىلعو بلاقلا ىقكصرحالاهبلا كدشر | |

 هرودكز ردهنأ ىوردتو مولي ني ذلامم مم ا هيقرشلا تاح رد ىصقأ دهروغ |

 نامه داعو هددعم ىلع هي

 3 ا اذار ءعااتأق. مهالاب يد ؛ وبيترغلا عار لب

 ىنتنم 0

 نمي

 فرع تح ًايشتندح أكن نئاظتالفئثلك تنسف لل دس *ىف نيم ملا ءكملا|

 َطط و مرر ”ىلا_عتدللا فرع نالبقت كزخ رخ الاديفوءايشالاد+وموبابسالابي سهئارعتو لاعتدللا |

 تاقول.ةىذلاّن غلا ف اردد ىح نفاق صوخ الث «(ةعباسلاةقيطولا )+ برشالب تن ورهتذرعاذاىثح |[

 ىلاتعت هللا لاق ردتلا اوسدت رخل ١! كلذعارنمقفو ماو ضعب ىلا قد رطاهضعب واب رورضابييترت ة بدم مولعلا | ١

 معلا قدس مة نكياوألعوا ع٠ ومكع ىتحانف نو ز واالئأ هتوالت قد هولي باكا ام هانت 1نيذلا |
 داءاوأدحاوإ طع الو هيف هرادأ ني. ,فاوللا عوذولد' لاب لع لسع كال نأ بن فقوفو املا قتلا ارقي

 ناكولا اباه نيالعتم تايهشملاو تاياقعلا فرظنل ا اوكرثةعاج ىرتن لمعلاب مهاعبج وم مهتفااةجالوهبف

 بطلان الطب نود ةدعد ةفئاط ىرنو لعلارا دعم باك ىهيشلاهل_هفشا ىذمدةواهماب رأ هكردال لدأاهل
 قفتا أطل هتالطباو دعا ةفئاطو د > اول كاوا نرخ |[ فاو ئاطو بيبط نمدودهاش أطيل
 ىل_ءلاق كالذإو ص خلك هيةطاحالاب لتس لعلك الف< سفن فشلا فرعي نأ ىئبذ .لباط+ لكلاورخ ال

 هيىذلا ببس !!فرعد نأ « (ةنما“ ةلاةفيطولا )+ « هدأ فرعت قمل افرع الاجرلاب كافر 7-1 ذر

 مسسسا

 نهطف ىهامزلعلاة فقع 2

 نيسعنلا معلا ناىف

 هبق فش فئىدذلاوه

 0 لاا كنا مولعملا

 هنراقيالو بي ر4عم

 م _هولاك طاغلا تاكما

 ندعتل لكعلا شد الو

 اطمن نمنامالا لب كلذ

 انراتم وكي نأ تبني
 ىددول ةنراقم سل

 نمالثم هنالطب 1

 اصعلاوا هذ درا بل

 "وول 37

 تا 0

 دحاولا نمرثك اةرشعلا

 د_>اولالثاق ىللاقول

 ليلدب ةرسشعلا نم 121

 ىدعل دل هساقأ ىنأ

 تردهاشو اهماقو أنادعُت

 1 3 كم 1 كك

 لص مو هيذكل ىتفرعم
 0 بمعتلا الا هنم ص
 امأو هيلع هيردقةيطك
 مالذ «ةلعامف كشاا

 لعهلعأ الام لكناتلع

 هنةتاالو هحولا ازه

 نيقيلانمعونلا اذه نم

 معلكو هيدعث ال لعوهق

 ب سل تاما

 ىولعنع تشق م ىنبقي
 الطاع

 هلم فودوم لع نع
 تامساىالاةفطاا

 تاّقف تابرورضا او

 ندالا تانقشسأ ا

 تاس ىهوتاراملا



 ايي  ىنادحا لح

 16 هسا انا نت مج ا لآ

 انقيدت والو 'هتداحع
 سس أو الا ال_طعم

 بابسال هنتلل هءارو :
 هل_.طعت ىف هنءارج

 ناك ةوم در
 قئاقح ردوا شامعتلا

 ىاديدو ىأدرو_.هالا

 تاعي روىرصأ لّوأ نم

 هللا نءةزي رك

 قهتلاهع-ذو ةرطفو

 ىعدرسك:اود.اقتلا

 برق ىل اع هنو رمل دئاهعلا

 تي ارذاابصلاب ىنمدهع
 ْ ىراضنلا تاما

 ىلعالا ءشن مهل وكن

 دوهلاناسصو رصختلا

 ىلعالاءشن موا تو كمال

 مالسالا تامصودّدملا

 ىلعالاءشن مهل نو كال
 تنده اتعمسو مالسالا

 ىلص ىنلا ن ءىورملا

 دولوم لك مل ودنا هلي

 .اوناقد راع دل | ىلع ذأوق

 هنارمصتب د هناد و ع

 ىنطاب ل ارهقف هنا سعيت و

 ةياصالاو ةرطغلا يلط ىلا 5

 دئاقهعلا ةققحو

 نءدلاولا دلهي ةضواعلا

 ياو نذاتءالاو

 تاديلقتلا هَذه ند

 فو تانةلتاهلئاوأو

 نماهنم قحاب
 تافال_ةا ل-طانلا

 اغاالوأ ىسن:ىفتاقخ
 قئاقع ل_علا يب ولطم

 هذه فاعض تايىلاءتي وءامز وك ىةريس ةساحن قلب نمراذتعا ىهاض:ةوذه هنآهرهاط نمىرب اعف ىوقلاب تلط نمديالو وعلا

 معْب !ارهنعل خدي زلاعت هناكر خاف سا.ءناءاق اهكرياهتاعبميلاثد رف ةزاذح ىلع تدان ندب زىلص

 لاقوهدن تناثثيدي زلبةفءاريكلاوءامعلاب لعم نأ ان صأ اذكه سابع نب الاف مسوهيلعهللاىلسهلنالوسر

 قلغلا نمّؤملا الخ نم سبل ل وهيلعهتلا لصلاة رسما ل ا اا حطوا ردع

 نمالا ةداغتالا نع فكتت سر نأ ململا ىلع هريكت نمو لعملا ىلع ريكستي نأ ٍلعلا بلاطل ىت.نيالق لعل بلط ىنالا
 مهسركفن راض عبس نمأي رهم- اطن نموةداعسل اوةاعتلا بيس لعلاناوةقالا نيعوهو نب روهثملانيكومرملا

 00 رانا ري سس علا 2 2

 0 2 اعتلا قفا برحرعلا

 1 ديه-ثوهو عملا ٍواأوأ باق لذاك ن [ىرك ذإ كلذ قف ناىلاعت هب هلا لاق علا ءاقلاو عن طاوتلابالالعلا لاب الذ

 ىفلقلا ارمداحدمهشو هو مهسلا لي ىح موغلا ىلع ةردعلا هنيعتال م امهف لعالالد ءاهتوك تأ ل

 || ة؛مدضراك ءاعا ملعتملا : 1 رحرفلاو ركل اوةعارضل اوءاغصالا ع نسمنلا قلا املك ليةَسا

 ظ معتلا ف قد رطب للا هبلعراذأ امهمو هلومقل ةماكسااب تن ءذواهئازحأ ع - مج تل رششنف ير

 ٠ اهعامس نرغت ا ةيرختلاذاهسفن هياوص نم هلعفنأ ا هنأر عدنا !وهدلةلق

 لمع دحوىلا هيوقىف دب زياةرارحلاب : هياقوأ ضعب ىف بن. طاامطاعد رو رش ضل ص نم كف اهعقن ماقعب هنأ عم
 دلت لا امهماعىمومورضالا ةدقد ىلاععت هلبا هين دقو هب هلةرمخنال معن :مبدعق العلا ة مص

 9 قتتعبتا تالاف ملستلاوت سلاهيلع طرب مح اريخ هب كا و اوس و عي !كنا

 ا هلا تنس كل ذناك ناوىلا هتددا م فلزب لوري دن ئار 5 منك ثدحأ ىتح ا دالذ

 دقف(ت .ظظتاف ) تارسس 1ناو قاف الاي <. .اعمكح ارلملارابتحنانودارايم اواي رمسفنل ىقيماسأ لع ملك ةإجلابو

 ملعملان ذاب اوف نكءلو كلذك هنأ (معاف)هروم ًاملاؤسااةنولعتال ماكتارك ذلا لهأ اول ؟افىلاعتهتنالاق

 لاؤسلا 000 سو رسل! عسل ذاو ومد سم هف ىلا كا بمعلت ماعلا ةّسلاناهدنعلا» اوسلاىف

 ةجردلكفف شكلا ناوأ لدي مامو فكل ناوأبو هلل هأ تن تناانمرعأ زعلان هيا اد لبقلاؤسلا عدىأ

 هبلعرتك2النآ ماعلا قحنمناهس: ءهلناىذرولع لاقدقو«_ذعلاز سل اناوأ لح دالتاحرذلا قاسم نم

 اد نااتغتالو ارس هلىدفتالوض اذا هبوثيذخأتالو لك اذاهياع الو باو طق هتنعتالو ل بلاي

 ساحتالو ىلاعت هللا مآ ظع مادام رلاعت هلئدمظعلو هرقوتت كملع 9 و هيردعمتلءقلرنا و هنرتعنماطت 00

 ًاديمفل_علاف ضئاخلاز رت نأ «(ةعبارلاةطيظولا) همتمد_ ىلا موقلات تمس ةحاح هل 5 تاوكماما

 م | ١ تاع نموا اندلا مولع قلم د( ضاع ممر ىاتلا قالجحا ا ءاغسألا نعصمالا
 ةدحاولاة دم+لا دار طلاالوأ نعي نأ ىكبشي لب ,عالط لاو لاردالان ءيس ٌود وهيأررتش و هنهذرب ودإ مع

 امناودحادىأر راتخاب الق مهذاتسأ نك 2 ىد.كلذدعب مت هذاتسادنعةضرملا

 مهداشرارنامعلا دول ىمعالا طنالفمدا ثرا نم رثك ١ هلالذاتاقهنم رذدافاهمف لقا مو بهاذملالةز هنداع

 نع مالسالابرهعلاثيد_4لا منم ىهاضنهيشلا نعىدتمملا عنمو لهل اهمتوةريد ا ىميىف دن هلاحاذاه نمو

 :ء اذهاو رافكلاة طل لع ىوقلا ث حى ماض:تافال_دةالا ىف رطالاىلا ىوةلابدنو رافكلا ةطلاخ
 ناءافعذلا ضعب نطةةءئدلا هذه نع إذ غلا نمو هلعاصمشا بدني ورا ةكملا فص ىلع مسهتل نعنابجلا
 قوءافع_خضلا ف ئاطوفل ةّءاوقالا فئاطونأ رودي مو راح يلق ساانم مهنع لني امهفءاروقالابءاد: الا

 ىلا لا عالادرت ةياهتل اذاعي دنز راصه ياهلا ف ىف 1 ةءد_صراصةبادسيلا ىف "ارنم 0

 كلذف تاههولامهاو هلسكوةلاطب هنا نب رطانال ىءارتض ضئارفلابتاو رنعالا راوملا نكسنونطابلا

 فيعضا «ي_ثنو ماودلا ىلعلاسعالا لضقأ اوهىذاارك ذلاةمزالمو روض اودوهشلا نيعف بالا ةطب اره



 نذل

 ق قلطلا ا تو كر اما لاعت هللالاق ارهاطوانطاب كلذكوهو ةفالقلا ىلعنمدلا نب مل_-وه.لعهتلا ىلصلاق فاميال مك دايقناق حلا لوك

 فالح ام للملاوتايدالا فظن نوكيد5 لرش اف س1 اب ةكردملارهاواغلا ىلعةروصةمريغتنساهنل او ةراهطلا نأ ىل علو ةعال هين" س
 ١ 7 ]| 4مم 2 1 4 5

 ىلع بهاذملا ىفةمئالا | ١ كلا كاع طبوب دمك ا عورامعدسأ اهنلاو تت :ايلنار عطا هنطابعأر هر يعكر تدب
 2 ا «بلغتتما للصلاة كلذاو ل“ ملا فتاكءلهملاحلا قاهثبمت عماهماف بانتحالاب مهأ نطابلاتاقصثثاءدشو

 نايتودرغلا عك 30 2 ع

 قدرذ لكو نولقالاالاهنمأ !.-والاهنناهماكد نآرم ثيل ناك امو ةكتالللاةطس اووالا باَعلا فىلاعت هنن اهف ذةبال معلارو ثوب الكلاهت ودل : تاتو رثكلالا 6 وو هك الملا هلخد ىفاقةدعان بالك اهتاودخآوبجتلاوريكلاو د1 او دقححلاو ةوهشلاو بضغلا لثمةشدرلا قرغ قيعرحب فرطلا || 200
 لك ىانلا هنا معز ا 0-0 بابوا علو لماما شاه جويل .فال اودر لو واح ءارو نمو

 1 د اناومتحف 0 لوا ْ ب 1 ةااوهتبيلا ظءاردارا!لوتأ تساوارهاط ابمطالاهنباة جر نئازخ نم مهدنعاعنورمعت | نوحرف مهيد «بزح | 0 0 ١ 213 تابوم للا تاخد! نع نؤربملا ترزوطلا دلك مهو اهب واكوملاةكتاللا
 لبق غولبلاتةهارذم | 1 نبد ونطاويلاىلارهاوظلاريخت نينورفوهءلعههثت توه رعاك اوةمومذملاتاةدلاو ضغلا |[
 نأىلانب رشعل !غولد أ 0 0 رط هذهناوةققدلا ذمة .ةطاما !ىراغفرهاو املارب رمت عمرها والا منطاوبلل |
 ني +: ىلعنسلا فانأ ا اهفنولبف هريغاةيصم ل قاعلا ىرب اكديم ءرصتقيالف ة:هريغىلا ارك ذامربعب نآرابتءالا ىتعمذاز اربالاو ءالعلا ]أ
 قيمعلار لا ةمل م 0 سفالة نء«هو وع يعف بالةنالاددصب ايئدلا بوكو بئاصحألةض ,رعاطب أ هنوكماغينتلا ىلااهتمربعبنايةربع ا

 ع را تددوهىذلابلةلاىلاقاحلاءانب وهىذلا تدبلا ن ماض ل رععاف ةدوم ةريعابندلا لص لا هنا نمو |

 مااا ديالرملا] ىهوةمد لا را كاةساجنونيعي سنسامرهوةيزوصلالت سل لسا موىلاعتهللاءانن نم ا

 0 ايقاو ووملا |١ ضا ارعالود زغلا ىلع صرح اواملع باكستلاو تا 0

 نعص د ود طرو

 ةقرذ لح: ةدممع

 بلاطو ركةروص فم جاعربكت اواي داعابث ذم_هل اومآ ىلا ءريشل اوان راطا ب سانلا ضارع القزم 0 ْ

 نمو (تلقن )را هدال اور اصيل !ىوذدنعرابتعالا ا ةرود فس ايرلا ا ا

 فهاذمرارسأ فشكستأو نمنافةداعسال لالا ةرخ الا ىف مفانلا ىيةحلا معلا نعددعب امتاهمهف مولعلا لص-قز الاءىدر بلاط
 اهنط ايرداغأ الع دةبمو ةيشجلالءلااغامهضعب لاقو بالا ففذقي رون اعلان ةياورلاةريكملعلا س لهنعهتلاىذردوعسمنالاق | اني لطيمو قع ئتفرلعلان مئالذ 0 مهوب هنوددر ودم مهتذسلاب هنو ةفاد ثب دح ني همرثملا نمهعمتت ىذلاا غنا كنب زيمالةفئاا لك || > :قاسعم هنوكملع عماسم- لوانتي نمت أر لهوةكللهم ةلتاق ءوم- ىصاعملانا هر هظي تأ ملسعلا كل لئاوأ
 الا رهاطالو ةيلطاب ْ لصحا م اوهتةشحانل فشكنت ذتمفانيلع عنتماو أ لع !١نأ تالا نوكي نأ رلعلا يلا هتلاريغل لعلااناعت تول ظ ىلع علط آنآ بحأوالا ىنعمنيةة حل ضعب لاق كاذإو ل_ءل تارك صدأ ىلا راشأ هناكو ءالعل ا هدابع نم هنلا ىثةعام ا ىلاعت هلوقل
 لصاح ملعأ نأدبرأو | اودءولوطصالاوعو رذلافاوز ررنيةةمناءاهقفلاءالعلا نمتعامج ىرأ ىلا (تاقتافإل ةلطاقلاومث دحانل |
 لع ضر وألا. فوصالوإ ىرعتا كودك ةهرذل ةروما لع هك كةلاو رطخخ ىلع هضعب لانا هئاطع نمتناف كاك هتيطع ا اذاف |[ 0 راع كس اج ب ل ملا ل وا ترصق ةركشلا تعز وقامهموءةوجفنيبلق | ىلع عالطالا ف دهتجو | نمل جرلهقلا لس اموءفراضو ل ذاق قث قئالعلاناف نطولاولهالا نع دعبب واين دلاب لاغتشالا نمعقئالع لاقي | الااماكستم الوهتشساف | نا(ةياثلات معطولا) لاعتهناءاشنا جاذد اونا دب صقل: ايس ةراش ا اذهىلاتقبس دتوىلاوتمتالا ىلع فوةولادطةأوالا برعتلاهيدصقاذاىلا عت هللالع هوك ثيدنمهؤاذغا- ءاوالع هنو ؟ثي- نمءانغلا ليلق هاولغت ثاامتاشثال | ايفتلفالومتي رهاط | دايما“ الا لع تفرعو مولعلا بنا م تفر ءاذا لاقي ,ذاهتماو رهط ل ةجم ذمهتالحلأو لوما ةإ + نم | ْ
 اا د لصور شمل | تا( ةهيالاثل اةفيطولا) عدرا لب و عقتصام نم يقنالفم_ضعبءاوهلا ف طتخخاو هضءب ضرالا تف نقم 1
 | ناعذا «ةصدنل نغذبو ليدفت لك ف ةءاكلابهرمأ مامز هسيلا قايل لما ىلعرمأتيالو ملعلا ىلع ريكشبال |

 دب رأ والا ادعتمالو ا

 ىل_ماحدبلا عجربام ل ىعشلا لاقعتمدخ فرششلاوباوثلا بلطب وهل عل عضا اود تأ ىجمني و ىذا+!قذثملا بطلل لهادللا ضدرملا أ
 5 5 7 ا 1 ا



 هناستساوة د رط!اءه
 قى هللادجر رك ذفاها ّْ

 لالضلا نمذعنملاهباتك
 دعذ دعبأما هن ر وام

 ى حالا هيأ ى#تلأس
 باغ ثلث نأ نا نيدلا

 ةءاغواهرارسأ ومولعلا
 اهراوغاو تهاذدملا

 قهتساقامءال ىحأو

 ندد نمىملاس الؤتسا

 عم قرا !بارطضا

 ىرطلاو كلا بما نئان

 نم هبلعتأر حتسا امو
 ضءضح 0 عافت رالا

 راصبتسالا عاش ىلا ديل علا
 مءنمالوأ هيدفتسا امو

 هنن وتحاامو مالكلا

 ميلعتلا لهأ فرط نم
 قحلا كردإنم رمماقتلا

 امو مامالا م لع ىلع

 ىرط نماثلاثث هن ردزا

 اموف_للفتلال-هأ

 ن-ءارخأهتضترا

 فّوضتلا ل-هأ قرط
 ف.عاضت فل لةامو

 ل واق نعىشدتف#
 قفرصامد قا لهأ
 عمدا د غبن لعل ارمشن نع

 ىلا فناعداموةيلطلا:رثك

 دعا رولا سدد هردواعم

 تردتاف ةداا لوط

 دعب كءلط ىلا ك:ءاحال

 ىدسص ىلع فوقولا
 انيعتسمتاقف كتمغر

 هيل ااكوتمو كاعت هاي
 امملمو هدم اهذودسمو

 هلزا هللأ نيسوح 1 اولعاهملا

_ 
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 نا و دو يوت <

0 

 1 2 زو ملاكا 0 در لانا دزا اماصقلا نس روم كسا هازل قت امعو ,ءسدسقْط ابل[ شحاوتلا

 ةصزف نيدو دعما اوسيلك ءلوأ نافع رصلا فز لاو نيذاتسالا شون دلاولا بسو ى كاايذ الاوت امثلا

 نم مهضعب بدق معنرسشءلالاصملاهذهن ءنوكفنبال يذلا مه مع اورباكلا او نب ريثعأ ١ا|سانلا

 دحأ كفن الوهتثدعمبابسأو هدلد ن ءديعل وهوأ هلع ءافترالار هاطوأ هنع طاط#الا ارهاطوهن معماهضعب

 نمىرخ ار ضءرشعللاصالاءذ_هنم ةد_داو لك نات بح ردلاىف هلزينراةملا هلك ثا عمهنعمجنم
 ءاجلاولاملا بلاط بحو عمطااو ءاضغبلاو بضغلاوةفنالا لثماهداح ا ليصفتواهرك ذب لوطن ملئ اذرلا

 .مهمارح نمد خالاو مهلاددرتلاونيطال_بلاوءاينغالا مظعتورطبل ورم الاوةاهابم اود _.ءلغلا نم نكسعلل
 ةرثكو ىتعدالا مف ضو ناوءال_.هناو رغقلاب سانالرامه-الاوةروظحلابايثلاو بك ارملاولو.حلاب لمحتلاو

 هيالص ىف مهتم ىلدم اى :ردبالىت- + لع فغلاءال.ةساو باقل نمةجرلاو فوحلاوة.ثدلا ورخو مالكا

 ىنيعت ىتلامولعلافرمعلا قارغتسا عم<اقنمعو وشسِللاب سحالو «بجانب ىذلانموأر عد ىذلاامو ىلصام
 رومأنمكلذرب-غلارداونلا ظفحو اذ ةالاعيصستو ةرابعلا نيس نم ةرخ الاى عفنت 1 عمةرطانملا

 مهرثكأو دولت ك قي الورع تاس ردمهلو متاح ردم > ىلعا مذ نوثواغتتي نو رطاذملاو ىعمعال
 ةمزاللثاذرلاهذ_هنأ معاوامم سلا ةرهاحت راهؤا نتا« تباعا ار دداشالا دتهداوت نملج نعال ةع

 اضنأ ةمزالىهوةزعلاوةو رثلا لمنوءاملاةماقاو لوبقلا لل د تاك اذاشمأ انعولاو ريكس لغتشمل
 ىهولجلاب وتارقالا ىلع مقتل اوفاقوالاهبالو وَماَصَملا بط ءدصةتاك اذاىواّغلاو بهذملا ملعب لغتشمال

 هيبحي وأدنالا كالههكاهيلب اعلا لمالإ  ءاافةرخ الا ىفىلاعت هللا باوث ريغ للاب بلاد نم لكل ةمزال
 هعفنن ل هنأ عم هرض د شاف هلعبهنناهعشنب ل ملاعةمايقلا مون اباذع سانلا دش أ لسوهيلعهنلا ىلص لاق ث الذاوبب الا ايح

 00 هرممملا ميعتل اود وما كلا! بلاط بلاطو ماذع ملعا ارطغن نا مه تاههو سأ ًاراسأ را 1

 دباللب لالذالا نمتمالسلا ف عمطب ملا اومالا ىف ةراصالا هلق متي لتافامندلا فكلما بل اطكو هو كلهلاوأ كآلملا

 8 بحالواذا- -علاتلط ىف ساذلا بيغرت ىهو ةدئاقةرطانملا فةسصرلا قتلقنافلا اوحالا حضف,موزل نم

 ناد وصلاو: ركل ل الولذا ريشي ريج نك -اوهج ونم هنرك ذامفتقددد_ةف مولعلاتسردنالةساب رلا

 سردنالةسايرلا بح الولو ةدوجتم_.ةةيغرلا نأ ىلعلديالكل ذو بتكملا فتامبدلا بغرامريذاصعلاببعللاو
 نيدلااذهدب ٌويِلهنناتامهفل-وهبلعهنلا ىلصلاو نيذلا نموه لد حان ةبسايرلابااط نآ ىلعئالذلدالو معلا

 ه سفن ىفةسابرلا بلاطقرح اغلا لج رلاب مدل اذهدي و امنا نال بسو «بيلع هنن ىلهلاقو مها قالعخال ءاوقأ

 .ءا لعلارهاط صالارهاط ىف هلاحر هاط تاك ٠ نوف كل ذوايندلا كرت ىلاوعدب تاك ناءريغهسس

 هك | ارا لسع ىصسومسفتف تريعيجدلا معشلا لاث اثم هلا 4 ها اد صقر هذنهنكاو فلسا

 ءالعلاةاهربغو اهسفن لك ًامىئلاَةَق رح ارانلا اثم هلاثفايندلابلط ىلاوعدن ناك اذااماق

 هنادس هنزا ىلإ لكلا نوال عهوءريغوم بقت دع باماواجاع نواب ةماوايندلا بلط طب توحرصملا مهو هريغو

 فهد تو ءرهاط ىامندلا ضفردقو :رخ الو ىلا رب رع عبس بة تال وماخلو ائطاي وارهاط

 هنلانا نئظتالف هلداد_دعالاب تاغت_ثاىذلا نموتنماسقالا ىأ نمرظن فهاد اًةماقاو قلنا لومة نطا ملا

 تاكماهملاعسب رعبج ف لبءايرلاباتك فك.:أ اي-ولمعلاو للعلا نميلاعت هسه ول صلات اربغ لمي ىلاعت
 ىلاعت هني اءاش اه .فةمد ؛رلاكنعقند ام

 (ملعملا (ملءملاولعتملا بادآ ىقسماخلابابلا )و

 (لجرشءاههب 8 مظنت نكلوةربت 3116 :رهاظلا«ةماطووهناد اهلعتللامأ

 رسل اةالصو لعل ةدابعرعلاذإقاسوالا مومذ .ومذمو ىالخالا لئاذر نع سنا ٌةراهط ميدقت ( ىوالا ةفمط ن)

 ثادي(الا نعرهاظل اريهطتب الاةرهاظلا سراوخلاةفيط و ىهىتلاةالصلا حصن الو ىلاعتهننأ ىلا ن طابلاةبرقو

 نساحياو ىالخالا د ايحنع هيراهط دعبالا مل_ءلاب بلقلا 100 ايلاةدامع حدتال كل نكف ثايمعالاو

 : دقو كلاه

 هسسقن ل]عمامادُي

 2 فاصرالا



 8م

 تا هرملمد وعهد مالك كك نعلفنالهنا ثلا لك ؟لعاواثم رانا لازال

 ار هاضف ناد هنو هر ع وهم الكر ودق ىلع لدبامتلا الأ ءىكعث هنع ة هيب ,اكهلاىفب كالو < - ءلع هك : 3

 همااك“ نع صضرعد نم صضرعل ضرءتلان ع هناس | اذ نأ لود در ناتبمف بذكل امافة غلا 0

 هلل 'لاقس فلا دك زب اهنمو ةدالما اومهغلا ل ةوققا لاو لهجلا لابي تحمي اءلبقي ويعد ىلا ىهدنو

 رطاةملاوا الو 4 ىلعع را ءانث لاعف مقل !ىدصلا ام مك. لبقو قثا نكلعأوه مف ١ اوك زت الذىلاع

 نكد هلو5نعةرط انااعات أ فكل ا ةالا ىقعلضفلاب مدقتلاوةياغلاو ةولابد سفن ىلعءانثلا نما

 هن حد امثال ذريغو ث تن داحالا اظن رلوشالا لدار فاعلا نئمفدملا ان ا هيلع

 اهنمو الةءواعرسش نامومذمح دمت او فاصلا نأ مول «موهم الكمي .رث ىلا ة> الل ةرانو فاصلا لبس ىلعةرات |

 عسبشو :وهنا ارقآ تارك_ءبلط ن ءكفتال طاخملاو ا ىسع الوىلاعت لاق دقو سام لات اروع عسبتتو سسحتلا |

 ل م هلاوحأن طاوب ربع نمسباطيقمدا:ىلا رطظانمدو رون ريل هناىت>ءموص>تاروع |

 هامصلاو ا نع ف شكت سبل هنا ىتحةجاحم لا تس ماذا بهو محا فاق هسة رب هدعب يحال ا

 هيب ضرع" > نم ةيلغىفدأب سدح اذا تريغوأ عرق نم هيبدع ىلعوأ ةوذه لعرثعب ءاس ءف هند ب و.عنعو | ا

 اميعتمناححنا 00 اطل ل سواك 30

 املا طر م لكسف نيذمؤملا ال ا نمديخل 0 كانتا نمو مهراس هلا ا

 نيداك ا 2!توكن ول - تقلا ق هنود .و يذلا هلاك-ثأو هنار أع بامةلاحالررسب لفلاراهطاب |

 رطاذملاىرتاذكهف امنولر:طاواهصث ار ةتدعترا دعا نما كاضتازاذار مارمضلا ىد_>١ناايكدف رت ارضلا |

 سان نسالا نساقان راضاعيسوأ ادرامان اطمش د _هاشا هن ”اكفهركسفه_ءلءبرطضاو هنولريغئار طانمىأراذا |[

 ءارسلا فوهاستلاورمدانتلاو م ١ اوم ع نممونعلقناموءافلادنعنيدلاءامل*نيبىرج ناكىذلا حاورثسالاو |

 ءانبت الا فت ىرادافاستوس لخأ لضفلا لهأ نيب لعلاهن :عهللاىذإ ذاشلا لاق ى-ءارضلاو ١

 تاهه ةاهامملاو ةيلغلا باط عم مهتدب س سنالا مش نآر وصي لهفةعطاق ةوادع مهيب لعلاراصةءاج هبهذع |

 ال5 قاشنل ااكنمو ندع ننمؤااقالخأ ن ء تريد ونيقفانملا ىالحخأ هزلي نآ ١ ارمثرم ذل اب كده انو تامه

 0 1 0 0 2 06 : نوددعال اي ,<وموص+ان وقلب ممخاق هيلانو رط مذفدهاوشلارك ذ ىلا ات أ]]

 هتلايذوعت را 0 نآلذنا مهنمعهسن نم ْ

 بول _ةلايا اوضغابتون االاباوناتو لم-ءلااو ؟رورلعلا سانلا ملعئاذا لو هنلعدتلا لصلاة دقق هتم عاملا ١

 ءذ_هورهاش 3 : كلذ حد دوو نسما اور م-هراصبأ ىعأو مهمه كاذدنعمتلا مهنعل ماسرالافاوءطاقتو ||

 ا
| 

0 

 رهظنأر طن ماىلا ا ود« ءفةارامملا ىلع صرخلاو هتهار وقل نءراك_:-الااهنمو ةلملا 1

 ركلاوة داما هزاكما هباعلذب ١ وهده ىمقأبهز 6 اوددخل رهشتر هظاه عمو قحلاهةدخ ناسا ىلع

 هلع ضارتءالا:_رعاد هعمط ع نمثل والا اما 0 م هبقءارا مااريد ىّتهعفدإة إلا

 لطادلا هل اًةمىعار او ضعبا اباغمضعبل اب ريضاف عرمثلا طاغلاو نأ رقلاةلدأ ىهباق ىلع كلذ باغت ىتحا أ

 ءا ارم لن نم بو هيلعهلنا لد لاق لطابلا ىلع ق+لاءار ما كرت ىلا لاسر هيلعهتلا ىلصهللالوسربدن ذاروذم# | ا

 ىلاع هللا ىو دقو ةنل ىلع فاد سس هلدللا :ق<وهوءار ما كرت نمو ةنطاض رات هلهّنلاىنبلط.هوهو ١ ا

 قمل انبذكوأ ايذك هللا ىلع ىرتفا ن هلأ موىلا عتلاهذ قحاب بدك ن م نيد واب ذك هللا ىلع ىرتدا نمنيد | ا

 قدوم اوقايلن اًةافدالموءابرلا ات موهءاحذ افداسصل اب ب .نكوهتلا ]لع بذك ن 0 "نة ىلع ل اقوه ءاحأ

 باك ىف أ ._ايرئابكلاربك ؟ىلاوعدي ىذا'لاضعلاءاد/اوهءاب رلاو م-وهوج و فرصصو مب ولف ةلاسمت
 تاهمأ ا نملا صدخرم ا اىالطناو قلطلا رن عروهللالاود شالا طاشملاو ا ْ

 ناتكو نخأملا تاكو
 درلا ف للا لوقلا

 ليدخالا ريسغ نمىلع
 ير وانا باتكو
 ار لانألا ناتكو
 قفولاداد_ءأل_هف

 دصقمراتكو.دودحو

 درلا ىفءزح و قال_1ل1

 ضعب فن ركسذملا ىلع

 مولع ءايحا طاخلأ

 !عاكوةريك ؟هبتكو نمدلا

 هذيلطتهح دعلاقوةعفان

 انناعلا اونآ ؟مامالا خشلا

 قوصلاثدحنا ىشيلفالا|| نب

 م غلا ناك حاص

 رك اككلاو

 ا رداع

 دلا
 نسانتلع ىذلاتنأو

 دشرلا

 ىتءامحال انل تءعضو

 كس وغن

 0 نان د دذهذدو

 ىد :رلاعزاتلا

 هتاداعو تاداع عرف

 ىلا
 دقعلا يف يظنردلاك ا مقاعب
 ناو راك اهلا اهشلاثو

 حملا كاهلانم خا

 لعمل او

 هناونا اا ىف اهعبا و

 ىف حاورالاب حرمسل
 داخل اةنح

 3 را وعلل جاهتدااهتمو

 رهاط

 نمولغال حالص اهنمو

 روطا

 ىلا ءءو>ر بدسامأ و



 ذ_ةنااو راؤالا

 اا هدو لال_ضاانم

 توتانةاتكو نياوقلا

 ري سف” فل 1 ا

 ادا ندعي رأ ليزغتلا

 نيدلالع رارسا تاكو

 نيداعلا جاهنم تاثكو

 فشك ىورخاشلا ةردلاو
 باتكوترخ ال ١ 8م وأ ع

 ةدحولا ىف سدنالا

 هللاىلا ةبرقلا باتكو

 نال أ باتكو لح وزع

 رارمثالا نمد هئلاورارالا

 ةيادهلا ةيادب باتكو

 نارةلارهاو>-باتكو
 لوصأ ىف نيءبرالاو

 5و نيدإا
 ءانعسأ ارش ىلا

 ل تلك

 باتكو ىن_حلا هللا

 باتكولم_ءلا نايم

 ميقا ساطسقتلا

 نب ةٌورفتلا باتكو
 ةةدنزلاو مال_ءالا

 ىلا ةسعدرذلا باتكو

 باتكوةعبرششأا مراكم
 راتكوتاناغلاو ىدايملا

 باكو ةداعسلاءامعك

 نا كو سانا اني

 باكو كلولملا ةدهصل

 دا_ةرعالا 2 كل والا

 ل ءاعلاءافش باتكو
 لل _ءلعتلاو ساؤلاق

 ناكودص كلان

 منع ماوعلا مالا

 | قاةةاروصتالو اذ هنع كفنب فدكو رمال تلاع تلا خالز هال ا ىلا هن مح رثب و دافئا ايءافحالاهكساع راصتنالا باكو مالكم

 ةس اعلاه لاس .رلاناثكو

 ر-طنلاتابثا باتكو
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 0 وفالاو ربا 1اس لاتالاور ديول 0 ضع لا 7
 ىضرفادل!تاضواغموةراهتا|اتارواشمنءصعمتذ قسافاماو بذاك مار ذل! نع هعانتمأب هناقع رسثأاب

 رب أ ىلا ساق نمو ل ادىلا لادن ملاقتنالا نمر عام ل هو ضال !اذهى ماضن اما مف تعد لق ملا

 توراظ ,اواكوراطخعامهار طخ املك ورك ذياوناك ذا سن! ١اذ_هنممهتارطانم م < لباهنآ ىلاربخ نمو
 لوعفلاةرطان نمنوزرت< مهن'بلاغلاوملعلابلغت  موهنمهنمةداف#سالا عتو: وون نم رطل نأ مالا

 0 ور فاعمط ممنودنعف نو. ءريفوهتتسلا ىلع قط اروهط ن - مق ودة رباك الاو

 نمن' هللا لعاو هل عارطانب نموهتنرطاذي نمىلا كي دهيامتيناسملا طو رمش هذه نكساوةريثك ةةقد
 هريغو هرطانع لغتشد مح هك الهلا ءودديلازنالو هؤدعوىدعأ ا وهوهملف ىلع لو:سموهونا اطبنشلار طانبال

 تء2كلذإو نيصاخح ألد ةريعو ناط.ثال كسك ”وهقرحالا ف بردص هلل مها سموأ بدصم اهفدبتحلا ىت جاالئاسا ا

 هش 0

 قيفوالاون روعلا نس>هللالأ ستفاهامصا 2 كن دا الا ناطط نمهبف < سعىل هيناطمشلا

 جب( قالخالا تاك اهمنماهنم الوب اموةرطانملات اف" ناسب)#
 دصقو سة لارنع ورنا او فرم ااو لضةلاراهط او ماخ-الاوةيلغلا ه_صةلةعوضوملا ةرطانملا نأ قةحتو لعا

 ساهتباودعدنعةدواهتنادذع ةمومذما قالخالا عج عم: مىهسانلاهووةلامعتاو ةاراهااوةاهانملا

 ةبسنك اهريغومالاب>و سفنلاة.كزيوةسفانااودسحلاو بتعلاوريكلا : ندع املا نمش ودلك اا

 رئاسو برملا نيد ريس ىذلا نأ كو ةقرم هااور_ةقلاوفذدهل اوانرلا نمةرهاظا١شحاوذلا ىلارجللا برمش
 هيلع بلغ نم كلذ كف هركس ف س> اوفا اةمةب باكتراىلا كل ذهاءدقهماع م دقاق برشا ارغدتسا ش>اوزلا
 هيف حهو سفنلا فاهلكثثابخلارا_هذاىلا كل ذاع دةاهابملاو هاا با طوةرطاما ايفةسبلغ'اوماقالا بح
 ريشناكاو او تاك لهما عسب ريفتاي .الاورابخالان ماهتمذم ةلدأى انس قالدتالاذهوةمومذلا | ىالدخالا عبخ
 ناسا ايدسملا م_-وعيلعهللاىلصهللالوسرلاف دقو دسم ااهنفةرطانملا هصهتام عماتىلان الا

 ن1 1 ير سم زايده < راو باغن ةراثو باغ ةرأن هناودس+لا 1 ءرطاخ 1ك الذ بطال اراذلا لك ََ

 نأ دالفارظن ىوق ا وامالك هسنم ن بح هنأ نظا رارظنلاولاةَوةب ركذب رحاو امثدلا ف ى.د مادا_ةهريغ

 باذعاا فوهف هب ل: نذ ةقركتران دسك اوهنلا هنع هوحولاورولقلا فارصث اوهنع كلالاوز تك وملك

 الو نكاو و كحراعلااوذحخ امهنع هللا ىذر سابع ننا لاق كل ذإو ماظءاودش !هرخ الاباذعلو اءندلاف

 ىلع عفرغلاو ريكستا!اهنموة سد 0 َْق سولار اغ: :اكتن ورا -» مهنا ضع ! ىلع مهضعإ ءاهقذ نلا لا

 هلنا نع هاكح ملسوءيلعهلا ىلبصلاقومّنناهعفر عضاوت نمو هنلاهعضوربك.تن ميسو هيلع هللا ىلصلاق روذس ا.لا

 ثارقالا ىل !ءريكتلا ن ع طاع ا طنرالوهيوعق اه مف ىنعزات ن 5 قادرعاب ريكلاو ىرازا ةمظعلاىلاعت

 سلاما نم سا ىلع نول: ءاهتيل م منا ىد هرذق ىوفىلا عفرتلاو لاثمالاو

 ىغلاللعتيامب رو قرطا!قداضم دنعلوخدلا ف مدقتلاو اهمد٠بلاو ردصلاةداسونم برقلاو ض'ةذغالاو

 ىل ”أىذلاعضاو“ الا نعرب يف+_فنللالذالا نع ىسمتمن مزااناوم لا: اًرعةنامص ع هنا ااتللا ملا

 قل _عناك دي قلل الالض او مس للاعب رع ني دلازع 1 هلل ادنعتوةمااريكت لانعول الاي «ثاسنأ ربا توه لعدهّنيا

 .دو هك س دل نموم لا 2 ارا لضلاهدتو عوار طاخ ااداكبالفدقحلا| اهتموامهريغ :ولعلاو ةمكسطلا ما

 ههص مالك نمه أ ارد < نم ىلع' دةدرمك1النأ ىلعرد - 3 رطانمىرئالو قح الام دقملا مذفدرو و

 ةباعوم قتف هتيب رتودة + اراعضا ىلا كا ذ دهام اذارطضا لب ءاغصالا ن 2 هلبا ةدالفهملاك ىف قفقوتبو

 عاشفترالا ىهسف كوسا: 35

 ا ىندأ هعمل نمرد_صو) لن هرادداز هدار اىدلا اوحأ مس + بناس عساو هم الك يجر ىلع نيع ملاعب .ٍ
 لك ايهتنااههشدقوتبغلااهنسو ردهعلاوخ [ىلارهدلا ىدم“ عاقب , الد_ةحهردص ف سرت اهم الاكةالانم هلةهنق

 ةّيملا



 م

 دا ماك د تيما اك 1 فعالا او>- ىهذمت>اضد_:علعل 10 وع نأ 4م ادرار كك ل ربيعا 2 35

 هنأف هيهمش | تاكل هيحا اصانالوقوأ ناهحواهفىنلا لد املا نعهتئساممتناكولو عرسشلا لصأ ىداهتجالاب

 رب ع رلب طقاهف ةيراحتار طانلا ىربالو نيبنالادح ا ىلااليمثعلان هد ة:سدفاههددأب ىفياعرا 00

 ةعواو ةلئسهفالار رطانب الأ مان ايوا قالت توكي هايس كاش تلو ةوأناهج وا ف ىتلاةلئسملا |

 ه-عوقوت ل غلام ك1 ذرتءاهصل !ناقايلاةعوقولاةسم ر ةوأ

 تاماوبطلانوبلطا لا مذ ىوتغلاب ىولم عب ىلالث ف ماداعتناءتوم_ةبينءرطانملاىرئالو ضتئارطلا# ١

 هل سمهدهتولوعب ويعوتورثكياهتوكرب ا رد صالاناك اهفبك اف لد_جملالاع عيبا عل ىلا أ

 | ماله سلا نوك رب ركب م قمعاو هبالطلانوكنأ بئاخعلا ن :رةتاماويطلا نمتسلواباوْرلا نم ىهوأ هب ربخ |

 نأ قطا فدو هصقماو مالك ااههف لّوطنال هطنال لولا نمسا هالو رابحتالاوهاجق قطا لردمو ةيريسلا

 نمرهأوهبلا بح ةوا1ن1 ف ةرطانملات وكت أ سماخلاا لوطي نأال برقا ىلعةياغلا غلبب و مالك ل ارصقي
 قوقملا كردوركذا اونهذلاءاف_دب ىرحأو مهفال ع.جأ والا تاق نيطال سل اورباك الا ارهط نيبو لفاهلا

 ملعت ت كن 1 الطيموأ تاك اًة#«سفن دحاو لك ةريصأ ىلع صرلا بحوب وءان رلاىعاو د لرعامع.حاروذ>

 4 .اعس رثقبا عر وهماكت الف هلي واط ةدمهم تاصن ؛ واع مهتمدحاولاناو قايل ايا ولئاس حاسما

 مالكلاب صصختملا وهت وك د ىب>اعزنملا. ةحالا سوق فردا ممم اظةناوأمد-ةمر عطاذاو حالف

 ىو و هنوانعل نمد ىلعوأ هدب ىلع ةلاضلار مانت نيب ىرت اولا 1 قلاب لط نوكأ سدا

 4 هبحاصءرينفهتلا بلط قاعي ر كو اواكق+لاهلر نطأ او 1 :رعاذاهركسشا واد الام م هقيشر

 ىكر“ ةراصلاتارواشم تناك اذكهذ هند زدهر ؟ وهمي الوهركس سا 0 هنادرخ 11 قد رطفهتلاض

 0 ا نم "الم ىلء هتيطحخ ىفوهو قمل ا ىلءهةهمنوم: :ءهللا ىذر رمت ىلع تدرتأ مانا ىن 6 ا

 لاقذاذكوازك ٠ كب .وااربمأ ان كلذك سيالاقف هبااهدس ها در 'ءاعلحرلأسو لج رأط+ ا وثأ ما |[

 لاقذامهنعمللا ىخكر ىر* بالاى دو وهف لع دواخل ماع عيا ذلك فوفو تأطتأوثبصأ ْ

 لفل لبس فلق ل جبر نسور أ لئلا ذو مروطل نيب رب ااذشو ئتنع تولأ سال واوا
 باوملااداعاف«.لعاوداعاق مهف٠ مل هلءافريمالا ىلعدعأ لاقفدوعسمنما ماَمفةفوكسأ ازيمأ ناكو ةنلاىفوهلاعف ||

 ل قمل |ىدومول لاذ ةئ افوهف ق ع !باضاف ل تف تالوذأانأ و دوعسم نبا لاقذ

 ناف ملا باصأ لاي نأ ىلاجاتحاللاقو هدء.دس اوهركالء.ةفلقالت الا اذ_هلثمرك ذولوقلابلاط

 هعك-+ ناس ل قلع وللا جتنا اذار دحاهحو در فك ودا :امرىرطانمىلار ظنافد- لكل مولعم كلذ ٍ

 4 دلما نم يحتسب الم هرم لوط هم نمهذب في 5 و هتردق ىدقأب هيد ا ىفرا مد فمكو هب لست ف و ا

 املا قالا نر !!قهتيعم :ءالنأ عداسلا قطافر اطذلا ىلع مهنواعت ىف مهنعهللا ىذرتباهصلايهسفن ١ ا

 لرهل | قئاقدعيجهمالكن مج رك وفاسلات ار لما ها لالا نءوليلدىلا لءلد ْ

 ىكاعوجرلا تاق مليعالخ لوالا مالك قا اذهوهركا ذىمزل, الاذه هلوةك هماعو هلاسعفةعدتمملا

 سعب ىى-نالدا_لاوتاعف اد ملا ىذ::: سلادلا عليج نا ىرت تنأو هلوبق بح ولطابأل ضقانم قا

 تاف ىكرهط اماذهلوقف هلعل اءذ جب لاعملصالا ىف 1 انآ ىلعلم ليلدلاام هللا ةيفاهتظي هلعن لص 1ع لدتسملا ||

 دقو هن رك دامىوس ناعم ه«تيقلود وضرتءاارمديقهيفر ظل 00 ىلو ًارء_:م عضوًا وهام كلرهط |] ||

 هنا لع ضرتءم ارم هنو اًذ_هءارو ه. .ءدبامدارب !كءاعل دة تلالوكب واه رك دىءزلب ,الذااه رك ذاالواتةرع ||

0 

 الوهف :رعأىفا هلوق ثاني كسا اذ_هفرعبالوهلثمأو لاوسلان مسا اذ همةرطانما س اا جوتي وهمزللالا |

 ىمع باذكق سافوهفهمدخز عيل هرعدنامئاوها صا نما عرض لك زانالذاهرك ذأ |
 عرمش كار م هقر ,ءان دا فش قييفستن انداصتاك تارا علا هدقر ءعمداو ءديهطخش ا ضر عنو ىلع هل نأ

 :اط نعهحرخأو«ةءض هل ارهط أ[ ةرعض ناك نا وهبلاعجرابو 00 ا وس لملاءوشأ هلأس 1
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 اذن

00 
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 .وه.لعدتلا لص ىلا

 ثدح ىلاعت هانا
 دد#< نم ةمالاودهل

 لكس ار ىلع اهنيد اها
 لعنأكهناةنسةئام

 رع لوالا ةثامااسأر

 ىضرز زعلا دمع نبا

 سأ 01 وه4عمللا

 مامالا ةسناثلا ةثاملا
 هنع هللا ىذر ىئاشلا

 ؟ لاك اة الاسر لعو
 ىرعشالا نسا اونأ مامالا

 سارىلع اذ هنا ىذر

 رك ولأ ةعبارلا ةئاملا
 هنعهتلا ىضر القابلا
 ةثاملا سأر ىلعو

 د_ءاعولأ ةسماخلا
 هنعهللاىذرواازغلا

 مامالا نع كلذىورو

 هّنلاىضر لينحنب دجحأ
 نياوالانيمامالا ف هنع

 ززعااديعتب رع ىنعأ
 ىضرهبقانمو يفاشلاو
 نأ نم رثك 1١ فعدللا

 هان دروأ امفو رمد

 نموعالس داعم

 هنافئنصم تار وهدم

 زريجولاو طيسولاوطمسلا
 101ه مالطاو

 وهوندلا مولعءانحاو
 ايكلا سفن نسم

 لودأىف هلو اهلجأو

 لوذااو ىدتسملاهّعفلا

 لودملا معى لدفن او ١

 هلك طىالغلاتفاعو
 معلا راسيعمو راطنلا

 4 توئضملاو دصاوم او

 ةلكشدو هدأ ربغ ىلع



 دجأأ ندلا باه

 ىدسزلا ىنعلادانصلا
 ىللازغال ١ رم

 امثيد لاق ام مهللا عذب

 ذا د_ءاق موهتاذ 1

 هاعسلان ا مأ ىلا ترافق

 نمةمسصع 2

 اولزت دق ماركا ةكم الاب

 رد عم-اخ مم مو

 أوةكوذ سفن بوكس و
 روبعلا نم ريق ىلع
 ه«سيحاص او >رخآو
 هوبكرار علاء وسلاو
 ءاس» نم هياودع_صو

 زواح تاذإ ءام٠ىلا

 قرخو عبسا|تاووهنلا

 الواباص ني: ساه دع

 هواهتنا علب نب ننآ م

 ىلل.عف منعش ا

 ناكور از غاامامالا اذه

 4و هيوم سس معْنلذ

 1 اونأ ليل ادسلا

 هنع هللا ىذر لذاشلا

 مسوهيلعهلنا ىلصىنلا

 ىسعو ىسوم ىضأب دقو
 مالسااوةالصأ اامهماع

 لاقو ىلار_غاا ءامألاب
 ازهكري_-(ئك-ةمأ ىفآ

 ربأ خّشلا ناكو الالاق
 هنع هللا ىكر نسما

 ىضرءاسإعلا نمقع جس

 ميشلا مهم مهنعدللا
 رك اسعنبا ظذاحلا مامالا

 نع دراولا تىدا اق

 تابصعتلا نم هيايتخنمداوت دق ناك الم. فةرط انما بان فو مالكا ف ضوإلناب وصتس منمر ودصلا نم
 هّعفلاىف ةرطاذملاىلاهسف:تلامودال_لاس ركوءامالاىا ارهاىلاةيضفملاةيشافلاتاموصخلاوةثدافلا

 ملعلا تونفو مالك |سانلا لرتف صوص ىلءامهنءهللا ىضرةف.نح ىنأو ىفاش !!بهذمنمىلوالا ناس و

 تايفسوكلامعمفالسلا ىف ال _هاستو صو ملا ىلهةفنح ىبأو فاشل نينة.فاللا لئاسملا ىلءاولاثن او

 لوصأ د.وهبو بهذملا اعرب رهنو حرستلا قئاه ةطابتتسلا هس نأ او عزو مهريغو ىلاعت هللا مهجردجأو

 هياءنورهسم مهو تاف.نتلاوتالداهلا عاوفأ اامفاويتر وتاطا.زةسالاو فياض: ةلااهفاو رثك أ اوىواتفلا

 تانفال_هلا ىلعباك الا ىلع ثعابلا اوهاذهفراصعالا نماندعب افلا ث دح ىذلاامىردن نسلون آلاىلا

 ارا معىلاوأةعالان موخ ا سون تلامولو رب_غال تارطانم او

 برولا برة: !ىوس مهل باطمالن او نيدلا معوه هياولغتسم +ةشاامتاب لاعتلا نعاو كسا مر م_هعماضد ؟اولال

 |آ00  دالسوتباسلا تاووات ؟تارمانلا ةحتسمتناف سييالا نابي )+ نيلاعلا

 01 ناو مضت قهطانع ةثحامملات ا ارطانملا نما ضرغنا,كِل ذىلا سانلا نو>ردت_سددقءال اوهنأ عا

 قمت هللاىضر ةباصعأاةداعناك اذكعرثومود .ةمرط اوما دراوتو لعل افرظنلا ىلع نوا*تلاوبوملاعم
 نملك 00 در برس تكرس الود لكس .قعوراتنك غارواشم

 دجًاو ىفاشلا نعل عنامواهريخو ضئارغلا لئاسم نمل ةناكوهنع هللا ىذر رع نمافواهنحة ر اضاهحا

 هك ذاامىسنلتلااذن هىلعلعلط وىلاعت هللا مهجر ءالعلا نم ريو ف سول ىنأو كلامو نا ني دعو

 ضو رذ نهوهو هيرغتشيالتالوالا نامه تامالعو طورس هل لو نمدلا نم قالا بلاط ىل !ءنواعلاناودو

 قال اءدمةمنأ معز و هرافكض رغب لغتش اف نيع ضرف هباع نمو نابعالا ضورف نمغرفتب 0

 ىلا نهةروع ريل ىضرغلو#» واهجست وبانشلا ل ه2فد درب ومس قةالصلا كرت نم هلاثموباذكو

 فالخلافثعحااهنعىتلاردا اوذلا عوقوتاهرقفلا معزي زب اك نكمهءوقو وقف اع ر كلذ تافان قضوا ر 5

 مرح ًاوماغن لاخلا ىفةعب دودر<لعهحوت نمو قافتالاب ني عءضرف ىهر ومالنولمهمةر طاذملاب تولغتش اون كف

 سنج نمهإ_ءفنوك اعظطمصشلا نوك ىف قكمالف هي ىصعىلاعتهللاىلاتاب رقلا برق ىه ىثلاةالسصااب

 وهأم ىأرتاف انزع ةيانك ضرخ و الن ىناثلاسيترتلاو طرستلاو قولا هيف عارب مامتاءاطلا

 مهامهادقو الهلا ىلع اوذر 2[ شاطعلا نمةعاج ىرب نميلاتم ذلاعم نأكو هلعقب ىد عمري ءغلعف ووهأ

 0 تابافكلا ضو رذن مهنا معز وةماخلا ملعب لت تش اهءاد ما مههسا ناب م مامح ا ىلءرداقوهو سانلا
 نءعلعفلا اذه رخعالاذ_هلوةبف ةينغ مجفونيماخع ان ه ةعاجدلبلا فهل ليقاذاو سانلا ك]ولا ةعدلملا

 لغتشملا لاك نياسلا نم شاطعلا ةعامج ةلملاةعقاولاب لاغثالا لمبم واذه لعفي نملا ةبافكضرف هنوك
 ضورفلا هل نمدلب ولذالوةعاج امم ماقد قفى مو غل ماها مبمئاقالة امهم تارافكض ورقدللاىفوةرظانملاب

 اهف هتداهشدا_ٌمعاز وعل سبيبطدالبلا ربك اقدح رد بطل اه رتأواهلاءاهقفلا تغتانالو ةلمهمل

 نعىسمتلاو فورغملاب مالا اذكو هيِلاغتْسالا فءاهقفلا نمدحأ بغرب الواعرمت بيماطا !لوق ىلع«فلّوعت
 [شَورفمواسوبلم رب رعلل ادد_هاشم هترطانمس اع ىف ةرطانا |نوكرامت رو َتاراقكللا ضورف 3 نمووقركسملا
 نأدبر هنا معز * ءاهقللا ٠ نمةعاجا ممماق تعفو او طقاهعوهو ق_ةترالوإ:همفرطاذبو تكاسو هو

 مالا لرب م هللالوسراب لفها هبنعهللا ىذر سن ًاىوردتوتابافكتلا ضورغبىلاعت هلل اىلاب رهن

 لوحتو مكرا 0 اللاو ىراس تعادلا ت ررهظاذا مالسلاهءلع لاف رك لا نعىهنلاو هفورعملاب

 ةفدح ىنأو ىفاشلا تهذعالهرأ ار تغب ادت :رطانأ توك ,تآتلاثلا ملذارأ رآ ف هقفلاو مكراغص فكلما

 هلع تاك 7 ةرهظاعىتنأو ىفاش ل!ىّأر قةاونام 'لرت ةغش- ىأ بهذم نم قم ا هلرهظااذا ى-امهربغو

 هنعلئ_سامق ىتفبامتاو رصعلا لهأ لك محو هوداهتجالا نر لس دل نماماوةجالاو منع تلا ىذرةباعصلا

 سلو مولعم هعهذموةرطانملاف لد اهىاف هكر اد نأ هلزع لهيهذم ف عض هلر عطول ءرحاص بهذمن عالقاز



| 

 بام > !اهمن او اهاود مو ناو كاباق فاساىئاهلكم د-هعنملامتالدااو تافيفصتلاو ت تار رفا

 لل يل ًامسامىلءةاهاب او ةفانملا باط ىلا م-هئئاهةغلادرىذلاو هولاضعلا ءادل | مئاف لئاقلا سل

 ريبخلا ىل اعف كل ذ_تئالناوأ_هحامءادعأ سان !!لاقيف هلئاقنمعمساعر الكل اذ_هواهتاف 5 اداه اوغ

 ا ..والدح اقيم عوافنصت نيلو والا ىلع هيقدارو انامزهبق رمعلا ع هض نة ةحصنلاءذه لبق اقثاع '

 فرعنا الوع رهلادا عىوتعلال وه نملوقكنر غب القهسفتب لغتسما اوهردحمش هم .عىلعهعلطأ اوهدترهلل

 ةرادعلاالو ,نولوالااهف رعب متالداجتاج اءّوداب ايزلاو بهذملا روك ذمبهزملا للعن ا قالدلا م الع

 ل ل اضبهذملا لعىفةديفمريغاها عم ىل ىهلب مهريسغ نم ىراتغلا لاعب عا اك و

 هعبط فلن ف صالارثك | ىفلد هلا طو رش ىلعهتيشخ نكءال«ةسغلا ىف «قوذ مداذا ىتةملا سدح هلدهشا
 بلطل لغتسشد نههيلغتثداعاو هقفااىوذلتاعذالا نءنيجولدجلاتايض:ةاهنهذنعذالدخلامودو 5

 نمنكف بهزملا معىلاهتمهف هرصت الورمعلاه.اعىذةن دوو بهذملا للاعبلطا هناي لاعتب وهال او ترصلا

 لالشالاوعاو غالا ىف ىعتلا نم منذ |نيط اش اوحارثأ مس منأاق س ذالا نيط امش نم رت-او نامأ ىف نخل |نيط .

 كار 1 ارضرعلاو توملا كدي نيدو هللا عم لد ملاعلا فكل سفن ردقت ناءالقعلا دنع ىضرللاةةلا ابو
 ما :ماىفءالعلا ضعب خود ثلا ضعب ىأر دقو مال ل اوءاوسام نع عدو كندي نينا :هامعق لمأتورانلاو

 امواروثنمءامها هلكت حاط لاق واهمق جنو هدب طسقاهلع :رطانتإ واهف لداح تنك ىتلا مولعلا كتب رام هل

 ٌآ ارث م لدول ااونوأ الا «ءلءاوناكىده دعب عو ةىكتضامُ» دخلا فولبالا فوج فكاتسانيتعكرالا تعفتتنا |

 مهب , الا روس مول ىف نيذلااماقىلاعت هلو5ىعم ىف ثد راى و توهم موقمهلالدجالا كل ءوف ريضامأ

 ل : مهل العب موك تاعرلاح 1 1 ىف نوكي ف اسلا ضعب لاقو مهر د > اف ىلاعن هل وهب هللا مهانعنيذلا ل دملا لهآ

 قو لد+ل١نومولم .وةقامسو لمعلاهيفمممهلا اتامرفمك-: :ارابخالا نشل لل ابابمهل مت ولدعلا |
 لهنا لمعلا ارعتمالا قطنملاءوت نوأ اميل 'تورسع الا ىلا قايل ضغب اروهشملاردطا

 «(اهتحابا طورشو لد اوةرطاانملا اذ 1 ليدغتو فال !لءىلع قالا لابقا بسيف ير بالاز 1

 ءاهةفىلاءتهتنابءاطعةعأ اوناكوت روبل هملا تو دشارلاءامخاخ ااهالوت مل .وهيلعمتنا ىلههللالوسردعي ةقالخلا نارع

 نع اهيف ىنغتسالوئاقو :فاردانالاءاهةفلاب تون :.عتسدالاوناكفةضقالا ف والان ياعتسم تاكو باعت لا
 اثدلا نم ل اك ايقاعتبامو ىوات هلاتوعفادت اوناكوا علاودرحتو ةرخ الا ملعاءالعلا غرف 5

 قامحتس اريغباهوإوت ماوقأ ىلا م هرعي ةفال1نا تضف الذ مهريسن ملقن ممهداهتج 'هنكمىلاعتهنلاىلعاوأبقأو 1

 م علاوحأ عبجفف مسماوصتساىلاو ءاهقفل أر ةناعت ةءالاىلااو رطضا ماكحالاو ىواتغلا لعب لالة :ساالو :

 نيدلا اوفص مزالمولزالازارطلا ىلعر هسه وه ه نم نيعباتلا الع ع نمقبدقناكو مهماكىزاجتف ميتال
 ةمل اول مهملط ىف حاحلالا ىلاءافلخلن ارطضاف اوض ضرعأو اون رهاوبلط اذااوناكف فاسااءامل عت مم ىلع ب ظاوم
 اوب ًاريشاف مهنع مهضا ارعاعمم مهلعةالولاوةمالالابقا اوعازعلا ازع راصعالا كل: لهأ ىأرف تاموكملاوءاضقلا

 ةالولاىلع مو سفن  اوضرعو ىواتفلا لع ىلعاوبك اذ :الولا لبق نمءاجلا كلردو زعلا ليني الصوت علا باطلا
 ةناهمو بلطلا لذ نم لحم مجنملاو محن نم مس نمو مرح نم مف مهنمتالطلاوتايالولااوبلطو مهل اوفرعتو

 ةلذأ نيطالسلا نعضارعالابةزعااوناك نادعب و نييلاط نيب ل طماوناكن دعب ءاهةفل ا مص: لاذتال
 مع ََلَع راصعءالا كل“ قلابقالا ربك ؟ناكرت و هللا نس دءا طع نمره علك ىفلاءتهناهقفو نمالا مولع لابق" ١

 ءس نم ءاضالاو ر ودصا'نممهدعب رهط ممتاموك لاو تاءالولاىفاهمل اةحاخلاة د ث1ةيضقالاو ىواتفلا
 ةاكسلاىف ةلداحملاوةرطنانملا ىلا هّتدغ ءر تا|ععفاهمق جتا عام ناهس: تارا اوةىف سانا تالا

 تنوننا اود راو تالداحلا قرط<سفاومتروف.- داصخأ اكس .فاورثك و مالكا لع ىلعضانلا بكا

 م-هلب نم معز ةعدتسملا عدود :للا نعلاضتلاو هللا نىدنءبذلا مهضرغتأأا اوعزو تالاّةملاىفتاضقا 3 ١

 كلذدعي فالق 7 1 نلكا د0 اةفلابلاغتشالاب 7 22
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١ 

7 
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 اهلمان نمىثلاهريغو ندلا
 نماهفذصم لكفرع

 هقيناصت نا ل.قلعلا

 ةرعمايأ ىلع تعزو
 سارك مون لك ب اصاق
 ةليعم سدعلا ىلاراس

 سقنلا ةد_ها ىلع

 قالخالا ل_:دتو
 ئحلئامثلا نيسكو

 نلاداعم كل ذ ىلع

 هتنامزال سوط هئطو

 حصن :دايعل ا ىلعالبقم

 م-هداش راو داسمعلا

 كاسعت هللاىلا يهئاعدو
 نادال دادع5ة الاو

 نلاذلا دش مور الا

 تود نيءلاطلا دضدو

 0 جربنا
 ةاهابملاو هال نمهنع
 قدسا ردن مظعم تاكو

 ثردإ او ريبسفتلا

 لةتناىتح فودتلاو

 مون لاعت هللا رولا

 سشع عبارلا نيسنتالا
 ع لّوالا ىداج نم

 ه«ءخةثاعسجتو سس

 ةماركسلا عاونابىلاعتهّنلا
 فاهم هداك ءارخا ىف

 ةدمتناكو لءقءابند
 هنالث ازا ةنبطقلا

 قىكحام ىلعمانأ

 دبعسس شا !تامارك"
 ل

 فيقع شل ارك ذوهب

 دعس ثن هللا دمع نمدإا

 لامعتهتلاهجر ىفانلا
 بثلاىلاتداثلاهدانسابألا ؟:

 فاي رلابطغلا ريبكلا



 ا ب تح مو وع

0 
 هنامز له ا رطن | راصو

 || . ع ع

 سا-وهناردادحواو

 قةيلطلاداثراوءارقالل

 الدته:م ل-وه4ءلع

 5 د 3 000 ط2
 هريغل تا طباملكوا_هريغل لاهنت عاةد واطم ثسلوتامدةموتال !مول_ءل'ءزهو ريصةرمعلاوريك معلاتاق أ .ندواعلا 5 3
 1 تناكاو هنرطانمنسد>و

 .١ اطءتالاا

 - . .٠ . 5 5 ب 1 5 5 ١

 اهبسيقتل مالك اوةفلاو رب_سفتلاو ثي دخلا ىاهملاريشن نوعا هقتسساوداصتقاو راصتقا هلوالا لءنم ||| اا
 1 2 08 عئدر ءالؤدلاو ةعالا

 ماظذ رحل

 اهفيلاز-غلا مامالل

 نك 0000 تانالتل

 .هءاو ع 5 : 1 32 فا 11 .٠
 توم طفح كمزملب سلو مهمتك ىلءلّوعت نأ كلو الق نمنع هإ هت كهف تفك دعفلاحرلاىاسأ طفح ]| رهظفلو 1 :رطاشم
 : : : 1 : ( مسرف هتدصراطو همسا
 : 5 1 : ٍ | ريسملاب كلملا ماظنهملع

 فيعضلا نمل قناملك باعيتساىلا كل ذعار واقءامةتسالاامآو ةخوعلا تارمم_سملا در واسم امهتعجيرخام : 1 0 !ئ 0 97 ١
 ع 5 6 ع 0 ء 5 1 3 9 8 أ هد مامعأل د ارلعل

 اماومهفاصوأو ممءامسأو لاح رلا لاو أ ةفرعمو لقنلا ىفةريثكسلا رطل اةقرعم عم مةسلاو حوصأ اوىوقلاو (أس.ر 0 -

 غلب امه.ف داصتقالاو ردتخم اة صالدخ ىف هانت رىئذلاوهوهللاهجرىف : را ارصتخت هب وءامىلع هبف راصتةالافهعفلا ||

 كل ذعار واموريغالحلاصلا فاسلا نمةنسلا لد !اهلهن ىلا تا دوتعملا هباج هدوصع5 مالكا اماوتالّواطملا ا 1 قارا ماما راك ءا . . ا وم ا ت1 5 ود | 5 0

 واسف ةصاطظنل اةسردالا

 لكاابغأواجلا

 3 8 م 1 2 أ تاسارخ<_.ءامازاحتا
 ةقروةثامردق خاب امفداصتقالاو باكل اذ_هد] + نمدئاقعلادعاوةباتك ىفءاندروأ ىذا رد-ةلاودو ْ ند

 ءارمالا ىل_عداد_ غب

 دنعن اردؤوهسفن ىلعر وءةلابلاح اوهمهرم كريب /هتمخ !تاناق مالكلاهعم فنيا! فذ ري امشولو 1 اررول 2 8 5 1 . .-ء : مكر ِ | راح الاوءا ر و

 مث ةفالط اراد لهأو

 ةهح نمصالا تن! ٍ

 دادغب لرتف ىرخأ

 هيف ناكانع حرخو

 ةومشحطاو هاكلا نم
 ىوةَتلانادسار الشم

 فيئاصتلا ف ذدنأو

 قسما ىلاةروهشلا
 مول_ءءاسحالئماجلا

 7 0-2 35 عسا 8 1 -

 ذل: رتب مث تاكلهملا عب رف ءاذل هفامىلءاهجال عو

 0 هنامث تع براقعلاو ىبافالات لة دنمةقاج- دش | فهمضس هريغ حالص هياسف« سفن كلم تاقامماق ناتو 1

 اذان راقعلاوتا..1 اكلت نم هنقالب امدح الو هننغب الن ع هري_غنعبايذلاامبعفدي ةبذم ىتلطن وهو هلة || 0
 ةداعو كلانددكل ذراصو«:طاب ءمئالارهاط كرت ىلع تردقواهري_وطنتوّكل _سفننم تغردت ناو هبت هه 1 211 : 1 9 1 2 8-0 0 ا 00 5 2 00 3 0 ا كيسي حدو مامالا

 مىلاعتهنلا باك ىدتناف اهمذع ردتاا عار وتايافكسلا ضو رف. لغ:#اف كنمكلذدعبأ امو كر ٍ هع ه4-#فْئههن 5

 )0 كلاود. كاوامس : 1 || ساخر صحو و وفاشلا
 لماع ىالخلانودهةفلالعءنمبهذملا لءوهو ءو درعلاب لغتشا مةنسلا ف ك] ذكو هياشنملاو مكاو : لب 9 رول 6 ما 3 3 . 0 ١ لمفافك ل اماظنرب و لا

 ىلا هلدم الف هنعىنغت:سمءاصقتسا كل ذءار واموهمف طسولا نمهفنصاكن أ ارقلا فاعضأ ةثالث خابس امداصتقالاو ||
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 ١ املا عب راقنر 5 دل اةدوهحلاتاماةماىلا كل

 ع رزل' فانصأ اهلق تن سيسكل !نمتعناذاض رالاود وهلا "التم م رمذملا نمَغ رفاذاس ال !نافةلاعال
 الو نم ىلا اة رمز ىقوا_ىسالةباذكلا ضو رغب لغت_ثنالف "لاذ تينت كلذ نم غرفتتاوني>ابرلاو

 ١ لودوملاو لوصفملاوخ و ماو خسانل !لعنمنارقلا مول ءرئاسو ريس العب متل سو هما عدلا ىلص هلوسركخسل

 ءاصقتس الا ماط اهنم د> او نق فكر عقرغتستالو تق ولا هيق دعا سنو رعت اهل عسا ع ىلع مولعل اة .ةبىلا اذكهو

 نموهيقطنوبرعا] مالكهنم مهغتام ىلع ةغالا لع ع هاش نمرصتقاف ذم رثكست سمو بولا اف ىسذي تأ ىعش الف

 اققنسلا اوباتكلاب قاءتن امى عونا ا نمرمهةةاوهمذ قمعتلا عدو دحلاسرغ وتارقلا بب رد ل

 ريحولاودو ىروباسنلا ىد> اولا ىلع<ذصارادقملا ف نارقلا فعض غلب امريسفتل اىف راصتقالافاهربغ

 امأو ثب دخلا نتم لعن ريب لحجر ىلع ة سن مجوجتن نيدممعا !فاملصحتهمفراصتقالاف ثي دل اامأو رمعلاءاهتنا

 امهلا ف مضت نافهبفداصتقالاامأ اوةحاحلا دنعهبلاجاّتحتام_اط ىلع هنمر دةتالمص# هل هك نكسلو نيحمعلا

 رصةخدةتعع«ذمراصتقالاة ير لص<ةنسلا ظفحدودقمو اهتقب رطريغنمرومالا قئاة-فشكتل باط

 اهدسفب اعهتعد. ةضراعمو عد_ةيمةرطانم هيلا جات و داقتعالا فداصتقالا باك فءاندروأ ىذلاوهو

 لدجلا نملع نآ دعب عد تملا ماو مه صعتدادتش رياح ماوعلا عمالا عفن. الكلذو ىناعلا تاق نع اهعْزْ و

 نكعلدج عونب قل !نع فرصاذاىاعلاامأو ةلداحاة وب هيلع سام تن أ امناوهنعزحاعوهواتاباوحهريسغ
 خرب ببس بصءتلاذا مهنمسأيلاعقو مهصعتد تت ااذافءاوهالل بصعتلا دش البق هلثع هيلادرب نأ
 نيعبنيفلالاىلانو رظني و قءلل ىصعتلا ف نوغلابب ممناف ءوسلاءاطعلاتاف !نموهو سونا ىف دئاةعلا
 لطابلاةرصن بلط ىلع مهثءاونرفوتتو هل ماعملا اوةلباةماوة فاك ىوعدلا مهتمثعبتتف راةكسالاو ءاردزالا

 ضرءمىال:وادلا ف مدتلارة_جرلاو فاطالا ب ناحنماؤاح ولوه.لااوب_سناعلسعلا فوه ضرغىوقبو

 تبصدعتلال ثم عابتالا لدممساالو عابتةسالابالا موةيالءااناك اا نكاو«بيفاو عب الري_ةقلاو بصعتلا

 قيقا | ىلعم.فو نيا سملا نعالاضنو ني دلا نعاب ذهوم«ومهتل اوم هم داعبصعتلا اوذختا موصل مثلاونعالاو
 اهنف عدنا و ةرخأ تمارا صعالا هز هى تثد> أ ىتلاتابفالحلااامأوسوفنلا فةعدبلا خور وقلخلا لاله
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 نع وميلعهللا ىلصمتلالوسرلةاملاذهلو قلخنا
 ىدتعتن ك.ةنلرظنت نأ ىفةريدا كل. لاوس اتلالاوإ ؛هومومذملاو هدومحلا ل_علا تفر عدقف ءوسلاءامأع ع

 شالا آ "اه سردنادق مولعلا ن متم !!هاضتراام كف فا 1 همشتتو رورغالص ل دتوأ فاشل

 ا رغ دوعمسواس : رغمال_.سالاادب مل وهيلعهلنا ىلصهللال اوسرل اوفصددت رثدتو عدم .هدرعك أه 1

 ىتاس نمهونامأ امنودحب نب ذإاو ىئلس نمسانل هذ سف امن ول هد نيذلا لاق ءابرغلان ءوليةنءابرغا نواف

 نم ريك سأن نيب نو اص لء3 ساي ءأن رغلارخ 7ثيدح ىو مولان 1ع مت اعتو ك2 مهرخ ةرمشفو |

 هجر ىروثلالاةكلذإواه اذ تب تست ير مداسلا ل راس مهم ن مرثك قاما ف مهضغس |

 هوضغب أ قلاب قطن نا هنال طاخت هنارلعاف ءاق رصالاريثك ملاعلا تبأ ,أراذاهللا |

 «*(ةدومجملا مولعلا سدوم لاردقلا نان أ

 ناك املكوهريسثكوم].لقدو#ثود مسق و هريثكو هل لق مومذموه مق ماسقأ ةثالثرابتعالا اذهمرلعلا نأ لعا

 ل-؛موهوهفءاصةئتالاوهم .اعلضافلادمحالو ةيافكل ا ارادقم+:مدمدع مسقو لضفأ أو رس ]تاك رثكأ ١

 اهنموقامحللاءوسو هةلاك» ريثكو هإ لق مذياماهتم ل اووهصلاكو ريثكو هلملق دمك اما تمتأق ندبلالا وا أ

 ناواهفدمعالر وتلا نافةعاصشلاكو لذب وهو« بفدمدالرب ذب ملا تاقلاملا زبك هم ةداصتتالا محام

 هيفذا امن دالو نب دىفهبفةدن ”افالاموههريثكو هل .اةمذم مومزملا مسقلاف«يلعلا كاذكفةعاجشلا سنب نمناك |

 0 :اوهىذلا رمعلا فرمدو الص همذةدئافاله4_طعبف موةلاو نا_وساطلاو رصسلا لعكه عفن بلغت ررمد أ

 ءاضق نم هن ىلع هنأ ع نظرام ىلء ديزي ورض يقام ومو هدم يش لة ةعاضاهيلاناسنالاهكداعام ١

 0 -الاتاراغىصق أ ىلادوملا مسقلاامأو«ه: ءلصاملا اررضااىلاةفاضالاب هيد: هدالثالذ تافايندلا فرطو 0

 ولطم لعاذ_هناف ايثدلاىلعةرخ الاسيترت قد 0 هعلخ قهتاسو هلاعفأ آو هتافصت رىلاعتهلاب لعلا وهف ا

 ىذلار هاا هناق بحاولا دن نعر ودقدهملاىصقأ ىلا. .ةرودقلالإ و ةرخآ الاّدداعس ىلا هبل صوتللو هناذإ | ١

 ءاملوالاو وءاسنالا الا ذا ارط أ ضاخامو مهلريسامر دقن هقار اأو هل-اوس ىلع نوئاحلا موحتامناو هروغ كردال ا

 وهاذ_هرمهقحيف ىلاعت هللارب , د:توافتو مهتو5 فالثخا يسحب ممجاح رد فالح ا ىلعلءلافنوذمسارلاو |

 مهتمالعك أم تاكو .هلاءالعلاوحأ ةدهاشمورلعتلا هلهبت لا ىلع نيعيو بتكلا فرطسالى ذل تونكتلا الا ا

 هيسشنل اوامثدإا قثالع نعدهغن ر هدو بلله. فدو ابرار هاا الاف «لعنيعي وصالالوأ ىفاذه || 1

 داهتحالا ع نعه-ءفىغالن كرر مارد در رده ,لط ىلا عامس لكس هن مضت ءاملوالاوءايننالاباهنق | َ

 ىتلامولعلا ى ع صوص رادقمالااهنمدمدعال ىنلا مولعلاامأوهاها اوساهلحاتفمالتيادهلا حاتفمةرهاملاف | !

 كلذءار وءاطّةّتساو طسولاو هواداصآقاو لئالاو هو اراصتقااهتملءلك ىفناف تاءافكلا ضورففاهاندر وأ ||

 كن نمغارذلا دعب كريغلاءرفتمامارَك سفنءالوغشماما نيلحر دحأ نكسفرمعلاوخ كلا هلدرمالداصتقالا |

 وهىذلا مل_لابالا لغتشن الف ل_تفنبلوغشملاتنكن و ْك هن حالصا لق ريغ لصنع لغتشت نأ كاباد |

 مهالاامعارموصلاوةراهطلاوةالضلا لعد نمةرهاظلا لا عالا هنم قاعتن امو كلاحدي طاةيامس < ل اع ضرف رق ش |

 صرح !ىل-؛مةمومذملاتافصلانعرسشب كذب الذا مذيأمو متم دمدعامو باةلاتاغصرلع لكلا لمه ىذلا || أ

 لاغتسشالانا عم تابجاولان هاهلامح اونا اهم كلذ عبج واهتاو أو بهتلاو ريكلاوءانرلا اودسااو|

 ةداسا ايارخاب تواهتلاوليمامدلاو برم اب ىذأتلا دنع ندبلار هاطءالطب لاغتشالا ىهاض رهاظاالايمعالاب |

 ندسلا ارهاطءالطب ءابطالا نمةيقر 8 طاارب ناك هرهاظلالا مالا, نو ريشي ءالعلاةبود-ولاهسالاو دصغلاب |(

 امناو بالا نماهسراغم لقو اهتنان كالا , رسشثل اداوم عطقو نطابل اريهطتبالا نو ريش الخ ”الاءالعو ا
 بولا لا عأ باعصةس ارحراو+ل الامعأ ةلووسل ولعل اريهطت نعد :رهاظلالامعالا ىلا نو رثكالا ع زخأ |

 فعءاشتتودا اولادي زيو ءالطلا ىف بهي لازب الف ةر ادد : ودالاب ريش بءدةسا نم رهاظلاءالط ىلا عشب اك ١

 |[ 1 ةفطابلا لاعلا لعب لْغَتس ثافىدالا الهلا نماب راهوةامالابلاطوورخ الادب ص تنك باق ضاسمالا هنأ ا
 ا 1

 كا 1

 م-هلاقفيلعارر رك ىحرفغام هلا لاقو ىنأ قاخ ارسم :
 5 ئدسمخ
 أ
 ىئىعود- ل

 سا تروم

 لا ىلاْر-

 ق هل ةطؤرم ا

 11 رو ناو ناسا

 ف.ئاصتل ١ نسحفف رذ والا | ت

 تبرصخلاو امتدوجو

 ةرابعلاةلارس ريك الا

 ّن_سحو اهتلوه-سو
 ند وةراثالا
 قرعتلاو تال_ذعملا

 [هعورف مولعلا فانصأ

 خوس رو اهل #بصأو
 اهلو_ةنم ىقمدقلا

 هتلاو اهلوة-عمو
 اهلاجا ىلءءال.ثسالاو

 هتلاعص ام عماهلمدغتو

 نسحو ةماركسلا نم هيب
 ةقاقث_-الاو ةريسلا
 رع قو زعلاو دفزلاو
 ضارءالاوامندلاةرهز

 ةينافلا تاهملا نسع
 يمل حارسطاو

 ظفاحلا لاف فاكتلاو
 0 اسءنا ةمالعلا

 نيدلا فيفعؤيسشلاو
 0 نس هللاد_ءع

 لاج هيةفلاو ىفانلا
 مه->رلا لسع نيدلا

 هللا مهجر ومالا

 ىلازغلا مامالاداو ىلاعت
 نيس ةنس سوط»
 اجبأدتاو ةثامعب رأو

 نمفق رست هامسص يف

 ان 5مههفلا

 ماما سو رد مزالو

 ملهتجاودجو نيمرحلا
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 . كلذ ىلاراش اكمفالخو
 ل نا

 ا ةرورضريغ نمو عرمشلا باص ن .ءلةثب هنق ماصتعا يعد اهر ها ىآ ط ىصذةمنع تفرصاد طافلالا نأف 00 ءءاقلا فاعلا

 اال 1 ار ا وسلا واللا مارملا] لوس 20

 هليزتتن كعو رطاو1ناههف ضراعتت لب هل طم شال نطابلاو هيثولال مهغلا ىلا م قع هسا مناف مولع

 م ع هدر ماعاش اذهتتالب وتلا ف ةمئطاملا بأ دك. داق ءاهقالاىلا اهثم قب ةنطاررمأل

 تر هط ىريشقلا

 تةدولا هلا
 هإئامسوفنلا نالبارغالا مادا دصقامناو ررضلاةهظعا 0 ثلاعدبلان ماض 1 ٍ 5

 اهلي ريتواحرهاوط لد 2 هددعت ريشل | عبج مده ىلا ةمذط املا لصون قد رطلااذ مو هلئذلت سمو اعا : رغلاىلا رس

 تاماطلا لهأ لد وألا موش طابلا ىلعد ءرلا ف ف نصا !ىرهظ:#ملا باتكى مههاذمن مهانمكح >5 مهمأ ديعأ| ى ا 1
 ات عرش دارا ارهلاهوهباق لا ةراش ثا هناىئط هنانوعر ةىلا هذا ىلاعت هز: لي واحات مه-ظعبلوق 0 داموح 5
 [زعهللاىوسامتوروعت وه«بلع . اكوداملكىأ -ااصعقل تاو لاعت هلوة ىو تاشنال تح لخخ عاطلا 900

 , ل هامة ارسسعلا
 راحسالا راف غتسالا هيدار ًاةكربر و عسلا ىفنافاورصست ملسو هيلعهننا ىلص هلوق ومقلي نأ ى 00 لحد

 رئاسو سابع نما ح نءلوةنملاءريسسغتن عو ءرهأط نعورخ ١ ىلا هلوأ ن 1 ركلات ىتحكالذ ل ع

 ا سو < صخب نوءر ةنافلقلا ىلع وعرف لد رنتك اعطقا الاب لعن تالبب 0 هضعب وءالعأا

 نيطاشلا سن> نم_سءاورافكسلا نماههريغو بهل أو لهجىناكو هلىسومةوعدوهدوجوب لقنلاا:.لارت اون
 ناك اقر افغتسالا لعر وصسلا لج كاذكو + طاغل كلا لد وأم! !قرطتي ىتح ساير دب لام ةكتالملاو 0 2 0
 سحلاو رتاوتلاب ردي روما ءزهف كراب ا اءاذغاا ىلا اولهواو رست لوقو ماعطلا لوانت, ملسوءيلعهتلاىلص | ةخدض نا

 داسفاوةلالضو مارح ك إذ لكف سا دح الا ام.قاعتءالرو أ ىفكال ذوناتلا بلاغب ل_ءداهضعب والعنا_مئالطب

 ةوعدىلع هناك اعمىرصبلا نس 1 !نعالو نيعباتلا نءالوتباصص ا نعكلَذ نم ئنث لن, لو قلذنا ىلءنيدلل
 ازهالا خ ىنعمرانلا نمءدعقمأ بتيلف هيأرب تارغلارس 0 وظالف مهطظعوز قالا

 مهضعبايؤ رنمىناععسلا

 نت ااكمءانلا ىرب اهف

 نسم تعلط سلا

 برأ !اعبج ىف تئدخ
 هيك ىارحاي مالا ةعدب

 تاخد امل هنآ نع

 ترخلاىلا هنامد 112
 ا نأ ريغ نمهيلع هإمح وهبلا نار علاوداهشر دس هب ةءةكتو مأرب رقت هيأروهضر ءتوكتاو»و طغاا 1 / 0

 طاينتسالاب نار عل ارسفب النا بح 1 مهضيناىنسبنالوقساقاوأ ةبرغلاة لفل ةلالدةيلع هلي رثعل دهشد هيه :

 ريغاهعيجت العب وهع.سوةدسو نا عمة اس دعس نم رسم اوه اهلا - نعاهف ىل_ةنأ امنا لا نمناف 0 طااو 3 د مدارحاي ف سوي

 غلا نس اطينتسمءاذتو كف فعمل لبقت اك :ةامتمجوكَت دقاس مناف لتوهيلعهقلا لص ىنلا ن معووسم ةمساقلا لحاهلاكلا

 والعم , دل! هدف مهللا <: :ءهلنا ىذر نيايعو ل رجولك [صطلاف اذهلو ركحفا!لوطو بدجو نملعقلابدعوتو
 روطف كلددع هلع

 هتكلع م بيس

 دئجل اهبلعتتووربك آنه

 صالات قو نملزب مو
 دكنو سعف دعوتلاو

 هلا معي ةناهعر وطاغلالاب دا صريغا مناب هلع عم تالي وُأملاهذهل ثم تام اماطل !لهأ ندري سل نمو

 ق>ءسفنقوها- هوه .اعهللا لص هننالو-ر ىلع عضولاو حارتسشالا ريتني نم ها صل د قلاخلاىلا قاما

 لالش لنا ذفرا#ومباماىلس ينل نعاثيدحاحاهار اب هل سم لك ىف عضا نكح رم كاهن ١ قطن /نكساو
 قرشلا لن رانلا نمهدعقم أوي ءلفادمعتم "ىلع رذكنم ل موهغ ادمعولا قلوشدو

 نارغلانم مهقلاوةداغت الا قد رطةعطاقو طاسفلالاب ةَْثل ةلطيماهمالمظعأو مطأ طافلالا هذ هل 0 أ

 سديلت نمل لكسف ةمومذ 1 !ىلاةدوم لا مومل علا نءقلملاىع اودزاط ل!افرص فينك ت فر ءدمفةيكللاب ْ 7 نك نايل

 00 تاعتل اري_غنمر وهلا مس الا ىلعادامع ءالوه تعنتان انها اسالا لب دشن َء "11 ا ١ ةراشالا قةكاخ )هي

 بزيطلا ىلعقلطي راس مكمل امس /نامامكح يسن نم جابني ةمكتحلابفرشلا بلط نك تنك لوالا هللا ىضصر ف نسم اةجرت
 مسانافةمك وهو (سماخلا امذالا) طافلالا لي دبتنعةلف غلاب كلذو رصعلا اذهىف متنملاو رعاشلاو همياعيانيقنر ا

 عراوش ىف ةيداو سلا فك أ ىلعةءرقل ارح د. ىذل ا ىلع ىح محاملاو رعاشل او بورطل ا ىلع قاطن راص مك لا ايي

 دةفةمكحلا اَتْود نمو ءاشد نمةمكملا قود ىلاعت لاف اهلعل و زعهنلا ىنثأ ىتلا ىهةمكخ او قر طلا ةبيفوصلا ا

 رظنافاهفاموابن دلا نم هلريسخ ل جرلا اه اهتةمكلل ارم هك مسوميلعهتلاىلصلافو اريثك اري وأ 0 «(ر دعست
 ءانع تاسيلس رارتغالا نعر راو طا لالا هب هب سفر لعن اذام ىلاو هنعورا» ل ا ءذإا م هنع هلبا ىذرهتجرب
 0 واق نميدلا عازتناىلا جرد تب مهتطساوب ناطبشلاْذانيطايشلارمث نم مظعأ نيدلا ىلع م لا | نندالا نيزمابالاو 4
 / 7 : دماسولا مال_سالاة دج

 0 نولخلا

1 



 نش

 ةحاو رباع دعسلا و ”لاراتاماكث الث سوو رد هتبادمعأ د زيوت لمادا ا

 مم ل رص

 ريغم-م و ةوتا اوهشلاب ةنوصش«م-هتطاون وماوع ءلا فال الاىوحالساحناو نارغلا لا ولاصؤلا حو رو ١

 نارين ام لع فا ف نكست تموهامالا مم وأت نمرا اعشالا ءعالفةدلملا اروصا ىلا تافتلالا نعةكسفنم |

 الارع «ثلا نم لعتسل نأ جي الف داسف عون ىلا جرب هلكوأ !تالدركك اوتودحا اوس وتوك تاوهشلا |

 0 ناو أ تاف مهري غم م ع نكيرلوىلاعت هقلابحعوم 0 م رد سالطولنال ماس

 ا

 ىنامحأ ءالؤهامال لامك انك ارض دف ماكس هلل .ةفاس نب ارادت اي ةعاسجح رم ذحونب رشع طقهسل#لهأ | |

 ةيفوذلا ضعب هثدحأ مالكا نم نيغنص هبىهذف عطس تااامأو + صاوخللا م هىاعحأ نا ساحل باص مهامنا | ْ

 ىح ةرهاظاالاعالا نعىبغ!'لاصولاو ىلاعتهنبا عم ىشعلا ىفةضا ر ءلا هل وطل ىواعدلا (امهدحأ)|

 انلئواذك اال .3تولوةمف باط1 ايةهفاش ا اودي ٌورلابةدهاشا اوبال ا عافتراوداحتالا ىوعدىلا موق ىهتني | ١

 تود كسا دو سنحلا اذه نم تاماكه قالط ا لحال بلص ىذلاحيال+ اروص:منب نيسحلاب هيف نوهت واذك | ا

 عطا اهلا سا : مالكلا اذهنافىواعدلاءزهلئماورهطأو ثم -الفةحالفلا لهأ نمةعاج كر ىتحماوعلا | ْ

 مهسفنالثال ذىوعد نع ءام ءامغالاز از الفلا اوحالاو ناماةملا ردن سفنلاةيكزت عملاسعالا نم ةلاطيل اهيفذا |

 معلا هردص راكد ١ اد تا. نعاوزخمإ مكالذ مماعركسأ ا|اههعمو ةفرخ م ط2 تاملك فها نا ءالو | |

 اهولثمواذهفقالا رون ةفشاك<ن طال ان مالا ولي الث دحل اهو سفنلا لعل فاو باح ملعلاو لدجلاو | أ
 ةرسشع ءامحا نمهنيا نيد لضف هل: تف هنمئنب قاما مت تهور ماوعلا قولت 0 :تسلدفا

 قلج و زعهللا نعهمكح ناك هإءافهنم كلذ عمم ناو ركام هذع مه: الف هللاه حر ماطسل ادب ز 3 ربأامأو أ

 ىلعالا كلذمنم مهفي تاىف ىعمات كاكا هاف قديعافات ؟الا هلا الهليان ا وهو مه«ولكهسفن قمددرب مالا ظ

 سالو هلت :اهتارا معامفوه هئار رهاوطاعاةموهفمريغتاداك طش لا نم (قتادسا ةياكسل لددس |

 هلل هلايحخ ف شب وشتو هإةعفف طبت نعاهردص لءاهلئ اف دنعتموهةمريغنوكستنأاماكلذو لئاطاهءارإ | ْ

 اهدار اواهعهفت ىلعرد_ةءالهنكاو هلة موهفمنو كتأاماورثك الا اوداذ_هو هععم عرقم الك ىنعع هتطاحا |

 اذهلةدئافالوتع .ثرلا طافلالاب ىنا«لانعريبعتلا قد د رط هلع مدعو مال هةسرا-# هع ءريهذ ىلع لدتةرابعب |

 اا هيت لعل راناذذالاربع و لوةعلا شهد. و بوملتلاُش وتد هنأالا م الاكسلا نم سلبا|

 اموةمكد حث د-اممل_بوءباع هللا ىلص لاق دقوهعب طودهاوه ىذتعم ىلع د_-اولك مهفنو واهب تدي رام

 نورك_ءاماوءدوذوذ ةرعدا م سانلا اوهاك مل_سوءيلعمتلا لص لاف و مسيلعةنتفناكالا هنوهقفي الثءددت

 ناق هلثاقهمهم» الاعف فيكف مههسملا لمع هغلب الو هيحاصدموفي اعفاذ_هوهلوسر وتلا ذكي تأ تودي رع

 يله رب نييك او ءّضنال مال_سلا<لءىسعلاقوءرك ذ دىل<الؤ عميسملا نود لئاةلاهموهط كاك 1

 عضو نمرخ ا ظغل فوءادلا عضوم ىف ءاودلا حض قرقرلا بدبطلاك اونوكمهواظتف اهاهأ اهوءنمالواهو

 هقددقح ىذلك كرا ا ةذاهلهأ اهعذم٠ نيوز وجدةقالهريضفتمكشلا| لل

 ةمووفملااهرهاوط نععرسشلا طافلأ فرمدوهواه_دخرخ 1مم طشلا ىف ءانرك ذاماهانديفتاماطلا اأو

 عا
 و

0 

| 
1 

| 

1 

5 
|] 

 1 ا ارا _ئالا نم طاعولا هدات ةءاامرتك ا 1

 ْ ماس اوراكل حا ؟تي ام +ردبنجا ناك اذاو عاملا باتكق كلذ قت |

 َى 5 * ىوغدلار اهطناو

 ددسن رآلاو ءهوثر وأم

 لهأف لاقةروكذملا

 سلاف خس مروأ !

 ضرتءااماماوهرك ذام

 ارابخأ هتمعذا نمي

 ةف.عضوأةع وص هومارات اوأ

 اداخألا نآس راثكاو

 راثكمالا و وان ال او[

 اا هنم ىثاختنل و اوةمكلل عسا | نما م .وهيلع هللا ىل_دلاو وو سادس او داهشتسا لمدس لعتمكحوأ .وا ةظع ومتيو ال
 نو

 عوضوملاف عقبال:
 نع هببمحأ ام لداحو

 نينا نمو ىلازغلا
 نا ىققارعلا ظفاسحلا

 قازغلاهركذام رثك أ

 1 عودض وع سدا
 ميرخلاف هياء نهر ا

 هراغفوهورتك الاريغو |

 وادري غنعءاوروزقلا ا قير رض مل هذاك منفاذ_هو ىناعس ىناكس لاق هنأ ماطسلادب زب يأن عيكس و قمحاانأ هلو |

 هئمانرب# مهريغهمق عسبت ْ

 امأو ىورةغم_دوحت#

 اهقناهياعضارتعالا

 "م راك فيعضل اهركذ

 أملط قاس ضارتءاوهف

 ق هن لهعد هناررسعت

 ق:'اقرلا ف هباتكو لئاغفلا

 هل نالواهليسق نموهف
 طافحل اةممالا ةٌءابةوسأ

 01 مهمتك ل امش ا ىف
 هينملا ةرثك فيعضلا

 3 روكا اوةران هفعض ىلع

 بتك هذهوى ءرخأهذع

 ىهونيمدةتمللهعفلا

 لئاضلا ال ءاكحالا تك

 ثيداحالا ا مق نودروب

 اهلعنيتك اس ةغيعضلا

 هجر ىوونلاءاح ىت ىح

 هنوني خأتملا فهلا
 ثيدهلا فع4ض ىلع



 د ىقدحالاب ىبسهمملا

 هر انه تد نم

5 1 

 1 كلذ برد ةواهموا مع

 نعاملاعم لد ءاملوالا

 | ءالمالاف مدوام ضعي

 ا تع نم ىل-علكشأ

 سب رش لرمع و
 ةنكماملاط وظحلا نم

 ترهط اوهمهسوهحدق

 نم هن دهاشا نزلا

 | لاثماو ماغطلا ءاكرمت

 ماوعلا عابتاوماعتالا

 | راعو مال>الا ءاهفسو
 ىحمالسالا لقأ

 نعاوو هلع اونعط

 | اوتفوهتعااطمو هنءارق

 | ريغىلع ادرجت ىووااب

 نيعبسر فكرك ذساجنهنلا هجرءاطعلاةو ل_لابالا نآرقلاةءارق عفنت ل_هولافتآرقلاةءارق نموهقلا ||| لالض كاهيلماوبسنو
 ىلاريك ذتلا 1 ا ا ا سس ا احم نماساكت !

 هعارقاومرو لدا

 9 نع خدر هبتلغتمو

 ىلالالتحناو ةعب ريشا

 عمم 2 داهم بتكس سلاقتا

 نذلا لع -ونولأاسن و
 انويلةنن تاقنمىأ اواظ

 رهدا فصرمم عملا

 .ىلااهلصاح عجراع

 |. ةلتر مج اكاد
 قكلذب مصقأ لب نيدلا
 |اويحلاهي جرحا الا

 طع اةعب راية فقم انع

 انندلا ةمو رارمممالاو
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 || ريح ةماكلا هذهو ضرالاو تاوى.هاارطف ىذلل هوجوهجوىتفاهمل اةباكلانهجوتمو ب ابسالا راثكستس اوهاحلاو

 | مدنا ل ثنلاعت هلوقلاثتءاوهوهيلاالاههحوهحونالود_>اولاالا ىرب الى ذل اره دحو اه دمحوتلاة قي ق-نع
 امناوىرخأ ب ذك وة ىدصا ناج رت نانالاا اقتاسالابلوقلا هيدار 1١ سدلو نومعلب مهضوخ ف مهرذ

 دقف (ريك ذتلاورك ذلا عببارلا انفالا)هعيتموديحوتلاندعموهو بلقل اوههنع مجرما كاع هقئارظن عقوم
 هللا لد هلو 220 5 كلا ساا<2 ىلع ءانثلا ف درودةونينمؤملا عفنتىرك ذلان تاق رك دوىاعتهنلالاق ||

 ةكتالملاعتدتن ا ثم دحلا فوركسنلا نس !ا<#لاقةنْللا ضايرامو ل قاوعتراوةنل ا ضاب رب مر ماذا مسوهيلع |[ :

 موت ايف كس غب ىلا اولدالأاضعب مهضعبىدانن ر كذإاسااحناوراذا قاحلة كئالمىوس .ندإا ىف نيد سس

 تامزلااذ_هىف طاءولارثك اىرتامىلا كلذ لقئفوكسفنأ ا ادرك ذوهتلاورك ذاذالآ نوع وم نوف و

 نعفاس !اىيمتدرود_:و ةعدب ىهف صدقلاامأ تاماطا او مل لاو راه_كثالاو صصقلا اوهوهياعتوبطاون

 هللا وطير رعالو ركبىآ نمز الو لسو<- .اعمنتا ىلسهّنلالوسر نمز فشل ذ نكي ملاولاةرصاصقلا ىلا والا

 ىح .رخأاملاعتدحتملا نمج .رخام_مءهللاىذر رعئاتأ ىو رو صاصةلارهطو ةنث فلا ترهط ىت-اههع

 ا لاعفانهوون صاقلا ليقتسسأد هكرو- *لانامف_سل تلةةرعكلاتو ت> رخال ءالواو صاقلاالا

 نأ صاد ةااربمالا ىسهنتاةفرب_#تنممويلا ناك املا ة فني ري_س نا ىلعتلخدنو وعن الاقو مكروهط

 ةعلطا طسوتق شالا 5 دحلو#بو صقةاصاةىأرف : رسل ناجع لوو تاوصالقذولاةذاو عن

 1 دحامو شعالاأت ايدك تن اوةنس ىقان 0 أخشاب صاقلا لاقفهطبار هل كي

 0000 انو تع نم صاضقلا هنحفللا ىطر لع رخ اولا ا اوصاعةلاايذكسانلارثك ١ |ىل_ج 0 لاقو

 بو.عولعهيننتلاوتوملاب ريكسض:لاوةرخ“ الا ل_عىف ملكتي ناك ذاهجرخ ل ىرصبلا نسالا الك عمال ْ
 فذ .ءاارب هدو هنامعنودللا ال ا رك رار بروك طاوةولاممالات اق اوسفنلا ؛

 اعرمت ”دوج اريك ذ لاو هازهقاهلاو هأو ودرج الارطوا اهدهعتكتواهمرسهتراهو.عو اهندلاةراقد فرعيو

 ع رفغل أ ةالصنملخفارك ذ سا*روذ> لاق ثدح هنعهنناىذررذىلأ ث.د>-قه اعدل اىورئىذلا

 لوسراب لمعفةزانح فا ا دوهش 5 نمىل- 312 س ار وذحو ضد ص فلا ةدامعن 8 ملضفأ لع سلخروذ>و |

 صقتلاوةدايزلاو تاقالّخالا اهملا ىرط7ىتلا ص صقلاباولختش اودوئاركذل! قد رط نعاولهذو ممافارخ
 اقدسص ناكناورضباماهنهوهعاسم-عفنيامصصقلان منافاهماعديزتو ثار ةلاقورا اولا صصقلا نعي رختو

 دجأ لاق كلذإو هنعى-مناذه نةراضا اب مفانل اوبذكسلاب ااب ويضل هيلع طاتدخاه سفن ىلع بالا كلذ تف نمو
 اهفماللا م لععاببنالا صصقن 0 تاه قداص ص اق ىلا سانلا عب وحأام هللاهجر ل.نح نا ا

 لا اوح تاكو نذكلا ارذ_دلفاس أب هبىرأ ت سلف ةباورلا جتا ةداص صاقلا ناكوم_م.درو ما, قلعتب ا 1

 تاريغكسش,ةفد صم ةردانةوةهاهنوك نعوأ اههناعم كرد نعم اوعلا مس هفرمهةي تال ها وأ تاوةهىلا يو | قفىرخأ تاب ارك ذم
 ع وهمش ارذع<سفنل دهع وهنا اوذهو هنالها سمى كلذ مهتعد اعلا نافاهاع ىطغت تائاسع ةكرادتم ا 7 0
 دّدفىلاعت هنا تيصءتاو رغالف ىصاهملادد_هبانلكف رباك الاضعب و<اشملا ضع!ن 0 ا | ضقت اباه دول

 ن روذ#!نيذهن ءزارتحالا دع. ىردنالثء>ن مىلاعتهنلا ىلع ةءارح كل ذءدمغب وىمربك اوه نمداصع | نيدرععاارذعرك 6

 ةعمعلا بت بتكحلا عا ونآر ةلاهماعل مشت امىلاوةدوحلاصصقلاىلا عجب كلذد _فعو هيسارالذ ||

 ىلا قاقنا ةوعدابسذ هدصقنأ م عز وتاءاطلاقةنغ :رماتاراك-لس عضو ري قست ن م سائلا نمورامخالا نم

 ه.لعهّللا للص هلوسر و ىلاعت هللارك ذ دأ هفوبذكملا ع نءةسودنمودصلاىفناق تاطيشلاتائْرت نمهذهف ق وا

 صاقو نأ نبدعس لاق عنصالا نمثل ذ دعو عسجصسلا فاك: هرك دقو فك اف اظءولا ىف عاربسخ الا نعةيذغ ملسو 0

 ىف

 ا

 ظ

 ظ
520095 
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 وهىذلاهقفلا مسا صرصخ ةطس اوبولعلا فا ذني دلال <تناطع.ذ تاادح ب و5 ةردعتملاملا ودا اوءاضقل 5 1

 هقلوهدامعىف هلاعفأب وهنان ا ,دولاعت هئالعلا ىل<كلذ قاطب ناك دقو( معلا فاثلا 0 رمشااىفدوت مسا

 هرسذ م ماللاو فلالأبهفرعق لعلارا ثعأ ةعست تامد هللاءحردوعسم نبا لاق هنعهلل اي عا |

 قموصخلا عمر طانملاب ل شا نع رثك الا قهورهش ىّتح صي مقا اباضا ا هبفاوذرمدت دقو هناك للاب ل#علاب | 1

 نمدعي هن لع ثدالو كلذ سراعال نموملعلا ف لعقلا اوهوةقيقل اىلعملاعلا اوهلاة.ذاهريغوةءهذفلا لئاسملا | ا

 ءابلعلاورلعلا لئاضف نمدر وامن ركل ٍضلاب فرصتاضبأ اذهوملعل لهأ صرف هنودعنالوءافعضلا ةلج | 1

 عرشلاموأ-عن م طمع ال نم ىل !ءاقلطمت الارا (اصدقو هتافصو هلاعفاي وهماكحاب وىلاعتهنياي ءالعلا ىف رك

 بهذملا !ءورابخالاو ريسفتلاب هلو> معاذ علا لوذ نم كلذ. دعيف ةيفالخ لئاسمىةبلدح مودرىوسئشا |

 نءةرامعت : الا له دوو( ديدوتا!تلاثلا امذالا) لال بلطاالهأ نمريثك قايل اكل هماببس كلذراصو»ريغو ْ

 ةلئسالاريثكت اهف قدشتلا ىلعةردّةلاو موصل تاضقانمىرطب ةطاحالاوةلدا لا قد رط ةفرعمو مالكلا ةعانص |||
 توماكدتملا ىمسود.حوتلاولدعلا لهاب مهسف:أ مهنمفئاوط بقا ىت>تامازلالا فلاتر تاهمشللاةراثاو |
 دّت_ثدناك ليلوالارمعلا قئثاهنمفرعن نكي ةعانصلاهذهةصاخوهام عج نأ عمديدوتلابءاذلعلا ا

 قيس ىلا ةرهاظلا ةلدالا نمثآرقلاهماعل مسن اماما ارامل اولدجلا مانا تل هىلع ريكشلا وتم ْ

 لل - ونا !ثاكودلك معلاو ه«نآرقلاللا ناكر كنا ولعم اذ ناكدقاذعامسل لوأ ىف اهلوبتدلاكعذالا

 ا نءاهلكر ومالا ىرب تأوهو هب هيأ اوصتب ملدومهف ناو نيماكتملارثك اهمهفي الوخ 1س أ نعةرابعمهدسنع ١

 فد رش *ماةمازهف هلالح لحم: مالاهطكرشلاو ريانا ىر الف طقاسولاو بامسالا ع نعونافتلا مست: ريكو

 مهلعبخغلا كرو وادا ةياكش كر اذدأ هنا ارغنمولكو“ :لاباتكى هنا ًامسايكلكوتلا هتار ءىدحا ا

 5 ءقاسأ هنعهللا طرق دار د ارخىدحاتناكو ىلاعنةنزا مس ميل اا ١

 ىللاقلا اقف كض_ صف سيبطلا كل لاق ذام4لدتف ضرما ؟ "لوقو ىتض معأ بيبطلا لاف: هبط كل باطنأ ا

 تارمسد هلو سدطن اردو ل.» .-وتلاو كلذ د هاوش دو“ انا كولكوتلاباتك فى أ. -وديرأ امل لاعفىفا ١

 ةماكلاب للا اوليه ا وريش الس ارطعاتخسب ورع ايمسالا سال سل الانمبالا نعءدعبأ !اههددإ '

 ىراصنلا هب رص ىذلا ت1 ةةالاضقانماد_.-ونىعم اذهومتناالاهلاالكنساب لوةتنآوهلوالا رسشةلاف |

 موهفاراكناو ةغلاختاعلا ف نوكالثأ ىنائلارسشعلاوهره>هرس فلا ىذلا قفانملا نمرد_كدق هنكساو ١

 قيس 6 نوغاكتملاو قاذلام اوعديحونوهو هيون دستلا كل ذكوءداقتعا ىلع تاق لار داط لهشت لب :لوةلاازه 5

 هتافتلا مطقتةيؤرىلاعت هللا ن ءاهلكرومالاىرب نابانللاوهوتلاثلاوةعدتملاٌشش وست نع رسعلااذهسارل 1 ١

 0 ادمحوتلااذهنع جرح يه هدرغي :دابعهدبعت نأو طقاسولا نع[

 ضرالا فدنعهلاضغبأ املس < ءاعدنلا لصلاقوءاو هههلازتغانمتنأر ارذأ ١ ىلا عهنيا لاق هدويعمءاوهْذ اددق

 هكا اوهديعبامتا اومكصل ا دبع سيل مل :هلادباعنأ فرعلمأت نم قرغتتلا ىلع و ىوهلاوهىلاعتهنلا دنع ْ

 اذه نم رخخ وىووهلاباهتءرمعت ىتاا ىناعا ادد تاهولآملا نا نس ةذلا لصو ل ملا كل ذ عبتق هلايآنيدىلا ةلثام

 رلفهري_غىلع أم همس «فيك لحوزعهتنان ملكدلا ىرب نمناف مهلاتافتلالاو قالا لعطضتتلا دو لا |

 اذهاوزذتافيكوهن ممذق ةرمشت ىأب ول اودعاذام ىلار ظنا نية دصا!ماةموهو ماقملا اذه نعو "راع .وتلاناك ا

 نم سالذاك كلذو ىيقملادجلا قف ىذلا ىلا نع سالفالاءمدو# همس اا عرخاشتااو جدمتلا ىفامهتعم ا

 افي بذكل وأو هرافءن- ضرالاوتاومدلار اطذىذال ىئدوهح-وته>ولوةب وةليةلاىلاهدوتن وةركعيصن |

 هعحو اذ :رهاطا!ه-وهحولايدار نا هزات صولا ىلءىلاتت هنلاىلااهجو:م<بلقءسو نكي منا مول لك هيدا |

 نوكىت 37 ضرالاوتا اووسلارطف ىذالة هد سل ةبعكلاو تاهيل ارئاس نعالا<_فرسصاموةبعكسلاىلاالا | ا(

 يما نولطماوهو لطالب هلأ تاز 1 تاهدلباه د نا ع نءىلاء:«يلااهحوتماهعلا هوب 0 3 أ

 كارا جف ل_ملات 1ط ففرعهتموةن و مةدلا هتاساعو نم .!ةو هلوقاىف ف دصن في ٠

 )0 لا .(ابحا) - 00 7

/ 

 نمؤنلوقلا اذ ملا

 ناز
 ىناعملا كلت ىلع لبقأو

 قناعو
 عبدي فاق درط عج راو

 اهلاج

 ادثنءاهاج قف فطو

 قباس لك
 راذأى حارودبفىرت
 تديدو

 سهدم لاح ىلاعي
 قشاعبل

 موايسم تلهنا عكف
 ىعتعشق

 اهم رغ ف تعس دتوكو

 0 ل
 أرب ىعذدبف

0 

 تح !ا

 قفاوم
 اد ٍرَط اهيداشب ىبسعو

 هام
 عوب للاى شنع معسنم

 ىداوغلا

 دوح ولارس ىلعةال ص

 انعفش

 قئالولا اري راد ادع

 مراكملا لهأ هيادحأو

 العلاو

 قئاقملا معْتاَز و هيرتعو

 ركن أ امامأ ر(لدذ)*

 عضاوم نم4-ف هيلع

 قورهاظا!ةاكشم

 وأ لاكشاال قيقا

 ىف ماك ران آو ابنا
 كل: ةهح نماماقاه دنس

 ناحأ نأ عدضا وملا

 هراتك قهسفت ىفنصملا



 مدبوستووج ةيا ف

 لهم بالا
 تيس تاهامنءكو
 ىداحدبل
 ه]دق تيصضن مليلص تاتك

 ىف هلإثههد_ءالو
 قئارطلا

 ىلع فلا عيدك

 0 8 .٠

 هأ بج ىف سو“ نم و

 كىراوُس

 رودنلاك تدكأ هناعم

 اهط اوس

 ىاع_هال ظفارد ىلع

 هر تاز رع نمو

 اهساشىف

 وفكر يسغ نع ة#بعتت
 قيام

 عسب دب عم يبطل نمكو
 ا
 ولحت دهشلاكامتوالح

 قئاذل
 ضوروناةرعنيتاسإ
 فئاطت

 مولعلا عاوفأ ةئحو

 قئاوقلا

 قاعتارامص هللاعر

 ا
 كلت نيب ودعي دحدر

 قئارخلا

 قار نك 0 طر و

 اهكاو ذاهاندس

 رهاوداب 0 لحاسو

 قفاد

 الع نمدوف

 نوم الب خانك
 قثاعحلاب

 كلذو دئاقعلا نءاذكوهنعةدعبملالا.عالا نعو 5 زىلا_عثدتنا ىلا را اةعفانلا ةلويقملا لاسعالا نعانرب رداق

 هتاراثادراوملمهفرو وي سوهيلعهنبا ىلص ىلا قدنص ىلا دهينأ لقعلاةعفنم نمل فكشف مامن الا#

 نمنا متو هياعهتلا لصلاة كذاو مالىلاوهيالا ل تالف عارتالا مزالو فرصتلا نع ثا ذدعب لع !لزيءاف
 ىلضص اضدأ لاقو رارضالا ف لهجلاريئازثؤب هنكلوالهج نوكمأل لءا انا مول عموا عل ولا نمناوالهج علا

 امور ةعاهلكس ياؤرصللارثك ًاممالسلا هيلع ىسيعلاقو لعلا نمريثكن مربجش قمِفوُدلا نم ل لق لسوهدلعمللا

 متاناهاك سلو مولعل ارك ًاامو بطب اهلك سدلو رمل ارثك أ
 جب ( مولعلا طافلأ نملدياهتاسد )*

 ضارغالاباهلةنواهلب د_ءةو:دو# !ىاسالا ف د رحت ةنعرمشلام والاب ةمومذملام وعلا سانتلا ا شتمنا معا

 ريك نتلاوديحوتلاورعلا اوهقفلا طافل أ ةسدنىهولوالاترقلاو ملاصلا فا كا هدارأ امريغ ناعمىلا ةدساغلا
 ةمومذم تاعم كلان الاتاقناهكسلو نيدلا ف بصانملا تانرأاهتوفس تلاوةدوج ماس اهدهنةمكاو

 دقف(هقفاالؤالا ظفالا) مهنلعىئاسالا ذه ق الط اعويشلا مناععفصتي نمةمذم نعرفنتنولَعلاتراصف
 قئاهد ىلع فوقولاو ىواتفلا ىفةسد رغلاعو رفلاةقر رععهوصصخذا لد وحلاو لقنلايالص صخب هبفاوفرصت

 وهلاقب اهبالاغتث 1 ًاواهيذ ا ةمعت دش ناكن فا مبةقلعتملاتالاقملا اظذ-واهسف مالك اراثكتساواهالع
 سوفنلات اف 11 قئاهدتفرعمو : رح الا قد رط ل_ءىلعاةلطملالارصعلا ف«ةفلا مس انأك د_ةاوهتفالا

 بالا ىلع فوحلاءال_:باوةوخ "الا ممعتىلا علامتلاة دو اننالاة راق ةطامالاةوقولاعالات اد سف مو

 في وذتااو راذنالا هب لص امو مهلا اوعجراذامهموةاورذنلونيدلاىفا اوهةفتسل لحو زعهلوقهيلعءا|دبو

 لبد وةعالوراذناهيلصال كل ذفةراحالاو ل_سلاوناعللاو اتعلاو ىالطلاتاعد رغت نود هقفلا ازهوه

 بولت مهلىلا عثلاقو هزي درهتملا نمت الادهاشنا5 هنمةيسشحلا عزتي رٍباقلا ىسسقي ماودلا ىلعةلدر» ملا
 فاو داو ىتععناعماةغال /قمهفلاومقفلاناىرم او ىواتفلانودناالا ناعم يدار اوا منوهةفنال

 هلك لاخا د 3 ١ الاهتانموه رود _صقةهردش 1 من ال نامل افا دوا هتيم عت كالا هدام ل كج

 ىواَتفلاتاعن ر ُهَدل طفل امدعةصتن كلذ ناك نارظناةهعفلاهلذ ىلع قلنا ةوطس مهماظعتس او هللا ن ”مهفوخ

 | سوملءاو دفونيذالءاهةفء كح عا! ع سوم .لعهناا ىبصلاقو مولعلا نمءانرك ذام اممدع ةحلتوهو جا
 اعلاةرعىوةتلاوهقطلاةرغىلاراش أ هن "كف ىلاعتهننمهاقتأ لاقف قف أ ةنيدملا لهأ ىأهللاهجرىرهزلا مهاربا

 سانل طنش ل نملاق ىل اولاق يقفل لكميقفلاب كد ةرنأالا لوهيلعهنلا ىلص لاقوة .ضقالاوىواتفلا نود ىنطابلا
 رسنأىوراملو ءاوساملاهنعةيغرت ار ةلاعدب مومن حور نم مهسي وب مومناركمن م مهنمْؤد ملوهنناة جسر نم

 :رمىلابحأ س ملا ع ولط ىلا ةودغ نم ىلاسعت هللا نورك ذب موق عمدعقأ تاللسوهي ءلعهنرا ىلص هل اوقكالام نبا

 نه سلات لئمرك ذلا سلا نكت مللاقو ىريغلاداب زو ىتافرلادب رىلاتةتلافلاق باق رعسرأ 1قيعأنأ
 000 وار تدك رس تيد ردوا لعد دعست

 فلا لك دعلاه عفت 0م وميل ءهللا ىلص لاق هش

 نعهللا ىذر ءادردلا نأ ىلعافوقوماضاأ ىو روةرياك" اهوحون آر ةلعرب يحوم تاذسلنلا فم يتح

 :اههغلا نا لاف هءاحافْئث نع ن_سحلا ىضيسلا د قرف لأس دقوا ةمد_ثأ اهل نوكيف سفن ىلع لبقي م هلوق

 تغارلااثدلا ف دهازلاهيعملا اغا: دعت[ معق ثد ًارلهودقب ر كسل هللاهجر رس لاف وفلاح .

 اهلاوسأ نعفيفعلا نيل ملا ضارعان 210 لاعرولا هيرةدابعىلعموادملاهنيدب ريصبلاةرخ ”الا ىف
 لوانتم نكي لهسةفلا مسان'لوقأ تسلو ىوا فلا عور#فل ظفاحلا كلذ ءسيج فلي مو مهتعاسح مدانلا
 رع مهقالط اناكف عا ايةتسالا قد رطبوأ لوهلاومومعلاق؛ رطب تاك ن كلو: رهاظلا ماكحالا ف ىواتنال
 ءاكس أو نرخ“ الا ل ءنعءضارعالاو هل درحت !  ىلع سانا !ثعب سيت ص صا! اذه نمنايذرثك أخ“ الا رح
 نالولابلط ىلا هب لصوتلاوريسع هنلمعلاو ضماع نابل العن اف عسبطا | نما انيعمكلذ ىلءاودووبولقلا
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 مسيل 05
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 تاوةباصالا تعقو با. سالا<_.ة,ىلاعتهللاردق نأ ق تا ناف اهئاق- ىلع عالطالا ريشنل ةردق ىف سبل ةريك 1

 نهثع.ث.و عمك مغلا ىرامهم مودلار امءءاعسلا نا ىفناسنالا نيماتك كلذ نوكك و اطتازدا 0

 سيل مغلادر ,وهفالخ نوكيا روممسغلا بهذي وس لايزامتلا ىمعاعر وكلذ.ب< نط 3 ارق لالا

 ةداعلا نمهغل ًالمىلعاداةءارستةنيفسلا نا الملا نيمخت كلذكو ىردنالبايسالاة مهب و رطل اع ىب ىابفاك

 ىولا منع 0 ٌىطخ ةراوهن.مك ىف بص را هتيذمت ناسا حان رلاكلتاو مل لإ َ

 سمن ا اوه ىذلار مع معلا عببضتو ىنغباللوضف ىف ضو هنا هلاو - القاف همق دن انال هنا اهثلاثو اضد دا مولا 5

 نوعمتحسانلاو د لح رب ل_سو «ءاعدللا ىلصهللا لوس رمد ةذنارسحلا اةباغكلذوةدُت انريذىفناسنالاةعاضإ

 لاقورضااللهجو عفننال علاشف بر رعلاتاست اورعشلاب ا اولاهاذاعلاعف ةمالعلحراولاةفاذهاملاةفهءاعا

 5-- اههشامو موكل ا ىفض وم ااذاه هلداعةضا رذوأ ةعافةنسوأ ةمكح شن :املعلااارلبوهيلعهللاىلم |

 4+ لا هسام ةحاجل اتأقسطلا ال نككر فانمزارتتسالاو ناكردتامتاو هدب ”اهري_ةنمةلاهح ىف ضوخو

 رك ارحنبعإ ر واو هيتس ره ءزح هنالا:ممكَت ناكن او رب ربدعتلا قال : وهماععاطاعهتلدأ رثك أو

 لبق مولعلا قف دا«ةكهةح ىف مومذموهف لع ةدئاهبف ضئاخلا د يفت اللعفضومللا (ثلاثلاس؛كا) بقا
 مو امجاول ةتسب ملاواجماءنوماك-ةاوةفسالغلا علطب ذا ةيهلالارارسالا نع ثعااكو اهلج ل بةاهسذحخواهابل +
 قطنامىلا مهدرو اهنع معلا نع سانلا فك حق ءاملوالاوعا. ..نالاالااهضعب قرط ىلع فوةولاب واهم لةتسد |

 ا هلاك يف ضخ وا جرت لحارس نك ذقن عملا وف رشا

 ىصلاب 0 اوريطلا يل ضدك سانلاضعبلا اراضمإ_لا نوكركيست الوعل اساممنسدلا ىف |

 اهنأو هنأ سما مقعببب 0 ىكدقافرومالا ضعبب لهجلاهعفنب صخب ر لب عضرلا |
 هسلع ضم: !!لددقو اول نيعب رأى لا نيتومهتس كن اهةدالولاأو دىلاكِل ةحاحاللافو اهضينسييطلا سف داتال ا

 الولك انالتبقب وتصوأواهتةرفواهلاومأ تجر خأواه_ثدعاهلع صغنتو مظعلا فول اةأرملاترعشتساف |
 اهعماق كلذ تلعر_5بيبطلا لاذ تمل هللاقو بيبطا | ىلا اهو زعاف ترف ةدلاتضةناىت-برشن

 فوخالا لز تالا ا ت|عفاهجر وف ىلع مهلا رةعن ادقوةنعسابتي ا رلاق لاذ. لاقف دانا هتان الا
 كمهغيو مولعاا صعب رطخراعتس ! ىلع لبن, اذهنةدالولا نم عناملالازو تازهى-كلذباهتفّوفنت وملا |

 عرمشل اه مذ مولع نعي كت الون كلان يبريعا تسال نتا ذوعت إس 0 ١

 || تحلاقرطملا دلال قتمال لاوتتتلا عا اع :مهتقاو :مسهعهللا ىذ رةياحصتاايءادتقالا مزالواهنعرحزو

 || اهفرعالءايشالا نعم أ ىننلعزو كناهرب وكل دو كلو ةعمو ب أرب سد هلل ارثكتالو لالة تسالاو ءاشالا نع
 أ كلرضبف هلع ملطتا 00 ءكو رثك اهو ءعدوعبامتافرلعلا فر كشتلا فر رمد ىافءي لغم

 ىلع قذاخلابيبطلا علط:ا5هنارلعاو دي هتجرب هللا ككرادتي لنا ةرخ الاف كاك هيداكب اررضءباع لعالط
 الفد 0 !بامسايءا طعلاو ولعل اءابط ًاءاسنالا | ذك اهفرعد الن ماهدعيتس تالا !فرارسسأ

 تحميلا نأ هلة عىضطتقبف هعبسصأ ىف ضراءهببص صضنن نم كف كاوتف كلوقعج مهنن للعيش
 | نمداعتتسالا باع كاد سهيل نم الانامل نينكلاو دمار ل

 ىوةرخ الاق قدر ط ىف مالا ازكسهف ند.ءلاىلءاهفافتلاهحو واهتبانموباصعالا باعشن اة يمك رسسالتتلا

 ةطاجألا ةنوقوا لعل اةعس ف تسيافئاطلو رارسأ مب سانل دب نى جااءدئاقعفو هباداو ع رمشلانغس قث

 ىذلا ببسلا فرحت نا ىلع دحر دقي ل ىن-اهلعةعن ماالهأ نعباءبئاعارومأ راخالانص 0

 امن ا واهئاقن وولاة اءاف علاش دافاولا ممالاو دئاقعا اف تئارغا| اوبئامعلاف ديد ا سيطانغاابذدع :

 ريقاقعلاوةب د ودالا فام مظعأ و رتل | هإ_ضذتا تايش ىلاعتهللار او-ىلاقرتللاهحالصاو تدك 2و

 فعةنبام لاردا نع رصةتلوةعلافاهلاليبس هب ركتلا نا عمتي ودالا عفانم كلاردانع رصةتلوةعلات اكو
 | تاومالا ضعبانيلا عجر ولالا قرات رتلاتناكامناو اهملاةقرطمري غب رهتلات اوم ةرخ" الاةابح
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 ناكل :
 ا

 ف ءالؤد ري مج دو

 نلشثمف توذفلا هذه

 تتكتلا هذه مارحا
 عسماجفام فاعضا
 ةرايعلارب رسخت م

 ص,تو ىفاعم اق ة-ةشلو

 اذهدعبو را

 لعلا نال رهش] و رهطأ آ

 نس ةوةوىوعتلاد زرع
 ءاك نإ ةرثكال نامالا
 نيناك تاسألاةداصتو

 قاعتهتناهجركلامكلذ
 ةرثك معلا سدل هلوعب
 رو معلما هناورلا ا

 تلفباآلا فهلاهعطب

 ىلءزيشلا هلل :أأغو

 هللا ىذر ركل ىأ نبا

 هلوةهيقهسفتاهنع

 واس مزلاو بتنا نأ
 قئاراطلا

 قباسو
 باكلاحرشابلا طانأ
 هنسو

 رعباقلاباةنونامو |
 قئاقرلا |

 كمسم

 كل تورسو ار وهص امج 7
 قئاقللا

 اكحاوض

 قئالثل 1

 0 ماج انيق
 ىوحدت م اهرارسأو

 قئاهدنم



 4 ظ كا أ 0

 كاعتدتا تاك هعَماس

 نيذإاهدابعل لعد

 مهالوم_ماع فودال
 مهريعىوتةبتو ور

 ررساللع> كلذك

 ةكرب متع دخوب ووهتم
 تالهري_غىل_ءةدْياو

 راوأو ةع رك مهتنسلا

 مهممهرةيظع ممولك
 ةينس مهتاراشاو ةبلع

 رثاثارغلل توك ىتحب

 مهنمهعا-«« دنع مظق

 ةدن مج تيداشولا
 تذدخأ اذاةدئازةلالحو

 مهم ظءاومالو مهنع

 رهاط بولةلاىف ريثأت

 راون أ مههةفو مهمولعلو
 لد بد .رهاطتم

 للعلا علا لل حرلا
 ريثكه عطتني كل ذدعب و

 دو>وو ه<ةدن نسخ

 نمرثكأ هلءريغوهتكرو

 هيعفتاي لوسعلا كلذ
 هتلزخمف هنودهنال هإ*م

 هدحو كلذ لمأت نمو

 ًاشوادوهعمارهاطا أل

 رظنافادوجوءاب رت
 باكي ساذلا عفن ىلإ
 كلام هذمىىفالالا
 هببنتلاو ىلاعتهللاهجو
 هجرمفاشلا ب هذمىق

 ىف لج اوىلاعتهللا

 قداشرالاو خب رعلا

 اهراشتناو مالكا لع

 نءتو_حامنا عم

 ليلق امبونةىف مهلا
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 ا ل ل

 | الا دافاسسهلاوتأ دامهلاعنآتااكن اذه اذه م 0 اذه ا وعر 0 .راهتشا

 ظ ضارعالا ف لاعفالا,لاوقالاولاوالاءذ هنا لماتو ةثالثلاة مالا ءالؤهريس فت الارظناف تالا لمصفتلا
 ءالبالاو راهظلاوةراحالاو 01 هور ع سعف عو را لكلا درع تاهر من ىله لح كو ال

 المأ مهاوعدىفاو ةدصأ ءالؤ معادتةالا وعدا نيذإاىلار انناوهنم فرشأو ىلعأرخ لءاهرمشب وأ تاعالاو

 مولعلا ضب هيتوك,دقىذلا+> ولا ناب همةواهنم سلو :دومهلا مولعل ان مةماعااهدعباف (ثلاثلابابلا)

 ظ نمدومحاردتلانانبو ةمكسهلاو ريك ذتلاو دم>وتلاو اعلاوهقغلاوهو مولعلا ناس لد ديتوا واموهذم

 هب وهام ىلع ئذلاةفرعموهل_علال وة: كالعا ( مومذملا ملعلا مذهل عناد م اردقلاوةيعرشأا مولعلا

 اقاوهتعل مديالل_علا نأ لءافامومذمامل ع هنوك عمنوكي وامل ئشلا نوكي ف يكد -ةىلاعتهلناتاعص نموهو

 رععلال_عمذ م ءريغلوأ هبحاصلاماانّررضولاابدؤومتوكيتأ (لوالا)ة) الث تايس نال دايعلا ق-ىف مذ

 ىلص هللا لوسر رع« دقو ني> ولا ني: ةقرغتلا ىلا هلل صوّت بنس هناو هل نارقلا دهمذاق-وهو 'تا_عملطا او
 ظ وهورتب هقفردح تحت نمرصسلاءيرخأ و كل ذب مالسلا هيلع لد ربجوريسخأ ىتحهيبسب ضرصو ل-وهيلع هلل
 ىلع لكمهرها وجا كلت نمذ قف موهنلا علاطم فة بباسح .رومايو رهاو+لا صاوخ لعلا نمداقتس عوف

 شعل اور ذك | نما مم ظفاتد تاماك هين رعت ”وعلاطملا مصو ص تقو هيدص 72 م

 ةداعلا ىلاعتهئاءارحا كتم كلذ ع و نمل ونيط امش اب ةناعّتسسالا ىل اهمدسإ لصوتي وعرشلا فلاخنا
 تسبلاهنلوةمومذجت سبل ةفرعماهنا ثبح نم بابسالاءذه:ةرعموروصسملا ص خشلا ىف ة : رغلاوحأ

 نم ايلوعسبتانملئامومذماملعهنوك فسنسلا اودكلذناكفرعشرملا ىلا ةلمسولاو قاد ابر رس
 هبقبذكلا بجو لبهيلع«جينتزجملهإ_<نعملاظلا لاساذازب رح عضومفهنم ىنتحخا دقو هل:ةرلهلا ءاباوأ

 ارض ثوكي تأ (فاثلا) ر دررضل ا ىل اه ادال م .ومذم هنكس]وهيلعوهام ىلعئشلاب معةدافاوداشرا هعضومرك ذو
 :نا رارغلا قطن دقو فاسج مسقنامسق ”وهذا هراذإمومذمريغهءسفنىف هنا م وعلا معك مالا ب اعف ه_حاصب

 لزانمءانردةرمقلاو ل> وزءلاقو نابسح رمقلاو سعتلا لحوزعلاقذابوسحترمل و 0 اريسمت أب

 وهو نابسالابثدا اوما ىلع لالد تالا ىلا جرب هل صاحو ماكحالا ىناثلاو يد_ةلا نوح رعلاك داع ى 0

 ':«هةل ىف هنذاعو ىلاعتهتنا ة: -ىراخحة فر عموهو ص رملان مثردعسام ىلع ضبنلاب سمطل لالدت_ءا ىهاضن

 رك ذاذاوا اوكسمأف م ولات رك ذاذاوا اوكسمافردعلارك ذاذا مسوهيلعهللا ىلصلاف عرس اهمذدق ناءلو

 بيذكتلاو موهتلاب نامالاو مالا ف.حاثالث ىدعب ىتمأ ىلع فاخأ موهبلعهللا ٍلصلاةواو د ىبادجأ

 هنعرح زاماواوكسم 1 مرصلاورملا ف هيتودتعامدوحخلا ن أ اولعت عمنا ضر باطما نب رعلاقو رد غلا

 2 اوك-ل اريس هس ةعش درا“ 000 ولا اذاهناف قامت ارثك اير ذمهنأاهدح ا هح وأ ةثالثن م

 قاهعقو مظعي وه وامءةقب رشرها اوجامالةرب دمملاةهل ”الاامخاوةرثؤملا ى مهنكا اوكعلانأ مهسوفن ىف عقو

 نع هنادس هللارك ذ ىعمشي واهتهح نماوح ص وأ ار وذ رشلاو ريذنا ىرب و اهلااتفَبل بالا قيبفرولقلا

 موحخلاو رمقلاو سعشلا نا ىب_ءعلط: ىذ|اوه خ-ارلاملاعلاو طئاسولا ىلع» نصي فيعسضلاناف باقلا

 هلمنلالاثم سلا عولط بقع سعثلاءو ذلودح ىلا فيعفلار ظنلاع موىلاعتو هناحتسم صأب تارن مهم

 ٍإ 0 اا د سدد طانادا اوسيلارظات ى هو ساط رةوطن لع تاكو تاهل قات

 هنمْم ديرمارداقلابتاكلا ىلااهنم ديلا ةكرحماةدارالا ىلا اهنم م دمل اىلا نمش متعسباصالا ةدهاثمىلااهرلظأ
 قرعلا نمع وطةمةلفاسلاة بن رقلابامسالا ىلءر و22 قاحلا ارظنرثك اقءدا ارالاو ةردةااود_ءلاقااخ أ

 ىف كردي سدا ض<*:نيمخت مودا ماك تااهناثو موكتلا نعىمهنل!بابسأ دحأ اذهف باب_سالا بنسمىلا

 ثي نمال ل وجهنا ثيح نما ذه ىلع «مذ نوكيف ل_هدع كح هبكسمل فان الوان هبال ص اخ الا داح قدح

 قفتياموقعمئاولعلا كلذ ى مجهناو سردنا دقو ركعامق مالسلا هيلع سن ردالءز عمك ذ ناكر_.ةاف مل-ءهنا

 ٍ طو رش دعبالا هميم ع سسملا لصعالو باس الا ضعب ىلع علطب دق هنالقاغتا اوهفر ودن ىلع مخغلا ةءاصا نم
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 وديع ييجت 8 2 د 3-

 هيلا سيلفا طوملا ىلع سانلا لجامأ هللاقف ثأر لا ىلع سانلا «نعهّللا ىدرنا.ءلجاكأط والا ىلع ساثلاا

 ىلصلاق دقو لعربصم لهأ لكدن ءفاوث دق راصمالا ف دعناوق ةركؤا مسوعيلعهّللا لسنا لوسربادصأ الرب دس ْ

| ريدخقتي دما ل_بوهيلعهليا ىلصهللا لوسرلاف لالي الة كنس جوف اماوتس وس زال
 | 

1 1 

 | دهزلاس اوا.ثدلا يح ةلةوهدهز ىلع زا لدو ريحا هوجو ىفاهقرذي ناك هيا هلعراشتنال انندلا فارطأ ||
 دعنا ىلء لدي وداهزلا نممكتلمىقمال_سلا هيلع ن انما -ناكدةلوهنعبلقلا غا ارفدهزلاامئاو لام لادقفأ

 تت « ارامرع هملاشب وناس ارح سا ارفأ نماعار 5 كلامباي ىلعتس ًارلاق هنأ هللا هس رجفاشلا نعىوراماسندلل |

 | تمل سفنل عدتاةفهنلادبعاب أ يكل. ىنمةي ده هوه لاقفء:_بحأامهتادجرشلا ل تاقفءنمنسحأ | |

 تاع كا رانا هيادرفادع ل_بوهب سا ل ء:اهمذ ةيرتأط تا ىلا هللا نم ى مس ىنا لاف اهكرت |[
 هراعهك» اوىلاعتهنباهج ورل_لاي هندار اىلعلدبو ةتيدملا ةيرثاهريقوتىلاو ةدساوةعفدكلذ

 ععسي ىف ٍ:ءانملافلتخت نأ ىجيني هللاد_ىعاب اى كلاقف دمرلانو رهىلعتاخدلاق هنأ هسنعىورام ايندال |

 متنأ ناو زعهوعززعأ م :1تاف جرخنمرعلا اذه ا ريمالاانالوم فازعأ تاقفلاق ًاطوملانإ_مانناببض |

 ةفينحوبأ امأو) سانلا عماوعس ىحد_ملاىلا او رخأ تةدص لاف قايالوفؤن لعلاو لذهومتالذأ |
 ادياع هنوك اما هلعبكاعتهنناهح وادي صن. اهئ ىلاعت هئاافراعا دهاز ا دياعاضبأ ناك د غلف (قاعت هناجر |

 يأن يدا ىور ونال ةرثكو:ءو رص هلهثلا هجرة انو ناك لاق هنأ كرابملانبانءىورام فر بق |

 ىئعوهوناسناهيلاراش افقد رط ىنامول رف ل الا فصنىكاك هناىور وءاك لسيللا يحي ناكهناناملس أ

 فسوأ نأ ناهسدتل نمو 1سم يصلان ليل 6 ا

 تمر هؤوريبهنب ر بخ ني ديزب ىأسر ”لاقممصاعنب عسب ران

 ةيالولانمبرهفيكرظنافاطو -ن رشح رصف ايلا لا تيب لعات انتر ١ اناطعتشلا

 ةنامأ صانلا مظعأ نمناك هنا ةفدشح ىف فا .دعماتلاهتترع تالا ل باذعلا لاو

 « وا

 در دالك كلارا ةعرط هر رهط نرضاوا ' هنئ اخ حت اغمىلو: تأ ىلعناطل ىلا هدارأ ادا ْ

د#ن ءىئور رام مرففاهريفاذمعامت دلاهنله تض .رعالس رتورك ذن 1لاقف لراباا نيادنعةفندولركذ د ْ
 ن

 لاف مهردفال ا ةرسثعب ر ودنملار نجل أن ينمْؤملاربمأ كل ص دق ةغينخ ىلا لس. هنا هباصأ ضعب نععاصت
 ءانبماكيي /ذهيوثب ىهشغتمث يصل ل صمنف لاملاب قوي تأ م ةوتئذلا مولا تاك انلفلاق ةفمشحول ؟ىضراخأ

 ىأ ةماكلادعب ةماكلابالا ناك امرض- نم ضعب لاف هماكن لف هيلع لت دف لالا ةماطصق نب نسال الوسر
 اذاه_::اللاق وهتبب عاتجكل ذ دعب ةفينحولأ ىدوأ متبل اةب واز قف بارجلا اذه ىف لاملااوعض لاف هتداع ذل

 هنبالاقةف.تحلب اهتعدواىنلاكتميدوذش هل قفةباستتت نسما كاب ببخذاؤتورللالالل لل .

 ا ءاضقلاةيالو ىلا د هناىو رومنيد ىلعاصصم ناك دذلف يأ : | ىلع هللاةجرن سل الاقف كلذت و

 « بلع مأوءاضةلل لصنال يذاكتا اي ذاكت نكتاو اهل مساااء تالت ل - 1

 انئدلا فهدهز تاهت ىف نتي نامل كورال زعهللاهتفرعمو نيدلارومأق د رطوةوخ الا قد را

 ناكى لاكبر شلاقو لامثدج فوادي رش هن تبني كاملا ذه سرك دع شلت عجن كو |
 لاغت شالا روبط ابا علا ىلع تارا الا حذو أ ن ءاذهف سانالةثداحغلا لملفر فلا غادت عصا ليوا ةفينحووأ |

 نبدجأ ماماللامأو)ةن الكاةعالالا رأ نمتزبنهذهف هللا قرأ دةفدهزلاو تعمل اقوأ ف نب ندإلات

 نكملو دج نماعاسنأ ألد امةسو ءالؤ هعابتأ نملقأ | ههعابتأف (ىلاءتهنئاامهحرىرودلانامفسو, دل
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 را | مرتان دءتهودي دحلاتي - ريكلا قش اماه حل نت نب دل !اماللا اودالصااهيلعلاقوتولعناوناك ول ىي#هلا ا

 أب هلامعتساو هنقانع 1 امندلارثوأ القىلاهتعتططاام ةنيدملا هفراغم ىت ءاك اع ءانا ىت-ءناهوعدف متتشناواهوذفت متع تأ ىف هك 1

 || نمةريثكعا !لاومالا هيلا تاجا لوايندلا ف كلامد_هز ناك اذكهف لسوء لعهنناىلسص هنل'لوسرةني دم ىلع

 ةصرب_ةهملع هنهارقب 2
 0 0 و يع او وو سصوختتلادبشرادار الف اهةفنيمإو اهذأف

 هم ىف لمعي تاكو

 هتمزالفةماع ةفاض 2

 00 مدام 1
- 31 

 ل تراي كلاةنت ١

 لاقو ابندلاوةرخ 0

 فراعلا ريبكملادمسلا

 نحيلادبع شل نركب |
 قاروأ تاقول قفاقسلا

 هيفف سال فاك ءاب ءاسص الا

 بولقلابذعح قدنرس

 تلق سنط انا اهمسم

 جدو عومي
 .ةواسقو ىدلص# سدس

 ةمسهلا ثتاعينا نم هل

 نع سفقنلا فوزعو

 هيلعدب صالاما.ندلا

 انأام ىلا ع وحرب ريف
 لهأ ةطلاخو هنلف

 كلذدح الو تافاثكملا
 نمهريغةعلاطم نع

 قئاق رلاو ظعولا بتك
 هعدوأ ئنلالا لاذابو

 هدصق نسحو هفذصم

 امفانهرفاكللاب دارملاو

 ا ا اربط

 ١

 ن-ع بوع لا سفنلا

 درعمبث ىأق لا كارد
 كاكا هن ل اليم

 هلا جرمش روك ذملا

 «بلقر وب قهر ص

 لذا ظعولا تال كالذو



 هفب رعتل صوردنعلا

 نع هفد رعت ىنغأ دقف
 فصو وفن رسعللك

 نم ريد ه:مةداهشلاو

 لص>-وفل أ فلأ ةداهش

 هنامز 2 ءاحالا نم

 قدح ةديدع خس هيدا
 اهلص>ما اوعلاضعن نا

 هبق هبيُع و نم ىأ را

 اباعيشا لأ ملأ و

 ةدمهملع ءأر ف هنءارق

 نيرستنلاو أسج هزامد

 لك دنع مدصن ناكوةرم '

 ءارققالةماعةفاض ملح

 في رشلا معلا ةيلطو.

 مزلأ ا ءاءؤهستلا انام

 هنءارق نجرلادبعددإو
 همددل هنانح ةدمكلاا

 َس رم ع راةتاض هيلع

 ىرليس هدإو ناكو د سه
 رجب وبأ ملا

 تحاص سوردسعأا

 ةفي رطب مرتلا ندع
 ةعلاطمهسفن ىلءرذنلا

 ناكو مول لكه#نم ئث
 ةهسل هنم لص لازال

 لوقب وةبتسل د

 ءامحالا ل. م لرنكال

 عهج حت شعامادبأ 1

 مح-نرسشعو من هن ءموانع

 ناك كإذكو تلو

 خجشدلاولا خشلاى ديس

 نبا زخش نب هللا عن |

 هللا كاسسمع مشا

 هللا ىذر سو ردبعلا
 ه:علاطم ىلع انمدمدنع

 ةدب دعا ست هنملصحو

 صو عسبسلاو بع

 قاومت نمل هلع 00 1 وم ناكل اءمهار رب انوفما
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 000 | 1 كيرا, يبل كاوا

 قفسوبل اكمكلذكو لجو ْرعهلالاقتاردلا لضفأ تيك اواكلمءان آومنكمغ مالسل اهماعن اسما
 مالكا اذهفهن ” الامهعم مهلثمو هلهأ ءانبت او ىلاعتهلل' لاق ن كميوطعلاو دادي مالااءلع بوب وضرالا
 ءايبالا نمدامتهقاا لان رئاسل تاما م ىلعهعالط اونارةاارارسأ ىف هرحت ىلع ل دب هللاهجر فاشل ن

 هلعتو عفوت ةدئاذالاقااعلجرلا توك ىتمعتلا هجر ئفاشأل ىلءقود هرج .الامولعن مكالذ لكوماملوالاو

 ةهيودالابدحاولاءادلل ست كلذ !سونءلا+ لمق هنافاملاءنو كب كلذ دنعذ هناق اهف راغنف مولعل ارثا سل ضرعتو

 امتهلاثمأو اذهف ىل:اةدارفالان ال هتددح نكستل ريغ هعم لعبا غاو ىخاواهتموضعم انتل ةذة عجل ةريثكملا
 ىللاعتهللاه_>وهمفةرظانملاوهةفلاب هتدار ار ” الا مولعو ىلاعت هللا ةفر ءمؤهتنتر واع ىلعلدب ىمحال

 ف 11 ىلع ملط اف يكرطظت اف هنمئش لاب ىساامو للعلا اذ مماوعفتنا سانلا ناتددولاق هنا هنعىورامهيلءلد

 ىضر ىفاشلالاق 7 ىلاعتهنناهجول هيف ة.نلاد رعتمأ اتافتلالا ن عسل اهزتمناك ف يكو هلمسالاباطورلعلا

 تاعب وددا_ساوإ قفون نأ تيبحأ الا طقار_تأ تلك املاقو ام نأ تدمحاف طقادحأ ترطانامة:عهللا

 ار درع وِ اهلنا نيس تآىلاب أ انأو ط آنك دب اتق اموطفحو ىلاعت هللا نم ةياعرهملعنوك و

 ةنغاعفادو قل !ىلعد_- أ ىنرباك الوهتممتدةتءاو هتمهالا ىنماهلمةذ دحأ ىلع خ اوقطلاتدرو ااملاقو

 هعبات فيكر ظنافةرطانملاوهةفلا,ىلاعت هللاةدارا ىلءل دن ىتلا ىه تامالعلاهذهفهتسخذفر و ىبعنمطتالا
 هللاهحرروثوتأ لاف اذهلواض» ااهيفءوفلامن ف. مث طقف:د-اودإ هش ىلع س4نالا دخلا هذه هل بنمسانلا

 نيعب راذنمةالصتءلصام هنعدللا ىذر لنبدأ لاقوىلاعت هللا هجر فاشل ل'هنؤارلا ىأرالوتي ًارام

 لائمالاو نارقالا هب سدو هلوعدل ارد ىلاو عادلا فاصن الار طن اق ىلاعثهليا هجر ىفاثالوعدأ اناوالاة-

 ءروكتلوءالوهبءادتقالاىوعدف مهريدتت ملعماءاضغبلاوة#: املا نم ممم يباموراصعالا ذه ءالعل نم

 هللاهجرىفاشلانأك ىب زدابرجأ لاعف ءاعدلا اذه لك هلوعدت ىت- ىفاشلا ناك لح رىأ هنبا هللاق هل هثاعد

 هدمدحأ سماملوةب هلباهجر دج ناكو فلاح نم نبدهل لهر طلاق سانأل ة- .فاعلاكوا. :رال سعثلاكىلاعت

 وعدأ|ن ًاوالا 5 ةمس نعل رادنمةالص تءاصام ناطق ادعس نم بح لاقوقن مههنعىقهللاهجو ىفاشللوالا ةرمع

 كلذن اف هلاوحأ نمءذبنلاهذه ىلءربَصتةءلوهيقداد ا هعقو دم لا نمهسلع ل حو رد هنا تناك قفا ثالاهف

 هللاهجر ىمدقلا مهاربا نبرصن ْحشلاءةنص ىذلا باكا ن مهانلق: تقانملاهذ_هرثك أ ًاورصالا نع راخ

 ايلكماضت آت اك هنأق (هنعدللا ى ذرذللام مامالاامأو ) نياسملاءمجن ا ىضر ىفاشل ا تفانم فىلاعت

 نممزلب يذلا ىاراعنا نكماول#.نسح لا قفل بلط كلاما لوقتام ألق هناف سا لاسفل هذ
 ًاضونث دح نأ دارأ اذا ناك ىتحاغلابم نيدلا ملع ميظعت ىفكاعتهنناهر ناكوءمزلاف 0

 قهلل.,ةفث د مث ةبهو راقو ىلع سول !نم نك. و بمطا !لمعت د ساو هم عيرسلار ةردص 0

 سدلوءاشن ثيح هللا هإ عك ريو لعل كلام لاو ومسل عمنا ىلسهللالوسرثي دح مافعأ نأ بح 0 د
 ايىلاعت هنيادحو هندار اامآوو« ىلا ءتهننالال_دعمتف «رعمةوق ىلبء لدن ريقوتلاو مارتحالا اذهوةب اورلاةرثك

 تامن نعل ئس دقواكلبلامت دهش ىف هناجر فاشن !لوقهيلعلدب وئشن سدل نيد ىف لادجلا هلوقهسلعل دف
 ىلعرقي نابم_سفن ع مست الف ءاعب ىلاعت هللا هجوريغدرب نمو ىردأ الاهتمنيثالثونيتاث اف لاقف هلم نيعب رأو
 نم ىلع نم د امو فاثلا مدنلا كالا ءاذعلا رك ذاذا هنعهتناىىذر ىفاشا لاق كلذإو ىردال هنابه سفن

 ىلعىورفهلأسن نم هيلع سدّ هركما !قالط فثيدحلا ةهباور نمهعنمر ودنا ا رفعجاي أت أ ىو روثلام

 ناك امهتلاهجركلاملاقو ثندحلاةباور كري لو طامسلاب هيرضف فالط هر كتسم ىلع سنلسانلا نم“ الم

 «باعلديفايندلا فءدهزامأوب فرخالوةفآمرهلا همن لو هلقعن ع الا بز كيًالوهثيدح فاقداصل جر
 دبعى لأ نب ةعس رتعمس كثدحأ ن كلواللاعذر راد نم كل ل- ه هللا. هذ هلأس نين م وااريمأ ىدهملا تأ ىورام

 اراداممرتش الاقورانبدفالا] ةثالثءاطعافاللاةفرادئال لهدم_فثرلا هلآسوهرادغرملابسنلوقن نحرلا

 اهردخاو



 ال ا ا
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 لعل لأ نمر لسن بج راذانانبتر يدان ةوس سابو لااا« اش ول زدلانا | ١

 مسا ناو هنؤطنلانع متن لا نوهزتلاو ىلا عاما نا ءام«أ اوهْزتلاقو اننلاىفاشلا تغتلاف |

 هيفسلاة ماك درولو كت. عوأ ق«غرغي تأ صرح هئان افئث تبرأ ىاراظنل هيغسلاناولا اعلا رش |
 كلع قدح :الفا اع تدتوأ دق م .كحرىلا مكح ب تك «#فعهللا ىضر ىفاشلا لاقو اهلئاقا مى ها اهداردعسلا 1

 نمهلباهجر فاش ار تعتا جر راما مواعرو : ملعاالهأ ىىس مونةلظل 0 بونذلاةلظب |

 منول اىلاهنناه جر ىفاش ام رخىدمجلا لاو يذكدةذ هءا5ىفاههلاخ حو امنا بح نيد مسج هناىدا |]

 هنوثأت سائلا ناكفةكمن رم - راخ عضو م ىفءامدش هب رضف م هرد فال لرش ة للف رلا ةالولاض عب |[

 هذ نههط وس اهتم وار تك الاف تا ىطعافة رم ماسلا نمي ررخو اهاك اهقرفىت-كلذءعضومنمح ربا ||| ا

 ةندمعن' تامفس ىو ر هنأ ىو رامدرخ ”هلارهتمهلاغتثاونلاعتهتلانممفو هشة ثول هز ظ

 نهللا دمع ىورامو هنامز لف اتامدقفت امن الا ةفتامدق هلل .ةفىفاش || ىلع ىشغف و ”اهرلا فاش دح

 32 هذآالوءروأ تبا رامرعىللاقف داهزلاودامعاار كاز تناول _د-ةتابننن رعوانأ [|تنك لاق ىؤلماادمت

 ىرااحاصااذيلتث را ناكوافصا!ىلادنسل نىث ,رااووهو انآ ت-رخمنعهللاىذرىناشلا نش ردائبدت || ا

 دهزلا سآر و ىكحت نأ نم .رهش اهللاهجر ىفاشا ةواذع دو ارانب ديس هيلع ءازحءاطعأف هيلاناست اهعفرفو ص

 ل1 دْزلا ى_عموهؤ هل. .,عىئامثدلاترغ- هنمالالاملاى رام الفهدراش و 0 امش بح 1نمتالءاؤسلا |

 تب 1 ارقثو ردع. د مهل تذؤدالو توةطنب الملاهي اع هن , الاءذهأر ةذتودلا نسحتناكوأر قد , متفق

 لوةي ل عج قاف 1ةهيلعاب + رخوادب دشايارطضاب رام اوما «شقاو هنولربخت دقوهللاءجر ىفاشلا

 ىو !نيةامشملا باقرشلل تاذو نيفراعلا بول: تعض: ءالمهالانياذاغلا ض ارعاو نيبذاكع !اماةمنمكيذوعأ إ
 وهناك و دادغ تل دالف انفرمصت ناو ىشم م لاه كاهن 1 رك ىريص# "نحو كركس ىبنااحو لد هو+ىلبه |

 امندلا فكيل اهيا نس لبا هل> :وضو نسحأ مالغأب ىللاعذ ل-ر ىفمذاةالدللأ اضونأ طشلا ىل هت دعةف نا ارعلاب

 نم كله لاف ىلا تفعل اف ورث ًاوغقأ تام-و ثوضو ف تعرمماؤةءاج هعمل دب لجربانأ | اذاق ت ةتلافورخ الاو |

 نموىذ دول نم لس: ::دىلع قفشأ أ نموا هللا ىدص نم نأ معاد لاقف ًايسشمتاكإ امم ىنلعت من تاةذةجاح

 د_ةفلاص تالت هيف ناك نملاف من تلف كلان ب زأالفأ ا دغىلاعتهنلا باوت نمءارب اءانبعترقابندلا فدهز ||

 لد ب زأالأ ىاعت هلنادود_تىلع اطفاحو ئهتناو ركشملا نعى خوروتت ؟اوفورعملاب ضأ نمتاءالالمكتسا

 ىضم مث نيجانلا عم تنل ومآ عسب .ج ىفىلاءتهللاودصوامغارةرخ ”الاقوادهازا.ندلا فنك ل اعف ستاقأ]

 هق ذو هراعو هدهز ىلء كلذ لدي في كظعوملا مت هءلعامشغمهطو سلا اراظناق فاش اوهاولاةفاذهنمتاًاسف /

 ىفاش لادؤةس ملوعالعلادامعن مهللاى هاا هناف لح وزءهللاةفر «منمالادهزلاو وانا اذهل مالو َ

 ةحرذملاةرخ الا مواع نموهلب هقفلا بكر ئاسو ةراجالاو ملا بانك لعنمده لاو فواللا اذهمئلاهجحر ْ
 رح ' الامولعو تقلا ارارساباملاعهن وكانت وجم امهقةعدومنيرخ " الاونيلوالا كذاب ارابخالاونآرقلا نم[

 راصب ألا. ىوهلااهد_ةعقنتفءابرلاةهب دما! ىلعلاةةءابرلا ن نعل اس هنأ ىو رهنعةروث أملا كسلا نممفرعتف ْ :

 ىلع تف تنأ اذاهتاهجر وفاشلا لاو مهلامعأ تامبحاف سوفنلارارةحا ءوسباهملاو راظتفءا_لعلا بولق ||

 نكن :ىأو 0ك 14 .ناعىأو بهرت باق عى أ نمو برت باوث ىأ فو بلطتنماضر راناافبعلاكاعأأ

 بهعل اجالءوءاررلا:_ةءةدرك ذفيكرظناف“ '] عك نمعف رغد لاص1لاهذهنمةد_-اوىف تركسفت اذاكناف | ْ

 هللا عاط أن م هللادجرلاقوهلعدعمتب لهسفن ندد نمهنعهللا ىضر ىفاشلالاقو بالا تاف اراك نماههو ||
 ل->وزعهنلاةعاط ل_هأ عمن كف كل ذك ناك اذاف ضغبمو ب هلالا دحأ ن مام لاقومرس هعفن معلا ىلا عت ْ

 عرولا ف لئاسمن ءهنعمتلا ىدروفاشلال اس تاكواعر واحلاصالجر تاكزب زعااد. ,عنبرهاعل ال :ءنأ وزد | ا

 هللاهحر ىذاشلا لاعف نيكملاوأ ةنحلاو ًريصلا لضفأ أ امون ىفاشال لاقوهعرول ب اعلمي هليا هجرىفاشلاو | ١

 لجو زعهللا ناىرتالأ نكمرعص اذاو ريص نتا اذاف ةنحما دعبالا نيك ملا نوكيالوءاسنالاةح ردني ْ

 وأ نيدلا موا« ءانحا
 هما نمودهععم واهمتك

 هطناصت ىف هنعهللا ىذر
 نه ت روهسماه ريسغ و

 ىلازغلا مامألا ىلع ءاذثلا

 لع ثااو هيتكو

 اصوصخخ اهب لمعلا

 دقو نيدلا مولع ءاي ءامدخا

 2201 ىدلاوراكدسنناك
 شلات هللا ف راعلا

 سورديعلاهنادبعنا

 نتالوّعي هنعدلاىذر

 تعج نامزلا ل-همأ
 قهتباذمع شلا مالك
 رهو اهتسععوىل اعلا

 نق اهوص ل التملا

 قى هللادمع 2 امالك

 هلرست» لف ىلازغلا
 هللاىنةفون نأ وج رأو
 ءاحروءاسرلاة شع كلذإ

 يشل اءاعد ىنلوانتي نا

 هنع هليأ ىر هللاد.ع

 نمل هللارفغلاق هناف

 لارغل افىااكع تنك

 هذه: راشد ك.هان و

 نمدزر ىلا ةرايعلا

 فشاكم سطو فراعدو
 قطنءالولاعمف فزاعالا | ,

 نماذهفقو لاح نءالا

 هبتكو كازغلل فرشلا
 دب رم ىلا هعم جا جالام

 1ىرك ذا كلذىف نا

 ا بلت نا
 ناف دا وعو 8 ا
 هنبعف مظعبال مطعلا

 فرعنال اوم ظعالا

 الا لخذفل !لهال ل خذا أ

 يدصت اذاو لضفلا لهأ



 عسيج لس ةكت الا

 ل-ثةسفوصلا ٌقرذ

 لب ةمتمالملاونيفراعلا

 ق-داشح رس عج
 تالوةءماو تانئاكللا

 تاذلااضر بسانب امو

 0 تاغدلاو

 ىس التاتو ا دما

 ىهجأد 5 8 عفرأ
 برقأو قئاو ججأو
 ةعباتك برلااضرملا
 هنثك ةيحو للازعلا

 بالقيلازسغلا بتكو

 باقلبةشسلا ون

 عفن أو لوةنملاولوةعملا

 لفارس جت
 رهن مول و رولا ىف

 لسكو هللاو ر وقانل ١

 ةايحلاامو لوقأام ىلع

 رورغلاعاتمالاابندلا
 تاثك ها نمو

 ندلا مولع ءانحا

 قارسالا عسب هسيق
 ةيادهلا هبادن باتكو

 باتكو ىوقتلا هسمق

 هيف لصالا نيعب رالا

 مقتسملا ُّط ارا ١ حرم

 نيدياعلا اهتم باد كو

 هللا ىلا قد رطلا هسدق

 ىف ةصالاللا باتكو

 نمورونلا هيف هَعْفلا

 عابتاقهلكرسل اهمال

 وهو ةنسلاو باّككلا

 ةعيرسلاوةيسيلا
 بانك ىف ةحو رشم

 ىوسسملانيرإا مول عءاما

 نمو نامزلا ةيو_عأ

 علام نع مالك

 1 ةفىمملاوس.الاوءاخل !تلاط نماهرو دصروصتبقةرهاظلا هلاعذا رب اساماتهرس قف نطان ضاوهو هاد ىلع

 || توءاكت ا اوءاهتفلاف دح هيلع علاظت الزم وهامف لضفلاو كلوملاوهامنةرهشلات ف ةرهشل ىف بغارلاو
 0 بلطن وهن ةنس نع هيذوهاوتفو< !عىلاعثو هنا هتلادارأ 1 1 ل مةاضقل اوعاشل1: | لكم

 مهاوتق هنا هنزاهحو مهم دارالو م جلع مهلمعا هللادنع مهاضفو ىلاعتهللانا اوضر لهأ كءاوأفةعم«الوءابرهن

 آو لاعتاتاىلاررتتلا لحود بيل ارابلع للكس ياو بسن كت لف هنافل عع لكتافمهرظنو

 هللادع امضص نوكمف هلل قل 1| نمد طسوت ناطلس لاو هيلاعتو هناحس هنن لماع هنأ ثدح نم « هلع ىلءاباثم

 ل->و زعهللاىلاب رقتلا هيدي لمعي دلة مم وه ثمح نم لد نيدلا لعب لفكةم هنا ثد تس: م 0

 0 ا ا او ديدإع

 0000 بوس لقال هبال بز قسما مورا كس

 ليفاكرا.تشالادر 4 دياعتلا نمكيلع مهأ اذهف

 لحز نعمت دام سعشلاةعلط ىف د هيتع عم ايش عدو» هارتامزدش

 مما مة دشأ نم مهناو مس هولط مهم داذم اواحتن ة|نيذلانأ هب _عتامفل ىلا ءاهمذ ةريس نم مل ةناسانأ ىلع

 هرج الان لع تاندلع» نموهام مهلا او أ نمد هوش دقوىلاءن هللا هج والالعلاب اودصقام م مناف تاكا

 وللا ل_عينيلخت ثماوناك ل بهةغلا لا نيدرخءاوناك اممهمماقةرخ " الاءالعت امال عبار ىف هناس اس5

 هةفلاىف سد ردتااو فينصتل !نع ةراعصلا قرصامه.ق فيتصتلاو سا ؛ ردتلا نع مهذرم ةركلالل

 ارك كنان : آلا نكتواهرك ذىلا:حاحالو ةنعشىعاودلاو فراوصأ اوى يعن سا هضضاولا ملأ عم

 0 0 دا رهط نع نعطوه لب مهفانعط سدا هانر ؟ كامن ناب راكم الاءاهضرلاو -أ نم

 : موعامت ًارثك نيذلا ىعأ ق حلا ةداقومةغلاءاعز مهنيذلاءاوشفلاف مهريسو مولاستأ ىف مهل فلاختوهو مهمهاذم

 مهتمدحاولكو ىاعتهللا مهجرىر ولا نايفسوة نحو أ آو لمن نيدج ًاوكلامو ىفاشلا ةسجبهاذملا يف

 س# هذهف ىلا )هللا هجوهعقفب اد, صوا.ندلا فق احلا لاصءىفاجشفو هرج . الا مولع الاعوادهاز وادباعتاك

 لاصخلانال هقفلاعس رافت ىف ةغلامملاو ريهشتلا ىهوةدحاووإ_ص+ ىلءاهتاج نمرمصعل اءاجةذ مهعبت الا صدخ

 انتدللاهحال_صلقةرخ الااهعدب رآناةرخ الاوان دلل عصا ةدحاولا | د1ناهدهوورخ .دالالالصتالع درالا

 مهلاوحأ نمد : الادر ونلف ندادحلابةكلت الملا ساق نأ تاجهو ةءالاكءاوأ ماشمماوعداواهلاو رمش

 ناك هنأ ىلع دف لاعتهنلاهسجرىتفاشلا مامالاامأ ةر هاط هقفلاب مهتقرعمتاف عسب رالالاصحلا ذه ىلءلدبأم

 هللاه_جرَجفاشلان اك عسب رلا لاق موذللا كثو:دامعللاش ةلثو عال ثلث ءاوسأ هث الث ل مالا مسد ناك هنأ ىورامادباع

 لك دانس فشآرلا متم اج دحأ ىطد وبلا تاكو و ةالصلا فكل ذ لك ةرمنيسناضمرف تآرقلا مت

 لحرب هسقن اوال الا ثاثنم 0 ماب 00 حس 0

 لديغيكر ظناف اود اوءاجرلا هلع حامت كوني: ا ب الاسو اهفذوعتالاباذعتيآ اب

 ةنس ةرسشع تس لدم ت*: .ئامهقاهجر داش اقوا وتوت آرقلاوارسأ فر هت ىلع هب انيس + ىلعهراص* 5ا

 ىلارظناف اا راس عضد و مونلا تلت وةنطفلا لو ربو تال |ىسعي وثديلال عتب 1 مشلانال

 لاقو ماعطلا ل. 15: ديلا م ًارواهلجال ع. لاحررط ذاةدابع !!قءد_بى مت عبشلاتاف ارك دف هةمكح

 «!عيلعكلذةلالدو لاعتهللهريقوتو <: هرحىلار طناف طتايذاك الو اكداصالىلاعت هّنلا, تةلحامهللاهجر عفاشلا

 ىردأ ىلا هللا ل_حرسحتالأ هلل ةفش سؤ هل سم نعهنعهللا ىذر فاش لع - هناعسهتنا لالخ

 .نعاهاصع ًاوعاهعفلا ىلع اطل .تءاضءالاد»_ثأ هنأ عم هناسلله تبقا م فرظناف ف ىا او-فوأ 1 فوكس لسا

 ىعئد_جألاقوباو لا : باطو ل ذفلالينلالاتكسالو اك لكك هن نيت هندرهتلاو طيضخلا |

 نا



 اا ناو ذل ا اا ا 0 1 ا

 15 ا

1 

 ودرةنارظنااو ثلا ل_هًأونيملكستملا نمةفثاط هنادأ لب 3 ربا ءس مل لازتءالا نأ كوةعداهضعن وأ

 ملعإ سا لول هجوهف قا نيدلاو عرسال قلا اهكعب و تامعمم علا عبارلاووبةفسالغلا كلذ كمدْلط اب بها ذأ

 رظنبهيبشوهواهريغتواهتلاكس ا ةءغ هد ؟واهص اومخوماسجالا تافصنعتحاهضعبومولعلا ماسقأأ فروا |

 ع .جى تورط مع و ضرع ْثيح نم صولا ىل_عناسنالا ندي قراني بيبطلانأالاءابطالا ||

 ةحاحالف تابعببطلا ىف مهموأ عام أو هبلا بات هنأ وهو هلع لضف باعال نكساو كلا اردن وريغتت ”ثيح نم ماس

 ةعدتبملا تالت ع نعام وأ_ةلدس ا راص مالكلا اذافاهجلا ا

 برعلالط ثودح عملا دحاأك ع دبلاث ودع كلذدسامتاو ا

 عدم ءاا لوو كلذلف ع ا ُط طورمش نم سار اراد“ هيسأ ٠ 0 اود را راطلا مهعطقو

 هنمه«ةومناونيدأان ا ]13 مهنع هللا ىذر ةياعأ ارمصعىدهعام ىلع: دايزلا لارقتفاامل هنايذه || ا

 ةرطاخملل درس اذا ماكل 1و يملا 1 ثراه ادرتا ذاف جنح اقدرط ىفسراخلا عقوم ٠

 دنع سباوالصأ نيل ال نمنكينهحالصو بل ةلادهعتلخ" تلم وةرخا الاقيرط كس مو ةعئادملاو 1

 زريعامعاو ءتاسالاو باقلا ارهاط لاسعأ دل ب نم ىشو ماوعا ارئاساجف هكرأ# تن ىجلا ةديقعلاالا نيدلا نم ماكستملا 1

 ةفشاكملا لع فهي لانس أامعسي .و هلاعفأ و هتاقسوبلا ست هتادقر عماماق ةسا ارطاوةلداحلاةعتصإ ياعاا نع :

 اهلع-ىج جا اة رهاب هم ءلالوصولاا باو هنعاعت اموهبل ءاباح مالك- 1 !توكتأداكب لد :مالكلا لع نملصتالذ ا ١

 دقف تلقت خنين عامشاتا وانلس مهند دهتلابفا وده اسنيذلاو ىلا عت لاف ثمح هيادهالة مدعم هناصعهتنا

 رط فةئرذل ١ ارادسسا كانا الاةح

 نع عيا ة ذأ ةسارحنةرذبلادح ا ةعد لا شد وسن 7نعماوعل اة. 2 ةسارحملا ماكنا دست ددر 5

 ضعب نعت اودعلا لهأ ضعب رس ناطاساا فك. |ئذلا نوناغلا ظفح ىلا ه.ةقلادسح تددر وبرعلاب من |

 م-هون روماك-لاوءاهقفلا مهلخذفلابتو روهشملاةمالاءاسلعو نيدلا لع ىلاةفاضالا,تاتلزان ناتنترنان اهو 1

 فرعنمنأ لعافنيدلا رعي ةفاضالا ةلفاسلا ةلزنلاءذهرىلا مهئاسردلزنت فيك لاعتهللادنع قلها لضفأ || ْ
 دياقتلابتعنتناو قا قب رطاكااس تنكن ا ءإهأ فرع: قاف رعاقلال_ذلا تاهاتمىراسلاجرلابق حلا |

 تْط رع نيذلا مج دقق مهصنمّولءوةياعتلان ءلفغنالفسانلا نيب ل ضفا!تاج ردنمرهتشاامىلارظنلاو ا

 ملعب لب هةفلاو مالك ]أب مهمدقتا نكيلووه رابغقشالو مهوأش ندلا ف لردبال مهناو مهمدقت ىلعمه رك ذب ||

 الوىوتفالوهراورةرثك الوةال مالو مامصت ةرثك,س الا هنعهلناىضر ركبرلأ لضفامواهةب رط ا لأ

 وهفرسلا كا ذ باط ىف صرح نكملذ لو« لعهللا ىل_ نيلسرملا دس هلدهش كمردص فر قو ١-2
 عاودوباب_الهمظعتو همي: ىلءو هماعسانلارثك ؟قباطتام كنععدو تونك-لاردلاوسفنلاو هولا |

 ىتث أ هنلب ءال ع مهلكمهنعهللاىض .رةياصصلا نم فال !نع م ويل ءهللاىلصهنلالوسرض.ةدةلفاهلمصغت لوطن |

 الادحأ مهتمايتفالء سف: بصنالو ماكل ةعنص نسح دحأ مهمف نكد ملو ممسو هيل ءهللا ىلصةنلال وسر مملعأ|

 نالفىلابهذا لئاسال لوب امتْغلا نعل اذان اكو يتايبسما ا رعت اناكد قل والحر شعت |
 ةنطل لاو هيالولا ع باوق نم ماكح الاواباضةل|ىفايتفلاتأىلاةراش !«ةنعفاهعضو سانلار وأدلة ”ىذلاريمالا ||
 د دراولبلا#» 5 اهل انفو اذ لوقت هلل. 2 ةرلعأ اراشع اةعساتامدوعسم نم الاقدنعهللاىذرر عتامالو أ

 ةفرعم ىلع صرئالكلاباف لدجلاو مالكلاةعصدار أ هنا ىرتفإ يلا هللا لعل رااما ماكحالاوايغلا لع | ا

 هشعدرو امل ةردااباعسض برضول دو اومالكلاب اب دسىذلاوهوءراثعأ اةعستر مت وع تامىذلا علا كلذ ا
 م-هءانعلا نمنب روه-ثملاناكلوقامأ ورعب سانلا ضو هرد مهو هنن اب امك ىف نيم را ىفالاؤس ا

 ةرهش ناكد ةاذرخ ا يم سانلا دنعةرهشلا هيلانس اموئهللا دنع لضفلا هيلانب امتأ لءاف نوماكنلاو ءاهقف 0
 ةسادسل رهن ءهتلاىضر رمةرهش تاكومبلقافرقوىذلاسلابهل طف ناكو الاب هنعمتنا ىضر قيدصلاركبفأ

 70271 ادع .وهتبالو فلس و زعهللاىلاب رقتلاهدصد وهن هو؟هراشعأ ةعستتامىذلاهّنلاب ملعلاب هلضف ا

 ( لبا  (احا) -) 7

 ا البلا نموخ 1 طغغب اهفاودرطنب , لةطس رافلاواض ا مزاكلا قلاده لا : 1
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 باغلل عفنأ ئثال هنا ىلع
 برلااضروا برسقأو

 مالس الا >< ةعباتمنم

 تاق هتك لارا

 ىلازغلامامالا تتك

 ةاسلاوناثكلا بانل

 لوةئااولوةءااباملو

 لوقأ ام ىلع ليكوهللاو
 ده_ثأانأ همك نمو
 علاط نمناةنن العوارس

 نيدلا مولعءايحاباتك
 نمو نيدتهأا نموهف
 قدرطدارأ نم همالك

 هللالوسر قا رطو هلئأ

 هللاب نيةراعلا قد رطو
 هتناءانإلاقدرطو
 نطانملاورهاظلا لهأ
 0 ةعلاطع«لعف

 ءاححااصودخىلازغلا

 رعلا وهف ندلا مولع

 اودهشاهم الكنمواط» ىلا

 ىلع عقو ن 5 نأ ىلع

 عقو لقُذ ىلازغلاِب تك

 ةدعب رسلا ني-ءىلع

 نموت. قاتم رطلاو

 قرط دارأ نم همالك

 اههاضرو هلوسروهنلا

 بنتك ةعلاطع 2 راعف

 ريل صوصخ وأ ازغلا

 ةبوعأ هؤايحا طمحلا

 قطنهم لكن مونامزلا

 نآرقلا ىونعم ىئاعم

 لوسرباةلاحناساو
 ملسو ه.لعللا ىلص هللا

 ءابنالاو ل سرلا بولتو

 هللا هللا جو
 هلا مار العلا عسجو

 حاورأ عر مج ل ,ءايقنالا



 دسعبو همالك نمؤةن

 جاجتموقب رطانل سلف
 ة:سلاو بالا ىوس

 د.سهاكك إذ حرش دقو

 ندمت اةيقبو نيفئمملا

 فلا ارغاامالسالا ةدص

 تاكا ميل هاك

 نامزلا ةيوعأ ب بولا

 ىذلا نيدلا مول عءابحا

 حرت نع ةرابعو»
 ةنلااوناتكحلا

 همالك نهوّدَعن رطلاو

 بناتك ةمزالع ميل

 وهذ ندا مولع ءامحا

 عضوموهللار ظن معصوم

 د نع هتلااض (

 هيشاع لمعو هعلاط و

 هللاةيعت بح وئسادعف

 ة.هتوهنلا لوسر ةبحتو
 هئاسنأ وهللاةكم الم

 0 , عيجوهئام ءاوأو

 فد د رسطلاو ةعب رسلا

 امندلا ىف ةةيقهلاو

 قالاعراس وع 0
 نمو توكللملاو كلملا

 زب زعلازي_بولاهمالك
 اى :وملاهنلاثعت ول
 امبالا ءاحالا اوصوأ

 همالك نموعابحالاف
 ءايحالاةعااطمنا اولعا

 قلفاغل !ىلقلار ضم

 ذاوسر وم مل

 زا عوقوب ربسحلا
 ريثأ:و ءاملاو صفعلا
 ماو ىلا غلاتك

 لك لدامدعر در عرهاط

 2 ًاهمالكن مونمؤم
 هللا نوذ ناعلا ءارعلا

 |فيس ,كلاهةرهاظلالاعالا نع ضرعلا تاك رح الاف زول كلود كلاها هع ص درج اق ةرجخ الا
 ةفاضالاباذهو ايئدلا حالصوللاةفاضالاب نيعلا ٍض ورف ف ءاهقفلارظنف ايندلاءاهقفى ةوتف مع ايندلا نيط 0
 هجونعوألكر "ونلا نعوأ الثمصالحخالا نع ىتح ىناعملا هذه نمىنع٠نعهمقف ل سولو ةرخ“ الامال صولا
  تاعالا نعمتلأ اسولو ةرخ ل ل د ع فارتحالا

 ْئثىلا اتحعالو روهدلا ىضقنتىتلاةقبقدلاتاعب رغتلا نمتا دلت بلع درسا ىرلاو قيسسلاو راهطظلاو
 هفحفو اراهنوال-: :لاهف بعتي لازئالف |هفيعتلاةن :ؤمهيشك واهم موقت ن عدلا لتتم ججتحا ناواهنم

 ةياقكل اضرفونيدلا ملعهنال هيتاغتسشم الاقدبف ع.جوراذاو نب نيدلا قهسفن م-هموهاملفغن و هسردو
 هلع مدقاةداغكلاض رف ىف مالا قدعاد أ هضرغناك ول هنآ ملعإ ؛ناعفلاو هلعت قهزي_غىلعوم سفن ىلع نسلد و
 الو ةمذلا لهأ نمالا تابط اهنف س تايافكلا ضورف نم اريثك < _ءاعمدقلب نيعلا ص رف

 لع ىلءنورباهتي وهيل غت_ثدادح أ ىرنإلا هةسغلا ماكحسأ نمعابط الاب قاعي اهف مسمداه# لو.ةزوك

 تيلذ عئاقولا نعباو+او ىوتفلاب لغتش نععاهقغلا نم نوعشم دابلاوت اي ادملا وتايفالدنا_عهالمقفلا

 1 لا هرماقدقةنافك ضرغبلاغتشالاف نيدلاءاهةف صر سك

 ةنوكملاو ءاضقلادلقت و ماتنالا لامةزامخيو اءادولاو فاقوالاكوتىلا هءلوصولا رست سنا بطلا تأأالا
 ءوشكاءاذعلا سيلتب نندلا مل_عسردن اد تاههتاههءادعالا ىلعهي طاستا اوتارثالا ىلع عدد و

 تاكدقوناطءشل كذا ١ ونجرلا ططس ىذلارو ورغاا اذه نان د نأ ىذالملاهملاو ناعما ىللاعت هتلاق

 هتعهتلا نذر ئفاشلا مامالا ناك ولل#قلا باب رأو نطابلاءاملءلضفب نب رقمرهال :ااءاطع. نمعرولالهأ

 كلثمهللاغيفاذكواذك ىلع لفي فيك لأسر و بتكملا ف ىب-صاادعسقيإك ىارلا نابدش ىدي نيب سلكي

 تاغلتخ - نيعمن نبك و هنعمللا 0 ل نان ناكر ءانلفغأ اا قفواذهن الوقف ىوديلا اذهلأ آمسلا

 يسو< لع هنا ىلص هللالورلاةدقو فكر هنالأس اناكوامهتلزنج رهاظلا اعف نكيلو ىنر كلا فور عمدلا

 هواع>او نيحلاصلا اوس وهناعهللا ىل_صلاقف ةنسال وباتك ىف هدحن ملأ ان ءاجاذا لعفن فيك هلليقامل

 يلو توعلا !ماو ءامسل اهب زنطاملا# ءانعوكلل او ضرالاةنبز رهاظاءاذعل .ةكلذإو مهتسىروش
 ات ن ف ىد_:ءنمتقااذاا مول ىنحت ىرمساا ىللاق هننادجر

 نلةدل,نمكفت

 عدو هيدأو هلت نه لحسن لاف ىساحملا تلق سأ

 كلعحالوابق ةوصثن د بحاصهللا كا ء-لو ودب 1 بال ءاواسامت نيماكست 1 لعد ردم اكل اهق هن نع

 «سقنب رطاخ لعل لمق فون ن هو ت1 فوصت عرعلاو ثردللا اصح نمت كارا تأ ث ب دح ب>اصانق 5

 || 11 ةاطتتلا رعاة ادوجتوأ نامؤهذما + م نيبتوهفس افلاو مالكلا مولعلا مأادس ةأ ف درون للف تاقتاف

 ةمومذم ةلداعاماوهفام مع رخاموهملعةإ؟ثمرامحخالاو نأ ارةلاق اهم عفش ىلا ةلدالا نم مالكلا ملعيلع

 اهرثك ىلا تالاقملا ل ة::لب وطتواهل ىرغلاتاذةانعقاعتلابةمغاشماماو : هنأ هداك عدباا نمىشهو

 هموم ” نكيلو نيدلاب قاعي الاهف ضوخاهضعبو عامسالا اهو عايطلا همر دزت تانابذهو تاهرت

 ةفراصلا كالا تتدحناءدكست الاريغت نكءلو عدملا نمةماكسل ايهمف ضوخلا ناكو لّوالارصعل ا ىفاقولأم

 روذحلا كلذراصفاغاًؤمامالك اهفاو.ةرواههكاهلاوةفلةعاج تغبنو ةنسسلا وتارغلا ىذتقم نع

 وبلا ىلا وعدل دصقاذا عدتبا ماهي لد :اعي ىذلاردقلاوهو تابافكسلا ضورق نمراصلد هنقانوذأمةرورضلا
 لباهس ا رالعت سلف (ةةسافلا|مأو ) ىلاعنهتناءاشنا اذهىلب ىذا بابل ىف هركا ذل د ودعت ىلا كلذو
 زواحتي نأ هيلع فاخ ن ءالاامهنع عنءالو قب هاك تاحايمامهوناسااو ةدسال :جاااهدحأ د ءازحأ ةعب رأ ى 5

 اه هنيعلالام مع في ءذلاناصقعدبلاىلاامهتماودرخدقامهل نيسرامملارثك 0 مذ م مواعىلاا مهب

 ةطااع. نعمالسالاب دهعلا ثب د_-ناصاكو رهنلافعوت ٠0 نمهلعةفسن .رهخلا ىط امش نءىصا نان يك

 هطورشو ل- ءلدلاهج ونعش وهو قطنأا ا ل١ ويميهتاعل اختى بدني :الىوقلاتأ عمهبلءاقو رافك ا

 لاعتو هناحسوتلا تاذزنءثح وهو تايهلالا اامااو دي مالكسلا ل عىفنالدثادامدو هطورشود+اه-وو
 اللا

 هنافصو
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 همكحو هلاعنأب وتاتاثلا تايقابلا هتاقسب وهناحس رنات اذ ةيقمقيللا ةفرعملا لصتت ىت بسال جات

 قعمو حج .ولاى-_عموىنلا اوةوينل !ىب_ععةفرعملاواءندلا ىلعةرخ ا دارت +ت>-وو ةرخ " الاوامندإ!قلخخ ف

 ءاسنالل كلملا اروهطةمطكو تادننالل نيطام_ثلاةاداعمةيفيكو نيطام_ثلا اوةكتالملا اظذل عمو تاطمُش

 كفر اوس مدا شكو باقتلاةنرعمو :ضرالاوتا ارسل توكل ةنرعللا) مهلا حولا لوصوةيفبكو
 طارصااو ربّما باز عورانلاو ن1 اوةرخ الا ةةرعمو ناطءشلاةلو كلاَةملنيب ىرغل !ةفرعموهف نيطان تاو

 رادلا ناوىلاعت هلو ىن_ةموابي حك ءلع مومأ اك سقم 5 كل انك رفا كادت هوت ىوسعمو باتل افالال ماو

 هنمبرقلا ىنعموم ركلاههجوىللارظنلاو ل_جوزعهللاءاقل ىب_عمو تولت اوناكو ناوي ىهلةربخ

 تاجرد توام: ىنعمو نيدالاوةكستالملاةنراتمو ىلعالا "الم اةقفارعةداع_سلالوص> ىنعموهر 6 ١
 ذا هل صة:لوطبام كا ذريغىلاءامسلا فوج فى ردإاتكوكلا ىرن اك ضعبلا مهضءب ىرب ىتح تان الهأ
 ىذلاناو ةلامأ كلذع م هجنأىر , مهتتعبت ىث تاما هلوس اين زو تسلا هذهىاعم ةسانلل

 الاة تملا نم قاخللا عم سيل هنأو رسب باق ىلعر طدالو تعمم نذأالو تأرزيءالامزياصااهدايعلهللاهدعأ

 مهضعب ىرباذكو اهطافا نمةموهفملاهةءاَعح ق اوناهضعي وةل ثم اهضعن نا ىرن / مهضعل 2

 لجوز عهللابةفرعملا فةهظعارومأ !ىعدب مه ضعب و هتف ر عم نع .رمعلاب ىارتءالا ل_وزعهللا ةفرعقا[سهتنمن

 رييصإ عسب رداقماعدوحوم هنأوهو ماوعلا عسيجداقتعاهيلا ىسمتنااملحو زعهللاةفرعم ءمد>لوشب مهشعبد |

 نانعلا رعى رح احاضتارومالاهذهىف قلة: اجهل مضنتىت ”ىتح ءاطغلا عفترب نأ فشاكملا لعب ىنعنف ماكستم |
 امث ءادلاتار وذاقباهئيحواهؤدسصك ١ رب ' دةباقلا م ٠ ام نأ الواتانالار هوج ىف نك ازا _هوع» .ة:كشدالئذلا

 ةناحس هربا نع ايل اله جلا كتابك نق عت .ارملاةذه ل مّعصت يفكر ءعلاةرخ الاقي رط معي نعناغناو ْ
 هللا تاواصءا.سنالابعا دةالاوتا اوه-ُثلانعش ]ياهريهطت راجت افا 1 :رعم نعو للاعتو

 الاهيلا لددسالو هقئاقسوف"ال* الدي قارا هءىذاكح و بلةلا نهى خد امر دقبف مسهل اوحأ عسب هبفمهاعا |

 نماهمثدحتن الو تكل فرط ةرط ست الىتلا مولعلا ىهدذهو ماعتلاو لءااب واهعض .ومىاهاصفتى أ, ىلا ةضاب رلاب

 4 هو د رارسالا قد ر طا وو رك اذا لبيس ىلعةيق كراشملاو هو هلحأعمالاابنمئيثي هيلعونلا عل ْ

 ٍ هباوقطن اذاف ىلاع: هناي ةفرعما لهأالا لجن الث ونكملا هم ديت معالو هناك امدقا ل سدداو أ

 هانادان داو رت ل>وزعهللان اف هنماملءىلاعتهتلاهان 1 ااا ءاورةىالذ ىلاعتهللاب رارتغالا لهأالا هلو

 ءرلاو فر كادر كلاوريسملاكاهنم دمعامامأ تقلا لا - ل كوهذ ةلماعملا لعوهو (فائلامسقلاامأو) | أ

 نافلا نس>و ناس>الاو لا او>الا عميج ف ىلاعت هلل ةفملاةفرعموءاضسسااوةعانقلاوىوةتلاودهزلاو اضرلاو ا

 للامام ًاواهدود>و لا اوحالاهذهقث اعحةفرعذ صال+الاوىدصااوةرم اعلان سو قلت س أ

 فوفنمذبامامأو ة هرج .الالع نةدوعل ى م-لازامو ىوقي ى-اهتم فعضامة طا عمواهتمالعو اهترثوبستكت

 :مالامندلا فءاقبلالوط بحوعانثا!ب>وولءعاابلطو شغلاودس1لاو دة او لغلاو رود#م لا طتسو رقلا |
 مظعتو رطبلاو ريثالاو خذبلاوت وديع راو لاجاو عمطلاوعاضخبلاوةوادعلاوةغنالاو بذغااو ءانرلاو ركلاو |

 امذضوالاو قل! نءراكت_.الاو ةاهابملاو سفانتلاو ءاليخلاو رخملاو ءارقفلابةناهتسالاو ءامنغال ٌ

 بويعي سفنل ابودعنعلاغ:شالاو بعلاوةنهادملاو 'قاؤلل ننزئلاو فلصااو مالكل ةثك بسوي ١
 راصتنالا فعضولذلااهلاناذاسفنالراصتنالاة دو هيب ل ا رخو تاقلانم زحل الاوز وصانلا |

 ةعاطلا ىلع لاكتالاو ىطعأ ام ب -ىف هناك هتلاركمنمنءالاو رسل اةوادعىلءةينالعا تاو اذا اوق دلل
 سنالاواماوف ىلع ف الاوايندلاب حرفلاوةطاظفلاو ةوسقلاو ل مالالوطوةعداخماو ةنابملاور لاو
 باقلاتافصنماهلاثمآو هذهفةجرلاة]ةوءامحل اقوول لاو شيطل او ءاف1لاو مهقار ةلةتحولاونيولخلاب | ْ

 تاير ولا اوتاعااطلا عسيمم ةدوماقالحخالاى هواهدادذأ ودع ةرواتصالابعالاتءانضرشملا ذلاسراغم 7
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 يدركالا

 ءامحالاو ىأ ىلاز-غلا

 ةرا 6 اهعاج

 دبسلاتاكو طءحلار هلا

 جان تاشلا 0 ليلجلا

 ءاءلوالا تطةوئيفراعلا

 نيوراتسعلاهتنادبع مل ١

 هظذح داك, هنعهتلا ىذر
 لاق هنا هنعىوروالدن

 اا ند باكم

 لصف لك ءاي>الاتاثك

 درعا هدنم فرحو

 1 قهنم كر هظ. فهرب دنأو

 رارسأو مولع مول لك

 ةر زغتاموهغموةمظع

 هقيس لو اهلية ىنلا ريغ
 ىثادح اهقحي لودحأ

 اع ءابحالاباتك ىلع
 سائل: اعدو هسلعىنثأ

 تحو هبلا هلءفو وشب
 ه«بتعلاطم مارع-] اىلع

 نمو هقاع لهعلاو

 2 هنلاىض و هم الك

 ةعباتع ىناودخااب مبلع ||“

 ئعأةن_سااوباٌككلا

 قةحورمشملا ةعب رشلا

 ةسيلازغا١ بتكلاا

 رك ذ باتك اصومدخ

 رولا ناتكو توملا

 ' ةيوتلا باتكو دهزلاو
 سفنلا ةضاير باتكو

 باككلاب ماعم الك نمو

 ارح ؟اوالوأةن-بلاو

 اركفوانطاب وارهاطو
 حرسواداعتعاوارايتعاو

 قوتسةنسلاوباّكلا
 مول عءامد |باتك ىف

 2 ..الا ةدعمامالل نيدلا

 انعةنودهليا هحو ىلازغاا



 هيقفلا مامالا طفاملاهرف

 فقارعلالضفااوبأ

 لجأ نمهناه-< رْكت
 ةفرعم ف مالسالا تك

 عج مارملاو لالحلا

 ماكحالارهاوط نيه.

 تقد رئارمسىلا عنو

 هتقرصتسل ميت
 عورسفغلا در_<تىلع

 فرحت لو ل_ئاسملاو
 ردات ثم ةسعللا

 لحاسلا ىلا عوخرلا
 رهاظا ىلع هيف ملا '

 اهمناعم صو نطابلاو

 نطاوملا نسحا ىف
 طفالا سئاعنةيفكيسو

 نمهفكإسوهطمسضو

 ار هطسوأ طْغلا

 ههحودلن |مركى علوي
 امملاةمالاهذ_هريصخن

 ىلاتلا مم قدي طسوالا

 ىلاغلا مهلا ع.درب و

 امم هرك ذامرخآ ىلإ

 لحنا اذهان ل والا

 رشنىلا لاقتنالا مهبط

 رهظيل ءامجالا نساحت

 هدشرضءنملاو بيجال
 رفاغل ادع لاو

 ءامحالا لام ىم راغلا

 ةروهشملاهف.ئاصت نمهنا

 لاقو اهلا قيس مىئلا
 ءام>الاداكىوونلاه.ف

 لاقوان آر-ةثوكي نأ
 فورزاكت ادت و خلا

 مول علا عب ثيدتول
 ءايحالا نمتح رذقدال

 ةيكلاملاءالعضعبلاقو ٠

 مولع ةل-ظفف قلن ١
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 | تاكل هلرض هرهدولو هيقفاا هل ض رعت الرهاظلال معلا عفط هل و ةرخ الالع وهىذلاباةلاراض-او عودوا أ

 | اهذ تافاتادأ نع عنتما اذا هنا تحت اطا ىلا ةيل ناعم هب عاقب أم ىلارظني همةفلاقةاكز لاا موده ه#فنف نعاجراخ

 تهوتسول اودارخ 1+_:+وزا هلام هي نأك ىضانقا فس .وباب أ تآ كح .ووههتمذ ترب هناب كح ارهقناطاسلا

 | نكءلواين دلاهةف نم كلذ ناق ود صودههقف نم كلذ لاةف هنيادجرة يؤ -ىلالثا]ذ كف ةاكرال اطاةسااهلام
 |[ نيدلانم ماركا نععرولاف مارماو لالا امأو م راض العلاوه اذهوةبانج لك نم مافعأ ةرخ الا ىف هنرضم
 || تاسنالا هكرش ير خ ىذا اوهوةداه ثلا ةلادعف طرت شد ىذلا عرول ىلوالاوي بت سه م: رأهلعرولا نكلد

 نءقونا اوهونيملاصا|عروةيناثلاويرهاظلا ماركا نءزارت>الاوه لثموهيالولاوءاضقلا اوةداهشلاةءلهأ نع

 مسوهيلعهللاىلصلاقو كبت رب الامىل!كبب رب امعدملسو ةيلعدللا ىلصلاةتالاة>الا اسف لباقي ىتلا تاهمشنلا
 هللا ىبصلاق مارا ىلا هؤاد ا هنم فا ىذلا ضل لالا رت وهونيَعَتم ا عروة #لاثلا ب بول ةلازازحمئالا
 لاوحاي دحتلا نءعروتل الدم ذو ساي هيامةفاختهن سأدالامعدب ىتح نيا نم لجرلا نوكرال وهبلع
 ىلاىدؤاارطنلاو طاشنلا تاه نمةفيضتاوه-ثل الكأ نءعروئلاوةيسغلاىلاراركتالا نم ةفيحش ساخلا
 رمعل !نمةعاس فرص نمافو-ىلاعةهللاىوسا ع ضارءالاوهونيشي دصااعروةعنارلا 5 تارواحلاةفراَعم

 ةجراخ اهلكتاجردإاهذهف مارحىلا ىضفيال هنأ قدح ولعن تاكت او لج وزع هللا دنع برق ةداب زديش: الاميل

 ىمتالا نبال كلذ ما.قل اوةلادعلا ف حدب امو ةاضءل اودوو-لاعرووهوللوالاةجردلا الا هيقغلارظن نع
 هيعفلاو لوتفأ ناو كوتذآ ناو كلوتفن اوك ء1:تفةساة_صباول مل_ثوهيلعمللا ىلصهتلالوسرلاو ةرخ الا
 ايندإاب طبت هيقفلار ظن عسبجاذاف طقف ةلادعا|ىفحدقي اعف لب اهم لمعلا اةمفيكو بوأةلا تارازخىف ماكتب ل
 ىلعهمالكف لل_:دي كل دك ةرخ الا ماكح او تال !تافص نمد ىف ماكت تافةرخ الا قد رط حال صا ملا
 ولا فةمكتملا ل_ثدناكو مالكلا !ءو موهتلاوباسماو بطلا نمئثهمالك لدي دقأك لفطتل الدبس
 اوقفتادقو فيكهرخ .الاداز نم سنا اذهباط تا لوب رهاظلا لعف ماماوهوىرولا ناس تاكو رعشلاو
 هذهملعت نمو فرصلااوةراجالاو للا اوتاعللاو راهاتلا لع هنأ ناخب فيكف هيلدعلا معلاف ف رمش اتا ىلع
 لامالا كلتوهفرشلاوتاعاطلا ف راو+او باقلاب لمعلا امنا نونعتوهفىلاعتهلنا ىلا !مبرةةيلرومالا
 حالصاضتأ هيقلعتب كلذو د_سجل اةكحوهوا.ندلاب قلعت اضن تطلاذا تامل اوهققلا نيب تب 1 م(تاقناف)
 نمهنم فرش هقفلان او ىرفام دب لب ةمزالريغ هب وستلانا معاق نيمسملا عاجسا فلام وسنلاهذهوندلا
 هناىباثلا اد# ع رشا معنم سدل هنأفق بطلا الع ةوينلا نمداغمسم وهذا رم معهنااه د_-ًاويدحوأة ثالث
 ىض هرالاالا هيلا اتحالف بطلاامأ اد ضدرالالو عيمصل القتيل ةرخ "الا قد رط ىكلاس نمد#ب> أ هنع ىنغتساال
 لامعأرد_كموحراوجلا لامع قرظن هنال ةرخ“ آلا قد رط مل_ءارواممفلا لعتاثلاثلاو نولقالا بهو
 مومذملاو ةرخ الا ىفةيدتملاة دو !قالدالا نعرد_تلاسعالا نمدو# اة بول اتافصاهؤ مو حراوملا
 طال_الاو جا ازا ىفءاةصامه وسنك ص :رااوةعصل ا|مأ اوباقلانجا راو الاصتا قح سل اوموم داق دصا

 قيرط ملءف.ضأ اذاوهفرسرهط بطلا ىلا هقذلا فيض امه ٍبلقلا ف اصوأن مال ندبلا فاصو أن مثل ذو
 ىلاريش اليصفتةرخ "الاد رط ملع ل لصف(تاقناف)ةرخ“ الا قد رط لع فرمئاضر رهط هقفلا ىلا ةرخ الا
 ملع :وهوةفشاكمملا لع( لالا مسقلاف ) ةلماعملع وةفشاكم لعنامسق هنا ملعاف هل صاف” ءاصةتسا نكك ل تاوهجحارت
 قدوة ماحللاءوسهيلعفاخأ لعلااذهنم بيصن هلنكي م نمنيفراعلا ضعب لاق دةف مولعلاهراغكلذو نطابلا
 لبقوربكو أ ةعدب معلا اذه نمئشب هل طن /ناتلصخءبف ناكن مخ [لاقو هلهالمجأستو هيب دصتلاهذم بيصأ
 هنمقوذنال هنأ ءركشب نمةب وةعلقأو مؤلعلارثاس قمح: دقو هيوةحن ل ىوه ىلعارصموأ ا.ندالابعتتاكن م
 هيفدياقعبنذ اذف هب هتبيغكنءباعنأ ضراو هلوتلعدشش أنش
 نمهتبك نوءربهطت دنع بلغلا فر هلظ» رون نعةرابعوهف ةفشاكملا عىنعأن يب رقملاو نيقيد لا لعوهو
 ريغ لت قاعماهل مهوةفاهءامسأ لبق نم معس ناك ةريثكرومأر ونلا كل نم فشكشي وةمومذملا هتاغص
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 ىمس ىذلا معلاو هو ضعبلا عمم:مضعبلالامعتداةبفيكورهاظاا درعا ضاق اوماعلاوخ ويا

 ءاوع نا يل لاق تامهملاامأو اضن ًاةنسا !لوانتي وهتفلالوصأ ١

 ل-راازيول مهراسعاب لعلاوىوقلا نعفرعضلا اريعل مهلاوحأب لعلاوةاو رلا فلا دعلاب لعلاو محافصو ةراوصلا

 تاقنافويتانافكلا ضو رذ نماهلك ل.ةدو#اهاكوة.عرشل ا مولعلا ىهءذهف ه.قلعتب امك ذكو دنسملا نع

 نارتلاع نم مال أ اهم .اءمدآحرخأ لجو زعهللانا ملء افايندلا امل عءاهةفلا تملأ او ايندلا لعب هقفلا تدلل

 ىلا غرملاىلا مئايندلا ىلا اهتمو ماسرالا ىلا بالصالا نم مهجرخاف قف ادءام نمو نيط نم ةلالس ن مهني رذحي رخآ

 اهتملوان:ءلداعمللادازابندلا قار مهلزانممذهو مهتياعاذهومهُو ةديماذوفرانااىلاوأ ةفحل اىلامث ضرعلا |

 تداوتف تاوهثااب اهولوانت مهنك-او ءاهقفللطعنوتاموصأن اتءامقنال لد_ءلاب اهولوان واف دو زئال صام |
 ماعلا وه. ةذلافهيمه سوس توناقىلاناطل سل اجاتحاو مه_وس ناطلس ىلا ة>اطاتسف تاموصخلا|هنم |

 هدسش صو ناطلسلا عمه. .ةفلاناكف تا اوهشلايتعاو ءانتاذاق لاا نيب طسوتلا قدر نوتات |
 نكلون:دلاباضب أ قاعتم هنا ىرمءلؤايندلا ف مهر وأ مهتماقن باي ماظنمل «واعبتو قلاناةساس قب نطىلا |

 لص نسدلافنامأوت نيالا او كالا اوايندلابالانمدلا متءالوةرخ  الاةعر مايتدلا ناقا..:دلاةط_ساوب لب سقتيال |
 طيضلا قد رطو نااطاس انالا طضاار كالا ج متبل عئاضق# سراح الامومود هذ فلس لم امو سرا-تاطاسا او |

 ىلع نيعموهلب كوالا ةبردلا فنمدلا ل منع سيأةناماسلاب قال اةسانسس تاو هقفلاعتاموكلا رس ا
 اقر طلاب رعلانم سرعة قرذببالا ميال علا نأ مولعتتساسلا قو طف رعم كا ذ كف هيالا نمدلا متيالام |

 قرط ةفرعمو ثلاثئماهجالا جيلا مترالىبلاةسارخلاب مايشلاو ناب عسا ىلا قب درطلا لوا سوى عسا نكسلو ا
 ىورامثالذ يلع لدي وةسار ا اوةسامسلاىرط ةفرإ) ياني ارئساهيناو ةواهامدوة بشار ل ٍ

 < .ئانرومأملاو نوتفملا مهارناكدةومامالاوضريمالاف فاك :موأرومأ م وأ ريمأ ةثالثالا سانلا ىتنيالادتيسم | 1
 نعشور ريح م هتعهللا ىض .رةياعتلا ناكر قوةحاح .ريغنمةد_وعلاّ |: داعب ىدلاوهو امه ريغ اكس او

 ةرخ 'الاقير طونا ارعلا لع نع ءاولئساذا نوز رتعالاوناكو هيداص ىلع مهتم داو لك ليكي ناك حىوتفلا |

 باطالا هير_مةبالفةحاعلل نيعتمريغوهو ىوتفلارطخدلةتنمناف ٌارملا فاكتالد.تاياورلاضء؛فو أ
 لذته ل السر تافارءااودو دل اوتاحا اجا ماكس فك ءاقت تاتاازه (تاقناف) لاملاوماجلا ||

 نمتالماعملا نم تاداعلا عب رهماعلمْس اهفالو ةالدلاو مانصلا نمدادابغلاعه رعيلع لقشامف مقتسا ا

 مال الاةثالثةزخ“ الالا_عأ ىهىلالاسعالا نم«بفهيقفلا مكتيامب رقآن أملعاف عارحلا ادلالخلا نابي | ْ

 رح . الاىلاايندلادود_زواح الهنا تلعاجقمب هغل ارت ىسهتنمكمأتاذافمارخلاولالخاوتاك لاول 1

 قوريضنايثزونممصي اهفهيقفلا ماك ف مالسالا أ ِك رهط اهرب ريغ ووفةثالثل هذه ىفاذهتف :ةرعاذاو | ١

 مل_بوميلعهللا ىلصمتالوسرلزعل هيةالا هالو نع رافت فاقلااماون اسال ىلاالاهمف ت تفتلي سياوءطو رمش |

 لاق هنابا ,ارذتعم مالسالاة ملاكم م اك-7 نم لتةىذا| هنا نعت ةقشالهلاق ثيحهنعةنطا فاو فومسلاباب دأ| ا
 نع لف ثكيمل فيسلا نأ لعب هنأ عم فويسلا لالط تحت مالسالا مب هيقفلا كك لب فيسلا فوت نمكلذ ||

 ديلاوهتيقرىلا دة فيسلاناقفيسلا ب>اص ىلع ريشمهنكءاوت ريذلاو او لهجل اةواسغهبلق نع عفدي ملو هني

 «ياعهشا ىلصلاق كلذاوابندلا فكل ولاموقبقر 4تمادام هامومتبةرمصعت نال ةهاكملاءذهو هلم لا ةدنث د

 قكالذر ال عج مهلاومأو مهعامدىماومد عد ةذاهولافاذاذدنناالا هلاالاواوةير ىد سانلا لتاقأ نأ تصألسو |

 هعفلا نفنم كلذ سداو اهصالاواهرارسأ و بول ةلاراون أ لبلا اومالااهسف عفنتالفةرخ“ الاامأولاملاومذلا |
 قأاذاةعصلاب في ه.قفلاةةالصل اامأومنف نعاجرا ناكو بطااو مالكا فض اولا ناك ه مفهبضذلا ضاخ او |
 قركفةلابالوغشم اهرخ ىلا اهلوأ نم هنالاص عسب .قالفاغناك ناو طوريتلار اطعم لامتالاةروصب |

 مال_سالاىفناسالابلوقل!نأ ا كورش الا فنتالتال هلاءذ هو ريبكتل ادنعالا وسلا هتالماعم باش
 امافرب زعتلاو ليعلاهنعهي عطقناو مالا ةغيص لاثتم هن ل صح هلعفامتا ىأ ةدعلاب ىتغب هيقعلا نكمل وعفتسالا |
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 ةئسلا لهأ دمعة جرت
 لوقىلا تيهتناىت>
 ثعبىلاعت هنأ و ىلازغلا
 ادت ئئثرعلاىالاىنلا

 ىلا ملسوديلع هللا 0
 علاو برعلاةفاك

 12 رف سنالاو ناو
 ىلصءوح وفةثاشنلا

 تقلا ملسو هيلعدللا

 اذاو ىلازغاا نما لاقو

 هندينيبفقاولأز اان

 ٍكوسراباذانأ ااه لاقف

 ”درف مل سو مدقتو هللا

 ةالصل اهيلعمالسل اهيل
 هدب هلوانو مالسلاو

 اهملعبك افةع ركلا

 لوس واهات كازغلا
 ص نلا تبا راموا ب
 ارورسدشأ ل-وعبلعمللا

 لثمه_ءاعد>ًاةعارق 3

 هبلعة ءارقب ناكام
 تينا ءايحالا

 ىيعنم ىرج عمدلاو
 لاوحالا كالترث أ ندم

 هرب رق:تاكوتاماركلاوأ| !
 مسو هيلعدتلا ىلص
 ةئسلاة.أ بهازمل

 ةده_ءلهراشت_ساو

 ةمعناهرب رعتوىلازغلا

 ةنمو ةوظعهتلا نم
 لاعتهتلال سن ةءدح
 كبر عابس نا
 نيماهتلم ىلع اناقوددو

 ىلعىتثأ و (لصف)#
 العن ميلاعءايحالا | <

 نمدحاوريغو مالسالا

 عجل مانالا ىراع

 ملا عفدار فاوباطقأ

 عفا ع يدوم | وب



* 

 ةكك ىواشلا مغلاانأ
 تلد لوق ةقرشلا

 امون مارملاد_دبنملا

 فذحخأو لاح ىلءأر طف

 نا ردقأ لذ ىسفننع
 ةدثل ساحأالو فقأ

 ىنج لع تعقوق ام
 ةبعكملا هات نعالا

 ةراهط ىلعانأو ةماظعملا
 ىسفن نعدرطأ تنكو

 نيب ةنس ىتت داق مونلا
 تأرفةظةملاو مونلا ,
 سود ءاعهنلا لص ىنلا

 نسحأوةروصلك أ ىف

 صريمعلا نم ىز
 ةعالا تيار وةمامعلاو
 اناواكلامو ىفاشلا

 موج ردح و ل

 ه«باعدوض رسل هللا

 د_ءبادحاو ىبهاذم

 هبلعهللا ٍلصوهودحاو

 ها ماباع مررت

 ءاسؤر نم صخ#

 ةقللا لخدماةعدتملا

 هملعمتلا ىلص ىنلا اف
 ه-ةناهاو هدرطب سو
 تلقون تير
 باكا اذههّننالوسراب
 نيدلا مقلعءايحا ع

 له ادعتعمو ىدكتعم

 وا_ةةغاجلاوةذسلا

 ءارتاويبخ سلا
 تآرقف ىلنذاف كلع

 دعا اود باك نم هيلغ

 نجرلاهللا مس دئاقعلا

 ل 0 باتكمح .رلأ

 ةعل د رآه« بفودئاقعلا

 فلّوالالصفلا لوصف

 / هلعوتو عفوت املا ةردبلا همز وردا لا نم عقيم كن حلا ؤسلا همز بع مزاولددت نع تا

 | لوميلعهتلاىلص هلوةف ماللاوفلالابفرعلا لءلابدارأ منا مالسلاوةالصلاهيلع هنأ ن بتاذاقابلاغبرغلا ىلع
 1 جيود:لامجو حضن ادةفريغالنيإ كلا ىلع ب وج ولار وه مو هىدأ|لمعلا لعل بملك 0 رفلعلا بلط

 ( هياقك ضر ةوهىذلا لعل انام )د# 6ع ًاهللاوهب وحوتةوو

 1 مسمقلل :هدد_دب نك ىذلا ضرغلاىل اةفاضالاب مولعلاو مولعلا ما سقأ ارك ذيالاهريغن ءزم: ال ضرغلات ًارعا

 لثمعمل !لقعلاد شرب الوممال سو م ماعلا تاوأ ص ءايبنالا نمد, ةتساامة ع ه رشلاب ىنعأ او ةمعرش ريغوةمعرش ىلا

 1 ىلاودوةوهامىلا م هندامل سم معي تدل ىلا .واعل اق ةسغالا لثم عاما الو بطلا لثمةيردقلاالوباسحلا

 ظ العن كلذو باسسملاو بطلاك اننالار ومأ طلاصمهب طبترب امدوهحناوحايموهامىلاو مومذموهأم

 ِ اندلارومأ ماوق فهنع ىنغت ةساللع لكوهف ةيرافكلا ضرفامأ ةضن رغب سلو .ضذوهامىلاوةيافك ضرف

 تن : راوااواناصولا:_ءهةوتالماعملافىرورمض هنأقنا ىطاكو نادنالاءاقبةحاح فىر و رمضوهذا بطااك

 ضصرقغلا طقةسو نكد حاوا هب ماقاذاودلبلا لهأ رجا هم موةي نيعدلبل الحول تلا م واعلا ىههذ هوامهريغو

 نماضد أت اعاذ_د!!لوصأ ناف تابافكلا ضو رفنم باس او بطلا ناانلوةنمسمعتنالف نيرخ الا نع
 لالهلاعراستم اخ !نمدلبل االول هنافةطارجلااوةماخلا ل:ةسامسا اوك ابل اوةحالفلاك تانافكسلا ضورف
 نابسالادعاو هلامعتساىلادثرأو ءاودلا لزنأ ءادلال زن ىذا تاق الهال مهسفنأ مهض رعتشباوحرحو مهلا

 بطلا قئاة-وباس+لا قئاقدف قمعتلافةضا رفالةليضف دعب امامأ وهلامهاب كالهال ضرعتلازوكالقه.طاعتل

 مع ونا عيل طلاورمسلا معقدنمم ومد ااماوهيلا جاتحم اردقلاىف:وقةدابز دم هنك-اوهنع ىنةةساس# كل ذريغو

 ملعلاامأ) هارعيىرعامورابخالا# راونواهف فس الىيلا راعشالاب لعلاهنمحابملاامأ وتاسيلتلاوةذيعشلا

 ستر ترتسم أن طناماهم سداد دقن كاواهلك هدو ى 4 نا اا عدردتلا وى مهو ة.عرشأ ا

 7 برضأة -عب رآىهو تام:هوتامد_ةموعورفولوصأ !هاف:دوم ل اامأ دع ةمومدلا أوةدوهجلاىلا م تعم

 ةراصتل ارا ١ 0ال1 ع! باو مالا هيلع ةلوسرةنسو لجو زعل انك ةعب رأ ىدو (لوضالا لوألا ب رضلا)

 نالةنسلا ىلع دءاضدأ هنافرث الاذكوةثلاثلاة- ردلاف لص وهفةنسل ا ىلعل دب هنأ ثمدح غ نملسصأ عاج الاو

 اعرو هنايع مهرب ةنعيباعاملاو الا نبا ارهاوكردأو 3 , زنتل او حولا اودهاش دق ءهمعهتلاىضرةراعضلا

 0 ” ايكسعلاو ممعار_تقالاءاذلعلا ىأرهجولا اذهنذ نئار علان , كلردأ اعتارامعلا طمخال

 نم مهفاموهو (عوؤرغلاىناثلابرضلا) نقلا ادع هنا مق آد , الودار / نمد: ء ضو هشه جو ىلع صوص

 هريغ هب طوفلملا طعلل | نم مهف ىتح مهفلا اههيسب عستافلوقعلا اهلهب هنت تاعك لد :اهطافا آت وءاللوصدالاهذه

 ضرعاملا:موأاعئاس وأ انفاحناك اذاىذع ال هناتا.ضغوهو ىداعلا ىضقيال مالعسل اهءلعهلوق نم موبهذأك

 ايندلاءالعمهو ءاهقفلا هيل طكستملاو ههفلاب تك هب ويوايندلا لاصعقلعتي امهد سنين رض ىلءاذهو

 ىلاعت هللا دنعىذصوهاموةمومذملاوةدومحلاءةالًا و باةلالاوحأ لعوهو ةجخ الا لاصعقاعتي امىناثلاو

 اع ؟لعلاهنمو نيداا مولعءامساب اك هل جىنعأ باكلا اذه. نم ربخالار | !اهيوعىذلاو هو هدركموهامو

 برمغلاو) باكا اذهنملوالار 8 ا هب و<ىذلاو هوا محاداعوا مادامعىفخر اول اىلع ملقا ن نه حرت

 ةنسوللاءتهتاباتك لعل | اهنهتافومخلا وتخلل اسك تال" الاىرعمنمىرخ ىلا ىهو(تامدق1اث كااكلا

 هينا ضوملا مزاب نكلوامهسفنأ ف :ةبعرشلا مولعل !نموحنلاوةغللا تسيلو ل سوهيلعهتنا ىلصديد د

 تإل ” الا نمودل1 ةغالا كلت رم لاو يطتالدعب رش لكو ب رعلا غل. ةعنرسشلاهذهتءاجذا عرشلا

 ظفحل الالة ةسارّوصتولواسأ مل_وهيلعهللا ىب_مصدننا لوس رناك ذااي رو ريض سل كلذ ناالا طيلناةراتك مع

 (تامقملا خيارا برضلا) ايرورضبلاغلا فزمعلاكتعرا 2ص4ح :علوةءاقكلا ع نعىبغ* :تالعهسام عديم

 ىنعملايقلعتبامىلاو فورا ب زاختو تك ارقلا يرععحح اظفالا,قاعترامملا 0 هناف تارقلا معفكلذو

 خمازلاةقر "ا وطتاعلاو لفتت الاهد «رععهعللاذا ل_هذلا ىلع ذا ؟اءدانقعانافزتسفتلاك

 وسلا



 1 ا م املا 0 ل كا د اا ول

 تاقةالصلاوةراهطلا معترهظلا تقولو د هيلعدديفر هاظلا تقوىلا» رام ودع نم شيع ترف ليلا ْ . ١

 دادولا رش لب قولا اق لمعلاو اعتلاء عزل منك-د لس عهللا لو ز تقوى اريضول ثم ناكو اع ناك 5

 معلا بوو لاقي نأ عي تقول ىعرطعتلا دقت بلع به ؤاقب هال لاقي ن أدع لف رعت تش ١
 ناضمرىلا شاع نات اواااةييىفاذكعولاوزلا لبق سحيالف لمعلا ب وود عب لمعلا ُّط رثوهىذلا |

 ةينلاه بف بحاولا ناو سمهثلاب و رغملا .صلا نمهتقونأ ليتر مودلالعتب و-وهبيسدد | ا

 هلتاكوأ لام هلددكت تاقنيدهاشوأ لالهلا هيؤ رىلاىدامتد كلذنأو عافولاوبريشل او لك الا نع كاسمالاو |

 مالسالاتقو نملوملا مات دنعمزاب ءامعالاخلا فهمزمل:ال كل وةاكرلا نم< اع بجامع همز قولي دنعلام ١ ا

 ةردابملاهمزليالف يح ارهشأ فل:داذاف فانصالارئاس ىفكلذكو لمالاذاكر ملعتالاهمزلي مللالاال كاع لتاف | ||

 جانا ىلع هوهني نا مالسالاءالعل ىتبني نكساوروغلا ىلع هلعت توكر الف ىتخارتبلا ىلع هلعف نأ عم يبا لعل
 3 ةردابملافهسفنل مز1 اىرباع رىت-اكللامودناك اذا هل-ارلاو دازلاءالم نملك ىلع ىخارتلا ىلع ضرف | ا

 اضرأ هلعف لفن كلذ لءفتاف هلذ اوف ود هتام>اوو هناكرأ لعتالا هزلي و جل اةيفيك ملعتهمزل هيلع مزعاذا كلذ |

 هقفلاب ملي رطتلاملا ف علا لص يودتو لعميبتتلا نع توكسلا ع رك قونيع ضرف هلعت نوكمالف لفن |

 نمددخت ام بسع كلذ إ> عمل: بحف كلورتلا امو« نيع ضرف ىهىناا لاعذالار ماس لعن ردتلااذكهو ْ

 نم مركعام عت عالا ىل_ءالو مالك لان مم رام ملعت مالا ىل_عبعالذاص جشلالاص فات كلذو لالا |

 اق لاخ !هيضتعي ام بسحب بح اواضنأ كلف نككاسملا نمءيف سوا مرام عت ىودبلاىل_ءالورظنلا |

 ىفا اجو أرب رعللاببالمال_سالاد_:ءتاكولكهييبلع< مين: بح هلسبالموهاموهلعت بالمنع فني هنأ

 هلضرعالاددصهنكعأو هلاسنالم سد الو كلدهقد , رعآبحف مر ىذريغىلاارظانوأ ىصغلا |
 نوع 2

 نال ذمجاعت بصفرب زمنا مل لك وردنا بث هبفى طاب دلي ىف تاك اذاىت_ماعت قب رشلاولك الاك |||

 طا رفات سارا يصخنؤاقلالاماوتاداقتسالامآو يملمت لس وءيلعت سدا ٍ

 هلرطخ /تاقكلشلااةلاَرا ىلا هن دوتبام ملعتهيلعبحف ةداهشل الك اهاعلدنىتلاىناعملا فكم هلر اطدتت اف ||

 فرك ذ باه كل ذري_غىلاثداوعللالع# سل هناو نص هناو مدق هناك سهننا مالك ن أد قتعب نأل بةتاموئاذ أ

 عببطلاب رطاهشعب تاداتعالل ةبجوملارط اونا هذ_ه نكسحاواءامج ا مالسالا ىلع امد ةفتادقتعألا 1

 ناد نأ قينف عويلاب سانلا قطان وم ااك-ااهيف عاشدلب فناك تاف دابلا لهأ نم عامل ا راخاهذعبو ْ

 اذ_هناكول هنأ 5 كلذرسعا روهبلق نعهتلازات يحول لطابلاه.لا اول هناق قا انيقلّتاهنعدغوابلوأ ىف

 ضرفوهىذإ العلاف قل اوهاذهواب رلانمرذخلا لعةهبلع بجواب رلاةلماعمدلبلا عاش دقو ارحان لسا 1 ١

 امونيع ضرفوهىذلا معلا لع دش هنو و تقوو بحاولا علا عنف بجاولا لمعلا ةيغيكت معلا انعمو نيع | 1

 نأ تااغلا ناك اذافهلىددتء نم قح فن كلو اًضآقحكلاةلوودعلا ارطاوخ مهفنمةبفوصااهرك ذ |

 هيلااساتحته سفن ى :ر امتاكاهملا عب عب ريل ءنمملعتي نأ همزل ف دسل او ءايرلاورشن اىاود نعل غنبالتاسنالا |
 ءرملا باع او عسبت :مىوه 2 عاطمع ةتاكاهم ثالث م وهملعهللا ىل_مهتلال لوس رلاةدقوميلع_<ءالشيكوا دا

 عيبتامهناوعتاو بح اوريكلاك باقلا لاو تابومذ م نمدرك ذنسام ةقبورشبا نعل غنيالومسقن |
 اهتامالعةف :رعموا سايس اَةفر عمواهدود_>ةفرععالا اهتلا ران كك ءالو ني ضرفاهتل ازاو تاكبلهملاتالثلا هذه |

 تنسلاةفرعم تود نكع ف فيكو هدضيبيسلاهلباةموه العلو هم يف مقي رثلاف هرعنالن مناف اه>العةفرعمو ا

 امتوىنعبالامجالاغتشاةفاكس انلا|هكرت كدقوثأ. ..عالا ضورف نمتاكاهملاعب رفمءانر كذامرتل

 ىتحرشنلاو رشلاو رانلاو ةنلا,ناعالا ىرخأ هلمىلا ةلمن علقنن ادق نكي ملاذاهيلاهئاَعلا فرداسي آب

 ةلاسرلا موفي نأ 1 ىتيشالوس رمال بلاهتلعةنوك قيدصتلا دعب هنافةداهشلا ىب 26م +8 نموو قدلصا دهينمؤل

 نأ تلعمي ردتلا اذهل ترمنن ااذافرانلا هلفامهاصع نموذج اهلذ هلوسر ودتلاعاطأن منأوهو اهغلصوهىا

 هنادامعف عئافد نم راع كادوا هلاوحأ ىرا<#فوهد.علك نآتةتضراةفوه قال ابهذل

 . ل

3 

 مزال ىلا عتهلنا ذاب

 مولع ءايدأ ةعااطم

 هبقيلعهللا خفف نيدلا

 راش مهّلاب * هد رعاالابو

 له يامل رباكأ آنم

 رهااتلاو نطابلا معلا
 ىناملالاةىلاعت هليادجر

 كنا الاكل ذاند ور

 كلذ قرح اهتصمصلا
 نعهتلادو نعهللاو

 هلي ىلو نا هللاكو

 يببطتلا ريبكللا جيشنا ١

 ندجأ نيدلا باهت
 هنعش نعى ذاشلاقلمملا

 فراعلاريكلا شل
 نعيلذاشلاتوذاممتاب

 نييكحلا ام

 سايعلا ىنأ هلنان ف راعلا

 - امش نعىسرملا
 خورشلا يش ميلا

 ,كذاشلا ن_سحلا نأ
 1 رآهللا سدل-5

 ارمصاعم تاكو

 لا زجش

 نال ا

 جذل (لاقولات مهررح
 لذاشلا ن ةلريطا و أ

 و ١ شل ١ تام دل و

 هجروهزرح نين سم لا
 طامسلارث او تام موت هللا

 لاقوءرهظ ىب_عرهاط
 هجر 0 اسعنبا طفاحلا

 مامالا كردأ تاكو هللا
 لاقهي عمجاو ىلاْرَعلا

 هبقطلا مامالا تعوم

 نى عنبدعس قوصلا
 قيارطسالا ةرب ره ىنأ
 , شلل 2 و

 5 نبزد_>والا 0

 مرخلا لاسج ءار



 هللا ىلس ىبنلا هعشدتك ٠

 ةروةقر ول _سوةيلع

 نسح ئشثلاذهتاهنلاو

 هسف رظنف هشنع هلأ

 ىذلاو من لاق مث هدادتسا
 ئذل هنا قل اي نا دعب

 فوراغلا هلوأن مث نسح

 رظنقهنعدللا ىدذرر#

 لاقاكهسلع ىنئاوهمف
 ىنلا صاف قى ليسا

 7 رهيلع هللا لص
 3 ىل_عهيعفلادب رد

 صيمقلا نعمهزرح

 ند رعي و ترسب ناك
 برضو در ىرتفملا

 طاوسأةس+ة برات
 قيدصلا هيف عفشلا

 لوسرابلاقوهنعهتلا ىذر

 فال_2 نط هلعاهللا

 هنطفاطا كس
 ىلازغلا مامالا ىذرذ

 قديدصلا ةعافس لمقو

 مهز رحنا ظفيتسا 0

 هرهط ىئط السلا 8 و

 بانو هبانجأ مع أو

 لعد 1 ١ نعهتلاىلا

 رغغتساوىلازغلا مامالا

 ةلبوطةدم ب هنكلو
 طامساارث أ نم املاتم

 هللاىلا عرضي وهو
 لوسرب عفشش ويلا عت

 مو هبلعهللا ىل_هدتلا

 ىلص ىنلاىأر ناىلا

 هياعلدند م .وهيلعفللا

 ع ا

 را ىتو ىوعفءرهط ىلع

 قالحخالا نع سانلاسوفن بيذهتورعلاةدافاةونلادعب عبرالا تاءانصلاءذه فرشات طة ماوعلا نط اون ىلع

 | رئاس نم لخف  اذهتااانلقاغاو ماعتلا,دار اوه وةدعسملاةدو#ناقالحخالا ىلا وهداشراو ةكلهملاةمومذملا

 اهتفرعمىلا لصون اهم ىلا ةزب رغلاىلاتاغتلالاام اروماةثالثث فرع ةعان_صا افرع نال ناءانصلاو فرخلا

 || رظنلاباماو عمسلا نمف رش أ لمعلا عمسلابةغالاو لةعلاب ةمكملا كردتذا هب وغللا ىلع ةيلقعلا مولعلا لضفك
 [/| ذاةغابدلا ىلعةغايصا!لضفك فرصتا هيف ىذلا لحلاةظحالءاماو ةغابصا | ىلءةعارزلا لضفك ع هنلا موعملا

 1 كرام اخ الا رط هذ ىهوةم .ةيدلا مولعلا نأ ىخسيلوةتيمادلجرخ الا لو بهذا امهدحأ لمع

 | راو- ىلا لصوت هب وهلا ةنامأ لن هيذا هنامبى أي ساك تاس :الاتافص فرش أ لةعااوءأك ذلاءافصو لقعلا لاك

 1 ملدملاو "للا فرتامار الاؤداعس هترعوهعطت تاق ا ل ار ناعما

 تاسنالار هدأ او> نم ءوح فرت ”أو سنالا سن> ضرالا ىبعدو>وم فرم“ ًاووه سوة ةورمشلا بوق ىف فرمصتم

 هللةدايعمجو نماعل ام ءاعتف لحو زعهللا نمبرقل !ىلاهنايسوهريهطتو رهتماحو هلرمكش : لغت ثم لعل اوهبلق

 صخوه.ىذا مهلا ماعلا بلق ىلع دما هند نانا ةفالخ لأ نموهو ع ةقالدلمد نقلت

 توك ن ملجأ ةبترىافهسلا بات لك ىلعهنمىافنالاف هنوذأموهمث هنئازخسانالن زال روف لاق

 همركم مبهنمهتلاملعح ى د ةنحيلا مهتتايسسو ىلزهللاىلا معي رقت ىهقلخ نيد و هناحس هير نيبةطس اودبعلا

 قاطصمديعلك ىلعهليا ىلص و

 هبافك ض درذوهأم و نيعض رد ةوهامن امد همذ واهم ًاوامهماسدأ وم .ومذااودومحلا ملعل اف(ىلثل ا

 هرج "الالعاب .ضفتووهدحىأ ىلا ندلا ل ءنمهقفلاومالكلا عقومن ناب و

 «(نيعضرفوهذلامعلانابب)«
 ولو لعل !اوبلط ام سو هيل عهللا ىل_داض  لاقو للك ىلعةضد رقرلعلا باط لسوهيلعهنثا ىلصهننالوسرلاق

 لّقنب ليطنالوةقرق نم ريشع نمرثك ًاهيفاوةرفتفل_سملك ىلع ضرفوهىذلالعلا ىف سانلا فادشاو نيصلاب

 مالكا لعوهنوماك-تللا لاقثهدرصب وهىذلاملعااىلعبوجولالزرثقد رفلك نأ هلداح نكساو لمصفتتلا

 لال اوتادابعلا فرعت هيذاهقفلا ل..هوهءاهقفلا لاقو هتافصو هناصسءّقاتاذ يرعب وديحوتلا كردي هيذا
 نورسفملالاق وةرداذلا عي ا ولا تودداح . الاديلاجاتعامدبا اونءول امو تالماعملا نممركتامو مارخلاو

 وهمهضعب لاف راما !1ةفّوصتملا لاقو اهليمولعلا ىلا لصوتب اممذاة سا اوباكلا لعوهنوث دحماو

 انما !ةازيمعوسوفنلات اف اوصالدالاب معلاوه موضعبلاقو ل> و زعهللا نمهماقمو هلا ديعلا ع
 هموعنع ظفالا اوذرم هو كلذلهأ مهنيصوص تم اوقآ ىل_عسم<كلذو نطابلا معوه موضعب لاقو ناطيشلا

 قبو ءهماعهللاىل_طهلوق ا لاا يد ثيدكلا هنعدتنأع 0 اوه ىكلا|بااط و الاقو

 اه لمعلا يفيكت لعلا بف س رنا ذهب حاولا ن الشي دا ارخ 7 ىلاهلياالا هلاالثأ ةداهش سجن ىلع مالسالا

 قءانمدقم مل_علانأوهو» ذات + راسدالو لصحملا هر عاقب نأ ىعش ىذلاو بوجولاةيفمكو

 ديعلا فلك ىلا ةلما لاول اعمل معالا اعلا اذ مدار ١١ سلوة غش اكم مولعو ةلماعم 00 35 0 ]اًةمطحخ

 لوأذالثمراهةودغ ن.سلاوأ مالتحالاب لقاعلا ل> رلا غلب :اذاف كلرتو لعفوداقتعا ةثالثاهم لمعلا غلابلا لقاعلا

 لصحينآ«_:اءب<سيلوةللالوسرد <: هللاالا هلااللوةوهوامهاذعم مهفوةداهشلا ىتأك ملعت هيلع بجاو
 بي رجالة ارب_غنمامزح هدقتعي وهيود_صنأهيشكيلبةلدالار رعوث عل اورنلاب«سفنل كلذ ف ثك
 هللا ىل_صهننالوسر نك اذان اهربالو ثع ريغ نم عام لاو د.!ةثلا درج لصحدةكلذو سفنبارطضاو
 ناكوث ولا باو ىدأ دَمف كلذ لعف اذا لم .لدءنريسغ نم رارقالاوقيدصتلاب ب رعلا فالجأ 3 مه سوه هلع

 ول هنأ ليلدب تقولا ىفاذهءارو م أهمزاسداوامهمهفو نيتماكسلا لع: تقولا فهيلءنيعضرفوهىذلا علا
 قاب رورض كلذ سلو ض : صراوءب كل ذرب با ءاو هل ص اءريغ ل- وز عهللاع.طمتام كلذ بةءتام

 داقتعالافاماو كرتلا فاماولءذلاف نوكب نأاما ضراوعلا كاتو اهنع كاك-ةنالارّوصم دل 0

 اما



00 0 

 ع
 4 2 3 ش 1 4

 ضرفولفةروصلا نسحيوودعلاةدشو رفلاوركللاةوةبهماعدبزب و لجلا وقى هكراشن هنأ ىنعع راسجلا ن |
 ئثف لكلا نمت سءاوىنعلا ف ناصقنومسلا ىف ّ:داب زئالت تاللضفأ هنا لقب «مةدناز ةسهلسب صتخا راج | ْ

 ىلا ةذاضالاب هنذحخأ نادل. ضف ملعاا نأ. 1ءف خب لاذهتموهفاذافهمسجلال هناةصوءانعا بولطمناودحلاو |

 سرفلا ىف هل. ضفودعل اة دش لب تاناو .دارثاسىلاةفاضالاب هتذ#خ آن اة م_طق سرا ناك فاصوالا ارتاس

 هب و هناس هللا لاك ف صو هناق ةفاضا ين دال لاذ ةليضفملعلاو قالطالا ىلء ل ._ضف تسلؤ |

 معاوةفاضاربغنمقالطالا ىلعةل. ضف ى عم ليلا نصري ىل_حللا نم نيكل لبعد ةكلئالملا فرش |

 اعيج هناذإوهري_غاباطدامىلاو هناذإبلطن امىلاوهري_غل بلطد امىلا مسني هنفبوغرملا سفنلا ئشلانا |

 امهلةعفنمالثا ارعاممتاقرين اندلاوم هاردلا» فل بولا ويل تابع وسمي نيت بلطبامأ

 املا هناا ل ىتاا رجس كال ءايصخل اواناك- لاهم ت احا ءاضةرم هد ىلاعتو هنا دس هنلاتاالولو |

 الثملجرلاةمال_نتافندلااةمالسكسةهريغاو هناذإبلطد ىذلاوىلاءتهتناهحولرظنلاةذإو ةرخ“ الا ىف

 اذهب وتاحال اوبر املا لال_هوتلا اداه ىمشدلل د ولطموملالا نءهندسبلإةمالساهلا ثدح نمي واطم]]

 !هجداعسو درج "آلا ارادوا ةبسو هندحو و هتاذلاب واطم توكمف « سفن ىفاذيزإهنبأ اريبلاى اتراك فاز |

 لخظف ًاويدنالاةداعسلا د" الا قس ىفةيترعام .ثالا ماظعأو هنالاهبلا لصوتنالو ىلاعتهللا ع نمبرةلاىلاةعن رذو |||

 لداق لمعلا ةيغرك :لءاايالا لمعلا ىلا لصوتنالو لمعلاو معلابالااهملا لسوتي ن اواهملاةلمسو وهامءامش الا

 هبرع فرشباضبأ ئذلا هل ضف فرعت دقوال_ ف.كولاممالا لخفأ اذاوهفلعلاوهةرخ الاواسدلا ىف ةداحع# تن ْ

 ةرخ" الا ىفاذ_هىلعالا'الملاةنراةءوةكتالملاقؤاقاقتلالاو نيملاعلابرن٠برقلا للا: رثنا تفرعدتو |||

 فالحأو لرعلا ءاسغأ نا ىتس عابطل !ىمارتح“ اهذزلو وللا ىلع هك اذوغنو راقولاو زعلافايندلا فامأو ا

 لبةيرحلا ع نمدافتسس لعدبز ؟مه_داصتخال مهح .لريقوتلا ىلع ةلوبحت مهعايط نوفداص» برعأ|

 فاتع مت اةلطم لعل  َرإضف هذه اهتحرداز وا لاك تاسنالاربب .تاهروعُدل كاست الار قوت اهعيطيدعملا ا

 تاقهانرك ذا ب6 ةريجالتف لعتل او ميلعتلا زل مقام ًاوامتوافتن اهلئاضف ةلاعتال تواغتتو هنا تاسيس واحلا

 ىةعومت قانا دصاةمنأ هناربو لضفاللةدافاهملعت ناكفلضفالال ابلط هلعت ناكر ومالا لضفأ تاك اذاملعلا

 نأل-و زعهللاىلاةصوم اهل الا ىشودرخ --الاة سعر راندا تافاتدلا ماظتالا نمدلل ماظنالوايندلاونيدلا ١

 مهفرحو مهلا .عآونييمد الالا اسعتابالا امن دلا سم ملتتني س دوانطو وارةّتساهزختن ع نلالالزنموتلا اهذذتا '

 ةكابملاو مالا عوج ارزلاةعبرأ ىهدا_منودملاءال ماوقال لوصا اهدحأ ماسقأ ةثالث فرصف' ممتاعاذصو ١

 اهطيضوتشيعملاباب_- أ ىلع نواعتلاو ءامتجالاو ف.لأتللى هدو ةسامسلاو نكسه الو هو ءانبلاو سلمال ىهو |!

 تاءاندلانمةإحوةعارزلا مدختانمنافةدادحلاكاهلةمداخو تاءانصلاهذهن مةدحاو لكل ة ءهمىهامىفاثلا أ
 نوع !اك نب ضو لود اال 2< ىهام ثل امل اوياهلمعدا دعأب ةكم ,طلامدختا مناة لزغااوةحالخلاك ابتل ادادعاب | ا ْ

 صخشلا ءازحأ لة ىضرالاملاعلا أ ماوقىلاةفاضالاب كلذوةكايعلاةطاو1ناوةراصةلاكو ةعار زالزيطاو |

 قو رسعلاو:دعلاكاهلةمداخاماو او غامدلاو ديكلاو بالاكل وأما يأ برأ الثا ا تلجاةفشالاب
 هذه فرست و نيسيحامجل اوعباصالاورافط الاك ةعنب د صواهل 20 ةدروالاو باصءالاو نيد ءارسشلاو ||

 لكل ن.«ةعانصلاهذهعدتت كلذاوحالدتسالاو ف ءلاتلايةسام_سلااها اوصأ فرش ًاواهاوصأتاعانصلا || 1

 عان_لا ارتاس ةءانصل اهذهب>اصةلاحتال مرزتسل كذا تاعانبسلا ارئاس هبع ددسن الأم امر نكت,نمفأأا ا

 بتارم عب رأ ىلع: رخ الاوايندلا ىف ىجنملا معَتسملاقيرطلا ىلاوهداشراو قليلا حالصتساىفةسايسسلاو أ
 6 ناثلاووهممط ابومهرهاط ىفاعب جماع اوتسافنا لع يهمك ماسلا م ملعءاينثالاةتايسايلعلاىل هوىلوالا | أ

 ةثلاثلاووي مهنط اب ىلءالمهرهاط ىلع ن كلواعيج ةماعلا اوةصاخخلا ىلع مهمك- و نيط ال _سلاو كول اوعافلطلا |

 ىلع ةماعلا مهف عفترب الو طقفةصاخلا نطاب لع و مكجو ءانمالالوا اعنا هنيدبو لحو زعهللاب ءالعلا |

 مهمكحو م طاعولا ةعبارلاودع عرسشل او عملاو مازلالاب م هرهاوط د ةططي دس

 (لوا  (ايحا) - ؟ 1 ١

1 
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 *”ىتااولج ندري 27 . 5 م 00-2 كلا اج اليك ١ نر وال

1 
 ةمالعلاههفأ انا هيلع
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 عيدمشل هلثع نامزلا تا

 لوقأ نا تدسعامو
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 تأ .اغ ىلع لوتس اودماحلا
 ق هنر عشت مشق فقانملا

 لدعلاو او للعلا ه ةراوذ

 اك ذِلاو مهفلاو العلاو

 قاهع 1 تاياهلصأ

 ىضرهنوكع م ءاهسلا
 ا

 ةيفتلادل
 54| ةالاوةيئاصلا هياردلاو

 ةيلاعلا ةمهلاوةماسلا

 / نب هتلادبعخشلاركذ

 هلياةجسر ىفايلا دعسأ

 || هتلاىلصلاقو الع: هوا لعموأ ءالاوامو هناصهتنارك ذالااهفام توعام ةنوعلمامندلا لو هلع هللا ل صلاقو
 ىلعتول ءءل ارلاقتوملا ىحواهر -ىفدغا اىتسهضرأ و هناوعس لهو مك المو هناحسهننانا مب توعيلع

 هنا نص لاو هغابقهغلن نس سن دح نم لضفأ ةدئاقماخأ لملادافأا املس هيلع هللا ىلص لاقو ريؤلا سانلا لعم

 هيلعهللا لص هنا لوسر رخو ةنسةدابعنم هلريخالمعب و اهاعبف نمؤالااهعمسل ريخلا نمةلك ل_وهيلع
 ْ ءالؤهامأ لاعنسانلنولعت قاثلاو بلا نوبغريو لجو زعدتلا نوعديامهد- نيسان ىأأرف مول تاذإسو

 مهلا لدعم العدت نع ءامناوسانا!نواعفءالؤهامأ اومهعنمءاش تاو وهاطع ًاءاش ناف ىلاعتهللا نول سف

 0 غلا لثك ملعلاو ىدهلا نم هب لجو زعهللا ىتةعبام لثم ل_وه.!ءدللا ىلدلاقو مهعم سلجو

 هاف ءاملا تكس هأ ةعقباهتمتناكو ريثكلا ب ثعلاو لكلا تتنناقءاملاتلبق ةعقباهنم تناكفاضرأ
 45 ها ”الك تنتالوءامل تالناعبقةفئاط اهمتناكواوعرز واوة-واهتماون رشف سانلا اه لحو رع
 نباتاماذا /-وهلعدتلا لصلافراممممو ردمللثلاثلا 00 ءرك ذىاثلاو هلت 5 8

 هلا ىصلاقو هلعءافك ريتا لعلادلا مل وهيل ءهنلا ىلصلاف اة 11 هيتس معّدالث نمالا هل عرعا عطقن :امدآ

 هللاءأن 1لح ررسانلااهلعت واهم ىكعي وهنةمكح لح و ْرءهللاهان 1 ! لح رنين ”اىتالا دسحال سو هباع

 تويحي نيذلا لاق ٌلواقلحت نمو لمق هللا ةجر افلح ىلع لس وهيلعهللا ىلصلاقو ريما ىف هتكله ىلعهلعاسفالام

 لمع نمرحأ لثم هلف هبل معفاثب دحر دح نمنع هنناى ضر رعلاقدقف( راث الاامآو) هللادابعا تولعن وىنس

 ضعبلاقو ر حلا ف توما ىئث لك هلرفغتس ريخنا سانلا لعمام_منعمتلا ىضر سابع الاقو لمعلاكلَذ

 نالقسعمدقهنناهجرىروثلا نايف -ناىورو لدي فيكر طظنيلف هقلخ نيبوهللا نيبامف لخدي ملاعلاءاأعلا
 ةليضف ىلعاصرح كل ذلاقاةاو لعل اهفتوعدلب اذهدلبلا اذ_هنم رخال ىلا ورك الاف تاسنا هلا سال تكس
 سل لاق كدكسامت ا ةف وكس وهو سدسملا ني دعس ىلع ت اخ دمتع هيا ىدرعاطعلاقو هييلعا اءابتساو ملعتلا

 ( نسحلالاقوهرصع لها هيءىضتس هنامز حابصمدحاو لكةنمزالا جرس ءالعلا مهضعب لاقرئث نعاس دحأ
 ةيئاسنالا دحىلاةيجملا دح نمسانلان او-ردع ملت اب مما ىأ اجمل !لةمسانااراصاءاذعلا الولهتلاهجر

 00 ا ال نسل لا وهامو لمق ق انك لعلا اذهل ناةم هركعلاهو

 ايندلاران نممهتوظفع ,تاهمأ او مهعاب ةناللاق كلذ فيكو لق مهناهمأ وومئابانم وهبلعهللا ىلص رثماي

 نملإءلعليقوءرشن لمعلا مت احلام عامسالا مثثءملا !!لوأىلبةوةرخ الاران نم مهو طفح مهو

 ميلعتلا ىف لحن ذاعم لاو تلعامتظفح .وتاه-امتاعكال ذتلعفاذاكن تلو مرعب ع 0 رلوخح

 داهح هنعثدلاو حبست هتسرا دمو ةدابعهبلطوةيشح هتهلعت ناف علا اولعت اعوذ ماضنأ<-5بأ ار وملعتلاو

 رب_طملاونيدلا ىلعل بل دلاوةولخنا فبحاصا اوةدحولا ف سينالاوهوةيرقءإهالهلذ. ودق رص هلعنال نم«ولعتو

 مهلعحثاماو ,9[ةيها عفر ةنبل 'لسسراتموعايرغل ا دنع سب رغلاو الخلا دن ءرب زولاوءارضل اوءارسسلاا ىلع
 مهتاطخ ىف ةكشالا ا بغرنو مهلاعفأ قمرتو مهران 1صتقتر يطا الد ممبىد تعب ةادهةداس ةداقري دفنا

 ءا عسلاومماءن او ربلاعاب_سوعما اودو رحل انا ح ىتحرغعَت_سب مهل سباب وبطرلكو مههسءا هتك ار و

 لزانمدبعلاهبغلبي فعضلانمنادالاةوقورطلا نمراصنالار وتو ىمعلا نم بول ةلاةامح لعاا نال اهموكنو

 هن ود >وإ هي وزع 00 رك لاو ىلعلا تار دلاورارنالا

 همركت وءادعسلاهمولب هعبان لمعلاو ماماوهو مار اولالهلا ف رعب هيوماحرالا لسوت هيو عر وتب هب ودعت

 د ةيلقعلاد هاو ثااق ادع قيقوتل ا نسسحىلا «تهنبالًاسنءامةسالا

 نكعملا مدار 1! قوت لواهسفن ىف هلضفلا مهغتلاموهتسافنورلعلا هل ضق ةفرعم بابل اذه ع نمىولطملا نا معاد

 وهوال مر يكحادي زنا فرعي نا عمط نم قب رطل نعل خرقاذلا اصاخا نمءريغلوأ لعال ةةصاهدوجو لعن نا

 :ألأ سآت اع راش اذافةدايزلا ىهو ل ضغلا نم ةذوخأمةليضةلاوا هت يقحو ةمكسحمملا ىنعم مهي دعب

 سس ' الحا ئثلاكلذلاكوهامف هندان زتناك اههمهءلعلضفلا هلو هإ_ذفلاقب دب زعامهرحأ صتداو



 ظايارابلا ا د 1 ا 0

 1 عت ةلبشف)« ْ : 7
 لهأ اولع كا لحو رع هلوثونيدلا ىفاوهة فتة قئاط مهمةقر هرذلك نمر 0 هلوةف(تاب“ 5 .

 هنهللا كال العمق بلطناقي رط ط الس ٠ نءمل_-وميلعهتلا ىلص لوقف( رامحالاامأو) نول عالم :؟ نارك ذلا | أ!

 ناس لا متساهاشر املا تلاطلا هنأ مذتلتكت الانا وعل كال سلات م

 هأعم د لعلا ن مآ , ل_سودبلءهللا لصلافوةععرتئامللصتنا نمريخ معلا نمابايلعتةفودغتتأ الو هي هلا ||

 تنلط مهنا لف نيصلاب واو لع ءلا اوبلط او هماعدتلا لص لاقو اهفامو امنا ع نه هلريلحرلا أ ِ

 ه_فرحؤي نيب م ا ىلع ه هضا رف لا[

 ماءالالو هلوح ىلعت تس تا لهاسعلل بتي ال سو ةرلعدتلا لص لاقو مهأ ب بهم او عجملاوملاعلاولئاسلاةعبرأ |

 قل ًاةدايعوة عكر فلأ ةالص نم ىل_فضفأ اع س اعمر وضح .تعدللا ى ةررذف أ ثيدحففو هاعىلع تكس نا |||

1 

 هليا روت ذيع لاو نلفانلاع نم لضفأ لعاب تلط هنعهللا ىذر فاش ١١لاقو همارسو هللا لالكت ريصي |

 كنك ايت لضفايهملا تق ةىذأااماذها,لاقىلصالبتكعلا تعمشرولغلالحتدفرلعااهياع ارتآكلاملس |

 هنأر قصقن دهفداهكح سدأ معلا ب باطىلاودغلا ناىأر نممنعهتلا ىذرءادر هلاونآلاقو ب لات اذ افا

 ع( ملعتلا ةلضف )د هلتعدأ]
 داشرالاو ملعت ةلاوهدار ااوثو ردع مهلعلمهلااوعحراذا و همرتاو ردم اول تا (تانا الاامأ) ا

| 

 نار هلا عطني « لهو لوم ءآاع هللا ىلهلاقذ نار ةلاوعارق نموهللا لوسراب اب لسةف ةزان> فل ادوهشو ضد ص
 ةنملا ىف ءايدنالا نيب وهتيبق مال_-الا هييحا لعل بلطن وهوتوملاهءاس نم مالسل اوءالصلا هيلع لاقو مل ءلايالا
 ينأ نبالاق كلذكو ابولاطمتززعفاباط تالذام#نءهللا ىضر سابع نب لاقف ( ران“ الاامأو) هد
 اناسل سانلا ب رءاق ماك اذاو اهجو سانلا نسحأ تب ًارهتباراذا سابعزبا لسثمتنأ ًارام هنلامجرةكلم ||
 لاقو هم لكلا هوعدب دك ملال منا تبهعهللاهجسر كرابملانب!لاقوا لع سانا ارثك اف ىتفأاذاو ||
 لاق وهيلطنالو معلا مهشي لدحر رم الو ىلع !بلطد لح رزاحرد>الىتج ا روح را ىناءاك- لا ضعب []
 راسو ربل تاك رد ؟لعتملاورلاعلااضب لاقوة مايق نم ىلابحأ هل ؟سمملعتأ نالهنع هنا ذر ءادر دلاونأ ||

 رفك لع ءساتءاطعلافو تال تف عم بدارلا نك الواعم وأ .لعتموأالاع نك اضيأ لاقو م يفريخخال يمه سائلا

 ماعدومن ا هلا ئاقدباعفلا !توم ه:عهللا يدر رعلاقووهللا سااكت نماساكت نيعبس

 ىلاعت هلوقو ميلعتلل باح اوهو هن ةومكمالو سانلل هنئيمل باكا اونوأ نيذلا قاثيم هللاذح أ ذاو ىلاعت هلوةد |[

 هيلقمم 7 هناقاهج ب نموةداوشلا ىف كا عت لاق كتافكمل م ركتوهو نول مهو قالا نوكأ مهنماقي رفثاو |[ ١

 الوسانلل هول ءدي نا نيسملا ىلعذ نأ امقاثمملان ا أ ان هشلعمتيا كملاتد |
 ةمكحلاب كد رلمبس ىلا عدأ لاعت لاقو اخلاص لس عوهتناىلا اعد ن مالو نا نمل نال 7 ١

 اذاعمثعبا ل لسو هيلعهتل ىلد لوقف( رابخالاامأو) ةمك كاوا ا * ىلا لافو ل لا
 ملعت نم ملسومبلع هللا ىلصلافو اهفاموايندلا نمكلربخ ا دحاوالج رئلبهاىدهجنأ ال نول ىلا هنعهتلا ىذر د

 ىعدي كلذف لعو ل ولع نم سوميلعهّلا لص ىمسعلاقواقب دصنيعبسب اوي ىلطعأ سانل ازعل ملعلا نماياب | 0
 نداعلل هناحس هللالوةب هدايا عواتاك اذار و اعهنلا لصهللالوسرلاقوتاو ىلا توكامىفامظعا

 ضل ىز 216 ألو زعهللالوةيف 5 اودهاحواود.عتاخ !علضف.ءالعلالوةيفةنملا اولددا نيدهاجناو |

 ىذلا مزاللا لع ءلالملعت اي ىدعتملارعلاب نوكيا اذهوةنمل انواحن د ثنوءةثيفاوعف ناو ا ىتكنالم |

 بهذي نكلو ءابامهتؤثادعت سانلا نماءازتن العلا عزندال لجو زعهتلانا ملسوهبلعهنلاىلصلاقو ىدعتال /
 معريغباو :ةًاواعس ناالاهعاسُو رالاق مب ماذا ىح ل_علان مهعما_ع بهذ ماع ب بهذاماكف ءالغلا باعد أ

 هيلعهلنا ىلصلاقو رأن نم ماخل: ةمايقلام ول هتياهجلأ وكف ةالع لع نمل تود ءلعدهنلا لفل وتو خد ل

 ةئس هدام .,ءلدعتاهاياهلعت ممثل خأ ىلا اهلمحت مئابملعىب :وطتق 0 هيدهلا منوةيطعلا معن 1

 ا
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 جئادملا ضع وهلا
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 12 اع باوحلاو
 (هيقديبسل نعطودهنم

 عامحالا لئاضفن العا
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 اهتايثيح رابتعاب هل

 سانلا عج ىصقة نال

 امو اورصّقف هبيقامم

 ملمع ناعو فردت

 ”فاورضتاامرتك ا

 تلعامف اهد درذأ نم

 رو د> ىشو فل 8
 هقاؤم صاغ فتصتلاب
 راكع ىفه«_:ءهللاىذر

 جر دساو قفاقملا

 مَع قاعاار_هاو>

 لاح واهرابكرالا ضرب

 ىنتح اف مولعل انرابف

 فناطتقا تادعباهرا

 لاام«و اهراهزا نم

 فاطصا ملف ىاعملاءاسع“

 هرامسلاالااهنك اوكنم
 الكاع دلع للعلاو
 ىقرت مفىناعملارارسأ
 ”هردانالا نهتمه تع

 0 عنج ٠ راضذلا



 ]م

 |[ نم
 اهنأس قئاقدو اهماد“
 رطخاامامئاعمزا هأو

 لب اهملا لماعلا ملاعلا
 ءالعنمنوكحإل

 ملط م نع ةرخ الأ

 امم كلذ رك ا
 اماوتانؤةفلا فلمهأ

 تالئطاعملا رارس

 قالا نيب ةيراسجلا
 اياقحشو اهنس قئاقدو"

 ىهواهيراجتف عرولا
 الح ول ىغتسال ا 6

 تاكماهملا ع دراما واهنع

 0 05-2 رد داق

 تارةلادر ومومدم

 انيفتلا يكرر
 هنم ء!ةلاريهطتو هع

 نمد>اولكفرك ذاو

 ةهلددس ىالحخالا دنا

 ىذلاهيبسمت هثةيفحو

 تان الإ غدار
 ستي الع للا
 فرء:ءاهمىنلا تامالعلا
 اهنمىتلاةيلاعملا قرط م

 انورقم كلذ لك ص اختم

 تاي الا نم دهاوشب

 اماو راث الاورامالاو
 رك ذاق تايخنما عدر

 دو# ق-اخلك هسمق

 امي وغرس ة]ددخو

 ني رقملا لاص+ نم

 برع ىلا نيعز دضلاو
 نيملاعا ابرنمديعا|اهم

 رلصخ لك ىف ركذاو

 نىك | 2 نوال ياويل ىالرا ب لوا الا ا اا ل لا ا ب [5

5 , : 00 

 دق فاوبهذا عيذءالكفىل لع عضأ لو كن ىلعلالا مف ى 3 مضاف اءانعلا ارسثعم بلوشي مث ءارطعلا تعيب

 معلا ليك ان ليمكل هنعهتلاىضر بلاط ىنأ نب ىلع لاق دقق( ِ .9اماو) عاطل نسحمتلالًاسأ ك-اترذ رفع

 وكز ملعلاو ةقطلاهدقنتلاملاوهءلع موك لاملاوكا ارلعلا اولاملا سر تنأو كسر معلا لاما ن٠ ريح

 ةل مالسالا ل :ملاعااتاماذاود_هاجلا ئاعل امئاصلا نمل ضفأ ملاعل اهنعّنلا ىذراضاأ ىلءلاقو فاغنالاب

 امظنهنءىلاعت هللا ىىذرلاقوهئمفاالااهد سال
 هنسح ناك امئيسمالكردقو دب ءالدآىدهتسان1ىدهلاىلع * مهنال-ءاالهالالارتقلاام
 ءامحأ !لهاوقومسانلا * ادنأ هناح شعت ملعب د رَهَف دع ادع لحل داماك

 هّنلا يضر سامع نب لاق لوألا ىلع ماكحءا_لعلاو سانلا ىلع ماكح كولملا معلا نم زعأ يش سدلدوسالاونأ لاقو
 نب الئسو هعمل اولاملا ىطعافرلعلاراتاف كلا اولاسملاو لعل نيب مالسلاامهماعدواد نينا_علس ريح امهنع

 | انما ايسذالا ةلفسلا نأ لس قداهزلا لاق لولملا ن نفل .قءالعلا اقف سانلا نم كرامملا

 وهاعناسناناسنالاف

 تاف هتعادشالو هنموظعا ال يغل انافهمانءبالوهنمىوقأ لبا نافمء_صخمت ةوةبكلذ س داوب سدي

 ملبهنمداف سلا ىلع ىوقريفاصعلا سن أ ناف عمال الوهن ماخطن -واروثلاتافهلك ًايالو هنم عا لا

 هيلعلاقو ملعلا ةلردأ نم هنافئن ىأوملعلا هنأنم كردأئ ٠ ردم !ءاملعا!ضعبلافو معالالاق اخ

 هجر ىلصوم ا مذ لاقو ىلاعت هنيا مظعامر# ةدرقذ هنماريت وأ ادحأ نأ ىأر ةنا ارغلاقوأ نءمالسا اوةالصلا

 لعلاو ةمك-1اهنع وذم اذا ىلقلا كلذك لاقل اولاق توعءاودلاوبارسلاو ماعطلا ع:ماذا ضن ر 1 سدل هللا

 ملعلا دقق نمو ماعاطلا د سيل اءاذا غن أ( يةنايح ام مم وةمكاولعلابلقل اءاذغ ناف ىدص د ماو توع مانآة ثالث

 لطيتدق )00 الطباع هلغشوايندلا بح ذاهب رعت الهنكلو مزال هتومو ضن صبا
 هعقتب الما عظعارس كتر سكتو هك الهب سا .ندللاءابعأ آهنعتوملا م اناا اوناك تاو لاا ىف حارجلا ملأ
 هللابذوعنف فو1لاوأر كسلا ةلاحفتاحارانمهباصأ اعهركس نمقمفملاو هفود نمنم الا ساسحاك كل ذو

 ااوهمتاهلارب ماس ن ع سال || مم زيه ىلا .يصاخلا نال سائلا ن مملاعل اري - ءلعع

 |0000 10 00 ادا دمتزوب هقدر نسم الاقواوهمتتا اول اوناماذاق مام: سانل اناف ءاطغلا فش مون نع

 ىذلاوف هتاوردومهةعفرو عفر تألق معلاب لعن ءهلرا ىكر دوعسمنب!لاقو ءادهثلا ميءانلعلادادم

 الاعدإوبلادحأ نافمهتماركنمتورب انلعا| هللا موثع تأ ءادهش هللا ل بسىفاوأ:ةلاج رن دومل هدب ىسفت

 ىأنع كالذكو امتامحان مىلاب>أ هلل ضعبزعلار را اايرلعلااغا و

 رح ” الافوةنسحاندلا فانت 0 :رىلا عت هلو5ف نس 1طالاقوهنلاهر لمت -نيدجأو«_فعدللا ىذرترب ره 0

 لاق ىتتةتءاشالا ىأ ءاكسملا ضعب ] لمقود 4 ىلا ىهورح . الافوةدابعلاولعلا ى هاندا فة 01

 مهضءبلاقو توم أب هندن كالهد: ةيفسلا قرغبدارأ لةوملعل | ىبع كعمت هس كتنرفس تقرغاذا ىت ااءام_ثالا

 هللاذجر عذاشلالاقو راقولاب نوم ءاا كا, فرعنمو امام اسانلاهنةعااما1 2 لادا نم

 اهيأانهنعهللا ىذر رعلاقو نزح هنع مذر نمو حر رفرية حى افولو <: لاب سن نملكشا معا فرم* ند هيلع

 هبتعتساابنذ بنذآنافهئادرب لدور ءهليأو ءادر معلا نمابأب ايآب بللط ن نذ هبعءادر هناعس هنن ناق ملعلابكيلعسانلا

 ءالعلاداكهّتاهحرفن>الالاقو توعىت>بنذلا كلذ هيلواط: ناو كاذ هعادر<ب 1 سا ل تاس إل

 ىنقتعأو مهردةئال' ”ىالوم ىنارتش ثارعملا أن لاسلاقومريصملذ كاف لعب دطوب مز علكوابابر أ اونو كيتا

 ىلأنب ”ريدزلا لاقو ه4تئذ 1لفارئازتنب دااربمأ ان اح نس تخاف ل «اا,تفرتحاف فرتح ائثىأبت اف

 قفكالذ زو الاج كل نكت دنغتسا تاوالامثلل تاك ت رقت ذاثاكناق ملاك ءعفار ءلاب لأ ىلا 5 71

 ىعاك ةمكسطلاو روم بولقلا حي هناصسهلل ناقل دكر ربمهجازوعالعلا س ااحىبانلاق <: دل املا

 ه«-هج ودعي و ءا اوهلاىفريطلاو ءاملافتوملا» ءاكبلاعلاتاماذاء إكسل[ ضعبلامد ءاعسلا لب :اون ضرالا

 لاح رلاتارك ذالا هبحعالو رك ذيلعلاهنناهجرىرهزلا لافو هركذ ىسننالو



 هلوةقلمقو هللا كح ف شك ىفءامننالاةبت "رب متت قلسأو مهطابنتس انا عت 05 هرم تدربت |
 ءام ا ونيقبلاىنعباش رورلعلا ىنسعت كست اوس ى راواسابلاكل !ءانلزنا دق مدا بايك )

 اناوهلب لح وزءلاقو لعب م_ملعنصقئلف ةىلاعت لافو ملع لعاناصف باك م هانئددعلو لح ورع ١ نأ

 اماو)ت ان :ةمالاضرءمقكلذر 5 ذاءاوتا.ءلاهلعتاسنالا قلن ىلاعت لاهو معلا اونوأ نيذاار ودص ف تاب

 هيلعهتلاىل صلاقو هدشرممهلي ونيدلا ىف ههتفي اريح هيدلادرب نمل سو هيلعمتلا ىلس هللا لوسرلا ف( رابختالا ١
 هللا ىل_صلاقو ةيترلا ك|:اةثارولا فرس قوف فرسثالوةومذلا ىوفةمترال هنأ مولعمو ءاسننالاةثروءالعلالسو |[

 تاومهاةكشال م لغت شن نمبص:مىلءديزن بصتمىأو ضزالاو تاومسلاىفامملاءالرفغت_سنلسوهيلع
 ديزت ةمكسلانالسو«.لعمللا ىلصلاقو هلرافغتسالاب نولوغ :همهو هسفنلوغئمووف هلرافغتسالاب ضرالاو ||
 ريدة و الا نأ مولعموا :دلاق هن رك ىلعا ذمه ء:دقو لولا ا كرادم اوفي تح لوا هما عفرت واقرم كك ا

 قاطناثد « د1 اى نكشنالو نيدلا قهقذو تع« نس> قفانم فنانو النا لصق سوة لاتقل للا ل ادا[

 نأ ع: نأهبةغلاتاجردفداو هقفلا ىنعم قامو ل نط ىذلاهّعفلا هيدارأ ام هناف نامزلاءاهتنضعب ||

 موهيلعهتلا لصلاقوءابرلاو قافنلا نما ههئرب هلع تبلغو تةدصاذاةفرعملاهذهواين دلا مريت ةريخ "الا أ
 موديل ءهللا لصلاةودسفن كمت يحتل !ناو عفنه#بلا عيتحا نا ىذأا ملاعلا نمؤملا سانلا لضتأ|
 ةحردع نمسانلا ترف ادولف ل هلانور لارا اشاد -ةئنز وىوقتلاةسابلوت أن ر ءتامالا |

 مهفايسأب ا اودهافداه+ا لهأ امأو لس .رلادب تعا لع سا تلا اودق لعلا لهأامأ داهطلاو معلا لهأ 2 32 )أ
 سائلامال_بلاوةالصأا<. !ءلاقو لاعتومنمرمس أ هلق تول -- .اعهّنلا ىل_هلاقو لسرلا هي تءاجام ىلع أ
 مو هيلعهللا ىلصلاق و اوهقفاذامالسالا لو هرا اخت .افاملا وه رامقت ةضذفااوتهذإانداءعتداعمأا
 نماثي كيك ١ ىنمأ ىلع اظف- نمو يعمل ىلملاقوعادو-ا مدع لعلادادمتمابقلا موتو |

 نيعبرأ ىمأ نم لج نمل سو هءلعهننا ىبصلافو ةمامقلا مولا دنه_ةواعمفش هلتنك مهلا اهيدؤا ىسفاتسلاا
 هللاءافك لجو زعهللا نيد ه قف: نم ممل سوهياعهتلا ىلدلاقو املاءاهشف ةمايقلامول لجو ز عدلا قلد
 مالسلا هلع مهار رمان لحو زعهنلاجوأ كوالا ىلسلاقوسسةحالما بسقزر ونقل كاعت | ْ

 ىأاذامالسلاه.اءلافو ءاهقفلاوءارمالا سانلا د_سفاودسفاذاو سانلا مضار مصاؤا قمأ نم نافنسا روعي عا ىلسلاقوضرالاف هناععسمتلانيمأ ماعلا لسوميلعهنلاىلصلاقو رباع لكبح ميلعفا هاربا
 هياعهتنا ىلصلاقو موملا كلذ سمع واط ىفىل كرونالذل-> وزعدللا ىلاى ببر قياس ني ,ةدادزأ المول ىلع
 رظناق ىف ادكأ نمل-> رفد للعىلضفكد دياعلا ىلع ملاعلا لضخ ةداهشلاو:دامعلا ىلع معلا ليتنا ف ةمسو | |

 ءنءول الا. ناعلا ناكت او دلعلان ءدرملا لمعلا ة بئر طتف.كو و ةوينلاةج رداانراقمملعلا ل عج فيك 1

 هلل ارمقلا ل ضفك دباعلا ىلهرلاغلا لشفإل سو هءلعمت السلات وةدابع نكت مءالوراهل ءبطااون ىلا ةدابع 1
 ءاده_ثلامثءالعلا مث منءايبنالاةثالثةمايقلا مول عفشن ل_سوه#ياعمتلا ىلصلاقوبك | اوكلارثاس لعرا

 يتلا تاب وه.لعهتلا بص لاهوةداهشلا لضففدر وام عمةداهشلا وذ وةومالاوأتى مةيترعوظ
 لاقو هقفلانيدإااذهدا عوداعئى د :لكءاودءاعفلا ن متاطم .ثلاىلعدش ا دساوءرةقلونيدلا فدقف نمل 0

 0 ليلق هؤابطو هو ارق لواق هواه فري شك نمر ف مهدأ كا ملسوهيلعهللا ىلصلاق ودجر دنيعيسدباعلا | | نوما ىلع لاعلان مولا لف مل واللا لاستلالو الا نواحلا اريشوهرسنأ ندري : لسوميلعللا ل |
 هولئاسريثكهوطعم ليلقهزابط_تريثكءؤاهقف ليل نامز سانلا ىلع كأمسو ملعلا نم ريخم بف لمعلا هوامعمريثكا 1

 رمذملا داو اريضح نيتج رد لكنيبةج ردةئامدباعلاوملاعل | نيب لسوهءاعهتلا لصلاقو لهعلا نمريد هبف 0 |
 هم لما ل لال زر ' ملءااىأ لءةفلج و زعتاب لعلالاقف لضفأ لامعالا ىأ هللا لوسرأب لبقو ةنس نيعبس |
 5 ةئي لمعلا ليلقتالسو ةيلعدتلا ىلصلا قف لعلا نع بيو لمعلا ن ءلأست هلل .ةف هناهسهّننا علال سو |
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 مةمارقلا مولدابعلا هناخس هلا ثعبي لسوهياع هللا ىلص لاقو هللأب لعل |عم عمي 0 ريثك ناو هللابزعلا |

 هن يكل

 آباتك لك الا بادآ

 ا ١ نا ا ا
 لالك اياك كلا ||

 ناذآ بانك مارحلاو

 ةلزعلا باتك ةمصلا

 باتكرفسل ابدآ باك

 ددؤلاو عاملا باذآ

 فوردملاب 'سالاباتك

 رزكملا ندع قنجلاو

 ةويتلا نال تانك

 لولا عد امأ و

 « تك ءريشع ىلع لشسف
 تئانع حرت نك

 ةضارر باتك تاقلا

 1 اك نقتل

 جرغلاونطبلانيتوهشلا
 باتكتاسللاةف ؟باتك

 ل1 كو تسلا نا

 اينذلامذِباتكدسملاو
 ا لغلاو لاملامذباتك
 ءايرلاو هاجلامْذِباَتك

 ' بحتلاو ريكلا بايك

 عسب ور ل ناك

 لعل _ةْسِيذ تايحنملا

 ةروتلاباتكت تك ةرثع

 ركشااو ريصلا بانك
 ءاحرلاو فودللا باتك

 نائكدهزلاو رقفااتاتك ||.

 ! لك وتلاو د.>وتلا

 قوششلا و ةملا باتك

 ةسمنلا باتك اضرلاو

 صال الاو ىدذصلاو

 ةيساحلاوةيقارملاباتك

 اذى ركفتلا تاتك ||.

 ع رلاق م َت :واارك ذ

 تادايعلا ع راماق هللا



 لاعتهنناىلا | مي در

 ةر-_هاط ىلا مسكت

 ةر-هاظلاو ةنتطايو

 نس ة]إم أعم كن اعسك

 دسعلا نيب ه]مماعمو

 بعام ناومتاضدأ
 نءهدهنع باّولا ةنكازت

 امو ةمومذلا تافصلا

 كي باولا اقل اك

 هد ومدلا تافصلا نعي

 ىلازغلا مامالا ىنب دقو
 .هرانتصحطح هنأ ف ر

 ىلع نمدلا مولع ءايحأ

 ماسقالاة عل رالاهزه

 دعا اوهتماعش ىف لاةذ

 ةعا رآىل-ع ا

 تادابعلا عبر عاب رأ
 عجب روتاداعلا عب رو
 حا ررداحجاوملا

 ميم تال
 ىلع لمشف تادايعاا

 معلا باتكب تك 08 12-7

 للاععاا دعاوق اك

 ةراهطلا رارسأ بانك

 ةاكزلا راوسأ باكا
 مايسصاارارسأ بانك
 باتكيل ارارساباتك

 باتك نار_ةلاةوالت
 تاو-ءدلاوراك ذالا

 عحلاو امآو تافروالا

 ىلسعلعشاةتاداعلا

 لقعلاولةنلا نءهدهاوشوملعتلاو ملعتاادلعلا لضفىف (لؤالا |

 نيذلاه_!1*ا مهتم الا ىلوأ ىلاو لوس رلاىلاهددر وأو ىلا «:لاقوت اولاعا الاهل دامو سانالاهمرمضتلاثمالا

000 3 14 
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 | فشكنعهفرص» نكلو وهساالوأ بكسل فءدار !نعوهس نكلو هيبنتلا نعل فغبالوأ ءؤاقذرهنع لذغن د
 اذهسيسأ7 ىلعىنلجاساو مولعلاهذ_ه مماخاب واس هنوك عم باتل اذ_هصاوهذهف فراصهنععاطغلا
 ميهفتلا وق.قعلا فسترتلااذ_هنأ ( ىلصالا ثعابلا اوهوامهدحأ) نارمأ عاب رادعب رأىلع باكل

 ةفشاكللا لعب ىنعأ و هن اجلا ملعو هلماعملا لع ىلا مسني ةرخ الاىلا هيءج وي ىذلالعلانالىر و يملك

 باكا اذه نمدوصةملاو هءله_علافثكلا عممتم بلاهرامة]ماعملا لعب ىنعأو طف مولع ف ثكدنم تاطنأم

 || حمطمو نييلاطلا دصةم باغ ىهتناكت او بتكسل  اهعادب فة صحشرال ىثلا ةفشاكمملا لع نود طف ةلماعملا لع
 06 رطلا معفالا قالا مولعهللاتاوأ ص ءايبنالا ماكتب لن كلوهيلاقن رط ةلماعملا لعو نيم دصل اراغت

 || روصتي مهتما علاج الاول يثغلا ليبس ىلععاعالاو صرلابال هيف اوماكست ملف ةفشاكلالعامأو هيلاداشرالاو
 ||| لعتامت ءادتتالاو ىساتلا عمت نعلودعلا ىلا لبس مهلا ءايننالاةثروءالعلاولاستحالا نعقاخلااماهفأ
 || ىلع ىراخ او بول ةلالا_عأب لعل اىنعأ نط اب لعىلاوح راو لاسعأب للا ىنعأ رهاط لعىلا مسني ةلماعملا
 دو#ئاماتوكلا ماع نمس اولا نعبادت>الا مكحت ىهىنلا ب وأهلا ىلع دراولاوةدابعاماوةداءاماح راوملا
 ىلا منا راو اب قاءتملارهاظاارطشلاو نطابو رهاط نب رطشىلا ملعلا اذه رمسعناب>اولابف مومدماماو

 عومجلا ناكفدومتو مومذمىلا مسقناسفنل قالت أو باةل!لاو> أب قاءتملا نطابلارطسثلاوةدابعو ةداع
 معلاةبلط نم ةبغرلاتءأر ذأ (ىناثلاثعابلا) ماسقالاهذ_هنع لماما لعفرظنذثدالو ماسقأةءبرأ
 ىهتازتموههاح راهات-الاوةاهابملاىلا هع ردت ا ىلاعتو هناعسدنلا فاح ال نم دنع مص ىذلاهقفلا ف ةكذاط

 باكلار ودتثوكينأدعبأ لف بوحي ويحل اىزيىزاملاو عاب رأة عب رأ ىلع بت صوهو تا.سفاذملا
 هعضوذ بطلا ىلا ءاسؤ رلا بول ة هلا. 5« امار نمضعب فطاتاذهاو بولآلا جاردتسافافطات هقفلاةر ودب

 ايذاج سنملاكلذب مهسسن وكمل ةدصلا ع وةتءامسو موقرلاو لواد+لافاءوضوم مولا وةَةه ىلع
 ىلا هياذتحاىففطلتلا نموه دالا ايد دمي ىذلا ملل ا ىلا ب واول اباذة-اففطلتلا اود_ءااطملاىلا مهلا

 'ء داب الادبأ مودنةايحملا هيل هودملاحاورالاوب وأقلا بط ملعلا اذه: :رعف لسجل !ةصالا شي الىذلا بالا

 هناحهتنال اسنف دام الابرة ىفداسفالةرو رضا اب#ظرعم ىهو داس> الا هيحلاعي ىذإا باهل هسنمنماق

 * (باونأ ةعبسهيقورلعلا باتك )*« داوجم رك هنادادسلاوداشرال قءفوتلا
 ناد ومؤلعلا نه ةبافكسلا ض قو نيعلا ض رق ىف( ىاثلبابلا ) ملعتلاو مماعتلاو معلا لضفىف (لزالابابلا)

 مولع نمتماعلاهدعتامف (ثااثلابابلا) ايندلا لءودرخ الالعنابب و نيدلا لعنم مالك لارهقفلادح
 سانلالاغتشا تسود :رظانملاتافآ ف( عسا ارلابابلا) 3 رم .ومذملا ممسعلا سن> تامد فو اهتهسلوندلا

 تامالعلا وءالعلاوي_علاتاف 1ىف( سدا سلابابلا) لعتملاو لعمل بادآ ىف( سماخللاباب!١) ل دجلا اوفالذنا

 بايلا) رابخالا نمهفءاحاموهماسق ا ووإ_ظفو لقعلا ف( عباسلابابلا) ةرخ الاوايندلاءالعنيرةق :رافلا

 *«(ملعلا ةلرضف )<
 فيكرظتاف طةلاباعاف ل_لاولو أو ةكستاللاو وهالاهلاالهنأ هتلاده-ث لج و زعهلوق تارقلا نماهدهاوش
 ىلاعتهلنالاقو الءنوءالد والضفوافرمت ار مك.هانو ملعلا لهاب ثاثوةكستالملابىنثو هسفنب ىلاعتو هناك“ دن

 نينمؤااىوذ تاجردءام-الا«هتعدتلا ىذرسابعنبالاقتاج رد ملعلاونوأ نيذلاو مكنماو:1نيذلاهنلا عفر

 نب ذلاوت ولعت نيذإا ى :ودسسا لهلقلسح و زعلافو ماعةئامسةريسمنيت> ردلانيدامة> ردةثامعم كب

 لكم دنع نمر 6 وى ادنهسُم هللا ىك لكلا *:لاقوءالعأ اهدايع ن مهنا ىمكام ا ىلاعت لاقو ثواعاال

 لاقو لجو زعلاقورلءلاةوقب ردتقا هنا ىلعاجدنت هيكيت ! انآ باتكسلا نمملعهدنعىذلا لاق ىلا:لاقو باكا
 كالتو ىلا «لاقورلعلاب ل_هدةرخ الاردق ماع تأ نيب الاصل عو نم ناري هلا باوث كاب وولعلا اونوأ نيذلا

 هلوطتمس

 نقال ءاءاجوا



 )ا

 امهمباثلاا اذهرب ره لاغتشالات أر امهلدمايطخو ان1ءندل' فال ثاذه ناك الوابل

 فاسلاو نييبماار_:ىةعفانلا مولعلا ىهانماحاذئاو نيمدقتلا الا هانم نعافشكو نيدلا مولعلءارحا |
 تايعتملا عبر وتاكساهملا عب روتاداعلاعب روتادابعلا عبر ىهو عاب رادعب رأ ىلعهتسس دقو نيالا أ

 «ياعهللا ىلص هلوسر ناسا ىلع هللا دبعت ىذلا للا نعالؤأ ف شك ”الوهملا هيا هنالرعلا باكي هلا تردصو |
 نم عفانلا ملعلاهيفريمأ ورل سم لك ىلءةضن رف معلا بلط مل .وهءاعهللا لصهللا لوسرلاقذا هبلطإتايعالا سو ْ

 باوصا اءإ تححاش نءرصعلا لهأ لءمقةحأو عفن ال لعنم هللا ذوعل مل_توهيلعهللا بص لاقذاراضلا

 بالا نعرشملاب ماعلا نممهعلنتقاوبارسلا علا فا ل ظ

 د( تتك ةرمثع ىلءتادايعلا عبر لغش ول 0

 رارس باكو ةاكزلا رارس أباك :اتسلارارط أ ناك ةتراماعلازا ا تاكم رياقعاادعاوةناكو ! ابك |

 قداروالا ترث باتكو تاوعدلاو راك ذالا باتكو نارقلا ةوال_:باد[بانكو عملا رارس أ تاهو مايسصلا ا

 ب « (بتك ةرمشع ىلع ل هشدف تاداعلا عسب رامأو ) تاقوالا ||
 ةبضصلاباداباتكو مار اولال_لا باتكو ىسكللا ماكح أ باتكو حاكذلا بادب اتكو لك الاباداباتك |||

 فورعلاب صالات اتكو لح ولا وعامسل اتاثكو رغسلاباذآ باتكوذل ازعلا باتكو قالا فاندأ عمةرشاع لاو ١

 ةومنلا قالحش أو ةشرعملا باذآب اتكو ركشا نعمل او. ١

 ي(بتك ةرمشع ىلع ل شيف تاكسلهملا مس راما )* |||

 باتكورغلةوهشونطبلاة و هش نيتو)لشلاتاف !ناةكو سا اةسضأب رباتكو باقلابئاححسباثك ١

 هاملامذياتكوللاولاملامذباتكو اءندلامذباتكو دسالاودقملا اوبضغلات اف [باتكوناسالا تاق ّ

 ردرغلامذباتكو ب لاو ريكا مذراتكوءانرلاو |
 «« ( بتك ةريثع ىلع لشي تايفملا عسب رامأو )* ا

 لكوتلاوديح |!باتكودهزلاو رةغلاناتكو ءاجرلاوف ولنا ناتكو ركشلاو ريسصااباتكو ةيوثلاباتك ||

 ناتكوةيساحلاوة.قاراا ناتكحو صال+الاو ىدصااوةمزل !باتكوءاضرلاو سنالاودوشلاوةبحلاباتكو |||
 تواارك ذباتكوركشتلا |||

 لبهيلالماعلا ملاعلارط_فااماهن اعمرارسأو اهننقئاق دواهمادا اباد نمه بفرك ذافتادابعلا عسب راماف |[
 تايهفل ا نفى لمهأ امئالذ رك اوهيلع علطب النمةرخ الاءالع نمد رويال ا

 فع رولااءاغواهنتس قئاقدو اه راوغاو قات نيد هب راجلاتالماعم ارارسأ «فرك ذافتاداعلا عب وامآك

 هيبسرك ذأ مم هتق.ةح وهدح قالحخالا كلت نمد _اولك نمرك ذاو هنم يل ةلاريهطتو هنعسفنلاة بك زو |
 لك صاخت انما ميىتلاةيجلاملا قرط مث فرعتنامىتلاتامالعلا مث بترتتاهماعىتلاتاف الامتدلوتب هنمىذلا ||
 ا

 هتطامابتارقلادرو مومذمق الك هيفرك ذأفتاكلهملاعب رامأو نب دتماهنع ىنغتسالا هىهواهّيرامت ||
 . 0 و - ١ .٠

ْ 

 ران الاورابخالاوتاب الادهاوشبانورقمكلذ ||
 ام.ىتاانيةيدصااوزيب رقملالاصنماهذب وغض لإ_صخودو# قاخلك «تفرك ذافتايدملامد رامأو |||
 اهنمىتلااهترثوباتحت هىذلا اه سوا هتةيقواهدحة دخلك فرك ذآو نيملاعلا ير نمدعل ابرعش ١

 دقاو لقعلاو عرشاادها ثنماجفدر وام عم بغرب اهفاها-الىبلااهتايضفو فرعتت اهم ىتلامتمالعو داس ا

 كفو دنا عل هالو مخك ذهني نواب نام ءذه ضعيف سانلافنم|
 11 عربارلا هور رقام طء-_ضو هراوط مزاج تاكل وك موتو هوددبامسترب قالا قلاب 1 7 - 5 5 9 د ا|» ااا 2 هر لا ه 8
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 هصخم ممالهيبنتلاب نيكلا لا نمدحار لكدرفت, أر كشتمالف داو عمت ىلعاودراوتن او لكاذاالصأ |

 نييم ةكالا ىدتقم

 هلا! زةمرخلاو للا

 هب ىلا ىلا نيدلاو

 هللا ىلص نيلسرملا لامس

 0 و هباع
 ن-عءىد رو ءابننالا
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 ىلا هعوجر ببسو
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 ىلا هل ءاعا ! مولع نا
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 روع او ىلصأو 1 3 رك ا قع خردل اشتر تاك ناو انلا ,مارعل 1 ادجالؤأهللادجأ

 ىٍباٌكَرب رت نم زع4ثعبناامف ام !انثىلا_عةهريذهسأ او نيلس .راارتابس رم ةلاد 0 ل زاد امث 5

 قفرسملا نيدحاجلاةصّر نيب نمل ز:_ءلا ىف ىلاغتملالذاعأ !اهيأ اعب ار يعن عطعل بدتت :ًاونمدلا مولعءاي 1

 ةدهع ىنةوطو تءكأ اةد_ةعىاسلع نءىل--دقلف نيلفاعلا نب رك اا تاعيط نيد نم راكسن ةالاوع ر هلا

 لهجلا نيكو لطابلاةريصن ىف باعللعم قمل ةءا> نعى 1 نمهيلعوب ادم تن اموال !اًةدالقو مالكا

 معلا ىذةةعلمعلاىلا مسرلاةمزالم نعاريسا الم ملام امو قالا مسام نعإلب ءلعوزتلارث

 رمعلاةعاضا نم طرفامٌصعبلاكرا دنو بلقلا حال ماو ل :لاةمكز نم هيىلاعت هللا هدمعت أم لين قاعمط

 دشأ همالسوه.اعهتلانا اولصع رش !بحاص مف لاق نمراسمتنعازابد اوةريل اى كتحاح ماسك نعاس اب

 ىذزلاءادلا الا ريكدلا ىلع ارارصال ب سالهناى رهعاو هلعإ هناحعسهلراهعفنب م ماعةمامقلا م وباي اذعسازلا

 دح ب طخناو دارمالا نات له اوم الا اذهوو رذةظحالمنع رودقلا نم ريهاسجلا ىله”لب ريفغلا و امع

 امو ٌدسقب رطلاو مظعرطخلاو فيضطدازلاو دنع رةسسلاوس رةلحالاو: ردم اهندلاوهلةمدرخ آلاو

 نملث اوغلاةرثك عمر الاقدر ُُط اول درريصبلا دقانلا دنع لمعلاو علا نم هل ادن وأ قطان وس

 قع مو نامزلا م مرغش دقو عام .نالاقثرومهنذلاءاذعلامهقنر اطااةلدأف كم بعام قب .ةرالو ليادريغ

 اقوغشم هلفح لاعب دحاو لكمبصأو تايغطلا مهاوغتساو ناطءش ثلامهرثك أ || 0 1
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 اهيترتوذاروالاةل ضف (لؤالا بارلاز ٠

 ىهاهلعةبطاوأ تأ تام وداروالا ةليضف 6

 64 ١ ىلاعت هللا ىلا قد رطلا . ل

 ليللا مام ةليضف عمم 3 . اهيترتوداروالادادعأ ناب 0
 الا مايق اهم عب ىلا ناسالا كانت 6 ةس*خىهولمألاداروأ تاب عمو

 0 | اءاؤحالةهسقلا قرط ناد ععالإ لاو>الاقالت-ةيداروالا ف الدثاتا عمو

 __ ..ةلضافلامايالاو ىلايالا تاب م.م مادقلةرسبملا بابسسالا ف (فاثلابابلا) 6
 نا 2



 هيلعدللا ىلص هللالوسر ىلع ةالصلا ةلمضف عو م ىااهدعباموةرمعلاةفصقةئماثلاةلجلا

 هلضفو ملسو عادولافاوط

 زاوغتسالا ول اضف ع8 عادولا فاوط قةعساتلا هلأ 84
 ىلا هب زعموةروف أ مةيعدأ ف( ثلاثا بانلا). ع٠ اهماداوةني دملاةراب زىفةرسثاعلاةلخلا 1 مكأ

 ءرملاامموعدبنابمتسن | ما هباب رأوا مايسأ رغسلانمعوج لاف ل دف اهدأأ] ١
 ةالص لكتب قعب وءاسموأح اص ةعيقدلا باد الا (ثلاشثلا بابلا) م1

 اهنءدّنناىذرةثئاعءاعد ععا ةنطابلالاعالاو

 ةرمسءىهوباد الاقثاقدناس

 ىصالخخالاه_بووةنطابلا لاعالاتان . م
 هنعمل ىضر ىلسالا ديرب اعد (عإ ةسعب رمثلادهاشملاب راستعالا قب رطو ةينلا

 اهرارسسالرك ذ_ةلاو اهفراكستفالاةبقبكو
 هنعهتلاىضرءادردلا أ ءاعد عع ءرخ آىلا يملا لّوأ نماهيناعمو 1

 مالسلاوةالصلاهءلع ميهارب ا ليلخاءاعد ءععأةعب رأهبفو (تآرقلا: دال بادآ باتك) 0

 سو هيلعهللا ىلص ىميعءاعد 0 باونأ هى

 مالسلا حل عرضخاءاعد ععع مذو هلهأو نار ةلال_ذظففف (لقالابانلا) 144

 هنعهللا ىذر خر كل !|قورعمءاعد ععع هنوالت فن ”رمصتتملا
 مالغلاةمتعءاعد 3 نآرقلاةليضف 3

 نيلفاغلاةوالت مذىف 5

 هنعهللاىضر بلاط ىنأ نب ىلعءاعد عم |ىهوةوال:/!بادارهاطىف (ىناثلابابلا) |

 اهنعهتلاىذرةمطافءاعد ععر

 هنعهللائذرق جددصلا ارك ىبأءاعد ؟ع١

 نراذلا نةص.بقءاعد ععز

 مالسلاوةالصلاهيلعمدا ءأع 5

 هناعنستو ىو !نا_علسوهورععملا نب اءاعد 01 ةرمسع |

 هنعهللاىضر  ةوالتلاف نطابلالاعأف (ثلاثلابابلا)
 .نعدتلا ىذروهدأ نب مهارباهاعد عع - ظ

 ىنلانع ةروثأمتبعدأ ىف (عسارلابابلا) مو :|ءريسفتو تآرقلا مهفف (عمبارلابابلا) ٠
 هفجامةلج نمة يذق دناسالاة فود باونأةس+ همقو(تاوع دلاوراك ذالاباتك ) مهنعهللا ىضر هباسختأ نعولسوهيلءهنلا ىلص لةنربغ نم ىلا

 مهجر رذنملا نب اوةعزخ باو ىكملابلاطونأ ىلع هندئافورك ذل ةليضفىف (لوالابابلا) 8
 هللا رام الاورايمخالاوتاب الانمليصةلاوهلجلا"

 هّللاىل_د ىنلانعةروفألاةذاعتسالاعاونأ عم ركذلاس لانة ليضف ع6

  7ليلهتلاةليضف 0 ٠
 د_:عةروث أ لاةيعدالا ف ( ياخ كانلاو ءعوأ  راكذالاة شه , وديمدقلاو عيبستلا ةليضف 20
 ُتداو+لا نم داح لك ثوددح زر ادآف(ىناثلابابلا) 2

 ءامحا لم_صفتو داروالا بيترت بانك ( حعرب| رافغتسسالا هل ضفوةر رثأملاة.عدالا ضعب
 مولعءاحان رثاعلا نكاناوهد ( لد ءللا مسوعبلع هللا صدا لور ىلع ةالصلاو
 هليفو) تادايعلا عبر ماتتخا هيو نيدلا ءاعدلاة ا ضق ْ ١

 (ناناب ةرشع ى هو ءاعدلابادآ 20
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 هفيدك

 8 د 5 ل م 0

 ةعسلا وشنتا اولا قاع الوةراع

 د لو دن عب رأ فو( ةكرلارارع بانك ) |

 ١ 71|بابس اوةاكزلا عارف ىف. (لوالالصفلا) 6
 ام و>و

 ا 10

 ارسشعملاةأك رىاثلاعونلا ١هز

0 5 

 ندعملا زاك ساق عرلا 5

 رطغلاةكدصق سداس !اعونلا اه

 ١١ |ةنطاملاهط ورشوءادالا ف (ىاثلالصقلا) ام

 ةر هاطااو

 ةاكزلافةنطابلاب اد الاقئاقدتاس هع

 انا لعىجلا فئاطولا ن نمعاز لوالا ةقم .طولا | نع

 دبات 0 رس الا قد رط دب ص

 ءاد "الا تقوىفةيناثل اةفيطوولا ١64

 رارسالاةءلاثلاةعبطولا هه

 176 هك ل ع | هم

 ها الا مغر ' هراهطا

 ا نملاب هنقرصد سعب الأ ةسماختاةةءطولا | هم

 ىذالاو

 ةطعلارغصتس نأ ةسداسلاةة.طولا 1
 |١1 .دوحأ هلامنمقتنثأ ةعباسلا ةفيطولا | هاب

 جلا

 1131| يكزت نمهتفدصل باطب نأ ةنماثلاةططولا | ه0
 ىلا ةقدصلاهن

 ا اعلا (ثلاثلا لصفلا)
 هضم فئاطووهقاوسا

 ضياقلا م ثاطوت اعد 1

 11 اهاذفوع ا 0 0

5 

 ةقدصأل !هلمضف تام :

 اهراهطاوةددصل اءافخخا نام

 . ةاكزلاوأ ةةدصل اذحنأ نمل ضفالا ناب
 | ١ لوصف ةثالثهيفو (موصاارارسأ باتك )
 ةرهاظل ا نئسلاو تام>اولا ف (لوالا لصغلا)

 ظ هداسفابمزاوالاو
 هطورشو موصلارارسأ ىف ( ىاثلا لصذلا)
 ةنطابلا
 بيتر ومايصلاب عوطتلا ف( ثااثل ا!لصفلا)

 ه.فداروالا

 باولأ ةثالثهيذو (عيحارا ا (
 تالصق هيفو (لّوالابابلا )
 جل لئاضف ىفلرالا لصفلا

 لاح رادشو ىلاعاهلئاامهسرح د داو ةكمو

 ١ دحاسملاىلا

 جاهل ع

 ةكرشأ اةكموتءلا هل ضف

 000 كلور ماقلا اضف

 دالءلارثاس ىلعةفب رممثا اةئي دما ةلءضف

 ةككو جل ابوجو طور فى اثلا ل_هفلا

 © اووطخحو هنا >-اوو هناكرأ

 0 :رهالغلا لاعالا بيرت رى (ىااثلابايلا)

 رشعىهو عوجرلا ىلارةسلا لّوأ نم

 ٠ | تيبلاتل. اكو

 لج
 ىلا يورخلالّوأ نمري_سلا ىف ىلوالا ةلجلا
 ةينامت ىهو مارحالا

 ىلاتاّةملا نممارحالا بادآىف ةيناثلا هلا

 ةسج ىهوةكملودد

 فاوطلاىلا ةكملود بادا[ىفةئلاثلاهل+لا
 ةنس ىهو

 ملا فاوطلا ىنةعبارلاةل+لا

 ىعسااىةسماخلا ولا

 هل.قامو فودولا قةسداسلا هللا

 فوتولا دعب عطا لاعأ بقي ىةعبا سلا هللا
 فاوطلاو قل اورحلاوىرلاو تدمملا نم
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 هفيدك

 نمرهاطلالاممالاةيفيكف (ىناثلا بابلا) !١ ؟ ْن
ْ 

 هلبتامورمبكس:لايةءادمااوةالصلا

 مؤمانأ فاسل اكوقهحوام تلة تاق دل سم مو
 خلاهللاءاشتا 7
 ! تالا 2
 ِ 0 ةراهطلارا 1 1

 0 ) تاداسعلا 3
 ا 0 ١-2062

 دوجعس ا |١ همضرطالاوث لنا ةراهط ىف لالا مسةلا

 هلازالاو هيلازملاولازملانقاعت

 "11 قل*اإلا د
 ْ نسلاوضئارغلازيد ( ؛ ا

 نم ة-ةطابلا طورشلاىف (ثلاثلابادلا) 3 30 را تفائل فرطلا ىلا
 خابلقلالاعأ 1 ازالاةمغيكف ثااثلا فرطلا ةراآأ

 باقلاروضحوعوشالا طارتلا اتا 0 ممو تاد_>الا:راهط (فاثاا مسقلا)

 هالصاا: امرشا اههىتلاةئطابلا قاعاا ناس 57 أ عمل 0 معتلاو ل سغااوءوضولا 3 0 ءادتسالا [ 9

 ع ارهل ١

 تايهتملا

 باقلار روح فانا 1 ةجاخلاءاضق باد آني

 ءاعتسالاة نك
 دنءباقلا فرضعنأ نيام 0 6

 ةالصلا لا عأن ناخد ءوشولاةيقبك وو

 هللاىذر نيعشا1اةالصر طعأو تاطح م ءوذولاةليضفق 1

 0 لسفلاة شك 0

 مدقلاوتمامالا ف( 300 0 ع ا
 ١ ادآ ةعملا 0 نايعاظسلاوا هةفاطظؤلا و 01 ٠

 اهطورشلا او 1 7 م خاسوأناءون ىهوةرهاطظلات الفلا

 ةعجاةلمضف | عو | تلاناوطراو اوال والا وثلا ٠( كلا

 1 1 ءاجالانمندبلا ف تدحافقاثلاع وثلا
 ىلعةع+لابادآناس |

 1 ريت

 لح

مأاو تاذا الانام
تلا نع ةحرادا ني 

 تدتر

٠4| 
 ْ ةنناكىهو

امتامهمو ةالدصل ارارسأ ا
 ةعمسؤو (

 م

 بال
 اخ ا

ْ 

 عج محب ىدلاق با ا 9 اوةال_صلالث انف (لقالابابلا) 4 0 .٠
 ةعم سمن ىب هو رابهنلا

اهريغوناذالاو ةعاجلاو +.
 

1 

 0 ا (سدا- بلابايلا) 5
ْ 

 .مفرعمىلادب رااجياتع و ىوليلا

 0 لئاو لاق 0 ل1بام ءلا)

 ماسقأ ةعب رأهيذو

 : ىلايالاو مانالارركستب رركستيام لوالا سلا 5

 ةدام ىشو
1 

شنا افا ]ا
ارركش ررك

يناس ال
 

 ناذالاهمضف 0

 3 وتكمل ةل ضف م 1

 ناك رالامامتاةل. ذو 0

 ةءامجحاةليضف لاو
 دووعسلاةل يضف 0
 عوشالاةبضف |

 ةالصلاعضومودعسملا لشق |

6 

 م

 00 ا[

/ 
 هيلو



 ٠ه

 تاو ل 5

 هرجاد دم 2 هع درع

 م

 ةفصك

2 

 « :|ٍعتلاو ميلعتلاو علا ل_ذفى(لّوالابابلا)
 لقعلاوللهءل!نمددهاوشو

 7 معلا هلمضف

 ملعتلا هل» هُضَق

 3 ملعتلا هل. ءُضق

 3 لقول ازها اوشلاىف
35 

 3 موهدملاو دومحما للا ىف( ىناسش ابابلا) 1

 5 ص رد ةوهامنايس هم ه3 داموا او ا و

 37 عموما كح د هبافك ضرفوهامز نع

 وددحىا ىلا نيبلال-عن م ٠ هقفلاو مالكساا

 713 رح ” الالعلي :ضتو

 نيعضرفوهيذلالعلا ناي ٠٠
 هراقك ضرفوهىذلالعلا تاس د ع

04 
 مولعلا نمةماعأ ا هدسءناعق (ثااثلابابلا) 0

 ددىذلا«->ولانا.<.ةواهتم سلو ةدودجلا

 يري ليديت تايد و امومذ م مول_ىلا ضعب هينوكيأ
 ديحوتلاو م-علاو هعدااوهو مولعلاىتاسأ

 نمدوهلاردّقلا نام و 0 او ريك دما او

 مآ امممومملاردعلاوةيع ثلا مولعلا

 مولعلا طافلا نملّددأم تاس عه
 م

 ةدومحلا مولعلا 1 نمدوهحلاردّقلا ناس 1

 ى|لعىلع ىلا 'لامق بسيف (ع.بارلاباهلا) عا

 تارواشعتار طازملا هدههيدْشت ف سياتل تايد ع

 لدحلاو ةرطانملات اف لدغ راما

 هنباو_هجر فل_بلا تاضواعمو ةناضصلا

 ىلاعت

 تاك-اهمنماهمداوتبامو ةرطاناا تاق تاب مو

 باياا) د

 ىالدالا
 مقا/لإ 2

 امل ملاو لعت لاب قاذاق (سمادلا كنا

 3 ا ع ”اظووهباذ افرلعتملا

 ل ثعاهعي رافت ماع ملا

 اهمفو سدةلاياهاذج رب ىلا علل ةلدالا

 امهتييامومالسالاوتاعالا ف عب ازل/لصغلا مب

 م ١ اطوناس

 ْ (ناالعذاب و ملعلات اق ىف( سداسلايابلا)

 ءوسلاءا.طعلاود اوةرخ الاءالع

 هتققحو هفرشو لقعلاف (عسباسلا باب 11

 هماسقأو

 لععأ فرش تاب

 هماسقأو لفعل اة ةيقح ناد
 لقعلا فس هوعنلات واقت تاب

 لوصفتعب رأ.فودلاةعلادعاوق باج 71

 فهن بل الهأ : ةدقع ةجرب ىف لّوالالصغلا

 حلاة داهشل!ىتماك

 ' داثرالاىلا عردتلاه_-وىف ىناثلا لصغلا

 داهتعالا ناحردسترءو

 عماول ىف دئاقتعلا دعاوق باتكنمثلاثلا لصفلا

 ١ هع ؛ رآناكرأ را

 ' فرن ت'ءالاناكرأ رانهلوالا نك رلااماق

 ل لاهنت او ىلا_عتوهنادس هلنئات اذ

 لودطأ ةرشع ىلع ءرادمو

 هرادمو قكاسعت هللا تاغ -هرعلا ىلاثلا نكزلا

 لوصأ ةرشع ىلع
 ةرادموىلا اهنا ل اعفان للا ثلاثلا نكرلا
 1 كرم

 / السقي دست وتابع ملا فعالا نك لا

 ةرسع ىبءهرادمو هبفعربش ًاامهف محسوب ءآاع

 لوصأ

 نم هيلاىرطتمامو لاصمتنالاو لاصتالا نم

 «يففاسلا ءانثتساهحووناصةئلاو ةدايزلا

 لثا سمٌتالثهنفو

 أوأآ تايالاوم مالسالانأ ىفاو ةلتحا هلم

 ا جل امريغ

 تاىلع فل_سلاقفتادةذ تاقناف هل سم
 ُ صنت وديزن تاعالا



 'لاردالا طرغمةرطالا ببعءاك ذلاديدش هنعدللا ىضر تاكو اهفيصرتواهعضوداجأو ا هذيلات نسحأ ابّتكم ولت .
 ىلازغلا لوقف هنتذمال:فصن نيمراا ماما نأكو اجاعتارطانم لع لبج ةقيقدلا فاعل |ىلءاصاّوغر وغلا دعب

 نطابلاقهنمضءتعةرخ الاي ناك مامالات الاقي وع قررا: ىفاوولاو + قرثت ا او ب قرغمرع ||

 ماظترب زولل اد_طاقر كسعلاىلا ىلازغلا ب رخنيمرملا ماما تاماسا ع ب رهاظلا فهن صتلارهظ. ناك او أ ||
 تحاصلاه التو هلضفب اوةرتعاو عدجلا ىلع «مالكرهطو موصخلارهقو هسا ىفءابلعلاو ةعالارط انو كامملا ا
 نيناغو عب أ ةنسقدادغب مدقف اهلاهح وتلان«صاودادغبب هت ردم سا ردنهالو و ليختلاو مافعتلاب ا
 هناراشاوةقيقدلاهتكنو هناا ةحاصفو هلضفلاكو همالك نس قانا ب عأوةسماظنلاب سردوتئامعا رو ||

 سد ردتل ا ىلع ماقأو د الهأ بصاخل الجال عد نءالهأ اولافو * ىلعأ لب نيعلا لحموولآ 7 هويحاوةقطالا [
 نآىلالاحرلا هلادش تو لاثمالا هنن مرضت مسالاروهثم ةنئرلا ىلاع ةعمشللا دئاز هادا مظعتدم معلا ملعتو
 مار اهلناتدب د صووءرهطءار وكلذلك كرتو هالو مدقتلا نماهفامٌضفرفايندلا لثاذر نع «سفن تفرش

 داعم سرا تين رواج وس ردا! ىفهامأ بان ةساو نيناسو نا ةن_سةدعقلاىذف ماشلاىلاه-ونو 3

 ناو ع العلا سلو هيلاة مست ةيلا ازغلاب موءلاةفو رعملا قودالا عماجلابهتي وازف ىكتعاوقشمد لا ظ

 « رادعل اىوان ووهدحاس !اوبرتلار وزيو «دهاش |! فوطت راصو ءامح ال فينصتلا ىفذحتأو هنارم ا
 ««تاعاطلاو ب لا عاوناب راهولبمو أ تادايعلاقاشماهفاكت و هير اربالا داهجاه دهان شو رد

 هلنكيمو رادتلا نب لاق ءامب جالا باك ث د_>و ةقيقملا له تاسل قع ماكتزاانعإلا اما بدقعو دادغب ١ ىلا عج رمت ند رلااضرىلالطوملا ىف: راطلاو هب دو وهرزكتاة ماعلا ريلاو * دو-ولاب رطةراصتأىلا
 هرأ لو تاق ذا ا اذهىف هرك ذأ ادحاواثي دحالا هلرأمل مث دحلا نما ش بلط الوذاتسا أ

 لاق ىريكعلا تاعبطلا فدان درو هثدح نمثي دح اظفاملاهللادبءوب اا نر مش دقووهدعي ثددحلا اذهركذ |
 غلب نمالاوع هلضفوم ازغلا لعةفرءمىلا لصدالىن يملا دعس آلاقو «فاثلايفاشل اوهىلازغلا يك نيد مامالا

 ىرامف هب ردنكسالاب تن :اهعردتعلا د ملا ربع نب ىح ند هنا ديعوب أ لاقو * لقعفلاكلا غل يداكوأ ا

 كر دعي تاصوق مهفثدع ةعدبس نم ريعملا ضعي كلذري_ءق اهب رغم نم تعلط سلا نأك مئانلا
 م ةريس دي دمروواسينبةماظنلا ةسردملاب سردو نا ار يلاداعىلازغلا تاع ةيراابكازغلا بتكقاحاب ظ

 مت نمفئاطو ىلع هناقوأ عز وو ةءفوصالءاقناخو ءاهقفالة_سردم هراد ىناجىلاذختاو سوط ىلا عج 7
 لمتنا نأ ىلاتادايعلارئاسو مام_هلاوةالصااةماداو لعل اةيلطل سردتل اوٍرولقلاٍب اب رأ ةساا ونار هلأ

 هضغببال نع ءا_ظلا قردلان مةمالل ىذه وءامعسلا موحن نمةلزنم ىلع «ءاذ :لابيط هناوضروهللاة+ررلا

 لازغلا ضغبس صدت انحئاش ًااهكردأ ةمسرق ةدمنم هي ردنكسالارغثىف ناك دّقاو * قيدنز وأد ساحالا ١
 فقاوىلازغلا تاكو هبناحىلاامهنعهللا ىذر رعو 53 هول اومانملا ف مل -وميلعهللا َّس ينلاىأ رف هبات وا ا
 طايسلا اون اه ل_وه.لعدلنا ىلص ىنلا لا ةف لاق ىبذؤد وف ماك-:ي قارلا ىنعب اذههنن'لو-راب لوةب وهو هيدي نيب

 فيئاصتنمو *« هرهظ ىلع طايساارث و مونلا نملحرلا اذه ماقول اغلا ل_>ال هيدي نيد برمضف هب 1
 يلم ءلغل اءاعشو و« ةلدالا نيصعو وي لوختملاو ىف ةسااووب ةصالخلاو يزيح ولاو يي طءسولاو طيسلا جيلازغلا

 قول فينادتلا نمثالذريغو «نيدلا مولع ءابحاو 8 نيدياعلا باهت هوةتطابلا ىلعدرلاو * ىنسحلاءام-الاو

 حرمتلا لاطل هتج رث باع.تس ا اندرأولو ةئام تو سدت ة نس ةوخ " الاىدا. جرم مع _ارنيذثالامون سوطب ١

 غالب وعنةمهاندروأاجقو ||

 *( ةج رلا تع (*

 رسكب اءكحلا هلوق
 ءاملا حذو قاكلا

 اهدعب واهتحت نمةانثملا

 سور نم ناك فلأ
 يمر امامأ ىدبعم

 قاث تاكو سردلا ىف

 نيلازغلا د_هأاح يأ

 بدطأو مصأو مآ

 داو رظنلاو توصلاف
 عه. ةنس:دعغلاىذىف
 دادغسو . ةنس قولو

 ةءسن ىفاوللا هلوقو

 ىنوالا مشب فاوخملا
 . تدمج ًارفاظملاو أوه
 قاويلا خاتما نيدمت
 هنامز لأ رظنأ 5

 تاكد نبا ىهتنا
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 معه تجب جت دع جو مهموم هيج مس مج هوجو هبع# 8

 انيلع تعطقلوقب هتعودسش ىجبملا دعس ًامامالا لاق داع سوط ىلا عج رم لع |اهن ءقاعو هى ءاوسالا .

 تكلهالاو لو عج رالافو ا وضمو مام عم. نورايعاذسخأو قب راعلا ا
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0 0 : / 

 ا : ُه : 0

 4 5 ىلاعتملاىلوملا هللا ةجر هيلع ىللازغلا مامالا ةرت
 1 هج عج هج عج ه5 8>-

 أ الصوتي ىتلا نذل سو ب مالسالا ةححدلازغلا ىسوطلادماسون ل لجلامامالادجأ نيدهش نيدجش نب دش
 0 هياغلابهنم عنقامو أتش لبق ةمثالا ترحم مووفملاداهتملو ةنملا فز ريملاو دهمولعلا تاتشأ عماس جمال لار ادىلا

 | سوم سخك دار هالي * يان. ةونخب لبا دق حس ملا 5

 | جاما ءالظلا نم وحأ ةفسالفلاتهب رفدرىلا سانل اوءاج م ملفتلاردلا داما ضعباأل*«ن نككلف رانا | عب وو ملظعلا دولا هنأالا قالا نمارشب و 00 د»«ىر 0
 ||| زن و>ىمحر ع« هاقمدالح ىنللانيدلا نعلضانب لزب ملف ءاا!تارطقلاءايد+لانمرةفآو #“ ءاعدلا
 امرتامشلا بهايغتفشكل او * ىرعلاق .ثو نيدلا عجبدأ ىتح « هلاصن د نيدتعملا مدي نطل الو نم نداا
 33 ايندلا 0 هريعمةعاطملاريغا مفذتي لةوا وه هريعذ هءاعىوط عرو عماذه ا ىرتفما' :ديحالا ثناك
 11 0001 تاعي رأونيسعل ةن سوط داودهةر ,عحو هرم ىفدنما ل ماعد ةرخ "الا ىلع لبقأو جه هرهظءارو

 ١ ١ رينا لهأ نم فّوصتم هلويدص لادج هرخأب وهنىدز د ةأقولا هير تر سولع هناكدق هنعدلد :وفومصلا

 1 دفن نأ كد .اعالو امهإ عنزه ىداوف ىئتافام كاردتس اى ماو املا ملعت :ىلءاوظعا فس أت ىلناه!لاقو
 1 . أ هفلناكى ذلا ريسسلار زغلا كلذ ىبفنأ ىلا !مهجلعت ىلع فوصل !لبقتاماسلذ اههلهفلخأا مع, .ج كلذ
 !: || نملج رانأ و يل ناك امكرلعت ةذنأ دق العاامهللاقف اههتوقب مايقلا فوصلا ىلعر ذعتوامهوب أ امها
 1 كارغلا ناكوام_متج ردّواعوامهتداع_-ىبسلاوهناكو كلذالعففاكستةو ىلع كسنيعبت وةإكل لصدف ؟< ||| لعلاةبلط نماكسن اك ة ردم ىلا هلت آكل ىراملصأو هياكبساوأف لام ىسيلدي رتل اورقغل لهأ

 بسكن مالا لك ًايالا+ل اصاريةذ ناكءابأت اك وده هننالا توك, نأ ىباقهللاريغا لعل ااذباط لوقي واذه ىككح
 ةقفنلاو مهلا تاسحالا قدح م6 ىلع :رذود ومها و ةهعفتا ا ىلع فون :فوصاللْرغل عقم 1
 سلاكترض واهمقف ها عع وادلو هقز درب ناهننالا وع راو لك ممالك مها ذاناك هناومهلعمتكعامع
 6# هنارقأهقفأ ثاكف هنانوامأ هن ,ةوءدهللا با تسافاظعاوادإو «قزرب نأ هللا لاو كد هتقوباط اذاف انعولا
 # ٍفلاخناو ىداعملاابتق يق ر دأو ب ف اال او قذاو !اامدهشة ماك »ع هنادممسرافو 5 هنامز لهأ ماماو

 / ًارث# هريك دن سلاحي نبرضااصنا رذدعر و د# هنا ا ا :اطعاب تاكد ل اسر
 4 رصن يأ مامالاىلان اجرح لار فاس م ىفاك ذا ارلاد_#نن د_ىلأ ىلع مدل, هقسفل! نمافرط هام_هىفىلازغلا

 || كتقيلعت ىهامو ىللاةذ هينوعم 2 :7ئث ىهاخ طقف ىتة.اعت ىلع درت نأ هنمةمال هلاوجرت ىذلاب كلا سأ هل ث اقف

 دقواهلعتقرعدلن ادت فدك لاهو كهذفاهلع ةفرعمواهتناتكواهعا_مسأ نرحاهة الخلا كلت ىف بتك تلقف

 اذهتلعف ىلا ز+لا لاق و ةالخلا ىلا لذ هباعتأ ضعب سأ م معالب ثيقب واهتفرعم نم بدرة“ ةنانماهان فمش

 - تافطح ىتح نيذس ثالث لاغَتالا ىلع تاق سوط تدفاواسإف ىرمأ فهي فدشريل هللا هقطنأق قا: بم

 | رولا ًاىلازغلا نع ةءاكملاهذهىوردقو « ىلع نمدرحتأ لقد رطلا ىلع عقول ث يدع ترمهرهتقلعام

 ماما مزالو روباست مدقيلاز اانامت 75 ىناعهسلا نب !لدذ نم كالا ماظن ة جس رفروك ذموهاك كلااو اطت

 || ةقسافلاو ةمك ا بفهذااقعربىت- دهتاودج ونيمرلا

 ١ | ذه نمن فلك ىف فنصو مهيواعدلاطب او مهبلعدرال ىدصتو مولعلا هذه باب رأ مالك مهفو كلذ لك محأو
ْ ١ 

 ا مواعلا
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